
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি      ২০১৭ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: এন্ত্রপ্রি ২০১৭                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ১৬ মম ২০১৭ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

ক. ১ কম যকতযা/কম যচাািীগদি েখ্া (িাজস্ব িাগজগে) 

েখস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২৪৯ ১৯৮ ৫১ 

অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থা/েখযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,২৬৪ ৮৯৯ ৩৬৫ 

মমাে ১,৫১৩ ১,০৯৭ ৪১৬ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েখস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচাি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

মজিা কম যকতযাি 

পদ (মর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

মেন্ত্রণি পদ 

২য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য মেন্ত্রণি 

পদ 

মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ০৬ ০৫ ২৩ ১৭ ৫১ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৪৪ ৩৪ ১৪৪ ০৩ ২২৫* 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

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

ক্রন্ত্রমক  মিণািয়/ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

নাম 

গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েখ্া 

মমাে গুরুত্বপূণ য শূন্যপগদি 

েখ্া 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

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

 কম যকতযা কম যচাািী মমাে কম যকতযা কম যচাািী মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - - - - - 

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

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

  মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচাি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - 

২৯      ২০১৭ তান্ত্রিগখ নািায়ণেঞ্জ 

মজিাি রূপেঞ্জ উপগজিা পন্ত্রিদশ যন 

কগিন। 

  -              

                  

                  

 

 

 

 

 

- 

উন্নয়ন প্রকল্প 

পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

পাি যতয 

চাট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 

- - - - - - 

খ.২ উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগিি েখ্া:          । 

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

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

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েখক্রান্ত: 
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ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েখক্রান্ত প্রকগল্পি নাম:  

প্রকগল্পি নাম িতযমান অর্ য-ি    

এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দ 

(মকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে পর্ যন্ত 

ব্যগয়ি পন্ত্রিমাণ (মকাটি 

ো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 

জাতীয় শুদ্ধাচাাি 

মকৌশি েহায়তা 

প্রকল্প 

৫.৮৬    

(জাইকা=৫.১৮৯০ 

ন্ত্রজওন্ত্রি ০.৬৭৩০) 

৫.৫৩৪০ (৯৪%) 

জাইকা: ৫.১৮৯০ (১০০%) 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০.৩৪৫০ (৫১%)  

 

- - প্রকগল্পি েহগর্ােী েখস্থা 

জাইকা অখগশি মময়াদ ৩১ 

মাচা য ২০১৭ পর্ যন্ত। িগি 

ন্ত্রিন্ত্রপএ অখগশি মকান ব্যয় 

মনই। 

Building 

Capacity for 

the Use of 

Research 

Evidence 

(BCURE) 

েি যগমাে ৮.১৩ 

ন্ত্রিন্ত্রপএ: ৮.০৯ 

ন্ত্রজওন্ত্রি: ০০.০৪ 

৬.৭৩৫৭ (৮৩.২৫%)  

০.০৩২৩ (৮0.74%) 

- - - 

Social Security 

Policy Support 

(SSPS) 

Programme 

     : 19.72 

     : 0.33 

 

08.75 (44.37%) - - - 

Technical 

Support for 

CRVS System 

Improvement 

in Bangladesh 

     : 3.31 

     :39.68 

 

০.৭০০০ (১৯%)    

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েখক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে উগবাধনকৃত 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চািমান  প্রকগল্পি 

কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

আোমী দু’মাগেি মগে উগবাধন কিা 

হগি এমন েমাপ্ত প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

- - - - 

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

(৬) প্রধান প্রধান মেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/মিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েখক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েখস্থাি নাম অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েখ্া 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রি    

জিাগিি 

েখ্া 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েখ্া 

মজি মন্তব্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ১১টি ০.২৩ - - ৭টি ২০১২-১৫ অর্ য-িছগিি ন্ত্রনিীক্ষাকার্ য আেস্ট ২০১৫ 

মাগে েম্পন্ন হগয়গছ। উক্ত ন্ত্রনিীক্ষায় ৪টি অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ন্ত্রছি র্া, ২৩ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখি ২২৭৮/ওএ-

৭/ন্ত্রন:প্র:/২০১২-১৫/১০৭১ েখ্ক স্মািগকি মােগম 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত হয়। এ ছাড়া িতযমাগন                 

০৭  অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েখক্রান্ত একটি       িগয়গছ 

(          ৭/২০০০),          ৪             

                । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

১৬টি 

 

২৮১.৬৬ - ১ ১৫টি ন্ত্রিপক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠাগনি মােগম 

আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কার্ যক্রম চািমান  িগয়গছ। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি - 

মমাে ৩১টি ৯৮৩.৫১৪ ০৪ ১ ২৬টি - 
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খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি মে-েি মক ইগেি তান্ত্রিকা: 

মনই। 

(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েখ্া)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েখস্থােমূগহ পুন্ত্রঞ্জভূত 

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু হওয়া 

মামিাি েখ্া 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েখ্া অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি েখ্া 

িতযমান 

অর্ য-ি    মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েখ্া 

 

চাাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০২ ০১ - - - ০২ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১২              - - - ১ ১১ ১৪ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চািমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ এ ন্ত্রিভাগেি আইন-১ শাখায় স্থানান্তি কিা 

হগয়গছ। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচা: 

মিণািয়/

েখস্থা 

ক্রন্ত্রমক প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচাি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

উগযােী েখস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অখশগ্রহণকািীি েখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      

১। 

Study Tour to New 

Zealand and Australia 
   :                    

০৫-০৯      

২০১৭ 

         

      

      

 ১.      (            ) 

 ২.              

    ৩. উপেন্ত্রচাি  

 ৪. মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচাগিি 

একান্ত েন্ত্রচাি  

২। 
Study Tour 
   :                    

০৯-১৮      

২০১৭ 

   -       

       

     

                        

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা: অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ কার্ যক্রম চািমান 

িগয়গছ। 

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচাগত কম যকতযা/কম যচাািীগদি অখশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মক্ষগি িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: 

মনই।   

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

মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: হযাঁ আগছ; মকান অসুন্ত্রিধা মনই। 

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

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েখকে: 

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 ন্ত্রতন ,       -                                                                        , 

েিকান্ত্রি ক্রয়েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি          অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি      েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  
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(২)       -      ২৫                           ০৯                   ।       ১৬              

                               । 

(৩) ২৭ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। উক্ত েভায় ২৮টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(৪) ন্ত্রিগদন্ত্রশ মান্যিি িাষ্ট্রদূত/হাই কন্ত্রমশনাি কর্তযক আগয়ান্ত্রজত অনুষ্ঠাগন েন্ত্রচািেগণি মর্ােদাগনি অনুমন্ত্রত েখক্রান্ত দু’টি পি জান্ত্রি 

কিা হয়। 

(৫) ২০১৭-১৮ অর্ য-িছগি মাননীয় অর্ যমিীি িাগজে িকৃ্ততায় অন্তর্ভ যন্ত্রক্তি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি প্রােন্ত্র ক ও হািনাোদ তথ্য-

উপাত্ত েখিন্ত্রিত প্রন্ত্রতগিদন ০৬ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ অর্ য ন্ত্রিভাগে মপ্রিণ কিা হয়।  

(৬) মাননীয় অর্ যমিীি ২০১৭-১৮ অর্ য-িছগিি িাগজে িকৃ্ততায় অন্তর্ভ যন্ত্রক্তি জন্য ‘ন্ত্রিন্ত্রজোি িাখিাগদগশি পগর্ অগ্রর্ািা’ ন্ত্রিষগয় 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তযক গৃহীত পদগক্ষপেমূহ, এগুন্ত্রিি অগ্রেন্ত্রত এিখ আোমীি পন্ত্রিকল্পনা ইতযান্ত্রদ ন্ত্রিষয়ক হািনাোদ তথ্য ১৩ 

     ২০১৭                              । 

(৭)                                             ‘আন্ত্রর্ যক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রিভাে’ (Financial Institutions Division) 

                                 েখগশাধন েখক্রান্ত    প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি এিখ িাখিাগদশ মেগজগে প্রকাশ কিা হয়। 

(৮)                                                                                               ২৭ 

     ২০১৭                   । 

(৯)                                                     ০৭      ২০১৭                  ১০:০০       

                          BG-1097                                                               

    ।                           র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয় 

(১০) িাখিাগদশ েিকাগিি স্বাস্থয ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ মিণািগয়ি ন্ত্রনউগিাগিগভিপগমন্টাি ন্ত্রিজঅি যাি অযান্ড অটিজম ন্ত্রিষয়ক 

জাতীয় উপগদষ্টা কন্ত্রমটিি েভাপন্ত্রত, আন্তজযান্ত্রতক ্ান্ত্রতেম্পন্ন অটিজম ন্ত্রিগশষজ্ঞ, ন্ত্রিশ্ব স্বাস্থয েখস্থাি মানন্ত্রেক স্বাস্থযন্ত্রিষয়ক 

ন্ত্রিগশষজ্ঞ উপগদষ্টা প্যাগনগিি েদস্য, জান্ত্রতি ন্ত্রপতা ি িন্ধু মশখ মুন্ত্রজব্যি িহমাগনি মদৌন্ত্রহিী এিখ মননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাি 

সুগর্াগ্যা কন্যা ন্ত্রমজ্  োয়মা ওয়াগজদ মহাগেন               কর্তযক ০১ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ‘                   

    -               ’ মগনানীত হন। প্রন্ত্রতিন্ধী ও মানন্ত্রেক স্বাস্থয খাগত প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনাি মনর্তত্বাধীন েিকাগিি 
গৃহীত পদগক্ষপেমূহ ন্ত্রিশ্বব্যাপী প্রশখন্ত্রেত হগে। একই ধািািান্ত্রহকতায় ন্ত্রিশ্ব স্বাস্থয েখস্থা কর্তযক ন্ত্রমজ্  োয়মা ওয়াগজদ মহাগেন-এি  

এই মগনানয়ন আগিকটি উগেখগর্াগ্য অজযন। এ ন্ত্রিিি েিান আন্তজযান্ত্রতক পন্ত্রিমণ্ডগি িাখিাগদগশি অিস্থান ও ভািমূন্ত্রতয আিও 

মেৌিিময়, সুেখহত ও উজ্জ্বিতি কিায় মাননীয় প্রধানমিী মশখ হান্ত্রেনা এিখ তাঁি সুগর্াগ্যা কন্যা ন্ত্রমজ্  োয়মা ওয়াগজদ মহাগেনগক 

আন্তন্ত্রিক শুগভো ও অন্ত্রভনন্দন জ্ঞাপন             ০৩      ২০১৭ তান্ত্রিগখি বিঠগক একটি প্রস্তাি গৃহীত হয়। এ েখক্রান্ত ০৬ 

     ২০১৭ তান্ত্রিগখি প্রজ্ঞাপন িাখিাগদশ মেগজগে প্রকা      । 

(১১)       েীন্ত্রতকাি, সুিকাি,       , ে ীত         ও ন্ত্রিন্ত্রশষ্ট          জনাি       খান্দ্  ২১ এন্ত্রপ্রি ২০১৭        

            (          ...       )।                        ৬১    । জনাি      আখাগন্দি                 

                                   এিখ তাঁি মশাকেন্তপ্ত পন্ত্রিিাগিি েদস্যগদি প্রন্ত্রত আন্তন্ত্রিক েমগিদনা        

        ২৪      ২০১৭                                      । এ েখক্রান্ত ২৬      ২০১৭ তান্ত্রিগখি 

০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৭.১২৬ েখ্ক প্রজ্ঞাপন িাখিাগদশ মেগজগে প্রকা      । 

(১২) েণপ্রজাতিী িাখিাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত জনাি মমাোঃ আিদুি হান্ত্রমদ ২৪      ২০১৭               ১৯.৩০       

                      -৫৮৭                                                           ।        

                  র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা হয়। 

(১৩)                                                     International Conference for a Collaborative 

Framework on Autism Spectrum Disorder (ASD) Highlighting Capacity Development-           

     ১৮      ২০১৭                   ১০:৩৫                                                   

              ।                           র্িত শাহজািাি আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি িাষ্ট্রাচাাগিি দান্ত্রয়ত্ব পািন কিা 

হয়। 
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(১৪) কািাোগি আেক ন্ত্রশশু-ন্ত্রকগশািগদি অিস্থাি উন্নয়গন  িগক্ষয েঠিত জাতীয় োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি   তম েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন েখক্রান্ত                     ৪                             ,           ;     ,          

                          ,                  ি                 হয়। 

(  )                                                                                            েন্ত্রচাি, 

জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে িিািি             হয়।    

( ৬)                   ,      ও                           ও                                                  

                                                       হয়।    

(  ) পগহিা বিশাখ ১৪২৪ ি াব্দ ও িাখিা নিিষ য উদ র্াপন উপিগক্ষয জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাগে অনুন্ত্রষ্ঠত আইনশৃঙ্খিা            

        েখক্রান্ত                            ৩                                      ও            

                  হয়। 

( ৮)                                                                      ৬                      

                ও                              হয়। 

(  )                                       ৬  ছ                       -                         

                        ৬                              ,      ,         ও                       

    হয়। 

(২০) নিন্ত্রেখদী মজিায় েখঘটিত স্পশযকাতি ও চাাঞ্চল্যকি ঘেনা েখক্রান্ত প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রিষগয়                     ১৮ 

     ২০১৭ তান্ত্রিগখ েন্ত্রচাি, জনন্ত্রনিাপত্তা ন্ত্রিভাে এিখ েড়ক পন্ত্রিিহন ও মহােড়ক ন্ত্রিভাে িিািি             হয়।  

(  )     -                                                      /                             

          ৮                      ,            ি                 হয়। 

(  )                                                           -                             

                                        ,                        ও                               

    

( ৩)                                        ছ                              ৩                  েন্ত্রচাি, 

   -                                হয়।  

(২৪) ১৯৭১ োগিি মহান মুন্ত্রক্তযুগদ্ধি েময় পান্ত্রকস্তান দখিদাি মেনািান্ত্রহনী এিখ তাগদি েহগর্ােী িান্ত্রহনী কর্তযক যুদ্ধাপিাধ, 

েণহতযা, হতযা, ধষ যণ, ধম যান্তন্ত্রিতকিণ, লুণ্ঠন, অন্ত্রিেখগর্াে ও অন্যান্য মানিতান্ত্রিগিাধী অপিাগধি তদন্ত কাগজ েহায়তাি জন্য 

আ                                       তথ্য মপ্রি                              মজিা প্রশােক, চাট্রগ্রাম, 

িান্দিিান, নওোঁ,       ,      , হন্ত্রিেঞ্জ, োজীপুি, মশিপুি, ন্ত্রকগশািেঞ্জ, জামািপুি, মান্ত্রনকেঞ্জ, মোপািেঞ্জ, িন্ত্রিদপুি, 

ন্ত্রদনাজপুি, িািমন্ত্রনিহাে ও কুন্ত্রড়গ্রাম িিািি             হয়। 

(  ) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি েগ     -                                                             

            ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য  ৪                  েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিখ মজিা প্রশােক               

        

( ৬)                                     ,                    ও                                

                                                                             ,                  

             

(  )                             ,                          ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য                     

    ,                                    ও                                  

( ৮)                                              ও                         ৩                  

মজিা প্রশােক,         ,      ,         ,        ,      ,          ,     ,      ,            ,         , 

       ,            ,       ,         ও       ি                 হয়।  
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(  )                                                                   ও                   ৩      

                      ,                             

(৩০) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় এিআিটি ৪৩ জন, অন্ত্রভগর্ােপি দান্ত্রখি ২৫ জন ও 

অন্ত্রভগর্াে হগত অব্যাহন্ত্রত ০২ জন, মামিা দাগয়ি ১৭ জন, ন্ত্রিভােীয় ব্যিস্থা গ্রহণ ০২ জন, োমন্ত্রয়ক িিখাস্তকিণ ১২ জন এিখ 

নন্ত্রর্র্ভন্ত্রক্তি জন্য ৭০ জন েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচাািীি ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান কিা হয় 

এিখ ২ জনকম যকতযাগক উপপন্ত্রিচাািক পগদ মপ্রষগণ দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশগন মর্ােদাগনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত জ্ঞাপন 

কিা হয়।  

(৩১) ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ১৯জন কম যকতযাগক এন্ত্রিন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেে-এি ক্ষমতা এিখ মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচাািনাি ক্ষমতা/মিপুটি 

কন্ত্রমশনাগিি ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়।   

(৩২)                                     ২০১৬                                                     । 

                                                                                   ।      

                                           Key Performance Indicators (KPI)-              KPI-   

                ।  

(৩৩)                  ,        েন্ত্রচাি, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩১ অগক্টািি ২০১৬ তান্ত্রিগখ ন্ত্রেগিে ও মমৌিভীিাজাি মজিা 

প্রশােগকি কার্ যািগয়ি ই-িাইন্ত্রিখ কার্ যক্রম পন্ত্রিদশ যন; জনাি মমাোঃ মমাস্তান্ত্রিজুি িহমান, অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচাি (আইন), মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে ২৩-২৫         ২০১৭                        ; ২৩       ২০১৬        খুিনা          ২৪       ২০১৬ 

       খুিনা                   পন্ত্রিদশ যন কগিন। পন্ত্রিদশ যন প্রন্ত্রতগিদগন        মন্তব্য/সুপান্ত্রিগশি  পি ব্যিস্থা গ্রহগণি 
জন্য েখন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভাগে পি          হয়।  

(৩৪) ন্ত্রিগিচায মাগে মাঠপ্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ০৭ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া মেগছ। পূগি য 

প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ১৩ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কিাি জন্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 

(৩৫) মজিা প্রশােক ও ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেণ কর্তযক ন্ত্রিন্ত্রভন্ন উপগজিা ভূন্ত্রম অন্ত্রিে, ইউন্ত্রনয়ন ও মপৌি ভূন্ত্রম অন্ত্রিে, মজিা 

প্রশােগকি কার্ যািগয়ি িাজস্ব শাখা, এি.এ শাখা, মজনাগিি োটি যন্ত্রিগকে শাখা ইতযান্ত্রদ পন্ত্রিদশ যনকাগি প্রদত্ত ন্ত্রনগদ যশনা িাস্তিায়ন 

েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি জন্য ৪টি মজিাি মজিা প্রশােক িিািি মমাে ০৮টি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৬) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিখ মমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে মর্গক প্রাপ্ত মাচা য ন্ত্রবতীয় ও এন্ত্রপ্রি প্রর্ম পগক্ষি 

পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেখগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী              কিা হয়। পান্ত্রক্ষক 

মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগন উপস্থান্ত্রপত এিখ মাননীয় প্রধানমিী কর্তযক অনুগমান্ত্রদত প্রস্তাি িাস্তিায়গনি জন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয় ও ন্ত্রিভাে 

এিখ েখন্ত্রিষ্ট ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৭)             ১৪২৪,                      ,                              ,                        

                                   ২০১৭                               িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৩৮) মাননীয় প্রধানমিীি সুনামেঞ্জ মজিা েিি উপিগক্ষয ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, ন্ত্রেগিে ও মজিা প্রশােক, সুনামেঞ্জ িিািি পি 

মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৯) মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত  ময়মনন্ত্রেখহ েিি উপিগক্ষয ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, ময়মনন্ত্রেখহ ও মজিা প্রশােক, ময়মনন্ত্রেখহ িিািি 

পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪০) মুন্ত্রক্তগর্াদ্ধাগদি স্মৃন্ত্রতকর্া ও েঠিক ইন্ত্রতহাে েখিক্ষগণি                        পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৪১) সুনামেঞ্জ মজিায় পাহান্ত্রড় ঢি মর্গক িেি িক্ষায় মিন্ত্রড়িাঁধ ন্ত্রনম যাণ ও েখস্কাগিি ন্ত্রিষগয় পান্ত্রন েম্পদ মিণািগয় পি মপ্রিণ 

কিা হয়।  

(৪২)                      (                 )              (               )                

         ,              ,                                                 /  ,                 

                                            ন্ত্রিষগয় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি মতামত স্বাস্থয ন্ত্রশক্ষা ও পন্ত্রিিাি কল্যাণ 

ন্ত্রিভাে িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 
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(৪৩)                                               -                                          

                    । 

(৪৪)                                                             ,                            

                                                      ।  

(৪৫) World Summit on the Information Society (WSIS) আন্তজযান্ত্রতক েিাননা অজযগনি িগক্ষয মভাে প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় 

েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, মজিা প্রশােক এিখ উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪৬) ০২ এন্ত্রপ্রি জাতীয় োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মকৌশি িাস্তিায়গনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত প্রণীত খেড়া কম য-পন্ত্রিকল্পনাি ওপি কম যশািা অনুন্ত্রষ্ঠত 

হয়। 

(৪৭) ১১ এন্ত্রপ্রি োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কম যসূন্ত্রচা েখক্রান্ত মিাকাি পগয়ন্ট কম যকতযােগণি েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৪৮) ১৫ এন্ত্রপ্রি োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কম যসূন্ত্রচাগত অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থাপনা েখক্রান্ত কম যশািা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(৪৯) ১৬ এন্ত্রপ্রি মন্ত্রিেভা-বিঠগকি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিাগয়গনি ন্ত্রনন্ত্রমত্ত প্রণীত ও মুন্ত্রিত ‘েিকাগিি ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মময়াগদ (২০০৮-০৯ হগত 

২০১৪-১৫) গৃহীত োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা মিষ্টনী কম যসূন্ত্রচােমূহ এিখ এেগিি িিািগিি েময়ন্ত্রভন্ত্রত্তক তুিনামূিক পন্ত্রিেখ্ান’ শীষ যক 

প্রন্ত্রতগিদনটি মন্ত্রিেভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ শাখাগত মপ্রিণ কিা হয়।  

(৫০) ১৮-১৯ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি অধীন অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থােমূগহি মেিা ই-োন্ত্রভ যগে রূপান্তগিি িগক্ষয 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ও এটুআই-এি মর্ৌর্ উগযাগে ‘ই-ইগনাগভশন মিািম্যাপ প্রণয়ন’ েখক্রান্ত কম যশািা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৫১) ২০ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিখ মাঠ পর্ যাগয়ি ১৬টি ইগনাগভশন ও চাাঁদপুি এিখ জামািপুগিি মজিা ব্র্যান্ত্রন্ডখেহ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাগেি ইগনাগভশন মশাগকন্ত্রেখ অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।   

(৫২) ২৩ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি অধীন অন্ত্রধদপ্তি/েখস্থােমূগহি গুরুত্বপূণ য মেিােমূহ ই-োন্ত্রভ যগে রূপান্তগিি 

িগক্ষয িাগজে ন্ত্রিষয়ক একটি পর্ যাগিাচানা েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৫৩) ৩০ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ভূন্ত্রম মেিা প্রতযাশীেণ র্াগত কম েময়, কম খিচা এিখ হয়িান্ত্রনমুক্তভাগি একটি মাি মেিাগক্ষগিি 

(www.land.gov.bd) মােগম ভূন্ত্রম মেিা গ্রহগণ েক্ষম হন, তাি জন্য এ ন্ত্রিভাে মর্গক একটি প্রজ্ঞাপন জান্ত্রি কিা হয়। 

(৫৪) ২৫  এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিখ েন্ত্রচাি, েমন্বয় ও েখস্কাি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব ‘Capacity  Development   of   the 

Cabinet   Division  and  Field  Administration’  শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি ‘প্রকল্প র্াচাাই কন্ত্রমটি’-এি েভা 

অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৫৫) উন্নয়ন েহগর্ান্ত্রেতা েখক্রান্ত জাতীয় নীন্ত্রতমািাি (National Policy on Development Cooperation) চূড়ান্ত খেড়া 

ন্ত্রিষগয় মতামত মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৬)                                                                                         

(              )                                                                              কিা 

হয়। 

(৫৭) ২০১৭-১৮ অর্ য-িছগি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, মজিা প্রশােক এিখ উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোগিি কার্ যািগয় িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন 

চ্যন্ত্রক্ত েম্পাদন েখক্রান্ত পন্ত্রিপি জান্ত্রি কিা হয়। 

(৫৮) ১৬ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি েিকান্ত্রি কম যেম্পাদন ব্যিস্থাপনা েখক্রান্ত এিপাে য-পুগিি েদস্য এিখ 

িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত েখক্রান্ত টিগমি প্রধানগদি অখশগ্রহগণ একটি প্রন্ত্রশক্ষণ কম যশািা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৫৯) ৬ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ ‘শুদ্ধাচাাি পুিস্কাি প্রদান নীন্ত্রতমািা, ২০১৭’-এি প্রজ্ঞাপনটি মেগজে আকাগি জান্ত্রি কিা হয়। 

(৬০) ৪ এন্ত্রপ্রি ২০১৭ তান্ত্রিগখ মদগশি েকি েিকান্ত্রি প্রন্ত্রশক্ষণ প্রন্ত্রতষ্ঠানেমূগহ জাতীয় শুদ্ধাচাাি মকৌশি অন্তর্ভ যক্তকিগণি প্রগয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েকি মিণািয়/ন্ত্রিভাে/িাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানেমূগহ পি মপ্রিণ কিা হয়। 

http://www.land.gov.bd/
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ে. আোমী  দুই (  -  ) মাগে েম্পা  অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা:   

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুষ্ঠান।    

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচানা েম্পন্ত্রকযত আন্তোঃমিণািয় েভা অনুষ্ঠান। 

(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েখক্রান্ত     অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েখক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি বিঠক অনুষ্ঠান। 

(৪)                                        ।  

(৫)                                         ।  

(৬) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্রিক েখস্থায় িাখিাগদশ কর্তযক চাাঁদা প্রদান েখক্রান্ত েন্ত্রচাি কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান।  

(৭) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েখক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  

(৮) জানুয়ান্ত্রি ২০১৫ মর্গক ন্ত্রিগেম্বি ২০১৫ মাে পর্ যন্ত েমগয় অনুন্ত্রষ্ঠত মন্ত্রিিেভা-বিঠগকি ন্ত্রিজ্ঞন্ত্রপ্ত, কার্ যন্ত্রিিিণী ও োিেখগক্ষপেমূহ 

িই আকাগি িাঁধাই েখক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি েম্পাদন কিা। 

(৯) ‘Preparatory Phase of Civil Registration and Vital Statistics in Bangladesh’ শীষ যক প্রস্তান্ত্রিত প্রকগল্পি 

অনুগমাদন প্রন্ত্রক্রয়া েম্পাদন।   

(১০) ন্ত্রেআিন্ত্রভএে েখক্রান্ত ন্ত্রস্টয়ান্ত্রিখ কন্ত্রমটিি েভা      ।   

(১১) নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েখক্রান্ত েন্ত্রচাি কন্ত্রমটিি েভা।  

(১২) আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিররাধ বনষ্পবি কবমটির সভা। 

(১৩) োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা কম যসূন্ত্রচা েখক্রান্ত ‘মকন্দ্রীয় ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটি’-এি েভা অনুষ্ঠান। 

 

 

      (              ) 
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