
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি জুলাই ২০১৯ মাগেি কার্ যািন্ত্রল েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে      

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:      ২০১৯                     প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ২১ আেস্ট ২০১৯     

(১) প্রশােন্ত্রনক:    

ক. ১ কম যকতযা/কম যচািীগদি েংখ্যা (িা্ব ব িাগ্গ ) 

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণালয়/     :   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৩৬৫ ২৭৯ ৮৬ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৮৬৯ ১,২২৯ 

মমা  ২,৪৬৩ ১,১৪৮ ১,৩১৫ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণালয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

ম্লা কম যকতযাি 

পদ (গর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

মেন্ত্রণি পদ 

২য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য মেন্ত্রণি 

পদ 

মমা  

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ১৮ ২৭ ২০ ২১ ৮৬ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৭১ ৩২৫ ৩৪০ ১৯৩ ১,২২৯* 

     - - ৩৮৯ ৩৫২ ৩৬০ ২১৪ ১,৩১৫ 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত।  

ক. ৩  অতীি গুরুত্বপূণ য (strategic) পদ শূন্য র্াকগল তাি তান্ত্রলকা:         য়। 

ক. ৪  ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

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

 কম যকতযা কম যচািী মমা  কম যকতযা কম যচািী মমা  

               - - - - - -  

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০ ৬৭ ৬৭ - - -  

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগল 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) - - - - 
৩ -                    য় ৩-৫ 

     ২০১৯   য়          ও 

                         । 
উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ 

(ন্ত্রদন) 
- - - - - - 

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

(২) আইনশৃঙ্খলা ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্া্য নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক : প্রগর্া্য নয়।   
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(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 

র্াকগল তাি  তান্ত্রলকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

মিণালগয় এন্ত্রিন্ত্রপ 

ন্ত্রিন্ত্রভউ েভাি তান্ত্রিখ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Social Security Policy 

Support (SSPS) 

Programme 

       ৩৩৩.০০ 

       ২.০০ 

      ৩৩৫.০০ 

 

২০.৮৭ 

(৬.২২        

- - - 

Support to the Central 

Management 

Committee’s (CMC) 

Policy Guidance on Child 

Component of the NSSS 

 

       ২২০.০০ 

  ও    ৬৩.০০ 

      ২৮৩.০০ 

 

০০.০০ 

(০        

- - - 

Promoting Nutition 

Sensitive Social Security 

       ২৮৯.০০ 

  ও    ০৮.০০ 

      ২৯৭.০০ 

 

৪.৩১ 

(১.৪৫        

   

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রলকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে উগবাধনকৃত 

েমাপ্ত প্রকগল্পি  তান্ত্রলকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চলমান  প্রকগল্পি 

কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা 

 দু’মাগেি মগে উগবাধন কিা 

হগি এমন েমাপ্ত প্রকগল্পি 

তান্ত্রলকা 

- - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্া্য নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি লাভ/গলাকোন: প্রগর্া্য নয়। 

(৭) অন্ত্রি  আপন্ত্রত্ত 

ক. অন্ত্রি  আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

 মিণালয়/েংস্থাি নাম অন্ত্রি  

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

 াকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(লক্ষ  াকায়) 

ব্রি    

্িাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

ম্ি মন্তব্য 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে 

 

 

১৪টি 

 

 

০.৩৯৫ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

৭টি 

                            ৩০   /২০১৮      

     য়।          য় ০৭              ওয়  

 য়।               ০১         ১৬,৫৬১      

     ও  য়                য়               

 য়।       ০৬                    ।       

০৭  অন্ত্রি  আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত একটি       িগয়গছ 

(          ৭/২০০০),          ৪             

                । 

ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় উন্নয়ন 

মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত উপকূলীয় 

বীপাঞ্চল উন্নয়ন মিাি য 

 

১০টি 

 

২২৮.৩৭ 

 

- 

 

- 

 

১০টি 

অর্ য ন্ত্রিভাে কর্তযক  ্ান্ত্রিকৃত আন্ত্রর্ যক ক্ষমতা অপ যণ, ২০১৫ 

    য়                                য় 

                 য়           য়। 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪  ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪  - 

মমা  ২৮টি ৯১৫.৫৩৫ ০৪ - ২১টি - 
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খ.  অন্ত্রি  ন্ত্রিগপাগ য গুরুতি/িড় িকগমি মকান ্ান্ত্রলয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগল মে-েি মক ইগেি 

তান্ত্রলকা: মনই। 

(৮) শৃঙ্খলা/ন্ত্রিভােীয় মামলা (মিণালয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রলত েংখ্যা)  

মিণালয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুন্ত্রিভূত 

মমা  ন্ত্রিভােীয় মামলা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামলাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামলা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামলাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি মমা  

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামলাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

*মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে-০৩ - - - - ৩ - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন-১৬ - ১ - ১ ১৪ ২ 

মমা = ১৯ - ১ - ১ ১৭ ২ 

* প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাল/প্রশােন্ত্রনক আন্ত্রপগল  ট্রাইব্যযনাগল চলমান মামলাি েকল নন্ত্রর্ আইন-১ শাখায় স্থানান্তি কিা হয়। 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণালয়/ 

েংস্থা 

ক্রম প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

মময়াদ 

উগযােী েংস্থা/ 

এগ্ন্ত্রিি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

         

      
 - - - - 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

১। 

                         ও 

                              

      

০৩-০৪ 

     ২০১৯       

 

       

 

২। 
                            ও 

                    , ২০১৯ 

০৭-১১ 

     ২০১৯           

      

       

 

৩।  

 

                            ও 

                    , ২০১৯ 

২১-২৫ 

     ২০১৯           

      

       

 

৪।  
                            ও 

                    , ২০১৯ 

২৮     -

০১     

২০১৯  
          

      

       

 

৫। 

১  ‘Advanced Budget 
Management (ABM)’-      

        

 

১৩-১৪ 

     ২০১৯ 
         য়       

৬। 

‘Review mechnism for the UN 
Convention against Corruption 
(UNCAC)’ –             । 

   : ওয়           ,       

১৫-১৯ 

     ২০১৯           

      

     

        

৭। 

‘Executive Certificate Course 
for Strategic Management of 
Anti-Corruption Program’-      

       । 

   :     য়  য়  

২২     -

০২     

২০১৯ 
          

      

     

          

 

খ. মিণালয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়া্ন কিা হগয় র্াকগল তাি তাি িণ যনা:         য়। 
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ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি মক্ষগে িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগল তাি 

িণ যনা: মনই।    

ঘ.  মিণালগয় অন্-য-্ি মট্রন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগল অন্-য-্ি মট্রন্ত্রনং আগয়া্ন কিগত 

িড় িকগমি মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না:         য়। 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি ্ন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: ০২ ্ন। 

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রল/েমস্যা-েংক : 

ক.  প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে নতুন আইন, ন্ত্রিন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত হগয় র্াকগল তাি তান্ত্রলকা:         য়। 

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

(১) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি    ,             য়                       , প্রশােন্ত্রনক 

উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি দুইটি, ্াতীয় পুিস্কাি েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি একটি এিং মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত 

ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগলাচনা েম্পন্ত্রকযত ছয়টি আন্তঃমিণালয়     অনুন্ত্রিত হয়।  

(২)     য়                    ;     য়                                                          

               ও                                                              য়। 

(৩) ১৩      ২০১৯                   ৭:৩০     য়                                         

                      য়         য়। 

(৪)                                                                                 

          য়             ১১      ২০১৯                     িাংলাগদশ মেগ্গ  প্রকান্ত্রশত হয়। 

(৫)                                য়                    ১৯      ২০১৯                    

   ,                              ।      য়                                          

                       য়            য়। 

(৬)                              ও                        য়                       

             ও        য়        য়                              ১১      ২০১৯               

      িাংলাগদশ মেগ্গ  প্রকান্ত্রশত হয়। 

(৭) CRVS িাস্তিায়ন েংক্রান্ত পান্ত্রক্ষক েমন্বয় েভা  আগয়া্ন কিা হয়। উক্ত েভায় ন্ত্রেআিন্ত্রভএে িাস্তিায়নকািী 

েংন্ত্রিষ্ট মিণালয়েমূহ কর্তযক গৃহীত কার্ যক্রম মূল্যায়ন এিং েমন্বয় কিা হয়।  

(৮) Open CRVS িাস্তিায়ন েংক্রান্ত উপকন্ত্রমটিি েভা আগয়া্ন কিা হয়। উক্ত েভায় ‘Open CRVS’ একটি 

ওগপন মোে য ন্ত্রিন্ত্র্ াল ন্ত্রেআিন্ত্রভএে েমাধান র্া অন্যান্য েিকান্ত্রি ন্ত্রেগস্টগমি েগে আন্তঃেম্পকযগর্াগ্য (মর্মন ব বাস্থয 

এিং এনআইন্ত্রি ন্ত্রেগস্টম), সুিন্ত্রক্ষত এিং অন্ত্রধকাি-ন্ত্রভন্ত্রত্তক ন্ত্রেগস্টম। ‘Open CRVS’ েংক্রান্ত েমন্ত্রন্বত ন্ত্রেগস্টম 

ন্ত্রকভাগি শহি এিং গ্রাম পর্ যাগয় কার্ যকিভাগি ্ন্ম ও মৃতুয ন্ত্রনিন্ধগন েহায়তা কিগি মে ন্ত্রিষগয় পাইল  প্রকল্প 

িাস্তিায়গনি অগ্রেন্ত্রত উপস্থাপন কিা হয়।  

(৯)       য়        ,            ও                   য়                            

              য়   য়    য়                   ,                                    য়। 

(১০)                   য়        ‘                                  ’                 

    য়   য়    য়                   ,                                    য়। 

(১১)   য়                              ওয় য়                           য়   য়    য়      

             য়      ,                ও          য়                    য়। 
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(১২)                                  য়   য়    য়                   ,                       

             য়। 

(১৩)                                   য় ৫                                         য়    

      য়                               -                                                

                           য়   য়    য়                   ,        ও             য়       

             য়। 

(১৪                   য়        ‘                 য়                ’                 

    য়   য়    য়                                                        য়। 

(১৫)                                                     য়                         

          য়   য়    য়                                                        য়।  

(১৬)        -  -      ২০১৯                                                 

                          য়        য় ও            য়                       য়     য়    য় 

                        য়         ও                                   য়। 

(১৭)                  য় ‘                    য়         য়      -                      ’ 

                                 য়   য়    য়                   য়               ও    

                              য়।  

(১৮)                য়    য়                         য়         ও                      

             য়।  

(১৯)                                     য়       ২০১৯                                

     য় ৩৪                                 য়।         ২                     য়      ৯০      

    য়                                  য়।                য়                           

              য়                            য়।  

(২০             ৪৮                              -                                    

                                   য়। 

(২১                                    য়                                                 

                                                                                        

 য়।  

(২২                                                                 য়                   য়  

                                                                                        

                             ।                   ও     য়    য়                     

     য়              ওয়   য়। 

(২৩                                                             য়   য়    য়               

                          ওয়   য়। 

(২৪      য়                       য়                                                        

ও                                                                         ওয়   য়। 
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(২৫) জুলাই ২০১৯ মাগে মাঠ প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ১৭ ্ন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে 

পাওয়া মেগছ। পূগি য প্রাপ্ত অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ০৭টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় অন্ত্রভযুক্ত কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত 

অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্্াত কগি ্নপ্রশােন মিণালয়গক ্ান্ত্রনগয় মদওয়া হগয়গছ এিং এিং ১টি 

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

র্াকায় তদন্ত প্রন্ত্রতগিদন অনুু্র্ায়ী প্রগয়া্নীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি ্ন্য ্নপ্রশােন মিণালয়গক ্ান্ত্রনগয় মদওয়া হয়। 

(২৬) ১৪-১৮      ২০১৯   য়                               ২০১৯-                    য়। 

(২৭) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মমগট্রাপন্ত্রল ন পুন্ত্রলশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনক  মর্গক প্রাপ্ত জুন     য় ও জুলাই     পগক্ষি 

পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত প্রস্তুতকৃত দু’টি োিেংগক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী                   য়। 

পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগন উপস্থান্ত্রপত এিং মাননীয় প্রধানমিী কর্তযক অনুগমান্ত্রদত প্রস্তাি িাস্তিায়গনি ্ন্য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন 

মিণালয় ও ন্ত্রিভাে িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৮) েিকান্ত্রি কম যকতযাগদি েিকান্ত্রি প্রন্ত্রতিাগন োমান্ত্র্ক মর্াোগর্াে মােম ব্যিহাি েংক্রান্ত ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা নীন্ত্রতমালা না 

মানা েংক্রান্ত পে েকল মিণালয়/ন্ত্রিভাে, ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও ম্লা প্রশােক িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(২৯) ্ান্ত্রতি ন্ত্রপতা িেিন্ধু মশখ মুন্ত্র্ব্যি িহমাগনি ্ন্মশতিান্ত্রষ যকী উদ র্াপন উপলগক্ষয ্ান্ত্রিকৃত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন পে 

েংন্ত্রিষ্টগদি িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩০) যুি উন্নয়ন অন্ত্রধদপ্তগিি মখলান্ত্রপ ণণ আদাগয়ি ্ন্য েকল ম্লা প্রশােক ও উপগ্লা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি িিািি 

পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩১) পন্ত্রিে ঈদ-উল-আর্হা, ২০১৯ উপলগক্ষয ্াতীয় ও আঞ্চন্ত্রলক েহােড়গকি উপি ও েন্ত্রন্নকগ  মকািিান্ত্রনি পশুি 

হা  না িোগনাি লগক্ষয র্র্ার্র্ কার্ যক্রম গ্রহগণি ্ন্য েকল ম্লা প্রশােক িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়।   

(৩২) পন্ত্রিে ঈদ-উল-আর্হা উপলগক্ষয মকািিান্ত্রনি পশুি উন্ত্রিষ্টাংশ সুিুভাগি অপোিগণি ন্ত্রিষগয় েকল ন্ত্রিভােীয় 

কন্ত্রমশনাি, ম্লা প্রশােক ও উপগ্লা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৩) পন্ত্রিে ঈদ-উল-আর্হা, ২০১৯ উদ র্াপন উপলগক্ষয কুিিান্ত্রনি পশুি হাগ  মভগ ন্ত্রিনান্ত্রি মেিা প্রদান এিং পেী পশু 

ন্ত্রচন্ত্রকৎেকগদি মস্টিগয়ি ও হিগমান ব্যিহাি না কিা েংক্রান্ত পে েকল ম্লা প্রশােক ও উপগ্লা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোি 

িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৩৪) পন্ত্রিে ঈদ-উল-আর্হা, ২০১৯ উদ র্াপন উপলগক্ষয ধম য ন্ত্রিষয়ক মিণালয় কর্তযক আগয়ান্ত্র্ত আন্তঃমিণালয় েভাি 

ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিায়গনি েকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও ম্লা প্রশােক িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়।  

(৩৫                                                                                    

      য়                       য়                    য়              য়   (          -         

                                 য়         ও                               য়। 

(৩৬) ২৯ জুলাই  ২০১৯ তান্ত্রিগখ অনলাইন অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থা (GRS) েি ওয়যাি (ভাে যন-২)-এি
িক্ষণাগিক্ষগণি েময় বৃন্ত্রদ্ধি ্ন্য একগেে টু ইনিিগমশন (এটুআই) মক পে প্রদান কিা হয়। 

(৩৭) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তযক িাস্তিায়নাধীন ‘Platforms for Dialogue-strengthening inclusion and 

participation in decision making and accountability mechanisms in Bangladesh (P4D)’ 

প্রকগল্পি আওতায় ২৯ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিখ মর্গক ০২ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিখ পর্ যন্ত ইগদাগনন্ত্রশয়াি িান্ত্রলগত অিন্ত্রস্থত 

Hindu University-মত অনুগিয় ন্ত্রশক্ষা েিি কিা হয় এিং ১৮ আেস্ট ২০১৯ তান্ত্রিখ মর্গক ২৪ আেস্ট ২০১৯ 

তান্ত্রিখ পর্ যন্ত  যুক্তিাগ্য অনুগিয় ন্ত্রশক্ষা েিগিি আগয়া্ন কিা হয়। 
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(৩৮) 29 জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে কর্তযক িাস্তিায়নাধীন P4D শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি 

আওতায় িংপুগি অনুন্ত্রিত Inclusive Governance & Social Accountable (IGSA)-এি উপি প্রস্তুতকৃত 

প্রন্ত্রতগিদগনি Validation workshop আগয়া্ন কিা হয়। 

(৩৯)  ২২ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ ঢাকােহ োিাগদগশ ্ন্ত্রম এিং ফ্ল্যাগ ি িা্াি মূগল্যি েগে েিকাি ন্ত্রনধ যান্ত্রিত মি -

এি পার্ যকয ন্ত্রনিেনকগল্প  িা্াি মূল্য ন্ত্রনধ যান্ত্রিণ ন্ত্রিন্ত্রধমালা ২০১০ (২০১২ ও ২০১৫ োগলি েংগশাধনীেহ) েংগশাধন 

আইন ও ন্ত্রিচাি ন্ত্রিভাগেি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪০) ১১ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিখ তথ্য অন্ত্রধকাি ন্ত্রিষয়ক েগচতনতামুলক মর্াোগর্াে উপকিণ বতন্ত্রিগত মলাগো ব্যিহাগিি 

অনুমন্ত্রত প্রদান এিং মিেিকান্ত্রি প্রন্ত্রতিাগনি দান্ত্রয়ত্বপ্রাপ্ত কম যকতযাগদি ্ন্য তথ্য অন্ত্রধকাি আইন ন্ত্রিষয়ক অনলাইন 

প্রন্ত্রশক্ষগণি অনুমন্ত্রত গ্রহণ েংক্রান্ত পে ন্ত্রনি যাহী পন্ত্রিচালক, এমআিন্ত্রিআই িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৪১) ২৮ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েহগর্ান্ত্রেতায় এিং মিেিকান্ত্রি েংস্থা The Carter Center-এি 

উগযাগে তথ্য অন্ত্রধকাি ও ম্ন্ডাি ন্ত্রিষয়ক কম যশালা অনুন্ত্রিত হয়।  

(৪২)  ২১ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ েিকান্ত্রি প্রন্ত্রতিাগন োমান্ত্র্ক মর্াোগর্াে-মােম-েংক্রান্ত ন্ত্রনগদ যন্ত্রশকা, ২০১৬ 

অন্ত্রধকতি েমগয়াপগর্ােী কিাি লগক্ষয েভা আগয়া্ন কিা হয়। 

(৪৩)  ২৮ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ ই-েভগন যি আইন ২০১৭-এি খেড়া প্রণয়ন-েংক্রান্ত কন্ত্রমটিি েভা আগয়া্ন কিা হয়। 

(৪৪) ্াতীয় তথ্য ও মর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত নীন্ত্রতমালা ২০১৮ িাস্তিায়গনি লগক্ষয এ ন্ত্রিভাগেি মিাকাল পগয়ন্ট ও ন্ত্রিকল্প 

মিাকাল পগয়ন্ট ন্ত্রনগয়াে কিা হয়। 

(৪৫) ৩১ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ 'ন্ত্রিন্ত্র্ াল িাংলাগদশ ন্ত্রিন্ত্রনম যাগণ তথ্য ও মর্াোগর্াে প্রযুন্ত্রক্ত নীন্ত্রতমালা, ২০১৮ মত 

উগেন্ত্রখত কম যপন্ত্রিকল্পনা িাস্তিায়গনি লক্ষয কন্ত্রমটি েঠন কগি প্রজ্ঞাপন ্ান্ত্রি কিা হয়। 

(৪৬) স্থানীয় পর্ যাগয় োমান্ত্র্ক মর্াোগর্াে-মােম ব্যিহািকািীগদি মগে েগচতনতা বৃন্ত্রদ্ধি ্ন্য ম্লা ও উপগ্লা 

পর্ যাগয় কন্ত্রমটি েঠন কগি প্রজ্ঞাপন ্ান্ত্রি কিা হয়। 

 (৪৭)  ৪ জুলাই ২০১৯  তান্ত্রিগখ মিণালয়/ন্ত্রিভাে ও আওতাধীন অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি  উদ্ভািন  কম যপন্ত্রিকল্পনা       ২০১৮-

১৯-এি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রতি িান্ত্রষ যক ব ব-মূল্যায়ন প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি ্ন্য েকল ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি/েন্ত্রচি-মক পে মপ্রিণ 

কিা হয়।   

(৪৮) ৪ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ ্াতীয় তথ্য িাতায়গনি অধীগন িাস্তিান্ত্রয়ত মিণালয়/ন্ত্রিভাে,অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা ও মাঠ 

পর্ যাগয়ি অন্ত্রিেেমূগহি তথ্য িাতায়ন অন্ত্রধকতি উন্নয়ন ও হালনাোদকিগণি ্ন্য েকল ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি/েন্ত্রচি-মক পে 

মপ্রিণ কিা  হয়। 

(৪৯) ০৭ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ িাংলাগদশ োন্ত্রভ যে প্লা িিগম ন্ত্রিন্ত্র্ াল মেিা িিম বতন্ত্রি ও মেিা প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় 

প্রগয়া্নীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি ্ন্য েকল ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি/েন্ত্রচি-মক পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫০) ৮ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ ম্লা ও উপগ্লা পর্ যাগয়ি িান্ত্রষ যক উদ্ভািন কম যপন্ত্রিকল্পনা, ২০১৯-২০ প্রণয়গনি ্ন্য 

েকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািগক পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫১) ২৮ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি িাস্তিান্ত্রয়ত উদ্ভািন ও ন্ত্রিন্ত্র্ াল-মেিাি তান্ত্রলকােহ কার্ যক্রগমি 

অগ্রেন্ত্রতি তথ্য মপ্রিগণি ্ন্য েকল ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি/েন্ত্রচি-মক পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫২) ২০১৯-২০ অর্ যিছগিি মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি িান্ত্রষ যক কম যেম্পাদন চ্যন্ত্রক্ত ব বাক্ষি অনুিান ২০১৯ অনুন্ত্রিত হয়।  

(৫৩) ১৩ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিখ মিণালয়/ন্ত্রিভােেমূগহি ২০১৯-২০ অর্ যিছগিি এন্ত্রপএ ব বাক্ষি অনুিান আগয়া্ন কিা 

হয়। 

(৫৪)   ৯ ও ১৬ জুলাই ২০১৯ তান্ত্রিগখ অনুন্ত্রিত ্াতীয় অর্ যননন্ত্রতক পন্ত্রিষগদি ন্ত্রনি যাহী কন্ত্রমটিি (একগনক) েভাি 

কার্ যপগেি ওপি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েংন্ত্রক্ষপ্ত মনা  প্রস্তুত কিা হয়।  

(৫৫)  ‘Aspire to innovate (a2i) programme’ শীষ যক প্রকল্প মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে এিং তথ্য ও মর্াোগর্াে 

প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রিভাগেি মর্ৌর্ উগযাগে গ্রহগণি ন্ত্রিষগয় আগলাচনাি ্ন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব ১৮ জুন 

একটি েভা অনুন্ত্রিত হয়। উক্ত েভাি কার্ যন্ত্রিিিণী প্রস্তুত কিত: েংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভাে িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 



C:\Users\User\Documents\Downloads\Monthly Report\Monthly Report-July 19.doc 
8 

(৫৬) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি চলমান প্রকল্পেমূগহি ২০১৮-১৯ অর্ যিছগিি জুন ২০১৯ পর্ যন্ত এন্ত্রিন্ত্রপ িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত 

েংক্রান্ত তথ্য িাস্তিায়ন পন্ত্রিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন  ন্ত্রিভাে িিািি মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৭) ‘National Integrity Strategy Support Project Phase-2’-শীষ যক প্রকগল্পি প্রস্তুতকৃত টিএন্ত্রপন্ত্রপ দন্ত্রলগলি 

প্রস্তান্ত্রিত ্নিল অনুগমাদগনি অনুগিাধ ্ান্ত্রনগয় অর্ য ন্ত্রিভাে  িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

(৫৮)  ‘National Integrity Strategy Support Project Phase-2’-শীষ যক প্রকগল্পি প্রস্তুতকৃত টিএন্ত্রপন্ত্রপ 

অনুগমাদগনি অনুগিাধ ্ান্ত্রনগয় আর্ য-োমান্ত্র্ক অিকাঠাগমা ন্ত্রিভাে িিািি পে মপ্রিণ কিা হয়। 

ে.       (   -      )    মাগে েম্পা  অতীি গুরুত্বপূণ য কাগ্ি তান্ত্রলকা: 

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগলাচনাি ্ন্য আন্তঃমিণালয় েভা অনুিান। 

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃন্ত্রহত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বে-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন মন্ত্রিেভা-বিঠগক 

উপস্থাপন। 

(৪) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা                । 

(৫)             য়                             । 

(৬      য়                                   । 

(৭           ও           য়                                                   । 

(৮) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

(৯) মিণালয়/ন্ত্রিভাে/অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/েংস্থাি পদ সৃন্ত্রষ্ট, ন্ত্রিলুন্ত্রপ্ত ইতযান্ত্রদ ন্ত্রিষয় েম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও পদ্ধন্ত্রত েংক্রান্ত 

পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটিি েভা। 

(১০) নতুন উপগ্লা ও র্ানা স্থাপন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা এিং ন্ত্রনকাি-এি ১১৬তম েভা অনুিান।  

(১১                                               । 

(১২) ব বাধীনতা পুিস্কাি েন্ত্রচি-েভা। 

(১৩) Open CRVS পাইল  শুরু কিাি ্ন্য প্রস্তুন্ত্রত গ্রহণ।  
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