
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি জানুয়ান্ত্রি ২০২১ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে   

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: জানুয়ান্ত্রি ২০২১      প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:   ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 

(১)  প্রশােন্ত্রনক:  

ক. ১ কমযকতযা/কমযচািীগদি েংখ্যা (িাজস্ব িাগজগে) 

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৪১৬ ২৭১ ১৪৫ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ১,০০৭ ১,০৯১ 

মমাে ২,৫১৪ ১,২৭৮ ১,২৩৬ 

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 ৩৪ ৪৩ ৩৭ ১৪৫ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৬৫ ৩৩৬ ২৩৮ ১৫২ ১,০৯১* 

মমাে - - ৩৯৬ ৩৭০ ২৮১ ১৮৯ ১,২৩৬ 

* 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 - ২ ২ - - -  

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - -  

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: মনই। 

খ. ১ ভ্রমণ/পন্ত্রিদশযন (গদগশ-ন্ত্রিগদগশ)  

 মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশযন (ন্ত্রদন) -  -  -  -  ২ 
-  

উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশযন (ন্ত্রদন) -  -  -  -  - -  

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

 
খ.২ উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশযন প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগিি েংখ্যা: মনই। 

(২ )  আ ইনশৃঙ্খ িা  ন্ত্রিষ য়ক : প্র গর্াজ য নয়।  

(৩ )  অ র্ যনন ন্ত্রত ক  : প্র গর্াজ য নয়।  
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(৪ )  উ ন্নয়ন প্রক ল্প ে ং ক্র ান্ত:  

ক. উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্য িিাদ্দ ও ব্যয় েংক্রান্ত প্রকগল্পি নাম:  

প্র ক গল্প ি  ন া ম  ি ত যম া ন 

অ র্ যি ছ গি  

এ ন্ত্রি ন্ত্রপগত  ি িাদ্দ  

(গক া টি  ে া কায় ) 

প্র ন্ত্রত গি দ নাধীন  ম া ে  

প র্ যন্ত  ব্য গয় ি  

প ন্ত্রি ম া ণ (গক া টি  

ে া ক া য় ) ও  ি িাগ দ্দ ি  

ন্ত্র ি প ি ী গত  ব্য গয় ি  

শ ত ক ি া হা ি  

 

প্র ন্ত্রত গি দ নাধীন  ম াগে  

ন তু ন  প্র ক ল্প  

অ নু গম া ন্ত্রদ ত  হগয়  

র্ া ক গি  ত া িত ান্ত্রিক া 

প্র ন্ত্রত গি দ নাধীন  

ম া গে  

ম িণ া ি গয়  

এ ন্ত্রি ন্ত্রপ ন্ত্র ি ন্ত্রভ উ  

েভ া ি  ত া ন্ত্রিখ  

ম ন্ত ব্য  

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬  

Technical Support for 
CRVS System 
Improvement in 

Bangladesh (3rd Phase) 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ০.৩৯ 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০.১০ 

মমােঃ   ০.৪৯ 

ন্ত্রিন্ত্রপএ -০.১১৮৪ 

 ন্ত্রজওন্ত্রি-০.০৩২৪ 

 (৩০.৭৭%) 

মমাে-০.১৫০৮ 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

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) 

ব্রিন্ত্রশগে

জিাগি ি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্প

ন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

মজি মন্তব্য  

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

 

১৩টি 

 

০.৩৯৫ 

 

০৬টি 

 

-- 

 

৭টি 

মামলা 

সংক্রান্ত 

 

৭টি অরিট আপরি সংক্রান্ত ১টি মামলা িয়য়য়ে 

(মামলা নং-৭/২০০০) যা ঢাকাি ৪র্ থ সহকািী জজ 

আদালয়ে রিচািাধীন। 

ন্ত্রিলুপ্ত 

ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য ও 

ন্ত্রিলুপ্ত 

উ পকূিীয় 

ব ীপ াঞ্চি 

উ ন্নয়ন মিাি য 

১০ ২২৮.৩৭ - ৬ ৪টি 

অরিট অরধদপ্তি কর্তথক জারিকৃে চূড়ান্ত রনষ্পরি 

পয়েি আয়লায়ক রিলুপ্ত ঢাকা রিভাগ উন্নয়ন ফিায়ি থি 

অরনষ্পন্ন আপরিসমূহ রনষ্পরিি কায থক্রম চলমান 

িয়য়য়ে। 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

০৪টি ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪টি - 

মম াে ২৭টি ৯১৫.৫৩৫ ১০ - ১৫টি -  

খ. অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি মে-েি মকগেি 

তান্ত্রিকা: মনই। 
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(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েংখ্যা)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্র ন্ত্রতগিদনাধীন 

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 

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬  ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে- ৩ - - ১ -  ২ ১ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-২১ - - - ১২ ৯ ২০ 

মমাে=২৪ - - ১ ১২ ১১ ২১ 

* প্রশ াে ন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি /প্রশ ােন্ত্রনক আ ন্ত্রপগিে ট্রাইব্য যন াগি  চ িম ান ম ামি াি ে কি নন্ত্রর্ আ ইন -১ অ ন্ত্রধশ াখায় স্থ ানান্তি  কিা  হগয়গছ। 

(৯)  মানিেম্পদ উন্নয়ন  

ক. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কমযসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্র ম প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

মময়াদ 

উ গযােী েংস্থা/  এগজন্ত্রিি 

নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২  ৩  ৪ ৫ ৬  

দুনীন্ত্রত  

দমন 

কন্ত্রমশন 

১। 
অন্ত্রিে ব্যিস্থাপনা 

েংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ 
৩-৭ জানুয়ান্ত্রি ২০২১ দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ৪০ জন 

২। ঐ ১০-১৪ জানুয়ান্ত্রি ২০২১ দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ৪০ জন 

৩।  ঐ ১৭-২১ জানুয়ান্ত্রি ২০২১ দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ৪০ জন 

 

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

কম যকতযা-কম যচািীি জন্য ২০২০-২১ অর্যিছগিি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ (িছগি ৬০ ঘণ্টা) চিমান িগয়গছ। 

ে.প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মক্ষগে িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: মনই। 

ঘ.মিণািগয় অন-যা-জি মট্রন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন-যা-জি মট্রন্ত্রনং আগ য়াজন ক িগত 

িড় িকগমি মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: প্রগর্াজয নয়। 

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

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

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

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

(১) মরিসভা-বিঠক দুইটি; প্রশাসরনক উন্নয়ন সংক্রান্ত সরচি করমটিি একটি; সিকারি ক্রয় সংক্রান্ত মরিসভা করমটিি 

চািটি; েন্ত্রচি েভা একটি, অর্থননরেক রিষয় সংক্রান্ত মরিসভা করমটিি রেনটি এিং মরিসভা-বিঠয়ক গৃহীে 

রসদ্ধান্তসমূয়হি িাস্তিায়ন অগ্রগরে পয থায়লাচনা সম্পরকথে আটটি আন্তঃমিণালয় সভা অনুরিে হয়। মরিসভা-বিঠয়ক 

১৫টি রসদ্ধান্ত গৃহীে হয়য়য়ে। এি ময়ে ৪টি রসদ্ধান্ত িাস্তিারয়ে হগয়গছ। 
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(২) সমিপুস্তয়কি ৪৬ জন অরভিক্ষয়কি রনকট ফর্য়ক প্রাপ্ত প্রেযয়নপে সংিক্ষণ কিা হয়ে। 

(৩) ৫ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে জােীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মরিসভা করমটিি ভার্চথয়াল সভা অনুরিে হয়য়য়ে। 

(৪) ১২ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে ‘জােীয় পরিসংখ্যান উপয়দষ্টা পরিষদ’ গঠন কিা হয়য়য়ে। 

(৫) িাংলায়দয়শি সংরিধায়নি ৫৫(৬) অনুয়েয়দ প্রদি ক্ষমোিয়ল িাষ্ট্রপরে Allocation of Business among the 

different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996)-এি Serial No.  

23.MINISTRY OF HOME AFFAIRS’ রশয়িানায়মি অধীন নতুন এরি সংয়যাজন সংক্রান্ত ২৮ জানুয়ারি 

২০২১ োরিয়ে এস, আি, ও নম্বি ৩১-আইন, ২০২১ জারি কিা হয়। 

(৬) ফদয়শি খ্যারেমান ও রিরশষ্ট কর্াসারহরেযক িায়িয়া োতুন ৩ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে ইয়ন্তকাল কয়িন 

(ইন্নারলল্লারহ ....... িারজউন) । িায়িয়া োতুয়নি মৃতুযয়ে গভীি ফশাক ও দঃে প্রকাশ, োঁি রিয়দহী আত্মাি মাগয়েিাে 

কামনা এিং োঁি ফশাকসন্তপ্ত পরিিায়িি সদস্যয়দি প্ররে গভীি সময়িদনা জান্ত্রনগয় মরিসভাি ১১ জানুয়ারি ২০২১ 

োরিয়েি বিঠয়ক গৃহীে ফশাকপ্রস্তাি ১৬ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে প্রজ্ঞাপন মািেে িাংলায়দশ ফগয়জয়ট প্রকারশে হয়। 

(৭) মদগশি নািী-অন্ত্রধকাি আগদািগনি অন্যতম মনতা, িীি মুন্ত্রক্তগর্াদ্ধা ও িাংিাগদশ মন্ত্রহিা পন্ত্রিষগদি েভাপন্ত্রত 

আয়শা খানম ২ জানুয়ান্ত্রি ২০২১ তান্ত্রিগখ ইগন্তকাি কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ .... িান্ত্রজউন)। আয়শা খানগমি মৃতুযগত েভীি 

মশাক প্রকাশ, তাঁি রূগহি মােগিিাত কামনা এিং তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা 

জান্ত্রনগয় মরিসভাি ১১ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়েি বিঠয়ক গৃহীে ফশাকপ্রস্তাি ১৬ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে প্রজ্ঞাপন 

মািেে িাংলায়দশ ফগয়জয়ট প্রকারশে হয়। 

(৮) মরিপরিষদ রিভায়গ দারেলকৃে অরভয়যাগসমূয়হি ময়ে ৩টি অরভয়যাগ রনষ্পরি কয়ি নরর্জাে কিা হয়য়য়ে। 

জনপ্রশাসন মিণালয় ফর্য়ক প্রাপ্ত অরভয়যাগসমূয়হি ময়ে ১১টি অরভয়যাগ রনষ্পরি কয়ি পিিেী প্রয়য়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহয়ণি জন্য জনপ্রশাসন মিণালয়য় পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। জানুয়ারি ২০২১ মায়স ফমাট ১৪টি অরভয়যাগ রনষ্পরি কিা 

হয়য়য়ে। 

(৯) রিভাগীয় করমশনাি ও ফময়রাপরলটন পুরলশ করমশনািগয়ণি রনকট ফর্য়ক প্রাপ্ত রিয়সম্বি রিেীয় ও জানুয়ারি প্রর্ম 

পয়ক্ষি পারক্ষক ফগাপনীয় প্ররেয়িদয়নি রভরিয়ে প্রস্তুেকৃে দ’টি সািসংয়ক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী সমীয়প উপস্থাপন কিা 

হয়য়য়ে। 

(১০) সিকারি আমিণপে, রনি থাচরন প্রচািপে, িইয়মলা/িারণজযয়মলা এিং সিকারি রিজ্ঞাপন/প্রচািপয়েি 

প্লারিকজাে Thermal Lamination Film ব্যিহাি িন্ধ কিাি লয়ক্ষয সকল রসরনয়ি সরচি/সরচি ও ফজলাপ্রশাসক 

িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(১১) ‘ঐরেহারসক ৭ই মাচ থ’ রদিস প্রর্মিায়িি মে জােীয় রদিস রহসায়ি উদ যাপয়নি জন্য সকল ফজলাপ্রশাসক ও 

উপয়জলা রনি থাহী অরেসাি িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(১২) িাি থ-ফ্লু ফিায়গি সংক্রমণ ও রিস্তাি ফিায়ধ যর্াযর্ ব্যিস্থা গ্রহয়ণি জন্য সকল ফজলাপ্রশাসক িিািি পে ফপ্রিণ 

কিা হয়য়য়ে। 

(১৩)  েরিদপুি ফজলা কািাগায়িি িাইয়ি জারেি রপো ‘িঙ্গিন্ধু ফশে মুরজবুি িহমান স্মৃরে কময়প্লক্স’ রনমথায়ণি লয়ক্ষয 

সরচি, সুিক্ষা ফসিা রিভাগ িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(১৪) দনীরে দমন করমশন হয়ে প্রাপ্ত প্ররেয়িদন অনুযায়ী জানুয়ারি ২০২১ মায়স সিকারি কমথকেথা/কমথচািীয়দি 

মামলায় ১২ জয়নি রিরুয়দ্ধ অরভয়যাগপে দারেল এিং ১ জয়নি রিরুয়দ্ধ এেআিটি দারেল কিা হয়য়য়ে। এোড়া, ৬২ 

জয়নি রিষয়য় অনুসন্ধানপূি থক নরর্ভুরিি মােয়ম রনষ্পরি কিা হয়য়য়ে। উি রিষয়য় অিগে কয়ি যর্াযর্ ব্যিস্থা 

গ্রহয়ণি জন্য সংরিষ্ট মিণালয়/রিভাগয়ক রনয়দ থশনা প্রদান কিা হয়য়য়ে। 

(১৫) ফজলাপ্রশাসয়কি কায থালয়য় শূন্যপয়দ কমথকেথা পদায়ন এিং উপয়জলা রনি থাহী অরেসাি/সহকািী করমশনাি 

(ভূরম)-এি পদ শূন্য না হওয়া পয থন্ত পদায়নয়যাগ্য উপয়জলা রনি থাহী অরেসাি/সহকািী করমশনািগণয়ক ফজলা 

প্রশাসয়কি কায থালয়য় রসরনয়ি সহকািী করমশনাি/সহকািী করমশনাি রহসায়ি স্বপয়দ িহাল িাোি জন্য সরচি, 

জনপ্রশাসন মিণালয় িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(১৬) রিদযৎ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী ভ্রাম্যমাণ আদালে পরিচালনা সংক্রান্ত রিষয়য় রিদযৎ আইন, ২০১৮-এ উি 

ধািাসমূয়হি অধীন ভ্রাম্যমাণ আদালে পরিচালনাি জন্য সকল ফজলা প্রশাসক িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 
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(১৭)  অনিধ ফিসিকারি রিরনক, হাসপাোল ও িায়াগনরিক ফসন্টাি িন্ধ কিাি রিষয়য় প্রয়য়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহয়ণি 

জন্য সকল ফজলাপ্রশাসক িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(১৮)  National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms -এি ৭ম 

সভাি গৃহীে রসদ্ধায়ন্তি কায থক্রয়মি অগ্রগরে প্ররেয়িদন ফচয়য় পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(১৯) National Plan of Action to Eliminate Child Lobour (2020-2025)-এি উপি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগেি মতামত প্রদান েম ও কমযেংস্থান মিণািগয় মপ্রিণ কিা হগয়গছ। 

(২০) ২৪ জানুয়ান্ত্রি ২০২১ তান্ত্রিগখ মেিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত (ন্ত্রেটিগজনে চাে যাি) হািনাোদকিণ ত্রেমান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন 

মপ্রিগণি জন্য ৪০টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি পে মপ্রিণ কিা হগয়গছ। 

(২১)  ১৩ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে জােীয় শুদ্ধাচাি ফকৌশল কমথ-পরিকল্পনা, ২০২০-২১ ওয়য়িসাইট-এ প্রকাশ এিং ২য় 

বেমারসক িাস্তিায়ন অগ্রগরে প্ররেয়িদন ফপ্রিণ সংক্রান্ত পে আটটি পাইলট উপয়জলা পরিষয়দ ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(২২)  ৯ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে ‘৪র্ থ রশল্প রিপ্লয়িি চযায়লঞ্জ ফমাকায়িলায় রশক্ষা ও দক্ষো উন্নয়ন’ শীষ থক একটি সভা 

মরিপরিষদ সরচি-এি সভাপরেয়ে অনুরিে হয়। 

(২৩) ১৬ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে প্রাইয়ভট ফসক্টয়িি অংশীজনয়দি অংশগ্রহয়ণ ৪র্ থ রশল্প রিপ্লয়িি চযায়লঞ্জ 

ফমাকায়িলায় কিণীয় রনধ থািণ রিষয়ক একটি সভা মরিপরিষদ সরচি-এি সভাপরেয়ে অনুরিে হয়। 

(২৪) ২০২০-২১ অর্থিেয়িি িারষ থক কমথসম্পাদন র্চরি (এরপএ)’ি েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়েমূগহি অধ থ-িারষ থক অজথন 

পয থায়লাচনাপূি থক প্ররেয়িদন প্রস্তুে কিা হয়য়য়ে। 

(২৫) ৭, ১০, ১২, ১৪, ১৭, ১৯ ও ২১ জানুয়ারি ২০২১ োন্ত্রিগখ ‘িাংলায়দয়শ নািীি েথ্য অরধকাি রনরিেকিয়ণ 

সময়ািদ্ধ কমথপরিকল্পনা প্রণয়ন’ সংক্রান্ত কমথশালা অনুরিে হয়। 

(২৬) ৩ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে িাংলায়দয়শ রিয়দশী রিরনয়য়াগিান্ধি পরিয়িশ সৃরষ্টি লয়ক্ষয রিদ্যমান ব্যাংরকং 

আইন/নীরে/রিরধ-রিধান সহজীকিয়ণি রিষয়য় অনুরিে সভায় গৃহীে রসদ্ধান্তসমূয়হি িাস্তিায়ন সংক্রান্ত পে সংরিষ্ট 

সকয়লি রনকট ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(২৭) ৩ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে িাংলায়দয়শ রিয়দশী রিরনয়য়াগিান্ধি পরিয়িশ সৃরষ্টি লয়ক্ষয রিদ্যমান জটিলো 

রচরিেকিণ এিং ো রনিসয়ন গৃহীে পদয়ক্ষয়পি রিষয়য় অনুরিে সভায় গৃহীে রসদ্ধান্তসমূহ িাস্তিায়ন সংক্রান্ত পে 

সংরিষ্ট সকয়লি রনকট ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(২৮) ১৩ জানুয়ারি ২০২১ োরিয়ে অনুরিে িঙ্গিন্ধু ফিল ব্রীয়জি উপি রদয়য় গ্যাস সঞ্চালন লাইন স্থাপন পয থায়লাচনা 

সংক্রান্ত আন্তঃমিণালয় সভাি কায থরিিিণী এিং গৃহীে রসদ্ধান্তসমূয়হি িাস্তিায়ন অগ্রগরেি রিষয়য় সংরিষ্ট সকল 

মিণালয়/রিভাগ িিািি পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(২৯) ‘য়সাস্যাল রসরকউরিটি পরলরস সায়পাট থ (এসএসরপএস) ফপ্রাগ্রাম (১ম সংয়শারধে)’ শীষ থক 

প্রকল্পটি AMS সেট ওয়যািসহ সংয়শারধে িারষ থক উন্নয়ন কমথসূরচ (আিএরিরপ)-ফে অন্তভুথরিি জন্য েথ্য আর্থ-

সামারজক অিকাঠায়মা রিভায়গ ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

(৩০) মরিপরিষদ রিভাগ কর্তথক িাস্তিায়নাধীন ‘Support to the Central Management Committee 

(CMC)’s Policy Guidence on Child Component of the NSSS’ শীষ থক কারিগরি সহায়ো প্রকয়ল্পি 

ফময়াদ ব্যয় বৃরদ্ধ ব্যেীে ১২ মাস (৩১ রিয়সম্বি ২০২১) পয থন্ত বৃরদ্ধি রিষয়য় সম্মরে প্রদায়নি জন্য অর্থননরেক সম্পকথ 

রিভায়গ পে ফপ্রিণ কিা হয়য়য়ে। 

 

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

(১) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত কন্ত্রমটিি েভা; স্বাধীনতা পুিস্কাি েংক্রান্ত কার্ যক্রম; েমন্বয় ও েংস্কাি ইউন্ত্রনগেি েমন্বয় 

েভা; েমন্বয় অনুন্ত্রিভাগেি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা এিং মিণািয়/ ন্ত্রিভাে/অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/েংস্থাি পদ সৃন্ত্রষ্ট, ন্ত্রিলুন্ত্রপ্ত 

ইতযান্ত্রদ ন্ত্রিষয় েম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও পদ্ধন্ত্রত পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটি েভা অনুষ্ঠান। 

(২) মন্ত্রিেভা-ত্রিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি জন্য আোমী দুই মাগে ১৬টি 

আন্তঃমিণািয় েভা অনুষ্ঠান। 

(৩) জারেি রপো িঙ্গিন্ধু ফশে মুরজবুি িহমায়নি সময়কায়ল গৃহীে পরিকল্পনাসমূহ এিং অন্যান্য গুরুেপূণ থ নরর্পে 

জােীয় আকথইভয়স স্থায়ীভায়ি সংিক্ষণ। 
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(৪) ‘আইয়নি েসড়া পিীক্ষাপূি থক মোমে প্রদান সংক্রান্ত আন্তঃমিণালয় করমটি’ি 

মোমেসমূহ WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-এি েসড়ায় অন্তভুথিসহ সমিপুস্তক চূড়ান্তকিণ। 

(৫) ২০১৯ সায়ল অনুরিে মরিসভা-বিঠয়কি কায থরিিিণী, রিজ্ঞরপ্ত এিং সািসংয়ক্ষপসমূহ িাঁধাইয়য়ি জন্য রিরজ ফপ্রয়স 

ফপ্রিণ। 

(৬) জােীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মরিসভা করমটিি সভা অনুিান। 

(৭) আন্তজথারেক ও আঞ্চরলক সংস্থায় িাংলায়দশ কর্তথক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সরচি করমটিি সভা অনুিান। 

(৮) মজিা েদগি মকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনমযাণ েংক্রান্ত োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৯৪তম েভা অনুষ্ঠান। 

(৯) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি-এি েভাপন্ত্রতগত্ব অনুগষ্ঠয় নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান। 

(১০) মাননীয় প্রধানমিীি েভাপন্ত্রত্বগত প্রশােন্ত্রনক পুনন্ত্রি যন্যাে েংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটি ন্ত্রনকাি-এি ১১৭তম 

েভা অনুষ্ঠান। 

  

 

 

(গচৌধুিী মমায়াজ্জম আহমদ) 
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