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ভন্ত্রণারয়/বফবাগ মূহয ভাবক প্রবিহফদন ছক 

 

ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভ       : ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয়/ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড। 
প্রবিহফদনাধীন ভাহয নাভ   : জুরাই/২০১৭ 

প্রবিহফদন প্রস্তুবিয িাবযখ- ৩১/০৭/২০১৭ বরিঃ। 
(১) প্রাবনক                                                                              

ক.১. কভ ডকিডা/কভ ডচাযীহদয াংখ্যা (যাজস্ব  ফাহজহট) : 

াংস্থায স্তয অনুহভাবদি 

দ 

পুযণকৃি দ শূন্য 

দ 

 ভন্তব্য  

ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণারয় - - - - 

অবধদপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত 

অবপ (রভাট াংখ্যা) ১টি 

    

ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড ৫৩১ ২৫১  ২৮০  

ফ ডহভাট = ৫৩১ ২৫১  ২৮০ 

      

    ক.২. শূন্য হদয বফন্যা : 

অবিবযক্ত 

বচফ/িদুধ ড দ 

রজরা কভ ডকিডায দ 

(রমভন বডব, এব) 

অন্যান্য ১ভ 

রেণীয দ 

২য় রেণীয 

দ 

৩য় রেণীয 

দ 

৪র্ ড রেণীয 

দ 

রভাট 

- - ৩০ ২২  ১৬৬ ৬২ ২৮০ 

 

ক.৩. অিীফ গুরুত্বপূণ ড (Strategic) দ শুন্য র্াকহর িায িাবরকা(অবিবযক্ত বচফ/ভদভম ডাদা ম্পন্ন/াংস্থা প্রধান এফাং িদুর্দ্ড দ)    

    

ক.৪. বনহয়াগ/হদান্নবি প্রদান : 

প্রবিহফদনাধীন ভাহ হদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 

কভ ডকিডা কভ ডচাযী রভাট কভ ডকিডা কভ ডচাযী রভাট 

- - - - - - - 
 

ক.৫ শুন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয রকান ভস্যা র্াকহর িায ফণ ডনািঃ  ভন্ত্রণারহয় য বিয়াধীন ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাহড ডয 

প্রবফধানভারা ও াাংগঠবনক কাঠাহভা চুড়ান্ত ওয়ায য বনহয়াগ প্রবিয়াকযণ দহে গৃবি হফ । আািিিঃ উক্ত কাঠাহভা 

চুড়ান্ত না ওয়া ম ডন্ত ৩টি াংস্থায কভ ডকিডা/কভ ডচাযীগণ পূফ ডফৎ স্ব-স্ব হদ ফার রর্হক দাবয়ত্ব ারন কযহফন ভহভ ড ভন্ত্রণারয় 

রর্হক বনহদ ড  াওয়া রগহছ।  
 

খ. ১ ভ্রভন/বযদ ডন (রদহ-বফহদহ): প্রহমাজয নহ। 
 ভন্ত্রী প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী বচফ ভন্তব্য 

রদহ বফহদহ রদহ বফহদহ রদহ বফহদহ 

ভ্রভণ/বযদ ডন - - - - - - - 

উন্নয়ন প্রকল্প বযদ ডন - - - - - - - 

াফ ডিয চট্রগ্রাহভ ভ্রভণ - - - - - - - 

 

খ.২  উহযাক্ত ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/বযদ ডণ প্রবিহফদন দাবখহরয াংখ্যািঃ- প্রহমাজয নহ।  

 
 

(িবভক নাং- ২ হি ৩ ম ডন্ত প্রহমাজয নহ) । 
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(৪) উন্নয়ন প্রকল্প াংিান্ত িথ্যিঃ 

  

   ক) উন্নয়ন প্রকহল্পয অর্ ড ফযাদ্দ ও ব্যয় াংিান্ত (অাংহক ও কর্ায়) : 

প্রকহল্পয নাভ ফিডভান অর্ ড ফছহয 

এবডবহি ফযাদ্দ 

(রকাটি টাকায়) 

প্রবিহফদনাধীন ভা 

ম ডন্ত ব্যহয়য বযভাণ 

ও ফযাহদ্দয বফযীহি 

ব্যহয়য িকযা ায 

প্রবিহফদনাধীন ভাহ 

নতুন প্রকল্প 

অনুহভাবদি হয় 

র্াকহর িায 

িাবরকা 

প্রবিহফদনাধীন 

ভাহ ভন্ত্রণারহয় 

এবডব বযববউ 

বায িাবযখ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১।''ফাাংরাহদহ রযভ 

বহল্পয ম্প্রাযণ ও 

উন্নয়হনয জন্য 

ভবিি বযকল্পনা '' 

(জুরাই, ২০১৩-জুন, 

২০১৮) ম ডন্ত। 

 

৮.০০ রকাটি 

(নয় রকাটি ) 

 

-- 

 

-- 

-- 

 

খ) প্রকহল্পয অফস্থা াংিান্ত িথ্যিঃ 

প্রবিহফদনাধীন ভাহ 

ভাপ্ত  প্রকহল্পয 

িাবরকা 

প্রবিহফদনাধীন ভাহ 

উহবাধনকৃি ভাপ্ত 

প্রকহল্পয িাবরকা 

প্রবিহফদনাধীন ভাহ চরভান প্রকহল্পয 

কহম্পাহনন্ট বাহফ ভাপ্ত গুরুত্বপূণ ড 

অফকাঠাহভা 

আগাভী  দু'ভাহয ভহে 

উহবাধন কযা হফ এভন 

ভাপ্ত প্রকহল্পয িাবরকা 

১ ২ ৩ ৪ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

      - 

 
 

  

( িবভক ৫ (ক) হি (ছ) ম ডন্ত প্রহমাজয নহ ) । 
 

 

 (৬)   প্রধান প্রধান রক্টয কহ ডাহযন মূহয রাব/ররাকান : প্রহমাজয নহ।      
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(৭)অবডট আবত্তিঃ-   

(ক)    অবডট আবত্ত াংিান্ত িথ্যিঃ  জুরাই/২০১৭ ভা  

ভন্ত্রণারয়/ 

াংস্থায 

নাভ 

অবডট 

আবত্তয 

াংখ্যা 

টাকায 

বযভান 

(রে টাকায়) 

ব্রডীহট জফাফ/ 

উত্থাবি 

আবত্ত 

বনস্পবত্তয 

াংখ্যা 

রজয ভন্তব্য 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ফস্ত্র ও াট 

ভন্ত্রণারয়/

ফাাংরাহদ 

রযভ 

উন্নয়ন 

রফাড ড, 

যাজাী। 

 

৫৯০ 

৭৫৬.৩৩ 

(াি রকাটি 

ছাপ্পান্ন রে    

রিবি 

াজায  

টাকা ভাি)। 

 

 

-- 

 

৮ 

 

 

৫৮২ 

 

 

 

 

 

জুন/২০১৭ ভাহ অবডট আবত্তয াংখ্যায 

রজয বছর ৫৯০টি । চরবি ভাহ  ৮টি আবত্ত 

বনষ্পবত্ত ওয়ায় অবনষ্পন্ন অবডট আবত্তয 

াংখ্যা ৫৮২টি। ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন 

রফাড ড, যাজাীহি গি ২৪/০৩/২০১৬ 

িাবযহখ বিাবেক বা অনুবিি হয়হছ। 

উক্ত বায় ২০টি অবগ্রভ অনুহেদ আহরাবচি 

য় এফাং ৮টি অনুহেদ বভভাাংবি য়। 

জবড়ি টাকায বযভান ৮.৪৫ রে। 

ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড, যাজাীহি 

গি ১১/০৬/২০১৭ িাবযহখ বিাবেক বা 

অনুবিি হয়হছ। উক্ত বায় ২৬টি  অনুহেদ 

আহরাবচি য় এফাং ২১টি অনুহেহদয 

বভভাাংায সুাবয কযা য়। জবড়ি টাকায 

বযভান ১৫৬.৬১ রে। বনষ্পবত্ত ি এখনও 

াওয়া মায়বন।ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন 

রফাড ড, যাজাীয ২০০৪-০৫ অর্ ড ফছহযয 

াংকরনভূক্ত আবত্তয অনুহেদ নাং ১২ 

কহম্পাহট্রারায এন্ড অবডটয রজনাহযর এয 

কাম ডারহয়য ১৬/০৪/২০১৭ বরিঃ িাবযহখয 

স্মাযক নাং- বএবজ/বয-১/অবয/২০০০-০৫/ 

(াট ড)/৩২৪ (৮২)/খন্ড-১/ ৫০৪ হিয 

ভােহভ বনস্পবত্তয সুাবয অনুহভাদন কযা 

হয়হছ। আবত্তটি চুড়ান্ত বনস্পবত্তয রহে 

ভান জািীয় াংহদয যকাযী বাফ 

ম্পবকডি স্থায়ী কবভটিহি মর্াভহয় 

উস্থান কযা হফ।  

 

খ) অবডট বযহ ডাহট গুরুিয/ফড় যকহভয রকান জাবরয়াবি/অর্ ড আত্মাৎ,অবনয়ভ ধযা হড় র্াকহর র ফ রকমূহয িাবরকািঃ  রনই। 
         

(৮)     শাংখরা ও বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয় ও অবধদপ্তয/াংস্থায বিবরি াংখ্যা) :-   

ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তয/ 

াংস্থা মূহ পুবিভুি 

রভাট বফবাগীয় ভাভরা  

গি ভাহ বনস্পবত্তয াংখ্যা ফিডভান অর্ ড ফছহয রভাট 

বনস্পবত্তকৃি বফবাগীয় 

ভাভরায াংখ্যা 

ফিডভাহন অবনস্পবত্তকৃি 

বফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা চাকুযীচুযবি/ 

ফযখাস্ত 

অন্যান্য 

দন্ড 

অব্যাবি 

১৫ - - ১ - ১৪ 

 

 (৯)  ভানফ ম্পদ উন্নয়ন  

 ( ক) প্রবিহফদনাধীন ভাহ ভাপ্ত প্রবেণ কভ ডসুবচিঃ 

প্রবেণ কভ ডসূচীয 

নাভ  

প্রবেহণয রভয়াদ  উহযাগী 

াংস্থা/এহজন্সীয নাভ 

ভন্ত্রণারয় এফাং আওিাধীন াংস্থামূ 

রর্হক অাং গ্রণকাযীয াংখ্যা 

- - - - 
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(খ) ভন্ত্রণারয়/অবধদপ্তহয গি ভাহ রকান ইন-াউজ প্রবেহণয আহয়াজন কযা হয় র্াকহর িায 

ফণ ডনা 

 

(গ) প্রবেণ কভ ডসূচীহি কভ ডকিডা/কভ ডচাযীহদয অাং গ্রণ ফা ভহনানয়হনয রেহি ফড় যকহভয 

রকান ভস্যা র্াকহর িায ফণ ডনা 

:       রনই। 
 

(ঘ) ভন্ত্রণারহয় অন  য জফ রট্রবনাং (OJT) এয ব্যফস্থা আহছ বকনা, না র্াকহর অন  য জফ রট্রবনাং 

আহয়াজন কযহি ফড় যকহভয রকান অসুবফধা আহছ বকনা 

  :        -- 

 

(ঙ)   প্রবিহফদনাধীন ভাহ প্রবেহণয জন্য বফহদ গভনকাযী কভ ডকিডায াংখ্যা  :      -- 

  

 

(১০) উহেখরমাগ্য কাম ডাফরী/ভস্যা াংকট : 

 

(ক) প্রবিহফদনাধীন ভাহ নতুন  আইন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন হয় র্াকহর িায িাবরকা :     

     ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড আইন/২০১৩ এয ধাযাফাবকিায় ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাহড ডয াাংগঠবনক কাঠাহভা কভ ডচাযী 

চাকুযী প্রবফধানভারা ও বনহয়াগ িপবর প্রণয়হনয বফলয়টি ভন্ত্রণারহয় প্রবিয়াধীন  যহয়হছ। 
 

     (খ) প্রবিহফদনাধীন ভাহ গুরুত্বপূণ ড/উহেখহমাগ্য কভ ডকান্ড : 

       ১)  রযভ ফীজাগাহযয ৩৮০ বফঘা তুুঁিজবভয বযচম ডা ও যেণাহফেণ কাজ কযা হয়হছ। 

 ২)  ম্প্রাযণ  এরাকায় রযভ চালীহদয তুুঁিগাছ হি ভান ম্পন্ন তুুঁিািা উৎাদহনয রহেয বযচম ডা কাহজয িদাযবক ও কাবযগবয   

বনহদ ডনা প্রদান কযা হয়হছ। 

৩) ১.০০ রে তুুঁিচাযা উৎাদহনয বনবভহত্ত ২০ বফঘা  ( তুুঁিচাযা) জবভ বনফ ডাচন কহয রযাবি গাহছয বযচম ডা ও যেণাহফেণ কযা 

হয়হছ। 

 ৪)  ব্লক র্দ্বিহি  ৩০০টি ব্লক রযাবি চাযা বযচম ডা ও যেণাহফেণ কযা হয়হছ। 

  ৫)  ব-৩ রকহে  ১০টি ভাতৃজাি াংযেহণয জন্য লুারহন বনবফড় বযচম ডা কযা হয়হছ। 

  ৬) ব১ ফীজাগাহয রযভ বডভ ারন কযা হয়হছ।     

৭) ব২ ফীজাগাহয রযাগমুক্ত রযভ বডভ উৎাদন কাম ডিভ প্রবিয়াধীন যহয়হছ।  

৮) ব২ ও ব১ ফীজাগাহয রযভ গুটি উৎাদন কাম ডিভ প্রবিয়াধীন যহয়হছ।  

 

(গ) আগাভী দুই ভাহ (আগষ্ট ও রহেম্বয/২০১৭) ম্পাবদিব্য গুরুত্বপূণ ড কাহজয িাবরকািঃ- 

১)  ১.০০ রে তুুঁিচাযা উৎাদহনয বনবভহত্ত ২০ বফঘা  তুুঁিচাযা জবভহি কাটিাং রযান ও বযচম ডা কযা হফ।  

২)  বনফ ডাবচি ৩০০টি ব্লহক তুুঁিচাযায বযচম ডায কাজ চরহফ। 

   ৩)  রযভ ফীজাগাহয ৩৮০ বফঘা তুুঁিজবভয বযচম ডা ও যেণাহফেণ  কযা হফ।  

৪)  ব-৩ রকহে ১০টি ভাতৃজাি াংযেণ এফাং ব-২ রযভ ফীজাগাহয লুারন, ফীজগুটি ও প্রহয়াজনীয় াংখ্যক রযাগমুক্ত রযভ  বডভ 

উৎাদন কহয ব-১ রযভ ফীজাগাহয যফযা কযা হফ। 

৫)  ৬টি ব-১ ফীজাগাহযয রযাগমুক্ত রযভ বডভ উৎাবদি কহয ম্প্রাযণ এরাকায় রযভ চালীহদয ভহে বফিযণ এফাং লুারন 

কহয গুটি উৎাদন কযা হফ। 

৬)   ব২ ফীজাগাহয রযাগমুক্ত রযভ বডভ উৎাদন কযা হফ।  

          ৭)   ম্প্রাযণ এরাকায় চালী/ফনীহদয প্রবেণ প্রদান কযা হফ।   
  ৮)  একটি ফাড়ী একটি খাভায প্রকহল্প তুুঁিচাযা ভিয়কযহণ বনফ ডাবচি চালীহদয প্রবেণ প্রদান কযা হফ।  

 

   (ঘ)  আগাভী দুই ভাহ (আগষ্ট ও রহেম্বয/২০১৭) ফড় যকহভয রকান ভস্যা/ঙ্কহটয আঙ্কা কযা হর িায বফফযণিঃ- নাই। 
                     

 

                                                                                                   

             ভাবযচারক                                                                     বচফ/বাযপ্রাপ্ত বচহফয স্বােয                                                    

              ফাাংরাহদ রযভ উন্নয়ন রফাড ড                                                              নাভিঃ 

              যাজাী     
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