
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয জুন ২০২০ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ   

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ:  জুন ২০২০   প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৩ জুরাআ ২০২০ 

(১) প্রান্ত্রনক:  

ক. ১ কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাগজগে) 

ংস্থায স্তয নুগভান্ত্রদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ৩৮৫ ২৭০ ১১৫ 

ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংমৄক্ত ন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ২,০৯৮ ৯৪৪ ১,১৫৪ 

মভাে ২,৪৮৩ ১,২১৪ ১,২৬৯ 

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

ন্ত্রতন্ত্রযক্ত

ন্ত্রচফ/ 

তদূর্ধ্য 

দ 

মজরা 

কভ যকতযায 

দ (গমভন 

ন্ত্রিন্ত্র, এন্ত্র) 

ন্যান্য ১ভ 

মেন্ত্রণয দ 

২য় মেন্ত্রণয 

দ 

৩য় মেন্ত্রণয 

দ 

৪থ য মেন্ত্রণয 

দ 

মভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - ২৬ ২৯ ৩১ ২৯ ১১৫ 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - ৩৬৯ ৩৩৫ ৩২১ ১২৯ ১,১৫৪* 

মভাে - - ৩৯৫ ৩৬৪ ৩৫২ ১৫৮ ১,২৬৯ 

* সুাযন্ত্রনউভাযান্ত্রয দ ব্যতীত। 

ক. ৩  তীফ গুরুত্বপূণ য (strategic) দ শূন্য থাকগর তায তান্ত্ররকা: প্রগমাজযনয়। 

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াগ/গদান্নন্ত্রত প্রদান 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ ংস্থা প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ গদান্নন্ত্রত নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

 কভ যকতযা কভ যচাযী মভাে কভ যকতযা কভ যচাযী মভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - - - - -  

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - - - - -  

ক.৫ শূন্যদ পূযগণ ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: মনআ। 

খ. ১ ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (গদগ-ন্ত্রফগদগ)  

 ভিী প্রন্ত্রতভিী/উভিী ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভন্তব্য 

মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ 

ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন) - - - - - 
-  

উন্নয়ন প্রকল্প ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

াফ যতয চট্টগ্রাগভ ভ্রভণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

 
খ.২ উগযাক্ত ভ্রভগণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদ যন প্রন্ত্রতগফদন দান্ত্রখগরয ংখ্যা: নাআ। 

(২) অআনশৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক: প্রগমাজয নয়।  

(৩) থ যননন্ত্রতক : প্রগমাজয নয়। 
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(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত: 

ক. উন্নয়ন প্রকগল্পয থ য ফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রান্ত প্রকগল্পয নাভ:  

প্রকগল্পয নাভ ফতযভান 

থ যফছগয 

এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ 

(গকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা 

ম যন্ত ব্যগয়য 

ন্ত্রযভাণ(গকাটি 

োকায়)ও ফযাগদ্দয 

ন্ত্রফযীগত ব্যগয়য 

তকযা ায 

 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

নতুন প্রকল্প 

নুগভান্ত্রদত গয় 

থাকগর তাযতান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ 

ভিণারগয় 

এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ 

বায তান্ত্রযখ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Social Security Policy 

Support (SSPS) 
Programme 

ন্ত্রিন্ত্রএ: ৩.৩৩ 

জিওজি: ০.০২ 

মভাে:  ৩.৩৫ 

৩.৩৪২৯ 

(৯৯.৮ তাং) 

- - - 

Support to the Central 

Management 

Committee’s (CMC) 

Policy Guidance on Child 

Component of the NSSS 

 

ন্ত্রিন্ত্রএ: ২.২০ 

ন্ত্রজওন্ত্রফ: ০.৭০ 

মভােঃ  ২.৯০ 

১.২২৩৮ 

(৪২.২ তাং) 
- - - 

Technical Support for 

CRVS System 

Improvement in 

Bangladesh (3rd Phase) 

ন্ত্রিন্ত্রএ: ০.৩৪ 

ন্ত্রজওন্ত্রফ: ০.০৪ 

মভােঃ   ০.৩৮ 

 

০.০০৫৫ 

(১.৬২ তাং) 

 

- 

 

- 

 

- 

খ.প্রকগল্পয ফস্থা ংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ উগবাধনকৃত 

ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ চরভান 

প্রকগল্পয কগম্পাগনন্ট ন্ত্রাগফ ভাপ্ত 

গুরুত্বপূণ য ফকাঠাগভা 

 দু’ভাগয ভগে উগবাধন 

কযা গফ এভন ভাপ্ত 

প্রকগল্পয তান্ত্ররকা 

- - - - 

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক : প্রগমাজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মক্টয কগ যাগযনমূগয রাব/গরাকান: প্রগমাজয নয়। 

(৭) ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত 

ক.ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য 

ভিণারয়/ং

স্থায নাভ 

ন্ত্রিে 

অন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

োকায 

ন্ত্রযভাণ 

(রক্ষ 

োকায়) 

ব্রিন্ত্রগে

জফাগফয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

মজয ভন্তব্য 

 

 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগ 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয ন্ত্রনযীক্ষাকাম য ৩০ জুন ২০১৮ ম যন্ত ম্পন্ন 

য়। উক্ত ন্ত্রনযীক্ষায় ০৭টি ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত মদওয়া য়। 

অন্ত্রত্তগুন্ত্ররয ভগে ০১টি অন্ত্রত্তগত ১৬,৫৬১ োকা বযাে ও 

অয়কয কভ কতযন কযা য় ভগভ য উগেখ কযা য়। ফন্ত্রষ্ট ০৬টি 

অন্ত্রত্ত ম যগফক্ষণ ংন্ত্রিষ্ট। উক্ত ন্ত্রিে অন্ত্রত্তমূ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

রগক্ষয এ ন্ত্রফবাগগয ২৬ মগন্ফম্বয ২০১৯ তান্ত্রযগখয ১০৬ ংখ্যক 

স্মাযগকয ভােগভ ব্রিন্ত্রে জফাফ প্রদান কযা য়। এছাড়া ০৭টি 

ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি ভাভরা যগয়গছ (ভাভরা নম্বয 

৭/২০০০), মা ঢাকায ৪থ য কাযী জজ অদারগত ন্ত্রফচাযাধীন। 

ন্ত্রফলুপ্ত 

ন্ত্রফবাগীয় 

উন্নয়ন মফাি য ও 

ন্ত্রফলুপ্ত 

উকূরীয় 

বীাঞ্চর 

উন্নয়ন মফাি য 

 

১০টি 

 

২২৮.৩৭ 

 

- 

 

- 

 

১০টি 

থ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক জান্ত্রযকৃত অন্ত্রথ যক ক্ষভতা  যণ, ২০১৫ 

নুমায়ী অন্ত্রত্তমূ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফবাগীয় 

কন্ত্রভনাগযয কাম যারগয় মপ্রযণ কযা য়। 

দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 

০৪টি ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪টি - 

মভাে ২৮টি ৯১৫.৫৩৫ ০৪ - ২১টি - 
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খ. ন্ত্রিে ন্ত্রযগাগে য গুরুতয/ফড় যকগভয মকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/থ য অত্মাৎ, ন্ত্রনয়ভ ধযা গড় থাকগর ম-ফ মক আগয 

তান্ত্ররকা:মনআ। 

(৮) শৃঙ্খরা/ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা (ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)  

ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তয/ 

ংস্থামূগ পুন্ত্রিভূত 

মভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা 

(প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগয ১ তান্ত্রযগখ) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ শুরু 

ওয়া ভাভরায 

ংখ্যা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরায 

ংখ্যা 

ফতযভান 

থ যফছগয মভাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

 

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত

/ফযখাস্ত 

ন্যান্য 

দণ্ড 

ব্যান্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-২ - - - - ২ ১ 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-২৮ - - - ১ ২৭ ৮ 

মভাে=৩০ - - - ১ ২৯ ৯ 

* প্রান্ত্রনক ট্রাআব্যযনার/প্রান্ত্রনক অন্ত্রগরে ট্রাআব্যযনাগর চরভান ভাভরায কর নন্ত্রথ অআন-১ াখায় স্থানান্তয কযা য়। 

(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন 

ক. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচ: 

ভিণারয়/ 

ংস্থা 

ক্রভ প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচয নাভ প্রন্ত্রক্ষগণয 

মভয়াদ 

উগযাগী ংস্থা/ 

এগজন্ত্রন্পয নাভ 

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ

ন্ত্রফবাগ 

১। - - - - 

দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 
১। - - - - 

 

খ. ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তগয মকান আন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয অগয়াজন কযা গয় থাকগর তায ফণ যনা: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয কর 

কভ যকতযা-কভ যচাযীয জন্য ২০১৯-২০ থ যফছগযয বযন্তযীণ প্রন্ত্রক্ষণ (ফাৎন্ত্রযক ৬০ ঘণ্টা) ম্পন্ন য়।  

গ.প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচগত কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয ংগ্রণ ফা ভগনানয়গনয মক্ষগে ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায 

ফণ যনা: মনআ। 

ঘ.ভিণারগয় ন্-য-জফ মট্রন্ত্রনং (OJT)-এয ব্যফস্থা অগছ ন্ত্রক না; না থাকগর ন্-য-জফ মট্রন্ত্রনং অগয়াজন কযগত ফড় 

যকগভয মকান সুন্ত্রফধা অগছ ন্ত্রক না: প্রগমাজয নয়। 

ঙ.প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রক্ষগণয জন্য ন্ত্রফগদ গভনকাযী কভ যকতযায ংখ্যা:নাআ। 

(১০) উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে: 

ক.প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন অআন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা: নাআ। 
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খ.প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ তীফ গুরুত্বপূণ য/উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর: 

(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক দুআটি এফং ভন্ত্রিবা-বফঠগক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূগয ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রত ম যাগরাচনা ম্পন্ত্রকযত ছয়টি 

অন্তঃভিণারয় বা নুন্ত্রিত য়।  

(২) ভন্ত্রিবা-বফঠগক ১৫টি ন্ত্রদ্ধান্ত গৃীত য়। ০৮টি ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফান্ত্রয়ত য়। ১১টি ন্ত্রদ্ধান্ত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগ 

ফাস্তফায়নাধীন যগয়গছ। 

(৩) মদফগযণ্য ন্ত্রক্ষান্ত্রফদ, প্রন্ত্রথতমা গগফলক, খ্যান্ত্রতভান ান্ত্রন্ত্রতযক ও জাতীয় োক অন্ত্রনসুজ্জাভান ১৪ মভ ২০২০ 

তান্ত্রযগখ ৮৩ ফছয ফয়গ আগন্তকার কগযন (আন্নান্ত্ররোন্ত্র ... যান্ত্রজউন)। োক অন্ত্রনসুজ্জাভাগনয মৃতুযগত গবীয মাক 

ও দুঃখ প্রকা, তাঁয ন্ত্রফগদী অত্মায ভাগগপযাত কাভনা এফং তাঁয মাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত গবীয 

ভগফদনা জান্ত্রনগয় ভন্ত্রিবায ০৮ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখয বফঠগক গৃীত মাকপ্রস্তাফ ১৪ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখয প্রজ্ঞান 

ভাযপত ফাংরাগদ মগগজগে প্রকান্ত্রত য়। 

(৪) ‘আ-ন্ত্রভউগেন’ উগযাগ ফাস্তফায়গনয স্বীকৃন্ত্রতস্বরূ ‘স্বচ্ছ ও জফাফন্ত্রদন্ত্রমূরক যকান্ত্রয প্রন্ত্রতিাগনয ন্ত্রফকা’ 

কযাোগন্ত্রযগত ফাংরাগদ যকাগযয ভূন্ত্রভ ভিণারয়গক ম্প্রন্ত্রত জান্ত্রতংগঘয ভম যাদাপূণ য ‘আউনাআগেি ন্যান াফন্ত্ররক 

ান্ত্রব য যাওয়াি য-২০২০’-এ ভূন্ত্রলত কযা য়। অন্তজযান্ত্রতক ঙ্গগন এরূ াপল্য জযন ফাংরাগদগয বাফমূন্ত্রতয অযও 

সুংত কগযগছ। এআ ন্ত্রযগপ্রন্ত্রক্ষগত ভূন্ত্রভ ভিণারয় জান্ত্রতংগঘয ভম যাদাপূণ য ‘আউনাআগেি ন্যান াফন্ত্ররক ান্ত্রব য 

যাওয়াি য-২০২০’ াওয়ায় ভাননীয় প্রধানভিী মখ ান্ত্রনাগক অন্তন্ত্রযক শুগবচ্ছা ও ন্ত্রবনন্দন জান্ত্রনগয় ভন্ত্রিবায ০৮ 

জুন ২০২০ তান্ত্রযগখয বফঠগক গৃীত ন্ত্রবনন্দন প্রস্তাফ ১৪ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখয প্রজ্ঞান ভাযপত ফাংরাগদ মগগজগে 

প্রকান্ত্রত য়। 

(৫) কগযানা বাআযাজন্ত্রনত মযাগ মকান্ত্রবি-১৯ এয ন্ত্রফস্তায মযাধকগল্প তযাগগক্ষ ান্ত্রফ যক কাম যাফন্ত্রর/চরাচগর 

ন্ত্রনগলধাজ্ঞায মভয়াদ ১৬ জুন ২০২০ গত ৩০ জুন ২০২০ ম যন্ত ফন্ত্রধ যতকযণ ংক্রান্ত প্রজ্ঞান জান্ত্রয কযা য়। 

)৬(  জুন ২০২০ ভাগ ফ যগভাে ৬টি ন্ত্রবগমাগ াওয়া মগগছ। উক্ত ন্ত্রবগমাগগুন্ত্ররয ন্ত্রফলগয় তদন্তপূফ যক প্রন্ত্রতগফদন 

মপ্রযগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট মজরা প্রাক ও ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায-এয ফযাফয ে মপ্রযণ কযা য়। 

(৭) মজরা ও উগজরামূ মথগক কগযানা বাআযা ংক্রান্ত ারনাগাদ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন তথ্য ংগ্র, বদন্ত্রনক ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রত  এফং 

োণ ন্ত্রফতযণ কাম যক্রগভয তদাযন্ত্রক কযা য়। 

(৮) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন গত প্রাপ্ত প্রন্ত্রতগফদন নুমায়ী জুন ২০২০ ভাগ যকান্ত্রয কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয ভাভরায় ০৫ 

জগনয ন্ত্রফরুগদ্ধ ন্ত্রবগমাগে দান্ত্রখর কযা য়। উগযান্ত্রেন্ত্রখত ন্ত্রফলগয় ফগত কগয মথামথ ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য়। 

(৯) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অআগন ১২ জন কভ যকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিব ম্যান্ত্রজগেে-এয ক্ষভতা এফং মভাফাআর মকাে য ন্ত্রযচারনায 

ক্ষভতা/মিপুটি কন্ত্রভনাগযয ক্ষভতা  যণ কযা য়। 

(১০) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভগন দুআজন কভ যকতযাগক উন্ত্রযচারক গদ মপ্রলগণ মমাগদাগনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয 

িন্ত্রত জ্ঞান কযা য়। 

 (১১) কগযানা বাআযাজন্ত্রনত মযাগ (মকান্ত্রবি-১৯) ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রতগত ভাননীয় প্রধানভিীয ৩১ দপা ফাস্তফায়গনয জন্য কর 

ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ/ন্ত্রচফ, ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরাাক ফযাফয ে মপ্রযণ কযা য়। 

(১২) মকান্ত্রবি-১৯-এয ন্ত্রফস্তায মযাধগকগল্প তযাগগক্ষ াধাযণ ছুটিকারীন ভগয় চরাচগরয উয কগয়ক দপা প্রজ্ঞান 

জান্ত্রয কযা য়। 

(১৩) ভাঠম যাগয় ন্ত্রফন্ত্রএ কযািায (প্রান) কভ যকতযা ও তাগদয অওতাধীন কভ যচাযীগদয মকান্ত্রবি-১৯ অক্রাগন্তয 

প্রন্ত্রতগফদন মপ্রযগণয জন্য ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগগণয ন্ত্রনকে ে মপ্রযণ কযা য়। 

(১৪) মিঙ্গু ভাফান্ত্রত মযাগ প্রন্ত্রতগযাগধ যকান্ত্রয স্থানায় ান্ত্রন জগভ ভায রাবযা জন্াগনা প্রন্ত্রতগযাগধ প্রগয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য কর ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ/ন্ত্রচফ ও ভাঠম যাগয়য কভ যকতযাগণগক ে মপ্রযণ কযা য়। 

(১৫) মকান্ত্রবি-১৯ এয ন্ত্রফস্তায মযাধকগল্প ভিণারয় এফং অওতাধীন ন্ত্রপমূগয কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয স্বাস্থযন্ত্রফন্ত্রধ 

ন্ত্রনন্ত্রিতকগণয জন্য ে মপ্রযণ কযা য়। 

(১৬) কগযানা বাআযাজন্ত্রনত ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রতগত অন্তঃভিণারয় ভন্বয় ভাঠম যাগয় ভগয় ভগয় প্রগয়াজনীয় ন্যান্য 

ন্ত্রনগদ যনা জান্ত্রয কযা য়। 
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(১৭)  ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মভগট্রান্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগগণয ন্ত্রনকে মথগক প্রাপ্ত মভ ন্ত্রবতীয় ও জুন প্রথভ গক্ষয 

ান্ত্রক্ষক মগানী প্রন্ত্রতগফদগনয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দুটি াযংগক্ষ ভাননীয় প্রধানভিী ভীগ উস্থান কযা য়। 

(১৮) ান্ত্রক্ষক মগানীয় প্রন্ত্রতগফদগন উস্থান্ত্রত এফং ভাননীয় প্রধানভিী কর্তযক নুগভান্ত্রদত প্রস্তাফ ফাস্তফায়গনয জন্য 

ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ফযাফয ে মপ্রযণ কযা য়। 

(১৯) মজরাপ্রাক গিরন ২০২০-এ উত্থানগমাগ্য ন্ত্রফলয়াফন্ত্রর ন্ত্রনধ যান্ত্রযত ছগক মপ্রযগণয জন্য কর ন্ত্রফবাগীয় 

কন্ত্রভনায ফযাফয ে মপ্রযণ কযা য়। 

(২০) জাতীয় াভ-রুগফরা (এভঅয) টিকাদান কযাগম্পআন-২০২০ পর কযায রগক্ষয গমান্ত্রগতা প্রদাগনয জন্য কর 

ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায, মজরাপ্রাক ও উগজরা ন্ত্রনফ যাী ন্ত্রপায ফযাফয ে মপ্রযণ কযা য়। 

(২১) চাঁদপুয মজরায াজীগি থানায াগফক ২৭৫ ার ১১০ নম্বয মভাািদপুয মভৌজায আেবাোয কাজ ফন্ধ কযায 

ন্ত্রফলগয় মজরাপ্রাক, চাঁদপুয ফযাফয ে মপ্রযণ কযা য়। 

(২২) প্রাকৃন্ত্রতক দুগম যাগগ ক্ষন্ত্রতগ্রস্ত কৃলকগক মৃত গফান্ত্রদ শুয (গরু, ভন্ত্রল, ছাগর) ক্ষন্ত্রতপূযণ প্রদাগনয ন্ত্রফলগয় দুগম যাগ 

ব্যফস্থানা ও োণ ভিণারয় ফযাফয ে মপ্রযণ কযা য়। 

(২৩) ন্ত্রবন্ত্রিও কনপাগযন্ত্রন্পং ন্ত্রগেভ প্রন্ত্রতস্থান/প্রন্ত্রতস্থাগনয থ য ফযাদ্দ প্রদাগনয ন্ত্রফলগয় জনপ্রান ভিণারয় ফযাফয 

ে মপ্রযণ কযা য়। 

(২৪) মদগয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন এরাকায় মকান্ত্রবি-১৯ মযাগগয ংক্রভণ প্রন্ত্রতগযাধ ও ন্ত্রনয়িগণয রগক্ষয জান্ত্রযকৃত ন্ত্রনগদ যনায 

অগরাগক ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরাপ্রাক ফযাফয ে মপ্রযণ কযা য়। 

 (২৫) াযাগদগ মিঙ্গু ভাফান্ত্রত মযাগ প্রন্ত্রতগযাধ কাম যক্রগভয ন্ত্রফলগয় ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য কর মজরাপ্রাক 

ফযাফয ে মপ্রযণ কযা য়।  

(২৬) মকান্ত্রবি-১৯ মফা প্রদানকাযী িাক্তায, না য ও স্বাস্থযকভীগদয মফায় ন্ত্রনগয়ান্ত্রজত ফাংরাগদ ম যেন 

কযগাগযগনয কভ যকতযা-কভ যচাযীগণগক যকায মঘান্ত্রলত ক্ষন্ত্রতপূযগণয অওতায় অনায ন্ত্রফলগয় থ য ন্ত্রফবাগ ফযাফয ে 

মপ্রযণ কযা য়। 

(২৭) Birth and Death Registration Completeness ংক্রান্ত ০১ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখ বাআোর েযাগেন্ত্রজ 

এফং ন্ত্রঅযন্ত্রবএ ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফবাগ/ভিণারগয়য ভন্বগয় নরাআন (Zoom) বা অগয়াজন কযা য়। 

(২৮) Open CRVS Webinar: Product capabilities and technical deployment ংক্রাগন্ত ০২ জুন ২০২০ 

তান্ত্রযগখ Plan International-এয ভন্বগয় নরাআন (Zoom) বা অগয়াজন কযা য়। 

(২৯) CRVS Technical Committee-এয নরাআন বা (Google Meet) ১৬ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখ অগয়াজন 

কযা য়। 

(৩০) Birth and Death Registration Business Process Map (BPMs) Review ংক্রান্ত নরাআন 

(Google Meet) বা ১৭ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখ অগয়াজন কযা য়। 

(৩১) UNESCAP-CRVS Regional Action Framework Report প্রণয়ন ংক্রান্ত নরাআন (Microsoft 

Team) বায় ২২ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখ ংগ্রণ কযা য়।  

(৩২) CRVS Phase-3 প্রকগল্পয Workplan ংক্রান্ত নরাআনবা (Google Meet) ২২ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখ 

অগয়াজন কযা য়। 

(৩৩) ২ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখ জাতীয় শুদ্ধাচায মকৌর ায়তা প্রকল্প (মপজ-২) ীল যক প্রকগল্পয Project  Steering 

Committee (PSC)-এয প্রজ্ঞান গঠনপূফ যক ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগ মপ্রযণ কযা য়। 

(৩৪) ২২ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখ শুদ্ধাচায পুযস্কায প্রদাগনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত গঠিত ফাছাআ কন্ত্রভটিয বাচ্যযয়ার বা কন্ত্রভটিয বান্ত্রত 

ও ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভগাদগয়য বান্ত্রতগত্ব zoom app-এ নুন্ত্রিত য়। 

(৩৫) ২৯ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখ জাতীয় শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন আউন্ত্রনে-এয লি বা কন্ত্রভটিয বান্ত্রত জনাফ মভা: কাভার 

মাগন, ন্ত্রচফ, ভন্বয় ও ংস্কায, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ভগাদগয়য বান্ত্রতগত্ব zoom app-এ নুন্ত্রিত য়। 

(৩৬) ২৮ জুন ২০২০ তান্ত্রযগখ শুদ্ধাচায পুযস্কায ২০১৯-২০ এয জন্য ন্ত্রনফ যান্ত্রচত ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ/ন্ত্রচফগগণয ভে গত 

জনাফ অব্য মনা মভা: যভাতুর মুন্ত্রনভ, ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, বযন্তযীণ ম্পদ ন্ত্রফবাগ; ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগগণয ভে গত 

জনাফ মভা: মভাস্তান্ত্রপজুয যভান ন্ত্রএএ, ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায, ঢাকা; ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগ ২য় গত ১০তভ মগ্রিভুক্ত 



 
6 

কভ যকতযাগগণয ভে গত জনাফ মভা: ভামুনুয যীদ ভূঞা, মৄগ্মন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ এফং ১১তভ মগ্রি গত ২০তভ  

জনাফ মভা: াজারার, াঁেমুদ্রাক্ষন্ত্রযক কাভ কন্ত্রম্পউোয াগযেয, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-এয নুকূগর ন্ত্রপ অগদ 

জান্ত্রয কযা য়। 

(৩৭) ১৩টি ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয ২০১৯-২০ থ যফছগযয ফান্ত্রল যক কভ যম্পাদন চ্যন্ত্রক্তমূগয র্ততীয় বেভান্ত্রক ন্ত্রযগাে য 

প্রস্তুগতয জন্য প্রগয়াজনীয় গমান্ত্রগতা প্রদান কযা য়।  

(৩৮)  ফান্ত্রল যক কভ যম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ংক্রান্ত একটি প্রকানায জন্য গ্রান্ত্রপক ন্ত্রিজাআগনয কাজ ম্পন্ন কযা য়। 

(৩৯) ফান্ত্রল যক কভ যম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ২০২০-২১ ম্পাদগনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ফান্ত্রল যক কভ যম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ২০২০-২১ প্রণয়ন ংক্রান্ত 

ন্ত্রনগদ যন্ত্রকা, এন্ত্রএ কযাগরন্ডায ও অফন্ত্রিক মকৌরগত উগদ্দিমূ প্রস্তুগত প্রগয়াজনীয় গমান্ত্রগতা প্রদান কযা য়।   

 (৪০) তথ্য ন্ত্রধদপ্তয মথগক প্রাপ্ত মায ক্লীন্ত্রংমূগয ভগে গুরুত্বপূণ য ক্লীন্ত্রংগুন্ত্রর ন্ত্রতনটি গেয ভােগভ ফগন্ত্রত ও 

প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগ মপ্রযণ কযা য়। 

(৪১) ১৯৯৩ াগর নুন্ত্রিত ভন্ত্রিবা-বফঠগকয ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্ত এফং কাম যন্ত্রফফযণী াযংগক্ষমূগয ১৪ খণ্ড মূরকন্ত্র মথগক 

য প্রস্তুত কযা ১৪ খণ্ড পগোকন্ত্রয ভগে াত খণ্ড পগোকন্ত্র ফাছাআ কগয পগোকন্ত্রজন্ত্রনত ভুর-ত্রুটি ংগাধন কযা 

য়। 

গ.অগাভী (জুরাআ-অগে) দুআ ভাগ ম্পায তীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা: 

(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক নুিান। 

(২) ভন্ত্রিবা-বফঠগক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূগয ফাস্তফায়ন-গ্রগন্ত্রত ম যাগরাচনায জন্য ১২টি অন্তঃভিণারয় বা নুিান।  

(৩) ভন্ত্রিবা-বফঠগক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূগয ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রত ম্পন্ত্রকযত বে-ভান্ত্রক প্রন্ত্রতগফদন (জানুয়ান্ত্রয-ভাচ য ২০২০) 

ভন্ত্রিবা-বফঠগক উস্থান। 

  

 (৪) ‘অআগনয খড়া যীক্ষা-ন্ত্রনযীক্ষাপূফ যক ভতাভত প্রদান ংক্রান্ত অন্তঃভিণারয় কন্ত্রভটি’য ভতাভতমূ 

WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-এয খড়ায় ন্তভু যক্ত ভযপুস্তক চূড়ান্তকযণ ংক্রান্ত কাম যাফন্ত্রর। 

 (৫) তথ্য ন্ত্রধদপ্তয মথগক প্রাপ্ত মায ক্লীন্ত্রংগুন্ত্ররয ওয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ। 

(৬) ১৯৯২ াগর নুন্ত্রিত ভন্ত্রিবা-বফঠগকয ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্ত এফং কাম যন্ত্রফফযণী াযংগক্ষমূগয ২২ খণ্ড মযকি য ফআ 

অকাগয ফাঁধাআ গর ফাংরাগদ যকান্ত্রয মুদ্রণারয়, মতজগাঁও, ঢাকা মথগক অনয়ন। 

(৭) ২০১৮ াগর নুন্ত্রিত ভন্ত্রিবা-বফঠগকয াযংগক্ষ, ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্ত ও কাম যন্ত্রফফযণীয ৪৭ খন্ড মযকি য ফআ অকাগয ফাঁধাআ 

গর ফাংরাগদ যকান্ত্রয মুদ্রণারয়, মতজগাঁও, ঢাকা মথগক অনয়ন। 

(৮) ১৯৯৩ াগর নুন্ত্রিত ভন্ত্রিবা-বফঠগকয ন্ত্রফজ্ঞন্ত্রপ্ত এফং কাম যন্ত্রফফযণী াযংগক্ষমূগয পগোকন্ত্রয ফন্ত্রষ্ট 

াতটি খণ্ড ফাছাআ কগয পগোকন্ত্রজন্ত্রনত ভুর-ত্রুটি ংগাধন। 

(৯) জুরাআ-ন্ত্রিগম্বয ২০১৯ ম যন্ত মভয়াগদ নুন্ত্রিত ভন্ত্রিবা-বফঠগকয কাম যন্ত্রফফযণীমূগয সূন্ত্রচ প্রণয়ন। 
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