ভন্ত্রণারয়/বফবাগ মূহয ভাবক প্রবতহফদহনয ছক
ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভঃফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয ।
প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভঃ নহবম্বয ,২০১৬
(১) প্রাবনকঃ
ক.১ কভমকযতা/কভমচাযীহদয াংখ্যা(যাজস্ব ফাহজট)
াংস্থায স্তয / ভন্ত্রনারয়
ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয
অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত অবপ
(মভাট াংখ্যা)

আওতাধীন অবধদপ্তহযয াংখ্যা
প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখ

অনুহভাবদত দ
স্থায়ী - ৬৩৩
অস্খায়ী- ১৮
মভাট = ৬৫১

পূযণকৃত দ
স্থায়ী - ৩৯৬
অস্খায়ী- ০৩
মভাট= ৩৯৯

শূন্যদ
স্থায়ী - ২৩৭
অস্খায়ী- ১৫
মভাট = ২৫২

ক.২ শূন্য হদয বফন্যাঃ
যুগ্নবচফ/তদুধ ম দ
মজরা কভকতায দ
(মমভন বডব, এ,ব)
১
২
-

অন্যান্য ১ভ ২য় মেবণয দ ৩য় মেবণয দ
৪থ ম মেবণয দ
মভাট
মেবণয দ
৩
৪
৫
৬
৭
স্থায়ী -৬৪
স্থায়ী - ২২
স্থায়ী -১১২
স্থায়ী - ৩৯
মভাট
অস্খায়ী-০৮ অস্খায়ী-০০
অস্খায়ী -০৭
অস্খায়ী- ০০
মভাট ৭২
মভাট-২২
মভাট- ১১৯
মভাট- ৩৯
২৫২
( ১জন ১ভ মেণীয কভমকতমা ও ১জন ৪থ ম মেণীয কভমচাযীয বআয এরগভন এফাং একজন ৩য় মেণীয কভমচাযীয ২য় মেণীহত হদান্নবতয কাযহণ।)
ক. অতীফ গুরুিপূণ ম (Strategic )দ,শূণ্য থাকহর তায তাবরকাঃ
উভাবযচারক-২টি
ক.৪ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদানঃ
প্রবতহফদনাধীন ভাহ হদান্নবত
কভমকতমা
কভমচাযী
মভাট
-

কভমকতমা
-

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কভমচাযী
-

ক.৫ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয মকান ভস্যাথাকহর তায ফণনাঃ ভস্যা নাই
খ.ভ্রভন/বযদমন (মদহ-বফহদহ): প্রহমাজয নয়।
ভন্ত্রী
প্রবতভন্ত্রী
ভ্রভন/বযদমন
মদহ
বফহদহ
মদহ
বফহদহ
উন্নয়ন প্রকল্প বযদমন
াফ মতয চট্টগ্রাহভ ভ্রভণ

ভন্তব্য
মভাট
-

বচফ
মদহ

-

ভন্তব্য
বফহদহ

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

চরভান াতা/২
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-২১.অযাধ াংক্রান্তঃ
অযাহধয ধযণ

অযাহধয াংখ্যা
পূফ মফতী ভা

প্রবতহফদনাধীন ভা
১
খুন
ধল মণ
অবগ্ন াংহমাগ
এবড বনহে
নাযী বনম মাতন
ডাকাবত/যাাজাবন
অস্ত্র/বফহফাযক
খ) দ্রুত বফচায আইহনয
আইন জাযীয য
ক্রভপুবিত ভাভরায
াংখ্যা
(আাভীয াংখ্যা)

২

প্রহয়াগঃ
প্রবতহফদনাধীন
ভাহ মগ্রপ্তাযকৃত
আাভীয াংখ্যা

১

২

পূফ মফতী ফছহযয একইভা

৩

৪

আইন জাযীয য
ক্রভপুবিত
মগ্রপ্তাযকৃত
আাভীয াংখ্যা

মকাট ম
কতৃক
বনস্পবত্তকৃত
ক্রভপুবিত
ভাভরায াংখ্যা

াবস্ত হয়হছ এভন
ভাভরায ক্রভপুবিত
াংখ্যা (াবস্ত প্রাপ্ত
আাভীয াংখ্যা)

ভন্তব্য

৩

৪

৫

৬

গ) মজহর ফন্দীয াংখ্যাঃ
ফন্দীয ধযন
১
াজবত
াজাপ্রাপ্ত কহয়দী
বডহটন্যয
মভাট

প্রবতহফদনাধীন ভা
২

ফন্দীয াংখ্যা
পূফ মফতী ভা
৩

ভন্তব্য
পূফ মফতী ফছহযয একই ভা
৪

৫

(ঘ)প্রাবনক প্রহয়াজহন মকান বফবধ বফধান জরুযীবাহফ প্রণয়ন ফা াংহাধহনয প্রহয়াজন অনুভূত হর তাযফণ মনাঃ
*পূফ মফতী ফছহযয একই ভা ফরহত কর মেহত্র প্রবতহফদনাধীন ভাহয প্রবতরূ মফাঝায়।

চরভান াতা/৩
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-৩(ঙ) অথ©ননবতক (শুধুভাত্র অথ ম বফবাহগয জন্য
) : প্রহমাজয নয়।
আইহটভ

প্রবতহফদনাধীন
ভা

ম ভা
পূফফতী

ম ফছহযয
পূফফতী
একই ভা
(প্রবতহফদনাধীন)

পূফফতী ফছহযয একই ভাহয
তুরনায় তকযা বৃবি(+)ফা
হ্রা(-)এয ায

১। নফহদবক মুদ্রায বযজাবম(বভ:ভাবকমন ডরায)
২। প্রফা আয় (বভ:ভাবকমন ডরায)
৩। আভদাবনয বযভান (বভ:ভাবকমন ডরায)
৪। ই,ব,বফ,এয তথ্যানুমায়ী যপ্তানীয বযভান
(বভ:ভাবকমন ডরায)
৫। (ক) প্রবতহফদনাধীন ভাহ যাজস্ব আদাহয়য
রেভাত্রা (মকাটি টাকায়)
(খ) যাজস্ব আদাহয়য বযভান(মকাটি টাকায়)
৬) মভাট অন্ত©ফতী©কারীন ঋণ(মকাটি টাকায়)
যকাযী খাত (নীট)
৭)ঋণত্র মখারা ((LC opening)
(ক) খাদ্য স্য [চার ও গভ] (রে টন)
(খ) অন্যান্য
৮। খাদ্য হস্যয ভজুদ(রে মভঃ টন)
৯। জাতীয় মবাক্তা মূল্য সূচক বযফতমহনয ায
(বববত্ত ১৯৮৫-৮৬-১০০)
ক) ফাহযা ভাহয গড় বববত্তক
খ) হয়ন্ট টু হয়ন্ট বববত্তক
(৪) উন্নয়ন প্রকল্প াংক্রান্তঃ
(ক) উন্নয়ন প্রকহল্পয অথ ম ফযাদ্দ ও ব্যয় াংক্রান্ত
(অাংক ও কথায়
) :
ফতমভান অথ ম ফছহয এবডবহত প্রবতহফদনাধীন ভা ম মন্ত ব্যহয়য
ফযাদ্দ
বযভাণ ও ফযাহদ্দয বফযীহত
ব্যহয়য তকযা ায
১

৩

৪

-

১ প্রকহল্পয অফস্থা াংক্রান্ত:
প্রবতহফদনাধীন ভাহ
প্রবতহফদনাধীন ভাহ উহবাধনকৃত
ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা
প্রকহল্পয তাবরকা

-

(রে টাকায়)
প্রবতহফদনাধীন ভাহ
ভন্ত্রণারহয় এবডব বযববউ
বায তাবযখ

২

২,২৪০/(দুই াজায দুইত চবি)

১

প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন প্রকল্প
অনুহভাবদত হয় থাকহর তায তাবরকা

২

-

-

30.11.2016

প্রবতহফদনাধীন ভাহ চরভান
প্রকহল্পয কহপামনন্ট বাহফ
ভাপ্ত গুরুিপূণ ম অফকাঠাহভা

আগাভী দু’ভাহয ভহে উহবাধন কযা
হফ এভন প্রকহল্পয তাবরকা

৩

৪

-

১. ফাাংরাহদহয মুদ্র এরাকায ভূতাবিক
নফবষ্ট্য বনরুণ ও খবনজ পদ
অনুন্ধান
২.Geo-information for urban
planning and adaptation to
climate change,Bangladesh
(GeoUPAC)

চরভান াতা/৪
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-৪(৫) উৎাদন বফলয়ক (শুধুভাত্র াংবিষ্ট্ ভন্ত্রণারয়হক পূযণ কযহত হফ
) : প্রহমাজয নয়
ক) কৃবল/বল্প ণ্য,ায, জ্বারানী ইতযাবদঃ
ফতমভান অথ ম ফছহয উৎাদহনয প্রবতহফদনাধীন ভা ম মন্ত
রেযভাত্রা
প্রকৃত উৎাদন
২
৩

হণ্যয নাভ
১
ধান
গভ
াট
আলু
বয়াজ
ফস্ত্র
াটজাত দ্রব্য
ায (ইউবযয়া)
রফণ
ভৎস্য
ভাাং
গ্যা

উৎাদহনয ধাযা হন্তালজনক
বকনা
৪

খ) মকান বফহল াভগ্রী/াববমহয উৎাদন ফা যফযা মূহল্যয মেহত্র ফড় যকহভয ভস্যা ফা াংকহটয আঙ্কা কযা হর াংবেপ্ত
তায ফণ মনা:
গ) বফদুযৎ যফযা(মভগাওয়াট) :
প্রবতহফদনাধীন ভা
মফ মাচ্চ চাবদা
মফ মাচ্চ উৎাদন
১
২

পূফ মফতী ভা
মফ মাচ্চ চাবদা
মফ মাচ্চ উৎাদন
৩
৪

পূফ মফতী ফছহযয একই ভা
মফ মাচ্চ চাবদা
মফ মাচ্চ উৎাদন
৫
৬

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

প্রবতহফদনাধীন ভাহ

পূফ মফতী ভাহ

পূফ মফতী ফছহয একই ভা

ভন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

ববডবফ
মডা
আযইবফ
ঙ) মডায মরাডহবডাং
-এয ভয়কার(ঘন্টায়) :
প্রবতহফদনাধীন ভাহ

পূফ মফতী ভাহ

পূফ মফতী ফছহযয একই ভা

চরভান াতা/৫
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-৫চ) জ্বারানী মতহরয যফযা(মভঃ টন)
পূফ মফতী ভা

প্রবতহফদনাধীন ভা
চাবদা
যফযা
১
২

চাবদা
৩

পূফ মফতী ফছহযয একই ভা
চাবদা
যফযা
৫
৬

যফযা
৪

ছ) ঢাকা-চট্রগ্রাভ মভহট্রা এরাকায় াবন যফযা(াজায গ্যারন)
প্রবতহফদনাধীন ভা
পূফ মফতী ভা
………
চাবদা
যফযা
চাবদা
যফযা
………
………
………
………
………
………
………
………
………
২
৩
৪
৫
ঢাকা
চট্রগ্রাভ
(৬) প্রধান প্রধান মক্টয কহমাহযনমূহয রাব
/মরাকান : প্রহমাজয নয়
ভাযাত্মক মরাকানী
প্রবতহফদনাধীন ভাহ বফযাষ্ট্রীকৃত হয়হছ
প্রবতষ্ঠান/ইউবনহটয নাভ
এভন বভর/কাযখানায নাভ
১

২

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

ব্রডীহট জফাহফয
াংখ্যা

পূফ মফতী ফছহযয একই ভা
চাবদা
যফযা

৬

অদূয ববফষ্যহত ব্যফস্থানা ফা অন্য মকান ফা
গুরুতয ভস্যায সৃবষ্ট্ হত াহয এভন
প্রবতষ্ঠাহনয নাভ
৩

বনস্পবত্ত
াংখ্যা

২

৩

৪

৫

৩৩৪

১৮৪৮.৬৫

৩৩৪

২৭২

৭

মজয

ভন্তব্য

টাকায
বযভাণ
৬

৭

৮৮৮.৩৯

৬১

৮
অবনষ্পন্ন টাকা
৬০.২৬

খ) অডিট ডযপোপট ে গুরুতয/ফড় যকপভয ককোন জোডরয়োডত/অথ ে আত্মোৎ অডনয়ভ ধযো পড় থোকপর ক ফ ককমূপয তোডরকোাঃ নোই।
১.দূডন েতী ও শৃঙ্খরো (ভন্ত্রণোরয় ও অডধদপ্তয
/ংস্থোয অডনয়ডভত ংখ্যো
)
ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/াংস্থা প্রবতহফদনাধীন
প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাভরা বনস্পবত্তয
অবনস্পবত্তকৃত
অবনস্পবত্তকৃত
মূহ পুবিভুত
মভাট ভাহ শুরু ওয়া
াংখ্যা
বফবাগীয়
বফবাগীয় ভাভরায
বফবাগীয়
ভাভরা ভাভরায াংখ্যা
ভাভরায াংখ্যা াংখ্যা ফতমভান অথ ম
(প্রবতহফদনাধীন ভাহয
ফছময মভাট
১ভ তাবযহখ)
বনস্পবত্তকৃত ভাভরায
াংখ্যা
চাকবযচ্যযবত/
অন্যান্য
অব্যাবত
ফযখাস্ত
দন্ড
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
১
১
চরভান াতা/৬
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-৬(৯) ভোনফ ম্পদ উন্নয়ন
ক) প্রডক্ষণ
প্রডক্ষপনয নোভ

প্রডক্ষপনয কভয়োদ

উপযোগী ংস্থো/ এপজন্পীয নোভ

১

২

৩

ডফপদপ :
১। কইপভোপটকটডন অফ যো কফঙ্গর -আোভ ১। ১৫/১১/১৬ - ২৮/০২/১৭
ডযডজয়ন, একটিব পল্ট এন্ড রোজ © আথ©ককোপয়ক
(ডরং প্লোটু , ইপদো-ফোডভ©জ কপোল্ড এন্ড থ্রোষ্ট কফল্ট )
ীল©ক ডএইচডি ককো©
কদ :
১। ৩০/১০/১৬ - ০৩/১১/১৬
১। IMED Monit iring & Report ing

ভন্ত্রণোরয় এফং
আওতোধীন ংস্থো
কথপক
অংগ্রণকোযীয
ংখ্যো
৪

১। ফ্রোন্প দূতোফো ও ইউডনবোড©টি
অফ স্ট্রোবুগ©

১ জন।

NAPD

১ জন

Procedure

২। তথ্য ফোতোয়ন ংক্রোন্ত

২। ১৩/১১/১৬ - ১৭/১১/১৬

প্রধোনভন্ত্রীয কোমো©রয়

২ জন

৩। ই-পোইর (নডথ) ToT

৩। ০৭/১১/১৬ - ১০/১১/১৬

প্রধোনভন্ত্রীয কোমো©রয়

৩ জন

Training on Cone Penet rat ion Test
(CPT) operat ion and dat a analysis

৪। ১৩/১১/১৬ -১৫/১১/১৬

LGED

২ জন

৫। োফডরক প্রডকউযপভন্ট ম্যোপনজপভন্ট

৫। ২০/১১/১৬ - ০৮/১২/১৬

NAPD

১ জন

৪।

খ) ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তহয গত ভাহ মকান ইন-াউজ প্রবেহণয আহয়াজন কযা হয় থাকহর তাযফণ©নাঃ গ) প্রবেণ কভ©সূচীহত কভ©কতমা/কভমচাযীহদয অাং গ্রণ ফা ভহনানয়হনয মেহত্র ফড় যকহভয মকান ভস্যা থাকহর
তায ফণ মনাঃ নাই।
ঘ) ভন্ত্রণারহয় অন দা জফ মট্রবনাং (OJT ) এয ব্যফস্থা আহছ বকনা; না থাকহর অন দা জফ মট্রবনাং আহয়াজন কযহত ফড় যকহভয
মকান অসুবফধা আহছ
বক নাঃ নাই।
ঙ) প্রবতহফদনাধীন ভাম প্রবেহণয জন্য বফহদ গভনকাযীকভমকতমায াংখ্যাঃ ১ জন।
১০) উপেখপমোগ্য কো
ম েোফরীাঃ
ক) প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন আইন,বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকাঃপ্রমমাজয নয়।
খ) প্রবতহফদনাধীন ভাহ গুরুিপূণ ম/উহিখহমাগ্য কভমকান্ডঃ
1. নওগাঁ মজরায ফাদরগাবছউহজরায বগফানপুয এরাকায় বজবডএইচ৭১/১৬ কূ খনহনয জন্য হয়ন্ট বহরকহনয য কূ খনহনযকাজ
শুরু কযা ইয়াহছ ।
২. “াবায-গাজীপুয-কাবরগি উহজরাস্থ ডযা এরাকায নগয প্রহকৌর ভূতাবিক ভানবচত্রয়ন বত্রভাবত্রক
ও
ভূতাবিক ভহডবরাং” ীল মক
কভমসূচীয ফবযঙ্গন কাজ ভাপ্ত কযা ইয়াহছ । ফতমভাহন প্রবতহফদন নতয়াযীয কাজঅব্যাত যবয়াহছ।
৩. “নওগাঁ মজরায ফদরগাবছ উহজরায বফরাফাবড় ইউবনয়হনয তাজপুয এরাকায় স্তযতাবিক তথ্য াংগ্রঅথওমননবতক গুরুিপূণ ম খবনজ
পদ অনুন্ধাহনয রহেয একটি নতুন অনুন্ধান কূ বজবডএইচ -৭০ এয খনন” ীল মক ফবযঙ্গন কাজ ভাপ্ত কযা ইয়াহছ
।
ফতমভাহন প্রবতহফদন নতয়াযীয কাজ অব্যাত যবয়াহছ।
৪. “সুনাভগি মজরায বদযাই উহজরায় প্রাপ্ত বট এয প্রকৃত ভজুদ
, ব্যাবপ্ত এফাং ম্ভাব্যতা মাচাই ীল মক ফবযঙ্গনকভমসূচীয কাম©ক্রভ
পরবাহফ পন্ন কযা ইয়াহছ।ফতমভাহন প্রবতহফদন নতয়াযীয কাজ অব্যাত যবয়াহছ ।
৫. “ভাদাযীপুয মজরায বফচয উহজরা এরাকায়±৫০ বভটায গবীযতায ভূগবমস্থ াবন ও রহরয যাায়বনক বফহিলহণয ভােহভ াবনয
ম ফবযঙ্গন কভমসূচীয কাজ ভাপ্ত কযা ইয়াহছ ফতম
গুনগত ভান ও বযহফ মূল্যায়ন কযণ” ীল ক
। ভাহন প্রাথবভক প্রবতহফদন প্রস্তুবতয
কাজ শুরু কযা ইয়াহছ।
৬. ফাাংরাহদহয দবেণ-পূফ ম অঞ্চহরয চট্টগ্রাভ, ফান্দযফান কক্সফাজায এফাং মটকনাপ এরাকায বাযী বৃৃ্বষ্ট্াহতয পহর াংঘটিত ভূবভ ধ্বহয
কাযণ ও েয়েবত বনরূন এফাং বফববন্ন তথ্য উাত্ত নমুনা
ও াংগ্র ীল মক কভমসূচীয ফবযঙ্গন কাজ ভাপ্ত কযাইয়াহছ । ফতমভাহন
প্রবতহফদন নতয়াযীয কাজ অব্যাত যবয়াহছ ।

চরভান াতা/৭
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-৭প্রডতপফদন ও প্রফন্ধ প্রণয়নাঃ
১. Geological, Geomorphological and Engineering Geological Maps and Report s ীল েক কভেসূচীয
চুড়োন্ত প্রডতপফদন ততয়োযীয কোজ অব্যোতযডয়োপে।
ে ফডযঙ্গন ক ভেসূচীয প্রডতপফদন
২. “ফোদযফন কজরোয ফগো করক ও পুকুয োড় করক এরোকোয় ভূতোডিক কোয্যক্রে ভ ” ীল ক
ততযীয কোজ অব্যোত যডয়োপে।
৩. ফোংরোকদ কনৌফোডনীয োপথ২০১৫-২০১৬ অথ ে ফেপযয জডয কভেসূচীয প্রডতপফদনততযীয কোজ অব্যোত যডয়োপে।
নমুনো ডফপেলণ:
অত্র অডধদপ্তকযয ডফডবন্ন গফপলণোগোপয ১৯৮ টি নমুনো ডফপেলণোধীন ডের । তন্পে ৮৮টি নমুনোয যোোয়ডনক গপফলণোগোপয ডফপেলণধীন
ডের। তন্পে ৩৪টি নমুনো ডফপেলপণয পরোপর োওয়ো ডগয়োপে।
গ) আগোভী দুই ভোপ ম্পোডদতগুরুিপূণ ে কোপজয তোডরকো:
ে প্রকল্প ফোস্তফোয়পনয কোজ
1. অনুপভোদন োপপক্ষ “ফোংরোপদপয মুদ্র এরোকোয ভূতোডিক তফডষ্ট ডনরূন ও খডনজ ম্পদ অনুন্ধোন
” ীল ক
শুরু কযো ।
2. অনুপভোদন োপপক্ষ “Geo-informat ion for urban planning and adapt at ion t o climat e change,Bangladesh
(GeoUPAC)” ীল েক প্রকল্প ফোস্তফোয়পনয কোজ শুরু কযো।
ঘ) আগোভী দুই ভোপ ফড় যকপভয ককোন ভস্যো/ংকপটয আংকো কযো পর তোয ডফফযণাঃ নোই।
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