ভন্ত্রণারয়/বফবাগ মূহয ভাবক প্রবতহফদহনয ছক
ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভঃফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয ।
প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভঃ জানুয়াবয ,২০১৭
(১) প্রাবনকঃ
ক.১ কভমকযতা/কভমচাযীদদয ংখ্যা(যাজস্ব ফাদজট)
াংস্থায স্তয / ভন্ত্রনারয়
ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয
অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত অবপ
(বভাট াংখ্যা)

আওতাধীন অবধদপ্তহযয াংখ্যা
প্রবতবফদন প্রস্তুবতয তাবযখ

অনুহভাবদত দ
স্থায়ী - ৬৩৩
অস্খায়ী- ১৮
বভাট = ৬৫১

পূযণকৃত দ
স্থায়ী - ৩৯৪
অস্খায়ী- ০৩
বভাট= ৩৯৭

শূন্যদ
স্থায়ী - ২৩৯
অস্খায়ী- ১৫
বভাট = ২৫৪

ক.২ শূন্য হদয বফন্যাঃ
যুগ্নলচফ/তদুধ ম দ মজরা কভকতায দ অন্যান্য ১ভ ২ মেলর্য দ ৩ মেলর্য দ
৪থ ম মেলর্য দ
মভাট
(মমভন লিল, এ,ল) মেলর্য দ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
স্থায়ী - ৬৫ * স্থায়ী - ২২
স্থায়ী -১১১
স্থায়ী - ৪১ *
২৫৪
অস্খায়ী-০৮ অস্খায়ী-০০
অস্খায়ী -০৭
অস্খায়ী- ০০
বভাট ৭৩
বভাট-২২
বভাট- ১১৮
বভাট- ৪১
( * প্রথভ বেণীয একজনকভমকতমা ও চতুথ© বেণীয একজন কভমচাযীয বআয এর গভনএফাং চতুথ থ বেণীয একজন কভথচাযীয৩য় বেণীহত
হদান্নবতয কাযহণ )
ক. অতীফ গুরুত্বপূর্(ম Strategic )দ,শূণ্য থাকদর তায তালরকাাঃ
উভাবযচারক-২টি
ক.৪ লনদ াগ/দদান্নলত প্রদানাঃ
প্রলতদফদনাধীন ভাদ দদান্নলত
কভমকতমা
কভমচাযী
মভাট
-

কভমকতমা
-

নতুন লনদ াগ প্রদান
কভমচাযী
-

ক.৫ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয বকান ভস্যাথাকহর তায ফণনাঃ ভস্যা নাই
খ.ভ্রভন/লযদমন (মদদ-লফদদদ): প্রদমাজয ন ।
ভন্ত্রী
প্রলতভন্ত্রী
ভ্রভন/লযদমন
মদদ
লফদদদ
মদদ
লফদদদ
উন্ন ন প্রকল্প লযদমন
াফ মতয চট্টগ্রাদভ ভ্রভর্

ভন্তব্য
মভাট
-

লচফ
মদদ

-

ভন্তব্য
লফমদদ

খ. উহযাক্ত ভ্রভবনয য ভ্রভন বৃত্তান্ত/বযদন প্রবতহফদন দাবখহরয াংখ্যাঃপ্রহমাজয নয়
*বকান াংরগ্নী ব্যফায কযায প্রহয়াজন নাই।
(২)আইন-শৃঙ্খরা বফলয়ক(শুধুভাত্রফযাষ্ট্র ভন্ত্রনারহময জন্য
) : প্রহমাজয নয়।

চরভান াতা/২
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-২১.অযাধ ংক্রান্তাঃ
অযাদধয ধযর্

অযাদধয ংখ্যা
পূফ মফতী ভা

প্রলতদফদনাধীন ভা
১
খুন
ধল মর্
অলগ্ন ংদমাগ
এলি লনদে
নাযী লনম মাতন
িাকালত/যাাজালন
অস্ত্র/লফদফাযক

২

খ) দ্রুত লফচায আইদনয প্রদ াগাঃ
আইন জাযীয য
প্রলতদফদনাধীন
ক্রভপুলিত ভাভরায
ভাদ মগ্রপ্তাযকৃত
ংখ্যা
আাভীয ংখ্যা
(আাভীয ংখ্যা)
১

২

পূফ মফতী ফছদযয একই ভা

৩

আইন জাযীয য
ক্রভপুলিত
মগ্রপ্তাযকৃত
আাভীয ংখ্যা

মকাট ম কতৃক
লনস্পলিকৃত
ক্রভপুলিত
ভাভরায ংখ্যা

৩

৪

ালি দ দছ এভন
ভাভরায ক্রভপুলিত
ংখ্যা (ালি প্রা প্ত
আাভীয ংখ্যা)

ভন্তব্য

৫

৬

৪

গ) মজদর ফন্দীয ংখ্যাাঃ
ফন্দীয ধযন
১
াজলত
াজাপ্রাপ্ত কদ দী
লিদটন্যয
মভাট

প্রলতদফদনাধীন ভা
২

ফন্দীয ংখ্যা
পূফ মফতী ভা
৩

ভন্তব্য
পূফ মফতী ফছদযয একই ভা
৪

৫

(ঘ)প্রালনক প্রদ াজদন মকান লফলধ লফধান জরুযীবাদফ প্রর্ ন ফা ংদাধদনয প্রদ াজন অনুভূত দর তায ফর্ মনাাঃ
*পূফ মফতী ফছদযয একই ভা ফরদত কর মেদে প্রলতদফদনাধীন ভাদয প্রলতরূ মফাঝা ।

চরভান াতা/৩
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-৩(ঙ) অথ©ননলতক (শুধুভাে অথ ম লফবাদগয )জন্য:প্রদমাজয ন ।
আইদটভ

প্রলতদফদনাধীন
ভা

পূফ মফতী ভা

পূফ মফতী ফছদযয
একই ভা
(প্রলতদফদনাধীন)

পূফফতী ফছদযয একই ভাদয
তুরনা তকযা বৃলি(+)ফা
হ্রা(-)এয ায

১। নফদদলক মুদ্রায লযজাবম(লভ:ভালকমন িরায)
২। প্রফা আ (লভ:ভালকমন িরায)
৩। আভদালনয লযভান (লভ:ভালকমন িরায)
৪। ই,ল,লফ,এয তথ্যানুমা ী যপ্তানীয লযভান
(লভ:ভালকমন িরায)
৫। (ক) প্রলতদফদনাধীন ভাদ যাজস্ব আদাদ য
রেভাো (মকাটি টাকা )
(খ) যাজস্ব আদাদ য লযভান(মকাটি টাকা )
৬) মভাট অন্ত©ফতী©কারীন ঋর্(মকাটি টাকা )
যকাযী খাত (নীট)
৭)ঋর্ে মখারা((LC opening)
(ক) খাদ্য স্য [চার ও গভ] (রে টন)
(খ) অন্যান্য
৮। খাদ্য দস্যয ভজুদ(রে মভাঃ টন)
৯। জাতী মবাক্তা মূল্য সূচক লযফতমদনয ায
(লবলি ১৯৮৫-৮৬-১০০)
ক) ফাদযা ভাদয গড় লবলিক
খ) দ ন্ট টু দ ন্ট লবলিক
(৪) উন্নয়ন প্রকল্প াংক্রান্তঃ
(ক) উন্নয়ন প্রকহল্পয অথ থ ফযাদ্দ ও ব্যয় াংক্রান্ত
(অাংক ও কথায়
) :
ফতথভান অথ থ ফছহয এবডবহত
প্রবতহফদনাধীন ভা ম থন্ত ব্যহয়য
ফযাদ্দ
বযভাণ ও ফযাহদ্দয বফযীহত
ব্যহয়য তকযা ায
১

প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন প্রকল্প
অনুহভাবদত হয় থাকহর তায তাবরকা

(রক্ষ টাকায়)
প্রবতহফদনাধীন ভাহ
ভন্ত্রণারহয় এবডব বযববউ
বায তাবযখ

৩

৪

২

২,২৪০/(দুই াজায দুইত চবি)

-

-

৩১/০১/২০১৭

১প্রকহল্পয অফস্থা াংক্রান্ত:
প্রবতহফদনাধীন ভাহ
ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা

প্রবতহফদনাধীন ভাহ উহবাধনকৃত
প্রকহল্পয তাবরকা

প্রবতহফদনাধীন ভাহ চরভান
প্রকহল্পয কহপাবনন্ট বাহফ
ভাপ্ত গুরুিপূণ থ অফকাঠাহভা

আগাভী দু’ভাহয ভহে উহবাধন কযা
হফ এভন প্রকহল্পয তাবরকা

১

২

৩

৪
১. Geo-information for urban

-

-

-

planning and adaptation to
climate change,Bangladesh
(GeoUPAC)

চরভান াতা/৪
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-৪(৫) উৎাদন বফলয়ক (শুধুভাত্র াংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়হক পূযণ কযহত হফ
) : প্রহমাজয নয়
ক) কৃবল/বল্প ণ্য,ায, জ্বারানী ইতযাবদঃ
ফতমভান অথ ম ফছদয উৎাদদনয প্রলতদফদনাধীন ভা ম মন্ত
রেযভাো
প্রকৃত উৎাদন
২
৩

দণ্যয নাভ
১
ধান
গভ
াট
আলু
ল াজ
ফস্ত্র
াটজাত দ্রব্য
ায (ইউলয া)
রফর্
ভৎস্য
ভাং
গ্যা

উৎাদদনয ধাযা দন্তালজনক
লকনা
৪

খ) বকান বফহল াভগ্রী/াববথহয উৎাদন ফা যফযা মূহেয বক্ষহত্র ফড় যকহভয ভস্যা ফা াংকহট
য আঙ্কা কযা হর তাযাংবক্ষপ্ত ফণ থনা:
গ) বফদুযৎ যফযা(বভগাওয়াট) :
প্রলতদফদনাধীন ভা
দফ মাচ্চ চালদা
দফ মাচ্চ উৎাদন
১
২

পূফ মফতী ভা
দফ মাচ্চ চালদা দফ মাচ্চ উৎাদন
৩
৪

পূফ মফতী ফছদযয একই ভা
দফ মাচ্চ চালদা
দফ মাচ্চ উৎাদন
৫
৬

ঘ) বফদুযহতয বহেভ র
(তকযা াহয
) :
ংস্থায নাভ

প্রলতদফদনাধীন ভাদ

পূফ মফতী ভাদ

পূফ মফতী ফছদয একই ভা

ভন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

ললিলফ
মিা
আযইলফ
ঙ) বডায বরাডহবডাং
-এয ভয়কার(ঘন্টায়) :
প্রলতদফদনাধীন ভাদ

পূফ মফতী ভাদ

পূফ মফতী ফছদযয একই ভা

চরভান াতা/৫
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-৫চ) জ্বারানী বতহরয যফযা(বভঃ টন)
প্রলতদফদনাধীন ভা
চাবদা
যফযা
১
২

চাবদা
৩

পূফ মফতী ভা
যফযা
৪

পূফ মফতী ফছদযয একই ভা
চাবদা
যফযা
৫
৬

ছ) ঢাকা-চট্রগ্রাভ বভহট্রা এরাকায় াবন যফযা (াজায গ্যারন)
প্রলতদফদনাধীন ভা
পূফ মফতী ভা
………
চাবদা
যফযা
চাবদা
যফযা
………
………
………
………
………
………
………
………
………
২
৩
৪
৫
ঢাকা
চট্রগ্রাভ
(৬) প্রধান প্রধান বক্টয কহথাহযনমূহয রাব
/বরাকান : প্রবমাজয নয়
ভাযাত্মক বরাকানী
প্রবতহফদনাধীন ভাহ বফযাষ্ট্রীকৃত হয়হছ
প্রবতষ্ঠান/ইউবনহটয নাভ
এভন বভর/কাযখানায নাভ
১

২

(৭) অবডট আবত্ত
ক) অবডট আবত্ত ক্রান্ত
াং তথ্য: (রক্ষ টাকায়)
ভন্ত্রণারয়/
টাকায বযভাণ
াংস্থায নাভ
অবডট
আবত্তয
াংখ্যা
১
ফাাংরাহদ
ভূতাবিক জবয
অবধদপ্তয

ব্রডীহট জফাহফয
াংখ্যা

পূফ মফতী ফছদযয একই ভা
চাবদা
যফযা

৬

অদূয ববফষ্যহত ব্যফস্থানা ফা অন্য বকান ফা
গুরুতয ভস্যায সৃবষ্ট হত াহয এভন
প্রবতষ্ঠাহনয নাভ
৩

বনস্পবত্ত
াংখ্যা

২

৩

৪

৫

৩৩৪

১৮৪৮.৬৫

৩৩৪

২৭২

৭

বজয

ভন্তব্য

টাকায
বযভাণ
৬

৭

৮৮৮.৩৯

৬১

৮
অবনষ্পন্ন টাকা
৯৬০.২৬

খ) অবডট বযহাহট থ গুরুতয/ফড় যকহভয বকান জাবরয়াবত/অথ থ আত্মাৎ অবনয়ভ ধযা হড় থাকহর ব ফ বকমূহয তাবরকাঃ নাই।
১.দূবন থতী ও শৃঙ্খরা(ভন্ত্রণারয় ও অবধদপ্তয
/াংস্থায অবনয়বভত াংখ্যা
)
ভন্ত্রর্ার /অলধদপ্তয/ংস্থা প্রলতদফদনাধীন
প্রলতদফদনাধীন ভাদ ভাভরা লনস্পলিয
অলনস্পলিকৃত
অলনস্পলিকৃত
মূদ পুলিভুত মভাট
ভাদ শুরু ও া
ংখ্যা
লফবাগী
লফবাগী ভাভরায
লফবাগী ভাভরা
ভাভরায ংখ্যা
ভাভরায ংখ্যা ংখ্যা ফতমভান অথ ম
(প্রলতদফদনাধীন ভাদয
ফছদয মভাট
১ভ তালযদখ)
লনস্পলিকৃত ভাভরায
ংখ্যা
চাকলযচ্যযলত/
অন্যান্য
অব্যালত
ফযখাি
দন্ড
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
চরভান াতা/৬
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-৬(৯) ভানফ পদ উন্নয়ন
ক) প্রবক্ষণ
ভন্ত্রণারয় এফাং
আওতাধীণ াংস্থা
বথহক
অাংগ্রণকাযীয
াংখ্যা
৪

প্রবক্ষবণয নাভ

প্রবক্ষহণয বভয়াদ

উহযাগী াংস্থা/ এহজন্পীয নাভ

১

২

৩

-

-

-

-

-

-

বফহদহ : নাই
বদ : নাই

খ) ভন্ত্রর্ার /অলধদপ্তদয গত ভাদ মকান ইন-াউজ প্রলেদর্য আদ াজন কযা দ থাকদর তাযফর্©নাাঃ গ) প্রলের্ কভ©সূচীদত কভ©কতমা/কভমচাযীদদয অং গ্রর্ ফা ভদনান দনয মেদে ফড় যকদভয মকান ভস্যা থাকদর
তায ফর্ মনাাঃ নাই।
ঘ) ভন্ত্রর্ারদ অন দা জফ মেলনং(OJT) এয ব্যফস্থা আদছ লকনা; না থাকদর অন দা জফ মেলনং আদ াজন কযদত ফড় যকদভয মকান অসুলফধা আদছ
লক নাাঃ নাই।
ঙ) প্রলতদফদনাধীন ভাদ প্রলেদর্য জন্য লফদদ গভনকাযী কভমকতমায ংখ্যাাঃ
নাই।
১০) উহিখহমাগ্য কা
ম থাফরীঃ
ক) প্রলতদফদনাধীন ভাদ নতুন আইন,লফলধ ও নীলত প্রর্ ন দ থাকদর তায তালরকাাঃ প্রদমাজয ন ।
ম
খ) প্রলতদফদনাধীন ভাদ গুরুত্বপূর্/উদেখদমাগ্য
কভমকান্ডাঃ
1. “নওগাঁ বজরায ফাদরগাবছ উহজরায বগফানপুয এরাকায়
স্তযতাবিক তথ্য াংগ্র ও অথ নথ নবতকবাহফ গুরূিপূণ থ খবনজ পদ
অনুন্ধাহনয রবক্ষয ববতীয় কূ বজবডএইচ ৭১/১৬ এয খনন ” এয কাম©ক্রভ শুরু কযা ইয়াহছ । এ ম©ন্ত খনন কাম©ক্রহভ বভাট ৫০০
বভটায গবীযতা ম©ন্ত খনন কযাইয়াহছ।
2. “ফযগুনা বজরায অন্তগ©ত তারতরী উহজরায ভূবভরূহয নফবষ্টযমূ এফাং আনুবঙ্গক উকূরফ
তী দূহম থাগগমূ বনধ থাযনণয রহক্ষয
৩৮০ফগ থ বকহরাবভটায এরাকায উকূরীয় ভূতাবিক ,ভূপ্রাকৃবতক ও ভূপ্রহকৌর ভনবচত্রায়ন” ীল থক কভথসূচীয ফবযঙ্গন কাজ
অব্যাত যবয়াহছ ।
থ নগরায়ননর গুরুত্বপূর্এরাকা
ণ
3. “ ডযা এরাকায ার্শ্ফথ তী ক্রভফধমান
বাহফ নাযায়নগঞ্জ বজরায আড়াইাজাযউহজরায (আাংবক) ,
রূপুয উহজরায (আাংবক) ও নযবাংদী বজরায (আাংবক) নগযপ্রহকৌর ভূতাবিক ভানবচত্রায়ন” ীল থক ফবযঙ্গন কভথসূচীয কাজ
শুরু কযা ইয়াহছ।
4. এবএ এয আওতায় ২০১৬-২০১৭ অথ ম ফছদয লিদম্বয, ২০১৬ ম©ন্ত ১০৯৬ ফগ ম লক.লভ এরাকায ভূতালিক ও ভূপ্রাকৃলতক ভানলচো দনয
কাজ ম্পন্ন ই াদছ।আদযা ১৫৬৪ ফগ ম লক.লভ এরাকায ভূতালিক ও ভূপ্রাকৃলতক ভানলচো দনয রদেয৫টি এফং ৫০ ফগ ম লক.লভ এরাকায
ভূদালথ মক অনুন্ধান কাজ ফািফা দনযজন্য ১টি অলপ আদদ জালয কযা ই মছ।
া
প্রবতহফদন ও প্রফন্ধ প্রণয়নঃ
1. “সুনাভগঞ্জ বজরায বদযাই উহজরায় প্রাপ্ত বট এয প্রকৃত ভজুদ , ব্যাবপ্ত এফাং ম্ভাব্যতা মাচাই” ীল থক ফবযঙ্গন কভথসূচীয কাম©ক্রভ
পরবাহফ পন্ন বহল ফতথভাহন প্রবতহফদন নতয়াযীয কাজ অব্যাত যবয়াহছ ।
2. ফাাংরাহদহয দবক্ষণ-পূফ থ অঞ্চহরয চট্টগ্রাভ, ফান্দযফান কক্সফাজায এফাং বটকনাপ এরাকায বাযী বৃৃ্বষ্টাহতয পহর াংঘটিত ভূবভ ধ্বহয
কাযণ ও ক্ষয়ক্ষবত বনরূন এফাং বফববন্ন তথ্য উাত্ত ও নমুনা াংগ্র
ীল থক কভথসূচীয ফবযঙ্গন কাজবহল ফতথভাহন প্রবতহফদন বতয়াযীয
কাজ অব্যাত যবয়াহছ ।
3. “ভাদাযীপুয বজরায বফচয উহজরা এরাকায় ± ৫০ বভটায গবীযতায ভূগস্থথ াবন ও রহরয যাায়বনক বফহিলহণয ভােহভ াবনয
গুনগত ভান ও বযহফ মূোয়ন কযণ” ীল থক ফবযঙ্গন কভথসূচীয কাজ বহল ফতথভাহন প্রাথবভক প্রবতহফদন প্রস্তুবতয কাজ শুরু কযা
ইয়াহছ।
4. River morphodynamics and river shifting detection of Jamuna River along Sariakandi Upzila, Bogra District
using a time series of remotely sensed imagery. ীল থক কভথসূচীয ফবযঙ্গন কভথসূচীয প্রাথবভক প্রবতহফদন প্রস্তুবতয কাজ শুরু কযা
ইয়াহছ।

5. “টুয়াখারী ও ফযগুনা বজরায প্রস্তাবফত ায়যাফন্দয বন্নবত করাাড়া ও আভতরী
(আাংবক) উহজরায উকূরীয় ভূতাবিক
থক
ভানবচত্রায়ন” ীল কভথসূচীয চুড়ান্ত প্রবতহফদন নতযীয কাজ অব্যাত যবয়াহছ ।
6. “ফান্দযফন বজরায ফগা বরক ও পুকুয াড় বরক এরাকায় ভূতাবিক কায্যক্রথ ভ ” ীল থক ফবযঙ্গন কভথসূচীয প্রবতহফদন নতযীয কাজ
অব্যাত যবয়াহছ।
চরভান াতা/৭
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-৭7. চট্টগ্রাভ বজরায বভযযাই, বপনী বজরায বানাগাজী এফাং বনায়াখারী বজরায বকাপানী
গঞ্জ উহজরায মুদ্র তীযফতী উকূরীয় এরাকায়
অথ নথ নবতক অঞ্চর স্থাহনয জন্য ভূতাবিক ও ভূপ্রহকৌর ভানবচত্রায়ন” ীল থক বফহল কভথসূচীয প্রবতহফদন প্রস্তুতপূফ থ বফজা কর্তথহক্ষয
বনকট বপ্রযণ কযা ইয়াবছ।
নমুনা বফহিলণ:
অত্র অবধদপ্তবযয যাায়বনক গফহলণাগাহয ১৭৭ টি নমুনা বফহিলণাধীন বছর । তন্হে ১০টি নমুনা বফহিলহণয পরাপর াওয়া বগয়াহছ।
গ) আগাভী দুই ভাহ পাবদত গুরুিপূণ থ কাহজয তাবরকা:
থ প্রকল্প ফাস্তফায়হনয কাজ
1. অনুহভাদন াহহক্ষ “ফাাংরাবদহয মুদ্র এরাকায ভূতাবিক নফবষ্ট বনরূন ও খবনজ পদ অনুন্ধান
” ীল ক
শুরু কযা ।
2. অনুহভাদন াহহক্ষ “Geo-informat ion for urban planning and adapt at ion t o climat e change,Bangladesh
থ প্রকল্প ফাস্তফায়হনয কাজ শুরু কযা।
(GeoUPAC)” ীল ক
ঘ) আগাভী দুই ভাহ ফড় যকহভয বকান ভস্যা
/াংকহটয আাংকা কযা হর তায বফফযণঃ নাই।
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