ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয ভাবক প্রবতহফদহনয ছক
ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভঃ ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয ।
প্রবতহফদনাধীন ভাহয নাভঃ সহেম্বয ,২০১৭
(১) প্রাবনকঃ
ক.১ কভ©কতা©/কভ©চাযীহদয াংখ্যা(যাজস্ব ফাহজট)
াংস্থায স্তয / ভন্ত্রনারয়
ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তয

অনুহভাবদত দ
৬৫১

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত অবপ
(সভাট াংখ্যা)
ক.২ শূন্য হদয বফন্যাঃ
সজরা কভমকতমায দ
যুগ্নবচফ/তদুধ© দ
(সমভন বডব,
এ,ব)
১
২
-

আওতাধীন অবধদপ্তহযয াংখ্যা
প্রবতহফদন প্রস্তুবতয তাবযখ

সভাট = ৬৫১

পূযণকৃত দ
৩৮৫

শূন্যদ
২৬৬

সভাট= ৩৮৫

সভাট = ২৬৬

অন্যান্য ১ভ
সেবণয দ

২য় সেবণয দ

৩য় সেবণয দ

৪থ© সেবণয দ

সভাট

৩
৭৪*

৪
২২

৫
১২৪

৬
৪৬

৭
২৬৬

সভাট ৭৩
সভাট-২২
( * প্রথভ সেণীয একজন কভ©কতা©য ব আয এর গভন এয কাযহণ )

সভাট- ১২৪

সভাট- ৪৬

ক. ৩ অতীফ গুরুিপূণ© (Strategic )দ,শূণ্য থাকহর তায তাবরকাঃ
উভাবযচারক-২টি
ক.৪ বনহয়াগ/হদান্নবত প্রদানঃ
প্রবতহফদনাধীন ভাহ হদান্নবত
সভাট
কভ©কতা©
কভ©চাযী
-

কভ©কতা©
-

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কভ©চাযী
-

ভন্তব্য
সভাট
-

-

ক.৫ শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয সকান ভস্যা থাকহর তায ফণনাঃ ভস্যা নাই।
খ. ভ্রভণ/বযদ©ন(সদহ-বফহদহ): প্রহমাজয নয়।
ভন্ত্রী
সদহ
বফহদহ
ভ্রভন/বযদ©ন

সদহ

প্রবতভন্ত্রী
বফহদহ

বচফ
সদহ

ভন্তব্য
বফহদহ

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ©ন
াফ©তয চট্টগ্রাহভ ভ্রভণ
খ. উহযাক্ত ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/বযদন প্রবতহফদন দাবখহরয াংখ্যাঃ প্রহমাজয নয়
*সকান াংরগ্নী ব্যফায কযায প্রহয়াজন নাই।
(২)আইন-শৃঙ্খরা বফলয়ক(শুধু ভাত্র স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহময জন্য) : প্রহমাজয নয়।

চরভান াতা/২

-২১.অযাধ াংক্রান্তঃ প্রহমাজয নয়।
অযাহধয ধযণ

অযাহধয াংখ্যা
পূফ©ফতী© ভা

প্রবতহফদনাধীন ভা
১
খুন
ধল©ণ
অবগ্ন াংহমাগ
এবড বনহে
নাযী বনমা©তন
ডাকাবত/যাাজাবন
অস্ত্র/বফহফাযক

২

খ) দ্রুত বফচায আইহনয প্রহয়াগঃ
আইন জাযীয য প্রবতহফদনাধীন
ক্রভপুবিত ভাভরায ভাহ সগ্রপ্তাযকৃত
াংখ্যা
আাভীয াংখ্যা
(আাভীয াংখ্যা)
১

২

পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা

৩

৪

আইন জাযীয য
ক্রভপুবিত
সগ্রপ্তাযকৃত
আাভীয াংখ্যা

সকাট©
কতৃক
বনস্পবত্তকৃত
ক্রভপুবিত
ভাভরায াংখ্যা

াবস্ত হয়হছ এভন
ভাভরায ক্রভপুবিত
াংখ্যা
(াবস্তপ্রাপ্ত
আাভীয াংখ্যা)

ভন্তব্য

৩

৪

৫

৬

গ) সজহর ফন্দীয াংখ্যাঃ
ফন্দীয ধযন
১
াজবত
াজাপ্রাপ্ত কহয়দী
বডহটন্যয
সভাট

প্রবতহফদনাধীন ভা
২

ফন্দীয াংখ্যা
পূফ©ফতী© ভা
৩

ভন্তব্য
পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা
৪

৫

(ঘ)প্রাবনক প্রহয়াজহন সকান বফবধ বফধান জরুযীবাহফ প্রণয়ন ফা াংহাধহনয প্রহয়াজন অনুভূত হর তায ফণ©নাঃ
*পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা ফরহত কর সেহত্র প্রবতহফদনাধীন ভাহয প্রবতরূ সফাঝায়।

চরভান াতা/৩

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

প্রবতহফদনাধীন
ভা

পূফ©ফতী© ভা

পূফ©ফতী© ফছহযয
একই ভা
(প্রবতহফদনাধীন)

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

১।নফহদবক মুদ্রায বযজাব©(বভ:ভাবক©ন
ডরায)
২।প্রফা আয় (বভ:ভাবক©ন ডরায)
৩।আভদাবনয বযভান (বভ:ভাবক©ন ডরায)
৪।ই,ব,বফ,এয তথ্যানুমায়ী যপ্তানীয বযভান
(বভ:ভাবক©ন ডরায)
৫।(ক) প্রবতহফদনাধীন ভাহ যাজস্ব
আদাহয়য রেভাত্রা (সকাটি টাকায়)
(খ)যাজস্ব আদাহয়য বযভান (সকাটি টাকায়)
৬)সভাট অন্ত©ফতী©কারীন ঋণ(সকাটি টাকায়)
যকাযী খাত (নীট)
৭)ঋণত্র সখারা((LC opening)
(ক)থাদ্য স্য[চার ও গভ] (রে টন)
(খ)অন্যান্য
৮।খাদ্য হস্যয ভজুদ (রে সভঃ টন)
৯। জাতীয় সবাক্তা 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) :
প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন প্রকল্প
ফত©ভান অথ©ফছহয এবডবহত
প্রবতহফদনাধীন ভা ম©ন্ত
অনুহভাবদত হয় থাকহর তায তাবরকা
ফযাদ্দ
ব্যহয়য বযভাণ ও ফযাহদ্দয
বফযীহত ব্যহয়য তকযা ায

(রে টাকায়)
প্রবতহফদনাধীন ভাহ
ভন্ত্রণারহয় এবডব বযববউ
বায তাবযখ

১

২

৩

৪

২৯০০/(উনবত্র ত )

৮৭.০৫
(৩.০%)

-

২১ /০৯/২০১৭

(খ) প্রকহল্পয অফস্থা াংক্রান্ত :
প্রবতহফদনাধীন ভাহ
প্রবতহফদনাধীন ভাহ উহবাধনকৃত
ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা
প্রকহল্পয তাবরকা
১

২

প্রবতহফদনাধীন ভাহ চরভান
প্রকহল্পয কহপাহনন্ট বাহফ
ভাপ্ত গুরুিপূণ ম অফকাঠাহভা

আগাভী দু’ভাহয ভহে উহবাধন কযা
হফ এভন প্রকহল্পয তাবরকা

৩

৪
১.Geo-information for urban

-

-

-

planning and adaptation to
climate change,Bangladesh
(GeoUPAC)

২. চট্রগ্রাহভ ফাাংরাহদ ভূতাবিক
জবয অবধদপ্তহযয আঞ্চবরক অবপ
স্থান।
চরভান াতা/৪

-৪(৫) উৎাদন বফলয়ক (শুধুভাত্র াংবিষ্ট ভন্ত্রণারয়হক পূযণ কযহত হফ) : প্রহমাজয নয়
ক) কৃবল/বল্প ণ্য,ায, জ্বারানী ইতযাবদঃ
হণ্যয নাভ

ফত©ভান অথ© ফছহয উৎাদহনয
রেযভাত্রা
২

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

প্রবতহফদনাধীন ভা ম মন্ত
প্রকৃত উৎাদন
৩

উৎাদহনয ধাযা হন্তালজনক
বকনা
৪

খ) সকান বফহল াভগ্রী/াববমহয উৎাদন ফা যফযা মূহল্যয সেহত্র ফড় যকহভয ভস্যা ফা াংকহটয আঙ্কা কযা হর তায াংবেপ্ত
ফণ মনা:
গ) বফদুযৎ যফযা (সভগাওয়াট) :
প্রবতহফদনাধীন ভা
হফা©চ্চ চাবদা
১

হফা©চ্চ উৎাদন
২

পূফ©ফতী© ভা
হফা©চ্চ চাবদা
হফা©চ্চ উৎাদন
৩
৪

পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা
হফা©চ্চ চাবদা
হফা©চ্চ উৎাদন
৫
৬

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

প্রবতহফদনাধীন ভাহ

পূফ©ফতী© ভাহ

পূফ©ফতী© ফছহয একই ভা

ভন্তব্য

১

২

৩

৪

৫

ববডবফ
সডা
আযইবফ
ঙ) সডায সরাডহবডাং-এয ভয়কার (ঘন্টায়) :
প্রবতহফদনাধীন ভাহ

পূফ©ফতী© ভাহ

পূফ©ফতী© ফছহযয একই ভা

চরভান াতা/৫

-৫চ) জ্বারাবন সতহরয যফযা (সভঃ টন)
প্রবতহফদনাধীন ভা
চাবদা
যফযা
১
২

পূফ©ফতী© ভা
চাবদা
৩

পূফ©ফতী© ফছসযয একই ভা
চাবদা
যফযা
৫
৬

যফযা
৪

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

………………………………………………………
………………………

প্রবতহফদনাধী
ন ভা

পূফ©ফতী© ভা

চাব
দা
২

চাব
দা
৪

যফ
যা
৩

যফ
যা
৫

পূফ©ফতী©
ফছহযয একই
ভা
চাব যফ
দা
যা
৬
৭

ঢাকা
চট্রগ্রাভ
(৬) প্রধান প্রধান সক্টয কহমাহযনমূহয রাব/সরাকান : প্রহমাজয নয়
ভাযাত্মক সরাকানী
প্রবতহফদনাধীন ভাহ বফযাষ্ট্রীকৃত হয়হছ
প্রবতষ্ঠান/ইউবনহটয নাভ
এভন বভর/কাযখানায নাভ
১

(৭) অবডট আবত্ত
ক) অবডট আবত্ত াংক্রান্ত তথ্য : (রে টাকায়)
ভন্ত্রণারয়/
অবডট টাকায বযভাণ
াংস্থায নাভ
আবত্তয াংখ্যা

২

ব্রডীহট
জফাহফয াংখ্যা

অদূয ববফষ্যহত ব্যফস্থানা ফা অন্য সকান ফা
গুরুতয ভস্যায সৃবষ্ট হত াহয এভন
প্রবতষ্ঠাহনয নাভ
৩

বনস্পবত্ত
াংখ্যা

সজয

ভন্তব্য

টাকায
বযভাণ
৬

১
২
৩
৪
৫
৭
৮
ফাাংরাহদ
অবনষ্পন্ন টাকা
ভূতাবিক জবয
৩৩৩
১৮৪৮.৬৫
৩৩৩
২৮৯
১১০৯.৬৭
৪৪
৭৩৮.৯৮
অবধদপ্তয
খ) অবডট বযহাহট ম গুরুতয/ফড় যকহভয সকান জাবরয়াবত/অথ© আত্মাৎ অবনয়ভ ধযা হড় থাকহর স ফ সকমূহয তাবরকাঃ নাই।
১.দূবন©বত ও শৃঙ্খরা (ভন্ত্রণারয় ও অবধদপ্তয/াংস্থায অবনয়বভত াংখ্যা)
ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/াংস্থা প্রবতহফদনাধীন প্রবতহফদনাধীন ভাহ ভাভরা বনস্পবত্তয াংখ্যা
মূহ পুবিভুত সভাট ভাহ শুরু ওয়া
বফবাগীয়
ভাভরা ভাভরায াংখ্যা
(প্রবতহফদনাধীন ভাহয
১ভ তাবযহখ)
চাকবযচ্যযবত/
অন্যান্য দন্ড অব্যাবত
ফযখাস্ত
১
২
৩
৪
৫
-

অবনস্পবত্তকৃত
বফবাগীয়
ভাভরায াংখ্যা

ফত©ভান অথ© ফছহয
সভাট বনস্পবত্তকৃত
ভাভরায াংখ্যা

৬
-

৭
চরভান াতা/৬

-৬(৯) ভানফ পদ উন্নয়ন
ক) প্রবেণ
প্রবেহণয নাভ

প্রবেহণয সভয়াদ

উহদ্যাগী াংস্থা/ এহজন্সীয
নাভ

১

২

৩

২3.0৯.17-2৩.১২.17

চীন

ভন্ত্রণরয় এফাং আওতাধীণ
াংস্থা সথহক অাংগ্রণকাযীয
াংখ্যা
৪

বফহদহ :
১. Geo-Oceanography, Biology and
Environment

১ জন।

সদহ :

১ জন ।
১. কম্পিউটায এ্যাম্পিককন এ্ন্ড
ইংম্পর ল্াংগুকেজ ককা স

২. কভৌম্পরক আচযণ ও শংখরা ককা স

১০.0৯.17 - ২৮.0৯.17

১৭.0৯.17 - 2১.0৯.17

আযম্পএ্টিম্প, ইস্কাটন

আযম্পএ্টিম্প, ইস্কাটন

১ জন ।

খ) ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তহয গত ভাহ সকান ইন-াউজ প্রবেহণয আহয়াজন কযা হয় থাকহর তায ফণ©নাঃ গ) প্রবেণ কভ©সূচীহত কভ©কতমা/কভ©চাযীহদয অাং গ্রণ ফা ভহনানয়হনয সেহত্র ফড় যকহভয সকান ভস্যা থাকহর তায ফণ©নাঃ নাই।
ঘ) ভন্ত্রণারহয় অন দা জফ সট্রবনাং (OJT) এয ব্যফস্থা আহছ বকনা; না থাকহর অন দা জফ সট্রবনাং আহয়াজন কযহত ফড় যকহভয সকান
অসুবফধা আহছ
বক নাঃ নাই।
ঙ) প্রবতহফদনাধীন ভাহ প্রবেহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ©কতমায াংখ্যাঃ ১ জন।
১০) উহেখহমাগ্য কামা©ফরীঃ
ক) প্রবতহফদনাধীন ভাহ নতুন আইন ,বফবধ ও নীবত প্রণয়ন হয় থাকহর তায তাবরকাঃ প্রহমাজয নয়।
খ) প্রবতহফদনাধীন ভাহ গুরুিপূণ©/উহেখহমাগ্য কভ©কান্ডঃ
•
•
•
•
•
•

নওগা ও চাাইনফাফগঞ্জ কজরায ম্পনোভতপুয-কাযা-কগাভস্তাপুয ও তদংরগ্ন এ্রাকাে আঞ্চম্পরক অম্পবকলীে ও চুম্বকীে
জম্পয” কভসসূম্পচ কথকক প্রাপ্ত উাত্ত ম্পফকেলকণয কাজ চরকে।
মুম্পিগঞ্জ কজরায গজাম্পযো এ্ফং ভাম্পনকগঞ্জ কজরায ম্পঙ্গাইয উকজরায ভূতাম্পিক ভানম্পচত্রােন ীল©ক কভ©সূম্পচ ফাস্তফােকনয
মাফতীে
পূফ©প্রস্তুম্পত গ্রণ কযা কেকে।
“ফগুড়া কজরায ধুনট উকজরা ংরগ্ন মমুনা নদীয গম্পতকথয ম্পযফতসন ও নদীদ্বাযা নতুন ভূম্পভসৃম্পি এ্ফং নদীগকবস ম্পফরীন ভূম্পভয
ম্পযভাণ ম্পনণ সে এ্ফং ভূ-প্রাকৃম্পতক ভানম্পচত্রােন” ীল সক ফম্পযংগকণয পূফ©প্রস্তুম্পত গ্রণ কযা কেকে।
“ ম্পফগঞ্জ কজরায ভাধফপুয ফাহুফর ও নফীগঞ্জ এ্ফং টাঙ্গাইর কজরায ভধুপুয উকজরায অন্তগ©ত াওদা ম্পফর এ্রাকাে আম্পফষ্কৃত
াদাভাটি উকত্তারকনয অথ©ননম্পতক ম্ভাব্যতা মাচাই” ীল©ক Feasibility Study/Report প্রণেকনয কাজ চরকে।
ম্পজএ্ম্পফ’য খঞ্জনপুযস্থ ফারুদ গুদাকভ যম্পিত ম্পফকফাযক দ্রব্যাম্পদয ম্পাফ ংক্রান্ত ভাম্পক প্রম্পতকফদন প্রধান ম্পফকফাযক ম্পযদসককয
কাম সারকে কপ্রযণ কযা কেকে।
“ জ্বারাবন বাহফ হফা©ত্তভ ব্যফাহযয রহেয ব্রাহ্মনফাবড়য়া সজরায বফজয়নগয উহজরায় আবফষ্কৃত বট এয যাায়বনক গুনাগুণ
বনণ©য়
ও জ্বারাবনভান বৃবিকযণ” ীল©ক ফবযঙ্গন কভ©সূবচ হত াংগৃীত বট নমুনায যাায়বনক বফহিলহণয কাজ অব্যাত যহয়হছ।

চরভান াতা/৭

-7প্রবতহফদন ও প্রফন্ধ প্রণয়নঃ
•
•
•
•

নওগা ও চাাইনফাফগঞ্জ কজরায ম্পনোভতপুয-কাযা-কগাভস্তাপুয ও তদংরগ্ন এ্রাকাে আঞ্চম্পরক অম্পবকলীে ও চুম্বকীে
জম্পয” কভসসূম্পচয প্রতম্পফকদন প্রণেনকয কাজ ৬০% িন্ন কেকে।
“ পম্পযদপুয কজরায বাঙ্গা উকজরা এ্রাকাে ± ৭০ম্পভটায গবীযতাে ভূগব©স্থ াম্পন ও রকরয যােম্পনক ম্পফকেলকণয ভাধ্যকভ
াম্পনয গুণগতভান ও ম্পযকফ মূল্ােনকযণ” ীল©ক কভ©সূম্পচয প্রম্পতকফদন নতোযীয কাজ অব্যাত যকেকে ।
“ফান্দযফন কজরায ভূম্পভধ্ব ম্পফকেলণ ও ভূম্পভধ্ব কজাম্পনং ভানম্পচত্রােন” ীল©ক কভ©সূম্পচয ফম্পযঙ্গন কাকজয প্রম্পতকফদন নতোযীয
কাজ
অব্যাত যকেকে ।
“নওগাঁ কজরায ফাদরগাম্পে উকজরায বগফানপুয এ্রাকাে স্তযতাম্পিক তথ্য ংগ্র ও অথ©ননম্পতকবাকফ গুরূিপূণ© খম্পনজ িদ
অনুন্ধাকনয রকিয ম্পদ্বতীে কূ ম্পজম্পিএ্ইচ ৭১/১৬ এ্য খনন ” ীল©ক কাম©ক্রকভয ভাধ্যকভ ংগৃীত ম্পকছু নমুনা যীিায জন্য
নফকেম্পক যােন াখাে কপ্রযণ কযা কেকে। ফত©ভাকন খড়া প্রম্পতকফদন নতোযীয কাজ চরকে ।

নমুনা বফহিলণ :
অত্র অবধদপ্তহযয যাায়বনক গফহলণাগাহয চরবত ভা ম©ন্ত ২৩৯ টি নমুনা বফহিলণাধীন বছর । চরবত ভাহ ৪৫% নমুনা
বফহিলহণয কাজ ভাপ্ত হয়হছ।
গ) আগাভী দুই ভাহ পাবদত গুরুিপূণ ম কাহজয তাবরকা :
• অনুহভাদন াহহে “Geo-information for urban planning and adaptation to climate
change,Bangladesh (GeoUPAC)” ীল©ক প্রকল্প ফাস্তফায়হনয কাজ শুরু কযা।
• অনুহভাদন াহহে “চট্রগ্রাহভ ফাাংরাহদ ভূতাবিক জবয অবধদপ্তহযয আঞ্চবরক অবপ স্থান” ীল©ক প্রকল্প ফাস্তফায়হনয
কাজ শুরু কযা ।
ঘ) আগাভী দুই ভাহ ফড় যকহভয সকান ভস্যা/াংকহটয আাংকা কযা হর তায বফফযণঃ নাই।

