
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয      ২০২১ ভাগয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগফদন 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ   

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগয নাভ: ভাচ য ২০২১      প্রন্ত্রতগফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ:  ৮      ২০২১ 

(১) প্রান্ত্রনক:  

ক. ১ কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাগজগে) 

ংস্থায স্তয নুগভান্ত্রদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ৪১৭ ২৭১ ১৪৬ 

ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংযুক্ত ন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ২,১৪৬ ৯৯৯ ১,১০০ 

মভাে ২,৫৬৩ ১,২৭০ ১,২৪৬ 

ক. ২ শূন্যগদয ন্ত্রফন্যা 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

ন্ত্রতন্ত্রযক্ত

ন্ত্রচফ/ 

তদূর্ধ্য 

দ 

মজরা 

কভ যকতযায 

দ (গমভন 

ন্ত্রিন্ত্র, এন্ত্র) 

ন্যান্য ১ভ 

মেন্ত্রণয দ 

২য় মেন্ত্রণয 

দ 

৩য় মেন্ত্রণয 

দ 

৪থ য মেন্ত্রণয 

দ 

মভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - ৩১ ৩৪ ৪৩ ৩৮ ১৪৬ 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - ৩৬৫ ৩৩৬ ২৪৪ ১৫৫ ১,১০০* 

মভাে - - ৩৯৬ ৩৭০ ২৮৭ ১৯৩ ১,২৪৬ 

* সুাযন্ত্রনউভাযান্ত্রয দ ব্যতীত। 

ক. ৩  তীফ গুরুত্বপূণ য (strategic) দ শূন্য থাকগর তায তান্ত্ররকা: প্রগমাজয নয়। 

ক. ৪ ন্ত্রনগয়াগ/গদান্নন্ত্রত প্রদান 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ ংস্থা প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ গদান্নন্ত্রত নতুন ন্ত্রনগয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

 কভ যকতযা কভ যচাযী মভাে কভ যকতযা কভ যচাযী মভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - - - - - - 

ক.৫ শূন্যদ পূযগণ ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায ফণ যনা: মনআ। 

খ. ১ ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (গদগ-ন্ত্রফগদগ)  

 ভিী প্রন্ত্রতভিী/উভিী ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভন্তব্য 

মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ মদগ ন্ত্রফগদগ 

ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন) - - - - ১ 
-  

 

- 
উন্নয়ন প্রকল্প ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

াফ যতয চট্টগ্রাগভ ভ্রভণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

 
খ.২ উগযাক্ত ভ্রভগণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদ যন প্রন্ত্রতগফদন দান্ত্রখগরয ংখ্যা: মনআ। 

(২) অআনশৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক: প্রগমাজয নয়।  

(৩) থ যননন্ত্রতক : প্রগমাজয নয়। 
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(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত: 

ক. উন্নয়ন প্রকগল্পয থ য ফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রান্ত প্রকগল্পয নাভ:  

প্রকগল্পয নাভ ফতযভান 

থ যফছগয 

এন্ত্রিন্ত্রগত ফযাদ্দ 

(গকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভা 

ম যন্ত ব্যগয়য 

ন্ত্রযভাণ(গকাটি 

োকায়) ও ফযাগদ্দয 

ন্ত্রফযীগত ব্যগয়য 

তকযা ায 

 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

নতুন প্রকল্প 

নুগভান্ত্রদত গয় 

থাকগর তাযতান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ 

ভিণারগয় 

এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ 

বায তান্ত্রযখ 

ভন্তব্য 

Technical Support for 

CRVS System 

Improvement in 

Bangladesh (3rd 

Phase)  

     -০.৫২  

DPA-০.৩৯ 

     -০.১৩ 

     -০.২২৮৫ 

 DPA-০.১৯৬১ 

      -০.০৩২৪ 

 (৪৩.৯৪%) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

খ.প্রকগল্পয ফস্থা ংক্রান্ত : 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

ভাপ্ত প্রকগল্পয তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ 

উগবাধনকৃত ভাপ্ত প্রকগল্পয 

তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ চরভান 

প্রকগল্পয কগম্পাগনন্ট ন্ত্রাগফ 

ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য ফকাঠাগভা 

 দু’ভাগয ভগে উগবাধন 

কযা গফ এভন ভাপ্ত 

প্রকগল্পয তান্ত্ররকা 

- - - - 

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক : প্রগমাজয নয়। 

(৬) প্রধান প্রধান মক্টয কগ যাগযনমূগয রাব/গরাকান: প্রগমাজয নয়। 

(৭) ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত 

ক.ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য 

ভিণারয়/ 

ংস্থায নাভ 

ন্ত্রিে 

অন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

োকায 

ন্ত্রযভাণ 

(রক্ষ 

োকায়) 

ব্রিন্ত্রে 

জফাগফয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

মজয ভন্তব্য 

 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগ 

 

৯  

 

০.২৩ 

 

- 

 

৪ 

 

৯  

৯                 ৭            

      ১              (        -

৭/২০০০)          ৪             

                । 

ন্ত্রফলুপ্ত 

ন্ত্রফবাগীয় 

উন্নয়ন মফাি য 

ও ন্ত্রফলুপ্ত 

উকূরীয় 

বীাঞ্চর 

উন্নয়ন মফাি য 

৪টি ১৫.৮৩ - - ৪টি 

                               

                            

           । 

দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 

৪টি ৬৮৬.৭৭ ৪ - ৪টি - 

মভাে ১৭টি ৭০২.৮৩ ৪ ৪ ১৭টি - 

খ. ন্ত্রিে ন্ত্রযগাগে য গুরুতয/ফড় যকগভয মকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/থ য অত্মাৎ, ন্ত্রনয়ভ ধযা গড় থাকগর ম-ফ মক গয 

তান্ত্ররকা: মনআ। 
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(৮) শৃঙ্খরা/ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা (ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)  

ভিণারয়/ 

ন্ত্রধদপ্তয/ 

ংস্থামূ 

 

 

পুন্ত্রিভূত 

মভাে ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরা 

(প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগয ১ তান্ত্রযগখ) 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন 

ভাগ শুরু 

ওয়া ভাভরায 

ংখ্যা 

প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাভরা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরায 

ংখ্যা 

ফতযভান 

থ যফছগয মভাে 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

 

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত

/ফযখাস্ত 

ন্যান্য 

দণ্ড 

ব্যান্ত্রত 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগ 

১ - - - ১ ১ ২ 

দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 

৯ - - - - ৯ ২২ 

মভাে ১০ - - - ১ ১০ ২৪ 

(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন 

ক. প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচ: 

ভিণারয়/ 

ংস্থা 

ক্রভ প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচয নাভ প্রন্ত্রক্ষগণয 

মভয়াদ 

উগযাগী ংস্থা/ এগজন্ত্রিয 

নাভ 

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

         

      
১। - - - - 

দুনীন্ত্রত 

দভন 

কন্ত্রভন 

২। 
সুান ন্ত্রফলয়ক বাচ্য যয়ার 

প্রন্ত্রক্ষণ 
৩১ ভাচ য ২০২১ দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন  ৬০    

খ. ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তগয মকান আন্-াউ প্রন্ত্রক্ষগণয অগয়াজন কযা গয় থাকগর তায ফণ যনা: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয কর 

কভ যকতযা-কভ যচাযীয জন্য ২০২০-২১ থ যফছগযয বযন্তযীণ প্রন্ত্রক্ষণ (ফছগয ৬০ ঘণ্টা) চরভান যগয়গছ। আগতাভগে ১০ গত ২০ 

মগ্রিভুক্ত কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয বযন্তযীণ প্রন্ত্রক্ষণ (ফছগয ৬০ ঘণ্টা) ম্পন্ন গয়গছ। 

গ.প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচগত কভ যকতযা/কভ যচাযীগদয ংগ্রণ ফা ভগনানয়গনয মক্ষগে ফড় যকগভয মকান ভস্যা থাকগর তায 

ফণ যনা: মনআ। 

ঘ.ভিণারগয় ন-যা-জফ মেন্ত্রনং (OJT)-এয ব্যফস্থা অগছ ন্ত্রক না; না থাকগর ন-যা-জফ মেন্ত্রনং অগয়াজন কযগত 

ফড় যকগভয মকান সুন্ত্রফধা অগছ ন্ত্রক না: প্রগমাজয নয়। 

ঙ.প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ প্রন্ত্রক্ষগণয জন্য ন্ত্রফগদ গভনকাযী কভ যকতযায ংখ্যা:    । 

(১০) উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ংকে:    । 

ক.প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ নতুন অআন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণীত গয় থাকগর তায তান্ত্ররকা:    । 

খ.প্রন্ত্রতগফদনাধীন ভাগ তীফ গুরুত্বপূণ য/উগেখগমাগ্য কাম যাফন্ত্রর: 

(১)       -       টি                                                                  

    ;                                      ; জাতীয় পুযস্কায ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বাচ্যযয়ার বা 

          -                                                      ৩                

        ।       -      ১০                  ।        ৬                 গয়গছ।  

(২) মজরা দগয মকায বফনান্ত্রদ ন্ত্রনভ যাণ ংক্রান্ত োস্কগপা য কন্ত্রভটিয ১৯৫তভ বা নুন্ত্রিত গয়গছ। 

(৩) ১৯৯৫                  -                                                            

     । 
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(৪)                                          ২                                    । 

                                         ৩                                             

                                              । ১৩                                     

                                                                        ।  

(৫)                                                                                         

                                                                                       

     । 

(৬)          ৭       ২০২১     ১৭                                                          

         ২০২১                                                                           

                          । 

(৭)                                                                                     

                                                          । 

(৮)  ড়                      ড়                                                            

                                                                                       

                                              । 

(৯)                                                                                    

                                                              । 

(১০) ২৫                  ২০২১                                    ২০২১                

                                                                                         

                       । 

(১১)                                                                                       

             -                । ২১      ২০২১                                         ।  

(১২)                                             ২০২১                                       

২৫                                ২৪                                  ।               

                     ৮৯                                                     ।         

                                                                          ।   

(১৩)                                                                               

                         । 

(১৪)                                      (     )                                      

      (     )-                                                                  । 

(১৫)                    ২৭৫      -২                                                    

                                                 । ৩৭১                                   

                                                               । 

(১৬)         -                                                                          

                                                                                       

                 । 

(১৭) ৩      ২০২১                                 ড়                                       

       Democratic Republic of Congo-                                                  

                    ।  

(১৮) ১১      ২০২১                                                                    

                                                                                  

                                                           ।  
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(১৯)                                                                                     

                    ৪      ২০২১                । 

(২০)         -                                                           ৬      ২০২১ 

                           ১৩      ২০২১                                । 

(২১)                                          -১৬                      ১৪                 

                                                                       -১৬         

                                            । 

(২২)                                             ১.১-১.৪   ১৬.৫-১৬.৬-   National Action 

Plan                                         । 

(২৩) ২      ২০২১                                  -                                       -   

                    । 

(২৪) ২১      ২০২১        ২০২০-২১                                                        

                    । 

(২৫) ৬      ২০২১        ৪                                                                      

                                                              ।  

গ.অগাভী (    -  ) দুআ ভাগ ম্পান্ত্রদতব্য তীফ গুরুত্বপূণ য কাগজয তান্ত্ররকা: 

(১) কগযানা                                            ;                                ; 

প্রান্ত্রনক উন্নয়ন ংক্রান্ত কন্ত্রভটিয বা; ভন্বয় ও ংস্কায আউন্ত্রনগেয ভন্বয় বা; ভন্বয় নুন্ত্রফবাগগয ভান্ত্রক 

ভন্বয় বা এফং ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ন্ত্রধদপ্তয/দপ্তয/ংস্থায দ সৃন্ত্রি, ন্ত্রফলুন্ত্রপ্ত আতযান্ত্রদ ন্ত্রফলয় ম্পন্ত্রকযত নীন্ত্রত ও দ্ধন্ত্রত 

ন্ত্রযফীক্ষণ কন্ত্রভটি বা বাচ্যযয়ান্ত্রর নুিান। 

(২) ভন্ত্রিবা-বফঠগক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূগয ফাস্তফায়ন-গ্রগন্ত্রত ম যাগরাচনায জন্য ১২টি অন্তঃভিণারয় বা নুিান। 

(৩) ভন্ত্রিবা-বফঠগক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূগয ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রত ম্পন্ত্রকযত বে-ভান্ত্রক প্রন্ত্রতগফদন (জানুয়ান্ত্রয-ভাচ য, ২০২১) 

ভন্ত্রিবা-বফঠগক উস্থান। 

(৪) ১৯৯৫                  -                                                              

    । 

(৫) চাযটি ভন্ত্রিবা-বফঠক নুিান। 

(৬)                                                                          । 

(৭)                                             । 

 

 

 

 

(মচৌধুযী মভায়াজ্জভ অভদ) 

       

মপান:  ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 

 

 


