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   ভন্ত্রণারয়/বফবাগ ভহূয ভাবক প্রবতহফদন ছক  

 
মন্ত্রণায়/বিভাগের 

নামঃ 
 প্রাবণম্পদ বিদপ্তর অওতািীন বিদপ্তর/ংস্থার ংখ্যা  

      
প্রবতগিদনািীন মাগর 

নামঃ 
 জরুাআ/২০১৭ আং প্রবতগিদন প্রস্তুবতর 

তাবরখ্ঃ 
       ০২/০৮/২০১৭ বরঃ 

 

(১) প্রাবনক*  
ক.১ কমমকতম া/কমমচারীগদর ংখ্যা (রাজস্ব িাগজট)t   
 

মন্ত্রণায় নগুমাবদত পদ পরূণকৃত পদ লণূযপদ 
বিদপ্তর/ংস্থামূ/ংযকু্ত বি 

(মমাট ংখ্যা) 
৮৩৮৫       ৬৪৫১ ১৯৩৪ 

 

ক.২ লণূয পগদর বিনযাঃ 
 

যগু্ম বচি/তদিুম পদ মজা 
কমমকতম ার পদ 

(বড.এ.ও. ও 

মমান) 

নযানয 
১ম মেণীর 

পদ 

২য় মেণীর 

পদ 
৩য় মেণীর 

পদ 
৪থম মেণীর 

পদ 
মমাট 

১ ২ ৩ ৫ ৬ ৭ ৮ 

- ২৫ ১২০ ০৭ ১১৭৫ ৬০৭ ১৯৩৪ 
 

ক.৩ তীি গুরুত্বপণূম (Strategic) পদ লণূয থাকগ তার তাবকাঃ মজা পযমাগয়র ২৫ টি এিং উপগজা পযমাগয়র তীি 

গুরুত্বপণূম পদ লনূয ২৫ টি। 
 

ক.৪ বনগয়াে/পগদান্নবত প্রদানঃ 
 

প্রবতগিদনািীন মাগর পগদান্নবত নতুন বনগয়াে প্রদান মন্তিয 
কমমক
তম া 

কমমচারী মমাট কমমকতম া কমমচারী মমাট  

২৫ - ২৫ - - - - 
 

ক.৫ লণূয পদ পরূগণ িড় রকগমর মকান মযা থাকগ তার িণমনাঃ পগদান্নবত না ওয়ায় মজা ও উপগজা পযমাগয়র 

পদগুগা লণূয রগয়গছ।  
 

খ্.১ ভ্রমন/পবরদলমন (মদগল-বিগদগল)t  
 

 মন্ত্রী প্রবত মন্ত্রী /উপমন্ত্রী বচি মন্তিয 
 মদগল বিগদগল মদগল বিগদগল মদগল বিগদগল  

ভ্রমণ/পবরদলমন        

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদলমন        

পািমতয চট্টগ্রাগম ভ্রমণ        
 

 মাপবরচাক, প্রাবণম্পদ বিদপ্তর এর ভ্রমণঃ মদগল ০১ বদন। 
 

খ্. ২ উপগরাক্ত ভ্রমগণর পর ভ্রমণ িতৃ্তান্ত /পবরদলমন প্রবতগিদন দাবখ্গর ংখ্যাঃ নাআ। 

* মকান ংগ্নী িযিার করার প্রগয়াজন নাআ। 
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(২) অআন-ৃঙ্খরা বফলয়ক (শুধুভাত্র স্বযাষ্ট ভন্ত্রণারহয়য জনয) 
 
 

(ক) পরাি ংক্রান্তঃ 
 

পরাগির িরণ পরাগির ংখ্যা 
 প্রবতগিদনািীন মা পিূমিতী মা পিূমিতী িছগরর একআ মা 
১ ২ ৩ ৪ 

খ্নু    
িমণ    
বগ্নংগযাে    
এবড বনগেপ    
নারী বনযমাতন    
ডাকাবত/রাাজাবন    
ত্র/বিগফারক ংক্রান্ত    

 
 
খ্) দ্রুত বিচার অআগনর প্রগয়ােঃ 
 

অআন জারীর 

পর 

ক্রমপবুিভূত 

মামার ংখ্যা 
(অামীর 

ংখ্যা) 

প্রবতগিদনািীন 

মাগ মগ্রপ্তারকৃত 

অামীর ংখ্যা 

অআন জারীর 

পর ক্রমপবুিভূত 

মগ্রপ্তারকৃত 

অামীর ংখ্যা 

মকাটম  কতৃম ক 

বনষ্পবত্তকৃত 

ক্রমপবুিভূত 

মামার ংখ্যা 

লাবি গয়গছ এমন 

মামার 

ক্রমপবুিভূত ংখ্যা 
(লাবি প্রাপ্ত 

অামীর ংখ্যা) 

মন্তিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 
 

ে) মজগ িন্দীর ংখ্যাঃ 
 

িন্দীর িরণ িন্দীর ংখ্যা মন্তিয 
 প্রবতগিদনািীন মা পিূমিতী মা পিূমিতী একআ মা  
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

াজবত     
াজাপ্রাপ্ত কগয়দী     
বডগটনযু     
মমাট     

 

(ঘ) প্রলাবনক প্রগয়াজগন মকান বিবি বিিান জরুরীভাগি প্রণয়ন িা ংগলািগনর প্রগয়াজন নভূুত গ তার িণমনা :------ 
* পরিমিতী িছগরর একআ মা িগত ক মেগত্র প্রবতগিদনািীন মাগর প্রবতরূপ মা িঝুায়। 
 

(৩) থথননবতক (শুধুভাত্র থথ বফবাহগয জনয) 
 

অআগটম প্রবতগিদনা
িীন মা 

পিূমি
তী 
মা 

পিূমিতী িছগরর 

একআ মা 

(প্রবতগিদনািীন) 

পিূমিতী িছগরর একআ 

মাগর তুনায় লতকরা 
িবৃি (+) িা হ্রা (-) এর 

ার 
১। বিগদবলক মদু্রার বরজাভম  (বমঃ মাবকম ন 

ডার) 

    

২। প্রিা অয় (বমঃ মাবকম ন ডার)     

৩। অমদানীর পবরমাণ (বমঃ মাবকম ন ডার)     
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৪। আ,বপ,বি-এর তথযনযুায়ী রপ্তানীর পবরমাণ 

(বমঃ মাবকম ন ডার) 

    

৫। ক) প্রবতগিদনািীন মাগ রাজস্ব অদাগয়র    
    েমাত্রা (মকাটি টাকায়) 
খ্) রাজস্ব অদাগয়র পবরমান (মকাটি টাকায়) 

    

৬। মমাট ন্তমিতীকম াীন ঋণ (মকাটি টাকায়)  
    রকারী খ্াত (নীট) 

    

৭। ঋণ পত্র মখ্াা (LCs opening) 

ক) খ্াদয লয চা ও েম (ে টন) 
খ্) নযানয 

    

৮। খ্াদয লগযর মজদু (ে মমঃ টন)     

৯। জাতীয় মভাক্তা মূয চূক পবরিতম গনর 

ার (বভবত্ত ১৯৮৫-৮৬-১০০)  
ক) িাগরা মাগর েড় বভবত্তক 
খ্) পগয়ন্ট টু পগয়ন্ট বভবত্তক 

    

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প ংক্রান্তঃ 
 

িতম মান থম 
িছগর 

এবডবপগত 

িরাদ্দ (ে 

টাকায়) 

িযগয়র পবরমাণ 

(ে টাকায়) 

ও িরাগদ্দর 

বিপরীগত 

লতকরা ার 

(%) 

প্রবতগিদনািী
ন মাগ মাপ্ত 

প্রকগল্পর 

তাবকা 

প্রবতগিদনািীন 

মাগ প্রকল্প 

(মাপ্ত) 

উগবািগনর 

তাবকা 

অোমী দ’ুমাগর মগিয 
উগবািন করা গি এমন 

মাপ্ত প্রকগল্পর তাবকা 

প্রবতগিদনািীন 

মাগ মন্ত্রণাগয় 

এবডবপ বরবভউ 

ভার তাবরখ্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪৫৪৩২.০০ ১১০১.২৬ 

 (২.৪২%) 

- - - ২৭/০৭/২০১৭ আং 

 
(৫) উৎাদন বফলয়ক (শুধুভাত্র ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়হক যূণ কযহত হফ)t  
 

ক. কৃব/বলল্প পণয, ার, জ্বাানী আতযাবদঃ 
  

পগণযর নাম িতম মান থম িছগর 

উৎপাদগনর 

েযমাত্রা 

প্রবতগিদনািীন মাগ 

প্রকৃত উৎপাদন 
প্রবতগিদনািীন মা পযমন্ত  
মমাট প্রকৃত উৎপাদন 

উৎপাদগনর 

িারা        
গন্তাজনক 

বকনা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ 

িান - - - - 

েম - - - - 

পাট - - - - 

অ ু - - - - 

বপয়াজ - - - - 

িস্ত্র - - - - 

পাটজাত দ্রিয - - - - 

ার (আউবরয়া) - - - - 

িণ - -  - - 
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মৎয - - - - 

দিু *( ে মম. টন) ৮২.২ ৫.৮১ ে মম. টন ৫.৮১ ে মম. টন - 

মাং *( ে মম. টন) ৬৪.১ ৫.৩৪ ে মম. টন ৫.৩৪ ে মম. টন - 

বডম *(মকাটি টি) ১৪৪১.৫১ ৮৪.২৪ মকাটি টি ৮৪.২৪ মকাটি টি - 

েযা - -  - - 
 

 

খ্) মকান বিগল ামগ্রী/াবভম গর উৎপাদন িা রিরা মগূযর মেগত্র িড় রকগমর মযা িা ংকগটর অলংকা করা 
গ তার িণমনাঃ প্রগযাজয নয়। 
 

ে) বিদযুৎ রিরা (মমোওয়াট)t  
 

প্রবতগিদনািীন মা পিূমিতী  মা পিূমিতী িছগরর একআ মা 
চাবদা উৎপাদন চাবদা উৎপাদন চাবদা উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
      

 

ঘ)  বিদযুগতর বগেম  (লতকরা াগর)t 
 

ংস্থার নাম প্রবতগিদনািীন 

মাগ 
পিূমিতী মাগ পিূমিতী িছগর একআ 

মা 
মন্তিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বপবডবি     

মডা     

অরআবি     
 

ঙ)    মডার মাডগলবডং এর ময়কা (ঘন্টায়) 
 

প্রবতগিদনলী মা পিূমিতী মাগ পিূমিতী িছগরর একআ মা 
   

 
 

চ)     জ্বাানী মতগর রিরা (মমঃ টন)t  
 

প্রবতগিদনািীন মা পিূমিতী মা পিূমিতী িছগরর একআ মা 
চাবদা রিরা চাবদা রিরা চাবদা রিরা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      
 

ছ)  ঢাকা-চট্টগ্রাম মমগরা এাকায় পাবন রিরা (াজার েযান)t  
 

 প্রবতগিদনািীন মা পিূমিতী মা পিূমিতী িছগরর একআ মা 
মমগট্টা 
এাকা 

চাবদা রিরা চাবদা রিরা চাবদা রিরা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঢাকা       

চট্টগ্রাম       
 
 

(৬) প্রিান প্রিান মক্টর কগপমাগরলন মগূর াভ/মাকানঃ 
 

মারাত্মক মাকানী 
প্রবতষ্ঠান/আউবনগটর 

নাম 

প্রবতগিদনািীন মাগ রাষ্ট্রকৃত 

গয়গছ এমন বম/কারখ্ানার 

নাম 

দূর ভবিযগত িযিাপনা িা নয মকান িা গুরুতর 

মযার বৃি গত পাগর এমন প্রবতষ্ঠাগনর নাম 

১ ২ ৩ 

- - - 
 

(৭) বিট অবতঃ 
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ক)  বডট অপবত্ত ংক্রান্ত তথযঃ জরুাআ/২০১৭ আং। 
(ে টাকা) 

মন্ত্রণায়/ংা
র নাম 

বডট অপবত্ত ব্রডীগট 

জিাগির 

ংখ্যা 

বনষ্পবত্ত  মজর 

(অপবত্ত) 
 

(ে 

টাকা) 

মন্তিয 
ংখ্যা টাকার পবরমাণ 

(ে টাকা) 
ংখ্যা টাকার 

পবরমান 

(ে টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রাবণম্পদ 

বিদপ্তর 
 

০৩ টি ৫.০৮ ০৩ টি - 
 

- ০৩ টি 
৫.০৮ 

- 

 

খ্) বডট বরগপাগটম  গুরুতর/িড় রকগমর মকান জাবয়াবত থম অত্বাৎ, বনয়ম িরা পগড় থাকগ ম ি মক মগূর 

তাবকাঃ 
প্রগযাজয নয়। 

 
 

8) দনূীবত ও ৃঙ্খরা (ভন্ত্রণারয় ও বধদপ্তয/ংায বিবরত ংখ্যা)t  
 
 

 

মন্ত্রণায়/বিদপ্তর/ ংস্থামগূ 

মমাট বিভােীয় মামা  
প্রবতগিদনািীন মাগর মামা বনষ্পবত্তর ংখ্যা পবুিভূত 

মামা 
বনষ্পবত্তর 

ংখ্যা 

বনস্পন্ন 

বিভােীয় 

মামার ংখ্যা 
 

চাকুরীচুয
বত/ 

িরখ্াি 

িযাবত নযানয দন্ড মমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পবুিভূ
ত 

প্রবতগিদনা
িীন মাগ 
 

মমাট       

১১ - ১১  - ০২ - - - ০৯ 
 

৯)  ভানফ ম্পদ উন্নয়নঃ 
ক)  প্রবক্ষণঃ 

বযন্তযীন প্রবক্ষণঃ 
 

ক্র: 

নং 

প্রবক্ষণ কভথূচীয নাভ প্রবক্ষহণয স্থান উহদযাগী ংস্থা/ 
এহজন্সীয নাভ 

ভন্ত্রণারয় এফং 

অওতাধীন ংস্থা 
ভূ থথহক ং 

গ্রণকাযীয ংখ্যা ও 

তাবযখ্ 
১. 

 

Six-day Training on U2C Initiative 
and Participatory Disease 
Surveillance(PDS) 

িবরলা FAO-ECTAD ৩৩ (মতবত্রল) জন 
০৩-০৮ জুাআ/২০১৭ আং 

২. Six-day Training on U2C Initiative 
and Participatory Disease 
Surveillance(PDS) 

খ্ূনা FAO-ECTAD ৩৪ (মচৌবত্রল) জন 
১০-১৬ জুাআ/২০১৭ আং 

৩. Six-day Training on U2C Initiative 
and Participatory Disease 
Surveillance(PDS) 

খ্ূনা FAO-ECTAD ৩১ (একবত্রল) জন 
১৭-২২ জুাআ/২০১৭ আং 

৪. Zoonotic Disease prioritization 
Workshop. 

  IEDCR, মাখ্াী,    
 ঢাকা 

  IEDCR,  মাখ্াী, 
ঢাকা 

০৫ (পাাঁচ) জন  

০৯-১৩ জুাআ/২০১৭ আং 
৫. Six-day Introductory on U2C Training  খ্ূনা FAO-ECTAD ১৭ (গতর) জন 

১১-১৭ জুাআ/২০১৭ আং 
৬. Six-day Introductory on U2C Training খ্ূনা FAO-ECTAD ৬৭ (াতবট্ট) জন 

(কমমকতম া/কমমচারী) 
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১৭-২৩ জুাআ/২০১৭ আং 
৭. Baseline Survey Questionnaire 

development-Initial Workshop. 
বভাু, চট্টগ্রাম বভাু, চট্টগ্রাম ০৯ (নয়) জন 

১৫/০৭/২০১৭ আং 
   থভাট= ১৯৬ (একত 

বছয়ানব্বআ) জন 
 
  

বফহদবক  প্রবক্ষণঃ    

ক্র: 

নং 
প্রবক্ষণ কভথূচীয নাভ প্রবক্ষহণয 

স্থান 
উহদযাগী ংা/ 
এহজন্সীয নাভ 

ভন্ত্রণারয় এফং 

অওতাধীন ংা ভূ 

থথহক ং গ্রণকাযীয 

ংখ্যা ও তাবযখ্ 
1. Sustainable Animal Production and 

Resource Management for Sustainable 
Agriculture and Food Safety. 

Thailand TICA, Thailand. ০১ (এক) জন 
০৩-২৮ জুাআ, ২০১৭ আং 

    থভাট = ০১ (এক) জন। 
 
 

 
(খ্)  মন্ত্রণায়/বিদপ্তগর েত মাগ মকান আন্-াউজ প্রবলেগণর অগয়াজন করা গয় থাকগ তার িণমনাঃ 

৯ ‘ক’ মত িণমনা রগয়গছ।  
 

(ে) প্রবলেণ কমমচূীগত কমমকতম া/কমমচারীগদর ংল গ্রণ িা মগনানয়গনর মেগত্র িড় রকগমর মকান মযা  
থাকগ তার িণমনা:  নাআ। 
 

(ঘ) মন্ত্রণাগয় ন দযা জি মরবনং (OJT) এর িযিস্থা অগছ বকনা, না থাকগ ন্ দযা জি মরবনং অগয়াজন  

করগত িড় রকগমর মকান বুিিা অগছ বকনাঃ প্রগযাজয নয়। 
(ঙ)        প্রবতগিদনািীন মাগ প্রবলেগণর জনয বিগদল েমনকারী কমমকতম ার ংখ্যাঃ ০১ (এক) জন। 
 

১০। উহেখ্হমাগয কামথাফরী /ভযা ংকটঃ 
 
 

(ক)  প্রবতগিদন মাগ নতুন অআন, বিবি ও নীবত প্রণয়ন গয় থাকগ তার তাবকাঃ প্রবতগিদন মাগ মকান অআন বিবি প্রণয়ন 

য়বন। 
 

 (খ্)  প্রবতগিদনািীন মাগ গুরুত্বপণূম/উগেখ্গযােয কমমকান্ডঃ 
 

 বিদপ্তরািীন মডআরী, ছাে ও মবগর খ্ামাগর ৮০ াজার ৪ লত ৬০ বটার দিু, ৩৬ টি োভীর িাচ্চা, ৪৫ টি ছােীর 

িাচ্চা উৎপাবদত গয়গছ এিং ২৩ টি পাাঁঠা বিতরণ গয়গছ।  

 বিদপ্তরািীন াাঁ-মরুবে খ্ামাগর ৭ ে ১৪ াজার ৪ লত ২৪ টি বডম, ২ ে ২৭ াজার ৩ লত ৩৭ টি াাঁ-মরুবের 

িাচ্চা উৎপাবদত গয়গছ। 
 বিদপ্তগরর বিভােীয় কাযমক্রগমর অওতায় মপাবি টিকা প্রদানকারী কমী ৮ াজার ৪ লত ৯১ জন, াাঁ-মরুবে পাগন 

২৮ াজার ৮ লত ২৫ জন, োভী পাগন ৯ াজার ৪ লত ১০ জন, ছাে পাগন ১০ াজার ৬ লত ৫০ জন এিং মভড়া 
পাগন ৪ াজার ৩ লত ৪৭ জন, খ্াদয বিগক্রতা ১ াজার ৩০ জন কৃকগক প্রবলেণ প্রদান করা গয়গছ।  

 বিদপ্তগরর প্রাবণম্পদ েগিণা প্রবতষ্ঠান গত ২ মকাটি ২৪ ে ২৪ াজার ১ লত  মডাজ েিাবদপশু ও াাঁ-মরুবের 

টিকা উৎপাবদত গয়গছ। 
 ম্প্রারণ কাযমক্রগমর অওতায় অগাচয মাগ ১০ ে ৩৩ াজার ৯ লত ৮৬ টি েিাবদপশু এিং ৮৪ ে ৫৮ াজার 

৪ লত ২৪ টি াাঁ-মরুবের বচবকৎা প্রদান করা গয়গছ। 
 অগাচয মাগ ৬ ে ৯৩ াজার ৯ লত ১০ টি েিাবদপশু এিং ৯৮ ে ৯ াজার ৬ লত টি াাঁ-মরুবের টিকা প্রদান 

করা গয়গছ।  

 কৃবত্রম প্রজনন কাযমক্রগমর অওতায় অগাচয মাগ ৭৬ াজার ৭ লত ১০ মডাজ তর ও ১ ে ৪৬ াজার ৬ লত মডাজ 

বমাবয়ত িমগমাট=২ ে ২৩ াজার ৩ লত ১০ মডাজ বগমন উৎপাবদত গয়গছ। 
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 ম্প্রারণ কাযমক্রগমর অওতায় ৪১ াজার ৩ লত  ৮৩ মডাজ তর ও ১ ে ৫৭ াজার ১ লত ২২ মডাজ বমাবয়ত 

িমগমাট=১ ে ৯৮ াজার ৫ লত ৫ মডাজ  বগমন বারা কৃবত্রম প্রজনন কাযমক্রম ম্পন্ন গয়গছ।  

 তন্মগিয তর বগমন বারা ১৬ াজার ১ লত ৪৮ টি এিং বমাবয়ত বগমন বারা ৫৩ াজার ৪ লত ৬২ টি িমগমাট= 

৬৯ াজার ৬ লত ১০ টি ংকর জাগতর িাচ্চা উৎপাদন গয়গছ।  

 অগাচয মাগ ২১০ টি ছােীর প্রাকৃবতক প্রজনন ম্পন্ন গয়গছ।  
    

 

প্রাবণম্পদ বিদপ্তর কতৃম ক িািিায়নািীন ১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্পমগূর অগাচয মাগ উগেখ্গযােয কাযমক্রমঃ 
 

১। উহজরা প্রাবণম্পদ উন্নয়ন থকন্দ্র (আউ.এর.বি.ব) স্থান প্রকল্প (৩য় মথায়)t ২১ টি আউএবডব এর 

বনমমাণ কাজ চমান রগয়গছ ও ০১ টি আউএবডব বনমমাগণর কাযমাগদল প্রদান করা গয়গছ।   
 

২। যাচাযী অঞ্চবরক াাঁ প্রজনন খ্াভায প্রকল্প (৩য় মথায়)t  ৫৪ টি গটর বনমমাণ কাজ দ্রুতেবতগত এবেগয় 

চগছ। বি কারী কাম কবম্পউটার পাগরটর এিং মপাবি মটকবনবলয়ান বনগয়াগের যাচাআ িাছাআগয়র কাজ চগছ। 

এবপবপ নগুমাদন পাওয়া বেয়াগছ। (বরাজেি, মাদারীপরু, মাগুরা, ময়মনবং, মনত্রগকানা, বিেি, িাগেরাট, 

নীিামারী, কুবড়গ্রাম, মভাা, পটুয়াখ্াী, ঝাকাঠি, বকগলারেি, নাবরনের (ব্রাহ্মণিাড়ীয়া) এিং মোপােি)।  

                                                                                                                                                                                                                                                                           

৩। জাতীয় প্রাবণম্পদ ও থাবি ফযফস্থানা আনবিটিউট এফং থযাগ নুন্ধান গহফলণাগায স্থান প্রকল্পঃ 

প্রলাবনক কাম একাগডবমক ভিন, মবজদ ভিন, বপ্রবিপা কাম বপএও ভিন, মভগটবরনাবর বিবনক ভিগনর বনমমাণ 

কাজ ম্পন্ন গয়গছ িান্তর প্রবক্রয়ািীন। ীমানা প্রাচীর এর বনমমাণ কাজ ম্পন্ন গয়গছ, কাজটি িান্তর প্রবক্রয়ািীন। ছাত্র 

ও ছাত্রী মাগে বিবডং, োি ডরগমটরী ভিন এর প্লাোর কাজ, টাআ, দরজা মচৌকাঠ, জানাার গ্লী, যাগনটাবর, 

বিদযুবতক কাজ এিং আগটর োথবুন নযানয কাজ চগছ। এিবডঅআএ ভিগনর রং এর কাজ নযানয কাজ চগছ। 

কযাট মগডর প্লাোগরর কাজ, বজঅআ পাআপ এর কাজ নযানয কাজ চগছ। মপাবি মগডর দরজা জানাার গ্রী ও 

বিদযুবতক কাজ ম্পন্ন গয়গছ এিং নযানয কাজ চগছ। আনবনাগরটর াউজ বনমমাণ কাগজর দরজা, জানাার গ্রী ও 

বিদযুবতক কাজ ম্পন্ন গয়গছ এিং নযানয কাজ চগছ। ছাে মড ও মভড়ার মড এর যথাক্রগম ছাদ ঢাাআ ও 

মগ্রডিীম ঢাাআ ম্পন্ন গয়গছ এিং নযানয কাজ চগছ। বডপ টিউিওগয়গর মটে মিাবরং এর কাজ নযানয কাজ 

চগছ। মেন এিং এগপ্রান, ভযন্তরীন রািা এর ম-অউট প্রদান করা গয়গছ।  
 

৪। ভাজ বববতক ও ফাবণবজযক খ্াভাহয থদী থবড়া উন্নয়ন ও ংযক্ষণ প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-বফ) (২য় মথায়)t 

০৩ টি পািমতয মজায় ও ০৩ টি উপগজায় মভড়া/মভড়ী বিনামগূয বিতরণ কাযমক্রম প্রবক্রয়ািীন।  মভড়ার খ্ামারী 
প্রবলেণ-৪০০ জন প্রবলেগণর খ্ামারী বনিমাচন কাজ চগছ। মভড়ার খ্ামারীর বর-মোম মরবনং-১০০  জন প্রবলেগণর 

খ্ামারী বনিমাচন কাজ চগছ।  
 

 

৫। বযাজগঞ্জ যকাবয থবহটবযনাবয কহরজ স্থান প্রকল্পঃ ৪থম মেণীর কমমচারীগদর জনয ডরগমটরী কাম েযাগরজ 

(৪ তা), ছাত্রী মাগে (৩য় তা), ৪থম তা কযাগিগটবরয়া, বলেক ডরগমটরী এিং মেি াউজ, বজমগনবয়াম বনমমাগণর 

জনয ৩য় তা ছাত্রী মাগেগর উিম মখূ্ী ০১ তা, ৩য় ও ৪থম মেণী কমমচারীগদর িাভিন (৫ তা), ভযান্তরীন রািা, 
মেআট ও াআনগিাডম  বনমমাণ, বডপ টিউিওগয় স্থাপন, ৬ তা একাগডবমক ভিন (দবেণ), বি ংস্কার কাম েযাগরজ, 

িাগয়ােযা প্লযান্ট, োম মাগে িাউন্ডাবর ওয়া ও মেট এর বনমমাণ কাজ চমান।  
 

৬। ফীপ কযাহটর থিহবরহভন্ট প্রকল্পঃ - 
 

৭। বঝনাআদ যকাবয থবহটবযনাবয কহরজ স্থান প্রকল্প (২য় মথায়)t বডটবরয়াম বনমমাণ-এর পনুঃদরপত্র 

অিান প্রবক্রয়ািীন। পাকা ঘাট পকুুর খ্নন - কাযমাগদল প্রদান করা গয়গছ। 
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৮। ব্রীি অহগ্রহিন থ্রু প্রহজনী থটষ্ট প্রকল্প (৩য় মথায়) াবায, ঢাকাঃ াাঁড় িাছুর ংগ্র ও িাছাআ কাযমক্রম 

চমান। মড বনমমাগণর কাজ মাপ্ত। তগি রািা এিং মেন বনমমাণ কাগজর বকছু ংল িাকী অগছ।   
 
 
 
 

৯। আনবষ্টটিউট ফ রাআবষ্টক াহয়ন্স এন্ড থটকহনারবজ স্থান প্রকল্প (অআএরএটি)t ভূবম উন্নয়ন এিং 
িাউন্ডাবর ওয়া, বপ্রবিপা মকায়াটম ার বনমমাণ, ডীপ টিউিওগয়, পাবনর াআন এিং পাম্প াউজ, বিদযুৎ রিরা ও 

াি-মিলন বনমমাণ এর এনওএ প্রদান করা গয়গছ।  
 

 

 

১০। দবক্ষণ-বিভাঞ্চারীয় প্রাবণম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ  -   
 

১১। প্রাবণবুষ্ট  উন্নয়ন ও প্রমুবতি স্তান্তয প্রকল্প (২য় মথায়) াবায, ঢাকাঃ  - 
   

১২। কৃবত্রভ প্রজনন কামথক্রভ ম্প্রাযণ ও ভ্রুণ স্থানান্তয প্রমুবতি ফাস্তফায়ন প্রকল্প (৩য় মথায়)t - 
 

১৩। নযানার এবগ্রকারচাযার থটকহনারবজ থপ্রাগ্রাভ-থপজ II প্রকল্প (এনএটিব-২)t ৯১ জন কমমকতম া স্ব স্ব 

কমমস্থগ মযােদান কগরগছন এিং মবুক্তগযািা মকাটায় বনিমাবচত িবলি কমমকতম াগদর মযােদান প্রবক্রয়ািীন অগছ। ১৭ 

জন মকার কন্ট্রাক্টচুয়া িাি বনগয়াে প্রবক্রয়া ম্পন্ন গয়গছ। মম/২০১৭ মাগ ১৩ জন মযােদান কগরগছ। নযালনা মকার 

কনাগটন্ট বনগয়াে -০৩ জন কনাগটন্ট আগতামগিয মযােদান কগরগছন, ০১ জগনর মূযায়ন প্রবক্রয়া চমান অগছ এিং 
০২ জগনর মূযায়ন প্রবক্রয়া বপএমআউ, এনএটিবপ-২ কতৃম ক চমান অগছ। 
 
১৪। প্রাবণম্পদ উৎাদন উকযণ ও প্রাবণজাত খ্াহদযয ভানবনয়ন্ত্রণ গহফলণাগায স্থান প্রকল্পঃ ৪ তা 
ডরবমটবর ভিন বনমমাণ কাগজর দরপত্র অিান করা গয়গছ। বিগদবলক বলো ির ও প্রবলেগণর জনয আওঅআ অিান 

করা গয়গছ। কমমকতম া/কমমচারীগদর জনয প্রবলেণ মবডউ প্রস্তুগতর কাজ চগছ।    
 

 
(ে)        অোমী দআু মাগ ম্পাবদতিয গুরুত্বপণূম কাগজর তাবকাঃ  

 

এবডবপ ভুক্ত প্রকল্প মগূর নগুমাদন কাযমক্রম িািিায়ন করা। চমান প্রকল্প মগূর িািিায়ন কাযমক্রম 

মজারদার করণ।  
  

(ঘ)        অোমী দআু মাগ িড় রকগমর মকান মযা ংকগটর অলংকা করা গ তার বিিরণঃ  
  

প্রাবণম্পদ বিদপ্তগরর প্রলাবনক কাঠাগমা পনুঃ বিনযা কাযমক্রম প্রবক্রয়ািীন অগছ। প্রকগল্পর কমমচারীগদর 

রাজস্বখ্াগত স্থানান্তগরর    

বিয়টি প্রবক্রয়ািীন অগছ।            

 
 

 


