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    মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছক  

 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ  প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর   আওিািীন অবিদপ্তর/ সংস্থার সংখ্যা 

  
 

   

প্রবিহিদনািীন মাহসর নামঃ  সসহেম্বর/২০২২ বরঃ।                      প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ 0২/১০/২০২2 বরষ্টাব্দ 

 

(১) প্রশাসবনক*   

ক.১ কম মকিমা/কম মচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজট):   

মন্ত্রণালয় অনুহমাবদি পদ পূরণকৃি পদ শূন্যপদ 

অবিদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত অবিস (হমাট 

সংখ্যা) 

13052 7৯২৮ 5১২৪ 

 

ক.২ শূন্য পহদর বিন্যাসঃ 

যুগ্ম সবচি/িদুি ম পদ সজলা কম মকিমার পদ 

(বি.এল.ও. ও সমমান) 

অন্যান্য ১ম সেণীর 

পদ 

২য় সেণীর 

পদ 

৩য় সেণীর 

পদ 

৪র্ ম সেণীর 

পদ 

সমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- ক্যাডার 814 74 3২৭৯ 826 ৫১২৪ 

নন- ক্যাডার 131 

ম াট   = 945 
 

 

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ম (Strategic) পদ শূন্য র্াকহল িার িাবলকাঃ সজলা পর্ মাহয় ০৮ টি ও উপহজলা পর্ মাহয়র 253 টি অিীি গুরুত্বপূণ ম 

পদ শূন্য আহছ। 
 

ক.৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ 
 

প্রবিহিদনািীন মাহসর পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম মকিমা কম মচারী সমাট কম মকিমা কম মচারী সমাট  

- - - - - - - 

 

ক.৫ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর সকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনাঃ পহদান্নবি না েওয়ায় উপহজলা পর্ মাহয়র পদগুহলা শূন্য রহয়হছ। 

খ.১ ভ্রমন/পবরদশ মন (হদহশ-বিহদহশ):  
 

 মন্ত্রী প্রবি মন্ত্রী /উপমন্ত্রী সবচি মন্তব্য 

 সদহশ বিহদহশ সদহশ বিহদহশ সদহশ বিহদহশ  

ভ্রমণ/পবরদশ মন        

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ মন        

পাি মিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ        
 

• মহাপরিচালক, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তি এি ভ্রমিঃ দদশে-০৩ দিন, দিদিদে-০০ দিন 
 

খ.২ উপশিাক্ত ভ্রমশিি পি ভ্রমি বৃত্তান্ত/পরিদে শন প্ররিশেদন দারখশলি সংখ্াঃ ০২টি। 

* সকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন নাই। 
 

(২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধুমাত্র স্বরাষ্ট মন্ত্রণালহয়র জন্য) 
 

 

(ক) অপরাি সংক্রান্তঃ 
 

অপরাহির িরণ অপরাহির সংখ্যা 

 প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

১ ২ ৩ ৪ 

খুন    

িষ মণ    

অবগ্নসংহর্াগ    

এবসি বনহেপ    

নারী বনর্ মািন    

িাকাবি/রাোজাবন    

অস্ত্র/বিহফারক সংক্রান্ত    
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খ) দ্রুি বিচার আইহনর প্রহয়াগঃ 

আইন জারীর পর 

ক্রমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা 

(আসামীর সংখ্যা) 

প্রবিহিদনািীন 

মাহস সগ্রপ্তারকৃি 

আসামীর সংখ্যা 

আইন জারীর পর 

ক্রমপুবিভূি 

সগ্রপ্তারকৃি 

আসামীর সংখ্যা 

সকাট ম কর্তমক 

বনষ্পবিকৃি 

ক্রমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা 

শাবি েহয়হছ এমন 

মামলার ক্রমপুবিভূি 

সংখ্যা (শাবি প্রাপ্ত 

আসামীর সংখ্যা) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 

 

 

গ) সজহল িন্দীর সংখ্যাঃ 

িন্দীর িরণ িন্দীর সংখ্যা মন্তব্য 

 প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী একই মাস  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

োজবি     

সাজাপ্রাপ্ত কহয়দী     

বিহটনুয     

সমাট     

 

(ঘ) প্রশাসবনক প্রহয়াজহন সকান বিবি বিিান জরুরীভাহি প্রণয়ন িা সংহশািহনর প্রহয়াজন অনুভূি েহল িার িণ মনা :------ 

* পরি মিিী িছহরর একই মাস িলহি সকল সেহত্র 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 (হকাটি টাকায়) 

খ) রাজস্ব আদাহয়র পবরমান (হকাটি টাকায়) 

    

৬। সমাট অন্তমিিীকমালীন ঋণ (হকাটি টাকায়)  

    সরকারী খাি (নীট) 

    

৭। ঋণ পত্র সখালা (LCs opening) 

ক) খাদ্য শস্য চাল ও গম (লে টন) 

খ) অন্যান্য 

    

৮। খাদ্য শহস্যর মজুদ (লে সমঃ টন)     

৯। জািীয় সভাক্তা মূল্য সূচক পবরিিমহনর োর (বভবি 

১৯৮৫-৮৬-১০০)  

ক) িাহরা মাহসর গড় বভবিক 

খ) পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবিক 
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(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্তঃ 

িিমমান অর্ ম 

িছহর এবিবপহি 

িরাদ্দ (লে 

টাকায়) 

ব্যহয়র পবরমাণ 

(লে টাকায়) ও 

ি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 

১২৫৭৮০.০০ ৮৭৭৮.৩২ 

(৬.৯৮%) 

- - - ০৭/০৯/২০২২ 

 

(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  

সমাট 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 সম. টন) ১৪০.১০ লক্ষ দম. টন ১১.৯৯ লক্ষ দম. টন ৩৫.৪৭ লক্ষ দম. টন - 

মাংস *( লে সম. টন) ৮৬.৯০ লক্ষ দম. টন ৭.২৬ লক্ষ দম. টন ৩৫.৯৫ লক্ষ দম. টন - 

বিম *(হকাটি টি) ২৩১৫.৫৩  দকাটি (টি) ২০১.৪৯ দকাটি (টি) ৫৯৭.০০ দকাটি (টি) - 

গ্যাস - -  - - 
 

খ) সকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভ মহসর উৎপাদন িা সরিরাে মূহল্যর সেহত্র িড় রকহমর সমস্যা িা সংকহটর আশংকা করা েহল িার িণ মনাঃ 

প্রহর্াজয নয়। 
 

গ) বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়াট): 

প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী  মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

চাবেদা উৎপাদন চাবেদা উৎপাদন চাবেদা উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      
 

ঘ) বিদুযহির বসহেম লস (শিকরা োহর): 
 

সংস্থার নাম প্রবিহিদনািীন মাহস পূি মিিী মাহস পূি মিিী িছহর একই মাস মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বপবিবি     

সিসা     

আরইবি     
 

ঙ)    সিসার সলািহশবিং এর সময়কাল (ঘন্টায়) 

প্রবিহিদনশীল মাস পূি মিিী মাহস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

   
 
 

চ)     জ্বালানী সিহলর সরিরাে (হমঃ টন): 

প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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ছ)  ঢাকা-চট্টগ্রাম সমহরা এলাকায় পাবন সরিরাে (োজার গ্যালন):  
 

 প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

সমহট্টা 

এলাকা 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঢাকা       

চট্টগ্রাম       
 

 

 

(৬) প্রিান প্রিান সসক্টর কহপ মাহরশন সমূহের লাভ/হলাকসানঃ 
 

মারাত্মক সলাকসানী 

প্রবিষ্ঠান/ইউবনহটর নাম 

প্রবিহিদনািীন মাহস রাষ্ট্রকৃি েহয়হছ 

এমন বমল/কারখানার নাম 

অদূর ভবিষ্যহি ব্যিস্থাপনা িা অন্য সকান িা গুরুির সমস্যার সৃবষ্ট েহি 

পাহর এমন প্রবিষ্ঠাহনর নাম 

১ ২ ৩ 

- - - 
 

 

(৭) অবিট আপবিঃ 
  

ক)  অবিট আপবি সংক্রান্ত িথ্যঃ সসহেম্বর/২০২২ বরঃ।  

মন্ত্রণালয়/ 

সংস্থার 

নাম 

অবিট আপবি ব্রিসীট 

জিাহির সংখ্যা 

বনষ্পবি  সজর 

আপবির 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

সংখ্যা টাকার পবরমাণ 

(লে টাকা) 

সংখ্যা টাকার পবরমান 

 (লে টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রাবণসম্পদ 

অবিদপ্তর 
- - ১০ টি ০৬ টি ৯৮১.৩০ ১২ টি - 

 

খ) অবিট বরহপাহট ম গুরুির/িড় রকহমর সকান জাবলয়াবি অর্ ম আত্বসাৎ, অবনয়ম িরা পহড় র্াকহল সস সি সকস সমূহের িাবলকাঃ প্রহর্াজয নয়। 

 
 
 

8) দূনীবি ও শৃঙ্খলা (মন্ত্রণালয় ও অবিদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা): 
 

 

মন্ত্রিালয়/অরিদপ্তি/ সংস্থাসমূশহ দমাট 

রেভাগীয় মামলা 

প্ররিশেদনািীন 

মাশসি পূে শ পর্ শন্ত 

অরনস্পন্ন রেভাগীয় 

মামলাি সংখ্া 

 

প্ররিশেদনািীন মাশসি মামলা রনষ্পরত্তি সংখ্া প্ররিশেদনািীন 

মাস পর্ শন্ত   

মামলা 

রনষ্পরত্তি 

সংখ্া 

 দমাট 

অরনস্পন্ন 

রেভাগীয় 

মামলাি 

সংখ্া 

 

চাকুিীচ্যুরি/ 

েিখাস্ত 

                                                                     

অব্যাহরি 

অন্যান্য 

দন্ড 

দমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

পুরিভূি প্ররিশেদনািীন মাশস দমাট - - - - - - - 

০৩ টি ০১ টি ০৪ টি ০৩ টি - - - - - ০৪ টি 
 

 

৯)  মানি সম্পদ উন্নয়নঃ 

ক)  প্রবশেণঃ 

অভযন্তরীন প্রবশেণঃ 

ক্র. 

নং 
প্ররেক্ষি/ কম শোলা/ দসরমনাি ও সভাি রেশিানাম 

প্ররেক্ষি,কম শোলাি 

স্থান/মাধ্যম 

উশযাগী সংস্থা/ 

এশেন্সীি নাম 

মন্ত্রিালয় এেং আওিািীন 

সংস্থাসমূহ দেশক 

অংেগ্রহিকািীি সংখ্া ও 

িারিখ 

১ Hands on training: Diagnostic  

techniques to detect zoonotic and 

transboundary diseases 

দিএলআরআই, সাভার, ঢাকা দিএলআরআই, সাভার, 

ঢাকা। 

১০ জন 

০১-০২ সসদেম্বর, ২০২২দি: 

২ Bio safety and Testing capacity 

Assessment and Training for safely 

conducing Rabies Diagnosis at 

Jaipurhat 

FDIL, Jaipurhat FAO ০২ জন 

০৫-০৭ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

 

৩ Capacity Strengthening Training on 

GCF Project Proposal Development 

Bangladesh National Institutions and 

Entities 

কক্সিাজার সজলা অর্ থ মন্ত্রণালয়, অর্ থননদিক 

সম্পকথ দিভাগ , ঢাকা 

০১ জন 

০৮-১০ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 
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৪ প্রাদণসম্পি সংদিষ্ট   আইন, দিদি ও অর্ থ ব্যিস্থাপনা েীর্ থক 

প্রদেক্ষণ 

দিদসএস লাইভস্টক 

একাদেদম, সাভার, ঢাকা 

দিদসএস লাইভস্টক 

একাদেদম, সাভার, ঢাকা 

৩০ জন  

১০-১২ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৫ গাভীদি ভ্রুণ স্থানান্তর দির্য়ক প্রদেক্ষণ কৃদর্ দিশ্বদিিালয়, 

ময়মনদসংহ 

পদরচালক, কৃদিম প্রজনন 

িপ্তর 

২৫ জন 

১০-১২ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৬ Food and Chemical Laboratory Trade 

Fair/Expo 2002 

িঙ্গিন্ধু আন্তজথাদিক সদেলন  

সকন্দ্র, ঢাকা। 

খাদ্য মন্ত্রণালয় ০১ জন 

১১ সসদেম্বর, ২০২২ 

৭ DLS Officer s and staffs for attending 

One-day Online Dynamic BAHIS v2.O 

Rollout Training 

Online FAO ৯৫ জন 

১২-১৮ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৮ Tranquilizer Gun দির্য়ক প্রদেক্ষণ সদেলন সকন্দ্র, সকন্দ্রীয় 

সভদেদরনাদর হাসপািাল 

প্রাদণসম্পি ঔর্িাগার, 

ঢাকা। 

৩৬ জন 

১২, ১৪ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৯ প্রাদণসম্পি সংদিষ্ট   আইন, দিদি ও অর্ থ ব্যিস্থাপনা েীর্ থক 

প্রদেক্ষণ 

দিদসএস লাইভস্টক 

একাদেদম, সাভার, ঢাকা 

দিদসএস লাইভস্টক 

একাদেদম, সাভার ,ঢাকা 

৩০ জন  

১৭-১৯ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১০ DLS Officers and Staffs  for attending  

One-day Online Dynamic BAHIS v2.0 

Rollout  Training 

Online FAO ৮২  জন 

২২,২৬,২৮ ও ২৯ সসদেম্বর, 

২০২২ দি: 

১১ প্রাদণসম্পি সংদিষ্ট আইন, দিদি ও অর্ থ ব্যিস্থাপনা েীর্ থক প্রদেক্ষণ দিদসএস লাইভস্টক 

একাদেদম, সাভার, ঢাকা 

দিদসএস লাইভস্টক 

একাদেদম, সাভার, ঢাকা 

৩০ জন  

২৪-২৬ জুন, ২০২২ দি: 

১২ Ultrasonography Machin এর ব্যিহার দির্য়ক 

প্রদেক্ষণ 

সকন্দ্রীয় সভদেদরনাদর 

হাসপািাল এর সদেলন 

কদক্ষ 

প্রাদণসম্পি ঔর্িাগার, 

ঢাকা। 

২০ জন (দুইটি ব্যাচ) 

২৫-২৬ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১৩ প্রাদণসম্পি অদিিপ্তদরর ২০২২-২০২৩ অর্ থ িছদরর পদরচালন 

িাদজের আওিায় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত দির্য়ক প্রদেক্ষণ 

অদিিপ্তদরর সদেলন সকন্দ্র, 

ভিন-১,  ঢাকা 

প্রাদণসম্পি অদিিপ্তর ২০ জন (কম থকিথা) 

২৫ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১৪ প্রাদণসম্পি অদিিপ্তদরর ২০২২-২০২৩ অর্ থ িছদরর পদরচালন 

িাদজের আওিায় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত দির্য়ক প্রদেক্ষণ 

অদিিপ্তদরর সদেলন সকন্দ্র, 

ভিন-১, ঢাকা 

প্রাদণসম্পি অদিিপ্তর ২০ জন (কম থচারী) 

২৬ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১৫ Ultrasonography Machine এর ব্যিহার দির্য়ক 

প্রদেক্ষণ 

সকন্দ্রীয় সভদেদরনাদর 

হাসপািাল এর সদেলন 

কক্ষ 

প্রাদণসম্পি ঔর্িাগার, 

ঢাকা। 

২০ জন (দুইটি ব্যাচ) 

২৭-২৮ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১৬ প্রাদণসম্পি অদিিপ্তদরর ২০২২-২০২৩ অন্থ িছদরর পদরচালন 

িাদজের আওিায় ই-গভর্ন্থান্স ও উদ্ভািন কম থপদরকল্পনা িাস্তিায়ন 

দির্য়ক প্রদেক্ষণ 

অদিিপ্তদরর সদেলন সকন্দ্র, 

ভিন-১, ঢাকা 

প্রাদণসম্পি অদিিপ্তর ২০ জন 

২৯ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১৭ Training on Environment al and Social 

Safeguards Frameworks for Climate 

Change and Development 

পদরদিে অদিিাপ্তদরর 

সদেলন সকন্দ্র, ঢাকা। 

পদরদিে অদিিপ্তর, ঢাকা। ০১ জন 

৩০ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

 সমাে অভযন্তরীণ প্রদেক্ষণ = ১৭ টি অংেগ্রহণকারীর সংখ্যা= ৪৪৩ জন 

 

কম থোলা : 

১ Workshop on Climate Change 

Adaptation related Portfolio 

Development for Implementation of 

National Adaptation Plan (NAP) in 

Bangladesh 

লং িীচ সহাদেল,  

কক্সিাজার। 

পদরদিে, িন ও জলিায়ু 

পদরিিথন মন্ত্রণালয় 

০২ জন 

০২-০৩ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

২ কৃদর্ গদির্ণার অগ্রাদিকার সক্ষি দনি থাচন আরদেআরএস, রংপুর। িাংলাদিে কৃদর্ গদির্ণা 

কাউদন্সল, ঢাকা। 

৪৯ জন 

০৬ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৩ দরদজওনাল সপ্রাদগ্রস দরদভউ ওয়াকথেপ-২০২২-২০২৩  িদরোল এনএটিদপ-২ ৫২ জন 

০৬ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৪ ঘুদণ থঝদের পূি থাভাস দভদিক আগাম কার্ থক্রম  সংক্রান্ত একটি খসো 

প্রদোকল ইপস্থাপন দির্য়ক কম থোলা 

অদিিপ্তদরর সদেলন কদক্ষ এদসএফ, ঢাকা ২৫ জন 

০৮ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৫ দরদজওনাল সপ্রাদগ্রস দরদভউ ওয়াকথেপ-২০২২-২০২৩  ব্র্যাক লাদন থং সসন্টার রংপুর এনএটিদপ-২ ৬৩জন 

১০ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৬ দরদজওনাল সপ্রাদগ্রস দরদিু ওয়াকথেপ-২০২২-২০২৩  ব্র্যাক লাদন থং সসন্টার 

রাজোহী 

এনএটিদপ-২ ৮১ জন 

১১ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৭ দপএমইউ,এনএটিদপ-২ কর্তথক আদয়াদজি  রাজোহী ও রংপুর 

দিভাদগর   কম থোলা 

ভার্চথয়াল এনএটিদপ-২ ৫৮ জন 

১২ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৮ Augmenting competitiveness by 

Improving Trade Facilitation, 

workshop 

ERD, conference  

room 

Finance 

Ministry 

০১ জন 

১৪ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৯ কৃদর্ গদির্ণার অগ্রাদিকার সক্ষি দনি থাচন ব্র্যাক লারদনং সসন্টার 

খাদিমনগর,দসদলে। 

িাংলাদিে কৃদর্ গদির্ণা 

কাউদন্সল, ঢাকা। 

৪৩ জন 

১৫ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১০ Technical workshop National Social Panpacific Country Lead ০১ জন 
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Safety Net Policy Sonargaon, 

Dhaka 

Bangladesh ১৮ সসদেম্বর, ২০২২ দি:  

১১ দরদজওনাল সপ্রাদগ্রস দরদভউ ওয়াকথেপ-২০২২-২০২৩  দিদসএস লাইভস্টক 

একাদেদম, সাভার, ঢাকা 

এনএটিদপ-২ ৭০ জন 

২১দসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১২ দরদজওনাল সপ্রাদগ্রস দরদভউ ওয়াকথেপ-২০২২-২০২৩ ময়মনদসংহ এনএটিদপ-২ ৬৬ জন 

২৫ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১৩ দরদজওনাল সপ্রাদগ্রস দরদভউ ওয়াকথেপ-২০২২-২০২৩  ব্র্যাক লাদন থং সসন্টার দসদলে এনএটিদপ-২ ৩৮ জন 

২৭ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

১৪ দরদজওনাল সপ্রাদগ্রস দরদভউ ওয়াকথেপ-২০২২-২০২৩  দসভাসু, চট্রগ্রাম এনএটিদপ-২ ৫৯ জন 

২৯ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

 সমাে কম থোলা= ১৪ টি অংেগ্রহণকারীর সংখ্যা= ৬০৮ জন 

সভা/সসদমনার : 

১ Livestock Household Survey Data 

(প্রাদণসম্পি খানা জদরপ) 

প্রাদণসম্পি সেইরী উন্নয়ন 

প্রকদল্পর সদেলন কক্ষ 

প্রাদণসম্পি সেইরী উন্নয়ন 

প্রকল্প,দেএলএস, ঢাকা। 

০৫ জন 

২৫ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

২ িাংলাদিে সসাসাইটি ফর এদনদমল সপ্রাোকেন এডুদকেন এন্ড 

দরসাস থ  এর িাদর্ক সসদমনার 

দিএআরদস, দমলনায়িন, 

ঢাকা। 

িাংলাদিে সসাসাইটি ফর 

এদনদমল সপ্রাোকেন 

এডুদকেন এন্ড দরসাচ থ   

০২ জন 

২৮ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

৩ দচফ একাউন্স এন্ড দফানান্স অদফসার ,মৎস্য ও প্রাদণসম্পি 

মন্ত্রণালয় এর দনরীক্ষািীন  প্রাদণসম্পি অদিিপ্তদরর সাদর্  

মিদিদনময় সভা 

দহসাি মহাদনয়ন্ত্রক  এর 

কার্ থালদয়, ঢাকা 

উপ-দহসাি মানদনয়ন্ত্রণ 

(িাদজে ও ব্যয় 

ব্যিস্থাপনা), দহসাি ভিন 

১৫ জন 

২৬ সসদেম্বর, ২০২২ দি: 

 

 সমাে সভা/সসদমনার= ০৩ টি অংেগ্রহণকারীর সংখ্যা= ২২ জন 

 

 

 

বিহদবশক  প্রবশেণঃ 

ক্র. 

নং 
প্রবশেণ কম মসূচীর নাম প্রবশেহণর স্থান 

উহদ্যাগী সংস্থা/ 

এহজন্সীর নাম 

মন্ত্রণালয় এিং 

আওিািীন সংস্থা সমূে 

সর্হক অংশ গ্রেণকারীর 

সংখ্যা ও িাবরখ 

- - - - - 

 সমাে বিদিদেক প্রদেক্ষণ= ০০ টি অংেগ্রহণকারীর সংখ্যা= ০০ জন 

 

মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস সকান ইন্-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ 

 (খ)  মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস সকান ইন্-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ 

৯ ‘ক’ সি িণ মনা রহয়হছ।  
 

 (গ) প্রবশেণ কম মসূচীহি কম মকিমা/কম মচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর সেহত্র িড় রকহমর সকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনা: নাই। 
 

 (ঘ) মন্ত্রণালহয় অন দ্যা জি সরবনং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বকনা, না র্াকহল অন্ দ্যা জি সরবনং আহয়াজন করহি িড় রকহমর সকান 

অসুবিিা আহছ বকনাঃ প্রহর্াজয নয়। 

 (ঙ)       প্রবিহিদনািীন মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম মকিমার সংখ্যাঃ 0০ জন।  
 

 

১০। উহেখহর্াগ্য কার্ মািলী /সমস্যা সংকটঃ 
 
 

 (ক)  প্রবিহিদন মাহস নতুন আইন, বিবি ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকাঃ প্রবিহিদনিীন মাহস সকান আইন বিবি প্রণয়ন েয়বন।  
 

 (খ)  প্রবিহিদনািীন মাহস গুরুত্বপূণ ম/উহেখহর্াগ্য কম মকান্ডঃ –  

               

অবিদপ্তহরর বনয়বমি কার্ মক্রহমর অংশ বেহসহি বনহনাক্ত কার্ মািলী সম্পাদন করা েহয়হছঃ  
 

• অরিদপ্তিািীন দেইিী ও মরহশেি খামাশি ০১ লক্ষ ১১ হাোি ০৫ েি ৯৭ রলটাি দুি, ৯০ টি গাভীি োচ্চা, ০৬ টি মরহশেি োচ্চা, ছাগল 

খামাশি ১৫০ টি ছাগীি োচ্চা উৎপারদি হশয়শছ এেং ৫০ টি পাঁঠা রেিিি কিা হশয়শছ।  

• অরিদপ্তশিি রেভাগীয় কার্ শক্রশমি আওিায় দদেী হাঁস-মুিরগ পালশন ০২ হাজার ০৩ েি ৫৭ েন, ব্রয়লাি পালন রেেশয় ০৪ েি ১২ েন, 

দলয়াি পালন রেেশয় ০১ েি ২১ েন, গাভী পালশন ০৫ হাোি ০১ েি ১২ েন, ছাগল ও দভড়া পালশন ০১ হাোি ৬৯ েন, মাংস 

প্ররক্রয়াোিকিশি ০৮ েি ৮২ েন, গোরদপশু হৃষ্টপুষ্টকিশি ০২ হাোি ০১ েি ৬৮ েন, টিকা প্রদান কার্ শক্রম রেেশয় ০৩ েি ১৪ েন 

এেং ঘাস উৎপাদন রেেশয় ০৫ েি ০২ েন খামািীশক প্ররেক্ষি প্রদান কিা হশয়শছ। 

• অবিদপ্তহরর প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবিষ্ঠান েহি 0২ সকাটি ৯৩ লে ০২ োজার ০৩ শি ৫৭ সিাজ গিাবদপশু ও োঁস-মুরবগর টিকা 

উৎপাবদি েহয়হছ এিং মাঠ পর্ মাহয় ০২ সকাটি ৩৩ লে ৮৮ োজার ০৫ শি সপাবি এিং ২১ লে ০১ োজার ২৯ টি গিাবদপশুর টিকা 

প্রদান করা েহয়হছ। 
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• সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস ৮৮ লে ২০ োজার ০৯ শত ৫৫ টি সপাবি, ১০ লে ৪২ োজার ০২ শি ১২ টি গিাবদপশু 

এিং ০৪ োজার ০৮ শি ৫০ টি সপাষা প্রাণীর বচবকৎসা প্রদান করা েহয়হছ। 

• কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস 0৩ লে ৮৭ োজার ০৪ শি ১০ সিাজ বেমাবয়ি ও ৫৩ োজার ০৩ শি ২১ সিাজ 

িরল সি মহমাট = 0৪ লে ৪০ োজার ০৭ শি ৩১ সিাজ বসহমন উৎপাবদি েহয়হছ। 

• সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় 0২ লে ৯৫ োজার ০২ শি ৮৪ সিাজ বেমাবয়ি ও ৪০ োজার 0৬ শি ১৫ সিাজ িরল সি মহমাট = 0৩ 

লে ৩৫ োজার ০৮ শি ৯৯ সিাজ বসহমন বারা গাভী/িকনার কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রম সম্পন্ন েহয়হছ।  

• একই সময় বেমাবয়ি বসহমন বারা 01 লে ১৬ োজার 0১ শি ২৯ টি এিং িরল বসহমন বারা 1৫ োজার 0৩ শি ৮০ টি সি মহমাট = 01 

লে ৩১ োজার ০৫ শি ০৯ টি সংকর জাহির িাছুর উৎপাদন েহয়হছ। 

• আহলাচয মাহস ২৫৯ টি ছাগীর প্রাকৃবিক প্রজনন সম্পন্ন েহয়হছ । 
 

 

প্রারিসম্পদ অরিদপ্তি কর্তশক োস্তোয়নািীন ১৪ টি উন্নয়ন প্রকল্পসমূশহি উশেখশর্াগ্য কার্ শক্রমঃ 

১। কৃরিম প্রেনন কার্ শক্রম সম্প্রসািি ও ভ্রুি স্থানান্তি প্রযুরক্ত োস্তোয়ন প্রকল্প (৩য় পর্ শায়) : প্রদিদিিনািীন মাদস ১৫০ জন এ.আই 

সেকদনদেয়াদনর ০৬ মাসব্যাপী প্রদেক্ষণ চলমান রদয়দছ। চট্টগ্রাম, ফদরিপুর, দসদলে, িগুো, িদরোল, খুলনা ও রংপুদর ০৭টি বুল সস্টেন কাম 

এ আই ল্যাদির ভূদম উন্নয়ন, কৃদিম প্রজনন গদির্ণাগার, সাভাদরর নতুন সস্টার রুমসহ সট্রদনং ল্যাি দনম থাণ, িাউন্ডাদর ওয়াল ও রাস্তা দনম থাণ, 

সাভাদর সোোল দমক্সে সরেন প্রিে থনী প্ল্যান্ট স্থাপন কার্ থক্রম চলমান আদছ। 

২। ন্যােনাল এরগ্রকালচািাল দটকশনালরে দপ্রাগ্রাম-দেে II প্রকল্প (এনএটিরপ-২) : প্রদিদিিনািীন মাদস ০২টি ব্যাদচ কম থকিথা-কম থচাদরদির 

প্রদেক্ষণ প্রিান করা হদয়দছ। ০৮টি কম থোলা আদয়াদজি হদয়দছ এিং ৫১৮টি প্রযুদি প্রিে থনী ও মাঠ দিিস আদয়াজন সম্পন্ন হদয়দছ। এছাোও, 

৭,৯৬২টি টিকা প্রিান কযাদম্পইন, ৫,১৯১টি কৃদম িমন কযাদম্পইন ও ৩,৩৭০টি ইন-ফাটি থদলটি কযাদম্পইন আদয়াজন করা হদয়দছ। 

৩। মদহর্ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্ থায়): মদহদর্র প্রিে থনী কার্ থক্রম সম্পন্ন হদয়দছ। োংগাইল খামাদরর িাউন্ডারী ওয়াল দনম থাণ সম্পন্ন হদয়দছ এিং 

ফদকরহাে, িাদগরহাে খামাদরর দনম থাণ কাজ চলমান রদয়দছ। 

৪। উপকূলীয় চরাঞ্চদল সমদিি প্রাদণসম্পি উন্নয়ন প্রকল্পঃ প্রদিদিিনািীন মাদস প্রকল্পভূি সুফলদভাগীর মাদঝ ২,০০০ টি মুরদগ ও ৩৬০ টি 

সভো দিিরণ করা হদয়দছ। এছাোও, ১,৭০০ জন সুফলদভাগীদক সভো, হাঁস ও মুরদগর ঘর দনম থাণ িািি সহায়িা এিং ২১১.৮০ েন পশুখাদ্য 

সহায়িা প্রিান করা হদয়দছ। 

৫। প্রাদণসম্পি ও সেইরী উন্নয়ন প্রকল্পঃ প্রদিদিিনািীন মাদস ০২ টি ব্যাদচ ৪০ জন কম থকিথা, ০২ টি ব্যাদচ ৬০ জন কম থচাদর এিং ২০ টি ব্যাদচ 

৫০০ জন এলএসদপ’সক প্রদেক্ষণ প্রিান করা হদয়দছ। ০৭টি সজলা কৃদিম প্রজনন সকন্দ্র দনম থাদণর লদক্ষয কার্ থাদিে প্রিান করা হদয়দছ।   

৬। আধুদনক প্রযুদিদি গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পঃ প্রদিদিিনািীন মাদস ১,০০০ জন সুফলদভাগী খামারী দনি থাচন সম্পন্ন হদয়দছ। উপদজলা পর্ থাদয় 

১০০ জন খামারীদক ০৩ দিনব্যাপী প্রদেক্ষণ প্রিান করা হদয়দছ। এছাো, সুফলদভাগী খামারীদির মাদঝ ৫২,৫০০ সকদজ দভোদমন ও দমনাদরল 

দপ্রদমক্স, ২,৮৩,০০০ মািা ভযাদক্সন ও ১,০৫,০০০ টি কৃদমনােক ট্যািদলে দিিরণ কিা হশয়শছ। 

৭। দপদপআর সরাগ দনর্ম থল এিং ক্ষুরাদরাগ দনয়ন্ত্রণ প্রকল্পঃ দপদপআর ল্যািদরেদরর জর্ন্ অিযািশ্যকীয় র্ন্ত্রপাদি সরিরাদহর িরপি প্রদক্রয়ািীন 

রদয়দছ। 

৮। উিরাঞ্চদলর সীমান্তিিী সুদিিািদঞ্চি ৮৬টি এলাকা ও নিীদিদিৌি চরাঞ্চদল সমদিি প্রাদণসম্পি উন্নয়ন প্রকল্পঃ আউেদসাদস থং জনিল 

প্রদিষ্ঠান সরিরাহকারী প্রদিষ্ঠাদনর সাদর্ র্চদিপি সম্পাদিি হদয়দছ। প্রদেক্ষণ ম্যানুয়াল মুদ্রণ ও প্রকােনা কার্ থক্রম সম্পন্ন হদয়দছ। 

৯। জনস্বাস্থয সুরক্ষায় সভদেদরনাদর পািদলক সহলর্ সাদভ থস সজারিারকরণ প্রকল্পঃ প্রদিদিিনািীন মাদস ০৬ টি ব্যাদচ ১৮০ জন বুচারদক 

প্রদেক্ষণ প্রিান করা হদয়দছ। সসদেম্বর/২০২২ মাদস মাঠপর্ থায় সর্দক সম্ভাব্য ০৪ টি জুদনাটিক সরাগ (িেকা, জলািঙ্ক, ব্রুদসদলাদসস ও র্ক্ষা) 

এর সমাে ৬১ টি নমুনা দসদেআইএল-এ এিং ৪৪৫ টি নমুনা এলআরআই-এ পরীক্ষার জর্ন্ পাঠাদনা হদয়দছ। ০৫ িলা ল্যািদরেদর কাম অদফস 

ভিদনর ছাি ঢালাই ও কম্পাউন্ড সেদনর কাজ সম্পন্ন হদয়দছ, অিদেষ্ট কার্ থাদি চলমান আদছ। ETP এর ইদের গাঁথুদন ও প্ল্াস্টাদরর কাজ সম্পন্ন 

হদয়দছ। অভযন্তরীণ রাস্তা, েীপ টিউিওদয়ল, পাম্প হাউস, ওয়াোর সাপ্ল্াই লাইন, মাটি ভরাে ও সীমানা প্রাচীদরর প্ল্াস্টাদরর কাজ সম্পন্ন 

হদয়দছ। ল্যাি র্ন্ত্রপাদি ও সরঞ্জাম সরিরাহ সম্পন্ন হদয়দছ এিং আসিািপি সরিরাদহর দনদমি কার্ থাদিে প্রিান করা হদয়দছ। 

১০। দসদলে, লালমদনরহাে/ কুদেগ্রাম এিং িদরোল ইনদস্টটিউে অি লাইভস্টক সাদয়ন্স এন্ড সেকদনালজী স্থাপন প্রকল্প: দসদলে ও 

লালমদনরহাে আইএলএসটি’র দনম থাণ কাজ চলমান আদছ। িদরোল আইএলএসটি’র ভূদম উন্নয়ন এিং একাদেদমক কাম প্রোসদনক ভিদনর 

পাইল কাদষ্টং এর কাজ চলমান রদয়দছ। 

১১। সমিল ভূদমদি িসিাসরি অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-সগাদষ্ঠর আর্ থ-সামাদজক ও জীিন মাদনান্নয়দনর লদক্ষয সমদিি প্রাদণসম্পি উন্নয়ন প্রকল্প: 

প্রদিদিিনািীন মাদস ৫৩০ জন সুফলদভাগী খামারীর মাদঝ ২,৬০০ টি সভো দিিরণ করা হদয়দছ। প্রদিদিিনািীন মাদস সভো পালন 
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প্যাদকদজর আওিায় ১,৩০০ জন সুফলদভাগীর মাদঝ অস্থায়ী গৃহ দনম থাণ উপকরণ দিিরদণর দনদমি উপদজলাসর্মদহ িরাদ্দ প্রিান করা হদয়দছ। 

এছাোও, সুফলদভাগী খামারীদির মাদঝ ৩৫ েন পশুখাদ্য দিিরণ করা হদয়দছ। 

১২। প্রাদণসম্পি অদিিপ্তদরর সক্ষমিা সজারিারকরণ প্রকল্প: প্রদিদিিনািীন মাদস ৩৮টি সজলা প্রাদণসম্পি িপ্তদর সকাল্ড রুম স্থাপন ও 

আসিািপি সরিরাদহর কার্ থক্রম সম্পন্ন রদয়দছ।   

১৩। হাওর অঞ্চদল সমদিি প্রাদণসম্পি উন্নয়ন প্রকল্প: দেদপইদস সভার দসদ্ধাদন্তর আদলাদক ১ম সংদোিদনর দনদমি আরদেদপদপ প্রস্তাি 

প্রোসদনক মন্ত্রণালদয় সপ্ররণ করা হদয়দছ। উপদজলা পর্ থাদয় মুরদগ পালন প্যাদকদজর আওিায় ১,২৫০ জন সুফলদভাগীদক প্রদেক্ষণ প্রিান করা 

হদয়দছ এিং ১,০৭৫ টি মুরদগর ঘর দিিরণ করা হদয়দছ। প্রদিদিিনািীন মাদস সভো পালন প্যাদকদজর আওিায় সমাে ২,৮৫০ টি সভো 

সুফলদভাগীদির মাদঝ দিিরণ করা হদয়দছ। 

১৪। প্রাদণপুদষ্টর উন্নয়দনর জর্ন্ উন্নি জাদির ঘাস চার্ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুদি হস্তান্তর প্রকল্পঃ প্রদিদিিনািীন মাদস ২০০ জন কদমউদনটি 

এক্সদেনেন এদজন্ট (দসইএ) এর প্রদেক্ষণ কার্ থক্রম সম্পন্ন হদয়দছ। 

 

(গ)   আগামী দুই মাশস সম্পারদিব্য গুরুত্বপূি শ কাশেি িারলকাঃ APA  কার্ থক্রম িাস্তিায়ন। 

(ঘ)    আগামী দুই মাশস েড় িকশমি দকান সমস্যা সংকশটি আেংকা কিা হশল িাি রেেিিঃ সংকশটি আেংকা দনই। 

 


