
মি পিরষদমি পিরষদ  িবভােগরিবভােগর  সে রসে র  ২০২০২০২০  মােসরমােসর  কাযাবিলকাযাবিল  স িকতস িকত  িতেবদনিতেবদন
ম ণালয়/িবভােগর নাম: মি পিরষদমি পিরষদ  িবভাগিবভাগ              

িতেবদনাধীন মােসর নাম: সে র ২০২০২০২০                                          িতেবদনিতেবদন েতর তািরখ: ১২ অে াবর  ২০২০২০২০
((১১) ) শাসিনকশাসিনক::  

ক. ১ কমকতা/কমচারীেদর সংখ া (রাজ  বােজেট)

সং ারসং ার  রর অ েমািদতঅ েমািদত  পদপদ পূরণকতৃপূরণকতৃ  পদপদ শূ পদশূ পদ
ম ণালয়/িবভাগ: মি পিরষদমি পিরষদ  িবভাগিবভাগ ৪০০ ২৭৪ ১২৬
অিধদ র/সং া/সংযু  অিফস: নীিতনীিত  দমনদমন  কিমশনকিমশন ২,১৪৬ ১,০৩৩ ১,০৬৭
মাটমাট ২,৫৪৬ ১,৩০৭ ১,১৯৩

ক. ২      শূ পেদর িব াস

ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ/ / সং াসং া অিতির সিচবঅিতির সিচব/ / তদূতদূ   পদপদ জলাজলা  কমকতারকমকতার  পদপদ ( ( যমনযমন  িডিসিডিস, , এসিপএসিপ)) অ াঅ া   ১ম১ম  িণরিণর  পদপদ ২য়২য়  িণরিণর  পদপদ ৩য়৩য়  িণরিণর  পদপদ ৪থ৪থ  িণরিণর  পদপদ মাটমাট
মি পিরষদমি পিরষদ  িবভাগিবভাগ - - ২৬ ৩৪ ৩৩ ৩৩ ১২৬

নীিতনীিত  দমনদমন  কিমশনকিমশন - - ৩৭২ ৩৩৭ ২২৯ ১২৯ ১,০৬৭*
মাটমাট - - ৩৯৮ ৩৭১ ২৬২ ১৬২ ১,১৯৩

* পারিনউমারাির পদ ব তীত।

ক. ৩       অতীব পণূ (strategic) পদ শূ  থাকেল তার তািলকা: েযাজ  নয়।

ক. ৪ িনেয়াগ/পেদা িত দান
ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ/ / সং াসং া িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  মােসমােস  পেদা িতপেদা িত নতনুনতনু  িনেয়াগিনেয়াগ  দানদান ম বম ব

কমকতা কমচারী মাট কমকতা কমচারী মাট
মি পিরষদমি পিরষদ  িবভাগিবভাগ - - - - - -

নীিতনীিত  দমনদমন  কিমশনকিমশন - - - - - -

ক.৫ শূ পদ পরূেণ বড় রকেমর কান সম া থাকেল তার বণনা: নই।

খ. ১ মণ/পিরদশন ( দেশ-িবেদেশ) 
ম ীম ী িতম ীিতম ী//উপম ীউপম ী মি পিরষদমি পিরষদ  সিচবসিচব ম বম ব

দেশদেশ িবেদেশিবেদেশ দেশদেশ িবেদেশিবেদেশ দেশদেশ িবেদেশিবেদেশ
মণ/পিরদশন (িদন) -- -- -- -- ০২ - ১। ১২ সে র ২০২০ তািরেখ বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক , সাভার আেয়ািজত ততৃীয় পিলিস ডায়ালগ কােস ব তৃা দান কেরন।

২। ২৬ সে র ২০২০ তািরেখ বাংলােদশ লাক- শাসন িশ ণ ক , সাভার আেয়ািজত ততৃীয় পিলিস ডায়ালগ কােস ব তৃা দান কেরন।উ য়ন ক  পিরদশন (িদন) -- -- -- -- - --
পাবত  চ ােম মণ (িদন) -- -- -- -- -- --

খ.২ উপেরা  মেণর পর মণ বৃ া /পিরদশন িতেবদন দািখেলর সংখ া: নাই।

((২২) ) আইনশৃ লাআইনশৃ লা  িবষয়কিবষয়ক: : েযাজেযাজ   নয়নয়। । 
((৩৩) ) অথৈনিতকঅথৈনিতক :  : েযাজেযাজ   নয়নয়।।

  
((৪৪) ) উ য়নউ য়ন  কক   সং াসং া ::
ক. উ য়ন কে র অথ বরা  ও ব য় সং া  কে র নাম: 

কে রকে র  নামনাম বতমানবতমান  অথবছেরঅথবছের  
এিডিপেতএিডিপেত  বরাবরা

(( কািটকািট  টাকায়টাকায়))

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  মাসমাস  পযপয   ব েয়রব েয়র  পিরমাণপিরমাণ(( কািটকািট  টাকায়টাকায়))ওও  বরাে রবরাে র  
িবপরীেতিবপরীেত  ব েয়রব েয়র  শতকরাশতকরা  হারহার

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  মােসমােস  নতনুনতনু  কক   অ েমািদতঅ েমািদত  
হেয়হেয়  থাকেলথাকেল  তারতািলকাতারতািলকা

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  মােসমােস  ম ণালেয়ম ণালেয়  এিডিপএিডিপ  
িরিভউিরিভউ  সভারসভার  তািরখতািরখ

ম বম ব

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬

১



Support to the Central Management Committees (CMC) Policy Guidance 
on child component of the NSSS 

িডিপএ: ৯৫.০০
িজওিব: ৬.০০
মাটঃ ১০১.০০

   ০৩.৭৯
 (৩.৭৬ শতাংশ) - - -

Promoting Nutrition Sensitive Social Security Programmes িডিপএ: ৩৫.০০
িজওিব: ০.০০ 
মাটঃ ৩৫.০০

১.৮১
 (৫.১৭ শতাংশ)

- - -

Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh (3rd 
Phase)

িডিপএ: ০.৩৯
িজওিব: ০.১০

মাটঃ ০.৪৯
০.৫১৮

(১০.৫৮ শতাংশ)
- - -

খ. কে রখ. কে র  অব াঅব া  সং াসং া  : :

িতেবদনাধীন মােস সমা  কে র তািলকা িতেবদনাধীন মােস উে াধনকৃত সমা  কে র তািলকা িতেবদনাধীন মােস চলমান কে র কে ােন ট িহসােব সমা  পণূ অবকাঠােমা  ’মােসর মেধ  উে াধন করা হেব এমন সমা  কে র তািলকা
-- - - -

((৫৫) ) উৎপাদনউৎপাদন  িবষয়কিবষয়ক :  : েযাজ  নয়।
((৬৬) ) ধানধান  ধানধান  স রস র  কেপােরশনসমেূহরকেপােরশনসমেূহর  লাভলাভ// লাকসানলাকসান: : েযাজ  নয়।
((৭৭) ) অিডটঅিডট  আপিআপি
ক.অিডট আপি  সং া  তথ

ম ণালয়ম ণালয়//সং ারসং ার  নামনাম অিডটঅিডট  
আপি রআপি র  
সংখ াসংখ া

টাকারটাকার  
পিরমাণপিরমাণ
((লল   
টাকায়টাকায়))

ডিশেটজবােবরডিশেটজবােবর  
সংখ াসংখ া

িন ি রিন ি র  
সংখ াসংখ া

জরজর ম বম ব

মি পিরষদমি পিরষদ  িবভাগিবভাগ ১৪িট ০.৩৯৫ - -

১৪িট 
আপি র 
মেধ  
০৭িট
মামলা 
সং া

মি পিরষদ িবভােগর িনরী া কাজ ৩০ জনু ২০১৮ পয  স  হয়। উ  িনরী ায় ০৭িট অিডট আপি  দওয়া হয়। আপি িলর মেধ  ০১িট আপি েত ১৬,৫৬১ টাকা ভ াট ও আয়কর কম কতন করা হয় মেম উে খ করা হয়। অবিশ  ০৬িট আপি  পযেব ণ 
সংি । উ  অিডট আপি সমহূ িন ি র লে  এ িবভােগর ২৬ সে র ২০১৯ তািরেখ জািরকৃত ১০৬ ন র ারেকর মাধ েম ডিশট জবাব দান করা হয়। এছাড়া ০৭িট অিডট আপি  সং া  একিট মামলা রেয়েছ (মামলা ন র ৭/২০০০), যা ঢাকার ৪থ 
সহকারী জজ আদালেত িবচারাধীন রেয়েছ।

িবলুিবলু   িবভাগীয়িবভাগীয়  উ য়নউ য়ন  বাডবাড  ওও  
িবলুিবলু   উপ লীয়উপ লীয়  ীপা লীপা ল  উ য়নউ য়ন  
বাডবাড ১০িট ২২৮.৩৭ - - ১০িট

অথ িবভাগ কতকৃ জািরকৃত আিথক মতা অপণ, ২০১৫ অ যায়ী আপি সমহূ িন ি র জ  সংি  িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালেয় রণ করা হয়।

নীিতনীিত  দমনদমন  কিমশনকিমশন ০৪িট ৬৮৬.৭৭ ০৪ - ০৪িট -

মাটমাট ২৮িট২৮িট ৯১৫৯১৫..৫৩৫৫৩৫ ০৪০৪ -- ২১িট২১িট --

খ. অিডট িরেপােট তর/বড় রকেমর কান জািলয়ািত/অথ আ সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল স-সব কইেসর তািলকা: নইনই।।

((৮৮) ) শৃ লাশৃ লা//িবভাগীয়িবভাগীয়  মামলামামলা ( (ম ণালয়ম ণালয়//িবভাগিবভাগ  ওও  অিধদ রঅিধদ র//সং ারসং ার  সি িলতসি িলত  সংখ াসংখ া) ) 

ম ণালয়ম ণালয়//অিধদ রঅিধদ র//
সং াসমেূহসং াসমেূহ  পুি ভূতপুি ভূত
মাটমাট  িবভাগীয়িবভাগীয়  মামলামামলা

(( িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন
মােসরমােসর  ১১  তািরেখতািরেখ))

িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  মােসমােস    হওয়াহওয়া  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া িতেবদনাধীনিতেবদনাধীন  মােসমােস  মামলামামলা  িন ি রিন ি র  সংখ াসংখ া অিনঅিন   িবভাগীয়িবভাগীয়  মামলারমামলার  সংখ াসংখ া বতমানবতমান
অথবছেরঅথবছের  মাটমাট  িন ি কতৃিন ি কতৃ  মামলারমামলার  সংখ াসংখ াচাকিরচু িতচাকিরচু িত//বরখাবরখা অ াঅ া   দদ অব াহিতঅব াহিত

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬ ৭৭

*মি পিরষদ িবভাগ-২ - - - -- ২ ১

নীিত দমন কিমশন-২৮ - - ১ - ২৭ ৯

২



মাট=৩০ - - ১ - ২৯ ১০

* * শাসিনকশাসিনক  াইবু নালাইবু নাল// শাসিনকশাসিনক  আিপেলটআিপেলট  াইবু নােলাইবু নােল  চলমানচলমান  মামলারমামলার  সকলসকল  নিথনিথ  আইনআইন--১১  শাখায়শাখায়  ানা রানা র  করাকরা  হয়হয়।।

((৯৯)     )     মানবস দমানবস দ  উ য়নউ য়ন

ক.         িতেবদনাধীন মােস সমা  িশ ণ কমসূিচ:
ম ণালয়ম ণালয়//
সং াসং া

মম িশ ণিশ ণ  কমসিূচরকমসিূচর  নামনাম িশ েণরিশ েণর
ময়াদময়াদ

উেদ াগীউেদ াগী  সং াসং া/ / এেজি রএেজি র  নামনাম অংশ হণকারীরঅংশ হণকারীর  সংখ াসংখ া

১১ ২২ ৩৩ ৪৪ ৫৫ ৬৬
মি পিরষদিবভাগমি পিরষদিবভাগ ১। - - - -
নীিতনীিত  দমনদমন  কিমশনকিমশন ১। - - - -

খ.খ.  ম ণালয়ম ণালয়//অিধদ েরঅিধদ ের  কানকান  ইই --হাউসহাউস  িশ েণরিশ েণর  আেয়াজনআেয়াজন  করাকরা  হেয়হেয়  থাকেলথাকেল  তারতার  বণনাবণনা: : মি পিরষদ িবভােগর সকল কমকতা-কমচারীর জ  ২০২০-২১ অথবছেরর অভ রীণ িশ ণ (বাৎসিরক ৬০ ঘ া) চলমান রেয়েছ।
গ. িশ ণগ. িশ ণ  কমসূিচেতকমসূিচেত  কমকতাকমকতা//কমচারীেদরকমচারীেদর  অংশ হণঅংশ হণ  বাবা  মেনানয়েনরমেনানয়েনর  েে   বড়বড়  রকেমররকেমর  কানকান  সম াসম া  থাকেলথাকেল  তারতার  বণনাবণনা: : নই।

ঘ.ম ণালেয়ঘ.ম ণালেয়  অঅ --দদ --জবজব  িনংিনং  ((OJTOJT))--এরএর  ব ব াব ব া  আেছআেছ  িকিক  নানা; ; নানা  থাকেলথাকেল  অঅ --দদ --জবজব  িনংিনং  আেয়াজনআেয়াজন  করেতকরেত  বড়বড়  রকেমররকেমর  কানকান  অ িবধাঅ িবধা  আেছআেছ  িকিক  নানা: : েযাজ  নয়।

ঙ. িতেবদনাধীনঙ. িতেবদনাধীন  মােসমােস  িশ েণরিশ েণর  জজ   িবেদশিবেদশ  গমনকারীগমনকারী  কমকতারকমকতার  সংখ াসংখ া: : নাইনাই।।

((১০১০) ) উে খেযাগউে খেযাগ   কাযাবিলকাযাবিল//সম াসম া--সংকটসংকট::

(১) রকড অিধশাখার ফেটাকিপ মিশনিট হঠাৎ িবকল হেয় যাওয়ায় কাজ িবর হেয় পেড়েছ। জ ির অ ািধকার িভি েত ফেটাকিপ মিশনিট সািভিসং-এর েয়াজনীয় ব ব া হণ না করেল পণূ কাজ দীঘ সমেয়র জ  অিন  থেক যােব।

ক. িতেবদনাধীনক. িতেবদনাধীন  মােসমােস  নতুননতুন  আইনআইন, , িবিধিবিধ  ওও  নীিতনীিত  ণীতণীত  হেয়হেয়  থাকেলথাকেল  তারতার  তািলকাতািলকা: : নাইনাই।।

খ. িতেবদনাধীনখ. িতেবদনাধীন  মােসমােস  অতীবঅতীব  পূণপূণ//উে খেযাগউে খেযাগ   কাযাবিলকাযাবিল::
(১) মি সভা- বঠক িতনিট; শাসিনক উ য়ন সং া  সিচব কিমিটর িতনিট; সরকাির  য়  সং া   মি সভা কিমিটর চারিট; অথৈনিতক  িবষয়  সং া   মি সভা  কিমিটর  ইিট এবং মি সভা- বঠেক গহৃীত িস া সমেূহর বা বায়ন অ গিত পযােলাচনা স িকত আটিট
আ ঃম ণালয় সভা অ ি ত হয়। 

(২) মি সভা- বঠেক ১৯িট িস া  গহৃীত হয়। ০৪িট িস া  বা বািয়ত হয়। ১৫িট িস া  িবিভ  ম ণালয়/িবভােগ বা বায়নাধীন রেয়েছ।

(৩) বাংলােদেশর অকিৃ ম ব  ুভারেতর া ন রা পিত ণব মখুািজর মতুৃ েত  ০২ সে র  ২০২০  বধুবার  রা ীয়ভােব একিদেনর শাক পালন করা হয় এবং বাংলােদেশর সকল সরকাির, আধাসরকাির ও ায় শািসত িত ান এবং িশ া িত ানসহ সকল সরকাির
ও বসরকাির ভবন এবং িবেদশ  বাংলােদশ িমশনসমেূহ জাতীয় পতাকা অধনিমত রাখা হয় এবং সংি  ধমীয় িত ােন িবেশষ াথনার আেয়াজন করা হয় । 
(৪) জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর জ শতবািষকী উ যাপন উপলে  মি পিরষদ িবভাগ কতৃক জািতর িপতার গহৃীত উে খেযাগ  িস া  এবং ণীত আইন/িবিধমালাসমেূহর সংকলন কােশর লে  গিঠত কিমিটর ২িট সভা  ২২ এবং ২৮ সে র
২০২০ তাির খ অ ি ত হয়।
(৫) মিু যেু র ৪ ন র স েরর স র কমা ডার বীর উ ম জনাব িচ র ন দ   ২৫ আগ  ২০২০ তািরেখ ৯৩ বছর বয়েস যু রাে র ািরডার একিট হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় মতুৃ বরণ কেরন। বীর উ ম িচ র ন দ -এরমতুৃ েতগভীর শাক ও ঃখ কাশ
এবং তঁার শাকস  পিরবােরর সদ েদর িত গভীর সমেবদনা জািনেয় মি সভার ৩১ আগ  ২০২০ তািরেখর বঠেক গহৃীত শাক াব ০৬ সে র ২০২০ তািরেখর াপন মারফত বাংলােদশ গেজেট কািশত হয়।
(৬) খ ািতমান বীণ সাংবািদক ও িথতযশা সািহিত ক জনাব রাহাত খান  ২৮ আগ  ২০২০ তািরেখ ৮০ বছর বয়েস মতুৃ বরণ কেরন (ই ািল ািহ ... রািজউন)। জনাব রাহাত খান-এর মতুৃ েত গভীর শাক ও ঃখ কাশ, তঁার িবেদহী আ ার মাগেফরাত কামনা এবং
তঁার শাকস  পিরবােরর সদ েদর িত গভীর সমেবদনা জািনেয় মি সভার ৩১ আগ  ২০২০ তািরেখর বঠেক গহৃীত শাক াব ০৬ সে র ২০২০ তািরেখর াপন মারফত বাংলােদশ গেজেট কািশত হয়।
(৭) উপমহােদেশর বেরণ , বষীয়ান রাজৈনিতক ব ি , বাংলােদেশর অকিৃ ম ব  ুভারতীয় জাতে র সােবক রা পিত জনাব ণব মখুািজ   ৩১ আগ  ২০২০ তািরেখ ৮৪ বছর বয়েস মতুৃ বরণ কেরন। জনাব ণব মখুািজর মতুৃ েত গভীর শাক ও ঃখ কাশ কের
ভারেতর সরকার, জনগণ এবং য়াত ণব মখুািজর শাকস  পিরবােরর সদ গেণর িত আ িরক সমেবদনা জািনেয় মি সভার ১৪ সে র ২০২০ তািরেখর বঠেক গহৃীত শাক াব ০৬ সে র ২০২০ তািরেখর াপন মারফত বাংলােদশ গেজেট কািশত
হয়।
(৮) মহান মিু যেু র ৮ ন র স েরর স র কমা ডার ল. কেনল (অব.) মা. আব ুওসমান চৗধুরী  ০৫ সে র ২০২০ তািরেখ ৮৪ বছর বয়েস ইে কাল কেরন (ই ািল ািহ ... রািজউন)। ল. কেনল (অব.) মা. আব ুওসমান চৗধুরীর মতুৃ েত গভীর শাক ও ঃখ

কাশ, তঁার িবেদহী আ ার মাগেফরাত কামনা এবং তঁার শাকস  পিরবােরর সদ েদর িত গভীর সমেবদনা জািনেয় মি সভার ১৪ সে র ২০২০ তািরেখর বঠেক গহৃীত শাক াব ০৬ সে র ২০২০ তািরেখর াপন মারফত বাংলােদশ গেজেট কািশত
হয়।
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(৯) ম ণালয়/িবভাগসমেূহর বােজেট সংি  অথবছের ক  হেণর জ  ‘অন েমািদত কে র জ  সংরি ত-সাধারণ থাক বরা ’ খােত এবং ে পেণর অথ-বছরসমেূহ বরা কতৃ িসিলং (ব য়সীমা)-এর মেধ  ক  হণ সং া   এ িবভােগর িনেদশনা িবিভ
ম ণালয়/িবভােগর িসিনয়র সিচব/সিচব বরাবর ২১ সে র ২০২০ তািরেখ রণ করা হয়।

(১০)  িবভাগীয় কিমশনার ও মে াপিলটন পিুলশ কিমশনারগেণর িনকট থেক া  আগ  ি তীয় ও সে র থম পে র পাি ক গাপনীয় িতেবদেনর িভি েত তকতৃ ’িট সারসংে প মাননীয় ধানম ী সমীেপ উপ াপন করা হয়। পাি ক গাপনীয় িতেবদেন
উপ ািপত এবং মাননীয় ধানম ী কতৃক অ েমািদত াব বা বায়েনর জ  সংি  ম ণালয়/িবভাগ বরাবর প  রণ করা হয়।

(১১) ‘প র হাট’ অ ােপর মাধ েম বাংলােদেশর সকল জলায় াট খামাির তির ও ািণস দ িবপণন সং া  িডিজটাল াটফম গঠেনর িবষেয় মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় বরাবর প  রণ করা হয়।

(১২)  িব  পযটন িদবস ও আ জািতক সা রতা িদবস উ যাপেনর িবষেয় সকল জলা শাসক বরাবর প  রণ করা হয়।

(১৩)  স াব  াকিৃতক েযাগ মাকােবলায় বােগরহাট জলাধীন িবিভ  উপেজলার ঝঁুিকপণূ বাঁধ সং ার এবং পিরেবশবা ব টকসই বাঁধ িনমােণ িবেশষ উেদ াগ হেণর িবষেয় পািন স দ ম ণালয় বরাবর প  রণ করা হয়।

(১৪) বর না জলায় একিট মৎ  ি য়াজাতকরণ এলাকা াপেনর িবষেয় মৎ  ও ািণস দ ম ণালয় বরাবর প  রণ করা হয়।

(১৫) জাতীয় িভটািমন ‘এ’ াস ক াে ইেনর িবষেয় সকল িবভাগীয় কিমশনার, জলা শাসক ও উপেজলা িনবাহী অিফসার বরাবর প  রণ করা হয়।

(১৬)  িব  িশ  িদবস ও িশ  অিধকার স াহ, ২০২০ উ যাপেনর িবষেয় সকল িবভাগীয় কিমশনার, জলা শাসক ও উপেজলা িনবাহী অিফসার বরাবর প  রণ করা হয়।

(১৭)  জলা/উপেজলা পযােয় অবি ত সমাজেসবা অিধদ র কতৃক পিরচািলত িবিভ  িত ােনর (িশ  সদন/িশ  পিরবার/িশ  উ য়ন কে র কায ম ভুােব ব ব াপনা ও তদারিকর িবষেয় সকল জলা শাসক ও উপেজলা িনবাহী অিফসার বরাবর প  রণ করা
হয়।

(১৮) জলা শাসক সে লন ২০২০-এর উে াধন অ ােন দশেনর জ  মাঠপযােয় স ািদত উ য়নমলূক, জনকল াণকর ও উ াবনমলূক পণূ কােজর িভিডও/ি র িচ  রেণর জ  িবভাগীয় কিমশনারগেণর িনকট প  রণ করা হয়। 

(১৯) মি পিরষদ িবভােগর অিতির  সিচব ( জলা ও মাঠ শাসন)-এর সভাপিতে  কািভড-১৯, ব া পিরি িত ও িবিবধ িবষেয় জলা শাসকগেণর সে  জমু অ ােপর মাধ েম ভাচুয়াল সভা আেয়াজন করা হয়।

(২০) কািভড-১৯ এর ি তীয় ঢউ (Second wave) মাকােবলায় েয়াজনীয় িত এবং করণীয় িবষেয় সভার আেয়াজন করা হয়। 

(২১) নীিত দমন কিমশন হেত া  িতেবদন অ যায়ী  সে র ২০২০ মােস সরকাির কমকতা/কমচারীেদর মামলায় ২৪ জেনর িব ে  অিভেযাগপ  দািখল এবং ০৫ জেনর িব ে  এফআরিট দািখল করা হেয়েছ। এছাড়া, ৪৪ জেনর িবষেয় অ স ােন নিথভিু র
মাধ েম িন ি  করা হেয়েছ। উি িখত িবষয় অবগত কের যথাযথ ব ব া হেণর জ  সংি  ম ণালয়/িবভাগেক িনেদশনা দান করা হয়।  

(২২) িবিভ  আইেন ২১ জন কমকতােক এি িকউিটভ ম ািজে ট-এর মতা এবং মাবাইল কাট পিরচালনার মতা/ ডপিুট কিমশনােরর মতা অপণ করা হয়।

(২৩) নীিত দমন কিমশেন একজন কমকতােক পিরচালক পেদ এবং ইজন কমকতােক উপপিরচালক পেদ ষেণ যাগদােনর জ  মি পিরষদ িবভােগর স িত াপন করা হয়।

(২৪)  ম া য়াল ও কি উটারাইজড সাইফার প িতেত িশ েণ অংশ হেণর জ  সকল িবভাগীয় কিমশনার ও জলা শাসকেক প  রণ করা হয়।

(২৫) ০৫ আগ  ২০২০ তািরখ মদন উপেজলার গািব  ী ইউিনয়েনর রাজালীকা া নামক ােন লার ডিুবর ঘটনার তদ  িতেবদেনর িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, সিচব, র া সবা িবভাগ এবং সিচব, নৗপিরবহন
ম ণালয় বরাবর প  রণ করা হয়।

(২৬) ‘সরকাির বাসভবেন ঢুেক বাবাসহ ইউএনওেক িপেয় জখম’ িশেরানােম কািশত িতেবদেনর িবষেয় িবভাগীয় কিমশনার, রংপরুেক আ ায়ক কের গিঠত তদ  কিমিট ৭ িদেনর মেধ  তদ  িতেবদন মি পিরষদ িবভােগ দািখেলর েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
িবভাগীয় কিমশনার, রংপরু বরাবর প  রণ করা হয়।

(২৭) ০১ সে র ২০২০ তািরেখ উিখয়ার পালংখালীেত ানীয় অিধকার বা বায়ন কিমিটর ৭ দফা দািবেত মানবব ন সং া  িবষেয় িবিধগত ব ব া হেণর জ  িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, সিচব, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয় বরাবর প  রণ করা
হয়।

(২৮) িদনাজপরু জলার বড়পু িরয়া কয়লা খিনেত বাংলােদিশ িমকেদর মেধ  অসে াষ সং া  িবষেয় িবিধগত ব ব া হেণর জ  িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, িসিনয়র সিচব, ালািন ও খিনজ স দ িবভাগ এবং সিচব, ম ও কমসং ান ম ণালয় বরাবর প
রণ করা হয়।

(২৯) জলা পযােয়র কাযালেয় অিভেযাগ িন ি  কমকতা ও আপি◌ল কমকতা িনেয়াগ এবং িনেয়ােগর তথ  ওেয়বসাইেট আপেলােডর িনেদশনা দান করা হয়।
(৩০) GRS Software এর মাধ েম ১৯িট অিভেযাগ পাওয়া গেছ এবং া  অিভেযাগসমহূ িন ি  করা হয়।
(৩১) মাঠ পযােয়র কাযালেয় অিভেযাগ িন ি  কমকতা ও আপি◌ল কমকতা িনেয়াগ যাচাই করা হেয়েছ এবং অিভেযাগ িন ি  কমকতা ও আপি◌ল কমকতা িনেয়াগ করা হয়িন এমন কাযালয়সম◌ূ হ প  রণ করা হয়। 
(৩২) সকল ম ণালয়/িবভােগ GRS সং া  েয়াজনীয় িনেদশনা দান করা হয়।
(৩৩) ২৯ সে র ২০২০ তািরেখ শাসেনর ৫িট জবাবিদিহমলূক উপকরণ (Five Accountability Tools) সং া  তথ  ও সংি  লােগা (Logo) ম ণালয়/িবভাগ/দ র/সং াসমেূহর ওেয়বসাইেট িনিদ  ম অ যায়ী আপেলাড করার জ  সকল ম ণালয়/িবভােগ
প  রণ করা হয়।

(৩৪) ৩০ সে র ২০২০ তািরেখ ম ণালয়/িবভােগর সবা দান িত িত (িসিটেজ স চাটার) কাযকরভােব বা বায়েন ৩-৫ জন কমকতার সম েয় একিট পিরবী ণ কিমিট গঠন ও ফাকাল পেয় ট ও িবক  ফাকাল পেয় ট কমকতা মেনানয়ন করা হয়।
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(৩৫) িসিটেজন  চাটার হালনাগাদ কর◌ার জ  িব ৎ িবভাগ ও কিৃষ ম ণালয় বরাবর প  রণ করা হয়।

(৩৬) সকল ম ণালয়/িবভােগ সবা দান িত িত ((িসিটেজ স চাটার)) সং া  েয়াজনীয় িনেদশনা দান করা হয়। 

(৩৭) তথ  অিধকার আইন, ২০০৯ এর িভি েত তথ  াি র আেবদেনর পিরে ি েত পৃথক চারিট তথ  দান করা হয়।

(৩৮) ০৮ সে র ২০২০ তািরেখ তথ  কিমশন কতৃক ািবত কে র িডিপিপেত পরবতী Strategic Plan-এর িবষয়িট অ ভ◌ু করণ, উ  কে র আওতায় একজন কনসালট ◌ ট িনেয়াগ এবং তেথ  নারীর অিধকার িবষেয় Action
Plan েতর িবষয়িট অ ভ◌ু করণ সং া  প  তথ  কিমশেন রণ করা হয়।

(৩৯) ১-৩ সে র ২০২০ তািরেখ ২০১৯-২০ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার মলূ ািয়ত িতেবদন পযােলাচনা সং া  িশ ণ অ ি ত হয়।
(৪০)  ৭ সে র ২০২০ তািরেখ ৮িট উপেজলা পিরষেদ ২০২০-২১ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক না ণয়ন সং া  িশ ণ জমুঅ াপ-এ ভাচু য়াল মাধ েম অ ি ত হয়।
(৪১) ২৪ সে র ২০২০ তািরেখ ২০২০-২১ অথবছেরর ম ণালয়/িবভাগ/অ া  রা ীয় িত ান, আওতাধীন দ র/সং া এবং আ িলক/মাঠপযােয়র কাযালয়সমেূহর জাতীয় াচার কৗশল কম-পিরক নার ল মা া সংেশাধেনর সময়সীমা সং া  প  সকল
ম ণালয়/িবভােগ রণ করা হয়।

(৪২) ২৮ সে র ২০২০ তািরেখ জাতীয় াচার বা বায়ন ইউিনেটর অ ম সভা অ ি ত হয়।
(৪৩) ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ২৯, ও ৩০ সে র ২০২০ তািরেখ ২০১৯-২০ অথবছেরর বািষক উ াবন কমপিরক নার মলূ ািয়ত িতেবদন পযােলাচনা সং া  মাট ০৮িট কমশালা অ ি ত হয়।
(৪৪)  ম ণালয়/িবভাগসমেূহর ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন চুি  া র অ ান ১৭ সে র ২০২০ তািরেখ অ ি ত হয়।  
(৪৫) ম ণালয়/িবভাগসমেূহর ২০২০-২১ অথবছেরর বািষক কমস াদন চুি সমহূ মি পিরষদ িবভােগর ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়।
(৪৬) ৬ সে র ২০২০ তািরখ সরকাির কমস াদন ব ব াপনা প িত বা বায়ন সং া  জাতীয় কিমিটর ২৪তম সভা আেয়াজন করা হয়।

(৪৭) ১৭ সে র ২০২০ তািরখ এিপএ া র অ ান ২০২০ আেয়াজন এবং ম ণালয়/িবভাগসমেূহর ২০২০-২১ অথবছেরর এিপএ া র স  করা হয়। 

(৪৮)  ০১, ১৫, ২২ ও ২৯ সে র ২০২০ তািরেখ অ ি তজাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিমিটর (একেনক) সভার কাযপে র ওপর মি পিরষদ িবভােগর সংি  নাট ত করা হয়।

(৪৯) ০৩ সে র২০২০ তািরখ Inputs of LDCs in the Asia-Pacific on Response to Covid 19 and Way forward সং া  িতেবদন অথৈনিতক স ক িবভাগ, অথ ম ণালয় বরাবর রণ করা হয়।
(৫০)  ২২ সে র ২০২০ তািরখ Construction of Metregauge Railway Track into Dualgauge Track in Akhaura-Sylhet Section of Bangladesh Railway Project-এর অথায়নসহ Line of Credit (LoC) িবষয়ক সভার নািটশ সংি  সকল বরাবর

রণ করা হয়।
(৫১)মি পিরষদ িবভােগর চলমান ক সমেূহর ২০২০-২১ অথবছেরর সে র ২০২০ মােসর এিডিপ বা বায়ন অ গিত সং া  তথ  বা বায়ন পিরবী ণ ও মলূ ায়ন িবভােগ রণ করা হয়।
(৫২) জাতীয় পিরক না ও উ য়ন একােডিম কতৃক পিরচািলত ‘Post Graduate Diploma in Development Planning and
Management’ কােস অংশ হেণর জ  উপসিচব পযােয়র কমকতা মেনানয়ন িবষেয়মখু  সিচব, ধানম ীর কাযালয় এবংসকল ম ণালয়/িবভােগরিসিনয়র সিচব/সিচব বরাবর প  রণ করা হয়।
(৫৩) অ ম প বািষক পিরক নার খ ড-২: খাত উ য়ন কৗশল সংি  খসড়া অধ ােয়র উপর এ িবভােগর মতামত সদ , সাধারণ অথনীিত িবভাগ বরাবর রণ করা হয়। ২০১৯-২০ অথবছের বা বায়নাধীন ক সমেূহর তথ  IMED5/2003 ছেক পিরক না কিমশেন রণ করা
(৫৪) ‘Update Status of Kaliganj model Implementation in selected 13 Upazilas’ সং া  সভা 15 সে র 2020 তািরেখ আেয়াজন করা হয়।
(৫৫) ‘Virtual Training for Scaleup of Kaliganj Model of Birth and Death registration’ সং া  অনলাইন িশ ণ িসেলট জলার জ  23 সে র 2020 তািরেখ আেয়াজন করা হয়।
(৫৬) ‘Virtual Training for Scaleup of Kaliganj Model of Birth and Death registration’ সং া  অনলাইন িশ ণ খলুনা জলার জ  24 সে র 2020 তািরেখ আেয়াজন করা হয়। 
(৫৭) ‘িসিভল রিজে শন এ া ড ভাইটাল ািটসিট  (িসআরিভএস)’- সং া  টকিনক াল কিমিটর সভা 30 সে র 2020 তািরেখ আেয়াজন করা হয়।
(৫৮) National Committee for Monitoring Implementation of Doing Business Reforms (NCMID)-এর ৬  সভা আেয়াজন করা হয়। 
(৫৯) তথ  অিধদ র থেক া  পপার ি িপংসমেূহর মেধ  পণূ ি িপং িল ছয়িট পে র মাধ েম অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  সংি  ম ণালয়/িবভােগ রণ করা হয়। 
(৬০) অিতির  সিচব (মি সভা ও িরেপাট), মি পিরষদ িবভাগ-এর সভাপিতে  ‘আইেনর খসড়া পরী াপূবক মতামত দান সং া  আ ঃম ণালয় কিমিট’র মতামতসমহূ WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-এর খসড়ায়
অ ভু সহ সমরপু ক চূড়া  করার লে  গিঠত আ ঃম ণালয় কিমিটর ি তীয় সভা অ ি ত হয়।
(৬১) রকড অিধশাখার উ াবনী উেদ াগ এবং সবা/কায ম িডিজটািল পা র করা সং া  তথ  রণ করা হয়।

jগ.গ.আগামীআগামী  ((অে াবরঅে াবর--নেভ রনেভ র) ) ইই  মােসমােস  স াস ািদতবিদতব   অতীবঅতীব  পণূপণূ  কােজরকােজর  তািলকাতািলকা::
(১) মি সভা- বঠক; শাসিনক উ য়ন সং া  কিমিটর সভা; সিচব সভা; সম য় ও সং ার ইউিনেটর ি -মািসক সম য় সভা; সম য় অ িবভােগর মািসক সম য় সভা; জাতীয় পরু ার সং া  মি সভা কিমিটর সভা; াধীনতা পরু ার সং া  সভা; এবং ম ণালয়/ িবভাগ/
অিধদ র/দ র/সং ার পদ সৃি , িবলিু  ইত ািদ িবষয় স িকত নীিত ও প িত পিরবী ণ কিমিট সভা অ ান।

(২) মি সভা- বঠেক গহৃীত িস া সমেূহর বা বায়ন-অ গিত পযােলাচনার জ  ১৬িট আ ঃম ণালয় সভা অ ান। 

(৩) মি সভা- বঠেক গহৃীত িস া সমেূহর বা বায়ন অ গিত স িকত -মািসক িতেবদন (জলুাই- সে র ২০২০) মি সভা- বঠেক উপ াপন।

(৪) ‘আইেনর খসড়া পরী াপবূক মতামত দান সং া  আ ঃম ণালয় কিমিট’র মতামতসমহূ WAR BOOK, 1977 (Revised in 2018)-এর খসড়ায় অ ভু সহসমরপু ক চূড়া করণ সং া  কাযাবিল।
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(৫) তথ  অিধদ র থেক া  পপার ীিপং িলর ওপর েয়াজনীয় ব ব া হণ।

(৬) জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমােনর সময়কােল গহৃীত পিরক নাসমহূ এবং অ া  পণূ নিথপ  জাতীয় আরকাইভেস ায়ীভােব সংর ণ সং া  কাযাবিল।

(৭) ২০১৮ সােল অ ি ত মি সভা- বঠেকর সারসংে প, িব ি  ও কাযিববরণীর ৪৭ খ ড রকড বই আকাের বাঁধাই হেল বাংলােদশ সরকাির মু ণালয়, তজগাঁও, ঢাকা থেক আনয়ন।

(৮) জলুাই-িডেস র ২০১৯ ময়ােদ অ ি ত মি সভা- বঠেকর কাযিববরণীসমেূহর সূিচ ণয়ন।

(৯)  আ জািতক ও আ িলক সং ায় বাংলােদশ কতৃক চঁাদা দান সং া  সিচব কিমিটর সভা অ ান।
(১০) কেরানা ভাইরােসর া ভােবর কারেণ িভিডও কনফােরে র (জমু অ াপ) মাধ েম সরকাির য় সং া  মি সভা কিমিটর সভা আ ােনর মাধ েম াব িন ি ।

(১১)  কেরানা ভাইরােসর া ভােবর কারেণ িভিডও কনফােরে র (জমু অ াপ) মাধ েম অথৈনিতক িবষয় সং া  মি সভা কিমিটর সভা আ ােনর মাধ েম াব িন ি ।
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