মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছক
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ

প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর

প্রবিহিদনািীন মাহসর নামঃ

ডিসেম্বর/২০১৬ ইং

আওিািীন অবিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা
প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ

০২/০১/২০১৭ বরঃ

(১)
প্রশাসবনক*
ক.১ কমমকিমা/কমমাারীহদর সংখ্যা (রাস্ব  িাহস)) ঃ
মন্ত্রণালয়
অবিদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত অবিস (হমা)
সংখ্যা)

অনুহমাবদি পদ
৮৩৮৫

পূরণকৃি পদ
৬৪৯৫

শূণ্যপদ
১৮৯০

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

জসলা কমমকিমার
পদ (বি.এল.ও.
ও সমমান)

১

২

৩

৫

৬

৭

৮

-

-

১৫১

০৭

১১৪০

৫৯২

১৮৯০

অন্যান্য ১ম
জেণীর পদ

২য় জেণীর
পদ

৩য় জেণীর
পদ

৪র্ ম জেণীর
পদ

জমা)

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ম (Strategic) পদ শূণ্য র্াকহল িার িাবলকাঃ জসলা পর্ মাহয়র x টি এিং উপহসলা পর্ মাহয়র অিীি গুরুত্বপূণ ম পদ শূন্য
x টি।
ক.৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ
প্রবিহিদনািীন মাহসর পহদান্নবি
কমমকিমা
কমমাারী
জমা)
-

কমমকিমা
-

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কমমাারী
-

মন্তব্য
জমা)
-

-

ক.৫ শূণ্য পদ পূরহণ িড় রকহমর জকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনাঃ পহদান্নবি না েওয়ায় জসলা ও উপহসলা পর্ মাহয়র পদগুহলা শূণ্য রহয়হছ।
খ.১ ভ্রমন/পবরদশমন (হদহশ-বিহদহশ) ঃ
মন্ত্রী
জদহশ

বিহদহশ

প্রবি মন্ত্রী /উপমন্ত্রী
জদহশ
বিহদহশ

সবাি
জদহশ
বিহদহশ

মন্তব্য

ভ্রমণ/পবরদশমন
উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশমন
পাি মিয াট্টগ্রাহম ভ্রমণ
মোপবরাালক, প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর এর ভ্রমণঃ জদহশ -০২ বদন, বিহদহশ নাই।
খ. ২ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত /পবরদশমন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যাঃ নাই।
* জকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াসন নাই।
(২)
(ক)

আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধুমাত্র ্ব রাষ্ট মন্ত্রণালহয়র সন্য)
অপরাি সংক্রান্তঃ
অপরাহির িরণ

অপরাহির সংখ্যা
পূি মিিী মাস

প্রবিহিদনািীন মাস
১

২

৩

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

খ) দ্রুি বিাার আইহনর প্রহয়াগঃ
আইন সারীর পর
ক্রমপুবিভূি
মামলার সংখ্যা
(আসামীর
সংখ্যা)

প্রবিহিদনািীন
মাহস জগ্রপ্তারকৃি
আসামীর সংখ্যা

আইন সারীর পর
ক্রমপুবিভূি
জগ্রপ্তারকৃি
আসামীর সংখ্যা

জকা) ম কর্তমক
বনষ্পবত্তকৃি
ক্রমপুবিভূি
মামলার সংখ্যা

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

মন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

৬

-

-

-

-

-

-

গ) জসহল িন্দীর সংখ্যাঃ
িন্দীর িরণ
প্রবিহিদনািীন মাস

িন্দীর সংখ্যা
পূি মিিী মাস

পূি মিিী একই মাস

২

৩

৪

১

মন্তব্য
৫

োসবি
সাসাপ্রাপ্ত কহয়দী
বিহ)নুয
জমা)
(ঘ) প্রশাসবনক প্রহয়াসহন জকান বিবি বিিান সরুরীভাহি প্রণয়ন িা সংহশািহনর প্রহয়াসন অনুভূি েহল িার িণ মনা :-----* পরি মিিী িছহরর একই মাস িলহি সকল জেহত্র প্রবিহিদনািীন মাহসর প্রবিরূপ মাস বুঝায়।
(৩) অর্ মননবিক (শুধুমাত্র অর্ ম বিভাহগর সন্য)
আইহ)ম

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 বরসাভম (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 রাস্ব  আদাহয়র
লেমাত্রা (হকাটি )াকায়)
খ) রাস্ব  আদাহয়র পবরমান (হকাটি )াকায়)
৬। জমা) অন্তমিিীকমালীন ঋণ (হকাটি )াকায়)
সরকারী খাি (নী))
৭। ঋণ পত্র জখালা (LCs opening)
ক) খাদ্য শস্য াাল ও গম (লে )ন)
খ) অন্যান্য
৮। খাদ্য শহস্যর মজুদ (লে জমঃ )ন)
৯। সািীয় জভাক্তা মূল্য সূাক 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 )াকায়) ও
(লে )াকায়)
ি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

৩৩৭২৭.০০

৮৬৮৩.৯৮
(২৬ %)

-

-

-

২৯/১২/২০১৬ ইং
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(৫) উৎপাদন বিষয়ক (শুধুমাত্র সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়হক পূরণ করহি েহি) ঃ
ক. কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালানী ইিযাবদঃ
পহণ্যর নাম

িিমমান অর্ ম িছহর
উৎপাদহনর লেযমাত্রা

প্রবিহিদনািীন মাহস প্রকৃি
উৎপাদন

প্রবিহিদনািীন মাস পর্ মন্ত
জমা) প্রকৃি উৎপাদন

উৎপাদহনর িারা
সহন্তাষসনক
বকনা

১

২

৩

৪

৫

৭৭.০৭
৬১.৬৩৬
১৩২০.৭৪
-

৮.০৮ লে জম. )ন
৫.০১ লে জম. )ন
১৩১.৪৩ জকাটি টি
-

৪৪.০৭ লে জম. )ন
৩৮.৮৬ লে জম. )ন
৭৩৬.২৪ জকাটি টি
-

-

িান
গম
পা)
আলু
বপয়াস
িস্ত্র
পা)সাি দ্রব্য
সার (ইউবরয়া)
লিণ
মৎস্য
দুি *( লে জম. )ন)
মাংস *( লে জম. )ন)
বিম *(জকাটি টি)
গ্যাস

খ) জকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভমহসর উৎপাদন িা সরিরাে মূহল্যর জেহত্র িড় রকহমর সমস্যা িা সংকহ)র আশংকা করা েহল িার িণ মনাঃ
প্রহর্াসয নয়।
গ) বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়া)) ঃ
পূি মিিী মাস

প্রবিহিদনািীন মাস
াাবেদা
উৎপাদন
১

ঘ)

াাবেদা

উৎপাদন

৩

৪

২

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

পূি মিিী িছহরর একই মাস
াাবেদা
উৎপাদন
৫

৬

পূি মিিী মাহস

পূি মিিী িছহর একই মাস

মন্তব্য

৩

৪

৫

২

বপবিবি
জিসা
আরইবি
ঙ) জিসার জলািহশবিং এর সময়কাল (ঘন্টায়)
প্রবিহিদনশীল মাস
া)

পূি মিিী মাহস

পূি মিিী িছহরর একই মাস

পূি মিিী মাস

পূি মিিী িছহরর একই মাস
াাবেদা
সরিরাে

জ্বালানী জিহলর সরিরাে (হমঃ )ন) ঃ
প্রবিহিদনািীন মাস
াাবেদা
সরিরাে
১

ছ)

াাবেদা

সরিরাে

৩

৪

২

৫

৬

ঢাকা-াট্টগ্রাম জমহরা এলাকায় পাবন সরিরাে (োসার গ্যালন) ঃ
জমহট্টা
এলাকা
১

প্রবিহিদনািীন মাস
াাবেদা
সরিরাে
২

৩

পূি মিিী মাস
াাবেদা
সরিরাে
৪

৫

ঢাকা
াট্টগ্রাম
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পূি মিিী িছহরর একই মাস
াাবেদা
সরিরাে
৬

৭

(৬) প্রিান প্রিান জসক্টর কহপমাহরশন সমূহের লাভ/হলাকসানঃ
মারাত্মক জলাকসানী
প্রবিষ্ঠান/ইউবনহ)র নাম

প্রবিহিদনািীন মাহস রাষ্ট্রকৃি েহয়হছ
এমন বমল/কারখানার নাম

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

১
-

২
-

৩
-

(৭) অবি) আপবত্তঃ
ক) অবি) আপবত্ত সংক্রান্ত িথ্যঃ বিহসম্বর/২০১৬ ইং।
মন্ত্রণালয়/সংসোর
নাম

সংখ্যা

অবি) আপবত্ত
)াকার পবরমাণ
(লে )াকা)

ব্রিসীহ)
সিাহির সংখ্যা

সংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

প্রাবণসম্পদ
অবিদপ্তর

১০ টি

১০৪.৭৪

১০ টি

১০ টি

বনষ্পবত্ত
জসর
(আপবত্ত)
)াকার
পবরমান (লে
(লে
)াকা)
)াকা)
৬

৮০২.৬০

(লে )াকা)
মন্তব্য

৭

৮

-৬৯৭.৮৬

আপবত্তকৃি )াকা
পূি মিিী মাসসমূহের
জসরসে বনষ্পবত্তকৃি
)াকার পবরমাহণর জাহয়
কম েওয়ায় জসর
কলাহম বিহয়াগ বাহ্ন
জদখাহনা েহয়হছ।

খ) অবি) বরহপাহ) ম গুরুির/িড় রকহমর জকান সাবলয়াবি অর্ ম আত্বসাৎ, অবনয়ম িরা পহড় র্াকহল জস সি জকস সমূহের িাবলকাঃ
প্রহর্াসয নয়।

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

২

প্রবিহিদনািীন
মাহস
01 টি

পুবিভূি
১৬ টি

প্রবিহিদনািীন মাহসর মামলা বনষ্পবত্তর সংখ্যা
াাকুরীচ্যযবি/
অব্যােবি
অন্যান্য দন্ড
জমা)
িরখাি

পুবিভূি
মামলা
বনষ্পবত্তর
সংখ্যা

অবনস্পন্ন
বিভাগীয় মামলার
সংখ্যা

৩

৪

৫

৬

৭

৮

-

-

-

-

-

১৭ টি

৯)

মানি সম্পদ উন্নয়নঃ
ক) প্রবশেণঃ
অভযন্তরীন প্রবশেণঃ
ক্র:
নং

প্রবশেণ কমমসূাীর নাম

প্রবশেহণর স্থান

১.

Inception and Scoping Workshop for
Climate Vulnerability.
নাগডরক সেোয় উদ্ভােন ডেষয় কমমশালায় ইসনাসেশন
কমমকর্মাসের অংশ গ্রহণ।
Visit to the Upazila for establishing pilot
programme.

Pan Pacific Sonargaon
Hotel, Dhaka.
মৎস্য েেন ডমলনায়র্ন, ঢাকা।

Expert Consultation Workshop on
Biosecurity in Layer Farms.
সেো পদ্ধডর্ েহডজকরণ-েংডিষ্ট িকুসমন্ট রকাশ
েম্পডকমর্ মর্ডেডনময় েো।
Attendance of respective District and
Upazila Level staff.

BAU, Mymensingh

KGF Project BAU

আইডিডে েেন, আগারগাঁও,
ঢাকা।
Mozaffar Garden
Resort, Satkhira

এটুআই সরাগ্রাম, রধানমন্ত্রীর
কার্ মালয়।
FAO

২.
৩.
৪.
৫.
৬.
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উহদ্যাগী সংসো/ এহসন্সীর
নাম
পডরসেশ ও েনমন্ত্রণালয়
এটুআই সরাগ্রাম, রধানমন্ত্রীর
কার্ মালয়।
IMED (CPTU)

মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন
সংস্থা সমূে জর্হক অংশ
গ্রেণকারীর সংখ্যা ও িাবরখ
০১ (এক) সন
২২/১১/২০১৬ ইং
০৫ (পাঁা) সন
২৩-২৪ নসেম্বর, ২০১৬ ইং
০৩ (বিন) সন
২৩-২৯ নসেম্বর, ২০১৬ ইং
০৫ (পাঁা) সন
৩০/১১/২০১৬ ইং
০১ (এক) সন
৩০/১১/২০১৬ ইং
০৫ (পাঁা) সন
২৪/১১/২০১৬ ইং

৭.

Training on Procurement of Goods,
Works and Services.

ESCB, Gazaria,
Munshigong.

IMED, CPTU

০২ (দুই) সন
০৩-১৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং

৮.

Visit to the Upazila for establishing
pilot programme.
Facilitate Capacity Need Assessment of
poultry Niche.
োডেমে ইসনাসেশন ফাসের উদ্ভােনী রকল্প েমূসহর
অগ্রগডর্ েো।

কক্সোজার েের, চাঁেপুর েের,
লক্ষ্মীপুর েের।
কাপাডশয়া, গাজীপুর।

এফএও-ইডেটিএডে েংস্থা

এটুআই সরাগ্রাম, রধানমন্ত্রীর
কার্ মালয়।

এটুআই সরাগ্রাম, রধানমন্ত্রীর
কার্ মালয়।

১১.

Training on Procurement of Goods,
Works and Services.

ESCB, Gazaria,
Munshigong.

IMED, CPTU

০১ (এক) সন
০৪-০৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং
০১ (এক) সন
০৫-০৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং
০২ (দুই) সন
০৬/১২/২০১৬ ইং
০২ (দুই) সন
১০-১৭ ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং

১২.

Workshop on AMR Containment and One
Health practices.
Round table discussion on DVM Course
Cariculum.
DVM degree from BAU to participate in
a Cariculum assessment.
Training on Procurement of Goods,
Works and Services.

BRAC-CDM, Savar,
Dhaka.
Conference Hall, BAU

FAO & DLS.

BAU, Mymensingh

BAU, Mymensingh

ESCB, Gazaria,
Munshigong.

IMED, CPTU

Documentation & Dissemination
InnovationWorkshop.

োংলাসেশ ডেডেল োডেমে
রশােন একাসিডম, ঢাকা।

এটুআই, রধানমন্ত্রীর কার্ মালয়

৯.
১০.

১৩.
১৪.
১৫.

১৬.

of

FAO

BAU, Mymensingh

জমা)=
বিহদবশক প্রবশেণঃ
ক্র:
নং
1.
2.

3.
4.
5.

6.

১৫ (পহনর) সন
১৪-১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং
১০ (দশ) সন
১৭/১২/২০১৬ ইং
৪৭ (সািাবিশ) সন
১৮/১২/২০১৬ ইং
০২ (দুই) সন
১৭/১২/২০১৬ হসর্
০৩/০১/২০১৭ ইং পর্ মন্ত
০১ (এক) সন
২১-২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ ইং
১০৩ (একশি বিন) সন

প্রবশেণ কমমসূাীর নাম

প্রবশেহণর স্থান

উহদ্যাগী সংসো/ এহসন্সীর নাম

মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন সংসো
সমূে জর্হক অংশ গ্রেণকারীর সংখ্যা
ও িাবরখ

TEPHINET
Bi-Regional
Scientific
Conference.
Bangladesh’s National Contact Point
(NCP) for EU Better Training for Safer
food Antimicrobial Resistance (AMR)
Workshop.
Sixth Annual Saving Asia’s Vultures
from Extinction Consortium Meeting.
Fourth OIE Global Conference on Animal
Welfare-for a better World.
Roadmap Meeting to Review Foot and
Mouth Disease (FMD) Control Strategy
in South Asia.
2nd BCIM Seminar & Workshop on
Livestock Production Management and
Disease Technique.

Combodia

TEPHINET

Bangkok,
Thailand

European Union (EU)

০১ (এক) সন
২৮/১১/২০১৬ েহি ০২/১২/২০১৬ইং
০১ (এক) সন
১৫-১৮ নহভম্বর, ২০১৬ ইং

Mumbai, India

JUCN, Bangladesh &
BNHS & SAVE India.
OIE

Mexico
Sri Lanka

FAO, OIE & SAARC
Secretariat

China

Yunnan Academy of
Science Technology
Development, China

জমা) =

০১ (এক) সন
২৭-২৮ নহভম্বর, ২০১৬ ইং
০২ (দুই) সন
০৬-০৮ বিহসম্বর, ২০১৬ ইং
০২ (দুই) সন
১৪-১৬ বিহসম্বর, ২০১৬ ইং
০১ (এক) সন
০৪-১১ বিহসম্বর, ২০১৬ ইং

০৮ (আ)) সন।

(ঙ)

মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস জকান ইন্-োউস প্রবশেহণর আহয়াসন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ
৯ ‘ক’ জি িণ মনা রহয়হছ।
প্রবশেণ কমমসূাীহি কমমকিমা/কমমাারীহদর অংশ গ্রেণ িা মহনানয়হনর জেহত্র িড় রকহমর জকান সমস্যা
র্াকহল িার িণ মনা: নাই।
মন্ত্রণালহয় অন দ্যা সি জরবনং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বকনা, না র্াকহল অন্ দ্যা সি জরবনং আহয়াসন
করহি িড় রকহমর জকান অসুবিিা আহছ বকনাঃ প্রহর্াসয নয়।
প্রবিহিদনািীন মাহস প্রবশেহণর সন্য বিহদশ গমনকারী কমমকিমার সংখ্যাঃ ০৮ (আ)) সন।

১০।

উহিখহর্াগ্য কার্ মািলী /সমস্যা সংক)ঃ

(ক)

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

(খ)
(গ)
(ঘ)

(খ)
প্রবিহিদনািীন মাহস গুরুত্বপূণ ম/উহিখহর্াগ্য কমমকান্ডঃ
 অবিদপ্তহরর গিাবদপশু ও োঁস-মুরবগ খামাহর ৮ লে ২৫ োসার ১ শি ৫৭ টি বিম, ৪ লে ৩৭ োসার ৫০ টি োঁস-মুরবগর িাচ্চা, ৭১ োসার
৭৯ বল)ার দুি, ৭০ টি গাভীর িাচ্চা, ১২০ টি ছাগীর িাচ্চা, ০৮ টি মবেহষর িাচ্চা উৎপাবদি েহয়হছ এিং ৬০ টি পাঠা বিিরণ েহয়হছ।
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 অবিদপ্তহরর বিভাগীয় কার্ মক্রহমর আওিায় জপাবি

টিকা প্রদানকারী কমী ২০ োসার ৯ শি ৮৭ সন, োঁস-মুরবগ পালহন ৩০ োসার ৩ শি ৭৪
সন, গাভী পালহন ১৮ োসার ৩ শি ৭২ সন, ছাগল পালহন ১৯ োসার ১ শি ৭৯ সন এিং জভড়া পালহন ৯ োসার ১৭ সন, খাদ্য বিহক্রিা ৩
োসার ২ শি ১১ সন কৃষকহক প্রবশেণ প্রদান করা েহয়হছ।
 অবিদপ্তহরর প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবিষ্ঠান েহি ২ জকাটি ২৫ লক্ষ ০৮ হাজার ১ শর্ ৮৫ জিাস গিাবদপশু ও োঁস-মুরবগর টিকা উৎপাবদি
েহয়হছ।
 সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাায মাহস ১১ লে ৯২ োসার ৫ শি ৫৬ টি গিাবদপশু এিং ৮৮ লে ৮৭ োসার ৮ শি ৯২ টি োঁসমুরবগর বাবকৎসা প্রদান করা েহয়হছ।
 আহলাায মাহস ১১ লে ৭৪ োসার ৬ শি ২৭ টি গিাবদপশু এিং ১ জকাটি ৯৫ লে ৬৬ োসার ৪ শি ৮০ টি োঁস-মুরবগর টিকা প্রদান করা
েহয়হছ।
 প্রবিহিদনািীন মাহস ১৮২ টি িাহয়াগ্যাস প্লান্ট স্থাবপি েহয়হছ।
 কৃবত্রম প্রসনন কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাায মাহস ১ লে ১ োসার

৯ শি ২৪ জিাস িরল ও ২ লে ৮৯ োসার ২৪০ জিাস বেমাবয়ি বসহমন
উৎপাদন েহয়হছ। সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় ৮৮ োসার ৮ শি ৮৬ জিাস িরল ও ২ লে ৭ োসার ৫ শি ৯৪ জিাস বেমাবয়ি বসহমন
বারা কৃবত্রম প্রসনন কার্ মক্রম সম্পন্ন েহয়হছ।
 িন্মজে ১ লে ৩ োসার ৭০১ সংকর সাহির িাচ্চা উৎপাদন েহয়হছ।
 আহলাায মাহস ২২৬ টি ছাগীর প্রাকৃবিক প্রসনন সম্পন্ন েহয়হছ।
প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর কর্তমক িািিায়নািীন ১৬ টি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আহলাায মাহস উহিখহর্াগ্য কার্ মক্রমঃ
১। ইবন্টহগ্রহ)ি এবগ্রকালাারাল প্রিাবক্টবভটি প্রহসক্ট (প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর অঙ্গ) ঃ
২। উপহসলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন জকন্দ্র (ইউ.এল.বি.বস) স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্ মায়) ঃ ১১ টি ইউএলবিবসহি এিং ১১ টি জরবনং রুহম আসিািপত্র
সরিরাে করা েহয়হছ। ৮৬টি ইউএলবিবস ও ৬০টি জরবনং রুহমর সন্য পদ মা ক্রহয়র দরপত্র মূল্যায়ণ ালমান। ২৮ টি ইউএলবিবস এর বনমমাণ কাস
ালমান রহয়হছ।
৩। েযাাারীসে আঞ্চবলক োঁস প্রসনন খামার প্রকল্প (৩য় পর্ মায়) ঃ ১১২ টি লহ)র বনমমাণ কাস দ্রুিগবিহি এবগহয় ালহছ। ৩৪ টি লহ)র
কার্ মাহদশ প্রদান করা েহয়হছ। ০৪ টি লহ)র দরপত্র মূল্যায়ন জশষ েহয়হছ এিং NOA প্রদান করা েহয়হছ। ০৫ টি লহ)র মূল্যায়ণ প্রবক্রয়ািীন।
(বসরাসগি, মাদারীপুর, মাগুরা, ময়মনবসংে, জনত্রহকানা, েবিগি, িাহগরো), নীলিামারী, কুবড়গ্রাম, জভালা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি,
বকহশারগি, নাবসরনগর (ব্রাহ্মণিাড়ীয়া) এিং জগাপালগি)।
৪। সািীয় প্রাবণসম্পদ ও জপাবি ব্যিস্থাপনা ইনবেটিউ) এিং জরাগ অনুসন্ধান গহিষণাগার স্থাপন প্রকল্প ঃ ০৪ িলা ছাত্র ও ছাত্রী জোহেহলর
১৪০ টি পাইবলং-এর কাস সম্পন্ন েহয়হছ এিং ফুটিং ও জগ্রিিীম ঢালাইহয়র কাসসে অন্যান্য কাস ালামান। সীমানা প্রাাীহরর বনমমাণ কাস
ালহছ। প্রশাসন ও একাহিবমক বিবডং-এর র্াই এলুযবমবনয়াহমর কাস, স্যাহন)ারী ও ইহলবিকযাল-এর কাস সম্পন্ন েহয়হছ। মসবসদ ভিহনর
ছাদ ঢালাইহয়র কাস সম্পন্ন েহয়হছ। ইনবসহন)র োউস-এর বনমমাণ কাস ালহছ। জভহ)বরনাবর বিবনক ভিহনর বনমমাণ কাস সম্পন্ন েহয়হছ।
ভিনটি েিান্তর প্রবক্রয়ািীন। কযা)ল জসি, জপাবি জসি এর বনমমাণ কাস ালহছ।
৫। সমাস বভবত্তক ও িাবণবসযক খামাহর জদশী জভড়া উন্নয়ন ও সংরেণ প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-বি) (২য় পর্ মায়) ঃ ২০১৬-১৭ অর্ ম িছহর ০৩ টি
প্যাহকহসর দরপত্র মূল্যায়ণ প্রবক্রয়ািীন রহয়হছ। ০৩ টি পাি মিয জসলার ০২ টি উপহসলায় ২০ সন কৃষহকর মাহঝ প্রহিযকহক ০৩ টি কহর জমা)
১২০ টি জভড়া/হভড়ী বিনামূহল্য বিিরণ করা েহয়হছ। কন্ট্রাক্ট জগ্রাবয়ং খামার-০৫ টি খামারী উন্নয়ন করা েহয়হছ। ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামার
উন্নয়হনর জেহত্র ০৮ টি উপহসলায় ১৬০ টি খামাহরর উন্নয়ন কার্ মক্রম সম্পন্ন েহয়হছ। জভড়ার খামারী প্রবশেণ- ০৮ ব্যাহা ১৬০ সন খামারীহক,
জভড়ার খামারীর বরহেসাস ম জরবনং- ০৮ টি উপহসলায় ১৬০ সন খামারীহক বরহেসাস ম জরবনং প্রদান। বুকহল)/বলিহল)/হিাডার/হিস্টুন বিিরণ
করা েহে।
৬। প্রাবণহরাগ প্রবিহরাি ও বনয়ন্ত্রণ প্রকল্প ঃ ১ টি অবিস বিবডং কাম িরহম)রী এিং ১ টি জেন ও এহপ্রান-এর কাস সম্পন্ন েওয়ায় েিান্তর
করা েহয়হছ।
৭। বসরাসগি সরকাবর জভহ)বরনাবর কহলস স্থাপন প্রকল্প ঃ ০৬ িলা একাহিবমক ভিন বনমমাণ (উত্তর ও দবেণ) , জভহ)বরনাবর োসপািাল ও
িায়াগনবেক ল্যািহর)রী বনমমাণ, ৪র্ ম জেণীর কমমাারীহদর সন্য িরহম)রী কাম গ্যাহরস (৪ িলা), ছাত্র জোহেল (৩য় িলা), ছাত্রী জোহেল (৩য়
িলা), মসবসদ বনমমাণ, ৪র্ ম িলা কযাহিহ)বরয়া, বশেক িরহম)রী এিং জগষ্ট োউস, বসমহনবসয়াম বনমমাহণর সন্য ৩য় িলা ছাত্র ও ৩য় িলা
ছাত্রী জোহেহলর উিমমূখী ০১ িলা, বশেকহদর িাসভিন (৪ িলা), ৩য় ও ৪র্ ম জেণী কমমাারীহদর িাসভিন (৫ িলা), িামম বিবডং/এযাবনহমল
জসি, অভযন্তরীণ পাবন সরিরাে ও জসবনহ)শন বসহেম এিং বিদুযবিক ব্যিস্থা, অবি)বরয়াম (২ িলা), জমবিহকল জসন্টার, বিপ টিউিওহয়ল
স্থাপন, অভযান্তরীন রািা, জগই) ও সাইনহিাি ম বনমমাণ, বিদ্যবিক ব্যিস্থা সাি জষ্টশন, রান্সিরমার, ঘা)সে পুকুর খনন, অবিস সংস্কার কাম
গ্যাহরস এর বনমমাণ কাস ালমান। সীমানা প্রাাীর (উত্তর, দবেণ, পূি ম ও পবিম) বনমমাণ কাস সমাপ্ত।
৮। িীি কযাহ)ল জিহভলপহমন্ট প্রকল্প ঃ
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৯। বঝনাইদে সরকাবর জভহ)বরনাবর কহলস স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্ মায়) ঃ ল্যােসরটরী র্ন্ত্রপাডর্ েংগ্রহ, পশু-পাডি, িাদ্য ও অন্যান্য মালামাল
েরেরাসহর কার্ মাসেশ রোন করা হসয়সে। অডিটডরয়াম ডনমমাণ, সমডিকযাল সেন্টার ডনমমাণ, রশােডনক ও একাসিডমক েেন ডরমসিডলং ও
েংস্কার এর েরপত্র আহোন করা হসয়সে।
১০। ব্রীি আপহগ্রহিশন থ্রু প্রহসনী জ)ষ্ট প্রকল্প (৩য় পর্ মায়) সাভার, ঢাকা ঃ এডলট গােীর ইনসেনটিে রোন-১০ টি, িামারী ইনসেনটিে-৬৫
জন, ষাঁড়-োছুসরর জন্য ইনসেনটিে-০৯ টি, ষাঁড়-োছুর ক্রয়- ১১ টি, সনকসেল্ট ক্রয়- ৬৪৪৫ টি, বুল সেি ডনমমাণাধীন।
১১। ইনবষ্টটিউ) অি লাইভষ্টক সাহয়ন্স এন্ড জ)কহনালবস স্থাপন প্রকল্প (আইএলএসটি) ঃ আই,এল,এে,টি, নাডেরনগর, ব্রাহ্মণোড়ীয়া এর
ডনমমাণ কাজ রডক্রয়াধীন। সনত্রসকাণা, সগাপালগঞ্জ এেং খুলনায় একাসিডমক ডেডডং, োত্রসের সহাসেল েেন, োত্রীসের সহাসেল েেন ডনমমাণ
কাসজর েরপত্র আহোন করা হসয়সে। একাসিডমক এে এিডমডনসেটিে ডেডডং ডনমমাণ, োত্র ও োত্রী সহাসেল ডনমমাণ এর ০৩ টির েরপত্র
আহোন করা হসয়সে। মূল্যায়ন রডক্রয়াধীন।
১২। টিকা উৎপাদন প্রযুবক্ত আধুবনকায়ন ও গহিষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্প ঃ
১৩। মবেষ উন্নয়ন প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-এ) ঃ কৃষক ও মাঠ পর্ মাসয় কমমচারীসের রডশক্ষণ-৩০ জন ষ্টাফ, মডহসষর ষাঁড় োচ্চা ক্রয়-৪৮ টি।
১৪। দবেণ-পবিমাঞ্চালীয় প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ঃ লাইভষ্টক ইনপু) িরাদ্দ প্রদান করা েহয়হছ। সীপ গাড়ী ক্রয় প্রবক্রয়ািীন, র্ন্ত্রপাবি ও
কযাবমকযালস ক্রহয়র সন্য দরপত্র আেিান করা েহয়হছ। কী)িক্স ক্রহয়র, ৩৯ টি বনমমাণ কাহসর প্যাহকহসর NOA জদওয়া েহয়হছ। জিস লাইন
সাহভম সম্পন্ন েহয়হছ। বরবপয়ার এন্ড জরহনাহভশন এর দরপত্র প্রবক্রয়ািীন।
১৫। প্রাবণপুবষ্ট উন্নয়ন ও প্রযুবক্ত েিান্তর প্রকল্প (২য় পর্ মায়) সাভার, ঢাকা ঃ বিহশষ ব্যয় (প্রযুবক্ত প্রদশমন) সাইহলস এিং ইউবরয়া জমালাহসস ষ্ট্র
বর)হমন্ট- ১৫৮৬ টি। খামারী প্রবশেণ- ১৫২৫ সন।
১৬। কৃবত্রম প্রসনন কার্ মক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুবক্ত িািিায়ন প্রকল্প (৩য় পর্ মায়) ঃ এআই জ)কবনবশয়ানহক প্রবশেণ- ৯০ সন, বরজেশাস ম প্রবশেণ-১০০ সন।
(গ)
(ঘ)

আগামী দুই মাহস সম্পাবদিব্য গুরুত্বপূণ ম কাহসর িাবলকাঃ
এবিবপ ভুক্ত প্রকল্প সমূহের অনুহমাদন কার্ মক্রম িািিায়ন করা। ালমান প্রকল্প সমূহের িািিায়ন কার্ মক্রম জসারদার করণ।
আগামী দুই মাহস িড় রকহমর জকান সমস্যা সংকহ)র আশংকা করা েহল িার বিিরণঃ
প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তহরর প্রশাসবনক কাঠাহমা পুনঃ বিন্যাস কার্ মক্রম প্রবক্রয়ািীন আহছ। প্রকহল্পর কমমাারীহদর রাস্ব খাহি স্থানান্তহরর
বিষয়টি প্রবক্রয়ািীন আহছ।
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