য িন্ত্রতগিদন
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি এন্ত্রিল ২০১৪ মাগেি কার্ যািন্ত্রল েম্পন্ত্রকত
মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি নাম: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে
িন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম: এন্ত্রিল ২০১৪

িন্ত্রতগিদন িস্তুগতি তান্ত্রিখ: ০৬ মম ২০১৪

(১)

িশােন্ত্রনক:

ক. ১

কমযকতযা/কমযচািীগদি েংখ্যা (িাজস্ব িাগজগে)

েংস্থাি স্তি
মিণালয়: মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে
অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন
মমাে

ক. ২

অনুগমান্ত্রদত পদ
২০৮
১,০৭৩
১,২৮১

পূিণকৃত পদ
১৭৬
৮৯০
১,০৬৬

শূন্যপদ
৩২
১৮৩
২১৫

শূন্য পগদি ন্ত্রিন্যাে

মিণালয়/ন্ত্রিভাে/
েংস্থা

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত
েন্ত্রচি/
তদূর্ধ্য পদ

মজলা কমযকতযাি
পদ (মর্মন ন্ত্রিন্ত্রে,
এেন্ত্রপ)

অন্যান্য ১ম
মেন্ত্রণি পদ

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে
দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন

-

-

২
৬৩

-

২য় মেন্ত্রণি ৩য় মেন্ত্রণি
পদ
পদ

৭
৩২

১৫
৮৭

৪র্ য মেন্ত্রণি
পদ

০৮
০১

মমাে

৩২
১৮৩*

* সুপািন্ত্রনউমান্ত্রি পদ ব্যতীত।

ক. ৩

অতীি গুরুত্বপূণ য (strategic) পদ শূন্য র্াকগল তাি তান্ত্রলকা

ক্রন্ত্রমক
১।
২।

ক. ৪

গুরুত্বপূণ য শূন্য পগদি
নাম
-

মিণালয়/ন্ত্রিভাে
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে
দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন

গুরুত্বপূণ য শূন্য পগদি
েংখ্যা
-

ন্ত্রনগয়াে/পগদান্নন্ত্রত িদান

মিণালয়/ন্ত্রিভাে/
েংস্থা

িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে পগদান্নন্ত্রত

নতুন ন্ত্রনগয়াে িদান

মন্তব্য

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে

কমযকতযা
-

কমযচািী
-

মমাে
-

কমযকতযা
-

কমযচািী
-

মমাে
-

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন

০১

-

০১

০১

-

০১

ক.৫

মমাে গুরুত্বপূণ য শূন্য পগদি
েংখ্যা
-

শূন্য পদ পূিগণ িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগল তাি িণ যনা: মনই।

১ জন উপপন্ত্রিচালকগক
পন্ত্রিচালক পগদ পগদান্নন্ত্রত
িদান কিা হয় এিং ১
জনগক মকাে য পন্ত্রিদশযক পগদ
ন্ত্রনগয়াে কিা হয়।

খ. ১

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশযন (মদগশ-ন্ত্রিগদগশ)
মিী
মদগশ ন্ত্রিগদগশ

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশযন (ন্ত্রদন)
উন্নয়ন িকল্প পন্ত্রিদশযন (ন্ত্রদন)
পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ (ন্ত্রদন)

-

-

িন্ত্রতমিী/ উপমিী
মদগশ ন্ত্রিগদগশ

-

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি
মদগশ ন্ত্রিগদগশ

-

১

২

-

-

মন্তব্য
০৯ এন্ত্রিল ২০১৪ তান্ত্রিখ
‘Governance
&
Development’
শীষ যক
িক্তৃতা িদাগনি জন্য
ন্ত্রিন্ত্রপএটিন্ত্রে োভাি, ঢাকা
েমন এিং ১৫-১৬ এন্ত্রিল
২০১৪ মময়াগদ Global
Partnership
for
Effective
Development
Cooperation-এি High
Level
Meeting-এ

অংশগ্রহগণি জন্য মমন্ত্রিগকা
েিি কগিন।

খ.২

উপগিাক্ত ভ্রমগণি পি ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পন্ত্রিদশযন িন্ত্রতগিদন দান্ত্রখগলি েংখ্যা: মনই।

(২)

আইন-শৃঙ্খলা ন্ত্রিষয়ক (স্বিাষ্ট্র মিণালগয়ি জন্য): িগর্াজয নয়।

(৩)

অর্ যননন্ত্রতক (মকিল অর্ য ন্ত্রিভাগেি জন্য): িগর্াজয নয়।

(৪)
উন্নয়ন িকল্প েংক্রান্ত
ক. উন্নয়ন িকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েংক্রান্ত িকগল্পি নাম:
িকগল্পি নাম

িতযমান অর্ যিৎেগি
এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দ
(মকাটি োকায়)

িন্ত্রতগিদনাধীন মাে
পর্ যন্ত ব্যগয়ি পন্ত্রিমাণ
(মকাটি োকায়) ও
িিাগদ্দি ন্ত্রিপিীগত
ব্যগয়ি শতকিা হাি

িন্ত্রতগিদনাধীন
মাগে নতুন িকল্প
অনুগমান্ত্রদত হগয়
র্াকগল তাি
তান্ত্রলকা

িন্ত্রতগিদনাধীন
মাগে মিণালগয়
এন্ত্রিন্ত্রপ ন্ত্রিন্ত্রভউ
েভাি তান্ত্রিখ

মন্তব্য

১

২

৩

-

 জুন ২০১৩ পর্ যন্ত
ব্যয় হয় ৭.২৫ মকাটি
োকা (এন্ত্রিন্ত্রি এিং
ন্ত্রজওন্ত্রি
অর্ যায়ন)
ব্যগয়ি হাি ৯৫
শতাংশ।

৫
-

৬

Supporting the Good
Governance
Programme (SGGP)

৪
-

।

 এন্ত্রিল ২০১৪ মাগে
িকগল্প মকান ব্যয়
হয়ন্ত্রন।

খ. িকগল্পি অিস্থা েংক্রান্ত
িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত
িকগল্পি তান্ত্রলকা

িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে
উগবাধনকৃত েমাপ্ত
িকগল্পি তান্ত্রলকা

িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চলমান
িকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি
েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাঠাগমা

আোমী দু’মাগেি মগে উগবাধন
কিা হগি এমন েমাপ্ত িকগল্পি
তান্ত্রলকা

-

-

-

-

(৫)

উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক (েংন্ত্রিষ্ট মিণালয়গক পূিণ কিগত হগি): িগর্াজয নয়।
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(৬)

িধান িধান মেক্টি কগপযাগিশনেমূগহি লাভ/মলাকোন: িগর্াজয নয়।

(৭)

অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত

ক.

অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য

মিণালয়/েংস্থাি নাম

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে

অন্ত্রিে
আপন্ত্রত্তি
েংখ্যা

োকাি
ব্রিশীগে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি
পন্ত্রিমাণ
জিাগিি েংখ্যা
(লক্ষ োকায়) েংখ্যা

১০টি

০.২৩

০৩

মজি

০৩

০৭টি

ন্ত্রিলুপ্ত
ন্ত্রিভােীয়
উন্নয়ন মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত
উপকূলীয় বীপাঞ্চল
উন্নয়ন মিাি য

২৫টি

২৮৫.১২

-

-

২৫টি

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন

০৪টি

৭০০.০০

০৪

-

০৪টি

মমাে

৩৯টি

৯৮৫.৩৫

০৭

০৩

৩৬টি

মন্তব্য

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ০
/২০০০-এি আওতায় ন্ত্রিচািাধীন
।
ন্ত্রিপক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠাগনি মােগম
আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কার্ যক্রম চলমান িগয়গে।

-

খ. অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রলয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগল মে েি মকইগেি তান্ত্রলকা:
মনই।

(৮)

শৃঙ্খলা/ ন্ত্রিভােীয় মামলা (মিণালয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রলত েংখ্যা)

মিণালয়/অন্ত্রধদপ্তি/
েংস্থােমূগহ পুঞ্জীভূত
মমাে ন্ত্রিভােীয় মামলা
(িন্ত্রতগিদনাধীন
মাগেি ১ তান্ত্রিগখ)
১
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে
দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন- ১১

(৯)
ক.

িন্ত্রতগিদনাধীন
মাগে শুরু
হওয়া মামলাি
েংখ্যা

িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামলা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা
চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য দণ্ড অব্যাহন্ত্রত

অন্ত্রনষ্পন্ন
িতযমান অর্ যন্ত্রিভােীয়
িৎেগি
মামলাি েংখ্যা মমাে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
মামলাি েংখ্যা

২

৩

৪

৫

৬

৭

-

-

-

-

-

০২

-

-

-

-

১১

৭

মানিেম্পদ উন্নয়ন
িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত িন্ত্রশক্ষণ কমযসূন্ত্রচ:

মিণালয়/েংস্থা

ক্রন্ত্রমক

িন্ত্রশক্ষণ কমযসূন্ত্রচি নাম

িন্ত্রশক্ষগণি
মময়াদ

উগযােী েংস্থা /
এগজন্ত্রসেি নাম

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা

১
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ
ন্ত্রিভাে

২
১।

৩

৪

৫

৬

০৯-১০ এন্ত্রিল ২০১৪

িধানমিীি কার্ যালয়
(একগেে টু
ইনিিগমশন িকগল্পি
ব্যিস্থাপনায়)
অর্ য ন্ত্রিভাে

৩জন
(১ জন যুগ্মেন্ত্রচি, ১ জন
উপেন্ত্রচি এিং ১ জন ন্ত্রেন্ত্রনয়ি
েহকািী েন্ত্রচি)
৩জন
(১ জন যুগ্মেন্ত্রচি,
১ জন ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রচি
এিং ১ জন ন্ত্রহোিিক্ষণ
কমযকতযা)

Facilitating Innovation in
Public Service

স্থান: িধানমিীি কার্ যালয়
২।

িাগজে পন্ত্রিপি-২ এিং iBAS-এ
িাো এন্ত্রি ন্ত্রিষগয় অনুগষ্ঠয় িন্ত্রশক্ষণ
স্থান: পািন্ত্রলক ন্ত্রিন্যান্স িাউগেশন,
মেগুনিান্ত্রেচা, ঢাকা

২২ এন্ত্রিল ২০১৪
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মিণালয়/েংস্থা

ক্রন্ত্রমক

১

২
৩।

িন্ত্রশক্ষণ কমযসূন্ত্রচি নাম

িন্ত্রশক্ষগণি
মময়াদ

উগযােী েংস্থা /
এগজন্ত্রসেি নাম

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা

৩

৪

৫

৬

২৪ এন্ত্রিল
হগত
২১ মম ২০১৪

China

২জন
(১ জন উপেন্ত্রচি
এিং ১ জন ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী
েন্ত্রচি)

The Union
South East
Asia Office

২জন
(২জন ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েহকািী েন্ত্রচি)

অর্ য ন্ত্রিভাে

২ জন
(১ জন অন্ত্রিে েহকািী কাম
কন্ত্রম্পউোি মুদ্রাক্ষন্ত্রিক এিং ১
জন োেমুদ্রাক্ষন্ত্রিক কাম
কন্ত্রম্পউোি অপাগিেি)

Seminar on System of
Intellectual Property and
Development of Science &
Technology, Trade &
Economy for Asian and
European Countries

মভনুযুঃ China
৪।

৫।

দুনীন্ত্রত দমন
কন্ত্রমশন

Course on Management of
Managers for Bloomberg
Global Initiative to Reduce
Tobacco Use

মভনুয: কিিাজাি
িাগজে পন্ত্রিপি-২ এিং iBAS-এ
িাো এন্ত্রি ন্ত্রিষগয় অনুগষ্ঠয় িন্ত্রশক্ষণ
মভনুয: পািন্ত্রলক ন্ত্রিন্যান্স
িাউগেশন, মেগুনিান্ত্রেচ, ঢাকা

২০-২৪ এন্ত্রিল ২০১৪

১৬ এন্ত্রিল ২০১৪

-

-

-

-

খ. মিণালয়/অন্ত্রধদপ্তগি মকান ইন্-হাউে িন্ত্রশক্ষগণি আগয়াজন কিা হগয় র্াকগল তাি িণ যনা: ‘Capacity Development
of Cabinet Division’ শীষ যক কমযসূন্ত্রচি আওতায়
“Training on Information Exchange Mangement
System (IEMS)’’
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে, ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি অন্ত্রিে এিং মজলা িশােগকি
কার্ যালগয়ি
১৫১ জন
‘Fortnighty Confidential Report (FCR)’ এিং ‘Video
Conferencing System (VCS)’
িন্ত্রশক্ষণ িদান কিা হয়।
ে. িন্ত্রশক্ষণ কমযসূন্ত্রচগত কমযকতযা/কমযচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনান্নয়গনি মক্ষগি িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগল তাি িণ যনা:
মনই।
ঘ. মিণালগয় অন্ য জি মেন্ত্রনং (OJT) এি ব্যিস্থা আগে ন্ত্রক না; না র্াকগল অন্ য জি মেন্ত্রনং আগয়াজন কিগত িড়
িকগমি মকান অসুন্ত্রিধা আগে ন্ত্রক না: হযাঁ আগে, মকান অসুন্ত্রিধা মনই।
ঙ. িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে িন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কমযকতযাি েংখ্যা: ২ জন।
(১০) উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রল/েমস্যা-েঙ্কে:
ক. িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে নতুন আইন, ন্ত্রিন্ত্রধ ও নীন্ত্রত িণয়ন হগয় র্াকগল তাি তান্ত্রলকা: মনই।

খ. িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে অতীি গুরুত্বপূণ য/উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রল:
(১) মন্ত্রিেভাি ০৩টি, েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি ০১টি,
িশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি ০২টি, েন্ত্রচি েভা ০১টি এ
অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগলাচনা েম্পন্ত্রকযত ০৫টি আন্তুঃমিণালয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।
(২)
।
িাষ্ট্রাচাগিি দান্ত্রয়ত্ব পালন কিা হয়।
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েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি ০১টি,
মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন
২৬ এন্ত্রিল ২০১
হর্িত শাহজালাল আন্তজযান্ত্রতক ন্ত্রিমানিন্দগি

(৩)

১২

২০১
, ১৯৯৬-এ

৩( )-এ
।এ

এ , এ,

েকগলি জ্ঞাতাগর্ য িকাশ

এ
০ এ
২০১
কিা ।
(৪) ১০ এন্ত্রিল ২০১৪ তান্ত্রিগখি ৫৪ নম্বি স্মািক মূগল মিণালয়/ন্ত্রিভাগেি দান্ত্রয়গত্ব ন্ত্রনগয়ান্ত্রজত মিী/িন্ত্রতমিী/উপ-মিীি
অনুপন্ত্রস্থন্ত্রতগত তাঁি পর্ যাগয় ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তগর্াগ্য ন্ত্রিষয়েমূহ িধানমিীি ন্ত্রনকে উপস্থাপন কিগত হগি মগময পন্ত্রিপি জান্ত্রি কিা হয়।
(৫) ২৯ এন্ত্রিল ২০১৪ তান্ত্রিগখি িজ্ঞাপনমূগল ‘িাইগভোইগজশন কন্ত্রমশন ও ন্ত্রিন্ত্রনগয়াে মিাি য একীভূতকিগণি িস্তাি িণয়ন
কন্ত্রমটি’ েঠন কিা হয়। এ
০ এ ২০১
েকগলি জ্ঞাতাগর্ য িকাশ কিা হয়।
(৬) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিং মমগোপন্ত্রলেন পুন্ত্রলশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে মর্গক িাপ্ত পান্ত্রক্ষক মোপনীয় িন্ত্রতগিদগনি
ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ২৫ মাচ য ২০১৪ ও ০ এ
২০১ তান্ত্রিগখ মাননীয় িধানমিী িিািি ২টি োি-েংগক্ষপ মিিণ কিা হয়।
( ) ২০ এ
২০১৪ তান্ত্রিগখ অনুন্ত্রষ্ঠত ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভায় ৩৬টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
( )
(NEC), মিতন বিষম্য দূিীকিণ েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটি, মদগশি গুরুত্বপূণ য নদ-নদীি নাব্যতা
এিং নদীি স্বাভান্ত্রিক েন্ত্রতিিাহ অব্যাহত িাখাি লগক্ষয িগয়াজনীয় পদগক্ষপ গ্রহগণি ন্ত্রিষগয় পিামশয িদান, সুপান্ত্রিশ িণয়ন
এিং িাস্তিায়গনি জন্য োস্ক মিাে য ঠ , োমান্ত্রজক ন্ত্রনিাপত্তা িলয় কমযসূন্ত্রচি োন্ত্রি যক তত্ত্বািধান েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটি,
জাতীয় মন্ত্রহলা ও ন্ত্রশশু উন্নয়ন পন্ত্রিষদ (NCWCD), পর্ যেন েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটি, জাতীয় পর্ যেন পন্ত্রিষদ, জাতীয় ন্ত্রশল্প
উন্নয়ন পন্ত্রিষদ (NCID), জাতীয় ন্ত্রশল্প উন্নয়ন পন্ত্রিষগদি (NCID) ন্ত্রনি যাহী কন্ত্রমটি, িাংলাগদশ পন্ত্রিকল্পনা কন্ত্রমশন,
ও
(NCST),
ও
(ECNCST),
ও
এ এ
এ খায পন্ত্রিকল্পনা ও পন্ত্রিধািণ কন্ত্রমটি (এি ন্ত্রপএম ন্ত্রে) ঠ
।
(৯) ২৩-২৫ জুলাই ২০১৩ তান্ত্রিগখ অনুন্ত্রষ্ঠত মজলা িশােক েগিলগন গৃহীত স্বল্পগময়ান্ত্রদ ১৬০টি ন্ত্রেদ্ধাগন্তি মগে িন্ত্রতগিদনাধীন
মাে পর্ যন্ত মমাে ১৩ টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। িাস্তিায়গনি হাি ৫.৬৩ শতাংশ।
(১০) েমিপুস্তক হালনাোদকিণ েংক্রান্ত আন্ত:মিণালয় কন্ত্রমটিি ৩০তম েভা ০১ এন্ত্রিল ২০১৪ তান্ত্রিগখ িন্ত্রতিক্ষা মিণালগয়
অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।
(১১) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচি জনাি মমাুঃ নজরুল ইেলাগমি েগে ১৭ এন্ত্রিল ২০১৪ তান্ত্রিগখ কুন্ত্রড়গ্রাম মজলা
আইন-শৃঙ্খলা কন্ত্রমটি এিং ঝালকাঠি মজলা িাজস্ব কন্ত্রমটিি েদস্যগদি েগে ন্ত্রভন্ত্রিও কনিাগিন্ত্রন্সং অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।
(১২) সুশােন, িশােন্ত্রনক েংস্কাি, আর্ য-োমান্ত্রজক উন্নয়ন ইতযান্ত্রদ মক্ষগি আঞ্চন্ত্রলক েহগর্ান্ত্রেতা েম্প্রোিগণি লগক্ষয োকযভুক্ত
মদশেমূগহি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচিেগণি ন্ত্রবতীয় েভা ২৬-২৭ এন্ত্রিল ২০১৪ তান্ত্রিগখ ঢাকায় আগয়াজন কিা হয়।
(১৩) মাননীয় অর্ য মিীি িাগজে িক্তৃতায় অন্তভুযন্ত্রক্তি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে েংন্ত্রিষ্ট তথ্য (িাংলায় ও ইংগিন্ত্রজগত) ০৯ এন্ত্রিল
২০১৪ তান্ত্রিগখ অর্ য ন্ত্রিভাগে মিিণ কিা হয়।
(১৪) মাচ য ২০১৪ মাগে মমাে ৫,৫৬০টি মমািাইল মকাে য পন্ত্রিচালনা কিা হয়, ১১,১৩৯টি মামলা দাগয়ি কিা হয় এিং
২,২১,২৫,৬৮০ োকা জন্ত্রিমানা আদায় কিা হয়। িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে োিাগদগশ েগি যাচ্চ েংখ্যক মমািাইল মকাে য পন্ত্রিচালনাি
জন্য
মজলা ম্যান্ত্রজগেেগক, েগি যাচ্চ েংখ্যক মামলা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি জন্য িাজশাহী মজলা ম্যান্ত্রজগেেগক এিং েগি যাচ্চ
পন্ত্রিমাণ জন্ত্রিমানা আদাগয়ি জন্য ঢাকা মজলা ম্যান্ত্রজগেেগক ১৬ এ
২০১৪ তান্ত্রিগখ ধন্যিাদ জ্ঞাপন কিা হয়।
(১৫) শান্ত্রন্ত-শৃঙ্খলা িক্ষাগর্ য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন ২৫ জন কমযকতযাগক মমািাইল মকাে য পন্ত্রিচালনা এিং ০১ জন কমযকতযাগক
এন্ত্রিন্ত্রকউটিভ ম্যান্ত্রজগেগেি ক্ষমতা অপযণ কিা হয়।
(১৬) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত িাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামলায় চাজযন্ত্রশেভুক্ত ৪৬ , নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি েংখ্যা ১১৫ জন, ১৩
জন কমযকতযা/কমযচািীি ন্ত্রিরুগদ্ধ ন্ত্রিভােীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি সুপান্ত্রিশ িদান এিং তদগন্ত অপিাধ িমান্ত্রণত না হওয়ায় ১০ জন
েিকান্ত্রি কমযকতযা/কমযচািীি ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েংন্ত্রিষ্ট মিণালয়/ন্ত্রিভােগক ন্ত্রনগদ যশনা িদান
কিা হয়।
(১৭) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজলা িশােকেণ িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে িমাপ অনুয়ায়ী ভ্রমণ, িান্ত্রির্াপন, পন্ত্রিদশযন ও দশযন
কগিগেন। এজন্য িমাপ অজযনকািী কমযকতযাগদি ধন্যিাদ জ্ঞাপনেহ িমাপ অজযগনি এই ধািা অব্যাহত িাখাি জন্য অনুগিাধ
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কিা হয়। মজলা িশােকেগণি পন্ত্রিদশযগনি ন্ত্রিষয়টি মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি KPI (Key Performance Indicators)-ভুক্ত
এিং এ মাগেি KPI-এি লক্ষযমািা অন্ত্রজযত হয়।
(১৮) উপগজলা পন্ত্রিষদ ন্ত্রনি যাচন পিিতী েন্ত্রহংেতা মিাগধ িগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য েকল ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি ও মজলা
িশােকগক অনুগিাধ কিা হয়।
(১৯)
(
১৩ এ
২০১ তান্ত্রিগখ ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণালয় িিািি পি মদওয়া হয়।
(২০) জন্ত্রম অন্ত্রধগ্রহণ েংক্রান্ত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামলা, ন্ত্রিে, ন্ত্রিন্ত্রভশন, আিন্ত্রিগেশন ও আন্ত্রপল দাগয়ি এিং ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আদালগত কােজপি
মিিণ েংক্রান্ত ব্যয় ন্ত্রনি যাগহি জন্য অর্ য িিাগদ্দি ন্ত্রিষগয় ২৮ এন্ত্রিল ২০১৪ তান্ত্রিগখ েন্ত্রচি, ভূন্ত্রম মিণালয় িিািি পি মিিণ কিা
হয়।
(২১) িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মাঠ িশােগন কমযিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (িশােন) কযািাগিি ১২ জন কমযকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া
র্ায়। অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ১১ জন কমযকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত িমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত এিং একজন
কমযকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত িার্ন্ত্রমকভাগি িমান্ত্রণত হওয়ায় ন্ত্রিভােীয় মামলা রুজুি জন্য মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত
জনিশােন মিণালয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়।
(২২) ‘মিণালয়/ন্ত্রিভাগে জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশল িাস্তিায়ন ও সুশােন ন্ত্রিষয়ক েগিষণা’ কার্ যক্রম পন্ত্রিচালনাি লগক্ষয েগিষণা
পন্ত্রিিীক্ষণ ও ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটিি ২টি েভা র্র্াক্রগম ০৩ এিং ২৮ এন্ত্রিল ২০১৪ তান্ত্রিগখ অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।
(২৩) মাননীয় িধানমিীি িান্দিিান মজলাি কমযকতযাগদি েগে ন্ত্রভন্ত্রিও কনিাগিন্ত্রন্সং পন্ত্রিচালনায় োন্ত্রি যক েহায়তা িদান কিা
হয়। িন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মমাে ৩টি ন্ত্রভন্ত্রিও কনিাগিন্ত্রন্সং-এ োন্ত্রি যক েহায়তা িদান কিা হয়।
(২৪) ৫ এমন্ত্রিন্ত্রপএে ইন্টািগনে ব্যােউইর্ (িাউোি কনন্ত্রিোগিশন) েংযুক্ত কগি এ ন্ত্রিভাগেি েকল
শাখা/অন্ত্রধশাখা/অনুন্ত্রিভাে/দপ্তগি েিিিাহ কিা হয়।

ে.

আোমী দুই (মম -

) মাগে েম্পান্ত্রদতব্য অতীি গুরুত্বপূণ য কাগজি তান্ত্রলকা:

(১) মন্ত্রিেভা-বিঠক অনুষ্ঠান।
(২) মন্ত্রিেভা-বিঠগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগলাচনা েম্পন্ত্রকযত আন্ত:মিণালয় েভা অনুষ্ঠান।
(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত ও অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি বিঠক অনুষ্ঠান।
( ) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্রলক েংস্থায় িাংলাগদশ কর্তক
য চাঁদা িদান েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান।
(৫) েমিপুস্তক হালনাোদকিণ েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রল।
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