ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয অগস্ট ২০১৩ ভাসয কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতসফদন
ভিণারয়/ন্ত্রফবাসগয নাভঃ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাসয নাভঃ অগস্ট ২০১৩

প্রন্ত্রতসফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখঃ ০৮ গসেম্বয ২০১৩

(১) প্রান্ত্রনকঃ
ক. ১ কভযকতযা/কভযচাযীসদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাসজসে )
ংস্থায স্তয
ভিণারয়ঃ ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংযুক্ত ন্ত্রপঃ দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
গভাে

নুসভান্ত্রদত দ
২১০
১,০৭৩
১,২৮৩

পূযণকৃত দ
১৭৩
৮০২
৯৭৫

শূন্যদ
৩৭
২৭১
৩০৮

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

-

-

১০
৭৯

-

২য় গেন্ত্রণয ৩য় গেন্ত্রণয
দ
দ

১৪
৩৯

৪থ য গেন্ত্রণয
দ

০৮
১৪৯

০৫
০৪

গভাে

৩৭
২৭১*

* সুাযন্ত্রনউভাযান্ত্রয 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
-

গভাে
-

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

৪

১

৫

-

-

-

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

-

ররচাক দদ ০৪ জন
কমমকতমা এবং কারী
ররদলমক দদ ০১ জন
কমমচারীদক দদান্নরত
প্রদান করা য়।

গনআ।

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

১

৫

-

-

গণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদযন প্রন্ত্রতসফদন দান্ত্রখসরয ংখ্যাঃ গনআ।

ভন্তব্য
-

(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 নাভঃ
প্রকসল্পয নাভ

ফতযভান থ-য
ফছসয এন্ত্রিন্ত্রসত
ফযাদ্দ
(গকাটি োকায়)

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

১

২

Supporting the Good
Governance
Programme (SGGP)

-

৩
 জুন ২০১৩ ম যন্ত
ব্যয় য় ৭.২৫ গকাটি
োকা (এন্ত্রিন্ত্রফ এফং
ন্ত্রজওন্ত্রফ)। ব্যসয়য ায
৯৫ তাং।

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

৪
-

৫
গকান নতুন
প্রকল্প
নুসভান্ত্রদত
য়ন্ত্রন।

 জুাআ ও অগস্ট
২০১৩ মাদ প্রকদে
ককান ব্যয় য়রন।

ভন্তব্য

৬
প্রককেয গভয়াদ জুন ২০১৪ ম যন্ত
বৃন্ত্রিয ন্ত্রফলসয় এন্ত্রিন্ত্রফ ও
আঅযন্ত্রির ম্মন্ত্রতয ন্ত্রযসপ্রন্ত্রিসত
এ ংক্রান্ত প্রস্তাফ ভাননীয়
প্রধানভিীয ন্ত্রনকে গপ্রযণ কযা
সর ভাননীয় প্রধানভিী এসত
ম্মন্ত্রত প্রদান কসযন।

খ. প্রকসল্পয ফস্থা ংক্রান্ত
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/গরাকানঃ প্রসমাজয নয়।
(৭) ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত
ক. ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য
ভিণারয়/ংস্থায নাভ

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ

ন্ত্রিে
অন্ত্রত্তয
ংখ্যা

১০টি

োকায
ব্রিীসে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয
ন্ত্রযভাণ
জফাসফয ংখ্যা
(রি োকায়) ংখ্যা

২৮.৩৭

-

-

গজয

১০টি

ভন্তব্য

 অগস্ট ২০১৩ ভাস গকান
ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত য়ন্ত্রন।

ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত



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

২৮টি

২৯৮.৬৮

-

-

২৮টি

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন

০৪টি

৭০০.০০

-

-

০৪টি

গভাে

৪২টি

১,০২৭.০৫

-

৪২টি

ফতযভাসন ১০টি ন্ত্রনষ্পন্ন ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত য ভসে
০৭টিয ন্ত্রফলসয় ঢাকায ৪থ য কাযী জজ অদারসত
ভাভরা (ভাভরা নং-৭/২০০০) ন্ত্রফচাযাধীন অসছ। এ
ছাড়া, ২০০৭-০৮ গথসক ২০১১-১২ থ য-ফৎয ম যন্ত
ভসয়য ৩টি ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ন্ত্রনষ্পন্ন যসয়সছ।
ন্ত্রিিীয় ন্ত্রিে কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠাসনয ভােসভ
অন্ত্রত্তমূ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয কাম যক্রভ চরভান যসয়সছ।

অগস্ট ২০১৩ ভাস গকান ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত
য়ন্ত্রন।
-

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

আসয

তান্ত্ররকাঃ গনআ।

(৮) শৃঙ্খরা

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

ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তয/
ংস্থামূস পুঞ্জীভূত
গভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা
(প্রন্ত্রতসফদনাধীন
ভাসয ১ তান্ত্রযসখ)
১
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন- ১২

প্রন্ত্রতসফদনাধীন
ভাস শুরু ওয়া
ভাভরায ংখ্যা

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা
ন্ত্রনষ্পন্ন
ফতযভান থ য-ফৎগয
চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত
ন্যান্য দন্ড
ব্যান্ত্রত
ন্ত্রফবাগীয়
গভাে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত
/ফযখাস্ত
ভাভরায ংখ্যা ভাভরায ংখ্যা

২

৩

৪

৫

৬

৭

-

-

-

-

-

০২

-

১

-

-

১১

৪

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

ক্রন্ত্রভক

১
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ
ন্ত্রফবাগ

২
১।

দুনীন্ত্রত দভন
কন্ত্রভন

প্রন্ত্রিণ কভযসূন্ত্রচয নাভ
৩
Social Protection: Lessons
of International
Experience

প্রন্ত্রিসণয
গভয়াদ
৪
২৫-৩১ অগস্ট
২০১৩

উসযাগী
ংস্থা/এসজন্সীয নাভ
৫
কনা

২।

Project
Feasibility/Appraisal
Study

১৮-২২ অগস্ট
২০১৩

জাতীয় ররকেনা ও
উন্নয়ন একাদডমী,
নীদেত, ঢাকা

৩।

Basic Office Management
Course

১৮ অগস্ট-০৫
কদেম্বর ২০১৩

অঞ্চরক
প্ররলেণ
ঢাকা।

১।

Multi-AgencyTraining
Programme on Asset
Recovery
Training on Social and
News Media for Human
Rights Defenders

২।

কাক
ককন্দ্র,

২৬-২৭ অগস্ট ২০১৩

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা
৬
০২ (দুআ) জন
(১ জন উন্ত্রচফ ও ১
জন ররনয়র কারী ন্ত্রচফ)

২ (দুআ) জন
ররনয়র কারী ন্ত্রচফ
১ জন
াঁটমুদ্রােররক-কামকরিউটার াদরটর
২২ জন

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন
২৪ অগস্ট ২০১৩

জাতীয় মানবারধকার
করমলন, ঢাকা

০৪ জন

খ. ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তসয গকান আন্-াউ প্রন্ত্রিসণয অসয়াজন কযা সয় থাকসর তায ফণ যনাঃগনআ।
গ. প্রন্ত্রিণ কভযসূন্ত্রচসত কভযকতযা/কভযচাযীসদয ংগ্রণ ফা ভসনানয়সনয গিসি ফড় যকসভয গকান ভস্যা থাকসর তায
ফণ যনাঃ 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 নাঃ যাঁ, ন্ য জফ গেন্ত্রনং এয ব্যফস্থা অসছ। গকান সুন্ত্রফধা গনআ।
ঙ. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস প্রন্ত্রিসণয জন্য ন্ত্রফসদ গভনকাযী কভযকতযায ংখ্যাঃ০২ জন।
(১০) উসেখসমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ঙ্কে
ক. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস নতুন অআন, ন্ত্রফন্ত্রধ ও নীন্ত্রত প্রণয়ন সয় থাকসর তায তান্ত্ররকা

খ. প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস তীফ গুরুত্বপূণ য/উসেখসমাগ্য কাম যাফন্ত্রর
(১) ভন্ত্রিবায ০৪টি, যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয ০১টি, থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয ০১টি,
প্রান্ত্রনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয ০২টি এবং মরিভা-ববঠদক গৃীত রদ্ধান্তমূদর বাস্তবায়ন গ্রগরত য মাদাচনা
িরকমত ০৫টি অন্তঃমিণায় বা নুন্ত্রষ্ঠত য়।

(২) জারতর রতা বঙ্গবন্ধু কলখ মুরজবুর রমাদনর ৩৮তম লাাদত বার মকীদত ১৫ অগস্ট ২০১৩ তররখ জাতীয় কলাক
রদব ধানমরির ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু স্মৃরত জাদুঘর, বনানী কবরস্থান, কগাাগঞ্জ কজার টুরঙ্গাড়ায় জারতর রতার
মারধস্থ, ৬৪টি কজা এবং ৪২৬টি উদজায় যথাযথ ময মাদায় ারত য়।
(৩) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং গভসোন্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগসণয কাছ গথসক প্রাপ্ত ান্ত্রিক গগানীয় প্রন্ত্রতসফদসনয
ন্ত্রবন্ত্রত্তসত ১৪ অগস্ট ২০১৩ ও ২৮ অগস্ট ২০১৩ তান্ত্রযসখ ভাননীয় প্রধানভিী ফযাফয দু টি ায-ংসি গপ্রযণ কযা য়।
(৪) বিভাগীয় কবিশনারগণের বনকট থেণক প্রাপ্ত াবিক থগানীয় প্রবিণিদণনর বভবিণি প্রস্তুিকৃি সার-সংণিণ িাননীয়
প্রধানিন্ত্রী প্রদি বনণদ েশনা িাস্তিায়ন বিষণয় গি ০১ আগস্ট ২০১৩ িাবরণে বসবনয়র সবিি, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রোলয়, সবিি,
বরণিশ ও িন িন্ত্রোলয় এিং সবিি, দুণ্ োগ ব্যিস্থানা ও ত্রাে িন্ত্রোলয় িরাির ত্র থপ্ররে করা হয়।
৫ ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাকগণ অগস্ট ২০১৩ ভাস প্রভা নুয়ায়ী ভ্রভণ, যান্ত্রিমান, ন্ত্রযদযন ও দযন
কসযসছন। এয পসর গজরা ও উসজরা ম যাসয় কাসজয জফাফন্ত্রদন্ত্রতা ন্ত্রনন্ত্রিতকযণ দিতা, স্বচ্ছতা ও গন্ত্রতীরতা বৃন্ত্রি
কদয়দে। প্রভা জযনকাযী কভযকতযাসদয ধন্যফাদ জ্ঞান প্রভা জযসনয এআ ধাযা ব্যাত যাখায জন্য নুসযাধ কযা
সয়সছ। গজরা প্রাকগসণয ন্ত্রযদযসনয ন্ত্রফলয়টি ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয KPI ভুক্ত এফং এ ভাসয KPI রিভািা ন্ত্রজযত
সয়সছ।
(৬) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগসণয ভান্ত্রক ভন্বয় বা ১৮ অগস্ট ২০১৩ তান্ত্রযসখ নুন্ত্রষ্ঠত য়। বায় ২০টি ন্ত্রিান্ত গৃীত য়।
(৭) ১১ অগস্ট ২০১৩ তান্ত্রযসখ ষ্টভ ংফাদি ভজুন্ত্রয গফাসি যয গযাসয়দাদ যীিা কযায জন্য একটি ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটি গঠন
কযা য়।
(৮) গণপ্রজাতিী ফাংরাসদ কলর মামান্য রাষ্ট্ররত জনাব কমাঃ অবদু ারমদ ২৪ অগস্ট ২০১৩ তাররখ রঙ্গাপুর
এয়ারাআদের SQ 447 ফ্লাআট কযাদগ রঙ্গাপুদরর উদেদে ঢাকা তযাগ এবং ৩১ অগস্ট ২০১৩ তাররখ একআ
এয়ারাআদের SQ 446 ফ্লাআট কযাদগ ঢাকায় প্রতযাবতমনকাদ যরত লাজাা অন্তজমারতক রবমানবন্দদর রাষ্ট্রাচাদরর
দারয়ত্ব ান করা য়।
(৯) গজরায় ংঘটিত স্পযকাতয/চাঞ্চল্যকয ঘেনায গিসি গজরা প্রাক কর্তক
য ঘেনাস্থর ন্ত্রযদযনপূফ যক চায ঘন্টায
ভসে প্রাথন্ত্রভক প্রন্ত্রতসফদন এফং গৃীত অআন্ত্রন দসি ও ঘেনায ান্ত্রফ যক তথ্যান্ত্রদ ন্ত্রনধ যান্ত্রযত ছসক চন্ত্রফফ ঘন্টায ভসে
পূণ যাঙ্গ প্রন্ত্রতসফদন ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগ গপ্রযসণয জন্য ন্ত্রনসদ যনা প্রদান কযায ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ০১ অগস্ট ২০১৩ তান্ত্রযসখ ন্ত্রফবাগীয়
কন্ত্রভনাযগণসক ি কদওয়া য়।
(১০) চট্টগ্রাভ ন্ত্রটি কসযাসযন এরাকায ন্ত্রফন্ত্রবন্ন াাসড়য চূড়ায়, ঢাসর এফং াদসদস ঝন্ত্রুঁ কপূ
ণ ম স্থাসন ফফাকাযী
ুঁ
ন্ত্রযফাযমূসক ঝন্ত্রকপূণ য স্থান গথসক ন্ত্রযসয় তাবুসত াভন্ত্রয়ক অফান/অেয় প্রদাসনয গপ্রন্ত্রিসত এফং এ ভস্যায স্থায়ী
ভাধান গদওয়ায জন্য ০৭ অগস্ট ২০১৩ তান্ত্রযসখ ভূন্ত্রভ ভিণারয়, স্থানীয় যকায ন্ত্রফবাগ, ন্ত্রযসফ ও ফন ভিণারয় এফং
দুসম যাগ ব্যফস্থানা ও িাণ ভিণারগয়য ন্ত্রচফ ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(১১) জাতীয় ংসদয ১১০ ফযগুনা-২ ন্ত্রনফ যাচনী এরাকায শূ ন্য গঘান্ত্রলত অসন অগাভী ০৩ সক্টাফয ২০১৩ তান্ত্রযসখ
নুসষ্ঠয় ন্ত্রনফ যাচন ফাধ, সুষ্ঠু ও ন্ত্রনযসিবাসফ ম্পন্ন কযায রসিয ন্ত্রনফ যাচন কভযকতযা (ন্ত্রফসল ন্ত্রফধান) অআন, ১৯৯১ এয
ন্ত্রফধান নুযণ ংক্রান্ত এফং এ ন্ত্রনফ যাচন ফাধ, সুষ্ঠু, ান্ত্রন্তপূণ যবাসফ নুষ্ঠাসনয রসিয ন্ত্রনফ যাচন কন্ত্রভনসক সমান্ত্রগতা
প্রদাসনয রনদদ মলনা জারনদয় দু'টি স্মাযক জান্ত্রয কযা য়।
(১২) গজরা ও উসজরা দসয নাযীসদয ন্ত্রনসয় উন্মুক্ত ংরা অসয়াজসনয ন্ত্রফলসয় ১৩ অগস্ট ২০১৩ তান্ত্রযসখ কর
ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(১৩) অন্তজযান্ত্রতক তথ্য জানায ন্ত্রধকায রদব উদমাসনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত গত ২১ অগস্ট ২০১৩ তান্ত্রযসখ কর ন্ত্রফবাগীয়
কন্ত্রভনায ও গজরা প্রাক ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।
(১৪) ‘স্বন্ত্রনবযয ফাংরাসদ ’-এয তত্ত্বাফধায়ক ফন্ত্রি-গত ন্ত্রফবাগীয় ও গজরা প্রাসনয কভযকতযা 
রবভাদগর ম্মরত প্রদান করা য়।

ন্তর্ভমক্তকরদণ মরিররদ

(১৫) প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস াযাসদস ৪,৮৫৮টি গভাফাআর গকাে য ন্ত্রযচারনা কযা য়। গভাফাআর গকাসে য ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত ভাভরায
ংখ্যা ন্ত্রছর ১০,৭৮৪টি এফং অদায়কৃত জন্ত্রযভানায ন্ত্রযভাণ ২,১৪,৯৮,৯৭৫ োকা।
(১৬) ান্ত্রন্ত-শৃঙ্খরা যিাসথ য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অআসন ০৩ জন কভযকতযাসক গভাফাআর গকাে য ন্ত্রযচারনায িভতা যণ কযা য়।
(১৭) রাজস্ব বাদজদটর অওতায় বাস্তবায়নাধীন কমমসূরচমূদর ২০১২-১৩ থ য-ফৎসযয বাস্তবায়ন গ্রগরত প্ররতদবদন
প্রস্তুত কদর গত ২৬ অগস্ট ২০১৩ তাররদখ থ ম রবভাদগ কপ্ররণ করা য়।
(১৮) ‘কযাান্ত্রটি গিসবরসভন্ট ফ ন্ত্রপল্ড এিন্ত্রভন্ত্রনসেন ’ ীল যক কভযসূন্ত্রচয খড়া ন্ত্রন্ত্রএনন্ত্রফয ওয ভতাভত প্রদা কনর
জন্য এ ন্ত্রফবাসগয কর নুন্ত্রফবাগকক নুদরাধ জারনদয় ত্র কদওয়া য়।
(১৯) ‘ন্ত্রবন্ত্রিও কনপাসযন্ত্রন্সং-এয ভােসভ ভাঠপ্র লাসনয াসথ ভন্বয় ’ ীল যক কভযসূন্ত্রচয অওতায় স্থান্ত্রত ন্ত্রবন্ত্রিও
কনপাসযন্ত্রন্সং ব্যফস্থায দদনন্ত্রিন ব্যফাযজন্ত্রনত ন্ত্রযচারনা ংক্রান্ত ি
বাংাদদল কটরকরমউরনদকলে ককািারন
ররমদটড (ন্ত্রফটিন্ত্রএর)-এ গপ্রযণ কযা য়।
(২০) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগর ভান্ত্রক ভন্বয় বায ন্ত্রিান্ত নুাসয আসরকেন্ত্রনক িন্ত্রতসত ভার গনাটি জান্ত্রযয কাম যক্রভ
শুরু কযা য়। এ রসিয গ্রুসভআর প্রস্তুত এফং ন্যান্য কাম যক্রভ ম্পাদন কযা য়।
(২১) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগ একটি বাচ্যয়য ার রাআসব্রন্ত্রয স্থান কযা য়।
(২২) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন সত প্রাপ্ত তসথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় চাজযীেভুক্ত ৩৯ জন, ন্ত্রফজ্ঞ অদার কত এপঅযটি
গৃীত ওয়ায় ২৫ জন , নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয ংখ্যা ৩৮ জন এফং তদসন্ত যাধ প্রভান্ত্রনত না ওয়ায় ১৫ জন যকাযী
কভযকতযা/কভযচাযীয ন্ত্রফলসয় ফগত কসয মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য এফং ০২ জন যকাযী কভযকতযা/কভযচাযীয ন্ত্রফরুসি
ন্ত্রফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগসক ন্ত্রনসদ যনা প্রদান কযা য়।
(২৩) ভাভান্য সুরপ্রভ গকাে য সত প্রাপ্ত ররট ন্ত্রটিন ০৬টি ত্র কর্তয সিয ন্ত্রনসদ য গভাতাসফক যফতী প্রসয়াজনীয় ব্যফস্থা
গ্রসণয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাসগ গপ্রযণ কযা য়।

গ.

অগাভী দুআ ভাস (কদেম্বর-দটাবর) ভাস ম্পান্ত্রদতব্য তীফ গুরুত্বপূণ য কাসজয তান্ত্ররকাঃ

(১) ভন্ত্রিবা-দফঠক নুষ্ঠান।
(২) ভন্ত্রিবা-দফঠসক গৃীত ন্ত্রিান্তমূ ফাস্তফায়দনর গ্রগন্ত্রত ম যাসরাচনা ম্পন্ত্রকযত অন্তঃভিণারয় বা নুষ্ঠান।
(৩) ভিণারয়/ন্ত্রফবাগমূসয ২০১২-১৩ থ য-ফৎসযয কাম যাফর ম্পন্ত্রকযত ফান্ত্রল যক প্রন্ত্রতসফদন ভন্ত্রিবা-দফঠসক উস্থান।
(৪) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ও থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয দফঠক নুষ্ঠান।
(৫) প্রান্ত্রনক উন্নয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠান।
(৬) অন্তজমারতক ও অঞ্চরক ংস্থায় বাংাদদল কর্তক
ম চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত রচব করমটির ভা নুষ্ঠান।

