মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদন
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ ননৌপবরিেন মন্ত্রণালয়।

আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা-10(দশ) টি

প্রবিহিদনাধীন মাহসর নামঃ জুন-২০১৯ খ্রিঃ।

প্রবিহিদন প্রস্তুতির িাবরখঃ ১৪-০৭-২০১৯ খ্রিঃ।

(১) প্রশাসবনকঃ
ক. ১ কমমকিমা/কমমচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে):
সংস্থার সংক্রান্ত
ননৌপবরিেন মন্ত্রণালয়

অনুহমাবদি পদ

পূরণকৃি পদ

শূণ্যপদ

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত
অবিস (হমাে পদ সংখ্যা)

২৭৯৭

১০০২

১৭৯৫

২৭৯৭

১০০২

১৭৯৫

নমাে
ক. ২ শূণ্য পহদর বিন্যাসঃ
যুগ্ম-সবচি/িদুর্ধ্ব
পদ
১

নজলা কমমকিমার পদ
(হেমন বিবস, এসবপ)
২

অন্যান্য ১ম
নেণীর পদ
৩
৬০

২য় নেণীর
পদ
৪
৪২

৩য় নেণীর পদ ৪র্ ম নেণীর পদ
৫
৮৪২

৬
৮৫১

নমাে
৭
১৭৯৫

ক.৩ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ

প্রবিহিদনাধীন মাহস পহদান্নবি
কমমকিমা
কমমচারী
নমাে
ক.৪

নতুন বনহয়াগ প্রদান
কমমকিমা
কমমচারী
নমাে
-

মন্তব্য
-

শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর নকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনাঃ

৩য় ও ৪র্ থ শ্রেণির পদ পূরণির ণিষণয় শ্রেলা শ্রকাটা ণনর্ থারি সংক্রান্ত মামলা চলমান র্াকায় শুন্যপদ পূরণি
ণিলম্ব হণে।
খ.১ ভ্রমণ/পবরদশমন (হদহশ-বিহদহশ): প্রয োজ্য নয়।
মন্ত্রী

নদহশ

বিহদহশ

প্রবিমবন্ত্র/উপমবন্ত্র
নদহশ
বিহদহশ

সবচি

নদহশ

ভ্রমণ/পবরদশমন
উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশমন
পািিময চট্টগ্রাহম ভ্রমণ
খ.২ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পবরদশমন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যাঃ প্রয োজ্য নয়।
(২) আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক (শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র জন্য)-প্রহোজয নয়।
(৩) অর্ মননবিক (শুধুমাত্র অর্ ম বিভাহগর জন্য): প্রহোজয নয়।
(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্তঃ
E:\নাজমুল এলডিএ\মবক মাডিক কমকান্ড\মাডিক
ম
কমকান্ড
ম
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মন্তব্য

বিহদহশ

(ক) উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ম িরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত (অংহক ও কর্ায়): (হকাটি োকা)

িিমমান অর্ ম িছহর
সংহশাবধি এবিবপহি
িরাদ্দ (হকাটি োকায়)

প্রবিহিদনাধীন মাস পে মন্ত ব্যহয়র
পবরমাণ (হকাটি োকা) ও িরাহদ্দর
বিপরীহি ব্যহয়র শিকরা োর
(%)

প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন প্রকল্প
অনুহমাবদি েহয় র্াকহল িার
িাবলকা

প্রবিহিদনাধীন মাহস
মন্ত্রণালহয় এবিবপ
বরবভউ সভার িাবরখ

১

২

৩

৪

৩১৬.৪৪

৩১৫.৫৯ ককোটি টোকো
(৯৯.৭৩ %)

--

--

(খ) প্রকহল্পর অিস্থা সংক্রান্ত:
প্রবিহিদনাধীন মাহস সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা

প্রবিহিদনাধীন
মাহস উহবাধনকৃি
সমাপ্ত প্রকহল্পর
িাবলকা

প্রবিহিদনাধীন মাহস
চলমান প্রকহল্পর
কহপাহনন্ট বেহসহি
সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ম
অিকাঠাহমা

২

১
১. মমাোংলা বন্দর হতি রামপাল তবদ্যুৎ মেন্দ্র পর্ বন্ত
েুাতপটাল মেত োং
২. মমাোংলা বন্দর ের্তবপতের রু তেল্ট ম টির তবদ্যমান
অবোঠাতমার উন্নয়ন
৩. মমাোংলা বন্দতরর ন্য টাগ মবাট সোংগ্রহ
৪. মমাোংলা বন্দতরর ম টিতি তগয়ারতলস াহা হুান্ডতলোং
এর ন্য মমাবাইল হারবার মেন সোংগ্রহ।

-

৩
মমাোংলা বন্দতরর ন্য
০১ টি টাগ মবাট
সোংগ্রহ এবোং ০১ টি
মমাবাইল হারবার
মেন সোংগ্রহ।

আগামী দু’মাহসর
মহে উহবাধন
করা েহি এমন
সমাপ্ত প্রকহল্পর
িাবলকা

৪
-

(৫) উৎপাদন বিষয়কঃ (প্রহোজয নয়)।
(৬) প্রধান প্রধান নসক্টর কহপমাহরশনসমূহের লাভ/হলাকসানঃ মাবসক বভবত্তহি লাভ/হলাকসান বনণ ময় করা েয় না।
(৭) অবিে আপবত্তঃ
ক) অবিে আপবত্ত সংক্রান্ত িথ্য:
মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম

1
শ্রমাংলা িন্দর কর্তথপক্ষ

2
২২৫ টি।

3
১১,৩৬৩.৫৭

4
×

5
১ টি

6
২২৫ টি

7
(ক) গত ১১-০৪-২০১৯ ণরিঃ তাণরণে
অনুণিত ণিপক্ষীয় সভায় ২৫ টি
আপণি উপস্থাপন করা হণল
শতথস্বাণপণক্ষ ১০ টি ণনরীক্ষা আপণি
ণনস্পণির েন্য সুপাণরশ করা হয়।
উক্ত সভার কার্ থণিিরিী পি নং-২৬২
তাণরেিঃ ২৫-০৪-২০১৯ ণরিঃ এর
মাধ্যণম শ্রনৌপণরিহন মন্ত্রিালয়,
ঢাকায় শ্রেরি করা হণয়ণে। অদ্যািণর্
শ্রকান মীমাংসাপি পাওয়া র্ায়ণন।

(ে) স্থানীয় ও রােস্ব অণিট অণর্দপ্তণরর
পি নং-৩৪৫, তাণরে ২৯-০৫-১৯
ণরিঃ এর মাধ্যণম ১টি আপণি ণনস্পণি
ণহণসণি গণ্য করা হণয়ণে; র্াণত
েণিত টাকার পণরমান ০.০৯ শ্রকাটি
টাকা। এোিা ২০১৬-১৭ সণন
উত্থাণপত অণিম অনুণেদ নং- ২, ৩
ও ১১ শ্রক ণিভােন কণর পি নং-৩৪৫
(১) ও ৩৪৬ (১) তাণরে ২৯-৫-১৯
ণরিঃ এর মাধ্যণম ০৫ টি আপণি
অনুণেদ নং- ১, ৯, ১০, ১৩ ও ১৭
ণহণসণি রুপান্তণরত করা হণয়ণে।
িতথমাণন অমীমাংণসত আপণির
সংখ্যা ২২৫ টি; র্ার েণিত টাকার
পণরমান ১১,৩৬৩.৫৭ লক্ষ টাকা।

খ) অবিে বরহপাহে ম গুরুির/িড় রকহমর নকান জাবলয়াবি/অর্ ম আত্মসাৎ/অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল নস সি নকসসমূহের িাবলকাঃ ক- কে
উযেখ করো হয ো :
(৮) দুনীবি ও শৃঙ্খলা (মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা:
মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/
সংস্থা সমূহে পূবিভূি নমাে
বিভাগীয় মামলা
(প্রবিহিদনাধীন মাহসর ১ম
িাবরহখ)

প্রবিহিদনাধীন
মাহস শুরু
েওয়া মামলার
সংখ্যা

১১

-

প্রবিহিদনাধীন মাহস বনষ্পবত্তকৃি মামলার
সংখ্যা

চাকুরীচ্যযবি/
িরখাস্ত

অন্যান্য
দন্ড

অব্যােবি

-

-

-

অবনষ্পবত্ত
কৃি
বিভাগীয়
মামলার
সংখ্যা

িিমমান অর্ ম
িছহর নমাে
বনষ্পবত্তকৃি
মামলার
সংখ্যা

11

৩

(৯) মানি সপদ উন্নয়নঃ
ক) প্রবশক্ষণঃ
নদশীঃ
প্রবশক্ষণ কমমসূচীর নাম
তসতনয়র তসতেউতরটি মোস-ব ২০১৯

প্রবশক্ষহণর নময়াদ
১২ তদন

অতিস ব্যবস্থাপনা

১ তদন

1st Communicative English
Course (12-10)
Fundamental Tranning Course

14 তদন

মমৌতলে প্রতশেণ মোস ব

14 তদন

14 তদন

উহযাগী সংস্থা/ এহজন্সীর নাম
ািীয় তনরাপত্তা মগাতয়ন্দা প্রতশেণ
ইন্সটিটিউট, ঢাো।
মমাোংলা বন্দর ের্তবপে
আঞ্চতলে মলােপ্রশাসন প্রতশেণ মেন্দ,
খুলনা।
আঞ্চতলে মলােপ্রশাসন প্রতশেণ মেন্দ,
খুলনা।
আঞ্চতলে মলােপ্রশাসন প্রতশেণ মেন্দ,
খুলনা।

সংখ্যা
০১
২৪
০১
০১
০১

01

Mainstreaming Climate
Change and Disaster
Management into
Development Planning: Goul
and Targets in Achicving
SDGs
তবতদশঃ

ািীয় পতরেল্পনা ও উন্নয়ন এোতেমী,
ঢাো।

০১

প্রবশক্ষণ কমমসূচীর নাম

প্রবশক্ষহণর নময়াদ

উহযাগী সংস্থা/ এহজন্সীর নাম

সংখ্যা

Dredging Technology
Port Environment Policy
and sustainability

১৫ ণদন
১৫ ণদন

শ্রিলণেয়াম
শ্রিলণেয়াম

০২ েন।
০২ েন।

খ) প্রবশক্ষণ কমমসূচীহি কমমকিমা/কমমচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর নক্ষহত্র িড় রকহমর নকান সমস্যা
র্াকহল িার িণ মনাঃ কনই।
গ) মন্ত্রণালহয় অন দ্যো জি নেবনং (ওহজটি) এর ব্যিস্থা আহছ বক না ; না র্াকহল অন দা জি নেবনং আহয়াজন
করহি িড় রকহমর নকান অসুবিধা আহছ বক নাঃ কনই।
ঘ) প্রবিহিদনাধীন মাহস প্রবশক্ষহণর জন্য বিহদশ গমণকারী কমমকিমার সংখ্যাঃ ০৪ জ্ন।
(১০) (ক) উমেখতর্াগ্য কাে মািলী/সমস্যা-সঙ্কেঃ ননই।
(১0) (খ) প্রবিহিদনাধীন মাহস অিীি গুরুত্বপূণ ব/উমেখতর্াগ্য কমমকান্ডঃ
১. মমাোংলা বন্দতরর ম টিতি তগয়ারতলস াহা হুান্ডতলোং এর ন্য মমাবাইল হারবার মেন সোংগ্রহ।
১০. (গ) আগামী দুই মাহস সপাবদিব্য গুরুত্বপূণ ব কাহজর িাবলকাঃ ননই।
[

1০ (ঘ) আগামী দুই মাহস িড় রকহমর নকান সমস্যা/সংকহের আশংকা করা েহল িার বিিরণঃ ননই।

স্বােতরি/১৫-০৭-১৯
মমাঃ তগয়াস উতিন
উপসতিব
পতরিালে (প্রশাসন)

