
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি    ২০১৮ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: মম ২০১৮        প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ২৮    ২০১৮       

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৩৭ ২২৭ ১১০ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ১,২৭৪ ৯০১ ২২৬ 

মমাে ১,৬১১ ১,১২৮ ৩৩৬ 

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 - - ২১ ২১ ২৯ ৩৯ ১১০ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৫৪ ৩৩ ১৩৯ - ২২৬* 

     - - ৭৫ ৫৪ ১৬৮ ৩৯ ৩৩৬ 

* 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 

মমাে 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 মমাে কম যকতযা কম যচািী মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - 
-  

 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - - - 

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

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

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

 

- 

০৭-১৩    ২০১৮ 

             

                

     ০৭      

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

পাি যতয 

চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

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: 
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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 

     : 1০.৭৯ 

 

৫.০৩ (৪৬.৬১      ) - - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh-

2
nd

 phase 

       ১.১৫৪০  

 

0.৫3২৮ (৪৬.১7      ) - -          ০১       

         

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 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) 

ব্রি    

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

মজি মন্তব্য 

 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

০৭টি 

 

 

০.২৩ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                িতযমাগন মকান অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত মনই। তগি ০৭  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত 

একটি       িগয়গে (          ৭/২০০০), 

                     জজ        

           

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

 

১৪টি 

 

 

২৩৯.০৭ 

 

- 

 

- 

 

১৪টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা 

অপ যণ, ২০১৫                       

জ                                   

             

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

মমাে ২৫টি ৯২৬.০৭ ০৪ - ২৫টি - 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি মে-েি মক ইগেি তান্ত্রিকা: 

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

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ য-ি    মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০৫ - ১ - - ৪ ২ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১৩ - ১ ১ - ১১ ১৪ 

মমাে    ১৮ - ২ ১ - ১৫ ১৬ 

* 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   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

১  

‘Good Governance in 

Public Administration’ 

-                   

          :        

০৯-১৫    ২০১৮                 েয়জন 

       জ         েন্ত্রচি ও 

দুইজন যুগ্মেন্ত্রচি   

 

২  

‘        ’       

                 

      ’-            

                 অংশগ্রহণ 

   :       

২২     -১২    

২০১৮ 

জ       

       

  জ  

       

৩  

‘Environment Issues of 

Project Management’-
                   

অংশগ্রহণ 

স্থান:      

৬-১০    ২০১৮                  জ  

        

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

১  
                   ০৫-১৬    ২০১৮             জ  

 

২  

Integrity Measures, 

Conflict of Interest And 

Asset Disclosures. 

০৭-০৮    ২০১৮ UNODC 

Regional 

office for 

Southeast 

Asia United 

Nations 

   জ  

৩  
                         

       

১৩-১৫    ২০১৮ GIZ    জ  

৪  
                ২৭-৩১    ২০১৮           

      

   জ  

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি তাি িণ যনা: েকি কম যকতযা/কম যচািী  জন্য 

২০১৭-১৮ অর্ য-িেগিি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ সুষ্ঠুভাগি েম্পন্ন হগয়গে। 

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

মনই।   
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ঘ.  মিণািগয় অন্-য-জি মট্রন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগে ন্ত্রক না; না র্াকগি অন্-য-জি মট্রন্ত্রনং আগয়াজন কিগত িড় িকগমি 

মকান অসুন্ত্রিধা আগে ন্ত্রক না:     জ      

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

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

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

(১) মন্ত্রিেভাি     ,       -                                                                       , 

েিকান্ত্রি ক্রয়েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি          অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি                     

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ৩৫টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৩টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। অিন্ত্রশষ্ট ১২টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগে 

িাস্তিায়নাধীন িগয়গে। 

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত েয়টি আন্তঃমিণািয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৪)  জ                 -এি দাপ্তন্ত্রিক মমািাইি                                         র্র্ার্র্      

      জ      , জ                                                  কিা হয়। 

(৫)                                                    জ        ,                               

               (                     )               কিা হয়। 

(৬)        , ২০১৩                                         র্র্ার্র্            জ              

       ,      জ                    জ                                কিা হয়। 

(৭)            জ               ড়,                                        র্র্ার্র্            জ      , 

                                          কিা হয়। 

(৮)           জ                              ড়        র্র্ার্র্            জ      ,                      

                     কিা হয়। 

(৯)                                             জ                                   র্র্ার্র্        

      জ   জ        ,     জ                 কিা হয়। 

(১০)                                                                        জ                 

 জ                                               র্র্ার্র্              জ   জ        ,     জ         

        কিা হয়। 

(১১)          জ           /             (                                                      

   জ                       )                     আইনানুে            জ      , জ                     

        কিা হয়। 

(১২)                      /             (    ড়        জ              জ    জ               ) 

                    আইনানুে            জ      , জ                             কিা হয়। 

(১৩)        ড়                                                                                    

                                          জ      ,                /          /সুিক্ষা মেিা ন্ত্রিভাে/ন্ত্রশল্প 

মিণািয়/েম ও কম যেংস্থান মিণািয়               কিা হয়।  

(১৪) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত প্রন্ত্রতগিদন অনুর্ায়ী মম ২০১৮ মাগে েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচািীগদি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় ০১ 

জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্ােপে দান্ত্রখি কিা হয়। এ োড়া এক জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্ােপে দান্ত্রখি এিং ৪১ জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ এি.আি.টি 

দান্ত্রখি কিা হয়। এ োড়া ০১ জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ মামিা দাগয়ি কিা হয়। ১ জগনি ন্ত্রিরুগদ্ধ ন্ত্রিভােীয় এিং ২২ জগনি ন্ত্রিষগয় অনুেন্ধাগন 

নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি মােগম ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত কিা হয়। উপগিান্ত্রেন্ত্রখত ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি 

ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়।  

(১৫) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ১২জন কম যকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিং মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনাি ক্ষমতা/গিপুটি 

কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়। 

(১৬) মমাোিৎ নান্ত্রেমা মিেম, অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচি,                     ১৮      ২০১৮                        জ    

জনাি মমাহািদ কামরুি হাোন, উপেন্ত্রচি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      ১৫ মাচ য ২০১৮             জ    জ           জ    

ি. আশিাফুি আিম, উপেন্ত্রচি,                     ৩০      ২০১৮               জ                 জ   

                    প্রন্ত্রতগিদগন             জ                  জ                                       
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(১৭)                                             জ                   জ               জ         জ   

                       

(১৮) ( )     জ    জ    ১৩জ         ২৬জ            ৫২জ                                             

( ) জ                                              মাঠ প্রশােগনি মকাগনা কম যকতযাি                

                    জ                                 জ                    -                         

( )        জ              জ               জ             জ                                      

                                                 ( )  জ   প্রশােক, িংপুিগক শাহজািাি ন্ত্রিজ্ঞান ও প্রযুন্ত্রক্ত 

ন্ত্রিশ্বন্ত্রিযািয়, ন্ত্রেগিে-এ ন্ত্রপএইচন্ত্রি মকাগে য ভন্ত্রতযি                                    জ                     

            ড়                                                                                 

           জ                        

(১৯) ন্ত্রিগিচয মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ০৭জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া ন্ত্রেগয়গে। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৮জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কিাি ন্ত্রিষয়টি 

জনপ্রশােন মিণািয়গক অিেত কিা হয়। 

(২০) ৩১ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি েমন্বয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। উক্ত েভায় ৩৫টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

(২১) মাননীয় প্রধানমিীি িাগেিহাে ও িাজশাহী েিি উপিগক্ষ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, খুিনা ও িাজশাহী এিং মজিা প্রশােক, 

িাজশাহী ও িাগেিহাে িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২২) ‘Stone Throwing Area’-মত চিন্ত মট্রগন পার্ি ন্ত্রনগক্ষপ িন্ধকিগণি ন্ত্রিষগয় েংন্ত্রিষ্ট মজিা প্রশােক িিািি পে মপ্রিণ 

কিা হয়। 

(২৩)              -১                     জ                       কিা হয়।  

(২৪)                  জ              -২০১৮           জ   জ                       জ           

        জ         ও উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি                                   (         )-   

         জ                                               মজিা প্রশােক, পটুয়াখািী-এি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ;     

                               ২           জ                                  জ              জ   

                   Moheshkhali-Matarbari Integrated Infrastructure Development Initiative (MIDI) 

                                জ              জ                  জ                            

                কিা হয়। 

(২৫) িান্দিিান পাি যতয মজিাধীন িামা, আিীকদম ও নাইক্ষযংেন্ত্রড় উপগজিাি প্রশােন্ত্রনক পুনন্ত্রি যন্যাগেি ন্ত্রিষগয় কন্ত্রমশনাি, 

চট্টগ্রাম িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৬)                                                                    কিা হয়। 

(২৭) কিিাজাি মজিাি মেকনাি উপগজিাি েদি ইউন্ত্রনয়গনি উত্তি মগহষখািীয়া পাড়া জাগম মেন্ত্রজদ ও িহমান্ত্রনয়া মাদ্রাোি 

িার্রুম ও মেন্ত্রণকক্ষ ন্ত্রনম যাগণি ন্ত্রিষগয় কান্ত্রিেন্ত্রি ও মাদ্রাো ন্ত্রশক্ষা ন্ত্রিভাে িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৮) কিিাজাি মজিাি মেকনাি উপগজিাি েদি ইউন্ত্রনয়গনি িেতিী িাজাি মর্গক উত্তি মগহষখািীয়া পাড়া জাগম মেন্ত্রজদ ও 

িহমান্ত্রনয়া মাদ্রাো হগয় জন্ত্রমদািখান্ত্রড় ন্ত্রদগয় মমন্ত্রিন ড্রাইভ পর্ যন্ত প্রায় এক ন্ত্রকগিান্ত্রমোি েড়ক ন্ত্রনম যাণ কিাি ন্ত্রিষগয় স্থানীয় েিকাি 

ন্ত্রিভাে িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৯)                              জ     জ                                               

                               

(৩০) ২৭ এন্ত্রপ্রি ২০১৮ তান্ত্রিগখ যুক্তিাষ্ট্রন্ত্রভন্ত্রত্তক স্বনামধন্য প্রন্ত্রতষ্ঠান ‘মলািাি োন্ত্রমে অি উইগমন’ কর্তযক িাংিাগদশ এিং েমগ্র 

এন্ত্রশয়া এিং প্রশান্ত মহাোেিীয় অঞ্চগি নািী-ন্ত্রশক্ষা এিং নািী উগযাক্তা সৃন্ত্রষ্টগত অোমান্য ভূন্ত্রমকা িাখাি স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ মাননীয় 

প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাগক ‘মলািাি উইগমনে ন্ত্রিিািন্ত্রশপ অযাওয়াি য’-এ ভূন্ত্রষত কিা হয়। এিই ধািািান্ত্রহকতায় ‘মলািাি উইমমনে 

ন্ত্রিিািন্ত্রশপ অযাওয়াি য’ অজযন এিং ‘োইম ম্যাোন্ত্রজন’ কর্তযক প্রকান্ত্রশত ২০১৮ োগি  ন্ত্রিগশ্বি েিগচগয় প্রভািশািী ১০০ জগনি 

তান্ত্রিকায় ন্ত্রিিািন্ত্রশপ কযাোেন্ত্রিগত মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাি অন্তভু যন্ত্রক্তি মােগম ন্ত্রিগশ্ব িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বিতি 

হওয়ায়                                            কগি মন্ত্রিেভাি ০৭    ২০১৮ তান্ত্রিগখি       গৃহীত 

অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ১০    ২০১৮         ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪. ০৪৩.১৬.১৫৫                              জ   
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(৩১) ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট কন্ত্রি, মিখক ও োংিান্ত্রদক জ    মিিাি মচৌধুিী ২৪ এন্ত্রপ্রি ২০১৮ তান্ত্রিগখ মৃতুযিিণ কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না 

ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। মৃতুযকাগি তাঁি িয়ে হগয়ন্ত্রেি ৭৯ িেি। জনাি মিিাি মচৌধুিীি মৃতুযগত েভীি মশাক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁি 

ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত কামনা এিং তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা জ্ঞাপন কগি         ০৭ 

   ২০১৮               গৃহীত মশাকপ্রস্তাি ১০    ২০১৮         ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.১৫৬            

                  জ               

(৩২) ১১ মম ২০১৮ তান্ত্রিখ ন্ত্রদিােত িাত ২.১৪ ন্ত্রমন্ত্রনগে যুক্তিাগষ্ট্রি মলান্ত্রিিাি মকগনন্ত্রি মেে মেন্টাি মর্গক িাংিাগদগশি ন্ত্রনজস্ব 

কৃন্ত্রেম উপগ্রহ ‘িঙ্গিন্ধু স্যাগেিাইে-১’ মহাশূগন্য েিিভাগি উৎগক্ষপণ কিা হয়। ন্ত্রিগশ্ব িাংিাগদশ ৫৭তম মদশ ন্ত্রহোগি 

স্যাগেিাইে-প্রযুন্ত্রক্তি অন্ত্রভজাত মদগশি ক্লাগি যুক্ত হওয়াি মেৌিি অজযন কগি। ঐন্ত্রতহান্ত্রেক ‘িঙ্গিন্ধু স্যাগেিাইে-১’ েিিভাগি 

উৎগক্ষপণ এিং স্যাগেিাইে-ক্ষমতাধি ৫৭তম মদশ ন্ত্রহোগি মেৌিি অজযগনি মােগম ন্ত্রিগশ্ব িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয উজ্জ্বি হওয়ায় 

মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনা এিং তাঁি সুগর্াগ্য পুে ও প্রধানমিীি তথ্য ও মর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রিষয়ক উপগদষ্টা জনাি েজীি 

আহগমদ ওয়াগজদ-মক অন্ত্রভনন্দন ও আন্তন্ত্রিক শুগভচ্ছা      কগি মন্ত্রিেভাি ১৪    ২০১৮ তান্ত্রিগখি       গৃহীত অন্ত্রভনন্দন 

প্রস্তাি ১৭    ২০১৮         ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩. ১৬.১৬৪                              জ          

     

(৩৩) ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট মিখক, েগিষক, ভাষানেন্ত্রনক ও জাতীয় অোপক ি. মুস্তািা নূিউি ইেিাম ০৯ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখ ইগন্তকাি কগিন 

(ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। মৃতুযকাগি তাঁি িয়ে হগয়ন্ত্রেি ৯১ িেি। ি. মুস্তািা নূিউি ইেিামমি মৃতুযগত েভীি 

মশাক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁি ন্ত্রিগদহী আত্মাি মােগিিাত কামনা এিং তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত েভীি েমগিদনা 

জ্ঞাপন কগি         ১৪    ২০১৮               গৃহীত মশাকপ্রস্তাি ১৭    ২০১৮         

০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.১৬৫                              জ              

(৩৪) দশম জাতীয় েংেগদি   ড়   -৩ (     ) আেগনি েংেদ-েদস্য এিং ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট িাজনীন্ত্রতন্ত্রিদ জ     ,   ,          

      ১১ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখ ইগন্তকাি কগিন (ইন্নান্ত্রিোন্ত্রহ ওয়া ইন্না ইিাইন্ত্রহ িান্ত্রজউন)। মৃতুযকাগি তাঁি িয়ে হগয়ন্ত্রেি ৭৫ িেি। 

জ     ,   ,          ইেিাগমি মৃতুযগত েভীি মশাক প্রকাশ   তাঁি রূগহি মােগিিাত কামনা কগি এিং তাঁি মশাকেন্তপ্ত 

পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা জান্ত্রনগয়          ১৪    ২০১৮               গৃহীত মশাকপ্রস্তাি ১৭    

২০১৮         ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.১৬৬                              জ               

(৩৫)    জ                                                ২৫    ২০১৮             ০৮৩০             

                    BG1506                                                                    

                          জ       জ                                              

(৩৬) েণতি, নািীি ক্ষমতায়ন, দান্ত্রিদ্রযন্ত্রিগমাচন ও আর্ য-োমান্ত্রজক উন্নয়গনি মােগম জনেগণি জীিনমান উন্নীতকিগণ অোমান্য 

অিদাগনি স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ িাংিাগদগশি জাতীয় কন্ত্রিি স্মৃন্ত্রতধন্য ভািগতি পন্ত্রিমিগঙ্গি আোনগোগিি কাজী নজরুি ন্ত্রিশ্বন্ত্রিযািয় 

২৬ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখ মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাগক েিানসূচক ‘িক্টি অি ন্ত্রিোগিচাি (ন্ত্রি-ন্ত্রিে)’ ন্ত্রিন্ত্রগ্র প্রদান কগি। কাজী 

নজরুি ন্ত্রিশ্বন্ত্রিযািয় কর্তযক েিানসূচক ন্ত্রি-ন্ত্রিে ন্ত্রিন্ত্রগ্রগত ভূন্ত্রষত হওয়াি মােগম ন্ত্রিগশ্ব িাংিাগদগশি ভািমূন্ত্রতয আিও উজ্জ্বি ও 

উদ্ভান্ত্রেত কিায় মাননীয় প্রধানমিীগক উষ্ণ অন্ত্রভনন্দন ও শুগভচ্ছা জ্ঞাপন কগি মন্ত্রিেভাি ২৮ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখি            

অন্ত্রভনন্দন প্রস্তাি ৩০    ২০১৮         ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪. ০৪৩.১৬. ১৮৬                              জ   

           

(৩৭)                 (                    )                      জ                     আগয়াজন কিা হয়। 

(৩৮) ২১    ২০১৮        ‘Platforms for Dialogue’       Project Implementation Committee (PIC)-   

        জ  কিা হয়  

(৩৯) েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাগে GRS েংক্রান্ত প্রগয়াজনীয় ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয়। 

(৪০) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা-েংক্রান্ত মকন্দ্রীয় ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটিি েভা আগয়াজন কিা হয়। 

(৪১) জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মকৌশি (NSSS) েংক্রান্ত মজন্ডাি পন্ত্রিন্ত্রেি খেড়া প্রণয়ন এিং মকন্দ্রীয় ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি কর্তযক 

অনুগমাদন কিা হয়। 

(৪২) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা েংক্রান্ত মজিা ও উপগজিা কন্ত্রমটি পুনে যঠন এিং ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমটি েঠন েংক্রান্ত প্রজ্ঞাপগনি খেড়া প্রস্তুত 

এিং মকন্দ্রীয় ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি কর্তযক অনুগমাদন কিা হয়। 

(৪৩) জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মকৌশি (NSSS)-এি িাস্তিায়ন কম যপন্ত্রিকল্পনাি অগ্রেন্ত্রত পর্ যগিক্ষগণি জন্য কন্ত্রমটি েঠন কিা 

হয়।  

(৪৪) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিষগয় ইউন্ত্রনগেি এিং ওয়ার্ল্য ফুি মপ্রাগ্রাগমি েগঙ্গ প্রস্তান্ত্রিত কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি ন্ত্রিষগয় 

আগিাচনা কিা হয়।  

(৪৫) ২৭ মে ২০১৮ তারিখে রিআিরিএি-এি Institutionalization and scale-up (I&S) রিষয়ক 

কে মশালাি আখয়াজন কিা হয়।  
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(৪৬) ১৫ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখ জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি কম য-পন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন েংক্রান্ত কম যশািা আগয়াজন েংক্রান্ত পে ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/েংস্থায় মপ্রিণ কিা হয় এিং ২৬ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখ জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি কম য-পন্ত্রিকল্পনা প্রণয়ন েংক্রান্ত 

কম যশািা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৪৭) ১৫ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখ জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশগিি আগিাগক খাগয মভজাি প্রন্ত্রতগিাগধি িগক্ষয েঠিত উপকন্ত্রমটি েঠন েংক্রান্ত 

অন্ত্রিে আগদশ েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাে-এ মপ্রিণ কিা হয় এিং উক্ত উপকন্ত্রমটিি েভা ২৭ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখ জাতীয় মভাক্তা 

অন্ত্রধকাি েংিক্ষণ অন্ত্রধদপ্তি-এি েভাকগক্ষ অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৪৮) ১৭ মম ২০১৮ তান্ত্রিগখ Concurrence on visit of National Integrity Commission (NIC) delegates of 

Maldives to Bangladesh েংক্রান্ত েিকান্ত্রি আগদশ পিিাষ্ট্র মিণািয় িিািি মপ্রিণ কিা হয়।   

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

(৫০) WAR BOOK-1977-এি েংগশান্ত্রধত হািনাোদ েংস্কিণ WAR BOOK-1977 (Revised in 2018)-এি খেড়া 

মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপগনি পূগি য পিীক্ষা-ন্ত্রনিীক্ষাি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তযক েঠিত ‘আইগনি খেড়া পিীক্ষা-ন্ত্রনিীক্ষাপূি যক 

মতামত প্রদান েংক্রান্ত আন্তঃমিণািয় কন্ত্রমটি’-মক দান্ত্রয়ত্ব অপ যন কিা হগি উক্ত কন্ত্রমটি WAR BOOK-1977 (Revised in 

2018) পিীক্ষা-ন্ত্রনিীক্ষাপূি যক তাগদি মতামত প্রদান কগিন। 

(৫১) ১৯৯১ োগি অনুন্ত্রষ্ঠত মন্ত্রিেভা-বিঠগকি দন্ত্রিিান্ত্রদি খণ্ডেমূহ িগোকন্ত্রপ কিা হয়। 

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

(১) নয়টি মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুষ্ঠান। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি জন্য ১২টি আন্তঃমিণািয় েভা অনুষ্ঠান।  

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বে-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (এন্ত্রপ্রি-জুন ২০১৮) মন্ত্রিেভা-

বিঠগক উপস্থাপন। 

(৪) তথ্য অন্ত্রধদপ্তি মর্গক প্রাপ্ত মপপাি কাটিংগয়ি ওপি প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ। 

(৫) ১৯৯০ োগি অনুন্ত্রষ্ঠত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ/উপগদষ্টা পন্ত্রিষদ বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণী, োিেংগক্ষপ ও ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্তি মূিকন্ত্রপেমূগহি মমাে ০৯ 

খণ্ড মিকি য ন্যাশনাি আিকাইভগে হস্তান্তগিি জন্য উপস্থান্ত্রপত োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী েদয় অনুগমাদন কিাি    পিিতী 

কার্ যক্রম গ্রহণ। 

(৬) ২০১৬ মময়াগদ অনুন্ত্রষ্ঠত মন্ত্রিেভা-বিঠগকি কার্ যন্ত্রিিিণী, ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত এিং োি-েংগক্ষপেমূহ িই আকাগি প্রকাশকিণ। 

(৭)        জ                                           

(৮) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মকৌশি-এি কম যপন্ত্রিকল্পনা েম্পগকয েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়েমূগহি মিাকাি পগয়ন্টেগণি জন্য অিন্ত্রহতকিণ 

েভাি আগয়াজন  

(৯) ওয়ার্ল্য ফুি মপ্রাগ্রাগমি েহগর্ান্ত্রেতায় পুন্ত্রষ্ট মান উন্নয়ন েংক্রান্ত কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি টিন্ত্রপন্ত্রপ প্রণয়ন  

(১০) উপগজিা ন্ত্রনি যাহী কম যকতযােগণি জন্য অিন্ত্রহতকিণ কম যশািাি প্রন্ত্রতগিদন মুদ্রণকাজ েম্পন্নকিণ  

(১১) ন্ত্রিভাে, মজিা ও উপগজিা োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কন্ত্রমটিেমূগহি প্রজ্ঞাপন মুদ্রণ। 

(১২) Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh Phase-2 প্রকগল্পি কার্ যক্রম িাস্তিায়ন।   

(১৩) OpenCRVS চালুকিগণি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত কম যপন্ত্রিকল্পনা প্রনয়ণ।  

(১৪) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান। 

(১৫) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান। 

(১৬) অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান। 
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