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ভন্ত্রনারয়/বফবাগ মূহয ভাবক প্রবতহফদহনয ছক 

 

  ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভঃফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয  ।                আওতাধীন অবধদপ্তহযয াংখ্যা 

  প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভঃ জুন ,২০১৭                                                 প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখ 

  

 (১) প্রাবনকঃ 

ক.১ কভ মকতমা/কভ মচাযীহদয াংখ্যা(যাজস্ব ফাহজট) 

        াংস্থায স্তয / ভন্ত্রনারয় অনুহভাবদত দ পূযণকৃত দ শূন্যদ 

ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয  স্থায়ী -  ৬৩৩ 

অস্খায়ী-   ১৮ 

স্থায়ী -   ৩৮৭   

     অস্খায়ী-     ০৩ 

স্থায়ী -   ২৪৬ 

অস্খায়ী-    ১৫ 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত অবপ 

        (মভাট াংখ্যা)  

মভাট =   ৬৫১       মভাট=   ৩৯০ মভাট =   ২৬১ 

 

ক.২ শূন্য হদয বফন্যাঃ 

  ( *  প্রথভ মেণীয একজন মমাগদান ও চতথ ম মেণীয ১জন কভ মচাযীয ব আয এর গভন এয কাযহণ  ) 

 

ক. অতীফ গুরুিপূণ ম (Strategic )দ,শূণ্য থাকহর তায তাবরকাঃ 

  

                             উভাবযচারক-২টি 

ক.৪ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদানঃ 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ হদান্নবত নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ মকতমা কভ মচাযী মভাট কভ মকতমা কভ মচাযী মভাট 

- - - ১ - ১ - 

 

ক.৫ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয মকান ভস্যা থাকহর তায ফণনাঃ ভস্যা নাই 

খ.ভ্রভন/বযদ মন (মদহ-বফহদহ): প্রহমাজয নয়। 

 ভন্ত্রী প্রবতভন্ত্রী বচফ ভন্তব্য 

ভ্রভন/বযদ মন মদহ বফহদহ মদহ বফহদহ মদহ বফহদহ 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ মন        

াফ মতয চট্টগ্রাহভ ভ্রভন         

                                                                                                                                                                    

 খ. উহযাক্ত ভ্রভহনয য ভ্রভন বৃত্তান্ত/বযদন প্রবতহফদন দাবখহরয াংখ্যাঃপ্রহমাজয নয়    

    *মকান াংরগ্নী ব্যফায কযায প্রহয়াজন নাই। 

                                  

(২)আইন-শৃঙ্খরা বফলয়ক(শুধুভাত্রফযাষ্ট্র ভন্ত্রনারহময জন্য)  :    প্রহমাজয নয়। 

                                                                     

 

 

                             

 

 

 

 

                                                                                                                                                 চরভান াতা/২

যুগ্নবচফ/তদুধ ম দ মজরা কভকতায দ 

(মমভন বডব, এ,ব) 

অন্যান্য ১ভ 

মেবণয দ  

২য় মেবণয দ ৩য় মেবণয দ ৪থ© মেবণয দ মভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - স্থায়ী - ৬৩  

অস্খায়ী-০৮ 

 স্থায়ী - ২২ 

অস্খায়ী-০০ 

স্থায়ী -১১৬* 

 অস্খায়ী -০৭ 

স্থায়ী -  ৪৫* 

    অস্খায়ী- ০০ 

 ২৬১ 

  মভাট  ৭১    মভাট-২২  মভাট-  ১২৩ মভাট-  ৪৫ 
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-২- 

 

 

১.অযাধ াংক্রান্তঃ 

অযাহধয ধযণ অযাহধয াংখ্যা 

 প্রবতহফদনাধীন ভা 

 

পূফ©ফতী© ভা  পূফ©©ফতী© ফছহযয একই ভা 

১ ২ ৩ ৪ 

খুন    

ধল মণ    

অবগ্ন াংহমাগ    

এবড বনহে    

নাযী বনম মাতন     

ডাকাবত/যাাজাবন    

অস্ত্র/বফহফাযক    

 

খ) দ্রুত বফচায আইহনয প্রহয়াগঃ 

আইন জাযীয য 

ক্রভপুবিত ভাভরায 

াংখ্যা 

(আাভীয াংখ্যা) 

প্রবতহফদনাধীন 

ভাহ মগ্রপ্তাযকৃত 

আাভীয াংখ্যা  

আইন জাযীয য 

ক্রভপুবিত   

মগ্রপ্তাযকৃত           

আাভীয াংখ্যা 

মকাট ম কতৃক 

বনস্পবত্তকৃত 

ক্রভপুবিত 

ভাভরায াংখ্যা 

 

াবস্ত হয়হছ এভন  

ভাভরায ক্রভপুবিত  

াংখ্যা (াবস্তপ্রাপ্ত  

আাভীয াংখ্যা) 

ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 

 

     

 

গ) মজহর ফন্দীয াংখ্যাঃ 

 

ফন্দীয ধযন 

ফন্দীয াংখ্যা ভন্তব্য 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

াজবত     

াজাপ্রাপ্ত কহয়দী     

বডহটন্যয     

মভাট     

 

(ঘ)প্রাবনক প্রহয়াজহন মকান বফবধ বফধান জরুযীবাহফ প্রণয়ন ফা াংহাধহনয প্রহয়াজন অনুভূত হর তায ফণ 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© বফবাহগয জন্য)  : প্রহমাজয নয়।  

 

অাাইহটভ প্রবতহফদনাধীন 

ভা 

পূফ মফতী  ভা পূফ মফতী  ফছহযয 

একই ভা 

(প্রবতহফদনাধীন)  

পূফফতী ফছহযয একই ভাহয 

তুরনায় তকযা বৃবি(+)ফা 

হ্রা(-)এয ায 

১।নফহদবক মুদ্রায বযজাব ম (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 অন্তমফতীকারীন ঋণ(মকাটি টাকায়) 

  যকাযী খাত (নীট) 

    

৭)ঋণত্র মখারা((LC opening) 

(ক)থাদ্য 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)   :                                                                 (রে টাকায়) 

ফতমভান অথ ম ফছহয এবডবহত 

াংহাবধত ফযাদ্দ       

প্রবতহফদনাধীন ভা ম মন্ত ব্যহয়য 

বযভাণ ও ফযাহদ্দয বফযীহত 

ব্যহয়য তকযা ায     

প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন প্রকল্প 

অনুহভাবদত হয় থাকহর তায তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ 

ভন্ত্রণারহয় এবডব বযববউ 

বায তাবযখ 

১ ২ ৩ ৪ 

     331/-  

(বতনত একবত্র ) 

199.02 

60.13% 

                              - ২০ /০৬/২০১৭ 

 

১প্রকহল্পয অফস্থা াংক্রান্ত  : 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ 

ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ উহবাধনকৃত 

প্রকহল্পয তাবরকা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ চরভান 

প্রকহল্পয কহপাহনন্ট বাহফ 

ভাপ্ত গুরুিপূণ ম 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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(৫) উৎাদন বফলয়ক (শুধুভাত্র াংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়হক পূযণ কযহত হফ) : প্রহমাজয নয়   

ক) কৃবল/বল্প ণ্য,ায, জ্বারানী ইতযাবদঃ 

 হণ্যয নাভ ফতমভান অথ ম ফছহয উৎাদহনয 

রেযভাত্রা 

প্রবতহফদনাধীন ভা ম মন্ত 

প্রকৃত উৎাদন 

উৎাদহনয ধাযা হন্তালজনক 

বকনা 

১ ২ ৩ ৪ 

ধান    

গভ    

াট    

আলু    

বয়াজ    

ফ¯ত্র    

াটজাত দ্রব্য    

ায (ইউবযয়া)    

রফণ    

ভৎস্য    

ভাাং    

গ্যা    

 

খ) মকান বফহল াভগ্রী/াবব মহয উৎাদন ফা যফযা মূহল্যয মেহত্র ফড় যকহভয ভস্যা ফা াংকহটয আঙ্কা কযা হর তায াংবেপ্ত ফণ মনা:   

গ) বফদুযৎ যফযা (মভগাওয়াট) : 

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা 

মফ মাচ্চ চাবদা মফ মাচ্চ উৎাদন মফ মাচ্চ চাবদা মফ মাচ্চ উৎাদন মফ মাচ্চ চাবদা মফ মাচ্চ উৎাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

  

ঘ) বফদুযহতয বহেভ র (তকযা াহয)  : 

াংস্থায নাভ প্রবতহফদনাধীন ভাহ পূফ মফতীভাহ 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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চ)  জ্বারানী মতহরয যফযা (মভঃ টন)  

প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা 

চাবদা যফযা চাবদা যফযা চাবদা যফযা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

ছ) ঢাকা-চট্রগ্রাভ মভহট্রা এরাকায় াবন যফযা (াজায গ্যারন) 

 প্রবতহফদনাধীন ভা পূফ মফতী ভা পূফ মফতী ফছহযয একই ভা 

………

………

………

………

………

………

………

………

………

……… 

চাবদা যফযা চাবদা যফযা চাবদা যফযা 

 ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঢাকা       

চট্রগ্রাভ       

  

(৬) প্রধান প্রধান মক্টয কহ মাহযনমূহয রাব/মরাকান : প্রহমাজয নয় 

ভাযাত্মক মরাকানী 

প্রবতষ্ঠান/ইউবনহটয নাভ  

প্রবতহফদনাধীন ভাহ বফযাষ্ট্রীকৃত হয়হছ 

এভন বভর/কাযখানায নাভ  

অদূয ববফষ্যহত ব্যফস্থানা ফা অন্য মকান ফা 

গুরুতয ভস্যায সৃবষ্ট হত াহয এভন 

প্রবতষ্ঠাহনয নাভ 

১ ২ ৩ 

   

 

(৭) অবডট আবত্ত       

ক) অবডট আবত্ত াংক্রান্ত তথ্য : (রে টাকায়) 

ভন্ত্রণারয়/ 

াংস্থায নাভ 

 

অবডট 

আবত্তয 

াংখ্যা 

টাকায বযভাণ ব্রডীহট জফাহফয 

াংখ্যা 

বনস্পবত্ত মজয ভন্তব্য 

াংখ্যা টাকায 

বযভাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ফাাংরাহদ 

ভূতাবিক জবয 

অবধদপ্তয 

৩৩৩ ১৮৪৮.৬৫ ৩৩৩ ২৭২ ৮৮৮.৩৯ ৬১ 

অবনষ্পন্ন টাকা 

৯৬০.২৬ 

খ) অবডট বযহাহট ম গুরুতয/ফড় যকহভয মকান জাবরয়াবত/অথ ম আত্মাৎ অবনয়ভ ধযা হড় থাকহর ম ফ মকমূহয তাবরকাঃ নাই। 

 

১.দূবন মবত ও  শৃঙ্খরা (ভন্ত্রণারয় ও অবধদপ্তয/াংস্থায অবনয়বভত াংখ্যা) 

ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/াংস্থা  

মূহ পুবিভুত মভাট  

বফবাগীয় ভাভরা 

(প্রবতহফদনাধীন ভাহয 

১ভ তাবযহখ) 

প্রবতহফদনাধীন 

ভাহ শুরু ওয়া 

ভাভরায াংখ্যা 

প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাভরা বন¯বত্তয াংখ্যা অবনস্পবত্তকৃত 

বফবাগীয় 

ভাভরায াংখ্যা 

 ফতমভান অথ ম ফছহয 

মভাট বন¯বত্তকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

  চাকবযচ্যযবত/ 

ফযখাস্ত    

অন্যান্য দন্ড অব্যাবত   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - -  - - - 

 

                                                                                                                                   চরভান াতা/৬ 
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(৯) ভানফ পদ উন্নয়ন  

ক) প্রবেণ   

 

খ) ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তহয গত ভাহ মকান ইন-াউজ প্রবেহণয আহয়াজন কযা হয় থাকহর তায ফণ মনাঃ  - 

গ) প্রবেণ কর্ভসূচীহত কভ মকতমা/কভ মচাযীহদয 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 ভাহ প্রবেহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ মকতমায াংখ্যাঃ  নাই। 

 

১০) উহেখহমাগ্য কামাফরীঃ 

ক) প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন আইন ,বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকাঃ প্রহমাজয নয়।   ©© 

খ) প্রবতহফদনাধীন ভাহ গুরুিপূণ ম/উহেখহমাগ্য কভ মকান্ডঃ  

        ১.      নওগাঁ ও চাঁাইনফাফগি মজরায অন্তগ মত বনয়াভতপুয-মাযা-মগাভস্তাপুয ও তদাংরগ্ন এরাকায় আঞ্চবরক অববকবল ময় ও চ্যম্বকীয় 
              জবয কভসূচীয আওতায় কভ মফী ১ বক.বভ.দূরুহি ফ মমভাট ১৪৭ টি অফজাযহবন হয়হন্টয ভােহভ ৩০০ ফগ ম বক.বভ এরাকায়  

                 আঞ্চবরক অববকবল ময়  ও চ্যম্বকীয়  উাত্ত াংগ্র কযা ইয়াহছ। 

        ২.      পবযদপুয মজরায দয উহজরায়   “River morphology & bank erosion vulnerability    

                 assessment and Geomorphological mapping of Faridpur Sadar Upzila using   

                 remote sensing technique” ীল মক ফবযঙ্গন কভ মসূচীয কাজ  ফাস্তফায়হনয জন্য প্রাথবভক তথ্যাবদ াংগ্রহয  কাজ   

                 অব্যাত যবয়াহছ।                                                                                                                                          

       ৩.      “ নওগাঁ মজরায ফাদরগাবছ উহজরায বগফানপুয এরাকায় স্তযতাবিক তথ্য াংগ্র ও অথ মননবতকবাহফ গুরূিপূণ ম খবনজ পদ    

   অনুন্ধাহনয রহেয ববতীয় কূ বজবডএইচ ৭১/১৬  এয খনন ” ীল মক কার্য্যক্রমভ এ ম মন্ত  মভাট ৩১৫৩ ফুট গবীযতা ম মন্ত খনন কযা   

   ইয়াহছ। উক্ত কভ মসুচীয াংগৃীত বকছু নমুনা যীোয জন্য নফহিবক যায়ন াখায় মপ্রযণ কযা ইয়াহছ। ফতমভাহন খড়া প্রবতহফদন      

   নতয়াযীয কাজ অব্যাত যবয়াহছ ।             

       ৪.     ফযগুনা মজরায তারতরী উহজরায মুদ্রফতী উকূরীয় এরাকায এফাং ভূবভরূহয নফবষ্টয মূ ও আনুবঙ্গক উকূরীয়  দূমম মাগ   

         মূ বনধ মাযহনয রহেয টুয়াখারী মজরায যাঙ্গাফারী উহজরায ভূতাবিক ও ভুপ্রহকৌর ভানবচত্রায়হনয ফবযঙ্গন পন্ন ইয়াহছ। 

         ফবযঙ্গহন  প্রাপ্ত নমুনামূ যীোয জন্য অত্র অবধদপ্তহযয গহফলনাগাহয মপ্রযণ কযা ইয়াহছ।প্রবতহফদন প্রস্তুবত ওভানবচত্র প্রনয়হনয   

         কাজ   অব্যাত যবয়াহছ।       
       ৫.       “ ডযা এরাকায া মফতী ক্রভফধ মমান নগরায়ননর গুরুত্বপূণ ম এরাকা বামফ  নাযায়নগি  মজরায আড়াইাজায উহজরায (আাংবক) ,   

                 রূপুয  উহজরায (আাংবক) ও নযবাংদী মজরায (আাংবক) নগযপ্রহকৌর  ভূতাবিক ভানবচত্রায়ন ” ীল মক ফবযঙ্গন কভ মসূচীয কাজ    

                 শুরূ  কযা ইয়াহছ।                                                                                                                                            

      ৬.    “ভাবনকগি মজরায দয ,বঘওয ও মুবিগি মজরায টাংগীফাড়ী উহজরায ভূতাবিক ভানবচত্রায়ন ” ীল মক কভ মসূচী ফাস্তফায়হনয      

মাফতীয়   পূফ মপ্রস্তুবত গ্রণ কযা ইয়াহছ।       

      ৭.       ভাদাযীপুয মজরায বফপুয উহজরা এরাকায় ± ৫০ বভটায গবীযতায ভূগবমস্থ াবন ও রহরয যাায়বনক বফহিলহণয ভােহভ াবনয    

         গুণগতভান ও বযহফ মূল্যায়নকযণ” ীল মক কভ মসূচীয  ফবযাংগহণয কাজ শুরু কযা ইয়াহছ। 
      

  প্রবতহফদন ও প্রফন্ধ প্রণয়নঃ 

১.    “ফান্দযফন মজরায ভূবভধ্ব বফহিলন এফাং ভূবভধফ মজাবনাং ভানবচত্রা য়ন ীল মক ফবযঙ্গন কাহজয প্রবতহফদন নতয়াযীয কাজ অব্যাত  

যবয়াহছ। 

       ২     “পবযদপুয মজরায বাঙ্গা উহজরা এরাকায় ± ৭০ বভটায গবীযতায ভূগবমস্থ াবন ও রহরয যাায়বনক বফহিলহণয ভােহভ াবনয     

               গুণগতভান ও বযহফ মূল্যায়নকযণ” ীল মক কভ মসূচীয ফবযঙ্গন কাহজয প্রবতহফদন নতয়াযীয কাজ অব্যাত যবয়াহছ। 

৩.   সুনাভগি মজরায বদযাই উহজরায় প্রাপ্ত বট এয প্রকৃত ভজুদ , ব্যাবপ্ত এফাং ম্ভাব্যতা মাচাই ” ীল মক ফবযঙ্গন কভ মসূচীয  কার্য্যক্রভ  

পরবাহফ পন্ন  কযা ইয়াহছ। উক্ত ফবযঙ্গন কভ মসূচীয আওতায় প্রায় ২৪০ ফগ ম বকহরাবভটায এরাকায় জবয কাজ পন্ন কযা  

ইয়াহছ। ফতমভাহন প্রবতহফদন  নতয়াযীয  কাজ অব্যাত যবয়াহছ ।            

৪.     ফাাংরাহদহয দবেণ-পূফ ম অঞ্চহরয চট্টগ্রাভ, ফান্দযফান কক্সফাজায এফাং মটকনাপ এরাকায বাযী বৃৃ্বষ্টাহতয পহর াংঘটি ত ভূবভ ধ্বহয    

কাযণ ও েয়েবত   বনরূন এফাং বফববন্ন তথ্য উাত্ত ও নমুনা াংগ্র  ীল মক কভ মসূচীয ফবযঙ্গন কাজ ভাপ্ত কযা ইয়াহছ ।  ফতমভাহন  

প্রবতহফদন     নতয়াযীয  কাজ অব্যাত   যবয়াহছ ।  

চরভান াতা/৭ 

প্রবেহনয নাভ প্রবেহনয মভয়াদ উহদ্যাগী াংস্থা/ এহজিীয নাভ 

ভন্ত্রনারয় এফাং 

আওতাধীণ  াংস্থা 

মথহক  

অাংগ্রনকাযীয 

াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

 বফহদহ  : Annual Performance 

Agreement-APA ীল মক । 

  

  

১৭ – ২২ জুন ২০১৭ Bangkok School of 

Management, Thailand 

০৪ জন। 

  মদ   :  

   

 

 

 

 

 

- 
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       ৫. River morphodynamics and river shifting detection of Jamuna River along Sariakandi Upzila,  Bogra District  

  using a time series of remotely sensed imagery. ীল মক কভ মসূচীয ফবযঙ্গন কাজ ভাপ্ত কযা ইয়াহছ । ফ তমভাহন প্রাথবভক    

প্রবতহফদন প্রস্তুবতয  কাজ  অব্যাত যবয়াহছ। 

৬. “টুয়াখারী ও ফযগুনা মজরায প্রস্তাবফত ায়যাফন্দয বন্নবত করাাড়া ও আভতরী (আাংবক) উহজরায উকূরীয় ভূতাবিক   

ভানবচত্রায়ন”  ীল মক কভ মসূচীয চ্যড়ান্ত  প্রবতহফদন মতয়াযীয কাজ অব্যাত যবয়াহছ । 

৭. “ফান্দযফন মজরায ফগা মরক ও পুকুয াড় মরক এরাকায় ভূতাবিক কায্যক্রমভ” ীল মক ফবযঙ্গন কভ মসূচীয প্রবতহফদন  নতযীয কাজ অব্যাত 

যবয়াহছ।  

 

নমুনা বফহিলণ :     

         অত্র অবধদপ্তমযয  যাায়বনক  গফহলণাগাহয চরবত ভা  ম মন্ত  ২৩৪ টি নমুনা বফহিলণাধীন  বছর ।  ইা ছাড়াও চরবত ভাহ বফহিলণকৃত        

নমুনায  াংখ্যা ২০টি । 

 

      গ) আগাভী দুই ভাহ পাবদত  গুরুিপূণ ম কাহজয তাবরকা :   

1.  অনুহভাদন াহহে “ফাাংরাহদহয মুদ্র  এরাকায ভূতাবিক নফবষ্ট বনরূন ও খবনজ পদ অনুন্ধান ” ীল মক প্রকল্প ফাস্তফায়হনয কাজ    

শুরু কযা । 

2.   অনুহভাদন াহহে “Geo-information for urban planning and adaptation to climate change,Bangladesh           

   (GeoUPAC)”  ীল মক  প্রকল্প  ফাস্তফায়হনয কাজ শুরু কযা। 

 

      ঘ)  আগাভী দুই ভাহ ফড় যকহভয মকান ভস্যা/াংকহটয আাংকা কযা হর তায বফফযণঃ নাই। 

 

 


