
ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগগয  জুলাই ২০১৪ ভাসয  কাম যাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকযত প্রন্ত্রতসফদন  
 
 
 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাসগয নাভ:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ     

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাসয নাভ: জুলাই ২০১৪                          প্রন্ত্রতসফদন প্রস্তুগতয তান্ত্রযখ:  ১১ আগস্ট ২০১৪ 
 

(১) প্রান্ত্রনক :   

ক. ১ কভ যকতযা/কভ যচাযীসদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাসজসে ) 

 

ংস্থায স্তয নুসভান্ত্রদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ভিণারয়:   ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ ২০৮ ১৭৯ ২৯ 

ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থা/ংযুক্ত ন্ত্রপ: দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন  ১,০৭৩ ৯০৮ ১৬৫ 
গভাে ১,২৮১ ১,০৮৭ ১৯৪ 

 

 

ক. ২ শূন্য সদয ন্ত্রফন্যা   
 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

ন্ত্রতন্ত্রযক্ত

ন্ত্রচফ/ 

তদূর্ধ্য দ 

গজরা কভ যকতযায 

দ (গমভন ন্ত্রিন্ত্র, 

এন্ত্র) 

ন্যান্য ১ভ 

গেন্ত্রণয দ 

২য় গেন্ত্রণয 

দ 

৩য় গেন্ত্রণয 

দ 

৪থ য গেন্ত্রণয 

দ 

গভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - ৩ ১০   ১ ১   ০৫      ২৯ 
দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ০১ - ৫০ ২৩    ৯০  ০১    ১৬৫* 

 

* সুাযন্ত্রনঈভান্ত্রয দ ব্যতীত। 
 

ক. ৩  তীফ  গুরুত্বপূণ য (strategic) দ শূন্য থাকসর তায তান্ত্ররকা  
 

ক্রন্ত্রভক  ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ গুরুত্বপূণ য শূন্য সদয 

নাভ 

গুরুত্বপূণ য শূন্য সদয 

ংখ্যা 

গভাে গুরুত্বপূণ য শূন্য সদয 

ংখ্যা 

১। ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ  - - - 

২। দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন সচিফ ০১ ০১ 
 

 

ক. ৪  ন্ত্রনসয়াগ/সদান্নন্ত্রত প্রদান  
 

ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ 

ংস্থা 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস সদান্নন্ত্রত নতুন ন্ত্রনসয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

 কভ যকতযা কভ যচাযী গভাে কভ যকতযা কভ যচাযী গভাে 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - - - ০১ ০১   

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন - - - ২৯ - ২৯  

 
 

ক.৫ শূন্য দ পূযসণ ফড় যকসভয গকান ভস্যা থাকসর তায ফণ যনা: গনআ। 
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খ. ১ ভ্রভ ণ/ন্ত্রযদ যন (গদস-ন্ত্রফসদস)  
 

  ভিী প্রন্ত্রতভিী/ ঈভিী  ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রচফ ভন্তব্য 
গদস ন্ত্রফসদস গদস ন্ত্রফসদস গদস ন্ত্রফসদস 

ভ্রভণ/ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন)  - - - - -  - - 

ঈন্নয়ন প্রকল্প ন্ত্রযদ যন (ন্ত্রদন) - - - - - - 
াফ যতয চট্টগ্রাসভ ভ্রভণ (ন্ত্রদন) - - - - - - 

 
খ.২ ঈসযাক্ত ভ্রভ গণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/ন্ত্রযদ যন প্রন্ত্রতসফদন দান্ত্রখসরয ংখ্যা: গনআ। 
 

(২) অআন-শৃঙ্খরা ন্ত্রফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভিণারসয়য জন্য) : প্রসমাজয নয়।  
(৩) থ যননন্ত্রতক ( গকফর থ য ন্ত্রফবাসগয জন্য): প্রসমাজয নয়।   
 

(৪) ঈন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্ত 
 

ক.  ঈন্নয়ন প্রকসল্পয থ য ফযাদ্দ  ব্যয় ংক্রান্ত প্রকসল্পয নাভ:  
 

প্রকসল্পয নাভ ফতযভান থ য-

ফৎসয 

এন্ত্রিন্ত্রসত ফযাদ্দ 

 (গকাটি োকায়) 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভা 

ম যন্ত ব্যসয়য ন্ত্রযভাণ 

(গকাটি োকায়)  

ফযাসদ্দয ন্ত্রফযীসত 

ব্যসয়য তকযা ায 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন 

ভাস নতুন প্রকল্প 

নুসভান্ত্রদত সয় 

থাকসর তায  

তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন 

ভাস ভিণারসয় 

এন্ত্রিন্ত্র ন্ত্রযন্ত্রবঈ 

বায তান্ত্রযখ 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Supporting the Good 

Governance 

Programme (SGGP) 

-  জুন ২০১৩ ম যন্ত 

ব্যয় য়  ৭.২৫ গকাটি 

োকা (এ ন্ত্রিন্ত্রফ এফং 

ন্ত্রজন্ত্রফ থ যায়ন) 

ব্যসয়য ায ৯ ৫ 

তাং।   
 

 জুলাই ২০১৪ ভাস 

প্রকসল্প গকান ব্যয় 

য়ন্ত্রন।  

- 

 

 

 

  

- প্রকসল্পয কাজ চরভান যসয়সছ। 

খ.  প্রকসল্পয ফস্থা ংক্রান্ত  

 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাপ্ত 

প্রকসল্পয  তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস 

ঈসবাধনকৃত ভাপ্ত 

প্রকসল্পয  তান্ত্ররকা 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস চরভান  

প্রকসল্পয কসম্পাসনন্ট ন্ত্রাসফ 

ভাপ্ত গুরুত্বপূণ য ফকাঠাসভা 

অগাভী দু’ভাসয ভসে ঈসবাধন 

কযা সফ এভন ভাপ্ত প্রকসল্পয 

তান্ত্ররকা 

- - - - 
 

(৫) ঈৎাদন ন্ত্রফলয়ক (ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়সক পূযণ কযসত সফ) : প্রসমাজয নয়। 
 

(৬) প্রধান প্রধান গক্টয কস যাসযনমূসয রাব/গরাকান: প্রসমাজয নয়।   
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(৭) ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত  
 

ক. ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ংক্রান্ত তথ্য   
 

ভিণারয়/ংস্থায নাভ ন্ত্রিে 

অন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

োকায 

ন্ত্রযভাণ 

(রক্ষ োকায়) 

ব্রিীসে 

জফাসফয 

ংখ্যা 

ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয 

ংখ্যা 

গজয ভন্তব্য 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ  ৭টি 

 

০.২৩ ০০ ০০ ০৭টি 
 ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয ০৭টি ন্ত্রিে অন্ত্রত্ত ভাভরা 

ঢাকায চতুথ য কাযী জজ অদারসতয ভাভরা নং-

৭/২০০০-এয অতায় ন্ত্রফচাযাধীন যসয়সছ। 
ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রফবাগীয় 

ঈন্নয়ন গফাি য  ন্ত্রফলুপ্ত 

ঈকূরীয় বীাঞ্চর 

ঈন্নয়ন গফাি য 

২৫টি ২৮৫.১২ - - ২৫টি  
ন্ত্রিক্ষীয় ন্ত্রিে কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠাসনয ভােসভ 

অন্ত্রত্তমূ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয কাম যক্রভ চরভান  যসয়সছ।  
 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন ০৪টি ৭০০.০০ ০৪ - ০৪টি 
- 

গভাে ৩৬টি ৯৮৫.৩৫ ০৪ ০০ ৩৬টি - 

 

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  ন্ত্রধদপ্তয/ংস্থায ন্ত্রিন্ত্ররত ংখ্যা)  
 

ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তয/ 

ংস্থামূস পুঞ্জীভূত  

গভাে ন্ত্রফবাগীয় ভাভরা 

(প্রন্ত্রতসফদনাধীন 

 ভাসয ১ তান্ত্রযসখ) 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন 

ভাস শুরু 

য়া ভাভরায 

ংখ্যা 

প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয ংখ্যা ন্ত্রনষ্পন্ন 

ন্ত্রফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা 

ফতযভান থ য-

ফৎগয  

গভাে ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তকৃত 

ভাভরায ংখ্যা 

 

চাকন্ত্রযচ্যযন্ত্রত/ফযখাস্ত ন্যান্য দণ্ড ব্যান্ত্রত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ - - - - - - 

দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন- ১১              - - - -   ১১ - 
(৯) ভানফম্পদ ঈন্নয়ন   

ক.     প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাপ্ত প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচ:  

ভিণারয়/ংস্থা ক্রন্ত্রভক      প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচয নাভ প্রন্ত্রক্ষসণয   

গভয়াদ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ঈসযাগী ংস্থা / 

এসজন্ত্রিয নাভ 

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ 

ন্ত্রফবাগ 

  

 2nd IGC-ISI Summer 

School in Development 

Economics  

স্থান: বাযত 

১১-১৭ জুলাই ২০১৪ International Growth 

Centre (IGC) 
১ জন 

(উন্ত্রচফ) 

দুনীন্ত্রত দভন 

কন্ত্রভন 

 APG’s 17
th

 Annual 

Meeting and Technical 

Assistance Forum 

স্থান: িীন  

১৩-১৮ জুলাই ২০১৪   

- 

১ জন 

(ভহাচিিালক) 

 

খ. ভিণারয়/ন্ত্রধদপ্তসয গকান আন্-াঈ প্রন্ত্রক্ষসণয  অসয়াজন কযা সয় থাকসর তায ফণ যনা: গনআ।  



 4 

গ. প্রন্ত্রক্ষণ কভ যসূন্ত্রচসত কভ যকতযা/কভ যচাযীসদয ং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 কভ যকতযায ংখ্যা:  ০২ জন।  
(১০)   ঈসেখসমাগ্য কাম যাফন্ত্রর/ভস্যা-ঙ্কে: 
 

ক.  প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস নতুন অআন, ন্ত্রফন্ত্রধ  নীন্ত্রত প্রণয়ন সয় থাকসর তায তান্ত্ররকা: গনআ।   
খ.  প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস তীফ গুরুত্বপূণ য/ঈসেখসমাগ্য কাম যাফন্ত্রর:  

(১) ভন্ত্রিবা য ০ ২টি, যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয ০২টি, থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয ০১টি, 

প্রান্ত্রনক ঈন্নয়ন ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয ০২টি এফং ভন্ত্রিবা-বফঠসক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূসয ফাস্তফা য়ন গ্রগন্ত্রত ম যাসরাচনা 

ম্পন্ত্রকযত ০৬টি অন্তঃভিণারয় বা নুন্ত্রষ্ঠত য়।  
(২) ২২ জুলাই ২০১৪ তাচিখে জাতীয় পুিস্কাি সংক্রান্ত ভচিসবা কচভটিি সবা অনুচিত হয়।  

(৩) ০২ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ Governance সংক্রান্ত LCG Working Group-এি বা নুন্ত্রষ্ঠত য়।  

(৪) ০৩ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ তথ্য অচধকাি চফষয়ক য়াচককং গ্রুখি প্রথভ  বা নুন্ত্রষ্ঠত য়। 

(৫) ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায এফং গভসোন্ত্ররেন পুন্ত্রর কন্ত্রভনাযগসণয ন্ত্রনকে গথসক প্রাপ্ত ান্ত্রক্ষক গগানীয় প্রন্ত্রতসফদসনয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত  
০৭ জুলাই  ২৫ জুলাই ২০১৪ তান্ত্রযসখ ভাননীয় প্রধানভিী ফযাফয ২টি ায-ংসক্ষ গপ্রযণ কযা য়। 
(৬) ভাননীয় প্রধানভিী সিকাচি সপখি ২১ জুলাই ২০১৪ তাচিে যুক্তিাখজেি লন্ডখনি উখেখে ঢাকা তোগ কখিন এফং ২৪ 

জুলাই ২০১৪ তাচিে ঢাকায় প্রতোফতকন কখিন। ভাননীয় প্রধানভিীি প্রস্থান  প্রতযাফতযনকাসর মযত াজারার অন্তজযান্ত্রতক 

ন্ত্রফভানফন্দসয যাষ্ট্রাচাসযয দান্ত্রয়ত্ব ারন কযা য়। 
(৭) প্রধানভিী গখ ান্ত্রনায গনতৃত্বাধীন যকায কতৃযক গদসয ান্ত্রফ যক ঈন্নয়ন এফং জনগসণয থ যননন্ত্রতক ন্ত্রনযাত্তায স্বাসথ য 

মুদ্রীভা ন্ত্রনধ যাযসণয য মথামথ গুরুত্ব প্রদান  কাম যকয গকৌর গ্রণ, অন্তজযান্ত্রতক ঙ্গসন ফাংরাসদসয আন্ত্রতফাচক 

বাফমূন্ত্রতয এফং তদানীন্তন  ফতযভান ভন্ত্রিবা, যযাষ্ট্র ভিণারয়, স্ত্র ফান্ত্রনী ন্ত্রফসলত ফাংরাসদ গনৌফান্ত্রনী, অআনজীন্ত্রফবৃন্দ 

 ংন্ত্রিষ্ট কসরয ঐকান্ত্রন্তক প্রসচষ্টায পসর ফাংরাসদ  বাযসতয ভসে মুদ্রীভা ন্ত্রনধ যাযণ ংক্রান্ত ভাভরায় ঐন্ত্রতান্ত্রক জয় 

জযন কযা ম্ভফ য়। এ জখয় ফাংরাসদসয ন্যায়ঙ্গত দান্ত্রফ প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত য়ায় প্রধানভিী গখ ান্ত্রনা এফং এ কাম যক্রসভয 

সঙ্গ ংন্ত্রিষ্ট করসক আন্তচিক অচবনন্দন জ্ঞান কখি ১৪ জুলাই ২০১৪ তাচিখে ভচিসবা-বফঠখক একটি প্রস্তাফ গৃহীত হয়। এ 

ংক্রান্ত প্রজ্ঞান ১৭ জুলাই ২০১৪ তাচিখে সকখলি জ্ঞাতাখথ ক প্রকাে কিা হয়। 

(৮) চপচলচস্তখনি চনিীহ জনগখণি ি ইসিাইখলি হাভলাি জন্য গ বীি উখেগ প্রকাে  ইসিাইচল আগ্রাসখনি চফরুখে তীব্র 

চনন্দা জ্ঞান কখি এফং অনচতচফলখে এ হাভলা ফখেি লখযে ইসিাইখলি ি িা  সৃচিি  জন্য আন্তজকাচতক সম্প্রদাখয়ি  

প্রচত আহ্বান জাচনখয় ভচিসবাি  ১৪ জুলাই ২০১৪ তাচিখেি বফঠখক একটি প্রস্তাফ গ্রহণ কিা হয়। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞান ১৭ জুলাই 

২০১৪ তাচিখে  কসরয জ্ঞাতাখথ ক প্রকা কযা য়। 

(৯) স্বযাষ্ট্র ভিণারসয়য ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ জনাফ ন্ত্র ন্ত্রকঈ গক মুতাক অভদ  ৩০ জানুয়ান্ত্রয ১৯৮১ তান্ত্রযসখ ফাংরাসদ ন্ত্রন্ত্রবর 

ান্ত্রব য (প্রান)  কযািাসয গমাগদানপূফ যক দীঘ য প্রায় ৩৩ ফছয ৬ ভা যকাসযয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন গুরুত্বপূণ য সদ ন্ত্রধন্ত্রষ্ঠত গথসক ০৮ 

জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ  ন্ত্রন্ত্রবর ান্ত্রব য সত ফয গ্রণ কসযন। থ য ন্ত্রফবাসগয ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ জনাফ পজসর কন্ত্রফয ০৩  জুরাআ 

২০১৪ তান্ত্রযসখ যকান্ত্রয চাকন্ত্রয সত ফয গ্রণ কসযন। সুদীঘ য কভ যজীফসন ততা, দক্ষতা  ন্ত্রফচক্ষণতায সঙ্গ ন্ত্র যত দান্ত্রয়ত্ব 

ারন কসয গদ  জান্ত্রতয কল্যাসণ গুরুত্বপূণ য ফদান যাখায জন্য এআ ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফবয়সক ধন্যফাদ জান্ত্রনসয়, তাঁসদয ফ যাঙ্গীণ 

কল্যাণ  দীঘ যায়ু কাভনা কসয এফং যকান্ত্রয চাকন্ত্রয গথসক ফয গ্রসণয য তাঁযা গদগয গফায় ন্ত্রনসয়ান্ত্রজত থাকসফন ভসভ য 

অা প্রকা কসয ভচিসবাি ০৭ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখয বফঠসক একটি প্রস্তাফ গ্রণ কযা য়। এ ংক্রান্ত  প্রজ্ঞান ১৩ জুলাই 

২০১৪ তাচিখে কসরয জ্ঞাতাখথ ক প্রকা কযা য়।  
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(১০) ২৭ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ ‘প্রাআসবোআসজন কন্ত্রভন  ন্ত্রফন্ত্রনসয়াগ গফাি য একীভূতকযসণয প্রস্তাফ প্রণয়ন কন্ত্রভটি’য গভয়াদ 

৩০ কাম যন্ত্রদফ বৃন্ত্রদ্ধ কযা য়। 

(১১) ০৮-১০ জুরাআ ২০১ ৪ তান্ত্রযসখ ‘গজরা প্রাক সিরন , ২০১৪’ অনুচিত হয়। চতন চদন ব্যাী অনুচিত এ সিরনন 

ঈসবাধন, ভাননীয় প্রধানভিীয সঙ্গ মুক্ত অসরাচনা, ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রতয সঙ্গ গৌজন্য াক্ষাৎ  ভা নী নুষ্ঠান গভাে 

২৪টি ন্ত্রধসফন অনুচিত হয়। এ সখেলখন ৩৯টি ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/কাম যারসয়য ভাননীয় ভিী, ঈসদষ্টা, প্রন্ত্রতভিী,  উভিী, 

ন্ত্রচফগণ এফং ন্ত্রফন্ত্রবন্ন দপ্তসযয উর্ধ্যতন কভ যকতযাগণ ং গ্রহণ কখি গজরা প্রাক  ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগণসক গুরুত্বপূণ য  

ন্ত্রদক-ন্ত্রনসদ যনা প্রদান কসযন।  

(১২) ১০ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখ সুআজাযল্যাসেয গজসনবায় আন্টাযন্যানার গেন্ত্ররকন্ত্রভঈন্ত্রনসকন আঈন্ত্রনয়ন (ITU) কতৃযক 

প্রধানভিীয কাম যারসয়য যাকস টু আনপযসভন  (এটুঅআ) প্রকল্পসক ‘য়ার্ল্য ান্ত্রভে ন আনপযসভন গাাআটি (WSIS) 

পুযস্কায ২০১৪ ’-এ ভূন্ত্রলত কযা য়। তথ্যপ্রযুন্ত্রক্তয সফ যাচ্চ ব্যফাসযয ভােসভ জনগসণয গদাযসগাড়ায় গফা গৌৌঁসছ গদয়া এফং 

তৃণমূর ম যায় গথসক ঈচ্চ-ম যায় ম যন্ত নরাআসন যকান্ত্রয গফামূ প্রদাসনয সুসমাগ সৃন্ত্রষ্টয ভে ন্ত্রদসয় ভানুসলয জীফনভাসন 

আন্ত্রতফাচক ন্ত্রযফতযন  অনায গক্ষসি াভান্য ফদা গনয স্বীকৃন্ত্রত স্বরূ ফাংরাসদ এ পুযস্কায গসয়সছ।  এ পুিস্কাি চড চজটাল 

ফাংলাখদে গড়াি লখযে ভাননীয় প্রধানভিী  গখ ান্ত্রনায  ‘রূকল্প ২০২১’ ীল যক কভ যসূন্ত্রচ গ্রহণ  তা  ফাস্তফায়খন তাঁয ফচলি 

ননতৃত্ব  ঐকাচন্তক প্রখিিািই স্বীকৃচত। প্রধানভিী গখ ান্ত্রনায সুসমাগ্য পুি  প্রধানভিীয তথ্য  গমাগাসমাগ প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রফলয়ক 

ঈসদষ্টা জনাফ জীফ য়াসজদ জসয়য মূল্যফান যাভ য  ভথ যন এ পুযস্কায জযসনয থ সুগভ কসযসছ। এ জযসনয ভাধ্যখভ 

চফখে ফাংলাখদখেি বাফমূচতক উজ্জ্বল তয হয়ায় ভাননীয় প্রধানভিীখক আন্তচিক শুখবচ্ছা  ন্ত্রবনন্দন জ্ঞান কসয ভন্ত্রিবায 

২৩ জুন ২০১৪ তান্ত্রযসখয বফঠসক একটি প্রস্তাফ গৃীত য়। এ ংক্রান্ত প্রজ্ঞান ০১ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ  সকখলি জ্ঞাতাখথ ক 

প্রকাে কিা হয়।  

(১৩) ান্ত্রন্ত-শৃঙ্খরা যক্ষাসথ য একজন কভ যকতযাসক ন্ত্রফন্ত্রবন্ন অআসনয অতায় গভাফাআর গকাে য ন্ত্রযচারনায ক্ষভতা  যণ কযা য়।   
(১৪) দুনীন্ত্রত দভন কন্ত্রভন সত প্রাপ্ত তসথ্যয ন্ত্রবন্ত্রত্তসত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভাভরায় চাজযন্ত্রেভুক্ত ৪৯ জন, নন্ত্রথভুন্ত্রক্তয ংখ্যা ১৫ জন , 

ন্ত্রফবাগীয় ব্যফস্থা গ্রসণয সুান্ত্রয প্রদানকৃত  ০১ জন এফং তদসন্ত যাধ প্রভান্ত্রণত না য়ায় ব্যান্ত্রত  প্রাপ্ত ১১ জন যকান্ত্রয 

কভ যকতযা/কভ যচাযীয ন্ত্রফলসয় ফগত কসয মথামথ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য  ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগসক ন্ত্রনসদ যনা প্রদান কযা য়।  
(১৫) প্রন্ত্রতসফদনাধীন ভাস ভাঠ প্রাসন কভ যযত ন্ত্রফন্ত্রএ (প্রান) কযািাসযয ১ ২ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ ন্ত্রবসমাগ ায়া 

মায়। ন্ত্রবসমাগমূসয ভসে ০৩ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ অনীত ন্ত্রবসমাগ তদসন্ত প্রভান্ত্রণত য়ন্ত্রন । ০৪ জন কভ যকতযায ন্ত্রফরুসদ্ধ 

তদসন্ত প্রাথন্ত্রভকবাসফ ন্ত্রবসমাগ প্রভান্ত্রণত য়ায় ভাভরা রুজু কযায জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয িন্ত্রত জনপ্রান 

ভিণারয়সক জান্ত্রনসয় গদয়া য়।  
(১৬) সফ যাচ্চ ংখ্যক গভাফাআর গকাে য ন্ত্রযচারনাি জন্য ফগুড়া গজরা ম্যান্ত্রজসেে, ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তি জন্য ঢাকা গজরা ম্যান্ত্রজসেে 

 জচিভানা আদাখয়ি  জন্য চসিাজগঞ্জ গজরা ম্যান্ত্রজসেেনক ১৫ জুলাই ২০১৪ তান্ত্রযসখ ধন্যফাদ জ্ঞান কসয ি গপ্রযণ কযা 

য়।  
(১৭) ঢাকা গজরায েফী থানাধীন ন্ত্রভযপুয ঝুে ফন্ত্রস্তসত ংঘটিত ন্ত্রিকাে ংক্রান্ত প্রন্ত্রতসফদন ০৩ জুলাই ২০১৪ তান্ত্রযসখ 

ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় এফং ন্ত্রচফ, দুসম যাগ ব্যফস্থানা  িাণ ভিণারয় ফযাফয গপ্রযণ কযা য়। 
(১৮) যাজাী গজরায গভানপুয ঈসজরায় মমুনা জুে আোন্ত্রেসজ ংঘটিত ঘেনা প্রসঙ্গ ০৯ জুলাই ২০১৪ তান্ত্রযসখ ন্ত্রচফ, 

ফস্ত্র  াে ভিণারয় ফযাফয ি নপ্রিণ কিা য়। 
(১৯) গাজীপুয গজরায স্পযকাতয/চাঞ্চল্যকয ঘেনা প্রসঙ্গ ২১ জুলাই ২০১৪ তান্ত্রযসখ ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয়  

ন্ত্রচফ, ভন্ত্ররা  ন্ত্রশু ন্ত্রফলয়ক ভিণারয় ফযাফয ি নপ্রিণ কিা য়। 
(২০) কাযাগাসয অেক ন্ত্রশু-ন্ত্রকসাযসদয গভ ২০১৪ ভাসয ন্ত্রযংখ্যান অফগত কখি ২২ জুলাই ২০১৪ তান্ত্রযসখ ৮জন গজরা 

ম্যান্ত্রজসেেনক ি নপ্রিণ কিা য়।  
(২১) কক্সফাজায গজরায অআন-শৃঙ্খরা ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রত ংক্রান্ত প্রন্ত্রতসফদন ২৪ জুলাই ২০১৪ তান্ত্রযসখ ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, স্বযাষ্ট্র ভিণারয় 

ফযাফয গপ্রযণ কযা য়। 
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(২২) কক্সফাজায ন্ত্রফভান দুঘ যেনা ংক্রান্ত প্রন্ত্রতসফদন ২৪ জুলাই ২০১৪ তান্ত্রযসখ ন্ত্রচফ, গফাভন্ত্রযক ন্ত্রফভান ন্ত্রযফন  ম যেন 

ভিণারয় ফযাফয গপ্রযণ কযা য়। 
(২৩) ন্ত্রফন্ত্রবন্ন গদসয High Commissioner/Ambassador  দূতাফাসয কভ যকতযাবৃন্দ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন গজরা পয কসযন। 

পযকাসর তাঁসদযসক ঈযুক্ত গৌজন্য প্রদ যন, প্রসয়াজনীয় সমান্ত্রগতা প্রদান  ন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রফধাসনয ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য 

ংন্ত্রষ্ট গজরা প্রাকগণসক ন্ত্রনসদ যনা প্রদান কযা য়।  

(২৪) ফাংরাসদস ফন্ত্রস্থত ন্ত্রবতীয় ন্ত্রফশ্বযুসদ্ধ ন্ত্রনত জাান্ত্রন বন্ত্রনকসদয গদাফসল ঈদ্ধায  প্রতযাফাসনয ন্ত্রফলসয় ভতাভত 

প্রদাসনয জন্য ০৮ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ গজরা প্রাক চট্টগ্রাভ  কুন্ত্রভো ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।  
(২৫) স্বাধীনতায ভান স্থন্ত্রত জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফঙ্গফন্ধু গখ মুন্ত্রজবুয যভাসনয ৩৯তভ াাদাত ফান্ত্রল যকীসত জাতীয় গাক ন্ত্রদফ 

ারসনয কভ যসূন্ত্রচ চূড়ান্তকযণ ংক্রান্ত অন্তঃভিণারয় বায ন্ত্রদ্ধান্ত ১৬  জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ফযাফয 

গপ্রযণ কযা য়।  
(২৬) Technical Management Committee (TMC)-গত ভাঠ ম যাসয় স্থানীয় প্রাসনয প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রধ ভসনানয়সনয ন্ত্রফলসয় 

ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয িন্ত্রত ১৬ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ ন্ত্রচফ, গৃায়ন  গণপূতয ভিণারয় ফযাফয গপ্রযণ কযা য়। 

(২৭) োদ্যদ্রখব্য ন্ত্রফলাক্ত যাায়ন্ত্রনক দ্রব্য ব্যফাযকাযীসদয ন্ত্রফরুসদ্ধ ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য প্রধানভিীয কাম যারয় গথসক প্রাপ্ত ি গত 

২২ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ  কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ফযাফয গপ্রযণ কযা য়।  
(২৮) ন্ত্রফি ইদ-ঈর-ন্ত্রপতয ২০১৪ ঈরসক্ষ ড়কসথ মািী াধাযসণয মাতায়াত ন্ত্রনন্ত্রফ যঘ্ন কযায রসক্ষয নুন্ত্রষ্ঠত অন্তঃভিণারয় 

বায ন্ত্রদ্ধান্ত ফাস্তফায়সনয ন্ত্রফলসয় গত ২৩ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনায ফযাফয ি গপ্রযণ কযা য়।    
(২৯) াকয দুসম যাগ ব্যফস্থানা গকন্দ্র কতৃযক ‘দুসম যাগ ব্যফস্থানা ংক্রান্ত কভ যারা’ অসয়াজসনয রসক্ষয প্রস্তুতকৃত খড়া 

ধাযণাসিয য ভতাভত যযাষ্ট্র ভিণারয়সক জান্ত্রনসয় গদয়া য়।  

(৩০) ‘Bangladesh-Sri Lanka collaboration on sharing experience in administration and governance 

and on capacity building’ ীল যক ধাযণাসিয য ভতাভত প্রদাসনয জন্য ংন্ত্রিষ্ট ভিণারয়/ন্ত্রফবাগ/ংস্থায় (ভূন্ত্রভ 

ভিণারয়, প্রধানভিীয কাম যারয়, জনপ্রান ভিণারয়, প্রন্ত্রতযক্ষা ভিণারয়, তথ্য  গমাগাসমাগ প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রফবাগ, যযাষ্ট্র 

ভিণারয়, েী ঈন্নয়ন  ভফায় ন্ত্রফবাগ এফং অআন  ন্ত্রফচায ন্ত্রফবাগ) ি গদয়া য়।  

(৩১) ২২ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ জাতীয় শুদ্ধাচায গকৌসরয অসরাসক খাসয গবজার প্রন্ত্রতসযাসধয রসক্ষয গঠিত ঈকন্ত্রভটিয 

প্রথভ বা নুন্ত্রষ্ঠত য়।  

(৩২) ১৫ অগস্ট ২০১৪ তান্ত্রযখ জাতীয় গাক ন্ত্রদফ ারসনয ন্ত্রনন্ত্রভত্ত ঢাকায ফনানী কফযস্থাসন নুসষ্ঠয় কভ যসূন্ত্রচ ংক্রান্ত 

অন্তঃভিণারয় ভন্ত্রনেন্ত্রযং  ভন্বয় কন্ত্রভটিয বা ২৩ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ নুন্ত্রষ্ঠত য়।  

(৩৩) জাান সিকাখিি অথ কায়খন ২০১৫-১৬ অথ ক-ফৎসখিি জন্য কান্ত্রযগন্ত্রয  ২০১৬ -১৭ অথ ক-ফৎসখিি জন্য নুদান-ায়তায় 

ফাস্তফায়নসমাগ্য প্রকল্প প্রস্তাফ থ যননন্ত্রতক ম্পকয ন্ত্রফবাসগ গপ্রযণ কযা য়।  

(৩৪) ২০১৩-১৪ অথ ক-ফৎসখিি ফাচষ কক প্রচতখফদখন অন্তর্ভ কচক্তি জন্য ভচিচিষদ চফবাখগি ২০১৩-১৪ অথ ক-ফৎসখিি এচডচর্ভক্ত 

প্রকল্পসমূখহি অথ ক ফিাে, ব্যয়  প্রকখল্পি অফস্থানসহ ভতাভত ফাস্তফায়ন  চিফীযণ  মূল্যায়ন চফবাখগ নপ্রিণ কিা হয়।  

(৩৫) জানুয়ান্ত্রয ২০০৯ গথসক ২০১৪-১৫ থ য-ফ ৎসয ম যন্ত গৃীত, ভাপ্ত এফং চরভান প্রকসল্পয তথ্য ফাস্তফায়ন ন্ত্রযফীক্ষণ  

মূল্যায়ন ন্ত্রফবাসগ গপ্রযণ কযা য়।  

(৩৬) Training Workshop on Environmental Safeguards and Compliance Measures ংক্রান্ত কভ যসূন্ত্রচসত 

ংগ্রসণয জন্য ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয কভ যকতযাসদয ভসনানয়ন প্রদান কযা য়।   

(৩৭) জুরাআ ২০১৪ ভাস গভাে ০৪ টি ন্ত্রবন্ত্রি কনপাসযন্ত্রিং-এ ান্ত্রফ যক ায়তা প্রদান কযা য়। 

(৩৮) ন্যানার আ-ান্ত্রব য ন্ত্রসস্টভ এফং আঈন্ত্রনয়ন তথ্য  গফাসকসন্দ্রয িযাসফাি য চিফীযণ কসয জুরাআ ২০১৪ ভাসয 

কাম যক্রসভয প্রন্ত্রতসফদন প্রস্তুত কযা য়। 
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(৩৯) ন্ত্রক্ষায ভাসনান্নয়সন ভান্ত্রিন্ত্রভন্ত্রিয়া ক্লারুভ  ন্ত্রক্ষকসদয ন্ত্রিন্ত্রজোর কনসেন্ট বতন্ত্রয কাম যক্রসভ প্রসয়াজনীয় গন্ত্রত ঞ্চায 

কযায জন্য কর ন্ত্রফবাগীয় কন্ত্রভনাযগণসক ন্ত্রতন্ত্রযক্ত ন্ত্রচফ (প্রফা)-এয স্বাক্ষসয একটি ঈানুষ্ঠান্ত্রনক ি গদয়া য়। 

(৪০) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগয প্রস্তুতকৃত নতুন সয়ফাআেটিয গিাসভআন গনভ ন্ত্রসস্টভ (ন্ত্রিএনএ) ন্ত্রযফতযসনয জন্য ন্ত্রফটিন্ত্রএর-

গক ি গদয়া য়।  

(৪১) ভন্ত্রিন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাসগ অফচস্থত ভাননীয় প্রধানভিীয দপ্তসয আন্টাযসনে ব্যফাসযয সুন্ত্রফধাসথ য ন্ত্রফকল্প একটি ংসমাগ স্থান 

কযা য়।  

(৪২) ১৩ জুরাআ ২০১৪ তান্ত্রযসখ ‘াভান্ত্রজক ন্ত্রনযাত্তা গফষ্টনী ’ কভ যসূন্ত্রচ ংক্রান্ত ‘নকন্দ্রীয় ন্ত্রযফীক্ষণ কন্ত্রভটি ’য ষ্টভ  বা 

নুন্ত্রষ্ঠত য়।   

 

গ. অগাভী  দুআ (অগস্ট-নসখেেি) ভাস ম্পান্ত্রদতব্য তীফ গুরুত্বপূণ য কাসজয তান্ত্ররকা:   
 

(১) জাতীয় নোক চদফস ালন।  

(২) ভন্ত্রিবা-বফঠক নুষ্ঠান।    
(৩) ভন্ত্রিবা-বফঠসক গৃীত ন্ত্রদ্ধান্তমূসয ফাস্তফায়ন গ্রগন্ত্রত ম যাসরাচনা ম্পন্ত্রকযত অন্ত:ভিণারয় বা নুষ্ঠান।  
(৪) যকান্ত্রয ক্রয় ংক্রান্ত  থ যননন্ত্রতক ন্ত্রফলয় ংক্রান্ত ভন্ত্রিবা কন্ত্রভটিয বফঠক নুষ্ঠান।  
(৫) অন্তজযান্ত্রতক  অঞ্চন্ত্ররক ংস্থায় ফাংরাসদ কতৃযক চাঁদা প্রদান ংক্রান্ত ন্ত্রচফ কন্ত্রভটিয বা নুষ্ঠান।  
(৬) ভযপুস্তক ারনাগাদকযণ ংক্রান্ত কাম যাফন্ত্রর।  
 


