
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি জুন ২০২১ মাগেি কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে   

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে: জুন ২০২১      প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ:  ১১ জুিাই ২০২১ 

(১) প্রশােন্ত্রনক:  

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

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ৪১৭ ২৭২ ১৪৫ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ২,০৯৮ ৯৮৮ ১,১১০ 

মমাে ২,৫১৫ ১,২৬০ ১,২৫৫ 

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 - - ৩১ ৩১ ৪৪ ৩৯ ১৪৫ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৩৬৬ ৩৩৬ ২৫১ ১৫৭ ১,১১০* 

মমাে - - ৩৯৭ ৩৬৭ ২৯৫ ১৯৬ ১,২৫৫ 

* 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 মমাে কম যকতযা কম যচািী মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - - - - - - 

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 মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

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

 

- উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 

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

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

(২) আইনশৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক: প্রগর্াজয নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক : প্রগর্াজয নয়। 
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(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েং্ান্ত: 

ক. উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েং্ান্ত 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 তািতান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে 

মিণািগয় 

এন্ত্রিন্ত্রপ ন্ত্রিন্ত্রভউ 

েভাি তান্ত্রিখ 

মন্তব্য 

Technical Support for 

CRVS System 

Improvement in 

Bangladesh (3rd 

Phase)  

ম োট -০.৫২  

DPA-০.৩৯ 

জিওজি-০.১৩ 

মমাে-০.২৭৫১ 

 DPA-০.২৪২৭ 

 ন্ত্রজওন্ত্রি-০.০৩২৪ 

 (৫২.৯১%) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

খ.প্রকগল্পি অিস্থা েং্ান্ত : 

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 মেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/গিাকোন: প্রগর্াজয নয়। 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 

ক.অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েং্ান্ত তথ্য 

মিণািয়/ 

েংস্থাি নাম 

অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ 

োকায়) 

ব্রিন্ত্রশে 

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

মজি মন্তব্য 

 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

 

৯টি 

 

০.২৩ 

 

- 

 

- 

 

৯টি 

৯টি অজিট আপজির  ধ্যে ৭টি অজিট আপজি 

সংক্রোন্ত ১টি  ো লো রধ্যেধ্যে ( ো লো নং-৭/২০০০) 

যো ঢোকোর ৪র্ থ সহকোরী িি আদোলধ্যে 

জিচোরোধীন। 

ন্ত্রিলুপ্ত 

ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য ও 

ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় 

বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

৪টি ১৫.৮৩ - - ৪টি 

অজিট অজধদপ্তর কর্তথক িোজরকৃে চূড়োন্ত জনষ্পজি 

পধ্যের আধ্যলোধ্যক জিলুপ্ত সকল জিভোগীে (ঢোকো, 

চট্টগ্রো ,  রোিশোহী, খুলনো ও দ্বীপোঞ্চল উন্নেন 

মিোধ্যি থর) উন্নেন মিোধ্যি থর শুধু আদোলধ্যে চল োন 

 ো লো/সোটিজিধ্যকট  ো লো ব্যেীে সকল অজিট 

আপজি জনষ্পজি করো হধ্যেধ্যে। 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

৪টি ৬৮৬.৭৭ ৪ - ৪টি - 

মমাে ১৭টি ৭০২.৮৩ ৪ - ১৭টি - 

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

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

মিণািয়/ 

অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূহ 

 

 

পুন্ত্রিভূত 

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 

 

চাকন্ত্রিচ্যযত/ 

িিখাস্ত 

অন্যান্য 

দণ্ড 

অব্যাহন্ত্রত 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

১ - - ১ - - ৩ 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

৯ - - - - ৯ ২২ 

মমাে ১০ - - ১ - ৯ ২৫ 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন 

ক. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/েংস্থা প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ প্রন্ত্রশক্ষগণি মময়াদ উগযােী েংস্থা/ এগজন্ত্রি  অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

 জিপজরষদ জিভোগ 
- - - - 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - -  - 

খ. মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে প্রন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগি তাি িণ যনা:  জিপজরষদ জিভোধ্যগর মগ্রি ৯ 

এিং েদূর্ধ্থ মগ্রিভুক্ত ৮০িন ক থকেথোর ২০২০-২১ অর্ থিেধ্যরর অভযন্তরীণ প্রজশক্ষণ (িোৎসজরক ৬০ ঘণ্টো)  ইধ্যেো ধ্যে সম্পন্ন হধ্যেধ্যে। 

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

িণ যনা: মনই। 

ঘ.মিণািগয় অন-যা-জি মেন্ত্রনং (OJT)-এি ব্যিস্থা আগছ ন্ত্রক না; না র্াকগি অন-যা-জি মেন্ত্রনং আগয়াজন কিগত 

িড় িকগমি মকান অসুন্ত্রিধা আগছ ন্ত্রক না: প্রগর্াজয নয়। 

ঙ.প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা: মকান কম যকতযা ন্ত্রিগদশ ভ্রমণ কগিনন্ত্রন। 

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

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

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

(১)  জিসভো-বিঠক ন্ত্রতনটি; সরকোজর ক্রে সংক্রোন্ত  জিসভো কজ টির ন্ত্রতনটি; অর্ থননজেক জিষে সংক্রোন্ত  জিসভো 

কজ টির একটি; মজিা েদগি মকাি ভিনান্ত্রদ ন্ত্রনম যাণ েং্ান্ত োস্কগিাে য কন্ত্রমটিি ১৯৬তম সভো এিং প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন 

েং্ান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুজিে হধ্যেধ্যে।  জিসভো-বিঠধ্যক ২০টি জসদ্ধোন্ত গৃহীে হধ্যেধ্যে। এর  ধ্যে ১৫টি জসদ্ধোন্ত 

িোস্তিোজেে হগয়গছ। প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে ৮টি আন্তঃমিণািয় েভা অনুন্ত্রিত হগয়গছ। 

(২) প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে ১৩টি মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি অোগদশেমূহ ন্ত্রনগয় ৬ জুন মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি 

েভাপন্ত্রতগত্ব একটি েভা অনুন্ত্রিত হগয়গছ। 

(৩) খ্যোজে োন কজি ও সোজহজেযক িনোি হোিীবুল্লোহ জসরোিী-এর মৃত্যযধ্যে গভীর মশোক ও দুঃখ প্রকোশ, োঁর জিধ্যদহী 

আত্মোর  োগধ্যিরোে কো নো এিং মশোকসন্তপ্ত পজরিোধ্যরর সদস্যধ্যদর প্রজে গভীর স ধ্যিদনো িোজনধ্যে  জিসভো-বিঠধ্যক 

গৃহীে মশোক প্রস্তোি ৭ জুন ২০২১ েোজরধ্যখ িোংলোধ্যদশ মগধ্যিধ্যট প্রকোজশে হে। 
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(৪) স্বোস্থ্য ও পজরিোর কল্যোণ  িণোলধ্যের  িী িনোি িোজহদ  োধ্যলধ্যকর  োেো মিগ  মিৌজিেো  োধ্যলক-এর মৃত্যযধ্যে 

গভীর মশোক প্রকোশ, োঁর জিধ্যদহী আত্মোর  োগধ্যিরোে কো নো এিং মশোকসন্তপ্ত পজরিোধ্যরর সদস্যধ্যদর প্রজে স ধ্যিদনো 

িোজনধ্যে  জিসভো-বিঠধ্যক গৃহীে মশোকপ্রস্তোি ৭ জুন ২০২১ েোজরধ্যখ িোংলোধ্যদশ মগধ্যিধ্যট প্রকোজশে হে। 

(৫) প্রজেধ্যিদনোধীন মাগে প্রাপ্ত ১৫টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় তদন্তপূি যক প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মজিা প্রশােক ও 

ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি িিািি পে মপ্রিণ কিা হগয়গছ। 

(৬) িনপ্রশোসন  িণোলে মর্ধ্যক প্রোপ্ত অজভধ্যযোগসমূধ্যহর  ধ্যে একটি অজভধ্যযোগ প্র োজণে হওেোে জিভোগীে ব্যিস্থ্ো 

গ্রহধ্যণর িন্য িনপ্রশোসন  িণোলেধ্যক অনুধ্যরোধ করো হধ্যেধ্যে এিং ২১টি অজভধ্যযোগ প্র োজণে নো হওেোে নজর্িোেপূি থক 

জনষ্পজি কধ্যর পরিেী প্রধ্যেোিনীে ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য িনপ্রশোসন  িণোলে িরোির পে মপ্ররণ করো হে।  

প্রজেধ্যিদনোধীন মাগে ম োট ২২টি অজভধ্যযোগ জনষ্পজি করো হধ্যেধ্যে। 

(৭) তদন্তাধীন ২২টি অন্ত্রভগর্াগেি ন্ত্রিষগয় তদন্ত প্রন্ত্রতগিদন মপ্রিগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মজিা প্রশােক ও ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি 

িিািি তান্ত্রেদপে মদয়া হগয়গছ। 

(৮) জিভোগীে কজ শনোর ও ম ধ্যরোপজলটন পুজলশ কজ শনোরগধ্যণর জনকট মর্ধ্যক প্রোপ্ত ম  জদ্বেীে ও জুন   প্রর্  পধ্যক্ষর 

পোজক্ষক মগোপনীে প্রজেধ্যিদধ্যনর জভজিধ্যে প্রস্তুেকৃে দ’টি সোরসংধ্যক্ষপ  োননীে প্রধোন িী স ীধ্যপ উপস্থ্োপন করো হে। 

(৯) িঙ্গ োেো মিগ  িজিলোত্যন মনেো মুজিি পদক-২০২১-এর আধ্যিদন মপ্ররধ্যণর স ে িজধ থে করোর জিষধ্যে যর্োযর্ 

ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য সকল মিলো প্রশোসক িরোির পে মপ্ররণ করো হে। 

(১০) চাঁদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকধ্যের ঝুঁজকপূণ থ/ক্ষজেগ্রস্ত অংশ ম রো ধ্যের িন্য জিধ্যশষ িরোদ্দ প্রদোধ্যনর জিষধ্যে পোজন 

সম্পদ  িণোলে িরোির পে মপ্ররণ করো হে। 

(১১)  পজিে ঈদল আিহো উপলধ্যক্ষয মকোরিোজনর পশুর হোট ও পশু মকোরিোজনকোধ্যল স্বোস্থ্যজিজধ ম ধ্যন চলোর লধ্যক্ষয স্বোস্থ্য 

মসিো জিভোগ কর্তথক প্রস্তুেকৃে জনধ্যদ থজশকো/গোইিলোইন অনুযোেী যর্োযর্ ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য সকল মিলো প্রশোসক 

িরোির পে মপ্ররণ করো হে। 

(১২)   শোিোজহে মরোগ প্রজেধ্যরোধ্যধ নি  আন্তুঃ িণোলে সভোর গৃহীে জসদ্ধোধ্যন্তর আধ্যলোধ্যক যর্োযর্ ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য 

সকল মিলো প্রশোসক িরোির পে মপ্ররণ করো হে। 

(১৩) স োিধ্যসিো অজধদপ্তধ্যরর আওেোধীন জশশু সদন/জশশু পজরিোর/জশশু উন্নেন মকধ্যের কোয থক্র  সুিুভোধ্যি ব্যিস্থ্োপনো 

ও েদোরজক জিষধ্যে যর্োযর্ ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য সকল মিলো প্রশোসক এিং উপধ্যিলো জনি থোহী অজিসোর িরোির পে 

মপ্ররণ করো হে। 

(১৪)   িঙ্গ োেো মিগ  িজিলোত্যন মনেো মুজিি-এঁর ৯১ে  িন্মিোজষ থকী উদ যোপধ্যন প্রধ্যেোিনীে ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য 

সকল মিলো প্রশোসক ও উপধ্যিলো জনি থোহী অজিসোর িরোির পে মপ্ররণ করো হে। 

(১৫)  মভোলো মিলোর  নপুরো উপধ্যিলোে িোেীে জগ্রধ্যির জিদযৎ সরিরোহ এিং চল োন মসৌর জিদযৎ প্রকধ্যের জিদযৎ মূল্য 

হ্রোস করোর জিষধ্যে যর্োযর্ ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য জিদযৎ জিভোগ িরোির পে মপ্ররণ করো হে। 

(১৬) কধ্যরোনোর জিস্তোর মরোধকধ্যে সোজি থক কোয থোিজল/ চলোচধ্যল জিজধ-জনধ্যষধ্যধর আধ্যরোপ ও এর স েসী ো বৃজদ্ধ সংক্রোন্ত 

পজরপে িোজর করো হে। কধ্যরোনোর জিস্তোর মরোধকধ্যে খুলনো, রোিশোহী, রংপুর, ও ঢোকো জিভোধ্যগর সধ্যঙ্গ জভজিও 

কনিোধ্যরধ্যের আধ্যেোিন করো হধ্যেধ্যে।  

(১৭) দনীজে দ ন কজ শন হধ্যে প্রোপ্ত প্রজেধ্যিদন অনুযোেী জুন ২০২১  োধ্যস সরকোজর ক থকেথো/ক থচোরীধ্যদর  ো লোে ১০ 

িধ্যনর জিরুধ্যদ্ধ অজভধ্যযোগপে দোজখল এিং ৫ িধ্যনর জিরুধ্যদ্ধ এিআরটি দোজখল করো হধ্যেধ্যে। এেোড়ো, ৭ িধ্যনর জিরুধ্যদ্ধ 

এিোহোর/ ো লো দোধ্যের এিং ৮৬ িধ্যনর জিষধ্যে অনুসন্ধোধ্যন নজর্ভুজক্তর  োেধ্য  জনষ্পজি করো হধ্যেধ্যে।  

(১৮) জিজভন্ন আইধ্যন ১০ িন ক থকেথোধ্যক জনি থোহী ম্যোজিধ্যেট-এর ক্ষ েো এিং ম োিোইল মকোট থ পজরচোলনোর 

ক্ষ েো/ধ্যিপুটি কজ শনোধ্যরর ক্ষ েো অপ থণ করো হধ্যেধ্যে। 
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(১৯) উপধ্যিলো জনি থোচন অজিসোর, পলোশ, নরজসংদী ও জরটোজন থং অজিসোর গিোজরেো ও িোংগো ইউজনেন পজরষদ সোধোরণ 

জনি থোচন ২০২১-এর জিরুধ্যদ্ধ প্রশোসজনক ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য সজচি, িোংলোধ্যদশ জনি থোচন কজ শন সজচিোলে িরোির পে 

মপ্ররণ করো হধ্যেধ্যে। 

(২০) জনম্নধ্যিেনভুক্ত ক থচোরীধ্যদর িীিন-িীজিকো জনি থোধ্যহর লধ্যক্ষয ৫০ শেোংশ  হোঘ থ ভোেো প্রদোধ্যনর দোজিনো ো সংক্রোন্ত 

স্মোরকজলজপ জসজনের সজচি, িনপ্রশোসন  িণোলে িরোির প্রদোন করো হধ্যেধ্যে। 

(২১) ‘পধ্যড় আধ্যে িীিন রক্ষোকোরী সো গ্রী’ জশধ্যরোনোধ্য  ১৩ এজপ্রল ২০২১ েোজরধ্যখ প্রর্  আধ্যলো পজেকোে প্রকোজশে 

প্রজেধ্যিদধ্যনর জিষধ্যে সি থধ্যশষ জক ব্যিস্থ্ো গ্রহণ করো হধ্যেধ্যে েো রুত ে িোনোধ্যনোর িন্য সজচি, স্বোস্থ্য মসিো জিভোগ িরোির 

পে মপ্ররণ করো হে। 

(২২) িোেীে  োনিোজধকোর কজ শধ্যনর আধ্যদশনো ো ‘Suomoto অজভধ্যযোগ নম্বর-ঢো. ১৭/২১’ সংক্রোন্ত জিষধ্যে 

প্রধ্যেোিনীে ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য সকল মিলো প্রশোসক ও  উপধ্যিলো জনি থোহী অজিসোর িরোির পে মপ্ররণ করো হে। 

(২৩) িোেীে নদী রক্ষো কজ শধ্যনর িোজষ থক প্রজেধ্যিদন, ২০১৯ এ প্রদি জসদ্ধোন্ত/সুপোজরশ/জনধ্যদ থশনোর িোস্তিোেন অগ্রগজে 

প্রজেধ্যিদনসহ োঁর মিলোর নদ-নদীর অনিধ দখলদোরধ্যদর হোলনোগোদ েোজলকো, েোজলকোভুক্ত অনিধ দখলদোরধ্যদর উধ্যেদ 

কোয থক্রধ্য র অগ্রগজে প্রজেধ্যিদন িরুজর জভজিধ্যে কজ শধ্যন মপ্ররণপূি থক  জিপজরষদ জিভোগধ্যক অিজহে করোর িন্য সকল 

মিলো প্রশোসক ও আহ্বোেক, মিলো নদী রক্ষো কজ টি িরোির পে মপ্ররণ করো হে। 

(২৪) ‘জসজিধ্যকধ্যটর কোরসোজি, প্রোজন্তক োঁজেধ্যদর শুল্কমুক্ত কাঁচো োল হজরলুট’ জশধ্যরোনোধ্য  প্রকোজশে প্রজেধ্যিদধ্যনর জিষধ্যে 

প্রধ্যেোিনীে ব্যিস্থ্ো গ্রহধ্যণর িন্য সজচি, িস্ত্র ও পোট  িণোলে িরোির পে মপ্ররণ করো হে।   

(২৫) প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে জিজভন্ন  িণোলে/জিভোগসমূধ্যহ সোধ্যর্ ‘সো োজিক জনরোপিো ক থসূজচ মকেীে ব্যিস্থ্োপনো 

কজ টি (জসএ জস)-এর ১৫ে ’; ‘ োনি উন্নেন ও সো োজিক ক্ষ েোেন ক্লোস্টোর’; ‘সো োজিক জনরোপিো সংক্রোন্ত মিোকোল 

পধ্যেন্ট’ এিং ‘এনজিওসমূধ্যহর সধ্যঙ্গ েোধ্যদর সো োজিক জনরোপিো কোয থক্র  সম্পধ্যকথ’ সভো অনুজিে হে।  

(২৬)  ১৯৯৫ সোধ্যল অনুজিে  জিসভো-বিঠধ্যকর কোয থজিিরণী, জিজ্ঞজপ্ত এিং সোরসংধ্যক্ষধ্যপর সকল খণ্ড িোেীে 

আরকোইভধ্যস হস্তোন্তধ্যরর িন্য প্রস্তুে করো হধ্যেধ্যে। 

(২৭) হোলনোগোদকৃে War Book চূড়োন্তকরণ সংক্রোন্ত আন্তুঃ িণোলে সভো অনুজিে হধ্যেধ্যে। 

ে.আোমী (জুিাই-আেস্ট) দুই মাগে েম্পান্ত্রদতব্য অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রিকা: 

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক; সরকোজর ক্রে সংক্রোন্ত  জিসভো কজ টি; অর্ থননজেক জিষে সংক্রোন্ত  জিসভো কজ টি এিং 

প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েং্ান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুিান। 

(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি জন্য ১২টি আন্তঃমিণািয় েভা অনুিান।  

(৩) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বেমান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (এন্ত্রপ্রি-জুন ২০২১) 

মন্ত্রিেভা-বিঠগক উপস্থাপন। 

(৪)  িণোলে/জিভোগ/অজধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থ্োর পদ সৃজি, জিলুজপ্ত ইেযোজদ জিষে সম্পজকথে নীজে ও পদ্ধজে সংক্রোন্ত 

পজরিীক্ষণ কজ টির সভো অনুিান। 

(৫) ২০২০ সোধ্যল অনুজিে  জিসভো-বিঠধ্যকর কোয থজিিরণী, জিজ্ঞজপ্ত এিং সোরসংধ্যক্ষপসমূহ জিন্যোসকরণ।  

 

 
                         স্বাক্ষন্ত্রিত/- 

(মচৌধুিী মমায়াজ্জম আহমদ) 

উপসজচি 

মিান:  ৯৫৫৭৪৪৯ 

e-mail: report_sec@cabinet.gov.bd 
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