
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছক 
 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ। আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্াঃ পল্লী উন্নয়ন একাহেমী, িগুড়া। 

প্রবিহিদনাধীন  মাহসর নামঃ  বেহসম্বর, ২০১৮ প্রবিহিদন প্রস্ত্তবির িাবরখঃ ০১.০১.২০১৯ 
 

(১) প্রশাসবনক 
 

ক. ১ কম মকিমা/কম মচারীহদর সংখ্া (রাজস্ব িাহজহে): 
 

মন্ত্রণালয় অনুহমাবদি পদ পূরণকৃি পদ শূন্যপদ 

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত অবিস (হমাে পদ সংখ্া) ৩০৪ ২৪৪ ৬০ 

 

ক. ২ শূন্য পহদর বিন্যাসঃ 
 

অবিবরক্ত সবচি/ 

িদুধ ম পদ 

জজলা কম মকিমার পদ (হেমন 

বেবস, এসবপ) 

অন্যান্য ১ম 

জেণীর পদ 

২য় জেণীর 

পদ 

৩য় জেণীর পদ ৪র্ ম জেণীর পদ জমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ১৬ ০৩ ১৯ ২২ ৬০ 

 

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ম (Strategic) পদ শূন্য র্াকহল িার িাবলকাঃ  নাই। 

 
ক.৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ 
 

প্রবিহিদনাধীন মাহস পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম মকিমা কম মচারী জমাে কম মকিমা কম মচারী জমাে 

- - - - - - প্রবিহিদনাধীন মাহস জকান নতুন বনহয়াগ প্রদান করা 

েয়বন। 

 
ক.৫ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর জকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনাঃ সমস্যা নাই। 

 
খ.১ ভ্রমণ/পবরদশ মন (হদহশ-বিহদহশ):  প্রহোজয নয়। 
 

 মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রী সবচি মন্তব্য 

জদহশ বিহদহশ জদহশ বিহদহশ জদহশ বিহদহশ 

ভ্রমণ/পবরদশ মন        
উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ মন        
পাি মিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ        

 
 

খ.২ উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃতান্ত/পবরদশ মন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্াঃ প্রহোজয নয়। 
 

(২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র জন্য) 
 

ক) অপরাধ সংক্রান্তঃ  প্রহোজয নয়। 

অপরাহধর ধরণ অপরাহধর সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী  মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

খুন    

ধষ মণ    

অবিসংহোগ    

এবসে বনহেপ    

নারী বনে মািন    

োকাবি/রাোজাবন    

অস্ত্র/বিহফারক সংক্রান্ত    

 



খ) দ্রুি বিচার আইহনর প্রহয়াগঃ    প্রহোজয নয়। 

 

আইন জারীর পর 

ক্রমপূবিভূি মামলার 

সংখ্া (আসামীর সংখ্া) 

প্রবিহিদনাধীন 

মাহস জগ্রপ্তারকৃি 

আসামীর সংখ্া 

আইনজারীর পর 

ক্রমপুবিভূি 

জগ্রপ্তারকৃি আসামীর 

সংখ্া 

জকাে ম কর্তমক 

বনষ্পবতকৃি 

ক্রমপুবিভূি 

মামলার সংখ্া 

শাবি েহয়হছ এমন 

মামলার ক্রমপুবিভূি 

সংখ্া (শাবিপ্রাপ্ত 

আসামীর সংখ্া) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 
গ) জজহল িন্দীর সংখ্াঃ   প্রহোজয নয়। 
 

িন্দীর ধরণ িন্দীর সংখ্া মন্তব্য 

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী  মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

োজবি     

সাজাপ্রাপ্ত কহয়দী     

বেহেনুয     

আর,বপ      

জমাে     

 
গ.১ মৃতুযদন্ড আসাবম সংক্রান্তঃ প্রহোজয নয়। 

আসাবমর সংখ্া প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী  মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

১ ২ ৩ ৪ 

মৃতুযদন্ড প্রাপ্ত আসাবমর সংখ্া    

মৃতুযদন্ড কাে মকর েহয়হছ এমন আসাবমর সংখ্া    

 

ঘ) প্রশাসবনক প্রহয়াজহন জকান বিবধ বিধান জরুরী ভাহি প্রণয়ন িা সংহশাধহনর প্রহয়াজন অনুভূি েহল িার িণ মনাঃ   প্রহোজয নয়। 
 

(৩) অর্ মননবিক (অর্ ম বিভাহগর জন্য):    প্রহোজয নয়। 
 

আইহেম 

প্রবিহিদনাধীন 

মাস 

পূি মিিী 

মাস 

পূি মিিী িছহরর 

একই মাস 

(প্রবিহিদনাধীন) 

পূি মিিী িছহরর একই মাহসর 

তুলনায় শিকরা বৃবি(+) িা 

হ্রাস (-)এর োর 

১। বিহদবশক মুদ্রার বরজাভ ম  

(বমঃ মাবকমন েলার) 
    

২। প্রিাস আয় (বমঃ মাবকমন েলার)     

৩। আমদানীর পবরমাণ (বমঃ মাবকমন েলার)     

৪। ই,বপ,বি-এর িথ্যানুোয়ী রপ্তানীর পবরমাণ (বমঃ 

মাবকমন েলার) 
    

৫। ক)  প্রবিহিদনাধীন মাহস রাজস্ব আদাহয়র  

লেমাত্রা (হকাটি োকায়) 

     খ) রাজস্ব আদাহয়র পবরমাণ(হকাটি োকায়) 

    

৬। জমাে অন্তিিীকালীন ঋণ (হকাটি োকায়) সরকারী 

খাি (নীে) 
    

৭।  ঋণ পত্র জখালা (LCs opening) 

      ক) খাদ্য শস্য (চাল ও গম) (লে েন) 

      খ) অন্যান্য 

    

৮।   খাদ্য শহস্যর মজুদ (লে জমঃ েন)     

৯।  জািীয় জভাক্তা মূল্য সূচক পবরিিমহনর োর (বভবত 

১৯৮৫-৮৬-১০০) 

ক) িাহরা মাহসর গড় বভবতক 

খ)  পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবতক 

    



(4)   উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্তঃ 

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

িিমমান অর্ ম িছহর এবেবপহি 

িরাদ্দ (হকাটি োকায়) 

প্রবিহিদনাধীন মাস পে মন্ত ব্যহয়র পবরমাণ ও 

িরাহদ্দর বিপরীহি ব্যহয়র শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন 

প্রকল্প অনুহমাবদি েহয় 

র্াকহল িার িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

মন্ত্রণালহয় এবেবপ 

বরবভউ সভার িাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ 

১৯১.৫২ (একশি একানব্বই 

দশবমক পাঁচ দুই) জকাটি োকা 

২৭.৫৪ (সািাশ দশবমক চুয়ান্ন) জকাটি োকা, 

িরাহদ্দর ১৪.৩৮% 

- 

 

- 

 
(খ) প্রকহল্পর অিস্থা সংক্রান্ত িথ্যঃ 

 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

উহবাধনকৃি সমাপ্ত প্রকহল্পর 

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস চলমান 

প্রকহল্পর কহপাহনন্ট বেহসহি সমাপ্ত 

গুরুত্বপূণ ম অিকাঠাহমা 

আগামী দু’মাহসর মহে উহবাধন 

করা েহি এমন সমাপ্ত প্রকহল্পর 

িাবলকা 

১ ২ ৩ ৪ 

- - - - 

 

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

 
ক) কৃবষ/বশল্প, পণ্য, সার, জ্বালানী ইিযাবদঃ   প্রহোজয নয়। 
 

ক্রবমক পহণ্যর নাম িিমমান অর্ ম িছহর 

উৎপাদহনর লেযমাত্রা 

প্রবিহিদনাধীন মাস পে মন্ত 

প্রকৃি উৎপাদন 

উৎপাদহনর ধারা  

সহন্তাষজনক বকনা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  চাল     

2.  গম     

3.  পাে     

4.  আলু     

5.  বপয়াজ     
6.  তুলা     
7.  িস্ত্র     
8.  সুিা     

9.  পােজাি দ্রব্য     

10.  সার (ইউবরয়া)     

11.  লিণ     

12.  বচবন     

13.  মৎস     
14.  মাংস     
15.  চা     
16.  গ্যাস     

17.  কঠিন বশলা     

 
খ) জকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভ মহসর উৎপাদন িা সরিারে মূহল্যর জেহত্র িড় রকহমর সমস্যা িা সংকহের আশংকা করা েহল িার 

িণ মনাঃ   প্রহোজয নয়। 

 
গ) বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়াে):   প্রহোজয নয়। 
 

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

সহি মাচ্চ চাবেদা সহি মাচ্চ উৎপাদন সহি মাচ্চ চাবেদা সহি মাচ্চ উৎপাদন সহি মাচ্চ চাবেদা সহি মাচ্চ উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 



ঘ) বিদুযহির বসহেম লস (শিকরা োহর):   প্রহোজয নয়। 
 

সংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস মমত্মব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বেবপবেবস     

জেসহকা     

পবিহিা     

বিউহিা     
ওহজাপাবেহকা     

 
 

ঙ) জেসার জলাে জশবেং-এর সময়কাল (ঘন্টায়): প্রহোজয নয়। 
 

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

১ ২ ২ 

   
 

চ) জ্বালানী জিহলর সরিরাে (হমঃ েন):    প্রহোজয নয়। 
 

প্রবিহিদনাধীন 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):    প্রহোজয নয়। 
 

জমহরা এলাকা প্রবিহিদনাধীন মাস পূি মিিী  মাস পূি মিিী িছহরর একই মাস 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

ঢাকা       

চট্টগ্রাম       

 
(৬) প্রধান প্রধান জসক্টর/কহপ মাহরশনসমূহের লাভ/হলাকসানঃ  প্রহোজয নয়। 
 

মারাত্মক জলাকসানী 

প্রবিষ্ঠান/ইউবনহের নাম 

প্রবিহিদনাধীন মাহস বিরাষ্ট্রীকৃি 

েহয়হছ এমন বমল/কারখানার নাম 

অদুর ভবিষ্যহি ব্যিস্থাপনা িা অন্য জকান িা গুরুির সমস্যার 

সৃবষ্ট েহি পাহর এমন প্রবিষ্ঠাহনর নাম 

১ ২ ৩ 

   

 
(৭) অবেে আপবত 

ক) অবেে আপবত সংক্রান্ত িথ্যঃ 

মন্ত্রণালয়/ 

সংস্থার নাম 

অবেে আপবতর 

সংখ্া 

োকার পবরমাণ 

(লে োকায়) 

ব্রেশীহে 

জিাহির সংখ্া 

বনষ্পবতর 

সংখ্া 

জজর মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

পল্লী উন্নয়ন 

একাহেমী, 

িগুড়া 

৩০টি ৯১২৯.৯১২ ৩০টি - ৩০টি বত্রপেীয় সভার মােহম আপবতগুহলা বনষ্পবতর 

কাে মক্রম চলহছ। গি ২২/৫/২০১৮ িাবরহখ   

বত্র-পেীয় সভা অনুবষ্ঠি েহয়হছ। সভায় ১৫টি 

আপবত বনষ্পবতর সুপাবরশ করা েহয়হছ। 

 

খ)      অবেে বরহপাহে ম গুরুির/িড় রকহমর জকান জাবলয়াবি/অর্ ম আত্মসাৎ অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল জস সি জকসমূহের িাবলকাঃ   নাই। 

 

(৮) শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর/সংস্থার সবম্ববলি সংখ্া)  
 

মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সংস্থাসমূহে পুবিভূি 

জমাে বিভাগীয় মামলা 

গি মাহস বনষ্পবতর সংখ্া িিমমান অর্ মিছহর জমাে 

বনষ্পবতকৃি বিভাগীয় 

মামলার সংখ্া 

িিমমাহন অবনষ্পবতকৃি 

বিভাগীয় মামলার সংখ্া চাকুবরচুযবি/ 

িরখাি 

অন্যান্য 

দন্ড 

অব্যােবি 

৩টি - - - - ৩টি 



 

(৯) মানিসপদ উন্নয়ন 
 

ক) প্রবশেণঃ 

প্রবশেণ কম মসূচীর নাম প্রবশেহণর জময়াদ উহদ্যাগী সংস্থা/ 

এহজন্সীর নাম 

মন্ত্রণালয় এিং আওিাধীন সংস্থাসমূে জর্হক 

অংশগ্রেণকারীর সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 

- - - - 

 
খ) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তহর গি মাহস জকান ইন-োউজ প্রবশেহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার িণ মনাঃ েয়বন 

 
গ) প্রবশেণ কম মসূচীহি কম মকিমা/কম মচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর জেহত্র িড় রকহমর জকান সমস্যা র্াকহল িার িণ মনাঃ  জকান 

সমস্যা নাই। 

 

ঘ) মন্ত্রণালহয় অন্ দা জি জরবনং (OJT) এর ব্যিস্থা আহছ বক না; না র্াকহল অন্ দা জি জরবনং আহয়াজন করহি িড় রকহমর জকান 

অসুবিধা আহছ বক নাঃ প্রহোজয নয়। 

 
ঙ) প্রবিহিদনাধীন মাহস প্রবশেহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম মকিমার সংখ্াঃ  ২(দুই) জন। 

 
(১০) উহল্লখহোগ্য কাে মািলী/সমস্যা-সঙ্কেঃ   

 

ক) প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকাঃ  েয়বন। 

 
খ) প্রবিহিদনাধীন মাহস গুরুত্বপূণ ম/উহল্লখহোগ্য কম মকান্ডঃ   

  
 একাহেমীর বিবধিি কাে মক্রহমর আওিায়- 

• ৪১টি প্রবশেণ জকাহস ম ১৫৬১ জনহক প্রবশেণ প্রদান করা েহয়হছ; 

• ৭৩টি গহিষণা কাে মক্রহমর লেযমাত্রা অনুোয়ী অগ্রগবি সাবধি েহয়হছ;  

• এবেবপভুক্ত ৬টি প্রকহল্প ৫.৪৮ জকাটি োকা ব্যয় করা েহয়হছ।  

 

গ) আগামী দুই মাহস সপাবদিব্য অিীি গুরুত্বপূণ ম কাহজর িাবলকাঃ 

 (১) একাহেমীর প্রবশেণ, গহিষণা ও প্রাহয়াবগক গহিষণা কাে মক্রম লেযমাত্রা অনুোয়ী সপাদন করা েহি। 

 
ঘ) আগামী দুই মাহস িড় রকহমর জকান সমস্যা/সঙ্কহের আশঙ্কা করা েহল িার বিিরণঃ   নাই। 

 
 

ভারপ্রাপ্ত মোপবরচালক 

পল্লী উন্নয়ন একাহেমী 

িগুড়া 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
পল্লী উন্নয়ন একাহেমী 

িগুড়া। 
 

 
অবভহোগ প্রবিকার ব্যিস্থার মাবসক প্রবিহিদন।  

 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নামঃ পল্লী উন্নয়ন একাহেমী, িগুড়া।  

মাহসর নামঃ বেহসম্বর, ২০১৮ 

 
িিমমান মাহস প্রাপ্ত অবভহোহগর সংখ্া জমাে 

(১+২) 

বিহিচয মাহস বনষ্পবতকৃি 

অবভহোহগর সংখ্া 

বনষ্পবতকৃি অবভহোহগর সংবেপ্ত 

বিিরণ 

অবনষ্পবতকৃি 

অবভহোহগর সংখ্া 

মন্তব্য 

পত্র/দরখািহোহগ অনলাইহন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - - - - একটি অবভহোগও পাওয়া 

োয়বন। 

 

 

 

 

 
 

ভারপ্রাপ্ত মোপবরচালক  

পল্লী উন্নয়ন একাহেমী 

িগুড়া। 

 

 

 

 


