
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি     ২০১৮ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:     ২০১৮         বিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৯ বেগেম্বি ২০১৮

       

(১) প্রশােন্ত্রনক:    

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৬৪ ২২৫ ১৩৯ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ১,০৮৩ ৮৪৩ ২৪০ 

বমাে ১,৪৪৭ ১,০৬৮ ৩৭৯ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

বজিা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

বেন্ত্রণি পদ 

২য় বেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় বেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য বেন্ত্রণি 

পদ 

বমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ২৪ ২৩ ৪৪ ৪৮ ১৩৯ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৬১ ৩৭ ১৪২ - ২৪০* 

     - - ৮৫ ৬০ ১৮৬ ৪৮ ৩৭৯ 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

ক. ৩  অতীি গুরুত্বপূণ য (strategic) পদ শূন্য র্াকগি তাি তান্ত্রিকা  

ক্রন্ত্রমক  মিণািয়/ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

নাম 

গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েংখ্যা 

বমাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েংখ্যা 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

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

 কম যকতযা কম যচািী বমাে কম যকতযা কম যচািী বমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - -  

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - - - 

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি বকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: বনই।  

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

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

বদগশ ন্ত্রিগদগশ বদগশ ন্ত্রিগদগশ বদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

১৫     ২০১৮                   

                       ৪৩   

                                 

                           

         ফ      । 

 

       -- 

 

 

 

 

 

- উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

পাি যতয 

চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 
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খ.২ উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগিি েংখ্যা: নাই।  

(২) আইন-শৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক (স্বিাষ্ট্র মিণািগয়ি জন্য): প্রগর্াজয নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক (গকিি অর্ য ন্ত্রিভাগেি জন্য): প্রগর্াজয নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েংক্রান্ত: 

ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েংক্রান্ত প্রকগল্পি নাম:  

প্রকগল্পি নাম িতযমান অর্ য-ি    

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 

       ১১.৭৯ 

       ০.১০  

      ১১.৮৯ 

০.৬৫ (০৫.৪৭ শত াংশ) - - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh-

2
nd

 phase 

       ২.৬৯ 

       ০.৬৮  

      ৩.৩৭ 

0.২০২ (৬      ) - -          ০ ৮      

         

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 

আোমী দু’মাগেি মগে উগবাধন কিা 

হগি এমন েমাপ্ত প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

- - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক (েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়গক পূিণ কিগত হগি): প্রগর্াজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান বেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/গিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েংস্থাি 

নাম 

অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

বজি মন্তব্য 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

০৭টি 

 

 

০.২৩ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                িতযমাগন বকান অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত বনই। তগি ০৭  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত 

একটি       িগয়গে (          ৭/২০০০), 

                               

         । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন বিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন বিাি য 

 

১৩টি 

 

 

২৩৪.২৩ 

 

- 

 

১ 

 

১২টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা 

অপ যণ, ২০১৫                       

                                    

           । 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

বমাে ২৪টি ৯২১.২৩ ০৪ ১ ২৩টি - 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি বকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি বে-েি বক ইগেি 

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

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

বমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধী

ন মাগে শুরু 

হওয়া 

মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ য-ি    বমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০৩ - - - - ৩ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১১ - - - ১ ০৯ ০২ 

বমাে    ১৪ - - - ১ ১২ ০২ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আইন-১ শাখায় 

স্থানান্তি কিা হয়। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

বময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগযােী েংস্থা/ এগজন্ত্রিি 

নাম 

অংশগ্রহণকািীি 

েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

                

 

 

 

 

১। 

 

‘        ’                  

            ’             

                         

       

   :         

৩০      

     ১৯ 

    ২০১৮  

                  একজন 

          

 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 
 

-- -- -- -- 

 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি বকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি তাি িণ যনা: প্রগর্াজয নয়। 

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি বক্ষগে িড় িকগমি বকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: বনই।   

ঘ.  মিণািগয় অন্-য-জি বট্রন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগে ন্ত্রক না; না র্াকগি অন্-য-জি বট্রন্ত্রনং আগয়াজন কিগত 

িড় িকগমি বকান অসুন্ত্রিধা আগে ন্ত্রক না:          । 

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

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

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

(১) মন্ত্রিেভাি     , েিকান্ত্রি ক্রয়েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি   , অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি   , 

                               একটি, মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা 

েম্পন্ত্রকযত েয়টি, নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি একটি                             

              অনুন্ত্রিত হয়। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ২৮টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৬টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। অিন্ত্রশষ্ট ১২টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগে িাস্তিায়নাধীন িগয়গে। 
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 (৩) ২৮ জুিাই ২০১৮ তান্ত্রিগখ                                              একন্ত্রদগনি আন্তজযান্ত্রতক ম্যাগচ 

িাংিাগদশ জাতীয় ন্ত্রক্রগকে দি সুস্পষ্ট আন্ত্রধপতয িজায় বিগখ স্বােন্ত্রতক           ন্ত্রক্রগকে দিগক পিান্ত্রজত কগি 

২-১ ম্যাগচি ব্যিধাগন ন্ত্রেন্ত্রিজ জয় কগি। িাংিাগদশ জাতীয় ন্ত্রক্রগকে দগিি এ অনন্য োিগেি জন্য মন্ত্রিেভাি ৩০ 

জুিাই ২০১৮ তান্ত্রিগখি বিঠগক গৃহীত অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ০১     ২০১৮ তান্ত্রিগখি ২৪১                ফ  

                         । 

(৪) পাি যতয চট্টগ্রাম ন্ত্রিষয়ক মিণািগয়ি দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত প্রর্ম মিী, োগিক েংেদ-েদস্য, খােড়ােন্ত্রড় বজিা আওয়ামী 

িীগেি োগিক েভাপন্ত্রত ও িষীয়ান িাজনীন্ত্রতন্ত্রিদ জনাি কল্পিিন চাকমা ২৫ জুিাই ২০১৮ তান্ত্রিগখ ৯৮ িেি িয়গে 

মৃতুযিিণ কগিন। জনাি কল্পিিন চাকমাি মৃতুযগত েভীি বশাক ও দুুঃখ প্রকাশ, তাঁি                  কামনা     

তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা জ্ঞাপন কগি         ৩০      ২০১৮         

      গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ০১     ২০১৮ তান্ত্রিগখি ২৪২               ফ                         

  । 

(৫) দশম জাতীয় েংেগদি খুিনা-৪ আেগনি েংেদ-েদস্য, োগিক হুইপ এিং খুিনা বজিা আওয়ামী িীগেি োধািণ 

েম্পাদক জনাি এে.এম. বমাস্তিা িন্ত্রশদী েত ২৬ জুিাই ২০১৮ তান্ত্রিগখ ৬৫ িেি িয়গে ইগন্তকাি কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ 

ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। জনাি এে. এম. বমাস্তিা িন্ত্রশদীি মৃতুযগত েভীি বশাক ও দুুঃখ প্রকাশ, তাঁি রূগহি 

মােগিিাত কামনা এিং তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জ্ঞাপন কগি         ৩০ 

     ২০১৮               গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ০১     ২০১৮ তান্ত্রিগখি ২৪৩               ফ  

                         । 

(৬) কৃন্ত্রষ মিণািগয়ি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি জনাি বমাহামিলদ মঈনউদ্দীন আিদুোহ্ িাংিাগদশ ন্ত্রেন্ত্রভি োন্ত্রভ যে (প্রশােন) 

কযািাগিি ১৯৮২ ‘ন্ত্রিগশষ ব্যাগচি’ কম যকতযা ন্ত্রহোগি বর্ােদানপূি যক দীঘ য ৩৫ িেি েিকাগিি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন গুরুত্বপূণ য পগদ 

অন্ত্রধন্ত্রিত বর্গক ১৮ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ ন্ত্রেন্ত্রভি োন্ত্রভ যে হগত অিেি গ্রহণ কিগেন। েিকান্ত্রি কম যকতযা ন্ত্রহোগি সুদীঘ য 

৩৫ িেি বদগশি বেিায় গুরুত্বপূণ য অিদান িাখায় জনাি বমাহামিলদ মঈনউদ্দীন আিদুোহ্-বক আন্তন্ত্রিক অন্ত্রভনন্দন ও 

ধন্যিাদ জান্ত্রনগয়     তাঁি   তাঁি পন্ত্রিিাগিি েকগিি দীঘ যায়ু, সুস্বাস্থয ও সুন্দি জীিন কামনা কগি মন্ত্রিেভাি ১৩ 

আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখি বিঠগক গৃহীত অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ১৬     ২০১৮ তান্ত্রিগখি ২৫৫                ফ  

                         । 

(৭) আন্ত্রর্ যক প্রন্ত্রতিান ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি জনাি বমা. ইউনুসুি িহমান িাংিাগদশ ন্ত্রেন্ত্রভি োন্ত্রভ যে (প্রশােন) 

কযািাগিি ১৯৮২ ‘ন্ত্রিগশষ ব্যাগচি’ কম যকতযা ন্ত্রহোগি বর্ােদানপূি যক দীঘ য ৩৫ িেগিি অন্ত্রধক েিকাগিি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন গুরুত্বপূণ য 

পগদ অন্ত্রধন্ত্রিত বর্গক ১৬ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ ন্ত্রেন্ত্রভি োন্ত্রভ যে হগত অিেি গ্রহণ কিগেন। জনাি বমা. ইউনুসুি 

িহমান-বক ধন্যিাদ জান্ত্রনগয় এিং তাঁি েি যাঙ্গীণ কোণ ও দীঘ যায়ু কামনা কগি মন্ত্রিেভাি ১৩ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখি 

বিঠগক গৃহীত অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ১৬     ২০১৮ তান্ত্রিগখি ২৫৬                ফ                  

         । 

(৮) ভািগতি প্রিীণ িাজনীন্ত্রতন্ত্রিদ ও প্রাক্তন প্রধানমিী শ্রী            িাজগপয়ী ১৬ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ   

৯৩ িেি িয়গে মৃতুযিিণ কগিন। শ্রী            িাজগপয়ীি মৃতুযগত েভীি বশাক প্রকাশ   তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি 

শান্ত্রন্ত কামনা ক       ভািগতি েিকাি ও জনেণ এিং শ্রী িাজগপয়ীি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত 

আন্তন্ত্রিক েমগিদনা                ২০     ২০১৮               গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ২৭     ২০১৮ 

তান্ত্রিগখি ২৬৩                ফ                           । 

(৯)                                                     ৪                                 

     ৩০     ২০১৮            ,                             ।                         

                                                            । 

(১০)                                                 জনাি   ফ      ১৮ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ  

৮০ িেি িয়গে মৃতুযিিণ কগিন। জনাি কন্ত্রি আনাগনি মৃতুযগত েভীি বশাক ও দুুঃখ প্রকাশ ও তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি 

শান্ত্রন্ত কামনা কগি এিং তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ২০     

২০১৮               গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ২৭     ২০১৮ তান্ত্রিগখি ২৬৪               ফ           

                । 



 5 

(১১) দশম জাতীয় েংেগদি কুন্ত্রড়গ্রাম-২ (ফুিিান্ত্রড়, িাজািহাে, েদি-উপগজিা) আেগনি েংেদ-েদস্য, জাতীয় 

েংেগদ ন্ত্রিগিাধী দিীয় ন্ত্রচি হুইপ ও জাতীয় পাটি যি বপ্রন্ত্রেন্ত্রিয়াম-েদস্য জনাি বমা. তাজুি ইেিাম বচৌধুিী ১৩ আেস্ট 

২০১৮ তান্ত্রিগখ ৭৩          ইগন্তকাি কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। জনাি বমা. তাজুি ইেিাম 

বচৌধুিীি মৃতুযগত েভীি বশাক প্রকাশ ও তাঁি রূগহি মােগিিাত কামনা কগি এিং তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি 

প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ২০     ২০১৮               গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ২৭     ২০১৮ 

তান্ত্রিগখি ২৬৫                ফ                           । 

(১২) োগিক মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি জনাি বমাহামিলদ আইয়ুব্যি িহমান ১৫ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ ৮১          ইগন্তকাি 

কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। জনাি বমাহামিলদ আইয়ুব্যি িহমাবনি মৃতুযগত েভীি বশাক ও দুুঃখ 

প্রকাশ ও পিম করুণামগয়ি ন্ত্রনকে তাঁি রূগহি মােগিিাত কামনা কগি এিং তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি 

প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ২০     ২০১৮               গৃহীত বশাকপ্রস্তাি  

২৭     ২০১৮ তান্ত্রিগখি ২৬৬                ফ                           । 

(১৩) খ্যান্ত্রতমান ও বদশিগিণ্য োংিান্ত্রদক এিং িীি মুন্ত্রক্তগর্াদ্ধা জনাি বোিাম োগিায়াি ১৩ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ 

৭৫ িেি িয়গে মৃতুযিিণ কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। জনাি বোিাম োিওয়াি-এি মৃতুযগত েভীি 

বশাক ও দুুঃখ প্রকাশ, তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত কামনা এিং তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি 

েমগিদনা জ্ঞাপন কগি         ২০     ২০১৮               গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ২৭     ২০১৮ তান্ত্রিগখি 

২৬৭                ফ                           । 

(১৪) োগিক িাষ্ট্রদূত ও প্রধান তথ্য কন্ত্রমশনাি জনাি বমাহামিলদ িারুক ১৯ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ ৭০          

ইগন্তকাি কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। িাষ্ট্রদূত জনাি বমাহামিলদ িারুগকি মৃতুযগত েভীি বশাক ও 

দুুঃখ প্রকাশ, তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত কামনা এিং তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা 

জ্ঞাপন কগি         ২০     ২০১৮               গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ২৭     ২০১৮ তান্ত্রিগখি ২৬৮ 

               ফ                           । 

(১৫) মাননীয়                                                                             

  .                 ১৭ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ ইগন্তকাি কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। 

মৃতুযকাগি তাঁি িয়ে হগয়ন্ত্রেি ৮৫ িেি।              .               বিি মৃতুযগত েভীি বশাক ও দুুঃখ 

প্রকাশ   পিম করুণামগয়ি ন্ত্রনকে তাঁি রূগহি মােগিিাত কামনা     এিং তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি 

প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ২০     ২০১৮               গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ২৭     ২০১৮ 

তান্ত্রিগখি ২৬৯                ফ                           । 

(১৬) খ্যান্ত্রতমান নৃতযন্ত্রশল্পী জনাি িজলুি িহমান িাদি ১৯ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ ৯৫ িেি িয়গে ইগন্তকাি কগিগেন 

(ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। জনাি িজলুি িহমান িাদগিি মৃতুযগত েভীি বশাক ও দুুঃখ প্রকাশ   পিম 

করুণামগয়ি ন্ত্রনকে তাঁি রূগহি মােগিিাত কামনা কগি এিং তাঁি বশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক 

েমগিদনা জান্ত্রনগয়         ২০     ২০১৮               গৃহীত বশাকপ্রস্তাি ২৭     ২০১৮ তান্ত্রিগখি ২৭০ 

               ফ                           । 

(১৭) তথ্য অন্ত্রধদপ্তি বর্গক প্রাপ্ত বপপাি ন্ত্রিন্ত্রপংেমূগহি মগে গুরুত্বপূণ য ন্ত্রিন্ত্রপংগুন্ত্রি ২১টি পগেি মােগম অিেন্ত্রত ও 

প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে বপ্রিণ কিা হয়। 

(১৮) েমিপুস্তগকি ০৫ জন অন্ত্রভিক্ষগকি ন্ত্রনকে বর্গক প্রাপ্ত প্রতযয়নপে িাগয়ন্ত্রি কগি েংন্ত্রিষ্ট নন্ত্রর্গত েংিক্ষণ কিা 

হয়। 

(১৯) ১৯৯০ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ/উপগদষ্টা মন্ত্রিেভা-বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণী, োিেংগক্ষপ ও ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্তেমূগহি বমাে 

নয় খণ্ড বিকি য স্থায়ীভাগি েংিক্ষগণি জন্য ০৭ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ মহাপন্ত্রিচািক, আিকাইভস্  ও গ্রন্থাোি 

অন্ত্রধদপ্তগিি ন্ত্রনকে হস্তান্তি কিা হয়। 

(২০) ১৯৯১ োগি অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা-বিঠগকি দন্ত্রিিান্ত্রদি খণ্ডেমূগহি প্রায় ১০০০ পৃিা িগোকন্ত্রপ কিা হয়। 

(২১) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/ হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুিাগন েন্ত্রচিেগণি বর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েংক্রান্ত 

০২টি পে জান্ত্রি কিা হয়। 
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(২২) ‘োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা েংক্রান্ত ন্ত্রিভােীয় ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি’         ‘োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা েংক্রান্ত 

বজিা ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি’   ‘োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা েংক্রান্ত উপগজিা ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি’                  

           ।  

(২৩) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তযক িাস্তািায়নাধীন ‘Platforms for Dialogue’-শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি 

আওতায় তথ্য মিণািয় ও ন্ত্রিন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রশক্ষণ ইিটিটিউগেি েগঙ্গ MoU স্বাক্ষি ও চূড়ান্তকিগণি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত কন্ত্রমটিি েভা 

আগয়াজন কিা হয়। 

(২৪) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তযক িাস্তািায়নাধীন ‘Platforms for Dialogue’-শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি 

Change Management Team (CMT) েঠগনি notification জান্ত্রি কিা হয়। 

(২৫) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাে/দপ্তি/েংস্থা/মাঠ পর্ যাগয়ি অন্ত্রিেেমূগহ বেিা প্রদান প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত েংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় 

ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়। 

(২৬)      জনাি মন্ত্রতউি িহমান তালুকদাগিি অন্ত্রভগর্াগেি বপ্রন্ত্রক্ষগত প্রাপ্ত ন্ত্রিগ্যাি বনাটিশ পিিতী প্রগয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েড়ক পন্ত্রিিহন ও মহােড়ক ন্ত্রিভাগে বপ্রিণ কিা হয়। 

(২৮) অনিাইন ন্ত্রজআিএে েফ্েওয়যাি এি ভাে যন-২ এি উপি েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি বেকন্ত্রনকযি পাে যনগদি 

প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদান কিা হয়। 

(২৯) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে GRS েংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান। 

(৩০) ‘           (       )                  ’-                                  । 

(৩১) Open CRVS                                                       । 

(৩২)                                                 । 

(৩৩)                        PSC                  । 

(৩৪)                  ফ                                   । 

(৩৫)                                              -                                  

                                                                       । 

(৩৬)      ,                                                                     

                        । 

(৩৭)                                 ফ                                                

                                          । 

(৩৮) Schedule and draft program for the visit of NIC of Maldives to Bangladesh-েংক্রান্ত পে 

জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাগে বপ্রিণ কিা হয়।    

(৩৯) জাতীয় শুদ্ধাচাি বকৌশগিি আগিাগক খাগয বভজাি প্রন্ত্রতগিাগধি িগক্ষয েত ত উপকন্ত্রমটিি েভাি কার্ যন্ত্রিিিণী 

েংন্ত্রিষ্ট েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাে/অন্যান্য িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতিান িিািি বপ্রিণ কিা হয়।  

(৪০) মিণািয়/ন্ত্রিভাে/অন্যান্য িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতিাগনি ২০১৮-১৯ অর্ যিেগিি চূড়ান্ত পন্ত্রিিীক্ষণ কাঠাগমা বপ্রিণ েংক্রান্ত পে 

েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাে/অন্যান্য িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতিান িিািি বপ্রিণ কিা হয়।  

(৪১) Schedule and draft program for the visit of NIC of Maldives to Bangladesh পিিাষ্ট্র 

মিণািয়, বেগুনিান্ত্রেচা িিািি বপ্রিণ কিা হয়।  

(৪২) জাতীয় শুদ্ধাচাি বকৌশগিি আগিাগক খাগয বভজাি প্রন্ত্রতগিাগধি িগক্ষয েত ত উপকন্ত্রমটিি েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত প্রন্ত্রতগিদন মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভােগক অিন্ত্রহতকিণ েংক্রান্ত পে জাতীয় বভাক্তা অন্ত্রধকাি েংিক্ষণ 

অন্ত্রধদপ্তি, স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভাে, মৎস্য ও প্রান্ত্রণেম্পদ মিণািয়, খায মিণািয়, িাংিাগদশ ন্ত্রনিাপদ খায কর্তযপক্ষ, 

ন্ত্রিএেটিআই এিং মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি বজিা ও মাঠপ্রশােন অনুন্ত্রিভাে িিািি বপ্রিণ কিা হগয়গে। 
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(৪৩)  আিটিআই ওয়ান্ত্রকযং গ্রুগপি নিম েভাি কার্ যন্ত্রিিিণী েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাে/কার্ যািগয় বপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৪) জাতীয় বশাক ন্ত্রদিে ২০১৮ পািন উপিগক্ষয ঢাকাি িনানী কিিস্থাগন অনুগিয় কম যসূন্ত্রচ েংক্রান্ত 

আন্তুঃমিণািয় মন্ত্রনেন্ত্রিং ও েমন্বয় কন্ত্রমটিি েভায় বর্ােদান েংক্রান্ত পে েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাে/কার্ যািগয় 

বপ্রিণ কিা হয় এিং ১৪ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ উক্ত েভা অনুন্ত্রিত হয়। 

(৪৫)  তথ্য অন্ত্রধকাি ন্ত্রিষয়ক ওয়ান্ত্রকযং গ্রুপ (বকন্দ্রীয় পর্ যায়)-এি েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত প্রন্ত্রতগিদন 

েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি িিািি বপ্রিণ কিা হয়।  

(৪৬) তথ্য অন্ত্রধকাি আইন, ২০০৯-এি অনিাইন প্রন্ত্রশক্ষণ েম্পন্নকািী দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযা (ন্ত্রিও)-বদি 

েম্পগকয তথ্য বপ্রিণ েংক্রান্ত পে েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি িিািি বপ্রিণ কিা হয়।   

(৪৭) ০৬ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ ‘বজিা প্রশােগকি কার্ যািয় কর্তযক প্রগদয় িাইগেি ব্যিস্থাপনাি অনিাইন ন্ত্রেগস্টম’-

শীষ যক প্রকল্প োিাগদগশ িাস্তিায়গনি প্রগয়াজনীয় উগযাে গ্রহগণি জন্য েকি বজিা প্রশােকগক অনুগিাধ জান্ত্রনগয় পে 

বপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৮) ২৮ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ িঙ্গিন্ধু স্যাগেিাইন-১-এি বেিা ন্ত্রিপণগনি জন্য Memorandum of 

Understanding (MoU)-এি খেড়াি ওপি মতামত জান্ত্রনগয় ব্যিস্থাপনা পন্ত্রিচািক, িাংিাগদশ কন্ত্রমউন্ত্রনগকশন 

স্যাগেিাইে বকাম্পান্ত্রনগক একটি পে বপ্রিণ কিা হয়।  

(৪৯) ১২     ২০১৮       ০৫        /      (           ,                ,                , 

                                          )                 /                        

                                           ।  

(৫০) ২৬     ২০১৮       ০৭        /      (                         ,          ,          , 

          ,           ,                                           )           

      /                                                                   । 

(৫১) স্বাধীনতা পুিস্কাি-২০১৯ এি জন্য আগিদন আহ্বান কিা হয়। 

(৫২) ৩০     ২০১৮                             ,             ,                      ২০১৮-

১৯    -                                   । 

(৫৩) ০১ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৭-১৮    -                             ২০১৭-

১৮    -       িান্ত্রষ যক উন্নয়ন কম যসূন্ত্রচ পর্ যাগিাচনা প্রন্ত্রতগিদন অন্তর্ভ যন্ত্রক্তি িগক্ষয েন্ত্রচি, িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও 

মূোয়ন ন্ত্রিভাে, বশগিিাংিা নেি, ঢাকা ১২০৭ িিািি বপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৪) ২০১৭-১৮    -                                                 প্রন্ত্রতগিদন প্রণয়গনি িগক্ষয ২০১৭-

১৮ অর্ য-িেগিি েংগশান্ত্রধত এন্ত্রিন্ত্রপগত অন্তর্ভ যন্ত্রক্ত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রকল্পেমূগহি জুন ২০১৮ পর্ যন্ত অগ্রেন্ত্রতি 

তথ্যান্ত্রদ আইএমইন্ত্রি িিগমে ০৫/২০০৩ অনুর্ায়ী েন্ত্রচি, িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও মূোয়ন ন্ত্রিভাে, বশগিিাংিা নেি, 

ঢাকা ১২০৭ িিািি বপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৫) ০১ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ প্রকল্প শাখাি ই-নন্ত্রর্ িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েংক্রান্ত তথ্যান্ত্রদ এ ন্ত্রিভাগেি ই-েভগন যি-২ 

শাখাি ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকান্ত্রি েন্ত্রচি িিািি  বপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৬) ০২ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ ‘Support to the Central Management Committee’s (CMC) Policy 

Guidance on Child Component of the NSSS’-শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি 

বর্াক িাগজে হগত অর্ য িিাগদ্দি জন্য েমিলন্ত্রত প্রদান েংক্রান্ত পেটি েদস্য, আর্ য-োমান্ত্রজক অিকাঠাগমা ন্ত্রিভাে, 

বশগিিাংিা নেি, ঢাকা ১২০৭ িিািি বপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৭) ০২ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ জাপান্ত্রন অর্ য-িেি ২০১৯-এ জাপান্ত্রন কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তায় িাস্তিায়নগর্াগ্য প্রকল্প প্রস্তাি 

বপ্রিণ েংক্রান্ত পেটি েন্ত্রচি, অর্ যননন্ত্রতক েম্পকয ন্ত্রিভাে িিািি বপ্রিণ কিা হয়।  

(৫৮) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি িান্ত্রষ যক প্রন্ত্রতগিদগন অন্তর্ভ যন্ত্রক্তি জন্য ২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি িান্ত্রষ যক 

উন্নয়ন কম যসূন্ত্রচর্ভক্ত প্রকল্প েংক্রান্ত তথ্যান্ত্রদ েন্ত্রচি, িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও মূোয়ন ন্ত্রিভাে, বশগিিাংিা নেি, ঢাকা 

১২০৭ িিািি বপ্রিণ কিা হয়। 
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(৫৯) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি চিমান প্রকল্পেমূগহি ২০১৮-১৯ অর্ য-িেগিি জুিাই ২০১৮ পর্ যন্ত  এন্ত্রিন্ত্রপ অগ্রেন্ত্রতি 

প্রন্ত্রতগিদনটি েন্ত্রচি, িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও মূোয়ন ন্ত্রিভাে, বশগিিাংিা নেি, ঢাকা ১২০৭ িিািি বপ্রিণ কিা হয়। 

(৬০) আেস্ট ২০১৮  মাগে এ ন্ত্রিভাগেি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন অনুন্ত্রিভাে/অন্ত্রধশাখা/শাখা বর্গক প্রাপ্ত ৪১টি তথ্য ওগয়িোইগে 

আপগিাি/হািনাোদ কিা হয়।  

(৬১) ন্যাশনাি ই-োন্ত্রভ যে ন্ত্রেগস্টম (বনে) এিং ইউন্ত্রনয়ন ন্ত্রিন্ত্রজোি বেন্টাগিি (ইউন্ত্রিন্ত্রে) িযাশগিাি য মন্ত্রনেন্ত্রিং কিা হয় 

এিং জুন ও জুিাই ২০১৮ মাগেি কার্ যক্রগমি প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুত কগি ন্ত্রিভােীয়কন্ত্রমশনািগদি েমন্বয় েভায় উপস্থাপন 

কিা হয়। 

(৬২) ই-িাইন্ত্রিং কার্ যক্রগম প্রযুন্ত্রক্তেত েহায়তা প্রদান কিা হয়। 

(৬৩) ইনিিগমশন এক্সগচি ম্যাগনজগমন্ট ন্ত্রেগস্টম ব্যিহাি কগি এিন্ত্রেআি বপ্রিণ এিং প্রস্তুত েংক্রান্ত কাগজ ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশনাি/বজিা প্রশােক-এি কার্ যািয় এিং এ ন্ত্রিভাগেি মাঠ প্রশােন েংগর্াে অন্ত্রধশাখায় প্রযুন্ত্রক্তেত েহায়তা প্রদান 

কিা হয়। 

(৬৪) পাঁচ ন্ত্রভন্ত্রিও কনিাগিগি কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রদান কিা হয়। 

(৬৫) ন্ত্রজআিএে েিেওয়যাি ব্যিহাগি কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রদান কিা হয়। 

(৬৬)  ০৭ ও ১৪ আেস্ট ২০১৮ তান্ত্রিগখ অনুন্ত্রিত জাতীয় অর্ যননন্ত্রতক পন্ত্রিষগদি ন্ত্রনি যাহী কন্ত্রমটিি (একগনক) েভাি 

কার্ যপগেি ওপি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েংন্ত্রক্ষপ্ত বনাে প্রস্তুত কগি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদয় িিািি বপ্রিণ কিা হয়। 

(৬৭)  ০১     ২০১৮        -                                                             -

      -২                       । 

(৬৮) ২৮ আেস্ট ২০১৮                (Best Practices)                                

                                    ।  

(৬৯)                                  (www.nhrc-bd.org)-                               

          ,                                       । 

(৭০)                      ,                                           প্রগয়াজনীয়      

             ,                /                                    । 

(৭১)                                                                                 

                                               প্রগয়াজনীয়                   ,           

     ;     ,                ;     ,                                ,                     

                          । 

(৭২)                          ৫৭                                                    

                                                    প্রগয়াজনীয়                   , 

                ও েন্ত্রচি, সুিক্ষা বেিা ন্ত্রিভাে                     । 

(৭৩)      ২০১৮                                                                   ,       

                    । 

(৭৪)                                                     ০৮                            

            প্রগয়াজনীয়                   ,                                 । 

(৭৫)                                                                                    

                                প্রগয়াজনীয়                   ,                               

      । 

(৭৬)                                                                                      

       আন্ত্রমন জুে ন্ত্রমিস্ -এি েন্ত্রমকগদি ঈদ-উি-আর্হাি পূগি য ৯ েপ্তাগহি িগকয়া মজুন্ত্রি, ঈদ বিানাে ও েকি 

িগকয়া এককািীন পন্ত্রিগশাধ কিা                      প্রগয়াজনীয়                   ,          

                           । 

(৭৭)                                                      ১১     ১৮                    

ফ                                                       ফ               -                   
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                               প্রগয়াজনীয়                   ,                             

                    । 

(৭৮)                                                      ১২     ২০১৮               

                                                                        প্রগয়াজনীয়      

             ,                                     । 

(৭৯)                                                                                   

                    প্রগয়াজনীয়                   ,                                     ।  

(৮০)                               ফ                                    ৪                

                                                প্রগয়াজনীয়                   ,           

                          ।   

(৮১) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত প্রন্ত্রতগিদন অনুর্ায়ী আেস্ট/২০১৮ মাগে েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচািীগদি মামিায় 

০১ জগনি ন্ত্রিষগয়  অন্ত্রভগর্ােপে দান্ত্রখি কিা হয়। এ োড়া, ৪৯ জগনি ন্ত্রিষগয় অনুেন্ধাগন নন্ত্রর্র্ভন্ত্রক্তি মােগম ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত 

কিা হয় এিং উপগিান্ত্রেখত ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য             /        ন্ত্রনগদ যশনা 

প্রদান কিা হয়।  

(৮২) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ০৩ (ন্ত্রতন) জন কম যকতযাগক এন্ত্রক্সন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং বমািাইি বকাে য 

পন্ত্রিচািনাি ক্ষমতা/গিপুটি কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়। 

(৮৩)             চাঁদপুি   হন্ত্রিেি                                                            

ঢাকা, নািায়ণেি, কক্সিাজাি, নওোঁ, চ্যয়ািাঙ্গা, ন্ত্রপগিাজপুি, হন্ত্রিেি   ঠাকুিোঁ                       

                        ।  

(৮৪) অন্ত্রতন্ত্রিক্ত ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, িংপুি   ২৬     ২০১৮     ২৫        ২০১৮                     

                    বজিা প্রশােক, নিন্ত্রেংদীি ০৮ বেগেম্বি ২০১৮ হগত ১২ বেগেম্বি ২০১৮ পর্ যন্ত ভািগতি 

আজন্ত্রমি শিীিেহ অন্যান্য দশ যনীয় স্থান ভ্রমণ                        পন্ত্রিে হজ পািগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত বেৌন্ত্রদ আিি 

েমগনি জন্য ১৬ আেস্ট ২০১৮ হগত ২৭ আেস্ট ২০১৮ বময়াগদ;                         িন্ত্রহুঃিাংিাগদশ ছুটি 

মঞ্জুি; বজিা প্রশােক, ন্ত্রকগশািেি   ৩০     ২০১৮     ০২        ২০১৮        িন্ত্রহুঃিাংিাগদশ (অন্ত্রজযত) 

ছুটি                           প্রদান                  িািমন্ত্রনিহাগেি                     

                                                 ।  

(৮৫)                                                                                    

                                                                                        

                                               । 

(৮৬)             মাগুিা   িািমন্ত্রনিহাে                                                    

      । 

(৮৭) ২৯     ২০১৮     ০৭        ২০১৮        ভািগতি National Centre for Good Governance 

(NCGG) Mussoorie-         ‘Special Training programe for Deputy Commisioner of 

Bangladesh’                                         ২৭     ২০১৮                

                            ফ -                                                    

                                                                                                

                              ।                                                           

                         । 

(৮৮)                                                  ফ                                 

                                । 

(৮৯) জনাি বমাুঃ োইদুি িহমান, যুগ্মেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      ০৩ বম ২০১৮ তান্ত্রিগখ বমৌিভীিাজাি বজিা; 

জনাি বমাুঃ খন্ত্রিলুি িহমান, যুগ্মেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      ১৯ জুন ২০১৮ তান্ত্রিগখ োইিান্ধা বজিা; ি. আব্য 

োগিহ্  বমাস্তিা কামাি, যুগ্মেন্ত্রচি,                     ১৮    ২০১৮                          

         জাতীয় নদী িক্ষা কন্ত্রমশগনি বচয়ািম্যান ি. মুন্ত্রজব্যি িহমান হাওিাদাি এিং োি যক্ষন্ত্রণক েদস্য জনাি বমাুঃ 

আিাউন্ত্রদ্দন      ০২ জুন ২০১৮ তান্ত্রিগখ োজীপুি     ১৪ বম ২০১৮ তান্ত্রিগখ সুনামেি বজিা                  
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             ৩০      ২০১৮                                                          

                                                        । 

(৯০)                                                                                       

                  (                            )                                      

  ফ                     (   )-                                                           

                                                                                     

                                                                       ।  

(৯১) ন্ত্রিগিচয মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ০৪ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া 

বেগে। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ১০ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় 

নন্ত্রর্জাত এিং ০১ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রার্ন্ত্রমকভাগি প্রমান্ত্রণত হওয়ায় ন্ত্রিভােীয় মামিা 

রুজুি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েমিলন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় বদওয়া হয়। 

(৯২) ৩০ আেস্ট ২০১৮                                            ।         ২৪             

  ।                                      /                                                 

           ।  

(৯৩)                  ২০১৮-                                            । 

(৯৪)                  ২০১৮                                                           

                                                                   /       ২১              

  । 

(৯৫)        (     )          ৩৬-                                                        

                                  /                                               । 

(৯৬)                                                                                       

েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, বজিা প্রশােক ও উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি িিািি পে বপ্রিণ কিা হয়। 

(৯৭) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, বজিা প্রশােক এিং উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোগিি কার্ যািগয় কম যিত ১১-১৬ বগ্রির্ভক্ত 

কম যচািীগদি পদমর্ যাদা উন্নীতকিগণি জন্য েন্ত্রচি, জনপ্রশােন মিণািয়                     । 

(৯৮) পান্ত্রক্ষক বোপনীয় প্রন্ত্রতগিদন (FCR)-  ‘                  ’-                                  

                    ফ                       ,  -                                   । 

(৯৯)                     ,                 ,                      ,      ,        -         

                      ,                                     । 

(১০০)          ঈ -  -    , ২০১৮                                                       

                            ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও বজিা প্রশােক িিািি পে বপ্রিণ কিা হয়। 

(১০১) বজিা প্রশােক, পটুয়াখািী কর্তযক উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোগিি কার্ যািয় পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগনি আগিাগক 

                       বজিা প্রশােক পটুয়াখািী                     । 

(১০২) উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোগিি কার্ যািয়, জিঢাকা, নীিিামািী পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগনি েম্পগকয বজিা প্রশােক 

নীিিামািী                     ।  

(১০৩)         ,             ,       ,        -                                            

           ,                                       ।  

(১০৪)                               ’                                                   

                                 ।  

(১০৫)                                                                                

                       ।                                                  ,         

                    । 

(১০৬)                               ফ                                    ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি 

ও বজিা প্রশােক িিািি পে বপ্রিণ কিা হয়। 

(১০৭) জান্ত্রতি ন্ত্রপতা িঙ্গিন্ধু বশখ মুন্ত্রজব্যি িহমান জাতীয় বোল্ডকাপ ফুেিি টুন যাগমন্ট (অনুর্ধ্য-১৭) আগয়াজগনি ন্ত্রিষগয় 

    ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও বজিা প্রশােক িিািি পে বপ্রিণ কিা হয়। 
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(১০৮) ইন্ত্রিশ েম্পদ েংিক্ষগণ জান্ত্রিকৃত প্রজ্ঞাপগনি ন্ত্রিষগয়     ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও বজিা প্রশােক িিািি পে 

বপ্রিণ কিা হয়। 

(১০৯) ইএনটি এন্ড বহি-বনক কযািাি হােপাতাি এন্ড ইনিটিউে-এি অনুকূগি েিকাি অনুগমান্ত্রদত িোন্ত্রিি টিগকে 

ন্ত্রিক্রগয় েহগর্ান্ত্রেতাি অনুমন্ত্রত এিং ন্ত্রনগদ যশনাি ন্ত্রিষগয়     ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও বজিা প্রশােক িিািি পে বপ্রিণ 

কিা হয়। 

(১১০) বজিা পর্ যাগয় োংস্কৃন্ত্রতক অনুিান আগয়াজগনি ন্ত্রিষগয়       ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও বজিা প্রশােক িিািি পে 

বপ্রিণ কিা হয়। 

 

ে. আোমী (      -      )    মাগে েম্পা  অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা: 

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

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

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বে-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (জুিাই-বেগেম্বি 

২০১৮) মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন। 

(৪) তথ্য অন্ত্রধদপ্তি বর্গক প্রাপ্ত বপপাি কাটিংগয়ি ওপি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ। 

(৫) ২০১৬ বময়াগদ অনুন্ত্রিত মন্ত্রিেভা-বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণী, ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত এিং োি-েংগক্ষপেমূহ িই আকাগি প্রকাশকিণ। 

(৬) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা                । 

(৭)                                           । 

(৮) Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase-2              

       । 

(৯) েম ও কম যেংস্থান মিণিয় এিং আন্ত্রর্ যক প্রন্ত্রতিান ন্ত্রিভাগেি েগঙ্গ বর্ৌর্ভাগি োমান্ত্রজক ন্ত্রিমা েংক্রান্ত ওয়াকযশপ 

আগয়াজন। 

(১০) জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা বকৌশি-এি কম যপন্ত্রিকল্পনাি বমাড়ক উগমিলাচন এিং োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিষয়ক 

কনিাগিি আগয়াজন।  

(১১) জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা বকৌশি (NSSS) েংক্রান্ত বজন্ডাি পন্ত্রিন্ত্রেি খেড়া িাংিায় অনুিাদপূি যক প্রকাশনা।  

(১২)                                              -                                  

                                                               । 

(১৩)                         ২০২০                                     Prodoc     TPP 

                             । 

(১৪)                                  । 

(১৫)       /     /      /   /            ,                                            

                 । 

(১৬) বজিা েদগি বকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত োস্কগিাগে যি ১৮৮তম েভা      ।  

(১৭)                                         । 

(১৮)                                                                          । 

  
 

 
 (              ) 

                

     ফ  : ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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