ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবতহফদন ছক
ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভঃ ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয
প্রবতহফদনাধীন ফৎযঃ ২০১৫-২০১৬
(১) প্রাবনক
১.১ কভিকতিা /কভিচাযীহদয াংখ্া (যাজস্ব ফাহজট):
াংস্থায স্তয
অনুহভাবদত
দ
2
-

3
-

4
-

ফৎয বববিক াংযবিত
(বযহটননকৃত) অস্থায়ী
দ
5
-

স্থায়ী-633
অস্থায়ী- 18

স্থায়ী- 406
অস্থায়ী- 03

স্থায়ী- 227
অস্থায়ী- 15

18

-

651

409

242

18

-

1
ভন্ত্রণারয়
অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংমৄক্ত অবপ
(মভাট াংখ্া):
ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয
অবধদপ্তয
মভাট
১.২ শূন্য হদয বফন্যাঃ
অবতযক্ত বচফ/
মজরা
তদূর্ধ্ি দ
কভিকতিায দ
1
2
-

পূযণকৃত দ

আওতাধীন অবধদপ্তয/াংস্থায াংখ্াঃ
প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখঃ

শূন্যদ

অন্যান্য ১ভ
২য় মেবণয ৩য় মেবণয দ
মেবণয দ
দ
3
4
5
স্থায়ী- 64
স্থায়ী- 22
স্থায়ী- 106
অস্থায়ী- 08 অস্থায়ী- 00
অস্থায়ী- 07
72
22
113

-

ভন্তব্য

6
-

৪থ ি মেবণয
দ
6
স্থায়ী- 35
অস্থায়ী-00
35

মভাট
7
242

1.3 অতীফ গুরুত্বপূণ ি (strategic) দ (অবতবযক্ত বচফ/ভদভম িাদা ম্পন্ন/াংস্থা প্রধান /তদূর্ধ্) শূন্য দ থাকহর তায
তাবরকাঃ ২ (দুই)টি উ-ভাবযচারক।
১.৪ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয মকান ভস্যা থাকহর তায ফণ িনাঃ প্রহমাজয নয়।
১.৫ অন্যান্য হদয তথ্যঃ
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয উন্নয়ন ফাহজট মথহক যাজস্ব ফাহজহট
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয উন্নয়ন ফাহজট মথহক যাজস্ব
স্থানান্তবযত হদয াংখ্া
ফাহজহট স্থানান্তহযয প্রবিয়াধীন হদয াংখ্া
নাই

নাই

১.৬ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদানঃ
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয হদান্নবত
কভিকতিা
কভিচাবয
মভাট
1
2
3
26

40

66

কভিকতিা
4

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কভিচাবয
5

মভাট
6

ভন্তব্য
7

07

-

07

-

*মকান াংরগ্নী ব্যফায কযায প্রহয়াজন নাই।
1.7 ågY/cwi`k© b (†`‡k)t cÖ‡hvR¨ bq|
ভ্রভণ /বযদিন
(মভাট বদহনয াংখ্া )

1
উন্নয়ন প্রকল্প বযদিন
াফ িতয চট্টগ্রাহভ ভ্রভণ

ভন্ত্রী /উহদষ্টা

2

প্রবতভন্ত্রী /উভন্ত্রী / মোর
এ্যাবহটন্ট

বচফ

ভন্তব্য

3

4

5

* কতবদন মদহ ভ্রভণ কহযহছন, তা সুবনবদ িষ্টবাহফ উহেখ কযহত হফ। কতফায ভ্রভণ কহযহছন, তা উহেহখয প্রহয়াজন মনই।

১.৮ ভ্রভণ/বযদিন (বফহদহ): প্রহমাজয নয়
ভ্রভণ/বযদিন
ভন্ত্রী /উহদষ্টা
(মভাট বদহনয াংখ্া)
1

প্রবতভন্ত্রী /উভন্ত্রী /
মোর এ্যাবহটন্ট

বচফ

ভন্তব্য

3

4

5

2

* কতবদন মদহ ভ্রভণ কহযহছন, তা সুবনবদ িষ্টবাহফ উহেখ কযহত হফ। কতফায ভ্রভণ কহযহছন, তা উহেহখয প্রহয়াজন মনই।
১.৯ উহযাক্ত ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/বযদিন প্রবতহফদন দাবখহরয াংখ্াঃ প্রহমাজয নয়।
(২) অবডট আবি (কম্পহরারায এ্যান্ড অবডটয মজনাহযর-এ্য কাম িরয় /অথ ি-বফবাগ পূযণ কযহফ): বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
২.১ অবডট আবি াংিান্ত তথ্য(০১ জুরাই ২০১৫ মথহক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত ):
(টাকায অঙ্ক মকাটি টাকায় প্রদান কযহত হফ )
বনেবিকৃত অবডট
অবনেন্ন অবডট আবি
অবডট আবি
ব্রডীহট
আবি
িবভক ভন্ত্রণারয়/ াংস্থায
টাকায বযভাণ জফাহফয
নাং
নাভ
াংখ্া
টাকায বযভাণ
াংখ্া াংখ্া টাকায বযভাণ াংখ্া
(মকাটি টাকায়)
(মকাটি টাকায়)
(মকাটি টাকায়)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ফাাংরাহদ ভূতাবিক
জবয অবধদপ্তয
সর্ বম োট

329

17.3519

329

271

8.2254

Awb®úbœ UvKv
9.5265

58

২.২ অবডট বযহাহট ি গুরুতয/ফড় যকহভয মকান জাবরয়াবত/ অথ ি আত্মাৎ, অবনয়ভ ধযা হড় থাকহর ম ফ মকমূহয
তাবরকাঃ প্রহমাজয নয়।
(৩) শৃঙ্খরা /বফবাগীয় ভাভরা ( ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ এ্ফাং অবধদপ্তয/াংস্থায বিবরত াংখ্া )
(২০১৫-২০১৬)
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয বনেবিকৃত ভাভরায াংখ্া
ভন্ত্রণারয় / অবধদপ্তয/াংস্থামূহ
অন্যান্য দন্ড
মভাট
পূবিভূত মভাট বফবাগীয় ভাভরায চাকুযীচ্যযবত/ অব্যাবত
ফযখাস্ত
াংখ্া
1
2
3
4
5
-

অবনেন্ন বফবাগীয়
ভাভরায াংখ্া

6
-

(৪) যকায কর্তিক /যকাহযয বফরুহে দাহয়যকৃত ভাভরা (০১ জুরাই ২০১৫ মথহক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত):
যকাযী ম্পবি/স্বাথ ি যিাহথ ি
ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-এ্য উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়হনয
ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/আওতাধীন
দাহয়যকৃত মভাট
বফরুহে দাহয়যকৃত
মিহে যকাহযয বফরুহে
াংস্থামূ কর্তিক দাহয়যকৃত
ভাভরায াংখ্া
বযট ভাভরায াংখ্া দাহয়যকৃত ভাভরায াংখ্া
ভাভরায াংখ্া
1
2
3
4
-

-

-

বনষ্পবিকৃত মভাট
ভাভরায াংখ্া

-

(৫) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন
৫.১ মদহয অবযন্তহয প্রবিণ (০১ জুরাই ২০১৫ মথহক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত):
প্রবিণ কভিসূচীয মভাট াংখ্া
ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এ্ফাং আিতাধীন াংস্থামূ মথহক
অাংগ্রণকাযীয াংখ্া
1
2
23
40 জন

2

5
-

ি
৫.২
ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয কর্তিক প্রবতহফদনাধীন অথ-ফৎহয
(২০১৫-১৬) মকান ইন-াউজ প্রবিহণয আহয়াজন কযা হয়
িনাঃ
থাকহর তায ফণ
(i) GUD প্রকহল্পয আওতায় “Enhance Geophysical Logging and Interpretation” ীল িক প্রবিণ মকা ি ম্পন্ন
হয়হছ।
(ii) শুোচায মকৌর ফাস্তফায়ন বফলহয় গঠিত “ননবতকতা কবভটি” য এ্কটি প্রবিণ কভিারা (কভিকতিাহদয জন্য)
আহয়াজন কযা য়।
(iii) বফবআই কর্তিক ফাবল িক কভিম্পাদন চ্যবক্ত(এ্বএ্)-এ্য উয বদনব্যাী প্রবিণ ম্পন্ন।
(iv) শুোচায মকৌর ফাস্তফায়ন বফলহয় গঠিত “ননবতকতা কবভটি” য এ্কটি প্রবিণ কভিারা (কভিচাযীহদয জন্য)
আহয়াজন কযা য়।
৫.৩

প্রবিণ কভিসূচীহত কভিকতিা /কভিচাযীহদয অাং গ্রণ ফা ভহনানায়হনয মিহে ফড় যকহভয মকান ভস্যা থাকহর তায
ফণ িনাঃ নাই।
৫.৪ ভন্ত্রণারহয় অন দা জফ মরবনাং (OJT) এ্য ব্যফস্থা আহছ বকনা ; না থাকহর অন দা জফ মরবনাং আহয়াজন কযহত ফড়
যকহভয মকান অসুবফধা আহছ বক নাঃ প্রহমাজয নয়।
ি
৫.৫ প্রবতহফদনাধীন অথ-ফৎহয
(০১ জুরাই ২০১৫ মথহক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত) প্রবিহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভিকতিায
াংখ্াঃ ০৯ জন।
(৬) মবভনায/ওয়াকি াংিান্ত তথ্য
(০ ১ জুরাই ২০ ১৫ মথহক ৩০ জুন ২০ ১৬ ম িন্ত):
মদহয অবযন্তহয মবভনায/ওয়াকিহয াংখ্া
মবভনায/ওয়াকিহ অাং গ্রণকাযীয াংখ্া
18
130 জন
(৭) তথ্য প্রমৄবক্ত
ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/
াংস্থামূহ মভাট
কবম্পউটাহযয
াংখ্া

ও বম্পউটায
ক
স্থান
ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/
াংস্থামূহ
ইন্টাযহনট সুবফধা
আহছ বক না

137

আহছ

(৮) যকাবয প্রবতষ্ঠানমূহয
(অথ ি বফবাগ)

1
ট্যাক্স মযববনুয

(০ ১ জুরাই ২০ ১৫ মথহক ৩০ জুন ২০ ১৬ম িন্ত) :
ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/
ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থামূহ
াংস্থামূহ ল্যান াংস্থামূহ ওয়ান কবম্পউটায প্রববিত জনফহরয াংখ্া
(LAN ) সুবফধা (WAN) সুবফধা
কভিকতিা
কভিচাবয
আহছ বক না
আহছ বক না
নাই

নাই

14

5

আহয়য রবযাাং
/মুনাপা/আদায়কৃত যাজস্ব মথহক যকাবয মকালাগাহয বযভাণ
জভায
(টাকায অঙ্ক মকাটি টাকায় প্রদান কযহত হফ )
2015-2016
2014-2015
হ্রা (-) বৃবেয (+) ায
রিযভাো
প্রকৃত অজিন রিযভাো প্রকৃত অজিন
রিযভাো
প্রকৃত অজিন
2
3
4
5
6
7
2.33

0.12

0.21

0.34

(+) 1010

(-) 64.71

উদ্বৃি (ব্যফাবয়ক আয় মথহক)

-

-

-

-

-

-

রবযাাং বাহফ

-

-

-

-

-

-

যাজস্ব আয় নন-ট্যাক্স মযববনুয

(৯) প্রবতহফদনাধীন ফৎহয ম্পাবদত উহেখহমাগ্য কাম িাফরী/আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কট
৯.১ প্রবতহফদনাধীন ফৎহয নতুন আইন, বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকাঃ প্রহমাজয নয়।
ি
৯.২ প্রবতহফদনাধীন ফৎহয গুরুত্বপূণ/উহেখহমাগ্য
কভিকান্ডঃ
1. গত ২৭ জুন, ২০১৬ তাবযহখ ভাবযচারক, ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয (বজএ্বফ) এ্ফাং বচফ, জ্বারাবন ও
খবনজ ম্পদ বফবাগ এ্য ভহে ২০১৬-২০১৭ অথ ি ফছহযয ফাবল িক কভিম্পাদন চ্যবক্ত(এ্বএ্)স্বািবযত হয়হছ।
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2. ফাবল িক কভিম্পাদন চূবক্ত (২০১৫-১৬)এ্য আওতায় ভূতাবিক ও ভূপ্রাকৃবতক ভানবচোয়ন এ্ফাং
ভূ-দাবথ িক
অনুন্ধাহনয রিযভাো ধাম© কযা হয়বছর মথািহভ ৩৭৫০ এ্ফাং ৩০০ ফগ ি বক .বভ। এ্ছাড়া ১টি কূ খনহনযও
রিযভাো বনধ িাযণ কযা হয়বছর। রিযভাো ১০০% অবজিত হয়হছ।
3. নওগাঁ মজরায ফদরগাবছ উহজরায বফরাফাবড় ইউবনয়হনয তাজপুয এ্রাকায় স্তযতাবত্বক তথ্য াংগ্র ও অথ
©ননবতক
গুরুত্বপূণ© খবনজ ম্পদ অনুন্ধাহনয রহি এ্কটি নতুন অনুন্ধান কূ বজ বডএ্ইচ-৭০ এ্য খনন -ীল িক কভিসূবচ
ফাস্তফায়ন কাহর ৬৭৪.৭৯ বভটায (২২১৪ ফুট) গবীযতা মথহক ৭০৪.৯৬ বভটায (২৩১৩ ফুট) ম©ন্ত মভাট ৩০.১৭
বভটায (৯৯ ফুট) চ্যনাাথহযয ন্ধান াওয়া বগহয়হছ।
৩. “ভাদাযীপুয মজরায বফচয উহজরা এ্রাকায় ±৫0বভটায গবীযতায ভূগ©স্থ াবন ও রহরয যাায়বনক বফহেলহণয
ভােহভ াবনয গুনগতভান ও বযহফ মূল্যায়নকযণ ” ীল©ক ফবযঙ্গন কভ ©সূবচয আওতায় চবাং েবতহত
২(দুই)টি ভূতাবত্বক কূ খনহনয ভােহভ১২টি রর নমুনা াংগ্র কযা হয়হছ।
৪. “বদনাজপুয মজরায ফুরফাবড় উহজরায় ভূতাবত্বক, ভূপ্রহকৌর ও টহাগ্রাবপক ভানবচ েয়ন”ীল©ক কভ©সূবচয জবয
কাজ ম্পন্ন কযা হয়হছ।
৫. “াবায-গাজীপুয-কাবরগি উহজরাস্থ ডয এ্রাকায নগয প্রহকৌর ভূতাবত্বক ভানবচেয়ন ও বেভাবেিকভূতাবত্বক
ভহডবরাং” ীল©ক কভ©সূবচয ফবযঙ্গন কাজ ভাপ্ত হয়হছ।
৬. ভন্ত্রণারহয়য অনুহযাহধ Subsurf ace Investigation-Resistivity Survey for “Chittagong City
Outer Ringroad Project of CDA” ীল িক কাজটি ম্পন্ন কযা হয়হছ।
৭. ভন্ত্রণারহয়য অনুহযাহধ বদনাজপুয মজরায ফুরফাড়ী কয়রা খবন এ্রাকায় ভূতাবিক, টহাগ্রাবপক ও প্রহকৌর ভূতাবিক
ভানবচোয়ন কাজ মহল স্যাহটরাইট ইহভজাবয ও াংগৃীত নমুনা এ্ফাং অন্যান্য তথ্য -উািমূ বফহেলহণয কাজ
চরহছ।
৮. “Geo-information for Urban Development, Bangladesh” ীল িক প্রকহল্পয আওতায় ভূ-দাবথ িক
রবগাং কাম©িভ ম্পন্ন কযা হয়হছ।
৯. “Liquefaction Susceptibility and Seismic Microzoning of Panch agarh Pourashova
and Surroundings through Geo morphological, Geological and Engineering
geological Mapping” ীল িক ফবযাংগন কভিসূবচ ফাস্তফাবয়ত হয়হছ।

১০. াম্প্রবতককাহর ফাাংরাহদহয দবিণ -পূফ ি অঞ্চহরয চট্টগ্রাভ ,ফান্দযফান, কক্সফাজায ও মটকনাপ এ্রাকায় াংঘটিত
ভূবভর্ধ্হয জবয কাজ ম্পন্ন হয়হছ।
১১. গত ০৪/০১/২০১৬ খঃ তাবযহখ াংঘটিত ভূবভকহম্পয তথ্য াংগ্রহয জন্য ঢাকা এ্ফাং জয়পুযাট মজরায আাহয
এ্রাকায় হযজবভহন বযদিন ম্পন্ন হয়হছ।
12. “River Morphodynamics and River shifting detection of Jamuna River along
Sariakandi upzila, Bo gra District using a time series of remotely sensed imagery”

ীল িক ফবযাংগন কভিসূবচ ফাস্তফায়হনয কাজ ম্পন্ন হয়হছ।
13. “ভাবনকগি মজরাযবফারয় ও মদৌরতপুয উহজরাদ্বহয়য ভূতাবিকভানবচোয়ন
”-ীল িক ফবযঙ্গন কভিসূবচয
ফবযঙ্গন কাজ ম্পন্ন কযা হয়হছ।
১৪. ফাাংরাহদহয কক্সফাজায মজরায ভহখারী উহজরায অন্তগতি ঘটিবাঙা, াবভদাযবদয়া, কুতুফহজাভ, মানাবদয়া দ্বী
মূহয ভূবভরূহয নফবষ্টযমূ এ্ফাং আনুলাবঙ্গক উকূরফতী দূহম িাগমূ বনধ িাযণ াংিান্ত ফবযাংগন কাজ ভাপ্ত ।
১৫. টুয়াখারী ও ফযগুনা মজরায ায়যাফন্দয বন্নবত করাাড়া ও আভতরী(আাংবক) উকূরফতী ভূতাবিক
ভানবচোয়ন ীল িক ফবযাংগন কাজ ভাপ্ত ।
১৬. কুবড়গ্রাভ মজরায ফুরফাড়ী, নাহগশ্বযী এ্রাকায আঞ্চবরক অববকলীয় ও চ্যম্ববকয় জবয কাজ ম্পন্ন।।
১৭. সুনাভগি মজরায বদযাই উহজরায় প্রাপ্ত বট এ্য প্রকৃত ভজুদ
, ব্যাবপ্ত এ্ফাং অথ িননবতক ম্ভাব্যতা মাচাই” ীল িক
ফবযঙ্গন কভিসূবচয কাজ ম্পন্ন কযা য়।
প্রবতহফদন ও প্রফন্ধ প্রণয়নঃ
1. “ফাাংরাহদহয কক্সফাজায মজরায ভহখারী উহজরায অন্তগতি ঘটিবাঙ্গা , াবভদযবদয়া, কুতুফহজাভ ও মানাবদয়া
দ্বীমূহয ভূবভরূহয নফবষ্টযমূ এ্ফাং আনুলবঙ্গক উকূরফতী দূহম িাগমূ বনধ িাযহণয রহিয উকূরীয় ভূতাবিক ও
ভূ-প্রাকৃবতক ভানবচোয়ন” ীল িক ফবযাংগন কভিসূবচয প্রাথবভক প্রবতহফদন প্রস্তুবতয কাজ চরহছ।
2. টুয়াখারী ও ফযগুনা মজরায ায়যাফন্দয বন্নবত করাাড়া ও আভতরী (আাংবক) উহজরায উকূরীয় ভূতাবিক
ভানবচোয়ন কাজ মহল প্রবতহফদন প্রস্তুবতয কাজচরহছ।
3. ফাাংরাহদ মনৌফাবনীয াহথ ২০১৫-২০১৬ অথ িফছহযয জবয কভিসূবচয প্রবতহফদন প্রস্তুবতয কাজ চরহছ।
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4. নওগাঁ মজরায ফদরগাছী উহজরায বফরাফাড়ী ইউবনয়হনয তাজপুয এ্রাকায় স্তযতাবিক তথ্য াংগ্র ও
অথ িননবতকবাহফ গুরুত্বপূণ ি খবনজ ম্পদ অনুন্ধাহনয রহিয বজবডএ্ইচ -৭০/১৫ কূ খনন ীল িক কভিসূবচয প্রাথবভক
প্রবতহফদন প্রস্তুবতয কাজ চরহছ।
5. ভাবনকগি মজরায বফারয় ও মদৌরতপুয উহজরামুহয ভূতাবিক ভানবচোয়নকাজ মহল প্রবতহফদন প্রস্তুবতয কাজ
চরহছ।
6. যাংপুয মজরায ফদ যগি ও ত দাংরগ্ন এ্রাকায় বববিবরায গবীযতা মূল্যফান খবনজ অনুন্ধাহনয উহেহে
প্রবতযণ ভূকম্পন জবয কাজ এ্য প্রবতহফদন প্রস্তুবতয কাজচরহছ।
7. Report on survey for Chittagong City Outer Ringroad Project াংিান্ত প্রবতহফদন প্রস্তুবতয
কাজ চরহছ।।
8. “Palenological Study of four samples from a borehole of Aftabnagar,Dhaka ,
ি প্রবতহফদনটি াংবেষ্ট কর্তিহিয বনকট জভা প্রদান কযা হয়হছ।
Bangladesh” ীল ক
9. “Geological, Geomorphological and Engineering Geological Maps and Reports” ীল িক
কভিসূচীয চ্যড়ান্ত প্রবতহফদন নতযীয কাজ অব্যাত যহয়হছ।
১০. ফান্দযফন মজরায ফগা মরক ও পুকুয াড় মরক এ্রাকায় ভূতাবত্বক কায্ ©িভ ীল িক ফবযঙ্গন কমৃসূচীয প্রবতহফদন
নতযীয কাজ অব্যাত যহয়হছ।
১১. ফাাংরাহদ মনৌফাবনীয াহথ ২০১৫-২০১৬ অথ©ফছহযয জবয কভ©সূবচয প্রবতহফদন নতযীয কাজ চরহছ।
১২. Study of Econo mic Miner als in the Padma River Sand and Detection of Bank
Erosional Site with its causes from Chapainawabganj to mouth of the Gorai River
Kushtia District, Bangladesh ীল িক প্রবতহফদনটি াংবেষ্ট কর্তিহিয বন
কট জভা প্রদান কযা হয়হছ।

১৩. গত ০৪/০১/২০১৬ খঃ তাবযহখ াংঘটিত ভূবভকহম্পয তথ্য াংগ্রহয জন্য ঢাকা এ্ফাং জয়পুযাট মজরায আাহয
এ্রাকায় হযজবভহন বযদিনপূফ িক প্রবতহফদন াংবেষ্ট কর্তিহিয বনকট জভা প্রদান কযা হয়হছ।
১৪. বফগি মজরায ভাধফপুয, চ্যনারুঘাট এ্ফাং ফাহুফর উহজরাধীন বফবববন্ন এ্রাকায উহিারনহমাগ্য াদা ভাটিয ভজুদ ,
বফস্তৃবত এ্ফাং অিথননবতক ম্ভাব্যতা মাচাই ” ীলক কিভসূবচ ফাস্তফায়ন মহল পূন িাঙ্গ প্রবতহফদন মথামথক র্তিহিয
বনকট মপ্রযণ কযা হয়হছ।
১৫. টাাংগাইর মজরাধীন ভধুপুয উহজরায বপহযাজপুয ও আওদাবফর তৎাংরগ্ন এ্রাকায় প্রাপ্ত চীনাভাটিয/টাইরভাটিয
ি
(াদাভাটি) ভজুদ, বফস্তৃবত এ্ফাং অথ িননবতক ম্ভাব্যতা মাচাই ীল িক” কভিসূবচয আওতায় মভাট ১২ ফগবক.বভ.
এ্রাকায়
জবয ম্পন্ন কহয পূন িাঙ্গ প্রবতহফদন নতযী কহয মথামথ কর্তিহিয বনকট মপ্রযণ কযা হয়হছ।
৯.৩ ২০১৫-১৬ অথ ি ফৎহয ভন্ত্রণারহয়য কভিকান্ড ম্পাদহনয রহিয ফড় যকহভয মকান ভস্যা/ঙ্কহটয আঙ্কা কযা
হর তায বফফযণ (াধাযণ/রুটিন প্রকৃবতয ভস্যা/ঙ্কট উহেহখয প্রহয়াজন মনই; উদাযণ: দ সৃবষ্ট, শূন্য দ পূযণ
ইতযাবদ): প্রহমাজয নয়।
(১০) ভন্ত্রণারহয়য উহেে াধন াংিান্তঃ
১০.১ ২০১৫-১৬ অথ ি-ফৎহযয কাম িাফবরয ভােহভ ভন্ত্রণারহয়য আযে উহেোফবর হন্তালজনকবাহফ াবধত হয়হছ
বক? াবধত হয়হছ।
১০.২ উহেোফবর াবধত না হয় থাকহর তায কাযণমূ: প্রহমাজয নয়।
১০.৩ ভন্ত্রণারহয়য আযে উহেোফবর আহযা দিতা ও াপহল্যয াহথাধন কযায রহিয মম ফ ব্যফস্থা/দহি গ্রণ
কযা মমহত াহয, ম ম্পমকি ভন্ত্রণারহয়য সুাবয:
(১১)
(১২)
(১৩)
(১৪)

উৎাদন বফলয়ক (াংবেষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ): বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
আইন-শৃঙ্খরা বফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য জন্য): বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজ্ম নয়।
মপৌজদাবয ভাভরা াংিান্ত তথ্য (আইন ও বফচায বফবাহগয জন্য) : বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
অথ িননবতক (অথ ি বফবাহগয জন্য) : বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
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(১৫) উন্নয়ন প্রকল্প াংিান্ত (ফাস্তফায়ন বযফীিণ ও মূল্যায়ন বফবাগ পূযণ কযহফ)।
১৫.১ উন্নয়ন প্রকহল্পয অথ ি ফযাে ও ব্যয় াংিান্ত তথ্য(০১ জুরাই ২০১৫ মথহক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত):
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয মভাট
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয ফযাহেয
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয
প্রকহল্পয াংখ্া
এ্বডবহত মভাট ফযাে
বফযীহত ব্যহয়য বযভাণ (মকাটি
ভন্ত্রণারহয় এ্বডব বযববউ
(মকাটি টাকায়)
টাকায়) ও ব্যহয়য তকযা ায
বায াংখ্া
1
মভাট ২টি

2

3

4

4.60
(াংহাবধত)

৪.৫২৪৬
(98.36%)

১২টি

১৫.২ প্রকহল্পয অফস্থা (০১ জুরাই ২০১৫ মথহক ৩০ জুন ২০১৬ ম িন্ত):
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয শুরু
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয ভাপ্ত
প্রবতহফদনাধীন ফৎহয
কযা নতুন প্রকহল্পয াংখ্া
প্রকহল্পয তাবরকা
উহদ্বাধনকৃত ভাপ্ত
প্রকহল্পয তাবরকা

প্রবতহফদনাধীন ফৎহয চরভান
প্রকহল্পয কহম্পাহনন্ট বহহফ ভাপ্ত
গুরুত্বপূণ ি অফকাঠাহভা

১

২

৩

৪

-

“Geo-Information For Urban
Develop ment Bangladesh.
(GUD)”

-

-

১৫.৩ বজবডব প্রবৃবেয ায(২০১৫-১৬) (বযখ্ান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ পূযণ কযহফ) : প্রহমাজয নয়।
১৫.৪ ভাথাবছু আয় (ভাবকিন ডরাহয)(২০১৫-১৬)(বযখ্ান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ পূযণ কযহফ): প্রহমাজয নয়।
১৫.৫ দবযদ্র জনহগাষ্ঠী াংিান্ত তথ্য (বযখ্ান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ পূযণ কযহফ): প্রহমাজয নয়।
১৫.৬ কভিাংস্থান াংিান্ত তথ্য (বযখ্ান ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ পূযণ কযহফ): প্রহমাজয নয়।
(১৬) ঋণ ও অনুদান াংিান্ত তথ্য(অথ িননবতক ম্পকি বফবাগ পূযণ কযহফ): বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
(১৭) অফকাঠাহভা উন্ন য়ন (াংবেষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ): বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
(১৮) যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় াংবেষ্ট তথ্যঃ বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
(১৯) বিা াংিান্ত তথ্যঃ বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
(২০) স্বাস্থয াংিান্ত তথ্য (স্বাস্থয ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ): বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
(২১) জনবক্ত যপ্তাবন াংিান্ত (প্রফাী কল্যাণ ও নফহদবক কভিাংস্থান ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ): বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
(২২) জ্জ্ব াংিান্ত (ধভি ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ) : বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
(২৩) াভাবজক বনযািা কভিসূচী (াংবেষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ পূযণ কযহফ): বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয নয়।
(২৪) প্রধান প্রধান মক্টয কহিাহযনমূহয রাব/মরাকান (াংবেষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ পূযণ কযহফ): বজএ্বফ-য জন্য প্রহমাজয
নয়।

ববনয়য বচফ/বচহফয স্বািয
নাভঃ
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