
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয      ২০১৬ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন 
 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ      

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ:      ২০১৬                          প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৭      ২০১৬ 

 

(১) প্রান্ত্রনক:   

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

ংস্থায স্তয অনুগভান্ত্রদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ভিণারয়/     :   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ২৪৫ ১৯৫ ৫০ 

অন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংমৄক্ত অন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন  ১,২৬৪ ৯৩৬ ৩২৮ 
মভাে ১,৫০৯ ১,১৩১ ৩৭৮ 

 

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রযক্ত

ন্ত্রচফ/ 

তদূর্ধ্য দ 

মজরা কভ যকতযায 

দ (গমভন 

ন্ত্রিন্ত্র, এন্ত্র) 

অন্যান্য 

১ভ মেন্ত্রণয 

দ 

২য় 

মেন্ত্রণয 

দ 

৩য় 

মেন্ত্রণয 

দ 

৪থ য মেন্ত্রণয 

দ 

মভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - ০৪ ১১  ১৯ ১৬      ৫০ 
দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 

- - ৩৪ ২৮ ১৩১ ০৩    ১৯৬* 

 

* সুাযন্ত্রনউভাযান্ত্রয দ ব্যতীত।  

ক. ৩  অতীফ গুরুত্বপূণ য (strategic) দ শূন্য থাকগর তায তান্ত্ররকা  

ক্রন্ত্রভক  ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয 

নাভ 

গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয 

ংখ্যা 

মভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যগদয 

ংখ্যা 

১। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - - 

 

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: মনই।  

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

  ভিী প্রন্ত্রতভিী/উভিী  ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভন্তব্য 

মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ 

ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন)  - - - - ১। ১১ মার্ চ ২০১৬ তাররখ সরকারর সফরর 

ময়মনরসিংহ জো পররদল চন। 

২। ১৭ মার্ চ ২০১৬ তাররখ োরতর রপতা 

বঙ্গবন্ধু জলখ মুরেবুর রহমারনর ৯৭তম 

েন্মরদবস এবিং োতীয় রলশু রদবস-২০১৬ 

উদ যাপন উপরে আরয়ারেত অনুষ্ঠারন 

জযাগাদারনর েন্য জগাপাগঞ্জ জোর 

টুরঙ্গপাড়া সফর। 

  

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

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



 

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

(২) আইন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারগয়য জন্য): প্রগমাজয নয়।  

(৩) অথ যননন্ত্রতক (গকফর অথ য ন্ত্রফবাগগয জন্য): প্রগমাজয নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত 

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

প্রকগল্পয নাভ ফতযভান অথ য-

ফ    এন্ত্রিন্ত্রগত 

ফযাদ্দ 

 (গকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা 

ম যন্ত ব্যগয়য ন্ত্রযভাণ 

(গকাটি োকায়) ও 

ফযাগদ্দয ন্ত্রফযীগত 

ব্যগয়য তকযা ায 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ নতুন প্রকল্প 

অনুগভান্ত্রদত গয় 

থাকগর তায  

তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ ভিণারগয় 

এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ 

বায তান্ত্রযখ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

National Integrity 

Strategy Support 

Project 

৫২৩.০০ ৩৯৭.৫৩ 

(৭৬%) 

 

- - - 

খ.  প্রকগল্পয অফস্থা ংক্রান্ত 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত 

প্রকগল্পয  তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

উগবাধনকৃত ভাপ্ত 

প্রকগল্পয  তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ চরভান  

প্রকগল্পয কগম্পাগনন্ট ন্ত্রাগফ 

ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য অফকাঠাগভা 

আগাভী দু’ভাগয ভগে উগবাধন কযা 

গফ এভন ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা 

- - - - 

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক (ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়গক পূযণ কযগত গফ): প্রগমাজয নয়। 

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

(৭) অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য 

  
ভিণারয়/ংস্থায নাভ অন্ত্রিে 

আন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

োকায 

ন্ত্রযভাণ 

(রক্ষ 

োকায়) 

ব্রি    

জফাগফয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

মজয ভন্তব্য 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ১১ টি ০.৩৬৪ - - ১১টি ২০১৩-১৫ (ন্ত্রতন) অথ য-ফছগযয ন্ত্রনযীক্ষাকাম য 

আগস্ট ২০১৫ ভাগ ম্পন্ন য়। উক্ত 

ন্ত্রনযীক্ষাকাগম য ন্ত্রনযীক্ষা দর কর্তযক চাযটি অন্ত্রিে 

আন্ত্রত্ত উত্থান কযা য়। তন্গে একটি 

আন্ত্রত্তয ন্ত্রফযীগত ১৩,৩৮৬ োকা যকান্ত্রয 

যাজস্ব ক্ষন্ত্রত ন্ত্রাগফ উগলেখখ কযা য়। অফন্ত্রষ্ট 

ন্ত্রতনটি অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত আন্ত্রথ যক অন্ত্রনয়ভ 

ংক্রান্ত। উক্ত আন্ত্রত্ত চাযটি ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয রগক্ষয 

স্থানীয় ও যাজস্ব অন্ত্রিে অন্ত্রধদপ্তগয ৫ 

অগক্টাফয ২০১৫ তান্ত্রযগখ ব্রিন্ত্রে জফাফ মপ্রযণ 

কযা গয়গছ, ন্ত্রকন্তু অদ্যাফন্ত্রধ জফাফ াওয়া 

মায়ন্ত্রন। এ ছাড়া, ফতযভাগন          

       াত  অন্ত্রিে আন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি 

      যগয়গছ (      ন   ৭/২০০০),    

                            

        ন    । 

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন 

মফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত উকূরীয় 

বীাঞ্চর উন্নয়ন মফাি য 

১৭টি 

 

২৮৩.১৫ - - ১৭টি ন্ত্রিক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রভটিয বা অনুষ্ঠাগনয 

ভােগভ আন্ত্রত্তমূ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয কাম যক্রভ 

চরভান  যগয়গছ। 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মভাে ৩২টি ৯৮৩.৫১৪ ০৪ - ৩২টি - 



 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রযগাগে য গুরুতয/ফড় যকগভয মকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/অথ য আত্মাৎ, অন্ত্রনয়ভ ধযা গড় থাকগর ম-ফ মক ইগয তান্ত্ররকা: 

মনই। 

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

 

ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তয/ 

ংস্থামূগ পুন্ত্রিভূত  

মভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা 

(প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

 ভাগয ১ তান্ত্রযগখ) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ শুরু 

ওয়া ভাভরায 

ংখ্যা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরায 

ংখ্যা 

ফতযভান  

অথ য-ফ    মভাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

 

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যান্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০২ - - - - ০২ - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১৫              - - ০১ ০৩ ১১ ১১ 

 

* প্রান্ত্রনক ট্রাইব্যযনার/প্রান্ত্রনক আন্ত্রগরে ট্রাইব্যযনাগর চরভান ভাভরায কর নন্ত্রথ এ ন্ত্রফবাগগয আইন মকাগল স্থানান্তয কযা গয়গছ। 

(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন 

  ক.     প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচ: 

 

ভিণারয়/ংস্থা ক্রন্ত্রভক প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচয নাভ প্রন্ত্রক্ষগণয   

মভয়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগদ্যাগী ংস্থা/ 

এগজন্ত্রন্পয নাভ 

অংগ্রণকাযীয 

ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

 

 

         

       

 

 

 

১। 

2030 Water Resources Group 

knowledge exchange  

  ন: দন্ত্রক্ষণ আন্ত্রিকা 

২৯ মপব্রুয়ান্ত্রয - ০৪ 

ভাচ য ২০১৬ 

The 2030 Water 

Resources Group 

(2030 WRG) 

    ন 

মৄগ্মন্ত্রচফ 

E-governance Public Service 

Transformation  

  ন: ন্ত্রঙ্গাপুয 

২৯ মপব্রুয়ান্ত্রয - ০৪ 

ভাচ য ২০১৬ 

তথ্য ও মমাগাগমাগ 

প্রমৄন্ত্রক্ত ন্ত্রফবাগ 

    ন 

উন্ত্রচফ 

বাযগত অনুগষ্ঠয় এক্সগাজায ন্ত্রবন্ত্রজগে 

অংগ্রণ 

  ন: বাযত 

১৩-১৮ ভাচ য ২০১৬ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ও 

ভানুগলয জন্য 

পাউগেন 

দুই  ন 

   নয়  

             

 

 ন      ন 

    ন 

 

 

২। 

Strengthening Government 

through Capacity Development 

of the BCS Cadre officers 

০৫-২০      ২০১৬  

 

           ন 

            

National Portal Training ২৭-৩১      ২০১৬    ন           য়     ন 

 

খ. ভিণারয়/অন্ত্রধদপ্তগয মকান ইন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয আগয়াজন কযা গয় থাকগর তায ফণ যনা: প্রগমাজয নয়।  

গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচগত কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয অংগ্রণ ফা ভগনানয়গনয মক্ষগি ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: 

মনই।    

ঘ.  ভিণারগয় অন্-দ্য-জফ মট্রন্ত্রনং (OJT)-এয ব্যফস্থা আগছ ন্ত্রক না; না থাকগর অন্-দ্য-জফ মট্রন্ত্রনং আগয়াজন কযগত ফড় যকগভয 

মকান অসুন্ত্রফধা আগছ ন্ত্রক না: যাঁ আগছ; মকান অসুন্ত্রফধা মনই। 

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

 

(১০)   উগলেখখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ঙ্কে: 

ক.  প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন আইন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণয়ন গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা: মনই।  

 



 

খ.  প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ অতীফ গুরুত্বপূণ য/উগলেখখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:  

(১)       ন   ন      ভন্ত্রিবায     , যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয    টি, অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা 

কন্ত্রভটিয   নটি,     য়                             , প্রান্ত্রনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয দু’টি এফং নতুন 

উগজরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয একটি বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়।  

(২)       ন   ন            -         ২৩              য়।        ১০        য়   য়     ১৩              

     য়/            য়ন   ন   য়  । 

(৩) গণপ্রজাতিী ফাংরাগদগয ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রত জনাফ মভাোঃ আফদুর ান্ত্রভদ মৄক্তযাগজয যকান্ত্রয পয মগল ১০ ভাচ য ২০১৬ 

তান্ত্রযখ বৃস্পন্ত্রতফায ১০.২০ ঘটিকায় ন্ত্রফভান ফাংরাগদ এয়াযরাইগন্পয ন্ত্রফন্ত্রজ-০১৬ ফ্লাইে মমাগগ ঢাকায় প্রতযাফতযন কগযন। 

                      ন      মযত াজারার আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দগয যাষ্ট্রাচাগযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য়। 

(৪) ২৪      ২০১৬          য়          ন ১৫  ন     ও          ন   স্বাধীনতা পুযস্কায ২০১৬    ন      য়।    

                      য়      ।     ন                                     ন                        , 

  ন         ও        নন       ন      য়।       ,                   ০.৩৬                             

              ন      য়। স্বণ যদক, মযন্ত্রিকা প্রস্তুত ও উক্ত অনুষ্ঠান ম্পন্ত্রকযত অন্যান্য কাম যাফন্ত্রর ম্পাদন কযা য়। 

(৫)                  ,                           ন        ন                   ২৫    য়    ২০১৬        

          ন (          ...      ন)।              য়    য়    ৭৮    ।  ন                     মৃতুযগত গবীয 

মাক প্রকা কগয ও ভযহুগভয ন্ত্রফগদী আত্মায ভাগগপযাত কাভনা কগয এফং তাঁয মাকন্তপ্ত ন্ত্রযফাগযয দস্যগদয প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রযক 

ভগফদনা জান্ত্রনগয়         ২৯    য়    ২০১৬                                     য়।       কগরয অফগন্ত্রতয 

জন্য এ ংক্রান্ত প্রজ্ঞান ০২ ভাচ য ২০১৬ তান্ত্রযগখ ফাংরাগদ মগগজগে প্রকা কযা য়। 

(৬) ২৪ ভাচ য ২০১৬ তান্ত্রযগখ মৄক্তযাগষ্ট্রয ন্ত্রনউইয়কযন্ত্রবন্ত্রত্তক আন্তজযান্ত্রতক খ্যান্ত্রতম্পন্ন     য়   ‘পযচ্যন’ কর্তযক ন্ত্রফগেয ঞ্চা জন 

ভান মনতায তান্ত্ররকা প্রকান্ত্রত য়। উক্ত তান্ত্ররকায় ফাংরাগদগয প্রধানভিী মখ ান্ত্রনায অফস্থান দভ। প্রন্ত্রথতমা     য়   

‘  চ্যন’-এ ন্ত্রফগেয ভান মনতাগদয তান্ত্ররকায় স্বীয় অফস্থান অন্তর্ভ যন্ত্রক্তয ভােগভ ন্ত্রফগে ফাংরাগদগয বাফমূন্ত্রতয উজ্জ্বরতয কযায জন্য 

ভাননীয় প্রধানভিী মখ ান্ত্রনাগক উষ্ণ অন্ত্রবনন্দন ও আন্তন্ত্রযক শুগবচ্ছা জ্ঞান             ২৮      ২০১৬ তান্ত্রযগখয বফঠগক 

একটি প্রস্তাফ গৃীত গয়গছ। ংন্ত্রিষ্ট কগরয অফগন্ত্রতয জন্য এ ংক্রান্ত প্রজ্ঞান ২৯ ভাচ য ২০১৬ তান্ত্রযগখ ফাংরাগদ মগগজগে 

প্রকা কযা য়।   

(৭) ২০ ভাচ য ২০১৬ তান্ত্রযগখ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগগণয ভান্ত্রক ভন্বয় বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়। উক্ত বায় ২৭টি ন্ত্রদ্ধান্ত গৃীত য়। 

(৮) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং মভগট্রান্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগগণয ন্ত্রনকে মথগক প্রাপ্ত মপব্রুয়ান্ত্রয-ন্ত্রবতীয় ক্ষ ও ভাচ য-প্রথভ গক্ষয 

ান্ত্রক্ষক মগানীয় প্রন্ত্রতগফদগনয ন্ত্রবন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি াযংগক্ষ ভাননীয় প্রধানভিী            ন কযা য়। ান্ত্রক্ষক 

মগানীয় প্রন্ত্রতগফদগন উস্থান্ত্রত এফং ভাননীয় প্রধানভিী কর্তযক অনুগভান্ত্রদত প্রস্তাফ ফাস্তফায়গনয জন্য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয় ও ন্ত্রফবাগ 

এফং ংন্ত্রিষ্ট ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরা প্রাক ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(৯) ন্ত্রফগদন্ত্র ভান্যফয যাষ্ট্রদূত/াই কন্ত্রভনায কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন ন্ত্রচফগগণয মমাগদাগনয অনুভন্ত্রত ংক্রান্ত চাযটি ি জান্ত্রয 

কযা য়। 

(১০) ২০১৬-১৭ অথ য-ফছগয ন্ত্রবন্ত্রিও কনপাগযন্প ন্ত্রযচারনা ংক্রান্ত ন্ত্রবন্ত্রএন ংগমাজগনয ফগকয়া ন্ত্রফর ন্ত্রযগাগধয জন্য ৪৮০০-

যফযা ও মফা খাগত অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ৬৮.৮৭ রক্ষ োকা মভাে ৬৪৬.৬০ রক্ষ োকা ফযাদ্দ প্রদাগনয প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য 

ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, অথ য ন্ত্রফবাগ ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়।  

(১১) ২০১৬-১৭ অথ য-ফছগযয ভাননীয় অথ যভিীয ফাগজে ফকৃ্ততায় অন্তর্ভ যন্ত্রক্তয জন্য এ ন্ত্রফবাগগয ২০০৮-০৯  

অথ য-ফছয মথগক ২০১৫-১৬ অথ য-ফছগযয উগলেখখগমাগ্য অজযন, ২০১৬-১৭ অথ য-ফছগযয কভ য-ন্ত্রযকল্পনা (প্তভ ঞ্চফান্ত্রল যক কভ য-

ন্ত্রযকল্পনায গঙ্গ াভিস্য মযগখ) এফং ২০১৬-১৭ মথগক ২০১৮-১৯ অথ য-ফছগযয ভেগভয়ান্ত্রদ কভ য-ন্ত্রযকল্পনা        একটি 

প্রন্ত্রতগফদন ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, অথ য ন্ত্রফবাগ ফযাফয মপ্রযণ কযা য়।  

(১২) ১৬ ও ২৮ ভাচ য ২০১৬ তান্ত্রযগখ যাজফাড়ী ও সুনাভগগি সৃজনীর মভধা অগেলণ প্রন্ত্রতগমান্ত্রগতায প্রস্তুন্ত্রতমূরক বা ও মজরা 

উন্নয়ন ভন্বয় বায় ন্ত্রবন্ত্রিও কনপাগযন্ত্রন্পং অনুন্ত্রষ্ঠত য়।  



 

(১৩)                 -                 ২০১৫              ন             ১০                      

                    নয়      ,           য়                   য়। 

(১৪) ফাল্যন্ত্রফফা ন্ত্রনগযাধ ংক্রান্ত ন্ত্রফলগয় যাভ যক বায ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায় ন                                ,   ন 

ও                                                  য়। 

      (১৫)   য় ন       য়    ন                         ন                    ন                            

     ,   য় ন                   য়। 

(১৬)                 -             য়    ২০১৬              ন     য়              য়  ন য়   ন    

                          ,                        য়। 

(১৭)  ন য়            ন    ন            য়        ও    ও                        ন-                    

       ন                                নয়      ,           য়                   য়। 

(১৮)                       /         ন          ন      য়                        নয়  ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র 

ভিণারয়                   য়। 

(১৯)                     ন             ন   য়  ন             ন                                  ন  

    য়                     ন্ত্রচফ, আইন ও ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ ফ                 য়। 

(২০) মভাফাইর মকাে য ন্ত্রযচারনায          ন  জন্য    ন ন জ্ঞান                 ,                      , 

      ফযাফয             য়। 

(২১) মনায়াখারী, কুন্ত্রভলেখা,               য় ন                 /          ন          ন      য়       

                 নয়  ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়                   য়। 

(২২)                     য়                 য়           য়        ন য়                    ন-     

                  য়                     ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়                   য়। 

(২৩) মভাফাইর মকাে য আইন, ২০০৯-এয তপন্ত্ররর্ভক্ত     য়    ন                            ওয় য়      ন    

             ও        ন                                            য়,             য়,    য়ন ও       

     য়,       ও        য়       য়,        ও  ন      য়,         য়,            য়,          ন ও 

            ,   ন য়                                                য়। 

(২৪)  -                    ন                     য়             য়          য়           -         ও 

     য়   য়  ন য়                 ন   ন                 য়                        নয়      ,      

     ন    ন      য়                    য়। 

(২৫)                     ন য়                         ন                          ন                

                 য়  ন য়        ন-         ন        ন য়              য়                     

   নয়      ,           য়                    য়। 

(২৬)       -                                      (      ন)   ন, ২০১৫-         ও           

             য়                         ,           ও         য়                           য়। 

(২৭)       য়     ন                       য়    ২০১৬               য়              ন        ন     ন 

     ন।              ন           ন ও        ন       ন                                          য়। 

                      ন     য়                   KPI (Key Performance Indicators)-              

KPI-                  য়। 

(২৮)   নন য়    ন      ন    ন      য়                                      ন      য়                

                                   য়। 

(২৯)                         য়                    ন                  ন      য়                     

         য়  ও             য়                  য়। 



 

(৩০)                                      ন                য়ন                য়                     

   নয়                                           য়।  

(৩১)                                           ন        ন     -      ন                য়            

                         য়                    য়।  

(৩২)  ন   ন্ত্রফজয় বট্টাচার্য্য, অন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ২৩ রিসম্বর ২০১৫ তান্ত্রযগখ সুনাভগি মজরা এফং জনাফ 

ান্ত্রফব্যয যভান, উন্ত্রচফ, ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ২০    য়    ২০১৬        ন্ত্রগরে মজরায ওভানীনগয        ন্ত্রযদ যন 

কগযন। ন্ত্রযদ যন প্রন্ত্রতগফদগন        ভন্তব্য/সুান্ত্রযগয ওয ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগ ি          য়। 

(৩৩)             High Commissioner, Ambassador ও দূতাফাগয কভ যকতযাবৃন্দ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন মজরা পয কগযন। 

পযকাগর তাঁগদযগক উমৄক্ত মৌজন্য প্রদ যন, প্রগয়াজনীয় গমান্ত্রগতা প্রদান ও ন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফধাগনয ব্যফস্থা গ্র    জন্য ং  ষ্ট 

মজরা প্রাকগণগক ন্ত্রনগদ যনা প্রদান কযা য়। 

(৩৪) ন্ত্রফগফচয ভাগ ভাঠ প্রাগন কভ যযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ১২ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ অন্ত্রবগমাগ াওয়া মগগছ। পূগফ য 

প্রাপ্ত অন্ত্রবগমাগমূগয ভগে ১৪২ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত কযায এফং দুই 

জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রাথন্ত্রভকবাগফ প্রভান্ত্রণত ওয়ায় ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা রুজুয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয 

িন্ত্রত জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া য়। 

(৩৫) মজরা প্রাক ও ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগণ কর্তযক ন্ত্রফন্ত্রবন্ন উগজরা ভূন্ত্রভ অন্ত্রপ, ইউন্ত্রনয়ন ও মৌয ভূন্ত্রভ অন্ত্রপ, মজরা 

প্রাগকয কাম যারগয়য যাজস্ব াখা, এর.এ াখা, মজনাগযর াটি যন্ত্রপগকে াখা ইতযান্ত্রদ ন্ত্রযদ যনকাগর প্রদত্ত ন্ত্রনগদ যনা ফাস্তফায়ন 

ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন মপ্রযগণয জন্য ৬৪টি মজরায মজরা প্রাক ফযাফয মভাে ৮৩টি ি মপ্রযণ কযা য়।  

(৩৬) জনফান্ধফ ভূন্ত্রভ অন্ত্রপ ন্ত্রফলয়ক মাশ্যার ন্ত্রভন্ত্রিয়া ংরাগয ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়গনয রগক্ষয ভূন্ত্রভ ভিণারয় এফং ভূন্ত্রভ ন্ত্রফলয়ক 

উদ্ভাফনী চচ যায তথ্য মপ্রযগণয ন্ত্রফলগয় কর মজরা প্রাক ফযাফয ি  মপ্রযণ কযা য়।  

(৩৭) নাযী ও ন্ত্রশুয প্রন্ত্রত ন্ত্রংতা প্রন্ত্রতগযাগধ জাতীয় কভ যন্ত্রযকল্পনা ফাস্তফায়গনয ন্ত্রফলগয় কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও  মজরা 

প্রাক ফযাফয  ি মপ্রযণ কযা য়। 

(৩৮) 'ন্ত্রশু অন্ত্রধকায কন্ত্রভটি'য ভানী ম যগফক্ষণ ন্ত্রফলগয় ন্ত্রফবাগীয় ম যাগয় যাভ যবা আগয়াজগন ায়তা প্রদাগনয জন্য কর 

ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(৩৯) ব্যন্ত্রক্তভান্ত্ররকানাধীন জন্ত্রভ মথগক নুন্ত্রড় াথয উগত্তারগনয পগর জনস্বাথ য ও ন্ত্রযগফ ংযক্ষগণয ন্ত্রফলগয় জ্বারান্ত্রন ও খন্ত্রনজ 

ম্পদ ন্ত্রফবাগ এফং ন্ত্রযগফ ও ফন ভিণারয় ফযফয ি মপ্রযণ কযা য়।  

(৪০) পযভান্ত্ররন ন্ত্রনয়িণ আইন, ২০১৫ এফং পযভান্ত্ররন (আভাদান্ত্রন, উৎাদন, ন্ত্রযফন, ভজুদ, ন্ত্রফক্রয় ও ব্যফায) ন্ত্রনয়িণ 

ন্ত্রফন্ত্রধভারা, ২০১৫ অনুমায়ী কাম যক্রভ গ্রগণয ন্ত্রফলগয় কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরা প্রাক ফযফয ি মপ্রযণ কযা য়।  

(৪১) ফাগগযাে মজরায ভংরাগত মজরা প্রাগনয ব্যফস্থানায় একটি মযস্ট াউজ ন্ত্রনভ যাগণয ন্ত্রফলগয় জনপ্রান ভিণারয় ফযফয 

ি মপ্রযণ কযা য়। 

(৪২) যাজাী ও চাঁাইনফাফগি মজরায় 'গজরা ভন্ত্রন্বত ান্ত্রন ব্যফস্থানা ভন্বয় কন্ত্রভটি'গত মজরা প্রাক ও উগজরা ন্ত্রনফ যাী 

অন্ত্রপাগযয অন্তর্ভ যন্ত্রক্তগত িন্ত্রত প্রদান কযা য়। 

(৪৩) কক্সফাজায মজরা ক্রীড়া ংস্থায ন্ত্রনজস্ব জায়গায় আধুন্ত্রনক ন্ত্রজভগনন্ত্রয়াভ ন্ত্রনভ যাগণয ন্ত্রফলগয় মৄফ ও ক্রীড়া ভিণারয় ফযাফয ি 

মপ্রযণ কযা য়। 

(৪৪) ন্ত্রগাগযে ও ন্ত্রফন্ত্রড় খাত মথগক মথামথ যাজস্ব ংগ্রগ সৃষ্ট অন্ত্রনশ্চয়তা দূযীকযগণয রগক্ষয   য়  ন য় কাম যক্রভ গ্রগণয জন্য 

কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরা প্রাক ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(৪৫) প্রথভ আগরা ন্ত্রিকায় প্রকান্ত্রত ‘নগদয জায়গায় ন্ত্রফন্ত্রণন্ত্রফতান’, ‘কান্ত্ররয়ানকগয ১০ মকাটি োকা ন্ত্রনগয় ন্ত্রভন্ত্রত উধাও’ ভাঠ 

যাঙাগচ্ছন কৃলগকযা, নাযায়ণগগি পর মছগড় ফুর চাল’ ‘মকউ মখাঁজ মনয় না’ ও ‘যকান্ত্রয াাগড় আফান প্রকল্প’ ‘ফস্তায় ফগ 

স্কুগরয াঠ’ ও ‘মানাযগাঁওগয় ভাটি িা’ ন্ত্রগযানাগভয ংফাদ প্রন্ত্রতগফদগনয ন্ত্রফলগয় কাম যকয ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য মজরা 

প্রাক, পন্ত্রযদপুয, গাজীপুয, নাযায়ণগি, খুরনা ও কক্সফাজায ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়।  



 

(৪৬) জাতীয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু মখ মুন্ত্রজব্যয যভাগনয ৯৭তভ জন্ন্ত্রদফ ও জাতীয় ন্ত্রশু ন্ত্রদফ-২০১৬ মথামথবাগফ উদ মাগনয 

ন্ত্রফলগয় ভন্ত্ররা ও ন্ত্রশু ন্ত্রফলয়ক ভিণারয় কর্তযক প্রণীত জাতীয় কভ যসূন্ত্রচ কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায, মজরা প্রাক ও উগজরা 

ন্ত্রনফ যাী অন্ত্রপায ফযাফয মপ্রযণ কযা য়। 

(৪৭) ‘ন্ত্রফে অটিজভ গচতনতা ন্ত্রদফ’ উদ মাগনয ন্ত্রফলগয় কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও মজরা প্রাক ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(৪৮) ‘অন্ত্রবগমাগ প্রন্ত্রতকায ব্যফস্থা (Grievance Redress System)       ন্ত্রনগদ যন্ত্রকা, ২০১৫’ মুদ্রগণয জন্য ন্ত্রফন্ত্রজ মপ্রগ মপ্রযণ 

কযা য়। 

(৪৯) এীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এন্ত্রিন্ত্রফ)-এয আন্ত্রথ যক ায়তাপুষ্ট ‘Supporting the Good Governance Programme’ ীল যক 

কান্ত্রযগন্ত্রয ায়তা প্রকগল্পয অফাস্তফান্ত্রয়ত ন্ত্রতনটি Tranche Condition-এয ফাস্তফায়গনয ন্ত্রযকল্পনা প্রণয়গনয  ন    উগদষ্টা 

কন্ত্রভটি ও কান্ত্রযগন্ত্রয কন্ত্রভটি গঠগনয জন্য ভাননীয় প্রধানভিীয অনুগভাদগনয জন্য াযংগক্ষ মপ্রযণ কযা য়।   

(৫০) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) in Bangladesh’ ীল যক প্রকগল্পয 

‘প্রকল্প মাচাই কন্ত্রভটি’য একটি বা বাযপ্রাপ্ত ন্ত্রচফ (ভেয় ও ংস্কায) ভগাদগয়য বান্ত্রতগত্ব তাঁয অন্ত্রপ কগক্ষ অনুন্ত্রষ্ঠত য়। 

(৫১) ‘Building Capacity for the Use of Research Evidence (BCURE) in Bangladesh’ ীল যক  কান্ত্রযগন্ত্রয 

ায়তা প্রকল্প অনুগভাদগনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত প্রস্তাফটি  দস্য, আথ য-াভান্ত্রজক অফকাঠাগভা ন্ত্রফবাগ,  ন্ত্রযকল্পনা কন্ত্রভন ফযাফয মপ্রযণ কযা য়। 

(৫২) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভগাদগয়য বান্ত্রতগত্ব ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয অধীগন ফাস্তফায়নাধীন অনুগভান্ত্রদত/অননুগভান্ত্রদত 

প্রকল্প/কভ যসূন্ত্রচমূগয অগ্রগন্ত্রত ম্পন্ত্রকযত একটি বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়। 

(৫৩) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) in Bangladesh’ ীল যক প্রকগল্পয 

ন্ত্রিন্ত্রন্ত্র-মত জনফগরয ংস্থান ংক্রান্ত ি ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, অথ য ন্ত্রফবাগ ফযাফয মপ্রযণ কযা য়। 

(৫৪) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) in Bangladesh’ ীল যক কান্ত্রযগন্ত্রয 

ায়তা প্রকগল্পয অনুগভাদগনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত প্রস্তাফটি দস্য, আথ য-াভান্ত্রজক অফকাঠাগভা ন্ত্রফবাগ, ন্ত্রযকল্পনা কন্ত্রভন ফযাফয মপ্রযণ কযা 

য়। 

(৫৫) ১৫ এফং ৩১ ভাচ য ২০১৫ তান্ত্রযগখ যকান্ত্রয কভ যম্পাদন ব্যফস্থানা দ্ধন্ত্রত ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত কান্ত্রযগন্ত্রয কন্ত্রভটিয দু’টি বা 

অনুন্ত্রষ্ঠত য়। উক্ত বায় ৪৮টি ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ গত প্রাপ্ত ২০১৫-১৬ অথ য-ফছগযয ফান্ত্রল যক কভ যম্পাদন চ্যন্ত্রক্তয অধ য-ফান্ত্রল যক 

মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগফদনমূ ম যাগরাচনাপূফ যক ভন্ত্রন্বত আকাগয কান্ত্রযগন্ত্রয কন্ত্রভটিয বায় উস্থান কযা য়।  

(৫৬) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ, দপ্তয/ংস্থা এফং ভাঠ ম যাগয়য কাম যারয়মূগয ২০১৬-১৭ অথ য-ফছগযয ফান্ত্রল যক কভ যম্পাদন চ্যন্ত্রক্তয 

কাঠাগভা, ভয়ীভা এফং আফন্ত্রশ্যক মকৌরগত উগদ্দশ্যমূ ন্ত্রনধ যাযণপূফ যক জাতীয় কন্ত্রভটিগত উস্থান কযা য়।  

(৫৭) ৭ ভাচ য ২০১৬ তান্ত্রযগখ জাতীয় শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন ইউন্ত্রনে (এনআইইউ)-এয বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়।  

(৫৮) ১৮ ভাচ য ২০১৬ তান্ত্রযগখ যাজাী ন্ত্রফবাগগ ‘Awareness Raising on National Integrity Strategy  (NIS)’ ীল যক 

মন্ত্রভনায আগয়াজন কযা য়।  

(৫৯) জাতীয় শুদ্ধাচায মকৌর (এনআইএ)-এয আওতায় ন্ত্রক্ষকগদয জন্য প্রন্ত্রক্ষণ আগয়াজন কযায ন্ত্রফলগয় জাতীয় ন্ত্রক্ষা 

ব্যফস্থানা একাগিন্ত্রভ (নাগয়ভ) ফযাফয ি মপ্রযণ কযা য়। 

(৬০) ২১ ভাচ য ২০১৬ তান্ত্রযগখ মাস্যার ন্ত্রভন্ত্রিয়া (গপব্যক) ব্যফায কগয নাগন্ত্রযক মফা প্রদান ংক্রান্ত একটি ি কর ন্ত্রফবাগীয় 

কন্ত্রভনায-এয ন্ত্রনকে মপ্রযণ কযা য়।   

(৬১) জাতীয় পুযস্কায/দক ংক্রান্ত ন্ত্রনগদ যাফন্ত্রর (গপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ ম যন্ত ংগান্ত্রধত) মুদ্রণ কগয ংন্ত্রিষ্ট কগরয ন্ত্রনকে ন্ত্রফতযণ 

কযা য়। 

(৬২) তথ্য অন্ত্রধদপ্তয মথগক প্রাপ্ত মায কাটিংমূগয ভগে গুরুত্বপূণ য কাটিংগুন্ত্রর ২২টি গিয ভােগভ অফগন্ত্রত ও প্রগয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ফযাফয মপ্রযণ কযা য়। 

   



 

গ. আগাভী  দুই (    -  ) ভাগ ম্পান্ত্রদতব্য অতীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা:   

(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক অনুষ্ঠান।    

(২) ভন্ত্রিবা-বফঠগক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূগয ফাস্তফায়ন-অগ্রগন্ত্রত ম যাগরাচনা ম্পন্ত্রকযত আন্তোঃভিণারয়বা অনুষ্ঠান। 

(৩) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত     অথ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বফঠক অনুষ্ঠান। 

(৪)      ন    য়ন                          ন।  

(৫)     য়                                  ন।  

(৬) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাগদ কর্তযক চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা অনুষ্ঠান।  

(৭) ১৯৮৯            ভন্ত্রিবা-বফঠগক                    য়   ২৫             ওয় য়        য়        -  

                  । 

(৮) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’ ীল যক প্রস্তান্ত্রফত প্রকগল্পয 

অনুগভাদন প্রন্ত্রক্রয়া ম্পাদন।   

(৯) মজরা দগয মকায বফনান্ত্রদ ন্ত্রনভ যাণ ংক্রান্ত োস্কগপা য কন্ত্রভটিয ১৭৯তভ বা অনুষ্ঠান। 

(১০)              য়                                                                  ন    

(dispose off)           য়  ন য়             । 

 

 

 

      (               ) 

           নয়               

               ন: ৯৫৫৭৪৪৯ 

                                                            e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 

  

 

 

 

 

 

 


