
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয    ২০১৯ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ      

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ:    ২০১৯                     প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ১৭ জুরাআ ২০১৯     

(১) প্রান্ত্রনক:    

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

ংস্থায স্তয নুগভান্ত্রদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ভিণারয়/     :   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ৩৬৪ ২৮২ ৮২ 

ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংমৄক্ত ন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ২,০৯৮ ৮৬৯ ১,২২৯ 

মভাে ২,৪৬২ ১,১৫১ ১,৩১১ 

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

ন্ত্রতন্ত্রযক্ত

ন্ত্রচফ/ 

তদূর্ধ্য দ 

মজরা কভ যকতযায 

দ (গমভন ন্ত্রিন্ত্র, 

এন্ত্র) 

ন্যান্য ১ভ 

মেন্ত্রণয দ 

২য় মেন্ত্রণয 

দ 

৩য় মেন্ত্রণয 

দ 

৪থ য মেন্ত্রণয 

দ 

মভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - ১৭ ২৭ ২০ ১৮ ৮২ 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - ৩৭৬ ৩২৫ ৩৪৯ ১৭৯ ১,২২৯* 

     - - ৩৯৩ ৩৫২ ৩৬৯ ১৯৭ ১,৩১১ 

* সুাযন্ত্রনউভাযান্ত্রয দ ব্যতীত।  

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

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 

               ০ ০ ০ ০ - -  

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ০ ০ ০ ০ ০ ০  

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

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

 ভিী প্রন্ত্রতভিী/উভিী ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ/দুদক ন্ত্রচফ ভন্তব্য 

মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ 

ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন) - - - - 
- ১৩ ০১। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভগাদয় ৩১ 

মভ-০৭ জুন ২০১৯ মভয়াগদ 

‘Exposure Visit Program’-এ 

ংগ্রগণয জন্য ভারগয়ন্ত্রয়া ও 

ন্ত্রঙ্গাপুয পয     । 
০২। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভগাদয়  

২৬-২৭ জুন ২০১৯ তান্ত্রযখ 

‘Commonwealth Awards for 
Excellecne in SDG 
Implementation in Small 
States’ ীল যক গেরগন 

ংগ্রগণয জন্য ভাল্টা পয 

    । 

 

০৩।          ২৫-২৭    ২০১৯ 

  য়                         

      ‘The Integrity Review 
of Thailand Phase 2 and the 
capacity building workshop 
on public integrity by the 
OECD’-এ            ।  

 

উন্নয়ন প্রকল্প ন্ত্রযদ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

াফ যতয চট্টগ্রাগভ ভ্রভণ 

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

(২) অআনশৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক : প্রগমাজয নয়।  

(৩) থ যনৈনন্ত্রতক : প্রগমাজয নয়।   

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত: 

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

প্রকগল্পয নাভ ফতযভান 

থ যফছগয 

এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ 

(গকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা ম যন্ত 

ব্যগয়য ন্ত্রযভাণ (গকাটি 

োকায়) ও ফযাগদ্দয 

ন্ত্রফযীগত ব্যগয়য তকযা 

ায 

 

 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

নতুন প্রকল্প 

নুগভান্ত্রদত গয় 

থাকগর তায  তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

ভিণারগয় এন্ত্রিন্ত্র 

ন্ত্রযন্ত্রবউ বায তান্ত্রযখ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Social Security Policy 

Support (SSPS) 

Programme 

    এ  ১১.৭৯ 

       ০.১০ 

      ১১.৮৯ 

 

১,১০৫.৩৭ 

(৯২.৯৬      ) 

- - - 

Support to the Central 

Management 

Committee’s (CMC) 

Policy Guidance on Child 

Component of the NSSS 

 

    এ  ২.৪৩ 

       ০.৫৭ 

      ৩.০০ 

 

১৯৮.২২  

(৬৬.০৭      ) 

- - - 

Promoting Nutition 

Sensitive Social Security 

    এ  ৩.৪১ 

       ০.০৮ 

      ৩.৪৯ 

 

১০২.৭৮  

(২৯.৪৪      ) 

   

Technical Support for 

CRVS System 

Improvement in 

Bangladesh 2nd Phase  

    এ  ৩.১৮ 

       ০.৭০ 

      ৩.৮৮ 

 

 

 

 

 

 

৩.৫০  

(৯০.১৮      ) 

- - - 

খ.  প্রকগল্পয ফস্থা ংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

ভাপ্ত প্রকগল্পয  তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ উগবাধনকৃত 

ভাপ্ত প্রকগল্পয  তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ চরভান  প্রকগল্পয 

কগম্পাগনন্ট ন্ত্রাগফ ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য ফকাঠাগভা 

 দু’ভাগয ভগে উগবাধন কযা 

গফ এভন ভাপ্ত প্রকগল্পয 

তান্ত্ররকা 

- - - - 

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক : প্রগমাজয নয়। 

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

ক. ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য 

 ভিণারয়/ংস্থায নাভ ন্ত্রিে 

অন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

োকায 

ন্ত্রযভাণ 

(রক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জফাগফয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

মজয ভন্তব্য 

 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                            ৩০   /২০১৮      

     য়।          য় ০৭               য়  

 য়।               ০১         ১৬,৫৬১      

        য়                য়               

 য়।       ০৬                    । এ     

০৭  ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত একটি       যগয়গছ 

(          ৭/২০০০),          ৪             

                । 

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় উন্নয়ন 

মফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত উকূরীয় 

বীাঞ্চর উন্নয়ন মফাি য 

 

১০টি 

 

 

২২৮.৩৭ 

 

- 

 

- 

 

১০টি 

থ য ন্ত্রফবাগ কর্তযক  জান্ত্রযকৃত অন্ত্রথ যক ক্ষভতা  যণ, ২০১৫ 

    য়                                য় 

                 য়           য়। 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

মভাে ২৮টি ৯১৫.১৩৫ ০৪ - ২১টি - 

খ.  ন্ত্রিে ন্ত্রযগাগে য গুরুতয/ফড় যকগভয মকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/থ য অত্মাৎ, ন্ত্রনয়ভ ধযা গড় থাকগর ম-ফ মক আগয 

তান্ত্ররকা: মনআ। 

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

ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তয/ 

ংস্থামূগ পুন্ত্রিভূত 

মভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা 

(প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগয ১ তান্ত্রযগখ) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ শুরু 

ওয়া ভাভরায 

ংখ্যা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরায 

ংখ্যা 

ফতযভান 

থ যফছগয মভাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

 

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত

/ফযখাস্ত 

ন্যান্য 

দণ্ড 

ব্যান্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ-০৩ - - - - ৩ - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন-১৫ - - - ১ ১৪ ৬ 

মভাে= ১৮ - - - ১ ১৭ ৬ 

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

(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচ: 

ভিণারয়/ 

ংস্থা 

ক্রভ প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচয নাভ প্রন্ত্রক্ষগণয 

মভয়াদ 

উগযাগী ংস্থা/ 

এগজন্ত্রন্পয নাভ 

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

 

 

 

 

১। 

‘Exposure Visit Program’ 
   : ভারগয়ন্ত্রয়া ও ন্ত্রঙ্গাপুয 

৩১ মভ ২০১৯ 

গত ০৭ জুন 

২০১৯ 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগ 
ন্ত্রতনজন 

ন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ-০১ জন 

উন্ত্রচফ-০১ জন 

ন্ত্রন্ত্রনয়য কাযী ন্ত্রচফ-০১ জন 

২। 

‘Professional Development 

Program’ 
   : মৄক্তযাষ্ট্র 

১০-২১ জুন 

২০১৯ 

জনপ্রান 

ভিণারয় 
একজন 

মৄগ্মন্ত্রচফ 
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৩। 

‘Exposure Visit on Knowledge 

Sharing Programme on 

Governance Initiatives’ 
   : ভারবী ও বাযত 

২৩-২৭ জুন 

২০১৯ 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগ 
ছয়জন 

উন্ত্রচফ 

 

৪। 

‘Training programme on 

Project Management’ 
   : মৄক্তযাজয 

 
 

 

১০-২৩ জুন 

২০১৯ 

কযাান্ত্রটি 

মিগবরগভন্ট 

প ন্ত্রদ 

মকন্ত্রফগনে 

ন্ত্রিন্ত্রবন এন্ড 

ন্ত্রপল্ড 

এিন্ত্রভন্ত্রনগেন 

প্রকল্প, 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগ 

াঁচজন 

       উন্ত্রচফ-০৩ জন 

      য়             -২    

 

 

‘Homegrown school meals 
programme’             

   : ভুোন 

১৭-২১ জুন 

২০১৯ 

Promoting 
Nutrition 
Sensitive 

Social 
Security 

Programme 

প্রকল্প, 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগ 

চাযজন 

       উন্ত্রচফ-০২ জন 

      য়             -২    

 

 

‘Performance Management 
System (PMS)’             

   :          
১০-১৪ জুন 

২০১৯ 
তথ্য ও 

মমাগাগমাগ 

প্রমৄন্ত্রক্ত ন্ত্রফবাগ 

একজন 

      ন্ত্রন্ত্রনয়য কাযী ন্ত্রচফ 

 

দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 

১। 
 -                 য়     য়  

            

১৫-১৬    

২০১৯ 

          

      

 

        

 

২। 
 -                 য়     য়  

             

২০-২১    

২০১৯           

      
        

৩।  

 

 -                 য়     য়  

            

২২-২৩    

২০১৯           

      
          

৪।  

‘Asset Disclosure and Conflict 
of Interest Systems in South 
Asia’-       য়             । 

   :      ,        

১১-১৩    

২০১৯            

      

      

        

৫। 

‘The Technical Assistance 
Program’-             

      । 

   :      

২৪-২৮    

২০১৯           

      
এ     

খ. ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তগয মকান আন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয অগয়াজন কযা গয় থাকগর তায তায ফণ যনা: ২০১৮-১৯  

        ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয কর কভ যকতযা/কভ যচাযীয জন্য ফাৎন্ত্রযক ৬০ ঘন্টা বযন্তযীণ প্রন্ত্রক্ষণ পরবাগফ 

ম্পন্ন য়। 

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

ফণ যনা: মনআ।   

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

ফড় যকগভয মকান সুন্ত্রফধা অগছ ন্ত্রক না:         য়। 

ঙ. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রক্ষগণয জন্য ন্ত্রফগদ গভনকাযী কভ যকতযায ংখ্যা: ২০ জন। 

(১০)   উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে: 

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

(১) ভন্ত্রিবায     , যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয    ,             য়                    

এ  , প্রান্ত্রনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয  বা একটি, ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ন্ত্রধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায দ সৃন্ত্রি 

ন্ত্রফলুন্ত্রপ্ত আতযান্ত্রদ ন্ত্রফলয় ম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও দ্ধান্ত্রত ংক্রান্ত ন্ত্রযফীক্ষণ কন্ত্রভটি'য বা ০১টি, ভন্ত্রিবা-বফঠগক গৃীত 

ন্ত্রদ্ধান্তমূগয ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রত ম যাগরাচনা ম্পন্ত্রকযত ছয়টি অন্তঃভিণারয়     নুন্ত্রিত য়।  

(২) ভন্ত্রিবা-বফঠগক ৩৭টি ন্ত্রদ্ধান্ত গৃীত য়। ৩১টি ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফান্ত্রয়ত য়। ০৬টি ন্ত্রদ্ধান্ত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগ 

ফাস্তফায়নাধীন যগয়গছ। 

(৩)             য়   Joint Venture (JV)    ,                        য়  ,                   

        য়      য়                         য়                                         য়।   

(৪)                       য়      এ                         য়                            

 য়। 

(৫) এ         য়                                 য়/                   য়    ম যাফন্ত্রর       

      ১০    ২০১৯                     ফাংরাগদ মগগজগে প্রকান্ত্রত য়। 

(৬) গণপ্রজাতিী ফাংরাগদগয ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রত জনাফ মভাঃ অফদুর ান্ত্রভদ                          

                    ১৩    ২০১৯                                     এ   ১৯    ২০১৯ 

           য়              ।                                                           

                       য়            য়। 

(৭)                                য়                         ,           এ                  

           ২৮    ২০১৯                                    ।      য়                        

                                         য়            য়। 

(৮) ১৪ জুন ২০১৯ তান্ত্রযগখ জান্ত্রতংঘ দযদপ্তগয নুন্ত্রিত জান্ত্রতংগঘয ন্যতভ প্রধান ঙ্গংস্থা ‘থ যনৈনন্ত্রতক ও 

াভান্ত্রজক ন্ত্রযলদ (আগকাক)’-এয দস্যদ ন্ত্রনফ যাচগন মভাে ১৯১ মবাগেয ভগে ১৮১ মবাে মগয় এন্ত্রয়া-প্যান্ত্রন্ত্রপক 

ঞ্চর গত ফাংরাগদ ৫৪ দস্যন্ত্রফন্ত্রি ভম যাদাপূণ য এআ ন্ত্রযলগদয দস্য ন্ত্রনফ যান্ত্রচত ওয়ায় ভাননীয় প্রধানভিী মখ 

ান্ত্রনাগক ন্ত্রবনন্দন ও অন্তন্ত্রযক শুগবচ্ছা জ্ঞান কগয এফং জান্ত্রতংগঘ ন্ত্রনমৄক্ত ফাংরাগদগয স্থায়ী প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ ও 

যযাষ্ট্র ভিণারয় ংন্ত্রিি করগক অন্তন্ত্রযক ধন্যফাদ জান্ত্রনগয় ভন্ত্রিবায ১৭ জুন ২০১৯ তান্ত্রযগখয       গৃীত 

এ        ১৯    ২০১৯                                             য়। 

(৯) ফগযণ্য নাট্যকায, ন্ত্রনগদ যক, ন্ত্রবনয়ন্ত্রল্পী, মরখক, করান্ত্রভস্ট, চরন্ত্রিে ব্যন্ত্রক্তত্ব, বালাংগ্রাভী ও ন্ত্রক্ষান্ত্রফদ োক 

ভভতাজউদ দীন অভগদয মৃতুযগত         ১৭    ২০১৯                    এ        ১৯    ২০১৯ 

                                            য়। 

(১০) এন্ত্রয় উন্নয়ন ব্যাংক (এন্ত্রিন্ত্রফ) কর্তযক প্রকান্ত্রত ‘এন্ত্রয়ান মিগবরগভন্ট অউেলুক ২০১৯’ ীল যক প্রন্ত্রতগফদগন 

ফাংরাগদগক এন্ত্রয়া-প্যান্ত্রন্ত্রপক ঞ্চগরয ৪৫টি মদগয ভগে দ্রুততভ থ যনৈনন্ত্রতক প্রবৃন্ত্রদ্ধ জযনকাযী মদ ন্ত্রাগফ 

উগেখ কযায় ন্ত্রফগে ফাংরাগদগয বাফমূন্ত্রতয উজ্জ্বরতয ওয়ায় ভাননীয় প্রধানভিী মখ ান্ত্রনাগক ন্ত্রবনন্দন ও অন্তন্ত্রযক 

শুগবচ্ছা জ্ঞান কগয ভন্ত্রিবায ২৪ জুন ২০১৯ তান্ত্রযগখয            এ        ২৬    ২০১৯               

                              য়। 

(১১) Rules of Business, 1996 এ   এ  Schedule-I (Allocation of Business among the different 

Ministries and Divisions)-এ               -                                         , 

              -এ           এ       ২৪    ২০১৯                      য়। 

(১২) CRVS ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ান্ত্রক্ষক ভন্বয় বা  অগয়াজন কযা য়। উক্ত বায় ন্ত্রঅযন্ত্রবএ ফাস্তফায়নকাযী 

ংন্ত্রিি ভিণারয়মূ কর্তযক গৃীত কাম যক্রভ মূল্যায়ন এফং ভন্বয় কযা য়।  
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(১৩) Open CRVS ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত উকন্ত্রভটিয বা অগয়াজন কযা য়। উক্ত বায় ‘OpenCRVS’ একটি 

ওগন মা য ন্ত্রিন্ত্রজোর ন্ত্রঅযন্ত্রবএ ভাধান মা ন্যান্য যকান্ত্রয ন্ত্রগস্টগভয গঙ্গ অন্তঃম্পকযগমাগ্য (মমভন স্বাস্থয 

এফং এনঅআন্ত্রি ন্ত্রগস্টভ), সুযন্ত্রক্ষত এফং ন্ত্রধকায-ন্ত্রবন্ত্রত্তক ন্ত্রগস্টভ। ‘Open CRVS’ ংক্রান্ত ভন্ত্রন্বত ন্ত্রগস্টভ 

ন্ত্রকবাগফ য এফং গ্রাভ ম যাগয় কাম যকযবাগফ জন্ ও মৃতুয ন্ত্রনফন্ধগন ায়তা কযগফ ম ন্ত্রফলগয় াআরে প্রকল্প 

ফাস্তফায়গনয গ্রগন্ত্রত উস্থান কযা য়।  

(১৪) ‘                  য়   য়          ’                   য়   য়    য়                   য়  

    ,                                      য়। 

(১৫)              য়    ১৫    ২০১৯                                                         

    য়   য়    য়                   ,                                    য়। 

(১৬)                     য়        ‘এ                 ’                     য়   য়    য় 

                  ,                 এ             ,                          য়। 

(১৭)           য়    -   -                                য়                   য়    য়      

             ,                                      য়। 

(১৮) ‘                    য়                          ’                   য়   য়    য় 

                  ,                       ,                                    য়। 

(১৯)                                     য়     ২০১৯                                     য় ০১ 

                     (       )       এ   ০৫            এ                য়। এ    , ১৪      

    য়                                  য়।                য়                           

              য়                            য়।  

(২০)                           এ               -এ       এ                           

                                   য়। 

(২১)                  এ                                                                    

               য়।  

(২২)                                                           য়   য়    য়                

                           য়   য়।  

(২৩) জুন ২০১৯ ভাগ ভাঠ প্রাগন কভ যযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাগযয ১০ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ ন্ত্রবগমাগ 

াওয়া মগগছ। পূগফ য প্রাপ্ত ন্ত্রবগমাগমূগয ভগে ০৫টি ন্ত্রবগমাগগয ন্ত্রফলগয় ন্ত্রবমৄক্ত কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ অনীত 

ন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত কগয জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া য় এফং ২টি 

ন্ত্রবগমাগগয ন্ত্রফলগয় ন্ত্রবমৄক্ত কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ অনীত ন্ত্রবগমাগ তদগন্ত প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় নন্ত্রথজাত কযা য় এফং 

৩টি ন্ত্রবগমাগগয ন্ত্রফলগয় ন্ত্রবমৄক্ত কভ যকতযায ন্ত্রফরুগদ্ধ অনীত ন্ত্রবগমাগগয ন্ত্রফলগয় তদগন্ত ন্ত্রবগমাগগয প্রাথন্ত্রভক তযতা 

থাকায় তদন্ত প্রন্ত্রতগফদন নুু্মায়ী প্রগয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রগণয জন্য জনপ্রান ভিণারয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া য়। 

(২৪) ৩০ জুন ২০১৯              য়            য়            য়।       য় ৩৩              য়। 

              য়          ০২      ২০১৯                   য়               য়                  

                          য়। 

(২৫)       য়         এ                                                    য়               

            য়                         ’                য়                           য়।  
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            য়                  এ        য়                                 য়             

     য়         এ               য়                                         য়। 

(২৬)                 ২০১৯             য়    য়                         য়        ,      

                                                 য়। 

(২৭)                       -২০১৮                                                         

    য়          য়      ,       য়        ,                               য়। 

(২৮)                                  য়                                                   

                      য়।  

(২৯)      -                                        (       )-এ                        

                      য়। 

(৩০) ১৯ জুন ২০১৯ তান্ত্রযগখ তথ্য ন্ত্রধকায ন্ত্রধাখায় তথ্য ন্ত্রধকায অআন ২০০৯ এয ৮ (১) ধাযায ন্ত্রবন্ত্রত্তগত 

ন্ত্রবগমাগ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত ংক্রান্ত চান্ত্রত তথ্য যফযা য়। 

(৩১) ১০ জুন ২০১৯ তান্ত্রযগখ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয উগযাগগ এফং কুন্ত্রভো মজরা প্রাগকয কাম যারয়-এয 

গমান্ত্রগতায় মজরাস্থ ন্যান্য দপ্তয/ংস্থায কভ যকতযাগদয ংগ্রগণ ন্ত্রটিগজন্ চাে যায এফং ন্ত্রবগমাগ প্রন্ত্রতকায 

ব্যফস্থা ংক্রান্ত ন্ত্রদনব্যান্ত্র প্রন্ত্রক্ষণ অগয়াজন কযা য়। 

(৩২) ১২ জুন ২০১৯ তান্ত্রযগখ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয উগযাগগ এফং নযন্ত্রংদী মজরা প্রাগকয কাম যারয়-এয 

গমান্ত্রগতায় মজরাস্থ ন্যান্য দপ্তয/ংস্থায কভ যকতযাগদয ংগ্রগণ ন্ত্রটিগজন্ চাে যায এফং ন্ত্রবগমাগ প্রন্ত্রতকায 

ব্যফস্থা ংক্রান্ত ন্ত্রদনব্যান্ত্র প্রন্ত্রক্ষণ অগয়াজন কযা য়। 

(৩৩) ২০ জুন ২০১৯ তান্ত্রযগখ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন ‘Platforms for Dialogue-

strengthening inclusion and participation in decision making and accountability mechanisms 

in Bangladesh (P4D)’ প্রকগল্পয অওতায় যংপুয ন্ত্রফবাগগ IGSA ন্ত্রফলয়ক কভ যারায অগয়াজন কযা য়। 

(৩৪) ১৩    ২০১৯                    য়                       য়                   

     য়                            য় এ   ২০    ২০১৯                       য়। 

(৩৫) ২০    ২০১৯                    , ২০০৯ এ  ৮(১)                                       

   ,                   ,            য়        য় ,       ,     -১২১৫                 য়। 

(৩৬) ২৩    ২০১৯                        ১০-২০                -                           

             য়।    

(৩৭) ১২   ১৩    ২০১৯            য়                 -               য়                        

২০১৮-১৯-এ    য়                       য়।  

(৩৮) ৩০    ২০১৯                 য়    য়                               ২০১৮-১৯-এ          

 ’          -                             য়                      য়। 
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(৩৯) ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও অওতাধীন দপ্তয/ংস্থায খড়া ফান্ত্রল যক কভ যম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত এন্ত্রএএভএ পেওয়যাগয 

দান্ত্রখগরয ন্ত্রফলয়টি জতয কযায রগক্ষয পেওয়যাগয ন্ত্রকছু নতুন বফন্ত্রিয ন্তভু যক্তকযণ ও প্রগয়াজনীয় ংগাধনী 

অনয়ন কযা য়। 

(৪০) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন মজরা ও উগজরায় এন্ত্রএ ন্ত্রফলয়ক প্রন্ত্রক্ষণ অগয়াজন কযা য়।  

(৪১) ১৩       য়         ২০১৯-২০                                   এ               য়    

     য়। 

(৪২) ১৩      য়         ২০১৯-২০                                   এ    য়    য়          

                          য়। 

(৪৩) সামাজিক জিরাপত্তা সংজিষ্ট অজিয াগ জিরসযি জিতীয় প্রিযের অিলাইি অজিয াগ প্রজতকার ব্যবস্থার পাইলট 

সংক্রান্ত সিা অনুজিত হয়। 

(৪৪) মািিীয় সংসদ-সদস্যযদর সমন্বযয় িাতীয় জিরাপত্তা ককৌশল এবং এর কম মপজরকল্পিার উপর অবজহতকরণ 

কম মশালায় অনুজিত হয়। 

(৪৫)‘Workshop on Coordination of Social Security Inittatives of the NGOs and Civil 

Societies’ সংক্রান্ত সিা অনুজিত হয়।  

(৪৬)  ১৮  ২৫    ২০১৯                  য়                                (এ    )               

                                    এ   ১২    ২০১৯           য়                               

(এ    )-এ     য়      য়                              য়                         য়  

                                      য়।  

(৪৭) ‘National Integrity Strategy Support Project Phase-2’                                 

                                     ১৮                   

(৪৮) ‘Platforms for Dialogue-Strengthening Inclusion and Participation in Decision Making 

and Accountability Mechanisms In Bangladesh’-                 য়               ২০১৮-১৯ 

                  য়                               ১৪                            ৩.৫০    

                                           য়। 

গ.       (    -   )    ভাগ ম্পা  তীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা: 

(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক নুিান। 

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

(৩) ভন্ত্রিবা-বফঠগক গৃন্ত্রত ন্ত্রদ্ধান্তমূগয ফাস্তফায়ন-গ্রগন্ত্রত ম্পন্ত্রকযত বে-ভান্ত্রক প্রন্ত্রতগফদন ভন্ত্রিবা-বফঠগক 

উস্থান। 

(৪) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা                । 

(৫)             য়                             । 
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(৬)     য়                                   । 

(৭)                      য়                                                   । 

(৮) প্রান্ত্রনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা নুিান। 

(৯) ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ন্ত্রধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায দ সৃন্ত্রি, ন্ত্রফলুন্ত্রপ্ত আতযান্ত্রদ ন্ত্রফলয় ম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও দ্ধন্ত্রত ংক্রান্ত 

ন্ত্রযফীক্ষণ কন্ত্রভটিয বা। 

(১০)                     য়                                                            । 

(১১) নতুন উগজরা ও থানা স্থান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা এফং ন্ত্রনকায-এয ১১৬তভ বা নুিান।  

(১২)                                              । 

 

 

 

   

                           (              ) 

                                           

                                     : ৯৫৫৭৪৪৯ 
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