ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয জুন ২০১৪ ভাসয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতসফদন
ভিণারয়/ন্ত্রফবাসগয নাভ: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাসয নাভ: জুন ২০১৪

(১) প্রান্ত্রনক

প্রন্ত্রতসফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ: ০৭ জুরাআ ২০১৪

:

ক. ১ কভযকতযা/কভযচাযীসদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাসজসে )
ংস্থায স্তয
ভিণারয়: ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংযুক্ত ন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
গভাে

নুসভান্ত্রদত দ
২০৮
১,০৭৩
১,২৮১

পূযণকৃত দ
১৭৯
৮৮৪
১,০৬৩

শূন্যদ
২৯
১৮৯
২১৮

ক. ২ শূন্য সদয ন্ত্রফন্যা
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/
ংস্থা

ন্ত্রতন্ত্রযক্ত
ন্ত্রচফ/
তদূর্ধ্য দ

গজরা কভযকতযায
দ (গমভন ন্ত্রিন্ত্র,
এন্ত্র)

ন্যান্য ১ভ
গেন্ত্রণয দ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

-

-

৫
৬৬

-

২য় গেন্ত্রণয ৩য় গেন্ত্রণয
দ
দ

৮
৩৩

১ ২
৮৯

৪থ য গেন্ত্রণয
দ

০৪
০১

গভাে

২৯
১৮৯*

* সুাযন্ত্রনউভান্ত্রয দ ব্যতীত।

ক. ৩ তীফ গুরুত্বপূণ য (strategic) দ শূন্য থাকসর তায তান্ত্ররকা
ক্রন্ত্রভক
১।
২।

গুরুত্বপূণ য শূন্য সদয
নাভ
-

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

গুরুত্বপূণ য শূন্য সদয
ংখ্যা
-

গভাে গুরুত্বপূণ য শূন্য সদয
ংখ্যা
-

ক. ৪ ন্ত্রনসয়াগ/সদান্নন্ত্রত প্রদান
ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/
ংস্থা

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস সদান্নন্ত্রত

নতুন ন্ত্রনসয়াগ প্রদান

ভন্তব্য

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

কভযকতযা
-

কভযচাযী
-

গভাে
-

কভযকতযা
-

কভযচাযী
০৮

গভাে
০৮

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

০১

-

০১

-

-

-

ক.৫ শূন্য দ পূযসণ ফড় যকসভয গকান ভস্যা থাকসর তায ফণ যনা:

গনআ।

১ জন কাযী ন্ত্রযচারকসক
উন্ত্রযচারক সদ
সদান্নন্ত্রত প্রদান কযা য়।

খ. ১ ভ্রভ ণ/ন্ত্রযদযন (গদস-ন্ত্রফসদস)
ভিী
গদস ন্ত্রফসদস

ভ্রভণ/ন্ত্রযদযন (ন্ত্রদন)
উন্নয়ন প্রকল্প ন্ত্রযদযন (ন্ত্রদন)
াফ যতয চট্টগ্রাসভ ভ্রভণ (ন্ত্রদন)

খ.২ উসযাক্ত ভ্রভ

-

প্রন্ত্রতভিী/ উভিী
গদস ন্ত্রফসদস

-

-

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ
গদস ন্ত্রফসদস

-

ভন্তব্য

১

৫

০১ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ

-

-

ীল যক ফক্তৃতা প্রদাসনয জন্য
ন্ত্রফন্ত্রএটিন্ত্র াবায, ঢাকা গভন
কসযন এফং ২৪-২৮ জুন ২০১৪
গভয়াসদ অআন্ত্রিন্ত্রফ’য
৪০তভ
প্রন্ত্রতষ্ঠা ফান্ত্রল যকী এ বং ৩৯তভ
ফান্ত্রল যক বায় ংগ্রসণয জন্য
গৌন্ত্রদ অযফ পয কসযন।
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গণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদযন প্রন্ত্রতসফদন দান্ত্রখসরয ংখ্যা: গনআ।

(২) অআন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারসয়য জন্য)
(৩) থ যননন্ত্রতক (

: প্রসমাজয নয়।

গকফর থ য ন্ত্রফবাসগয জন্য): প্রসমাজয নয়।

(৪)
উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত
ক. উন্নয়ন প্রকসল্পয থ য ফযাদ্দ ও ব্যয় ংক্রান্ত প্রকসল্পয নাভ:
প্রকসল্পয নাভ

ফতযভান থ-য
ফৎসয
এন্ত্রিন্ত্রসত ফযাদ্দ
(গকাটি োকায়)

১

২

৩

Supporting the Good
Governance
Programme (SGGP)

-

 জুন ২০১৩ ম যন্ত
ব্যয় য় ৭.২৫ গকাটি
োকা (এ ন্ত্রিন্ত্রফ এফং
ন্ত্রজওন্ত্রফ থ যায়ন)
ব্যসয়য ায ৯
৫
তাং।

খ. প্রকসল্পয ফস্থা ংক্রান্ত

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভা
ম যন্ত ব্যসয়য ন্ত্রযভাণ
(গকাটি োকায়) ও
ফযাসদ্দয ন্ত্রফযীসত
ব্যসয়য তকযা ায

প্রন্ত্রতসফদনাধীন
প্রন্ত্রতসফদনাধীন
ভাস নতুন প্রকল্প ভাস ভিণারসয়
নুসভান্ত্রদত সয় এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবউ
থাকসর তায
বায তান্ত্রযখ
তান্ত্ররকা

৪
-

ভন্তব্য

৫
-

৬
প্রকসল্পয কাজ চরভান যসয়সছ।

 জুন ২০১৪ ভাস
প্রকসল্প গকান ব্যয়
য়ন্ত্রন।

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাপ্ত
প্রকসল্পয তান্ত্ররকা

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস
উসবাধনকৃত ভাপ্ত
প্রকসল্পয তান্ত্ররকা

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস চরভান
প্রকসল্পয কসম্পাসনন্ট ন্ত্রাসফ
ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য ফকাঠাসভা

অগাভী দু’ভাসয ভসে উসবাধন
কযা সফ এভন ভাপ্ত প্রকসল্পয
তান্ত্ররকা

-

-

-

-

(৫) উৎাদন ন্ত্রফলয়ক (ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়সক পূযণ কযসত সফ) : প্রসমাজয নয়।
(৬) প্রধান প্রধান গক্টয কসযাসযনমূসয রাব/গরাকান: প্রসমাজয নয়।
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(৭) ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত
ক. ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য
ভিণারয়/ংস্থায নাভ

ন্ত্রিে
অন্ত্রত্তয
ংখ্যা

োকায
ব্রিীসে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ন্ত্রযভাণ
জফাসফয ংখ্যা
(রক্ষ োকায়) ংখ্যা

গজয

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

৭টি

০.২৩

০০

০০

০৭টি

ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয়
উন্নয়ন গফাি য ও ন্ত্রফলুপ্ত
উকূরীয় বীাঞ্চর
উন্নয়ন গফাি য

২৫টি

২৮৫.১২

-

-

২৫টি

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

০৪টি

৭০০.০০

০৪

-

০৪টি

গভাে

৩৬টি

৯৮৫.৩৫

০৪

০০

৩৬টি

ভন্তব্য

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয ০৭টি ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ভাভরা
ঢাকায চতুথ য কাযী জজ অদারসতয ভাভরা নং৭/২০০০-এয অওতায় ন্ত্রফচাযাধীন যসয়সছ।
ন্ত্রিক্ষীয় ন্ত্রিে কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠাসনয ভােসভ
অন্ত্রত্তমূ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয কাম যক্রভ চরভান যসয়সছ।

-

খ. ন্ত্রিে ন্ত্রযসাসে য গুরুতয/ফড় যকসভয গকান জান্ত্ররয়ান্ত্রত/থ য অত্মাৎ, ন্ত্রনয়ভ ধযা সড় থাকসর গ ফ গক আসয তান্ত্ররকা:
গনআ।

(৮) শৃঙ্খরা

/ ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা (ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ ও ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)

ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তয/
ংস্থামূস পুঞ্জীভূত
গভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা
(প্রন্ত্রতসফদনাধীন
ভাসয ১ তান্ত্রযসখ)
১
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন- ১১

ন্ত্রনষ্পন্ন
ফতযভান থ যন্ত্রফবাগীয়
ফৎগয
ভাভরায ংখ্যা গভাে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
ভাভরায ংখ্যা

প্রন্ত্রতসফদনাধীন
প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা
চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত ন্যান্য দণ্ড ব্যান্ত্রত
ভাস শুরু
ওয়া ভাভরায
ংখ্যা
২

৩

৪

৫

৬

৭

-

-

-

-

-

০২

-

-

-

-

১১

৯

(৯) ভানফম্পদ উন্নয়ন
ক. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচ:
ভিণারয়/ংস্থা

ক্রন্ত্রভক

১
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

২
১।

প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচয নাভ

প্রন্ত্রক্ষসণয
গভয়াদ

৩

৪
১৬-১৭ জুন ২০১৪

67th Meeting of Technical
Discussion on Civil
Registration and Vital
Statistics

উসযাগী ংস্থা /
এসজন্ত্রিয নাভ

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা

৫

৬
১ জন
(ন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ)

World Health
Organization
(WHO)

স্থান: বাযত
২।

‘Strengthening
Government through
Capacity Development of
the BCS Cadre Officials’
ীল যক প্রকসল্পয অওতায়
Professional
Development Program

১১-২৫ জুন ২০১৪
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জনপ্রান ভিণারয়

১ জন
(যুগ্মন্ত্রচফ)

ভিণারয়/ংস্থা

ক্রন্ত্রভক

১

২

৩
স্থান: ভারসয়ন্ত্রয়া

৩।

প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচয নাভ

প্রন্ত্রক্ষসণয
গভয়াদ

উসযাগী ংস্থা /
এসজন্ত্রিয নাভ

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা

৪

৫

৬

‘Strengthening
Government through
Capacity Development of
the BCS Cadre Officials’

১০-১৫ জুন ২০১৪

জনপ্রান ভিণারয়

১ জন
(যুগ্মন্ত্রচফ)

Alumni workshop

২৫-২৬ জুন ২০১৪

১ জন
(যুগ্মন্ত্রচফ)

৮-২১ জুন ২০১৪

International
Centre for Local
Democracy (ICLD)
Korea International
Cooperation
Agency (KOICA)

১৩-২২ জুন ২০১৪

জনপ্রান ভিণারয়

২ জন
(২ জন উন্ত্রচফ)

১৩-২২ জুন ২০১৪

Asian and Pacific
Training Centre for
Information
and
Communication
Technology
for
Development
(APCICT)

১ জন
(উন্ত্রচফ)

-

-

-

ীল যক প্রকসল্পয অওতায় ন্ত্রক্ষা
পয
স্থান: যুক্তযাজয
৪।

স্থান: বাযত
৫।

৬।

৭।

National Development
Strategy Planning
Program for Bangladesh
Government Officials'Efficient Management of
Public Finance

স্থান: গকান্ত্রযয়া
৯৩তভ এন্ত্রএন্ত্রি প্রন্ত্রক্ষণ গকা য
স্থান: থাআল্যান্ড
Regional Workshop on
Social Media for
Development

স্থান: গকান্ত্রযয়া

দুনীন্ত্রত দভন
কন্ত্রভন

-

২ জন
(১ জন যুগ্মন্ত্রচফ ও
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচসফয একান্ত
ন্ত্রচফ)

খ. ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তসয গকান আন্-াউ প্রন্ত্রক্ষসণয অসয়াজন কযা সয় থাকসর তায ফণ যনা:
 ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয ০৫ জন প্রথভ গেন্ত্রণয কভযকতযাসক ২০ এন্ত্রপ্রর ২০১৪ সত ১০ জুন ২০১৪ তান্ত্রযখ ম যন্ত

Server &

Security Administration ংক্রান্ত, ৪৯ জন প্রথভ গেন্ত্রণয কভযকতযাসক ১১ জুন ২০১৪ গথসক ২৪ জুন ২০১৪ তান্ত্রযখ ম যন্ত
Training Course on Development Project Proposal (DPP), Procurement Act & Rule (PPA-2006 &
PPR-2008), Procurement Plan, Delegation of financial power ংক্রান্ত এফং ২০১৩-১৪ থ য-ফছসযয যাজস্ব



ফাসজে গথসক অচযণ, শৃঙ্খরা এফং ন্ত্রপ ব্যফস্থানা গকাস য ৪১জন ন্ত্রবতীয় গেন্ত্রণয কভযকতযাসক প্রন্ত্রক্ষণ প্রদান কযা য়।
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভসন কভযযত ৩০ জন কভযকতযা ০৬ এন্ত্রপ্রর সত ১৯ জুন ২০১৪ তান্ত্রযখ ম যন্ত কন্ত্রভসনয ঢাকাস্থ প্রধান
কাম যারসয় ‘ন্ত্রযসো য গকা’য ীল যক প্রন্ত্রক্ষণ গকাস য ংগ্রণ কসযন।

গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভযসূন্ত্রচসত কভযকতযা/কভযচাযীসদয ংগ্রণ ফা ভসনান্নয়সনয গক্ষসি ফড় যকসভয গকান ভস্যা থাকসর তায ফণ যনা:
গনআ।
ঘ. ভিণারসয় ন্ য জফ গেন্ত্রনং (OJT) এয ব্যফস্থা অসছ ন্ত্রক না; না থাকসর ন্ য জফ গেন্ত্রনং অসয়াজন কযসত ফড়
যকসভয গকান সুন্ত্রফধা অসছ ন্ত্রক না: যাঁ অসছ; গকান সুন্ত্রফধা গনআ।
ঙ. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস প্রন্ত্রক্ষসণয জন্য ন্ত্রফসদ গভনকাযী কভযকতযায ংখ্যা: ১০ জন।
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(১০) উসেখসমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ঙ্কে:
ক. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস নতুন অআন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণয়ন সয় থাকসর তায তান্ত্ররকা: গনআ।

খ. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস তীফ গুরুত্বপূণ য/উসেখসমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:
(১) ভন্ত্রিবা য ০ ৫টি, যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয

০৩টি, থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয ০১টি,
প্রান্ত্রনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয ০২টি এফং ভন্ত্রিবা-বফঠসক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূসয ফাস্তফা য়ন গ্রগন্ত্রত ম যাসরাচনা
ম্পন্ত্রকযত ০৩টি অন্তঃভিণারয় বা নুন্ত্রষ্ঠত য়।

(২) ভাননীয় প্রধানভিীয বান্ত্রতসত্ব ০২ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ প্রান্ত্রনক পুনন্ত্রফ যন্যা ংক্রান্ত জাতীয় ফাস্তফায়ন কন্ত্রভটি
(ন্ত্রনকায)-এয ১০৯তভ বা নুন্ত্রষ্ঠত য়।
(৩) গণপ্রজাতিী ফাংরাসদ যকাসযয ভাননীয় প্রধানভিী গখ ান্ত্রনা যকান্ত্রয পসয ০৬ জুন ২০১৪ তান্ত্রযখ চীসনয উসদ্দস
ঢাকা তযাগ কসযন এফং ১১ জুন ২০১৪ তান্ত্রযখ ঢাকায় প্রতযাফতযন কসযন। ভাননীয় প্রধানভিীয প্রস্থান ও প্রতযাফতযনকাসর মযত
াজারার অন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দসয যাষ্ট্রাচাসযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য়।
(৪) গণপ্রজাতিী ফাংরাসদসয ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রত জনাফ গভাঃ অফদুর ান্ত্রভদ যকান্ত্রয পসয ১২ জুন ২০১৪ তান্ত্রযখ ফন্ত্ররন্ত্রবয়া
ও যুক্তযাসষ্ট্রয উসদ্দস ঢাকা তযাগ এফং ২২ জুন ২০১৪ তান্ত্রযখ ঢাকায় প্রতযাফ তযন কসযন। ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রতয প্রস্থান ও
প্রতযাফতযনকাসর মযত াজারার অন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দসয যাষ্ট্রাচাসযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য় ।
(৫) যকায যুক্তযাসষ্ট্র ন্ত্রনযুক্ত ফাংরাসদসয যাষ্ট্রদূত জনাফ গভাািদ ন্ত্রজয়াউন্ত্রদ্দনসক যুক্তযাসষ্ট্র ফাংরাসদসয যাষ্ট্রদূত সদ
ন্ত্রনসয়ান্ত্রজত থাকাকারীন প্রন্ত্রতভিীয দভম যাদা , গফতন-বাতা এফং অনুলন্ত্রঙ্গক সুন্ত্রফধান্ত্রদ প্রদান কযায় ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয ১০
গপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৪ তান্ত্রযসখয প্রজ্ঞানমূসর জান্ত্রযকৃত প্রন্ত্রতভিীয দভম যাদায় যাভফাস্যািায -যাে-রাজয ন্ত্রাসফ তাঁয ন্ত্রনসয়াসগয
অসদ ফান্ত্রতর কযা য়। এ ংক্রান্ত প্রজ্ঞান ৩০ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ কসরয জ্ঞাতাসথ য প্রকা কযা য়।
(৬) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং গভসোন্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগসণয ন্ত্রনকে গথসক প্রাপ্ত ান্ত্রক্ষক গগানীয় প্রন্ত্রতসফদসনয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত
০৭ জুন ও ২৫ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ ভাননীয় প্রধানভিী ফযাফয ২টি ায-ংসক্ষ গপ্রযণ কযা য়।

(৭) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয ২০১৩-১৪ থ য-ফছসযয ম্পূযক ভঞ্জুন্ত্রয দান্ত্রফয ওয জাতীয় ংসদ গবাে গ্রণকাসর ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাসগয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন খাসত ২০১৪ াসরয ৩০ জুন তান্ত্রযসখ ভাপ্য থ য-ফছসযয প্রসয়াজনীয় াকুল্য নুন্নয়ন/উন্নয়ন ব্যয় ন্ত্রনফ যাকসল্প
ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রতসক ২ গকাটি ৫১ রক্ষ ১৭ াজায োকা ভঞ্জুন্ত্রযয প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য তথ্য গপ্রযণ কযা য়।

(৮) গফতন ও চাকন্ত্রয কন্ত্রভন গথসক প্রাপ্ত

যকান্ত্রয/অধা-যকান্ত্রয/স্ব-ান্ত্রত প্রন্ত্রতষ্ঠান ও ন্যান্য ংন্ত্রিষ্ট ংস্থায গক্ষসি
প্রসমাজয প্রশ্নভারা ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ কর্তক
য পূযণ কসয এফং জাতীয় গফতন গেসরয অওতাভুক্ত চাকন্ত্রযজীফীসদয জন্য গফতন ও
চাকন্ত্রয ংক্রান্ত তথ্য, উাত্ত ও ভতাভত য প্রশ্নভারায ভােসভ ংগ্র কসয ১১ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ গফতন ও চাকন্ত্রয কন্ত্রভন২০১৩, থ য ন্ত্রফবাসগ গপ্রযণ কযা য়।
(৯) ১৯ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ নুন্ত্রষ্ঠত ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগসণয ভান্ত্রক ভন্বয় বায় ৩৪টি ন্ত্রদ্ধান্ত গৃীত য়।
(১০) ২৩-২৫ জুরাআ ২০১৩ তান্ত্রযসখ নুন্ত্রষ্ঠত গজরা প্রাক সিরসন গৃীত স্বল্পসভয়ান্ত্রদ ১
প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভা ম যন্ত গভাে ১৫৩টি ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফান্ত্রয়ত য়। ফাস্তফায়সনয ায ৯৬ তাং।

৫৯টি ন্ত্রদ্ধাসন্তয ভসে

(১১) ভযপুস্তক ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত অ ন্তঃভিণারয় কন্ত্রভটিয ৩২তভ বা ১৯ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ প্রন্ত্রতযক্ষা ভিণারসয়
নুন্ত্রষ্ঠত য়।
(১২) ান্ত্রন্ত-শৃঙ্খরা যক্ষাসথ য ৫ জন কভযকতযাসক ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অআসনয অওতায় গভাফাআর গকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা যণ কযা য়।
(১৩) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন সত প্রাপ্ত তসথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় চাজযন্ত্রেভুক্ত ১৫০ জন, নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয ংখ্যা ৫৪ জন ,
ন্ত্রফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রসণয সুান্ত্রয প্রদানকৃত ৫৫ জন এফং তদসন্ত যাধ প্রভান্ত্রণত না ওয়ায় ব্যান্ত্রত প্রাপ্ত ৫৫ জন যকান্ত্রয
কভযকতযা/কভযচাযীয ন্ত্রফলসয় ফগত কসয মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগসক ন্ত্রনসদ যনা প্রদান কযা য়।
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(১৪) প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাঠ প্রাসন কভযযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাসযয ১৩ জন কভযকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ ন্ত্রবসমাগ াওয়া
মায়। ন্ত্রবসমাগমূসয ভসে ৬ জন কভযকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ অনীত ন্ত্রবসমাগ তদসন্ত প্রভান্ত্রণত য়ন্ত্রন । ০২ জন কভযকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ
তদসন্ত প্রাথন্ত্রভকবাসফ ন্ত্রবসমাগ প্রভান্ত্রণত ওয়ায় ভাভরা রুজু কযায জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয িন্ত্রত জনপ্রান
ভিণারয়সক জান্ত্রনসয় গদওয়া য়।
(১৫) সফ যাচ্চ ংখ্যক গভাফাআর গকাে য ন্ত্রযচারনা ও ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয জন্য যাজাী গজরা ম্যান্ত্রজসেে এফং সফ যাচ্চ ন্ত্রযভাণ
জন্ত্রযভানা অদাসয়য জন্য চট্টগ্রাভ গজরা ম্যান্ত্রজসেেসক ১২ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ ধন্যফাদ জ্ঞান কসয ি গপ্রযণ কযা য়।
(১৬) ১৯৭১ াসর ভান মুন্ত্রক্তযুসদ্ধয ভয় াক ানাদায ফান্ত্রনী ও তাসদয সমাগী যাজাকায, ান্ত্রন্ত কন্ত্রভটি, অর-ফদয ও
অর-াভ ফান্ত্রনী কর্তক
য তযা, গণতযা, ধল যণ, লুন্ঠন, ন্ত্রিংসমাগ, ভানফতান্ত্রফসযাধী যাধ ন্যান্য যাসধয তদন্ত
কাসজ ায়তায জন্য তথ্য উাত্ত গপ্রযণ প্রসঙ্গ ০৪ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ গজরা প্রাক, নীরপাভাযী ফযাফয ি গদওয়া য়।
য দূসয ফসঙ্গাাগসয নফধ সথ ন্ত্রফসদগাভী ৩১৮জন মািী উদ্ধায প্রসঙ্গ
(১৭) ফাংরাসদ-ভায়ানভায ীভাসন্ত গন্টভাটিসনয
১৮ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় ফযাফয ি গদওয়া য়।
(১৮) ন্ত্রভযপুসযয েফী ভোয কারী ফাঙ্গারী (ন্ত্রফাযী) েীসত ংঘটিত ঘেনায প্রন্ত্রতসফদন ১৮ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ ন্ত্রন্ত্রনয়য
ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় ফযাফয গপ্রযণ কযা য়।
(১৯) ভােন্ত্রভক ও উচ্চ ভােন্ত্রভক ন্ত্রক্ষা গফাি,য ঢাকা-এয ধীন ১০
এন্ত্রপ্রর ২০১৪ তান্ত্রযসখ নুন্ত্রষ্ঠত এআচ.এ.ন্ত্র. যীক্ষায
আংসযন্ত্রজ ন্ত্রবতীয় সিয প্রশ্নপ্রি পাঁসয ন্ত্রবসমাসগয ন্ত্রফলসয় ন্ত্রক্ষা ভিণারয় কর্তক
য গপ্রন্ত্রযত সুান্ত্রযসয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত যফতী
কাম যক্রভ গ্রসণয জন্য কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ফযাফয ০৯ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ ি গপ্রযণ কযা য়।
(২০) কুন্ত্রষ্টয়া গজরায ন্ত্ররাআদস ফন্ত্রস্থত যফীন্দ্র কুঠিফান্ত্রড়সত বাযত যকাসযয নুদাসন যফীন্দ্রবফন ন্ত্রনভযাসণয জন্য গঠিত
কন্ত্রভটিসত গজরা প্রাসনয একজন কভযকতযাসক ন্তভুযন্ত্রক্তয ন্ত্রফলসয় ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয িন্ত্রত ০৯
জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ
ন্ত্রচফ, ংস্কৃন্ত্রত ন্ত্রফলয়ক ভিণারয় ফযাফয গপ্রযণ কযা য়।
(২১) চা-ফাগাসনয েন্ত্রভকসদয বদন্ত্রনক ভজুন্ত্রয ন্যযনতভ ২০০ োকায় উন্নীতকযসণয ন্ত্রফলসয় গজরা প্রাক, ন্ত্রফগসঞ্জয প্রস্তাফ
ন্ত্রফসফচনায জন্য ০৯ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, ফান্ত্রণজয ভিণারয় ফযফয গপ্রযণ কযা য় ।
(২২) ভাঠ ম যাসয় ভূন্ত্রভ জন্ত্রয কাসজ স্বচ্ছতা অনয়সনয রসক্ষয গজরা াসবয এন্ড গসেরসভন্ট কন্ত্রভটি গঠসন গজরা প্রাকসক
বান্ত্রত এফং উসজরা ন্ত্রনফ যাী ন্ত্রপাযসক দস্য ন্ত্রাসফ ন্তভুযন্ত্রক্তয ন্ত্রফলসয় ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয িন্ত্রত ০৯ জুন ২০১৪
তান্ত্রযসখ ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, ভূন্ত্রভ ভিণারয় ফযাফয গপ্রযণ কযা য়।
(২৩) ঢাকা-ন্ত্রসরে ভাড়সক ন্ত্রফগঞ্জ গজরায ন্ত্ররপুয গযরসগআে ও রেযপুয গযরসগআসে জরুন্ত্রযন্ত্রবন্ত্রত্তসত ওবাযন্ত্রব্রজ ন্ত্রনভযাসণয
ন্ত্রফলসয় গজরা প্রাক, ন্ত্রফগসঞ্জয প্রস্তাফ ১২ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ ন্ত্রচফ, ড়ক ন্ত্রফবাগ ফযাফয গপ্রযণ কযা য়।
(২৪) জাতীয় ভৎস্য প্তা, ২০১৪ (০২-০৮ জুরাআ) উদমান উরসক্ষ
ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।

১৬ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায

(২৫) ন্ত্রফি যভজান ২০১৪ উরসক্ষ ন্ত্রনতয প্রসয়াজনীয় দ্রব্যাভগ্রী ফাজাসয যফযা ন্ত্রনন্ত্রিতকযণ, গাসভযন্ট েন্ত্রভকসদয গফতনবাতান্ত্রদ মথাভসয় ন্ত্রযসাধ অআন-শৃঙ্খরা ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রত ও প্রান্ত্রঙ্গক ন্ত্রফলসয় নুন্ত্রষ্ঠত বায ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়সনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ১৭
জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ফযাফয গপ্রযণ কযা য়।
(২৬) নতুন চাযটি ীভান্ত াে চালু কযায ন্ত্রফলসয় ভতাভত প্রদাসনয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয ন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচসফয বান্ত্রতসত্ব
‘ীভান্ত াে ব্যফস্থানা ও ন্ত্রযচারনায জন্য সুান্ত্রয প্রদাসনয রসক্ষয গঠিত কন্ত্রভটি ’য বা অহ্বাসনয ন্ত্রফলসয় ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ,
ফান্ত্রণজয ভিণারয় ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(২৭) ফাংরাসদী নাগন্ত্রযক কর্তক
য বাযতীয় নাযী যণ এফং ন্ত্রনযাদ গপাজত সত উদ্ধায ও ঘেনায সুষ্ঠু তদসন্তয ন্ত্রফলসয়
বাযতীয় সুযক্ষা গভাচ যা-এয গসক্রোন্ত্রয কর্তক
২৯ জুন ১৪
য গপ্রন্ত্রযত আ-গভআর ফাতযায ওয প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য
তান্ত্রযসখ ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(২৮) ‘কযাান্ত্রটি গিসবরসভন্ট ফ কযান্ত্রফসনে ন্ত্রিন্ত্রবন ’ ীল যক কভযসূন্ত্রচয অওতায় ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ও ন্যান্য
ভিণারয়/ন্ত্রফবাসগয ৪৮ জন কভযকতযাসক ১৫ গভ ২০১৪ গথসক ০২ জুন ২০১৪ তান্ত্রযখ ম যন্ত Training Course on Rules of
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Business, Secretariat Instructions, Negotiation Skill Development, Preparation on Notification &
Circular, Summary & Minutes ংক্রান্ত প্রন্ত্রক্ষণ প্রদান কযা য়।

(২৯) ‘কযাান্ত্রটি গিসবরসভন্ট ফ গকন্ত্রফসনে ন্ত্রিন্ত্রবন’ ীল যক কভযসূন্ত্রচয অওতায় ন্ত্রযিা ন্ত্রভরনায়তসন ২১ জুন ২০১৪
তান্ত্রযসখ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভিণারসয়য ন্ত্রচফ/বাযপ্রাপ্ত ন্ত্রচফ/ন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ/যুগ্মন্ত্রচফ এফং ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয প্রথভ গেন্ত্রনয
কভযকতযাসদয ভন্বসয় Performance Management ংক্রান্ত গন্ত্রভনায নুন্ত্রষ্ঠত য়।
(৩০) ০৩ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ LCG Working Group on Governance এয উন্নয়ন সমাগী দস্যসদয ংগ্রসণ
জাতীয় শুদ্ধাচায গকৌর ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত একটি বা নুন্ত্রষ্ঠত য়।
(৩১) ২৯ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ ‘ভিণারয়/ন্ত্রফবাসগ জাতীয় শুদ্ধাচায গকৌর ফাস্তফায়ন ও সুান ’ ন্ত্রফলয়ক গসফলণায পরাপর
উস্থাসনয রসক্ষয ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয বাকসক্ষ একটি গন্ত্রভনায নুন্ত্রষ্ঠত য়।
(৩২) ২৩ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ ভাননীয় প্রধানভিীয তথ্য ও প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রফলয়ক উসদষ্টা জনাফ জীফ ওয়াসজদ জসয়য জাতীয়
ফাতায়ন উসবাধসনয ভয় ন্ত্রফটিন্ত্রএর-এয ন্ত্রবন্ত্রিও কনপাসযন্ত্রিং ন্ত্রসেসভয গনেওয়াকয ন্ত্রনযফন্ত্রচ্ছন্ন ংসমাগ ন্ত্রনন্ত্রিত কযায জন্য
ন্ত্রফটিন্ত্রএর-গক ি গদওয়া য়।
(৩৩) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয প্রস্তুতকৃত নতুন ওসয়ফাআেটিয গিাসভআন গনভ ন্ত্রসেভ (ন্ত্রিএনএ) ন্ত্রযফতযসনয জন্য ন্ত্রফটিন্ত্রএরগক ি গদওয়া য়।
(৩৪) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয কনপাসযি কসক্ষ ওয়াআ-পাআ গজান স্থান কযা য় ।
(৩৫) ‘Supporting the Good Gvernance Program ’-ীল যক কভযসূন্ত্রচয ফাস্তফান্ত্রয়ত তয (tranche condition)
ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত ভতাভত গচসয় গরন্ত্রজসরটিব ও ংদ ন্ত্রফলয়ক ন্ত্রফবাগ এফং অআন ও ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাসগ ি গদওয়া য় ।

গ. অগাভী দুআ (জুরাআ-অগে) ভাস ম্পান্ত্রদতব্য তীফ গুরুত্বপূণ য কাসজয তান্ত্ররকা:
(১) ভন্ত্রিবা-বফঠক নুষ্ঠান।
(২) ভন্ত্রিবা-বফঠসক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূসয ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রত ম যাসরাচনা ম্পন্ত্রকযত অন্ত :ভিণারয় বা নুষ্ঠান।
(৩) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ও থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বফঠক নুষ্ঠান।
(৪) অন্তজযান্ত্রতক ও অঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাসদ কর্তক
য চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠান।
(৫) গজরা প্রাক সিরন, ২০১৪ নুষ্ঠান।
(৬) ভযপুস্তক ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত কাম যাফন্ত্রর ।

7

