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

প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর

আওিািীন অবিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা

মার্ চ/২০১৬ ইং

প্রবিহিদন প্রস্ত্তবির
িাবরখঃ

০৩/০৪/২০১৬ বিঃ

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

অনুহমাবদি পদ
৮৩৮৫

পূরণকৃি পদ
৬৪৩৭

শূণ্যপদ
১৯৪৮

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

মজলা কমমকিমার
পদ (বি.এল.ও.
ও সমমান)

১

২

৩

৫

৬

৭

৮

-

-

২০৯

০৭

১১৪০

৫৯২

১৯৪৮

অন্যান্য ১ম
মেণীর পদ

২য় মেণীর
পদ

৩য় মেণীর
পদ

৪র্ ম মেণীর
পদ

মমাট

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
-

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 নাই।
খ. ২ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃতান্ত /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
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

২৪৩৬১.০০

১১২৬১.৭৩
(৪৬%)

-

-

-

৩১/০৩/২০১৬ 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
মমাট প্রকৃি উৎপাদন

উৎপাদহনর িারা
সহন্তাষজনক
বকনা

১

২

৩

৪

৫

৭৩.১০
৬০.০০
১২০৯.৪১
-

৫.২০ লে মম. টন
৩.৮১ লে মম. টন
৮৪.৭১ মকাটি টি
-

৫৭.৫০ লে মম. টন
৫০.৪০ লে মম. টন
৯৬৭.০৭ 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)ঃঃ
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

মন্তব্য

৩

৪

৫

২

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

পূি মিিী মাহস

পূি মিিী িছহরর একই মাস

পূি মিিী মাস

পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
সরিরাে

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

ছ)

২

চাবেদা

সরিরাে

৩

৪

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

ঢাকা
চট্টগ্রাম
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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 আপবতঃ
ক) অবিট আপবত সংক্রান্ত িথ্য ঃঃ মাচ ম/২০১৬ ইং।
মন্ত্রণালয়/সংসোর
নাম

অবিট আপবত
সংখ্যা টাকার পবরমাণ (লে টাকা)

ব্রিসীহট
জিাহির
সংখ্যা

বনষ্পবত
সংখ্যা টাকার পবরমান (লে টাকা)

১

২

৩

৪

৫

প্রাবণসম্পদ
অবিদপ্তর

২৪ টি

২৫৯.৪৩

২৪ টি

১৯ টি

৬

১১৬৮.৬৮

(লে টাকা)
মজর (আপবত)

মন্তব্য

(লে টাকা)
৭

৮

০৫ টি
২৭৮২.৬৮

-

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 মাহস)

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

১

(
=

৭+
৩)
১০ (দশ) টি

অবনস্পন্ন বিভাগীয়
মামলার সংখ্যা

২

৩

৪

৫

৬

-/-

০১ টি

-

০১ (এক) টি

০৯ (নয়) টি

৯)

মানি সম্পদ উন্নয়নঃ
ক) প্রবশেণঃ
অভযন্তরীন প্রবশেণঃ
ক্র:
নং

প্রবশেণ কমমসূচীর নাম

১.

Food Laboratory Conclave Workshop

২.

Training on Project Management
(PM) about Procurement of Goods,
works and Services.
Certificate Awards Ceremony for
DLS Food Safety Master Trainers
Workshop.
আঞ্চবলক কৃবি কাবরগরী সমন্বয় কবমটি
(RATCC) এর সভা।
নাগবরক বসবায় উদ্ভাবন, ববিয়ক প্রবশক্ষণ।

৩.
৪.
৫.
৬.
৭.

৮.

প্রবশেহণর স্থান

উহদ্যাগী সংসো/ এহজন্সীর
নাম

বাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন
ববার্ চ এর মুবি হল, ঢাকা।
BIM, Sobhanbag,
Dhaka.

এুাদেবর্দেশন ববার্ চ
(ববএবব) , ঢাকা।
Ministry of
Planning (CPTU).

KIB, Dhaka.

এে, এ, ও

আ.ক.মু বগয়াস উবিন বমবি
অবর্েবরয়াম, ঢাকা।
ASPADA Training
Academy, ময়মনবসংহ।
Financial and Economic Analysis
Arts Building,
Training.
Dhaka University,
Dhaka.
National Workshop for awareness BLRI, Savar, Dhaka.
building
on
conservation
and
improvement of North Bangle Grey
and Munshigonj cattle in Bangladesh.
Baseline
technical
capacity র্ট্টগ্রাম ববভাগীয় প্রাবণসম্পে
assessment of Development of েপ্তর, র্ট্টগ্রাম।
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কৃবি সম্প্রসারণ অবিেপ্তর,
ঢাকা।
এটুআই, বপ্রাগ্রাম,
প্রিানমন্ত্রীর কার্ চালয়।
এে, এ, ও

BLRI, Savar,
Dhaka.
এে, এ, ও

মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন
সংসো সমূে মর্হক অংশ
গ্রেণকারীর সংখ্যা ও িাবরখ
০২ (দুই) জন
২২/০২/২০১৬ ইং
০৩ (বিন) জন
২২-২৪ বেব্রুয়াবর/২০১৬ ইং
৩০ (বত্রশ) জন
২৭/০২/২০১৬ ইং
০৭ (সাি) জন
২৯/০২/২০১৬ ইং
০১ (এক) জন
১০-১৪ মার্ চ/২০১৬ ইং
০৩ (বিন) জন
১৩-২২ মার্ চ/২০১৬ ইং
০৪ (চার) জন
১৪/০৩/২০১৬ ইং
০১ (এক) জন
১৪- ১৫ মাচ ম/২০১৬ ইং

Livestock Service.
৯.
১০.
১১.

Consultation Workshop on Livestock
Vaccine.
Refreshers Training on Procurement
of Goods, works and Services.
Training on Procurement of Goods,
works and Services.

Pan Pacific Hotel,
Sonargaon, Dhaka.
BIM, Sobhanbag,
Dhaka.
Engineering Staff
College, Gazaria,
Munshigonj.

IDRC
Ministry of
Planning (CPTU).
Ministry of
Planning (CPTU).

০৬ (ছয়) জন
২১/০৩/২০১৬ ইং
০৪ (চার) জন
১৯/০৩/২০১৬ ইং
০৫ (পঁচ) জন
১৯-২৩ মাচ ম/২০১৬ ইং

মমাট=

৬৬ (বছষবট্ট) জন

মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন সংসো
সমূে মর্হক অংশ গ্রেণকারীর
সংখ্যা ও িাবরখ

বিহদবশক প্রবশেণঃ
ক্র:
নং

প্রবশেণ কমমসূচীর নাম

প্রবশেহণর স্থান

উহদ্যাগী সংসো/ এহজন্সীর
নাম

1.

Training Programme on Molecular
Biological Techniques for Research in
Agriculture and biomedical Sciences.
Regional Workshop for Animal
Welfare.

India.

Government of
India.

Sri Lanka

EU.

2.

মমাট =

০২ (দু্ই) জন
২৯/০২/২০১৬ েহি২৯/০৩/২০১৬ ইং
০৪ (চার) জন
০৮-১১ মাচ ম/২০১৬ ইং
০৬ ((ছয়) জন।

(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।

(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 ০৬ (ছয়) 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)

প্রবিহিদনািীন মাহস গুরুত্বপূণ ম/উহেখহর্াগ্য কমমকান্ডঃ

আহলাচয মাহস সরকারী গিাবদপশু ও েঁস-মুরবগ খামাহর ৭ লে ২০ োজার ৯৩১ টি বিম, ১ লে ৯৮ োজার ৯৪৬ টি েঁস-মুরবগর
িাচ্চা, ৬৬ োজার ৩৪ বলটার দুি, ৪৩ টি গাভীর িাচ্চা, ১৪০ টি ছাগীর িাচ্চা, মবেহষর িাচ্চা ৩ টি উৎপাবদি েহয়হছ। অবিদপ্তহরর বিভাগীয়
কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস মপাবি টিকা প্রদানকারী কমী ১৪ োজার ৫শি ৮৮ জন, েঁস-মুরবগ পালহন ২৮ োজার ১ শি ৩৭ জন,
গাভী পালহন ১৬ োজার ৯ শি ১২ জন, ছাগল পালহন ১৭ োজার ৭ শি ৫৬ জন, মভড়া পালহন ৭ োজার ৬ শি ৫৮ জন এিং খাদ্য বিহক্রিা ৫
োজার ৮ শি ০১ জন কৃষকহক প্রবশেণ প্রদান করা েহয়হছ। আহলাচয মাহস প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবিষ্ঠান েহি ১ মকাটি ৭৫ লক্ষ ২৩ হাজার
১৯৬ মিাজ গিাবদপশু ও েঁস-মুরবগর টিকা উৎপাবদি েহয়হছ।
সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস ১৩ লে ৫৮ োজার ৪ শি ৩৭ টি গিাবদপশু এিং ৭৭ লে ৮৬ োজার ৪ শি ৬৭ টি েঁসমুরবগর বচবকৎসা এিং ১২ লে ০৭ োজার ১ শি ৮১ টি গিাবদপশু এিং ২ মকাটি ৪ লে ৬৭ োজার ৩০০ শি টি েঁস-মুরবগর টিকা প্রদান করা
েহয়হছ। চলবি মাহস অত্র অবিদপ্তর মর্হক ১৯৭ টি িাহয়াগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা েহয়হছ। িাছাড়া কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয
মাহস ১ লে ৪ োজার ২ শি ৮৫ মিাজ িরল ও ২ লে ৪৩ োজার ৪ শি ৫৫ মিাজ বেমাবয়ি বসহমন উৎপাদন েহয়হছ। সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর
আওিায় ৯২ োজার ৭ শি ৭৬ মিাজ িরল ও ২ লে ১২ োজার ০৮ মিাজ বেমাবয়ি বসহমন বারা কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রম সম্পন্ন েহয়হছ। এর
মহে ৩১ োজার ৬ শি ৯৪ মিাজ িরল ও ৬৯ োজার ৭ শি ৪৯ মিাজ বেমাবয়ি বসহমন বারা সংকর জাহির িাচ্চা উৎপাদন েহয়হছ। আহলাচয
মাহস ১৭২ টি ছাগী প্রজনন সম্পন্ন েহয়হছ।
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প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর কর্তমক িািিায়নািীন ১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আহলাচয মাহস উহেখহর্াগ্য কার্ মক্রমগুহলা েহলাক্রঃ নং
প্রকহল্পর নাম
প্রবিহিদনািীন মাহসর উহেখহর্াগ্য কার্ মক্রম
ম
১।
ইবন্টহগ্রহটি এবগ্রকালচারাল মপ্রািাবিবভটি প্রহজক্ট (প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর ভযাবিহনশন বিওয়াবমমং-ইনিাটিবলটি
কযাহম্পইনঅঙ্গ)
১০৫ টি, সিল সুিলহভাগীর পুরষ্কার ও িামমাস ম
র¨লী-০৪ টি।
২।

৩।

৪।

৫।

উপহজলা প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন মকন্দ্র (ইউ.এল.বি.বস) স্থাপন প্রকল্প (৩য় নাহটার মজলার নিসৃষ্ট নলিাঙ্গা উপহজলার ৩০
পর্ মায়)
শিাংশ ভূবম অবিগ্রেহণর জন্য অর্ ম িরাদ্দ সম্পন্ন করা
েহয়হছ।
৩১ টি ইউএলবিবস এর বনমমাণ কাজ চলমান।
প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তরািীন প্রাবণপুবষ্টভিহনর ৫ম িলা
সম্প্রসারহণর বনমমাণ কাজ চলমান।
১৮ টি ইউএলবিবস ভিন বনমমাণ কাহজর কার্ মাহদশ
প্রদান করা েহয়হছ।
েযাচারীসে আঞ্চবলক েঁস প্রজনন খামার প্রকল্প (৩য় পর্ মায়)।
১) ৩৫ টি লহটর মল-আউট মদয়া েহয়হছ।
২) ১৭২ টি লহটর বনমমাণ কাজ দ্রুিগবিহি চলহছ।
(বসরাজগি, মাদারীপুর, মাগুরা, ময়মনবসংে,
মনত্রহকানা, েবিগি, িাহগরোট, নীলিামারী,
কুবড়গ্রাম, মভালা, পটুয়াখালী, বকহশারগি এিং
মগাপালগি)
জািীয় প্রাবণসম্পদ ও মপাবি ব্যিস্থাপনা ইনবেটিউট এিং মরাগ অনুসন্ধান িাউন্ডারী ওয়াল-এর সীমানা প্রাচীহরর বনমমাণ কাজ
গহিষণাগার স্থাপন প্রকল্প।
চলহছ। প্রশাসন ও একাহিবমক বিবিং-এর ওয়াটার
প্রুবিং ঢালাইহয়র কাজ সম্পন্ন েহয়হছ এিং ইহটর
গঁথুবনর কাজসে প্লাষ্টাহরর কাজ চলহছ। মভহটবরনাবর
বিবনক এর স্যাহনটাবরর, ইহলবিক লাইহনর কাজসে
ও রং এর কাজ চলহছ। অবিসাস ম িরহমটরী বিবিং
এর ভিহনর ইহটর গঁথুবন, প্লাষ্টার, জানালার গ্রীল,
দরজার মচৌকাঠ এর কাজসে অন্যান্য কাজ চলহছ।
সমাজ বভবতক ও িাবণবজযক খামাহর মদশী মভড়া উন্নয়ন ও সংরেণ প্রকল্প ১) ২য় পর্ মাহয় স্থাবপি মিমনহেশন মভড়ার খামার,
(কহম্পাহনন্ট-বি) (২য় পর্ মায়)।
িবকরোট, িাহগরোট এর কার্ মক্রম চলমান। এছাড়া
০৩ টি খামাহরর জন্য ১০ টি প্যাহকহজ ১৭ টি অহঙ্গর
বনমমাণ কাজ চলহছ।
২) ৩৪২ মভড়া ক্রহয়র জন্য চ্যবক্তপত্র সম্পন্ন েহয়হছ।
ইহিামহে ৪৮০ টি মভড়া ক্রয় করা েহয়হছ এিং
কৃষকহদর মাহঝ বিিরণ করা েহয়হছ।
৩) ১০ টি কন্ট্রাক্ট মগ্রাবয়ং খামার উন্নয়ন এিং ১৭ টি
ক্ষুদ্র ও মাঝারী খামার উন্নয়ন সম্পন্ন েহয়হছ।
৪) ১০৭ ব্যাহচর প্রবশেণ সম্পন্ন েহয়হছ এিং ১৯
ব্যাহচর িাহজট ছাড় করা েহয়হছ। মভড়ার খামারীর
বরহেসাস ম মরবনং- ৯৫ ব্যাহচর প্রবশেণ সম্পন্ন েহয়হছ
এিং বভএিএ/কম্পাউন্ডার মরবনং- ০৩ ব্যাহচর
প্রবশেণ চলহছ।

৬।

প্রাবণহরাগ প্রবিহরাি ও বনয়ন্ত্রণ প্রকল্প।

৭।

বসরাজগি সরকাবর মভহটবরনাবর কহলজ স্থাপন প্রকল্প।

৮।

িীি কযাহটল মিহভলপহমন্ট প্রকল্প।

৯।

বঝনাইদে সরকাবর মভহটবরনাবর কহলজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্ মায়)।
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এআই সরঞ্জামাবে েয় এর কার্ চাদেশ বেয়া হদয়দে,
বসদমন কুাবরয়ার (ট্রাক), ট্রাক্টর, মমাটর সাইহকল ও
পারহচজ অি ইকুপম্যান্টস-এর কার্ চাদেশ বেয়া
হদয়দে।
িই, জান মাল ও সামবয়কী কার্ মাহদশ প্রদান করা
েহয়হছ।
খামার
র্ন্ত্রপাবি,
বজমহনবসয়াম
ইকুইপম্যান্টস-এর কার্ মাহদশ প্রদান করা েহয়হছ।

১০।
১১।

১২।

১৩।
১৪।

(গ)

ব্যায়ামাগার, ২য় প্রহিশবার এর বনমমাণ কাজ চলমান।
ব্রীি আপহগ্রহিশন থ্রু প্রহজনী মটষ্ট প্রকল্প (৩য় পর্ মায়) সাভার, ঢাকা।
১০০ জন খামারীহক প্রবশেণ এিং ২৫ জন
খামারীহক ইনহসনটিভ প্রদান করা েহয়হছ, বুল মসি
বনমমাণ কাজ চলমান ।
ইনবষ্টটিউট অি লাইভষ্টক সাহয়ন্স এন্ড মটকহনালবজ স্থাপন প্রকল্প একাহিবমক এিং এিবমবনহেটিভ বিবিং বনমমাহণর
(আইএলএসটি)।
জন্য ০১ টি দরপহত্রর মূল্যায়ন প্রবক্রয়ািীন।
মভহটবরনাবর োসপািাল ও িায়াগনবষ্টক ল্যািহরটরী
বনমমাণ, বপ্রবন্সপাল মকায়াট মার বনমমাণ, িামম বিবিং
বনমমাণ- প্রবিটির ০১ টি কহর দরপত্র আেিান করা
েহয়হছ এিং কার্ মাহদশ প্রদান করা েহয়হছ।
অবিটবরয়াম, কযাহিহটবরয়া এিং বশেক িরহমটবর
বনমমাণ, ৪র্ ম মেণীর িরহমটবর বনমমাণ, ছাত্র-ছাত্রীহদর
মোহষ্টল বনমমাণ- প্রবিটির ০১ টি কহর দরপত্র মূল্যায়ন
প্রবক্রয়ািীন।
টিকা উৎপাদন প্রযুবক্ত আধুবনকায়ন ও গহিষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্প।
মমবশনাবর এিং ইকুপম্যান্টস ক্রয়- ২৩টি। ৩৬ জন
মাহসর জন্য বনহয়াবজি ভযাকবসন কনসালহটন্ট কর্তমক
০৭ টি টিকার মাোর সীি উন্নয়হন গহিষণা কার্ মক্রম
চলমান রহয়হছ।
মবেষ উন্নয়ন প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-এ)
কৃিক ও মাঠ পর্ চাদয় কমচর্ারীদের প্রবশক্ষণ-২৫০ জন
কৃিক। গাভী মবহি েয় ২৪টি, মবহদির িঁড় বাচ্চা
েয় ০৪ টি।
দবেণ-পবিমাঞ্চালীয় প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।
লাইভস্টক ইনপুে, ভ্রমণ ভাতা বরাি প্রোন করা
হদয়দে। ১টি জীপ গাড়ী েয় করা হদয়দে। বমাের
বাইক-৩০ টি, কীেবক্স-৭০০ টি, বনমচাণ-০৮ টি
প্যাদকজ এর েরপত্র আহবান করা হদয়দে। ল্যাপেপ
(০২) ও বর্ক্সেপ কবম্পউোর (০২) টি, মাবিবমবর্য়া
(০১) টি, আসবাবপত্র ও েদোকবপয়ার (০২) টি এর
কার্ চাদেশ প্রোন করা হদয়দে।
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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