(২২) পাবত চ াম িবষয়ক ম ণালয়
ঃ
বা বায়নাধীন িস া
১ মসৈব-০২(০১)/২০১৪ ,তািরখ :২০ জা য়াির ২০১৪
৮.৩।সকল ম ণালয়/িবভাগ িবগত সমেয়র অিভ তার আেলােক
এবং তন সরকােরর িনবাচনী ইশেতহার অ যায়ী অ ািধকার
কায ম িচি ত কিরয়া সই িল বা বায়েনর লে সময়াব
কমপিরক না হণ ও বা বায়ন কিরেব।
২ মসৈব-১২(০৪)/২০১৪ ,তািরখ :২১ এি ল ২০১৪
৮.৩। সরকােরর িবগত ময়ােদর (২০০৯-২০১৩) অিভ তার
আেলােক এবং তন সরকােরর িনবাচনী ইশেতহার অ সরেণ
অ ািধকার কায ম িচি ত কিরয়া সই িল বা বায়েনর লে
সময়াব কমপিরক না হণ ও বা বায়েনর লে গত ২০
জা য়াির ২০১৪ তািরেখ অ ি ত মি সভা- বঠেক দ অ শাসন
অ যায়ী ম ণালয় /িবভাগস েহর সিচবগণ সংি
ম ণালয়/িবভােগর দািয় া ম ী/ িতম ীর িদ -িনেদশনা
অ যায়ী অ ািধকার িনধারণ বক কমপিরক না ণয়েনর জ
ত েয়াজনীয় পদে প হণ কিরেবন।
৩ মসৈব-০৮(০৩)/২০১৪, তািরখ :১০ মাচ ২০১৪
৮।সারসংে েপর সিহত উপ ািপত রা ামা পাবত জলা
পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১৪-এর খসড়া নীিতগতভােব এবং
লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ভ ং সােপে
ড়া ভােব অ েমাদন করা হইল।

৪

মসৈব-০৮(০৩)/২০১৪, তািরখ :১০ মাচ ২০১৪
১১।
সারসংে েপর সিহত উপ ািপত বা রবান পাবত জলা
পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১৪-এর খসড়া নীিতগতভােব এবং
লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ভ ং সােপে
ড়া ভােব অ েমাদন করা হইল।

িস া ev¯Íevqb AMÖMwZ
eZ©gvb miKv‡ii wbe©vPbx cÖwZkÖæwZi Av‡jv‡K mgqve×
Kg©cwiKíbv cÖbqb K†i gwš¿cwil` wefv‡M †cÖib Kiv
n‡q‡Q| mgqve× Kg©cwiKíbv nvjbvMv` Kiv n‡”Q|

eZ©gvb miKv‡ii wbe©vPbx cÖwZkÖæwZi Av‡jv‡K mgqve×
Kg©cwiKíbv cÖbqb K†i gwš¿cwil` wefv‡M †cÖib Kiv
n‡q‡Q| mgqve× Kg©cwiKíbv nvjbvMv` Kiv n‡”Q|

†jwRm‡jwUf I msm` welqK wefvM KZ©„K †fwUsK…Z
AvBbwU RvZxq msm‡` DÌvc‡bi Rb¨ 15/06/2014
ZvwiL evsjv‡`k RvZxq msm` mwPevj‡q ‡cÖiY Kiv
n‡q‡Q| Aciw`‡K RvZxq msm‡` ‡cÖwiZ D³ we‡ji Dci
gZvgZ cÖ`v‡bi Rb¨ MZ 19/8/2014 Zvwi‡L cve©Z¨
PÆMÖvg AvÂwjK cwil` Ges ivsMvgvwU cve©Z¨ †Rjv cwil`
Gi †Pqvig¨vb eivei cÎ †cÖiY Kiv nq| BZg‡a¨ cve©Z¨
PÆMÖvg AvÂwjK cwil` Ges ivsMvgvwU cve©Z¨ †Rjv cwil`
Gi gZvgZ cvIqv †M‡Q| cÖvß gZvgZ we‡ePbvi Rb¨
kxNªB cve©Z¨ PUªMÖvg welqK gš¿Yvjq msµvšÍ msm`xq
KwgwU eive‡i †cÖib Kiv n‡e|
†jwRm‡jwUf I msm` welqK wefvM KZ©„K †fwUsK…Z
AvBbwU RvZxq msm‡` DÌvc‡bi Rb¨ 15/06/2014
ZvwiL evsjv‡`k RvZxq msm` mwPevj‡q ‡cÖiY Kiv
n‡q‡Q| Aciw`‡K RvZxq msm‡` ‡cÖwiZ D³ we‡ji Dci
gZvgZ cÖ`v‡bi Rb¨ MZ 19/8/2014 Zvwi‡L cve©Z¨
PÆMÖvg AvÂwjK cwil` Ges ev›`ievb cve©Z¨ †Rjv cwil`
Gi †Pqvig¨vb eivei cÎ †cÖiY Kiv n‡q‡Q| BZg‡a¨
cve©Z¨ PÆMÖvg AvÂwjK cwil` Ges বা রবান cve©Z¨ †Rjv
cwil` Gi gZvgZ cvIqv †M‡Q| cÖvß gZvgZ we‡ePbvi
Rb¨ kxNªB cve©Z¨ PUªMÖvg welqK gš¿Yvjq msµvšÍ msm`xq
KwgwU eive‡i †cÖib Kiv n‡e|

৫

মসৈব-০৮(০৩)/২০১৪, তািরখ :১০ মাচ ২০১৪
১৪।
সারসংে েপর সিহত উপ ািপত খাগড়াছিড় পাবত
জলা পিরষদ (সংেশাধন) আইন, ২০১৪-এর খসড়া নীিতগতভােব
এবং লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর ভ ং সােপে
ড়া ভােব অ েমাদন করা হইল।

৬

মসৈব-১৮(০৪)/২০১৩, তািরখ: ২৯ এি ল ২০১৩
১৩.২। ১৯৭৫ সােলর আগ ১৫ হইেত ১৯৭৯ সােলর এি ল ০৯
এবং ১৯৮২ সােলর মাচ ২৪ হইেত ১৯৮৬ সােলর নেভ র ১১ পয
সমেয়র মে জাির ত কান অ ােদেশর েল আইন ণয়ন এবং
অনাব ক িবেবচনায় কান অ ােদশ ড়া ভােব বাদ দওয়ার
িবষয় ড়া কিরবার েব ইহা নঃপরী া বক এই িবষেয়
লিজসেল ভ ও সংসদ িবষয়ক িবভােগর পরামশ হণ কিরেত
হইেব এবং উহা অ েমাদেনর জ মি সভা- বঠেক উপ াপন
কিরেত হইেব।

†jwRm‡jwUf I msm` welqK wefvM KZ©„K †fwUsK…Z
AvBbwU RvZxq msm‡` DÌvc‡bi Rb¨ 15/06/2014
ZvwiL evsjv‡`k RvZxq msm` mwPevj‡q ‡cÖiY Kiv
n‡q‡Q| Aciw`‡K RvZxq msm‡` ‡cÖwiZ D³ we‡ji Dci
gZvgZ cÖ`v‡bi Rb¨ MZ 19/8/2014 Zvwi‡L cve©Z¨
PÆMÖvg AvÂwjK cwil` Ges LvMovQwo cve©Z¨ †Rjv
cwil` Gi †Pqvig¨vb eivei cÎ †cÖiY Kiv n‡q‡Q|
BZg‡a¨ cve©Z¨ PÆMÖvg AvÂwjK cwil` Ges খাগড়াছিড়
cve©Z¨ †Rjv cwil` Gi gZvgZ cvIqv †M‡Q| cÖvß gZvgZ
we‡ePbvi Rb¨ kxNªB cve©Z¨ PUªMÖvg welqK gš¿Yvjq msµvšÍ
msm`xq KwgwU eive‡i †cÖib Kiv n‡e|
`kg RvZxq msm‡`i 2q Awa‡ek‡bi MZ 02/07/2014
Zvwi‡L Òcve©Z¨ PÆMÖvg Dbœqb †evW© AvBb,2014Ó cvm
n‡q‡Q| gnvgvb¨ ivóªcwZ 08/07/2014 Zvwi‡L D³
wejwU‡Z Zvui m`q m¤§wZ`vb K‡i‡Qb Ges H Zvwi‡LB
evsjv‡`k †M‡R‡Ui AwZwi³ msL¨vq 2014 m‡bi 8bs
AvBbiƒ‡c cÖKvwkZ n‡q‡Q|

