মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছক
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ

প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর

প্রবিহিদনািীন মাহসর নামঃ

সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং

আওিািীন অবিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা
প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ

০৩/১০/২০১৮ খ্রিঃ

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

অনুহমাবদি পদ
৯৪৫৩

পূরণকৃি পদ
৭৫৫৬

শূণ্যপদ
১৮৯৭

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

৪

৫

৬

৭

-

-

১০৮

০৭

১১৭৫

৬০৭

১৮৯৭

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ম (Strategic)পদ শূণ্য র্াকহল িার িাবলকাঃহজলা পর্ মাহয়র X টি এিং উপহজলা পর্ মাহয়র অিীি গুরুত্বপূণ ম পদ শূন্য X টি।
ক.৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ
প্রবিহিদনািীন মাহসর পহদান্নবি
নতুন বনহয়াগ প্রদান
মন্তব্য
কমমকিমা
কমমচারী
মমাট
কমমকিমা
কমমচারী
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)t
মন্ত্রী
প্রবি মন্ত্রী /উপমন্ত্রী
সবচি
মন্তব্য
মদহশ
বিহদহশ
মদহশ
বিহদহশ
মদহশ
বিহদহশ
ভ্রমণ/পবরদশমন
উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশমন
পাি মিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ

 মোপবরচালক, প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর এর ভ্রমণঃ মদহশ ০৩ বদন ।
খ. ২ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/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

অপরাহির সংখ্যা
পূি মিিী মাস

২

৩

খুন
িষ মণ
অবগ্নসংহর্াগ
এবসি বনহেপ
নারী বনর্ মািন
িাকাবি/রাোজাবন
অস্ত্র/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
বনষ্পবত্তকৃি
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 (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 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

৩২৯৯৮.০০

৩০০৯.১৩
(৯.১২%)

-

-

-

৩০/০৯/২০১৮ ইং
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(৫) উৎপাদন বিষয়ক (শুধুমাত্র সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়হক পূরণ করহি েহি)t
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

৯৮.৭০
৭৪.৩০
১৬৬৫.০০
-

৮.৪৯ লে মম. টন
৮.৬৭ লক্ষ সে. টন
১৪৬.৫২ মকাটি টি
-

২৪.১৫ লে মম. টন
৩৪.৪৮ লক্ষ সে. টন
৪৩৩.৫৩ 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)t
পূি মিিী মাস

প্রবিহিদনািীন মাস
চাবেদা
উৎপাদন
১

ঘ)

২

চাবেদা

উৎপাদন

৩

৪

বিদুযহির বসহেম লস (শিকরা োহর)t
সংস্থার 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)

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

ছ)

২

পূি মিিী মাহস

পূি মিিী িছহরর একই মাস

পূি মিিী মাস
চাবেদা

সরিরাে

৩

৪

৫

ঢাকা-চট্টগ্রাম মমহরা এলাকায় পাবন সরিরাে (োজার গ্যালন)t
প্রবিহিদনািীন মাস
পূি মিিী মাস
মমহট্টা
চাবেদা
সরিরাে
চাবেদা
সরিরাে
এলাকা
১

২

৩

৪

৫

ঢাকা
চট্টগ্রাম
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পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
সরিরাে
৬

পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
সরিরাে
৬

৭

(৬) প্রিান প্রিান মসক্টর কহপমাহরশন সমূহের লাভ/মলাকসানঃ
মারাত্মক মলাকসানী
প্রবিহিদনািীন মাহস রাষ্ট্রকৃি েহয়হছ
প্রবিষ্ঠান/ইউবনহটর নাম
এমন বমল/কারখানার নাম
১
-

অদূর ভবিষ্যহি ব্যিস্থপনা িা অন্য মকান িা গুরুির সমস্যার সৃবষ্ট েহি
পাহর এমন প্রবিষ্ঠাহনর নাম

২
-

৩
-

(৭) অবিট আপবত্তঃ
ক) অবিট আপবত্ত সংক্রান্ত িথ্যঃ মসহেম্বর/২০১৮ ইং।
(লে টাকা)
অবিট আপবত্ত
ব্রিসীহট
বনষ্পবত্ত
মজর (আপবত্ত) মন্তব্য
সংখ্যা টাকার পবরমাণ (লে টাকা) জিাহির সংখ্যা সংখ্যা টাকার পবরমান (লে টাকা) (লে টাকা)

মন্ত্রণালয়/সংস্থার
নাম
১

২

৩

৪

৫

৬

প্রাখ্িেম্পদ
অখ্িদপ্তর

০৫ টি

১২.৩৬

০৫ টি

-

-

৭

৮

-

-

-

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/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা)t
মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে মমাট
বিভাগীয় মামলা
১

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

২

পুবিভূি

প্রবিহিদনািীন
মাহস

সোট

১০ টি

-

১০ টি

পুবিভূি মামলা অবনস্পন্ন বিভাগীয়
বনষ্পবত্তর
মামলার সংখ্যা
সংখ্যা

৩

৪

৫

৬

৭

৮

-

-

-

-

-

১০ টি

৯)

মানি সম্পদ উন্নয়নঃ
ক) প্রবশেণঃ
অভযন্তরীন প্রবশেণঃ
ক্র:
নং
১.
২.
৩.

প্রবশেণ কমমসূচীর নাম

Planning for
Workshop.

Performance

প্রবশেহণর স্থান

উহদ্যাগী সংস্থা/ এহজন্সীর
নাম

(P4P),
,

,

,
GHSA & EPT-2 Animal Workshop BRAC-CDM,
Plan Development.
Savar

FAO

Continuing Professional Development
(CPD) training on AMR/AMU
(expansion) Training.
DD and DLOs of Dhaka and BAU, Mymensing
Mymensing Division for a Planning
meeting on Sonali Study.

FAO

৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

০৩ ( ) জন
২৮-৩০ আগষ্ট/২০১৮ ইং
২৮ (আটাইশ) জন
২৯-৩০ আগষ্ট/২০১৮ ইং
০৪ (চার) জন
০১/০৯/২০১৮ ইং
০১ (এক) জন
০৩-৩০ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং
২৮ (আটাইশ) জন
০৪-০৬ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং
১০ (দশ) জন
০৩-০৫ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং
০১ (এক) জন
০৯-২০ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং
০১ (এক) জন
১০-১৩ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং
০১ (এক) জন
১০-৩০ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং

৯.
১০.
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১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.
১৭.

Phibro 1st training on Poultry
intestinal
Health
in
Dhaka,
Bangladesh.
Continuing Professional Development
(CPD) training on AMR/AMU
(expansion) Training.
Food for Health Nutrition and Safe
Food.
Ecosystem based Approaches to
adaptation of Climate Change Effect
in Bangladesh..
DD and DLOs of Dhaka Sylhet
Division for a planning meeting on
Sonali Study.
Introductory UC2 Training Poultry
farm Efficiency.
Training on Procurement of Goods,
Works and Service.

Fasvm Hi-Tech
Seminar hall,
Dhaka.
The Oliver
Residents Dhaka.

ESA

০৪ (চার) জন
১০-১১ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং

FAO

১১ (এগার) জন
১১-১৩ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং
০১ (এক) জন
১২/০৯/২০১৮ ইং
০২ (দুই) জন
১৩ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং

BCAS and 11D, UK

BCAS

AUS, Campus,
Sylhet

FAO

০৮ (আট) জন
১৩ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং

BRAC-CDM,
Savar
Engineering Staff
College, Gazaria
Munshigong

FAO

২৪ (চবিশ) জন
১৪-১৮ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং
০৫ (পাঁচ) জন
১৫/০৯/২০১৮ ইং

IMED

১৮.
)

)

১৯.
২০.
২১.
২২.
২৩.

-

DD and DLOs of Dhaka and DD Office,
Chittagong Division for a Planning Chittagong
meeting on Sonali Study.
CDAIS National Policy Dialogue on BICC, Dhaka
19 September, 2018
National Workshop on Strengthening
food safety government in Poultry
sector.

০২ (দুই) জন
১৬-২০ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং
৪০ (চবিশ) জন
১৭-১৯ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং
০২ (দুই) জন
১৮/০৯/২০১৮ ইং

FAO

১২ (বার) জন
১৮/০৯/২০১৮ ইং

DLS, Dhaka

০১ (এক) জন
১৯/০৯/২০১৮ ইং
০৬ (ছয়) জন
১৯/০৯/২০১৮ ইং

মমাট=

২০০ (দুইশি) জন

বিহদবশক প্রবশেণঃ
ক্র:
প্রবশেণ কমমসূচীর নাম
নং

প্রবশেহণর স্থান

উহদ্যাগী সংস্থা/ এহজন্সীর নাম

১

Switzerland

Switzerland

China

China

০৩ (খ্িন) জন
০৪-১৮ সেপ্টেম্বর/২০১৮ ইং

Belgium

OIE

০১ (এক) জন
- ৭
/2018

China

China

2.

৪

Attend the 9th International
Conference on Emerging Infectious
Diseases as a plenary Speaker.
Training Workshop for application of
Molecular Biological Technique in
Animal Surveillance and diagnostics.
Stakeholder Forum and Global
Conference on Partnering and
Investing fore paste des petites
ruminants (PPR) free World.
Animal disease prevention and
control strategies.

মমাট=

(খ)
(গ)

মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস মকান ইন্-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ
৯ ‘ক’ মি িণ মনা রহয়হছ।
প্রবশেণ কমমসূচীহি কমমকিমা/কমমচারীহদর অংশ গ্রেণ িা মহনানয়হনর মেহত্র িড় রকহমর মকান সমস্যা
র্াকহল িার িণ মনা: নাই।
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মন্ত্রণালয় এিং আওিািীন সংস্থা
সমূে মর্হক অংশ গ্রেণকারীর
সংখ্যা ও িাবরখ
০১ (এক) জন
২৭-২৮
/2018

০১ (এক) জন
১২-১৮
/2018
০৬ (ছয়) জন

(ঘ)
(ঙ)
১০।
(ক)
(খ)

মন্ত্রণালহয় অন দ্যা জি মরবনং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বকনা, না র্াকহল অন্ দ্যা জি মরবনং আহয়াজন
করহি িড় রকহমর মকান অসুবিিা আহছ বকনাঃ প্রহর্াজয নয়।
প্রবিহিদনািীন মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কমমকিমার সংখ্যাঃ ০৬ জন।
উহিখহর্াগ্য কার্ মািলী /সমস্যা সংকটঃ
প্রবিহিদন মাহস নতুন আইন, বিবি ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকাঃ প্রবিহিদন মাহস মকান আইন বিবি প্রণয়ন েয়বন।

প্রবিহিদনািীন মাহস গুরুত্বপূণ ম / উহিখহর্াগ্য কমমকান্ডঃ –
29
/2018Ô
Õ
Rabies: Share the message. Save a life.

,

অবিদপ্তহরর বনয়বমি কার্ মক্রহমর অংশ বেহসহি বনহনাক্ত কার্ মািলী সম্পাদন করা েহয়হছঃ
 অবিদপ্তরািীন মিইরী ও মবেহষর খামাহর ৯৭ োজার ২ শি ৮১ বলটার দুি, ৬০ টি গাভীর বাচ্চা, ১২ টি েখ্িপ্টের বাচ্চা, ছাগল খাোপ্টর ৬৭ টি
ছাগীর বাচ্চা উৎপাখ্দি িপ্টয়প্টছ এবং ৬২ টি পাঁঠা বিিরণ করা েহয়হছ।
 অবিদপ্তরািীন োঁস-মুরবগ খামাহর ৬ লক্ষ ৪০ োজার ৩ শি ৬১ টি বিম, ২ লে ৭৩ িাজার ৮ শি ৫৯ টি োঁস-মুরবগর িাচ্চা উৎপাবদি
েহয়হছ।
 অখ্িদপ্তপ্টরর খ্বভাগীয় কার্ যক্রপ্টের আওিায় সপাখ্ি টিকা প্রদানকারী কেী ২ িাজার ৫ শি ২ জন, িাঁে-মুরখ্গ পালপ্টন ১ িাজার ৩ শি ৪৫
জন, গাভী পালপ্টন ৯৫ জন, ছাগল পালপ্টন ৫ শি ২০ জন, সভড়া পালপ্টন ১ শি ৯ জন, খাদ্য খ্বপ্টক্রিা খ্িপ্টেপ্টব ৪৫ জন কৃেকপ্টক প্রখ্শক্ষি
প্রদান করা িপ্টয়প্টছ।
অবিদপ্তহরর প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবিষ্ঠান েহি ১ মকাটি ৩১ লক্ষ ৬৮ িাজার ৮ শি ৪৪ মিাজ গিাবদপশু ও োঁস-মুরবগর টিকা উৎপাবদি
েহয়হছ।
 সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস ৮১ লে ৬৫ িাজার ৯ শি ৫১ টি োঁস-মুরবগ এিং ৮ লে ৩৩ িাজার ৩ শি ৫৬ টি
গিাবদপশু বচবকৎসা প্রদান করা েহয়হছ।
 আহলাচয মাহস ১ সকাটি

৯৬ লক্ষ ২৬ িাজার ৪০০ টি িাঁে-মুরখ্গ এবং ১২ লক্ষ ৬ শি ২১ টি গবাখ্দপশু টিকা প্রদান করা িপ্টয়প্টছ।

প্রজনন কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস ৩ লক্ষ ৩১ িাজার ৭ শি ৭০ স াজ খ্িোখ্য়ি ও ৬৭ িাজার ৯ শি ৮৫ স াজ িরল
েব যপ্টোট=৩ লক্ষ ৯৯ িাজার ৭ শি ৫৫ স াজ খ্েপ্টেন উৎপাখ্দি িপ্টয়প্টছ।

 কৃবত্রম

কার্ যক্রপ্টের আওিায় ২ লক্ষ ৬৪ িাজার ৯ শি ৫০ স াজ খ্িোখ্য়ি ও ৫৭ িাজার ৭ শি ৮৫ স াজ িরল েব যপ্টোট=৩ লক্ষ ২২
িাজার ৭ শি ৩৫ স াজ খ্েপ্টেন দ্বারা কৃখ্িে প্রজনন কার্ যক্রে েম্পন্ন িপ্টয়প্টছ।

 েম্প্রোরি

খ্িোখ্য়ি খ্েপ্টেন দ্বারা ৭৯ িাজার ৫ শি ৫২ টি এবং িরল খ্েপ্টেন দ্বারা ২২ িাজার ৬ শি ৭৯ টি েব যপ্টোট= ১ লক্ষ ২ িাজার ২ শি
৩১ টি েংকর জাপ্টির বাচ্চা উৎপাদন িপ্টয়প্টছ।

 িন্মপ্টে

 আপ্টলাচয োপ্টে ২২২ টি ছাগীর প্রাকৃখ্িক প্রজনন েম্পন্ন িপ্টয়প্টছ।

প্রাখ্িেম্পদ অখ্িদপ্তর ক্যক বা্তববায়নািীন 09 টি উন্নয়ন প্রকল্পেমূপ্টির আপ্টলাচয োপ্টে উহিখহর্াগ্য কার্ মক্রমঃ
1। েোজ খ্ভখ্িক ও বাখ্িখ্জযক খাোপ্টর সদশী সভড়া উন্নয়ন ও েংরক্ষি প্রকল্প (কপ্টম্পাপ্টনন্ট-খ্ব) (২য় পর্ যায়)ঃিঃ বিযোপ্টন খাোপ্টরর কার্ যক্রে
চলপ্টছ।
২। বঝনাইদে সরকাবর মভহটবরনাবর কহলজ স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্ মায়)t পশুপাখ্খ, খাদ্য ও অন্যান্য োলাোল েরবরাি- আংখ্শক োলাোল
েরবরাি গ্রিি করা িপ্টয়প্টছ, সেশনারী োলাোল েংগ্রি, প্রশােখ্নক ও একাপ্ট খ্েক ভবন খ্রেপ্ট খ্লং ও েংস্কার -এর কার্ যাপ্টদশ প্রদান করা
িপ্টয়প্টছ। অখ্ টখ্রয়াে, রা্তবা, সেন, এপ্টপ্রান -এর খ্নেযাি কাজ চলোন।
৩। ব্রীি আপহগ্রহিশন থ্রু প্রহজনী মটষ্ট প্রকল্প (৩য় পর্ মায়) সাভার, ঢাকাঃ কযাখ্িপ্ট ট বুপ্টলর েংখ্যা-২ টি, োঠ পর্ যাপ্টয় উৎপাখ্দি বুপ্টলর প্রপ্টজনীর
েংখ্যা-২৭১ টি।
৪। ইনবষ্টটিউট অি লাইভষ্টক সাহয়ন্স এন্ড মটকহনালবজ স্থাপন প্রকল্প (আইএলএসটি)t আইএলএসটি, গাইিান্ধা- একাপ্ট খ্েক এবং
এ খ্েখ্নপ্টেটিভ খ্বখ্ডং ি্তবান্তর প্রখ্ক্রয়ািীন। কযাপ্টেপ্টটখ্রয়া, ছাি ও ছািী সিাপ্টেল, বাউিাখ্র ওয়াল- রং এর কাজ সশে পর্ যাপ্টয় ভূখ্ে উন্নয়প্টনর
োটি ভরাট এর কাজ সশে পর্ যাপ্টয় আপ্টছ। আইএলএেটি, নাখ্েরনগর, খ্ব-বাখ্ড়য়া- একাপ্ট খ্েক এবং এ খ্েখ্নপ্টেটিভ খ্বখ্ডং, সভপ্টটখ্রনাখ্র
িােপািাল ও ায়াগনখ্েক ল্যাব, অখ্ টখ্রয়াে, কযাপ্টেটাখ্রয়া, খ্শক্ষক রখ্েটখ্র, ৪র্ য সেিীর কেযচারীপ্টদর রখ্েটখ্র, োেয খ্বখ্ডং, খ্প্রখ্িপাল
সকায়াট যার, ছাি ও ছািী সিাপ্টেল, ভূখ্ে উন্নয়ন, খ্ প-টিউবওপ্টয়ল ও পাখ্নর লাইন-এর কাজ ি্তবান্তর প্রখ্ক্রয়ািীন, খ্বদুযৎ েরবরাি ও োব-সেশন
খ্নেযাপ্টির কার্ যক্রে চলোন। আইএলএসটি, মনত্রহকাণা- একাপ্ট খ্েক এবং এ খ্েখ্নপ্টেটিভ খ্বখ্ডং, ছাি সিাপ্টেল এর কাজ সশে পর্ যপ্টয়।
সভপ্টটখ্রনাখ্র িােপািাল ও ায়াগনখ্েক ল্যাব, অখ্ টখ্রয়াে, কযাপ্টেটাখ্রয়া, ৪র্ য সেিীর কেযচারীপ্টদর রখ্েটখ্র, োেয খ্বখ্ডং, খ্প্রখ্িপাল
সকায়াট যার পুনিঃ দরপপ্টির কাজ চলোন। ছািী সিাপ্টেপ্টলর রং-এর কাজ প্রখ্ক্রয়ািীন। আইএলএসটি, মগাপালগি- একাপ্ট খ্েক এবং
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এ খ্েখ্নপ্টেটিভ খ্বখ্ডং, ছাি ও ছািী সিাপ্টেল এর প্লাোপ্টরর কাজ সশে পর্ যাপ্টয়। সভপ্টটখ্রনাখ্র িােপািাল ও ায়াগনখ্েক ল্যাব, অখ্ টখ্রয়াে,
কযাপ্টেটাখ্রয়া, খ্শক্ষক রখ্েটখ্র, ৪র্ য সেিীর কেযচারীপ্টদর রখ্েটখ্র এর পুন:সটিাপ্টরর জন্য অনুেখ্ি পাওয়া খ্গপ্টয়প্টছ এবং সটিাপ্টরর কাজ
প্রখ্ক্রয়ািীন। আইএলএসটি, ডুমুবরয়া, খুলনা- একাপ্ট খ্েক এবং এ খ্েখ্নপ্টেটিভ খ্বখ্ডং, ছাি-ছািী সিাপ্টেল খ্নেযাি এর খ্প্র-কাে পাইল
োইখ্ভং এর কাজ প্রখ্ক্রয়ািীন। োটি ভড়াপ্টটর কাজ ি্তবান্তর প্রখ্ক্রয়ািীন।
৫। দবেণ-পবিমাঞ্চালীয় প্রাবণসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পঃ -বাে ভবন ও অখ্েে খ্নেযাপ্টির কাজ চলোন।
৬। কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুবক্ত িািিায়ন প্রকল্প (৩য় পর্ মায়)t ৯০ জন এ. আই সটকখ্নখ্শয়ান (সেচ্ছাপ্টেবী)
প্রখ্শক্ষি প্রদান করা িপ্টয়প্টছ, ২০ টি- ইউখ্নয়ন এ.আই সে খ্নেযাি েম্পন্ন িপ্টয়প্টছ। এ.আই ল্যাব কাে বুল সেশন এবং খ্েখ্নল্যাব খ্নেযাপ্টির
কার্ যক্রে চলোন।
৭। ন্যাশনাল এবগ্রকালচারাল মটকহনালবজ মপ্রাগ্রাম-মিজ II প্রকল্প (এনএটিখ্প-২)t খ্ এলএে অখ্েোর ও ষ্টাে প্রখ্শক্ষি (অভযন্তখ্রি) ১ ব্যাচ
েম্পন্ন িপ্টয়প্টছ। ৪৭৭৪ টি- প্রযুখ্ি প্রদশযনী, ২১১০ টি-ঘাে চাে প্রদশযনী প্লট স্থাপন ও ৪৬৬২ টি- োঠ খ্দবপ্টের আপ্টয়াজন করা িপ্টয়প্টছ।
কখ্ম্পউটার, খ্প্রন্টার, ইউখ্পএে, োখ্িখ্েখ্ য়া (স্ক্রীনেি), কযাপ্টেরা, খ্পপ্টকা প্রপ্টজক্টর ক্রপ্টয়র দরপি পুন:আিবান করা িপ্টয়প্টছ।
৮। প্রাবণসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাবণজাি খাহদ্যর মানবনয়ন্ত্রণ গহিষণাগার স্থাপন প্রকল্পঃ ৬ িলা ল্যাি কাম কনিাহরন্স ভিন বনমমাণ, ৪
িলা িরহমটবর ভিন বনমমাণ, ইটিবপসে অন্যান্য অিকাঠাহমাগি কাজ সিগুহলা প্যাহকহজর বনমমাণ কাজ দ্রুি গবিহি এবগহয় চলহছ। র্ন্ত্রপাবি
ক্রহয়র জন্য দরপত্র আেিান করা েহয়হছ। জািীয় ও আন্তজমাবিক ল্যাি বিহশষজ্ঞ বনহয়াহগর জন্য বিজ্ঞবপ্ত প্রকাশ করা েহয়হছ।
৯।
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।
(গ) আগামী দুই মাহস সম্পাবদিব্য গুরুত্বপূণ ম কাহজর িাবলকাঃ
১। এবপএ চ্যবক্ত সম্পাদন।
(ঘ) আগামী দুই মাহস িড় রকহমর মকান সমস্যা সংকহটর আশংকা করা েহল িার বিিরণঃ সংকহটর আশংকা মনই।
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