1

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

প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর

আওিািীন অবিদপ্তর/ সংস্থার সংখ্যা

মম/২০২২ বরঃ।

প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ 0২/0৬/২০২2 বরষ্টাব্দ

(১)
প্রশাসবনক*
ক.১ কমমকিমা/কমমচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজট):
মন্ত্রণালয়
অবিদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত অবিস (হমাট
সংখ্যা)
ক.২ শূন্য পহদর বিন্যাসঃ
যুগ্ম সবচি/িদুি ম পদ
মজলা কমমকিমার পদ
(বি.এল.ও. ও সমমান)

অনুহমাবদি পদ
13052

পূরণকৃি পদ
7৯২৮

অন্যান্য ১ম মেণীর
পদ

২য় মেণীর
পদ

শূন্যপদ
5১২৪

৩য় মেণীর
পদ

৪র্ ম মেণীর
পদ

মমাট

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

-

ক্যাডার
নন- ক্যাডার
ম াট =

814
131
945

74

3২৭৯

826

৫১২৪

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ম (Strategic) পদ শূন্য র্াকহল িার িাবলকাঃ মজলা পর্ মাহয় ০৮ টি ও উপহজলা পর্ মাহয়র 253 টি অিীি গুরুত্বপূণ ম
পদ শূন্য আহছ।
ক.৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ
প্রবিহিদনািীন মাহসর পহদান্নবি
কমমকিমা
কমমচারী
মমাট
-

কমমকিমা
-

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কমমচারী
-

মন্তব্য
মমাট
-

-

ক.৫ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনাঃ পহদান্নবি না েওয়ায় উপহজলা পর্ মাহয়র পদগুহলা শূন্য রহয়হছ।
খ.১ ভ্রমন/পবরদশমন (হদহশ-বিহদহশ):
মন্ত্রী
প্রবি মন্ত্রী /উপমন্ত্রী
সবচি
মন্তব্য
মদহশ
বিহদহশ
মদহশ
বিহদহশ
মদহশ
বিহদহশ
ভ্রমণ/পবরদশমন
উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশমন
পাি মিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ

• মহাপরিচালক, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তি এি ভ্রমিঃ দদশে-০০ দিন, দিদিদে-০০ দিন
খ.২ উপশিাক্ত ভ্রমশিি পি ভ্রমি বৃত্তান্ত/পরিদেশন প্ররিশেদন দারখশলি সংখ্াঃ ০০টি।
* মকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন নাই।
(২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধুমাত্র স্বরাষ্ট মন্ত্রণালহয়র জন্য)
(ক) 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
বনষ্পবিকৃি
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 (হকাটি টাকায়)
খ) রাজস্ব আদাহয়র পবরমান (হকাটি টাকায়)
৬। মমাট অন্তমিিীকমালীন ঋণ (হকাটি 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 (বভবি
১৯৮৫-৮৬-১০০)
ক) িাহরা মাহসর গড় বভবিক
খ) পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবিক
(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

৮৫৫০৪.00

৬৬৪২৮.১১
(৭৭.৬৯%)

-

-

-

২৯/০৫/২০২২
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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

১২৮.৪৭ লক্ষ দম. টন
৮৫.২৩ লক্ষ দম. টন
২২৬৬.৪৪ দকাটি (টি)
-

৬.৬৭ লক্ষ দম. টন
৬.২২ লক্ষ দম. টন
১৬২.০৮ দকাটি (টি)
-

১২৪.৪৮ লক্ষ দম. টন
৮৯.৯৫ লক্ষ দম. টন
২২০৫.১৫ দকাটি (টি)
-

-

িান
গম
পাট
আলু
বপয়াজ
িস্ত্র
পাটজাি দ্রব্য
সার (ইউবরয়া)
লিণ
মৎস্য
দুি *( লে মম. টন)
মাংস *( লে মম. টন)
বিম *(হকাটি 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 (হমগাওয়াট):
পূি মিিী মাস

প্রবিহিদনািীন মাস
চাবেদা
উৎপাদন
১

ঘ)

২

চাবেদা

উৎপাদন

৩

৪

বিদুযহির বসহেম লস (শিকরা োহর):
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 (হমঃ টন):
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):
প্রবিহিদনািীন মাস
পূি মিিী মাস
মমহট্টা
চাবেদা
সরিরাে
চাবেদা
সরিরাে
এলাকা
১

২

৩

৪

৫

ঢাকা
চট্টগ্রাম
4

পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
সরিরাে
৬

পূি মিিী িছহরর একই মাস
চাবেদা
সরিরাে
৬

৭

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

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

২
-

৩
-

(৭) অবিট আপবিঃ
ক) অবিট আপবি সংক্রান্ত িথ্যঃ ম /২০২২ বরঃ।
মন্ত্রণালয়/
অবিট আপবি
সংস্থার
সংখ্যা
টাকার পবরমাণ
নাম
(লে টাকা)
১

২

৩

প্রাবণসম্পদ
অবিদপ্তর

প্রতিবেদনাধীন াবে
= ০০
চলতি অর্ থেছবর =
১৩৮ টি

প্রতিবেদনাধীন াবে
= ০০
চলতি অর্ থেছবর =
১০২৬৫.১১

ব্রিসীট
জিাহির সংখ্যা

সংখ্যা

৪

৫

বনষ্পবি
টাকার পবরমান
(লে টাকা)
৬

প্রতিবেদনাধীন াবে প্রতিবেদনাধীন াবে
= ১৫
= ০০ টি
চলতি অর্ থেছবর = চলতি অর্ থেছবর =
1৬৮ টি
৮৬ টি

প্রতিবেদনাধীন াবে=
০০
চলতি অর্ থেছবর =
৯৩৮৭.৫০

মজর
আপবির
সংখ্যা

মন্তব্য

৭

৮

৫২ টি

-

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):
মন্ত্রিালয়/অরিদপ্তি/ সংস্থাসমূশহ দমাট
রেভাগীয় মামলা

১

প্ররিশেদনািীন
মাশসি পূে শ পর্ শন্ত
অরনস্পন্ন রেভাগীয়
মামলাি সংখ্া

২

পুরিভূি
০৫ টি

প্ররিশেদনািীন মাশস
-

দমাট
০৫ টি

প্ররিশেদনািীন মাশসি মামলা রনষ্পরত্তি সংখ্া
চাকুিীচ্যুরি/
অন্যান্য দমাট
েিখাস্ত
অব্যাহরি
দন্ড

প্ররিশেদনািীন
মাস পর্ শন্ত
মামলা
রনষ্পরত্তি
সংখ্া

দমাট
অরনস্পন্ন
রেভাগীয়
মামলাি
সংখ্া

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

০৩ টি

-

-

-

-

০০

০৩ টি

৯)

মানি সম্পদ উন্নয়নঃ
ক) প্রবশেণঃ
অভযন্তরীন প্রবশেণঃ
ক্র.
নং
১.

২

৩

প্রাদণিম্পি িংদিষ্ট আইন, দিদি ও িাস্তিায়ন বকৌেল

৪

Training on Management of Mastitis
Reproductive and Metabolic Diseases
for Veterinarian
Orientation on One Health Approach

৫
৬

৭

উশযাগী সংস্থা/
এশেন্সীি নাম

দিদিএি লাইভষ্টক
একাদেদি, িাভার, ঢাকা

ব্ল্যাক বিঙ্গল ছাগল উন্নয়ন
ও িম্প্রিারণ প্রকল্প,
দেএলএি

১০০ জন
৯-১১ বি, ২০২২

প্রাদণিম্পি অদিিপ্তর এর
িদেলন কক্ষ

Fleming fund
Country Grant of
Bangldesh

১১ জন
১২ বি, ২০২২

দিদিএি লাইভষ্টক
একাদেদি, িাভার, ঢাকা
দিদিএি লাইভষ্টক
একাদেদি, িাভার, ঢাকা

দিদিএি লাইভষ্টক
একাদেদি, িাভার, ঢাকা
এলদেদেদি, দেএলএি

৬০ জন
১৭-১৯ বি, ২০২২
৩০ জন
১৭-১৯ বি, ২০২২

ওয়ান বেলথ বিদেটাদরদয়ট,
িোখালী

এলদেদেদি, দেএলএি

BRAC Learning
center, Gulshan

এনএটিদি-২, দেএলএি

১০ জন
১৯ বি, ২০২২
৩০ জন
২১-২৬ বি, ২০২২

দিদিএি লাইভষ্টক
একাদেদি, িাভার, ঢাকা

এনএটিদি-২, দেএলএি

প্ররেক্ষি/ কমশোলা/ দসরমনাি ও সভাি রেশিানাম
Training on Goat Rearing, Housing and
Farm Management, Breeding, data
base software development and
maintenance
Active AMR Surveillance in Animal
Health Sector

Training of DLS Officers on ICT and
use of ICT for technology
dissemination, monitoring and
evaluation
Community mobilization, group
development, savings and credit
management (TOT) Training

মন্ত্রিালয় এেং আওিািীন
সংস্থাসমূহ দেশক
অংেগ্রহিকািীি সংখ্া ও
িারিখ

প্ররেক্ষি,কমশোলাি
স্থান/মাধ্যম
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৩০ জন
২১-২৩ বি, ২০২

৮

Refresher Training for DLS Officers

৯

Specialized Training on Different Food
Safety Hazard Identification in
Country
Training on Standardized Methods for
Antimicrobial Sensitivity Testing and
Antimicrobial Resistance in food and
Animals in Bangladesh
Community mobilization, group
development, savings and credit
management (TOT) Training
প্রাদণিম্পি অদিিপ্তদরর রাজস্ব িাদজদটর আওতায় িক্ষতা উন্নয়ন
দিষয়ক দরদেোি স বেদনং
Orientation on One Health Approach

১০

১১

১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

১৮

১৯
২০
২১
২২

প্রাদণিম্পি অদিিপ্তদরর রাজস্ব িাদজদটর আওতায় িক্ষতা উন্নয়ন
দিষয়ক দরদেোি স প্রদেক্ষণ
কৃদিি প্রজনন দরদেোি স প্রদেক্ষণ বকাি স
Training of Trainers (TOT) Climate
Change Project Development
Training of DLS Officers on ICT and
use of ICT for technology
dissemination, monitoring and
evaluation
Training on Management of Mastitis,
Reproductive and Metabolic Diseases
for Veterinarian
Training on Risk Informed
Development Planning in Bangladesh
DLS officers Training on Laboratory
Management
প্রাদণিম্পি অদিিপ্তদরর রাজস্ব িাদজদটর আওতায় অদিি
ব্যিস্থািনা দিষয়ক দরদেোি স প্রদেক্ষণ
প্রাদণিম্পি অদিিপ্তদরর রাজস্ব িাদজদটর আওতায় অদিি
ব্যিস্থািনা দিষয়ক দরদেোি স প্রদেক্ষণ

িােরুি বিন্টার িাভার,
ঢাকা।
দকউি ল্যাি, িাভার, ঢাকা।

এনএটিদি-২, দেএলএি

CDIL, Dhaka

FAO-ECTAD

০১ জন
২২-২৫ বি, ২০২২

দিদিএি লাইভষ্টক
একাদেদি, িাভার, ঢাকা

এনএটিদি-২, দেএলএি

১৬ জন
২৪-২৬ বি, ২০২২

অদিিপ্তদরর ভিন-১ এর
িদেলন কক্ষ
ওয়ান বেলথ বিদেটাদরদয়ট,
িোখালী
অদিিপ্তদরর ভিন-১ এর
িদেলন কক্ষ
এআই টিটিদি, িাভার, ঢাকা

প্রাদণিম্পি অদিিপ্তর

BRAC CDM,
Rajendrapur

এনএটিদি-২, দেএলএি

এলদেদেদি, দেএলএি
প্রাদণিম্পি অদিিপ্তর
কৃদিি প্রজনন কার্ সেি
িম্প্রিারণ, দেএলএি
ICICF Project

BRAC Learning
center, Gulshan

এনএটিদি-২, দেএলএি

দজটিআই, িাকৃদি, িয়িনদিংে

এলদেদেদি, দেএলএি

িদরকল্পনা একাদেিী, নীলদক্ষত,
ঢাকা

িদরকল্পনা কদিেন

দিভাসু, চেগাি

এনএটিদি-২, দেএলএি

অদিিপ্তদরর ভিন-১ এর
িদেলন কক্ষ
অদিিপ্তদরর ভিন-১ এর
িদেলন কক্ষ

প্রাদণিম্পি অদিিপ্তর

বিাট অভযন্তরীণ প্রদেক্ষণ = ২৪ টি

প্রাদণিম্পি অদিিপ্তর

অংেগ্রেণকারীর িংখ্যা=

৩০ জন
২১-২৩ বি, ২০২২
২০ জন
২১-২৫ বি, ২০২২

২৭ জন
২৫/০৫/২০২২
১০ জন
২৫ বি, ২০২২
২৫ জন
২৬/০৫/২০২২
৭৫ জন
২৬-৩০ বি, ২০২২
০১ জন
২৭ বি েদত ০২ জুন, ২০২২
০৭ জন
২৮/৫/২০২২-০২/৬/২২

২৭ জন
২৮-৩০ বি, ২০২২
০২ জন
২৯ বি েদত ১ জুন, ২০২২
২০ জন
২৯ বি, েদত ২ জুন, ২০২২
২৪ জন
২৯ বি, ২০২২
২৫ জন
৩০ বি, ২০২২

৫৮১ জন

কিসোলা :
১

২

৩

৪

৫

৬

Antimicrobial Resistance (AMR)
Related Research Findings
Dissemination Workshop
DLS Officers and Staffs for attending
workshop of validation of Lumpy Skin
Disease (LSD) vaccination strategy and
Project closing
Antimicrobial Resistance (AMR)
Related Research Findings
Dissemination Workshop
DLS Officers and Staffs for attending
workshop of validation of Lumpy Skin
Disease (LSD) vaccination strategy and
Project closing
Antimicrobial Resistance(AMR)
Related Research Findings
Dissemination Workshop
Antimicrobial Resistance(AMR)
Related Research Findings
Dissemination Workshop

দিভাগীয় প্রাদণিম্পি িপ্তর,
রংপুর, রাজোেী

দিএলআরআই, িাভার

১০৫ জন
০৮ বি, ২০২২ইং

অদিিপ্তদরর ভিন-১ এর
িদেলন কক্ষ

FAO-ECTAD

২৭ জন
১২ বি, ২০২২

দিভাগীয় প্রাদণিম্পি িপ্তর,
রংপুর, রাজোেী

দিএলআরআই, িাভার

১০৫ জন
০৮ বি, ২০২২ইং

অদিিপ্তদরর ভিন-১ এর
িদেলন কক্ষ

FAO-ECTAD

২৭ জন
১২ বি, ২০২২

দিভাগীয় প্রাদণিম্পি িপ্তর,
িয়িনদিংে।

দিএলআরআই, িাভার

৭০ জন
১৫ বি, ২০২২ইং

দিভাগীয় প্রাদণিম্পি িপ্তর,
দিদলট

দিএলআরআই, িাভার

৪৭ জন
২২ বি, ২০২২ইং
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৭

Stakeholder Mapping Workshop

িন ভিন, আগারগাঁও, ঢাকা

িন ভিন, আগারগাঁও, ঢাকা

৮

Antimicrobial Resistance(AMR)
Related Research Findings
Dissemination Workshop
Antimicrobial Resistance(AMR)
Related Research Findings
Dissemination Workshop
Workshop on One Health AMR

দিভাগীয় প্রাদণিম্পি িপ্তর,
খুলনা।

দিএলআরআই, িাভার

দিভাগীয় প্রাদণিম্পি িপ্তর,
িদরোল

দিএলআরআই, িাভার

Hotel Westin,
Dhaka

ওয়ান বেলথ
বিদেটাদরদয়ট, িোখালী

৩ জন
৩০ বি েদত ১ বজুন, ২০২২

অংেগ্রেণকারীর িংখ্যা=

৫৯৭ জন

৯

১০

বিাট কিসোলা= ১০ টি

০৩ জন
২৫ বি, ২০২২ ইং
১০৫ জন
২৮ বি, ২০২২ইং
১০৫ জন
২৮ বি, ২০২২ইং

বিহদবশক প্রবশেণঃ

ক্র.
নং
১

প্রবশেণ কমমসূচীর নাম
Enhancing of Poultry and Dairy
Production, Distribution and
Management
Study Visit on Goat Research and
Development

২

মন্ত্রণালয় এিং
আওিািীন সংস্থা সমূে
মর্হক অংশ গ্রেণকারীর
সংখ্যা ও িাবরখ

প্রবশেহণর স্থান

উহদ্যাগী সংস্থা/
এহজন্সীর নাম

Kolkata, West
Bengal, India

Revenue Budget
DLS, Dhaka

০৪ জন
০৬-১০ বি, ২০২২ ইং

Thailand

Black Bengal goat
development
project, DLS

০৫ জন
১৩-১৯ বি, ২০২২ ইং

বিাট বিদিদেক প্রদেক্ষণ = ০২ টি

অংেগ্রেণকারীর িংখ্যা=

০৯ জন

মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস মকান ইন্-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ
(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 অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর মেহত্র িড় রকহমর মকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনা: নাই।
(ঘ)
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।
(ঙ)
প্রবিহিদনািীন মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কমমকিমার সংখ্যাঃ 0২ জন।
১০।

উহেখহর্াগ্য 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/উহেখহর্াগ্য কমমকান্ডঃ –

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

অবিদপ্তরািীন মিইরী ও মবেহষর খামাহর ৯৮ োজার 0৭ শি ৫০ বলটার দুি, ৪৯ টি গাভীর িাচ্চা, 0৪ টি মবেহষর িাচ্চা, ছাগল খামাহর
১৪০ টি ছাগীর িাচ্চা উৎপাবদি েহয়হছ এিং ৫০ টি পাঁঠা বিিরণ করা েহয়হছ।

•

অরিদপ্তশিি রেভাগীয় কার্ শক্রশমি আওিায় দদেী হাঁস-মুিরগ পালশন ০১ োজার ০৫ েত ৮১ েন, ব্রয়লাি পালন রেষশয় ০২ েি ৯১ েন,
দলয়াি পালন রেষশয় ০৩ েি ৫৩ েন, গাভী পালশন ০৫ হাোি ০৬ েত ৯০ েন, ছাগল ও দভড়া পালশন ০২ োজার ০৩ েি ৭৬ েন,
মাংস প্ররক্রয়াোিকিশি ০১ হাোি ০৫ েি ৫৬ েন, গোরদপশু হৃষ্টপুষ্টকিশি ০৫ হাোি ০৬ েি ৭৭ েন, টিকা প্রদান কার্ শক্রম রেষশয়
০৪ েি ০৬ েন এেং ঘাস উৎপাদন রেষশয় ০১ েি ৩৬ েন খামািীশক প্ররেক্ষি প্রদান কিা হশয়শছ।

•

অবিদপ্তহরর প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবিষ্ঠান েহি 0২ মকাটি ২২ লে ৬১ োজার ০১ শি ৯১ মিাজ গিাবদপশু ও োঁস-মুরবগর টিকা
উৎপাবদি েহয়হছ এিং মাঠ পর্ মাহয় 02 মকাটি ৪৩ লে ৯৫ োজার 0৫ শি মপাবি এিং ২০ লে ৭১ োজার ৯৩ টি গিাবদপশুর টিকা
প্রদান করা েহয়হছ।

•

সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস ৮৫ লে ২৫ োজার 0৯ শি ৭১ টি মপাবি, ০৯ লে ৬৩ োজার 0৩ শি ৪০ টি
গিাবদপশু এিং ০৪ োজার ০৭ শি ২০ টি মপাষা প্রাণীর বচবকৎসা প্রদান করা েহয়হছ।

•

কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস 0২ লে ৮৮ োজার ০১ শি ১০ মিাজ বেমাবয়ি ও 4৪ োজার ০৫ শি ৭০ মিাজ
িরল সি মহমাট = 0৩ লে ৩২ োজার ০৬ শি ৮০ মিাজ বসহমন উৎপাবদি েহয়হছ।
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•

সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় 03 লে ১৫ োজার ০৩ শি ৪৭ মিাজ বেমাবয়ি ও ৩৬ োজার 0৬ শি ০৯ মিাজ িরল সি মহমাট = 0৩
লে ৫১ োজার 0৯ শি ৫৬ মিাজ বসহমন বারা গাভী/িকনার কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রম সম্পন্ন েহয়হছ।

•

একই সময় বেমাবয়ি বসহমন বারা 01 লে ৪৯ োজার 0৭ শি ২১ টি এিং িরল বসহমন বারা 1৫ োজার 0৪ শি ৩২ টি সি মহমাট = 01
লে ৬৫ োজার ০১ শি ৫৩ টি সংকর জাহির িাছুর উৎপাদন েহয়হছ।

•

আহলাচয মাহস ১৯০ টি ছাগীর প্রাকৃবিক প্রজনন সম্পন্ন েহয়হছ ।

প্রারিসম্পদ অরিদপ্তি কর্তশক োস্তোয়নািীন ১৭ টি উন্নয়ন প্রকল্পসমূশহি উশেখশর্াগ্য কার্ শক্রমঃ
১। কৃরিম প্রেনন কার্ শক্রম সম্প্রসািি ও ভ্রুি স্থানান্তি প্রযুরক্ত োস্তোয়ন প্রকল্প (৩য় পর্ শায়) : প্রদতদিিনািীন িাদি ১৫০ জন এ.আই
বটকদনদেয়াদনর ০৬ িািব্যাপী প্রদেক্ষণ চলিান রদয়দছ। ৭৫ এ.আই বটকদনদেয়ানদক ০৫ দিনব্যািী দরদেোি স প্রদেক্ষণ ও ১৫০ জন খািাদরদক
৩ দিনব্যািী প্রদেক্ষণ প্রিান করা েদয়দছ। চট্টগ্রাি, িদরিপুর, দিদলট, িগুড়া, িদরোল, খুলনা ও রংপুদর ০৭টি বুল বেেন কাি এ আই ল্যাদির
ভূদি উন্নয়ন, কৃদিি প্রজনন গদিষণাগার, িাভাদরর নতুন বোর রুিিে বেদনং ল্যাি দনিসাণ, িাউন্ডাদর ওয়াল ও রাস্তা দনিসাণ, িাভাদর বটাটাল
দিক্সে বরেন প্রিেসনী প্ল্যান্ট স্থািন কার্ সেি চলিান আদছ। ১০৬টি ইউদনয়ন ির্ সাদয় এ.আই বিে দনদিসত েদয়দছ।
২। ন্যােনাল এরগ্রকালচািাল দটকশনালরে দপ্রাগ্রাম-দেে II প্রকল্প (এনএটিরপ-২) : প্রদতদিিনািীন িাদি ৮,০৮২ টি দিআইদজ িাইদোপ্ল্যান
প্রণয়ন করা েদয়দছ। ১৩ টি ব্যাদচ কিসকতসা-কিসচাদরদির অভযন্তরীণ প্রদেক্ষণ িম্পন্ন েদয়দছ। িাঠ ির্ সাদয় ৮,০৮২ টি টিকা প্রিান কযাদম্পইন
আদয়াজন করা েদয়দছ। সুিলদভাগীদির িাদে ১৯৬ টি এদগ্রকালচারাল ইদনাদভেন িান্ড-২ ও ৬টি এদগ্রকালচারাল ইদনাদভেন িান্ড-৩ িম্পন্ন
েদয়দছ।
৩। প্রারিসম্পদ উৎপাদন উপকিি ও প্রারিোি খাশযি মানরনয়ন্ত্রি গশেষিাগাি স্থাপন প্রকল্পঃ ল্যাশেি আইএসও এশক্ররিশটেন এি কাে
সম্পন্ন হশয়শছ। দপ্রষশি রনশয়াগপ্রাপ্ত ১০ েন কমশকিশা ব্যেহারিক প্ররেক্ষি দেশষ ল্যাশে নমুনা পিীক্ষা কার্ শক্রম চারলশয় র্াশেন।
৪। ব্ল্যাক বিঙ্গল জাদতর ছাগল উন্নয়ন ও িম্প্রিারণ প্রকল্পঃ চট্টগ্রাি, চুয়াোঙ্গা, দেনাইিে, িাভার ও িদরোল ছাগল উন্নয়ন খািাদরর দনিসাণ ও
িংস্কার এিং িদরোল খািাদরর বিে দনিসাণ কাজ িিাপ্ত েদয়দছ। রাজোেী ও দিদলট ছাগল উন্নয়ন খািাদরর দনিসাণ ও িংস্কার কাজ এিং
০৫টি খািাদরর ওদয়ে ম্যাদনজম্যান্ট দনিসাণ কাজ চলিান আদছ। ০৪টি ব্যাদচ ৮৮ জন কিসকতসা, ০১টি ব্যাদচ ২৭ জন কিসচাদর, ০২টি ব্যাদচ ৬৪
জন খািারী এিং ০২ টি ব্যাদচ ৬৪ জন িাককীিারদক প্রদেক্ষণ প্রিান করা েদয়দছ। ২০ টি উিদজলায় ২০টি ছাগল এক্সদেদিেন/দিলা ও খািাদর
পুরস্কাদরর দনদিত্ত িরাদ্দ প্রিান করা েদয়দছ। চট্টগ্রাি ও িদরোল খািাদর ৩২,০০০ বকদজ িশুখাদ্য িরিরাে করা েদয়দছ। ৩৫ জন
িাককীিারদক ৭০টি িাক িরিরাে করা েদয়দছ।
৫। িদেষ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় ির্ সায়): প্রদতদিিনািীন িাদি ৬০ জন িদেষ কৃদিি প্রজনন কিীর প্রদেক্ষণ চলিান রদয়দছ। িদেষ খািাদরর জন্য
১৪টি িদেষ েয় করা েদয়দছ। টাংগাইল খািাদরর িাউন্ডারী ওয়াল দনিসাণ িম্পন্ন েদয়দছ এিং িদকরোট, িাদগরোট খািাদরর দনিসাণ কাজ
চলিান রদয়দছ।
৬। উিকূলীয় চরাঞ্চদল িিদিত প্রাদণিম্পি উন্নয়ন প্রকল্পঃ ২৫০ জন বভড়া িালনকারী, ৬০০ জন োঁি িালনকারী ও ৩৭৫ জন মুরদগ
িালনকারীদক প্রদেক্ষণ প্রিান করা েদয়দছ। প্রকল্পভূক্ত সুিলদভাগীর িাদে ৬০০ টি বভড়া, ৯,০০০ টি োঁি, ৯,০৪০ টি মুরদগ ও ২০ টন িশুখাদ্য
দিতরণ করা েদয়দছ। ৪০০ জন সুিলদভাগীদক বভড়া, োঁি ও মুরদগর ঘর দনিসাণ িািি িোয়তা প্রিান করা েদয়দছ। এছাড়াও, সুিলদভাগীর
িাদে ৩৩.১৩ লক্ষ টাকা মূল্যিাদনর বিদেদিন দিতরণ করা েদয়দছ।
৭। প্রাদণিম্পি ও বেইরী উন্নয়ন প্রকল্পঃ প্রদতদিিনািীন িাদি ৫৭৯ টি িািসাি স গ্রুি গঠন করা েদয়দছ। ১১০ জন কিসকতসা ও ১৮০ জন
কিসচাদরদক প্রদেক্ষণ প্রিান করা েদয়দছ। ১১৯ টি বিািাইল বভদটদরনাদর দিদনক বলাকাল এদজন্ট েদত গ্রেণ কার্ সেি িম্পন্ন েদয়দছ। দিদিএি
লাইভেক একাদেদির ০৭ তলা ভিন দনিসাণ প্রদেয়ািীন রদয়দছ। ০৩ টি দিভাগীয় িশু জিাইখানা দনিসাদণর দনদিত্ত নকো কর্তসিক্ষ কর্তসক
অনুদিাদিত েদয়দছ।
৮। আধুদনক প্রযুদক্তদত গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রকল্পঃ প্রদতদিিনািীন িাদি ৪৯১ টি উিদজলায় বিাট ৩৬,৮২৫ জন সুিলদভাগী খািারী দনি সাচন
িম্পন্ন েদয়দছ। উিদজলা ির্ সাদয় ২,০২৫ জন খািারীদক ০৩ দিনব্যািী প্রদেক্ষণ প্রিান করা েদয়দছ। ৪৯১টি উিদজলায় ৪৯১টি
জনিদচতনতামূলক বিদিনাদরর িাধ্যদি খািারীদির গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ িম্পদকস উদ্বুদ্ধ করা েদয়দছ। সুিলদভাগী খািারীদির িাদে দভটাদিন ও
দিনাদরল দপ্রদিক্স ও কৃদিনােক ট্যািদলট দিতরণ কার্ শক্রম চলমান িশয়শছ।
৯। দিদিআর বরাগ দনমূ সল এিং ক্ষুরাদরাগ দনয়ন্ত্রণ প্রকল্পঃ দিদিআর ল্যািদরটদরর জন্য কাঁদচর বতজিিি এিং এপ্ল্াদয়দেি েদয়র দনদিত্ত
কার্ সাদিে প্রিান করা েদয়দছ। দিদিআর ল্যািদরটদরর জন্য অতযািশ্যকীয় র্ন্ত্রিাদত িরিরাদের পুন:িরিি আেিান প্রদেয়ািীন রদয়দছ।
১০। িাংলাদিে জাতীয় দচদড়য়াখানা ও রংপুর দচদড়য়াখানার িাোর প্ল্ান প্রনয়ণ এিং অিদরোর্ স অিকাঠাদিা িংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পঃ ঢাকা
ও রংপুর দচদড়য়াখানা দুটির িাষ্টার প্ল্ানিে স্থািতয নকো প্রণয়দণর কাজ অব্যােত আদছ (৮০%)।
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১১। উত্তরাঞ্চদলর িীিান্তিতী সুদিিািদঞ্চত ৮৬টি এলাকা ও নিীদিদিৌত চরাঞ্চদল িিদিত প্রাদণিম্পি উন্নয়ন প্রকল্পঃ আউটদিাদি সং জনিল
প্রদতষ্ঠান িরিরােকারী প্রদতষ্ঠান িংগ্রদের লদক্ষয পুন:িরিি মূল্যায়ন চলিান রদয়দছ। ৩,১৫৭ জন সুিলদভাগী খািারী এিং ২৬ জন লাইভেক
দিল্ড িযাদিদলদটটরদির প্রদেক্ষণ কার্ সেি িম্পন্ন েদয়দছ। প্রদেক্ষণ ম্যানুয়াল মুদ্রণ ও প্রকােনার জন্য িরিি মূল্যায়ন চলিান রদয়দছ।
প্যাদকজ অনুিাদনর অংে দেদিদি ২টি কার্ সদিে প্রিান করা েদয়দছ।
১২। জনস্বাস্থয সুরক্ষায় বভদটদরনাদর িািদলক বেলথ িাদভসি বজারিারকরণ প্রকল্পঃ প্রদতদিিনািীন িাদি ৬০০ জন বুচারদক প্রদেক্ষণ প্রিান
করা েদয়দছ। বি/২০২২ িাদি িাঠির্ সায় বথদক িম্ভাব্য ০৪ টি জুদনাটিক বরাগ (তড়কা, জলাতঙ্ক, ব্রুদিদলাদিি ও র্ক্ষা) এর বিাট ২৫ টি নমুনা
দিদেআইএল-এ এিং ৪৫০ টি নমুনা এলআরআই-এ িরীক্ষার জন্য িাঠাদনা েদয়দছ। ৭৮ জন ক্ষদতগ্রস্থ খািারীদক ক্ষদতপূরণ িািি ৫৪ লক্ষ ৪০
োজার টাকার দিল প্রস্তুত করা েদয়দছ। ০৫ তলা ল্যািদরটদর কাি অদিি ভিদনর ছাি ঢালাই ও কম্পাউন্ড বেদনর কাজ িম্পন্ন েদয়দছ।
অভযন্তরীণ রাস্তা, েীি টিউিওদয়ল, িাম্প োউি, ওয়াটার িাপ্ল্াই লাইন, ETP, ল্যাি র্ন্ত্রিাদত ও িরঞ্জাি, দিদলং ও প্ল্াোদরর কাজ চলিান
আদছ। িাটি ভরাট ও িীিানা প্রাচীদরর প্ল্াোদরর কাজ িম্পন্ন েদয়দছ। বেস্কটি কদম্পউটার িরিরাদের মূল্যায়ণ প্রদেয়ািীন ও বকদিকযালিদরএদজন্ট িরিরাদের জন্য কার্ সাদিে প্রিান করা েদয়দছ।
১৩। দিদলট, লালিদনরোট/ কুদড়গ্রাি এিং িদরোল ইনদেটিউট অি লাইভেক িাদয়ে এন্ড বটকদনালজী স্থািন প্রকল্প: দিদলট ও
লালিদনরোট আইএলএিটি’র দনিসাণ কাজ চলিান আদছ। িদরোল আইএলএিটি’র ভূদি উন্নয়ন এিং একাদেদিক ভিন কাি প্রোিদনক ভিন
দনিসাদণর কার্ সাদিে প্রিান করা েদয়দছ। একাদেদিক ভিন কাি প্রোিদনক ভিন দনিসাদণর িাইল কাদষ্টং এর কাজ চলিান।
১৪। িিতল ভূদিদত িিিািরত অনগ্রির ক্ষুদ্র নৃ-বগাদষ্ঠর আথ স-িািাদজক ও জীিন িাদনান্নয়দনর লদক্ষয িিদিত প্রাদণিম্পি উন্নয়ন প্রকল্প:
প্রদতদিিনািীন িাদি ১,০০০ জন সুিলদভাগী খািারীদির িাদে ২,০০০টি বভড়া ও অস্থায়ী গৃে দনিসাণ উিকরণ দিতরণ করা েদয়দছ। ২১০ জন
সুিলদভাগী খািারীদক প্রদেক্ষণ প্রিান করা েদয়দছ ও ৬৫ টন িশুখাদ্য দিতরণ করা েদয়দছ।
১৫। প্রাদণিম্পি অদিিপ্তদরর িক্ষিতা বজারিারকরণ প্রকল্প: উিিেকারী প্রদকৌেলী দনদয়াদগর দনদিত্ত প্রোিদনক অনুদিািদনর জন্য িন্ত্রণালদয়
বপ্ররণ করা েদয়দছ। প্রাদণিম্পি অদিিপ্তরািীন ৪৫০টি প্রদতষ্ঠাদনর দেদজটাল িাদভস কার্ সেি ও ১২০টি প্রদতষ্ঠাদনর িদয়ল বটষ্ট িম্পন্ন েদয়দছ।
আিিািিি েদয়র দনদিত্ত অনািদত্ত প্রিান করা েদয়দছ। আিদেষ্ট ৩৮টি বজলা প্রাদণিম্পি িপ্তদর বকাল্ড রুি স্থািদনর কার্ সেি চলিান রদয়দছ।
১৬। োওর অঞ্চদল িিদিত প্রাদণিম্পি উন্নয়ন প্রকল্প: উিদজলা ির্ সাদয় মুরদগ িালন প্যাদকদজ সুিলদভাগীদির প্রদেক্ষণ কার্ সেি িিাপ্ত
রদয়দছ। প্রাদণিম্পি প্রযুদক্ত ম্যানুয়াল, ছাগল িালন, বভড়া িালন, মুরদগ িালন, োঁি িালন, ঘাি চাষ, িদনর বতদর বুকদলট ও দলিদলট
প্রণয়দনর জন্য দপ্রদন্টং কার্ সেি চলিান রদয়দছ। িিটওয়যার ও এযািি প্যাদকজ এর কার্ সেি িম্পন্ন েদয়দছ। িশুখাদ্য, টিকা, কৃদিনােক ও
ঔষি এর িরিরাে বেষ ির্ সাদয় রদয়দছ। দকদোরগঞ্জ বজলায় সুিলদভাগীদির িাদে বিাট ৩৩৫০টি মুরদগর ঘর, ২৩,৪৯০টি মুরদগ ও ১৫৬৬
িস্তা মুরদগর খাদ্য দিতরণ করা েদয়দছ।
১৭। প্রাদণপুদষ্টর উন্নয়দনর জন্য উন্নত জাদতর ঘাি চাষ িম্প্রিারণ ও লাগিই প্রযুদক্ত েস্তান্তর প্রকল্পঃ আউটদিাদি সং এর িাধ্যদি জনিল (০৩
জন) দনদয়াগ করা েদয়দছ। ৪৭৫টি উিদজলায় কদিউদনটি এক্সদটনেন এদজন্ট (দিইএ) িংযুক্তকরদণর কার্ সেি চলিান রদয়দছ। ইদতািদধ্য
৪৩৫ টি উিদজলায় দিইএ িংদিষ্ট উিদজলায় বর্াগিান কদরদছন।
(গ) আগামী দুই মাশস সম্পারদিব্য গুরুত্বপূি শ কাশেি িারলকাঃ APA কার্ সেি িাস্তিায়ন।
(ঘ) আগামী দুই মাশস েড় িকশমি দকান সমস্যা সংকশটি আেংকা কিা হশল িাি রেেিিঃ সংকশটি আেংকা দনই।
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