
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ডিসেম্বি ২০১৯ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে     

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: ডিসেম্বর ২০১৯       প্রডিসেদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:  ১৪ জানুয়ান্ত্রি ২০২০   

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/ডেভাগ:  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৮৫ ২৭৩ ১১২ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৮৪৫ ১,২৫৩ 

মমাে ২,৪৮৩ ১,১১৮ ১,৩৬৫ 

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 - - ২৬ ২৯ ৩১ ২৬ ১১২ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৭৭ ৩২৯ ৩৪৭ ২০০ ১,২৫৩* 

ম াট - - ৪০৩ ৩৫৮ ৩৭৮ ২২৬ ১,৩৬৫ 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

ক. ৩  অতীি গুরুত্বপূণ য (strategic) পদ শূন্য র্াকগি তাি তান্ত্রিকা: প্রস াজ্য নয়। 

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

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

 কম যকতযা কম যচািী মমাে কম যকতযা কম যচািী মমাে 

 ডিপডরষদ ডেভাগ - - - - - -  

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/দুদক 

েন্ত্রচি 

মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - ৬ 
-  

১। ১ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৯ তান্ত্রিখ 

িাংিাগদশ মিাক-প্রশােন 

প্রন্ত্রশক্ষণ মকগে আগয়ান্ত্রজত 

২০তম পন্ত্রিন্ত্রে প্ল্যান্ত্রনং এন্ড 

ম্যাগনজগমন্ট মকাগে য িকৃ্ততা প্রদান 

কগিন। 

২। ০২ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৯ তান্ত্রিখ 

মনায়াখািী মজিাি হান্ত্রতয়া 

উপগজিাস্থ ভাোনচি আেয়ণ 

প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন কগিন। 

৩। ০৫-০৬ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৯ 

ম য়াসদ মোপািেঞ্জ মজিা েিি 

কগিন। 

উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - 
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 মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী দুদক েন্ত্রচি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - - 
 

১০ 

১। দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশগনি েন্ত্রচি 

জনাি মুহাম্মদ ন্ত্রদগিায়াি িখ ত 

৩-৭ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৯ মময়াগদ 

ন্ত্রভগয়তনাগমি হযানয়-এ ‘The 

10th Regional Anti-

Corruption Initiative for 

Asia and the Pacific’-এ 

অংশগ্রহণ। 

২। ১৬-২০ ডিসেম্বর ২০১৯ 

ম য়াসদ েংযুক্ত আরে 

আড রাসির আবুধাডেসি ‘The 

8th Conference of States 

Parties (CoSP) of the 

United Nation Convention 

against Corruption 

(UNCAC)’-এ অংশগ্রহণ। 

উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - 

 

 

 

 

 

 

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

(২) আইনশৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্াজয নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক : প্রগর্াজয নয়।  

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েংক্রান্ত: 

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

প্রকগল্পি নাম িতযমান 

অর্ যিছগি 

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 

ডিডপএ: ৩৩৩.০০ 

জিওজি: ২.০০ 

ম াট: ৩৩৫.০০ 

২২১.১৮ 

(৬৬.০২ শিাংশ) 

- - - 

Support to the Central 

Management 

Committee’s (CMC) 

Policy Guidance on Child 

Component of the NSSS 

 

ডিডপএ: ২২০.০০ 

ডজ্ওডে: ৬৩.০০ 

ম াটঃ ২৮৩.০০ 

৯২.৬৪ 

(৩২.৭৩ শিাংশ) 

- - - 

Promoting Nutition 

Sensitive Social Security 
ডিডপএ: ২৮৯.০০ 

ডজ্ওডে: ৮.০০ 

ম াটঃ ২৯৭.০০ 

১১৮.০৭ 

(৩৯.৭৫ শিাংশ) 

- - - 

খ. প্রকগল্পি অিস্থা েংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

েমাপ্ত প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে উগবাধনকৃত 

েমাপ্ত প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চিমান 

প্রকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি েমাপ্ত 

গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

 দু’মাগেি মগে উগবাধন 

কিা হগি এমন েমাপ্ত 

প্রকগল্পি তান্ত্রিকা 

- - - - 
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(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্াজয নয়। 

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

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

 মিণািয়/েংস্থাি 

নাম 

অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রিডশসট

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

মজি মন্তব্য 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

 ডিপডরষদ ডেভাসগর ডনরীক্ষাকা য ৩০ 

জুন ২০১৮ প যন্ত েম্পন্ন হসয়সে। উক্ত 

ডনরীক্ষায় ০৭টি অডিট আপডি মদওয়া 

হসয়সে। আপডিগুডির  সে ০১টি 

আপডিসি ১৬,৫৬১ টাকা ভযাট ও 

আয়কর ক  কিযন করা হসয়সে  স য 

উসেখ করা হসয়সে। অেডশষ্ট ০৬টি 

আপডি প যসেক্ষণ েংডিষ্ট। উক্ত অডিট 

আপডিেমূহ ডনষ্পডির িসক্ষয এ ডেভাসগর 

২৬ মেসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর ১০৬ 

েংখ্যক স্মারসকর  ােস  ব্রিডশট জ্োে 

প্রদান করা হসয়সে। এোড়া ০৭টি অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি  া িা িগয়গছ 

( া িা নম্বর ৭/২০০০),  া ঢাকার ৪র্ য 

েহকারী জ্জ্ আদািসি ডেচারাধীন। 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

 

১০টি 

 

২২৮.৩৭ 

 

- 

 

- 

 

১০টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক জান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক 

ক্ষমতা অপ যণ, ২০১৫ অনু ায়ী 

আপডিেমূহ ডনষ্পডির জ্ন্য েংডিষ্ট 

ডেভাগীয় কড শনাসরর কা যািসয় মপ্ররণ 

করা হয়। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪টি - 

মমাে ২৮টি ৯১৫.৫৩৫ ০৪ - ২১টি - 

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

তান্ত্রিকা: মনই। 

(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রম্মন্ত্রিত েংখ্যা)  

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রঞ্জভূত 

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি মমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-২ - - - - ২ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-২৭ - - - - ২৭ ৭ 

মমাে= ২৯ - - - - ২৯ ৭ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগিে ট্রাইব্যযনাগি চিমান মামিাি েকি নন্ত্রর্ আইন-১ শাখায় স্থানান্তি কিা হগয়গছ। 
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(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.   প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্রম প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

মময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ 

এগজন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 ডিপডরষদ 

ডেভাগ 

১। 

‘Promotion of Good 

Governance’ শীষ যক 

মপ্রাগ্রাগম অংশগ্রহণ 

স্থান: জাপান 

৭ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৯ 

 হসি ১৬ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

জাইকা চািজন 

েন্ত্রচি, েমন্বয় ও েংস্কাি 

 এক জন অডিডরক্ত েডচে  

 এক জন  উপেডচে 

 এক জন  ডেডনয়র েহকারী 

েডচে  

২। 

Attachment Program 

পর্ যগিক্ষণ 

স্থান: দন্ত্রক্ষণ মকান্ত্রিয়া 

২৩ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

 হসি ২৭ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

কযাপান্ত্রেটি 

মিগভিপগমন্ট অি 

ন্ত্রদ মকন্ত্রিগনে 

ন্ত্রিন্ত্রভশন এন্ড ন্ত্রিল্ড 

এিন্ত্রমন্ত্রনগেশন 

প্রকল্প, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে  

একজন 

       অডিডরক্ত েডচে  

৩।  

 

১৯তম পন্ত্রিন্ত্রে প্ল্যান্ত্রনং এন্ড 

ম্যাগনজগমন্ট মকাগে যি অংশ 

ন্ত্রহোগি ‘Overseas 

Exposure Visit’-এ 

অংশগ্রহণ 

স্থান: অগেন্ত্রিয়া 

৯ ডিসেম্বর ২০১৯ 

হসি ১৩ ডিসেম্বর 

২০১৯ 

জনপ্রশােন 

মিণািয় 

ন্ত্রতনজন 

      অডিডরক্ত েডচে  

       

৪।  

২০তম পন্ত্রিন্ত্রে প্ল্যান্ত্রনং এন্ড 

ম্যাগনজগমন্ট মকাগে য অংশগ্রহণ 

স্থান: োভাি 

২৪ নগভম্বি ২০১৯ 

 হসি ০৫ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

জনপ্রশােন 

মিণািয় 

দুইজন 

     অডিডরক্ত েডচে 

 

৫। 

‘Sustainable 

Development Goals 

(SDGs) and Good 

Governance’ শীষ যক শে য 

মকাে য মপ্রাগ্রাগম অংশগ্রহণ 

স্থান: অগেন্ত্রিয়া 

২৬ নসভম্বর ২০১৯ 

 হসি ৯ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

কযাপান্ত্রেটি 

মিগভিপগমন্ট অি 

ন্ত্রদ মকন্ত্রিগনে 

ন্ত্রিন্ত্রভশন এন্ড ন্ত্রিল্ড 

এিন্ত্রমন্ত্রনগেশন 

প্রকল্প, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

পাঁচজন 

এক জন (যুগ্মেডচে) 

ন্ত্রতন জন (উপেন্ত্রচি) 

এক জ্ন (ন্ত্রেগেম এনান্ত্রিে) 

৬। 

Attachment Program-

এ অংশগ্রহণ 

স্থান: দন্ত্রক্ষণ মকান্ত্রিয়া 

১৮ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

 হসি ২৭ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

কযাপান্ত্রেটি 

মিগভিপগমন্ট অি 

ন্ত্রদ মকন্ত্রিগনে ন্ত্রিন্ত্রভশন 

এন্ড ন্ত্রিল্ড 

এিন্ত্রমন্ত্রনগেশন 

প্রকল্প, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

আেজন 

ন্ত্রতনজন (যুগ্মেন্ত্রচি) 

ন্ত্রতনজন (উপেডচে) 

এক জন (পন্ত্রিচািক) 

এক জ্ন (ডেডনয়র েহকারী 

েডচে) 

৭। 

‘Cloud Management 

Using Oracle’ শীষ যক 

প্রন্ত্রশক্ষণ কম যশািায় অংশগ্রহণ 

স্থান: জাম যান্ত্রন 

২৯ নগভম্বি ২০১৯ 

 হসি ৬ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

তথ্য ও মর্াোগর্াে 

প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রিভাে 

 

একজন 

উপেডচে 

 

৮। 

‘Budget Management 

Specialist (BMS)’ 
শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষণ মকাগে য 

অংশগ্রহণ 

স্থান: ঢাকা  

৫ নগভম্বি ২০১৯ 

হগত ২ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

অর্ য ন্ত্রিভাে একজন 

উপেন্ত্রচি 
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৯। 

‘Public Management 

for Bangladesh’ শীষ যক 

মেন্ত্রমনাগি অংশগ্রহণ 
স্থান: চীন 

২৫ নগভম্বি ২০১৯ 

হগত ৯ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

অর্ যননন্ত্রতক েম্পকয 

ন্ত্রিভাে 

দুইজন 

এক জন 

প্রশােডনক ক যকিযা 

এক জ্ন 

ব্যডক্তগি ক যকিযা 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

১। 

‘The Promotion of 

Good Governance 

Program’-শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষণ 

মকাগে য অংশগ্রহণ। 

স্থান: জাপান 

৮-১৫ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

দুনীডি দ ন 

কড শন 
এক জন 

মহাপন্ত্রিচািক 

২। 

‘General Conference of 

International 

Parternship against 

Corruption in Sport 

(IPACS)- শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষণ 

মকাগে য অংশগ্রহণ। 

স্থান: আব্যধান্ত্রি, েংযুক্ত আিি 

আন্ত্রমিাত। 

১৪-১৫ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 

দুনীডি দ ন 

কড শন 

একজ্ন 

 

৩। 

‘The 8th Conference of 
States Parties (CoSp) of 
the United Nation 
Convention against 
Corruption (UNCAC)’-
শীষ যক েসেিসন অংশগ্রহণ। 

স্থান: আব্যধান্ত্রি, েংযুক্ত আিি 

আন্ত্রমিাত। 

১৬-২০ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 
দুনীডি দ ন 

কড শন 
ডিনজ্ন 

 

৪।  

‘Intelligence Platform 

and Target Profiling’- 

শীষ যক প্রন্ত্রশক্ষণ মকাগে য 

অংশগ্রহণ। 

স্থান: কযাডিস াডন যয়া, যুক্তরাষ্ট্র 

১৬-২০ ন্ত্রিগেম্বি 

২০১৯ 
দুনীডি দ ন 

কড শন 
একজ্ন 

 

 

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

কম যকতযা-কম যচািীি জন্য ২০১৯-২০ অর্ যিছগিি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ (িাৎেন্ত্রিক ৬০ ঘণ্টা) চিমান।  

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

িণ যনা: মনই।   

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

িকগমি মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: প্রস াজ্য নয়। 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: ২৪ জন। 

(১০)  উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: 

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

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক ন্ত্রতনটি, েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি েভা ডিনটি, অর্ যননডিক ডেষয় েংক্রান্ত  ডিেভা 

কড টির েভা একটি, ডেআরডভএে োস্তোয়ন কড টির েভা একটি, আন্তজ্যাডিক ও আঞ্চডিক েংস্থায় োংিাসদশ কর্তযক 

চাঁদা প্রদান েংক্রান্ত েডচে কড টি’র েভা একটি এিং মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত 

পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত ছয়টি আন্তঃমিণািয় েভা অনুন্ত্রিত হয়।  
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(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক ৪১টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৮টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। ১৩টি ন্ত্রেদ্ধান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মিণািয়/ন্ত্রিভাগে 

িাস্তিায়নাধীন িগয়গছ। 

(৩) মিণািয় ও ন্ত্রিভােেমূগহি কার্ যািন্ত্রি েংক্রান্ত িান্ত্রষ যক প্রন্ত্রতগিদন চূড়ান্ত কগি িান্ত্রষ যক প্রন্ত্রতগিদন মুদ্রগণি জন্য 

মাননীয় প্রধানমিীি োনুগ্রহ অনুগমাদগনি জন্য একটি োিেংগক্ষপ মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪) একাদশ জাতীয় েংেগদি ২০২০ োগিি প্রর্ম অন্ত্রধগিশগনি সূচনায় মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত কর্তযক প্রগদয় ভাষগণি 

খেড়া মন্ত্রিেভায় উপস্থাপন কিা হয়। 

(৫) শুদ্ধসুসর জ্ািীয় েংগীি পডরসেশন এেং মদসশর েকি ডশক্ষা প্রডিষ্ঠাসন জ্ািীয় েংগীি চচ যাসক অনুপ্রাডণি করার 

িসক্ষয মদশব্যাপী প্রডিটি ডশক্ষা প্রডিষ্ঠাসনর েকি ডশক্ষার্ীর অংশগ্রহসণ দিগি জ্ািীয় েংগীি পডরসেশন প্রডিস াডগিা 

২০২০ এেং ২৬  াচ য োরাসদসশ ও ডেসদসশ একস াসগ জ্ািীয় েংগীি পডরসেশন ক যসূডচ আসয়াজ্ন েংক্রান্ত পডরপত্র 

০১ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরখ জ্াডর করা হয়। 

(৬) শুদ্ধসুসর জ্ািীয় েংগীি পডরসেশন প্রডিস াডগিা ২০২০ এেং ২৬  াচ য োরাসদসশ ও ডেসদসশ একস াসগ জ্ািীয় 

েংগীি পডরসেশন ক যসূডচ আসয়াজ্ন উপিসক্ষয গঠিি মকন্দ্রীয় ে ন্বয় কড টির প্রর্  েভা েডচে, ে ন্বয় ও েংস্কার, 

 ডিপডরষদ ডেভাগ-এর েভাপডিসে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরখ অনুডষ্ঠি হয়। 

(৭) েসরণ্য কডে ও স্থপডি জ্নাে রডেউি হুোইন ২৬ নসভম্বর ২০১৯ িাডরসখ ৭৬ েের েয়সে ইসন্তকাি কসরন 

(ইন্নাডিোডহ ...রাডজ্উন)। জ্নাে রডেউি হুোইসনর মৃত্যযসি গভীর মশাক ও দুঃখ প্রকাশ কসর এেং িাঁর ডেসদহী আত্মার 

 াগস রাি কা না ও মশাকেন্তপ্ত পডরোসরর েদস্যসদর প্রডি গভীর ে সেদনা জ্াডনসয়  ডিেভার ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ 

িাডরসখর বেঠসক গৃহীি মশাকপ্রস্তাে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর ৩৯৩ েংখ্যক প্রজ্ঞাপন  ার ি োংিাসদশ মগসজ্সট 

প্রকাডশি হয়। 

(৮) ডেডশষ্ট ভাষানেডনক রওশন আরা োচ্চু ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখ ৮৭ েের েয়সে ইসন্তকাি কসরন (ইন্নাডিোডহ 

... রাডজ্উন)। রওশন আরা োচ্চুর মৃত্যযসি গভীর মশাক প্রকাশ কসর এেং িাঁর রূসহর  াগস রাি কা না ও মশাকেন্তপ্ত 

পডরোসরর েদস্যসদর প্রডি আন্তডরক ে সেদনা জ্াডনসয়  ডিেভার ৯ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর বেঠসক গৃহীি 

মশাকপ্রস্তাে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর ৩৯৪ েংখ্যক প্রজ্ঞাপন  ার ি োংিাসদশ মগসজ্সট প্রকাডশি হয়।  

(৯) েসরণ্য ডচত্রগ্রাহক জ্নাে  াহফুজুর রহ ান খান ০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখ ৭০ েের েয়সে ইসন্তকাি কসরন 

(ইন্নাডিোডহ ...রাডজ্উন)। জ্নাে  াহফুজুর রহ ান খাসনর মৃত্যযসি গভীর মশাক ও দুঃখ প্রকাশ কসর এেং িাঁর ডেসদহী 

আত্মার  াগস রাি কা না ও মশাকেন্তপ্ত পডরোসরর েদস্যসদর প্রডি গভীর ে সেদনা জ্াডনসয়  ডিেভার ৯ ডিসেম্বর 

২০১৯ িাডরসখর বেঠসক গৃহীি মশাকপ্রস্তাে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর ৩৯৫ েংখ্যক প্রজ্ঞাপন  ার ি োংিাসদশ 

মগসজ্সট প্রকাডশি হয়। 

(১০) আন্তজ্যাডিক খ্যাডিেম্পন্ন  াডকযন ো ডয়কী ‘ম াে যে’ কর্তযক ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখ ‘The World’s Most 

Powerful Women in 2019’ শীষ যক িাডিকা প্রকাশ করা হসয়সে। ‘ম াে যে’ কর্তযপক্ষ ব্যেো,  ানেসেো, 

গণ াে  ও রাজ্নীডিসি প্রডিডনডধেকারী ম  নারীগণ মনর্তস্থানীয় ভূড কা মরসখসেন, ঐ-েকি কীডিয য়ী ১০০ জ্নসক 

ডনসয় এই িাডিকা বিডর কসরসে। এই িাডিকায় োংিাসদসশর প্রধান িী মশখ হাডেনার অেস্থান ২৯ি । শুধু  াডকযন 

ো ডয়কী ‘ম াে যে’ই নয় এ েের আন্তজ্যাডিক েংস্থা উইডকডিকেও খ্যাডি ান নারী েরকার-প্রধান ডহোসে 

সুদীর্ যকাি রাষ্ট্র পডরচািনার ডেষসয় পডরচাডিি এক গসেষণায় প্রণীি িাডিকায়  াননীয় প্রধান িী মশখ হাডেনাসক 

দীর্ যি  ম য়াসদ মদশ পডরচািনায় ডেসের খ্যাডিেম্পন্ন শীষ য নারী েরকার-প্রধাসনর িাডিকায়ও অন্তর্ভ যক্ত কসর।  াননীয় 

প্রধান িী মশখ হাডেনা এসকর পর এক গুরুেপূণ য েোননা ও স্বীকৃডি অজ্যসনর  ােস  আন্তজ্যাডিক পডর ণ্ডসি 

োংিাসদসশর অেস্থানসক ক্র াগি সুেংহি কসর চসিসেন। এরই ধারাোডহকিায় প্রডর্ি শা ো ডয়কী ‘ম াে যে’ কর্তযক 

‘The World’s Most Powerful Women in 2019’ শীষ যক িাডিকায় ম াগ্যিা ও েক্ষ িার ডভডিসি স্বীয় 

অেস্থান সুদৃঢ় করার  ে ডদসয় ডেসে োংিাসদসশর ভােমূডিয উজ্জ্বিির করায়  াননীয় প্রধান িী মশখ হাডেনাসক 
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অডভনন্দন ও আন্তডরক শুসভচ্ছা জ্াডনসয়  ডিেভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর বেঠসক গৃহীি অডভনন্দন প্রস্তাে ৩০ 

ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর ৪০৬ েংখ্যক প্রজ্ঞাপন  ার ি োংিাসদশ মগসজ্সট প্রকাডশি হয়।  

(১১) ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখ অনুডষ্ঠি যুক্তরাসজ্যর োধারণ ডনে যাচসন োংিাসদডশ েংসশাদূ্ভি ড জ  টিউডিপ 

মরজ্ওয়ানা ডেডিক র্তিীয়োর, ড জ  রুশনারা আিী চত্যর্ যোর, ড জ  রূপা হক র্তিীয়োর ও ড জ  আ োনা মেগ  

প্রর্ োসরর  সিা ডেজ্য় অজ্যসনর  ে ডদসয় যুক্তরাসজ্যর পাি যাস সের েদস্য ডনে যাডচি হসয়সেন। যুক্তরাসজ্যর হাউজ্ 

অে ক সে োংিাসদডশ েংসশাদূ্ভি ড জ  টিউডিপ মরজ্ওয়ানা ডেডিক, ড জ  রুশনারা আিী, ড জ  রূপা হক এেং ড জ  

আ োনা মেগস র জ্নপ্রডিডনডধে এেং ঐ মদসশর আইন প্রণয়ন প্রডক্রয়ায় িাঁসদর েডক্রয় অংশগ্রহণ ও কা যকর 

ক যিৎপরিা োঙাডি জ্াডির জ্ন্য ডনঃেসন্দসহ মগৌরসের ডেষয়। এ ডেজ্য় আন্তজ্যাডিক মক্ষসত্র োংিাসদসশর েোনজ্নক 

অেস্থানসক আরও উন্নি ও সুেংহি কসরসে। এই অজ্যসনর  ােস  ডেসে োংিাসদসশর ভােমূডিয উজ্জ্বিির হওয়ায় 

প্রধান িী মশখ হাডেনার অনুজ্া মশখ মরহানার কন্যা ড জ  টিউডিপ মরজ্ওয়ানা ডেডিক-েহ ড জ  রুশনারা আিী, ড জ  

রূপা হক এেং আ োনা মেগ সক আন্তডরক শুসভচ্ছা ও অডভনন্দন জ্াডনসয়  ডিেভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর 

বেঠসক গৃহীি অডভনন্দন প্রস্তাে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর প্রজ্ঞাপন  ার ি োংিাসদশ মগসজ্সট প্রকাডশি হয়।  

(১২) ডেডশষ্ট পদার্ যডেজ্ঞানী, ডশক্ষাডেদ এেং েীর মুডক্তস াদ্ধা অোপক অজ্য় কু ার রায় ০৯ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখ 

৮৪ েের েয়সে মৃত্যযেরণ কসরন। অোপক অজ্য় কু ার রাসয়র মৃত্যযসি গভীর মশাক ও দুঃখ প্রকাশ কসর এেং িাঁর 

ডেসদহী আত্মার শাডন্ত কা না ও মশাকেন্তপ্ত পডরোসরর েদস্যসদর প্রডি আন্তডরক ে সেদনা জ্াডনসয়  ডিেভার ২৩ 

ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর বেঠসক গৃহীি মশাকপ্রস্তাে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর  ার ি োংিাসদশ মগসজ্সট 

প্রকাডশি হয়। 

(১৩) প্রধান িীর ো ডরক েডচে ম জ্র মজ্নাসরি ড য়া ম াহােদ জ্য়নুি আসেদীন, েীর ডেক্র , ওএেডপ, ডপএেডে 

১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখ ৫৯ েের েয়সে ইসন্তকাি কসরন (ইন্নাডিোডহ ... রাডজ্উন)। ম জ্র মজ্নাসরি ড য়া 

ম াহােদ জ্য়নুি আসেদীসনর অকািমৃত্যযসি গভীর মশাক ও দুঃখ প্রকাশ কসর এেং িাঁর ডেসদহী আত্মার  াগস রাি 

কা না ও মশাকেন্তপ্ত পডরোসরর েদস্যসদর প্রডি গভীর ে সেদনা জ্াডনসয়  ডিেভার ২৩ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর 

বেঠসক গৃহীি মশাকপ্রস্তাে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর  ার ি োংিাসদশ মগসজ্সট প্রকাডশি হয়। 

(১৪) ডেডশষ্ট ে াজ্ক ী ও মেেরকাডর েংস্থা োংিাসদশ রুরাি অযািভােস ে কড টি (ব্র্যাক)-এর প্রডিষ্ঠািা ও 

ইস ডরটাে মচয়ার স্যার  জ্সি হাোন আসেদ ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখ ৮৩ েের েয়সে ইসন্তকাি কসরন 

(ইন্নাডিোডহ ... রাডজ্উন)। স্যার  জ্সি হাোন আসেসদর মৃত্যযসি গভীর মশাক ও দু:খ প্রকাশ কসর এেং িাঁর ডেসদহী 

আত্মার  াগস রাি কা না ও মশাকেন্তপ্ত পডরোসরর েদস্যসদর প্রডি গভীর ে সেদনা জ্াডনসয়  ডিেভার ২৩ ডিসেম্বর 

২০১৯ িাডরসখর বেঠসক গৃহীি মশাকপ্রস্তাে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর  ার ি োংিাসদশ মগসজ্সট প্রকাডশি হয়। 

(১৫) োসেক প্রধান ডেচারপডি জ্নাে  াহমুদুি আ ীন মচৌধুরী ২২ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখ ৮২ েের েয়সে মৃত্যযেরণ 

কসরন (ইন্নাডিোডহ ... রাডজ্উন)। জ্নাে  াহমুদুি আ ীন মচৌধুরীর মৃত্যযসি গভীর মশাক ও দুঃখ প্রকাশ কসর, িাঁর 

ডেসদহী আত্মার  াগস রাি কা না ও মশাকেন্তপ্ত পডরোসরর েদস্যসদর প্রডি গভীর ে সেদনা জ্াডনসয়  ডিেভার ২৩ 

ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর বেঠসক গৃহীি মশাকপ্রস্তাে ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯ িাডরসখর প্রজ্ঞাপন  ার ি োংিাসদশ 

মগসজ্সট প্রকাডশি হয়। 

(১৬)  নারী ও ডশশুর প্রডি েডহংেিা প্রডিসরাধ জ্ািীয় ক যপডরকল্পনা (২০১৮-২০৩০) েংক্রান্ত েভার ডেদ্ধান্ত োস্তোয়ন 

ডেষসয় প্রসয়াজ্নীয় ব্যেস্থা গ্রহসণর জ্ন্য েকি ডেভাগীয় কড শনার েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(১৭) ‘োজ্ার েোি ডেআইিডিউটিএ’- ডশসরানাস  বদডনক প্রর্  আসিা পডত্রকায় প্রকাডশি প্রডিসেদন েংক্রান্ত ডেষসয় 

প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েডচে, মনৌপডরেহন  িণািয় েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়।                           

(১৮) ডেরাজ্গঞ্জ মজ্িার উোপাড়া উপসজ্িার মেন দুর্ যটনার িদন্ত প্রডিসেদসনর সুপাডরশ ডেষসয় প্রসয়াজ্নীয় ব্যেস্থা 

গ্রহসণর জ্ন্য ডেডনয়র েডচে, মরিপর্ ডেভাগ িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 
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(১৯) চাঁদপুরসক নদী ভাঙসনর হাি মর্সক রক্ষায় জ্নস্বাসর্ য অনেধ মেডজ্ং েসে প্রসয়াজ্নীয় ব্যেস্থা গ্রহণ েংক্রান্ত ডেষসয় 

েডচে, মনৌপডরেহন  িণািয় েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(২০) ‘মজ্ারপূে যক োস্তুচুিয  ায়ান ার নাগডরকসদর কযাম্প এিাকায় ডনরাপিা মেষ্টনী বিরীকরণ’ শীষ যক প্রকল্প 

োস্তোয়সন োংিাসদশ মেনাোডহনীসক স্থানীয় প্রশােন কর্তযক প্রসয়াজ্নীয় েহায়িা প্রদান েংক্রান্ত ডেষসয় প্রসয়াজ্নীয় 

ব্যেস্থা গ্রহসণর জ্ন্য ডেডনয়র েডচে, দুস যাগ ব্যেস্থাপনা ও ত্রাণ  িণািয়; ডেভাগীয় কড শনার, চট্টগ্রা  এেং মজ্িা 

প্রশােক, কক্সোজ্ার েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(২১) ৭ নসভম্বর ২০১৯ িাডরখ েকাি ০৯.০০ র্টিকায় চট্টগ্রা   হানগরীর ৩৪ নং পার্রর্াটা ওয়াসি যর ডব্রকড ল্ড মরাসি 

গ্যাে িাইন ডেসফারসণ েড়ুয়া ডেডল্ডংসয়র মদওয়াি ধসে েংর্টিি দুর্ যটনার কারণ অনুেোসনর জ্ন্য গঠিি িদন্ত 

কড টির সুপাডরশ োস্তোয়সনর ডেষসয় প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি, জ্বািানী ও খন্ত্রনজ েম্পদ 

ন্ত্রিভাে; েন্ত্রচি, গৃহায়ণ ও েণপূতয মিণািয় এিং েন্ত্রচি, স্থানীয় েিকাি ন্ত্রিভাে েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(২২)  হানগসরর মোি য োজ্ার এিাকায় ‘রাধুনী ও র্তডপ্ত’ মহাসটসি েংর্টিি ডেসফারণ র্টনার পডরসপ্রডক্ষসি গঠিি 

িদন্ত কড টির সুপাডরশ োস্তোয়ন েংক্রান্ত ডেষসয় প্রসয়াজ্নীয় ব্যেস্থা গ্রহসণর জ্ন্য ডেডনয়র েডচে, জ্বািানী ও খডনজ্ 

েম্পদ ডেভাগ েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(২৩) দুনীডি দ ন কড শন হসি প্রাপ্ত প্রডিসেদন অনু ায়ী ডিসেম্বর ২০১৯  াসে েরকাডর ক যকিযা/ক যচারীসদর 

 া িায় ২৫ জ্সনর ডেরুসদ্ধ অডভস াগপত্র দাডখি এেং ২২ জ্সনর ডেরুসদ্ধ এ .আর.টি দাডখি করা হসয়সে। এোড়া, ২০ 

জ্সনর ডেষসয় অনুেোসন নডর্র্ভডক্তর  ােস  ডনষ্পডি করা হসয়সে। উপসরাডেডখি ডেষসয় অেগি কসর  র্া র্ ব্যেস্থা 

গ্রহসণর জ্ন্য েংডিষ্ট  িণািয়/ডেভাগসক ডনসদ যশনা প্রদান করা হয়।  

(২৪) ডেডভন্ন আইসন ৩১ জ্ন ক যকিযাসক এডক্সডকউটিভ ম্যাডজ্সেট-এর ক্ষ িা এেং ম াোইি মকাট য পডরচািনার 

ক্ষ িা/মিপুটি কড শনাসরর ক্ষ িা অপ যণ করা হয়। 

(২৫) একাদশ জ্ািীয় েংেসদর ২৮৫ চট্টগ্রা -৮ ডনে যাচনী এিাকার শূন্য আেসন ডনে যাচন অনুষ্ঠান অোধ, সুষ্ঠু, শাডন্তপূণ য 

ও ডনরসপক্ষভাসে েম্পন্ন করার জ্ন্য েংডিষ্ট েকিসক পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(২৬) ডিসেম্বর ২০১৯ মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ০৭ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে 

পাওয়া মেগছ। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ৪টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় অন্ত্রভযুক্ত কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে 

তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত কগি জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হগয়গছ এিং ৩টি অন্ত্রভগর্াগেি 

ন্ত্রিষগয় অন্ত্রভযুক্ত কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় তদগন্ত অন্ত্রভগর্াগেি প্রার্ন্ত্রমক েতযতা র্াকায় তদন্ত 

প্রন্ত্রতগিদন অনুু্র্ায়ী প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 

(২৭) ১৯ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৯ িাডরসখ ডেভাগীয় কড শনার ে ন্বয় েভা অনুডষ্ঠি হয়। উক্ত েভায় ২৬টি ডেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

নসভম্বর ২০১৯  াসে মজ্িাপ্রশােক েসেিন ২০১৯-এর স্বল্পস য়াডদ ৭টি ডেদ্ধান্ত োস্তোডয়ি হয়।  

(২৮) ডেভাগীয় কড শনার ও ম সোপডিটন পুডিশ কড শনারগসণর ডনকট মর্সক প্রাপ্ত নসভম্বর ডিিীয় ও ডিসেম্বর প্রর্  

পসক্ষর পাডক্ষক মগাপনীয় প্রডিসেদসনর ডভডিসি প্রস্তুিকৃি দু’টি োরেংসক্ষপ  াননীয় প্রধান িী ে ীসপ উপস্থাপন করা 

হয়। পাডক্ষক মগাপনীয় প্রডিসেদসন উপস্থাডপি এেং  াননীয় প্রধান িী কর্তযক অনুস াডদি প্রস্তাে োস্তোয়সনর জ্ন্য 

ডেডভন্ন  িণািয় ও ডেভাগ েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(২৯) ১০ ডিসেম্বর  ানোডধকার ডদেে এেং ১৪ ডিসেম্বর শডহদ বুডদ্ধজ্ীেী ডদেে-২০১৯ উদ  াপন উপিসক্ষয  র্া র্ 

ব্যেস্থা গ্রহসণর জ্ন্য েকি মজ্িা প্রশােক ও উপসজ্িা ডনে যাহী অড োর েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(৩০)  ািসয়ডশয়ার Back For Good (B4G) না ক ক যসূডচ চালুকরসণর  ােস  General Amnesty মর্াষণা 

েংক্রান্ত আন্তঃ িণািয় েভায় ডেদ্ধান্ত োস্তোয়সনর জ্ন্য েকি মজ্িা প্রশােক ও উপসজ্িা ডনে যাহী অড োর েরাের পত্র 

মপ্ররণ করা হয়।। 
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(৩১) ডেভাগীয় শহসর ‘ইসনাসভশন মশাসকডেং-২০২০’ আসয়াজ্সনর ডেষসয় প্রসয়াজ্নীয় ব্যেস্থা গ্রহসণর জ্ন্য েকি 

ডেভাগীয় কড শনার েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(৩২) ‘সচিনায় একাির: স্মৃডিসেৌধ, ভাস্ক য ও ডচত্রকিায় মুডক্তযুদ্ধ’ শীষ যক প্রকাশনা েংগ্রহ করার ডেষসয় েকি 

ডেভাগীয় কড শনার, মজ্িা প্রশােক ও উপসজ্িা ডনে যাহী অড োর েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়।। 

(৩৩) ২০২১ োসির ০২-০৮ জ্ানুয়াডর ম য়াসদ অনুসষ্ঠয় ষষ্ঠ জ্নশু াডর ও গৃহগণনা কা যক্রস র ডেষসয় েকি ডেভাগীয় 

কড শনার, মজ্িা প্রশােক ও উপসজ্িা ডনে যাহী অড োর েরাের পত্র মপ্ররণ করা হয়।। 

(৩৪) ‘েড়ক ও জ্নপর্ অডধদপ্তসরর ভূড  ব্যেস্থাপনা নীডি ািা, ২০১৫ (েংসশাডধি)’-খেড়ার ডেষসয়  িা ি প্রদাসনর 

জ্ন্য েকি ডেভাগীয় কড শনারসক পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(৩৫) ৪০ি  ডেডেএে-এর ডিডখি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাসে পডরচািনা ডনড সি েহস াডগিা প্রদাসনর জ্ন্য েকি ডেভাগীয় 

কড শনার ও মজ্িা প্রশােকসক পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(৩৬) উপসজ্িােমূসহ জ্াডির ডপিা েঙ্গেন্ধু মশখ মুডজ্বুর রহ াসনর জ্ন্মশিোডষ যকী উপিসক্ষয ক্ষণগণনা 

(Countdown) কা যক্রস র উৎেে আসয়াজ্সন  র্া র্ ব্যেস্থা গ্রহসণর জ্ন্য েকি মজ্িা প্রশােক ও উপসজ্িা ডনে যাহী 

অড োরসক পত্র মপ্ররণ করা হয়। 

(৩৭) ো াডজ্ক ডনরাপিা ক যসূডচ েংক্রান্ত  ডিেভা কড টি পুনগ যঠন করা হয়।  

(৩৮) উচ্চ আদািসি চি ান ডেডভন্ন  িণািয়/ডেভাসগর েরকাডর স্বার্ য-েংডিষ্ট  া িা পডরচািনা কা যক্র  

পডরেীক্ষসণর ডনড ি আন্তঃ িণািয় কড টি গঠন করা হয়। 

(৩৯) ২১ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৯ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তযক িাস্তিায়নাধীন Platforms for Dialogue (P4D) 

প্রকগল্পি আওতায় খুিনা ন্ত্রিভাগে GSA ন্ত্রিষয়ক কম যশািা আগয়াজন করা হয়। 

(৪০) ১ ন্ত্রিগেম্বি ২০১৯ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি কার্ যািয়েমূগহি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি          

কম য-পন্ত্রিকল্পনা ও পন্ত্রিিীক্ষণ কাঠাগমাি েমন্ত্রন্বত মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন অিন্ত্রহতকিণ েংক্রান্ত উপ-আনুিান্ত্রনক পে েকি 

ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাগিি ন্ত্রনকে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪১) ৮টি ব্যাগচ এ ন্ত্রিভাগেি মষািতম মগ্রি হগত তদূর্ধ্য মগ্রগিি ১৮৭ জন কম যকতযা/কম যচািীগক দুই ন্ত্রদন ব্যাপী ই-

নন্ত্রর্ন্ত্রিষয়ক প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদান কিা হয়।   

(৪২) মন্ত্রহিা ও ন্ত্রশশু ন্ত্রিষয়ক মিণািয়, স্বাস্থয মেিা ন্ত্রিভাগে এন্ত্রপএ ও এন্ত্রপএএমএে েিে ওয়যাি েংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ 

প্রদান কিা হয়।  

(৪৩) ২০১৯-২০ অর্ যিছগিি েংগশান্ত্রধত িান্ত্রষ যক উন্নয়ন কম যসূন্ত্রচ (আিএন্ত্রিন্ত্রপ) প্রণয়গনি িগক্ষয িিাদ্দ প্রাক্কিন 

ন্ত্রনধ যািগণি তথ্য প্রদাগনি জন্য েকি প্রকল্প পন্ত্রিচািক িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

ে. আগা ী (জানুয়ান্ত্রি-মিব্রুয়ান্ত্রি) দুই মাগে েম্পাদ্য অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা: 

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

(২) একাদশ জাতীয় েংেগদি ২০২০ োগিি প্রর্ম অন্ত্রধগিশগনি সূচনায় মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত কর্তযক প্রগদয় ভাষণ 

চূড়ান্তকিণ, মুদ্রন ও ন্ত্রিতিণ কার্ যক্রম। 

(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কড টির েভা অনুষ্ঠান। 

(৪) অর্ যননডিক ডেষয় েংক্রান্ত  ডিেভা কড টির েভা অনুষ্ঠান। 

(৫) জ্ািীয় পুরস্কার েংক্রান্ত  ডিেভা কড টির েভা অনুষ্ঠান। 

(৬) আন্তজ্যাডিক ও আঞ্চডিক েংস্থায় োংিাসদশ কর্তযক চাঁদা প্রদান েংক্রান্ত েডচে কড টির েভা অনুষ্ঠান। 
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(৭)  ডিেভা কড টি/পডরষদ/কড শন/অন্যান্য কড টি গঠন/পুনগ যঠন। 

(৮) ডেআরডভএে েডচোিসয়র অগ যাসনাগ্রা  ও জ্নেি পদায়ন েংক্রান্ত কা যক্র । 

(৯) মজিা েদগি মকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েংক্রান্ত োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৯২তম েভা, মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি 

েভাপন্ত্রতগত্ব অনুগিয় নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান।    

(১০) প্রশােন্ত্রনক পুনন্ত্রি যন্যাে েংক্রান্ত জাতীয় িাস্তিায়ন কন্ত্রমটি (ন্ত্রনকাি)-এি ১১৭তম েভা অনুিান।     

       

 

   

(মুহােদ আোদুি হক) 

উপেডচে 

ম ান: ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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