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    মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছক  

 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ  প্রাবণসম্পদ অবিদপ্তর   আওিািীন অবিদপ্তর/ সংস্থার সংখ্যা 

  
 

   

প্রবিহিদনািীন মাহসর নামঃ  এবপ্রল/২০২২ বরঃ।                      প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখঃ 0৫/0৫/২০২2 বরষ্টাব্দ 

 

(১) প্রশাসবনক*   

ক.১ কম মকিমা/কম মচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজট):   

মন্ত্রণালয় অনুহমাবদি পদ পূরণকৃি পদ শূন্যপদ 

অবিদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত অবিস (হমাট 

সংখ্যা) 

13052 7৯২৮ 5১২৪ 

 

ক.২ শূন্য পহদর বিন্যাসঃ 

যুগ্ম সবচি/িদুি ম পদ জজলা কম মকিমার পদ 

(বি.এল.ও. ও সমমান) 

অন্যান্য ১ম জেণীর 

পদ 

২য় জেণীর 

পদ 

৩য় জেণীর 

পদ 

৪র্ ম জেণীর 

পদ 

জমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- ক্যাডার 814 74 3২৭৯ 826 ৫১২৪ 

নন- ক্যাডার 131 

ম াট   = 945 
 

 

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ম (Strategic) পদ শূন্য র্াকহল িার িাবলকাঃ জজলা পর্ মাহয় ০৮ টি ও উপহজলা পর্ মাহয়র 253 টি অিীি গুরুত্বপূণ ম 

পদ শূন্য আহছ। 
 

ক.৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ 
 

প্রবিহিদনািীন মাহসর পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম মকিমা কম মচারী জমাট কম মকিমা কম মচারী জমাট  

- - - - - - - 

 

ক.৫ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর জকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনাঃ পহদান্নবি না েওয়ায় উপহজলা পর্ মাহয়র পদগুহলা শূন্য রহয়হছ। 

খ.১ ভ্রমন/পবরদশ মন (হদহশ-বিহদহশ):  
 

 মন্ত্রী প্রবি মন্ত্রী /উপমন্ত্রী সবচি মন্তব্য 

 জদহশ বিহদহশ জদহশ বিহদহশ জদহশ বিহদহশ  

ভ্রমণ/পবরদশ মন        

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ মন        

পাি মিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ        
 

• মহাপরিচালক, প্রারিসম্পদ অরিদপ্তি এি ভ্রমিঃ দদশে-০০ দিন, দিদিদে-১৪ দিন 
 

খ.২ উপশিাক্ত ভ্রমশিি পি ভ্রমি বৃত্তান্ত/পরিদে শন প্ররিশেদন দারখশলি সংখ্াঃ ০১টি। 

* জকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন নাই। 
 

(২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধুমাত্র স্বরাষ্ট মন্ত্রণালহয়র জন্য) 
 

 

(ক) অপরাি সংক্রান্তঃ 
 

অপরাহির িরণ অপরাহির সংখ্যা 

 প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

১ ২ ৩ ৪ 

খুন    

িষ মণ    

অবগ্নসংহর্াগ    

এবসি বনহেপ    

নারী বনর্ মািন    

িাকাবি/রাোজাবন    

অস্ত্র/বিহফারক সংক্রান্ত    
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খ) দ্রুি বিচার আইহনর প্রহয়াগঃ 

 

আইন জারীর পর 

ক্রমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা 

(আসামীর সংখ্যা) 

প্রবিহিদনািীন 

মাহস জগ্রপ্তারকৃি 

আসামীর সংখ্যা 

আইন জারীর পর 

ক্রমপুবিভূি 

জগ্রপ্তারকৃি 

আসামীর সংখ্যা 

জকাট ম কর্তমক 

বনষ্পবিকৃি 

ক্রমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা 

শাবি েহয়হছ এমন 

মামলার ক্রমপুবিভূি 

সংখ্যা (শাবি প্রাপ্ত 

আসামীর সংখ্যা) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 

 

গ) জজহল িন্দীর সংখ্যাঃ 

 

িন্দীর িরণ িন্দীর সংখ্যা মন্তব্য 

 প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী একই মাস  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

োজবি     

সাজাপ্রাপ্ত কহয়দী     

বিহটনুয     

জমাট     

 

(ঘ) প্রশাসবনক প্রহয়াজহন জকান বিবি বিিান জরুরীভাহি প্রণয়ন িা সংহশািহনর প্রহয়াজন অনুভূি েহল িার িণ মনা :------ 

* পরি মিিী িছহরর একই মাস িলহি সকল জেহত্র প্রবিহিদনািীন মাহসর প্রবিরূপ মাস বুঝায়। 

 

(৩) অর্ মননবিক (শুধুমাত্র অর্ ম বিভাহগর জন্য) 

 

আইহটম প্রবিহিদনািীন 

মাস 

পূি মিিী 

মাস 

পূি মিিী িছহরর 

একই মাস 

(প্রবিহিদনািীন) 

পূি মিিী িছহরর একই মাহসর 

তুলনায় শিকরা বৃবি (+) িা 

হ্রাস (-) এর োর 

১। বিহদবশক মুদ্রার বরজাভম (বমঃ মাবকমন িলার)     

২। প্রিাস আয় (বমঃ মাবকমন িলার)     

৩। আমদানীর পবরমাণ (বমঃ মাবকমন িলার)     

৪। ই,বপ,বি-এর িথ্যনুর্ায়ী রপ্তানীর পবরমাণ  

     (বমঃ মাবকমন িলার) 

    

৫। ক) প্রবিহিদনািীন মাহস রাজস্ব আদাহয়র    

    লেমাত্রা (হকাটি টাকায়) 

খ) রাজস্ব আদাহয়র পবরমান (হকাটি টাকায়) 

    

৬। জমাট অন্তমিিীকমালীন ঋণ (হকাটি টাকায়)  

    সরকারী খাি (নীট) 

    

৭। ঋণ পত্র জখালা (LCs opening) 

ক) খাদ্য শস্য চাল ও গম (লে টন) 

খ) অন্যান্য 

    

৮। খাদ্য শহস্যর মজুদ (লে জমঃ টন)     

৯। জািীয় জভাক্তা মূল্য সূচক পবরিিমহনর োর (বভবি 

১৯৮৫-৮৬-১০০)  

ক) িাহরা মাহসর গড় বভবিক 

খ) পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবিক 

 

 

 

   

 

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্তঃ 

 

িিমমান অর্ ম িছহর 

এবিবপহি িরাদ্দ 

(লে টাকায়) 

ব্যহয়র পবরমাণ 

(লে টাকায়) ও 

িরাহদ্দর বিপরীহি 

শিকরা োর (%) 

প্রবিহিদনািীন 

মাহস সমাপ্ত 

প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনািীন মাহস 

প্রকল্প (সমাপ্ত) 

উহবািহনর িাবলকা 

আগামী দু’মাহসর মহে 

উহবািন করা েহি এমন 

সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনািীন মাহস 

মন্ত্রণালহয় এবিবপ 

বরবভউ সভার িাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৮৫৫০৪.00 ৫৮৯৬৭.০৯ 

(৬৮.৯৬%) 

- - - - 
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(৫) উৎপাদন বিষয়ক (শুধুমাত্র সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়হক পূরণ করহি েহি) : 
 

ক. কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালানী ইিযাবদঃ 
  

পহণ্যর নাম িিমমান অর্ ম িছহর উৎপাদহনর 

লেযমাত্রা 

প্রবিহিদনািীন মাহস 

প্রকৃি উৎপাদন 

প্রবিহিদনািীন মাস পর্ মন্ত  

জমাট প্রকৃি উৎপাদন 

উৎপাদহনর িারা        

সহন্তাষজনক বকনা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

িান - - - - 

গম - - - - 

পাট - - - - 

আলু - - - - 

বপয়াজ - - - - 

িস্ত্র - - - - 

পাটজাি দ্রব্য - - - - 

সার (ইউবরয়া) - - - - 

লিণ - -  - - 

মৎস্য - - - - 

দুি *( লে জম. টন) ১২৮.৪৭ লক্ষ দম. টন ১০.৪৬ লক্ষ দম. টন ১১৭.৮০ লক্ষ দম. টন - 

মাংস *( লে জম. টন) ৮৫.২৩ লক্ষ দম. টন ৮.৬৩ লক্ষ দম. টন ৮৭.১০ লক্ষ দম. টন - 

বিম *(হকাটি টি) ২২৬৬.৪৪  দকাটি (টি) ২০৯.৪৩ দকাটি (টি) ২০৪৩.০৭ দকাটি (টি) - 

গ্যাস - -  - - 
 

 

খ) জকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভ মহসর উৎপাদন িা সরিরাে মূহল্যর জেহত্র িড় রকহমর সমস্যা িা সংকহটর আশংকা করা েহল িার িণ মনাঃ 

প্রহর্াজয নয়। 
 

গ) বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়াট): 
 

প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী  মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

চাবেদা উৎপাদন চাবেদা উৎপাদন চাবেদা উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      
 

ঘ)  বিদুযহির বসহেম লস (শিকরা োহর): 
 

সংস্থার নাম প্রবিহিদনািীন মাহস পূি মিিী মাহস পূি মিিী িছহর একই মাস মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বপবিবি     

জিসা     

আরইবি     
 

ঙ)    জিসার জলািহশবিং এর সময়কাল (ঘন্টায়) 
 

প্রবিহিদনশীল মাস পূি মিিী মাহস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

   
 
 

চ)     জ্বালানী জিহলর সরিরাে (হমঃ টন): 
 

প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

 

ছ)  ঢাকা-চট্টগ্রাম জমহরা এলাকায় পাবন সরিরাে (োজার গ্যালন):  
 

 প্রবিহিদনািীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

জমহট্টা 

এলাকা 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঢাকা       

চট্টগ্রাম       
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(৬) প্রিান প্রিান জসক্টর কহপ মাহরশন সমূহের লাভ/হলাকসানঃ 
 

মারাত্মক জলাকসানী 

প্রবিষ্ঠান/ইউবনহটর নাম 

প্রবিহিদনািীন মাহস রাষ্ট্রকৃি েহয়হছ 

এমন বমল/কারখানার নাম 

অদূর ভবিষ্যহি ব্যিস্থাপনা িা অন্য জকান িা গুরুির সমস্যার সৃবষ্ট েহি 

পাহর এমন প্রবিষ্ঠাহনর নাম 

১ ২ ৩ 

- - - 
 

(৭) অবিট আপবিঃ 
  

ক)  অবিট আপবি সংক্রান্ত িথ্যঃ এপ্রিল/২০২২ বরঃ।   

মন্ত্রণালয়/ 

সংস্থার 

নাম 

অবিট আপবি ব্রিসীট 

জিাহির সংখ্যা 

বনষ্পবি  জজর 

আপবির 

সংখ্যা 

মন্তব্য 

সংখ্যা টাকার পবরমাণ 

(লে টাকা) 

সংখ্যা টাকার পবরমান 

 (লে টাকা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রাবণসম্পদ 

অবিদপ্তর 

িপ্রিবেদনাধীন   াবে   

= ০০ 

চলপ্রি অর্ থেছবর = 

১৩৮ টি 

িপ্রিবেদনাধীন  াবে 

= ০০ 

চলপ্রি অর্ থেছবর = 

১০২৬৫.১১ 

িপ্রিবেদনাধীন   াবে 

= ০০ 

চলপ্রি অর্ থেছবর = 

1৫৩ টি 

িপ্রিবেদনাধীন  াবে 

= ০৫ টি 

চলপ্রি অর্ থেছবর =       

৮৫ টি 

িপ্রিবেদনাধীন  াবে= 

৬৫৯.১৮ 

চলপ্রি অর্ থেছবর = 

৯৩৮৭.৫০  

৫৩ টি 

 
- 

 

খ) অবিট বরহপাহট ম গুরুির/িড় রকহমর জকান জাবলয়াবি অর্ ম আত্বসাৎ, অবনয়ম িরা পহড় র্াকহল জস সি জকস সমূহের িাবলকাঃ প্রহর্াজয নয়। 
 
 

8) দূনীবি ও শৃঙ্খলা (মন্ত্রণালয় ও অবিদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা):  
 

 

মন্ত্রিালয়/অরিদপ্তি/ সংস্থাসমূশহ দমাট 

রেভাগীয় মামলা 

প্ররিশেদনািীন 

মাশসি পূে শ পর্ শন্ত 

অরনস্পন্ন রেভাগীয় 

মামলাি সংখ্া 

 

প্ররিশেদনািীন মাশসি মামলা রনষ্পরত্তি সংখ্া প্ররিশেদনািীন 

মাস পর্ শন্ত   

মামলা 

রনষ্পরত্তি 

সংখ্া 

 দমাট 

অরনস্পন্ন 

রেভাগীয় 

মামলাি 

সংখ্া 

 

চাকুিীচ্যুরি/ 

েিখাস্ত 

                                                                     

অব্যাহরি 

অন্যান্য 

দন্ড 

দমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

পুরিভূি প্ররিশেদনািীন মাশস দমাট - - - - - - - 

০৫ টি - ০৫ টি ০৩ টি - - - - ০২ টি ০৩ টি 
 

 

৯)  মানি সম্পদ উন্নয়নঃ 

ক)  প্রবশেণঃ 

অভযন্তরীন প্রবশেণঃ 

ক্র. 

নং 
প্ররেক্ষি/ কম শোলা/ দসরমনাি ও সভাি রেশিানাম 

প্ররেক্ষি,কম শোলাি 

স্থান/মাধ্যম 

উশযাগী সংস্থা/ 

এশেন্সীি নাম 

মন্ত্রিালয় এেং আওিািীন 

সংস্থাসমূহ দেশক 

অংেগ্রহিকািীি সংখ্া ও 

িারিখ 

১. Training of DLS Officers on ICT and 

use of ICT for technology 

dissemination, monitoring and 

evaluation 

BRAC Learning 

Centre, Gulshan, 

Dhaka 

NATP-2, DLS ২০ জন 

০২-০৭ এদিল, ২০২২ 

২. Training of DLS Officers on ICT and 

use of ICT for technology 

dissemination, monitoring and 

evaluation 

BRAC Learning 

Centre, Gulshan, 

Dhaka 

NATP-2, DLS ১৯ জন 

০৯-১৪ এদিল, ২০২২ 

৩. িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে ২০২১-২০২২ অর্ থিছদেে োজস্ব িাদজদেে 

আওতায় ‘অদিস ব্যিস্থাপনা’ দিষয়ক িদেক্ষি  

িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে 

সদেলন কক্ষ, ঢাকা 

িাদিসম্পি অদিিপ্তে, 

ঢাকা 

২২ জন 

১০ এদিল, ২০২২ 

৪. িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে ২০২১-২০২২ অর্ থিছদেে োজস্ব িাদজদেে 

আওতায় ‘অদিস ব্যিস্থাপনা’ দিষয়ক িদেক্ষি  

িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে 

সদেলন কক্ষ, ঢাকা 

িাদিসম্পি অদিিপ্তে, 

ঢাকা 

২০ জন 

১০ এদিল, ২০২২ 

৫. িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে ২০২১-২০২২ অর্ থিছদেে োজস্ব িাদজদেে 

আওতায় ‘িক্ষতা উন্নয়ন’ দিষয়ক িদেক্ষি  

িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে 

সদেলন কক্ষ, ঢাকা 

িাদিসম্পি অদিিপ্তে, 

ঢাকা 

২৬ জন 

১২ এদিল, ২০২২ 

৬. িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে ২০২১-২০২২ অর্ থিছদেে োজস্ব িাদজদেে 

আওতায় ‘িক্ষতা উন্নয়ন’ দিষয়ক িদেক্ষি  

িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে 

সদেলন কক্ষ, ঢাকা 

িাদিসম্পি অদিিপ্তে, 

ঢাকা 

২৬ জন 

১৩ এদিল, ২০২২ 

৭. Training of DLS Officers on ICT and 

use of ICT for technology 

dissemination, monitoring and 

evaluation 

BRAC Learning 

Centre, Gulshan, 

Dhaka 

NATP-2, DLS ১৮ জন 

১৬-২১ এদিল, ২০২২ 

৮. SDG, APAMS সিেওয়যাে ও ই-নদর্ ব্যিস্থাপনা আিাদসক 

িদেক্ষি (১ম ও ২য় ব্যাচ) 

দিদসএস লাইভস্টক একাদেদম, 

সাভাে, ঢাকা 

দিদসএস লাইভস্টক 

একাদেদম, সাভাে, ঢাকা 

৬০ জন 

১৭-২১ এদিল, ২০২২ 
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৯. Three-day Training on U2C Refresher, 

Community Vaccination and Model 

Farm 

BCDM, Savar, 

Dhaka 

FAO-ECTAD ৪০ জন 

১৭-১৯ এদিল, ২০২২ 

১০. অষ্টম পঞ্চিাদষ থক পদেকল্পনা ও এসদেদজ িাস্তিায়ন  নাদজয়া-সালমা সদেলন ককন্দ্র, 

পদেকল্পনা কদমেন চত্ত্বে, ঢাকা 

িাাংলাদিে পদেকল্পনা কদমেন ০১ জন 

২১-২৪ এদিল, ২০২২ 

১১. িাদিসম্পি সাংদিষ্ট আইন, দিদি ও িাস্তিায়ন ককৌেল আিাদসক 

িদেক্ষি (১ম ও ২য় ব্যাচ) 

দিদসএস লাইভস্টক একাদেদম, 

সাভাে, ঢাকা 

দিদসএস লাইভস্টক 

একাদেদম, সাভাে, ঢাকা 

৬০ জন 

২৪-২৬ এদিল, ২০২২ 

১২. Three-day Training on U2C Refresher, 

Community Vaccination and Model 

Farm 

BCDM, Savar, 

Dhaka 

FAO-ECTAD ৪০ জন 

২৬-২৮ এদিল, ২০২২ 

 কমাে অভযন্তেীি িদেক্ষি = ১২ টি অাংেগ্রহিকােীে সাংখ্যা= ৩৫২ জন 

কম থোলা : 

১. Workshop on Validation of Lumpy Skin 

Disease (LSD) vaccination strategy and 

Project closing 

িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে 

সদেলন কক্ষ, ঢাকা 

FAO-ECTAD ২৭ জন 

১২ এদিল, ২০২২ 

২. জাতীয় পুদষ্ট সপ্তাহ-২০২২ উিযাপন উপলদক্ষয ‘কমিা দিকাে ও সঠিক 

পুদষ্ট দনদিদত দুি, দেম ও মাাংদসে ভূদমকা’ েীষ থক কমথোলা 

িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে 

সদেলন কক্ষ, ঢাকা 

িাদিসম্পি অদিিপ্তে, 

ঢাকা 

৫২ জন 

২৮ এদিল, ২০২২ 

 কমাে কম থোলা= ০২ টি অাংেগ্রহিকােীে সাংখ্যা= ৭৯ জন 

 

 

 

বিহদবশক  প্রবশেণঃ 

ক্র. 

নং 
প্রবশেণ কম মসূচীর নাম প্রবশেহণর স্থান 

উহদ্যাগী সংস্থা/ 

এহজন্সীর নাম 

মন্ত্রণালয় এিং 

আওিািীন সংস্থা সমূে 

জর্হক অংশ গ্রেণকারীর 

সংখ্যা ও িাবরখ 

১ Dairy and Dairy Related Production 

and Marketing Experience 
USA, BRAZIL LDDP, DLS 

০২ জন 

০১-১০ এদিল, ২০২২ 

 কমাে বিদিদেক িদেক্ষি = ০১ টি অাংেগ্রহিকােীে সাংখ্যা= ০২ জন 

 

 

মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস জকান ইন্-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ 

 (খ)  মন্ত্রণালয়/অবিদপ্তহর গি মাহস জকান ইন্-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ 

৯ ‘ক’ জি িণ মনা রহয়হছ।  
 

 (গ) প্রবশেণ কম মসূচীহি কম মকিমা/কম মচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর জেহত্র িড় রকহমর জকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনা: নাই। 
 

 (ঘ) মন্ত্রণালহয় অন দ্যা জি জরবনং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বকনা, না র্াকহল অন্ দ্যা জি জরবনং আহয়াজন করহি িড় রকহমর জকান 

অসুবিিা আহছ বকনাঃ প্রহর্াজয নয়। 

 (ঙ)       প্রবিহিদনািীন মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম মকিমার সংখ্যাঃ 0২ জন।  
 

 

১০। উহেখহর্াগ্য কার্ মািলী /সমস্যা সংকটঃ 
 
 

 (ক)  প্রবিহিদন মাহস নতুন আইন, বিবি ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকাঃ প্রবিহিদন মাহস জকান আইন বিবি প্রণয়ন েয়বন।  
 

 (খ)  প্রবিহিদনািীন মাহস গুরুত্বপূণ ম/উহেখহর্াগ্য কম মকান্ডঃ –  

               

অবিদপ্তহরর বনয়বমি কার্ মক্রহমর অংশ বেহসহি বনহনাক্ত কার্ মািলী সম্পাদন করা েহয়হছঃ  
 

• অবিদপ্তরািীন জিইরী ও মবেহষর খামাহর ০১ লে ০৩ োজার 0৭ শি ৭০ বলটার দুি, ৫৮ টি গাভীর িাচ্চা, 0৪ টি মবেহষর িাচ্চা, ছাগল 

খামাহর ১০৬ টি ছাগীর িাচ্চা উৎপাবদি েহয়হছ এিং ৯২ টি পাঁঠা বিিরণ করা েহয়হছ।  

• অরিদপ্তশিি রেভাগীয় কার্ শক্রশমি আওিায় দদেী হাঁস-মুিরগ পালশন ০৪ হাজাে ০৬ েত ৬১ েন, ব্রয়লাি পালন রেষশয় ০৩ েি ৫৮ েন, 

দলয়াি পালন রেষশয় ০৬ েি ০৫ েন, গাভী পালশন ০৬ হাোি ০৮ েত ৪৮ েন, ছাগল ও দভড়া পালশন ০৩ হাজাে ০৭ েি ৮৩ েন, 

মাংস প্ররক্রয়াোিকিশি ০৯ েি ১৬ েন, গোরদপশু হৃষ্টপুষ্টকিশি ০৬ হাোি ০৭ েি ৬৭ েন, টিকা প্রদান কার্ শক্রম রেষশয় ০৪ েি ৩২ 

েন এেং ঘাস উৎপাদন রেষশয় ০২ েি ৭১ েন খামািীশক প্ররেক্ষি প্রদান কিা হশয়শছ। 

• অবিদপ্তহরর প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবিষ্ঠান েহি 0২ জকাটি ০৭ লে ১১ োজার ০৮ শি ৪৮ জিাজ গিাবদপশু ও োঁস-মুরবগর টিকা 

উৎপাবদি েহয়হছ এিং মাঠ পর্ মাহয় 02 জকাটি ৫০ লে ৭০ োজার 0২ শি জপাবি এিং ২৪ লে ৩০ োজার 0৭ শি ৫৪ টি গিাবদপশুর 

টিকা প্রদান করা েহয়হছ। 

• সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস ৮৮ লে ৪৯ োজার 0২ শি ৬৫ টি জপাবি, ০৯ লে ৯৪ োজার 0১ শি ৩৩ টি 

গিাবদপশু এিং ০৫ োজার ০৬ শি ২৮ টি জপাষা প্রাণীর বচবকৎসা প্রদান করা েহয়হছ। 
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• কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রহমর আওিায় আহলাচয মাহস 0৪ লে ১1 োজার ০৬ শি ৯5 জিাজ বেমাবয়ি ও 4৪ োজার ০৩ শি ৬৬ জিাজ 

িরল সি মহমাট = 0৪ লে ৫৬ োজার ৬১ জিাজ বসহমন উৎপাবদি েহয়হছ। 

• সম্প্রসারণ কার্ মক্রহমর আওিায় 03 লে 0৭ োজার ৫৪ জিাজ বেমাবয়ি ও ৩৭ োজার 0৩ শি ৩০ জিাজ িরল সি মহমাট = 0৩ লে 44 

োজার 0৩ শি ৮4 জিাজ বসহমন বারা গাভী/িকনার কৃবত্রম প্রজনন কার্ মক্রম সম্পন্ন েহয়হছ।  

• একই সময় বেমাবয়ি বসহমন বারা 01 লে ২৬ োজার 03 শি ০২ টি এিং িরল বসহমন বারা 1৪ োজার 0৮ শি ০৭ টি সি মহমাট = 

01 লে ৪১ োজার ০১ শি ০৯ টি সংকর জাহির িাছুর উৎপাদন েহয়হছ। 

• আহলাচয মাহস ২১৫ টি ছাগীর প্রাকৃবিক প্রজনন সম্পন্ন েহয়হছ । 
 

 

প্রারিসম্পদ অরিদপ্তি কর্তশক োস্তোয়নািীন ১৭ টি উন্নয়ন প্রকল্পসমূশহি উশেখশর্াগ্য কার্ শক্রমঃ 

১। কৃরিম প্রেনন কার্ শক্রম সম্প্রসািি ও ভ্রুি স্থানান্তি প্রযুরক্ত োস্তোয়ন প্রকল্প (৩য় পর্ শায়) : িদতদিিনািীন মাদস ১৫০ জন এ.আই 

কেকদনদেয়াদনে ০৬ মাসব্যাপী িদেক্ষি চলমান েদয়দছ। ৭৫ এ.আই কেকদনদেয়ানদক ০৫ দিনব্যাপী দেদেোস থ িদেক্ষি ও ৪৮০ জন খামাদেদক 

৩ দিনব্যাপী িদেক্ষি িিান কো হদয়দছ। চট্টগ্রাম, িদেিপুে, দসদলে, িগুড়া, িদেোল, খুলনা ও োংপুদে ০৭টি বুল কস্টেন কাম এ আই ল্যাদিে 

ভূদম উন্নয়ন, কৃদিম িজনন গদিষিাগাে, সাভাদেে নতুন কস্টাে রুমসহ কেদনাং ল্যাি দনম থাি, িাউন্ডাদে ওয়াল ও োস্তা দনম থাি, সাভাদে কোোল 

দমক্সে কেেন িিে থনী প্ল্যান্ট স্থাপন কায থক্রম চলমান আদছ। িজনন ষাঁদড়ে জন্য আধুদনক সুদিিা সম্বদলত কসে দনম থাি ও ইউদনয়ন পয থাদয় 

এ.আই কসে দনম থান কায থক্রম চলমান েদয়দছ। 

২। ন্যােনাল এরগ্রকালচািাল দটকশনালরে দপ্রাগ্রাম-দেে II প্রকল্প (এনএটিরপ-২) : িদতদিিনািীন মাদস ০৩ টি ব্যাদচ কম থকতথা-কম থচাদে 

িদেক্ষি সম্পন্ন হদয়দছ। 

৩। প্রারিসম্পদ উৎপাদন উপকিি ও প্রারিোি খাশযি মানরনয়ন্ত্রি গশেষিাগাি স্থাপন প্রকল্পঃ ল্যাশেি আইএসও এশক্ররিশটেন এি কাে 

সম্পন্ন হশয়শছ। দপ্রষশি রনশয়াগপ্রাপ্ত ১০ েন কম শকিশা ব্যেহারিক প্ররেক্ষি দেশষ ল্যাশে নমুনা পিীক্ষা কার্ শক্রম চারলশয় র্াশেন। 

৪। ব্ল্যাক কিঙ্গল জাদতে ছাগল উন্নয়ন ও সম্প্রসােি িকল্পঃ চট্টগ্রাম, চুয়াোঙ্গা, দিনাইিহ, সাভাে ও িদেোল ছাগল উন্নয়ন খামাদেে দনম থাি ও 

সাংস্কাে এিাং িদেোল খামাদেে কসে দনম থাি কাজ সমাপ্ত হদয়দছ। োজোহী ও দসদলে ছাগল উন্নয়ন খামাদেে দনম থাি ও সাংস্কাে কাজ এিাং 

০৫টি খামাদেে ওদয়স্ট ম্যাদনজম্যান্ট দনম থাি কাজ চলমান আদছ। ০২টি ব্যাদচ ৪২ জন খামােী, ০২ টি ব্যাদচ ৪০ জন িাককীপাে এিাং ০১ টি 

ব্যাদচ ৩০ জন ছাগল উন্নয়ন কমীদক িদেক্ষি িিান কো হদয়দছ। 

৫। মদহষ উন্নয়ন িকল্প (২য় পয থায়): িদতদিিনািীন মাদস ৬০ জন মদহষ কৃদিম িজনন কমীে িদেক্ষি চলমান েদয়দছ। ৩০ জন 

সুিলদভাগীদক মদহষ পালদনে উপে িদেক্ষি িিান কো হদয়দছ। মদহষ খামাদেে জন্য ১৪টি মদহষ ক্রয় কো হদয়দছ। োাংগাইল খামাদেে 

িাউন্ডােী ওয়াল ও িদকেহাে, িাদগেহাে খামাদেে দনম থাি কাজ চলমান েদয়দছ। ল্যাি যন্ত্রপাদত, সেঞ্জামাদি, োসায়দনক দ্রব্যাদি ও দেএদজন্ট 

এিাং কৃদিম িজনদনে মালামাল গ্রহি সম্পন্ন হদয়দছ। 

৬। উপকূলীয় চোঞ্চদল সমদিত িাদিসম্পি উন্নয়ন িকল্পঃ ২৫০ জন কভড়া পালনকােী, ৬২৫ জন হাঁস পালনকােী ও ৩৭৫ জন মুেদগ 

পালনকােীদক িদেক্ষি িিান কো হদয়দছ। কমদেদসন ও ভযাদক্সন ক্রদয়ে জন্য কায থাদিে িিান কো হদয়দছ। 

৭। িাদিসম্পি ও কেইেী উন্নয়ন িকল্পঃ িদতদিিনািীন মাদস ২১০ জন কম থকতথা ও ৬০ জন কম থচাদে এিাং িাম থাস থ গ্রুদপে ১৬,০৫০ জন 

সুিলদভাগীদক িদেক্ষি িিান কো হদয়দছ। একটি ব্যাদচ ০৫ জন কম থকতথাদক বিদিদেক িদেক্ষি িিান কো হদয়দছ। 

৮। আধুদনক িযুদিদত গরু হৃষ্টপুষ্টকেি িকল্পঃ িদতদিিনািীন মাদস ৪৯১ টি উপদজলায় কমাে ৩৬,৮২৫ জন সুিলদভাগী খামােী দনি থাচন 

সম্পন্ন হদয়দছ। উপদজলা পয থাদয় ৬,৫০০ জন খামােীদক ০৩ দিনব্যাপী িদেক্ষি িিান কো হদয়দছ। ৪৯১টি উপদজলায় ৪৯১টি 

জনসদচতনতামূলক কসদমনাদেে মাধ্যদম খামােীদিে গরু হৃষ্টপুষ্টকেি সম্পদকথ উদ্বুদ্ধ কো হদয়দছ। সুিলদভাগী খামােীদিে মাদি দভোদমন ও 

দমনাদেল দিদমক্স ও কৃদমনােক ট্যািদলে দিতেি কার্ শক্রম চলমান িশয়শছ। 

৯। দপদপআে কোগ দনমূ থল এিাং ক্ষুোদোগ দনয়ন্ত্রি িকল্পঃ দপদপআে ল্যািদেেদেে জন্য অতযািশ্যকীয় যন্ত্রপাদত, কাঁদচে বতজসপি এিাং 

এপ্ল্াদয়দেস ক্রদয়ে দনদমত্ত িেপি মূল্যায়ন চলমান েদয়দছ। ভলাদন্টয়াে ও ভযাকদসদনেেদিে ০১ দিদনে দেদেোে থ িদেক্ষি কায থক্রম চলমান 

েদয়দছ। ৯.৮৩ লক্ষ মািা দপদপআে টিকা ক্রয় কো হদয়দছ। 

১০। িাাংলাদিে জাতীয় দচদড়য়াখানা ও োংপুে দচদড়য়াখানাে মাস্টাে প্ল্ান িনয়ি এিাং অপদেহায থ অিকাঠাদমা সাংস্কাে ও উন্নয়ন িকল্পঃ ঢাকা 

ও োংপুে দচদড়য়াখানা দুটিে মাষ্টাে প্ল্ানসহ স্থাপতয নকো িিয়দিে কাজ অব্যাহত আদছ (৮০%)। 

১১। উত্তোঞ্চদলে সীমান্তিতী সুদিিািদঞ্চত ৮৬টি এলাকা ও নিীদিদিৌত চোঞ্চদল সমদিত িাদিসম্পি উন্নয়ন িকল্পঃ আউেদসাদস থাং জনিল 

িদতষ্ঠান সেিোহকােী িদতষ্ঠান সাংগ্রদহে লদক্ষয পুন:িেপি মূল্যায়ন চলমান েদয়দছ। ১০০০ জন সুিলদভাগী খামােীদিে িদেক্ষি সম্পন্ন 

হদয়দছ এিাং অিদেষ্ট লাইভস্টক দিল্ড িযাদসদলদেেেদিে িদেক্ষি কায থক্রম চলমান েদয়দছ। িদেক্ষি ম্যানুয়াল মুদ্রি ও িকােনাে জন্য িেপি 

আহিান কো হদয়দছ। 
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১২। জনস্বাস্থয সুেক্ষায় কভদেদেনাদে পািদলক কহলর্ সাদভ থস কজােিােকেি িকল্পঃ িদতদিিনািীন মাদস ১৫০ জন বুচােদক িদেক্ষি িিান কো 

হদয়দছ। এদিল/২০২২ মাদস মাঠপয থায় কর্দক সম্ভাব্য ০৪ টি জুদনাটিক কোগ (তড়কা, জলাতঙ্ক, ব্রুদসদলাদসস ও যক্ষা) এে কমাে ৩১ টি নমুনা 

দসদেআইএল-এ এিাং ৪৬২ টি নমুনা এলআেআই-এ পেীক্ষাে জন্য পাঠাদনা হদয়দছ। ১৪২ জন ক্ষদতগ্রস্থ খামােীদক ক্ষদতপূেি এিাং তন্মদধ্য ৭০ 

জন খামােীদক অপসােি িািি িোদ্দ িিান কো হদয়দছ। ০৫ তলা ল্যািদেেদে কাম অদিস ভিদনে ছাি ঢালাই সম্পন্ন হদয়দছ, দসদলাং, প্ল্াস্টাে 

ও কম্পাউন্ড কেদনে কাজ চলমান আদছ। মাটি ভোে ও সীমানা িাচীদেে প্ল্াস্টাদেে কাজ সম্পন্ন হদয়দছ। অভযন্তেীি োস্তা, েীপ টিউিওদয়ল, 

পাম্প হাউস, ওয়াোে সাপ্ল্াই লাইন, ETP, ল্যাি যন্ত্রপাদত ও সেঞ্জাদমে কায থাদিে িিান কো হদয়দছ। কেস্কেপ কদম্পউোে ও ককদমকযালস-

দেএদজন্ট সেিোদহে জন্য কায থাদিে িিান কো হদয়দছ। 

১৩। দসদলে, লালমদনেহাে/ কুদড়গ্রাম এিাং িদেোল ইনদস্টটিউে অি লাইভস্টক সাদয়ে এন্ড কেকদনালজী স্থাপন িকল্প: দসদলে ও 

লালমদনেহাে আইএলএসটি’ে দনম থাি কাজ চলমান আদছ। িদেোল আইএলএসটি’ে ভূদম উন্নয়দনে কাজ িদক্রয়ািীন েদয়দছ। 

১৪। সমতল ভূদমদত িসিাসেত অনগ্রসে ক্ষুদ্র নৃ-কগাদষ্ঠে আর্ থ-সামাদজক ও জীিন মাদনান্নয়দনে লদক্ষয সমদিত িাদিসম্পি উন্নয়ন িকল্প: 

িদতদিিনািীন মাদস ১২০০টি সুিলদভাগী পদেিাদেে মদধ্য ২৪০০টি কভড়া ও অস্থায়ী গৃহ দনম থাি উপকেি দিতেি কো হদয়দছ। ১,৮৩০ জন 

সুিলদভাগী খামােীদক িদেক্ষি িিান কো হদয়দছ। 

১৫। িাদিসম্পি অদিিপ্তদেে সক্ষমতা কজােিােকেি িকল্প: উপসহকােী িদকৌেলী দনদয়াদগে দনদমত্ত কমৌদখক পেীক্ষাে িলািল িকাদেে 

কাজ চূড়ান্ত পয থাদয় েদয়দছ। িাদিসম্পি অদিিপ্তোিীন ৩৭২টি িদতষ্ঠাদনে দেদজোল সাদভথ কায থক্রম ও ১০২টি িদতষ্ঠাদনে সদয়ল কেষ্ট সম্পন্ন 

হদয়দছ। আসিািপি ক্রদয়ে দনদমত্ত পূন:িেপি আহিান কো হদয়দছ। আিদেষ্ট ৩৮টি কজলা িাদিসম্পি িপ্তদে ককাল্ড রুম স্থাপদনে কায থক্রম 

চলমান েদয়দছ।  

১৬। হাওে অঞ্চদল সমদিত িাদিসম্পি উন্নয়ন িকল্প: উপদজলা পয থাদয় মুেদগ পালন প্যাদকদজ সুিলদভাগীদিে িদেক্ষি কায থক্রম চলমান 

েদয়দছ। িাদিসম্পি িযুদি ম্যানুয়াল, ছাগল পালন, কভড়া পালন, মুেদগ পালন, হাঁস পালন, ঘাস চাষ, পদনে বতদে বুকদলে ও দলিদলে 

িিয়দনে জন্য ঠিকািােী িদতষ্ঠানদক কায থাদিে িিান কো হদয়দছ। ক্রদয়ে িেপি মূল্যায়ন কেষ পয থাদয় েদয়দছ। সিেওয়যাে ও এযাপস 

প্যাদকজ, পশুখাদ্য, টিকা, কৃদমনােক ও ঔষি এে সেিোহ িদতষ্ঠানদক কায থাদিে িিান কো হদয়দছ। িদতদিিনািীন মাদস দকদোেগঞ্জ 

কজলায় সুিলদভাগীদিে মাদি কমাে ২,২৯১টি মুেদগে ঘে, ১,১০০টি মুেদগ ও ৫০০ িস্তা মুেদগে খাদ্য দিতেি কো হদয়দছ। 

১৭। িাদিপুদষ্টে উন্নয়দনে জন্য উন্নত জাদতে ঘাস চাষ সম্প্রসােি ও লাগসই িযুদি হস্তান্তে িকল্পঃ আউেদসাদস থাং এে মাধ্যদম জনিল (০২ 

জন) দনদয়াগ কো হদয়দছ। ৪৭৫টি উপদজলায় কদমউদনটি এক্সদেনেন এদজন্ট (দসইএ) সাংযুিকেদিে কায থক্রম চলমান েদয়দছ। ইদতামদধ্য ৩৭৭ 

টি উপদজলায় দসইএ সাংদিষ্ট উপদজলায় কযাগিান কদেদছন।  

 

(গ)   আগামী দুই মাশস সম্পারদিব্য গুরুত্বপূি শ কাশেি িারলকাঃ APA  কায থক্রম িাস্তিায়ন। 

(ঘ)    আগামী দুই মাশস েড় িকশমি দকান সমস্যা সংকশটি আেংকা কিা হশল িাি রেেিিঃ সংকশটি আেংকা দনই। 

 


