
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে   

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০২১      প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:   ৯ মার্ চ ২০২১ 

(১)  প্রশােন্ত্রনক:  

ক. ১ কমযকতযা/কমযচািীগদি েংখ্যা (িাজস্ব িাগজগে) 

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৪১৬ ২৭০ ১৪৬ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রেে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ১,০০৫ ১,০৯৩ 

ফমাে ২,৫১৪ ১,২৭৫ ১,২৩৯ 

ক. ২ শূন্যপগদি ন্ত্রিন্যাে 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য 

পদ  

ফজিা 

কম যকতযাি  

পদ (গর্মন 

ন্ত্রিন্ত্রে, এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

ফেন্ত্রণি পদ 

২য় ফেন্ত্রণি 

পদ  

৩য় ফেন্ত্রণি 

পদ  

৪র্ য ফেন্ত্রণি 

পদ  

ফমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ৩১ ৩৪ ৪৩ ৩৮ ১৪৬ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৬৬ ৩৩৬ ২৩৯ ১৫২ ১,০৯৩* 

ফমাে - - ৩৯৭ ৩৭০ ২৮২ ১৯০ ১,২৩৯ 

* সুপািন্ত্রনউমািান্ত্রি পদ ব্যতীত। 

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

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত প্রদান 

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

 কম যকতযা কম যচািী ফমাে কম যকতযা কম যচািী ফমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - -  

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ৫ - ৫ - - - 

৫ জন সহকারি 

পরির্ালক হতে 

উপপরির্ালক পতে 

পতোন্নরে ফপতয়তেন। 

ক.৫ শূন্যপদ পূিগণ িড় িকগমি ফকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: ফনই। 

খ. ১ ভ্রমণ/পন্ত্রিদশযন (গদগশ-ন্ত্রিগদগশ)  

 মিী প্রন্ত্রতমিী/উপমিী মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য  

ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ ফদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশযন (ন্ত্রদন) - - - - ১ 
-  

উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশযন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

 
খ.২ উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশযন প্রন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগিি েংখ্যা: ফনই। 

(২ )  আ ইনশৃঙ্খ িা  ন্ত্রিষ য়ক : প্র গর্াজ য নয়।  

(৩ )  অ র্ যনন ন্ত্রত ক  : প্র গর্াজ য নয়।  
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(৪ )  উ ন্নয়ন প্রক ল্প ে ং ক্র ান্ত:  

ক. উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্য িিাদ্দ ও ব্যয় েংক্রান্ত প্রকগল্পি নাম:  

প্র ক গল্প ি  ন া ম  ি ত যম া ন 

অ র্ যি ছ গি  

এ ন্ত্রি ন্ত্রপগত  ি িাদ্দ  

(গক া টি  ে া কায় ) 

প্র ন্ত্রত গি দ নাধীন  ম া ে  

প র্ যন্ত  ব্য গয় ি  

প ন্ত্রি ম া ণ (গক া টি  

ে া ক া য় ) ও  ি িাগ দ্দ ি  

ন্ত্র ি প ি ী গত  ব্য গয় ি  

শ ত ক ি া হা ি  

 

প্র ন্ত্রত গি দ নাধীন  ম াগে  

ন তু ন  প্র ক ল্প  

অ নু গম া ন্ত্রদ ত  হগয়  

র্ া ক গি  ত া িত ান্ত্রিক া 

প্র ন্ত্রত গি দ নাধীন  

ম া গে  

ম িণ া ি গয়  

এ ন্ত্রি ন্ত্রপ ন্ত্র ি ন্ত্রভ উ  

েভ া ি  ত া ন্ত্রিখ  

ম ন্ত ব্য  

- - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 
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 

-  - - - 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক : প্রগর্াজয নয়। 

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

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক.অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য 

মিণািয়/ 

েংস্থাি নাম 

অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ 

োকায়) 

ব্রিন্ত্রশগে

জিাগি ি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্প

ন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

ফজি মন্তব্য  

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

 

১৩টি 

 

০.২৩ 

 

- 

 

৪ 

 

৯টি  

৯টি অরিট আপরিি মতে ৭টি অরিট আপরি 

সংক্রান্ত ১টি মামলা িতয়তে (মামলা নং-

৭/২০০০) যা ঢাকাি ৪র্চ সহকািী জজ আোলতে 

রির্ািাধীন। 

ন্ত্রিলুপ্ত 

ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন ফিাি য 

ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন ফিাি য 

৪ ১৫.৮৩ - - ৪টি 
রিলুপ্ত ঢাকা রিভাগীয় উন্নয়ন ফিাতি চি অরনষ্পন্ন 

আপরিসমূহ রনষ্পরিি কায চক্রম র্লমান িতয়তে। 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

০৪টি ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ৪টি - 

ফমাে ২১টি ৭০২.৮৩ ৪ ৪ ১৫টি - 

খ. অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি ফকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি ফে-েি ফকগেি 

তান্ত্রিকা: ফনই। 
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(৮) শৃঙ্খিা/ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েংখ্যা)  

মিণািয়/ 

অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূহ 

 

 

পুন্ত্রিভূত 

ফমাে ন্ত্রিভােীয় 

মামিা 

(প্র ন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা 

অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি 

েংখ্যা 

িতযমান 

অর্ যিছগি ফমাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত

/িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড  

অব্যাহন্ত্রত 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

২ - -  -  ১ ১ ২  

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

৯ -  -  ২ - ৭ ২২ 

ফমাে ১১ - - ২ ১ ৮ ২৪ 

* প্রশ াে ন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি /প্রশ ােন্ত্রনক আ ন্ত্রপ গিে ট্রাইব্য যন াগি  চ িম ান ম ামি াি ে কি নন্ত্রর্ আ ইন -১ অ ন্ত্রধশ াখায় স্থ ানান্তি  কিা  হগয়গছ। 

(৯)  মানিেম্পদ উন্নয়ন  

ক. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কমযসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/ 

েংস্থা 

ক্র ম প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি 

ফময়াদ 

উ গযােী েংস্থা/  এগজন্ত্রিি 

নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

মরিপরিষে 

রিভাগ 

১। 

‘Development 

Planning and 

Project 

Management (54th 
Batch)’শীষচক প্ররশক্ষতে 

অংশগ্রহণ 

১৭ জানুয়ারি - ৪ ফেব্রুয়ারি 

২০২১ 

জােীয় পরিকল্পনা ও 

উন্নয়ন একাতিরম 
১ জন 

২। 

‘Legislative Process 

and Technique’  
শীষচক প্ররশক্ষতে 

অংশগ্রহণ 

 

৭-১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 
ফলরজসতলটিভ ও সংসে 

রিষয়ক রিভাগ 
১ জন 

দুনীন্ত্রত  

দমন 

কন্ত্রমশন 

৩। 
আইন ও ন্ত্রিধানািন্ত্রি 

েংক্রান্ত ফমৌন্ত্রিক প্রন্ত্রশক্ষণ 
৭-১৮ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০২১ দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১৫ জন 

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

কম যকতযা-কম যচািীি জন্য ২০২০-২১ অর্যিছগিি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ (িছগি ৬০ ঘণ্টা) চিমান িগয়গছ। ইগতামগে ১০ হগত ২০ 

ফগ্রিভুক্ত কম যকতযা/কম যচািীগদি অভযন্তিীণ প্রন্ত্রশক্ষণ (িছগি ৬০ ঘণ্টা) েম্পন্ন হগয়গছ। 

ে.প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনানয়গনি ফক্ষগে িড় িকগমি ফকান েমস্যা র্াকগি তাি 

িণ যনা: ফনই। 

ঘ.মিণািগয় অন-যা-জি ফট্রন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন-যা-জি ফট্রন্ত্রনং আগ য়াজন ক িগত 

িড় িকগমি ফকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: প্রগর্াজয নয়। 

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

(১০) উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েংকে: ফনই। 

ক.প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে নতুন আইন, ন্ত্রিন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত হগয় র্াকগি তাি তান্ত্রিকা : ফনই। 
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খ.প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে অতীি গুরুত্বপূণ য/উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি: 

(১) মরিসভা-বিঠক দুইটি; প্রশাসরনক উন্নয়ন সংক্রান্ত সরর্ি করমটিি দুইটি; সিকারি ক্রয় সংক্রান্ত মরিসভা করমটিি 

রেনটি; অর্চননরেক রিষয় সংক্রান্ত মরিসভা করমটিি দুইটি এিং মরিসভা-বিঠতক গৃহীে রসদ্ধান্তসমূতহি িাস্তিায়ন 

অগ্রগরে পয চাতলার্না সম্পরকচে ১৮টি আন্তঃমিোলয় সভা অনুরিে হয়। মরিসভা-বিঠতক ১৬টি রসদ্ধান্ত গৃহীে হতয়তে। 

এি মতে ৫টি রসদ্ধান্ত িাস্তিারয়ে হগয়গছ। 

(২) সমিপুস্ততকি ১৫ জন অরভিক্ষতকি রনকট ফর্তক প্রাপ্ত প্রেযয়নপত্র সংিক্ষে কিা হতে। 

(৩) ফজিা েদগি ফকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনমযাণ েংক্রান্ত োস্কগোে য কন্ত্রমটিি ১৯৪তম েভা অনুন্ত্রিত হগয়গছ। 

(৪)  ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ োরিতে সামারজক রনিাপিা কমচসূরর্ সংক্রান্ত ফকন্দ্রীয় ব্যিস্থাপনা করমটিি (CMC) র্তুে চশ 

সভা অনুরিে হয়। 

(৫) Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972-এি Article 5-এ প্রেি ক্ষমোিতল 

সিকাি People’s Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972-এি অরধকেি সংতশাধন কতি এ সংক্রান্ত ১১ 

ফেব্রুয়ারি ২০২১ োরিতেি [এসআিও নং: ৩৮-আইন/২০২১] িাংলাতেশ ফগতজতট প্রকারশে হয়। 

(৬) ২৮ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০২১ তান্ত্রিগখ অন্ত্রভগর্াে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি হাি বৃন্ত্রি এিং অন্ত্রভগর্াে গ্রহণ ও ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি ন্ত্রিষগয় কার্ যক্রম গ্রহণ 

ও হািনাোদ তথ্যান্ত্রদ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগে ফপ্রিগণি জন্য ১৪টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি পে ফপ্রিণ কিা হগয়গছ। 

(৭) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি উগযাগে মাঠ পর্ যাগয়ি েিকান্ত্রি অন্ত্রেেেমূগহি প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধি েমন্বগয় ১-৪ ফেব্রুয়ান্ত্রি ২০২১ 

ফময়াগদ অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থাপনা ও অন্ত্রভগর্াে প্রন্ত্রতকাি ব্যিস্থাপনা েেেওয়যাি  (www.grs.gov.bd) েংক্রান্ত 

প্রন্ত্রশক্ষণ কমযশািা আগয়াজন কিা হয়। 

(৮) ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ োরিতে মরিপরিষে রিভাগ কর্তচক িাস্তিায়নাধীন P4D প্রকগল্পি আওতায় The second 

Project Steering Committee (PSC)-এি েভা আগয়াজন কিা হয়। 

(৯) ২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ োরিতে ২০১৯-২০ অর্চিেতিি জােীয় শুদ্ধার্াি ফকৌশল কমচ-পরিকল্পনা ও পরিিীক্ষে কাঠাতমাি 

মূল্যায়ন প্ররেতিেন অনুযায়ী সারি চক মূল্যায়ন সংক্রান্ত আধাসিকারি পত্রসমূহ রিরভন্ন মিোলয়/রিভাতগ ফপ্রিে কিা 

হতয়তে। 

(১০) ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ োরিতে ‘জােীয় শুদ্ধার্াি ফকৌশল সহায়ো প্রকল্প, ফেজ-২’ শীষ চক প্রকতল্পি Project 

Steering Committee (PSC)-এি প্রর্ম সভা করমটিি সভাপরে ও মরিপরিষে সরর্ি মতহােতয়ি সভাপরেতে 

অনুরিে হতয়তে। 

(১১) উন্নয়ন সহতযাগীতেি সাতর্ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ োরিতে এিং সিকারি, ফিসিকারি ও রিতেশী ব্যাংকসমূতহি 

প্রধানতেি অংশগ্রহতে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ োরিতে ৪র্ চ রশল্প রিপ্লতিি র্যাতলঞ্জ ফমাকাতিলায় কিেীয় রনধ চািে রিষয়ক 

সভা অনুরিে হতয়তে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ োরিতে অনলাইন-রিতপাট চ ম্যাতনজতমন্ট রসতেম-এি UAT কমচশালা 

অনুরিে হতয়তে। 

(১২) ১৩টি মিোলয়/রিভাতগি ২০২০-২১ অর্চিেতিি এরপএ’ি অধ চ-িারষ চক মূল্যায়ন পয চাতলার্না এিং িারষ চক 

মূল্যায়তনি সময় প্রতযাজয প্রমােকসমূতহি োরলকা রিষয়ক প্ররশক্ষে অনুরিে হয়। 

(১৩) ২০২০-২১ অর্চিেতিি িারষ চক কমচসম্পােন চুরি (এরপএ)’ি েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়েমূগহি অধ চ-িারষ চক অজচন 

পয চাতলার্নাপূি চক প্ররেতিেন প্রস্তুে কিা হতয়তে। 

(১৪) ইউতিাপীয় ইউরনয়ন কর্তচক Multi-Annual Indicative Programme (MIP)-এি উপি মরিপরিষে 

রিভাতগি মোমে অর্চননরেক সম্পকচ রিভাতগ ফপ্রিে কিা হতয়তে। 

(১৫) মরিপরিষে রিভাতগ োরেলকৃে অরভতযাগসমূতহি মতে ১টি অরভতযাগ রনষ্পরি কতি নরর্জাে কিা হতয়তে। 

জনপ্রশাসন মিোলয় ফর্তক প্রাপ্ত অরভতযাগসমূতহি মতে ৬টি অরভতযাগ রনষ্পরি কতি পিিেী প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা 

গ্রহতেি জন্য জনপ্রশাসন মিোলতয় পত্র ফপ্রিে কিা হতয়তে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাতস ফমাট ৭টি অরভতযাগ রনষ্পরি কিা 

হতয়তে। 

(১৬) রিভাগীয় করমশনাি ও ফমতরাপরলটন পুরলশ করমশনািগতেি রনকট ফর্তক প্রাপ্ত জানুয়ারি রিেীয় ও ফেব্রুয়ারি 

প্রর্ম পতক্ষি পারক্ষক ফগাপনীয় প্ররেতিেতনি রভরিতে প্রস্তুেকৃে দু’টি সািসংতক্ষপ মাননীয় প্রধানমিী সমীতপ উপস্থাপন 

কিা হতয়তে। 

http://www.grs.gov.bd/


 5 

(১৭) ফজলা প্রশাসকগতেি অগ্রারধকািরভরিক কমচপরিকল্পনা বত্রমারসক (অতটািি-রিতসম্বি, ২০২০) প্ররেতিেন 

পয চাতলার্নাপূি চক মোমে সকল ফজলা প্রশাসকগেতক অিরহেকিে কিা হয়। 

(১৮) ২৬ মার্ চ ২০২১ মহান স্বাধীনো ও জােীয় রেিস উদ যাপন উপলতক্ষয জােীয় স্মৃরেতসৌতধ মহামান্য িাষ্ট্রপরে ও 

মাননীয় প্রধানমিী কর্তচক পুষ্পস্তিক অপচতে যর্াযর্ ব্যিস্থা গ্রহতেি জন্য রিভাগীয় করমশনাি ও ফজলাপ্রশাসক ঢাকা 

িিািি পত্র ফপ্রিে কিা হয়। 

(১৯) ফসর্ ফমৌসুতম রনিিরেন্ন রিদুযৎ সিিিাহ রনরিেকিতেি জন্য সকল ফজলা প্রশাসক িিািি পত্র ফপ্রিে কিা হয়। 

(২০) ১৭ মার্ চ জারেি রপো িঙ্গিন্ধু ফশে মুরজবুি িহমাতনি জন্মিারষ চকী ও জােীয় রশশু রেিস, ২০২১ 

 উদ যাপতনি জন্য সকল ফজলাপ্রশাসক ও উপতজলা রনি চাহী অরেসাি িিািি পত্র ফপ্রিে কিা হয়। 

(২১) দুনীরে েমন করমশন হতে প্রাপ্ত প্ররেতিেন অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি ২০২১ মাতস সিকারি কমচকেচা/কমচর্ািীতেি 

মামলায় ১৫ জতনি রিরুতদ্ধ অরভতযাগপত্র োরেল এিং ১০ জতনি রিরুতদ্ধ এজাহাি োতয়ি কিা হতয়তে। ৬৮ জতনি 

রিষতয় অনুসন্ধাতন নরর্ভুরিি মােতম রনষ্পরি কিা হয়।  

(২২) পুরলশ সুপাি, রেনাজপুি কর্তচক কািা রিরধ’ি লংঘন এিং এেরেয়াি িরহ চভূেভাতি রেনাজপুি ফজলা কািাগাতিি 

অভযন্তিীে ব্যিস্থাপনায় হস্ততক্ষতপি রিষতয় েেন্তপূি চক প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহতেি জন্য রসরনয়ি সরর্ি, সুিক্ষা ফসিা 

রিভাগ িিািি পত্র ফপ্রিে কিা হয়। 

(২৩) অশ্লীল অনুিান সম্প্রর্াি ও অনিধ ফকিল ফনটওয়াকচ ব্যিসা পরির্ালনাকািী ব্যরি/প্ররেিাতনি রিরুতদ্ধ প্রতয়াজনীয় 

ব্যিস্থা গ্রহতেি জন্য সকল ফজলা প্রশাসক িিািি পত্র ফপ্রিে কিা হয়। 

(২৪) ফেশব্যাপী েরিতয় রেটিতয় র্াকা িা িসরে স্থাপন কিা অনিধ অনুপ্রতিশকািী রময়ানমাি নাগরিকতেি (তিারহঙ্গা) 

সনািকিতে ফজলা ও উপতজলা পয চাতয় রনয়রমে সভা আহিাতনি প্রতয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহতেি জন্য সকল ফজলা প্রশাসক 

এিং সকল উপতজলা রনি চাহী অরেসাি িিািি পত্র ফপ্রিে কিা হয়। 

 

ে.আোমী (মার্ চ -এরপ্রল) দুই মাগে েম্পান্ত্রদতব্য অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা: 

(১) প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত কন্ত্রমটিি েভা; জােীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত মরিসভা করমটিি সভা; েমন্বয় ও েংস্কাি 

ইউন্ত্রনগেি েমন্বয় েভা; েমন্বয় অনুন্ত্রিভাগেি মান্ত্রেক েমন্বয় েভা এিং মিণািয়/ ন্ত্রিভাে/অন্ত্রধদপ্তি/দপ্তি/েংস্থাি পদ 

সৃন্ত্রষ্ট, ন্ত্রিলুন্ত্রপ্ত ইতযান্ত্রদ ন্ত্রিষয় েম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও পিন্ত্রত পন্ত্রিিীক্ষণ কন্ত্রমটি েভা অনুিান। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেিান্তেমূগহি িাস্তিায়ন-অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি জন্য আোমী দুই মাগে ১২টি 

আন্তঃমিণািয় েভা অনুিান। 

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেিান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বে-মান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (জানুয়ান্ত্রি-মাচ য 

২০২১) মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন। 

(৪) আোমী দুই মাগে আেটি মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুিান। 

(৫) জারেি রপো িঙ্গিন্ধু ফশে মুরজবুি িহমাতনি ফময়াতে গৃহীে পরিকল্পনাসমূহ এিং অন্যান্য গুরুেপূে চ নরর্পত্র 

জােীয় আকচাইভতস স্থায়ীভাতি সংিক্ষে। 

(৬) স্বাধীনতা পুিস্কাি েংক্রান্ত কার্ যক্রম গ্রহণ। 

(৭) আন্তজচারেক ও আঞ্চরলক সংস্থায় িাংলাতেশ কর্তচক র্াঁো প্রোন সংক্রান্ত সরর্ি করমটিি সভা অনুিান। 

(৮) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি-এি েভাপন্ত্রতগত্ব নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

 

 

 

(গচৌধুিী ফমায়াজ্জম আহমদ) 

উপসরর্ি 

ফোন:  ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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