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ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ফাবল িক প্রবিবফদন ছক 

 
ভন্ত্রণারয়/বফবাবগয নাভঃ বিদ্যুৎ, জ্বাাবি ও খবিজ ম্পদ মন্ত্রণায়/জ্বাাবি ও খবিজ ম্পদ বিভাগ     

অওিাধীন বধদপ্তয/ংস্থায ংখ্াঃ 

প্রবিবফদনাধীন ফছযঃ  ২০১৬-১৭                          প্রবিবফদন প্রস্তুবিয িাবযখঃ 

 
(১) প্রাবনক    

 
১. ১ কভ িকিিা/কভ িচাযীবদয ংখ্া (যাজস্ব ফাবজবে)  

ংস্থায স্তয নুবভাবদি 

দ 

পূযণকৃি  

দ 

শূন্যদ ফছযবববিক ংযবিি 

(বযবেননকৃি) স্থায়ী দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 

 

     

বধদপ্তয/ংস্থামূ/ংযুক্ত 

বপ (হভাে দ ংখ্া) 

৬৫১ ৩৯০ ২৬১ ১৮  

হভাে ৬৫১ ৩৯০ ২৬১ ১৮  

 

* নুবভাবদি হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাবভ উবেখ কযবি বফ।  

         
১.২ শূন্যবদয বফন্যা  

বিবযক্ত 

বচফ/িদূর্ধ্ি দ 

হজরা 

কভ িকিিায দ 

ন্যান্য ১ভ 

হেবণয দ 

২য় হেবণয 

দ 

৩য় হেবণয 

দ 

৪র্ ি হেবণয 

দ 

হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- 

 

- ৭১    ২২ ১২৩   ৪৫ ২৬১ 

১.৩ িীফ গুরুত্বপূণ ি ( strategic) দ  (বিবযক্ত বচফ/ভদভম িাদা  ম্পন্ন/ংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকবর  

িায িাবরকা 

 

১.৪       শূন্যদ পূযবণ ফড় যকবভয হকান ভস্যা র্াকবর িায ফণ িনাঃ  

১.৫       ন্যান্য বদয িথ্য  

প্রবিবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে হর্বক যাজস্ব ফাবজবে 

স্থানান্তবযি বদয ংখ্া 

প্রবিবফদনাধীন ফছবয উন্নয়ন ফাবজে হর্বক যাজস্ব 

ফাবজবে  স্থানান্তবযয  জন্য প্রবিয়াধীন বদয ংখ্া 

১ ২ 

িাই 

 

িাই 

* হকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রবয়াজন  নাআ। 

১.৬ বনবয়াগ/বদান্নবি প্রদান  

প্রবিবফদনাধীন ফছরয বদান্নবি নতুন বনবয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ িকিিা কভ িচাযী হভাে কভ িকিিা কভ িচাযী হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - ১ - ১  
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১.৭ ভ্রভ ণ/বযদ িন (হদব) প্রবমাজয নয়  

ভ্রভণ/বযদ িন 

(হভাে বদবনয ংখ্া) 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/হোর 

এ্যাববেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ িন     

াফ িিয চট্টগ্রাবভ ভ্রভণ     

 

১.৮ ভ্রভ ণ/বযদ িন (বফবদব)   প্রবমাজয নয় 

ভ্রভণ/বযদ িন 

 (হভাে বদবনয ংখ্া) * 

ভন্ত্রী/উবদষ্টা প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

হোর এ্যাববেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

     
 

* কিবদন বফবদব ভ্রভণ কবযবছন সুবনবদ িষ্টবাবফ উবেখ কযবি বফ।  

 
১.৯    উবযাক্ত ভ্রভবণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/বযদ িন প্রবিবফদন দাবখবরয ংখ্া  

 
(২) বিে অবি  

২.১  বিে অবি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাআ ২০১৬ হর্বক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

 
(োকায ঙ্ক হকাটি োকায় প্রদান কযবি বফ) 

িবভক ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগমূবয  

নাভ 

বিে অবি ব্রিববে 

জফাবফয 

ংখ্া 

বনষ্পবিকৃি বিে অবি বনষ্পন্ন বিে অবি 

ংখ্া োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

ংখ্া োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

ংখ্া োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 বজএবি ৩৩৩ 18.4865 ৩৩৩ 272 8.8839 61 9.6026 

         

                   সর্ বম োট 

 

 
২.২  বিে বযবাবে ি গুরুিয/ফড় যকবভয হকান জাবরয়াবি/র্ ি অত্মাৎ, বনয়ভ ধযা বড় র্াকবর হফ হকমূবয 

িাবরকা   

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

প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফছরয 

(২০১৬-১৭) 

ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয/ 

ংস্থামূব পুবিভূি হভাে 

বফবাগীয় ভাভরায ংখ্া 

প্রবিবফদনাধীন ফছরয বনষ্পবিকৃি  ভাভরায ংখ্া বনষ্পন্ন  বফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্া চাকুবযচ্যযবি/ 

ফযখাস্ত  

ব্যাবি  ন্যান্য দণ্ড হভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 
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(৪) যকায কর্তিক/যকাবযয বফরুবি দাবয়যকৃি ভাভরা (০১ জুরাআ ২০১৬ হর্বক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

 
যকাবয ম্পবি/স্বার্ ি 

যিাবর্ ি 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/অওিাধীন 

ংস্থামূ কর্তিক দাবয়যকৃি 

ভাভরায ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-এ্য 

বফরুবি দাবয়যকৃি 

বযে ভাভরায ংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়বনয 

হিবে যকাবযয বফরুবি 

দাবয়যকৃি ভাভরায ংখ্া 

দাবয়যকৃি হভাে 

ভাভরায ংখ্া 

বনষ্পবিকৃি হভাে 

ভাভরায ংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 

 

 (৫) ভানফম্পদ  উন্নয়ন  

  
৫.১        হদবয বযন্তবয প্রবিণ (০১ জুরাআ ২০১৬ হর্বক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

 
প্রবিণ কভ িসূবচয হভাে ংখ্া ভন্ত্রণারয় এ্ফং অওিাধীন ংস্থামূ হর্বক ংগ্রণকাযীয ংখ্া  

১ ২ 

৩০ ৪৭ 

 
৫.২   ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয কর্তিক প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফছবয (২০১৬-১৭) হকান আন-াউজ প্রবিবণয অবয়াজন কযা বয় 

র্াকবর িায ফণ িনাঃ  

বজএবি’র কম মকর্মা /কম মচাবরগণকক গর্ ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী ২২-২৩ ফেব্রুয়ারী র্াবরকখ  ই -োইবিং বিকয় ইি -াউজ 

প্রবলক্ষকণর ব্যিস্থা ফিয়া য়। এছাড়াও সু -লাি িাস্তিায়কি করিীয়: জার্ীয় শুদ্ধাচার ফকৌল, অবভকযাগ প্রবর্কার ব্যিস্থা, র্থ্য 

অবিকার আইি , িাব মক কম মম্পাদি চুবি ও পািবক াবভ ম ইকিাকভলি বিকয় গর্ ২২-২৩ ফম, ২০১৭ মকয় ইি -াউজ 

প্রবলক্ষকণর আকয়াজি করা য়।   

   

৫.৩   প্রবিণ কভ িসূবচবি কভ িকিিা/কভ িচা যীহদয ংগ্রণ ফা ভবনানয়বনয হিবে ফড় যকবভয হকান ভস্যা র্াকবর িায 

ফণ িনাঃ নাআ।   

 

৫.৪   ভন্ত্রণারবয় ন্- দ্য-জফ হেবনং (OJT)-এ্য ব্যফস্থা অবছ বক-না; না র্াকবর ন্- দ্য-জফ হেবনং অবয়াজন কযবি ফড় 

যকবভয হকান সুবফধা অবছ বক-না?  প্রবমাজয নয়।  

 
৫.৫      প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফছবয (০১ জুরাআ ২০১ ৬ হর্বক ৩০ জুন ২০১ ৭ ম িন্ত)  প্রবিবণয জন্য বফবদ গভনকাযী 

কভ িকিিায ংখ্াঃ ০৮ জন। 

 
(৬)  হবভনায/ওয়াকি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাআ ২০১৬ হর্বক ৩০ জুন ২০১৭ ম িন্ত) 

হদবয বযন্তবয হবভনায/ওয়াকিবয ংখ্া হবভনায/ওয়াকিব ংগ্রণকাযীবদয ংখ্া 

১ ২ 

৩৬ 

 

১২৫ 
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(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোয স্থান  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব 

কবম্পউোবযয হভাে 

ংখ্া 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব 

আন্টাযবনে সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

ংস্থামূব ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থামূব ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

অবছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ংস্থামূ

হ কবম্পউোয প্রববিি 

জনফবরয ংখ্া 

কভ িকিিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৩৭ আরছ নাই নাই ২০ ১০ 

 
 

(৮)   যকাবয প্রবিষ্ঠানমূবয অবয়য রবযাং/মুনাপা/অদায়কৃি যাজস্ব হর্বক যকাবয হকালাগাবয জভায বযভাণ  

(র্ ি বফবাবগয জন্য): প্রবমাজয নয়  

(োকায ঙ্ক হকাটি োকায় প্রদান কযবি বফ) 

 ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ হ্রা(-)/বৃবিয (+) ায 

রিযভাো প্রকৃি জিন রিযভাো প্রকৃি জিন রিযভাো প্রকৃি জিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

যাজস্ব অয় ট্যাক্স 

হযবববনউ 

      

নন-ট্যাক্স 

হযবববনউ  

      

উদ্বৃি (ব্যফাবয়ক অয় হর্বক)       

রবযাং বাবফ       

 

(৯) প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফছহয ম্পাবদি উবেখবমাগ্য কাম িাফবর/অআন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কে    

 
৯.১  প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফছবয নতুন অআন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন কবয র্াকবর িায িাবরকাঃ প্রবমাজয নয়।  

 
৯.২ প্রবিবফদনাধীন র্ ি-ফছবয ম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উবেখবমাগ্য কাম িাফবর 

 

 গর্ ১২ জুি, ২০১৭ র্াবরকখ মাপবরচাক, িািংাকদল ভূর্াবিক জবরপ অবিদপ্তর (বজএবি) এিিং বচি, জ্বাাবি ও 

খবিজ ম্পদ বিভাগ এর মকে ২০১৭-২০১৮ অর্ ম িছকরর িাব মক কম মম্পাদি চুবি(এবপএ)স্বাক্ষবরর্ কয়কছ। 

 বজএবি’র িাব মক কম মম্পাদি চুবি (২০১৬-২০১৭) এর আওর্ায় ৩৮৬১ িগ ম বক .বম এাকার ভূর্াবিক ও 

ভূপ্রাকৃবর্ক মািবচত্রায়ি এিিং ৩০০ িগ ম বক.বম এাকার ভূ-পদাবর্ মক অনুন্ধাকির কাজ ম্পন্ন কয়কছ।  

 িওগাঁ ফজার িদগাছী উপকজার বিািাড়ী ইউবিয়কির ভগিািপুর এাকায় ২য় খিি কূপ (বজবিএইচ-৭১/১৬) 

কায ©ক্রম ৩০.০৪.২০১৭ র্াবরকখ ৯৫২.৯২ বম. গভীরর্ায় মা প্ত কয়কছ।  এই খিি কূকপ ৬৪২.৯৮ বম. ফর্কক 

৬৭১.৯৫ বম. বমটার গভীরর্া পয ©ন্ত ২৮.৯৭ বমটার পুরুকের চুিাপার্করর স্তর পাওয়া ফগকছ।  

 “িািংাকদকলর িদীিকক্ষর িাবকর্ মূল্যিাি খবিকজর উপবস্থবর্ বিণ ময় ও অর্ মনিবর্ক  মূল্যায়ি ” লী মক প্রককের 

আওর্ায়  ২০১৬-২০১৭ অর্ ম িছকর ৫টি িবরিংগণ কম মসূবচর মােকম ফদলীয় পদ্ধবর্ SPT এিিং Chopping এর 

াাকে িবরিংগি কর্ িমুিা িংগ্রকর কাজ ম্পন্ন কয়কছ। িংগৃীর্ িমুিামূ কর্  মূল্যিাি খবিজ 

িািকরকণর জন্য িািংাকদল পরমাণু লবি কবমলি এিিং বিবএআইআর এর মােকম িমুিা  বিকেণ প্রবক্রয়ািীি 

আকছ।  
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 “চট্টগ্রাম ফজার বমররাই , ফেিী ফজার ফািাগাজী এিিং ফিায়াখাী ফজার ফকাম্পািীগঞ্জ উপকজার মুদ্র 

র্ীরির্ী উপকূীয় এাকায় অর্ মনিবর্ক অঞ্চ স্থাপকির জন্য ভূর্াবিক ও ভূপ্রককৌল মািবচত্রায়ি ” লী মক বিকল 

কম মসূচীর িবরঙ্গি কাজ ম্পন্ন করা কয়কছ ।  

 “িরগুিা ফজার অন্তগ মর্ র্ার্ী উপকজার ভূবমরূকপর বিবলষ্ট্ুমূ এিিং আনুাবঙ্গক উপকূির্ী দ্যকয মাগমূ 

বিি মারকণর কক্ষু উপকূীয় ভূর্াবিক , ভূ-প্রাকৃবর্ক ও ভূপ্রককৌল মািবচত্রায়ি ” লী মক কম মসূচীর িবরঙ্গি কাজ 

ম্পন্ন করা কয়কছ । 

 “পটুয়াখাী ফজার অন্তগ মর্ রাঙ্গািাী উপকজার ভূবমরুকপর বিবলষ্ট্মূ এিিং আনুাবঙ্গক উপকূির্ী দূকয মাগমূ 

বিি মারকির কক্ষু উপকূীয় ভূ -র্াবিক, ভূ-প্রাকৃবর্ক ও  ভূ -প্রককৌল মািবচত্রায়ি” লী মক কম মসূচীর িবরঙ্গি কাজ 

ম্পন্ন করা কয়কছ । 

 “িওগাঁকজার িদগাবছ উপকজার ভগিািপুর ইউবিয়কির র্াজপুর ফিবকি স্তরর্াবিক র্থ্য িংগ্র ও 

অর্ মনিবর্কভাকি গুরুেপূণ মখবিজ ম্পদ অনুন্ধাকির কক্ষু একটি অনুন্ধািকূপ (বজবিএইচ ৭১)” লী মক কম মসূবচর 

খিিকূকপ ভূপদাবর্ মক বগিং ম্পন্ন করা য়। 

 সররট জজরায জ ায়াইনঘাট উরজরাধীন জাপরং -এ ডাউকী নদীয ারে  অফসিত Eocene মৄর য একভাত্র 

চুনাাথরযয স্তযমৃদ্ধ এরাকারক ভূতাসিক ঐসতয  (Geological Heritage) সারফ ংযক্ষরেয ররক্ষয 

ভতাভত চুোন্ত প্রসতরফদন প্রনয়রেয সনসভরে এফং উক্ত এরাকায উন্নয়ন  ংযক্ষরেয জন্য ীভানা প্রাচীয 

সনভ মারেয ররক্ষয উক্ত এরাকায ফসযঙ্গন কাজ  সডসজটার ারব ম কাজ ম্পন্ন কযা রয়রছ। 

 "দূর অনুিািি ও বজআইএ পদ্ধবর্ ব্যিাকরর মােকম েবরদপুর ফজার দর উপকজায় পদ্মা িদীর র্ীর পবরির্মি , 

ভাঙ্গি প্রিণর্া মূল্যায়ণ এিিং ভূ -প্রাকৃবর্ক মাবচত্রায়ি ” শীর্ বক িবরিংগি কম মসূচী িাস্তিায়কির জন্য রজবমকি 

পবরদল মি এিিং বিবভন্ন র্থ্য উপাত্ত িংগ্র করা য়। 

 ”িান্দরিাি ফজার দয উরজরায ভূবমধ্ব বিকেণ এিিং ভূবমধ্ব ফজাবিিং মািবচত্রায়ি ” শীর্ বক িবরিংগি কাজ 

ম্পন্ন করা য়।  

  পাঁচটি িতুি প্রকে প্রস্তািিা মন্ত্রণাকয় ফপ্ররণ করা কয়কছ।  

 

প্রবর্কিদি ও প্রিন্ধ প্রণয়িঃ 

  “River morphodynamics and river shifting detection of Jamuna River along 

Sariakandi upazila, Bogra District using a time series of remotely sensed imagery” 

লী মক িবরিংগি কম মসূবচর পূি মাঙ্গ প্রবর্কিদি প্রস্তুর্ ককর জমা প্রদাি করা কয়কছ । 

 “Coastal Geological Mapping of the Proposed Payra Port and Adjoining Areas of 

Kalapara and Amtali (Part) Upazilas of Patuakhali and Barguna Districts, 

Bangladesh” লী মক প্রবর্কিদিটি যর্াযর্ কর্তমপকক্ষর বিকট জমা প্রদাি করা কয়কছ।  

  “Geological Report of St. Martin’s Island, Bangladesh” লী মক প্রবর্কিদিটি যর্াযর্ 

কর্তমপকক্ষর বিকট জমা প্রদাি করা কয়কছ। 

 Report on Geological and Geotechnical Characteristics of Mirshari, Sonagazi and 

Companiganj Area, Bangladesh” লী মক প্রবর্কিদি যর্াযর্ কর্তমপকক্ষর বিকট জমা প্রদাি করা কয়কছ। 
 “Bottom Sediments and Water Characteristics of the Bay of Bengal Around the 

Kutubdia Island, Bangladesh” লী মক প্রবর্কিদি যর্াযর্ কর্তমপকক্ষর বিকট জমা প্রদাি করা কয়কছ। 
 ঞ্চ ে জৌযবা  আা এরাকায ভুতাসিক প্রসতরফদন জভা প্রদান কযা রয়রছ।  

 ফাংরারদরয দসক্ষে-পূফ ম অঞ্চর এরাকায ভুতাসিক প্রসতরফদন জভা প্রদান কযা রয়রছ।     

 নাযায়ন ঞ্জ জজরায ীতরক্ষযা নদীয সিভ ার অফসিত সডএনসড ফাঁধ এরাকায ভুতাসিক প্রসতরফদন জভা প্রদান 

কযা রয়রছ।    
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 “নীরপাভাযী জজরায সডভরা উরজরাধীন সফসবন্ন জভৌজা রত নুেী -াথয উরোররনয সনসভরে ০১ (এক) ফছরযয জন্য 

জকায়াযীয ইজাযা মূল্য সনে ময়” ীল মক প্রসতরফদনটি মথামথ কর্তমরক্ষয সনকট জ কযা রয়রছ। 

 “িরগুিা ফজার অন্তগ মর্ র্ার্ী উপকজা ও পার্শ্মির্ী এাকামূকর ভূবমরুকপর বিবলষ্ট্ুমূ এিিং আনুাবঙ্গক 

উপকূির্ী দূকয মাগমূ বিি মারকণর কক্ষু উপকূীয় ভূ র্াবিক, ভূ-প্রাকৃবর্ক ও ভূ -প্রককৌল মািবচত্রায়ি ” লী মক 

কম মসূবচর প্রবর্কিদি প্রস্তুকর্র কাজ চকছ। 

 “পটুয়াখাী ফজার অন্তগ মর্ রাঙ্গািাী উপকজার ভূবমরুকপর বিবলষ্ট্ুমূ এিিং আনুাবঙ্গক উপকূির্ী 

দূকয মাগমূ বিি মারকণর কক্ষু উপকূীয় ভূ -র্াবিক, ভূ-প্রাকৃবর্ক ও  ভূ -প্রককৌল মািবচত্রায়ি ” লী মক কম মসূবচর 

প্রবর্কিদি প্রস্তুকর্র কাজ চকছ । 

 ফান্দাযফান জজরায দয উরজরায ফসযঙ্গন কাজ জরল প্রসতরফদন ততযীয কাজ চররছ।   

 
৯.৩       ২০১৬-১৭ র্ ি-ফছবয ভন্ত্রণারবয়য কাম িাফবর ম্পাদবন ফড় যকবভয হকান ভস্যা/ঙ্কহেয অঙ্কা কযা বর  িায 

বফফযণ (াধাযণ/রুটিন প্রকৃবিয ভস্যা/ঙ্কে উবেবখয প্রবয়াজন হনআ; উদাযণ: দ সৃজন, শূন্যদ পূযণ আিযাবদ): প্রবমাজয 

নয়। 

(১০)    ভন্ত্রণারবয়য উবেশ্য াধন ংিান্ত   

10.1 ২০১৬-১৭ র্ ি-ফছবযয কাম িাফবরয ভাধ্যবভ ভন্ত্রণারবয়য অযি উবেশ্যাফ বর বন্তালজনক বাবফ াবধি বয়বছ বক? 

বয়বছ। 

১০.২   উবেশ্যাফবর াবধি না বয় র্াকবর িায কাযণমূঃ প্রবমাজয নয়।   

১০.৩   ভন্ত্রণারবয়য অযি উবেশ্যাফ বর অযও দিিা ও াপবল্যয  হঙ্গ াধন কযায রবিয হম ফ ব্যফস্থা/দবি গ্রণ 

কযা হমবি াবয, হ ম্পবকি ভন্ত্রণারবয়য সুাবয: প্রবমাজয নয়।   

 

 (১১)  উৎাদন বফলয়ক (ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কয হফ) : বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

 (১২)  অআনশৃঙ্খরা বফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারবয়য জন্য)  : বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়।  

 (১৩) হপৌজদাবয ভাভরা-ংিান্ত িথ্য (অআন ও বফচায বফবাবগয  জন্য) : বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

 (১৪)  র্ িননবিক (র্ ি বফবাবগয জন্য) : বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

 (১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প ংিান্ত  (ফাস্তফায়ন বযফীিণ ও মূল্যায়ন বফবাবগয জন্য) : বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

 (১৬)  ঋণ ও নুদান ংিান্ত িথ্য (র্ িননবিক ম্পকি বফবাবগয জন্য) : বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

 (১৭)  ফকাঠাবভা উন্নয়ন (ফকাঠাবভা উন্নয়ন কভ িসূবচ ও ফাস্তফায়ন গ্রগবিয বফফযণ,  ংবিষ্ট  র্ ি-ফ ছহয  

(২০১৬-১৭) ফযােকৃি র্ ি,  ব্যবয়ি র্ ি, ংবিষ্ট র্ ি-ফ ছহয (২০১৬-১৭) রিযভাো এ্ফং রিযভাোয বফযীবি 

বজিি গ্রগবি): প্রবমাজয নয়। 

 (১৮)    যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ংবিষ্ট িথ্য : বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

 (১৯)    বিা-ংিান্ত িথ্য : বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

 (২০)  স্বাস্থয-ংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণার হয়য জন্য): বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

 (২১) জনবক্ত যপ্তাবন-ংিান্ত িথ্য (প্রফাী কল্যাণ ও বফবদবক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারহয়য জন্য):বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয 

নয়। 

(২২)   জ্জ্ব-ংিান্ত িথ্য (ধভ ি ভন্ত্রণারহয়য জন্য): বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

(২৩)  াভাবজক বনযািা কভ িসূবচ  (ংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ পূযণ কযবফ):   বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

(২৪)    প্রধান প্রধান হক্টয কব িাবযনমূবয রাব/হরাকান : বজএ্বফয জন্য প্রবমাজয নয়। 

  

  

 ববনয়য বচফ/বচবফয স্বািযঃ 

 নাভঃ    


