1
ভন্ত্রণারয় /বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবিহফদন ছক
ভন্ত্রণারয় /বফবাহগয নাভ
: ফাাংরাদদ ভূতাত্বিক জত্বয অত্বধদপ্তয ।
প্রবিহফদনাধীন ছযফ
২০১৭-১৮

অওিাধীন বধদপ্তয /ংস্থায ংখ্যা
প্রবিহফদন প্রস্তুবিয িাবযখ

(১) প্রাবনক
১. ১ কভিকিিা /কভিচাযীহদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাহজহে)
ংস্থায স্তয
১
ভন্ত্রণারয়

নুহভাবদি
দ
২

পূযণকৃি
দ
৩

শূন্যদ

৬৫১

৪২৯

২২২

৬৫১

৪২৯

২২২

বধদপ্তয/ংস্থামূ /ংযুক্ত
বপ (মভাে দ ংখ্যা)
মভাে

ফছযবববিক ংযবিি
(বযহেননকৃি ) স্থায়ী দ
৫

৪

ভন্তব্য *
৬

* নুহভাবদি হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাহভ উহেখ কযহি হফ।
১.২ শূন্যহদয বফন্যা
বিবযক্ত
মজরা
বচফ /িদূর্ধ্ি দ কভিকিিায দ
১
২

১.৩ িীফ গুরুত্বপূণ ি
িায িাবরকা

ন্যান্য ১ভ
মেবণয দ
৩

২য় মেবণয
দ
৪

৩য় মেবণয
দ
৫

৪র্ ি মেবণয
দ
৬

মভাে

৫৪

২২

১০৪

৪২

২২২

৭

(strategic) দ (বিবযক্ত বচফ/ভদভম িাদাম্পন্ন/ংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহর

১। ভা যব চা রক-১
১.৪
১.৫

শূন্যদ পূযহণ ফড় যকহভয মকান ভস্যা র্াকহর িায ফণ িনা
ন্যান্য হদয িথ্য

প্রবিহফদনাধীন

ফছহয উন্নয়ন ফাহজে মর্হক যাজস্ব ফাহজহে স্থানান্তবযি
প্রবিহফদনাধীন ফছহয উন্নয়ন ফাহজে মর্হক যাজস্ব ফাহজহে
হদয ংখ্যা
স্থানান্তহযয জন্য প্রবিয়াধীন হদয ংখ্যা

১

২

নাই

নাই

* মকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রহয়াজন নাআ।

১.৬ বনহয়াগ/হদান্নবি প্রদান
প্রবিহফদনাধীন ফছদয হদান্নবি
কভিকিিা
কভিচাযী

১
১৫

মভাে

২

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কভিকিিা
কভিচাযী
মভাে

৩
১৫

৪
২০

৫

৬

৩২

৫২

ভন্তব্য

৭

2
১.৭ ভ্রভ

ণ/বযদিন (মদহ) :প্রহমাজয নয়

ভ্রভণ/বযদিন
(মভাে বদহনয ংখ্যা )

ভন্ত্রী /উহদষ্টা

১
উন্নয়ন প্রকল্প বযদিন

প্রবিভন্ত্রী /উভন্ত্রী /মোর
এ্যাবহেন্ট

২

বচফ

ভন্তব্য

৪

৫

৩

াফ িিয চট্টগ্রাহভ ভ্রভণ

১.৮ ভ্রভ

ণ/বযদিন (বফহদহ):প্রহমাজয নয়

ভ্রভণ/বযদিন
(মভাে বদহনয ংখ্যা*)

১

ভন্ত্রী /উহদষ্টা

প্রবিভন্ত্রী /উভন্ত্রী /
মোর এ্যাবহেন্ট

বচফ

ভন্তব্য

২

৩

৪

৫

* কিবদন বফহদহ ভ্রভণ কহযহছন সুবনবদ িষ্টবাহফ উহেখ কযহি হফ।
১.৯

উহযাক্ত ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/বযদিন প্রবিহফদন দাবখহরয ংখ্যা

(২) বিে অবি
২.১ বিে অবি ংিান্ত িথ্য(০১ জুরাআ ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত)
িবভক

১

ভন্ত্রণারয় /
বফবাগমূহয
নাভ

২
ত্বজএত্বফ

বিে অবি
ব্রিবহে
ংখ্যা
োকায বযভাণ জফাহফয
(মকাটি োকায়) ংখ্যা

(োকায ঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান কযহি হফ)
বনষ্পবিকৃি বিে অবি বনষ্পন্ন বিে অবি
ংখ্যা
োকায বযভাণ ংখ্যা
োকায বযভাণ
(মকাটি োকায়)
(মকাটি োকায়)

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

৩৩৩

১৮৪৮.৬৫

৩৩৩

২৮৯

১১০৯.৬৭

৪৪

অত্বনষ্পন্ন টাকা
৭৩৮.৯৮

ফ িহভাে

২.২ বিে বযহাহে ি গুরুিয/ফড় যকহভয মকান জাবরয়াবি/র্ ি অত্মাৎ, বনয়ভ ধযা হড় র্াকহর মফ
মকমূহয িাবরকা
(৩)

শৃঙ্খরা/বফবাগীয় ভাভরা(ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এ্ফং বধদপ্তয /ংস্থায বিবরি ংখ্যা )

ি
প্রবিহফদনাধীন র্
-ফছদয
প্রবিহফদনাধীন ফছদয বনষ্পবিকৃি ভাভরায ংখ্যা
(২০ ১৭-১৮) ভন্ত্রণারয় /বধদপ্তয / চাকুবযচ্যযবি /
ব্যাবি
ন্যান্য দণ্ড
মভাে
ংস্থামূহ পুবিভূি মভাে
ফযখাস্ত
বফবাগীয় ভাভরায ংখ্যা

১

২

৩

৪

৫

বনষ্পন্ন বফবাগীয়
ভাভরায ংখ্যা

৬

3
(৪) যকায কর্তক
(০১ জুরাআ ২০১
৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১
৮ ম িন্ত )
ি /যকাহযয বফরুহি দাহয়যকৃি ভাভরা
যকাবয ম্পবি /স্বার্ ি যিাহর্ ি ভন্ত্রণারয় /বফবাগ -এ্য উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়হনয দাহয়যকৃি মভাে
ভন্ত্রণারয় /বফবাগ /অওিাধীন বফরুহি দাহয়যকৃিবযে
মিহে যকাহযয বফরুহি ভাভরায ংখ্যা
ংস্থামূ কর্তিক দাহয়যকৃি
ভাভরায ংখ্যা
দাহয়যকৃি ভাভরায ংখ্যা
ভাভরায ংখ্যা

১

(৫) ভানফম্পদ
৫.১

২

৩

বনষ্পবিকৃি মভাে
ভাভরায ংখ্যা

৪

৫

উন্নয়ন

মদহয বযন্তহয প্রবিণ (০১ জুরাআ ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত)
প্রবিণ কভিসূবচয মভাে ংখ্যা

ভন্ত্রণারয় এ্ফং অওিাধীন ংস্থামূ মর্হক ংগ্রণকাযীয

১

২

২৫

৬৩ জন

ংখ্যা

৫.২ ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয কর্তক
ি প্রবিহফদনাধীন র্ ি-ফছহয (২০১৭-১৮) মকান আন-াউজ প্রবিহণয অহয়াজন
কযা হয় র্াকহর িায ফণ িনা: অত্র অত্বধদপ্তদযয ত্বজওাইন্স এন্ড ট্রেত্বনাং ট্রন্টায কর্তৃক ন্যানার ওদদনাগ্রাত্বপক এন্ড ট্রভত্বযটাইভ ইন্সটিটউট
( ট্রনায়াত্বভ) এয ২২ জন প্রত্বক্ষনাথীদক ভূদাত্বথ ৃক তথ্য ত্বফদেলণ ও মন্ত্রাত্বত যক্ষণাদফক্ষণ াখায় যত্বক্ষত মন্ত্রমূ ম্পদকৃ ধাযণা ট্রদওয়া য় ।

৫.৩ প্রবিণ কভিসূবচহি কভিকিিা /কভিচা যীমদয ংগ্রণ ফা ভহনানয়হনয মিহে ফড় যকহভয মকান ভস্যা

র্াকহর িায ফণ িনা : নাআ
৫.৪ ভন্ত্রণারহয় ন্-

দ্য-জফ মেবনং (OJT)- এ্য ব্যফস্থা অহছ বক-না; না র্াকহর ন্- দ্য-জফ মেবনং অহয়াজন
কযহি ফড় যকহভয মকান সুবফধা অহছ বক-না? প্রহমাজয নয়
প্রবিহফদনাধীন র্ ি-ফছহয (০১ জুরাআ ২০১৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১৮ ম িন্ত) প্রবিহণয জন্য বফহদ গভনকাযী
কভিকিিায ংখ্যা : ২৬ জন
৫.৫

(৬ ) মবভনায /ওয়াকি ংিান্ত িথ্য
(০১ জুরাআ ২০১
৭ মর্হক ৩০ জুন ২০১
৮ ম িন্ত )
মদহয বযন্তহয মবভনায /ওয়াকিহয ংখ্যা

মবভনায /ওয়াকিহ ংগ্রণকাযীহদয

১
৩৫

(৭)

ংখ্যা

২
১৭২ জন

িথ্যপ্রযুবক্ত ওকবম্পউোয স্থান

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ /
ভন্ত্রণারয় /বফবাগ /
ংস্থামূহ
ংস্থামূহ আন্টাযহনে
কবম্পউোহযয মভাে সুবফধা অহছ বক না
ংখ্যা

১
১৫৭

২
আদছ

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ /
ংস্থামূহ ল্যান
(LAN) সুবফধা
অহছ বক না

৩
নাই

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ /
ংস্থামূহ ওয়ান
(WAN) সুবফধা
অহছ বক না

৪
নাই

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ /ংস্থামূহ
কবম্পউোয প্রববিি
জনফহরয ংখ্যা

কভিকিিা

কভিচাবয

৫
২৭

৬
২৩

4
(৮) যকাবয প্রবিষ্ঠানমূহযঅহয়য রবযাং /মুনাপা /অদায়কৃি যাজস্ব মর্হক
যকাবয মকালাগাহয জভায বযভাণ
(র্ ি বফবাহগয জন্য)
(োকায ঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান কযহি হফ)
২০১৬-১৭
হ্রা (-)/বৃবিয (+) ায

২০ ১৭-১৮

১
যাজস্ব অয়

ট্যাক্স
মযবববনউ
নন-ট্যাক্স
মযবববনউ

রিযভাো

প্রকৃি জিন

রিযভাো

প্রকৃি জিন

রিযভাো

প্রকৃি জিন

২

৩

৪

৫

৬

৭

0.20

0.56

0.11

0.12

উদ্বৃি (ব্যফাবয়ক অয় মর্হক)
রবযাং বাহফ

(৯) প্রবিহফদনাধীনর্ -ি ফছময ম্পাবদি উহেখহমাগ্য কাম িাফবর /অআন , বফবধ ও নীবি প্রণয়ন /ভস্যা -ঙ্কে
৯.১

প্রবিহফদনাধীন র্ ি-ফছহয নতুন অআন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন কহয র্াকহর িায িাবরকা : প্রহমাজয নয়

৯.২

প্রবিহফদনাধীন র্ ি-ফছহয ম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি /উহেখহমাগ্যকাম িাফবর
 ফাাংরাদদ ভূতাত্বিক জত্বয অত্বধদপ্তদযয ২০১৭-২০১৮ অথ ৃ ফছদযয ফত্বযঙ্গণ কভৃসূত্বিয আওতায় কুত্বিগ্রাভ ট্রজরায ট্রযৌভাযী উদজরায
দাঁতবাঙ্গা ইউত্বনয়দনয কাউত্বনয়ায িয এরাকায় নতুন অনুন্ধান কূ ত্বজত্বডএইি -৭২/১৮ খনন পূফ ৃস্তুত্বতমূরক কাদজয ট্রদল ত্বিত্বরাং
কাম©ক্রভ গত ২২/০৪/২০১৮ তাত্বযখ শুরু দয় ১২/০৬/২০১৮ তাত্বযখ ম©ন্ত ট্রভাট ৭০০ ত্বভটায ( ১০৬৫ ফুট ) গবীযতা ম©ন্ত খনন কাম©ক্রভ
ভাপ্ত কযা দয়দছ । ৩ ত্বভটায গবীযতায় ZW casing এফাং ১২৪.১৫ ত্বভটায ( ৪০৭.৩৩) গবীযতা SW casing ,৩২৪.৬১
ত্বভটায গবীযতায় HW casing এফাং ৫৮৭ ত্বভটায গবীযতায় NW casing স্থান কযা দয়দছ । ফতৃভাদন কূদ স্থাত্বত ট্রকত্বাং
উদ্ধায, অস্থায়ী স্থাা্না অাযণ এফাং খনন কাম
©ক্রদভ ব্যফহৃত মন্ত্রাত্বত ও ভারাভার ফগুিা ট্রটাদয ত্বযফদনয জন্য প্রস্তুত্বতমূরক কাম
©ক্রভ
অব্যাত আদছ ।উক্ত কূদ ভূত্বভ দত ১০৬৫ ফুট গবীযতা ম ৃন্ত নন-ট্রকাত্বযাং দ্ধত্বতদত খনন কযা দয়দছ, ট্রমখাদন প্রত্বত ০৫ ফুট অন্তয
ফ্ল্যা নমুনা াংগ্র কযা য় এফাং ১০৬৫ ফুট দত ১১৪০ ফুট গবীযতা ম ৃন্ত ট্রকাত্বযাং দ্ধত্বতদত খনন কযা দয়দছ ট্রমখাদন প্রত্বত১০ ফুট
অন্তয ট্রকায নমুনা াংগ্র কযা য়। ১১৪০ ফুট দত আফায ২২৯৬ ফুট গবীযতা ম ৃন্ত নন-ট্রকাত্বযাং দ্ধত্বতদত খনন কযা দয়দছ, ট্রমখাদন
ৃ কদয এয ট্রবৌত বফত্বষ্ট্য
প্রত্বত ০৫ ফুট অন্তয ফ্ল্যা নমুনা াংগ্র কযা য়। একর নমুনা খাত্বর ট্রিাখ ও আতত্ব কাঁি এয াাদে ট্রম
ফক্ষণ
মূ এফাং ট্রক্ষত্রত্বফদল এত্বড এয াাদে এয যাায়ত্বনক বফত্বষ্ট্য ত্বরত্বফদ্ধ কযা য় এফাং বফত্বষ্ট্পূণ ৃ ত্বকছু নমুনা যীক্ষাগাদয যীক্ষায
জন্য দয দপ্তদয ত্বনদয় আা য়। এযয একর নমুনা দত াঁি(০৫) টি নমুনা যাায়ত্বনক যীক্ষায জন্য বফদেত্বলক যায়ন াখায়
ট্রপ্রযণ কযা য়।
 “ত্বজওইনপযদভন পয আযফান প্লাত্বনাং এন্ড এডাদটন টু ক্লাইদভট ট্রিঞ্জ , ফাাংরাদদ ( ত্বজইউপ্যাক) ”ীল ৃক ফাাংরাদদ জাভৃান
যকাদযয কাত্বযগযী ায়তামূরক প্রকল্পটিয আওতায় পত্বযদপুয ট্রজরায় ফত্বযঙ্গন কভৃসূত্বি ম্পন্ন দয়দছ ।
 ত্বজত্বডএইি-৭২/১৮ ফত্বযঙ্গন কভৃসূিী ফাস্তফায়ন ট্রদল উক্ত কভৃসূিীয ত্বযদাট ৃ বতত্বযয জন্য ডাটাদফজ বতযী, ত্বিভাত্বত্রক ও ত্বত্রভাত্বত্রক রগ
বতযী  ত্বজআইএ ত্ববত্বিক ভানত্বিত্র বতযীয কাজ িরদছ ।
 “ফগুিা ট্রজরায দৄনট উদজরা াংরগ্ন মমুনা নদীয গত্বতদথয ত্বযফতৃন ও নদী িাযা নতুন ভূত্বভসৃত্বষ্ট্ এফাং নদীগদবৃ নত্বফরীভূত্বভয ত্বযভাণ
ত্বনণ ৃয় এফাং ভূ-প্রাকৃত্বতক ভানত্বিত্রায়ন” ীল ৃক ফত্বযঙ্গন কভৃসূত্বি ফাস্তফায়দনয জন্য যজত্বভদন ত্বযদৃন ও উাি াংগ্র কযা য় ।
 ২০১৭-২০১৮ অথ ৃ ফছদযয ফত্বযঙ্গণ কভৃসূত্বিয আওতায়“ফাংরাহদহয খাগড়াছবড় মজরায ন্তভূিক্ত খাগড়াছবড় দয উজরায বযহফ
ভূিত্ত্ব এ্ফং ভূবভর্ধ্ মজাবনং ভানবচোয়ন” ীল িক কভিসূবচ ফাস্তফায়ন হয়হছ । উক্ত কভিসূবচ মর্হক ১৫ টি এ্টিব মফাযহাহরয, ১৪ টি
গাহযয এ্ফং প্রায় ৬০ টি স্থাহনয াাড় র্ধ্হয িথ্য ও উাি ংগ্র কযা য় ।
 “ত্বজত্বডএইি ৭০/১৫, এয ট্রকায স্যাম্পদরয ট্রপাযাত্বভত্বনদপযা এফাং ট্রাদরন ত্বিত্বিত কযদণয িাযা প্রত্ন-ত্বযদফ ও গঠনকারীন ত্বযদফ
ব্যাখ্যাকযণ” ীল ৃক কভৃসূত্বি ফাস্তফায়দনয জন্য ট্রভাট আটটি (০৮) নমুনায ট্রাদরন ত্বফদেলণ কদয ভাইদক্রাদকাদ ম©ট্রফক্ষণ ও তথ্য
াংগ্রদয কাজ ম্পন্ন দয়দছ। ফাদযাটি (১২) নমুনা দত ভাইদক্রাপত্বর এয জন্য নমুনা প্রস্তুতকযণ ম্পন্ন
 দয়দছ এফাং িাযটি (০৪) নমুনা
দত ট্রপাযাত্বভত্বনদপযা ত্বত্বকাং ও নাক্তকযদনয কাজ ম্পন্ন দয় ৪থ ৃ নমুনায কাজিরদছ।

5
 “সুনাভগঞ্জ ট্রজরায ফাদযদকয টিরা ও াৃফতী এরাকায় ত্বক্রয় চ্যযত্বত ত্বিত্বিতকযণ ও বফত্বষ্ট্যকযদণয ভাধ্যদভয ভূত্বভকদম্পয ম্ভাব্যতা
মািাইকযণ” ীল ৃক ফত্বযঙ্গন কভৃসূত্বি ২২/০৩/২০১৮ ইাং তাত্বযদখ ভাপ্ত দয়দছ ।
 ২০১৭-২০১৮ অথ ৃ ফছদযয ফত্বযঙ্গণ কভৃসূত্বিয আওতায়“নওগাঁ মজরায বনয়াভিপুয উহজরা ও িদংরগ্ন এ্রাকায় মূল্যফান খবনজ
নুন্ধাহনয রহিয বববিবরায গবীযিা বনণ িহয়য জন্য প্রবিযণ ভূকম্পন জত্বয” ীল িক ফত্বযঙ্গন কভৃসূত্বিট্রত ত্বফদফাযক দ্রব্য ব্যফায
কদয ২.০০ রাইন ত্বক.ত্বভ. ; ২.৫ যাইন ত্বক.ত্বভ. ও ৩.০০ রাইন ত্বক.ত্বভ. ত্বফস্তাদযয ফ ৃদভাট ৩১রাইন ত্বকদরাত্বভটাদযয ২টি ট্রপ্রাপাইর ফযাফয
এন্ডট, ত্বিটট ও ত্বযবা ৃট এয ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় তথ্য াংগ্র কযা য় ।
 GeoUPAC –এয আওতায় গত ২৭/২/২০১৮ তাত্বযদখ ঢাকায অদূদয ( আপতাফনগয) প্রত্বতযন ভূকম্পন জত্বযদয ভাধ্যদভ যাভায
ব্যফায কদয ১০ টি টাত্বকাংদয়য ভাধ্যদভ ৫ টি দয়দেয তথ্য াংগ্র কযা য় ।
 “কুত্বিগ্রাভ ট্রজরায ট্রযৌভাযী উদজরায দাঁতবাঙ্গা ইউত্বনয়দনয কাউত্বনয়ায িয এরাকায় ত্বজত্বডএইি -৭২/১৮ নতুন অনুন্ধান কূদ প্রথভ
দফ ৃয ভূদাত্বথ ৃক রত্বগাং” কাজ ম্পন্ন কযা য় ।
 বজএ্ত্বফ’য খিনপুযস্থ ফারুদ গুদাহভ যবিি বফহফাযক দ্রব্যাবদয বাফ ংিান্ত প্রবিহফদন প্রধান বফহফাযক বযদিহকয কাম িারহয়
মপ্রযণ কযা য়।
 অত্র অত্বধদপ্তদযয ত্বজওাইন্স এন্ড ট্রেত্বনাং ট্রন্টায কর্তৃক ন্যানার ওদদনাগ্রাত্বপক এন্ড ট্রভত্বযটাইভ ইন্সটিটউট ( ট্রনায়াত্বভ) এয ২২ জন
প্রত্বক্ষনাথীদক ভূদাত্বথ ৃক তথ্য ত্বফদেলণ ও মন্ত্রাত্বত যক্ষণাদফক্ষণ াখায় যত্বক্ষত মন্ত্রমূ ম্পদকৃ ধাযণা ট্রদওয়া য় ।
 ২০১৭-২০১৮ অথ ৃ ফছদযয ফত্বযঙ্গণ কভৃসূত্বিয আওতায়“িট্টগ্রাভ ত্বটি কদৃাদযন এফাং আদাদয এরাকায ঢাদরয দৃঢ়তা ত্বফদেলণ
এফাং ভূপ্রযুত্বক্তক বফত্বষ্ট্য ত্বনরুন” ীল ৃক ফত্বযাংগন কভৃসূত্বি ম্পন দয়দছ ।যীক্ষাগাদয ফত্বযঙ্গন দত প্রাপ্ত নমুনামূদয ভূপ্রকৃত্বতগত
গুনাগুন ত্বফদেলদণয কাজ ৬৫% ম্পন্ন দয়দছ ।কভৃসূত্বি দত প্রাপ্ত নমুনামূদয ভদধ্য ভূপ্রাকৃত্বতগত গুনাগুণ ত্বফদেলদণ
য জন্য ওয়াটায
কনদটন্ট ট্রটট ২০টি, এদত্বত্বপক গ্রাত্ববটি ট্রটট১০ টি এফাং ত্বত্ববাং ট্রটট ০৫ টি কযা দয়দছ ।
 ২০১৭-২০১৮ অথ ৃ ফছদযয ফত্বযঙ্গণ কভৃসূত্বিয আওতায় “মুন্সীগঞ্জ ট্রজরায গজাত্বযয়া উদজরায ভূতাত্বিক ভানত্বিত্রায়ন ” এফাং
“ভাত্বনকগঞ্জ ট্রজরায ত্বঙ্গাইয উদজরায ভূতাত্বক
ি ভানত্বিত্রায়ন” ীল ৃক ফত্বযঙ্গন কভৃসূত্বি য় ম্পন্ন কযা দয়দছ ।
 বকহাযগঞ্জ ট্রজরায নীরগি এ্রাকায নযসুন্ধা নদী ফযাফযপ্রাপ্ত ত্বদটয ভজুদ, ত্বফস্তৃত্বত এফাং অথ ৃননত্বতক ম্ভাব্যতা মািাই
” ীল ৃক ফত্বযঙ্গন
কভৃসূত্বি ম্পন্ন কযা দয়দছ । কভৃসূত্বি ট্রথদক প্রাপ্ত ত্বদটয ১৫ টি নমুনা বফদেত্বলক যায়ন াখায় যাায়ত্বনক যীক্ষায জন্য প্রদান কযা
দয়দছ।

প্রত্বতদফদন ও প্রফন্ধ প্রণয়ণ
:
 “ত্বজত্বডএইি ৭০/১৫ এয ট্রকায স্যাম্পদরয ট্রপাযাত্বভত্বনদপযা এফাং ট্রাদরন ত্বিত্বিত কযদণয িাযা -ত্ব
প্রত্নযদফ ও গঠনকারীন ত্বযদফ
ব্যাখ্যাকযণ” ীল ৃক প্রত্বতদফদনটিয গদফলণাগাদযয০৮% কাজ ম্পন্ন দয়দছ।
 “The effects of deadliest Landslides during June –july ,2015 in the South –Estern Part of
Bangladesah ” ীল ৃক প্রত্বতদফদন প্স্তস্তুত কদয ত্বজএত্বফয ডাটা ট্রন্টাদয দাত্বখর কযা দয়দছ ।
 “Geological Report on Cox’sBazar- Teknaf Costal Are a Bangladesh ” ীল ৃক প্রত্বতদফদন ( বরউভ-১৪,
াট ৃ-৪ ) যকাযত্ববাদফ প্রকাদয জন্য ফাাংরাদদ পযভ ও প্রকানা অত্বপদ ট্রপ্রযন কযা দয়দছ ।
 “Report on The annual Field testing of Geophysical Equipme nt -2017 ” ীল ৃক প্রত্বতট্রফদন মথামথ
কর্তৃদক্ষয ত্বনকট ট্রকযা দয়দছ ।

২০১৭-২০১৮ অথ থ বছরেে বহিেঙ্গণ কর্থসূহিে আওতায় “নওগাঁ জেলার ননয়ামতপুর উপজেলা ও তদসংলগ্ন
এলাকায় মূল্যবান
খননে অনুসন্ধাজনর লজযে নিনিনিলার গিীরতা ননর্ ণজয়র েন্য প্রনতসরর্ ভূকম্পন েহেপ” িীর্ ণক প্রত্বতদফদন প্রণয়দনয কাজ ৭০% ম্পন্ন
দয়দছ।

“জ্বারাত্বন ত্বদদফ দফ ৃািভ ব্যফাদযয রদক্ষয ব্রাহ্মণফাত্বিয়া ট্রজরায ত্বফজয়নগয উদজরায় আত্বফস্কৃত ত্বট এয যাায়ত্বনক গুনাগুন ত্বনণ ৃয়
ও জ্বারাত্বনয ভান বৃত্বদ্ধকযণ” ীল ৃক ফত্বযঙ্গন কভৃসূত্বিয প্রত্বতদফদন প্রণয়দনয কাজ
৩৫% ম্পন্ন দয়দছ।

“নওগাঁ ও িাঁাইনফাফগঞ্জ ট্রজরায অন্তগতৃ ত্বনয়াভতপুয-ট্রাযা-ট্রগাভস্তাপুয ও তদাংরগ্ন এরাকায় আঞ্চত্বরক অত্ববকলীয় ও চ্যম্বকীয়
জত্বয” ীল ৃক কভৃসূত্বিয প্রত্বতদফদন প্রণয়দনয কাজ১০০% ম্পন্ন দয়দছ।

“ বান্দরবান পাব ণতে জেলার সদর উপেলার নবনিন্ন টারনিয়ানর পাহাজের উজন্ানিত নিলা নমুনার মনর্কতানিক অনুসন্ধান” ীল ৃক
কভৃসূিীয প্রাথত্বভক প্রত্বতদফদন মথামথ কর্ত
©ক্ষ ফযাফয ট্রপ্রযণ কযা দয়দছ ।

“দূয অনুধাফন ও ত্বজআইএ দ্ধত্বত ব্যফাদযয ভাধ্যদভ পত্বযদপুয ট্রজরায দয উদজরাত্বয দ্মা নদত্বয তীয ত্বয,ফতী
বাঙন প্রফনতা
মূল্যয়ণ এফাং ভূ- প্রাকৃত্বতক ভানত্বিত্রায়ন ”ীল ৃক প্রত্বতদফদন মথামথ কর্তৃদক্ষয ত্বনকট ট্র কযা দয়দছ

“Standard Palynological Slides Form Contemporar y Flo wers of Dhaka , Bangladesh ”
শীর্ থক চূড়ান্ত প্রহতরবদনটি পপাষ্টাে আকারে হিএসহবে র্িাপহেিালক র্রিাদরয়ে হনকট দাহিল কো িরয়রছ।

“Palenological Study of Fo ur Samples From a Borehole of Aftabnagar , Dhaka
,Bangladesh. ” শীর্ থক চূড়ান্ত প্রহতরবদনটি র্িাপহেিালক র্রিাদরয়ে হিএসহবে ডাটা পসন্টাে ও হিইউহড প্রকল্প পহেিালক এে
হনকট দাহিল কো িরয়রছ।
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“River Morohydrodynamic and river shifting etection of Jamuna river alone Sariakandi
Upazila, Bogr a districtusing a tim series of Remotly Sens ed Imagry ” এফাং“Landslide
Suceptibity Assessmnt Using Frequency Radio in Cameron Highland , Pahang,
Maaaalaysia .” ীল ৃক দুটি বফজ্ঞাত্বনক প্রফন্ধ প্রকাত্বত য় ।

৯.৩
২০১৭-১৮ র্ ি-ফছহয ভন্ত্রণারহয়য কাম িাফবর ম্পাদহন ফড় যকহভয মকান ভস্যা/ঙ্কমেয অঙ্কা কযা হর িায
বফফযণ (াধাযণ /রুটিন প্রকৃবিযভস্যা /ঙ্কে উহেহখয প্রহয়াজন মনআ ; উদাযণ সৃজন,
: দ শূন্যদ পূযণ আিযাবদ: )প্রহমাজয

নয়
(১০)

ভন্ত্রণারহয়য উহেশ্য াধন ংিান্ত

10.1 ২০১৭-১৮ র্ ি-ফছহযয কাম িাফবরয ভাধ্যহভ ভন্ত্রণারহয়য অযি উহেশ্যাফবর হন্তালজনকবাহফ াবধি হয়হছ
বক? হয়হছ ।
১০.২ উহেশ্যাফবর াবধি না হয় র্াকহর িায কাযণমূ : প্রহমাজয নয়
১০.৩ ভন্ত্রণারহয়য অযি উহেশ্যাফবর অযও দিিা ও াপহল্যয মঙ্গ াধন কযায রহিয মম ফ ব্যফস্থা/দহি
গ্রণ কযা মমহি াহয, ম ম্পহকি ভন্ত্রণারহয়য সুাবয : প্রহমাজয নয়
(১১) উৎাদন বফলয়ক (ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণমফ)কয
:বজএ্বফয জন্য
প্রহমাজয নয়
(১২) অআনশৃঙ্খরা বফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য জন্য)
:বজএ্বফয জন্যপ্রহমাজয নয়
(১৩) মপৌজদাবয ভাভরা -ংিান্ত িথ্য
অআন( ও বফচাযবফবাহগয জন্য ) :বজএ্বফয জন্য
প্রহমাজয নয়
(১৪) র্ িননবিক (র্ ি বফবাহগয জন্য
:বজএ্বফয
)
জন্যপ্রহমাজয নয়
(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প ংিান্ত(ফাস্তফায়ন বযফীিণ ও মূল্যায়ন বফবাহগয জন্য):বজএ্বফয জন্যপ্রহমাজয নয়
(১৬ )ঋণ ও নুদান ংিান্ত িথ্য
(র্ িননবিক ম্পকি বফবাহগয )জন্য
:বজএ্বফয জন্যপ্রহমাজয নয়
(১৭) ফকাঠাহভা উন্নয়ন (ফকাঠাহভা উন্নয়ন কভিসূবচ ও ফাস্তফায়ন গ্রগবিয বফফযণ, ংবিষ্ট র্ ি-ফ ছময
(২০১৭-১৮) ফযােকৃি র্ ি, ব্যবয়ি র্ ি, ংবিষ্ট র্ ি-ফছময (২০১৭-১৮) রিযভাো এ্ফং রিযভাোয বফযীহি
বজিি গ্রগবি) :বজএ্বফয জন্যপ্রহমাজয নয়
(১৮) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ংবিষ্ট িথ্য :বজএ্বফয প্রহমাজয
জন্য নয়
(১৯) বিা-ংিান্ত িথ্য:বজএ্বফয জন্যপ্রহমাজয নয়
(২০) স্বাস্থয -ংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও বযফায কল্যাণ ময়য
ভন্ত্রণার
জন্য) :বজএ্বফয জন্য
প্রহমাজয নয়
(২১) জনবক্ত যপ্তাবন -ংিান্ত িথ্য
(প্রফাী কল্যাণ ও বফহদবক কভিংস্থান ভন্ত্র
ময়যণারজন্য) :বজএ্বফয জন্য
প্রহমাজয নয়
(২২) জ্জ্ব -ংিান্ত িথ্য (ধভি ভন্ত্রময়য
ণার জন্য) :বজএ্বফয জন্য
প্রহমাজয নয়
(২৩) াভাবজক বনযািা কভিসূ(ংবিষ্ট
বচ
ভন্ত্রণারয়/বফবাগ পূযণ কযহফ) :বজএ্বফয জন্যপ্রহমাজয নয়
(২৪) প্রধান প্রধান মক্টয কহিাহযনমূহয রাব /মরাকান :বজএ্বফয
প্রহমাজযজন্য
নয়

ববনয়য বচফ/বচহফয স্বািযঃ
নাভঃ

