
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি আেস্ট ২০২০ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে   

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: আেস্ট ২০২০      প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:  ১৫ সেগেম্বি ২০২০ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:  

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৯৬ ২৭১ ১২৫ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,১৪৬ ১,০৩৩ ১,০৬৭ 

সমাে ২,৫৪২ ১,৩০৪ ১,১৯২ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য 

পদ 

সজিা 

কম যকতযাি 

পদ (গর্মন 

ন্ত্রিন্ত্রে, এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

সেন্ত্রণি পদ 

২য় সেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় সেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য সেন্ত্রণি 

পদ 

সমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ২৫ ৩৪ ৩৩ ৩৩ ১২৫ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৭২ ৩৩৭ ২২৯ ১২৯ ১,০৬৭* 

সমাে - - ৩৯৭ ৩৭১ ২৬২ ১৬২ ১,১৯২ 

* 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 সমাে কম যকতযা কম যচািী সমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - -  

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - -  

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি সকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: সনই। 

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

 মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

সদগশ ন্ত্রিগদগশ সদগশ ন্ত্রিগদগশ সদগশ 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 তািতান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে 

মিণািগয় 

এন্ত্রিন্ত্রপ ন্ত্রিন্ত্রভউ 

েভাি তান্ত্রিখ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Support to the Central 

Management Committees 

(CMC) Policy Guidance 

on child component of the 

NSSS  

 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ৯৫.০০ 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ৬.০০ 

ম োটঃ ১০১.০০ 

 

 

   ০০.৬৯ 

 (১.১২ শতাংশ) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Promoting Nutrition 

Sensitive Social Security 

Programmes  

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ৩৫.০০ 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০.০০  

ম োটঃ ৩৫.০০ 

 

 

 ১.৮১ 

 (৫.১৭ শতাংশ) 

- - - 

Technical Support for 

CRVS System 

Improvement in 

Bangladesh (3rd Phase) 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ০.৩৯ 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০.১০ 

সমােঃ   ০.৪৯ 

 

০.০২৪৫ 

(৫ 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 সেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/গিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক.অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

মিণািয়/েং

স্থাি নাম 

অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ 

োকায়) 

ব্রিন্ত্রশগে

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

সজি মন্তব্য 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রনিীক্ষাকার্ য ৩০ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত েম্পন্ন 

হয়। উক্ত ন্ত্রনিীক্ষায় ০৭টি অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত সদওয়া হয়। 

আপন্ত্রত্তগুন্ত্রিি মগে ০১টি আপন্ত্রত্তগত ১৬,৫৬১ োকা ভযাে ও 

আয়কি কম কতযন কিা হয় মগম য উগেখ কিা হয়। অিন্ত্রশষ্ট ০৬টি 

আপন্ত্রত্ত পর্ যগিক্ষণ েংন্ত্রিষ্ট। উক্ত অন্ত্রিে আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

িগক্ষয এ ন্ত্রিভাগেি ২৬ সেগেম্বি 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। 

ন্ত্রিলুপ্ত 

ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন সিাি য ও 

ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন সিাি 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 সপ্রিণ কিা হয়। 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

০৪টি ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪টি - 

সমাে ২৮টি ৯১৫.৫৩৫ ০৪ - ২১টি - 
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খ. অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি সকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি সে-েি সকইগেি 

তান্ত্রিকা:সনই। 

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

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

সমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি সমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-২ - - - - ২ ১ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-২৮ - - ১ - ২৭ ৯ 

সমাে=৩০ - - ১ - ২৯ ১০ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ আইন-১ শাখায় স্থানান্তি কিা হয়। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্রম প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

সময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ

ন্ত্রিভাে 

১। 

‘Pandemics and Public 

Policy’ শীষ যক 
অনিাইনন্ত্রভন্ত্রত্তক Short 

ম োর্স ে অংশগ্রহণ 

 

০৪-১৭ আেস্ট 

২০২০ 

জনপ্রশােন 

মিণািয় 

একজন 

(যুগ্মেন্ত্রচি) 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
১। - - - - 

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি সকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা: সকান প্রন্ত্রশক্ষগণি 

আগয়াজন কিা হয়ন্ত্রন। 

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি সক্ষগে িড় িকগমি সকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: সনই। 

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

িকগমি সকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: প্রগর্াজয নয়। 

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

(১০) উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

(১) মে র্ ে অধিশোখোে ফর্টো ধি ম ধশনটি হঠোৎ ধি ল হর্ে যোওেোে ফর্টো ধিে  োজ স্থধিে হর্ে ির্ের্ে। অধি 

জরুধে ধিধির্ি ফর্টো ধি ম ধশনটি সোধি েধসিং এে প্রর্েোজনীে ব্যিস্থো গ্রহণ নো  ের্ল গুরুত্বপূণ ে  োজ দীর্ ে স র্েে জন্য 

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

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক ন্ত্রতনটি; প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি একটি; সে োধে  ক্রে  সিংক্রোন্ত   ধিসিো 

 ধ টিে ন্ত্রতনটি; অর্ েননধি   ধিষে  সিংক্রোন্ত   ধিসিো   ধ টিে  ন্ত্রতনটি এিং মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি 

িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত আেটি আন্তঃমিণািয় েভা অনুন্ত্রিত হয়।   

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ২০টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। ১৯টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগে 

িাস্তিায়নাধীন িগয়গছ। 

(৩) ২৪ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ দদধন  যুগোন্তে িধি োে ‘প্রিোন িীে সম্মধি েোেোই সুদোর্ন ধ শন প্রিোন!-রুলস অি 

ধিজর্নস লঙ্ঘর্নে অধির্যোগ’ এিিং  োর্লে  ন্ঠ িধি োে ‘প্রিোন িীর্  িোশ  োটির্ে সুদোর্ন ধ শন প্রিোন ধনর্েোগ!’ 

ধশর্েোনোর্  প্র োধশি সিংিোর্দে ধিষর্ে িেেোষ্ট্র  িণোলে  র্তে  ব্যিস্থো গ্রহণক্রর্  প্রধির্িদন এ ধিিোর্গ মপ্রেণ  েোে 

জন্য িি মপ্রেণ  েো হে। 

(৪) স্বেোষ্ট্র  িণোলর্েে জনধনেোিিো ধিিোর্গে অিীন ম ধর্র্ ল উইিং গঠন ধিষর্ে  িো ি প্রদোন  েো হে। 

(৫) জোধিে ধিিো িঙ্গিন্ধু মশখ মুধজবুে েহ োর্নে মদৌধহিী এিিং  োননীে প্রিোন িী মশখ হোধসনোে সুর্যোগ্যো  ন্যো, 

িোিংলোর্দশ সে োর্েে ধনউর্েোর্র্র্িলির্ ন্টোল ধর্জঅর্ েোে এন্ড অটিজ  ধিষে  জোিীে উির্দষ্টো  ধ টিে সিোিধি, 

আন্তজেোধি  খ্যোধিসম্পন্ন অটিজ  ধির্শষজ্ঞ, ধিশ্ব স্বোস্থয সিংস্থোে  োনধস  স্বোস্থযধিষে  ধির্শষজ্ঞ উির্দষ্টো প্যোর্নর্লে 

সদস্য ধ জ  সোে ো ওেোর্জদ মহোর্সন ক্লোইর্ ট িোলনোর্েিল মফোেো  (ধসধিএফ)-এে ‘ধর্র্ টি  অযোম্বোর্সর্ে’ ধহসোর্ি 

 র্নোনীি হন। 

(৬) জলিোয়ু িধেিিেন-সৃষ্ট ঝুঁধ  ম ো োর্িলোে  োননীে প্রিোন িী মশখ হোধসনোে মনর্তত্বোিীন সে োর্েে গৃহীি 

িদর্েিসমূহ ধিশ্বব্যোিী প্রশিংধসি হর্ে। এেই িোেোিোধহ িোে ধ জ  সোে ো ওেোর্জদ মহোর্সর্নে ক্লোইর্ ট িোলনোর্েিল 

মফোেোর্ ে ধর্র্ টি  অযোম্বোর্সর্ে ধহসোর্ি অন্তর্ভ েধি আর্ে টি উর্েখর্যোগ্য অজেন। এ সম্মোন আন্তজেোধি  িধে ণ্ডর্ল 

িোিংলোর্দর্শে অিস্থোন ও িোিমূধিে আেও মগৌেি ে, সুসিংহি ও উজ্জ্বল  েোে ধ জ  সোে ো ওেোর্জদ মহোর্সনর্  

আন্তধে  শুর্িেো ও অধিনন্দন জোধনর্ে  ধিসিোে ২৭ জুলোই ২০২০ িোধের্খে দিঠর্  গৃহীি অধিনন্দন প্রস্তোি ০৯ 

আগস্ট ২০২০ িোধের্খে প্রজ্ঞোিন  োেফি িোিংলোর্দশ মগর্জর্ট প্র োধশি হে। 

(৭) মলধজসর্লটিি ও সিংসদ ধিষে  ধিিোর্গে সধিি জনোি নর্েন দোস  র্েোনো িোইেোস (ম োধির্-১৯)-এ আক্রোন্ত হর্ে 

িঙ্গিন্ধু মশখ মুধজি ম ধর্ যোল ধিশ্বধিদ্যোলর্ে ধিধ ৎসোিীন অিস্থোে ২১ জুলোই ২০২০ িোধের্খ ৫৫ িেে িের্স 

মৃত্যযিেণ  র্েন। জনোি নর্েন দোর্সে অ োলমৃত্যযর্ি গিীে মশো  প্র োশ এিিং িাঁে মশো সন্তপ্ত িধেিোর্েে সদস্যর্দে 

প্রধি গিীে স র্িদনো জোধনর্ে  ধিসিোে ২৭ জুলোই ২০২০ িোধের্খে দিঠর্  গৃহীি মশো প্রস্তোি ০৬ আগস্ট ২০২০ 

িোধের্খে প্রজ্ঞোিন  োেফি িোিংলোর্দশ মগর্জর্ট প্র োধশি হে। 

(৮) ১৫ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ জোিীে মশো  ধদিস যর্োর্যোগ্য সম্মোন ও িোিগোম্ভীর্য েে সর্ঙ্গ সোেোর্দর্শ িোধলি হে।  

(৯) জোধিে ধিিো িঙ্গিন্ধু মশখ মুধজবুে েহ োর্নে ৪৫ি  শোহোদি িোধষ ে ীর্ি ‘জোিীে মশো  ধদিস’ ২০২০ িোলন 

উিলর্েয ৬৪টি মজলো এিিং ৪২৫টি উির্জলোে ibas++-এে  োধ্যর্  ম োট ১,৮৬,০০,০০০.০০ টো োে DDO 

Authorization প্রদোন  েো হে। 

(১০) জোধিে ধিিো িঙ্গিন্ধু মশখ মুধজবুে েহ োর্নে জন্মশিিোধষ ে ী উদ যোিন উিলর্েয িথ্য  িণোলর্েে গৃহীি 

 োয েক্র  িোস্তিোের্নে লর্েয অধর্ও-ধিধর্ও/িলধিি ধন েোণ এিিং অনুষ্ঠোন/উৎসিোধদ খোর্ি ম োট ১০,৪৯,০০,০০০.০০ 

টো োে DDO Authorization প্রদোন  েো হে। 

(১১) জোধিে ধিিো িঙ্গিন্ধু মশখ মুধজবুে েহ োর্নে জন্মশিিোধষ ে ী উদ যোির্নে উর্বোিন অনুষ্ঠোন উিলর্েয প্র োধশি 

মক্রোেির্িে ব্যে িধের্শোর্িে লর্েয প্রিোে ও ধিজ্ঞোিন ব্যে খোর্ি ম োট ১৫,০০,০০,০০০.০০ টো োে DDO 

Authorization প্রদোন  েো হে। 

(১২) আেস্ট ২০২০ মাগে ০৮টি অন্ত্রভগর্াে পাওয়া সেগছ। উক্ত অন্ত্রভগর্ােগুন্ত্রিি ন্ত্রিষগয় তদন্তপূি যক প্রন্ত্রতগিদন সপ্রিগণি 

জন্য েংন্ত্রিষ্ট সজিা প্রশােক ও ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি-এি িিািি পে সপ্রিণ কিা হয়। 

(১৩) তদন্তাধীন ২০টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় তদন্ত প্রন্ত্রতগিদন সপ্রিগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট সজিা প্রশােক ও ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশনাি িিািি তান্ত্রেদপে সদওয়া হয়। 
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(১৪)  ধিিোগীে  ধ শনোে ও ম র্রোিধলটন পুধলশ  ধ শনোেগর্ণে ধন ট মর্র্  প্রোপ্ত জুলোই ধবিীে ও আগস্ট প্রর্  

ির্েে িোধে  মগোিনীে প্রধির্িদর্নে ধিধির্ি প্রস্তুিকৃি দুটি সোেসিংর্েি  োননীে প্রিোন িী স ীর্ি উিস্থোিন কিা 

হয়। 

(১৫) িোধে  মগোিনীে প্রধির্িদর্ন উিস্থোধিি এিিং  োননীে প্রিোন িী  র্তে  অনুর্ োধদি প্রস্তোি িোস্তিোের্নে জন্য 

সিংধিষ্ট  িণোলে/ধিিোগ িেোিে িি মপ্রেণ কিা হয়। 

(১৬) ০২ অর্টোিে ২০২০ িোধেখ ‘জোিীে উৎিোদনশীলিো ধদিস’ িোলর্নে জন্য স ল মজলোপ্রশোস  িেোিে িি 

মপ্রেণ কিা হয়। 

(১৭)  উি োন সহ োেী িদটি প্রশোসধন    ে িেো ির্দ ির্দোন্নধিে জন্য ধফর্োে িদ ধহর্সর্ি ‘ধিিোগীে  ধ শনোে 

ধনর্েোগ ধিধি োলো, ২০২০’-এ পুনি েহোল  েোে ধিষর্ে জনপ্রশোসন  িণোলে িেোিে িি মপ্রেণ কিা হয়। 

(১৮) মিিোে/র্টধলধিশন সম্প্রিোর্ে অিংশগ্রহণ এিিং সিংিোদ  োধ্যর্ ে সর্ঙ্গ মযোগোর্যোর্গে মের্ি সে োধে   েিোেী 

(আিেণ) ধিধি োলো, ১৯৭৯-এে সিংধিষ্ট ধিধি অনুসেণ  েোে জন্য স ল মজলোপ্রশোস  িেোিে িি মপ্রেণ কিা হয়। 

(১৯) সশস্ত্র িোধহনী ধিিোগ  র্তে  প্রস্তোধিি ১৮টি উির্জলোর্  হোওে/বীি/িে উির্জলো ধহর্সর্ি মর্োষণো েণ সিংক্রোন্ত 

সিংর্শোির্নে ধিষর্ে প্রধিেেো  িণোলে িেোিে িি মপ্রেণ কিা হয়। 

(২০) জো োলপুে মজলোে যমুনো সোে  োেখোনোে সোে সেিেোহ সো ধে  িন্ধ র্ো ো ধিষর্ে ধশল্প  িণোলে িেোিে িি 

মপ্রেণ কিা হয়। 

(২১)  র্েোনো িোইেোসজধনি মেোগ ম োধির্-১৯ এে িিে োন িধেধস্থধির্ি স্ব-স্ব  িণোলে/ধিিোগ  র্তে  িোর্দে 

আওিোিীন ধিষর্ে যর্োযর্ ব্যিস্থো গ্রহর্ণে জন্য ৩১ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ প্রজ্ঞোিন জোধে  েো হে।  

(২২) ম োধির্-১৯ এিিং িন্যো িধেধস্থধি ধনর্ে সে োর্েে ধসধনেে সধিি/সধিিগর্ণে সর্ঙ্গ সিো আর্েোজন  েো হে। 

(২৩) আগস্ট ২০২০  োর্সে ধিিোগীে  ধ শনোে স ন্বে সিো ২৩ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ অনুধষ্ঠি হে।   

(২৪) মজলো প্রশোস  সর্ম্মলন ২০২০-এে খসেো  োয েিি প্রস্তুি ের্ণে  োজ িল োন ের্ের্ে।  

(২৫) দুনীধি দ ন  ধ শন হর্ি প্রোপ্ত প্রধির্িদন অনুযোেী আগস্ট ২০২০  োর্স সে োধে   ে িেো/  েিোেীর্দে  ো লোে 

০৪ জর্নে ধিরুর্ে অধির্যোগিি দোধখল  েো হে এিিং ৫৯ জর্নে ধিষর্ে অনুসন্ধোর্ন নধর্র্ভধিে  োধ্যর্  ধনষ্পধি  েো 

হে। উির্েোধেধখি ধিষর্ে অিগি  র্ে যর্োযর্ ব্যিস্থো গ্রহর্ণে জন্য সিংধিষ্ট  িণোলে/ধিিোগর্  ধনর্দ েশনো প্রদোন  েো 

হে।   

(২৬) ধিধিন্ন আইর্ন ১০ জন   ে িেোর্  এধিধ উটিি ম্যোধজর্েট-এে ে িো এিিং ম োিোইল ম োট ে িধেিোলনোে 

ে িো/র্র্পুটি  ধ শনোর্েে ে িো অি েণ  েো হে। 

(২৭)  ধিিধেষদ ধিিোর্গে   ে িেোগণ  র্তে  িধেদশ েন প্রধির্িদর্নে  ন্তব্য/সুিোধেশ িোস্তিোের্নে ধনধ ি িোধগদিি 

মপ্রেণ  েো হে। 

(২৮) ‘ম র্নো নদীর্  গ্রোস  ের্ে ম র্নো গ্রুি’ ধশর্েোনোর্  প্র োধশি প্রধির্িদর্নে ধিষর্ে ব্যিস্থো গ্রহণ সিংক্রোন্ত ধিষর্ে 

সি ের্শষ ধ  ব্যিস্থো গ্রহণ  েো হে িো জোনোর্নোে জন্য সধিি, ভূধ   িণোলে ও মিেোেম্যোন, জোিীে নদী েেো  ধ শন 

িেোিে িি মপ্রেণ কিা হয়। 

(২৯) ‘ োগজিি িোে নোই িোই সোর্ে ধিন িেে মিধশ মজল খোটলো ’ ধশর্েোনোর্  প্র োধশি প্রধির্িদর্নে ধিষর্ে 

প্রর্েোজনীে ব্যিস্থো গ্রহর্ণে জন্য সধিি, সুেেো মসিো ধিিোগ িেোিে িি মপ্রেণ কিা হয়। 

(৩০) েোজো োে, আলিদে, আলসো স, িীস  ধ টি ও িোধ স্তোন হোনোদোে িোধহনী  র্তে   র্নোনীি এ এনএ ও 

এ ধিএ-মদে সঠি  িথ্য সিংগ্রহ প্রসর্ঙ্গ প্রর্েোজনীে ব্যিস্থো গ্রহর্ণে জন্য স ল মজলো প্রশোস  িেোিে িি মপ্রেণ কিা 

হয়। 

(৩১) মজলো ম্যোধজর্েট, েিংপুে  র্তে  ম ন্দ্রীে  োেোগোে, েিংপুে-এে িধেদশ েন প্রধির্িদন সিংক্রোন্ত ধিষর্ে প্রর্েোজনীে 

ব্যিস্থো গ্রহর্ণে জন্য সধিি, সুেেো মসিো ধিিোগ িেোিে িি মপ্রেণ কিা হয়। 

(৩২) ধিধজধি েো গে ব্যোটোধলেন  র্তে  অনিিিোর্ি েো গে উির্জলো িধেষর্দে জধ  ও সে োধে খোস জধ  দখল 

সিংক্রোন্ত ধিষর্ে প্রর্েোজনীে ব্যিস্থো গ্রহর্ণে জন্য সধিি, সুেেো মসিো ধিিোগ িেোিে িি মপ্রেণ কিা হয়। 

(৩৩) িথ্য অধিদপ্তে মর্র্  প্রোপ্ত মিিোে ক্লীধিিংসমূর্হে  র্ধ্য গুরুত্বপূণ ে ক্লীধিিংগুধল েেটি ির্িে  োধ্যর্  অিগধি ও 

প্রর্েোজনীে ব্যিস্থো গ্রহর্ণে জন্য সিংধিষ্ট  িণোলে/ধিিোর্গ মপ্রেণ  েো হে।  
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(৩৪) ১৯৯২ সোর্ল অনুধষ্ঠি  ধিসিো-দিঠর্ ে  োয েধিিেণী, সোেসিংর্েি এিিং ধিজ্ঞধপ্তসমূর্হে ম োট ১২ খণ্ড মে র্ ে 

স্থোেীিোর্ি সিংেের্ণে জন্য ১৮ আগস্ট ২০২০ িোধেখ িধেিোল , আে োইিস  ও গ্রন্থোগোে অধিদপ্তর্েে ধন ট হস্তোন্তে 

 েো হে। 

(৩৫) মে র্ ে অধিশোখো  র্তে  প্রদি ম্যোনুেোধল ও ধর্ধজটোধল মসিোে িথ্য মপ্রেণ  েো হে। 

(৩৬) ২০১৯-২০ অর্ েিের্েে অধির্যোগ ধনষ্পধি সিংক্রোন্ত িোধষ ে  প্রধির্িদর্নে ধিধির্ি অধির্যোগ ধনষ্পধিে হোে    

   এ ন  িণোলে/ধিিোগর্  ধনর্দ েশনো প্রদোন  েো হে। 

(৩৭) ১৭ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ অধির্যোগ ধনষ্পধি   ে িেো (অধন ) ধনর্েোগ এিিং প্রোপ্ত অধির্যোগ যর্োস র্ে 

ধনষ্পধি ের্ণে ধিষর্ে স ল মজলো প্রশোস  ও উির্জলো ধনি েোহী   ে িেো িেোিে িি মপ্রেণ  ে হে। 

(৩৮) ২৬ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ  ধিিধেষদ ধিিোর্গে মসিো প্রদোন প্রধিশ্রুধি (ধসটির্জন স িোট েোে) হোলনোগোদ ের্ণে 

ধিষর্ে এ ধিিোর্গে সিংধিষ্ট শোখোে িি মপ্রেণ  েো হে।  

(৩৯) ২২-২৩ আগস্ট ২০২০ ম েোর্দ P4D প্র র্ল্পে আওিোে ৫টি মজলোে (র্গোিোলগঞ্জ, ব্রোহ্মনিোধেেো, িোন্দেিোন, 

ম ৌলিীিোজোে, মফনী)   ে িেোর্দে স ন্বর্ে GRS software ধিষর্ে প্রধশে  প্রধশের্ণে আর্েোজন  েো হে। 

(৪০) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে মসিো প্রদোন প্রধিশ্রুধি (ধসটির্জন স িোট েোে) েংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়। 

(৪১) ২৩ আগস্ট ২০২০ িোধেখ িথ্য অধি োে ধিষে  ওেোধ েিং গ্রুর্িে সিো সধিি, স ন্বে ও সিংস্কোে  র্হোদর্েে 

সিোিধির্ত্ব অনুধষ্ঠি হে এিিং উি সিোে মজলো প্রশোসর্ ে  োয েোলে, যর্শোে, েোজশোহী, ধসর্লট, গোজীপুে ও িাঁদপুে-

এে সর্ঙ্গ ধিধর্ও  নফোর্েন্স অনুধষ্ঠি হে।   

(৪২) ১৩ আেস্ট ২০২০ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি কার্ যািয়েমূহ কর্তযক দান্ত্রখিকৃত ২০২০-২১ অর্ যিছগিি খেড়া 

শুদ্ধাচাি সকৌশি কম য-পন্ত্রিকল্পনাি ওপি দক্ষতা বৃন্ত্রদ্ধ েংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ ভাচ্যযয়ান্ত্রি জুম অযাগপি মােগম অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪৩) ১৭ আেস্ট ২০২০ তান্ত্রিগখ েংস্কাি অনুন্ত্রিভাগেি কম যকতযাগদি ন্ত্রনগয় কম যমূল্যায়ন ও অন্ত্রিে ব্যিস্থাপনা েভা 

অনুন্ত্রিত হয়। 

ন্ত্রয়ত প্রন্ত্রতগিদন পর্ যাগিাচনা েংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪৪) ১৫ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ মজলো ব্র্যোধন্ডিং-এে হোলনোগোদ িথ্য  ধিিধেষদ ধিিোর্গ িোওেো হে। 

(৪৫) ১৬ আগস্ট ২০২০ ৮টি ধিিোগ ও ৬৪টি মজলোে এটুআই প্র র্ল্পে আওিোে ধিধিন্ন   েশোলো/প্রধশেণ আর্েোজর্নে 

ব্যে ধনি েোর্হে জন্য অর্র্ েে মি  মপ্রেণ  েো হে। 

(৪৬) ২২ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ এসিোেোে টু ইর্নোর্িট মপ্রোগ্রোর্ ে আওিোে গৃহীি ে যযোধির্ ধর্ধজটোইর্জশন-এে 

ধিষর্ে অিহধি েণ সিো জু  এযোিস এে  োধ্যর্  অনুধষ্ঠি হে।  

(৪৭) ২৬ আগস্ট ২০২০ মজলো ব্র্যোধন্ডিং বু -এে হোলনোগোদ ের্ণে জন্য অনু েণীে ধিষেসমূহ ওর্েি সোইর্ট আির্লোর্ 

 েো হে। 

(৪৮) ২৬ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ  ধিিধেষদ ধিিোর্গে ইর্নোর্িশন টির্ ে ২০২০-২১ অর্িের্েে ১  সিো সে োধে 

িধেিহন পুল িির্নে দশ  িলো ১০০৫ সিো র্ে অনুধষ্ঠি হে।  

(৪৯) ২৭ আগস্ট ২০২০ িোধের্খ িথ্য ও মযোগোর্যোগ প্রযুু্ধি নীধি োলো, ২০১৮ আওিোে গৃহীি   ে-িধে ল্পনো সমূর্হে 

িোস্তিোেন িধেিীেণ ও মূল্যোেন  ধ টিে ২ে সিো অনলোইন প্ল্যোটফে  জুর্  অনুধষ্ঠি হে। 

(৫০) ১৩টি  িণোলে/ধিিোর্গে িোধষ ে  মূল্যোেন ধের্িোট ে প্রস্তুর্িে জন্য সহর্যোধগিো প্রদোন  েো হে। 

(৫১)  িণোলে/ধিিোগসমূর্হে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে িোধষ ে    েসম্পোদন চুধি (এধিএ) স্বোেে অনুষ্ঠোর্নে প্রস্তুধিমূল  

সিোে আর্েোজন  েো হে। 

(৫২) এধিএ স্বোের্েে জন্য িোধেখ, স ে ও স্থোন ধনি েোের্নে জন্য  োননীে প্রিোন িীে ধন ট সোেসিংর্েি মপ্রেণ  েো 

হে। 

(৫৩)  িণোলে/ধিিোগসমূর্হে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে খসেো িোধষ ে    েসম্পোদন চুধি (এধিএ) িয েোর্লোিনো সিংক্রোন্ত 

প্রধশেণ   েশোলো আর্েোজন  েো হে। 

(৫৪)  িণোলে/ধিিোগসমূর্হে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে চূেোন্ত িোধষ ে    েসম্পোদন চুধি (এধিএ) িধেিীেণ ও 

এধিএ এস সফটওেযোর্ে দোধখল সিংক্রোন্ত  োয েক্র  সম্পোদন  েো হে। 
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(৫৫) স ন্বে ও সিংস্কোে ইউধনর্টে ২০১৯-২০ অর্ েিের্েে িোধষ ে    েসম্পোদন চুধিে মূল্যোেন এিিং ২০২০-২১ 

অর্ েিের্েে এধিএ’ে খসেো প্রস্তুর্িে জন্য প্রধশেণ আর্েোজন  েো হে। 

(৫৬)  োননীে প্রিোন িীে ধনর্দ েশনো অনুযোেী িোিংলোর্দশ মেলওর্েে  যোর্োে িধহভূ েি মগর্জর্টর্ এিিং নন-মগর্জর্টর্ 

  েিোেী ধনর্েোর্গে ধিষর্ে  েণীে ধনি েোের্ণে জন্য  ধিিধেষদ সধিি  র্হোদর্েে সিোিধির্ত্ব ০৬ আগস্ট ২০২০ 

িোধের্খ এ টি সিো অনুধষ্ঠি হে। 

(৫৭)  িণোলে/ধিিোগসমূর্হে ২০১৯-২০ অর্ েিের্েে এধিএ'ে িোধষ ে  মূল্যোেন প্রধির্িদন ১০ আগস্ট ২০২০ িোধের্খে 

 র্ধ্য APAMS সফটওেযোর্ে দোধখর্ল প্রর্েোজনীে  োধেগধে সহোেিো প্রদোন  েো হে। 

(৫৮) ৫ আগস্ট হর্ি ১৮ আগস্ট ২০২০ িোধেখ  িণোলে/ধিিোগসমূর্হে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে খসেো এধিএ 

িয েোর্লোিনো ও ধফর্ব্যো  প্রদোন  েো হে। 

(৫৯) ২৩ আগস্ট ২০২০ িোধেখ ধিিোগীে  ধ শনোর্েে  োয েোলেসমূর্হে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে এধিএ স্বোেে সম্পন্ন 

হে। 

(৬০)  িণোলে/ধিিোগসমূর্হে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে চূেোন্ত এধিএ ২৫ আগস্ট ২০২০ িোধের্খে 

 র্ধ্য APAMS সফটওেযোর্ে দোধখর্ল প্রর্েোজনীে  োধেগধে সহোেিো প্রদোন  েো হে। 

(৬১) ২৬ আগস্ট ২০২০ িোধেখ সে োধে   েসম্পোদন ব্যিস্থোিনো সিংক্রোন্ত  োধেগধে  ধ টিে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে ১  

সিো আর্েোজন  েো হে। 

(৬২)  িণোলে/ধিিোগসমূর্হে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে ‘খসেো এধিএসমূহ’ িয েোর্লোিনো ও ধফর্ব্যো  প্রদোন  েো হে। 

(৬৩)  িণোলে/ ধিিোগসমূর্হে ২০১৯-২০ অর্ েিের্েে এধিএসমূর্হে িোধষ ে  মূল্যোের্নে জন্য প্র োণ  যোিোই ও 

ধফর্ব্যো  প্রদোন  েো হে। 

(৬৪) ইনফের্ শন এির্িঞ্জ ম্যোর্নজর্ ন্ট ধসর্স্ট  ব্যিহোে  র্ে এফধসআে মপ্রেণ এিিং প্রস্তুিসিংক্রোন্ত  োর্জ ধিিোগীে 

 ধ শনোে/র্জলো প্রশোস -এে  োয েোলে এিিং এ ধিিোর্গে  োঠ প্রশোসন সিংর্যোগ অধিশোখোে প্রযুধিগি সহোেিো প্রদোন 

 েো হে। 

(৬৫) ‘Virtual Training for Scaleup of Kaliganj Model of Birth and Death Registration’ েংক্রান্ত 

অনিাইন প্রন্ত্রশক্ষণ িন্ত্রিশাি সজিাি জন্য ১৮ আেস্ট ২০২০ তান্ত্রিগখ আগয়াজন কিা হয়। 

(৬৬) CRVS Inequality এিং CRVS Strengthening Project-মৃতুয ন্ত্রনিন্ধন এিং মৃতুযি কািণ ন্ত্রনণ যয় েংক্রান্ত 

ন্ত্রিষগয় WHO-SEARO কর্তযক িাংিাগদশ TA Support প্রদান েংক্রান্ত অনিাইন েভা ১৯ আেস্ট ২০২০ তান্ত্রিগখ 

আগয়াজন কিা হয়।  

(৬৭) ‘Virtual Training for Scaleup of Kaliganj Model of Birth and Death Registration’ েংক্রান্ত 

কার্ যক্রম পন্ত্রিচািনা কিা হয়। 

(৬৮) অনিাইন প্রন্ত্রশক্ষণ নীিিামান্ত্রি সজিাি জন্য ২৪ আেস্ট ২০২০ তান্ত্রিগখ আগয়াজন কিা হয়। 

(৬৯) ‘Virtual Training for Scaleup of Kaliganj Model of Birth and Death Registration’ েংক্রান্ত 

কার্ যক্রম পন্ত্রিচািনা কিা হয়। 

(৭০) অনিাইন প্রন্ত্রশক্ষণ িাজশাহী সজিাি জন্য ২৬ আেস্ট ২০২০ তান্ত্রিগখ আগয়াজন কিা হয়। 

(৭১) মট সই উন্নেন অিীষ্ট অজের্ন জনপ্রশোসর্নে দেিো শীষ ে  প্র র্ল্পে মফর্লোধশি ধনি েোিন  ধ টি’র্ি সদস্য 

 র্নোনেন সিংক্রোন্ত িি সধিি, প্রিোন িীে  োয েোেে িেোিে মপ্রেণ  েো হে। 

(৭২) স ন্বে ও সিংস্কোে ইউধনট,  ধিিধেষদ ধিিোগ এে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে িোধষ ে    েসম্পোদন চুধি প্রণেন 

সিংক্রোন্ত িথ্য   েসম্পোদন ব্যিস্থোিনো (িোস্তিোেন ও িধেিীেণ-২) শোখোে মপ্রেণ  েো হে। 

(৭৩)  ধিিধেষদ ধিিোর্গে ২০২০-২১ অর্ েিের্েে ম োেোট েোেধিধি  ব্যর্েে িধে ল্পনো প্রণের্নে লর্েয িথ্য িধে ল্পনো 

িোর্জট অধিশোখো,  ধিিধেষদ ধিিোর্গ মপ্রেণ  েো হে।  

(৭৪)  শোখো/অধিশোখো  র্তে  প্রদি ম্যোনুর্েল ধর্ধজটোল মসিোে িথ্য, ই-গির্ন ের্ন্স-২ শোখোে মপ্রেণ  েো হে। 
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ে. আোমী (সেগেম্বি-অগক্টািি) দুই মাগে েম্পায অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা: 

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক; প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত কন্ত্রমটিি েভা; সজিা েদগি সকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত 

োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৯৩তম েভা, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব অনুগিয় নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন 

েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা; স্বোিীনিো পুেস্কোে সিংক্রোন্ত সিো; মাননীয় প্রধানমিীি েভাপন্ত্রত্বগত প্রশােন্ত্রনক পুনন্ত্রি যন্যাে 

েংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটি ন্ত্রনকাি-এি ১১৭তম েভা এিং মিণািয়/ন্ত্রিভাে/অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/েংস্থাি পদ সৃন্ত্রষ্ট, 

ন্ত্রিলুন্ত্রপ্ত ইতযান্ত্রদ ন্ত্রিষয় েম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও পদ্ধন্ত্রত পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটি েভা অনুিান। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি জন্য ১৬টি আন্তঃমিণািয় েভা অনুিান।  

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বে-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (জুলোই-মসর্েম্বে 

২০২০) মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন। 

(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। 

(৫) তথ্য অন্ত্রধদপ্তি সর্গক প্রাপ্ত সপপাি ক্লীন্ত্রপংগুন্ত্রিি ওপি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ। 

(৬) জোধিে ধিিো িঙ্গিন্ধু মশখ মুধজবুে েহ োর্নে স ে োর্ল গৃহীি িধে ল্পনোসমূহ এিিং অন্যোন্য গুরুত্বপূণ ে নধর্িি 

জোিীে আে োইির্স স্থোেীিোর্ি সিংেেণ সিংক্রোন্ত  োয েোিধল। 

(৭) ২০১৮ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা-বিঠগকি োিেংগক্ষপ, ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত ও কার্ যন্ত্রিিিণীি ৪৭ খন্ড সিকি য িই আকাগি িাঁধাই 

হগি িাংিাগদশ েিকান্ত্রি মুদ্রণািয়, সতজোঁও, ঢাকা সর্গক আনয়ন। 

(৮) জুিাই-ন্ত্রিগেম্বি ২০১৯ পর্ যন্ত সময়াগদ অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা-বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণীেমূগহি সূন্ত্রচ প্রণয়ন। 

(৯)  জোিীে পুেস্কোে সিংক্রোন্ত  ধিসিো  ধ টিে সিো অনুষ্ঠোন। 

(১০)  আন্তজেোধি  ও আঞ্চধল  সিংস্থোে িোিংলোর্দশ  র্তে  িাঁদো প্রদোন সিংক্রোন্ত সধিি  ধ টিে সিো অনুষ্ঠোন। 

(১১)   ধিসিো  ধ টি/িধেষদ/ ধ শন/অন্যোন্য  ধ টি গঠন/পুনগ েঠন। 

(১২)  র্েোনো িোইেোর্সে প্রোদুিেোর্িে  োের্ণ ধিধর্ও  নফোর্ের্ন্সে (জু  অযোি)  োধ্যর্  সে োধে ক্রে সিংক্রোন্ত  ধিসিো 

 ধ টিে সিো আহ্বোর্নে  োধ্যর্  প্রস্তোি ধনষ্পধি। 

(১৩)   র্েোনো িোইেোর্সে প্রোদুিেোর্িে  োের্ণ ধিধর্ও  নফোর্ের্ন্সে (জু  অযোি)  োধ্যর্  অর্ েননধি  ধিষে সিংক্রোন্ত 

 ধিসিো  ধ টিে সিো আহ্বোর্নে  োধ্যর্  প্রস্তোি ধনষ্পধি। 

 

 

 
 

(মুহািদ আোদুি হক) 
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