
মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি     ২০১৪ মাগেি  কার্ যািন্ত্রি েম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতগিদন  
 
 
 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি নাম:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে     

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগেি নাম:    ২০১৪                          প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুগতি তান্ত্রিখ: ০৮    ২০১৪ 
 

(১) প্রশােন্ত্রনক:   

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

 

েংস্থাি স্তি অনুগমান্ত্রদত পদ পূিণকৃত পদ শূন্যপদ 

মিণািয়:   মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ২০৮ ১৭২ ৩৬ 

অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থা/েংযুক্ত অন্ত্রিে: দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন  ১,০৭৩ ৮৮৮ ১৮৫ 
মমাে ১,২৮১ ১,০৬০ ২২১ 

 

 

ক. ২ শূন্য পগদি ন্ত্রিন্যাে  
 

মিণািয়/ন্ত্রিভাে/ 

েংস্থা 

অন্ত্রতন্ত্রিক্ত

েন্ত্রচি/ 

তদূর্ধ্য পদ 

মজিা কম যকতযাি 

পদ (মর্মন ন্ত্রিন্ত্রে, 

এেন্ত্রপ) 

অন্যান্য ১ম 

মেন্ত্রণি পদ 

২য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৩য় মেন্ত্রণি 

পদ 

৪র্ য মেন্ত্রণি 

পদ 

মমাে 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে - - ৫ ৭  ১৫  ০৯  ৩৬ 
দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - ৬৫ ৩২    ৮৭ ০১    ১৮৫* 

 

* সুপািন্ত্রনউমান্ত্রি পদ ব্যতীত। 

 

ক. ৩  অতীি  গুরুত্বপূণ য (strategic) পদ শূন্য র্াকগি তাি তান্ত্রিকা 
 

ক্রন্ত্রমক  মিণািয়/ন্ত্রিভাে গুরুত্বপূণ য শূন্য পগদি 

নাম 

গুরুত্বপূণ য শূন্য পগদি 

েংখ্যা 

মমাে গুরুত্বপূণ য শূন্য পগদি 

েংখ্যা 

১। মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন - - - 
 

 

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 ০৬ - ০৬ - - -  ১ জন পন্ত্রিচািকগক 

   পন্ত্রিচািক, ১ জন 
উপপন্ত্রিচািকগক পন্ত্রিচািক 

                

পন্ত্রিচািকগক  
উপপন্ত্রিচািক     
পগদান্নন্ত্রত প্রদান কিা হয়।  

 
 

ক.৫ শূন্য পদ পূিগণ িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: মনই। 
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খ. ১ ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (মদগশ-ন্ত্রিগদগশ)  
 

  মিী প্রন্ত্রতমিী/ উপমিী  মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মন্তব্য 

মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ মদগশ ন্ত্রিগদগশ 

ভ্রমণ/পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন)  - - - - ২  ৬ ২৩    ২০১৪ তান্ত্রিগখ 

নিন্ত্রেংদী মজিা, ৩০    

২০১৪ তান্ত্রিগখ মুন্সীেঞ্জ 

মজিা     ১৩-১৮ মম 

২০১৪ মময়াগদ েিকান্ত্রি 

েিগি শ্রীিংকা ও 

মাি  ন্ত্রশয়া েিি কগিন। 

 

উন্নয়ন প্রকল্প পন্ত্রিদশ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 
পাি যতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

 

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

(২) আইন-শৃঙ্খিা ন্ত্রিষয়ক (স্বিাষ্ট্র মিণািগয়ি জন্য): প্রগর্াজয নয়।  

(৩) অর্ যননন্ত্রতক (মকিি অর্ য ন্ত্রিভাগেি জন্য): প্রগর্াজয নয়।   
 

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প েংক্রান্ত 
 

ক.  উন্নয়ন প্রকগল্পি অর্ য িিাদ্দ ও ব্যয় েংক্রান্ত প্রকগল্পি নাম:  
 

প্রকগল্পি নাম িতযমান অর্ য-

িৎেগি 

এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দ 

 (মকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাে 

পর্ যন্ত ব্যগয়ি পন্ত্রিমাণ 

(মকাটি োকায়) ও 

িিাগদ্দি ন্ত্রিপিীগত 

ব্যগয়ি শতকিা হাি 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে নতুন প্রকল্প 

অনুগমান্ত্রদত হগয় 

র্াকগি তাি  

তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে মিণািগয় 

এন্ত্রিন্ত্রপ ন্ত্রিন্ত্রভউ 

েভাি তান্ত্রিখ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Supporting the Good 

Governance 

Programme (SGGP) 

-  জুন ২০১৩ পর্ যন্ত 
ব্যয় হয় ৭.২৫ মকাটি 

োকা ( ন্ত্রিন্ত্রি এিং 

ন্ত্রজওন্ত্রি অর্ যায়ন) 

ব্যগয়ি হাি ৯৫ 

শতাংশ।   
 

    ২০১৪ মাগে 

প্রকগল্প মকান ব্যয় 

হয়ন্ত্রন।  

- 

 

 

 

  

-                      । 

খ.  প্রকগল্পি অিস্থা েংক্রান্ত  

 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে 

উগবাধনকৃত েমাপ্ত 

প্রকগল্পি  তান্ত্রিকা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে চিমান  

প্রকগল্পি কগম্পাগনন্ট ন্ত্রহোগি 

েমাপ্ত গুরুত্বপূণ য অিকাাাগমা 

আোমী দু’মাগেি মগে উগবাধন 

কিা হগি এমন েমাপ্ত প্রকগল্পি 

তান্ত্রিকা 

- - - - 
 

(৫) উৎপাদন ন্ত্রিষয়ক (েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়গক পূিণ কিগত হগি): প্রগর্াজয নয়। 
 

(৬) প্রধান প্রধান মেক্টি কগপ যাগিশনেমূগহি িাভ/মিাকোন: প্রগর্াজয নয়।   
 
 

(৭) অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত 
 

ক. অন্ত্রিে আপন্ত্রত্ত েংক্রান্ত তথ্য  
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মিণািয়/েংস্থাি নাম অন্ত্রিে 

আপন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

োকাি 

পন্ত্রিমাণ 

(িক্ষ োকায়) 

ব্রিশীগে 

জিাগিি 

েংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি 

েংখ্যা 

মজি মন্তব্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে  ৭টি 

 

০.২৩ ০০ ০০ ০৭টি 
 মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ০৭                  

                                    -

৭/২০০০-এি আওতায় ন্ত্রিচািাধীন      । 
ন্ত্রিলুপ্ত ন্ত্রিভােীয় 

উন্নয়ন মিাি য ও ন্ত্রিলুপ্ত 

উপকূিীয় বীপাঞ্চি 

উন্নয়ন মিাি য 

২৫টি ২৮৫.১২ - - ২৫টি  

ন্ত্রিপক্ষীয় অন্ত্রিে কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠাগনি মােগম 

আপন্ত্রত্তেমূহ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি কার্ যক্রম চিমান  িগয়গে।  

 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি 
- 

মমাে ৩৬টি ৯৮৫.৩৫ ০৪ ০০ ৩৬টি - 

 

খ.  অন্ত্রিে ন্ত্রিগপাগে য গুরুতি/িড় িকগমি মকান জান্ত্রিয়ান্ত্রত/অর্ য আত্মোৎ, অন্ত্রনয়ম ধিা পগড় র্াকগি মে েি মক ইগেি  তান্ত্রিকা: 

মনই। 

 
 

(৮) শৃঙ্খিা/ ন্ত্রিভােীয় মামিা (মিণািয়/ন্ত্রিভাে ও অন্ত্রধদপ্তি/েংস্থাি েন্ত্রিন্ত্রিত েংখ্যা)  
 

মিণািয়/অন্ত্রধদপ্তি/ 

েংস্থােমূগহ পুঞ্জীভূত  

মমাে ন্ত্রিভােীয় মামিা 

(প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

 মাগেি ১ তান্ত্রিগখ) 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাগে শুরু 

হওয়া মামিাি 

েংখ্যা 

প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি েংখ্যা অন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রিভােীয় 

মামিাি েংখ্যা 

িতযমান অর্ য-

িৎেগি  

মমাে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

মামিাি েংখ্যা 

 

চাকন্ত্রিচ্যযন্ত্রত/িিখাস্ত অন্যান্য দণ্ড অব্যাহন্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে- ০২ - - - - - ০২ 

দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন- ১১              - - ১ ১ ৯ ৯ 

 

(৯) মানিেম্পদ উন্নয়ন   

ক.     প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে েমাপ্ত প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচ: 

মিণািয়/েংস্থা ক্রন্ত্রমক      প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
উগযােী েংস্থা / 

এগজন্ত্রসেি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ 

ন্ত্রিভাে 

  

১। Institutional 

Development of 

Bangladesh Civil 

Service Administration 

Academy (2
nd

 phase) 

   : ভািত 

১৮     

হগত 

২৪    ২০১৪ 

জনপ্রশােন 

মিণািয় 

২ জন 

(১    অন্ত্রতন্ত্রিক্ত েন্ত্রচি     

১    উপেন্ত্রচি) 

২।  ৬৫তম ন্ত্রেন্ত্রনয়ি স্টাি মকাে য 

   : মাি  ন্ত্রশয়া 

২৫     

হগত 

০৩    ২০১৪ 

ন্ত্রিন্ত্রপএটিন্ত্রে ১জন 

(১    যুগ্মেন্ত্রচি) 

৩।  ‘Strengthening of 

Bangladesh Public 

Administration 

Training Centre 

১০     

হগত 

১৯    ২০১৪ 

জনপ্রশােন 

মিণািয় 

১ জন 

(১    যুগ্মেন্ত্রচি) 
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মিণািয়/েংস্থা ক্রন্ত্রমক      প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচি নাম প্রন্ত্রশক্ষগণি   

মময়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
উগযােী েংস্থা / 

এগজন্ত্রসেি নাম 

অংশগ্রহণকািীি েংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

(Phase-III)’ শীষ যক প্রকগল্পি 

আওতায় ন্ত্রশক্ষা েিি  

   : মাি  ন্ত্রশয়া 
৪। ‘International Seminar 

on  

e-governance in Asia’ 

   : চীন 

২৮     

হগত  

৩০    ২০১৪ 

e-government 

Research 

Center 

১ জন 

(১    উপেন্ত্রচি) 

 ৫। এন্ত্রেএন্ত্রি প্রন্ত্রশক্ষণ মকাে য 
   : র্াইল্যান্ড 

২৩    

হগত 
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মিণািয় 

১ জন 

(১    উপেন্ত্রচি) 

দুনীন্ত্রত দমন 

কন্ত্রমশন 

 - - - - 

 

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

 মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৩-১৪ অর্ য-       িাজস্ব               ‘োি-েংগক্ষপ প্রণয়ন এিং Manners 

and Etiquette’ এিং ‘আইন ও ন্ত্রিন্ত্রধমািা প্রণয়ন পদ্ধন্ত্রত এিং   ে ও প্রশােন্ত্রনক ট্রাইব্যযনাি’         টি       

                   ।     মমাে ৪৪ জন প্রর্ম মেন্ত্রণি কম যকতযা            ।       আচিণ, শৃঙ্খিা এিং 

অন্ত্রিে ব্যিস্থাপনা মকাগে য ৩৩ জন তৃতীয় মেন্ত্রণি কম যচািী এিং অন্ত্রিে ব্যিস্থাপনা েহায়তা মকাগে য ৪৮ জন চতুর্ য 

মেন্ত্রণি কম যচািীগক প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদান কিা হয়। 

                                       ৮               ০৬          ১৯    ২০১             

                            ‘              ’                      ।   

ে. প্রন্ত্রশক্ষণ কম যসূন্ত্রচগত কম যকতযা/কম যচািীগদি অংশগ্রহণ িা মগনান্নয়গনি মক্ষগি িড় িকগমি মকান েমস্যা র্াকগি তাি িণ যনা: 

মনই।   

ঘ.  মিণািগয় অন্ য জি মট্রন্ত্রনং (OJT) এি ব্যিস্থা আগে ন্ত্রক না; না র্াকগি অন্ য জি মট্রন্ত্রনং আগয়াজন কিগত িড় 

িকগমি মকান অসুন্ত্রিধা আগে ন্ত্রক না: হযাঁ আগে, মকান অসুন্ত্রিধা মনই। 

ঙ. প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে প্রন্ত্রশক্ষগণি জন্য ন্ত্রিগদশ েমনকািী কম যকতযাি েংখ্যা:  ০৬ জন। 
 

(১০)   উগেখগর্াগ্য কার্ যািন্ত্রি/েমস্যা-েঙ্কে: 
 

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

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

(১) মন্ত্রিেভাি ০৩টি, েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি ০২টি,               েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি ০১টি, 

প্রশােন্ত্রনক উন্নয়ন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি ০৩টি     মন্ত্রিেভা-বিাগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা 

েম্পন্ত্রকযত ০ টি আন্তঃমিণািয় েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  

(২)                                                                 ২     ২০১               

                    BG 078                                             ২৯    ২০১            

           BG 079                              ।                                        

                                              । 

(৩) ১১ মম ২০১৪ তান্ত্রিগখ নতুন উপগজিা ও র্ানা স্থাপন েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি ০১  েভা অনুন্ত্রষ্ঠত হয়।  
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( ) ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি এিং মমগট্রাপন্ত্রিেন পুন্ত্রিশ কন্ত্রমশনািেগণি ন্ত্রনকে মর্গক প্রাপ্ত পান্ত্রক্ষক মোপনীয় প্রন্ত্রতগিদগনি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত 
০৭      ২৫    ২০১  তান্ত্রিগখ মাননীয় প্রধানমিী িিািি ২টি োি-েংগক্ষপ মপ্রিণ কিা হয়।  

(৫) ১১ মম ২০১৪ তান্ত্রিগখ মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচি মগহাদগয়ি েভাপন্ত্রতগত্ব এ ন্ত্রিভাগেি িাগজে ব্যিস্থাপনা কন্ত্রমটিি েভা অনুন্ত্রষ্ঠত 

হয়।  

(৬) মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি ২০১৪-১৫    -       ন্ত্রিস্তান্ত্রিত িাগজে প্রাক্কিন এিং ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭    -       

প্রগক্ষপণ প্রণয়ন কগি ১৪ মম ২০১৪ তান্ত্রিখ েন্ত্রচি, অর্ য ন্ত্রিভাে িিািি মপ্রিণ কিা হয়।  

(৭) ২২    ২০১৪ তান্ত্রিগখ অনুন্ত্রষ্ঠত ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনািেগণি মান্ত্রেক েমন্বয় েভায় ৩৭টি ন্ত্রেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

(৮) ০৪    ২০১৪ তান্ত্রিগখ োগিি মূল্য ও েিিিাহ পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রত পর্ যাগিাচনা ও োন্ত্রি যক েমন্বয় োধগনি জন্য োি ন্ত্রিষয়ক জাতীয় 

েমন্বয় ও পিামশ যক কন্ত্রমটি এিং মদগশ সুষ্ঠু ন্ত্রশল্পায়গন েহায়তা প্রদাগনি িগক্ষয োন্ত্রি যক ন্ত্রদক-ন্ত্রনগদ যশনা কন্ত্রমটিেমূহ েঠিত হয়। 

     , ১৯    ২০১৪ তান্ত্রিগখ ন্ত্রিন্ত্রজোি িাংিাগদশ োস্কগিাে য এিং ন্ত্রিন্ত্রজোি িাংিাগদশ োস্কগিাে য-এি ন্ত্রনি যাহী কন্ত্রমটিেমূহ 

েঠিত হয়। 

(৯) ২৩-২৫ জুিাই ২০১৩ তান্ত্রিগখ অনুন্ত্রষ্ঠত মজিা প্রশােক েগিিগন গৃহীত স্বল্পগময়ান্ত্রদ ১৬০টি ন্ত্রেদ্ধাগন্তি মগে প্রন্ত্রতগিদনাধীন 

মাে পর্ যন্ত মমাে ১ ১টি ন্ত্রেদ্ধান্ত িাস্তিান্ত্রয়ত হয়। িাস্তিায়গনি হাি ৮৮.১২ শতাংশ। 

(১০) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েংক্রান্ত আ  মিণািয় কন্ত্রমটিি ৩১তম েভা ১১    ২০১৪ তান্ত্রিগখ প্রন্ত্রতিক্ষা মিণািগয় 

অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(১১) শান্ত্রন্ত-শৃঙ্খিা িক্ষাগর্ য ন্ত্রিন্ত্রভন্ন আইগন   জন কম যকতযাগক মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনা  ক্ষমতা অপ যণ কিা হয়।  

(১২) দুনীন্ত্রত দমন কন্ত্রমশন হগত প্রাপ্ত তগথ্যি ন্ত্রভন্ত্রত্তগত ন্ত্রিন্ত্রভন্ন মামিায় চাজযন্ত্রশেভুক্ত ৫    , নন্ত্রর্ভুন্ত্রক্তি েংখ্যা ১ ৬ জন, ১ 

জন কম যকতযা/কম যচািীি ন্ত্রিরুগদ্ধ ন্ত্রিভােীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি সুপান্ত্রিশ প্রদান এিং তদগন্ত অপিাধ প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় ১৩ জন 

েিকান্ত্রি কম যকতযা/কম যচািীি ন্ত্রিষগয় অিেত কগি র্র্ার্র্ ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য  েংন্ত্রিষ্ট মিণািয়/ন্ত্রিভােগক ন্ত্রনগদ যশনা প্রদান 

কিা হয়।  

(১৩) প্রন্ত্রতগিদনাধীন মাগে মাা প্রশােগন কম যিত ন্ত্রিন্ত্রেএে (প্রশােন) কযািাগিি ১৮ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ অন্ত্রভগর্াে পাওয়া 

র্ায়। অন্ত্রভগর্ােেমূগহি মগে ৮ জন কম যকতযাি ন্ত্রিরুগদ্ধ আনীত অন্ত্রভগর্াে তদগন্ত প্রমান্ত্রণত না হওয়ায় নন্ত্রর্জাত      জন্য 

মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত জনপ্রশােন মিণািয়গক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়।  

(১ ) েগি যাচ্চ      মমািাইি মকাে য পন্ত্রিচািনাি জন্য িগুড়া মজিা ম্যান্ত্রজগেে, েগি যাচ্চ      মামিা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি জন্য 

িাজশাহী মজিা ম্যান্ত্রজগেে এিং েগি যাচ্চ পন্ত্রিমাণ জন্ত্রিমানা আদাগয়ি জন্য চট্টগ্রাম মজিা ম্যান্ত্রজগেেগক ১৫    ২০১৪ তান্ত্রিগখ 

ধন্যিাদ জ্ঞাপন                 হয়।  

(১৫) িড়পুকুন্ত্রিয়া মকাি মাইন্ত্রনং মকাম্পান্ত্রন ন্ত্রিন্ত্রমগেি-এি প্রগয়াজনীয় ন্ত্রনিাপত্তা ব্যিস্থা গ্রহণ প্রেগে ২১    ২০১৪ তান্ত্রিগখ 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয় িিািি পি          হয়। 

(১৬) মিনী মজিাি ফুিোজী উপগজিা পন্ত্রিষদ মচয়ািম্যান ও ফুিোজী উপগজিা আওয়ামী িীগেি েভাপন্ত্রত জনাি একিামুি 

হক একিাম েিােীগদি বািা ন্ত্রনহত হওয়াি ঘেনা প্রেগে ২২    ২০১৪ তান্ত্রিগখ ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি, স্বিাষ্ট্র মিণািয় িিািি পি 

         হয়।  

(১৭) দশম জাতীয় েংেগদি ১২৩ িন্ত্রিশাি-৫          এিাকাি শূন্য মঘান্ত্রষত আেগনি উপন্ত্রনি যাচন অিাধ, সুষ্ঠু, শান্ত্রন্তপূণ য ও 

ন্ত্রনিগপক্ষভাগি অনুষ্ঠাগনি িগক্ষয ন্ত্রনি যাচন কম যকতযা (ন্ত্রিগশষ ন্ত্রিধান) আইন, ১৯৯১-এি ন্ত্রিধান অনুেিণ এিং ন্ত্রনি যাচন কন্ত্রমশনগক 

েহগর্ান্ত্রেতা প্রদাগনি       ২টি পন্ত্রিপি জান্ত্রি কিা হয়।  

(১৮) মভাোি তান্ত্রিকা হািনাোদ কার্ যক্রম, ২০১৪ সুষ্ঠুভাগি ও সুচারুরূগপ েম্পন্ন কিাি িগক্ষয ন্ত্রনি যাচন কন্ত্রমশনগক োন্ত্রি যক 

েহগর্ান্ত্রেতা প্রদাগনি জন্য মিণািয়/ন্ত্রিভাে এিং অধীনস্ত মাা পর্ যাগয়ি েকি অন্ত্রধদপ্তি/প্রন্ত্রতষ্ঠানগক প্রগয়াজনীয় ন্ত্রনগদ যশনা 

প্রদাগনি জন্য  ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েন্ত্রচি/েন্ত্রচি/ভািপ্রাপ্ত েন্ত্রচিেণগক অনুগিাধ কিা হয়।  

(১৯) েণপ্রজাতিী িাংিাগদগশি মহামান্য িাষ্ট্রপন্ত্রত  ২৮ মম ২০১৪ তান্ত্রিগখ ন্ত্রকগশািেঞ্জ মজিা  ইেনা ও ন্ত্রমাামইন উপগজিা 

েিি       প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি, ঢাকা ও মজিা প্রশােক, ন্ত্রকগশািেঞ্জ িিািি পি মপ্রিণ 

কিা হয়।  

(২০) পন্ত্রিি িমজান       ন্ত্রনতযপ্রগয়াজনীয় পণ্যমূগল্যি িাজাি মন্ত্রনেন্ত্রিং ও ন্ত্রনয়িগণ কার্ যকিী ব্যিস্থা গ্রহগণি ন্ত্রনগদ যশনা 

প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় ২৯    ২০১৪ তান্ত্রিগখ েকি মজিা প্রশােক িিিি পি মপ্রিণ কিা হয়। 

(২১) িাংিাগদশ অিেিপ্রাপ্ত েিকান্ত্রি কম যচািী কল্যাণ েন্ত্রমন্ত্রতি মজিা অন্ত্রিে পন্ত্রিচািনাি জন্য প্রগয়াজনীয় কক্ষ িা জন্ত্রম িিাদ্দ 

প্রদান  ন্ত্রিষগয় ০৬    ২০১৪ তান্ত্রিগখ ১২    মজিা প্রশােক িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  
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(২২) ন্ত্রনতয প্রগয়াজনীয় পণ্য োমগ্রীি মজুদ, েিিিাহ ও মূল্য পন্ত্রিন্ত্রস্থন্ত্রত পর্ যাগিাচনাি িগক্ষয আমদান্ত্রনকািক ও েংন্ত্রিষ্ট 

ব্যিোয়ী মনতৃবৃগেি েমন্বগয় জরুন্ত্রি মত ন্ত্রিন্ত্রনময় েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ০৬    ২০১৪ তান্ত্রিগখ েকি 

ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৩) ‘জ  িাদ প্রন্ত্রতগিাধ এিং প্রন্ত্রতকাি’ েংক্রান্ত কন্ত্রমটিি েভাি ন্ত্রেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ০৬    ২০১৪ তান্ত্রিগখ 

েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি িিািি    মপ্রিণ কিা হয়।  

(২ ) োজীপুি মজিাি চােনা মমৌজাি জন্ত্রম অনিধভাগি দখগিি ন্ত্রিষগয় প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ০৮    ২০১৪ তান্ত্রিগখ 

েন্ত্রচি, ভূন্ত্রম মিণািয় িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৫) ন্ত্রতস্তা ব্যাগিজ প্রকগল্পি মেচ খািগুন্ত্রিগত মেগচি পান্ত্রন েিিিাহ ব্যহত হওয়াি ন্ত্রিষগয় ব্যিস্থা গ্রহগণি জন্য ১৮    ২০১৪ 

তান্ত্রিগখ েন্ত্রচি, পান্ত্রন েম্পদ মিণািয় িিিি    মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৬) ব্যন্ত্রড়েো, শীতিক্ষা, িালু ও তুিাে নদীি তীিভূন্ত্রমগত স্থান্ত্রপত েীমানা ন্ত্রপিাি ন্ত্রিআইিন্ত্রিউটিএ কতৃযক ব্যগে মনওয়াি 

ন্ত্রিষগয় ২৭    ২০১৪ তান্ত্রিগখ েন্ত্রচি, মনৌ-পন্ত্রিিহন মিণািয় িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৭) ন্ত্রিদুযৎ েিিিাহ ন্ত্রিন্ত্র ত কগি অন্তযঘাতমূিক তৎপিতা প্রন্ত্রতগিাগধ প্রগয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহগণি ন্ত্রিষগয়  েন্ত্রচি, ন্ত্রিদুযৎ ন্ত্রিভাে 

িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৮) আহ োন্ত্রনয়া ন্ত্রমশন কযান্সাি এন্ড মজনাগিি হেন্ত্রপোি-এি তহন্ত্রিি োগন েহায়তা প্রদাগনি ন্ত্রিষগয় ২৯    ২০১৪ তান্ত্রিগখ 

েকি ন্ত্রিভােীয় কন্ত্রমশনাি িিািি পি মপ্রিণ কিা হয়।  

(২৯) িিদ বৃক্ষ মিাপ  পক্ষ, ২০১৪ ও জাতীয় িি প্রদশ যনী উদ র্াপগনি জন্য প্রস্তান্ত্রিত কন্ত্রমটিগুন্ত্রিগত মজিা প্রশােক ও 

উপগজিা ন্ত্রনি যাহী অন্ত্রিোিেণগক অন্ত  ন্ত্রক্তি ন্ত্রিষগয় এ ন্ত্রিভাগেি েিন্ত্রত ২৯    ২০১৪ তান্ত্রিগখ েন্ত্রচি, কৃন্ত্রষ মিণািয়গক 

অিন্ত্রহত কিা হয়।  

(৩০) ন্যাশনাি ই-োন্ত্রভ যে ন্ত্রেগস্টম এিং ইউন্ত্রনয়ন তথ্য ও মেিাগকগেি িযাশগিাি য মন্ত্রনেন্ত্রিং                  এ     

      কার্ যক্রগমি মম ২০১৪ মাগেি একটি প্রন্ত্রতগিদন প্রস্তুত কিা হয়। 

(৩১) মিণািয়/ন্ত্রিভাে     জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি িাস্তিায়ন ও সুশােন ন্ত্রিষয়ক েগিষণা কার্ যক্রম পন্ত্রিচািনাি জন্য ০১ জন 

ন্ত্রেন্ত্রনয়ি েগিষক এিং ০১ জন েগিষক ন্ত্রনগয়াে কিা হয়।  

(৩২) ‘Improving Public Administration and Services Delivery through e-Solutions: Improving GRS 

(Output-3)’ শীষ যক কান্ত্রিেন্ত্রি েহায়তা প্রকগল্পি অনুকূগি ২০১৩-১৪ অর্ য-       েংগশান্ত্রধত এন্ত্রিন্ত্রপগত িিাদ্দকৃত অগর্ যি 

প্রর্ম, ন্ত্রবতীয় ও তৃতীয় ন্ত্রকন্ত্রস্তি অর্ য অিমুন্ত্রক্তগত মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভা  ি েিন্ত্রত অর্ য ন্ত্রিভাে-মক জান্ত্রনগয় মদওয়া হয়।  

(৩৩) ২৬-২৭ এন্ত্রপ্রি ২০১৪ তান্ত্রিগখ ঢাকায় অনুন্ত্রষ্ঠত োকয মন্ত্রিপন্ত্রিষদ েন্ত্রচিেগণি ন্ত্রবতীয় েভা েম্পগকয ১২    ২০১         

      মন্ত্রিেভা          -                              অিন্ত্রহত কিা হয়।  

(৩ ) মিণািয়/ন্ত্রিভাে     জাতীয় শুদ্ধাচাি মকৌশি িাস্তিায়ন ও সুশােন ন্ত্রিষয়ক েগিষণা কার্ যক্রগমি েগিষক ন্ত্রনগয়াগেি 

আগিদন র্াচাই-িাোই ও মূল্যায়গনি িগক্ষয দিপি ও প্রস্তাি মূল্যায়ন কন্ত্রমটিি ০১টি েভা ১     ২০১৪ তান্ত্রিগখ অনুন্ত্রষ্ঠত হয়। 

(৩৫) ‘কযাপান্ত্রেটি মিগভিপগমন্ট অি কযান্ত্রিগনে ন্ত্রিন্ত্রভশন’ শীষ যক কম যসূন্ত্রচি আওতায় মন্ত্রিপন্ত্রিষদ ন্ত্রিভাে ও অন্যান্য 

মিণািয়/ন্ত্রিভাগেি ৪৮ জন কম যকতযাগক ১৫ মম হগত ০২ জুন ২০১৪ তান্ত্রিখ পর্ যন্ত Rules of Business, Secretariat 

Instructions, Negotiation Skill Development, Preparation on Notification & Circular, Summary & 

Minutes েংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ প্রদান কিা হয়।  

 

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

(১) মন্ত্রিেভা-বিাক অনুষ্ঠান।    

(২) মন্ত্রিেভা-বিাগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত পর্ যাগিাচনা েম্পন্ত্রকযত আন্ত:মিণািয় েভা অনুষ্ঠান।  

(৩) েিকান্ত্রি ক্রয় েংক্রান্ত ও অর্ যননন্ত্রতক ন্ত্রিষয় েংক্রান্ত মন্ত্রিেভা কন্ত্রমটিি বিাক অনুষ্ঠান।  

( ) আন্তজযান্ত্রতক ও আঞ্চন্ত্রিক েংস্থায় িাংিাগদশ কতৃযক চাঁদা প্রদান েংক্রান্ত েন্ত্রচি কন্ত্রমটিি েভা অনুষ্ঠান।  

(৫) েমিপুস্তক হািনাোদকিণ েংক্রান্ত কার্ যািন্ত্রি।  

(৬) মন্ত্রিেভা-বিাগক গৃহীত ন্ত্রেদ্ধান্তেমূগহি িাস্তিায়ন অগ্রেন্ত্রত েম্পন্ত্রকযত বিমান্ত্রেক প্রন্ত্রতগিদন (    -  ) মন্ত্রিেভা-বিাগক 

উপস্থাপন।   

 

 


