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

প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর

আওিািীন অবিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা

জুন/২০১৫ ইং

প্রবিহিদন প্রস্ত্তবির
িাবরখঃ

০২/০৭/২০১৫ বিঃ

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

অনুহমাবদি পদ
৮৩৮৫

পূরণকৃি পদ
৬৭৮৮

শূণ্যপদ
১৫৯৭

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

-

০৪

১৯৩

০৭

৮৭১

৫২২

১৫৯৭

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ম (Strategic) পদ শূণ্য র্াকহল িার িাবলকাঃ মজলা পর্ মাহয়র ০৪ টি এিং উপহজলা পর্ মাহয়র অিীি গুরুত্বপূণ ম পদ শূন্য
নাই।
ক.৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ
প্রবিহিদনািীন মাহসর পহদান্নবি
কমমকিমা
কমমচারী
মমাট
-

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)ঃঃ
মন্ত্রী
মদহশ

বিহদহশ

প্রবি মন্ত্রী /উপমন্ত্রী
মদহশ
বিহদহশ

সবচি
মদহশ
বিহদহশ

মন্তব্য

ভ্রমণ/পবরদশমন
উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশমন
পাি মিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ
মো পবরচালক, প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর এর ভ্রমণঃ মদহশ ০২ বদন, বিহদহশ ০৩ বদন।

খ. ২ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃতান্ত /পবরদশমন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যাঃ ০১ টি।
* 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
বনষ্পবতকৃি
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 (বভবত
১৯৮৫-৮৬-১০০)
ক) িাহরা মাহসর গড় বভবতক
খ) পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবতক
(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

১৩৭৯২.০০

১৩৪১৮.৩৭
(৯৭%)

-

-

-

২৫/০৬/২০১৫ 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
মমাট প্রকৃি উৎপাদন

উৎপাদহনর িারা
সহন্তাষজনক
বকনা

১

২

৩

৪

৫

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

৬৫.১০
৪৮.৫০
১০৯৫০০.০০
-

৫.২৮১ লে মম. টন
৮.৫২ লে মম. টন
১৪৬৪০.৯১২ লে টি
-

৬৯.৬৯ লে মম. টন
৫৮.৬২ লে মম. টন
১০৯৯৫১.৬৮ লে টি
-

-

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)ঃঃ
পূি মিিী মাস

প্রবিহিদনািীন মাস
চাবেদা
উৎপাদন
১

ঘ)

২

চাবেদা

উৎপাদন

৩

৪

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

পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
উৎপাদন
৫

৬

পূি মিিী মাহস

পূি মিিী িছহর একই মাস

মনিব্য

৩

৪

৫

২

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

চ)

পূি মিিী মাহস

পূি মিিী িছহরর একই মাস

জ্বালানী মিহলর সরিরাে (মমঃ টন)ঃঃ
পূি মিিী মাস

প্রবিহিদনািীন মাস
চাবেদা
সরিরাে
১

ছ)

২

চাবেদা

সরিরাে

৩

৪

পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
সরিরাে
৫

৬

ঢাকা-চট্টগ্রাম মমহরা এলাকায় পাবন সরিরাে (োজার গ্যালন)ঃঃ
মমহট্টা
এলাকা
১

প্রবিহিদনািীন মাস
চাবেদা
সরিরাে
২

৩

পূি মিিী মাস
চাবেদা
সরিরাে
৪

৫
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পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
সরিরাে
৬

৭

ঢাকা
চট্টগ্রাম
(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 আপবতঃ
ক) অবিট আপবত সংক্রান্ত িথ্য ঃঃ জুন/২০১৫ ইং।
মন্ত্রণালয়/সংসোর
নাম

অবিট আপবত
ব্রিসীহট
জিাহির
সংখ্যা টাকার পবরমাণ (লে
সংখ্যা
টাকা)

বনষ্পবত
সংখ্যা টাকার পবরমান
(লে টাকা)

১

২

৩

৪

৫

প্রাবণসম্পদ
অবিদপ্তর

০৫ টি

৫.৭৯

০৫ টি

০২ টি

(লে টাকা)
মন্তব্য

মজর (আপবত)
(লে টাকা)

৬

৪.৮১ টি

৭

৮

০.৯৯

-

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)ঃঃ
মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর/ সংসো
সমূহে পুবিভূি মমাট বিভাগীয়
মামলা (প্রবিহিদনািীন মাহসর
প্রর্ম িাবরহখ)
১
০২ (দুই) টি

প্রবিহিদনািীন
মাহসর শুরু
েওয়ার
মামলার সংখ্যা
২
-

প্রবিহিদনািীন মাহসর মামলা বনষ্পবতর
সংখ্যা
চাকুরীচ্যযবি/ অন্যান্য
অব্যােবি
িরখাি
দন্ড
৩
৪
৫
-

অবনস্পবতকৃি
মামলার
সংখ্যা
৬
০২ (দুই) টি

িিমমান অর্ ম
িৎসহর মমাট
বনস্পবতকৃি
মামলার সংখ্যা
৭
০৩ (বিন) টি

৯)

মানি সম্পদ উন্নয়নঃ
ক) প্রবশেণঃ
অভযন্তরীন প্রবশেণঃ
ক্র:
নং

প্রবশেণ কমমসূচীর নাম

প্রবশেহণর স্থান

উহদ্যাগী সংসো/
এহজন্সীর নাম

১.

প্রাবণসম্পদ কনিাহরন্স
রুম, কুবমল্লা
বিভাগীয় প্রাবণসম্পদ
দপ্তর, র্হশার
ও.টি.আই, সাভার, ঢাকা

এনএটিবপ-২, বিএলএস

৩.

Region wise workshop on Agricultural
Technology.
Region wise workshop on Agricultural
Technology.
অবিস ব্যিস্থাপনা ও বিভাগীয় প্রবশেণ।

৪.

নাগবরক মসিায় উদ্ভািন বিষয়ক প্রবশেণ।

২.

৫.
৬.
৭.
৮.

বিভাগীয় কবমশনাহরর
কার্ মালয়, রাজশােী।
Pest des Petits Ruminants (PPR) বসহলট কৃবষ বিশ্ববিদ্যালয়
বসহলট।
Training.
নাগবরক মসিায় উদ্ভািন বিষয়ক প্রবশেণ।
বিভাগীয় কবমশনাহরর
কার্ মালয়, ঢাকা।
Pest des Petits Ruminants (PPR) বসহলট কৃবষ বিশ্ববিদ্যালয়
বসহলট।
Training.
The Role of BSL3 Laboratory in Bio- ICDDRB, Dhaka
risk Management, কমমশালা।

এনএটিবপ-২, বিএলএস
ও.টি.আই, সাভার,
ঢাকা।
এ টু আই মপ্রাগ্রাম,
প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালয়।
বিএআরবস, ঢাকা।
এ টু আই মপ্রাগ্রাম,
প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালয়।
বিএআরবস, ঢাকা।
ICDDRB,
Dhaka
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মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন
সংসো সমূে মর্হক অংশ
গ্রেণকারীর সংখ্যা ও িাবরখ
৫২ (িায়ান্ন) জন
২৫/০৫/২০১৫ইং
৪২ (বিয়াবল্লশ) জন
২৮/০৫/২০১৫ইং
৩০ (বত্রশ) জন
২৪-২৮মম/২০১৫ইং
০৩ (বিন) জন
২৪-২৮মম/২০১৫ ইং
৩০ (বত্রশ) জন
২৪/০৫/২০১৫ইং
০১ (এক) জন
৩১/০৫/২০১৫ েহি
০৪/০৬/২০১৫ইং
৩০ (বত্রশ) জন
২৫/০৫/২০১৫ইং
০৬ (ছয়) জন
৩০/০৫/২০১৫ েহি
০২/০৬/২০১৫ইং

৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.
১৮.
১৯.
২০.
২১.

নাগবরক মসিায় উদ্ভািন বিষয়ক প্রবশেণ।

বিভাগীয় কবমশনাহরর
কার্ মালয়, চট্টগ্রাম।
Region wise workshop on Agricultural বিবি, এবগ্রকালচার
অবিস ময়মনবসংে।
Technology.
Region wise workshop on Agricultural প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর,
ঢাকা
Technology.
অবিস ব্যিস্থাপনা ও বিভাগীয় প্রবশেণ।
ও.টি.আই, সাভার, ঢাকা
Bangladesh
Country
Programme
Evaluation Roundtable workshop.
Discussion Meeting on sectoral
development and Future Planning.
Workshop of the Review of Livestock
Research and Future Research Plan
Preparation.
Region wise workshop on Agricultural
Technology.
Bangladesh
Veterinary
Council
Standard for Veterinary Education
workshop.
Regional Expert Consultation on Char
Land in Bangladesh Consultation.
Training on Procurement of Goods,
Works and Services, Training.
িাবষ মক বরসাচ ম বরবভউ কমমশালা-২০১৫ ইং।

মোহটল আবমর, ঢাকা।
মিলটা িাউহন্ডশন, ঢাকা
বিএআরবস ঢাকা।
বিবি, এবগ্রকালচার
অবিস রাজশােী।
বিএমএ, মিাপখানা মরাি,
ঢাকা।
সরকার িাড়ী, আর মক
বমশন মরাি, রংপুর।
BIM, Dhaka

বিএলআরআই, সাভার,
ঢাকা।
ProDoc validation workshop on বসরিাপ বমলনায়িন,
ঢাকা।
Community based Climate Resilient.

এ টু আই মপ্রাগ্রাম,
প্রিানমন্ত্রীর কার্ মালয়।
এনএটিবপ-২, বিএলএস
এনএটিবপ-২, বিএলএস
ও.টি.আই, সাভার,
ঢাকা।
অর্ মনন মবিক সম্পকম
বিভাগ।
িাংলাহদশ মিলটা
িাউহন্ডশন প্রহজক্ট।
বিএআরবস, ঢাকা।
এনএটিবপ-২, বিএলএস
Bangladesh
Veterinary
Council
KGF
IMED (CPTU)
বিএলআরআই, সাভার,
ঢাকা।
এিএও
মমাট=

০৩ (বিন) জন
০৭-১১জুন/২০১৫ইং
৪৫ (পঁয়িাবল্লশ) জন
০৮/০৫/২০১৫ইং
৭৩ (মিোতর) জন
১০/০৬/২০১৫ইং
৩০ (বত্রশ) জন
০৭-১১ জুন/২০১৫ইং
০১ (এক) জন
০৭/০৬/২০১৫ ইং
০৪ (চার) জন
০৯/০৬/ ২০১৫ ইং
১২ (িার) জন
০৮-০৯ জুন/ ২০১৫ ইং
৪২ (বিয়াবল্লশ) জন
১১/০৬/২০১৫ ইং
৪৭১ (চার শিএকাত্তুর) জন
১৩/০৬/ ২০১৫ ইং
১০ (দশ) জন
১৪/০৬/ ২০১৫ ইং
০৬ (ছয়) জন
১৮-৩০ জুন/ ২০১৫ ইং
৪০ (চবল্লশ) জন
১৭-১৮ জুন/২০১৫ ইং
০৪ (চার) জন
১৬/০৬/২০১৫ ইং
৯৩৫(নয়শি পঁয়বত্রশ) জন

বিহদবশক প্রবশেণঃ
ক্র:
নং
1.

2.
3.

4.

প্রবশেণ কমমসূচীর নাম

83rd Annual General Session of the
World Assembly of national delegate
of the OIE.
International Visitor Leadership
Program.
Final Review Meeting of Smallholder
Dairy development in Bangladesh,
Myanmar and Thailand Improving the
Bargaining power and Sustainable
Livelihoods of Smallholder Dairy
Farmers through the Enhancement of
productivity and Market Access in
Thailand.
To Serve as, ‘‘ Supervisor ’’ under the
166 Market Traders LLC, 166 Market
Street, Newyork USA.

প্রবশেহণর স্থান

Paris, France

USA
Thailand

Newyork USA.

উহদ্যাগী সংসো/ এহজন্সীর
নাম

মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন
সংসো সমূে মর্হক অংশ
গ্রেণকারীর সংখ্যা ও িাবরখ

OIE

০১ (এক) জন
২৪-২৯ মম/২০১৫ ইং

আহমবরকান এবগ্রকালচার
বিপাট মহমন্ট, আহমবরকা।
FAO

০১ (এক) জন
০৬-২৭ জুন/২০১৫ ইং
০১ (এক) জন
১২-১৩ জুন/২০১৫ইং

Newyork USA.

মমাট =

(খ)

মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস মকান ইন্-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ
৯‘ক’ মি িণ মনা রহয়হছ।

(গ)

প্রবশেণ কমমসূচীহি কমমকিমা/কমমচারীহদর অংশ গ্রেণ িা মহনানয়হনর মেহত্র িড় রকহমর মকান সমস্যা
র্াকহল িার িণ মনাঃ নাই।
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০১ (এক) জন
১২/০৬/২০১৫ইং েহি
১২/০৬/২০২০ইং (৫ িছর)
০৪ (চার) জন।

(ঘ)

মন্ত্রণালহয় অন দ্যা জি মরবনং (OJT) এর ব্যিসো আহছ বকনা, না র্াকহল অন্ দ্যা জি মরবনং আহয়াজন
করহি িড় রকহমর মকান অসুবিিা আহছ বকনাঃ প্রহর্াজয নয়।

(ঙ)

প্রবিহিদনািীন মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কমমকিমার সংখ্যাঃ ০৪ (চার) জন।

১০।

উহল্লখহর্াগ্য কার্ মািলী /সমস্যা সংকটঃ

(ক)
(খ)

প্রবিহিদন মাহস নতুন আইন, বিবি ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকাঃ প্রবিহিদন মাহস মকান আইন বিবি প্রণয়ন
েয়বন।
প্রবিহিদনািীন মাহস গুরুত্বপূণ ম/উহল্লখহর্াগ্য কমমকান্ডঃ

আহলাচয মাহস সরকারী গিাবদপশু ও েঁস-মুরবগ খামাহর ৪,৯১,২১৬ টি বিম, ২,৩৯,৭৬১ টি েঁস-মুরবগর িাচচা, ৬০,৭৭৩ বলটার দুি,
৩৯ টি গাভীর িাচচা, ১৬৪ টি ছাগীর িাচ্চা, মবেহষর িাচ্চা ০৩ টি উৎপাবদি েহয়হছ। অবিদপ্তহরর বিভাগীয় কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস
মপাবি টিকা প্রদানকারী কমী ৩৫,৪৬২ জন, েঁস-মুরবগ পালহন ৫২,২৬২ জন, গাভী পালহন ৪৩,২০৬ জন, ছাগল পালহন ৩৬,২৪১ জন, মভড়া
পালহন ২১,৬৩১ এিং খাদ্য বিহক্রিা ১৪,৭৯১ জন কৃষকহক প্রবশেণ প্রদান করা েহয়হছ। আহলাচয মাহস প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবিষ্ঠান েহি
৩,৯৭,৫৯,৪৩২ মিাজ গিাবদপশু ও েঁস-মুরবগর টিকা উৎপাবদি েহয়হছ।
সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস ১২,৯৬,৪৪৮ টি গিাবদপশু এিং ১,৩৪,৬৯,৫৮৯ েঁস-মুরবগর বচবকৎসা এিং
১৭,৩৪,৩৯০ টি গিাবদপশু এিং ৩,০৪,৩১,৯০০ টি েঁস-মুরবগর টিকা প্রদান করা েহয়হছ। চলবি মাহস অত্র অবিদপ্তর মর্হক ৩৬৭ টি িাহয়াগ্যাস
প্লান্ট স্থাপন করা েহয়হছ। িাছাড়া কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস ১,৫২,৫৭৮ মিাজ িরল ও ৩,৩৩,৮৩৯ মিাজ বেমাবয়ি
বসহমন উৎপাদন েহয়হছ। এর মহে সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় ১,৩২,২৭৮ মিাজ িরল ও ২,৭৬,৭০৮ মিাজ বেমাবয়ি বসহমন বারা কৃবত্রম
প্রজনন কার্ মক্রম সম্পন্ন েহয়হছ। আহলাচয মাহস ১৬০ টি ছাগী প্রজনন সম্পন্ন েহয়হছ।
প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর কর্তমক িািিায়নািীন ১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আহলাচয মাহস উহল্লখহর্াগ্য কার্ মক্রমগুহলা েহলাক্রঃ নং
প্রকহল্পর নাম
প্রবিহিদনািীন মাহসর উহল্লখহর্াগ্য কার্ মক্রম
১।
ইবন্টহগ্রহটি এবগ্রকালচারাল মপ্রািাবিবভটি প্রহজক্ট (প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর গাভী পালন প্যাহকহজ সুিলহভাগীর পর্ মাহয় িিার
অঙ্গ)
প্রদশমনী প্লট ৩৩ টি, সিল সুিলহভাগীর পুরস্কার ও
িামাস ম i¨vjx ৬৭ টি, সুিলহভাগীহদর অবভজ্ঞিা
বিবনময় সির ১৭ টি।
২।
উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র (ইউ.এল.বি.বস) স্থাপন প্রকল্প (৩য় ১) ০৩ টি নিসৃষ্ট উপহজলায় (৯০ শিাংশ) ভূবম
পর্ মায়)
অবিগ্রেহণর কার্ মক্রম প্রবক্রয়ািীন।
২) ২৬ টি উপহজলায় ইউ.এল.বি.বস এর মহে ২৫
টির বনমমাণ কাজ সম্পন্ন েহয়হছ। অিবশষ্ট ০১ টি
ইউ.এল.বি.বস এর বনমমাণ কাজ চলমান।
৩) ৩০ টি ইউ.এল.বি.বস ভিহনর বনমমাণ কাহজর
দরপত্র প্রবক্রয়ািীন।
৩।
েযাচারীসে আঞ্চবলক েঁস প্রজনন খামার প্রকল্প (৩য় পর্ মা ১) অবিস ভিন, িরহমটরী ভিন, মলয়ার মসি,
য়)।
মগ্রায়ার মসি, েযাচারী ভিন, ব্রুিার মসি, মাটি ভরাট,
সীমানা প্রাচীর ও মগািাউনসে ১৪ টি লহটর দরপত্র
আেিান করা েহয়হছ।
২) মলয়ার মসি, মগ্রায়ার মসি, গ্যাহরজ, েযাচারী
ভিন, ববিল ব্রুিার মসি, সীমানা প্রাচীর ও মগট, িীপ
টিউিওহয়ল, পাম্প োউস, রান্সিরমার, পাবন সাপ্লাই
লাইন এিং মাটি ভরাট ইিযাবদ ১৪১ টি লহটর বনমমাণ
কাজ দ্রুিগবিহি চলহছ। (বসরাজগি, মাদারীপুর,
মাগুরা, ময়মনবসংে, মনত্রহকানা, েবিগি, িাহগরোট,
নীলিামারী, কুবড়গ্রাম, মভালা, পটুয়াখালী,
বকহশারগি)
৪।
জািীয় প্রাবণসম্পদ ও মপাবি ব্যিস্থাপনা ইনবেটিউট এিং মরাগ অনুসন্ধান িাউন্ডারী ওয়াল, প্রশাসন ও একাহিবমক বিবিং,
গহিষণাগার স্থাপন প্রকল্প।
অবিসাস ম িরহমটরী বিবিং এিং মভহটবরনাবর
বিবনক, অবিসাস ম িরহমটরী বিবিং, ১০ ইউবনট এর
বনমমাণ কাহজর কার্ মাহদশ মমািাহিক বনমমান কাজ
চলহছ।
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৫।

৬।

সমাজ বভবতক ও িাবণবজযক খামাহর মদশী মভড়া উন্নয়ন ও সংরেণ প্রকল্প ১) রাঙ্গামাটি পাি মিয মজলায় ২০ টি উন্নি মভড়ী ও
(কহম্পাহনন্ট-বি) (২য় পর্ মায়)।
পঁঠা প্রবশেণপ্রাপ্ত খামারীহদর মহে সরকারী মূহল্য
বিিরণ করা েহয়হছ। ২০০ জন (১০ ব্যাচ)
বভএিএ/কম্পাউন্ডার, ৩৯ জন কমমচারী/কমমকিমাহক
ও ১০০ মাংস বিহক্রিাহক প্রবশেণ মদয়া েহয়হছ।
২) িবকরোট, িাহগরোহট মিমনহষ্ট্রশন মভড়ার খামার
বনমমাণ কাজ চলহছ। মশরপুর, িগুড়ার মিমনহষ্ট্রশন
মভড়ার খামাহরর অবিস বিবিং ও মরবনং েহলর
বনমমাণ কাজ মশষ ও েিান্তর করা েহয়হছ। জরুরী
কৃবমনাশক ও ঔষি ক্রয় েহয়হছ এিং উপহজলা
পর্ মাহয় সরিরাে করা েহয়হছ এিং আসিািপত্র
সরিরাহের কাজ সম্পন্ন করা েহয়হছ।
প্রাবণহরাগ প্রবিহরাি ও বনয়ন্ত্রণ প্রকল্প।
১০ টি স্থল বন্দরেে অফিস ভবন, আইরসোরলশন শশড
ও িাউন্ডারী ওয়াহলর বনমমাণ কাজ চলমান, ১৭ টি স্থল
িন্দহর টিউি ওহয়ল স্থাপহনর কাজ চলমান।

৭।

৮।
৯।
১০।
১১।
১২।

১৩।

১৪।

বসরাজগি সরকাবর মভহটবরনাবর কহলজ স্থাপন প্রকল্প।

িািল মকবিন বপকআপ ০১ টি ক্রয় করা েহয়হছ, ৬
িলা একাহিবমক ভিন বনমমাণ, মভহটবরনাবর
োসপািাল ও িায়াগহনাবেক ল্যািহরটরী বনমমাণ,
ছাত্র মোহেল (৩য় িলা) এিং ৪র্ ম মেণীর
কমমচাবরহদর জন্য িরহমটবর, সীমানা প্রাচীর বনমমাণ
কাজ চলমান। মাটি ভরাহটর কাজ চলহছ।
িীি কযাহটল মিহভলপহমন্ট প্রকল্প।
বনি মাবচি ২২টি মজলায় ক্ষুদ্র দুগ্ধ ও মপাবি খামারীহদর কার্ মকর সোয়িা ক্ষুদ্র দুগ্ধ খামারী প্রবশেণ-৩০০ জন, ক্ষুদ্র মুরবগ
প্রকল্প (প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর অংশ)।
খামারী প্রবশেণ-৩০০ জন, মসবমনার-১ টি, খামারী
সমাহিশ-৩ টি।
বঝনাইদে সরকাবর মভহটবরনাবর কহলজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্ মায়)।
ব্রীি আপহগ্রহিশন থ্রু প্রহজনী মটষ্ট প্রকল্প (৩য় পর্ মায়) সাভার, ঢাকা।
ইনবষ্টটিউট অি লাইভষ্টক সাহয়ন্স এন্ড মটকহনালবজ স্থাপন প্রকল্প মনত্রহকানা, মগাপলগি, বি.িাড়ীর্া, এিং খুলনা
(আইএলএসটি)।
মজলার মজলা প্রশাসক কর্তমক অবিগ্রেণািীন ভূবমর
প্রাক্কলন মমািাহিক মজলা প্রশাসক িরািহর িরাদ্দ
মদয়া েহয়হছ।
টিকা উৎপাদন প্রযুবক্ত আধুবনকায়ন ও গহিষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্প।
মমশনাবর এন্ড ইকুযইপহমন্টস, মকবমহকলস ও
বরএহজন্ট, গ্লাসওয়ার এিং ল্যাি এহেসবরজ ক্রয়
সম্পন্ন।
মবেষ উন্নয়ন প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-এ)
২টি মবেহষর িাচ্চা এিং ষঁড় মবেষ পালন মকহন্দ্রর
জন্য দানাদার খািার সংগ্রে, ঔষি ও টিকা সংগ্রে,
প্রকল্প পবরচালহকর কার্ মালহয়র জন্য এিং ৩৯ টি
উপহজলার জন্য আসিািপত্র সংগ্রে, গাভী মবেষ ক্রয়২৪ টি, প্রকল্প অবিহসর জন্য জীপ গাড়ী ক্রয়-১ টি,
িাচ্চা এিং ষঁড় মবেষ পালন মকন্দ্র, সাভার ঢাকা এর
জন্য মসালার প্লান্ট ক্রয়-১ টি।

(গ)

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।

(ঘ)

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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