মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছক
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ
প্রবিহিদনািীন মাহসর নামঃ

প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর

আওিািীন অবিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা

আগষ্ট/২০১৭ ইং

প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ

০৫/০৯/২০১৭ বিঃ

(১)
প্রশাসবনক*
ক.১ কমমকিমা/কমমচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজট)t
মন্ত্রণালয়
অবিদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত অবিস (মমাট
সংখ্যা)

অনুহমাবদি পদ
৮৩৮৫

পূরণকৃি পদ
৬৪৪০

শূণ্যপদ
১৯৪৫

ক.২ শূণ্য পহদর বিন্যাসঃ
যুগ্ম সবচি/িদুি ম পদ

মজলা কমমকিমার
পদ (বি.এল.ও.
ও সমমান)

অন্যান্য ১ম
মেণীর পদ

২য় মেণীর
পদ

৩য় মেণীর
পদ

৪র্ ম মেণীর
পদ

মমাট

১

২

৩

৫

৬

৭

৮

-

-

১৫৬

০৭

১১৭৫

৬০৭

১৯৪৫

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ম (Strategic) পদ শূণ্য র্াকহল িার িাবলকাঃ মজলা পর্ মাহয়র X টি এিং উপহজলা পর্ মাহয়র অিীি গুরুত্বপূণ ম পদ শূন্য
X টি।
ক.৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ
প্রবিহিদনািীন মাহসর পহদান্নবি
কমমকিমা
কমমচারী
মমাট
২৭
২৭

কমমকিমা
-

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কমমচারী
-

মন্তব্য
মমাট
-

-

ক.৫ শূণ্য পদ পূরহণ িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনাঃ পহদান্নবি না েওয়ায় মজলা ও উপহজলা পর্ মাহয়র পদগুহলা শূণ্য রহয়হছ।
খ.১ ভ্রমন/পবরদশমন (মদহশ-বিহদহশ)t
মন্ত্রী
মদহশ

বিহদহশ

প্রবি মন্ত্রী /উপমন্ত্রী
মদহশ
বিহদহশ

সবচি
মদহশ
বিহদহশ

মন্তব্য

ভ্রমণ/পবরদশমন
উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশমন
পাি মিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ
মোপবরচালক, প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর এর ভ্রমণঃ মদহশ ০৩ দিন।
খ. ২ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত /পবরদশমন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যাঃ নাই।
* মকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন নাই।
(২)
(ক)

আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধুমাত্র স্বরাষ্ট মন্ত্রণালহয়র জন্য)
অপরাি সংক্রান্তঃ
অপরাহির িরণ
প্রবিহিদনািীন মাস
১

২

অপরাহির সংখ্যা
পূি মিিী মাস
৩

খুন
িষ মণ
অবগ্নসংহর্াগ
এবসি বনহেপ
নারী বনর্ মািন
িাকাবি/রাোজাবন
অসত্র/বিহফারক সংক্রান্ত
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পূি মিিী িছহরর একই মাস
৪

খ) দ্রুি বিচার আইহনর প্রহয়াগঃ
আইন জারীর পর
ক্রমপুবিভূি
মামলার সংখ্যা
(আসামীর
সংখ্যা)

প্রবিহিদনািীন
মাহস মগ্রপ্তারকৃি
আসামীর সংখ্যা

আইন জারীর পর
ক্রমপুবিভূি
মগ্রপ্তারকৃি
আসামীর সংখ্যা

মকাট ম কর্তমক
বনষ্পবত্তকৃি
ক্রমপুবিভূি
মামলার সংখ্যা

শাবি েহয়হছ এমন
মামলার ক্রমপুবিভূি
সংখ্যা (শাবি প্রাপ্ত
আসামীর সংখ্যা)

মন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

৬

-

-

-

-

-

-

গ) মজহল িন্দীর সংখ্যাঃ
িন্দীর িরণ
প্রবিহিদনািীন মাস

িন্দীর সংখ্যা
পূি মিিী মাস

পূি মিিী একই মাস

২

৩

৪

১

মন্তব্য
৫

োজবি
সাজাপ্রাপ্ত কহয়দী
বিহটনুয
মমাট
(ঘ) প্রশাসবনক প্রহয়াজহন মকান বিবি বিিান জরুরীভাহি প্রণয়ন িা সংহশািহনর প্রহয়াজন অনুভূি েহল িার িণ মনা :-----* পরি মিিী িছহরর একই মাস িলহি সকল মেহত্র প্রবিহিদনািীন মাহসর প্রবিরূপ মাস বুঝায়।
(৩) অর্ মননবিক (শুধুমাত্র অর্ ম বিভাহগর জন্য)
আইহটম

প্রবিহিদনািীন
মাস

পূি মিিী
মাস

পূি মিিী িছহরর
একই মাস
(প্রবিহিদনািীন)

পূি মিিী িছহরর একই মাহসর
তুলনায় শিকরা বৃবি (+) িা
হ্রাস (-) এর োর

১। বিহদবশক মুদ্রার বরজাভম (বমঃ মাবকমন িলার)
২। প্রিাস আয় (বমঃ মাবকমন িলার)
৩। আমদানীর পবরমাণ (বমঃ মাবকমন িলার)
৪। ই,বপ,বি-এর িথ্যনুর্ায়ী রপ্তানীর পবরমাণ (বমঃ
মাবকমন িলার)
৫। ক) প্রবিহিদনািীন মাহস রাজস্ব আদাহয়র
লেমাত্রা (মকাটি টাকায়)
খ) রাজস্ব আদাহয়র পবরমান (মকাটি টাকায়)
৬। মমাট অন্তমিিীকমালীন ঋণ (মকাটি টাকায়)
সরকারী খাি (নীট)
৭। ঋণ পত্র মখালা (LCs opening)
ক) খাদ্য শস্য চাল ও গম (লে টন)
খ) অন্যান্য
৮। খাদ্য শহস্যর মজুদ (লে মমঃ টন)
৯। জািীয় মভাক্তা মূল্য সূচক পবরিিমহনর োর (বভবত্ত
১৯৮৫-৮৬-১০০)
ক) িাহরা মাহসর গড় বভবত্তক
খ) পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবত্তক
(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্তঃ
িিমমান অর্ ম িছহর ব্যহয়র পবরমাণ
এবিবপহি িরাদ্দ
(লে টাকায়) ও
(লে টাকায়)
িরাহদ্দর বিপরীহি
শিকরা োর (%)

প্রবিহিদনািীন
মাহস সমাপ্ত
প্রকহল্পর িাবলকা

প্রবিহিদনািীন মাহস
প্রকল্প (সমাপ্ত)
উহবািহনর িাবলকা

আগামী দু’মাহসর মহে
উহবািন করা েহি এমন
সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা

প্রবিহিদনািীন মাহস
মন্ত্রণালহয় এবিবপ
বরবভউ সভার িাবরখ

১

২

৩

৪

৫

৬

৪৫৪৩২.০০

৪৩৫৪.৭৭
(৯.৫৯%)

-

-

-

৩১/০৮/২০১৭ ইং
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(৫) উৎপাদন বিষয়ক (শুধুমাত্র সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়হক পূরণ করহি েহি)t
ক. কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালানী ইিযাবদঃ
পহণ্যর নাম

িিমমান অর্ ম িছহর
উৎপাদহনর লেযমাত্রা

প্রবিহিদনািীন মাহস প্রকৃি
উৎপাদন

প্রবিহিদনািীন মাস পর্ মন্ত
মমাট প্রকৃি উৎপাদন

উৎপাদহনর িারা
সহন্তাষজনক
বকনা

১

২

৩

৪

৫

৮২.২
৬৪.১
১৪৪১.৫১
-

8.86 লে মম. টন
৫.২২ লে মম. টন
121.65 মকাটি টি
-

14.57 লে মম. টন
৯.৪৫ লে মম. টন
২০৫.৮৯ মকাটি টি
-

-

িান
গম
পাট
আলু
বপয়াজ
িস্ত্র
পাটজাি দ্রব্য
সার (ইউবরয়া)
লিণ
মৎস্য
দুি *( লে মম. টন)
মাংস *( লে মম. টন)
বিম *(মকাটি টি)
গ্যাস

খ) মকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভমহসর উৎপাদন িা সরিরাে মূহল্যর মেহত্র িড় রকহমর সমস্যা িা সংকহটর আশংকা করা েহল িার িণ মনাঃ
প্রহর্াজয নয়।
গ) বিদুযৎ সরিরাে (মমগাওয়াট)t
পূি মিিী মাস

প্রবিহিদনািীন মাস
চাবেদা
উৎপাদন
১

ঘ)

২

চাবেদা

উৎপাদন

৩

৪

বিদুযহির বসহেম লস (শিকরা োহর)t
সংস্থার নাম
প্রবিহিদনািীন মাহস
১

পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
উৎপাদন
৫

৬

পূি মিিী মাহস

পূি মিিী িছহর একই মাস

মন্তব্য

৩

৪

৫

২

বপবিবি
মিসা
আরইবি
ঙ) মিসার মলািহশবিং এর সময়কাল (ঘন্টায়)
প্রবিহিদনশীল মাস
চ)

জ্বালানী মিহলর সরিরাে (মমঃ টন)t
প্রবিহিদনািীন মাস
চাবেদা
সরিরাে
১

ছ)

২

পূি মিিী মাহস

পূি মিিী িছহরর একই মাস

পূি মিিী মাস

পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
সরিরাে

চাবেদা

সরিরাে

৩

৪

৫

ঢাকা-চট্টগ্রাম মমহরা এলাকায় পাবন সরিরাে (োজার গ্যালন)t
প্রবিহিদনািীন মাস
পূি মিিী মাস
মমহট্টা
চাবেদা
সরিরাে
চাবেদা
সরিরাে
এলাকা
১

২

৩

৪

ঢাকা
চট্টগ্রাম
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৫

৬

পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
সরিরাে
৬

৭

(৬) প্রিান প্রিান মসক্টর কহপমাহরশন সমূহের লাভ/মলাকসানঃ
মারাত্মক মলাকসানী
প্রবিষ্ঠান/ইউবনহটর নাম

প্রবিহিদনািীন মাহস রাষ্ট্রকৃি েহয়হছ
এমন বমল/কারখানার নাম

অদূর ভবিষ্যহি ব্যিসোপনা িা অন্য মকান িা গুরুির সমস্যার
সৃবষ্ট েহি পাহর এমন প্রবিষ্ঠাহনর নাম

১
-

২
-

৩
-

(৭) অবিট আপবত্তঃ
ক) অবিট আপবত্ত সংক্রান্ত িথ্যঃ আগষ্ট/২০১৭ ইং।
মন্ত্রণালয়/সংসোর
নাম

অবিট আপবত্ত
সংখ্যা
টাকার পবরমাণ
(লে টাকা)

ব্রিসীহট
জিাহির সংখ্যা

(লে টাকা)
মন্তব্য

বনষ্পবত্ত
মজর
(আপবত্ত)
সংখ্যা
টাকার
পবরমান (লে
(লে টাকা)
টাকা)

১

২

৩

৪

৫

প্রাবণসম্পদ
অবিদপ্তর

৩১ টি

১৮৩.৪৭

৩১ টি

৩০ টি

৬

১৮২.৪৫

৭

৮

০১ টি
১.০২

-

খ) অবিট বরহপাহট ম গুরুির/িড় রকহমর মকান জাবলয়াবি অর্ ম আত্বসাৎ, অবনয়ম িরা পহড় র্াকহল মস সি মকস সমূহের িাবলকাঃ
প্রহর্াজয নয়।

8) দূনীবি ও শৃঙ্খলা (মন্ত্রণালয় ও অবিদপ্তর/সংসোর সবিবলি সংখ্যা)t
মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে মমাট
বিভাগীয় মামলা
১

প্রবিহিদনািীন মাহসর মামলা বনষ্পবত্তর সংখ্যা
চাকুরীচ্যযবি/
অব্যােবি
অন্যান্য দন্ড
মমাট
িরখাি

২

পুবিভূি

প্রবিহিদনািীন
মাহস

০৯
৯)
মানি সম্পদ উন্নয়নঃ
ক) প্রবশেণঃ
অভযন্তরীন প্রবশেণঃ

১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

৩

৪

৫

৬

৭

৮

-

-

-

-

-

০৯

মোট

০৯

ক্র:
নং

পুবিভূি মামলা অবনস্পন্ন বিভাগীয়
বনষ্পবত্তর
মামলার সংখ্যা
সংখ্যা

প্রবশেণ কমমসূচীর নাম

প্রবশেহণর স্থান

Training on Digital
System Training.

উহদ্যাগী সংস্থা/ এহজন্সীর
নাম

Information FAO-ECTAD,
Conference Room,
DLS, Dhaka
Web Portal Operation and Content Sher-E-Bangla
Management Training.
Agricultural
University, Dhaka
েন্ত্রণালয়/দিভাগ/িপ্তর
এর
োঠ
পর্ যায়য়র জার্ীয় দিক্ষা ব্যিস্থাপনা
কেযকর্যায়ির জন্য Òনাগদরক মেিায় উদ্ভািনÓ একায়েেী (নায়য়ে), ঢাকা।
প্রদিক্ষণ।
Fodder Production in Saline prone BARC Conference
Coastal Region of Bangladesh, Room-1, Dhaka
Workshop.
িায়য়ায়েফটি ও িায়য়াদেদকউদরটি িীি যক প্রদিক্ষণ।
এফদেআইএল, দেরাজগঞ্জ

FAO-ECTAD

Joint Refresher for MESOs on Live
Bird Market Sink Surveillance of
Dhaka and Chittagong.
Antimicrobial
Usage
(AMU)
Guideline Workshop.

BARC, CDM,
Savar, Dhaka.

FAO-ECTAD

BARC, CDM,
Savar, Dhaka.

FAO-ECTAD
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Sher-E-Bangla
Agricultural
University, Dhaka
প্রধানেন্ত্রীর কার্ যালয় ও
প্রকল্প পদরচালক, এটুআই
মপ্রাগ্রাে
কৃদি গয়িিণা ফাউয়েিন
এফদেআইএল, দেরাজগঞ্জ

মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন
সংস্থা সমূে মর্হক অংশ
গ্রেণকারীর সংখ্যা ও িাবরখ
১৪ (মচৌদ্দ) জন
২৬-২৭ জুলাই/২০১৭ ইং
০২ (দুই) জন
২৯-৩০ জুলাই/২০১৭ ইং
০১ (এক) জন
৩০/০৭/১৭-০১/০৮/১৭ ইং
০৫ (পঁচ) জন
০৭/০৮/১৭ ইং
৩১ (একবত্রশ) জন
১১-১২ আগষ্ট/২০১৭ ইং
১৪ (মচৌদ্দ) জন
১৩-১৪ ও ১৬ আগষ্ট/২০১৭
ইং
০৪ (চার) জন
১৩-১৪ আগষ্ট/২০১৭ ইং

৮.

৯.
১০.
১১.

National
Training
course
on
developing a herd health programme
for small holder dairy farms in
Bangladesh.
কেযকর্যা/কেযচারীয়ির ই-ফাইদলং িীি যক প্রদিক্ষণ।

মভয়টদরনাদর টিদচং
হােপার্াল, দিএইউ,
েয়েনদেংহ।

IAEA

ও.টি.আই, োভার, ঢাকা।

প্রাদণেম্পি অদধিপ্তয়রর
উয়োয়গ
FAO-ECTAD

EPI-2
Annual
Work
Plan BARC, CDM,
Development Workshop.
Savar, Dhaka.
প্রাদণেম্পি দিভাগীয় েম্প্রোরণ, প্রিােন ও অদফে ও.টি.আই, োভার, ঢাকা।
ব্যিস্থাপনা দিিয়ক প্রদিক্ষণ।

০৩ (দর্ন) জন
১৩-১৭ আগষ্ট/২০১৭ ইং

ও.টি.আই, োভার, ঢাকা।
মমাট=

২০ (দিি) জন
১৬-১৭ আগষ্ট/২০১৭ ইং
২৭ (োর্াি) জন
১৭-১৮ আগষ্ট/২০১৭ ইং
৩৭ (োইদিি) জন
২০-২৪ আগষ্ট/২০১৭ ইং
১৫৮ (একশি আটান্ন) জন

বিহদবশক প্রবশেণঃ

ক্র:
নং

প্রবশেণ কমমসূচীর নাম

প্রবশেহণর স্থান

উহদ্যাগী সংসো/ এহজন্সীর নাম

মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন সংসো
সমূে মর্হক অংশ গ্রেণকারীর
সংখ্যা ও িাবরখ

1.

Consultation
Workshop
on
Antimicrobial
Resistance
(AMR)
Antimicrobial Use (AMU) Policy
Review Framework and Stakeholder
Engagement for AMR Policy.
9th Global TEPHINET Conference.

Bangkok,
Thailand

FAO

০২ (দুই) জন
২৬-২৭ জুলাই, ২০১৭ ইং

Thailand

TEPHINET

Regional Hands on Laboratory Training
on Rabies Diagnosis.

China

OIE

০১ (এক) জন
০৭-১১ আগষ্ট, ২০১৭ ইং
০১ (এক) জন
১৪-১৮ আগষ্ট, ২০১৭ ইং
০৪ (চার) জন।

2.
3.

মমাট =

(ঙ)

মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস মকান ইন্-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ
৯ ‘ক’ মি িণ মনা রহয়হছ।
প্রবশেণ কমমসূচীহি কমমকিমা/কমমচারীহদর অংশ গ্রেণ িা মহনানয়হনর মেহত্র িড় রকহমর মকান সমস্যা
র্াকহল িার িণ মনা: নাই।
মন্ত্রণালহয় অন দ্যা জি মরবনং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বকনা, না র্াকহল অন্ দ্যা জি মরবনং আহয়াজন
করহি িড় রকহমর মকান অসুবিিা আহছ বকনাঃ প্রহর্াজয নয়।
প্রবিহিদনািীন মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কমমকিমার সংখ্যাঃ ০৪ (চার) জন।

১০।

উহেখহর্াগ্য কার্ মািলী /সমস্যা সংকটঃ

(ক)

প্রবিহিদন মাহস নতুন আইন, বিবি ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকাঃ প্রবিহিদন মাহস মকান আইন বিবি প্রণয়ন েয়বন।

(খ)
(গ)
(ঘ)

(খ)
প্রবিহিদনািীন মাহস গুরুত্বপূণ ম/উহেখহর্াগ্য কমমকান্ডঃ
 অবিদপ্তরািীন মিইরী, ছাগল ও মবেহষর খামাহর ৮৫ োজার ২ শি ৫ বলটার দুি, ৫৫ টি গাভীর িাচ্চা, ৭০ টি ছাগীর িাচ্চা উৎপাবদি েহয়হছ
এিং ৩৮ টি পঁঠা বিিরণ েহয়হছ।
 অবিদপ্তরািীন েঁস-মুরবগ খামাহর ৭ লে ১১ োজার ৬ টি বিম, ১৯ লে ৯ োজার ৫ শি ৪১ টি েঁস-মুরবগর িাচ্চা উৎপাবদি েহয়হছ।
 অবিদপ্তহরর প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবিষ্ঠান েহি ২ মকাটি ২১ লক্ষ ৫ হাজার ২ ির্ ৫৭ মিাজ গিাবদপশু ও েঁস-মুরবগর টিকা উৎপাবদি
েহয়হছ।
 সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস 8 লে 68 োজার 21 টি গিাবদপশু এিং 78 লে 11 োজার 3 শি ২5 টি েঁস-মুরবগর
বচবকৎসা প্রদান করা েহয়হছ।
 আহলাচয মাহস 10 লে 43 োজার 1 শি 54 টি গিাবদপশু এিং 1 মকাটি ৫২ লে ৬৩ োজার ৪ শি টি েঁস-মুরবগর টিকা প্রদান করা
েহয়হছ।
 কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস ৮৯ োজার ৯ শি ৫০ মিাজ িরল ও ২ লে ৫৯ োজার ৯ শি ৮৫ মিাজ বেমাবয়ি
সি মহমাট=৩ লে ৪৯ োজার ৯ ির্ ৩৫ মিাজ বসহমন উৎপাবদি েহয়হছ।
 সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় ১ লে ০১ োজার ৩ শি ৬৮ মিাজ িরল ও ২ লে ৫৬ োজার ৪ শি ৫২ মিাজ বেমাবয়ি সি মহমাট=৩ লে
৫৭ োজার ৮ শি ২০ মিাজ বসহমন বারা কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রম সম্পন্ন েহয়হছ।
 িন্মহে িরল বসহমন বারা ৩৩ োজার ৩ শি ০৮ টি এিং বেমাবয়ি বসহমন বারা ৮৩ োজার ৭৩ টি সি মহমাট= ১ লে ১৬ োজার ৩ শি ৮১
টি সংকর জাহির িাচ্চা উৎপাদন েহয়হছ।
 আহলাচয মাহস ২১৬ টি ছাগীর প্রাকৃবিক প্রজনন সম্পন্ন েহয়হছ।
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প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর কর্তমক িািিায়নািীন ১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আহলাচয মাহস উহেখহর্াগ্য কার্ মক্রমঃ
১। উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র (ইউ.এল.বি.বস) স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্ মায়)t ১২ টি ইউএলবিবস এর বনমমাণ কাজ চলমান রহয়হছ।
২। েযাচারীসে আঞ্চবলক েঁস প্রজনন খামার প্রকল্প (৩য় পর্ মায়)t ২৩ টি লহটর বনমমাণ কাজ দ্রুিগবিহি এবগহয় চলহছ। অবিস সেকারী কাম
কবম্পউটার অপাহরটর এিং মপাবি মটকবনবশয়ান বনহয়াহগর র্াচাই িাছাইহয়র কাজ সম্পন্ন েহয়হছ। (বসরাজগি, মাদারীপুর, মাগুরা,
ময়মনবসংে, মনত্রহকানা, েবিগি, িাহগরোট, নীলিামারী, কুবড়গ্রাম, মভালা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, বকহশারগি, নাবসরনগর (ব্রাহ্মণিাড়ীয়া)
এিং মগাপালগি)।
৩। জািীয় প্রাবণসম্পদ ও মপাবি ব্যিস্থাপনা ইনবেটিউট এিং মরাগ অনুসন্ধান গহিষণাগার স্থাপন প্রকল্পঃ প্রশাসবনক কাম একাহিবমক ভিন,
মসবজদ ভিন, বপ্রবন্সপাল কাম বপএসও ভিন, মভহটবরনাবর বিবনক ভিহনর বনমমাণ কাজ সম্পন্ন েহয়হছ েিান্তর প্রবক্রয়ািীন। সীমানা প্রাচীর এর
বনমমাণ কাজ সম্পন্ন েহয়হছ, কাজটি েিান্তর প্রবক্রয়ািীন। ছাত্র ও ছাত্রী মোহেল বিবিং, োি িরহমটরী ভিন এর প্লাোর কাজ, টাইলস, দরজা
মচৌকাঠ, জানালার গ্লীল, স্যাহনটাবর, বিদুযবিক কাজ এিং ইহটর গাথুবনসে অন্যান্য কাজ চলহছ। এিবিআইএল ভিহনর রং এর কাজসে
অন্যান্য কাজ চলহছ। কযাটল মসহির প্লাোহরর কাজ, বজআই পাইপ এর কাজসে অন্যান্য কাজ চলহছ। মপাবি মসহির কাজ সম্পন্ন েহয়হছ
এিং অন্যান্য কাজ চলহছ। ইনবসনাহরটর োউজ বনমমাণ কাহজর দরজা, জানালার গ্রীল ও বিদুযবিক কাজ সম্পন্ন েহয়হছ। ছাগল মসহির কাজ
সম্পন্ন েহয়হছ এিং অন্যান্য কাজ চলহছ। মভড়ার মসি এর ইহটর গাথুনী, প্লাষ্টার, দরজা-জানালার কাজ সম্পন্ন েহয়হছ এিং অন্যান্য কাজ
চলহছ। ইন্টারন্যাল ইহলকবরবিহকশন এর ইহটর গাথুনী, প্লাষ্টার, দরজা-জানালার কাজ সম্পন্ন েহয়হছ এিং ইহলকবরক পুহলর কাজ সে অন্যান্য
কাজ চলহছ। বিপ টিউিওহয়হলর মটে মিাবরং এর কাজসে অন্যান্য কাজ চলহছ। মেন এিং এহপ্রান, অভযন্তরীন রািা এর মল-আউট প্রদান করা
েহয়হছ।
৪। সমাজ বভবত্তক ও িাবণবজযক খামাহর মদশী মভড়া উন্নয়ন ও সংরেণ প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-বি) (২য় পর্ মায়)t ০৩ টি পাি মিয মজলায় ০৩ টি
উপহজলায় মভড়া/মভড়ী বিনামূহল্য বিিরণ কার্ মক্রম প্রবক্রয়ািীন।
৫। বসরাজগি সরকাবর মভহটবরনাবর কহলজ স্থাপন প্রকল্পঃ ৬ িলা একাহিবমক ভিন (দবেণ), ৪র্ ম মেণীর কমমচারীহদর জন্য িরহমটরী কাম
গ্যাহরজ (৪ িলা), ছাত্র মোহষ্টল (৩ িলা), ৪র্ ম িলা কযাহিহটবরয়া, বশেক িরহমটরী এিং মগষ্ট োউজ, ছাত্রী মোহেল (৩য় িলা),
বজমহনবসয়াম বনমমাহণর জন্য ৩য় িলা ছাত্রী মোহেহলর উিমমূখী ০১ িলা, ৩য় ও ৪র্ ম মেণী কমমচারীহদর িাসভিন (৪ িলা), বিপ টিউিওহয়ল
স্থাপন, অভযান্তরীন রািা, মগইট ও সাইনহিাি ম বনমমাণ, অবিস সংস্কার কাম গ্যাহরজ, একাহিবমক ও প্রশাসবনক ভিহনর জন্য বলিট, িাহয়াগ্যাস
প্লযান্ট, গালমস মোহেল িাউন্ডাবর ওয়াল ও মগট এর বনমমাণ কাজ চলমান।
৬। িীি কযাহটল মিহভলপহমন্ট প্রকল্পঃ মরাি, মেইন, বিদুযবিক কাজ ও পাবনর লাইন বনমমাণ কাজ মশষ পর্ মাহয়।
৭। বঝনাইদে সরকাবর মভহটবরনাবর কহলজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্ মায়)t ল্যািহরটবর র্ন্ত্রপাদর্ েংগ্রহ এনওএ জারী করা হয়য়য়ে। অদেটদরয়াে
দনেযাণ-এর িরপি মূল্যায়ন চলোন।
৮। ব্রীি আপহগ্রহিশন থ্রু প্রহজনী মটষ্ট প্রকল্প (৩য় পর্ মায়) সাভার, ঢাকাঃ ষঁড় িাছুর সংগ্রে- ২০ টি। বুল মেে দনেযায়ণর কাজ েোপ্ত।
৯। ইনবষ্টটিউট অি লাইভষ্টক সাহয়ন্স এন্ড মটকহনালবজ স্থাপন প্রকল্প (আইএলএসটি)t গাইিান্ধায় দপ্রদিপাল মকায়াট যার, ভূদে উন্নয়ন এিং
িাউোদর ওয়াল কায়জর চুদি েম্পিান করা হয়য়য়ে। ব্রাহ্মাণিাদিয়া মজলায় দিদ্যুৎ েরিরাহ ও োি-মষ্টিন, েীপ টিউিওয়য়ল, পাদনর লাইন
এিং পাম্প হাউজ দনেযাণ ও ভূদে উন্নয়ন এিং িাউোদর ওয়াল কায়জর চুদি েম্পিান করা হয়য়য়ে।
১০। দবেণ-পবিমাঞ্চালীয় প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ ১১। প্রাবণপুবষ্ট উন্নয়ন ও প্রযুবক্ত েিান্তর প্রকল্প (২য় পর্ মায়) সাভার, ঢাকাঃ দিয়িি ব্যয় (প্রযুদি প্রিিযণ) োইয়লে এিং ইউদরয়া মোলায়েে ষ্ট্র
দিটয়েন্ট-৩৬৬ টি, প্রদিক্ষণ ব্যয় (স্থানীয়)-৩০৫০ জন।
১২। কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুবক্ত িািিায়ন প্রকল্প (৩য় পর্ মায়)t জনিল-১ জন, এআই মটকদনদিয়ান (মেচ্ছায়েিী)
প্রদিক্ষণ-৯০ জন।
১৩। ন্যাশনাল এবগ্রকালচারাল মটকহনালবজ মপ্রাগ্রাম-মিজ II প্রকল্প (এনএটিদপ-২)t ৯৫ জন কেযকর্যা ে ে কেযস্থয়ল মর্াগিান কয়রয়েন এিং
মুদিয়র্াদ্ধা মকাটায় দনি যাদচর্ অিদিষ্ট কেযকর্যায়ির মর্াগিান প্রদিয়াধীন আয়ে। ১৭ জন মকার কন্ট্রাক্টচ্যয়াল ষ্টাি বনহয়াগ প্রবক্রয়া সম্পন্ন েহয়হছ।
১৪ জন মর্াগদান কহরহছ। ন্যাশনাল মকার কনসালহটন্ট বনহয়াগ -০৩ জন কনসালহটন্ট ইহিামহে মর্াগদান কহরহছন, ০১ জহনর মূল্যায়ন
প্রবক্রয়া চলমান আহছ এিং ০২ জহনর মূল্যায়ন প্রবক্রয়া বপএমইউ, এনএটিবপ-২ কর্তমক চলমান আহছ। বিি এবসেযান্ট পহদ ষ্টাি বনহয়াগ আহিদন কহরহছন। মাঠ বদিস আহয়াজন-৩০৩ টি, বিএলএস-এর পুবষ্ট ভিহনর ৬ষ্ঠ িলা বনমমাণ কাজ-কার্ মাহদশ প্রদান করা েহয়হছ এিং
বনমমাণ কাজ চলমান।
১৪। প্রাবণসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাবণজাি খাহদ্যর মানবনয়ন্ত্রণ গহিষণাগার স্থাপন প্রকল্পঃ ৪ িলা িরবমটবর ভিন বনমমাণ কাহজর
কার্ মাহদশ প্রদান করা েহয়হছ। ৬ িলা ল্যাি কনিাহরন্স ভিন বনমমাণ এর দরপত্র আেিান করা েহয়হছ।
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আগামী দুই মাহস সম্পাবদিব্য গুরুত্বপূণ ম কাহজর িাবলকাঃ
এবিবপ ভুক্ত প্রকল্প সমূহের অনুহমাদন কার্ মক্রম িািিায়ন করা। চলমান প্রকল্প সমূহের িািিায়ন কার্ মক্রম মজারদার করণ।
আগামী দুই মাহস িড় রকহমর মকান সমস্যা সংকহটর আশংকা করা েহল িার বিিরণঃ
প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তহরর প্রশাসবনক কাঠাহমা পুনঃ বিন্যাস কার্ মক্রম প্রবক্রয়ািীন আহছ। প্রকহল্পর কমমচারীহদর রাজস্বখাহি স্থানান্তহরর
বিষয়টি প্রবক্রয়ািীন আহছ।
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