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সূবচত্র 

ক্রবভক বফলয়াফবর পৃষ্ঠা  

 ভন্ত্রণারয় ও বফবাগমূহয ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছ    কাম থাফবর ম্পবকথত ফাবল থক প্রবতহফদহনয 

বনফ থাী াযাংহে 
i - xiv 

১। ভন্ত্রণারয় ও বফবাগমূহয ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছ    কাম থাফবর ম্পবকথত ফাবল থক প্রবতহফদন   

 (ক) অথ থননবতক  (াভবিক অথ থনীবত ও উন্নয়ন কভ থসূবচ) ১-১৬ 

  ক.১ ভাথাবছু আয় ও প্রবৃবি ১ 
  ক.২ অথ থননবতক বফলয়  ১ 
  ক.৩ যাবয বফহদবক বফবনহয়াগ (পহযন ডাইহযক্ট ইনহবস্টহভন্ট) ২ 
  ক.৪ বফহদবক ঋণ ও অনুদান  ২ 
  ক.৫ যকাবয প্রবতষ্ঠানমূহয আহয়য রব্াাং/মুনাপা/আদায়কৃত যাজস্ব থথহক 

যকাবয থকালাগাহয জভায বযভাণ 
২  

  ক.৬ উন্নয়ন প্রকল্প ৩ 

  ক.৬.১ অফকাঠাহভা উন্নয়ন ৩-১৩ 
  ক.৭ দাবযদ্র্্বনযন  ১৩ 
  ক.৮ কভ থাংস্থান  ১৩ 

  ক.৯ প্রধান থক্টয কহ থাহযনমূহয রাব-থরাকান ১৩ 
  ক.১০ উৎাদনবফলয়ক ১৪ 

   ক.১০.১ কৃবল/বল্প ণ্য, ায, জ্বারাবন ইত্াবদ  ১৪ 
   ক.১০.২ বফদ্য্ৎ, জ্বারাবন থতর ও াবন ১৪ 
   ক.১০.২.১ বফদ্য্ৎ যফযা ১৫ 
   ক.১০.২.২ ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছ   চুবি-স্বােবযত, চালুকৃত ও বনভ থাণাধীন 

বফদ্য্ৎহকহেয তথ্য  
১৫ 

   ক.১০.২.৩ বফদ্য্হতয গড় বহস্টভ র  ১৫ 
   ক.১০.২.৪ জ্বারাবন থতহরয যফযা   ১৫ 
   ক.১০.২.৫ থভহরাবরটন এরাকায় াবন যফযা   ১৬ 

  ক.১১ বফহদহ জনবি থপ্রযণ ১৬ 
  ক.১২ ম থটক (স্থর, থনৌ ও আকা হথ ফাাংরাহদহ আগত বফহদব নাগবযহকয 

াংখ্যা) 

১৬ 

 (খ) প্রাবনক ১৬-২৪ 

  খ.১ জনফর  ১৬ 
  খ.২ উন্নয়ন ফাহজট থথহক যাজস্ব ফাহজহট স্থানান্তবযত দ ও াংযবেত 

(বযহটননকৃত) অস্থায়ী দ  
১৭ 

  খ.৩ বনহয়াগ ও হদান্নবত ১৭ 
  খ.৪ শৃঙ্খরা ও বফবাগীয় ভাভরা  ১৭ 
  খ.৫ অবডট আবি  ১৭ 
  খ.৬ যকায কর্তথক/যকাহযয বফরুহি দাহয়যকৃত ভাভরা ১৮ 
  খ.৭ তথ্যপ্রমৄবিয উন্নয়ন ও ব্যফায   ১৮-২৩ 
  খ.৮ প্রবেণ কভ থসূবচ ২৪ 
  খ.৯ থবভনায ও ওয়াকথহয াংখ্যা  ২৪ 
  খ.১০ যকাবয কাহজ যকায-প্রধাহনয বফহদ পয   ২৪ 
  খ.১১ বফহদব যাষ্ট্রপ্রধান, যকায-প্রধান ও আন্তজথাবতক াংস্থায প্রধানগহণয 

ফাাংরাহদ পয        
২৪ 

  খ.১২ ভন্ত্রী ও বচফগহণয ভ্রভণ/বযদ থন  ২৪ 



ক্রবভক বফলয়াফবর পৃষ্ঠা  
 (গ) আইন-শৃঙ্খরা  ২৫ 

  গ.১ অযাধ  ২৫ 

  গ.২ কাযাফবি ২৫ 

  গ.৩ মৃত্য্দণ্ডপ্রাপ্ত আাবভ ২৬ 

  গ.৪ আইন প্রণয়ন ২৬ 

  গ.৫ দ্রুত বফচায আইহনয প্রহয়াগ ২৬ 

  গ.৬ ীভান্ত-াংঘল থ ২৬ 

  গ.৭ ীভাহন্ত ফাাংরাহদহয াধাযণ নাগবযহকয জীফনাবন ২৬ 

  গ.৮ থপৌজদাবয ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য ২৬ 

 (ঘ) াভাবজক উন্নয়ন ও জনক্াণধভমী  কাম থক্রভ ২৭-৪৪ 

  ঘ.১ বো  ২৭ 

   ঘ.১.১ প্রাথবভক বো  ২৭ 

   ঘ.১.২ প্রাথবভক বফদ্যারহয় গভহনাহমাগী বশু (৬-১০ ফছয ফয়)  ২৭ 

   ঘ.১.৩ ােযতা ২৭ 

   ঘ.১.৪ ভাধ্যবভক বো (বনম্ন ও উচ্চ ভাধ্যবভক)  ২৮ 

   ঘ.১.৫ বফশ্ববফদ্যারয়-বো  ২৮ 

   ঘ.১.৬ বচবকৎাবো ২৮ 

  ঘ.২ স্বাস্থ্  ২৯ 

   ঘ.২.১ স্বাস্থ্ াংক্রান্ত ২৯ 

   ঘ.২.২ স্বাস্থ্যোয ব্যয় ও অফকাঠাহভা  ২৯ 

  ঘ.৩ জ্জ্ব  ২৯ 

  ঘ.৪ াভাবজক বনযািা থফিনী কভ থসূবচ ২৯-৪৪ 

 ঙ. ভন্ত্রণারয় ও বফবাগমূ কর্তথক ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছ   ম্পাবদত উহেখহমাগ্য কাম থাফবর ৪৫-২২৫ 

২। াবফ থক ম থাহরাচনা ২২৫-২২৯ 

৩। সুাবয ২২৯-২৩০ 

 
বযবি 

 

বযবি-  ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছ    ফাবল থক উন্নয়ন কভ থসূবচভুি ভাপ্ত প্রকহল্পয তাবরকা ২৩১-২৪০ 

বযবি-খ ২০১৫-১৬ অথ থ- ছ   ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয আওতাধীন রাবজনক প্রবতষ্ঠাহনয নাভ ও রাহবয 

বযভাণ 

২৪১-২৪৩ 

বযবি-  ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছ   ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয আওতাধীন অরাবজনক প্রবতষ্ঠাহনয নাভ ও অন্যান্য তথ্য ২৪৪ 

বযবি-ঘ অবডট বযহাহট থ বন্নহফবত গুরুতয অবনয়হভয তথ্যাবদ ২৪৫ 

বযবি-ঙ ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছ   জাতীয় াংদ কর্তথক প্রণীত/াংহাবধত আইনমূ ২৪৬-২৪৭ 

বযবি-চ ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছ         -  ঠ                     ২৪৮ 

বযবি-ছ ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূ কর্তথক ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছ   প্রণীত/াংহাবধত বফবধভারা ও নীবতমূ  ২৪৯-২৫১ 

বযবি-জ ২০১৬-১৭ অথ থ-ফছ   ভন্ত্রণারয়/বফবাগমূহয কাম থাফবর ম্পাদহন ম্ভাব্য ফড় চ্াহরঞ্জমূ ২৫২-২৫৪ 

      -ঝ                   য়    জ       য়             জ                         

          

২৫৫-২৫৬ 

      -ঞ ২০১৫-১৬ অথ থ- ছ   জ   য়      য়                       ২৫৭-২৫৮ 

      -ট ২০১৬-১৭ অথ থ-ফছহযয জুরাই ∑ অহক্টাফয থভয়াহদ ম্পাবদত অতীফ গুরুত্বপূণ থ কাম থাফবর ২৫৯-৩০৫ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায

ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাগ 

ভন্ত্রণারয় ও ন্ত্রফবাগভদয ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদযয কাম থাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকথত ফান্ত্রল থক প্রন্ত্রতদফদদনয 

ন্ত্রনফ থাী াযাংদে 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয Rules of Business, 1996-এয Rule 25(3) অনুমায়ী দ্য-অন্ত্রতক্রান্ত  

অথ থ-ফছদযয কাম থাফন্ত্রর ম্পন্ত্রকথত ফান্ত্রল থক প্রন্ত্রতদফদন প্রণয়ন ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রফবাদগয একটি ন্ত্রনয়ন্ত্রভত কাম থক্রভ। প্রন্ত্রত ফছদযয ভদতা 

ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভন্ত্রণারয় ও ন্ত্রফবাগ থথদক ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদযয তথ্য-উাত্ত াংগ্র ও াংকন্ত্ররত কদয পূফ থফতী অথ থ-ফছদযয  

(২০১৪-১৫) দে তুরনাভরক ম থাদরাচনা ও ন্ত্রফদেলণ ‘ভন্ত্রণারয় ও ন্ত্রফবাগভদয ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদযয কাম থাফন্ত্রর 

ম্পন্ত্রকথত ফান্ত্রল থক প্রন্ত্রতদফদন’ প্রণয়ন কযা য়। প্রন্ত্রতদফদদন যকাদযয অথ থননন্ত্রতক, প্রান্ত্রনক, আইন-শৃঙ্খরান্ত্রফলয়ক, 

াভান্ত্রজক উন্নয়ন ও জনকল্যাণধভী কাম থক্রভ াংদেদ তুদর ধযা য়।   

২। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদযয াভন্ত্রিক অথ থনীন্ত্রতয গুরুত্বপূণ থ ন্ত্রনয়াভকভ ও যকাদযয উন্নয়ন কভ থসূন্ত্রচ ন্ত্রফদেলদণ ান্ত্রফ থক অগ্রগন্ত্রত 

ন্ত্রযরন্ত্রেত য়। পূফ থফতী অথ থ-ফছদযয ন্ত্রজন্ত্রডন্ত্র প্রবৃন্ত্রি ন্ত্রছর ৬.৫১ তাাং এফাং ভাথান্ত্রছু আয় ন্ত্রছর ১,৩১৬ ভান্ত্রকথন ডরায। 

২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ফাাংরাদদদ ন্ত্রজন্ত্রডন্ত্র প্রবৃন্ত্রি ৭.১১ তাাং এফাং ভাথান্ত্রছু আয় ১,৪৬৫ ডরাদয দাঁন্ত্রিদয়দছ। ২০১৫-১৬ 

অথ থ-ফছয থদল বফদদন্ত্রক ভৄদ্রায ন্ত্রযজাবথ ২০.৫৫ তাাং প্রবৃন্ত্রিদত ৩০.১৬৮ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরাদয উন্নীত য় এফাং যাজস্ব 

আদায় পূফ থফতী অথ থ-ফছদযয থচদয় ১৮.86 তাাং থফন্ত্র য়।  

৩। ন্ত্রফশ্বভন্দায অন্ত্রবঘাত থথদক থদদক যো এফাং যপ্তান্ত্রন ম্প্রাযণ ব্যফা ও ন্ত্রফন্ত্রনদয়াগফান্ধফ ন্ত্রযদফ সৃন্ত্রি কযদত ‘যপ্তান্ত্রন 

নীন্ত্রত ২০১৫-১৮’ ও ‘আভদান্ত্রন নীন্ত্রত আদদ ২০১৫-১৮’ জান্ত্রয কযা য়। ২০১৪-১৫ অথ থ-ফছদয ফাাংরাদদদয যপ্তান্ত্রনয ন্ত্রযভাণ 

ন্ত্রছর ৩১.২০৮ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরায। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয যপ্তান্ত্রনয ন্ত্রযভাণ দাঁন্ত্রিদয়দছ ৩৪.২৫৭ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরাদয মা 

পূফ থফতী অথ থ-ফছদযয তুরনায় ৯.৭৭ তাাং থফন্ত্র।  

৪। ২০১৪-১৫ অথ থ-ফছদয যান্ত্রয বফদদন্ত্রক ন্ত্রফন্ত্রনদয়াদগয (ইন্ত্রদজড ও নন-ইন্ত্রদজড) ন্ত্রযভাণ ন্ত্রছর ১.৮৩৩ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন 

ডরায। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয এয ন্ত্রযভাণ ২.০১৫ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরাদয উন্নীত য়। বফদদন্ত্রক ায়তা াংগ্র কাম থক্রদভয 

আওতায় এ অথ থ-ফছদয ২৬টি উন্নয়ন দমাগী াংস্থা/থদদয দে ম্পান্ত্রদত থভাট ৮২টি চুন্ত্রিয ভাধ্যদভ ৬.৯৯৭৯ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন 

ভান্ত্রকথন ডরাদযয বফদদন্ত্রক ায়তায প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত অন্ত্রজথত য়, মায ভদধ্য ০.৪৯৫ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরাদযয ৪৮টি অনুদান-চুন্ত্রি ও 

৬.৫০৩ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরাদযয ৩৪টি ঋণ-চুন্ত্রি যদয়দছ। প্রাথন্ত্রভক ন্ত্রাফ অনুমায়ী ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয বফদদন্ত্রক ায়তা 

ছাদিয ন্ত্রযভাণ থভাট ৩.৪৪৯৯ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরায, মায ভদধ্য অনুদান ০.৫৪৬ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ও ঋণ ২.৯০৩ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন 

ডরায। উদেখ্য, ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদযয কন্ত্রভটদভদেয রেযভাত্রা ৬.০০০ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরাদযয ন্ত্রফযীদত ১১৬.৬৩ তাাং 

অন্ত্রজথত য় এফাং অথ থ ছাদিয রেযভাত্রা ৩.৪১৫ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরাদযয ন্ত্রফযীদত ১০১ তাাং অন্ত্রজথত য়। উদেখ্য,  

২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয বফদদন্ত্রক ায়তায প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত প্রথভফাদযয ভদতা ছয় ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ডরাদযয ল্যান্ডভাকথ অন্ত্রতক্রভ কদযদছ এফাং 

বফদদন্ত্রক ায়তায ছািকযণও স্বাধীনতা-উত্তযকাদর দফ থাচ্চ। 

৫। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয জুন ২০১৬ ম থন্ত ১৯টি ন্ত্রফন্ত্রনদয়াগকাযী প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয দে ০.১৮০ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরায ন্ত্রফন্ত্রনদয়াদগয 

চুন্ত্রি ম্পান্ত্রদত য়। জুন ২০১৬ ম থন্ত ইন্ত্রদজদড প্রকৃত ন্ত্রফন্ত্রনদয়াগ য় ০.৪০৪ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরায; একই ভদয় ৬.৬৭৬ 

ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরায ভদল্যয ণ্য যপ্তান্ত্রন য় এফাং থভাট ৩৩,৫৫১জন ফাাংরাদদন্ত্রয কভ থাংস্থান য়। স্থানীয় এফাং ১০০ 

তাাং ন্ত্রফদদন্ত্র ও থমৌথ ন্ত্রফন্ত্রনদয়াদগ ন্ত্রফন্ত্রনদয়াগ থফাড থ থথদক থভাট ১,৬৬২টি ন্ত্রল্প প্রকদল্পয অনুকূদর ন্ত্রনফন্ধন প্রদান কযা য়। এ 

ভয় ন্ত্রফদ্যভান ন্ত্রদল্পয অন্ত্রতন্ত্রযি ন্ত্রফন্ত্রনদয়াদগয পদর থভাট ন্ত্রফন্ত্রনদয়াদগয ন্ত্রযভাণ দাঁিায় ১,১০১.৬১৬ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন টাকা এফাং 

ন্ত্রনফন্ত্রন্ধত ন্ত্রদল্প থভাট ২,৬৬,৪৯২ জদনয কভ থাংস্থাদনয প্রস্তাফ কযা য়। ২০১5-১6 অথ থ-ফছরয ১26টি শল্প প্রকরল্পয অনুকূরর 

1.6৪৯৭ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভাশকথন ডরায বফরদশক ঋরণয প্রস্তাফ অনুরভাশদত য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ফাাংরাদদ অথ থননন্ত্রতক অ র 

কর্তথে (থফজা) কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন ১০টি অথ থননন্ত্রতক অ দরয উন্নয়ন কাম থক্রদভয শুব উদবাধন কদযন। উি ১০টি 

অথ থননন্ত্রতক অ দরয উন্নয়ন কাজ দ্রুত গন্ত্রতদত এন্ত্রগদয় চরদছ। ফাাংরাদদ অথ থননন্ত্রতক অ র কর্তথে কর্তথক এ ভদয় াঁচটি 

অথ থননন্ত্রতক অ দরয রাইদন্প প্রদান কযা য়।  



ii 
 

৬। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী েী  য় ব্যাাংদকয আনুষ্ঠান্ত্রনক উদবাধন কদযন। যাষ্ট্র ভান্ত্ররকানাধীন  

০৬টি ফান্ত্রণন্ত্রজযক ব্যাাংদকয ফ থদভাট ৩,৭১২টি াখায ভদধ্য ২,৬২৪টি াখা অনরাইন ব্যাাংন্ত্রকাংদয়য আওতায় আনা য়।  

বৃৎ অাংদকয আন্তঃব্যাাংক থরনদদনভ তাৎেন্ত্রণকবাদফ ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয জন্য এন্ত্রডন্ত্রফ’য ২.০০ ন্ত্রভন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরায অনুদান 

ায়তায় ফাাংরাদদ ব্যাাংক কর্তথক Real Time Gross Settlement (RTGS) ব্যফস্থা চালু কযা য়। প ুঁন্ত্রজফাজাদয 

েন্ত্রতগ্রস্ত ক্ষুদ্র ন্ত্রফন্ত্রনদয়াগকাযীদদয ায়তা তন্ত্রফদরয ফ থদল ৩০০ থকাটি টাকা ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয অনুকূদর অফভৄিকযদণয 

যকান্ত্রয আদদ জান্ত্রয কযা য়। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয েী কভ থ-ায়ক পাউদন্ডন (ন্ত্রদকএএপ) ১৯৫টি থছাট-ফি 

দমাগী াংস্থায ভাধ্যদভ ৯১.৫৬ রে দন্ত্রযদ্র ভানুদলয (মাদদয তকযা প্রায় ৯১.২৮ বাগ ভন্ত্ররা) ভদধ্য ২,৯৮৫.১৫ থকাটি 

টাকা ঋণ ন্ত্রফতযণ কদয। ‘স্বন্ত্রনবথয ফাাংরাদদ’ প্রন্ত্রেণ কভ থসূন্ত্রচয আওতায় দে জনফর গদি থতারায রদেয  

থভাট ১,০৭,১৫৯জন ভন্ত্ররা ও পরুলদক প্রন্ত্রেণ প্রদান কযা য়। কৃন্ত্রল ব্যাাংক কর্তথক ‘ঘদয থপযা’ কভ থসূন্ত্রচয আওতায়  

১,০৬৩টি ফন্ত্রস্তফাী ন্ত্রযফাযদক ০৪ থকাটি ৩৩ রে টাকা জাভানত ও সুদন্ত্রফীন ঋণ ন্ত্রফতযদণয ভাধ্যদভ ন্ত্রনজ গ্রাদভ পনফ থান্ত্রত 

কযা য়।  

৭। ‘Education Household Survey-2014’-এয চূিান্ত ন্ত্রযদাট থ ভৄদ্রণ কযা য়। ‘ফন্ত্রস্ত শুভান্ত্রয ও বাভান থরাকগণনা-

২০১৪’-এয ন্ত্রইন্ত্র’য চূিান্ত ন্ত্রযদাট থ ভৄদ্রণ কযা য়। ‘ICT Use and Access by Individuals and Households in 

Bangladesh 2013’; ‘Labour Force Survey, 2013’; ‘Child Labour Force Survey, 2013’-এয চূিান্ত 

প্রন্ত্রতদফদন কযা প্রকা য়। ন্ত্রদরট ন্ত্রফবাদগয ৪টি থজরা, খুরনা ন্ত্রফবাদগয ১০টি থজরা, ফন্ত্রযার ন্ত্রফবাদগয ৬টি থজরা এফাং 

ভান্ত্রনকগঞ্জ ও জয়পযাট থজরায ভাঠম থাদয় ন্ত্রডন্ত্রজটার থভৌজা/ভো ম্যা দযজন্ত্রভদন াম্প্রন্ত্রতককযণ ম্পন্ন কদয স্বাস্থয  

ও ন্ত্রো প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয তথ্য-ম্যাদ ন্ত্রন্নদফন্ত্রত কযা য়। 

৮। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বান্ত্রতদত্ব জাতীয় অথ থননন্ত্রতক ন্ত্রযলদদ দু’টি বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়। এ ভয় 

অনুন্ত্রষ্ঠত ৩৫টি একদনক বায় ২৭৮টি প্রকল্প অনুদভান্ত্রদত দয়দছ মায থভাট প্রাক্কন্ত্ররত ব্যয় ২,৭১,৯৪৯.৬৬৮৬ থকাটি টাকা। 

তন্দধ্য ন্ত্রজওন্ত্রফ ১,৭৪,৩১৫.৪২২০ থকাটি, প্রকল্প াায্য ৯৩,৬৮৪.৮৫৫৩ থকাটি এফাং াংস্থায ন্ত্রনজস্ব ৩,৯৪৯.৩৯১৩ থকাটি 

টাকা। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদযয পূফ থফতী ভদয়য একদনক বায় অনুদভান্ত্রদত প্রকল্পভদয ন্ত্রজ.ও. জান্ত্রয ২০১৫-১৬  

অথ থ-ফছদয থভাট ২৮৫টি প্রকদল্পয অনুদভাদনত্র জান্ত্রয কযা য়। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয একদনক বায় অনুদভান্ত্রদত থভাট ৮৯টি 

প্রকদল্পয ন্ত্রডন্ত্রন্ত্র পনগ থঠদনয জন্য াংন্ত্রেি ভন্ত্রণারয়/ন্ত্রফবাদগ ত্র থপ্রযণ কযা য়।  

৯। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ৯৩,৮৯৫ থকাটি টাকায় াংদান্ত্রধত ফান্ত্রল থক উন্নয়ন কভ থসূন্ত্রচ (এন্ত্রডন্ত্র) প্রাক্করন কযা য়।  

২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয এন্ত্রডন্ত্র’থত ফযাদ্দ ৯৩,৮৯৫ থকাটি টাকায ন্ত্রফযীদত থভাট ব্যয় ৮৬,৯৬৭ থকাটি টাকা, মা ফযাদদ্দয 

৯২.৬২ তাাং। উি ব্যদয়য ন্ত্রজওন্ত্রফ অাং ৫৮,২৪৯ থকাটি টাকা, মা ন্ত্রজওন্ত্রফ ফযাদদ্দয ৯৪.১৯ তাাং; প্রকল্প াায্য  

ব্যয় ২৫,২৩৯ থকাটি টাকা, মা প্রকল্প াায্য ফযাদদ্দয ৮৬.৫৫ তাাং এফাং াংস্থা/কদ থাদযদনয ন্ত্রনজস্ব অথ থায়দনয  

ব্যয় ৩,৪৭৯ থকাটি টাকা, মা ন্ত্রনজস্ব অথ থায়দনয ফযাদদ্দয ১২০.১৯ তাাং। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয এন্ত্রডন্ত্র’থত  

ফাস্তফায়নাধীন ১,৫৫০টি প্রকদল্পয ভদধ্য ভান্ত্রপ্তদমাগ্য প্রকল্প ন্ত্রছর ২৭৭টি, মায ভদধ্য জুন ২০১৬ ম থন্ত ২২৫টি প্রকল্প  

ভাপ্ত য়। 

১০। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয দান্ত্রযদ্রযন্ত্রনযন ও াভান্ত্রজক ন্যায়ন্ত্রফচায প্রন্ত্রতষ্ঠায রদেয প্রদত্ত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন বাতায ায ও ন্ত্রযন্ত্রধ 

ম্প্রাযণ কযা য়। ২০১৪-১৫ অথ থ-ফছদয দান্ত্রযদ্রযীভা ন্ত্রছর ২৪.৮ তাাং, মা ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয হ্রা থদয় ২৩.৫ 

তাাংদ এফাং দান্ত্রযদ্রযীভায ন্ত্রনদচ অফস্থানকাযী অন্ত্রত দন্ত্রযদ্র ন্ত্রছর ১২.৯ তাাং, মা ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয হ্রা থদয় ১২.১০ 

তাাংদ দাঁন্ত্রিদয়দছ। এ ভয় প্রবৃন্ত্রিয ায থমভন থফদিদছ, থতভন্ত্রন হ্রা থদয়দছ াভান্ত্রজক বফলম্য।  

১১। যকাদযয কৃন্ত্রলফান্ধফ নীন্ত্রত-থকৌদরয প্রবাদফ থদ খাদদ্য স্বয়াংম্পূণ থতা অজথন কদযদছ। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয 

দান্ত্রযদ্রযন্ত্রনযন, কভ থাংস্থান সৃন্ত্রি, ভানফম্পদ উন্নয়ন ও কৃন্ত্রল উৎাদদনয ধাযা অব্যাত যাখায ভাধ্যদভ খাদ্যন্ত্রনযাত্তায 

প্রদয়াজনীয় কাম থক্রভ গ্রণ কযা য়। অবযন্তযীণবাদফ ১০,৩২,১৫৮ থভন্ত্রিকটন চার, ১,৯৮,৪৭২ থভন্ত্রিকটন গভ াংগ্র কযা য় 

এফাং আন্তজথান্ত্রতক দযদত্রয ভাধ্যদভ ৩,৩০,০১৫ থভন্ত্রিকটন গভ াংগ্র কযা য়। ন্ত্রনযাদ খাদ্য কর্তথদেয জন্য থকৌরগত 

ন্ত্রযকল্পনা ২০১৬-২১ প্রণয়ন কযা য়। 
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১২। কৃন্ত্রলখাদত উৎাদন বৃন্ত্রি, বফন্ত্রচত্রয সৃন্ত্রি, গদফলণাকভ থ এফাং আদৄন্ত্রনকায়দনয থেদত্র ব্যাক াপল্য অন্ত্রজথত দয়দছ। ২০১৪-

১৫ অথ থ-ফছদযয তুরনায় ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয চাদরয উৎাদন ০.৬১ রে থভন্ত্রিকটন, গদভয উৎাদন ০.০৮ রে থভন্ত্রিকটন, 

থেঁয়াদজয উৎাদন ২.০০ রে থভন্ত্রিকটন, াদটয উৎাদন ০.৫৯ রে থফর, াকফন্ত্রজয উৎাদন ১০.২৭ রে থভন্ত্রিকটন, 

ভাদছয উৎাদন ১.৬৫ রে থভন্ত্রিকটন, ভাাংদয উৎাদন ১.৩৮ রে থভন্ত্রিকটন, দুদধয উৎাদন ৩৪.১৫ থকাটি ন্ত্ররটায এফাং 

ন্ত্রডদভয উৎাদন ১০৯.৯০ থকাটিটি বৃন্ত্রি থদয়দছ। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ায, ন্ত্রফদুযৎ, কৃন্ত্রল-উকযণ ইতযান্ত্রদ ফাফদ প্রায় 

৬,৪২৫.৫১ থকাটি টাকা বতুথন্ত্রক প্রদান কযা য়।  

১৩। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ইউন্ত্রযয়ায উৎাদন ১০.০৭ রে থভন্ত্রিকটন। ২০১৪-১৫ অথ থ-ফছদযয তুরনায় ২০১৫-১৬  

অথ থ-ফছদয ইউন্ত্রযয়া উৎাদন ১.২৯ রে থভন্ত্রিকটন বৃন্ত্রি থদয়দছ। চীন যকাদযয ৩,৯৮,৬০৮.০০ রে টাকা ঋণ ায়তা 

ফ থদভাট ৪,৮৭,৪৪৪.৭৫২ রে টাকায় ফাস্তফায়নাধীন াজারার পাটি থরাইজায প্রকদল্পয আওতায় ইদতাভদধ্য বদন্ত্রনক ১,৭৬০ 

থভন্ত্রিকটন গ্রানুরায ইউন্ত্রযয়া (ফান্ত্রল থক ৫,৮০,৮০০ থভন্ত্রিকটন) উৎাদন েভতাম্পন্ন ায কাযখানায স্থানকাজ ম্পন্ন য়। 

২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয এ কাযখানায় থভাট ২,২০,৪১৬ থভন্ত্রিকটন ায উৎান্ত্রদত য়। ঢাকা ভানগয ও বুন্ত্রিগো নদীয 

ন্ত্রযদফদূলণ থযাদধ যাজধানীয াজান্ত্রযফাগস্থ ট্যানান্ত্রয-ন্ত্রল্পভদক াবাদয ন্ত্রযদফফান্ধফ স্থাদন স্থানান্তদযয রদেয থভাট 

১,০৭,৮৭১.০০ রে টাকা প্রাক্কন্ত্ররত ব্যদয় াবায চাভিা ন্ত্রল্পনগযী (ন্ত্রবতীয় াংদান্ত্রধত) প্রকদল্পয আওতায় ন্ত্রল্পনগযীদত 

Central Effluent Treatment Plant (CETP) ন্ত্রনভ থাণ কযা দে। এ প্রকদল্পয আওতায় ২০০ একয জন্ত্রভদত উন্নত প্লট 

বতন্ত্রয কদয তা ১৫৫টি ন্ত্রল্প ইউন্ত্রনট/প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয অনুকূদর ফযাদ্দ থদওয়া য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অনুদভাদনক্রদভ প্রায় ১৫০ 

থকাটি টাকা ব্যদয় ন্ত্রচটাগাাং থকন্ত্রভকযার কভদপ্লক্স পনচ থালুকযণ কভ থসূন্ত্রচ ফতথভাদন ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। থদন্ত্র-ন্ত্রফদদন্ত্র  

ন্ত্রল্প-উদদ্যািাগণদক উৎান্ত্রতকযণ এফাং ন্ত্রল্পখাদত প্রবৃন্ত্রি অজথদনয রদেয যকায ন্ত্রল্পনীন্ত্রত ২০১৬ প্রণয়ন কদযদছ।  

এ ছািা স্ত ও কারুন্ত্রল্পদক একটি সুাংগঠিত উন্নয়ন খাত ন্ত্রাদফ গদি থতারায রদেয যকায স্তন্ত্রল্প ও কারুন্ত্রল্প নীন্ত্রতভারা 

২০১৫ প্রণয়ন কদযদছ। থিড ভাকথ ন্ত্রফন্ত্রধভারা ২০১৫ জান্ত্রয এফাং জাতীয় গুণগতভান (ণ্য ও থফা) নীন্ত্রত ২০১৫ প্রণয়ন  

কযা দয়দছ। 

১৪। ন্ত্রনতয প্রদয়াজনীয় দণ্যয ভল্য নীয় ম থাদয় যাখায রদেয এফাং দ্রব্যভল্য াফ থেন্ত্রণক ন্ত্রযফীেদণয জন্য দ্রব্যভল্য 

ম থাদরাচনা ও পূফ থাবা থর গঠন কযা য়। ণ্যভল্য ও ফাজায ন্ত্রস্থন্ত্রতীর যাখায জন্য থিন্ত্রডাং কদ থাদযন অফ ফাাংরাদদ-এয 

ন্ত্রনজস্ব গুদাদভয ধাযণেভতা ২৩,১১৯ থভন্ত্রিকটন ম থন্ত উন্নীত কযা য় এফাং ন্ত্রডরাদযয াংখ্যা ২,৯৫৮ জদন উন্নীত কযা য়। 

পদর থদদয ন্ত্রনতয প্রদয়াজনীয় দণ্যয যফযা ও ভল্য স্বাবান্ত্রফক ও থদদয ভানুদলয ক্রয়েভতায ভদধ্য যদয়দছ। ফতথভাদন 

৪৪টি থদদয দে ফাাংরাদদদয ন্ত্রবান্ত্রেক ফান্ত্রণজয-চুন্ত্রি স্বােন্ত্রযত দয়দছ। উদায ও যপ্তান্ত্রনফান্ধফ নীন্ত্রত প্রণয়ন এফাং ন্ত্রফন্ত্রবন্ন 

যপ্তান্ত্রন-দণ্য নগদ আন্ত্রথ থক ায়তা প্রদাদনয পদর থদদয যপ্তান্ত্রনয ন্ত্রযভাণ উত্তদযাত্তয বৃন্ত্রি াদে। ২০২১ াদর থদদয ৫০ 

ফছয পূন্ত্রতথদত থদদয যপ্তান্ত্রন ৬০ ন্ত্রফন্ত্ররয়ন ভান্ত্রকথন ডরায ন্ত্রনধ থাযণ কযা দয়দছ। লষ্ঠ  ফান্ত্রল থকী ন্ত্রযকল্পনা থভাতাদফক যপ্তান্ত্রন 

রেযভাত্রা অজথদনয জন্য যকাদযয ন্ত্রফদল উদদ্যাদগয পদর যপ্তান্ত্রনণ্য এফাং নতুন নতুন যপ্তান্ত্রন-ফাজায াংখ্যা উদেখদমাগ্য 

াদয বৃন্ত্রি থদয়দছ। আইন্ত্রটি, ওষুধ, পান্ত্রন থচায, জাাজ ন্ত্রনভ থাণ এফাং কৃন্ত্রলণ্য যপ্তান্ত্রনয উয ন্ত্রফদল গুরুত্ব আদযাদয নীন্ত্রত 

গ্রণ কযা দয়দছ। চা-ন্ত্রল্পদক প্রদয়াজনীয় ায়তা প্রদাদনয রদেয ‘চা-শ্রন্ত্রভক কল্যাণ তন্ত্রফর আইন, ২০১৫’ প্রণীত য়। 

থদীয় উৎাদনকাযীদদয যপ্তান্ত্রন েভতা বতন্ত্রয এফাং আন্তজথান্ত্রতক ভাদনয ণ্য উৎাদদন ায়তা প্রদাদনয জন্য চীন 

যকাদযয ায়তায় ৭৯৬ থকাটি ১ রাখ টাকা ব্যদয় পূফ থাচর উদয ২০ একয জন্ত্রভদত একটি স্থায়ী থভরা-থকন্দ্র ‘ফাাংরাদদ-

চীন এক্সন্ত্রজন্ত্রফন থোয’ ন্ত্রনভ থাণ কযা দে। 

১৫। ‘াট আইন, ২০১৫’-এয খিা ভন্ত্রন্ত্রবায় নীন্ত্রতগতবাদফ অনুদভাদন রাব কদয। ‘দণ্য াটজাত থভািদকয ফাধ্যতাভরক 

ব্যফায আইন, ২০১০’ ফাস্তফায়দন উদেখদমাগ্য অফদাদনয জন্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক ৪১জন কভ থকতথা/প্রন্ত্রতষ্ঠান/ 

ব্যফায়ীদক ম্মাননা প্রদান কযা য়। ফাাংরাদদ থটক্সটাইর ন্ত্রভরস্ কদ থাদযন (ন্ত্রফটিএভন্ত্র)-এয ২টি ফন্ধ ন্ত্রভর (যাোভাটি 

থটক্সটাইর ন্ত্রভরস্ ও দাদযায়ানী থটক্সটাইর ন্ত্রভরস্) ান্ত্রব থচাজথ িন্ত্রতদত চালু কযা য়। পদর ১,৭০০ শ্রন্ত্রভদকয কভ থাংস্থান  

সৃন্ত্রি দয়দছ। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয থভাট ১১,৪৫,৭৯৩ কুইোর াট ক্রয় কযা দয়দছ, মায পদর াটকরগুু্ন্ত্ররয উৎাদন 

কাম থক্রভ চরভান আদছ। ঢাকায ফাইদয তাঁতেী স্থাদনয রদেয ভাদাযীপদযয ন্ত্রফচয উদজরায় তাঁতেী স্থাদনয  

কাজ চরদছ। 
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১৬। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ৬,৮৪,৫৩৭জন কভী বফদদন্ত্রক কভ থাংস্থান রাব কদযদছ। এদদয ভদধ্য ভন্ত্ররাকভীয াংখ্যা 

১,২৪,৯০২ জন। ৫৬টি কান্ত্রযগন্ত্রয প্রন্ত্রেণদকন্দ্র ও ৬টি ইন্পটিটিউট অফ থভন্ত্রযন থটকদনারন্ত্রজ থভাট ৬২টি প্রন্ত্রেণদকদন্দ্রয 

ভাধ্যদভ ৩,৩৫,৮৩৬জন কভীদক থদদ ও ন্ত্রফদদদ কভ থাংস্থান রাদবয উদদ্দদে ন্ত্রফন্ত্রবন্ন থিদড প্রন্ত্রেণ প্রদান কযা য়। এদদয 

ভদধ্য ভন্ত্ররা প্রন্ত্রেণাথীয াংখ্যা ১,০৫,৫১৯ জন। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয থফাদয়দদরয ভাধ্যদভ ফ থান্ত্রধক ১০,২৩৮জন কভী 

জড থান, থকান্ত্রযয়া, ফাযাইন, ওভান ও ভারবী ন্ত্রফন্ত্রবন্ন থদদ থপ্রযণ কযা য়। ন্ত্রফদদদ কভ থযত নাযী কভীদদয ন্ত্রনযাত্তা ন্ত্রনন্ত্রিত 

কযা ও অন্ত্রবদমাগ দ্রুত ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্তয জন্য ন্ত্রফএভইটি’থত Complaint Mangement Cell for Expatriates Female 

Workers নাদভ একটি থর গঠন কযা দয়দছ। এ ছািা অন্ত্রবদমাগ-াংক্রান্ত তথ্য প্রদাদনয জন্য টরাইন থটন্ত্ররদপান  চালু  

কযা য়।  

১৭। যাষ্ট্রায়ত্ত শল্প সক্টরয কভ থযত শ্রশভকরদয নতুন ভজুশয-কাঠারভা শনধ থাযরণয জন্য ‘জাতীয় ভজুশয ও উৎাদনীরতা 

কশভন ২০১৫’ গঠন কযা য়। ‘ফাাংরারদ শ্রভ শফশধভারা, ২০১৫’ এফাং ‘গৃকভী সুযক্ষা ও কল্যাণ নীশত, ২০১৫’ প্রণয়ন 

কযা য়। কভ থযত চা-শ্রশভকরদয াপ্তাশক ছুটিয শদরন ভজুশয প্রদারনয শদ্ধান্ত কাম থকয কযা য়। জাতীয় সাগত স্বাস্থ্য ও 

সইফ্ টি শদফ, 28 এশপ্রর 2016 তাশযরখ প্রথভফারযয ভরতা জাতীয়বারফ উদ্ মান কযা য়। 

১৮। এ ভয় ন্ত্রফদুযৎ উৎাদদন উদেখদমাগ্য াপল্য অন্ত্রজথত দয়দছ। কযাটিব ফতথভান ন্ত্রফদুযৎ উৎাদন েভতা ১৫,২০০ 

থভগাওয়াদট উন্নীত দয়দছ। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ন্ত্রফদুযদতয দফ থাচ্চ চান্ত্রদা ও উৎাদন ন্ত্রছর মথাক্রদভ ৯,০৩৬ ও ৯,০৩৬ 

থভগাওয়াট। এ অথ থ-ফছদয ফ থদভাট ৩১,০০০ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ন্ত্রফদুযৎ-ন্ত্রফতযণ-রাইন ন্ত্রনভ থাণ কযা য়; ৯২৯ থভগাওয়াট েভতায 

ন্ত্রফদুযৎদকন্দ্র চালু য় এফাং ৩,৮৫৪ থভগাওয়াট েভতায নয়টি ন্ত্রফদুযৎদকন্দ্র ন্ত্রনভ থাদণয রদেয চুন্ত্রি স্বােন্ত্রযত য়। জুন ২০১৬ 

ম থন্ত ৯,৪৩৭ থভগাওয়াট েভতায ৩০টি ন্ত্রফদুযৎদকন্দ্র ন্ত্রনভ থাণাধীন ন্ত্রছর। ফতথভাদন ন্ত্রফদুযৎ-সুন্ত্রফধাপ্রাপ্ত জনদগাষ্ঠী ৭৬ তাাং এফাং 

ভাথান্ত্রছু ন্ত্রফদুযৎ-উৎাদন ৪০৭ (কযাটিব) ন্ত্রকদরাওয়াট ঘণ্টা। গত অথ থ-ফছদযয তুরনায় উৎাদন েভতা ১৫.৫৯ তাাং 

বৃন্ত্রি থদয়দছ, থরাডদন্ত্রডাং কদভদছ ৩২ তাাং এফাং ন্ত্রফদুযৎ ন্ত্রফতযণ ও  ারদন ন্ত্রদেভ র ১৩.৫৫ তাাং থথদক হ্রা 

থদয় ১৩.১০ তাাং দয়দছ। 

১৯। ২০১৪-১৫ অথ থ-ফছদয গ্যাদয প্রকৃত উৎাদন ন্ত্রছর ৮৯৩.০৯৫ ন্ত্রফন্ত্রএপ। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয গ্যা উৎাদদনয 

রেযভাত্রা ৯৬৭.১১৭ ন্ত্রফন্ত্রএপ এফাং প্রকৃত উৎাদন য় ৯৭৭.০৯০ ন্ত্রফন্ত্রএপ। অথ থাৎ গ্যাদয প্রকৃত উৎাদন ৯.৯৭৩ ন্ত্রফন্ত্রএপ 

বৃন্ত্রি ায়, মা থদদয ক্রভফধ থভান চান্ত্রদা থভটাদত ায়ক ভূন্ত্রভকা যাদখ। জ্বারান্ত্রন থতদরয চান্ত্রদা পূযদণয রদেয ২০১৫-১৬ 

অথ থ-ফছদয ফাাংরাদদ থদিান্ত্ররয়াভ কদ থাদযদনয থোদযজ কযাান্ত্রটি ৪৯,৮০০ থভন্ত্রিকটন বৃন্ত্রি ায়।  নওগাঁ থজরায 

ফদরগান্ত্রছ উদজরায ন্ত্রফারফান্ত্রি ইউন্ত্রনয়দনয তাজপয এরাকায় ৬৭৪.৭৯ ন্ত্রভটায গবীযতা থথদক ৭০৪.৯৬ ন্ত্রভটায ম থন্ত ৩০.১৭ 

ন্ত্রভটায চুনাাথদযয ন্ধান াওয়া মায়। 

২০। রূকল্প ২০২১-এয রেয অজথন, জান্ত্রতাংদঘয থটকই উন্নয়ন অবীি ২০৩০ এফাং ভয়াফি কভ থন্ত্রযকল্পনা ২০৪১ 

ফাস্তফায়দন িক ন্ত্রযফন ও ভািক ন্ত্রফবাগ ন্ত্রনযন্তয কাজ কদয মাদে। ভািক থনটওয়াকথ উন্নয়ন ও ম্প্রাযণ এফাং 

থভযাভত, াংস্কায ও যেণাদফেদণয ভাধ্যদভ থদদয আথ থ-াভান্ত্রজক উন্নয়দনয রদেয থটকই, ন্ত্রনযাদ ও ভানম্মত 

ভািক অফকাঠাদভা এফাং ভন্ত্রিত আদৄন্ত্রনক গণন্ত্রযফণ ব্যফস্থা গদি থতারায প্রয়া অব্যাত যদয়দছ। ভদয়াদমাগী 

উদদ্যাগ, ন্ত্রনন্ত্রফি ন্ত্রযফীেণ ও তত্ত্বাফধান এফাং আদৄন্ত্রনক প্রভেন্ত্রি প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ ভািক থনটওয়াকথ ও গণন্ত্রযফণ ব্যফস্থা 

ধাযাফান্ত্রকবাদফ উন্নত কযা দে। পদর জনগদণয মাতায়াত এফাং ণ্যন্ত্রযফণ ন্ত্রনন্ত্রফ থঘ্ন ও জতয দয়দছ। Highway 

Development and Management (HDM) াদব থ ন্ত্রযদাট থ ২০১৬ অনুমায়ী জাতীয় ভািক ৭৮.৫২ তাাং, আ ন্ত্ররক 

ভািক ৬৯.২১ তাাং ও থজরা ভািক ৫২.৯২ তাাং Good to Fair Condition-এ যদয়দছ। ২০১৮ াদরয ভদধ্য 

কর থশ্রন্ত্রণয ৮৫ তাাং ভািক Good to Fair Condition-এ উন্নীত কযায রেযভাত্রা ন্ত্রনধ থাযণ কযা দয়দছ। ২০১৫-১৬ 

অথ থ-ফছদয ন্ত্রজন্ত্রডন্ত্রদত স্থরথ-ন্ত্রযফণ উখাদতয অফদান ৭.২১ তাাং এফাং প্রবৃন্ত্রিয ায ৬.৫৫ তাাং। ২০১৫-১৬ অথ থ-

ফছদয ফান্ত্রল থক উন্নয়ন কভ থসূন্ত্রচদত ১৩৮টি প্রকল্প ন্ত্রছর। একই ভদয় ৩২টি প্রকল্প পরবাদফ ভাপ্ত কযা দয়দছ এফাং উন্নয়দনয 

ধাযাফান্ত্রকতা যোদথ থ ৪৪টি নতুন প্রকল্প গ্রণ কযা য়। িক ও ভািক ন্ত্রফবাদগয ফান্ত্রল থক উন্নয়ন কভ থসূন্ত্রচয তবাগ 

ফাস্তফায়ন ম্পন্ন দয়দছ। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয উন্নয়ন খাদতয আওতায় ৪৩৭.৩৭ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায থেন্ত্রক্সফর থবদভে, ১১.০৮ 

ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ন্ত্রযন্ত্রজড থবদভে, ১৩৪৬.১৬ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ভািক াদপথন্ত্রাং, ৪৭৭.৮১ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ভািক প্রস্তকযণ, 
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৩৪৫.১৭ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ভািক ভজবুন্ত্রতকযণ, ৭০টি থতু ন্ত্রনভ থাণ ও ৩৬৭টি কারবাট থ ন্ত্রনভ থাণ কযা দয়দছ। ২০১৫-১৬ অথ থ-

ফছদয  অনুন্নয়ন খাদতয আওতায় ৪৫৭.৩০ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায কাদ থটিাং ন্ত্ররদকাট, ১৩৭৮.২৩ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ওবাযদর, ২৭.৪৯ 

ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ন্ত্রডন্ত্রফএটি, ১৫৩৫.৬০ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ন্ত্ররদকাট, ৬.৮৬ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ন্ত্রযন্ত্রজড থবদভে, ১১৭.৮৮ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায 

ভািক ভজবুন্ত্রতকযণ, ১১টি থতু ন্ত্রনভ থাণ ও ৫২টি কারবাট থ ন্ত্রনভ থাণ/পনন্ত্রন থভ থাণ কযা দয়দছ।  

২১। ভাভান্য যাষ্ট্রন্ত্রত ২১ এন্ত্রপ্রর ২০১৬ তান্ত্রযদখ ইটনা-ন্ত্রভঠাভইন-অিগ্রাভ ভািক ন্ত্রনভ থাণকাদজয উদবাধন কদযন। একই 

ভদয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ন্ত্রবন্ত্রডও কনপাদযদন্পয ভাধ্যদভ ১৭টি ভািক অফকাঠাদভায উদবাধন ও ৩টিয ন্ত্রবন্ত্রত্তপ্রস্তয স্থান 

কদযন। ফেফন্ধু আন্তজথান্ত্রতক দম্মরন থকন্দ্র থথদক ন্ত্রডন্ত্রজটার িন্ত্রতদত ফাাংরাদদদয প্রথভ থভদিাদযর ও ফাাংরাদদদয প্রথভ 

ফা য যান্ত্রড িানন্ত্রজট (ন্ত্রফআযটি)-এয ন্ত্রনভ থাণকাজ উদবাধন কদযন। উযন্তু অকুস্থর ফগুিায় উন্ত্রস্থত দয় ২টি ভািক  

উদবাধন কদযন।    

২২। িক ন্ত্রযফন ও ভািক ন্ত্রফবাগ-এয ফান্ত্রল থক উন্নয়ন কভ থসূন্ত্রচদত Fast Track প্রকল্প ন্ত্রাদফ Mass Rapid Transit 

(MRT) Line-6 অন্তর্ভ থি যদয়দছ। এক াজায থকাটি টাকা ফা তদূর্ধ্থ ব্যয় াংফন্ত্ররত আযও ৮টি প্রকল্প এ ভদয় ফাস্তফায়নাধীন 

ন্ত্রছর। তন্দধ্য ইোন থ ফাাংরাদদ ন্ত্রিজ ইম্প্রুবদভে প্রদজক্ট-এয আওতায় ১০৫টি থতু ও ১২টি কারবাট থ ন্ত্রনভ থাণ/পনন্ত্রন থভ থাণ কদয 

প্রকল্পটি পরবাদফ ভাপ্ত কযা য়। উযন্তু ৪-থরদন উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় ভািক এফাং ঢাকা-ভয়ভনন্ত্রাং জাতীয় 

ভািদকয ভর কাজ ম্পন্ন কযা য়। গাজীপয থথদক এয়াযদাট থ ম থন্ত ফা য যান্ত্রড িানন্ত্রজট (ন্ত্রফআযটি) কন্ত্রযদডায ন্ত্রনভ থাণ, 

পৃথক ান্ত্রব থ থরন জয়দদফপয-চন্দ্রা-টাোইর-এদরো জাতীয় ভািক ৪ থরদন উন্নীতকযণ, ঢাকা-চট্টগ্রাভ জাতীয় 

ভািদক ৪ থরনন্ত্রফন্ত্রি ন্ত্রবতীয় কাঁচপয, ন্ত্রবতীয় থভঘনা ও  ন্ত্রবতীয় থগাভতী থতু ন্ত্রনভ থাণ, ওদয়োন থ ফাাংরাদদ ন্ত্রিজ ইম্প্রুবদভে 

প্রদজক্ট ও দ্মা থতু ন্ত্ররাংক থযাড ন্ত্রনভ থাণ ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। ফাাংরাদদ িক ন্ত্রযফন কদ থাদযন ১,০৪৯টি ফা ও 

১০৭টি িাক ভিদয় গঠিত ফয ন্ত্রনদয় মাত্রী ও ণ্যন্ত্রযফণ থফা প্রদান কদয অাদযটিাং রাদব ন্ত্রযচান্ত্ররত দে। 

ন্ত্রফআযটিন্ত্র’য থফায ন্ত্রযন্ত্রধ বৃন্ত্রিয রদেয ৬০০টি ফা ও ৫০০টি িাক াংগ্রদয কাম থক্রভ প্রন্ত্রক্রয়াধীন যদয়দছ। ন্ত্রফগত াত ফছদয 

ন্ত্রযফণ থক্টয থদদয অন্যান্য থক্টদয ব্যাক আথ থ-াভান্ত্রজক উন্নয়ন ান্ত্রধত য়। ন্ত্রডটিন্ত্রএ-এয অন্ত্রধদেদত্র urban 

transport-এয চান্ত্রদা ও ন্ত্রযন্ত্রধ ন্ত্রফদফচনায় ন্ত্রনদয় ন্ত্রফদ্যভান Strategic Transport Plan (STP) াংদাধন ও 

ারনাগাদকযদণয কাম থক্রভ চূিান্ত ম থাদয় যদয়দছ। ফাাংরাদদদ প্রথভ underground MRT (Mass Rapid Transit) ফা 

াতারদযর ন্ত্রনভ থাদণয াংস্থান থযদখ MRT Line-1 এফাং MRT Line-5 ন্ত্রনভ থাদণয ম্ভাব্যতা মাচাইদয়য কাজ শুরু য়। একই 

স্মাট থ কাড থ ব্যফায কদয স্বােদন্দয ও ন্ত্রনযফন্ত্রেন্নবাদফ ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ন্ত্রযফণ ভাধ্যদভ মাতায়াদতয সুন্ত্রফধাদথ থ rapid pass চালুয 

াইরটিাং চরদছ। জান্ত্রতাংঘ থঘান্ত্রলত থটকই উন্নয়ন অবীি (GDG)  ২০৩০-এয অনুভথ থনকাযী        3.6-Goal  অনুমায়ী 

িক ন্ত্রযফন ও ভািক ন্ত্রফবাগ ২০২০ াদরয ভদধ্য িক দুঘ থটনায় আত ও ন্ত্রনত      াংখ্যা অদধ থদক নান্ত্রভদয় 

আনদত অেীকাযফি। িক দুঘ থটনা হ্রাকদল্প Engineering, Education ও Enforcement ন্ত্রথভ ন্ত্রফদফচনায় ন্ত্রনদয় 

ধাযাফান্ত্রকবাদফ প্রকল্প, কাম থক্রভ ও কভ থসূন্ত্রচ ফাস্তফায়ন কযা দে। এযই ধাযাফান্ত্রকতায় ফাাংরাদদ িক ন্ত্রযফন কর্তথে 

(ন্ত্রফআযটিএ) ৭ভ National Road Safety Strategic Action Plan 2014-16 ফাস্তফায়ন কযদছ। ৮ভ National Road 

Safety Strategic Action Plan 2017-20 প্রণয়দনয কাজ শুরু কদযদছ। িক ও জনথ অন্ত্রধদপ্তয ভািক থনটওয়াদকথ 

ন্ত্রচন্ত্রিত ১৪৪টি দুঘ থটনাপ্রফণ স্থাদনয প্রন্ত্রতকাযভরক ব্যফস্থা গ্রদণয রদেয ১৬৫ থকাটি টাকা ব্যদয় একটি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযদছ। 

ন্ত্রডন্ত্রজটার ফাাংরাদদ ন্ত্রফন্ত্রনভ থাদণ িক ন্ত্রযফন ও ভািক ন্ত্রফবাগ ও এয আওতাধীন অন্ত্রধদপ্তয/কর্তথে/াংস্থায় ব্যাক তথ্য 

ও থমাগাদমাগ প্রভেন্ত্রিন্ত্রবন্ত্রত্তক কাম থক্রদভয প্রচরন কযা দয়দছ। এদত জনগণ থম-থকাদনা স্থান থথদক আইন্ত্রটি ন্ত্রডবাই ব্যফায 

কদয দ্রুত ও তাৎেন্ত্রণক থফা গ্রণ কযদত াযদছন এফাং থম-থকাদনা অন্ত্রবদমাগ ও ভতাভত জান্ত্রনদয় প্রন্ত্রতকায রাদব েভ 

দেন।     

২৩। থদদয িক থমাগাদমাগ থনটওয়াকথ উন্নয়দন থতু ন্ত্রফবাগ গুরুত্বপূণ থ অফদান যাখদছ। ফাাংরাদদদয ফ থবৃৎ দ্মা থতু 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন-কাজ দ্রুত এন্ত্রগদয় চরদছ। জুন ২০১৬ ম থন্ত এ প্রকদল্পয উদেখদমাগ্য াঁচটি প্যাদকজ  

মথা: জান্ত্রজযা অযাদপ্রাচ িক, ভাওয়া অযাদপ্রাচ িক, ান্ত্রব থ এন্ত্রযয়া-২, ভর থতু ও নদীান কাদজয থবৌত অগ্রগন্ত্রত 

মথাক্রদভ ৭৭ তাাং, ৯২.৩০ তাাং, ৯৮ তাাং, ২৭ তাাং এফাং ২২ তাাং। প্রকদল্পয ক্রভপন্ত্রঞ্জত থবৌত অগ্রগন্ত্রত ৩৪ 

তাাং। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী দ্মা ফহুভৄখী থতু ন্ত্রনভ থাণ প্রকদল্পয ভর থতুয াইন্ত্ররাং ও নদীান কাদজয উদবাধন কদযন। ঢাকা 

দযয মানজট ভস্যা ভাধাদন মযত াজারার আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দয থথদক ঢাকা চট্টগ্রাভ ভািদকয কুতুফখান্ত্রর 
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ম থন্ত ৪৬.৭৩ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায দীঘ থ এন্ত্ররদবদটড এক্সদপ্রওদয়য ন্ত্রনভ থাণকাজ শুরু য় এফাং জুন ২০১৬ ম থন্ত ২০০টি াইর ড্রাইব 

ম্পন্ন য়। এ ভয় ‘কণ থপৄরী নদীয তরদদদ ফহুদরন িক টাদনর’ ন্ত্রনভ থাণ ীল থক প্রকল্পটি একদনক বায় অনুদভান্ত্রদত য় 

এফাং ভূন্ত্রভ অন্ত্রধগ্রণ কাম থক্রভ শুরু কযা য়। ঢাকা-আশুন্ত্ররয়া এন্ত্ররদবদটড এক্সদপ্রওদয় এফাং ঢাকা ইে-ওদয়ে এন্ত্ররদবদটড 

এক্সদপ্রওদয় ন্ত্রনভ থাদণয ম্ভাব্যতা ভীক্ষাও শুরু য়।  

২৪। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক ঢাকা-চট্টগ্রাভ রুদট   ‘থানায ফাাংরা এক্সদপ্র’ নাভক ন্ত্রফযন্ত্রতীন আন্তঃনগয থিন এফাং নফ-ন্ত্রনন্ত্রভ থত 

টেী-ববযফ ফাজায ডাফর রাইদন থিন চরাচর শুব উদবাধন কদযন। এ ভয় ৭৬ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ন্ত্রফদ্যভান থযরথ পনফ থান,  

২১ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায নতুন থযরথ ন্ত্রনভ থাণ, ৩৫টি নতুন থযরদতু, ৫টি নতুন থেন ন্ত্রফন্ত্রডাং ন্ত্রনভ থাণ, ১৮টি থেদনয ন্ত্রগন্যান্ত্ররাং 

ব্যফস্থায আদৄন্ত্রনকায়ন এফাং ৫৯টি ন্ত্রভটাযদগজ ও ৬০টি িডদগজ মাত্রীফাী গান্ত্রি ক্রয় কযা য়। ঢাকা থথদক চট্টগ্রাভ  

থযদরয ডাফর-রাইন কযায অভাপ্ত অাং এফাং চট্টগ্রাভ থথদক কক্সফাজায ম থন্ত থযররাইন ম্প্রাযদণয কাজ াদত  

থনওয়া দয়দছ।  

২৫। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ন্ত্রফআইডন্ত্রিউটিন্ত্র ৩৯টি মাত্রীফাী জাাজ, ৫০টি থপন্ত্রয, ৪২টি কাদগ থা জাাজ এফাং ৬৪টি ায়ক 

জাাদজয ভিদয় ন্ত্রতনটি ইউন্ত্রনদটয ভাধ্যদভ অবযন্তযীণ ও উকূরীয় রুদট ন্ত্রনযাদ মাত্রী, ভারাভার ও মানফান াযাায কযা 

য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক শুব উদবাধদনয ভাধ্যদভ নফ-ন্ত্রনন্ত্রভ থত এভ.ন্ত্রব ভদৄভন্ত্রত ন্ত্রফআইডন্ত্রিউটিন্ত্র’য মাত্রীফাী ান্ত্রব থদ 

ন্ত্রনদয়ান্ত্রজত কযা য়। বাযতীয় চান্ত্রদায ন্ত্রযদপ্রন্ত্রেদত ৩৫,০০০ থভন্ত্রিকটন খাদ্যদস্যয ভদধ্য ২০,০০০ থভন্ত্রিকটন খাদ্যস্য 

করকাতা থথদক থনৌ-দথ আশুগঞ্জ এফাং িকদথ আশুগঞ্জ দয় ন্ত্রত্রপযা যাদজয ন্ত্রযফণ কাম থক্রভ ম্পন্ন য়। ফাাংরাদদ 

ন্ত্রন্ত্রাং কদ থাদযন (      ) কর্তথক ন্ত্রনজস্ব অথ থায়দন ঢাকাস্থ ন্ত্রনজস্ব জন্ত্রভদত একটি ২৫তরা বফন ন্ত্রনভ থাণ’ ীল থক প্রকল্প 

পরবাদফ ম্পন্ন য়। অবযন্তযীণ থনৌ-থভদয নাব্যতা উন্নয়ন ও াংযেদণ ন্ত্রফআইডন্ত্রিউটিএ কর্তথক ফ থদভাট ২৬০ রে 

ঘনন্ত্রভটায থড্রন্ত্রজাং ম্পন্ন কযা য়। নতুন থড্রজায ক্রয় ও ন্ত্রনভ থাণ কযা দয়দছ। পদর গুরুত্বপূণ থ থনৌ-থগুন্ত্রর নাব্য থযদখ চরাচর 

ন্ত্রনন্ত্রফ থঘ্ন যাখা ম্ভফ য়।  

২৬। মযত াহ্ জারার আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রফভানফন্দয (াআন্ত্রফ)-এয র্ততীয় প্রান্ত্রন্তক বফন অন্যান্য অফকাঠাদভাগত উন্নয়দনয 

জন্য ভাোয প্লযান প্রণয়ন কযা য় এফাং এ ন্ত্রফভানফন্দদযয ন্ত্রনযাত্তা ব্যফস্থা আন্তজথান্ত্রতকভাদন উন্নীতকযণ ও ন্ত্রনযাত্তা-াংন্ত্রেি 

জনফরদক প্রন্ত্রেণ প্রদাদনয ন্ত্রফলদয় কাম থক্রভ গ্রণ কযা য়। াআন্ত্রফ-থক Federal Aviation Administration (FAA)-

এয কযাটাগন্ত্রয-১ এ উন্নীতকযদণয রদেয যাভ থক কর্তথক প্রদয়াজনীয় ডকুদভে ও অযাকন প্লযান প্রণয়ন কযা য়। চট্টগ্রাদভ 

১৫৪-কেন্ত্রফন্ত্রি থভাদটর বকদতয ন্ত্রনভ থাণকাজ ম্পদন্নয য ফান্ত্রণন্ত্রজযক কাম থক্রভ শুরু কযা য় এফাং ন্ত্রদরদটয জাপরাংদয় 

ম থটন সুন্ত্রফধান্ত্রদ প্রফতথন কযা য়। ন্ত্রফদদন্ত্র ম থটকদদয ফাাংরাদদ ভ্রভদণ উবুিকযণ ও ন্ত্রফদদন্ত্র ট্যযয অাযদটযদদয 

ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত রক ভ্রভদণ ফাাংরাদদদ ন্ত্রনদয় আায জন্য ১০টি আন্তজথান্ত্রতক ম থটন থভরায় অাংগ্রণ কযা য় ও ৪টি 

পযান্ত্রভন্ত্ররয়াযাইদজন ট্যযদযয আদয়াজন কযা য়। ন্ত্রফভান ফাাংরাদদ এয়াযরাইন্প ন্ত্রর: কর্তথক থফান্ত্রয়াং থকাম্পান্ত্রন থথদক ২টি 

৭৩৭-৮০০ উদিাজাাজ াংগ্র কযায ভাধ্যদভ এ ম থন্ত থভাট ছয়টি উদিাজাাজ ক্রয় কযা দয়দছ। 

২৭। ১১ নদবম্বয ২০১৫ তান্ত্রযদখ ফেফন্ধু স্যাদটরাইট ন্ত্রদেভ ক্রদয়য জন্য Thales Alenia Space, France (TAS)-এয 

দে চুন্ত্রি স্বােন্ত্রযত য় এফাং ন্ত্রনভ থাণকাজ শুরু য়। কর থভাফাইর অাদযটয কর্তথক ফাদয়াদভন্ত্রিক্স থবন্ত্রযন্ত্রপদকন 

অনরাইদন জাতীয় ন্ত্রযচয়দত্রয তথ্য মাচাইপূফ থক ন্ত্রভ/ন্ত্রযভ ন্ত্রনফন্ধদনয প্রন্ত্রক্রয়া পরবাদফ ম্পন্ন য়। ফাদয়াদভন্ত্রিক্স িন্ত্রতদত 

প্রায় ১২ থকাটি ১০ রে গ্রাদকয থবন্ত্রযন্ত্রপদকন ম্পন্ন য়। থভাফাইর থপান অাদযটয যন্ত্রফ আন্ত্রজয়াটা এফাং এয়াযদটর 

ফাাংরাদদ থকাম্পানীবদয়য একীভূতকযদণয ন্ত্রফলয়টি অনুদভাদন কযা য়। থদদয ন্ত্রবতীয় াফদভন্ত্রযন থকফর (SEA-ME-

WE-5) স্থাদনয প্রায় ৮০ তাাং কাজ ম্পন্ন কযা য়। থভাফাইর নম্বয থাট থান্ত্রফন্ত্ররটি (এভএনন্ত্র) থফা াংন্ত্রেি রাইদন্প 

ইসুয কযা াংক্রান্ত গাইডরাইন প্রণয়ন য়। অন্ত্রফন্ত্রক্রত ২ন্ত্রজ এফাং ৩ন্ত্রজ থেকিাভ ন্ত্রনরাভ গাইডরাইন াংক্রান্ত গাইডরাইন প্রণয়ন 

কযা য়। উয ও গ্রাভা দরয ভদধ্য প্রভেন্ত্রিগত বফলম্য কন্ত্রভদয় আনায রেয াভদন থযদখ এফাং যকাদযয ন্ত্রডন্ত্রজটার 

ফাাংরাদদ ফাস্তফায়দনয রদেয ‘Post e-center for Rural Community’ ীল থক প্রকদল্পয আওতায় ৫,৫০৬টি ই-

থােদোয চালু কযা য়। ন্ত্রডন্ত্রজটার ফাাংরাদদ ন্ত্রফন্ত্রনভ থাদণয রদেয থরনদদদনয ভাধ্যভ ন্ত্রাদফ কাগন্ত্রজ ভৄদ্রায াাান্ত্র 

প্লান্ত্রেক ভান্ত্রন ও থাোর কযাকাড থ চালু কযা য়। 
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(২৮) আইন্ত্রটি ন্ত্রফবাদগয ফাস্তফায়নাধীন ‘প্রাথন্ত্রভক ন্ত্রো কদেে ইোয-অযাকটিব ভান্ত্রিন্ত্রভন্ত্রডয়া বা থদন রূান্তয’ ীল থক 

কভ থসূন্ত্রচয ভাধ্যদভ প্রস্তুতকৃত ভান্ত্রিন্ত্রভন্ত্রডয়া ন্ত্রডন্ত্রজটার কদেে ১৪ থপব্রুয়ান্ত্রয ২০১৬ তান্ত্রযদখ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক উদবাধন 

কযা য়। এ কভ থসূন্ত্রচয আওতায় থভাট ২১টি ফইদয়য ভান্ত্রিন্ত্রভন্ত্রডয়া ন্ত্রডন্ত্রজটার বা থদন রূান্তদযয কাম থক্রভ ম্পন্ন য়। 

ফাাংরাগবদনট প্রকদল্পয ধাযাফান্ত্রকতায় উদজরাম থাদয় কর অন্ত্রপদক একই থনটওয়াদকথয দে াংভেন্ত্রিকযদণয জন্য 

ন্ত্রবতীয় ইনদপাযকায প্রকদল্পয কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা য়। এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ প্রন্ত্রতটি থজরায় ৫৫টি ও প্রন্ত্রতটি উদজরায় ৩০টি 

যকান্ত্রয অন্ত্রপ একই থনটওয়াদকথয দে াংভেন্ত্রিকযদণয কাজ চরভান যদয়দছ। এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ থজরাম থাদয় ৩,৫২০টি 

এফাং উদজরাম থাদয় ১৪,৬১০টি অথ থাৎ থভাট ১৮,১৩০টি যকান্ত্রয দপ্তযদক Secured High Speed Broadband-এয 

ভাধ্যদভ ভেি কযা য়। াযাদদদ ৮০০টি ন্ত্রবন্ত্রডও কনপাদযন্ত্রন্পাং ন্ত্রদেভ স্থান, ২৪,৯০৭জন যকান্ত্রয কভ থকতথায ভদধ্য ট্যাফ 

ন্ত্রফতযণ, ফাাংরাদদ ন্ত্রচফারদয় ইোযদনট জরবয কযদত Wi-Fi থনটওয়াকথ স্থান, ২৫৪টি এন্ত্রগ্রকারচাযার ইনপযদভন 

থোয স্থান, ২৫টি থটন্ত্ররদভন্ত্রডন্ত্রন থোয স্থান এফাং মদাদয National Data Centre-এয ন্ত্রডজাোয ন্ত্রযদকাবান্ত্রয থোয 

স্থান কযা য়। গাজীপয কান্ত্ররয়ানকয Tier-IV ডাটা থোয বতন্ত্রযয কাজ শুরু কযা য়। ফেফন্ধু াই-থটক ন্ত্রটি থদদয 

প্রথভ যাষ্ট্রায়ত্ত াই-থটক ন্ত্রল্প াকথ, মা গাজীপয থজরায কান্ত্ররয়ানকদয ৩৫৫ একয জন্ত্রভয ওয প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত দয়দছ। থদদয ১২টি 

স্থাদন মথা- থগাারগঞ্জ, ভয়ভনন্ত্রাং, জাভারপয, ঢাকায থকযান্ত্রনগঞ্জ, কুন্ত্রভো, চট্টগ্রাভ, কক্সফাজায, যাংপয, নাদটায, ন্ত্রদরট, 

ফন্ত্রযার, খুরনা থজরায় আইটি ন্ত্রবদরজ, ৭টি ন্ত্রফবাদগ থখ কাভার আইটি থিন্ত্রনাং এযান্ড ইনন্ত্রকউদফন থোয, যাজাীদত 

ফদযন্দ্র ন্ত্রন্ত্ররকন ন্ত্রটি, ভাখারীদত আইটি ন্ত্রবদরজ, চট্টগ্রাভ প্রদকৌর ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারদয় ন্ত্রফজদন ইনন্ত্রকউদফটয স্থান 

াজারার ন্ত্রফজ্ঞান ও প্রভেন্ত্রি ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারদয় Big data analytic lab, চট্টগ্রাভ প্রদকৌর ও প্রভেন্ত্রি ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারদয় Robotic 

lab, ভাওরানা বাানী ন্ত্রফজ্ঞান ও প্রভেন্ত্রি ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারদয় Pattern recognition and multi-media lab, যাজাী 
প্রদকৌর ও প্রভেন্ত্রি ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারদয় Artificial Intelligence and Control Lab, ঢাকা ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারদয়য থটন্ত্ররন্ত্রবন ও 

ন্ত্রপল্ম ন্ত্রফবাদগ Audiovisual Lab স্থাদনয উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। থখ ান্ত্রনা ফ টওয়যায  থটকদনারন্ত্রজ াকথ ভান্ত্রি-

ট্যাদনে বফন ন্ত্রনভ থাণকাজ দ্রুত গন্ত্রতদত এন্ত্রগদয় চরদছ। াযাদদদয ন্ত্রনফ থান্ত্রচত ২০০১ ন্ত্রো প্রন্ত্রতষ্ঠাদন কন্ত্রম্পউটায ল্যাফ ও তন্দধ্য 

থজরাম থাদয়য ৬৫টি ‘থখ যাদর ন্ত্রডন্ত্রজটার    ’-  বালা প্রন্ত্রেণ ল্যাফ স্থাদনয কাজ ন্ত্রনধ থান্ত্রযত ভদয়য পূদফ থই ম্পন্ন দয়দছ।  

২৯। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয থঘালণা অনুমায়ী ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয একটি স্বল্পনদঘ থয ও একটি পূণ থনদঘ থয ন্ত্রশুদতাল চরন্ত্রচ্চত্র ন্ত্রনভ থাদণ 
অনুদান প্রদান ন্ত্রফদ্যভান নীন্ত্রতভারায আদরাদক স্বল্পনদঘ থয কযাটাগন্ত্রযদত াঁচটি এফাং পূণ থনদঘ থয কযাটাগন্ত্রযদত াতটি চরন্ত্রচ্চদত্রয 

অনুকূদর যকান্ত্রয অনুদান প্রদান কযা য়। যকান্ত্রয অনুদাদন ছন্ত্রফ ন্ত্রনভ থাদণয থেদত্র ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছয থথদক অনুদাদনয ন্ত্রযভাণ 

৩৫ রে টাকা থথদক ৬০ রে টাকায় উন্নীত কযা য়। অন্যান্য ফছদযয ধাযাফান্ত্রকতায় ১১ থভ ২০১৬ তান্ত্রযদখ ২৬ কযাদটগন্ত্রযদত ২৯জন 

ন্ত্রল্পী ও করা-কুরীয ভদধ্য ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জাতীয় চরন্ত্রচ্চত্র পযস্কায-২০১৪ প্রদান কদযন। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ১২টি কন্ত্রভউন্ত্রনটি 

থযন্ত্রডও’য রাইদন্প নফায়ন কযা য়। ফতথভান যকায দান্ত্রয়ত্ব গ্রদণয য যকাদযয ন্ত্রনফ থাচনী ইদতাদয থঘান্ত্রলত ‘ন্ত্রদন 
ফদদরয নদ: ন্ত্রবন ২০২১’ এফাং ‘ন্ত্রডন্ত্রজটার ফাাংরাদদ’ গিায প্রতযদয় ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভদয় যকাদযয  
ন্ত্রদক্ -ন্ত্রনদদ থনায আদরাদক ফাাংরাদদ থফতাদযয াাান্ত্র ফাাংরাদদ থটন্ত্ররন্ত্রবন থথদকও ন্ত্রফন্ত্রবন্ন আন্ত্রেদক অনুষ্ঠান প্রচায 

কযা য়। ৬০ থকাটি ৭৩ রে টাকা ব্যদয় ফাস্তফায়ানাধীন ‘তথ্য বফন’ প্রকদল্পয ন্ত্রনভ থাণকাজ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী উদবাধন কদযন। 

২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ১৩১টি ন্ত্রত্রকায নাদভয ছািত্র থদয়া য় এফাং ৫০টি ন্ত্রত্রকায প্রকানায প্রতযয়নত্র প্রদান কযা য়। 

চরন্ত্রচ্চদত্রয দৃে ধাযদণয জন্য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন নান্দন্ত্রনক কাঠাদভা ন্ত্রনভ থাণ অন্যান্য সুদমাগ-সুন্ত্রফধা সৃন্ত্রিয রদেয ঢাকায অদূদয অফন্ত্রস্থত 

কান্ত্ররয়ানকদয ‘ফেফন্ধু ন্ত্রপল্ম ন্ত্রটি’য (প্রথভ ম থায়) ন্ত্রনভ থাণকাজ শুরু য়।    

৩০। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয াযাদদদ ২০,২৩৭টি ভূন্ত্রভীন ন্ত্রযফাদযয ভদধ্য ১২,৮০৬ একয কৃন্ত্রল খা জন্ত্রভ ফদন্দাফস্ত প্রদান 

কযা য়। ন্ত্রফন্ত্রবন্ন যকান্ত্রয অন্ত্রপ, ন্ত্রোপ্রন্ত্রতষ্ঠান, ধভীয় প্রন্ত্রতষ্ঠান ও ব্যন্ত্রিম থাদয় থভাট ২,০১৩.০১২৮ একয অকৃন্ত্রল খাজন্ত্রভ 

ফদন্দাফস্ত প্রদান কযা য়। ন্ত্রফন্ত্রবন্ন উন্নয়নভরক কাদজয জন্য ৭,০০০ একয ভূন্ত্রভ অন্ত্রধগ্রণ কযা য়। াযাদদদ থভাট 

৯,৯৪৯.৩৪৬২ একয জন্ত্রভ অনফধ দখরদাযদদয ন্ত্রনকট থথদক উিায কযা য়। ন্ত্রডন্ত্রজটার িন্ত্রতদত ভূন্ত্রভ জন্ত্রয ও থযকড থ প্রণয়ন 

এফাং াংযেণ (প্রথভ ম থায়) ীল থক প্রকদল্পয আওতায় জুন ২০১৬ ম থন্ত ৫৫টি থজরায় থভাট  ৭০,১২,৯৯০টি খন্ত্রতয়াদনয ডাটা 

এন্ত্রি কযা য়। গুেগ্রাভ-ন্ত্রবতীয় ম থায় প্রকদল্পয আওতায় ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ২৩টি গুেগ্রাভ ন্ত্রনভ থাণ কদয ৮০০টি ভূন্ত্রভীন 

ন্ত্রযফাযদক পনফ থান কযা য়। চয থডদবরদভে ও থদটরদভে প্রকল্প (ন্ত্রন্ত্রডএন্ত্র)-৪ এয আওতায় ৪,৭১৭জন ভূন্ত্রভীন 

ন্ত্রযফাযদক ৬,১৩৩ একয কৃন্ত্রল খা জন্ত্রভ ফদন্দাফস্ত প্রদাদনয কাম থক্রভ গৃীত য়। আশ্রয়ণ (সপইজ-২)  প্রকরল্পয ভাধ্যরভ প্রায় ১ 

রক্ষ ৪০ াজায শযফায পুনফ থান কযা য়। ‘মায জশভ আরছ ঘয সনই তায শনজ জশভরত গৃশনভ থাণ’ কাম থক্রভ মথামথবারফ 

যীক্ষা-শনযীক্ষা করয ৩,৩৯৫টি শযফাযরক ঘয শনভ থাণ করয সদওয়া য়। 
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৩১। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয থমৌথ নদী কন্ত্রভদনয কান্ত্রযগন্ত্রয ম থাদয়য বা নয়া ন্ত্রদেীদত অনুন্ত্রষ্ঠত য়। ফাাংরাদদ ও চীদনয ভদধ্য 

ান্ত্রনম্পদ খাদত াযেন্ত্রযক দমান্ত্রগতা াংক্রান্ত বফঠক ঢাকায় অনুন্ত্রষ্ঠত য়। গো নদীয ান্ত্রন ফণ্টন চুন্ত্রিয আদরাদক ২০১৬ 

াদরয শুকদনা থভৌসুদভ (০১ জানুয়ান্ত্রয থথদক ৩১ থভ) বাযদতয পাযাক্কায় থমৌথ প্রফা ন্ত্রযভা ম থদফেণ ও ফণ্টন এফাং 

ফাাংরাদদদয ান্ত্রড থঞ্জ থতুয ন্ত্রনকট প্রফা ন্ত্রযভা ম থদফেণ কযা য়। ২০১৫-১৬ অথ থ ফছদযয নদীতীয াংযেণ: পূণ থ-৭১.১৪২ 

ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; আাংন্ত্রক-১০৯.০৩৬ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; নদী থড্র   : ২৩.২০৫ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; থভইনদটদনন্প থড্র   : ৪৯.৯১ 

ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; নদী পনঃখনন: পূণ থ-৪০.৪৫ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; আাংন্ত্রক-১৩৫.২৫ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; ফাঁধ ন্ত্রনভ থাণ: পূণ থ-৪৩.২৯৮ 

ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; আাংন্ত্রক-২১.৩৯ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; ফাঁধ পনন্ত্রন থভ থাণ: পূণ থ-১৭৩.৩০৫ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায, আাংন্ত্রক-৪৩৪.১৯২ 

ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; থচ খার খনন: আাংন্ত্রক-২৭.৮৭৫ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায, থচ খার পনঃখনন: পূণ থ-১৪৯.৭৮ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায, আাংন্ত্রক-

১০.০০ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায; ন্ত্রনষ্কান খার খনন: পূণ থ-৪০.২৪৯ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায, আাংন্ত্রক-৭৯.৪০ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায ম্পন্ন য়। এ ভদয় 

৩টি থড্রজায, ৩টি টাগদফাট এফাং ৩টি এ  ন্ত্রফয়ান এ       ক্রয় কযা য়।  

৩২। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয থজদরদদয ন্ত্রনফন্ধন ও ন্ত্রযচয়ত্র প্রদান প্রকদল্পয আওতায় ১৩ রে ৩০ াজায থজদরয ভদধ্য 

ন্ত্রযচয়ত্র ন্ত্রফতযণ কযা য়। উনু্ি জরাদয় ন্ত্রফর না থান্ত্রয স্থান এফাং থানা অফভৄিকযণ প্রকদল্পয আওতায় ১,০৭০টি 

ন্ত্রফর/জরাদয় ৯৭০.৬৫ থভন্ত্রিকটন থানা ভাছ অফভৄি কযা য়। প্রকদল্পয আওতায় থদীয় প্রজান্ত্রতয ভৎস্যভদয ফাংবৃন্ত্রি 

ত্বযান্ত্রিত কযা থানা ভাছদক কান্ত্রিত আকাদয ন্ত্রযণত কযা এফাং ভা ভাছদক যোয জন্য ১৭.৫০ রে টাকা ব্যদয় ন্ত্রফন্ত্রবন্ন 

উদজরায় ৪৬টি ভৎস্য অবয়াশ্রভ স্থান কযা য়। ৩৪টি থজরায ১৮৫টি উদজরায় ৩৫.২০ রে টাকা ব্যদয় ৮৮০জন থজদরয 

ভদধ্য ৮৮টি ভৎস্যফান্ধফ জার ন্ত্রফতযণ কযা য়। জাটকা াংযেণ, থজদরদদয ন্ত্রফকল্প কভ থাংস্থান ও গদফলণা প্রকদল্পয আওতায় 

ন্ত্রবন্ত্রজএপ কাম থক্রদভয ভাধ্যদভ ন্ত্রযফায-প্রন্ত্রত ৪০ থকন্ত্রজ কদয থভাট ২,২৪,১০২টি ন্ত্রযফাযদক ৩৫,৮৫৬.৩২ থভন্ত্রিকটন খাদ্যস্য 

থদওয়া য়। প্রান্ত্রণদযাগ প্রন্ত্রতদযাধ ও ন্ত্রনয়ন্ত্রণ প্রকদল্পয আওতায় ২৪টি থকায়াদযোইন থেদনয ভদধ্য চাযটি (থফনাদার-মদায, 

ন্ত্রন্ত্রর স্থরফন্দয-ন্ত্রদনাজপয, থবাভযা স্থরফন্দয-াতেীযা) থকায়াদযোইন থেন উদবাধন কযা য়। এ ছািা আযও আটটি 

থকায়াদযোইন স্থাদনয ন্ত্রনভ থাণকাজ ম্পন্ন দয়দছ, মা ীঘ্রই উদবাধন কযা দফ। অন্ত্রভত ম্ভাফনাভয় াভৄন্ত্রদ্রক ভৎস্যম্পদদয 

স্থান্ত্রয়ত্বীর ব্যফস্থানা ন্ত্রনন্ত্রিত কযায রদেয স্বল্প, ভধ্য ও দীঘ থ থভয়ান্ত্রদ ন্ত্রযকল্পনা গ্রণ কযা য়। ভৎস্য থক্টদয ভধ্য ম থাদয়য 

কান্ত্রযগন্ত্রয জ্ঞানম্পন্ন জনফর বতন্ত্রযয রদেয থগাারগঞ্জ, ন্ত্রকদাযগঞ্জ ও ন্ত্রযাজগদঞ্জ ন্ত্রতনটি ভৎস্য ন্ত্রডদপ্লাভা ইন্পটিটিউট স্থাদনয 

কাম থক্রভ চরভান যদয়দছ। 

৩৩। ফন অন্ত্রধদপ্তয কর্তথক ফ থদভাট ১,৭৫,৮৬১.২৩ একয ভূন্ত্রভদক াংযন্ত্রেত ফন ন্ত্রাদফ থঘালণায কাম থক্রভ ম্পন্ন কযা  

য়। ১৯০টি ন্ত্রল্পপ্রন্ত্রতষ্ঠাদন ইটিন্ত্র স্থান্ত্রত য়। ন্ত্রযদফদয েন্ত্রতাধদনয জন্য ৪৯০টি এনদপা থদভে অন্ত্রবমান ন্ত্রযচারনা  

কদয ২৮.৫২ থকাটি টাকা েন্ত্রতপূযণ ধাম থপূফ থক ১১.৩৬ থকাটি টাকা আদায় কযা য়। ৬৮৭টি ইটবাটা আদৄন্ত্রনক প্রভেন্ত্রিদত 

রূান্তন্ত্রযত কযা য়। ন্ত্রনন্ত্রলি থঘান্ত্রলত ন্ত্ররন্ত্রথদনয ন্ত্রফরুদি ৬৫৮টি অন্ত্রবমান ন্ত্রযচারনা কদয ২.৬২ থকাটি টাকা জন্ত্রযভানা এফাং 

২৩৮.৩০ টন ন্ত্ররন্ত্রথন জব্দ কযা য়। মানফাদনয কাদরা থধাঁয়ায ন্ত্রফরুদি ২৫টি অন্ত্রবমান ন্ত্রযচারনা কদয ১.৭৭ রে টাকা 

জন্ত্রযভানা আদায় কযা য়। অনফধ ইটবাটায ন্ত্রফরুদি ১৪৭টি অন্ত্রবমান ন্ত্রযচারনা কদয ২.৪৬ থকাটি টাকা জন্ত্রযভানা আদায়  

কযা য়।  

৩৪। গ্রাভীণ এরাকায় কভ থাংস্থান সৃন্ত্রি, গ্রাভীণ জনগদণয আয় বৃন্ত্রি, খাদ্য যফযাদয থেদত্র থদদয ফ থত্র বাযাম্য আনয়ন 

এফাং দান্ত্রযদ্রযন্ত্রফদভাচদন ইন্ত্রতফাচক প্রবাফ সৃন্ত্রি কযায রদেয ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয গ্রাভীণ অফকাঠাদভা াংস্কায  

(কান্ত্রফখা) কভ থসূন্ত্রচয আওতায় ২,০০,৫৭০.০০০ থভন্ত্রিকটন খাদ্যস্য ও ২৯৩,৭৬,৪১,১১০ টাকা এফাং গ্রাভীণ অফকাঠাদভা 

যেণাদফেণ (টিআয) কভ থসূন্ত্রচয আওতায় ১,৯৫,৮৬৬.০০০ থভন্ত্রিকটন খাদ্যস্য ও ৫৭৩,৪৯,২৮,৪০৬ টাকা ব্যদয় ন্ত্রফন্ত্রবন্ন প্রকল্প 

ফাস্তফান্ত্রয়ত য়।  

৩৫। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ভন্ত্ররা ও ন্ত্রশু ন্ত্রফলয়ক ভন্ত্রণারয় থথদক ২.৬৪ রে নাযীদক ভার্তত্বকার-বাতা, কভ থজীফী ১.২০ রে 

নাযীদক ল্যাকদটটিাং বাতা এফাং ৭.৫০ রে দন্ত্রযদ্র নাযীদক ন্ত্রবন্ত্রজন্ত্রড ায়তা প্রদান কযা য়। দেতা উন্নয়ন ও েভতায়দনয 

জন্য ১১.৫০ রে নাযীদক প্রন্ত্রেণ প্রদান, জন্ত্রয়তা পাউদন্ডদনয ভাধ্যদভ নাযী উদদ্যািা সৃন্ত্রি এফাং তাদদয উৎান্ত্রদত ণ্য 

ফাজাযজাতকযণ, ৩,৩২৮জন ন্ত্রনম থান্ত্রতত নাযী ও ন্ত্রশুদক ওয়ান-ে ক্রাইন্ত্র থোয থথদক ায়তা প্রদান কযা য় এফাং 

গাদভ থেদ কভ থযত ভন্ত্ররা শ্রন্ত্রভকদদয আফাদনয জন্য ১৪ তরান্ত্রফন্ত্রি থাদের ন্ত্রনভ থাণ কযা দে। ৬.৩০ থকাটি টাকা ব্যদয় 



ix 
 

অায় ন্ত্রশুদদয ায়তায জন্য ন্ত্রশু ন্ত্রফকা থকন্দ্র ও থন্ত্রশু পনফ থান কাম থক্রভ ফাস্তফান্ত্রয়ত দে। ইইন্ত্রআয ও ইএরন্ত্রন্ত্রড 

প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ৪০,০০০ জন সুন্ত্রফধাফন্ত্র ত ন্ত্রশুদক আন্ত্রথ থক ায়তা এফাং ৫৮ াজায ন্ত্রশুদক ন্ত্রশু প্রাযন্ত্রম্ভক মত্ন ও ন্ত্রফকাদয 

সুন্ত্রফধা প্রদান কযা য়। কভ থজীফী ভন্ত্ররাদদয জন্য ৮টি থাদের এফাং ন্ত্রশুদদয জন্য ৭৪টি থড-থকয়ায থোয ন্ত্রযচান্ত্ররত দে। 

ফাাংরাদদ ন্ত্রশু একাদডভী থথদক ৩৫ াজায ন্ত্রশুদক াংগীত, নৃতয, আবৃন্ত্রত্ত ১১টি ন্ত্রফলদয় প্রন্ত্রেণ প্রদান কযা য়। উি 

প্রন্ত্রেদণ অটিজভ ও প্রন্ত্রতফন্ধী ন্ত্রশুদদয অগ্রান্ত্রধকায থদওয়া য়। ন্ত্রশু ও নাযীয ান্ত্রফ থক উন্নয়দনয রদেয ২১টি কভ থসূন্ত্রচয জন্য 

৩৫.৩৯ থকাটি এফাং ১৯টি প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ১২৮.৮৪ থকাটি টাকা ব্যয় কযা য়।  

৩৬। প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয়য এট্যআই থপ্রাগ্রাদভয ভাধ্যদভ ই-পাইর ন্ত্রদেভ বতন্ত্রয ও ফাস্তফায়ন,  ৪১টি  ভন্ত্রণারয় ও অন্ত্রধদপ্তদযয 

জন্য থাট থার বতন্ত্রয, ই-ন্ত্রভউদটন ম্যাদনজদভে ন্ত্রদেভ বতন্ত্রয, অনরাইন আযএ খন্ত্রতয়ান ন্ত্রদেভ বতন্ত্রয, ভূন্ত্রভ-তথ্যদফা 

কাঠাদভা বতন্ত্রয, প্রাইভান্ত্রয ন্ত্রেকগদণয থনন ন্ত্রদেভ ও ভেফ উন্নয়ন অন্ত্রধদপ্তদযয থফকায ভেফকদদয দেতা উন্নয়ন াংক্রান্ত 

প্রন্ত্রেণ কাম থক্রভ জীকযণ, ২০টি থজরায় ই-থভাফাইর থকাট থ ফাস্তফায়ন, কর থজরায ন্ত্রনফ থাী আদারদতয জন্য এভআইএ 

ফাস্তফায়ন, অনরাইন পযভ দান্ত্রখর িন্ত্রত বতন্ত্রয এফাং উন্নয়ন ন্ত্রযফীেণ ন্ত্রদেভ বতন্ত্রয কযা য়। যকায ম্প্রন্ত্রত তাঁয 

‘রূকল্প ২০২১’ ফাস্তফায়দনয জন্য াযপযম্যান্পন্ত্রবন্ত্রত্তক ভল্যায়ন িন্ত্রতয আওতায় ফান্ত্রল থক কভ থম্পাদন চুন্ত্রিয ভাধ্যদভ 

যকান্ত্রয অন্ত্রপভদয কাম থক্রভ ন্ত্রযচারনা কযদছ। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ন্ত্রজআইইউ ১০০টি দপ্তদযয চায তান্ত্রধক 

কভ থকতথাদক ফান্ত্রল থক কভ থম্পাদন চুন্ত্রিয ন্ত্রফলদয় প্রন্ত্রেণ প্রদান কদয। ‘থখ ান্ত্রনা ন্ত্রফদল উদদ্যাগ’ িান্ত্রন্ডাং মথা-ন্ত্রডন্ত্রজটার 

ফাাংরাদদ, নাযীয েভতায়ন, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ন্ত্রো ায়তা, একটি ফান্ত্রি একটি খাভায, কন্ত্রভউন্ত্রনটি ন্ত্রিন্ত্রনক ও ন্ত্রশু  

ন্ত্রফকা, াভান্ত্রজক ন্ত্রনযাত্তা কভ থসূন্ত্রচ, ঘদয ঘদয ন্ত্রফদুযৎ, ন্ত্রযদফ সুযো ও ন্ত্রফন্ত্রনদয়াগ ন্ত্রফকা-এয ভাধ্যদভ সুলভ উন্নয়ন  

ান্ত্রধত দে।  

৩৭। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ধভ থ ন্ত্রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ভাধ্যদভ ১,০৬,০০০জন ফাাংরাদদন্ত্র ন্ত্রফত্র জ ারন কদযন। জাতীয় জ 

ও ওভযা নীন্ত্রত ১৪৩৭ ন্ত্রজন্ত্রয/২০১৬ প্রণয়ন যাজকীয় থৌন্ত্রদ যকাদযয দে জ চুন্ত্রি ২০১৬ ম্পান্ত্রদত য় এফাং 

১,৪৩,৪৯০জন জমাত্রীয অনরাইন প্রাকন্ত্রনফন্ধন, ন্ত্রনফন্ধন ও ডাটাদফইজ কাজ ম্পন্ন কযা য়। এ ছািা ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয 

ধভ থ ন্ত্রফলয়ক ভন্ত্রণারয় থথদক ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ধভীয় প্রন্ত্রতষ্ঠান াংস্কায/দভযাভত ফাফদ এফাং দুস্থ ব্যন্ত্রিদদয পনফ থাদনয জন্য ন্ত্রফদল 

অনুদান প্রদান কযা য়। উদেখদমাগ্য কাম থক্রদভয ভদধ্য ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভন্ত্রজদদ ১১,২১,৬০,০০০ টাকা, ইরাভ ধভীয় াংগঠদন 

১,৮৪,৭৫,০০০ টাকা, ঈদগা/কফযস্থাদন ১,৪৯,৫৫,০০০ টাকা, ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভন্ত্রন্দদয ১,৫৯,৭৫,০০০ টাকা, ন্ত্রন্দু শ্মাদন ১৯,৬৫,০০০ 

টাকা, থফৌি ধভীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদন ৩৬,০০,০০০ টাকা, থফৌি-শ্মাদন ৫,৩০,০০০ টাকা, ন্ত্রিিান ধভীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদন ৩,০০,০০০ টাকা, 

ন্ত্রিিান ন্ত্রদভন্ত্রিদত ১,৫০,০০০ টাকা, দুস্থ ভৄন্ত্ররভদদয ৩,৯৯,১০,০০০ টাকা এফাং দুস্থ ন্ত্রন্দুদদয ৫০,০০,০০০ টাকা অনুদান 

প্রদান কযা য়। 

৩৮। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয জুরাই ২০১৫ থথদক ভান্ত্রক ৮,০০০ টাকা এফাং জানুয়ান্ত্রয ২০১৬ থথদক ভান্ত্রক ১০,০০০ টাকা াদয 

১,৭৬,৭৬২জন ভৄন্ত্রিদমািাদক থভাট ১,৯০৮.৫১৩১ থকাটি টাকা ম্মানীবাতা প্রদান কযা য়। ীদ ন্ত্রযফায এফাং াত ফীযদশ্রষ্ঠ 

ন্ত্রযফায ৫,৫৩১জন ভেিাত ভৄন্ত্রিদমািাদক ফ থন্ত্রনম্ন ৯,৭০০ টাকা এফাং দফ থাচ্চ ৩০,০০০ টাকা াদয ভান্ত্রক ম্মানী বাতা 

থভাট ১২৪.৪৭ থকাটি টাকা আন্ত্রথ থক সুন্ত্রফধান্ত্রদ প্রদান কযা য়। ৬৭৬জন থখতাফপ্রাপ্ত ভৄন্ত্রিদমািাদক (ফীযদশ্রষ্ঠ-১২,০০০, ফীয 

উত্তভ-১০,০০০, ফীয ন্ত্রফক্রভ-৮,০০০ এফাং ফীয প্রতীক-৬,০০০ টাকা) ভান্ত্রক বাতা ফাফদ থভাট ৫.৮৩ থকাটি টাকা প্রদান কযা 

য়। ভূন্ত্রভীন, অের ভৄন্ত্রিদমািাদদয ২,৯৭১টি ইউন্ত্রনদটয জন্য ২২৭.৯৭ থকাটি টাকা ব্যদয় ফাস্তফায়নাধীন ফাস্থান ন্ত্রনভ থাণ 

প্রকদল্পয আওতায় ৯০০টি ফাস্থান ন্ত্রনভ থাদণয কাজ ম্পন্ন য়। কর থজরায় ভৄন্ত্রিদমািা কভদপ্লক্স বফন ন্ত্রনভ থাণ প্রকদল্পয 

আওতায় ৩২টি থজরায় বফন ন্ত্রনভ থাণকাজ ম্পন্ন কদয স্তান্তয কযা য়।  

৩৯। ‘জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফেফন্ধু থখ ভৄন্ত্রজবুয যভাদনয ৯৬তভ জন্ন্ত্রদফ ও জাতীয় ন্ত্রশু ন্ত্রদফ, ২০১৬’ মথাদমাগ্য ভম থাদায় 

ারন কযা য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক ওভানী স্মৃন্ত্রত ন্ত্রভরনায়তদন অনুন্ত্রষ্ঠত এক যাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠাদন থভাট ১৫জন ন্ত্রফন্ত্রি 

ব্যন্ত্রি ও একটি কৃতী প্রন্ত্রতষ্ঠানদক ‘স্বাধীনতা পযস্কায, ২০১৬’-থত ভূন্ত্রলত কযা য়। জাতীয় জীফদনয ন্ত্রফন্ত্রবন্ন থেদত্র গুরুত্বপূণ থ 

অফদাদনয স্বীকৃন্ত্রতস্বরূ ১৬জন সুধীদক ‘একুদ দক, ২০১৬’ এফাং ন্ত্রফন্ত্রি নাযী-ব্যন্ত্রিত্বদক ‘থফগভ থযাদকয়া দক, ২০১৫’ 

প্রদান কযা য়। ১১ থভ ২০১৬ তান্ত্রযদখ চরন্ত্রচ্চদত্রয ২৬টি থেদত্র থগৌযদফাজ্জ্বর ও অাধাযণ অফদাদনয স্বীকৃন্ত্রতস্বরূ ভদনানীত 

২৯জন ন্ত্রফন্ত্রি ন্ত্রল্পী ও করাকুরী এফাং চরন্ত্রচ্চত্রদক ‘জাতীয় চরন্ত্রচ্চত্র পযস্কায, ২০১৪’ প্রদান কযা য়। 
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৪০। মথাদমাগ্য ভম থাদায় ীদ ন্ত্রদফ ও আন্তজথান্ত্রতক ভার্তবালা ন্ত্রদফ-২০১৬ উদ মান কযা য়। ঢাকা াযাদদদ ন্ত্রফশ্বকন্ত্রফ 

যফীন্দ্রনাথ ঠাকুদযয ১৫৫তভ জন্ফান্ত্রল থকী ও জাতীয় কন্ত্রফ কাজী নজরুর ইরাদভয ১১৭তভ জন্ফান্ত্রল থকী উদ মান কযা য়। 

ঢাকা াযাদদদ যকান্ত্রযবাদফ দরা বফাখ ১৪২৩ উদ মান কযা য়। ফাাংরাদদ থরাক ও কারুন্ত্রল্প পাউদন্ডন কর্তথক 

ভাব্যাী থরাক কারুন্ত্রল্প থভরা ও থরাকজ উৎফ ২০১৬-এয আদয়াজন বফাখী থভরায আদয়াজন, ন্ত্রল্পাচাম থ জয়নুর 

আদফদীদনয জন্ ও ভতুযফান্ত্রল থকী ারন উরদেয জয়নুর থভরা, ১রা অগ্রায়ণ নফান্ন উৎফ এফাং থৌলাফ থণ উরদেয 

থৌলদভরা আদয়াজন কযা য়। সুন্ত্রচত্রা থদনয জন্ত ফান্ত্রল থকী উরদেয াফনা থজরায় অফন্ত্রস্থত সুন্ত্রচত্রা থদনয বন্ত্রত্রক 

ফান্ত্রিদক থকন্দ্র কদয তাঁয অন্ত্রবনীত চরন্ত্রচ্চত্র ন্ত্রনদয় ‘সুন্ত্রচত্রা থন চরন্ত্রচ্চত্র উৎফ ২০১৬’ আদয়াজন কযা য়। ২০১৫-১৬  

অথ থ-ফছদয চারুন্ত্রল্প, ন্ত্রথদয়টায ইতযান্ত্রদ খাত থথদক ৫,০১,৭০,০০০ টাকা থদদয ৯৩৯টি াাংস্কৃন্ত্রতক প্রন্ত্রতষ্ঠাদনয  

অনুকূদর অনুদান ন্ত্রাদফ ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। প্রাংাদমাগ্য ও কৃন্ত্রতত্বপূণ থ কাদজয জন্য আন্ত্রথ থকবাদফ অের 

াংস্কৃন্ত্রতদফীদদয বাতা খাত থথদক ৪,৭৫,৬১,০০০ টাকা ন্ত্রফন্ত্রবন্ন থজরায থভাট ২,৫৩৭জন াংস্কৃন্ত্রতদফীদক ন্ত্রফন্ত্রবন্ন াদয বাতা 

প্রদান কযা য়।   

৪১। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ভয়ভনন্ত্রাং ন্ত্রফবাগ এফাং ‘কণ থপৄন্ত্রর’ নাদভ নতুন উদজরা গঠন কযা য়। ঢাকা উত্তয ন্ত্রটি 

কদ থাদযদনয াশ্বফতী আটটি ইউন্ত্রনয়দন এফাং ঢাকা দন্ত্রেণ ন্ত্রটি কদ থাদযদনয াশ্বফতী আটটি ইউন্ত্রনয়দন ন্ত্রযকন্ত্রল্পত 

নগযায়ন এফাং অন্ত্রধকতয নাগন্ত্রযক সুন্ত্রফধা ন্ত্রনন্ত্রিতকযদণয রদেয ীভানা ম্প্রাযণ কযা য়। ২৬টি থৌযবায থশ্রন্ত্রণ উন্নীত 

কযা য়। এয ভদধ্য ১৭টি ‘খ’ থশ্রন্ত্রণয থৌযবাদক ‘ক’ থশ্রন্ত্রণদত উন্নীত কযা য় এফাং নয়টি ‘গ’ থশ্রন্ত্রণয থৌযবাদক ‘খ’ 

থশ্রন্ত্রণদত উন্নীত কযা য়। গ্রাভ পন্ত্রর ফান্ত্রনীয (দপাদায ও ভাোদায) থফতন বৃন্ত্রি কযা য়। দপাদাযদদয থফতন ২,১০০ টাকা 

থথদক বৃন্ত্রি কদয ৩,৪০০ টাকায় এফাং ভোদাযদদয থফতন ১,৯০০ টাকা থথদক বৃন্ত্রি কদয ৩,০০০ টাকায় উন্নীত কযা য়। 

২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ন্ত্রফলুপ্ত ন্ত্রছটভরফাীয উন্নয়দনয রদেয ২ থকাটি টাকা অথ থ ফযাদ্দ প্রদান কযা য়। ফতথভাদন েী 

এরাকায় প্রন্ত্রত ৮৯জদনয জন্য একটি যকান্ত্রয ন্ত্রনযাদ খাফায ান্ত্রনয উৎ যদয়দছ এফাং থদদয প্রায় প্রন্ত্রতটি ভানুল ন্ত্রনযাদ 

ান্ত্রন ান কদয। ফতথভাদন ান্ত্রন যফযা কবাদযজ ৮৭ তাাং। স্থানীয় যকায প্রদকৌর অন্ত্রধদপ্তদযয এরন্ত্রজইন্ত্রড’য ভাধ্যদভ ১ 

াজায ২ ত ১৮ থকাটি ৮৯ রে টাকা ব্যদয় ভগফাজায-থভৌচাক োইওবায ন্ত্রনভ থাণ প্রকল্পটি ফাস্তফান্ত্রয়ত দে। চায থরনন্ত্রফন্ত্রি 

োইওবাযটিয থভাট বদঘ থয ৮.৭ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয এরন্ত্রজইন্ত্রড কর্তথক ৩৮টি উদজরা কভদপ্লক্স বফন 

ন্ত্রনভ থাণ/ম্প্রাযণ; ১৮০টি ইউন্ত্রনয়ন ন্ত্রযলদ কভদপ্লক্স বফন ন্ত্রনভ থাণ; ৪,৮১৩ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায উদজরা, ইউন্ত্রনয়ন ও গ্রাভ িক 

ন্ত্রনভ থাণ/পনন্ত্রন থভ থাণ ও পনফ থান, ২৭,০৫০ ন্ত্রভটায উদজরা, ইউন্ত্রনয়ন ও গ্রাভ িদক ন্ত্রিজ/কারবাট থ ন্ত্রনভ থাণ, পনন্ত্রন থভ থাণ ও 

যেণাদফেণ; ৩৩৯ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায িদক ফনায়ন, ১৬৮টি থগ্রাথ-থোয/গ্রাভীণ াট-ফাজায, ৬৯টি ঘূন্ত্রণ থঝি/ফন্যা আশ্রয়দকন্দ্র 

ন্ত্রনভ থাণ এফাং ১০,০০০ ন্ত্রকদরান্ত্রভটায উদজরা, ইউন্ত্রনয়ন ও গ্রাভ িক থভযাভত কযা য়। 

৪২। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয েী উন্নয়ন ও ভফায় ন্ত্রফবাদগয দান্ত্রযদ্রযন্ত্রফদভাচন ও েী উন্নয়দনয অাং ন্ত্রাদফ একটি ফান্ত্রি একটি 

খাভায প্রকল্প; চযজীফীকায়ন কভ থসূন্ত্রচ-২; ান্ত্রফ থক গ্রাভ উন্নয়ন কভ থসূন্ত্রচ ফাস্তফান্ত্রয়ত য়। াংদান্ত্রধত ভফায় আইন, ২০১৩-এয 

দে াংগন্ত্রত থযদখ ন্ত্রফদ্যভান ভফায় ন্ত্রভন্ত্রত ন্ত্রফন্ত্রধভারা, ২০০৪-এয াংদাধন প্রন্ত্রক্রয়া শুরু কযা য়। েী উন্নয়ন একাদডভী 

এফাং ফাাংরাদদ েী উন্নয়ন একাদডভীদত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ধযদনয কভ থারা/দন্ত্রভনায/অফন্ত্রতকযণ ও প্রন্ত্রেণ থকাদ থয আদয়াজন কযা 

য় এফাং েী উন্নয়ন ন্ত্রফলয়ক গদফলণা ম্পন্ন য়। 

৪৩। ঢাকা দযয প্রাণদকন্দ্র থফইন্ত্রর থযাদড ১ থকাটি টাকা ব্যদয় ১২০ একয জন্ত্রভয ওয প্রধানভন্ত্রী কর্তথক ন্ত্রনন্ত্রভ থতব্য 

াফ থতযফাীয দীঘ থন্ত্রদদনয আকান্ত্রিত ‘াফ থতয চট্টগ্রাভ কভদপ্লদক্স’-এয ন্ত্রবন্ত্রত্তপরদকয শুব-উদন্াচন কযা য়। ন্ত্রতন াফ থতয 

থজরায় ন্ত্রো, থবৌত অফকাঠাদভা, কৃন্ত্রল, থমাগাদমাগ ব্যফস্থা, আয়ফধ থনভরক প্রকল্প, আথ থ-াভান্ত্রজক, ক্রীিা ও াংস্কৃন্ত্রতক 

কভ থকাণ্ড, কৃন্ত্রল, ফাঁধ, থচনারা, চা-কন্ত্রপ চাল প্রকল্প ফাস্তফায়ন, ন্ত্রভশ্র পরজ ফাগান সৃজন এফাং ম থটন ন্ত্রল্প উন্নয়দন ন্ত্রফন্ত্রবন্ন 

উন্নয়নভরক প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা য়। দুগ থভ াািী এরাকায় ফফাযত ক্ষুদ্র-নৃ-থগান্ত্রষ্ঠয সুষ্ঠু ন্ত্রযদফদ ন্ত্রো রাদবয জন্য 

১৭টি ছাত্রাফা ও ন্ত্রতনটি কদরজ প্রন্ত্রতষ্ঠা এফাং ন্ত্রতনটি কদরদজয াখা ম্প্রাযণ কযা য়। ভৎস্য চাদলয জন্য ফাঁধ ন্ত্রনভ থাণ, থচ 

থড্রন, পকুয খনন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরজ ফাগান সৃজন, ন্ত্রোব্যফস্থায উন্নয়দন রাইদিন্ত্রয, ছাত্রাফা, স্কুর/কদরজ/ভাদ্রাা 

ম্প্রাযণ/াংস্কায/দভযাভত কযা য় এফাং ছাত্র-ছাত্রীদক ন্ত্রোবৃন্ত্রত্ত প্রদান কযা য়। যাস্তা, থড্রন, ফক্সকারবাট থ, ইউ থড্রন, ন্ত্রিজ 

এফাং ধাযক ওয়ার ন্ত্রনভ থাণ কযা য়। ন্ত্রশু দদনয অনাথারয় বফন ন্ত্রনভ থাণ, ভন্ত্ররা ন্ত্রভন্ত্রত উন্নয়ন, িাফ/াংঘ, সুায ভাদকথট, ভা 

ও ন্ত্রশু কল্যাণ ন্ত্রভন্ত্রত প্রভৃন্ত্রত কাম থক্রভ ফাস্তফান্ত্রয়ত য়। ভন্ত্রজদ, ভন্ত্রন্দয, থফৌি ভন্ত্রন্দয/ন্ত্রফায উন্নয়ন কযা য়।  
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৪৪। াযা থদব্যাী ন্ত্রশুদদয ন্ত্রফদ্যারদয় বন্ত্রতথ, উন্ত্রস্থন্ত্রত বৃন্ত্রি, ঝদয িা থযাধ ও ন্ত্রোয গুণগত ভান উন্নয়দন প্রাথন্ত্রভক ন্ত্রোয 

জন্য উবৃন্ত্রত্ত, স্কুর ন্ত্রপন্ত্রডাং, ন্ত্রযন্ত্রচাং আউট অফ স্কুর ন্ত্রচরদড্রন প্রকল্প গ্রণ কযা য়। ২০১৬ ন্ত্রোফদল থ ২,২৩,২৪,৩৩৮জন  

ছাত্র-ছাত্রীদক ন্ত্রফনাভদল্য াঠ্যপস্তক থদওয়া য়। প্রাক্ -প্রাথন্ত্রভক থশ্রন্ত্রণয জন্য ১৩,৯৭৪জন ন্ত্রেক ন্ত্রনদয়াগ ও তাদদয প্রন্ত্রেণ 

প্রদান কযা য়। প্রাথন্ত্রভক ন্ত্রো ভানী যীোয় াদয ায ৯৮.৫২ তাাং এফাং ইফদতদায়ী ভাদ্রাা ন্ত্রো ভানী 

যীোয় ৯৫.১৩ তাাং। ‘ফেফন্ধু থগাডকা প্রাথন্ত্রভক ন্ত্রফদ্যারয় পৄটফর ট্যন থাদভে-২০১৫’ ও ‘ফেভাতা থফগভ  

পন্ত্রজরাতুদন্না ভৄন্ত্রজফ থগাডকা প্রাথন্ত্রভক ন্ত্রফদ্যারয় পৄটফর ট্যন থাদভে-২০১৫’ ইউন্ত্রনয়নম থায় থথদক জাতীয় ম থাদয় পরবাদফ 

অনুন্ত্রষ্ঠত য়। 

৪৫। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয নতুন ১০টি থফযকান্ত্রয ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারয় স্থান ও ন্ত্রযচারনায অনুভন্ত্রত প্রদান কযা য়। উচ্চতয 

গদফলণা ায়তা কাম থক্রদভয আওতায় ২১৩টি গদফলণা প্রকদল্প ৩৩.২০ থকাটি টাকা অথ থায়ন কযা য়। ঢাকা ভানগযীরত ১১টি 

শফদ্যারয় ও ০৬টি কররজ (যকাশয) স্থ্ান ীল থক প্রকরল্পয আওতায় নতুন দু’টি যকাশয ভাধ্যশভক শফদ্যারয় শনভ থাণকাজ 

ম্পন্ন করয শক্ষা কাম থক্রভ শুরু কযা য়। ন্ত্রো ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন ১৯টি থফযকান্ত্রয কদরজ এফাং ১১টি ভাধ্যন্ত্রভক ন্ত্রো 

প্রন্ত্রতষ্ঠানদক জাতীয়কযণ কযা য়। ভাধ্যন্ত্রভক, এএন্ত্র, এফদতদায়ী, দান্ত্রখর, এএন্ত্র (বদকনার) ম থারয়য 

3,91,94,903জন শক্ষাথীয ভরধ্য ০১ জানুয়াশয ২০১৬ তাশযরখ 33 সকাটি 37 রক্ষ 62 াজায 760টি াঠ্যপুস্তক 

শফনামূরল্য শফতযণ কযা য়। ভাধ্যশভক ও উচ্চ শক্ষা অশধদপ্তরযয আওতায় শযচাশরত শফশবন্ন উবৃশত্ত প্রকরল্পয ভাধ্যরভ 

২০১৫-১৬ অথ থ-ফছরয প্রায় ৪১ রক্ষ ছাত্র-ছাত্রীয ভরধ্য ৮২৫ সকাটি ৯০ াজায টাকা উবৃশত্ত শারফ শফতযণ কযা য়। যাজস্ব 

খাত সথরক াফশরক যীক্ষায পরাপররয শবশত্তরত ২.২৪ রক্ষ শক্ষাথীয ভরধ্য ২২১.৫৯ সকাটি টাকা সভধা-বৃশত্ত শফতযণ কযা 

য়। সৃজনীর থভধা অদিলণ ২০১৬-এয জাতীয় ম থাদয়য প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতায় ন্ত্রনফ থান্ত্রচত থযা ১২জন থভধাফীদক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

কর্তথক নগদ এক রে টাকা পযস্কায এফাং নদ প্রদান কযা য়। 

৪৬। ফেফন্ধু থপদরান্ত্র কভ থসূন্ত্রচয আওতায় ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয থদদ-ন্ত্রফদদদ থভাট ২৬ জন ন্ত্রএইচন্ত্রড-উত্তয গদফলণা, 

ন্ত্রএইচন্ত্রড এফাং এভএ ম্পন্ন কযদছন। প্রকদল্পয আওতায় ২২৫জন থপদরায থদদ-ন্ত্রফদদদ ন্ত্রএইচন্ত্রড, ন্ত্রএইচন্ত্রড-উত্তয 

গদফলণা ও এভএ কযায ব্যফস্থা যদয়দছ এফাং এ ম থন্ত ২২১ জনদক থপদরান্ত্র প্রদান কযা য়। এভন্ত্রপর ও ন্ত্রএইচন্ত্রড  

থকাদ থ থপদরান্ত্রপ্রাপ্ত থপদরাদদয নফায়ন ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ১,৪৩৮জন ছাত্র-ছাত্রী/গদফলকদক ৮ থকাটি ৩৩ রে  

৬৩ াজায টাকা থপদরান্ত্র প্রদান কযা য়। ন্ত্রফজ্ঞান ও প্রভেন্ত্রি উদ্ভাফন এফাং গদফলণায ভান বৃন্ত্রিয রদেয ৮০টি প্রকদল্পয 

অনুকূদর ৪৪ রে ৫০ াজায টাকা অনুদান প্রদান কযা য়। ৭০টি ন্ত্রফজ্ঞানদফী াংস্থা ও ন্ত্রফজ্ঞানন্ত্রবন্ত্রত্তক  

থাজীফী াংগঠন/প্রন্ত্রতষ্ঠানভদক ৪০ রে টাকা আন্ত্রথ থক অনুদান এফাং ৩৫টি ভাধ্যন্ত্রভক ও উচ্চভাধ্যন্ত্রভক 

ন্ত্রোপ্রন্ত্রতষ্ঠান/ন্ত্রফজ্ঞান িাফদক ২৫ রে টাকা আন্ত্রথ থক অনুদান প্রদান কযা য়। রূপয াযভাণন্ত্রফক ন্ত্রফদুযৎদকন্দ্র স্থাদনয  

রদেয preparatory construction ম থাদয়য মাফতীয় কাজ ম্পাদদনয রদেয ফাাংরাদদ যভাণু ন্ত্রি কন্ত্রভন এফাং 

যান্ত্রয়ান থপডাদযদনয JSC Atomstroyexport ০৭ জানুয়ান্ত্রয ২০১৬-এয ভদধ্য ‘For Completion of the Works for 

the Preparatory Stage of Rooppur NPP Construction’ ীল থক চতুথ থ চুন্ত্রি স্বােন্ত্রযত য়। ২১ জুন ২০১৬ তান্ত্রযদখ 

ফাাংরাদদ যভাণু ন্ত্রি কন্ত্রভন )ফাক(-থক রূপয াযভাণন্ত্রফক ন্ত্রফদুযৎদকদন্দ্রয siting licence প্রদান  

কযা য়।  

৪৭। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয নীরপাভাযী ও থনত্রদকাণা থজরা থেন্ত্রডয়াভ, ন্ত্রকদাযগঞ্জ থজরায ীদ বয়দ নজরুর  

ইরাভ থেন্ত্রডয়াভ উন্নয়ন, কুন্ত্রভো ীদ ধীদযন্দ্রনাথ দত্ত থেন্ত্রডয়াভ (কুন্ত্রভো থেন্ত্রডয়াভ) উন্নয়ন, ববযফ উদজরায়  

ীদ আইবী যভান থেন্ত্রডয়াভ ন্ত্রনভ থাণ, যাংপয ভন্ত্ররা ক্রীিা কভদপ্লক্স ন্ত্রনভ থাণ, নাদটায ও গাইফান্ধা থজরা দদয  

ইনদডায থেন্ত্রডয়াভ ন্ত্রনভ থাণ কযা য়। আন্তজথান্ত্রতক ম থাদয় অনুন্ত্রষ্ঠত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতায় ফাাংরাদদ জাতীয় দর উদেখদমাগ্য 

াপল্য অজথন কদয। জাতীয় ম থাদয় ন্ত্রক্রদকট, পৄটফর, ন্ত্রজভন্যান্ত্রেক, তায়দকায়ানদডা, বাদযাদত্তারন, আচ থযান্ত্রয, ফাদস্কট  

ফর, কাযাদত, জুদডা, থযারায থস্কটিাং ইতযান্ত্রদ প্রন্ত্রতদমান্ত্রগতা অনুন্ত্রষ্ঠত য়। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয দান্ত্রযদ্রয ন্ত্রফদভাচদনয  

রদেয দুইটি াভান্ত্রজক ন্ত্রনযাত্তা কভ থসূন্ত্রচ ফাস্তফান্ত্রয়ত য়। কভ থসূন্ত্রচয আওতায় ২৪,৬১৯.০০ রে টাকা ব্যদয়  

৭০,৭৫৯ জন উকৃত য়। ২০১৪-১৫ অথ থ-ফছদয উি কভ থসূন্ত্রচয আওতায় ২১,০৬৯.০০ রে টাকা ব্যদয় ৩২,৭১২ জন  

উকৃত য়। 
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৪৮। ‘যাজাী থভন্ত্রডদকর ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারয় আইন, ২০১৬’, ‘চট্টগ্রাভ থভন্ত্রডদকর ন্ত্রফশ্বন্ত্রফদ্যারয় আইন, ২০১৬’, ‘ফাাংরাদদ জাতীয় 

পন্ত্রি নীন্ত্রত, ২০১৫’, ‘যকান্ত্রয থান্ত্রভওপ্যান্ত্রথ ন্ত্রডগ্রী কদরজ ও াাতার (কভ থকতথা ও কভ থচাযী) ন্ত্রনদয়াগ ন্ত্রফন্ত্রধভারা, ২০১৬’ 

প্রণয়ন কদয থগদজট জান্ত্রয কযা য়। ‘ফাাংরাদদ কুদয়ত বভত্রী াাতার’-এ যকান্ত্রয ব্যফস্থানায় ফন্ত্রন্ত্রফ থবাগ ন্ত্রচন্ত্রকৎা 

কাম থক্রভ চালু কযা য়। থযাগীদফা-সুন্ত্রফধা বৃন্ত্রিয রদেয যীোভরকবাদফ ১০টি াাতাদর ন্ত্রফকার ২.০০ টা সথরক যাত ৮.০০ 

টা ম থন্ত ন্ত্রবতীয় ন্ত্রপদট ফন্ত্রন্ত্রফ থবাগ-থফা চালু কযা য়। জাতীয় ম থাদয়য স্বাস্থয প্রন্ত্রতষ্ঠান ও াাতার থথদক শুরু কদয 

কন্ত্রভউন্ত্রনটি ন্ত্রিন্ত্রনক এফাং গ্রাভীণ স্বাস্থয কভী ম থন্ত কন্ত্রম্পউটায, ল্যাট ও ট্যাফদরট কন্ত্রম্পউটায প্রদান এফাং ইোযদনট াংদমাগ 

স্থান কযা য়। এয ভাধ্যদভ ১৩ াজাদযয অন্ত্রধক কর চালু কন্ত্রভউন্ত্রনটি ন্ত্রিন্ত্রনদক একটি কদয কন্ত্রম্পউটায এফাং প্রায় ২৪ াজায 

স্বাস্থযকভীদক ট্যাফদরট ইোযদনট াংদমাগ থদওয়া য়। এফ সুন্ত্রফধায পদর কর প্রন্ত্রতষ্ঠান এফাং ভাঠম থায় থথদক অনরাইন 

ডাটাদফইদজ ারনাগাদ তথ্য-উাত্ত াংগ্র এফাং স্বয়াংন্ত্রক্রয় প্রন্ত্রতদফদন বতন্ত্রয, থটন্ত্ররদভন্ত্রডন্ত্রন-থফা প্রদান, ন্ত্রবন্ত্রডও কনপাদযন্ত্রন্পাং, 

স্বাস্থযন্ত্রো প্রদান ও ই-রান্ত্রন থাং তথ্যপ্রভেন্ত্রি-াংক্রান্ত ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কাম থক্রভ ম্পাদন কযা য়। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তথক  

থখ ান্ত্রনা জাতীয় ফান থ ও প্লান্ত্রেক াজথান্ত্রয ইন্পটিটিউট, ঢাকায ন্ত্রনভ থাণকাজ উদবাধন কযা য়। নয়টি উদজরা স্বাস্থয 

কভদপ্লক্সদক ৩১ থথদক ৫০ য্যায় উন্নীত এফাং উদবাধন কযা য়, একটি ৫০ য্যান্ত্রফন্ত্রি উদজরা স্বাস্থয কভদপ্লদক্সয ন্ত্রনভ থাণকাজ 

ম্পন্ন কযা য় এফাং একটি ১০-য্যান্ত্রফন্ত্রি ভা ও ন্ত্রশু কল্যাণদকন্দ্র ন্ত্রনভ থাণ এফাং উদবাধন কযা য়। ৬৪টি থজরা াাতার ও 

৪২১টি উদজরা াাতাদর থভাফাইর থপাদনয ভাধ্যদভ ২৪ ঘণ্টা/প্তাদয ৭ ন্ত্রদন ন্ত্রফনাভদল্য ন্ত্রচন্ত্রকৎা যাভ থ প্রদাদনয  

কাম থক্রভ চালু কযা য়। এ ভদয় ন্ত্রযফায ন্ত্রযকল্পনা িন্ত্রত ব্যফাযকাযীয ায ৭৮.৬ তাাং এফাং গি আয়ু ৭০.৭০ ফছদয 

উন্নীত য়।  

৪৯। গণপূতথ অন্ত্রধদপ্তয কর্তথক ঢাকায থফইন্ত্রর থযাদড ভাননীয় ভন্ত্রন্ত্রফদগ থয জন্য ৫,৯৭৬ ফগ থপৄটন্ত্রফন্ত্রি ১০টি েযাদটয ন্ত্রনভ থাণকাজ 

আযম্ভ য়। সুপ্রীভ থকাদট থয ভাননীয় ন্ত্রফচাযন্ত্রতগদণয জন্য ২০তরা বফদন ৩,৫০০ ফগ থপৄটন্ত্রফন্ত্রি ৭৬টি েযাদটয ন্ত্রনভ থাণকাজ 

ভান্ত্রপ্তয ম থাদয় যদয়দছ। ঢাকায ইস্কাটদন ন্ত্রন্ত্রনয়য ন্ত্রচফ, ন্ত্রচফ ও থগ্রড-১ দভম থদায কভ থকতথাদদয জন্য ৩,৪৫০ ফগ থপৄদটয 

১১৪টি েযাট ন্ত্রনভ থাদণয কাম থক্রভ শুরু য়। জাতীয় াংদ ন্ত্রচফারদয়য কভ থকতথা/কভ থচাযীদদয জন্য থদয-ই-ফাাংরা নগদয ৪৪৮টি 

েযাট, ঢাকা দয কভ থযত যকান্ত্রয কভ থকতথা-কভ থচাযীদদয আফান াংকট ন্ত্রনযদন ঢাকায আন্ত্রজভপয যকান্ত্রয কদরান্ত্রন, 

ন্ত্রভন্ত্রতন্ত্রঝর যকান্ত্রয কদরান্ত্রন, ঢাকায ন্ত্রভযপয ৬ নম্বয থকন, ন্ত্রভযপয াইকািা, ভান্ত্ররফাগ, ইস্কাটন ও নাযায়ণগদঞ্জয 

আরনগদয াতটি প্রকদল্পয আওতায় ৪ াজায ৭৬টি েযাট ন্ত্রনভ থাণ-কাম থক্রভ গ্রণ কযা য়।  

৫০। জন্ত্রেফাদ, ন্ত্রা ও াম্প্রদান্ত্রয়কতা দূয কদয যাষ্ট্র ও ভাদজয ফ থদেদত্র ান্ত্রন্ত, শৃঙ্খরা ও ন্ত্রস্থন্ত্রতীরতা প্রন্ত্রতষ্ঠায রদেয 

২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয আইন-শৃঙ্খরা ফান্ত্রনীয ফ থাত্মক প্রদচিা অব্যাত থাদক। ন্ত্রফত্র যভজান, ন্ত্রফত্র ঈদ-উর-ন্ত্রপতয, ন্ত্রফত্র 

ঈদ-উর-আজা, ন্ত্রফশ্ব ইজদতভা, শুব জন্ািভী, াযদীয় দুগ থাপূজা, শ্রীশ্রী রক্ষ্মীপূজা, ন্ত্রফত্র আশুযা ইতযান্ত্রদ ধভীয় অনুষ্ঠান এফাং 

জাতীয় থাক ন্ত্রদফ, জান্ত্রতয ন্ত্রতা ফেফন্ধু থখ ভৄন্ত্রজবুয যভাদনয জন্ন্ত্রদন, স্বাধীনতা ও জাতীয় ন্ত্রদফ, ভান ন্ত্রফজয় ন্ত্রদফ, 

ীদ ন্ত্রদফ ও আন্তজথান্ত্রতক ভার্তবালা ন্ত্রদফ, থজরতযা ন্ত্রদফ, ীদ বুন্ত্রিজীফী ন্ত্রদফ, ফেফন্ধুয স্বদদ প্রতযাফতথন ন্ত্রদফ, 

দরা বফাখ, থভ ন্ত্রদফ ইতযান্ত্রদ উৎফভৄখয ন্ত্রযদফদ, ন্ত্রনযাদদ, ন্ত্রনন্ত্রফ থদঘ্ন ও মথামথ ভম থাদায় ান্ত্রন্তপূণ থবাদফ ান্ত্ররত য়। 

আন্তজথান্ত্রতক অযাধাংক্রান্ত ন্ত্রা, ভাদকদ্রব্যাচায, নাযী ও ন্ত্রশু াচায, ভানফাচায, অস্ত্র থচাযাচারান, ভৄদ্রা জান্ত্ররয়ান্ত্রত, 

দন থাগ্রান্ত্রপ ও থমৌন অযাধ, আন্তজথান্ত্রতক অযাধচক্র অন্যান্য অযাধীদদয ম্পদকথ অনুন্ধান এফাং অন্ত্রবফাী ও প্রফাীদদয 

ফহুন্ত্রফধ থফা প্রদাদনয জন্য NCB-DHAKA, INTERPOL-এয ন্ত্রনজস্ব াবথাদয সুযন্ত্রেত I-24/7 System-এয ভাধ্যদভ  

INTERPOL General Secretariat এফাং INTERPOL-এয অয ১৮৯টি দস্য-যাদষ্ট্রয দে াফ থেন্ত্রণক থমাগাদমাদগয 

ভাধ্যদভ ফহুন্ত্রফধ থফা প্রদান কযা য়। ন্ত্রফন্ত্রবন্ন জাতীয় ও আন্তজথান্ত্রতক ইদবে এফাং ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ম থাদয়য ন্ত্রনফ থাচদন যাদদদ  

আইন-শৃঙ্খরা ন্ত্রযন্ত্রস্থন্ত্রত স্বাবান্ত্রফক যাখা য়। ন্ত্রফন্ত্রবন্ন দুদম থাগকাদর উিায-তৎযতা ন্ত্রযচারনা এফাং থচাযাচারান প্রন্ত্রতদযাধ  

কযা য়। 

৫১। ভেিাযাধীদদয যাদয়য ন্ত্রফরুদি স্বাধীনতান্ত্রফদযাধী চক্র কর্তথক আসৄত যতার/অফদযাদধ আইন-শৃঙ্খরা যো, জন্ত্রে তৎযতা 

থযাদধ যকায কর্তথক মথামথ ও ভদয়াদমাগী কদঠায দদে গ্রণ কযা য়। পদর আইন-শৃঙ্খরা যো ন্ত্রফন্ত্রবন্ন নাকতা 

ফন্ধ কযা ম্ভফ য়। এ ভয় থদব্যাী ইউন্ত্রনয়ন ন্ত্রযলদ ন্ত্রনফ থাচদন ান্ত্রফ থক আইন-শৃঙ্খরা যোয় থমৌথ অন্ত্রবমান ন্ত্রফদল 

অন্ত্রবমান ন্ত্রযচারনা কযা য়।   



xiii 
 

৫২। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছরযয ক্ষভতা বৃশদ্ধয ররক্ষয শজ-টু-শজ চুশিয আওতায় ফাাংরারদ সনাফাশনী কর্তথক াশফ থয়া সথরক 

১২টি ১৫৫ শভশরশভটায সরপ প্ররল্ড কাভান ও অন্যান্য যঞ্জাভ াংগ্র কযা য়। দু’টি াউন্ড সযশঞ্জাং ইকুইরভন্ট, ১৮টি ১০৫ 

শভশরশভটায গান, একটি ইররকট্রশনক সভরটরযারশজকযার সেন এফাং একটি ব্যাটাশয FM-90 SAM Sys শভাইর ক্ররয়য 

জন্য চুশি স্বাক্ষশযত য়। ফাাংরারদ সনাফাশনীয ১০ ও ১৭ দাশতক শডশবরনয অধীরন প্রথভ ধার ইউশনট গঠরনয কাজ 

ম্পন্ন রয়রছ এফাং শিতীয় ধারয ইউশনট গঠরনয উরদ্যাগ গ্রণ কযা য়। ফাাংরারদ সনাফাশনী কর্তথক জাশতাংঘ াশন্তযক্ষা 

শভন এরাকায় ন্ত্রামূরক কাম থক্রভ দভরন জাশতাংসঘয ম্যারন্ডট অনুমায়ী কাম থক্রভ শযচারনা, জাশতগত দাঙ্গা শনযন, াশন্ত 

প্রশতষ্ঠা, গশযফ ও দুস্থ্ সরাকরদয শফনামূরল্য শচশকৎা-সফা প্রদান, ঔলধ যফযা, যাস্তাঘারটয উন্নয়ন কাম থক্রভ শযচারনা এফাং 

শক্ষা ও াংস্কৃশত উন্নয়রন ায়তা প্রদান কযা য়। এ ম থন্ত প্রায় ১,১৯,৪৫২জন ফাাংরারদশ াশন্তযক্ষী শফরেয ৫১টি জাশতাংঘ 

াশন্তযক্ষা শভরন াপরল্যয রঙ্গ অাংগ্রণ করযরছন। ফতথভাসন ফাাংরারদ সনাফাশনীয ৪,৯২৬জন াশন্তযক্ষী ১০টি শভরন 

শনরয়াশজত যরয়রছন। সনৌফাশনী-প্রধারনয দরক এডশভযার রদ উন্নীত কযা য়। ফাাংরারদ সনৌফাশনীয জাাজমূর জ্বারাশন 

যফযারয ররক্ষয ফারনৌজা খান জাান আরী; দুরম থাগ ও ীতকারীন ত্রাণ শযফণ কারজ ব্যফারযয শনশভত্ত ফারনৌজা ন্দী ও 

ফারনৌজা াশতয়া; নদীফন্দয এরাকায় টর প্রদারনয জন্য এরশটি-১০৩ ও এরশটি-১০৫; শফশবন্ন ভারাভার শযফরণয ররক্ষয 

সনৌ কল্যাণ-১ ও সনৌ কল্যাণ-২; মুদ্র-ীভানা টরর দীঘ থভয় মাফৎ শনরয়াশজত থাকায ক্ষভতাম্পন্ন ফারনৌজা মুদ্র 

অশবমান, ফারনৌজা স্বাধীনতা ও ফারনৌজা প্রতযয় ফাাংরারদ সনৌফাশনীরত াংরমাজন কযা য়। শফভান ফাশনী-প্রধারনয দটি 

এয়ায ভা থার সথরক এয়ায শচপ ভা থার দভম থাদায় উন্নীত কযা য়। ফাাংরারদ শফভান ফাশনীয জন্য ০২টি training 
সশরকপ্টায, ০১টি Short Range Air Defence Radar (SHORAD) System, ০১টি Long Range Air Defence 

Radar এফাং ১১টি PT-6 প্রশক্ষণ শফভান ক্ররয়য ররক্ষয চুশিত্র স্বাক্ষশযত য়। Mig-29, Yak-130 শফভান এফাং MI 

শশযজ সশরকপ্টারয ব্যফারযয শনশভত্ত যাশয়ায় প্রস্তুতকৃত উরেখরমাগ্য শযভাণ ৮০ শভশরশভটায যরকট (operations & 

training) ক্রয় এফাং শফভারনয বফভাশনকরদয আকা সথরক ভূশভরত সগারাফল থরণয পরাপর শনণ থয় ও শনযীক্ষাকরল্প আধুশনক 

প্রযুশিয তাযশফীন auto scoring system ক্ররয়য ররক্ষয চুশিত্র স্বাক্ষশযত য়।  

(53) জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু প্রণীত ‘কররয রঙ্গ ফন্ধুত্ব, কারযা প্রশত বফশযতা নয়’ এফাং ‘কর শফরযারধয াশন্তপূণ থ ভাধানই 

রফ ফাাংরারদরয যযাষ্ট্রনীশতয মূরভন্ত্র’-এয ধাযাফাশকতায় ফাাংরারদরয জন্য একটি ভশিত, কাম থকয ও সফগফান 

যযাষ্ট্রনীশত শযচারনা এফাং যকারযয গৃীত রূকরল্পয আররারক ২০২১ াররয ভরধ্য ভধ্য-আরয়য সদর উত্তযরণয জন্য 

ফশশফ থরে ফাাংরারদরয কূটননশতক শযশস্থ্শত ও তৎযতা দৃশ্যভান কযায ররক্ষয যকায শনযর প্রয়া চাশররয় মায়। 

ভৄন্ত্রিভেদিয থচতনা ও ভল্যদফাধভি ফন্ত্ররষ্ঠ যযাষ্ট্রনীন্ত্রতয অনুযদণ ন্ত্রবান্ত্রেক ও আন্তজথান্ত্রতক ম থাদয় কূটননন্ত্রতক ম্পকথ 

ন্ত্রনন্ত্রফিকযণ থদদয স্বাথ থ-াংন্ত্রেি ফান্ত্রণন্ত্রজযক ও অথ থননন্ত্রতক ন্ত্রফলয়াফন্ত্ররদত যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কাম থকয ভূন্ত্রভকা ারন কযদছ। 

প্রন্ত্রতদফী ও অন্যান্য যাদষ্ট্রয দে ন্ত্রবান্ত্রেক ম্পদকথয ইন্ত্রতফাচক ভাত্রা ভেিকযণ, আ ন্ত্ররক ও উ-আ ন্ত্ররক দমান্ত্রগতা 

দৃ  কযদণয রদেয াকথ, ন্ত্রফভদটক, ন্ত্রড-৮, ওআইন্ত্র, ন্যাভ, আদভ প্রভৃন্ত্রত থপাযাদভয দে ঘন্ত্রনষ্ঠতয ম্পকথ স্থান, ভৄন্ত্ররভ 

ন্ত্রফদশ্বয দে ম্পদকথয থেদত্র নতুন গন্ত্রত  ায এফাং জান্ত্রতাংঘ ও অন্যান্য আন্তজথান্ত্রতক াংস্থা ও থপাযাদভ কাম থকয অাংগ্রণ 

ও গঠনভরক অফদাদনয ভাধ্যদভ যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ফাাংরাদদদক ফন্ত্রন্ত্রফ থদশ্ব একটি প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রতভয় ও দান্ত্রয়ত্বীর যাষ্ট্র ন্ত্রাদফ 

প্রন্ত্রতষ্ঠায প্রয়া অব্যাত থযদখদছ। ফাাংরাদদদয স্বাথ থ-াংন্ত্রেি গুরুত্বপূণ থ ন্ত্রফলয়ভ থমভন: ন্ত্রফশ্ব ফান্ত্রণজয াংস্থা, অন্ত্রবফান ও 

যণাথী ন্ত্রফলয়ক াংস্থা ও জরফায়ু ন্ত্রযফতথনজন্ত্রনত আন্তজথান্ত্রতক আদরাচনায় ফাাংরাদদদয স্বাথ থযো, ন্ত্রফশ্বান্ত্রন্ত যোয় 

জান্ত্রতাংঘ ও ান্ত্রন্তযেী ফান্ত্রনীয ভূন্ত্রভকা, ন্ত্রফদদদ ন্ত্রফদান্ন নাগন্ত্রযকদদয স্বদদদ প্রতযাফান ও অন্যান্য েথকাতয 

াভভন্ত্রয়ক ন্ত্রফলয়ভদ ফাাংরাদদদয স্বাথ থ আযও থফন্ত্র সুযোয জন্য কূটননন্ত্রতক উন্ত্রস্থন্ত্রত ম্প্রাযদণয উদদ্যাগ গ্রণ কযা 

য়। ইদতাভদধ্য দান্ত্রযদ্রযদূযীকযণ, নাযীয েভতায়ন এফাং ন্ত্রা ও জন্ত্রেফাদ ন্ত্রনভ থদর ফাাংরাদদদয প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত এফাং কাম থকয 

উদদ্যাদগয পদর আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রযভণ্ডদর ফাাংরাদদদয বাফভন্ত্রতথ এক উচ্চতয ভাত্রা রাব কদযদছ। 

৫৪। থদদ আইদনয ান প্রন্ত্রতষ্ঠা, ন্ত্রনযদে ন্ত্রফচাযব্যফস্থা ন্ত্রনন্ত্রিতকযণ এফাং ন্ত্রফচাযপ্রাথী জনগদণয দুদবথাগ রাঘফ কদয ম্ভাব্য 

স্বল্পতভ ভদয় ন্ত্রফচাযপ্রান্ত্রপ্ত ন্ত্রনন্ত্রিত কযায রদেয আদারতভদ ন্ত্রফচাযক ন্ত্রনদয়াগ কযা য়। থরন্ত্রজদরটিব ও াংদ ন্ত্রফলয়ক 

ন্ত্রফবাগ কর্তথক ৪৭টি আইন প্রণয়দন ান্ত্রফ থক ায়তা প্রদান কযা য়। ২৮ এন্ত্রপ্রর ২০১৬ তান্ত্রযখ ন্ত্রফপর উৎা উদ্দীনায় 

াযাদদদ জাতীয় আইনগত ায়তা ন্ত্রদফ উদমান্ত্রত য়। থজরা ন্ত্ররগ্যার এইড অন্ত্রপাযগণ কর্তথক গন্ত্রযফ ও অায় 

জনগণদক আইনগত ায়তা প্রদাদনয াাান্ত্র আইনগত যাভ থ প্রদান এন্ত্রডআয ফা ভীভাাংায ভাধ্যদভ ভাভরা ন্ত্রনষ্পন্ত্রত্ত 

কযা য়। গত ফছদয ৩৩,৯৬৪ জনদক ন্ত্ররগ্যার এইড কন্ত্রভটিয ভাধ্যদভ আইনগত ায়তা প্রদান কযা য়। ০৪টি নতুন াফ-

থযন্ত্রজস্ট্রায অন্ত্রপ (ভয়ভনন্ত্রাং থজরায গপযগাঁও উদজরায াগরা; ঢাকায ধানভন্ত্রন্ড, েফী ও োভপয) স্থান কযা য়।  
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৫৫। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয যকাদযয দফ থাচ্চ নীন্ত্রতন্ত্রনধ থাযণী থপাযাভভদয বফঠক ন্ত্রনয়ন্ত্রভত অনুন্ত্রষ্ঠত য়। এ কর বফঠদক 

গৃীত ন্ত্রিান্তভ মথামথবাদফ ফাস্তফান্ত্রয়ত দে। এ ভদয় থভাট ৪৬টি ভন্ত্রন্ত্রবা-বফঠক অনুন্ত্রষ্ঠত য়। এ কর বফঠদক থভাট 

৩৪৮টি ন্ত্রিান্ত গৃীত য় এফাং গৃীত ন্ত্রিাদন্তয ভদধ্য ২৬৭টি ফাস্তফান্ত্রয়ত য়। ভাননীয় অথ থভন্ত্রীয বান্ত্রতদত্ব যকান্ত্রয 

ক্রয়াংক্রান্ত ভন্ত্রন্ত্রবা কন্ত্রভটিয ৩৩টি বফঠক এফাং অথ থননন্ত্রতক ন্ত্রফলয়াংক্রান্ত ভন্ত্রন্ত্রবা কন্ত্রভটিয ২৪টি বফঠক অনুন্ত্রষ্ঠত য়। যকান্ত্রয 

ক্রয়াংক্রান্ত ভন্ত্রন্ত্রবা কন্ত্রভটিয বফঠদক ২৬৯টি প্রস্তাফ এফাং অথ থননন্ত্রতক ন্ত্রফলয়াংক্রান্ত ভন্ত্রন্ত্রবা কন্ত্রভটিয বফঠদক ৫১টি প্রস্তাফ 

অনুদভান্ত্রদত য়। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয জাতীয় পযস্কাযাংক্রান্ত ভন্ত্রন্ত্রবা কন্ত্রভটিয াঁচটি বা এফাং আইন-শৃঙ্খরাাংক্রান্ত 

ভন্ত্রন্ত্রবা কন্ত্রভটিয ছয়টি বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়। ২০১৪-১৫ অথ থ-ফছদয ৪টি ন্ত্রচফ-বা অনুন্ত্রষ্ঠত য়। যকান্ত্রয দপ্তদয কভ থম্পাদন-

ব্যফস্থানা িন্ত্রতয আওতায় ৪৮টি ভন্ত্রণারয়/ন্ত্রফবাদগয ন্ত্রচফগণ সুন্ত্রনন্ত্রদ থি রেযভাত্রা অজথদনয রদেয ভন্ত্রন্ত্রন্ত্রযলদ ন্ত্রচদফয দে 

ফান্ত্রল থক কভ থম্পাদন চুন্ত্রি স্বােয কদযদছন। এ ছািা জনপ্রাদন স্বেতা ও জফাফন্ত্রদন্ত্র ন্ত্রনন্ত্রিত কযদত অন্ত্রবদমাগ প্রন্ত্রতকায 

ব্যফস্থানা চালু কযা য়। যাষ্ট্রীয় ও অ-যাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠানভদ জাতীয় শুিাচায থকৌর ফাস্তফায়দনয কাম থক্রভ গ্রণ কযা য়।  

৫৬। ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছদয ‘যকান্ত্রয কভ থচাযী আইন, ২০১৫’-এয খিা ভন্ত্রন্ত্রবা বফঠদক নীন্ত্রতগত অনুদভাদন রাব কদয। 

১১জন কভ থকতথা এফাং প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রাদফ প্রধানভন্ত্রীয কাম থারদয়য এট্যআই কভ থসূন্ত্রচ ও গবন্যথান্প ইদনাদবন ইউন্ত্রনটদক জনপ্রান 

দক প্রদান কযা য়। ভয়ভনন্ত্রাং ন্ত্রফবাগ গঠন, কণ থপৄরী, রারভাই এফাং চন্দ্রবী উদজরা, ০৪টি থানা ও ১৪টি তদন্তদকন্দ্র 

গঠদন জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ম্মন্ত্রত প্রদান কদয। ৩৪তভ ন্ত্রফন্ত্রএ-এয ভাধ্যদভ ২০২৪ জনদক ন্ত্রফন্ত্রবন্ন কযাডাদয ন্ত্রনদয়াগ প্রদান 

কযা য়। ন্ত্রচফ দদ ১৬ জন, অন্ত্রতন্ত্রযি ন্ত্রচফ দদ ৮৬ জন, ভেগ্মন্ত্রচফ দদ ৭৫ জন, উন্ত্রচফ দদ ৮০জন কভ থকতথাদক 

দদান্নন্ত্রত প্রদান কযা য়। ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভন্ত্রণারয়/ন্ত্রফবাগ এফাং দপ্তয/াংস্থায জন্য ৬৮,৩৩০টি দ সৃন্ত্রি, ৫১,০৮৯টি দ াংযেণ, 

৫,৬১৫টি দ স্থায়ীকযণ এফাং ৬,২৬১টি মানফান টিওএযান্ডই-থত অন্তর্ভ থিকযদণ জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মন্ত্রত প্রদান কযা 

য়। ১৪৬জন উবৃত্ত কভ থচাযীদক ন্ত্রফন্ত্রবন্ন ভন্ত্রণারয়/ন্ত্রফবাদগ আত্তীকযণ কযা য়। ৮,০৬৮জন কভ থচাযীদক থদদয অবযন্তদয এফাং 

১,৪২৪জন কভ থচাযীদক Duke Centre for International Development (DCID), Duke University, USA, 

International Training Centre of ILO (ITC-ILO), Italy, Macquarie University, Australia, National 

Centre for Good Governance (NCGG), India, Administrative Gtaff College of India, India, 

University Putra Malaysia, Asian Institute of Technology (AIT) এফাং National Academy for Public 

Administration (NAPA), Vietnam-এ বফদদন্ত্রক প্রন্ত্রেদণ থপ্রযণ কযা য়।  

৫৭। ান্ত্রফ থক ন্ত্রফদফচনায় ২০১৫-১৬ অথ থ-ফছয ফাাংরাদদদয আথ থ-াভান্ত্রজক উন্নয়দনয একটি উজ্জ্বর ভাইরপরক। াভন্ত্রিক 

অথ থনীন্ত্রতয সূচকভদয সুাংতকযণ, থমাগাদমাগ ব্যফস্থায উন্নয়ন, কৃন্ত্রল উন্নয়ন, স্বাস্থয ও ন্ত্রোয উন্নয়ন, থফকাযত্ব হ্রা, ফ থত্র 

তথ্যপ্রভেন্ত্রিয ব্যফায এফাং ন্ত্রফন্ত্রবন্ন জনকল্যাণভরক কভ থসূন্ত্রচয পর ফাস্তফায়দনয পদর ফাাংরাদদ দ্রুত ভধ্য-আদয়য থদদয 

ান্ত্রযদত উন্নীত দে। একটি ান্ত্রন্তন্ত্রপ্রয়, গণতান্ত্রন্ত্রক ও অাম্প্রদান্ত্রয়ক যাষ্ট্র ন্ত্রাদফ আন্তজথান্ত্রতক অেদন ফাাংরাদদদয ন্ত্রযন্ত্রচন্ত্রত 

উজ্জ্বরতয দয়দছ।  

 

 

 



 

 

ফন্ত্রডাম  বপাকভহলভ ২০১৫-১৬ অণ থ-      ওাব থাবম ম্পবওথঢ াবর থও প্রবঢহতদ 

াাংমাহতয ভওাহভভ ফন্ত্রডাম/বপাহকভ াংখ্যা ৫৪টি। ফন্ত্রডাম/বপাকভহলভ ওাব থাবম-াংবমঢ াবর থও প্রবঢহতহদ 

ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ঘাভ থভহদভ ওফ থওাণ্ড প্রবঢনবমঢ লহহঙ: 

(ও) অণ থনদবঢও (াফবিও অণ থদীবঢ  উন্নদ ওফ থসূবঘ); (ঔ) প্রযাবদও; (ক) আইদ-শৃঙ্খমা বরও; এাং (খ) াফাবচও 

উন্নদ  চদওল্যাডথফী। এ ওম ওাব থাবম-াংক্রান্ত ঢথ্য  উধাত্ত থাভাাবলওপাহ বদহে উধস্থাধদ ওভা লহমা:  

(ও) অণ থনদবঢও (াফবিও অণ থদীবঢ  উন্নদ ওফ থসূবঘ) 

প্রবঢহতহদ বড থঢ াফবিও অণ থনদবঢও সূঘওগুবম অণ থ বপাক, ধবভওল্পদা বপাক, ধবভাংখ্যাদ বপাক এাং াস্তাদ 

ধবভীক্ষড  ভল্যাদ বপাক থণহও াংগ্রল ওভা লহহঙ। 

ও.১ ফাণাবধছু আ  প্রবৃবি   

ও.১.১ ২০১৫-১৬ অণ থ-    াাংমাহতহয বচবটবধ প্রবৃবিভ লাভ ৭.১১ যঢাাংয এাং ফাণাবধছু চাঢী আ ১,৪৬৫ ফাবওথদ 

টমাভ বদরূবধঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-     বচবটবধ’ভ প্রবৃবি বঙম ৬.৫১ যঢাাংয এাং ফাণাবধছু আ বঙম ১,৩১৬ ফাবওথদ টমাভ।  

ও.২ অণ থনদবঢও বর  

ঔাদ্যযহেভ ফজুত-াংক্রান্ত ঢথ্য ঔাদ্য ফন্ত্রডাম এাং অন্যান্য ঢথ্য অণ থ বপাক থণহও াংগ্রল ওভা ল।  

আইহঝফ ইউবদঝ প্রবঢহতদাথীদ  ভ 

(২০১৫-১৬)
১
 

ন থঢী  ভ 

(২০১৪-১৫) 

ন থঢী       তুমদা বৃবি 

(+) া হ্রা (-)-এভ যঢওভা 

লাভ 

১।  বহতবযও ভৄদ্রাভ বভচাপ থ (৩০ জুদ ২০১৬) ববমদ ফাবওথদ টমাভ ৩০.১৬৮ ২৫.০২৫ +২০.৫৫ 

২।  প্রাী াাংমাহতবযহতভ থপ্রবভঢ 

থভবফট্যাহন্পভ ধবভফাড 

(জুমাই ২০১৫-জুদ ২০১৬) 

ববমদ ফাবওথদ টমাভ 

 

১৪.৯২৯ 

 

১৫.৩১৬ 

 

-২.৫১ 

৩।  আফতাবদভ ধবভফাড  

(জুমাই ২০১৫-জুদ ২০১৬)  

ববমদ ফাবওথদ টমাভ ৪২.৯২১ 

 

৪০.৭০৪ +৫.৪৫ 

৪।  ভপ্তাবদভ ধবভফাড 

(জুমাই ২০১৫-জুদ ২০১৬)  

ববমদ ফাবওথদ টমাভ ৩৪.২৫৭ ৩১.২০৯ +৯.৭৭ 

৫।  ভাচস্ব:  

  (ও)   ২০১৫-১৬    -     ভাচস্ব আতাহভ 

     মক্ষযফাত্রা  

 (ঔ)  ভাচস্ব আতাহভ ধবভফাড 

  (জুমাই ২০১৫-জুদ ২০১৬) 

 

 

থওাটি ঝাওা 

 

১,৭৭,৪০০.০০ ১,৬৩,৩৭১.০০ +৮.৫৯ 

১,৭১,৩৮৫.০০ 

 

১,৪৪,১৮৫.০০ 

 

+১৮.৮৬ 

 

৬। (ও) থফাঝ অপযন্তভীড ঋড  

  (ঔ) ভওাবভ ঔাঢ (বদঝ) (            

    ) (জুদ ২০১৬) 

 

থওাটি ঝাওা 

৮,০০,০১১.২০ 

 

৭,০১,৫২৬.৫০ 

 

+১৪.০৪ 

 
১,১৪,২১৯.৬০ ১,১০,২৫৭.৩০ +৩.৫৯ 

৭। ঋডধত্র থঔামা (LCs Opening)  

(ও)  ঔাদ্যযে (ঘাম  কফ) 

(ঔ)  অন্যান্য 

(জুমাই ২০১৫-জুদ ২০১৬) 

 

ববমদ ফাবওথদ টমাভ 

১.০৮৭ ১.৭৩৬ -৩৭.৪০ 

৪২.২৪৮ ৪১.৩৩১ +২.২২ 

৮। ঔাদ্যযহেভ ফজুত (৩০ জুদ ২০১৬)  মক্ষ থফবিওঝদ  ৭.৫৬  ১২.১৬ -৩৭.৮২ 

৯। চাঢী থপাক্তা-ভল্যসূঘও ধবভঢথহদভ লাভ 

(বপবত্ত ২০০৫-০৬=১০০) 

  (ও) াহভা ফাহভ কড়বপবত্তও 

  (ঔ) ধহন্ট -টু-ধহন্টবপবত্তও 

 (জুমাই ২০১৫-জুদ ২০১৬) 

 

 

যঢাাংয 

৫.৯২ 

 

৫.৯৮ 

 

-০.০৬ 

৫.৫৩ ৫.৪৫ 

 

+০.০৮ 

১
       



 

 

ও.৩  ভাবভ বহতবযও ববদহাক (নহভদ টাইহভক্ট ইদহপস্টহফন্ট) 

থক্ষত্র ইউবদঝ প্রবঢহতদাথীদ অণ থ- ভ ন থঢী অণ থ- ভ 

২০১৫-১৬
 

(জু   -জুদ) 

২০১৪-১৫
 

(জু   -জুদ) 

দদ-ইবধহচট ববমদ ফাবওথদ টমাভ ১.৬১৯ ১.৪৭০ 

ইবধহচট  ববমদ ফাবওথদ টমাভ ০.৩৯৬ ০.৩৬৩ 

থফাঝ ববমদ ফাবওথদ টমাভ ২.০১৫ ১.৮৩৩ 

    উৎ: াাংমাহতয ব্াাংও 

ও.৪  বহতবযও ঋড  অনুতাদ  

ঙভ চুবক্তভ থভদ চুবক্তভ 

াংখ্যা 

ওবফঝহফন্ট 

থওাটি ঝাওা 

(ববমদ ফাবওথদ 

টমাভ) 

বটা থহফন্ট 

থওাটি ঝাওা 

(ববমদ ফাবওথদ 

টমাভ) 

বভহধহফন্ট/ঋড ধবভহযাথ 

(ববমদ ফাবওথদ টমাভ) 

 

    

২০১৫-১৬  

ঋড চুবক্ত ৩৪ ৬.৫০৩১ ২.৯০৩৬ আ   ০.৮৪৮৪৬  

    ০.২০২১০ 

অনুতাদ চুবক্ত ৪৮ ০.৪৯৪৮ ০.৫৪৬২ - 

থফাঝ ৮২ ৬.৯৯৭৯ ৩.৪৪৯৯ ১.০৫০৫৬ 

২০১৪-১৫ 

ঋড চুবক্ত ৩৪  ৪.৭৬৪৮ 

  

২.৪৭২২ 

  

আম ০.৯০৯৪৬  

সুত ০.১৮৭৭৩ 

অনুতাদ চুবক্ত ৬৩ ০.৪৯৩৬ ০.৫৭০৮ - 

থফাঝ ৯৭ ৫.২৫৮৪ ৩.০৪৩০ ১.০৯৭১৯ 

উৎ: অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক 

অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাহকভ প্রবঢহতদ অনুবাী ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৩৪টি ঋড  ৪৮টি অনুতাদ-চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ  

ল, বাভ আবণ থও াংহের ৬.৯৯৭৯ ববমদ ফাবওথদ টমাভ। ঋড ধবভহযাহথভ ধবভফাড সুহত-আহম ১.০৫০৫ ববমদ  

ফাবওথদ টমাভ।  

ও.৫ ভওাবভ প্রবঢষ্ঠাদভহলভ আহভ মপযাাংয/ভৄদানা/আতাকৃঢ ভাচস্ব থণহও ভওাবভ থওারাকাহভ চফাভ ধবভফাড 

 ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ হ্রা (-)/বৃবিভ (+) লাভ 

মক্ষযফাত্রা 

(হওাটি ঝাওা) 

প্রকৃঢ অচথদ 

(হওাটি ঝাওা) 

মক্ষযফাত্রা 

(হওাটি ঝাওা) 

প্রকৃঢ অচথদ 

(হওাটি ঝাওা) 

মক্ষযফাত্রা 

(যঢাাংয) 

প্রকৃঢ অচথদ 

(যঢাাংয) 

ভাচস্ব আ ট্যাক্স থভবপবদউ ১,৫৫,৪০০ ১,৫১,৮৬৪ ১,৪০,৬৭৭ ১,২৮,৭৩৭ ১০.৪৭ ১৭.৯৬ 

দদ-ট্যাক্স থভবপবদউ ২২,০০০ ১৯,৫২১ ২২,৬৯৪ ১৫,৪৪৮ -৩.০৬ ২৬.৩৭ 

 উদ্বতৃ্ত (ব্াবও আ থণহও)  

 (বটিআভব) 

৪,১৭৯ ৪,৩৬৫ ৬,৫০০ ৩,৩০৩ -৩৫.৭১ +৩২.১৫ 

মপযাাংয বলাহ ৪,৫৪৪ ৩,১৬৫ ৩,১০৪ ১,৫৪০ ৪৬.৩৯ ১০৫.৫২ 

   উৎ: অণ থ বপাক 



 

 

ও.৬  উন্নদ প্রওল্প 

২০১৫-১৬    -     ৯৩,৮৯৫            (      ৬১,৮৪০          ,             ৬৬.০০      ;           

২৯,১৬০          ,             ৩১.০০           বদচস্ব        ২,৮৯৫          ,             ৩.০০      ) 

                    -       (     )             । ২০১৫-১৬    -          ’                       

১,৫৫০ ,             /             ১,২০৩ ,                    ১৮২ , াংস্থাভ/            বদচস্ব 

             ১৪৩               ২২ । ২০১৫-১৬    -          ’        ৯৩,৮৯৫                    

        ৮৬,৯৬৭          ,           ৯২.৬২      ।                   ৫৮,২৪৯          ,          

       ৯৪.১৯      ;              ২৫,২৩৯          ,        ালায্য          ৮৬.৫৫           

    /                             ৩,৪৭৯          ,                  ১২০.১৯      ।          ২০১৪-

১৫    -          ’   ১,৪৫৭       (    /             ১,১০৬ ,                    ১৭৪ ,              

    ১৪৭               ৩০ )               ৭৭,৮৩৬          ,                    ৫২,৯৩৬      

          ৪৬,০৮০          ,               বধভীহঢ          ৯০.০০      । ধাযাধাবয        -     

                  ২,৮৩৬                ২,৬২০          ;                         ৯২.০০      । 

২০১৫-১৬    -          ’               ১,৫৫০                              ২৭৭ ,            

২০১৬      ২৪৫  প্রওল্প        ,               ১৫.৮১      । ফাপ্ত প্রওল্পভহলভ ঢাবমওা ধবভবযি-‘ ’-থঢ 

াংহবাচদ ওভা     ।  

ও.৬.১ অওাঞাহফা উন্নদ 

ও.৬.১.১ আইদ  বঘাভ বপাক 

২৭টি থচমা আনুরবঙ্গও সুবথাবতল থচমা চচ আতামঢ পহদভ ‘ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভড’ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ১৪৯ থওাটি ঝাওা 

ব্হ থচমা চচ আতামঢ পদভহলভ ‘ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভড’ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। কড় অগ্রকবঢ ৯০ যঢাাংয। বটহম্বভ 

২০১৬-এভ নহ থই প্রওহল্পভ বদথ থাবভঢ ওাচভল ফাপ্ত লহ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এ প্রওহল্পভ ভাদ্দ ৫০.০০ থওাটি ঝাওাভ 

ফহধ্য নৄহভাঝাই ব্ লহহঙ। ফাদদী ফন্ত্রী বহযর উহদ্যাহক প্রণফ ধব থাহ ৩১টি থচমাভ বহচএফ আতামঢ পদভল ৪২টি 

থচমা ৮/১০ ঢমা ধব থন্ত বঘন জুবটবযাম ম্যাবচহেঝ আতামঢ পদ বদফ থাড ওভাভ বিান্ত গ্রলড ওহভ প্রওল্পটিভ বদ্বঢী 

াংহযাথদী অনুহফাবতঢ ল এাং এভ চন্য প্রাক্কবমঢ ব্ থভা লহহঙ ২,৩৮৮.০০ থওাটি ঝাওা। ২০১৫-২০১৬ অণ থ-ঙহভ 

ভাদ্দকৃঢ ২৫০.০০ থওাটি ঝাওাভ ফহধ্য ১৬৫ থওাটি ঝাওা ব্ ওভা ম্ভ লহহঙ।  

ও.৬.১.২ ঔাদ্য ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ            আ            ৩০১.৯৭                                      

২৬১.৫৫৮৬     । ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ফাপ্ত গুরুত্বনড থ অওাঞাহফা ‘ফাংমা ন্দহভ ৫০,০০০ থফবিওঝদ থাভডক্ষফঢাম্পন্ন 

ওাংবক্রঝ থগ্রইদ াইহমা বদফ থাড, থধাস্তহকামা ভওাবভ আদৄবদও ফতা বফম     ান্তালাভ াইহমাহঢ হুঢম গুতাফ বদফ থাড 

প্রওহল্পভ আঢা ২৫ লাচাভ থফবিওঝদ থাভডক্ষফঢাভ বদ্বঢম গুতাফ বদফ থাড।  

ও.৬.১.৩ গৃলাদ  কডনঢথ ফন্ত্রডাম 

অওাঞাহফা উন্নদ ওাব থক্রহফভ আঢা                              ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ                 

              ৩৫টি প্রওহল্পভ াস্তাদ                । প্রওল্পভহলভ বধভীহঢ াংবেি অণ থ-ঙহভ থফাঝ ভাদ্দকৃঢ 

অণ থ ২৬৬৪.২৫      ঝাওা। থফাঝ ব্বঢ অহণ থভ ধবভফাড ২,৬৫৪.৩৩ থওাটি ঝাওা। মক্ষযফাত্রাভ বধভীহঢ অবচথঢ আবণ থও 

অগ্রকবঢ ৯৯.৬৩      । এ ঙাড়া াংস্থাভহলভ বদচস্ব অণ থাহদ ৬৩টি প্রওল্প াস্তাদ ওভা ল। প্রওল্পভহলভ বধভীহঢ 

াংবেি অণ থ-ঙহভ থফাঝ ভাদ্দকৃঢ অণ থ ১,২২৮.০৮      ঝাওা। থফাঝ ব্বঢ অহণ থভ ধবভফাড ২,০৫১.৬১ থওাটি ঝাওা। 

মক্ষযফাত্রাভ বধভীহঢ অবচথঢ আবণ থও অগ্রকবঢ ১৬৭.০৬ যঢাাংয।                              -         

                              আবণ থও       ১২০.৯০      । ঠাওাভ থইবম থভাহট ফাদদী ফবন্ত্রহক থভ চন্য 



 

 

আাবও পদ বদফ থাড (বফবদস্টা থ এধাঝ থহফন্ট-৩ বদফ থাড, Construction of Highrise Residential Building for 

Hon’ble Justice of Supreme Court, Bangladesh, ইস্কাঝহদ ববদভ বঘ/বঘ/হগ্রট-১ ওফ থওঢথাহতভ চন্য ৩টি 

২০ঢমা পহদ ১১৪টি ফ্ল্যাঝ বদফ থাড ), থযভ-ই-াাংমা দকহভ চাঢী াংত বঘামহভ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ চন্য ৪৪৮টি 

ফ্ল্যাঝ বদফ থাড, ঠাওাভ আবচফনৄহভ ভওাবভ ওহমাবদহঢ হুঢম আাবও পদ বদফ থাড, ফবঢবছম ভওাবভ ওহমাবদহঢ হুঢম 

আাবও পদ বদফ থাড, ঠাওাস্থ বফভনৄভ ৬দাং থওযহদ ভওাবভ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ চন্য ১,০৬৪টি আাবও ফ্ল্যাঝ বদফ থাড, 

ঠাওাস্থ বফভনৄভ ধাইওধাড়া ভওাবভ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ চন্য ৬০৮টি আাবও ফ্ল্যাঝ বদফ থাড, ঠাওাভ ফাবমাহক ভওাবভ 

ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ চন্য ৪৫৬টি ফ্ল্যাঝ বদফ থাড, বফভনৄভ ৬দাং থওযহদ কডনঢথ অবথতপ্তহভভ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ চন্য 

২৮৮টি আাবও ফ্ল্যাঝ বদফ থাড, ফাতাভীনৄহভ ভওাবভ অবনভহলভ চন্য হুঢম পদ বদফ থাড, ঠাওাভ থফালাম্মতনৄভ লাউবচাং 

এহস্টহঝভ ‘এন’ ব্লহও ১,০২০টি আাবও ফ্ল্যাঝ বদফ থাড, ঘাঁধাইদাকঞ্জ থচমাভ তভ উধহচমা াইট  এযান্ড াবপ থহ 

আাবও  ঝ উন্নদ প্রওল্প, থদাাঔামীভ ফাইচতীহঢ স্বল্প  ফধ্যফ আহভ থমাওহতভ চন্য াইট  এযান্ড াবপ থহ আাবও 

 ঝ উন্নদ প্রওল্প, ঘট্টগ্রাফ থচমাভ ভাউচাদ উধহচমা ঘট্টগ্রাফ-ওাপ্তাই ফলাড়হওভ ধাহয স্বল্প  ফধ্যফ আহভ থমাওহতভ চন্য 

াইট  এযান্ড াবপ থহ আাবও প্লঝ উন্নদ প্রওল্প, ঘট্টগ্রাফ থচমাভ ভাউচাদ উধহচমা ঘট্টগ্রাফ-ভাঙ্গাফাটি ফলাড়হওভ 

ধাহয স্বল্প  ফধ্যফ আহভ থমাওহতভ চন্য াইট  এযান্ড াবপ থহ আাবও প্লঝ উন্নদ প্রওল্প, ঘট্টগ্রাফ ন্দভদকভীভ 

লাবমযলভ লাউবচাং       ীবফঢ আহভ থমাওহতভ চন্য আাবও ফ্ল্যাঝ বদফ থাড (বদ্বঢী ধব থা), বফভনৄভ ১৫ দাং থওযহদ 

১৪-ঢমাববযি ১,২৫০ ক থনেঝ আঢহদভ ১০০টি ফ্ল্যাঝ বদফ থাড প্রওল্প, বহমঝ থচমাভ যালচামাম লাউবচাং       আাবও 

ফ্ল্যাঝ বদফ থাড, বহযাভ থচমা ফধ্যফ আহভ থমাওহতভ চন্য আাবও ফ্ল্যাঝ বদফ থাড প্রওল্প, ঠাওাভ বফভনৄভ ১৫দাং থওযহদ 

ভওাবভ/আথাভওা   ওফ থওঢথাহতভ চহন্য ‘চদকভ’ ৫২০টি আাবও ফ্ল্যাঝ বদফ থাড, ভাচযালীভ থঙাঝ দগ্রাহফ াইঝ এযান্ড 

াবপ থহ আাবও প্লঝ উন্নদ প্রওল্প, ঠাওাস্থ মামফাটিা বদউ ওহমাবদহঢ ভওাবভ ওফ থওঢথাহতভ চন্য ১৩২টি আাবও ফ্ল্যাঝ 

বদফ থাড প্রওল্প, বফভনৄভস্থ ৯দাং থওযহদ ফধ্যফ আহভ থমাওহতভ চন্য ১,০০০টি আাবও ফ্ল্যাঝ (স্বপ্নদকভ আাবও প্রওল্প) 

বদফ থাড, ধটুাঔামী থচমাভ কমাবঘধা উধহচমা ঙ্গন্ধু উধযলভ ওাফ আাবও এমাওা উন্নদ, থগুদাড়ী ঔামল 

লাবঢভবছম এমাওাভ ফবিঢ উন্নদ প্রওল্প (াংহযাবথঢ), গুমযাদ দাদী-াবভথাভা থমও উন্নদ; ন থাঘম দতুদ যলভ 

(ইউসুনকঞ্জ) প্রওল্প, বছমবফম আাবও প্রওল্প, উত্তভা আতয থ যলভ (তৃঢী ধ থ) বদফ থাড প্রওল্প,                   ভ  

      (                      ) ১০০                       , ঠাওাস্থ উত্তভাভ ১৮দাং থক্টহভ বদে  ফধ্য আহভ 

চদহকাষ্ঠীভ চন্য এধাঝ থহফন্ট পদ বদফ থাড প্রওল্প, ভৄভাতনৄভ, ২দাং থকইঝ এাং বচইব থফাড় চাংযহদ ফ্ল্াইপাভ বদফ থাড প্রওল্প, 

Chittagong City Outer Ring Road বদফ থাড, খুমদা বযধইাট থ থভাট প্রযস্তওভড  উন্নদ, দাহঝাভ থভাট (রুহঝ)      

াইধা থভাট ধব থন্ত ভাস্তা প্রযস্তওভড এাং থওাঝ থ      ভাচযালী াইধা থভাট ধব থন্ত ভাস্তা প্রযস্তওভড। 

ও.৬.১.৪                       ভ   

ঢথ্যপ্রভেবক্ত বদপথভ গ্রাফীড টাওখভ বদফ থাড প্রওহল্পভ আঢা ২২৫টি টাওখভ বদ       ওাচ ম্পন্ন ল। ইবচবধভ আঢা 

যীঘ্রই ১৮০টি টাওখহভভ থঝন্ডাভ প্রবক্রা ম্পন্ন ওভা লহ। ১,০৮৬টি টাওখহভভ নৄদ থাংস্কাভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ, বাভ  

ফহধ্য ৭০০টি ম্পন্ন ওভা লহহঙ এাং পবষ্যহঢ ৪১৪টি টাওখভ নৄদ থাংস্কাভ ওাব থক্রহফভ আঢা আদাভ প্রবক্রা  

ঘমফাদ ভহহঙ। াাংমাহতয টাও অবথতপ্তহভভ তভতপ্তভ বদফ থাড প্রওহল্পভ আঢা কৃঢওাব থ ঠিওাতাবভ প্রবঢষ্ঠাহদভ হঙ্গ 

ফন্ত্রডামহভ অনুহফাতদক্রহফ চুবক্ত ম্পাবতঢ ল। ঢথফাহদ থযাভ ধাইবমাংহভ ওাচ থয - -াাংমা দকভ, আকাভকাঁ-এ  

ঘমফাদ ভহহঙ।  

ও.৬.১.৫ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাক 

ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাহকভ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ এবটবধহঢ থফাঝ প্রওল্প াংখ্যা বঙম ৭টি এাং ভাদ্দ বঙম 

১,০৩৬.০০ থওাটি ঝাওা। ঘমবঢ অণ থ-ঙহভভ আভএবটবধ-থঢ এ বপাহকভ থফাঝ ঘমফাদ প্রওল্প াংখ্যা বঙম ৯টি এাং ভাদ্দ 

৯৫৪.০৯ থওাটি ঝাওা। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এবটবধ াস্তাহদ অগ্রকবঢ বঙম ১০২ যঢাাংয এাং ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এবটবধ 

াস্তাহদ অগ্রকবঢ ১২১ যঢাাংয। থযঔ লাবদা  ঝযাভ থঝওহদামবচ ধাওথ ফাবি ট্যাহদন্ট পদ বদফ থাডওাচ ৫০ যঢাাংয, 

া-থস্টযদ ববডাংহভ ওাচ ৯৫ যঢাাংয, এহপ্রাঘ থভাট বদফ থাড ৮৫ যঢাাংয, ৩৩ থওবপএ া থস্টযদ বদফ থাড ৭০ যঢাাংয 

ম্পন্ন লহহঙ। এ ঙাড়া ৩৩ থওবপএ মাইদ নাইাভ অধটিও মাইদ টভহফঝবভ ববডাং, ওযাবন্টদ  এবিবণহঝাহভভ বদফ থাডওাচ 

দ্রুঢ কবঢহঢ এবকহ ঘমহঙ। 



 

 

ও.৬.১.৬ দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১১টি প্রওহল্পভ আঢা ভাদ্দকৃঢ ১,০৭৯.২৩ থওাটি ঝাওাভ বধভীহঢ ব্বঢ অহণ থভ ধবভফাড 

১,০৫৬.৯৫ থওাটি ঝাওা। াস্তাদ অগ্রকবঢ ৯৮ যঢাাংয। গ্রাফীড ভাস্তা থঙাঝ থঙাঝ বিচ/ওামপাঝ থ বদফ থাড প্রওহল্পভ আঢা 

গ্রাফীড ভাস্তা (ফঢম ভূবফ) এাং ধা থঢয থচমা থফাঝ ৯৮৩টি থঙাঝ থঙাঝ বিচ/ওামপাঝ থ বদফ থাহডভ নহম গ্রাফীড  ধা থঢয 

অঞ্চহম থবাকাহবাক ব্স্থাভ উন্নদ খহঝহঙ, কৃবরধণ্য াচাভচাঢওভড লচঢভ লহহঙ এাং চমািঢা দূভ লহহঙ। এ 

ফন্ত্রডামহভ আঢা ১ মক্ষ ৭ লাচাভ ৮৩৫টি থামাভ থলাফ বহস্টফ াভা থতহয স্থাধদ ওভা ল। ভূবফওম্পল অন্যান্য 

দুহব থাহক উিাভ ঢৎধভঢা ওাব থক্রফ ঘামাহদাভ চন্য ১৫৯ থওাটি ঝাওা ব্হ উিাভ ভঞ্জাফ ক্র ওহভ আফ থট থনাহ থ বটবপযদ, 

নাাভ াবপ থ  ববপম বটহনন্পহও থতা ল। এ ঙভ ৫৮টি ন্যা আশ্র থওহেভ ওাচ ফাপ্ত ল। দুহব থাক-ধভঢী অস্থাী 

লাধাঢাম  আাহদভ চন্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৬০ থওাটি ঝাওা ভহল্যভ উন্নঢফাহদভ ঢাবু ক্র ওভা ল। 

ও.৬.১.৭ প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম  

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২০        আ            ৪১৭.৮০                                      ৩৯৭.৫২ 

         ,               ৯৫.১৫      । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাপ্ত গুরুত্বনড থ অওাঞাহফা  ফহধ্য এস্টাবমযহফন্ট 

অ ওযান্টদহফন্ট ধাবমও স্কুম এযান্ড ওহমচ এযাঝ থাফামহওাঝ এবভা, ঠাওা ওযান্টদহফন্ট; এস্টাবমযহফন্ট অ ইাংবময পা থদ 

ওযান্টদহফন্ট ধাবমও স্কুম এযান্ড ওহমচ আন্ডাভ ন্যাযদাম ওাবভকুমাফ এযাঝ থাফামহওাঝ, ঠাওা ওযান্টদহফন্ট; এস্টাবমযহফন্ট 

অ বএন ওযান্টদহফন্ট ধাবমও স্কুম এযান্ড ওহমচ এযাঝ কাচীনৄভ ওযান্টদহফন্ট; এস্টাবমযহফন্ট অ ইাংবময পা থদ 

ওযান্টদহফন্ট ধাবমও স্কুম এযান্ড ওহমচ আন্ডাভ ন্যাযদাম ওাবভকুমাফ এযাঝ বহযাভ ওযান্টদহফন্ট, বহযাভ         ।  

ও.৬.১.৮ ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ বরও ফন্ত্রডাম 

ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ অঞ্চহমভ বযক্ষা, স্বাস্থয, কৃবর, াফাবচও বদভাধত্তা, উদ্বাস্তু নৄদ থাদ, বদুযৎ, থবাকাহবাক, অওাঞাহফা বদফ থাড, 

ক্ষফঢা বৃবি, থঔমাদৄমা  াংকৃতিবঢভ ঘঘ থা  বওাযল ববপন্ন প্রওাভ আণ থ-াফাবচও ওফ থওা  ভ উন্নহদ এ ফন্ত্রডাম ওাচ 

ওহভ বাহে বাভ অগ্রকবঢ খুই আযাব্ ও । ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভাদ্দকৃঢ অহণ থভ ধবভফাড ৫০৮.২৫ থওাটি ঝাওা। ব্বঢ 

অহণ থভ ধবভফাড ৪৭৩.৯২ থওাটি ঝাওা। ৪৭৩.৯২ থওাটি ঝাওা ব্হ বঢদ ধা থঢয থচমা  থহফাঝ ১,৫৫০টি প্রওল্প/বস্কফ 

াস্তাদ ওভা ল। ব্বঢ অহণ থভ যঢওভা লাভ ৯৩.২৪      ।  

ও.৬.১.৯                               ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬    -     ৭             আ            ২৩৫.৩৫                                      

২৩২.৩০          ,                 ৯৮.৭১      । ২০১৫-১৬    -                                  

         আ       ৫৬        ৬  আ            ৬২                    ৩,৩৫,৮৩৬              

                     ভ           ভ                        ।  

ও.৬.১.১০ প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বদ্যামবলীদ এমাওা ১৫০০টি প্রাণবফও বদ্যাম স্থাধদ প্রওহল্পভ আঢা ১০১টি বদ্যাম বদফ থাহডভ 

ওাচ ম্পন্ন ল। এই ফহ প্রাণবফও বদ্যামহভ চন্য ৩,১৭৩টি থশ্রবডওক্ষ, ৭,০৩১টি দমকূধ, বযক্ষাণী  বযক্ষওহতভ চন্য 

৫,৪২২টি াযব্লও বদফ থাড ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া ৫৫,৮৫২টি বদ্যামহভ রুটিদ থফভাফঢ  ভক্ষডাহক্ষড ওাচ ম্পন্ন লহহঙ। 

স্কুম থমহপম ইম্প্রুপহফন্ট নান্ড (SLIP)-এভ আঢা ৬৩,৬৯১টি স্কুহম ক্ষুদ্র থফভাফঢ ওাচ ম্পন্ন লহহঙ। এ ঙহভ থফহলভনৄভ, 

দাভাডকঞ্জ  থযভনৄভ থচমা ৩টি বধটিআই বদফ থাডওাচ ম্পন্ন লহহঙ।  

ও.৬.১.১১ বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত ফন্ত্রডাম 

বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত ফন্ত্রডামহ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৭        আ            ৭৯৯.৬৪                         

             ৭৮৬.৫৬৯          ,               ৯৮.৩৭      ।                         স্বল্প ভহল্য থৌভ 

বদুযৎ উৎধাতহদভ প্রভেবক্ত উন্নদ, াহাহফবটওযাম এাং ঝবক্সহওামবচওযাম কহরডাভ চন্য এযাবদহফম ল্যাহভঝবভ 

আদৄবদওীওভড,       আ আ -                                 ,                                  

                     ভ      আ  এযান্ড                    আ আ                      আ আ  

          এযান্ড                    আ                             আ                  উহেঔহবাগ্য। 



 

 

ও.৬.১.১২ থাফবভও বফাদ ধবভলদ  ধব থঝদ ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ লবভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভভ (   আ  ) তৃঢী প্রাবন্তও পদল অন্যান্য 

অওাঞাহফাকঢ উন্নহদভ মহক্ষয বদহাককৃঢ আন্তচথাবঢও ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও লযাআব বফাদন্দহভভ ম্ভাব্ঢা 

ফীক্ষা, ফাস্টাভপ্লযাবদাং, থবও বটচাইদ, ব্ প্রাক্কমদ এাং ঠিওাতাভ বদহাহকভ মহক্ষয প্রহাচদী তভধত্র তবমমাবত প্রডহদভ 

ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। চাইওাভ অণ থাহদ লবভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ ম্প্রাভহডভ ওাচ াস্তাহদভ চন্য 

চাইওা  াাংমাহতয ভওাহভভ ফহধ্য Minutes of Meeting (MoM) স্বাক্ষবভঢ লহহঙ। আওাযধহণ থতহযভ উধকূমী 

এমাওা বদভাধত্তা বৃবিভ মহক্ষয ঘট্টগ্রাফ যাল আফাদঢ আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ প্রাইফাবভ  থহওন্ডাবভ ভাটাভ াংস্থাধদ ওভা 

ল এাং বহযাভ  বতনৄভ বফাদন্দহভ বটবপআভ এাং বটএফই াংস্থাধদ ওভা ল। ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচ আন্তচথাবঢও 

বফাদন্দভ প্রওহল্পভ বস্তাবভঢ ম্ভাব্ঢা ফীক্ষা ম্পাতহদভ মহক্ষয ধভাফয থও বদহাহকভ চন্য ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লহহঙ। 

াাংমাহতহযভ আন্তচথাবঢও বফাদন্দভভহলভ বদভাধত্তা ব্স্থা থচাভতাভ ওভাভ মহক্ষয চরু   ভঞ্জাফাবত ভভাল  

াংস্থাধহদভ চন্য ৭৩.৯৭৮ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ প্রওল্প গ্রলড ওভা ল। এ প্রওহল্পভ আঢা ভেক্তভাচযবপবত্তও 

ববওউবভটি ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ ‘থভটমাইদ এবপহযদ ববওউবভটি বমবফহঝট’-থও এ বফা ন্দহভভ বদভাধত্তা ধভাফয থও 

বলাহ ২ ঙহভভ চন্য বদহাক ওভা ল এাং উক্ত প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও ১৬৪ চদহও প্রবযক্ষড থতা লহহঙ। ১,১৯৩.৩২ থওাটি 

ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্-াংবমঢ ওক্সাচাভ বফাদন্দভ উন্নদ (প্রণফ ধব থা) যীর থও প্রওহল্পভ ফবমাইহচযদ  াইঝ 

বপ্রধাহভযহদভ ওাচ ম্পন্ন লহহঙ। আন্তচথাবঢও থাফবভও বফাদ ঘমাঘম াংস্থা (ICAO)-এভ ববথ        বভযাম 

বফাদন্দহভভ নাাভ ওযাঝাকবভ ভক্ষাভ চন্য ৫,৫০০ বমঝাভ ধাবদ থাভড ক্ষফঢাভ এওটি নাাভ       কাবড় ক্র ওভা ল। 

ও.৬.১.১৩                          

২০১৫-১৬ অণ থ-     ২১  ওফ থ     আ            ৫২.৩৪                                      ৩৫.৩৯ 

         ,               ৬৮      ।          ওফ থ                                           

             ,                  বভহা থ      ,                          ,                      

                ,                                                          ,      আ       -

                     ,           আ              ,                  ,   ভ   ,                 

                                 । ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৯টি প্রওহল্পভ আঢা ভাদ্দকৃঢ ১৪০.৩১ থওাটি ঝাওাভ 

বধভীহঢ ব্বঢ অহণ থভ ধবভফাড ১২৮.৮৩৮৮ থওাটি ঝাওা, াস্তাদ অগ্রকবঢ ৯১.৮২ যঢাাংয। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

উহেঔহবাগ্য অওাঞাহফা লহমা ‘চবঢা-লালুাখাঝ’ ওফ থসূবঘ; ধঞ্চায যয্যাববযি ফবলমা  বযশু টাহটি, এহন্ডাবক্রদ  

থফঝাবমও লাধাঢাম স্থাধদ, উত্তভা, ঠাওা; থাদাইভৄবড়, ওামীকঞ্জ, আড়াইলাচাভ  ফঞাড়ীা উধহচমা থিবদাং থন্টাভ  

থলাহস্টম বদফ থাড; ন্যাযদাম লাঝ থ নাউহন্ডযহদ দাহ থ থলাহস্টম স্থাধদ; কাচীনৄভ থচমাভ ওামীকঞ্জ উধহচমা ওফ থচীী ফবলমা 

থলাহস্টম স্থাধদ; ওফ থভঢ ফবলমা কাহফ থন্ট শ্রবফওহতভ আাহদভ চন্য থলাহস্টম বদফ থাড, ড় আশুবমা, াপাভ, ঠাওা এাং 

দাবমঢাাড়ী উধহচমা ওফ থচীী ফবলমা থলাহস্টম ওাফ-থিবদাং থন্টাভ স্থাধদ।  

ও.৬.১.১৪ ফৎে  প্রাবডম্পত ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬    -     ৬৩        আ            ৭০,১০৯.০০                                     

৬৯,৪৭৭.১০        ,               ৯৯.১০      ।                                                

      আ     ২৪                         ১২                         ;                        

                                                আ     আ                  ১             

     বদফ থাড;            ১         , ৬         , ৬                        বদফ থাড     ২             ৬  

 ভ                                                 আ                                      

১                   । 

ও.৬.১.১৫ ভৄবক্তভেি       ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪        আ            ৩০০.৯৫                                      ২৫৪.৭৮ 

         ,               ৮৪.৬৬      । ২০১৫-১৬ অণ থ-              গুরুত্বনড থ অওাঞাহফা লহমা উধহচমা 

ভৄবক্তহবািা ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড, ভৄবক্তভেহিভ স্মৃবঢস্তম্ভ বদফ থাড, ওম থচমা ভৄবক্তহবািা ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড  ভূবফলীদ 

অেম ভৄবক্তহবািাহতভ চন্য াস্থাদ বদফ থাড।  



 

 

ও.৬.১.১৬ ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘহঢ ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডামহভ ১৫টি প্রওহল্পভ অনুকূহম ভাদ্দ ২৪৯.৪৬ থওাটি 

ঝাওা, থফাঝ ব্বঢ অহণ থভ ধবভফাড ২৪৬.৭১ থওাটি ঝাওা এাং াস্তাদ অগ্রকবঢ ৯৯ যঢাাংয। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গুরুত্বনড থ 

ফাপ্ত অওাঞাহফাভ ফহধ্য ১১টি থচমা ভে-প্রবযক্ষড থওে স্থাধদ, Strengthening and Modernization of Sheikh 

Hasina National Youth Centre’, ‘বহমঝ বপাকী থস্টবটাফহও আন্তচথাবঢও ফাহদভ থস্টবটাহফ উন্নীঢওভড, থতহযভ 

বদ্যফাদ থচমা থস্টবটাহফভ াংস্কাভ  উন্নদ (প্রণফ ধব থা), দীমনাফাভী  থদত্রহওাডা থচমা থস্টবটাহফভ উন্নদ  

এাং ভাংনৄভ ফবলমা ক্রীড়া ওফহপ্লক্স বদফ থাড, বওহযাভকঞ্জ থচমাভ যলীত বত দচরুম ইমাফ থস্টবটাফ াংস্কাভ  উন্নদ  

এাং বপভ উধহচমা যলীত আইপী ভলফাদ থস্টবটাফ বদফ থাড, দাহঝাভ  কাইান্ধা থচমা তহভ ইদহটাভ থস্টবটাফ  

বদফ থাড, কুবফো যলীত থীহভেদাণ তত্ত থস্টবটাফ উন্নদ এাং সুইবফাংনৄম বদফ থাড, ICC অনূর্ধ্থ-১৯ বক্রহওঝ বশ্বওাধ 

াাংমাহতয-২০১৬ উধমহক্ষয বদ থাবঘঢ Venue-ভহলভ থফভাফঢ, াংস্কাভ  উন্নদ এাং বহওএবধ’ভ বদ্যফাদ ক্রীড়া 

সুবথামীভ অবথওঢভ উন্নদ এাং াাংমাহতয ক্রীড়া বযক্ষা প্রবঢষ্ঠাহদভ আঢা ঘট্টগ্রাফ  ভাচযালীহঢ ক্রীড়া স্কুম প্রবঢষ্ঠা 

উহেঔহবাগ্য। 

ও.৬.১.১৭ থভমধণ ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪৬        আ            ৫,৪১০.৫৩ থওাটি (এবটবধ)  ৪,৬২৯.৬২ থওাটি (আভএবটবধ) 

                                ৪,২২০.২৬৩৫          ,               ৯১.১৬      । ২০১৫-১৬ অণ থ-

              গুরুত্বনড থ অওাঞাহফাভ ফহধ্য               - ভ                             ,        -

      -ভ                           (            )       আ                        ,          

                -    -             -                                        -           

                            আ                        , ‘                                      

                                        আ                        , ‘                       আ    -

আ                                          আনুরবঙ্গও                          আ     

               । 

ও.৬.১.১৮ বযক্ষা ফন্ত্রডাম  

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৮১টি প্রওহল্পভ আঢা ভাদ্দকৃঢ ৪,২৫৭.২১ থওাটি ঝাওাভ বধভীহঢ ব্বঢ অহণ থভ ধবভফাড ৪,২১২.৭৭ 

থওাটি ঝাওা, াস্তাদ অগ্রকবঢ ৯৮.৯৬ যঢাাংয। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াস্তাবঢ গুরুত্বনড থ অওাঞাহফা লহমা ভওাবভ 

বদ্যামবলীদ ৩১৫টি উধহচমা তহভ বদ থাবঘঢ থভওাবভ বদ্যামভলহও ফহটম স্কুহম রূধান্তভ প্রওহল্পভ আঢা ২৭৪টি 

বদ্যামহ দতুদ এওাহটবফও পদ বদফ থাড, বদ্যফাদ বদ্যাম পহদভ ঊর্ধ্থভঔী ম্প্রাভড, থফভাফঢ  াংস্কাহভভ ওাচ 

ম্পন্নওভড; ঠাওা ফলাদকভীহঢ ১১টি স্কুম  ৬টি ওহমচ (ভওাবভ) বদফ থাড প্রওহল্পভ আঢা ইহঢাফহধ্য ১৪টি দতুদ স্থাবধঢ 

ভওাবভ বযক্ষা প্রবঢষ্ঠাহদ ভূবফ উন্নদ, ীফাদা প্রাঘীভ এাং এওাহটবফও-ওাফ-প্রযাবদও পদ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ওহভ 

এওাহটবফও ওাব থক্রফ শুরু ওভা লহহঙ। ঢন্হধ্য ২০১৬ াহম দু’টি প্রবঢষ্ঠাহদ বাঢী বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল। অবযি বঢদটিভ 

ওাব থক্রফ ঘমফাদ। বযক্ষাভ ফাহন্নাদহদভ মহক্ষ থচমা তহভ অবস্থঢ ভওাবভ থধাস্ট গ্রাজুহঝ ওহমহচভ উন্নদ প্রওহল্পভ 

আঢা ৭০টি প্রবঢষ্ঠাহদভ বদবফ থঢব্ ১৯৫টি পহদভ ফহধ্য (এওাহটবফও ওাফ এক্সাবফহদযদ লম, াথাভড এওাহটবফও পদ, 

থলাহস্টম পদ বদফ থাড  ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভড) ৭০টি পহদভ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন লহহঙ; বহমঝ, বভযাম  খুমদা যলহভ ৭টি 

ভওাবভ ফাধ্যবফও বদ্যাম স্থাধদ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ৪টি প্রবঢষ্ঠাহদভ বদফ থাড এাং বভযাম ইবঞ্জবদাবভাং ওহমচ স্থাধদ 

ওভা লহহঙ।  

ও.৬.১.১৯ াংকৃতিবঢ বরও ফন্ত্রডাম  

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১০টি       আ            ১০১.৪৮৩০                                      

৯৩.১৫৭০          ,               ৯১.৮০      । ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ গুরুত্বনড থ ওাহচভ ফহধ্য  

                                                           ,                                

           ান্দভহদভ             ান্দভদ     -               ইন্পটিটিউহঝভ আ              

        ।  



 

 

ও.৬.১.২০ ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৩        আ     ফাচওল্যাড ফন্ত্রডামহভ চন্য        ৯৫.১৩                    

                  ৮১.২২৪০          ,               ৮৫      ।                 অওাঞাহফা      

এস্টাবমযহফন্ট অ থাদাই-ভৄবড় অন্ধওল্যাড বফবঢ আই লাধাঢাম; ওন্পিাওদ অ থলাহস্টম নভ বত ভওাবভ বযশু 

ধবভাভ (৮ ইউবদঝ); দৃবি-প্রবঢন্ধী বযশুহতভ চন্য থলাহস্টম বদফ থাড; এক্সধাদযদ এযান্ড থটহপমধহফন্ট অ দীমনাফাভী 

টাাহটিও লবধঝাম; ওন্পিাওযদ অ নাইপ থস্টাহভট িাইাম হমহনাভ এহাবহযদ থন্ট্রাম অবন-ওাফ-ওবফউবদটি 

লম এযাঝ ামাযনৄভ, ফফদবাংল; এক্সহঝদযদ এযান্ড ফট থাদাইহচযদ অ থফ থভাবচওা থৌি ফলাবলাভ অবটঝবভাফ ওফহপ্লক্স 

নভ বত অভনাদ এযান্ড আন্ডাভবপ্রবপহমচট ওবফউবদটি থফম্বাভ অ বত থাাইটি; এস্টাবমযহফন্ট অ মহ্মীনৄভ টাাহটিও 

লবধঝাম; এস্টাবমযহফন্ট অ টাাহটিও, টাাহটিও বভহমহঝট এযান্ড দদ-টাাহটিও লবধঝাম এযাঝ ভাচাড়ী; 

এস্টবমযহফন্ট অ ভৄবন্পকঞ্জ টাাহটিও লবধঝাম; থন ফাতাভহলাট এওটিবপটি ইদ ৪ (হনাভ) উধহচমা অ কুবফো 

বটবেক্ট;                                               ।  

ও.৬.১.২১ ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াংহযাবথঢ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘহঢ ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহকভ াস্তাদাথীদ প্রওল্প 

াংখ্যা ১৩৮টি (বচব ১১৭টি, বহতবযও লাঢানৄি ১২টি, ওাবভকবভ লাঢা ৯টি)। ঢন্হধ্য ১ জুমাই ২০১৫ থণহও ৩০ জুদ 

২০১৬ ফহ ৪৪টি (বচব ৩৭টি, বহতবযও লাঢানৄি ৩টি, ওাবভকবভ লাঢা ৪টি) প্রওল্প ধবভওল্পদা ওবফযদ ওতৃথও 

অনুহফাবতঢ ল। প্রওল্পগুবমভ অনুকূহম থফাঝ ভাদ্দ ৬,৩৯৮.৩৫ থওাটি ঝাওা। ভাহদ্দভ বধভীহঢ থফাঝ ব্ ৬,৩৮৮.৫৩ থওাটি 

ঝাওা। াব থও াস্তাদ অগ্রকবঢ ৯৯.৮৫ যঢাাংয। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩২টি প্রওল্প ফাপ্ত   । ঢন্হধ্য উহেঔহবাগ্য 

প্রওল্পভল লহমা: ফাতাভীনৄভ (হফাস্তনানৄভ)-যভীঢনৄভ-ঘাঁতনৄভ ফলাড়হও আবড়াম ঔাঁ দতীভ উধভ ৬৯৪.৩৬ বফঝাভ তীখ থ 

আঘফঢ আমী ঔাদ ৭ফ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থতু বদফ থাড; বহমহঝ সুভফা দতীভ উধভ ৩৯১ বফঝাভ তীখ থ ওাবচভাচাভ থতু 

বদফ থাড; িাহ্মডাবড়া-লবকঞ্জ ীফাহন্ত মপদ্র দতীভ  ধভ ২১৭.৬৮ বফঝাভ তীখ থ   ভ  থতু বদফ থাড; থলফাহঢনৄভ-বঙ্গাইভ-

ফাবদওকঞ্জ আঞ্চবমও ফলাড়হও ৮টি দতুদ থতু       ; ইস্টাদ থ াাংমাহতয   চ ইম্প্রুপহফন্ট প্রহচক্ট-এভ আঢা 

াাংমাহতহযভ ন থাঞ্চহমভ ১১৭টি রু এাং ক্ষবঢগ্রস্ত থতু  ওামপাঝ থ নৄদবদ থফ থাড; বাত্রাাড়ী-ওাঁঘনৄভ       ফলাড়ও ৮-থমহদ 

উন্নীঢওভড; ১৮                 ঘাঝহফালভ-লাবন্ডাম-লাফকুবড়া ফলাড়ও বদফ থাড; দকভাড়ী থনবভখাঝ প্রাহন্ত ১২.৪৮ 

                াঁহথভলাঝ-ঔহভঘভ ফলাড়ও বদফ থাড; ওক্সাচাভ-থঝওদান থফবভদ ড্রা  ভ  বদ্বঢী ধব থা   ইদাদী থণহও 

বমঔামী             বদফ থাড;                                                 কাঢমী থণহও বযভবদভহঝও 

     ফলাড়ও বদফ থাড; ১৮.২০                 দভবাংতী-ভানৄভা ফলাড়ও বদফ থাড; ৫৬.৬৬                 াউযী-

থকাধামনৄভ-ভুানৄভ থচমা ফলাড়ও প্রযস্তওভড       ; থমবুঔামী-দুফওী-কা-াউনম-ঔামাইা-তযবফদা-কমাবঘধা-

আফড়াকাবঙা ফলাড়ও নৄদবদ থফ থাড; কনভকাঁ-ভফী-ফাদা ফলাড়হও সুবঢা দতীভ  ধভ ৪৬০.০০ বফঝাভ তীখ থ বত্রহফালদী 

থতু বদফ থাড; বভাচকঞ্জ-ওাবচনৄভ-দৄদঝ ফলাড়হও যালুাবপঝা, ধাইওভঢমী, থখাড়াঘড়া থতু বদফ থাড, ১৮.৩০            

     চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ ফলাড়ও উন্নদ   ইমাফকঞ্জ, ইোভঘভ  থযভফস্তনৄভ থতু বদফ থাড; ওযীকঞ্জ-ালুকাঁ-

থতাদকঞ্জ ফলাড়হও দৄফাবমা থতু, ঝঢমী থতু, ওাফাহমভ াবঢ থতু  ালুকাঁ থতু বদফ থাড; ৫১.৬২                 

ওাদাঝ-ভলদনৄভ-থপামালাঝ ফলাড়ও উন্নদ; ৫২.০০                 াইদহাট থ-থফাহড়মকঞ্জ-ভাহন্দা-যভডহঔামা-কী 

থচমা ফলাড়ও প্রযস্তওভড       ; Revised StrategicTransport Plan (RSTP)      ইঢযাবত। ঘমফাদ প্রওহল্পভ 

গুরুত্বনড থ ওহম্পাহদন্ট বলাহ ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ ভম ওাচ; ঠাওা-ফফদবাংল চাঢী 

       ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ ভম ওাচ; ধটুাঔামী থচমা আন্ধাভফাবদও দতীভ উধভ ৮৯৩.১০ বফঝাভ যলীত থযঔ ওাফাম 

থতু, থাদাঢমা দতীভ উধভ ৪৮৩.৭২ বফঝাভ তীখ থ যলীত থযঔ চাফাম থতু   ঔাধড়াপাঙ্গা দতীভ  ধভ ৪০৮.৩৬ বফঝাভ তীখ থ 

যলীত থযঔ ভাহম থতু বদফ থাড           ।  

ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ প্রবঢহতদাথীদ ফহ ওম থফৌসুহফ ব্লাভ-উধহবাকী ২৯.১৫ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ইঝদা-বফঞাফইদ-অিগ্রাফ 

ফলাড়হওভ বদফ থাডওাচ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৭টি স্থাধদা উহদ্বাথদ ওহভদ। থগুবম 

লহমা: তুভাক দতীভ উধভ ১৮৬.০৪ বফঝাভ তীখ থ বরুবমা থতু, ান্দভাদ ধা থঢয থচমা ৩৩.০০ বওহমাবফঝাভ বতহখ থযভ ণাদবঘ-

আমীওতফ ফলাড়ও, ভাংনৄভ           ৪-থমহদ উন্নীঢ ১৬ বওহমাবফঝাভ            ফলাড়ও, ধটুাঔামী-কুাওাঝা 

ফলাড়হও ৪০৮.৩৬ বফঝাভ তীখ থ থযঔ ভাহম থতু, ফাতাভীনৄভ থচমাভ আবড়াম ঔাঁ দতীভ উধভ ৬৯৪.৩৬            আ    

আ       ৭          -            , সুদাফকঞ্জ থচমাভ সুভফা দতীভ উধভ ৪০২.৬১ বফঝাভ তীখ থ আব্দুচ চহুভ থতু, 



 

 

বহমঝ থচমা কুবযাভা দতীভ উধভ ২৪৯.৩৭ বফঝাভ তীখ থ ঘন্দভনৄভ-সুদাফনৄভ থতু, কাইান্ধা থচমা ওভহঢাা দতীভ উধভ 

২৫৩.৫৬ বফঝাভ তীখ থ ড়তল থতু, ওক্সাচাভ থচমা ফাঢাভৄহুভী দতীভ উধভ ১৭০.৭৮ বফঝাভ তীখ থ াঝাঔামী    , বহমহঝ 

সুভফা দতীভ উধভ ৩৯১.০০ বফঝাভ তীখ থ ওাচীভ াচাভ থতু, থলফাহঢনৄভ-বঙ্গাইভ-ফাবদওকঞ্জ আঞ্চবমও ফলাড়হও ৪৬.৪৪২ 

বফঝাভ তীখ থ দাওাবন্দ থতু, ১০২.০০ বফঝাভ তীখ থ বওটিাংঘভ থতু   ৮৭.৫৬ বফঝাভ তীখ থ াটুবভা থতু, মপদ্র দতীভ উধভ 

২১৭.৬৮ বফঝাভ তীখ থ মপদ্র থতু, াংহবাক ফলাড়ওল ৬২.৪০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ দৄদঝ-দাাংলু-াকাড়ী-ওতফঢমী-কাঢমী-

থঘৌবওভখাঝ ফলাড়ও উন্নদ, ৪০.২৭ বওহমাবফঝাভ তীখ থ থফাওাফঢমা-থাদাঢমা-লবভঔামী-লাঝাহযভনৄভ-াবভাওাবন্দ ফলাড়ও 

উন্নদ, আন্ধাভফাবদও দতীভ উধভ ৮৯৩.১০ বফঝাভ তীখ থ যলীত থযঔ ওাফাম থতু, থাদাঢমা দতীভ উধভ ৪৮৩.৭২ বফঝাভ তীখ থ 

যলীত থযঔ চাফাম থতু, বহমঝ-সুদাফকঞ্জ ফলাড়হও ৮৪২.০০ বফঝাভ তীখ থ ১১টি থতু  বহমঝ চবওকঞ্জ ফলাড়হও 

৩১১.৮০ বফঝাভ তীখ থ ৫টি থতু।                         ২০.১০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ম্যা ভ যাবধট িাদবচঝ (এফআভটি) 

মাইদ-৬ (াাংমাহতহযভ প্রণফ থফহিাহভম)     ২০.৫০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ া ভ যাবধট িাদবচঝ (বআভটি) কাচীনৄভ-

এাভহধাঝ থ (াাংমাহতহযভ প্রণফ বআভটি)-এভ বদফ থাড       ভ            ।  

২০১৫-২০১৬    -     ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৩টি স্থাধদা   ভ           ওহভদ। থগুবম লহমা: ৩১.৭৭৬ বওহমাবফঝাভ তীখ থ 

বফাদন্দভ াইধা ইন্টাভহওযদ-থওাম্পাদীকঞ্জ-থপামাকঞ্জ থচমা ফলাড়ও চাঢী ফলাড়হও উন্নীঢওভড, ফাবদওকঞ্জ 

াস্টযান্ড থণহও থচমা প্রযাহওভ াপদ ধব থন্ত ফলাড়ও ৪                  িাহ্মডা  া  থফৌড়াইম থভম ক্রবাংহ 

৪৯৬.৪২ বফঝাভ তীখ থ থভমহ পাভধা। 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ফাদদী ড়ও ধবভলদ  থতু ফন্ত্রী থব ওম স্থাধদা উহদ্বাথদ ওহভদ থগুবমভ ফহধ্য উহেঔহবাগ্য লহমা: 

ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড প্রওহল্পভ আঢা বদবফ থঢ মামনৄভ, নাবচমনৄভ াচাভ, ীঢাকুন্ড, াভকুণ্ড, 

কুবফভা, থচাড়াআফঢম, বফাাচাভ, াবুবঘ থ াচাভ, থঘৌদ্দগ্রাফ াচাভ, াভইাভলাঝ, বফহভভশ্বভাই, বদচাফনৄভ, 

ড়তাহভাকাভলাঝ, াভ আউবমা, তাউতওাবন্দ, যলীতদকভ, থকৌবভনৄভ, ইবমঝকঞ্জ, থওাঝাড়ী  সুাকাচী নেঝ পাভবিচ; 

বচাংমাঢমী থতু, যলীতদকভ থতু, ভৄহুভী থতু, দৄফখাঝ থতু, থখাড়হতৌড় থতু  লবমবতা থতু এাং কুবফো ওযান্টদহফন্ট 

আন্ডাভধা   ধদুাভ াচাভ থভমহ পাভধা।                                প্রপাওভবত থতু; ওক্সাচাভ-

থঝওদান-াভাাং থফবভদ ড্রাইহপভ থঙাঝ ঔাম  ড় ঔাম থতু, দীমনাফাবভ থচমাভ থঔাওাখাঝ থতু          আ         

লাচী আভাদ আমী    ড়ও, থঘৌভৄলদীভ থধৌভ এমাওা ঘাভ থমহদ উন্নীঢ ফলাড়ও, ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচ কৃবর 

বশ্ববদ্যামহভ াফহদ নেঝপাভ   চ, ঠাওা-আবভঘা ফলাড়হওভ দুখ থঝদাপ্রড স্থাহদভ প্রবঢওাভভমও ওাচ, ধাটুবভাখাহঝ 

দবদবফ থঢ ধবভতয থদ াাংহমা   ঘো াই থমদ উহদ্বাথদ ওহভদ। এ ঙাড়া ফাদদী ড়ও ধবভলদ  থতু ফন্ত্রী থাদানৄভ-

থচাভাভকঞ্জ    ড়হও থঙাঝ থনদী দতীভ উধভ বদবফ থঢব্ থতুভ বপবত্তপ্রস্তভ স্থাধদ ওহভদ। 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াস্তাদাথীদ উহেঔহবাগ্য প্রওল্পগুবম লহমা: ইঝদা-বফঞাফইদ-অিগ্রাফ ফলাড়ও বদফ থাড; থীভ কবঢভ 

বাদালহদভ চন্য    ভ    থমদল চহতনৄভ-ঘো-ঝাঙ্গাইম-এহমঙ্গা চাঢী ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড; কাচীনৄভ      

এাভহধাঝ থ ধব থন্ত া ভ যাবধট িাদবচঝ (বআভটি)         বদফ থাড; ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়হও ৪-থমদববযি যীঢমক্ষযা 

দতীভ উধভ ৩৯৬.৫০ বফঝাভ তীখ থ বদ্বঢী ওাঁঘনৄভ থতু; থফখদা দতীভ  ধভ ৯৩০ বফঝাভ তীখ থ বদ্বঢী থফখদা থতু  থকাফঢী 

দতীভ উধভ ১,৪১০ বফঝাভ তীখ থ বদ্বঢী থকাফঢী থতু বদফ থাড; বভযাম-ধটুাঔামী চাঢী ফলাড়হওভ ধাভা দতীভ উধভ 

১,৪৭০ বফঝাভ তীখ থ ধাভা থতু বদফ থাড; দাভাড     ন্দভ উধহচমা ১,২৯০ বফঝাভ তীখ থ তৃঢী যীঢমক্ষযা থতু বদফ থাড; 

কাচীনৄভ-আচফঢনৄভ-ইঝাহঔামা ফলাড়ও বদফ থাড; ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়হও  ফবলধাহম ৬-থমদববযি ফবলধাম 

ফ্ল্াইপাভ বদফ থাড; ঠাওা-বহমঝ ফলাড়হও  ভুমঢা ৪-থমদববযি ১,২৩৮ বফঝাভ তীখ থ থগ্রট থধাহভহঝট ফ্ল্াইপাভ বদফ থাড; 

ঘাফড়াখাঝ-বফঞাফইদ                                                বদফ থাড;         কুবযাভা দতীভ  ধভ 

৭০২.৬১ বফঝাভ তীখ থ ভাদীকঞ্জ থতু বদফ থাড; থযভনৄভ  চাফামনৄভ থচমা (লাবঢধাকাড়-বষ্ণফধাড়া-থনুাওাফামনৄভ) ীফান্ত 

ফলাড়ও বদফ থাড; থফাস্তনানৄভ-ফাতাভীনৄভ-যবভঢনৄভ ফলাড়ও ৪-            ; ঘট্টগ্রাহফভ অবক্সহচদ থফাড়      

লাঝলাচাভী             বটপাইটাভল প্রযস্তওভড; বতভাই-যাো ফলাড়ও বদফ থাড; দওমা-দাবমঢাাড়ী-দাকুকাঁ স্থমন্দভ 

ফলাড়ও উন্নদ; বছদাইতল-চুাটাঙ্গা-থফহলভনৄভ-ভৄবচদকভ ফলাড়ও উন্নদ;        -থপাফভা স্থমন্দভ             

    াঢক্ষীভা যলভ াইধা    ড়ও বদফ থাড;         -আচবফভীকঞ্জ              ; বওহযাভকঞ্জ থচমা  াবচঢনৄভ-

অিগ্রাফ              ; বওহযাভকঞ্জ-ধাকুবন্দা-থঝাও ফলাড়ও               এাং থযভনৄভ-শ্রীতী-ওযীকঞ্জ 

ফলাড়ও উন্নদ, ঘাঁতনৄভ থচমা  থদাহকাতা দতীভ উধভ ৩০৪.৫১ বফঝাভ      ফঢম থতু বদফ থাড; ামাই দতীভ উধভ ৯৪.২৭ 

বফঝাভ      থতু বদফ থা    ফতদ-ঔাবমাঝু   াফাবচথম    ড়ও বদফ থাড; থাদাকাচী-মাফাাচাভ-ঘভতভহযনৄভ-

থওাম্পাদীকঞ্জ ফলাড়হও থঙাঝ থনদী দতীভ উধভ ৪৭৮.১৭ বফঝাভ তীখ থ থতু বদফ থাড; ধত্দীঢমা-াধালাভ-ভলদনৄভ ফলাড়ও 

ফচবুঢীওভড         ; বফচথানৄভ-াী-াবমা ফলাড়ও বদফ থাড; ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ ফলাড়ও থদঝাহওথ 



 

 

বঘবিঢ ১৪৪টি দুখ থঝদাপ্রড স্থাহদ প্রবঢওাভভমও ব্স্থা গ্রলড; কাচীনৄভ-আচফঢনৄভ-ইঝাহঔামা ফলাড়হও         

যীঢমক্ষযা দতীভ উধভ ৫১০.৪০ বফঝাভ তীখ থ ঘভবন্দুভ থতু বদফ থাড; ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমাভ ববপন্ন ফলাড়হও ৪৩টি থতু  

১৩টি ওামপাঝ থ নৄদবদ থফ থাড; বহমঝ বফাদন্দভ ইন্টাভহওযদ      মামাক-থওাম্পাবদকঞ্জ-ালুটিওভ-থপামাকঞ্জ ফলাড়ওহও 

চাঢী ফলাড়ও-ফাহদ নৄদবদ থফ থাড; ১০টি ড়ও থচাদবপবত্তও থচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ফগ্র থতহযভ 

১,৫৯৫.৩৭ বওহমাবফঝাভ থচমা ফলাড়ও াংস্কাভ, থফভাফঢ  উন্নদ;                     ফলাড়ও থদঝাহওথ 

       থন     ধন্টুদ                 ; উত্তভা তৃঢী থনইচ      াাংমাহতয ব্াাংও ধব থন্ত ২০.১০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ১৬ 

থস্টযদববযি উপ বতহও খন্টা ৬০ লাচাভ বাত্রী     লহড ক্ষফ     ভ    Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 
(াাংমাহতহয প্রণফ থফহিাহভম) বদফ থাড ইঢযাবত। 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ দতুদ ৪৪টি উন্নদ প্রওল্প অনুহফাবতঢ ল। ঢন্হধ্য উহেঔহবাগ্য প্রওল্পগুবম লহমা: ওক্সাচাভ-থঝওদান 

থফবভদ ড্রাই ভ  তৃঢী ধব থাহ বমঔামী-থঝওদান-াভাাং        বদফ থাড, থীভকবঢভ বাদালহদভ চন্য নণও থমদল 

াাংমাহতয-ফাাদফাভ বফত্রী ফলাড়ও (ালুঔামী-ঘুদদৄফ ট থাভ থভাট) বদফ থাড, থদত্রহওাদা  ফফদবাংল থচমা (ফহলযহঔামা-

বঢদাবম-লাবঢধাকাড়) ীফান্ত ফলাড়ও       ,         -      -                             ২৮২.৫৬       

               , থাদানৄভ (থদাাঔামী)-থাদাকাচী (থনদী)-থচাভাভকঞ্জ (ঘট্টগ্রাফ) ফলাড়ও উন্নদ, নবভতনৄভ (তভনৄভ)-

ামণা-থাদানৄভ-ভৄওসুতনৄভ    ড়ও প্রযস্ত   , বাত্রাাড়ী-ফাা (ইকুবভা াবুাচাভ বমাংও থভাটল) এাং ধাঁচ্চভ-পাাংকা 

চাঢী ফলাড়ও উপ ধাহশ্বথ াবপ থ থমদল ৪-থমহদ উন্নীঢওভড, ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ফলাড়হওভ ইেনৄম      ঘক্রযামা 

ধব থন্ত বওল্প ফলাড়ও বদফ থাড, হস্টাড থ াাংমাহতয বিচ ইফপ্রুপহফন্ট প্রহচক্ট-   আঢা াাংমাহতহযভ ধবিফাঞ্চহমভ 

ক্ষবঢগ্রস্ত  রু ৬০টি থতু নৄদবদ থফ থাড এাং দভবাংতী অণ থনদবঢও থচাহদ                  ১টি দতুদ থতু বদফ থাড, 

ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ চাঢী ফলাড়হওভ এওঢা াচাভ ধহন্ট      ফাঢাভাড়ী থওাম ধাাভ প্লযান্ট      

থচমাফলাড়ওহও আঞ্চবমও ফলাড়হও উন্নীঢওভড, Technical Assistance for Sub-Regional Road 
Transport Project Preparatory Facility-II-এভ আঢা ৮টি ফলাড়ও ওবভহটাহভভ ৬০০ বওহমাবফঝাভ 

ফলাড়ও থীভকবঢভ বাদালহদভ চন্য নণও থমদ   ৪-থমহদ উন্নীঢ      ফীক্ষা  দওযা প্রডদ, ঠাওা-বভযাম-

ধটুাঔামী ফলাড়হওভ ভুভখাঝা-বভযাম-থমবুঔামী (ধাভা থতু এযাহপ্রাঘ ধব থন্ত) অাংয        প্রযস্ত   , রুফা-কাহমও-

থওক্রাটাং ফলাড়হওভ রুফা-কাহমও ফলাড়ওাাংয বদফ থাড,      -                  , ঠাওা-বহমঝ ফলাড়হওভ 

ক্ষবঢগ্রস্ত যালাচনৄভ থতু নৄদ      এাং বদ্যফাদ থতুভ ধাহয ২১৯.৪৬ বফঝাভ তীখ থ দতুদ থতু বদফ থাড, ড়ঢাবওা (আবু 

থঢাভা)-বফভভাই অণ থনদবঢও অঞ্চম ফলাড়ও উন্নদ  ম্প্রাভড,                    (       -      -    -

     )         ভ                                    ৪-                            , Cross 
Border Road Network Improvement Project (Bangladesh)-এভ আঢা পাাংকা-পাটিাধাড়া-দড়াইম-

বহযাভ-থদাহধাম ফলাড়হও ওামদা থতুল ৫টি থতু, ভাফকড়-ানভাভলাঝ ফলাড়হও ৮টি থতু এাং ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ 

ফলাড়হও ৪টি থতুল থফাঝ ১৭টি থতু বদফ থাড       । 

ভ                   ধবভওল্পদাথীদ উহেঔহবাগ্য প্রওল্পগুবম লহমা: এহমঙ্গা থণহও লাটিকুফরুম লহ ভাংনৄভ ধব থন্ত 

ফলাড়হওভ উপ ধাহশ্বথ        ভ    থমহদভ ব্স্থা থভহঔ ৪-থমহদ উন্নীঢওভড, ানভাভলাঝ-থলাহওা-ভাফকড় ফলাড়হও 

ভাফকড় (ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমা, াাংমাহতয)-ারুফ (বত্রনৄভা, পাভঢ) ধহহন্ট াাংমাহতয  পাভঢ ীফান্তঢী থনদী দতীভ 

উধভ াাংমাহতয-পাভঢ বফত্রী থতু-১ বদফ থাড, থতহযভ গুরুত্বনড থ প্রা ১,০০০ বওহমাবফঝাভ আঞ্চবমও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  

প্রযস্তঢা উন্নীঢ      ১০টি ড়ও থচাহদভ আঢা ১০টি গুে প্রওল্প, ঠাওা (ওাঁঘনৄভ)-বহমঝ ফলাড়হওভ উপ ধাহশ্বথ 

       ভ   -থমহদভ ব্স্থা থভহঔ ৪-থমহদ উন্নীঢওভড, ভাচানৄভ-বদওাঞী-থকুটিা-বধহভাচনৄভ ফলাড়হওভ ওঘা দতীভ উধভ 

থকুটিা ধহহন্ট ১,৪৯০ বফঝাভ তীখ থ অিফ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থতু বদফ থাড,                                   

১,০২০            ৯          -             (       )       ,                                  ১,০৫০ 

           ১০          -             (        )       ,                             ১,০৪০            

১১           -             (           )       , আ          -     -     -আ                    

৪-            ,            (     )-      (       )                      -            ,  

ণাদবঘ-থভফাবক্র-থফাতও-বমওবভ এাং আবমওতফ-চামাদীধাড়া-কুরুওধাঢা-থধাাভৄহুভী ফলাড়ও বদফ থাড, ধা থঢয থচমা 

ান্দভাদ, ভাঙ্গাফাটি  ঔাকড়াঙবড়ভ ীফান্ত বদভাধত্তা বৃবিভ মহক্ষয ৮১৫                 ীফান্ত ফলাড়ও বদফ থাড, বহযাভ-

থদাহধাম ফলাড়ও চাঢী ফলা    -ফাহদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড, বহযাভ-খুমদা ফলাড়হওভ বহযাভ থচমাভ ধামাড়ী 

থণহও ভাচখাঝ ধব থন্ত ফলাড়ও চাঢী ফলা    -ফাহদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢওভড,   আ    ’     -                 

     ৩০০      , ২০০              ১০০          -                 ৫০০           ইঢযাবত।  



 

 

ও.৬.১.২২ থতু বপাক  

      ভ     আ          ভ                    ২০১৫-১৬    -                                  

৬,২৫২                          ৪,২৯০          ।                      ৬৮.৬১      ।            

               -                                                                ।              

                 ভম থতু, দতীযাদ, চাবচভা াংহবাক ড়ও, ফাা াংহবাক ড়ও   াবপ থ এবভা-২ এভ থপৌঢ 

অগ্রকবঢ বণাক্রহফ ২৭ যঢাাংয, ২২ যঢাাংয, ৭৭ যঢাাংয, ৯২.৩০ যঢাাংয এাং ৯৮ যঢাাংয। প্রওহল্পভ ক্রফনৄবঞ্জভূঢ থপৌঢ 

অগ্রকবঢ ৩৪ যঢাাংয।                                               আ                            

                                ৪৬.৭৩                          ভ                       ভ      

                ইহঢাফহধ্য ২০০          ভ          ।  

                                         ৩.৪০                                        ৮৪৪৬.৬৪ 

                                           ।                                               

     । কাচীনৄভ থণহও যালাচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ ধব থন্ত প্রস্তাবঢ ২০ বওহমাবফঝাভ Bus Rapid Transit    

BRT থমহদভ ফহধ্য থতু বপাক ওতৃথও ৪.৫ বওহমাবফঝাভ এবমহপহঝট অাংয বদফ থাহডভ চন্য      আ              । 

ল ভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ থণহও আশুবমা লহ ইবধহচট ধব থন্ত প্রা ২৪ বওহমাবফঝাভ তীখ থ     -আ      

এবমহপহঝট এক্সহপ্রহ   - -    ভ                             China National Machinery Import and 

Export Corporation (CMC)-                             ।  

থতহযভ ড়ও থবাকাহবাক থদঝাওথ বদভববেন্ন ওভাভ মহক্ষয থতু বপাহকভ অথীহদ আভ দতুদ দতুদ থতু বদফ থাহডভ ধতহক্ষধ 

গ্রলড ওভা লহহঙ। এভই অাংয                     ভলফঢনৄভ-াবুকঞ্জ-ভৄমাবত-বলচমা-         ড়হও আবড়াম ঔাঁ 

দতীভ উধভ,                থমবুঔামী-দুফওী-কা-তযবফদা-কমাবঘধা-আফড়াকাবঙ ড়হও কমাবঘধা দতীভ উধভ এাং 

               ওচুা-থঢাকী-ধটুাঔামী-থমালাবমা-ওাবমা ড়হও ধাভা দতীভ উধভ থতু                  

      ভ               ।                                         underground metro  

                                   ।                      ভ    ৪                    ।      

আ    :   -১          -        -     -       -       -   -        -         -                

থাট থ          ৩২                       -২       আ        -      -আ      -         -     -      -

                   ১৬                     ‘                                    ।                       

৮.১৩                   ।                                                            আ          । 

ও.৬.১.২৩ স্থাদী ভওাভ বপাক 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২১৪        আ     স্থাদী ভওাভ বপাহকভ চন্য        ১৬,৪১০.০১                    

                  ১৬,০৪৯.৩৬          ,               ৯৬.৪৪      । এমবচইবট ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

উহেঔহবাগ্য গুরুত্বনড থ ওাহচভ ফহধ্য ৩৮টি উধহচমা ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড/ম্প্রাভড; ১৮০টি ইউবদদ ধবভরত ওফহপ্লক্স পদ 

বদফ থাড; ৪,৮১৩ বওহমাবফঝাভ উধহচমা, ইউবদদ  গ্রাফ ড়ও বদফ থাড/নৄদবদ থফ থাড  নৄদ থাদ; ২৭,০৫০ বফঝাভ উধহচমা, 

ইউবদদ  গ্রাফ ড়হও বিচ/ওামপাঝ থ বদফ থাড, নৄদবদ থফ থাড  ভক্ষডাহক্ষড; ৩৩৯ বওহমাবফঝাভ ড়হও দাদ; ১৬৮টি থগ্রাণ-

থন্টাভ/গ্রাফীড লাঝ/াচাভ, ৬৯টি ঘূবড থছড়/ন্যা আশ্রহওে বদফ থাড; ১০,০০০ বওহমাবফঝাভ উধহচমা, ইউবদদ  গ্রাফ ড়ও 

থফভাফঢ; ৮২,২২৭ থলক্টভ নবম চবফহও ন্যাভ লাঢ      ভক্ষা  থঘ-সুবথা প্রতাদ ওভাভ মহক্ষয ৪২০ বফঝাভ াঁথ 

নৄদবদ থফ থাড/উন্নদ; ৭১০ বওহমাবফঝাভ ঔাম নৄ   দদ; ১৮৫টি ধাবদ-বদন্ত্রও অওাঞাহফা বদফ থাড/নৄদ থাদ। এ ঙাড়া যলভ 

এমাওা ৭০০ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা/নেঝধাঢ বদফ থাড এাং ১১০ বওহমাবফঝাভ থড্রদ বদফ থাড। 

ও.৬.১.২৪ স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪০        আ                         ৬,২০৯.৪৩                               

       ৫,২৩৫.১১          । াব থও াস্তাদ অগ্রকবঢভ লাভ ৮৪.৩০ যঢাাংয। ২০১৫-১৬    -                   

            ভ              এযান্ড                  আ                                    ভ       

আ                                                                                          

          ; স্বাস্থয অবথতপ্তহভভ এফআইএ বপাহক  থাদৄবদও টাঝা থন্টাভ স্থাধদ; খুমদা এভ এওটি বভহফাঝ বটহচস্টাভ 

বভওপাবভ থন্টাভ স্থাধদ। 



 

 

ও.৭ তাবভদ্রযবদভদ  

থতহযভ উন্নদ ধবভওল্পদা তাবভদ্রয বদভদহও অগ্রাবথওাভ বতহ এওটি াংলঢ  ম্প্রাবভঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী বঢবভ 

ওভা লহে, বা তবভদ্র চদহকাষ্ঠীহও ওম প্রওাভ াফাবচও, অণ থনদবঢও  প্রাকৃবঢও অবপখাঢ থণহও সুভক্ষা থতহ। ২০২১ 

াহমভ ফহধ্য তাবভহদ্রযভ লাভ ১৫ যঢাাংহয দাবফহ আদাভ মহক্ষয ভওাভ ওাচ ওহভ বাহে, বাভ উহদ্দশ্য দ তাবভদ্রযীফাভ বদহঘ 

াওাভী াথাভড দাকবভওহতভ চীদবাত্রাভ ফা  উন্নদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ তাবভদ্রযীফা বঙম ২৪.৮ যঢাাংয, বা ২০১৫-

১৬ অণ থ-ঙহভ হ্রা থধহ ল ২৩.৫ যঢাাংয এাং ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ তাবভদ্রযীফাভ বদহঘ অস্থাদওাভী অ   তবভদ্র বঙম 

১২.৯০ যঢাাংয বা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১২.১ যঢাাংহয এহ তাঁড়া। এ ফওাহম তাবভদ্রয-ব্থাদ (poverty gap) 

উহেঔহবাগ্য লাহভ হ্রা থধহহঙ।  

ও.৮ ওফ থাংস্থাদ  

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ Quarterly Labour Force Survey (QLFS)     -       ২০১৫        আ       

                ৮৯.৭                                  ৪৯৭.৫   । ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৬,৮৪,৫৩৭চদ 

ওফী বহতবযও ওফ থাংস্থাদ মাপ ওহভহঙ। এহতভ ফহধ্য ফবলমাওফীভ াংখ্যা ১,২৪,৯০২ চদ। ৬২টি ওাবভকবভ প্রবয ড থওহেভ 

ফাধ্যহফ ৩,৩৫,৮৩৬চদ ওফীহও থতহয  বহতহয ওফ থাংস্থাদ মাহপভ উহদ্দহশ্য দ ববপন্ন থিহট প্রবয ড প্রতাদ ওভা ল। এহতভ 

ফহধ্য ফবলমা প্রবয ডাণী াংখ্যা ১,০৫,৫১৯ চদ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থওাভহত্বভ লাভ বঙম ৪.২৯ যঢাাংয। 

ও.৯ প্রথাদ থক্টভ ওহধ থাহভযদভহলভ মাপ-থমাওাদ  

ফন্ত্রডাম/বপাকভল থণহও প্রাপ্ত ঢথ্যানুবাী ২০১৫-১৬ অণ থ-     ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ আঢাথীদ াবডবচযও বপবত্তহঢ 

ধবভঘাবমঢ প্রবঢষ্ঠাদভহলভ ফহধ্য ৬৪টি প্রবঢষ্ঠাদ থণহও প্রাপ্ত থফাঝ মাহপভ ধবভফাড ৭,৯৩১.৯৭২১ থওাটি ঝাওা। এভ ফহধ্য 

হ থাচ্চ মাপচদও প্রবঢষ্ঠাদ থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ ঘট্টগ্রাফ ন্দভ ওতৃথধক্ষ-এভ মাহপভ ধবভফাড ১,০১৬.৬২ 

থওাটি ঝাওা এাং বদ্বঢী        মাপচদও প্রবঢষ্ঠাদ চদঢা ব্াাংও বমবফহঝট, বাভ মাহপভ ধবভফাড ৮৬১.৬০ থওাটি ঝাওা। 

২০১৫-১৬ অণ থ-    ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ আঢাথীদ াবডবচযও বপবত্তহঢ ধবভঘাবমঢ প্রবঢষ্ঠাদভহলভ ফহধ্য ২৯টি 

প্রবঢষ্ঠাহদ থফাঝ থমাওাহদভ ধবভফাড ১,৯৪৪.৪৮১ থওাটি ঝাওা। এভ ফহধ্য হ থাচ্চ অমাপচদও প্রবঢষ্ঠাদ ব্াাংও  আবণ থও 

প্রবঢষ্ঠাদ বপাহকভ আঢাথীদ াাংমাহতয কৃবর ব্াাংও, বাভ থমাওাহদভ ধবভফাড ৬০৪.০০ থওাটি ঝাওা। ২০১৫-১৬ অণ থ-     

ববপন্ন ফন্ত্রডাম  বপাহকভ আঢাথীদ মাপচদও প্রবঢষ্ঠাদভহলভ দাফ  মাহপভ ধবভফাড ধবভবযি-‘ঔ’-থঢ এাং 

অমাপচদও প্রবঢষ্ঠাদভহলভ দাফ  থমাওাহদভ ধবভফাড ধবভবযি-‘ক’-থঢ থতঔাহদা     । 

ও.১০ উৎধাতদবরও  

উৎধাতদবরও ঢথ্য কৃবর ফন্ত্রডাম, স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম, বযল্প ফন্ত্রডাম, াবডচয ফন্ত্রডাম, ফৎে  প্রাবডম্পত ফন্ত্রডাম 

এাং জ্বামাবদ  ঔবদচ ম্পত বপাক থণহও াংগ্রল ওভা ল। াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাক থণহও প্রাপ্ত কৃবর/বযল্প ধণ্য, াভ, 

জ্বামাবদ বরও ধবভাংখ্যাদ বদহে থতা     :  

ও.১০.১ কৃবর/বযল্প ধণ্য, াভ, জ্বামাবদ ইঢযাবত  

ধহণ্যভ দাফ এওও ২০১৫-১৬  

অণ থ-     উৎধাতহদভ 

মক্ষযফাত্রা 

২০১৫-১৬ 

অণ থ-     

প্রকৃঢ উৎধাতদ 

মক্ষযফাত্রা 

অনুবাী 

উৎধাতহদভ 

যঢওভা লাভ 

থতযচ উৎধাতহদ 

থতহযভ অপযন্তভীড 

ঘাবলতাভ ওঢ যঢাাংয 

থফঝাহদা বাহে 

ন থঢী 

অণ থ-     

(২০১৪-১৫) 

প্রকৃঢ উৎধাতদ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ঘাম মক্ষ থফবিওঝদ ৩৫০.৩০ ৩৪৭.৭১ ৯৯.২৬ - ৩৪৭.১০ 

কফ মক্ষ থফবিওঝদ ১৩.৯৫ ১৩.৫৫ ৯৭.১৩ - ১৩.৪৭ 

ভুট্টা মক্ষ থফবিওঝদ ২৫.৭২ ২৬.৩৬ ১০২.৪৮ - ২৩.৬১ 

আলু মক্ষ থফবিওঝদ ৯৪.৩২ ১০৩.০৪ ১০৯.২৫ - ৯২.৫৪ 

থেঁাচ মক্ষ থফবিওঝদ ১৯.৫০ ২১.৩০ ১০৯.২৩ - ১৯.৩০ 



 

 

ধহণ্যভ দাফ এওও ২০১৫-১৬  

অণ থ-     উৎধাতহদভ 

মক্ষযফাত্রা 

২০১৫-১৬ 

অণ থ-     

প্রকৃঢ উৎধাতদ 

মক্ষযফাত্রা 

অনুবাী 

উৎধাতহদভ 

যঢওভা লাভ 

থতযচ উৎধাতহদ 

থতহযভ অপযন্তভীড 

ঘাবলতাভ ওঢ যঢাাংয 

থফঝাহদা বাহে 

ন থঢী 

অণ থ-     

(২০১৪-১৫) 

প্রকৃঢ উৎধাতদ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ধাঝ মক্ষ থম ৭৫.৬০ ৭৫.৬০ ১০০ - ৭৫.০১ 

যাওবচ মক্ষ থফবিওঝদ ১৪৩.৪৭ ১৫২.৬৪ ১০৬.৩৯ - ১৪২.৩৭ 

 সুঢা
২
  মক্ষ থওবচ ৫৭.৭৭ ২২.৩৭ ৩৯.০০ 

১.০০-এভ 

থঘহ ওফ 
২০.৪৮ 

ধাঝচাঢ দ্রব্ মক্ষ থফবিওঝদ ১২.৬৪ 

 

১০.৬০ ৮৩.৮৬ ৯৫.০০ ৮.১৫ 

াভ (ইউবভা) মক্ষ থফবিওঝদ ১০.৯৫ ১০.০৭ ৯১.৯৬ ৩৫.৯৮ ৮.৭৮ 

মড মক্ষ থফবিওঝদ ১৮.০০ ১৫.৫৫ ৮৬.৩৮ ৯৩.৭৮ ১২.৮২ 

বঘবদ মক্ষ থফবিওঝদ ১.২১ ০.৫৮২ ৪৮.০১ ৪.১৬ ০.৭৭ 

ফৎে মক্ষ থফবিওঝদ ৩৮.৫৫ ৩৮.৫৩ ৯৯.৯৫ ৯৪.৬৬ ৩৬.৯০ 

ফাাং মক্ষ থফবিওঝদ ৬০.০০ ৬১.৫২ ১০২.০০ ৪৪.৫১ ৫৮.৬২ 

দুথ থওাটি বমঝাভ ৭৩১.০০ ৭২৭.৫৭ ৯৯.৫৩ ৫০.২৫ ৬৯৬.৮৫ 

বটফ থওাটি ১,২০৯.৪১ ১,১৯১.২৪ ৯৮.৫০ ৭২.১৮ ১,০৯৯.৫১ 

গ্যা ববএন ৯৬৭.১১৭ ৯৭৭.০৯০ ১০১.০৩ ৮৩.০৩ ৮৯৩.০৯৫ 

ওমা মক্ষ থফবিওঝদ ১১.০০ ১০.২১ ৯২.৮৮ - ৬.৭৫ 

ওঠিদ বযমা মক্ষ থফবিওঝদ ৪.০০ ১.৫৩ ৩৮.২৫ - ৯.৩১ 

ঘা বফবমদ থওবচ ৬৪.৫০ ৬৫.৪১ ১০১.৪১ ৮৪ ৬৩.৪১ 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভুট্টা, আলু, থেঁাচ, যাওবচ, ফাাং,     এাং ঘাহভ প্রকৃঢ উৎধাতদ মক্ষযফাত্রাভ তুমদা  

বৃবি থধহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-    ভ তুমদা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ঘাম, কফ, ভুট্টা, আলু, থেঁাচ, ধাঝ, যাওবচ,  

সুঢা, ধাঝচাঢ দ্রব্, াভ (ইউবভা), মড, ফৎে, ফাাং, দুথ, বটফ, গ্যা, ওমা এাং ঘাহভ প্রকৃঢ উৎধাতদ বৃবি থধহহঙ। 

২বটিএফবভ আঢাথীদ অবথওাাংয স্ত্রওম ন্ধ ণাওা, তক্ষ চদহমভ অপা এাং নৄভহদা থফবযদাবভ  ওাভহড সুঢা উৎধাতহদভ 

মক্ষযফাত্রাভ তুমদা প্রকৃঢ উৎধাতদ হ্রা থধহহঙ।  

ও.১০.২ বদুযৎ, জ্বামাবদ থঢম  ধাবদ 

বদুযৎ, জ্বামাবদ থঢম এাং ধাবদ উৎধাতদ  ভভাল-াংক্রান্ত ধবভাংখ্যাদ বদহে থতা     । বদুযৎ-াংক্রান্ত ঢথ্য বদুযৎ 

বপাক, জ্বামাবদ থঢম-াংক্রান্ত ঢথ্য জ্বামা    ঔবদচ ম্পত বপাক এাং ধাবদ উৎধাতদ  ভভাল-াংক্রান্ত ঢথ্য স্থাদী 

ভওাভ বপাক থণহও াংগ্রল ওভা লহহঙ। 

ও.১০.২.১ বদুযৎ ভভাল  

 প্রবঢহতদাথীদ ঙভ 

(২০১৫-১৬) 

ন থঢী ঙভ 

(২০১৪-১৫) 

ন থঢী       তুমদা হ্রা/বৃবিভ 

যঢওভা লাভ 

হ থাচ্চ ঘাবলতা (থফকাাঝ) ৯,০৩৬ ৭,৮১৭ (+) ১৫.৫৯ 

হ থাচ্চ উৎধাতদ (থফকাাঝ) ৯,০৩৬ ৭,৮১৭ (+) ১৫.৫৯ 

থফাঝ উৎধাবতঢ বদুযৎ (বককাাঝ-খণ্টা) ৫২,১৯৩ ৪৫,৮৩৬ (+) ১৩.৮৬ 

কড় থমাটহযবটাং (থফকাাঝ)  ৩৪ ৫০ (-) ৩২ 

    সূত্র: বদুযৎ বপাক 



 

 

ঢথফাহদ বদুযৎ-উৎধাতদ ক্ষফঢা ওযাধটিপল ১৫,২০০ থফকাাঝ। দাদহবাগ্য জ্বামাবদবপবত্তও বদুযৎ-উৎধাতদ ২০২ 

থফকাাঝ। বদুযহঢভ হ থাচ্চ ঘাবলতা  উৎধাতহদভ ধবভফাড বকঢ ঙহভভ তুমদা উপ থক্ষহত্র ১,২১৯ থফকাাঝ বৃবি 

থধহহঙ। এ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ৩১,০০০ বওহমাবফঝাভ বঢভড মাইদ  ১৯৮ াবওথঝ বওহমাবফঝাভ ঞ্চামদ মাইদ বদফ থাড ওভা 

ল। ৩০ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ হ থাচ্চ বদুযৎ-উৎধাতদ
৩
     ৯,০৩৬ থফকাাঝ। ঢথফাহদ বদুযৎ সুবথাপ্রাপ্ত চদহকাষ্ঠী ৭৬ 

          ফাণাবধছু বদুযৎ-উৎধাতদ ৪০৭ বওহমাাঝ খণ্টা। 

৩

[৩০ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ হ থাচ্চ বদুযৎ-উৎধাতদ বঙম ৯,০৩৬ থফকাাঝ]  

ও.১০.২.২ ২০১৫-১৬ অণ থ-    চুবক্ত-স্বাক্ষবভঢ, ঘালুকৃঢ  বদফ থাডাথীদ বদুযৎহওহেভ ঢথ্য 

ধব থা বদুযৎহওহেভ াংখ্যা উৎধাতদ ক্ষফঢা (থফকাাঝ) 

চুবক্ত-স্বাক্ষবভঢ ৯টি  ৩,৮৫৪ থফকাাঝ 

ঘালুকৃঢ ৮টি  ৯২৯ থফকাাঝ 

বদফ থাডাথীদ (জুদ ২০১৬)  ৩০টি  ৯,৪৩৭ থফকাাঝ 

সূত্র: বদুযৎ বপাক 

ও.১০.২.৩ বদুযহঢভ কড় বহস্টফ ম  

াংস্থাভ দাফ 
বহস্টফ মহভ যঢওভা লাভ 

ন থঢী ঙহভভ তুমদা 

বহস্টফ মহভ 

হ্রা (-)/বৃবি (+) 
প্রবঢহতদাথীদ ঙভ 

(২০১৫-১৬) 

ন থঢী ঙভ 

(২০১৪-১৫) 

াাংমাহতয বদুযৎ উন্নদ থাট থ (বউহা)  ১০.৬৬  ১১.১৭  (-) ০.৫১ 

ধেী বদুযঢাদ থাট থ (ধবহা) ১২.৩৬  ১২.৯২  (-) ০.৫৬ 

ঠাওা ধাাভ বটবেবউযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট  

(বটবধবটব)  
৯.১৮  ৯.৪৬  (-) ০.২৮ 

ঠাওা ইহমওবিও াপ্লাই থওাম্পাবদ বমবফহঝট (হটহওা) ৮.০৩  ৮.৩৪  (-) ০.৩১ 

হস্ট থচাদ ধাাভ বটবেবউযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট 

(হচাধাবটহওা)  
৯.৯৮  ১০.২৮  (-) ০.৩০ 

থফাঝ বঢভড ম ১০.৯৬  ১১.৩৬  (-) ০.৪০ 

ঞ্চামদ ২.৬৩  ২.৭৬  (-) ০.১৩ 

  থফাঝ : বঢভড  ঞ্চামদ ১৩.১০  ১৩.৫৫  (-) ০.৪৫ 

সূত্র: বদুযৎ বপাক 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ওম াংস্থাভ বদুযহঢভ কড় বহস্টফ ম ন থঢী    -ঙহভভ তুমদা হ্রা থধহহঙ। 

ও.১০.২.৪ জ্বামাবদ থঢহমভ ভভাল  

     থফবিওঝদ ন থঢী ঙহভভ তুমদা হ্রা(-)/বৃবিভ(+) ধবভফাড 

এাং যঢওভা লাভ (হফবিওঝদ) 
প্রবঢহতদাথীদ  ভ (২০১৫-১৬) ন থঢী  ভ (২০১৪-১৫) 

ঘাবলতা  ৫৫,০০,০০০ ৫৪,৫০,০০০ +৫০,০০০ (০.৯০) 

ভভাল ৫২,৫৬,৭০৮ ৫৩,৩৪,৫০০ -৭৭,৭৯২ (১.৪৭) 

   সূত্র: জ্বামাদী  ঔবদচ ম্পত বপাক  



 

 

ও.১০.২.৫ থফহিাধবমঝদ এমাওা ধাবদ ভভাল (মক্ষ গ্যামদ) 

  প্রবঢহতদাথীদ  ভ 

(২০১৫-১৬) 

ন থঢী  ভ 

(২০১৪-১৫) 

ন থঢী ঙহভভ তুমদা 

হ্রা(-)/বৃবিভ(+) ধবভফাড 

ঠাওা ঘাবলতা  

ভভাল 

১৮,৮৬,৬৩৬.১২ 

১৮,৮৬,৬৩৬.১২ 

১৮,৫৬,৭৯৭.১৬ 

১৮,৫৬,৭৯৭.১৬ 

 +  ২৯,৮৩৮.৯৬ 

 +  ২৯,৮৩৮.৯৬ 

ঘট্টগ্রাফ৪ ঘাবলতা  

ভভাল 

৩,৯৭,৯৭৫ 

১,৩৭,২২৬ 

৩,৮৫,৮৯৮ 

১,৩৮,৪৫৪ 

 +  ১২,০৭৭ 

(-  ১,২২৮ 

ভাচযালী ঘাবলতা  

ভভাল 

১,১৫,২০০ 

৫৬,৪০০ 

১,০৯,৪৪০ 

৫৩,৫৮০ 

 +  ৫,৭৬০ 

 +  ২,৮২০ 

খুমদা ঘাবলতা  

ভভাল 

২,১৬,০০০ 

১,০৪,৮৪৪ 

২,১৬,০০০ 

৯৯,০০০ 

- 

 +  ৫,৮৪৪ 

  সূত্র: স্থাদী ভওাভ বপাক  

৪ থহযর চাঢী চ  ধ, ২০১১ এভ চদাংখ্যা বদহ (ঘট্টগ্রাফ বটি ওহধ থাহভযহদভ আঢাথীদ চদাংখ্যাভ বপবত্তহঢ) এাং থওা ওা 

(KOIKA)-এভ   বট বভহধাঝ থ অনুবাী ঘট্টগ্রাফ াাভ ঘাবলতা নৄদ   থ থাভড ওভা ল।  

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ঠাওা থফহিা এমাওা ধাবদভ ঘাবলতা  ভভাল ন থঢী    -    ভ তুমদা বৃবি থধহহঙ। খুমদা 

থফহিা এমাওা ধাবদভ ঘাবলতা অধবভবঢথঢ ণাওহম ভভাল বৃবি থধহহঙ। অন্যবতহও, ন থঢী    -    ভ তুমদা ঘট্টগ্রাফ 

থফহিা এমাওা ধাবদভ ঘাবলতা বৃবি থধহহঙ এাং ভভাল হ্রা থধহহঙ। ভাচযালী থফহিা এমাওা ধাবদভ ঘাবলতা  ভভাল 

উপই ন থঢী    -    ভ তুমদা বৃবি থধহহঙ। 

ও.১১ বহতহয চদযবক্ত থপ্রভড  
 

চদযবক্ত থপ্রভড  প্রঢযাকফদ প্রবঢহতদাথীদ    -ঙভ (২০১৫-১৬)  ন থঢী    -ঙভ (২০১৪-১৫)  যঢওভা বৃবি (+) া হ্রা (-) এভ 

লাভ 

থপ্রভড  ৬,৮৪,৫৩৭ চদ  ৪,৬১,৯৪৬ চদ  +  ৪৮.১৯ 

 প্রঢযাকফদ - ১,০১,৯৪৭ চদ - 

   উৎ: প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম। 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ                           -           ৩২.৬০                 ।  

ও.১২ ধব থঝও (স্থম, থদৌ  আওাযধহণ াাংমাহতহয আকঢ বহতবয দাকবভহওভ াংখ্যা) 

 প্রবঢহতদাথীদ 

   - ভ (২০১৫-১৬) 

ন থঢী 

   - ভ (২০১৪-১৫) 

ন থঢী    -ঙহভভ তুমদা 

হ্রা(-)/বৃবিভ(+) ধবভফাড 

থফাঝ বাত্রীভ াংখ্যা (চদ) ৫,৮০,৯৮৩ ৭,১৯,১৭৭ (-) ১,৩৮,১৯৪ 

ধব থঝহওভ াংখ্যা (চদ)  ১,২৮,৯৩৮ ১,৫২,৩৪৩ (-) ২৩,৪০৫ 

  উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম।  

(ঔ) প্রযাবদও  

ঔ.১ চদম 

ধহতভ দাফ প্রবঢহতদাথীদ    - ভ (২০১৫-১৬) ন থঢী    - ভ (২০১৪-১৫) হ্রা(-)/বৃবিভ(+) যঢওভা লাভ 

অনুহফাবতঢ ধত ১৪,৬৮,২৭৭ ১৪,৩৭,১৪৩  +  ২.১৭ 

শূন্যধত ৩,০৯,৫৯১ ২,৪৭,৬৪৮  +  ২৫.০১ 

  উৎ: ফন্ত্রডাম/বপাকভহলভ থপ্রবভঢ ঢথ্য থণহও        



 

 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২০১৪-১৫    -    ভ তুমদা অনুহফাবতঢ ধত  শূন্যধহতভ াংখ্যা বৃবি থধহহঙ। ২০১৫-১৬  

অণ থ-     ১০ লাচাহভভ থবয ধত শূন্য বঙম     ফন্ত্রডাম/বপাহকভ াংখ্যা ৯টি। প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডামহ 

৬৪,১১০টি; স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডামহ ৩৭,৮৫৫টি; স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ ২৬,০১১টি; বযক্ষা ফন্ত্রডামহ ১৬,০০১টি; টাও 

 থঝবমহবাকাহবাক   ভ    ১৩,৪০২টি; থভমধণ ফন্ত্রডামহ ১৩,২৬১টি; কৃবর ফন্ত্রডামহ ১২,৫৩৪টি, চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহ 

১২,৫২৪টি এাং অপযন্তভীড ম্পত বপাহক ১০,৮৪৮টি ধত শূন্য ভহহঙ।  

ঔ.২ উন্নদ াহচঝ থণহও ভাচস্ব াহচহঝ স্থাদান্তবভঢ ধত  াংভবক্ষঢ (বভহঝদযদকৃঢ) অস্থাী ধত 

ধহতভ থভদ প্রবঢহতদাথীদ    - ভ 

(২০১৫-১৬)  

ন থঢী    - ভ 

(২০১৪-১৫) 

উন্নদ াহচঝ থণহও ভাচস্ব াহচহঝ স্থাদান্তবভঢ ধত ২,৭৯৬ ৩,১৯১ 

উন্নদ াহচঝ থণহও ভাচস্ব াহচহঝ স্লাদান্তহভভ চন্য প্রবক্রাথীদ ধত ৭,৭৬৫ ৫,০০১ 

বভহঝদযদকৃঢ অস্লাী ধত ৩,২৭,১৭২ ৩,৩১,৮১৪ 

   উৎ: ফন্ত্রডাম/বপাকভহলভ থপ্রবভঢ ঢথ্য থণহও        

ঔ.৩ বদহাক  ধহতান্নবঢ  

  প্রবঢহতদাথীদ    - ভ (২০১৫-১৬) ন থঢী    - ভ (২০১৪-১৫) 

বদহাক ওফ থওঢথা ৬,৭৬৮ ১৮,৯১৭ 

ওফ থঘা   ৩৫,৪৫৪ ৩১,৫৫৬ 

থফাঝ ৪২,২২২ ৫০,৪৭৩ 

ধহতান্নবঢ ওফ থওঢথা ১০,৩৭৩ ১০,৭৬০ 

ওফ থঘা   ১৪,৪১৮ ১১,১৯০ 

থফাঝ ২৪,৭৯১ ২১,৯৫০ 

   উৎ: ফন্ত্রডাম/বপাকভহলভ থপ্রবভঢ ঢথ্য থণহও        

ঔ.৪  শৃঙ্খমা  বপাকী ফাফমা  

 অণ থ- ভ নৄঞ্জীভূঢ বপাকী 

ফাফমাভ াংখ্যা 

ঘাওবভচুযবঢ/ভঔাস্ত অন্যান্য     অব্ালবঢ ফাফমা 

বদষ্পবত্তভ াংখ্যা 

অবদষ্পন্ন 

ফাফমাভ াংখ্যা 

২০১৫-১৬ ১০,৫৮০ ১,৯৩৬ ২,১২২ ১,৪৭০ ৫,৫২৮ ৫,০৫২ 

২০১৪-১৫ ১০,৯১২ ৭৬০ ৩,৬৩২ ১,৪২২ ৫,৮১৪ ৫,০৯৮ 

 উৎ: ফন্ত্রডাম/বপাকভহলভ থপ্রবভঢ ঢথ্য থণহও        

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪৬           ভ                     ।  

ঔ.৫ অবটঝ আধবত্ত 

অণ থ- ভ নৄঞ্জীভূঢ অবটঝ আধবত্ত বদষ্পন্ন অবটঝ আধবত্ত অবদষ্পন্ন অবটঝ আধবত্ত 

াংখ্যা আবণ থও াংহের 

(হওাটি ঝাওা) 

াংখ্যা আবণ থও াংহের 

(হওাটি ঝাওা) 

াংখ্যা আবণ থও াংহের 

(হওাটি ঝাওা) 

২০১৫-১৬ ৯,৪১,৬৩০ ৯,৩৯,৭২৩.৭৫ ১,১৮,০৯২ ৪৩,৭৬০ ৮,২৩,৫৩৮ ৮,৯৫,৯৬৩.১২ 

২০১৪-১৫ ৮,৯২,১৯৮ ৮,০৮,২৯১.২৪ ১৭,১৮৩ ৩০,৩৪৩.২৮ ৮,৭৫,০১৫ ৭,৭৭,৯৪৭.৯৬ 

উৎ: ওম্পহিামাভ এযান্ড অবটঝভ থচদাহভহমভ ওাব থাম  



 

 

 ২০১৫-১৬ অণ থ-               অণ থ-ঙহভভ অবটঝ আধবত্ত-াংক্রান্ত ঢথ্যাবম ধব থাহমাঘদা থতঔা বা ২০১৪-১৫  

অণ থ-    ভ তুমদা ২০১৫-১৬ অণ থ-     অবদষ্পন্ন অবটঝ আধবত্তভ াংখ্যা     থধহহঙ। ওহওটি ফন্ত্রডাম/বপাহক বনৄম-

াংখ্যও অবটঝ আধবত্ত অবদষ্পন্ন ভহহঙ, থবফদ- স্থাদী ভওাভ বপাহক ৯০,২৪৬টি; বযক্ষা ফন্ত্রডামহ ৮৯,৮৬৩টি, ব্াাংও  

আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাহক ৭৩,১৯০টি এাং অপযন্তভীড ম্পত বপাহক ৫৫,১৮৯টি।      ভ            ভ            

                          আ          ১২,৩১৭ । ওম্পহিামাভ এযান্ড অবটঝভ থচদাহভম-এভ ওাব থাম      

প্রাপ্ত ফন্ত্রডাম  বপাকভহলভ অবদষ্পন্ন অবটঝ আধবত্তভ াংখ্যাভ হঙ্গ  ভ            ভ     প্রবঢহতহদ অবদষ্পন্ন 

অবটঝ আধবত্তভ থফাঝ াংখ্যাভ ব্াধও ঢাভঢম্য ভহহঙ। ভৄবক্তভেি বরও ফন্ত্রডাম থণহও প্রাপ্ত প্রবঢহতদ অনুবাী অবটঝ 

বভহধাহঝ থ প্রতত্ত গুরুঢভ অবদহফভ ঢথ্যাবত ধবভবযি-‘খ’থঢ থতঔাহদা     ।  

ঔ.৬ ভওাভ ওতৃথও/ভওাহভভ বরুহি তাহভকৃঢ ফাফমা  
 

অণ থ- ভ ভওাবভ ম্পবত্ত/স্বাণ থ ভক্ষাহণ থ 

ফন্ত্রডাম/বপাক/আঢাথীদ 

াংস্থাভল ওতৃথও তাহভকৃঢ 

ফাফমাভ াংখ্যা 

ফন্ত্রডাম/  ভ     

বরুহি তাহভকৃঢ বভঝ 

ফাফমাভ াংখ্যা 

উন্নদ প্রওল্প াস্তাহদভ 

থক্ষহত্র ভওাহভভ বরুহি 

তাহভকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা 

ফাফমা বদষ্পবত্তভ াংখ্যা 

 

২০১৫-১৬ ৪৫,৯০০ ১০,৯৩২ ১,৩৪২ ২১,১৫৬ 

২০১৪-১৫ ৫৬,০৫৫ ২১,৬২৬ ৩৩৪ ২৩,৮৮৫ 

  ৎ: ফন্ত্রডাম/বপাকভহলভ থপ্রবভঢ ঢথ্য থণহও        

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম ওতৃথও ভওাবভ ম্পবত্ত/স্বাণ থ ভক্ষাহণ থ তাহভকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা হ থাচ্চ ২৩,৫৫৪টি; আইদ  বঘাভ 

বপাক ওতৃথও তাহভকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা বদ্বঢী হ থাচ্চ ১৪,০৩৫টি এাং ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাক              

            তৃঢী হ থাচ্চ ৬,১৭৭টি।  

ঔ.৭ ঢথ্যপ্রভেবক্তভ উন্নদ  ব্লাভ  

ঔ.৭.১ ওম ফন্ত্রডাম/বপাহক ওবম্পউঝাভ  ইন্টাভহদঝ সুবথা ভহহঙ। ৪৬টি ফন্ত্রডাম/বপাক এাং এভ আঢাথীদ        

       তপ্তভ/াংস্থা Local Area Network (LAN)  ২৫টি ফন্ত্রডাম/বপাহক Wide Area Network (WAN) 

সুবথা আহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ফন্ত্রডাম/বপাক এাং আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থাভহল আনুষ্ঠাবদওপাহ ওবম্পউঝাভ 

প্রবযবক্ষঢ চদহমভ াংখ্যা ১,২১,৯৭৯ চদ।  

ঔ.৭.২ থতহযভ  বপাকী যলভল থফাঝ ৬৪টি থচমাভ ববপন্ন গুরুত্বনড থ যলহভ থঝবমঝহওভ 3G-থা ঘালু ওভা ল। চদকহডভ 

চন্য ইন্টাভহদহঝভ ব্ হ্রা ওভাভ মহক্ষয ভওাহভভ দাদাভৄঔী ধতহক্ষহধভ নহম ইন্টাভহদঝ ব্ান্ডউইহণভ ভল্য চদকহডভ 

ক্রীফাভ ফহধ্য এহহঙ।  থহযর ধতহক্ষধ বলাহ াহফবভদ থওহমভ আইবধ ব্ান্ডউইহণভ দতুদ ট্যাবভন থফকাবঝপ্রবঢ 

 থবদে ৬২৫ ঝাওা থাব থ ওভা ল। ওম থফাাইম অধাহভঝভ ওতৃথও াহাহফবিও থপবভবনহওযদল অদমাইহদ চাঢী 

ধবভঘধহত্রভ ঢথ্য বাঘাইন থও বফ/বভফ বদন্ধহদভ প্রবক্রা নমপাহ ম্পন্ন ল। প্রা ১২ থওাটি ১০ মক্ষ গ্রালহওভ 

াহাহফবিও ধিবঢহঢ থপবভবনহওযদ ম্পন্ন ল।                          আ                            

                                                ।                            SEA-ME-WE-5) 

           ৮০                     ।                                                            

                                  ২       ৩                        -                      ।  

ঔ.৭.৩ থধাস্ট ই-থন্টাভ নভ  ভাম ওবফউবদটি প্রওহল্পভ আঢা উ যলভ  গ্রাফাঞ্চহমভ ফহধ্য অবস্থঢ প্রভেবক্তকঢ বরম্য 

ওবফহ আদাভ মক্ষযহও াফহদ থভহঔ এাং ভওাহভভ বটবচঝাম াাংমাহতয া াহদভ মহক্ষয ‘Post e-Center for Rural 

Community’ যীর থও প্রওল্প ঢথফাহদ ঘমফাদ ভহহঙ। এহঢ ৮,০০০টি টাওখভ এাং ৫০০টি উধহচমা টাওখভহও e-Center 

  রূধান্তবভঢ ওভা লহ। এ ধব থ  ৫,৫০৬টি থধাস্ট ই-থন্টাভ ঘালু ওভা ল। উক্ত প্রওহল্পভ আঢা গ্রাফধব থাহ ইন্টাভহদঝ থা 

প্রতাদ, বহতয থণহও আকঢ থভবফহঝন্প সুবথা প্রতাদ, বহতহযভ আত্ধীস্বচহদভ হঙ্গ          , ইন্টাভহদহঝভ ফাধ্যহফ ববপন্ন 

ধভীক্ষাভ নমানম প্রওাহযভ সুবথা প্রতাদ, কৃবর, বযক্ষা  স্বাস্থয বরও ঢথ্য প্রতাদ ওভা ম্ভ লহ। টাও বপাহকভ 

ওাব থপ্রবক্রা স্বাংবক্রওভড প্রওহল্পভ আঢা টাও বপাহকভ অথীদস্থ টাওখভগুবমভ ওাউন্টাভ ওাব থক্রফল অন্যান্য ওাব থক্রফ 



 

 

ফ ঝযাভ বদপথভ ওভা লহে, বাভ নহম টাও বপাক  এভ গ্রালও উপহভই শ্রফ  ফ াশ্র লহে। উক্ত প্রওহল্পভ আঢা 

ইহঢাফহধ্য ৭১টি থলট অবন, ১৩টি থফইম াবপ থ অবন এাং ১১টি ঝাউদ া-অবনহও অহঝাহফযহদভ আঢা আদা 

লহহঙ। বটবচঝাম াাংমাহতয ববদফ থাহডভ      ওাক   ভৄদ্রাভ ধাযাধাবয থমদহতহদভ ফাধ্যফ বলাহ       ফাবদ, থধাস্টাম 

ওযাযওাট থ ঘালু ও     । 

ঔ.৭.৪ ‘প্রাণবফও বযক্ষা ওহন্টন্ট ইন্টাভ-এওটিপ ফাবিবফবটা বটবচঝাম পা থহদ রূধান্তভ’ যীর থও ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ প্রস্তুঢকৃঢ 

ফাবিবফবটা বটবচঝাম ওহন্টন্ট, ১৪         ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও উহদ্বাথদ ওভা ল। এ ওফ থসূবঘভ 

আঢা থফাঝ ২১টি ইহভ ফাবিবফবটা বটবচঝাম পা থহদ রূধান্তহভভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। ‘Skill Development for 

Mobile Game & Application’ যীর থও প্রওল্পটি এওহদও ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল।  

ঔ.৭.৫ াাংমাকপহদঝ প্রওহল্পভ থাভাাবলওঢা উধহচমাধব থাহ ওম অবনহও এওই থদঝাহওথভ হঙ্গ াংভেক্তওভহডভ চন্য 

বদ্বঢী ইদহনাভওাভ প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। এ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ প্রবঢটি থচমা ৫৫টি  প্রবঢটি উধহচমাভ ৩০টি 

ভওাবভ অবন এওই থদঝাহওথভ হঙ্গ াংভেক্তওভহডভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। এ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ থচমাধব থাহ ৩,৫২০টি 

এাং উধহচমাধব থাহ ১৪,৬১০টি অণ থাৎ থফাঝ ১৮,১৩০টি ভওাবভ তপ্তভহও Secured High Speed Broadband-এভ 

ফাধ্যহফ ভেক্ত ওভা ল। াভাহতহয ৮০০টি বপবট ওদনাহভবন্পাং বহস্টফ স্থাধদ, ২৪,৯০৭চদ ভওাবভ ওফ থওঢথাভ ফহধ্য ট্যা 

বঢভড, াাংমাহতয বঘামহ ইন্টাভহদঝ লচমপয ওভহঢ Wi-Fi থদঝাওথল ২৫৪টি এবগ্রওামঘাভাম ইদনভহফযদ 

থন্টাভ, ২৫টি থঝবমহফবটবদ থন্টাভ এাং বহযাহভ National Data Centre-এভ বটচাস্টাভ বভহওাপাবভ থন্টাভ স্থাধদ ওভা 

ল। ববব’থঢ ১টি specialized network lab   ১টি special effect lab স্থাধদ ওভা ল। 

ঔ.৭.৬ টাঝা থন্টাভ ম্প্রাভহডভ ফাধ্যহফ আন্তচথাবঢও ফাদ চা থভহঔ থা প্রতাহদভ মহক্ষয ‘IT Audit’ ম্পন্ন ওভা ল। 

‘Establishing Enterprise Architecture and Interoperability Framework’ যীর থও ওাব থক্রহফভ আঢা 

Bangladesh National Enterprise Arectecture (BNEA) Framework, e-GIF with MSDP, National e-

Service Bus, ৩টি ভওাবভ থা থবফদ - ঔাদ্য ক্র, ই-থধদযদ, বফ থভবচহেয  প্ররভৃবঢ ওাব থক্রফ স্বাংবক্র ওভাভ 

উহদ্দহশ্য দ ফ ঝযাভ প্রডদ, ৩টি ভওাবভ প্রবঢষ্ঠাহদভ (প্রাণবফও বযক্ষা অবথতপ্তভ, ঔাদ্য অবথতপ্তভ এাং ঢথ্য  থবাকাহবাক 

প্রভেবক্ত বপাক) চন্য ICT Roadmap প্রডদ, ৭৫ চহদভ TOGAF এাং ২৫ চহদভ WSO2 প্রবযক্ষড প্রভৃবঢ ওাব থক্রফ 

ম্পন্ন ল। NEA াস্তাদ-াংক্রান্ত আইদ প্রডহদভ ওাচ ঘমহঙ।  

ঔ.৭.৭ কাচীনৄহভভ ওাবমানওহভ Tier-IV টাঝা থন্টাভ বঢবভভ ওাচ শুরু ওভা ল। এ প্রওল্পটি ঘীদ ভওাহভভ লাঢা 

ZTE ওহধ থাহভযদ টাঝা থন্টাভ স্থাধহদভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল। থতহযভ ১২টি স্থাহদ বণা- থকাধামকঞ্জ, ফফদবাংল, 

চাফামনৄভ, ঠাওাভ থওভাদীকঞ্জ, কুবফো, ঘট্টগ্রাফ, ওক্সাচাভ, ভাংনৄভ, দাহঝাভ, বহমঝ, বভযাম, খুমদা থচমা আইটি বপহমচ; 

৭টি বপাহক থযঔ ওাফাম আইটি থিবদাং এযান্ড ইদবওউহযদ থন্টাভ; ভাচযালীহঢ হভে ববমওদ বটি; ফলাঔামীহঢ আইটি 

বপহমচ; ঘট্টগ্রাফ প্রহওৌযম বশ্ববদ্যামহ বচহদ ইদবওউহঝভ স্থাধদল যালচামাম বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত বশ্ববদ্যামহ Big 

data analytic lab; ঘট্টগ্রাফ প্রহওৌযম  প্রভেবক্ত বশ্ববদ্যামহ Robotic lab; ফামাদা পাাদী বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত 

বশ্ববদ্যামহ Pattern recognition and multi-media lab; ভাচযালী প্রহওৌযম  প্রভেবক্ত বশ্ববদ্যামহ Artificial 

intelligence and control lab; ঠাওা বশ্ববদ্যামহভ থঝবমবপযদ  বনল্ম বপাহক Audio visual lab স্থাধহদভ উহদ্যাক 

গ্রলড ওভা লহহঙ। ইহঢাফহধ্য বহমঝ থচমাভ থওাম্পদীকঞ্জ উধহচমাভ ‘বহমঝ ইহমক্ট্রবদক্স বটি’ভ ফাটি পভাহঝভ ওাচ শুরু 

লহহঙ এাং দাহঝাভ থচমাভ তভ উধহচমা ‘থযঔ ওাফাম আইটি থিবদাং এযান্ড ইদবওউহযদ থন্টাভ’ স্থাধদ ওাব থক্রফ ঘমহঙ। 

চালাঙ্গীভদকভ বশ্ববদ্যামহ Sofware testing & quality assurance lab; ঠাওা বশ্ববদ্যামহভ ওবম্পউঝাভ াহন্প 

এযান্ড ইবঞ্জবদাবভাং বপাহক Animation lab এাং াাংমাহতয প্রহওৌযম বশ্ববদ্যামহ Robotic lab স্থাধদ ওভা ল। 

ঙ্গন্ধু লাই-থঝও বটি থতহযভ প্রণফ ভাষ্ট্রাত্ত লাই-থঝও বযল্প ধাওথ, বা কাচীনৄভ থচমাভ ওাবমানওহভ ৩৫৫ এওভ চবফভ ধভ 

প্রবঢবষ্ঠঢ। ৩৫৫ এওভ চবফভ ফহধ্য ২৩২ এওভ চবফ ৫টি ব্লহও বপক্ত ওহভ উন্নহদভ মহক্ষয দুইটি থটহপমধাভ প্রবঢষ্ঠাদ 

বদহাক থতা লহহঙ। ধাওথটিহও ওাব থওভপাহ কহড় থঢামাভ মহক্ষয থফৌবমও অওাঞাহফাভ বদফ থাডওাচ ফাপ্ত লহহঙ। 

ইহঢাফহধ্য ৩দাং ব্লহও এওটি ফাবি থঝন্যান্ট ববডাং    বদফ থাডওাচ ঘমহঙ। অধভবতহও ২দাং ব্লহও ১টি ফাবি থঝন্যান্ট ববডাং 

এাং ৫দাং ব্লহও এওটি ইন্ডাবোম ববডাং বদফ থাহডভ বপবত্তপ্রস্তভ স্থাধদ ওভা ল। এ ঙাড়া ঠাওা থণহও ঙ্গন্ধু লাই-থঝও 

বটিহঢ বাঢাাঢ লচীওভহডভ মহক্ষয াাংমাহতয থভমহ ওতৃথও এওটি আদৄবদও থভমহ থস্টযদ বদবফ থঢ লহে। বহযাভ 

থচমা বদফ থাডাথীদ থযঔ লাবদা ফ ঝযাভ থঝওহদামবচ ধাওথ (বহযাভ নটযাভ থঝওহদামবচ ধাওথ)-এভ ফাবি ট্যাহদন্ট 

পদ, টভহফঝবভ পদ এাং ওযাবন্টদ  এবিবণহঝাভল অন্যান্য স্থাধদাভ বদফ থাডওাচ ধবভওল্পদা থফাঢাহও দ্রুঢ কবঢহঢ 



 

 

এবকহ ঘমহঙ। ইহঢাফহধ্য া-থস্টযদ  থচদাহভঝভ ববডাং, ৩৩ থওবপএ া থস্টযদ, ৩৩ থওবপএ মাইদ, নাইাভ অধটিও 

মাইদ এাং এহপ্রাঘ থভাট-এভ বদফ থাডওাচ থযর লহহঙ। ৯ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ১২টি আইটি থওাম্পাবদভ অনুকূহম থে ভাদ্দ 

প্রতাদ ওভা লহহঙ। ঠাওাভ ওাভাদ াচাভস্থ ১২ ঢমাববযি চদঢা ঝাাভহও ‘ফ ঝযাভ থঝওহদামবচ ধাওথ’ থখারডা 

ওভা লহহঙ। ইহঢাফহধ্য ১৫টি আইটি/আইটিইএ থওাম্পাবদ ঢাহতভ ব্াবও ওাব থক্রফ শুরু ওহভহঙ। দতুদ উহদ্যাক্তাহতভ 

সুহবাক সৃবিভ মহক্ষয উক্ত পহদভ ৪ণ থ ঢমাটি start-up থওাম্পাবদভহলভ ফহধ্য ভাদ্দ প্রতাদ ওভা লহহঙ এাং ঢাভা ঢাহতভ 

ব্াবও ওাব থক্রফ শুরু ওহভহঙ। ‘াভা থতহযভ বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাহদ ওবম্পউঝাভ  পারা প্রবযক্ষড ল্যা স্থাধদ’ যীর থও প্রওল্প 

াস্তাদ ওহভ। বহতহয ওফ থাংস্থাদ সৃবিভ মহক্ষয আইবটি  বহতবয পারা জ্ঞাদম্পন্ন তক্ষ চদম বঢবভভ উহদ্দহশ্য দ এ 

প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ াভাহতহযভ বদ থাবঘঢ ২০০১ বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাহদ ওবম্পউঝাভ ল্যা  ঢন্হধ্য থচমাধব থাহভ ৬৫টি ল্যাহ পারা-

প্রবযক্ষড ল্যা স্থাধহদভ ওাচ বদথ থাবভঢ ফহভ নহ থই ম্পন্ন লহহঙ। পারা-প্রবযক্ষড ল্যাভল ‘থযঔ ভাহম বটবচঝাম ল্যা’ 

বলাহ দাফওভড ওভা লহহঙ। 

ঔ.৭.৮ বটবচঝাম াাংমাহতয কঞহদ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্তভ বণাবণ বওায, ম্প্রাভড  প্রহাহকভ মহক্ষয ববদহাক থাট থ 

ওতৃথও ববদহাকওাভীকড বাহঢ ঢাঁহতভ বদ্যফাদ/প্রস্তাবঢ প্রবঢষ্ঠাদ লহচ  দ্রুঢঢাভ হঙ্গ ববদহাক থাহট থ বদবন্ধঢ লহঢ 

ধাহভদ, থ মহক্ষয ববদহাক থাহট থ ঘালু ভহহঙ Online Registration System (ORS)। ORS-এভ ব্াবপ্ত আভ াবড়হ 

ববদহাক থাট থ প্রতত্ত অন্যান্য থাভহলভ আঢা এহদ অদমাইহদ বপা, াওথ ধাভবফঝ, িাঞ্চ অবন, বমাহচাঁ অবন, 

বভহপ্রহচদহঝটিপ অবন স্থাধহদভ অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল। Online Payment Gateway-এভ অনুহফাতদ াাংমাহতয 

ব্াাংও থণহও ধাাভ চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ। ববদহাক থাহট থভ ওাব থাবম automation এাং গ্রালও সুবথা উন্নঢ ওভাভ 

মহক্ষয BOI Online Service Tracking System (BOST) দাহফ File Tracking System ঘালু ওভা ল। ঢথফাদ 

ভওাহভভ বপযদ ২০২১ অনুবাী বটবচঝাম াাংমাহতয কঞহদভ থাভাাবলওঢা াাংমাহতহয ববদহাক প্রবক্রা লচঢভওভহডভ 

মহক্ষয ববদহাক থাট থ াাংমাহতহযভ াংবেি ববদহাক  াবডবচযও আইদ এাং এভ অথীদ াংবেি ববথ, প্রববথ, দীবঢফামা, 

প্রজ্ঞাধদ, বজ্ঞবপ্ত, গুরুত্বনড থ আহতয এাং এআভ-থও ইহমওিবদও নভহফহঝ business laws (www.business 

laws.boi.gov.bd) হাইহঝ প্রওায ওহভ। ইহমওিবদও থবাকাহবাক লচঢভ ওভাভ মহক্ষয বদচস্ব থটাহফইহদভ অথীহদ ই-

থফইম সুবথা ঘালু          । 

ঔ.৭.৯ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ এটুআই থপ্রাগ্রাহফভ ফাধ্যহফ ই-নাইম বহস্টফ বঢবভ  াস্তাদ, ৪১টি ফন্ত্রডাম  অবথতপ্তহভভ 

চন্য থধাঝ থাম বঢবভ, ই-বফউহঝযদ ম্যাহদচহফন্ট বহস্টফ বঢবভ, অদমাইদ আভ-এ ঔবঢাদ বহস্টফ বঢবভ, ভূবফ-ঢথ্যহা 

ওাঞাহফা বঢবভ, প্রাইফাবভ বযক্ষওকহডভ থধদযদ বহস্টফ  ভে উন্নদ অবথতপ্তহভভ থওাভ ভেওহতভ তক্ষঢা উন্নদ-াংক্রান্ত 

প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ লবচওভড, ২০টি থচমা ই-থফাাইম থওাঝ থ াস্তাদ, ওম থচমাভ বদ থালী আতামহঢভ চন্য এফআইএ 

াস্তাদ, অদমাইদ নভম্  তাবঔম ধিবঢ বঢবভ এাং উন্নদ ধবভীক্ষড বহস্টফ বঢবভ ওভা ল।  

ঔ.৭.১০              ‘     ২০২১’                                                           

            অদমাইদ টাঝাহইহচ লামদাকাত ঢথ্য-উধাত্ত াংগ্রহলভ চন্য ওম উধহচমা লাধাঢাহম এাং থচমা 

লাধাঢাহম থমাওাম এবভা থদঝাওথ স্থাধদ ওভা ল। ৬৪টি থচমা লাধাঢাম  ৪২১টি উধহচমা লাধাঢাহম থফাাইম 

থনাহদভ ফাধ্যহফ ২৪ খন্টা/প্তাহলভ াঢ বতদ বদাভহল্য বঘবওৎা ধভাফয থ প্রতাহদভ ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল। এ ঙাড়া স্বাস্থয 

াঢাদ দাহফ ২৪/৭ এওটি থলমণ ওম থন্টাভ ঘালু ওভা ল। এভ দম্বভ ১৬২৬৩। থফাঝাভৄটি স্বাপাবও ওমহভহঝভ ফাধ্যহফ 

বঘবওৎহওভ ঢাৎ বডও ধভাফয থ  ববপন্ন স্বাস্থয-ঢথ্য প্রতাদ ওভা ল এাং ভওাবভ-থভওাবভ স্বাস্থযহা প্রবঢষ্ঠাদ ম্পহওথ 

অবপহবাক গ্রলড এাং প্রবঢওাভ ওভা ল। স্বাস্থয অবথতপ্তহভভ এফআইএ যাঔা ফিহওেল ৫৯টি লাধাঢাহম উন্নঢফাহদভ 

থঝবমহফবটবদ ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল। থতহযভ ওম ভওাবভ লাধাঢাম  স্বাস্থযহাহওহে থাভ ফাদ ম্পহওথ চদকহডভ 

অবপহবাক  ধভাফয থ চাদা এাং প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য এএফএবপবত্তও ঘফৎওাভ  উদ্ভাদাভমও অবপহবাক/ 

ধভাফয থ চাদাহদাভ ব্স্থা প্রঢথদ ওভা ল। প্রবঢবতদ হাইহঝভ ফাধ্যহফ অবপহবাকগুবম থতঔা ল এাং ফাথাদ থতা ল।  

ঔ.৭.১১ স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম এাং স্বাস্থয অবথতপ্তভল ওম থচমা  উধহচমা লাধাঢাম এাং ৪টি 

বহযরাবঢ লাধাঢাম বফবমহ থফাঝ ৩৬৩টি প্রবঢষ্ঠাহদ আঙ্গুহমভ ঙাধ দাক্তওাভী বভহফাঝ ইহমক্ট্রবদক্স অবন এহঝদহটন্প 

বহস্টফ ঘালু ওভা ল। দাকবভওকড বাহঢ লহচ ববপন্ন ঢথ্য ধাদ থচন্য হাইঝ, াফাবচও ফাধ্যফ,  ক প্রভৃবঢভ ফাধ্যহফ 

ওম ঢথ্য ঢাৎ বডও প্রঘাভ ওভা ল। প্রবঢটি স্বাস্থয প্রবঢষ্ঠাদ অদমাইদ ইন্টাভ এযাওটিপ থমাওাম থলমণ বুহমটিদ প্রওায ওহভ। 

ভওাবভ-থভওাবভ স্বাস্থয প্রবঢষ্ঠাদ  লাধাঢাহমভ ইহমক্ট্রবদও ঢথ্য-পান্ডাভ, থতযবপবত্তও স্বাস্থয ফাদম্পত ঢথ্য-পান্ডাভ, 

বচ-থমাহওযদ ঢথ্য-পান্ডাভ, লাধাঢাম অহঝাহফযহদভ চন্য হধদ এফআভএ ফ ঝযাভ ঘালু, চদস্বাস্থয বরও  

ঢথ্য-উধাত্ত াংগ্রহলভ চন্য বটএইঘআইএ ফ ঝযাভ ব্লাভ ওহভ বহশ্বভ  থবৃলৎ স্বাস্থয-ঢথ্য থদঝাওথ বঢবভ ওভা ল। 

http://www.business/


 

 

ঔ.৭.১২ Online Tax Appeal Submission-এভ চন্য এওটি হ থইচট ফ ঝযাভ থটহপমধ ওভা ল। VAT 

Cheker দাহফ এওটি থফাাইম এযাধ প্রঢথদ ওভা ল। ঠাওাল ববপন্ন বপাকী যলহভভ ওম বলাভক্ষড অবনহ  

থভহদভ ভওাবভ থমদহতহদভ থক্ষহত্র ধব থাক্রহফ Electronic Fund Transfer (EFT) ঘালু ওভা ল।  

ঔ.৭.১৩ বদউচ অহঝাহফযদ  স্টযান্ডাট থাইহচযহদভ উহদ্দহশ্য দ াঢথা ওহক্ষভ ওবম্পউঝাভভহল LAN-এভ আঢা লাইবেট 

ইন্টাভহদঝ াংভেক্ত ওভা ল। ‘Supply, Installation, Testing and Commissioning of Digital Video Recorder 

Cum Player with all Accessories on Turn-key Basis’ ওফ থসূবঘভ আঢা ২,১১,৯৮,৪০৪.৫০ ঝাওাভ 

বন্ত্রধাবঢ/ভঞ্জাফ ক্রহভ এমব থঔামা ল। াাংমাহতয থঝবমবপযহদভ চন্য ২,৯৯,৩৬,৬০৫ ঝাওা ব্হ NEC (Japan) 

Brand SV9100 Model, IP Server PABX  আনুরবঙ্গও বন্ত্রধাবঢ াংগ্রল ওভা ল। বটিবপভ প্রথাদ ওাব থাম  ঠাওা 

থওে ম্পূড থরূহধ LAN-এভ আঢা     ওম ওফ থওঢথাহতভ চন্য ইন্টাভহদঝ াংহবাকল ওবম্পউঝাহভভ ব্স্থা ওভা ল। 

হাইঝ কবঢযীম  ঢথ্যভি ওভা ল। থফইম াপথাভ, FTP াপথাভ  টাঝাহইচ াপথাভ প্রবঢস্থাধদ ওভা ল। 

ওফ থওঢথাহতভ PDS নাইম প্রস্তুঢল HR ওাব থক্রফ ওবম্পউঝাভাইচট ওভা ল। চাঢী াংহতভ অবথহযহদভ ওম ওাব থক্রফ 

ভাবভ ম্প্রঘাভ ওভা ল।  

ঔ.৭.১৪  -মাবদ থাং-             -    ,      ,                                                     

                                         । ধব থাক্রহফ                 -                       

                ।                                                -    ,                       

 -                       ।                   -                                                । 

                      -           আ     আ      ।  

ঔ.৭.১৫ ভূবফ ব্স্থাধদাভ হঙ্গ চবড়ঢ বঢদটি অবনহও [এব(ল্যান্ড), থহঝমহফন্ট  া-থভবচবে] আদৄবদওীওভহডভ      

থতহযভ ৩টি উধহচমা (ভাচযালী থচমাভ থফালদনৄভ উধহচমা, ভগুদা থচমাভ আফঢমী উধহচমা এাং চাফামনৄভ থচমাভ 

তভ উধহচমা) বটবচঝাম চবভধ ঘমফাদ ভহহঙ। ইউবদদ ভূবফ অবন, াহভবচোভ অবন এাং লওাভী ওবফযদাভ 

(ভূবফ) এ বঢদটি অবনহভ ফহধ্য ওাহদওটিবপটি স্থাধহদভ চন্য Integrated Digital Land Management 

System(IDLRS) ফ ঝাভটি ৩ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফবদভাফনৄভ উধহচমা উহদ্বাথদ ওভা ল। চাফামনৄভ  আফঢমীহঢ 

আইবটএমআভএ ওাহদওটিবপটি স্থাধদ ওভা ল।  থহযর চবভহধ প্রডীঢ থফৌচাম্যাধ  ঔবঢাদ এাং বফউহঝযদ ঔবঢাহদভ 

ধভ বপবত্ত ওহভ াাংমাহতহযভ ৭টি থচমাভ ৪৫টি উধহচমাভ বটবচঝাম ভূবফ ব্স্থাধদা ধিবঢ (DLMS) প্র ঢওভড  

প্রঢথদ এাং চদকডহও ভূবফভ ঢথ্যাবত ম্পবওথঢ থা প্রতাহদভ মহক্ষয ২০টি উধহচমা ২০টি ভূবফ ঢথ্যহা থওে (Land 

Information Service Centre) স্থাধহদভ চন্য আন্তচথাবঢও ক্র ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। এযী উন্নদ ব্াাংহওভ (এবটব) 

আবণ থও লাঢা ‘থোংহতবদাং কপন্যথান্প ম্যাহদচহফন্ট প্রহচক্ট (ওহম্পাহদন্ট-ব)’ যীর থও প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৭০ মক্ষ ঔবঢাদ 

নষ্ঠা এাং ১৯,৭০৬টি ম্যাধবঝ স্কযাদ ওভা ল। ২০টি ভূবফ ঢথ্যহা থওহেভ ফহধ্য ২টিভ ওাচ ফাপ্ত ল এাং াবওগুবমভ 

installation-এভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। থতাবদ ফাফমাভল ওবম্পউঝাভবপবত্তও তক্ষ ব্স্থাধদাভ ফাধ্যহফ থচমাধব থাহভ 

ববপন্ন থতাবদ আতামঢভহল ভওাহভভ ধহক্ষ া বধহক্ষ তাহভকৃঢ  ঘমফাদ ফাফমাভ ঢথফাদ অস্থাভ ঢথ্যাবত 

াংভবক্ষঢ ণাহও এাং ঢাৎক্ষবডওপাহ লামদাকাত ঢথ্যাবত ধাা বা। 

ঔ.৭.১৬ বটবচঝাম ধিবঢহঢ ভূবফ চবভধ  থভওট থ প্রডদ এাং াংভক্ষড ওাব থ     আঢা ধব থাক্রহফ াভাহতহযভ ভূবফ 

চবভধ, থভওট থ প্রডদ  ব্স্থাধদাভ চন্য বটবচঝাম ধিবঢ প্রঢথহদভ মহক্ষয ভওাভ ওতৃথও প্রাণবফওপাহ বটবচঝাম ধিবঢহঢ 

ভূবফ চবভধ, থভওট থ প্রডদ এাং াংভক্ষড প্রওল্প (প্রণফ ধব থা: Computerisation of Existing Mouza Maps and 

Khatian) যীর থও এওটি উন্নদ প্রওল্প াস্তাবঢ লহে। জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ৫৫টি থচমা থফাঝ ৭০,১২,৯৯০টি ঔবঢাহদভ টাঝা 

এবন্ট্র ওভা ল। Strengthening Settlement Press, Map Printing Press and Preparation of Digital Maps 

প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত থহঝমহফন্ট থপ্রহভ ভৄদ্রডক্ষফঢা যবক্তযামী ওভাভ চন্য ৩টি ফধ্যফ ক্ষফঢাম্পন্ন াপথাভ, 

২০টি ওবম্পউঝাভ এাং ৫০টি উচ্চক্ষফঢাম্পন্ন থমচাভ বপ্রন্টাভ াংগ্রল ওভা ল; ম্যাধ ভৄদ্রড থপ্রহভ ভৄদ্রডক্ষফঢা যবক্তযামী 

ওভাভ চন্য ওবম্পউঝাভ টু   ঝ (বটিবধ)ল এও থঝ াই-ওামাভ অনহঝ ম্যাধ বপ্রবন্টাং থপ্র াংগ্রল ওভা ল; বটবচঝাম 

ধিবঢহঢ চবভধওাচ ধবভঘামদাভ চন্য ধাঁঘটি ব্ান্ড থদাঝবুওল থফাঝ ২০ থঝ Electronic Total Station(ETS) with 

its related accessories াংগ্রল ওভা ল। 



 

 

ঔ.৭.১৭ ড়ও ধবভল   ফলাড়ও বপাহকভ     ইন্টাভএযাবক্টপ হাইঝ (www.rthd.gov.bd)      ,    

                       ।              Grievence Redress System (GRS)                   ফাধ্যহফ 

থব-থওাহদা ব্বক্ত থব-থওাহদা স্থাদ থণহও ফঢাফঢ, ধভাফয থ া অবপহবাক চাদাহঢ ধাহভ      প্রাপ্ত অবপহবাহকভ বপবত্তহঢ      

        ভ    ওাভীহও              ল।                      -              ।     ভ           

                                         ভ                                               

  ।   বপা                                                                      ভ    ফাফমা 

ব্স্থাধদা                ,                          । অবটঝ আধবত্ত                        

       ভ                                  ভ                 ।   আ    ’                    

       আ -                                     ভ                    ফ ঝযাভ      । A2I 
                   ,       আ                                                 থটহপমধহফন্ট অ 

ফাবিহফাটাম িান্পহধাঝ থ হ থধাঝ থাম উইণ থফাাইম ইন্টাভএযাবক্টবপটি   -                  চূড়ান্ত             । 

                    গুরুত্বনড থ থতুভল    আ    ’                         গুকম ম্যাধ  গুকম আহণ থ 

আধহমাট ওভা আ       ঢা                       । এ বপাহকভ    যাঔা              NESS            

             । NESS        ভ       -     -                          আ  । SMART Card 

ব্লাভ ওহভ ববপন্ন ধবভলড ফাধ্যফ থবফদ- থফহিাহভম, া ভ যাবধট িাদবচঝ, াাংমাহতয থভমহ, বআভটিব’ভ া, 

বআইটবব্লউটিব’ভ থদৌ-বাদ  চুবক্তি থভওাবভ াহ স্বােহন্দয  বদভবেন্নপাহ বাঢাাহঢভ মহক্ষয e-Clearing 
House-                 শুরু     লহহঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ম্মবঢক্রহফ এ ওাহট থভ দাফ Rapid Pass বদথ থাভ  

ওভা লহহঙ। াাংমাহতয থভাট িান্পহধাঝ অণবভটি (BRTA) ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত ব্লাভ ওহভ থাভ ফাদ উন্নদ  

চাবতবলঢা বৃবিভ ফাধ্যহফ ভাচস্ব আতা বৃবি ওহভহঙ। BRTA’ভ বটবচঝাম থাভহলভ ফহধ্য ভহহঙ থফাঝভবাহদ থভবট 

বিহওাহবন্প আইহটবন্টবনহওযদ ট্যাক, থভহিাবভহফ্ল্বক্টপ দাম্বাভহপ্লঝ, বাদালহদভ ওভ  বন অদমাইদ ব্াাংবওাং ধিবঢহঢ 

আতা, স্মাঝ থ ওাট থ ড্রাইবপাং মাইহন্প, বটবচঝাম থভবচহেযদ ওাট থ, থা গ্রলহডভ চন্য SMS-এভ ফাধ্যহফ গ্রলীঢাহও 

অবলঢওভড, থওেী টাঝা থন্টাভ স্থাধদ ইঢযাবত। বআভটিএ’ভ হাইঝ (www.brta.gov.bd)-এ GRS        

Queries and Complaints                                                     ।            

         আ                        আ         Real-Time Web-Based Monitoring System         

     ।                                  আ                            ।                ৯  Digital 

Toll Plaza                   আ     আ      । ৫০                                -                

        । ২০১৫-১৬    -     ৩,৪২৯  তভধত্র ই-বচবধ ধিবঢহঢ প্রবক্রাওভড ওভা লহহঙ। ই-বচবধ’ভ ফাধ্যহফ 

Payment                                চন্য              Central Management System (CMS)-

   financial module      -                    যহদভ                 ।                    

       ৩০                        ভ                             চন্য         আ    ভ        

         ।   অবথতপ্তহভভ               ইকুইধহফহন্টভ                        ভ     ভ       

                                     ।               , আ       ওাবভকবভ      ,   ভ           

তভধত্র ভল্যাহদভ ফ বাঘাই-াঙাই লচীওভহডভ চন্য                                                   

       ঘমফাদ আহঙ। 

ঔ.৭.১৮                                           ভ                   । Automatic Vehicle 

Classificaton    AVC            -                            ।                         

                                         -                     ।    ভ                      

                           ।  

 .৭.১৯ কঢ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থাফবভও বফাদ ধবভলদ  ধব থঝদ ফন্ত্রডামহ (১) াপ থাভ রুফ স্থাধদ; (২) াপ থাভ ভ যাও 

 আনুরাবঙ্গও বন্ত্রধাবঢ স্থাধদ থবফদ : ১০ ঝদ এব, অবি বদ থাধও বন্ত্র, বটবচঝাম এওহ ওহন্ট্রাম বটপাই ইঢযাবত; (৩) 

৪টি াপথাভ স্থাধদ বাভ ফহধ্য ১টি হ াপথাভ, ১টি থদঝাওথ াপ থাভ, এওটি টাঝাহইচ াপথাভ  এওটি ব্াওআধ াপথাভ 

বলাহ ওাচ ওভহঙ; (৪) থদঝাওথ ব্স্থাধদাভ চন্য CISCO Brand-এভ অঢযাদৄবদও ভাউঝাভ স্থাধদ ওভা লহহঙ; (৫) 

Network Data Flow ঠিও ভাঔাভ চন্য SAN Switch, Manageable LAN Switch, DMZ Switch I 
Bandwidth Controller স্থাধদ ওভা লহহঙ; (৬) ১টি থস্টাহভচ বটপাই স্থাধদ ওভা লহহঙ থবঔাহদ ওম ঢথ্য াংভক্ষড 

ওভা লহে; (৭) বদভবেন্নপাহ াপ থাভ ঘম ভাঔাভ চন্য ২টি অদমাইদ ইউবধএ স্থাধদ ওভা লহহঙ; (৮) বদুযৎবভ্রাঝ থণহও 



 

 

ভৄবক্তভ মহক্ষয ১৫ থওবপএ ক্ষফঢাম্পন্ন ১টি অহঝাস্টাঝ থ থচদাহভঝভ স্থাধদ ওভা লহহঙ; (৯) বদভাধত্তা ব্স্থা বদবিঢওভহডভ 

মহক্ষয াপ থাভ রুহফভ প্রহযভৄহঔ  অপযন্তহভ ববটিবপ ওযাহফভা স্থাধদ ওভা লহহঙ; (১০) বদভবেন্ন ইন্টাভহদঝ সুবথা প্রাবপ্তভ 

মহক্ষয থতহযভ ২টি প্রখ্যাঢ ইন্টাভহদঝ াবপ থ থপ্রাপাইটাভ থণহও ৫০ এফববধএ  ২০ এফববধএ ইন্টাভহদঝ াংহবাক গ্রলড 

ওভা লহহঙ; (১১) াংস্থাভ প্রথাদ ওাব থামল এদএইঘটিটিআই  থলাহঝম অওাহযভ প্রবঢটি ওবম্পউঝাহভ Physical 

Internet Connectivity স্থাধদ ওভা লহহঙ; (১২) াংস্থাভ প্রথাদ ওাব থামল এদএইঘটিটিআই  থলাহঝম অওাহযভ প্রবঢ 

ঢমা Wi-Fi াংহবাক বদবিঢ ওভা লহহঙ; (১৩) াংস্থাভ প্রবঢটি থলাহঝম/হফাহঝহমভ ওবম্পউঝাহভ physical internet 
connectivity  প্রবঢ ঢমা Wi-Fi াংহবাক প্রতাদ ওভা লহহঙ; (১৪) াংস্থাভ শুল্কভৄক্ত বধডীভহল াভহওাট 

স্কযাদাভল দতুদ ওবম্পউঝাভ ভভাল ওভা লহহঙ; (১৫) াংস্থাভ উহেঔহবাগ্য ইউবদঝভহল থপ্রাহচক্টভ  বিদল ল্যাধঝধ 

প্রতাদ ওভা লহহঙ; (১৬) াংস্থাভ প্রবঢটি থলাহঝম/হফাহঝহম CAT-6 UTP Cable-এভ ফাধ্যহফ LAN াংহবাক স্থাধদ; 

(১৭) fiber optic cable-এভ ফাধ্যহফ internet backbone াংহবাক স্থাধদ ওভা ল।  

ঔ.৭.২০ প্রবঢন্ধী ব্বক্তকহডভ ঢথ্যভল বণাবণপাহ াং  ড এাং াং   ঢ ঢহথ্যভ আহমাহও প্রবঢন্ধী ব্বক্তকহডভ াফবগ্রও 

উন্নদ বদবিঢওহল্প ধবভওল্পদা প্রডহদভ     Disability Information System বযহভাদাহফ এওটি ফ ঝযাভ বঢবভ 

ওভা ল। বঢবভকৃঢ হহচইচট নঝযাহভভ ফাধ্যহফ ঢথ্যপা     প্রবঢন্ধী ব্বক্তকহডভ ঢথ্যভল বন্নহবযঢ লহে। ৩ 

বটহম্বভ ২০১৫ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রবঢন্ধী ব্বক্তহক থভ ফহধ্য থমবফহদহঝট ধবভঘধত্র ভভাল ওাহচভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। 

এবন্ট্রকৃঢ টাঝা াংহযাথদন থও প্রবঢন্ধী ব্বক্তহক থভ ফহধ্য থমবফহদহঝট ধবভঘধত্র বঢভড ওভা লহে। ১৩ জুমাই ২০১৬ ধব থন্ত 

থফাঝ ১৫,০৮,০০০চদ প্রবঢন্ধী ব্বক্তহও টাক্তাভ ওতৃথও দাক্ত ম্পন্ন এাং ঢাহতভ ঢথ্যাবত Disability Information 

System-এ এবন্ট্র ওভা ল। 

ঔ.৭.২১  ঠাওা থফহিাধবমঝদ নৄবমহযভ িাবনও বপাক ঠাওা ফলাদকভ এমাওাভ বাদালদ ঘমাঘম ব্স্থা স্বােন্দযফ ওভাভ 

মহক্ষয ই-িাবনও প্রববওউযদ ধিবঢ াস্তাদ ওভা ল। ‘ই-িাবনও প্রববওউযদ প্রহচহক্টভ’ ঘাভটি অাংয থবফদ-(১) নৄয-নৄম 

(এএফএ) াবপ থ (২) থও এবন্ট্র এযান্ড ফবদঝবভাং বহস্টফ (৩) থধহফন্ট ওাহমওযদ এাং (৪) টকুহফন্ট লস্তান্তহভভ ফাধ্যহফ 

নৄহভা িাবনও ব্স্থাহওই বটবচঝাম ওভা ল। ‘ই-িাবনও প্রববওউযদ প্রহ’ প্রহচহক্ট ঢথফাহদ ঠাওা ফলাদকভীহঢ ইউববএম 

ব্াাংহওভ ২৭টি যাঔাভ ফহধ্য ২২টি যাঔা িাবনও চবভফাদাভ অণ থ আতাহভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। িাবনও চবভফাদাভ অণ থ 

আতাহভ প্রবক্রা আভ লচঢভ  দ্রুঢঢাভ হঙ্গ গ্রালহও থা প্রতাহদভ মহক্ষয ইউববএম ব্াাংও এভ আহভওটি আবণ থও 

থা ফাধ্যফ থফাাইম ব্াাংবওাং ‘ইউ-ওযায’ (বা থফাাইহমভ ফাধ্যহফ থধহফন্ট ওভা ল), বাভ ফাধ্যহফ িাবনও চবভফাদা 

আতাহভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল।  

ঔ.৮ প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘ 

ভওাবভ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ প্রযাবদও ব্স্থাধদা উন্নঢওভড, তক্ষঢা বৃবি এাং দ্রুঢ থা প্রতাহদভ মহক্ষয ববপন্ন 

ফন্ত্রডাম/বপাক প্রহাচদী প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘ গ্রলড ওহভ ণাহও। ২০১৫-১৬ অণ থ-     ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক ওতৃথও গৃলীঢ 

প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘভ াংখ্যা ২২,৪১৮ এাং অাংযগ্রলডওাভী ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভী, চদপ্রবঢবদবথ  উধওাভহপাকীভ াংখ্যা ১৭,১৮,২০৪ 

চদ। বহতহয প্রবযক্ষহড কফদওাভী ওফ থওঢথাভ াংখ্যা ১২,৫৭৮ চদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-     ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক ওতৃথও ২২,৩১৯টি 

প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘ ধবভঘাবমঢ ল এাং বহতহয প্রবযক্ষহড কফদওাভী ওফ থওঢথাভ াংখ্যা বঙম ১০,৩০১ চদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-      

তুমদা ২০১৫-১৬ অণ থ-     ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক থণহও বহতয প্রবযক্ষহড কফ ওাভীভ াংখ্যা ২,২৭৭        থধহহঙ।  

ঔ.৯ থবফদাভ  াওথযহধভ াংখ্যা  

২০১৫-১৬ অণ থ-     অনুবষ্ঠঢ ১১,৩১১টি থবফদাভ/াওথযহধ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক থণহও ৬,৬২,২১৮ চদ অাংযগ্রলড 

ওহভদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-     অনুবষ্ঠঢ ৭,০৭৬টি থবফদাভ/াওথযহধ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক থণহও ৩,৮০,৬৬০ চদ অাংযগ্রলড 

ওহভবঙহমদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-    ভ তুমদা ২০১৫-১৬ অণ থ-     অনুবষ্ঠঢ থবফদাভ/াওথযহধভ াংখ্যা বৃবি থধহহঙ 

৪,২৩৫টি এাং অাংযগ্রলডওাভীভ াংখ্যা বৃবি থধহহঙ ২,৮১,৫৫৮চদ।  

ঔ.১০ ভওাবভ ওাহচ ভওাভপ্রথাহদভ বহতয নভ  

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ববপন্ন আন্তচথাবঢও যীর থহম্মমহদ অাংযগ্রলড  

বদ্বধাবক্ষও ভাষ্ট্রী নভ ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৯ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ পাভহঢভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ শ্রী প্রড ভৄঔাচীভ 

প্রাঢ লথফীবদ শুভ্রা ভৄঔাচীভ থযরকৃঢয অনুষ্ঠাহদ থবাকতাহদভ মহক্ষয পাভঢ; ২৩-৩০ থহন্ফম্বভ ২০১৫        চাবঢাংহখভ 

াথাভড ধবভরহতভ ৭০ঢফ অবথহযহদ থবাকতাহদভ মহক্ষয বদউইওথ; ১-২ অহক্টাভ ২০১৫        চাবঢাংখ াথাভড 



 

 

ধবভরহতভ ৭০ঢফ অবথহযহদ থবাকতাহদভ মহক্ষয বদউইওথ; ১৫-১৮ থফ ২০১৬        মন্ডদ; ১৮-২০ থফ ২০১৬        

Global Women Leaders’ Forum-এ থবাকতাহদভ মহক্ষয থাবনা, বুমহকবভা এাং ২৬-২৯ থফ ২০১৬        G-7 

Summit Outreach Programme-এ থবাকতাহদভ মহক্ষয চাধাহদ ভওাবভ নভ ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  

৩-৫ দহপম্বভ ২০১৫        থদতাভল্যান্ডস্ এাং ৩-৭ জুদ ২০১৬        থৌবত আভহ বদ্বধাবক্ষও ভওাবভ নভ ওহভদ।  

ঔ.১১ বহতবয ভাষ্ট্রপ্রথাদ, ভওাভপ্রথাদ  আন্তচথাবঢও াংস্থাভ প্রথাদকহডভ াাংমাহতয নভ  

(১) ১৪ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ বনবমবস্তহদভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ His Excellency Mr. Mahmoud Abbas লবভঢ 

যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ বাত্রাবভবঢ ওহভদ। 

(২) ৩-৫ থফ ২০১৬        কুহহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী H.H. Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-
Sabah ভওাবভ াাংমাহতয নভ ওহভদ।  

(৩) ২১-২৪ আকস্ট ২০১৫ থফাহত ইমাবফও লহবাবকঢা াংস্থা (আইব)-ভ ফলাবঘ চদা ইাত আবফদ ফাতাবদ 

াাংমাহতয নভ ওহভদ। 

ঔ.১২ ফন্ত্রী  বঘকহডভ ভ্রফড/ধবভতয থদ (হতহয/বহতহয) 

ফন্ত্রডাম/বপাকভল থণহও থপ্রবভঢ ঢথ্য ফহঢ, ২০১৫-১৬ অণ থ-     ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ তাবত্বপ্রাপ্ত ফাদদী ফবন্ত্রকড 

াফবিও বলাহ ২,০০৮ বতদ থতহয  ১,২৮৪ বতদ বহতহয এাং ফাদদী প্রবঢফবন্ত্রকড ১,১৫৩ বতদ থতহয  ৭৬০ বতদ বহতহয 

ভ্রফড ওহভহঙদ। বঘকড ৯৫৮ বতদ থতহয  ১,৫৭০ বতদ বহতহয ভ্রফড ওহভহঙদ। উহেখ্য,               ফন্ত্রডামহভ ফন্ত্রী, 

প্রবঢফন্ত্রী  বঘহভ ওাহচভ প্রকৃবঢভ ওাভহড বহতয নহভভ প্রহাচদ তুমদাভমওপাহ থবয লহ ণাহও।  

(ক) আইদ-শৃঙ্খমা  

ক.১ অধভাথ   

 

অধভাহথভ থভদ 

অধভাহথভ াংখ্যা 

প্রবঢহতদাথীদ    - ভ 

(২০১৫-১৬)  

 ন থঢী    - ভ 

(২০১৪-১৫)  

অধভাহথভ হ্রা (-)/ 

বৃবি (+) এভ াংখ্যা  

খুদ ৩,৭৯৪ ৪,৩৩৫ (-) ৫৪১ 

থর থড ৩,৮৯১ ৩,৭৮৬ (+) ১০৫ 

অবিাংহবাক ৩৪৫ ৬৯৬ (-) ৩৫১ 

এবট বদহক্ষধ ৪২ ৫০ (-) ৮ 

দাভী বদব থাঢদ ১৪,৪৬১ ১৬,১০২ (-) ১,৬৪১ 

টাওাবঢ ৪৪৭ ৫৫৯ (-) ১১২ 

ভালাচাবদ ৮৮৯ ১,০১৫ (-) ১২৬ 

অস্ত্র আইদ ২,১৬৩ ২,০১৮ (+) ১৪৫ 

বহফাভও দ্রব্  ৪১৪ ৭৫০ (-) ৩৩৬ 

 থফাঝ ২৬,৪৪৬ ২৯,৩১১ (-  ২,৮৬৫ 

    উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ন থঢী অণ থ-    ভ তুমদা খুদ, অবিাংহবাক, এবট বদহক্ষধ, দাভী বদব থাঢদ, টাওাবঢ, ভালাচাবদ, 

বহফাভও দ্র -াংক্রান্ত অধভাথ ব্ঢীঢ অন্যান্য ওম অধভাথ হ্রা থধহহঙ।  



 

 

ক.২ ওাভাবন্দ 

 

বন্দভ থভদ 

বন্দভ াংখ্যা 

প্রবঢহতদাথীদ    - ভ 

(২০১৫-১৬)  

 

 ন থঢী অণ থ- ভ 

(২০১৪-১৫)  

বন্দভ াংখ্যাভ 

হ্রা (-)/বৃবি (+) 

নৄরুর লাচবঢ ৪৪,৮৮৬ ৫২,৬৭১ (-) ৭,৭৮৫ 

নৄরুর ওহবত ১৭,৫৩৪ ২০,৪৩৫ (-) ২,৯০১ 

ফবলমা লাচবঢ ১,৭৬২ ২,০১৬ (-) ২৫৪ 

ফবলমা ওহবত ৫৪৮ ৭১৬ (-) ১৬৮ 

বযশু লাচবঢ ০০ ০৭ (-) ৭ 

বযশু ওহবত ০০ ০০ ০০ 

বটহঝইবদ ০০ ০০ ০০ 

আভবধ৫ ৮৯ ৮০ (+) ৯ 

থফাঝ ৬৪,৮১৯ ৭৫,৯২৫ (-) ১১,১০৬ 

    ৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ন থঢী অণ থ-    ভ আভবধ ব্ঢীঢ ওম ওাভাবন্দভ াংখ্যা হ্রা থধহহঙ।  

৫থব ওম বহতবয বন্দ ভৄবক্তপ্রাপ্ত লহ স্বহতহয প্রঢযাাহদভ অহধক্ষা ওাভাকাহভ আঝও আহঙদ ঢাহতভ াংখ্যা ‘আভবধ’ দাহফ আমাতা 

াবভহঢ থতঔাহদা লহহঙ। 

ক.৩ ভতুযতণ্ডপ্রাপ্ত আাবফ  

   প্রবঢহতদাথীদ    - ভ 

(২০১৫-১৬) 

ন থঢী    - ভ 

(২০১৪-১৫) 

ন থঢী    -ঙহভভ তুমদা 

হ্রা(-)/বৃবিভ(+) াংখ্যা 

ভতুযতণ্ডপ্রাপ্ত আাবফভ াংখ্যা ১,২৮৪ ১,১৪১   +  ১৪৩ 

ভতুযতণ্ড ওাব থওভ লহহঙ এফদ আাবফভ াংখ্যা ০৭ ০২ (+) ০৫ 

    উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  

ক.৪ আইদ প্রডদ  

প্রবঢহতদাথীদ    - ভ 

(২০১৫-১৬)  

ন থঢী    - ভ 

(২০১৪-১৫) 

ফন্তব্ 

৪৭  আ   ২৫টি আইদ - 

    উৎ: াাংমাহতয চাঢী াংত বঘাম 

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রডীঢ/াংহযাবথঢ আইদভহলভ ঢাবমওা ধবভবযি গ-এ থতঔাহদা লহমা। প্রডীঢ/াংহযাবথঢ ববথ  

দীবঢভহলভ ঢাবমওা ধবভবযি ঘ    -থঢ থতঔাহদা লহমা।  

ক.৫ দ্রুঢ বঘাভ আইহদভ প্রহাক (৩০ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত) 

আইদ চাবভভ ধভ 

থণহও ক্রফনৄ  ভূঢ 

ফাফমা  

আাবফভ াংখ্যা 

প্রবঢহতদাথীদ 

ঙহভ থগ্রপ্তাভকৃঢ 

আাবফভ াংখ্যা 

আইদ চাবভভ ধভ 

থণহও ক্রফনৄ  ভূঢ 

থগ্রপ্তাভকৃঢ 

আাবফভ াংখ্যা 

থওাঝ থ ওতৃথও 

বদষ্পবত্তকৃঢ 

ক্রফনৄ  ভূঢ 

ফাফমাভ াংখ্যা 

যাবস্ত লহহঙ এফদ 

ফাফমা  যাবস্তপ্রাপ্ত 

আাবফভ 

ক্রফনৄ  ভূঢ াংখ্যা 

ফন্তব্ 

ফাফমা-২৫,০৪২ 

আাবফ-১,৩৮,৭৫৬ 

২,০৭৫ ৪৪,১৮৩ ১৮,৩৪৮ ফাফমা- ৮,১০৭ 

আাবফ- ২০,১৫৬ 

ক্রফনৄ  ভূঢ   ভ               

     ২২,১৩৩  

 উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 



 

 

ক.৬ ীফান্ত-াংখর থ  

 প্রবঢহতদাথীদ    - ভ 

(২০১৫-১৬) 

ন থঢী    - ভ 

(২০১৪-১৫) 

হ্রা(-)/বৃবিভ(+) াংখ্যা 

াাংমাহতয-পাভঢ ীফান্ত ০ ০ - 

াাংমাহতয-ফাাদফাভ ীফান্ত ০২ ০১ (+) ১ 

    উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

কঢ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থতহযভ ীফান্ত এমাওা যাবন্তনড থ অস্লা বদ্যফাদ বঙম।  

ক.৭ ীফাহন্ত াাংমাহতহযভ াথাভড দাকবভহওভ চীদলাবদ 

 প্রবঢহতদাথীদ    - ভ 

(২০১৫-১৬) 

ন থঢী    - ভ  

(২০১৪-১৫) 

হ্রা(-)/বৃবিভ(+) াংখ্যা  

বএএন ওতৃথও  ৩২ ৩২ -  

ফাাদফাভ ীফান্তভক্ষী ওতৃথও ০২ ০ (+) ০২ 

    উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

ক.৮ থনৌচতাবভ ফাফমা-াংক্রান্ত ঢথ্য  

ক্রফনৄঞ্জীভূঢ 

অবদষ্পন্ন থনৌচতাবভ 

ফাফমাভ াংখ্যা 

প্রবঢহতদাথীদ    -    

(২০১৪-১৫)  

 যাবস্তপ্রাপ্ত আাবফভ াংখ্যা 

ন থঢী    -ঙহভ  

(২০১৩-১৪)  

যাবস্তপ্রাপ্ত আাবফভ াংখ্যা 

প্রবঢহতদাথীদ ঙহভ 

(২০১৪-১৫)  

বদষ্পবত্তকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা 

ন থঢী ঙহভ  

(২০১৩-১৪) 

বদষ্পবত্তকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা 

১৭,৫৯,০১৯  ১৮,৭৬৮  ৫০,৫০০ ১১,৪৮,৮৯৫ ৭,৫৬,৮০৫ 

 উৎ: আইদ  বঘাভ বপাক। 

খ) াফাবচও উন্নদ  চদওল্যাডথফী ওাব থক্রফ 

খ.১ বযক্ষা  

খ.১.১ প্রাণবফও বযক্ষা 

প্রাণবফও বযক্ষা প্রবঢষ্ঠাহদভ 

থভদ 

প্রাণবফও বযক্ষা 

প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

ঙাত্র-ঙাত্রীভ াংখ্যা (চদ) ছহভ 

ধড়াভ লাভ 

(যঢাাংয) 

বযক্ষহওভ াংখ্যা 

ঙাত্র ঙাত্রী থফাঝ থফাঝ (চদ) ফবলমা(%) 

ভওাবভ প্রাণবফও বদ্যাম  ৬৩,৬০১ ৬৬,৭১,১৩০ ৭১,৩৩,৩১২ ১,৩৮,০৪,৪৪২ ২০.৪ ৩,২২,৭১৬ ৬১.৮২ 

থভবচস্টাট থ থভওাবভ 

প্রাণবফও বদ্যাম  

১১২ ১০,২৫৫ ১১,১৭৭ ২১,৪৩২  ৫২০ ৬৩.৬৫ 

ওবফউবদটি প্রাণবফও 

বদ্যাম 

১০৬ ৭,১৩৭ ৭,৭০৫ ১৪,৮৪২  ৩৪১ ৭৫.৩৭ 

অন্যান্য প্রাণবফও 

বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাদ 

৫৮,৩৫৭ ২৬,৮০,৫৫৭ ২৫,৬৬,৪৮৮ ৫২,৪৭,০৪৫  ২,০৪,১৭১ ৫৫.৯ 

থফাঝ ১,২২,১৭৬ ৯৩,৬৯,০৭৯ ৯৭,১৮,৬৮২ ১,৯০,৮৭,৭৬১  ৫,২৭,৭৪৮ ৬০.১ 

   উৎ: প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 

প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডামহভ অথীহদ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ধব থন্ত বধইবটবধ-৩ প্রওহল্পভ আঢা থফাঝ ১০,৯০২টি বদ্যামহ 

বযবক্ষওা  ঙাত্রীহতভ চন্য নণও ১০,৯০২টি ায ব্লহওভ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল।  



 

 

খ.১.২ প্রাণবফও বদ্যামহ কফহদাধহবাকী বযশু (৬-১০  ভ )  

বযক্ষাণী  কফহদাধহবাকী বযশুভ াংখ্যা 

(৬-১০ ঙভ ী) 

কফহদাধহবাকী থফাঝ ওঢ বযশু 

বদ্যামহ বা দা ঢাভ াংখ্যা 

কফহদাধহবাকী থফাঝ ওঢচদ বযশু 

বদ্যামহ বা দা, ঢাভ যঢওভা লাভ (%)  

ামও ৮৯,১৯,৭২৫ ২,৫৯,৩৬৪ ২.৯০ 

াবমওা ৮৫,৫৪,১৭৮ ১,০৩,৪২৫ ১.২০ 

থফাঝ ১,৭৪,৭৩,৯০৩ ৩,৬২,৭৮৯
৬
 ২.০৭ 

  উৎ: প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 

৬
৩,৬২,৭৮৯ চদ ৬-১০ ঙভ ী বযশুভ ফহধ্য ১,২২,২৮৩চদ (৩৩.৭০%) প্রবঢন্ধী বযশু স্কুহম বা দা।  

খ.১.৩ াক্ষভঢা  

 াক্ষভঢাভ যঢওভা লাভ  কড়  

(যঢওভা লাভ) নৄরুর ফবলমা 

৭+ঙভ ৬৫.৬ ৬১.৬ ৬৩.৬ 

১৫+ ঙভ ৬৭.৬ ৬১.৬ ৬৪.৬ 

১৫-১৯ ঙভ ৮০.৫৭ ৮৩.৯৮ ৮২.১৭ 

২০-২৪ ঙভ ৭৬.৭৭ ৭৩.৭৩ ৭৫.০৯ 

 উৎ: প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 

াাংমাহতয ধবভাংখ্যাদ বুযহভা’ভ Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh (MSVSB) 

Project-এভ বলা অনুবাী ২০১৫ াহম থতহয থফাঝ াক্ষভঢাভ যঢওভা লাভ ৬৩.৬। ঢন্হধ্য ধেী এমাওা থফাঝ াক্ষভঢাভ 

যঢওভা লাভ ৫৭.২ এাং যলভ এমাওা থফাঝ াক্ষভঢাভ যঢওভা লাভ ৭৩.৩। 

খ.১.৪ ফাধ্যবফও বযক্ষা (বদে  উচ্চ ফাধ্যবফওল) 

প্রবঢষ্ঠাহদভ 

থভদ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

বযক্ষাণীভ াংখ্যা বযক্ষহওভ াংখ্যা ধভীক্ষাণীভ াংখ্যা 

ঙাত্র ঙাত্রী থফাঝ নৄরুর ফবলমা থফাঝ এ. এ. ব. 

(ফাদ্রাা  

ওাবভকবভ 

ল) (২০১৫) 

এইঘ. এ. ব 

(ফাদ্রাা  

ওাবভকবভল) 

(২০১৫) 

স্দাঢও 

ফাদ্রাা  

ওাবভকবভ

ল 

 

স্দাঢও 

(ম্মাদ) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

বদে ফাধ্যবফও 

বদ্যাম 
২,৩৯৪ ১,৭৪,৫৪৭, ২,২০,৬৬৯ ৩,৯৫,২১৬ ১৪,০০০ ৫,৩৪২ ১৯,৩৪২ 

১৪,৭৩,৫৯৪ ১০,৫৭,৩৩০ ২,৩৮,৮৩০ ১,২১,৮০৭ 

ফাধ্যবফও  

বদ্যাম 
১৬,৪২৪ ৩৯,৪৬,৮২৩ ৪৫,০৯,২৫৫ ৮৪,৫৬,০৭৮ ১,৫৩,৪৬৪ ৪৮,৯০৭ ২,০২,৩৭১ 

স্কুম এযান্ড ওহমচ  

(স্কুম যাঔা) 
১,০০৮ ৪,০৪,৭৬৩ ৪,৩৪,১০৮ ৮,৩৮,৮৭১ ১,৩৯,৯৫২ ৭,৪৫২ ২১,৪০৪ 

স্কুম এযান্ড ওহমচ 

(ওহমচ যাঔা) 
১,০০৮ ১,৩০,২৯৯ ১,৪১,৮০৭ ২,৭২,১০৬ ১১,৮২৭ ৪,০৭৭ ১৫,৯০৪ 

উচ্চ ফাধ্যবফও 

ওহমচ 
১,৩৪৬ ১,৭৯,২৫১ ১,৭৫,৮১০ ৩,৫৫,০৬১ ১৮,৬১৪ ৫,২৫৯ ২৩,৮৭৩ 

তাবঔম ফাদ্রাা ৬,৫৬৫ ৫,২৫,৫০০ ৭,৬৭,৬৯৪ ১২,৯৩,১৯৪ ৫৭,৯০১ ৮,৯০০ ৬৬,৮০১ 

আবমফ ফাদ্রাা ১,৪৮০ ২,০৮,৯৯৫ ২,৪৯,২০২ ৪,৫৮,১৯৭ ২০,০৩৭ ২,৮৪৭ ২২,৮৮৪ 

ওাবভকবভ  

থপাহওযদাম 
৫,৭৯০ ৬,৬৩,৭৮৪ ২,০৮,৮৭৪ ৮,৭২,৬৫৮ ২৪,৬৫৯ ৬,২৪৪ ৩০,৯০৩ 

উৎ: বযক্ষা ফন্ত্রডাম 



 

 

খ.১.৫ বশ্ববদ্যাম-বযক্ষা 

বশ্ববদ্যামহভ থভদ বশ্ববদ্যামহভ 

াংখ্যা 

ঙাত্র/ঙাত্রীভ াংখ্যা  যঢওভা লাভ বযক্ষও/বযবক্ষওাভ াংখ্যা  যঢওভা লাভ 

ঙাত্র ঙাত্রী বযক্ষও বযবক্ষওা  

ভওাবভ ৩৭ 
১৪,৬৪,২৪২ 

(৫৪যঢাাংয) 

১২,৪৭,৩১৮ 

(৪৬যঢাাংয) 

৯,৮১০ 

(৭৮যঢাাংয) 

২,৭৫০ 

(২২যঢাাংয) 

থভওাবভ ৯৫ 
২,৭৮,২৬০ 

(৬০যঢাাংয) 

১,৮৫,৫০৬ 

(৪০যঢাাংয) 

১০,২১৮ 

(৭২যঢাাংয) 

৪,০০১ 

(২৮যঢাাংয) 

 উৎ: বযক্ষা ফন্ত্রডাম  

খ.১.৬ বঘবওৎা-বযক্ষা 

২০১৫-১৬ অণ থ-     থফবটওযাম ওহমচল ববপন্ন বঘবওৎা-বযক্ষা প্রবঢষ্ঠাহদ ঙাত্র-ঙাত্রী পবঢথ-াংক্রান্ত ঢথ্য 

প্রবঢষ্ঠাহদভ থভদ প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা পবঢথকৃঢ ঙাত্র-ঙাত্রীভ াংখ্যা অধ্যদভঢ ঙাত্র-ঙাত্রীভ 

াংখ্যা 

ভওাবভ থভওাবভ থফাঝ ভওাবভ থভওাবভ থফাঝ থফাঝ ঙাত্র থফাঝ ঙাত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

থফবটওযাম ওহমচ ৩০ ৬৮ ৯৮ ৩,২১২ ৬,১৬৫ ৯,৩৭৭ ৪,৮৭৬ ৪,৫০১

থটন্টাম ওহমচ/ইউবদঝ ০৯ ২৪ ৩৩ ৫৩২ ১,৩৫৫ ১,৮৮৭ ৯৮১ ৯০৬

দাব থাং ইন্পটিটিউঝ ৪৩ ১০৮ ১৫১ ২,৫৮০ ৫,৪৫৫ ৮,০৩৫ ৮০৩ ৭,২৩২ 

দাব থাং ওহমচ ১১ ৭২ ৮৩ ১,১০০ ২,৩৮০ ২,৫৮০ ৩৪৭ ৩,১৩৩ 

থফবটওযাম এযাবহঝন্ট 

থিবদাং স্কুম

০৮ ৯৭ ১০৫ ২,১৭১ ৮,৯৪০ ১১,১১১ ৫,০০০ ৬,১১১

ইন্পটিটিউঝ অ থলমণ 

থঝওহদামবচ

০৮ ২০০ ২০৮ ৭১৬ ১৩,৫৪০ ১৪,২৫৬ ৬,৪১৫ ৭,৮৪১

উৎ: স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম  

কঢ অণ থ-      তুমদা          থভওাবভ প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা           ।       -                     দাব থাং 

ইন্পটিটিউঝ                                                    ।  

খ.২ স্বাস্থয  

খ.২.১ স্বাস্থয-াংক্রান্ত 

চন্লাভ 

(প্রবঢ 

লাচাহভ) 

ভতুযলাভ 

(প্রবঢ 

লাচাহভ) 

চদাংখ্যা 

বৃবিভ লাভ 

(যঢওভ) 

দচাঢও 

(infant) 

ভতুযভ লাভ 

(প্রবঢ লাচাহভ) 

ধাঁঘ  ভ  

ধব থন্ত বযশু 

ভতুযভ লাভ 

(প্রবঢ লাচাহভ) 

ফাতৃ ভতুযভ 

লাভ 

(লাচাহভ) 

ধবভাভ ধবভওল্পদা 

ধিবঢ গ্রলহডভ যঢওভা 

লাভ (ক্ষফ তম্পবঢ) 

কড় আয়ু ( ভ) 

নৄরুর ফবলমা থফাঝ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৮.৮ ৫.১০ ১.৩৭ ২৯ ৩৬ ১.৮১ ৭৭.৩ ৬৯.১০ ৭১.৬০ ৭০.৭০ 

 উৎ: স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম 

   ন থঢী অণ থ-ঙহভভ তুমদা প্রবঢহতদাথীদ ঙহভ স্বাস্থয-াংক্রান্ত প্রবঢটি সূঘহও উন্নবঢ খহঝহঙ। 



 

 

খ.২.২ স্বাস্থয ভক্ষা ব্  অওাঞাহফা-াংক্রান্ত  

ফাণাবধছু 

স্বাস্থয 

ব্ 

(ঝাওা) 

াভাহতহয লাধাঢাহমভ 

াংখ্যা 

াভাহতহয লাধাঢাম-থহটভ 

থফাঝ াংখ্যা 

         থভবচস্টাট থ টাক্তাভ, 

দা থ, প্যাভাহফবটক্স-এভ াংখ্যা 

         থভবচস্টাট থ টাক্তাভ, দা থ, 

প্যাভাহফবটক্স-এভ         

  াংখ্যা 

ভওাবভ থভওাবভ থফাঝ ভওাবভ থভওাবভ থফাঝ টাক্তাভ দা থ প্যাভাহফবটক্স টাক্তাভ দা থ প্যাভাহফবটক্স 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২  

৭,৪১০ ৬০৩ ৪,২৮০ ৪,৮৮৩ ৪৮,৮৭১ ৭৪,৬২০ ১,২৩,৪৯১ ৮৫,৫৮৭ ৪১,৬০০ ১১,৭৯৩ ১:১৮৬৭ ১:৩৮৩৯ ১:১৩৫৪৩ 

উৎ: স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম 

২০১৪-১৫    -                                                ৪,৭৯১                    ১,২২,৬২৫। 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ           -                                              ৯২       -     ৮৬৬  

          ।                 লাহভ                               । 

খ.৩ লচ-াংক্রান্ত  

লহচ কফদওাভীভ 

াংখ্যা 

২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ ন থঢী    -ঙহভভ তুমদা 

হ্রা(-)/বৃবিভ(+) যঢওভা লাভ 
নৄরুর ফবলমা থফাঝ নৄরুর ফবলমা থফাঝ 

৭৪,২০০ ৩১,৮০০ ১,০৬,০০০ ৬৬,০৩৩ ৩১,১৪৯ ৯৭,১৮২ (+) ৯.০৭ 

 উৎ: থফ থ বরও ফন্ত্রডাম 

ন থঢী অণ থ-ঙহভভ তুমদা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ লহচ কফদওাভীভ াংখ্যা     থধহহঙ। 

খ.৪ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘ  

াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ রূধওল্প ২০২১ াস্তাহদভ অবহেদ্য অাংয এাং তাবভদ্রয বদভহদভ এওটি ওাব থওভ ফাধ্যফ। এ 

ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ থতহযভ তবভদ্র ফানুহরভ থফৌবমও ঘাবলতা নভড, াফাবচও সুভক্ষা  ক্ষফঢাদ বদবিঢ ওভা ম্ভ। ভওাভ 

থঝওই াফাবচও বদভাধত্তা থিদী কহড় তুমহঢ বনৄম অণ থ ববদহাহকভ ফাধ্যহফ ববপন্ন ওফ থসূবঘ গ্রলড ওহভহঙ। ২০১৪-১৫ 

অণ থ-    াফাবচও বদভাধত্তা ঔাহঢ ভওাভ ওতৃথও ৩০,৬৩৬ থওাটি ঝাওা ভাদ্দ ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এ ঔাহঢভ 

অণ থ          ভাদ্দ ৩৫,৯৭৫ থওাটি ঝাওা উন্নীঢ ওভা ল, বা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চাঢী াহচহঝভ ১৩.৬০ যঢাাংয 

এাং বচবটবধভ ২.০৮ যঢাাংয। ২০১৪-১৫ এাং ২০১৫-১৬ অণ থ-    ফন্ত্রডামবপবত্তও াফাবচও বদভাধত্তা থিদীভ ঢথ্যবঘত্র 

বদহঘ থতা     : 

খ.৪.১ অণ থ বপাক  

াফাবচও বদভাধত্তা কহড় থঢামাভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-     অণ থ বপাক ওতৃথও াস্তাবঢ এওটি াফাবচও বদভাধত্তা 

ওফ থসূবঘভ বধভীহঢ ১১,১৪,৩৯৫ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল এাং এভ নহম ৫,৮৫,০০০ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-

     ওফ থসূবঘভ বধভীহঢ ৮,৬০,৭৩৮ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ থতা লহবঙম এাং উধওাভহপাকীভ াংখ্যা বঙম ৫,১০,০০০চদ 

ব্বক্ত/ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাদ। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     অণ থ বপাক ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী 

ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র      াভবডহঢ থতঔাহদা     :  

ক্রবফও  

 

াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১। ভওাবভ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ অভ 

                 ভ    

৫,৮৫,০০০ চদ ১১,১৪,৩৯৫ ৫,১০,০০০ চদ ৮,৬০,৭৩৮ 

থফাঝ ১ (এও)টি ওফ থসূবঘ  ৫,৮৫,০০০    

 

১১,১৪,৩৯৫ 

        

৫,১০,০০০    ৮,৬০,৭৩৮ 

        



 

 

খ.৪.২ কৃবর ফন্ত্রডাম 

কৃবর ফন্ত্রডাম ওতৃথও কৃবর নৄদ থাদ/প্রহডাতদা ওফ থসূবঘভ থফাঝ    টি াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘ াস্তাবঢ ল। 

২০১৫-১৬ অণ থ-     এই ওফ থসূবঘভ বধভীহঢ ৬,৪৬,০৪৮.০৭২         ব্হ থফাঝ ২,৬১,৩৬৩টি কৃরও ধবভাভ উধকৃঢ 

ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-     কৃবর পতুথবও, ভাচস্ব াহচহঝ াস্তাবঢ ক্ষুদ্র থঘ  চমািঢা বদভদ, আউয থাদ ঘাহরভ চন্য 

বদাভহল্য ভাাবদও াভ প্রতাদ ওফ থসূবঘভ বধভীহঢ থফাঝ ৭,১৩,৫০২.৫৫২৭১         ব্হভ ফাধ্যহফ ৩,০৬,৭৩৭টি কৃরও 

ধবভাভ উধকৃঢ ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     কৃবর ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদীভ 

ঢথ্যবঘত্র বদহে থতঔাহদা     : 

ক্রবফও  াফাবচও বদভাধত্তা  

ওফ থসূবঘভ থভ  

প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

আবণ থও 

াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

আ           

(মক্ষ ঝাওা) 

১। ঔবভন-২/২০১৪-১৫ থফৌসুহফ 

উনযী  থভাধা আফদ ঘাহর 

কৃবর নৄদ থাদ/প্রহডাতদা 

ওফ থসূবঘ 

- - ১,০১,৭২২টি ৯৯৯.৭৬০৫৫ 

২। ভব/২০১৪-১৫ থফৌসুহফ 

উচাহদভ ঠহম ক্ষবঢগ্রস্ত 

থচমাভহল কফ, বভরা, ভুট্টা 

 থাহভা নম ঘাহর কৃবর 

নৄদ থাদ ওফ থসূবঘ 

- - ৮৬,৪৭৫টি ৮৪৮.৮৯২১৯ 

৩। ভব/২০১৪-১৫থফৌসুহফ 

তবক্ষডাঞ্চহমভ থচমাভহল কফ, 

ভুট্টা, থঔাভী  থনমদ ঘাহর 

প্রহডাতদা ওফ থসূবঘ 

- - ১,১৮,৫৪০টি ১,৫৪৮.৮৯৯৯৭ 

৪। পতুথবও (এভ ফহধ্য াভ, বদুযৎ 

বহম বভহঝ, বঘবদ পতুথবও 

অন্তভু থক্ত ভহহঙ) 

      ফগ্র চদহকাষ্ঠী 

     ভ               

      ভ    

৬,৪২,৫৫১.০০ - ৭,১০,১০৫.০০ 

৫। ঔবভন-১/২০১৬-১৭ থফৌসুহফ 

উনযী আউয উৎধাতদ বৃবিভ 

মহক্ষয কৃবর নৄদ থাদ/প্রহডাতদা 

২,৩১,৩৬৩টি ২,৭২১.৬২২ - - 

৬। ঔবভন-১/২০১৬-১৭ থফৌসুহফ 

থদবভওা থাহদভ উৎধাতদ বৃবিভ 

মহক্ষয কৃবর নৄদ থাদ/প্রহডাতদা 

৩০,০০০টি ৫৭৯.০০ - - 

৭। ঔবভন-১/২০১৬-১৭ থফৌসুহফ 

৬৪টি থচমাভ বপাচদ 

অনুভডন থও ফাটিভ স্বাস্থয 

সুভক্ষাভ চন্য বথঞ্চা ঘার এাং 

কুফড়া চাঢী বি ফাবঙ 

থধাওা তফহদ থক্সহনহভাফদ 

িাধ ব্লাহভভ ফাধ্যহফ 

উৎধাতদ বৃবি 

      ফগ্র চদহকাষ্ঠী 

     ভ               

      ভ    

১৯৬.৪৫ - - 

থফাঝ ৭ (   টি) ওফ থসূবঘ ২,৬১,৩৬৩টি কৃরও 

ধবভাভ 

৬,৪৬,০৪৮.০৭

২         

৩,০৬,৭৩৭টি কৃরও 

ধবভাভ 

৭,১৩,৫০২.৫৫২৭১ 

        



 

 

খ.৪.৩ ঔাদ্য ফন্ত্রডাম 

ঔাদ্য ফন্ত্রডাম ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-     এফএ (ঘাম  কফ), ৪ণ থ থশ্রবডভ ভওাবভ ওফ থঘাভীহতভ চন্য সুমপ ভল্য (ঘাম  

কফ) এাং এমইআই (ঘাম  কফ) ওফ থসূবঘল থফাঝ ধাঁঘটি াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘ াস্তাবঢ ল। ২০১৫-১৬ 

অণ থ-     ধাঁঘটি ওফ থসূবঘভ বধভীহঢ থফাঝ ৭৮,০০১.৯৩ মক্ষ ঝাওা এাং ৫,২৯,৭২৮ থফবিওঝদ ঘাম  কফ ব্হভ ফাধ্যহফ 

থফাঝ ১,১৩,৩১,৮৭০ চদ  ৮০,৭২৭টি ধবভাভ উধকৃঢ ল। ধক্ষান্তহভ, ২০১৪-১৫ অণ থ-        টি ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ থফাঝ 

৬০,৫৩৬.৪৮ মক্ষ ঝাওা  ৩,০৪,৫২০ মক্ষ থফবিওঝদ ঘাম  কফ ব্হভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৬০,৫২,০৪৩ চদ এাং ৮২,৫৯৭টি 

ধবভাভহও ঔাদ্যবদভাধত্তা মহ আদদ ওভা ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     ঔাদ্য ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ 

াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদেরূধ: 

ক্রবফও 

 

াফাবচও বদভাধত্তা 

ওফ থসূবঘভ থভ  

প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫)  

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা)  

(       ) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

(       ) 

১। এফএ (ঘাম) ৫৬,৬৫,০৫৭ চদ ৩৩,৪৬৮.৭৬ 

২,৪৭,৩৭৪ থফবিওঝদ 

১৪,৮৯,১৮০ চদ ১৪,৮৫৪.৫৭ 

৬৬,০২০ থফবিওঝদ 

২। এফএ (কফ) ৫৫,২২,২৬৫ চদ ৪১,৫১৩.১২ 

২,৬৫,০৬৯ থফবিওঝদ 

৪৪,১৮,৩১৫ চদ ৪১,৬৯৪.১৬ 

২,১৯,৪৪৩ থফবিওঝদ 

৩। ৪ণ থ থশ্রবড থনাভ প্রাই 

(ঘাম) 

১,৪৪,৫৪৮ চদ ১৭৮.০৩ 

১,৩০১ থফবিওঝদ 

১,৪৪,৫৪৮ চদ ৬০৮.২১ 

২,৭০৩ থফবিওঝদ 

৪। এমইআই (ঘাম) ৩৮,১৭৩টি ধবভাভ ১,৬৩২.৩৭ 

৭,৫৫৮ থফবিওঝদ 

৩৯,২৮৪টি ধবভাভ ১,৭৫০.১২ 

৭,৭৭৮ থফবিওঝদ 

৫। এমইআই (কফ) ৪২,৫৫৪টি ধবভাভ ১,২০৯.৬৫ 

৮,৪২৬ থফবিওঝদ 

৪৩,৩১৩টি 

ধবভাভ 

১,৬২৯.৪২ 

৮,৫৭৬ থফবিওঝদ 

থফাঝ ৫(ধাঁঘ)টি ওফ থসূবঘ ১,১৩,৩১,৮৭০    

৮০,৭২৭         

৭৮,০০১.৯৩ 

        

৫,২৯,৭২৮         

৬০,৫২,০৪৩    

৮২,৫৯৭         

৬০,৫৩৬.৪৮ 

        

৩,০৪,৫২০         

খ.৪.৪                       ভ    

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ                       ভ   ওতৃথও াস্তাবঢ এওটি াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ বধভীহঢ 

২,০০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ থফাঝ ১৫০-১৭০ চদ উধকৃঢ ল। 

ক্রবফও 

 

াফাবচও বদভাধত্তা 

ওফ থসূবঘভ থভড 

প্রবঢহতদাথীদ অণ থ-ঙভ (২০১৪-১৫) ন থঢী অণ থ-ঙভ (২০১৩-১৪) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১। 
ইন্টাভহদঝবপবত্তও 

অধভাথ প্রবঢলঢওভড 
১৫০-১৭০ চদ ২,০০০.০০ ১০০-১৫০ চদ ১,০০০.০০ 

থফাঝ ১ (এও)টি ওফ থসূবঘ ১৫০-১৭০    ২,০০০.০০ মক্ষ ঝাওা ১০০-১৫০    ১,০০০.০০ মক্ষ ঝাওা 



 

 

খ.৪.৫ দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম 

দুহব থাক ব্স্লাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডামহভ ফাধ্যহফ লঢতবভদ্রহতভ চন্য াফাবচও বদভাধত্তা ব্স্লা কহড় থঢামাভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ 

অণ থ-ঙহভ দুহব থাক ব্স্লাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ দটি াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ বধভীহঢ 

৬১,০৫,১১৪.৮১ মক্ষ ঝাওা  ৩,৯৬,২৩৬               ব্হ ৩,০৫,৭৯,০৮০ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ 

এওই ওফ থসূবঘভ আঢা ৩,৯০,৬২৩.৫৭ মক্ষ ঝাওা  ৩,১০,০১৭.৩৭               ব্হ ৪,৯৬,৮৭,৮২২    উধকৃঢ 

ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ দুহব থাক ব্স্লাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী 

ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহঘ থতঔাহদা     :  

ক্রবফও 

 

াফাবচও বদভাধত্তা 

ওফ থসূবঘভ থভ  

প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

মক্ষ ঝাওা 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

মক্ষ ঝাওা 

১। গ্রাফীড অওাঞাহফা াংস্কাভ 

(ওাবঔা) ওফ থসূবঘ 

২৪,২০,০০০    ২,০০,৫৭০ থফবিওঝদ 

২৯,৩৭৬.৪১ 

১৮,৭৫,০০০    ২,৯৪,০৮০থফবিওঝদ 

১৫,৯৩৭.৩৭ 

২। গ্রাফীড অওাঞাহফা 

ভক্ষডাহক্ষড (টিআভ) ওফ থসূবঘ 

৩০,৯৪,০০০    ১,৯৫,৬৬৬ থফবিওঝদ 

৫৭,৩৪,৯২৮.৪০ 

১৮,৭৫,০০০    ২,৬০,২৭২ থফবিওঝদ 

৪৪,৩৮০.২০ 

৩। বপবচএন ২,১০,০০,০০০ চদ ১,৪৫,৩৪২.০০ ৩,৯৮,৩২,৫৭২    ১,৪১,৯২২.০০ 

৪। অবঢতবভদ্রহতভ চন্য 

ওফ থাংস্লাদ ওফ থসূবঘ 

৮,৩১,১৮০ চদ ১,৫০,০০০.০০ ৮,৩১,৫৭০ চদ ১,৫০,০০০.০০ 

৫। বচআভ (ঔাদ্যযে) ২৩,২০,০০০ চদ ২৯,০৬৮.০০ ৩৩,২০,০০০ চদ ২৮,৩৮৪.০০ 

৬। বচআভ (দকত অণ থ) ১০,০০,০০০ চদ ৪,০০০.০০ ৬,৮০,০০০ চদ ২,২০০.০০ 

৭। ওম্বম/যীঢস্ত্র ৬,০০,০০০ চদ ৪,৪০০.০০ ১১,০৮,৪৮০ চদ ২,২০০.০০ 

৮। গৃলবদফ থাড ফঞ্জুবভ ৯০,০০০ চদ ২,০০০.০০ ৮২,৬০০ চদ ১,৬০০.০০ 

৯। থঠউটিদ ১,২৩,৯০০ চদ ৬,০০০.০০ ৮২,৬০০ চদ ৪,০০০.০০ 

থফাঝ ৯(দ)টি ওফ থসূবঘ ৩,০৫,৭৯,০৮০    

 

৩,৯৬,২৩৬         

৬১,০৫,১১৪.৮১         

৪,৯৬,৮৭,৮২২    

 

৩,১০,০১৭.৩৭ 

        

৩,৯০,৬২৩.৫৭    

     

খ.৪.৬ থফ থ বরও ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ দুইটি ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ২,১৩০.০২ মক্ষ ঝাওা ব্হ ২,২১৫ চদ  ৮,২৬৮টি প্রবঢষ্ঠাদ উধকৃঢ ল। 

২০১৪-১৫ অণ থ-     এ ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ২,৩৩৪.৪১ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১,২৩৪ চদ  ৮,৭২৩টি প্রবঢষ্ঠাদ উধকৃঢ ল। ২০১৫-

১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     থফ থ বরও ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র 

বদহে থতঔাহদা     : 

ক্রবফও 

 

াফাবচও বদভাধত্তা 

ওফ থসূবঘভ থভড 
প্রবঢহতদাথীদ ঙভ (২০১৫-১৬) ন থঢী ঙভ (২০১৪-১৫)  

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১। ববপন্ন প্রবঢষ্ঠাদ  ৮,২৬৮টি ১,৬৮১.১০ ৮,৭২৩টি ১,৮০২.৬১ 

২। ব্বক্ত অনুতাদ ২,২১৫ চদ ৪৪৯.১০ ১,২৩৪ চদ ৫৩১.৮০ 

থফাঝ ২(  )টি ওফ থসূবঘ ২,২১৫      

৮,২৬৮         

২,১৩০.০২ মক্ষ      

 

১,২৩৪      

৮,৭২৩         

২,৩৩৪.৪১         

 



 

 

খ.৪.৭ ধবভহয  দ ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-     ৩টি ঘমফাদ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ২,১৮২.১২ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৯,২৭১ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫  

অণ থ-     এওই প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৯,৯৪১.২৫৮ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১১,২৬৩ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     

ধবভহয  দ ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে থতঔাহদা     : 

ক্রবফও  াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১। ৩টি ঘমফাদ প্রওল্প ৯,২৭১    ২,১৮২.১২ ১১,২৬৩    ৯,৯৪১.২৫৮ 

থফাঝ ৩(   )টি প্রওল্প ৯,২৭১    ২,১৮২.১২ ১১,২৬৩    ৯,৯৪১.২৫৮ মক্ষ ঝাওা 

খ.৪.৮ ধেী উন্নদ  ফা বপাক 

ধেী উন্নদ  ফা বপাক  এভ আঢাথীদ াংস্থাভহলভ আঢা তবভদ্র চদহকাবষ্ঠভ আণ থ-াফাবচও অস্থাভ উন্নদ, 

আত্ধ-ওফ থাংস্থাদ সৃবি এাং অণ থনদবঢওপাহ ক্ষফঢাহদভ মহক্ষয ববপন্ন প্রওল্প  ওফ থসূবঘ াস্তাদ ওভা লহে। াস্তাদাথীদ 

প্রওল্প  ওফ থসূবঘভহলভ ফাধ্যহফ বফবঢ কঞদ, প্রবযক্ষড প্রতাদ, ম্পত লাঢা, ক্ষুদ্র ঋড প্রতাদ, ধেী অওাঞাহফা বদফ থাড, 

ওফ থাংস্থাদ সৃবি ইঢযাবত ওাব থক্রফ ঘমহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ উবেবঔঢ প্রওল্প  ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ১,৪৭,২১৮.৩১ মক্ষ ঝাওা 

ব্হ ১০,১৮,৪৪৮ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এ বপাহকভ আঢাথীদ প্রওল্প ওফ থসূবঘভ আঢা থফাঝ 

১,৬২,৯৯৪.১৭ মক্ষ ঝাওা ব্হ ২৩,৪১,৫৩৩ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ ধেী উন্নদ  ফা বপাক ওতৃথও 

াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহঘ থতঔাহদা লহমা: 

ক্রবফও  াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১। এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ প্রওল্প ৭২,০৫৩ চদ ৩৫,৯০০.০০ ৪,২৫,০০০ চদ ৪০,৬৫০.০০ 

২। ইওহদাবফও এফধাাভফহন্ট অ বত নৄহভি 

ইদ াাংমাহতয (ইইবধ) প্রওল্প 

৭,০৩৫ চদ ১,৮৪৪.০০ ২,৫১,০০০ চদ ৫,০৩০.০০ 

৩। ঘভ চীবওাদ ওফ থসূবঘ-বদ্বঢী ধব থা ৯৬,৬২৩ চদ ৯,২৭০.০০ ৬৭,৮৯৫ চদ ১৮,৯২০.০০ 

৪।  াব থও গ্রাফ উন্নদ ওফ থসূবঘ (ববপবটবধ)-

বদ্বঢী ধব থা 

৫,৯৮২ চদ ০.৮৯ ৬,৫২,৯৫০ চদ ২,০০০.০০ 

৫। বআভবটব ক্ষুদ্রঋড  

 

৪,১১,০০০ চদ ৯৮৬৭২.০০ ৩,৯৮,০০০ চদ ৯৪৭৪৩.০০ 

৬। বআভবটব প্রবযক্ষড ২,৬৪,৬৯০ চদ ২১১.২২ ৩,৩৫,৪৭১ চদ ২৫৮.৩২ 

৭। বআভবটবভুক্ত প্রওল্প (ও) তবভদ্র ফবলমাহতভ 

চন্য ফবিঢ ধেী ওফ থাংস্থাদ লাঢা প্রওল্প 

৮,৮০৩ চদ 

 

২.৭৫ ১৩,৩০২ চদ ৩.২২ 

(ঔ) ধেী চীবওাদ প্রওল্প-বদ্বঢী ধব থা ১,৪৪,৫০০ চদ ৩.২০ ৩১,০০০ চদ ১.৩৪ 

(ক) অাংযীতাবভত্বভমও ধেী উন্নদ প্রওল্প-২ 

(াংহযাবথঢ) 

৩,০২০ চদ ০.১১ ১,৬০,৫৮১ চদ ১.২৩ 

(খ) ইবদবযহটিপ নভ থটহপমধহফন্ট, 

এফধাাভহফন্ট, এাভহদ এযান্ড মাইমীহুট 

প্রহচক্ট (আইবটহম প্রওল্প, কুবড়গ্রাফ) 

২,৮২০ চদ ১.১৪ ৪,৩৮০ চদ ১.০৬ 

৮। আভবটএ থক্রবটঝ ১,৯২২ চদ ১,৩১৩.০০ ১,৯৫৪ চদ ১,৩৮৬.০০ 

থফাঝ ৮(আঝ)টি প্রওল্প ১০,১৮,৪৪৮ চদ ১,৪৭,২১৮.৩১ 

(মক্ষ ঝাওা) 

২৩,৪১,৫৩৩ চদ ১,৬২,৯৯৪.১৭ 

(মক্ষ ঝাওা) 



 

 

খ.৪.৯ ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ বরও ফন্ত্রডাম 

ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ বরও ফন্ত্রডাম বহযর প্রওল্প ওফ থসূবঘ, আধতওামীদ ধবভবস্থবঢ থফাওাহমা ওফ থসূবঘ, ‘             

    (Harmony and Development Project-HDP)’ অ-উধচাঢী গুেগ্রাফ ওফ থসূবঘ, চদাংলবঢ বফবঢভ তেহতভ 

নৄদ থাদ ওফ থসূবঘ  পাভঢ প্রঢযাকঢ উধচাঢী প্রঢযাাদ ওফ থসূবঘ-াংক্রান্ত াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘ াস্তাদ 

ওভহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-     এ ওম ওফ থসূবঘভ আঢা ২৪,৮৭৭.১৮ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৭,৯৩,২৫৭   , ১,৮৯,০১১  

        ৩৪৫         উধকৃঢ লদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-    এ ওম ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ থফাঝ ২৪,৩৫৯.৪৯ মক্ষ ঝাওা ব্হ 

৮,৭১,৪৫৬ চদ এাং ৩৮,২২০         উধকৃঢ ল । ২০১৪-১৫  ২০১৫-১৬ অণ থ-     ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ বরও ফন্ত্রডাম 

ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে থতঔাহদা     : 

ক্রবফও  াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  
প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১।  -                       

        

২৫,৯৯৭         ৮,৭৫৮.২১ ২৫,৯৯৭         ৮,৯৪১.০৮ 

২। ভ                   

                 ফ থ    

১২,২২৩         ৫,৬৮৮.২১ ১২,২২৩         ৫,৩০৪.৬২ 

৩।                        

 ফ থ    

১,৯৬৬    ৮৬৫.২০ ১,৯৬৬    ৮৩৭.২৮  

৪।                  ৫,৯৯,০১১    

১,৪৭,১৮৯         

২,৮৬০.৮২ ৫,৮০,৩২০    ২,৯১৩.১৮ 

৫।           ১,৫৬,৫২৯    

১,২০২         

১৯২         

৬,৩০৪.৭৪ ২,৪১,৬৬৭    ৬,০৬৩.৩৩ 

৬। আ                 ৩৫,৭৫১    

২,৪০০         

১৫৩         

৪০০.০০ ৪৭,৫০৩    ৩০০.০০ 

থফাঝ ৬ (ঙ)টি ওফ থসূবঘ ৭,৯৩,২৫৭    

১,৮৯,০১১         

৩৪৫         

২৪,৮৭৭.১৮ 

        

৮,৭১,৪৫৬    

৩৮,২২০         

২৪,৩৫৯.৪৯ 

        

খ.৪.১০ প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬    -          ১৩      বঘ        ২৬,২৩৩.৫২             ১,৬৭,০৩৬           । ২০১৪-১৫ 

   -                     ১৪,৩৪১.৮৯             ৮,৯৯৩           ।  

ক্রবফও 

 

াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভদ প্রবঢহতদাথীদ ঙভ (২০১৫-১৬) ন থঢী ঙভ (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১                           

             

৯০৫ চদ ১৩৬.৫২ ২৯৮ চদ ৪৪.৭৬ 

২                       

           ড            

     আ                

২,৮১৪ চদ ৯৮৪.৯০ ২,৬৪৭ চদ ৯২৬.৪৫ 



 

 

ক্রবফও 

 

াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভদ প্রবঢহতদাথীদ ঙভ (২০১৫-১৬) ন থঢী ঙভ (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩                        

আ                

৫,৮৬৮ চদ ১৬,৫০৩.৮৩ ৩,১৯৩ চদ ৮,২৯৬.৫৯ 

৪                        

ক্ষবঢনভড             

ইদসুযহভন্প    ভ            

     আ           

      

১,১৩৯ চদ ৬,৮৫৩.৬৩ ৫০২ চদ ৪,৯২৫.৫৯ 

৫ আ                 

আ                

২৪ চদ ২৩.০০ ১৬ চদ ১৫.০০ 

৬       আ              

               -      

    বঘ 

৪৫,২৭৬ চদ ৫৪.৩৩ - - 

৭                   

                 -      

৮৮,৩৬৩ চদ ৫৩০.১৮ ২১০ চদ - 

৮               ভ         ৬,৪৯৬ চদ ৩৩১.৩৭ ৮৩২ চদ ৭৭.৪২ 

৯                        

                 - 

      

৫২৯ চদ ১৮.৫৪ - - 

১০ লাংওাংহ              -

      

১,৯৪৬ চদ ২২২.৮৪ ১২৯৫ চদ ৫৬.০৮ 

১১                   আ    

              

১৩,৪৪৬ চদ ৪০৮.১৯ - - 

১২             আ     

 ণ্ড                   

১৯০ চদ ১৪৬.১৯ - - 

১৩                          

 ণ্ড                   

৪০ চদ ২০.০০ - - 

     ১৩               ১,৬৭,০৩৬    ২৬,২৩৩.৫২ 

        

৮,৯৯৩    ১৪,৩৪১.৮৯ 

        

খ.৪.১১ প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 

প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম প্রাণবফও বযক্ষাভ চন্য উধবৃবত্ত প্রওল্প, বভবঘাং আউঝ অ স্কুম বঘমহড্রদ প্রওল্প, বশ্ব ঔাদ্য 

ওফ থসূবঘভ আঢা স্কুম বনবটাং ওফ থসূবঘ, ইব এযাবহস্টট স্কুম বনবটাং থপ্রাগ্রাফ, বদাভহল্য ধাঠ্যনৄস্তও বঢভড, তৃঢী প্রাণবফও 

বযক্ষা উন্নদ ওফ থসূবঘ (ফাদম্পত উন্নদ)-ল থফাঝ ঙটি াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ াস্তাদ ওভহঙ। ২০১৫-১৬  

অণ থ-ঙহভ এ ওম ওফ থসূবঘভ আঢা ২,২৫,৬১১.২২ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৩,৯০,৭১,৪২১চদ ঙাত্র-ঙাত্রী উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ 



 

 

অণ থ-ঙহভ এ ওম ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ থফাঝ ১,৭৯,০৮৭.০৩ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৩,৪৩,৪৫,৭৩১ চদ উধকৃঢ লদ। ২০১৫-১৬  

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র 

বদহে থতঔাহদা লহমা:  

ক্রবফও াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ 

থভদ 

প্রবঢহতদাথীদ অণ থ-ঙভ (২০১৫-১৬) ন থঢী অণ থ-ঙভ (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠা

থদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১। প্রাণবফও বযক্ষাভ চন্য উধবৃবত্ত 

(তৃঢী ধব থা) 

১,৩০,০০,০০০ চদ ১৩৮৮৯৫.০০ ৭৭,২৫,০০০ চদ ৯৩,৮৭৫.০০ 

২। বভবঘাং আউঝ অ স্কুম বঘমহড্রদ 

প্রওল্প (ভস্ক) বদ্বঢী থনইচ 

৩,৮৬,৮৭৫ চদ ১৩০৯২০৪.০০ ৪,১৫,৭৫৬ চদ ১৪,৪৫১.০০ 

৩। বশ্ব ঔাদ্য ওফ থসূবঘভ আঢা 

স্কুম বনবটাং ওফ থসূবঘ 

৩০,০৫,৪০৯ চদ ৪৮,০৭১.০০ ২৭,০৬,৯৫৩ চদ ৪১,৭৭৯.০০ 

৪। ইব ালায্যনৄি স্কুম বনবটাং 

থপ্রাগ্রাফ 

৩,৫৩,৭৮৬ চদ ২৪৯৫০.১৮ ৩,৫৯,০৭৭ চদ ৩,০৩৭.০০ 

৫। বদাভহল্য ধাঠ্যনৄস্তও বঢভড ২,২৩,২৪,৩৩৮ চদ ২১,৯০৮.০০ ২,৩১,৩৮,৩১২ চদ ২৫,৪০৪.০০ 

৬। তৃঢী প্রাণবফও বযক্ষা উন্নদ 

ওফ থসূবঘ (ফাদম্পত উন্নদ) 

১,০১৩ চদ ১,১৫০.৯০ ৬৩৩ চদ ৫৪১.০৩ 

থফাঝ ৬ (ঙ)টি ওফ থসূবঘ ৩,৯০,৭১,৪২১ 

চদ 

২,২৫,৬১১.২২  

মক্ষ ঝাওা 

৩,৪৩,৪৫,৭৩১  

চদ 

১,৭৯,০৮৭.০৩ 

মক্ষ ঝাওা 

খ.৪.১২ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম 

ভূবফলীদ, গৃললীদ, বঙন্নভম, অলা তবভদ্র চদহকাষ্ঠীভ নৄদ থাদ  ওফ থাংস্থাদ সৃবিভ ফাধ্যহফ এ ওম ফানুরহও চাঢী 

অণ থদীবঢভ ভমথাভা মৃ্পক্ত ওভাভ মহক্ষয আশ্রদ প্রওল্প গ্রলড ওভা ল। ২০১০      আশ্রদ-২ প্রওল্প শুরু ল। ২০১৫-১৬ 

অণ থ-     এ ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ২০৭.৪৯      ঝাওা ব্হ ৭,২৯৮টি ধবভাভহও নৄদ থাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-     

আশ্রদ-২ প্রওল্প যীর থও ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ১৯৯.৫০ থওাটি ঝাওা ব্হ ২,৭২৫টি ধবভাভহও নৄদ থাদ ওভা ল। ২০১৫-১৬  

২০১৪-১৫ অণ থ-     প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে 

থতঔাহদা     : 

ক্রবফও  াফাবচও বদভাধত্তা 

ওফ থসূবঘভ থভদ 

প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(থওাটি ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(থওাটি ঝাওা) 

১। আশ্রদ-২ প্রওহল্পভ আঢা 

ভূবফলীদ, গৃললীদ, বঙন্নভম, 

অলা তবভদ্র চদহকাষ্ঠীভ 

নৄদ থাদ 

৭,২৯৮         ২০৭.৪৯ ২,৭২৫         ১৯৯.৫০ 

থফাঝ ১টি (এও)টি ওফ থসূবঘ ৭,২৯৮         ২০৭.৪৯ থওাটি 

ঝাওা 

২,৭২৫টি ধবভাভ ১৯৯.৫০      ঝাওা 



 

 

খ .৪.১৩ ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাক  

২০১৫-১৬ অণ থ-     ১১টি ওফ থসূবঘভ আঢা ৩,৩১,৫১৯.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১,৪৮,৬১,১৬২ চদ  ১১৭টি প্রবঢষ্ঠাদ উধকৃঢ 

লদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-        ১১টি ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৪,২৬,৭৩৩.১৮ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১,৪৬,৮২,৯০১ চদ  ৬৫টি 

প্রবঢষ্ঠাদ উধকৃঢ লদ। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাক ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও 

বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে উধস্থাধদ ওভা     : 

ক্রবফও াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাদ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাদ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১। একুযইটি  অন্ট্রাহপ্রদাবয থধ নান্ড, 

াাংমাহতয ব্াাংও (কৃবর  আইবটি 

ঔাঢভুক্ত প্রওল্প)  

৫,৫০০    

১১৭      

১৫,০৯১.০০ ৪০,৫০০ চদ 

৬৫টি প্রবঢষ্ঠাদ 

১,১৩,৯৩৮.০০ 

২। অবঢ তবভদ্র চদহকাষ্ঠীভ ওফ থাংস্থাহদভ 

চন্য বহযর ঋড-লাঢা ঢলবম  

৬,৪১,৩২১    ২৩,২৬১.০০ ৬,৬১,০৭০ চদ ২১,৮১০.০০ 

৩। ক্ষুদ্র উহদ্যাক্তা ঋড-লাঢা ঢলবম  ৮,৫৮,৮৭৫    ৬৪,০৯৯.০০ ৬,৫৬,৬৯৯ চদ ৫৫,৪১১.০০ 

৪। তাবভদ্রয দূভীওভহডভ মহক্ষয তবভদ্র 

ধবভাভভহলভ ম্পত  ক্ষফঢা বৃবি 

(ভবি) ওফ থসূবঘ  

৪৩,০০,০০০    ৫,৪৩৮.০০ ৪০,৪৩,০০০ চদ ৩,৪৪০.০০ 

৫। বধহওএএন-এভ বদচস্ব অণ থাহদ 

ধবভঘাবমঢ ক্ষুদ্রঋড ওফ থসূবঘ  

৭৫,৮৫,৭৬৮    ২,১১,১৫৫.০০ ৭০,৬৮,৯২০ চদ ২,০৫,৪০৭.০০ 

৬। অওাঞাহফা উন্নদ, প্রবঢষ্ঠাদ 

যবক্তযামীওভড, ভেহতভ তক্ষঢা উন্নদ, 

ঝুুঁবওনড থহতভ অনুতাদ, ঞ্চ   পযন্তভীড 

ঋড ওাব থক্রফ এাং          ঢলবম 

সৃবি  

৬,৬২,০০০    ৬,৩২১.০০ ৯,৮৭,০০০ চদ ২১,০০০.০০ 

৭। দাভীভ ক্ষফঢাদ, বযক্ষা, স্বাস্থযহা, 

সুহধ ধাবদ  োবদহঝযদ, প্রবঢন্ধী 

উন্নদ  নৄদ থাদ, কৃবর উন্নদ, 

এইঘআইবপ/এইট প্রবঢহভাথ, ফাতহওভ 

কুনম ম্পহওথ হঘঢদঢা সৃবিওভড, 

আবৃবিভমও ওাব থক্রফ, াফাবচও 

দাদ, আবতাী উন্নদ, গ্রাফীড ঢথ্য 

থা  

৬,৮২,০০০    ১,০৬৬.০০ ১০,৯৮,০০০ চদ ১,৪০০.০০ 

৮। থতহযভ ববপন্ন থভওাবভ াংস্থাভ 

(এদবচ)ফাধ্যহফ তবভদ্র চদহকাষ্ঠীভ 

আাহদভ মহক্ষয গৃলঋড বঢভড। 

১৬,৬০০    ২,৩৩৮.০০ ১৫,১২৫ চদ ১,৪১৩.০০ 

৯। ওফ থভঢ ফবলমা কাহফ থন্ট শ্রবফওহতভ চন্য 

থলাহস্টম বদফ থাড। 

৭৪৪    ২,৪৬১.০০ ৭৪৪ চদ 

 

২,৬৯৮.১৮ 

১০। খহভ থনভা ওফ থসূ   ১,১৯৫    ১১৯.০০ ৪৫০ চদ ৪৬.০০ 

১১। আথ থও থিহট প্রবযক্ষহডভ ফাধ্যহফ 

তাবভদ্রয বহফাঘদ  

১,০৭,১৫৯    ১৭০.০০ ১,১১,৩৯৩ চদ ১৭০.০০ 

থফাঝ ১১ (একাভ)টি ওফ থসূবঘ ১,৪৮,৬১,১৬২      

১১৭        

৩,৩১,৫১৯.০০ 

        

১,৪৬,৮২,৯০১      

৬৫         

৪,২৬,৭৩৩.১৮ 

        



 

 

খ.৪.১৪ ভূবফ ফন্ত্রডাম 

বত্তলীদ  গৃললীদ লঢতবভদ্রহতভ আাদ  ওফ থাংস্থাদ সৃবিভ ফাধ্যহফ নৄদ থাহদভ মহক্ষয দুটি ওফ থসূবঘভ আঢা ১,৯৩২.১৫ 

ম  ঝাওা ব্হ ৫,৫১৮টি ধবভাভহও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ নৄদ থাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ক্লাইহফঝ বপওটিফ 

বভলযাববমহঝযদ থপ্রাগ্রাহফভ আঢা ৩,৩১৪.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১,৬৬২টি ধবভাভহও এাং ঘাভ উন্নদ  নৄদ থাদ 

ওাব থক্রহফ (ববটএবধ-৪) ৫৯.৪৮ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৩৩০ ধবভাভহও নৄদ থাদ ওভা ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ 

ভূবফ ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে থতঔাহদা লহমা: 

ক্রবফও 

 

াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভদ প্রবঢহতদাথীদ ঙভ (২০১৫-১৬) ন থঢী অণ থ-ঙভ (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

)মক্ষ ঝাওা(  

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

)মক্ষ ঝাওা(  

০১ গুেগ্রাফ (ক্লাইহফঝ বপওটিফ 

বভলযাববমহঝযদ প্রহচক্ট) 

৮০০টি ধবভাভ ১,৭৯৪.০৯ ১,৬৬২টি ধবভাভ ৩,৩১৪ 

০২ ঘভ থটহপমধহফন্ট এযান্ড থহঝমহফন্ট 

প্রহচক্ট (ববটএবধ-৪) 

৪,৭১৮টি ধবভাভ ১৩৮.০৬ ৩৩০টি ধবভাভ ৫৯.৪৮ 

থফাঝ ২ (দুই) ওফ থসূবঘ ৫,৫১৮টি ধবভাভ ১,৯৩২.১৫ ১,৯৯২টি ধবভাভ ৩,৩৭৩.৪৮ 

খ.৪.১৫ ফবলমা  বযশু বরও ফন্ত্রডাম 

ফবলমা  বযশু বরও ফন্ত্রডাম ওতৃথও দুস্থ ফবলমা উন্নদ ওফ থসূবঘ (বপবচবট), তবভদ্র ফা’ভ চন্য ফাতৃত্বওামীদ পাঢা ওফ থসূবঘ, 

যলভাঞ্চহম ওফ থচীী ল্যাওহঝটিাং ফাতাভ লাঢা ঢলবম, থস্বোহী ফবলমা বফবঢভ ফহধ্য (াথাভড অনুতাদ, বহযর অনুতাদ  

থস্বোহী অনুতাদ) অনুতাদ বঢভড, বদব থাবঢঢ দুস্থ ফবলমা  বযশু ওল্যাড ঢলবম, বত্তলীদ  তবভদ্র ফবলমাহতভ ঔাদ্য বদভাধত্তা 

ওাব থক্রফ (বপবচবট-ইউবধ), ফবলমাহতভ আত্ধ-ওফ থাংস্থাহদভ চন্য   ঋড ওফ থসূবঘ প্রওল্পল থফাঝ দটি াফাবচও বদভাধত্তা 

ওফ থসূবঘভ বধভীহঢ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১,৩১,০০৭.৭৯ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১৫,৫০,৩৬৫ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ 

১,১৬,২২০.২৭ ঝাওা ব্হ থফাঝ ১৪,৫৮,০৬৬ চদ  ৩,৭৯১টি প্রবঢষ্ঠাদ বদভাধত্তা থিদীভ ঢথ্যবঘত্র বদহে থতঔাহদা লহমা: 

     াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভদ প্রবঢহতদাথীদ ঙভ (২০১৫-২০১৬) ন থঢী ঙভ (২০১৪-২০১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ তবভদ্র ফা’ভ চন্য ফাতৃত্বওামীদ পাঢা প্রতাদ ওফ থসূবঘ ২,৬৪,০০০ চদ ১,৬৯,৪০.০০ ২,২০,০০০ চদ ১৪,২৬২.৬০  

২ ওফ থচীী ল্যাওহঝটিাং ফাতাভ লাঢা ঢলবম 

ওফ থসূবঘ 
১,২০,০০০ চদ ৭,৬৩১.৩০ ১,০০,০০০ চদ ৬,৪৮৩.০০ 

৩ দুস্থ ফবলমা উন্নদ (বপবচবট) ওফ থসূবঘ ৭,৫০,০০০ চদ ১,০৩,৭৯৯.৬৭ ৭,৫০,০০০ চদ ৯৩,১৯১.৫৬ 

৪ বদেবত্ত  ফধ্যবত্ত থশ্রবডভ ওফ থচীী ফা’থতভ 

বযশুহতভ চন্য বতাবত্দ ওফ থসূবঘ প্রওল্প 
৫০৭ চদ ৪৩৬.০০ ৫০৭ চদ ৩১৬.২০ 

৫ ফবলমাহতভ আত্ধওফ থাংস্থাহদভ চন্য ক্ষুদ্রঋড ওফ থসূবঘ ৫,০৮৬ চদ ২৫০.০০ ৪,৭৪৬ চদ ২০০.০০ 

৬ ৭টি ওফ থচীী ফবলমা থলাহস্টম ওফ থসূবঘ ২,০৩৩ চদ ব্ ১৬৭.৯৩ ২,২৩৩ চদ ব্ ২১৫.৯৩  

৭ বযশু বতাবত্দ ওফ থসূবঘ ওফ থচীী/ঘাকুভীচীী ফা’থতভ 

থঙাঝ   দহতভ (৬ ফা থণহও ৬ ঙভ  ধব থন্ত) 

বদভাধত বতাওামীদ থা প্রতাদ ওভা। 

২,২৮০ চদ ৯৭৮.৩৯ ২,২৩০ চদ ৮০৭.৭৩  

৮ ফবলমা থস্বোহী ফাচওল্যাড থওে ৪,০৫৮টি 

(৪,০৫,৮০০ চদ) 

৮০০.০০ ৩,৭৯১টি 

(৩,৭৯,১০০ চদ) 

৭,৩৯.২৫  

৯ বযশু বওায থওে ৭৫০ চদ ৪.৫০ ৭৫০ চদ ৪.০০ 

থফাঝ ৯টি ওফ থসূবঘ  প্রওল্প 
১৫,৫০,৩৬৫ চদ 

৪,০৫৮টি প্রবঢষ্ঠাদ 

১,৩১,০০৭.৭৯ 

        

১৪,৫৮,০৬৬ চদ 

৩,৭৯১টি প্রবঢষ্ঠাদ 

১,১৬,২২০.২৭ 

        



 

 

খ.৪.১৬ ফৎে  প্রাবডম্পত ফন্ত্রডাম  

ফৎে  প্রাবডম্পত ফন্ত্রডাম ওতৃথও াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-     ২,৩৫১.৫৬ মক্ষ ঝাওা  

৩৩,৪১১ চদ এাং ৪৪০টি ধবভাহভভ তে উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-     ৪,১৬৭.৬৫ মক্ষ ঝাওা  ৩৫,৮৫৬.৩২         

      ব্হ ১,৬২,৬৬১ চদ এাং ২,২৫,৯২০টি ধবভাহভভ তেকড উধকৃঢ ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     ফৎে  

প্রাবডম্পত ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে থতঔাহদা     :  

                                                       ২০১৫-১৬                  ২০১৪-১৫  

      ভ    

            

         

     

আবণ থও াংহের 

          

         

      ভ    

            

         

     

আবণ থও াংহের 

          

         

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১।            ,                       

               আ      ভ     

       

- - ২,২৪,১০২  

       

৩৫,৮৫৬.৩২ 

        

২।            ,                       

               আ          

               

- - ১০,৫৫৯    ১,০৫৫.৯০ 

 

৩।                               

আ                       

৪৪০         ১৯.৭২ ৩৭৮         ১০.০০ 

 

৪।         ভ                         

                                       

      আ          ীহতভ         

       

৩,৬৯০    ১৯১.০২ ১০,০০০    ৮০০.০০ 

 

৫।            ,                       

               আ      ভ  ,     , 

        বক      

- - ১,৪৪০  

       

৬০.২০ 

 

৬।                              ভ  

                     -   আ     

            

- - ১৯,৫২৫    ১,২১৭.৯০ 

 

৭।                              ভ  

                        -   

আ                 

৯,৭৬০    ৬৮৭.৫১ ২৯,০৮৫    ৬৩০.৯৯ 

 

৮। ন্যাযদাম এবগ্রওামঘাভাম থঝওহদামবচ প্রহচক্ট - - ৭৬,০০০    ১৩২.০০ 

৯। কৃবত্রফ প্রচদদ ওাব থক্রফ ম্প্রাভড  ভ্রফ  

স্থাদান্তভ প্রভেবক্ত াস্তাদ প্রওল্প (বদ্বঢী 

ধব থা) 

১৬০    ৩৯.৯৫  - - 

১০। ফাচবপবত্তও  াবডবচযও ঔাফাহভ থত   

থপড়া উন্নদ  াংভক্ষড প্রওল্প (ওহম্পাহদন্ট-

ব) (বদ্বঢী ধব থা) 

৩,২০০    ১৩৭.৪৭  ৭,০৯২    ২২৯.১০ 

 

১১। ফবলর উন্নদ প্রওল্প (ও অাংয) ৮৫০    ৩৬.১২ - - 

১২। বন ওযাহঝম থটহপমহফন্ট প্রওল্প - - ১০,৪০০    ৩১.০০ 

১৩।      আ                     ৩,৭০০    ৩৭৩.০০  - - 

১৪।                  ২,৪১৫    ৪৪৪.৪৪  - - 



 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৫।                  ১,৪৭৬    ১৭০.০৮  - - 

১৬।                    নৄদ থাহদভ    

আ           (                

                 ) 

২৪০    ১২০.০০  - - 

১৭।                                     

              

৩,৩৪৫    ২৪.০০  - - 

১৮।                               

(     ) 

৩,০৫০    ৭২.৬৮  - - 

১৯। বি  আ            আ       স্ট     

(         )   ভ  ,     

১,৫২৫    ৩৫.৫৭  - - 

থফাঝ ১৯ (উবদয)টি ওফ থসূবঘ  প্রওল্প ৩৩,৪১১    

৪৪০         

 

২,৩৫১.৫৬ 

         

১,৬২,৬৬১ চদ 

২,২৫,৯২০  

       

৪,১৬৭.০৯ 

        

৩৫,৮৫৬.৩২ 

        

খ.৪.১৭ ভৄবক্তভেি বরও ফন্ত্রডাম 

ভৄবক্তভেি বরও ফন্ত্রডাম ওতৃথও াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-     ঘাভটি প্রওল্প াস্তাবঢ ল। 

এ প্রওল্পভহলভ চন্য ১৮,৫৮৪.০৪৩১ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ থতা ল। ভাদ্দকৃঢ অহণ থ ৭,৮৩৮টি ধবভাভ  ৪,১৫,২৭৬ চদ 

উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-     এওই প্রওল্পভহলভ ফাধ্যহফ ১,৩৮,৪৯৯.৮১ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৭,৮৩৮টি ধবভাভ  

২,৩৭,৩১২ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     ভৄবক্তভেি বরও ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও 

বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে থতঔাহদা     :  

ক্রবফও  াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আ           

 (মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আ           

 (মক্ষ ঝাওা) 

১। ভৄবক্তহবািা ম্মাদীপাঢা ১,৭৬,৭৬২ চদ ১,৯০৮.৫১৩১ ২,০০,০০০ চদ ১,২০,০০০.০০ 

২। ভেিালঢ ভৄবক্তহবািা,      ভৄবক্তহবািা 

ধবভাভ  ভঢ ভেিালঢ ভৄবক্তহবািা 

ধবভাহভভ ভাষ্ট্রী ম্মাদীপাঢা  

৭,৮৩৮ চদ ১২,৪৪৭.০০ ৭,৮৩৮ চদ ১৪,৪৯৬.৮৫ 

৩। অস্বেম ভৄবক্তহবািা  ঢাহতভ থধাষ্যহতভ 

চন্য প্রবযক্ষড এাং আত্ধওফ থাংস্থাদ 

ওফ থসূবঘভ অথীহদ ক্ষুদ্রঋড প্রতাদ  

২,৩০,০০০ চদ ৭৪৫.৫৩ ২৮,৭৯৮ চদ ৭২৯.৯৬ 

 

৪। ভাষ্ট্রী ম্মাদীপাঢাহপাকী ভেিালঢ 

ভৄবক্তহবািা,      ভৄবক্তহবািা ধবভাভ, ভঢ 

ভেিালঢ ভৄবক্তহবািা ধবভাভ ৭চদ ীভহশ্রষ্ঠ 

ধবভাভ  ঢাভাফদ বব ীভপ্রঢীহওভ 

ধবভাহভভ তেহতভ থভযদ সুবথা প্রতাদ  

৭,৮৩৮  

       

২,৯০০.০০ ৭,৮৩৮টি ধবভাভ 

 

২,৬৯০.০০ 

৫।                            -১২,০০০, 

       -১০,০০০,         -৮,০০০     

        -৬,০০০             ভ     

৬৭৬ চদ ৫৮৩.০০ ৬৭৬ চদ ৫৮৩.০০ 

থফাঝ ৫(ধাঁঘ)টি ওফ থসূবঘ ৪,১৫,২৭৬    

৭,৮৩৮  

       

১৮,৫৮৪.০৪৩১ 

মক্ষ      

২,৩৭,৩১২    

৭,৮৩৮         

১,৩৮,৪৯৯.৮১ 

        



 

 

খ.৪.১৮ ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬ অণ থ-     তাবভদ্রয বহফাঘহদভ মহক্ষয দুইটি াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ াস্তাবঢ ল। ওফ থসূবঘভ আঢা 

২৪,৬১৯.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৭০,৭৫৯    উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-     উক্ত ওফ থসূবঘভ আঢা ২১,০৬৯.০০ মক্ষ ঝাওা 

ব্হ ৩২,৭১২ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও 

বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে থতঔাহদা     : 

ক্রবফও  াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ 

থভ  

প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আ           

 (মক্ষ ঝাওা)  

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আ           

 (মক্ষ ঝাওা) 

১। ন্যাযদাম াবপ থ ওফ থসূবঘ ৩৪,৩৪৫ চদ ১৩,৬৭৫.০০ ১২,২৫৮ চদ ১১,৩৩৫.০০ 

২। ধবভাভবপবত্তও ওফ থসূবঘ   

আত্ধওফ থাংস্থাদ ওফ থসূবঘ 

৩৬,৪১৪    ১০,৯৪৪.০০ ২০,৪৫৪ চদ ৯,৭৩৪.০০ 

থফাঝ ২ (দুই)টি ওফ থসূবঘ ৭০,৭৫৯    ২৪,৬১৯.০০ 

মক্ষ ঝাওা 

৩২,৭১২ চদ ২১,০৬৯.০০ 

মক্ষ ঝাওা 

খ.৪.১৯ বযক্ষা ফন্ত্রডাম 

বযক্ষাভ প্রাভ, গুডকঢ ফা  উন্নদ  বযক্ষাহক্ষহত্র দাভী-নৄরুহরভ াংখ্যাাম্য বথাহদভ মহক্ষয বযক্ষা ফন্ত্রডাম ওতৃথও বদাভহল্য 

ধাঠ্যনৄস্তও বঢভডল ববপন্ন াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ াস্তাবঢ লহে। বযক্ষাণীহতভ ছহভ ধড়া থভাথওহল্প াভাহতহয প্রণফ 

থণহও দফ থশ্রবড ধব থন্ত ৩,৯১,৯৪,৯০৩চদ বযক্ষাণীভ ফহধ্য প্রা ৩৩ থওাটি ৩৭ মক্ষ ৬২ লাচাভ ৭৬০ ওবধ ধাঠ্যনৄস্তও বদাভহল্য 

বঢভড ওভা ল। ৬টি প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১,৪৫,৮৫৭.৫০ মক্ষ ঝাওা ব্হ রষ্ঠ থণহও স্দাঢও (ধা)  ফফাদ 

ধব থা ধব থন্ত ৫,৬৬,৯৮,৩৯৭চদ বযক্ষাণী উধবৃবত্তল অন্যান্য আবণ থও সুবথাপ্রাপ্ত ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     বযক্ষা 

ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহঘ উধস্থাধদ ওভা     : 

ক্রবফও াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫)  

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাদ াংখ্যা 

আ           

 (মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাদ াংখ্যা  

আ           

 (মক্ষ ঝাওা) 

১। থহওন্ডাবভ এডুহওযদ থওাাবমটি এযান্ড অযাওহ 

এদলযান্পহফন্ট প্রহচক্ট (হওাহধ)-এভ আঢা 

বধএফটি-বপবত্তও উধবৃবত্ত  টিউযদ বন 

১,৫৩,১০,২৬৫ 

   

২৬,১৭৭.৫৪ ১৩,৩৮,৪৪৩ 

চদ 

২০,৪২২.৫৯ 

২। থহওন্ডাবভ এডুহওযদ স্টাইহধন্ড প্রহচক্ট (এইএবধ)-

এভ আঢা উধবৃবত্ত  টিউযদ বন 

১১,৩৪,৯৯০    ২৫,০২৫.৬৭ ১১,০৮,১৮০ চদ ১৮,৫২০.০০ 

৩। উচ্চফাধ্যবফও ধব থাহ ঙাত্রীহতভ উধবৃবত্ত প্রতাদ প্রওল্প 

(ধব থা-৪) 

৫,৭৫,০০০    ১৪,৫০০.০০ ৫,০১,০০০ চদ ১৪,৮৮১.৩৯ 

৪।  স্দাঢও ধা  ফফাদ ধব থাহভ ঙাত্রীহতভ উধবৃবত্ত 

প্রতাদ প্রওল্প 

২,০৯,৩১৬    ১১,৪০৩.৫৫ ১,৬৩,০৭৯ চদ ৯,১৬৫.০৩ 

৫।  বযক্ষা ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ চাঢী বযক্ষাক্রফ  

ধাঠ্যনৄস্তও থাট থ ওতৃথও ২০১৪ বযক্ষাহর থ প্রাও-

প্রাণবফও, প্রাণবফও, ফাধ্যবফও, এএব 

(হপাহওযদাম), ইহঢতাব, তাবঔম  তাবঔম 

(হপাহওযদাম) স্তহভভ ধাঠ্যনৄস্তও বদাভহল্য ভভাল 

ওভা ল। 

৩,৯১,৯৪,৯০৩ 

   

৬৩,৩৫৬.৬০৭৩ ৪,৪৪,৫২,৩৭৪ চদ ৮৮,২৯৫.০০ 

৬। থহওন্ডাবভ এডুহওযদ থক্টভ ইদহপস্টহফন্ট থপ্রাগ্রাফ 

(S.E.S.I.P)
২,৭৩,৯২৩    ৫,৩৯৪.১৪ ২,৭৩,৬৪১ চদ ৪,৫৩২.০০ 

থফাঝ ৬ (  )টি ওফ থসূবঘ  ৫,৬৬,৯৮,৩৯৭ 

   

১,৪৫,৮৫৭.৫০ 

        

৪,৭৮,৩৬,৭১৭ 

   

১,৫৫,৮১৬.০১ 

        



 

 

খ.৪.২০ ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম 

ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম ওতৃথও     ভ   , অেম        পাঢা, বথা  স্বাফী-ধবভঢযক্তা দুস্থ ফবলমা পাঢা, প্রবঢন্ধী 

বযক্ষাণীভ চন্য বযক্ষা উধবৃবত্ত, ভওাবভ বযশু ধবভাভ  অন্যান্য প্রবঢষ্ঠাদ, থভওাবভ প্রবঢষ্ঠাহদভ চন্য ওযাবধহঝযদ গ্রান্ট 

প্রতাদ   ২৬টি ওফ থসূবঘ াস্তাবঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-     এ ওম ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ২,৩৭,৮২৯.৮৭ মক্ষ ঝাওা ব্হ 

থফাঝ ৬১,৮৭,৭০৪ চদ, ৩,৬২৬টি প্রবঢষ্ঠাদ এাং ১,০৩,৫৮৯         উধকৃঢ ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-     এ ওম ওফ থসূবঘভ 

ফাধ্যহফ ২,২৫,১৪২.৬৮ মক্ষ ঝাওা ব্হ থফাঝ ৬২,১৭,৬১৩ চদ, ৩,৬২৬টি প্রবঢষ্ঠাদ এাং ৩,০০০         উধকৃঢ ল। 

২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-     ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদীভ ঢথ্যবঘত্র বদহঘ 

থতঔাহদা     :  

ক্রবফও  াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আ           

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

আ     

      

(মক্ষ ঝাওা) 

১। স্কপাঢা ৩০,০০,০০০ চদ  ১,৪৪,০০০.০০ ২৭,২২,৫০০ চদ ১৩০,৬৮০.০

০ 

২। অেম প্রবঢন্ধী পাঢা ৬,০০,০০০ চদ  ৩,৬০০.০০ ৪,০০,০০০ চদ ২৪,০০০.০০ 

৩। বথা  স্বাফী-ধবভঢযক্তা দুস্থ ফবলমাপাঢা ১১,১৩,২০০ চদ  ৫৩,৪৩৪.০০ ১০,১২,০০০ চদ ৪৮,৫৭৬.০০ 

৪। ওযান্পাভ, বওট    বমপাভ বহভাবহ 

আক্রান্ত থভাকীহতভ আবণ থও লাঢা 

৩,৯৮০ চদ  ১,০০০.০০ ১,৯৯২ চদ ১,০০০.০০ 

৫। প্রবঢন্ধী বযক্ষাণীহতভ চন্য বযক্ষা উধবৃবত্ত ৬০,০০০ চদ  ৪,১৮৮.০০ ৫০,০০০ চদ ২,৫৫৬.০০ 

৬। ভওাবভ বযশু ধবভাভ  অন্যান্য প্রবঢষ্ঠাদ ১৭,১৪৫ চদ 

১৫৬ প্রবঢষ্ঠাদ 

৫,৩৪৯.২৪ ১৭,১৪৫ চদ 

১৫৬ প্রবঢষ্ঠাদ 

৫,৩৪৯.২৪ 

৭। থভওা   এবঢফঔাদাভ বদাীহতভ চন্য 

ওযাবধহঝযদ গ্রান্ট  

৬৭,০৬৬ চদ 

৩,৫২০  

প্রবঢষ্ঠাদ 

৮,০৪৮.০০ ৬৩,০০০ চদ 

৩,৪৭০ প্রবঢষ্ঠাদ 

৭,৫৬০.০০ 

৮। ঘা-শ্রবফওহতভ চীদফাদ উন্নদ ২০,০০০ চদ  ৫০০.০০ ৯,৯০৭ চদ ৫০০.০০ 

৯। এবটতগ্ধ  প্রবঢন্ধী ব্বক্তহতভ নৄদ থাদ 

ওাব থক্রফ 

৩,০০০  

        

৩০০.০০ ৩,৬২৯ চদ ৮১০.৩৭ 

১০। বপক্ষাবৃবত্তহঢ বদহাবচঢ চদহকাষ্ঠীভ 

নৄদ থাদ  বওল্প ওফ থাংস্থাদ 

১৭৫ চদ  ৫০.০০ ১৩৭ চদ ৭.০৯ 

১১। ঘাইড থদবটিপ        প্রহঝওযদ ইদ 

াাংমাহতয প্রওল্প  

৩৯,৫৮৯ চদ  ১,০৩১.৭৯ ২৩,৯৬২ চদ ১,৭০৭.৮৬ 

১২। প্রবঢন্ধী থা  ালায্যহওে ১১,২২,৮৮৪ চদ  ১৮.০০ ১৩,৯৩,৩১৭ চদ ১,০২৮.৪৯ 

১৩। ফাচওল্যাড ধবভরত ৪৬,০০৪ চদ  ১,২৯২.৬৫ ৩৮,৯৯৭ চদ ৮৬০.৩৫ 

১৪। প্রবঢন্ধী বযক্ষাণীহতভ বদ্যামহভ চন্য 

ফঞ্জু   

১১,৩৪০ চদ  ১২.০০ ৯,০০৭ চদ ৯৫০.০০ 

১৫।  সুতভৄক্ত ক্ষুদ্রঋড ওফ থসূবঘ - - ১,০৩,৫৮৯         ৫,১০০.০০ 

১৬। তবমঢ লবভচদ  থহত চদহকাষ্ঠীভ 

চীদফাদ উন্নদ 

৩০,১৬৫ চদ  ১৮.০০ ১৪,৬৭৬ চদ ৯২২.৯৪ 

১৭। বলচড়া চদহকাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ ৬,৬৬৯ চদ  ৮.০০ ৩,৩৪৯ চদ ৪৫৮.৭২ 

১৮। প্রহফাযদ অ াবপ থহ এযান্ড অধভচুবদটি 

টু দ্য বটহচড ধাভদ ইদ াাংমাহতয  

- - ৪,২৩,০০০ চদ ২,৭২০.০০ 



 

 

ক্রবফও  াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আ           

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

আ     

      

(মক্ষ ঝাওা) 

১৯। এস্টাবমস্টহফন্ট অ ফাবিধাভধা 

বভলযাববমহঝযদ থন্টাভ নভ থটটিটিউঝ 

এহচট এযান্ড ড বধউবধম এযান্ড 

থাোবম বটহচহড কাম থ 

- - ১০ চদ  ৫৪.০০ 

২০। াবপ থহ নভ বত বঘমহড্রদ এযাঝ বভস্ক ২,৫১৭ চদ ২,২০৬.০০ ১,০৩৬ চদ ৯৬০.৮১ 

২১। দৃবিপ্রবঢন্ধী   শুহতভ চন্য থলাহস্টম বদফ থা  - - ৪০ চদ ২,০২৮.০০ 

২২। ওফ থচীী প্রবঢন্ধী ফবলমা  নৄরুর 

থলাহস্টম 

৬৪ চদ ১০.০০ ৬৪ চদ ১০.০০ 

২৩। প্রবঢন্ধী বযশু বদা ১০ চদ ১২.০০ ৮ চদ ৮.০০ 

২৪। স্কুম নভ বঘমহড্রদ উইণ অটিচফ  ৩০০ চদ ৪০.০০ ২০০ চদ ৩৫.০০ 

২৫। অটিচফ  এদবটবট ওদ থাভ ৭৪,২৫০ চদ ১৫.০০ ৬০,৫৪০ চদ ৮.০০ 

২৬। অটিচফ বভহা থ থন্টাভ ২,২৫৫ চদ ১০.০০ ১,৭৯৫ চদ ৮.০০ 

থফাঝ ২৬ (ঙাবিয)টি ওফ থসূবঘ  ৬২,১৭,৬১৩ চদ 

৩,৬৭৬         

৩,০০০         

২,২৫,১৪২.৬৮ 

         

৬১,৮৭,৭০৪ চদ 

৩,৬২৬         

১,০৩,৫৮৯  

       

২,৩৭,৮২৯.৮৭ 

        

খ.৪.২১ াংকৃতিবঢ বরও ফন্ত্রডাম  

াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-     ২,৫৩৭চদ                                     

৪৭৫.৬১         ভ                । ২০১৪-১৫    -     ২,৬৭৮চদ                                

     ৪০৫.৫৮         ভ                    । ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     াংকৃতিবঢ বরও ফন্ত্রডাম ওতৃথও 

াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভ ঢথ্যবঘত্র বদহে থতঔাহদা     :  

ক্রবফও াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১।  প্রযাংাহবাগ্য  কৃবঢত্বনড থ ওাহচভ চন্য 

আবণ থওপাহ অেম াংকৃতিবঢহীহতভ 

পাঢা  

২,৫৩৭ চদ ৪৭৫.৬১ ২,৬৭৮ চদ ৪০৫.৫৮ 

থফাঝ ১ (এও)টি ওফ থসূবঘ ২,৫৩৭ চদ 

াংকৃতিবঢহী 

৪৭৫.৬১ 

মক্ষ ঝাওা 

২,৬৭৮ চদ 

াংকৃতিবঢহী 

৪০৫.৫৮  

মক্ষ ঝাওা 

খ.৪.২২ স্থাদী ভওাভ বপাক 

রুভাম এফপ্লহফন্ট এযান্ড থভাট থফহন্টইহদন্প থপ্রাগ্রাফ (RERMP), দকভ অাংযীতাবভহত্বভ ফাধ্যহফ তাবভদ্রয হ্রাওভড প্রওল্প, 

ওবফউবদটিবপবত্তও ম্পতব্স্থাধদা,         চমায়ু ধবভঢথদ লদ প্রওল্প, ধেী ড়ও ওামপাঝ থ থফভাফঢ ওফ থসূবঘ, 

অাংযগ্রলডভমও ক্ষুদ্রাওাভ ধাবদম্পত উন্নদ, লাড় অঞ্চহমভ অওাঞাহফা  চীদফাদ উন্নদ প্রওল্পল স্থাদী ভওাভ 

বপাহকভ ফাধ্যহফ থফাঝ ১০টি াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ াস্তাবঢ লহে। এ ওম ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬  

অণ থ-ঙহভ ৪৭,০৬৯.১৯ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৫,৫৩,৯১৪ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১,২৪,৭৫৩.৪৪ মক্ষ ঝাওা ব্হ 



 

 

১১,৫৭,৩৪,১৫০ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ স্থাদী ভওাভ বপাক ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও 

বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে প্রতত্ত     : 

ক্রবফও 

 

াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ থভ  প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

আ           

(মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আ           

(মক্ষ ঝাওা) 

১। রুভাম এফপ্লহফন্ট এযান্ড থভাট থফইদহঝহদন্প 

থপ্রাগ্রাফ (RERMP) 

৪৫,৪৮০ চদ ২৪,৯০০.০০ ৪৫,৪৮০ চদ ২৪,৯০০.০০ 

২। বশ্ব ঔাদ্য ওফ থসূবঘভ লাঢা দুহব থাক  

চমায়ু ধবভঢথদ প্রপা লদ যীর থও প্রওল্প 

(ERDECC) 

৪২,৫০০ চদ ১১,০৫০.০০ ৭৯,৫০০ চদ ৭,৭৯৩.৯৫ 

৩। দকভ অাংযীতাবভহত্বভ ফাধ্যহফ তাবভদ্রয হ্রাওভড 

প্রওল্প (অাংয-২) 

- - ২৪,৩৯৪ চদ ১,২৯২.৫৪ 

৪। ধেী ড়ও ওামপাঝ থ থফভাফঢ ওফ থসূ   ৪,৫০৭ চদ ২,৬৬৮.৯৭ ৪,৬৮৬ চদ ২,৫৩৫.৫৯ 

৫। অাংযগ্রলডভমও ক্ষুদ্রাওাভ ধাবদ ম্পত উন্নদ 

প্রওল্প 

১,৬১,৫৫১ চদ ১,৯১৬.০০ ১,৮৮,৩১১ চদ ১,১০৭.০১ 

৬। বৃলত্তভ ফফদবাংল, বহমঝ  নবভতনৄভ 

এমাওা ক্ষুদ্রাওাভ ধাবদ ম্পত উন্নদ 

১,৪৬,৩০০ চদ ২,৮৮১.২৮ ১,৪৩,০৭৬ চদ ৩,১৯২.৩৫ 

৭। লাড় অঞ্চহমভ অওাঞাহফা  চীদফাদ উন্নদ 

প্রওল্প  

১,৩৭,৪৮৮ চদ ১,০১২.৯৪ ৭২,৭৫৯ চদ ১,২৯৩.০০ 

৮। লাড় অঞ্চহমভ ন্যা ব্স্থাধদা  চীদফাদ 

উন্নদ প্রওল্প 

১,০৮৮ চদ ৪৩৪.০০ ৯৪৪ চদ ২৩৯.০০ 

৯।           ঢথদ   ভ          ১৫,০০০ চদ ২,২০৬.০০ ১৫,০০০ চদ ১,৮০২.০০ 

থফাঝ ৯ (  )টি ওফ থসূবঘ 

 

 

৫,৫৩,৯১৪ 

চদ 

৪৭,০৬৯.১৯ 

   ঝাওা 

 

১১,৫৭,৩৪,১৫০  

চদ 

 

১,২৪,৭৫৩.৪৪ 

   ঝাওা 

 

 

 

 

খ.৪.২৩ স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম 

২০১৫-১৬  ২০১৪-১৫ অণ থ-     স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম ওতৃথও াস্তাবঢ াফাবচও বদভাধত্তা থিদী 

ওফ থসূবঘভহলভ ঢথ্যবঘত্র বদহে প্রতত্ত     : 

ক্রবফও  

 

াফাবচও বদভাধত্তা  

ওফ থসূবঘভ থভ  

প্রবঢহতদাথীদ    -    (২০১৫-১৬) ন থঢী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবথাহপাকী ব্বক্ত/ 

ধবভাভ/প্রবঢষ্ঠাহদভ 

াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

 (মক্ষ ঝাওা) 

সুবথাহপাকী 

ব্বক্ত/ধবভাভ/ 

প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা 

আবণ থও াংহের 

(মক্ষ ঝাওা) 

১। বটএএন ফাতৃস্বাস্থয পাউঘাভ বস্কফ ১,০৭,০৮২ চদ ৩,৬৪৫.৮৫ ১,৪৫,৯০০ চদ ৫,৮৬৮.০০ 

২। বভপাইঝামাইহচযদ অ ওবফউবদটি থলমণ 

থওাভ ইবদবযহটিপ ইদ াাংমাহতয 

- - ১,০৫,১২,০০০ চদ ২৬,৮৯২.০০ 

৩। ফাচবপবত্তও স্বাস্থযহা ১০,৬০,০০,০০০ 

চদ 

৪২,৬৮১.০০ ১,০৫,১২,০০০ চদ ২৭,৫০০.০০ 

৪। চাঢী নৄবিহা ৫,১৬,০০,০০০ চদ ২,২২৯.০০ ৫৩,৫৯,০০০ চদ ২৮,৮৪২.০০ 

৫। ম্যাঝাভদাম ঘাইড বভহপ্রাটাওটিপ 

এযান্ড এহটাহমাহন্ট থলমণ 

৩,৬৮,২২৬ চদ ৬,৬৫৯.৫৭ ১০,৫৫,০০০ চদ ১৪,৮০০.০০ 

থফাঝ ৫ (ধাঁঘ)টি ওফ থসূবঘ          

১৫,৮০,৭৫,৩০৮ চদ 

৫৫,২১৫.৪২  

        

         

২,৭৫,৮৩,৯০০ চদ 

১,০৩,৯০২.০০  

        



 

 

গ. ফন্ত্রডাম  বপাকভল ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ম্পাবতঢ উহেঔহবাগ্য ওাব থাবম 

গ.১ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক ওতৃথও ম্পাবতঢ উহেঔহবাগ্য ওাব থাবম বদেরূধ: 

১। অপযন্তভীড ম্পত বপাক 

পযাঝ-াংক্রান্ত 

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ মক্ষযফাত্রা ৫৪,০৬৪.০০ থওাটি ঝাওাভ বধভীহঢ আতা ল ৫৬,০৮০.৬৬ থওাটি ঝাওা, বা ২০১৪-১৫ 

অণ থ-ঙহভভ তুমদা ১৪.৪২ যঢাাংয থবয। 

(২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ‘ভল্য াংহবাচদ ওভ আইদ, ১৯৯১’ ম্পবওথঢ ২৭টি প্রজ্ঞাধদ চাবভ ওভা ল। 

(৩) ‘ভল্য াংহবাচদ ওভ  ম্পূভও শুল্ক আইদ, ২০১২’ ম্পবওথঢ ভল্য াংহবাচদ ওভ  ম্পূভও ববথফামা, ২০১৬  থপটিাং 

ম্পন্ন ল। 

(৪) BUET  MIST-এভ ও’চদ ঙাত্রঙাত্রী ওতৃথও VAT Cheker’s দাহফ এওটি থফাাইম এযাধ প্রঢথদ ওভা ল। 

(৫) ‘পযাঝ শুল্ক থকাহন্দা’ তপ্তভহও নহ থভ তুমদা অবথওঢভ যবক্তযামী  বক্র ওভা ল এাং বনৄম ধবভফাড 

থঘাভাঘামাদকৃঢ স্বড থল অনথ ফামাফাম আঝও ওভা ল। 

শুল্ক-াংক্রান্ত 

(৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ শুল্ক ভাচস্ব মক্ষযফাত্রা ৪২,৫০০ থওাটি ঝাওাভ বধভীহঢ আতা ল ৪৫,১৯৩.৩৯ থওাটি ঝাওা বা, 

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ থঘহ ১৭.৯০ যঢাাংয থবয।  

(৭) বদ্যফাদ ‘Customs Act, 1969’-এভ ধবভহঢথ আন্তচথাবঢওপাহ ওাস্টফ বরহ প্রঘবমঢ/অনুহফাবতঢ উত্তফ থাভডা  

চুবক্ত/ওদহপদযদ অন্তভু থক্ত ওহভ ‘াাংমা পারা ওাস্টফ আইদ, ২০১৬’-এভ চূড়ান্ত ঔড়া প্রডদ ওভা ল। 

(৮) আফতাবদ-ভপ্তাবদ াবডচয লচীওভহডভ মহক্ষয থস্টওহলাডাভহতভ সুবথাহণ থ ওাস্টফ রুবমাং (অবগ্রফ) ববথফামা-২০১৬ 

চাবভ ওভা ল। 

(৯) আদৄবদও  ভেহকাধহবাকী ওহভ ওাস্টফ এহচন্ট মাইহবন্পাং ববথফামা-২০১৬ চাবভ ওভা ল।  

(১০) বাত্রী াথাভহডভ ব্লাহভভ সুবথাহণ থ বাত্রী (অধব থঝও) ব্াহকচ (আফতাবদ) ববথফামা-২০১৬ চাবভ ওভা ল। 

(১১) শুল্ক-াংক্রান্ত ওম ভওাবভ বিান্ত াস্তাদ ওভা ল। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা থাফাভ াাংমাহতয বঘামহভ ফবন্ত্রধবভরত পাওহক্ষ ফবন্ত্রপা-বঞহওভ ধভ আন্তচথাবঢও শুল্ক বত উধমহক্ষয 

১০ ঝাওা ভল্যফাহদভ এওটি স্মাভও টাওটিহওঝ অভৄক্ত ওহভদ। এ ফ ১০ ঝাওা ভল্যফাহদভ আহভওটি উহদ্বাথদী ঔাফ  এওটি ৫ ঝাওা 

ভল্যফাহদভ টাঝা ওাট থ অভৄক্ত ওহভদ। 

 



 

 

আওভ 

 ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ মক্ষযফাত্রা ৫৩,৪৩৬ থওাটি ঝাওাভ বধভীহঢ আতা ল ৫৪,২৪৪.৬৭ থওাটি ঝাওা, বা ২০১৪-

১৫ অণ থ-ঙহভভ থঘহ ১২.১৮ যঢাাংয থবয। 

 থধ-থস্কহম তযফ া ফতুল্য থগ্রট া ঢদুর্ধ্থ থগ্রহট থঢদ ১৬ লাচাভ ঝাওা া ঢাভ অবথও ভম থঢদপ্রাপ্ত ভওাবভ, 

আথাভওাবভ, স্বাত্তযাবঢ প্রবঢষ্ঠাহদভ ওম ওফ থঘাবভভ আওভ বভঝাদ থ তাবঔম াধ্যঢাভমও ওভা লহহঙ। 

 ওভ বদন্ধদ াধ্যঢাভমও অণঘ ১২ বটবচহঝভ টিআইএদ গ্রলড ওহভদবদ এফদ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও প্রতত্ত থঢদপাঢা 

অনুহফাতদহবাগ্য ঔভঘ বলাহ বহবঘঢ লহ দা ফহফ থ বথাদ াংহবাচদ ওভা লহহঙ। 

 ওভ ধবভধামদ লচ ওভাভ ফাধ্যহফ বভঝাদ থ তাবঔমওাভী ওভতাঢাভ াংখ্যা বৃবি ওভাভ মহক্ষয প্রাবন্তও ওভতাঢা, বাহতভ 

থফাঝ ম্পহতভ ধবভফাড ২০ মক্ষ ঝাওাভ অবথও দ, ঢাহতভ চন্য ম্পত বভডী তাবঔম ঐবেও ওভা লহহঙ। 

 বদফ থাড  ভভাল, বঢবভ থধাযাও ভপ্তাবদ, থা ঔাঢভল, ভযামটি, IGW, ICX, ANS, ধবভহযহওভ ওবফযদ 

ঔাঢ এাং অবদাী ওভতাঢাভ উৎ-ওহভভ লাভল ওহওটি ঔাহঢ উৎ-ওহভভ লাভ থবৌবক্তওীওভড ওভা লহহঙ। 

(১২) িান্পনাভ প্রাইবাং ধিবঢভ অধব্লাহভভ ফাধ্যহফ ওভ নাঁবও থভাথওহল্প অণ থ আইদ, ২০১২-এভ ফাধ্যহফ াাংমাহতহযভ ওভ 

আইহদ িান্পনাভ প্রাইবাং-াংবেি বথাদ াংহবাচদ এাং ওাব থক্রফ ঘালু ল। 

(১৩) প্রঢযক্ষ আওভ আইদ ভেহকাধহবাকী ওভাভ মহক্ষয চাঢী ভাচস্ব থাট থ ওতৃথও আওভ অধ্যাহতয, ১৯৮৪ ভেহকাধহবাকী 

ওহভ এওটি দতুদ প্রঢযক্ষ ওভ-আইদ প্রডহদভ মহক্ষয ঔড়া প্রডদ ওভা লহম থ বরহ অাংযীচদহতভ বদওঝ থণহও ইবঢাঘও 

ফঢাফঢ ধাা বাবদ। এভ থপ্রবক্ষহঢ ‘আন্তচথাবঢও উত্তফ ঘঘ থা’ অনুভহড ঢথ্যপ্রভেবক্ত, আদৄবদও ওভ-থাভডা  আন্তচথাবঢও 

ওহভভ বরাবত অন্তভু থক্ত ওহভ লচহাধ্য াাংমা  ইাংহভবচ পারা এওটি ভেহকাধহবাকী আওভ আইদ প্রডহদভ ওাব থক্রফ 

গ্রলড ওভা ল।  

(১৪) Online Tax Appeal Submission-এভ চন্য এওটি হ-থইচট ফ ঝযাভ থটহপমধ ওভা ল। 

(১৫) সুপ্রীফ থওাহঝ থ আওভবরও ভাহভ থভনাহভন্প, চাঢী ভাচস্ব থাট থ ওতৃথও ববপন্ন ফহ চাবভকৃঢ এআভ, অণ থ-

আইদ এাং আওভবরও প্রহাচদী ঢথ্য ওফ থওঢথাহতভ বদওঝ বপবট আওাহভ ভভাহলভ চন্য Income Tax Case 

Law Digest বঢবভ ওভা ল। 

(১৬) ওভহদঝ ম্প্রাভহডভ মহক্ষয আওভ থফমাভ আহাচদ, চাঢী ভও বত  আন্তচথাবঢও শুল্ক বত ধামদ ওভা ল। 

(১৭) ভাচস্ব প্রযাহদ স্বেঢা, চাবতবল  কবঢযীমঢা বদবিঢ ওভাভ অবপপ্রাহ চাঢী ভাচস্ব থাট থ এাং এভ ফাঞধব থাহভ 

ওম অবনহ সুযাদ  আদৄবদওীওভহডভ ফাধ্যহফ ওম ধব থাহভ লহবাকী াংকঞদ  লওফীহতভ ফহধ্য আন্তঃম্পওথ  

ইবন্পঢ নমানম অচথহদভ মহক্ষয ব্স্থাধদা ধিবঢহও প্রাবঢষ্ঠাবদও রূধ প্রতাহদভ উহদ্যাক থদা ল। 

চাঢী ঞ্চধত্র-াংক্রান্ত 

(১৮) থতহযভ ক্রফথ থফাদ াহচহঝ লাও বলাহ চাঢী ঞ্চ অবথতপ্তভ ঞ্চধহত্রভ ফাধ্যহফ ৩৩,৬৮৮ থওাটি ঝাওা াহচঝ 

খাঝবঢ নভড ওহভ।  

ভাচস্ব আতা  

(১৯) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১,৫৫,৫১৮.৭২ থওাটি ঝাওা ভাচস্ব আতা ল, বা মক্ষযফাত্রাভ থঘহ ৫,৫১৮.৭২ থওাটি ঝাওা থবয। 

(২০) ভাচস্ব মক্ষযফাত্রা অচথহদভ চন্য Budget Implementation Plan (BIP), Strategic Action Plan (SAP) 

প্রডদ  াস্তাদ ওভা ল। 

(২১) Annual Performance Agreement াস্তাদ ওভা ল। 

(২২) থস্টওহলাডাভহতভ হঙ্গ বদবফঢ পা অনুষ্ঠাদ  ববপন্ন বপাক/হনাভাহফ ভাচস্ব ম্পবওথঢ াংমাহধভ আহাচদ ওভা ল। 

(২৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববএ (শুল্ক  আকাভী) ওযাটাভ ধহত ববপন্ন ওযাঝাকবভহঢ ২৩চদ ওফ থওঢথা, ববএ (ওভ) 

ওযাটাহভভ ২৭চদ ওফ থওঢথা এাং চাঢী ভাচস্ব থাহট থভ বদ্বঢী বঘ ধহত ৪চদ ওফ থওঢথাহও ধহতান্নবঢ প্রতাদ ওভা লহহঙ। 



 

 

(২৪) ববএ (শুল্ক  আকাবভ) ওযাটাহভভ লওাভী ওবফযদাভ ধহত বযক্ষাদীয ৪৯চদ ওফ থওঢথা এাং দদ ওযাটাভ লওাভী 

ভাচস্ব ওফ থওঢথা ধহত ৭৪৭চদ ওফ থওঢথাভ ঘাকুবভ লাীওভড ওভা ল। 

(২৫) ববএ (ওভ) ওযাটাহভভ ৮৬চদ ওফ থওঢথাহও বহমওযদ থগ্রট প্রতাদ ওভা ল। 

(২৬) বঘাম বদহত থযফামা অনুবাী অপযন্তভীড ম্পত বপাহক ১৪চদ প্রবযক্ষডাণীহও অবন ব্স্থাধদা বরহ প্রবযক্ষড 

থতা ল। ঢাঙাড়া অপযন্তভীড ম্পত বপাহকভ এওচদ উধ-বঘ, এওচদ অবন লওাভী  চাঢী ভাচস্ব থাহট থভ এওচদ 

লওাভী থপ্রাগ্রাফাভ ৯ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ফবন্ত্রধবভরত বপাহক অনুবষ্ঠঢ বপবট ওদনাহভবন্পাং বহস্টফ ধবভঘামদাবরও 

প্রবযক্ষড গ্রলড ওহভহঙদ। 

(২৭) অপযন্তভীড ম্পত বপাহকভ ১৬ চদ, চাঢী ভাচস্ব থাহট থভ  এভ অথীদল অবনভহলভ ববপন্ন ধহতভ ৬৭চদ 

ওফ থওঢথাহও বহতয প্রবযক্ষড/হবফদাহভ থপ্রভড ওভা লহহঙ। 

(২৮) চাঢী ভাচস্ব থাহট থভ ধবভঘামদাথীদ াাংমাহতয ওাস্টফ, এক্সাইচ  পযাঝ থিবদাং এওাহটবফ, ঘিগ্রাফ এাং ববএ 

ওভ এওাহটফীভ প্রণফাহভভ ফহঢা দু’টি ওাব থওভ ধবভঘামদা ধর থত কঞদ ওভা লহহঙ। ধবভঘামদা ধর থহতভ পা বদবফঢ আহ্বাদ 

ওভা লহে। 

(২৯) াাংমাহতহযভ াব থও উন্নহদভ মহক্ষয ঢণা চাঢী চীহদ ভাচস্বান্ধ াংকৃতিবঢ প্রবঢষ্ঠাভ উহদ্দহশ্য দ ববপন্ন উহদ্যাহকভ 

ধাযাধাবয উদ্ভাদীভমও ব্স্থা বলাহ ববপন্ন ধব থাহভ ঙাত্র-ঙাত্রীভ ভাচস্ব ব্  ধদাভ হঙ্গ ধবভবঘঢওভড এাং ওভ বতহঢ 

চদকডহও উদ্বুিওভহডভ মহক্ষয Tax/VAT/Customs Education Forum (T/V/C-Forum) কঞদ ওভা ল। 

(৩০) ফাদদী লাইহওাঝ থল ববপন্ন আতামহঢ বঘাভাথীদ বনৄম ভাচস্ব-াংবেি ফাফমাভহলভ দ্রুঢ বদষ্পবত্তভ মহক্ষয বজ্ঞ এঝবদ থ 

থচদাহভহমভ অবনহভ ওফ থওঢথাহতভ চন্য আওভ, পযাঝ  ওাস্টম্  আইদ/ববথ-বথাদ ম্পহওথ বঢদ বতহদভ এওটি 

বভহহন্টযদ থওা থ ম্পন্ন ওভা ল। 

২। অণ থ বপাক 

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ উন্নদ  অনুন্নদ াহচঝ ভাহদ্দভ াংহযাবথঢ ওতৃথত্ব ১৯ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ চাবভ ওভা ল।  

(২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াংহযাবথঢ এাং ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ প্রডদন থও থগুবম বদথ থাবভঢ ফসূবঘ অনুবাী 

ফলাদ চাঢী াংহত উধস্থাধদ ওভা ল। 

(৩) ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ প্রস্তাবঢ াহচহঝভ হঙ্গ বওবযঢ বযশু, ভি াাংমাহতয, তক্ষঢা উন্নদ-উচ্চঢভ প্রবৃবি অচথহদভ 

অগ্রাবথওাভ, ওাঞাহফা রূধান্তহভ বৃলৎ প্রওল্প, প্রবৃবি ঞ্চাহভ দতুদ ফাত্রা এাং থচন্ডাভ াহচঝ প্রবঢহতদ চাঢী াংহত 

উধস্থাধদ ওভা ল। 

(৪) ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ ৪০টি ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ‘থচন্ডাভ াহচঝ প্রবঢহতদ’ প্রডদ ওভা ল। 

(৫) ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ ফন্ত্রডামবপবত্তও াহচঝ ই প্রওায ওভা ল, বাহঢ ফন্ত্রডামহভ াহচঝ ওাঞাহফা (MBF), াংভেক্ত 

ঢলবম প্রাবপ্ত (বস্তাবভঢ), ফঞ্জুবভ  ভাহদ্দভ তাবভল (অনুন্নদ  উন্নদ), বস্তাবভঢ ভাদ্দ (অনুন্নদ), ফঞ্জুবভ  ভাহদ্দভ 

তাবভল (উন্নদ) এওহত্র বন্নহবযঢ ল। 

(৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১) Budget Speech; ২) Budget in Brief; ৩) Annual Financial Statement; ৪) 

Medium Term Macroeconomic Policy Statement; ৫) Blooming Children: Prosperous Bangladesh; 

(৬) Skill Development: A priority Agenda for Accelerated Growth; (৭) Gender Budget Report; (৮) 

Consolidated Fund Receipts; (৯) Demands for Grants and Appropriations (Non-Development and 

Development) এাং (১০) Medium Term Budget Framework প্রওায ওভা ল। 

(৭) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ অনুন্নদ াহচহঝভ আঢা াস্তাহদভ মহক্ষয ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ থফাঝ ৪৩টি উন্নদ 

ওফ থসূবঘ অনুহফাতদ  অণ থাহদভ ব্স্থা গ্রলড ওভা ল। 

(৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভঢ ভওাবভ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভী ওতৃথও গৃলীঢ ভওাবভ ঋড  সুত ফকুহনভ ১১১টি প্রস্তা বদষ্পবত্ত 

ওভা ল। 



 

 

(৯) আবণ থও ব্স্থাধদাভ াংস্কাভ ওাব থক্রফহও অব্ালঢ ভাঔহঢ প্তফ ধঞ্চাবর থওী ধবভওল্পদাভ হঙ্গ াফঞ্জেনড থপাহ Public 

Financial Management Reform Strategy, 2016-21 প্রডদ ওভা ল।  

(১০) আবণ থও ব্স্থাধদাভ াংস্কাভ প্রবক্রা অব্ালঢ ভাঔা এাং ফধ্যহফাবত াহচঝ ওাঞাহফা ধিবঢহও আভ নড থাঙ্গ রূধ 

থতাভ এাং আবণ থও ব্স্থাধদাভ অগ্রাবথওাভম্পন্ন াংস্কাভ ওাব থক্রফভল ম্পন্ন ওভাভ মহক্ষয ভওাহভভ বদচস্ব অণ থাহদ 

১৪.২৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ‘ভওাবভ ব্ ব্স্থাধদা যবক্তযামীওভড: অগ্রাবথওাভ ওাব থক্রফভহলভ থাভাাবলওঢা ভক্ষা 

(বধইএফএ)’ যীর থও ওফ থসূবঘভ থফাত আভ দুই ঙহভভ চন্য বথ থঢ ওভা ল। এ ওফ থসূবঘভ আঢা বদহোক্ত ওাব থক্রফ 

ঘমফাদ ভহহঙ। 

 Integreted Budget and Accounting System (iBAS) আভ আদৄবদওাহদভ ফাধ্যহফ iBAS++ বহস্টফ 

াহচঝ প্রডদ ফবটউম প্রডীঢ ল এাং এভ আঢা ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ প্রডদ ওভা ল। বলাভক্ষড 

ফবটউম  থচদাহভম থমচাভ ফবটউহমভ ওাচ ফাপ্ত ল।  

 দতুদ াহচঝ  থশ্রবডবন্যা ধিবঢ প্রডদ ওভা ল। ফলাবলা বদভীক্ষও  বদন্ত্রহওভ চূড়ান্ত অনুহফাতহদভ ধভ 

ওফ থসূবঘভ থফাহতভ ফহধ্য নড থাঙ্গ াস্তাদ ম্পন্ন লহ। 

 ভওাবভ ওফ থঘাভী এাং থধদযদহপাকীহতভ চন্য অদমাইহদ থঢদ বদথ থাভড ধিবঢ ঘালু ওভা ল এাং এভ ফাধ্যহফ 

ভওাবভ ওফ থঘাভী  থধদযদাভহতভ চন্য এওটি বদভু থম  নড থাঙ্গ টাঝাহইচ প্রডীঢ ল।  

 ঠাওাল ববপন্ন বপাকী যলহভভ ওম বলাভক্ষড অবনহ  থভহদভ ভওাবভ থমদহতহদভ থক্ষহত্র ধব থাক্রহফ 

Electronic Fund Transfer (EFT) ঘালু ওভা ল।  

 াহচঝ প্রডদ, াস্তাদ  ফবদঝবভাং ইঢযাবতল ভওাবভ আবণ থও ব্স্থাধদা-াংক্রান্ত ববপন্ন প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ 

াস্তাবঢ ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: বটটিবএম-এভ ধভ ধবভঘাবমঢ বদভীক্ষা প্রবঢহতদ উধস্থাধদাবরও ওফ থযামাভ প্রথাদ অবঢবণভ ক্তব্ ভাঔহঙদ াাংমাহতহযভ 

ওম্পহিামাভ এযান্ড অবটঝভ থচদাহভম চদা ফাসুত আলহফত। 

 

   

(১১) অণ থ ফন্ত্রডামহভ আঢা াস্তাদাথীদ ‘Supporting Budget Preparation in Bangladesh’ যীর থও ওাবভকবভ 

প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ Guidelines for Developing Forward Baseline Estimate-এভ Final Draft প্রস্তুঢ ওভা ল। এ 

ঙাড়া প্রস্তুঢকৃঢ কাইটমাইদ অনুভহড দু’টি ফন্ত্রডাম বণাক্রহফ স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম এাং প্রাণবফও  কডবযক্ষা 

ফন্ত্রডামহভ Forward Baseline Estimate-এভ Pilot Report (Final Draft) প্রডদ ওভা ল। Medium Term 

Strategy Business Plan-এভ Final Draft প্রস্তুঢ ওভা ল। এ ঙাড়া কাইটমাইদ অনুভহড ঘাভটি ফন্ত্রডাম বণাক্রহফ 

বযক্ষা ফন্ত্রডাম, প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম, বদুযৎ বপাক এাং স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডামহভ Medium Term 

Strategy Business Plan-এভ final draft প্রডদ ওভা ল। 

(১২) অণ থ বপাহকভ হাইঝ লামদাকাত ওহভ ঘমবঢ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ, ববপন্ন আবণ থও ববথ,  আবণ থও ব্স্থাধদা 

ঘমফাদ াংস্কাভ ওফ থসূবঘ ম্পহওথ ঢথ্যাবত বন্নহয ওভা ল।  



 

 

(১৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াংহযাবথঢ এাং ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ ফঞ্জুবভ  ভাহদ্দভ তাবভল (উন্নদ)-াংক্রান্ত নৄস্তও 

প্রস্তুঢ  প্রওায ওভা ল। 

(১৪) Fast Track প্রওল্পভহলভ ঢথ্যাবম-াংবেি ‘ওাঞাহফা রূধান্তহভ বৃলৎ প্রওল্প: প্রবৃবি ঞ্চাহভ দতুদ ফাত্রা’ দাফও নৄবস্তওা 

প্রডদ ওভা ল। 

(১৫) কৃবরঔাহঢ প্রহডাতদা (পতুথবও)  কৃবর নৄদ থাদ লাঢা ইঢযাবত-াংক্রান্ত বাঢী ওাচ ওভা ল। 

(১৬) অণ থ বপাহকভ অবঢবভক্ত বঘ (াহচঝ এাং ব্ বদন্ত্রড)-এভ থদতৃহত্ব কঠিঢ ওবফটিভ ফাধ্যহফ ২৩টি পা ১৭৩টি দতুদ 

প্রওহল্পভ বটবধবধহঢ প্রহাচদী ধত/চদহমভ সুধাবভয ওভা ল। 

(১৭) ২৬টি ফন্ত্রডাম/বপাক এাং এহতভ আঢাথীদ তপ্তভ/অবথতপ্তভ  স্বাত্তযাবঢ াংস্থাভহলভ ববপন্ন ঋডচুবক্ত, 

াবডচযচুবক্ত  প্রস্তাবঢ উন্নদ প্রওহল্পভ ধভ অণ থ বপাহকভ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল। 

(১৮) প্রচাঢহন্ত্রভ ওম ওফ থঘাভীভ বধঢাফাঢাল ৬ তেববযি ধবভাহভভ সুহবাক-সুবথা বৃবি ওভাভ মহক্ষয ১ জুমাই ২০১৫ 

ঢাবভঔ থণহও ওাব থওাবভঢা প্রতাদ ওহভ চাঢী থঢদহস্কম, ২০১৫-এভ (ও) ঘাওবভ (হঢদ  পাঢাবত) আহতয, ২০১৫ 

(ভওাবভ-থাফবভও); (ঔ) ঘাওবভ (হঢদ  পাঢাবত) আহতয, ২০১৫ (াাংমাহতয নৄবময); (ক) ঘাওবভ (হঢদ  পাঢাবত) 

আহতয, ২০১৫ (ট থাভ কাট থ াাংমাহতয); (খ) ঘাওবভ (হঢদ  পাঢাবত) আহতয, ২০১৫ (ব্াাংও, ীফা  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ); 

(গ) ঘাওবভ (হঢদ  পাঢাবত) আহতয, ২০১৫ [স্ব-যাবঢ (public bodies) এাং ভাষ্ট্রাত্ত প্রবঢষ্ঠাদভল]; (ঘ) াাংমাহতয 

জুবটবযাম াবপ থ (হঢদ  পাঢাবত) আহতয, ২০১৬; প্রওায ওভা ল। 

(১৯) ভাচস্বঔাহঢ সৃি ধতভহলভ থঢদহস্কম বদথ থাভড, উন্নদ ঔাঢ থণহও ভাচস্বঔাহঢ স্থাদান্তবভঢ ধহতভ থঢদহস্কম  

বদথ থাভড, বহমওযদ থগ্রট/ঝাইফহস্কহমভ বরহ ফঢাফঢ, প্রাবথওাভপ্রাপ্ত ভওাবভ ওফ থওঢথাহতভ সুতভৄক্ত বহযর অবগ্রফ এাং 

কাবড়হা দকতাদ দীবঢফামা-২০১৫/১৬-এভ ধভ ফঢাফঢ এাং বভঝ বধটিযদ/এটি ফাফমাভ তনাাবভ চা প্রতাদ  

ওভা ল। 

(২০) চাঢী াংহত ফাদদী ফন্ত্রীভ প্রহনাত্তভল বাঢী ওাব থাবত ম্পাতদ ওভা ল। 

(২১) ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক  ঢাভ আঢাথীদ অবনভহলভ প্রণফ থশ্রবডভ-৫,৭৮৮টি, বদ্বঢী থশ্রবডভ-২০,১৪১টি, তৃঢী 

থশ্রবডভ-২৬,৬০৪টি এাং ঘতুণ থ থশ্রবডভ-২,৬০৮টি ধতল থফাঝ ৫৫,১৪১টি ধত সৃবিহঢ ম্মবঢ থতা ল।  

(২২) ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক  ঢাভ আঢাথীদ অবনভহলভ প্রণফ থশ্রবডভ-৫,৬৫২টি, বদ্বঢী থশ্রবডভ-৯,৪৩৬টি, তৃঢী 

থশ্রবডভ-২৪,৯১৪টি এাং ঘতুণ থ থশ্রবডভ-১৪,০৮১টি ধতল থফাঝ ৫৪,০৮৩টি ধত াংভক্ষহড ম্মবঢ থতা ল।  

(২৩) ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক  ঢাভ আঢাথীদ অবনভহলভ প্রণফ থশ্রবডভ-৯৯৭টি, বদ্বঢী থশ্রবডভ-১,১৩৮টি, তৃঢী থশ্রবডভ-

৪,৬২৪টি এাং ঘতুণ থ থশ্রবডভ-৮৯৭টি ধতল থফাঝ ৭,৬৫৬টি ধত স্থাীওভহড ম্মবঢ থতা ল।  

(২৪) ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক  ঢাভ আঢাথীদ অবনভহলভ প্রণফ থশ্রবডভ ৪টি, বদ্বঢী থশ্রবডভ ধাঁঘটি, তৃঢী থশ্রবডভ-৫০টি 

এাং ঘতুণ থ থশ্রবডভ এওটি ধতল থফাঝ ৬০টি ধত বলুপ্তওভহড ম্মবঢ থতা ল। 

(২৫) াথাভড পবষ্য ঢলবম (বচবধএন) এাং প্রহত পবষ্য ঢলবম (ববধএন)-এভ ইদবক্রহফন্ট/সুহতভ লাভ ২০১৫-১৬  

অণ থ-ঙহভভ চন্য ১৩ যঢাাংহয বদথ থাভড ওভা ল। ১০০ যঢাাংয থধদযদ ফধ থডওাভী অভপ্রাপ্ত ওফ থঘাভী  ধাবভাবভও 

থধদযদহপাকীকড ১০০ যঢাাংয থধদযদ ফধ থড দা ওভহম, থব ধবভফাড ফাবও   ঝ থধদযদ প্রাপ্য লহঢদ। উক্ত ধবভফাড  

অণ থ প্রবঢ ঙহভ দুই াভ উৎ পাঢা বলাহ প্রতাহদভ ীফা বদথ থাভড ওভা ল। ভওাবভ ওফ থঘাভীহতভ থধদযহদভ ীফা বদথ থাভড 

ওভা ল। ভওাবভ ওফ থঘাভীকহডভ অভওামীদ সুবথাবত/প্রাপ্যঢা নৄদ   থ থাভড ওভা ল। থধদযদ লচীওভড আহতয,  

২০০৯-এভ ধবভঢথদ, াংহযাথদ  াংহবাচদ ওভা ল। General Provident Fund Rules, 1979 অবথওঢভ াংহযাথদ 

ওভা ল। 

(২৬) ববপন্ন ফাফমাভ তনাাবভ চা, ফাফমা ভওাভ ধক্ষ থলহভ থকহম আবধম প্রস্তা, গ্রাউন্ড অ আবধম প্রস্তুঢন থও 

বমবঝভ উইাংহ থপ্রভড, ফাফমাভ বরহ প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য প্রযাবদও ফন্ত্রডামহও ধভাফয থ প্রতাদ, ফলাফান্য 

আতামহঢভ ভা াস্তাহদভ বরহ আইদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রডাম এাং বজ্ঞ এযাঝবদ থ থচদাহভহমভ ফঢাফঢ গ্রলড 

ওভা ল।  



 

 

৩। অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক 

(১) অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক ভওাহভভ উন্নদ থওৌযম অনুবাী ববদহাহকভ মক্ষযফাত্রা নভহড ভাহভভ ফহঢা ২০১৫-১৬ 

অণ থ-ঙহভ ওাব থওভ অতাদ ভাঔহঢ ক্ষফ ল। বহতবযও লাঢা াংগ্রল ওাব থক্রহফভ আঢা এ অণ থ-ঙহভ ২৬টি উন্নদ 

লহবাকী াংস্থা/হতহযভ হঙ্গ ম্পাবতঢ থফাঝ ৮২টি চুবক্তভ ফাধ্যহফ ৬.৯৯৭৯ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ বহতবযও লাঢাভ 

প্রবঢশ্রুবঢ অবচথঢ ল, বাভ ফহধ্য ০.৪৯৪৮ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ ৪৮টি অনুতাদচুবক্ত  ৬.৫০৩১ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ 

৩৪টি ঋডচুবক্ত। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ প্রাণবফও বলা অনুবাী বহতবযও লাঢা ঙাহড়ভ ধবভফাড থফাঝ ৩.৪৪৯৯ ববমদ 

ফাবওথদ টমাভ (প্রবপযদাম), বাভ ফহধ্য অনুতাদ ০.৫৪৬২ ববমদ ফাবওথদ টমাভ  ঋড ২.৯০৩৪ ববমদ ফাবওথদ টমাভ। 

উহেখ্য থব, ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ ওবফঝহফহন্টভ মক্ষযফাত্রা ৬ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ বধভীহঢ ১১৬.৬৩ যঢাাংয অবচথঢ 

ল এাং অণ থ ঙাহড়ভ মক্ষযফাত্রা ৩.৪১৫ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ বধভীহঢ ১০১ যঢাাংয অবচথঢ ল। উহেখ্য, ২০১৫-১৬ অণ থ-

ঙহভ বহতবযও লাঢাভ প্রবঢশ্রুবঢ প্রণফাহভভ ফহঢা ঙ ববমদ টমাহভভ ল্যান্ডফাওথ অবঢক্রফ ওহভহঙ এাং বহতবযও 

লাঢাভ ঙাড়ওভড স্বাথীদঢা-উত্তভ ওাহম হ থাচ্চ। 

(২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৮২টি চুবক্তভ ফাধ্যহফ ৬.৯৯৭৯ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ বহতবযও লাঢাভ অবচথঢ 

প্রবঢশ্রুবঢভ উন্নদ লহবাকী থতয  াংস্থাবপবত্তও বপাচদ বদেরূধ: 

 াাংমাহতয  বশ্বব্াাংহওভ ফহধ্য ০.৯৯৯৭ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ াঢটি ঋডচুবক্ত এাং ০.১৭৮২ ববমদ 

ফাবওথদ টমাহভভ ৫টি অনুতাদচুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল।  

 এবটব’ভ হঙ্গ ০.৮৮৫ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ ৯টি ঋডচুবক্ত এাং ১১.০০ বফবমদ ফাবওথদ টমাহভভ ধাঁঘটি 

অনুতাদচুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। 

 চাধাহদভ হঙ্গ ১.৬৮৮৭ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ ৬টি ঋডচুবক্ত এাং ৭.০৯ বফবমদ ফাবওথদ টমাহভভ দু’টি 

অনুতাদচুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। 

 ইউএদ বহস্টফ-এভ হঙ্গ ০.১৪০২ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ ২১টি অনুতাদচুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। 

 পাভহঢভ হঙ্গ ২ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ থক্রবটঝ মাইদ এবগ্রহফন্ট স্বাক্ষবভঢ ল। 

 অন্যান্য উন্নদ লহবাকী প্রবঢষ্ঠাদ/হতহযভ হঙ্গ ১.০৮৭৮ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ ২৬টি চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। 

(৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৩.৪৪৯৯ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ বহতবযও লাঢা ঙাড় ওভা ল। ঢন্হধ্য বদ্বধাবক্ষও 

প্রবঢষ্ঠাদ/হতয থণহও ১.১৪৪১ ববমদ ফাবওথদ টমাভ (প্রবপযদাম) এাং হুধাবক্ষও প্রবঢষ্ঠাদ থণহও ২.৩০৫৮ ববমদ ফাবওথদ 

টমাভ (প্রবপযদাম)। ঙাড়কৃঢ বহতবযও লাঢাভ ফহধ্য অনুতাদ ০.৫৪৬২ ববমদ ফাবওথদ টমাভ  ঋড ২.৯০৩৬ ববমদ 

ফাবওথদ টমাভ ( প্রবপযদাম)।  

(৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ১.০৫০৫ ববমদ ফাবওথদ টমাভ বহতবযও ঋড ধবভহযাথ ওভা ল। ঢন্হধ্য আম াত 

০.৮৪৮৪ ববমদ ফাবওথদ টমাভ এাং সুত াত ০.২০২১ ববমদ ফাবওথদ টমাভ (প্রবপযদাম)।  

(৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াংহযাবথঢ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘহঢ থফাঝ ৩৭১টি বহতবযও ালায্যনৄি (১৭৮টি ওাবভকবভ লাঢা 

প্রওল্প  ১৯৩টি ববদহাক প্রওল্প) প্রওহল্পভ অনুকূহম থফাঝ ২৯,১৬০ থওাটি ঝাওা প্রওল্প ালায্য ভাদ্দ ওভা ল।  

(৬) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধবঢহত্ব কঠিঢ নাস্ট িযাও প্রহচক্ট ফবদঝবভাং ওবফটি ওতৃথও ৩০ জুদ ২০১৬ ঢাবভঔ ধব থন্ত 

চাঢীপাহ গুরুত্বনড থ  ড় প্রওহল্পভ াস্তাদ ওাব থক্রফ কবঢযীম ওভাভ মহক্ষয ধদ্মা হুভৄঔী থতু প্রওল্পল ১০টি প্রওল্পহও 

নাস্ট িযাও প্রওল্প বলাহ বঘবিঢ ওভা ল। এ ঙাড়া ম্প্রবঢ অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক প্রওল্প াস্তাদ কবঢযীম ওভাভ মহক্ষয 

প্রওল্প প্রডদ  াস্তাদ ধব থাহ ওাঞাহফাকঢ  দীবঢকঢ ধবভঢথহদভ ওবঢধ প্রস্তা ঊর্ধ্থঢদ ওতৃথধহক্ষভ বহঘদাভ চন্য 

থধয ওহভ।  

(৭) ফাদদী অণ থফন্ত্রীভ পাধবঢহত্ব কঠিঢ ‘স্টযাবন্ডাং ওবফটি অদ দদ-ওদহযদাম থমাদ’ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৯টি অদফদী 

ঋড প্রস্তা অনুহফাতদ ওহভহঙ। উহেখ্য, এ ওবফটি ৩০ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ৩০টি অদফদী ঋড-প্রস্তা অনুহফাতদ ওহভহঙ। এ 

ওবফটি অদফদী বহতবযও ঋড গ্রলহডভ প্রস্তাভল বাঘাই-াঙাই ওহভ অনুহফাতদ ওহভ।  

(৮) াাংমাহতযহও ফধ্যফ আহভ থতহয ধবভডঢ ওভাভ অবপপ্রাহ আন্তচথাবঢও উন্নদ লহবাবকঢাহও ওাবিঢ ধব থাহ থদাভ 

মহক্ষয অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক ১৫-১৬ দহপম্বভ ২০১৫ থফাহত Bangladesh Development Forum (BDF) আহাচদ 

ওহভ। ঙ্গন্ধু আন্তচথাবঢও হম্মমদহওহে অনুবষ্ঠঢ এ থনাভাফ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ 

লাবদা উহদ্বাথদ ওহভদ। 



 

 

(৯) বহতবযও লাঢা-াংক্রান্ত চাঢী দীবঢফামা ‘(National Policy on Development Cooperation)’-এভ ঔড়া 

প্রডদ ওভা ল, বা চূড়ান্তওভহডভ ধব থাহ ভহহঙ। 

(১০) বহতবযও লাঢা ওাব থক্রফহও কবঢযীম  ফহাধহবাকী ওভাভ চন্য ‘Strengthening Capacity for Aid 

Effectiveness in Bangladesh’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা উন্নদলহবাকীহতভ বদওঝ থণহও Real Time Data াংগ্রহলভ 

মহক্ষয Aid Information Management System (AIMS)-এভ Automatic Data Import Module প্রস্তুঢ  

ওাব থওভ ওভা ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক ওতৃথও আহাবচঢ াাংমাহতয থটহপমধহফন্ট থনাভাফ (ববটএন) ২০১৫-এভ উহদ্বাথদী অনুষ্ঠাদ  

   

 (১১) ৯-১১ অহক্টাভ ২০১৫ থফাহত থধরুভ ভাচথাদী বমফা অনুবষ্ঠঢ বশ্বব্াাংও-আইএফএহনভ ২০১৫ াহমভ াবর থও পা 

অণ থনদবঢও দীবঢবদথ থাভডী বরাবত, বশ্ব অণ থদীবঢ, ওফ থাংস্থাদ  প্রবঢহবাবকঢাভমও শ্রফাচাভ, অন্তভু থবক্তভমও প্রবৃবি, 

ধবভঢথদযীম বহশ্ব ল্যাটিদ আহফবভওাভ ভূবফওা এাং বদে-আহভ থতযভহলভ বরাবত ম্পহওথ আহমাঘদা অনুষ্ঠাহদ ফাদদী 

অণ থফন্ত্রীভ থদতৃহত্ব ১২ তহেভ প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভদ।  

(১২) ১৫-১৭ এবপ্রম ২০১৬ থফাহত ভেক্তভাহষ্ট্রভ াবযাংঝদ বটহ-থঢ বশ্বব্াাংও গ্রুধ  ইন্টাভন্যাযদাম ফবদঝবভাং নান্ড 

(আইএফএন)-এভ ২০১৬ াহমভ অনুবষ্ঠঢ ন্তওামীদ পা বশ্ব অণ থদীবঢ, ওফ থাংস্থাদ  প্রবঢহবাবকঢাভমও শ্রফাচাভ, 

অন্তভু থবক্তভমও প্রবৃবি, আবিওাভ উন্নদ এহচন্ডা, থঝওই উন্নদ, আঞ্চবমও াংখাঢ  যভডাণী াংওঝ, ধবভহয ঘযাহমঞ্জ, 

অওাঞাহফা এাং বদে-আহভ থতযভহলভ বরাবত ম্পবওথঢ আহমাঘদা ফাদদী  অণ থ  ধবভওল্পদা প্রবঢফন্ত্রীভ থদতৃহত্ব ৬ 

তহেভ প্রবঢবদথতম অাংযগ্রলড ওহভদ।  

(১৩) চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম াস্তাহদভ মহক্ষয ফাি ওফ থধবভওল্পদা অনুবাী বদবঢওঢা ওবফটিভ বঢদ ফা অন্তভ ৪টি 

পা অনুষ্ঠাদ, হঘঢদঢা বৃবিভমও ২টি প্রবযক্ষড আহাচদ এাং ২চদ ওফ থওঢথা  ২চদ ওফ থঘাভীহও ২০১৫ াহমভ ‘শুিাঘাভ 

নৄভস্কাভ’ প্রতাদ ওভা ল। 

(১৪) ‘ ধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎ প্লযান্ট’ বদফ থাহডভ মহক্ষয ঔড়া আন্তঃভাষ্ট্রী ঋডচুবক্তভ ধভ ১৮-১৯ থফ ২০১৬ থফাহত 

াাংমাহতয ভওাভ  ভাবযাদ থনটাহভযহদভ অণ থ ফন্ত্রডাম, ফহস্কাহঢ উপ ধহক্ষভ উচ্চধব থাহভ প্রবঢবদবথতহমভ ফহধ্য 

অনুবষ্ঠঢ থদহকাবযহযদ পাভ থযর বতদ উপ ভওাহভভ ফহধ্য এওটি Minutes of Discussion স্বাক্ষবভঢ ল  ঔড়া 

আন্তঃভাষ্ট্রী ঋড চুবক্ত অনুস্বাক্ষবভঢ ল। 

(১৫) চাধাদ ঋড ফকুন ঢলবম (বচবটবএন)-এভ অণ থাহদ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ (এবটবধ)-থঢ ১২টি প্রওহল্পভ অনুকূহম 

২৬,৫৮৫.৫৯ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ ওভা ল। 



 

 

(১৬) বুমহকবভাভ ভাচথাদী থাবনা অনুবষ্ঠঢ ‘Global Forum of Women Leaders’ যীর থও ওফ থসূবঘহঢ ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রীভ অাংযগ্রলডওাহম ১৮ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ াাংমাহতয  বুমহকবভাভ ফহধ্য ‘Economic Cooperation between 

the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of 

Bulgaria’ যীর থও এওটি ফহছাঢা স্মাভও স্বাক্ষবভঢ ল। 

(১৭) ১১ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ইউহভাধী ইউবদদ-াাংমাহতয থবৌণ ওবফযহদভ প্তফ পা অনুবষ্ঠঢ ল। 

(১৮) থৌবত আভহভ ফান্যভ বপ্রন্প তুবওথ বদ আব্দুোল এাং Islamic Development Bank (IDB)’ভ ফান্যভ থপ্রবহটন্ট 

ট. আলফত থফালাম্মত আমী াাংমাহতয নভওামীদ ১২ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ IDB’ভ Fael Khair Programme-এভ 

আঢা বটভ-বর্ধ্স্ত তবক্ষড-ধবিফ অঞ্চহমভ ভগুদা থচমাভ আফঢমী উধহচমাভ খঝঔাবম ফাধ্যবফও স্কুম-ওাফ-াইহক্লাদ 

থন্টাভ উহদ্বাথহদভ ফাধ্যহফ বদ্বঢী ধব থাহভ ২৭টি স্কুম-ওাফ-াইহক্লাদ থন্টাহভভ ওাব থক্রহফভ শুপ সূঘদা ওহভদ। 

৪। আইদ   বঘাভ   ভ   

(১) াাংমাহতয জুবটবযাম াবপ থহভ তেহতভ ফধ্য থণহও ৩১১চদহও ববদভ লওাভী চচ  প্রণফ থশ্রবডভ ম্যাবচহেঝ 

বলাহ বঘাবভও ক্ষফঢা প্রতাহদভ বজ্ঞবপ্ত চাবভ ওভা ল।  

(২) াাংমাহতয জুবটবযাম াবপ থহভ লওাভী চচ ধহত বদহাহকভ চন্য ১০০চদ প্রাণীভ প্রাও-ধবভঘ (নৄবময থপবভবনহওযদ 

নভফ) বাঘাইওভহডভ চন্য স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: চাঢী আইদকঢ লাঢা বত উদ বাধদ অনুষ্ঠাদ (২৮ এবপ্রম ২০১৬)  

   

 (৩) ৬৪চদ ভৄবমফ বদওাল থভবচোভ বদহাক এাং ১৪চদ বলন্দু বাল বদন্ধও বদহাক ওভা ল। 

(৪) বদওাল থভবচোভহতভ বরুহি আদীঢ অবপহবাক প্রবক্রাওভহডভ মহক্ষয ৬২টি ওাভড তয থাহদাভ থদাটিয প্রতাদ এাং অবপহবাক 

প্রফাবডঢ লা ২০টি মাইহন্প াবঢম ওভা ল। 

(৫) বদন্ধদ ধবভতপ্তহভভ চন্য এওটি অবন লওাভী, ২টি ওবম্পউঝাভ ওাফ-ওবম্পউঝাভ ভৄদ্রাক্ষবভও  ১টি এফ,এম,এ,এ-

এভ ধতল ৭টি ধত সৃবি ওভা ল।  

(৬) ৪টি দতুদ া-থভবচোভ অবন (ফফদবাংল থচমাভ কনভকাঁ উধহচমাভ ধাকমা এাং ঠাওাভ থাদফবন্ড, ধেী  

শ্য দাফনভ) স্থাধদল ১২টি দতুদ ধত সৃবি ওভা ল। 

(৭) ১২চদ া-থভবচোহভভ বধআভএম ফঞ্জুভ এাং ১৪চদ থচমা থভবচোহভভ এওওামীদ আনুহঢাবরও ফঞ্জুভ ওভা ল।  



 

 

(৮) ৯ফ বহচএ-২০১৪-এভ থফৌবঔও ধভীক্ষাভ বাঢী ওাব থক্রফ নমপাহ ম্পন্ন ওহভ ১০০চদ উধভেক্ত প্রাণীহও লওাভী 

চচ ধহত সুধাবভয ওভা ল । 

(৯) UNDP-এভ JSF প্রওহল্পভ seed fund-এভ আঢা BJSC ধভীক্ষাভ Online Application Registration 

System ওাব থক্রফ ফাপ্ত ল। 

(১০) বমগ্যাম এইট অবনহভ চন্য সৃি ১৯২টি ধহতভ ফহধ্য সুপ্রীফ থওাঝ থ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ আভ ধাঁঘটি থচমা ৫চদ 

বদহাক বতহ এ ধব থন্ত ২৪টি থচমা ২৪চদ লওাভী চচ/ববদভ লওাভী চচ ধতফব থাতাভ ওফ থওঢথাহও থচমা বমগ্যাম এইট 

অবনাভ ধহত ধতাদ ওহভ। এ থচমা থচমা বমগ্যাম এইট অবনাভকড কবভ  অলা চদকডহও আইদকঢ লাঢা 

প্রতাহদভ ধাযাধাবয আইদকঢ ধভাফয থ প্রতাদল এবটআভ া ফীফাাংাভ ফাধ্যহফ ফাফমা বদষ্পবত্ত ওভহঙদ।  

(১১) ভওাবভ আইবদ লাঢা ওাব থক্রফ ম্পহওথ প্রঘাভডাভ চন্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৬৪টি থচমা ওবফটিভ বদওঝ ৩৫,০০০টি 

থধাস্টাভ, ৬৫,০০০টি বমনহমঝ, ২৫,০০০টি বস্টওাভ, ২০,০০০টি ক্ষুদ্র নৄবস্তওা এাং ২০,০০০টি আহতদ নভফ বঢভড ওভা ল।  

(১২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৬৪টি থচমা বমগ্যাম এইট ওবফটিভ অনুকূহম ২,৩৭,০৪,৬৫৩ ঝাওা এাং সুপ্রীফ থওাহঝ থ আইদ 

লাঢা াত ৯,০০,০০০ ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল।  

(১৩) লরগ্যার এআড ংস্থায ভাধ্যমভ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ মভাট ৩৩,৯৬৪ জনমে অআলন ায়তা প্রদান েযা য়। 

৫। কৃবর ফন্ত্রডাম 

(১) ভওাহভভ কৃবরান্ধ ওাব থক্রহফভ নহম ববপন্ন নহমভ উৎধাতদ থাভাাবলওপাহ বৃবি ধাহে। ২০০৮-০৯ াহম ঔাদ্যযে 

(ঘাম, কফ  ভুট্টা) উৎধন্ন লহবঙম ৩ থওাটি ৩৩ মক্ষ থফবিওঝদ, বা ২০১৫-১৬ াহম তাঁবড়হহঙ ৩ থওাটি ৮৭ মক্ষ ৬২ লাচাভ 

থফবিওঝহদ। অন্যান্য নহমভ থক্ষহত্র এওইপাহ উৎধাতদ থহড়হঙ। 

(২) প্রবঢঙভ কৃবরহক্ষহত্র ১০টি বরহ (কৃবর কহরডা অতাদ, কৃবর ম্প্রাভহড অতাদ, প্রাবঢষ্ঠাবদও/ফা/কৃরও ধব থাহ 

উচ্চফাদম্পন্ন ীচ উৎধাতদ, াংভক্ষড, বঢভড  দা থাবভ স্থাধদ, কৃবর উন্নহদ চদহঘঢদঢা বৃবি  উদু্বিওভড প্রওাযদা  

 প্রঘাভডাভমও ওাচ, ধবভহযান্ধ প্রভেবক্ত উদ্ভাদ/ব্লাভ, কৃবরহঢ ফবলমাহতভ অতাদ, াবডবচযওবপবত্তও ঔাফাভ স্থাধদ, 

াবডবচযও বপবত্তহঢ দাদ, াবডবচযও বপবত্তহঢ কাবতধশু  লাঁ-ভৄভবক ধামদ, াবডবচযও বপবত্তহঢ ফৎে ঘার)  

‘ঙ্গন্ধু চাঢী কৃবর নৄভষ্কাভ’ প্রতাদ ওভা লহ ণাহও। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ৭ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ থফাঝ  

৩২ ব্বক্ত/াংস্থাহও ‘ঙ্গন্ধু চাঢী কৃবর নৄভষ্কাভ-১৪২০’ (স্বড থধতও ধাঁঘটি, থভৌপ্যধতও ৯টি, থিাঞ্জধতও ১৮টি) প্রতাদ  

ওভা ল।  

(৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ প্রা ৬ লাচাভ ৪২৫ থওাটি ৫১ মক্ষ ৩২ লাচাভ ঝাওা (াভ, বদুযৎ, কৃবর উধওভড ইঢযাবত) পতুথবও 

াত ধবভহযাথ ওভা ল। ঘমবঢ ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ াহচহঝ কৃবরঔাহঢ পতুথবও াত ৯ লাচাভ থওাটি ঝাওা ভাদ্দ ভাঔা ল। 

(৪) ঔবভন-১/২০১৬-১৭ থফৌসুহফ উনযী আউয উৎধাতদ বৃবিভ মহক্ষয কৃবর নৄদ থাদ/প্রহডাতদা ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ৪৯টি থচমাভ 

২ মক্ষ ৩১ লাচাভ ৩৬৩চদ ক্ষুদ্র  প্রাবন্তও কৃরওহও বদাভহল্য ীচ  াভ ভভাল ওভা ল। উক্ত ওাব থক্রফ াত 

২,৭২১.৬২২ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ থতা ল। 

(৫) ঔবভন-১/২০১৬-১৭ থফৌসুহফ থদবভওা থাহদভ উৎধাতদ বৃবিভ মহক্ষয কৃবর নৄদ থাদ/প্রহডাতদা ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ৪০টি 

থচমাভ ৩০ লাচাভ চদ ক্ষুদ্র  প্রাবন্তও কৃরওহও বদাভহল্য ীচ  াভ ভভাল ওভা ল। উক্ত ওাব থক্রফ াত ৫৭৯.০০ মক্ষ 

ঝাওা ভাদ্দ থতা ল। 

(৬) ঔবভন-১/২০১৬-১৭ থফৌসুহফ ৬৪টি থচমাভ বপাচদ অনুভডন থও ফাটিভ স্বাস্থয সুভক্ষাভ চন্য বথঞ্চা ঘার এাং কুফড়া-

চাঢী বচ ফাবঙ-থধাওা তফহদ থক্সহনহভাফদ িযাধ ব্লাহভভ ফাধ্যহফ উৎধাতদ বৃবিভ মহক্ষয ১৯৬.৪৫ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ 

থতা ল। 

(৭) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বএবটব’ভ ফাধ্যহফ ২৪টি প্রওল্প  ১৪টি ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ৫৮০ বওহমাবফঝাভ ঔাম নৄদঃঔদদ; ১৮ 

বওহমাবফঝাভ ভূ-উধবভস্থ থঘদামা বদফ থাড; ৫৫৮.০৪ বওহমাবফঝাভ ভূকপথস্থ থঘদামা বদফ থাড; ১১৮টি কপীভ দমকূধ স্থাধদ; 

১৪৯টি কপীভ দমকূধ নৄদ থাদ; ৬১০টি যবক্তঘাবমঢ ধাম্প স্থাধদ; ২টি ভাাভ টযাফ বদফ থাড; ২৫০টি থঘ অওাঞাহফা বদফ থাড; 



 

 

১১.২১ বওহমাবফঝাভ থড়ীাঁথ বদফ থাড; ৪৪টি ফচা নৄকুভ াংস্কাভ; ২৪৫টি স্মাঝ থ ওাট থ বপ্রহধইঝ বফঝাভ স্থাধদ; ১,০০০টি থঘবন্ত্র 

বদুযঢাদ; ৫৮০টি বৃবিভ ধাবদ াংভক্ষডাকাভ বদফ থাড; ৫২,০০০ বফঝাভ বনঢা ধাইধ াংহবাক; ৩৫৮টি বদুযবঢও মাইদ বদফ থাড 

এাং ৫টি াঝাভধা বদফ থাড ওভা ল। এ ঙাড়া হভে হুভৄঔী উন্নদ ওতৃথধক্ষ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ  

৪৭৩টি থঘবন্ত্র স্থাধদ, ৪৮৫টি বদুযঢাদ, ৫৮৯টি ভূকপথস্থ থঘদামা বদফ থাড, ২২৫টি থঘদামা বথ থঢওভড, ১৮০টি নৄভাঢদ 

অহওহচা কপীভ দমকূধ নৄদ থাদ ওহভ প্রা ১৬,৮৭৫ থলক্টভ চবফহঢ বদবন্ত্রঢ থঘ প্রতাদ ওভা ল। থঘওাহচ ভূধবভস্থ  

ধাবদ ব্লাহভভ মহক্ষয ৩৩টি ক্রটযাফল ১৮৫.৫০ বওহমাবফঝাভ ঔাম, ৪০টি নৄকুভ নৄদঃঔদদ ওহভ প্রা ৭৬০০ থলক্টভ  

চবফহঢ থঘ প্রতাদ ওভা ল। থঘওাহচ দতীভ ধাবদ ব্লাহভভ মহক্ষয দতীভ ধাহড় (হবঔাহদ াভা ঙভ ধাবদ ণাহও)  

ঔামধাহড় ২৯টি এমএমবধ (হমাবমফ্ট ধাম্প) স্থাধদ  ৭৩টি ভূকপথস্থ থঘদামা বদফ থাড ওহভ প্রা ১২০০ থলক্টভ চবফহঢ থঘ 

প্রতাদ ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: হভে এমাওা থৌভযবক্ত ঘাবমঢ ধাঢকুাভ ফাধ্যহফ থঘ সুবথা প্রতাদ  

   

(৮) ভওাহভভ বদহত থযদা ১০ ঝাওাভ ববদফহ ১ থওাটি ১১ মক্ষ ৯০ লাচাভটি ব্াাংও বলা থঔামা ল। ২ থওাটি ২৫ লাচাভটি 

কৃবর-উধওভড লাঢা ওাট থ বঢভড ওভা ল। 

(৯) বএবটব ওতৃথও ২০১৫-১৬ থফৌসুহফ উৎধাবতঢ গুডকঢ ফাদম্পন্ন ববপন্ন নহমভ ীহচভ ধবভফাড ১.২৮ মক্ষ থফবিওঝদ 

এাং ১.২৫ মক্ষ থফবিওঝদ ীচ াশ্রীভহল্য কৃরহওভ বদওঝ ভভাল ওভা ল। 

(১০) ১৭২ থওাটি ১৯ মক্ষ ২৫ লাচাভ ঝাওা ব্হ ‘ঔাফাভ বাবন্ত্রওীওভহডভ ফাধ্যহফ নম উৎধাতদ বৃবি প্রওল্প-বদ্বঢী  

ধব থা’ যীর থও প্রওল্পটি থতযব্াধী ঘালু ওভা ল। এহঢ ধাাভ টিমাভ, ধাাভ থোভ, ওম্বাইদ লাভহপস্টাভ (ড়),  

ওম্বাইদ লাভহপস্টাভ (ফাছাবভ), ভাই িান্পপ্লান্টাভ, নেঝ-ধাম্প ইঢযাবত বহন্ত্রভ ধভ ৩০ যঢাাংয লাহভ পতুথবও প্রতাদ  

ওভা লহে। 

(১১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ কৃবর ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ ববপন্ন কহরডা প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও ১৭টি নহমভ ৫৭টি উচ্চনমদযীম, 

থভাক প্রবঢহভাথক্ষফ  ববপন্ন প্রবঢকূম ধবভহয প্রবঢহভাথী চাঢ উদ্ভাদ ওভা ল। 

(১২) চাবঢাংহখভ ঔাদ্য  কৃবর াংস্থা (এনএ) ১৫ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ‘াাংমাহতহযভ পাফাদ াকাদ কৃবর ধিবঢ’-থও 

থলাাবম ইম্পভট্যান্ট এবগ্রওামঘাভাম থলবভহঝচ বহস্টফ বলাহ স্বীকৃবঢ প্রতাদ ওহভহঙ। 

(১৩) ইমাবফও থটহপমধহফন্ট ব্াাংও ২০১৬ াহম ‘Most noted research institutions in IDB Least Developed 

Member Countries’ ওযাঝাকবভহঢ াাংমাহতয ধভফাণু কৃবর কহরডা ইদবস্টটিউঝহও ‘Forteenth Edition of the IDB 

Prize for Science and Technology 1437H (2016G)’ নৄভস্কাহভ ভূবরঢ ওহভহঙ। 

(১৪) ধবভহযান্ধ প্রভেবক্ত উদ্ভাহদ অতাদ ভাঔাভ চন্য াাংমাহতয ধভফাণু কৃবর কহরডা ইদবস্টটিউঝ ‘ধবভহয ধতও ২০১৬’ 

অচথদ ওহভহঙ। 



 

 

৬। ঔাদ্য ফন্ত্রডাম 

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ অপযন্তভীড ঘাম াংগ্রহলভ ধবভফাড ১০,৩২,১৫৮ থফবিওঝদ। অপযন্তভীড উৎ থণহও কফ াংগ্রহলভ 

ধবভফাড ১,৯৮,৪৭২ থফবিওঝদ     বদচস্ব ম্পহত কফ আফতাবদ ৩,৩০,০১৫ থফবিওঝদ।  

(২) ২৫২টি বতবদও ঔাদ্যযে ধবভবস্থবঢ প্রবঢহতদ, ২৪টি ধাবক্ষও ঔাদ্যযে ধবভবস্থবঢ প্রবঢহতদ, ৪টি বত্রফাবও ঔাদ্যযে 

ধবভবস্থবঢ প্রবঢহতদ, ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ চাঢী ঔাদ্যদীবঢ াস্তাদ ধবভওল্পদা  াাংমাহতয াফবগ্রও ববদহাক 

ধবভওল্পদা (বআইবধ) ধবভীক্ষড প্রবঢহতদ-২০১৬ এাং চাঢী ঔাদ্যগ্রলড বদহত থবযওা প্রওায ওভা ল। 

(৩)াাংমাহতয বদভাধত ঔাদ্য ওতৃথধক্ষ ওতৃথও বদভাধত ঔাদ্য ওতৃথধহক্ষভ টিএযান্ডই প্রডদ ওহভ চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহ তাবঔম 

ওভা ল; বদভাধত ঔাদ্য আইহদভ আঢাথীদ ৬টি ববথফামা/প্রববথফামা-এভ ঔড়া প্রডদ ওভা ল; বদভাধত ঔাদ্য ওতৃথধহক্ষভ 

থওৌযমকঢ ধবভওল্পদা ২০১৬-২১ প্রডদ ওভা ল এাং বদভাধত ঔাদ্য ওতৃথধহক্ষভ ল্যাহভঝবভ থদঝাহওথভ টাইহভক্টবভ প্রডদ 

ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাংমা দবদবফ থঢ ৫০ লাচাভ থফবিওঝদ থাভডক্ষফঢাভ ওদবক্রঝ থগ্রইদ াইহমা  

   

(৪) থধাস্টাভ বস্টওাভ প্যাম্পহমহঝভ ফাধ্যহফ থচমা, উধহচমা, বপাকী ধব থাহ ব্াধও প্রঘাহভভ আহাচদ ওভা ল। 

(৫) বপাকীধব থাহ বদভাধত ঔাদ্য বরহ ওফ থযামাভ আহাচদ ওভা ল। 

(৬) স্বাস্থয অবথতপ্তভ, ঠাওা উত্তভ  তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযহদভ োবদঝাবভ ইন্পহধক্টভহতভ প্রবযক্ষহডভ আহাচদ ওভা ল। 

(৭) বদভাধত ঔাদ্য ওতৃথধহক্ষভ অথীদ ঠাওা উত্তভ  তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযহদ থফাঝ ১৯ চদ, ৬৪টি থচমা ৬৪ চদ, স্বাস্থয 

অবথতপ্তহভভ ৭৯ চদ ঔাদ্য অবথতপ্তহভভ ৪০ চদ  থধৌভপাভহলভ ২৮চদ োবদঝাবভ ইন্পহধক্টভহও বদভাধত ঔাদ্য ধবভতয থও 

বলাহ ওাচ ওভাভ চন্য তাবত্ব প্রতাদ ওভা ল। 

(৮) আইদ  বঘাভ বপাহকভ এআভ দম্বভ-১৯০/২০১৫ থফাঢাহও ৭০টি বশুি ঔাদ্য আতামঢ প্রবঢষ্ঠা ওভা ল এাং উক্ত 

আতামহঢ ফাফমা ধবভঘামদাভ চন্য ৭০চদ বধবধহও তাবত্ব প্রতাদ ওভা ল। 

(৯) থচমা প্রযাওকড ওতৃথও বদভাধত ঔাদ্য ধবভতয থহওভ আঢা ৭৮টি থফাাইম থওাঝ থ ধবভঘামদা ওভা ল। 

(১০) ৩ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ তাবত্বপ্রাপ্ত বদভাধত ঔাদ্য ধবভতয থওহতভ বদভাধত ঔাদ্য আইদ, ২০১৩ াস্তাহদ ওভডী 

ওাব থক্রফ যীর থও এওটি ওফ থযামা অনুবষ্ঠঢ ল। বদভাধত ঔাদ্য আইদ, ২০১৩-এভ থাভা ৭৮ অনুবাী ঔাহদ্য থপচাম বহভাথী ৪টি 

প্রযাবদও টিফ থপচামবহভাথী অবপবাদ ধবভঘামদা ওভহঙ। 

৭। গৃলাদ  কডনঢথ ফন্ত্রডাম 

(১) ঠাওাভ থইবম থভাহট ফাদদী ফন্ত্রীহক থভ চন্য ৫,৯৭৬ ক থনেঝববযি ১০টি ফ্ল্যাহঝভ বদফ থাডওাচ আভম্ভ ল। 

(২) সুপ্রীফ থওাহঝ থভ ফাদদী বঘাভধবঢকহডভ চন্য ২০ঢমা পহদ ৩,৫০০ ক থনেঝববযি ৭৬টি ফ্ল্যাহঝভ বদফ থাডওাচ ফাবপ্তভ 

ধব থাহ ভহহঙ। 



 

 

(৩) ঠাওাভ ইস্কাঝহদ ববদভ বঘ, বঘ  থগ্রট-১ ধতফব থাতাভ ওফ থওঢথাহতভ চন্য ৩,৪৫০ ক থনেহঝভ ১১৪টি ফ্ল্যাঝ বদফ থাহডভ 

ওাব থক্রফ শুরু ল।  

(৪) কডনঢথ অবথতপ্তভ ওতৃথও চাঢী াংত বঘামহভ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ চন্য থযহভাাংমা দকহভ ৪৪৮টি ফ্ল্যাঝ 

বদফ থাডওাচ ফাবপ্তভ ধব থাহ ভহহঙ। ঠাওা যলহভ ওফ থভঢ ভওাবভ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ আাদ াংওঝ বদভহদ কডনঢথ 

অবথতপ্তভ ওতৃথও ঠাওাভ আবচফনৄভ ভওাবভ ওহমাবদ, ফবঢবছম ভওাবভ ওহমাবদ, ঠাওাভ বফভনৄভ ৬ দম্বভ থওযদ, বফভনৄভ 

ধাইওধাড়া, ফাবমাক, ইস্কাঝদ  দাভাডকহঞ্জভ আমীদকহভ াঢটি প্রওহল্পভ আঢা ৪,৭৬০টি ফ্ল্যাঝ বদফ থাড-ওাব থক্রফ গ্রলড 

ওভা ল।  

(৫) ঠাওাভ থফালাম্মতনৄহভভ োভ বত থভাহট কডনঢথ অবথতপ্তভ ওতৃথও ১৪/৩৫ দম্বভ ধবভঢযক্ত াবড়হঢ ভওাবভ ওফ থওঢথাহতভ 

চন্য আাবও ফ্ল্যাঝ এাং ১৩/৬ দম্বভ ধবভঢযক্ত াবড়হঢ ১,৫০০ ক থনেহঝভ ২৮টি ফ্ল্যাঝ বদফ থাড ওভা ল।  

(৬) কডনঢথ অবথতপ্তভ ওতৃথও গুমযাদ, থাদফবন্ড  থফালাম্মতনৄভ এাং ঘট্টগ্রাফ যলহভ ভওাবভ ওফ থওঢথাহতভ চন্য ৯৭৮টি 

ভওাবভ আাবও ফ্ল্যাঝ  ৮০টি টভহফঝবভ পদ বদফ থাহডভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। 

(৭) স্বল্প  ফধ্য-আহভ চদহকাষ্ঠীভ আাদ ফোভ ফাথাদওহল্প উত্তভা তৃঢী ধহ থভ ১৮ দম্বভ থক্টহভ এধাঝ থহফন্ট প্রওহল্পভ 

আঢা ২১০.৯৩ এওভ চবফহঢ ‘এ’ ব্লহও ববপন্ন আঢহদভ ৬,৬৩৬টি ফ্ল্যাঝ বদফ থাহডভ ওাচ ঘমহঙ। ‘ব’  ‘ব’ ব্লহও 

৮,৪০০টি এধাঝ থহফন্ট বদফ থাহডভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।  

(৮) ভাচউহওভ বদচস্ব অণ থাহদ াস্তাদাথীদ ন থাঘম দতুদ যলভ, উত্তভা তৃঢী ধ থ এাং বছমবফম প্রওহল্প ভাদ্দগ্রলীঢাহতভ 

ফহধ্য এ ধব থন্ত প্রা ১৭ লাচাভ প্লঝ লস্তান্তভ ওভা ল। 

(৯) ভাচউও ওতৃথও ঠাওাভ থৌন্দব থথ থদ, চমািঢা বদভদ, ধাবদ  ধঃবদষ্কাযদ ব্স্থাভ উন্নহদ থগুদাবড় ঔামল 

লাবঢভবছম এমাওাভ ফবিঢ উন্নদ প্রওহল্পভ আঢা ৮.৮ বওহমাবফঝাভ াবপ থ ড়ও, ৮ বওহমাবফঝাভ এক্সহপ্রহ, ৯.৮০ 

বওহমাবফঝাভ াওহ, ৪৭৭.২৫ বফঝাভ তীখ থ ৪টি বিচ, ৪০০ বফঝভ তীখ থ ৪টি পাভধা, ১০.৪০ বওহমাবফঝাভ থফইদ 

টাইপাভযদ সুযাহভচ মাইদ  ৭.৭০ বওহমাবফঝাভ থমাওাম টাইপাভযদ সুযাহভচ মাইদ বদফ থাড ওভা ল। ২৫ জুদ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ভাফনৄভা টিবপ পহদভ ম্মুহঔ লাবঢভবছম প্রওহল্পভ আঢা তবক্ষড ইউলুধ বাদ ঘমাঘহমভ চন্য 

উনু্ক্ত ওহভদ। ঢাঙাড়া লাবঢভবছম প্রওহল্পভ আঢা উত্তভ ইউলুধ, এ  বণহঝাভ এাং ম্যাহদচহফন্ট ইউবদঝ ববডাং/পহদভ 

ওাচ দ্রুঢ কবঢহঢ ঘমফাদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 বঘত্র: লাবঢভবছম প্রওহল্পভ আঢা বদবফ থঢ তবক্ষড ইউলুধ  

 (১০) চাঢী গৃলাদ ওতৃথধক্ষ ওতৃথও স্বল্প  ফধ্যফ আহভ থমাওহতভ চন্য ৪১টি প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ ফলাদকভীল 

াভাহতহয আাবও প্লঝ  ফ্ল্যাঝ উন্নদ  বদফ থাহডভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(১১) ঘট্টগ্রাফ ফলাদকভীহঢ অদন্যা আাবও এমাওা উন্নদ প্রওহল্পভ আঢা ১,৭৩৩টি প্লঝ বদফ থাহডভ ওাচ ফাবপ্তভ ধব থাহ 

ভহহঙ। খুমদা উন্নদ ওতৃথধক্ষ  ভাচযালী উন্নদ ওতৃথধক্ষ ওতৃথও খুমদা  ভাচযালীহঢ ১,১৫৯টি আাবও প্লহঝভ উন্নদওাচ 

াস্তাদাথীদ ভহহঙ। 

(১২) ভাচথাদী উন্নদ ওতৃথধক্ষ (ভাচউও) ওতৃথও ন থাঘম দতুদ যলভ প্রওহল্পভ আঢা প্রা ১৩ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ন থাঘম 

াংহবাকড়ও বদফ থাড ওভা ল। 

(১৩) ঘট্টগ্রাফ উন্নদ ওতৃথধক্ষ (ঘউও) ওতৃথও ফলাদকভীভ বাদচঝ বদভদওহল্প অবক্সহচদ থণহও থওাাইয ধব থন্ত ৬.০০ 

বওহমাবফঝাভ ড়ও উন্নদ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। 



 

 

 (১৪) ঘউও ১৫.২০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ঘট্টগ্রাফ বটি আউঝাভ বভাং থভাট, ৬ বওহমাবফঝাভ তীখ থ লুধ থভাট, ভৄভাতনৄভ ২দম্বভ থকইঝ 

 বচইব চাংযহদ ৫.২০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ফ্ল্াইপাভ বদফ থাড ওভহঙ।  

(১৫) খুমদা উন্নদ ওতৃথধক্ষ ওতৃথও খুমদা-বহযাভ ফলাড়ও  বটি াইধা ড়হওভ ফহধ্য ২টি াংহবাকড়হওভ আঢা 

৩.২৭ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা বদফ থাড ওভা ল। 

(১৬) থওাঝ থ এমাওা থণহও ভাচযালী াইধা ধব থন্ত এাং দাহঝাভ থভাট (রুহঝ) থণহও াইধা ধব থন্ত ৪ থমদববযি ৭.২৫ 

বওহমাবফঝাভ ভাস্তাভ প্রযস্তওভড ওাচ দ্রুঢ কবঢহঢ ঘমফাদ।  

(১৭) প্রাকৃবঢও ধবভহয াংভক্ষড, ধাবদথাভড ক্ষফঢা বৃবি এাং অনথ তঔমভৄক্ত ওহভ থৌন্দব থথ থদ  বহদাতদভমও 

ওফ থওাহণ্ডভ সুহবাক সৃবিভ মহক্ষয গুমযাদ-দাদী-াবভথাভা থমও এাং উত্তভা থমহওভ উন্নদ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(১৮) কুবড়ম-ন থাঘম বমাংওহভাহটভ উপ ধাহশ্বথ কুবড়ম থণহও ালুদতী ধব থন্ত ১০০ নেঝ ঘড়া ঔাম ঔদদ  উন্নদ প্রওহল্পভ 

আঢা বদকুঞ্জ, াবভথাভা, থচাাভালাভা, বটএইঘএ, থদাবদা, লবভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ, 

ওামাঘাঁতনৄভ  াংমি এমাওাভ চমািঢা বদভদল ঠাওা ফলাদকভীভ water body and land ratio ঠিও থভহঔ ধাবদ 

াংভক্ষড  গ্রাউন্ডাঝাভ বভঘাবচথাং ক্ষফঢা বৃবিভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। 

(১৯) ভাচথাদী উন্নদ ওতৃথধক্ষ ওতৃথও যাবন্তদকভ থণহও ঘতুণ থ বুবড়কঙ্গা বিচ লহ ঠাওা ফাা থভাহট বছমবফম আাবও প্রওল্প 

ধব থন্ত ১৩.৩২ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ফ্ল্াইপাভ বদফ থাহডভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা লহহঙ।  

(২০) চাঢী গৃলাদ ওতৃথধক্ষ      বফভনৄভ ৯ দম্বভ থওযহদ োহঝমাইঝ ঝাউদ বদফ থাড, ঘট্টগ্রাহফভ বচইব থফাহড় হুঢম 

পদ (াবডবচযও, আাবও  অবন) বদফ থাহডভ চন্য বধবধবধ ধিবঢহঢ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।  

(২১) ভাচউও ন থাঘম দতুদ যলভ প্রওহল্পভ ধাবদ ভভাল, ধঃবদষ্কাযদ  থড্রহদচ ব্স্থাভ াস্তাদ, বছমবফম  

আাবও প্রওহল্পভ আঢা হুঢম আাবও পদ বদফ থাড যীর থও প্রওল্পভল বধবধবধ’ভ আঢা াস্তাহদভ উহদ্যাক গ্রলড 

ওহভহঙ। 

(২২) ধবভহযান্ধ, বদভাধত  ঝুুঁবওভৄক্ত ইফাভঢ বদফ থাহডভ মহক্ষয Bangladesh National Building Code 

াংহযাথদন থও ভেহকাধহবাকীওভহডভ ওাচ চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ।  

(২৩) ধবভহযান্ধ  মাকই প্রভেবক্ত আবষ্কাহভভ চন্য গ্রাফীড গৃলাহদ থনহভাবহফন্ট প্রভেবক্ত ব্লাভ, ইহঝভ বওল্প উহদ্বাথদ 

এাং প্রাকৃবঢও দুহব থাক-লদী াবড় বদফ থাড প্রভেবক্তভ বরহ কহরডা ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(২৪) বটহপ্লাফা প্রহওৌযমীহতভ ক্ষফঢা বৃবিভ মহক্ষয প্রবযক্ষড  কহরডা ক্ষফঢা বৃবিল আইবটইব পদ ওফহপ্লহক্সভ 

উধহবাবকঢা বৃবিওভড যীর থও প্রওল্পটিভ ওাচ ফাপ্ত   । 

(২৫) অদমাইদবপবত্তও থাভ ফাদ বৃবিভ ফাধ্যহফ চদকহডভ বদওঝ লহচ থা থধৌুঁঙাহদাভ চন্য ‘বটবচঝাম আওথাইপ এযান্ড 

ম্যাহদচম্যান্ট ফ ঝযাভ বদফ থাড’ যীর থও প্রওহল্পভ ওাচ খুমদা উন্নদ ওতৃথধক্ষ ওতৃথও ফাপ্ত ওভা ল। 

৮। চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম 

(১) স্বাথীদঢাভ ফলাদ স্থধবঢ চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ ৪০ঢফ যালাতাঢ াবর থওীহঢ চাঢী থযাও বত 

ধামদ উধমহক্ষয বঘামহ চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ উহদ্যাহক ২০১৫ াহম প্রণফাহভভ ফহঢা থস্বো ভক্ততাদ ওফ থসূবঘ, চাবঢভ 

বধঢাভ প্রবঢকৃবঢহঢ নৄষ্পাঞ্জবম অধ থড এাং বাফ নাউহন্ডযহদ আহমাঘদা পাভ আহাচদ ওভা ল। 

(২) প্রণফাহভভ ফহঢা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ানুগ্রল উধবস্থবঢহঢ ১১চদ ওফ থওঢথা এাং প্রবঢষ্ঠাদ বলাহ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ 

এটুআই ওফ থসূবঘ  কপন্যথান্প ইহদাহপযদ ইউবদঝহও চদপ্রযাদ ধতও প্রতাদ ওভা ল। ধতও গ্রলডওাভীহতভ ব্বক্তকঢ  তমী 

অতাহদভ চন্য এওটি ওহভ স্বড থধতও, এও মক্ষ ঝাওা এাং এওটি থক্রস্ট  াটি থবনহওঝ প্রতাদ ওভা ল।  

(৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ‘ভওাবভ ওফ থঘাভী আইদ, ২০১৫’-এভ ঔড়া ফবন্ত্রপা-বঞহও দীবঢকঢ অনুহফাতদ মাপ ওহভ।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চদপ্রযাদ ধতও প্রাপ্তহতভ হঙ্গ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  

(৪) থচমাধব থাহ ধতও প্রতাহদভ চন্য ববপন্ন থচমাভ ১৫চদ ওফ থওঢথা এাং প্রবঢষ্ঠাদ বলাহ থচমা প্রযাহওভ ওাব থাম, 

চনৄভলাঝ  ঘট্টগ্রাফ ওভ ওবফযদাহভভ ওাব থাম, ওভ অঞ্চম-২ থও ফহদাদদ প্রতাদ ওভা ল।  

(৫) ফফদবাংল বপাক কঞদ, ওড থনেমী, মামফাই এাং ঘেদ্বীধ উধহচমা কঞদ, ঘাভটি ণাদা এাং ১৪টি ঢতন্ত থওে কঞহদ 

ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল। 

(৬) ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক এাং তপ্তভ/াংস্থাভ ঘাবলতাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ ৬৮,৩৩০টি ধত সৃবি, ৫১,০৮৯টি ধত  

াংভক্ষড, ৫,৬১৫টি ধত স্থাীওভড এাং ৬,২৬১টি বাদালদ টিএযান্ডই-থঢ অন্তথভুবক্তওভহড চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ ম্মবঢ  

প্রতাদ ওভা ল। 

(৭) বঘ ধহত ১৬ চদ, অবঢবভক্ত বঘ ধহত ৮৬ চদ, ভেগ্মবঘ ধহত ৭৫ চদ, উধবঘ ধহত ৮০চদ ওফ থওঢথাহও ধহতান্নবঢ 

প্রতাদ ওভা ল। ঢাঙাড়া ৩৪ঢফ ববএ ধভীক্ষাভ ফাধ্যহফ ২,০২৪ চদহও ববপন্ন ওযাটাহভ বদহাক প্রতাদ ওভা ল। 

(৮) ১,১৪০চদ ওফ থওঢথাহও ববপন্ন স্বল্পহফাবত  তীখ থহফাবত থওাহ থ প্রবযক্ষহডভ চন্য বহতহয থপ্রভড ওভা ল। ফাঞধব থাহ 

ওফ থভঢ থচমা প্রযাও, অবঢবভক্ত থচমা প্রযাও, উধধবভঘামও, স্থাদী ভওাভ/থচমা ধবভরহতভ বঘ/থধৌভপাভ  

প্রথাদ বদ থালী ওফ থওঢথা/উধহচমা বদ থালী অবনাভকড পাভহঢভ ভৄহৌভীহঢ অবস্থঢ National Centre for Good 

Governance (NCGG)-এ আহাবচঢ ‘Mid-Career Training Programme in Field Administration  

for Civil Servants of Bangladesh’ যীর থও প্রবযক্ষড থওাহ থ অাংযগ্রলড ওহভদ। ববধএটিব’ভ বুবদাবত প্রবযক্ষড, 

এবএবট, এএব, বধবধএফব থওাহ থভ এাং ববএ প্রযাদ এওাহটবফভ আইদ  প্রযাদ থওা থভহলভ অন্তভু থক্ত বহতয 

প্রবযক্ষড Administrative Staff College of India, India, University Putra Malaysia, Asian Institute  

of Technology (AIT) এাং National Academy for Public Administration (NAPA), Vietnam-এ 

ম্পাবতঢ ল। 

(৯) Strengthening Government through Capacity Development of the BCS Cadre Officials প্রওহল্পভ 

আঢা এ ঙভ Duke Centre for International Development (DCID), Duke University, USA, 

International Training Centre of ILO (ITC-ILO), Italy, Macquarie University, Australia-থঢ ২৮৪চদ 

ওফ থওঢথা বহতবযও প্রবযক্ষহড অাংযগ্রলড ওহভহঙদ।  

(১০) বঘাম থওেী মাইহিবভ অহঝাহফযদ ওভা ল। ই borrow এাং return-এভ চন্য দু’টি check in, check out 

থফবযদ স্থাধদ এাং ৩,৭০০টি ই ওবম্পউঝাহভ এবন্ট্র থতা ল।* 



 

 

(১১) ২৯চদ ওফ থওঢথাভ অনুকূহম বমহদ ফঞ্জুভ ওভা ল। 

(১২) ঘাওবভভঢ অস্থা ভতুযভডওাভী ভওাবভ ওফ থঘাভীহতভ ধবভাহভভ তেহতভ অনুকূহম প্রতত্ত লাঢাভ ধবভফাড ধাঁঘ 

মক্ষ ঝাওাভ স্থহম আঝ মক্ষ ঝাওা এাং স্থাী অক্ষফঢাচবদঢ ওাভহড ভওাবভ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ দুই মক্ষ ঝাওাভ স্থহম ঘাভ 

মক্ষ ঝাওা উন্নীঢ ওভা ল।  

(১৩) চাঢী থঢদ থস্কম-২০১৫-এ বড থঢ ভওাবভ ওফ থঘাভীহতভ ধত থাধাদ থশ্রবডবপবত্তও-এভ ধবভহঢথ থগ্রটবপবত্তও ওভাভ 

চন্য াংবেি আইদ  ববথ-বথাদ াংহযাথদীভ চন্য বদহত থযদা চাবভ ওভা ল। 

(১৪) ‘ঢথ্য অবথওাভ আইদ, ২০০৯’ অনুবাী তাবত্বপ্রাপ্ত ওফ থওঢথাহতভ দাফ, ঠিওাদা াংবমঢ নৄবস্তওা প্রওায ওভা ল। 

(১৫) চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ ঢথ্য অভৄক্তওভড দীবঢফামা-২০১৫ প্রডদ ওভা ল। 

(১৬) থচমা প্রযাহওভ ওাব থাম  উধহচমা বদ থালী অবনাহভভ ওাব থামহ ওফ থভঢ ৫২চদ ওফ থঘাভীহও প্রযাবদও ওফ থওঢথা 

ধহত ধহতান্নবঢ প্রতাদ ওভা ল। 

(১৭) চদপ্রযাদ প্রবযক্ষড দীবঢফামা-২০০৩-এভ ১৫(১) দম্বভ অনুহেত অনুবাী াফবগ্রও প্রবযক্ষড  ওাব থক্রহফ কবঢযীমঢা 

আদহদভ মহক্ষয ভওাবভ ওফ থঘাভীহতভ ঙহভ ৬০ খন্টা প্রবযক্ষহডভ চন্য ‘প্রবযক্ষড ফবটউম’ প্রস্তুঢ  ‘থচমা ফাদম্পত 

উন্নদ ওবফটি’ কঞদ ওভা ল। 

(১৮) লওাভী ওবফযদাভ এাং লওাভী ওবফযদাভ (ভূবফ)’ভ থফাঝ ঘাভটি ধত সৃবি ওভা ল। 

(১৯) লওাভী ওবফযদাভ (ভূবফ) ধহত ধতাহদভ চন্য ১৮৫চদ ওফ থওঢথাহও ভূবফ ফন্ত্রডামহ ন্যস্ত ওভা ল। 

(২০) চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম  াংভেক্ত তপ্তভ/অবথতপ্তভ/ধবভতপ্তভ/াংস্থা থফাঝ ৭৩৯টি (৯ফ থগ্রহট-২১টি  ১৩ঢফ থগ্রহট-

৭১৮টি) শূন্যধত নভহডভ ঙাড়ধত্র প্রতাদ ওভা ল। 

(২১) ১৪৬চদ উদৃ্বত্ত ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও আত্তীওভহডভ চন্য ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাকহও ক্ষফঢা অধ থড ওভা ল। 

(২২) ভৄদ্রড  প্রওাযদা অবথতপ্তভ থণহও ওম ধাবমও ধভীক্ষাভ প্রনধত্র, ওযাহমন্ডাভ, টাবভ, থকহচঝ, ফলাফান্য সুপ্রীফ থওাহঝ থভ 

ওচবমস্ট, থটণ থভনাহভন্প, ১০ফ চাঢী াংহতভ প্রহনাত্তভ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম  ভাষ্ট্রধবঢভ ওাব থামহভ বাঢী ওাকচধত্র, 

বদ থাঘদ ওবফযদ বঘামহভ বদ থাঘদ-াংক্রান্ত বাঢী ওাকচধত্র, াহচঝ-াংক্রান্ত বাঢী ওাকচধত্র, াাংমাহতহযভ 

াংবথাদ, ববপন্ন বম/আইদ, ববপন্ন ভওাবভ প্রবঢষ্ঠাহদভ থঘও, থধাস্টাম অট থাভ ভৄদ্রড ওভা ল। 

(২৩) ভওাবভ ওফ থঘাভী লাধাঢাহমভ ববপন্ন বপাহকভ হঙ্গ থভাকী  স্টানহতভ থবাকাহবাহকভ চন্য বধএবএক্স বহস্টফ, ঙটি 

দতুদ অধাহভযদ বণহঝাভ, দতুদ দু’টি থধাস্ট অধাহভটিপ াট থ, ইবধআই থন্টাভ, বটবচঝামাইজ্ ট ব্স্থাধহত্রভ চন্য 

অহঝাহফযদ বহস্টফ এাং ৬ য্যায এেটি অআলআঈ চালু েযা য়। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এ লাধাঢাহমভ বল থবপাহক 

১,৪৮,০৫৬ চদ, অন্তব থপাহক ২,৮৯৩ চদহও বঘবওৎা প্রতাদ ওভা ল; ৪৩,০২৪ চদহও প্যাণহমাবচওযাম থা প্রতাদ ওভা ল 

এাং ২,০২৪চদ থভাকীভ অধাহভযদ ওভা ল।  

(২৪) ৫৮টি আইদ/দীবঢফামা, ১২টি বদহাকববথফামা, ১০টি প্রবথাদফামা এাং ববথ ১১০টি বরহ চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ 

ম্মবঢ/ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল।  

(২৫) ফাদদী ফন্ত্রী/প্রবঢফন্ত্রী/উধফন্ত্রী  ফফব থাতাম্পন্ন ব্বক্তহক থভ ব্লাহভভ চন্য ৫০টি ঝহাঝা ওযাফবভ লাইবিট ওাভ, 

বপাকী ওবফযদাভ/অবঢবভক্ত বপাকী ওবফযদাভ এাং থচমা প্রযাওহতভ ব্লাহভভ চন্য ৭১টি ধাহচহভা থোঝ থ বচধ, 

থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহ ব্লাহভভ চন্য ১০টি থফাঝভ াইহওম এাং ৪১টি টাম থওবদ বধও-আধ ক্র ওভা ল। 

(২৬) চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ াবর থও প্রবঢহতদ ২০১৪-১৫ প্রওায ওভা ল। 

(২৭) স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডামহ দু’টি, বযক্ষা ফন্ত্রডামহ    ’টি এাং স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ দু’টি বপাক কঞহদ চদপ্রযাদ 

ফন্ত্রডামহভ ম্মবঢ প্রতাদ ওভা ল। 



 

 

(২৮) ফাঞ প্রযাহদভ ববপন্ন ধব থাহ বদ থাঘদ, চদান্ধ ভূবফ ব্স্থাধদা, ইহদাহপযদ, বদভাধত ঔাদ্য  থপাক্তা অবথওাভ 

বদবিঢওভহড হঘঢদঢাভমও ওাব থক্রফ গ্রলড, দীদ ওফ থওঢথাহতভ চন্য বভহহন্টযদ ওফ থসূবঘভ আহাচদ, দুহব থাক প্রস্তুবঢ 

থফাওাহমা, ত্রাড বঢভড, াল্যবাল প্রবঢহভাথ, বযক্ষা প্রবঢষ্ঠাদ ধবভতয থদ, ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধবভঘামদা, ভাষ্ট্রী  াফাবচও 

বতভল বণাবণপাহ উদ বাধদ, উন্নদ থফমা  উদ্ভাদী থফমাভ আহাচদ এাং ববপন্ন বরহ ওফ থযামা  থবফদাহভভ 

আহাচদ ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ববধএটিব এাং অন্য ১০টি প্রবঢষ্ঠাহদ অনুবষ্ঠঢ বুবদাবত প্রবযক্ষড থওাহ থভ প্রবযক্ষডাণীহতভ ফহধ্য 

 দত বঢভড অনুষ্ঠাহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

 

   

(২৯) ১,৬৪,৭৬,৯৪২.০০ ঝাওা ব্হ ১৫টি াবওথঝ লাউ থফভাফঢ/াংস্কাভল থফাঝ ১০,০০,০০,০০০.০০ ঝাওা ব্হ 

বঘামহভ ১, ২  ৩দম্বভ পদ, বপাকী ওবফযদাহভভ ওাব থাম/াপদ, থচমা প্রযাহওভ ওাব থাম/াপদ এাং 

ভওাবভ ওফ থঘাভীহতভ াপহদভ মভযাভত/ংস্কায েযা য়। 

(৩০) ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধবভঘামদা এাং ভওাবভ ক্রব্স্থাধদা বরহ অদমাইদ প্রলক্ষণ োম যক্রভ গ্রণ েযা লহহঙ। 

ফাংরামদ ললবর ালব যময ২৮টি েযাডামযয েভ যেতযামদয তথ্যালদ লনময় ডাটামফআজ প্রস্তুত েযায োজ চরভান যময়মছ। এ 

ম যন্ত ৪১,০৪৯জন েভ যেতযায মযলজমেন ম্পন্ন এফং ৪০,৪৭৭জন েভ যেতযামে নতুন লযলচলত নম্বয প্রদান েযা ময়মছ।  

(3১) চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম, অথীদ তপ্তভ/াংস্থা এাং ফাঞধব থাহভ ওাব থামভহলভ ৪,৫০২টি অবটঝ আধবত্তভ ফহধ্য ৪,০৯৭টিভ 

িটবযঝ চা থপ্রভড এাং ৭২৪টি আধবত্ত বদষ্পবত্ত ল। 

৯। জ্বামাবদ  ঔবদচ ম্পত বপাক 

(১) থতহযভ ঘাবলতানভহডভ চন্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থধহিাবমাফ ওহধ থাহভযদ (ববধব) ওতৃথও ২৯,৮১,১২৪ 

থফবিওঝদ গ্যা অহম বটহচম, ৩,৫৭,৩২২ থফবিওঝদ থচঝ-এ-১, ৮,৭৪৩ থফবিওঝদ থফাগ্যা (অওহঝদ), ৩,৩৫,০২১ 

থফবিওঝদ নাহদ থ অহম, ১০,৯৩,০৬৭ থফবিওঝদ ক্রুট অহম ধবভহযাবথঢ  অধবভহযাবথঢ জ্বামাবদ থঢম াংগ্রল ওভা ল। এ 

ঙাড়া স্থাদীপাহ সুধাভ থধহিাহওবফওযাম (প্রা.) বমবফহঝট, ঘট্টগ্রাফ থণহও ৬০,০৪৬ থফবিওঝদ থফাগ্যা এাং থধহিাম্যাক্স 

বভনাইদাবভ বমবফহঝট ফাংমা থণহও ৬৬,৫১৭ থফবিওঝদ থফাগ্যা গ্রলড ওভা ল। 

(২) াাংমাহতয থধহিাবমাফ ওহধ থাহভযদ (ববধব)-এভ আঢাথীদ থওাম্পাবদভহল ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থস্টাহভচ ওযাধাবটি 

৪৯,৮০০ থফবিওঝহদ বৃবি থধহহঙ।  

(৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থতহয থফাঝ দু’টি অনুন্ধাদ কূধ ঔদদ ওভা ল। াহধক্স থফাাভওনৄহভ ৪,৬২৫ বফঝাভ কপীভঢাম্পন্ন 

এওটি এাং বহমঝ গ্যা বনড বমবফহঝট (এবচএনএম) ভবযতনৄহভ ভাবযাদ থওাম্পাবদ গ্যাচপ্রহফভ ফাধ্যহফ আভ এওটি 

৩,০৫৫ বফঝাভ কপীভঢাম্পন্ন অনুন্ধাদ কূধ ঔদদ ওভা ল।  



 

 

(৪) াাংমাহতয গ্যা বনড থওাম্পাবদ বমবফহঝট (ববচএনবএম) ওতৃথও বঢঢা-২৫, বঢঢা-২৬ এাং াঔভাাত-১০ দম্বভ 

কূধ ঔদদ ওভা ল। াঔভাাত-১০ কূধ থণহও বতবদও ৫ বফবমদ খদনেঝ লাহভ গ্যা উৎধাবতঢ লহে। প্রহ প্লযান্ট স্থাধদ 

থযহর ঔদদকৃঢ বঢঢা-২৫  বঢঢা-২৬ দম্বভ কূধ থণহও উৎধাবতঢব্ বতবদও ৪০ বফবমদ খদনেঝ গ্যা বহস্টহফ ভেক্ত লহ। 

াহধক্স ওতৃথও ামতা-৪ এাং গ্যাচপ্রহফভ ফাধ্যহফ শ্রীওাইম-৪ কূধ ঔদদ ওভা ল। ামতা-৪ কূধ থণহও প্রাণবফওপাহ বতবদও 

২ বফবমদ খদনেঝ লাহভ এাং শ্রীওাইম-৪ কূধ থণহও বতবদও ৭ বফবমদ খদনেঝ লাহভ গ্যা উৎধাবতঢ লহে। আন্তচথাবঢও থঢম 

থওাম্পাবদ থযপভদ চামামাাত বনহড ২টি উন্নদ কূধ  ১টি injection কূধ ঔদদ ওভা ল, বাভ নহম চামামাাত বনড 

থণহও বতবদও ২৫ বফবমদ খদনেঝ গ্যা উৎধাতদ বৃবি থধহহঙ। নহ থভ ঙভ ঔদদকৃঢ বওমাযটিমা-৭ দম্বভ কূধ থণহও বতবদও 

৭ বফবমদ খদনেঝ গ্যা উৎধাতদ শুরু ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: াঔভাাত ১০দাং কূধ ঔদদ ওাব থক্রফ শুরু উধমহক্ষয থতাা অনুষ্ঠাদ বঘত্র: ইস্টাদ থ বভনাইদাবভ বমবফহঝহটভ থস্টাহভচ ট্যাঙ্ক  
   

 (৫) গ্যা িান্পবফযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট (বচটিবএম) ওতৃথও ববিভকঞ্জ ৩০˜ ব্াহভ  ৬০ বওহমাবফঝাভ ঞ্চামদ 

ধাইধমাইদ ওবফযবদাং ওভা ল। আফতাবদকৃঢ এমএদবচ ধবভলহদভ চন্য বচটিবএম ওতৃথও ফহলযঔামী  আহদাাভা ৩০˜ 

ব্াববযি ৯১ বওহমাবফঝাভ ঞ্চামদ ধাইধমাইহদভ ফহধ্য ৮৭ বওহমাবফঝাভ ম্পন্ন ল।  

(৬) এবচএনএম ওতৃথও ভবযতনৄভ ওদহটদহঝ িাওযহদযদ প্লাহন্ট ২০,০০০ ব্াহভম  ৬০,০০০ ব্াহভম ক্ষফঢাম্পন্ন ২টি 

থস্টাহভচ ট্যাাংও বদফ থাড ওভা ল। 

(৭) াহধক্স অদহযাহভ াপাভ, ফাবদওকঞ্জ, চাফামনৄভ, বঙ্গাইভ, ভৄবন্পকঞ্জ এমাওা থফাঝ ১,০২০ মাইদ বওহমাবফঝাভ দু’টি এাং 

যালচাতনৄভ-সুন্দমনৄভ  থকফকহঞ্জভ থফাঝ ৫১০ ক থ বওহমাবফঝাভ গ্যাহক্ষত্র এমাওা ৩বট াইবফও াহপ থ ম্পন্ন ওহভহঙ। 

আন্তচথাবঢও থঢম থওাম্পাবদ ONGC Videsh Ltd.-Oil India Ltd. অকপীভ ভৄহদ্রভ ব্লও SS-04 এাং ব্লও SS-09-এ 

৩,০১০ মাইদ বওহমাবফঝাভ ২বট থফবভদ াহপ থ ম্পন্ন ওহভহঙ। Santos-KrisEnergy Ltd. ওতৃথও কঢ ঙহভ অকপীভ 

ভৄহদ্রভ SS-11 ব্লহও ধবভঘাবমঢ ৩,২২০ মাইদ বওহমাবফঝাভ ২বট াইবফও াহপ থভ টাঝা ইন্টাভবপ্রহঝযদ ম্পন্ন ওহভহঙ।  

(৮) অবথও কপীভঢাম্পন্ন চাফামকঞ্জ ওমাহক্ষত্র থণহও গ্যা আলভহডভ ম্ভাব্ঢা বাঘাইহভ চন্য ১,০৫০, ১,১৩৭  ১,১২৫ 

বফঝাভ ধব থন্ত বঢদটি Core Well Drilling ওভা ল। 

(৯) দকাঁ থচমাভ তমকাবঙ উধহচমাভ বযামাবড় ইউবদহদভ ঢাচনৄভ এমাওা স্তভঢাবিও ঢথ্য াংগ্রল  অণ থনদবঢওপাহ 

গুরুত্বনড থ ঔবদচ ম্পত অনুন্ধাহদভ মহক্ষয এওটি দতুদ অনুন্ধাদ কূধ বচবটএইঘ-৭০-এভ ঔদদ যীর থও ওফ থসূবঘ াস্তাদওাহম 

৬৭৪.৭৯ বফঝাভ (২,২১৪ নেঝ) কপীভঢা থণহও ৭০৪.৯৬ বফঝাভ (২,৩১৩ নেঝ) ধব থন্ত থফাঝ ৩০.১৭ বফঝাভ (৯৯ নেঝ) চুদাধাণহভভ 

ন্ধাদ ধাা বা।  

(১০  ‘Subsurface Investigation Resistivity Survey for Chittagong City Outer Ringroad Project of 
CDA’ ীল যে োজটি ম্পন্ন েযা য়। এ ছাড়া লদনাজপুয মজরায ফুরফাড়ী েয়রা খলন এরাোয় ভূ-তালিে, টমাগ্রালপে ও 

প্রমেৌর ভূ-তালিে ভানলচত্রায়ন োজ মল য়। 

(১১) াম্প্রলতেোমর ফাংরামদময দলক্ষণ-পূফ য ঞ্চমরয চট্টগ্রাভ, ফান্দযফান, েক্সফাজায ও মটেনাপ এরাোয় ংঘটিত 

ভূলভ     জলযোজ ম্পন্ন য়। এ ছাড়া েক্সফাজায মজরায ভমখারী ঈমজরায ন্তর্ যত ঘটিবাঙা, ালভদাযলদয়া, 

কুতুফমজাভ, মানালদয়া দ্বীমূময ভূলভরূময বফলষ্ট্যমূ এফং অনুললিে ঈকূরফতী দূমম যার্মূ লনধ যাযণ-ংক্রান্ত ফলযিন 

োজ ভাপ্ত য়। এ ছাড়া ‘টুয়াখারী ও ফযগুনা মজরায ায়যাফন্দয লন্নলত েরাাড়া ও অভতরী (অংলে) ঈকূরফতী  

ভূ-তালিে ভানলচত্রায়ন’ ীল যে ফল  ন োজ ভাপ্ত য় । 



 

 

(১২) কুলড়গ্রাভ মজরায ফুরফাড়ী ও নামর্শ্বযী এরাোয অঞ্চলরে লবেলীয় ও চুম্বেীয় জলযোজ ম্পন্ন য়। এ ছাড়া 

‘সুনাভর্ঞ্জ মজরায লদযাআ ঈমজরায় প্রাপ্ত লট-এয প্রকৃত ভজুদ, ব্যালপ্ত এফং থ যননলতে ম্ভাব্যতা মাচাআ’ ীল যে ফলযিন 

েভ যসূলচয োজ ম্পন্ন েযা য়।  

(১৩) ঔবদচ ম্পত উন্নদ বুযহভা (বএফবট) ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৬৫টি াথাভড ধাণভ/ালু বফবশ্রঢ ধাণভ  

ববমওাালু থওাাবভ ইচাভা প্রতাদ ওভা ল।  

(১৪) াাংমাহতয এদাবচথ থভগুহমঝবভ ওবফযদ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থধহিাবমাফ থক্টহভ ১৭৬টি মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল। 

(১৫) াাংমাহতয গ্যা বনড থওাম্পাবদ বমবফহঝট (ববচএনবএম) এাং াাংমাহতয থধহিাবমাফ এক্সহপ্লাহভযদ এযান্ড 

থপ্রাটাওযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট (াহধক্স)-এভ ফাধ্যহফ বঢঢা-২১ কূহধভ াওথপাভ ম্পন্ন ওহভ বতবদও ৮ বফবমদ খদনেঝ 

লাহভ গ্যা উৎধাতদ শুরু ল। ববচএনবএম কূহধভ ফো দূভীওভহডভ চন্য বঢঢা-১১ কূহধভ াওথপাভ ম্পন্ন ল।  

(১৬) াাংমাহতয থধহিাবমাফ এযান্ড থপ্রাটাওযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট (াহধক্স) শ্রীওাইম গ্যা বনহড এওটি বতবদও ৬০ 

বফবমদ খদনেঝ ক্ষফঢাভ এাং যালাচনৄহভ বতবদও ৭০ (২×৩৫) বফবমদ খদনেঝ ক্ষফঢাভ প্রহ প্লযান্ট স্থাধদ ওভা ল। 

১০। টাও  থঝবমহবাকাহবাক বপাক 

(১) ১১ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ঙ্গন্ধু োহঝমাইঝ বহস্টফ ক্রহভ চন্য Thales Alenia Space, France (TAS)-এভ 

হঙ্গ চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। ইহঢাফহধ্য বদফ থাডওাচ শুরু লহহঙ। 

(২) টাও অবথতপ্তভ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ১৩টি স্মাভও টাওটিবওঝ প্রওাবযঢ ল।  

(৩) চদকহডভ চন্য ইন্টাভহদহঝভ ব্ হ্রা ওভাভ মহক্ষয ভওাহভভ দাদাভৄঔী ধতহক্ষহধভ নহম ইন্টাভহদঝ ব্ান্ডউইহণভ ভল্য 

চদকহডভ ক্রীফাভ ফহধ্য এহহঙ।  থহযর ধতহক্ষধ বলাহ াহফবভদ থওহমভ আইবধ ব্ান্ডউইহণভ দতুদ ট্যাবভন থফকাবঝ 

প্রবঢ  থবদে ৬২৫ ঝাওা থাব থ ওভা ল। 

(৪) ২৩থয ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ াাংমাহতয থণহও পাভহঢ ব্ান্ডউইণ বমচ প্রতাদ ওাব থক্রফ শুরু ল। 

(৫) ওম থফাাইম অধাহভঝভ ওতৃথও াহাহফবিক্স থপবভবনহওযদল অদমাইহদ চাঢী ধবভঘধহত্রভ ঢথ্য বাঘাইন থও 

বফ/বভফ বদন্ধহদভ প্রবক্রা নমপাহ ম্পন্ন ল। প্রা ১২ থওাটি ১০ মক্ষ গ্রালহওভ াহাহফবিক্স ধিবঢহঢ থপবভবনহওযদ ম্পন্ন 

ল।  

(৬) থফাাইম থনাদ অধাহভঝভ ভব আবচাঝা এাং এাভহঝম াাংমাহতয থওাম্পাবদদ্বহভ এওীভূঢওভহডভ বরটি অনুহফাতদ 

প্রতাদ ওভা ল।  

(৭) থতহযভ বদ্বঢী াহফবভদ থওম (SEA-ME-WE-5) স্থাধহদভ প্রা ৮০ যঢাাংয ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। 

(৮) থফাাইম দম্বভ থধাঝ থাববমটি (এফএদবধ) থা-াংবেি মাইহন্প ইসুয ওভা াংক্রান্ত কাইটমাইদ প্রডদ     ল। 

(৯) অববক্রঢ ২বচ এাং ৩বচ থেওিাফ বদমাফ কাইটমাইদ-াংক্রান্ত কাইটমাইদ প্রডদ     ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বরও উধহতিা 

চদা চী আলহফত াহচত ওতৃথও ধভীক্ষাভমওপাহ াহাহফবি  

ধিবঢহঢ চাঢী ধবভঘধহত্রভ হঙ্গ বাঘাইন থও বফ/বভফ 

নৄদঃবদন্ধদ ওাব থক্রহফভ উহদ্বাথদ 

বঘত্র: বশ্ব থঝবমহবাকাহবাক  ঢথ্য াংখ বত-২০১৬ উধমহক্ষয 

ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ স্মাভও টাওটিহওঝ অভৄক্ত ওভহঙদ। 

 



 

 

(১০) রূধওল্প ২০২১ থখাবরঢ লাভ ধহভই াাংমাহতয টাও বপাক াম্প্রবঢও ফহ বদ্যফাদ াবপ থভহলভ দাঢদী 

থাপ্রতাদ ধিবঢভ ধবভঢথদ খটিহ উন্নঢঢভ  আদৄবদও প্রভেবক্তভ দ্বাভা value added service প্রতাহদভ থক্ষহত্র দতুদ 

ম্ভাদাভ দ্বাভ উহন্াঘদ ওহভহঙ। 

(১১) থধাস্ট ই-থন্টাভ নভ রুভাম ওবফউবদটি প্রওহল্পভ আঢা উধযলভ  গ্রাফাঞ্চহমভ ফহধ্য অবস্থঢ প্রভেবক্তকঢ বরম্য 

ওবফহ আদাভ মক্ষযহও াফহদ থভহঔ এাং ভওাহভভ বটবচঝাম াাংমাহতয াস্তাহদভ মহক্ষয ‘Post e-center for Rural 

Community’ যীর থও প্রওল্প ঢথফাহদ ঘমফাদ ভহহঙ। এহঢ ৮,০০০টি টাওখভ এাং ৫০০টি উধহচমা টাওখভহও e-center-

এ রূধান্তবভঢ ওভা লহ। এ ধব থন্ত ৫,৫০৬টি থধাস্ট ই-থন্টাভ ঘালু ওভা ল। উক্ত প্রওহল্পভ আঢা গ্রাফধব থাহ ইন্টাভহদঝ থা 

প্রতাদ, বহতয থণহও আকঢ থভবফহঝন্প সুবথা প্রতাদ, বহতহযভ আত্ধীস্বচহদভ হঙ্গ থবাকাহবাক, ইন্টাভহদহঝভ ফাধ্যহফ ববপন্ন 

ধভীক্ষাভ নমানম প্রওাহযভ সুবথা প্রতাদ, কৃবর, বযক্ষা  স্বাস্থয বরও ঢথ্য প্রতাদ ওভা ম্ভ লহ। 

(১২) টাও বপাহকভ ওাব থপ্রবক্রা স্বাংবক্রওভড প্রওহল্পভ আঢা টাও বপাহকভ অথীদস্থ টাওখভগুবমভ ওাউন্টাভ ওাব থক্রফল 

অন্যান্য ওাব থক্রফ ফ ঝযাভ বদপথভ ওভা লহে, বাভ নহম টাও বপাক  এভ গ্রালও উপহভই শ্রফ  ফ াশ্র লহে। উক্ত 

প্রওহল্পভ আঢা ইহঢাফহধ্য ৭১টি থলট অবন, ১৩টি থফইম াবপ থ অবন এাং ১১টি ঝাউদ া অবনহও অহঝাহফযহদভ 

আঢা আদা ল।  

(১৩) টাও ধবভলড ব্স্থা যবক্তযামীওভড প্রওহল্পভ আঢা ৯টি ১ঝদ হধদ বট বধওআধ এাং ১০টি ১ ঝদ ওাপাট থ পযাদ 

াংগ্রহলভ উহদ্দহশ্য দ প্রকবঢ ইন্ডাবেচ বমবফহঝট ওতৃথও চুবক্ত ম্পাতদ     লহহঙ এাং উক্ত ওযাঝাকবভভ কাবড়ভ ওাব থাহতয প্রতাদ 

ওভা ল। চুবক্তভ যঢথ অনুবাী প্রকবঢ ইন্ডাবেচ বমবফহঝটহও ৪৯৮.০০ মক্ষ ঝাওা অবগ্রফ প্রতাদ ওভা ল।  

(১৪) বটবচঝাম াাংমাহতয ববদফ থাহডভ মহক্ষয ওাকবচ ভৄদ্রাভ ধাযাধাবয থমদহতহদভ ফাধ্যফ বলাহ প্লাবস্টও ফাবদ, থধাস্টাম 

ওযাযওাট থ ঘালু ওভা ল। এ ধব থন্ত প্রা ৯০ লাচাভ গ্রালও ওযাযওাহট থভ থা গ্রলড ওভহঙদ। ওযায থদঝাহওথভ আঢাথীদ 

২৬টি ব্াাংহওভ ১,৪০০টি এটিএফ বুহণ থধাস্টাম ওযাযওাট থ থা ঘালু ভহহঙ। থতহযভ ওম উধহচমা/হচমা থধাস্ট অবনল 

বপাকী গুরুত্বনড থ া-থধাস্ট অবনভহলভ ১,৩৪৬টি অবনহ বধএ (POS) থফবযহদভ ফাধ্যহফ থধাস্টাম ওযাযওাট থ থা 

ঘালু ভহহঙ। থধাস্টাম ওযাযওাট থ ব্লাহভভ ফাধ্যহফ প্রঢযন্ত অঞ্চহমভ ওফ থভঢ পাঢা প্রতাদ ওভা ল। ঢথফাহদ থধাস্টাম 

ওযাযওাহট থভ ফাধ্যহফ ৬,৬৩৮চদ সুবথাহপাকীহও স্ক পাঢা  ১,২৪৯চদ সুবথাহপাকীহও প্রবঢন্ধী পাঢা প্রতাদ ওভা লহে। 

এ ঙাড়া Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations-এভ অণ থাহদ ২,১৭১চদ প্রাবন্তও 

কৃরওহও থধাস্টাম ওযাযওাহট থভ ফাধ্যহফ প্রবযক্ষড পাঢা প্রতাহদভ ওাব থক্রফ শুরু লহহঙ।  

(১৫) টাওখভগুবমহঢ ইহমক্ট্রবদও/হফাাইম ফাবদ অট থাভ াবপ থ প্রঢথদ ওভা ল, বা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ২৬ ফাঘ থ ২০১০ 

ঢাবভহঔ আনুষ্ঠাবদওপাহ উহদ্বাথদ ওভা ল। থফ ২০১০ থণহও এ াবপ থটিভ ওাব থক্রফ াবডবচযওপাহ আভম্ভ ল। ঢথফাহদ 

ফগ্র থতহয ২,৭৫০টি ববপন্ন থশ্রবডভ টাওখহভ (ওম থচমাভ প্রথাদ টাওখভ, ওম উধহচমা টাওখভ  বদ থাবঘঢ বওছু উধ 

টাওখহভ) এ াবপ থটি ঘালু ভহহঙ। ২০১১ াহম এ াবপ থটি চাঢীপাহ e-Finance ওযাঝাকবভহঢ ঘযাবম্পদ ল এাং 

National Digital Award মাপ ওহভ। 

(১৬) থঝবয উচ্চ ক্ষফঢাম্পন্ন Core i5 এাং Core i7 প্রহভভি থতাহম ল্যাধঝধ াংহবাচদ ওহভ াচাভচাঢ ওভহঙ। 

থঝবয ওতৃথও উৎধাবতঢ ল্যাধঝহধ আদৄবদও  বদুযৎ াশ্রী ফাতাভহাট থ ব্লাভ ওভা লহে এাং ব্াঝাবভভ ব্াওআধ ক্ষফঢা 

উন্নীঢ ওভা ল। 

(১৭) াফাবচও বদভাধত্তা থিদীভ আঢা দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডামহভ অথীহদ ধবভঘাবমঢ ‘অবঢ তবভদ্রহতভ চন্য 

ওফ থাংস্থাদ ওফ থসূবঘ (ইবচবধবধ)’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ৬,০০৪চদ উধওাভহপাকীহও থফাঝ ৪ থওাটি ২৫ মক্ষ ৯ যঢ ঝাওা 

থধাস্টাম ওযাযওাহট থভ ফাধ্যহফ প্রতাদ ওভা ল।  

(১৮) স্থাদী ভওাভ বপাহকভ অথীহদ ধবভঘাবমঢ থধাস্টাম ওযাযওাহট থভ ফাধ্যহফ বশ্বব্াাংহওভ অণ থাহদ সুবথাবঞ্চঢ 

বযশুহতভ নৄবি  বযক্ষা বদবিঢওভড যীর থও প্রওহল্পভ আঢা থফাঝ ১৪ লাচাভ ১২৭চদ সুবথাহপাকী ধবভাভহও থধাস্টাম 

ওযাযওাহট থভ ফাধ্যহফ ১৩ থওাটি ৭১ মক্ষ ৭ লাচাভ ২৭০ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল।  



 

 

১১। ঢথ্য ফন্ত্রডাম 

(১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থখারডা অনুবাী ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এওটি স্বল্পনতখ থয  এওটি নড থনতখ থয বযশুহঢার ঘমবচ্চত্র  

বদফ থাহড অনুতাদ প্রতাদল বদ্যফাদ দীবঢফামাভ আহমাহও স্বল্পনতখ থয ওযাঝাকবভহঢ ধাঁঘটি এাং নড থনতখ থয ওযাঝাকবভহঢ  

াঢটি ঘমবচ্চহত্রভ অনুকূহম ভওাবভ অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। ভওাবভ অনুতাহদ ঙব বদফ থাহডভ থক্ষহত্র ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙভ 

থণহও অনুতাহদভ ধবভফাড ৩৫ মক্ষ ঝাওা থণহও ৬০ মক্ষ ঝাওা উন্নীঢ ওভা ল। অন্যান্য ঙহভভ থাভাাবলওঢা এ ঙভ  

২৬ ওযাঝাকবভহঢ ২৯চদ বযল্পী  ওমা-কুযমীভ ফহধ্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও চাঢী ঘমবচ্চত্র নৄভস্কাভ-২০১৪ প্রতাদ  

ওভা ল।  

(২) ভওাবভ অনুতাহদ বদ্যফাদ থপ্রক্ষাগৃলভল বটবচঝামাইজ্ ট ওভাভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। এ মহক্ষয থভওাবভ 

ফাবমওাদাথীদ থপ্রক্ষাগৃলভহলভ উন্নদ, থপ্রক্ষাগৃহল বটবচঝাম প্রতয থদ  াউন্ড বহস্টফ ঘালুভ চন্য ‘ভওাবভ অনুতাদ 

দীবঢফামা-২০১৫’ প্রডদ ওভা ল।  

(৩) ঢথ্য ফন্ত্রডাম ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৩টি ঘমবচ্চত্র/প্রাফাণ্যবঘত্র, ৬টি টকুড্রাফা, ১০টি টিবপ বনমাভ বদফ থাহডভ 

প্রযাবদও  আবণ থও অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ দু’টি বহযর উহদ্যাহকভ ধভ দু’টি বনমাভ  ১০টি 

উহদ্যাক বদহ ৩০ বফবদহঝভ এওটি টকুড্রাফা, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ ১০টি উহদ্যাহকভ বনমাভ ববভহচভ চন্য এওটি 

বকহদঘাভ বদফ থাহডভ প্রযাবদও  আবণ থও অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল।  

(৪) ঘমবচ্চত্র  প্রওাযদা অবথতপ্তহভভ ফাধ্যহফ ১৫ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ চাঢী থযাও বতহ ১৯৫টি ধবত্রওা, ২৮ থহন্ফম্বভ 

২০১৫ ঢাবভহঔ আন্তচথাবঢও ঢথ্য চাদাভ অবথওাভ বত উধমহক্ষয ১০টি ধবত্রওা, ১৬ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভঔ ফলাদ বচ 

বতহ ২১৫টি ধবত্রওা, ১০ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভঔ চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ স্বহতয প্রঢযাঢথদ বত 

উধমহক্ষয ১০৮টি ধবত্রওা, ১২ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঢথফাদ ভওাহভভ ২ ঙভ নবঢথ উধমহক্ষয ১২২টি ধবত্রওা,  

২১ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভঔ যলীত বত  আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা বত উধমহক্ষয ২৩৩টি ধবত্রওা, ১৭ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ চন্ বত  চাঢী বযশু বত উধমহক্ষয ১৭৪টি ধবত্রওা, ২৬ ফাঘ থ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী বতহ উধমহক্ষয ২৫৫টি ধবত্রওা এাং ১৭ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ 

লাবদাভ স্বহতয প্রঢযাঢথদ বত উধমহক্ষয ৫টি ধবত্রওা থক্রাড়ধত্র প্রওায ওভা ল। 

(৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১২টি ওবফউবদটি থভবট’ভ মাইহন্প দাদ ওভা ল। প্রঘাভভঢ ১৬টি ওবফউবদটি থভবট’ভ ফহধ্য 

আভ ২টি ওবফউবদটি থভবট’ভ িান্পবফঝাহভভ ক্ষফঢা ১০০ াঝ থণহও বৃবি ওহভ ২৫০ াহঝ উন্নীঢ ওভা ল। ইহঢানহ থ 

অনুহফাবতঢ ৭টি থভওাবভ এনএফ থঢাভহওেহও াবডবচযওপাহ প্রঘাহভভ অনুফবঢ প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া এওটি 

ওবফউবদটি থভবটহও ধভীক্ষাভমওপাহ প্রঘাহভভ চন্য অনুফবঢ প্রতাদ ওভা ল।  

(৬) ঢথ্য ফন্ত্রডামহভ হাইঝটিহঢ ঙব-াংবমঢ িমাভ াংহবাচহদভ ফাধ্যহফ অবথওঢভ দৃবিদন্দদ ওভা ল। এ ঙাড়া 

ঢথফাদ ভওাহভভ অবচথঢ ানহল্যভ বভডল আইদ  ববথ-বথাদ, উনু্ক্ত তভধত্র, বটিহচদ ঘাঝ থাভ, তবম/ধতাদ-াংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাধদ, দীবঢফামা, প্রবযক্ষড  বদহাক-াংক্রান্ত বজ্ঞবপ্তভল লামদাকাত ওভা  বণাবণপাহ বদবফঢ ঢথ্য ফন্ত্রডামহভ 

হাইহঝ প্রওায ওভা ল। দবণ উধস্থাধদ  ধত্রাবত ণ্টহদভ থক্ষহত্র শৃঙ্খমা আদাভ চন্য নাইম ভৄপহফন্ট থভবচস্টাভ  

থমঝাভ থিবওাং বহস্টফ ফ ঝযাভ বঢবভ ওহভ ঘালু ওভা ল। ফাফমাভ প্রকৃঢ বলা াংভক্ষডল ফাফমা ধবভঘামদাভ থক্ষহত্র 

শৃঙ্খমা প্রবঢষ্ঠাভ মহক্ষয থওই ম্যাহদচহফন্ট বহস্টফ ফ ঝযাভ বঢবভল ফন্ত্রডামহভ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও থঢদ-পাঢাবত 

প্রতাহদভ চন্য থধ-থভাম ম্যাহদচহফন্ট বহস্টফ ফ ঝযাভ বঢবভ ওভা ল। ফন্ত্রডামহভ ওম ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও আইবটি 

বরও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(৭) াাংমাহতয থঝবমবপযহদভ াঢথা বপাহকভ াংাত স্টুবট, াংাহতভ ফাদ এাং াংাত উধস্থাধহদভ থক্ষহত্র ব্াধও ধবভঢথদ 

খঝাহদা ল। াংাত/প্রবঢহতহদ গ্রাবনক্স এবদহফযদ াংহবাচদ ওভা ল। কৃবর-উন্নদ বরও কৃবর-াংাত চদকহডভ ফহধ্য 

ব্াধও াড়া থনহমহঙ। ঢাই াাংমাহতয থঝবমবপযহদভ ওম াংাত বুহমটিহদ প্রা ৪/৫ বফবদঝ ব্াবপ্তওাহমভ কৃবর-বরও 

াংাত াংহবাচদ ওভা ল। থাদ, কফ, ভূট্টা, টাম, আলু  যীহঢভ যাও-বচ ঘাহর কৃরওহতভ উদ্বুিওভড এাং ফাঙ-ঘার  

লাঁভৄভবক ধামহদ ঔাফাবভহতভ প্রহাচদী ঢথ্য, কৃবর-প্রভেবক্ত ম্পহওথ অবলঢওভডল ববপন্ন অনুষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ ধভাফয থ প্রতাদ 

ওভা ল। থতহযভ ববপন্ন প্রাহন্তভ ফহাধহবাকী কৃবরবরও ববপন্ন ঢথ্যবঘত্র াংগ্রল ওহভ ঢা প্রঘাভ ওভা ল। কৃবরবরও 

আদৄবদও ঢথ্য কৃরওহতভ ফহধ্য প্রঘাভ এাং উদ্বুিওভহডভ ফাধ্যহফ কৃবর-উৎধাতদ বৃবিল কৃবর বরহ হঘঢদঢা বৃবিহঢ বটিবপ 

গুরুত্বনড থ ভূবফওা থভহঔহঙ। 



 

 

(৮) বভহধাঝ থাভহতভ ইদলাউচ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। দ্রুঢ াংাতবঘত্র াংগ্রহলভ মহক্ষয নাইম িান্পনাভ প্রহঝাওম (এনটিবধ) 

ধিবঢ ঘালু ওভা ল। াঢথা যাঔাভ াংাত ওপাহভহচভ চন্য আদৄবদও ওযাহফভা াংগ্রল ওভা ল। নহম থফফবভ ওাট থ থণহও 

ভাবভ াংাত ম্পাতদা ম্ভ লহে। াংাহতভ উধস্থাধদা আভ আওর থডী ওভহঢ াংাত ধাঞও/ধাঠিওা  াঢথা ওহক্ষভ ওফ থওঢথাহতভ 

ফিহ াওথযধ আহাচদ, ধাঞও/ধাঠিওাভ ভল্যাদ, অবপজ্ঞ াংাত ধাঞও/ধাঠিওাহতভ াংাত ধাহঞভ ব্স্থা ওভা ল।  

(৯) বদউচ অহঝাহফযদ  স্টযান্ডাট থাইহচযহদভ উহদ্দহশ্য দ াঢথাওহক্ষভ ওবম্পউঝাভভহল LAN-এভ আঢা লাইবেট 

ইন্টাভহদঝ াংভেক্ত ওভা ল। 

(১০) ‘Establishment of 05 (Five) Full Fledged TV Stations of Bangladesh Television’ যীর থও প্রওল্প 

াস্তাহদভ মহক্ষয ঘীহদভ Aero Space Long March International Trade Company Limited এাং Radio, 
Film and TV Design and Reserch Institute-এভ ফিহ কঠিঢ Consortium-এভ হঙ্গ াাংমাহতয থঝবমবপযদ 

এওটি ফহছাঢা স্মাভও (MoU) স্বাক্ষভ ওহভহঙ।  

(১১) ‘Supply, Installation, Testing and Commissioning of NLE, IRD, PC with Capture Card, Digital 
Audio Mixer, Video Converter (D to A & A to D), Multi System Converter (NTSC To PAL), 
Multipurpose Signal Processor, Digital Video Switcher etc with All Accessories on Turn-key basis’ 
ওফ থসূবঘভ আঢা ২,০৬,০৯,৭৪২ (দুই থওাটি ঙ মক্ষ দ লাচাভ াঢযঢ বাবেয) ঝাওাভ বন্ত্রধাবঢ/ভঞ্জাফ ক্রহভ চন্য 

এমব থঔামা ল।  

(১২) ‘Supply, Installation, Testing and Commissioning of Digital Video Recorder Cum Player with 
All Accessories on Turn-key Basis’ ওফ থসূবঘভ আঢা ২,১১,৯৮,৪০৪.৫০ (দুই থওাটি একাভ মক্ষ আঝাদিই লাচাভ 

ঘাভযঢ ঘাভ ঝাওা ধঞ্চায ধা) ঝাওাভ বন্ত্রধাবঢ/ভঞ্জাফ ক্রহভ এমব থঔামা ল। াাংমাহতয থঝবমবপযহদভ চন্য 

২,৯৯,৩৬,৬০৫ (দুই থওাটি বদভাদিই মক্ষ ঙবত্রয লাচাভ ঙযঢ ধাঁঘ) ঝাওা ব্হ NEC (Japan) Brand SV9100 
Model, IP Server PABX  আনুরবঙ্গও বন্ত্রধাবঢ াংগ্রল ওভা ল। বটিবপভ প্রথাদ ওাব থাম  ঠাওা থওে ম্পূড থরূহধ 

LAN-এভ আঢা আদা ল এাং ওম ওফ থওঢথাভ চন্য ইন্টাভহদঝ াংহবাকল ওবম্পউঝাহভভ ব্স্থা ওভা ল। হাইঝ 

কবঢযীম  ঢথ্যভি ওভা ল। থফইম াপথাভ, FTP াপথাভ  টাঝাহইচ াপথাভ প্রবঢস্থাধদ ওভা ল। ওফ থওঢথাভ PDS 
নাইম প্রস্তুঢল HR ওাব থক্রফ ওবম্পউঝাভাইজ্ ট ওভা ল। চাঢী াংহতভ অবথহযহদভ ওম ওাব থক্রফ ভাবভ ম্প্রঘাভ 

ওভা ল। চাঢী গুরুত্বনড থ ববপন্ন অনুষ্ঠাদ; ববপন্ন চাঢী  আন্তচথাবঢও বতহভ অনুষ্ঠাদ; ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ  ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রীভ গুরুত্বনড থ অনুষ্ঠাদ ভাবভ ম্প্রঘাভ; পারা আহন্দামদ, বচ  স্বাথীদঢা ফাহভ ধভ বপবত্ত ওহভ ফাব্াধী 

প্রবঢহতদ ম্প্রঘাভ ওভা ল।  

(১৩) ‘াাংমাহতয থঢাভ’ থতহযভ আধাফভ চদাথাভহডভ আণ থ-াফাবচও উন্নহদ বতা-ভাবত্র ববপন্ন প্রওাভ অনুষ্ঠাদ, াংাত, 

াংাত ধব থাহমাঘদা, চাঢী াংত ওাব থক্রফ, তাবভদ্রয দূভীওভড, চন্বদন্ত্রড  ধবভাভ ওল্যাড, দাভী উন্নদ, স্ক বযক্ষা, 

কৃবরবরও ওাব থক্রফ, ধেী উন্নদ, বযক্ষা  াংকৃতিবঢ, আলাা, দুহব থাকওামীদ ন থাপা, বলব থহশ্বভ াংাত  অনুষ্ঠাদ 

ইঢযাবত প্রঘাভ ওহভহঙ। ঢথফাদ ভওাভ তাবত্ব গ্রলহডভ ধভ ভওাহভভ বদ থাঘদী ইযহঢলাহভ থখাবরঢ ‘বতদ তহমভ দত: 

বপযদ-২০২১’ এাং ‘বটবচঝাম াাংমাহতয’ কড়াভ প্রঢযহ ববপন্ন ফহ ভওাহভভ বতক -বদহত থযদাভ আহমাহও াাংমাহতয 

থঢাভ থণহও ববপন্ন আবঙ্গহও অনুষ্ঠাদ প্রঘাভ ওভা ল। ভওাহভভ বদ থাঘদী ইযহঢলাহভ থখাবরঢ বপযদ-২০২১  বটবচঝাম 

াাংমাহতয কড়াভ স্বপ্ন াস্তাহদ গুরুত্বনড থ বর অন্তভু থক্ত ওহভ থঢাহভভ ১২টি আঞ্চবমও থওে  ৬ বহযরাবঢ ইউবদঝ 

থণহও প্রঘাহভভ চন্য বহযর অনুষ্ঠাহদভ ধবভওল্পদা প্রডদ এাং প্রঘাহভভ ব্স্থা থদা ল। স্বল্প, ফধ্য  তীখ থহফাবত অনুষ্ঠাদ-

ধবভওল্পদাভ আঢা ‘বতদ তহমভ ধামা’,‘উন্নহদ দ বতকন্ত  সুন্দভ ধবভহয সুন্দভ াাংমাহতয’,‘বটবচঝাম াাংমাহতয  

আইটি বশ্ব’, ‘অলাংওাহভ বঘভ চাগ্রঢ’ এাং ‘হাঃপাদা’ বযহভাদাহফভ অনুষ্ঠাহদ দ্রব্ভল্য বৃবিহভাথ, কৃবর উৎধাতদ বৃবি  

ঔাহদ্য স্বাংম্পূড থঢা অচথদ, াভ ব্স্থাধদা, তাবভদ্রযবহফাঘদ, সুযাদ প্রবঢষ্ঠা, দুদীবঢ প্রবঢহভাথ, ভেিাধভাথীহতভ বঘাভ, ন্ত্রা 

 চবঙ্গাত প্রবঢহভাথ, ঢথ্য  প্রভেবক্ত, বযশু  দাভী উন্নদ, ভে উন্নদ, বযক্ষা, স্বাস্থয, চমায়ু ধবভঢথদ  ধবভহয াংভক্ষড, 

বযল্পাদ  ববদহাক বৃবি, থবাকাহবাক  ধবভলড, বদুযৎ  জ্বামাবদ াশ্র এাং উৎধাতদ, স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেহিভ থঘঢদা, 

ভৄবক্তভেহিভ ইবঢলাল াগামী াংকৃতিবঢহও তুহম থভা ল। াাংমাহতয থঢাহভভ থওেভল লহে: ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ, ভাচযালী, 

খুমদা, ভাংনৄভ, বহমঝ, ঞাকুভকাঁ, ভাঙ্গাফাটি, বভযাম, ওক্সাচাভ, ান্দভাদ  কুবফো এাং ইউবদঝভল লহে: াবডবচযও 

ওাব থক্রফ, কৃবর-বরও ওাব থক্রফ, বলব থশ্ব ওাব থক্রফ, িান্পবক্রধযদ াবপ থ, চদাংখ্যা, স্বাস্থয  নৄবিহম  িাবনও ম্প্রঘাভ 

ওাব থক্রফ। চাঢী াংহতভ অবথহযহদভ ওম ওাব থক্রফ ভাবভ প্রঘাভ ওভা ল। অফভ একুহযভ গ্রন্থহফমা-২০১৬ উহদ্বাথদী 

অনুষ্ঠাদ, ২১থয ধতও-২০১৬ বঢভড অনুষ্ঠাদ, একুহযভ প্রণফ প্রলহভ থওেী যলীত বফদাহভ নৄষ্পস্তও অধ থড অনুষ্ঠাদ, 

আন্তচথাবঢও দাভী বত উধমহক্ষয আহাবচঢ অনুষ্ঠাদ, াাংমাহতয স্কাউহঝভ স্বাস্থয ওযাম্প উহদ্বাথদ, চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ 

ভৄবচবুভ ভলফাহদভ চন্বত  চাঢী থযাও বত উধমহক্ষয আহাবচঢ অনুষ্ঠাদ এাং স্বাথীদঢা নৄভস্কাভ-২০১৬ বঢভড 



 

 

অনুষ্ঠাদ উধমহক্ষয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পারড ভাবভ ম্প্রঘাভ ওভা ল। এ ঙাড়া চাঢী গুরুত্বনড থ ববপন্ন অনুষ্ঠাদ, ববপন্ন 

চাঢী  আন্তচথাবঢও বতহভ অনুষ্ঠাদ, ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ  ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ গুরুত্বনড থ অনুষ্ঠাদ ভাবভ প্রঘাভ; পারা 

আহন্দামদ, বচ  স্বাথীদঢা ফাহভ ধভ বপবত্ত ওহভ ফাব্াধী প্রবঢহতদ প্রঘাভ ওভা ল। ভৄবক্তভেিবপবত্তও অনুষ্ঠাদ: 

থকৌভফ ভৄবক্তভেহিভ ইবঢলা  ঐবঢহলযভ অবট টকুহফহন্টযহদভ ওাচ শুরু ল। প্রবঢটি থওে থণহও ভৄবক্তভেিবপবত্তও গ্রবন্থঢ 

‘অলাংওাহভ বঘভচাগ্রঢ’ বযহভাদাহফভ ফাবও অনুষ্ঠাহদ থতহযভ ববপন্ন প্রাহন্ত াভঢ ীভভৄবক্তহবািাহতভ াক্ষাৎওাভল 

ভডাঙ্গহদভ স্মৃবঢ  ীভত্বকাঁণা প্রঘাবভঢ ল। ভৄবক্তহবািাহতভ াক্ষাৎওাভ, ভৄবক্তভেিবপবত্তও কাদ এাং দাটিওা বদহ ‘ভৄবক্তভেি 

আফাভ অলাংওাভ’ বযহভাদাহফ এওটি দতুদ অনুষ্ঠাদ প্রবঢ ফাহ প্রবঢটি থওে থণহও প্রঘাবভঢ ল।  

(১৪) ঢথ্য অবথতপ্তভ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪,৯৬৮টি ঢথ্যবভডী, ৪,৮৪৬টি অনুষ্ঠাহদভ নহঝাওাপাহভচ, ১৩৮টি থপ্র বিবনাং, 

এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ প্রওল্প, আশ্রড প্রওল্প, দাভীভ ক্ষফঢাদ, বযক্ষা লাঢা ওাব থক্রফ, বদুযৎ ঔাহঢ ানল্য, াফাবচও 

বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ, বযশু বওায, ওবফউবদটি বক্লবদও, স্বাস্থয  নৄবি, বযশু শ্রফ, দাভী  বযশু বদব থাঢদ, থবৌতুও  াল্যবাল, দাভী  

বযশু ধাঘাভ এাং প্রবঢন্ধী, অটিবস্টও দাভী  বযশুহতভ ধভ এাং ববপন্ন বত উধমহক্ষয ২৪০টি বনঘাভ/বদন্ধ  থক্রাড়ধত্র ববপন্ন 

চাঢী বতবদহও প্রওাবযঢ ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াাংাবতওহতভ চন্য ৪৯৮টি এহক্রবটহঝযদ ওাট থ ইসুয এাং ১,১৪১টি 

এবক্রবটহঝযদ ওাট থ দাদ ওভা ল। ববপন্ন চাঢী  আঞ্চবমও বতবদও ধবত্রওা প্রওাবযঢ ঔহভভ ধভ প্রা ৬,০৫,০০০টি 

থধধাভ ওাটিাং ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ  ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম এাং ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাকল থফাঝ ৫৫টি তপ্তহভ থপ্রভড ওভা ল।  

(১৫) কডহবাকাহবাক অবথতপ্তভ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থতযব্াধী ভৄক্তাঙ্গহদ ভওাহভভ বপযদ-২০২১, এভ মক্ষয  

অচথদভল, বযক্ষা, স্বাস্থয, োবদহঝযদ, ধবভহয, থবৌতুও, দাভীভ ক্ষফঢাদ, বটবচঝাম াাংমাহতয, বযশু  দাভীভ অবথওাভ, 

টিওা  চন্বদন্ধদ, ন্ত্রা  চবঙ্গাত, এইঘআইবপ/এইট প্রবঢহভাথ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ওতৃথও গৃলীঢ ১০টি 

বহযর উহদ্যাহকভ ব্র্যাবন্ডাং বরহ ১৪,০০০টি ঘমবচ্চত্র প্রতয থদী, থতযব্াধী বপাকী/হচমা ঢথ্য অবন ওতৃথও ভওাহভভ বপযদ-

২০২১, বযক্ষা, স্বাস্থয, োবদহঝযদ, ধবভাভ ধবভওল্পদা, ফা  বযশু স্বাস্থয, দাভীভ ক্ষফঢাদ, ফাদধাঘাভ প্রবঢহভাথ, থবৌতুও  

াল্য-বাল বদহভাথ, বযশু  দাভীভ উন্নদ, বটবচঝাম াাংমাহতয, ই-থা, ধবভহয াংভক্ষড প্রভৃবঢ বরহ ৩,৮৬৫টি 

াংকীঢানুষ্ঠাদ, বপাকী/হচমা ঢথ্য অবন ওতৃথও দুদীবঢ  ন্ত্রাভৄক্ত ফাচ কঞদ, চদাংখ্যা, ফা  বযশু, থবৌতুও, থচন্ডাভ, 

চন্বদন্ধদ ইঢযাবত বরও থোকাদ, ওণাফামা  ড়ও প্রঘাভ ১২,৫০০টি, ভওাবভ ওাব থক্রফবপবত্তও থতযব্াধী ববপন্ন টিওা 

বত, দুদীবঢ বহভাথী, ফাতও, াট থ ফ্লু, চদাংখ্যা ফো, ধবভাভ ধবভওল্পদা বরও প্রঘাভ/হধাস্টাভ, নৄবস্তওাভ াংখ্যা 

১৫,০০,০০০টি, থচমা/উধহচমাধব থাহ গুরুত্বনড থ ববপন্ন অনুষ্ঠাহদ ১৬,৫০০টি পারডবন্ত্র স্থাধদ, বপাকী/হচমা ঢথ্য অবন 

ওতৃথও ফা  বযশু স্বাস্থয, থচন্ডাভ, ধবভাভ ধবভওল্পদা, প্রচদদ স্বাস্থয, থবৌতুও বদহভাথ, দাভীভ ক্ষফঢাদ ইঢযাবত বরহ ৫১০টি 

উঞাদ-বঞও/ওবফউবদটি পা, থদতৃত্ব স্থাদী ব্বক্তহক থভ চন্য ২১৫টি প্রবযক্ষড/বভহহন্টযদ ওফ থযামাভ আহাচদ, ভওাহভভ 

বপযদ-২০২১-এভ মক্ষয  অচথদ, বটবচঝাম াাংমাহতয, ফা  বযশু স্বাস্থয, থচন্ডাভ, ধবভাভ ধবভওল্পদা, প্রচদদ স্বাস্থয, থবৌতুও, 

টিওা, দাভীভ ক্ষফঢাদ ইঢযাবত বরহ ১,০৮০টি আহমাঘদা পা/ফঢববদফ পা/হবফদাভ/দাঝও/ফবলমা ফাহয, 

বপাকী/হচমা ঢথ্য অবন ওতৃথও ৯৫০টি ধবভাভ ধবভওল্পদাবরও প্রঘাভ, বপাকী/হচমা ঢথ্য অবন ওতৃথও ১,১০০টি 

স্থাদী উন্নদভমও াংাত প্রওায  প্রঘাহভভ চন্য ঢথ্য অবথতনঢহভ থপ্রভড, থতযব্াধী ববপন্ন থপ্রক্ষাগৃহল থচমা ঢথ্য অবন 

ওতৃথও ১২০টি বনল্ম থযা’ভ আহাচদ, ভওাবভ উন্নদভমও ওফ থওাহণ্ডভ ধভ থচমা ঢথ্য অবন ওতৃথও ৬,১০০টি ক্ষুদ্র  ঔণ্ড 

ফাহয, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ ৫৬০টি অনুষ্ঠাহদ পারডবন্ত্র স্থাধদ, ঙ্গপহদ ৩৭৮টি অনুষ্ঠাহদ পারডবন্ত্র স্থাধদ, 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  অন্যান্য বপআইবধভ ৩৫০টি অনুষ্ঠাহদ পারডবন্ত্র স্থাধদ, থচমা ঢথ্য অবন ওতৃথও ৩০০টি থপ্রক্ষাগৃহল বহদফা 

স্লাইট প্রতয থদ, বপাকী/হচমা ঢথ্য অবন ওতৃথও ৭৫০টি বহদফা লম ধবভতয থদ এাং ২০টি বযশু থফমাভ আহাচদ ওভা ল।  

(১৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতহযভ অণ থনদবঢও  াফাবচও অচথহদভ ধভ বদবফ থঢ ‘থকৌভফ অচথদ, আহমাবওঢ 

স্বহতয’, আওভ থফমা-২০১৫, ই-টিদ এাং বভঝাদ থ ম্পবওথঢ টিবপ বনমাভ বদফ থাড, ফাধ্যফ আহভ াাংমাহতয, উন্নহদভ দতুদ 

বতকন্ত, ধবভহযকঢ দুহব থাক ব্স্থাধদা ানল্য, বহতবযও ওফ থাংস্থাদ, খহভ খহভ বদুযৎ, ঐবঢলাবও ৭ই ফাহঘ থভ পারড, 

ধব থঝদ আওর থড, াাংমাহতয ওাবন্ট্র থপ্রানাইম, বঙন্নভম  গৃললীদহতভ আশ্র, বদ্বঢী থফাহত অগ্রকবঢভ ২ ঙভ, প্রাঢ  

চীবঢ হভণ্য বঘত্রবযল্পী, ইবঢলা  ঐবঢলয ভক্ষা বটএনবধ, দহপাবণহঝাভ বযহভাদাহফ প্রাফাণ্যবঘত্র, বঙঝফলহমভ ভৄবক্ত, 

আত্ধলঢযা ফলাধাধ, চদাংখ্যা বদন্ত্রড, দুহব থাক থফাওাবমা, নাাভ াবপ থ বযহভাদাহফ টকুড্রাফা বদফ থাড এাং এওটি াবড় 

এওটি ঔাফাভ, আশ্রড প্রওল্প, বটবচঝাম াাংমাহতয, বযক্ষা লাঢা, দাভীভ ক্ষফঢাদ, খহভ খহভ বদুযৎ, বক্লবদও  ফাদবও 

স্বাস্থয, াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ, াাংমাহতহয ববদহাক বওায এাং ধবভহয সুভক্ষাভ ধভ এওটি ওহভ টিবপ বনমাভ 

বদফ থাডল াাংমা শুি উচ্চাভড  ঠিও ব্লাহভভ ধভ ৩টি টিবপ বনমাভ ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বতদবন্দদ ওাব থক্রহফভ 

ধভ ১৪টি াংাতবঘত্র, প্রথাদফন্ত্রীভ বহতয নভ  বহযর গুরুত্বনড থ বতহভ ধভ বদবফ থঢ ধাঁঘটি বহযর াংাতবঘত্র 

কডহবাকাহবাক অবথতপ্তহভভ ফাধ্যহফ ফাঞধব থাহ প্রতয থহদভ ব্স্থা গ্রলডল াাংমাহতয থঝবমবপযদ  ওম থভওাবভ টিবপ 

ঘযাহদহমভ ফাধ্যহফ প্রঘাহভভ ব্স্থা গ্রলড ওভা ল। বদভীক্ষা যাঔা ১৪১টি ধবত্রওাভ অবন/হপ্র হভচবফদ ধবভতয থদ ওভা ল 



 

 

এাং ৪৮৪টি ধত্র-ধবত্রওাভ প্রঢযদধত্র চাবভ ওভা ল। এ ফহ ৩৫টি ধবত্রওা বফবটা ঢাবমওাভুক্ত ওভা ল, বফবটাভুক্ত দু’টি 

ধবত্রওাভ বফবটা াবঢম ওভা ল এাং ১৪টি ধবত্রওাভ বফবটাভুবক্ত নৄদ থলাম ওভা ল। এ ঙাড়া ৫৫৯টি ধবত্রওাভ বদভীক্ষা 

ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৩১টি ধবত্রওাভ দাহফভ ঙাড়ধত্র থতা ল এাং ৫০টি ধবত্রওাভ প্রওাযদাভ 

প্রঢযদধত্র প্রতাদ ওভা ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ১২ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ঢথ্য পহদভ বপবত্তপ্রস্তভ স্থাধদ ওভা ল ।  

(১৭) ৬০ থওাটি ৭৩ মক্ষ ঝাওা ব্হ াস্তাদাথীদ ‘ঢথ্য পদ’ প্রওহল্পভ বদফ থাডওাচ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও উহদ্বাথহদভ ধভ 

সুষ্ঠুপাহ এবকহ ঘহমহঙ। ঘমবচ্চত্র অবথতপ্তভ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বদবফঢ প্রওাযদা ‘বঘত্র াাংমাহতয’ ধবত্রওাভ ১ মক্ষ ২০ 

লাচাভ ওবধ াংবমঢ ১২টি াংখ্যা, ফাবও দারুড ধবত্রওাভ ১ মক্ষ ২০ লাচাভ ওবধ াংবমঢ ১২টি াংখ্যা, াাংমাহতয 

থওাাঝাবম থ ১২ লাচাভ ওবধ াংবমঢ ৪টি াংখ্যা, ১৫ আকস্ট চাঢী থযাও বত উধমহক্ষয ৩ মক্ষ ৮ লাচাভ থধাস্টাভ, ১৬ 

বটহম্বভ ফলাদ বচ বত উধমহক্ষয ৩ মক্ষ ৫ লাচাভ থধাস্টাভ, ২১ থনব্রুাবভ যলীত বত  আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা বত 

উধমহক্ষয ৩ মক্ষ ১ লাচাভ থধাস্টাভ, ১৭ ফাঘ থ চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ চন্বত  চাঢী বযশু বত 

উধমহক্ষয ৩ মক্ষ থধাস্টাভ, ২৬ ফাঘ থ ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী বত উধমহক্ষয ৩ মক্ষ থধাস্টাভ ববচ থপ্র থণহও ভৄদ্রড থযহর 

াভাহতহয প্রতয থহদভ চন্য বঢভড ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ২১ লাচাভ অবনবাম ঙব ভৄদ্রডল  াাংমাহতয টুাট থ 

াহঝইহদম থটহপমধহফন্ট যীর থও ১ লাচাভ নৄস্তও াাংমা পারা ভৄদ্রড ওভা ল।  

(১৮) চাঢী কডফাধ্যফ ইন্পটিটিউঝ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২০টি প্রবযক্ষড ওফ থযামাভ আহাচদ ওহভ। উক্ত প্রবযক্ষড ওফ থযামা 

৩৩১চদ নৄরুর এাং ৯৬চদ ফবলমা প্রবযক্ষডাণী অাংযগ্রলড ওহভদ।  

(১৯) ‘বএনবটবভ আদৄবদওাদ  ম্প্রাভড’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বটবচঝাম ওযাহফভা, বটবচঝাম 

এবটটিাং থফবযদ, ববপন্ন প্রওাভ মাইঝ  ওযাহফভা থমন্প াংগ্রলল ববপন্ন থফ্ল্াভ  স্থাধদাভ থফভাফঢ  াংস্কাভওাচ ম্পন্ন 

ল। এ ঙাড়া ‘বএনবটব ওফহপ্লক্স পদ’ বদফ থাড বরহ দীবঢকঢ বিান্ত গ্রলড ওভা ল। ঘমবচ্চহত্রভ নৄভহদা ঐবঢলয/হাদাবম 

অঢীঢ বনবভহ আদাভ প্রঢযহ বকঢ ওহও ঙহভভ ফহঢা ৩ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ববপন্ন অনুষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ ‘চাঢী 

ঘমবচ্চত্র বত’ উদ বাধদ ওভা ল। ঘমবচ্চহত্রভ দৃশ্য দ থাভহডভ চন্য ববপন্ন দান্দবদও ওাঞাহফা বদফ থাডল অন্যান্য সুহবাক-সুবথা 

সৃবিভ মহক্ষয ঠাওাভ অদূহভ অবস্থঢ ওাবমানওহভ ‘ঙ্গন্ধু বনল্ম বটি’ভ (প্রণফ ধব থা) বদফ থাডওাচ শুরু ল।  

(২০) াাংমাহতয থপ্র ওাউবন্পহম ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩টি ওাউবন্পম অবথহযদ অনুবষ্ঠঢ ল। এ অবথহযহদ  

থপ্র ওাউবন্পম আইদ, ১৯৭৪-থও ভেহকাধহবাকী ওভাভ মহক্ষয ‘াাংমাহতয থপ্র ওাউবন্পম (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৬’-এভ  

ঔড়াভ ববপন্ন বতও ধব থাহমাঘদা ওভা ল। এ ঙাড়া থপ্র ওাউবন্পহম তাহভকৃঢ জুবটবযাম ফাফমাভহলভ ফহধ্য ১৪টি ফাফমা 

বদষ্পবত্ত ওহভ ভা প্রতাদ ওভা ল। ধাযাধাবয থপ্র এবধহমঝ থাট থ ওতৃথও ৮টি আবধম ফাফমা বদষ্পবত্ত ওহভ ভা প্রতাদ  

ওভা ল।  

(২১) ফাংরামদ চরলিত্র মন্সয মফাড য ২০১৫-১৬ থ য-ফছময 76টি পূণ যনদঘ যয ফাংরা, ৫9টি পূণ যনদঘ যয আংমযলজ, ৩৭টি স্বল্পনদঘ যয 

ফাংরা, দু’টি প্রাভাণ্য চরলিত্র, ৬০টি ফাংরা চরলিমত্রয মেরায এফং ১৮টি লফজ্ঞানলচমত্রয মন্সয ম্পন্ন েমযমছ। এয ভমধ্য 

74টি পূণ যনদঘ যয ফাংরা, 59টি পূণ যনদঘ যয আংমযলজ, 37টি স্বল্পনদঘ যয ফাংরা, 60টি ফাংরা মেরায এফং 18টি লফজ্ঞানলচমত্রয 

নুকূমর মন্সয নদত্র জালয েযা য়। ২০১৫-২০১৬ থ য-ফছময চরলিত্র মন্সয ও লিলনং লপ ফাফদ ৪৬,৭৪,০০০ টাো 

যাজস্ব অয় য়।* 



 

 

(২২) াাংমাহতয বনল্ম আওথাইপ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৯টি কহরডাওফ থ ম্পাতদল ২টি চাদ থাম প্রওায এাং ১০টি 

থবফদাহভভ আহাচদ ওহভহঙ। ২৭৯টি ঘমবচ্চত্র, ১৫৩টি ই, ৪১টি ম্যাকাবচদ, ৪২০টি বটবপবট/ববট, ১০০টি নহঝাহঝ, ২৫টি 

বস্থভবঘত্র, ১০টি চাদ থাম, ৭৩৩টি থধধাভ ওাটিাং াংগ্রল ওভা ল। াপ্তাবলও ওফ থসূবঘ  থবৌণ ওফ থসূবঘভ আঢা ৬২টি ঘমবচ্চত্র 

প্রতয থদী অনুবষ্ঠঢ ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয বনল্ম আওথাইপ ৩৯৫টি ঙবভ থঘবওাং  বক্লবদাং ম্পন্ন ওহভহঙ।  

(২৩) াাংমাহতয থপ্র ইন্পটিটিউঝ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১০০টি স্বল্পহফাবত প্রবযক্ষড থওা থ/ওফ থযামা/ফঢববদফ অনুষ্ঠাহদভ 

আহাচদ ওহভহঙ। এহঢ থফাঝ অাংযগ্রলডওাভীভ াংখ্যা ৩,০৮৮ চদ। এভ ফহধ্য ২,৭০৪চদ নৄরুর  ৩৮৪চদ দাভী। এ ঙাড়া 

াাংাবতওঢাভ ধভ বযক্ষা গ্রলহডচ্ছুও াথাভড  অন্যান্য থধযাভ থমাওচদ এাং ওফ থভঢ কডফাধ্যফ ওফীহতভ অবপজ্ঞঢা  তক্ষঢা 

বৃবিভ মহক্ষয চাঢী বশ্ববদ্যামহভ অথীহদ ১০ ফা থফাবত াাংাবতওঢা স্দাঢহওাত্তভ বটহপ্লাফা থওা থ ধবভঘামদা ওহভহঙ।  

(২৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয াংাত াংস্থা থণহও ১,১৪,৩৭২টি াংাত প্রবঢহতদ ববপন্ন কডফাধ্যহফভ বদওঝ 

ভভাল ওভা ল। 

(২৫) াাংমাহতয ঘমবচ্চত্র  থঝবমবপযদ ইন্পটিটিউঝ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ প্রণফ থঝবমবপযদ অনুষ্ঠাদ বদফ থাড (বটহপ্লাফা) 

থওাহ থভ ফাঢথদ নমপাহ আহাচদ ওহভ। ‘প্রাফাণ্যবঘত্র বদফ থাড প্রবযক্ষড থওা থ’ যীর থও এওটি স্বল্পহফাবত থওা থ ৭ চানুাবভ 

২০১৬ ঢাবভহঔ ম্পন্ন ল। ‘ঘমবচ্চত্র  থঝবমবপযহদ অবপদ’ যীর থও থওা থ ১৬ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ নমপাহ ফাপ্ত 

ল। াাংমাহতয ঘমবচ্চত্র  থঝবমবপযদ ইন্পটিটিউঝ ধবত্রওাভ বদ্বঢী  তৃঢী াংখ্যা প্রওায ওভা ল। এ ঙাড়া ঘমবচ্চত্র অধ্যদ 

 প্রবযক্ষড বযহভাদাহফ এওটি ধাঠ্যনৄস্তও প্রওায ওভা ল। 

১২। ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাক 

(১) ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাহকভ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ এবটবধহঢ থফাঝ ঘমফাদ প্রওল্প াংখ্যা বঙম ৭টি এাং ভাদ্দ 

বঙম ১০৩৬.০০ থওাটি ঝাওা। ঘমবঢ অণ থ-ঙহভভ আভএবটবধ-থঢ এ বপাহকভ থফাঝ ঘমফাদ প্রওল্প াংখ্যা বঙম ৯টি এাং ভাদ্দ 

৯৫৪.০৯ থওাটি ঝাওা। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এবটবধভ াস্তাদ অগ্রকবঢ বঙম ১০২ যঢাাংয এাং ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

এবটবধভ াস্তাদ অগ্রকবঢ ১২১ যঢাাংয। ঘমবঢ অণ থ-ঙহভ এ বপাহকভ ফাবপ্তভ চন্য বদথ থাবভঢ প্রওল্প দু’টি। ‘Skill 

Development for Mobile Game & Application’ যীর থও প্রওল্পটি এওহদও ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। 

(২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ এবটবধ-থঢ ভাদ্দবলীদপাহ অদনুহফাবতঢ ১৫টি প্রওল্প অনুহফাতহদভ চন্য ধবভওল্পদা ওবফযহদ 

থপ্রভড ওভা ল। এভ ফহধ্য ১৩টি প্রওহল্পভ বধইব পা অনুবষ্ঠঢ ল। ঢন্হধ্য ৩টি প্রওল্প এওহদও ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। 

অবযি ২টি প্রওহল্পভ বধইব পা অনুবষ্ঠঢ লহ। এ ঙাড়া ঘমফাদ ৩টি প্রওহল্পভ াংহযাথদ প্রস্তা ধবভওল্পদা ওবফযহদ 

প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। দটি ওফ থসূবঘ অণ থ বপাহক অনুহফাতহদভ চন্য থপ্রভড ওভা ল। ৪টি ওফ থসূবঘ অনুহফাবতঢ ল। আইবটি 

বপাহকভ াস্তাদাথীদ ‘প্রাণবফও বযক্ষা ওহন্টন্ট ইন্টাভ-এযাওটিপ ফাবিবফবটা বটবচঝাম পা থহদ রূধান্তভ’ যীর থও ওফ থসূবঘভ 

ফাধ্যহফ প্রস্তুঢকৃঢ ফাবিবফবটা বটবচঝাম ওহন্টন্ট, ১৪ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও উহদ্বাথদ ওভা ল। 

এ ওফ থসূবঘভ আঢা থফাঝ ২১টি ইহভ ফাবিবফবটা বটবচঝাম পা থহদ রূধান্তহভভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল।  

(৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভাষ্ট্রধবঢভ ওাব থাম, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম, াংত বঘাম  ববপন্ন ফন্ত্রডামল ৯০টি 

প্রবঢষ্ঠাদহও ববব ওতৃথও ধভাফয থ  থা প্রতাদ ওভা ল। 

(৪) াাংমাকপহদঝ প্রওহল্পভ থাভাাবলওঢা ‘উধহচমাধব থাহ ওম অবনহও এওই থদঝাহওথভ হঙ্গ াংভেবক্তওভহডভ চন্য 

বদ্বঢী ইদহনাভওাভ’ প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। এ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ প্রবঢটি থচমা ৫৫টি  প্রবঢটি উধহচমাভ 

৩০টি ভওাবভ অবন এওই থদঝাহওথভ হঙ্গ াংভেবক্তওভহডভ ওাচ ম্পন্ন লহহঙ। ঘীদ ভওাভ এ প্রওহল্পভ আবণ থও  

ওাবভকবভ লাঢা প্রতাদ ওভহঙ। এ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ থচমাধব থাহ ৩,৫২০টি এাং উধহচমাধব থাহ ১৪,৬১০টি অণ থাৎ থফাঝ 

১৮,১৩০টি ভওাবভ তপ্তভহও Secured High Speed Broadband-এভ ফাধ্যহফ ভেক্ত ওভা ল। াভাহতহয ৮০০টি বপবট 

ওদনাহভবন্পাং বহস্টফ স্থাধদ, ২৪,৯০৭চদ ভওাবভ ওফ থওঢথাভ ফহধ্য ট্যা বঢভড, াাংমাহতয বঘামহ ইন্টাভহদঝ লচমপয 

ওভহঢ Wi-Fi থদঝাওথ স্থাধদ, ২৫৪টি এবগ্রওামঘাভাম ইদনভহফযদ থন্টাভ স্থাধদ, ২৫টি থঝবমহফবটবদ থন্টাভ স্থাধদ 

এাং মমাময National Data Centre-এভ বটচাস্টাভ বভহওাপাবভ থন্টাভ স্থাধদ ওভা ল। এ ঙাড়া ববব’থঢ ১টি 

Specialized Network Lab, ১টি Special Effect Lab স্থাধদ ওভা ল। 



 

 

(৫) টাঝা থন্টাভ ম্প্রাভহডভ ফাধ্যহফ আন্তচথাবঢও ফাদ চা থভহঔ থা প্রতাহদভ মহক্ষয ‘IT Audit’ ম্পন্ন ওভা ল। 

চূড়ান্ত অবটঝ প্রবঢহতদ অনুবাী data centre-থও সুষ্ঠুপাহ ধবভঘামদাভ মহক্ষয ববপন্ন ফ ঝযাভ Relational Database 

Management System (RDBMS) & Service Oriented Architecture (SOA), SYSTEM, লাট থযাভ  

annual maintenance থাভল ক্র ওভা ল। টাঝা থন্টাভটিহও ইহঢাফহধ্য ISO 20000 (থা ব্স্থাধদা) এাং ISO 

27001 (বদভাধত্তা ব্স্থাধদা) Certified ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: প্রথাদফন্ত্রীভ আইবটিবরও ফাদদী উধহতিা চদা চী আলহফত াহচত Specialized Lab (Titanium Lab)-এভ 

শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। অনুষ্ঠাহদ আভ উধবস্থঢ বঙহমদ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাহকভ  

ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী চদা জুদাইত আ    ধমও, এফবধ। 

 

(৬) ‘Establishing Enterprise Architecture and Interoperability Framework’ যীর থও ওাব থক্রহফভ আঢা 

Bangladesh National Enterprise Arectecture (BNEA) Framework, e-GIF with MSDP, National e-

Service Bus, ৩টি ভওাবভ থা থবফদ ঔাদ্য ক্র, ই-থধদযদ, বফ থভবচহেযদ প্রভৃবঢ ওাব থক্রফ স্বাংবক্র ওভাভ উহদ্দহশ্য দ 

ফ ঝযাভ প্রডদ, ৩টি ভওাবভ প্রবঢষ্ঠাহদভ (প্রাণবফও বযক্ষা অবথতপ্তভ, ঔাদ্য অবথতপ্তভ এাং ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত 

বপাক) চন্য ICT Roadmap প্রডদ, ৭৫চহদভ The Open Group Architecture Framework (TOGAF) এাং 

২৫চহদভ Open Source Technology Company Providing, SOA Middleware প্রবযক্ষড প্রভৃবঢ ওাব থক্রফ ম্পন্ন 

ল। NEA াস্তাদ-াংক্রান্ত আইদ প্রডহদভ ওাচ ঘমহঙ।  

(৭) ‘থটহপমধহফন্ট অ ইদনভহফযদ ববওউবভটি ধবমব, স্টযান্ডাট থ এাং ন্যাযদাম ওবম্পউঝাভ ইদবহটন্ট থভধন্প টিফ 

(বআইআভটি ’ যীর থও ওাব থক্রহফভ আঢা চাঢী টাঝা থন্টাহভভ চন্য CIRT Operational Framework, Security 

Classification, Incident Handling Procedure, ভওাবভ Information Security ম্যানুাম প্রডহদভ ওাচ ম্পন্ন 

ল। থতহযভ ৭০টি ভওাবভ অবনহভ হাইহঝভ Vulnerability থঝস্ট ওভা ল। এ ধব থন্ত থফাঝ ১,১০০ ভওাবভ 

ওফ থওঢথাহও (আইদ-শৃঙ্খমা াবলদীভ ওফ থওঢথাল) প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লহহঙ।  

(৮) আইবব, াবডবচযও ব্াাংও, আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদল অন্যান্য থতবয  বহতবয ভওাবভ/থভওাবভ প্রবঢষ্ঠাদভহলভ ব্াভ 

থাভাাবলওঢা এাং দুহব থাকচবদঢ ক্ষক্ষবঢ থণহও ঢথ্য নৄদরুিাহভভ প্রবক্রা লচঢভ ওভাভ উহদ্দহশ্য দ বহযাহভ এওটি আদৄবদও 

data center/disaster recovery site বঢবভভ মহক্ষয চূড়ান্ত ম্ভাব্ঢা প্রবঢহতদভল প্রডদ ওভা ল। 

(৯) Capacity Building on E-government Skills ওাব থক্রহফভ আঢা এ ধব থন্ত ২৭৪ চদহও পাভঢ  বঙ্গানৄহভ  

‘e-Government: Public Service Transformation’, ‘Enterprise Architecture’, ‘IT Project Management’ 

যীর থও প্রবযক্ষড এাং ১,২৬৪ চদহও ববপন্ন প্রওাভ স্থাদী প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। প্রবযক্ষড ওাব থক্রফটি ঢথফাহদ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(১০) থতহযভ ঢথ্যপ্রভেবক্তবপবত্তও বযহল্পভ চন্য ৩০,০০০চদ তক্ষ ফাদম্পত বঢবভভ মহক্ষয আন্তচথাবঢও তভধহত্রভ ফাধ্যহফ 

ভেক্তভাচযবপবত্তও থওাম্পাবদ Ernst & Young (EY)-থও বদহাক থতা ল। থওাম্পাবদটি ১০,০০০চদ বজ্ঞাদ/ 

ঢথ্যপ্রভেবক্তহঢ স্দাঢও বটবগ্রথাভী ঙাত্র/ঙাত্রীহও Top-up IT Training এাং ২০,০০০চদ উচ্চ ফাধ্যবফও া ঢদূর্ধ্থ/ফফাদ দদ-

আইটি বটবগ্রথাভী ঙাত্র/ঙাত্রীহও ‘Foundation Skills Training’ প্রতাদ ওভহ। ঢথফাহদ স্বদাফথন্য ১৭টি 



 

 

বশ্ববদ্যাম/ওহমহচ ৪৯টি ব্াহঘ ১,৯০৯চদ বযক্ষাণীভ ‘Top-up IT’ যীর থও প্রবযক্ষড এাং ১৮টি বশ্ববদ্যাম/ওহমহচ 

৮৩টি ব্াহঘ ৩,৪৩২চদ বযক্ষাণীভ ‘Foundation Skills’ যীর থও প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ ঘমহঙ। ইহঢাফহধ্য জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔভ 

ফহধ্য ১,০০৭চহদভ ‘Top-up IT’ যীর থও প্রবযক্ষড এাং ২,০১১ চহদভ ‘Foundation Skills’ যীর থও প্রবযক্ষড থযর ল। 

থিবদাংপ্রাপ্তহতভ ওফ থাংস্থাদ বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয ইহঢাফহধ্য ২৩টি আইটি থওাম্পাবদভ হঙ্গ ফহছাঢা স্মাভও (MoU) 

স্বাক্ষবভঢ ল এাং ৪০৯চদ প্রবযক্ষডাণীহও প্রবযক্ষড থযহর ঘাওবভ প্রতাদ ওভা ল। FTFL থপ্রাগ্রাফ ওাব থক্রহফভ আঢা এ 

ধব থন্ত ৩ ব্াহঘ ৩৯৪চদ বযক্ষাণীহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ঢম্মহধ্য এ ধব থন্ত ২৬৩ চদহও ঘাকুভী  ৪৩ চদহও ইন্টাদ থবযহধভ 

ব্স্থা ওভা ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ‘প্রাণবফও বযক্ষা ওহন্টন্ট ইন্টাভ-এযাওটিপ ফাবিবফবটা বটবচঝাম পা থহদ রূধান্তভ’ যীর থও ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ প্রস্তুঢকৃঢ ফাবিবফবটা 

বটবচঝাম ওহন্টন্ট, ১৪ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও উহদ্বাথদ ওভা ল। 

 

   

(১১) ‘IT/ITES Industry Promotion Services on Marketing and Communications’ যীর থও ধভাফয থও থাভ 

আঢা ঔড়া ইন্ডাবে থপ্রাহফাযদ প্লযাদ প্রডদ ওভা ল, বা চূড়ান্তওভহডভ ওাচ ঘমহঙ। উধভন্তু, ঢরুড-ঢরুডীহতভহও প্রবযক্ষড 

ওাব থক্রহফ অাংযগ্রলডন থও তক্ষঢা উন্নহদভ ফাধ্যহফ ঢথ্য  প্রভেবক্ত বপবত্তও বযহল্প ওফ থাংস্থাহদ উদ্বুিওভড ওাব থক্রফ ২৩ এবপ্রম 

২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা আনুষ্ঠাবদওপাহ উহদ্বাথদ ওভা ল। ইহঢাফহধ্য ১১টি থচমা ‘ICT Career Camp’ যীর থও 

ওাব থক্রহফভ আহাচদ ওভা ল। 

(১২) াাংমাহতহয ITEE ধভীক্ষা বদবফঢপাহ ধবভঘামদাভ চন্য প্রাবঢষ্ঠাবদওপাহ Bangladesh IT-engineers 

Examination Center (BD-ITEC) স্থাধদ ওভা লহহঙ। চাধাহদভ লাঢা IT Engineers Examination (ITEE) 

ধবভঘাবমঢ ল। প্রওহল্পভ আঢা এ ধব থন্ত ৬টি IT Engineers Examination (ITEE) নমপাহ ধবভঘামদা ওভা 

লহহঙ। ১৬৮ চদ IT Engineers Examination (ITEE) াটি থবনহওযদ অচথদ ওহভহঙ। 

(১৩) ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত ঔাঢ বওাহযভ মহক্ষয উধহচমা বটবচঝাম  ইন্টাভহদঝ প্তাল (০৫-১১ থহন্ফম্বভ ২০১৫),  

ই-ওফা থ থনাভ ২০১৫ (১৩-১৫ দহপম্বভ ২০১৫), ই-আইবট থনাভাফ ২০১৫ (০১-০৩ বটহম্বভ ২০১৫), ববধ াবফঝ  

২০১৫ (৯-১০ বটহম্বভ ২০১৫), চাঢী লাই-স্কুম ধব থাহ থপ্রাগ্রাবফাং প্রবঢহবাবকঢা (চানুাবভ ২০১৬), আইবটি এক্সহধা  

২০১৬ (ফাঘ থ ২০১৬), ন্যাযদাম লযাওাণদ ২০১৫ (এবপ্রম ২০১৬), চাঢী ঢথ্যপ্রভেবক্ত বঢওথ উৎ (ফাঘ থ-জুদ ২০১৬),  

ওাহদক্ট স্টাঝ থ আধ নভ চদঢা ঝাাভ ফ ঝযাভ ধাওথ থনবস্টপযাম (এবপ্রম ২০১৬)’ 1000 Innovation Product  

by 2021 event Festival (এবপ্রম-থফ ২০১৬), Biztech B2B Conference (২১-২২ থফ ২০১৬), CICA  

Conference (৪-৫ ফাঘ থ ২০১৬), National IT Challenge for Youth with Disabilities (হফ ২০১৬) আহাচদ  

ওভা ল। 



 

 

(১৪) ‘Learning & Earning Development’ যীর থও প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ১০,৯২০ চদ SSC/HSC ধা ফবলমাহতভ থবও 

আইটি বমঝাহভব থিবদাং প্রতাদ ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া ১,৯২০চদ বফবটাওফীহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লহহঙ। এ প্রওহল্পভ 

আঢা থঝওই দাভী উন্নহদ আইবটি ওাব থক্রফ ধবভঘামদাভ চন্য থফাাইম আইবটি থিবদাং া বঢবভ ওভা লহহঙ। এ 

উহদ্যাহকভ ফাধ্যহফ আকাফী বঢদ ঙহভ ‘বটবচঝাম া’ ব্লাভ ওহভ প্রঢযন্ত অঞ্চহমভ প্রা ১,৬৬,০০০চদ ফবলমাহও 

আইটিইএ/আইটি বরহ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লহ।  

(১৫) থচমা  উধহচমা ধব থাহ আইবটি অবথতপ্তহভভ ৬৪টি থচমা ওাব থাম এাং ৪৮৮টি উধহচমা ওাব থাম স্থাধদ ওভা 

লহহঙ। ৮ জুমাই ২০১৫ ঢাবভহঔ অবথতপ্তহভভ প্রথাদ ওাব থামল থচমা  উধহচমা ওাব থামহ ১৯৫চদ প্রণফ থশ্রবডভ আইবটি 

ওফ থওঢথাহও ধতাদ ওভা ল। 

(১৬) কাচীনৄহভভ ওাবমানওহভ Tier-IV টাঝা থন্টাভ বঢবভভ ওাচ শুরু ওভা ল। এ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ স্থাবধঢ টাঝা থন্টাহভ 

ভওাবভ  থভওাবভ ঢথ্য পান্ডাভ-াংক্রান্ত ওাব থক্রফ টাঝা থন্টাভ থণহও ধবভঘামদা ওভা লহ। ইহঢাফহধ্য এ প্রওহল্পভ চদম 

বদহাক ওভা লহহঙ। এ প্রওল্পটিভ আঢা ঘীদ ভওাহভভ লাঢা ZTE ওহধ থাহভযদ টাঝা থন্টাভ স্থাধহদভ ওাব থক্রফ শুরু 

ওভা ল।  

(১৭) থতহযভ ১২টি স্থাহদ বণা থকাধামকঞ্জ, ফফদবাংল, চাফামনৄভ, ঠাওাভ থওভাদীকঞ্জ, কুবফো, ঘট্টগ্রাফ, ওক্সাচাভ, ভাংনৄভ, 

দাহঝাভ, বহমঝ, বভযাম, খুমদা থচমা আইটি বপহমচ; ৭টি বপাহক থযঔ ওাফাম আইটি থিবদাং এযান্ড ইদবওউহযদ থন্টাভ; 

ভাচযালীহঢ হভে ববমওদ বটি; ফলাঔামীহঢ আইটি বপহমচ; ঘট্টগ্রাফ প্রহওৌযম বশ্ববদ্যামহ বচহদ ইদবওউহঝভ 

স্থাধদল যালচামাম বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত বশ্ববদ্যামহ Big data analytic lab; ঘট্টগ্রাফ প্রহওৌযম  প্রভেবক্ত বশ্ববদ্যামহ 

Robotic lab; ফামাদা পাাদী বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত বশ্ববদ্যামহ Pattern recognition and multi-media lab; 

ভাচযালী প্রহওৌযম  প্রভেবক্ত বশ্ববদ্যামহ Artificial intelligence and control lab; ঠাওা বশ্ববদ্যামহভ থঝবমবপযদ 

 বনল্ম বপাহক Audio visual lab স্থাধহদভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। ইহঢাফহধ্য বহমঝ থচমাভ থওাম্পদীকঞ্জ উধহচমাভ 

‘বহমঝ ইহমক্ট্রবদক্স বটি’ভ ফাটি পভাহঝভ ওাচ শুরু লহহঙ এাং দাহঝাভ থচমাভ তভ উধহচমা ‘থযঔ ওাফাম আইটি থিবদাং 

এযান্ড ইদবওউহযদ থন্টাভ’ স্থাধদ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। চালাঙ্গীভদকভ বশ্ববদ্যামহ Sofware testing & quality 

assurance lab; ঠাওা বশ্ববদ্যামহভ ওবম্পউঝাভ াহন্প এযান্ড ইবঞ্জবদাবভাং বপাহক Animation lab এাং াাংমাহতয 

প্রহওৌযম বশ্ববদ্যামহ Robotic lab স্থাধদ ওভা ল। 

(১৮) ঙ্গন্ধু লাই-থঝও বটি থতহযভ প্রণফ ভাষ্ট্রাত্ত লাই-থঝও বযল্প ধাওথ বা কাচীনৄভ থচমাভ ওাবমানওহভ ৩৫৫ এওভ চবফভ 

ধভ প্রবঢবষ্ঠঢ। এই ধাওথটি ভওাহভভ াব থও লহবাবকঢা বধবধবধ ফহটহম াস্তাবঢ লহে। ৩৫৫ এওভ চবফভ ফহধ্য ২৩২ 

এওভ চবফ ৫টি ব্লহও বপক্ত ওহভ উন্নহদভ মহক্ষয দুইটি থটহপমধাভ প্রবঢষ্ঠাদ বদহাক থতা লহহঙ। ধাওথটিহও ওাব থওভপাহ 

কহড় থঢামাভ মহক্ষয থফৌবমও অওাঞাহফা থবফদ অপযন্তভীড ভাস্তা, বওল্প ভাস্তা, ড়ও াবঢ, ধঃবদষ্কাযদ ব্স্থা, নাইাভ 

অধটিও মাইদ স্থাধদ, বিঝহফন্ট প্লযান্ট ইঢযাবত বদফ থাডওাচ ফাপ্ত লহহঙ। ইহঢাফহধ্য ৩দাং ব্লহও এওটি ফাবি থঝন্যান্ট 

ববডাংহভ বদফ থাডওাচ ঘমহঙ। অধভবতহও ২দাং ব্লহও ১টি ফাবি থঝন্যান্ট ববডাং এাং ৫দাং ব্লহও এওটি ইন্ডাবোম ববডাং 

বদফ থাহডভ বপবত্তপ্রস্তভ স্থাধদ ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া ঠাওা থণহও ঙ্গন্ধু লাই-থঝও বটিহঢ বাঢাাঢ লচীওভহডভ মহক্ষয 

াাংমাহতয থভমহ ওতৃথও এওটি আদৄবদও থভমহ থস্টযদ বদবফ থঢ লহে।  

(১৯  ‘াভা থতহযভ বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাহদ ওবম্পউঝাভ  পারা প্রবযক্ষড ল্যা স্থাধদ’ যীর থও প্রওল্প াস্তাদ ওভা ল। বহতহয 

ওফ থাংস্থাদ সৃবিভ মহক্ষয আইবটি  বহতবয পারা-জ্ঞাদম্পন্ন তক্ষ চদম বঢবভভ উহদ্দহশ্য দ এ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ াভাহতহযভ 

বদ থাবঘঢ ২০০১ বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাহদ ওবম্পউঝাভ ল্যা  ঢন্হধ্য থচমাধব থাহভ ৬৫টি ল্যাহ পারা প্রবযক্ষড ল্যা স্থাধহদভ ওাচ 

বদথ থাবভঢ ফহভ নহ থই ম্পন্ন লহহঙ। পারা-প্রবযক্ষড ল্যাভল ‘থযঔ ভাহম বটবচঝাম ল্যা’ দাফওভড ওভা লহহঙ।  

(২০) বহযাভ থচমা বদফ থাডাথীদ থযঔ লাবদা ফ ঝযাভ থঝওহদামবচ ধাওথ (বহযাভ ফ ঝযাভ থঝওহদামবচ ধাওথ)-এভ 

ফাবি-ট্যাহদন্ট পদ, টভহফঝবভ পদ এাং ওযাবন্টদ  এ  বণহঝাভল অন্যান্য স্থাধদাভ বদফ থাডওাচ ধবভওল্পদা থফাঢাহও 

দ্রুঢ কবঢহঢ এবকহ ঘমহঙ। ইহঢাফহধ্য া-থস্টযদ  থচদাহভঝভ ববডাং, ৩৩ থওবপএ া-থস্টযদ, ৩৩ থওবপএ মাইদ, 

নাইাভ অধটিও মাইদ এাং এহপ্রাঘ থভাহটভ বদফ থাডওাচ থযর লহহঙ। ৯ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ১২টি আইটি থওাম্পাবদভ 

অনুকূহম থে ভাদ্দ প্রতাদ ওভা লহহঙ। ঠাওাভ ওাভাদ াচাভস্থ ১২ ঢমাববযি চদঢা ঝাাভহও ‘ফ ঝযাভ 

থঝওহদামবচ ধাওথ’ থখারডা ওভা লহহঙ। ইহঢাফহধ্য ১৫টি আইটি/আইটিইএ থওাম্পাবদ ঢাহতভ ব্াবও ওাব থক্রফ শুরু 

ওহভহঙ। দতুদ উহদ্যাক্তাহতভ সুহবাক সৃবিভ মহক্ষয উক্ত পহদভ ৪ণ থ ঢমাটি start-up থওাম্পাবদভহলভ ফহধ্য ভাদ্দ প্রতাদ ওভা 

লহহঙ এাং ঢাভা ঢাহতভ ব্াবও ওাব থক্রফ শুরু ওহভহঙ। 



 

 

(২১) ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাক ওতৃথও াস্তাদাথীদ ‘ইহমক্ট্রবদও দবণ ব্স্থাধদা ব্লাহভভ চন্য ভওাবভ 

তপ্তভভহল বটবচঝাম স্বাক্ষভ াটি থবনহওঝ বঢভড’ ওফ থসূবঘভ আঢা ঠাওা ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক/তপ্তভ  াংস্থাভহলভ 

প্রণফ থশ্রবডভ ওফ থওঢথাহতভ ফহধ্য ৮৪টি ব্াহঘ াাংমাহতয ওবম্পউঝাভ ওাউবন্পহম বটবচঝাম স্বাক্ষভ াটি থবনহওঝ বঢভড  

প্রবযক্ষড থতা ল এাং কাচীনৄভস্থ থাদ কহরডা ইন্পটিটিউহঝ বটবচঝাম স্বাক্ষহভভ ব্লাভ-াংক্রান্ত প্রবযক্ষড  বটবচঝাম 

স্বাক্ষভ াটি থবনহওঝ প্রতাদ ওভা ল। চাঢী বযক্ষা ব্স্থাধদা এওাহটবফ (দাহফ), াাংমাহতয প্রহওৌযম বশ্ববদ্যাম এাং 

ভাচযালী প্রহওৌযম  প্রভেবক্ত বশ্ববদ্যামহভ ‘াইাভ অধভাথ, বদভাধত্তা  বটবচঝাম স্বাক্ষহভভ ব্লাভ’ যীর থও থবফদাভ 

এাং বটবচঝাম স্বাক্ষভ াটি থবনহওঝ প্রতাদ ওভা ল। 

১৩। দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম  

(১) গ্রাফীড এমাওা ওফ থাংস্থাদ সৃবি, গ্রাফীড চদকহডভ আ বৃবি, ঔাদ্য ভভাহলভ থক্ষহত্র থতহযভ  থত্র পাভাম্য আদদ এাং 

তাবভদ্রয বহফাঘহদ ইবঢাঘও প্রপা সৃবি ওভাভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ গ্রাফীড অওাঞাহফা াংস্কাভ (ওাবঔা) ওফ থসূবঘভ 

আঢা ২,০০,৫৭০.০০০ থফবিওঝদ ঔাদ্যযে  ২৯৩,৭৬,৪১,১১০ ঝাওা ব্হ ববপন্ন প্রওল্প াস্তাবঢ ল। 

(২) গ্রাফীড অওাঞাহফা ভক্ষডাহক্ষড (টিআভ) ওফ থসূবঘভ আঢা ববপন্ন থঙাঝ থঙাঝ প্রওল্প গ্রলড  াস্তাহদভ ফাধ্যহফ 

াভাহতহয তবভদ্র শ্রবফও/হওাভ চদাথাভহডভ ওফ থাংস্থাদল বযক্ষা  চদওল্যাডভমও থফী প্রবঢষ্ঠাহদভ উন্নহদভ ব্স্থা 

গ্রলড ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ গ্রাফীড অওাঞাহফা ভক্ষডাহক্ষড (টিআভ) ওফ থসূবঘভ আঢা ১,৯৫,৮৬৬.০০০ 

থফবিওঝদ ঔাদ্যযে  ৫৭৩,৪৯,২৮,৪০৬ ঝাওা ব্হ ববপন্ন প্রওল্প াস্তাবঢ ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র:     াবড়া থচমাভ তভ উধহচমাভ ওাবঔা ওফ থসূবঘভ  

আঢা ভাস্তা বদফ থাড 

বঘত্র: সুন্দভদ ফাধ্যবফও াবমওা বদ্যাম াংমি হুভৄঔী ঘূবড থছড় 

আশ্রহওে বদফ থাড, শ্য দাফদকভ, াঢক্ষীভা 

 

   

(৩) বপবচএন ওফ থসূবঘভ আঢা ১,০৫,৩৫,৫৬৬টি ধবভাহভভ ফহধ্য ১০/২০/৩০/৪০ থওবচ লাহভ ৩,৫৩,১৬৩.৭৮০ থফবিওঝদ 

ঘাম বঢভড ওভা ল, বাভ আবণ থও ভল্য ১২৮৯,০৪,৫৬,৭৮০ ঝাওা।  

(৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ঘূবড থছড়ল ববপন্ন দুহব থাকচবদঢ ওাভহড দুস্থহতভ ফহধ্য বচ,আভ ঘাউম ২৬,৯৫০.০০০ থফবিওঝদ, 

বচ,আভ ওযায (দকত অণ থ) ১১,৯৭,৭৫,০০০ ঝাওা, গৃল াত ফঞ্জুবভ ১১,৯৯,৭৫,০০০ ঝাওা, থৌবত থঔজুভ ১০০.০০০ থফবিওঝদ, 

থঠউটিদ ৫০,০৫৭ াবন্ডম  ১৪,৩৮,৬৭৫ বধ ওম্বম বঢভড ওভা ল। 

(৫) চাঝওা ইবময ভক্ষা থচহমহতভ প্রহডাতদা বপবচএন ওফ থসূবঘ দ্বাভা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩৭,৭৮৮.১৬ থফবিওঝদ ঘাম 

বঢভড ওভা ল। 

(৬) মমমোমনা মভাফাআর ামযটয মথমে মটার লি ১০৯০ নম্বময ডায়ার েময অফাওয়া ফাতযা জানায জন্য Interactive 
Voice Response (IVR) দ্ধলত চালু েযা য়।  

(৭) লফলবন্ন দুমম যামর্ জনমচতন   বৃলদ্ধ এফং জাতীয়ম যাময় সুালযভারা প্রণয়মনয রমক্ষয লনম্নফলণ যত লতনটি েভ যারা ঢাোয় 

অময়াজন েযা য়: 

 ‘ফজ্রামত েযণীয়’ ীল যে জাতীয় েভ যারা ∑ ১৮ জুন ২০১৬  

 ‘ফন্যা ঝুঁলে ব্যফস্থানা’ ীল যে েভ যারা ∑ ২২ জুন ২০১৬  

 ‘ভূলভেম্প প্রস্তুলত ও মচতনতা বৃলদ্ধমত েযণীয়’ ীল যে জাতীয় েভ যারা ∑ ২৬ জুন ২০১৬  

(৮) দুমম যার্ ব্যফস্থানায় ব্যফহৃত ন্যান্য োঠামভায মি ভন্বয় েময ভগ্র ফাংরামদম দুমম যার্-যফতী মৃতমদ ব্যফস্থানা 

োম যেয েযায রমক্ষয জুন ২০১৬ ভাম ‘দুমম যার্-যফতী মৃতমদ ব্যফস্থানা লনমদ যলো ২০১৬’ জালয েযা য়।  



 

 

১৪। থফ থ বরও ফন্ত্রডাম 

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফ থ বরও ফন্ত্রডাম থণহও ববপন্ন থফী প্রবঢষ্ঠাদ াংস্কাভ/হফভাফঢ াত এাং দুস্থ ব্বক্তহতভ 

নৄদ থাহদভ মহক্ষয ববপন্ন ফবচহত ১১,২১,৬০,০০০ ঝা  ; ইমাফ থফী াংকঞহদ ১,৮৪,৭৫,০০০ ঝাওা; ঈতকাল/ওভস্থাহদ 

১,৪৯,৫৫,০০০ ঝাওা; বলন্দু ফবন্দহভ ১,৫৯,৭৫,০০০ ঝাওা; বলন্দু শ্মযাহদ ১৯,৬৫,০০০ ঝাওা; থৌি থফী প্রবঢষ্ঠাহদ 

৩৬,০০,০০০ ঝাওা; থৌি শ্মযাহদ ৫,৩০,০০০ ঝাওা; বিিাদ থফী প্রবঢষ্ঠাহদ ৩,০০,০০০ ঝাওা; বিিাদ থবফবিহঢ ১,৫০,০০০ 

ঝাওা; দুস্থ ভৄবমফহতভ ৩,৯৯,১০,০০০ ঝাওা এাং দুস্থ বলন্দুহতভ ৫০,০০,০০০ ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। 

(২) ফবচতবপবত্তও বযশু  কডবযক্ষা ওাব থক্রফ (৬ষ্ঠ ধব থাহ) প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫ বযক্ষাহর থ ৭ মক্ষ ৮০ লাচাভ  

বযশু বযক্ষাণীহও প্রাক -প্রাণবফও, ৬ মক্ষ ৯ লাচাভ বযক্ষাণীহও লচ ধবত্র কুভআদ বযক্ষা এাং ১৯ লাচাভ ২০০চদ  

বদভক্ষভ স্ক চদহকাষ্ঠীহও অক্ষভজ্ঞাদ তাদল বদবঢওঢা বযক্ষা থতা ল এাং ২০১৬ বযক্ষাহর থ ৮ মক্ষ ৪০ লাচাভ বযশু 

বযক্ষাণীহও প্রাক -প্রাণবফও, ৭ মক্ষ ৯৮ লাচাভ বওহযাভ-বওহযাভী বযক্ষাণীহও লচ ধবত্র কুভআদ বযক্ষা এাং ১৯ লাচাভ 

২০০চদ বদভক্ষভ চদহকাষ্ঠীহও অক্ষভজ্ঞাদ তাদল বদবঢওঢা বযক্ষা তাহদভ ওাব থক্রফ অব্ালঢ ভহহঙ। এ ঙাড়া ৫০৫টি 

উধহচমা ৫০০টি ফহটম  ১ লাচাভ ৫৪৫টি াথাভড বভহা থ থন্টাহভভ ফাধ্যহফ বযক্ষা ওাব থক্রফ াস্তাবঢ লহে।  

এই প্রওহল্পভ আঢা ফবচহতভ ঔবঢ, ইফাফ, ভৄাবিদ এাং থওাভ ভেও  ফবলমাল ৭৬ লাচাভ ৬৬০ চহদভ 

ওফ থাংস্থাদ সৃবি ল। 

(৩) ইফাফ প্রবযক্ষড এওাহটবফভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৩ লাচাভ ৪৮১চদ ইফাফহও বদবফঢ প্রবযক্ষড এাং ২ লাচাভ ২২৫চদ 

প্রবযক্ষডপ্রাপ্ত ইফাফহও বভহিা থ থওাহ থ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ৬৯চদ ওফ থওঢথা  ৮৮চদ ওফ থঘাভীহও অবন ব্স্থাধদা 

এাং ৩৭৭চদ ইফাফ  ফাদ্রাাভ ঙাত্র/হওাভ ভেওহতভ ওবম্পউঝাভ প্রবযক্ষড থতা ল।  

(৪) থফী, আণ থ-াফাবচও ফো, ইমাহফভ আহমাহও বজ্ঞাদ-প্রভেবক্ত বরও ফাদওল্যাড, প্রাবঢষ্ঠাবদও  বদবঢও বযক্ষা, 

থতবয-আন্তচথাবঢও যাবন্ত-ম্প্রীবঢ প্রবঢষ্ঠা, ইমাবফ অণ থদীবঢ  ব্াাংবওাং থক্ষহত্র যাবন্ত  শৃঙ্খমা প্রবঢষ্ঠা ইমাবফও 

নাউহন্ডযহদভ ওভডী বরহ পা/থবফদাভ আহাচদ ওভা ল। 

(৫) ইমাবফও নাউহন্ডযহদভ ৬৪টি বপাকী  থচমা ওাব থামহভ ফাধ্যহফ থফী  চাঢী গুরুত্বনড থ অনুষ্ঠাদ ৭০৪টি, ফবলমা 

অনুষ্ঠাদ ১৩৫টি, ধবত্র ফাহল ভফচাহদভ ঢানবভ ফালবনম ১ লাচাভ ৪৯৬টি, ন্ত্রা  চবঙ্গাহতভ বরুহি পা-ফাহয, 

ফবচহত-ফবচহত প্রাও-খুঢা আহমাঘদা ৩ মক্ষ ২৯ লাচাভটি এাং থবফদাভ  অনুষ্ঠাদ ৫৫ লাচাভ ১৮০টি, ১৫ই আকস্ট 

চাঢী থযাও বত উধমহক্ষয বলন প্রবঢহবাবকঢা ১ লাচাভ ৫৭টি, এএব  তাবঔম ধভীক্ষা বচবধএ-৫ প্রাপ্ত ঙাত্র-

ঙাত্রীহতভ উদ্বুিওভড অনুষ্ঠাদ ৬৪টি     ১৭ই ফাঘ থ চাঢী বযশু বত  চাবঢভ বধঢাভ চন্াবর থওী উধমহক্ষয ৪৯৩টি 

অনুষ্ঠাহদভ আহাচদ ওভা ল। 

(৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফ থ বরও ফন্ত্রডামহভ ফাধ্যহফ ১,০৬,০০০চদ াাংমাহতবয ধবত্র লচ ধামদ ওহভদ। চাঢী  

লচ  ফভাল দীবঢ ১৪৩৭ বলচবভ ২০১৬ প্রডদল ভাচওী থৌবত ভওাহভভ হঙ্গ লচ চুবক্ত ২০১৬ ম্পাবতঢ ল। চাঢী 

লচ প্যাহওচ ১৪৩৭ বলচবভ ২০১৬ প্রডদ ওভা ল। অদমাইদ লচবাত্রী প্রাওবদন্ধদ ঘালু এাং ৩০ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত 

ভওাবভপাহ ৫,২১১ চদ এাং থভওাবভপাহ ১,৩৮,২৭৯ চদ  থহফাঝ ১,৪৩,৪৯০চদ লচ কফহদচ্ছু ব্বক্তভ প্রাওবদন্ধদ 

ম্পন্ন ওভা ল। ই-লচ বহস্টফ প্রঢথদ/ঘালু ওভা লচ ব্স্থাধদাভ ওাহচ SB Report, ID card-এভ ঢথ্য, MRP and 

Finger Print ইঢযাবত বরহ বদ থাঘদ ওবফযদ, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, নৄবমহযভ বহযর যাঔা, ধাহধাঝ থ অবথতপ্তভ, ইবফহগ্রযদ 

অবথতপ্তভ, াাংমাহতয ওবম্পউঝাভ ওাউবন্পম, াাংমাহতযস্থ থৌবত এযাম্বাব এাং আইটি প্রবঢষ্ঠাদ বচহদ অহঝাহফযদল 

াংবেি ওহমভ হঙ্গ চুবক্ত/এফইউ ম্পাতদ এাং ঢতনুবাী অদমাইহদ ওাব থম্পাতাদ ওভা ল। অবথওন্তু ওম লচবাত্রীভ 

বপা মচহফন্ট অদমাইহদ ম্পন্ন ওভা ল। প্রাও-বদবন্ধঢ লচ কফহদচ্ছু ব্বক্তহক থভ ফধ্য থণহও ক্রফানুবাী  থখাবরঢ প্যাহওচ 

অনুবাী অদমাইহদ বন চফাতাদন থও লচ কফহদচ্ছু ব্বক্তহক থভ টাঝাহইচ বঢবভভ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। লচ  

ম্যাহদচহফন্ট ইদনভহফযদ বহস্টফ (HMIS)-এভ ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল এাং ঠাওাস্থ লচ ওযাহম্প ওমহন্টাভ উহদ্বাথদ  

ওাব থওভ ওভা ল। 



 

 

 

                                        

 

 বঘত্র: লচ ওাব থক্রফ ২০১৬ (১৪৩৭ বল   )-এভ উহদ্বাথ  অনুষ্ঠাদ, লচ ওযাম্প, আযহওাদা, ঠাওা  

(৭) বলন্দুথফী ওল্যাড িাহস্টভ ফবন্দভ াংস্কাভ া উন্নহদ এাং দুস্থ লাঢা প্রা দুই থওাটি ঝাওা বঢভড ওভা ল। যাভতী 

দুক থানচা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ত্রাড  ওল্যাড ঢলবম থণহও প্রাপ্ত ১.৫০ (এও থওাটি ধঞ্চায মক্ষ) ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ ওভা 

ল। ঘমবঢ ঙহভ ফবন্দভবপবত্তও বযশু  কডবযক্ষা ওাব থক্রফ প্রওহল্পভ আঢা ৬৪টি থচমা ৫,৫০০টি ফবন্দভবপবত্তও বযশু 

বযক্ষাহওহেভ ফাধ্যহফ ১,৬৫,০০০ চদহও এাং ২৫০টি স্ক বযক্ষাহওহেভ ফাধ্যহফ ৬,২৫০ চদহও বযক্ষা প্রতাদ ওভা ল। 

ঢথফাদ ঙভ থণহও নৄহভাবলঢ  থাইঢহতভ থফী  আণ থ-াফাবচও বরহ প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল।  

(৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থতহয অবস্থঢ ববপন্ন থৌিথফী প্রবঢষ্ঠাদ  থৌি-যশ্মাহদভ অনুকূহম  থহফাঝ ৪১,৩০,০০০ ঝাওা 

অনুতাদ বলাহ ভাদ্দ ওভা ল। 

(৯) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বিিাদ থফী ওল্যাড িাহস্টভ ৫৬টি ঘাঘ থ থফভাফঢ, াংস্কাভ  বদফ থাহডভ চন্য ১৫ মক্ষ ঝাওা অনুতাদ 

প্রতাদ ওভা ল। 

১৫। থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রডাম 

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩৭৯টি খাঝ/ধহন্ট/হঝাম থস্টযদ ইচাভা প্রতাদ ওভা ল। উক্ত খাঝ/ধহন্ট/হঝাম থস্টযদভল ইচাভা 

প্রতাহদভ ফাধ্যহফ বআইটবব্লউটিএ’ভ চুান্ন থওাটি েঁঘাদিই মক্ষ াঢায লাচাভ ঘাভযঢ েঁবঘয ঝাওা ভাচস্ব অবচথঢ ল। 

(২) ঠাওা-ধটুাঔামী, ঠাওা-ওামাইা, ফাা, ঠাওা-বভযাম থদৌ-ধহণ আদৄবদও সুহবাক-সুবথা াংবমঢ দতুদ বওছু বাত্রীালী 

মহঞ্চভ রুঝ ধাভবফঝ/ফসূবঘ অনুহফাতদ ওভা ল। নহম বাত্রীাথাভড থদৌধহণ বাঢাাহঢভ থক্ষহত্র আদৄবদও সুহবাক-সুবথা 

থপাক ওভহঙ। 

(৩) ঈত/থফী উৎগুবমহঢ বাত্রীাথাভহডভ বদভাধত ঘমাঘহমভ স্বাহণ থ বহযর ফবদঝবভাং ওাব থক্রফ ধবভঘামদা ওভা ল। ঈত-

উম-বনঢভ-২০১৬ উধমহক্ষয প্রবঢ ঙহভভ ফহঢা এ ঙভ থতহযভ গুরুত্বনড থ  ঝুুঁবওনড থ ১৪টি খাঝ/ধহহন্ট াংবেিহতভ ফাধ্যহফ 

ওবফটি কঞদ ওহভ ফবদঝবভাং ওাব থক্রফ থচাভতাভ ওভা ল। 

(৪) বআইটবব্লউটিএ’ভ বদচস্ব থদৌ-বাহদভ ফাধ্যহফ আইদ-শৃঙ্খমা ভক্ষাওাভী াবলদীভ লাঢা থদৌ-ধহণ ঘাঁতাাবচ  টাওাবঢ 

প্রবঢহভাহথ ঘাঁতাাবচ  টাওাবঢ প্রড এমাওাভ দতীভল বহযর অবপবাদ ধবভঘামদা ওভা ল। বাত্রীহতভ চাদফাহমভ 

বদভাধত্তাভ স্বাহণ থ দুহব থাকনড থ আলাা থদৌ-বাদ ঘমাঘম ন্ধ ভাঔা ল। থয ওহওটি থদৌ-বাহদভ বরুহি আইএ ১৯৭৬-

এভ াংবেি থাভা থফবভদ থওাহঝ থ ফাফমা তহভ ওভা ল। াাংমাহতয-পাভহঢভ ফহধ্য থদৌ-বঘ ধব থাহভ পা ২০ এবপ্রম ২০১৫ 

ঢাবভহঔ পাভহঢভ দাবতেীহঢ অনুবষ্ঠঢ ল। 

(৫) Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWT&T)-এভ ভৄঔন্ধ এাং থফাতওাম বরও াংহযাথদী 

প্রস্তা ফবন্ত্রপা-বঞহও অনুহফাবতঢ ল। থদৌ-প্রহঝাওম চুবক্ত ৩১ ফাঘ থ ২০২০ াম ধব থন্ত বথ থঢওভড বরহ ঐওফঢ প্রবঢবষ্ঠঢ 

ল। ধভঢী ফহ প্রহঝাওম স্বাংবক্রপাহ দাহদভ বরহ বিান্ত ল এাং এওটি প্রস্তা গৃলীঢ ল। 



 

 

(৬) আশুকঞ্জ দতী ন্দভ বতহ পাভহঢভ আকভঢমা বদবফঢ ধণ্য transshipment ওাব থক্রফ ১৬ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী 

থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রী ওতৃথও উহদ্বাথদ ওভা ল। পাভঢী ঘাবলতাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ ৩৫,০০০ থফবিওঝদ ঔাদ্যযহেভ ফহধ্য ২০,০০০ 

থফবিওঝদ ঔাদ্যযে ওমওাঢা থণহও থদৌ-ধহণ আশুকঞ্জ এাং ড়ওধহণ আশুকঞ্জ লহ বত্রনৄভা ভাহচয ধবভলড ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। 

(৭) ১৬ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ পাভহঢ অনুবষ্ঠঢ থদৌ-বঘ ধব থাহভ পা থবৌণ ওাবভকবভ ওবফটি ওতৃথও প্রস্তাবঢ 

িান্পবযধম্যান্ট ফাশুম বলাহ প্রবঢ ঝদ ধহণ্যভ চন্য ১৯২.২২ ঝাওা থাহয্যথভ বরহ ঐওফঢয ল। 

(৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ র থা থফৌসুহফভ অব্বলঢ ধভ থণহও গুরুত্বনড থ থনবভ  থদৌ-রুঝ এাং থদৌ-ন্দভভল ফাঞধব থাহ 

বদবফঢ ফবদঝবভাংহভ ধাযাধাবয প্রহাচদানুবাী লাইহড্রাগ্রাবনও চবভধ ওহভ দাব্ঢা ধবভবস্থবঢ ধব থহক্ষড এাং থদৌ-

ধণভহলভ দাব্ঢা-ঙ্কঝ বদভহদ থড্রবচাং ওাব থক্রফ ধবভঘামদা ওভা ল। াংভক্ষড  ঔদদ ওফ থসূবঘভ আঢা জুদ ২০১৬ 

ধব থন্ত প্রা ৯০.০০ মক্ষ খদবফঝাভ থড্রবচাং ওহভ বড থঢ গুরুত্বনড থ থদৌ-     দাব্ঢা চা ভাঔা ল। উন্নদভমও ঔদহদভ 

আঢা থফাঝ ১৭০.০০ মক্ষ খদবফঝাভ থড্রবচাং ম্পন্ন ওভা ল। ২০১৫-১৬ াহম অপযন্তভীড থদৌ-ধণভহলভ দাব্ঢা উন্নদ  

াংভক্ষহড বআইটবব্লউটিএ ওতৃথও জুদ ২০১৬ ধব থন্ত  থহফাঝ ২৬০.০০ মক্ষ খদবফঝাভ থড্রবচাং ম্পন্ন ওভা ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ১৯ দহপম্বভ ফঙ্গমাভ ধটুাঔামীহঢ ধাভা ভৄদ্রন্দভ, ভৄবক্তহবা   ওফহপ্লক্স, া-থভবচবে অবন  বযশু 

এওাহটবফ ওফহপ্লক্স উহদ্বাথদ ওহভদ। প্রথাদফন্ত্রী এওইহঙ্গ াহদৌচা থযভ-ই-াাংমা থদৌখাঁটি, যলীত বত দচরুম ইমাফ থতু, আঞ্চবমও 

ধাহধাঝ থ অবন  াউনম ণাদা পহদভ বপবত্তপ্রস্তভ স্থাধদ ওহভদ। 

 

(৯) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বআইটবব্লউটিএ ওতৃথও াস্তাদাথীদ ‘১০টি থড্রচাভ থক্রদহাঝ, ঝাকহাঝ, অবনা থ লাউচহাঝ  

ক্রু-লাউচহাঝল অন্যান্য ভঞ্জাফাবত/বন্ত্রধাবঢ াংগ্রল (প্রণফ াংহযাবথঢ)’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২টি ১৬    ওাঝাভ াওযদ 

থড্রচাভ, ২টি ঝাকহাঝ, ১টি া থঝন্ডাভ থপহম, ৪টি ইদল্যান্ড াহপ থ থপহম, ১টি থক্রদহাঝ, ২টি ধাইধ থওবভাং টাম্ব াচথ, ৪টি 

থওবদ ক্রুচাভল ২৫০টি ববপন্ন াইহচভ ভাাভ থলাচ ধাইধ াংগ্রল ওভা ল এাং ২টি থমন প্রহধড ফাবিধাভধাচ থপহম, 

৪টি এবিবাদ ঝাইধ ওাঝাভ াওযদ থড্রচাভ, ৬টি াহপ থ এলুবফবদাফ াওথহাঝ, ১টি থেযাম ইন্পহধওযদ ফাবিধাভধাচ 

থপহহমভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। এ ঙাড়া ‘অপযন্তভীড থদৌ-ধহণভ দাব্ঢা ভক্ষাহণ থ ২টি থড্রচাভ, থক্রদহাঝ, লাউচহাঝ, ক্রু-

লাউচহাঝ এাং ঝাকহাঝল আনুরবঙ্গও ভঞ্জাফাবত াংগ্রল (বদ্বঢী াংহযাবথঢ)’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-

ঙহভ ১টি ওাঝাভ াওযদ থড্রচাভ াংগ্রল ওভা ল। 

(১০) অপযন্তভীড থদৌ-ধহণ তক্ষ দাবও ভভাহলভ মহক্ষয ফাতাভীনৄভ থচমা এবধটিআই স্থাধদ ওভা ল। 

(১১) াাংমাহতয-পাভঢ প্রহঝাওম থদৌ-ধহণভ ভাফঙ্গম-ঘাঁতনৄভ-চবওকঞ্জ ধব থন্ত ৮১১ বওহমাবফঝাভ থদৌ-ধহণ অবঢবভক্ত 

ফাবওথাংহভ ওাচ ওভা ল। এ ঙাড়া বভাচকঞ্জ-াহলহভ আকমা প্রহঝাওম থদৌ-ধহণভ বহযর বহযর স্থাহদ ভাহঢভ থমা 

ঘমাঘহমভ চন্য LED মাইঝল ‘Pre-stressed concrete pole’ স্থাধদ ওভা ল। 

(১২) থমাংভীদ-থঝহওভলাঝ থদৌ-ধহণভ মামনৄভ থণহও থঝহওভলাঝ ধব থন্ত প্রা ৫০ বওহমাবফঝাভ ধব থন্ত থফৌসুবফ থদৌ-ধহণ ধাণভ, 

াবম  ওমাালী থদৌ-বাদ ঘমাঘহমভ সুবথাহণ থ বহযরপাহ ফাবওথাং ওভা ল।  

(১৩) থদৌ-বাদ ঘমাঘহমভ সুবথাহণ থ সুন্দভহদভ বপঢভ বতহ অণ থাৎ কী-দুথভৄঔী, লবভদঝাদা, চফবদভ থকাহমভ বওল্প থদৌ-ধণ 

বলাহ ফাংমা-খাবরাঔামী থদৌ-ধহণ ব্াধও থড্রবচাং ওহভ ১২˝ড্রানঝববযি চালাচ ঘমাঘহমভ চন্য উনু্ক্ত ওভা ল। 

(১৪) ঘাঁতনৄভ-আচাতাচাভ-ঘট্টগ্রাফ ধব থন্ত প্রণফ থশ্রবডভ থদৌ-ধহণ বদবফঢ া/াবঢ/ফাওথাল অন্যান্য থদৌ-লাও বন্ত্রধাবঢ 

ব্লাভ ওহভ থদৌ-ঘমাঘম ঘালু ভাঔা ল।* 



 

 

(১৫) ধাটুবভা-াখাাবড়, ফাা-ঘভচাদাচাঢ, ঘাঁতনৄভ-যবভঢনৄভ মালাভলাঝ-থপদুবভা, থপামা-মক্ষ্মীনৄভ থনবভখাহঝ বদবফঢ 

ফাবওথাং ওাহচভ ধাযাধাবয থদৌ-ঘমাঘম বদব থঘ্ন ওভাভ মহক্ষয অবঢবভক্ত ফাবওথাং ওভা ল। 

(১৬) বাত্রীাথাভহডভ বদভাধহত মহঞ্চ উঞা-দাফাভ চন্য ১২৫টি ধন্টুদ থফভাফঢ ওহভ াংবেি খাহঝ নৄদঃস্থাধদ/প্রবঢস্থাধদ ওভা 

ল। এহঢ বাত্রীাথাভহডভ মহঞ্চ উঞা-দাফা লচ  বদভাধত ওভা ল। 

(১৭) ভাঙ্গাফাটিহঢ স্থাধহদভ চন্য × × াইহচভ ১টি থঙাঝ ধন্টুদ বদফ থাডওাচ থযহর খাহঝ স্থাধদ ওভা ল।  

(১৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৫১টি ধন্টুহদভ ড় থভহদভ থফভাফঢওাচ এাং ২০টি ধন্টুহদভ ফাছাবভ থভহদভ থফভাফঢ ওাচ থযর ওভা ল। 

(১৯) ‘াাংমাহতয ধেী অঞ্চহম মঞ্চখাঝ  হাইট খাঝ উন্নদ’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা আনুরবঙ্গও সুবথাল ১০০টি ধন্টুদ (ধাঁঘটি 

থনভী ধন্টুদ, ৪৫টি বফবটাফ ধন্টুদ, ৫০টি থঙাঝ ধন্টুদ) স্থাধদ ওভা ল। 

(২০) -দ্বীধ াওথহাঝ, এদহচম াওথহাঝ, এযাহধাহমা াওথহাঝ, ামফা চালাচ, অগ্রকবঢ চালাচ এাং অগ্রকাফী 

চালাহচভ টবওাং  টবওাংাংবেি থফভাফঢ ওাচ ওভা ল। 

(২১) ধ্রুঢাভা চালাচ, অগ্রালও চালাচ, অগ্রকবঢ চালাচ, উিাভওাভী চালাচ রুস্তফ, ওাংওভ চালাচ, এযাহধাহমা াওথহাঝ, 

উিাভওাভী লাফচা চালাচ, ন্ধাদী চালাহচভ াফ থফইদ ইবঞ্জহদভ খুঘভা বন্ত্রাাংয াংগ্রলল পাভহলাবমাং  বনটিাং-বনবক্সাং 

ওাচ ওভা ল। 

(২২) আচভা চালাহচভ ১টি এব থচদাহভঝভ ইবঞ্জহদভ খুঘভা বন্ত্রাাংয াংগ্রলল বনটিাং-বনবক্সাং  ওবফযবদাং ওাচ ওভা ল। 

(২৩) ঝাক চালাচ এাং থও-ঝাইধ াহপ থ াওথহাঝ, অগ্রধবণও চালাচ, অগ্রালও চালাচ এাং উিাভওাভী চালাচ প্রঢয-এভ 

থভবওউ থাহঝভ ইবঞ্জদ পাভহলাবমাং ওাচ ওভা ল। 

(২৪) ঢথফাহদ বআইটবব্লউটিব ৩৯টি বাত্রীালী চালাচ, ৫০টি থনবভ, ৪২টি ওাহক থা চালাচ এাং ৬৪টি লাও চালাহচভ 

ফিহ বঢদটি ইউবদহঝভ ফাধ্যহফ অপযন্তভীড  উধকূমী রুহঝ বদভাধহত বাত্রী, ফামাফাম  বাদালদ ধাভাধাভ ওভহঙ। ১৪ 

জুমাই ১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও শুপ উহদ্বাথহদভ ফাধ্যহফ দ বদবফ থঢ এফ.বপ ফদৄফবঢহও বআইটবব্লউটিব’ভ 

বাত্রীালী াবপ থহ বদহাবচঢ ওভা ল। 

(২৫) বআইটবব্লউটিব’ভ থনবভ াবপ থহ ১৬ জুমাই ২০১৫ এাং ১৩ জুমাই ২০১৫ ঢাবভহঔ দতুদ এওটি থভা-থভা থনবভ পারা 

যলীত টা. থকামাফ ফামা এাং থও-ঝাইধ থনবভ কুসুফওবম ঘালু ল। 

(২৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ বাত্রীালী াবপ থহ ই-টিহওটিাং ধিবঢ ঘালু ওভা ল, বা অদ্যাবথ অব্ালঢ ভহহঙ। 

(২৭) থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী ওতৃথও ৩০ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাংমান্দভ ওতৃথধহক্ষভ াংগৃলীঢ বদচস্ব ওাঝাভ 

াওযাদ থড্রচাভ ববট ‘ইফাফ যানী’-এভ শুপ উহদ্বাথদ ওভা ল। 

(২৮) কুবড়গ্রাফ থচমাভ ভুরুঙ্গাফাভী উধহচমাথীদ থাদালাঝ স্থমন্দভ উন্নহদভ চন্য ৩৬.৫০ থওাটি ঝাওাভ এওটি উন্নদ প্রওল্প 

অনুহফাবতঢ ল। উক্ত প্রওহল্পভ আঢাথীদ থাদালাঝ স্থমন্দহভভ চন্য ১৪.৬৮ এওভ চবফ অবথগ্রলহডভ ওাচ ম্পন্ন ল। 

বহমঝ থচমাভ থকাাইদখাঝ উধহচমাথীদ ‘ঢাফাবম স্থমন্দভ উন্নদ’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা বদ্বঢী ধব থাহ ৯.০০ এওভ 

চবফ অবথগ্রলহডভ ওাচ ম্পন্ন ল। থপাফভা স্থমন্দহভভ চন্য ২টি হধদ ইাট থ বদফ থাড  ১০০ থফবিওঝদ থাভড ক্ষফঢাম্পন্ন 

১টি হবিচ থস্কম স্থাধদ ওভা ল। লবকঞ্জ থচমাভ চুদারুখাঝ উধহচমাথীদ াো স্থম শুল্ক থস্টযদহও স্থমন্দভ থখারডা ওভা ল। 

(২৯) ৭ জুমাই ২০১৫ ঢাবভহঔ ঘীদ ভওাহভভ অণ থাহদ ‘Procurement of Six New Vessels Three Product Oil 

Tankers and Three New Bulk Carriers of about 39,000 DWT each’ যীর থও প্রওল্পটি এওহদও পা 

অনুহফাতদ মাপ ওহভ।  

(৩০) াাংমাহতয বযবধাং ওহধ থাহভযদ ওতৃথও বদচস্ব অণ থাহদ ‘বএব‘ভ ঠাওাস্থ বদচস্ব চবফহঢ এওটি ২৫ঢমা পদ বদফ থাড’ 

যীর থও প্রওল্প নমপাহ ম্পন্ন ল। বহতবযও ঋড-লাঢা বএব’ভ চন্য চালাচ ক্র ম্পবওথঢ বদেবড থঢ ঘাভটি প্রওল্প 

ধবভওল্পদা ওবফযদ ওতৃথও ১৩ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ দীবঢকঢপাহ অনুহফাবতঢ ল। 

 ২টি দতুদ, প্রবঢটি ৩০,০০০-৩৫,০০০ বটটবব্লউটিম্পন্ন থওবফওযাম/ক্রুট অহম ট্যাাংওাভ ক্র। 

 ২টি দতুদ, প্রবঢটি ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ বটটবব্লউটিম্পন্ন ফাতাভ ট্যাাংওাভ ক্র।  

 ১০টি দতুদ, প্রবঢটি ৮,০০০-১০,০০০ বটটবব্লউটিম্পন্ন াল্ক ওযাবভাভ ক্র।  

 ৪টি দতুদ, প্রবঢটি ১,২০০-১,৫০০ টিউচম্পন্ন থলুমাভ ওহন্টইদাভ চালাচ ক্র।  



 

 

(৩১) থফবভদ এওাহটফী থণহও ধায-ওভা ১৯চদ Female এাং ১৩চদ Male ওযাহটঝহও বএবভ চালাহচ প্রবযক্ষড প্রতাদ 

ওভা ল। দাবওহতভ অনুকূহম Machine Readable Identiy Document প্রতাদ ওভা ল। বহনাভাভহতভ থবাগ্যঢা দত 

চাবমাবঢ থভাথওহল্প উন্নঢফাহদভ দত বঢবভ ওহভ বঢভড ওভা লহে। 

(৩২) Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS) প্রওহল্পভ তাপ্তবভও ওাচ ধবভঘামদাভ চন্য গৃলাদ 

 কডনঢথ ফন্ত্রডাম থণহও ঙাড়ধত্র গ্রলডন থও এওটি অবন পদ পাড়া থদা ল, ২০চদ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভী বদহাক থতা 

ল এাং থওাবভাদ ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ প্রওহল্পভ ৮টি স্থাদ ধবভতয থদ ওহভ ধবভতয থদ প্রবঢহতদ, পদ বদফ থাহডভ বটহঝইম 

বটচাইদ, ববটাং টকুহফহন্টভ ওফাবয থাম অাংয ভৄদ্র ধবভলদ অবথতপ্তহভভ বভবপউহভ চন্য তাবঔম ওহভহঙ। 

(৩৩) াাংমাহতয International Maritime Organization (IMO)’ B Catagory-এভ তেধত নৄদবদ থ থাবঘঢ ল। 

(৩৪) International Mobile Satellite Organization (IMSO)-এভ ফলাবঘ ধহত াাংমাহতহযভ প্রাণী চমাপ 

ওহভহঙদ। থফবভঝাইফ থক্ষহত্র ইহঢাফহধ্য াাংমাহতহযভ থব-ওম ানল্য অবচথঢ ল, ফলাবঘ ধহত চমাহপভ নহম 

থফবভঝাইফ বহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভবঢথ আভ উজ্জ্বম ল। 

(৩৫) আন্তচথাবঢও ক্লাববনহওযদ থাাইটিভহলভ ওাব থক্রফ ফবদঝভ ওভাভ চন্য আইএফ’ভ বথাদ থফাঢাহও ৪টি 

ক্লাববনহওযদ থাাইটিভ হঙ্গ চুবক্ত ম্পাতদ ওভা ল। 

(৩৬) বহতবয চালাচফাবমওহতভ ঘাবলতা অনুবাী অদ-মাইহদ াাংমাহতবয থবাগ্যঢা দতথাভী দাবওহতভ থবাগ্যঢা দত  

ববটব বাঘাই ব্স্থা কহড় থঢামা ল। 

(৩৭) দাবওহতভ টাঝাহইচ বঢবভ ওভা ল। নহম বদহাকওাভী চালাচফাবমও  ম্যাবদাং এহচন্টকড অদ-মাইহদ ববটব 

বাঘাই ওভহঢ ক্ষফ লহেদ। 

(৩৮) দাবওহতভ থবাগ্যঢা-দত চাবমাবঢ থভাথওহল্প উন্নঢফাহদভ বদভাধত্তা ওাকহচ দত বঢবভ ওহভ ঢা বঢভড ওভা ল। 

(৩৯) আইএফ’ভ ঘাবলতা অনুবাী ফন্ত্রডাম ওতৃথও কঠিঢ independent evaluation team দ্বাভা াাংমাহতহযভ প্রবযক্ষড  

ধভীক্ষা-ধিবঢভ ভল্যাদ ম্পন্ন ওহভ independent evaluation report আইএফ-থঢ থপ্রভড ওভা ল। 

(৪০) থফবভঝাইফ থিবদাং ইন্পটিটিউঝ ধবভঘাবমঢ ওম থওাহ থ অাংযগ্রলডওাভীহতভ থভবচহেযদ দাম্বাভ অদ-মাইহদ প্রতাদ ওভাভ 

ফাধ্যহফ ১টি দতুদ থা বটবচঝাম ওভা ল।  

(৪১) দাবওহতভ ববটব’ভ টাঝাহইচ বঢবভ ওহভ অদ-মাইদ বাঘাই ব্স্থা ঘালু ওভা ল।  

(৪২) দাবওহতভ অনুকূহম প্রতাদকৃঢ Certificate of Proficiency (CoP) এভ টাঝাহইচ বঢবভ ওভা ল।  

(৪৩) মনৌ-লযফন ভন্ত্রণারময়য ভাননীয় ভন্ত্রী ের্তযে ন্যানার মভলযটাআভ আন্সটিটিঈমটয প্রলক্ষণাথীমদয জন্য মামের বফমনয 

লবলিপ্রস্তয স্থান, নফ-লনলভ যত পায়ায পাআটিং ব্লমেয শুব ঈমদ্বাধন েযা য়। এ ছাড়া ৪০ অনলফলষ্ট্ ফা ক্রয় এফং ীদ 

লভনায লনভ যাণ, ভাদাযীপুয াখায জন্য ৫ এেয জলভ ক্রয় েযা য়। 

(৪৪) ন্যানার মভলযটাআভ আন্সটিটিঈমটয ১৫তভ ব্যামচয লক্ষাভানী কুচোওয়াজ নুলিত য়।  

১৬। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

(১) ১৯৭৪ াহমভ ২৫ থহন্ফম্বভ চাবঢাংখ াথাভড ধবভরহত থতা পারহড চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাদ 

থখারডা ওহভদ, ‘ওহমভ হঙ্গ ন্ধুত্ব, ওাহভা প্রবঢ ববভঢা দ’ এাং ‘ওম বহভাহথভ যাবন্তনড থ ফাথাদই লহ াাংমাহতহযভ 

ধভভাষ্ট্রদীবঢভ ভমফন্ত্র’। চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু প্রডীঢ অদন্য স্বাথীদ  আত্ধফব থাতাহাথম্পন্ন কূঝদীবঢভ ভমফহন্ত্রভ 

থাভাাবলওঢা াাংমাহতহযভ চন্য এওটি ফবিঢ, ওাব থওভ  থকাদ ধভভাষ্ট্রদীবঢ ধবভঘামদা এাং ভওাহভভ গৃলীঢ 

রূধওহল্পভ আহমাহও ২০২১ াহমভ ফহধ্য ফধ্য-আহভ থতহয উত্তভহডভ চন্য বলব থহশ্ব াাংমাহতহযভ কূঝনদবঢও ঢৎধভঢা 

দৃশ্য দফাদ ওভাভ মহক্ষয ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম বদভম প্রা ঘাবমহ বাহে। ভৄবক্তভেহিভ থঘঢদা  ভল্যহাথভি বমষ্ঠ 

ধভভাষ্ট্রদীবঢভ অনুভহড বদ্বধাবক্ষও  আন্তচথাবঢও ধব থাহ কূঝনদবঢও ম্পওথ বদবড়ওভডল থতহযভ স্বাণ থ-াংবেি াবডবচযও 

 অণ থনদবঢও বরাবমহঢ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম তা ওাব থওভ ভূবফওা ধামদ ওভহঙ। প্রবঢহযী  অন্যান্য ভাহষ্ট্রভ হঙ্গ 



 

 

বদ্বধাবক্ষও ম্পহওথভ ইবঢাঘও ফাত্রা ভেক্তওভড, আঞ্চবমও  উধ-আঞ্চবমও লহবাবকঢা দৃঢ়ওভহডভ মহক্ষয াওথ, বফহঝও, 

বট-৮, আইব, ন্যাফ প্রভৃবঢ থনাভাহফভ হঙ্গ খবদষ্ঠঢভ ম্পওথ স্থাধদ, ভৄবমফ বহশ্বভ হঙ্গ ম্পহওথভ থক্ষহত্র দতুদ 

কবঢফঢা সৃবি এাং চাবঢাংখ  অন্যান্য আন্তচথাবঢও াংস্থা  থনাভাহফ ওাব থওভ অাংযগ্রলড  কঞদভমও অতাহদভ 

ফাধ্যহফ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম াাংমাহতযহও বলব থহশ্ব এওটি প্রবঢশ্রুবঢফ  তাবত্বযীম ভাষ্ট্র বলাহ প্রবঢষ্ঠাভ প্রা অব্ালঢ 

থভহঔহঙ। বলব থহশ্ব াবডচয  ববদহাহকভ থক্ষত্র ম্প্রাভড, াাংমাহতহযভ দাকবভওহতভ স্বাণ থ-সুভক্ষা, ঢাঁহতভ উন্নঢঢভ 

ওন্পুযমাভহা প্রতাদ এাং অন্যান্য চাঢী স্বাণ থ াংভক্ষহডভ প্রহঘিাভ নহম বহতযস্থ াাংমাহতহযভ দূঢাাভহলভ ওাহচভ 

ধবভবথ হুগুড বৃবি থধহহঙ। ঢথফাদ ভওাভ ওতৃথও াাংমাহতহযভ স্বাণ থ-াংবেি গুরুত্বনড থ বরভল থবফদ বশ্ব াবডচয াংস্থা, 

অবপাদ  যভডাণী বরও াংস্থা  চমায়ু ধবভঢথদচবদঢ আন্তচথাবঢও আহমাঘদা াাংমাহতহযভ স্বাণ থভক্ষা, বশ্বযাবন্ত 

ভক্ষা চাবঢাংখ  যাবন্তভক্ষী াবলদীভ ভূবফওা, বহতহয বধতাধন্ন দাকবভওহতভ স্বহতহয প্রঢযাাদ  অন্যান্য ফাফবও 

েযথওাঢভ বরহ াাংমাহতহযভ স্বাণ থ াংভক্ষহড বক্র লাভ প্রাহ বশ্বব্াধী কূঝনদবঢও উধবস্থবঢ ম্প্রাভহডভ উহদ্যাক 

গ্রলড ওভা ল। তাবভদ্রয দূভীওভড, দাভীভ ক্ষফঢাদ এাং ন্ত্রা  চবঙ্গাত বদভ থহম াাংমাহতহযভ প্রবঢশ্রুবঢ এাং উহদ্যাহকভ 

নহম আন্তচথাবঢও ধবভফণ্ডহম াাংমাহতহযভ ইবঢাঘও পাভবঢথ বঢবভ লহহঙ। 

(২) ভুঝাহদভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা তাফহঘা তভবচভ আফন্ত্রহড ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা আবুম লাাদ ফালভৄত আমী, এফবধ  

১২-১৪ থফ ২০১৬        ভুঝাহদ এও বদ্বধাবক্ষও নভ ওহভদ। ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ এ নহভ াাংমাহতয-ভুঝাদ বদ্বধাবক্ষও 

ম্পহওথভ দাদা বরহ অঢযন্ত ওাব থওভ আহমাঘদা ল। এটি দু’থতহযভ থক্ষত্রবপবত্তও লহবাবকঢাহও আভ থকাদ ওভহ হম 

আযা ওভা বা। বহযর ওহভ ভুঝাহদভ চমবদুযৎ প্রওহল্প াাংমাহতহযভ অাংযগ্রলড  ভুঝাদ থণহও পাভহঢভ ধভ বতহ 

াাংমাহতহয বদুযৎ ভপ্তাবদভ বরহ ভুঝাহদভ ঐওাবন্তও ইো এাং এ বরহ পাভহঢভ ম্মবঢভ বরটি াভাভ আহমাঘদা 

উহঞ এহহঙ। এ ঙাড়া BBIN MVA-এভ বরহ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ কঞদভমও অস্থাদ  ধভাফয থ ভুঝাহদভ ববপন্ন ধহক্ষভ 

আ   ভ বরটি দূভীওভহড গুরুত্বনড থ অতাদ ভাঔহ। 

(৩) ৭-৯ আকস্ট ২০১৫        থদধাহম ‘Safe Home Expo 2015’ যীর থও আাদ  বদফ থাড াফগ্রীভ এও প্রতয থদী 

অনুবষ্ঠঢ ল। াাংমাহতয থণহও  থহফাঝ ২০টি বদফ থাড াফগ্রী প্রস্তুঢওাভও প্রবঢষ্ঠাদ উক্ত প্রতয থদীহঢ অাংযগ্রলড ওহভ। প্রতয থদীহঢ 

ভূবফওম্প বদহভাথও এাং প্রাকৃবঢও দূহব থাকলদী ওাঁঘ  বস্টহমভ বঢবভ আাদ  বদফ থাড াফগ্রী প্রতবয থঢ ল।  

(৪) ৩০-৩১ চানুাবভ ২০১৬        ঠাওাভ প্যাদ প্যাববনও থাদাভকাঁ থলাহঝহম South Asian Speakers’ Summit 

on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত হম্মমহদ াাংমাহতয, 

আনকাবদস্তাদ, ভুঝাদ, পাভঢ, ফামদ্বীধ এাং শ্রীমাংওাভ ফাদদী বেওাভকড অাংযগ্রলড ওহভদ। এওম থতহযভ ফাদদী াংত 

তেকড এাং আন্তচথাবঢও াংস্থাভ প্রবঢবদবথকড হম্মমহদ অাংযগ্রলড ওহভদ। ৩১ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ হম্মমহদ 

ফাধদী অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অবঢবণ বলাহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী উধবস্থঢ বঙহমদ। 

(৫) াাংমাহতয  থদধাহমভ ফহধ্য ফ্ল্াইঝ ধবভঘামদাভ চন্য বদ্যফাদ বদ্ব-ধাবক্ষও বফাদ ঘমাঘম চুবক্তভ আঢা ১৫ থফ ২০১৬ 

াাংমাহতয বফাদ US-Bangla Airlines ঠাওা-ওাঞফান্ডু-ঠাওা ফ্ল্াইঝ ঘালু ল। 

(৬) ১৮-২১ জুদ ২০১৬ থফাহত থদধাহমভ ফাদদী ভৄখ্যবঘ (ফবন্ত্রধবভরত বঘ) ট. থাফমাম সুহবতভ থদতৃহত্ব এওটি 

প্রবঢবদবথতম াাংমাহতয নভ ওহভদ। নহভ বঢবদ াাংমাহতহযভ ফবন্ত্রধবভরত বঘহভ হঙ্গ এও থৌচন্য াক্ষাহঢ বফবমঢ 

লদ। াক্ষাহঢ দুই থতহযভ থবাকাহবাক বৃবি  ধণ্য ধবভলহডভ বরহ আহমাঘদা ল। ঢাঁভ থদতৃহত্ব প্রবঢবদবথতমটি ঘট্টগ্রাফ 

ন্দভ ধবভতয থদ ওহভদ। বঢবদ ২১ জুদ ২০১৬ থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রডামহ এও ফঢববদফ পা অাংযগ্রলড ওহভদ। 

ফঢববদফওাহম াাংমাহতহযভ ন্দভভল ব্লাভ ওহভ থদধাহম ধণ্য ধবভলহদভ ম্ভাব্ঢা বদহ আহমাঘদা ল। থদধাহমভ 

ভৄখ্যবঘ (ফবন্ত্রধবভরত বঘ) এ মহক্ষয এওটি ‘Joint Technical Committee’ কঞহদভ প্রস্তা ওহভদ। াাংমাহতয ঢাহঢ 

ম্মবঢ চাদা। 

(৭) াাংমাহতয ওতৃথও প্রস্তাবঢ াাংমা এওাহটবফ  থদধাম এওাহটবফ-এভ ফধ্যওাভ ঔড়া ফহছাঢা স্মাভও স্বাক্ষহভভ মহক্ষয 

থদধাম এওাহটবফভ এওটি প্রবঢবদবথতম ২৭-৩০ জুদ ২০১৬ থফাহত ঠাওা নভ ওহভদ। নভওাহম ২৯ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

চুবক্তটি স্বাক্ষবভঢ ল।  

(৮) থদধাহমভ ভূবফওম্প-ধভঢী নৄদক থঞদ ওাব থক্রহফ লাঢাভ অাংয বলাহ ঢাঁহতভ ঔাদ্যাংওঝ বদভহদ অবঢবভক্ত ১০,০০০ 

থফবিওঝদ ঘাম থপ্রভহডভ চন্য ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।  থহযর ২৫ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ পাভঢী ভূঔণ্ড ব্লাভ ওহভ াাংমাান্ধা 

স্থমন্দভ বতহ থদধাহম ঘাম থপ্রভড শুরু ওভা ল। ১৮ জুমাই ২০১৬ ঢাবভঔ ধব থন্ত প্রা ৪,৪০০ থফবিওঝদ ঘাম থপ্রভড ওভা ল। 



 

 

(৯) ২২-২৩ দহপম্বভ ২০১৫        ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ‘Inter-Ministerial Conference on Every Women Every 

Child’ এাং ‘12
th

 International Congress on AIDS in Asia and the Pacific’ যীর থও এও হম্মমহদ ঘাভ 

তহেভ এওটি প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভ।  

(১০) পাল ন্যা  ভূবফথহ বর্ধ্স্ত শ্রীমাংওা ফাদবও লাঢা বলাহ চরুবভ বপবত্তহঢ াাংমাহতয থণহও ১০ থওাটি ঝাওা 

ভহল্যভ ত্রাডাফগ্রী থপ্রভহডভ বিান্ত প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম থণহও গৃলীঢ ল। শ্রীমাংওা চরুবভ বপবত্তহঢ ত্রাডাফগ্রী থপ্রভড ওভাভ 

চন্য দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডামহ ধত্র থপ্রভড ওভা ল এাং াংবেি ফন্ত্রডাম শ্রীমাংওা চরুবভ বপবত্তহঢ ত্রাড াফগ্রী 

থপ্রভড ওহভ। 

(১১) ২৬ জুমাই ২০১৫ ফামদ্বীহধভ স্বাথীদঢাভ ৫০ঢফ াবর থওী উদ বাবধঢ ল। স্বাথীদঢাভ সুড থ চন্তী অনুষ্ঠাহদ ফামদ্বীহধভ 

স্বভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা উফভ দাবভ াাংমাহতহযভ ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী থফাঃ যালবভাভ আমফ, এফবধ-থও অপযণ থদা চাদাদ। 

ববপন্ন থতয থণহও আকঢ প্রা ৪০০ বহতবয কণ্যফান্য ব্বক্ত উক্ত অনুষ্ঠাহদ উধবস্থঢ বঙহমদ। স্বাথীদঢাভ সুড থ চন্তী অনুষ্ঠাহদ 

অাংযগ্রলহডভ ধাযাধাবয ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী, ফামদ্বীহধভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী  চাধাহদভ উধ-ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ বদ্বধক্ষী 

বঞহও বফবমঢ লদ। 

(১২) ১৫-১৬ আকস্ট ২০১৫        ফামদ্বীহধভ ফাহমহঢ অনুবষ্ঠঢ এবযা  প্রযান্ত ফলাাকভী রষ্ঠ আঞ্চবমও থনাভাহফ 

ফাদদী বযল্পফন্ত্রী অাংযগ্রলড ওহভদ। এ থনাভাহফ এবযা  প্রযান্ত ফলাাকভী অঞ্চহমভ দ্রুঢ দকভাহদভ ীফািঢা অবঢক্রফ 

ওভাভ ম্ভাব্ উধা ম্পবওথঢ আহমাঘদা প্রাথান্য ধা। চথযবযল্প, চথয নৄদব্থলাভহবাগ্য ওভা এাং চথযব্স্থাধদা বযল্পদূরড 

এাং প্রাকৃবঢও  ধবভহযকঢ ঝুুঁবওভ বরহ ফাদদী ফন্ত্রী ক্তব্ ভাহঔদ। ফাদদী ফন্ত্রী এওটি থঝওই  ধবভহয-ান্ধ 

বযল্পাদ বদবিঢ ওভা  এ বরহ ঢথফাদ ভওাহভভ ববপন্ন ধতহক্ষহধভ উহেঔ ওহভ হম্মমহদ এওটি থধধাভ/বদন্ধ উধস্থাধদ ওহভদ। 

(১৩) ১৯৭১ াহমভ ভৄবক্তভেহি াংখটিঢ ফাদঢাবহভাথী অধভাথ  কডলঢযাভ তাহ ভেিাধভাথী ামাউবদ্দদ ওাহতভ থঘৌদৄভী  

আমী আলাদ থফাঃ ভৄচাবলহতভ নাঁব ওাব থওহভভ বরহ ২২ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ধাবওস্তাদ ভওাভ আন্তচথাবঢও অধভাথ 

িাইবুযদাহমভ বঘাভ প্রবক্রা বদহ অদাওাবিঢ ফন্তব্ ওহভ ববৃবঢ প্রতাদ ওহভ।  থহযর ৬ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ভেিাধভাথী 

ফবঢউভ ভলফাদ বদচাফীভ বভবপউ বধটিযদ ঔাবভহচভ বরহ এাং ঢৎধভঢী ১২ থফ ২০১৬ ভতুযতণ্ড ওাব থওভ লহম ধাবওস্তাদ 

ভওাভ এই দু’টি খঝদাভ ধভ ধভই অদাওাবিঢ ফন্তব্ ওহভ ববৃবঢ প্রতাহদভ ওহভ। এ বরহ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম থণহও 

ভাভই বণাবণ এাং থচাভাহমা কূঝনদবঢও ধতহক্ষধ থদা ল। এরূধ থক্ষহত্র প্রবঢাভই ধাবওস্তাহদভ লাইওবফযদাভহও ঢম 

ওহভ ওহঞাভ পারা ঢীি প্রবঢাত চাদাহদা ল এাং াাংমাহতহযভ ধক্ষ থণহও ঢাঁভ বদওঝ প্রবঢাতবমবধ লস্তান্তভ ওভা ল। 

(১৪) ২১ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ থদধাহমভ াংত ‘Motor Vehicle Agreement for the Regulation of 

Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal’ 

অনুফণ থদ ওহভ। এভ নহম চুবক্তভ আটি থহওম XVI (1) অনুবাী থদধাম ভওাভ ঢাঁভ আনুষ্ঠাবদওঢা ম্পন্ন ওহভ। 

(১৫) ইমাফাাহত াাংমাহতয লাইওবফযহদভ থপ্র যাঔাভ ব্বক্তকঢ ওফ থওঢথা চদা চালাঙ্গীভ থলাহদহও ১ থনব্রুাবভ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ ন্ধযা ৬:৩৫ বফবদহঝ (আনুফাবদও) অধলভহডভ প্রা ৬ খণ্টা ধভ ঢাঁহও ভৄবক্ত থতা ল। ধাবওস্তাহদভ বদভাধত্তা 

াবলদীভ তেভা ঢাঁহও অধলভড ওহভ অজ্ঞাঢ স্থাহদ বদহ বা। এ খঝদাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ, ২ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা 

বদভেক্ত ধাবওস্তাহদভ লাইওবফযদাভ সুচা আমফহও ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ ঢম ওহভ এ খঝদা কপীভ উহদ্বক  ঢীি প্রবঢাত 

জ্ঞাধদ ওভা ল এাং খঝদাভ ব্াখ্যা ঘাা ল। এ বরহ ঢাঁভ ওাহঙ এওটি প্রবঢাতধত্র লস্তান্তভ ওভা ল। 

(১৬) ফাদদী অণ থফন্ত্রী চদা আবুম ফাম আদুম ভৄবলহঢভ আফন্ত্রহড কডপ্রচাঢন্ত্রী ঘীহদভ াবডচযফন্ত্রী Mr. Gao Hucheng 

২৫-২৬ আকস্ট ২০১৫        াাংমাহতয নহভ আহদ। উক্ত নভওাহম ঘীহদভ াবডচযফন্ত্রী ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ 

লাবদাভ হঙ্গ ২৫ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ াক্ষাৎ ওহভদ। ফাদদী অণ থফন্ত্রী চদা আবুম ফাম আদুম ভৄবলঢ এফবধ’ভ হঙ্গ 

বদ্ব-ধাবক্ষও বঞহও বফবমঢ লদ এাং দু’থতহযভ স্বাণ থ-াংবেি বহযর ওহভ অণ থনদবঢও  াবডবচযও ম্পওথ বরহ আহমাঘদা 

ওহভদ। বঢবদ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এাং ফাদদী ড়ও ধবভলদ  থতুফন্ত্রী  হঙ্গ বঞও ওহভদ। উক্ত বঞওভহল 

ধাভেবভও স্বাণ থ-াংবেি বরাবত এাং দু’থতহযভ ফহধ্য বদ্যফাদ বদ্বধাবক্ষও ম্পহওথভ ববপন্ন বতও বদহ আহমাঘদা ওভা ল। 

ফাদদী অণ থফন্ত্রী ঘীহদভ াবডচযফন্ত্রীভ ম্মাহদ এও বদযহপাহচভ আহাচদ ওহভদ। 

(১৭) চাবঢাংহখভ াথাভড ধবভরহতভ ৭০ঢফ অবথহযহদভ াইট মাইহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২৬ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ 

ঘীহদভ থপ্রবহটহন্টভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও বঞহও বফবমঢ লদ। ঘীহদভ থপ্রবহটহন্টভ হঙ্গ বঞওওাহম ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 



 

 

াাংমাহতহযভ অওাঞাহফাকঢ প্রওহল্প ঘীহদভ লহবাবকঢাভ চন্য ঘীদ ভওাভহও থন্যাত চাদাদ। বঢবদ ঘীহদভ থপ্রবহটন্টহও 

ঘীহদভ ববদহাকওাভীহতভ চন্য প্রবঢবষ্ঠঢ বহযর অণ থনদবঢও অঞ্চহম অবথও ঘীদা ববদহাহকভ আহ্বাদ চাদাদ। বঢবদ ঘীহদভ 

হঙ্গ াাংমাহতহযভ াবডচয খাঝবঢ ওবফহ আদাভ চন্য ব্স্থা থদাভ আহ্বাদ চাদাদ। বঢবদ ঘীহদভ াচাহভ াাংমাহতবয 

ধহণ্যভ ‘Duty Free Quota Free Access’-এভ চন্য এাং রুম অ অবভবচদ বযবণম ওভাভ চন্য অনুহভাথ চাদাদ। 

াাংমাহতহযভ হঙ্গ ঘীহদভ কূঝনদবঢও ম্পহওথভ ৪০ ঙভ নবঢথ উধমহক্ষয বঢবদ ঘীহদভ থপ্রবহটন্টহও াাংমাহতয নহভভ চন্য 

আফন্ত্রড চাদাদ। 

(১৮) ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী ২-৪ থনব্রুাবভ ২০১৬        চনৄভ, পাভঢ-এ ন্ত্রা তফদ বরও হম্মমহদ াাংমাহতয 

প্রবঢবদবথতহমভ তমহদঢা বলাহ অাংযগ্রলড ওহভদ। ধভঢীওাহম বঢবদ ১১ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ বদউইহওথ অনুবষ্ঠঢ 

‘Building Synergy and Coherence in the Implementation of the Istanbul Programme of Action 

(IPoA) in the Contest of the 2030 Sustainable Development Agenda’ যীর থও পা এাং ১২-১৬ থনব্রুাবভ 

২০১৬ থফাহত াবযাংঝহদ ববথ বদ্বধাবক্ষও বঞহও াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ তমহদঢা বলাহ অাংযগ্রলড ওহভদ। ফাদদী 

ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী ৯-১০ ফাঘ থ ২০১৬ থফাহত ণাইল্যাহন্ডভ ভাচথাদী ব্াাংওহও অনুবষ্ঠঢ এবযা থওাঅধাহভযদ টাামক 

(এববট)-এভ ফন্ত্রীধব থাহভ ১৪ঢফ বঞহও াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ তমহদঢা বলাহ অাংযগ্রলড ওহভদ। ৭-৮ এবপ্রম ২০১৬ 

থফাহত বঢবদ সুইচাভল্যাহন্ডভ থচহদপা অনুবষ্ঠঢ ‘The Geneva Conference on Preventing Violent Extremism’ 

যীর থও পা াাংমাহতহযভ প্রবঢবদবথ তহমভ তমহদঢা বলাহ অাংযগ্রলড ওহভদ। ২৫-২৬ এবপ্রম ২০১৬ থফাহত ফাদদী 

ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী লাংওাংহ অনুবষ্ঠঢ ‘Bangladesh Investment Summit’ এাং ২৭-২৮ এবপ্রম ২০১৬ থফাহত থইবচাং, 

ঘীহদ অনুবষ্ঠঢ CICA-এভ ফন্ত্রীধব থাহভ বঞহও াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ তমহদঢা বলাহ অাংযগ্রলড ওহভদ। ফাদদী 

ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী ৩১ থফ-০১ জুদ ২০১৬ থফাহত ণাইল্যাহন্ডভ ব্াাংওহও অনুবষ্ঠঢ ‘Bangladesh Trade and Investment 

Expo 2016’ যীর থও থবফদাহভ অাংযগ্রলড ওহভদ।  

(১৯) ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী ১০ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ভেক্তভাহষ্ট্রভ বদউইহওথ অনুবষ্ঠঢ ‘High-Level Open Debate on 

Protecting Civilians in the Context of Peackeeping Operations’ যীর থও পা াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ 

তমহদঢা বলাহ অাংযগ্রলড ওহভদ। ২০-২২ জুদ ২০১৬ থফাহত থক্রাহবযাভ চাকহভহ অনুবষ্ঠঢ ‘International Tennis 

Federation (ITF)’-এভ াবর থও াথাভড পা ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী অাংযগ্রলড ওহভদ এাং থক্রাহবযা ভওাহভভ 

ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী, াবডচয প্রবঢফন্ত্রী  অন্যান্য উচ্চধব থাহভ ওফ থওঢথাহতভ হঙ্গ বঞও ওহভদ। বঢবদ ২৩-২৫ জুদ ২০১৬ 

থফাহত থস্লাহপবদা বদ্বধাবক্ষও নহভ াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ তমহদঢা বলাহ অাংযগ্রলড ওহভদ। এ ঙাড়া ২৭ জুদ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী চট থাহদ ভওাবভ নভ ওহভদ।  

(২০) ১৪-১৬ অহক্টাভ ২০১৫ থফাহত ঘীহদভ থইবচাংহ অনুবষ্ঠঢ Asia Political Parties Special Conference on 

the Silk Road-এ াাংমাহতয চাঢী াংহতভ ফাদদী বেওাহভভ থদতৃহত্ব ৮ তহেভ এওটি উচ্চধব থাহভ াংতী 

প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভদ। নভওাহম ফাদদী বেওাভ ১৬ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ াাংমাহতয দূঢাা, থইবচাং এাং 

Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) ওতৃথও াাংমাহতয-ঘীদ 

কূঝনদবঢও ম্পওথ স্থাধহদভ ৪০ঢফ ঙভ নবঢথ উধমহক্ষয থবৌণপাহ আহাবচঢ অনুষ্ঠাহদ ম্মাবদঢ অবঢবণ (Guest of 

Honour) বলাহ অাংযগ্রলড ওহভদ এাং স্মাভও টাওটিবওঝ  উহদ্বাথদী ঔাহফভ থফাড়ও উহন্াঘদ ওহভদ।  

(২১) ১৭ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ভওাবভ াপদ ‘কডপহদ’ াাংমাহতয-ঘীদ কূঝনদবঢও ম্পওথ 

স্থাধহদভ ৪০ ঙভ নবঢথ উধমহক্ষয স্মাভও টাওটিবওঝ  উহদ্বাথদী ঔাফ আনুষ্ঠাবদওপাহ উহদ্বাথহদভ চন্য এওটি অনুষ্ঠাহদভ 

আহাচদ ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী স্মাভও টাওটিবওঝ  উহদ্বাথদী ঔাহফভ থফাড়ও উহন্াঘদ ওহভদ। 

(২২) ৮ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ থইবচাংহ ববআইএফ থমাওাম কপদ থহফন্ট থওা-অধাহভযদ থনাভাফ অনুবষ্ঠঢ ল। 

াাংমাহতয, পাভঢ, বফাদফাভ এাং ঘীদ থণহও ১৬০ চহদভ অবথও ফন্ত্রী, কপদ থভ, থফভ, কুঝদীবঢওবতল ববপন্ন ধব থাহভ 

প্রবঢবদবথ অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(২৩) াাংমাহতয  ঘীহদভ ফধ্যওাভ ধব থঝদবরও ম্ভাদানড থ লাঢাহও আভ থচাভতাভ ওভাভ মহক্ষয China National 

Tourism Administration-এভ থঘাভম্যাদ Mr. Li Jinzao ১৫-২০ চানুাবভ ২০১৬        াাংমাহতয নভ ওহভদ। 

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ াব থও ফিহ ভাষ্ট্রী অবঢবণ পদ ধদ্মা থাফবভও বফাদ ধবভল    ধব থঝদ ফন্ত্রডামহভ ফাদদী 

ফন্ত্রী নভভঢ প্রবঢবদবথভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও বঞও ওহভদ। াাংমাহতহযভ ধব থঝদ বযল্প উন্নহদ ঘীহদভ ববদহাক-াংক্রান্ত ববপন্ন 

ইসুয বদহ এ বঞহও আহমাঘদা ল।  



 

 

(২৪) াাংমাহতয-ঘীদ থিন্ডবযধ থন্টাহভভ আফন্ত্রহড াাংমাহতয-ঘীদ বদ্বধাবক্ষও ম্পওথ প্রবঢষ্ঠাভ ৪০ ঙভ নবঢথ এাং ঘাইবদচ 

ঘের থ উদ বাধহদভ মহক্ষয ঘীহদভ এওটি প্রবণঢবযা বযল্পীহকাষ্ঠী ‘Tianjin Art Troupe’ ১৭-১৮ চানুাবভ াাংমাহতয নভ 

ওহভদ। ঠাওাস্থ ঘাইবদচ দূঢাা, াাংমাহতয-ঘীদ থিন্ডবযধ থন্টাভ এাং াাংমাহতয বযল্পওমা এওাহটবফভ থবৌণ আহাচহদ 

উক্ত বযল্পীহকাষ্ঠী ঠাওা াাংমাহতয বযল্পওমা এওাহটবফহঢ এাং ঘট্টগ্রাহফ দু’টি নণও ফহদাজ্ঞ অনুষ্ঠাদ ধবভহযদ ওহভদ। 

(২৫) াাংমাহতয থভওাবভ ববদহাহকভ থক্ষহত্র থতবয-বহতবয ববদহাকওাভীহতভহও আভ থবয আকৃি ওভাভ মহক্ষয 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম, চাঢী ববদহাক থাট থ, BUILD (Business Initiative Leasing Development) এাং 

াাংমাহতয থনটাহভযদ অ থঘম্বাভ অ ওফা থ এযান্ড ইন্ডাবেচ থবৌণপাহ ২৪ এাং ২৫ চানুাবভ ২০১৬ দু’বতদব্াধী 

‘Bangladesh Investment and Policy Summit-2016’ যীর থও এওটি বহম্পাবচাহফভ আহাচদ ওহভ। ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠাদটিভ উহদ্বাথদ ওহভদ। পাভঢ, ঘীদ, চাধাদ, ইহন্দাহদবযা এাং শ্রীমাংওা থণহও প্রা ২২০চদ আন্তচথাবঢও 

ব্বক্ত উক্ত বহম্পাবচাহফ অাংযগ্রলড ওহভদ। ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী াাংমাহতহযভ হঙ্গ ঘীদ  চাধাহদভ ঢথফাদ  

পবষ্যৎ ববদহাহকভ ম্ভাদাভ বরটি উক্ত পাভ ফাধ্যহফ তুহম থহভদ। 

(২৬) াাংমাহতয  ঘীহদভ ফহধ্য কূঝনদবঢও ম্পওথ স্থাধহদভ ৪০ ঙভ নবঢথ উধমহক্ষয াাংমাহতহয ববপন্ন ফহ ভািদূহঢভ 

ভূবফওা ধামদ ওহভহঙদ, এফদ ঘাভচদ কূঝনদবঢও Mr. Wang Chungi, Mr. Hu Qianwen, Mr. Chai Xi এাং Mr. 

Zheng Qingsin ২৪-২৮ চানুাবভ ২০১৬ থফাহত ঠাওা নভ ওহভদ। এ উধমহক্ষয Bangladesh Institute of 

International and Strategic Studies (BIISS)-এ এওটি থবফদাহভভ আহাচদ ওভা ল। উক্ত থবফদাহভ নভভঢ 

ভাষ্ট্রদূঢকডল থতবয-বহতবয বহযরজ্ঞকড াাংমাহতয-ঘীদ ম্পওথ বরহ ঢাঁহতভ সুবঘবন্তঢ ফঢাফঢ তুহম থহভদ। বঞওওাহম 

প্রাক্তদ কূঝদীবঢওকড াাংমাহতহযভ অণ থনদবঢও প্রবৃবি  আণ থাফাবচও থক্ষহত্র বপ্লবও উন্নহদভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ 

লাবদাভ থদতৃহত্বভ ভূী প্রযাংা ওহভদ।  

(২৭) াাংমাহতয-ঘীদ কূঝনদবঢও ম্পহওথভ ৪০ ঙভ নবঢথ উধমহক্ষয Bangladesh-China People’s Friendship 

Association (BCPFA)-এভ উহদ্যাহক ১ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ থলাহঝম হবস্টহদ ঠাওাস্থ ঘীদা দূঢাাহভ থৌচহন্য 

এওটি বঘত্র প্রতয থদীভ আহাচদ ওভা ল। উক্ত প্রতয থদীভ উহদ্বাথদ অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অবঢবণ বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রীভ ভাচনদবঢও উধহতিা চদা এইঘ টি ইফাফ। প্রতয থদীহঢ বওছু দুম থপ এাং অপ্রতবয থঢ বঘত্র প্রতয থদ ওভা ল, বাভ 

ফহধ্য অন্যঢফ বঙম চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ ধঞ্চাহযভ তযহও ঘীদ নহভভ আহমাওবঘত্র। 

(২৮) ঘীহদভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ ১০ফ নহভদ অবন ওদামহঝযদ (FOC) ১২ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ল। 

বতদব্াধী এই আহমাঘদা াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ থদতৃত্ব থতদ ধভভাষ্ট্রবঘ এাং ঘীহদভ প্রবঢবদবথ তহমভ থদতৃত্ব থতদ 

ঘীহদভ লওাভী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, Mr Kong Xuanyou। ঘীহদভ লওাভী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এ ফ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ, ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী এাং ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রীভ হঙ্গ াক্ষাৎ ওহভদ। এ ফ াাংমাহতয  ঘীহদভ ফধ্যওাভ ববপন্ন বরহ 

বদ্বধাবক্ষও আহমাঘদা ল।  

(২৯) চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ ‘অফাপ্ত আত্ধচীদী’ এদ এইঘ থও াাংমা বপাহকভ প্রথাদ  থমঔও 

চদা ওাজুবলহভা াঢাদাহ চাধাবদ পারা অনুাত ওহভহঙদ। উক্ত ইহভ প্রওাহযভ াঢথা াাংমাহতহযভ ফানুহরভ ওাহঙ 

থধৌুঁহঙ থতাভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ আফন্ত্রহড চদা ওাজুবলহভা াঢাদাহ ৩১ জুমাই-০৩ আকস্ট ২০১৫ থফাহত 

াাংমাহতয নভ ওহভদ এাং চাধাবদ পারা অনূবতঢ ঙ্গন্ধুভ ‘অফাপ্ত আত্ধচীদী’ ইহভ অনুবমবধ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

থযঔ লাবদাভ লাহঢ তুহম থতদ। চদা ওাজুবলহভা াঢাদাহ াাংমাহতয চাঢী াংহতভ ফাদদী বেওাভ  ফাদদী 

ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ াক্ষাৎ ওহভদ।  

(৩০) চাধাদ ভওাহভভ অণ থ, াবডচয এাং বযল্প-াংক্রান্ত াংতী পাই বফবদস্টাভ Mr. Yoshihiro Seki ধাঁঘ তহেভ 

প্রবঢবদবথতম বদহ ২৯ থহন্ফম্বভ ২০১৫ থণহও ১ অহক্টাভ ২০১৫ থফাহত াাংমাহতয নভ ওহভদ। নভওাহম প্রবঢবদবথতম ১ 

অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী াবডচযফন্ত্রীভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও আহমাঘদা বফবমঢ লদ। বঢবদ টাও  থঝবমহবাকাহবাক 

ফন্ত্রডামহভ ঢথ্যপ্রভেবক্ত বপাহকভ ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ ভখ্যবঘ, াাংমাহতয ব্াাংহওভ কপদ থভ এাং 



 

 

ববদহাক থাহট থভ বদ থালী থঘাভম্যাহদভ হঙ্গ াক্ষাৎ ওহভদ। াক্ষাৎওাহম দু’থতহযভ স্বাণ থ-াংবেি বদ্ব-ধাবক্ষও ববপন্ন বরহ 

আহমাঘদা ল। টাও  থঝবমহবাকাহবাক ফন্ত্রডামহভ ঢথ্যপ্রভেবক্ত বপাহকভ ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী চাধাহদভ প্রবঢবদবথতহমভ ম্মাহদ 

ফধ্যািহপাহচভ আহাচদ ওহভদ। উক্ত ফধ্যািহপাহচভ ধভ ঢথ্যপ্রভেবক্ত বপাহকভ ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী এাং চাধাদ ভওাহভভ 

অণ থ, াবডচয এাং বযল্প-াংক্রান্ত াংতী পাই বফবদস্টাভ Mr. Yoshihiro Seki-এভ উধবস্থবঢহঢ Bangladesh  

Hi-Tech Park Authority (BHTPA) এাং Re-Term Corporation, Japan-এভ ফহধ্য ‘Planning, 

Development and Successful Implementation of Hi-Tech Parks in Bangladesh’ যীর থও এওটি ফহছাঢা 

স্মাভও স্বাক্ষবভঢ ল। 

(৩১) চাবঢাংহখভ াথাভড ধবভরহতভ ৭০ঢফ অবথহযহদভ াইট মাইহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২৬ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ 

চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও বঞহও বফবমঢ লদ। চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও বঞওওাহম ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী চাধাহদভ ববদহাকওাভীহতভ চন্য প্রবঢবষ্ঠঢ বহযর অণ থনদবঢও অঞ্চহম অবথও ববদহাহকভ আহ্বাদ চাদাদ। 

ফাঢাাবড় প্রওল্পল অহদও থফকাপ্রওল্প াস্তাহদ চাধাহদভ লহবাবকঢাভ চন্য বঢবদ চাধাদ ভওাভহও থন্যাত চাদাদ। 

বঞহও বক ব প্রওহল্পভ (The Bay of Bengal Industrial Growth Belt) আঢাথীদ ঙটি প্রওল্প বদহ আহমাঘদা ল। 

এ ঙাড়া ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী অনুহষ্ঠ ২০২০ াফাভ অবমবম্পক্স এাং প্যাভা-অবমবম্পক্স উধমহক্ষয বদফ থাডওাহচ াাংমাহতবয 

বদফ থাড শ্রবফও বদহাহকভ প্রস্তাহও াদৄাত চাদাদ। 

(৩২) াাংমাহতহয বদভেক্ত চাধাহদভ ভাষ্ট্রদূঢ H. E. Mr. Masato Watanabe ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ ২৫ অহক্টাভ 

২০১৫ ঢাবভহঔ াক্ষাৎ ওহভদ। বদভাধত্তা ধবভরহতভ অস্থাী তেধহত বদ থাবঘঢ লাভ থক্ষহত্র চাধাদহও ফণ থদ তাদ ওভাভ 

চন্য চাধাহদভ ভাষ্ট্রদূঢ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীহও থন্যাত জ্ঞাধদ ওহভদ।  

(৩৩) Japan Science and Technology Agency ম্প্রবঢ াাংমাহতহযভ ফাধ্যবফও বযক্ষাণীহতভ াকুভা বজ্ঞাদ 

ওফ থসূবঘহঢ অন্তভু থক্ত ওহভ এাং এ ওফ থসূবঘহঢ এবযাভ ৩৫-এভ অবথও থতয থণহও বযক্ষাণীভা অাংযগ্রলড ওহভ। এ ওফ থসূবঘহঢ 

থদাহম-বচী ব্বক্তহক থভ ক্তব্, ববপন্ন বশ্ববদ্যাম, কহরডা-প্রবঢষ্ঠাদ, ল্যাহভঝবভ, বজ্ঞাদ-বাদুখভ ধবভতয থদ ওভা, 

চাধাবদ বযক্ষাণীহতভ ালঘব থ এাং চাধাবদ ইবঢলা  াংকৃতিবঢ বরহ অকঢ ওভা ল।  

(৩৪) চাধাহদভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ Southeast and Southwest Asian Affairs Department-এভ ফলাধবভঘামও Mr. 
Kazuya Nashita ১৩-১৪ চানুাবভ ২০১৬ থফাহত াাংমাহতয নভ ওহভদ। উক্ত নহভভ প্রাক্কাহম Mr. Kazuya 
Nashita ধভভাষ্ট্রবঘহভ হঙ্গ এওটি বদ্বধাবক্ষও বঞও ওহভদ। উক্ত বঞহও াাংমাহতয-চাধাহদভ ফধ্যওাভ বদ্বধাবক্ষও ববপন্ন 

ইসুয আহমাবঘঢ ল। ধভঢীহঢ বঢবদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ভৄখ্যবঘহভ হঙ্গ াক্ষাৎ ওহভদ। 

(৩৫) াাংমাহতহয বদভেক্ত চাধাহদভ ফান্যভ ভাষ্ট্রদূঢ Mr. Masato Watanabe ২ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ থাফবভও 

বফাদ ধবভলদ  ধব থঝদ ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী চদা ভাহযত ঔাদ থফদহদভ হঙ্গ াক্ষাৎ ওহভদ। এ ফ থাফবভও 

বফাদ  বফাদন্দভ-াংক্রান্ত ম্ভাব্ লহবাবকঢাভ বরহ বদ্বধাবক্ষও আহমাঘদা ল।  

(৩৬) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রী বযদহচা আহ’ভ আফন্ত্রহড বচ-৭ যীর থ হম্মমহদভ Outreach 

Programme-এ অাংযগ্রলহডভ মহক্ষয ২৬-২৯ থফ ২০১৬ থফাহত চাধাদ নভ ওহভদ। লস্রাব্দ উন্নদ মক্ষযফাত্রা অচথহদ এাং 

অণ থদীবঢভ ববপন্ন সূঘহও াাংমাহতহযভ দ্রুঢ অগ্রকবঢহঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ তক্ষ  কবঢযীম থদতৃহত্বভ ভূী প্রযাংা ওহভ 

চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রী বযদহচা আহ াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও ২৭ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ চাধাহদভ ইহ-ীফা (Ise-

Shima)-থঢ অনুবষ্ঠঢ বচ-৭ outreach programme-এ অাংযগ্রলহডভ চন্য আফন্ত্রড চাদাদ। উক্ত নহভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ভৄখ্যবঘ, ববদভ বঘ, অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থপ্র বঘল এওটি 

উচ্চধব থাহভ ভওাবভ প্রবঢবদবথতম এাং এনবববআই-এভ থপ্রবহটন্টল এওটি ব্াী প্রবঢবদবথতম ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 

নভঙ্গী বলাহ থবাকতাদ ওহভদ। বচ-৭ থদতৃবৃন্দ ঙাড়া ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এই বঞহও ইহন্দাহদবযা, যাত, বপহঢদাফ, 

শ্রীমঙ্কা, মা, ধানৄা বদউবকবদ’ভ ভাষ্ট্র  ভওাভ প্রথাদকহডভ হঙ্গ নণও আহমাঘদা বফবমঢ লদ। ২৮ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা এাং চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রী বযদহচা আহ ঢাঁহতভ বদচ বদচ প্রবঢবদবথতমল দাহকাা যলহভ 

এও বদ্বধাবক্ষও বঞহও বফবমঢ লদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এই নভওাহম ২৮ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ অধভাহে থঝাবও-থঢ 

াাংমাহতয দূঢাাহভ বদচস্ব ঘযান্পাবভ পহদভ আনুষ্ঠাবদও উহদ্বাথদ ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২৯ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ  

ন থাহে াবডচয  ববদহাক াংক্রান্ত এওটি গুরুত্বনড থ পা চাধাহদভ যীর থস্থাদী ব্া এাং বযল্পপ্রবঢষ্ঠাদভহলভ  

যীর থস্থাদী থদতৃহক থভ হঙ্গ াাংমাহতহয চাধাবদ ববদহাক বৃবিভ থক্ষহত্র ঘমফাদ  পবষ্যৎ উহদ্যাকভহলভ বরহ  

আহমাঘদা ওহভদ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চাধাহদভ দাহকাা অনুবষ্ঠঢ বচ৭ আউঝবভঘ াবফহঝ অন্যান্য বশ্বহদতৃবৃহন্দভ হঙ্গ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা (২৭ থফ ২০১৬) 

 

 (৩৭) তবক্ষড থওাবভাভ National Assembly-এভ Health and Welfare Committee-এভ থঘাভম্যাদ এাং 

International Conference of Asian Political Parties (AICAPP) Parliamentarians Union-এভ পাই 

থপ্রবহটন্ট Mr. Kim Choon Jin-এভ থদতৃহত্ব তবক্ষড থওাবভাভ ঙ তহেভ এওটি াংতী প্রবঢবদবথতম ২৬-২৮ 

থহন্ফম্বভ ২০১৫ থফাহত াাংমাহতয নভ ওহভ। নভওাহম প্রবঢবদবথতম ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, থাফবভও বফাদ ধবভলদ  

ধব থঝদ ফন্ত্রডামহভ াংতী স্থাী ওবফটিভ ফাদদী পাধবঢ এাং ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ম্পবওথঢ াংতী ওবফটিভ তে 

চদা নারুও ঔাদ এফ বধ’ভ হঙ্গ াক্ষাৎ ওহভদ।  

(৩৮) ‘Strengthening Partnership through ICT’ যীর থও ববদহাক বরও থবফদাভ ১৩ বটহম্বভ থবৌণপাহ ধভভাি 

ফন্ত্রডাম, থব এাং Embassy of Republic of Korea ওতৃথও আহাচদ ওভা ল। চদা জুদাহত আলহফত ধমও, 

ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বরও ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী প্রথাদ অবঢবণ বলাহ পা অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(৩৯) তবক্ষড থওাবভাভ থটনৄটি বেওাভ H.E. Mr. Jeong Kab Yoon-এভ থদতৃহত্ব তবক্ষড থওাবভাভ ধাম থাহফহন্টভ দুচদ 

ফাদদী াংত-তে ফিহ এওটি প্রবঢবদবথতম ১৭-১৮ চানুাবভ ২০১৬ থফাহত াাংমাহতয নভ ওহভদ। নভওাহম উক্ত 

প্রবঢবদবথতম াাংমাহতয চাঢী াংহতভ ফাদদী বেওাহভভ হঙ্গ এওটি নমপ্রসূ বঞও ওহভদ এাং ফাদদী বেওাভহও 

ভওাবভ ধব থাহ তবক্ষড থওাবভা নহভভ আফন্ত্রড চাদাদ। ধভঢী ফ নভওাভী প্রবঢবদবথ তমটি ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ হঙ্গ 

থৌচন্য াক্ষাৎ ওহভদ। 

(৪০) ২৬ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ অহেবমাভ চাঢী বত ‘Australia Day’ উধমহক্ষয ঠাওাস্থ অহেবমাদ লাইওবফযদ 

১২ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ বতটি উদ বাধহদভ আহাচদ ওহভ। এ অনুষ্ঠাহদ থবাক থতদ অহেবমাভ থদৌ াবলদী প্রথাদ Vice 

Admiral Tim Benet। াাংমাহতহযভ ধহক্ষ উক্ত অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অবঢবণ বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ ঢথ্য  থবাকাহবাক 

ফন্ত্রডামহভ ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী। উহেখ্য এই ঙভ থণহও াাংমাহতয Indian Ocean Naval Symposium-এভ থদতৃত্ব গ্রলড 

ওহভহঙ, বা পাভঢ ফলাাকভী এাং বওছুঝা ম্প্রাবভঢ লহ প্রযান্ত ফলাাকভী অঞ্চহমভ দীবঢ  থওৌযমকঢ প্রবঢভক্ষাভ 

থক্ষহত্র াাংমাহতহযভ ওাব থওভ উধবস্থবঢ  থদতৃত্বযীম ভূবফওাভ বলঃপ্রওায খটিহহঙ। 

 

(৪১) অহেবমাভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ প্রণফ নহভদ অবন ওদামহঝযদ (FOC) ৩১ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওযাদহভা 

অনুবষ্ঠঢ ল। বতদব্াধী এ আহমাঘদা াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ থদতৃত্ব থতদ ধভভাষ্ট্রবঘ থফাঃ যলীদুম লও এাং 

অহেবমাভ ২৫ তেববযি তহমভ থদতৃত্ব থতদ অহেবমাভ ধভভাষ্ট্র  াবডচয বপাহকভ বঘ Mr Ric Wells। উক্ত পা 

াাংমাহতয-অহেবমাভ ফধ্যওাভ বদ্বধাবক্ষও দাদা বর বদহ ওাব থওভ আহমাঘদা ল এাং পা থযহর াাংমাহতয  

অহেবমাভ নহভদ অবন ওদামহঝযদ বরহ এওটি MoU াক্ষভ ওভা ল। ১১ থফ ২০১৬ ঢাবভঔ থণহও ‘অহেবমা 

এবপহযদ’ ববওউবভটি বরহ বদহচহতভ অস্থাদ ধবভঢথদ ওহভহঙ, বা ভেক্তভাহচযভ ফহঢাই ঢাহতভ মক্ষযহও প্রবঢনবমঢ 

ওহভ। অহেবমাভ ধক্ষ থণহও দুই থতহযভ ফহধ্য এাভ াবপ থ চুবক্তভ বরহ নৄদভা ধতহক্ষধ বদহঢ প্রস্তা ওহভহঙ। উহেখ্য, 

২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ ODA ণ্টদ অহেবমাদ ভৄদ্রা ৫৬.১ বফবমহদ উন্নীঢ ল, বা নহ থভ অণ থ-ঙহভভ ODA-এভ থঘহ 

৩৩ যঢাাংয থবয। অহেবমা ঢাহতভ থোঝ থ বটহপ্লাম্যাব েযাহঝবচ ২০১৫-১৬ অনুভড এাং এভ ফাধ্যহফ ঢাভা 

াাংমাহতহযভ প্রাবঢষ্ঠাবদও  ব্বক্ত ধব থাহ থবাকাহবাক  ক্রীড়া উন্নহদ উহদ্যাক  গুরুত্বনড থ আহাচহদভ ক্ষফঢা াড়াহঢ  



 

 

ইো প্রওায ওহভহঙ। অহেবমা াাংমাহতযহও Sports Fellowship Programe-এ অাংযগ্রলহডভ চন্য আফন্ত্রড চাবদহহঙ। 

ইহঢাফহধ্য াাংমাহতহযভ ক্রীড়া াংকঞওহও শ্রীমঙ্কা ২২ দহপম্বভ থণহও ৩ বটহম্বভ ঢাবভহঔ অনুহষ্ঠ ক্রীড়া ব্স্থাধদা 

বরও ওফ থসূবঘহঢ অাংযগ্রলহডভ আফন্ত্রড চাবদহহঙ।  

 

(৪২) বতেীস্থ অহেবমাদ লাইওবফযহদভ অবপাদ অনুবপাহকভ প্রথাদ Mr. Jose Alvarez ৩ থফ ২০১৬ ধভভাষ্ট্র 

ফন্ত্রডামহভ বঘ (বদ্বধাবক্ষও  ওন্পুযমাভ)-এভ হঙ্গ এওটি বদ্বধাবক্ষও বঞও ওহভদ। উক্ত বঞহও বঢবদ াাংমাহতয  

অহেবমাভ ফধ্যওাভ ইবফহগ্রযদ-াংক্রান্ত লহবাবকঢা বওপাহ আভ বৃবি ওভা বা, থ বরহ বযত আহমাঘদা ওহভদ। উক্ত 

বঞহও ঠাওাস্থ অহেবমাদ লাই ওবফযদাভ Mr. Greg Wilcock- উধবস্থঢ বঙহমদ। ধভঢী ফহ Mr. Jose Alvarez 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  থেযাম িাহঞ্চভ প্রবঢবদবথভ হঙ্গ এ বরহ নণও নণও বঞহও বফবমঢ লদ।  

(৪৩) ঠাওাস্থ অহেবমাদ লাইওবফযদ ৮ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ অহেবমা ওতৃথও আহভাবধঢ াাংমাহতহযভ ধভ থণহও  

এাভ ওাহক থা বদহরথাজ্ঞা আাংবযও বযবণম ওভাভ ম্মবঢ প্রতাদ ওহভদ। ভমঢ ৩১ থয ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ াাংমাহতয-

অহেবমাভ ফহধ্য অনুবষ্ঠঢ নহভদ অবন ওদামহঝযহদভ বঞও ঘমাওাহম ধভভাষ্ট্রবঘ অহেবমাভ এই বিাহন্তভ বরহ 

াাংমাহতহযভ ফঢাফঢ তুহম থহভদ এাং বফাদন্দহভভ াব থও বদভাধত্তা বদবিঢওহল্প াম্প্রবঢওওাহম াাংমাহতয ভওাভ 

ওতৃথও গৃলীঢ ওম ধতহক্ষধ বঞহও তুহম থহভদ এাং এ বরহ এওটি non paper (বমবঔঢ অস্থাদ) াংবেি প্রবঢবদবথভ ওাহঙ 

লস্তান্তভ ওহভদ।  

(৪৪) াাংমাহতহয দবদভেক্ত ফহঙ্গাবমাভ অদাাবও ভাষ্ট্রদূঢ H.E. Gonchig Ganbold ২৭ জুদ ২০১৬ ঢাবভঔ অধভাহে 

ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ ওাহঙ ঢাঁভ ধবভঘধত্র থধয ওহভদ। ২৮ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফান্যভ ভাষ্ট্রদূঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ  

ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ থৌচন্য াক্ষাৎ ওহভদ। াক্ষাৎওাহম দু’থতহযভ ফহধ্য বদ্যফাদ বদ্বধাবক্ষও ম্পহওথভ ববপন্ন বতও 

এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ আন্ন ফহঙ্গাবমা নভ বদহ আহমাঘদা ল। দু’থতহযভ ফহধ্য বভাচফাদ ন্ধুত্বনড থ ম্পওথ বৃবি 

ওভাল ধাভেবভও াবডবচযও ম্পওথ থচাভতাভ ওভাভ বরহ থচাভ থতা ল। এভধভ বঢবদ The Federation of 
Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) নহভ বাদ। থঔাহদ বঢবদ াংবেি ওফ থওঢথাহতভ 

হঙ্গ ফহঙ্গাবমা  াাংমাহতহযভ াবডচয  ববদহাক বরহ আহমাঘদা ওহভদ। 

(৪৫) ধভভাষ্ট্রবঘহভ থদতৃহত্ব াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম ২১-২৩ থহন্ফম্বভ ২০১৫        াবযাংঝদ বট.ব নভ ওহভদ। উক্ত 

নহভ ধভভাষ্ট্রবঘহভ থদতৃত্বাথীদ াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম American Federation of Labor and Congress of 

Industrial Organization (AFL-CIO)-এভ বভবচদাম থপ্রাগ্রাফ বটহভক্টভ চদা Tim Ryan-এভ হঙ্গ বঞও ওহভদ। 

উক্ত বঞহও াাংমাহতহযভ শ্রফ ধবভহয উন্নদল শ্রবফওহতভ অবথওাভ উন্নহদ অগ্রকবঢভ ইবঢাঘও বঘত্র তুহম থভা ল। 

ধভভাষ্ট্রবঘ াাংমাহতহযভ বচএবধ সুবথা নৄদ থলাম ওভাভ অনুহভাথ চাদাদ। প্রবঢবদবথতম Millennium Challange 

Corporation (MCC)-এভ বভবচদাম থটনৄটি পাই থপ্রবহটন্ট বফজ্ নাহঢফা শুযফাভ, থটনৄটি পাই থপ্রবহটন্ট চদা 

ঝফা থওবম  ম্যাহদবচাং বটহভক্টভ চদা বক্রহস্টানাভ থফহমাবদভ হঙ্গ নমপ্রসূ আহমাঘদা ওহভদ। বঞহও ধভভাষ্ট্রবঘ 

MCC-থঢ াাংমাহতহযভ অন্তভু থবক্তভ বরহ ভেক্তভাষ্ট্র ভওাহভভ ইবঢাঘও বিান্ত গ্রলহডভ আহ্বাদ চাদাদ। ভেক্তভাহষ্ট্রভ চাঢী 

বদভাধত্তা ওাউবন্পহমভ ধবভঘামও চদা বধঝাভ মাহপা, ধভভাষ্ট্র তপ্তহভভ চদাংখ্যা, যভডাণী  অবপাদ বুযহভাভ 

অযাবট্যান্ট থহক্রঝাবভ বফজ্ এযাদ.ব. বভঘাট থ, আন্তচথাবঢও াংস্থা বুযহভাভ অযাবট্যান্ট থহক্রঝাবভ বফজ্ াণহা থক্রাওাভ, 

আন্ডাভ থহক্রঝাবভ বফজ্ হবন্ড যাভম্যাদ এাং কডঢন্ত্র, ফাদাবথওাভ  শ্রফ বরও বুযহভাভ অযাবট্যান্ট থহক্রঝাবভ বফ. ঝফ 

থফহমাদবস্কভ হঙ্গ নণও-নণও বঞহও বফবমঢ লদ। বঢবদ ধভভাষ্ট্র তপ্তভ ওতৃথও ভাচদীবঢবরও ফহদাদীঢ আন্ডাভ থহক্রঝাবভ 

চদা ঝফ শ্য দাদহদভ হঙ্গ াক্ষাৎ ওহভদ। বঞওভহল উপ থতহযভ স্বাণ থ-াংবেি ববপন্ন বরহ আহমাঘদা ল। তবক্ষড  

ফধ্য এবযা বরও বুযহভাভ অযাবট্যান্ট থহক্রঝাবভ বফজ্ বদযা থতযাই বাহমভ হঙ্গ াক্ষাৎওাহম বফজ্ বাম 

াম্প্রবঢও ঙভগুবমহঢ আণ থাফাবচও উন্নহদ াাংমাহতয ভওাহভভ আন্তবভও প্রহঘিাভ ভূী প্রযাংা ওহভদ। ন্ত্রাাত 

তফহদ ভওাহভভ ওহঞাভ ফহদাপাহভ প্রযাংা ওহভ বঢবদ হমদ, তবক্ষড এবযাল াভাবহশ্ব াাংমাহতয ভওাহভভ এ ভূবফওা 

অনুওভডী দৃিান্ত বলাহ ইহঢাফহধ্যই সুপ্রবঢবষ্ঠঢ লহহঙ। 

(৪৬) াাংমাহতয  ভেক্তভাহষ্ট্রভ ফহধ্য ঘতুণ থ বদভাধত্তা বরও থবৌণ াংমাধ ১১ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ভেক্তভাহষ্ট্রভ 

াবযাংঝদ বট.ব-থঢ অনুবষ্ঠঢ ল। প্রবঢবদবথতহম স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম, যস্ত্র াবলদী বপাক  ধভভাষ্ট্র 

ফন্ত্রডামহভ ওফ থওঢথাবৃন্দ অন্তভু থক্ত বঙহমদ। অধভবতহও ভেক্তভাষ্ট্র প্রবঢবদবথতহমভ থদতৃত্ব থতদ ভেক্তভাহষ্ট্রভ ধভভাষ্ট্র তপ্তহভভ 

ভাচনদবঢও-াফবভও বুযহভাভ বপ্রবন্পধাম থটনৄটি অযাবট্যান্ট থহক্রঝাবভ বফ. ঝট ঘযাধম্যাদ। াংমাহধ ন্ত্রাবদহভাথ  বলাং 

উগ্রঢাাত তফদ, াফবভও লহবাবকঢা, বদভাধত্তা লহবাবকঢা, াইাভ বদভাধত্তা, দুহব থাক ব্স্থাধদা, চাবঢাংহখ যাবন্তভক্ষা 

ওাব থক্রফল বদভাধত্তা-াংক্রান্ত ববপন্ন বর আহমাবঘঢ ল।  



 

 

(৪৭) াাংমাহতয  ভেক্তভাহষ্ট্রভ ফহধ্য ধঞ্চফ থবৌণ অাংযীতাবভত্ব াংমাধ ২৩-২৪ জুদ ২০১৬ থফাহত ভেক্তভাহষ্ট্রভ াবযাংঝদ 

বট.ব-থঢ অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত াংমাহধ ধভভাষ্ট্রবঘহভ থদতৃত্বাথীদ এওটি আন্তঃফন্ত্রডাম াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড 

ওহভ। অধভধহক্ষ, ভেক্তভাষ্ট্র প্রবঢবদবথতহমভ থদতৃত্ব থতদ ভেক্তভাহষ্ট্রভ ধভভাষ্ট্র তপ্তহভভ ভাচদীবঢ বরও আন্ডাভ থহক্রঝাবভ চদা 

ণফা এ. শ্য দাদদ। াংমাহধ দু’থতহযভ ফহধ্য ‘বদভাধত্তা লহবাবকঢা‘, ‘কডঢন্ত্র  সুযাদ’ এাং ‘াবডচয  ববদহাক 

লহবাবকঢাভ আঢা ববপন্ন বরহ বস্তাবভঢ আহমাঘদা ল এাং উক্ত থক্ষত্রভহল লহবাবকঢাভ ম্পওথ ম্প্রাবভঢ ওভাভ 

বরহ উপ থতয ম্মঢ ল।  

(৪৮) ৬ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম াাংমাহতয ইন্পটিটিউঝ অন ইন্টাভন্যাযদাম এযান্ড েযাহঝবচও স্টাবটচ 

(BIISS)-এভ হঙ্গ থবৌণপাহ ‘Bangladesh’s Relations with Latin America: Unlocking Potentials’ যীর থও 

এওটি থবফদাভ আহাচদ ওহভ। উক্ত থবফদাহভ াাংমাহতহয বদভেক্ত ল্যাটিদ আহফবভওা  ওযাবভী ভাহষ্ট্রভ দটি থতহযভ 

অদাাবও ভাষ্ট্রদূঢ/লাইওবফযদাভ/বফযদ প্রথাদকড অাংযগ্রলড ওহভদ। এ থবফদাহভ াাংমাহতহযভ স্বদাফথন্য ক্তাকড অাংযগ্রলড 

ওহভদ। থবফদাহভ ল্যাটিদ আহফবভওাভ ববপন্ন থতহযভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ অণ থনদবঢও  ভাচনদবঢও ম্পওথহও কপীভঢভ 

ওভাভ মহক্ষয ববপন্ন ধতহক্ষধ গ্রলহডভ ধভ ক্তাভা বহযর গুরুত্ব আহভাধ ওহভদ। 

(৪৯) ২৮-২৯ জুমাই ২০১৫ থফাহত ভুঝাহদভ বণম্পুহঢ ‘Fourth Meeting of the SAARC Ministers on Poverty 

Alleviation’-এভ পা অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত পা ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী চদা এফ. এ. ফান্নাদ (অণ থ  ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম)-এভ 

থদতৃহত্ব বঢদ তেববযি এওটি প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভদ।  

(৫০) ১৯-২০ আকস্ট ২০১৫ থফাহত থদধাহমভ ওাঞভৄন্ডুহঢ ‘Seventh Meeting of SAARC Finance Ministers 

preceded by Seventh Meeting of the SAARC Finance Secretaries’- যীর থও পা অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত পা 

াাংমাহতয ভওাহভভ ধহক্ষ তমহদঢা বলাহ প্রবঢবদবথত্বওাভী ফাদদী অণ থফন্ত্রী চদা আবুম ফাম আব্দুম ভৄবলহঢভ থদতৃহত্ব 

আঝ তহেভ এওটি প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(৫১) ১ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ এওটি অদাড়ম্বভ অনুষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ ঠাওা অবস্থঢ ‘South Asian 

Regional Standards Organization (SARSO)’-এভ Headquarters Agreement স্বাক্ষবভঢ ল। াাংমাহতয 

ভওাহভভ ধহক্ষ ধভভাষ্ট্রবঘ এাং SARSO-এভ ধহক্ষ াংস্থাটিভ ফলাধবভঘামও চুবক্তহঢ স্বাক্ষভ ওহভদ। চুবক্ত স্বাক্ষহভভ 

ফাধ্যহফ SARSO এওটি আন্তচথাবঢও/আঞ্চবমও াংস্থা বলাহ কূঝনদবঢও তাভৄবক্ত এাং সুহবাক-সুবথা মাহপভ ব্াধাহভ 

াাংমাহতয ভওাভ ওতৃথও স্বীকৃবঢ মাপ ওহভ। অনুষ্ঠাহদ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  

াাংমাহতয ভওাহভভ ববপন্ন থচযষ্ঠ ওফ থওঢথাকড এাং কডফাধ্যহফভ ওফীবৃন্দ উধবস্থঢ বঙহমদ। 

(৫২) ১১-১৩ চানুাবভ ২০১৬ থফাহত ঠাওা ‘6
th

 South Asian Conference on Sanitation (SACOSAN-V)’-এভ 

পা অনুবষ্ঠঢ ল। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ উক্ত অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অবঢবণ বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ। উক্ত পা াহওথভ ফলাবঘ 

চদা অজুথদ ালাদুভ ণাধা অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(৫৩) ৪-৭ এবপ্রম ২০১৬ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ল ‘3rd Meeting of SAARC Agriculture Ministers & 

Preceding Meetings’। উক্ত পা াওথভুক্ত আঝটি থতহযভ কৃবরফ  ক থ অাংযগ্রলড ওহভদ। াওথ বঘামহভ ফাদদী 

SAARC Secretary উধবস্থঢ বঙহমদ। ফাধদী অবথহযহদ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ 

লাবদা প্রথাদ অবঢবণ বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ। 

(৫৪) ৩ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ চাফ থাবদভ িাঙ্কনেহঝ থ ‘10th Informal Meeting of the SAARC Finance Minister 

Scheduled’ বরও ফাদদী অণ থফন্ত্রীহতভ পাভ আহাচদ ওভা ল। াাংমাহতয ভওাহভভ ধহক্ষ ফাদদী অণ থফন্ত্রী চদা 

আবুম ফাম আব্দুম ভৄবলঢ উক্ত পা প্রবঢবদবথতহমভ প্রথাদ বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ।  

(৫৫) ৪-৭ থফ ২০১৬        ঠাওা অনুবষ্ঠঢ 3
rd

 Meeting of the SAARC Ministers & Preceding Meetings of 

Technical Committee of Agriculture and Rural Development (TC-ARD)-এভ পাভ আহাচদ ওভা ল। 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা উক্ত পা প্রথাদ অবঢবণ বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ। এ 

ঙাড়া াওথ বঘামহভ ফাদদী ফলাবঘ চদা অজুথদ ালাদুভ ণাধা অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(৫৬) ৯-১০ জুদ ২০১৬ থফাহত থদধাহমভ ওাঞভৄন্ডুহঢ অনুবষ্ঠঢ ল ‘4th Meeting of SAARC Cabinet Secretaries’। 

উক্ত পা াাংমাহতয ভওাহভভ ধহক্ষ প্রবঢবদবথত্বওাভী ফাদদী ফবন্ত্রধবভরত বঘহভ থদতৃহত্ব আঝ তহেভ এওটি 

প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভদ। 



 

 

(৫৭) ১ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ‘Signing Ceremony for the Headquarters Agreement between the 

Government of Bangladesh and the BIMSTEC Secretariat’ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ অনুবষ্ঠঢ ল। কডপ্রচাঢন্ত্রী 

াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা আবুম লাাদ ফালভৄত আমী, এফ.বধ, ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী চদা থফাঃ 

যালবভাভ আমফ, এফ.বধ, ধভভাষ্ট্রবঘ  অন্যান্য ঊর্ধ্থঢদ ওফ থওঢথাবৃন্দ এাং বফহঝও ফলাবঘ এযাম্বাহটভ  বফহস্টও 

বঘামহভ অন্যান্য ওফ থওঢথাবৃন্দ উক্ত চুবক্ত স্বাক্ষভ অনুষ্ঠাহদ অাংযগ্রলড ওহভদ। উক্ত অনুষ্ঠাহদ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয 

ভওাহভভ ধহক্ষ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এাং বফহঝও বঘামহভ ধহক্ষ বফহঝহওভ ফলাবঘ চুবক্তহঢ স্বাক্ষভ ওহভদ। 

(৫৮) ৬ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ বফহঝহওভ ১৯ঢফ প্রবঢষ্ঠাাবর থওী ধাবমঢ ল। বফহঝহওভ ১৯ঢফ প্রবঢষ্ঠাাবর থওী উধমহক্ষয 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এাং ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী নণও নণও াডী থতদ। এ উধমহক্ষয বফহঝও বঘাম ওতৃথও আহাবচঢ 

াংথ থদা অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অবঢবণ বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী চদা থফাঃ যালবভাভ আমফ, এফবধ। 

উক্ত অনুষ্ঠাহদ শ্রীমঙ্কাভ বেওাভ ওারু চসুবভাল বফহঝও তেভুক্ত থতযভহলভ প্রবঢবদবথক থ, অন্যান্য কূঝনদবঢওবৃন্দ 

এাং উচ্চধব থাহভ ভওাবভ-থভওাবভ ওফ থওঢথাকড উধবস্থঢ বঙহমদ। 

(৫৯) ১৯৭৪ াহম প্রডীঢ Territorial Waters & Maritime Zones Act-এ ১০ নযাতফ ধাবদভ কপীভঢা থইচমাইদ 

বদথ থাবভঢ ল। বওন্তু ঐ থইচমাইদটি ১৯৮২ াহম প্রডীঢ UNCLOS-এভ হঙ্গ াফঞ্জেনড থ দ। পাভঢ  বফাদফাহভভ 

হঙ্গ ভৄদ্রীফা-াংক্রান্ত বহভাহথভ ভাহ থইচমাইদ ব্লাভ ওভা বাবদ; ওাভড ১৯৭৪ াহম প্রডীঢ থইচমাইদটি ১৯৮২ 

াহমভ UNCLOS-এভ হঙ্গ অাফঞ্জেনড থ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ উহদ্যাহক আদক্লচ-১৯৮২-এভ আহমাহও ১৯৭৪ াহম প্রডীঢ 

থইচমাইদটি নৄদবদ থথাভহডভ বরহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ানুগ্রল অনুহফাতহদভ ধভ Land Boundary Terminus (LBT) 

থণহও ওক্সাচাভ ধব থন্ত Straight Baseline এাং ওক্সাচাভ থণহও থন্টফাটি থন্প ধব থন্ত আহভওটি normal baseline প্রডদ 

ওহভ ঢা (াংহযাবথঢ এ.আভ. দম্বভ প্রতাদন থও) ১০ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ‘াাংমাহতয ভৄদ্র উধকূহম baseline 

নৄদ   থ থাভড’-াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ আওাহভ াাংমাহতয থকহচহঝভ অবঢবভক্ত াংখ্যা প্রওাবযঢ ল। 

(৬০) ৬-২৪ জুমাই ২০১৫ থফাহত চাবঢাংখ ভৄদ্র আইদ ওদহপদযদ ১৯৮২-এভ অথীহদ সৃি International Seabed 

Authority’ভ ২১ঢফ অবথহযদ চযাফাইওাভ বওাংঝহদ অবস্থঢ াংস্থাটিভ তভতপ্তহভ অনুবষ্ঠঢ ল। এ অবথহযহদ ISA’ভ 

তে ভাষ্ট্রভহলভ প্রবঢবদবথকড অাংযগ্রলড ওহভদ। াাংমাহতয ভওাহভভ ধহক্ষ বভাভ এটবফভাম থফাঃ খুভহযত আমফ (অ.), 

বঘ, থফবভঝাইফ অযাহনা থ ইউবদঝ উক্ত অবথহযহদ অাংযগ্রলড ওহভদ। উক্ত অবথহযহদ কপীভ ভৄহদ্রভ ঢমহতয থণহও 

Polymetallic Nodules, Cobalt-rich Ferromanganese Crusts এাং Polymetallic Sulphides অনুন্ধাহদভ 

(exploration) চন্য ISA ওতৃথও প্রতত্ত ২৬টি মাইহহন্পভ ওাব থক্রফ বহঘদা ওভা ল। পবষ্যহঢ এ থভহদভ ঔবদচ ম্পত 

উহত্তামহদভ ব্াধাহভ এওটি ঔড়া Mining Code প্রডদ ওভা ল। অবথহযহদ Assembly’ভ Rules of Procedure 

অনুবাী ধব থহক্ষও বদহাহকভ অনুহভাথ বহঘদা ওভা, Council এাং Assembly’ভ চন্য থপ্রবহটন্ট  পাই-থপ্রবহটন্ট 

বদ থাঘদ ওভা, বনন্যান্প ওবফটিভ প্রবঢহতদ  সুধাবভয বহঘদা ওভা, ফলাবঘ ওতৃথও াবর থও ওফ থওাহণ্ডভ প্রবঢহতদ 

উধস্থাধদ, UNCLOS অনুবাী ঔড়া Terms fo Reference বহঘদা ওভা, China Minmetals Corporation ওতৃথও 

প্রস্তাবঢ এমাওা Polymetallic Nodules অনুন্ধাহদভ Plan of Work বদহ আহমাঘদা, UNCLOS অনুবাী 

অনুহফাবতঢ Plan of Work-এভ থফাত বৃবিওভড ইঢযাবত বর বদহ এ অবথহযহদ আহমাঘদা ওভা ল। াাংমাহতহযভ 

ধহক্ষ বঘ, থফবভঝাইফ অযাহনা থ ইউবদঝ অবথহযহদ ক্তব্ প্রতাদ ওহভদ। ISA-এভ ওম ওফ থওাহণ্ড াাংমাহতয ভওাহভভ 

ঘমফাদ লাঢা প্রতাদ অব্ালঢ ভাঔাভ ব্াধাহভ ভওাহভভ ধহক্ষ ফণ থদ ব্ক্ত ওভা ল। 

(৬১) ২-৪ থহন্ফম্বভ ২০১৫        ‘First IORA Ministerial Blue Economy Conference (BEC)’ যীর থও 

হম্মমদ ফবভযাহ অনুবষ্ঠঢ ল। হম্মমদটিহঢ তে ভাষ্ট্রভহলভ ফন্ত্রী ঙাড়া উচ্চধতস্থ ওফ থওঢথা, বহযরজ্ঞ, বজ্ঞাদী এাং 

আন্তচথাবঢও াংস্থাভ প্রবঢবদবথকড অাংযগ্রলড ওহভদ। াাংমাহতহযভ ধহক্ষ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এাং থফবভঝাইফ অযাহনা থ 

ইউবদহঝভ বঘ উক্ত হম্মমহদ থবাকতাদ ওহভদ। IORA তে ভাষ্ট্রভহলভ ফহধ্য দতুদ অাংযীতাবভত্ব বঢবভভ ফাধ্যহফ Indian 

Ocean Rim Region-এ থঝওই উন্নহদভ অন্যঢফ স্তম্ভ বলাহ Blue Economy-এভ উহন্র খঝাহদা এই হম্মমহদভ ভম 

মহক্ষয বঙম। এই হম্মমহদ ঘাভটি অগ্রাবথওাভপ্রাপ্ত থক্ষত্রভল বণা- Fisheries & Aquaculture, Renewable Ocean 

Energy, Seaports and Shipping এাং Seabed Exploration and Minerals-এভ ধভ বস্তাবভঢ আহমাঘদা ল। 

নভওাহম ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী ফবভযাহভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ, প্রথাদফন্ত্রী, ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, ভৄদ্র অণ থদীবঢ বরও ফন্ত্রী এাং 

IORA ফলাবঘহভ হঙ্গ নণও-নণও বঞহও বফবমঢ লদ এাং CMT Spinning Mill ধবভতয থদ ওহভদ, থবঔাহদ ওফ থভঢ 

প্রা ৩,৬০০ াাংমাহতবয শ্রবফওহতভ থঔাঁচ-ঔভ থদদ। 



 

 

(৬২) পাভঢ ফলাাকভ ম আঞ্চবমও লহবাবকঢা াংস্থা (IORA)-এভ ২০টি তে থতয এাং ৬টি Dialogue Partner 

থতহযভ প্রবঢবদবথকহডভ ফিহ ৫-৭ থহন্ফম্বভ ২০১৫ থফাহত অহেবমাভ ধাণ থ-এ 2
nd

 Indian Ocean Dialogue (IOD), 

2015 অনুবষ্ঠঢ ল। এাহভভ টাামহক ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ থফবভঝাইফ অযাহনা থ ইউবদহঝভ বঘ ‘Deliberative 

Dispute Settlement Developments in the Bay of Bengal’ যীর থও বরহ থপ্রহচহন্টযদ প্রতাদ ওহভদ এাং 

‘Maritime Security and Defence Cooperation’ যীর থও থযহদ Co-facilitator বলাহ থযদ ধবভঘামদা ওহভদ। 

(৬৩) ৭-১০ থহন্ফম্বভ ২০১৫        United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)’ভ এওটি 

প্রবঢবদবথতম থলাাম থফবভঝাইফ ক্রাইফ থপ্রাগ্রাফ (বচএদববধ)-এভ অথীদ এওটি Assessment Mission ধবভঘামদাভ 

উহদ্দহশ্য দ াাংমাহতয নভ ওহভ। নভওাহম প্রবঢবদবথতমটি ভৄহদ্র যস্ত্র চুবভ, ফাতওদ্রব্ধাঘাভ, ফাদধাঘাভ, ন্য প্রাডী 

াংভক্ষড প্রভৃবঢ বরহ াাংমাহতহযভ ঢথফাদ অস্থা ভল্যাদ ওভাভ উহদ্দহশ্য দ াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাক ধবভতয থদ ওহভ এাং 

াংবেি ওফ থওঢথাহতভ হঙ্গ বঞও ওহভ।  

(৬৪) ২৩ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ণাইল্যাহন্ডভ ব্াাংওহও International Union for Convervation of Nature 

(IUCN) এাং াাংমাহতয দূঢাা, ব্াাংওহওভ থবৌণ উহদ্যাহক ‘Rogional Consultation on Blue Economy and 

Climate Change Resilience’ অনুবষ্ঠঢ ল। পাটিহঢ বঘ, থফবভঝাইফ এযাহনা থ ইউবদঝ Keynote Speaker 

বলাহ ক্তব্ উধস্থাধদ ওহভদ। এ পা াাংমাহতয ঙাড়া ণাইল্যান্ড, ইহন্দাহদবযা, ধাবওস্তাদ, পাভঢ এাং বপহঢদাহফভ 

প্রবঢবদবথকড অাংযগ্রলড ওহভদ। ববপন্ন আন্তচথাবঢও  আঞ্চবমও াংস্থা বণা: IUCN, UNESCAP, UNEP, UNDP, 

SIDA, DANIDA, FAO, SAARC-এভ প্রবঢবদবথক থ অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(৬৫) ২২-২৪ থনব্রুাবভ ২০১৬ থফাহত ফাবওথদ ভেক্তভাহষ্ট্রভ াবযাংঝহদ International Boundary Research Unit 

(IBRU) এাং Foley Hoag-এভ থবৌণ উহদ্যাহক এওটি Professional Training Workshop অনুবষ্ঠঢ ল। বহশ্বভ 

খ্যাঢদাফা ভৄদ্রবহযরজ্ঞকড এ প্রবযক্ষড ওফ থযামাটি ধবভঘামদা ওহভ। াাংমাহতহযভ ধহক্ষ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ থফবভঝাইফ 

অযাহনা থ ইউবদঝ-এভ বঘ উক্ত ওফ থযামা অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(৬৬) ১৫-১৮ ফাঘ থ ২০১৬        ইহন্দাহদবযাভ াবম-থঢ Ad-hoc Committee on the Indian Ocean Rim 

Association (IORA) Concord-এভ প্রণফ পা অনুবষ্ঠঢ ল। পা IORA তে ভাষ্ট্রভহলভ স্বাণ থ-াংবেি বরভল 

ধভীক্ষা-বদভীক্ষা ওহভ ঢা IORA Concord-এভ ঔড়া অন্তভু থক্ত ওভাভ মহক্ষয তে ভাষ্ট্রভহলভ উচ্চ-ধতস্থ ভওাবভ 

ওফ থওঢথা, ববযি ব্বক্তক থ এাং বহযরজ্ঞহতভ ফিহ IORA Concord-এভ ঔড়া প্রস্তুহঢভ চন্য এওটি Ad-hoc 

Committee কঞদ ওভা ল। IORA ওাঞাহফাহঢ াাংমাহতহযভ অস্থাদ অবথওঢভ সুাংলঢওভড এাং াাংমাহতহযভ স্বাণ থ 

তুহম থভাভ চন্য এই ওবফটিহঢ াাংমাহতহযভ বক্র অাংযগ্রলড ওভা এওান্ত চরুবভ বলাহ বহঘদা ওভা ল।  

(৬৭) ২৮ ফাঘ থ থণহও ৮ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভঔ ধব থন্ত চাবঢাংখ তভতপ্তহভ ‘Legally binding treaty on conservation 
and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction’ বরহ কঠিঢ 

চাবঢাংহখভ ‘Preparatory Committee (PrepCom)’-এভ পা অনুবষ্ঠঢ ল। জুদ ২০১৫ াহম ভাষ্ট্রী এঔবঢাভবলভূ থঢ 

অঞ্চহম াভৄবদ্রও চীনবঘত্রয াংভক্ষড এাং এভ থঝওই ব্লাভাংক্রান্ত এওটি আন্তচথাবঢও আইবদ তবমম প্রস্তুঢওভহডভ 

Resolution চাবঢাংহখভ াথাভড ধবভরহত গৃলীঢ ল। এ তবমহমভ ঔড়া প্রস্তুহঢভ চন্য PrepCom-এভ দু’টি পাভ ফহধ্য 

এওটি ২৮ ফাঘ থ থণহও ৮ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভঔ ধব থন্ত অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত পা াাংমাহতহযভ স্বাণ থ-াংবেি ববপন্ন বরহভ 

খু ুঁটিদাটি বতও বহঘদা বদহ PrepCom-এ অাংযগ্রলহডভ চন্য াাংমাহতহযভ প্রবঢবদবথ বলাহ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ 

থফবভঝাইফ অযাহনা থ ইউবদঝ-এভ বঘ অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(৬৮) ১২-১৪ এবপ্রম ২০১৬ থফাহত IORA এাং ইহন্দাহদবযা ভওাহভভ থবৌণ উহদ্যাহক ইহন্দাহদবযাভ ধাতাাং-এ ‘3
rd

 
Indian Ocean Dialogue (IOD)’ অনুবষ্ঠঢ ল। পাভঢ ফলাাকভী অঞ্চহমভ থতযভহল যাবন্ত  বস্থবঢযীমঢা চা 

ভাঔাভ মহক্ষয অবথওঢভ থফবভঝাইফ লহবাবকঢা, পাভঢ ফলাাকভী ম্প্রতাহভ ফহধ্য উধ-আঞ্চবমও লহবাবকঢা বৃবিভ 

ফাধ্যহফ হ থাচ্চ উধহবাবকঢা বদবিঢওভড, চমতসুযঢা, যস্ত্র চুবভ, অনথ িযাবনবওাং, থফবভঝাইফ ন্ত্রাাত প্রবঢহভাহথ 

ইহন্টবমহচন্প থযাবভাং থফওাবদচফ, াকহভ প্যাহিাম  ইন্টাভহধযদ তক্ষঢা বৃবি, ফামালী চালাহচ বদভাধত্তা বদবিঢওভড, 

অনথপাহ ফৎে আলভড প্রবঢহভাথ, ফৎে ব্স্থাধদা ওাবভকবভ লহবাবকঢা, small scale ফৎেচীীহতভ সুহবাক-সুবথা 

বৃবি, ববপন্ন থতহযভ থদৌাবলদীভ ফহধ্য confidence building measure এাং থঙাঝ থতযভহলভ উধকূহম প্যাহিাম এাং 

policing তক্ষঢা বৃবি, াভৄবদ্রও জ্বামাবদ আলভড এাং উৎধাতহদ লহবাবকঢা, ভৄদ্র থবাকাহবাক ধণহও বদভাধত এাং 

এক্সহধাঝ থ ঝাবফ থদামহও ন্ত্রাী ওফ থওাণ্ড থণহও ভৄক্ত ভাঔা ইঢযাবত বরহ বস্তাবভঢ আহমাঘদা ল। উক্ত টাামহক IORA-এভ 

তেভাষ্ট্র এাং ওম dialogue partne-ল উচ্চধতস্থ ভওাবভ ওফ থওঢথা, বযক্ষাবত এাং বহেরওকড অাংযগ্রলড ওহভদ।  



 

 

(৬৯) ২৩-২৬ এবপ্রম ২০১৬ থফাহত State Oceanic Administration (SOA) of China-এভ ধাঁঘ তেববযি এওটি 

প্রবঢবদবথতম াাংমাহতয নভ ওহভ। SOA’ভ থটনৄটি অযাটবফবদহেঝভ (পাই বফবদস্টাহভভ ফধতফব থাতম্পন্ন) উক্ত 

প্রবঢবদবথতমটিভ থদতৃত্ব থতদ। নভওাহম SOA প্রবঢবদবথতমটি ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ থফবভঝাইফ অযাহনা থ ইউবদঝ-এভ বঘ 

এাং বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত বরও ফন্ত্রডামহভ উচ্চধতস্থ ওফ থওঢথাবৃহন্দভ হঙ্গ BORI-থঢ থফবভদ অযাকুবভাফ স্থাধদ এাং 

Ocean resources and development, Gas hydrate exploitation & development technology, Exchange 

of scientists, researchers, specialists, and scholars/organization of bilateral symposium, training 

courses and seminars ইঢযাবত থক্ষহত্র লহবাবকঢাভ বরহ বস্তাবভঢ আহমাঘদা ওহভ। 

(৭০) াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য স্বাক্ষবভঢ ‘Blue Economy and Maritime Cooperation’ বরও MoU-এভ 

ফি  াস্তাহদভ উহদ্দহশ্য দ কঠিঢ Joint Working Group (JWG)-এভ প্রণফ Meeting ৯ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ধভভাষ্ট্র 

ফন্ত্রডাম, ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত পা ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ থফবভঝাইফ অযাহনা থ ইউবদঝ-এভ বঘ ৮-তেববযি 

াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ এাং পাভহঢভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ বঘ (ধবিফ) পাভঢী প্রবঢবদবথতহমভ থদতৃত্ব প্রতাদ ওহভদ। 

উক্ত পা স্বাক্ষবভঢ MoU-এভ ফি  াস্তাহদভ ববপন্ন বতও বদহ বস্তাবভঢ আহমাঘদা ওভা ল এাং বদবফঢ এ 

থভহদভ পা আহাচহদ উপ ধক্ষ এওফঢ থধারড ওহভ।  

(৭১) ২০-৩১ জুমাই ২০১৫ থফাহত বদউইহওথ অনুবষ্ঠঢ Process of Intergovernmental Negotiation on the Post-2015 

Development Agenda-থঢ ফলাধবভঘামও (অণ থনদবঢও বরাবম), ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম অাংযগ্রলড ওহভদ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

এাং বদউইওথস্থ াাংমাহতয স্থাী বফযদ এই negotiation-এ থদতৃত্ব প্রতাদ ওহভহঙ। এ negotiation-এভ ফধ্য বতহ চানুাবভ 

থণহও ২০১৫-ধভঢী উন্নদ এহচন্ডা ওাঞাহফাভ ধভ শুরু লা বদ্বঢী ধব থাহভ আন্তঃভাষ্ট্রী negotiation ফাবপ্ত মাপ ওহভ। ৩ 

আকস্ট ২০১৫-এ বদউইহওথ চাবঢাংখ তভ তপ্তহভ াঢ ফাব্াধী বদবড় আহমাঘদাভ চূড়ান্ত নমানম বলাহ ‘Transforming 

Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development’ যীর থও ওাঞাহফা ওম থতয ওতৃথও  থম্মঢপাহ 

গৃলীঢ ল। এ তবমহম াাংমাহতহযভ স্বাণ থ-াংবেি ববপন্ন বর থবফদ: চমায়ু ধবভঢথদ, অবপাদ, অবপন্ন দতী ব্স্থাধদা, 

বযক্ষা, স্বাস্থয, ঔাদ্য বদভাধত্তা প্রভৃবঢ বর অন্তভু থক্ত ল, বা বপযদ-২০২১  বপযদ-২০৪১-এভ হঙ্গ াফঞ্জেনড থ।  

(৭২) ২৪ থহন্ফম্বভ থণহও ১ অহক্টাভ ২০১৫        ভেক্তভাহষ্ট্রভ বদউইহওথ চাবঢাংখ তভতপ্তহভ চাবঢাংখ াথাভড ধবভরহতভ 

৭০ঢফ অবথহযহদভ উচ্চধব থাহভ বঞওভল অনুবষ্ঠঢ ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এই অবথহযহদ াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ থদতৃত্ব 

থতদ। চাবঢাংহখভ লস্রাব্দ উন্নদ মক্ষযফাত্রা া Millennium Development Goals (MDGs)-এভ থাভাাবলওঢা 

এাহভভ অবথহযহদ ১৭-টি দতুদ, ভেকান্তওাভী  উচ্চাবপমারী থঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা া Sustainable Development 

Goals (SDGs) চূড়ান্তপাহ অনুহফাবতঢ ল। ২৫-২৭ থহন্ফম্বভ ২০১৫ থফাহত অনুবষ্ঠঢ ‘চাবঢাংখ থঝওই উন্নদ াবফঝ (UN 

Summit for Sustainable Development)’-এ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী বক্র, দৃশ্য দফাদ  থদতৃস্থাদী ভূবফওা ভাহঔদ। ২৬ 

থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ উধভে থক্ত াবফহঝভ অাংয বলাহ ‘Fostering Sustainable Economic Growth, 

Transformation and Promoting Sustainable Consumption and Production’ যীর থও এওটি interactive 

dialogue থযহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থমবচাহফভ প্রথাদফন্ত্রী ঘাম থ বফহযহমভ হঙ্গ থবৌণপাহ পাধবঢত্ব ওহভদ। এ 

অবথহযহদ থতা ঢাঁভ ক্তহব্ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী াাংমাহতহয এফবটবচ অচথহদভ ানহল্যভ থধঙহদ ভমঢ: ঢাঁভ ভওাহভভ 

াস্তভৄঔী দীবঢ গ্রলড, চদকহডভ ব্াধও অাংযগ্রলড, স্থাদী ধব থাহ সৃচদযীম উন্নদ ফাথাদ এাং চাঢী  আন্তচথাবঢও ধব থাহ 

অাংযীতাবভহত্বভ ফাধ্যহফ প্রহাচদী ম্পত াংস্থাহদভ বরগুবমহও তুহম থহভদ। বঢবদ ২০৩০ াহমভ ফহধ্য থঝওই উন্নদ 

মক্ষযফাত্রা াস্তাহদ ীবফঢ প্রাকৃবঢও ম্পহতভ তক্ষ ব্লাভ, থপাক্তা াংকৃতিবঢভ তহম ধবভহহযভ প্রবঢ তািঢা এাং 

ব্বক্তঔাঢ  দাকবভও ফাহচভ তাবত্বযীম আঘভহডভ ধভ গুরুত্ব থতদ। ২৭ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ চমায়ু ধবভঢথহদভ বরূধ 

প্রপা থফাওাহমা চাঢী  আন্তচথাবঢও ধব থাহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ দূভতযী থদতৃহত্বভ স্বীকৃবঢ বলাহ ঢাঁহও চাবঢাংহখভ 

ধবভহযবরও হ থাচ্চ ম্মাদ ‘Champions of the Earth’ নৄভস্কাহভ ভূবরঢ ওভা ল। United Nations Environment 

Programme (UNEP)-এভ বদ থালী ধবভঘামও অযাবঘফ থস্টইদাভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও এই ম্মাদচদও নৄভস্কাভ তুহম থতদ। 

াাংমাহতহযভ চদকডহও এই নৄভস্কাভ উৎক থ ওহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ঢাঁভ ক্তহব্ হমদ, াাংমাহতহযভ চদকহডভ লাঢা ঙাড়া 

প্রাকৃবঢও দুহব থাক  চমায়ু ধবভঢথহদভ অবপখাঢ থফাওাহমা ওভা এওটি ওঠিদ ঘযাহমহঞ্জ ধবভডঢ লহঢা। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

াাংমাহতযহও বহশ্বভ প্রণফ ‘Solar Nation’ বলাহ কহড় থঢামাভ প্রঢয ব্ক্ত ওহভদ। 

(৭৩) ২৯ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী চাবঢাংহখ াাংমাহতহযভ উহদ্যাহক আহাবচঢ ‘MDGs to SDGs: 

A Way Forward’ যীর থও এওটি বহযর অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অবঢবণ বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ। এ অনুষ্ঠাহদ থদতাভল্যাহন্ডভ ভাচা 

বপহমফ আহমওচান্ডাভ, সুইহটহদভ প্রথাদফন্ত্রী থস্টনাদ মনহপদ  থবদহদভ প্রথাদফন্ত্রী বমহদম বচদসু থবৌণ-পাধবঢত্ব 



 

 

ওহভদ। অন্যাহন্যভ ফহধ্য ৭০ঢফ চাবঢাংখ াথাভড ধবভরহতভ থপ্রবহটন্ট ফহকদ মাইহক্কঝন   এাং চাবঢাংখ উন্নদ 

ওফ থসূবঘ-ভ অযাটবফবদহেঝভ থলহমদ ক্লাওথ ক্তব্ ভাহঔদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী াাংমাহতযহও ‘উন্নহদভ বস্ম’ আখ্যা বতহ 

এফবটবচ াস্তাহদভ থাভাাবলওঢা এবটবচ মক্ষযফাত্রা নভহড াাংমাহতয অগ্রডী ভূবফওা ধামদ ওভহ হম আযাাত 

ব্ক্ত ওহভদ। অনুষ্ঠাহদ উধবস্থঢ অন্যান্য ববযি ক্তাভা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ সুহবাগ্য থদতৃহত্ব াাংমাহতহযভ উন্নদ অগ্রবাত্রাহও 

ওম উন্নদযীম থতহযভ চন্য এওটি অদন্য দৃিান্ত বলাহ উহেঔ ওহভদ। 

(৭৪) ২৩ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ভেক্তভাহষ্ট্রভ াবযাংঝদ বট.ব.-থঢ াাংমাহতয  ভেক্তভাহষ্ট্রভ ফধ্যওাভ টিক না ওাউবন্পহমভ 

বদ্বঢী বঞও অনুবষ্ঠঢ ল। াবডচয ফন্ত্রডামহভ ববদভ বঘহভ থদতৃহত্ব উক্ত বঞহও অাংযগ্রলডওাভী াাংমাহতয 

প্রবঢবদবথতহম ধভভাষ্ট্রবঘ  শ্রফ বঘল উচ্চধব থাহভ ওফ থওঢথাকড অন্তভু থক্ত বঙহমদ। বঞহও াাংমাহতয  ভেক্তভাহষ্ট্রভ বদ্ব-

ধাবক্ষও াবডচয ম্পবওথঢ ববপন্ন বরাবত আহমাবঘঢ ল। 

(৭৫) ২৬ দহপম্বভ-১১ বটহম্বভ ২০১৫ থফাহত িাহন্পভ প্যাবভহ Twenty-First Session of the Conference of the 

Parties to UNFCCC (COP-21) অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত অবথহযহদ ফাদদী ধবভহযফন্ত্রীভ থদতৃহত্ব াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম 

অাংযগ্রলড ওহভ। উক্ত হম্মমহদ ববশ্বও উষ্ণঢা থভাথওহল্প আইদকঢ াধ্যাথওঢাম্পন্ন এওটি া থচদীদ চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল 

বা ‘প্যাবভ চুবক্ত’ দাহফ অবপবলঢ ল।  

(৭৬) ১০-১৮ বটহম্বভ ২০১৫        থওবদাভ দাইহভাবহঢ বশ্ব াবডচয াংস্থা (WTO)-এভ ফবন্ত্রধব থাহভ তযফ হম্মমদ 

অনুবষ্ঠঢ ল। হম্মমহদ ফাদদী াবডচযফন্ত্রীভ থদতৃহত্ব াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভ। এ হম্মমহদ স্বহল্পান্নঢ 

থতযভহলভ (LDC) অনুকূহম থযবওছু াবডচয সুবথা াংবমঢ ‘দাইহভাব প্যাহওচ (Nairobi Package)’ থখারডা ওভা ল।  

(৭৭) ৩-৫ থনব্রুাবভ ২০১৬ থফাহত থচহদপা ‘Global Forum in Migration and Development (GFMD)-এভ’ 

‘Troika Meeing, Steering Group Meeting, Friends of Forum (FoF) and Thematic Meeting of 

Government Roundtable Terms’ অনুবষ্ঠঢ ল। আকাফী বটহম্বহভ ঠাওা অনুবষ্ঠঢব্ দফ GFMD হম্মমহদভ প্রস্তুবঢ 

বলাহ এই পাভহল াাংমাহতহযভ প্রস্তাবঢ concept note বদহ GFMD-এভ তে ভাষ্ট্রগুবমভ ফহধ্য আহমাঘদা অুদবষ্ঠঢ ল। 

(৭৮) ২১ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ বদউইহওথ অনুবষ্ঠঢ ‘High Leve Panel on Water’-এ প্যাহদম তে ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রীভ ধহক্ষ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এই অনুষ্ঠাহদ থবাকতাদ ওহভদ। উক্ত অনুষ্ঠাহদ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চমায়ু ধবভঢথহদভ 

নহম াাংমাহতযল চমায়ু-ঝুুঁবওনড থ থতযভহল ধাবদভ াংওঝ ঢীি আওাভ থাভড ওহভহঙ হম ফঢ প্রওায ওহভদ। স্বহল্পান্নঢ 

থতযভহলভ ক্ষফঢা বৃবিভ মহক্ষয প্রহাচদী প্রভেবক্ত লস্তান্তহভভ চন্য এই প্যাহদম ওাচ ওভহ হম ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী আযা 

প্রওায ওহভদ।  

(৭৯) ১৫ আকস্ট, ১৬ বটহম্বভ, ২১ থনব্রুাবভ, ৭ ফাঘ থ, ১৭ ফাঘ থ  ২৬ ফাঘ থ উধমহক্ষয ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী, 

ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী  ফাদদী প্রবঢফন্ত্রীভ াডী বহতযস্থ াাংমাহতয দূঢাাভহল থপ্রভড ওভা ল। ২৬ ফাঘ থ, চাঢী বত 

উদ বাধদ উধমহক্ষয াংাতধহত্র থক্রাড়ধত্র প্রওায  বহযর প্রওাযদাভ চন্য াাংমাহতহযভ বযল্প, াংকৃতিবঢ, ইবঢলা, ঐবঢলয, 

ধব থঝদ  উন্নদ ওাব থক্রহফভ ধভ বদন্ধ বহতযস্থ াাংমাহতয দূঢাাভহল থপ্রভড ওভা ল।  

(৮০) জুদ ২০১৫ থণহও ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ফাবও ওাব থক্রহফভ ধভ বদবফঢ প্রওাযদা ‘Foreign Office Briefing 

Notes’(FOBN) প্রবঢ ফাহ প্রওাবযঢ ল, বা বহতযস্থ াাংমাহতয দূঢাাভল  ঠাওাস্থ বহতবয দূঢাাভহল থপ্রভড 

ওভা ল এাং ফাদদী ফন্ত্রী, ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী, ধভভাষ্ট্রবঘহভ তপ্তভ  ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ওফ থওঢথাহতভ ফহধ্য বঢভড ওভা 

ল । এ প্রওাযদাটি ফন্ত্রডামহভ হাইহঝ আধহমাট ওভা ল। 

(৮১) Visit Bangladesh-এভ আঢা ১২-১৭ এবপ্রম ২০১৬ থফাহত ৭টি থতহযভ ১৩চদ াাংাবতওহতভ চন্য ববপন্ন 

ওফ থসূবঘ গ্রলড ওভা ল। পাভঢ, শ্রীমঙ্কা, ওাঢাভ, ালভাইদ, বফযভ, অহেবমা, বদা  লাহচথহকাবপদা থণহও আকঢ 

াাংাবতওকড ঠাওা ফাদদী ঢথ্যফন্ত্রী  ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রীভ হঙ্গ াক্ষাৎ ওহভদ। াক্ষাৎওাহম ঢাঁভা থতহযভ আণ থ-

াফাবচও উন্নদ, াংকৃতিবঢ, াবডচয  ববদহাক ধবভহয বদহ ফঢববদফ ওহভদ। এফ ঢাঁভা ঙ্গন্ধু স্মৃবঢ বাদুখভ, 

ভৄবক্তভেি বাদুখভ  াাংমাহতয চাঢী বাদুখভ ধবভতয থদ ওহভদ।  

(৮২) ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ১৯-২৬ ফাঘ থ ২০১৬        ফলাদ ভৄবক্তভেহিভ বস্থভবঘত্র াংবমঢ ‘1971: Emergence of a 

Nation’ দাফও ফাবিবফবটা াাংমাহতয বযল্পওমা এওাহটবফহঢ এওটি বস্থভবঘত্র প্রতয থদীভ আহাচদ ওহভ। ধভঢী ধব থাহ 

ফন্ত্রডাম ওতৃথও উক্ত প্রতয থদীহঢ প্রতবয থঢ ফলাদ ভৄবক্তভেহিভ বস্থভবঘত্র াংবমঢ ‘1971: Emergence of a Nation’ দাফও 

এওটি নৄস্তও প্রওাবযঢ ল। 



 

 

১৭। ধবভওল্পদা বপাক  

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধবঢহত্ব চাঢী অণ থনদবঢও ধবভরহতভ দু’টি পা অনুবষ্ঠঢ ল। পা 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াংহযাবথঢ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ (আভএবটবধ) চূড়ান্তওভড  অনুহফাতদ; াস্তাদ ধবভীক্ষড  

ভল্যাদ বপাক (আইএফইবট) ওতৃথও প্রডীঢ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ াস্তাদ অগ্রকবঢ প্রবঢহতদ 

ধব থাহমাঘদা; াস্তাদ ধবভীক্ষড  ভল্যাদ বপাক (আইএফইবট) ওতৃথও প্রডীঢ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াবর থও উন্নদ 

ওফ থসূবঘভ জুমাই ২০১৫ থণহও থনব্রুাবভ ২০১৬ ধব থন্ত াস্তাদ অগ্রকবঢ প্রবঢহতদ ধব থাহমাঘদা এাং ভওাবভ ঔাহঢ উন্নদ 

প্রওল্প প্রডদ, প্রবক্রাওভড, অনুহফাতদ  াংহযাথদ ধিবঢ চূড়ান্তওভড  অনুহফাতদ ওভা ল। 

(২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ অনুবষ্ঠঢ ৩৫টি এওহদও পা ২৭৮টি প্রওল্প অনুহফাবতঢ লহহঙ, বাভ থফাঝ প্রাক্কবমঢ ব্ 

২,৭১,৯৪৯.৬৬৮৬ থওাটি ঝাওা। ঢন্হধ্য বচব ১,৭৪,৩১৫.৪২২০ থওাটি; প্রওল্প ালায্য ৯,৩৬,৮৬৪.৮৫৫৩ থওাটি এাং 

াংস্থাভ বদচস্ব ৩,৯৪৯.৩৯১৩ থওাটি ঝাওা। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ ন থঢী ফহভ এওহদও পা অনুহফাবতঢ প্রওল্পভহলভ 

বচ. চাবভল ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এ ধব থন্ত থফাঝ ২৮৫টি প্রওহল্পভ অনুহফাতদধত্র চাবভ ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

এওহদও পা অনুহফাবতঢ থফাঝ ৮৯টি প্রওহল্পভ বটবধবধ নৄদক থঞহদভ চন্য াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাহক ধত্র থপ্রভড ওভা ল । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধবঢহত্ব অনুবষ্ঠঢ এওহদও পা  

 (৩) ধবভওল্পদা বপাহকভ আঢাথীদ াংস্থা/প্রবঢষ্ঠাদভহলভ াহচঝ বপাচদ এাং াহচঝ ধবভধত্র-১ অনুবাী ২০১৬-১৭ 

থণহও ২০১৮-১৯ ধব থন্ত ফধ্যহফাবত াহচঝ ওাঞাহফা প্রডদ ওহভ চূড়ান্তওভহডভ ধভ অণ থ বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(৪) ফধ্যহফাবত াহচঝ ওাঞাহফাভ আঢা াহচঝ ধবভধত্র অনুবাী ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াংহযাবথঢ াহচঝ এাং াহচঝ 

ধবভধত্র-২ অনুবাী ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ ভাহদ্দভ (অনুন্নদ ব্  ভাচস্ব প্রাবপ্ত) প্রাক্কমদ  ২০১৭-১৮ থণহও 

২০১৮-১৯ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ প্রহক্ষধড প্রডদ ওহভ চূড়ান্তওভহডভ ধভ অণ থ বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(৫) ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ-াংক্রান্ত প্রওাযদাভহলভ ফহধ্য ‘ফঞ্জুবভ  ভাহদ্দভ তাীভল (অনুন্নদ  উন্নদ)’ যীর থও 

াহচঝ নৄবস্তওা অন্তভু থক্তওভহডভ চন্য ফন্ত্রডাম/বপাকভহলভ থফৌবমও  াম্প্রবঢও ওাব থাবম-ম্পবওথঢ ড থদাভমও বঘত্র 

অণ থ বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(৬) ভওাবভ ওফ থম্পাতদ ব্স্থাধদা ধিবঢভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ ‘াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত (Annual 
Performance Agreement)’ প্রডদ এাং ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ Annual Performance Agreement (APA)-এভ 

ভল্যাদ প্রবঢহতদ প্রডদ ওভা ল। 

(৭) বভযাম থচমাভ ‘ঘেদ্বীধ’ দাহফ এওটি দতুদ উধহচমা কঞহদভ বরহ ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ ফঢাফঢ স্থাদী 

ভওাভ বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(৮) ভূবফ ফন্ত্রডাম ওতৃথও প্রডীঢ ‘কৃবর চবফ সুভক্ষা  ভূবফ ব্লাভ আইদ, ২০১৫’-এভ ঔড়াভ ধভ ধবভওল্পদা 

বপাক/ওবফযহদভ ফঢাফঢ ভূবফ ফন্ত্রডামহ থপ্রভড ওভা ল। 



 

 

(৯) চাঢী অদমাইদ কডফাধ্যফ দীবঢফামা-২০১৫-এভ ঔড়াভ ধভ ফঢাফঢ ঢথ্য ফন্ত্রডামহ থপ্রভড ওভা ল। 

(১০) ‘বলন্দুথফী ওল্যাড িাস্ট আইদ, ২০১৫,’ ‘থৌিথফী ওল্যাড িাস্ট আইদ, ২০১৫’  ‘বিস্টাদথফী ওল্যাড িাস্টআইদ, 

২০১৫’-এভ ঔড়াভ ধভ ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ ফঢাফঢ থফ থ বরও ফন্ত্রডামহ থপ্রভড ওভা ল। 

(১১) উধ-আঞ্চবমও লহবাবকঢা-াংক্রান্ত ধব থাহমাঘদা পাভ ওাব থধত্র অনুবাী ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ  থহযর অগ্রকবঢ 

প্রবঢহতদ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ থপ্রভড ওভা ল। 

(১২) চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম (NIS) াস্তাদ ফবদঝবভাং ওাঞাহফা প্রডদন থও ফবন্ত্রধবভরত বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(১৩) প্রস্তাবঢ ধাঝদীবঢ-২০১৫-এভ ঔড়াভ ধভ ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ ফঢাফঢ/ধভাফয থ স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডামহ থপ্রভড 

ওভা ল। 

(১৪) বঘ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ভাবযা নহভ বিন প্রস্তুবঢহঢ অন্তভু থবক্তভ চন্য ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ ইদনৄঝ থপ্রভড ওভা ল। 

(১৫) ইস্তামু্বম ওফ থ-ধবভওল্পদা (Istambul Programme of Action-IPOA) াস্তাহদভ অগ্রকবঢ াংবমঢ াাংমাহতয 

চাঢী প্রবঢহতহদভ ঔড়া (National Report)-এভ ধভ ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ ইদনৄঝ অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাহক 

থপ্রভড ওভা ল। 

(১৬) াবর থও প্রবঢহতহদ অন্তভু থবক্তভ মহক্ষয ধবভওল্পদা বপাক এাং আঢাথীদ অবনভহলভ ফবিঢ ঢথ্যাবত ঢথ্য ওবফযহদ 

থপ্রভড ওভা ল। 

(১৭  ‘বপযদ-২০২১  বটবচঝাম াাংমাহতয’ াস্তাহদভ মহক্ষয বত্রফাবও আইবটি বদউচ থমঝাহভ অন্তভু থবক্তভ চন্য 

ধবভওল্পদা বপাক -এভ আঢাথীদ াংস্থাভ আইবটি-াংক্রান্ত প্রবঢহতদ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(১৮) ভৄবক্তহবািা কডওফ থঘাভীভ দাহফভ ঢাবমওা ভৄবক্তভেি বরও ফন্ত্রডামহ থপ্রভড ওভা ল। 

(১৯) ১৮ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ এযী উন্নদ ব্াাংও ওতৃথও প্রডীঢ Draft Bangladesh Country Partnership 

Strategy (2011-2015) Final Review Validation Report-এভ ধভ ধবভওল্পদা ওবফযহদভ াথাভড অণ থদীবঢ 

বপাহকভ ফঢাফঢ অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(২০) ধবভওল্পদা বপাহকভ ইহদাহপযদ টিহফভ াৎবভও ওফ থধবভওল্পদা ফবন্ত্রধবভরত বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(২১) ভৄদ্রম্পত আলভড  সুষ্ঠু ব্স্থাধদা বরও ফি পা গৃলীঢ বিাহন্তভ াস্তাদ অগ্রকবঢ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ 

থপ্রভড ওভা ল। 

(২২) াাংমাহতয ওতৃথও প্যাবভ চুবক্ত স্বাক্ষভ/থভটিবনহওযহদভ চন্য ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ ফঢাফঢ ধবভহয  দ 

ফন্ত্রডামহ থপ্রভড ওভা ল। 

(২৩) াাংমাহতয  Eurasian Economic Commission-এভ ফহধ্য াবডচয  অণ থনদবঢও লহবাবকঢা বরও ফহছাঢা 

স্মাভও (MoU) স্বাক্ষহভভ মক্ষয ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ ফঢাফঢ অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(২৪) শুিাঘাভ নৄভস্কাভ প্রতাদ দীবঢফামা, ২০১৫-১৬-এভ ঔড়াভ ধভ ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ ফঢাফঢ ফবন্ত্রধবভরত 

বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(২৫) চাঢী উন্নদ লহবাবকঢা দীবঢফামা’ভ ঔড়াভ ধভ ধবভওল্পদা বপাক/ওবফযহদভ ফঢাফঢ অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাহক 

থপ্রভড ওভা ল। 

(২৬) ঔড়া প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদাভ (২০১৬-২০) চূড়ান্ত তবমম অনুহফাতহদভ চন্য এদইব পা উধস্থাধদ ওভা ল 

এাং অনুহফাতদ গ্রলড ওভা ল। প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদাভ চূড়ান্ত তবমম ভৄদ্রড  প্রওাযদা ম্পন্ন ওভা ল। Millennium 

Development Goals (এফবটবচ) বভহধাঝ থ ২০১৫ প্রওায  বঢভড       । চাবঢাংহখভ ৭০ঢফ াথাভড অবথহযহদ 

উধস্থাধহদভ চন্য ‘MDGs to Sustainable Development Transforming our World: SDG Agenda for 

Global Action (2015-2030)’ যীর থও Booklet and Flyer on the 2030 Agenda for Sustainable 

Development ভৄদ্রড  বঢভড ওভা ল। চাবঢাংখ থখাবরঢ থঝওই উন্নদ অপীি (SDG)-এভ মক্ষযফাত্রা ধবভফাহধভ 



 

 

প্রস্তাবঢ সূঘওভল াাংমাহতয থপ্রক্ষাধহঝ বঘবিঢওভহডভ মহক্ষয ‘Identification of Data Gaps in Bangladesh in 

the Context of UN Proposed Indicators for Monitoring SDGs Target’ যীর থও ওফ থযামা ম্পন্ন ওভা ল। 

‘Sixty Years of Water Resources Development in Bangladesh: Lessons Learnt’ যীর থও Report ম্পাতদ 

ওভা ল। ‘Implementation Progress under First Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021’ যীর থও 

এওটি ঔড়া প্রবঢহতদ প্রডদ ওভা ল; ‘Population Management Issues: Monograph-3’ ভৄদ্রড  প্রওাযদান থও 

বঢভড ওভা ল। 

(২৭) প্রথাদফন্ত্রীভ ভৄখ্য বঘহভ পাধবঢহত্ব ১২ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফন্ত্রডাম/বপাকবপবত্তও এফবটবচ ওাব থ-াংবেিঢা 

(Mapping)-টি চূড়ান্তওভহডভ মহক্ষয বচইবট’ভ উহদ্যাহক এাং প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ কপ     ইহদাহপযদ ইউবদঝ 

(বচআইইউ)-এভ লহবাবকঢা এওটি উচ্চধব থাহভ পা অনুবষ্ঠঢ ল। প্রাপ্ত ফঢাফঢ প্রবঢনমদন থও বণাম্ভ ফবিঢ থভহঔ 

এবটবচ Mapping-এভ ঔড়াটি াংহযাথদ ওভা ল। 

(২৮) National Academy for Planning & Development (NAPD)-থঢ ‘Mainstreaming Environment and 

Climate Change and Disaster Risk Management into Development Planning’ বরহভ ধভ বঢদ 

বতদব্াধী াঢটি ব্াহঘ থফাঝ ২০৮চদ ওফ থওঢথাভ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। 

(২৯) ২০১০-২১ থফাহত াস্তাহদভ মহক্ষয াাংমাহতহযভ প্রণফ থপ্রবক্ষঢ ধবভওল্পদা প্রডদ ওভা ল। থপ্রবক্ষঢ ধবভওল্পদা 

বধৃঢ াফাবচও  অণ থনদবঢও এহচন্ডা অচথহদভ মহক্ষয ২০১০-১১ থণহও ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙভ থফাহত রষ্ঠ ধঞ্চাবর থও 

ধবভওল্পদা প্রডদ এাং াস্তাদ ওভা ল। এভই থাভাাবলওঢা ২০১৫-১৬ থণহও ২০১৯-২০ অণ থ-ঙভ থফাহত প্রবৃবি 

ত্বভাবিঢওভড, হ থাচ্চ ওফ থাংস্থাদ সৃবি, তাবভদ্রযবদভদ এাং দাকবভহওভ ক্ষফঢাহদভ মহক্ষয প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদা 

প্রডদ ওভা ল। 

(৩০) প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদা প্রডহদভ মহক্ষয ধবভওল্পদা ওবফযহদভ াথাভড অণ থদীবঢ বপাক (চাঢী তাবভদ্রয থনাওাম 

ধহন্ট)-থও প্রহাচদী বতক -বদহত থযদা প্রতাহদভ চন্য ফাদদী ধবভওল্পদাফন্ত্রীহও পাধবঢ ওহভ এওটি উচ্চধব থাহভ ‘চাঢী 

বস্টাবভাং ওবফটি’ কঞদ ওভা ল। বস্টাবভাং ওবফটিভ থফাঝ ৩টি পা অনুবষ্ঠঢ ল। ‘বস্টাবভাং ওবফটি’-এভ তেকড ধবভওল্পদা 

তবমম ম্পহওথ ফঢাফঢ  ধভাফয থ প্রতাদ ওহভদ, বা তবমহম প্রবঢনবমঢ ল। 

(৩১) প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদা প্রডহদ লাঢা প্রতাহদভ মহক্ষয প্রহনভ ট. াবলতউবদ্দদ ফালভৄহতভ পাধবঢহত্ব 

প্রবণঢবযা অণ থদীবঢবত  ফাচবতহতভ ফিহ এওটি ‘অণ থদীবঢবত প্যাহদম’ কঞদ ওভা ল। অণ থদীবঢবত প্যাহদহমভ থফাঝ 

৪টি পা অনুবষ্ঠঢ ল। ‘অণ থদীবঢবত প্যাহদম’-এভ ম্মাবদঢ তেকড ধবভওল্পদা তবমম ম্পহওথ ফঢাফঢ  ধভাফয থ প্রতাদ 

ওহভদ, বা তবমহম প্রবঢনবমঢ ল। 

(৩২) প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদা প্রডহদভ উহদ্দহশ্য দ প্রণহফ এওটি থাভডাধত্র (Concept Note) প্রডদ ওভা ল। উক্ত 

থাভডাধহত্রভ বপবত্তহঢ থঝওবদওযাম থিফাওথল (াফবিও অণ থনদবঢও ওাঞাহফা, ওফ থাংস্থাদ, তাবভদ্রয প্রাক্কমদ) ঔাঢ-

উধঔাঢবপবত্তও ৩০টি কহরডাধত্র প্রডদ  ধব থাহমাঘদা ওভা ল। থতহযভ প্রবণঢবযা অণ থদীবঢবত, ফাচবত, বশ্ববদ্যামহভ 

বযক্ষও, অভপ্রাপ্ত ভওাবভ ওফ থওঢথা উক্ত ৩০টি কহরডাধত্র প্রডদ  ধব থাহমাঘদাভ ওাহচ বদভেক্ত লদ। 

(৩৩) ৫৩টি ফন্ত্রডাম/বপাক এাং ধবভওল্পদা ওবফযহদভ াংবেি থক্টভ/বপাক থণহও বদথ থাবভঢ নভহফহঝ বরবপবত্তও  সুবদবত থি 

ঢথ্যাবত বদহ প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদাভ ঔড়া প্রডদ ওভা ল। ধভঢীহঢ প্রডীঢ ঔড়া নৄদবদ থভীক্ষাভ উহদ্দহশ্য দ নৄদভা ও’টি 

ফন্ত্রডাম/বপাকল ধবভওল্পদা ওবফযহদভ াংবেি থক্টভ/বপাহক থপ্রভড ওভা ল এাং ফঢাফঢভল বন্নহয ওভা ল। 

(৩৪) প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদাভ াফবিও অণ থনদবঢও ওাঞাহফা এাং এভ অগ্রকবঢ বদহ ধবভওল্পদা ফন্ত্রডাম ম্পবওথঢ 

াংতী স্থাী ওবফটি’ভ তেহতভ হঙ্গ ২টি পা অনুবষ্ঠঢ ল। ‘াংতী স্থাী ওবফটি’-এভ ম্মাবদঢ তেকড ধবভওল্পদা 

তবমম ম্পহওথ ফঢাফঢ  ধভাফয থ প্রতাদ ওহভদ, বা তবমহম প্রবঢনবমঢ ল।  

(৩৫) ধবভওল্পদা তবমম চূড়ান্তওভহডভ নহ থ ববপন্ন অাংযীচহদভ ফঢাফঢ/ধভাফয থ থদাভ মহক্ষয ফাদদী ধবভওল্পদা ফন্ত্রীভ 

পাধবঢত্ব ভওাবভ বশ্ববদ্যামহভ উধাঘাব থ  অণ থদীবঢবত, ফন্ত্রডাম/বপাকভহলভ বঘবৃন্দ, ব্াবও াংকঞহদভ 

প্রবঢবদবথ  ব্াাংওা থ এহাবহযদ, থঘম্বাভ অ ওফা থ এযান্ড ইন্ডাবে, ববপন্ন প্রবঢন্ধী াংকঞদ এাং ওম ব্াবও 

এহাবহযহদভ হঙ্গ ৫টি ফঢববদফ পা অনুবষ্ঠঢ ল। 

(৩৬) চাঢী ধব থাহভ াংবেি অাংযীচদ, থতবয-বহতবয বহযরজ্ঞ ব্বক্তত্ব এাং ফন্ত্রডামহভ ঊর্ধ্থঢদ ওফ থওঢথাভ হঙ্গ 

অধ্যাবপবত্তও ১০টি চাঢী ধভাফয থ পা অনুবষ্ঠঢ ল। প্রবঢটি ধভাফয থ পা ফাদদী ধবভওল্পদাফন্ত্রীভ পাধবঢহত্ব াংবেি 

ফন্ত্রডামভহলভ ফাদদী ফন্ত্রী/প্রবঢফন্ত্রীল াংস্থাভহলভ ঊর্ধ্থঢদ ওফ থওঢথাকড উধবস্থঢ বঙহমদ। 



 

 

(৩৭) ওম উন্নদ লহবাকীভ হঙ্গ ধবভওল্পদা তবমহমভ অগ্রাবথওাভ বরহ আহমাঘদা অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত পা ফাদদী 

ধবভওল্পদাফন্ত্রী, ফাদদী অণ থফন্ত্রী, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ অণ থনদবঢও উধহতিাল াংবেি ফন্ত্রডামহভ ঊর্ধ্থঢদ ওফ থওঢথাকড 

উধবস্থঢ বঙহমদ।  

(৩৮) স্থাদী ধব থাহ সুযীম ফাচ  চদপ্রবঢবদবথহতভ ফঢাফঢ গ্রলহডভ চন্য কুবফো াাংমাহতয ধেী উন্নদ এওাহটফী (াট থ), 

ভাংনৄহভ থকফ থভাহওা বশ্ববদ্যামহ এাং খুমদা খুমদা বশ্ববদ্যামহ ৩টি নণও আঞ্চবমও ধভাফয থ পা অনুবষ্ঠঢ ল।  

(৩৯) থাভডাধত্র, থঝওবদওযাম থিফাওথ, ঔাঢ-উধঔাঢবপবত্তও কহরডাধত্র, ফন্ত্রডাম/বপাক এাং ধবভওল্পদা ওবফযহদভ 

াংবেি থক্টভ/বটবপযহদভ ঢথ্যাবত এাং চাঢী  আঞ্চবমও ধব থাহভ ববপন্ন অাংযীচহদভ ফঢাফঢ বদহ ১৫ জুদ ২০১৫ 

ঢাবভহঔ প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদা তবমহমভ প্রণফ ঔড়া প্রডদ ওভা ল, বা ধব থাহমাঘদান থও নৄদক থঞদ ওভা ল। 

(৪০) ফন্ত্রডাম থণহও প্রাপ্ত ফঢাফঢ, উন্নদ লহবাকীহতভ ফঢাফঢ, ৩০টি কহরডাধহত্রভ ব্াবপ্ত বওছু বফবমহ প্রা ৩,০০০ 

নষ্ঠাভ ফঢাফঢ ধাা বা, বাভ ধভ বপবত্ত ওহভ প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদা (২০১৬-২০) তবমহমভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভা ল। ১ 

জুমাই ২০১৫ থণহও ৩০ জুদ ২০২০ থফাহত াস্তাহদভ চন্য ‘Accelerating Growth, Empowering Citizens’ 
যীর থও চূড়ান্ত তবমম অনুহফাতহদভ চন্য ২০ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধবঢত্ব অনুবষ্ঠঢ এদইব পা 

উধস্থাধদ ওভা ল এাং অনুহফাতদ গ্রলড ওভা ল। ধভঢীহঢ প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদাভ (ইাংহভবচ াংস্কভড) ভৄদ্রড  

প্রওাযদা ম্পন্ন ওভা ল। ঢথফাহদ ‘প্রবৃবি ত্বভাবিঢওভড, দাকবভও ক্ষফঢাদ’ যীর থও প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদা তবমহমভ 

াাংমা াংস্কভহডভ ভৄদ্রড  প্রওাযদাভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(৪১) ২৫ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ ফাধ্যহফ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ভৄখ্যবঘহও আহ্বাও ওহভ 

১২-তেববযি থঝওই উন্নদ অপীি (এবটবচ)-এভ াস্তাদ  ধব থাহমাঘদা-াংক্রান্ত এওটি ওবফটি কঞদ ওভা ল, বাভ 

াবঘবও তাবত্ব ধবভওল্পদা ওবফযহদভ াথাভড অণ থদীবঢ বপাক (বচইবট)-থও অধ থড ওভা ল। 

(৪২) ৪-৭ বটহম্বভ ২০১৫ থফাহত বচইবট, ধবভওল্পদা ওবফযদ-এভ উহদ্যাহক থঝওই উন্নদ অপীি (এবটবচ)-এভ 

মক্ষযফাত্রাভহলভ হঙ্গ প্তফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদা (২০১৬-২০)-এভ তুমদাভমও ধব থাহমাঘদা ওভা ল এাং এবটবচ 

মক্ষযফাত্রাভহলভ ফন্ত্রডাম/বপাকবপবত্তও ম্যাবধাংহভ প্রাণবফও ঔড়া প্রডদ ওভা ল। থনব্রুাবভ ২০১৬-থঢ এ াংক্রান্ত এওটি 

প্রবঢহতদ বচইবট, ধবভওল্পদা ওবফযদ থণহও প্রওায ওভা ল। 

(৪৩) ৬ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ তে (ববদভ বঘ), বচইবট, ধবভওল্পদা ওবফযদ-এভ এওটি উধ-আনুষ্ঠাবদও ধহত্রভ 

ফাধ্যহফ থঝওই উন্নদ অপীি (এবটবচ) াংবেি ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ববদভ বঘ/বঘ ফহলাতহভ বদওঝ এবটবচ 

মক্ষযফাত্রাভহলভ ফন্ত্রডাম/বপাকবপবত্তও ঔড়া ম্যাবধাং থপ্রভড ওভা ল। এওইহঙ্গ ম্যাবধাং-বরও ফঢাফঢ প্রতাদ  

াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাহকভ এবটবচ মক্ষযফাত্রাভল ঠিওপাহ বঘবিঢ ওহভ ওফ থ-থওৌযম চূড়ান্তওভহডভ চন্য ১ থনব্রুাবভ 

২০১৬ ঢাবভহঔভ ফহধ্য ইদনৄঝ আহ্বাদ ওভা ল। 

(৪৪) ১৭ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ চাবঢাংহখভ বহযর দূঢ H.E. Luis Fernando Carrera Castro-এভ উধবস্থবঢহঢ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ভৄখ্যবঘহভ পাধবঢহত্ব থঝওই উন্নদ অপীি (এবটবচ)-এভ াস্তাদ ধবভওল্পদা  ধব থাহমাঘদা-

াংক্রান্ত এওটি ওফ থযামা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম  বচইবট, ধবভওল্পদা ওবফযদ থবৌণপাহ ম্পন্ন ওহভ। 

(৪৫) এবটবচ াস্তাহদ থভওাবভ ঔাহঢভ ওভডী বরহ United Nations Resident Coordinator (UNRC)  

বচইবট, ধবভওল্পদা ওবফযদ-এভ থবৌণ উহদ্যাহক ৩০ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ উন্নদ লহবাকী, এদবচ, বএ, বফবটা  

ফাদদী াংত তেকহডভ প্রবঢবদবথভ হঙ্গ এওটি ওফ থযামা অনুবষ্ঠঢ ল। 

(৪৬) চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ প্রঢযক্ষ বদহত থযদা প্রডীঢ লহবঙম প্রণফ ধঞ্চাবর থও ধবভওল্পদা তবমম  

(১৯৭৩-৭৮)। উক্ত তবমহম উধস্থাবধঢ প্রস্তাদা অনুবাী াফাবচওবজ্ঞাদ কহরডা ধবভরত (এএআভব) প্রবঢবষ্ঠঢ ল। 

াফাবচওবজ্ঞাদভহলভ কহরডাভ উন্নদ এাং ফিাথদ, াফাবচও দীবঢ  ধবভওল্পদাভ চন্য কহরডামব্ধ নমানম ভভাল 

এাং তক্ষ কহরও বঢবভই এই প্রবঢষ্ঠাদটিভ ভম মক্ষয। এই ভম মক্ষয অচথহদ প্রবঢষ্ঠাদটি প্রবঢষ্ঠামি থণহও আণ থ-াফাবচও  

থক্ষহত্র ববপন্ন ওযাঝাকবভহঢ কহরডাওাব থক্রফ ধবভঘামদা আবণ থও ফঞ্জুবভ প্রতাদ ওহভ আহঙ। এ ওাব থক্রহফভ থাভাাবলওঢা 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ প্রহফাযদাম ওযাঝাকবভহঢ ২৯টি, থনহমাবযধ ওযাঝাকবভহঢ ৪৭টি, এফবনম ওযাঝাকবভহঢ ১টি এাং  

বধএইঘবট ওযাঝাকবভহঢ ২২টি এাং প্রাবঢষ্ঠাবদও ওযাঝাকবভহঢ ১৯টি কহরডাল থফাঝ ১১৮টি কহরডাওাব থক্রফ চূড়ান্তরূহধ  

বদষ্পন্ন ল। 



 

 

১৮। ধবভহয  দ ফন্ত্রডাম 

(১) উন্নদযীম থতয বলাহ াাংমাহতযই প্রণফ চমায়ু ধবভঢথদ থফাওাহমা বদচস্ব অণ থাহদ এওটি িাস্ট নান্ড কঞদ 

ওহভহঙ। এ ধব থন্ত এ নাহন্ড ৩ লাচাভ থওাটি ঝাওা ভাদ্দ ওভা লহহঙ। ধবভহয  চমায়ু ধবভঢথদ থফাওাহমা াাংমাহতয 

ভওাহভভ গৃলীঢ ওাব থক্রহফভ স্বীকৃবঢস্বরূধ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চাবঢাংখ থখাবরঢ 

Champion of The Earth নৄভস্কাহভ ভূবরঢ লহহঙদ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্রঃ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ ‘Champions of the Earth’ নৄভস্কাভ গ্রলড  

(২) দ অবথতপ্তভ ওতৃথও জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ঠাওা দ বপাক, কাচীনৄভ ২১,৪০০.৬৮ এওভ; ঝাঙ্গাইম দ বপাক, ঝাঙ্গাইম 

৪৯.১৭ এওভ; বহমঝ দ বপাক, বহমঝ ২,৫০০ এওভ; ন্যপ্রাডী বপাক, ঠাওা-কাচীনৄভ ১০,৩৪৮.৫৫ এওভ; ফফদবাংল দ 

বপাক ১৩,৯০৫.৫১ এওভ; থদত্রহওাদা দ বপাক ৬২.৪৬ এওভ; উধকূমী দ বপাক, থদাাঔামী ৭২,১৩২.৩৬  

এওভ; উধকূমী দ বপাক, থনদী ২,০০০.০০ এওভ; উধকূমী দ বপাক, বতদাচনৄভ ২৩৪.০৫ এওভ; উধকূমী দ  

বপাক, ঘট্টগ্রাফ ১৯,৬৬১.৯০ এওভ; উধকূমী দ বপাক, ধটুাঔামী ৩০,৪২১.৪০ এওভ  উধকূমী দ বপাক,  

থপামা ২০,৮২৩.৬১ এওভল  থহফাঝ ১,৭৫,৮৬১.২৩ এওভ ভূবফহও াংভবক্ষঢ দ বলাহ থখারডাভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন  

ওভা ল। 

(৩) ১৯০টি বযল্প-প্রবঢষ্ঠাহদ ইটিবধ স্থাবধঢ ল। ধবভহহযভ ক্ষবঢাথহদভ চন্য ৪৯০টি এদহনা থহফন্ট অবপবাদ ধবভঘামদা  

ওহভ ২৮.৫২ থওাটি ঝাওা ক্ষবঢনভড থাব থন থও ১১.৩৬ থওাটি ঝাওা আতা ওভা ল। ৬৮৭টি ইঝপাঝা আদৄবদও প্রভেবক্তহঢ 

রূধান্তবভঢ ল। বদবরি থখাবরঢ ধবমবণহদভ বরুহি ৬৫৮টি অবপবাদ ধবভঘামদা ওহভ ২.৬২ থওাটি ঝাওা চবভফাদা এাং 

২৩৮.৩০ ঝদ ধবমবণদ চব্দ ওভা ল। বাদালহদভ ওাহমা থথাঁাভ বরুহি ২৫টি অবপবাদ ধবভঘামদা ওহভ ১.৭৭ মক্ষ ঝাওা 

চবভফাদা আতা ওভা ল। অনথ ইঝপাঝাভ বরুহি ১৪৭টি অবপবাদ ধবভঘামদা ওহভ ২.৪৬ থওাটি ঝাওা চবভফাদা আতা  

ওভা ল।  

(৪) ঘট্টগ্রাফ, ভাঙ্গাফাটি  থফৌমপীাচাভ থচমাভ দাঞ্চহম ন্যাযদাম লাভহবভাহফভ বজ্ঞাবদও ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভী ওতৃথও 

উবদ্ভত ফীক্ষা ওাব থক্রহফভ ফাধ্যহফ প্রা ১,২২৬টি উবদ্ভত দভৄদা াংগ্রল ওভা ল। 

(৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ taxonomic studies-এভ ফাধ্যহফ ন্যাযদাম লাভহবভাহফভ বজ্ঞাবদও ওফ থওঢথাবৃন্দ ওতৃথও প্রা 

১,০০০টি উবদ্ভত প্রচাবঢ দাক্তওভড ওভা ল। এ ঙাড়া ববপন্ন ভওাবভ  থভওাবভ কহরডা-প্রবঢষ্ঠাহদভ আনুফাবদও আভ 

১,২৭৩টি ববপন্ন প্রচাবঢভ উবদ্ভতদভৄদা দাক্তওভহড লাঢা এাং কহরডাওাহচ ব্হৃঢ ১,১১২টি উবদ্ভত-দভৄদাভ এক্সহযদ 

দাম্বাভ প্রতাদ ওভা ল। 

(৬) জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ফহ ১,২২৬টি উবদ্ভত দভৄদা বজ্ঞাবদও ধিবঢহঢ লাভহবভাফ ওাধহাহট থ  

ডুবপ্লহওঝ হক্স াংভক্ষড ওভা ল। এ ঙাড়া এহক্সযদ দাম্বাভ প্রতাদকৃঢ আভ ১,১১২টি ববপন্ন প্রচাবঢভ উবদ্ভত দভৄদা 

লাভহবভাফ ওাধহাহট থ াংভবক্ষঢ ওভা ল। 

(৭) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ Flora of Bangladesh-এভ বঢদটি দতুদ ববভচ দম্বভ-৬৪, ৬৫, ৬৬টিভ (Family : Tiliaceae, 

Gesneriaceae, Urticaceae) ধাণ্ডুবমবধ প্রডদ ওহভ ঙাধাহদাভ চন্য থপ্রহ থপ্রভড ওভা ল।  



 

 

(৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ‘বুহমটিদ অ বত াাংমাহতয ন্যাযদাম লাভহবভাফ’ যীর থও নৄবস্তওাটিভ ধাণ্ডুবমবধ প্রডদ ওহভ 

ঙাধাহদাভ চন্য থপ্রহ থপ্রভড ওভা ল।  

(৯) ১,৩৪৬টি উবদ্ভত-দভৄদাভ বজ্ঞাবদও দাফ, স্থাদী দাফ, ধবভাভ, এহক্সযদ দাম্বাভ, াংগ্রহলভ ঢাবভঔ, াস্থাদ, স্বরূধ, 

প্রাবপ্তস্থাদ, প্রাচুব থ, ব্লাভ ইঢযাবত বাঢী ঢথ্যাবম-াংবমঢ টাঝাহইচ বঢবভ ওভা ল। 

(১০) আইইউবএদ থভট বমস্ট ক্রাইহঝবভাভেক্ত বলুপ্তপ্রা ১১০টি উবদ্ভত প্রচাবঢ       ওভা ল।  

(১১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চমায়ু ধবভঢথদ বরও িাবস্ট থাহট থভ পা অনুবষ্ঠঢ ল ঘাভটি; চমায়ু ধবভঢথহদভ  

অবপখাঢ থফাওাহমাভ চন্য ভওাবভ প্রওহল্প অণ থাহদভ ধবভফাড ২৫২.৯৯৮ থওাটি ঝাওা; বববটি’ভ অণ থাহদ গৃলীঢ প্রওহল্পভ 

াংখ্যা ৭৩টি। 

(১২  ‘থযঔ লাবদাভ বহযর উহদ্যাক িাবন্ডাং’-াংক্রান্ত তৃঢী ধব থাহমাঘদাপা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ তযটি উহদ্যাকহও 

িাবন্ডাংহভ চন্য ব্লাহভভ বিান্ত গৃলীঢ ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ তযটি উহদ্যাহকভ ফহধ্য ‘ধবভহয সুভক্ষা’ এওটি। থ 

থপ্রবক্ষহঢ ‘চমায়ু ধবভঢথদ িাস্ট নান্ড’ কঞদ বরহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ অতাদ লাইমাইঝ ওহভ অাংযীচদ ফিহ ব্র্যাবন্ডাং 

ধবভওল্পদা প্রডদ ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ উধবস্থবঢহঢ চাঢী বৃক্ষহভাধদ অবপবাদ এাং বশ্ব ধবভহয বত উদ বাধদ  

(১৩) চাঢী ধব থাহ ৫ জুদ ২০১৬ কৃবরবত ইন্পটিটিউযদ, ঔাফাভাড়ী, নাফ থহকঝ, ঠাওা বশ্ব ধবভহয বত ২০১৬ 

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। বশ্ব ধবভহয বতহ এ ঙহভভ প্রবঢধাদ্য: (Go 

Wild for Life!) বাভ পাাণ থ ওভা ল: ‘ন্যপ্রাডী  ধবভহয, াঁঘা প্রকৃবঢ াঁঘা থতয’। বশ্ব ধবভহয বত উধমহক্ষয 

ধবভহয অবথতপ্তভ  বতবদও ফওাম ধবত্রওাভ থবৌণ উহদ্যাহক ধবভহয  দ ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী, ফাদদী উধফন্ত্রী, 

ম্মাবদঢ বঘহভ উধবস্থবঢহঢ াংবেি অাংযচহদভ অাংযগ্রলহড থঝওই উন্নহদ ধবভহয বযহভাদাহফ থকামহঝবম আহমাঘদা 

অনুবষ্ঠঢ ল। বশ্ব ধবভহয বত ২০১৬ উদ বাধদ উধমহক্ষয বযশু বঘত্রাঙ্কদ প্রবঢহবাবকঢা, ধবভহয বরও থোকাদ 

প্রবঢহবাবকঢা এাং আন্তঃবশ্ববদ্যাম বঢওথ প্রবঢহবাবকঢা আহাচদ  বচীহতভ ফহধ্য নৄভস্কাভ বঢভড, বপাকী/ 

থচমাধব থাহ ফাহয  থযাপাবাত্রা এাং ধবভহয থফমা আহাচদ, কাহঙভ ঘাভা বঢভড, থফাাইম থনাহদভ ফাধ্যহফ খুহত 

াঢথা থপ্রভড, বুহঝল ২টি থভওাবভ বশ্ববদ্যামহ থবফদাভ আহাচদ, াাংমাহতয থঝবমবপযদ  থঢাহভ আহমাঘদা 

অনুষ্ঠাদ প্রঘাভ, বদ থাবঘঢ চাঢী বতবদহও বহযর থক্রাড়ধত্র প্রওাযল দাদা ওফ থসূবঘ ধামদ ওভা ল। এ ঙাড়া প্রন্ধ/ওবঢা 

াংবমঢ ভি সুদৃশ্য দ স্মভবডওা  চাঢী ধবভহয ধতও ২০১৬-এভ নৄবস্তওা প্রওায ওভা ল। চাঢী ওফ থসূবঘভ আহমাহও 

ওম থচমা/উধহচমা বশ্ব ধবভহয বত উদ বাবধঢ ল। 



 

 

১৯। ধবভাংখ্যাদ  ঢথ্য ব্স্থাধদা বপাক  

(১) ফবদঝবভাং দ্যা বচুহযদ অ পাইঝাম স্টযাটিটিও অ াাংমাহতয প্রওহল্পভ অথীহদ ফাঞধব থাহ াভাহতহয বদ থাবঘঢ  

২০১২টি বধএইউ থণহও ১১ থভহদভ ঢনবহমভ ফাধ্যহফ ঢথ্য াংগ্রহলভ ওাচ নৄহভাতহফ ঘমফাদ ভহহঙ। ২০১৫ াহমভ 

বভহধাহঝ থভ key findings ২৫ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ থঝওবদওযাম ওবফটি পা অনুহফাতদ ল এাং ঔড়া বভহধাঝ থ প্রস্তুঢ 

ওভা ল। চূড়ান্ত বভহধাঝ থ ২২ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ প্রওায ওভা ল। 

(২)  থলমণ এযান্ড ফভববটটি স্টযাঝা াহপ থ-২০১৪-এভ চূড়ান্ত বভহধাঝ থ ভৄদ্রড প্রবক্রাথীদ।  

(৫) Education Household Survey-2014-এভ চূড়ান্ত বভহধাঝ থ ভৄদ্রড ওভা ল। 

(৩)  বস্তশুফাবভ  পাফাদ থমাওকডদা ২০১৪-এভ বধইবভ চূড়ান্ত বভহধাঝ থ ভৄদ্রড ওভা ল। 

(৪) Labour Force Survey-2013-এভ বভহধাঝ থ প্রওাবযঢ ল।  

(৫)  Child Labour Survey-2013-এভ বভহধাঝ থ প্রওাবযঢ ল। 

(৬) NSDS-এভ আহমাহও Survey of Manufacturing Industries (SMI) এাং Integrated Business Survey 

(IBS) প্রওহল্পভ DPP দীবঢকঢপাহ অনুহফাবতঢ ল।  

(৭) থতবয এাং বহতবয ববপন্ন প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও ঘাবলঢ প্রহাচদী ঢথ্য ইন্ডাবে এযান্ড থমাভ উইাং থণহও ভভাল ওভা ল। 

(৮) ICT use and access by Individuals and household Bangladesh-2013-এভ বভহধাঝ থ প্রওাবযঢ ল।  

(৯) গৃললীদহতভ ৪৫৪টি উধহচমা/ণাদাভ ঢথ্য থাভড ফাপ্ত ওভা ল। 

(১০) শুফাবভ  চবভহধভ বভহধাঝ থ হাইহঝ প্রওায ওভা ল। ববপন্ন ওফ থসূবঘভ ববপন্ন ঙব হাইহঝ আধহমাট ওভা ল।  

(১১) ববএ-এভ ববপন্ন শুফাবভ  চবভধ ওাহচভ ঢথ্য াংভক্ষড ওভা ল এাং জুদ ১৬ ফা ধব থন্ত ১৭,৬২,৩০৫ ঝাওাভ টাঝা 

বক্র ওভা ল। 

(১২) অধটিওযাম টাঝা আওথাইপ এযান্ড থদঝাবওথাং (বদ্বঢী ধব থা) প্রওহল্পভ আঢা e-Government Procurement  

(e-GP) এাং e-Filing বরহ এাং ফাবও কৃবর ফজুবভ লাভ চবভধ-াংক্রান্ত ঢথ্যাবত ওম উধহচমা ওাব থাম থণহও  

On-line-এ data entry ওহভ াপথাহভভ ফাধ্যহফ ঢা াংগৃল ওহভ বভহধাঝ থ প্রওায ওভাভ চন্য প্রডদকৃঢ software-এভ 

সুবথা-অসুবথা বদরূধড  উন্নঢওভড বরহ াওথযধ অনুবষ্ঠঢ ল।  

(১৩) থোংহতবদাং বচ থওাট বহস্টফ ওফ থসূবঘভ আঢা থচমা, উধহচমা, ইউবদদ, থধৌভপা, থফৌচা/ফলো এাং গ্রাহফভ 

াাংমা  ইাংহভবচ দাহফভ াদাদ থচমা ওবফটিভ বদওঝ থণহও প্রাবপ্তভ ধভ নৄদঃ বাঘাই-াঙাইহভ ফাধ্যহফ এ ধব থন্ত ৬২টি 

থচমাভ দাহফভ াদাদ চূড়ান্তওভড ওভা ল। বদ্বঢী ধব থাহ টাঝা এবটটিাং ওাব থক্রফ বাঘাই াঙাই া ওবফটিভ ফাধ্যহফ ৬৪ 

থচমাভ থফৌচা  গ্রাহফভ দাফ চূড়ান্তওভড ওভা ল। এওচদ স্থাদী ধভাফয থও বদহাক প্রতাদ ওভা ল। 

(১৪) GIS প্রওহল্পভ ফাঞধব থাহ বটবচঝাম থফৌচা/ফলো ম্যাধ লামদাকাত থযহর ভগুদা থচমাভ ম্যাধ এবটটিাং ওভা ল। খুমদা, 

াঢক্ষীভা  াহকভলাঝ থচমাভ Small Area Atlas বভহধাঝ থ প্রস্তুঢ থযহর ধবভাংখ্যাদ  ঢথ্য ব্স্থাধদা বপাহকভ  

বাঘাই-াঙাই ওবফটিভ অনুহফাতদ-াহধহক্ষ printing-এভ ওাচ থযর ল। বঢদটি থচমাভ (বহযাভ, কুবিা, বছদাইতল) Small 

Area Atlas বভহধাঝ থ প্রস্তুঢ থযর ল ।  

(১৫) াাংমাহতহয অস্থাদভঢ অবদবন্ধঢ বফাদফাভ দাকবভও শুফাবভ ২০১৫ প্রওল্প-এভ শুফাবভভ চন্য ৬টি থচমাভ (ঘট্টগ্রাফ, 

ধটুাঔামী, ওক্সাচাভ, ান্দভাদ, ভাঙ্গাফাটি  ঔাকড়াঙবড়) ম্যাধ বপ্রন্টন থও ভভাল ওভা ল। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: আতফশুফাবভ  গৃলকডদা ২০১১ প্রওহল্পভ Major Outputs-এভ Dissemination Seminar-এ ফাদদী ধবভওল্পদাফন্ত্রী  

চদা আ ল ফ ভৄস্তনা ওাফাম, এনব, এফবধ ক্তব্ ভাঔহঙদ ঢাবভঔ: ১৪ বটহম্বভ ২০১৫। 

 

(১৬) ১৯টি থচমা  এওটি বটি ওহধ থাহভযহদভ Small Area Atlas প্রওাযদা ম্পন্ন ল এাং থলাহঝম থাদাভকাঁহ  

১৪ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ এওটি অনুষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ ফাদদী ধবভওল্পদাফন্ত্রী এঝমাগুবমভ অভৄবক্ত থখারডা ওহভহঙদ।  

(১৭) ধবভাংখ্যাদ ধহওঝ বুও ২০১৪; ধবভাংখ্যাদ র থগ্রন্ল ২০১৪; Foreign Trade Statistics (FTS) of Bangladesh 

2013-14; ফাবও ধবভাংখ্যাদ বুহমটিদ 3 াংখ্যা; ফাবও বযহল্পাৎধাতদ সূঘও (QIIP) াংবমঢ Industrial Production 

Statistics (IPS) প্রওাযদা ১২ াংখ্যা; থপাক্তা ভল্য সূঘও, ভল্যফীবঢ  ফজুবভ লাভ সূঘও-াংবমঢ ফাবও Consumer 

Price Index (CPI) প্রওাযদা ১২ াংখ্যা; বহতবযও াবডচয ধবভাংখ্যাদ াংবমঢ ফাবও Foreign Trade Statistics 

(FTS) প্রওায ওভা ল। 

(১৮) ৬টি প্রথাদ নম (আউয, আফদ, থাহভা, কফ, ধাঝ, আলু) ল ১২৬টি নহমভ আাবত চবফভ ধবভফাড এাং উৎধাতহদভ 

বলা প্রাক্কমদ ওভা ল। এ ঙাড়া ভূবফ ব্লাভ  থঘ ধবভাংখ্যাদ, ফাবও কৃবর ফজুবভভ লাভ, প্রথাদ নহমভ ন থাপা, 

অস্থাী নহমভ ক্ষক্ষবঢভ বলা বদরূধড এাং াবর থও কৃবর ধবভাংখ্যাদ র থগ্রন্থ প্রডদ ওভা ল।  

(১৯) ২০১৪-১৫ হদভ থঘ-ধবভাংখ্যাহদভ ওাচ ম্পন্ন ল এাং ভূবফ ব্লাভ ধবভাংখ্যাহদভ ওাচ ম্পন্ন ল। 

(২০) াাংমাহতয ধবভাংখ্যাদ বুযহভা ওতৃথও াস্তাহদভ মহক্ষয থভওাবভ (বফম  ঔাদা) ধব থাহ থাদ, কফ  ভুট্টা নহমভ 

াংভক্ষড-াংক্রান্ত বলা প্রাক্কমহদভ মহক্ষয চবভধ ধবভঘামদা ওভা এাং াওথযধ  প্রবযক্ষহডভ ফাধ্যহফ তক্ষঢা বৃবিল 

ফাদম্পত উন্নদ ওভা ল। 

(২১) লাউচহলাড ইদওাফ এযান্ড এক্সহধবন্ডঘাভ াহপ থ (HIES) প্রওহল্প থতহযভ তাবভদ্রযলাভ বদরূধহডভ চন্য ঢথ্য াংগ্রহলভ 

উহদ্দহশ্য দ থতযব্াধী াহপথ ধবভঘামদা ওভা ল। 

(২২) অধটিওযাম টাঝা আওথাইপ এযান্ড থদঝাবওথাং (বদ্বঢী ধব থা) প্রওহল্প ৩০ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ববপন্ন উইাং, 

প্রওল্প/ওফ থসূবঘহঢ e-GP ৩০টি তভধত্র ফাধ্যহফ প্রা ১০ থওাটি ঝাওাভ ক্র ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল, বাভ নহম উক্ত ওাব থক্রহফ 

প্রা ১ থওাটি ঝাওা আবণ থও াশ্র ল। ঢাঙাড়া ববএ-এভ ক্র-প্রবক্রা ঝুঝ-ছাহফমা ধবভলাভ ওভা ম্ভ ল এাং স্বেঢা, 

বদভহধক্ষঢা  চাবতবলঢা বদবিঢ ল। Access Control Security System স্থাধদ  আইবট ওাট থ ভভাল ওভা ল; 

e-Tendering প্রবক্রা কাবড় ক্র ওভা ল; ICT বরহ ১১৮চদ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল;  

e-Tendering প্রবক্রা ওবম্পউঝাভ, বপ্রন্টাভ  াপথাভ ক্র ওভা ল; e-Tendering প্রবক্রা Blade Server, Storage 

 Software াংগ্রল ওভা ল; Anti Virus and Computer Accessories ক্র ওভা ল; Online Recruitment 

System and Monthly Agriculture Wage Rate Software প্রডদ ওভা ল। e-Goverment (e-GP) এাং  

e-Filing বরহ এাং office automation বরহ াওথযধ অনুবষ্ঠঢ ল।  



 

 

(২৩) থোংহতবদাং ওযাধাবটি অ ববএ ইদ ধনৄহমযদ এযান্ড থটহফাগ্রাবনও টাঝা ওাহমওযদ ইউবচাং বচআইএ প্রওহল্প 

বহমঝ বপাহকভ ৪টি থচমা, খুমদা বপাহকভ ১০টি থচমা, বভযাম বপাহকভ ৬টি থচমা  ফাবদওকঞ্জ  চনৄভলাঝ থচমাভ 

ফাঞধব থাহ বটবচঝাম থফৌচা/ফলো ম্যাধ হভচবফহদ াম্প্রবঢওওভড এাং স্বাস্থয  বযক্ষা প্রবঢষ্ঠাহদভ ঢথ্য-ম্যাহধ 

incorporate ওভা ল এাং বচআইএ ল্যাহ ম্যাহধভ এবটটিাং ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। SVRS ওাব থক্রহফভ ধভ ১,৫০০ 

থভবচোভ  ১,৫০০ সুধাভপাইচাহভভ ঢথ্য াংগ্রহলভ ফাদ উন্নহদভ মহক্ষয বপাকী  থচমাধব থাহ ২বতহদভ এওটি 

refresher training-এভ আহাচদ ওভা ল। Workshop on Violence Against Women Survey-2011 & 

Workshop on Integration of Statistics with Geo-spatial Information-এভ ধভ ২টি Workshop ওভা ল। 

GIS থফৌচা/ফলো ম্যাধ াম্প্রবঢওভহডভ বরহ খুমদা  বভযাম বপাহকভ ফাঞধব থাহভ ২২০চদ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীভ ৩ 

বতদব্াধী প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। বহমঝ বপাহকভ ৪টি থচমা, খুমদা বপাহকভ ১০টি থচমা, বভযাম বপাহকভ ৬টি থচমাল 

দাভাডকঞ্জ, ভৄবন্পকঞ্জ  কাচীনৄভ থচমাভ Small Area Atlas প্রস্তুঢ ওভা ল। SVRS-এভ ফাঞ ধব থাহভ ঢথ্য online-এ 

থাভহডভ চন্য software develop ওভা। retadam software-এভ ফাধ্যহফ বস্তশুফাবভ ২০১৪  VAW Survey-2011-

এভ ঢথ্য website upload ওভা ল। ২০১১ াহমভ আতফশুফাবভ  গৃলকডদা ম্পাতহদভ মহক্ষয multimodal census 

বরহ এওটি concept paper বঢবভ ওভা ল। 

(২৪) ন্যাযদাম লাউচহলাড টাঝাহইচ (এদএইঘবট) প্রওল্প আইবআভ নাফ থ বদহাহকভ চন্য ওাবভকবভ  আবণ থও প্রস্তা 

ভল্যাদ ফাপ্ত ল। থিবদাং নাফ থ বদহাহকভ ওাবভকবভ  আবণ থও প্রস্তা ভল্যাদ ফাপ্ত বধআইব নাফ থ বদহাহকভ চন্য 

ওাবভকবভ প্রস্তা ভল্যাদ ফাপ্ত ল। এদএইঘবট প্রওহল্পভ হঙ্গ স্থাদী ভওাভ বপাক ওতৃথও াস্তাদাথীদ ‘Income 

Support Program for the Poorest (ISPP)’ যীর থও প্রওল্প এাং চন্  ভতুয বদন্ধদ প্রওহল্পভ ঢথ্য আতাদ-প্রতাহদভ 

চন্য ফহছাঢা স্মাভও (MoU) স্বাক্ষবভঢ ল। বশ্বব্াাংও ওতৃথও বদ থাবঘঢ নাহফ থভ ফাধ্যহফ কুবড়গ্রাফ থচমাভ ভুরুঙ্গাফাভী 

উধহচমাভ বঢমাই  ঘভ ভুরুঙ্গাফাভী ইউবদহদ এাং চাফামনৄভ থচমাভ থফমান্দল উধহচমাভ থফমান্দল থধৌভপাভ ওম 

ঔাদাভ আণ থ-াফাবচও ঢথ্য াংগ্রল ওাব থক্রফ ১২ চানুাবভ ২০১৬ থণহও ১২ ফাঘ থ ২০১৬ ধব থন্ত ধবভঘাবমঢ ল এাং াংগৃলীঢ 

ঢহথ্যভ ালাহয্য টাঝাহইচ প্রস্তুঢ ম্পন্ন ল। এনএআচলড প্রেমল্পয ঈমযামর্ ‘Sharing Experiences of Household-

based Data Collection in Selected Areas of Kurigram and Jamalpur & Use of PMT Model for 

Socio-Economic Score-Card’ ীল যে এেটি ওয়ােয নুলিত য়। 

২০। ধেী উন্নদ  ফা বপাক 

(১) াাংমাহতহযভ তাবভদ্রয দূভীওভহডভ ফলাদ তাবত্ব বদহ ধেী উন্নদ  ফা বপাক প্রা ৩০টিভ অবথও ওফ থসূবঘ  প্রওল্প 

াস্তাদ ওভহঙ। 

(২) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ বহযর উহদ্যাক ‘এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ’ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ২২ মক্ষ 

ধবভাভহও ক্ষুদ্রঋহডভ ধবভহঢথ ক্ষুদ্রঞ্চহভ আঢা এহদ ৪০,২১৬টি গ্রাফহও গ্রাহফান্নদ বফবঢভুক্ত ওভা লহহঙ, বাহতভ 

থফাঝ ভমথহদভ ধবভফাড প্রা ১,৫০০ থওাটি ঝাওা। এ অণ থ বতহ ঢাভা ঘমফাদ অণ থ-ঙহভ ৮ মক্ষ ২৮ লাচাভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আথ থও 

ঔাফাভ কহড় তুহমহঙ এাং এভ নহম গ্রাফীড অণ থদীবঢহঢ ববদহাক লহহঙ ১,২১৪ থওাটি ঝাওা। এ ওাব থক্রহফভ আঢা ২০১৫-

১৬ অণ থ-ঙহভভ বফবঢভুক্ত ধবভাভগুবমভ ঞ্চ ১৯৭ থওাটি ঝাওা, ভওাভ প্রতত্ত থাদা ১৩৮ থওাটি ঝাওা, আঢথও ঢলবম 

১৫৪ থওাটি ঝাওা এাং উধওাভহপাকীভ াংখ্যা ৭২,০৫৩ চদ। এ ফহ প্রওল্প থণহও ৩,৬৮,৭০১চদ উধওাভহপাকীহও ববপন্ন 

কৃবরবপবত্তও ওাহচ স্বল্পহফাবত প্রবযক্ষড থতা লহহঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ পাধবঢহত্ব ‘এওটি াবড় এওটি 

ঔাফাভ’ প্রওহল্পভ চাঢী উধহতিা ওাউবন্পম ওবফটিভ পা প্রওল্প াস্তাহদ নমঢাভ থাভা অব্ালঢ থভহঔ থতহযভ ওম 

গ্রাহফ ধব থাক্রহফ এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ ম্প্রাভড ওভা, ওযাটাভ ওফ থওঢথাহতভ নাউহন্ডযদ থওা থল 

অন্যান্য প্রবযক্ষড থওাহ থ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদচস্ব বঘন্তা-প্রসূঢ স্থাী তাবভদ্রযবহফাঘদ ফহটম  থওৌযমহও ফবটউমভুক্ত ওভা, 

াভাহতহয বপক্ষুও নৄদ থাদ ওফ থসূবঘ গ্রলড প্রভৄঔ বিান্ত গৃলীঢ ল। উহেখ্য, অবঢম্প্রবঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থতহযভ ৩ থওাটি 

তবভদ্র ফানুহরভ তাবভদ্রয বহফাঘহদভ ফাধ্যহফ ২০২১ াহমভ নহ থই থতহযভ তাবভদ্রযভৄবক্তভ মহক্ষয ৮ লাচাভ থওাটি ঝাওা ব্হ 

‘এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ’ প্রওল্প ম্প্রাভহডভ চন্য এওহদও পা অনুহফাতদ প্রতাদ ওহভহঙদ।  

স্থাদী ভওাভ, ধেী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী ঔন্দওাভ থফাযাভভন থলাহদ, এফবধ’ভ পাধবঢহত্ব  

‘এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ’ প্রওহল্পভ চাঢী বস্টাবভাং ওবফটিভ পা প্রওল্প ম্প্রাভড, চদহঘঢদঢা বৃবি  ব্াধও 

প্রঘাহভভ উহদ্যাক গ্রলড ওভাল সুবথাহপাকীহতভ ধণ্য াচাভচাঢওভহড ফাী াচাভভলহও অবঢদ্রুঢ ওাব থওভ ওভাভ  

বিান্ত গৃলীঢ ল। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ পাধবঢহত্ব ১৯ এবপ্রম ২০১৫ ঢাবভহঔ অনুবষ্ঠঢ ‘এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ’  

প্রওহল্পভ চাঢী উধহতিা ওাউবন্পম ওবফটিভ বদ্বঢী পা 

 

(৩) ইওহদাবফও ইফধাাভহফন্ট অ দ্যা নৄহভস্ট ইদ াাংমাহতয (ইইবধ) প্রওহল্প ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৮.৪৪ থওাটি ঝাওা 

ব্হভ ফাধ্যহফ ৭,০৩৫চদ সুনমহপাকীহও ম্পত লস্তান্তভ  চীদভৄঔী প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(৪) াব থও গ্রাফ উন্নদ ওফ থসূবঘ (ববপবটবধ- বদ্বঢী ধব থা)-এভ ফাধ্যহফ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ০.৮৯ থওাটি ঝাওা ব্হ 

৫,৯৮২ চদহও আথ থও প্রবযক্ষড থতা ল। 

(৫) ঘভ চীবওাদ ওফ থসূবঘ - বদ্বঢী ধব থা (বএমবধ-২)-এভ ফাধ্যহফ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৯২.৭০ থওাটি ঝাওা ব্হ ববথ 

ওাব থক্রফ াস্তাহদভ ফাধ্যহফ ঘভাঞ্চহমভ ৯৬,৬২৩চদ সুবথাহপাকী ফানুর উধকৃঢ ল। 

(৬) বআভবটব ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৯৮৬.৭২ থওাটি ঝাওা ঋড বঢভড ওভা ল এাং এহঢ ৪,১১,০০০চদ ফানুর 

ববপন্নপাহ উধকৃঢ ল।  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: স্থাদী ভওাভ, ধেী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী ঔন্দওাভ থফাযাভভন থলাহদ (এফবধ)’ভ পাধবঢহত্ব  ফাদদী 

প্রবঢফন্ত্রী থফাঃ ফবউভ ভলফাদ ভাঙ্গাঁ (এফবধ)’ভ উধবস্থবঢহঢ ২১ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ অনুবষ্ঠঢ ‘এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ’ প্রওহল্পভ 

চাঢী বস্টাবভাং ওবফটিভ তৃঢী পা 

 



 

 

(৭) ধেী উন্নদ এওাহটফী, গুড়া (আভবটএ, গুড়া) ২৫৪টি থওা থ ধবভঘামদাভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৯,৪৯৬ চদহও প্রবযক্ষড প্রতাদ 

ওভা ল; ৫৩টি কহরডা ওাব থক্রফ ধবভঘামদা ওভা ল এাং ৬টি এবটবধভুক্ত প্রওহল্প থফাঝ ৬৯.৯৮ থওাটি ঝাওা ব্ ওভা ল। 

(৮) াাংমাহতয ধেী উন্নদ এওাহটফী, কুবফো (াট থ, কুবফো) ববপন্ন থফাহতভ ৮৬টি ববপন্ন থভহদভ ওফ থযামা, থবফদাভ 

অবলঢওভড  প্রবযক্ষড থওাহ থভ আহাচদ ওহভ থবঔাহদ ৪,৪২৪চদ প্রবযক্ষডাণী অাংযগ্রলড ওহভ এাং ধেী উন্নদ বরও 

১৫টি কহরডা ম্পন্ন ল। 

(৯) ধেী তাবভদ্রযবহফাঘদ নাউহন্ডযদ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৯৫৬.৯৩ থওাটি ঝাওা ঋড বঢভড ওভা ল এাং এহঢ প্রা 

১০ মক্ষ ৬০ লাচাভ গ্রাফীড ফানুহরভ তাবভদ্রযবহফাঘহদ আথ থদভমও ওফ থওাহণ্ড বদহাবচঢ ল। এ উধওাভহপাকীভ ঞ্চহভ 

ধবভফাড ৪৬৬.৮৫ থওাটি ঝাওা। 

(১০) ক্ষুদ্র কৃরও উন্নদ নাউহন্ডযদ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৯৩ থওাটি ঝাওা ঋড বঢভড ওভা ল এাং এভ ফাধ্যহফ 

১৪,০০০চদ ফানুর উধকৃঢ ল। 
 

২১। ধাবদ ম্পত ফন্ত্রডাম 

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ দতীঢীভ াংভক্ষড: নড থ ৭১.১৪২ বওহমাবফঝাভ, আাংবযও ১০৯.০৩৬ বওহমাবফঝাভ; দতী থড্রবচাং: 

২৩.২০৫ বওহমাবফঝাভ; লুধওাঝ: ২.৯০০ বওহমাবফঝাভ; থফইদহঝন্যান্প থড্রবচাং: ৪৯.৯১ বওহমাবফঝাভ; দতী নৄদঃঔদদ: নড থ 

৪০.৪৫ বওহমাবফঝাভ, আাংবযও ১১২.২৫ বওহমাবফঝাভ; াঁথ বদফ থাড: নড থ ৪৩.২৯৮ বওহমাবফঝাভ, আাংবযও ২১.৩৯ 

বওহমাবফঝাভ; াঁথ নৄদবদ থফ থাড: নড থ ১৭৩.৩০৫ বওহমাবফঝাভ, আাংবযও ৪৩৪.১৯৯ বওহমাবফঝাভ; থঘ ঔাম ঔদদ: আাংবযও 

২৭.৮৭৫ বওহমাবফঝাভ, থঘ ঔাম নৄদঃঔদদ নড থ ১৪৯.৭৮ বওহমাবফঝাভ, আাংবযও ১০.০০ বওহমাবফঝাভ; বদষ্কাযদ ঔাম ঔদদ: 

নড থ ৪০.২৪৯ বওহমাবফঝাভ, আাংবযও ৭৯.৪০ বওহমাবফঝাভ; বদষ্কাযদ ঔাম নৄদঃঔদদ: নড থ ২১৫.৯১৩ বওহমাবফঝাভ, আাংবযও 

২৭৩.০৯ বওহমাবফঝাভ; বদষ্কাযদ অওাঞাহফা (দতুদ): নড থ-৮৩টি, আাংবযও ২৫টি; বদষ্কাযদ অওাঞাহফা (থফভাফঢ): নড থ 

২৫১টি, আাংবযও ১৪৬টি; থঘ অওাঞাহফা (দতুদ): নড থ ৪টি; থঘ অওাঞাহফা (থফভাফঢ): নড থ ১৭৭টি; থড্রচাভ ক্র: ৩টি; 

ঝাকহাঝ ক্র: ৩টি; এবিবাদ এহস্কহপঝভ ক্র: ৩টি; থক্লাচাভ বদফ থাড: নড থ ২টি, আাংবযও ২টি; ধাম্প লাউচ: নড থ ১টি, 

আাংবযও ১টি; ভাস্তা বদফ থাড/থফভাফঢ: ১০.৮৯৪ বওহমাবফঝাভ; থতু  ওামপাঝ থ: নড থ ৮টি, আাংবযও ১টি এাং ফ্ল্াট াম 

বদফ থাড ১.৯৭৬ বওহমাবফঝাভ ম্পন্ন ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ধাবদ পহদভ বপবত্তপ্রস্তভ স্থাধদ অনুষ্ঠাদ  

(২) বচ-থঝওবদওযাম বভাঘ থ ধবভত    ২০১৫-২০১৬ অণ থ-ঙহভ ৪,৯৬৬টি দভৄদা ধভীবক্ষঢ  গৃলীঢ ল। 

(৩) দকই’ভ বচ-থঝওবদওযাম বভাঘ থ ধবভতপ্তহভভ দতীভ ধাবদ দূরড  প্রবঢওাভ-াংক্রান্ত ‘Assessment of River 

pollution around Dhaka and find out Ways to Alleviate Pollution’ যীর থও কহরডাওাচ থযর ল। 

কহরডাওাহচভ আঢাথীদ াংযী, বুবড়কঙ্গা, যীঢমক্ষযা, ালু, তুভাক  ওড থনেমী দতীভ াইঝ ধবভতয থদ  বদথ থাভড ওহভ Dry 



 

 

Season  Post Rainy Season-এ ধাবদ দভৄদাভ In-situ test (pH, Chloride, Carbon-dioxide, Dissolved 

Oxygen, Ammonia, Hardness, Alkalinity, Nitrite, Temperature) ম্পন্ন ওভা ল। ধাবদ, ফাটি, ফাঙ  

নহমভ দভৄদা াংগ্রল ওহভ ল্যাহভঝবভহঢ Heavy/Toxic metal (HM) (Cd, Pb, Fe, Ni, Cr, Cu) detection -এভ 

ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। ল্যাহভঝবভহঢ ফাটি দভৄদাভ pH I Electrical Conductivity (EC) বদড থ ওভা ল। দতী কহরডা 

ইন্পটিটিউহঝ ২৯ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ কহরডাওাহচভ বহ এওটি থবফদাভ অনুবষ্ঠঢ ল।  

(৪) দতী কহরডা ইন্পটিটিউহঝভ ‘Hydro-Morphological and Environmental Study of the Karnaphuli River’ 

যীর থও এওটি কহরডাওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ধাবদ দভৄদাভ In-situ test (Dissolved Oxygen, Total dissolved solid, 

EC, salinity, resistivity) ম্পন্ন ওভা ল। Hydrological data (Cross section, Velocity) াংগ্রল ওভা ল। ধাবদ 

 ফাটিভ দভৄদা াংগ্রল ওভা ল। ল্যাহভঝবভহঢ Heavy/Toxic Metal (HM)’ভ Detection I Hydrological Data 

Analysis-এভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৫) থফৌমপীাচাভ ড়ও বপাকাথীদ ফনু দতীভ ধভ ভাচানৄভ বিচ বদফ থাহডভ মহক্ষয কুমাউড়া-নবণফধাযা-লাবচনৄভ-যভীননৄভ 

থভাহটভ লাইহড্রামবচওযাম  ফভহনামবচওযাম স্টাবট ম্পন্ন ওহভ ক্লাহন্ট ভাভ নাইদাম বভহধাঝ থ তাবঔম ওভা ল। দতী 

ঢীহভভ পাঙ্গদ ভক্ষাহণ থ াশ্রী  থঝওই প্রভেবক্ত উদ্ভাহদভ মহক্ষয ব্হৃঢ ববপন্ন মাবঞ্চাং ম্যাহঝবভাহমভ Characteristics-

এভ ধভ কহরডাওাচটি ম্পন্ন ল। সুদাফকঞ্জ ড়ও বপাকাথীদ প্রস্তাবঢ াঘদা-থকামওনৄভ থভাট বদফ থাহডভ মহক্ষয 

ম্যাণহফটিওযাম ফহটবমাংহভ ফাধ্যহফ লাইহড্রামবচওযাম এাং ফভহনামবচওযাম স্টাবটভ ওাহচভ চুবক্ত থফ ২০১৬ ফাহ ম্পন্ন ল। 

১৫ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ inception report client ভাভ তাবঔম ওভা ল। 

(৬) গুড়া থচমাভ াবভাওাবন্দ উধহচমাভ কুবদ থাবড় থণহও ঘন্দদাইযা ধব থন্ত বভৄদা দতীভ টাদ ঢীভ ভক্ষাহণ থ থপৌঢ ফহটম স্টাবটভ 

ওাহচভ চুবক্তধহত্রভ ঔড়া দকই ওতৃথও াংবেি প্রওহল্পভ ধবভঘামও  ঢিাথাও প্রহওৌযমী, গুড়া ধভ াহওথম ভাভ তাবঔম 

ওভা ল।  

(৭) চাফামনৄভ থচমাভ বছদাই দতী, নৄভাঢদ িক্ষ্মনৄত্র দত, বচবঞ্জভাফ দতী  তযাদী দতীভ পাঙ্গদ থণহও ব্াহম্বা ব্াহন্ডবমাংহভ 

ফাধ্যহফ ভক্ষাওহল্প থতাদকঞ্জ ওীকঞ্জ উধহচমা এাং নৄভাঢদ িক্ষ্মনৄত্র দহতভ পাঙ্গদ থণহও থযভনৄভ থচমাভ থযভনৄভ তভ 

উধহচমা দতীঢীভ াংভক্ষড ধাইমঝ প্রওল্পটি ধবভওল্পদা ওবফযহদ বুচ ধাঢা অন্তভু থক্ত ভহহঙ।  

(৮) চাফামনৄভ থচমাভ নৄভাঢদ িক্ষ্মনৄত্র দত  তযাদী দতীভ পাঙ্গদ থণহও ব্াহম্বা ব্াহন্ডবমাংহভ ফাধ্যহফ ভক্ষাওহল্প ইমাফনৄভ 

উধহচমা এাং নৄভাঢদ িক্ষ্মনৄত্র-দহতভ পাঙ্গদ থণহও ভক্ষাওহল্প থফমান্দল  চাফামনৄভ তভ উধহচমাভ দতীঢীভ াংভক্ষড ধাইমঝ 

প্রওল্প ধবভওল্পদা ওবফযহদ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 

(৯) ভাচযালী থচমাভ থকাতাকাড়ী উধহচমাভ থযর প্রান্ত ফলাদন্দা  ধদ্মা দতীভ াংহবাকস্থহম শুষ্ক থফৌসুহফ ধাবদভ স্বল্পঢা ফোভ 

ওাভড অনুন্ধাদ  ঢা বদভহদভ চন্য ‘Hydro-morphological Study of the Mahananda River in Bangladesh 

with focus on problems and probable solutions of dry season flow scarcity’ যীর থও এওটি কহরডা প্রস্তা 

প্রস্তুঢ ওহভ এওটি প্রাক্কমদ অনুহফাতদ ওভা ল।  

(১০) ২০১৫ াহমভ শুওহদা থফৌসুহফ পাভহঢভ নাভাক্কা থবৌণ প্রাল ধবভফাধ  ণ্টদ এাং াাংমাহতহযভ লাবট থঞ্জ থতু এমাওা 

প্রাল ধবভফাধবরও াবর থও বভহধাঝ থ ১৭ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ পাভহঢভ ঘণ্ডীকহড় অনুবষ্ঠঢ থবৌণ ওবফটিভ ৬১ঢফ বঞহও চূড়ান্ত 

ওহভ ভওাহভভ বদওঝ থধয ওভা ল। ১৮ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ থবৌণ দতী ওবফযহদভ ওাবভকবভ ধব থাহভ পা দতুদ বতেীহঢ 

অনুবষ্ঠঢ ল। াাংমাহতয  ঘীহদভ ফহধ্য ধাবদম্পত ঔাহঢ ধাভেবভও লহবাবকঢাাংক্রান্ত এওটি বঞও ৫-৯ বটহম্বভ ২০১৫ 

       ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ল। কঙ্গা দতীভ ধাবদণ্টদ চুবক্তভ আহমাহও ২০১৬ াহমভ শুওহদা থফৌসুহফ (১ চানুাবভ থণহও ৩১ থফ) 

পাভহঢভ নাভাক্কা থবৌণ প্রাল ধবভফাধ ধব থহক্ষড  ণ্টদ এাং াাংমাহতহযভ লাবট থঞ্জ থতুভ বদওঝ প্রাল ধবভফাধ ধব থহক্ষড ওভা 

ল। কঙ্গা দতীভ ধাবদণ্টদ চুবক্ত াস্তাহদভ মহক্ষয কঠিঢ থবৌণ ওবফটি ওতৃথও লাবট থঞ্জ থতুভ বদওঝ থবৌণ প্রাল ধবভফাহধভ াইঝ 

ধবভতয থদ থযহর-এভ ৬২ঢফ পা ১২ থনব্রুাবভ ২০১৬        ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ল। কঙ্গা দতীভ ধাবদণ্টদ চুবক্ত াস্তাহদভ মহক্ষয 

কঠিঢ থবৌণ ওবফটি ওতৃথও নাভাক্কা থবৌণ প্রাল ধবভফাহধভ াইঝ ধবভতয থদ থযহর এভ ৬৩ঢফ পা ১৩ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ 

ওমওাঢা অনুবষ্ঠঢ ল। 

(১১) াধাউহা  অন্যান্য াংস্থা থণহও থফাঝ ৩৮টি প্রওহল্পভ ঙাড়ধত্র প্রতাদ ওভা ল।  



 

 

২২। ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ বরও ফন্ত্রডাম 

(১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ তাহন্য প্রাপ্ত ঠাওা যলহভভ প্রাডহওে থইবম থভাহটভ ১.৯৪ এওভ চবফভ ধভ ৮ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ১২০ থওাটি ঝাওা ব্হ বদবফ থঢব্ ধা থঢযাীভ তীখ থবতহদভ আওাবিঢ ‘ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ ওফহপ্লক্স’-এভ 

বপবত্তনমহওভ ‘শুপ উহন্াঘদ’ ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ ওফহপ্লহক্সভ বপবত্তনমহওভ শুপ উহম্মাঘদ ওহভদ। 

 

(২) ান্দভাদ ধা থঢয থচমাভ রুফা উধহচমা বফবদ াঝাভ বিঝহফন্ট বঢবভ ওহভ ধাইধমাইহদভ ফাধ্যহফ রুফা উধহচমা 

াচাভ  লাধাঢাম এমাওা বদভাধত ধাবদ ভভাল এাং ববপন্ন থগ্রাণ থন্টাহভ বদভাধত ধাবদ ভভাল  োবদহঝযদ 

ব্স্থাভ উন্নদ ওভা ল। 

(৩) ভাঙ্গাফাটি তভ উধহচমাথীদ বভচাপথ াচাহভভ হঙ্গ জুগুলুওযা ধালাড় এাং নৄভাদস্তী এমাওা াংহবাহকভ চন্য ৩৩৫.০০ 

বফঝাভ বধ.ব. কাট থাভ নেঝবিচ; দাবদাভঘভ উধহচমাথীদ দাদাক্রফ চ ভাস্তা থণহও বুবড়খাঝ ধব থন্ত ৫ বওহমাবফঝাভ এইঘবব 

ভাস্তা; থঢঙবড় ঔাহমভ ধভ ৯১.৫০ বফঝাভ তীখ থ আভবব কাট থাভ বিচ; তভ উধহচমাথীদ ভাঙ্গাফাটি ধা থঢয থচমা ধবভরত 

পদ উন্নদ; মাংকদু উধহচমা ওাঘামাং দতীভ ধভ বিচ বদফ থাড (ফাইদীভৄঔ াচাভ থণহও কাণাঙড়া ধব থন্ত); ভাঙ্গাফাটি তভ 

উধহচমাথীদ আাফবঢ থণহও িাহ্মড ধাড়া ধব থন্ত বধব কাট থাভ নেঝ বিচ বদফ থাড; াখাইঙবড় উধহচমাথীদ বচওভৄঔ 

ফইরনৄয্যা থণহও াহভাাঢমী ধব থন্ত ৬ বওহমাবফঝাভ এইঘবব ভাস্তা বদফ থাড; াহভাাঢমী স্কুম থণহও আফঢমী াচাভ লহ 

ফাঈদীভঔ (কাঁণাঙড়া) ধব থন্ত ১০ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা এইঘববওভড; াখাইঙবড় উধহচমাভ বচও ওহমহচভ ৮০ নেঝ মম্বা ৪-

ঢমাববযি বযক্ষওহতভ আাবও পদ-ওাফ-টভবফঝবভ বদফ থাড; ঈতকড় থণহও ওযাঙ্গাভবম বাাভ ধহণ ঝঢমা বছবড়ভ 

ঙড়া আভ.ব.ব বিচ  ভাস্তা বদফ থাড (৭.৫০ বওহমাবফঝাভ) ান্দভাদ-থভাাাংঙবড় লহ ঢাংপ্রু ধাড়া ধব থন্ত (৬ বওহমাবফঝাভ) 

ভাস্তা বদফ থাড ওভা ল। 

(৪) াকফাভা াচাভ থণহও ন থ ধাড়া বাাভ চন্য থদাাধাড়া ঔাহমভ ধভ ৬০ বফঝাভ আভবব কাট থাভ বিচ; ওযাফমাং-ঝঢমী 

ড়ও াংস্কাভ  ম্প্রাভড (৩ বওহমাবফঝাভ); রূধীধাড়া াচাভ থণহও ফাংপ্রু ধাড়া ড়হওভ মাফা ঔাহমভ ধভ ৯০ বফঝাভ 

কাট থাভ বিচ; ববক্রঙড়া ভৄঔ ধাড়া থণহও বফদবছবড় ধাড়া লহ থণাাইাংগ্য ধাড়া ধব থন্ত ভাস্তা বদফ থাড (৫ বওহমাবফঝাভ); ান্দভাদ 

থস্টবটাহফভ গ্যামাবভ বদফ থাড (গ্যামাবভ-১,৬৭৫ ক থ বফঝাভ, প্যাবপবমদ পদ ২০০ ক থ বফঝাভ এাং প্রবঢহভাথও ওাচ ০.১৬ 

বওহমাবফঝাভ) ান্দভাদ ধা থঢয থচমা ধবভরহতভ চন্য ওদনাহভন্পলমল ঘাভঢমাববযি পদ বদফ থাড; ান্দভাদ ধা থঢয থচমা 

ধবভরত এমাওাভ ন থ ধাহশ্বথ থমহওভ ধাহভ ওবফউবদটি থন্টাভ (২,০০০ ক থনেঝ) বদফ থাড এাং থতাঙবড়ভ থমভৄবছবড় থণহও থতাঙবড় 

থলটম্যাদ ধাড়া ধব থন্ত ৬ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা ফাটিওাঝাল L-Drain, U-Drain, X-Drain দ্বাভা উন্নদ ওভা ল। 

(৫) দাইক্ষযাংঙবড় উধহচমাভ টলুবছবড় চানভ আমফ ভাাভ াকাদ বিচ থণহও বত্রযহটা ভাাভ ধব থন্ত ৬,৫০০ বফঝাভ ভাস্তা 

ফাটিওাঝা   থড্রদ                    ; থফখমা ান্দভাদ ধা থঢয থচমা ধবভরহতভ অবন ওফহপ্লক্স এমাওা লস্তান্তবভঢ 

ববপন্ন তপ্তহভভ চন্য অবন পদ; বতখীদামা ওাফাওযাঙড়া থণহও থদৌওাঙড়া লহ ওাঝাভঘাংঙড়া-নুদঙবড় ধব থন্ত ১০ বওহমাবফঝাভ 



 

 

ভাস্তা বদফ থাড; ঔাকড়াঙবড় ধাদঙবড় ড়হওভ ঠলুঙড়া ৯দম্বভ প্রওল্প গ্রাফ থণহও ভবথদ ওা থাভী ধাড়া ধব থন্ত ৪ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা 

বদফ থাড; ফাবদওঙবড় উধহচমাথীদ ঠাওাইা বযবভ থণহও াঝদাঢমী-ঙদুভঔীম াচাভ লহ বুদুাং ধাড়া ধব থন্ত ১২ বওহমাবফঝাভ 

ভাস্তা বদফ থাড; কাড়ীঝাদা াচাভ থণহও বত্রনৄভা ধাড়া লহ তযবম ভযদ আমী ধাড়া- থকাভঔাদা-কাড়ীঝাদা থৌ-াচাভ থণহও 

ঘেদাণ বত্রনৄভা াড়ী ধব থন্ত ২০ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা বদফ থাড; ঔাকড়াঙবড় তভ উধহচমাথীদ থফ থখভ থণহও ড়ধাড়া গ্রাফ লহ 

থপাকভাঙড়া ধব থন্ত ৫ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা বদফ থাড। ফদৄ াচাভ লহ যশ্মাদ ধব থন্ত ৩ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা থফ্ল্বক্সম 

থধপহফন্টওভডল যশ্মাদ থযট বদফ থাড। ঔাকড়াঙবড় তভ উধহচমাথীদ নুদঙবড়হঢ ফাঢাই নৄকুভী (হতঢা নৄকুভ) এমাওা 

ঢীণ থবাত্রী এাং ধব থঝওহতভ সুবথাহণ থ ববপন্ন অওাঞাহফা বদফ থাড। ফাবদওঙবড় ড়টলু নৄভাঢদ ফবচত থণহও থটনৄা ধাড়া 

ধব থন্ত ৩ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা বদফ থাড ওভা ল। 

(৬) উঁচুভূবফ হন্দাস্তীওভড প্রওহল্পভ ভাাভ াকাহদভ াফাবচও সুবথাবত উন্নদ  ভাাভ প্রবক্রাচাঢওভড ধিবঢ 

আদৄবদওাদ ওভা ল। 

(৭) ঔাকড়াঙবড় কাঙাদ-ড়ধাড়া-তৃঢী ফলাচদধাড়া ভাস্তা উন্নদ। ঔাকড়াঙবড় ড়ধাড়া-লবভকুঞ্জুধাড়া ভাস্তা উন্নদ; তীবখদামা 

াবুঙড়া াথদা টিমা দ বলাহভভ থতযদাখভ বদফ থাড; ভাফকড় ধা থঢয থচমা ধবভরহতভ থভস্ট লাউচ াংস্কাভ; গুইফাভা লানঙবড় 

ড়ণবম থঘাভম্যাদ টিমা বদ্যধাড়া ভাস্তা উন্নদ; গুইফাভা থতাদধাড়া ভওাবভ প্রাণবফও বদ্যামহভ ধাহশ্বথ বঢফাঢাই 

ঔাহমভ ধভ বিচ বদফ থাড; গুইফাভা লুহিফভফ ঙড়াভ ধভ নেঝবিচ; ভাফকড় বঢঘাওফা ধাড়া-ওাংপ্রু ধাড়া ভাস্তা উন্নদ; ভাফকড় 

ধাঢাঙড়া ধাকমা ধাড়া-দাপাঙ্গা ভাস্তা উন্নদ; ঔাকড়াঙবড় পাইহাদঙড়া ফধ্যফ প্রবঢধতা অন্য কুটিভ ভাস্তা নেঝবিচ বদফ থাড; 

তীবখদামা চাফঢমী-ফাানাধাড়া - বঢদুঙড়া ভাস্তা বদফ থাড ওভা ল।  

(৮) ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমা ধবভরত পদ ম্প্রাভড; লটি থওামঘাভ ধাওথ উন্নদ; থচমা ববপন্ন থঘ থড্রইদ বদফ থাড; 

ফাবদওঙবড় কাফাভা-তবক্ষড নবওভদামা-বন্দুওঙবড় ভাস্তা উন্নদ; ফাবদওঙবড় কোবম থঘৌদৄভী ধাড়া - াওঙবড় ভাস্তা 

ফাবদওঙবড় ঔাহম নেঝবিচ বদফ থাড; তীবখদামা চাফঢমী-ফাানাধাড়া-বঢদুঙড়া ভাস্তা বদফ থাড। ধাদঙবড় থচাভফভফ সুহভে 

ফাস্টাভধাড়া থঘঙ্গী দতীভ ধভ নেঝবিচ বদফ থাড; ঔাকড়াঙবড় কাঙাদ- ড়ধাড়া-তৃঢী ফলাচদধাড়া ভাস্তা উন্নদ ওভা ল। 

(৯) থঙাঝ থঙাঝ থবাকাহবাক অওাঞাহফাল ববপন্ন অওাঞাহফা বদফ থাড, স্বাস্থয, বযক্ষা, দাদ, ঢাঁঢ প্রবযক্ষড  উন্নদ, ক্ষুদ্র  

কুটিভ বযহল্পভ ম্প্রাভড, বদুযঢাদ, কৃবর কহরডা ম্প্রাভড, ফৎে ঘার  ধশু ম্পহতভ উন্নদ, নমভৄহমভ াকাদ স্থাধদ, 

ভাাভ াকাদ সৃচদ, ধব থঝদ সুবথা বৃবিওভড, বৃবত্তভৄমও প্রবযক্ষড  ক্ষুদ্র ব্া ম্প্রাভড, ধাদী চম  ধঃপ্রডামী ইঢযাবত 

থক্ষহত্র ১,৫৫০টি বস্কফ াস্তাদ ওভা ল। 

(১০) ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ এমাওা ফবিঢ ফাচ উন্নদ প্রওল্প তৃঢী ধব থা যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ৪,০০০টি ওভৄযবদটিবপবত্তও 

থাতাদহওহেভ (ধাড়াহওে) ফাধ্যহফ ৩ ধা থঢয থচমাভ ২৬টি উধহচমাভ ১১৭টি ইউবদহদভ প্রা ৩,৬১৬টি গ্রাহফ ১,৬০,০০০ 

ধবভাভহও থফৌম থা প্রাহলভ হঙ্গ ম্পৃক্ত ওভা ল। ১,৫২,০০০ বযশুহও প্রাক -প্রাণবফও বযক্ষাতাহদভ ফাধ্যহফ প্রাণবফও 

বযক্ষাভ চন্য প্রস্তুঢ ওভাল বযশু-বওহযাভী ফবলমাহতভ ভক্তস্বল্পঢা প্রবঢহভাথ  নৄবিখাঝবঢ চবদঢ ফো দূভীওভড এাং স্বাস্থয 

ধবভঘব থা, ধাবদ ভভাল  ধঃব্স্থা উন্নহদ ওাব থক্রফ ঘমহঙ।  

(১১) প্রহফাযদ অ থটহপমধহফন্ট এযান্ড ওদবনহটন্প ববডাং ইদ দ্যা বঘঝাকাাং বলম িযাক্ট প্রওহল্পভ আঢা ববপন্ন 

উন্নদভমও ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(১২) ‘ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ ধেী উন্নদ বদ্বঢী ধব থা’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা বঢদ ধা থঢয থচমা ২৪.৫০ বওহমাবফঝাভ এইঘবব 

ভাস্তা বদফ থাড, ৪১৯টি দমকূধ স্থাধদ, ২৫টি বভাংহম স্থাধদ, ১,৯৮৯.৪৬ বফঝাভ বিঁবড় বদফ থাড, ৫০৯টি ধাাভ টিমাভ  

ধাাভ ধাম্প ভভাল, ধাঁঘটি ধাবদ াংভক্ষডওাভী ট্যাাংও বদফ থাড, ৯,৪১১ বফঝাভ থঘদামা বদফ থাড, ১৮ বফঝাভ াঁথ বদফ থাড, ৮টি 

বচএনএ/আইএনবচ, ২টি াঝাভহট, ২১৬ বফঝাভ নেঝবিচ, ১৪ বফঝাভ ওামপাঝ থ বদফ থাড। বঢদ ধা থঢয থচমাভ গুরুত্বনড থ 

প্রবঢষ্ঠাদগুবমহও বহণাধভেক্ত যবক্তযামী ওভাভ মহক্ষয ৪২টি প্রবযক্ষড/ওফ থযামা, উধওাভহপাকীহতভ লাঢা ১৯৮টি বপহমচ 

ম্যাবধাং থিবদাং এাং ভল্যাদ যোবত/নমাবত/উৎধাতহদ উৎাল প্রতাহদভ মহক্ষয MAD Component-এভ আঢা ৫১টি 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া ৪.৪৬ থওাটি ঝাওা ব্হ বদ থালী প্রহওৌযমীভ তপ্তভ, এমবচইবট, ভাঙ্গাফাটি, ান্দভাদ  

ঔাকড়াঙবড় থচমা বঢদটি অবন ববডাং (নাাংযদাম ববডাং) বদফ থাড ওভা লহে, বাভ ফহধ্য ভাঙ্গাফাটিভ ওাচ ফাপ্ত এাং 

ান্দভাদ  ঔাকড়াঙবড় থচমা ওাহচভ অগ্রকবঢ বণাক্রহফ ৮০ যঢাাংয  ৯৫ যঢাাংয। ভাঙ্গাফাটি থচমাভ ওাউঔামী 

উধহচমাথীদ ১টি ড়হওভ ৩টি প্যাহওহচভ বধভীহঢ ১১৫.৩৫ বফঝাভ থতু/ওামপাঝ থল ৬.০১ বওহমাবফঝাভ ড়হওভ অনুকুহম 

১১.০৫ থওাটি ঝাওাভ চুবক্ত ল এাং অগ্রকবঢ-৮০ যঢাাংয। ঔাকড়াঙবড় থচমা ধাদঙবড় উধহচমাথীদ ১টি ড়হওভ ৩টি 

প্যাহওহচভ বধভীহঢ ২২.৫০ বফঝাভ থতু/ওামপাঝ থল ৫.৪১ বওহমাবফঝাভ ড়হওভ অনুকুহম ৬.৫৬ থওাটি ঝাওাভ চুবক্ত ল 

এাং ওাহচভ অগ্রকবঢ ৯০ যঢাাংয। 



 

 

(১৩) ‘ধা থঢয ঘট্টগ্রাহফভ প্রঢযন্ত এমাওা থামাভ প্যাহদম স্থাধহদভ ফাধ্যহফ বদুযৎ ভভাল’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫-

১৬ অণ থ-ঙহভ ভাঙ্গাফাটি ধা থঢয থচমা ৩৪টি থামাভ থলাফ বহস্টফ, ান্দভাদ ধা থঢয থচমা ২৩৬টি থামাভ থলাফ বহস্টফ 

এাং ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমা ১২০টি থামাভ থলাফ বহস্টফ,  থহফাঝ ৩৯০টি থামাভ থলাফ বহস্টফ ভভাল  স্থাধদ ওভা 

ল। বঢদ ধা থঢয থচমা ১৫টি থামাভ ওবফউবদটি বহস্টফ ভভাল  স্থাধদ ওভা ল। এ ঙাড়া ৪৪০চদ উধওাভহপাকী 

ধবভাভহও থামাভ বহস্টফ ভক্ষডাহক্ষহডভ ধভ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(১৪) ‘ধা থঢয ঘট্টগ্রাহফভ প্রঢযন্ত এমাওা বফশ্র নম ঘার’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ  ভাঙ্গাফাটি ধা থঢয 

থচমা ৫০ ধবভাভ, ান্দভাদ ধা থঢয থচমা ৭৫ ধবভাভ এাং ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমা ৭৫ ধবভাভ,  থহফাঝ ২০০ কৃরও 

ধবভাভ বদ থাঘদ ওভা ল। বদ থাবঘঢ ২০০চদ কৃরওহও ভাদ্দ অনুবাী ববপন্ন বফশ্র নহমভ ঘাভা ওমফ প্রতাদ ওভা ল। 

প্রহাচদফঢ ট্যাহমঝ াভ (বমপাবফক্স-৪০) প্রতাদ ওভা ল। ঢাহতভ প্রবঢচদহও কৃবর উধওভড (০১টি ওহভ বহওঘাভ, ১টি 

ওহভ লাসুা এাং ১টি ওহভ থদওহও থস্ধাভ) প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া ২০০চদ কৃরওহও উদ্যাদ উন্নহদভ ধভ এও বতহদভ 

তক্ষঢা উন্নদ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(১৫) ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমা ধবভরত ওতৃথও ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ উন্নদ লাঢা (হওাট দম্বভ-৫০১০), ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ স্থাদী 

ভওাভ উন্নদ লাঢা (হওাট দম্বভ-৭০২০), বদচস্ব ঢলবম  তাঢা াংস্থাভ লাঢা ফৎে ঘাহরভ চন্য াঁথ বদফ থাড ৫০০ 

বফঝাভ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নমত াকাদ সৃচদ ৩ থলক্টভ, থঘ থড্রদ ৪০০ বফঝাভ, নৄকুভ ঔদদ প্রা ১.৫০ থলক্টভ; বযক্ষাব্স্থাভ উন্নহদ 

মাইহিবভ ২টি, ঙাত্রাা ৩টি, স্কুম/ওহমচ/ফাদ্রাা ম্প্রাভড/াংস্কাভ/হফভাফঢ ৪৩টি (২৬৫০ ক থবফঝাভ), ১,৫০০চদ ঙাত্র-ঙাত্রী 

বযক্ষাবৃবত্ত প্রতাদ; ২৪.৩১ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা, ৪৫০ বফঝাভ থড্রদ, ১৮টি ক্সওামপাঝ থ, ১২টি ইউ থড্রদ এাং ১০৫ বফঝাভ বিচ, 

২৫০ বফঝাভ থাভও াম বদফ থাড; বযশু তহদভ অদাণাম পদ বদফ থাড (১১০ ক থবফঝাভ), ফবলমা বফবঢ উন্নদ (১২৫ 

ক থবফঝাভ), ক্লা/াংখ, সুধাভ ফাহওথঝ (৩২৫ ক থবফঝাভ); ফবচত উন্নদ ১৬টি (৮১০ ক থবফঝাভ), ফবন্দভ উন্নদ ১০টি (৬৫০ 

ক থবফঝাভ), থৌিফবন্দভ/বলাভ উন্নদ ৩৩টি (২৩০০ ক থবফঝাভ) াস্তাদ ওভা ল। দাইক্ষযাংঙবড় উধহচমাভ দুক থফ এমাওাভ 

শুওদাঙবড়হঢ GFS ধিবঢহঢ ৬০ ধবভাহভভ ফহধ্য ধাবদ ভভাল ওভা ল। 

(১৬) ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ উন্নদ থাহট থভ চন্য উন্নদ লাঢা (হওাট-৭০৩০)-এভ আঢা ভাইঔামী ইউবদহদভ কাংকী ঙড়া 

ভওাবভ প্রাণবফও বদ্যাম থণহও চুই অাং প্রু ফাফ থাভ চবফ ধব থন্ত ভাস্তা উন্নদ; ভাচস্থমী উধহচমাথীদ াাংকামলাবমা 

ইউবদহদভ দাইওযঙড়া-কাঙড়া ড়হওভ প্রণফ বওহমাবফঝাভ অাংহয ওামপাঝ থ বদফ থাড; ভাইঔামী ইউবদহদভ ৯দম্বভ াহট থভ 

ঔচুভী আকা বদ্য ধাড়া থণহও মাহ্মদ ধাড়া ধব থন্ত ভাস্তা উন্নদ; বমাইঙবড় উধহচমাভ নারুা লাইস্কুম  থলাহস্টহম বাঢাাহঢভ 

চন্য এযাহপ্রাঘহভাটল বিচ া ওামপাঝ থ বদফ থাড; দাবদাভঘভ উধহচমাথীদ ঢক্ষবযমা দবলাভ ফাঞ থণহও লাবঢফাভা ধব থন্ত 

ভাস্তা ফাটি ওাঝা  ফাটি পভাঝওভড; ভাঙ্গাফাটি তভ উধহচমাথীদ ঘাওফা াহওথম   ন-এভ ওাব থাম  াপহদ 

বাঢাাহঢভ সুবথাহণ থ াংহবাক ভাস্তা বদফ থাডওাহচভ অফাপ্ত অাংয ফাপ্তওভড; ওাপ্তাই উধহচমাথীদ ভাইঔামী ইউবদহদভ 

চুবঘফাং-এভ াবড় থণহও াটিভাফ ঢদঘাংগ্যাভ াবড় ধব থন্ত ভাস্তা বদফ থাড; ভাঙ্গাফাটি তভ উধহচমাথীদ াধঙবড় উচ্চ বদ্যামহভ 

মাইহিবভ-ওাফ-লমরুফ বদফ থাড; ভাঙ্গাফাটি তভ উধহচমাথীদ বটবচএনআই ওফ থঘাভীহতভ আাবও পদ বদফ থাড; বমাইঙবড় 

উধহচমাথীদ নারুা াচাভ শ্রী শ্রী লবভ ফবন্দভ বদফ থাড; আঞ্চবমও ধবভরহতভ অবন বলাহ ব্লাহভভ চন্য ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ 

উন্নদ থাহট থভ নৄভাঢদ থভস্ট লাউচ পদ ম্প্রাভড; ণাদবঘ উধহচমাভ থফইদ ড়ও থণহও ফদাইধাড় ধব থন্ত ভাস্তা বদফ থাড; রুফা 

উধহচমাভ ইহটদ ধাড়া থণহও বফদবছবড় ধাড়া বাাভ ভাস্তা ধবম ঔাহমভ ধভ নেঝবিচ বদফ থাড; আমী ওতফ উধহচমাভ ২ 

দম্বভ বঘক্ষযাং ইউবদহদভ ৪ দম্বভ াহট থভ নেহঝভ বছবড়হঢ বিচ বদফ থাড; দাইক্ষযাংঙবড় উধহচমাভ ঘাওঠামা াচাহভভ ধাহশ্বথ 

বঘপ্রঙড়াভ ধভ বিচ বদফ থাড; ান্দভাদ তভ উধহচমাভ উতামবদা ভাাভ টযাফ এমাওা থড্রদ বদফ থাড, বদুযবঢও মাইদ 

স্থাধদল থফাঝভ এাং আনুরবঙ্গও ওাচ; ান্দভাদ ঝাউদ লহমভ থচদাহভঝভল া-থস্টযদ বদফ থাড  আনুরবঙ্গও ওাচ 

ম্পাতদ; ঔাকড়াঙবড় তভ উধহচমাথীদ নুদঙবড় ভহফয ওা থাভী থণহও আধদ টাক্তাভ লহ ৩ দম্বভ থবৌণ ঔাফাভ ধব থন্ত ৪.০০ 

বওহমাবফঝাভ ভাস্তা বদফ থাড; ঔাকড়াঙবড় তভ উধহচমাথীদ দতুদ াকাদ লহ ভবথদ ধাড়া ধব থন্ত ৩.০০ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা 

উন্নদ; ফাটিভাঙ্গা উধহচমাথীদ থকাফঢী ইউবদহদভ স্মৃবঢ বওায বত্রনৄভাভ াবড় থণহও মাম্বাঙড়া ধব থন্ত ২.৫০ বওহমাবফঝাভ 

ফাটিওাঝা  ফাটিপভাঝ ওাচ; বঢওফ থা চ ভাস্তা থণহও বত্রনৄভা ধাড়া বাাভ ভাস্তা দুই ব্ান্ড ক্সওামপাঝ থ বদফ থাড; 
ঔাকড়াঙবড় তহভ বাফ স্কুম পদ বদফ থাড; তীবখদামা উধহচমাথীদ থঙাঝ থফরু উচ্চ বদ্যামহভ এওাহটবফও পদ বদফ থাড; 
ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ অঞ্চহমভ ঙাত্র/ঙাত্রীহতভ বৃবত্ত প্রতাদ এাং ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ এমাওা ববপন্ন ক্রীড়া, াাংকৃতিবঢও  থফী প্রবঢষ্ঠাদ 

উন্নদ ওভা ল।  

(১৭) ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ এমাওা ঢাফাও ঘার বদরুৎাবলঢওভহডভ মহক্ষয ইক্ষুঘার, তুমা ঘার  থভযফ ঘার ম্প্রাভহডভ ওাব থক্রফ 

গ্রলড ওভা ল।  



 

 

২৩। প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

(১) প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডামহভ ানল্য  অগ্রকবঢ ম্পবওথঢ ২০১৪-২০১৫ অণ থ-ঙহভভ াবর থও প্রবঢহতদ প্রওায ওভা ল। এ 

ফন্ত্রডামহভ শূন্যধহত ১২ঢফ থগ্রহট ১ চদ, ১৪ঢফ থগ্রহট ১ চদ, ১৬ঢফ থগ্রহট ১ চদ  ২০ঢফ থগ্রহট ৪ চদল  থহফাঝ ৭চদ 

ওফ থঘাভীহও ভাবভ বদহাক প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া ওযায ভওাভ ধহত (১৭ঢফ থগ্রহট) ১ চদ এাং প্রযাবদও  ব্বক্তকঢ 

ওফ থওঢথা ধহত (১০ফ থগ্রহট) ৬ চদ  থহফাঝ ৭চদ ওফ থঘাভীহও ধহতান্নবঢ প্রতাদ ওভা ল। এ ফন্ত্রডামহভ ববপন্ন থগ্রহটভ 

ওফ থঘাভীহতভ অবনহ বাঢাাহঢভ চন্য ২টি স্টানা ক্র ওভা ল। ফন্ত্রডামহভ হাইঝ দৃবিদন্দদ  লামদাকাত ওভা ল। 

ভেগ্মবঘ ধব থাহভ ওফ থওঢথাহতভ অবনওহক্ষ যীঢাঢধ বদন্ত্রডবন্ত্র স্থাধদ ওভা ল। এ ঙাড়া মাইহিবভভ নৄস্তওভল টাঝা 

অহঝাহফযহদভ আঢা আদা ল। 

(২) ক্ষফঢা বৃবিভ মহক্ষয াাংমাহতয থদাাবলদী ওতৃথও াব থা থণহও ১৮টি ১৫৫ বফ.বফ. থমন প্রহধড ওাফাদ ক্রহভ চন্য 

৩১ বটহম্বভ ২০১১ ঢাবভহঔ বচটুবচ চুবক্ত ম্পাবতঢ ল। এভ ফহধ্য ১২টি ওাফাদ  অন্যান্য ভঞ্জাফাবত বণাক্রহফ জুমাই ২০১৫ 

এাং এবপ্রম ২০১৬-এ াাংমাথতহয এহ থধৌুঁহঙহঙ। ২টি াউন্ড থভবঞ্জাং ইকুইধহফন্ট, ১৮টি ১০৫ বফ.বফ. কাদ, এওটি ইহমওিবদও 

থফহঝহভামবচওযাম থস্টযদ এাং ১টি ব্াঝাবভ FM-90 SAM Sys, বফাইম ক্রহভ চন্য চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল।  

(৩) াাংমাহতয থদাাবলদীভ ১০  ১৭ ধতাবঢও বটবপযহদভ অথীহদ প্রণফ থাহধ ইউবদঝ কঞহদভ ওাচ ম্পন্ন ল এাং বদ্বঢী 

থাহধভ ইউবদঝ কঞহদভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।  

(৪) াাংমাহতয থদাাবলদীভ অবনভহলভ ইন্টাভহদঝ াংহবাক প্রতাহদভ চন্য Wi-Fi স্থাধদ  বথ থঢওভড এাং বপন্ন WAN 
কঞহদভ ফাধ্যথফ বদচস্ব থদঝাওথ স্থাধদ ওভা ল। এ ঙাড়া বচআইএ থম ব্হৃঢ ওবম্পউঝাভভহলভ মাইহন্প ক্র, 

মাইহিবভ ম্যাহদচহফন্ট ফ ঝযাভ, ইউবদঝ ম্যাহদচহফন্ট ফ ঝযাভ, াাংমাহতয থদাাবলদীভ ধাবমও হ থধাঝ থাম, 

Senashikha Result Mgt, Military Police Incident Automation System Software, বভহধাঝ থ বভঝাদ থ 

ফ ঝযাভ, এএফএ াপথাভ ফ ঝযাভ, Personal Mail Service (PMS), Web Hosting Con Panel 
ফ ঝযাভ-এভ থভবচহেযদ দাদ, Professional Knowledge Development Assessment Software 
(PKDAS), Military Secretary Branch Decision Support System (MSDSS), Family Accommodation 
Allotment System (FAAS) ফ ঝযাভ ভেহকাধহবাকী, উন্নদ/লামদাকাত ওভা ল।  

(৫) াাংমাহতয থদাাবলদীভ ৪৭০চদ ওফ থঘাভী, ৫০চদ থচব এাং অন্যান্য ধতবভ ৩৮০ চদহও বহতবযও ববপন্ন 

প্রবযক্ষহড প্রবযবক্ষঢ ওভা ল। 

(৬) াাংমাহতয থদাাবলদী ওতৃথও চাবঢাংখ যাবন্তভক্ষা বফযদ এমাওা ন্ত্রাভমও ওাব থক্রফ তফহদ চাবঢাংথখভ ম্যাহন্ডঝ 

অনুবাী ওাব থক্রফ ধবভঘামদা, চাবঢকঢ তাঙ্গা বদভদ, যাবন্ত প্রবঢষ্ঠা, কভী  দুস্থ থমাওহতভ বদাভহল্য বঘবওৎাহা, রথ 

ভভাল, ভাস্তাখাহঝভ উন্নদ ওাব থক্রফ ধবভঘামদা এাং বযক্ষা  াংকৃতিবঢ উন্নহদ লাঢা প্রতাদ ওভা ল। এ ধব থন্ত প্রা 

১,১৯,৪৫২ াাংমাহতবয যাবন্তভক্ষী াভাবহশ্বভ ৫১টি চাবঢাংখ যাবন্তভক্ষা বফযহদ ানহল্যভ হঙ্গ অাংযগ্রলড ওহভহঙদ। 

ঢথফাহদ াাংমাহতয থদাাবলদীভ ৪,৯২৬চদ যাবন্তভক্ষী ১০টি বফযহদ বদহাবচঢ ভহহঙদ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 বঘত্র: যস্ত্র াবলদী বত ২০১৫ উধমহক্ষয ফাদদী প্রবঢভক্ষাফন্ত্রী (ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী) থযঔ লাবদা ওতৃথও ঠাওা থদাবদাস্থ যস্ত্র াবলদী 

বপাহক আহাবচঢ াংথ থদা অনুষ্ঠাহদ ীভহশ্রষ্ঠহতভ উত্তভাবথওাভ এাং স্বাথীদঢাভেহি থঔঢাপ্রাপ্ত ভৄবক্তহবািা  ঢাঁহতভ উত্তভাবথওাভীহতভহও 

উধলাভাফগ্রী প্রতাদ। 

 



 

 

(৭) ববপন্ন প্রওহল্পভ ফহধ্য ভাংনৄভ থদাবদা বদওঝস্থ বৃিাশ্রফ থণহও প্রা ধাহওথভ ফধ্যঢী স্থাহদ াঁথ বদফ থাড, ঠাওা-খুমদা 

(এদ-৮) ফলাড়হওভ বাত্রাাবড় ইন্টাভহওযদ থণহও (ইকুবভা-াবুাচাভ বমাংও ড়ওল) ফাা ধব থন্ত এাং ধাঁচ্চভ-পাঙ্গা 

অাংয থীভকবঢভ বাদালহদভ চন্য নণও থমদল ৪-থমহদ উন্নদ, াাংমাহতয ফাাদফাভ বফত্রী ড়ও (ালুঔামী ঘুদদৄফ) ট থাভ 

থভাট বদফ থাড, ওক্সাচাভ-থঝওদান থফবভদ ড্রাইপ ড়ও বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(৮) ফবলধাম ফ্ল্াইপাভ বদফ থাড, ভৄবন্পকঞ্জ থচমাভ থমৌলচাং উধহচমা ধদ্মা হুভৄঔী থতু প্রওহল্পভ ভম থতুভ দতী যাদ ওাচ 

াংমি উচাহদ ফাা-ওাবন্দধাড়া-বহযামবতা এমাওা দতীভ াফ ঢীহভ ৬.০০ বওহমাবফঝাভ থণহও ৭.৩০ বওহমাবফঝাভ ধব থন্ত 

১,৩০০ বফঝাভ স্থাী প্রবঢভক্ষাভমও প্রওল্প, াহস্কঝ ম গ্রাউন্ড, ওবম্পউঝাভ ল্যা, বওম লাউচ ওফহপ্লক্স, সুইবফাং নৄম, 

ফাবিধাভধা থযট, বএবট এক্সক্লুবপ যধ, ৩০০ বফঝাভ নাাবভাং থভঞ্জ  থদাতেহতভ চন্য ২১-ঢমাববযি আাবও 

পদ বদফ থাহডভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৯) ঠাওা থদাবদাহভ অন্তক থঢ বদছথভ আাবও এমাওা ১টি াাংমা  ১টি ন্যাযদাম ওাবভকুমাহফ ইাংহভবচ পা থদ স্কুম  

ওহমচ, কাচীনৄহভ ১টি ওযান্টদহফন্ট ধাবমও স্কুম  ওহমচ এাং বহযাভ থদাবদাহ ১টি ন্যাযদাম ওাবভকুমাফ ইাংহভবচ 

পা থদ স্কুম  ওহমচ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(১০) াাংমাহতয থদৌাবলদীভ চালাচভহল জ্বামাবদ ভভাহলভ মহক্ষয াহদৌচা ঔাদ চালাদ আমী; দুহব থাক  যীঢওামীদ 

ফহ ত্রাড ধবভলড ওাহচ ব্লাহভভ চন্য াহদৌচা ন্দীধ  াহদৌচা লাবঢা; দতীন্দভ এমাওা ঝলম প্রতাহদভ চন্য 

এমবটি ১০৩  এমবটি ১০৫; ববপন্ন ফামাফাম ধবভলহদভ চন্য থদৌ ওল্যাড ১  থদৌ ওল্যাড ২; ভৄদ্রীফাদা ঝলহম 

তীখ থফ বাৎ বদহাবচঢ ণাওাভ ক্ষফঢাম্পন্ন াহদৌচা ভৄদ্র অবপবাদ, াহদৌচা স্বাথীদঢা  াহদৌচা প্রঢয াাংমাহতয 

থদৌাবলদীহঢ াংহবাচদ ওভা ল। 

(১১) াাংমাহতয থদৌাবলদীভ চন্য দু’টি ওভহপঝ বদফ থাহডভ মহক্ষয ২৯ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ China Shipbuilding & 

Offshore International Co. Ltd. (CSOC), China-এভ হঙ্গ চুবক্তধত্র স্বাক্ষবভঢ ল। 

(১২) াাংমাহতয থদৌাবলদী ম্প্রাভহডভ মহক্ষয থফাঝ ৩৩.৪ এওভ চবফ অবথগ্রলড/লস্তান্তভ ওভা ল। 

(১৩) থদৌ-প্রথাহদভ ধতহও এটবফভাম ধহত উন্নীঢ ওভা ল।  

(১৪) ওফব্াহঝভ ধত ওফহটাভ থণহও বভাভ এটবফভাম, চাচ এটহপাহওঝ থচদাহভম, বটএফএ-এভ ধত ওযাহন্ফদ থণহও 

ওফহটাভ এাং থদৌ-প্রথাহদভ বঘ  বআইএদএ-এভ ধত ওফান্ডাভ থণহও ওযাহন্ফদ ধতবহঢ উন্নীঢ ওভা ল।  

(১৫) ২০২১ াহমভ রূধওল্প াস্তাহদভ মহক্ষয থদৌাবলদীহঢ দাভী উন্নহদ ববপন্ন উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।  

দাভীভ ক্ষফঢাদ/দাভী ম্পত উন্নহদভ গুরুত্বনড থ বহঘদা াাংমাহতয থদৌাবলদীহঢ ফবলমা তে পবঢথভ বরহ  

ধবভওল্পদা গ্রলড ওভা ল এাং এভই থাভাাবলওঢা চানুাবভ ২০১৬-থঢ থদৌাবলদীহঢ প্রণফ ৪৫চদ ফবলমা দাবও বদহাক 

ওভা ল। 

(১৬) চাবঢাংখ বফযহদ ঢথফাহদ থদৌাবলদীভ দু’টি থদৌ ভেিচালাচ  ২৭৫চদ চদম থফাঢাহদ ভহহঙ। এ ঙাড়া UNMISS 
বফযহদ ২০৪চদ চদম  অন্যান্য ববপন্ন থতহয থফাঝ ৩৪চদ চদম থফাঢাহদ ভহহঙ।  

(১৭) ইবময ভক্ষা এাং চাঝওা অবপবাহদ থদৌাবলদী ওতৃথও উহেঔহবাগ্য াংখ্যও থাঝ, থচহম, ওাহভন্ট চাম এাং চাঝওা 

আঝও ওভা ল। 

(১৮) াাংমাহতয থদৌাবলদী ওতৃথও ধবভঘাবমঢ বযধইাট থভল ইহঢাফহধ্য আন্তচথাবঢও ফাহদভ াবডবচযও চালাচল ভেিচালাচ 

বদফ থাড  থফভাফঢওাহব থ ক্ষফঢা অচথদ ওহভহঙ। ঢথফাহদ খুমদা বযধইাহট থ ২টি মাচথ প্যাহিাম ক্রাফ ঝ বদফ থাডাথীদ ভহহঙ। এ 

ঙাড়া দাভাডকঞ্জ টওইাহট থ ২০১৫ াহম ২টি এমবটি  ২টি এমবইউ বদফ থাড ওভা ল। 

(১৯) ফলাদ স্বাথীদঢাভেহি অাফান্য অতাদ এাং থতহযভ চমীফা স্বাথীদঢা  া থহপৌফত্ব ভক্ষা বদভমপাহ তাবত্ব 

ধামহদভ চন্য ‘চদহা’ াাংমাহতয থদৌাবলদী স্বাথীদঢা নৄভস্কাভ-২০১৬ প্রাপ্ত ল।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ওতৃথও বধমঔাদা যলীত, চাবঢাংখ যাবন্তভক্ষা াবলদীহঢ ওফ থভঢ অস্থা  অন্যান্য দুখ থঝদা যলীত 

থদা, থদৌ  বফাদ াবলদীভ ওফ থঘাভীহতভ ধবভাভহক থভ চন্য বফভনৄভ (বটএইঘএ)-এ বদবফ থঢ হুঢম আাবও পহদভ উহদ্বাথদ। 

 

(২০) াাংমাহতয থদৌাবলদীভ চালাচ াহদৌচা আবু ওভ ফামহবযা, ফাাদফাভ এাং াহদৌচা ভৄদ্র চ শ্রীমাংওা, ওাঢাভ, 

কুহঢ, ালভাইদ  পাভঢ নভ ওহভহঙ। এ ঙাড়া াহদৌচা থহমশ্বভী ফামহবযা  বঙ্গানৄভ নভ ওহভহঙ। 

(২১) ইহন্দাহদবযা অনুবষ্ঠঢ WPNS  IFR-এ াাংমাহতয থদৌাবলদীহঢ দ্য ওবফযদপ্রাপ্ত ভেিচালাচ াহদৌচা ভৄদ্র 

অবপবাহদ অাংযগ্রলড ওহভহঙ। 

(২২) াাংমাহতয বফাদ াবলদীভ চন্য ২টি Training থলবমওন্ফাভ, এওটি Short Range Air Defence Radar 

(SHORAD) System, এওটি Long Range Air Defence Radar এাং ১১টি PT-6 প্রবযক্ষড-বফাদ ক্রহভ মহক্ষয 

চুবক্তধত্র স্বাক্ষবভঢ ল। 

(২৩) Mig-29, Yak-130 বফাদ এাং MI ববভচ থলবমওন্ফাহভ ব্লাহভভ চন্য ভাবযা প্রস্তুঢকৃঢ উহেঔহবাগ্য ধবভফাড 

৮০ বফ.বফ. ভহওঝ (Operations & Training) ক্র এাং বফাবদওহতভ আওায থণহও ভূবফহঢ থকামার থহডভ নমানম বদড থ 

 বদভীক্ষাওহল্প আদৄবদও প্রভেবক্তভ ঢাভবলীদ Auto Scoring System ক্রহভ মহক্ষয চুবক্তধত্র স্বাক্ষবভঢ ল। এ ঙাড়া ২০১৫-

১৬ অণ থ-ঙহভ F-7BG ববভচ বফাহদ ব্হৃঢ আয়ুষ্কাম-উত্তীড থ PL-9C (Training) বফাইহমভ আয়ুষ্কাম বৃবিভ চুবক্ত 

স্বাক্ষবভঢ ল। 

(২৪) ম্প্রবঢ দ-াংহবাবচঢ Yak-130 ভেিবফাদ দ্বাভা বফাদ াবলদীহঢ প্রণফাহভভ ফহঢা ান্ধযওামীদ থকামার থড প্রবযক্ষড 

(ADM) নমপাহ ম্পন্ন ওভা ল। 

(২৫) থতহযভ াম্প্রবঢও ধবভবস্থবঢ বহঘদা বফাদ াবলদীভ ববপন্ন গুরুত্বনড থ স্থাধদা  প্রহয দ্বাভভল ইহঢাফহধ্যই 

ববটিবপ থদঝাহওথভ আঢা আদা ল। এ ঙাড়া ববপন্ন খাঁটি  ইউবদহঝ অবস্থঢ বহফাভও তামাদভহল Automatic 

Smoke Sensor & Fire Alarm System াংহবাবচঢ ল।  

(২৬) বফাদ াবলদী প্রথাহদভ ধতটি এাভ ফায থাম থণহও এাভ বঘন ফায থাম ধতফব থাতা উন্নীঢ ওভা ল। 

(২৭) ১১ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ াাংমাহতয বফাদ াবলদী খাঁটি ওক্সাচাহভ এবট ভাটাভ (YLC-6) আনুষ্ঠাবদওপাহ অন্তভু থক্ত 

ওভা ল। 

(২৮) ৬ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ বফাদ াবলদীহঢ Yak-130 ওফব্াঝ থিইদাভ এাভক্রাফ ঝ  AW-139-এ টবব্লউ - ১৩৯ 

থফবভঝাইফ াঘ থ এযান্ড থভবওউ থলবমওন্ফাভ আনুষ্ঠাবদওপাহ অন্তভু থক্ত ওভা ল।  

(২৯) াাংমাহতয বফাদ াবলদীভ ৭৪ দম্বভ লহভভ নৄভাঢদ ভাটাভটি Phase Out লহ বাাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ উক্ত লহভভ 

চন্য দতুদ এওটি AD Radar ক্র ওভা ল।  

(৩০) বফাদ াবলদী ভাটাভ ইউবদঝ থফৌমপীাচাভ এাং ভাটাভ ইউবদঝ ৭১ দম্বভ লহভ অধটিওযাম নাইাভ ওযাম স্থাধদ 

ওভা ল, বা বদভবেন্ন  উন্নঢ থঝবমহবাকাহবাক ব্স্থা বদবিঢ ওভহ। 



 

 

(৩১) ২৯ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ াাংমাহতয বফাদ াবলদী এওাহটফীভ ভাষ্ট্রধবঢ কুঘওাাচ-২০১৫ (যীঢওামীদ) এাং  

২ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ াাংমাহতয বফাদ াবলদী এওাহটফীভ ভাষ্ট্রধবঢ কুঘওাাচ-২০১৬ (গ্রীষ্মওামীদ) অনুবষ্ঠঢ ল।  

(৩২) ৬ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ বফাদ াবলদী খাঁটি ীভহশ্রষ্ঠ ফবঢউভ ভলফাদ-থও আনুষ্ঠাবদওপাহ ন্যাযদাম স্টযান্ডাট থ প্রতাদ 

ওভা ল। 

(৩৩) আইবটি আইদ ২০০৬ (াংহযাথদী ২০০৯ এাং ২০১৩)-এভ বদহত থযদা অনুাহভ হাইঝ  াপথাভভহলভ বদভাধত্তা 

বদবিঢওভহডভ চন্য াাংমাহতয বফাদ াবলদী হাইঝ  ই-থফইম াপথাভ SSL (ববওউভ হওঝ থমাভ) াটি থবনহওঝ 

াংভেক্ত ওভা ল। 

(৩৪) াাংমাহতয বফাদ াবলদীভ  থতহযভ ববপন্ন ভওাবভ প্রবঢষ্ঠাদ থণহও বফাদ াবলদীভ ৪৪৬চদ ওফ থওঢথা এাং 

২,৯৭৭চদ বফাদহদাহও ববপন্ন বরহভ ধভ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। াাংমাহতয বফাদ াবলদী এওাহটফী থণহও ১২৩চদ 

ফ্ল্াইঝ ওযাহটঝ প্রবযক্ষড থযহর ওফ থওঢথা বলাহ এাং বভক্রুঝ প্রবযক্ষড স্কুম থণহও ৬২০চদ বভক্রুঝ প্রবযক্ষড থযহর বফাদহদা 

বলাহ াাংমাহতয বফাদ াবলদীহঢ াংভেক্ত ল। এ ঙাড়া াাংমাহতয বফাদ াবলদীভ ববপন্ন প্রবযক্ষড প্রবঢষ্ঠাদ থণহও 

াাংমাহতয থদাাবলদীভ ৬ চদ, াাংমাহতয থদৌ াবলদীভ ৩৬ চদ  ন্ধুপ্রবঢফ থতযভহলভ ৩০চদ প্রবযক্ষডাণীহও প্রবযক্ষড 

প্রতাদ ওভা ল।  

(৩৫) ১৪ থফ ২০১৬ ঢাবভঔ থণহও এওঝাদা প্রম র থহড শ্রীমাংওাভ ববপন্ন অঞ্চম ন্যা প্লাবঢ লাভ ধাযাধাবয শ্রীমাংওাভ 

ফধ্যাঞ্চহমভ ধালাবড় এমাওা ভূবফ    বনৄম প্রাডলাবদ  ব্াধও ক্ষক্ষবঢ াবথঢ ল। উক্ত ক্ষবঢগ্রস্ত এমাওা এাডাফগ্রী 

বঢভহডভ চন্য াাংমাহতয বফাদ াবলদীভ এওটি ব-১৩০ বফাদ ২৭ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ২০ ঝদ ত্রাডফাগ্রীল শ্রীমাংওাভ 

ওমহম্বাহঢ কফদ ওহভ। 

(৩৬) বফভনৄহভভ থাফামহওাহঝ চবভধ অবথতপ্তহভভ বটবচঝাম ম্যাবধাং থন্টাভ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ওভা ল এাং থঔাহদ অবন 

ওাব থক্রফ ঘমহঙ। 

(৩৭) চবভধ অবথতপ্তভ ওতৃথও ১:২৫,০০০ থস্কহমভ বটবচঝাম ঝহধাগ্রাবনওযাম ফাদবঘহত্রভ ২৪৬টি ম্যাধ বযহঝভ ফাঞ চবভধওাচ 

ম্পন্ন ওভা ল। 

(৩৮) ান্দভাদ থচমা ২২০ বওহমাবফঝাভ থহওন্ড অট থাভ থমহপবমাং ওাচ ম্পন্ন ওহভ ১৫টি এাং কুবফো, ঘাঁতনৄভ, 

িাহ্মডাড়ী  লবকঞ্জ থচমা ৫৫০ বওহমাবফঝাভ থহওন্ড অট থাভ থমহপবমাং ওাচ ম্পন্ন ওহভ ২৭টি দতুদ থঞ্চফাহওথভ 

ভৄদ্রনষ্ঠ থণহও কড় উচ্চঢা বদড থ ওভা ল। এ ঙাড়া কাচীনৄভ, ফফদবাংল, থকাধামকঞ্জ, বধহভাচনৄভ, াহকভলাঝ, ঠাওা  

ঘট্টগ্রাফ থচমা ৫১টি দতুদ াহপ থ বধমাভ বদফ থাড ওভা ল। 

(৩৯) চাধাবদ ববদহাকওাভীহতভ চন্য অণ থনদবঢও অঞ্চম কহড় থঢামাভ মহক্ষয ওক্সাচাভ থচমাভ ফহলযঔামী উধহচমাথীদ 

ফাঢাভাবড়, দাভাডকঞ্জ থচমাভ আড়াইলাচাভ এাং কাচীনৄভ থচমাভ দদনৄভ এমাওা বটবচঝাম ফাদবঘত্র প্রডহদভ চন্য 

GNSS াহপথ দ্বাভা ৮টি ওহন্ট্রাম ধহহন্টভ স্থাদাাংও এাং থমহপবমাং দ্বাভা ৪৮টি অস্থাী থঞ্চফাহওথভ ভৄদ্র নষ্ঠ থণহও কড় 

উচ্চঢা বদড থ ওভা ল। 

(৪০) াফবভও ভূবফ  থদাবদা ওতৃথও ঠাওা ওযান্টদহফহন্ট ভচদী কন্ধা সুধাভ ফাহওথঝ দাহফ ১৯ থওাটি ৬৪ মক্ষ ৭৯ লাচাভ 

ঝাওা ব্হ ১টি অঢযাদৄবদও সুধাভ ফাহওথঝ াপাভ ওযান্টদহফন্ট থাট থ ওতৃথও ৪২ থওাটি ঝাওা ব্হ ১টি সুধাভ ফাহওথঝ এাং 

বফভনৄভ বটএইঘএ-এ ৩৭ থওাটি ৩২ মক্ষ ৫০ লাচাভ ঝাওা ব্হ ১টি অবন-ওাফ-যবধাং ওফহপ্লক্স বদফ থাড ওভা ল। 

(৪১) ভাষ্ট্রী থকাধদ থবাকাহবাক ব্স্থা ভৄন্নঢ ভাঔাভ চন্য গুপ্তাংহওঢ ধবভতপ্তভ ওতৃথও াাংমাহতয থদাাবলদীহও ৪৬৭ ওবধ, 

বফাদ াবলদীহও ১০০ ওবধ, থদৌাবলদীহও ৬৭১ ওবধ, ববচব’থও ৩১৫ ওবধ এাং ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহও ১৩০ ওবধ তবমম 

উৎধাতদ ওহভ ভভাল ওভা ল। 

(৪২) াইনাভ তবমমাবত/উধওভড ভহলভ বণাবণ াংভক্ষড, এঢদ াংবেি বদভাধত্তাভ বদহত থযামী প্রবঢধামদ এাং াইনাভ 

ধিবঢভহলভ ব্লাবভও প্রহাহকভ ধভীক্ষড  ভল্যাহদভ ফাধ্যহফ থকাধদ ভাষ্ট্রী থবাকাহবাহকভ বদভাধত্তা অটুঝ ভাঔাভ চন্য 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ঘট্টগ্রাফ, খুমদা  াহকভলাহঝ (ফাংমা) অবস্থঢ থদৌাবলদীভ ৮ (আঝ)টি চালাহচভ গুবপ্তহওে ধবভতয থদ 

ম্পন্ন ওভা ল। 

(৪৩) বদভাধত্তা বরহ তক্ষঢা বৃবিভ মহক্ষয াাংমাহতয থদাাবলদীভ প্রবযক্ষড থওে এটিবএযান্ডএ-এ গুপ্তাংহওঢ ধবভতপ্তভ 

ওতৃথও বক্রহন্ফাবরও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(৪৪) ‘গুপ্তাংহওঢ ধবভতপ্তভ (ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভী) বদহাকববথফামা, ২০১৫’ প্রডদ ওভা ল। 



 

 

(৪৫) যস্ত্র াবলদীভ অভপ্রাপ্ত তেকড অহদহওই ববপন্ন ওাভহড বৃি হ অলা/দুস্থ চীদবাধদ ওহভদ। উক্ত 

অলা/দুস্থ তেহতভ বৃি হ নৄদ থাহদভ চন্য যস্ত্র াবলদী থাট থ ওতৃথও ৬টি ‘যাবন্ত বদা’ স্থাধহদভ ধবভওল্পদা গ্রলড 

ওভা ল। প্রাণবফও ধব থাহ ভাংনৄভ এবভা এওটি ‘যাবন্ত বদা’ বদফ থাড ওভা ল এাং যস্ত্র াবলদীভ ১০০চদ অলা/দুস্থ 

তেহও নৄদ থাদ ওভা ল। 

(৪৬) যস্ত্র াবলদীভ অভপ্রাপ্ত তেহতভ বঘবওৎা প্রতাহদভ মহক্ষয থতহযভ ২২টি থচমা থফবটওযাম বটহধদাবভ স্থাধদ 

ওভা ল এাং যস্ত্র াবলদীভ অভপ্রাপ্ত তেহতভ বদাভহল্য বল থবপাক বঘবওৎাহা প্রতাদ ওভা লহে। 

২৪। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম 

(১) ভাষ্ট্রী ববপন্ন গুরুত্বনড থ বরহ বিান্তগ্রলহড ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও াবঘবও লাঢা প্রতাদল প্রথাদফন্ত্রীভ তপ্তহভভ ধভ 

অবধ থঢ অন্যান্য তাবত্ব প্রঘবমঢ ববথবথাহদভ আহমাহও বণাবণপাহ ম্পাতদ ওভা ল। চাঢী াংত বরও তাবত্ব ধামহদ 

এাং ভওাভ ধবভঘামদা দীবঢবদথ থাভড  দীবঢফামা াংহযাথদীভ থক্ষহত্র ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও লাঢা প্রতাদ ওভা ল। ওম 

থকাহন্দা  বদভাধত্তা াংস্থাভ াব থও ওফ থওাহণ্ডভ ফি াথদ ওভা ল। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  ঢাঁভ 

ধবভাহভভ তেহতভ বদভাধত্তা-াংক্রান্ত বরাবমভ ফি  ঢতাভবও ম্পাতদ ওভা ল। াাংমাহতয নভওাহম ববপন্ন 

ভাষ্ট্রপ্রথাদ, ভওাভ প্রথাদ এাং ভওাভ ওতৃথও থখাবরঢ গুরুত্বনড থ ব্বক্তহক থভ অপযণ থদা  বদভাধত্তা-াংক্রান্ত ব্স্থাবত ম্পন্ন 

ওভা ল।  

(২) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম থণহও Fast Track Projects ভুক্ত (1) Padma Multipurpose Bridge, (2) Ruppur 

Nuclear Power Plant, (3) 2 X 600 MW Moitree Super Thermal Power Plant (Rampal), (4) 
Matarbari 2 X 600 MW Ultra Super Critical Coal-fired Power Project, (5) Dhaka Mas Rapid 

Transit Development Project (Metrorail), (6) LNG Terminal Construction Project, (7) Deep Seaport 

Construction Project (8) Paira Deep Seaport Construction Project, (9) Padma Bridge Rail Link 

Project (10) Single Line Dual Gauge Track Construction from Dohajari-Ramu-Cox’s Bazar & 

Ramu-Ghumdhum near Myanmar (1st Revised) প্রওল্পভহলভ ওাব থক্রফ ফবদঝবভাং ওভা ল। 

(৩) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম থণহও (1) Hi-tech Park, (2) Shifting of tannery from Dhaka to Savar, (3) 

Preventing Food Adulteration, (4) Dhaka Circular Route-2 (Km to be connected in two side of the 

eastern Bypass by RHD), (5) Eastern Bypass (24Km long 4 Lane Road with Service lane by 

MoWR), (6) Coordination of Scholarships, (7) Management of Langalband, (8) Establishment of 

Garment Village, (9) Easing Traffic Jam of Dhaka/Chittagong, (10) Combating Narcotices, (11) 

Protecting Sundarbans ইঢযাবত Important Projects/initiatives ফবদঝবভাং ওভা ল। 

(৪)ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ বদেবড থঢ বহযর উহদ্যাহকভ ওাব থক্রফ াস্তাদ ওভা ল। 

উহদ্যাক ১. এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ প্রওল্প ধেী তাবভদ্রযবহফাঘদ তক্ষঢা  আথ থও ওফ থসূবঘ 

উহদ্যাক ২. আশ্রড প্রওল্প : বঙন্নভম, গৃললীদ ফানুহরভ ফাণাহকাঁচাভ ঞাঁই ওহভ থতাভ অন্যান্য প্রওল্প 

উহদ্যাক ৩. বটবচঝাম াাংমাহতয: ভওাহভভ  থস্তহভ ই-কপন্যথান্প াস্তাহদভ ভওাবভ প্রহঘিা 

উহদ্যাক ৪. বযক্ষালাঢা ওাব থক্রফভল, বদাভহল্য ই বঢভড, বৃবত্ত-উধবৃবত্ত 

উহদ্যাক ৫. দাভীভ ক্ষফঢাদ : ভওাহভভ  থহক্ষহত্র দাভীভ অাংযগ্রলড  ক্ষফঢাহদভ চন্য ববপন্ন উহদ্যাক 

উহদ্যাক ৬. াভ চন্য বদুযৎ: ফাণাবধছু বদুযহঢভ ধবভফাড বৃবিওভড, ওহমভ চন্য বদুযৎ বদবিঢওভড 

উহদ্যাক ৭. ওবফউবদটি বক্লবদও  বযশু বওায: গ্রাহফভ ফানুহরভ থতাভহকাড়া স্বাস্থযহা থধৌুঁঙাহঢ প্রবঢ ৬ লাচাভ 

ফানুহরভ চন্য এওটি ওহভ বক্লবদও স্থাধদ 

উহদ্যাক ৮. াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভল: অহলবমঢ, অক্ষফ চদহকাষ্ঠী  তবভদ্র এমাওাভ ভেফাচহও স্বামম্বী 

ওভহঢ ১২৮টি াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওাব থক্রফ গ্রলড 

উহদ্যাক ৯. ধবভহয সুভক্ষা 

উহদ্যাক ১০. ববদহাক বওায 



 

 

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম থণহও ঘমফাদ প্রওল্প/উহদ্যাকভহলভ অবথওঢভ ফি াথদ; উহদ্যাকভল াস্তাহদ উদ্ভাদী থাভডাভ 

প্রহাক খঝাহদা; উহদ্যাকভল চদকহডভ আভ ওাঙাওাবঙ বদহ বাা; চদকহডভ থতাভহকাড়া আভ লচ উধাহ, ওফ ঔভহঘ 

এাং ওফ ফহ থা থধৌহঙ থতা; উহদ্যাকভহলভ নম াস্তাহদভ ফাধ্যহফ আভ ফানুরহও থাভ আঢা আদা; 

ভওাভ এাং চদকহডভ বদওট্য বৃবি ওভা ল। 

(৫) ‘থযঔ লাবদা বহযর উহদ্যাক’ িাবন্ডাং াস্তাদ অগ্রকবঢ: 

 এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ঙব-াংবমঢ এও মক্ষ থধাস্টাভ ঙাবধহ বঢভড ওভা ল। 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ঙবল ২ মক্ষ িবউভ প্রডদ ওভা ল। 

 ‘দতুদ আহমা’ দাফও ১টি দাঝও বদফ থাড ওভা ল। 

 ৩৪টি বটবপবট বপবট বক্লধ প্রডদ ওভা ল। 

 এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ ফহটমহও ‘থযঔ লাবদা’ দাহফ থধহঝন্ট  ওবধভাইঝ অচথদ ওভা, এওটি াবড় 

এওটি ঔাফাভ প্তাল উদ বাধদ। 

 বমহাট থ প্রডদ  মাকাহদা। 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বহযর অতাহদভ ওণা অন্তথভুক্ত ওহভ এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ বণফ-াং বদফ থাড। 

 আশ্রড 

 ববপন্ন বশ্ববদ্যাম  ওহমহচভ ঙাত্র/ঙাত্রীহতভ বদওঝ থণহও প্রাপ্ত থমাহকা থণহও ৩টি থমাহকা বদ থাঘদ ওভা 

ল। বা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ অনুহফাতহদভ চন্য প্রবক্রাথীদ ভহহঙ।  

 ‘থযঔ লাবদা বহযর উহদ্যাক’ ব্র্যাবন্ডাং-এভ ববপন্ন ওফ থসূবঘ াস্তাহদভ চন্য াংহযাবথঢ বটবধবধ-থঢ ১.০০ 

(এও) থওাটি ঝাওাভ াংস্থাদ ভাঔা লহহঙ। 

 বটবচঝাম াাংমাহতয 

 ‘বটবচঝাম াাংমাহতয’-এভ থমাহকা  থমাহকা বটচাইদ ম্পবওথঢ ড থদা প্রতাদ ওভা ল; টকুহফন্টাবভ 

বপবট/বঘত্র বঢবভ ওভা লহহঙ। 

 বযক্ষা লাঢা 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ বহযর উদ্ভাদী উহদ্যাকভহলভ ফহধ্য বযক্ষা ফন্ত্রডাম ম্পবওথঢ উহদ্যাক: 

‘বযক্ষা লাঢা ওাব থক্রফ’ ব্র্যাবন্ডাংহভ চন্য বদহোক্ত থোকাদটি প্রাণবফওপাহ বদ থাবঘঢ ল। 

‘বযবক্ষঢ চাবঢ, ভি থতয 

থযঔ লাবদাভ াাংমাহতয’ 

থোকাদটি ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বহঘদা  অনুহফাতহদভ চন্য উধস্থাধদ ওভা ল। বঘ, বযক্ষা ফন্ত্রডামহভ 

পাধবঢহত্ব ২৪ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ অনুবষ্ঠঢ আন্তঃফন্ত্রডাম পা ‘বযক্ষা-লাঢা ওাব থক্রফ’ ব্র্যাবন্ডাং-

াংক্রান্ত ওফ থধবভওল্পদা অনুহফাবতঢ ল। 

 দাভীভ ক্ষফঢাদ 

 ৭ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ চবঢা নাউহন্ডযহদভ উহদ্যাহক াংবেি থস্টওহলাডাভহতভ অাংযগ্রলহড বতদব্াধী 

এওটি ওফ থযামা অনুবষ্ঠঢ ল। ওফ থযামা চবঢা নাউহন্ডযদ থদতৃহত্ব, াংবেি ভওাবভ-থভওাবভ  

আন্তচথাবঢও তপ্তভ/াংস্থাভ প্রবঢবদবথ ফিহ আমাতা আমাতা সুবদবত থি ৯টি ওযাঝাকবভ ব্াবপবত্তও 

বচহদ ইদবওউহযদ  ফ কঞহদ সুধাবভহযভ আহমাহও এওটি বস্টাবভাং ওবফটি কঞহদ বিান্ত গ্রলড ওভা 

ল। উক্ত বিাহন্তভ বপবত্তহঢ বস্টাবভাং ওবফটিভ অন্তভূ থবক্তল চবঢা নাউহন্ডযহদভ ওাব থক্রফ াস্তাহদভ 

এওটি দীবঢফামা প্রডহদভ ওাব থক্রফ প্রযাবদও ফন্ত্রডামহ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 



 

 

 চবঢা       প্রাণবফওপাহ ঠাওা যলহভ দাভীহতভ ফাধ্যহফ াস্তাহদভ ওফ থধবভওল্পদা গ্রলড ওভা লহহঙ। 

এভ ফহধ্য ভহহঙ 

 (১) ঔাদ্যচাঢ ধহণ্যভ ব্া; (২) বএদবচ বে-হুইমাভ ধবভঘামদাচাঢ ব্া; (৩) ওাঁঘা- াচাভচাঢ 

ধহণ্যভ ব্া; (৪) বউটি ধাম থাভ ধবভঘামদাচাঢ ব্া; (৫) বযশুহতভ বতাবত্দহওে ধবভঘামদাচাঢ 

ব্া; (৬) দাভীহতভ বচফহদবযাফ ধবভঘামদাচাঢ ব্া; (৭) দাভীহতভ আাবও থলাহস্টম 

ধবভঘামদাচাঢ ব্া; (৮) গৃলধবভঘাবভওা ভভালচাঢ ব্া; এাং (৯) মবি ধবভঘামদাচাঢ ব্া।  

 দাভীহতভ ক্ষফঢা বৃবি  াচাভ ঘাবলতা বহঘদা ওহভ পবষ্যহঢ আভ ববপন্ন প্রকৃবঢভ ব্া ম্প্রাভড 

ওভা লহ।  

 ‘থযঔ লাবদাভ বহযর উহদ্যাক’ দাভী ক্ষফঢাহদ ওাব থক্রফভল াস্তাদ এাং ব্র্যাবন্ডাংহ বওপাহ ধতহক্ষধ 

গ্রলড ওভা বা থ বরহ এওটি Action Plan বঢবভ ওভা লহহঙ। 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বহযর উহদ্যাক-৫: দাভীভ ক্ষফঢাহদ ওাব থক্রফভল াস্তাহদ াংবেি ফন্ত্রডামহভ 

বঘহতভহও নভহফঝল আথা-ভওাবভ ধত্র থতা লহহঙ।  

 ‘থযঔ লাবদাভ বহযর উহদ্যাক’ দাভীভ ক্ষফঢাহদ ওাব থওক্রফভল াস্তাহদ ওম ফন্ত্রডামহভ িাবন্ডাং-

াংক্রান্ত ওাব থক্রফভল ফবদঝবভাং ওভা লহে। 

 ‘থযঔ লাবদাভ াভঢা, াড়হঙ দাভীভ ক্ষফঢা’ থোকাদ ঙাড়া অাংযীচদহতভ (stakeholder) হঙ্গ থোকাদ 

ম্পহওথ আহমাঘদা ওভা ল এাং ‘থযঔ লাবদাভ াভঢা,   ভীনৄরুর ফঢা’ দাফও দতুদ আভ এওটি 

থোকাদ বদথ থাভড ওভা ল। 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ উহদ্যাহক চীহদভ  থস্তহভ াাভ দাহফভ ধাযাধাবয ফাহভ দাফ অন্তভূ থবক্তভ বরটি 

ধবভীক্ষড  প্রঘাভ ওভা লহে এাং এ বরগুবম চাঢী, আন্তচথাবঢও থনাভাফ ঙাড়া কডফাধ্যহফ প্রঘাভ 

ওভা লহে। 

 খহভ খহভ বদুযৎ 

 টিবপব, অবট ওফাবয থাম, বজ্ঞাধদবরও অন্যান্য ম্যাঝাভ প্রডদন থও প্রঘাহভভ ওাব থক্রফ চূড়ান্ত ধব থাহ 

ভহহঙ। 

 বদুযৎ বপাহকভ অথীদস্থ তপ্তভ/াংস্থা/হওাম্পাবদভলহও অদগ্রভ, দুক থফ এমাওা দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড 

ফন্ত্রডামহভ থৌভবদুযৎ থধৌঙাহদাভ ওাব থক্রফহও ব্র্যাবন্ডাং বরহ প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য বদহত থযদা 

প্রতাদ ওভা লহহঙ। থ থফাঢাহও ওাব থক্রফ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 

থোকাদ 

‘থযঔ লাবদাভ উহদ্যাক, খহভ খহভ বদুযৎ’ 

 বদুযৎ ঔাহঢভ অচথদভহলভ ব্াধও প্রঘাভ-প্রঘাভডাভ ব্স্থা ওভা।  

 ‘খহভ খহভ বদুযৎ’ ব্র্যাবন্ডাংহভ বরহ গৃলীঢ উহদ্যাক াস্তাহদ ফবদঝবভাং থটস্ক স্থাধদ ওভহঢ লহ; 

‘আহমাবওঢ উধহচমা’ ওফ থসূবঘ াস্তাদ। 

 ওবফউবদটি বক্লবদও  বযশু বওায 

 ওাস্টফাইচট থধাস্টাভ/ব্াদাভ বঢবভ ওভাভ চন্য চন্য QCBS-এভ ফাধ্যহফ short listing ওহভ PRF 

ধাঞাহদা ল, যীঘ্রই ওাব থাহতয প্রতাদ ওভা লহ। দফ বশ্ব অটিচফ হঘঢদঢা বত উধমহক্ষ যঢ নেহমভ 

এওটি াকাদ যীর থও বফউবচও বপবটল ইধদাভ বণফ াং প্রওায ওভা ল। উক্ত বণফ াং-এভ শুরুহঢ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ সূঘদা ক্তব্ অন্তভু থক্ত ওভা ল। দফ বশ্ব অটিচফ হঘঢদঢা বত 

উধমহক্ষয ইধদা ওতৃথও প্রওাবযঢ স্মভবডওা ববপন্ন থমঔবদহঢ বযশুহতভ ফাদবও বওায  অটিচফ 

হঘঢদঢা সৃবিহঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ বহযর উহদ্যাহকভ বরটি গুরুত্বলওাহভ তুহম থভা 

লহহঙ। ইহঢাফহধ্য ৩টি ঘযাহদহম ঢা প্রঘাভ ল। 



 

 

 াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ 

 ২০ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔভ ফহধ্য ফাচওল্যাড ফন্ত্রডামহ প্রস্তা থপ্রভহডভ চন্য াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ 

াস্তাদওাভী ২২টি ফন্ত্রডাম/বপাকহও অনুহভাথ ওভা ল। এঢদ বরহ ফাচওল্যাড ফন্ত্রডামহভ বঘ 

ওতৃথও ওম থেওহলাডাভ ফন্ত্রডাম ভাভ ১৮ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ আথা-ভওাবভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

Stakeholder ফন্ত্রডামভল থণহও প্রস্তা প্রাবপ্ত অহধক্ষফাদ। াস্তাদহবাগ্য ওম বিান্ত াস্তাদ 

অব্ালঢ ভহহঙ। 

 ধবভহয সুভক্ষা 

 চমায়ু ধবভঢথদ িাস্ট নান্ড’ কঞহদ াঢটি থোকাহদভ প্রস্তা ধবভহয সুভক্ষা/চমায়ু বলষ্ণু চাবঢ কঞহদ 

প্রাণবফও  ফাধ্যবফও ব  মহভ ঙাত্র-ঙাত্রীহতভ চন্য বজ্ঞাধদবঘত্র বঢবভ ওভা লহহঙ। 

 ববদহাক বওায 

 থধচা ওতৃথও ১২টি থোকাহদভ প্রস্তা থপ্রভড ওভা লহম ৪টি প্রস্তা প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। এ 

গুবম লহমা বদেরূধ: 

১। ‘থযঔ লাবদাভ প্রবঢশ্রুবঢ  

দাভী চাকভহড অগ্রকবঢ ’। 

২। ‘থযঔ লাবদাভ বদহত থয  

ববদহাকান্ধ াাংমাহতয’। 

৩। ‘থযঔ লাবদাভ বদহত থয 

কড় থাদাভ াাংমাহতয’ 

৪। ‘থযঔ লাবদাভ প্রবঢশ্রুবঢ 

ভপ্তাবদভ ঊর্ধ্থকবঢ’ 

এ ওম থোকাহদভ ব্াধও প্রঘাভডভা চন্য থধচা ওতৃথও ব্স্থা গ্রলড ওভা লহহঙ। 

থধচা  

(৬) জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ১৯টি ববদহাকওাভী প্রবঢষ্ঠাহদভ হঙ্গ ১৮০.২২ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ববদহাহকভ চুবক্ত ম্পাবতঢ 

ল। জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ইবধহচহট প্রকৃঢ ববদহাক ল ৪০৪.৩২ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ এাং এওই ফহ ৬.৬৭৬৫ ববমদ 

ফাবওথদ টমাভ ভহল্যভ ধণ্য ভপ্তাবদ ল এাং থফাঝ ৩৩,৫৫১চদ াাংমাহতবযভ ওফ থাংস্থাদ ল। ববপন্ন ইবধহচহট থধচাভ 

বদচস্ব ১৪টি ওাভঔাদা পহদভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ, বাভ ফহধ্য ১০টি ওাভঔাদা পহদভ সুধাভ োওঘাভ থযর ধব থাহ 

ভহহঙ। থধচাভ অথীদ ইবধহচটভহল বদভাধত্তা থচাভতাভ  বটবচঝাম ধিবঢ ঘালুভ উহদ্দহশ্য দ ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ  ওড থনেমী 

ইবধহচহটভ ফহঢা দতুদ ওহভ আতফচী, কুবফো  ফাংমা ইবধহচহট অহঝাহফযদ ঘালু ওভা ল। আঝটি ইবধহচহটভ ফহধ্য ধাঁঘটি 

ইবধহচটহও ববটিবপ ওযাহফভাভ আঢা আদা ল। প্রহঢযওটি ইবধহচহট োওঘার্ ট ওবম্পউঝাভ থদঝাওথ স্থাধদ  

বটবচঝাম াবওঝবও বহস্টফ ঘালু ওভা ল। দতুদ ওহভ আভ ঘাভটি ইবধহচহট (ওড থনেমী, উত্তভা, ঈশ্বভতী  ফাংমা ইবধহচট) 

বপবট ওদনাহভবন্পাং ঘালু ওভা ল। ঠাওা, ঘট্টগ্রাফ  আতফচী ইবধহচহট ইহন্টবমহচন্ট ব্াবভাভ থকইঝ বদফ থাড ওভা ল। 

ববদহাক থাট থ  

(৭) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময লফলনময়ার্ মফাড য লপ মথমে মভাট ১৪,৬৫২ জনমে প্রাে-লফলনময়ার্ যাভ য প্রদান েযা য় এফং 

৮২ জনমে লফভানফন্দময মৌজন্যমফা প্রদান েযা য়। তা ছাড়া ঈক্ত ভময় লফলনময়ার্ মফাড য ের্তযে লনফলিত লল্পপ্রলতিান ও 

নুভলতপ্রাপ্ত লফমদল মোম্পালনয ব্রাঞ্চ ও লরয়ামজোঁ লপময অমফদমনয লযমপ্রলক্ষমত মযত াহ জারার আ চথাবঢও 

বফাদন্দহভ ববদহাক থাট থ হমওাফ াবপ থ থটস্ক থণহও ৪,০৫৪ চদহও Visa on Arrival/Landing permit-এয 

সুালয মপ্রযণ েযা য়।   

(৮) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময স্থানীয় এফং ১০০ তাং লফমদল ও মমৌথ লফলনময়ামর্ লফলনময়ার্ মফাড য মথমে (লফবার্ীয় 

লপমু) মভাট ১,৬৬২টি লল্প প্রেমল্পয নুকূমর লনফিন প্রদান েযা য়। ঈক্ত ভময় লফযভান লমল্পয লতলযক্ত 

লফলনময়ামর্য পমর মভাট লফলনময়ামর্য লযভাণ দোঁড়ায় 1,101.616৩ লফলরয়ন টাো (অনুভালনে ১৩.৯৬৯৮ লফলরয়ন ভালেযন 

ডরায)। লনফলিত লমল্প মভাট ২,৬৬,৪৯২জন মরামেয েভ যংস্থামনয প্রস্তাফ েযা য়।  



 

 

(৯) ২০১৫ লঞ্জো ফছময (জানুয়ালয-লডমম্বয) মদম মভাট ২.২3৫৩৯ লফলরয়ন ভালেযন ডরায প্রতযক্ষ বফমদলে লফলনময়ার্ 

অন্তঃপ্র যফা (Foreign Direct Investment Inflow) য়। ঈক্ত মভাট FDI Inflow-এয ভমধ্য Export Processing 
Zone (EPZ) এরাোয় Inflow য় ০.৪০৬৬ লফলরয়ন ভালেযন ডরায (১৮.১৯ তাং) এফং Non-EPZ এরাোয় Inflow 

য় ১.৮২৮৭ লফলরয়ন ভালেযন ডরায (৮১.৮১ তাং)।  

(১০) লফলনময়ার্ মফাড য ের্তযে লনফলিত লমল্প প্রধানত মটেমনারলজ োন্সপামযয জন্য এফং লল্প-প্রেমল্প োজ েযায জন্য ও 

লফলবন্ন ফালণলজযে প্রলতিামন লর      লপ, ব্রাঞ্চ লপ এফং ফালয়ং াঈমজয নুকুমর ২০১৫-১৬ (জুরাআ-জুন) থ য-ফছময 

মভাট ৬,৭৫২জন লফমদল নার্লযমেয নুকূমর নতুন ওয়ােয াযলভট এফং লফযভান ওয়ােয াযলভট মাল্ডাযমদয নুকূমর 

ওয়ােয াযলভমটয মভয়াদ বৃলদ্ধ েযা য়। এেআ ভময় নতুন ও লফযভান ১০২টি লফমদল ব্রাঞ্চ লপ এফং ২২২টি লরয়ামজোঁ 

লপময ও ১৫টি লযমপ্রমজমেটিব লপময নুমভাদন মদওয়া য়। 

(১১) লফলনময়ার্ মফামড যয লনফলিত লল্প-প্রলতিামনয েোঁচাভার অভদালন ও মন্ত্রালত ছামড়য রমক্ষয মভাট ১,৮১৬টি 

লল্পপ্রলতিামনয নুকূমর লল্প অআঅযল (এড-ে ও লনয়লভত) প্রদামনয জন্য প্রধান লনয়ন্ত্রে, অভদালন ও যপ্তালন লনয়ন্ত্রমেয 

োম যারময় সুালযত্র মপ্রযণ েযা য়।  

(১২) লফলনময়ার্ মফাড য ের্তযে লনফলিত লল্পপ্রলতিামনয লফমদল ঈমযাক্তামদয ভমূরধন দ্বাযা মদম ঋণত্র মখারা ব্যলতমযমেআ 

যালয লফমদ মথমে মপ্রলযত লল্পপ্রলতিামনয মূরধনী মন্ত্রালত/মন্ত্রাং ছাড় েযায রমক্ষয ঈক্ত ভময় প্রধান লনয়ন্ত্রে, 

অভদালন ও যপ্তালন লনয়ন্ত্রমেয দপ্তময মভাট ৯২টি আমম্পাট য াযলভট জালযয সুালযত্র মপ্রযণ েযা য় ও মূরধনী মন্ত্রালত 

ছাড়েযমণযয রমক্ষয ৩৩১টি প্রতযয়নত্র জালয েযা য়।  

(১৩) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময লফলনময়ার্ মফামড যয লনফলিত লফলবন্ন লল্প-প্রলতিামনয নুকূমর ১৯৮টি প্রস্তামফয ভাধ্যমভ মদম 

প্রমৄলক্ত স্তান্তয ও Goodwill ব্যফামযয জন্য লফলধ নুযণপূফ যে লল্প-প্রলতিানগুলরয মি ম্পালদত চুলক্ত নুমায়ী লফমদল 

প্রলতিামনয লনেট লপ প্রতযাফামনয জন্য Technical Know-how Fee, Technical Assistance Fee, Other 

Technical Fees and Royalty ফাফদ টাো ৯.৩৬৯ লফলরয়ন নুমভাদন মদওয়া য়। 

(১৪) লফলনময়ার্ মফাড য মথমে ২০১৫-১৬ থ য-ফছময লনঈজমরটায, ফ্লাআয়ায, মক্টয মপ্রাপাআর ৩৫টি লফলবন্ন পুলস্তো প্রো 

েযা য়।  

(১৫) ‘াাংমাহতয থঝবমহবাকাহবাক বদন্ত্রড ওবফযদ (হঝবমহবাকাহবাক প্রবঢহবাবকঢা) প্রবথাদফামা, ২০১১’-এভ ঔড়া; চাঢী 

বযল্পদীবঢ, ২০১৫-এভ তৃঢী ঔড়া; ‘চাঢী ঔড়া রথদীবঢ, ২০১৫’; চাঢী বযল্পদীবঢ, ২০১৫; ঠাওা োওঘাভ প্লযাদ 

(২০১৬-৩৫)-এভ ঔড়া; ‘বদুযৎ  জ্বামাবদভ দ্রুঢ ভভাল বৃবি (বহযর বথাদ) আইদ, ২০১০’- এভ আঢা এমএদবচ 

আফতাবদভ চন্য াস্তাবঢব্ Floating Stroage & Re-gasification Unit (FSRU) স্থাধহদভ দীবঢকঢ ম্মবঢ; 

‘ধাঝদীবঢ-২০১৬’-এভ ঔড়া; ‘চাঢী মড দীবঢ, ২০১৬’-এভ ঔড়া; প্রথাদ মাভ ধবভতয থহওভ ওাব থামহভ দদ-ট্যাক্স 

থভবপবদউ ঔাহঢ বন বৃবিভ প্রস্তাহভ বরহ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল। 

(১৬) লডলজটার ফাংরামদ র্ঠমন তথ্য ও মমার্ামমার্ প্রমৄলক্তয মথামথ লফো,  াযণ ও প্রময়ামর্য রমক্ষয লফলনময়ার্ মফাড য 

ের্তযে লফলনময়ার্োযীর্ণ মামত তোঁমদয লফযভান/প্রস্তালফত প্রলতিান মজ ও দ্রুততায মি লফলনময়ার্ মফামড য লনফলিত মত 

ামযন, ম রমক্ষয লফলনময়ার্ মফামড য চালু যময়মছ Online Registration System (ORS)। ORS-এয ব্যালপ্ত অযও ফালড়ময় 

লফলনময়ার্ মফাড য প্রদি ন্যান্য মফামূমে-এয অওতায় এমন নরাআমন লবা, ওয়ােয াযলভট, ব্রাঞ্চ লপ, লরয়ামজোঁ 

লপ লযমপ্রমজনমটটিব লপ স্থামনয নুমভাদন প্রদান েযা য়। Online Payment Gateway-এয নুমভাদন 

ফাংরামদ ব্যাংে মথমে াওয়ায চুড়ান্ত ম যাময় যময়মছ। লফলনময়ার্ মফামড যয োম যাফলর Automation ও গ্রােসুলফধা ঈন্নত 

েযায রমক্ষয BOI Online Service Tracking System (BOST) নামভ File Tracking System চার েযা য়। 

ফতযভান যোমযয লবন-২০২১ নুমায়ী লডলজটার ফাংরামদ র্ঠমনয ধাযাফালেতায় ফাংরামদম লফলনময়ার্ প্রলক্রয়া 

জতযেযমণয রমক্ষয লফলনময়ার্ মফাড য ফাংরামদময ংলিষ্ট্ লফলনময়ার্ ও ফালণলজযে অআন এফং এয ধীন ংলিষ্ট্ লফলধ, 

প্রলফলধ, নীলতভারা, প্রজ্ঞান, লফজ্ঞলপ্ত, গুরুত্বপূণ য অমদ এফং এআভ-থও ইহমওিবদও পযমভমট Business laws 

(www.business.laws.boi.gov.bd) ওময়ফাআমট প্রো েময। আমরেেলনে মমার্ামমার্ জতয েযায রমক্ষয লনজস্ব 

মডামভআমনয ধীমন আ-মভআর সুলফধা চালু েযা য়। 

(১৭) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময লফলনময়ার্ মফামড যয প্রধান োম যারময়য বফন লনভ যামণ মভাট ১৮.৯৪ মোটি টাো ব্যয় য়।  

(১৮) মদম লফলনময়ার্ প্রামযয জন্য লফলনময়ার্ মফাড য ের্তযে মদল ও লফমদল মচম্বায, লল্পলত, ঈমযাক্তা এফং লফলনময়ার্ 

প্রলতলনলধ দমরয মি Seminar on FDI and another Major Determinant of GDP: A Relationship 

http://www.business/


 

 

Analysis; Seminar on Different Aspects of Investment in Bangladesh; Traffic Congestion in Dhaka 

City & Its Economic Impact’ ীল যে মলভনায; চীমনয লচুয়ান প্রমদময যাজধানী Chngdu-মত ‘2015 BCIM 

Economic Corridor (Chngdu) Development Forum; ‘China Zhejiang Bangladesh Trade and 

Conference’; ‘State on the Economy’ ীল যে Open Forum Discussion; ‘ ফাংরামদ আনমবেমভে এযান্ড 

লরল ালভট, ২০১৬’; জাামনয ওাো এফং মটালেও নর্যীমত Bangladesh Investment Seminar in Japan, 

2016; ‘Determinant of Japanies Investment in Bangladesh Comparing Asian Countries: A Study on 

the Survey of JETRO’ যীর থও থবফদাভ; ‘UNCTAD- Gi World Investment Report-2016; এাং ‘The 

State of the Bangladesh Economy: Recent Budget and Looming Challenges’ যীর থও Open Forum 

Discussion অনুবষ্ঠঢ ল।  

(১৯) মন্ডদস্থ ওযাদাবভ াহওথ ১০-১১ থহন্ফম্বভ ২-বতদব্াধী াাংমাহতয ইদহপস্টহফন্ট থভাট থযা-এভ ফাধ্যহফ প্রা ৬ ববমদ 

ফাবওথদ টমাভ াাংমাহতহয ববদহাহকভ আগ্রল প্রতাহদভ ফাধ্যহফ বহতবযও ববদহাক আকৃিওভহডভ ওাচ ম্পন্ন ল। ২৩-২৫ 

দহপম্বভ ঘীহদভ সুদহদ প্রহতহয Cftech Group of Industries-এভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও আহমাঘদাভ ফাধ্যহফ াাংমাহতহয 

ববদহাহকভ প্রবঢশ্রুবঢ এাং াাংমাহতহয ববদহাহকভ ম্ভাদাভ থভাট থযা নম ল।  

(২০) ২০১5-১6 থ য-ফছময ১26টি লল্প-প্রেমল্পয নুকূমর 1.6497 লফলরয়ন ভালেযন ডরায বফমদলে ঋমণয প্রস্তাফ 

নুমভালদত য়।   

প্রাইহপঝাহচযদ ওবফযদ  

(২১) ভহম থঝক্সঝাইম ইন্ডাবেচ বমবফহঝট, ান্দভাদ: ভহম থঝক্সঝাইম ইন্ডাবেচ বমবফহঝট-এভ ১.৯০ এওভ চবফ 

তঔমতাভহতভ বদওঝ থণহও উিাহভভ মহক্ষয ফাফমাটি বদষ্পবত্তভ বরহ BTMC-ল ওহমভ হঙ্গ থবাকাহবাক অব্ালঢ ভাঔা 

ল। তঔমতাভ ওতৃথও তাহভকৃঢ লাইহওাঝ থ বপাহকভ বভঝ বধটিযদ দম্বভ-১৩৯৫/২০১৪ বঘাভধবঢ ওাফরুম ইমাফ ববদ্দবওভ 

আতামহঢ ঢাবমওাভুক্ত ল। ঢাঙাড়া ান্দভাহদ অনুবষ্ঠঢব্ ফাফমাভ বওল্প বহভাথ বদষ্পবত্ত (ADR) াংক্রান্ত াবমহযভ 

ওাব থক্রফ অব্ালঢ ভহহঙ। ২০১২-১৩ অণ থ-ঙহভ াবদবচযও অবটঝ টিফ ওতৃথও উত্থাবধঢ আধবত্ত অনুবাী ফাতাভীনৄভ 

থঝক্সঝাইম বফহমভ চবফভ থকহচঝ বজ্ঞবপ্ত চাবভভ ঢাবভঔ থণহও প্রণফ বওবস্ত থতাভ ঢাবভহঔভ ফধ্যঢী ফহভ (ঝাইফগ্যাধ) 

সুত াত ১,৩৩,৪৩,৩৫২ ঝাওা থক্রঢা ওতৃথও ধবভহযাথ ওভা ল। থভওাবভওভহডভ চন্য বণাক্রহফ বহমঝ থঝক্সঝাইম বফম, 

ইমাফনৄভ, বহমঝ; কুবড়গ্রাফ থঝক্সঝাইম বফম বমঃ, কুবড়গ্রাফ; পাবমওা উহমদ বফম বমঃ, দাবভাাত, ঘট্টগ্রাফ; ভাচযালী 

বল্ক নযাক্ট  , ভাচযালী এাং ঞাকুভকাঁ বল্ক নযাক্ট  , ঞাকুভকাঁ চন্য ঢাবমওাভুক্ত ওভা ল । 

(২২) স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ াাংমাহতয ঢাঁঢ থাহট থভ বদন্ত্রডাথীদ লযান্ডলুফ াবপ থ থন্টাভ (এইঘএব), ভানৄভা, 

দভবাংতী-এভ ১০চদ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীভ থঢদ-পাঢা  অন্যান্য ঔাহঢ হওা াত ২৮,৬১,০১০ ঝাওা ওবফযহদভ ঘূড থাফাদ 

ঢলবম ঢাঁঢ থাহট থ থপ্রভড ওভা ল।  

(২৩) থভওাবভ ঔাহঢ লস্তান্তবভঢ ন্ধ বযল্পপ্রবঢষ্ঠাদ ঘালু  ঘালু প্রবঢষ্ঠাদভহলভ ম্প্রাভহডভ চন্য ন্ধ ১০টি জুঝ বফম 

ধবভতয থদ ওহভ ঘালু ওভাভ প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডামহ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(২৪) ‘ধাঝদীবঢ-২০১৬’-এভ ঔড়াভ ধভ ওবফযহদভ ফঢাফঢ/ধভাফয থ স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম থপ্রভড ওভা ল।  

(২৫) ভহম থঝক্সঝাইম বফম, ান্দভাদ-এভ থতঔমকৃঢ ১.৯০ এওভ চবফভ ফহধ্য বদুযৎ উন্নদ থাহট থভ (বধবটব) তঔহম ণাওা 

০.৫৫ এওভ চবফ বদুযৎ উন্নদ থাট থহও াচাভভহল্য ক্র ওভাভ প্রস্তা বতহঢ বটিএফবহও অনুহভাথ ওভা ল। বদুযৎ উন্নদ 

থাট থ (বধবটব) উক্ত চবফ ক্রহ ম্মঢ দা লহম চবফ উিাহভভ চন্য বটিএফবহও বধবটব’ভ বরুহি বদবফঢ ফাফমা ওভাভ 

চন্য বটিএফবহও অনুহভাথ ওভা ল। 

চাঢী বদভাধত্তা থকাহন্দা অবথতপ্তভ 

(২৬) জাতীয় লনযািা মর্াময়ন্দা লধদপ্তমযয প্রধান োম যারময়য ২০ তরা পাঈমন্ডমন েভমেক্স বফন লনভ যাণ োম যক্রমভয ভমধ্য 

২টি মফআজমভে লনভ যাণ ভাপ্ত য়। প্রথভ মেলণয েভ যেতযা ৩০ জন, লদ্বতীয় মেলণয ৭ জন, র্ততীয় মেলণয ৫৪ জন এফং চতুথ য 

মেলণয ৪৬ জনমে যালয লনময়ার্ প্রদান েযা য়। লধদপ্তমযয ৩১২ জন ও ন্যান্য ংস্থায ২১৭ জন মভাট ৫২৯জন 

েভ যেতযা-েভ যচাযীমে প্রলক্ষণ প্রদান েযা য়। ৩৫জন েভ যেতযামে প্রলক্ষণ গ্রমণয ঈমেমে লফলবন্ন ভময় লফমদম মপ্রযণ 

েযা য়। ১৫৪জন েভ যেতযা-েভ যচাযীয চাকুলয স্থায়ীেযণ েযা য়। প্রথভ মেলণভূক্ত মৄগ্ম-লযচারে ও ঈ-লযচারে মদয 

৭০ জনমে লমরেন মগ্রড, লদ্বতীয়, র্ততীয় ও চতুথ য মেলণয লফলবন্ন মদয ৮ জনমে লমরেন মগ্রড এফং ১৩৫ জনমে টাআভ 

মস্কর প্রদান েযা য়। জাতীয় লনযািা মর্াময়ন্দা লধদপ্তমযয লফলবন্ন লফবার্ ও মজরাম যাময়য লনজস্ব োম যারয় বফন লনভ যামণয 

জন্য ১৬টি মজরায় জলভ ফযাে প্রদান েযা য়।  



 

 

এদবচ বরও বুযহভা 

(২৭) চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম াস্তাদ, ফাবদ মন্ডাবভাং এাং প্রবঢন্ধী ব্বক্তহতভ উন্নদ বরহ এদবচ ফিহ থচমাধব থাহ 

৮টি হম্মমদ অনুবষ্ঠঢ ল। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ হঙ্গ APA ম্পবওথঢ চুবক্ত অনুবাী ওাব থক্রফ াস্তাদ পাহমাপাহ থযর 

ল। অবথও থাভড ক্ষফঢাম্পন্ন হ-াপথাভ স্থাধদ ওভা ল। াাংমাহতয ওবম্পউঝাভ ওাউবন্পহমভ Banglagov.net 

প্রওহল্পভ আঢা বুযহভাহঢ 2mbps bandwith-ম্পন্ন Internet Server স্থাধহদভ ওাচ ম্পন্ন ল। ৪,৭৩৭.৪৭ ঝাওা 

এদবচ বরও বুযহভাভ অবন-পদ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ২০১৫-১৬ (হফ ১৬ ধব থন্ত) অণ থ-ঙহভ ববপন্ন থস্বোহী 

াংস্থাভ থফাঝ ৮৮১টি প্রহওল্প ববপন্ন বওবস্তহঢ থফাঝ ৪,৭৬০.৩৮ থওাটি ঝাওা অণ থ ঙাড় ওভা ল।  

আশ্রড-২ প্রওল্প 

(২৮) ফিফন্ধুেন্যা জনমনত্রী মখ ালনা ১৯৯৭ ামরয ২০ মভ ঘুলণ যঝড়-অক্রান্ত েক্সফাজায ঈকূরীয় অঞ্চর লযদ যন  

েময ক্ষলতগ্রস্ত গৃীন ও লছন্নমূর লযফায পুনফ যামনয লনমদ য প্রদান েমযন। তোঁয লনমদ যময লযমপ্রলক্ষমত ১৯৯৭ ামর  

ঘুলণ যঝড়-অক্রান্ত ও নদী-বািন েফলরত ভূলভীন, গৃীন, লছন্নমুর ও ায় লযফায পুনফ যামনয রমক্ষয ‘অেয়ণ’ নামভ 

এেটি প্রেল্প গ্রণ েযা য়। ৩টি ম যাময় (অেয়ণ, অেয়ণ (মপআজ-২) ও অেয়ণ-২ প্রেল্প) অেয়ণ প্রেমল্পয ভাধ্যমভ 

াযামদম এ ম যন্ত ১ রক্ষ ৪১ াজায ১৭৭টি লযফায পুনফ যান েযা য়। তন্মমধ্য অেয়ণ-২ প্রেমল্পয ভাধ্যমভ ৩৪,৪৯৫টি 

লযফায পুনফ যান েযা ময়মছ। এ প্রেমল্পয ভাধ্যমভ প্রলক্ষণ, ঋণ, লক্ষা, স্বাস্থয এফং লযফায লযেল্পনা োম যক্রভ গ্রমণয 

ভাধ্যমভ পুনফ যালত লযফাযমূমে প্রললক্ষত েযা য় এফং জাতীয় থ যনীলতয মূরধাযায় এ ের ভানুলমে স্পৃক্ত েযা য়। 

াভালজে েভ যো  লযচারনায স্বামথ য প্রমতযে প্রেল্প গ্রামভ েলভঈলনটি মোয লনভ যাণ েময মদওয়া ময়মছ। সুময় ালনয 

ব্যফস্থা লনলিতেযমণয রমক্ষয প্রময়াজনীয়তায লনলযমখ র্বীয ও র্বীয নরকূ স্থান েযা ময়মছ; ঈোযমবার্ীমদয ১০০ 

তাং স্যালনমটমনয অওতায় অনা ময়মছ। মমার্ামমামর্য জন্য প্রেমল্পয ংমমার্ ড়ে বযন্তযীণ যাস্তা বতলয ও 

প্রেমল্পয পুকুযমূম ঘাটরা লনভ যাণ েময মদওয়া ময়মছ। তাছাড়া ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নুমভাদনক্রমভ এ প্রেমল্পয ভাধ্যমভ 

ফড়পুকুলযয়া েয়রাখলন স্থামনয োযমণ ক্ষলতগ্রস্ত ৩১৮টি লযফাযমে ৬৪টি াো ব্যাযাে লনভ যাণ েময মদওয়ায ভাধ্যমভ 

পুনফ যান েযা ময়মছ। অেয়ণ প্রেমল্পয লডলল-মত লফবার্ীয় দয, লটি েম যামযন, মজরা, ঈমজরা ও মৌযবা এরাোয় 

৫৫টি ফহুতর বফন লনভ যামণয রমক্ষয প্রময়াজনীয় থ য ফযাে যাখা ময়মছ। ‘মায জলভ অমছ ঘয মনআ তায লনজ জলভমত গৃ 

লনভ যাণ’ োম যক্রভ মথামথবামফ যীক্ষা-লনযীক্ষা েময আমতাভমধ্য ৩৭১০টি লযফাযমে ঘয লনভ যাণ েময মদওয়া ময়মছ।  

লবক্ষুে পুনফ যামনয রমক্ষয নীরপাভাযী মজরায লেমাযর্ঞ্জ ঈমজরায় ২৪১জন লবক্ষুেমে গৃ লনভ যাণ েময মদওয়া ময়মছ। 

েক্সফাজায মজরায দয ঈমজরাধীন খুরুকুর মভৌজায় লফমল অেয়ণ প্রেমল্প ২৫৩.০৩ এেয জলভয ভূলভ ঈন্নয়মনয োজ 

চরভান যময়মছ। আমতাভমধ্য ৪৪ এেয জলভ বযাট েময স্ত্র ফালনী লফবার্মে ১০টি ফহুতর বফন লনভ যামণয জন্য ৫ মোটি 

টাো ফযাে েযা ময়মছ। লতন াফ যতয মজরায ঈজাতীয়মদয জন্য ৩৮টি ঘয লনভ যাণ েযা ময়মছ এফং যাখাআনমদয জন্য ২০টি 

টং-ঘয লনভ যাণ েযা ময়মছ। অয.আ.লফ’য ভাধ্যমভ ৬৯০টি প্রেল্প গ্রামভ প্রায় ৫৫ াজায লযফাযমে লফদুযৎ ংমমার্ প্রদান েযা 

ময়মছ। লযমফময বাযম্য যক্ষা তথা ফনায়মনয রমক্ষয প্রেল্পগ্রাভমূম এ ম যন্ত ২,৭৫,৭৩৭টি বৃক্ষ মযাণ েযা ময়মছ। 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 াযমর্ালফন্দপুয অেয়ণ প্রেল্প, যাভার, ফামর্যাট  



 

 

মফযোলয আলমজড 

(২৯) ঘট্টগ্রাহফভ আহদাাভা উধহচমা অবস্থঢ থভওাবভ থওাবভাদ ইবধহচহট (KEPZ) ওফ থভঢ বহতবয দাকবভওহতভ 

াওথ ধাভবফঝ প্রতাদল ভপ্তাবদ বৃবি  ওফ থাংস্থাদ সৃবিভ মহক্ষয থওাবভাদ ইবধহচট ওতৃথধহক্ষভ হঙ্গ ওম থভহদভ 

লহবাবকঢা ম্প্রাভড ওভা ল। বহতবয ববদহাক আকৃি ওভাভ মহক্ষয এাং এহক্ষহত্র বভাচফাদ ফোভল ফাথাহদভ 

উহদ্যাক গ্রলহডভ ালাঢাভ উহদ্দহশ্য দ বদ থালী থম এাং JICA-এভ থবৌণ উহদ্যাহক ‘Investment Climate Improvement 

in Bangladesh’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ওফ থওঢথাকহডভ ফিহ কঠিঢ থনাওাম ধহন্টহতভ 

এাং ভৄখ্যবঘ ফহলাত, বঘ ফহলাত এাং Chief Representative of JICA-এভ উধবস্থবঢহঢ বঢদটি Workshop-এভ 

আহাচদ ওভা ল। াাংমাহতহয বহতবয ববদহাক বৃবিভ মহক্ষ ববদহাকওাভীহতভ উৎাবলঢ ওভাল বযল্প-উন্নদ ম্পবওথঢ 

থাভডা  অবপজ্ঞঢা অচথহদভ উহদ্দহশ্য দ JICA-এভ অণ থাহদ ১৫চদ ভওাবভ ওফ থওঢথা  থভওাবভ উহদ্যাক্তা ফামহবযা 

নভ ওহভদ।  

বধবধবধ ওতৃথধক্ষ 

(৩০) ফাংরামদ যোলয মফযোলয ংীদালযত্ব (ললল) অআন, ২০১৫ া ও প্রোলত য়। অআমনয লফধান নুমায়ী 

প্রেল্প গ্রমণয স্বচ্ছতা ও জফাফলদলতা লনলিত েযায জন্য Procurement Guideline for PPP Project 2016, 
Guidelines for Unsolicited Proposals, 2016 Fund Operating Procedure for PPPA প্রো েযা য়। 

ললল াআ-রাআমন লফলবন্ন মক্টমযয ৪৪টি প্রেল্প ন্তর্ভ যক্ত েযা য় এফং ের প্রেল্প থ যননলতে ম্পেয লফলয়ে ভলন্ত্রবা 

েলভটি (ললআএ) ের্তযে নীলতর্ত নুমভাদন রাব েমযমছ। ৩১টি প্রেমল্পয ম্ভাব্যতা মাচাআময়য জন্য Transaction 
Advisor লনময়ার্ েযা য়। এ ছাড়া ৩টি প্রেমল্পয Transaction Advisor লনময়ামর্য লফলয়টি প্রলক্রয়াধীন যময়মছ। 

মফযোযী লফলনময়ার্ অকৃষ্ট্ েযমত লফলবন্ন লফলময় মেেমাল্ডাযর্মণয মি বায ভাধ্যমভ ব্যাে ফাজায নুিান েযা 

মচ্ছ। ২০১১ ন মথমে ললল লপ োম যক্রভ শুরু েময এ ম যন্ত এ ভমডমর Construction of Dhaka Elevated 
Expressway; Hemodialysis Centre at Chittagong Medical College Hospital; Establishment of 
Hemodialysis Centre at National Institute of Kidney Diseases and Urology; Appointment of Park 
Developer for Kaliakoir Hi-Tech Park in Gazipur through PPP Model (Block 2 & 5); Appointment 
of Park Developer for Kaliakoir Hi-Tech Park in Gazipur through PPP Model (Block 3); Mongla 
Economic Zone; Mayor Mohammad Hanif Flyover প্রেমল্পয চুলক্ত স্বাক্ষয য়। 

(৩১) ললল াআরাআমন ন্তর্ভ যক্ত প্রেমল্পয অনুভালনে লফলনময়ার্মূল্য ১৪ লফলরয়ন ভালেযন ডরায। এয ভমধ্য ঈন্নয়নম যাময় 

৯টি প্রেল্প যময়মছ, মমখামন ম্ভাব্য লফলনময়ার্ মফ ৫ লফলরয়ন ভালেযন ডরায। মদম লললয অআনর্ত োঠামভা আমতাভমধ্য 

প্রলতলিত য়। লফলবন্ন ভন্ত্রণারয়/লফবার্ মথমে প্রলতলনয়ত াআরাআমন নতুন প্রেল্প মৄক্ত মচ্ছ। ফছময অনুভালনে ১-১.৫ 

লফলরয়ন ডরামযয প্রেল্প ফাস্তফায়মনয রক্ষয লনময় ললল ের্তযক্ষ োজ েযমছ। ললল ের্তযক্ষ মথমে যোলয/মফযোলয 

ম যাময়য েভ যেতযামদয দক্ষতা/ক্ষভতা বৃলদ্ধমুরে োম যক্রমভয অওতায় প্রলক্ষণ/ওয়ােয/মলভনামযয অময়াজন েযা মচ্ছ। 

১২টি Inhouse প্রলক্ষমণয ভাধ্যমভ ১,১১৫ জন এফং ১০টি মদল/লফমদল প্রলক্ষণ/মলভনায/ওয়ােয োম যক্রমভয ভধ্য লদময় 

২১৭ জনমে প্রললক্ষত েযা ময়মছ। ললল মচতনতা বৃলদ্ধমূরে োম যক্রমভয অওতায় আমতাভমধ্য প্রায় ৪০টি েভ যসূলচয 

ভাধ্যমভ ৫,০০০জমনয লধে েভ যেতযা/েভ যচাযীমে প্রলক্ষণ প্রদান েযা য়। 

াাংমাহতয অণ থনদবঢও অঞ্চম ওতৃথধক্ষ (হচা)   

(৩২) ২৮ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী াাংমাহতয অণ থনদবঢও অঞ্চম ওতৃথও াস্তাদাথীদ ১০টি অণ থনদবঢও 

অঞ্চহমভ উন্নদ ওাব থক্রহফভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। ২১ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ কপবদ থাং থাহট থভ তৃঢী পা অনুবষ্ঠঢ ল এাং 

উক্ত পা ২৪টি অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল। ইহঢাফহধ্য প্রাণবফও স্থাদ বদ থাঘদ ওবফটিভ ৩টি পা ল 

এাং উক্ত পা  থহফাঝ ৩১টি (ভওাবভ ১৯টি, থভওাবভ ১২টি) অণ থনদবঢও অঞ্চম ধভঢী কপবদ থাং থাট থ পা উধস্থাধহদভ 

চন্য সুধাবভয ওভা ল।  

(৩৩) ২৮ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী াাংমাহতয অণ থনদবঢও অঞ্চম ওতৃথধক্ষ (থচা) ওতৃথও াস্তাদাথীদ 

১০টি অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ উন্নদ ওাব থক্রহফভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। উক্ত ১০টি অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ উন্নদওাচ দ্রুঢ  

কবঢহঢ এবকহ ঘমহঙ। থচা’ভ তভতপ্তহভভ চন্য ৫৮টি এাং ১১টি অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ চন্য ১২৫টি,  থহফাঝ ১৮৩টি ধত 

সৃবিভ চন্য চদপ্রযাদ  অণ থ ফন্ত্রডামহভ ম্মবঢ ধাা থকহঙ। থচা’ভ বদচস্ব অবন পহদভ চন্য থযভ-ই-াাংমা দকভ 

(আকাভকাঁ) প্রযাবদও এমাওা ০.৮৬৮ এওভ চবফ ‘ভূবফ ভাদ্দ ওবফটি’ ওতৃথও থচা’ভ অনুকূহম ভাহদ্দভ সুধাবভয  

ধাা থকহঙ।  
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(৩৪) ফাংমা অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ থটহপমধাভ/অধাহভঝভ বলাহ বদহাহকভ চন্য Power Pac Economic Zone Private 

Ltd.-এভ হঙ্গ Developer’s Agreement স্বাক্ষবভঢ ল। বফভভাই অণ থনদবঢও অঞ্চহম থটহপমধাভ বদহাহকভ চন্য RFP 

ইসুয ওভা ল। শ্রীলট্ট অণ থনদবঢও অঞ্চহম থটহপমধাভ বদহাহকভ চন্য RFP ইসুয ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৫টি 

থভওাবভ অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ অনুকূহম বপ্র-থওাাবমবনহওযদ মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল। বপ্র-থওাাবমবনহওযদ মাইহন্পপ্রাপ্ত 

৩টি থভওাবভ অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ স্বিাবথওাভীকড চূড়ান্ত মাইহহন্পভ চন্য আহতদ ওহভহঙদ। বপ্র-থওাাবমবনহওযদ 

মাইহন্পপ্রাপ্ত ৫টি থভওাবভ অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ থফাঝ চবফভ ধবভফাড ৫৮১.৮২ এওভ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ১০টি অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ উন্নদ ওাব থক্রহফভ শুপ উহদ্বাথদ  

(৩৫) াাংমাহতয অণ থনদবঢও অঞ্চম (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ এাং াাংমাহতয অণ থনদবঢও অঞ্চম (থটহপমধাভ বদহাক, 

ইঢযাবত) ববথফামা (াংহযাথদ) অনুহফাতদ ওভা ল। Bangladesh Economic Zones (the Procedure of 

Appointment of Developer) Rules, 2016, াাংমাহতয থভওাবভ অণ থনদবঢও অঞ্চম দীবঢ, ২০১৫ (াাংমাপা থদ)  

Private Economic Zones Policy, 2015 (English Version) প্রডদ ওভা ল। ববদহাকওাভীহতভ চন্য 

Bangladesh Economic Zones (One Stop Service) Act, 2016-এভ ঔড়া প্রস্তুঢ ওভা ল। 

(৩৬) অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ থটহপমধাভ/ইদহপস্টভহতভ চন্য আওভ/পযাঝ/ওাস্টফ/ইউবদদ ধবভরহতভ প্রহত ওভ, উধ-ওভ, 

থভইঝ, থঝাম, বন/চবফ লস্তান্তভ তবমম  থমাদ টকুহফন্ট-থভবচহেযহদভ ধভ বদথ থাবভঢ থভবচহেযদ বন ফকুন এাং 

বহতবযও ঋড সুবথা ইঢযাবত-াংক্রান্ত প্রহডাতদা প্যাহওচ বরও SRO/াকুথমাভ চাবভ ওভা ল। 

(৩৭) ২১টি অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ Initial Site Assessment ম্পন্ন ওভা ল। অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ কঞদ  উন্নদ ওাব থক্রফ-

াংক্রান্ত Video Documentary  Television Commercial (TVC) বঢবভ ওভা ল। অণ থনদবঢও অঞ্চহম One Stop 

Service-এভ ফাধ্যহফ ৫টি ববপন্ন ধবভহা প্রতাহদভ চন্য Business Automation Company Ltd.-এভ হঙ্গ চুবক্ত 

ম্পাবতঢ ল। 

(৩৮) থচা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ৯,৮৪৮.৮৪ এওভ চবফভ (হন্দাস্ত  অবথগ্রলহডভ ফাধ্যহফ) ফাবমওাদা অচথদ ওহভহঙ। 

(৩৯) ফাংমা  ফীভভাই অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ চন্য ববপন্ন অন-াইঝ অওাঞাহফা থবফদ াংহবাক-ড়ও, বিচ/ওামপাঝ থ/ 

স্লুইঘহকঝ বদফ থাড, ীফাদাপ্রাঘীভ, াঁথ বদফ থাড, ফাটি পভাঝ, প্রযাবদও পদ, বদুযৎ  ধাবদ ভভাল ব্স্থা ইঢযাবত ওাব থক্রফ 

ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৪০) অণ থনদবঢও অঞ্চহম ববদহাক আকৃি ওভাভ চন্য ঠাওা  ঘট্টগ্রাহফ Investment Promotion Road Show-এভ 

আহাচদ ওভা ল এাং অণ থনদবঢও অঞ্চম কঞদ-াংক্রান্ত ওাব থক্রহফভ হঙ্গ মৃ্পক্ত ওফ থওঢথাহতভ জ্ঞাদ/অবপজ্ঞঢাভ প্রাভ 

খঝাহদাভ মহক্ষয বহতহয ৮টি বযক্ষা নহভভ আহাচদ ওভা ল। 



 

 

(৪১) আ   াভা-২ অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ চবফ অবথগ্রলহডভ চন্য ৪২০.৩৬ থওাটি ঝাওাভ প্রওল্প অনুহফাবতঢ ল।  

চবফ অবথগ্রলহডভ ক্ষবঢনভড াত ৪১৯.৪৫ থওাটি ঝাওা থচমা প্রযাও, ঘট্টগ্রাফ ভাভ থপ্রভড ওভা ল। ভূবফ অবথগ্রলড 

ওাব থক্রফ থযর ধব থাহ ভহহঙ। ৩০২.৫৮ থওাটি ঝাওাভ চাফামনৄভ অণ থনদবঢও অঞ্চম স্থাধদ প্রওল্প (ভূবফ অবথগ্রলড   

াংহবাক-ড়ও, গ্যা, বদুযৎ, ধাবদ, প্রযাবদও পদ বদফ থাড ইঢযাবত ওাব থক্রফ াস্তাহদভ চন্য) ‘ECNEC’ ওতৃথও 

অনুহফাবতঢ ল। 

(৪২) চাধাদ ভওাহভভ ODA 36
th 

-এভ আঢা চাধাবদ ববদহাকওাভীহতভ চন্য G2G EZ স্থাধহদভ চন্য প্রা ৪০ 

বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ঋড অনুহফাবতঢ ল। এ ঙাড়া এযী উন্নদ ব্াাংহওভ লাঢা ২.৬ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ব্হ 

এওটি ওাবভকভী লাঢা প্রওল্প (টিবধবধ) প্রডদ ওভা ল, বা ধভঢীহঢ ২০০ বফবমদ ফাবওথদ টমাহভভ ববদহাক প্রওহল্প 

(ঔাদ্য প্রবক্রাচাঢওভড থচাদ) অণ থাদ ওভা লহ।  

(৪৩) চাধাবদ ববদহাকওাভীহতভ চন্য অণ থনদবঢও অঞ্চম কঞদ ওভাভ মহক্ষয চাইওা ওতৃথও ঙটি াইহঝভ তুমদাভমও 

অস্থাদ বদথ থাভড ওভা ল। উক্ত ঙটি াইঝ থণহও ১৯ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ Joint Co-ordination Committee-এভ 

পা আহমাঘদান থও কাচীনৄভ থচমাভ শ্রীনৄভ উধহচমা এওটি স্থাদ এাং দাভাডকঞ্জ থচমাভ আড়াইলাচাভ উধহচমা 

আহভওটি স্থাদ চূড়ান্তপাহ বদথ থাভড ওভা ল। স্থাদ দু’টিভ বরহ ধভাফয থওবৃন্দ ম্ভাব্ঢা ফীক্ষা ধবভঘামদা ওহভ চাইওাভ 

বদওঝ প্রবঢহতদ চফা বতহহঙ। চাধাবদ অণ থনদবঢও অঞ্চম উন্নহদভ চন্য চাধাবদ থটহপমধাভ বদহাহকভ উহদ্দহশ্য দ থচাভ 

হাইহঝ বজ্ঞবপ্ত প্রওায ওভা ল।  

(৪৪) ঘট্টগ্রাফ থচমাভ আহদাাভা উধহচমা ৭৭৪.০০ এওভ চবফভ ধভ বচটুবচ বপবত্তহঢ ঘাইবদচ ইহওাদবফও এযান্ড 

ইন্ডাবোম থচাদ কঞহদভ মহক্ষয ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। থচাদ কঞহদভ মহক্ষয ঘীদ ভওাহভভ প্রবঢবদবথ বলাহ China 

Harbour Engineering Company Ltd (CHEC)-থও ফহদাদদ প্রতাদ ওভা ল। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম থণহও CHEC-

এভ হঙ্গ MoU স্বাক্ষভ এাং থচা  CHEC ফিহ থওাম্পাবদ আইদ ১৯৯৪ অনুবাী Special Purpose Company 

(SPC) কঞদ ওভাভ অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল। ১৬ জুদ ২০১৬ ঢাবভঔ থচা  CHEC -এভ ফহধ্য ফহছাঢাস্মাভও 

স্বাক্ষবভঢ ল। 

(৪৫) পাভঢী ববদহাকওাভীহতভ চন্য অণ থনদবঢও অঞ্চম কঞদ ওভাভ মহক্ষয পাভঢ ভওাভ কুবিাভ থপড়াফাভা এাং 

াহকভলাহঝভ   মা দু’টি স্থাদ বদ থাঘদ ওভা ল। অণ থনদবঢও অঞ্চম কঞহদভ চন্য দু’থতহযভ ওফ থওঢথাহতভ ফিহ এওটি 

Joint Working Group কঞদ ওভা ল। ১০ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ Joint Working Group-এভ প্রণফ পা ঠাওা অনুবষ্ঠঢ 

ল। উক্ত পা পাভঢী ওতৃথধক্ষ ফাংমা ১১০ এওভ চবফভ ধভ অণ থনদবঢও অঞ্চম কঞদ ওভাভ চন্য চবফ অধব থাপ্ত লা 

আভ থবয চবফ প্রহাচদ হম উহেঔ ওহভ। থ ধবভহপ্রবক্ষহঢ ভাফধাম উধহচমা আভ ৩০০ এওভ চবফ ভাদ্দ প্রতাদ 

ওভাভ চন্য ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। IT SEZ (ফীভভাই  থওভাদীকঞ্জ) প্রওহল্পভ চন্য ৯০.০০বফবমদ ফাবওথদ টমাহভভ ঋড-

প্রস্তা পাভঢী ওতৃথধক্ষ ওতৃথও EXIM Bank (পাভঢ)-এ থপ্রভড ওভা ল। পাভঢী দফদী ঋড (LOC-II)-এভ আঢা 

৮৮.০০ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ব্হ পাভঢী ববদহাকওাভীহতভ চন্য দু’টি অণ থনদবঢও অঞ্চম স্থাধদ ওভা লহ।  

(৪৬) বশ্ব ব্াাংহওভ অণ থাহদ ‘াহধাঝ থ টু ওযাধাবটি ববডাং অ থচা’ এাং ‘াাংমাহতয ইহওাদবফও থচান  থটহপমধহফন্ট 

প্রহচক্ট (থনইচ-১ ’ দাফও দু’টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভহহঙ। ভওাহভভ ম্মবঢক্রহফ প্রওল্প দু’টিভ ওহমভ বৃবিভ চন্য 

অবঢবভক্ত অণ থাদ এাং থফাত বৃবিভ প্রস্তাহভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ ‘াহধাঝ থ টু ওযাধাবটি ববডাং অ থচা’ প্রওহল্পভ বদ্বঢী 

াংহযাবথঢ টিবধবধ অনুবাী প্রাক্কবমঢ ব্ ১৩৯.৮৩ থওাটি ঝাওা এাং ‘াাংমাহতয ইহওাদবফও থচান  থটহপমধহফন্ট প্রহচক্ট 

(থনইচ-১ ’ প্রওহল্পভ বদ্বঢী াংহযাবথঢ বটবধবধ অনুবাী প্রাক্কবমঢ ব্ ৭৬৬.৪৫ থওাটি ঝাওা অনুহফাবতঢ ল। ‘াহধাঝ থ টু 

ওযাধাবটি ববডাং অ থচা’ প্রওহল্পভ ভাদ্দকৃঢ অবঢবভক্ত অণ থাহদভ আঢা দতুদ ১৭টি থচাহদভ Pre-feasibility 

Study, ৭টি থচাহদভ TAS Activities, াদ স্টধ াবপ থ বটচাইহদভ চন্য আইটি নাফ থ বদহাক, বপবট টকুহফন্টাবভ বনল্ম 

বঢবভ ইঢযাবত ওাব থক্রফ ঘমহঙ। ‘াাংমাহতয ইহওাদবফও থচাদস্ থটহপমধহফন্ট প্রহচক্ট (থনইচ-১ ’ প্রওহল্পভ অবঢবভক্ত ভাহদ্দভ 

আঢা বফভভাই, বফভভাই 2A, বফভভাই 2B, আহদাাভা, াভাাং, চাবমাভ দ্বীধ, ঠাওা, থফাাংমা, শ্রীলট্ট, লবকঞ্জ, 

দাভাডকঞ্জল থফাঝ ১১টি ভওাবভ উহদ্যাহক াস্তাদাথীদ অণ থনদবঢও অঞ্চম এাং থভওাবভ অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ অনাইঝ 

অওাঞাহফা বদফ থাড ব্হভ াংস্থাদ ভাঔা ল।  



 

 

এটুআই থপ্রাগ্রাফ 

(৪৭) ই-নাইম বহস্টফ বঢবভ  াস্তাদ, ৪১টি ফন্ত্রডাম  অবথতপ্তহভভ চন্য থধাঝ থাম বঢবভ, ই-বফউহঝযদ ম্যাহদচহফন্ট 

বহস্টফ বঢবভ, অদমাইদ আভ-এ ঔবঢাদ বহস্টফ বঢবভ, ভূবফ-ঢথ্যহা ওাঞাহফা বঢবভ, প্রাইফাবভ বযক্ষওকহডভ থধদযদ 

বহস্টফ  ভে-উন্নদ অবথতপ্তহভভ থওাভ ভেওহতভ তক্ষঢা উন্নদ-াংক্রান্ত প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ লচীওভড, ২০টি থচমা  

ই-থফাাইম থওাঝ থ াস্তাদ, ওম থচমাভ বদ থালী আতামহঢভ চন্য এফআইএ াস্তাদ, অদমাইদ নভফ তাবঔম ধিবঢ 

বঢবভ এাং উন্নদ ধবভীক্ষড বহস্টফ বঢবভ ওভা ল । 

কভ     ইহদাহপযদ ইউবদঝ (বচআইইউ)  

(৪৮) রূধওল্প-২০২১ াস্তাহদভ চন্য ধাভনভম্যান্পবপবত্তও ভল্যাদ ধিবঢভ আঢা াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ (এবধএ) 

ফাধ্যহফ ভওাবভ অবনভহলভ ওাব থক্রহফভ অাংয বলাহ বচআইইউ ১০০টি তপ্তহভভ ঘাভ যঢাবথও ওফ থওঢথাহও াবর থও 

ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ বরহ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(৪৯) লস্রাব্দ উন্নদ মক্ষযফাত্রা াস্তাহদ াাংমাহতহযভ ানহল্যভ থাভাাবলওঢা বচআইইউ-এভ উহদ্যাহক থঝওই উন্নদ 

অপীি (এবটবচ) মক্ষযফাত্রাভল ঙভাবভ সুবদবত থিপাহ অচথদ ধবভফাহধভ চন্য ভওাহভভ Annual Performance 

Agreement-এভ আঢা বদহ এহ াস্তাদ ওভা ল। Assimilation of SDGs in GPMS বযহভাদাহফ প্রা দুই 

যঢাবথও ওফ থওঢথাহও াংবেি ফন্ত্রডামহভ াবর থও ওাব থক্রফ ম্পবওথঢ চুবক্ত প্রডহদ এবটবচ-থও ম্পৃক্তওভড এাং  

এভ াস্তাহদ ফাঞধব থাহ ভওাবভ অবন  ব্াধওবপবত্তও দাকবভও াংবেিঢা বৃবিভ বরহ থওৌযম  ওফ থধিবঢ  

বদথ থাভহড অবথওঢভ ক্ষফঢা অচথহদভ চন্য প্রবযক্ষড থতা ল। এভ ফহধ্য ‘Implementing SDG through  

GPMS: A Leadership Approach’ বযহভাদাহফ ৩টি াওথযহধ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ আঢাথীদ ৬০টি  

তপ্তহভভ তপ্তভপ্রথাদকডল প্রা থতড় যঢাবথও ওফ থওঢথা অাংযগ্রলড ওহভদ। এ ফ াংবেি ফন্ত্রডামহভ বঘকড  

উধবস্থঢ বঙহমদ। 

(৫০) দাকবভও থাভ ফাহদান্নদ এাং সুবথা দাকবভহওভ বদওঝ লহচ থধৌুঁঙাহদাভ মহক্ষয দাদাভৄঔী উহদ্যাহকভ ধাযাধাবয 

কপন্যথান্প ইহদাহপযদ ইউবদঝ ববপন্ন ভওাবভ তপ্তহভ ওাব থওভী চদান্ধ বটিহচদ ঘাঝ থাভ প্রডদ  াস্তাদ বদবিঢ ওভাভ 

মহক্ষয ওম ফন্ত্রডাম/বপাক, ১০১টি তপ্তভ, ১০টি বটি ওহধ থাহভযদ, ওম ইউটিবমটি াবপ থ প্রতাদওাভী প্রবঢষ্ঠাহদভ থফাঝ 

৭০০ ওফ থওঢথাহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ২০১৪ াহমভ ফাঘ থ থণহও ২০১৬ াহমভ থফ ধব থন্ত ফহ ৪৪টি থচমা বটিহচদ 

ঘাঝ থাভ প্রডদ  াস্তাদ বরও ওফ থযামা আহাচহদভ ফাধ্যহফ আনুফাবদও ৭,০০০ ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভীহও লাহঢ-ওমহফ 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ইহঢাফহধ্য থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহভ বটিহচ  ঘাঝ থাভ প্রডহদভ চন্য এওটি বদহত থবযওা প্রডদ 

ওভা ল। থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহভ থাভলহও থা গ্রলীঢাান্ধ ওভাভ মহক্ষয ১৫০ থভহদভ থা সুবদবত থিপাহ বঘবিঢ 

ওহভ ঢাবমওা প্রডদ ওভা ল।  

(৫১) ধবত্র ঈত-উম-আচলা  াাংমাহতহযভ থওাভাবদতাঢা ধশু ক্র থণহও শুরু ওহভ ধশু চাই ধব থন্ত নৄহভা  

প্রবক্রাটি ঢাভ (থওাভাবদতাঢাভ) সুবথাফহঢা স্থাহদ ওহভ ণাহওদ। বত্রঢত্র ধশু থওাভাবদভ নহম ববথ স্বাস্থয  ধবভহযকঢ 

বধবত্তভ সৃবি ল, বা দাদাবথ ায়ু  ধাবদাবলঢ থভাক বস্তাভ  দুক থন্ধ ঙড়াহদা ঙাড়া দাদারূধ থধাওাফাওহড়ভ চন্ থত। 

থওাভাবদ-ধভঢী এ বধবত্ত থফাওাহমা এাং ধবভষ্কাভ-ধবভেন্নঢাভ মহক্ষয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ অনুযাদ অনুবাী 

বচআইইউ বদথ থাবভঢ স্থাহদ থওাভাবদভ ধশু চাই বদবিঢওভহড বটি ওহধ থাহভযদ, থচমা তভ থধৌভপাভ চন্য এওটি  

দভৄদা ওফ থধবভওল্পদা প্রডদ ওহভহঙ। ওফ থধবভওল্পদা প্রস্তুঢওাহম থওাভাবদ-ন থঢীওাহম, থওাভাবদ-ওাহম এাং  

থওাভাবদ-ধভঢীওাহমভ ওাব থক্রফহও ৮টি থাধ াস্তাহদভ ফাধ্যহফ সুষ্ঠুপাহ থওাভাবদ প্রতাদ বদবিঢওভহডভ ধবভওল্পদা 

ওভা ল।  

(৫২) বচআইইউ-এভ উহদ্যাহক ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক ওতৃথও উদ্ভাদী থাভডা াস্তাবঢ ল: চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম থণহও 

ওফ থওঢথাহতভ ওাভড তয থাহদাভ বরটি বদেবত্তভ ধভ াংবেি ওফ থওঢথাহও অবলঢওভড; প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ আঢাথীদ 

তপ্তহভ ই-ওাট থ ঘালুওভড; আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ াথাভড বাত্রীভ চন্য Wi-Fi ঘালুওভড; থিহদ ধঘদযীম ধণ্য ধবভলহড 

আমাতা বকভ ব্স্থা গ্রলড; বযক্ষা প্রবঢষ্ঠাহদ থতযী াংকৃতিবঢভ বওাহয প্রহাচদী বদহত থযদা চাবভ ওভা এাং ভওাবভ 

ওফ থঘাভীভ এমবধব লাহঢ দা বমহঔ ওবম্পউঝাহভ ভৄবদ্রঢওভড উহেঔহবাগ্য।  



 

 

(৫৩) ২০১৪ াহমভ জুমাই ফাহ ভেক্তভাহচয অনুবষ্ঠঢ কাম থ াবফহঝ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্রতত্ত অঙ্গীওাভ ভক্ষা বচআইইউ 

াল্যবাল বদহভাহথ উদ্ভাদী উধাহ ওাচ ওহভ বাহে। বচআইইউ ফহদ ওহভ াল্যবাহলভ চন্য অন্য থব ওম ওাভডহওই 

তাী ওভা থলাও দা থওদ, বববদ বাল ধবড়হ ণাহওদ ঢাভ লাঢা ঙাড়া ধাত্র/ধাত্রী, অবপপাও া ফাহচভ কণ্যফান্য ব্বক্ত 

ওাহভা ধহক্ষই বাল-অনুষ্ঠাদ ম্ভ দ। এ মহক্ষয বাল বদন্ধও  থৌবঔদ বাল ধড়াহদাভ ওাহচ বদহাবচঢ ব্বক্তক থহও 

বঘবিঢ ওহভ ঢাহতভ টাঝাহইচ প্রস্তুহঢভ ফাধ্যহফ যঢপাক বালহও থভবচহেযহদভ আঢা এহদ াল্যবাল বদহভাথ ম্ভ। 

এ মহক্ষয অদ্যাবথ বচআইইউ উদ্ভাদী উধাহ াল্যবাল বদহভাহথ ৫৪ থচমাভ থৌবঔদ বাল ধড়াহদাভ ওাহচ বদহাবচঢ 

৬৫,৯৫৭চহদভ টাঝাহ   প্রস্তুঢ ওহভহঙ এাং এহতভ ৩৫ যঢাাংযহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওহভহঙ। বচআইইউ-এভ টাঝাহইচ প্রস্তুঢ 

 প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ অব্ালঢ ভহহঙ। এ ঙাড়া াল্যবাল বদহভাহথ বচআইইউ বদবফঢ ফাঞধব থাহ প্রঘাভডা ঘামাহে এাং 

চদফঢ কঞহদ প্রঢযক্ষ ভূবফওা ধামদ ওহভ আহঙ। 

(৫৪) বচআইইউ কহরডা ভওাভ ওতৃথও াম্প্রবঢও ফহ প্রবঢথঢ াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ সুনম থধহঢ লহম  

ব্বক্তভ ওফ থকৃবঢভ হঙ্গ াংহবাহকভ প্রহাচদীঢা অবদাব থ ফহফ থ প্রবঢপাঢ লহহঙ। চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম প্রবঢথঢ এবআভ 

ব্স্থাহও আভ ওাব থওভী ওহভ াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ ওাঞাহফাভ হঙ্গ াফঞ্জে থভহঔ Annual Performance 

Appraisal Reporting (APAR) ফহটমটি প্রডদ ওভা ল। এহক্ষহত্র ধবঞ্জওা ঙভবপবত্তও ভল্যাহদভ ধবভহঢথ াবর থও 

ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ ফহঢাই অণ থ-ঙভবপবত্তও ভল্যাহদভ সুধাবভয ওভা ল। APAR ভল্যাহদভ ৫০ যঢাাংয ওফ থকৃবঢবপবত্তও, 

াবও ৫০ যঢাাংয ব্বক্তকঢ এাং থধযাকঢ তক্ষঢাভ বপবত্তহঢ ভল্যাদ লহ। এহক্ষহত্র দফ থগ্রট থণহও প্রণফ থগ্রট ধব থন্ত 

ওফ থওঢথাহতভ থচযষ্ঠ, ফধ্যফ  ওবদষ্ঠ বঢদ পাহক পাক ওহভ ভল্যাহদভ চন্য নণও ভল্যাদ ওাঞাহফা ব্লাহভভ সুধাবভয  

ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ থাভদা উদ্ভাদ  াস্তাহদ ভূবফওাভ স্বীকৃবঢস্বরূধ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদওঝ থণহও চদপ্রযাদ ধতও 

২০১৬ গ্রলড ওভহঙদ বচআইইউভ ফলাধবভঘামও চদা থফাঃ আদুম লাবমফ। 

 

বহযর এমাওাভ চন্য উন্নদ লাঢা (ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ ব্ঢীঢ) যীর থও ওফ থসূবঘ 

(৫৫) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ আঢা াস্তাদাথীদ ‘বহযর এমাওাভ চন্য উন্নদ লাঢা (ধা থঢয ঘিগ্রাফ ব্ঢীঢ ’ যীর থও 

ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভাদ্দকৃঢ ২০ থওাটি ঝাওা ব্হ বযক্ষাবৃবত্ত; এওওামীদ বযক্ষাবৃবত্ত; ৪০২টি 

স্বাস্থযম্মঢ ল্যাবিদ; ২৮৭টি সুহধ ধাবদভ কপীভ দমকূধ; আথ থদভমও প্রওল্প (৬৪টি ওবম্পউঝাভ প্রবযক্ষড থওে, ধবভলড, 



 

 

ফৎে/বঘাংবড় ঘার, বভক্সা-পযাদ, দা থাবভ, থধাবি, ধাাভ বিমাভ, জুঢা বঢবভ ইঢযাবত); বদ্যাম বদফ থাড প্রওল্প (াহুম, 

থনঞ্চুকঞ্জ); ওবম্পউঝাভ-ওাফ ওাবভকবভ প্রবযক্ষডহওে বদফ থাড প্রওল্প (ভাকঞ্জ) এাং অন্যান্য ভাদ্দ (আবণ থও লাঢা, প্রওল্প 

াস্তাদ ব্, প্রবযক্ষহওভ থঢদ  প্রবযক্ষদাণী পাঢা, বযক্ষা নভ ইঢযাবত  ববথ) প্রতাদ ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
বঘত্র: বহযর এমাওাভ চন্য উন্নদ লাঢা (ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ ব্ঢীঢ) যীর থও ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ক্ষুদ্র নৃ-থকাষ্ঠীভ 

বযক্ষাণীহতভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও বৃবত্ত প্রতাদ। 
 

৫। প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম 

(১) জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ থফাহত ৬,৮৪,৫৩৭চদ ওফী বহতবযও ওফ থাংস্থাদ মাপ ওহভহঙ। এহতভ ফহধ্য 

ফবলমাওফীভ াংখ্যা ১,২৪,৯০২ চদ।  

(২) প্রাীহতভ থপ্রবভঢ থভবফহঝহন্পভ ধবভফাড ১৪.৯৩১১৬ ববমদ ইউএ টমাভ। 

(৩) ৬২টি প্রবযক্ষডহওহেভ ফাধ্যহফ ৩,৩৫,৮৩৬চদ ওফীহও থতহয  বহতহয ওফ থাংস্থাদ মাহপভ উহদ্দহশ্য দ ববপন্ন থিহট 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ঢন্হধ্য ফবলমা প্রবযক্ষডাণীভ াংখ্যা ১,০৫,৫১৯ চদ। 

(৪) ববপন্ন ফাধ্যফ থণহও বভক্রুটিাং এহচবন্পভ বরুহি এাং ‘প্রাী দাভী ওফী অবপহবাক ব্স্থাধদা থম’-এ থব ওম অবপহবাক 

ধাা থকহঙ ঢাভ ৬৫ যঢাাংয অবপহবাক বদষ্পবত্ত ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৮৭টি বভক্রুটিাং এহচবন্প ধবভতয থদ ওভা ল।  

(৫) বহতযকফহদচ্ছু ওফীকহডভ হঘঢদঢা বৃবি, প্রাী ওফীকড ওতৃথও বথ উধাহ থভবফহঝহন্পভ অণ থ থতহয থপ্রভড, ফধ্যস্বত্ব 

থশ্রবডভ ঢৎধভঢা/প্রঢাভডা থভাথ, বথ উধাহ বহতয কফদ-াংক্রান্ত বরহ থতযব্াধী হঘঢদঢা বৃবি, বদভাধত অবপাদ 

বদবিঢওভড এাং বথ উধাহ থভবফহঝন্প থপ্রভহডভ চন্য বএফইটি  এভ আঢাথীদ তপ্তভভহলভ ফাধ্যহফ ধবত্রওা 

হঘঢদঢাভমও বজ্ঞবপ্ত প্রওায, োহঝমাইঝ  ওযাম টিবপ ঘযাহদম স্থাদী থভবট’ভ ফাধ্যহফ ২৫টি বজ্ঞবপ্ত প্রঘাভ ওভা ল। এ 

ঙাড়া বপাক  থচমাধব থাহ ৩৮,০০০ অবপাদ-াংক্রান্ত নৄবস্তওা, ৫৫,০০০ বমনহমঝ, থধাস্টাভ, িবউভ, থনস্টুদ ইঢযাবত 

বঢভড ওভা ল। তভতপ্তভ এাং থচমাধব থাহ বটইএফ  টিটিবভহলভ ফাধ্যহফ অবপাদ-াংক্রান্ত থফমা এাং 

তভতপ্তহভ অবপাী বত এাং বটবচঝাম থফমা চদহঘঢদঢা বৃবিভ মহক্ষয বুওহমঝ, থধাস্টাভ, ওবফও বুও, ইঢযাবত 

বঢভড, বপবট বক্লধ প্রতয থদ এাং ধহঝভ কাহদভ আহাচদ ওভা ল। 

(৬) ই-মাবদ থাং-এভ ফাধ্যহফ বহও-টিটিব, বফভনৄভ, ঠাওা থণহও বহতযকফহদচ্ছু ফবলমাহতভ প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ ঘালু ওভা 

ফবলমাওফীকড খহভ হই প্রবযক্ষড গ্রলড ওভহঢ ধাভহঙদ। ধব থাক্রহফ অন্যান্য টিটিবভহল ই-মাবদ থাং ধিবঢ ঘালুভ বরটি 

বহঘদাথীদ ভহহঙ। 

(৭) ফাঞধব থাহভ প্রবযক্ষডহওহেভ ওাব থক্রফ ফবদঝবভাংহভ চন্য বহও-টিটিব, ঘট্টগ্রাহফভ প্রবযক্ষড ওাব থক্রহফ ই-ফবদঝবভাং ব্স্থা 

ঘালু ওভা ল। নহম তভতপ্তহভ হই ই-মাবদ থাং প্রবযক্ষড  তাপ্তবভও ওাব থক্রফ ফবদঝবভাং ওভা ম্ভ লহে। ধব থাক্রহফ অন্যান্য 

তপ্তভভল ই-ফবদঝবভাংহভ আঢা আদা লহ।  



 

 

(৮) বহতহয ওফ থভঢ দাভী ওফীহতভ বদভাধত্তা বদবিঢ ওভা  অবপহবাক দ্রুঢ বদষ্পবত্তভ চন্য বএফইটি’থঢ Complaint 
Management Cell for Expatriates Female Workers দাহফ এওটি থম কঞদ ওভা ল। এ ঙাড়া অবপহবাক-াংক্রান্ত 

ঢথ্য প্রতাহদভ চন্য লঝমাইদ থঝবমহনাদ ঘালু ওভা ল। 

(৯) বএফইটি তভতপ্তহভ অবপহবাক-ক্স স্থাধহদভ ফাধ্যহফ ভাবভ অবপহবাক গ্রলড  প্রবঢওাহভভ ব্স্থা ঘালু ওহভ থাভ 

ফাদ উন্নদ ওভা ল। 

(১০) প্রবঢহতদাথীদ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থাহহম  থাবথও ১০,২২৮ চদ ওফী চট থাদ, থওাবভা, ালভাইদ, ফাদ  

ফামদ্বীধল ববপন্ন থতহয থপ্রভড ওভহঙ।  

(১১) াাংমাহতহযভ অণ থদীবঢহঢ গুরুত্বনড থ অতাহদভ স্বীকৃবঢস্বরূধ বহতবযও ভৄদ্রা থপ্রভডওাভী ওযাঝাকবভহঢ ১০চদ প্রাীহও ২৮ 

বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ াবডবচযও গুরুত্বনড থ ব্বক্ত (অদাাী াাংমাহতবয) বদ থাঘদন থও বআইবধ ওাট থ প্রতাদ ওভা ল। 

(১২) ফামহবযা বচ-টু-বচ প্লা প্রবক্রা াাংমাহতবয ওফী থপ্রভহডভ উহদ্দহশ্য দ ১৮ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফামহবযা 

ভওাহভভ হঙ্গ ফহছাঢা-স্মাভও স্বাক্ষবভঢ ল। 

(১৩) থৌবত আভহ গৃলওফী থপ্রভহডভ মহক্ষয থনব্রুাবভ ২০১৫ াহম থৌবত আভ  াাংমাহতহযভ ফহধ্য এওটি ফহছাঢা-স্মাভও 

স্বাক্ষবভঢ ল। উক্ত ফহছাঢা-স্মাভও স্বাক্ষবভঢ লাভ ধভ ২০১৫ াহমভ জুমাই থণহও জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ৬০ লাচাভ ৮৫৫চদ দাভী 

ওফী থৌবত আভ কফদ ওহভ। ভওাহভভ নম শ্রফ-কূঝনদবঢও প্রহঘিাভ নহম থৌবত আভ অবথও-াংখ্যও দাভী-ওফীভ ধাযাধাবয 

ঢাহতভ বদওঝ আত্ধী নৄরুর-ওফী বদহঢ ম্মঢ ল। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: থৌবত আভহভ ববপন্ন থাঔাহঢ াাংমাহতবয ওফী থপ্রভড বরহ বভাতস্থ থঘম্বাভ অন ওফা থ এযান্ড ইন্ডাবে ওতৃথধহক্ষভ হঙ্গ বঞও।  

(১৪) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৪-৬ জুদ ২০১৬ থফাহত এওটি উচ্চধব থাহভ প্রবঢবদবথতমল থৌবত আভ নভ ওহভহঙদ। থৌবত াতযাভ 

হঙ্গ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদ্বধাবক্ষও বঞহও াাংমাহতয থণহও অবথও লাহভ ওফী বদহাহকভ বরহ অঢযন্ত নমপ্রসূ আহমাঘদা ল। 

এভ থাভাাবলওঢা ১০ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ থৌবত ভওাভ াাংমাহতয থণহও ববপন্ন ওযাঝাকবভহঢ ওফী গ্রলহডভ ধভ আহভাবধঢ 

বদহরথাজ্ঞা প্রঢযালাভ ওহভ থদ। 

(১৫) প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ দীবঢ, ২০১৬ চানুাবভ ২০১৬ ফাহ ফবন্ত্রপা অনুহফাতদ মাপ ওহভ এাং ২৬ থফ 

২০১৬ ঢাবভহঔ থকহচহঝ প্রওাবযঢ ল। দীবঢফামাভ আহমাহও চাঢী বস্টাবভাং ওবফটি কঞদ ওভাভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী উক্ত ওবফটিভ পাধবঢ এাং এ ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী ল-পাধবঢ।  

(১৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ‘৩০টি থচমা ৩০টি ওাবভকবভ প্রবযক্ষডহওে স্থাধদ’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ‘১৫টি টিটিবভ 

এাং ৫টি আইএফটি স্থাধদ’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ভৄন্পীকঞ্জ  ঘাঁতনৄহভ ২টি আইএফটিভ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল। 

(১৭) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ‘৪০টি উধহচমা ৪০টি ওাবভকবভ প্রবযক্ষডহওে  ঘট্টগ্রাহফ ১টি আইএফটি স্থাধদ’ যীর থও প্রওহল্পভ 

আঢা ওাবভকবভ প্রবযক্ষডহওে স্থাধহদভ চন্য ২০টি উধহচমা চবফ অবথগ্রলহডভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল।  



 

 

(১৮) ২৩-তেববযি বপবচহমন্প ঝাস্কহনা থ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ অনথপাহ বহতহয ওফী থপ্রভডওাভীহতভ বরুহি 

আইদানুক ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য ১২টি অবপবাদ ধবভঘামদা ওভা ল এাং ২টি বভক্রুটিাং এহচবন্পহও ‘বহতবযও ওফ থাংস্থাদ  

অবপাী আইদ, ২০১৩’-এভ আঢা থফাাইম থওাহঝ থভ ফাধ্যহফ চবভফাদা তহণ্ড তবণ্ডঢ ওভা ল। 

(১৯) বহতযকফহদচ্ছু ওফীকড বদহচহতভ বপা বাহঢ অদমাইহদ বাঘাই ওভহঢ ধাহভদ থ মহক্ষয বএফএটিভ হাইহঝ 

অদমাইদ বপা থঘবওাং ধিবঢভ ব্স্থা ওভা ল। বপা থঘবওাংহভ ফ থা গ্রলীঢাকড াংবেি থতহযভ আণ থ-াফাবচও  

থপৌহকাবমও ঢথ্যাবত থধহ ণাহওদ। 

(২০) International Manpower Development Organization (IM Japan)-এভ হঙ্গ ১৭ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ 

প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডামহভ চাধাহদ াাংমাহতবয Technical Intern থপ্রভড ম্পবওথঢ বরহ চুবক্ত 

স্বাক্ষবভঢ ল। এ চুবক্তভ আঢা াাংমাহতবয Technical Intern-কড চাধাহদভ ববপন্ন থওাম্পাবদহঢ দুই ঙভ apprentice 

বলাহ ওাচ ওভাভ ধভ এও ঙভ ঘাকুবভ ওভাভ সুহবাক থধহ ণাহও, বাভা উক্ত ফ থযহর থতহয বনহভ আহ। এ থপ্রাগ্রাহফভ 

আঢা থঝওহদামবচ িান্পনাভল ববপন্ন থিহট তক্ষ ওফী বঢবভ লাভ সুহবাক ভহহঙ, বাভা াাংমাহতহযভ অণ থদীবঢহঢ 

গুরুত্বনড থ ভূবফওা ভাঔহঢ ধাভহ। 

(২১) UK based আন্তচথাবঢও ফাহদভ প্রবযক্ষড-প্রবঢষ্ঠাদ City & Guilds ওতৃথও ILO-এভ ‘Decent Work’ প্রওহল্পভ 

আঢা াাংমাহতয থওাবভা ওাবভকবভ প্রবযক্ষডহওহে ৫০চদ প্রবযক্ষহওভ চন্য Training of Trainers (ToT) প্রবযক্ষড 

ওাব থক্রফ ১৬ আকস্ট ২০১৫ থণহও ১৩ থহন্ফম্বভ ২০১৫ থফাহত ম্পন্ন ওভা ল। 

(২২) Korea International Cooperation Agency (KOICA)-এভ অণ থাহদ ঠাওা এাং ঘট্টগ্রাহফ দুইটি টিটিব 

অঢযাদৄবদও ভঞ্জাফাবতল উন্নদ ওভা ল।  

(২৩) ইমাবফও থটহপমধহফন্ট ব্াাংও-এভ অণ থাহদ ঠাওাভ বফভনৄহভ বহওটিটিব’ভ (াাংমাহতয-থওাবভা থঝওবদওযাম থিবদাং 

থন্টাভ) বদচস্ব চবফহঢ প্রবযক্ষও প্রবযক্ষডহওে বদফ থাহডভ মহক্ষয loan aggrement থফ ২০১৬ -এ স্বাক্ষবভঢ ল।  

(২৪) চাঢী তক্ষঢা উন্নদ ওাউবন্পহমভ বিান্ত অনুবাী চাঢী তক্ষঢা ফাদ অচথহদভ মহক্ষয ইহঢাফহধ্য দু’টি টিটিব’থঢ 

National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) ঘালু ল।  

(২৫) Bangladesh Technical Education Board (BTEB) ওতৃথও ১২টি থিহটভ চন্য প্রডীঢ ওাবভকুমাফ অনুবাী 

বএফইটি’ভ আঢাথীদ প্রবযক্ষডহওহে প্রবযক্ষড থতা লহে। 

(২৬) থব ওম তক্ষ ওফীভ থওাহদা প্রাবঢষ্ঠাবদও দত থদই অণঘ থতহযভ ববপন্ন বযল্প-ওাভঔাদা ওাচ ওভহঙ অণ থাৎ ব্লাবভও 

জ্ঞাদ, ভহহঙ ঢাহতভহও ম্প্রবঢ গৃলীঢ Recognition of Prior Learning (RPL)-এভ আঢা প্রহাচদী প্রবযক্ষড 

প্রতাদ ওহভ ধভীক্ষা বদহ ২০১৫ াহম থফাঝ ২,৯৯৪ চদহও দত প্রতাদ ওভা ল।  

(২৭) ভঢ প্রাী াাংমাহতবয ওফীভ থতল াাংমাহতহযভ বফাদন্দহভ থধৌুঁঙাহদাভ ধভ টাঝাভল স্বাংবক্রপাহ হচ আদ থা থ 

ওল্যাড থাহট থভ Digital File Opening Software-এ ইদনৄঝ বলাহ অন্তভু থক্ত ওভা ল। নহম ভহঢভ ধবভাহভভ তেহতভ 

অনুকূহম আবণ থও অনুতাদ প্রতাহদভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লচ ল। 

(২৮) ঘাওবভ বদহ বহতযকফদওাভী ৪৭,৬১৫চদ ওফীহও বহতযকফহদভ নহ থ প্রাও-বলক থফদ বিবনাং প্রতাদ ওভা ল।  

(২৯) বহতযকাফী ওফীহতভ বদভাধহত বহতযকফদ এাং প্রঢযাঢথদওাহম বঢদটি আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভভ ফাধ্যহফ ৬ মক্ষ ৮৪ 

লাচাভ বহতযকাফী ওফীহও প্রাী ওল্যাড থটহস্কভ ফাধ্যহফ লাঢা প্রতাদ ওভা ল। 

(৩০) হচ আদ থা থ ওল্যাড থাট থ প্রাী ওফীভ ন্তাদহতভ চন্য ২০১২ াম থণহও বযক্ষাবৃবত্ত ঘালু ওহভহঙ। ঢথফাহদ বধএব, 

থচএব, এএব  এইঘএব ঘাভ ওযাঝাকবভহঢ বচবধএ-৫-প্রাপ্ত বযক্ষাণীহতভ এ বৃবত্ত থতা ল। হচ আদ থা থ ওল্যাড 

থাট থ থণহও ৯০৫চদ প্রাী ওফীভ থফথাী ন্তাদহও ১ থওাটি ৩৬ মক্ষ ৫২ লাচাভ ৮০০ ঝাওা বযক্ষাবৃবত্ত প্রতাদ ওভা ল। 

(৩১) প্রাহ ভতুযভডওাভী ৩,৩৬৫চদ ওফীভ ভঢহতল থতহয থনভঢ আদা ল।  

(৩২) বহতহয ভতুযভডওাভী ওফীভ থতল থতহয আদহদ হচ আদ থা থ ওল্যাড থাট থ থণহও ১ থওাটি ৫১ মক্ষ ঝাওা ব্ ওভা ল।  

(৩৩) প্রাহ ভতুযভডওাভী ওফীভ ভঢহতল ধবভলড  তানদ ঔভঘ াত আবণ থও ালায্য বলাহ ৩৫ লাচাভ ঝাওা ওহভ 

২,৮১৪চদ ওফীভ ধবভাভহও ৯ থওাটি ৮৪ মক্ষ ৯০ লাচাভ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল।  

(৩৪) বহতহয বথপাহ কফদওাভী/বথপাহ ওফ থভঢ ভতুযভডওাভী ওফীভ ধবভাভহও হচ আদ থা থ ওল্যাড থাট থ থণহও ৩ 

মক্ষ ঝাওা ওহভ ৫,৮৬৮চদ ওফীভ ধবভাভহও ১৬৫ থওাটি ৩ মক্ষ ৮৩ লাচাভ ৫৩৭ ঝাওা আবণ থও অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল ।  



 

 

(৩৫) প্রাহ ওফীভ ভতুযভ ওাভহড বদহাকওঢথা/অন্য থওাহদা ব্বক্ত/প্রবঢষ্ঠাদ/াংস্থা থণহও ভতুযভডচবদঢ ক্ষবঢনভড/হওা 

থঢদ/াবপ থ থবদবনঝ/ইন্পুযহভন্প াত ১,১৩৯চদ ওফীভ অনুকূহম আতাকৃঢ ৬৮ থওাটি ৫৩ মক্ষ ৬৩ লাচাভ ৩৭৩ ঝাওা 

ঢাহতভ াবভযহতভ ফহধ্য বঢভড ওভা ল ।  

(৩৬) প্রাহ ওফ থভঢ অস্থা গুরুঢভ আলঢ/ধঙ্গু/অসুস্থ ২৪চদ ওফীহও বঘবওৎা লাঢা াত ২৩ মক্ষ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল।  

(৩৭) বহতহয ববপন্ন ওাভহড গুরুঢভ অসুস্থ ২২চদ ওফীহও হচ আদ থা থ ওল্যাড থাহট থভ ঢিাথাহদ থতহয থনভঢ এহদ 

ভওাবভ লাধাঢাহম পবঢথ ওভা ল।  

(৩৮) প্রাী ওফী  ঢাহতভ ধবভাহভভ থতাভহকাড়া হচ আদ থা থ ওল্যাড থাহট থভ থাভল থধৌুঁহঙ থতাভ মহক্ষয 

ওমহন্টাভ ঘালু ওভাভ ব্স্থা ওভা ল। 

(৩৯) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২,৪৭৭চদ ওফী তবক্ষড থওাবভা কফদ ওহভহঙদ।  

(৪০) ভওাভ ফবলমাওফীহতভ বহতহয থপ্রভহড উৎাবলঢ ওভাভ চন্য ঢাহতভহও ভওাবভ ঔভহঘ প্রবযক্ষহডভ ব্স্থা ওহভহঙ। 

ভওাহভভ এ মহক্ষয াস্তাদ ওভাভ চন্য াাংমাহতয পাভবচ এফপ্লহফন্ট এযান্ড াবপ থহ বমবফহঝট (থাহহম) তক্ষ 

ফবলমা কাহফ থন্ট-ওফী থপ্রভড ওভহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৭,৭৫২চদ ফবলমা কাহফ থন্ট-ওফী ঘাওবভ বদহ থাহহহমভ 

ফাধ্যহফ চট থাদ কফদ ওহভহঙদ।  

(৪১) থাহহম-এভ ফাধ্যহফ বহতযকাফী ওফীহতভ ওম ঢথ্য এএফএ-এভ ফাধ্যহফ অবলঢ ওভাভ চন্য এএফএ 

থকঝহ স্থাধদ ওভা ল। 

(৪২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ব্াাংও ওতৃথও ৭,৭৪৭চদ বহতযকাফী ব্বক্তহও অবপাদ-ঋড াত ৭৮.৫৯ থওাটি ঝাওা প্রতাদ 

ওভা ল এাং উক্ত ঔাহঢ ৪৪.১৯ থওাটি ঝাওা ঋড আতা ওভা ল। 

(৪৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ব্াাংও ওতৃথও বহতযহনভঢ ১১চদ ব্বক্তহও নৄদ থাদ-ঋড াত ০.২৯ থওাটি ঝাওা প্রতাদ ওভা 

ল এাং উক্ত ঔাহঢ ০.৭৩ থওাটি ঝাওা ঋড আতা ওভা ল। 

(৪৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ দতুদ ৫টি যাঔা থঔামাল ব্াাংহওভ থফাঝ যাঔাভ াংখ্যা ৫৪টি তাঁবড়হহঙ। 

২৬। প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 

(১) থতযব্াধী বযশুহতভ বদ্যামহ পবঢথ, উধবস্থবঢ বৃবি, ছহভ ধড়া থভাথ  বযক্ষাভ গুডকঢফাদ উন্নহদ প্রাণবফও বদ্যামহ 

বযক্ষাণীহতভ Dropout Rate হ্রাহভ চন্য াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ আঢা প্রাণবফও বযক্ষাভ চন্য উধবৃবত্ত, স্কুম 

বনবটাং, বভবঘাং আউঝ অ স্কুম বঘমহড্রদ প্রওল্প গ্রলড ওভা ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ই উৎ ২০১৬ অনুষ্ঠাহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ হঙ্গ ক্ষুহত বযক্ষাণীহতভ লাহোজ্জ্বম এওটি ভৄসৄঢথ  



 

 

(২) প্রাণবফও বযক্ষা ফাধদী ধভীক্ষা ২০১৫ াহম ধভীক্ষাণীভ াংখ্যা বঙম ২৯,৫০,৭৬৪ চদ। উধবস্থঢ ধভীক্ষাণীভ াংখ্যা 

২৮,৩৯,২৩৮ চদ। ধাহভ লাভ ৯৮.৫২ যঢাাংয। ইহঢতাী ফাদ্রাা বযক্ষা ফাধদী ধভীক্ষা ধভীক্ষাণীভ াংখ্যা ৩,০৬,১৯৬ 

চদ। উধবস্থঢ ধভীক্ষাণীভ াংখ্যা ২,৬৪,১৩৪ চদ। ধাহভ লাভ ৯৫.১৩ যঢাাংয।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ১৬ থনব্রুাবভ ফঙ্গমাভ ঠাওা ঙ্গন্ধু চাঢী থস্টবটাহফ ঙ্গন্ধু থকাডওাধ প্রাণবফও বদ্যাম নেঝম 

টুদ থাহফন্ট ২০১৫ এাং ঙ্গফাঢা থকফ নবচমাতুহন্নঙা ভৄবচ থকাডওাধ প্রাণবফও বদ্যাম নেঝম টুদ থাহফন্ট ২০১৫-এভ বচীহতভ ফহধ্য 

নৄভস্কাভ বঢভড ওহভদ। 

 

(৩) ঙ্গন্ধু থকাডওাধ প্রাণবফও বদ্যাম নেঝম টুদ থাহফন্ট-২০১৫  ঙ্গফাঢা থকফ নবচমাতুহন্না ভৄবচ থকাডওাধ 

প্রাণবফও বদ্যাম নেঝম টুদ থাহফন্ট-২০১৫-এভ নাইদাম থঔমা অনুবষ্ঠঢ ল। এই টুদ থাহফন্ট দু’টি ইউবদদধব থা থণহও চাঢী 

ধব থাহ নমপাহ অনুবষ্ঠঢ ল। আন্তঃপ্রাণবফও বদ্যাম ক্রীড়া  াাংকৃতিবঢও প্রবঢহবাবকঢা বদ্যামধব থা থণহও চাঢী 

ধব থা ধব থন্ত অঢযন্ত নমপাহ অনুবষ্ঠঢ ল।  

(৪) উধানুষ্ঠাবদও বযক্ষা বুযহভা ওতৃথও থফৌবমও বযক্ষা প্রওহল্পভ আঢা থতহযভ ওম থচমাভ ২৫০টি উধহচমাভ ৪৫ মক্ষ ১৫+ 

থণহও ৪৫ ঙভ ী বযক্ষা-বঞ্চঢ বদভক্ষভ চদহকাষ্ঠীহও াক্ষভ ওভাভ চন্য এদবচ বদ থাঘদ ওভাভ মহক্ষয বজ্ঞাধহদভ 

ফাধ্যহফ Request for Proposal (RFP) থতা ল।  

(৫) াধ্যঢাভমও প্রাণবফও বযক্ষা াস্তাদ  ধবভীক্ষড ইউবদহঝ অভপ্রাপ্ত ১,৬৩৩চদ বযক্ষও-বযবক্ষওাভ ধবভাভহও ২০ 

থওাটি ৪৬ মক্ষ ঝাওা এওওামীদ অভ-পাঢা প্রতাদ ওভা ল।  

(৬) চাঢী প্রাণবফও বযক্ষা এওাহটফী (থদধ) ৫০টি বধটিআই-এ বটহপ্লাফা ইদ প্রাইফাবভ এডুহওযদ (বটবধএট) প্রবযক্ষড ঘালু 

ওভাভ ফাধ্যহফ ৮,৯৪৮চদ বযক্ষওহও বটবধএট প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। এওইফহ এওটি চাদ থাম, দু’টি রান্াবও থদধাঢথা 

 দু’টি কহরডা বভহধাঝ থ প্রওায ওভা ল। প্রাণবফও বযক্ষা ফাধদী ধভীক্ষা ৫০ যঢাাংয থবাগ্যঢাবপবত্তও প্রনধত্র 

াংহবাচদল প্রনধত্র প্রডদ, ভৄদ্রড  বঢভড ওাহচ লহবাবকঢা প্রতাদ এাং প্রাণবফও বযক্ষা াংবেি ফাঞধব থাহভ 

ওফ থওঢথাহতভ থধযাকঢ তক্ষঢা উন্নহদভ চন্য স্বল্প  তীখ থহফাবত প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

২৭। স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম 

(১) ফন্ত্রডামহভ ওাব থক্রহফ তক্ষঢা, স্বেঢা, চাবতবল  হ থাধবভ কবঢযীমঢা আদাভ মহক্ষয হাইঝ নৄদক থঞদন থও 

ন্যাযদাম হ থধাঝ থাহম অন্তভু থক্ত ওভা ল এাং এ ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থাভ হাইঝ ন্যাযদাম হ 

থধাঝ থাহম অন্তভু থক্ত ওভা লহহঙ।  

(২) ফন্ত্রডামহ ই-নাইবমাং ঘালু ওভাভ মহক্ষয ওম ওফ থওঢথা এাং ওফ থঘাভীহও প্রবযক্ষড থতা ল। স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডামহ ই-

নাইবমাং দবণ ব্স্থাধদা ঘালু ওভা লহহঙ। ফন্ত্রডামহভ ইন্টাভহদহঝভ বেট উন্নীঢ ওভা ল এাং বদচস্ব াই-নাই থচাদ 

সৃবি ওভা ল। ঢথ্য অবথওাভ াস্তাহদভ চন্য ঢথ্য অভৄক্ত বদহত থবযওা চাবভ ওভা ল। 



 

 

(৩) স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডামহভ ৪টি ওযাঝাকবভহঢ ২০টি ধহত, স্ত্র ধবভতপ্তহভভ ১০ ওযাঝাকবভভ ৩১টি ধহত, াাংমাহতয ঢাঁঢ থাট থ 

৬৮টি ধহত, বহচএফব ১২ ওযাঝকবভভ ১১৫টি ধহত এাং বটিএফব ৪ ওযাঝকবভভ ৪টি ধহত চদম বদহাহকভ মহক্ষয বজ্ঞবপ্ত প্রওায 

ওভা লহহঙ। ইহঢাফহধ্য ঘাভ চদহও বদহাক থতা লহহঙ। অন্যান্য প্রবঢষ্ঠাহদ প্রাপ্ত আহতদধত্র বাঘাই-াঙাই ওভা লহে।  

(৪) কঢ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বহচএফব’থঢ ২০৯ চদ, ধাঝ অবথতপ্তহভ ১২ চদ, স্ত্র ধবভতপ্তহভ ২২ চদ এাং বটিএফব’থঢ 

২৮ চদহও ববপন্ন ওযাঝাকবভহঢ ধহতান্নবঢ প্রতাদ ওভা লহহঙ। 

(৫) ফন্ত্রডাম/তপ্তভ/াংস্থাভ ফাফমা বদষ্পবত্তভ ওাব থক্রফ ঢভাবিঢ ওভাভ চন্য ২৩ চদমববযি আইদ অনুবপাক সৃবি ওভা ল 

এাং ইহঢাফহধ্য উক্ত অনুবপাহক এওচদ ভেগ্মবঘ, দু’চদ উধবঘ  ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও ধতাদ ওভা ল। অন্যবতহও 

আইবটি থহমভ ৯টি ধত সৃবি ওহভ বদহাহকভ চন্য ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লহহঙ।  

(৬) ফাদম্পত উন্নহদভ মহক্ষয স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম ওতৃথও থতহয-বহতহয থফাঝ ১০৪চদ ওফ থওঢথা এাং ২,০৪০চদ 

ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও ইদ-লাউচ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লহহঙ। 

(৭) ‘ধহণ্য ধাঝচাঢ থফাড়হওভ াধ্যঢাভমও ব্লাভ আইদ, ২০১০’ াস্তাহদভ মহক্ষয জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ ধব থন্ত 

বহযর অবপবাদল ১,৬০৮টি ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধবভঘামদা ওভা লহহঙ। উক্ত আইদ াস্তাহদভ নহম ধাঝচাঢধহণ্যভ 

অপযন্তভীড ব্লাভ বৃবি ধাা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াভাহতহয প্রা ২০ থওাটি ধাহঝভ স্তা ব্হৃঢ লহহঙ। নহম ধহণ্য 

ধাঝচাঢ থফাড়হওভ ব্লাহভ প্রা যঢপাক ানল্য অবচথঢ লহহঙ। ‘ধহণ্য ধাঝচাঢ থফাড়হওভ াধ্যঢাভমও ব্লাভ আইদ, 

২০১০’ এাং ‘ধহণ্য ধাঝচাঢ থফাড়হওভ াধ্যঢাভমও ব্লাভ ববথফামা, ২০১৩’ প্রহাহক ানল্য অচথহদভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ  

৬ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ঙ্গন্ধু আন্তচথাবঢও হম্মমদ থওহে ‘ধহণ্য ধাঝচাঢ থফাড়হওভ াধ্যঢাভমও 

ব্লাভ আইদ, ২০১০’ াস্তাহদভ হঙ্গ ম্পৃক্ত ৪১চদ ওফ থওঢথা/প্রবঢষ্ঠাদ/ব্াীহও ম্মাদদা প্রতাদ ওভা লহহঙ।  

 

 

 

 

 

 
 

 বঘত্র: ‘ধহণ্য ধাঝচাঢ থফাড়হওভ াধ্যঢাভমও ব্লাভ আইদ, ২০১০’ াস্তাহদ উহেঔহবাগ্য অতাহদভ চন্য 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ম্মাদদা প্রতাদ ওভহঙদ। 

 

(৮) ‘ধাঝ আইদ, ২০১৫’-এভ ঔড়া ফবন্ত্রপা চূড়ান্ত অনুহফাতদ ওভাভ ধভ চাঢী াংহত উত্থাধদ ওভা ল। আইদটি বাঘাই-

াঙাইহভ মহক্ষয স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম ম্পবওথঢ াংতী স্লাী ওবফটিভ বহঘদাথীদ ভহহঙ। এ ঙাড়া ‘স্ত্র আইদ, ২০১৬,’ 

ধাঝদীবঢ-২০১৬  স্ত্রদীবঢ-২০১৬-এভ ঔড়া বঢবভ ওভা লহহঙ, বা চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ।  

(৯) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘহঢ থফাঝ ১৫টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ বঙম। প্রওল্পভহলভ অনুকূহম াবর থও 

উন্নদ ওফ থসূবঘহঢ াংহযাবথঢ ভাদ্দ বঙম থফাঝ ১৫৭.৭৩ থওাটি ঝাওা, জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ব্ লহহঙ থফাঝ ১৫৪.৫১৬০ থওাটি 

ঝাওা, বা থফাঝ ভাহদ্দভ ৯৭.৯৬ যঢাাংয। এ ঙাড়া বটিএফব’ভ বদচস্ব অণ থাহদ ১টি প্রওল্প এাং ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ উন্নদ 

বরও ফন্ত্রডামহভ থণাও ভাদ্দ থণহও এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ বঙম। ৩১টি দতুদ প্রওল্প াস্তাহদভ ধবভওল্পদা গ্রলড ওভা 

লহহঙ বা, অনুহফাতহদভ প্রবক্রা ভহহঙ। 



 

 

(১০) বহচএফব’থও বদহচভ ধাহ তাঁড়াহদাভ মহক্ষয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদহত থযদা াস্তাহদভ চন্য বদহোক্ত উন্নদ প্রওল্প 

গ্রলড ওভা লহহঙ: 

১০.১. ১ ‘হুভৄঔী ধাঝধণ্য উৎধাতহদভ মহক্ষয বহচএফব’ভ আঢাথীদ বঢদটি থটহওাহভটিপ থনবিও ইউবদঝ স্থাধদ’ 

যীর থও প্রওল্প। 

১০.১.২ ‘াাংমাহতয ধাঝওম ওহধ থাহভযদ-এভ আঢাথীদ বঢদটি (ইউএফব, থচ.হচ.আই, কমিা লাব বফম’ 

বএফআভইওভড যীর থও প্রওল্প। 

১০.১.৩ ‘ঠাওাস্থ থটফভা এমাওা ওাহঢধাড়া থফৌচাভ ওহম্পাবচঝ থঝক্সঝাইম এাং কাহফ থন্ট ইন্ডাবে স্থাধদ’ যীর থও প্রওল্প। 

১০.১. ৪ ‘ঠাওা অঞ্চহম ওাঁঘাধাঝ কাঙ থণহও বপও  নাইাভ/সুঢা উৎধাতদ ওভাভ চন্য এওটি ধাইমঝ প্রওল্প’ 

যীর থও প্রওল্প। 

১০.২: বহচএফবভ বফমগুবমহও মাপচদও ওভাভ মহক্ষয উৎধাতদ  প্রযাবদও ব্ হ্রা ওভাভ উধা বলাহ 

বহচএফব’ভ বফমভহলভ চন্য শ্রবফও উধবস্থবঢ, শ্রবফও ফজুবভ  পাভঝাইফ, ধাঝক্র, ধাঝধণ্য বক্র, 

ধাঝধণ্য উৎধাতদ, বধডদ, বদ্যফাদ স্টও, থস্টাভ ধাভহঘচ  থস্টাভ ইদহপন্টবভ ইঢযাবতভ চন্য ধাইমঝ 

বপবত্তহঢ বঢদটি বফহম এওটি ফবিঢ অদমাইদবপবত্তও ফ ঝযাভ প্রঢথদ ওভাভ প্রহাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড 

ওভা লহহঙ। 

১০.৩ :  ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ১৭ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔভ অনুযাদফহঢ বহচএফব’ভ গুমযাদস্থ ১০.৩৩ বখা চবফ 

থঔমাভফাঞ বদফ থাহডভ চন্য গৃলাদ  কডনঢথ ফন্ত্রডামহ লস্তান্তভ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। উক্ত চবফ লস্তান্তহভভ 

ববদফহভ যহঢথ ১,০০০ থওাটি ঝাওা বহচএফবহও প্রতাহদভ বিান্ত ল। উক্ত বিান্ত অনুবাী ২০১৫-১৬ 

অণ থ-ঙহভ ৪৬০ থওাটি ঝাওা বহচএফব’থও ভাদ্দ থতা লহহঙ। অবযি ৫৪০ থওাটি ঝাওা চবফ 

লস্তান্তহভভ ধভ বহচএফব’থও ধবভহযাথ ওভা লহ।  

(১১) বহচএফব’ভ ফবঢবছমস্থ ‘ওবভফ থঘম্বাভ’-এভ চবফহঢ অঢযাদৄবদও ৫৫ ঢমাববযি পদ বদফ থাহডভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

১৪ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ দীবঢকঢ ম্মবঢ  বতক -বদহত থযদা প্রতাদ ওহভহঙদ। এ মহক্ষয sharing basis-এ আবণ থও াংস্থাহদভ 

ধভঢী ওাব থক্রফ ঘমহঙ। এহঢ বহচএফব ৩৯ থওাটি ঝাওা আ ওভহঢ ধাভহ এাং স্থাী আহভ উৎ লহ।  

(১২) স্ত্র ধবভতপ্তভ প্রথাদ ওাব থামহ থধারও ওতৃথধহক্ষভ ওাচ সুষ্ঠুপাহ ম্পাতহদভ চন্য এওটি াদস্টধ াবপ থ ঘালু ওভা 

ল। স্ত্র  থধাযাও বযল্প ফাবমও/ওফ থওঢথাহতভহও াদস্টধ াবপ থহভ ফাধ্যহফ থা প্রতাদ ওভা লহে। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

নৄবঞ্জভূঢ থাভমও ওাহচভ বদষ্পবত্তভ াংখ্যা ১২,৫২৫টি। 

(১৩) থতহয স্ত্রঔাহঢ তক্ষ চদম সৃবিভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থঝক্সঝাইম ইবঞ্জবদাবভাং ওহমচভৄহল ৫৮৮ চদ, 

থঝক্সঝাইম ইন্পটিটিউভৄহল ৪১৭ চদ, থঝক্সঝাইম থপাহওযদাম ইন্পটিটিউঝভহল ৪,৬১৬চদ ঙাত্র-ঙাত্রী পবঢথ ওভা ল। উক্ত 

প্রবঢষ্ঠাদভহল ২০১৫-১৬ বযক্ষাহর থ  থহফাঝ ৩,৩৪০চদ ধভীক্ষাণী ফহধ্য ৩,০২০ চদ উত্তীড থ ল। 

(১৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ১১,৪৫,৭৯৩ কুইন্টাম ধাঝ ক্র ওভা ল, বাভ নহম ধাঝওমগুবমভ উৎধাতদ ওাব থক্রফ ঘমফাদ 

ভহহঙ। ধাঝওম শ্রবফওহতভ ফজুবভ ব্াাংও এওাউহন্টভ ফাধ্যহফ ধবভহযাথ ওফ থসূবঘভ নম াস্তাদ ওভা ল। 

(১৫) ধাঝওহমভ ধাঝ ক্র া ভভাহলভ ধভ ৪ যঢাাংয লাহভ ‘থবাকাদতাভ’ থাভ আঢা উৎহ ভল্য-াংহবাচদ ওভ 

থণহও অব্ালবঢ প্রতাদ এাং ধাঝ  ধাঝচাঢ ধহণ্যভ মাইহন্প ইসুয  দাদ বন’ভ ধভ বদ্যফাদ ভল্য াংহবাচদ ওভ ১৫ 

যঢাাংয প্রঢযালাভ ওভা লহহঙ। 

(১৬) হুভৄঔী ধাঝধণ্য উৎধাতদওাভী উহদ্যাক্তাহতভ সুমপভহল্য প্রহাচদী ওাঁঘাফাম ভভাহলভ চন্য প্রহফাযদ থন্টাভ 

(থচবটবধব) ঠাওা এাং ভাংনৄহভ দু’টি ওাঁঘাফাম ব্াাংও স্থাধদ ওহভহঙ। ধাহঝভ প্রঘাভ  প্রাহভভ মহক্ষয থচবটবধব ওতৃথও 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ উহদ্যাক্তাহতভ চন্য ববপন্ন থভহদভ ৬০টি প্রবযক্ষড থওা থ, ৭টি ওফ থযামা এাং ২টি থক্রঢা-বহক্রঢা 

হম্মমহদভ আহাচদ ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া থতহয-বহতহয ৯টি থফমা অাংযগ্রলড ওভা লহহঙ এাং ঠাওা  চাফামনৄহভ ২টি 

এওও থফমাভ আহাচদ ওভা লহহঙ। 

(১৭) াস্তাদাথীদ ‘Development and Application of Potentially Important Jute Geo-textiles 

(CFC/IJSG/21)’ প্রওহল্পভ আঢা ৫টি ভাস্তা বদফ থাড, ৩টি দতীভ ধাড় পাঙ্গদ  ২টি ধালাড় থ থভাহথ জুঝ বচ-

থঝক্সঝাইম-এভ ব্লাভ-াংক্রান্ত থফাঝ ১০টি বনড িাাম াস্তাদ ওভা লহহঙ। স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তভ, 

াাংমাহতয ধাবদ উন্নদ থাট থ এাং ড়ও ধবভলদ  থতু বপাক ওতৃথও ওাহচভ থভঝ ববটউহম ইহঢাফহধ্য জুঝ বচ-

থঝক্সঝাইম অন্তভু থক্ত ওভা লহহঙ। 



 

 

(১৮) স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ াাংমাহতয থঝক্সঝাইম বফল  ওহধ থাহভযদ (বটিএফব)-এভ দু’টি ন্ধ বফম (ভাঙ্গাফাটি 

থঝক্সঝাইম বফল   তাহভাাবদ থঝক্সঝাইম বফমস্) াবপ থঘাচথ ধিবঢহঢ ঘালু ওভা লহহঙ। বফমগুবম ঘালুভ নহম প্রা ১,৭০০ 

শ্রবফহওভ ওফ থাংস্থাদ সৃবি লহহঙ। এ ঙাড়া ফাগুভা থঝক্সঝাইম বফমটি ঘালুভ প্রবক্রা চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ। 

(১৯) বফভনৄহভভ ৪০ এওভ ম্পবত্তভ ফহধ্য বদষ্কণ্টও ৩.০০ এওভ ইহঢাফহধ্য চাঢী গৃলাদ ওতৃথধক্ষ থভবচবেন থও ঢাঁঢ 

থাট থহও লস্তান্তভ ওহভহঙ। অবযি ৩৭.০০ এওভ চবফ ফাফমা ণাওা এঔদ ঢাঁঢ থাহট থভ বদওঝ লস্তান্তভ ওভা লবদ। ফাফমা 

বদষ্পবত্তভ প্রহাচদী আইদকঢ ধতহক্ষধ গ্রলড ওভা লহহঙ। ঢাঁঢ থাহট থভ বদওঝ লস্তান্তবভঢ চবফহঢ ‘ঢাঁঢ ধেী বদফ থাড’ প্রওল্প 

প্রডহদভ ওাচ ঘমহঙ। 

(২০) সুঢা  ভাং আফতাবদভ থক্ষহত্র ঢাঁবঢহতভ শুল্কভৄক্ত সুবথা থতাভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ চাঢী াহচহঝ ওবঢধ 

যহঢথ ঢাঁবঢ বফবঢহও ঢাঁহতভ ব্লাব থ  ওবঢধ উধওভহড ৫.০০ যঢাাংহযভ অবঢবভক্ত শুল্ক  ভৄত ভল্য াংহবাচদ ওভ 

ফকুন ওহভ আফতাবদভ সুহবাক প্রতাহদভ প্রস্তা চাঢী াংহত অনুহফাবতঢ লহহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১,৩৭৩চদ 

ঢাঁবঢহও ৩৪১.৫৪ মক্ষ ঝাওা ঋড বঢভড ওভা লহহঙ এাং ঋড আতাহভ ধবভফাড ৩৪২.৪৯ মক্ষ ঝাওা। স্ত্র প্রবক্রাওভড থওে 

(ববধব), ফাথতী, দভবাংতী-এভ ফাধ্যহফ ঢাঁঢহস্ত্রভ ববপন্ন ওাবভকবভ থা থবফদ-াবযাং, টাইাং, বপ্রবন্টাং  বনবদবযাং 

াবপ থ চাঢী ওাবভকবভ থা প্রতাদ ওভা ল। উক্ত প্রবঢষ্ঠাদ থণহও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩৪৩ কচ স্ত্র প্রবক্রাওভড ওভা লহহঙ। 

(২১) ঠাওাভ াইহভ ফাতাভীনৄভ থচমাভ বযঘভ উধহচমা  যবভঢনৄভ থচমাভ চাবচভা উধহচমা ১২০ এওভ চবফহঢ 

‘ঢাঁঢধেী স্থাধদ’ যীর থও প্রওল্প অনুহফাতহদভ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ।  

(২২) াভাহতহযভ ম্প্রাভড এমাওা ৫.০০ মক্ষ তুুঁঢঘাভা উৎধাতদ ওভা ল এাং থভযফ ীচাকাভভহল ৭,১৪২ থওবচ 

ীচগুটি উৎধাতদ ওভা ল। ম্প্রাভড এমাওা ১.৩৯ মক্ষ থওবচ থভযফ গুটি উৎধাতহদভ বধভীহঢ ১,০০১ থওবচ থভযফ সুঢা 

উৎধাতদ ওভা ল। 

(২৩) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদহত থযদা থফাঢাহও ৩২টি থচমাভ ৭৪টি উধহচমা ‘এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ’ প্রওহল্পভ ৪৮২টি 

বফবঢভ ১২,৫১৩চদ তে থণহও চবভধ ওহভ ২,৫১১চদ সুবথাহপাকীহও তুুঁঢঘাহরভ হঙ্গ ম্পৃক্ত ওভাভ চন্য বদ থাঘদ ওভা 

ল। বদ থাবঘঢ তেহতভ ফহধ্য থহন্ফম্বভ-অহক্টাভ ২০১৫ থফাহত থভাধড থফৌসুহফ ৪১২ চদহও ৬৫,১৯০টি তুুঁঢঘাভা ভভাল 

ওভা ল। বদ থাবঘঢ তেহতভ ফহধ্য ৩৫৯ চদহও তুুঁঢঘাভা থভাধড  ধবভঘব থা বরহ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(২৪) াাংমাহতহযভ আলাা উধহবাকী ৪টি উচ্চনমদযীম থভযফওীহঝভ চাঢ উদ্ভাদ ওভা লহহঙ। নহম চাফ থপ্লাচফ ব্াাংহও 

থভযফওীহঝভ চাঢ ৯৭ থণহও ১০১টিহঢ উন্নীঢ লহহঙ। উন্নঢ চাঢ  ওমাহওৌযমগুবম ফাঞধব থাহ ব্লাহভভ নহম প্রবঢ ১০০ থভাকভৄক্ত 

বটহফ থভযফগুটিভ উৎধাতদ ৬০-৬৫ থওবচভ স্থহম ঢথফাহদ ফাঞধব থাহ কহড় ৭০-৭৫ থওবচহঢ উন্নীঢ ওভা ম্ভ লহহঙ। 

(২৫) ‘উচ্চ নমদযীম (উনযী) ধাঝ  ধাঝীচ উৎধাতদ এাং উন্নঢ ধাঝ ধঘদ (বদ্বঢী াংহযাবথঢ)’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা 

৪৮,৭০০চদ কৃরওহও ১৭.৫০ থফবিওঝদ বপবত্ত ধাঝীচ এাং দুইমক্ষ চদ কৃরওহও ৪৫৭.৫০ থফবিওঝদ প্রঢযাবঢ ধাঝীচল 

অন্যান্য উধওভড বণা াভ, ওীঝদাযও বঢভড ওভা লহহঙ। ৪৪টি থচমাভ ২০০টি উধহচমা বদ থাবঘঢ ২০,০০০চদ ধাঝ-

ঘাবরহও আদৄবদও ধিবঢহঢ উনযী ধাঝ  ধাঝীচ উৎধাতদ ওমাহওৌযম, উন্নঢ প্রভেু্বক্তহঢ ধাঝধঘদ, ধাহঝভ থশ্রবডবন্যা 

ইঢযাবত বরহ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লহহঙ।  

২৮। াবডচয ফন্ত্রডাম 

(১) ঢথফাদ ভওাভ বতদতহমভ অঙ্গীওাভ বদহ ২০০৯ াহম এফদ এওটি ফহ ভাষ্ট্র-ধবভঘামদাভ তাবত্ব গ্রলড ওহভ বঔদ 

বশ্বফন্দাভ ঢীি অবপখাহঢ অবথওাাংয উন্নঢ  উন্নদযীম থতহযভ অণ থদীবঢ বধব থস্ত। এফদ ধবভবস্থবঢহঢ বশ্বফন্দাভ অবপখাঢ 

থণহও থতযহও ভক্ষা ওভা এাং ভপ্তাবদ ম্প্রাভডল ব্া  ববদহাকান্ধ ধবভহয সৃবি ওভহঢ ভওাভ দ্রুঢ ব্স্থা গ্রলড 

ওহভ। ভৄক্তাচাভ অণ থদীবঢ এাং বশ্ব াবডচয াংস্থাভ ববথ-বথাহদভ আহমাহও প্রবঢ বঢদ ঙভ ধভ থতযী বযল্পহও সুভক্ষা 

ওহভ ভওাভ উতাভ  ভেহকাধহবাকী ব্াান্ধ আফতাবদ  ভপ্তাবদ দীবঢ আহতয প্রডদ ওহভ, ঙ্গঢ ওাভহড থতযী বযল্প 

বওবযঢ লহে এাং ভপ্তাবদ বৃবি ধাহে। াবডচয ফন্ত্রডাম ঢথফাদ ভওাহভভ বপযদ, বফযদ এাং বতদতহমভ দত নমঢাভ 

হঙ্গ াস্তাদ ওহভ ঘমহঙ। দ্রব্ভল্য বদন্ত্রড এাং াথাভড ফানুহরভ ক্রক্ষফঢাভ ফহধ্য ভাঔা, থপাক্তা অবথওাভ সুভক্ষা, 

থপচাম প্রবঢহভাথ প্রভৃবঢ বরহ ঠিও ফহ ঠিও বিান্ত গ্রলহডভ নহম ধহণ্যভ ভল্য চদকহডভ ক্র ক্ষফঢাভ ফহধ্য এাং 

লদী ধব থাহ ভহহঙ।  

(২) বদঢয-প্রহাচদী ধহণ্যভ ভল্য লদী ধব থাহ ভাঔাভ মহক্ষয এাং দ্রব্ভল্য া থক্ষবডও ধবভীক্ষহডভ চন্য ভাচস্ব ঔাহঢভ 

আঢা দ্রব্ভল্য ধব থাহমাঘদা  ন থাপা থম কঞদ ওভা ল। ট্যাবভন ওবফযদ, াাংমাহতয ব্াাংও, চাঢী ভাচস্ব থাট থল 



 

 

াংবেি বপাকগুবমভ ফিহ বদবড় থবাকাহবাহকভ ফাধ্যহফ দ্রব্ভল্য বদন্ত্রড ওভা লহে। বদঢয-প্রহাচদী ধহণ্যভ উৎধাতদ, 

ঘাবলতা, আফতাবদভ ধবভফাড, ফজুঢ  াংগ্রল ধবভবস্থবঢ  বঢভড ব্স্থাল ববথ ঢথ্য-ধব থাহমাঘদা এাং এমব থঔামাভ 

ঢথ্যল অপযন্তভীড  আন্তচথাবঢও াচাভতহভভ তুমদাভমও বহেরড ওহভ বদঢয-প্রহাচদী ধহণ্যভ াচাভ বস্থবঢযীম ভাঔাভ 

মহক্ষয ভওাহভভ ওভডী বদথ থাভহড লাও বলাহ এ ন থাপা থম নমপাহ ওাচ ওভহঙ। থতযব্াধী বদবফঢপাহ াচাভ 

ফবদঝবভাং এাং ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধবভঘামদা ওভা লহে। বদঢয-প্রহাচদী ধহণ্যভ ভল্য  ভভাল স্বাপাবও ভাঔাভ চন্য 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রডাম, াাংমাহতয ব্াাংও, চাঢী ভাচস্ব থাহট থভ ফাধ্যহফ ভৄদ্র  স্থমন্দহভ ধণ্য দ্রুঢ 

শুল্কাদ  ঔামা, অপযন্তভীড থদৌ  ড়ও-ধহণ ধহণ্যভ অাথ ধবভলড বদবিঢ ওভাভ ব্স্থা থদা ল।  

(৩) ধণ্যভল্য  াচাভ বস্থবঢযীম ভাঔাভ মহক্ষয টিবব’থও যবক্তযামী ওভা ল। টিবব’ভ অনুহফাবতঢ ভমথদ ৫ থওাটি ঝাওা 

থণহও ১,০০০ থওাটি ঝাওা উন্নীঢ ওভা ল। ২০০৮-০৯ অণ থ-ঙহভ গুতাহফভ থাভডক্ষফঢা বঙম ৯,৫৭০ থফবিওঝদ, এঔদ থফাঝ 

থাভডক্ষফঢা ২৩,১১৯ থফবিওঝদ। াভাহতহয টিবব’ভ বটমাহভভ াংখ্যা ১৪০ চদ থণহও বৃবি ওহভ ২,৯৫৮ চহদ উন্নীঢ ওভা 

ল। বটমাভহতভ ফাধ্যহফ বদথ থাবভঢ ভহল্য বদঢযপ্রহাচদী ধণ্য বক্রহভ ব্স্থা ওভা ল।  

(৪) ভওাহভভ ব্াান্ধ দীবঢ গ্রলহডভ নহম এওবতহও থবফদ বদঢয-প্রহাচদী ধণ্যাফগ্রী আফতাবদ লচ লহহঙ, 

অন্যবতহও থঢফবদ  ধহণ্যভ ভল্য  ভভাল বস্থবঢযীম ভহহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ ভপ্তাবদ দীবঢ ২০১৫-১৮  আফতাবদ 

দীবঢ আহতয ২০১৫-১৮ চাবভ ল। কঢ াঢ ঙভ থতহযভ বদঢয-প্রহাচদী ধহণ্যভ ভভাল  ভল্য স্বাপাবও  থতহযভ 

ফানুহরভ ক্রক্ষফঢাভ ফহধ্য ভহহঙ। 

(৫) াব থও ভপ্তাবদ ওাব থক্রফ ধবভীক্ষহডভ চন্য দীবঢবদথ থাভডী ধব থাহ এওটি আন্তঃফন্ত্রডাম ওবফটি কঞদ ওভা ল। এ ওবফটি 

ভপ্তাবদ-াবডহচযভ কবঢ-প্রকৃবঢ ফো  ম্ভাদা বহেরডন থও ধভাফয থভমও বিান্ত প্রতাহদভ নহম থতহযভ ভপ্তাবদ-াবডহচয 

ইবঢাঘও প্রপা ধহড়হঙ। ভপ্তাবদ উন্নদ বুযহভাভ থদতৃহত্ব ভপ্তাবদওাভও  াংবেি াংস্থাভ প্রবঢবদবথহতভ ফিহ কঠিঢ ওবফটিভ 

তাবত্বযীম ভূবফওাভ ওাভহড ভপ্তাবদ াবডহচযভ ফো  ম্ভাদা বদবড়পাহ ধবভীক্ষড  গৃলীঢ ব্স্থা বদথ থাভড লচঢভ ল। 

(৬) ভপ্তাবদ হুভৄঔীওভড  ম্প্রাভহডভ থক্ষহত্র ধহণ্যভ গুডকঢ ফাদ, থফাড়ওচাঢওভড প্রভৃবঢ বর গুরুত্বনড থ লা থতযী 

উৎধাতদওাভীহতভ এ াংক্রান্ত প্রবযক্ষড  ওাবভকবভ লাঢা প্রতাহদভ মহক্ষয বচহদ প্রহফাযদ ওাউবন্পমভহলভ ওফ থওাণ্ড 

থচাভতাভ  সুাংলঢ ওভা ল। বচহদ প্রহফাযদ ওাউবন্পম, ইদনভহফযদ এযান্ড ওবফউবদহওযদ থঝওহদামবচ, থমতাভ 

থক্টভ, মাইঝ ইবঞ্জবদাবভাং থপ্রাটাক্ট, থফবটবদাম প্লান্ট এযান্ড লাভাম থপ্রাটাক্ট, বনাবভ থপ্রাটাক্ট এাং এহগ্রা থপ্রাটাক্ট 

বচহদ প্রহফাযদ ওাউবন্পম দাফী ঙটি ওাব থক্রফ ধবভঘামদা ওভা লহে। ভপ্তাবদ-াবডহচয াাংমাহতয অপাদী নমঢা 

মাপ ওহভহঙ। 

(৭) ভপ্তাবদ বরহ াফবগ্রও লাঢা প্রতাদ  াবডচয ম্প্রাভহডভ মহক্ষয ঢথফাহদ ভেক্তভাষ্ট্র এাং পাভহঢ দুইটি ওহভ উইাংল 

১৮টি থতহয থফাঝ ২১টি াবডবচযও উইাং ভহহঙ। কঢ াঢ ঙভ ঘীহদভ কুদবফাং এাং বঙ্গানৄহভ দু’টি দতুদ াবডচয উইাং থঔামা 

ল। তবক্ষড থওাবভা এাং থচহদপা উইাং থঔামাভ প্রবক্রা চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ। ঢথফাহদ ৪৪টি থতহযভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ 

বদ্বধাবক্ষও াবডচয-চুবক্ত স্বাক্ষভ ওভা ল। ঙহভ পাভঢল থযবওছু থতহযভ দতুদ চুবক্ত দাদ ওভা ল এাং উহেঔহবাগ্য 

াবডবচযও কূঝনদবঢও ানল্য অবচথঢ ল। 

(৮) উতাভ  ভপ্তাবদান্ধ দীবঢ প্রডদ এাং ববপন্ন ভপ্তাবদধহণ্য দকত আবণ থও লাঢা প্রতাহদভ নহম থতহযভ ভপ্তাবদভ ধবভফাড 

উত্তহভাত্তভ বৃবি ধাহে। থতহযভ ৫০ ঙভ নবঢথহঢ ২০২১ াহম থতহযভ ভপ্তাবদ ৬০ ববমদ ফাবওথদ টমাভ বদথ থাভড ওভা ল। রষ্ঠ 

ধঞ্চাবর থওী ধবভওল্পদা থফাঢাহও ভপ্তাবদ মক্ষযফাত্রা অচথহদভ চন্য ভওাহভভ বহযর উহদ্যাহকভ নহম ভপ্তাবদধহণ্যভ াংখ্যাবৃবি 

এাং দতুদ দতুদ ভপ্তাবদ-াচাভ াংখ্যা উহেঔহবাগ্য লাহভ বৃবি থধহহঙ। ভওাভ প্রঘবমঢ ভপ্তাবদ ধহণ্যভ ধাযাধাবয অপ্রঘবমঢ 

ধণ্য ভপ্তাবদহঢ উৎাল বতহঢ দকত অণ থ-লাঢা বতহ বাহে। ভওাভ আইবটি, রথ, নাবদ থঘাভ, চালাচ বদফ থাড এাং কৃবরধণ্য 

ভপ্তাবদভ ধভ বহযর গুরুত্ব থতাভ দীবঢ গ্রলড ওহভহঙ। 

(৯) ধণ্যধবভবঘবঢ  হুভৄঔীওভহডভ চন্য দতুদ দতুদ াচাভ অহিরড উহদ্যাহকভ আঢা ববপন্ন থতহয াাংমাহতবয ধহণ্যভ 

এওও থফমা আহাচদ  আন্তচথাবঢও থফমা থবাকতাহদভ থক্ষহত্র ভপ্তাবদওাভওহতভ লাঢা প্রতাদ ওভা লহ ণাহও। প্রবঢঙভ 

াবডচয ফন্ত্রডাম  ভপ্তাবদ উন্নদ বুযহভাভ ব্স্থাধদা বহতহয আন্তচথাবঢও াবডচয থফমা াাংমাহতহযভ ববপন্ন ব্া 

প্রবঢষ্ঠাদ ানহল্যভ হঙ্গ অাংযগ্রলড ওহভ ণাহও। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: াবডচয ফন্ত্রডাম ওতৃথও ভপ্তাবদ িবন বঢভড  

(১০) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩১টি াবডচয াংকঞদহও মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল।  

(১১) ২০০৮-০৯ অণ থ-ঙহভ ভপ্তাবদ আহভ ধবভফাড বঙম ১৫.৫৬৫ ববমদ ফাবওথদ টমাভ, বা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বৃবি থধহ 

৩৪.২৫৭ ববমদ ফাবওথদ টমাহভ তাঁবড়হহঙ।  

(১২) ঢথফাহদ ১৯৬টি থতহয ৭২৯টি ধণ্য ভপ্তাবদ ওহভ আ লহে ৩৪.২৪২ ববমদ ফাবওথদ টমাভ, ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ ভপ্তাবদ 

মক্ষযফাত্রা থভা ল ৩৭ ববমদ ফাবওথদ টমাভ, ২০২১ াম দাকাত বাভ মক্ষযফাত্রা থভা ল ৬০ ববমদ ফাবওথদ টমাভ। শুদৄ 

বঢবভ থধাযাও ঔাহঢ ৫০ ববমদ ফাবওথদ টমাভ আহভ উহদ্দহশ্য দ ঘীহদভ লাঢা ভৄবন্পকঞ্জ থচমাভ াউবযাহঢ ৫৩০.৭৮ 

এওভ চবফভ ধভ ২.৩ ববমদ ফাবওথদ টমাভ ব্হ অঢযাদৄবদও কাহফ থন্ট বযল্পধাওথ বদফ থাড প্রবক্রা ঘমফাদ ভহহঙ। এহঢ 

২৫৩টি ওাভঔাদা ৩ মক্ষ থমাহওভ ওফ থাংস্থাদল ঙহভ ৩-৫ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ ভপ্তাবদ আ লহ।  

(১৩) াবডচয ফন্ত্রডামহভ ববপন্ন তপ্তহভ অহঝাহফযদ ধিবঢ ঘালুভ নহম তাপ্তবভও ওাহচ স্বেঢা  চাবতবলঢা বদবিঢ ল। 

দ্রুঢঢফ ফহভ ফহধ্য বচএবধ দত প্রতাদ  চাম াটি থবনহওঝ থভাথওহল্প ভপ্তাবদ উন্নদ বুযহভাভ বচএবধ দত ইসুয ওভাভ 

ওাব থক্রফ অহঝাহফযদ; থবৌণ ভমথদী থওাম্পাবদ  নাফ থভহলভ বদন্ধওতপ্তহভভ ওাব থক্রফভৄল স্বাংবক্রপাহ বদষ্পবত্ত  

বটবচঝাম বকহদঘাভ ধিবঢ এাং থফাাইম ব্াাংবওাং ওাব থক্রফ ঘালু; আফতাবদ  ভপ্তাবদ বদন্ত্রহওভ ওাব থামহভ ইফহধাঝ থ 

থভবচহেযদ াটি থবনহওঝ (আইআভব)  এক্সহধাঝ থ থভবচহেযদ াটি থবনহওঝ (ইআভব) প্রতাদ এাং এ ওম ওাব থক্রফ 

স্বাংবক্র ধিবঢহঢ রূধান্তভ ওভা ল। ব্াীহতভ প্রহাচদী ঢথ্য লহচ থধহঢ াাংমাহতয থিট থধাঝ থাম ঘালু ওভা ল; এভ 

নহম াবডচয ঢথ্যপান্ডাভ উনু্ক্ত ল। বশ্বব্াাংও ধবভঘাবমঢ ডুবাং বচহদ থনাভাহফভ ফীক্ষা মা ল, বহশ্বভ থব থতহয 

উন্নঢ  আদৄবদও অহঝাহফযদ ধিবঢ ঘালু ভহহঙ, ঢাহতভ ফহধ্য প্রণফ াবভভ ১০টি থতহযভ ফহধ্য াাংমাহতয অন্যঢফ।  

(১৪) থতযী উৎধাতদওাভীহতভ ভপ্তাবদ ক্ষফঢা বৃবি এাং আন্তচথাবঢও ফাহদভ ধণ্য উৎধাতহদ লাঢা প্রতাহদভ চন্য ঘীদ 

ভওাহভভ লাঢা ৭৯৬ থওাটি ১ মাঔ ঝাওা ব্হ ন থাঘম উধযলহভ ২০ এওভ চবফহঢ এওটি স্থাী থফমাহওে ‘াাংমাহতয-

ঘীদ এক্সবচবযদ থন্টাভ’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা াস্তাদ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(১৫) প্রবঢষ্ঠাঢা তে বলাহ াাংমাহতয বশ্ব াবডচয াংস্থা (WTO)-এভ ওম ওাব থক্রহফ বক্রপাহ অাংযগ্রলড ওভহঙ। 

াাংমাহতয টবব্লউটি-থঢ স্বহল্পান্নঢ থতযভল (LDC)-এভ থওা-অবট থহদঝভ বলাহ ২০১৫ াহমভ থনব্রুাবভ ফাহ ঘতুণ থ াহভভ 

ফহঢা তাবত্ব ধা এাং তক্ষঢাভ হঙ্গ তাবত্ব ধামদ ওহভ। এহঢ বশ্ব-াবডচয অঙ্গহদ াাংমাহতহযভ সুদাফ  ফব থাতা বৃবি 

থধহহঙ এাং থতহযভ স্বাণ থ-াংবেি বরাবত টবব্লউটি’ভ থদহকাবযহযহদ আভ থচাভাহমাপাহ উত্থাধদ ওভা লহহঙ। 

াাংমাহতহযভ অব্ালঢ প্রহঘিাভ নহম টবব্লউটি’ভ ৮ফ  ৯ফ বফবদহস্টবভাম ওদনাহভহন্পভ বিান্ত অনুবাী ‘াবপ থহ 

হপাভ’-এভ আঢা স্বহল্পান্নঢ থতযভহলভ চন্য এ ধব থন্ত ২২টি থতয থাঔাহঢ থপ্রনাহভদবযাম ফাহওথঝ এওহ বস্কফ 

থখারডা ওহভহঙ। নহম াাংমাহতহযভ থাঔাহঢ ভপ্তাবদ বৃবি ধাহ।  

(১৬) াাংমাহতহযভ থবাগ্য থদতৃহত্ব টবব্লউটি’ভ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS) এবগ্রহফহন্টভ আঢা স্বহল্পান্নঢ থতযভহলভ চন্য অব্ালবঢভ থফাত াথাভডপাহ (অণ থাৎ ওম থফথাস্বহত্বভ 
থক্ষহত্র) ১ জুমাই ২০২১ ধব থন্ত এাং নাফ থাবউটিওযাম ধহণ্যভ থক্ষহত্র ১ চানুাবভ ২০৩৩ ধব থন্ত বৃবি ওভা লহহঙ। নহম শৄথ 

ভপ্তাবদ হুগুড বৃবি ধাহ। ২০০৯ াহম থতহযভ শৄথ ভপ্তাবদ বঙম ৪০.৯৭ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ২০১৫ াহম ১০৭টি থতহয 

ভপ্তাবদ বৃবি থধহ ৭২.৬৪ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ লহহঙ। এমবটবভুক্ত থতযগুবমভ ফহধ্য শুদৄ াাংমাহতযই বশ্বফাহদভ শৄথ 

উৎধাতদ এাং ঘাবলতা থফাঢাহও ভপ্তাবদ ওভহঢ ক্ষফ। শৄহথভ ফাদ বদন্ত্রহড ধণদক যা বঢবভ ওভা লহহঙ। 



 

 

(১৭) ১৫-১৮ বটহম্বভ ২০১৫ থফাহত থওবদাভ দাইহভাবহঢ টবব্লউটি’ভ তযফ বফবদহস্টবভাম ওদনাহভন্প অনুবষ্ঠঢ ল। 

ফাদদী াবডচযফন্ত্রীভ থদতৃহত্ব ২৪ তেববযি াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম ঐ হম্মমহদ অাংযগ্রলড ওহভ। হম্মমহদ থয বওছু 

গুরুত্বনড থ বিান্ত এাং এওটি আনুষ্ঠাবদও থখারডাধত্র া Declaration গৃলীঢ ল। হম্মমহদ গৃলীঢ বিান্তভহলভ ফহধ্য 

স্বহল্পান্নঢ থতযভহলভ অনুকূহম অঢযন্ত গুরুত্বনড থ দু’টি বিান্ত গৃলীঢ ল। এওটি লহে Rules of Origin লচ  বযবণম ওভা 

াংক্রান্ত এাং অধভটি লহে থাঔাহঢভ াবডহচয স্বহল্পান্নঢ থতযভলহও Preferential Market Access প্রতাহদভ বিান্ত 

ওাব থওভ ওভা াংক্রান্ত। 

(১৮) আন্তচথাবঢও াবডহচয বদ্যফাদ ধিবঢ লচীওভহডভ মহক্ষয প্রডীঢ ‘Agreement on Trade Facilitation’ যীর থও 

টবব্লউটি এবগ্রহফন্টটি াাংমাহতয অনুফণ থদ (Ratification) ওহভহঙ। ২৭ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ‘Instrument of 

Ratification’ টবব্লউটি বঘামহ তাবঔম ওভা লহহঙ। এভ নহম বশ্ব াবডহচয প্রবক্রাভল লচঢভ লহ। 

(১৯) ‘থপাক্তা অবথওাভ াংভক্ষড আইদ, ২০০৯’ বণাবণপাহ াস্তাহদভ মহক্ষয চাঢী থপাক্তা অবথওাভ াংভক্ষড অবথতপ্তভ 

এাং অবথতপ্তভহও ওাব থওভ বতক -বদহত থযদা প্রতাহদভ চন্য চাঢী থপাক্তা অবথওাভ াংভক্ষড ধবভরত কঞদ ওভা লহহঙ। 

ইহঢাফহধ্য াঢটি বপাকী ওাব থাম  ৬৪টি থচমা থচমা থপাক্তা অবথওাভ াংভক্ষড ওবফটি কঞদ ওভা লহহঙ। নহম থক্রঢা 

 বহক্রঢাহতভ ফহধ্য এ আইদ ম্পহওথ হঘঢদঢা সৃবি লহহঙ এাং থপাক্তাাথাভড আইহদভ সুনম থধহঢ শুরু ওহভহঙদ। এঔদ 

উধহচমা  ইউবদদ ধব থাহ থপাক্তা অবথওাভ াংভক্ষড ওবফটি কঞহদভ ওাচ ঘমহঙ। থপাক্তা অবথওাভ াংভক্ষড আইহদভ 

আঢা ববপন্ন অধভাহথ ১৫,৪৬৯টি প্রবঢষ্ঠাদহও ১২,০৩,৩১,৯৫০ ঝাওা চবভফাদা আতা ওহভ অবপহবাকওাভীহও ২৫ যঢাাংয 

লাহভ ৫,১৫,০০০ ঝাওা দকত ধবভহযাথ ওভা লহহঙ। নহম ঔাদ্যদ্রহব্ বরাক্ত ভাাবদও বফশ্রডল ববপন্ন অধভাথ উহেঔহবাগ্য 

লাহভ ওহফহঙ। 

(২০) ভওাহভভ ববপন্ন ধতহক্ষধ গ্রলহডভ নহম ২০১৫ াহম ঘাহভ উৎধাতদ বৃবি থধহ ৬৭.৩৮ বফবমদ থওবচ লহহঙ। 

ঘাহভ উৎধাতদ বৃবি, ভপ্তাবদ ম্প্রাভড  অপযন্তভীড ঘাবলতা থফঝাহদাভ চন্য অাংযীচদহতভ হঙ্গ আহমাঘদাভ ফাধ্যহফ  

ঘা-বযহল্পভ বদ্যফাদ ফো  প্রবঢন্ধওঢাভল বঘবিঢ ওহভ ফাথাহদভ মহক্ষয ‘াাংমাহতহযভ ঘা-বযল্প উন্নহদভ  

ধণদক যা’ যীর থও ধবভওল্পদা গ্রলড ওভা লহহঙ। এ ধণদক যা াস্তাহদভ নহম ২০২১ াম দাকাত ঘা-বযহল্পভ উন্নহদ দতুদ ফাত্রা 

ভেক্ত লহ। 

(২১) ২০০৯ াহম ঝাওা আন্তচথাবঢও াবডচয থফমা থণহও ভপ্তাবদ আহতয ধাা বা ১৯.৯১ থওাটি ঝাওা এাং ২০১৬ াহম 

২৩৫.১৭ থওাটি ঝাওাভ ভপ্তাবদ আহতয ধাা থকহঙ, বা কঢাহভভ থঘহ ১৪০ থওাটি ঝাওা থবয। 

২৯। াস্তাদ ধবভীক্ষড  ভল্যাদ বপাক  

(১) আইএফইবট’ভ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ জুদ ২০১৬ ফা ধব থন্ত ধবভতয থদ াংখ্যা ৯৭৭টি। ইহঢাফহধ্য ৯০৩টি (৯২.৪২ 

যঢাাংয) ধবভতয থদ প্রবঢহতদ চাবভ ওভা ল।  

(২) প্রবঢহতদাথীদ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ আউঝহাব থাংহভ ফাধ্যহফ ১৮টি ফাপ্ত প্রওহল্পভ প্রপা ভল্যাদ (Impact 

Evaluation) ফীক্ষা এাং ১৫টি ঘমফাদ প্রওহল্পভ বদবড় ধবভীক্ষড (In-depth Monitoring) ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। 

ফীক্ষাভ প্রাপ্ত সুধাবভযগুবম াস্তাহদভ চন্য াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাকভহল থপ্রভড ওভা ল।  

(৩) চাঢী াংহতভ থফ্ল্াহভ ফবন্ত্রপা ফাদদী তেকড ওতৃথও প্রতত্ত প্রবঢশ্রুবঢভ াস্তাদ এাং উন্নদ প্রওহল্পভ অগ্রকবঢ 

ধব থাহমাঘদাভ চন্য চাঢী াংহতভ ভওাবভ প্রবঢশ্রুবঢ ওবফটি ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ অনুবষ্ঠঢ পাভহল আইএফইবট 

ওতৃথও প্রডীঢ ওাব থধত্র ভভাল ওভা ল।  

(৪) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এবটবধ াস্তাদ ধব থাহমাঘদা প্রবঢহতদ প্রডদন থও ঢা এদইব পা উধস্থাধদ ওভা ল। 

(৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এবটবধভুক্ত প্রওহল্পভ ফন্ত্রডাম/বপাকবপবত্তও ফাবও াস্তাদ অগ্রকবঢ আইএফইবট’ভ হাইহঝ 

(www.imed.gov.bd) বদবফঢ প্রওায ওভা ল।  

(৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ (এবটবধ) াস্তাদ অগ্রকবঢ ধব থাহমাঘদা প্রবঢহতদ প্রডদ ওভা ল। ঢথ্য 

অবথওাভ আইদ, ২০০৯-এভ আঢা ববপন্ন াংস্থা/াাংাবতওহও ঢথ্য প্রতাদ ওভা ল। 

(৭) চাঢী াংত তেহতভ চন্য প্রহনাত্তভ প্রডদ ওহভ ঢা চাঢী াংহত থপ্রভড ওভা ল। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 বঘত্র: ফাদদী ধবভওল্পদাফন্ত্রী চদা আ ল ফ ভৄস্তনা ওাফাম, এনবএ, এফবধ ২৭ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওাভ এওটি স্থাহদ ই-বচবধ-থঢ 

থঝন্ডাভবরও এওটি ইহমওিবদও বমহাট থ উহদ্বাথদ ওহভদ। 

 

(৮) ফবন্ত্রপা-বঞহওভ ১৬ থনব্রুাবভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ বিান্ত অনুবাী ধাবমও প্রবওউভহফন্ট আইদ  ববথফামা াংহযাথদ  

লামদাকাত ওভাভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। ধাবমও প্রবওউভহফন্ট (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৬ চাঢী াংহতভ ধবভওল্পদা 

ফন্ত্রডাম ম্পবওথঢ াংতী স্থাী ওবফটিভ বহঘদাথীদ ভহহঙ।  

(৯) থতহযভ ওম ভওাবভ ক্র ই-বচবধহঢ অন্তভু থক্ত ওভাভ মহক্ষয ধব থাপ্ত ক্ষফঢাম্পন্ন দতুদ টাঝাহন্টাভ ক্র প্রবক্রা ম্পন্ন 

ল এাং ভভালওাভী/স্থাধদওাভীভ হঙ্গ চুবক্ত ম্পাবতঢ ল। 

(১০) প্রবঢহতদাথীদ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ আউঝহাব থাংহভ ফাধ্যহফ ১৮টি ফাপ্ত প্রওহল্পভ প্রপা ভল্যাদ (Impact 

Evaluation) ফীক্ষা এাং ১৫টি ঘমফাদ প্রওহল্পভ বদবড় ধবভীক্ষড (In-Depth Monitoring) ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। 

ফীক্ষা প্রাপ্ত সুধাবভযগুবম াস্তাহদভ চন্য াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাকভহল থপ্রভড ওভা ল। 

(১১) ধাবমও প্রবওউভহফন্ট বরহ ববপন্ন থফাহত থফাঝ ৫,১৬০ চদহও স্থাদী প্রবযক্ষড থতা ল। ঢন্হধ্য দুদীবঢ তফদ 

ওবফযহদভ ৪৯চদ ওফ থওঢথা, ঠিওাতাভ ৯৯চদ এাং ৫০০চদ াাংাবতও অন্তভু থক্ত। এওই বরহ ৩২ চদহও উচ্চঢভ বহতবযও 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ই-বচবধ বরহ ৩৩৪চদ বধই ইউচাভ  ২৫১চদ অক থাদাইহচযদ এযাটবফদহও প্রবযক্ষড থতা ল। 

(১২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩৯টি ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ২৮১টি াংস্থাভ ২,৪৭৪টি ক্রওাভী ই-বচবধ ব্স্থাভ আঢা এহহঙ। 

এভ ধাযাধাবয ৬,৬৩৪চদ তভতাঢা ই-বচবধহঢ বদবন্ধঢ লহহঙ। ই-বচবধহঢ ৩১,৮৩২টি তভধত্র আহ্বাদ ওভা লহহঙ এাং এ 

প্রবক্রা ২১,৬১৩টি চুবক্ত ম্পাবতঢ ল।  

(১৩) ৫৩টি থচমা ৫৩টি ই-বচবধ হঘঢদঢাভমও ওফ থযামা এাং ৪২টি থচমা ৪২টি ক্র াংমাধ থনাভাফ অনুষ্ঠাদ ওভা লহহঙ। 

ভাংনৄভ  বভাচকহঞ্জভ ৪টি উধহচমা দাকবভও ম্পৃক্তঢা ধাইমটিাংহভ চন্য ২টি এদবচ বদহাক  প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(১৪) ফবদঝবভাং  ইপযালুহযদ বরহ এ বপাহকভ থফাঝ ৪চদ ওফ থওঢথাহও বহতবযও ফাস্টা থ থপ্রাগ্রাহফ থপ্রভড ওভা লহহঙ। 

এভ ধাযাধাবয ৩০চদ ওফ থওঢথা ফবদঝবভাং  ইপযালুহযদ বরহ এফবএ থপ্রাগ্রাফ ফাপ্ত ওহভহঙদ। 



 

 

(১৫) ভওাহভভ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘহঢ অন্তভু থক্ত প্রওল্পভহলভ ফবদঝবভাং ব্স্থাহও বটবচঝামাইচড্ ওভহঢ অদমাইদ প্রহচক্ট 

ম্যাহদচহফন্ট ইদনভহফযদ বহস্টফ (বধএফআইএ) প্রডাথীদ ভহহঙ। বধএফআইএ াস্তাহদভ মহক্ষয ইহঢাফহধ্য ববপন্ন 

ফন্ত্রডাম বপাহকভ আঢাথীদ ২২চদ প্রওল্প ধবভঘামওল প্রওল্প াংবেি ১৮৯চদ ওফ থওঢথাহও প্রবযক্ষড থতা ল।  

(১৬) ভওাহভভ নাস্ট িযাও ঢাবমওাভুক্ত প্রওল্পভল এ বপাক ওতৃথও বদবফঢ ধবভীক্ষড ওভা ল। 

(১৭  ‘ঢথ্য অভৄক্তওভড দীবঢফামা-২০১৫’ প্রডদ ওভা ল। 

(১৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ফাপ্ত প্রওহল্পভ প্রাপ্ত বধবআভ-এভ বপবত্তহঢ ২০২টি ফাবপ্ত ভল্যাদ 

প্রবঢহতদ চাবভ ওভা ল।  

৩০। বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত ফন্ত্রডাম 

(১) ঙ্গন্ধু থনহমাবযধ ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থতহয ১১ চদ বধএইঘবট এাং দুইচদ বধএইঘবট-উত্তভ 

ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওহভহঙদ। বহতহয দচদ বধএইঘবট এাং ঘাভচদ এফএ ম্পন্ন ওহভহঙদ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এ প্রওহল্পভ 

আঢা ১২ থওাটি ৭ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ থতা ল। প্রওহল্পভ আঢা ২২৫চদ থনহমাভ থতহয-বহতহয বধএইঘবট, বধএইঘবট-

উত্তভ  এফএ ওভাভ ব্স্থা ভহহঙ এাং এ ধব থন্ত ২২১ চদহও থনহমাবযধ প্রতাদ ওভা ল। 

(২) থতহয বজ্ঞাদঘঘ থা, বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত বরও কহরডা  উন্নদ ওাহচ উৎাল  অনুহপ্রভডা প্রতাহদভ চন্য বজ্ঞাদ এাং 

প্রভেবক্ত কহরডা ঔাঢ থণহও কহরডা প্রওহল্প অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ কহরডা  উন্নদ প্রওল্পভহলভ 

বহযর অনুতাদ ওফ থসূবঘভ আঢা ৩৮৯টি প্রওহল্পভ বধভীহঢ ১২ থওাটি ৫ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ থতা ল। 

(৩) বজ্ঞাদ  প্রভেবক্তভ ববপন্ন থক্ষহত্র কহরডাভঢ ঙাত্র-ঙাত্রী/কহরওহতভ কহরডাওাহচ লাঢাভ চন্য চাঢী বজ্ঞাদ  

প্রভেবক্ত (NST) থনহমাবযধ ওফ থসূবঘভ আঢা ববপন্ন ওযাঝাকবভহঢ থপৌঢ, বচ  অনচ বজ্ঞাদ, প্রহওৌযম  ধবভহয 

বজ্ঞাদ, দাদহবাগ্য যবক্ত বজ্ঞাদ, ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত, ন্যাহদাহঝওহদামবচ  মাকই প্রভেবক্ত বরও চীবজ্ঞাদ  

বঘবওৎাবজ্ঞাদ বরও, ঔাদ্য  কৃবর বজ্ঞাদ বরও এাং ন থঢী ঙহভ এফবনম  বধএইঘবট থওাহ থ থনহমাবযধপ্রাপ্ত 

থনহমাহতভ দাদল ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১,৪৩৮চদ ঙাত্র-ঙাত্রী/কহরওহও ৮ থওাটি ৩৩ মক্ষ ৬৩ লাচাভ ঝাওা থনহমাবযধ 

প্রতাদ ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ঙ্গন্ধু থনহমাবযধ, এদএটি থনহমাবযধ এাং কহরডা অনুতাহদভ থঘও প্রতাদ অনুষ্ঠাদ  

(৪) বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত উদ্ভাদ এাং কহরডাভ ফাদ বৃবিভ মহক্ষয থতযী বজ্ঞাদীকডহও ঢাহতভ ঘমফাদ/প্রস্তাবঢ কহরডা 

প্রওহল্পভ চন্য প্রবঢ অণ থ-ঙহভ এ ফন্ত্রডাম থণহও অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এ ঔাহঢ ৮০টি প্রওহল্পভ 

অনুকূহম ৪৪ মক্ষ ৫০ লাচাভ ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। 



 

 

(৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৭০টি বজ্ঞাদহী াংস্থা  বজ্ঞাদবপবত্তও থধযাচীী াংকঞদ/প্রবঢষ্ঠাদভলহও ৪০ মক্ষ ঝাওা 

আবণ থও অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল।  

(৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩৫টি ফাধ্যবফও  উচ্চফাধ্যবফও বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাদ/বজ্ঞাদ ক্লাহও ২৫ মক্ষ ঝাওা আবণ থও অনুতাদ 

প্রতাদ ওভা ল।  

(৭) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৪ মক্ষ ৭০ লাচাভ ঝাওা ব্হ থফাঝ ২১টি উধহচমা ‘থতহয স্থাদীপাহ উদ্ভাবঢ মাকই প্রভেবক্তভ 

প্রহাক  ম্প্রাভড’ যীর থও থবফদাভ প্রতয থদী অনুবষ্ঠঢ ল।  

(৮) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে ধবভঘামদা, ব্স্থাধদা  ভক্ষডাহক্ষহডভ চন্য থতহয উধভেক্ত চদম বঢবভভ মহক্ষয 

বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত ফন্ত্রডাম এাং ভাবযাদ থনটাহভযহদভ ROSATOM-এভ ফহধ্য স্বাক্ষবভঢ MoU-এভ আঢা ভাবযাদ 

থনটাহভযহদভ MEPhI-এ বদউবক্লাভ ইবঞ্জবদাবভাং বরহ ২০১৫ বযক্ষা-হর থ উচ্চবযক্ষাভ চন্য ১৬ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ 

২০চদ বযক্ষাণী ভাবযা কফদ ওহভদ। 

(৯) াাংমাহতয ধভফাণু যবক্ত ওবফযহদভ ২০চদ বজ্ঞাদীহও ‘Foundation Course on Nuclear Energy’ বরহ ১৫ 

দহপম্বভ ২৫ বটহম্বভ ২০১৫ পাভহঢভ ভৄম্বাইহঢ প্রবযক্ষড গ্রলহডভ চন্য থপ্রভড ওভা ল। 

(১০) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে বদফ থাহডভ ভমধব থাহভ ওাব থাবম ম্পাতহদভ চন্য াাংমাহতয ধভফাণু যবক্ত ওবফযদ  

ভাবযাদ থনটাহভযহদভ JSC Atomstroyexport-এভ ফহধ্য ধব থাক্রহফ ঠাওা  ফহস্কা এওাবথও বদ্বধাবক্ষও আহমাঘদা 

থযহর ২৫ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ‘General Contract for Rooppur Nuclear Power Plant Construction’ 

স্বাক্ষবভঢ ল। স্বাক্ষবভঢ General Contract-এভ অবদষ্পন্ন Appendices ৪ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ স্বাক্ষবভঢ ল। 

(১১) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে স্থাধহদভ মহক্ষয Preparatory Construction ধব থাহভ বাঢী ওাচ ম্পাতহদভ 

মহক্ষয াাংমাহতয ধভফাণু যবক্ত ওবফযদ এাং ভাবযাদ থনটাহভযহদভ JSC Atomstroyexport-এভ ফহধ্য ৭ চানুাবভ 

২০১৬ ঢাবভহঔ ‘For Completion of the Works for the Preparatory Stage of Rooppur NPP Construction’ 

যীর থও ঘতুণ থ চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। 

(১২) থতহয ধাভফাডবও বদুযৎ ওফ থসূবঘ াস্তাদ, ধাভফাডবও বদুযৎ ওফ থসূবঘ অওাঞাহফা উন্নদ, সুষ্ঠুপাহ ধাভফাডবও 

বদুযৎহওে ধবভঘামদ  ভক্ষডাহক্ষহডভ চন্য তক্ষ চদম বঢবভভ মহক্ষয ভাবযাদ থনটাহভযহদভ State University 

‘MEPhI’-থঢ বদউবক্লাভ ইবঞ্জবদাবভাং বরহ বঢদ ঙভ থফাবত MS থপ্রাগ্রাহফভ চন্য ২০১৬-১৭ বযক্ষাহর থ বযক্ষাবৃবত্ত 

প্রতাহদভ মহক্ষয বযক্ষাণী বদ থাঘহদভ চন্য ২১-২২ এবপ্রম ২০১৬ ফহ বমবঔঢ  থফৌবঔও ধভীক্ষা অনুবষ্ঠঢ ল এাং ২০চদ 

বযক্ষাণী বদ থাঘদ ওভা ল। 

(১৩) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে স্থাধদ প্রওহল্পভ াস্তাদ ওাহচভ অগ্রকবঢ হভচবফহদ ধবভতয থহদভ চন্য ঢথ্য 

অবথতপ্তহভভ ৮০চহদভ এওটি বফবটা টিফ ৯ এবপ্রম ২০১৬ প্রওল্প এমাওা ধবভতয থদ ওহভদ এাং প্রওহল্পভ াব থও অগ্রকবঢ  

ব্স্থাধদা হন্তার প্রওায ওহভদ। 

(১৪) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে স্থাধহদভ চন্য ভাযাদ থনটাহভযদ ভওাভ ওতৃথও ভাষ্ট্রী ঋড প্রতাহদভ মহক্ষয 

Bangladesh-Russia Intergovernmental State Credit Agreement (IGCA) চূড়ান্ত ওভাভ চন্য ১৬-১৭ থফ ২০১৬ 

থফাহত ফহস্কাহঢ ভাযাদ থনটাহভযদ ধহক্ষভ প্রবঢবদবথবৃহন্দভ হঙ্গ াাংমাহতয ধহক্ষভ প্রবঢবদবথবৃহন্দভ বদ্বধাবক্ষও পা 

IGCA অনুস্বাক্ষভ ওভা ল। 

(১৫) াাংমাহতহযভ ধাভফাডবও অওাঞাহফা উন্নহদভ ঢথফাদ অস্থা ধব থাহমাঘদাভ চন্য আন্তচথাবঢও ধভফাণু যবক্ত াংস্থা 

(IAEA)-এভ এওটি প্রবঢবদবথতম ১০-১৪ থফ ২০১৬        াধযও-এভ প্রথাদ ওাব থামহ Integrated Nuclear 

Infrastructure Review (INIR) Follow-up Mission ধবভঘামদা ওহভ। উক্ত Follow-up Mission-এ ২০১১ 

াহমভ IAEA ওতৃথও াাংমাহতহযভ ধাভফাডবও অওাঞাহফা-াংবেি সুধাবভহযভ আহমাহও ঢথফাদ অস্থা ধব থাহমাঘদা ওভা 

ল। ধব থাহমাঘদা থযহর াাংমাহতহযভ ধাভফাডবও অওাঞাহফাভ অস্থা হন্তারচদও ফহফ থ বভহধাঝ থ প্রতাদ ওহভ। 

(১৬) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে বদফ থাহডভ মহক্ষয চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ ববদভ বঘহভ থদতৃহত্ব এওটি তম ১০-১৫ থফ 

২০১৬ থফাহত এাং ফবন্ত্রধবভরত বঘহভ থদতৃহত্ব অন্য এওটি তম ১৫-২০ থফ ২০১৬ থফাহত রূধনৄভ ধাভফাডবও 

বদুযৎহওহেভ Reference Plant বলাহ ভাযাদ থনটাহভযহদভ Novovoronezh Nuclear Power Plant ধবভতয থদ ওহভদ। 



 

 

(১৭) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওহেভ াব থও বদভাধত্তা বথাদ  ওাব থাবত ম্পাতহদ লহবাবকঢা প্রতাহদভ চন্য কঠিঢ 

ফবদঝবভাং টিহফভ প্রণফ বহযর পা ৬ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ বপাকী ওবফযদাভ, ভাচযালী বপাহকভ পাধবঢহত্ব ধাদা 

অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত পা রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে স্থাধদ প্রওহল্পভ াইঝ-অবন  আাবও এমাওাভ বদভাধত্তাভ 

স্বাহণ থ উক্ত এমাওাভলহও থওবধআই (KPI) বলাহ থখারডা ওভাভ বিান্তল ওবঢধ বিান্ত গৃলীঢ ল। 

(১৮) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে স্থাধদ প্রওল্প বরহ ভাযাদ থনটাহভযদ  াাংমাহতয ধহক্ষভ ফিহ কঠিঢ Joint 

Coordination Committee (JCC)-এভ বদ্বঢী পা ২২ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত পা রূধনৄভ 

ধাভফাডবও বদুযৎহওে স্থাধদ প্রওল্প াংবেি ওবঢধ গুরুত্বনড থ বিান্ত গৃলীঢ ল। 

(১৯) াাংমাহতয ধভফাণু যবক্ত বদন্ত্রড ওতৃথধক্ষ ২১ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে বদফ থাহডভ মহক্ষয 

াাংমাহতয ধভফাণু যবক্ত ওবফযহদভ বদওঝ Site Licence প্রতাদ ওহভ। 

(২০) আন্তচথাবঢও ধভফাণু যবক্ত াংস্থা (IAEA) থণহও প্রাপ্ত PC-Based VVER-1200 Training Simulator-এভ Site 

Acceptance Test (SAT) এাং Training Course ১৯-৩০ জুদ ২০১৬ থফাহত প্রওহল্পভ ঠাওাস্থ অবনহভ Simulator 

ল্যাহ অনুবষ্ঠঢ ল। Simulator ভভালওাভী প্রবঢষ্ঠাদ Western Service Coorporation (WSC)-এভ দুইচদ বহযরজ্ঞ 

Course-টি ধবভঘামদা ওহভদ। 

(২১) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওহেভ Security এাং Physical Protection System (PPS) প্রবঢষ্ঠাভ বরহ ১৫ জুদ 

২০১৬ ঢাবভহঔ ভৄখ্যবঘহভ পাধবঢহত্ব প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ পাওহক্ষ এওটি পা অনুবষ্ঠঢ ল এাং এ াংক্রান্ত এওটি 

ওবফটি কঞদ ওভা ল। 

(২২) ববপন্ন লাধাঢাম  বক্লবদও থণহও প্রাপ্ত (াভহটফ, বএএফএফইউ, ঠাওা থফবটহওম ইঢযাবত) প্রস্রাহভ দভৄদা উইমদ 

থভাক (Wilson’s Disease) বদড থহভ চন্য ওধাহভভ (ঢাফা) ফাত্রা বদরূধড ওহভ বদবফঢ বভহধাঝ থ প্রতাদ ওভা ল।  

(২৩) থতহযভ ববপন্ন অঞ্চহমভ আহ থবদহও আক্রান্ত থভাকীভ ফাণাভ চুম  দহঔভ দভৄদা আহ থবদও বহেরড ওহভ ববপন্ন 

লাধাঢাম/বক্লবদও/চদস্বাস্থযহওহে ভভাহলভ ওাচ অব্ালঢ ভাঔা ল।  

(২৪) থভবট আইহাহঝাধ প্রটাওযদ বপাক, এঝবফও এদাবচথ বভাঘ থ ইন্পটিটিউঝ (এইআভই), াপাভ ওতৃথও থফাঝ ৮৭০টি 

থঝওহদবযাফ ৯৯এফ থচদাহভঝভ ভভাল ১৩৭৪.৬৩ GBq আহাবটদ-১৩১ বটহধবন্পাং ওহভ এওটি চাঢী ধভফাণু 

বঘবওৎা ইন্পটিটিউঝল থফাঝ ১৬টি ধভফাণু বঘবওৎা ইন্পটিটিউঝ এাং ধাঁঘটি ভওাবভ/থভওাবভ লাধাঢাহম ভভাল ওভা 

ল এাং এ াত থফাঝ ১ থওাটি ৭ মক্ষ ৮৭ লাচাভ ৩০০ ঝাওা আ ল। 

(২৫) টিসুয ব্াাংবওাং এযান্ড াহাহফট্যাবভাম বভাঘ থ বপাক ওতৃথও প্রবঢহতদাথীদ ফহ াংগৃলীঢ টিসুয থণহও ৩,২০৫টি অযাফবদদ 

গ্রাফ ঝ এাং ১০,৭৫০ বব অবস্থ গ্রাফ ঝ বঢবভ ওহভ নৄদ থাদ যল্যবঘবওৎা ব্লাহভভ চন্য লাধাঢাহম ভভাল ওভা ল।  

(২৬) কাফা থা থ বপাক এইআভই, াপাভ ওতৃথও ববপন্ন বঘবওৎাাফগ্রী এাং রহথভ দভৄদা চীাণুভৄক্তওভহডভ মহক্ষয 

ববওভড-থা প্রতাদ ওভা ল।  

(২৭) ইদহক্ট াহাহঝওহদামবচ বপাক, এইআভই, াপাভ ওতৃথও ন্ধযাওভড ধিবঢহঢ নহমভ ফাবঙ বদন্ত্রহডভ মহক্ষয থফমদ 

ধাফবওদ এাং অবভহন্টাম নহমভ ফাবঙভ ধাওস্থমীভ ব্াওহঝবভা দাক্তওভড এাং ফাবঙভ বটম্বাদ, আয়ুষ্কাহমভ ধভ ঔাাভ 

বলাহ ব্াওহঝবভাভ প্রপা ধব থহক্ষহডভ ওাচ ম্পন্ন ল।  

(২৮) থ্যামাহবফা আক্রান্ত বযশুহতভ থতহল ওধাহভভ প্রপা বদরূধহড ভহক্তভ বভাহফভ দভৄদা ওধাভ বদড থহভ ওাচ ম্পন্ন 

ওভা ল।  

(২৯) বুবড়কঙ্গা দতীভ আহযধাহযভ এমাওাভ ফাটি  নম এাং দতীভ চমচ ধবভহহযভ ধাবদ, ঢমাবদ  ফাহঙভ ধভ 

ক্ষবঢওভ থি থফৌহমভ প্রপা বদরূধড ওভা ল। 

(৩০) াাংমাহতহয ববপন্ন যলহভভ াঢাহ ায়ুওডা  ওাহমা ওা থহদভ ধবভফাড বদড থহভ ফাধ্যহফ Transboundary 

Contribution এাং Haze Creating ওডাভ উৎ বদড থ ওভা ল। 

(৩১) স্বড থ  থভৌপ্য ধতহওভ দভৄদাভ ঔাঁটিত্ব  চদ, প্রা  ভহক্তভ বভাহফ ওধাভ এাং চুহম আহ থবদও, ফাঙ, ধাবদ  

ফাটিভ দভৄদা ক্ষবঢওভ থি থফৌম এাং ব্াঝাবভ নযাক্টবভভ াঢাহ বধএফপভ, থমট, আহ থবদও  এবট বফহস্টভ ধবভফাড 

বদড থহভ ফাধ্যহফ থা প্রতাদ ওভা ল। 



 

 

(৩২) স্বাস্থয ধতাণ থ বজ্ঞাদ বপাক, ধভফাণু যবক্ত থওে, ঠাওা ওতৃথও ববওভড ব্লাভওাভী ববপন্ন প্রবঢষ্ঠাহদভ ববওভড ওফীহতভ 

ব্বক্ত-ধবভীক্ষড থা প্রতাদ ওভা ল।  

(৩৩) ইন্পটিটিউঝ অ থভবটহযদ ধবমফাভ থঝওহদামবচ ওতৃথও ববওভড প্রহাহকভ ফাধ্যহফ গৃলস্থাবম  বদফ থাডাফগ্রীভ চন্য 

ধবভহযান্ধ Jute Reinforced Polymer Composites (Jutin) উদ্ভাদ ওভা ল। জুটিহদভ াবডবচযও উৎধাতহদভ 

প্রহঘিা ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৩৪) াাংমাহতয ইন্ডাবোম এক্স-থভ-এভ এওটি আমিাবদও থফ্ল্া বটহঝক্টভ (Model: SITESCAN D-10)-এভ 

ওযাবমহিযদ াবপ থ প্রতাদ ওভা ল। 

(৩৫) এওটি চাঢী ধভফাণু বঘবওৎা ইদবস্টটিউঝল ১৫টি ধভফাণু বঘবওৎা ইন্পটিটিউঝ থণহও প্রা ৩,৬২,০০০চদ  

থভাকীহও ধভফাণু বঘবওৎাহা প্রতাদ ওভা ল এাং বঘবওৎাহা াত প্রা ২৫ থওাটি ২৮ মক্ষ ৪ লাচাভ ২০ ঝাওা ভাচস্ব আ 

ওভা ল। 

(৩৬) থফা থ াত্তাভ থস্টাভ, ববদ্দওাচাভ, ববদ্দভকঞ্জ, দাভাডকঞ্জ থণহও ফামহবযাভ াবদ থঢম, ফামদ্বীহধভ ধাফহম, 

ঘাদাভ আতা, পাভহঢভ ভসুদ, টাবম, ঘাউম, ভৄসুবভভ টাম  মাম কফ, ধাবওস্তাহদভ থঙামা, অহেবমাভ এযাাংওভ টাম  াতা 

কফ এাং থদধাহমভ ভৄসুবভভ টামল ১২টি ঔাদ্যাফগ্রীভ াংগৃলীঢ দভৄদাভল কাফা থেওহিাহফবি থফহণাহটভ ালাহয্য 

থঢচবিঢাভ ফাত্রা বদরূধড ওভা ল। 

(৩৭) ফাদম্পত উন্নহদ প্রবযক্ষড বযক্ষা ওাব থক্রফ  কহরডাওহফ থ ১২১চদ কহরও অদা থ, এফএব, এফ-বনম, বধএইঘবট 

বটবগ্র অচথহদ লাঢা ওভা ল। 

(৩৮) ১৩,৩৯২টি আফতাবদকৃঢ ঔাদ্যদ্রব্ দভৄদাভ থঢচবিঢা ধভীক্ষা ওহভ প্রা ১৫ থওাটি ৪৪ লাচাভ ৬১৭ ঝাওা ভাচস্ব আ 

ওভা ল।  

(৩৯) ববপন্ন দভৄদাভ ভাাবদও বহেরড ওহভ ৩৯ মক্ষ ২৪ লাচাভ ২০০ ঝাওা ভাচস্ব আ ওভা ল।  

(৪০) ববএআইআভ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৮টি দতুদ প্রভেবক্ত উদ্ভাদ ওহভহঙ, ৫৮টি কহরডা প্রন্ধ (হতহয ৪০টি এাং 

বহতহয ১৮টি) প্রওায ওহভহঙ, দটি উদ্ভাবঢ প্রভেবক্তভ াবডবচযবওওভড, দু’টি উদ্ভাবঢ প্রভেবক্তভ প্যাহঝন্ট অচথদ  ৪,২৮১টি 

বযল্প/াবডবচযও ধণ্য/ধতাহণ থভ বহেরডহা প্রতাদ ওহভহঙ।  

(৪১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৮০,০০০চদ তয থও চাঢী বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত চাদুখহভভ গ্যামাবভভল ধবভতয থদ ওহভহঙদ।  

(৪২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থচমাধব থাহ ৩৭ঢফ চাঢী বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত প্তাল উদ বাধহদভ চন্য প্রবঢ থচমা ৭৫ লাচাভ 

ঝাওা ওহভ থফাঝ ৪৮ মক্ষ ঝাওা থপ্রভড ওভা ল। এ ঙাড়া ২-৪ জুদ ২০১৬        থওেী ধব থাহ ৩৭ঢফ চাঢী বজ্ঞাদ 

প্রভেবক্ত প্তাল উদ বাবধঢ ল।  

(৪৩) বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত উন্নদ িাস্ট ঢলবহমভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৬৪ থচমা ১৫৬টি বদ থাবঘঢ বযক্ষা প্রবঢষ্ঠাহদ 

বজ্ঞাদ ল্যাহভঝবভ উন্নহদভ চন্য ১ মক্ষ ঝাওা ওহভ থফাঝ ১ থওাটি ৫৬ মক্ষ ঝাওাভ অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল এাং বপাকী 

ধব থাহ বজ্ঞাদ থফমা আহাচহদভ চন্য ৩ মক্ষ ঝাওা ওহভ থফাঝ ২৪ মক্ষ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল। 

(৪৪) বফউজু াহভ ালাহয্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থতহযভ ববপন্ন থচমা ১০৪টি ভ্রাম্যফাড বজ্ঞাদ প্রতয থদীভ আহাচদ ওভা ল। 

(৪৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চাঢী বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত চাদুখহভ ১,১৯৭চদ তয থদাণী থঝবমহস্কাহধভ ালাহয্য আওায ধব থহক্ষড 

ওহভহঙ। এ ঙাড়া থতহযভ ববপন্ন থচমা ৪৫টি স্থাহদ থঝবমহস্কাহধভ ালাহয্য ২০,০০০চদ তয থদাণীহও আওাহযভ গ্রল, উধ-গ্রল  

দক্ষত্র থতঔাহদা ল।  

(৪৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১০টি বজ্ঞাদবরও ক্তৃঢাফামা  থবফদাহভভ আহাচদ ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বজ্ঞাদ 

 প্রভেবক্ত ওফহপ্লক্স স্থাধদ প্রওহল্পভ থপৌঢ অওাঞাহফা উন্নদ ওাচ শুরু ল এাং ১৩ যঢাাংয ওাচ ফাপ্ত ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-

ঙহভ প্রবঢন্ধী তয থদাণীহতভ চন্য হুইম থঘাভ াংগ্রল ওভা ল এাং প্রবঢন্ধীহতভ বদাভহল্য হুইম থঘাহভভ ালাহয্য চাদুখভ 

প্রতয থহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। চাঢী বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত চাদুখহভভ গ্যামাবভভল বটবচঝাম বটহপ্লভ ফাধ্যহফ প্রতয থহদভ 

ব্স্থা ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২১৫টি উধহচমা বজ্ঞাদ ক্লা প্রবঢষ্ঠা ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বশ্বফাহদভ 

চাঢী বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত চাদুখভ প্রবঢষ্ঠাভ মহক্ষয ফীক্ষা প্রওহল্পভ আঢা বহতবযও ভ্রফড থযহর বটবধবধ প্রস্তুহঢভ ওাব থক্রফ 

শুরু ওভা ল।  



 

 

(৪৭) বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত বরও ১০,৪৮৩টি ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল। বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত বরও ৭,৭০১ নষ্ঠা ঢথ্য বঢভড ওভা 

ল। থা গ্রলডওাভী সুবথাহপাকীভ াংখ্যা ১৩,১০৪ চদ। 

(৪৮) ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাদ দহপাবণহঝাহভ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২,৩০,০০০চদ তয থও ফাকফ ল এাং ১ থওাটি ৮৮ 

মক্ষ ঝাওা আ ল।  

(৪৯) ন্যাযদাম ইবন্পটিটিউঝ অ াহাহঝওহদামবচ ল্যাহভঝবভহঢ টিসুয ওামঘাহভভ ফাধ্যহফ স্বল্পফহ অবথও-াংখ্যও 

ঘৃঢকুফাভীভ ঘাভা উৎধাতহদভ ধিবঢ প্রবঢষ্ঠা ওভা ল। থইহঙ্গ ফাঞধব থাহ উদ্ভাবঢ ঘাভাভ ক্ষফঢা ভল্যাদ ম্পন্ন ল। 

উদ্ভাবঢ কহরডা প্রভেবক্তটি লস্তান্তহভভ চন্য এওটি ওফ থযামা আহাচদ ওভা ল। টিসুয ওামঘাভ ধিবঢহঢ ফমা চাঢী উবদ্ভত 

(এমাঘ)-এভ উন্নদ বরও কহরডা ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল। 

(৫০) ফাইহক্রাবাম াহাহঝওহদামবচ বপাহকভ কহরডাকাহভ স্ত্র  কাহফ থন্ট বযহল্প বটাইবচাং  াহাধবমবযাং ওাহচ 

ব্লাহভভ উহদ্দহশ্য দ ধবভহযান্ধ এফাইহমচ  থলুহমচ এদচাইফ উৎধাতহদভ মহক্ষয কহরডা ওাব থক্রফ ধবভঘাবমঢ লহে। 

এফাইহমচ  থলুহমচ এদচাইফ উৎধাতদওাভী ১১০টি অনুচী াংগ্রল, নণওীওভড  এদচাইফ উৎধাতদ ক্ষফঢা বদড থ 

ওভা ল। ইবঢফহধ্য বটএদএ বকুহবন্পাং ধিবঢ ব্লাভ ওহভ ২০টি অনুচী চূড়ান্তপাহ দাক্ত ওভা ল। অবথও ধবভফাহড 

এদচাইফ উৎধাতহদভ মহক্ষয ধাঁঘটি অনুচীহভ উৎধাতদ ধিবঢ প্রবফঢওভড ওভা ল। াবডবচযওপাহ এফাইহমচ এদচাইফ 

উৎধাতহদভ মহক্ষয চীদকঢ ধবভঢথহদভ ফাধ্যহফ থচহদটিওযাবম ফবটনাইট অক থাবদচফ প্রস্তুহঢভ ওাব থক্রফ ঢথফাহদ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৫৬) এবদহফম াহাহঝওহদামবচ বপাহক ব্লযাও থঙ্গম ঙাকহমভ উৎধাতদ, নৄদঃউৎধাতদ  থভাক প্রবঢহভাথ উন্নদ, থতবয 

লাঁহভ থচহদটিও বপন্নঢা ধব থহক্ষড  করুভ দুহথভ বঝা থওবচদ চীহদভ থচহদটিও পযাবভহন্ট বদড থহভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

ব্লযাও থঙ্গম ঙাকহমভ এ ববযিযভহলভ বপন্নঢা ধব থহক্ষড  থব ফস্ত থচহদটিও ফাওথাভ বতহ এ ববযিযগুবম বদরূবধঢ ল ঢা 

বদড থহভ চন্য থতহযভ ববপন্ন অঞ্চম থবফদ াপাভ, দাহঝাভ, গুড়া, দকাঁ, বভাচকঞ্জ এাং ান্দভদ থণহও ব্লযাও থঙ্গম 

ঙাকহমভ ভক্তদভৄদাল াবলযও ববযিযকঢ ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল। ভক্ত দভৄদা থণহও থচহদাবফও বটএদএ নণওীওভড  বটএদএ 

নৄম বঢবভ ওহভ বহওাহবন্পাং ওভা ল। ঙাকহমভ নৄদঃউৎধাতদ ববযহিযভ চন্য থচহদটিও ফাওথাভ উদ্ভাহদভ মহক্ষয ইহঢাফহধ্য 

DRB1চীহদভ ফহধ্য ৮টি SNP যদাক্ত ওভা ল। ঢাঙাড়া ১১টি ফাইহক্রাোহঝমাইঝ প্রাইফাভ বতহ ব্লযাও থঙ্গম ঙাকহমভ 

থচহদটিও বপন্নঢা ধব থহক্ষড ওভা ল।  

(৫৭) থতবয লাঁহভ উৎধাতদযীমঢা, থভাকপ্রবঢহভাথ ক্ষফঢা, ইঢযাবত ববযিয প্রাডী  অঞ্চমহপহত বপন্নঢা ধব থহক্ষহডভ চন্য 

ঠাওা, দাহঝাভ, নঁকা, কুবড়গ্রাফ, বওহযাভকঞ্জ, থদাাঔামী, বহমঝ এাং সুদাফকঞ্জ থণহও থতবয লাঁহভ ২৭৪টি ভক্ত দভৄদা াংগ্রল 

ওভা ল। ভক্ত দভৄদাভল থণহও বটএদএ নণও ওহভ ৭টি ফাইহক্রাোহঝমাইঝ প্রাইফাভ ব্লাভ ওহভ ধভীক্ষা ওভা ল।  

(৫৮) ইবমহযভ প্রচাবঢ-াংখ্যা বদড থহভ মহক্ষয বনযাবভচ াহাহঝওহদামবচ ল্যাহভঝবভহঢ ইবমহযভ ৫টি উৎ (ওক্সাচাভ, 

ঘাঁতনৄভ, থদাাঔামী, াহকভলাঝ, ধটুাঔামী) থণহও থফাঝ ২০০টি দভৄদা াংগ্রল ওহভ বটএদএ নণও ওহভ ফাইহঝাওবিাম 

প্রাইফাভ দ্বাভা বধবআভ ম্পন্ন ওভা ল। ১৮০টি দভৄদাভ ধবচটিপ ব্ান্ড ধাা থকহঙ। াংগৃলীঢ ২০টি দভৄদাভ বটএদএ 

বহওাহবন্পাং ম্পন্ন ওভা ল।  

(৫৯) ২১ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ াাংমাহতয ধভফাণু যবক্ত ওবফযদ (াধযও)-থও রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওহেভ Siting 

Licence প্রতাদ ওভা ল।  

(৬০) ১৬ দহপম্বভ ২০১৫-২০ জুদ ২০১৬ থফাহত Siting License-াংক্রান্ত প্রাণবফও Document-ভল ওতৃথধহক্ষভ 

বজ্ঞাদীবৃন্দ ওতৃথও বাঘাই-াঙাই এাং Site Documents Review ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। 

(৬১) রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওহেভ Siting Licence-াংক্রান্ত টকুহফন্টভল ওতৃথধহক্ষভ NSSD-এভ বজ্ঞাদী এাং 
FSUE VO ‘Safety’, Russia-এভ Experts ফিহ Review ওাব থক্রফ ধবভঘামদা ওভা ল। 

(৬২) Regulation on Site Evaluation for the safety of NPP-2015 প্রডদ এাং IAEA Expert দ্বাভা ভল্যাদ 

ওভা ল। 

(৬৩) ববওভড উৎ ব্লাভওাভীভ ফহধ্য হঘঢদঢা বৃবি ওভাভ মহক্ষয ববপন্ন ঢথ্য এাং ধভাফয থ প্রতাদ; ববওভড সুভক্ষা 
বরহ থধাস্টাভ, বমনহমঝ  িবযউভ বঢভড; ববওভড বদভাধত্তা বরহ ইহমক্ট্রবদও, বপ্রন্ট বফবটা  ইন্টাভহদহঝ প্রহাচদী 
ঢথ্যাবত প্রওায; থতহযভ ওম ববওভড উৎ ব্লাভওাভী প্রবঢষ্ঠাদভল ধবভতয থহদভ ফাধ্যহফ ববওভড সুভক্ষা বহেরড ওহভ 
মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল এাং বদবন্ত্রঢপাহ ববওভড উৎহভ আফতাবদ-ভপ্তাবদ ধাভবফঝ প্রতাহদভ ফাধ্যহফ ভাচস্ব আ ওহভ 
ভওাহভভ গৃলীঢ তাবভদ্রযবহফাঘদ এাং আণ থাফাবচও উন্নহদ বদবফঢ অতাদ ভাঔা ল।  



 

 

(৬৪) মাইহন্প, ধাভবফঝ  এদব প্রতাদ ওাব থক্রহফভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২৭৪টি এক্স-থভ স্থাধদা  থঢচবি 
ধতাণ থল অন্যান্য ওফ থওাহণ্ডভ দতুদ মাইহন্প, ১,২২৯টি দাদকৃঢ মাইহন্প, ২৯২টি আফতাবদ/ভপ্তাবদ ধাভবফঝ, ২৩৬টি 
আভব দতুদ দত, ৩৩৫টি আভব দাদ দত প্রতাদ ওভা ল এাং ৩৭০টি এক্স-থভ স্থাধদা  থঢচবি ধতাণ থল 
অন্যান্য ওফ থওাহণ্ডভ ধবভতয থদ ওভা ল। আদাদওাভী ববওভড উৎধন্ন ওহভ দা এইরূধ বন্ত্রধাবঢ আফতাবদভ চন্য ৩৫টি 
প্রবঢষ্ঠাদহও এদব প্রতাদ ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৭ থওাটি ৪০ মক্ষ ৯৭ লাচাভ ৩১০ ঝাওা ফাত্র থাতাদ ঔাঢ থণহও 
অবচথঢ ল।  

৩১। বদুযৎ বপাক 

(১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থদতৃহত্ব বদুযৎ ঔাহঢ অপাদী ানল্য অবচথঢ লহহঙ। বদুযৎগ্রালও াংখ্যা ১ থওাটি ৭৮ মক্ষ থণহও 

বৃবি থধহ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২ থওাটি ১৮ মহক্ষ উন্নীঢ লহহঙ। অণ থাৎ ৪০ মক্ষ দতুদ গ্রালও প্রবঢহতদাথীদ অণ থ-ঙহভ 

বদুযৎ াংহবাক থধহহঙ।  

(২) বদুযৎ সুবথাপ্রাপ্ত চদহকাষ্ঠী যঢওভা ৭৪ পাক থণহও বৃবি থধহ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ যঢওভা ৭৬ পাহক উন্নীঢ লহহঙ। 

অণ থাৎ বদুযৎ সুবথাপ্রাপ্ত চদহকাষ্ঠী যঢওভা ২ পাক বৃবি থধহহঙ। 

(৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বদুযহঢভ াফবগ্রও বহস্টফ ম ১৩.৫৫ যঢাাংয থণহও ০.৪৫ যঢাাংয হ্রা থধহ ১৩.১০ যঢাাংহয থধৌুঁহঙহঙ। 

(৪) ফাণাবধছু বদুযৎ উৎধাতদ ৩৭১ বওহমাাঝ খন্টা থণহও বৃবি থধহ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪০৭ বওহমাাঝ খন্টা উন্নীঢ 

লহহঙ। অণ থাৎ ফাণাবধছু বদুযৎ উৎধাতদ ৩৬ বওহমাাঝ খন্টা বৃবি থধহহঙ। 

(৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ৩১ লাচাভ বওহমাবফঝাভ বঢভড মাইদ এাং ১৯৮ াবওথঝ বওহমাবফঝাভ ঞ্চামদ মাইদ 

বদফ থাড ওভা ল। 

(৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৯২৯ থফকাাঝ বদুযৎ চাঢী বগ্রহট ভেক্ত লহহঙ। ২৩ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ বপবট ওদনাহভহন্পভ 

ফাধ্যহফ পাভঢ  াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীদ্ব ওতৃথও পাভঢ থণহও ১০০ থফকাাঝ বদুযৎ আফতাবদভ শুপ উহদ্বাথদ 

ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ২৩ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ বপবট ওদনাহভহন্পভ ফাধ্যহফ পাভঢ  াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীদ্ব ওতৃথও পাভঢ থণহও ১০০ 

থফাাঝ বদুযৎ আফতাবদভ শুপ উহদ্বাথদ; উক্ত অনুষ্ঠাহদ বত্রনৄভাভ ফাদদী ভৄখ্যফন্ত্রী চদা ফাবদও ভওাভ উধবস্থঢ বঙহমদ। 

 

 (৭) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বদেবড থঢ বদুযৎহওেগুবম ঘালু ল: 

(ও) ওড্ডা, কাচীনৄভ ১৫০ থফকাাঝ বদুযৎহওেটি ১৬ আকস্ট ২০১৫ ঘালু ল। 

(ঔ) থপামা ২২৫ থফকাাঝ বববধবধ বদুযৎহওেটি ২ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঘালু ল। 

(ক) আশুকঞ্জ ২২৫ থফকাাঝ বববধবধ (এটি ইউবদঝ) বদুযৎহওেটি ১০ বটহম্বভ ২০১৫ ঘালু ল। 

(খ) াবফঝ ধাাভ  বচইব ওদহাটি থাফ-এভ ববাদা-২,৩৪১ থফকাাঝ বববধবধ (এটি ইউবদঝ) 

বদুযৎহওেটি ২৬ বটহম্বভ ২০১৫ ঘালু ল। 



 

 

(গ) াবফঝ ধাাভ-এভ ফতদকঞ্জ ৫৫ থফকাাঝ বদুযৎহওেটি ২৯ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঘালু ল। 

(ঘ) াবফঝ ধাাভ-এভ বভযাম ১১০ থফকাাঝ বদুযৎহওেটি ৫ এবপ্রম ২০১৬ ঘালু ল। 

(ঙ) ঠাওা াউত থাদ ধাাভ বমবফহঝট-এভ দাকঞ্জ ৫৫ থফকাাঝ ধাাভ প্লযান্ট বদুযৎহওেটি ১৭ জুদ ২০১৬ 

ঘালু ল। 

(চ) আধহগ্রহটযদ অ খুমদা ১৫০ থফকাাঝ বধবওাং ধাাভ প্লযান্ট টু ২২৫ থফকাাঝ ওম্বাইন্ড াইহওম ধাাভ 

প্লান্ট বদুযৎহওেটি ২৮ জুদ ২০১৬ ঘালু ল। 

(ছ) পাভহঢভ বত্রনৄভা থণহও ১৭ ফাঘ থ ২০১৬ থণহও ১০০ থফকাাঝ বদুযৎ আফতাবদ ওভা লহে। 

(৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘহঢ বদুযৎ বপাহকভ ৭৬টি প্রওহল্পভ অনুকূহম ১৫,৪৭৬ থওাটি ঝাওা ভাহদ্দভ 

বধভীহঢ ১৫,৫১৫ থওাটি ঝাওা ব্ ল (াস্তাহদভ লাভ ১০০.২৫ যঢাাংয)। এওই ফহ ইবএ অণ থাহদ াস্তাদাথীদ 

১০টি প্রওহল্পভ অনুকূহম ৩,৩১৬ থওাটি ঝাওা ভাদ্দ বঙম। 

(৯) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৩টি প্রওল্প নমপাহ ফাপ্ত ল।  

(১০) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২৩টি দতুদ প্রওল্প অনুহফাবতঢ ল।  

(১১) ২০১৬ াহম বদেবড থঢ থফকা প্রওল্প াস্তাহদভ ওাচ শুরু লহহঙ:  

ক্রঃ 

দাং 

প্রওহল্পভ দাফ  াংস্থা চুবক্ত 

ম্পাতাহদভ 

ঢাবভঔ 

উৎধাতদ 

ক্ষফঢা 

(হফঃঃ) 

জ্বামাবদভ থভড ম্ভাব্ ঘালুভ ঢাবভঔ ঢথফাদ অস্থা 

১ ধাভা, ধটুাঔামী ১২০০-১৩২০ 

থফকাাঝ ওমা বপবত্তও 

বদুযৎহওে াংস্থাঃ BCPCL 

(JV of NWPGCL & 

CMC, China) ইবধবঃ 

NEPC & CECC 

২৯ ফাঘ থ 

২০১৬ 

১, ৩২০ আফতাবদকৃঢ 

ওমা 

এবপ্রম ২০১৯ 

(১ফ ইউবদঝ) 

অহক্টাভ ২০১৯ 

(২ ইউবদঝ) 

 অস্থাী থচটি বদফ থাড ওাচ ৭০ যঢাাংয 

এাং থভাট বদফ থাহডভ ওাচ ৬০ যঢাাংয 

ম্পূড থ লহহঙ। 

 Soil Improvement-এভ ওাচ 

(৯৩,৫৪০ ক থ বওহমাবফঝাভ) ম্পূড থ 

লহহঙ। 

 অগ্রকবঢ: ৫.৫৬ যঢাাংয। 

 
২ াাংমাহতয-ইবন্ডা থিন্ডবযধ 

ধাাভ থওাম্পাবদ বমবফহঝট 

১৩২০ থফকাাঝ ওমাবপবত্তও 

বদুযৎহওে 

াংস্থাঃ BIFPCL (JV of 
BPDB & NTPC, India) 

ইবধবঃ BHEL, INDIA 

১২ জুমাই 

২০১৬ 

 

১৩২০ আফতাবদকৃঢ 

ওমা 

২০১৯-২০ অণ থ-ঙভ  াইহঝভ প্রাণবফও উন্নদ ওাচ ম্পন্ন 

লহহঙ।  

 ভম বদুযৎহওে বদফ থাহডভ ওাচ শুরু 

লহহঙ।  

 ঢথফাহদ নাইদাবন্পাম থক্লাচাহভভ 

ওাচ এবকহ ঘমহঙ। 

৩ ফাঢাভাবড় ১,২০০ থফকাাঝ 

ওমাবপবত্তও বদুযৎহওে 

াংস্থাঃ ববধবচববএম 

 ১,২০০ আফতাবদকৃঢ 

ওমা 

বটহম্বভ ২০২২  প্যাহওচ: ১.১-এভ প্রাণবফও ওাচ ফাঘ থ 

২০১৬ ঢাবভঔ থণহও শুরু লহহঙ এাং 

ঢথফাদ অগ্রকবঢ ৩৩ যঢাাংয।  

 প্যাহওচ : ১.২-এভ অথীহদ ভম ইবধব 

ওন্ট্রাক্টাভ বদহাহকভ চন্য তভধত্র 

আলাদ ওভা লহহঙ। তভধত্র 

চফাতাহদভ  থহযর ঢাবভঔ ২৪ 

দহপম্বভ ২০১৬।  

৪ ঘট্টগ্রাফ ৬১২ থফকাাঝ 

ওমাবপবত্তও প্রওল্প 

েন্পভঃ এএ ধাাভ-১ 

১৬ থনব্রুাবভ 

২০১৬ 

৬১২ আফতাবদকৃঢ 

ওমা 

ফাঘ থ 

২০২০ 

 ৩০০ এওভ চাকা ক্র ওভা লহহঙ। 

 ২১২ এওভ ঔা চাকা তীখ থহফাবত 

বমচ থদাভ প্রবক্রা ঘমহঙ। 

 ভূবফ উন্নহদভ ওাচ ঘমহঙ। 

 

৫ ঘট্টগ্রাফ ৬১২ থফকাাঝ 

ওমাবপবত্তও প্রওল্প 

েন্পভঃ এএ ধাাভ-১ 

১৬ থনব্রুাবভ 

২০১৬ 

৬১২ আফতাবদকৃঢ 

ওমা 

ফাঘ থ 

২০২০ 



 

 

৩২। থাফবভও বফাদ ধবভলদ  ধব থঝদ ফন্ত্রডাম 

(১) ঘট্টগ্রাহফ ১৫৪ ওক্ষববযি থফাহঝম বওঢ বদফ থাড  াবডবচযও ওাব থক্রফ শুরু ল।  

(২) বএএব এফবধ-২১০০ প্রহচক্ট টকুহফন্ট-এভ আঢা বএএব’ভ ওম থক্ষহত্রভ থভগুহমঝবভ বরভহলভ উন্নদ  

লাঢাভ চন্য ‘আন্তচথাবঢও ধভাফয থও-থা’ যীর থও প্রওল্পটি ফাপ্ত ল। 

(৩) লবভঢ যা চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভভ তৃঢী প্রাবন্তও পদল অন্যান্য অওাঞাহফাকঢ উন্নদ ওাহচভ অনুকূহম 

ধভাফয থও থা প্রওহল্পভ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। 

(৪) বফাদ াাংমাহতয এাভমাইন্প ওতৃথও দহপম্বভ-বটহম্বভ ২০১৫ থফাহত থাবাং থওাম্পাবদ থণহও দু’টি ৭৩৭-৮০০ 

উহড়াচালাচ াংগৃলীঢ ল। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও আন্তচথাবঢও বুবিস্ট হম্মমদ  ধব থঝদর থ ২০১৬ উহদ্বাথদ   

(৫) লবভঢ যা চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ ম্প্রাভহডভ ওাচ াস্তাহদভ চন্য চাইওা  াাংমাহতয ভওাহভভ ফহধ্য 

Minutes of Meeting স্বাক্ষবভঢ ল।  

(৬) ঘট্টগ্রাফ যাল আফাদঢ আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ প্রাইফাবভ  থহওন্ডাবভ ভাটাভ াংস্থাধদ ওভা লহহঙ এাং বহযাভ  

বতনৄভ বফাদন্দহভ বটবপআভ এাং বটএফই াংস্থাধদ ওভা ল। 

(৭) ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচ আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ প্রওহল্পভ বস্তাবভঢ ম্ভাব্ঢা ফীক্ষা ম্পাতহদভ মহক্ষয ধভাফয থও বদহাহকভ 

উহদ্দহশ্য দ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। 

(৮) বদভু থমপাহ ভাদহহঢ অঢভড  ঔাভাধ আলাা বঔদ ঔাবম থঘাহঔ থবয দূভ দৃবিহকাঘভ ল দা, ঢঔদ 

বফাদন্দহভ উহড়াচালাহচভ বদভাধত অঢভহড লাঢাভ চন্য যাল আফাদঢ আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ ইন্পিুহফন্ট ল্যাবন্ডাং 

বহস্টফ ভভাল  াংস্থাধদ ওভা ল। 

(৯) বাত্রীহতভহও সূঘারুপাহ ফ্ল্াইঝ ম্পবওথঢ ঢথ্যাবত প্রতাহদভ চন্য যাল আফাদঢ আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ ফ্ল্াইঝ 

ইদনভহফযদ বটহপ্ল বহস্টফ আধহগ্রট ওভা ল। 

(১০) বফাদ ঘমাঘহমভ থক্ষহত্র এাভ িাবনও ওহন্ট্রামাভ  ধাইমঝহতভ ফহধ্য থবাকাহবাহকভ থক্ষহত্র বিহওাহবন্পভ ত্রুটিভ ওাভহড 

ফো সৃবি লহম ঢাৎক্ষবডওপাহ ঢা বদথ থাভহডভ চন্য বপএইঘএন বটহঝক্টযদ নাইন্ডাভ ক্র ওভা ল। 

(১১) যাল আফাদঢ আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ বফাদ ঘমাঘহমভ থক্ষহত্র এাভ িাবনও ওহন্ট্রামাভ  ধাইমঝহতভ ফহধ্য 

থবাকাহবাহকভ থক্ষহত্র উন্নঢ প্রভেবক্তম্পন্ন পহ ওহন্ট্রাম ওবফউবদহওযদ বহস্টফ (বপববএ) ক্র ওভা ল। 

(১২) লবভঢ যা চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ এক্সহধাঝ থ  ইফহধাঝ থ ওাহক থা বপহমহচভ থস্টাহভচ ওযাধাবটি বৃবিভ মহক্ষয 

৬,০০০টি প্যাহমঝ ক্র ওভা ল। এ ঙাড়া লবভঢ যা চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ  যাল আফাদঢ আন্তচথাবঢও 

বফাদন্দভ ব্ঢীঢ অন্যান্য বফাদন্দহভ ১৭৫টি ববটিবপ ওযাহফভা ভভাল  াংস্থাধদ ওভা ল। 



 

 

(১৩) আন্তচথাবঢও থাফবভও বফাদ ঘমাঘম াংস্থা (ICAO)-এভ ববথ থফাঢাহও বভযাম বফাদন্দহভভ চন্য ৫,৫০০ 

বমঝাভ ধাবদ থাভডক্ষফঢাভ এওটি নাাভ নাইটিাং কাবড় ক্র ওভা ল। 

(১৪) বভযাম বফাদন্দহভভ বদভাধত্তা বৃবিভ মহক্ষয ৩,৫০০ Rft. ববওউবভটি াউন্ডাবভ াম বদফ থাড ওভা ল।  

(১৫) বহমঝ ফাদী আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ ৬,০০০ Rft. ববওউবভটি াউন্ডাবভ াম বদফ থাড ওভা ল।  

(১৬) ভাদহহঢ বফাদ ঘমাঘম ব্ালঢ দা ওহভ বহমঝ ফাদী আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ ২০০ নেঝ এাং যাল আফাদঢ 

আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ ২,১৬০ নেঝ ববওউবভটি থধহিাম থভাট বদফ থাড ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ঘট্টগ্রাহফ দবদবফ থঢ থফাহঝম বওঢ  

৩৩। ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাক 

(১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ধেী ঞ্চ ব্াাংও-এভ আনুষ্ঠাবদও উহদ্বাথদ েযা য়। 

(২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ ব্াাংও, ীফা  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদভহলভ ওাব থাবমভ প্রবঢহতদ প্রওায েযা য়। 

(৩) ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাহকভ হঙ্গ ভাষ্ট্র-ফাবমওাদাথীদ ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ এাং ীফা প্রবঢষ্ঠাদভহলভ 

াবর থও ফহছাঢা-স্মাভও স্বাক্ষভ েযা য়। 

(৪) ঘমবঢ অণ থ-ঙহভ ১৬,৪০০ থওাটি ঝাওাভ কৃবর  ধেী ঋড বঢভহডভ মক্ষযফাত্রাভ বধভীহঢ ১৭,৬৪৬.১৫ থওাটি ঝাওা 

বঢভড ওভা ল। বঢভহডভ লাভ ১০৭.৬ যঢাাংয। 

(৫) ভাষ্ট্র-ফাবমওাদাথীদ ৬টি াবডবচযও ব্াাংহওভ  থহফাঝ ৩,৭১২টি যাঔাভ ফহধ্য ২,৬২৪টি যাঔা অদমাইদ ব্াাংবওাং-এভ 

আঢা আদা ল। অগ্রকবঢ ৭০.৭ যঢাাংয।  

(৬) থতহযভ সুবথাবঞ্চঢ গৃললীদ ফানুহরভ গৃলাহদভ চন্য ১,৯৯৭-৯৮ অণ থ-ঙহভ ৫০.০০ থওাটি ঝাওা াহচঝ ভাহদ্দভ ফাধ্যহফ 

াাংমাহতয ব্াাংও ওতৃথও ‘গৃলাদ ঢলবম’ কঞদ ওভা ল। ঢথফাহদ এ ঢলবহমভ ধবভফাড তাঁবড়হহঙ ১৬০.৫০ থওাটি ঝাওা। 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এাং অঢঃধভ অহক্টাভ ২০১৬ ধব থন্ত উক্ত ঢলবম থণহও থফাঝ ২৫.৯৭ থওাটি ঝাওা বঢভহডভ ফাধ্যহফ 

৪,১৯৩টি গৃহলভ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল এাং এহঢ থফাঝ ২০,৯৬৫ চদ উধকৃঢ লহহঙদ। এ ঙাড়া তবভদ্র ফবলমা শ্রবফওহতভ 

আাহদভ চন্য গৃলাদ ঢলবহমভ অণ থাহদ ফবলমা বরও অবথতপ্তহভভ ঢিাথাহদ ২৫.৭৬ থওাটি ঝাওা ব্হ াপাভ 

উধহচমাভ আশুবমা ৭৪৪চদ ফবলমা শ্রবফহওভ চন্য এওটি ফবলমা থলাহস্টম বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৭) স্ববদপথভ াাংমাহতয প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘভ আঢা তক্ষ চদম কহড় থঢামাভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ১.৭০ থওাটি 

ঝাওা অণ থ ঙাড় ওভা ল এাং এ অণ থ দ্বাভা থফাঝ ১,০৭,১৫৯চদ ফবলমা  নৄরুরহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ৩০ জুদ ২০১৬ 

ধব থন্ত নৄরুর  ফবলমা থফাঝ প্রবযক্ষড গ্রলডওাভীভ াংখ্যা ২০,৫৪,১৬৮চহদ উন্নীঢ ল। 



 

 

(৮) স্ববদপথভ াাংমাহতয প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘভ আঢা তক্ষ চদম কহড় থঢামাভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ১.৭০ থওাটি 

ঝাওা অণ থ ঙাড় ওভা ল এাং এ অণ থ দ্বাভা থফাঝ ১,০৭,১৫৯চদ ফবলমা  নৄভরহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ৩০    ২০১৬ 

ধব থন্ত নৄরুর  ফবলমা বফহম প্রবযক্ষড গ্রলডওাভী াংখ্যা ২০,৫৪,১৬৮চহদ উন্নীঢ ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাহকভ আঢা থাদামী ব্াাংও বমবফহঝট ওতৃথও ভৄবক্তহবািাহতভ ফহধ্য ঋড বঢভড ওফ থসূবঘ  

   

(৯) াাংমাহতয এদবচ নাউহন্ডযদ ওতৃথও থতহযভ প্রঢযন্ত অঞ্চহম দাভীভ ক্ষফঢাদ, বযক্ষা, স্বাস্থযহা, াঝাভ  োবদহঝযদ, 

প্রবঢন্ধী উন্নদ  নৄদ থাদ, কৃবর উন্নদ, এইঘআইবপ/এইট প্রবঢহভাথ, আবৃবিভমও ওাব থক্রফ, াফাবচও দাদ  

ধবভহয াংভক্ষড, আইবটি ইঢযাবত ওফ থসূবঘ াস্তাহদভ চন্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ অহক্টাভ ২০১৬ ধব থন্ত ৫৫১টি লহবাকী 

াংস্থাহও ১৩.২৪ থওাটি ঝাওাভ অনুতাদ বঢভড ওভা লহহঙ। এহঢ ওহভ ৩.৪১ মক্ষ নৄরুর এাং ৪.৫৫ মক্ষ ৬৬ লাচাভ ফবলমা 

অণ থাৎ থফাঝ ৭.৯৬ মক্ষ   ১.১৪ মক্ষ ফানুর প্রঢযক্ষ  ধহভাক্ষপাহ উধকৃঢ লহহঙ। াংস্থাটি প্রবঢষ্ঠামি থণহও ৩০ অহক্টাভ 

২০১৬ ধব থন্ত ১০৮.৩৭ থওাটি ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ ওহভহঙ বাভ ফাধ্যহফ ৯৪.৭০ মক্ষ ফানুর উধকৃঢ ল।  

(১০) বৃলৎ অাংহওভ আন্তঃব্াাংও থমদহতদভল ঢাৎক্ষবডওপাহ বদষ্পবত্তভ চন্য এবটব-এভ ২.০০ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ 

অনুতাদ লাঢা াাংমাহতয ব্াাংও ওতৃথও Real Time Gross Settlement ব্স্থা ঘালু ওভা ল। 

(১১) চাইওা অণ থাহদ াাংমাহতয ব্াাংও ওতৃথও ‘Financial Sector Project for Development of Small and 

Medium Sized Enterprises (FSPDSME)’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৩৯টি প্রবঢষ্ঠাদহও 

এএফই ঔাহঢ থফাঝ ১৩৪.০৩ থওাটি ঝাওা বঢভড েযা য়। 

(১২) এবটব-এভ অণ থাহদ াথাভড ীফা ওহধ থাহভযদ ওতৃথও াস্তাদাথীদ ‘Pilot Project on Weather Index-Based 

Crop Insurance (WIBCI)’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ইহঢাফহধ্য ভাচযালী, বভাচকঞ্জ এাং থদাাঔামী থচমাভ ববপন্ন 

উধহচমা ২০টি স্বাংবক্র আলাা থস্টযদ (AWS) স্থাধদ ওভা ল। ভাচযালী থচমা ঔভা  অবঢবৃবি আবভঢ 

২৬৩.৫০ বখা চবফভ অনুকূহম ৩৩২টি আলাা সূঘওবপবত্তও যেীফা ধবমব ইসুয েযা য়। 

(১৩) াাংমাহতহযভ আবণ থও াচাভ ওাঞাহফাভ বওায, বদন্ত্রড  ঢিাথাদ ক্ষফঢাভ উন্নদ এাং ভপ্তাবদওাভও ক্ষুদ্র  ফাছাবভ 

বযহল্পভ ব্াীহতভ তীখ থহফাবত অণ থাদ বৃবিভ উহদ্দহশ্য দ আইবটএ-এভ লহবাবকঢা াাংমাহতয ব্াাংও ওতৃথও জুমাই ২০১৬- 

ফাঘ থ ২০২১ থফাহত ‘নাইন্যাবন্পাম থক্টভ াহধাঝ থ প্রহচক্ট’ যীর থও প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ গ্রলড েযা য়। 

(১৪) থাশ্য দাম থটহপমধহফন্ট নাউহন্ডযদ (এবটএন) ওতৃথও াস্তাদাথীদ বচব এাং আইবটএ অণ থাদনৄি Nuton  

Jibon Livelihood Improvement Project (NJLIP) (IDA Credit No. 5594-BD) প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫-১৬ 

অণ থ-ঙহভ থফাঝ ২০০.৫৪ থওাটি ঝাওা ব্ ওভা ল, বাভ ফহধ্য প্রাবঢষ্ঠাবদও  গ্রাফীড াংকঞদ উন্নদ ঔাহঢ ব্ ল ৬০.০০  

থওাটি ঝাওা। 



 

 

(১৫) বশ্বব্াাংহওভ অণ থাহদ ধবভঘাবমঢ বফউবদবধম কপন্যথান্প এযান্ড াবপ থহ প্রওহল্পভ আঢা ৬৪টি থধৌভপা  ২টি বটি 

ওহধ থাহভযহদভ চন্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয বফউবদবধম থটহপমধহফন্ট নান্ড (বএফবটএন)-এভ অনুকূহম ১৭২.৩২ 

থওাটি ঝাওা ব্ ।  

(১৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ধেী ওফ থ-লাও নাউহন্ডযদ (বধহওএএন)-এভ অনুকূহম ২৯.৯৩ থওাটি ঝাওা ভওাবভ ফঞ্জুবভ 

জ্ঞাধদ ওভা ল। বধহওএএন উক্ত ফহ ৩৯২টি থঙাঝ ড় লহবাকী াংস্থাভ ফাধ্যহফ ১৮৫.৪০ মক্ষ তবভদ্র চদহকাষ্ঠীভ (বাহতভ 

যঢওভা প্রা ৯৪.০০ পাক ফবলমা) ফহধ্য ৩,৮৪৪.০৭ থওাটি ঝাওা ঋড বঢভড ওহভহঙ। এ ঙাড়া াস্তাদাথীদ Promoting 

Agricultural Commercialization Enterprises Project এাং Community Climate Change Project-এভ 

আঢা ১৮০.৭৮ থওাটি ঝাওা ব্   । 

(১৭) ন ুঁবচাচাহভভ উন্নদওহল্প এবটব ওতৃথও াাংমাহতয ভওাভহও াহচঝ লাঢা প্রতাহদভ অাংয বলাহ াাংমাহতয 

ববওউবভটিচ এযান্ড এক্সহঘঞ্জ ওবফযদ ওতৃথও াস্তাদাথীদ ওযাবধঝাম ফাহওথঝ থটহপমধহফন্ট থপ্রাগ্রাফ ৩ (CMDP-III)-এভ 

আঢা প্রণফ থাহধভ ৮টি ওফ থসূবঘ াস্তাদ ওভা াাংমাহতয ভওাহভভ অনুকূহম ৮০ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ঙাড় েযা 

য়। বদ্বঢী থাহধ ১৮টি ওফ থসূবঘ াস্তাহদভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। 

(১৮) DFID-এভ অনুতাহদ ‘Business Finance for the Poor in Bangladesh (BFP-B)’ যীর থও প্রওহল্পভ 

আঢা National Financial Inclusion Strategy প্রডহদভ ওাব থক্রফ গ্রলড েযা য়।  

(১৯) চাইওা অণ থাহদ Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and 

Diversification Financing Project-এভ আঢা প্রাবন্তও  ক্ষুদ্র কৃরওহতভ ফহধ্য কৃবরঋড বঢভহডভ মহক্ষয াাংমাহতয 

ব্াাংও এাং ১২টি ক্ষুদ্রঋড প্রবঢষ্ঠাহদভ ফহধ্য ‘ধাটি থবহধযদ এবগ্রহফন্ট’ স্বাক্ষবভঢ ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এচন্য ৭২.৩৬ 

থওাটি ঝাওা ব্ ল।  

(২০) এবটব অণ থাহদ Financing Brick Kiln Efficiency Improvement প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

১৭৩.২২ থওাটি ঝাওা ভাহদ্দভ বধভীহঢ দু’টি আবণ থও প্রবঢষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ ২টি উধ-প্রওহল্প থফাঝ ৬৮.৬৫ থওাটি ঝাওা ঋড 

বঢভড েযা য়।  

(২১) চাইওাভ অণ থাহদ থতহযভ বঢবভ থধারাও বযল্প পদভল াংস্কাভ, নৄদবদ থফ থাড  প্রবঢস্থাধহদভ মহক্ষয Urban Building 

Safety Project এাং াাংমাহতহয থভওাবভ ঔাহঢ ববদহাক বৃবিওভড  বহযর অণ থনদবঢও অঞ্চম, ইন্ডাবোম 

ধাওথ/এহস্টঝ প্রবঢষ্ঠাভ ফাধ্যহফ প্রঢযক্ষ বহতবযও ববদহাক বৃবিভ চন্য Foreign Direct Investment Promotion 

Project গ্রলড ওভা ল। এ মহক্ষয দু’টি ঋডচুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল ।  

(২২) ধেী ঞ্চ ব্াাংহওভ াাংকঞবদও ওাঞাহফা অনুহফাতদ েযা য়। 

(২৩) প্রাী ওল্যাড ব্াাংহওভ ধবভহযাবথঢ ভমথদ ১০০ থওাটি ঝাওা থণহও ৪০০ থওাটি ঝাওা উন্নীঢ েযা য়। 

(২৪) ওফ থাংস্থাদ ব্াাংহওভ াাংকঞবদও ওাঞাহফা অনুহফাতদ েযা য়। 

(২৫) স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম ওতৃথও সুধাবভযকৃঢ থঝক্সঝাইমবযহল্পভ ৩১টি রুি প্রবঢষ্ঠাদ-এভ ঋড বলা ওবঢধ যহঢথ অাহদভ 

ভওাবভ বদহত থযদা চাবভ ওভা ল।  

(২৬) দদ-থঝক্সঝাইম ঔাহঢভ ৫০ মক্ষ ঝাওাভ অদবথও ভম ঋড/প্রওল্প ঋডববযি ১১৫টি রুি বযহল্পভ তা-থতদা যঢথ াহধহক্ষ 

বদষ্পবত্তওভহডভ বরহ ভওাবভ বদহত থযদা চাবভ ওভা ল। 

(২৭) স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম ওতৃথও সুধাবভযকৃঢ থঝক্সঝাইম ঔাহঢভ ৬৯টি রুি প্রবঢষ্ঠাদভহলভ ঋড বলা অাহদভ থক্ষহত্র 

ভওাভ ওতৃথও প্রহত ৩যঢাাংয সুত পতুথবও াত ৩টি প্রবঢষ্ঠাদহও ২৮,৬১,৬৫৯.০০ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল। 

(২৮) ববচএফইএ ওতৃথও বঘবিঢ  াবডচয ফন্ত্রডাম ওতৃথও সুধাবভযকৃঢ বঢবভ থধারাও বযহল্পভ ২৭০টি রুি/ন্ধ 

প্রবঢষ্ঠাদভহলভ অন্তভু থক্ত দু’টি প্রবঢষ্ঠাহদভ ঋড বলা অাহদভ থক্ষহত্র ভওাভ ওতৃথও প্রহত ৩যঢাাংয সুত পতুথবও াত 

৩৯,৯৯,২২২.০০ ঝাওা অভৄক্ত ওভা ল।  

(২৯) নৄ ুঁবচাচাহভ ক্ষবঢগ্রস্ত ক্ষুদ্র ববদহাকওাভীহতভ লাঢা ঢলবম-এভ  থহযর ৩০০ থওাটি ঝাওা াাংমাহতয ব্াাংহওভ 

অনুকূহম অভৄক্তওভহডভ ভওাবভ আহতয চাবভ ওভা ল। 



 

 

(৩০) ববওউবভটিচ এযান্ড এক্সহঘঞ্জ থাট থ অ ইবন্ডা এাং বএব’ভ ফহধ্য Memorandum of Understanding 
স্বাক্ষহভভ চন্য অনুহফাতদ জ্ঞাধদ ওভা ল। 

(৩১) ‘ববওউবভটিচ এযান্ড এক্সহঘঞ্জ ওবফযদ আইদ, ১৯৯৩’-এভ ইাংহভবচ অনুাত প্রওায ওভা ল। 

(৩২) ববদহাকওাভীহতভ স্বাণ থ ঢণা নৄ ুঁবচাচাহভ তীখ থহফাবত বস্থবঢযীমঢা অব্ালঢ ভাঔাভ চন্য নৄ ুঁবচাচাভ, থমদহতদহবাগ্য 

ববওউবভটিচ  াংবেি আইদ-ওানুদ ম্পহওথ ববদহাকওাভীহতভ চন্য হঘঢদঢাভমও প্রবযক্ষড/ওফ থযামা আহাচদ ওভা ল। 

(৩৩) ীফা উন্নদ  বদন্ত্রড ওতৃথধহক্ষভ ধত সৃবি এাং টিএযান্ডই-াংক্রান্ত ভওাবভ ফঞ্জুবভ জ্ঞাধদ ওভা ল। 

৩৪। ভূবফ ফন্ত্রডাম 

(১) অবধ থঢ ম্পবত্ত প্রঢযধ থড আইদ, ২০০১ অনুবাী ‘ও’ ঢনবমভুক্ত অবধ থঢ ম্পবত্ত বদহ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত অবধ থঢ ম্পবত্ত 

প্রঢযধ থড িাইবুযদাহম থফাঝ ১,১৫,৫৯১টি ফাফমা তাহভ ল এাং এ ধব থন্ত থফাঝ ৮,০১২টি ফাফমা বদষ্পবত্ত ল। অবধ থঢ ম্পবত্ত 

প্রঢযধ থড (বদ্বঢী াংহযাথদ) আইদ, ২০১৩ ‘ঔ’ ঢনবম াবঢম লা উক্ত াবঢমকৃঢ ‘ঔ’ ঢনবমভুক্ত চবফভ তাবতাভহতভ 

আহতদ বদষ্পবত্ত ঘমফাদ ভহহঙ। ভূবফ থভওট থ ত্বভাবিঢ ওভাভ মহক্ষয ফাঞধব থাহভ াংবেি ওফ থওঢথাহতভ ফিহ প্রহঢযও 

বপাহক ওফ থযামা       ল।  

(২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ গুেগ্রাফ-২ ধব থা প্রওহল্পভ আঢা ১৭.৯৪ থওাটি ঝাওা ব্হ ২৩টি গুেগ্রাফ বদফ থাড ওহভ ৮০০টি 

ভূবফলীদ ধবভাভহও নৄদ থাদ ওভা ল। এ ওম গ্রাহফ ১৫৯টি দমকূধ স্থাধদ, ১২টি ফাবি-ধাভধা লম বদফ থাড, ৭৪৩টি 

ধবভাহভভ ফহধ্য ক্ষুদ্রঋড বঢভড, ৮০০টি ধবভাভহও প্রবযক্ষড প্রতাদ, ৮০০টি ধবভাভহও উন্নঢ চুমা প্রতাদ এাং ৯টি গ্রাহফ 

বদুযঢাদ ওভা ল। ঘভ থটহপমধহফন্ট  থহঝমহফন্ট প্রওহল্পভ আঢা ৪,৭১৭টি ধবভাভহও ৬,১৩৩ এওভ কৃবর ঔাচবফ 

হন্দাস্ত প্রতাদ ওভা ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  বঘত্র: থদাাঔামীভ সুড থ ঘহভ  লাবঢা ভূবফলীদহতভ     ঔবঢাদ বঢভড ওফ থসূবঘ  

(৩) থতহয ভওাবভ চবফহঢ থফাঝ ঘা-াকাহদভ াংখ্যা ১৬০টি। এ ধব থন্ত ১৩৯টি ঘা-াকাদ ইচাভাভ আঢা এহহঙ। 

(৪) াভাহতহয থফাঝ ৯৯৪৯.৩৪৬২ এওভ চবফ অনথ তঔমতাভহতভ ওাঙ থণহও উিাভ ওভা ল।  

(৫) থতহযভ থঙাঝ ড়  থহফাঝ চমফলাহমভ াংখ্যা ৩৪,৩৭৩টি। ২০ এওহভভ দীহঘ চমফলাম ৩১,৯০৪টি এাং ২০ এওহভভ 

ঊহর্ধ্থ চমফলাহমভ াংখ্যা ২,৪৬৯টি। চমফলাম ব্স্থাধদা ওহভ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৭৭,২০,৯৮,০৭৫ ঝাওা, ২০১৪-২০১৫ 

অণ থ-ঙহভ ৭৯,২৬,১১,৭৭৭ ঝাওা এাং ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ ৭২,৮৩,৯৮,১০৫ ঝাওা ভাচস্ব আতা ল। 

(৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াভাহতহয ২০,২৩৭টি ভূবফলীদ ধবভাহভভ ফহধ্য ১২,৮০৬ এওভ কৃবর ঔাচবফ হন্দাস্ত প্রতাদ ওভা 

ল। ববপন্ন ভওাবভ অবন, বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাদ, থফী প্রবঢষ্ঠাদ  ব্বক্ত ধব থাহ থফাঝ ২,০১৩.০১২৮ এওভ অকৃবর ঔাচবফ 

হন্দাস্ত প্রতাদ ওভা ল। 

(৭) থফৌমপীাচাভ থচমাভ শ্রীফঙ্গম উধহচমাভ বাদুবভা বম (লাইম লাড়)  ঘাধড়া ফাগুভা বম (লাইম লাড়), কাচীনৄভ 

থচমাভ ফাওযা বম, আউমা বম, তুভাক এাং াদবয দতীভ কুফ থযভনৄভ থচমাভ ফাবমবচ দতীভ থথাভ কুড় চমফলামভল 

ভূবফ ফন্ত্রডাম থণহও অপাশ্রফ থখারডা ওভা ল । 



 

 

(৮) াভাহতহযভ উধহচমা ভূবফ অবন  ইউবদদ ভূবফ অবন থফভাফঢ/াংস্কাহভভ চন্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

১৮,৩৪,৬০,০০০ ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল।  

(৯) ‘স্থাভ ম্পবত্ত অবথগ্রলড  হুকুফ তঔম অধ্যাহতয, ১৯৮২’ ভেহকাধহবাকী ওভাভ ওাচ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-

ঙহভ ববপন্ন উন্নদ ভমও ওাহচভ চন্য প্রা ৭,০০০ এওভ ভূবফ অবথগ্রলড ওভা ল। 

(১০) থতাবদ ফাফমাভল ওবম্পউঝাভবপবত্তও তক্ষ ব্স্থাধদাভ চন্য ‘Digital Civil suit Management System 

software’ দাহফ এওটি ফ ঝযাভ প্রস্তুঢ ওভা ল। এই ফ ঝযাহভভ ফাধ্যহফ থচমাধব থাহভ ববপন্ন থতাবদ আতামঢ 

ভহল ভওাহভভ ধহক্ষ া বধহক্ষ তাহভকৃঢ  ঘমফাদ ফাফমাভ ঢথফাদ অস্থাভ ঢথ্যাবত াংভবক্ষঢ ণাহও এাং 

ঢাৎক্ষবডওপাহ লামদাকাত ঢথ্যাবত ধাা বা। 

(১১) ভূবফ ব্স্থাধদাভ হঙ্গ চবড়ঢ বঢদটি অবনহও [এব(ল্যান্ড), থহঝমহফন্ট  া-থভবচবে] আদৄবদওীওভহডভ মহক্ষয 

থতহযভ ৩টি উধহচমা(ভাচযালী থচমাভ থফালদনৄভ উধহচমা, ভগুদা থচমাভ আফঢমী উধহচমা এাং চাফামনৄভ থচমাভ 

তভ উধহচমা) বটবচঝাম চবভধ ঘমফাদ ভহহঙ। ইউবদদ ভূবফ অবন, াহভবচোভ অবন এাং লওাভী ওবফযদাভ 

(ভূবফ) এ বঢদটি অবনহভ ফহধ্য ওাহদওটিবপটি স্থাধহদভ চন্য Integrated Digital Land Management System 

(IDLRS) ফ ঝযাভটি ৩ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফবদভাফনৄভ উধহচমা উহদ্বাথদ ওভা ল। চাফামনৄভ  আফঢমীহঢ 

আইবটএমআভএ ওাহদওটিবপটি স্থাধদ ওভা ল। 

(১২)  থহযর চবভহধ প্রডীঢ থফৌচাম্যাধ  ঔবঢাদ এাং বফউহঝযদ ঔবঢাহদভ ধভ বপবত্ত ওহভ াাংমাহতহযভ ৭টি থচমাভ 

৪৫টি উধহচমাভ বটবচঝাম ভূবফ ব্স্থাধদা ধিবঢ (DLMS) প্রস্তুঢওভড  প্রঢথদ এাং চদকডহও ভূবফভ ঢথ্যাবত ম্পবওথঢ 

থা প্রতাহদভ মহক্ষয ২০টি উধহচমা ২০টি ভূবফ ঢথ্য থাহওে (Land Information Service Centre) স্থাধহদভ চন্য 

আন্তচথাবঢও ক্র ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। ঢাঙাড়া এযী উন্নদ ব্াাংহওভ আবণ থও লাঢা ‘থোংহতবদাং কপন্যথান্প 

ম্যাহদচহফন্ট প্রহচক্ট (ওহম্পাহদন্ট-ব)’ যীর থও প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৭০ মক্ষ ঔবঢাদ নষ্ঠা এাং ১৯,৭০৬টি ম্যাধবঝ স্কযাদ ওভা 

ল। ২০টি ভূবফ ঢথ্য থাহওহেভ ফহধ্য ২টিভ ওাচ ফাপ্ত ল এাং াবওগুবমভ installation-এভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(১৩) বটবচঝাম ধিবঢহঢ ভূবফ চবভধ  থভওট থ প্রডদ এাং াংভক্ষড ওাব থক্রহফভ আঢা ধব থাক্রহফ াভাহতহযভ ভূবফ 

চবভধ, থভওট থ প্রডদ  ব্স্থাধদাভ চন্য বটবচঝাম ধিবঢ প্রঢথহদভ মহক্ষয ভওাভ ওতৃথও প্রাণবফওপাহ বটবচঝাম ধিবঢহঢ 

ভূবফ চবভধ, থভওট থ প্রডদ এাং াংভক্ষড প্রওল্প (প্রণফ ধব থা: Computerisation of Existing Mouza Maps and 

Khatian) যীর থও এওটি উন্নদ প্রওল্প াস্তাবঢ লহে। জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ৫৫টি থচমা থফাঝ ৭০,১২,৯৯০টি ঔবঢাহদভ টাঝা 

এবন্ট্র ওভা ল। 

(১৪) Strengthening Settlement Press, Map Printing Press and Preparation of Digital Maps প্রওহল্পভ 

ফাধ্যহফ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত থহঝমহফন্ট থপ্রহভ ভৄদ্রডক্ষফঢা যবক্তযামী ওভাভ চন্য ৩টি ফধ্যফ ক্ষফঢাম্পন্ন াপথাভ, ২০টি 

ওবম্পউঝাভ এাং ৫০টি উচ্চক্ষফঢাম্পন্ন থমচাভ বপ্রন্টাভ াংগ্রল ওভা ল; ম্যাধভৄদ্রড থপ্রহভ ভৄদ্রড ক্ষফঢা যবক্তযামী ওভাভ 

চন্য ওবম্পউঝাভ টু থপ্লঝ (বটিবধ)ল এও থঝ াই-ওামাভ অনহঝ ম্যাধ বপ্রবন্টাং থপ্র াংগ্রল ওভা ল; বটবচঝাম ধিবঢহঢ 

চবভধওাচ ধবভঘামদাভ চন্য ধাঁঘটি িান্ড থদাঝবুওল থফাঝ ২০ থঝ Electronic Total Station (ETS) with its 

related accessories াংগ্রল ওভা ল। 

(১৫) ঘভ উন্নদ  বঢ স্থাধদ প্রওল্প (ববটএবধ)-৪-এভ আঢা ১৪ লাচাভ ভূবফলীদ ধবভাভহও ২০ লাচাভ এওভ ঔা 

চবফ হন্দাস্ত প্রতাহদভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল এাং ঔা চবফভ প্লঝ-টু-প্লঝ াহপ থ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। জুদ ১৬ ধব থন্ত প্লঝ-

টু-প্লঝ চবভধ ম্পন্ন ওভা ল ৪০,৩৮৭ এওভ (৯৪ যঢাাংয), ভূবফলীদ ধবভাভ াঙাই ওভা ল ১১,৮২৪টি (৮৪.৪৬ যঢাাংয), 

ওবুবমঢ ম্পাতদ ল ৯,৭৫৩টি (৬৯.৬৬ যঢাাংয), ওবুবমঢ থভবচহেযদ ল ৯,৫৪৩টি (৬৮.১৬ যঢাাংয), ঔবঢাদ বঢবভ 

ল ৬,৮৯৭টি (৪৮.৬৬ যঢাাংয) এাং ৬,৮১২টি (৪৮.৬৬ যঢাাংয) ধবভাহভভ ফহধ্য ঔবঢাদ বঢভড ওভা ল।  

(১৬) ‘ঠাওা ফলাদকভীভ বঙন্নভম বস্তাী  বদেবত্তহতভ ঠাওা ভওাবভ চবফহঢ হুঢমববযি পহদ নৄদ থাদ’ প্রওহল্পভ 

আঢা ১,৯৪৪টি ফ্ল্যাঝ বদফ থাড ওহভ বঙন্নভম বস্তাী  বদেবত্তহতভ বদওঝ ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল। ঢথফাহদ আভ ১,২৯৬টি 

ফ্ল্যাঝ বদফ থাড প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। অবযি ১৯.২ এওভ চবফহঢ বঙন্নভম বস্তাী  বদেবত্তহতভ চন্য আভ ফ্ল্যাঝ বদফ থাহডভ 

ধবভওল্পদা ভহহঙ। 



 

 

(১৭) ভূবফভ ধবভওবল্পঢ  সুষ্ঠু ব্লাভ বদবিঢ ওভাভ চন্য থওাস্টাম ল্যান্ড থচাবদাং প্রওহল্পভ আঢা উধকূমী অঞ্চহমভ ১৯টি 

থচমা  থপ্লইদ ল্যাহন্ডভ ২টি থচমাল  থহফাঝ ২১টি থচমাভ ১৫২টি উধহচমাভ বটবচঝাম ল্যান্ড থচাবদাং ম্যাধ াংবমঢ 

প্রবঢহতদ প্রডদ ওভা ল। াবও ৪৩টি থচমাভ ৩২৬টি উধহচমাভ বটবচঝাম ল্যান্ড থচাবদাং ম্যাধ াংবমঢ প্রবঢহতদ 

প্রডহদভ চন্য চাঢী ভূবফ থচাবদাং প্রওহল্পভ (বদ্বঢী ধব থা) ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। এ প্রওহল্পভ আঢা জুদ ১৬ ধব থন্ত ৪০টি 

থচমাধব থাহভ ওফ থযামা, ৩২৬টি উধহচমা থণহও টাঝা ওাহমওযদ  বভহহন্টযদ, ৩২৬টি উধহচমাভ ইউবদদ থণহও ভূবফ 

থচাবদাং বরহ ঢথ্য-উধাত্ত াংগ্রল, ১০০টি থপবমহটযদ াওথযধ, ৪৩টি থচমাভ ৩২৬টি উধহচমা থণহও োহঝমাইঝ ইহফচ 

াংগ্রল, ৩০১টি উধহচমাভ ঔড়া ‘ভূবফ থচাবদাং প্রবঢহতদ  GIS Based Digital Land Zoning Map’ প্রডদ,  

২৩৫টি উধহচমাভ ঔড়া ‘ভূবফ থচাবদাং প্রবঢহতদ  GIS Based Digital Land Zoning Map’ ভৄদ্রডওাচ ম্পন্ন, থওাস্টাম 

ল্যান্ড থচাবদাং প্রওহল্পভ আঢা প্রডীঢ ১৫২টি ‘উধহচমা ভূবফ থচাবদাং প্রবঢহতদ  ম্যাধ’ প্রওহল্পভ হাইহঝ আধহমাট  

ওভা ল। 

(১৮) থতহযভ চভাচীড থ উধহচমা  ইউবদদ ভূবফ অবনভহলভ পদ বদফ থাড এাং তাপ্তবভও ওাব থাবত ম্পাতহদভ উধভেক্ত 

ধবভহয সৃবিভ মহক্ষয উধহচমা  ইউবদদ ভূবফ অবন বদফ থাড (৬ষ্ঠ ধ থ) যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ১৩৯টি উধহচমা ভূবফ 

অবন  ৫০০টি ইউবদদ ভূবফ অবন বদফ থাহডভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ৩০০টি ইউবদদ ভূবফ অবন 

বদফ থাহডভ চন্য ওাব থাহতয প্রতাদ ওভা ল। ঘমবঢ অণ থ-ঙহভ আভ ২০০টি ইউবদদ ভূবফ অবন বদফ থাড ওভা লহ।  

(১৯) াভাহতহযভ ৩,১০০টি ইউবদদ ভূবফ অবন বদফ থাহডভ মহক্ষয ‘ইউবদদ ভূবফ অবন বদফ থাড’ দাফও এওটি দতুদ প্রওহল্পভ 

বটবধবধ অনুহফাতহদভ চন্য ধবভওল্পদা ওবফযহদ থপ্রভড ওভা ল। 

(২০) ভূবফ-াংক্রান্ত থা দ্রুঢ, লচীওভড  বদভু থমপাহ প্রতাহদভ চন্য ভূবফহা প্রতাদওভড াংক্রান্ত ওফ থওঢথা ওফ থঘাভীহতভ 

প্রবযক্ষড প্রতাহদভ মহক্ষয থতহযভ ৭টি বপাহক ৭টি আঞ্চবমও ভূবফ-প্রযাদ প্রবযক্ষডহওে স্থাধদ ওভা লহ।  

(২১) াাংমাহতয-পাভঢ ীফাহন্তভ ৩১টি বেধ ম্যাহধভ ফহধ্য ৩০টি বেধ ম্যাধ প্রস্তুঢ ওহভ উপ থতহযভ ওাবভকবভ ধব থাহ এাং 

থপ্লবদহধাহঝদবযাবভ ওতৃথও থবৌণ স্বাক্ষবভঢ ল। নহম এ ধব থন্ত াাংমাহতয-পাভহঢভ থফাঝ ১,১৪৫টি াউন্ডাবভ বেধ ম্যাহধভ 

ফহধ্য ১,১৪৪টি াউন্ডাবভ বেধ ম্যাধ উপ থতহযভ থপ্লবদহধাহঝদবযাবভ ওতৃথও স্বাক্ষভ ম্পন্ন ল। অদৄদালুপ্ত অধতঔমী  

অফীফাাংবঢ এমাওা পাভঢ ওতৃথও ৩১০টি এাং াাংমাহতয ওতৃথও ২৬০টি ীফাদা বধমাভ বদফ থাডওাচ ফাপ্ত ওভা ল। এ 

ঙাড়া প্রহাচদাবঢবভক্ত বধমাভভল থপহঙ্গ থনমা ল। ধভভাষ্ট্রবঘ ধব থাহ স্বাক্ষবভঢ Exchange of Letter-এভ অনুভহড 

৩১ জুমাই ২০১৫ ঢাবভঔ ফধ্যভাহঢ াাংমাহতহযভ অপযন্তহভ পাভঢী ১১১টি বঙঝফলহমভ ১৭,১৬০.৬৩ এওভ ভূবফ এাং পাভহঢভ 

অপযন্তহভ াাংমাহতহযভ ৫১টি বঙঝফলহমভ ৭,১১০.০২ এওভ ভূবফ লস্তান্তভ ওভা ল। নহম ১৭,১৬০.৬৩ এওভ ভূবফ াাংমাহতহযভ 

ভম ভূঔহণ্ডভ হঙ্গ এওীভূঢ ল। উক্ত বঙঝফলমগুবমহঢ াওাভী চদকহডভ ভূবফভ ফাবমওাদাভ চন্য স্বত্ববমবধ প্রডহদভ 

মহক্ষয বটবচঝাম চবভধ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ । 

(২২) ‘বটবচঝাম ধিবঢহঢ বদ্যফাদ থফৌচাম্যাধ বঝভল াংভক্ষড, নৄদভৄ থদ্রড এাং দ্রুঢ ভভাল বদবিঢওভড ওাচ’ ওফ থসূবঘভ 

আঢা বদ্যফাদ ৭৮,০০০ থফৌচা ম্যাধ স্কযাবদাং ওহভ টাঝাহইচ প্রস্তুঢ ওভা ল। বটবচঝাম ধিবঢহঢ ৬১ থচমাভ 

(ভাঙ্গাফাটি, ঔাকড়াঙবড়  ান্দভাদ ব্ঢীঢ) থচমা প্রযাহওভ ওাব থাম থণহও বদ্যফাদ থফৌচা ম্যাধ বঝভল নৄদভৄ থদ্রড এাং 

দ্রুঢ ভভাল বদবিঢওভহডভ চন্য ৬১ থঝ ইাংওহচঝ প্লঝাভ  অন্যান্য আনুরবঙ্গও ফামাফাম াংগ্রল ওভা ল। 

(২৩) বটবচঝাম ধিবঢভ ওাব থক্রফহও ত্বভাবিঢ ওভাভ মহক্ষয ভূবফ-াংস্কাভ থাট থ  থাহট থভ আঢাথীদ বপাকী  

উধ-ভূবফ-াংস্কাভ ওবফযদাহভভ তপ্তভল াভাহতহয ভূবফ অবন, উধহচমা ভূবফ অবন, অবঢবভক্ত থচমা প্রযাও (ভাচস্ব) 

অবনহভ ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভীহতভ বদহ Management Information System (MIS) Software-এভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ 

ভহহঙ। 

(২৪) ভূবফ-াংস্কাভ থাহট থভ ঢিাথাহদ অনুন্নহদ াহচঝ থণহও ‘উধহচমা  ইউবদদ ভূবফ অবনহ আইটি থদঝাবওথাং 

স্থাধদ’ যীর থও ওফ থসূবঘ াস্তাহদভ চন্য অনুহফাতহদভ মহক্ষয থপ্রবভঢ থফাঝ ৮টি ওফ থসূবঘভ (PPNB) প্রস্তা অনুহফাতহদভ চন্য 

অণ থ বপাহক থপ্রভড ওভা ল। উক্ত ওফ থসূবঘভ আঢা ঠাওা বপাহকভ ঠাওা বটি ওহধ থাহভযদ এমাওাল ১৭টি থচমাভ ১৩৩টি 

উধহচমা/াহওথম ভূবফ অবন  ৭৪৮টি ইউবদদ/হধৌভ/াহওথম ভূবফ অবন এাং বহমঝ বপাহকভ ৩৮টি উধহচমা ভূবফ 

অবন  ১৩৭টি ইউবদদ/হধৌভ ভূবফ অবনহ ল্যাধঝধ ওবম্পউঝাভ ভভাল ওভা ল। 

(২৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ নৄবঞ্জভূঢ ভূবফ-উন্নদ ওভ আতা ল ৫২৭.৯৪ থওাটি ঝাওা এাং ববপন্ন ধব থাহভ 

৫,৩৩২চদ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও ভূবফ-বরও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  



 

 

৩৫। ফৎে  প্রাবডম্পত ফন্ত্রডাম 

(১) ভৎস্য লযদ যন ও ভানলনয়ন্ত্রণ প্রেমল্পয অওতায় EU-FVO লডট টিভ ের্তযে 20-30 এলপ্রর 2015 ভময় ফাংরামদম 

লযচালরত ‘The control of residues and contaminants in live animals and animal products including 

controls on veterinary medicinal products’ লফলয়ে খড়া লডট প্রলতমফদন (DG(SANTE)/2015-7517-

MR) াওয়া মায়। এমত ঈলিলখত দু’টি Recommendation-এয লফলময় জফাফ প্রস্তুত েময DG-SANTE-এয লনেট 

মপ্রযণ েযা য়। াাংমাহতয থণহও ভপ্তাবদকৃঢ বঘাংবড়ভ থক্ষহত্র Non compliant বভহধাহঝ থভ াংখ্যা উহেঔহবাগ্য ধবভফাহড হ্রা 

ধাাভ থপ্রক্ষাধহঝ এাং ২০-৩০ এবপ্রম ২০১৫ থফাহত EU-FVO Audit Team ওতৃথও থপ্রবভঢ অবটঝ বভহধাঝ থ (DG 

(SANTE) 2015-7517) ধব থাহমাঘদা ইউহভাধী ওবফযহদভ ‘The EC’s Standing Committee of Plants, 

Animals, Food and Feed (PAFF)’ ওতৃথও এ থতয থণহও ইউহভাধী ইউবদদভুক্ত থতযভহল ভপ্তাবদকৃঢ প্রহঢযওটি 

বঘাংবড়ভ ওদাইদহফহন্টভ হঙ্গ াধ্যঢাভমও থঝস্ট বভহধাঝ থ (Pre-export Test Report) থপ্রভড-াংক্রান্ত ইউহভাধী 

ওবফযহদভ বিান্ত দম্বভ ‘2008/630/EC’ াবঢম ওভাভ বরহ বিান্ত গৃলীঢ ল।  

(২) াাংমাহতয থণহও িান্প  থমবচাহফ বঘাংবড় ভপ্তাবদ াংবেি চাম GSP াটি থবনহওঝ ম্পহওথ ২৩ দহপম্বভ থণহও  

৩ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ OLAF (European Commission’s Anti-Fraud Office) Investigation Team ওতৃথও 

াাংমাহতহয ঢতন্ত ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। বপ্রবফাভ বন প্রহবাং বমবফহঝট, নবভত দাইদ স্টাভ এহগ্রা (ববট) বমবফহঝট, 

Riverian Fish and Food Processing Industry Limited  Globe Fisheries Limited দাফও ৪টি ফৎে 

প্রবক্রাচাঢওভড ওাভঔাদা স্থাধহদভ মহক্ষয অদাধবত্ত ধত্র প্রতাদ ওভা ল। খুমদাস্থ ফৎে প্রবক্রাওভড ওাভঔাদা Apollo Sea 

Foods Ltd.-থও DG(SANTE) ওতৃথও EU approval বমহস্ট অন্তভু থক্ত ওভা ল এাং প্রবঢষ্ঠাদটি 21 জুরাআ 2015 তালযখ 

থণহও EU থঢ ফৎে  ফৎেচাঢ ধণ্য ভপ্তাবদভ চন্য অনুফবঢপ্রাপ্ত ল। বহমঝস্থ াইহতৌমা (প্রাঃ) এন্টাভপ্রাইচ বমবফহঝট-এভ 

ধভ বঘাংবড় প্রবক্রাচাঢওভহডভ ধভ বদহরথাজ্ঞা প্রঢযালাভ ওভা ল।  

(৩) ফাবওথদ ভেক্তভাহষ্ট্রভ থপাক্তাাথাভহডভ স্বাস্থযঝুুঁবও বহঘদা ২ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ The United  

States Department of Agriculture (USDA)-এভ অন্তভু থক্ত Food Safety and Inspection Service  

(FSIS) ওতৃথও থওাহদা থতয ওতৃথও ভেক্তভাহষ্ট্র Siluriformes হক থভ ফাঙ ভপ্তাবদভ থক্ষহত্র ‘Mandatory  

Inspection of Fish of the Order Siluriformes’-াংক্রান্ত ববথ চাবভ ওভা ল, বা ১ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভঔ থণহও ওাব থওভ 

ল। 

(৪) ফৎে অবথতপ্তহভভ ফৎে ধবভতয থদ  ফাদবদন্ত্রড ল্যাহভঝবভহঢ ওফ থভঢ দুইচদ  বঢদটি ফৎে প্রবক্রাচাঢ  

ওাভঔাদাভ বঢদচদ থফাঝ ধাঁঘচদ াাংমাহতবয ফাইহক্রাাহামবচস্ট Rosselkhoznadzor-এভ আঢাথীদ The  

Central Scientific-Methodological Veterinary Laboratory, Moscow-থঢ ‘The microbiological 

requirements imposed by the legislation of the Russian Federation and the Customs  

Union to controlled products (shrimps and fish production)’-এভ ধভ ভাবযা উচ্চঢভ প্রবযক্ষড  

ম্পন্ন ল।  

(৫) ফৎে ফাদবদন্ত্রড ল্যাহভঝবভ, ঠাওা ফৎেঔাদ্য দভৄদাভ Proximate Composition Analysis থঝস্ট ওভাভ চন্য 

অনুফবঢ প্রতাদ ওভা ল। ভৎস্য ভানলনয়ন্ত্রণ ল্যাফমযটলয, খুরনায় লচংলড়য ম্যালেমক্স ফালণলজযে নমুনায A6 গ্রুময ন্তর্ভ যক্ত 

মলাযাভমপলনের ও নাআমোফুযান মভটামফারাআট মটমেয নুভলত প্রদান েযা য়। ২০১৫ াহমভ National Residue 

Control Plan (NRCP) ওাব থক্রহফভ আঢা ধবভঘাবমঢ থঝহস্টভ নমানম ধব থাহমাঘদা এাং এ বাঢ ওাহম াস্তাবঢ 

NRCP ওাব থক্রহফভ আহমাহও ২০১৬ াহমভ চন্য প্রডীঢব্ NRCP-থঢ অন্তভু থবক্তভ চন্য ধভীক্ষড প্যাভাবফঝাভ 

বদথ থাভড/নৄদবদ থথ থাভড বরহ এওটি পা অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত পা ২০১৫ াহমভ ববপন্ন থঝস্ট প্যাভাবফঝাহভভ  

Non-compliant নমানহমভ ওাভড ধব থাহমাঘদা ওভা ল এাং ২০১৫ াহম ধবভঘাবমঢ EU-FVO অবটঝ বভহধাহঝ থভ 

বপবত্তহঢ ঢথফাদ ২০১৬ াহমভ NRCP ওাব থক্রহফ Metronidazole  Mebendazole ধভীক্ষড অন্তভু থক্তওভহডভ বিান্ত 

গৃলীঢ ল।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী কৃবরবত ইন্পটিটিউঝ অ াাংমাহতয-এভ বফমদাঢদহওহে দুগ্ধহধাষ্য প্রাডীভ উন্নহদ াাংমাহতয ব্াাংহওভ 

বভনাইদাবন্পাং বস্কহফভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। 

 

(৬) ২০১৫-২০১৬ থ য-ফছময ৯ রক্ষ ৩০ াজায মজমরয লনফিন ও তালরো প্রস্তুত েযা য়। এ মাফৎ ফ যমভাট ১৫ রক্ষ ৩০ 

াজায মজমরয লনফিন ম্পন্ন য়।  

(৭) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময ৬ রক্ষ ৩০ াজায মজমরয ছলফ মতারা য়, ৬ রক্ষ ৫০ াজায মজমরয লযচয়ত্র প্রস্তুত েযা য় 

এফং ৬ রক্ষ মজমরয ভমধ্য লযচয়ত্র লফতযণ েযা য়। এ মাফৎ মভাট ১৩ রক্ষ ৩০ াজায মজমরয লযচয়ত্র প্রস্তুত েযা য় 

এফং ১২ রক্ষ ৭০ াজায মজমরয ভমধ্য লযচয়ত্র লফতযণ েযা য়।  

(৮) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময লনত মজমর লযফায পুনফ যামনয জন্য ২৪০টি লযফামযয ভমধ্য লযফায প্রলত ৫০ াজায টাো েময 

ফ যমভাট ১২০.০০ রক্ষ টাো নুদান প্রদান েযা য়। প্রেল্প ফাস্তফায়নোরীন ফ যমভাট ৪৮৭টি লযফামযয ভমধ্য ২৩৯.৭০ রক্ষ 

টাো প্রদান েযা য়। 

(৯) ব্রুড ব্যাংে স্থান প্রেমল্পয (র্ততীয় ম যায়) অওতায় 171 ব্যামচ ফ যমভাট 4,275জন প্রলক্ষণাথীমে (ভৎস্যচালী ও 

ংলিষ্ট্মদয) প্রলক্ষণ প্রদান েযা য় এফং ১৫ ব্যামচ ভৎস্য লধদপ্তমযয ৩০০জন েভ যেতযামে প্রলক্ষণ প্রদান েযা য়। 

প্রেমল্পয অওতায় 19টি যোলয ভৎস্যফীজ ঈৎাদন খাভামযয ফাঈন্ডালয ওয়ার, এমপ্রাচ মযাড, পুকুযযক্ষা ফোঁধ, যাচালয আঈলনট 

লনভ যাণ, ওবাযমড ট্াংে, ালন লনর্ যভন ব্যফস্থা, লফদুযতায়ন ব্যফস্থা এফং প্রলক্ষণমেন্দ্র মভযাভত েযা য়।  

(১০) ‘মেংমদলনং ফ লপালয এযান্ড এযামোয়াোরচায ফুড মপটি এযান্ড মোয়ালরটি ম্যামনজমভে লমেভ আন ফাংরামদ’ 

ীল যে প্রেমল্পয অওতায় লফলবন্ন ম যাময় েভ যেতযামদযমে প্রলক্ষণ প্রদান েযা য়। াবাযস্থ ভৎস্য লযদ যন ও ভানলনয়ন্ত্রণ 

ল্যাফমযটলয, ঢাোয ফলষ্ট্ লনভ যাণোজ ম্পাদন য়। GC-MS/TOF- ন্যান্য ল্যাফমযটলয মন্ত্রালত ক্রয় ম্পন্ন য় 

এফং মোয়ালরটি েমরার ল্যাফ, FIQC, চট্টগ্রামভ স্থান েযা য়। 2টি digital water bath াবাযস্থ মোয়ালরটি েমরার 

ল্যাফ, FIQC, ঢাোয় যফযা েযা য়।  

(১১) থ যননলতেবামফ িাৎদ এরাোয জনর্মণয দালযদ্র্যলফমভাচন ও জীলফো লনফ যা লনলিতেযণ প্রেমল্পয অওতায় পুকুয 

ঈন্নয়ন েময ভাছচামলয ঈমমার্ী েযায জন্য পুকুয, ফমযালট ও ন্যান্য ফদ্ধ জরায় খনন/পুনঃখনন োমজ ৫৯.২৬ রক্ষ 

টাো ব্যময় ১৮টি মজরায় মভাট ৪৯টি লস্কমভয োজ ম্পন্ন য়। এয পমর ১,৪৭০জন সুপরমবার্ী ঈকৃত য়। প্রেমল্পয 

অওতায় ৩৪টি মজরায ১৮৫টি ঈমজরায় ৩৫.২০ রক্ষ টাো ব্যময় ৮৮০জন মজমরয ভমধ্য ৮৮টি ভৎস্যফািফ জার লফতযণ 

েযা য়। এমত ৪,৪০০জন সুপরমবার্ী ঈকৃত য়। 

(১২) থকাধামকঞ্জ, বওহযাভকঞ্জ  বভাচকঞ্জ থচমা ফৎে বটহপ্লাফা ইন্পটিটিউঝ স্থাধদ প্রওহল্পভ আঢা ফৎে বটহপ্লাফা 

ইন্পটিটিউঝ থকাধামকহঞ্জ ১টি প্রযাবদও পদ, ১টি বপ্রবন্পধাহমভ আাবও পদ, ১টি এওাহটবফও পদ, ১টি অবনা থ 

টভবফঝবভ, ১টি স্টান টভবফঝবভ, ১টি ঙাত্রাা, ১টি ঙাত্রীবদা  ১টি গ্যাভাচ বদফ থাহডভ ওাচ থযর ল। ফৎে বটহপ্লাফা 

ইন্পটিটিউঝ, থমকুবঘ, বভাচকহঞ্জ ১টি প্রযাবদও পদ, ১টি বপ্রবন্পধাহমভ আাবও পদ, ১টি এওাহটবফও পদ, ১টি 

অবনা থ টভবফঝবভ, ১টি ঙাত্রাা, ১টি ঙাত্রীবদা, ১টি ইহভাযদ প্রহঝওযদ-ওাফ-াউন্ডাবভ াম  ১টি গ্যাহভচ বদফ থাহডভ 

ওাচ ফাপ্ত ল।  



 

 

(১৩) াাংমাহতয থফবভদ বনযাবভচ ওযাধাবটি ববডাং প্রওহল্পভ আঢা ক্রকৃঢ কহরডা  চবভধ চালাচ আভ বপ ফীদ 

ন্ধাদী ৯ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঘট্টগ্রাহফভ ধহঢঙ্গাস্থ থফবভদ বনযাবভচ াহপ থল্যান্প থঘওহধাহস্টভ বদথ থাবভঢ থচটিহঢ থধৌুঁহঙ। 

কহরডা  চবভধ চালাচ ‘আভ বপ ফীদ ন্ধাদী’ চালাচটিহঢ হভচবফহদ প্রবযক্ষড গ্রলহডভ উহদ্দহশ্য দ াাংমাহতয থদৌাবলদী 

থণহও বস্কধাভ, বদ্বঢী প্রহওৌযমী  ওবদষ্ঠ প্রহওৌযমী ধহত থপ্ররহড বদহাবচঢ ওফ থওঢথাল চালাচ ধবভঘামদাভ ঙচদ 

ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভী ফামহবযা প্রবযক্ষড গ্রলড ওহভহঙদ।  

(১৪) উনু্ক্ত চমাযহ বম দা থাবভ স্থাধদ এাং থধাদা অভৄক্তওভড প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১,০৭০টি  

বম/চমাযহ ৯৭০.৬৫ থফবিওঝদ থধাদা ফাঙ অভৄক্ত ওভা ল। এ ঙাড়া ৭০১টি বহম ৭০১টি বম দা থাবভ স্থাধদ ওভা ল। 

থচমাধব থাহ ২৫টি াওথযধ অনুবষ্ঠঢ ল এাং ২০৪টি ব্াহঘ ৫,১০০চদ থচহম, ফৎেঘারী  বব তেহও অপযন্তভীড ভৄক্ত 

চমাযহ ফাঙঘার এাং ফৎেম্পত ব্স্থাধদাবরও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(১৫) লাভ অঞ্চহম ফৎেঘার ব্স্থাধদা প্রওহল্পভ আঢা লাভ অঞ্চহম ৪টি অপাশ্রফ  ৩২১টি বম-দা থাবভ স্থাধদ  

ওভা ল। লাভ এমাওা ৩৮ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১৩.৬০ থফবিওঝদ থধাদা-ফাঙ অভৄক্ত ওভা ল। ফাহঙভ আাস্থম নৄদরুিাহভভ 

চন্য ১৩টি চমায ঔদদ/নৄদঃঔদদ ওভা ল। ১,৬০০চদ সুনমহপাকীহও ফাঙ-ঘার-বরও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল এাং 

১২০চদ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ১টি থওেী ওফ থযামা  থচমাধব থাহ ৪২টি থবফদাভ/ওফ থযামা 

অনুবষ্ঠঢ ল। বওহযাভকঞ্জ থচমাভ ওটিাবত উধহচমাভ ওাধ থ লযাঘাবভ ওফহপ্লক্স  সুদাফকহঞ্জভ যাবন্তকঞ্জ ওাধ থ লযাঘাবভ থফভাফঢ 

ওভা ল।  

(১৬) প্রাবডম্পত অবথতপ্তহভভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভওাবভ লাঁ-ভৄভবক ঔাফাহভ ৭৬ মক্ষ ৫৬ লাচাভ ৭ যঢ ৩১টি, 

থভওাবভ ঔাফাহভ ১১৯০ থওাটি ৪৭ মক্ষটি, থফাঝ ১১৯১ থওাটি ২৩ মক্ষ ৫৬ লাচাভ ৭ যঢ ৩১টি বটফ, ভওাবভ দুগ্ধঔাফাহভ ৭ 

মক্ষ ১৪ লাচাভ ৮৬ বমঝাভ  থভওাবভ দুগ্ধ ঔাফাহভ ৭২৭ থওাটি ৫০ মক্ষ বমঝাভ, থফাঝ ৭২৭ থওাটি ৫৭ মক্ষ ১৪ লাচাভ ৮৬ 

বমঝাভ দুথ, ভওাবভ ঔাফাভভহল ২২ মক্ষ ৪৪ লাচাভ ৩ যঢ ৪০টি লাঁ-ভৄভবকভ াচ্চা, ৫ যঢ কাপীভ াচ্চা, ১ লাচাভ ১ যঢ 

৯৫টি ঙাকীভ াচ্চা, ৬১টি ফবলহরভ াচ্চা উৎধাবতঢ ল। আ      অণ থ-ঙহভ থধাবি টিওা প্রতাদওাভী ওফী ১ মক্ষ ৮৬ লাচাভ 

৬ যঢ ৪ চদ, লাঁ-ভৄভবক ধামহদ ৩ মক্ষ ১ লাচাভ ৫ যঢ ২০ চদ, কাপী ধামহদ ১ মক্ষ ৭৮ লাচাভ ৮ যঢ ৯৪ চদ, ঙাকম 

ধামহদ ১ মক্ষ ৮৬ লাচাভ 9১৯ চদ, থপড়া ধামহদ ৮৭ লাচাভ ৩ যঢ 91 চদ এাং ঔাদ্যবহক্রঢা ৪০ লাচাভ ২ যঢ ৫১ চদ 

কৃরওহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া প্রাবডম্পত কহরডা ইন্পটিটিউঝ থণহও ২৩ থওাটি ৬৬ মক্ষ ৮৯ লাচাভ ৬২৩ থটাচ 

কাবতধশু  লাঁ-ভৄভবকভ টিওা উৎধাবতঢ ল। ম্প্রাভড ওাব থক্রহফভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১ থওাটি ৭ মক্ষ ৫৭ 

লাচাভ ৩ যঢ ৬৬টি কাবতধশু এাং ৮ থওাটি ১ মক্ষ ৭৪ লাচাভ ৯৫টি লাঁ-ভৄভবকভ বঘবওৎা এাং ১ থওাটি ৩৭ মক্ষ ৪০ 

লাচাভ ৯ যঢ 2২টি কাবতধশু এাং ২২ থওাটি ৭৯ মক্ষ 41 লাচাভ ৯ যঢ ৫০টি লাঁ-ভৄভবকভ টিওা প্রতাদ ওভা ল। ঢাঙাড়া 

কৃবত্রফ প্রচদদ ওাব থক্রহফভ আঢা ১৩ মক্ষ ১৭ লাচাভ ৫ যঢ ৪৯ থটাচ ঢভম  ২৮ মক্ষ ৩২ লাচাভ ৮ যঢ ৭৩ থটাচ 

বলফাবঢ বহফদ উৎধাতদ ল। এভ ফহধ্য ১১ মক্ষ ১৮ লাচাভ ৬ যঢ ৯৯ থটাচ ঢভম  ২৩ মক্ষ ৩৬ লাচাভ ১ যঢ ২১ থটাচ 

বলফাবঢ বহফদ দ্বাভা কৃবত্রফ প্রচদদ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। এ অণ থ-ঙহভ ৮ মক্ষ ১১ লাচাভ ৮ যঢ ১ থটাচ বলফাবঢ বহফদ 

দ্বাভা  ৩ মক্ষ ৭৩ লাচাভ ৩ যঢ ৮ থটাচ ঢভম বহফদ দ্বাভা যাংওভ চাহঢভ াছুভ উৎধাবতঢ ল। এ ঙাড়া ২ লাচাভ ৩ যঢ 

২৮টি ঙাকী প্রচদদ ম্পন্ন ল। 

৩৬। ফবন্ত্রধবভরত বপাক 

(১) ১৫ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ ৪০ঢফ যালাতঢ াবর থওীহঢ াভাহতহয বণাহবাগ্য 

ফব থাতা ‘চাঢী থযাও বত, ২০১৫’ ধামহদভ চন্য থাদফবন্ডভ ৩২ দম্বভ ড়ওস্থ ঙ্গন্ধু স্মৃবঢ চাদুখভ, দাদী ওভস্থাদ  

থকাধামকঞ্জ থচমাভ টুবঙ্গধাড়াস্থ চাবঢভ বধঢাভ ফাবথস্থমল ওম থচমা এাং উধহচমা বণাবণ ওফ থসূবঘ গ্রলড ওভা ল। 

চাঢী ধব থাল থচমা  উধহচমা ধব থাহ বণাহবাগ্য ফব থাতা ‘চাঢী থযাও বত, ২০১৫’ ধাবমঢ ল। 



 

 

 (২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৪৬টি ফবন্ত্রপা-বঞও অনুবষ্ঠঢ ল। এ ওম বঞহও ৩৪৮টি বিান্ত গৃলীঢ ল; এভ ফহধ্য 

২৬৭টি বিান্ত াস্তাবঢ ল এাং ৮১ াস্তাদাথীদ ভহহঙ। এ ঙাড়া ভওাবভ ক্র-াংক্রান্ত ফবন্ত্রপা ওবফটিভ ৩৩টি বঞও 

এাং অণ থনদবঢও বর-াংক্রান্ত ফবন্ত্রপা ওবফটিভ ২৪টি বঞও অনুবষ্ঠঢ ল। ভওাবভ ক্র-াংক্রান্ত ফবন্ত্রপা ওবফটিভ 

বঞওভহল ২৯০টি প্রস্তা উধস্থাধদ ওভা ল এাং ২৬৯টি প্রস্তা অনুহফাবতঢ ল। অণ থনদবঢও বর-াংক্রান্ত ফবন্ত্রপা 

ওবফটিভ বঞওভহল ৫৮টি প্রস্তা উধস্থাধদ ওভা ল এাং ৫১টি প্রস্তা অনুহফাবতঢ ল। 

 

 

 

 

 
 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা াাংমাহতয বঘামহ ফবন্ত্রপা-বঞহও পাধবঢত্ব ওহভদ।  

(৩) প্রবঢহতদাথীদ অণ থ-ঙহভ                                     ওবফটি (    ভ)-   বঢদটি পা অনুবষ্ঠঢ ল। 

উক্ত পাভহল ফফদবাংল প্রযাবদও বপাক কঞদ, এওটি উধহচমা কঞদ, দু’টি থধৌভপা প্রবঢষ্ঠা, বঢদটি ণাদা স্থাধদ এাং 

ঠাওা উত্তভ বটি ওহধ থাহভযদ  ঠাওা তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযহদভ এমাওা ম্প্রাভহডভ প্রস্তা অনুহফাবতঢ ল। 

(৪)ফবন্ত্রধবভরত বঘহভ পাধবঢহত্ব ১৪ জুমাই ২০১৫, ২৫ আকস্ট ২০১৫, ১৬ থহন্ফম্বভ ২০১৫,  

১১ দহপম্বভ ২০১৫ এাং ৩ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ দতুদ উধহচমা  ণাদা স্থাধদ াংক্রান্ত বঘ ওবফটিভ ধাঁঘটি পা অনুবষ্ঠঢ 

ল।  

(৫) ‘স্বাথীদঢা নৄভস্কাভ’, ‘একুহয ধতও’, ‘ববপম াবপ থ ধতও’, ‘থকফ থভাহওা ধতও’ এাং ‘চাঢী ঘমবচ্চত্র নৄভস্কাভ’ প্রতাহদভ 

মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চাঢী নৄভস্কাভ াংক্রান্ত ফবন্ত্রপা ওবফটিভ ধাঁঘটি পা অনুবষ্ঠঢ ল। 

(৬) স্বাথীদঢা নৄভস্কাভ-াংক্রান্ত দীবঢফামাভ আহমাহও বদচ বদচ থক্ষহত্র থকৌভহাজ্জ্বম  কৃবঢত্বনড থ অতাহদভ স্বীকৃবঢস্বরূধ 

২০১৬ াহম ১৫চদ ববযি ব্বক্ত  এওটি কৃঢী প্রবঢষ্ঠাদহও ‘স্বাথীদঢা নৄভস্কাভ, ২০১৬’ প্রতাদ ওভা ল। 

(৭) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও রুম অ বচহদ, ১৯৯৬-এভ রুম ৩(৪)-এ  

প্রতত্ত ক্ষফঢাহম স্থাদী ভওাভ, ধেী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী বত আযভানেম ইমাফহও  

তপ্তভবলীদ এাং প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী ঔন্দওাভ থফাযাভভন থলাহহদভ  

অনুকূহম স্থাদী ভওাভ, ধেী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডাম  প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডামহভ  

(অবঢবভক্ত তাবহত্ব) তাবত্ব নৄদ থণ্টদ ওহভদ। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ৯ জুমাই ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায  

ওভা ল। 

(৮) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতহযভ াংবথাহদভ ৫৬ অনুহেহতভ (২) তনা অনুবাী ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ ১৪ জুমাই ২০১৫ ঢাবভহঔ (১) 

চদা নুরুম ইমাফ ব.এব, (২) স্থধবঢ ইাহন ফাদ  (৩) চদা আাদুিাফাদ ঔাঁদহও ফন্ত্রী ধহত এাং (৪) থকফ 

ঢাভাদা লাবমফ  (৫) চদা নুরুিাফাদ আলহফতহও প্রবঢফন্ত্রী ধহত বদহাক তাদ ওহভদ। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ১৪ জুমাই ২০১৫ 

ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।  



 

 

(৯) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী রুম অ বচহদ, ১৯৯৬-এভ রুম ৩(৪)-এ প্রতত্ত ক্ষফঢাহম 

ফাদদী ফন্ত্রী চদা নুরুম ইমাফ বএব’ভ অনুকূহম প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম; ফাদদী ফন্ত্রী স্থধবঢ 

ইাহন ফাহদভ অনুকূহম বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত ফন্ত্রডাম এাং ফাদদী ফন্ত্রী চদা আাদুিাফাদ ঔাঁহদভ অনুকূহম স্বভাষ্ট্র 

ফন্ত্রডামহভ তাবত্ব ণ্টদ ওহভদ। ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী থকফ ঢাভাদা লাবমহফভ অনুকূহম টাও  থঝবমহবাকাহবাক বপাক এাং 

ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী চদা নুরুিাফাদ আলহফহতভ অনুকূহম ঔাদ্য ফন্ত্রডামহভ তপ্তভ ণ্টদ ওহভদ। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ১৪ জুমাই 

২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ওভা ল। 

(১০) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী রুম অ বচহদ, ১৯৯৬-এভ রুম ৩(৪)-এ প্রতত্ত ক্ষফঢাহম 

ফাদদী তপ্তভবলীদ ফন্ত্রী বত আযভানেম ইমাহফভ অনুকূহম চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ তাবত্ব নৄদ থণ্টদ ওহভদ। এ াংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাধদ ১৬ জুমাই ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ওভা ল। 

(১১) ১৫ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ স্বাথীদ াাংমাহতহযভ ফলাদ স্থধবঢ,  থওাহমভ  থহশ্রষ্ঠ াঙ্গাবম, চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ 

ভৄবচবুভ ভলফাহদভ ৪০ঢফ যালাতৎ াবর থওী উধমহক্ষ ১০ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহওভ প্রাভহম্ভ চাবঢভ বধঢা 

ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ স্মৃবঢভ প্রবঢ শ্রিা জ্ঞাধদাহণ থ ফবন্ত্রপাভ তেবৃন্দ তাঁবড়হ এও বফবদঝ দীভঢা ধামদ ওহভদ। 

অঢঃধভ চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাদহও কপীভ শ্রিাভ হঙ্গ স্মভড, ঙ্গন্ধুভ হঙ্গ যালাতৎ ভডওাভী ঢাঁভ 

ফলীী লথবফ থডী থকফ নবচমাতুহন্নঙা ভৄবচ, নৄত্র থযঔ ওাফাম, থযঔ চাফাম  থযঔ ভাহম এাং ঢাঁভ ধবভাহভভ আভ 

ওহওচদ তে  স্বচদহও স্মভড ওহভ ধহদভই আকহস্টভ ফলাদ যলীত ঙ্গন্ধু এাং ঢাঁভ ধবভাহভভ তে  স্বচদহতভ 

রুহলভ ফাকহনভাঢ ওাফদা এাং াঙ্গাবম চাবঢ ঐওযিপাহ এই কপীভ থযাওহও অধবভহফ যবক্তহঢ ধবভডঢ ওহভ প্রথাদফন্ত্রী 

থযঔ লাবদাভ থদতৃহত্ব ঙ্গন্ধুভ স্বহপ্নভ থাদাভ াাংমা কহড় তুমহ ফহফ থ প্রঢয ব্ক্ত ওহভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি প্রস্তা গ্রলড 

ওভা ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ১২ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ওভা ল। 

 

(১২) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাচওল্যাডফন্ত্রী, ীভ ভৄবক্তহবািা এাং ববযি ভাচদীবঢবত বত ফলবদ আমী ১৪ 

থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ বঙ্গানৄভ থচদাহভম লাধাঢাহম ৬৬ ঙভ হ ইহন্তওাম ওহভদ। বত ফলবদ আমীভ ভতুযহঢ 

কপীভ থযাও প্রওায ওহভ এাং ঢাঁভ রূহলভ ফাকহনভাঢ ওাফদা  ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধবভাহভভ তেহতভ প্রবঢ আন্তবভও 

ফহতদা জ্ঞাধদ ওহভ ১৪ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি থযাওপ্রস্তা গ্রলড ওভা ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ 

১৬ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(১৩) ১৪ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ চাবঢাংখ ধবভহয ওফ থসূবঘ (ইউএদইবধ) ওতৃথও ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাহও ধবমব 

বমটাভবযধ ওযাঝাকবভহঢ চাবঢাংহখভ ধবভহযবরও হ থাচ্চ ধতও ‘ঘযাবম্পদ অন বত আণ থ’-এ ভূবরঢ ওভা ল। এহওভ 

ধভ এও গুরুত্বনড থ ম্মাদদা মাপ আন্তচথাবঢও ধবভফণ্ডহম াাংমাহতহযভ অস্থাদহও আভ সুাংলঢ ওভহঙ। এভ থাভাাবলওঢা 

চাবঢাংখ ধবভহয ওফ থসূবঘভ ‘ঘযাবম্পদ অন বত আণ থ’ ধতও অচথহদভ ফাধ্যহফ বহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভবঢথ উজ্জ্বমঢভ 

ওভাভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাহও উষ্ণ অবপদন্দদ  আন্তবভও শুহপো জ্ঞাধদ ওহভ ২১ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ 

ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি অবপদন্দদ প্রস্তা গৃলীঢ ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ২৩ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য 

প্রওায ল। 

(১৪) ২০ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ াাংমাহতহযভ াহও প্রথাদ বঘাভধবঢ, বঘাভধবঢ থফা. ঢানািাম ইমাফ এাং লাইহওাঝ থ 

বপাহকভ াহও বঘাভধবঢ, বঘাভধবঢ থফা. আমাত আবম থদতাভল্যান্ডহভ থলহক অবস্থঢ স্থাী াবমবয আতামঢ 

(Permanent Court of Arbitration)-এভ তেধত মাপ ওহভদ। এই অচথহদভ ফাধ্যহফ বহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভবঢথ 

উজ্জ্বমঢভ লা প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা এাং বঘাভধবঢ থফা. ঢানািাম ইমাফ  বঘাভধবঢ থফা. আমাত আবমহও 

আন্তবভও অবপদন্দদ  শুহপো জ্ঞাধদ ওহভ ২১ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি অবপদন্দদ প্রস্তা গৃলীঢ 

ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ২৩ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(১৫) থতহযভ থঝওই উন্নহদ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্তভ বণাবণ ব্লাভ বদবিঢওভহডভ থক্ষহত্র অাফান্য অতাহদভ 

স্বীকৃবঢস্বরূধ আন্তচথাবঢও থঝবমওবফউবদহওযদ ইউবদদ (আইটিইউ) ২৬ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ 

লাবদাহও ‘থঝওই উন্নহদ আইবটি ধতও’ (ICT’s in Sustainable Development Award)-এ ভূবরঢ ওহভ। গুরুত্বনড থ 

 ফব থাতাম্পন্ন এই ম্মাদদা মাপ আন্তচথাবঢও ধবভফণ্ডহম াাংমাহতহযভ অস্থাদহও আভ সুাংলঢ ওহভহঙ। এ থপ্রক্ষাধহঝ 

আইটিইউ-এভ ‘থঝওই উন্নহদ আইবটি ধতও’ অচথহদভ ফাধ্যহফ বহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভবঢথ উজ্জ্বমঢভ ওভাভ চন্য ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাহও উষ্ণ অবপদন্দদ  আন্তবভও শুহপো জ্ঞাধদ ওহভ ৫ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও 

এওটি অবপদন্দদ প্রস্তা গৃলীঢ ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ৮ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 



 

 

(১৬) ফবন্ত্রধবভরত বঘ চদা থফালাম্মত থফাযাভভান থলাাইদ ভূইজা াাংমাহতয ভওাহভভ ফহদাদহদ দহপম্বভ ফাহভ 

শুরুহঢ বশ্বব্াাংহওভ বওল্প বদ থালী ধবভঘামও বলাহ তাবত্ব গ্রলহডভ অব্বলঢ নহ থ ফবন্ত্রধবভরত বঘ বলাহ ২৬ অহক্টাভ 

২০১৫ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও ঢাঁভ থযর উধবস্থবঢভ বতহদ ফবন্ত্রপা তীখ থ ঘাওবভ-চীহদ ঢাঁভ ভল্যাদ অতাহদভ ওণা স্মভড 

ওহভ। চদা থফাযাভভান থলাাইদ ভূইজা প্রা ৩৫ ঙভ বাৎ ঢঢা, তক্ষঢা  থধযাতাবভহত্বভ হঙ্গ তাবত্ব ধামহদভ 

ফাধ্যহফ বদহচহও থতয  চাবঢভ ওল্যাহড বদহাবচঢ থভহঔহঙদ। ভওাবভ ওফ থওঢথা বলাহ তীখ থওাম থতহযভ থা গুরুত্বনড থ 

অতাদ ভাঔা চদা থফালাম্মত থফাযাভভান থলাাইদ ভূইজাহও আন্তবভও অবপদন্দদ  থন্যাত চাবদহ এাং থই হঙ্গ 

বশ্বব্াাংহওভ বওল্প বদ থালী ধবভঘামও বলাহ তাবত্ব ধামহদভ থক্ষহত্র ঢাঁভ  থাঙ্গীড ানল্য ওাফদা ওহভ ফবন্ত্রপা-বঞহও 

এওটি থন্যাত প্রস্তা গ্রলড ওভা ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ২৮ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(১৭) ইউহদহস্কাভ ৩৮ঢফ াথাভড হম্মমহদ থতহযভ অপযন্তহভ ফাতৃপারাভ উন্নদ, াংভক্ষড এাং বলব থহশ্ব ফাতৃপারাভ প্রঘাভ  

প্রাহভভ থক্ষহত্র উহেঔহবাগ্য অতাদ ভাঔাভ চন্য আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা ইন্পটিটিউঝহও ইউহদহস্কাভ ওযাঝাকবভ-২ প্রবঢষ্ঠাদ 

বলাহ স্বীকৃবঢ প্রতাদ ওভা ল। আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা ইন্পটিটিউঝ ইউহদহস্কাভ ওযাঝাকবভ-২ প্রবঢষ্ঠাদ বলাহ উন্নীঢ লা 

বহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভবঢথ উজ্জ্বমঢভ ওভাভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাহও উষ্ণ অবপদন্দদ  আন্তবভও শুহপো 

এাং বযক্ষাফন্ত্রী চদা নুরুম ইমাফ দাবলত, বযক্ষা ফন্ত্রডাম, াংকৃতিবঢ বরও ফন্ত্রডাম, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  অণ থ বপাহকভ 

াংবেি ওমহও আন্তবভও থন্যাত জ্ঞাধদ ওহভ ৯ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি থন্যাত প্রস্তা গৃলীঢ ল। 

এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ১১ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(১৮) জ্বামাবদ  ঔবদচ ম্পত বপাহকভ বঘ চদা থফাঃ আবুওভ ববদ্দও ৩০ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ৫৭ ঙভ হ 

ইহন্তওাম ওহভদ। প্রচাঢহন্ত্রভ ওহফ থ চদা থফাঃ আবুওভ ববদ্দহওভ থধযাতাবভত্বভমও অতাদ শ্রিাভ হঙ্গ স্মভড ওহভ ঢাঁভ 

ভতুযহঢ কপীভ থযাও প্রওায  ফভহুহফভ রুহলভ ফাকহনভাঢ ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধবভাহভভ তেহতভ প্রবঢ 

আন্তবভও ফহতদা চাবদহ ৩০ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি থযাওপ্রস্তা গ্রলড ওভা ল। এ াংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাধদ ৩ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(১৯) থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রডামহভ বঘ চদা যবনও আমফ থফহলতী ১৯ জুদ ১৯৮৩ ঢাবভহঔ াাংমাহতয ববপম াবপ থ 

(প্রযাদ) ওযাটাহভ থবাকতাদন থও ভওাহভভ ববপন্ন গুরুত্বনড থ ধহত অবথবষ্ঠঢ থণহও ৩০ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ অভ গ্রলড 

ওহভদ। থতয  চাবঢভ থা গুরুত্বনড থ অতাদ ভাঔাভ চন্য চদা যবনও আমফ থফহলতীহও থন্যাত চাবদহ, ঢাঁভ  থাঙ্গীড 

ওল্যাড  তীখ থায়ু ওাফদা ওহভ এাং ভওাবভ ঘাওবভ থণহও অভ গ্রলহডভ ধভ বঢবদ থতহযভ থা বদহাবচঢ ণাওহদ 

ফহফ থ আযা প্রওায ওহভ ৩০ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি থন্যাত প্রস্তা গৃলীঢ ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ  

৩ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(২০) বযক্ষাবঘ চদা থফা. দচরুম ইমাফ ঔাদ ১৯ জুদ ১৯৮৩ ঢাবভহঔ াাংমাহতয ববপম াবপ থ (প্রযাদ) ওযাটাহভ 

থবাকতাদন থও ভওাহভভ ববপন্ন গুরুত্বনড থ ধহত অবথবষ্ঠঢ থণহও ৩০ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ অভ গ্রলড ওহভদ। থতয  

চাবঢভ ওল্যাহড গুরুত্বনড থ অতাদ ভাঔাভ চন্য চদা থফা. দচরুম ইমাফ ঔাদহও থন্যাত চাবদহ, ঢাঁভ  থাঙ্গীড ওল্যাড  

তীখ থায়ু ওাফদা ওহভ এাং ভওাবভ ঘাওবভ থণহও অভ গ্রলহডভ ধভ বঢবদ থতহযভ থা বদহাবচঢ ণাওহদ ফহফ থ আযা 

প্রওায ওহভ ৩০ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি থন্যাত প্রস্তা গৃলীঢ ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ৩ বটহম্বভ 

২০১৫ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(২১) াহও ফাচওল্যাডফন্ত্রী, ীভভৄবক্তহবািা এাং ববযি ভাচদীবঢবত এদাভম লও থফাস্তনা যলীত ২৫ থনব্রুাবভ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ ৭৮ ঙভ হ ইহন্তওাম ওহভদ। এদাভম লও থফাস্তনা যলীহতভ ভতুযহঢ কপীভ থযাও প্রওায ওহভ  ফভহুহফভ বহতলী 

আত্ধাভ ফাকহনভাঢ ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধবভাহভভ তেহতভ প্রবঢ আন্তবভও ফহতদা চাবদহ ২৯ থনব্রুাবভ 

২০১৬ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি থযাওপ্রস্তা গ্রলড ওভা ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ২ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওহমভ 

অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(২২) ২৪ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ভেক্তভাহষ্ট্রভ বদউইওথবপবত্তও আন্তচথাবঢও খ্যাবঢম্পন্ন াফবওী ‘নভচুদ’ ওতৃথও বহশ্বভ 

ধঞ্চাযচদ ফলাদ থদঢাভ ঢাবমওা প্রওাবযঢ ল। উক্ত ঢাবমওা াাংমাহতহযভ প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ অস্থাদ তযফ। 

প্রবণঢবযা াফবওী ‘নভচুদ’-এ বহশ্বভ ফলাদ থদঢাহতভ ঢাবমওা স্বী অস্থাদ অন্তভু থবক্তভ ফাধ্যহফ বহশ্ব াাংমাহতহযভ 

পাভবঢথ উজ্জ্বমঢভ ওভাভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাহও উষ্ণ অবপদন্দদ  আন্তবভও শুহপো জ্ঞাধদ ওহভ ২৮ ফাঘ থ 

২০১৬ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি অবপদন্দদ প্রস্তা গৃলীঢ ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ২৯ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওহমভ 

অকবঢভ চন্য প্রওায ল।  



 

 

(২৩) ২১ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ চাবঢাংখ ফলাবঘ াদ বও-ভৄদ  বশ্বব্াাংও গ্রুহধভ থপ্রবহটন্ট বচফ ইাং বওফ ওতৃথও 

‘চাবঢাংহখভ ধাবদবরও উচ্চধব থাহভ প্যাহদম’-এভ তে বলাহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ দাফ থখারডা ওভা ল। 

উহেখ্য, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাল বহশ্বভ ১০চদ ভাষ্ট্র  ভওাভপ্রথাদ এাং দু’চদ বহযর উধহতিাববযি এ প্যাহদম 

দুই ঙভ তাবত্ব ধামদ ওভহ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা উক্ত প্যাহদহমভ তে বদ থাবঘঢ লা আন্তচথাবঢও 

ধবভফণ্ডহম াাংমাহতহযভ অস্থাদ আভ সুাংলঢ লহহঙ। ঢাঁভ নম থদতৃত্ব ফগ্র বহশ্ব ফাদৃঢ লহে এাং আন্তচথাবঢও 

ধব থাহ ববপন্ন থক্ষহত্র থদতৃত্ব প্রতাহদভ চন্য ঢাঁহও ফহদাদীঢ ওভা লহে। ঢাঁভ এ অচথহদভ ফাধ্যহফ বহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভবঢথ 

উজ্জ্বমঢভ ওভাভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাহও উষ্ণ অবপদন্দদ  আন্তবভও শুহপো জ্ঞাধদ ওহভ ২৫ এবপ্রম ২০১৬ 

ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি অবপদন্দদ প্রস্তা গৃলীঢ ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ২৭ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ওহমভ 

অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(২৪) াহও স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড প্রবঢফন্ত্রী, তযফ চাঢী াংহতভ তে, ীভভৄবক্তহবািা, ববযি ভাচদীবঢবত  

ফাচওফী টা. ওযাহন্ফদ (অ.) ফবচবুভ ভলফাদ নবওভ ২ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ৬৯ ঙভ হ ইহন্তওাম ওহভদ। টা. ওযাহন্ফদ 

(অ.) ফবচবুভ ভলফাদ নবওহভভ ভতুযহঢ কপীভ থযাও প্রওায  ফভহুহফভ বহতলী আত্ধাভ ফাকহনভাঢ ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ 

থযাওন্তপ্ত ধবভাহভভ তেহতভ প্রবঢ আন্তবভও ফহতদা চাবদহ ২ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি থযাওপ্রস্তা 

গ্রলড ওভা ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ৪ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(২৫) ফাচওল্যাড প্রবঢফন্ত্রী, ীভভৄবক্তহবািা, ববযি ভাচদীবঢবত  ফাচওফী চদা প্রহফাত ফাদবওদ ১১ থফ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ পাভহঢভ ভৄম্বাইহভ এওটি লাধাঢাহম বঘবওৎাথীদ অস্থা ৭৭ ঙভ হ ভতুযভড ওহভদ। প্রহফাত ফাদবওহদভ 

ভতুযহঢ কপীভ থযাও  দুঃঔ প্রওায  ঢাঁভ বহতলী আত্ধাভ যাবন্ত ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধবভাহভভ তেহতভ প্রবঢ 

আন্তবভও ফহতদা চাবদহ ৩০ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি থযাওপ্রস্তা গ্রলড ওভা ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ 

৩১ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল।  

(২৬) উধফলাহতহযভ দাভীহতভ প্রণফ াপ্তাবলও ধবত্রওা ‘থকফ’-এভ ম্পাতও নূভচালাদ থকফ ২৩ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ৯১ ঙভ 

হ ইহন্তওাম ওহভদ। নূভচালাদ থকহফভ ভতুযহঢ কপীভ থযাও প্রওায  ঢাঁভ রূহলভ ফাকহনভাঢ ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ 

থযাওন্তপ্ত ধবভাহভভ তেহতভ প্রবঢ আন্তবভও ফহতদা চাবদহ ৩০ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি 

থযাওপ্রস্তা গ্রলড ওভা ল। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ৩১ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল।  

(২৭) আন্তচথাবঢও খ্যাবঢম্পন্ন ফাবওথদ াফবওী ‘থনা থ’ ওতৃথও ৬ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ‘The World’s Most Powerful 

Women in 2016’ যীর থও ঢাবমওা প্রওায ওভা ল। এ ঢাবমওা াাংমাহতহযভ প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ অস্থাদ বঙম 

৩৬ঢফ, বা কঢ ঙহভ বঙম ৫৯ঢফ। এওইহঙ্গ ‘থনা থ’ ওতৃথও ‘The World’s Most Powerful Women in Politics 

2016’ যীর থও ঢাবমওা প্রওায ওভা ল। এ ঢাবমওা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ অস্থাদ বঙম ২৬ চহদভ ফহধ্য 

১৫ঢফ। উহেখ্য, ভেক্তভাহষ্ট্রভ বদউইওথ-বপবত্তও আন্তচথাবঢও খ্যাবঢম্পন্ন াফবওী ‘নভচুদ’ ওতৃথও ২৪ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

প্রওাবযঢ ‘World’s Greatest Leaders’ যীর থও বহশ্বভ ধঞ্চায চহদভ ঢাবমওা থযঔ লাবদাহও তযফ স্থাহদ অন্তভু থক্ত ওভা 

ল। প্রবণঢবযা াফবওী ‘থনা থ’-এ The World’s Most Powerful Women in 2016 যীর থও ঢাবমওা স্বী অস্থাদ 

উন্নঢ ওভাভ ফাধ্যহফ বহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভবঢথ উজ্জ্বমঢভ ওভাভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাহও উষ্ণ অবপদন্দদ  

আন্তবভও শুহপো জ্ঞাধদ ওহভ ১৩ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔভ ফবন্ত্রপা-বঞহও এওটি অবপদন্দদ প্রস্তা গৃলীঢ ল। এ াংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাধদ ১৪ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(২৮) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী রুম অ বচহদ, ১৯৯৬-এভ রুম ৩(৪)-এ প্রতত্ত ক্ষফঢাহম 

ঔাদ্য ফন্ত্রডামহভ ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী চদা নুরুিাফাদ আলহফহতভ তপ্তভ ণ্টদ ওহভ ঢাভ অনুকূহম ফাচওল্যাড ফন্ত্রডামহভ 

তাবত্ব নৄদ থণ্টদ ওহভদ। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ১৯ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(২৯) স্ব স্ব ধহত অবথবষ্ঠঢ ণাওাওামীদ ঠাওা উত্তভ বটি ওহধ থাহভযহদভ থফভ চদা আবদসুম লও  ঠাওা তবক্ষড বটি 

ওহধ থাহভযহদভ থফভ চদা থফালাম্মত াইত থঔাওদ ফন্ত্রীভ এাং দাভাডকঞ্জ বটি ওহধ থাহভযহদভ থফভ থকফ থবমদা লাাৎ 

আইপী উধ-ফন্ত্রীভ ধতফব থাতা, থঢদ-পাঢা  আনুরবঙ্গও অন্যান্য সুহবাক-সুবথা প্রাপ্য লহদ ফহফ থ ভওাভ বিান্ত গ্রলড ওহভ। 

এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ২১ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 

(৩০) স্ব ধহত অবথবষ্ঠঢ ণাওাওামীদ ভাংনৄভ বটি ওহধ থাহভযহদভ থফভ চদা ভনেদ্দীদ আলহম্মত প্রবঢফন্ত্রীভ ধতফব থাতা, থঢদ-

পাঢা  আনুরবঙ্গও অন্যান্য সুহবাক-সুবথা প্রাপ্য লহদ ফহফ থ ভওাভ বিান্ত গ্রলড ওহভ। এ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ২৯ জুদ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ ওহমভ অকবঢভ চন্য প্রওায ল। 



 

 

(৩১) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতহযভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ চদা থফাঃ আদুম লাবফত ৭ আকস্ট ২০১৫ থণহও ১৩ আকস্ট ২০১৫ 

থফাহত ণাইল্যান্ড, বপহঢদাফ; ২৩ আকস্ট ২০১৫ থণহও ৩১ আকস্ট ২০১৫  ২৮ থনব্রুাবভ ২০১৬ থণহও ১০ ফাঘ থ ২০১৬ 

থফাহত মন্ডদ, ভেক্তভাচয; ১ বটহম্বভ ২০১৫ থণহও ৫ বটহম্বভ ২০১৫ বঙ্গানৄভ ভওাবভ নভ ওহভদ। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ 

ঠাওা ঢযাক  স্বহতয প্রঢযাঢথদওাহম লবভঢ যাহ্ চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ ভাষ্ট্রাঘাভাংক্রান্ত তাবত্ব ধামদ ওভা ল।  

(৩২) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ২৩ থহন্ফম্বভ ২০১৫ থণহও ৩ অহক্টাভ ২০১৫ 

থফাহত ভেক্তভাষ্ট্র; ৩ দহপম্বভ ২০১৫ থণহও ৬ দহপম্বভ ২০১৫ থফাহত আবুথাব  থদতাভল্যান্ড; ১৫ থফ ২০১৬ থণহও ২১ থফ 

২০১৬ থফাহত বুমহকবভা; ২৬ ফাঘ থ ২০১৬ থণহও ২৯ ফাঘ থ ২০১৬ থফাহত চাধাদ এাং ৩ জুদ ২০১৬ থণহও ৭ জুদ ২০১৬ 

থফাহত থৌবত আভ ভওাবভ নভ ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ঠাওা ঢযাকওাহম লবভঢ যাহ্ চামাম আন্তচথাবঢও 

বফাদন্দহভ ভাষ্ট্রাঘাভাংক্রান্ত তাবত্ব ধামদ ওভা ল। 

(৩৩) তযফ চাঢী াংহতভ অবথহযদ ঘমাওামীদ ঔাদ্য ফন্ত্রডাম  ফাচওল্যাড ফন্ত্রডামহভ াংত বরও ওাব থাবম 

ম্পাতদ-াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ ২৬ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ চাবভ ওভা ল। 

(৩৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ বরুহি তাহভকৃঢ ৯৩টি ফাফমা ফবন্ত্রধবভরত বপাকহও ‘থফাওাবমা 

বাতী’ উহেঔ ওভা ল। ফাফমাভহলভ বরহ প্রহাচদী আইদানুক ওাব থক্রফ গ্রলহডভ চন্য াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাহক 

রুমবদবয/আভবচ/ভাহভ ওবধ থপ্রভড ওভা ল। 

(৩৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন ব্বক্ত/াংস্থা/প্রবঢষ্ঠাদ থণহও অবপহবাক-াংক্রান্ত  থহফাঝ ১২টি আহতদধত্র ধাা বা 

এাং প্রবঢটি ধত্র বণাফহ াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাহক প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য থপ্রভড ওভা ল। 

(৩৬) বপাকী ওবফযদাভ এাং থফহিাধবমঝদ নৄবময ওবফযদাভকহডভ বদওঝ থণহও প্রাপ্ত ধাবক্ষও থকাধদী প্রবঢহতহদভ 

বপবত্তহঢ প্রস্তুঢকৃঢ ২৪টি াভ-াংহক্ষধ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ভাভ থপ্রভড ওভা ল। 

(৩৭) ধবত্র ঈত-উম-বনঢভ  ঈত-উম-আচলা উধ     ড়ওধহণ বাঢাাঢওাভী বাত্রীাথাভহডভ বাঢাাঢ বদব থঘ্ন ওভাভ 

বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।  

(৩৮) থচমা উন্নদ ফি ওবফটি  থচমা আইদ-শৃঙ্খমা ওবফটিভ পা অনুধবস্থঢ ওফ থওঢথাহতভ ঢথ্য থপ্রভহডভ বরহ ওম 

থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৩৯) National Plan of Action to end Child Marriage প্রডহদভ চন্য বপাকী ধব থাহ ধভাফয থপা আহাচহদভ 

বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৪০) ধাবক্ষও থকাধদী প্রবঢহতহদ উধস্থাবধঢ এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও অনুহফাবতঢ প্রস্তা াস্তাহদভ চন্য ববপন্ন 

ফন্ত্রডাম  বপাক এাং ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।  

(৪১) দাহঝাহভভ উত্তভা কডপদ ভক্ষডাহক্ষড  ব্স্থাধদাভ বরহ বপাকী ওবফযদাভ, ভাচযালী  থচমা প্রযাও, দাহঝাভ 

ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৪২) ঘাঁধাইদাকঞ্জ থচমাভ থাদা ফবচত স্থমন্দহভভ ভাচস্ব আতাহভ মক্ষযফাত্রা অচথহদভ বরহ ওবঢধ সুধাবভয 

অপযন্তভীড ম্পত বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(৪৩) ভূা ড্রাইবপাং মাইহন্পথাভী/ব্লাভওাভী থফাঝভবাদঘামও, বনঝহদবলীদ বাদালদ এাং থফাঝভবাদ অধ্যাহতয, ১৯৮৩ 

অনুবাী অদনুহফাবতঢ বাদালহদভ বরুহি ব্স্থা গ্রলহডভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র 

থপ্রভড ওভা ল। 

(৪৪) বদবত থি স্থাহদ থওাভাবদ/াথাভড ধশুভ লাঝ স্থাধদ এাং ধশু চাই ওভাভ সুবদবত থি স্থাদ বদথ থাভহডভ বরহ ওম থচমা 

প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৪৫) ফাবদওকঞ্জ ওাহমক্টহভঝ ঘত্বহভ থচমা আইদচীী বফবঢ ওতৃথও ববথ-বলভূ থঢপাহ তয ঢমা পদ বদফ থাড প্রবঢহভাহথভ 

বরহ বঘ, আইদ  বঘাভ বপাক এাং থচমা প্রযাও ফাবদওকঞ্জ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৪৬) অবদন্ধদকৃঢ এাং ববথ-বলভূ থঢপাহ বদন্ধদকৃঢ থফাাইম বফ চব্দ ওভাভ বরহ ওম থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র 

থপ্রভড ওভা ল। 

(৪৭) ‘একুহয ধতও ২০১৬’-এভ ফহদাদহদভ চন্য ওম থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 



 

 

(৪৮) ফাদস্বাহস্থযভ চন্য ক্ষবঢওভ থস্টভহট/লভহফাদ/ক্ষবঢওভ উধাতাদ বতহ ধশু থফাঝাঢাচাওভড প্রবঢহভাহথভ মহক্ষয 

ওাব থক্রফ গ্রলহডভ চন্য ওম থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৪৯) ভওাবভ লাঝ-াচাভভহলভ ইচাভামব্ধ আহভ ৪ যঢাাংয অণ থ ভৄবক্তভেি বরও ফন্ত্রডামহভ াংবেি ব্াাংও বলাহ চফা 

প্রতাহদভ বরহ ওম থচমা প্রযাও যাফয ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৫০) ফাল্যলফফা প্রলতমযামধ প্রধানভন্ত্রীয োম যারময়য র্বন্যযান্স আমনামবন আঈলনট ের্তযে অময়ালজত বায় গৃীত লদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়মনয লফলময় ের মজরা প্রাে ফযাফয ত্র মপ্রযণ েযা য়। 

(৫১) প্রাহ ভঢ ওফীভ ধবভাহভভ দাামও ন্তাহদভ অনুকূহম আবণ থও অনুতাদ বঢভহডভ থক্ষহত্র ‘দাামহওভ প্রাপ্য অাংয 

উহত্তামহদভ ক্ষফঢাধত্র’ স্বাক্ষভ/প্রবঢস্বাক্ষভওভহডভ বদহত থযদা ওম থচমা প্রযাওহও অবলঢ ওভা ল। 

(৫২) ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী বত, ফলাদ বচ বত, যলীত বত  আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা বতল অন্যান্য বত 

উদ বাধহদভ বরহ ওম থচমা প্রযাও এাং বপাকী ওবফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৫৩)‘প্রবঢটি থচমা  উধহচমা এওটি ফহটম ফবচত ওফহপ্লক্স বদফ থাড’ যীর থও প্রওহল্পভ চন্য চবফ তাদ/াংগ্রল/অবথগ্রলহডভ 

বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৫৪) ভওাবভ ওফ থওঢথাকড ওতৃথও াফাবচও থবাকাহবাক ফাধ্যহফভ ব্লাহভ তাবত্বযীমঢাভ ধবভঘ প্রতাহদভ বরহ ওম 

বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৫৫) ধাঝচাঢ াফগ্রীভ ব্লাহভভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৫৬) থৌভ বদুযৎহওে স্থাধহদভ থক্ষহত্র ভূবফভ হুভৄঔী ব্লাভ বদবিঢওভহডভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা 

প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৫৭) থদাঝাবভ ধাবমও ওতৃথও -াংক্রান্ত বফথ্যা এবনহটবপঝ ন্ধ ওভাভ বরহ বঘ, আইদ  বঘাভ বপাক ভাভ ধত্র 

থপ্রভড ওভা ল। 

(৫৮) াাংমা ১৪২২ হদভ দান্ন উৎ উদ বাধহদভ বরহ ওম থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৫৯) খুমদা বপ্রবন্টাং এযান্ড প্যাহওবচাং বমবফহঝহটভ বন্ডাং ওাব থক্রফ ঢতহন্ত উদূ্ভঢ চটিমঢাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ সুপ্রীফ থওাহঝ থভ আবধম 

বপাহকভ আহতয াস্তাহদ লহবাবকঢা প্রতাহদভ বরহ বপাকী ওবফযদাভ, খুমদা এাং থচমা প্রযাও, খুমদা ভাভ ধত্র 

থপ্রভড ওভা ল।  

(৬০) বধহভাচনৄহভভ থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহ ‘থচমা প্রযাহওভ ওাব থাম’ যীর থও দাফনমও ব্লাহভ বদহরথাজ্ঞাভ বরহ 

বঘ, আইদ  বঘাভ বপাক ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৬১) উধহচমাধব থাহ বদবফ থঢ আতামঢ পহদভ থফভাফঢ  ভক্ষডাহক্ষহডভ তাবত্ব উধহচমা ধবভরহতভ বদওঝ লস্তান্তহভভ 

বরহ বঘ, গৃলাদ  কডনঢথ ফন্ত্রডাম ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৬২) বভাচকঞ্জ থচমাভ ঢাঁঢভি এমাওাভ ভূকপথস্থ ধাবদভ দূরড এাং ঢা প্রবঢওাহভভ ব্স্থা গ্রলহডভ বরহ বযল্প ফন্ত্রডাম, 

স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম, কৃবর ফন্ত্রডাম, স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম, ধবভহয  দ ফন্ত্রডাম এাং স্থাদী ভওাভ 

বপাক ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৬৩) ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ অঞ্চহম াভঢ াবন্দাহতভ স্থাী দাকবভওহত্বভ দতধত্র প্রতাহদভ বর-াংবেি বপাকী ওবফযদাভ 

 থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।  

(৬৪) অনথপাহ গ্যা াংহবাক প্রতাহদভ মহক্ষয ববথ-বলভূ থঢপাহ গ্যামাইদ স্থাধহদভ বরহ জ্বামাবদ  ঔবদচ ম্পত 

বপাকহও অনুহভাথ ওভা ল। 

(৬৫) ভাচাড়ী থচমাহও াল্যবালভৄক্ত ওভাভ বরহ বপাকী ওবফযদাভ, ঠাওা  থচমা প্রযাও, ঠাওা ভাভ ধত্র থপ্রভড 

ওভা ল। 

(৬৬) ইউবদদ  থধৌভপা স্থাী  ভ্রাম্যফাড মাইহিবভ স্থাধহদভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও 

ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 



 

 

(৬৭) ৮-১৮ চানুাবভ ২০১৬ থফাহত ‘ঙ্গন্ধু থকাডওাধ আন্তচথাবঢও নেঝম টুদ থাহফন্ট’ আহাচহদ লহবাবকঢা প্রতাহদভ 

বরহ থচমা প্রযাও, বহযাভ  বপাকী ওবফযদাভ, খুমদা ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৬৮) ফলাড়হও অনথ স্থাধদা অধাভহড বদহত থযদা প্রতাহদভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র 

থপ্রভড ওভা ল। 

(৬৯) থভওট থ রুহফ াংভবক্ষঢ গুরুত্বনড থ দবণধত্র বণাবণপাহ াংভক্ষড এাং আওথাইপ  গ্রন্থাকাভ অবথতপ্তহভ থপ্রভহডভ বরহ 

ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৭০) থভওাবভ বযক্ষা-প্রবঢষ্ঠাহদভ বযক্ষাণীহতভ ফাবও থঢদ  অন্যান্য বন ভওাহভভ বদহত থযদা ব্ঢীঢ বথ থঢ লাহভ আতা 

দা ওভাভ বরহ বযক্ষা ফন্ত্রডাম  ওম থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৭১) ববপন্ন থভহদভ ফাতওদ্রব্ থঘাভাঘামাবদ এাং ব্লাভওাভীকহডভ বরুহি ব্স্থা গ্রলহডভ বরহ ওম থচমা প্রযাও 

ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৭২) ধাবমও াবপ থ ইহদাহপযদ এাং তাবত্ব ধামহদভ থক্ষহত্র অদন্য অতাদ ভাঔাভ চন্য নৄভস্কাভ প্রতাহদভ বরহ ওম 

বপাকী ওবফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৭৩) কৃবরহঘ থফৌসুহফ জ্বামাবদহঢহমভ বদভবেন্ন ভভাহলভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র 

থপ্রভড ওভা ল। 

(৭৪) চদান্ধ ভূবফ অবন বরও থাশ্য দাম বফবটা াংমাহধভ বিান্ত াস্তাহদভ মহক্ষয ভূবফ ফন্ত্রডাম এাং ভূবফ বরও 

উদ্ভাদী ঘঘ থাভ ঢথ্য থপ্রভহডভ বরহ ওম থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৭৫) দাভী  বযশুভ প্রবঢ বলাংঢা প্রবঢহভাহথ চাঢী ওফ থধবভওল্পদা াস্তাহদভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা 

প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৭৬) ‘নভফাবমদ বদন্ত্রড আইদ, ২০১৫’ এাং নভফাবমদ (আফতাবদ, উৎধাতদ, ধবভলড, ফজুত, বক্র  ব্লাভ) বদন্ত্রড 

ববথফামা-২০১৫ অনুবাী ওাব থক্রফ গ্রলহডভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৭৭) ‘বশ্ব অটিচফ হঘঢদঢা বত’ উদ বাধহদভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৭৮) ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমা ঢাফাহওভ আগ্রাদ ন্ধ ওভাভ বরহ স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম, ভূবফ ফন্ত্রডাম, 

ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ বরও ফন্ত্রডাম, কৃবর ফন্ত্রডাম এাং ধবভহয  দ ফন্ত্রডাম ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৭৯) ক্ষবঢওভ ভাাবদওভৄক্ত নম  থপচামভৄক্ত ঔাদ্য বদবিঢওভহডভ মহক্ষয ধতহক্ষধ গ্রলহডভ চন্য ওম বপাকী 

ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৮০) ভাচাড়ী থচমাভ থতৌমঢবতা থনবভখাহঝ প্রহহযভ এহপ্রাঘ-থভাট বদফ থাহডভ চন্য ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহক ধত্র 

থপ্রভড ওভা ল।  

(৮১) কাবড়হঢ থফাহতাত্তীড থ গ্যাববমন্ডাভ ব্লাহভ ঝুুঁবওভ বরহ জ্বামাবদ  ঔবদচ ম্পত বপাহক ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৮২) াাংমাহতয  পাভহঢভ ীফান্তঢী থচমাভ থচমা প্রযাও  থচমা ম্যাবচহেঝ ধব থাহ থবৌণ ীফান্ত হম্মমদ 

আহাচদাংক্রান্ত গুে াংহযাথহদভ বরহ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৮৩) ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ ফবন্ত্রধবভরত বপাহকভ হঙ্গ বপাকী ওবফযদাভ এাং বপাকী ওবফযদাহভভ হঙ্গ থচমা 

প্রযাওকহডভ াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ বরহ ওম বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৮৪) ধবত্র ভফচাদ ফাহ বদঢযপ্রহাচদী ধহণ্যভ ভল্য বস্থবঢযীম  লদী ধব থাহ ভাঔাভ বরহ ওম থচমা প্রযাও 

ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

(৮৫) বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাওকড জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ ফা ধব থন্ত প্রফাধ অনুবাী ভ্রফড, ভাবত্রবাধদ, 

ধবভতয থদ, তয থদ ওহভহঙদ। এহঢ থচমা  উধহচমা ধব থাহ ওাহচভ তক্ষঢা বৃবি, স্বেঢা  চাবতবলঢা বদবিঢওভডল 

কবঢযীমঢা বৃবি ধাহ। এচন্য প্রফাধ অচথদওাভী ওফ থওঢথাহতভ থন্যাত জ্ঞাধদল প্রফাধ অচথহদভ এই থাভা অব্ালঢ ভাঔাভ 

চন্য অনুহভাথ ওভা লহহঙ। থচমা প্রযাওকহডভ ধবভতয থহদভ বরটি ফবন্ত্রধবভরত বপাহকভ Key Performance 

Indications (KPI)-ভুক্ত এাং জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ ফা ধব থন্ত KPI-এভ মক্ষযফাত্রা অবচথঢ ল।  



 

 

(৮৬) ১০ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ তযফ চাঢী াংহতভ ১৩৩ ঝাঙ্গাইম-৪ বদ থাঘদী এমাওাভ শূন্য-থখাবরঢ আহদভ বদ থাঘদ 

অাথ, সুষ্ঠু, যাবন্তনড থ  বদভহধক্ষপাহ অনুষ্ঠাহদভ মহক্ষয বদ থাঘদ-াংবেি আইহদভ বথাদ ম্পহওথ চাক থণহও অবধ থঢ 

বদ থাঘদী তাবত্ব বণাবণপাহ ধামহদভ বরটি বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয বদ থাঘদ ওবফযদহও লহবাবকঢা প্রতাদ এাং বদ থাঘদ 

ওফ থওঢথা (বহযর বথাদ) আইদ, ১৯৯১-এভ বথাদ অনুভড-াংক্রান্ত দু’টি ধবভধত্র চাবভ ওভা ল। 

(৮৭) ৮ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ তযফ চাঢী াংহতভ ২৩৭ থফৌমপীাচাভ-৩ বদ থাঘদী এমাওাভ শূন্যহখাবরঢ আহদভ 

বদ থাঘদ অাথ, সুষ্ঠু, যাবন্তনড থ  বদভহধক্ষপাহ অনুষ্ঠাহদভ মহক্ষয বদ থাঘদ-াংবেি আইহদভ বথাদ ম্পহওথ চাক থণহও অবধ থঢ 

বদ থাঘদী তাবত্ব বণাবণপাহ ধামহদভ বরটি বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয বদ থাঘদ ওবফযদহও লহবাবকঢা প্রতাদ এাং বদ থাঘদ 

ওফ থওঢথা (বহযর বথাদ) আইদ, ১৯৯১-এভ বথাদ অনুভড-াংক্রান্ত দু’টি ধবভধত্র চাবভ ওভা ল। 

(৮৮) ৩০ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ২৩৪টি থধৌভপা বদ থাঘদ অাথ, সুষ্ঠু, যাবন্তনড থ  বদভহধক্ষপাহ অনুষ্ঠাহদভ মহক্ষয বদ থাঘদ-

াংবেি আইহদভ বথাদ ম্পহওথ চাক থণহও অবধ থঢ বদ থাঘদী তাবত্ব বণাবণপাহ ধামহদভ বরটি বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয 

বদ থাঘদ ওবফযদহও লহবাবকঢা প্রতাদ এাং বদ থাঘদ ওফ থওঢথা (বহযর বথাদ) আইদ, ১৯৯১-এভ বথাদ অনুভড-াংক্রান্ত দু’টি 

ধবভধত্র চাবভ ওভা ল এাং উক্ত থধৌভপা বদ থাঘদ অাথ, সুষ্ঠু, যাবন্তনড থ  বদভহধক্ষপাহ অনুষ্ঠাহদভ মহক্ষয বদ থাঘদ 

ওবফযদহও লহবাবকঢা ওভাভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/বপাকহও অনুহভাথ চাদাহদা ল। 

(৮৯) ফাঘ থ  জুদ ২০১৬ থফাহত ঙটি ধব থাহ ৪,২৭৫টি ইউবদদ ধবভরত বদ থাঘহদভ াথাভড বদ থাঘদ অাথ, সুষ্ঠু, যাবন্তনড থ  

বদভহধক্ষপাহ অনুষ্ঠাহদভ মহক্ষয বদ থাঘদ-াংবেি আইহদভ বথাদ ম্পহওথ চাক থণহও অবধ থঢ বদ থাঘদী তাবত্ব বণাবণপাহ 

ধামহদভ বরটি বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয বদ থাঘদ ওবফযদহও লহবাবকঢা প্রতাদ এাং বদ থাঘদ ওফ থওঢথা (বহযর বথাদ) আইদ, 

১৯৯১-এভ বথাদ অনুভড-াংক্রান্ত দু’টি ধবভধত্র চাবভ ওভা ল এাং উক্ত ইউবদদ ধবভরতভহল বদ থাঘদ অাথ, সুষ্ঠু, 

যাবন্তনড থ  বদভহধক্ষপাহ অনুষ্ঠাহদভ মহক্ষয বদ থাঘদ ওবফযদহও লহবাবকঢা ওভাভ চন্য ওম ফন্ত্রডাম/বপাকহও অনুহভাথ 

চাদাহদা ল। 

(৯০) ৩০ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ থধৌভপা বদ থাঘদ সুষ্ঠুপাহ ম্পাতহদভ মহক্ষয থধৌভপা (বদ থাঘদ আঘভড) ববথফামা 

২০১৫-এভ ২২ ববথ প্রবঢধামদ-াংক্রান্ত বরহ বদ থাঘদ ওবফযদ বঘহভ বদওঝ থণহও প্রাপ্ত আথা-ভওাবভ ধত্রটি ফাদদী 

ফন্ত্রী, প্রবঢফন্ত্রী, উধফন্ত্রী, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ উধহতিাকহডভ থকাঘভীভূঢ ওভাভ চন্য াংবেি এওান্ত বঘ এাং ওম ফাদদী 

াংত তেকহডভ থকাঘভীভূঢ ওভাভ চন্য ববদভ বঘ, চাঢী াংত বঘাম ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।  

(৯১) ফবন্ত্রধবভরত বপাহকভ অবঢবভক্ত বঘ  ভেগ্মবঘবৃন্দ ওতৃথও ১০টি থচমা, ৪টি উধহচমা  এওটি ইউবদদ বটবচঝাম 

থন্টাভ, উধবঘ এাং ববদভ লওাভী বঘবৃন্দ ওতৃথও ৮টি উধহচমা ধবভতয থদ প্রবঢহতহদ উবেবঔঢ ফন্তব্/সুধাবভহযভ 

ধভ ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাকভহল ধত্র থপ্রভড ওভা ল।  

(৯২) The Bangladesh Registration Manual 1983-এভ ২৮৯ অনুহেহত বড থঢ বদহত থযদা অনুবাী থচমা প্রযাওকড 

ঙহভ অন্তঢঃ এওাভ থচমা থভবচোহভভ ওাব থাম এাং অবঢবভক্ত থচমা প্রযাওকড া-থভবচোভ অবন ধবভতয থদ ওহভ 

বদবফঢ ধবভতয থদ প্রবঢহতদ আইদ  বঘাভ বপাক ভাভ থপ্রভড এাং ফবন্ত্রধবভরত বপাহক অনুবমবধ থপ্রভহডভ চন্য ওম 

থচমা প্রযাওহও অনুহভাথ ওভা ল।  

(৯৩) থচমা প্রযাওহতভ ধবভাভ ঢাঁহতভ ওফ থস্থহম ভাঔাভ বরহ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ ১৯ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔভ বদহত থযদা 

এাং ফবন্ত্রধবভরত বপাহকভ ইঢঃনহ থ চাবভকৃঢ বদহত থযদাভল অনুভহডভ চন্য ওম থচমা প্রযাওহও এাং বরটি 

বদবিঢওভডল এ বপাকহও অবলঢ ওভাভ চন্য ওম বপাকী ওবফযদাভহও অনুহভাথ ওভা ল।  

(৯৪) ফাঞধব থাহভ ববপন্ন ওাব থাম/প্রবঢষ্ঠাহদভ উন্নদ প্রওল্প ধবভতয থদ/তয থদ, এবক্সবওউটিপ ম্যাবচহেঝ আতামঢ ধবভতয থদ 

এাং থফাাইম থওাহঝ থভ থও থভওট থ ধব থাহমাঘদা ওহভ বদথ থাবভঢ প্রফাধ অনুবাী ধবভতয থদ/তয থদ/হও থভওট থ ধব থাহমাঘদা-

াংক্রান্ত প্রবঢহতদ বদথ থাবভঢ ফহ ধভঢী ফাহভ ১০ ঢাবভহঔভ ফহধ্য ফবন্ত্রধবভরত বপাহক থপ্রভড বদবিঢ ওভাভ চন্য থচমা 

প্রযাওকডহও অনুহভাথ ওভা ল।  

(৯৫) ২০১৫-১৬ বযক্ষাহর থ এফববএ/ববটএ থওাহ থ পবঢথ ধভীক্ষা সুষ্ঠুপাহ অনুষ্ঠাহদভ মহক্ষয প্রহাচদী লহবাবকঢা 

প্রতাহদভ চন্য থচমা প্রযাও, ঘট্টগ্রাফ, ফফদবাংল, ভাচযালী, বহমঝ, ভাংনৄভ, বভযাম, কুবফো, খুমদা, গুড়া, নবভতনৄভ, 

বতদাচনৄভ, ধাদা, থদাাঔামী, ওক্সাচাভ, বহযাভ, াঢক্ষীভা, বওহযাভকঞ্জ, কুবিা এাং থকাধামকঞ্জহও অনুহভাথ ওভা ল। 

(৯৬) থচমা প্রযাহওভ ধত থণহও ঠাওা তবমকৃঢ ওফ থওঢথাকহডভ দাহফ াা ভাদ্দ প্রতাহদভ বরহ বণাবণ ব্স্থা গ্রলহডভ 

চন্য বঘ, গৃলাদ  কডনঢথ ফন্ত্রডামহভ ভাহভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 



 

 

(৯৭) ভওাবভ ঘাওবভচীী স্ত্রী/স্বাফীভ এওই বওাংা বদওঝঢী ওফ থস্থহম ধতাদ/তবম-াংক্রান্ত বরহ বণাবণ ব্স্থা গ্রলহডভ 

চন্য ববদভ বঘ/বঘ/পাভপ্রাপ্ত বঘ ভাহভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।  

(৯৮) থচমা প্রযাহওভ ধত থণহও তবমকৃঢ ওফ থওঢথাকহডভ ন্তাদহতভ ন থঢদ বযক্ষা-প্রবঢষ্ঠাহদ পবঢথ-াংক্রান্ত বরহ বণাবণ 

ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য বঘ, বযক্ষা ফন্ত্রডামহও অনুহভাথ ওভা ল।  

(৯৯) ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  অবঢ গুরুত্বনড থ ব্বক্তভ বদভাধত্তা ফিহভ চন্য বপাকী ওবফযদাভ  থচমা 

প্রযাওকহডভ অবন  াাভ লামদাকাত থঝবমহনাদ, নযাক্স  থফাাইম দম্বভভহলভ ঢাবমওা ফলাধবভঘামও, থেযাম 

ববওউবভটি থনা থ, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম ভাভ থপ্রভড ওভা ল।  

(১০০) ভওাবভ ওফ থওাহণ্ড কবঢযীমঢা আদদ, তক্ষঢা বৃবি এাং স্বেঢা  চাবতবলঢা বদবিঢওভহডভ মহক্ষয ২০১৬-১৭ 

অণ থ-ঙভ থণহও ফবন্ত্রধবভরত বপাহকভ হঙ্গ বপাকী ওবফযদাভহতভ এাং বপাকী ওবফযদাভহতভ হঙ্গ থচমা প্রযাওহতভ 

াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত স্বাক্ষহভভ মহক্ষয াবর থও ওফ থম্পাতদ ব্স্থাধদা-াংক্রান্ত প্রবযক্ষহড ওফ থওঢথা ফহদাদদ প্রতাদ  

প্রবযক্ষহড অাংযগ্রলহডভ চন্য ওম বপাকী ওবফযদাভ এাং থচমা প্রযাওহও অনুহভাথ ওভা ল। 

(১০১) াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ প্রডদ  াস্তাহদ তক্ষঢা বৃবিভ চন্য ফবন্ত্রধবভরত বপাক ওতৃথও াস্তাদাথীদ ‘Social 

Security Policy Support (SSPS) Programme’ যীর থও ওাবভকবভ লাঢা প্রওহল্পভ আঢা ঙটি ফন্ত্রডাম/ 

বপাহকভ াঢচদ ওফ থওঢথাহও ণাইল্যাহন্ডভ বঘাাংফাইহ ১৪বতদ ব্াধী প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া এ ঔাহঢ ফাদম্পত 

বঢবভ  তক্ষঢা বৃবিভ চন্য ১৭ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ফবন্ত্রধবভরত বপাহকভ ওফ থওঢথাহতভ চন্য ‘Orientation on the 

National Social Security Strategy (NSSS)’ যীর থও প্রবযক্ষড ওফ থযামাভ আহাচদ ওভা ল এাং ফাঞধব থাহ 

াফাবচও বদভাধত্তা থিদী ওফ থসূবঘ াস্তাদওাভী ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ Training Need Analysis ওভা ল। NSSS-

এভ াস্তাহদভ চন্য ভওাবভ  থভওাবভ ধব থাহ গৃলীঢ অবপহবাক প্রবঢওাভ ব্স্থাভহলভ এওবত্রওভড-াংক্রান্ত ওাবভকবভ 

ওবফটি কঞদ ওভা ল।  

(১০২) ববপম থভবচহেযদ এযান্ড পাইঝাম স্টযাটিটিক্স (বআভবপএ)-াংক্রান্ত বস্টাবভাং ওবফটিভ দুইটি পা অনুবষ্ঠঢ ল। এ 

ঙাড়া এ ওাব থক্রফহও কবঢযীম এাং অবথওঢভ ওাব থওভ ওভাভ চন্য বআভবপএ-াংক্রান্ত বস্টাবভাং ওবফটি নৄদক থঞদ এাং 

বআভবপএ াস্তাদ ওবফটি কঞদ ওভা ল। ২২ থফ ২০১৬ এাং ২২ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ বআভবপএ াস্তাদ ওবফটিভ 

প্রণফ  বদ্বঢী পা অনুবষ্ঠঢ ল। এ ওাব থক্রফ থচাভতাভ ওভাভ মহক্ষয ‘Preparatory Phase of Civil Registration and 
Vital Statistics in Bangladesh’ যীর থও প্রওল্প বঢবভ ওভা ল, বা অনুহফাতহদভ চন্য ধবভওল্পদা ওবফযহদ প্রবক্রাথীদ 

ভহহঙ। বআভবপএ-এভ ধাইমঝ ওাব থক্রফ িাহ্মডাবড়া থচমাভ তভ উধহচমাভ াসুহত ইউবদহদ াস্তাবঢ ল। ৯-১০ 

বটহম্বভ ২০১৫        ণাইল্যাহন্ডভ ব্াাংওহও অনুবষ্ঠঢ Workshop for National CRVS Focal Point-এ 

াাংমাহতহযভ প্রবঢবদবথত্ব ওভা ল এাং CRVS Country Baseline Report প্রস্তুঢ ওহভ UN-ESCAP-এ থপ্রভড ওভা 

ল। াাংমাহতহয বআভবপএ াস্তাহদ ওাবভকবভ লাঢা প্রতাহদভ চন্য Bloomberg Philanthropies-এভ হঙ্গ Data 
for Health-বরও ফহছাঢা ল।  

(১০৩) ফবন্ত্রধবভরত বপাহকভ ঢিাথাহদ অদ-মাইহদ অবপহবাক প্রবঢওাভ ব্স্থাধদা ঘালু      । ফাঞধব থাহভ তপ্তভভহল 

প্তাহলভ এওটি বদবত থি বতদ থাব থ ওহভ দাকবভহওভ অবপহবাক শুদাবদভ ব্স্থা ঘালু ওভা ল। াথাভড চদকড ভওাবভ থা 

প্রাবপ্তহঢ থব থওাদ       /                 বদবত থি বতহদ ঢাহতভ ক্তব্ তপ্তভ প্রথাহদভ বদওঝ উধস্থাধদ ওভহঢ ধাভহঙদ।  

(১০৪) ভওাবভ তপ্তহভ ওফ থম্পাতদ ধিবঢ াস্তাহদভ অাংয বলাহ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ববদভ 

বঘ/বঘহভ হঙ্গ ফবন্ত্রধবভরত বঘহভ াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত াস্তাবঢ ল। ফন্ত্রডাম/বপাকভল ওতৃথও প্রস্তুঢকৃঢ 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তভল ফবন্ত্রধবভরত বপাহকভ হাইহঝ এাং স্ব-স্ব ফন্ত্রডাম/বপাহকভ 

হাইহঝ আধহমাট ওভা ল। াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ আঢা ধবভবঢথঢ নভম্যাহঝ বটিহচন্প ঘাঝ থাভ প্রডদ, অবপহবাক 

প্রবঢওাভ ব্স্থাধদা ধিবঢ প্রঢথদ, শুিাঘাভ থওৌযম াস্তাদ এাং ঢথ্য অবথওাভ আইহদভ আঢা স্ব-প্রহডাবতঢ ঢথ্য প্রওায 

াংক্রান্ত বদহত থবযওা প্রডদ  ঢতানুবাী ওাব থক্রফ ধবভঘামদা, অবটঝ আধবত্ত বদষ্পবত্ত াংক্রান্ত উন্নদ ওাব থক্রফ ঢতাভবও ওভা লহে। 

ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ওফ থওঢথাহতভহও াবর থও ওফ থম্পাতদ ব্স্থাধদা এাং াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত াস্তাদ বরও 

ফ ঝযাভ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ওম ফন্ত্রডাম/বপাক/াংবেি াংস্থাভ প্রবঢবদবথভ উধবস্থবঢহঢ ১২ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ 



 

 

‘অবটঝ আধবত্ত বদষ্পবত্ত ত্বভাবিঢওভড’ াংক্রান্ত এওটি থবফদাভ অনুবষ্ঠঢ ল। ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ধাযাধাবয ঢাহতভ 

আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থা াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত াস্তাদ ওভা লহে। াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তহঢ বধৃঢ মক্ষযফাত্রাভ 

বধভীহঢ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক ওতৃথও প্রস্তুঢকৃঢ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ ভল্যাদ প্রবঢহতদ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদওঝ উধস্থাধদ ওভা ল। অবথওন্তু ভওাবভ ওফ থম্পাতদ ব্স্থাধদা াংক্রান্ত চাঢী ওবফটিভ 

অনুহফাতদক্রহফ ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত প্রডদ  াস্তাদ ধবভীক্ষহডভ চন্য ফন্ত্রডাম/বপাক, 

তপ্তভ/াংস্থাভ এাং বপাকী/আঞ্চবমও  থচমা ধব থাহভ ওাব থামভহল অনুভহডভ চন্য বঢদটি নণও দীবঢফামা চাবভ ওভা ল। 

(১০৫) ভাষ্ট্র  ফাহচ শুিাঘাভ এাং সুযাদ প্রবঢষ্ঠাভ মহক্ষয ভওাভ ওতৃথও অনুহফাবতঢ ‘থাদাভ াাংমা কড়াভ প্রঢয: চাঢী 

শুিাঘাভ থওৌযম ২০১২’ াস্তাহদভ মহক্ষয ৫৯টি ফন্ত্রডাম/বপাক এাং বঘবিঢ াংস্থা বদবঢওঢা ওবফটি কঞদ ওভা ল এাং 

শুিাঘাভ াস্তাহদভ মহক্ষয ওফ থ-ধবভওল্পদা প্রডদ ওভা ল। প্রা ওম ফন্ত্রডাম/বপাক/াংস্থা ০১ চানুাবভ ২০১৫ থণহও ৩০ 

জুদ ২০১৬ ফহভ চন্য চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম ওফ থ-ধবভওল্পদা প্রডদ ওহভহঙ এাং ঢা ধবভীক্ষহডভ মহক্ষয ধবভীক্ষড-ওাঞাহফা 

প্রডদ ওভা ল। বত্রফাবও বপবত্তহঢ ঢা ধবভীক্ষড ওভা ল । এদবচ, বফবটা এাং থভওাবভ প্রবঢষ্ঠাহদভ প্রবঢবদবথহতভ ফিহ 

পা/থবফদাভ আহাচদ       । ফাঞধব থাহ বপাক  থচমাধব থাহ ববপন্ন তপ্তহভভ ওফ থওঢথা, স্থাদী ভওাভ  সুযীম ফাহচভ 

প্রবঢবদবথ, াাংাবতও, থাপ্রঢযাযী চদকড, থচমা দুদীবঢবহভাথী ওবফটিভ তে, বযক্ষও প্রভৃবঢ ওযাহঝকবভভ প্রবঢবদবথকহডভ 

অাংযগ্রলহড বতদব্াধী ওফ থযামা আহাচদ ওভা ল । স্কুম, ওহমচ  ফাদ্রাাভ বযক্ষওহতভ চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম বরও 

প্রবযক্ষড থতা ল ।        উত্তফ ঘঘ থা বরহ এওটি কহরডা ওাব থক্রফ ধবভঘাবমঢ লহহঙ এাং বদ থাবঘঢ উত্তফ ঘঘ থাভ বপবত্তহঢ 

এওটি টকুহফন্টাবভ বদফ থাড ওভা লহহঙ। 

(১০৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববএ প্রযাদ ওযাটাহভভ ওফ থওঢথাহতভ বরুহি ১৬১টি অবপহবাক ধাা বা। এভ ফহধ্য ১৯টি 

বপাকী ফাফমা রুজুভ চন্য অনুফবঢ প্রতাদ ওভা ল এাং ৭৯টি দবণচাঢ ওভা ল। অবযি ৬৩টি অবপহবাক বপাকী 

ওবফযদাভ এাং থচমা প্রযাওকহডভ বদওঝ ঢতন্তাথীদ ভহহঙ। 

(১০৭) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৬০,২৮৭টি ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধবভঘামদা ওভা ল। এ ফহ ১,৫৩,৬৭৮টি ফাফমা তাহভ  

এাং ৫২,২৬,৩৬,৪৯৯ ঝাওা চবভফাদা আতা ওভা ল। ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধবভঘামদা ১৮৭ যঢাাংয মক্ষযফাত্রা  

অবচথঢ ল।  

(১০৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ২৫টি আইহদভ ঔড়া দীবঢকঢপাহ এাং ৫৫টি আইহদভ ঔড়া চূড়ান্তপাহ ফবন্ত্রপা 

অনুহফাবতঢ ল।  

(১০৯) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১১টি দীবঢফামা/ওফ থহওৌযম/ওফ থধবভওল্পদা এাং ১৯টি আন্তচথাবঢও চুবক্ত/ফহছাঢা স্মাভও 

ফবন্ত্রপা-বঞহও অনুহফাতদ ওভা ল।  

(১১০) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ চাবভকৃঢ আইহদভ াংখ্যা ৪৭টি। 

(১১১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২১টি ফবন্ত্রপা ওবফটি, ধবভরত, ওবফযদ  অন্যান্য ওবফটি কঞদ  নৄদক থঞদ ওভা ল।  

(১১২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এওটি বপাকী ওবফযদাহভভ ওাব থাম  ১০টি থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহভ হঙ্গ ফবন্ত্রধবভরত 

বপাহকভ বপবট ওদনাহভবন্পাং এাং দবদহাকপ্রাপ্ত থচমা প্রযাওকহডভ বিবনাং থযদ অনুবষ্ঠঢ ল। 

(১১৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থতহযভ অপযন্তহভ ৪টি প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘহঢ থফাঝ ঘাভচদ ওফ থওঢথা এাং ১১টি 

থবফদাভ/াওথযহধ ২০চদ ওফ থওঢথা অাংযগ্রলড ওহভদ। এ ঙাড়া ২৪চদ ওফ থওঢথা বহতহয অনুবষ্ঠঢ ববপন্ন প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘহঢ 

অাংযগ্রলড ওহভদ।  

(১১৪) ফন্ত্রডাম  বপাকভহলভ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ওাব থাবম ম্পবওথঢ াবর থও প্রবঢহতদ াংগ্রল, াংওমদ, ফবন্ত্রপাভ 

আহমাঘদাভ চন্য ফবন্ত্রপা-বঞহও উধস্থাধদ  চূড়ান্ত ওহভ প্রওায ওভা ল।  

(১১৫) ২০১৬       প্রণফ অবথহযহদভ সূঘদা         ভাষ্ট্রধবঢ ওতৃথও াংহত প্রহত পারহডভ ঔড়া প্রডদ, ফবন্ত্রপা-বঞহও 

উধস্থাধদ  চূড়ান্ত ওহভ াাংমা  ইাংহভবচ পারা ভৄদ্রড ওভা ল।  



 

 

৩৭। ফবলমা  বযশু বরও ফন্ত্রডাম 

(১) ফবলমা বরও অবথতপ্তভ থণহও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ‘ও’ থশ্রবডহঢ ১১০০টি, ‘ঔ’ থশ্রবডহঢ ১১০০টি এাং ‘ক’ থশ্রবডহঢ 

১,৪৮০টি, থফাঝ ৩,৬৮০টি বফবঢহও বণাক্রহফ ২৫,০০০, ২০,০০০  ১৫,০০০ ঝাওা লাহভ থফাঝ ৭ থওাটি ১৭ মক্ষ ঝাওা 

াথাভড অনুতাদ বঢভহডভ বিান্ত ল। ১২৮টি বফবঢহও ৩৫,০০০ ঝাওা লাহভ ৪৪ মক্ষ ৮০ লাচাভ ঝাওা বহযর অনুতাদ  

২৫০টি বফবঢহও ১০,০০০ ঝাওা লাহভ ২৫ মক্ষ ঝাওা থস্বোথীদ অনুতাদ ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল। ফবলমা থস্বোহী াংকঞদহও 

দাভীভ ওফ থাংস্থাদ  ক্ষফঢাহদভ উহদ্দহশ্য দ এই অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। 

(২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন থক্ষহত্র তৃডভম ধব থাহ নম দাভীহতভ স্বীকৃবঢ  ম্মাদদাভ স্বীকৃবঢস্বরূধ ৫ ওযাঝাকবভহঢ 

থচমাধব থাহ, বপাকী ধব থাহ এাং চাঢী ধব থাহ চবঢা বদ থাঘদ ওভা ল। 

(৩) বপবচবট ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ লঢতবভদ্র ৭.৫০ মক্ষ ফবলমাহও ফাবও ৩০ থওবচ ঘাম প্রতাদ ওভা ল এাং চীদফাদ 

উন্নহদভ চন্য প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ২০০৯-১০ অণ থ-ঙভ থণহও এ ধব থন্ত উধওাভহপাকী ফবলমাহতভ াংখ্যা ৩০ মক্ষ চদ। 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১,০৩৮ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল। 

(৪) ২০১০-১১ অণ থ-ঙভ থণহও এ ঢলবহমভ আঢা ঠাওা, দাভাডকঞ্জ  কাচীনৄহভ অবস্থঢ কাহফ থন্ট থক্টভ, ৬৪ থচমা 

তহভভ থধৌভপা এাং ৬৫টি উধহচমাধব থাহভ থধৌভপা ওফ থভঢ ল্যাওহঝটিাং ফা’থও ফাবও ৫০০ ঝাওা লাহভ ২৪ ফাব্াধী 

পাঢা প্রতাদ ওভা লহে। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১.২০ মক্ষ ল্যাওহঝটিাং ফা’থও ৭৬ থওাটি ৩১ মক্ষ ৩০ লাচাভ ঝাওা প্রতাদ ওভা 

ল। ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ ওম থধৌভপা ওফ থসূবঘভ আঢা পাঢাহপাকীভ াংখ্যা ১.৮০৫ মহক্ষ উন্নীঢ ওভা ল। 

(৫) ২০০৭-০৮ অণ থ-ঙভ থণহও শুরু ওহভ তবভদ্র ফা’ভ চন্য ফাতৃত্বওাম পাঢা ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ তবভদ্র  কপথঢী ফা’থও ২৪ 

ফাব্াধী ফাবওবপবত্তহঢ ঢথফাহদ ৫০০ ঝাওা লাহভ পাঢা প্রতাদ ওভা লহে। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২ মক্ষ ৬৪,০০০চদ 

পাঢাহপাকীহও ১৬৯ থওাটি ৪০ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল। ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ াহচহঝ পাঢাহপাকীভ াংখ্যা ৫.০০ 

মহক্ষ উন্নীঢ ওভা ল। 

(৬) দুস্থ ফবলমাহতভ আত্ধ-ওফ থাংস্থাহদভ চন্য ৫ যঢাাংয াবপ থ ঘাহচথ ৫,০০০ ঝাওা থণহও ১৫,০০০ ঝাওা ধব থন্ত ঋড প্রতাদ 

ওভা লহে। ঢথফাহদ ৬৪টি থচমাভ ৪৭৩টি উধহচমা াস্তাদাথীদ এ ওফ থসূবঘভ উধওাভহপাকীভ াংখ্যা ৯.২০ মক্ষ চদ।  

(৭) দুস্থ  অলা দাভীহতভ স্বামম্বী বলাহ কহড় থঢামাভ মহক্ষয ফবলমা বরও অবথতপ্তহভভ াহচহঝ াংস্থাদকৃঢ থণাও 

ভাদ্দ দ্বাভা প্রবঢঙভ ধা-ঘাবমঢ থমাই থফবযদ বওহদ বঢভড ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভাদ্দকৃঢ ১ থওাটি ৭৫ মক্ষ 

ঝাওা বতহ থমাইহফবযদ ক্র ওভা ল। ফাদদী াংত তেকহডভ সুধাবভযক্রহফ ঢাঁহতভ বদ থাঘদী এমাওা দুস্থ  অলা 

ফবলমাহতভ ফহধ্য থমাইহফবযদ বঢভড ওভা ল। 

(৮) অলা ফবলমাহতভ বৃবত্তভমও প্রবযক্ষডতাহদভ চন্য ফবলমা বরও অবথতপ্তহভভ তভ ওাব থামল ৬৪টি থচমা থচমা 

ফবলমা বরও ওফ থওঢথাভ ওাব থামহ তক্ষঢাবপবত্তও প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘ ঘালু ভহহঙ। এভ ফাধ্যহফ থফাফাবঢ  ওাকহচভ 

প্যাহওঝ বঢবভ, বউটিবনহওযদ, ঔাদ্য প্রবক্রাচাঢওভড, থফাাইম থনাদ াবপ থবাং, ওযাবন্ড বঢবভ, দা থাবভ/বওহঘদ কাহট থবদাং, 

কাহফ থন্ট, আদৄবদও থঝইমাবভাং/এফিটাবভ  দওবযওাঁণাল ১০টি থিহট প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(৯) চাঢী ফবলমা াংস্থাভ আঢা থচমাবপবত্তও ওবম্পউঝাভ প্রবযক্ষডহওে প্রওহল্পভ ওাব থক্রহফভ আঢা উহেঔহবাগ্য 

াংখ্যও দাভীহও ওবম্পউঝাভ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(১০) ওফ থচীী ফাহহতভ চন্য বপাকী যলভ, থচমা যলভ এাং থতহযভ ববপন্ন কাহফ থন্ট অদৄযবরঢ এমাওা ঢথফাদ ভওাহভভ 

উহদ্যাহক থফাঝ ৭৪টি থট-থওাভ থন্টাভ ধবভঘাবমঢ লহে। এ ঙাড়া ফাঘ থ ২০১৬ থণহও ‘ঠাওা যলহভভ বদে  ফধ্যবত্ত থশ্রবডভ 

ওফ থচীী দাভীভ বযশু ন্তাদহতভ ধবভঘব থা  বহত্দভ চন্য ২০টি বতাবত্দহওে স্থাধদ’ যীর থও প্রওল্প গ্রলড ওভা ল।  

(১১) বহঘয অণ থ-ঙহভ উদ্ভাদী উহদ্যাক বলাহ ঠাওাভ বঢদটি ওফ থচীী ফবলমা থলাহস্টহম অদমাইহদ পবঢথভ আহতদ প্রবক্রা 

শুরু ল। এ অণ থ-ঙহভ দীমহক্ষহঢ এওটি দতুদ ওফ থচীী ফবলমা থলাহস্টম এাং কাচীনৄহভভ ওামীকহঞ্জ দতুদ ওহভ ফবলমা 

থলাহস্টম বদফ থাড প্রওহল্পভ ওাচ শুরু ল। বফভনৄহভ বদ্যফাদ ওফ থচীী ফবলমা থলাহস্টহমভ ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভহডভ ওাব থক্রফ 

ঘমফাদ ভহহঙ।  



 

 

(১২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ কাহফ থন্টহ ওফ থভঢ ফবলমা শ্রবফওহতভ স্বল্পঔভহঘ বদভাধত আাদ সুবথা প্রতাহদভ চন্য ড় 

আশুবমা, াপাভ, ঠাওা ১৪-ঢমাববযি এওটি টভহফঝবভ বদফ থাড ওভা ল। এহঢ প্রা ৮২৫চদ দাভী কাহফ থন্ট শ্রবফও 

আাদ সুবথা ধাহ। আশুবমাহঢ কাহফ থন্টহভ দাভী শ্রবফওহতভ আাদ সুবথা অবথও ম্প্রাভহডভ চন্য আভ এওটি 

প্রওল্প গ্রলড ওভা ল। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 বঘত্র: দাভীভ অণ থনদবঢও ক্ষফঢা প্রাহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্রহডাতদা  

(১৩) দাভীভ আবণ থও ক্ষফঢাহদভ মহক্ষয ঠাওা থাদফবন্ড এমাওা অবস্থঢ যবধাং ফম ভাধা প্লাচা ‘চবঢা’ দাহফ বক্র  

প্রতয থদী থওে কহড় থঢামা ল। এভ ফাধ্যহফ াভাহতহযভ প্রঢযন্ত অঞ্চহমভ ১৩৯টি ফবলমা বফবঢভ উৎধাবতঢ ধণ্যাফগ্রী 

াচাভচাঢওভহডভ ব্স্থা থদা ল। দাভী উহদ্যাক্তা সৃবি এাং ঢাহতভ লহবাবকঢা প্রতাহদভ চন্য চবঢা নাউহন্ডযদ সৃবি 

ওভা ল।  

(১৪) ফবলমা থস্বোহী ফাচ ওল্যাড ধবভরত-এভ ফাধ্যহফ ফবলমাহতভ আত্ধওফ থাংস্থাহদভ চন্য ফবলমাবরও অবথতপ্তহভভ 

বদন্ধদকৃঢ বফবঢভ ফহধ্য আবণ থও অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। এ ধব থন্ত ১১,৪৫২টি বদবন্ধঢ থস্বোহী ফবলমা বফবঢভ ফহধ্য ২৩ 

থওাটি ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থস্বোহী ফবলমা বফবঢভ ফহধ্য ৮ থওাটি ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ 

ওভা ল। 

(১৫) দাভী বদব থাঢদ প্রবঢহভাথওহল্প ফবলমা  বযশু বরও ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ ফাবিহক্টভাম প্রওহল্পভ আঢা ঠাওা, 

ভাচযালী, ঘট্টগ্রাফ, বহমঝ, খুমদা, বভযাম, ভাংনৄভ  নবভতনৄভ থফবটহওম ওহমচ লাধাঢাহম One-Stop Crisis Centre 

(OCC) স্থাধহদভ ফাধ্যহফ বদব থাঢহদভ বযওাভ দাভীহতভ স্বাস্থযহা, নৄবমবয লাঢা, আইবদ লাঢা, ফাদবও ওাউহন্পবমাং 

এাং আশ্র থা প্রতাদ ওভা লহে। থতযব্াধী বদব থাঢহদভ বযওাভ দাভী  বযশুহতভ থাপ্রাবপ্তভ সুবথাহণ থ থচমাধব থাহ ৪০টি 

এাং উধহচমাধব থাহ ২০টি One-Stop Crisis Cell স্থাধদ ওভা ল। জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ ধব থন্ত থফাঝ 

৩,৩২৮চদ দাভী  বযশুহও ববভল থণহও থা প্রতাদ ওভা ল।  

(১৬) বদব থাবঢঢ দাভীহতভ দ্রুঢ  ন্যাবঘাভ বদবিঢ ওভহঢ ঠাওা থফবটহওম ওহমচ ওযাম্পাহ ন্যাযদাম নহভদবও বটএদএ 

থপ্রানাইবমাং ল্যাহভঝবভল ভাচযালী, ঘট্টগ্রাফ, বহমঝ, খুমদা, বভযাম, ভাংনৄভ  নবভতনৄভ থফবটহওম ওহমচ লাধাঢাহম 

বটএদএ ধভীক্ষাভ চন্য বপাকী বটএদএ বিবদাং ল্যাহভঝবভ প্রবঢবষ্ঠঢ ল। জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ ধব থন্ত থফাঝ ৪৪০টি 

ফাফমাভ থপ্রবক্ষহঢ ১,৪১০টি দভৄদাভ বটএদএ ধভীক্ষা ম্পন্ন ল। 

(১৭) বদব থাঢহদভ বযওাভ দাভী  বযশুহতভ চন্য ফহদাাফাবচও ওাউহন্পবমাং লাঢাহও থচাভতাভ এাং নমপ্রসূ ওভাভ মহক্ষয 

ঠাওা ন্যাযদাম িফা ওাউহন্পবমাং থন্টাহভ বদব থাঢহদভ বযওাভ দাভী  বযশুহতভ ফহদাাফাবচও ওাউহন্পবমাং লাঢাভ 

ধাযাধাবয ভওাবভ-থভওাবভ প্রবঢষ্ঠাহদভ াংবেি ওফ থওঢথা  বশ্ববদ্যামহভ ঙাত্র-ঙাত্রী এাং বযক্ষওহতভ ওাউহন্পবমাং 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ ঢাবভঔ ধব থন্ত এই থন্টাভ থণহও থফাঝ ১২০চদ দাভী  বযশুহও 

ফহদাাফাবচও ওাউহন্পবমাং থা প্রতাদ ওভা ল। 



 

 

(১৮) দাভী  বযশু বদব থাঢদ প্রবঢহভাহথ প্রবঢবষ্ঠঢ ন্যাযদাম থলল্পমাইদ থন্টাহভ থঝামবি থলল্পমাইদ ১০৯২১ দম্বহভ জুদ ২০১২ 

থণহও এ ধব থন্ত থফাঝ ১,৩৭,৮৬৫টি থনাদওম গ্রলড ওভা ল। ইহঢাফহধ্য এ বরহ হঘঢদঢা বৃবি ধাা জুমাই ২০১৫ থণহও 

জুদ ২০১৬ ধব থন্ত এই থলল্পমাইদ থন্টাহভ থফাঝ ১,০০,৯৩৯টি থনাদ গ্রলড ওভা ল। থলল্পমাইহদভ ব্াধও প্রঘাভডাভ উহদ্দহশ্য দ 

ধাঠ্যনৄস্তহওভ ওপাহভভ থধঙহদ এই দাম্বাভ ভৄদ্রহডভ ব্স্থা গ্রলড ওভা ল।  

(১৯) বদব থাবঢঢ দাভীহতভ লাঢা প্রতাহদভ চন্য ৬টি বপাকী যলহভ (ঠাওা, ভাচযালী, ঘট্টগ্রাফ, খুমদা, বভযাম  বহমঝ) 

ধবভঘাবমঢ থযিাভহলাহফভ ফাধ্যহফ বদব থাবঢঢ দাভী  ঢাহতভ ন্তাদহতভ আশ্র, আইবদ লাঢা, ঔাদ্যলাঢা, থধারাও-

ধবভহেত, বযক্ষা  প্রবযক্ষড প্রতাহদভ ফাধ্যহফ থা প্রতাদ ওভা লহ ণাহও। UNFPA-এভ অণ থাহদ ‘এটপান্পহফন্ট এযান্ড 

প্রহফাটিাং উইহফন্প ভাইঝ’ যীর থও প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ওক্সাচাভ থচমা যলহভভ ১টি থযিাভ থলাহফ এওই লাঢা প্রতাদ ওভা 

লহ ণাহও। 

(২০) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বযশু ভাচদ  ভাবওহভ ঘাঞ্চল্যওভ  নৃযাং লঢযাওাহণ্ডভ নহমাআধ ওভাভ ধাযাধাবয ধবভাভহও 

আবণ থও  আইবদ লাঢা প্রতাদ ওভা ল। 

(২১) ফবলমা লাঢা থওহেভ ফাধ্যহফ এ অণ থ-ঙহভ ২৮৯চদ বদব থাবঢঢ  আশ্রলীদ দাভীহও আশ্রল সুবথাবত প্রতাদ ওভা 

ল। ঠাওাল থতহযভ ৬টি বপাকী যলহভ এ ওাব থক্রফ ধবভঘাবমঢ লহে। 

(২২) বযশুভ বওাহয প্রাভবম্ভও বযক্ষা বদ্বঢী ধব থা প্রওল্পটি চানুাবভ ২০১৪ থণহও বটহম্বভ ২০১৬ থফাহত ৪,১৯৬.৭৯ মক্ষ 

ঝাওা ব্হ অনুহফাবতঢ ল। এই প্রওহল্পভ আঢা ২,১০৯টি থওহেভ ফাধ্যহফ বহমঝ, সুদাফকঞ্জ, লবকঞ্জ, থফৌমপীাচাভ, 

ওক্সাচাভ, ফফদবাংল, কাচীনৄভ, দাভাডকঞ্জ, ধটুাঔামী  াঢক্ষীভা থচমা অদগ্রভ বযশুহতভ চন্য এই ওাব থক্রফ 

ধবভঘাবমঢ লহে।  

(২৩) অলা ওন্যাবযশুহতভ নৄদ থাহদভ চন্য বযশু বওায থওে দাহফ এওটি থওে আবচফনৄভ, ঠাওা াাংমাহতয বযশু 

এওাহটফীভ ফাধ্যহফ ধবভঘাবমঢ লহে। থওেটিহঢ ঢথফাহদ ১১০চদ দুস্থ  সুবথাবঞ্চঢ ওন্যাবযশু ভহহঙ। াভাহতহয 

ভওাবভপাহ ৬টি বযশু-বওায থওহে বযশুহতভ আশ্রড, বযক্ষা প্রবযক্ষহডভ বাঢী ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লহে।  

(২৪) াাংমাহতয বযশু এওাহটবফ ৬৪ থচমা এাং ৬ উধহচমাভ ফাধ্যহফ বযশুাবলঢয বওায এাং বযশুহতভ সুকুফাভ বৃবত্ত 

মামহদ দাদাবথ ওফ থসূবঘ গ্রলড ওভহঙ। প্রবঢঙভ ৩৫,০০০ বযশুহও াংকীঢ, নৃঢয, বঘত্রাঙ্কদ, আবৃবত্ত অবপদল ১১টি বরহ 

প্রবযক্ষডতাদ ওভা লহে। থওেী ওাব থামহ প্রবঢন্ধী ওন্যাবযশুল বযশুহতভ ওল্যাহড বঘত্রাঙ্কদ বরহ প্রবযক্ষড প্রতাহদভ মহক্ষয 

‘স্বপ্নভাগা’ দাহফ প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ বদাহঢহদ াস্তাবঢ লহে।  

(২৫  ‘Enabling Environment for Child Right (EECR)’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ওন্যাবযশুল ধণবযশু, ঝুুঁবওনড থ 

ওাহচ বদহাবচঢ বযশু, বদ্যাম থণহও ছহভ ধড়া বযশু  প্রবঢন্ধী বযশুহতভ ওল্যাহড আবণ থও লাঢা প্রতাদ ওভা লহে। 

প্রওল্পটি ২০১২-১৭ থফাহত ৩১,৮৪০.২২ মক্ষ ঝাওা ব্হ গ্রলড ওভা ল। ধণবযশু দীবঢফামা-২০১৬ প্রডদ ওভা ল এাং 

ধণবযশুহতভ চবভধ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। 

(২৬) াাংমাহতয বযশু এওাহটফীভ উহদ্যাহক ২৩ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ এওাহটফীভ অবটহঝাবভাহফ চাঢী বযশু নৄভস্কাভ 

২০১৬-এভ নৄভস্কাভ বঢভডী অনুষ্ঠাহদ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ প্রথাদ অবঢবণ বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ। 

(২৭) াাংমাহতয বযশু এওাহটফী ২৭ চানুাবভ-০৭ থনব্রুাবভ ২০১৬ থফাহত ওমওাঢা অনুবষ্ঠঢ ‘নৄস্তওহফমা, ২০১৬’-থঢ 

অাংযগ্রলড ওহভ। 

(২৮) চাবঢাংহখভ অণ থনদবঢও  াফাবচও ধবভরহতভ ইউএদউইহফদ-এভ উহদ্যাহক ওবফযদ অদ দ্য স্টযাঝা অ উইহফদ-এভ 

৬০ঢফ পা ১৪-২৪ ফাঘ থ ২০১৬ থফাহত বদউইওথস্থ চাবঢাংখ তভতপ্তহভ অনুবষ্ঠঢ ল। ফন্ত্রডামহভ তাবত্বপ্রাপ্ত প্রবঢফন্ত্রীভ 

থদতৃহত্ব ৮ তেববযি এওটি তম উক্ত পা থবাকতাদ ওহভদ এাং প্রবঢফন্ত্রী পা াাংমাহতয ভওাহভভ ধহক্ষ ওাবন্ট্র 

থস্টঝহফন্ট প্রতাদ ওহভদ। াল্যবাল প্রবঢহভাহথ গৃলীঢ ওাব থক্রহফভ ধভ াইট ইহপহন্ট ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী প্রথাদ অবঢবণ 

বলাহ াাংমাহতহযভ ধহক্ষ ‘কাম থ দঝ িাইট’ এাং াল্যবাল প্রবঢহভাথ বরও ঢথ্য-উধাত্ত উধস্থাধদ ওহভদ। ওাদাটা, 

তবক্ষড আবিওা এাং ইউবদহন  থভওাবভ াংস্থাভ প্রবঢবদবথ াল্যবাল প্রবঢহভাহথ াাংমাহতহযভ ঢথফাদ ওাব থক্রহফভ 

প্রযাংা এাং থবৌণপাহ ওাচ ওভাভ প্রবঢশ্রুবঢ ব্ক্ত ওহভদ। 



 

 

৩৮। ভৄবক্তভেি বরও ফন্ত্রডাম 

(১) যলীত বুবিচীী বত, ফলাদ বচ বত, ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী বত এাং ঐবঢলাবও ভৄবচদকভ বত 

চাঢীপাহ উদ বাধদ/ধামহদভ চন্য ফিহওভ তাবত্ব ধামদ ওভা ল। 

(২) জুমাই ২০১৫ থণহও ফাবও ৮,০০০ এাং চানুাবভ ১৬ থণহও ফাবও ১০,০০০ ঝাওা লাহভ ১,৭৬,৭৬২চদ ভৄবক্তহবািাহও 

থফাঝ ১,৯০৮.৫১৩১ থওাটি ঝাওা ম্মাদী পাঢা প্রতাদ ওভা ল। 

(৩) ২,৫০০টি যলীত ধবভাভ এাং ৭টি ীভহশ্রষ্ঠ ধবভাভল ৫,৩৩১চদ ভেিালঢ ভৄবক্তহবািাহও  থবদে ৯,৭০০ ঝাওা এাং 

হ থাচ্চ ৩০,০০০ ঝাওা লাহভ ফাবও ম্মাদী পাঢাল থফাঝ ১২৪.৪৭ থওাটি ঝাওাভ আবণ থও সুবথাবত প্রতাদ ওভা ল। 

(৪) ৬৭৬চদ থঔঢাপ্রাপ্ত ভৄবক্তহবািাহও (ীভহশ্রষ্ঠ-১২,০০০ ঝাওা, ীভ উত্তফ-১০,০০০ ঝাওা, ীভ বক্রফ-৮,০০০ ঝাওা এাং 

ীভ প্রঢীও-৬,০০০ ঝাওা) থফাঝ ৫.৮৩ থওাটি ঝাওা ফাবও পাঢা প্রতাদ ওভা ল। 

(৫) ৫৬৪চদ ভৄবক্তহবািাহও াফবও দতধত্র প্রতাদ ওভা ল। 

(৬) ভৄবক্তহবািা কডওফ থঘাভীকহডভ ঘাওবভ থণহও অভ গ্রলহডভ  এও ঙভ বৃবিভ চন্য ৮০১চহদভ ওাকচধত্র বাঘাই-াঙাই 

ওহভ প্রঢযদ থতা ল। 

(৭) ওম থচমা ভৄবক্তহবািা ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড (প্রণফ ধব থা) (বদ্বঢী াংহযাবথঢ) প্রওহল্পভ আঢা ১৫২.৬৭ থওাটি 

ঝাওা ব্হ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩২টি থচমা পদ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল এাং পদ লস্তান্তভ ওভা ল। ৮টি পহদভ 

বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। অবযি ১৩টি পহদভ বদফ থাডওাচ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ।  

(৮) থফাঝ ১০৭৮.৫১ থওাটি ঝাওা ব্হ জুমাই ২০১২ থণহও জুদ ২০১৬ থফাহত াস্তাদাথীদ ‘উধহচমা ভৄবক্তহবািা ওফহপ্লক্স 

পদ বদফ থাড’ প্রওহল্পভ আঢা থতহযভ ৪২২টি উধহচমা ভৄবক্তহবািা ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড ওভা লহে। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

১০০টি উধহচমা পদ বদফ থাডওাচ ফাপ্ত ল, ৬৯টি উধহচমা বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ এাং ২১টিভ তভধত্র প্রবক্রাথীদ 

ভহহঙ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: দভবাংতী থচমা বযনৄভ উধহচমা ভৄবক্তহবািা ওফহপ্লক্স পদ বঘত্র: ফাতাভীনৄভ থচমা ভৄবক্তহবািা ওফহপ্লক্স পদ  

(৯) জুমাই ২০১২ থণহও জুদ ২০১৬ থফাহত থফাঝ ২২৭.৯৭ থওাটি ঝাওা ব্হ াস্তাদাথীদ ভূবফলীদ অেম ভৄবক্তহবািাহতভ 

চন্য াস্থাদ বদফ থাড প্রওহল্পভ আঢা ২,৯৭১ চদ/ধবভাহভভ চন্য াস্থাদ বদফ থাড ওভা লহে। জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ 

২০১৬ ধব থন্ত প্রওহল্পভ আবণ থও অগ্রকবঢ ৭৪.৬৩ থওাটি ঝাওা এাং াস্ত অগ্রকবঢ যঢপাক। জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ 

ধব থন্ত ৯০০টি াস্থাদ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল। ৬৯৪টি বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ এাং ৭৭টিভ তভধত্র প্রবক্রাথীদ ভহহঙ । 

(১০) জুমাই ২০১০ থণহও জুদ ২০১৬ থফাহত থফাঝ ২৩.৯১ থওাটি ঝাওা ব্হ াস্তাদাথীদ ভৄবক্তভেহিভ স্মৃবঢস্তম্ভ বদফ থাড 

প্রওহল্পভ আঢা থতহযভ ৬৫টি স্থাহদ ভৄবক্তভেহিভ স্মৃবঢস্তম্ভ বদফ থাড ওভা লহে। ইঢঃনহ থ ৫৯টি স্মৃবঢস্তম্ভ বদফ থাডওাচ ফাপ্ত 

ওভা ল। এ অণ থ-ঙহভ অবযি ৬টি স্মৃবঢস্তহম্ভভ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল । 

(১১) ভৄবক্তহবািাভ ন্তাদ/নৄত্র-ওন্যাভ নৄত্র-ওন্যা থওাঝা বদহাক  পবঢথভ চন্য ২,১১৪চহদভ দতধত্র বাঘাই-াঙাই ওহভ 

প্রঢযদ ওভা ল। 



 

 

৩৯। ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম 

(১) ৩১ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ প্রণফ হধদ ইদহটাভ আঘ থাবভ ঘযাবম্পদবযহধ অাংযগ্রলড ওহভ বহওএবধ আঘ থাবভ 

তম ভাদাভ আধ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(২) ২৭ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ৩২ঢফ চাঢী জুবদভ এযাণহমটিক্স প্রবঢহবাবকঢা অাংযগ্রলড ওহভ বহওএবধ 

এযাণহমটিক্স তম ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(৩) ১৮ ফাঘ থ থণহও ২১ এবপ্রম ১৬ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ চাঢী বপবত্তও (অনূর্ধ্থ-১৮) বক্রহওঝ প্রবঢহবাবকঢা অাংযগ্রলড 

ওহভ বহওএবধ বক্রহওঝ তম ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(৪) ১০-১৩ ফাঘ থ ২০১৬ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ বপবত্তও  ৩৪ঢফ চাঢী ববদভ  জুবদভ বচফন্যাবস্টক্স 

প্রবঢহবাবকঢা অাংযগ্রলড ওহভ বহওএবধ বচফন্যাবস্টক্স তম ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(৫) ১৬ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী বত বচফন্যাবস্টক্স প্রবঢহবাবকঢা অাংযগ্রলড ওহভ 

বহওএবধ বচফন্যাবস্টক্স তম ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(৬) ২০-২১ থফ ২০১৬ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ৩৩ঢফ চাঢী জুহটা প্রবঢহবাবকঢা অাংযগ্রলড ওহভ বহওএবধ জুহটা তম 

ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(৭) ১৫-১৭ থহন্ফম্বভ ২০১৫ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ৩১ঢফ চাঢী বপবত্তও াঁঢাভ  টাইবপাং প্রবঢহবাবকঢা 

বহওএবধ াঁঢাভ  টাইবপাং তম অাংযগ্রলড ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: াাংমাহতহয অনুবষ্ঠঢ এএনব অনূর্ধ্থ ১৪ নেঝম টুদ থাহফহন্ট 

াাংমাহতয দাফ আভ আবফভাহঢভ থঔমা 

বঘত্র: ভে উন্নদ অবথতপ্তভ দাভাডকঞ্জ থচমা ওাব থাম ওতৃথও 

ধবভঘাবমঢ হপদ সুইাং থফবযদ বরও অধাহভটিাং থওাহ থ 

প্রবযক্ষডাণীবৃন্দ 

 

(৮) ১৯-২০ ফাঘ থ ২০১৬ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ কুবক্কদ চাঢী ঢাহওাাদহটা ঘযাবম্পদবযধ প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধ 

ঢাহওাাদহটা তম অাংযগ্রলড ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(৯) ৩০-৩১ অহক্টাভ ২০১৫ থফাহত কাচীনৄহভ অনুবষ্ঠঢ প্রণফ ইয়ুণ আঘ থাবভ ঘযাবম্পদবযহধ বহওএবধ আঘ থাবভ তম 

অাংযগ্রলড ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(১০) ২৬ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ অনূর্ধ্থ-১৮ বে-অদ-বে স্বাথীদঢা বত াহস্কঝম প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধ 

াহস্কঝম তম অাংযগ্রলড ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ।  

(১১) ১৪-১৫ থহন্ফম্বভ ২০১৫ থফাহত বহওএবধহঢ অনুবষ্ঠঢ প্রণফ বহওএবধ জুহটা প্রবঢহবাবকঢা অাংযগ্রলড ওহভ 

বহওএবধ জুহটা তম ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ।  

(১২) ২৭-২৯ আকস্ট ২০১৫ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ লাবফদুভ ভলফাদ শুটিাং ঘযাবম্পদবযহধ বহওএবধ শুটিাং তম অাংযগ্রলড 

ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(১৩) ২৬ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ স্বাথীদঢা বত উনু্ক্ত শুটিাং প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধ শুটিাং তম অাংযগ্রলড 

ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 



 

 

(১৪) ৮ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ ভাবযা অনুবষ্ঠঢ বঘমহড্রদ অ এবযা ইন্টাভন্যাযদাম থকফ-এ বহওএবধ আঘ থাবভ তম 

অাংযগ্রলড ওহভ ১টি স্বড থধতও অচথদ ওহভ। 

(১৫) ২৭ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ৩২ঢফ চাঢী জুবদভ এযাণহমটিক্স প্রবঢহবাবকঢা এযাণহমটিক্স তম অাংযগ্রলড 

ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(১৬) ২৭-৩০ দহপম্বভ ২০১৫ থফাহত পাভহঢ অনুবষ্ঠঢ ভা চা বাং থফহফাবভাম াহস্কঝম প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধ 

াহস্কঝম তম অাংযগ্রলড ওহভ ভাদাভ আধ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(১৭) ১০-১৩ ফাঘ থ ২০১৬ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ বপবত্তও এাং ৩৪ঢফ চাঢী ববদভ  জুবদভ বচফন্যাবস্টক্স 

প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধ বচফন্যাবস্টক্স তম অাংযগ্রলড ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(১৮) ১৬ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী বত বচফন্যাবস্টক্স প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধ 

বচফন্যাবস্টক্স তম অাংযগ্রলড ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(১৯) ৫-১৬ থনব্রুাবভ ২০১৬ থফাহত পাভহঢ অনুবষ্ঠঢ ১২ঢফ এএ থকফ-১৬ এ বহওএবধ লবও তম অাংযগ্রলড ওহভ তমকঢ 

২টি থভৌপ্যধতও অচথদ ওহভ। 

(২০) ১৪-১৫ থহন্ফম্বভ ২০১৫ থফাহত বহওএবধহঢ অনুবষ্ঠঢ প্রণফ বহওএবধ ওাধ জুহটা প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধ জুহটা 

তম অাংযগ্রলড ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(২১) ২০-২১ থফ ২০১৬ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ৩৩ঢফ চাঢী জুহটা প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধভ জুহটা তম অাংযগ্রলড ওহভ 

ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(২২) ২৩-২৭ বটহম্বভ ২০১৫ থফাহত পাভহঢ অনুবষ্ঠঢ ৭ফ আন্তচথাবঢও থকাজুবভউ ওাভাহঢ ঘযাবম্পদবযধ-২০১৫-থঢ 

বহওএবধ ওাভাহঢ তম অাংযগ্রলড ওহভ ৪স্বড থ, ২টি থভৌপ্য, ২টি ঢাম্রধতও অচথদ ওহভ। 

(২৩) ২৭-২৯ আকস্ট ২০১৫ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ লাবফদুভ ভলফাদ ইয়ুণ শুটিাং প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধভ শুটিাং তম 

অাংযগ্রলড ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(২৪) ২৬ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ স্বাথীদঢা বত উনু্ক্ত শুটিাং প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধ শুটিাং তম অাংযগ্রলড 

ওহভ ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(২৫) ৪-৭ থফ ২০১৬ থফাহত অনুবষ্ঠঢ সুজুবও প্তফ চাঢী এাভকাদ ঘযাবম্পদবযহধ বহওএবধ শুটিাং তম অাংযগ্রলড ওহভ 

ভাদাভ আধ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ। 

(২৬) ২৩-২৭ আকস্ট ২০১৫ থফাহত অনুবষ্ঠঢ াউণ াাংমা ব্াাংও তৃঢী চাঢী থঝবম থঝবদ প্রবঢহবাবকঢা বহওএবধ 

তম অাংযগ্রলড ওহভ ১টি থভৌপ্য  ১টি ঢাম্র ধতও অচথদ ওহভ। 

(২৭) ৯-১৩ ফাঘ থ ২০১৬ থফাহত ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ৭ফ চাঢী থভামাভ থস্কটিাং প্রবঢহবাবকঢা ঠাওাভ থমচাভ থস্কটিাং ক্লা 

ঘযাবম্পদ লাভ থকৌভ অচথদ ওহভ।  

৪০। থভমধণ ফন্ত্রডাম 

(১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ রুহঝ        াাংমা এক্সহপ্র দাফও বভবঢলীদ আন্তঃদকভ থিহদভ শুপ উহদ্বাথদ 

ওভা ল।  

(২) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও প্রওহল্পভ আঢা দ-বদবফ থঢ ঝঙ্গী-বপভাচাভ টাম মাইহদ থিদ ঘমাঘম উহদ্বাথদ ওভা ল।  

(৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২১ বওহমাবফঝাভ দতুদ থভমহতু বদফ থাড, ৩৫টি দতুদ থভমহতু বদফ থাড, ধাঁঘটি দতুদ থস্টযদ ববডাং 

বদফ থাড     ৭৮টি দতুদ থমহপম ক্রবাং থকইঝ বদফ থাড ওভা ল।  

(৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থভমহভ উন্নহদ থফাঝ ৩৭,৪৩১.২৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ৮টি দতুদ প্রওল্প গ্রলড ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া 

২০,০৫৯.৮১ থওাটি ঝাওা ব্হ ৩টি াংহযাবথঢ প্রওল্প অনুহফাবতঢ ল।  

(৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থভমহহঢ ৩৯টি ববদহাক প্রওল্প এাং ৭টি ওাবভকবভ লাঢা প্রওল্প অণ থাৎ থফাঝ ৪৬টি 

উন্নদ-প্রওল্প ঘমফাদ ভহহঙ। প্রওল্পভল াস্তাহদ অণ থ-ঙহভ াংহযাবথঢ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘহঢ (আভএবটবধ) 

৪,৬২৯.৬২ থওাটি ঝাওা (বচব:২৭০০.০০ থওাটি ঝাওা, প্রওল্প ালায্য: ১৯২৯.৬২ থওাটি ঝাওা) ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল।  

(৬) ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ওবভহটাহভভ অবযি আঔাউড়া থণহও মাওাফ ধব থন্ত ৭২ বওহমাবফঝাভ ডুহমহকচ টাম থভমমাইদ বদফ থাড 

এাং বদ্যফাদ থভমমাইদহও ডুহমহকহচ রূধান্তভ প্রওহল্পভ আঢা তভধত্র আহ্বাদ এাং ভল্যাদ থযহর বববচবধ’থঢ থপ্রবভঢ 

ক্র-প্রস্তা অনুহফাতহদভ ধহভ চুবক্তধত্র স্বাক্ষবভঢ ল। যীঘ্র ফাঞধব থাহ ওাব থক্রফ শুরু লহ। ভূবফ অবথগ্রলহডভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ 



 

 

ভহহঙ। বভহহঝমহফহন্টভ চন্য NGO বদহাহকভ মহক্ষয ১০ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল এাং ১০ চানুাবভ 

২০১৬ ঢাবভহঔ ওাব থাহতয প্রতাদ ওভা ল। Construction Supervision Consultant (CSC) বদহাহকভ চন্য ২৮ 

        ২০১৬ ঢাবভহঔ চুবক্তধত্র স্বাক্ষবভঢ ল। Consultant ফাঞধব থাহ ওাচ শুরু ওহভহঙ। ঢাঙাড়া Project 
Management Consultant এাং ধভাফয থও বদহাহকভ ধতহক্ষধ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ।  

(৭) ঢথফাহদ াাংমাহতয থভমহহঢ দতুদ থিদ ঘালু ওভাভ এওটি ড় াথা লম টাম মাইদ দা ণাওা। ঢথফাদ ভওাভ এচন্য 

ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ থভমহ ওবভহটাভহও ম্পূড থরূহধ টাম মাইহদ উন্নীঢ ওভাভ ধতহক্ষধ গ্রলড ওহভ। ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ওবভহটাহভভ 

দূভত্ব ৩২১ বওহমাবফঝাভ। ঢাভ ফহধ্য ১১৮ বওহমাবফঝাভ টাম মাইদ বদ্যফাদ বঙম। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২টি প্রওহল্পভ 

আঢা মাওাফ-বঘদবওআস্তাদা থওযহদ ৬১ বওহমাবফঝাভ এাং ঝঙ্গী-বপভাচাভ থওযহদ ৬৪ বওহমাবফঝাভ টাম মাইদ 

বদফ থাডওাচ ফাপ্ত লহহঙ। ঢথফাহদ ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ওবভহটাভ ৩২১ বওহমাবফঝাহভভ ফহধ্য ২৪৩ বওহমাবফঝাভ টাম মাইহদ থিদ 

ঘমাঘম ওহভহঙ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা বপবট ওদনাহভবন্পাংহভ ফাধ্যহফ মাওাফ-বঘদবওআস্তাদা বফঝাভহকচ টাম মাইহদ থিদ াবপ থ, 

ঘট্টগ্রাফ থস্টযদ ইাট থ বভফহটবমাং ওাহচভ, মাওাফ-আঔাউড়া ডুহমহকচ টাম মাইদ বদফ থাড এাং বদ্যফাদ থভম মাইদহও ডুহমহকহচ 

রূধান্তভ প্রওহল্পভ শুপ উহদ্বাথদ ওভহঙদ। 

 

(৮) পাভঢী টমাভ থক্রবটঝ মাইহদভ বধভীহঢ বদ্বঢী বপভ  বদ্বঢী বঢঢা থতু বদফ থাহডভ ফীক্ষা  বস্তাবভঢ বটচাইহদভ 

ওাচ ইহঢাফহধ্য থযর লহহঙ। ভম থতু বদফ থাহডভ চন্য বণাক্রহফ ১০ থহন্ফম্বভ ২০১৩ ঢাবভহঔ বদ্বঢী বপভ থতু এাং ২৬ 

থহন্ফম্বভ ২০১৩ ঢাবভহঔ ২ বঢঢা থতু বদফ থাহডভ চন্য চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ লহহঙ। ঢথফাহদ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(৯) পাভঢী টমাভ থক্রবটঝ মাইহদভ আঢা ঠাওা-ঝঙ্গী থওযহদ তৃঢী  ঘতুণ থ ডুহমহকচ মাইদ এাং ঝঙ্গী-চহতনৄভ 

থওযহদ ডুহমহকচ টাম মাইদ বদফ থাড প্রওহল্পভ াংহযাবথঢ বটবধবধ অনুহফাবতঢ লহহঙ। বযত প্রহওৌযম বটচাইদ, তভধত্র 

প্রডদ  ওদোওযদ সুধাভবপযদ ওাহচভ চন্য ধভাফয থও বদহাহকভ চুবক্ত ২ জুদ ২০১৫ ঢাবভহঔ স্বাক্ষবভঢ ল। চুবক্তভ 

অনুকূহম ১৮ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ Exim Bank of India-এভ concurrence ধাা বা এাং ২৮ চানুাবভ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ ওদামহঝবন্প ওাহচভ ওাব থাহতয প্রতাদ ওভা ল। উহেখ্য, ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ ২৬ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ inception 

report তাবঔম ওহভহঙ। draft design report প্রডদ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। Pre-qualification তভধত্র আহ্বাহদভ চন্য 

ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও draft টকুহফন্ট তাবঔম ওভা লহহঙ। 

(১০) ঠাওা-দাভাডকঞ্জ থওযহদ বদ্যফাদ বফঝাভহকচ বহঙ্গম মাইহদভ ফান্তভাহম ডুহমহকচ দতুদ এওটি থভমমাইদ বদফ থাড 

ওভাভ চন্য চাধাদ ভওাহভভ Debt Relief Grant Assistance-Cancellation Fund (DRGA-CF) অণ থাহদ 

াস্তাদ ওভা লহে। প্রওল্পটি ২০ চানুাবভ ২০১৫ ঢাবভহঔ এওহদও ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। প্রওহল্পভ বধভীহঢ ওদামহঝন্ট 

বদহাহকভ চন্য ২২ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ চুবক্ত ম্পাবতঢ এাং ২৩ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওাব থাহতয প্রতাদ ওভা ল। 

ঢথফাহদ ওদামহঝন্ট-এভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। উহেখ্য, ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ ২১ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ inception report 

তাবঔম ওহভহঙ। 



 

 

(১১) খুমদা থণহও ফাংমা থধাঝ থ ধব থন্ত ৬৪.৭৫ বওহমাবফঝাভ দতুদ িটহকচ থভমমাইদ বদফ থাড প্রওহল্পভ ফীক্ষা এাং বযত 

বটচাইহদভ ওাচ ইহঢাফহধ্য ম্পন্ন লহহঙ। থফাঝ ৩,৮০১.৬১ থওাটি ঝাওা (প্রওল্প ালায্য: ২,৩৭১.৩৫ থওাটি ঝাওা) ব্হ 

প্রওহল্পভ াংহযাবথঢ বটবধবধ ২৬ থফ ২০১৫ ঢাবভহঔ এওহদও ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। প্রওহল্পভ আঢা রূধা দতীভ ধভ 

বিচ বদফ থাহডভ চন্য ২৪ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ এাং িযাও বদফ থাহডভ চন্য ২০ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ চুবক্তধত্র স্বাক্ষবভঢ ল। 

প্রওহল্পভ আঢা ভূবফ অবথগ্রলড ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। রূধা বিচ বদফ থাহডভ চুবক্তধহত্রভ ধভ ১২ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

অণ থাদওাভী প্রবঢষ্ঠাদ Exim Bank, India-এভ concurrence ধাা থকহঙ এাং ১৭ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওাব থাহতয 

প্রতাদ ওভা লহহঙ। ঢথফাহদ রূধা বিচ বদফ থাহডভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। খুমদা থণহও ফাংমা ধব থন্ত থভমমাইদ বদফ থাহডভ 

চুবক্তধহত্রভ ধভ ৭ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ অণ থাদওাভী প্রবঢষ্ঠাদ Exim Bank, India-এভ concurrence ধাা থকহঙ এাং 

৯ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওাব থাহতয প্রতাদ ওভা লহহঙ। ঢথফাহদ থভমমাইদ বদফ থাহডভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(১২) ঈশ্বভতী থণহও ঠামাভঘভ ধব থন্ত দতুদ ৭৮.৮০ বওহমাবফঝাহভভ ফহধ্য ২০ বওহমাবফঝাভ থভমধণ বদফ থাডওাচ থযর লহহঙ। 

(১৩) ওাবযাবদ-থকাধামকঞ্জ-টুবঙ্গধাড়া ধব থন্ত ৪১ বওহমাবফঝাভ দতুদ থভমধণ বদফ থাহডভ চন্য থফাঝ ২,০২,৩৭২.৬৩ মক্ষ ঝাওা 

ব্হ প্রওহল্পভ আভবটবধবধ ১৮ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ এওহদও ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। ঢথফাহদ ওাবযাবদ-থকাধামকঞ্জ-

টুবঙ্গধাড়া থওযহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(১৪) নৄকুবভা-পাঙ্গা ৬.৬০ বওহমাবফঝাভ থভমধণ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(১৫) বচব অণ থাহদ ১১.৩৭ থওাটি ঝাওা ব্হ দাপাভদ থণহও াঢক্ষীভা লহ ভৄবন্পকঞ্জ ধব থন্ত থভমহ মাইদ বদফ থাহডভ 

ফীক্ষা প্রওল্পটি ইহঢাফহধ্য ফাপ্ত লহহঙ। ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও প্রওহল্পভ তাবঔমকৃঢ Final Study Report অনুাহভ 

দাপাভড থণহও াঢক্ষীভা (০১ জুমাই ২০১৫ থণহও ৩০ জুদ ২০১৯) এাং াঢক্ষীভা থণহও ভৄবন্পকঞ্জ (০১ জুমাই ২০১৫ থণহও 

৩০ জুদ ২০১৯) ধব থন্ত িটহকচ থভমধণ বদফ থাহডভ চন্য নণও ঔড়া বটবধবধ অনুবাী বণাক্রহফ ১,৬৫৭.২৪ থওাটি ঝাওা  

২,৬৩৫.৩৭ থওাটি ঝাওা প্রহাচদ লহ। বৃলৎ এ প্রওল্প দু’টি াস্তাহদ বচব অণ থাহদভ ধবভহঢথ বহতবযও অণ থাদ প্রাবপ্তভ 

মহক্ষয বধবটবধবধ প্রডদ ওহভ ২০ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ধবভওল্পদা ওবফযহদ থপ্রভড ওভা লহহঙ। দাপাভড থণহও াঢক্ষীভা 

এাং াঢক্ষীভা থণহও ভৄবন্পকঞ্জ ধব থন্ত থভমমাইদ বদফ থাড প্রওহল্পভ বধবটবধবধ বণাক্রহফ ১৬ থনব্রুাবভ ২০১৬  ২৫ থনব্রুাবভ 

২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী ধবভওল্পদাফন্ত্রী ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। 

(১৬) ঘট্টগ্রাফ থণহও ওক্সাচাভ ধব থন্ত থভমমাইদ ম্প্রাভহডভ মহক্ষয থতালাচাভী থণহও ভাভৄ লহ ওক্সাচাভ এাং ভাভৄ থণহও 

ফাাদফাহভভ বদওহঝ গুদদুফ ধব থন্ত ১২৮ বওহমাবফঝাভ বফঝাভহকচ িযাও বদফ থাড প্রওল্পটি এওহদও ওতৃথও অনুহফাতহদভ ধভ  

৩ এবপ্রম ২০১১ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রওহল্পভ বপবত্তপ্রস্তভ স্থাধদ ওহভদ। ১৯ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ অনুবষ্ঠঢ এওহদও 

ওতৃথও থতালাচাভী থণহও ভাভৄ লহ ওক্সাচাভ এাং ভাভৄ থণহও ফাাদফাহভভ বদওঝ গুদদুফ ধব থন্ত ডুহমহকচ িযাও বদফ থাহডভ 

মহক্ষয াংহযাবথঢ বটবধবধ থফাঝ ১৮,০৩৪.৪৮ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ অনুহফাবতঢ ল। প্রওহল্পভ আঢা ভূবফ অবথগ্রলহডভ 

ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। Construction Supervision Consultant (CSC) বদহাহকভ EOI প্রস্তা তাবঔম ওভা ল, বা 

ভল্যাদাথীদ ভহহঙ। NGO বদহাহকভ চন্য াংবক্ষপ্ত ঢাবমওাভুক্ত প্রবঢষ্ঠাহদভ প্রবঢ ১৬ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ RFP ইসুয ওভা 

ল এাং ৩১ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ Pre-proposal Meeting অনুবষ্ঠঢ ল। ২০ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ RFP প্রস্তা তাবঔম ওভা 

ল, বা ভল্যাদাথীদ ভহহঙ। এ ঙাড়া প্রওহল্পভ আঢা থভমমাইদ বদফ থাহডভ মহক্ষয Tender Document এবটব’থঢ থপ্রভড 

ওভা ল। এবটব’ভ ম্মবঢভ ধভ থঝন্ডাভ আহ্বাদ ওভা লহহঙ।  

(১৭) এবটবভ অণ থাহদ ঠাওা থণহও ধদ্মাহতু লহ বহযাভ ধব থন্ত দতুদ িটহকচ থভমমাইদ বদফ থাডওাহচভ teasibility study, 

detail design and tendering service-এভ ওাচ ম্পন্ন লহহঙ। ঘীদ ভওাহভভ অণ থাহদ G-to-G বপবত্তহঢ প্রওল্পটি 

াস্তাহদভ চন্য China Railway Group Ltd. থওাম্পাবদভ হঙ্গ এওটি ফহছাঢা-স্মাভও স্বাক্ষভ ওভা ল। এভই 

থাভাাবলওঢা উক্ত থওাম্পাবদভ হঙ্গ ১৭ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ প্রওল্পটি াস্তাহদভ চন্য commercial contract 
negotiation ম্পন্ন ল। commercial contract negotiation অনুবাী প্রওহল্পভ প্রডীঢ বটবধবধ ৩ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

এওহদও পা অনুহফাবতঢ ল। ক্রপ্রস্তা  নৄদঃহদহকাবযহযদ বরও টিইব প্রবঢহতদ ১৪ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ 

বববচবধ’থঢ থপ্রভড ওভা লহহঙ। ক্রপ্রস্তা ২০ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ বববচবধ ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। Construction 

Supervision Consultant (াাংমাহতয আবফ থ ইবঞ্জবদাবভাং থওাভ, বআভটিব  বুহঝ) বদহাহকভ বরটি ১৫ থনব্রুাবভ 

২০১৬ ঢাবভহঔ ববইএ ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। এভ থাভাাবলওঢা াাংমাহতয আবফ থ ১৯ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ Technical 

এাং Financial প্রস্তা তাবঔম ওহভ। এ বরহ থদহকাবহযদ ঘমফাদ ভহহঙ। ধবভহয বরও ঙাড়ধহত্রভ চন্য ইহঢাফহধ্য 

ধবভহয অবথতপ্তহভভ বদওঝ অনুহভাথ চাদাহদা লহহঙ। ঢথফাহদ ভূবফ অবথগ্রলড ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  



 

 

(১৮) চুাটাঙ্গা-থফহলভনৄভ থভম থবাকাহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয দতুদ থভমমাইদ বদফ থাহডভ চন্য ‘তয থদা থণহও ভৄবচদকভ  

লহ তাভৄড়হুতা ধব থন্ত থভমমাইদ বদফ থাড’ যীর থও প্রওহল্পভ বটবধবধ প্রডদ ও     । ২০ থফ ২০১৫ ঢাবভহঔ ধবভওল্পদা ওবফযহদ 

থপ্রভড ওভা ল এাং ২৯ থফ ২০১৫ ঢাবভহঔ বধইব’ভ পা অনুবষ্ঠঢ ল। পাভ বিান্ত থফাঢাহও ফীক্ষা প্রস্তা প্রডদ  

ওভা লহহঙ। উহেখ্য বহতবযও অণ থাদ প্রাবপ্তভ মহক্ষয বধবটবধবধ প্রডদ ওভা লহহঙ, বা ২১ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ  

ফাদদী ধবভওল্পদাফন্ত্রী ওতৃথও অনুহফাবতঢ লহহঙ। ইআভবট থণহও অণ থাহদভ উৎ অনুন্ধাহদভ ধতহক্ষধ গ্রলড ওভা  

লহহঙ।  

(১৯) াাংমাহতয থভমহভ ৯৪৮.০০ বওহমাবফঝাভ থভমধণ নৄদ থাহদভ মহক্ষয ববপন্ন প্রওল্প লাহঢ থদা লহহঙ। এভ ফহধ্য 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ প্রওহল্পভ বধভীহঢ ১৩৮.৪৩ বওহমাবফঝাভ (ধালাড়ঢমী াওথধ ৪.৮০ বওহমাবফঝাভ; থরামযলভ-

থতালাচাভী-নহঢাাত-দাবচভলাঝ ১০ বওহমাবফঝাভ; বঘদবওআস্তাদা-আশুকঞ্জ ৮৪ বওহমাবফঝাভ; মাওাফ-ঘাঁতনৄভ থওযদ ২০ 

বওহমাবফঝাভ; তয থদা-ঈশ্বভতী ১৯.৬৩ বওহমাবফঝাভ) থভমমাইদ নৄদ থাদ ম্পন্ন ল। 

(২০) পাভঢী টমাভ থক্রবটঝ মাইহদভ আঢা কুমাউড়া-যালাচনৄভ থওযদ নৄদ থাদ প্রওল্পটি াস্তাদ ওভা লহে। 

প্রওল্পটিভ াংহযাবথঢ বটবধবধ ২৬ থফ ২০১৫ ঢাবভহঔ এওহদও ওতৃথও অনুহফাবতঢ লহহঙ। বযত প্রহওৌযম বটচাইদ, তভধত্র 

প্রডদ এাং সুধাভবপযদ ওাহচভ ধভাফয থও বদহাহকভ চন্য ১৩ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ চুবক্ত স্বাক্ষভ ওভা ল। চুবক্তধহত্রভ ধভ 

২৪ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ অণ থাদওাভী প্রবঢষ্ঠাদ Exim Bank, India-এভ concurrence ধাা থকহঙ। ফাঞধব থাহ 

ধভাফয থও-প্রবঢষ্ঠাহদভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। উহেখ্য, ধভাফয থও-প্রবঢষ্ঠাদ ১০ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ inception report 

তাবঔম ওহভহঙ।  

(২১) াাংমাহতয থভমহহঢ বহযর ওহভ থমাহওাহফাটিপ  বাত্রীালী থওাহঘভ ঢীি াংওঝ ভহহঙ। াপ্লাা থ থক্রবটহঝভ 

আঢা ৭০টি এফবচ থমাহওাহফাটিপ াংগ্রহলভ মহক্ষয তৃঢী াভ আহ্বাদকৃঢ তভধত্র ৩১ থফ ২০১৫ ঢাবভহঔ থঔামা ল। তভধত্র 

ভল্যাদ অহন্ত ধভঢী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য ক্র প্রস্তা ফঢাফহঢভ চন্য ২১ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ইআভবট’থঢ থপ্রভড ওভা 

লহহঙ। ধভঢী ফহ ইআভবট’ভ বদহত থযদা থফাঢাহও তভতাঢা ওতৃথও তাবঔমকৃঢ ঋড-প্রস্তা ‘অদফদী ঋড বরও স্থাী 

ওবফটি’-থঢ থপ্রভহডভ মহক্ষয াাংমাহতয ব্াাংও এাং অণ থ ফন্ত্রডামহভ ফঢাফঢ গ্রলহডভ চন্য ধত্র থপ্রভড ওভা ল।  

(২২) এযী উন্নদ ব্াাংহওভ অণ থাহদ ১০০টি এফবচ  ৫০টি ববচ থওাঘ াংগ্রল প্রওহল্পভ আঢা ৫৯টি বাত্রীালী থওাঘ 

ভভাল ধাা থকহঙ। 

(২৩) পাভঢী টমাভ থক্রবটঝ মাইহদভ আঢা ১২০টি ববচ থওাঘ াংগ্রল প্রওহল্পভ আঢা ৬০টি বাত্রীালী থওাঘ ভভাল 

ধাা থকহঙ। এ ঙাড়া থঝন্ডাভা থ বনন্যাবন্পাং-এভ আঢা ২০০টি এফবচ থওাঘ াংগ্রল প্রবক্রাথীদ ভহহঙ।  

(২৪) এযী উন্নদ ব্াাংহওভ (এবটব) অণ থাহদ ‘াাংমাহতয থভমহভ চন্য এফবচ  ববচ বাত্রীালী থওাঘ াংগ্রল’ এাং 

‘াাংমাহতয থভমহভ চন্য থমাহওাহফাটিপ, থক্রদ  বভৄহমঝভ াংগ্রল’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২০০টি এফবচ  ৫০টি ববচ 

বাত্রীালী থওাঘ াংগ্রহলভ মহক্ষয আহ্বাদকৃঢ তভধত্র ভল্যাদ ম্পন্ন লহহঙ। ১০টি এফবচ থমাহওাহফাটিপ াংগ্রহলভ মহক্ষয 

আহ্বাদকৃঢ তভধত্র ভল্যাদাথীদ ভহহঙ। এ ঙাড়া ২টি এফবচ  ২টি ববচ থক্রদ এাং ১টি বভৄহমঝভ াংগ্রহলভ তভধত্র আহ্বাদ 

প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। ঘাদা অণ থাহদ ১০০টি ববচ বাত্রীালী ওযাহভচ াংগ্রহলভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা লহহঙ।  

(২৫) ADB Country Consultation Mission (1-15 March 2015)-এভ Aide Memoire অনুবাী াাংমাহতয 

থভমহভ থভাবমাং স্টও াংগ্রহলভ চন্য ২০০ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ঋড-লাঢাভ প্রবঢশ্রুবঢ ধাা বকাহঙ।  

(২৬) ইবটবএন, তবক্ষড থওাবভা  অণ থাহদ ১৫০টি এফবচ বাত্রীালী থওাঘ  ২০টি এফবচ থমাহওাহফাটিপ াংগ্রহলভ উহদ্যাক 

থদা লহহঙ। প্রওহল্পভ বটবধবধ প্রডদ ওহভ অনুহফাতদ প্রবক্রাওভহডভ চন্য ধবভওল্পদা ওবফযহদ থপ্রভড ওভা লহহঙ।  

(২৭) াাংমাহতয থভমহভ মাওাফ-বঘদবওআস্তাদা থওযহদ ৬টি এাং এবটব অণ থাহদ ঝঙ্গী-বপভাচাভ টাম মাইদ 

বদফ থাড প্রওহল্পভ আঢা ১২টি থস্টযদল থফাঝ ১৮টি থস্টযহদ বকন্যাবমাং এাং ইন্টাভমবওাং ব্স্থা আদৄবদওীওভড ওভা 

লহহঙ। এ ঙাড়া ইবটবএন, তবক্ষড থওাবভা  অণ থাহদ বঘদবওআস্তাদা-ঘট্টগ্রাফ থওযহদ ১১টি থস্টযদ, এবটব অণ থাহদ তয থদা-

ঈশ্বভতী থওযহদ ১১টি থস্টযদ, ঈশ্বভতী-চহতনৄভ থওযহদভ ৪টি থস্টযদ, আশুকঞ্জ-আঔাউড়া থওযহদভ ৩টি থস্টযদল থফাঝ 

২৯টি থস্টযহদভ বকন্যাবমাং ব্স্থাভ আদৄবদওীওভহডভ ওাচ লাহঢ থদা লহহঙ। 



 

 

(২৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ আন্তঃদকভ  থফইম থিদল  থহফাঝ ১০টি দতুদ থিদ ববপন্ন রুহঝ ঘালু ওভা লহহঙ এাং ৪টি 

থিহদভ াবপ থ বথ থঢ ওভা লহহঙ। বাত্রীাথাভহডভ ক্রফথ থফাদ ঘাবলতাভ ওণা বহঘদা ওহভ ঢথফাদ ভওাহভভ ফহ থফাঝ 

১০৬টি দতুদ থিদ ঘালু এাং ৩০টি থিহদভ াবপ থ বথ থঢ ওহভহঙ। ঢন্হধ্য উহেঔহবাগ্য াংখ্যও ওবফউঝাভ থিদ ভহহঙ। 

াাংমাহতয থভমহহঢ বাত্রীালী থওাঘ াংগ্রহলভ ওহওটি প্রওল্প প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। থওাঘ াংগ্রহলভ ধভ পবষ্যহঢ ববপন্ন 

গুরুত্বনড থ রুহঝ ওবফউঝাভ থিদ ঘালু ওভা লহ। 

(২৯) বভৄদা দতীভ ধভ ঙ্গন্ধু থতুভ ফান্তভাহম এওটি থভমহতু বদফ থাহডভ ওাব থক্রফ লাহঢ থদা লহহঙ। 

(৩০) এবটব’ভ অণ থাহদ াাংমাহতয থভমহ বভনফ থ ওাব থক্রহফভ আঢা ৭টি ওহম্পাহদহন্টভ ফাধ্যহফ থভমহভ ওম 

ওাব থাবত ওবম্পউঝাভাইজ্   ওভাভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। এ ওাচ ফাপ্ত লহম থভমহভ বনন্যাবন্পাম ম্যাহদচহফন্ট, বনক্সট 

এহঝ ম্যাহদচহফন্ট, প্রবওউভহফন্ট ম্যাহদচহফন্ট, াওথ ম্যাহদচহফন্ট, বলউম্যাদ বভহা থ ম্যাহদচহফন্ট, থধ-থভাম 

ম্যাহদচহফন্ট, প্রহচক্ট ম্যাহদচহফন্ট ইঢযাবত ওাব থক্রফ বটবচঝাম ধিবঢহঢ ম্পন্ন ওভা ম্ভ লহ।  

(৩১) ভাচথাদী ঠাওাল থতহযভ অন্যান্য গুরুত্বনড থ যলহভভ বাদচঝ বদভহদ ঘীদ থণহও াাংমাহতয থভমহভ চন্য ২০ থঝ (৩ 

ইউবদহঝ এও থঝ) বটহচম ইহমওবিও ফাবিধম ইউবদঝ (বটইএফইউ) াংগ্রল ওভা লহহঙ। াংগৃলীঢ বটইএফইউ দ্বাভা ঠাওা-

দাভাডকঞ্জ থওযহদ ১৬ থচাড়া ওবফউঝাভ থিদ এাং চহতনৄভ-ঠাওা থওযহদ ৪ থচাড়া ওবফউঝাভ থিদ ঘালু ওভা লহহঙ। 

এ ঙাড়া ঠাওা-দাভাডকঞ্জ, ঠাওা-চহতনৄভ, ফফদবাংল-চহতনৄভ, আঔাউড়া-কুবফো, মাওাফ-কুবফো-ঘাঁতনৄভ, মাওাফ-

কুবফো-থদাাঔামী, বহমঝ-আঔাউড়া, ধা থঢীনৄভ-ঞাকুভকাঁ, ধা থঢীনৄভ-মামফবদভলাঝ, ঘট্টগ্রাফ-কুবফো এাং ঘট্টগ্রাফ যলহভ 

াকুথমাভ ওবফউঝাভ থিদ াবপ থ ঘালু ওভা লহহঙ। এহঢ ভাচথাদীল থতহযভ অন্যান্য চদহুম যলভগুবমহঢ বাদচঝ 

অহদওাাংহয মাখ লহহঙ। 

(৩২) পাভঢী টমাভ থক্রবটঝ মাইহদভ আঢা াাংমাহতয থভমহভ ঠাওা-ঝঙ্গী থওযহদ তৃঢী  ঘতুণ থ ডুহমহকচ মাইদ 

এাং ঝঙ্গী-চহতনৄভ থওযহদ ডুহমহকচ টাম মাইদ বদফ থাড প্রওহল্পভ ধভাফয থওওাহচভ চন্য চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ লহহঙ। 

ঢথফাহদ ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও বযত প্রহওৌযম বটচাইহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। প্রওল্পটি াস্তাবঢ লহম ঠাওা থণহও 

চহতনৄভ থওযহদ অবথও ধবভফাড ওবফউঝাভ থিদ ঘামাহদা ম্ভ লহ, বা ঠাওা যলহভভ বাদচঝ বদভহদ বহযর ভূবফওা 

ধামদ ওভহ। 

(৩৩) ঠাওা-দাভাডকঞ্জ থওযহদ বদ্যফাদ বফঝাভহকচ থভম মাইহদভ ফান্তভাম এওটি ডুহমহকচ থভম মাইদ বদফ থাড প্রওহল্পভ 

ধভাফয থও ওাহচভ চন্য চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ লহহঙ। ঢথফাহদ ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও বযত প্রহওৌযম বটচাইহদভ ওাচ ঘমফাদ 

ভহহঙ। প্রওল্পটি াস্তাবঢ লহম ঠাওা-দাভাডকঞ্জ থওযহদ অবথও ধবভফাড ওবফউঝাভ থিদ ঘামাহদা ম্ভ লহ, বা ঠাওা 

যলহভভ বাদচঝ বদভহদ লাও ভূবফওা ধামদ ওভহ। 

(৩৪) দাভাডকঞ্জ-চহতনৄভ থওযহদভ গুরুত্বনড থ থমহপম ক্রবাংভহল বাদচঝ বদভহদভ চন্য পাভধা/আন্ডাভধা 

বদফ থাহডভ মহক্ষয প্রাণবফওপাহ ম্ভাব্ঢা ফীক্ষা ওাব থক্রফ ধবভঘামদাভ চন্য এওটি ফীক্ষা প্রস্তা ফাদদী ধবভওল্পদা ফন্ত্রী 

ওতৃথও ৩১ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ অনুহফাবতঢ লহহঙ। প্রওল্পটি াস্তাবঢ লহম দাভাডকঞ্জ-চহতনৄভ থওযহদ থব ওম 

থমহপম ক্রবাংহ পাভধা/আন্ডাভধা বদফ থাড ওভা প্রহাচদ ঢা বঘবিঢওভঢঃ পাভধা/আন্ডাভধা বদফ থাহডভ ওাব থক্রফ 

গ্রলড ওভা লহ, বা এ অঞ্চহমভ বাদচঝ হ্রাহ লাও লহ। 

(৩৫) ঠাওা যলহভভ ঘতুধাহ্শ্বথ াকুথমাভ থভমধণ ঘালুভ চন্য ‘ঠাওা যলহভভ ঘতুবত থহও বৃত্তাওাভ থভমধণ বদফ থাহডভ চন্য ম্ভাব্ঢা 

ফীক্ষা’ যীর থও প্রওল্প গ্রলড ওভা লহহঙ। বচব অণ থাহদ প্রওহল্পভ চন্য এওটি স্টাবট/াহপ থ প্রস্তা প্রডদ ওহভ ২৯ জুদ ২০১৫ 

ঢাবভহঔ ধবভওল্পদা ওবফযহদ থপ্রভড ওভা লহহঙ এাং প্রওহল্পভ ফীক্ষা প্রস্তা অনুহফাতদ প্রবক্রাওভহডভ চন্য ২ জুদ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ ধবভওল্পদা ওবফযদহও অনুহভাথ ওভা ল।  

(৩৬) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ ৮ থনব্রুাবভ ২০১৫ ফাহ ঠাওা যলহভভ বাদচঝ বদভদ বরহ অনুবষ্ঠঢ পাভ বিান্ত 

থফাঢাহও ‘াাংমাহতয থভমহভ ঠাওা-চহতনৄভ থওযহদ াহ বদফ থাহডভ চন্য ম্ভাব্ঢা ফীক্ষা ওাব থক্রফ’ যীর থও 

প্রওহল্পভ Study Proposal প্রস্তুঢ ওভা ল।  

(৩৭) াাংমাহতয থভমহহও তক্ষ ব্স্থাধদা বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয মাই  অ বচহদ (এমব) ব্স্থা প্রঢথদ ওভা লহহঙ। 

াাংমাহতয থভমহহঢ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ প্রণফ থশ্রবড ধহত ৩ চদ, বদ্বঢী থশ্রবড ধহত ৪৮ চদ, তৃঢী থশ্রবড ধহত ৪০২ চদ 

এাং ঘতুণ থ থশ্রবডভ শূন্যধহতভ বধভীহঢ ৪২৫ চদল  থহফাঝ ৮৭৮ চদ বদহাক প্রতাদ ওভা লহহঙ। অবযি শূন্য ধহতভ 

বধভীহঢ বদহাক ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।  



 

 

৪১। থমবচহমটিপ  াংত বরও বপাক  

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফহিাহভম আইদ, াাংমাহতয জ্বামাবদ  বদুযৎ কহরডা ওাউবন্পম আইদ, নভফাবমদ বদন্ত্রড আইদ, 

াাংমাহতয যাহদাগ্রাবনও বভাঘ থ ইন্পটিটিউঝ আইদ, ভে-াংকঞদ (বদন্ধদ এাং ধবভঘামদা) আইদ, খুমদা কৃবর বশ্ববদ্যাম 

আইদ, নাইদাবন্পাম বভহধাটি থাং আইদ, াাংমাহতয ভওাবভ-থভওাবভ অাংযীতাবভত্ব আইদ, ধাভফাডবও বদুযৎহওে আইদ, 

াাংমাহতয ঘা-শ্রবফও ওল্যাড ঢলবম আইদ, থভমহ বদভাধত্তা াবলদী আইদ, ঙ্গন্ধু বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত থনহমাবযধ িাস্ট 

আইদ, এবযাদ ইদিাোওঘাভ ইদহপস্টহফন্ট ব্াাংও আইদ, ধাভা ন্দভ প্রওল্প (ভূবফ অবথগ্রলড) আইদ, ওক্সাচাভ উন্নদ 

ওতৃথধক্ষ আইদ, াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ আইদ, ঘট্টগ্রাফ থফবটহওম বশ্ববদ্যাম আইদ  ভাচযালী থফবটহওম বশ্ববদ্যাম 

আইদল ববপন্ন উহেঔহবাগ্য আইদ প্রডহদ লহবাবকঢা প্রতাদ ওভা ল। 

(২) দ্রুঢকবঢভ ইন্টাভহদঝ ব্লাহভভ মহক্ষয BTCL থণহও 22 (Twenty Two) Mbps Full Duplex িটব্ান্ড ইন্টাভহদঝ 

াংহবাক থদা ল এাং ফবন্ত্রধবভরত বপাহকভ প্রজ্ঞাধদ অনুাহভ ওাহচভ কবঢযীমঢা  উদ্ভাদী তক্ষঢা বৃবি এাং 

দাকবভওহা প্রতাদ প্রবক্রা দ্রুঢ  লচীওভহডভ ধন্থা উদ্ভাদ  ঘঘ থাভ মহক্ষয ইহদাহপযদ টিফ কঞদ ওভা ল।  

(৩) থতহযভ ওম উধহচমা থণহও শুরু ওহভ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ হঙ্গ চরুবভ প্রহাচহদ ঢাৎক্ষবডও ভাবভ 

ওহণাধওণহদভ চন্য এাং এওহঙ্গ এওাবথও পা/অনুষ্ঠাদ ম্পন্নওভহডভ উহদ্দহশ্য দ ইদহনা-ভওাভ প্রওল্প থণহও 

থমবচহমটিপ  াংতবরও বপাহক বপবট ওদনাহভন্প ব্স্থা স্থাধদ ওভা ল। 

(৪) ১ চানুাবভ ২০১৬ থণহও স্বল্প ধবভহভ এ বপাহক ই-নাইবমাং ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল।  

(৫) বপাহকভ হাইহঝ GRS-এভ বমাংও (grs.gov.bd) াংভেক্ত ওভা ল।  

(৬) বহঘদাথীদ ফাফমাভ চঝ দূভীওভড  দ্রুঢ বঘাভ বদবিঢওভহডভ চন্য ওাব থধত্র প্রস্তুঢ ওহভ সুধাবভয আওাহভ থপ্রভড; 

বহযর ক্ষফঢা আইদ, ১৯৭৪-এভ াংহযাথহদভ সুধাবভয; ‘ভাষ্ট্র দাফ থলহমদা ধাযা (ড্রাক থও দম্বভ ৪/১৯৯৩)  অন্যান্য’, 

ফাফমাটি বদষ্পবত্তহঢ অস্বাপাবও বমহম্বভ ওাভড অনুন্ধাদ প্রবঢহতদ  সুধাবভয; The State Acquisition and 
Tenancy Act, 1950 াংহযাথদওহল্প আইদ ওবফযহদভ সুধাবভয; আন্তচথাবঢও চুবক্ত ম্পাতদ  াস্তাদ আইদ, ২০১৫ 

প্রডদওহল্প সুধাবভয এাং অণ থঋড আতামঢ আইদ, ২০০৩-এভ াংহযাথদওহল্প আইদ ওবফযহদভ সুধাবভয প্রডদ ওভা ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: আইদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রী চদা আবদসুম লও, এফবধ, এটুহচ প্রওল্প ওতৃথও আহাবচঢ ‘Legislative Techniques’ যীর থও

Training Programme-এ ক্তব্ ভাঔহঙদ। 

 

(৭) চাঢী ফাদাবথওাভ ওবফযদ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ Annual Report.2015; Year Book 2015; Report of the 

National Human Rights Commission, Bangladesh, on the Government`s 2015 CEDAW State 

Report Responding to CEDAW`s 2011 Concluding Observations (December.2015]; A Critical 

Appraisal of Laws Relating to Sexual Offences in Bangladesh; Strategic Plan (2016-20); The 

International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: A Study on 

Bangladesh Compliance; ‘ফাদাবথওাভ-াংক্রান্ত ওদহপদযদ  প্রহঝাওম’ এাং ‘ফাদাবথওাভ ওী এাং চাঢী 

ফাদাবথওাভ ওবফযদ ওতৃথও ৬ ঙভ: প্রঢযাযা  প্রাবপ্ত’ প্রওায ওভা ল।  



 

 

৪২। বযক্ষা ফন্ত্রডাম 

(১) ফাধ্যবফও, এহঢতাী, এএব, তাবঔম, এএব (হপাহওযদাম) ধব থাহভ ৩,৯১,৯৪,৯০৩চদ বযক্ষাণীভ ফহধ্য  

১ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ৩৩,৩৭,৬২,৭৬০টি ধাঠ্যনৄস্তও বদাভহল্য বঢভড ওভা ল। 

(২) ঈবৃলি প্রেমল্পয ভাধ্যমভ ২০১৫-১৬ থ য-ফছময প্রায় ৪১ রক্ষ ছাত্র-ছাত্রীয ভমধ্য ৮২৫ মোটি ৯০ াজায টাো ঈবৃলি 

লামফ লফতযণ েযা য়।  

(৩) যাজস্ব খাত মথমে াফলরে যীক্ষায পরাপমরয লবলিমত ২.২৪ রক্ষ লক্ষাথীয ভমধ্য ২২১.৫৯ মোটি টাো মভধা-বৃলি 

লামফ লফতযণ েযা য়। 

(৪) োলযর্লয লক্ষা লধদপ্তমযয অওতাধীন ১০০টি লডমোভা-আন-আলঞ্জলনয়ালযং প্রলতিামনয ১,৫৬,২০৬জন লক্ষাথীমে ভাম 

৮০০ টাো াময বৃলি প্রদান েযা য় এফং ৬৪টি টিলবআটি লক্ষা-প্রলতিামনয ১৮,১২০জন স্বল্প-মভয়ালদ প্রলক্ষণাথীমে ভালে 

৭০০ টাো েময বৃলি প্রদান েযা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 লচত্র: প্রধানভন্ত্রী মখ ালনা ২০১৬ লক্ষাফমল যয প্রাথলভে, ভাধ্যলভে, আফমতদায়ী ও দৃলষ্ট্ প্রলতফিী লশুমদয ভমধ্য লফনামূমল্য াঠ্যপুস্তে  

লফতযণ মমল লক্ষাথীমদয মি েথা ফরমছন। 

 

(৫) ২২ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ সৃচদযীম থফথা-অহিরড ২০১৬-এভ চাঢী ধব থাহভ প্রবঢহবাবকঢা বদ থাবঘঢ থভা ১২চদ 

থফথাীহও ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও দকত এও মক্ষ ঝাওা নৄভস্কাভ এাং দত প্রতাদ ওভা ল। 

(৬) প্রথাদফন্ত্রীভ বযক্ষা-লাঢা িাস্ট-এভ আঢা ফাধ্যবফও, উচ্চ ফাধ্যবফও  স্দাঢও ধব থাহভ  থহফাঝ ৮৬চদ বযক্ষাণীহও 

পবঢথ  দুখ থঝদাচবদঢ ওাভহড প্রা ৩ মক্ষ ঝাওা আবণ থও লাঢা বলাহ প্রতাদ ওভা ল। এ িাহস্টভ আঢা এফবনম  

বধএইঘবট কহরডাভ চন্য বৃবত্ত প্রতাহদভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। 

(৭) উচ্চঢভ কহরডা লাঢা ওাব থক্রহফভ আঢা এ ধব থন্ত ২১৩টি কহরডা-প্রওহল্প ৩৩.২০ থওাটি ঝাওা অণ থাদ ওভা ল।  

(৮) বযক্ষা ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ ১৯টি থভওাবভ ওহমচ এাং ১১টি ফাধ্যবফও বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাদহও চাঢীওভড ওভা ল। 

(৯) ৩৪ঢফ ববএ-এভ ফাধ্যহফ ৭৪৬চদহও প্রপারও ধহত বদহাক প্রতাদ ওভা ল। 



 

 

(১০) মোময় প্রেমল্পয ভাধ্যমভ আংমযলজ, র্লণত ও লফজ্ঞান লফলময় লতলযক্ত লা ফাস্তফায়মনয রমক্ষয ৩,৪০৬জন লক্ষে 

লনময়ার্ মদওয়া য়। 

(১১) দতুদ ১০টি থভওাবভ বশ্ববদ্যাম স্থাধদ  ধবভঘামদাভ অনুফবঢ প্রতাদ ওভা ল। 

(১২) ‘ঢাো ভানর্যীমত ১১টি লফযারয় ও ৬টি েমরজ (যোলয) স্থান’ ীল যে প্রেমল্পয অওতায় নতুন ২টি যোলয 

ভাধ্যলভে লফযারয় লনভ যাণোজ ম্পন্ন েময মখামন লক্ষা-োম যক্রভ শুরু েযা য়। 

(১৩) ৬৪টি ভওাবভ থঝওবদওযাম স্কুম  ওহমচ  ১টি থপাহওযদাম টিঘা থ থিবদাং ওহমহচ প্রণফ বযনহঝ বটহপ্লাফা-ইদ-

ইবঞ্জবদাবভাং থওা থ ঘালু ওভা ল। নহম ভওাবভ প্রবঢষ্ঠাহদ বটহপ্লাফা-ইদ-ইবঞ্জবদাবভাং স্তহভ আদ াংখ্যা ৩১,৫৬০ থণহও 

৫৭,৭৮০টিহঢ উন্নীঢ ল। বথ থঢ আহদ পবঢথ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল।  

(১৪) লফমফচয ভময় ভাধ্যলভে ও ঈিলক্ষায অওতায় ২ রক্ষ ৮৬ াজায লক্ষে-েভ যেতযা-েভ যচাযী এফং ৩১ াজায ৭০০জন 

এএভল র্বলন যং ফলডয দস্যমে প্রলক্ষণ প্রদান েযা য়।  

(১৫) ওাবভকবভ বযক্ষা অবথতপ্তহভভ আঢা থতহযভ অপযন্তহভ ৭,১২৯চদ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহও ববপন্ন থফাহত প্রবযক্ষড থতা ল। 

(১৬) ২০১৫-১৬ বযক্ষাহর থ াাংমাহতয ফাদ্রাা বযক্ষও প্রবযক্ষড ইন্পটিটিউহঝ (বএফটিটিআই) ২,০৩৩চদ ফাদ্রাা বযক্ষও 

প্রবযক্ষড গ্রলড ওহভহঙদ। 

(১৭) চাঢী বযক্ষা ব্স্থাধদা এওাহটবফভ ফাধ্যহফ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪১৬টি প্রবযক্ষড থওাহ থ ৩১,৩২৫চদ প্রবযক্ষডাণীহও 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(১৮) থওাবভা ভওাহভভ অণ থাহদ আইবটি থিবদাং এযান্ড বভহা থ থন্টাভ নভ এডুহওযদ (UITRCE) প্রওহল্পভ আঢা 

বদবফ থঢ ১২৫টি উধহচমা UITRCE ২ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও বপবট ওদনাহভহন্পভ  

ফাধ্যহফ এওহবাহক শুপ উহদ্বাথদ ওভা ল। থন্টাভভহলভ উহদ্বাথহদভ ধভ থণহওই বযক্ষওহতভ আইবটি প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ 

াস্তাদ ওভা ল এাং ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ UITRCE আইবটি ল্যাহ ২৭,০০০চদ বযক্ষওহও ১৫ বতদব্াধী আইবটি 

প্রবযক্ষড থতা ল। 

(১৯) াাংমাহতয ফাদ্রাা বযক্ষা থাহট থভ অবথভুক্ত ওম ফাদ্রাা থাহট থভ বদচস্ব থটাহফইদ দাহফভ হ থধাঝ থাহমভ আঢা হ 

থধাঝ থাম প্রবযক্ষড ম্যানুাম বঢবভ ওভা ল এাং ফাস্টাভ থিইদাভ বঢবভভ মহক্ষয ৪০০ ফাদ্রাা বযক্ষওহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(২০) বযক্ষওহতভ তক্ষঢা বৃবি  আদৄবদও থঝওহদামবচভ হঙ্গ তক্ষঢা উন্নহদভ মহক্ষয থতহযভ ধাযাধাবয বহতহয, বহযর 

ওহভ বঙ্গানৄহভভ Nan yang Polytechnic Institute থণহও ২৪০চদ বযক্ষওহও ববপন্ন থফাহত প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(২১) ২৯টি থচমা থধাস্ট গ্রাজুহঝ ভওাবভ ওহমহচ, আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা ইন্পটিটিউঝ  ভওাবভ ফাদ্রাা-ই আবমা, 

ঠাওা বহতবয পারা প্রবযক্ষড থওে স্থাধদ ওভা ল। 

(২২) ‘এস্টাবমযহফন্ট অ নহভদ ল্যাাংগুহচ থিবদাং থন্টাভ’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ১৫,০০০-এভ অবথও প্রবযক্ষডাণীহও 

বপ্র-ইন্টাভবফবটহঝ ওবফউবদহওটিপ ইাংবময ল্যাাংগুহচ থওাহ থ, ৫,০০০চদ প্রবযক্ষডাণীহও প্রওহল্পভ আঢা থওাবভাদ পারা, 

৫,০০০চদ প্রবযক্ষডাণীহও আভব পারা এাং াাংমাহতয থদাাবলদী-াাংমাহতয নৄবমহযভ ১০০চদ তেহও নভাব পারা 

প্রবযক্ষড থতা ল। উহেখ্য, ইাংহভবচ পারা প্রবযক্ষড গ্রলডওাভীহতভ ফহধ্য ৮০চদ তে এাং আভব পারা প্রবযক্ষড 

গ্রলডওাভীহতভ ফহধ্য ৩০০চদ াাংমাহতয থদৌাবলদীভ তে ভহহঙদ। ঢথফাহদ প্রওল্পটিভ আঢা আভ ১,২০০চদ 

প্রবযক্ষডাণী ইাংহভবচ পারা এাং থদৌ-াবলদীভ ১৩৪চদ তে আভব পারা প্রবযক্ষড গ্রলড ওভহঙদ। 

(২৩) মোময় প্রেমল্পয ভাধ্যমভ লক্ষাপ্রলতিামন াঠ্যাবযা েভ যসূলচয অওতায় ১৫.৪৩ রক্ষ লক্ষাথীমে ফআ ড়ায সুমমার্ 

েময মদওয়া য়। 

(২৪) তথ্যপ্রমৄলক্তয ায়তায় লক্ষায ভামনান্নয়মনয রমক্ষয লনফ যালচত মফযোলয েমরজ ঈন্নয়ন প্রেমল্পয অওতায় লফমফচয ফছময 

৪২২টি েমরমজ এোমডলভে বফন লনভ যাণ ও ম্প্রাযণ েযা য়। 

(২৫) ‘লনফ যালচত মফযোলয ভাধ্যলভে লফযারয়মূময মবৌত ফোঠামভা ঈন্নয়ন’ ীল যে প্রেমল্পয অওতায় ১,০৫৫টি এফং 

‘লনফ যালচত মফযোলয ফাদ্রাামূম এোমডলভে বফন লনভ যাণ’ ীল যে প্রেমল্পয অওতায় ২৫২টি ফাদ্রাায এোমডলভে বফন 

লনভ যাণোজ ভাপ্ত য়। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: প্রধানভন্ত্রী মখ ালনা তোঁয োম যারময় ফাংরামদ লফশ্বলফযারয় ভঞ্জুলয েলভন (আঈলজল) অময়ালজত কৃলত লক্ষাথীমদয  

স্বণ যদে প্রদান েযমছন। 

 

(২৬) ঈিলক্ষা ভামনান্নয়ন প্রেমল্পয অওতায় UGC National Higher Education Management Information 
System প্রলতিা ও ফাস্তফায়ন েযা য়। 

(২৭) উচ্চবযক্ষাভ গুডকঢফাদ বদবিঢওভহডভ চন্য Accreditation Council আইদ থপটিাংহভ চন্য থমবচহমটিপ  াংত 

বরও বপাহক থপ্রভড ওভা ল। 

(২৮) লজ-২৫ প্যামেমজয অওতায় ৩৪টি াফলরে লফশ্বলফযারয় ও ১টি প্রাআমবট লফশ্বলফযারময় আোযমনট মনাড এফং আঈলজল 

বফমন মূর আোযমনট মর্টওময় স্থান, ৩১টি াফলরে লফশ্বলফযারময় ৩২টি বাচুযয়ার লারুভ স্থান, লফলডমযন ব্যােমফান 

োন্সলভন মনটওয়ােয লনভ যামণয জন্য ২৮টি োন্সলভন মনাড স্থান (১০টি ললজললফ াফমেমন এফং ১৮টি লফশ্বলফযারয় 

েযাম্পাম), আঈলজল বফমন ডাটামোয এফং বুময়মট ব্যােঅ ডাটামোয স্থান, ভলন্বত েলভঈলনমেন লমেভ (বময়, 

আমভআর) স্থান, ২৮টি লফশ্বলফযারময় বাচুযয়ার লারুমভয বযন্তযীণ পূতয-মডমোমযন োজ ম্পন্ন য়। 

(২৯) বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাদ  বযল্প-প্রবঢষ্ঠাহদভ ফহধ্য ম্পওথ স্থাধদ থচাভতাভ ওভাভ মহক্ষয ৫৬টি বযল্প-প্রবঢষ্ঠাহদভ হঙ্গ MoU 
স্বাক্ষবভঢ ল। 

(৩০) ‘৩১৫ উধহচমা তহভ বদ থাবঘঢ থভওাবভ বদ্যামভলহও ফহটম বদ্যামহ রূধান্তভ’ প্রওহল্পভ আঢা ২০১৫-১৬ 

অণ থ-ঙহভ ১১৪টি দতুদ পদ বদফ থাড ল। এ ঙাড়া ১৬০টি বদ্যামহ ওবম্পউঝাভ ল্যা এাং ৩১০টি বদ্যামহ ফাবি-বফবটা 

ক্লারুফ স্থাধদ ওভা ল।  

(৩১) প্রবঢন্ধী (অটিবস্টও, টাউদ বদহড্রাফ, থবভিামধামব) বযক্ষাণীহও বহযর ব্স্থা ধাবমও ধভীক্ষা অাংযগ্রলহডভ 

অনুফবঢ-াংক্রান্ত ধবভধত্র চাবভ ওভা ল।  

(৩২) অদমাইহদ Annual Education Survey 2015 ম্পন্ন েযা য় এফং ডাটামফআজ ারনার্াদেযণ লজঅআএ 

ম্যালং ারনার্াদ েযা য়। প্রাপ্ত তমথ্যয লবলিমত তা েলম্পঈটায লফবামর্ ডাটামফআজ তথ্য লফমিলণ ও প্রলক্রয়ােযণ েময 

ফালল যে লযংখ্যান প্রলতমফদন প্রো েযা য়। 

(৩৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৭টি প্রওাযদা (i) Bangladesh Education Statistics-2015; (ii) Study on 
Effectiveness of Public Web Portals in Eduction Sector in Bangladesh and the Way out; (iii) Study 
Report on Prospects and Challanges of using ICT in Madrasha Education at Dakhil Level; (iv) 
Study Report on status of Physcial status of Private Universities to Ensure the Quality Education; 
(v) Pocket Book Bangladesh Educational Stastics-2015; (vi) থঝবমহনাদ Apps Software এাং (vii) 
থঝবমহনাদ টাইহভক্টবভ প্রস্তুঢ ওভা ল। 



 

 

(৩৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বঢদটি কহরডা ওাব থক্রফ (i) Study on Present Status of Education in 

Enclave/Defunct of Bangladesh (2) Study on Private and Public Expenditure in Secondary School 

(3) Study on Teaching Learning Environment and Facilities in Secondary School-এভ ওাচ ম্পন্ন ল। 

(৩৫) ভওাহভভ চাবভকৃঢ ধবভধত্র অনুবাী থভওাবভ বযক্ষা-প্রবঢষ্ঠাহদ বযক্ষও বদহাহকভ সুধাবভযতাহদভ মহক্ষয 

অদমাইদবপবত্তও ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভাভ প্রহাচহদ থঝবমঝও াাংমাহতয বমবফহঝট এাং এদটিআভবএ’ভ ফহধ্য চুবক্ত স্বাক্ষভ 

ওাব থক্রফ ম্পাতদ  অদমাইদবপবত্তও ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল।  

(৩৬) ২০১৫ াহমভ দ্বাতয বযক্ষও বদন্ধদ ধভীক্ষাভ দত প্রস্তুঢওভড  থচমাধব থাহ বঢভড এাং ত্রহাতয বযক্ষও বদন্ধদ 

ধভীক্ষা (বপ্রবমবফদাবভ থঝস্ট) ২০১৬-এভ ধভীক্ষা গ্রলড, নমানম প্রওায  ধভঢী ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। 

(৩৭) থভওাবভ বযক্ষা-প্রবঢষ্ঠাহদ বযক্ষও বদহাহকভ শূন্য ধহতভ ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল। 

(৩৮) থভওাবভ স্কুম এযান্ড ওহমহচ ফাধ্যবফও, বদে ফাধ্যবফও  াংভেক্ত প্রাণবফও স্তহভ বযক্ষাণী পবঢথ দীবঢফামা-২০১৫ 

াংক্রান্ত ধবভধত্র চাবভ ওভা ল। এভ ফাধ্যহফ থভওাবভ বযক্ষা-প্রবঢষ্ঠাহদ বযক্ষাণী পবঢথভ থক্ষহত্র ওযাঘহফন্ট এবভা পবঢথভ 

থওাঝা বদথ থাভড ওভা ঠাওা যলহভ বাদচঝ বদভহদ লাও ভূবফওা ভাঔহঙ। 

(৩৯) স্কুম, ওহমচ, ফাদ্রাাভ থফী বযক্ষও-বযবক্ষওা-ওফ থঘাভী ওতৃথও াল্যবাল ধড়াহদাহও বদরুৎাবলঢ ওভাহঢ ধবভধত্র 

চাবভ ওভা ল।  

(৪০) ওম বযক্ষা-প্রবঢষ্ঠাহদভ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বর ঘালুওভা াংক্রান্ত ধবভধত্র চাবভ ওভা ল। 

(৪১) ইউহদহস্কা’ভ াথাভড হম্মমহদভ ৩৮ঢফ অবথহযহদ  থম্মঢপাহ আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা ইন্পটিটিউঝ-থও ইউহদহস্কা’ভ 

ওযাঝাকবভ-২ ইন্পটিটিউহঝভ স্বীকৃবঢ থতা ল। 

(৪২) বমথুাবদাদ ল্যাঙ্গুহচ ইন্পটিটিউহঝভ হঙ্গ আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা ইন্পটিটিউহঝভ লহবাবকঢা-প্রহঝাওম স্বাক্ষবভঢ ল।  

৪৩। বযল্প ফন্ত্রডাম 

(১) াফবভও যাদ আফহম প্রডীঢ The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) (Amendment) 

Ordinance, 1976 (Ordinance No.1); The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) 

(Amendment) Ordinance, 1976; The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) 

(Amendment) Ordinance, 1982; The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) (Second 

Amendment) Ordinance, 1982; The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) 

(Amendment) Ordinance, 1984; The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) (Second 

Amendment) Ordinance, 1985; The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) 

(Amendment) Ordinance, 1977; The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) (Second 

Amendment) Ordinance, 1977; The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) 

(Amendment) Ordinance, 1978; The Bangladesh Industrial Enterprises (Nationalisation) 

(Amendment) Ordinance, 1984-এই ১০টি অধ্যাহতয এাং বধ,  ২৭/৭২-থও বদহ ‘বযল্পপ্রবঢষ্ঠাদ চাঢীওভড আইদ, 

২০১৬’ বযহভাদাহফ এওটি আইদ প্রডহদভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। আইদটি ফবন্ত্রপাভ দীবঢকঢ অনুহফাতদ ধাাভ ধভ 

ঢথফাহদ থমবচহমটিপ বপাহক থপটিাংহভ চন্য থপ্রভড ওভা লহহঙ। The Public Corporations (Management Co-

ordination) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XLVIII of 1986) অধ্যাহতযটিহও বদহ ভওাবভ ওহধ থাহভযদ 

(ব্স্থাধদা-ফি) আইদ, ২০১৬ বযহভাদাহফ এওটি আইদ প্রডহদভ ওাব থক্রফ ঘমহঙ।  

(২) ববপন্ন ফন্ত্রডাম থণহও প্রবডঢব্ ঔড়া আইদ, চুবক্ত, ববথ  প্রবথাদফামাভ ধভ ফঢাফঢ গ্রলড ওহভ ঢা াংবেি 

ফন্ত্রডামহ থপ্রভড ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থস্বোহী ফাচওল্যাড াংস্থা (বদন্ধদ  বদন্ত্রড) আইদ-২০১৬; 

াাংমাহতয ধাাভ ম্যাহদচহফন্ট ইন্পটিটিউঝ আইদ, ২০১৬; ধাঝদীবঢ-২০১৫; ড়ও ধবভলদ আইদ, ২০১৫; Draft 

Agreement of Bilateral Cooperation on Peaceful Use of Nuclear Energy; াাংমাহতয ধাবদ ববথ-২০১৫; 

নাইন্যান্প থওাম্পাবদ আইদ, ২০১৫; ভাচযালী উন্নদ ওতৃথধক্ষ আইদ, ২০১৫; ন্যপ্রাডী (াংভক্ষড  বদভাধত্তা) আইদ, ২০১২’-

এ প্রতত্ত ক্ষফঢাহম প্রডীঢ ধাঁঘটি ববথফামা ‘কুবফভ মামদ-ধামদ ববথফামা-২০১৫’; ‘লাবঢ মামদ-ধামদ ববথফামা-২০১৫’; 



 

 

‘থধারাধাবঔ ব্স্থাধদা ববথফামা-২০১৫’; ‘ন্যপ্রাডী াংক্রান্ত অধভাথ উদ খাঝহদ ঢথ্য প্রতাদওাভীহও নৄভস্কাভ প্রতাদ ববথফামা-

২০১৫’ এাং ‘াহধভ ঔাফাভ ব্স্থাধদা ববথফামা-২০১৫’; লাউবচাং এযান্ড ববডাং বভাঘ থ ইন্পটিটিউঝ আইদ, ২০১৫; 

াাংমাহতয ধাবদ ববথ-২০১৫; স্ত্র বযল্পপ্রবঢষ্ঠাদ আইদ, ২০১৫; বলন্দুথফী ওল্যাড িাস্ট আইদ, ২০১৫; থৌিথফী ওল্যাড িাস্ট 

আইদ, ২০১৫; িীিথফী ওল্যাড িাস্ট আইদ, ২০১৫; চাঢী বযক্ষাক্রফ  ধাঠ্যনৄস্তও থাট থ আইদ, ২০১৫; প্রহওৌযম কহরডা 

ওাউবন্পম আইদ, ২০১৫-এভ ধভ এ ফন্ত্রডামহভ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল। ‘াাংমাহতয ইন্ডাবোম বটচাইদ আইদ, ২০১৬’ 

এাং ‘ঔড়া থধহঝন্ট আইদ, ২০১৬’-এভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভাভ মহক্ষয ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। ১ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভঔ থণহও 

থপৌহকাবমও বদহত থযও ধণ্য বদন্ধদ ওাব থক্রফ শুরু ল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ভাষ্ট্রধবঢভ বযল্প উন্নদ নৄভস্কাভ-প্রতাদ উধমহক্ষয বযল্প ফন্ত্রডাম আহাবচঢ অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অবঢবণ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ থফাঃ আদুম 

লাবফত, বযল্পফন্ত্রী আবফভ থলাহদ আভৄ, এফবধ  বযল্প বঘ থফাঃ থফাযাভভন থলাহদ ভু ুঁইা 

 

(৩) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাভ  ালভাইদ ভওাহভভ ফহধ্য বদ্ব-ধাবক্ষও নৄ ুঁবচ-ববদহাক, উন্নদ  াংভক্ষড চুবক্ত 

স্বাক্ষবভঢ ল। াাংমাহতয স্টযান্ডাট থ এযান্ড থঝবস্টাং ইন্পটিটিউযদ (বএটিআই) এাং থৌবত আভহভ চাঢী ফাদ াংস্থা থৌবত 

স্টযান্ডাট থ, থফহিামবচ এযান্ড থওাাবমটি অক থাদাইহচযদ (াহা/SASO)-এভ ফহধ্য ফাদ-বরও বদ্বধাবক্ষও ওাবভকবভ লাঢা 

চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল।  

(৪) াাংমাহতয  কুহঢ ভওাহভভ ফহধ্য বদ্ব-ধাবক্ষও নৄ ুঁবচ-ববদহাক, উন্নদ  াংভক্ষড চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। 

(৫) বট-৮ বঘামহভ উহদ্যাহক বফযভ ভওাহভভ ব্স্থাধদা আহাবচঢ 5
th

 Ministerial Meeting on D-8 Industrial 
Cooperation যীর থও পা ৯-১১ থফ ২০১৬ থফাহত বফযহভভ ভাচথাদী ওাহভাহঢ অনুবষ্ঠঢ ল। বঢদ বতদব্াধী আহাবচঢ 

এ পা ফাদদী বযল্পফন্ত্রী ঘাভ তহেভ প্রবঢবদবথতহমভ থদতৃত্ব থতদ। পা বঢবদ বট-৮ ভুক্ত ৮টি থতহযভ বযল্পউন্নহদভ মহক্ষয 

বম্মবমঢ ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য বতক -বদহত থযদাভমও ক্তব্ প্রতাদ ওহভদ। বফযহভভ বযল্প  াবডচযফন্ত্রী ফাদদী ফন্ত্রীভ হঙ্গ 

াক্ষাহঢ বফবমঢ লদ। এ ফহ ফাদদী ফন্ত্রী াাংমাহতহয াভ, ওাকচ, থধহিাহওবফওযাম, গ্যা থাঢমচাঢওভড  

চালাচবযল্প স্থাধহদ াাংমাহতহয ববদহাহকভ ম্ভাদাভ ওণা তুহম থভহম বফযহভভ বযল্প  াবডচয ফন্ত্রী এ থক্ষহত্র 

ববদহাহকভ বরহ ইবঢাঘও াড়া থতদ। বট-৮ তে থতযগুবমভ এএফই কপদ থহফন্টাম বটভহলভ ফহধ্য স্বাক্ষবভঢ 

ফহছাঢা স্মাভহওভ ফাধ্যহফ তে ভাষ্ট্রভহলভ ফহধ্য অণ থনদবঢও  াবডবচযও লহবাবকঢা থচাভতাভওভড এাং বশ্বাচাহভ 

এ থতযগুবমভ এএফইভহলভ প্রবঢহবাবকঢাভমও তক্ষঢা বৃবিহঢ অতাদ ভাঔাভ ধণ প্রযস্ত ল।  

(৬) ‘যাহ্ চামাম নাটি থমাইচাভ প্রহচক্ট (াংহযাবথঢ)’ যীর থও প্রওল্পটিভ আঢা ইহঢাফহধ্য বতবদও ১,৭৬০ থফবিওঝদ গ্রানুমাভ 

ইউবভা (াবর থও ৫,৮০,৮০০ থফবিওঝদ) উৎধাতদ ক্ষফঢাম্পন্ন াভ ওাভঔাদাভ স্থাধদ-ওাচ ম্পন্ন ল। ১৪ দহপম্বভ ২০১৫ 

ঢাবভহঔ ধভীক্ষাভমও উৎধাতদ শুরু ল। ২৯ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ বদফ থাডওাভী প্রবঢষ্ঠাহদভ বদওঝ থণহও ওাভঔাদাটি গ্রলড 

ওভা ল। ওাভঔাদা ৩০ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ফহ থফাঝ ২,২০,৪১৬ থফবিওঝদ াভ উৎধাবতঢ ল। প্রওহল্পভ অনুকূহম থফাঝ 

২৭৪.১৪ থওাটি ঝাওা (বচব ১৬৪.৫৮ থওাটি ঝাওা এাং প্রওল্প ালায্য ১০৯.৫৬ থওাটি ঝাওা) ভাদ্দ বঙম। এভ ফহধ্য জুদ 

২০১৬ ধব থন্ত ব্ ল ১৭১.০২ থওাটি ঝাওা (ভাহদ্দভ ৬২.৩৯যঢাাংয)।  

(৭) বঘঝাকাাং থওবফওযাম ওফহপ্লক্স ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদহত থহয এাং অনুহফাতদক্রহফ প্রা ১৫০ থওাটি ঝাওা ব্হ ববব 

নৄদঘ থালুওভড ওফ থসূবঘ াস্তাদাথীদ ভহহঙ। ৫ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত প্রা ৮৬যঢাাংয ওাহচভ অগ্রকবঢ াবথঢ ল।  



 

 

(৮) াপাভ ঘাফড়া বযল্পদকভী প্রওল্পটিভ ফাধ্যহফ ঠাওা ফলাদকভী  বুবড়কঙ্গা দতীভ ধবভহযদূরড থভাহথ ভাচথাদীভ 

লাচাবভাকস্থ ট্যাদাবভ-বযল্পভলহও াপাহভ ধবভহযান্ধ স্থাহদ স্থাদান্তহভভ মহক্ষয থফাঝ ১,০৭,৮৭১.০০ মক্ষ ঝাওা প্রাক্কবমঢ 

ব্হ াপাভ ঘাফড়া বযল্পদকভী (বদ্বঢী াংহযাবথঢ) প্রওহল্পভ আঢা বযল্পদকভীহঢ CETP স্থাধদ-ওাচ াস্তাদ ওভা লহে। 

ঢথফাহদ ঘাফড়া বযল্পদকভীহঢ বদফ থাডাথীদ CETP-এভ ববপম ওাহচভ প্রা ৮৮ যঢাাংয ম্পন্ন ল। এ প্রওহল্পভ আঢা ২০০ 

এওভ চবফহঢ উন্নঢ প্লঝ বঢবভ ওহভ ঢা ১৫৫টি বযল্প ইউবদঝ/প্রবঢষ্ঠাহদভ অনুকূহম প্লঝ ভাদ্দ থতা ল। ববহওভ আদৄবদও 

প্রভেবক্তহঢ থফৌঘার প্রওহল্পভ উহদ্যাহক ববও পহদ ১৬ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ বঘ, বযল্প ফন্ত্রডাম ধাঁঘ বতদব্াধী ফদৄহফমা 

অনুষ্ঠাদ উহদ্বাথদ ওহভদ; ১৯ জুদ ২০১৬ ঢাবভঔ বযল্পফন্ত্রী ববও  চাঢী বাদুখভ ওতৃথও আহাবচঢ চাফতাবদ ধণ্যপ্রতয থদী  

থফমা উহদ্বাথদ ওহভদ; ববহওভ বআইবটবট প্রওহল্পভ উহদ্যাহক আহাবটদভেক্ত মড ব্লাহভভ চন্য হঘঢদঢা বৃবিভ মহক্ষয ৫ 

ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাতাভীনৄহভ এাং ২৪ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঞাকুভকাঁ, ১৬ থফ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঘাঁধাইদাকহঞ্জ, ২১ থফ 

২০১৬ ঢাবভহঔ বতদাচনৄহভ এাং ২৮ থফ ২০১৬ দকাঁ থচমা অযাটহপাহওব পা অনুবষ্ঠঢ ল। ববহওভ দওযা থওহেভ 

উহদ্যাহক াাংমা এওাহটবফ প্রাঙ্গহড ১৪ এবপ্রম ২০১৬ থণহও ১০ বতদ ব্াধী বযাঔী থফমা অনুবষ্ঠঢ ল। ফাদদী বযল্পফন্ত্রী এ 

থফমাভ উহদ্বাথদ ওহভদ এাং ১১-২০ বটহম্বভ        ধাঁঘ বতদ ব্াধী পাভহঢভ ওমওাঢা অনুবষ্ঠঢ াবর থও াাংকৃতিবঢও অনুষ্ঠাদ 

 লস্তবযল্প থফমা (Aspriation 2015) অাংয গ্রলড ওভা ল। 

(৯) ববও ওতৃথও বযল্প উহদ্যাক্তা উন্নদ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল ১৭,৬৬৯ চদ, প্রহচক্ট থপ্রানাইম প্রডদ ৪৬০টি, প্রওল্প প্রস্তা 

প্রডদ  ভল্যাদ ৭,৫৬১টি, ঋড ব্স্থাওভড/লাঢাওভড (ক্ষুদ্রবযল্প ১,৯২৬টি, কুটিভ বযল্প ৪,৮২০টি)। দওযা দভৄদা উন্নদ  

বঢভড ২,৭৫৬টি, ওাবভকবভ ঢথ্য াংগ্রল  বঢভড ১,০৩২টি, া-থক্টভ স্টাবট ৩৯টি, বধডদ ফীক্ষা প্রডদ ৩৫২টি, থফমা 

আহাচদ ১৫টি, প্রওল্প বদন্ধীওভড ১,৯১১টি, াওন্ট্রাওটিাং ইউবদঝ ঢাবমওাভুক্তওভড ৩৭টি, াওন্ট্রাওটিাং াংহবাক স্থাধদ 

৬১টি, বযল্পদকভীভ প্লঝ ভাদ্দওভড ৫৮টি এাং ওফ থাংস্থাদ সৃবি ৪৯,৫৬৬ চহদভ। 

(১০) বএটিআই-এভ াটি থবনহওযদ ফাওথ (বএফ) ওাব থক্রহফভ আঢা ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধবভঘামদাভ াংখ্যা ৯৫৬টি, 

ফাফমা তাহভ ১,৩৪৬টি, ফাফমা বদষ্পবত্ত ১,৩৪৬টি, ববপন্ন থফাহত ৪২ চদহও ওাভাতণ্ড প্রতাদল ৩৯টি প্রবঢষ্ঠাদ ীমকামা 

ওভা ল, চবভফাদা আতা ৬৩৪.৬৩ মক্ষ ঝাওা, থস্কাাট অবপবাদ ৭৯০টি, ফাফমা তাহভ ৫২৮টি, ফাফমা বদষ্পবত্ত ৩৬টি, 

চবভফাদা আতা ৫.১১ মক্ষ ঝাওা, চবভফাদাকৃঢ প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা ১,৩৪৬টি। বএটিআই-এভ থফহিামবচ উইাংহভ আঢা 

ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধবভঘামদাভ াংখ্যা ৬১৭টি, ফাফমা তাহভ ১,১৮৪টি, ফাফমা বদষ্পবত্তভ াংখ্যা ১,১৮৪টি, চবভফাদা আতা 

৫১.২৯ মক্ষ ঝাওা, থস্কাাট অবপবাদ ধবভঘামদাভ াংখ্যা ৩০৩টি, ফাফমা তাহভ ৫৬৯টি, ফাফমা বদষ্পবত্তভ াংখ্যা ৪টি, 

চবভফাদা আতা ০.১৭ মক্ষ ঝাওা, চবভফাদাকৃঢ প্রবঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা ১,১৮৪টি।  

(১১) বএটিআই-থও আভ যবক্তযামী  ম্প্রাবভঢ ওভাভ মহক্ষয নৄভাঢদ ধাঁঘটি থচমা বণা : ভাংনৄভ, কুবফো, নবভতনৄভ, 

ফফদবাংল  ওক্সাচাভ থচমা বএটিআই-এভ অবন স্থাধহদভ মহক্ষয ঢথফাহদ এওটি প্রওল্প ঘমফাদ ভহহঙ। প্রওহল্পভ 

আঢা নবভতনৄভ থচমা বএটিআই-এভ অবন-ওাফ-ল্যাহভঝবভ পহদভ অওাঞাহফাকঢ ওম ওাচ ম্পন্ন ল। কুবফো 

থচমা বএটিআই-এভ অবন-ওাফ-ল্যাহভঝবভ পদ বদফ থাহডভ মক্ষয াবপ থ ধাইম ঠামাইহভ ওাচ ম্পন্ন ল।  

(১২) ‘লাহঢ-ওমহফ ওাবভকবভ প্রবযক্ষহড ফবলমাহতভ গুরুত্ব বতহ বঝাহওভ ওাব থক্রফ ম্প্রাভডন থও আত্ধ-ওফ থাংস্থাদ সৃবি  

তাবভদ্রযবহফাঘদ (াংহযাবথঢ)’ যীর থও প্রওহল্প ২,৫৯৮চদ নৄরুর এাং ১,৮৬০চদ ফবলমা প্রবযক্ষডাণীভ প্রবযক্ষড ফাপ্ত ওভা ল। 

ঢন্হধ্য ৬৫৩চদ নৄরুর  ৬৩৪চদ ফবলমা প্রবযক্ষডাণীহও ববপন্ন বযল্পপ্রবঢষ্ঠাহদ ভাবভ বদহাহকভ ব্স্থা ওভা ল।  

(১৩) থতহযভ ফাদম্পত উন্নহদ স্বল্পহফাবত ৩০৩টি প্রবযক্ষড-থওা থ ধবভঘামদা ওভা ল এাং এহঢ অাংযগ্রলডওাভীভ াংখ্যা 

৮,১২১ চদ। ঢাঙাড়া বআইএফ ১ ঙভ থফাবত ধাঁঘটি স্দাঢহওাত্তভ বটহপ্লাফা থওা থ এাং ৬ ফা থফাবত বটহপ্লাফা ইদ থাযাম 

ওফপ্লাহন্প থওা থটি ধবভঘামদাভ ফাধ্যহফ ৯৫১চদ প্রবযক্ষডাণীহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওহভহঙ। 

(১৪) মাভ ঘামদাভ অনুফবঢ প্রতাহদভ াংখ্যা ৫,০৩৫টি, দতুদ মাভ থভবচহেযদ প্রতাদ ৫৭৮টি, স্থাদীপাহ মাভ 

বঢবভভ াংখ্যা ২৬৩টি, মাভ ধবভঘামওহতভ ধভীক্ষাগ্রলড ৯৯৭ চদ। 

(১৫) াাংমাহতয এযাহক্রবটহঝযদ থাহট থ APLAC Team ওতৃথও ২-৬ দহপম্বভ ২০১৫ থফাহত Peer Evaluation ম্পন্ন 

ল। ৮ চানুাবভ ২০১৫ ঢাবভহঔ লাংওাংহ অনুবষ্ঠঢ 34
th

 APLAC MRA Council পা বএব থঝবস্টাং-এভ চন্য MRA 
অচথদ ওহভ। এবপ্রম ২০১৫ ঢাবভহঔ APLAC Team ওতৃথও peer evaluation follow up visit ম্পন্ন ল। কঢ ১৭ 

জুদ ২০১৫ ঢাবভহঔ শ্রীমাংওা অনুহষ্ঠ 35
th

 APLAC MRA Council পা বএব calibration-এভ চন্য MRA 

অচথদ ওহভ। ২৫ থফ ২০১৫ ঢাবভহঔ Food Laboratory Networking Group-এভ হঙ্গ পা অনুবষ্ঠঢ ল। বএব’ভ 

বত্রফাবও বদউচ থমঝাভ, এওটি াবর থও প্রবঢহতদ  এওটি সুযহপবদভ প্রওাবযঢ ল। কঢ ৯ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা থঘম্বাভ 

অ ওফা থ এযান্ড ইন্ডাবেভ লহবাবকঢা াাংমাহতয এযাহক্রবটহঝযদ থাট থ অঢযন্ত আড়ম্বভনড থপাহ বশ্ব এযাহক্রবটহঝযদ বত, 

২০১৬ ধামদ ওহভ। 



 

 

৪৪। শ্রফ  ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম 

(১) ৪২টি লল্প-মক্টমযয ভমধ্য মমফ মক্টমযয ভজুলয লনধ যাযমণয োর োঁচ ফছয লতক্রান্ত ময়মছ মফ লল্প-মক্টমযয ভজুলয 

পুনলন য   যমণয োজ ামত মনওয়া ময়মছ। আমতাভমধ্য লফলড় লল্প মক্টয, স্থরফন্দয মক্টয ও মামটর এযান্ড মযস্টুমযে লল্প-

মক্টমযয ভজুলয পুনলন যধ যাযণ েযা য়। 

(২) ঢাো, ইশ্বযদী ও েণ যফুরী আলমজমড লতনটি ডযলভটলয-োভ-প্রলক্ষণ মেন্দ্র স্থান েময মৄফ-ভলরামদয র্ামভ যেলফলয়ে 

প্রলক্ষণ োম যক্রভ শুরু েযা য়। 

(৩) যাষ্ট্রায়ি লল্পমক্টময েভ যযত েলভেমদয নতুন ভজুলয-োঠামভা লনধ যাযমণয জন্য ‘জাতীয় ভজুলয ও ঈৎাদনীরতা 

েলভন ২০১৫’ র্ঠন েযা য়। 

(৪) েভ যযত চা-েলভেমদয াপ্তালে ছুটিয লদমন ভজুলয প্রদামনয লদ্ধান্ত ১ মক্টাফয ২০১৫ তালযখ মথমে োম যেয েযা য়। 

(৫) RMG মক্টময াভালজে ভতলফলনভয় ও লল্পম্পেয ঈন্নয়ন লফলয়ে প্রেল্প চালুেযমণ 26 মমেম্বয 2015 তালযমখ 

লনঈআয়মেয ফাংরামদ, সুআমডন ও অআএরও-এয ভমধ্য মমালর্তা চুলক্ত স্বাক্ষলযত য় এফং এয লযমপ্রলক্ষমত এেটি প্রেল্প 

প্রণয়মনয োম যক্রভ চূড়ান্ত েযা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: চাঢী থধযাকঢ স্বাস্থয  থইনটি বত ২০১৬ অনুষ্ঠাহদ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ  

(৬) ২৮ এলপ্রর ২০১৬ তালযমখ প্রথভফামযয ভমতা জাতীয়বামফ ‘জাতীয় মার্ত স্বাস্থয ও মআপটি লদফ’ ঈদ মান েযা য়। 

৪৫। াংকৃতিবঢ বরও ফন্ত্রডাম 

(১) মথামমাগ্য ভম যাদায় ীদ লদফ ও অন্তজযালতে ভার্তবালা লদফ ২০১৬ ঈদমান েযা য়। 

(২) ীদ লদফ ও অন্তজযালতে ভার্তবালা লদফ-ঈরমক্ষয ভাব্যাী একুম গ্রন্থমভরা, অমরাচনা বা ও াংস্কৃলতে 

নুিামনয অময়াজন েযা য়। 

(৩) ২৫ বফাখ/৮ মভ ২০১৬ তালযমখ লফশ্বেলফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুমযয ১৫৫তভ জন্মফালল যেী ঈদমান েযা য়। এ ঈরমক্ষয  

৮ মভ ২০১৬ তালযখ ওভানী স্মৃলত লভরনায়তমন ভাভান্য যাষ্ট্রলত মূর নুিান ঈমদ্বাধন েমযন। এ ছাড়া ঢাো যফীন্দ্র 

স্মৃলতলফজলড়ত কুলষ্ট্য়ায লরাআদ, নওর্োঁয লতয এফং খুরনায দলক্ষণলডল ও লঠামবার্ মদময ের মজরা, ঈমজরা ও 

লক্ষা-প্রলতিামন লফশ্বেলফয ১৫৫তভ জন্মফালল যেী ঈরমক্ষয লফলবন্ন েভ যসূলচ ালরত য়।  

(৪) ১১ বজযি/২৫ মভ ২০১৬ তালযখ জাতীয় েলফ োজী নজরুর আরাভ-এয ১১৭তভ জন্মফালল যেী ঈদমান েযা য়। এ ছাড়া 

ঢাো নজরুর স্মৃলতলফজলড়ত ভয়ভনলংময লত্রার এফং কুলভিায মদৌরতপুয মদময ের মজরা, ঈমজরা ও লক্ষা-

প্রলতিামন জাতীয় েলফ োজী নজরুর আরামভয ১১৭তভ জন্মফালল যেী ঈরমক্ষয লফলবন্ন েভ যসূলচ ালরত য়।  



 

 

(৫) ংস্কৃলত লফলয়ে ভন্ত্রণারময়য ঈমযামর্ ঢাো মজরা ও ঈমজরা ম যাময় যোলযবামফ মরা বফাখ ১৪২৩ ঈদ মান 

েযা য়।  

(৬) যফীন্দ্র জন্মফালল যেী ঈরমক্ষয ২টি লশুমতাল চরলিমত্রয লনভ যাণ ম্পন্ন েময লপ্রলভয়ায মা’য অময়াজন েযা য়।  

(৭) সুলচত্রা মমনয জন্মতফালল যেী ঈরমক্ষয াফনা মজরায় ফলস্থত সুলচত্রা মমনয বলত্রে ফালড়মে মেন্দ্র েময তোঁয লবনীত 

চরলিত্র লনময়    সুলচত্রা মন চরলিত্র ঈৎফ-২০১৬ অময়াজন েযা য়।  

(৮) াংস্কৃলতে েভ যোমেয নো প্রণয়নপূফ যে লযেল্পনা ফাস্তফায়মনয রমক্ষয ঢাো লফশ্বলফযারয়, চট্টগ্রাভ লফশ্বলফযারয়, 

যাজাী লফশ্বলফযারয়, জাািীযনর্য লফশ্বলফযারয় এফং জর্ন্নাথ লফশ্বলফযারময়য লফলবন্ন লফবার্/অফালে র/মামেমর 

াংস্কৃলতে োম যক্রমভয জন্য অলথ যে নুদান প্রদান েযা য়।  

(৯) জাতীয় জীফমন লফলবন্ন মক্ষমত্র ফদামনয স্বীকৃলতস্বরূ ১৬জন সুধীমে একুম দে-২০১৬ প্রদান েযা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 লচত্র: জাতীয় জীফমন লফলবন্ন মক্ষমত্র ফদামনয স্বীকৃলতস্বরূ ১৬জন সুধীমে একুম দে ২০১৬ প্রদান েযা য়।  

(১০) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময ঢাো লফবামর্য ২টি মজরায় ফআমভরা নুলিত য় এফং েরোতায় নুলিত অন্তজযালতে ফআমভরায় 

ফাংরামদ ংগ্রণ েময।  

(১১) আযামন নুলিত ২৮তভ মতযান অন্তজযালতে ফআমভরায় ংগ্রণ েযা য়। এ ভয় ংস্কৃলত লফলয়ে ভন্ত্রণারময়য 

ভাননীয় ভন্ত্রীয ঈলস্থলতমত মতযামন ফাংরামদ ও আযামনয ভমধ্য ২০১৫-১৮ মভয়ামদ াংস্কৃলতে লফলনভয় চুলক্ত স্বাক্ষয েযা য়।  

(১২) বাযমতয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ফাংরামদ পয ঈরমক্ষয ৬ জুন ২০১৫ ঢাোয় ফাংরামদ ও বাযমতয ভমধ্য ২০১৫-১৭ 

মভয়ামদ াংস্কৃলতে লফলনভয় োম যক্রভ স্বাক্ষয েযা য়।  

(১৩) ২৯ মভ ২০১৬ মথমে ২ জুন ২০১৬ ম যন্ত ফাংরামদ দূতাফা, থাআল্যান্ড-এয ব্যফস্থানায় অময়ালজত Bangladesh 
Trade and Investment Expo, 2016 ঈরমক্ষয ২৪-দস্যলফলষ্ট্ াংস্কৃলতে প্রলতলনলধদর ংগ্রণ েমযন।  

(১৪) Art acre foundation েরোতা, বাযত ের্তযে অময়ালজত ‘Art festival’-এ ফাংরামদ অট য গ্যারালযয ঈমদ্বাধন 

এফং ভাননীয় ভন্ত্রীয মনর্তমত্ব মদময প্রথভ ালযয লচত্রলল্পী, ংর্ীত লল্পী ২২জন প্রলতলনলধ ংগ্রণ েমযন।  

(1৫) ২২-২৫ জুন ২০১৬        লভমযয োয়মযামত নুলিত াংস্কৃলতে নুিামন ১৫দস্যলফলষ্ট্ াংস্কৃলতে প্রলতলনলধদর 

ংগ্রণ েমযন।  

(1৬) ২২-২৫ জুদ ২০১৬ থফাহত Gwangju Metropolitan City, Korea অনুবষ্ঠঢ 7
th

 Asia Europe Cultural 
Ministers Meeting (ASEM CMM7)-এ অাংযগ্রলড ওভা ল। 

(17) ফাংরামদ মরাে ও োরুলল্প পাঈমন্ডন ের্তযে ভাব্যাী মরাে োরুলল্প মভরা ও মরােজ ঈৎমফয অময়াজন, বফাখী 

মভরায অময়াজন, লল্পাচাম য জয়নুর অমফদীমনয জন্ম ও মৃতুযফালল যেী ারন ঈরমক্ষয জয়নুর মভরা এফং মৌল-াফ যণ 

ঈরমক্ষয মৌলমভরায অময়াজন েযা য়। 



 

 

(18) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময মফযোলয াঠার্ায নুদান খামত ফযােকৃত দুআ মোটি লত্র রক্ষ টাো ৭৪৭টি মফযোলয 

াঠার্ামযয ভমধ্য ফযাে প্রদান েযা য়। ফযােকৃত মথ যয ৫০ তাং ফআ ও ফলষ্ট্ ৫০ তাং ক্রস ড মচমেয ভাধ্যমভ 

প্রদান েযা য়। 

(19) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময চারুলল্প, লথময়টায আতযালদ খাত মথমে োঁচ মোটি এে রক্ষ িয াজায টাো মদময ৯৩৯টি 

াংস্কৃলতে প্রলতিামনয নুকূমর নুদান লামফ ফযাে প্রদান েযা য়।  

(20) ২০১৫-১৬ থ য-ফছময প্রংামমাগ্য ও কৃলতত্বপূণ য োমজয জন্য অলথ যেবামফ চ্ছর ংস্কৃলতমফীমদয বাতা খাত মথমে 

4,7৫,৬১,000 টাো লফলবন্ন মজরায মভাট 2,537জন ংস্কৃলতমফীমে লফলবন্ন াময বাতা প্রদান েযা য়। 

(২1) ফাংরামদ এফং বাযমতয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীদ্বয় লরাআদম যফীন্দ্র কুঠিফালড়য ম্প্রালযত ঈন্নয়ন োম যক্রমভয লবলিপ্রস্তয 

স্থান েমযন। 

(২2) প্রত্নতি লধদপ্তমযয তিাফধামন মদময ৭টি প্রত্নস্থমরয প্রত্নতালিে ঈৎখনন লযচালরত য়।  

(23) ৫৩২টি প্রত্ন-লনদ যন লচলিতেযণ েযা য় এফং ১২,৫০০টি প্রত্ন-প্রদ যন েযা য়।  

(24) ফাংরামদ জাতীয় জাদুঘময ১,৪৪৫টি লনদ যন ংগ্র েযা য়।  

(25) াাংমাহতয চাঢী চাদুখহভভ মব, দবমদীওান্ত পট্টযামী গ্যামাবভ এাং সুবনা ওাফাম বফমদাঢদ াংস্কাভ ওভা ল। 

(২6) ফাংরা এোমডলভ মপ্র অদৄলনোয়ন েযা য়।  

(২7) ফাংরা বালা ও ালতয ম্পলেযত ঈমিখমমাগ্য োম যক্রভ, লবধান প্রণয়ন, লফলবন্ন র্মফলণা ও প্রোনা ীল যে েভ যসূলচয 

অওতায় ৩৩টি ফআ প্রোলত য়।  

(২8) ফাংরা এোমডলভ মথমে ২৪টি ফআ পুনমু যদ্র্ণ েযা য়। ঈিযালধোয লত্রো ৪২ ফল য : নফম যাময় ৬০ মথমে ৬৪তভ ংখ্যা 

এফং ফাংরা এোমডলভ লত্রো (৫৮ ংখ্যা) প্রো েযা য়। 

(২9) ফাংরা এোমডলভ মথমে অন্তজযালতে মপােমরায েভ যারায অময়াজন েযা য়।  

(30) ফাংরা এোমডলভ মথমে ১১জন লফলষ্ট্ াললতযে ও প্রাফলিেমে ফাংরা এোমডলভ ালতয পুযস্কায এফং ২ জনমে 

যফীন্দ্র পুযস্কায প্রদান েযা য়।  

(31) নজরুর আন্সটিটিঈট মথমে ৩২টি গ্রমন্থয ২২,৫০০ েল প্রো েযা য়।  

(3২) ১০টি ললডমত ১২৫টি নজরুর ংর্ীত এফং ৫টি ললডমত নজরুমরয ১০০টি েলফতা ধাযণ েময প্রলতটি ১,০০০ েল ললড 

প্রো েযা য়।  

(33) ক্ষুদ্র্-নৃমর্ািীয জীফন ও ংস্কৃলতলনবযয লডও এযারফাভ ও লভঈলজে লবলডও এযারফাভ লনভ যাণ েযা য়।  

(৩4) লফশ্বেলফ যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয, জাতীয় েলফ োজী নজরুর আরাভ, লল্পাচাম য জয়নুর অমফলদন ও টুয়া োভরুর াামনয 

মৃতুযফালল যেী মথামথবামফ ারন েযা য়।  

(৩5) ১৭ ভাচ য জালতয লতা ফিফন্ধু মখ মুলজবুয যভামনয জন্মলদন ও জাতীয় লশু লদফ ঈরমক্ষয চরলিত্র প্রদ যনীয 

অময়াজন েযা য়।  

(৩6) ১৭ এলপ্রর মুলজফনর্য লদফ ঈরমক্ষয মভমযপুয মজরায মুলজফনর্য অম্রোনমন ‘         মুলজফনর্য লদফ’ ঈদ মান েযা য়।  

৪৬। ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম 

(১) ভাজমফা লধদপ্তমযয দযদপ্তয, মজরা ও ন্যান্য প্রলতিামন ৮৭টি ঈলযচারমেয শূন্যমদ োযী লযচারে মথমে 

ঈলযচারে মদ, ১১১টি োযী লযচারমেয শূন্যমদ ভাজমফা লপায মথমে োযী লযচারে মদ এফং লদ্বতীয় 

মেলণ মথমে প্রথভ মেলণমত ২৮ জনমে ভমনানীত এফং ২৯ জনমে মদান্নলত মদওয়া য়। 

(২) লাধাঢাম ফাচহা ওাব থক্রহফভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪ মক্ষ ৩০ লাচাভ ১১৪ চদ কভী  দুস্থ থভাকীহও 

বঘবওৎা লাঢা এাং প্রহযদ এযান্ড আনঝাভ থওাভ ওাব থক্রহফভ আঢা ৫৭০ চদহও প্রহযহদ ভৄবক্ত/চাবফদ থতা ল 

এাং আনঝাভ থওাভ াবপ থহভ আঢা উধকৃহঢভ াংখ্যা ২ লাচাভ ২৬৬ চদ। 



 

 

(৩) ফাচহা অবথতপ্তভ ওতৃথও ধবভঘাবমঢ লাধাঢাম ফাচহা ওাব থক্রহফভ আঢা তবভদ্র থভাকীহতভ থা প্রতাহদভ 

মহক্ষয অণ থ াংগ্রহলভ চন্য ফাচহা অবথতপ্তহভ তাদ-অনুতাদ, বাওাঢ থফমাভ আহাচদ ওভা ল। ১৫ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

বতদব্াধী ২৬টি স্টহমভ ফাধ্যহফ থফমা ২২ মক্ষ ৬৬৫ ঝাওা তাদ-অনুতাদ, বাওাঢ াংগ্রল ওভা ল বা তবভদ্র থভাকীহতভ ওল্যাহড 

ব্ ওভা লহ।  

(৪) ৩ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভঔ ২৪ঢফ ‘আন্তচথাবঢও প্রবঢন্ধী বত’ এাং ১৭ঢফ ‘চাঢী প্রবঢন্ধী বত’ বণাহবাগ্য ফব থাতা 

উদ বাধদ ওভা ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ২৪ঢফ আন্তচথাবঢও প্রবঢন্ধী বত  ১৭ঢফ চাঢী প্রবঢন্ধী বত ২০১৫ উধমহক্ষয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ক্তব্ ভাঔহঙদ।  

(৫) তবভদ্র থভাকীহতভ বঘবওৎাহা প্রতাহদভ মহক্ষয লাধাঢাম-ফাচহা ওাব থক্রফ ম্প্রাভহডভ চন্য ৪১৯টি উধহচমা থলমণ 

ওফহপ্লক্স থভাকী ওল্যাড বফবঢ কঞদ  বদন্ধদ প্রতাদ ওহভ লাধাঢাম-ফাচহা ওাব থক্রফ ধবভঘাবমঢ লহে।  

(৬) ২ চানুাবভ চাঢী ফাচহা বত ২০১৬ থওেীপাহ ঠাওা  থতযব্াধী আহমাঘদা  াাংকৃতিবঢও অনুষ্ঠাদল 

বণাহবাগ্য ফব থাতা উদ বাধদ ওভা ল।  

(৭) ফাচহা অবথতপ্তহভভ ওাব থক্রফ হুম প্রঘাহভভ চন্য ওাব থক্রহফভ ঢথ্যল ২০১৬ াহমভ বঘত্র ওযাহমন্ডাভ ভৄদ্রড ওভা ল। 

(৮) ঢথফাদ ভওাহভভ ‘বটবচঝাম াাংমাহতয’ রূধওল্প নম াস্তাহদ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ ‘এটুআই’ থপ্রাগ্রাফ এাং 

ফাচহা অবথতপ্তহভভ ফহধ্য স্বাক্ষবভঢ ফহছাঢাস্মাভহওভ আঢা ‘এটুআই’-এভ অণ থাহদ থিইম থপ্র, ঝঙ্গীভ চন্য ৩টি 

থিইম বপ্রন্টাভ ভভাল ওভা ল। 

 

(৯) ১৫ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভঔ ‘বশ্ব াতাঙবড় বদভাধত্তা বত’ বণাহবাগ্য ফব থাতা উদ বাধদ ওভা ল।  

(১০) ‘বিস্টী দর থ-২০১৬’ এাং ‘শুপ ড়বতদ’-এভ শুহপোওাহট থভ চন্য ৩৪চদ অটিবস্টও বযশু বযল্পীভ আঁওা ৩৯টি ঙব 

ববপন্ন প্রবঢন্ধী প্রবঢষ্ঠাদ থণহও াংগ্রলন থও ১৯ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ থপ্রভড ওভা ল। 

ধভঢী ফহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ‘বিস্টী দর থ-২০১৬’ এাং ‘শুপ ড়বতদ’ উধমহক্ষয প্রবঢন্ধী বযশুহতভ ফহধ্য 

বঢভহডভ চন্য প্রতত্ত শুহপো-ওাট থ াংবেি প্রবঢন্ধী প্রবঢষ্ঠাহদ বঢভড ওভা ল। 



 

 

(১১) ফাচহা অবথতপ্তভ ওতৃথও ধবভঘাবমঢ ৮৫টি ভওাবভ বযশু ধবভাহভ ৮৫টি ফাইহক্রাা  ৮৫টি ফাবিবফবটা প্রহচক্টভ 

ক্র, ১০টি বযশু ধবভাহভ উধঢিাথাহওভ ধতফব থাতা বদ্বঢী থশ্রবড থণহও প্রণফ থশ্রবডহঢ উন্নীঢওভড ৭৫চদ 

উধঢিাথাহওভ থঢদ থগ্রট ৯ফ থণহও ৬ষ্ঠহঢ উন্নীঢওভড এাং ফাচহা অবথতপ্তভ তভ ওাব থামহভ চন্য বঢদটি 

এযামু্বহমন্প ক্র  বঢদচদ এযামু্বহমন্প ড্রাইপাভ বদহাহকভ মহক্ষয ৬ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাচওল্যাড ফন্ত্রডামহ ধত্র থপ্রভড 

ওভা ল।  

(১২) ৭ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ‘াাংমা ইযাভা পারা বত’ বণাহবাগ্য ফব থাতা উদ বাধদ ওভা ল।  

(১৩) দতুদ স্থাবধঢ ভও  বথভ আাবও বদ্যাম বছদাইতহল ২০১৬ বিস্টাব্দ থণহও বযক্ষা ওাব থক্রফ শুরু ওভাভ মহক্ষয 

ঙাত্রপবঢথভ চন্য ৫-তেববযি পবঢথ-ওবফটি কঞদ ওহভ াংবেি প্রবঢষ্ঠাদ  ওাব থামহ থপ্রভড ওভা ল। 

(১৪) ‘াাংমা দর থ-১৪২৩’-এভ শুহপো ওাহট থভ চন্য অটিবস্টও বযশু-বযল্পীভ আঁওা ঘাভটি ঙব ববপন্ন প্রবঢন্ধী প্রবঢষ্ঠাদ থণহও 

াংগ্রল ওহভ অবথতপ্তভ থণহও ১০ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ থপ্রভড ওভা ল। ধভঢী ফহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

ওতৃথও ‘াাংমা দর থ-১৪২৩’ উধমহক্ষয প্রবঢন্ধী বযশুহতভ ফহধ্য বঢভহডভ চন্য প্রতত্ত শুহপো-ওাট থ াংবেি প্রবঢন্ধী 

প্রবঢষ্ঠাহদ বঢভড ওভা ল। 

(১৫) ২ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভঔ ‘বশ্ব অটিচফ হঘঢদঢা বত’ বণাহবাগ্য ফব থাতা উদ বাধদ ওভা ল।  

(১৬) ‘ঈত-উম-বনঢভ ২০১৬’-এভ শুহপো-ওাহট থভ চন্য অটিবস্টও বযশু-বযল্পীভ আঁওা ৩৫টি ঙব ববপন্ন প্রবঢন্ধী প্রবঢষ্ঠাদ 

থণহও াংগ্রল ওহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ থপ্রভড ওভা ল। ধভঢী ফহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ‘ঈত-উম-বনঢভ 

২০১৬’ উধমহক্ষয প্রবঢন্ধী বযশুহতভ ফহধ্য বঢভহডভ চন্য প্রতত্ত শুহপো-ওাট থ াংবেি প্রবঢন্ধী প্রবঢষ্ঠাহদ বঢভড ওভা ল। 

(১৭) ‘Services for Children at Risk (SCAR)’ প্রওহল্পভ আঢা ফবিঢ Web-base Management 

Information System (MIS) বঢবভভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ, বাভ ফাধ্যহফ অবথতপ্তহভভ ববপন্ন ওাব থক্রহফভ হঙ্গ াফাবচও 

বদভাধত্তা ওফ থসূবঘভ আঢা পাঢাহপাকীহতভ database software প্রস্তুঢ, office automation-ল ফন্ত্রডামহভ Border 

institutional capacity-এভ উন্নদ াথদ ওভা লহ। 

(১৮) ফাচহা অবথতপ্তভহও paperless office ওভাভ মহক্ষয e-Filing ঘালু ওভাভ উহদ্দহশ্য দ ওম ধব থাহভ 

ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও e-Filing প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল এাং e-Filing প্রবক্রা ধভীক্ষাভমওপাহ শুরু ওভা ল। 

(১৯) ‘Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB) Project’-এভ আঢা দুস্থ বযশুহতভ চন্য 

database software প্রস্তুঢ ওভা ল; এ ঙাড়া data াংভক্ষহডভ চন্য াাংমাহতয ওবম্পউঝাভ ওাউবন্পহম বদচস্ব টাঝাহইচ 

াপথাভ স্থাধদ ওভা ল।  

(২০) ফাচহা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ বহযর উহদ্যাক এাং াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘহঢ ফাচহাভ থব 

অতাদ ভহহঙ ঢা চদফহক্ষ হুম প্রঘাহভভ মহক্ষয ‘বথা পাঢাভ প্রঘমদ, থযঔ লাবদাভই প্রঢথদ, ‘থযঔ লাবদাভ ফফঢা, 

স্কহতভ চন্য বদবফঢ পাঢা’ এই থোকাদ দু’টিহও বণফ বলাহ বহঘদা ওহভ এওটি বচহঙ্গম বদফ থাড ওভা ল, বা যীঘ্রই 

ববপন্ন ঘযাহদহম প্রঘাভ ওভা লহ। 

(২১) ফাচহা অবথতপ্তহভভ ভৄঔধত্র ফাবও ফাচওল্যাড াঢথা বদবফঢপাহ প্রওাহযভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। 

(২২) াাংমাহতহযভ ৬৪ থচমাভ ৮০টি যলভ ফাচহা ওাব থক্রহফভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ক্ষুদ্রঋড ববদহাক  

নৄদব থবদহাক ১০ থওাটি ১৭ মক্ষ ঝাওা, ঋড গ্রলীঢাভ াংখ্যা ৫ লাচাভ ৮৫ চদ, আতাকৃঢ অহণ থভ ধবভফাড ১১ থওাটি ৬৭ মক্ষ 

ঝাওা, আতাহভ লাভ ৯০ যঢাাংয, ওাবভকবভ প্রবযক্ষহডভ ফাধ্যহফ উধকৃঢ ১৫ লাচাভ ২৫৪ চদ, াফাবচও ওাব থক্রহফভ ফাধ্যহফ 

উধকৃঢ ১৬ লাচাভ ৫৮৮ চদ, াফাবচও ফব থাতা  তক্ষঢা বৃবিহঢ উধকৃঢ ২ লাচাভ ৬৬০ চদ এাং সুষ্ঠু ধবভহয বঢবভহঢ ১ 

লাচাভ ৫৯৮ চদ ক্ষফঢা মাপ ওহভহঙ।  

(২৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বলচড়া চদহকাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ ওফ থসূবঘ নহ থভ ২১টি থচমাল দতুদ ৪৩টি থচমা ম্প্রাভড 

ওহভ থফাঝ ৬৪ থচমা এ ওাব থক্রফ াস্তাবঢ লহে। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এ প্রওহল্প ভাদ্দকৃঢ অহণ থভ ধবভফাড ১৮ থওাটি ঝাওা। 

(২৪) তবমঢ  থহত স্কুমকাফী বযক্ষাণীহতভ বযবক্ষঢ ওহভ কহড় থঢামাভ মহক্ষয ৪ স্তহভ উধবৃবত্তভ লাভ বণাক্রহফ- প্রাণবফও স্তহভ 

ফাবও ৩০০ ঝাওা লাহভ ৫,৪৪০ চদ; ফাধ্যবফও স্তহভ ফাবও ৪৫০ ঝাওা লাহভ ২,১১২চদ; উচ্চ ফাধ্যবফও স্তহভ ফাবও ৬০০ 

লাহভ ৫৭৫ চদ এাং উচ্চঢভ স্তহভ ফাবও ১,০০০ ঝাওা লাহভ ৩৯৯ চদল থফাঝ ৮,৫২৬ চদহও উধবৃবত্ত প্রতাদ ওভা লহে।  



 

 

(২৫) ৫০ ঙভ া ঢদূর্ধ্থ হভ অক্ষফ  অেম তবমঢ  থহতহতভ স্ক পাঢা/বহযর পাঢা ফাবও ৪০০ ঝাওা ওহভ 

১৯,১৩৯ চদহও প্রতাদ ওভা ল। 

(২৬) বৃবত্তভমও প্রবযক্ষহডভ ফাধ্যহফ ১,২৫০ চদহও তবমঢ  থহত চদহকাষ্ঠীভ তক্ষঢা বৃবি  আথ থদভমও ওফ থওাহণ্ড মৃ্পক্ত ওহভ 

ঢাহতভ ফাহচভ ভম থস্রাঢথাভা ভেক্ত ওভা ল এাং ঢাহতভহও ১০,০০০ ঝাওা ওহভ প্রবযক্ষহডাত্তভ আবণ থও লাঢা প্রতাদ ওভা ল। 

(২৭) প্রবঢন্ধী ব্বক্তকহডভ ঢথ্যভল বণাবণপাহ াংভক্ষড এাং াংভবক্ষঢ ঢহথ্যভ আহমাহও প্রবঢন্ধী ব্বক্তকহডভ াফবগ্রও 

উন্নদ বদবিঢওহল্প ধবভওল্পদা প্রডহদভ মহক্ষয Disability Information System বযহভাদাহফ এওটি ফ ঝযাভ বঢবভ 

ওভা ল। বঢবভকৃঢ হহইজ্ট ফ ঝযাভ ফাধ্যহফ ঢথ্যপা     প্রবঢন্ধী ব্বক্তকহডভ ঢথ্যভল বন্নহবযঢ লহে।  

৩ বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রবঢন্ধী ব্বক্তহক থভ ফহধ্য থমবফহদহঝট ধবভঘধত্র ভভালওাহচভ শুপ 

উহদ্বাথদ ওহভদ। এবন্ট্রকৃঢ টাঝা াংহযাথদন থও প্রবঢন্ধী ব্বক্তহক থভ ফহধ্য থমবফহদহঝট ধবভঘধত্র বঢভড ওভা ল।  

১৩ জুমাই ২০১৬ ধব থন্ত থফাঝ ১৫ মক্ষ ৮ লাচাভ চদ প্রবঢন্ধী ব্বক্তহও টাক্তাভ ওতৃথও যদাক্ত ম্পন্ন এাং ঢাহতভ ঢথ্যাবত 

Disability Information System-এ এবন্ট্র ওভা ল।  

(২৮) বপক্ষাবৃবত্তহঢ বদহাবচঢ চদহকাষ্ঠীভ নৄদ থাদ  বওল্প ওফ থাংস্থাদ প্রওহল্পভ আঢা ঠাওা উত্তভ  তবক্ষড বটি 

ওহধ থাহভযদ ওতৃথও বপক্ষুওভৄক্ত থখাবরঢ এমাওা ফাইবওাংহভ ফাধ্যহফ প্রঘাভডা ঘামাহদা লহে। বপক্ষুওভৄক্ত থখাবরঢ এমাওাভ 

১০টি ধহহন্ট বপক্ষা ওভা বদবরি বরহ থস্টদহম বস্টহমভ স্থাী বমহাট থ স্টযান্ড মাকাহদা ল। বপক্ষাবৃবত্তহঢ বদহাবচঢ 

ব্বক্তহতভ অাংযগ্রলহড ঢাহতভ নৄদ থাদ ঘাবলতা বদরূধহডভ চন্য ১ বতহদভ ওফ থযামা ওভা ল। স্থাীপাহ বপক্ষুওহতভ নৄদ থাহদভ 

চন্য থকাধামকঞ্জ, সুদাফকঞ্জ, দড়াইম এাং চাফামনৄভ থচমা ৩৯.০০ মক্ষ ঝাওা থপ্রভড ওভা ল। 

(২৯) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ স্বল্পহফাবত  তীখ থহফাবত থওাহ থভ ফাধ্যহফ চাঢী ফাচহা এওাহটবফহঢ  থহফাঝ ৭৩০চদ 

ওফ থওঢথা প্রবযক্ষড গ্রলড ওহভহঙদ, বাভ ফহধ্য ৪৬১চদ নৄরুর এাং ২৬৯চদ দাভী প্রবযক্ষডাণী ভহহঙদ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

১৬টি প্রবযক্ষড থওা থ ধবভঘামদা ওভা ল। তৃঢী  ঘতুণ থ থশ্রবডভ ওফ থঘাবভহতভ ৩৭টি প্রবযক্ষড থওাহ থভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৭৯৮ 

চদহও (নৄরুর ৫২৪ চদ  ২৭৪চদ দাভী ওফ থঘাভী) প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(৩০) থস্বোহী ফাচওল্যাড াংস্থা বদন্ধদ  বদন্ত্রড ওাব থক্রহফভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৮২টি াংস্থাহও বদন্ধদ 

প্রতাদ ওভা ল। 

(৩১) ওযান্পাভ, বওটবদ  বমপাভ বহভাব থভাকীভ আবণ থও লাঢা ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১,৯৯২ লাচাভ 

ঝাওা লাহভ আবণ থও লাঢা প্রতাদ ওভা ল। এওওামীদ ৫০,০০০ ঝাওা লাহভ আবণ থও লাঢা প্রতাদ ওভা ল। 

(৩২) ঘা-শ্রবফওহতভ চীদফাদ উন্নদ ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৬টি থচমা থফাঝ ২০,০০০চদ ঘা-শ্রবফহওভ 

ফহধ্য ঔাদ্য  ধণ্যাফগ্রী বঢভড ওভা ল। 

৪৭। ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক 

(১) ওাব থববথফামা ১৯৯৬, বঘাম বদহত থযফামা ২০১৪ এাং াংবেি আইদ ববথফামা/দীবঢফামা অনুবাী ড়ও ধবভলদ  

ফলাড়ও বপাহকভ ওম ওাব থক্রফ ধবভঘামদা বদবিঢ ওভা ল। এহঢ সুযাদ প্রবঢবষ্ঠঢ লা চদকহডভ লভাবদ 

ব্াধওপাহ হ্রা থধহহঙ এাং চাবতবলঢা প্রবঢবষ্ঠঢ লহহঙ। নহম তীখ থহফাবত থওাহদা বর থধবন্ডাং ণাওহঙ দা। ফাদদী 

ফন্ত্রী  বঘ ধব থাহ থব-থওাহদা দবণহঢ ২৪ খন্টাভ ফহধ্য বিান্ত প্রতাহদভ ঘঘ থা সুপ্রবঢবষ্ঠঢ ল। 

(২) চাঢী, আঞ্চবমও  থচমা ফলাড়ও থফভাফঢ, াংস্কাভ  ভক্ষডাহক্ষড এাং উন্নদ  ম্প্রাভড ওাব থক্রফ বদবড়পাহ 

ধবভীক্ষহডভ চন্য ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ অপযন্তভীড ফবদঝবভাং ব্স্থাভ ধাযাধাবয ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও 

বপাহকভ ওফ থওঢথা  প্রহওৌযমীকহডভ ফিহ কঠিঢ ২৫টি স্থাী ফবদঝবভাং টিফ ওাচ ওহভ বাহে। ফবদঝবভাং টিহফভ ধবভতয থদ 

প্রবঢহতদ এাং ঊর্ধ্থঢদ ওতৃথধহক্ষভ ধবভতয থদ  ধব থহক্ষড অনুবাী ঢাৎক্ষবডও প্রবঢওাভভমও ব্স্থা গ্রলড ওভা লহ ণাহও।  

(৩) ক্রফথ থফাদ আণ থ-াফাবচও উন্নদ ওফ থওাহণ্ডভ হঙ্গ াফঞ্জে থভহঔ ড়ও  চদধণ (চ) অবথতপ্তভ ঢাভ আঢাথীদ  

ফলাড়ও থদঝাহওথভ উন্নদ  ম্প্রাভড এাং থফভাফঢ,  ভক্ষডাহক্ষড  াংস্কাহভভ বনৄম ওফ থবজ্ঞ াস্তাদ ওভহঙ। এহঢ 

ফলাড়ও থদঝাহওথভ অস্থা প্রবঢবদঢ উন্নঢঢভ লহে। ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ Highway Development and 
Mangagement (HDM)-4 াহপ থ বভহধাঝ থ ২০১৬ অনুবাী চাঢী ফলাড়ও ৭৮.৫২ যঢাাংয, আঞ্চবমও ফলাড়ও ৬৯.২১ 

যঢাাংয এাং থচমা ফলাড়ও ৫২.৯২ যঢাাংয Good to fair condition-এ ভহহঙ। এহঢ ধণ্য  বাত্রী ধবভলড লচঢভ 

লহহঙ। র থা থফৌসুফ  থফী অনুষ্ঠাদভহল খভভৄহঔা ফানুর স্বেহন্দ  প্রা বাদচঝভৄক্ত অস্থা কন্তহব্ আা-বাা ওভহঢ 

ধাভহঙদ।  



 

 

(৪) ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহকভ ওফ থওঢথাকহডভ বহতবযও প্রবযক্ষড/থবফদাভ/পা/বহম্পাবচাফ/াওথযধ 

ইঢযাবতহঢ অাংযগ্রলড থযহর থতহয প্রঢযাঢথহদভ ধভ ইাংহভবচহঢ বট-বিবনাং ওভাভ প্রণা ঘালু ভহহঙ। বহঘদাথীদ অণ থ-ঙহভ 

২৮টি তম এ বপাহকভ ওম প্রণফ থশ্রবডভ ওফ থওঢথাভ উধবস্থবঢহঢ বট-বিবনাং-এ অাংযগ্রলড ওহভহঙদ। এহঢ বহতয নভমব্ধ 

জ্ঞাদ ম্পহওথ ওহমই অবলঢ লাভ সুহবাক থধহহঙদ।  

(৫) ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক  এভ আঢাথীদ াংস্থা/ওতৃথধক্ষ/অবথতপ্তহভ তীখ থবতহদভ অবদষ্পন্ন অবটঝ আধবত্তভল 

দ্রুঢ বদষ্পবত্তভ স্বাহণ থ ঢথফাহদ ১৮টি বত্রধক্ষী অবটঝ টিফ ওাচ ওহভ বাহে। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ অবটঝ টিফ ওতৃথও ১৮টি  

বত্র-ধক্ষী পা ওভা লহহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৭৮৯টি অবগ্রফ আধবত্তভ িটবযঝ চা নঢথ অবটঝ অবথতপ্তভ   

নাধাট-এ থপ্রভড ওভা লহহঙ। অবগ্রফ ৬৭টি  ঔড়া ১টিল থফাঝ ৬৮টি অবটঝ আধবত্ত নঢথ অবটঝ অবথতপ্তভ  নাধাট ওতৃথও 

বদষ্পবত্ত ওভা ল।  

(৬) াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ ধব থাহমাঘদা পা প্রবঢফাহ বদবফঢ অনুবষ্ঠঢ লহ ণাহও। এ ঙাড়া প্রওল্পভল বদবড়পাহ 

ধব থাহমাঘদাভ চন্য প্রবঢ অণ থ-ঙহভ প্রবঢটি থচাহদ নূযদঢফ এওাভ থচাদবপবত্তও াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ ধব থাহমাঘদা পা ওভা 

লহ ণাহও। থ পা বধবভবটও থফইদহঝন্যান্প থপ্রাগ্রাহফভ আঢা গৃলীঢ ওফ থসূবঘভ-(বধএফবধ) াস্তাদ অগ্রকবঢ 

ধব থাহমাঘদা ওভা ল। ধব থাহমাঘদা পা উত্থাবধঢ ফোভহলভ ঢাৎক্ষবডও ফাথাদ থতা ল। 

(৭) দকভ ধবভলড ব্স্থা, ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহকভ ওাব থ ধবভবথভুক্ত লা কডধবভলড ব্স্থা আদৄবদওাহদভ 

মহক্ষয এ বপাহক ২৩চদ ওফ থঘাভীভ ফিহ এওটি দতুদ অনুবপাক সৃবি ওভা ল। এ ঙাড়া এ বপাহকভ মাইহিবভভ চন্য  

০১টি ওযাঝামকাভ ধত সৃবি ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এ বপাহকভ ববপন্ন থগ্রহট ২৪টি শূন্য ধহত চদম বদহাক  

ওভা ল।  

(৮) ১৫ জুদ ২০১৫ ঢাবভহঔ ভুঝাহদভ ভাচথাদী বণম্পুহঢ াাংমাহতয, ভুঝাদ, পাভঢ  থদধাহমভ ড়ও ধবভলড ফবন্ত্রবৃন্দ ঘাভ 

থতহযভ ফহধ্য বাত্রী  ধণ্যালী ধবভলড এাং ব্বক্তকঢ বাদ ঘমাঘহমভ চন্য Motor Vehicles Agreement for the 

Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic (BBIN MVA) স্বাক্ষভ ওহভদ। চুবক্তভ 

যঢথানুবাী ইহঢাফহধ্য াাংমাহতয, পাভঢ  থদধাম ওতৃথও চুবক্তটি অনুফবণ থঢ ল। ২১ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ভুঝাহদভ 

National Assembly-থঢ চুবক্তটি অনুফবণ থঢ ল। চুবক্তটি National Council-এভ অনুফণ থহদভ অহধক্ষা ভহহঙ। এই 

Framework Agreement-এভ আঢা বাত্রীালী, ধণ্যালী  ব্বক্তকঢ বাদ ঘমাঘহমভ চন্য নণও Protocol স্বাক্ষহভভ 

বথাদ ভহহঙ। ভুঝাদ ওতৃথও চুবক্তটি অনুফবণ থঢ লহম উক্ত ঔড়া প্রহঝাওম ফবন্ত্রপাভ অনুহফাতদ-াহধহক্ষ স্বাক্ষহভভ ধভ বাত্রী 

ধবভলড ঘমাঘহমভ ওাব থক্রফ আনুষ্ঠাবদওপাহ শুরু ওভা বাহ। 

(৯) BBIN MVA াস্তাহদভ অাংয বলাহ ৮-৯ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ফহ ঠাওা 1
st
 Negotiation Meeting on the 

Proposed Protocols to Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Motor Vehicles Agreement অনুবষ্ঠঢ ল। পা 

Passenger Vehicle Trial Run, Cargo Vehicle Trial Run, BBIN Friendship Motor Rally আহাচহদভ 

বরহ ঐওফঢয ল। ২৯-৩০ ফাঘ থ ২০১৬ থফাহত ঘাভহতযী Nodal officials ফিহ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ 2
nd

 Negotiation 
পা Protocol for Passenger Vehicular Movement-এভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভা ল।  

(১০) পাভঢী ওতৃথধক্ষ ১-৩ দহপম্বভ ২০১৫ থফাহত াাংমাহতহযভ থদাহধাম-ঠাওা-আশুকঞ্জ-আঔাউড়া-আকভঢমা রুহঝ Cargo 

Trial Run ম্পন্ন ওহভ। ১৫ দহপম্বভ থণহও ১ বটহম্বভ ২০১৫ থফাহত BBIN Friendship Motor Rally পাভঢ, ভুঝাদ 

 াাংমাহতহযভ ৪,২২৩ বওহমাবফঝাভ দূভত্ব অবঢক্রফ ওহভ। 

(১১) বঘাম বদহতয থফামা, ২০১৪ অনুবাী দবণভ থশ্রবডবন্যা  বণাবণ প্রবক্রা াঙাই ওহভ ‘খ’ থশ্রবডভ ৪৮৩টি দবণ 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বদি ওভা ল।  

(১২) াস্ত ঘাবলতা  চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ কডওফ থঘাভীহতভ চন্য াৎবভও ৬০ খণ্টাব্াধী প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘভ 

আঢা প্রডীঢ ফবিঢ প্রবযক্ষড ম্যানুাম, ২০১৬ অনুবাী ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এ বপাহকভ ওম থগ্রহটভ ওফ থঘাভীহতভ 

তক্ষঢা  ক্ষফঢা বৃবিভ মহক্ষয ৭,৭৪০ খণ্টা প্রবযক্ষহডভ মক্ষযফাত্রা বদথ থাভড ওভা ল। মক্ষযফাত্রাভ বধভীহঢ ১১,২৯১ খন্টা 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লহহঙ বা মক্ষযফাত্রাভ ৪৫ যঢাাংয থবয।  

(১৩) ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক এাং এভ আঢা অবথতপ্তভ/ওতৃথধক্ষ/াংস্থাভ ওম থগ্রহটভ ওফ থঘাভীহতভ ফহধ্য বাভা 

অহভ বাহেদ ঢাহতভ থধদযদ থওইভল দ্রুঢঢাভ হঙ্গ বদষ্পবত্ত ওভা ল। অবদষ্পন্ন থধদযদ থওইভল ফাবও ফি 

পা ধবভীক্ষড ওভা লহে। সুবদবত থি ওাভড ব্ঢীঢ থওাহদা থধদযদ থও থধবন্ডাং থদই।  



 

 

(১৪) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ থাভাাবলওঢা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ধহক্ষ ফবন্ত্রধবভরত বঘ এাং ড়ও ধবভলদ  থতু 

ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রীভ ধহক্ষ ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহকভ বঘহভ ফহধ্য ২০ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ  

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। এভই থাভাাবলওঢা এ বপাহকভ আঢাথীদ 

অবথতপ্তভ/ওতৃথধক্ষ/াংস্থাভ প্রথাদকহডভ হঙ্গ বঘ, ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক-এভ াবর থও চুবক্ত ওফ থম্পাতদ চুবক্ত 

১৪ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ স্বাক্ষবভঢ ল। বদবফঢ াস্তাদ অগ্রকবঢ ধব থাহমাঘদা  ধবভীক্ষহডভ থপ্রবক্ষহঢ ম্পাবতঢ 

াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্তভ ৯৫.৬০ যঢাাংয াস্তাদ লহহঙ।  

(১৫) চাবঢাংখ থখাবরঢ থঝওই উন্নদ অপীি (SDGs) ২০৩০-এভ আঢা বদথ থাবভঢ ১৭টি অপীি (goal)  ১৬৯টি 

মক্ষযফাত্রা (Target)-এভ বধভীহঢ ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক ৩টি মক্ষযফাত্রা াস্তাহদভ চন্য Lead ministry  

৪টি মক্ষযফাত্রা াস্তাহদভ চন্য Associate ministry বলাহ তাবত্ব ধামদ ওভহঙ। ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহকভ 

চন্য বদথ থাবভঢ মক্ষযফাত্রা াস্তাহদভ মহক্ষয Action plan প্রডহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(১৬) ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহক বরবপবত্তও ১৩টি Thematic group ভহহঙ। ববপন্ন ফন্ত্রডাম /বপাক থওাহদা 

বরহ ফঢাফঢ প্রতাহদভ চন্য অনুহভাথ ওভহম াংবেি Thematic group এভ বদওঝ ধব থাহমাঘদাভ চন্য থপ্রভড ওভা ল। 

Thematic group বরটি ধব থাহমাঘদা ওহভ সুবদবত থি ফঢাফঢ প্রতাদ ওহভ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ Thematic group-এভ 

৪৫টি পা অনুবষ্ঠঢ ল। 

(১৭) চদাথাভহডভ ঢথ্যপ্রাবপ্তভ অবথওাভ বদবিঢওভহডভ চন্য ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহকভ ঢথ্য অভৄক্তওভড 

দীবঢফামা-২০১৫ প্রডদ ওহভ হাইহঝ প্রওায ওভা ল। এ বপাহকভ হাইহঝ Right to Information (RTI) 
দাহফ এওটি ঢথ্যভি আমাতা ব্লও ভহহঙ। হাইহঝ অণা ভাবভ আহতহদভ ফাধ্যহফ থব-থওউ ড়ও ধবভলদ  

ফলাড়ও বপাক এাং এভ আঢা অবথতপ্তভ/ওতৃথধক্ষ/াংস্থাভ থব থওাহদা ঢথ্য চাদাহঢ অনুহভাথ ওভহঢ ধাহভদ। 

চদাথাভহডভ বদওঝ থণহও প্রাপ্ত আহতদ অনুবাী আইদ থফাঢাহও ঢথ্য ভভাল ওভা লহ ণাহও।  

(১৮) ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহকভ হাইহঝভ ফাধ্যহফ থব-থওাহদা ব্বক্ত এ বপাক  এভ আঢা 

অবথতপ্তভ/ওতৃথধক্ষ/াংস্থাভ ওফ থওাহণ্ডভ ধভ অবপহবাক উত্থাধদ  ধভাফয থ প্রতাদ ওভহঢ ধাহভদ। এ ফাধ্যফ ব্লাভ ওহভ 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৭২টি অবপহবাক  ৩৪টি ধভাফয থ ধাা থকহঙ। অবপহবাক বদষ্পবত্তভ লাভ যঢপাক। প্রাপ্ত ধভাফয থগুবম 

থবফদ: দতুদ ফলাড়ও বদফ থাড, দুই থমদ ফলাড়ও ঘাভ থমহদ উন্নীঢওভড, ঘাভ থমদ ফলাড়ও আঝ থমহদ উন্নীঢওভড ইঢযাবত 

ধভাফয থ াস্তাহদভ হঙ্গ দীবঢবদথ থাভডী বর ম্পৃক্ত ণাওা দ্রুঢঢাভ হঙ্গ বদষ্পবত্ত ওভা বাহে দা। 

(১৯) চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম াস্তাহদভ মহক্ষয ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক এাং এভ আঢাথীদ অবথতপ্তভ/ 

ওতৃথধক্ষ/াংস্থা বদবঢওঢা ওবফটি কঞদ ওহভ চানুাবভ ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ থফাহতভ শুিাঘাভ ওফ থ-ধবভওল্পদা প্রডদ ওহভ 

াস্তাদ ওহভহঙ। এ বপাহকভ শুিাঘাভ ওফ থ-ধবভওল্পদাভ আঢা কঢ থফাহত াস্তাবঢ ওাব থক্রহফভ ফহধ্য উহেঔহবাগ্য লম: 

এ বপাহকভ আঢাথীদ াংস্থাভহল বদবঢওঢা ওবফটি কঞদ; বদবঢওঢা ওবফটিভ বদবফঢ পা অনুষ্ঠাদ; শুিাঘাভ  সুযাহদভ 

ফোভল বঘবিঢওভড  ফাথাহদভ মহক্ষয থবফদাহভভ আহাচদ; ওফ থওঢথা, ওফ থঘাভী  থস্টওহলাডাভহতভ ফিহ 

শুিাঘাভবরও পাভ আহাচদ; ফাঞধব থাহভ অবনফসূহলভ শুিাঘাভবরও পাভ আহাচদ, শুিাঘাভ থওৌযম-াংবেি 

চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম, অবপহবাক ব্স্থাধদা ধিবঢ, াবর থও ওফ থ-ম্পাতদ চুবক্ত, RTI ধাবমও াবপ থ ইহদাহপযদ বরহ 

প্রবযক্ষহডভ আহাচদ; াাংমাহতয ড়ও ধবভলদ ওতৃথধহক্ষভ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভী বদহাক ববথফামা-২০১৫ চূড়ান্তওভড; ড়ও  

চদধণ অবথতপ্তহভভ Code of Ethics প্রডদ ইঢযাবত।  

(২০) ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক এাং এভ আঢাথীদ প্রবঢষ্ঠাদভহলভ াংবেি ইহদাহপযদ টিফভল থা 

লচীওভহডভ উহদ্দহশ্য দ ববপন্ন উদ্ভাদী ওাব থক্রফ গ্রলড ওহভহঙ। এ বপাক এাং এভ আঢাথীদ প্রবঢষ্ঠাদভল থব-ওম উদ্ভাদী 

আইবটা বদহ ওাচ ওহভ বাহে ঢাভ ফহধ্য অন্যঢফ লহে ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ ভূবফ ইচাভা ধিবঢ লচীওভড, ড়ও 

ধবভলদ  ফলাড়ও বপাহকভ অদমাইদ ভূবফ ব্স্থাধদা ফ ঝযাভ, বআভটিএ’ভ ড্রাইবপাং ওবম্পহঝবন্প থঝস্ট থাহট থভ 

ধভীক্ষাণীহতভ বমবঔঢ ধভীক্ষা ওাব থক্রফ অহঝাহফযদ, ড়ও  চদধণ (চ) অবথতপ্তহভভ ড়ও বদফ থাহডভ ববপন্ন উধওভড  

বদফ থাডাফগ্রী ড়ও কহরডাকাহভ ধভীক্ষাওভড, থভাট থদঝাহওথভ ঢথ্য অনুন্ধাদ এাং ৩০ মক্ষ টাঝা বটবচঝাম 

আওথাইপওভড, বআভটিব’ভ বদভবেন্ন বাত্রীহা এাং বটটিবএ’ভ ভ যাবধট ধা প্রঘমহদভ ফাধ্যহফ থাভ ফাদ উন্নদ।  

(২১) চানুাবভ ২০০৯ থণহও জুদ ২০১৬ ফহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এ বপাক াংবেি ৫৫টি প্রবঢশ্রুবঢ প্রতাদ ওহভহঙদ। এ 

প্রবঢশ্রুবঢভ বধভীহঢ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ এাং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এভ আঢা 

াস্তাহদভ চন্য ৬১টি প্রওল্প/ওফ থসূবঘ গ্রলড ওভা ল। এ ধব থন্ত ২৩টি প্রওল্প াস্তাদ ওভা ল এাং ২৪টি প্রওল্প 



 

 

াস্তাদাথীদ ভহহঙ। াস্তাদাথীদ প্রবঢশ্রুঢ প্রওল্পগুবমভ ফহধ্য চহতনৄভ-ঝাঙ্গাইম-এহমঙ্গা ফলাড়ও থীভকবঢভ 

বাদালহদভ চন্য নণও থমদল ৪-থমহদ উন্নীঢওভড, তৃঢী যীঢমক্ষযা থতু বদফ থাড  ধাভা দতীভ ধভ ধাভা থতু 

(থমবুঔামী থতু) বদফ থাড উহেঔহবাগ্য। 

(২২) Public Private Partnership (PPP)-এভ আঢা াস্তাহদভ মহক্ষয ৬টি প্রওল্প বদথ থাবভঢ ভহহঙ। ঢম্মহধ্য ঠাওা-

ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়হওভ ক্রফথ থফাদ িাবনও ঘাবলতা বহঘদা বদহ ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ এক্সহপ্রহ বধবধবধ বপবত্তহঢ 

বদফ থাহডভ মহক্ষয বহতবযও লাঢা Feasibility study ওহভ রুঝ চূড়ান্ত ওভা ল। Detailed design প্রডহদভ ওাচ থযর 

ধব থাহ ভহহঙ। ঠাওা াইধা ফলাড়ও (চহতনৄভ-থতগ্রাফ-ভুমঢা-ফতদনৄভ) বধবধবধ বপবত্তহঢ থীভকবঢভ বাদালহদভ চন্য 

নণও থমদল ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ চন্য ভূবফ অবথগ্রলহডভ চন্য ২৩৬.৫০ থওাটি ঝাওা ব্হ এওটি প্রওল্প াস্তাদাথীদ 

ভহহঙ। ববদহাকওাভী বদ থাঘহদভ চন্য RFQ (Request for Qualification) আহ্বাদ ওহভ ববদহাকওাভীহতভ Short list 

ওভা ল। লাবঢভবছম-ভাফনৄভা-দশ্রী আইবটাম স্কুম এযান্ড ওহমচ-থযহঔভ চাকা-আভৄবমা-থটফভা ফলাড়ও (বঘঝাকাাং থভাট 

থফাড় এাং ঢাভাহা বমাংও ফলাড়ওল) বধবধবধ বপবত্তহঢ াবপ থ থমদল ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ মহক্ষয বনবচববমটি স্টাবটভ 

চন্য এযী উন্নদ ব্াাংও ওতৃথও ধভাফয থও বদ থাঘদ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 

(২৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চ অবথতপ্তহভভ আঢা াস্তাদাথীদ উন্নদ প্রওল্পভহলভ ফাধ্যহফ ৪৩৭.৩৭ বওহমাবফঝাভ 

থফ্ল্বক্সম থধপহফন্ট (াহনথবাং ব্ঢীঢ) বদফ থাড, ১১.০৮ বওহমাবফঝাভ বভবচট থধপহফন্ট, ১,৩৪৬.১৬ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও 

াহনথবাং, ৪৭৭.৮১ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও প্রযস্তওভড, ৩৪৫.১৭ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও ফচবুবঢওভড, ৭০টি (৬,৪২৩.৪০ 

বফঝাভ) ওাংবক্রঝ থতু বদফ থাড  ৩৬৭টি (১,৮৫৮.২৪ বফঝাভ) আভবব ওামপাঝ থ বদফ থাড ম্পন্ন ওভা ল।  

(২৪) ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ আঢাথীদ ফলাড়ও থদঝাওথ থফভাফঢ, াংস্কাভ  ভক্ষডাহক্ষড ওহভ াভা ঙভ বাদ 

ঘমাঘহমভ উধহবাকী ভাঔা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ অনুন্নদ ঔাহঢভ আঢা ৪৫৭.৩০ বওহমাবফঝাভ ওাহধ থটিাংল বমহওাঝ; 

১,৩৭৮.২৩ বওহমাবফঝাভ পাভহম; ২৭.৪৯ বওহমাবফঝাভ বটবএটি; ১,৫৩৫.৬০ বওহমাবফঝাভ ীমহওাঝ; ৬.৮৬ বওহমাবফঝাভ 

বভবচট থধপহফন্ট; ১১৭.৮৮ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও ফচবুবঢওভড; ১১টি থতু (৬৩৩.৩২ বফঝাভ)  ৫২টি ওামপাঝ থ (৪১৯ 

বফঝাভ) নৄদবদ থফ থাড ওভা ল। 

(২৫) বধহভাচনৄভ থচমা থণহও থকাধামকঞ্জ থচমা লহ ঠাওা বাঢাাঢ লচ ওভাভ মহক্ষয বধহভাচনৄভ-থকাধামকঞ্জ আঞ্চবমও 

ফলাড়হওভ ৪০ঢফ বওহমাবফঝাহভ ধাঝকাবঢ দাফও স্থাহদ ফদৄফবঢ দতীভ ধভ ৩৯১.৪৯ বফঝাভ তীখ থ থযঔ লুৎনভ ভলফাদ থতু 

বদফ থাড ওভা লহহঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২৪ চানুাবভ ২০১৫ ঢাবভহঔ বপবট ওদনাহভহন্পভ ফাধ্যহফ থযঔ লুৎনভ ভলফাদ থতু 

উহদ্বাথদ ওহভদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: থযঔ লুৎনভ ভলফাদ থতু  

(২৬) ফাতাভীনৄভ  যভীঢনৄভ লহ ঘট্টগ্রাহফভ হঙ্গ ফলাড়ও থবাকাহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয ২৯৪.৩০ থওাটি ঝাওা ব্হ 

ফাতাভীনৄভ (থফাস্তনানৄভ)-যভীঢনৄভ-ঘাঁতনৄভ ফলাড়হওভ ওাবচভহঝও দাফও স্থাহদ আবড়াম ঔাঁ দতীভ ধভ ৬৯৪.৩৬ বফঝাভ 

তীখ থ আঘফঢ আমী ঔাদ প্তফ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থতুল আভ ৩টি থতু (১৫৭ বফঝাভ তীখ থ আঙ্গাবভা থতু, ১২৭ বফঝাভ 

তীখ থ থঝহওভলাঝ থতু  ৩৭ বফঝাভ তীখ থ টুফঘভ থতু) বদফ থাড ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২০ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ থতুগুবম 

উহদ্বাথদ ওহভদ। 



 

 

(২৭) বহমঝ ফলাদকভীভ থওেস্থম বতহ সুভফা দতীভ উপ ধাহড়ভ ফহধ্য ফলাড়ওধহণ বাঢাাঢ লচ ওভাভ মহক্ষয ১৯৩৯ 

াহম বদবফ থঢ ক্বীদ থতুভ বন্নওহঝ ১৩৯.০১ থওাটি ঝাওা ব্হ সুভফা দতীভ ধভ ৩৯১ বফঝাভ তীখ থ ৪-থমদববযি ওাচীভাচাভ 

থতু বদফ থাড ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৮ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ থতুটি উহদ্বাথদ ওহভদ। 

(২৮) লবকঞ্জ থচমা থণহও ঠাওা বাঢাাহঢভ ফ হ্রা ওভাভ মহক্ষয ১১২.৯৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ৩৪ বওহমাবফঝাভ তীখ থ 

ভাইম-দাবভদকভ-মাঔাই ফলাড়ও এাং িাহ্মডাবড়া-লবকঞ্জ ীফাহন্ত মপদ্র দতীভ ধভ ২১৭.৬৮ বফঝাভ তীখ থ থতু 

বদফ থাড ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৮ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ মপদ্র থতু উহদ্বাথদ ওহভদ। 

(২৯) ঠাওা-আবভঘা ফলাড়হওভ বওল্প ফলাড়ও বলাহ াংবক্ষপ্ত ধহণ বাঢাাঢ লচ ওভাভ মহক্ষয থলফাহঢনৄভ-বঙ্গাইভ-

ফাবদওকঞ্জ আঞ্চবমও ফলাড়হও ৮টি দতুদ থতু  ২টি ওামপাঝ থ বদফ থাড ওভা ল। ঢন্হধ্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৮ অহক্টাভ 

২০১৫ ঢাবভহঔ দাওাবন্দ থতু (৪৬.৪৪২ বফঝাভ), বওটিাংঘভ থতু (১০২.০০ বফঝাভ), াটুবভা থতু (৮৭.৫৬ বফঝাভ) উহদ্বাথদ ওহভদ।  

(৩০) বদবক থও থৌন্দব থফবণ্ডঢ ভৄদ্রনওঢ কুাওাঝাভ হঙ্গ াভা থতহযভ ফলাড়ও থবাকাহবাক বদভবেন্ন ওভাভ মহক্ষয 

১৭৪.২৪ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ধটুাঔামী-কুাওাঝা আঞ্চবমও ফলাড়হও থঔনৄধাড়া আন্ধাভফাবদও দতীভ ধভ যলীত 

থযঔ ওাফাম থতু (৮৯৩.১০ বফঝাভ), লাচীনৄহভ থাদাঢমা দতীভ ধভ যলীত থযঔ চাফাম থতু (৪৮৩.৭২ বফঝাভ)  ফলীনৄভ 

 আমীনৄহভভ ফধ্যঢী ঔাধড়াপাঙ্গা দতীভ ধভ যলীত থযঔ ভাহম থতু (৪০৮.৩৬ বফঝাভ) বদফ থাড ওভা ল। ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী ২০ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ যলীত থযঔ ভাহম থতু এাং ২৫ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভঔ যলীত থযঔ ওাফাম থতু  

যলীত থযঔ চাফাম থতু উহদ্বাথদ ওহভদ। 

(৩১) ‘ইস্টাদ থ াাংমাহতয বিচ ইম্প্রুপহফন্ট প্রহচক্ট (ইববআইবধ)’-এভ আঢা ১,০৮৮.৮৭ থওাটি ঝাওা ব্হ ঠাওা, কুবফো, 

বহমঝ এাং ঘট্টগ্রাফ ড়ও থচাহদভ ১২টি থচমা চাঢী  আঞ্চবমও ফলাড়হও অবস্থঢ ১১৭টি অপ্রযস্থ এাং ক্ষবঢগ্রস্ত থতু 

 ওামপাঝ থ নৄদবদ থফ থাড ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এ প্রওহল্পভ আঢা বদবফ থঢ বহমঝ-সুদাফকঞ্জ ফলাড়হওভ ১১টি থতু 

(থফাঝ ৮৪২.০০ বফঝাভ)  বহমঝ-চবওকঞ্জ ফলাড়হওভ ৫টি থতু (থফাঝ ৩১১.৮০বফঝাভ) ২৫ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

উহদ্বাথদ ওহভদ।  

(৩২) ৩,৮১৬.৯৪ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ চাঢী গুরুত্বনড থ ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়হওভ তাউতওাবন্দ থণহও ঘট্টগ্রাফ বটি 

থকইঝ ধব থন্ত ১৯০.৪৮ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও ২-থমদ থণহও ৪-থমহদ উন্নীঢ ওভাভ ভম ওাচ ফাপ্ত ল। ২ জুমাই ২০১৬ 

ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী বাদালদ ঘমাঘহমভ চন্য ফলাড়ওটি উহদ্বাথদ ওহভদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: বটবচঝাম ধিবঢহঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ৪-থমহদ উন্নীঢ 

ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়হওভ শুপ উহদ্বাথদ। 

বঘত্র: ৪-থমহদ উন্নীঢ ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়ও  

(৩৩) ১,৮১৫.১২ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ চাঢী গুরুত্বনড থ ঠাওা-ফফদবাংল ফলাড়হওভ চহতনৄভ থঘৌভাস্তা থণহও 

ফফদবাংল থফবটহওম ওহমচ থফাড় ধব থন্ত ৮৭.১৮ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও ২-থমদ থণহও ৪-থমহদ উন্নীঢ ওভাভ ভম ওাচ 

ফাপ্ত ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ বাদালদ ঘমাঘহমভ চন্য ফলাড়ওটি উহদ্বাথদ ওহভদ। 

(৩৪) ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ এাং ঠাওা-বহমঝ চাঢী ফলাড়হও প্রহয  বলক থফদ বদব থঘ্ন ওভাভ চন্য ১২৭.৬৮ থওাটি ঝাওা ব্হ ৮ 

বওহমাবফঝাভ তীখ থ বাত্রাাড়ী-ওাঁঘনৄভ ফলাড়ওাাংয ৮-থমহদ উন্নীঢ ওভা ল। ১৩ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

ফলাড়ওটি উহদ্বাথদ ওহভদ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ৮-থমহদ উন্নীঢ বাত্রাাবড়-ওাঁঘনৄভ চাঢী ফলাড়হওভ শুপ উহদ্বাথদ।  

(৩৫) ধাদা  ঠাওাভ ফহধ্য দূভত্ব ৩৬ বওহমাবফঝাভ হ্রাওহল্প ৯৪.৪৯ থওাটি ঝাওা ব্হ ১৮.০০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ঘাঝহফালভ-

লাবন্ডাম-লাফকুবড়া ফলাড়ও, ৪টি থতু (৫০১.৩৫ বফঝাভ)  ১৩টি ওামপাঝ থ (৯৪.০০ বফঝাভ) বদফ থাড ওভা ল।  

(৩৬) দাবচভকঞ্জ-থবৌকুড়া থনবভখাঝ লহ থতহযভ উত্তভাঞ্চম থণহও তবক্ষডাঞ্চহম বাঢাাহঢভ এওটি বওল্প ফলাড়ও রুঝ ঘালুভ 

মহক্ষয ৯৩.০৪ থওাটি ঝাওা ব্হ ১২.৪৮ বওহমাবফঝাভ তীখ থ দকভাড়ী থনবভখাঝ প্রাহন্ত াঁহথভলাঝ-ঔহভঘভ ফলাড়ও, ৩টি থতু 

(৩৬৪.২১বফঝাভ)  ৩টি ওামপাঝ থ (৩২.০০ বফঝাভ) বদফ থাড ওভা ল। 

(৩৭) ওক্সাচাভ ভৄদ্রনওঢ সুভক্ষা এাং লহচ ভৄহদ্রভ বদবক থও থৌন্দব থ উধহপাহকভ সুবথাহণ থ ৮০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ 

ওক্সাচাভ-থঝওদান-াভাাং থফবভদ ড্রাইপ বদফ থাহডভ অাংয বলাহ বদ্বঢী ধব থাহ ইদাদী থণহও বমঔামী ধব থন্ত ২৪.০০ 

বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও বদফ থাড ওভা ল। 

(৩৮) ঠাওা ফলাদকভীহঢ বাদালদ প্রহয  বলক থফহদভ দতুদ রুঝ বলাহ ৯২.১৪ থওাটি ঝাওা ব্হ বযভবদভহঝও থণহও 

কাঢমী থতু ধব থন্ত ২.৬০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ফলাড়ও বদফ থাড ওভা ল। 

(৩৯) ভানৄভা উধহচমাভ হঙ্গ দভবাংতী থচমা তহভভ থবাকাহবাক লচ  াংবক্ষপ্ত ওভাভ মহক্ষয ৯১.৪৪ থওাটি ঝাওা ব্হ 

ভানৄভা-দভবাংতী-ফতদকঞ্জ ফলাড়হওভ ভানৄভা থণহও দভবাংতী ধব থন্ত ১৮.২০ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও, ৫টি থতু (২৮১.৮০ 

বফঝাভ)  ১৭টি (৫৪.৫০ বফঝাভ) ওামপাঝ থ বদফ থাড ওভা ল।  

(৪০) ১০০.২৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ফদৄনৄভ াংহবাকল ৫৬.৬৬ বওহমাবফঝাভ তীখ থ াউযী-থকাধামনৄভ-ভুানৄভ থচমা ফলাড়ওহও 

৫.৫ বফঝাভ প্রযস্তঢা উন্নদ  ২০টি ওামপাঝ থ (১৪৩.০০ বফঝাভ) বদফ থাড ওভা ল।  

(৪১) থচমা তভ ধটুাঔামীভ হঙ্গ দুফওী, াউনম, তযবফদা  কমাবঘধা উধহচমাভ ফলাড়ও থবাকাহবাক ব্স্থা উন্নহদভ 

মহক্ষয ১০৪.৯০ থওাটি ঝাওা ব্হ ৮৩.২২ বওহমাবফঝাভ তীখ থ থমবুঔামী-দুফওী-কা-াউনম-ঔামাইা-তযবফদা-কমাবঘধা-

আফড়াকাবঙা ফলাড়ও নৄদবদ থফ থাড, ৩টি থতু (১৩২.৩১ বফঝাভ)  ২৩টি ওামপাঝ থ (১০৯.৫ বফঝাভ) বদফ থাড ওভা ল।  

(৪২) ২৫.২৭ থওাটি ঝাওা ব্হ কনভকাঁ-ভফী-ফাদা ফলাড়হওভ ২৬ঢফ বওহমাবফঝাহভ সুবঢা দতীভ ধভ ৪৬০.০০ 

বফঝাভ তীখ থ বত্রহফালদী থতু বদফ থাড ওভা ল। 

(৪৩) ৪৮.৯৮ থওাটি ঝাওা ব্হ বভাচকঞ্জ-ওাবচনৄভ-দৄদঝ ফলাড়হও যালুাবপঝা, ধাইওভঢমী, থখাড়াঘড়া থতু (১৪৬.১৯ 

বফঝাভ) বদফ থাড এাং বদ্যফাদ ৩টি থইবম থতুভ সুধাভ োওঘাভ (২৫৫.২৪ বফঝাভ) নৄদবদ থফ থাড ওভা ল। 

(৪৪) সুদাফকঞ্জ থচমা তহভভ হঙ্গ চাফামকঞ্জ উধহচমাভ ফলাড়ও থবাকাহবাক লচ ওভাভ মহক্ষয ৫১.৯১ থওাটি ঝাওা ব্হ 

১৮.৩০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ ফলাড়ও উন্নদ, ইমাফকঞ্জ, ইোভঘভ  থযভফস্তনৄভ থতু (১৬৭.১১ বফঝাভ) 

এাং ১১টি ওামপাঝ থ (১০৫.২২ বফঝাভ) বদফ থাড ওভা ল।  

(৪৫) চাফামনৄভ থচমাভ থতাদকঞ্জ, ইমাফনৄভ  ফাতাভকঞ্জ উধহচমা এাং কুবড়গ্রাফ থচমাভ ভাবচনৄভ  থভৌফাভী 

উধহচমাভ চদাথাভহডভ ওযীকঞ্জ  থযভনৄভ লহ ওফ ফহ থতহযভ  থত্র ঘমাঘম ওভাভ মহক্ষয ৩৭.৩৬ থওাটি ঝাওা ব্হ 

ওযীকঞ্জ-ালুকাঁ-থতাদকঞ্জ ফলাড়হও দৄফাবমা থতু, ঝঢমী থতু, ওাফাহমভ াবঢ থতু  ালুকাঁ থতু (৪৫৬.৮৬ 

বফঝাভ) বদফ থাড ওভা ল।  



 

 

(৪৬) ঘাঁধাইদাকঞ্জ থচমা  থাদা ফবচত স্থমন্দহভভ হঙ্গ থবাকাহবাক ব্স্থা উন্নহদভ মহক্ষয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 

প্রবঢশ্রুবঢ াস্তাহদভ অাংয বলাহ ৩১.৫০ থওাটি ঝাওা ব্হ ৫১.৬২ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ওাদাঝ-ভলদনৄভ-থপামালাঝ 

ফলাড়ও উন্নদ ওভা ল। 

(৪৭) বপাকী যলভ খুমদা  থচমা তভ াহকভলাহঝভ হঙ্গ থফাহড়মকঞ্জ  যভডহঔামা উধহচমাভ ফলাড়ও থবাকাহবাক লচ 

ওভাভ মহক্ষয ৯০.৪০ থওাটি ঝাওা ব্হ ৫২ বওহমাবফঝাভ তীখ থ াইদহাট থ-থফাহড়মকঞ্জ-ভাহন্দা-যভডহঔামা-কী থচমা 

ফলাড়ওহও ৫.৫০ বফঝাভ প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভা ল। 

(৪৮) বওহযাভকঞ্জ থচমাভ ইঝদা, বফঞাফইদ  অিগ্রাফ উধহচমা থফখদা, থনু  াউমাই দতী বহথৌঢ লাড়-অঞ্চহম ৪৩৮.৩৫ 

থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ এ বঢদটি উধহচমা াংহবাকওাভী এাং ওম থফৌসুহফ ব্লাভ উধহবাকী ২৯.১৫ বওহমাবফঝাভ তীখ থ 

ইঝদা-বফঞাফইদ-অিগ্রাফ ফলাড়হওভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ ২১ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভঔ বদফ থাডওাহচভ 

শুপ সূঘদা ওহভদ। 

(৪৯) বহতবযও লাঢা ৩,৩৬৪.৭৫ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ থীভকবঢভ বাদালহদভ চন্য নণও থমদল ৭০ বওহমাবফঝাভ 

তীখ থ চহতনৄভ-ঘো-ঝাঙ্গাইম-এহমঙ্গা চাঢী ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢ ওভাভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। প্রওহল্পভ আঢা ৫টি 

ফ্ল্াইপাভ, ২৭টি থতু, ৬০টি ওামপাঝ থ  ১২টি নেঝপাভ বিচ বদফ থাড ওভা লহ। 

(৫০) কাচীনৄভ থণহও এাভহধাঝ থ ধব থন্ত বাঢাাঢ দ্রুঢ ওভাভ মহক্ষয বহতবযও লাঢা ২,০৩৯.৮৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ২০ 

বওহমাবফঝাভ তীখ থ (৪.৫ বওহমাবফঝাভ এবমহপহঝট অাংযল) া ভ যাবধট িাদবচঝ (বআভটি) প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভহহঙ। 

কাচীনৄভস্থ বআভটি া বটহধাভ বদফ থাডওাচ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ উহদ্বাথদ ওহভদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও া ভ যাবধট িাদবচঝ (বআভটি): কাচীনৄভ-এাভহধাঝ থ এভ বদফ থাডওাহচভ শুপ উহদ্বাথদ।  

(৫১) ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়হও বদ্যফাদ ২-থমদববযি ওাঁঘনৄভ, থফখদা  থকাফঢী থতু বতহ অপযন্তভীড  

আন্তঃহতযী ক্রফথ থফাদ ধণ্য  বাত্রীালী বাদালহদভ াংখ্যা বহঘদা বহতবযও লাঢা ৮,৪৮৬.৯৪ থওাটি ঝাওা 

প্রাক্কবমঢ ব্হ এওই ফলাড়হও ৪-থমদববযি বঢদটি থতু বণাক্রহফ যীঢমক্ষযা দতীভ ধভ ৩৯৬.৫০ বফঝাভ তীখ থ বদ্বঢী 

ওাঁঘনৄভ থতু, থফখদা দতীভ ধভ ৯৩০ বফঝাভ তীখ থ বদ্বঢী থফখদা থতু  থকাফঢী দতীভ ধভ ১,৪১০ বফঝাভ তীখ থ বদ্বঢী 

থকাফঢী থতুভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(৫২) াস্তাদাথীদ ধাভা ভৄদ্রন্দভ, থচমা যলভ ধটুাঔামী  ভৄদ্রনওঢ কুাওাঝাভ হঙ্গ বদভবেন্ন ফলাড়ও 

থবাকাহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয ঠাওা-ফাা-পাঙ্গা-বভযাম-ধটুাঔামী চাঢী ফলাড়হওভ থমবুঔামী দাফও স্থাহদ ধাভা দতীভ 

ধভ বহতবযও লাঢা ১,৪৭০ বফঝাভ তীখ থ ধাভা থতুভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৫৩) ধদ্মাহতু বদফ থাহডভ ধভ ঠাওা ফলাদকভীহও াইধা ওহভ থতহযভ তবক্ষড-ধবিফাঞ্চহমভ হঙ্গ থবাকাহবাক স্থাধদ এাং 

দাভাডকঞ্জ ফলাদকভীভ হঙ্গ থাদাভকাঁ  ন্দভ উধহচমাভ ভাবভ থবাকাহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয বতনৄভ-ফতদকঞ্জ ধহহন্ট 

১,২৯০ বফঝাভ তীখ থ তৃঢী যীঢমক্ষযা থতু বদফ থাহডভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল। 

(৫৪) ভাচথাদী ঠাওাহও াইধা ওহভ থতহযভ ন থাঞ্চহমভ হঙ্গ উত্তভাঞ্চহমভ থবাকাহবাক লচ ওভাভ মহক্ষয ২১৪.৪১ থওাটি 

ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ৪০.৭০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ কাচীনৄভ-আচফঢনৄভ-ইঝাহঔামা ফলাড়ও বদফ থাডওাচ থযর ধব থাহ ভহহঙ। 

াস্ত অকগ্রবঢ ৮৬.৪৫ যঢাাংয।  



 

 

(৫৫) ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়হওভ িাবনও-প্রাল বদভবেন্ন ওভাভ মহক্ষয ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ  থনদী-থদাাঔামী ফলাড়হওভ 

ফবলধাম াংহবাকস্থহম ১৫৮.০০ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ৬-থমদববযি ৬৬০.০০ বফঝাভ তীখ থ ফবলধাম ফ্ল্াইপাভ বদফ থাহডভ 

ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ওাহচভ াস্ত অগ্রকবঢ ৩৮.০০ যঢাাংয। 

(৫৬) দুইটি গুরুত্বনড থ চাঢী ফলাড়ও (ঠাওা-বহমঝ  ঠাওা-াইধা) এাং দু’টি আঞ্চবমও ফলাড়ও (ভুমঢা-রূধকঞ্জ এাং 

ভুমঢা-আড়াইলাচাভ)-এভ াংহবাকস্থম ভুমঢা াচাভ এমাওাভ বাদচঝ বদভহদ ২৩৯.৭৮ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ঠাওা-

বহমঝ ফলাড়হও ৪-থমদববযি ১,২৩৮ বফঝাভ তীখ থ থগ্রট থধাহভহঝট ফ্ল্াইপাভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ 

২১.০০ যঢাাংয।  

(৫৭) ওক্সাচাভ ভৄদ্রনওঢ সুভক্ষা এাং লহচ ভৄহদ্রভ বদবক থও থৌন্দব থ উধহপাহকভ সুবথাহণ থ ২০৩.০৬ থওাটি ঝাওা 

প্রাক্কবমঢ ব্হ তৃঢী  থযর ধব থাহ ৩২ বওহমাবফঝাভ তীখ থ বমঔামী-থঝওদান-াভাাং থফবভদ ড্রাইপ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৫৮) ওক্সাচাভ থচমাভ উবঔা উধহচমা এাং ান্দভাদ থচমাভ দাইক্ষযাংঙবড় উধহচমা অবস্থঢ াাংমাহতয-ফাাদফাভ 

বফত্রী ড়ও (ালুঔামী-ঘুদদৄফ ট থাভ থভাট) প্রওল্পটিভ আঢা থীভকবঢভ বাদালহদভ চন্য নণও থমদল ২.০০ বওহমাবফঝাভ 

৪-থমদববযি ফলাড়ও বদফ থাড ৮৪.৪৪ থওাটি ঝাওা ব্হ াস্তাদাথীদ ভহহঙ, বাভ অগ্রকবঢ ৮৬.১০ যঢাাংয। ফলাড়ওটি 

াাংমাহতয-ফাাদফাহভভ হঙ্গ ভাবভ াংহবাক স্থাধদ ওভহ এাং BCIM-EC (Bangladesh China India 

Myanmar-Economic Corridor)-এভ প্রস্তাবঢ বওল্প রুঝভহলভ অন্যঢফ।  

(৫৯) ওবভফকঞ্জ উধহচমাথীদ প্রবি থদৌ-ন্দভ ঘাফড়াখাঝ বতহ লাড়-থবিঢ ইঝদা, বফঝাফইদ  অিগ্রাফ উধহচমা থদৌ-

ধহণ বাত্রী  ধণ্য ধবভলড লচ ওভাভ মহক্ষয ১০৮.৬৭ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ঘাফড়াখাঝ-বফঞাফইদ অাংহযভ ৯.২০ 

বওহমাবফঝাভ াফাবচথম ড়ওল থফাঝ ১৭ বওহমাবফঝাভ ফলাড়হওভ উন্নদ-ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ 

৭০.৫৮ যঢাাংয । 

(৬০) ঠাওাভ হঙ্গ সুদাফকঞ্জ থচমাভ ফলাড়ওধহণভ দূভত্ব ৫০.০০ বওহমাবফঝাভ হ্রা ওভাভ মহক্ষয ইহঢাফহধ্য বদবফ থঢ ধাকমা-

চকন্নাণনৄভ-ভাদীকঞ্জ-আউযওাবন্দ ফলাড়হওভ এওফাত্র বফবাং বমাংও ভাদীকহঞ্জ কুবযাভা দতীভ ধভ ১২৬.৮৬ থওাটি ঝাওা 

প্রাক্কবমঢ ব্হ ৭০২.৬১ বফঝাভ তীখ থ থতু বদফ থাডওাচ শুরু ওভা ল।  

(৬১) ১৭৩ বওহমাবফঝাভ তীখ থ সুদাফকঞ্জ-থদত্রহওাদা-ফফদবাংল-থযভনৄভ-চাফামনৄভ ীফান্ত ফলাড়ও বদফ থাহডভ মহক্ষয ড়ও  

চদধণ অবথতপ্তভ ওতৃথও থদত্রহওাদা থচমা ৩৬ বওহমাবফঝাভ  ফফদবাংল থচমা ৪৪ বওহমাবফঝাভ, থফাঝ ৮০ বওহমাবফঝাভ 

(ফহলযহঔামা-বঢদাবম-লাবঢধাকাড়) ীফান্ত ফলাড়ও এাং থযভনৄভ থচমা ৪০ বওহমাবফঝাভ  চাফামনৄভ থচমা ১০ 

বওহমাবফঝাভ, থফাঝ ৫০ বওহমাবফঝাভ (লাবঢধাকাড়-বষ্ণফধাড়া-থনুাওাফামনৄভ) ীফান্ত ফলাড়ও বদফ থাডওাচ শুরু ওভা ল।  

(৬২) আবড়াম ঔাঁ দতীভ ধভ দবদবফ থঢ আঘফঢ আমী ঔাদ প্তফ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থতু  বদফ থাডাথীদ ধদ্মাহতু 

ব্লাভওাভী বাদালহদভ ঘমাঘম বদব থঘ্ন ওভাভ মহক্ষয থফাস্তনানৄভ-ফাতাভীনৄভ-যবভঢনৄভ ফলাড়ও বদফ থাড প্রওহল্পভ আঢা 

ফাতাভীনৄভ থচমাভ ঔাকতী থণহও বটব বিচ ধব থন্ত ৫ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ওাাংয ৪-থমহদ উন্নীঢ ওভাভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(৬৩) ঘট্টগ্রাফ থণহও ভাঙ্গাফটি  ঔাকড়াঙবড় থচমাভ ফলাড়ও থবাকাহবাকব্স্থা উন্নদওহল্প ১২৮.৫০ থওাটি ঝাওা ব্হ 

১২.৬০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ঘট্টগ্রাফ-ভাঙ্গাফাটি চাঢী ফলাড়হওভ ঘট্টগ্রাফ (অবক্সহচদ থফাড়) লাঝলাচাবভ অাংয বটপাইটাভল 

প্রযস্ত ওভাভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ ৫৭.০০ যঢাাংয। 

(৬৪) সুদাফকঞ্জ থচমাভ হঙ্গ লাড়-থবিঢ বতভাই  যাো উধহচমাভ ফলাড়ও থবাকাহবাক স্থাধদওহল্প ১১৯.৯৮ থওাটি ঝাওা 

প্রাক্কবমঢ ব্হ ফতদনৄভ-বতভাই-যাো ফলাড়হওভ বতভাই-যাো ড়ওাাংহযভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ 

৭১.২০ যঢাাংয। 

(৬৫) থযভনৄভ থচমাভ দাকুকাঁ স্থমন্দহভভ হঙ্গ ব্া-াবডচয ম্প্রাভহডভ মহক্ষয ২৩৯.৫৫ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ 

দওমা-দাবমঢাাড়ী-দাকুকাঁ স্থমন্দভ ফলাড়ও উন্নদ প্রওহল্পভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ ৭৩.৮৩ যঢাাংয। 

(৬৬) ঐবঢলাবও ভৄবচদকহভভ হঙ্গ থতহযভ ফলাড়ও থবাকাহবাক-ব্স্থা উন্নদওহল্প ১৮০.৯৪ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ 

বছদাইতল-চুাটাঙ্গা-থফহলভনৄভ-ভৄবচদকভ ফলাড়ও উন্নদ প্রওহল্পভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ, বাভ াস্ত অগ্রকবঢ  

৪৬.৮৩ যঢাাংয। 



 

 

(৬৭) থপাফভা স্থমন্দহভভ হঙ্গ াভাহতহযভ ফলাড়ও থবাকাহবাক উন্নঢ ওভহঢ এাং াঢক্ষীভা যলহভভ বাদচঝ বদভদওহল্প 

১৭৬.৬০ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ াঢক্ষীভা-থপাফভা স্থমন্দভ ফলাড়ও উন্নদ এাং াঢক্ষীভা যলভ াইধা ফলাড়ও 

বদফ থাড প্রওল্প ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ ৬২.৬৯ যঢাাংয। 

(৬৮) াভাহতহযভ হঙ্গ লবকঞ্জ থচমাভ আচবফভীকঞ্জ উধহচমাহও ফলাড়ওধহণ াংভেক্ত ওভাভ মহক্ষয াবদাঘাং- 

আচবফভীকঞ্জ ফলাড়ও ১১৬.০০ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ বদফ থাহডভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ ৪৬.৫২ যঢাাংয। 

(৬৯) বওহযাভকঞ্জ থচমাভ অিগ্রাফ উধহচমাহও াংবক্ষপ্ত ফলাড়ও-ধহণ থবাকাহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয ১৮১.৭৩ থওাটি ঝাওা 

প্রাক্কবমঢ ব্হ াবচঢনৄভ-অিগ্রাফ ফলাড়হওভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। প্রওহল্পভ আঢা ১২.৩০ বওহমাবফঝাভ 

াফাবচথম ড়ও, ওম থফৌসুহফ ঘমাঘম উধহবাকী ৭.৭০ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও  বঢদটি থতু (২৮৬ বফঝাভ) বদফ থাড ওভা 

লহে। ওাহচভ াস্ত অগ্রকবঢ ৮০.৪৫ যঢাাংয। 

(৭০) ৯৫.০৬ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ বওহযাভকঞ্জ থচমাভ হঙ্গ ভাহচেনৄভ লহ ঠাওা ফলাদকভীভ ফলাড়ও থবাকাহবাক 

লচ ওভাভ মহক্ষয ২৭.০৪ বওহমাবফঝাভ তীখ থ বওহযাভকঞ্জ-ধাকুবন্দা-থঝাও ফলাড়ও প্রযস্তওভড  উন্নদ এাং ২৬.৫০ 

বওহমাবফঝাভ তীখ থ থযভনৄভ-শ্রীতী-ওযীকঞ্জ ফলাড়ও উন্নহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ ৮৩.৭১ যঢাাংয। 

(৭১) ঘাঁতনৄভ থচমাভ ফঢম উত্তভ  ফঢম তবক্ষড উধহচমাভ হঙ্গ ফলাড়ও থবাকাহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয ৮৪.৬১ থওাটি 

ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ থদাহকাতা দতীভ ধভ ৩০৪.৫১ বফঝাভ তীখ থ ফঢম থতুভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ 

৬৫.০১ যঢাাংয। 

(৭২) থদত্রহওাদা থচমাভ ফতদ উধহচমাভ হঙ্গ ঔাবমাঝুবভ উধহচমাভ ফলাড়ও-াংহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয ১০৪.০১ থওাটি 

ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ২৩.০০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ফতদ-ঔাবমাঝুবভ াফাবচথম ফলাড়ও বদফ থাড এাং ফতদ-ঔাবমাঝুবভ 

ফলাড়হওভ ামাই দতীভ ধভ ৯৪.২৭ বফঝাভ তীখ থ থতুভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ওাহচভ াস্ত অগ্রকবঢ ২৫.৯৬ 

যঢাাংয। 

(৭৩) থনদী, থদাাঔামী  মক্ষ্মীনৄভ থচমাভ হঙ্গ বওল্প রুহঝ ঘট্টগ্রাফ থচমাভ ফলাড়ও থবাকাহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয ৭৩.২৯ 

থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ থাদাকাচী-মাফাাচাভ-ঘভতভহযনৄভ-থওাম্পাদীকঞ্জ ফলাড়হওভ রষ্ঠ বওহমাবফঝাহভ থঙাঝ থনদী 

দতীভ ধভ ৪৭৮.১৭ বফঝাভ তীখ থ থতুভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ ৩৮.২০ যঢাাংয। 

(৭৪) থনদী, থদাাঔামী  মক্ষ্মীনৄভ থচমাভ হঙ্গ বওল্প রুহঝ ঘট্টগ্রাফ থচমাভ ফলাড়ও-থবাকাহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয ১৭২.৬৫ 

থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ থাদানৄভ (থদাাঔামী)-থাদাকাচী (থনদী)-থচাভাভকঞ্জ (ঘট্টগ্রাফ) ফলাড়হওভ উন্নদওাচ ঘমফাদ 

ভহহঙ। প্রওহল্পভ আঢা ৫৬.৫০ বওহমাবফঝাভ ফলাড়হওভ ওযাহভচহভ প্রযস্তঢা ৩.৭০ বফঝাভ থণহও ৫.৫০ বফঝাহভ উন্নীঢ 

ওভা লহে। াস্ত অগ্রকবঢ ২৪.৭৫ যঢাাংয। 

(৭৫) নবভতনৄভ থচমাভ হঙ্গ থকাধামকঞ্জ থচমাভ ফলাড়ও থবাকাহবাক উন্নঢ ওভাভ মহক্ষয ১০৭.৪৭ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ 

৪১.০৯ বওহমাবফঝাভ তীখ থ নবভতনৄভ (তভনৄভ)-ামণা-থাদানৄভ-ভৄওসুতনৄভ ফলাড়হওভ ওযাহভচহভ প্রযস্তঢা ৫.৫০ বফঝাহভ 

উন্নীঢ ওভাভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৭৬) দকাঁ থচমাভ ফলাড়ও থবাকহবাক উন্নহদভ মহক্ষয ১২৭.৮৬ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ৬৭.৫৯ বওহমাবফঝাভ তীখ থ 

ধত্দীঢমা-াধালাভ-ভলদনৄভ ফলাড়হওভ উন্নদওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। প্রওহল্পভ আঢা ফচবুবঢওভডল ফলাড়হওভ 

ওযাহভচহভ প্রযস্তঢা ৫.৫০ বফঝাহভ উন্নীঢ ওভা লহে। াস্ত অগ্রকবঢ ৫১.২৮ যঢাাংয। 

(৭৭) ঝাঙ্গাইম থচমাভ হঙ্গ ফাবদওকঞ্জ থচমাভ বওল্প ফলাড়ও থবাকাহবাক স্থাধহদভ উহদ্দযহশ্য দ ১১১.৬৭ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ 

ব্হ বফচথানৄভ-াী-াবমা ফলাড়হওভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ ৭৮.১৩ যঢাাংয। 

(৭৮) ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ ফলাড়ও থদঝাহওথ বঘবিঢ ১৪৪টি দুখ থঝদাপ্রড স্থাহদ বাদালদ ঘমাঘম বদভাধত ওভাভ 

মহক্ষয ১৬৫.০০ থওাটি ঝাওা ব্হ প্রবঢওাভভমও ব্স্থা গ্রলহডভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াস্ত অগ্রকবঢ ৩৭.৯০ যঢাাংয। 

(৭৯) কাচীনৄভ-আচফঢনৄভ-ইঝাহঔামা ফলাড়হও বদভবেন্ন বাদ ঘমাঘহমভ সুবথাহণ থ ঘভবন্দুভ দাফও স্থাহদ যীঢমক্ষযা দতীভ 

ধভ ১১৯.৯৮ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ৫১০.৪০২ বফঝাভ তীখ থ ঘভবন্দুভ থতু বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৮০) ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমাভ ববপন্ন ফলাড়হও বদ্যফাদ অবঢ নৄভাঢদ  চভাচীড থ ৪৩টি থতু  ১৩টি ওামপাহঝ থভ স্থহম 

১৯০.২৮ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ফাংখ্যও থতু  ওামপাঝ থ নৄদবদ থফ থাহডভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 



 

 

(৮১) থপামাকঞ্জ স্থমন্দভ  ধাণভ থওাাবভ থণহও পাভী বাদাল  বহমঝ লহ াভাহতহয ঘমাঘম বদব থঘ্ন ওভাভ উহদ্দহশ্য দ 

৪৪১.৫৪ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ৩০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ বহমঝ বফাদন্দভ ইন্টাভহওযদ থণহও মামাক-থওাম্পাবদকঞ্জ-

ালুটিওভ-থপামাকঞ্জ ফলাড়ওহও চাঢী ফলাড়ও ফাহদ নৄদবদ থফ থাহডভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৮২) ১০টি ড়ও থচাদবপবত্তও থচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ফগ্র থতহযভ ১৫৯৫.৩৭ বওহমাবফঝাভ থচমা 

ফলাড়ও াংস্কাভ, থফভাফঢ  উন্নদ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৮৩) ৫৫ বওহমাবফঝাভ তীখ থ বাত্রাাড়ী-ফাা (ইকুবভা াবুাচাভ বমাংও থভাটল) এাং ধাঁচ্চভ-পাাংকা চাঢী ফলাড়ও 

উপ ধাহশ্বথ াবপ থ থমদল ৪-থমহদ উন্নীঢ ওভাভ মহক্ষয ৬,২৫২.২৯ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

১৩ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ফলাড়ওটিভ বদফ থাডওাহচভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ঠাওা-ধদ্মা থতু-পাাংকা এক্সহপ্রহ বদফ থাড ওাহচভ শুপ উহদ্বাথদ।  

(৮৪) ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ফলাড়হওভ ধটিা এমাওাভ বাদচঝ বদভহদ ৭৪.৩১ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ফলাড়ওটিভ 

ইেনৄম থণহও ঘক্রযামা ধব থন্ত বওল্প ফলাড়ও বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৮৫) থনবভ, ধন্টুদ, গ্যাাংহ বিচ, প্রধামযদ ইউবদঝ  ইবঞ্জদ দতুদ াংগ্রল ওহভ ফলাড়ও থদঝাহওথ বদ্যফাদ ৪১টি 

থনবভখাহঝভ ব্স্থাধদা ব্াধও উন্নদ াথদ ওভা ল। এভ থাভাাবলওঢা দতুদ ১০টি থনবভ  ৬টি ধন্টুদ বদফ থাড, ১৫টি 

ইবঞ্জদ পাভলবমাং, ১৭টি দতুদ ইবঞ্জদ  প্রধামযদ ইউবদঝল ২৭টি দতুদ ইবঞ্জদ াংগ্রহলভ ওাচ ইহঢাফহধ্য ফাপ্ত ল। এ ঙাড়া 

৯টি থনবভ  ১৪টি ধন্টুহদভ নৄদ থাদ/থফভাফঢ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল এাং ১০টি থনবভ  ১২টি ধন্টুহদভ থফভাফঢ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(৮৬) াাংমাহতহযভ ধবিফাঞ্চহমভ ক্ষবঢগ্রস্ত  রু ৬০টি থতু নৄদবদ থফ থাড এাং দভবাংতী অণ থনদবঢও থচাহদভ হঙ্গ াংহবাক 

স্থাধহদভ মহক্ষয ১টি দতুদ থতু বদফ থাহডভ মহক্ষয বহতবযও লাঢা ২,৯১১.৭৫ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ হস্টাদ থ 

াাংমাহতয বিচ ইফপ্রুপহফন্ট প্রহচক্ট (WBBIP) প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল।  

(৮৭) ফাঢাভাড়ী ওমাবদপথভ বদুযৎ-উৎধাতদহওে াংহবাক-ড়ও বদফ থাড প্রওহল্পভ আঢা বহতবযও লাঢা ৬০২.৩২ 

থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ চাঢী ফলাড়হওভ এওঢা াচাভ ধহন্ট থণহও ফাঢাভাড়ী থওাম ধাাভ 

প্লযান্ট ধব থন্ত ৪৩.৬৬ বওহমাবফঝাভ তীখ থ থচমা ফলাড়ওহও আঞ্চবমও ফলাড়হও উন্নীঢওভহডভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল। 

(৮৮) Technical Assistance for Sub-regional Road Transport Project Preparatory Facility-II-এভ 

আঢা Last Mile Connectivity  Missing Link স্থাধহদভ চন্য বহতবযও লাঢা ৫০.৪৯ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ 

ব্হ ৮টি ফলাড়ও ওবভহটাভ (পাাংকা-বহযাভ-থদাহধাম, ভাংনৄভ-াাংমাান্ধা, দধাড়া-কুবিা-বছদাইতল, থঔনৄধাড়া-ধাভা 

ন্দভ, বহমঝ-সুঢাভওাবন্দ, ঘট্টগ্রাফ ন্দভ াংহবাক ফলাড়ও, দীদকভ-ধাটুবভা  ধাকমাধীভ-টাবমা-ড়ঔাঢা ফলাড়ও)-

এভ ৬০০ বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও থীভকবঢভ বাদালহদভ চন্য নণও থমহদভ ব্স্থা থভহঔ ২-থমদ থণহও ৪-থমহদ উন্নীঢ ওভাভ 

ফীক্ষা  দক যা প্রডহদভ ওাচ ঘমহঙ।  



 

 

(৮৯) ১০৫.৭৬ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ঠাওা-বভযাম-ধটুাঔামী ফলাড়হওভ ৫৯.৬০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ভুভখাঝা-

বভযাম-থমবুঔামী (ধাভা থতু এযাহপ্রাঘ ধব থন্ত) অাংয ৭.৩০ বফঝাভ প্রযস্তঢা উন্নহদভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল। 

(৯০) াাংমাহতহযভ অপযন্তহভভ এবযাদ লাইহ থদঝাওথ উন্নহদভ মহক্ষয Cross Border Road Network 

Improvement Project (Bangladesh)-এভ আঢা বহতবযও লাঢা ২,৪৭২.৯২ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ 

পাাংকা-পাটিাধাড়া-দড়াইম-বহযাভ-থদাহধাম ফলাড়হও ওামদা থতুল ৫টি থতু, ভাফকড়-ানভাভলাঝ ফলাড়হও ৮টি 

থতু এাং ঘট্টগ্রাফ-ওক্সাচাভ ফলাড়হও ৪টি থতুল থফাঝ ১৭টি থতু বদফ থাড প্রওল্প গ্রলড ওভা ল।  

(৯১) ান্দভাদ ধা থঢয থচমাভ রুফা উধহচমাভ ধব থঝদ আওর থড কাহমও  থওক্রাটাংহ বাঢাাঢ লচ ওভাভ মহক্ষয 

৮৯.৯৮ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ১৭ বওহমাবফঝাভ তীখ থ রুফা-কাহমও-থওক্রাটাং ফলাড়হওভ রুফা-কাহমও 

ফলাড়ওাাংহযভ বদফ থাডওাচ শুরু ওভা ল।  

(৯২) ৭০.১০ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ঠাওা-বহমঝ ফলাড়হওভ ৯২ঢফ বওহমাবফঝাহভ ক্ষবঢগ্রস্ত যালাচনৄভ থতু 

নৄদবদ থফ থাড এাং বদ্যফাদ থতুভ ধাহয ২১৯.৪৬ বফঝাভ তীখ থ দতুদ থতু বদফ থাহডভ ওাচ শুরু ওভা ল। 

(৯৩) বফভভাই অণ থনদবঢও অঞ্চম থণহও ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়হও বাঢাাঢ লচ ওভাভ মহক্ষয ১১৪.৮৯ থওাটি ঝাওা 

প্রাক্কবমঢ ব্হ ১০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ড়ঢাবওা আবু থঢাভা-বফভভাই অণ থনদবঢও অঞ্চম ফলাড়ও উন্নদ  ম্প্রাভড 

ওাচ শুরু ওভা ল। 

(৯৪) াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য আন্তঃহতযী আফতাবদ-ভপ্তাবদ  ব্ে-াবডহচযভ প্রাভ এাং াাংমাহতহযভ ঔাকড়াঙবড় 

ধা থঢয থচমাভ ভাফকড়  পাভহঢভ বত্রনৄভা ভাহচযভ ারুহফভ হঙ্গ ভাবভ ফলাড়ও থবাকাহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয 

ানভাভলাঝ-থলাহওা-ভাফকড় ফলাড়হও ভাফকড় (ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমা, াাংমাহতয)-ারুফ (বত্রনৄভা, পাভঢ) ধহহন্ট 

াাংমাহতয  পাভঢ ীফান্তঢী থনদী দতীভ ধভ াাংমাহতয-পাভঢ বফত্রী থতু-১ বদফ থাহডভ ধতহক্ষধ গ্রলড ওভা ল।  

(৯৫) থতহযভ গুরুত্বনড থ প্রা ১,০০০ বওহমাবফঝাভ আঞ্চবমও ফলাড়ও বণাবণ ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভাভ মহক্ষয ১০টি 

ড়ও-থচাহদভ আঢা ১০টি গুেপ্রওল্প গ্রলড প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 

(৯৬) াাংমাহতহযভ উত্তভাঞ্চম বতহ তবক্ষড এযী থতযভহলভ ফহধ্য আঞ্চবমও ফলাড়ও-থবাকাহবাক স্থাধহদভ ফাধ্যহফ 

অণ থনদবঢও উন্নহদভ মহক্ষয াহও ড়ও াংহবাক প্রওল্প-২-এভ আঢা এহমঙ্গা থণহও লাটিওফরুম লহ ভাংনৄভ ধব থন্ত 

১৯০.৪০ বওহমাবফঝাভ ফলাড়হওভ উপ ধাহশ্বথ থীভকবঢভ বাদালহদভ চন্য নণও থমহদভ ব্স্থা থভহঔ ফলাড়ওটিহও ২-থমদ 

থণহও ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ প্রওল্প এওহদও ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল।  

(৯৭) াাংমাহতহযভ উত্তভ-ন থাঞ্চম বতহ তবক্ষড এযী থতযভহলভ ফহধ্য আঞ্চবমও ফলাড়ও থবাকাহবাক স্থাধহদভ ফাধ্যহফ 

অণ থনদবঢও উন্নহদভ মহক্ষয ২২৬ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ঠাওা (ওাঁঘনৄভ)-বহমঝ ফলাড়হওভ উপ ধাহশ্বথ থীভ কবঢভ বাদালহদভ 

চন্য নণও থমহদভ ব্স্থা থভহঔ ২-থমদ থণহও ৪-থমহদ উন্নীঢ ওভাভ মহক্ষয বচ-টু-বচ বপবত্তহঢ ঘীদ ভওাহভভ অণ থাহদ 

াস্তাহদভ চন্য ম্প্রবঢ থিফাওথ এবগ্রহফন্ট স্বাক্ষবভঢ ল। 

(৯৮) ভাচানৄভ-বদওাঞী-থকুটিা-বধহভাচনৄভ ফলাড়হওভ ১২ঢফ বওহমাবফঝাহভ বহতবযও অনুতাহদ ওঘা দতীভ ধভ থকুটিা 

ধহহন্ট ১,৪৯০ বফঝাভ তীখ থ অিফ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থতু বটচাইদ ম্পন্ন ল। ধটুাঔামী থচমা থমালাবমা দতীভ ধভ 

১,০২০ বফঝাভ তীখ থ দফ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থতু (কা থতু) বদফ থাড, াহকভলাঝ থচমা ফাংমা ঘযাহদহমভ ধভ ১,০৫০ 

বফঝাভ তীখ থ তযফ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থতু (ফাংমা থতু) বদফ থাড এাং খুমদা থচমা ছধছবধা দতীভ ধভ ১,০৪০ বফঝাভ 

তীখ থ ১১ঢফ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থতু (ছধছবধা থতু) বদফ থাহডভ মহক্ষয ১৯ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ ঘীদ ভওাহভভ হঙ্গ 

ফহছাঢাস্মাভও স্বাক্ষবভঢ ল।  

(৯৯) বহতবযও লাঢা ৩,৪৬০.০০ থওাটি ঝাওা ব্হ িাহ্মডাবড়া থচমাভ আশুকঞ্জ দতীন্দহভভ হঙ্গ আঔাউড়া 

স্থমন্দহভভ ফলাড়ও থবাকাহবাক উন্নঢ ওভাভ মহক্ষয ৫০.৫৮ বওহমাবফঝাভ তীখ থ আশুকঞ্জ দতীন্দভ-ভাইম-থভঔাভ-আঔাউড়া 

স্থমন্দভ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢ ওভাভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। 

(১০০) ২,৯৮০.০০ থওাটি ঝাওা ব্হ ৫৪.০০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ িাহ্মডাড়ীা (থভঔাভ)-কুবফো (ফদাফবঢ) ফলাড়ওহও 

চাঢী ফলাড়ও ফাহদ উন্নীঢওভহডভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।  



 

 

(১০১) ান্দভাদ ধা থঢয থচমাভ চদকহডভ আণ থ-াফাবচও অস্থাভ উন্নদ, ীফান্ত-বদভাধত্তা থচাভতাভ এাং Bangladesh 

China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor-এভ বওল্প রুঝ বলাহ ব্লাহভভ মহক্ষয ৮০ বওহমাবফঝাভ 

তীখ থ ণাদবঘ-থভফাবক্র-থফাতও-বমওবভ এাং ৩৭.৫০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ আবমওতফ-চামাদীধাড়া-কুরুওধাঢা-থধাাভৄহুভী ফলাড়ও 

বদফ থাহডভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।  

(১০২) ধা থঢয থচমা ান্দভাদ, ভাঙ্গাফাটি  ঔাকড়াঙবড়ভ ীফান্ত-বদভাধত্তা বৃবিভ মহক্ষয ৫,৩৬৩.০০ থওাটি ঝাওা ম্ভাব্ 

ব্হ ১৪টি ফলাড়হওভ ফিহ ৮১৫ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ফলাড়ও বদফ থাহডভ মহক্ষয এওটি গুেপ্রওহল্পভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। 

(১০৩) ৩২৯.৪৫ থওাটি ঝাওা ম্ভাব্ ব্হ থদাহধাম স্থমন্দহভভ হঙ্গ বদ্যফাদ ফলাড়ও থবাকাহবাক উন্নহদভ মহক্ষয 

৩৮.২০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ বহযাভ-থদাহধাম ফলাড়ও চাঢী ফলাড়ও ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভাভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। 

(১০৪) ৩২৩.৮৮ থওাটি ঝাওা ম্ভাব্ ব্হ বহযাভ-খুমদা ফলাড়হওভ বহযাভ থচমাভ ধামাড়ী থণহও ভাচখাঝ ধব থন্ত ৩৮.০০ 

বওহমাবফঝাভ ফলাড়ও চাঢী ফলাড়ও ফাদ  প্রযস্তঢা উন্নীঢ ওভাভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। 

(১০৫) ধবভহহযভ পাভাম্য ভক্ষা  ধবভহয উন্নহদ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ আঢাথীদ প্রবঢটি 

ড়ও বপাহক ২ বওহমাবফঝাভ ওহভ বৃক্ষহভাধদ ওফ থসূবঘভ আঢা ৬৫টি ড়ও বপাহক থফাঝ ২,৪৪,৮৩৫টি বৃক্ষহভাধদ ওভা 

ল। এ ঙাড়া ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ আভবভওামঘাভ বপাক এওইফহ ৩৮,৫২৮টি বৃক্ষহভাধদ ওহভহঙ এাং৩,০০০টি 

ঢামীচ থভাধদ ওহভহঙ। 

(১০৬) ১৪ দহপম্বভ ২০১০ ঢাবভঔ থণহও থফাঝভবাহদভ ওভ  বন আতাহ অদ-মাইদ ব্াাংবওাং ধিবঢ ঘালু ওভাভ নহম 

থফাঝভবাহদভ ওভ  বন আতা ব্স্থা স্বেঢা  চাবতবল প্রবঢষ্ঠাভ ধাযাধাবয ভওাহভভ ভাচস্ব আতা বৃবি থধহহঙ। 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১,৬১৫ থওাটি ঝাওা ভাচস্ব আতা ল, বা কঢ অণ থ-ঙহভভ তুমদা ৫৫৫ থওাটি ঝাওা থবয।  

(১০৭) ৩১ অহক্টাভ ২০১২ ঢাবভঔ থণহও থফাঝভবাহদভ থভহিা-বভহফ্ল্বক্টপ দাম্বাভহপ্লঝ এাং থভবট বিকুযহবন্প 

আইহটদটিবনহওযদ (আভএনআইবট) ট্যাক প্রঢথহদভ নহম থফাঝভবাহদভ এদহনা থহফন্ট ওাব থক্রফ বটবচঝাম ধিবঢভ আঢা 

এহহঙ এাং ড়ও ধবভলড থক্টহভ দতুদ বতকহন্তভ সূঘদা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৪,০৩,৪২৭ থঝ দাম্বাভহপ্লঝ  

আভএনআইবট ট্যাক প্রস্তুঢ ওভা ল এাং ৩,৪৪,৯৪১ থঝ কাবড়হঢ াংহবাচদ ওভা ল।  

(১০৮) ১ অহক্টাভ ২০১৩ ঢাবভঔ থণহও বটবচঝাম থভবচহেযদ াটি থবনহওঝ ওাব থক্রহফ থফাঝভবাদ ফাবমওকহডভ াহাহফবিও 

ধিবঢহঢ ঢথ্য াংগ্রল এাং জুদ ২০১৪ থণহও বটবচঝাম থভবচহেযদ াটি থবনহওঝ প্রস্তুহঢভ ওাব থক্রফ শুরু ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-

ঙহভ ৩,০১,৭৩১টি বটবচঝাম থভবচহেযদ াটি থবনহওঝ প্রস্তুঢন থও থটবমপাবভ গ্রলহডভ চন্য গ্রালওকডহও এএফএ প্রতাদ 

ওভা ল। ঢম্মহধ্য এওইফহ ১,৭২,৮৪৬টি াটি থবনহওঝ গ্রালওকড গ্রলড ওহভহঙদ।  

(১০৯) ১৭ অহক্টাভ ২০১১ ঢাবভঔ থণহও ইহমক্ট্রবদও বঘধভেক্ত বটবচঝাম স্মাঝ থ ওাট থ ড্রাইবপাং মাইহন্প ঘালু লা 

ভুা/চাম/অনথ ড্রাইবপাং মাইহন্প ব্লাহভভ প্রডঢা হুমাাংহয হ্রা থধহহঙ। বটবচঝাম স্মাঝ থ ওাট থ ড্রাইবপাং মাইহন্প 

প্রঢথহদভ ধভ থণহও এ ধব থন্ত থফাঝ ১১,৯৬,৩২২টি স্মাঝ থ-ওাট থ ড্রাইবপাং মাইহন্প প্রস্তুঢ  বঢভড ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-

ঙহভ ২,৯৯,১৯৭টি বটবচঝাম স্মাঝ থ-ওাট থ ড্রাইবপাং মাইহন্প প্রস্তুঢ  বঢভড ওভা ল। এ ঙাড়া ৬ চদহও ইন্পিাক্টভ মাইহন্প 

প্রতাদ ওভা ল। 

(১১০) চাবঢাংখ থখাবরঢ থঝওই উন্নদ অপীি (SDG) ২০৩০-এভ অনুফণ থদওাভী বলাহ Goal-3.6 অনুবাী াাংমাহতয 

২০২০ াহমভ ফহধ্য ড়ও দুখ থঝদা আলঢ  বদলহঢভ াংখ্যা অহথ থহও দাবফহ আদহঢ অঙ্গীওাভি। ড়ও দুখ থঝদা হ্রাওহল্প 

বমট বফবদবে বলাহ ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক 3E অণ থাৎ Engineering, Education  Enforcement 

বহঘদা বদহ থাভাাবলওপাহ প্রওল্প, ওাব থক্রফ  ওফ থসূবঘ াস্তাদ ওহভ বাহে। এভই থাভাাবলওঢা প্তফ National 

Road Safety Strategic Action Plan 2014-16 াস্তাদাথীদ ভহহঙ। অিফ National Road Safety Strategic 

Action Plan 2017-20 প্রডহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(১১১) ড়ও দুখ থঝদা হ্রাওহল্প ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২৫,০৮৩চদ থধযাচীী কাবড় ঘামওহও তক্ষঢা  হঘঢদঢা বৃবিভমও 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(১১২) ড়ও দুখ থঝদা থভাথওহল্প ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৫৮টি থবফদাভ/ভ যাবম/আহমাঘদা পা অনুবষ্ঠঢ ল এাং এহঢ থফাঝ 

২১,৩৭২ চদ অাংযগ্রলড ওহভদ। 



 

 

(১১৩) ড়ও বদভাধত্তা-াংক্রান্ত হঘঢদঢা সৃবিভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন বযক্ষা-প্রবঢষ্ঠাহদভ ঙাত্র-ঙাত্রীহতভ বদহ 

৫৬টি ফাহয ওভা ল এাং এহঢ ২৯,৮৬৯চদ ঙাত্র-ঙাত্রী অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(১১৪) ড়ও ব্লাহভ চদহঘঢদঢা বৃবিভ চন্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪৮০াভ চাঢী  আঞ্চবমও বতবদও/াপ্তাবলও 

ধবত্রওা বজ্ঞাধদ প্রঘাভ ওভা ল। এওই উহদ্দহশ্য দ ৩,৪৫,০০০ বমনহমঝ  ৩,৩৭,০০০ থধাস্টাভ/বস্টওাভ বঢভড ওভা ল। 

(১১৫) বদভাধত ড়ও াস্তাহদভ অাংয বলাহ ২২টি চাঢী ফলাড়হও ১ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভঔ থণহও বে-হুইমাভ 

অহঝাবভক্সা/অহঝাহঝম্পু এাং ওম থশ্রবডভ অবাবন্ত্রও বাদালদ ঘমাঘম বদবরি থখারডা ওভা ল। এ ঙাড়া ওম চাঢী  

আঞ্চবমও ফলাড়হও দবঙফদ, ওবভফদ, পঝপটি, ইবচাইও, ব্াঝাবভঘাবমঢ বে-হুইমাভ া অনুরূধ বাদালদ ঘমাঘম বদবরি ভহহঙ।  

(১১৬) ১ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভঔ থণহও ঠাওা ফলাদকভী এাং ১ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভঔ থণহও ঘট্টগ্রাফ ফলাদকভীহঢ বএদবচ 

অহঝাবভক্সা বফঝাহভ ঘমাঘম বদবিঢ ওভাভ উহদ্দহশ্য দ বএদবচ অহঝাবভক্সাভ পাড়া  বতবদও চফাভ ধবভফাড বৃবি ওহভ 

নৄদবদ থথ থাভড ওভা লহহঙ। অবঢবভক্ত পাড়া আতা, থব-থওাহদা দুভহত্ব ঘমাঘহম অধাভকঢা প্রওায, বফঝাহভ দা বাা ইঢযাবত 

বদবিঢওভহড বদবফঢ ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধবভঘামদা ওভা লহে। থইহঙ্গ ইহফইম  থঝবমহনাহদ প্রাপ্ত এ াংক্রান্ত অবপহবাক 

বহঘদা বদহ শুদাবদ গ্রলড ওহভ াংবেিহতভ বরুহি ব্স্থা গ্রলড ওভা লহে। 

(১১৭) ধবভলড থক্টহভ অবথওঢভ শৃাংঔমা চা ভাঔা, অনথ  ত্রুটিনড থ বাদালদ অধাভড, দুখ থঝদা হ্রা এাং অবঢবভক্ত 

পাড়া আতাহভ প্রডঢা থভাহথ বআভটিএ’ভ বদ থালী ম্যাবচহেঝকড এাং থচমা ম্যাবচহেহঝভ ওাব থামহ ওফ থভঢ বদ থালী 

ম্যাবচহেঝকড বদবফঢপাহ থফাাইম থওাঝ থ ধবভঘামদা ওহভ আহঙদ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪৬,৩৪৫টি ফাফমা ৪ থওাটি 

১৩ মক্ষ ৮০ লাচাভ ৮ যঢ ঝাওা চবভফাদা আতা ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া ২,৫১৮টি কাবড় টাবম্পাং থস্টযহদ থপ্রভড ওভা লহহঙ 

এাং ৮৮৮ চদহও ববপন্ন থফাহত ওাভাতণ্ড প্রতাদ ওভা লহহঙ।  

(১১৮) বহতবযও আবণ থও অনুতাদ  ওাবভকবভ লাঢা বআভটিএ-থঢ এওটি টাঝাহন্টাভ স্থাধদ ওভা লহহঙ। এ 

টাঝাহন্টাহভ বআভটিএ’ভ ওম বটবচঝাম াবপ থহভ টাঝাভল আন্তচথাবঢও-ফাহদভ থওেী টাঝাহন্টাহভ (ব্াও-আধল) 

বদভাধত  সুভবক্ষঢ ণাওহ। এওইহঙ্গ বআভটিএ’ভ হ থধাঝ থাম-এভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। এ ওাব থক্রফ ফাপ্ত লহম 

বআভটিএ’ভ থা খহভ হই ধাা ম্ভধভ লহ।  

(১১৯) কাবড়ভ বনঝহদ াটি থবনহওঝ ম্যানুহম ধিবঢভ ধবভহঢথ স্বাংবক্রপাহ প্রতাহদভ মহক্ষয বফভনৄভস্থ থফাঝভবাদ ধবভতয থদ 

থওে প্রবঢস্থাধহদভ ওাচ (বপআইব) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙভ ম্পন্ন ল। ঢথফাহদ িাাম ভাদ ঘমহঙ। এ বপআইব ধবভঘামদাভ 

অবপজ্ঞঢাভ আহমাহও ধব থাক্রহফ আভ ৪টি বপআইব অনুরূধপাহ প্রবঢস্থাধহদভ ব্স্থা থদা লহ।  

(১২০) ভওাবভ বিান্ত অনুবাী Motor Vehicle Ordinance, 1983-এভ স্থহম াাংমা ২টি আইদ বণা- (ও) ‘াাংমাহতয 

ড়ও ধবভলদ ওতৃথধক্ষ আইদ, ২০১৬’ এাং (ঔ) ‘ড়ও ধবভলদ আইদ, ২০১৬’ প্রডহদভ ওাচ ঘমহঙ। ফবন্ত্রপা ওতৃথও 

থমবচহমটিপ  াংত বরও বপাহকভ থপটিাং াহধহক্ষ চূড়ান্ত অনুহফাতহদভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ ঢথফাহদ ‘াাংমাহতয ড়ও 

ধবভলদ ওতৃথধক্ষ আইদ, ২০১৬’ থমবচহমটিপ  াংত বরও বপাহকভ থপটিাংহভ চন্য বহঘদাথীদ ভহহঙ। ধাযাধাবয 

ঔড়া ‘ড়ও ধবভলদ আইদ, ২০১৬’ ফবন্ত্রধবভরত বঞহও থপ্রভহডভ মহক্ষয ঢথফাহদ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 

(১২১) দাদীহঢ ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ ঔাবম চাকা বঢদটি থচহফন্টল ১৫-ঢমাববযি বআভটিএ’ভ তভ ওাব থাম 

পদ বদফ থাড ঘমফাদ ভহহঙ। জুদ ২০১৬ ধর্য্নন্তথ পহদভ ঙাত ঠামাইহভ ওাচ ম্পন্ন ল। অন্যান্য আনুরবঙ্গও ওাচ ম্পন্ন 

ওভাভ চন্য তভধত্র প্রবক্রাওভড ঘমফাদ ভহহঙ। পদটি বদবফ থঢ লহম বআভটিএ’ভ ওাহচ কবঢযীমঢা আভ বৃবি ধাহ।  

(১২২) াাংকঞবদও ওাঞাহফা অনুবাী বআভটিএ’ভ ঢথফাদ চদম ৮২৩। ২০০৯ াহমভ নহ থ এ চদহমভ াংখ্যা বঙম ৫৭৩। 

২০০৯ াহমভ ধভ থণহও থফাঝ ২৯৮ চদ দতুদ চদম বদহাক থতা ল। ঢথফাহদ ৫৪৬ চদ ওফ থভঢ আহঙদ। ২০১৫-১৬ 

অণ থ-ঙহভ থফাঝ ২৮ চদহও বদহাক থতা ল। 

(১২৩) বআভটিএ’ভ ওার্য্নক্রথহফ স্বেঢা  চাবতবল বৃবিভ মহক্ষয প্রথাদ ওাব থাম, ঠাওাভ ৪টি াহওথম অবন  ঘট্টগ্রাহফভ ৩টি 

াহওথম অবনহ থলল্পহটস্ক  অবপহবাক াক্স স্থাধদ ওভা লহহঙ। বআভটিএ’ভ হাইহঝ ওফহপ্লইদ এযান্ড কুহবভ বমঙ্ক 

থঔামা লহহঙ। বআভটিএ’ভ প্রথাদ ওাব থাম  ওম াহওথম অবনহভ থনবুও থধইচ হধদ ওভা লহহঙ। এহভ ফাধ্যহফ 

প্রাপ্ত অবপহবাক  ফো বণাবণ গুরুহত্বভ হঙ্গ ঔবঢহ থতহঔ বদষ্পবত্ত ওভা ল এাং াংবেিহতভ চাবদহ থতা ল। ঊর্ধ্থঢদ 

ওফ থওঢথাকড আওবস্মওপাহ ববপন্ন াহওথম অবন ধবভতয থদ ওহভদ এাং থাগ্রলীঢাহতভ অবপহবাক শুহদ ঢাৎক্ষবডও প্রবঢওাভ 

প্রতাদ ওহভদ। 



 

 

(১২৪) ব্স্থাধদা উন্নহদভ ফাধ্যহফ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বআভটিব’ভ অধাহভটিাং ভাচস্ব আ ল ২৬৬.৩৬ থওাটি ঝাওা  

ব্ ল ২৫৮.৩১ থওাটি ঝাওা। ভৄদানা অবচথঢ ল ৮.০৫ থওাটি ঝাওা। 

(১২৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ দতুদ চাঢী থঢদ থস্কম প্রবঢথঢ লা থঢদ পাঢাবত ঔাহঢ ব্-বদ্বগুহডভ থবয বৃবি 

ধাা প্রঢযাযা অনুবাী বটএএম ধবভহযাথ ওভা বাবদ এাং প্রকবঢ ইন্ডাবেচ বমবফহঝহটভ থওাহদা ধাদা ধবভহযাথ ওভা 

ম্ভধভ লবদ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ধবভহযাবথঢ বটএএম-এভ ধবভফাড ৫০.০০ মক্ষ ঝাওা। 

(১২৬) বহঘয অণ থ-ঙহভ বতদাচনৄহভ এওটি নড থাঙ্গ দতুদ াবটহধা স্থাধদ ওভা লহহঙ। এহঢ বআভটিব া বটহধাভ াংখ্যা 

১৯-এ উন্নীঢ লহহঙ। এ ঙাড়া বআভটিব’ভ ২টি িাওবটহধা ভহহঙ।  

(১২৭) বআভটিব'ভ ১৯০টি রুহঝ ৫১৭টি া দ্বাভা আন্তঃহচমা াবপ থ এাং ৪১টি রুহঝ ২৬১টি া দ্বাভা বটি াবপ থ 

ধবভঘামদা ওভহঙ। বটি াবপ থহভ প্রবঢটি াহ ফবলমা, বযশু  প্রবঢন্ধীহতভ চন্য ১৩টি আদ আমাতাপাহ াংভক্ষড ওভা ল। 

(১২৮) বঘাম এাং ববপন্ন ভওাবভ/হভওাবভ প্রবঢষ্ঠাহদভ ওম থগ্রহটভ ওফ থঘাভীহতভ অবনহ বাঢাাহঢভ সুবথাহণ থ 

১৬১টি রুহঝ বআভটিবভ ১৭৮টি স্টান া ঘমাঘম ওভহঙ।  

(১২৯) ঠাওা বশ্ববদ্যাম, চালাঙ্গীভদকভ বশ্ববদ্যাম, চকন্নাণ বশ্ববদ্যাম  ইহটদ বশ্ববদ্যাম ওহমহচভ ঙাত্র-ঙাত্রীহতভ 

বাঢাাহঢভ চন্য বআভটিব’ভ ৭৪টি বহযর াাবপ থ ভহহঙ। এ ঙাড়া বফভনৄভ আবচফনৄভ ড়হওভ ধাহশ্বথ অবস্থঢ বযক্ষা 

প্রবঢষ্ঠাহদভ ঙাত্র-ঙাত্রীহতভ বাঢাাহঢভ সুবথাহণ থ বফভনৄভ-আবচফনৄভ রুহঝ বআভটিব’ভ ২টি স্কুম া াবপ থ ঘালু আহঙ।  

(১৩০) াাংমাহতয  পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীদ্ব ৬ জুদ ২০১৫ ঢাবভহঔ ঠাওা-বহমঝ-বযমাং-থকালাটি-ঠাওা এাং 

থওামওাঢা-ঠাওা-আকভঢমা রুহঝ া াবপ থ উহদ্বাথদ ওহভদ। এভ থাভাাবলওঢা উবেবঔঢ ২টি আন্তঃহতযী রুহঝ এাং ন থ 

থণহও ধবভঘাবমঢ ঠাওা-থওামওাঢা-ঠাওা রুহঝ বআভটিব’ভ উহদ্যাহক বাত্রীালী া ঘমাঘম ওভহঙ। এ াবপ থ ঘালুভ ফাধ্যহফ 

আন্তঃভাষ্ট্রী বাঢাাঢ সুমপ  লচ ওভা ল। এহঢ উপ থতহযভ চদকহডভ ফহধ্য ম্প্রীবঢভ ন্ধদ বদবড় ল। 

(১৩১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ১৭টি প্রবযক্ষড প্রবঢষ্ঠাহদভ (১৪টি ড্রাইবপাং প্রবযক্ষড থওে এাং বঢদটি থিবদাং ইদবস্টটিউঝ) 

ফাধ্যহফ ৭,১৮৮চদ প্রবযক্ষডাণীহও ড্রাইবপাংল ববপন্ন থিহট প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ঢন্হধ্য ফবলমা প্রবযক্ষডাণীভ াংখ্যা 

৮৩৯ চদ। 

(১৩২) বআভটিব’ভ ঘামওহতভ তক্ষঢা  হঘঢদঢা বৃবি এাং বণাবণ বাত্রীহা বদবিঢ ওভাভ চন্য বহযর প্রবযক্ষড প্রতাদ 

ওভা ল। এ ওফ থসূবঘভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ১,৫৪৩চদ ঘামওহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ‘ধব থঝদ র থ-

২০১৬’ উদ বাধদ উধমহক্ষয বআভটিব’ভ ২০চদ ঘামওহও ১৯ আকস্ট ২০১৫ ঢাবভহঔ ধব থঝদ হঘঢদঢাভমও প্রবযক্ষড প্রতাদ 

ওভা ল। 

(১৩৩) বআভটিব’ভ ১৫০চদ ঘামওহও ১৮  ২৫ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ যব্দদূরড বদন্ত্রহড ওভডী ম্পহওথ বআভটিব  

ধবভহয অবথতপ্তভ ওতৃথও থবৌণপাহ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(১৩৪) ঠাওা  ঘট্টগ্রাফ ফলাদকভীহঢ ফবলমাহতভ স্বেহন্দ বাঢাাহঢভ সুবথাহণ থ ফবলমা াাবপ থহভ াংখ্যা ১৫ থণহও ২০১৫-

১৬ অণ থ-ঙহভ ১৭টিহঢ উন্নীঢ ওভা ল।  

(১৩৫) ভাষ্ট্রী ধবভলড থাভ ধবভবথ বৃবিভ চন্য বহতবযও লাঢা ৬০০টি া এাং ৫০০টি িাও ক্রহভ চন্য বটবধবধ 

ম্প্রবঢ অনুহফাবতঢ ল।  

(১৩৬) ঠাওা ফলাদকভীভ বাদচঝ বদভহদ দ্রুঢ, বদভাধত, বদপথভহবাগ্য, যীঢাঢধ-বদবন্ত্রঢ  ধবভহযান্ধ আদৄবদও 

কডধবভলড ব্স্থা প্রঢথহদভ উহদ্দহশ্য দ প্রা ২২,০০০ থওাটি ঝাওা ব্হ উত্তভা তৃঢী থনইচ থণহও াাংমাহতয ব্াাংও ধব থন্ত 

২০.১০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ১৬ থস্টযদববযি উপবতহও খন্টা ৬০ লাচাভ বাত্রী ধবভলহড ক্ষফ এবমহপহঝট Mass Rapid 

Transit (MRT) Line-6 (াাংমাহতহয প্রণফ থফহিাহভম) াস্তাহদভ ওাচ ঘমহঙ। প্রওল্পটি ২০১২-২০২৪ থফাহত গ্রলড 

ওভা লহম ধভঢী ফহ বহযর উহদ্যাহক উত্তভা তৃঢী থনইচ থণহও আকাভকাঁ ধব থন্ত অাংয ২০১৯ াহমভ ফহধ্য এাং 

াাংমাহতয ব্াাংও ধব থন্ত ম্পূড থ অাংয ২০২০ াহমভ ফহধ্য াস্তাহদভ ধবভওল্পদা গ্রলড ওভা লহহঙ। এফআভটি মাইদ-৬-এভ 

ওাচ ৮টি প্যাহওহচ াস্তাদ ওভা লহে। ইহঢাফহধ্য প্যাহওচ-১-এভ বদফ থাড ওাহচভ ঠিওাতাভ বদহাক ওভা লহহঙ। প্যাহওচ 

২, ৩, ৪, ৭  ৮-এভ তভধত্র আহ্বাদ ওভা লহহঙ। প্যাহওচ ৫  ৬-এভ প্রাওহবাগ্যঢা তভধত্র আহ্বাদ ওভা লহহঙ। ২৬ জুদ 

২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থফহিাহভম বদফ থাড ওাহচভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। 



 

 

(১৩৭) ২৬.৬০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ MRT Line-1 (রুঝ: এাভহধাঝ থ-বঔমহক্ষঢ-কুবড়ম-াবভথাভা-াড্ডা-ভাফনৄভা-ফাবমাক-

থফৌঘাও-ভাচাভাক-বঔমহক্ষঢ-ন থাঘম-ওাঞ্চদ থতু) এাং ২০.৮০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ MRT Line-5 (রুঝ: থলফাহঢনৄভ-

কাঢমী-থঝওবদওযাম-বফভনৄভ১-বফভনৄভ১০-ওচুহক্ষঢ-দাদী-গুমযাদ-২-দতুদ াচাভ-পাঝাভা) বদফ থাহডভ মহক্ষয ম্ভা যঢা 

বাঘাইহভ ওাচ শুরু লহহঙ। উহেখ্য উপ মাইদ বফহম থফাঝ ২৪.৯০ বওহমাবফঝাভ আন্ডাভগ্রাউন্ড এফআভটি া ধাঢামহভম 

(এাভহধাঝ থ-ওফমানৄভ এাং কাঢমী-পাঝাভা) বদফ থাহডভ াংস্থাদ ভাঔা লহহঙ। এ প্রওহল্পভ আঢাই াাংমাহতহযভ প্রণফ 

ধাঢামহভম বদবফ থঢ লহঢ বাহে।  

(১৩৮) লবভঢ যাহ্ চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ থণহও ফলাঔামী-ফকাচাভ-গুবমস্তাদ-দাাচাভ-বছমবফম ধব থন্ত ২২ 

বওহমাবফঝাভ তীখ থ BRT System ঘালুভ মহক্ষয বহতবযও লাঢা বস্তাবভঢ দক যা প্রডদ ওভা ল। ববদহাক প্রওল্প গ্রলড 

প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 

(১৩৯) ঠাওা ফলাদকভীভ অপযন্তভীড ড়ও থদঝাওথ উন্নদ, ঠাওা ফলাদকভীভ প্রহয  বদক থফদ ফলাড়হওভ বাদচঝ বদভদ 
এাং ঠাওা ফলাদকভী  ধাশ্বথঢী এমাওাভ চন্য এওটি ধবভওবল্পঢ  ফবিঢ আদৄবদও কডধবভলড ব্স্থা কহড় থঢামাভ 
মহক্ষয ঠাওা ধবভলদ ফি ওতৃথধক্ষ (DTCA)-এভ উহদ্যাহক ২০০৫ াহম ২০ ঙভ থফাবত থওৌযমকঢ ধবভলদ ধবভওল্পদা 
(Strategic Transport Plan া STP) প্রডদ ওভা ল। কঢ প্রা াহড় ৭ ঙহভ ধবভলড থক্টভল থতহযভ অন্যান্য 
থক্টহভ ব্াধও আণ থ-াফাবচও উন্নদ াবথঢ ল। ঠাওা ফলাদকভী  ধাশ্বথঢী এমাওাভ চদাংখ্যা  দকভাদ বৃবি থধহহঙ। 
কাচীনৄভ  দাভাডকঞ্জ বটি ওহধ থাহভযদ সৃবি ল। ঠাওা বটি ওহধ থাহভযদহও দু’পাহক পাক ওভা ল। ঠাওা বটি 
ওহধ থাহভযহদভ ধবভবথ বৃবি ওভা ল। ঠাওাভ ঘাবভবতহও দতুদ দতুদ উধ-যলভ সৃবি ওভা ল থবফদ: ন থাঘম  বছমবফম। 
নহম বথ থঢ Urban transport-এভ ঘাবলতা  ধবভবথ ব্াধও বৃবি থধহহঙ। এ ওম ওাভহড ২০০৫ াহম প্রডীঢ Strategic 

Transport Plan (STP) াংহযাথদ  লামদাকাত ওহভ াংহযাবথঢ STP প্রডদ ওভা ল, বা ফবন্ত্রপাভ অনুহফাতহদভ চন্য 
প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 

(১৪০) SMART Card ব্লাভ ওহভ ববপন্ন ধবভলড ফাধ্যফ থবফদ থফহিাহভম, া ভ যাবধট িাদবচঝ, াাংমাহতয থভমহ, 

বআভটিব’ভ া, বআইটবব্লউটিব’ভ থদৌ-বাদ  চুবক্তি থভওাবভ াহ স্বােহন্দয  বদভবেন্নপাহ বাঢাাহঢভ মহক্ষয 

e-Clearing House-এভ ধাইমটিাং ওাব থক্রফ থফ ২০১৪ ফাহ শুরু ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ম্মবঢক্রহফ এ ওাহট থভ দাফ 
Rapid pass বদথ থাভড ওভা ল। বক্লাবভাং লাউহচভ চন্য bank বদ থাঘদ চূড়ান্ত ওভাভ ওাব থক্রফ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। ইহঢাফহধ্য 
৫,০০০ ওাট থ াংগ্রল ওভা ল এাং আভ ৬০,০০০ ওাট থ াংগ্রল প্রবক্রাথীদ ভহহঙ।  

(১৪১) ঠাওা ফলাদকভীভ ৪টি ইন্টাভহওযহদভ বাদচঝ বদভহদ Dhaka Integrated Traffic Management ওাবভকবভ 
প্রওহল্পভ আঢা গুবমস্তাদ, ধিদ, গুমযাদ-১  ফলাঔামী ইন্টাভহওযদ উন্নহদভ মহক্ষয দক যা প্রডদ ম্পন্ন ল। 

(১৪২) ঠাওা ধবভলদ ফি ওতৃথধক্ষ (DTCA)-এভ ক্ষফঢা বৃবিভ মহক্ষয Technical Assistance to DTCA 
ওাবভকভী প্রওহল্পভ আঢা ধভাফয থও-প্রবঢষ্ঠাদ বদ থাঘহদভ ক্র প্রস্তা অনুহফাতদ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ।  

(১৪৩) ঠাওা ধবভলদ ফি ওতৃথধক্ষ (বটটিবএ)-এভ ১৫-ঢমাববযি বদচস্ব পদ বদফ থাহডভ মহক্ষয ঠিওাতাভ বদহাহকভ চন্য 

তভধত্র অনুহফাতদ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ।  

(১৪৪) ‘থফহিাহভম আইদ, ২০১৫’-এভ উহদ্দশ্য দ নভডওহল্প প্রডীঢ ‘থফহিাহভম ববথফামা-২০১৬’ থপটিাংহভ চন্য 

থমবচহমটিপ  াংত বরও বপাহকভ বহঘদাথীদ আহঙ।  

(১৪৫) ঠাওা ধবভলদ ফম্ব ওতৃথধক্ষ (বটটিবএ)-এভ ধবভবথ বৃবিভ হঙ্গ াফঞ্জে থভহঔ ১৫০ দতুদ চদম সৃচহদ 

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ অনুহফাতদ ধাা থকহঙ। অণ থ বপাহকভ অনুহফাতহদভ চন্য প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 

৪৮। থতু বপাক  

(১) ধদ্মা হুভৄঔী থতু বদফ থাড প্রওহল্পভ বদ্বঢী াংহযাবথঢ বটবধবধ ২৮,৭৯৩.৩৮ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ এওহদও ওতৃথও 

অনুহফাবতঢ ল। 

(২) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ধদ্মা হুভৄঔী থতু বদফ থাড প্রওহল্পভ ভম থতুভ ধাইবমাং  দতীযাদ ওাহচভ উহদ্বাথদ        

এাং জুদ ২০১৬ ধব থন্ত প্রওহল্পভ ক্রফনৄবঞ্জঢ থপৌঢ অগ্রকবঢ ৩৪ যঢাাংয। 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ২০১৫ াহমভ ১২ বটহম্বভ ফাা ধহহন্ট 

ধদ্মা থতু প্রওহল্পভ ভম থতু বদফ থাডওাহচভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। 

বঘত্র: ঘীদ থণহও ধদ্মা থতু প্রওল্প এমাওা আদা 

Truss Member 

 

(৩) ধদ্মা হুভৄঔী থতু বদফ থাড প্রওহল্পভ ম্যাহদচহফন্ট াহধাঝ থ ওদামহঝবন্প (CMC Service) বলাহ বদ থাবঘঢ ধভাফয থও 

High Point Rendel (hpr), UK & Associates-এভ হঙ্গ চুবক্ত স্বাক্ষভ ওভা ল।  

(৪) ধদ্মা হুভৄঔী থতু বদফ থাড প্রওহল্পভ ‘Consultancy Services for Preparing a Comprehensive 

Documentation of Padma Multipurpose Bridge Project’ যীর থও ওাহচভ চন্য Impress Telefilm Ltd-এভ 

হঙ্গ চুবক্ত স্বাক্ষভ ওভা ল। 

(৫) ধদ্মা থতু প্রওল্প এমাওা এওটি বাদুখভ স্থাধহদভ চন্য ঠাওা বশ্ববদ্যামহভ প্রাবডবদ্যা বপাহকভ হঙ্গ চুবক্ত স্বাক্ষভ ওভা ল। 

(৬) ঠাওা এবমহপহঝট এক্সহপ্রহ প্রওহল্পভ থপৌঢ ওাব থক্রফ শুরু এাং জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ২০০টি ধাইম ড্রাইবপাং ম্পন্ন ওভা ল। 

(৭) ঠাওা এবমহপহঝট এক্সহপ্রহ বধবধবধ প্রওহল্পভ ভূবফ অবথগ্রলহডভ নহম ক্ষবঢগ্রস্তহতভ নৄদ থাহদভ চন্য Resettlement 

Action Plan (RAP) চূড়ান্ত ওভা ল। 

(৮) ঠাওা এবমহপহঝট এক্সহপ্রহ বধবধবধ প্রওহল্পভ বদ্বঢী  তৃঢী িাহঞ্চভ ভূবফ অবথগ্রলড ফাফদ মজরা প্রাে, ঢাো 

ফযাফয ১,২১২.৪৭ মোটি টাো লযমাধ ওভা ল। 

(৯) ‘ওড থনেমী দতীভ ঢমহতহয হুহমদ ড়ও ঝাহদম বদফ থাড’ যীর থও প্রওল্পটি ৮,৪৪৬.৬৮ থওাটি ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ  

এওহদও পা অনুহফাতদ এাং প্রওহল্পভ ভূবফ অবথগ্রলড াত ২০১.৪৭ থওাটি ঝাওা থচমা প্রযাও, ঘট্টগ্রাফহও ধবভহযাথ  

ওভা ল। 

(১০) ঠাওা-আশুবমা এবমহপহঝট এক্সহপ্রহ এাং ঠাওা ইস্ট-হস্ট এবমহপহঝট এক্সহপ্রহ বদফ থাহড ম্ভাব্যতা ভীক্ষা 

শুরু ওভা ল। 

(১১) া ভ যাবধট িাদবচঝ (বআভটি)-এভ এবমহপহঝট অাংহযভ ঠিওাতাভ বদহাহক তভধত্র আহ্বাদ ওভা ল। 

(১২) ১০৯ থওাটি ঝাওা ব্হ ঙ্গন্ধু থতুভ অপযন্তহভ নাঝম থফভাফঢ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। 

(১৩) থতু বপাহকভ আঢাথীদ দু’টি থতু থণহও থঝাম াত ৪১৮.৪৫ থওাটি ঝাওা আ, বা ন থঢী ঙহভভ তুমদা ১৫.৮০ 

যঢাাংয থবয।  

(১৪) প্রবঢহতদাথীদ ঙহভ থতু বপাক-এভ আঢাথীদ াংস্থাভ ২৪৪.০০ থওাটি ঝাওাভ অবটঝ আধবত্ত বদষ্পবত্ত ওভা ল। 



 

 

৪৯। স্থাদী ভওাভ বপাক 

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ঠাওা উত্তভ বটি ওহধ থাহভযহদভ ধাশ্বথঢী আঝটি ইউবদহদ এাং ঠাওা তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযহদভ 

ধাশ্বথঢী  আঝটি ইউবদহদ ধবভওবল্পঢ দকভাদ এাং অবথওঢভ দাকবভও সুবথা বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয ২৮ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

চাবভকৃঢ এ. আভ.  দম্বভ ২০১/আইদ/২০১৬ থফাঢাহও বটি ওহধ থাহভযহদভ ীফাদা ম্প্রাভড ওভা ল।  

(২) থতহযভ ১১টি বটি ওহধ থাহভযহদ অবথও দাকবভও সুবথা প্রতাহদভ মহক্ষয বটবচঝাম থন্টাভ ঘালু ওভা ল। 

(৩) থতহযভ ১১টি বটি ওহধ থাহভযহদ ই-থঝন্ডাবভাংহভ ফাধ্যহফ ক্র ওাব থক্রফ শুরু     ল।  

(৪) ঠাওা উত্তভ বটি ওহধ থাহভযদ এমাওা ৯৩টি প্যাহওহচভ আঢা ৯৫.৮১ থওাটি ঝাওা ব্হ ৭১.৫৮ বওহমাবফঝাভ ড়ও, 

৬২.৩০ বওহমাবফঝাভ দত থফা  ৬.০৪ বওহমাবফঝাভ নেঝধাঢ াংস্কাভ/হফভাফঢ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। 

(৫) ঠাওা উত্তভ বটি ওহধ থাহভযদ এমাওা ৭১.৫৮ বওহমাবফঝাভ ধাওা ড়ও, ৬২.৩০ বওহমাবফঝাভ দত থফা  ৬.০৪ 

বওহমাবফঝাভ নেঝধাঢ াংস্কাভ/উন্নদ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল।  

(৬) ঠাওা তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযদ এমাওা ২৩১.০৮ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা উন্নদ, ১৫১.০২ বওহমাবফঝাভ নেঝধাঢ বদফ থাড এাং 

৫১.১৬ বওহমাবফঝাভ থড্রদ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ওভা ল। 

(৭) ঠাওা যলহভভ ববপন্ন গুরুত্বনড থ ড়হওভ ইন্টাভহওযদ া-থ/স্টহধচ ৩৮টি, াফ থমদ ৫০টি, কাট থ থভম ৫ বওহমাবফঝাভ, 

িাবনও াইদ, বগ্রম থনবন্পাং, ফাবওথাং  িাবনও াইদ স্থাধদ ওভা ল। 

(৮) ঠাওা তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযদ এমাওা ৩৪,৭১১টি বদুযৎ-াশ্রী এমইবট াবঢ স্থাধদ, ৯টি নেঝপাভ বিচ বদফ থাড, ১৭টি 

নেঝপাভ বিচ াংস্কাভ ওভা ল।  

(৯) বাত্রাাড়ী থফাড় থণহও বত্রভৄঔী ভাস্তাভ (নতখয ৩ বওহমাবফঝাভ) ম্প্রাভড  উন্নদ ম্পন্ন ওভা ল। 

(১০) বভযাম বটি ওহধ থাহভযহদ ১ থওাটি ৪২ মক্ষ ঝাওা ব্হ বগ্রদ বটি ধাওথ বদফ থাড ওভা ল। 

(১১) বভযাম বটি ওহধ থাহভযহদ ২৪ থওাটি ৮৯ মক্ষ ঝাওা ব্হ ঙ্গন্ধু অবটঝবভাফ বদফ থাড ওভা ল। 

(১২) বভযাম বটি ওহধ থাহভযহদ ওীঢথদহঔামা দতীভ ধাড় ভাভ বমবদাভ  ৪-থমদববযি ভাস্তাভ ধাহশ্বথ বউটিবনহওযদ-ওাচ 

ম্পন্ন ল 

(১৩) বভযাম ফলাদকভীভ প্রহযধহণ ২টি বটি-থকঝ বদফ থাড ওভা ল।  

(১৪) বহমঝ বটি ওহধ থাহভযহদভ ১২ঢমা পদ বদফ থাড ওভা ল। 

(১৫) বহমঝ ফলাদকভীভ ফাবঙফনৄভ এমাওা সুভফা দতীভ উপ ঢীহভ াওহ বদফ থাড  থৌন্দয্যথথ থদ-ওাচ, ৫-ঢমাববযি 

ধীভ লববুভ ভলফাদ বটি ধাঞাকাভ বদফ থাড  ৪-ঢমা বক্লদাভ ওহমাবদ  স্টান থওাাঝ থাভ বদফ থাড, থওেী যলীত বফদাভ বদফ থাড 

এাং থপামাদন্দ বদয বদ্যাম পদ বদফ থাড ওভা ল। 

(১৬) কুবফো বটি ওহধ থাহভযহদ ৯৪,৭৯,৪৯,০৯০ ঝাওা ব্হ ভাস্তা-খাঝ, থড্রদ ওামপাঝ থ, নেঝধাঢ  বেঝ-মাইঝ বদফ থাড, দতুদ 

৩০টি ইন্টাভহওযহদ িাবনও বকন্যাম, Solar Panel  ঝাইফাভ ওাউন্ট টাউদ স্থাধদ ওভা ল। 

(১৭) খুমদা বটি ওহধ থাহভযহদ ৩১.৫০ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা থফভাফঢ  উন্নদ, এওটি ফাতৃ-স্বাস্থয লাধাঢাম পদ বদফ থাড  

দকভ স্বাস্থয-পদ উন্নদ ওভা ল। 

(১৮) ভাংনৄভ বটি ওহধ থাহভযহদ ২,১৭৪.১৪ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৫০.০০ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা বদফ থাড; ১,৩৯০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ 

ভাস্তা ভক্ষডাহক্ষড; ১,২৫৩.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৪০.০০ বওহমাবফঝাভ থড্রদ বদফ থাড; ৬৬৭.৫৪ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১৮০ বফঝাভ 

বিচ/ওামপাঝ থ বদফ থাড; ৬০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১৬৬ বওহমাবফঝাভ বদুযবঢও মাইদ নৄদ থাদ  থফভাফঢ; ৩১.৪০ মক্ষ ঝাওা 

ব্হ ২০টি ওবফউবদটি ল্যাবিদ/ধাবমও ঝহমঝ বদফ থাড; ৬.৫০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৫০টি দমকূধ স্থাধদ এাং ৬৬৫৯.২৭ মক্ষ 

ঝাওা ব্হ ৩০০টি বস্ত ধবভাহভভ নৄদ থাদ ওভা ল। 

(১৯) ভাচযালী বটি ওহধ থাহভযহদ াংহবাক-ড়ও বদফ থাহডভ চন্য ৩.০৬ এওভ ভূবফ অবথগ্রলড ওভা ল। এ ঙাড়া ১.৮৬ 

বওহমাবফঝাভ দতুদ ড়ও বদফ থাড; ১১.১৫ বওহমাবফঝাভ ড়ও ভক্ষডাহক্ষড; ১০.৭৫ বওহমাবফঝাভ দত থফা বদফ থাড; ২.০০ 

বওহমাবফঝাভ নেঝধাঢ বদফ থাড     ৮.২৮ বওহমাবফঝাভ ড়ও াবঢ স্থাধদ ওভা ল। 



 

 

(২০) কাচীনৄভ বটি ওহধ থাহভযহদভ ৭,৪০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৩৮.২৬ বওহমাবফঝাভ ড়ও; ৩,৮০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ 

১১.১৫ বওহমাবফঝাভ থড্রদ; ১৩০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৩০.০০ বওহমাবফঝাভ ড়ও-াবঢ; ০.০৩০ বওহমাবফঝাভ বিচ; ২৮.০০ 

মক্ষ ঝাওা ব্হ ১.০০ বওহমাবফঝাভ বিচ বদফ থাড; ৯৯.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১টি ওভস্থাদ উন্নদ  ১০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ 

২টি টাবম্পাং থস্টযদ উন্নদ ওভা ল। 

(২১) দাভাডকঞ্জ বটি ওহধ থাহভযহদভ ধঞ্চটিহঢ এযাটহপঞ্চাভ ল্যান্ড ধাওথ বদফ থাড ওভা ল। থতহপাক, থকাতদাইম, ন্দভ, 

মক্ষডহঔামা এওটি দকভ স্বাস্থযহওে এাং ফাতাইভ এমাওা থওেী বটি চাহফ ফবচত বদফ থাড ওভা ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: বঔনৄভ-াকভবতখী ড়ও, বঔনৄভ, ঝাঙ্গাইম বঘত্র: ঝাঙ্গাইম থচমাভ বফচথানৄভ উধহচমা বফচথানৄভ-ধাণভখাঝা 

ড়হও াংযাই দতীভ ধভ বদবফ থঢ ৩০০ বফঝাভ তীখ থ বধব কাট থাভ বিচ 

 

(২২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বধহভাচনৄভ থচমাভ পান্ডাবভা এাং নবভতনৄভ থচমাভ আমনাটাঙ্গা থধৌভপা কঞদ ওভা ল। 

ঢথফাহদ থফাঝ থধৌভপাভ াংখ্যা ৩২৬টি। ২৬টি থধৌভপাভ থশ্রবড উন্নীঢ ওভা ল। এভ ফহধ্য ১৭টি ‘ঔ’ থশ্রবডভ থধৌভপাহও 

‘ও’ থশ্রবডহঢ উন্নীঢ ওভা ল এাং ৯টি ‘ক’ থশ্রবডভ থধৌভপাহও ‘ঔ’ থশ্রবডহঢ উন্নীঢ ওভা ল।  

(২৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থধৌভপাভ থফভ, ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ ১,৭৯৩ চদহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(২৪) থধৌভপাভহল চথয-ব্স্থাধদা বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয ৭৮টি টাম্পাভ িাও ক্রহভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।  

(২৫) ‘Strengthening Pourashava (Municipality) Governance Project’ যীর থও প্রবযক্ষড ওফ থসূবঘভ আঢা 

২৫চদ থফভহও চাধাহদ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(২৬) থধৌভপাভহল বটবচঝাম-থন্টাভ স্থাধদ ওভা ল।  

(২৭) থচমা ধবভরতভলহও ‘ও’, ‘ঔ’  ‘ক’ থশ্রবডভ ওযাঝাকবভহঢ থশ্রবডবন্যা ওভা ল। 

(২৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪৯চদ প্রযাও এাং প্রথাদ বদ থালী ওফ থওঢথাহও বহতয প্রবযক্ষহড থপ্রভড ওভা ল। 

(২৯) থচমা ধবভরহতভ প্রথাদ বদ থালী ওফ থওঢথা, বঘ, প্রহওৌযমী, প্রযাবদও ওফ থওঢথা, বলা-ভক্ষওকডহও এদআইএমবচহঢ 

প্রবযক্ষড থতা ল।  

(৩০) থচমা ধবভরহতভ থাহও চদকহডভ থতাভহকাড়া থধৌুঁহঙ থতাভ চন্য থচমা ধবভরত বটবচঝাম-থন্টাভ স্থাধদ ওভা ল। 

(৩১) থতহযভ ৬১টি থচমা ধবভরহত ই-থঝন্ডাবভাং ধিবঢ ঘালু ওভা ল। 

(৩২) থচমা ধবভরহতভ ব্হৃঢ াইদহাট থ/বমহাট থ গুবমহঢ াাংমা পারাভ ব্লাভ বদবিঢ ওভা ল।  

(৩৩) থচমা ধবভরহতভ ওাব থক্রফ প্রঘাহভভ চন্য প্রবঢটি থচমা ধবভরত থণহও াবর থও প্রবঢহতদ প্রওায ওভা ল।  

(৩৪) প্রবঢটি উধহচমা এমবচইবটভ ঝাইধ বটচাইদ অনুবাী নূযদঢফ ২০০˝ × ১০৩˝ (৪৭ যঢাাংয) বদষ্কণ্টও চাকা ৫০০ 

আদববযি এাং থচমা তহভ নূযদঢফ ২৩০˝× ১৬৫˝ (৮৭ যঢাাংয) বদষ্কণ্টও চাকা ১,০০০ আদববযি অবটঝবভাফ-

ওাফ-ফাবি ধাভধা লম বদফ থাহডভ ধবভওল্পদা গ্রলড ওভা ল। 



 

 

(৩৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ‘ওড থনেবম’ দাহফ দতুদ উধহচমা কঞদ ওভা ল। 

(৩৬) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ উধহচমা ধবভরতভহল বটবচঝাম-থন্টাভ স্থাধদ ওভা ল।  

(৩৭) ওম উধহচমা ধবভরহতভ পাই থঘাভম্যাদ  ফবলমা পাই থঘাভম্যাদকডহও থঝবমঝও বফল ট্যাহমঝ বধব প্রতাদ 

ওভা ল। 

(৩৮) দসৃি আঝটি উধহচমা ধবভরহত ববপন্ন ওযাঝাকবভহঢ ৩২টি ধত সৃবি ওভা ল। 

(৩৯) দসৃি আঝটি উধহচমা ধবভরহত (ফফদবাংল থচমাভ ঢাভাওান্দা, বহমঝ থচমাভ ফাদীদকভ, দাহঝাভ থচমাভ 

দমটাঙ্গা, ধটুাঔামী থচমাভ ভাঙ্গাামী, ভগুদা থচমাভ ঢামঢমী, ভাচাড়ী থচমাভ ওালুঔামী, ঔাকড়াঙবড় ধা থঢয থচমাভ 

গুইফাভা  িাহ্মডাড়ীা থচমাভ বচদকভ) আঝটি দতুদ কাবড় প্রতাদ ওভা ল। 

(৪০) ইউবদদধব থাহ াদস্টধ াবপ থ প্রতাহদভ মহক্ষয ইউবদদ ধবভরতভহল ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড ওভা লহে।  

(৪১) গ্রাফ নৄবময াবলদীভ (তনাতাভ  ফলাোতাভ) থঢদ বৃবি ওভা লহহঙ। তনাতাভহতভ থঢদ ২,১০০ ঝাওা থণহও বৃবি ওহভ 

৩,৪০০ ঝাওা এাং ফলাোতাভহতভ থঢদ ১,৯০০ ঝাওা থণহও বৃবি ওহভ ৩,০০০ ঝাওা উন্নীঢ ওভা লহহঙ। গ্রাফ নৄবময 

াবলদীভ (তনাতাভ  ফলাোতাভ) তেহতভ অভওাহম এওওাবমদ অনুতাদ বলাহ বণাক্রহফ ৬,০০০ ঝাওা  ৫,০০০ ঝাওা 

প্রতাদ ওভা লহে। 

(৪২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বলুপ্ত বঙঝফলমাীভ উন্নহদভ মহক্ষয ২ থওাটি ঝাওা অণ থ ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল। 

(৪৩) সুযাদ বদবিঢওভহডভ মহক্ষয গ্রাফ-আতামহঢভ ওাব থক্রফহও যবক্তযামী ওভহঢ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাভ স্থাদী 

ভওাভ বপাহকভ ফাধ্যহফ ইউএদবটবধ  ইউহভাধী ইউবদদ-এভ আবণ থও লহবাবকঢা ৭ঙভ থফাবত (২০০৯-১৫) 

‘Activating Village Courts in Bangladesh’ যীর থও প্রওল্প াস্তাদ ফাপ্ত ল। াাংমাহতহযভ ১৪টি থচমাভ ৫৭টি 

উধহচমা বদথ থাবভঢ ৩৫১টি ইউবদহদ প্রওল্পটিভ ওাব থক্রফ াস্তাবঢ ল। ২০১৫ াহমভ বটহম্বভ ফাহ প্রওল্পটিভ থফাত থযর 

লহ বাাভ ধহভ উন্নদ লহবাকী াংস্থা  ভওাভ এই প্রওল্পটিভ বদ্বঢী ধব থা ৪ ঙহভভ (২০১৬-১৯) চন্য থতহযভ ২৭টি 

থচমাভ ১৩৫টি উধহচমাভ ১,০৮০টি ইউবদহদ গ্রাফ আতামঢ ওাব থক্রফ শুরুভ প্রবক্রা চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ। 

(৪৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বদ্বঢী থমাওাম কপন্যথান্প াহধাঝ থ প্রহচহক্টভ আঢা থতহযভ ইউবদদভহল ৯৭৭,৯৯,৩২,১৪৫ ঝাওা 

ঙাড় ওভা ল।  

(৪৫) দাভী উন্নদ  দাভীভ ক্ষফঢাদহও বহযর গুরুত্ব প্রতাদ          । স্থাদী ধব থাহ চদ-অাংযগ্রলহডভ ফাধ্যহফ এমাওাভ 

উন্নহদভ মহক্ষয ইউবদদ ধবভরতভলহও প্রওল্প থণহও থব থণাও ভাদ্দ প্রতাদ ওভা লহে ঢাভ ৩০ যঢাাংয অণ থ ফবলমাহতভ দ্বাভা 

াঙাইকৃঢ বস্কফভল াস্তাহদ ব্ ওভা লহে।  

(৪৬) ইউবদদ কপন্যথান্প াহধাঝ থ প্রহচহক্টভ আঢা ৭ বপাহকভ ৭টি থচমা এাং ৬৩টি উধহচমা সুযাদ  প্রওহল্পভ 

ওাব থক্রফ ম্পহওথ অবলঢওভড ওফ থযামা আহাচদ ওভা লহহঙ। ৪১০টি ইউবদদ ধবভরতহও ১৩ থওাটি ২১ মক্ষ ঝাওা 

ধাভনভহফন্পবপবত্তও অনুতাদ প্রতাদ ওভা লহহঙ। ৭টি থচমাভ প্রবঢটি উধহচমা দাভী উন্নদ থনাভাফ কঞদ ওভা লহহঙ। থফাঝ 

৬৪৫চদ উধহচমা  ইউবদদ ধবভরহতভ বদ থাবঘঢ প্রবঢবদবথ এ ওম থনাভাহফ তে বদ থাবঘঢ লহহঙদ। ৭ বপাহকভ ৭টি 

থচমা ৫৬৪টি ইউবদহদ াৎবভও ধাভনভহফন্প এযাহহফন্ট ম্পন্ন লহহঙ এাং ইউবদদ ধবভরহতভ প্রহঢযওহও 

হঘঢদঢাভমও ওাব থক্রফ াস্তাহদভ চন্য ১০ লাচাভ ঝাওা প্রতাদ ওভা লহহঙ। ৩৭৬টি ইউবদদ ধবভরহতভ ঢথ্য াংগ্রহলভ 

ফাধ্যহফ এওটি থচমাইদ ফীক্ষা ম্পন্ন ওভা ল। 

(৪৭) ৩০ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত অদমাইহদ চন্ বদন্ধহদভ াংখ্যা ১৪,৫৭,৫০,৪০২ চদ এাং ভতুয বদন্ধহদভ াংখ্যা ৩,২৯,১২১ চদ। 

(৪৮) অলা  লঢতবভদ্র ফবলমা উধওাভহপাকীহতভ বদহ উৎধাতদযীম  ম্ভাদাফ ওহফ থভ সুহবাক গ্রলহড দাভীভ াফথ্যথ 

উন্নদ (স্বপ্ন) প্রওল্প ঘমফাদ ভহহঙ। 

(৪৯) উৎধাতদযীম  ম্ভাদাফ ওহফ থভ সুহবাক গ্রলহড দাভীভ াফথ্যথ উন্নহদ ‘স্বপ্ন’ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৫১ থওাটি ৪৩ মক্ষ ঝাওা 

ব্ ওভা লহহঙ। প্রওল্পটি ঢথফাহদ াঢক্ষীভা  কুবড়গ্রাফ থচমা াস্তাদাথীদ ভহহঙ। 

(৫০) প্রবঢটি ইউবদদ ধবভরহত ইউবদদ বটবচঝাম থন্টাভ ঘালু ভহহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ইউবদদ বটবচঝাম থন্টাহভভ 

ফাধ্যহফ ১০২ থভহদভ ভওাবভ  থভওাবভ থা প্রতাদ ওভাভ ফাধ্যহফ উহদ্যাক্তাহতভ উধাচথদ ২১৭ থওাটি ঝাওা। বটবচঝাম-

থন্টাহভভ ফাধ্যহফ চদকহডভ থতাভহকাড়া আইটি থাভল সুমপ  লচমপয লা ফানুহরভ অণ থ  ফহভ াশ্র ল। 



 

 

(৫১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ স্থাদী ভওাভ প্রবঢষ্ঠাদভহলভ চদপ্রবঢবদবথ, ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভীহতভ ওফ থতক্ষঢা বৃবিভ মহক্ষয 

এদআইএমবচ থণহও ১০,৮৪৮চদ চদপ্রবঢবদবথ  বদহাককৃঢ ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভীহও প্রবযক্ষড থতা ল।  

(৫২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ স্থাদী ভওাভ প্রবঢষ্ঠাদগুবমভ ববপন্ন ওাব থক্রফ, চদপ্রবঢবদবথ  বদহাককৃঢ ওফ থওঢথা  

ওফ থঘাভীহতভ ফো এাং প্রবঢষ্ঠাদগুবমহও কবঢযীম ওভাভ মহক্ষয প্রবঢঙভ এ প্রবঢষ্ঠাদ থণহও কহরডা ফীক্ষা াস্তাদ ওভা 

ল। ১৩টি কহরডা ফীক্ষা াস্তাদ ওভা ল।  

(৫৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তভ ওতৃথও ৩৮টি উধহচমা ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড/ম্প্রাভড; 

১৮০টি ইউবদদ ধবভরত ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড; ৪,৮১৩ বওহমাবফঝাভ উধহচমা, ইউবদদ  গ্রাফ ড়ও বদফ থাড/নৄদবদ থফ থাড  

নৄদ থাদ, ২৭,০৫০ বফঝাভ উধহচমা, ইউবদদ  গ্রাফ-ড়হও বিচ/ওামপাঝ থ বদফ থাড, নৄদবদ থফ থাড  ভক্ষডাহক্ষড; ৩৩৯ 

বওহমাবফঝাভ ড়হও দাদ; ১৬৮টি থগ্রাণ-থন্টাভ/গ্রাফীড লাঝ/াচাভ, ৬৯টি ঘূবড থছড়/ন্যা আশ্রহওে বদফ থাড; ১০,০০০ 

বওহমাবফঝাভ উধহচমা, ইউবদদ  গ্রাফ ড়ও থফভাফঢ; ৮২,২২৭ থলক্টভ নবম চবফহও ন্যাভ লাঢ থণহও ভক্ষা  থঘ 

সুবথা প্রতাদ ওভাভ মহক্ষয ৪২০ বফঝাভ াঁথ নৄদবদ থফ থাড/উন্নদ; ৭১০ বওহমাবফঝাভ ঔাম নৄদঃঔদদ; ১৮৫টি ধাবদ বদন্ত্রও 

অওাঞাহফা বদফ থাড/নৄদ থাদ। এ ঙাড়া যলভ এমাওা ৭০০ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা/নেঝধাঢ বদফ থাড; ১১০ বওহমাবফঝাভ থড্রদ বদফ থাড 

ওভা ল। 

(৫৪) এমবচইবটভ ফাধ্যহফ ১ লাচাভ ২ যঢ ১৮ থওাটি ৮৯ মক্ষ ঝাওা ব্হ ফকাচাভ-থফৌঘাও ফ্ল্াইপাভ বদফ থাড প্রওল্পটি 

াস্তাবঢ লহে। ঘাভ থমদববযি ফ্ল্াইপাভটিভ থফাঝ বতখ থয ৮.৭ বওহমাবফঝাভ। বঢদটি প্যাহওহচ প্রওল্পটিভ াস্তাদ ওাচ 

ঘমফাদ ভহহঙ। প্রণফ প্যাহওচ থঢচকাঁহভ াঢভাস্তা থণহও এনবটব থফাড়-ফকাচাভ থফাড় লহ লবমনযাবফবম লাধাঢাম 

ধব থন্ত, বাভ বতখ থয ২.৫৬ বওহমাবফঝাভ। বদ্বঢী প্যাহওচ াাংমাফঝহভভ ইস্কাঝদ থণহও ফকাচাভ থফাড় লহ থফৌঘাও ধব থন্ত, বাভ 

বতখ থয ২.২১ বওহমাবফঝাভ। তৃঢী প্যাহওচ ভাফনৄভা থণহও ফাবমাক-থফৌঘাও থফাড় লহ ভাচাভাক  যাবন্তদকভ ধব থন্ত, বাভ 

বতখ থয ৩.৯৩ বওহমাবফঝাভ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রণফ অাংযটি ৩০ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ বাদ ঘমাঘহমভ চন্য উহদ্বাথদ ওহভহঙদ। 

অবযি ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।  

(৫৫) স্থাদী ভওাভ বপাহকভ আঢা স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তহভভ ঢিাথাহদ গুরুত্বনড থ ১৯টি থধৌভপা 

অওাঞাহফা উন্নদ প্রওহল্পভ আঢা থকাধামকঞ্জ থচমাভ টুাংকীধাড়া থধৌভপা ‘থযঔ ভাহম থধৌভ বযশু ধাওথ’-এভ 

বদফ থাডওাচ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৮ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। ধাওথটি বদফ থাহড ব্ লহহঙ ৯ থওাটি ৯০ মক্ষ 

ঝাওা। ‘থযঔ ভাহম থধৌভ বযশু ধাওথ’ বদফ থাহডভ নহম বযশুহতভ স্বাস্থয-উন্নদ, সুস্থ বহদাতদ  ফাদবও বওাহযভ সুহবাহকভ 

ধাযাধাবয টুাংকীধাড়াাী এাং চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ ফাবথহৌথ ধবভতয থহদ আকঢ তয থদাণীহতভ 

বহদাতহদভ সুহবাক সৃবি ল। 

(৫৬) থকাধামকঞ্জ তভ উধহচমা থকাধামকঞ্জ-বাংকাবঢ ভাস্তা ফদৄফবঢ দতীভ ধভ ঘাধাইম খাহঝ ৫৮৮.৬৫ বফঝাভ তীখ থ 

বপ্রহেট ওাংবক্রঝ কাট থাভ থতু বদফ থাড ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৩০ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ এই থতুটি শুপ উহদ্বাথদ 

ওহভদ। বদফ থাড ব্ ৬০ থওাটি ৮২ মক্ষ ঝাওা। থতুটি বদফ থাহডভ নহম থকাধামকঞ্জ থচমাভ হঙ্গ দড়াইম, খুমদা এাং াহকভলাঝ 

থচমাভ ভাবভ ড়ও থবাকাহবাক থদঝাওথ সৃবি ল। এমাওাভ আণ থ-াফাবচও উন্নহদভ ধাযাধাবয ফাদম্পত উন্নদ  

চাঢী অণ থদীবঢহঢ এ বিচটি ব্াধও ইবঢাঘও ভূবফওা ভাঔহ। 

(৫৭) স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তহভ লওাভী প্রহওৌযমী বলাহ থফাঝ ৮৬ চদহও বধএব-এভ ফাধ্যহফ দতুদ বদহাক থতা ল। 

(৫৮) ঢথফাহদ ধেী এমাওা প্রবঢ ৮৯চহদভ চন্য এওটি ভওাবভ বদভাধত ঔাাভ ধাবদভ উৎ ভহহঙ এাং থতহযভ প্রা প্রবঢটি 

ফানুর বদভাধত ধাবদ ধাদ ওহভ। গ্রাফাঞ্চহম ধাবদ ভভাহলভ স্বীকৃঢ ফাদ লহমা থব-থওাহদা আাগৃহলভ ১৫০ বফঝাভ (৫০০ 

নেঝ)-এভ ফহধ্য এওটি বদভাধত ঔাাভ ধাবদভ উৎ ণাওহ। এভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ ঢথফাহদ ধাবদ ভভাল ওপাহভচ ৮৭ যঢাাংয। 

আহ থবদও-আক্রান্ত unserved এাং underserved এমাওা ধাবদভ উৎ স্থাধহদভ ফাধ্যহফ দ্রুঢ ওপাহভচ বৃবি ওভা লহে।  

(৫৯) ঢথফাদ ভওাহভভ আফহম ববপন্ন ঘমফাদ ওাব থক্রহফভ আঢা জুদ ২০১৬ ধব থন্ত গ্রাফাঞ্চহমভ ববপন্ন প্রওাভ ২ মক্ষ ২৭ 

লাচাভ ধাবদভ উৎ স্থাধদ এাং ৭৬টি গ্রাহফ ধাইধমাইহদভ ফাধ্যহফ ধাবদ ভভাল ব্স্থা ঘালু ভাঔা ল।  

(৬০) ঢথফাহদ ১৩৬টি থধৌভপা ধাইধমাইহদভ ফাধ্যহফ ধাবদ-ভভাল ব্স্থা ঘালু ভহহঙ। অবযি থধৌভপা ধহন্ট 

থা থ-এভ ফাধ্যহফ ধাবদ ভভাল ব্স্থা ঘালু ভহহঙ।  



 

 

(৬১) ধাবদ ভভাল  োবদহঝযদ ব্স্থা াংস্কাভ  ম্প্রাভহডভ মহক্ষয ৪টি বটি ওহধ থাহভযদ (বহমঝ, বভযাম, ভাংনৄভ  

কুবফো)  ১২২টি থধৌভ এমাওা ধাইধমাইহদভ ফাধ্যহফ ধাবদ ভভাল ওাব থক্রফ াস্তাদাথীদ ভহহঙ। উক্ত ওাব থক্রফ 

াস্তাদাথীদ লহম প্রওল্পভুক্ত থধৌভ এমাওাভ ৮০ যঢাাংয চদাথাভড ধাইধমাইহদভ ফাধ্যহফ ধাবদ ভভাল  বদভাধত 

োবদহঝযহদভ আঢা আহ।  

(৬২) ১৫৫টি থধৌভপা ধাবদ-ভভাল  োবদহঝযদ ব্স্থা স্থাধহদভ মহক্ষয ফাস্টাভ-প্লযাদ প্রডদ ম্পন্ন ওভা ল।  

(৬৩) ববপন্ন প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ প্রা ২৬,৬১৫টি স্বল্পভহল্যভ োবদঝাবভ ল্যাবিদ বদবফ থঢ ল। জুদ 

২০১৬ ফাহ ফগ্র থতহয থবও োবদহঝযদ ওপাহভচ যঢওভা ৯৯ পাহক উন্নীঢ ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩৫টি ধাবমও 

ঝহমঝ/ওবফউবদটি ল্যাবিদ এাং ৩টি (৫০ যঢাাংয)  ৮টি (৭৫ যঢাাংয) ৩ঢমা ঝহমঝ ববডাং স্থাধদ ওভা ল।  

(৬৪) ভূ-কপথস্থ ধাবদহঢ আহ থবদওল অন্যান্য উধাতাহদভ উধবস্থবঢ ধবভফাহধভ চন্য থতহযভ ১৪টি থচমা স্থাবধঢ ধাবদ 

ধভীক্ষাকাভগুবমভ ফাধ্যহফ এ াংক্রান্ত ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। চাধাহদভ আবণ থও লাঢা ধাবদ ধভীক্ষা ব্স্থা যবক্তযামী 

ওভাভ মহক্ষয ঠাওাভ থওেী ধাবদ ধভীক্ষাকাভ  থচাদাম ল্যাহভঝবভগুবমভ ফহধ্য থদঝাওথ স্থাধদ ওহভ ধাবদভ গুডাগুড 

ধভীক্ষাভ বরটি আভ যবক্তযামী ওভা ল।  

(৬৫) ঠাওা াা ওতৃথও াস্তাবঢ তাহযভওাবন্দ সুযাহভচ বিঝহফন্ট প্লান্ট প্রওল্প, াহতাাত ধাবদ থযাথদাকাভ প্রওল্প (হনচ-

৩), ঠাওা যলহভভ ধাবদ ভভাল থদঝাওথ উন্নদ প্রওল্প  ঠাওা ফলাদকভীভ আকাঁভকাঁ এমাওাভ বৃবিভ ধাবদ বদষ্কাযদ ব্স্থা 

উন্নদ প্রওহল্পভ বটবধবধ এওহদহও অনুহফাবতঢ ল। 

(৬৬) ঠাওা াা ওতৃথও প্রবঢহতদাথীদ অণ থ-ঙহভ ভাফনৄভা  ওফমানৄহভ ২টি স্টফ থ াঝাভ ধাবম্পাং থস্টযদ বদফ থাড, ৫২৮ 

বওহমাবফঝাভ ধাবদভ মাইদ বদফ থাড, ১৩৪টি কপীভ দমকূধ স্থাধদ/প্রবঢস্থাধদ, ১০.০৫ বওহমাবফঝাভ ধঃমাইদ বদফ থাড এাং 

২০.৮৮৫ বওহমাবফঝাভ ঔাম উন্নদ ওভা ল।  

(৬৭) ঠাওা ফলাদকভীভ বস্ত-এমাওা ধাবদ-ভভাহলভ চন্য ৩টি কপীভ দমকূধ  ৬৫২টি াঝাভ ধহন্ট স্থাধদ ওভা ল।  

(৬৮) ঠাওা াা বতবদও ২২৫-২৩০ থওাটি বমঝাভ ধাবদভ ঘাবলতাভ বধভীহঢ ২৪২ থওাটি বমঝাভ ধাবদ ভভাহলভ ক্ষফঢা 

অচথদ ওহভহঙ।  

(৬৯) ভাচযালী াাভ ধাবদভ ওপাহভচ ৪৬ যঢাাংয থণহও ৬৭ যঢাাংহয উন্নীঢ ওভা ল। 

(৭০) ভাচযালী াাভ বতবদও ধাবদভ উৎধাতদ ৫৫.৪৪ বফবমদ বমঝাভ বতদ থণহও ৬৬.৫৭ বফবমদ বমঝাভ বতদ-এ বৃবি ওভা ল। 

(৭১) ভাচযালী াাভ বতবদও চদপ্রবঢ ধাবদভ ব্লাভ ৬৫ বমঝাভ থণহও ৭০ বমঝাহভ বৃবি ওভা ল। 

(৭২) খুমদা াা প্রথাদ ওাব থাম পহদভ বদফ থাডওাচ ফাপ্ত ল।  

(৭৩) খুমদা াাভ ৭টি Distribution reservoir এাং ১০টি Overhead tanks-এভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

ইহঢাফহধ্য ৬৫ যঢাাংয ওাচ ফাপ্ত লহহঙ। অবযি ওাচ ৩০ থফ ২০১৭ ঢাবভহঔভ ফহধ্য ম্পন্ন লহ। 

(৭৪) খুমদা াাভ Clear water transmission mains including river crossing এ ওাহচভ আঢা ১.২ ববমদ 

বমঝাভ বতদ (৪৮) ব্াহভ টাওঝাইম আভদ ধাইধ  বনটিাংল ৩৩ বওহমাবফঝাভ (ম্পূড থ)-এভ ফামাফাম ইহঢাফহধ্য বহতয 

থণহও আফতাবদ ওভা ল এাং ইহঢাফহধ্য টাওঝাইম আভদ ধাইধ ৭.৫ বওহমাবফঝাভ এাং এইঘবটবধ ধাইধ ১৫ বওহমাবফঝাভ 

স্থাধদ ওভা ল।  

(৭৫) খুমদা াাভ ১১০ বফবমদ বমঝাভ বতদ থাভড ক্ষফঢাম্পন্ন ধাবদ-থযাথদাকাভ এাং ৭৭৫ বফবমদ বমঝাভ থাভডক্ষফঢাভ 
Impounding reservoir বদফ থাডওাহচভ আঢা reservoir বদফ থাহডভ চন্য বস্টম বঝ ধাইম বহতয থণহও আফতাবদ এাং 

এভ driving ওাচ ম্পন্ন ল। cast-in-situ-এভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াইহঝ প্রহাচদী বদফ থাডাফগ্রী ফজুত ওভা ল। 

ঢথফাদ ওাহচভ াস্ত অগ্রকবঢ ৩০ যঢাাংয ।  

(৭৬) খুমদা ফলাদকভীহঢ ২টি উৎধাতও দমকূধ স্থাধদ ওভা লহহঙ, বাভ ফাধ্যহফ ২ বফবমদ বমঝাভ বতদ ধাবদ উৎধাতদ  

ভভাল ওভা লহে। ধাবদভ অধঘ থভাথওহল্প  ধাবদভ ব্লাভ অনুবাী বম বদথ থাভহডভ মহক্ষয ফাবও ফ্ল্যাঝ থভইঝ-এভ 

ধবভহঢথ বফঝাবভাং ব্স্থা ঘালুভ প্রবক্রা বলাহ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ জুদ ধব থন্ত ৭,৫০০টি বফঝাভ স্থাধদ ওভা ল।  



 

 

৫০। স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

(১) াাংমাহতহযভ আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢ উন্নহদভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ আদৄবদও  ভেহকাধহবাকী উন্নঢফাহদভ ৪৯টি 

চীধ, ৮৭টি বধওআধ, ১৯৬টি থফাঝভ াইহওম (150cc), ৮টি থফাঝভ াইহওম (250cc), ১টি িাও, ৫টি ফাইহক্রাা, ৪টি 

এযামু্বহমন্প, ৫টি বপ্রচদা থ পযাদ, ১টি থভওাভ, ১টি টকপযাদ  ২টি াঝাভ থিইমাভ ক্র ওভা ল।  

(২) ভ যাবধট এযাওযদ ব্াঝাবমদ অধাহভযদাম ওাহচভ চন্য ৮টি   ধ  ৯টি ফাইহক্রাা ক্র ওভা ল। 

(৩) থদৌধহণ আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢ বদন্ত্রহড ভাঔাভ চন্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ আদৄবদও  ভেহকাধহবাকী উন্নঢফাহদভ ৫টি 

বেট থাঝ, ৩টি থধহিামহাঝ, ১টি াঝাভ াইও  ৩টি থধাহঝ থম থনাবডাং থাঝ ক্র ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ 

াাংমাহতয নৄবমহযভ চন্য ১৪টি থখাড়া ক্র ওভা ল। 

(৪) চাবঢাংখ যাবন্তভক্ষা বফযহদ ওফ থভঢ নৄবময াবলদীভ ব্লাহভভ চন্য ৬টি এবধব, ৫টি এযামু্বহমন্প, ২টি ফাইহক্রাা, ২টি 

থভওাভ, ২টি াঝাভ ট্যাাংওাভ, ২টি াঝাভ ওযাদদ, ২টি িাও, ২টি ক্রাউট ওহন্ট্রাম থপবলওযাম, ১টি নেহম ট্যাাংওাভ  ২টি 

াঝাভ থিইমাভ ক্র ওভা ল। 

(৫) Memorandum of Understanding between Australian Federal Police and Bangladesh Police on 

Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation াংক্রান্ত ফহছাঢা স্মাভও স্বাক্ষভ ওভা ল।  

(৬) চাঢী াংত বদ থাঘদ, চাঢী াংহতভ শুন্য থখাবরঢ আহদভ উধ-বদ থাঘদল স্থাদী ভওাহভভ ববপন্ন ধব থাহভ (বটি 

ওহধ থাহভযদ, উধহচমা ধবভরত, থধৌভপা  ইউবদদ ধবভরত) বদ থাঘদ, উধ-বদ থাঘদ এাং নৄদঃহপাঝগ্রলড-াংক্রান্ত বদভাধত্তা-

ব্স্থা-াংবেি ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল।  

(৭) আন্তচথাবঢও অধভাথ বরহ ন্ত্রা, ফাতওদ্রব্ধাঘাভ, দাভী  বযশু ধাঘাভ, ফাদধাঘাভ, অস্ত্র থঘাভাঘামাদ, ভৄদ্রা চাবমাবঢ, 

ধহদ থাগ্রাবন  থবৌদ অধভাথ, আন্তচথাবঢও অধভাথ ঘক্রল অন্যান্য অধভাথীহতভ ম্পহওথ অনুন্ধাদ এাং অবপাী  প্রাীহতভ 

হুবথ থা প্রতাহদভ চন্য NCB-DHAKA, INTERPOL-এভ বদচস্ব াপথাহভ সুভবক্ষঢ I-24/7 System-এভ ফাধ্যহফ 

INTERPOL General Secretariat (IPSG) এাং INTERPOL-এভ অধভ ১৮৯টি তেভাহষ্ট্রভ হঙ্গ া থক্ষবডও 

অণ থাৎ (24/7 বপবত্তও) থবাকাহবাক অব্ালঢ ভাঔা ল। INTERPOL তেভুক্ত ১৮৯টি থতয থণহও প্রবঢবদঢ ববপন্ন 

অধভাথ/ঢথ্য বরহ প্রাপ্ত ধত্র এব/বআইবট এাং াংবেি থচমা/ইউবদহঝ থপ্রভড ওহভ প্রবঢহতদ াংগ্রল ওহভ াংবেি থতহযভ 

NCB-থও অবলঢওভডল IPSG-থও অবলঢ ওভা ল। এওইপাহ থতহযভ ববপন্ন ইউবদঝ, াংস্থা  দাকবভওবৃহন্দভ 

প্রহাচদ াং    প্রাপ্ত ধত্র/আহতদ াংবেি বহতবযও NCB-ভহলভ হঙ্গ থবাকাহবাহকভ ফাধ্যহফ বদষ্পন্ন ওভা ল। 

(৮) NCB-Dhaka ঙ্গন্ধু লঢযা ফাফমাভ াচাপ্রাপ্ত ধমাঢও ৬চদ আাফীহও INTERPOL-এভ ফাধ্যহফ দাক্তওভড  

থগ্রনঢাহভভ মহক্ষয INTERPOL তেভুক্ত থতযভহলভ হঙ্গ া থক্ষবডও থবাকাহবাক অব্ালঢ ভাঔা ল। এভ নহম াচাপ্রাপ্ত 

ধমাঢও আাফী এ এইঘ এফ ভাহযত থঘৌদৄভীভ আহফবভওাহঢ অস্থাদ এাং আাফী নূভ থঘৌদৄভীভ ওাদাটাহঢ অস্থাদ বদবিঢ 

ওভা ম্ভ ল। উবেবঔঢ আাফীহতভ থতহয বনবভহ আদাভ প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য ভওাভ ওতৃথও কঠিঢ ঝাস্কহনা থ  

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহও অবলঢ ওভা ল। অন্যান্য আাফী যবভনেম লও টাবমফ, আাফী ওযাহন্ফদ (অ.) আব্দুম ফাহচত, আাফী 

বভামতাভ থফাহম-উবদ্দদ এাং থম: ওহদ থম আব্দুভ ভযীহতভ অস্থাদ বদবিঢওভহডভ চন্য INTERPOL-তেভুক্ত 

থতযভহলভ হঙ্গ া থক্ষবডও থবাকাহবাক অব্ালঢ ভহহঙ। 

(৯) ১৯৭১ াহম াাংমাহতহযভ স্বাথীদঢাভেিওামীদ ফাদঢাবহভাথী অধভাহথভ হঙ্গ চবড়ঢ বহতহয ধমাঢও আাফীহতভ 

বরহ াংবেি থতযভহলভ হঙ্গ া থক্ষবডও থবাকাহবাক অব্ালঢ ভহহঙ। এভ ফহধ্য INTERPOL-এভ লাঢা 

স্বাথীদঢাভেিওামীদ ফাদঢা বহভাথী অধভাহথভ তাহ ভতুযতণ্ডপ্রাপ্ত আাফী আযভানেিাফাদ ঔাঁদ-থও ফাবওথদ ভেক্তভাহষ্ট্র, থঘৌদৄভী 

ফঈদউদ্দীদ-থও ভেক্তভাহচয এাং চাবলত থলাহদ থঔাওহদভ সুইহটহদভ স্টওহলাহফ অস্থাদ দাক্ত ওভা ম্ভ ল। 

ফাদঢাবহভাথী অধভাহথভ হঙ্গ চবড়ঢ আাফী ফামাদা আবুম ওামাফ আচাত এাং আব্দুম চাভ ইবঞ্জবদাহভভ বরুহি 

ইন্টাভহধাম থভট থদাটিয চাবভ ওভা ল। অধভ আাফী বত থফাঃ লাাদ আমী’ভ বরুহি ইন্টাভহধাম থভট থদাটিয চাবভ ওভাভ 

চন্য নভফ নভড ওহভ থপ্রভহডভ চন্য ফিও, ঢতন্ত াংস্থা, আন্তচথাবঢও অধভাথ িাইবুযদাম, ঠাওা ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।  



 

 

(১০) বআইবট, ঠাওা’ভ আহতহদভ থপ্রবক্ষহঢ ২১থয আকস্ট থগ্রহদট লাফমা ফাফমা ঘাচথবযঝভুক্ত আাফী ঢাহভও ভলফাদ 

ভহন ঢাহভও বচাভ বরুহি INTERPOL ওতৃথও Red notice চাবভ ওভা ল। INTERPOL-এভ লাঢা ভেক্তভাহচয 

ঢাভ অস্থাদ দাক্ত ওহভ ঢাহও থতহয বনবভহ আদাভ চন্য স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ফাধ্যহফ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ভাভ 

Extradition request থপ্রভড ওভা ল। 

(১১) বআইবট, ঠাওা’ভ আহতহদভ থপ্রবক্ষহঢ ২১ আকস্ট থগ্রহদট লাফমা লঢযাফাফমাভ বহতহয ধমাঢও আাফী ফামাদা 

থফাঃ ঢাচউবদ্দদ বফাভ বরুহি INTERPOL ওতৃথও Red notice চাবভ ওভা ল। উক্ত আাফীভ অস্থাদ INTERPOL-

এভ ফাধ্যহফ তবক্ষড আবিওা দাক্ত ওভা ল। ঢাহও াাংমাহতহয বনবভহ আদাভ চন্য স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ফাধ্যহফ ধভভাষ্ট্র 

ফন্ত্রডাম ভাভ Extradition request থপ্রভড ওভা ল। 

(১২) INTERPOL-এভ লাঢা পাভহঢ থগ্রনঢাভকৃঢ দাভাডকহঞ্জভ ঘাঞ্চল্যওভ ৭ খুদ ফাফমাভ থভট থদাটিযথাভী ধমাঢও 

আাফী নূভ থলাহদহও ১২ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ পাভঢ থণহও এাং বহমহঝভ ঘাঞ্চল্যওভ ভাচদ লঢযা ফাফমাভ আাফী 

ওাফরুম ইমাফহও ১৫ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ থৌবত আভ থণহও বনবভহ এহদ বজ্ঞ আতামহঢ থাধত থ ওভা ল। 

(১৩) NCB-Dhaka, INTERPOL-এভ ফাধ্যহফ জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ ধব থন্ত াাংমাহতয নৄবমহযভ ববপন্ন 

ধতফব থাতাভ ৪৭চদ ওফ থওঢথা INTERPOL-এভ ২৫টি ববপন্ন পা/হবফদাভ/প্রবযক্ষহড অাংযগ্রলড ওহভহঙদ। বা আন্তচথাবঢও 

নৄবময লহবাবকঢাভ থক্ষহত্র এাং ওফ থওঢথাহতভ তক্ষঢা বৃবিহঢ বহযর লাও ভূবফওা ধামদ ওভহঙ।  

(১৪) ‘84
rd

 INTERPOL General Assembly Session’-াংক্রান্ত পা ফাদদী স্বভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী  ইন্পহধক্টভ 

থচদাহভম াাংমাহতয নৄবমযল ধাঁঘ তহেভ াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভহঙদ। এবরহ NCB-DHAKA 

বাঢী ওাব থক্রফ ম্পাতদ ওভা ল। 

(১৫) SAARC Police Conference on Cooperation in Police Matters-এভ এহচন্ডাভ ধভ প্রহাচদী ব্স্থা 

গ্রলড ওভা ল। 

(১৬) ঘাঞ্চল্যওভ ববপন্ন গুরুত্বনড থ ফাফমা বহতহয ধমাঢও আাফীহতভ অস্থাদ বদবিঢওভডল ঢাহতভহও থতহয বনবভহ 

আদাভ প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য INTERPOL-এভ তেহতয ভহলভ হঙ্গ NCB-Dhaka, INTERPOL-এভ 

া থক্ষবডও থবাকাহবাক অব্ালঢ ভাঔা ল। 

(১৭) বশ্ব এচহঢফা ২০১৬ প্রণফ এাং বদ্বঢী ধব থা, ঈত-উম-বনঢভ-২০১৫, ঈত-উম-আচলা-২০১৫, ফলভফ-আশুভা, ঈত-ই-

বফমাদুন্নী, ধবত্র-য-ই-বফভাচ, য-ই-ভাঢ, দুক থানচা-২০১৫ এাং অন্যান্য থফী উৎ ঢণা, ড় বতদ, থৌি-নবড থফাল-

এভ উদবাধহদ ববপন্ন ইউবদঝহও প্রহাচদী বদহত থযদা প্রতাদ এাং ফি াথদ ওভা ল। 

(১৮) াাংমাহতয, ইাংল্যান্ড, পাভঢ ধাবওস্তাদ  আনকাবদস্তাদল ৫টি থতহযভ যাভীবভও প্রবঢন্ধীহতভ বদহ আন্তচথাবঢও বক্রহওঝ 

উদবাধদ উধমহক্ষয বদভাধত্তা বরহ ফি  ঢতাভবও ম্পাতদ ওভা ল। 

(১৯) ববধএম (াাংমাহতয বপ্রবফাভ  ক) এাং ‘ঙ্গন্ধু থকাডওাধ আন্তচথাবঢও নেঝম টুদ থাহফন্ট, ১৬টি থতহযভ অনূর্ধ্থ ১৯ 

বক্রহওঝ তহমভ অাংয গ্রলহড আইবব ইউ-১৯ বক্রহওঝ াড-২০১৬ এাং এবযাওাধ াাংমাহতয-২০১৬ উধমহক্ষয বদভাধত্তা 

বরহ ফি  ঢতাভবও ম্পাতদ ওভা ল।  

(২০) পাভঢ     বচম্বাবুহ চাঢী বক্রহওঝ তহমভ াাংমাহতয নভ উধমহক্ষয বদভাধত্তা বরহ ফি  ঢতাভবও ম্পাতদ ওভা ল।  

(২১) ববপন্ন চাঢী  আন্তচথাবঢও গুরুত্বনড থ বতভল থবফদ: আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা (২১থয থনব্রুাবভ), ঐবঢলাবও ৭ই ফাঘ থ, 

ফলাদ স্বাথীদঢা বত (২৬থয ফাঘ থ), ১৭ এবপ্রম ঐবঢলাবও ভৄবচদকভ বত, ১৫ আকস্ট চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ 

ভলফাহদভ যালাতঢ াবর থওী, ১৪ বটহম্বভ যলীত বুবিচীী বত এাং ফলাদ বচ বত (১৬ই বটহম্বভ), াাংমা দর থ (১মা 

বযাঔ), ণাটি থনাস্টথ দাইঝ (ইাংহভবচ দর থল) ওম গুরুত্বনড থ ইহপন্ট/অনুষ্ঠাদাবত থওাহদা রূধ অপ্রীবঢওভ খঝদা ব্ঢীঢ 

উদ বাধদ/অনুষ্ঠাহদভ চন্য ওম নৄবময ইউবদঝ/হচমা নৄবমহযভ ওভডী বদথ থাভড এাং ঊর্ধ্থঢদ ওতৃথধহক্ষভ বদহত থযদা বণাবণপাহ 

প্রবঢধামদ বদবিঢ ওভাভ ফাধ্যহফ নমপাহ ইহপন্টভল ম্পন্ন ওভহঢ  থাত্ধও ব্স্থা গ্রলড ওভা ল। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: নৄবময প্তাল ২০১৬  

(২২) অধভাথী  অধভাথ-াংক্রান্ত ঢথ্য/উধাত্ত বটবচঝাম ধিবঢহঢ বহেরড, এ ওম ঢথ্য/উধাত্ত নৄবমহযভ ববপন্ন ইউবদহঝভ 

ফহধ্য থযাবভাং লচ  দ্রুঢওভড এাং ফাফমাভ ঢতন্ত বটবচঝামাইজ্ ট ওভাভ উহদ্দহশ্য দ াাংমাহতয নৄবমহযভ চন্য বঢবভকৃঢ 

Crime Data Management System (CDMS) ফ ঝযাহভভ ওাব থক্রফ াভাহতহয ঘমফাদ ভহহঙ। ফাফমাভ ঢতহন্তভ 

ফাহদান্নদ, অধভাথী বঘবিঢওভড  অধভাথ উদ খাঝহদ এ ফ ঝযাভ ঢথফাহদ গুরুত্বনড থ ভূবফওা ধামদ ওভহঙ। এহঢ 

ইহঢাফহধ্য ১৪ মহক্ষযভ অবথও ফাফমা এাং ৫০ মক্ষাবথও ব্বক্তভ ঢথ্য এহঢ এবন্ট্র ওভা ল।  

(২৩) াভা থতহযভ ণাদাভহল রুজুকৃঢ গুরুত্বনড থ  ঘাঞ্চল্যওভ ফাফমাগুবম দ্রুঢ বদষ্পবত্তভ চন্য নৄবময থলটহওাাঝ থাহ থ স্থাবধঢ 

ফবদঝবভাং উধ-ওবফটিভ ফাধ্যহফ এ থভহদভ ফাফমাভ ঢতন্ত বদবফঢপাহ ধব থাহমাঘদা  বতক -বদহত থযদা প্রতাদ ওভা ল। 

ফবদঝবভাং উধ-ওবফটিভ ববপন্ন পা ৩৮টি ঘাঞ্চল্যওভ ফাফমাভ ঢতন্ত ধব থাহমাঘদা  বতক -বদহত থযদা প্রতাদ ওভা ল। 

(২৪) দাভী  বযশু বদব থাঢদ প্রবঢহভাথ থহম দাভী  বযশু বদব থাঢদ াংক্রান্ত  থহফাঝ ৫৭৯টি অবপহবাক/হধধাভ বক্লবধাং গ্রলড 

ওভা ল। প্রাপ্ত অবপহবাক/হধধাভ বক্লবধাংভহলভ ফহধ্য থফাঝ ৩৮৩টিভ অনুন্ধাদ ম্পন্ন ল এাং ১৯৬টি বদষ্পবত্তভ অহধক্ষা 

ভহহঙ। ফাঞধব থাহভ নৄবময ইউবদঝগুবম থণহও দাভী  বযশু বদব থাঢদ-াংক্রান্ত ফাফমাভ ধবভাংখ্যাদ াংগ্রল ওহভ স্বভাষ্ট্র 

ফন্ত্রডাম এাং ফবলমা  বযশু বরও ফন্ত্রডামহ বদবফঢ থপ্রভড ওভা লহে। 

(২৫) প্রাী লাঢা থহমভ ফাধ্যহফ প্রাী াাংমাহতবযহতভ ববপন্ন অবপহবাক ভাবভ, ববপন্ন ফন্ত্রডাম  াংস্থাভ ফাধ্যহফ 

প্রাপ্ত লহ াংবেি থচমা/ইউবদহঝভ ফাধ্যহফ ঢতন্ত ওভা লহে। ১ জুমাই ২০১৫ থণহও ৩০ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত এ াংক্রান্ত  থহফাঝ 

২৪১টি অবপহবাক ধাা থকহঙ, বাভ ওটি বদষ্পবত্ত ওভা ল। এ ঙাড়া থঝবমহনাহদভ ফাধ্যহফ ববপন্ন বরহ প্রাীহতভ 

ধবভাভ  প্রাী াাংমাহতবযহতভ ১,৬১৬টি লাঢা প্রতাদ ওভা ল। প্রাীহতভ অবপহবাক প্রতাদ লচ ওভাভ চন্য 

াাংমাহতয নৄবময হাইহঝ expatriate help cell দাহফ এওটি বমাংও থতা ল। ই-থফইম 

(expatriatehelp@police.gov.bd) অণা থফাাইম থনাহদভ (+৮৮০১৭৬৯৬৯০০১৯) ফাধ্যহফ া থক্ষবডওপাহ প্রাীহতভ 

অবপহবাক গ্রলড  লাঢা প্রতাদ ওভা লহে। এ থহমভ ওফ থঢৎধভঢাভ নহম ভল্যাদ বহতবযও ভৄদ্রা অচথদওাভী প্রাীভা 

বহতহয অস্থাদ ওহভ লহচই আইহদভ সুভক্ষা ধাহে।  

(২৬) এবট-অধভাথ তফদ ফবদঝবভাং থহমভ ফাধ্যহফ ৬৪টি ফাফমাভ ওাব থক্রফ ফবদঝভ ওভা ল। এভ ফহধ্য ৬০টি ফাফমাভ ঢতন্ত 

বদষ্পবত্ত ল এাং ৪টি ফাফমা ঢতন্তাথীদ ভহহঙ। স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম এাং ফবলমা  বযশু বরও ফন্ত্রডাম থণহও ৪টি অবপহবাক 

ধাা বা, বা অনুন্ধাদ থযহর দবণভুক্ত ওভা ল।  

(২৭) ফদ থহম বকঢ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন আতামঢ থণহও াক্ষীভ প্রবঢ ৭৯টি ফদ, ৩৩,০১৮টি থগ্রপ্তাবভ ধহভাাদা, ১,৭৭৮টি 

আহতযদাফা এাং আাফীভ প্রবঢ ১৩৬টি থগ্রপ্তাবভ ধহভাাদা প্রাপ্ত লহ ওাব থক্রফ গ্রলড  বঢভড ওভা ল। 
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(২৮) ফাদধাঘাভ প্রবঢহভাথ ফবদঝবভাং থহম ফাদধাঘাভ প্রবঢহভাথ াংক্রান্ত রুজুকৃঢ ফাফমা ধব থহক্ষড এাং ব্বক্ত  ভওাবভ 

থভওাবভ তপ্তভ থণহও প্রাপ্ত ধহত্রভ ধভ বদবফঢ ওাব থক্রফ ঘাবমহ বাহে। উক্ত থহম বকঢ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন থভহদভ ১৯৯টি 

তভঔাস্ত/অবপহবাক  অনুন্ধাহদভ অনুহভাথ ধাা থকহঙ, বাভ ফহধ্য ১২৭টিভ বদষ্পবত্ত ল। ফাদধাঘাভাংক্রান্ত ২০টি 

বঘাভাথীদ ফাফমাভ ওাব থক্রফ ফবদঝভ ওভা ল। 

(২৯) ঢথফাহদ াাংমাহতয নৄবমহযভ ওম থচমা  থফহিাধবমঝদ ইউবদহঝ ওবফউবদটি নৄবমবযাং ওাব থক্রফ বস্তৃঢ ভহহঙ। 

ওবফউবদটি নৄবমবযাংহভ ঘমফাদ ওাব থক্রফহও াস্তাদ ওভাভ মহক্ষয থতযব্াধী থফাঝ ৬০,১৪১টি ওবফটিহঢ ১০,৯৫,৮০৬চদ 

ওবফউবদটি নৄবমবযাংহভ তে ওাচ ওহভ ঘহমহঙ। 

(৩০) নৄবময-থাহও অবথও কডমৃ্পক্ত ওভাভ মহক্ষয াভাহতহয ওবফউবদটি নৄবমবযাং ওাব থক্রফ এাং প্রবঢটি ণাদা ফাহ 

এওাভ ওহভ হধদ লাউচ থট (Open house day) আহাচদ অব্ালঢ ভহহঙ। হধদ লাউচ থট (Open house day) 

আহাচহদভ নহম অধভাথ তফদ  প্রবঢহভাহথ চদকড  নৄবমহযভ ম্পৃক্তঢা বৃবি থধহহঙ। নৄবময  চদকহডভ ধাভেবভও 

ওাব থক্রহফভ বঘত্র তুহম থভাভ ফাধ্যহফ নৄবমহযভ চাবতবল এাং চদকহডভ আইদ ফান্য ওভাভ প্রডঢা বতদ বতদ বৃবি ধাহে। 

ঢাঙাড়া ণাদাভহল াবপ থ থটবমপাবভ বহস্টফ বক্র ভহহঙ। 

(৩১) নৄবমহযভ ওাহচ চদকডহও ম্পৃক্ত ওহভ অাংযীতাবভহত্বভ বপবত্তহঢ ওাচ ওহভ ওবফউবদটি নৄবমবযাংহভ ববপন্ন ইউবদঝ 

ইহঢাফহধ্য ফাতও-ব্া, দাভী  বযশু বদব থাঢদ, াল্যবাল, থবৌতুও ইঢযাবত অধভাথ থভাহথ উহেঔহবাগ্য ানল্য অচথদ ওহভহঙ।  

(৩২) িাহ্মডাবড়া থচমা দাভী  বযশু বদব থাঢহদভ ফাফমা অঢযবথও লা থচমাভ নৄবময সুধাভ উইহফদ াহধ থাঝ থন্টাভ 

দাহফ এওটি বহযর থম স্থাধদ ওহভ। এ থম ওবফউবদটি নৄবমবযাং লাঢা থচমা দাভী  বযশু বদব থাঢদ আইহদভ অথীদ 

বহভাথভল বদবফঢ ফাফমা রুজুভ নহ থই বহভাথ বদষ্পবত্তভ থঘিা ওহভ। নহম বওছুবতহদভ ফহধ্যই দাভী  বযশু বদব থাঢদ 

আইহদভ আঢা ফাফমাভল দ্রুঢ ওফহঢ শুরু ওহভ এাং অহদও ধবভাভ পাঙ্গহদভ লাঢ থণহও ভক্ষা ধাহে। 

(৩২) চনৄভলাঝ থচমাভ ণাদা নৄবময ওবফউবদটি নৄবমবযাং থনাভাফ  স্থাদী ওবফউবদটিভ লাঢা আহক্কমনৄভ থধীভপাভ 

১দম্বভ াহট থভ ১৪চদ ফাতওব্াীহও ম্মাদচদও থধযা নৄদ থাদ ওভা ল। নৄদ থাদ উহদ্যাহকভ ফহধ্য ভহহঙ ফবলমা 

ফাতওব্াীহতভ থমাইহফবযদ প্রতাদ, নৄরুরহতভ বভক্সা পযাদ ভভাল, ভৄভবক প্রবঢধামহদভ চন্য বহযর থভহদভ বন্ত্র বওহদ 

থতা এাং থঙাঝঔাহঝা ব্াভ চন্য নৄ ুঁবচ ভভাল ওভা। 

(৩৩) চাফামনৄভ থচমা ওবফউবদটি নৄবমবযাং ওাব থক্রহফভ আঢা থচমাভ ববপন্ন ধব থাহভ ভওাবভ ওফ থওঢথা, বযক্ষও 

বযক্ষাণী এাং দুই লাচাভ ওবফউবদটি নৄবমহযভ লাঢা াফাবচও হঘঢদঢা কহড় থঢামাভ ফাধ্যহফ এও ঙহভ যঢাবথও 

াল্যবাল ন্ধ ওভা ম্ভ ল। ইহঢাফহধ্যই চাঢী কডফাধ্যফভল, UNFPA (চাবঢাংখ চদাংখ্যা ঢলবম) চাফামনৄভ 

ওবফউবদটি নৄবমহযভ এই উহদ্যাহকভ প্রযাংা ওহভহঙ। 

(৩৪) অধভাথ প্রবঢহভাহথ নমঢা অচথদ এাং ওবফউবদটি নৄবমবযাং ওাব থক্রহফভ নম াস্তাহদ অবপন্ন প্রবক্রা অনুভহডভ 

মহক্ষয অবঢম্প্রবঢ নৄবময থলটহওাাঝ থা থ থণহও ‘ওবফউবদটি নৄবমবযাং বদহত থবযওা’ প্রডদ ওভা ল এাং এ বদহত থবযওা 

াাংমাহতয নৄবমহযভ ওম ইউবদহঝ বঢভড ওভা ল। 

(৩৫) ৯,০৩৬চদ থিইবদ বভক্রুঝ ওদহস্টহমভ (নৄরুর/দাভী) চূড়ান্ত াঙাই ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। ঢথফাহদ ঢাভা নৄবমহযভ 

ববপন্ন প্রবযক্ষডহওহে ৬ (ঙ) ফা থফাবত থফৌবমও প্রবযক্ষহড বদহাবচঢ ভহহঙ। 

(৩৬) এআই (বদভস্ত্র) ধহত বদহাহকভ মহক্ষয ১,৫১৭চহদভ চূড়ান্ত নমানম প্রওায ওভা ল। 

(৩৭) প্রবঢবদঢ অপযন্তভীড বপবপআইবধ/বপআইবধ বদভাধত্তা বদবিঢ ওভা লহে। থধৌভপা বদ থাঘদ  ইউবদদ ধবভরত 

বদ থাঘদ ২০১৬ সুষ্ঠুপাহ ম্পন্ন ল।  

(৩৮) থচমাভহলভ আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢ বদন্ত্রডওহল্প বণাবণ  ওাব থওভ নৄবমবয ব্স্থা গ্রলড ওভাভ নহম ববপন্ন থফী 

উৎ  চাঢী বতভল বণা: ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী বত, ফলাদ বচ বত, আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা বত, চাঢী 

থযাও বত, ৩বতদ ব্াধী থচাড় ইচহঢফা, াাংমা র থভড, ইাংহভবচ দর থ, ড়বতদ, থৌি নবড থফা, দুক থানচা, চন্ািফী, অিফী 

স্দাদ  ভণবাত্রা অঢযন্ত সুষ্ঠু  যাবন্তনড থপাহ ম্পন্ন ওভা ম্ভ ল। এ ঙাড়া উবেবঔঢ ফহ আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢ বদন্ত্রহড 

ওাব থওভ বদভাধত্তা ব্স্থা গ্রলড ওভা থধৌভপা  ইউবদদ ধবভরত বদ থাঘদ অাথ, সুষ্ঠু, বদভহধক্ষ  যাবন্তনড থপাহ ফাপ্ত ল।  



 

 

(৩৯) নৄবমহযভ থাহও চদকহডভ বদওঝ থধৌুঁহঙ থতা, নৄবমহযভ থাহও অবথও কবঢযীম  ওাব থওভ এাং নৄবমহযভ 

ওাব থক্রহফভ হঙ্গ চদকহডভ মৃ্পক্তঢা বৃবিভ চন্য ঠাওা থফহিাধবমঝদ নৄবমহযভ ববপন্ন ণাদা এমাওা ওবফউবদটি নৄবমবযাং 

ব্স্থাভ ধাযাধাবয বঝ নৄবমবযাং ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল। প্রবঢটি ণাদা এমাওাহঢ ৩ থণহও ৯টি বঝ ওাব থওভ ভহহঙ, বাভ 

 থহফাঝ াংখ্যা ২৮৭টি। বঝ নৄবমবযাং ওাব থক্রহফভ নহম নৄবমহযভ প্রবঢটি এমাওা, এমাওাভ অধভাথ প্রকৃবঢ এাং অধভাথী 

ম্পহওথ থাভডা বৃবি ধাহে। এমাওাভ গুরুত্বনড থ স্থাধদা, াওাভীহতভ থওৌযমকঢ অস্থাদ এাং এমাওাাী ম্পহওথ 

ঢথ্যপান্ডাভ ভি লহে। এহঢ ওহভ থওাহদা অধভাথ াংখটিঢ লহম াংবেি অধভাথী দাক্ত ওভা লচঢভ লহ এাং 

অধভাথতফহদ এাং উদ খাঝহদ নৄবমহযভ থভধন্প ঝাইফ ওহফ আহঙ। বঝ নৄবমবযাংহভ ফাধ্যহফ নৄবমবযাং ওাব থক্রফ থকাদ 

লহে, চদকহডভ হঙ্গ নৄবমহযভ ম্পৃক্তঢা বৃবি ধাহে এাং অধভাথ প্রবঢহভাহথ চদকহডভ লাঢাভ সুহবাক সৃবি লহে। এ ঙাড়া 

কডহঘঢদঢা বৃবি  াফাবচও অধভাথভল হ্রা ধাহে । 

(৪০) বঝ নৄবমবযাং ওাব থক্রহফভ ফাধ্যহফ নৄবমহযভ হঙ্গ চদকহডভ ম্পওথ বৃবি এাং চবঙ্গাত তফহদ চদকডহও উৎাবলঢ 

ওভাভ চন্য প্রবঢটি বঝ এমাওা প্রবঢবদঢ উঞাদ-বঞহওভ আহাচদ ওভা লহে। ঠাওা ফলাদকভীহঢ াভঢ চদকহডভ 

বদভাধত্তাভ মহক্ষয ণাদাবপবত্তও পাড়াটিা বদন্ধদ নভফ ববম  ববমকৃঢ নভফ ঠিওপাহ নভড ওহভ াংগ্রল ওভা লহে। এ 

ধব থন্ত ঠাওা ফলাদকভী এমাওা  থহফাঝ ২০,১৫,৩৭৪টি পাড়াটিা নভফ ববম ওভা ল এাং ১৮,০৪,৩১৯টি পাড়াটিা নভফ 

াংগ্রল ওভা ল।  

(৪১) বটবচঝাম অবন অহঝাহফযদ প্রবক্রাভ অাংয বলাহ তভতপ্তভ বপাহকভ নৄবময বক্লাহভন্প াটি থবনহওঝ ইসুয, নৄবময 

যবধাং ফম এাং থধ-থভাম ম্যাহদচহফন্ট ফ ঝযাভ বহস্টফভল উহেঔহবাগ্য অতাদ ভাঔহঙ। গ্রালওকডহও দ্রুঢঢফ ফহ 

াদস্টধ াবপ থহভ ফাধ্যহফ নৄবময বক্লাহভন্প াটি থবনহওঝ প্রতাদ ওভা ম্ভ লহে। এ ঙাড়া বটবচঝামাইচ বহস্টফ দ্বাভা 

নৄবময যবধাং ফহমভ আ-ব্হভ বলা এাং ধহণ্যভ ফজুঢ ঢাৎক্ষবডও বদরূধড ওভা এাং থধ-থভাম ম্যাহদচহফন্ট বহস্টফ দ্বাভা 

থকহচহঝট ওফ থওঢথাকহডভ এাং দদ-থকহচহঝট ওফ থঘাভীকহডভ বদবফঢ ফাবও থঢদ থভাম বঢবভ ওভা লহে। নহ থ ম্যানুাম 

ধিবঢহঢ থঢদ থভাম বঢবভহঢ অবথও লাহভ চদম বদহাবচঢ ওভাহঢ লহঢা এাং ওঔদ ওঔদ বলাহভ ব্াল্যান্প থফমাহঢ 

তীখ থ ফ অবথ ওহঞাভ ধবভশ্রফ ওভহঢ লহঢা; ধাযাধাবয চদহমভ াশ্র, ওাকহচভ ব্লাভ হ্রা এাং স্বল্পঢফ ফহ বদখু ুঁঢ 

বলা প্রাপ্ত লাভ সুহবাক সৃবি ল।  

(৪২) ঠাওা থফহিাধবমঝদ নৄবময ওতৃথও ধভীক্ষাভমওপাহ ফলাদকভীভ প্রহহযভ ১৪টি ধহণ আদৄবদও প্রভেবক্ত লওাহভ ববটিবপ 

ওযাহফভা স্থাধদ ওভা ল।  

(৪৩) ঠাওা থফহিাধবমঝদ নৄবমহযভ িাবনও বপাক ঠাওা ফলাদকভ এমাওাভ বাদালদ ঘমাঘম ব্স্থা লচ ওভাভ মহক্ষয ই-

িাবনও প্রববওউযদ ধিবঢ াস্তাদ ওভা ল। ‘ই-িাবনও প্রববওউযদ প্রহচহক্টভ’-এভ ঘাভটি অাংয থবফদ-(১) নৄয-নৄম 

(এএফএ) াবপ থ, (২) থও এবন্ট্র এযান্ড ফবদঝবভাং বহস্টফ, (৩) থধহফন্ট ওাহমওযদ এাং (৪) টকুহফন্ট লস্তান্তহভভ ফাধ্যহফ 

ম্পূড থ িাবনও ব্স্থাহওই বটবচঝাম ওভা ল।  

(৪৪) ‘ই-িাবনও প্রববওউযদ প্রহ’ প্রহচহক্ট ঢথফাহদ ঠাওা ফলাদকভীহঢ ইউববএম ব্াাংহওভ ২৭টি যাঔাভ ফহধ্য ২২টি 

যাঔা িাবনও চবভফাদাভ অণ থ আতাহভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। উক্ত প্রহচহক্ট িাবনও চবভফাদাভ অণ থ আতাহভ প্রবক্রা 

আভ লচ  দ্রুঢঢাভ হঙ্গ গ্রালওহা প্রতাহদভ মহক্ষয ইউববএম ব্াাংও-এভ আহভওটি আবণ থও থাফাধ্যফ থফাাইম 

ব্াাংবওাং ‘ইউ-ওযায’ (বা থফাাইহমভ ফাধ্যহফ থধহফন্ট ওভা ল), বাভ ফাধ্যহফ িাবনও চবভফাদা আতাহভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল।  

(৪৫) ঢথফাহদ অধভাথী এাং অধভাথ-াংক্রান্ত ঢথ্য থভবচস্টাভ ইহ াংভক্ষড ওভা লহ ণাহও, বাভ নহম থওাহদা ণাদা 

থওাহদা অধভাথী ধৃঢ লহম থ বরহ অন্য থওাহদা ণাদা খু লহচ চাদহঢ ধাহভ দা। এ ঙাড়া থওাহদা অধভাথী চাবফহদ ভৄক্ত 

লহ নৄদভা অধভাহথ বমপ্ত লহে বওদা ঢা লহচ বুছহঢ ধাভা বা দা। এ ওম বঘবিঢ চটিম ফো ফাথাদওহল্প 

াহাহফবিও ঢথ্যল অধভাথীভ টাঝাহইচ বঢবভ ওভাভ বিান্ত বটএফবধহঢ গৃলীঢ ল। ঢথফাহদ বটএফবধ’ভ ৪৯টি ণাদা 

এআইবপএ ওাব থক্রফ ধবভঘাবমঢ লহে এাং আাফীভ টাঝা এবন্ট্র ওভা লহে। থফাাইম থনাদ এাং ওবম্পউঝাহভভ টাঝা 

নৄদরুিাভ ওভাভ চন্য এওটি অঢযাদৄবদও নহভদবও ল্যা বঢবভ ওভা ল। ঢথফাহদ াংখি অধভাথীভা থফাাইম থনাদ এাং 

ওবম্পউঝাভ থদঝাওথ ব্লাভ ওহভ অধভাথ াংখঝদ ওভহঙ, আাভ ধভক্ষহডই উক্ত ঢথ্যাবত ভৄহঙ থনমহঙ অণা ধাাহট থভ 

ফাধ্যহফ প্রহঝক্ট ওভহঙ া লুবওহ ভাঔহঙ। থ থক্ষহত্র উক্ত ঢথ্যাবত উদ খাঝহদ টাঝা বভওপাভ নহভদবও ল্যাহভঝবভহঢ এহদ ঢা 

উিাভ ওভা লহে। ধাযাধাবয থফাাইম থনাদ ব্লাভওাভীভ অস্থাদ দাক্ত ওভা এাং তাীহতভ বঘবিঢ ওভা ম্ভ লহে। 

িযাবওাং বহস্টফ ঘালু লাভ ধভ অধভাথীহতভ থফাাইম থনাহদভ সূত্র থহভ ঢাহতভ কবঢববথ ধব থহক্ষড ওভা এাং ঢাহতভ 

অস্থাদ দাক্ত ওভা ম্ভ লহে। তাবত্বযীমহতভ থও, ওঔদ, থওাণা তাবত্ব ধামদ ওভহঙদ ঢা চাদা ম্ভ লহে। 



 

 

(৪৬) বটএফবধ’ভ চদাথাভডহও াদস্টধ াবপ থহভ ফাধ্যহফ নৄবময বক্লাহভন্প াটি থবনহওঝ লচ এাং দ্রুঢঢফ ফহভ ফহধ্য 

থধৌুঁহঙ থতাভ ব্স্থা ওভা ল। গ্রালও অবঢ দ্রুঢ এাং স্বােহন্দয নৄবময বক্লাহভন্প াটি থবনহওঝ প্রাপ্ত লহেদ। 

(৪৭) ঠাওা ফলাদকভীভ গুমযাদ এমাওাহও ববটিবপ ওযাহফভাভ আঢা আদাভ মহক্ষয প্রণফ ধব থাহ ১৩০টি আদৄবদও 

প্রভেবক্তম্পন্ন ববটিবপ ওযাহফভা স্থাধদ ওভা ল, বাভ দ্বাভা গুমযাদ এমাওা াংখঠিঢ ববপন্ন অধভাথ ওাব থক্রহফভ ফাফমাভ 

ঢতহন্ত থয সুনম ধাা বাহে। এভ থাভাাবলওঢা গুমযাদ বপাক/এমাওা ঢথফাহদ আভ ৫০০টি ববটিবপ ওযাহফভা 

স্থাধহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ফগ্র বটএফবধ, ঠাওাহও বব ওযাহফভা ধব থহক্ষড ওভাভ মহক্ষয ববটিবপ ওযাহফভা স্থাধদ 

ওভা ল। উক্ত ব্স্থা ঠাওা ফলাদকভ এমাওাভ অহদও ন থবদথ থাবভঢ/ধবভওবল্পঢ দুখ থঝদা এড়াহদা ম্ভ লহে এাং অধভাথীহও 

দাক্ত ওভা লচ লহে।  

(৪৮) ধবভলড বপাহকভ থপবলওযাম ম্যাহদচহফন্ট বহস্টফ ফ ঝযাভ দ্বাভা ধবভলড বপাহকভ বাদালদ এাং াংবেি 

অন্যান্য ধহণ্যভ বাঢী ঢথ্য টাঝাহইহচ াংভক্ষড ওভা লহে। কাবড়ভ থভদ-প্রকৃবঢ, ভল্য, থফাত, ভাদ্দ  াবপ থবাং ওাম 

ইঢযাবত বণাফহ চাদা এাং রুটিদ থফাঢাহও কাবড়ভ াবপ থবাং ওভা ম্ভ লহে। বভকুইবচযদকৃঢ কাবড়ভ াংখ্যা, থভদ 

ইঢযাবত ঢথ্য এওই টাঝাহইহচ অন্তভু থক্ত ণাওহঙ। কাবড়ভ খুঘভা বন্ত্রাাংহযভ ক্র ভল্য, উৎধাতও, থফাত  াহভন্টল ওম 

ঢথ্য উক্ত বহস্টহফ াংভক্ষড ওভা বাহে। জ্বামাবদ থঢহমভ থভদ-প্রকৃবঢ, ফজুঢ, বতবদও ব্লাভ, কাবড়ভ প্রবঢ ইসুযকৃঢ থঢহমভ 

ধবভফাড বটবচঝাম ধিবঢহঢ াংভক্ষড ওভা লহে।  

(৪৯) াাংমাহতয নৄবময এওাহটফীহঢ ৩৩ঢফ ববএ বযক্ষাদব লওাভী নৄবময সুধাভ ১৬২চহদভ ১ ঙহভভ থফৌবমও 

প্রবযক্ষড থযহর ফাধদী কুঘওাাচ অনুবষ্ঠঢ ল। াহচথন্ট/২০১৫ ব্াহঘভ ৬১৯চদ প্রবযক্ষডাণীভ ৬ ফাহভ থফৌবমও প্রবযক্ষড 

থযহর ফাধদী কুঘওাাচ অনুবষ্ঠঢ ল। ১৫ঢফ টিআভব ব্াহঘভ ৭৪১চদ প্রবযক্ষডাণীভ ৬ ফাহভ থফৌবমও প্রবযক্ষড থযহর 

ফাধদী কুঘওাাচ অনুবষ্ঠঢ ল। এবধবএদ থেযামাইচ ু্ট থিবদাং থন্টাভ দাহফ ঔাকড়াঙবড় তহভ াাংমাহতয নৄবময 

াবলদীভ এওটি বহযরাবঢ প্রবযক্ষডহওে প্রবঢষ্ঠা মাপ ওহভ। বধটিব ভাংনৄহভ ১৫ঢফ দাভী টিআভব ব্াঘ এাং ১৬ঢফ দাভী 

টিআভব ব্াহঘভ ২,৩৬৭চহদভ থফৌবমও প্রবযক্ষড ওাব থক্রফ ধবভঘামদা ওভা ল এাং নৄবময বুযহভা অ ইদহপবস্টহকযদ 

(বধবআই) নণও াংস্থা বলাহ ১৮ অহক্টাভ ২০১২ াহম প্রবঢবষ্ঠঢ ল এাং ১০ জুদ ২০১৫ থণহও বধবআই ২৯ থচমা 

ঢতন্ত ওাব থক্রফ আভম্ভ ওহভহঙ।  

(৫০) এটুআই প্রওহল্পভ আঢা াাংমাহতয নৄবমহয ৬২৫টি ইউবদহঝ ওাহদওটিবপটি াংহবাক প্রতাদ, ১৭টি ইউবদহঝ বপবট 

ওদনাহভবন্পাং বহস্টফ এাং াাংমাহতয নৄবমহয টাদাবফও হাইঝ ঘালু ওভা ল। লবভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও 

বফাদন্দভ, ঠাওাল ওম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ, স্থমন্দহভ ইবফহগ্রযদ ফ ঝযাহভ দতুদ পা থদ-Fortrac-3-এ 

webcam, MRP Reader-ল Full version ঘালু ওভা ল। Passport Visa’ভ ঠিওঢা বাঘাই ওভাভ চন্য লবভঢ 

যাল ু্চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভল ওম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ, স্থমন্দভ-এ Digital Analysis centre স্থাধদ ওভা 

ল। Document analysis-এভ চন্য DAC Centre এ দতুদ Version VSC 4.0 স্থাধদ ওভা ল। ইবফহগ্রযহদভ 

টাঝাহইহচভ হঙ্গ INTERPOL-এভ Mind টাঝাহইহচভ ইবন্ট্রহকযদ Mind টাঝাহই পা থদ upgradation এাং 

আকফদী বাত্রীভ ঢথ্য বাঘাইহভ মহক্ষয ILT (Interpol Liaison Team) কঞদ ওভা ল। 

(৫১) এব, ঠাওা বহতবযহতভ বাঢী ঢথ্য াংভক্ষহডভ চন্য SCO Software ঘালু এাং ভক্ষডাহক্ষড ওভা লহে। File-
এভ  থহযর Status digitally চাদাভ চন্য Training school management software ঘালু ওভা ল। Central 

database-এভ হঙ্গ ঘট্টগ্রাফ যাহ্ আফাদঢ আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ, বহযাভ থদাহধাম স্থমন্দভ, ঠাওা তয থদা Railway 
াংহবাক স্থাধদ WAN ঘালু ওভা লহে। ২০টি ইবফহগ্রযদ থঘওহধাহস্ট ল্যাধঝহধভ ফাধ্যহফ বটবচঝাম ইবফহগ্রযদ বহস্টফ ঘালু 

এাং Central system-এ Data upload ওভা লহে। প্রবঢটি ইবফহগ্রযদ থঘওহধাহস্ট এাং অন্যান্য ইউবদঝ ভহল LAN 
এাং WAN স্থাধহদভ ফাধ্যহফ Central database system-এভ হঙ্গ াংহবাক স্থাধদ ঘমফাদ ভহহঙ। বআইবট, ঠাওা 

বটবচঝাম নহভদবও ল্যাল াইাভ ইদহপবস্টহকযদ থন্টাভ  াইাভ থিবদাংহন্টাভ প্রবঢষ্ঠা ওভা ল। ভাচযালী থভহঞ্জ 

Wi-Fi থদঝাওথ স্থাধদ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। নৄবময থলটহওাাঝ থা থ  অন্যান্য াংস্থাভ হঙ্গ অদমাইদ থবাকাহবাক ব্স্থা ঘালু 

ল। ঢতন্ত, অধভাথী দাক্তওভড ইঢযাবত বরহ থফাাইম ওম থভওট থ গ্রলহডভ ফাধ্যহফ নমপাহ ওাব থক্রফ ম্পন্ন লহে। 

(৫২) আইদ-শৃঙ্খমাভ উন্নদ ঢণা ভওাহভভ গুরুত্বনড থ ভাচনদবঢও এহচন্ডা াস্তাহদ এব’ভ ভাচনদবঢও যাঔা অঢযন্ত 

বদষ্ঠাভ হঙ্গ ঢাহতভ তাবত্ব ধামদ ওহভ বাহে। নহম তমী ভওাহভভ অথীহদ ৩০থয বটহম্বভ ২০১৫ ঢাবভঔ ২৩৪টি থধৌভপা 

বদ থাঘদ অাথ সুষ্ঠুপাহ ম্পন্ন ল। দু’এওটি ববেন্ন খঝদা ঙাড়া থধৌভপা বদ থাঘহদ ড় থভহদভ থওাহদা বলাংঢা লবদ।  



 

 

(৫৩) ১১ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ বদ থাঘদ ওবফযদ াভাহতহয ৬টি থাহধ ৪,২০৮টি বদ থাঘদহবাগ্য ইউবদদ ধবভরহতভ বদ থাঘহদভ 

ঢনবম থখারডা ওহভ। এাভই প্রণফ তমী প্রঢীহও ইউবদদ ধবভরত বদ থাঘদ ম্পন্ন ল। ভওাহভভ বণাবণ ধতহক্ষহধভ নহম 

ববেন্ন বওছু খঝদা ঙাড়া ইউবদদ ধবভরত বদ থাঘদ (২২ ফাঘ থ ২০১৬ ঢাবভহঔ শুরু লহ ৪ জুদ ২০১৬ ঢাবভঔ) উৎভঔভ ধবভহহয 

অনুবষ্ঠঢ ল।  

(৫৪) ঢথফাদ ফহ চবঙ্গাত, ন্ত্রা, আইদ-শৃাংঔমা বহভাথী ওফ থওাহণ্ডভ বরুহি ভওাহভভ অস্থাদ অঢযন্ত ওহঞাভ। এহক্ষহত্র 

াাংমাহতয নৄবময চবঙ্গাত, ন্ত্রাহভ হঙ্গ চবড়ঢ দাযওঢা সৃবিওাভী এাং আইদ-শৃাংঔমা বঘ্নওাভীহতভ ম্পহওথ াংগৃলীঢ 

ঢথ্য-উধাত্ত বতহ ভওাভহও া থক্ষবডও লাঢা ওহভ ণাহও।  

(৫৫) ঢথফাদ ভওাহভভ এওটি অন্যঢফ ানল্য থতহযভ তবক্ষড ধবিফাঞ্চহমভ ঘভফধবন্থ/ন্ত্রাীহতভ স্বাপাবও চীহদ বনবভহ 

আদহঢ আত্ধফধ থহডভ সুহবাক থতা এাং ঢাহতভ নৄদ থাদ ওভা। আত্ধফধ থডওাভী ২,২০০চদ ঘভফধবন্থ/ন্ত্রাীভ ফহধ্য ৭৯৫ 

চদহও নৄদ থাহদভ মহক্ষয আদাভ াবলদীহঢ ঘাওবভ থতা ল। ওফ থহক্ষহত্র থবাকতাহদভ ধভ ৩০৫চদ আদাভ ধমাঢও ল। 

এ ওম ধমাঢও আদাভহতভ দাফ-ঠিওাদাল বস্তাবভঢ ঢথ্য-াংবমঢ এওটি নৄড থাঙ্গ ওবম্পউঝাভ টাঝাহইচ প্রস্তুঢ ওহভ 

ঢাহতভ াফবগ্রও ওফ থওাহণ্ডভ ধভ দচভতাবভ অব্ালঢ ভহহঙ।  

(৫৬) চানুাবভ ২০১১ থণহও জুদ ২০১৫ ঢাবভঔ ধব থন্ত াভাহতহয নৄবময ওতৃথও বদবরি থখাবরঢ ঘভফধবন্থ/ থলাভা তহমভ থফাঝ 

৩৭৪চদ তেহও থগ্রনঢাভ ওভা ল। ঢন্হধ্য ঠাওা বপাহক ৯৭ চদ, খুমদা বপাহক ১৫০ চদ  ভাচযালী বপাহক ১২৭ চদ 

এাং ঢাহতভ বরুহি রুজুকৃঢ ফাফমাভল বঘাভাথীদ ভহহঙ।  

(৫৭) বলন্দুথফ থামম্বীহতভ বৃলত্তফ থফী উৎ যাভতী দুক থানচা ২০১৫ এাং ২২  ২৩ অহক্টাভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ভৄবমফ 

ম্প্রতাহভ ধবত্র আশুভাভ অনুষ্ঠাদ ণাওা উপ ম্প্রতাহভ ফহধ্য ঘাধা উহত্তচদা বঢবভ ল। এ াংক্রান্ত অবগ্রফ  খঝফাদ 

ঢথ্য বণাবণ ওতৃথধক্ষহও বণাফহ অবলঢ ওভাভ নহম উপ থফী উৎ বদব থহঘ্ন অনুবষ্ঠঢ ল।  

(৫৮) চাফাঢ-বযবভ  বএদবধ’ভ দাযওঢাওাভীহতভ বরহ অবগ্রফ ঢথ্য  প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য বণাবণ 

ওতৃথধক্ষহও অবলঢ ওভা ল। 

(৫৯) ঠাওাভ ভওাবভ ফাদ্রাা-ই-আবমা-এভ ফাহঞ স্থাবধঢ অস্থাী বহযর আতামহঢ ভাষ্ট্রী চদগুরুত্বনড থ আহমাবঘঢ ববটআভ 

বহদ্রাল ফাফমা, বচা অভনাহদচ িাস্ট  বচা ঘযাবভট্যাম িাস্ট দুদীবঢ ফাফমা এাং বতবদও আফাভ থতয ধবত্রওাভ ম্পাতও 

চদা ফালভৄদুভ ভলফাহদভ বরুহি দুদীবঢ ফাফমাভ বঘাভওাব থ সুষ্ঠুপাহ ম্পাতহদভ মহক্ষয অবগ্রফ  খঝফাদ ঢথ্য প্রহাচদী 

ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য বণাবণ ওতৃথধক্ষহও অবলঢ ওভা ল।  

(৬০) আন্তচথাবঢও অধভাথ িাইবুযদাম-১  ২ থণহও ফাদঢাবহভাথী ভেিাধভাথীহতভ ভতুযতণ্ডাহতয প্রতাদ  ওাব থওভ ওভা 

াংক্রান্ত ফাফমাভ ববপন্ন ধব থাহভ ঢথ্য প্রতাদল আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢভ অদবঢহভাহথ প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য 

বণাবণ ওতৃথধক্ষহও প্রবঢহতদ থপ্রভড ওভা ল।  

(৬১) গুমযাদ কূঝনদবঢও এমাওা ইঢামী দাকবভও ঢাহমা থচাভ অজ্ঞাঢ দুষ্কৃবঢওাভী ওতৃথও খুদ ল। এ ধবভহপ্রবক্ষহঢ 

কূঝনদবঢও এমাওাল বহতবয দাকবভওহতভ বদভাধত্তা ব্াধও নৄবমবয বদভাধত্তা থচাভতাভ ওভা ল। বহতবয দাকবভওহতভ 

ঢাবমওা বঢবভ, থওাণা অস্থাদ ওভহঙদ, ওী ওাভহড অস্থাদ ওভহঙদ, বপা/ধাহধাহঝ থভ থফাত ভহহঙ বওদা, থওাহদা 

বদভাধত্তা ঝুুঁবও আহঙ বওদা ইঢযাবত বর ঢতন্ত ওহভ অবগ্রফ  খঝফাদ ঢথ্য প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য বণাবণ 

ওতৃথধক্ষহও অবলঢ ওভা ল। 

(৬২) ৫ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ এওই বতহদ থালভাাতী উদ্যাহদ াাংমাহতয আাফী মীক ওতৃথও ‘কডঢহন্ত্রভ বচ বত’ 

এাং াাংমাহতয চাঢীঢাাতী তম বএদবধ ওতৃথও ওবণঢ ‘কডঢন্ত্র লঢযা বত’ ওফ থসূবঘ ধামহদভ থখারডাহও থওে ওহভ ঠাওা 

ফলাদকভ এমাওা ম্ভাব্ আইদ-শৃঙ্খমা াংক্রান্ত বরাবত/ঢথ্যাবত বণাবণ ওতৃথধক্ষহও অবলঢ ওভা ল।  

(৬৩) াাংমাহতয চাফাাহঢ ইমাফী’ভ আফীভ ফামাদা ফবঢউভ ভলফাদ বদচাফী’ভ ফাদঢাবহভাথী অধভাহথভ ফাফমা 

আবধহমভ ভাহ ভতুযতণ্ডাহতয লাম ভাঔাভ প্রবঢাহত চাফাাহঢ ইমাফী ওতৃথও থখাবরঢ ৭ চানুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ থতযব্াধী 

ওাম-ন্ধযা লভঢাম ওফ থসূবঘ উধমহক্ষয ঠাওা ফলাদকভ এমাওা ম্ভাব্ আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢ বরহ বণাবণ ওতৃথধক্ষহও 

অবলঢ ওভা ল। 

(৬৪) চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ ‘স্বহতয প্রঢযাঢথদ বত’ (১০ চানুাবভ) উদ বাধদ উধমহক্ষয ১১ চানুাবভ 

২০১৬ ঢাবভহঔ থালভাাতী উদ্যাহদ াাংমাহতয আাফী মীহকভ চদপা এাং অন্যান্য ওফ থসূবঘ ধামদওাহম াব থও 

বদভাধত্তা বরহ বণাবণ ওতৃথধক্ষহও অবলঢ ওভা ল। 



 

 

(৬৫) নৄবময প্তাল ২০১৬ উধমহক্ষয ২৬ চানুাবভ ২০১৬, ফঙ্গমাভ নৄবময মাই , ভাচাভাহক কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয 

ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা’ভ আকফদ-াংক্রান্ত বদভাধত্তাবরও বহযর প্রবঢহতদ থপ্রভড ওভা ল। 

(৬৬) অবথও থকাহন্দা দচভতাবভ  ওাহচভ ফিহভ স্বাহণ থ বটি এব, ঠাওাহও থফাঝ ৫৪টি থচাহদ বপক্ত ওভা ল। ১ 

জুমাই ২০১৫ থণহও ৩০ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ঙাত্র-বযক্ষও বরও গুরুত্বনড থ ঢথ্য-উধাত্ত াংগ্রল ওহভ ভওাভহও অবলঢওভহডভ 

চন্য স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  নৄবময তভতপ্তহভ ১১টি থকাধদী প্রবঢহতদ থপ্রভড ওভা ল। শ্রফ  শ্রবফও বরও গুরুত্বনড থ ঢথ্য-

উধাত্ত াংগ্রল ওহভ ভওাভহও অবলঢ ওভাভ চন্য স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  নৄবময তভতপ্তহভ ৩৫টি থকাধদী প্রবঢহতদ থপ্রভড ওভা 

ল। এ ঙাড়া আইদ-শৃঙ্খমা-াংক্রান্ত ১৯টি থকাধদী প্রবঢহতদ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  নৄবময তভতপ্তহভ থপ্রভড ওভা ল।  

(৬৭) ওবম্পউঝাহভভ থাভডক্ষফঢা ৫০ থঝভাাইঝ াড়াহদাল এব  অন্যান্য টাঝাহইচ স্থাদান্তহভভ নহম বাত্রীহতভ 

ইবফহগ্রযদ দ্রুঢ ওভা ম্ভ লহে এাং Storage-এভ ফো ফাথাদ ল। Immigration-এভ Website development, 
দতুদ Module development-এভ নহম ইবফহগ্রযদ rules এাং Passport police verification status চাদা লচ 

ল। ঢাৎক্ষবডওপাহ Police verification status এাং বাঢী ঢথ্য াংভক্ষহডভ চন্য VR এাং Passport 

verification software স্থাধদ, দতুদ module াংহবাচদ ওভা ল। াবপ থ-ঢথ্য  ম্পবত্তভ বাঢী বলা-াংক্রান্ত ঢথ্য 

াংভক্ষহডভ চন্য PIMS Software, নৄবময তেহতভ থভযদ-াংক্রান্ত ঢথ্য াংভক্ষহডভ চন্য Ration software 

upgradation এাং maintenance থঢদ-াংক্রান্ত বাঢী ঢথ্য াংভক্ষহডভ চন্য Salary management software ঘালু 

ওভা ল এাং ভক্ষডাহক্ষড লহে। file-এভ  থহযর Status Digitaly চাদাভ চন্য File track ঘালু ওভা ল। থেযাম 

িাহঞ্চভ training-াংক্রান্ত বাঢী ঢথ্য াংভক্ষহডভ চন্য Training school management software ঘালু ওভা ল। 

Central database-এভ হঙ্গ ঘট্টগ্রাফ যাহ্ আফাদঢ আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ, বহযাভ থদাহধাম স্থমন্দভ, ঠাওা তয থদা 

railway াংহবাক স্থাধদ এাং WAN ঘালু ওভা ল। ২০টি ইবফহগ্রযদ থঘওহধাহস্ট ল্যাধঝহধভ ফাধ্যহফ বটবচঝাম ইবফহগ্রযদ 

বহস্টফ ঘালু ওভা ল।  

(৬৮) থফ থ ফন্ত্রডামহভ ফাধ্যহফ লাচীহতভ ঠিও দাফ, ঠিওাদা  স্থাী বদা বাঘাই ওভাভ চন্য এযাবটযদাম আইবচবধ, এব’ভ 

ভাভ থপ্রভড ওভা ল। এব, লচ বপআভ যাঔা উধহভাক্ত লাচীহতভ ঢথ্যাবত াংগ্রল ওহভ ঢাহতভ দাফ, ঠিওাদা বাঘাই  স্থাী 

বদা বদথ থাভডওহল্প াভাহতহযভ ববপন্ন থচমা  ণাদা ঢতহন্তভ চন্য থপ্রভড ওভা ল। উক্ত যাঔা ওফ থভঢ অবনাভকড অঢযন্ত 

তক্ষঢা  দ্রুঢঢাভ হঙ্গ অবঢঅল্প ফহভ ফহধ্য াভাহতয থণহও থফাঝ ৯২,৫৬৫চদ লাচীভ দাফ, ঠিওাদা  স্থাী বদা বাঘাই 

ওহভ লচ ধবভঘামহওভ ভাভ প্রহাচদী ধভঢী ধতহক্ষধ গ্রলহডভ চন্য থপ্রভড ওহভ, বা লচ বপআভ যাঔাভ এওটি গুরুত্বনড থ  

উহেঔহবাগ্য ওাব থাবম। 

(৬৯) প্রবঢহতদাথীদ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ইবফহগ্রযহদ চাঢী বদ থাঘদ ওবফযহদভ NID (National ID) ব্লাভ-াংক্রান্ত 

বদ থাঘদ ওবফযহদভ হঙ্গ এওটি চুবক্ত ম্পাবতঢ ল। থতবয-বহতবয  থহফাঝ ৭৫,৮০,৩২৪চদ বাত্রীভ ইবফহগ্রযদ থা প্রতাদ 

ওভা ল। লবভঢ যাহ্ চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ, ঠাওা, যাহ্ আফাদঢ আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ, ঘট্টগ্রাফ  ফাদী 

আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ, বহমঝল াভাহতহয ২৬টি থঘওহধাহস্টভ ফাধ্যহফ বাহঢ থওাহদা প্রওাভ চাম ধাহধাঝ থ  

ফাদধাঘাহভভ ফহঢা চখন্য অধভাথ থভাথওহল্প ভল্যাদ বন্ত্রধাবঢ স্থাধদ ওভা ল। আন্তচথাবঢও বফাদন্দভভহল এাং 

থদাহধাম থঘওহধাহস্টভ হঙ্গ অদমাইদ ওাহদওটিবপটি এাং ফ ঝযাভ আদৄবদওীওভড ওভা ল। লবভঢ যালচামাম 

আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ MRP/MRV Data integration-এ দতুদ টাঝাহন্টাভ এাং এব থলটহওাাঝ থা থ Backup 

data স্থাধদ ওভা ল।  

(৭০) এব’ভ টিএনআই যাঔা থতহযভ অপযন্তহভ দাযওঢাভমও, ভাষ্ট্র, ভওাভবহভাথী ওফ থওাণ্ড, থফী চবঙ্গাহতভ হঙ্গ 

চবড়ঢ থতবয-বহতবয ব্বক্ত/ব্বক্তক থ এাং যীর থস্থাদী ন্ত্রাীল ৪৬চদ আাফীহও টিএনআই বহযরজ্ঞ ওতৃথও বচজ্ঞাাাহতভ 

ফাধ্যহফ প্রকৃঢ খঝদা উহন্াঘদওভড-উত্তভ অন্যান্য আাফীহতভ দাক্ত ওহভ সুধাবভযফামা প্রডীঢ ল  াংবেি ইউবদহঝ 

ওাব থাহণ থ থপ্রভড ওভা ল। আাফীহতভ ফহধ্য ‘থচএফব’, ‘হুবচ’, ‘আদাভ উোল াাংমা টিফ’-এভ তে ভহহঙ। াম্প্রবঢও 

ফহ থতহযভ ববপন্ন স্থাহদ ব্লকাভ (বদম ঘযাঝাবচথ, অবপবচঢ ভা) লঢযা আাফী, ২১ আকস্ট থগ্রহদট লাফমা ফাফমাভ 

াচাপ্রাপ্ত আাফী হুাইভ আলহফত ঢাবফফ, ভাংনৄহভ চাধাবদ দাকবভও থলাব থওাবদ লঢযাওাণ্ড, কাঢমী, ঠাওা এএআই 

ইিালীফ লঢযাওাহণ্ড চবড়ঢ আাফী, ফবন্দহভভ নৄহভাবলঢ লঢযা, ওক্সাচাভ থঝওদাহন আদাভ ওযাম্প লুহঝভ খঝদা ববপন্ন 

খঝদা চবড়ঢ আাফীহতভ টিএনআই ওতৃথও বচজ্ঞাাাত ওহভ ব্াধও নমঢা ধাা বকহহঙ। ১৯৭৫ াম থণহও ২০১৪ 

াম ধব থন্ত বচজ্ঞাাাতকৃঢ আাফীহতভ বদওঝ থণহও প্রাপ্ত ঢথ্যাবত এব থভওট থ রুফ থণহও াংগ্রল ওহভ স্কযাবদাংহভ ফাধ্যহফ 

টাঝাহইহচ াংভক্ষড ওভা ল। ইহঢাফহধ্যই টিএনআই বহযরজ্ঞ ওতৃথও বচজ্ঞাাাত, বটহঝদযদ-াংক্রান্ত ঢথ্যাবত াংভক্ষহডভ 

উহদ্দহশ্য দ এ যাঔা এওটি স্বাংম্পূড থ ঢথ্যপান্ডাভ ‘ণাট থআই’ টাঝাহইচ ওাব থক্রফ ঘালু ভহহঙ।  



 

 

(৭১) এব’ভ প্রভক্ষা যাঔা াাংমাহতহযভ ভাষ্ট্রধবঢভ াপদ, প্রথাদফন্ত্রীভ ভওাবভ ওাব থাম  কডপদল ঢাঁহতভ ববপন্ন 

ওফ থসূবঘহঢ সুষ্ঠুপাহ বদভাধত্তাভমও তাবত্ব ধামদ ওহভ ণাহও। এ ঙাড়া ফাদদী বেওাভ, প্রথাদ বঘাভধবঢ, বঘধ হুইধ, থটনৄটি 

বেওাভ, বহভাথীতমী থদত্রী, ফন্ত্রী, উধহতিা, প্রবঢফন্ত্রী, উধ-ফন্ত্রী এাং ববপন্ন ফন্ত্রডাম ম্পবওথঢ স্থাী ওবফটিভ 

পাধবঢফণ্ডমীভ া থক্ষবডও বদভাধত্তাল ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ ধবভাভক থ এাং চাবঢভ বধঢাভ ধবভাহভভ তেহতভ 

বদভাধত্তাভ তাবত্ব সুষ্ঠুপাহ ধামদ ওহভ ণাহও। বশ্ব ইচহঢফা উধমহক্ষয ঝঙ্গীহঢ বনৄম ভৄবে ফাহয  আন্তচথাবঢও 

ফাতৃপারা বত উধমহক্ষয ঠাওাস্থ থওেী যলীত বফদাহভ বনৄম চদফাহহয াাংমাহতহযভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ  ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রীভ আকফদ  অন্যান্য চাঢী অনুষ্ঠাহদ (হবফদ বচ বত, স্বাথীদঢা বত, ঈত- ম-বনঢভ, ঈত- ম-আচলা, 

যাভতী দুক থানচা, চাঢী থযাও বত ইঢযাবত) এব’ভ প্রবঢভক্ষা যাঔাভ তেকড বদভাধত্তাভ তাবত্ব সুষ্ঠুপাহ ধামদ ওহভহঙ। 

(৭২) ভাচস্ব অণ থাহদ কডনঢথ বপাহকভ ফাধ্যহফ বদফ থাডাথীদ ১৪ঢমা বপঢববযি এব/বআইবট তভতপ্তভ পদ বদফ থাড 

প্রওহল্পভ এওটি থইচহফন্ট  ৬-ঢমা পদ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল। উক্ত পহদভ এব  বআইবট অাংহযভ ফধ্যঢী স্থাহদ 

৫,০০০ ক থনেঝববযি ফাবিধাভধা লম বদফ থাড ওভা ল।  

(৭৩) ঠাওা উত্তভা ১১ দম্বভ থক্টহভ এব থিবদাং স্কুহমভ বদচস্ব চবফহঢ ‘ঠাওা থেযাম িাঞ্চ থিবদাং স্কুম বদফ থাড’  

যীর থও প্রওহল্পভ ২২৫৮.৬০ মক্ষ ঝাওাভ বটবধবধ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওতৃথও প্রযাবদও অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল। প্রওল্পটিভ 

অনুহফাবতঢ ব্ ২২.৫৮৬০ ঝাওা, বাভ ম্পূড থ অাংযই বচব। উক্ত প্রওল্প াস্তাহদ থঝন্ডাভ প্রবক্রা গ্রলডল ওাব থক্রফ  

শুরু ল।  

(৭৪) থেযাম িাঞ্চ থিবদাং স্কুম াাংমাহতয নৄবমহযভ এওফাত্র বহযরাবঢ প্রবযক্ষড প্রবঢষ্ঠাদ। স্কুহম ঙহভ ২,০০০ থণহও ২,৫০০ 

নৄবময ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভী এাং বফবদস্টাবভাম স্টানহতভ বহযরাবঢ  ক্লাবনাইট বরহ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লহ ণাহও। 

স্কুমটি থতহযভ ৩টি আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ, ২৮টি স্থমন্দভ  ২টি ভৄদ্রন্দহভ ওফ থভঢ নৄবময ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ 

ইবফহগ্রযদ, ধাহধাঝ থ, ববওউবভটি ওহন্ট্রাম এযান্ড নহভদা থ ইসুযচ এাং াাংমাহতয নৄবময াবলদীভ চন্য ক্লাবনাইট 

ইহন্টবমহচন্প (ভাষ্ট্রী বদভাধত্তা, অবঢগুরুত্বনড থ তবমমধহত্রভ বদভাধত্তা, থতবয-বহতবযহতভ াঘ, াবপ থহমন্প ওভাল বটএব 

ম্যানুহম-এভ আহমাহও অন্যান্য থকাধদী প্রবযক্ষড) বরও প্রবযক্ষড প্রতাহদভ এওফাত্র প্রবযক্ষডহওে। এ ঙাড়া গুরুত্বনড থ  

অবঢগুরুত্বনড থ থতবয-বহতবয ব্বক্তহক থভ াব থও বদভাধত্তা প্রতাহদভ চন্য কাদম্যাদ প্রবযক্ষডল বপআইবধ বদভাধত্তাবরও 

প্রবযক্ষড থতা প্রবযক্ষডসূবঘভ অন্যঢফ বর। নৄবময থলটহওাাঝ থাহ থভ বদহত থযানুবাী Autism and 

neurodevelopmental disabilities in children-এভ ফহঢা চদগুরুত্বনড থ  েয থওাঢভ বরটি াাংমাহতয নৄবময 

বপাহকভ ববপন্ন থওাহ থভ প্রবযক্ষড ফবটউহম  থপ্রণফ অন্তভু থক্ত ওহভ বহযরজ্ঞ ক্তা দ্বাভা নৄবময তেহতভ ধাঞতাদ প্রবক্রা 

অব্ালঢ ভহহঙ।  

(৭৫) াবর থও ওফ থসূবঘভ আঢা ‘াঢটি ভ যা ওফহধক্স বদফ থাড’ যীর থও প্রওহল্প ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ৭৫০০.০০ মক্ষ 

ঝাওা ভাদ্দ ধাা বা। ভাদ্দকৃঢ ঝাওাভ ফহধ্য জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ৭৫০০.০০ মক্ষ ঝাওা ব্ ল, বা     ভাহদ্দভ ১০০ যঢাাংয। 

(৭৬) াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘভ আঢা ‘ধাঁঘটি ভ যা ওফহপ্লক্স এাং এওটি ভ যা থনাহ থ থিবদাং স্কুম বদফ থাড’ যীর থও প্রওহল্প 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ১,২০০.০০ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ ধাা বা। ভাদ্দকৃঢ ঝাওাভ ফহধ্য জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ১,২০০.০০ 

মক্ষ ঝাওা ব্ ল, বা ভাহদ্দভ যঢপাক। 

(৭৭) ভ যা থনাহ থ তভতপ্তভ বদফ থাহডভ মহক্ষয থাফবভও বফাদ ঘমাঘম ওতৃথধহক্ষভ বদওঝ থণহও ৮.৫৬ এওভ চবফ 

অবথগ্রলডল লস্তান্তভ/গ্রলড ম্পন্ন ল। ভ যা থনাহ থ তভ তপ্তভ ওফহপ্লক্স বদফ থাড প্রওহল্পভ বটবধবধ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ 

(এবটবধ’ভ) বুচ ধাঢা ‘অগ্রাবথওাভ ক্রফ-২’-এ অন্তভু থক্ত ভহহঙ। কডনঢথ অবথতপ্তহভভ ফাধ্যহফ বটবধবধ নৄদক থঞদ ওহভ 

প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলড ওভা ল। 

(৭৮) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভূবফ অবথগ্রলড/ক্র ঔাহঢ ২০ থওাটি ঝাওা ভাদ্দ ধাা বা। ভ যা-৮, বভযাম-এভ ব্াঝাবমদ 

তভ-এভ ০.০৩ এওভ চবফ অবথগ্রলড াত ৮,৭১,৪০৩.১৭ ঝাওা এাং ভ যা-৯, ববধব-৩, সুদাফকঞ্জ ওযাহম্পভ চন্য ৩.১৯ 

এওভ চবফ অবথগ্রলড াত ৬,৬০,৯৩,০৬৭.৫২ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল। ভ যা-৫, ভাচযালী-এভ ববধব-১, ঘাঁধাইদাকঞ্জ 

ওযাম্প-এভ ৩.০৩ এওভ, ববধব-২, াখফাভা ওযাহম্পভ ৪.০০ এওভ এাং ববধব-৩, চনৄভলাঝ ওযাহম্পভ ৩.০০ এওভ চবফ 

অবথগ্রলহডভ অবযি ভল্য াত ১১,৭৭,৩৮,১১৯.৯৮ ঝাওা থতা ল। 



 

 

(৭৯) অধভাথীহতভ তফহদ ভ যা থনাহ থ ৭ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভঔ থণহও ভ যা-এভ বদচস্ব ঢিাথাহদ অঢযাদৄবদও ভেহকাধহবাকী 

প্রভেবক্তবদপথভ অধভাথ দাক্তওভড ব্স্থা AFIS (Automoted Finger Print Identification System) াংবমঢ ভ যা 

বপ্রচদ ইদহফঝ টাঝাহইচ বহস্টফ ঘালু ওহভ। ভ যা থনাহ থ তভতপ্তহভভ হঙ্গ ৬৮টি ওাভাকাহভ অধটিওযাম নাইাভ বতহ 

WAN টাঝা ওাহদবক্টবপটি স্থাধদ ওভা ল, বাভ ফাধ্যহফ প্রবঢবদঢ আকঢ  াবলহভ কফদকৃঢ আাফী  ওহতীহতভ টাঝা 

ভ যা বপ্রচদ ইদহফঝ টাঝাহইচ এ আধহটঝ ওভা ল। ইহঢাফহধ্য প্রা ৪,৪০০ ওহবত  লাচঢীহতভ াহাহফবিও টাঝাল 

থপ্রানাইম এই টাঝাহইচ এ ঢাবমওাভুক্ত ওভা ল।  

(৮০) ভ যাহ ওফ থভঢ বদ থালী ম্যাবচহেঝকড থফাাইমহওাঝ থ ধবভঘামদা ওহভ ১,৯৪৬চদ থতারী ব্বক্তভ বরুহি ১,৩৪৮টি ফাফমা 

তাহভ এাং ১৪,৩৭,৭১,৩০০.০০ ঝাওা চবভফাদা ওহভদ। 

(৮১) নাাভ াবপ থ  ববপম অবথতপ্তভ ২০১৫-১৬ াহম ১৫,০৮৯টি অবিওাহণ্ড, ১৯১টি কাহফ থন্ট এ অবিওাহণ্ড অাংযগ্রলড 

ওহভ ৮০২,০৫,৭১,০০৫ ঝাওাভ ফামাফাম উিাভ ওহভ। 

(৮২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৫,২৫১টি ববপন্ন অবন, আতামঢ, বঢবভ থধারাও বযল্প ওাভঔাদা, ওমওাভঔাদা, স্কুম, ওহমচ, 

লাধাঢাম ইঢযাবতহঢ ফলড়া ধবভঘামদা ওভা ল। 

(৮৩) াভাহতহয ২,৬৭৩টি ববপন্ন অবন আতামঢ, বঢবভ থধাযাও ওাভঔাদা, ওমওাভঔাদাহঢ অবি প্রবঢহভাথ, বদ থাধড ব্স্থা, 

উিাভ প্রবক্রা  প্রাণবফও বঘবওৎা ঝুুঁবও বদথ থাভহড াহপ থ ওভা ল । 

(৮৪) ৪,২৯৯টি ববপন্ন অবন, আতামঢ, বঢবভ থধারাও বযল্প ওমওাভঔাদা, স্কুম, ওহমচ, লাধাঢাম, ইঢযাবতহঢ থাফবভও 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(৮৫) অবি প্রবঢহভাথ, বদ থাধড, উিাভ  প্রাণবফও বঘবওৎা বরহ চদাথাভড ববপন্ন স্কুম, ওহমচ, লাধাঢাম ইঢযাবতহঢ 

১,৭২,৮৭৭চদ প্রবযক্ষডাণীহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(৮৬) াভাহতহয নাাভ াবপ থ  ববপম বটহনন্প থস্টযদ ওতৃথও ১১,৬৫৯টি লাঝাচাভ, স্কুম, ওহমচ, া ঝাবফ থদাম, মঞ্চ 

ঝাবফ থদাম, থভমহ, থস্টযদ ইঢযাবতহঢ কডাংহবাক ওভা ল। 

(৮৭) বদ্যফাদ ৬৩৮টি আাবও, াবডবচযও, বযল্প ওাভঔাদা, বঢবভ থধারাও বযল্প ওাভঔাদা, লাধাঢাম, বশ্ববদ্যাম, হুঢম 

পদ ধবভতয থদ ওভা ল। 

(৮৮) ৩৫৩টি প্রস্তাবঢ হুঢম পদ বদফ থাহড অদাধবত্ত ঙাড়ধত্র প্রতাদ ওভা ল । 

(৮৯) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ এযামু্বহমন্প াবপ থহ ১১,৫৬২টি এযামু্বহমন্প-ওহম থভাকী ধবভলড ওভা ল এাং ৪২,৮০,১৭৮ ঝাওা 

বন আতা ওভা ল।  

(৯০) থভওাবভ প্যাহওচ প্রবযক্ষহডভ আঢা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ২,২৩১টি থওা থ, ২১৫টি ফলড়া  ৭৮টি াহপ থ 

ধবভঘামদা ওভা ল এাং এহঢ ৮৯,২৪০চদ প্রবযক্ষডাণী অাংযগ্রলড ওহভদ। 

(৯১) ইউবদদ ধবভরত বদ থাঘদ-২০১৬ এাং অন্যান্য বদ থাঘহদভ আইদ-শৃঙ্খমা ভক্ষা থফাঝ ২,১৮,৫০৮ চদ; দুক থানচা ২০১৫-এভ 

২৮,১৩১টি নচাফণ্ডহধভ আইদ শৃাংঔমা ভক্ষা ১,৬১,৩৮৮ চদ; থভমধহণভ বদভাধত্তা থফাঝ ১,১১২টি ধহহন্ট ৮,৮৯৬ চদ; 

ফলাড়হওভ বদভাধত্তা বদবিঢওহল্প ৯৯৩টি ধহহন্ট থফাঝ ১১,৯১৬ চদ এাং ধা থঢয এমাওা চদকহডভ বদভাধত্তা থদাাবলদীভ 

হঙ্গ ৩৫ লাচাভ ২০০টি এআভবধ  এমআভবধ-থঢ ১৬টি আদাভ ব্াঝাবমহদভ থফাঝ ৬,২৬২চদ ব্াঝাবমদ আদাভ 

তে অাংযগ্রলড ওহভ।  

(৯২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৯,৩৭০চদ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহও ৪৮টি ববপন্ন থফৌবমও  থধযাবপবত্তও প্রবযক্ষড প্রতাদ; 

৬৩,৭৯৭চদ আদাভ  বপবটবধ তে-তোহও ৭টি ববপন্ন থফৌবমও  থধযাবপবত্তও প্রবযক্ষড প্রতাদ এাং ৩,৯০৬চদ 

আদাভ  বপবটবধ তে-তোহও ১৩টি ববপন্ন ওাবভকবভ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(৯৩) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১০ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ থওভাদীকহঞ্জ দবদবফ থঢ ঠাওা থওেী ওাভাকাভ আনুষ্ঠাবদওপাহ উহদ্বাথদ 

ওহভদ। ইহঢাফহধ্য ৬,৫১১চদ বন্দহও নৄভাঢদ ঠাওা থওেী ওাভাকাভ থণহও দবদবফ থঢ ঠাওা থওেী ওাভাকাভ, থওভাদীকহঞ্জ 

স্থাদান্তহভভ ফাধ্যাহফ দতুদ ওাভাকাহভভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা লহহঙ। দবদবফ থঢ ঠাওা থওেী ওাভাকাভ থওভাদীকহঞ্জ ১,৯০৮চদ 

বন্দভ থাভডক্ষফঢা বৃবি থধহহঙ। নৄভাঢদ ঠাওা থওেী ওাভাকাহভভ ঐবঢলয াংভক্ষড এাং এঔাহদ বাদুখভ  ধাওথ স্থাধদল 

ওদহপদযদ থন্টাভ বদফ থাড ওভা লহ। এহঢ  ভাঢদ ঠাওাাীভ বহদাতদ  উম্মুক্ত স্থাহদ বদফ থম ায়ু থহদভ সুহবাক সৃবি লহ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ঠাওা থওেী ওাভাকাভ, থওভাডীকঞ্জ শুপ উহদ্বাথদ  

(৯৪) াাংমাহতয ধাহধাঝ থ আইদ, ২০১৬  াাংমাহতয ইবফহগ্রযদ আইদ, ২০১৬-এভ ঔড়া চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ।  

(৯৫) বলভাকফদ  ধাহধাঝ থ অবথতপ্তভ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩৩,০৩,০০৫টি এফআভবধ এাং ৭০,৩৯৪টি এফআভবপ 

প্রতাদ ওভা ল। এভ ফাধ্যহফ ১,১২৫ থওাটি ১৭ মক্ষ ৫৩ লাচাভ ঝাওা ভাচস্ব আ ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২৪৭ থওাটি ঝাওা 

ব্হ ৩৪টি বপাকী  আঞ্চবমও ধাহধাঝ থ অবনহভ বদচস্ব পহদভ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল। ১৭টি আঞ্চবমও ধাহধাঝ থ 

অবন পদ বদফ থাহডভ DPP এওহদও পা অনুহফাবতঢ ল, বাভ প্রাক্কবমঢ ব্ ১০৭ থওাটি ৬০ মক্ষ ৯৯ লাচাভ ঝাওা। 

অবনগুহমাভ চবফ অবথগ্রলহডভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ঠাওাভ উত্তভা এওটি ধাহধাঝ থ ধাহ থাদামাইহচযদ ওফহপ্লক্স-এভ ওাচ 

বদফ থাডাথীদ ভহবহঙ, বাভ প্রাক্কবমঢ ব্ প্রা ২৮ থওাটি ঝাওা।  

(৯৬) ২৪-২৮ এবপ্রম ২০১৬ থফাহত প্রণফাহভভ ফহঢা ‘ধাহধাঝ থ থা প্তাল-২০১৬’ ধামদ ওভা ল। এভ ভম প্রবঢধাদ্য 

বর লহে ‘ধাহধাঝ থ দাকবভও অবথওাভ, বদঃস্বাণ থ থাই অঙ্গীওাভ’। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ‘ধাহধাঝ থ থা প্তাল-

২০১৬’ এাং দটি আঞ্চবমও ধাহধাঝ থ অবনহভ (ফাবদওকঞ্জ, কুবিা, ধাদা, ধটুাঔামী, থনদী, িাক্ষডাড়ীা, বওহযাভকঞ্জ, 

ভৄবন্পকঞ্জ  বতদাচনৄভ) বদচস্ব পহদভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। থাদামী ব্াাংহও ধাহধাঝ থ বন চফাতাহদভ প্রঘবমঢ ধিবঢভ 

ধাযাধাবয থভওাবভ ৫টি ব্াাংও (ঠাওা ব্াাংও, িাস্ট ব্াাংও, াদ ব্াাংও, প্রাইফ ব্াাংও  ব্াাংও এবযা)-এভ ফাধ্যহফ 

অদমাইহদ ধাহধাঝ থ বন গ্রলহডভ ব্স্থা ওভা ল।  

(৯৭) প্রবঢটি আঞ্চবমও ধাহধাঝ থ অবনহভ চন্য আমাতা Facebook ID থঔামাভ ফাধ্যহফ ধাহধাঝ থ থা প্রতাহদভ মহক্ষয 

Facebook থধচ-এ বটিহচদ ঘাঝ থাভ াংভেক্ত ওভা লহহঙ। ধাহধাঝ থ আহতদ প্রস্তুঢ-াংক্রান্ত বদহত থযাবম প্রতয থদ ওভা 

লহহঙ। Facebook-এভ ফাধ্যহফ গ্রালও থণহও ববপন্ন থভহদভ ধভাফয থ ধাা বাহে, বা থাভ ফাদ উন্নহদ ভূবফওা ভাঔহঙ। 

অবথতপ্তহভভ হাইহঝভ ফাধ্যহফ এফআভবধ এাং এফআভবপ-এভ অনুন্ধাদ-প্রবক্রা ঘালু ওভা লহহঙ। থচমাভ হ থধাঝ থাহম 

আঞ্চবমও ধাহধাঝ থ অবনভল বক্রপাহ অাংযগ্রলড ওভহঙ। এ ঙাড়া UDC-এভ ফাধ্যহফ অদমাইহদ আহতদধত্র  

নভহডভ উহদ্যাক থদা লহহঙ। Online-এভ ফাধ্যহফ ধাহধাঝ থ আহতদধত্র গ্রলহডভ চন্য A2i-এভ হঙ্গ চুবক্ত চূড়ান্ত  

ধব থাহ ভহহঙ। 

(৯৮) থভওাবভ কুবভাহভভ ফাধ্যহফ ভৄবদ্রঢ ধাহধাঝ থ দ্রুঢ বহতযস্থ াাংমাহতয বফযদভহল থধৌুঁহঙ থতাভ চন্য তভধত্র 

আহ্বাদ ওভা লহহঙ। তভধহত্রভ ভল্যাদ ওাব থক্রফ ঘমহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বহতযস্থ ৬৫টি াাংমাহতয বফযহদ এফআভবধ 

 এফআভবপ ওাব থক্রফ ঘালুভ প্রবক্রা নমপাহ ম্পন্ন ল। International Civil Aviation Organization (ICAO) 

ওতৃথও বদথ থাবভঢ ফ ২৪ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔভ ফহধ্য প্রাী াাংমাহতবযহতভ এফআভবধ প্রতাহদভ ওাব থক্রফ নমপাহ 

ম্পন্ন ল। াাংমাহতহযভ অপযন্তহভ অবস্থঢ পাভহঢভ বলুপ্ত বঙঝফলমভহলভ পাভঢী দাকবভওত্ব লাম ভাঔাভ অধযদ 

গ্রলডওাভী ৯৮২ চহদভ অনুকূহম এওাবথওাভ কফদাকফহদভ সুবথাভ চন্য বপা প্রতাদ ওভা ল।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৯৯) বলভাকফদ  ধাহধাঝ থ অবথতপ্তহভভ বদন্ত্রডাথীদ বলভাকফদ  ধাহধাঝ থ প্রবযক্ষডহওহে বলভাকফদ  ধাহধাঝ থ 

অবথতপ্তভ  স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ৪২চদ ওফ থওঢথা  ৩৮৩চদ ওফ থঘাভীহও ধাহধাঝ থ  ইবফহগ্রযদ ববথ-বথাদ  এফআভবধ 

এযান্ড এফআভবপ প্রভেবক্ত  ফ ঝযাহভভ ব্লাভ ম্পহওথ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ঢন্হধ্য বহতযস্থ বফযহদ থপ্ররহড 

বদহাকপ্রাপ্ত স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ১৫চদ ওফ থওঢথা ভহহঙদ। এ ঙাড়া অবথতপ্তহভভ ওফ থওঢথাকড ওতৃথও DGFI, NSI  SB-এভ 

ঘাবলতাভ থপ্রবক্ষহঢ ধাহধাঝ থ  ইবফহগ্রযদ ববথ-বথাদ ম্পহওথ প্রবযক্ষড থতা ল। 

(১০০) ফাতওদ্রব্ বদন্ত্রড অবথতপ্তহভভ আঢা থতহযভ গুবম থচমা অবথতপ্তহভভ গুরুত্বনড থ অবন স্থাধদ ওভা ল। 

ধবভতয থও ধতটি তৃঢী থশ্রবড থণহও বদ্বঢী থশ্রবড ধতফব থাতা উন্নীঢ ওভা ল। াভাহতহয ফাতওবহভাথী চদহঘঢদঢা সৃবিভ 

চন্য থতাম বমঔদল লহচ দৃশ্য দফাদ স্থাহদ াইদহাট থ/বমহাট থ স্থাধদ ওভা লহহঙ। ২০১৬ াহম ঠাওা আন্তচথাবঢও 

াবডচয থফমা অবথতপ্তভ ওতৃথও ধবভঘাবমঢ বফবদ প্যাবপবমদটি বদবত থি ওযাঝাকবভহঢ প্রণফ স্থাদ অচথদ নৄভস্কাভ ধা। চানুাবভ 

২০১৬ ফাব্াধী াভাহতহয ফাতওবহভাথী চদহঘঢদঢা সৃবিভমও প্রঘাভাবপবাদ ধবভঘামদা ওভা ল। ২২,৫৯৬টি 

বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাহদ ফাতওবহভাথী ওবফটি কঞদ ওভা লহহঙ। ইহমওিবদও বফবটা প্রতয থহদভ চন্য ৫টি যঝ থ বনল্ম/প্রফাণ্যবঘত্র বঢবভ 

ওভা ল। ফাতওদ্রব্ বদন্ত্রড অবথতপ্তভ ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৩২,৪১৬টি ফাতওদ্রব্বহভাথী অবপবাদ ধবভঘামদা ওহভ 

১০,৪২৬ চদ আাফীভ বরুহি ৯,৭৬৬টি ফাফমা (বদবফঢ ফাফমা ২,৮৪৩টি এাং থফাাইম থওাঝ থ ওতৃথও ধবভঘাবমঢ ফাফমা 

৬,৯২৩) রুজু ওভা ল। থফাাইম থওাহঝ থভ ফাধ্যহফ ৬,৯২৩চদ আাফীহও অণ থতণ্ড  ববপন্ন থফাহত ঢাৎক্ষবডওপাহ াচা 

প্রতাদ ওভা ল। উহেঔহবাগ্য আমাফহঢভ ফহধ্য ইাা ২০,৩৮,৮১০টি, থলহভাইদ ১২.৫৫০১ থওবচ, থওাহওদ ৫.৩ থওবচ, 

আবনফ ১ থওবচ, থনদববটম ২৬,৩৮২ থাঢম  কাঁচা ৩,৫৪৩.২৫২ থওবচ উিাভ ওভা ল। ফাতওাক্তহতভ বঘবওৎা  

নৄদ থাহদভ চন্য দতুদ ওহভ ৪৯টি থভওাবভ ফাতওাবক্ত বদভাফহওহেভ মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল।  

(১০১) ভেক্তভাষ্ট্র ভওাহভভ আবণ থও লাঢা থওাস্ট কাট থ ন থ থচাহদ Boat maintenance facility বদফ থাহডভ মহক্ষয ভেক্তভাষ্ট্র 

দূঢাা ওতৃথও ফহদাদীঢ ঠিওাতাভ প্রবঢষ্ঠাদ Sinamm Engineering Limited ওতৃথও ১৬-২৭ আকস্ট ২০১৫ থফাহত 

প্রাণবফও Soil Test ম্পন্ন ওভা ল। Boat maintenance facility বদফ থাহডভ অগ্রকবঢভ বরহ US PACOM 

Augmentation team-এভ এওটি প্রবঢবদবথতম ৩১ থফ ২০১৬ থওাস্ট কাট থ তভতপ্তহভ ওফ থভঢ াংবেি ওফ থওঢথাহতভ হঙ্গ 

এওটি ফি পা ওহভদ।  

বঘত্র: প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা বলভাকফদ  ধাহধাঝ থ অবথতপ্তহভভ ঠাওা বপাকী ধাহধাঝ থ  বপা অবন এাং দটি  

আঞ্চবমও ওাব থামহভ দবদবফ থঢ পদ উহদ্বাথদ থযহর থতাা অাংযগ্রলড ওহভদ। 



 

 

(১০২) ভেক্তভাষ্ট্র ভওাহভভ আবণ থও লাঢা BG-P-GAF-এভ আঢা Spare parts, tools এাং থিবদাং লাঢা প্রতাহদভ 

মহক্ষয ৮,৮২,০০০ ফাবওথদ টমাভ লাঢা প্রতাদ-াংক্রান্ত ১টি LOA অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক ওতৃথও স্বাক্ষভ ওহভ ১৯ অহক্টাভ 

২০১৫ ভেক্তভাষ্ট্র দূঢাাহ থপ্রভড ওভা ল। উক্ত LOA-এভ থপ্রবক্ষহঢ ৮,৮২,০০০-এভ ফহধ্য ১,৭৭,০৮৬.৮৮ ফাবওথদ টমাহভভ 

থোভ ধাঝ থ ফাবওথদ ভেক্তভাষ্ট্র থণহও বযধহফন্ট ওহভ ১১ চানুাবভ ২০১৬ ঘট্টগ্রাফ ন্দহভ এহ থধৌুঁঙা এাং থওাস্ট কাট থ ন থ 

থচাদ ওতৃথও ৩১ ফাঘ থ ২০১৬ ঘট্টগ্রাফ ন্দভ ওতৃথধক্ষ থণহও ঔামা ওভা ল।  

(১০৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ তভতপ্তহভভ প্রথাদ নঝহওভ প্রহাচদী ধবভঢথদ/ধবভথ থদ  

ভক্ষডাহক্ষড ওাহচভ চন্য কডনঢথ অবথতপ্তভহও ৪০,১১,৭১২ ঝাওা স্থাদান্তভ ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থওাস্ট 

কাট থ আউঝহধাস্ট ধহঢঙ্গা ১৫ দম্বভ খাহঝ চালাচ, থাঝভল  ধন্টুহদ বদুযৎ ভভাহলভ চন্য বদুযবঢও উধ-থওহেভ 

ইকুধহফন্ট, এইঘটিএমটি ওযাম ভভাল  স্থাধদল আনুরবঙ্গও বদুযবঢও ওাচ  া-থস্টযদ ববডাং  বটধটিউহম 

স্থাধহদভ চন্য কডনঢথ বপাক ওতৃথও ৩,১০,৭৩,৪৬৪ ঝাওাভ বদফ থাডওাচ লাহঢ থদা ল; ওাচটি ২০১৬ াহমভ জুদ ফাহভ 

ফহধ্য ম্পন্ন লহ।  

(১০৪) াভা থতহযভ আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢ স্বাপাবও ভাঔাভ মহক্ষয ধবভঘাবমঢ অবপবাহদভ অাংয বলাহ াাংমাহতয থওাস্ট 

কাহট থভ আঢাথীদ এমাওা আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢ, অনথ আহিাস্ত্র  বহফাভওদ্রব্ উিাভ-অবপবাদ অব্ালঢ ভহহঙ। 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াংস্থা ওতৃথও ৮২টি থতবয/বহতবয আহিাস্ত্র, ১,১৬০ ভাউন্ড ঢাচা থকামাারুত, ৭২ ভাউন্ড ব্লযাাংও ওাটি থচ, 

৫১টি ভাফতা/কুড়াম/ঘাধাবঢ উিাভ ওভা ল।  

(১০৫) দতীধহণ ভাাবদও াভ থঘাভাঘামাদ/ধাঘাভ থভাথওহল্প াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ এও ঙহভ ২,২১৪ থওবচ ভাাবদও াভ 

আঝও ওহভ।  

(১০৬) াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ ফৎে ম্পত ভক্ষা বদবফঢ অবপবাদ ধবভঘামদা ওহভ আহঙ। ফা-ইবময ভক্ষা ২৫ থহন্ফম্বভ 

থণহও ৯ অহক্টাভ ২০১৫ থফাহত থওাস্ট কাট থ ইবময প্রচদদ থক্ষহত্র ইবময আলভড হন্ধ বহযর অবপবাদ ধবভঘামদা ওহভ এাং 

১৫ চানুাবভ ২০১৬ থণহও ৩০ জুদ ২০১৬ ধব থন্ত থপামা, বভযাম, ভগুদা, ধটুাঔামী, থদাাঔামী, মক্ষ্মীনৄভ, খুমদা, াহকভলাঝ, 

ঠাওা, দাভাডকঞ্জ, ঘাঁতনৄভ  যভীঢনৄভ থচমাভ দত-দতীহঢ চাঝওা বদথদ প্রবঢহভাথ অবপবাদ ধবভঘামদা ওহভ। ২০১৫-১৬ 

অণ থ-ঙহভ ফৎেম্পত ভক্ষা অবপবাহদ থওাস্ট কাট থ ওতৃথও ২১,৮০৫টি অবপবাহদভ ফাধ্যহফ ১৮,৫১,০৬,৩৭৫ বফঝাভ ওাহভন্ট 

চাম, ২,২৫,৪৩,২৮৪ বফঝাভ অন্যান্য চাম, ৩,২২৭টি বহুবন্দ/ফযাবভ চাম (বধ), ১,৬৫,৯৫৪ থওবচ চাঝওা, ৫,৯৯,০৩,০৪০ 

বধ বঘাংবড় থধাদা, ৩০৫টি বনবযাং থাঝ এাং ৯৪৯চদ থচহমহও আঝও ওহভ। 

(১০৭) ভেক্তভাষ্ট্র ভওাহভভ আবণ থও লাঢা থওাস্ট কাট থ ন থ থচাহদ Boat maintenance facility বদফ থাহডভ মহক্ষয ভেক্তভাষ্ট্র 

দূঢাা ওতৃথও ফহদাদীঢ ঠিওাতাভ প্রবঢষ্ঠাদ Sinamm engineering limited ওতৃথও ১৬-২৭ আকস্ট ২০১৫ থফাহত 

প্রাণবফও Soil Test ম্পন্ন ওভা ল। Boat Maintenance Facility বদফ থাহডভ অগ্রকবঢভ বরহ US PACOM 

Augmentation team-এভ এওটি প্রবঢবদবথতম ৩১ থফ ২০১৬ থওাস্ট কাট থ তভতপ্তহভভ ওফ থভঢ াংবেি ওফ থওঢথাহতভ হঙ্গ 

এওটি ফি পা ওহভহঙদ।  

(১০৮) াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ থঘাভাঘামাদ বহভাথী ওফ থওাণ্ড প্রবঢহভাহথ বদবফঢ অবপবাদ ধবভঘামদা ওহভ আহঙ। ২০১৫-১৬ 

অণ থ-ঙহভ াংস্থা ওতৃথও ধবভঘাবমঢ ২১,৮০৫টি অবপবাহদভ ফাধ্যহফ ১৫,১৪৭ বফঝাভ াবণ থাং লাউচাভ এাং ভবয, ৪৪,৯৪১টি, 

বটহচম/হধহিাম/হপাচয থঢম/অওহঝদ, ৬৯,১০৮ বধ পাভঢী যাবড়, বে-বধ, ১,৩২,৪২৩ বফঝাভ ণাদ ওাধড়/যাাম, 

১৩৭টি থাঝ/পযাদ/িাও/বএদবচ/ফঝভ াইহওম, ২,২১৪ থওবচ ভাাবদও াভ, ১৯,৩৭১.৯২ খদনেঝ দচ ম্পত, ৫২,২৩৫ 

থওবচ ধবমবণদ, ২৮,৬০,০০০ বধ ববপন্ন প্রওাভ থফবটবদ, ২৩,০৯,৯৩৭ বধ ইাা, ১৫,৪২০ গ্রাফ কাঁচা, ৫,৬৯৭ 

থাঢম/ওযাদ ববপন্ন প্রওাভ থতবয/বহতবয ফত, বাভ, ১,১৬৮ থাঢম/ওাটু থদ থনদববটম  বকাহভঝ, ২৪,১০০ থওবচ ভসুদ, 

১০৬টি থড্রচাভ/াল্কহলট, ২৭২চদ চমতসুয/দতসুয/টাওাঢ/অন্যান্য অনথ ওাহচ চবড়ঢ ব্বক্ত, ৩টি লবভহডভ ঘাফড়া, ২৪০ 

থওবচ লবভহডভ ফাাং, ১টি লবভহডভ বযাং, ৩টি চীবঢ লবভড, ৪টি গুইাধ, ১২০চদ বধন্ন থচহম উিাভ, ১০টি অধহৃঢ থাঝ 

উিাভ এাং অন্যান্য (ওাওড়া, ড্রাফ, স্কযাধ, ঝঘ থমাইঝ, ববমন্ডাভ, পাভঢী রুবধ, দকত ঝাওা, থফাাইম, থফাাইম বফ, 

থড্রচাভ/াল্কহলট, লভবমক্স, বটঝাভহচন্ট ধাউটাভ, থপস্ট, লযান্ড াঘ, ফাবি প্লাক, াাদ, বস্টম আইহঝফ, লবভড থভাভ নাঁত, 

ওাঁওড়া, ইন্ডাওযাদ থফাঝভ, বর, ধাবদভ ধাম্প, থধাহঝ থম থচদাহভঝভ, ইদহচওযান্প, ব্াঝাবভ, থঙাঝ এযাাংওভ, াঘ থমাইঝ, 

লযান্ডওান, বহফন্ট  প্রাম ধাণভ, বঝ মড) উিাভ ওহভ।  



 

 

(১০৯) ট থাভ কাট থ াাংমাহতয নৄদক থঞহদভ আঢা ীফান্ত এমাওা এ ধব থন্ত ১৫টি ‘াইহক্লাদ থযিাভ’ ঝাইধ ববধ, ৭৫টি ‘এ’ 

ঝাইধ ববধ এাং ১২৮টি বএবধ বদফ থাড ওভা ল। এ ঙাড়া আভ দতুদ ৬০টি ‘এ’ ঝাইধ ববধভ ওাচ শুরু ল, বাভ ফহধ্য 

৪০টি ববধ’ভ ওাচ প্রা থযর ধব থাহ এাং ১৮টি ববধ’ভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ এাং অবযি ২টি ববধ’ভ 

বদফ থাডওাচ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। এ ঙাড়া ২০টি ‘বপ্রহনবিহওহঝট থযিাভ’ ঝাইধ ববধ’ভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

সুন্দভহদভ দীমডুভৄভস্থ ওাবঘওাঝা এওটি পাফাদ ববধ ইহঢাফহধ্য বদফ থাড ওভা লহহঙ এাং বওঔামী-ওাবঘওাঝাভ ফধ্যঢী 

স্থাহদ আভ বঢদটি ফচাঢী ববধ বদফ থাহডভ ওাচ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। এ ঙাড়া ববচব নৄদক থঞহদভ রূধহভঔা অনুহফাতহদভ 

ধভ থণহও পাভঢ  ফাাদফাভ ীফাহন্ত ইহঢাফহধ্য ঘাভটি ব্াঝাবমদ ৩৬টি ববধ সৃবিভ ফাধ্যহফ ৫৩৯ বওহমাবফঝাভ অভবক্ষঢ 

ীফাহন্তভ ২৪৪ বওহমাবফঝাভ ীফান্ত দচভতাবভভ আঢা আদা ল এাং আকাফী ১ ঙহভভ ফহধ্য ওম অভবক্ষঢ ীফান্তহও 

দচভতাবভভ আঢা আদা লহ। ল্যান্ড াউন্ডাবভ এবগ্রহফন্ট ভ যাটিবনহওযহদভ নহম পাভঢ-াাংমাহতয ীফাহন্ত বঙঝফলম 

ববদফহভ ধাযাধাবয ৬.৫ বওহমাবফঝাভ অবঘবিঢ ীফান্ত বঘবিঢ ওভা ল এাং থঔাহদ ীফান্ত-বধমাভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ 

ভহহঙ। এ ঙাড়া ঐ ওম এমাওা অধতঔমী চবফ ববদফ ওাব থক্রফ প্রবক্রাথীদ ভহহঙ, থঔাহদ াাংমাহতবয দাকবভওহতভ 

াব থও বদভাধত্তা ববচব’ভ ওহঞাভ দচভতাবভ ভহহঙ। 

(১১০) আন্তচথাবঢও অধভাথ িাইবুযদাহমভ ঢতন্ত-াংস্থাভ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ উহেঔহবাগ্য ওাব থাবমভ ফহধ্য ঢতন্ত 

গৃলীঢ/ঢতন্তাথীদ ফাফমাভ াংখ্যা ১৩টি, ঢতন্ত-প্রবঢহতদ তাবঔম/বঘাভাথীদ ফাফমাভ াংখ্যা ১২টি, ২৯টি ফাফমাভ ভা থখাবরঢ 

লহহঙ এাং ৩টি ফাফমাভ ভা ওাব থওভ ল। এ ঙাড়া উক্ত াংস্থাটি  াবড় দাং-৮৭, থভাট দাং-১১/এ, থাদফবন্ডহঢ থতাঢমা 

অবন-ওাফ টভহফঝবভ পদ বদফ থাড, ীফাদা প্রাঘীভ াংস্কাভ, কাট থ রুফ/হবন্ট্র ক্স বদফ থাড এাং আপযন্তভীড ভাস্তা বদফ থাড ওাব থক্রফ 

ম্পন্ন ল। উক্ত পদটিভ বদফ থাড ব্ ৯৯,৩৮,৯৪৬ ঝাওা। 

(১১১) ‘ন্যাযদাম থঝবমওবফউবদহওযদ ফবদঝবভাং থন্টাভ (এদটিএফব)-এভ চন্য বদচস্ব ওাব থাম পদ বদফ থাড’ যীর থও প্রওল্পটি 

থঢচকাঁ বফাদন্দভস্থ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ ত্রাডপান্ডাভ াংমি ০.৯৪ এওভ প্রবঢভক্ষা বপাকী চবফ ১৮ আকস্ট ২০১৫ 

ঢাবভহঔ ভাদ্দ ধাাভ ধভ উক্ত াংস্থাভ স্থাী ওাব থাম বদফ থাহডভ অনুকূহম ২৩.১৮ মক্ষ ঝাওাভ বটবধবধ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

ওতৃথও ১৬ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ প্রযাবদও অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল। প্রওল্পটিভ অনুহফাবতঢ ব্ ২৩.১৮ মক্ষ ঝাওা, (বাভ 

ম্পূড থ অাংযই-বচব)। প্রওহল্পভ ব্ বদ থাহলভ চন্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ প্রণফ ভাদ্দল াংহযাবথঢ াবর থও উন্নদ 

ওফ থসূবঘহঢ থফাঝ ১,০৫৬.০০ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ থতা লহহঙ এাং ঢা বণাফহ পহদভ উন্নহদভ ওাহচ ব্ ওভা ল। 

উহেখ্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ জুদ ২০১৬ ফা ধব থন্ত প্রওহল্প ওাহচভ অগ্রকবঢ ৫৫ যঢাাংয। 

৫১। স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম 

(১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববএ স্বাস্থয ওযাটাহভভ লওাভী অধ্যাধও ধহত ৫৩৭ চদ, লহবাকী অধ্যাধও ধহত ৩৫৬ চদ  

অধ্যাধও ধহত ৩০চদ ওফ থওঢথাহও ধহতান্নবঢ প্রতাদ ওভা ল। লওাভী ধবভঘামও ধহত ২৪৬ চদ, উধ-ধবভঘামও ধহত ৯২ চদ 

এাং ধবভঘামও ধহত ৯চদ ওফ থওঢথাহও ধহতান্নবঢ প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া ববদভ থষ্কম ধহত ২৯২ চদ, ঘতুণ থ      ৬২৭ 

চদ, ধঞ্চফ      ১,০৮৬ চদ, প্তফ      ১,০৬৬ চদ  ববপন্ন বরবপবত্তও ধহত জুবদভ ওদামহঝন্ট বলাহ ৩১১ চদহও 

ধহতান্নবঢ প্রতাদ এাং ৩৪ঢফ ববএ-এভ ফাধ্যহফ ২২০চদ স্বাস্থয ওযাটাহভভ ওফ থওঢথা বদহাক প্রতাদ ওভা ল। 

(২) ১০ দহপম্বভ ২০১৫ ঢাবভহঔ ‘াাংমাহতয কুহঢ বফত্রী লাধাঢামটি’ বজ্ঞ আতামহঢভ ভাহ থভওাবভ ব্স্থাধদা থণহও 

ভওাবভ ব্স্থাধদা আাভ ধভ প্রহাচদী াংস্কাভ/থফভাফঢ ওহভ ১ জুদ ২০১৬ ঢাবভঔ থণহও লাধাঢামটিহঢ বলব থভ ক 

বঘবওৎা ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল।  

(৩) ধাবমও প্রাইহপঝ ধাঝ থদাভবযধ (PPP)-এভ আঢা ন্যাযদাম ইদবস্টটিউঝ অ বওটবদ বটবচহচ এযান্ড ইউহভামবচ এাং 

ঘট্টগ্রাফ থফবটহওম ওহমচ লাধাঢাহম বলহফাটাামাইব ইউবদঝ স্থাধহদভ বরহ ২৭ চানুাবভ ২০১৫ ঢাবভহঔ চুবক্ত 

স্বাক্ষবভঢ ল। চুবক্তভ আঢা ৯০টি টাামাইব থফবযদ স্থাধদ ওভা লহ, বাভ ফহধ্য ৪৫টি থফবযদ  অন্যান্য বন্ত্রধাবঢ 

আফতাবদভ চন্য থভওাবভ প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও এম/ব থঔামা ল।  

(৪) বদধা পাইভা, ফা থ পাইভা প্রবঢহভাহথ চরুবভ-বপবত্তহঢ ওভডী ম্পহওথ চদহঘঢদঢাভমও ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ফা থ 

পাইভাহ আক্রান্ত থভাকীহতভ ঙ্গবদহভাথ বদবিঢওভডল উধভেক্ত বঘবওৎা প্রতাহদভ চন্য কুবফ থহঝামা থচদাহভম লাধাঢাহম 

বহযর ইউবদঝ স্থাধদ ওভা ল। বাভা এ থভাহক আক্রান্তহতভ াংেহয থ এহহঙদ ঢাহতভ চরুবভ বপবত্তহঢ দাক্তওভড, ধব থহক্ষড, 

থওাাহভন্টাইদ-এভ ধাযাধাবয ল্যাহভঝবভ ব্স্থা যবক্তযামীওভহডভ ব্স্থা গ্রলড ওভা ল। 



 

 

(৫) থভাকী-থাসুবথা বৃবিভ মহক্ষয ধভীক্ষাভমওপাহ ১০টি লাধাঢাহম বওাম ২.০০ ঝা থণহও ভাঢ ৮.০০ ঝা ধব থন্ত (১) ঠাওা 

থফবটহওম ওহমচ লাধাঢাম (২) ফাবদওকঞ্জ তভ লাধাঢাম, ফাবদওকঞ্জ (৩) াটুবভা উধহচমা স্বাস্থয ওফহপ্লক্স, ফাবদওকঞ্জ 

(৪) ঝঙ্গী ৫০-যয্যা লাধাঢাম, কাচীনৄভ (৫) থাফভাই উধহচমা স্বাস্থয ওফহপ্লক্স, ঠাওা (৬) দাকঞ্জ উধহচমা স্বাস্থয ওফহপ্লক্স, 

ঠাওা (৭) ওাচীনৄভ উধহচমা স্বাস্থয ওফহপ্লক্স, বভাচকঞ্জ (৮) ভাকঞ্জ উধহচমা স্বাস্থয ওফহপ্লক্স, ভাকঞ্জ (৯) ঝঙ্গীাবড় 

উধহচমা স্বাস্থয ওফহপ্লক্স, ভৄবন্পকঞ্জ (১০) বযনৄভ উধহচমা স্বাস্থয ওফহপ্লক্স, দভবাংতী- থঢ বদ্বঢী বযনহঝ বলব থপাক-থা ঘালু 

ওভা ল।  

(৭) ন্াবদঢ লচবাত্রীহতভ চন্য ১,১০,০০০ থটাচ থফবদদচাইটি থভাহকভ প্রবঢহরথও টিওা এাং ১,১০,০০০ থটাচ ইদফ্লুহঞ্জা 

টিওা ভভাল ওভা ল। বশ্ব ইচহঢফা  লচ ওাব থক্রহফভ চন্য  থহফাঝ ৭,৮৫,৫০,০০০ ঝাওা ঙাড় ওভা ল।  

(৮) থফাাইম ওযাম্প, অবঢবভক্ত ওফী বদহাক, ববপন্ন ধব থাহভ সুধাভবপযদ ইঢযাবতভ ফাধ্যহফ দ্রুঢ থভাক দাক্তওভড  

বঘবওৎাতাদ বদবিঢ ওভা ল। বদাভহল্য ভওাবভ স্বাস্থযহওহে টাাকদবস্টও  রথ ভভাল বদবিঢ ওভা ল। তীখ থস্থাী 

ওীঝদাযওভেক্ত ফযাবভ বঢভড ম্পন্ন ওভা ল। ম্যাহমবভাভ ব্াধও বৃবিহভাথওহল্প ম্যাহমবভাপ্রড ১৩ থচমা ঢাবিও চবভধ 

ধবভঘামদা ওভা ল এাং বওঝদাযও বঙঝাহদা ল। টাক্তাভ, দা থ  স্বাস্থয-ওফীহতভ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ২০১৫ াহম 

ম্যাহমবভা থভাথওহল্প  থতা ‘ভ যাবধট থভধন্প টিফ’ কঞদ ওভা ল। থতহযভ বঢদ ধা থঢয থচমা প্রাবথওাভ-বপবত্তহঢ ম্যাহমবভা 

বদন্ত্রহড ওাব থওভ ব্স্থা গ্রলড ওভা ল। টাক্তাভ, দা থ, স্বাস্থয-ওফী, স্থাদী াবন্দা  জুফঘাবরহতভ ফহধ্য হঘঢদঢা বৃবি 

ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। এ ঙাড়া থতহযভ ববপন্ন থচমা নাইহমবভা দাক্তওভড চবভধ ওাব থক্রফ ধবভঘামদা ওভা ল। 

নাইহমবভা অদৄযবরঢ থচমাগুহমাহঢ কড-রথ থদ ওাব থক্রফ ধবভঘামদা ওভা ল। থতযব্াধী প্রাণবফও বদ্যামভহল ক্ষুহত 

টাক্তাভ ওতৃথও বযক্ষাণীহতভ স্বাস্থয ধভীক্ষা ওভা ল। প্রাণবফও বদ্যামহ ক্ষুহত টাক্তাভহতভ ফাধ্যহফ কৃবফ বদন্ত্রড প্তাল 

উদ বাধদ ওভা ল।  

(৯) ২ এবপ্রম ২০১৬ ‘বশ্ব অটিচফ হঘঢদঢা বত’ উধমহক্ষয স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম ব্াধও ওফ থসূবঘ গ্রলহডভ 

ফাধ্যহফ ধামদ ওহভ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: বশ্ব অটিচফ হঘঢদঢা বত ২০১৬ অনুষ্ঠাহদ বযশুভ হঙ্গ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা, স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রী চদা 

থফালাম্মত দাবফ, এফবধ এাং টাও  থঝবমহবাকাহবাক প্রবঢফন্ত্রী ঢাভাদা লাবমফ, এফবধ (০২ এবপ্রম ২০১৬) 

 

(১০) ৬ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ‘থযঔ লাবদা চাঢী াদ থ  প্লাবস্টও াচথাবভ ইদবস্টটিউঝ’, ঠাওাভ 

বদফ থাডওাচ উহদ্বাথদ ওহভদ। ৫০০ থহটভ এ লাধাঢাম  ইদবস্টটিউহঝ প্রবঢ ঙভ এফএ (াদ থ  প্লাবস্টও াচথাবভ)  

এনববধএ (াদ থ  প্লাবস্টও াচথাবভ) থওাহ থ ২০চদ ওহভ থফাঝ ৪০চদ ঙাত্র/ঙাত্রী পবঢথভ সুহবাক ধাহ। এওওপাহ 

থটাংখ্যা বহঘদা এটি বহশ্বভ বৃলত্তফ াদ থ  প্লাবস্টও াচথাবভ লাধাঢাম।* 



 

 

(১১) থাাইদ ফ্লু বরও National Technical Committee (NTC)-এভ পা আহাচদ  এবরহ গৃলীঢ বিান্তভল 

াস্তাদ; থাাইদ ফ্লু বরহ উচ্চক্ষফঢাম্পন্ন National Multi-Sectoral Task Force (NMSTF)-এভ পা 

আহাচদ  ওভডী বদথ থাভড এাং ঢাভ াস্তাদ ওভা ল। ওম থচমাতভ লাধাঢাহম থাাইদ ফ্লু’ভ ম্ভাব্ থভাকী 

নণওপাহ বঘবওৎা প্রতাহদভ চন্য Isolation unit ওাব থওভ ওভা ল। স্থমন্দভভহল ওফ থভঢ থফবটহওম টিহফভ স্বাস্থয 

থাতাদওাভীকডহও থাাইদ ফ্লু পযাওবদ ভভাল ওভা ল। 

(১২) থধাবম বদভ থম ওাব থক্রহফভ অাংয বলাহ বশ্ব স্বাস্থয াংস্থাভ ধভাফয থ থফাঢাহও িাই পযাহমন্ট থধাবম পযাওবহদভ 

ধবভহঢথ াই-পযাহমন্ট থধাবম পযাওবদ রুটিদ ইবধআই ওাব থক্রহফ াংহবাচদ ওভা ল। ইবধআই ওাব থক্রহফভ হঙ্গ বলউম্যাদ 

থধবধলুফা পাইভা (HPV)-এভ টিওা কাচীনৄভ থচমা থটহফাহদহেযদ থপ্রাগ্রাহফভ আঢা বদ থাবঘঢ ঘাভটি উধহচমা 

(ওাবমানওভ, ওাবমকঞ্জ, ওাধাবা এাং শ্রীনৄভ) এাং এাং বটি ওহধ থাহভযহদভ এওটি থচাহদ (ঝঙ্গী ১ দম্বভ থচাদ) টিওাতাদ 

ওাব থক্রফ াংহবাচদ ওভা ল। ইবধআই ওাব থক্রহফ দতুদ পযাওবদ (বধববপ এাং আইবধবপ) াংহবাচদ ওভা ল। ইবধআই 

পযাওবদ াংভক্ষহডভ থওাড রুফ স্থাধহদভ মহক্ষয ঙটি থচমা দবদবফ থঢ ইবধআই থস্টাভ বদফ থাড এাং আঝটি থচমা ইবধআই 

থস্টাভ াংস্কাভ ওাচ ম্পন্ন ল। 

(১৩) থহন্ফম্বভ ২০১৫ ফাহ ওপাহভচ ইপালুহযদ াহপ থ-২০১৪-এভ বভহধাঝ থ াংবেি ওমহও অবলঢ ওভা ল। থহন্ফম্বভ 

২০১৫ ফাহ ওপাহভচ ইপালুহযদ াহপ থ-২০১৫-এভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল এাং ২০১৬ ফাহঘ থ টাঝা এবন্ট্র ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল।  

(১৪) জুমাই, আকস্ট ২০১৫ এাং ফাঘ থ ২০১৬ ফাহ ইবধআই টিওাতাদ বভহধাহঝ থভ চন্য টাঝা থওাাবমটি থমফ এযাহহঝন্ট 

(DQS) বরহ ১১টি থচমাল ঠাওা উত্তভ এাং ঠাওা তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযহদভ ১৮০চদ াংবেি বঘবওৎও এাং ইবধআই 

সুধাবভদহঝদহটন্টহতভ ৬টি ব্াহঘ ৩ বতহদভ প্রবযক্ষড ম্পন্ন ল। প্রবযক্ষহডভ ধভ বটি ওহধ থাহভযদ এাং উধহচমাভ টিওাতাদ 

ওফ থ-এমাওা Data Quality Self Assessment (DQS) ওফ থসূবঘ ওভাভ ধভ াংবেি বটি ওহধ থাহভযদ এাং থচমা এওটি 

ওহভ ধব থাহমাঘদা পা ওভা ল। 

(১৫) বটএএন ওাব থক্রফভুক্ত ৫৩ উধহচমা জুমাই ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৬ ধব থন্ত ১,০৭,০৮২চদ তবভদ্র কপথঢী ফবলমাহও 

পাউঘাভ প্রতাদ ওভা ল। বটএএন ওাব থক্রফভুক্ত ৫৩ উধহচমা জুমাই ২০১৫ থণহও থফ ২০১৬ ধব থন্ত ৯১,৫৮০চদ কপথঢী 

ফবলমাহও ANC-1 থা প্রতাদ ওভা ল, ৮২,০৫৪চদ কপথঢী ফবলমাহও ANC-2 থা প্রতাদ ওভা ল, ৬৮,৭৪৭চদ 

কপথঢী ফবলমাহও ANC-3 থা প্রতাদ ওভা ল, ৭৪,৯০৬চদ ফবলমাহও থটবমপাবভ ওভাহদা ল এাং ৭১,৪৯৫চদ ফবলমাহও 

PNC থা প্রতাদ ওভা ল। 

(১৬) বটএএন ওাব থক্রফভুক্ত ৫৩ উধহচমা থফাঝ ৫৭০টি ইউবদহদ ইউবদদ বটএএন ওবফটিভ তেহতভ প্রবযক্ষড থতা 

ল। ৫৩টি উধহচমা থা প্রতাদওাভীহতভহও এও বতহদভ প্রবযক্ষড প্রতাদ এাং বটএএন ওবফটিভ ওম তেবৃন্দহও ১ 

বতহদভ বভহহন্টযদ প্রতাদ ওভা ল। 

(১৭) বচব অণ থাহদ ফবলমা স্বাস্থয লওাভী  ওবফউবদটি থলমণ থওাভ থপ্রাপাইটাভ (বএইঘববধ)  প্রাইহপঝ 

অাংযগ্রলডওাভীল থফাঝ ১,১০৬ চদহও বএবএ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। অব   কাইবদ বরহ ২৭ চদ এাং 

এযাহদহণবা বরহ ১৭ চদল থফাঝ ৪৪ বঘবওৎও ববপন্ন থফবটহওম ওহমচ  লাধাঢাহম ৬ ফা ব্াধী ইব থওাহ থ 

প্রবযক্ষড ঘমফাদ ভহহঙ। বফটাইনাবভ থওাহ থভ অথীহদ ৬ ফা ব্াধী Post Basic প্রবযক্ষড ১৩৪চদ দা থহও প্রতাদ ওভা 

ল। এ ঙাড়া ৩ ঙভ থফাবত বটহপ্লাফা বফটাইনাবভ থওা থ-এ ৬৬০ চদহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(১৮) ভওাবভ ১০টি থফবটহওম ওহমচ লাধাঢাম, ৩টি থভওাবভ থফবটহওম ওহমচ লাধাঢাম  এওটি থভওাবভ 

লাধাঢাহম এ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। 

(১৯) চাঢী ধব থাহ স্বাস্থয-প্রবঢষ্ঠাদ  লাধাঢাম থণহও শুরু ওহভ ওবফউবদটি বক্লবদও এাং গ্রাফীড স্বাস্থযওফী ধব থন্ত 

উধহচমাধব থাহ ওবম্পউঝাভ, ল্যাধঝধ  ট্যাহমঝ ওবম্পউঝাভ প্রতাদ এাং ইন্টাভহদঝ াংহবাক স্থাধদ ওভা ল। এভ ফাধ্যহফ 

১৩ লাচাহভভ অবথও ওম ঘালু ওবফউবদটি বক্লবদহও ১টি ওহভ ওবম্পউঝাভ এাং প্রা ২৪ লাচাভ স্বাস্থযওফীহও ট্যাহমঝল 

ইন্টাভহদঝ াংহবাক থতা ল। এ সুবথাভ নহম ওম প্রবঢষ্ঠাদ থণহও এাং বনড থমহপম থণহও অদমাইদ টাঝাহহচ 

লামদাকাত ঢথ্য-উধাত্ত াংগ্রল এাং স্বাংবক্র প্রবঢহতদ বঢবভ, থঝবমহফবটবদ থা প্রতাদ, বপবট ওদনাহভবন্পাং, স্বাস্থযবযক্ষা 

প্রতাদ  ই-মাবদ থাংল ঢথ্যপ্রভেবক্ত-াংক্রান্ত ববপন্ন ওাব থক্রফ ম্পাতদ ওভা ল। 

(২০) অদমাইদ টাঝাহহচ লামদাকাত ঢথ্য-উধাত্ত াংগ্রহলভ চন্য ওম উধহচমা লাধাঢাহম এাং থচমা লাধাঢাহম থমাওাম 

এবভা থদঝাওথ স্থাধদ ওভা ল। 



 

 

(২১) ৬৪ থচমা লাধাঢাম  ৪২১টি উধহচমা লাধাঢাহম থফাাইম থনাহদভ ফাধ্যহফ ২৪ খন্টা/প্তাহলভ াঢ বতদ বদাভহল্য 

বঘবওৎা ধভাফয থ প্রতাহদভ ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল। এ ঙাড়া স্বাস্থয াঢাদ দাহফ ২৪/৭ এওটি থলমণ-ওম থন্টাভ ঘালু ওভা ল। 

এভ দম্বভ ১৬২৬৩। থফাঝাভৄটি স্বাপাবও ওমহভহঝভ ফাধ্যহফ বঘবওৎহওভ ঢাৎক্ষবডও ধভাফয থ  ববপন্ন স্বাস্থযঢথ্য প্রতাদ ওভা 

ল এাং ভওাবভ-থভওাবভ স্বাস্থযহা প্রবঢষ্ঠাদ ম্পহওথ অবপহবাক গ্রলড এাং প্রবঢওাভ ওভা ল। ৫ জুদ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

থঝবমদহভভ হঙ্গ থবৌণ লহবাবকঢাভমও স্বাস্থযহাভ এ ওফ থসূবঘ উহদ্বাথদ ওভা ল। 

(২২) স্বাস্থয অবথতপ্তহভভ এফআইএ যাঔা ফি থওেল ৫৯টি লাধাঢাহম উন্নঢফাহদভ থঝবমহফবটবদ ওাব থক্রফ ঘালু ওভা 

ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ আভ ১০টি লাধাঢাহম ওাব থক্রফটি ম্প্রাভহডভ উহদ্যাক থযর ধব থাহ। 

(২৩) থতহযভ ওম ভওাবভ লাধাঢাম  স্বাস্থযহা থওেভহলভ থাভ ফাদ ম্পহওথ চদকহডভ অবপহবাক  ধভাফয থ চাদা 

এাং প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলহডভ চন্য এএফএবপবত্তও ঘফৎওাভ  উদ্ভাদাভমও অবপহবাক/ধভাফয থ চাদাহদাভ ব্স্থা 

প্রঢথদ ওভা ল। প্রবঢবতদ হাইহঝভ ফাধ্যহফ অবপহবাকগুবম থতঔা ল এাং থগুহমাভ ফাথাদ থতা ল। 

(২৪) স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম এাং স্বাস্থয অবথতপ্তভল ওম থচমা  উধহচমা লাধাঢাম এাং ৪টি বহযরাবঢ 

লাধাঢাম বফবমহ থফাঝ ৩৬৩টি প্রবঢষ্ঠাহদ আঙ্গুহমভ ঙাধ দাক্তওাভী বভহফাঝ ইহমক্ট্রবদক্স অবন এহঝদহটন্প বহস্টফ ঘালু 

ওভা ল। দাকবভওকড বাহঢ লহচ ববপন্ন ঢথ্য ধাদ থচন্য হাইঝ, াফাবচও ফাধ্যফ, ব্লক প্রভৃবঢভ ফাধ্যহফ ওম ঢথ্য 

ঢাৎক্ষবডও প্রঘাভ ওভা ল। প্রবঢটি স্বাস্থযপ্রবঢষ্ঠাদ অদমাইদ ইন্টাভ এযাওটিপ থমাওাম থলমণ বুহমটিদ প্রওায ওহভ। 

(২৫) ভওাবভ-থভওাবভ স্বাস্থযপ্রবঢষ্ঠাদ  লাধাঢাহমভ ইহমক্ট্রবদও ঢথ্যপান্ডাভ, থতয-বপবত্তও স্বাস্থয ফাদম্পত 

ঢথ্যপান্ডাভ, বচ-থমাহওযদ ঢথ্যপান্ডাভ, লাধাঢাম অহঝাহফযহদভ চন্য হধদ এফআভএ ফ ঝযাভ ঘালু, 

চদস্বাস্থযবরও ঢথ্য-উধাত্ত াংগ্রহলভ চন্য বটএইঘআইএ ফ ঝযাভ ব্লাভ ওহভ বহশ্বভ  থবৃলৎ স্বাস্থযঢথ্য থদঝাওথ 

বঢবভ ওভা ল। 

(২৬) চাবঢাংহখভ থওাইা (COIA) দাফও এওটি উহদ্যাহকভ আঢা বশ্ব স্বাস্থয াংস্থাভ আবণ থও লাঢা ভওাবভ-

থভওাবভ, এদবচ-তাঢাাংস্থাভ ফবিঢ অাংযগ্রলহড অদমাইহদ প্রবঢটি ওবফউবদটিভ প্রসূবঢ ফা  অনূর্ধ্থ ৫ বযশুহতভ বদন্ধদ 

 িযাবওাং ওভাভ ধিবঢ ঘালু ওভা ল, বা এফবটবচ ৪  ৫ অগ্রকবঢ ধবভফাধ  উন্নহদ ব্াধওপাহ লাও লহ।  

(২৭) ইউএএআইবট এাং বট. থদঝ দাফও এওটি স্থাদী াংস্থাভ লাঢা আধদচদ দাহফ ফা  বযশু স্বাস্থয উন্নদভমও 

থফাাইম পহ  এএফএ-বপবত্তও ধভাফয থ থাওাব থক্রফ শুরু ল। 

(২৮) স্বাস্থয অবথতপ্তহভভ এফআইএ বপাহক  থাদৄবদও টাঝাহন্টাভ স্থাধদ ওভা ল এাং খুমদা-এভ এওটি বভহফাঝ 

বটচাস্টাভ বভওপাবভ থন্টাভ স্থাধদ ওভা ল। 

(২৯) থতহযভ প্রবঢটি দাকবভহওভ স্বাস্থয-উধাত্ত বপবত্তও এওটি ইহমক্ট্রবদও ঢথ্যপান্ডাভ কহড় থঢামাভ চন্য গ্রাফধব থাহ 

াওাভী ওম দাকবভহওভ ঢথ্য-াংবমঢ টাঝাহইচ বঢবভভ ওাচ ম্পন্ন ল। এঔদ এই টাঝাহইচবপবত্তও মাইন ঝাইফ 

থযাভ থধাহঝ থম বটিহচদ ইহমক্ট্রবদও থলমণ থভওট থ বঢবভভ ওাচ ঘমহঙ। ববপম থভবচহেযদ এযান্ড পাইঝাম স্টযাটিটিও 

দাহফ এওটি আন্তচথাবঢও উহদ্যাহকভ আঢা ঢথফাহদ চন্-ভতুয বদন্ধদ, ইহমওযদ ওবফযদ থপাঝাভ টাঝাহইচ, স্বাস্থয 

টাঝাহইচ এাং বদফীফাদ তাবভদ্রয টাঝাহইচভল ফবিঢ ওহভ আঙ্গুহমভ ঙাধ  থভটিদাভ ঙবভেক্ত ন্যাযদাম ইহমক্ট্রবদও 

ধনৄহমযদ থভবচস্টাভ বঢবভভ ধবভওল্পদা থদা লহে। 

(৩০) প্রবঢটি থচমা  বপাকী স্বাস্থয ব্স্থাধহওভ ওাব থামহ এওটি ওহভ থলাাম ধবচযবদাং বহস্টফ (বচবধএ) বন্ত্র ভভাল 

ওভা ল। এগুহমা ব্লাভ ওহভ  থবদে ধব থাহভ ওবফউবদটি বক্লবদওল ওম স্বাস্থয প্রবঢষ্ঠাহদভ বচবধএ থমাহওযহদভ বচ-

থওাঅবট থহদঝ াংগ্রল ওভা ল, বা হাইহঝভ ফাধ্যহফ বচগ্রাবনও ইদনহফ থযদ বহস্টহফ হুমপাহ ব্লাভ ওভা লহে। 

(৩১) অদমাইদ প্রবক্রাভ ফাধ্যহফ থফবটহওম  থটন্টাম পবঢথ ধভীক্ষা ওাব থক্রফ ঘালু ল। ভওাবভ-থভওাবভ ওম থফবটহওম 

 থটন্টাম ওহমহচ ভওাবভ বদন্ত্রদাথীদ এও এাং অবপন্ন ধভীক্ষাভ ফাধ্যহফ বযক্ষাণী াঙাই  বদ থাঘদ প্রবক্রা ঘালু ওভা ল। 

(৩২) স্বাস্থয ওযাটাহভভ ওম ওফ থওঢথা াবর থও থকাধদী ঢথ্য বটবচঝাম ওভা ল। এভ ফাধ্যহফ ধহতান্নবঢভ ফ ফন্ত্রডাম 

ওতৃথও ওফ থওঢথাহতভ এবআভ অদমাইহদ থতঔা ম্ভ লহে। 

(৩৩) স্বাস্থয অবথতপ্তভ  ধবভাভ ধবভওল্পদা অবথতপ্তহভভ ১০৬চদ ওফ থওঢথা বদহ বঢদ থচমাভ (ওক্সাচাভ, ান্দভদ  

থদত্রহওাদা) HMIS বভবপউ ওফ থযামাভ আহাচদ ওভা ল। 



 

 

(৩৪) থপ্রাগ্রাহফভ হঙ্গ াংবেি ওাহচ ফবদঝবভাং এাং স্থাদী ধব থাহ উদ্ধৃবঢভমও ধবভওল্পদা প্রডহদ লাঢাভ মহক্ষয ঙ 

থচমাভ (বহমঝ, ভাংনৄভ, ঔাকড়াঙবড়, কাইান্ধা, দীমনাফাভী  থপামা) ২৮২চদ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহও বভহধ থাটিাং-এভ বরহ 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(৩৫) াঢ থচমাভ (াহকভলাঝ, ভগুদা, চাফামনৄভ, কুবড়গ্রাফ, ভাঙ্গাফাটি, ভাংনৄভ  সুদাফকঞ্জ) ১৯১চদ থচমা স্বাস্থয 

ম্যাহদচাভ, উধহচমা স্বাস্থয ম্যাহদচাভ, াংবেি টাক্তাভ, এদবচ  প্রাইহপঝ প্রবঢষ্ঠাহদভ াংবেি ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভীবৃন্দহও 

ওফ থযামাভ ফাধ্যহফ ঢথ্য-ব্স্থাধদা ম্পহওথ উিীবঢ ওভা ল। 

(৩৬) ধবভাভ ধবভওল্পদা অবথতপ্তহভভ এফআইএ ইউবদহঝভ হম্মমদওহক্ষ স্থাবধঢ বপবট ফবদঝহভভ ফাধ্যহফ থচমাধব থাহভ 

ধবভাভ ধবভওল্পদা ওবফটিভ তে  স্থাদী চদপ্রবঢবদবথহতভ হঙ্গ ভাবভ ফঢববদফহভ বপবট ওদনাহভহন্পভ ওাব থক্রফ 

শুরু ওভা ল। ইহঢাফহধ্য ঝাঙ্গাইম  বভাচকঞ্জ থচমাভ ধবভাভ ধবভওল্পদা ওবফটিভ তে  স্থাদী চদপ্রবঢবদবথহতভ হঙ্গ 

ফলাধবভঘামও  ধবভঘামওকড বপবট ওদনাহভহন্পভ ফাধ্যহফ ফঢববদফ ওহভহঙদ।  

(৩৭) কুবফো থচমাভ ৬টি উধহচমা (হফখদা, ঘাবন্দদা, থতবদ্বাভ, মাওাফ, তভ তবক্ষড  আতয থ তভ) ওফ থভঢ ধবভাভ 

ওল্যাড লওাভী  ধবভাভ ওল্যাড ধবভতবয থওাহতভ Inter personal communication/Maternal nutrition child 

health, Family planning এাং নৄবি-াংক্রান্ত ওাহচ তক্ষঢা বৃবিভ মহক্ষয থভওাবভ াংস্থাভ হঙ্গ ফবিঢপাহ e-

learning Course Ges e-toolkit (job aid) বরও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

(৩৮) থতযব্াধী ঘালুকৃঢ ধবভাভ ওল্যাড লওাভী থভবচস্টাভ (অিফ াংস্কভড), ববপন্ন এফআইএ প্রবঢহতদ নভফ-এভ ধভ 

ওম ফাঞওফীহতভ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল।  

(৩৯) ‘রূধওল্প-২০২১’ াস্তাহদভ মহক্ষয ধবভাভ ধবভওল্পদা অবথতপ্তহভভ াইনাই ঘালু ওভা ল।  

(৪০) ধবভাভ ধবভওল্পদা, ফা  বযশু স্বাস্থয বরও ওাব থক্রহফ াঢটি থভওাবভ থস্বোহী াংস্থাভ অবথভুবক্ত এাং ৭৮টি 

াংস্থাভ অবথভুবক্ত দাদ ওভা ল।  

(৪১) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ চন্বদন্ত্রহডভ স্থাী ধিবঢ গ্রলডওাভীভ াংখ্যা ১,৬১,৪৬৫ চদ এাং ধবভাভ ধবভওল্পদাভ 

তীখ থহফাবত ধিবঢ আইইউবট গ্রলডওাভীভ াংখ্যা ২,৩২,৩৪৯ চদ  ইফপ্লযান্ট গ্রলডওাভীভ াংখ্যা ৩,৫১,৫১০ চদ।  

(৪২) ধবভাভ ধবভওল্পদা অবথতপ্তহভভ আঢাথীদ অনুন্নদ  উন্নদ ঔাহঢ  থহফাঝ অবটঝ আধবত্তভ াংখ্যা ৪,৬৬৯টি। চবড়ঢ 

ঝাওাভ ধবভফাড ১৯১.০৮ থওাটি ঝাওা। এভ ফহধ্য ৫৯৩টি অবটঝ আধবত্ত ইহঢাফহধ্য বদষ্পবত্ত ল। বা ঝাওাভ অাংহও (অনুন্নদ 

ঔাহঢ ৩৪.০০ + উন্নদ ঔাহঢ ৬৪.০০) = ৯৮.০০ থওাটি ঝাওা। ফাঞধব থাহ ওফ থভঢ এনটবব্লউএ এাং এনটবব্লউবপহতভ 

ব্লাহভভ চন্য ১৫,০০০ বধ এযাহপ্রাদ, ১২,০০০ বধ ব্াক এাং ১৫,০০০ বধ ঙাঢা াংগ্রল ওভা ল।  

(৪৩) ২০১৪ াহমভ ঙাড়ধত্র থফাঢাহও ধবভাভ ধবভওল্পদা অবথতপ্তহভভ তৃঢী  ঘতুণ থ থশ্রবডভ ববপন্ন ওযাঝাকবভভ ৩,৬৭০টি 

শূন্যধহতভ বধভীহঢ ইহঢাফহধ্য ১,৫২০টি শূন্যধহত চদম বদহাক ওভা ওভা ল। ধবভাভওল্যাড ধবভতবয থওা প্রবযক্ষডাণী 

বলাহ ১৮ ফাব্াধী থফৌবমও প্রবযক্ষহডভ চন্য বদ থাঘদ ওভা ল ৫৩০ চদহও। এ ঙাড়া ঙাড়কৃঢ ধহতভ ফহধ্য ভৄবক্তহবািা 

থওাঝা ২১২টি ধত াংভক্ষড ওভা ল। 

(৪৪) বঘবওৎও ওফ থওঢথাভ প্রস্তাবঢ ৫৩৫টি শূন্যধহত চদম বদহাহকভ বধভীহঢ বধএব ওতৃথও ৩৮৩চদ প্রাণীভ চূড়ান্ত 

নমানম প্রওায ওভা ল।  

ঘ. ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ ফন্ত্রডাম  বপাকভহলভ ওাব থাবম ম্পাতহদ ম্ভাব্ ড় ভওহফভ ঘযাহমঞ্জভল (ধবভবযি: চ) 

২। াব থও ধব থাহমাঘদা  

২.১। বশ্বাহদভ ঘযাহমঞ্জ থফাওাহমা এাং অপযন্তভীড থক্ষহত্র সৃি প্রবঢকূম ধবভবস্থবঢ হি াাংমাহতয াফবিও অণ থদীবঢ  

াফাবচও সূঘওভহল ইবঢাঘও অগ্রকবঢল প্রবৃবিভ কবঢথাভা অব্ালঢ ভাঔহঢ ক্ষফ লহহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ 

বচবটবধ প্রবৃবি বঙম ৬.৫১ যঢাাংয এাং ফাণাবধছু আ বঙম ১,৪১৬ ফাবওথদ টমাভ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ বলা অনুবাী 

াাংমাহতহয বচবটবধ প্রবৃবি ৭.১১ যঢাাংয এাং ফাণাবধছু আ ১,৪৬৫ টমাহভ তাঁবড়হহঙ, বা াাংমাহতহযভ অণ থহদবঢও 

অগ্রকবঢভ এও উজ্জ্বম দৃিান্ত।  



 

 

২.২। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চবঙ্গাত, ন্ত্রা  াম্প্রতাবওঢা দূভ ওহভ ভাষ্ট্র  ফাহচভ  থহক্ষহত্র যাবন্ত, শৃঙ্খমা  

বস্থবঢযীমঢা প্রবঢষ্ঠা ওভাভ মহক্ষয আইদ-শৃঙ্খমা াবলদীভ  থাত্ধও প্রহঘিা অব্ালঢ ণাহও। ধবত্র ভফচাদ, ধবত্র ঈত-উম-

বনঢভ, ধবত্র ঈত-উম-আচলা, বশ্ব ইচহঢফা, শুপ চন্ািফী, যাভতী দুক থানচা, শ্রী শ্রী মক্ষ্মীনচা, ধবত্র আশুভা, ইঢযাবত 

থফী অনুষ্ঠাদ এাং চাঢী থযাও বত, চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ চন্বতদ, স্বাথীদঢা  চাঢী বত, 

ফলাদ বচ বত, যলীত বত  আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা বত, থচমলঢযা বত, যলীত বুবিচীী বত, ঙ্গন্ধুভ স্বহতয 

প্রঢযাঢথদ বত, ধহলমা বযাঔ, থফ বত ইঢযাবত উৎভৄঔভ ধবভহহয, বদভাধহত, বদব থহঘ্ন  বণাবণ ফব থাতা 

যাবন্তনড থপাহ ধাবমঢ ল।  

২.৩। ‘রূধওল্প-২০২১’ াস্তাহদ উধভেক্ত অণ থনদবঢও ধবভওল্পদা প্রডদ, প্রাবঢষ্ঠাবদও ওাঞাহফাভ উন্নদ, কডদ্রব্  থাভ 

থবাকাদ বৃবি, বশ্বাচাহভভ হঙ্গ ক্রফািহ এওীভূঢ লা, উৎধাতদ বহযরাদ  প্রভেবক্তকঢ উন্নদ এাং াফবিও 

অণ থদীবঢভ বস্থবঢযীমঢা ভক্ষা-াংক্রান্ত ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভাচস্ব আতাহভ ধবভফাড ন থঢী অণ থ-

ঙহভভ থঘহ ১8.86 যঢাাংয থবয ল। ২০.৫৫ যঢাাংয প্রবৃবি লাহভ বহতবযও ভৄদ্রাভ বভচাপথ ৩০.১৬৮ ববমদ ফাবওথদ 

টমাহভ উন্নীঢ ল এাং ভাবভ বহতবযও ববদহাহকভ ধবভফাড বৃবি ধা। ভল্যফীবঢ লদী ধব থাহ ভাঔহঢ বহণি ানল্য 

অবচথঢ লহহঙ; নহম ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ থযহর ধহন্ট-টু-ধহন্ট বপবত্তহঢ ভল্যফীবঢ ৫.৫৩ যঢাাংহয থদহফ এহহঙ। 

২.৪। উন্নদ ওফ থসূবঘভ াস্তাহদ বদভন্তভ প্রহঘিাভ নহম াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘভ াস্তাহদভ থক্ষহত্র উহেঔহবাগ্য ানল্য 

অচথদ ম্ভ লহহঙ। ২০০৮-০৯ অণ থ-ঙহভ থবঔাহদ াবর থও উন্নদ ওাব থক্রহফ প্রকৃঢ ব্ ল ১৯,৭০১ থওাটি ঝাওা, ২০১৫-১৬ 

অণ থ-ঙহভ ঢা বৃবি থধহ ৮৬,৯৬৭.৪৩ থওাটি ঝাওা তাঁবড়হহঙ। ববপন্ন প্রবঢকূম ধবভবস্থবঢ হি াস্তাদ-তক্ষঢা বৃবিভ 

থাভা অব্ালঢ ভহহঙ এাং উন্নদ লহবাকীহতভ হঙ্গ ওাব থওভ লহবাবকঢা এওইহঙ্গ বৃবি ধাহে। 

২.৫। অণ থনদবঢও উন্নহদভ ধাযাধাবয তাবভদ্রযবহফাঘদ  াফাবচও উন্নহদ অচথদ মক্ষডী। আণ থ-াফাবচও উন্নহদভ 

প্রবঢটি সূঘহওই উহেঔহবাগ্য অগ্রকবঢ ধবভমবক্ষঢ লহহঙ। তাবভহদ্রযভ লাভ ২০১০ াহমভ ৩১.৫ যঢাাংয থণহও হ্রা থধহ 

ঢথফাহদ ২৩.৫০ যঢাাংহয থদহফ এহহঙ এাং লঢতবভহদ্রভ লাভ ১৭.৬ যঢাাংয থণহও ১২.১০ যঢাাংহয থদহফ এহহঙ। এ ফ 

প্রবৃবিভ লাভ থবফদ থহড়হঙ, থঢফবদ হ্রা থধহহঙ াফাবচও বরম্য। তাবভদ্রযবদভদ  াফাবচও ন্যাবঘাভ প্রবঢষ্ঠাভ মহক্ষয 

প্রতত্ত ববপন্ন পাঢাভ লাভ  ধবভবথ ম্প্রাভড ওভা লহহঙ।  

২.৬। কৃবরঔাহঢ উৎধাতদ বৃবি, কহরডাওফ থ এাং আদৄবদওাহদ ব্াধও ানল্য অবচথঢ লহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ 

তুমদা ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ঘাহমভ উৎধাতদ ০.৬১ মক্ষ থফবিওঝদ, কহফভ উৎধাতদ ০.০৮ মক্ষ থফবিওঝদ, থেঁাহচভ 

উৎধাতদ ২.০০ মক্ষ থফবিওঝদ, ধাহঝভ উৎধাতদ ০.৫৯ মক্ষ থম, যাওবচভ উৎধাতদ ১০.২৭ মক্ষ থফবিওঝদ, ফাহঙভ 

উৎধাতদ ১.৬৫ মক্ষ থফবিওঝদ, ফাাংহভ উৎধাতদ ২.৯ মক্ষ থফবিওঝদ, দুহথভ উৎধাতদ ৩০.৭২ থওাটি বমঝাভ এাং বটহফভ 

উৎধাতদ ৯১.৭৩ থওাটি বৃবি থধহহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ াভ, বদুযৎ, কৃবর-উধওভড ইঢযাবত াত প্রা ৬,৪২৫.৫১ থওাটি 

ঝাওা পতুথবও প্রতাদ ওভা ল।  

২.৭। কৃবরবপবত্তও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঔাফাভ কহড় থঢামাভ চন্য ‘এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ’ প্রওল্প াস্তাদ ওভা লহে। ঔাদ্যভল্য 

বস্থবঢযীম ভাঔাভ ধাযাধাবয কৃরহওভ উৎধাবতঢ যহেভ ন্যায্যভল্য বদবিঢ ওভা ম্ভ লহহঙ। ভওাহভভ কৃবরান্ধ দীবঢ-

থওৌযহমভ প্রপাহ থতয আচ ঔাহদ্য স্বাংম্পূড থঢা অচথদ ওহভহঙ। ঢদুধবভ থতহযভ ঘাবলতা বফটিহ বহতহয ববপন্ন কৃবরধণ্য 

ভপ্তাবদ ওভা লহে।  

২.৮। বযল্পাহদ উত্তফ ধবভহয বদবিঢ ওভাভ চন্য দীবঢ  আইদ প্রডদ এাং বযল্পদকভী স্থাধদ ওভা ল। যাষ্ট্রায়ি লল্প 

মক্টময েভ যযত েলভেমদয নতুন ভজুলয-োঠামভা লনধ যাযমণয জন্য ভজুলয মফাড য র্ঠন েযা ময়মছ। ‘াাংমাহতয শ্রফ লফলধভারা-

২০১৫’ এফং ‘গৃেভী সুযক্ষা ও েল্যাণ নীলত-২০১৫’ প্রণয়ন েযা য়। জাতীয় মার্ত স্বাস্থয ও মআপটি লদফ, 28 এলপ্রর 

2016 প্রথভফামযয ভমতা জাতীয়বামফ ঈদ মান েযা য়। 

২.৯। থবাকাহবাক ব্স্থাভ উন্নহদ উহেঔহবাগ্য অগ্রকবঢ লহহঙ। থতহযভ ড়ও থবাকাহবাক থদঝাওথ উন্নহদভ অাংয বলাহ 
াাংমাহতহযভ  থবৃলৎ ধদ্মা থতু প্রওহল্পভ াস্তাদ ওাচ এবকহ ঘমহঙ। প্রওহল্পভ ক্রফনৄবঞ্জভূঢ থপৌঢ অগ্রকবঢ ৩৪ যঢাাংয। 

ঠাওা যলহভভ বাদচঝ ফো ফাথাহদ লবভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ থণহও ঠাওা ঘট্টগ্রাফ ফলাড়হওভ 

কুতুঔাবম ধব থন্ত ৪৬.৭৩ বওহমাবফঝাভ তীখ থ এবমহপহঝট এক্সহপ্রহভ ২০০টি ধাইম ড্রাইপ ম্পন্ন ল। এ ফ ‘ওড থনেমী 

দতীভ ঢমহতহয হুহমদ ড়ও ঝাহদম বদফ থাড’ যীর থও প্রওল্পটি এওহদও পা অনুহফাবতঢ ল এাং ভূবফ অবথগ্রলড ওাব থক্রফ 

শুরু ওভা ল। ঠাওা-আশুবমা এবমহপহঝট এক্সহপ্রহ এাং ঠাওা ইস্ট-হস্ট এবমহপহঝট এক্সহপ্রহ বদফ থাহড ম্ভাব্ঢা 

ফীক্ষা শুরু লহহঙ।    



 

 

২.১০। ক্রফথ থফাদ আণ থ-াফাবচও ওফ থওাহণ্ডভ হঙ্গ াফঞ্জে থভহঔ ড়ও  চদধণ (চ) অবথতপ্তভ ঢাভ আঢাথীদ 

ফলাড়ও থদঝাহওথভ উন্নদ, ম্প্রাভড, থফভাফঢ, ভক্ষডাহক্ষড  াংস্কাহভভ বনৄম ওফ থবজ্ঞ াস্তাদ ওভহঙ। এহঢ 

ফলাড়ও থদঝাহওথভ অস্থা প্রবঢবদঢ উন্নঢ লহে। ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ Highway Development and 

Management (HDM)-4 াহপ থ বভহধাঝ থ, ২০১৬ অনুবাী চাঢী ফলাড়ও ৭৮.৫২ যঢাাংয, আঞ্চবমও ফলাড়ও ৬৯.২১ 

যঢাাংয এাং থচমা ফলাড়ও ৫২.৯২ যঢাাংয Good to fair condition-এ ভহহঙ। এহঢ ধণ্য  বাত্রী ধবভলড লচঢভ 

লহহঙ। র থা থফৌসুহফ  থফী অনুষ্ঠাদভহল খভভৄহঔা ফানুর স্বেহন্দ  প্রা বাদচঝভৄক্ত অস্থা কন্তহব্ আা-বাা ওভহঢ ধাভহঙদ। 

২.১১। থভম-অওাঞাহফা উন্নদ  ম্প্রাভহডভ মহক্ষয ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ রুহঝ থাদাভ াাংমা এক্সহপ্র 

দাফও বভবঢলীদ আন্তঃদকভ থিদ এাং দ-বদবফ থঢ ঝঙ্গী-বপভাচাভ টাম মাইহদ থিদ ঘমাঘম শুরু ল। 

২.১২। অপযন্তভীড থদৌ-ধণভহলভ দাব্ঢা উন্নদ  াংভক্ষহড ২৬০ মক্ষ খদবফঝাভ থড্রবচাং ম্পন্ন ওভা ল। নহম গুরুত্বনড থ 

থদৌ-ধণগুহমা দাব্ থভহঔ ঘমাঘম বদব থঘ্ন ভাঔা ম্ভ লহহঙ। ঢথফাহদ বআইটবব্লউটিব ৩৯টি বাত্রীালী চালাচ, ৫০টি থনবভ, 

৪২টি ওাহক থা চালাচ এাং ৬৪টি লাও চালাহচভ ফিহ ৩টি ইউবদহঝভ ফাধ্যহফ অপযন্তভীড  উধকূমী রুহঝ বদভাধত বাত্রী, 

ফামাফাম  বাদালদ ধাভাধাভ ওভহঙ। 

২.১৩। আওাযধহণ থবাকাহবাক-সুবথা বৃবিভ চন্য লবভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভভ তৃঢী প্রাবন্তও পদল 

অন্যান্য অওাঞাহফাকঢ উন্নহদভ চন্য ফাস্টাভ প্লযাদ প্রডদ ওভা ল। দু’টি ৭৩৭-৮০০ উহড়াচালাচ ক্র ওভা ল এাং 

আধহগ্রহটযদল ঘাভটি বফাদন্দহভ আদৄবদও বদভাধত্তা ভঞ্জাফ স্থাধদ এাং থবফ-অহঝাহফযদ ব্স্থা ঘালু ওভা ল। থতবয-

বহতবয ধব থঝও  াথাভড বাত্রীহতভ বাঢাাহঢভ সুবথাভ চন্য অপযন্তভীড বফাদন্দভভহল াাংমাহতয বফাহদভ অপযন্তভীড 

ফ্ল্াইঝ নৄদভা ঘালু ওভা ল।  

২.১৪। া-উধহবাকী ধবভহয সৃবিহঢ এাং চমায়ুভ বরূধ প্রবঢবক্রা প্রযফহদ প্রহাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ২০১৫-

১৬ অণ থ-ঙহভ ২,৩৭,৮৫৬.৫০ এওভ ভূবফ াংভবক্ষঢ দ বলাহ থখারডা ওভা ল এাং ধবভহযান্ধ ধণ্য ব্লাহভ ওাব থক্রফ 

গ্রলড ওভা ল। দুহব থাক থফাওাহমা ক্ষফঢা বৃবিভ ববপন্ন ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ন্যা ন থাপা ঢওীওভড এাং 

ধাবদবজ্ঞাদ ম্পবওথঢ অনুন্ধাদওাচ অব্ালঢ ণাহও। ‘ওহমভ চন্য আাদ’ বদবিঢ ওভহঢ ভাচথাদী ঠাওাল অন্যান্য 

বপাকী যলভ  ববপন্ন থচমা, উধহচমাধব থাহ প্লঝ উন্নদ  ফ্ল্যাঝ বদফ থাহডভ ওাচ লাহঢ থদা ল।  

২.১৫। ‘বটবচঝাম াাংমাহতয’ কঞহদভ অগ্রবাত্রা ‘প্রাণবফও বযক্ষা ওহন্টন্ট ইন্টাভ-এযাওটিপ ফাবিবফবটা বটবচঝাম পা থহদ 

রূধান্তভ’ যীর থও ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ প্রস্তুঢকৃঢ ফাবিবফবটা বটবচঝাম ওহন্টন্ট, ১৪ থনব্রুাবভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

ওতৃথও উহদ্বাথদ ওভা ল। এ ওফ থসূবঘভ আঢা থফাঝ ১২টি ইহভ ফাবিবফবটা বটবচঝাম পা থহদ রূধান্তহভভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন 

ল। াাংমাকপহদঝ প্রওহল্পভ থাভাাবলওঢা বদ্বঢী ইদহনা-ভওাভ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ প্রবঢটি থচমা ৫৫টি  প্রবঢটি 

উধহচমাভ ৩০টি ভওাবভ অবন এওই থদঝাহওথভ হঙ্গ াংভেবক্তভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। কাচীনৄহভভ ওাবমানওহভ Tier-
IV টাঝাহন্টাভ বঢবভভ ওাচ শুরু ওভা ল। থতহযভ ১২টি স্থাহদ আইটি বপহমচ স্থাধহদভ চন্য বটবধবধ প্রডদ ওহভ ধবভওল্পদা 

ওবফযহদ থপ্রভড ওভা ল। থযঔ লাবদা ফ ঝযাভ থঝওহদামবচ ধাওথ ফাবি-ট্যাহদন্ট পদ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। থযঔ 

ভাহম বটবচঝাম ল্যা দাহফ থতহয বযক্ষা-প্রবঢষ্ঠাহদ ২,০০১টি ওবম্পউঝাভ ল্যা  ৬৪টি থচমা এওটি ওহভ ল্যাাংগুহচ-ল্যা 

প্রবঢষ্ঠাভ উহদ্যাক থদা ল। 

২.১৬। বদুযৎ উৎধাতহদ উহেঔহবাগ্য ানল্য অবচথঢ লহহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ বদুযহঢভ হ থাচ্চ ঘাবলতা  উৎধাতদ বঙম 

বণাক্রহফ ৯,০৩৬  ৯,০৩৬ থফকাাঝ। এ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ৩১,০০০ বওহমাবফঝাভ বদুযৎ-বঢভড-মাইদ বদফ থাড ওভা ল, 

৯২৯ থফকাাঝ ক্ষফঢাভ বদুযৎহওে ঘালু ল এাং ৩,৮৫৪ থফকাাঝ ক্ষফঢাভ দটি বদুযৎহওে বদফ থাহডভ মহক্ষয চুবক্ত 

স্বাক্ষবভঢ ল। ঢথফাহদ বদুযৎ-সুবথাপ্রাপ্ত চদহকাষ্ঠী ৭৬ যঢাাংয এাং ফাণাবধছু বদুযৎ-উৎধাতদ ৪০৭ (ওযাধটিপল) 

বওহমাাঝ খন্টা। কঢ ঙহভভ তুমদা উৎধাতদ ক্ষফঢা ১৫.৫৯ যঢাাংয বৃবি থধহহঙ, থমাটহযবটাং ওহফহঙ ৩২ যঢাাংয এাং 

বদুযৎ বঢভড  ঞ্চামদ বহস্টফ ম ১৩.৫৫ যঢাাংয থণহও হ্রা থধহ ১৩.১০ যঢাাংয লহহঙ। 

২.১৭। তাবভদ্রযবহফাঘহদভ ভম ঘাবমওাযবক্ত লহমা ওফ থাংস্থাদ সৃবি। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৬,৮৪,৫৩৭চদ ওফী বহতবযও 

ওফ থাংস্থাদ মাপ ওহভহঙ। শ্রফ-াচাহভ তক্ষ চদযবক্ত থপ্রভহডভ মহক্ষয ববপন্ন থচমা ৬২টি ওাবভকবভ প্রবযক্ষডহওহেভ ফাধ্যহফ 

৩,৩৫,৮৩৬চদ ওফীহও থতহয  বহতহয ওফ থাংস্থাদ মাহপভ উহদ্দহশ্য দ ববপন্ন থিহট প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। এহতভ ফহধ্য 

ফবলমা প্রবযক্ষডাণী াংখ্যা ১,০৫,৫১৯ চদ। দাভীফাহচভ শ্রফ, থফথা  ফদদহও বণাবণপাহ ওাহচ মাবকহ উন্নদ ত্বভাবিঢ 

ওভহঢ ‘চাঢী দাভী উন্নদ দীবঢ, ২০১১’ অনুবাী গৃলীঢ ওফ থধবভওল্পদা াস্তাদ ওভা ল। 



 

 

২.১৮। এওটি অাম্প্রতাবও, উতাভ  কডঢাবন্ত্রও াাংমাহতয ববদফ থাহড ঠাওাল াভাহতহয ভওাবভপাহ ‘ধহলমা বযাঔ, 

১৪২৩’ উদ বাধদ ওভা ল। াাংমাহতয থমাও  ওারুবযল্প নাউহন্ডযদ ওতৃথও ফাব্াধী ‘থমাও ওারুবযল্প থফমা  থমাওচ 

উৎ, ২০১৬’-এভ আহাচদ, বযাঔী থফমাভ আহাচদ, চনুম থফমা এাং থধৌর-থফমা আহাচদ ওভা ল। চাঢী চীহদ 

ববপন্ন থক্ষহত্র গুরুত্বনড থ অতাহদভ স্বীকৃবঢস্বরূধ ‘স্বাথীদঢা নৄভস্কাভ, ২০১৬’, ‘একুহয ধতও, ২০১৬’, ‘থকফ থভাহওা ধতও, 

২০১৫’ এাং ‘চাঢী ঘমবচ্চত্র নৄভস্কাভ, ২০১৪’ প্রতাদ ওভা ল। বণাহবাগ্য ফব থাতা ‘যলীত বত  আন্তচথাবঢও ফাতৃপারা 

বত, ২০১৬’ উদ বাধদ ওভা ল। বশ্বওব ভীেদাণ ঞাকুহভভ ১৫৫ঢফ চন্াবর থওী  চাঢী ওব ওাচী দচরুম ইমাহফভ 

১১৭ঢফ চন্াবর থওী উদ বাধদ ওভা ল।  

২.১৯। প্রাণবফও বযক্ষাভ উন্নহদ াভা থতযব্াধী বযশুহতভ বদ্যামহ পবঢথ, উধবস্থবঢ বদবিঢওভড, ছহভ ধড়া থভাথ  বযক্ষাভ 

গুডকঢ ফাদ উন্নহদ প্রাণবফও বযক্ষাভ চন্য উধবৃবত্ত, স্কুম বনবটাং, বফট-থট বফম ঘালু, বভবঘাং আউঝ অ স্কুম বঘমহড্রদ ইঢযাবত 

াফাবচও বদভাধত্তা ওফ থসূবঘ গ্রলড ওভা ল।  

২.২০। দতুদ ১০টি থভওাবভ বশ্ববদ্যাম স্থাধদ  ধবভঘামদাভ অনুফবঢ প্রতাদ ওভা ল। উচ্চঢভ কহরডা লাঢা 

ওাব থক্রহফভ আঢা অণ থাদ ওভা ল। নতুন দু’টি যোলয ভাধ্যলভে লফযারয় লনভ যাণোজ ম্পন্ন েময মখামন লক্ষা 

োম যক্রভ শুরু েযা য়। বযক্ষা ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ ১৯টি থভওাবভ ওহমচ এাং ১১টি ফাধ্যবফও বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাদহও 

চাঢীওভড ওভা ল। ফাধ্যবফও, এহঢতাী, তাবঔম, এএব, এএব (পহওযদাম) ধব থাহ ৩৩ থওাটি ৩৭ মক্ষ ৬২ 

লাচাভ ৭৬০টি ধাঠ্যনৄস্তও বদাভহল্য বঢভড ওভা ল। লফলবন্ন ঈবৃলি প্রেমল্পয ভাধ্যমভ ঈবৃলি লফতযণ েযা য়।  

২.২১। স্বাস্থয  নৄবি থক্ষহত্র াাংমাহতয অপাদী ানল্য অচথদ ওহভহঙ। ‘াাংমাহতয চাঢী নৄবি দীবঢ-২০১৫’, ‘ভাচযালী 

থফবটহওম বশ্ববদ্যাম আইদ, ২০১৬’ এাং ‘ঘট্টগ্রাফ থফবটহওম বশ্ববদ্যাম আইদ, ২০১৬’ থকহচঝ চাবভ ওভা ল। থভাকী-

থা-সুবথা বৃবিভ মহক্ষয ধভীক্ষাভমওপাহ ১০টি লাধাঢাহম বওাম ২.০০ খটিওা থণহও ভাঢ ৮.০০ খটিওা ধব থন্ত বদ্বঢী 

বযনহঝ বলব থপাক থা ঘালু ওভা ল। দটি উধহচমা স্বাস্থয-ওফহপ্লক্সহও ৩১ থণহও ৫০ যয্যা উন্নীঢ ওভা ল; ৫০-

যয্যাববযি এওটি উধহচমা স্বাস্থয-ওফহপ্লক্স বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ওভা ল এাং ১০ যয্যাববযি এওটি ফা  বযশু ওল্যাডহওে 

বদফ থাড ওভা ল। এ ফহ ধবভাভ ধবভওল্পদা ধিবঢ ব্লাভওাভীভ লাভ ৭৭.৩ যঢাাংয এাং কড় আয়ু ৭০.০৭ ঙহভ উন্নীঢ ল। 

২.২২। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ স্থাদী ভওাভ ব্স্থা যবক্তযামী ওভাভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ফফদবাংল প্রযাবদও বপাক 

কঞদ, ‘ওড থনেবম’ দাহফ দতুদ উধহচমা কঞদ, ঠাওা উত্তভ বটি ওহধ থাহভযহদভ ধাশ্বঢী আঝটি ইউবদহদ এাং ঠাওা তবক্ষড বটি 

ওহধ থাহভযহদভ ধাশ্বঢী আঝটি ইউবদহদ ধবভওবল্পঢ দকভাদ এাং অবথওঢভ দাকবভও সুবথা বদবিঢওভহডভ মহক্ষয ীফাদা 

ম্প্রাভড ওভা ল। উধহচমা তভ  বথ থষ্ণু বযল্পহওেগুহমাহও যলভ, উধযলভ বলাহ কহড় থঢামাভ ধতহক্ষহধভ অাংয 

বলাহ বধহভাচনৄভ থচমাভ পান্ডাবভা উধহচমা তহভ এাং নবভতনৄভ থচমাভ আমনাটাঙ্গা উধহচমা তহভ থধৌভপা কঞদ 

ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ২৬টি থধৌভপাভ থশ্রবড উন্নীঢ ওভা ল।  

২.২৩। ভৄবক্তভেহিভ ইবঢলা, ঐবঢলয  স্মৃবঢ াংভক্ষড এাং ীভভৄবক্তহবািাহতভ ওল্যাহড ববপন্ন ওফ থসূবঘ াস্তাদ ওভা ল। 

জুমাই ২০১৫ থণহও ফাবও ৮,০০০ ঝাওা এাং চানুাবভ ২০১৬ থণহও ফাবও ১০,০০০ ঝাওা লাহভ ১,৭৬,৭৬২চদ 

ভৄবক্তহবািাহও থফাঝ ১,৯০৮.৫১৩১ থওাটি ঝাওা ম্মাদীপাঢা প্রতাদ ওভা ল। যলীত-ধবভাভ এাং াঢ ীভহশ্রষ্ঠ-ধবভাভল 

ভেিালঢ ভৄবক্তহবািা থফাঝ ৫,৫৩১ চদহও ফাবও ম্মাদীপাঢাল আবণ থও সুবথাবত প্রতাদ ওভা ল। থতযব্াধী ভূবফলীদ  

অেম ভৄবক্তহবািাহতভ আাদব্স্থা বদবিঢ ওভাভ চন্য ৯০০টি াস্থাদ বদফ থাড ওভা ল। 

২.২৪। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ‘ভওাবভ ওফ থঘাভী আইদ, ২০১৫’-এভ ঔড়া ফবন্ত্রপা-বঞহও দীবঢকঢ অনুহফাতদ মাপ ওহভহঙ। 

দ্রব্ভহল্যভ হঙ্গ াফঞ্জে থভহঔ বহণাধভেক্ত চীদফাদ বদবিঢ ওভাভ চন্য প্রচাঢহন্ত্রভ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ জুমাই ২০১৫ 

থণহও দতুদ থধ-থস্কম ওাব থওভ ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ভওাবভ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ বরুহি তাহভকৃঢ অবদষ্পন্ন 

শৃঙ্খমা  বপাকী ফাফমাভ াংখ্যা ন থঢী অণ থ-ঙহভভ তুমদা ৪৬টি হ্রা থধহহঙ। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ অবদষ্পন্ন অবটঝ 

আধবত্তভ াংখ্যা এাং আবণ থও াংহের উপই ন থঢী অণ থ-ঙহভভ তুমদা বৃবি থধহহঙ। ন থঢী অণ থ-ঙহভভ তুমদা 

অনুহফাবতঢ ধহতভ াংখ্যা এাং শূন্যধহতভ াংখ্যা বৃবি থধহহঙ। ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ চন্য ৬৮,৩৩০টি ধত সৃচদ, 

৫১,০৮৯টি ধত াংভক্ষড, ৫,৬১৫টি ধত স্থাীওভড এাং ৬,২৬১টি বাদালদ টিএযান্ডই-থঢ অন্তভু থক্ত ওভা ল। ১৪৬চদ উদ্বৃত্ত 

ওফ থঘাভীহও ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহক আত্তীওভড ওভা ল। ৮,০৬৮চদ ওফ থঘাভীহও থতহযভ অপযন্তহভ এাং ১,৪২৪চদ 

ওফ থঘাভীহও বহতবযও প্রবযক্ষহড থপ্রভড ওভা ল। 



 

 

২.২৫। চদপ্রযাহদ স্বেঢা  চাবতবলঢা বদবিঢ ওভহঢ অবপহবাক প্রবঢওাভ ব্স্থাধদা ঘালু ওভা ল। থাপ্রঢযাযী 

চদকহডভ অপা-অবপহবাক ভাবভ শ্রহডভ ফাধ্যহফ থগুহমাভ বদষ্পবত্ত এাং দাকবভও থা প্রতাহদভ ফাদ  কবঢ বৃবিভ মহক্ষয 

ওম ফন্ত্রডাম/বপাহক কডশুদাবদভ ব্স্থা গ্রলড ওভা ল। ভাষ্ট্রী  অ-ভাষ্ট্রী প্রবঢষ্ঠাদভহল চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম 

াস্তাহদভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ তক্ষঢা  তািঢা বৃবিভ ফাধ্যহফ অপীি মক্ষয অচথহদভ চন্য 

নমানমবপবত্তও ওফ থম্পাতদ ব্স্থা ঘালু ওভা ল। হ থাধবভ ভওাবভ তপ্তভভহল স্বেঢা এাং কবঢযীমঢা আদহদ  

ই-নাইবমাং ধিবঢ এাং থচমাধব থাহ ই-থা প্রতাহদভ ব্স্থা থদা ল। ঢথ্য অবথওাভ আইহদভ আঢা ঢথ্য-প্রঢযাযীহতভ 

ঢথ্য ভভাল বদবিঢ ওভা লহে। 

২.২৬। বঘাভ বপাহকভ স্বাথীদঢা ভৄন্নঢ ভাঔহঢ ভওাভ  ফ হঘি ভহহঙ। ফাফমা-বদষ্পবত্ত ত্বভাবিঢ ওভহঢ 

বঘাভওহতভ ওফ থতক্ষঢা বৃবি, আতামঢ  িাইবুযদাম কঞদ/াংস্কাভ, প্রহাচদী থপৌঢ অওাঞাহফা বদফ থাড  াংস্কাহভভ মহক্ষয 

ওাব থক্রফ ধবভঘাবমঢ ল।  

২.২৭। ভাষ্ট্র  ফাহচভ  থহক্ষহত্র যাবন্ত, শৃঙ্খমা  বস্থবঢযীমঢা প্রবঢষ্ঠা ওভাভ মহক্ষয আইদ-শৃঙ্খমা াবলদীভ ওম যাঔাহও 

অবথও যবক্তযামী  তক্ষ ওহভ কহড় থঢামাভ ওাব থক্রফ অব্ালঢ ভহহঙ। াাংমাহতয নৄবময, ভ যা, ববচব  থওাস্টকাহট থভ 

তক্ষঢা বৃবিভ চন্য আদৄবদও বন্ত্রধাবঢ  াচ-ভঞ্জাহফ বিঢ ওভা ল। ফাতওদ্রব্ বদন্ত্রড অবথতপ্তভ, আদাভ, বপবটবধ  

ওাভাভক্ষীহতভ ক্ষফঢা বৃবিভ ওাব থক্রফ অব্ালঢ ভহহঙ। প্রাকৃবঢও  ফাদসৃি বধব থ এাং চরুবভ ধবভবস্থবঢ থফাওাহমা 

নাাভ াবপ থ  ববপম বটহনন্প াবলদীভ ক্ষফঢা বৃবি ওভা ল। 

২.২৮। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ যস্ত্র াবলদীভ ক্ষফঢা বৃবিভ মহক্ষয ব্াধও ওাব থক্রফ গ্রলড  াস্তাদ ওভা ল। একুয 

যঢহওভ ঘযাহমঞ্জ থফাওাহমা ক্ষফ এওটি যবক্তযামী  আদৄবদও যস্ত্র াবলদী কহড় থঢামাভ মহক্ষয দতুদ বটবপযদ, বিহকট, 

ব্াঝাবমদ, ইউবদঝ সৃবি ওভা ল এাং অঢযাদৄবদও ভেি-ভঞ্জাফ াংহবাচদ ওভা ল। ম্প্রাভড ওভা ল াবলদীভহলভ 

প্রবযক্ষড-সুবথা।  

২.২৯। ‘ওহমভ হঙ্গ ন্ধুত্ব, ওাহভা প্রবঢ ববভঢা দ’ চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাদ প্রডীঢ াাংমাহতহযভ 

ধভভাষ্ট্রদীবঢভ থাভাাবলওঢা এওটি ফবিঢ, ওাব থওভ  থকাদ ধভভাষ্ট্রদীবঢ ধবভঘামদা এাং ‘রূধওল্প ২০২১’-এভ 

আহমাহও বলব থহশ্ব াাংমাহতহযভ কূঝনদবঢও উধবস্থবঢ  ঢৎধভঢা অবথওঢভ দৃশ্য দফাদ ওভাভ মহক্ষয ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম বদভম 

প্রা ঘাবমহ বাহে। নহম প্রবঢহযী থতযগুহমাভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও ম্পহওথভ উন্নহদ এাং আন্তচথাবঢও কূঝদীবঢভ থক্ষহত্র 

ভওাভ বহযরপাহ নম লহহঙ। এভ ফাধ্যহফ এওটি যাবন্তবপ্র, কডঢাবন্ত্রও  অাম্প্রতাবও ভাষ্ট্র বলাহ আন্তচথাবঢও 

অঙ্গহদ াাংমাহতহযভ ধবভবঘবঢ উজ্জ্বমঢভ লহহঙ। 

৩। সুধাবভয 

৩.১।  ফবন্ত্রপা-বঞহও গৃলীঢ বিান্ত, ববপন্ন ফবন্ত্রপা ওবফটিভ পা গৃলীঢ বিান্ত এাং প্রযাবদও নৄদব থন্যা-াংক্রান্ত 

চাঢী াস্তাদ ওবফটি (বদওাভ)-এভ বঞহও গৃলীঢ বিান্তভল বণাফহ  ওাব থওভপাহ াস্তাহদভ মহক্ষয 

ফন্ত্রডাম  বপাকভল ওতৃথও থচাভ ঢৎধভঢা  প্রহঘিা অব্ালঢ ভাঔা আশ্য দও। এ থক্ষহত্র আন্তঃফন্ত্রডাম ফি 

আভ থচাভতাভ ওভা থবহঢ ধাহভ। 

৩.২। থতহয বদ্যফাদ আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢ অঢীহঢভ তুমদা হন্তারচদও। ভেিাধভাথ  ফাদঢাবহভাথী অধভাথীহতভ 

বঘাভ ওাব থক্রফ বদব থহঘ্ন ধবভঘামদা  আইদ-শৃঙ্খমা ধবভবস্থবঢভ অবথওঢভ উন্নহদভ মহক্ষয এাং চবঙ্গাত, ন্ত্রা, 

ঘাঁতাাবচ  অন্যান্য অধভাথ থভাথওহল্প থকাহন্দা াংস্থাভহলভ ওাব থক্রফ সুফি, আইদ-শৃঙ্খমা াবলদীভ তা-ঢওথ 

ণাওা এাং ঔাদ্যদ্রহব্ থপচাম থভাথওহল্প ভ্রাম্যফাড আতামহঢভ ওাব থক্রফ আভ থচাভতাভ ওভা থবহঢ ধাহভ।  

৩.৩।  বদথ থাবভঢ ফহভ ফহধ্য াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ ধবভনড থপাহ াস্তাহদভ মহক্ষয বণাবণপাহ প্রওল্প াস্তাদ এাং 

ওাহচভ গুডকঢফাদ বদবিঢওভহড াহচঝ অনুবাী ফাি ধবভওল্পদা গ্রলড এাং প্রওল্প াস্তাদওাভী 

াংস্থা/ওতৃথধক্ষ ওতৃথও প্রওল্প াস্তাদ বদবড়পাহ ধবভীক্ষহডভ ধাযাধাবয প্রাবঢষ্ঠাবদও ক্ষফঢা  তক্ষঢা বৃবিভ 

ব্স্থা গ্রলড ওভা থবহঢ ধাহভ।  

৩.৪। ভওাহভভ উন্নদভমও  প্রযাবদও ওাব থক্রফ দ্রুঢঢাভ হঙ্গ এাং বণাবণপাহ ম্পাতহদভ স্বাহণ থ শূন্যধতভল দ্রুঢ 

নভহডভ প্রহাচদী ব্স্থা গ্রলড ওভা থবহঢ ধাহভ।  



 

 

৩.৫।    থতহযভ চদহকাষ্ঠীহও সুস্থ  সুদাকবভও বলাহ কহড় থঢামা  ঢাহতভ চন্য প্রহাচদী স্বাস্থযহা বদবিঢ ওভাভ 

মহক্ষয বথ থঢ চদাংখ্যাভ হঙ্গ ঙ্গবঢ থভহঔ টাক্তাভ, দা থ, প্যাভাহফবটক্স  লাধাঢাহমভ াংখ্যা এাং থাভ ফাদ 

বৃবিভ প্রহঘিা অব্ালঢ ভাঔহঢ লহ। গ্রাফীড চদকহডভ স্বাস্থযহা-প্রাবপ্ত বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয থতহযভ প্রঢযন্ত অঞ্চহম 

অবস্থঢ লাধাঢাম, উধহচমা স্বাস্থযওফহপ্লক্স, ইউবদদ স্বাস্থযহওে  ওবফউবদটি স্বাস্থযহওেভহল টাক্তাভ, দা থ  

প্যাভাহফবটক্সহতভ বদবফঢ উধবস্থবঢ এাং অঢযাশ্য দওী উধওভডভহলভ লচমপযঢা বদবিঢ ওভা আশ্য দও।  

৩.৬। বদুযহঢভ কড় বহস্টফ মহভ লাভ আভ হ্রা ওভাভ মহক্ষয বহযর ওফ থসূবঘ গ্রলড ওভা থবহঢ ধাহভ। বদুযৎ-ঘাবলতাভ 

ক্রফাকঢ বৃবিভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ বদুযহঢভ থমাট ম্যাহদচহফন্ট-াংক্রান্ত ঢথ্য গ্রালওহতভহও বণাফহ অবলঢওভহডভ 

ব্স্থা গ্রলড এাং বদুযহঢভ াশ্রী ব্লাভ বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয গৃলীঢ ওফ থসূবঘভ াস্তাদ থচাভতাভ ওভা থবহঢ ধাহভ।  

৩.৭। ঙহভভ শুরুহঢ বদাভহল্য ধাঠ্যনৄস্তও ভভাহলভ থাভা অব্ালঢ ভাঔাভ ধাযাধাবয ওম বযশুহও বদ্যামহ কফদ 

বদবিঢওভডল থতহযভ ওম বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাহদ ঙাত্রীহতভ চন্য আমাতা ঝহমঝ বদফ থাড, বযক্ষাভ ফাহদান্নদ  

ধাঠ্যক্রফহও ভেহকাধহবাকী ওভাভ প্রা অব্ালঢ ভাঔা থবহঢ ধাহভ।  

৩.৮। ঢথ্যপ্রভেবক্ত ব্লাহভভ ফাধ্যহফ প্রযাবদও ওাচ-ওহফ থ কবঢযীমঢা বৃবিল ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক/াংস্থা/তপ্তভ ওতৃথও 

ই-াবপ থ ওাব থক্রফ বৃবিভ ফাধ্যহফ ‘রূধওল্প-২০২১’ ঢণা বটবচঝাম াাংমাহতয কড়াভ রূধওল্প াস্তাহদ ওাব থওভ 

উহদ্যাক  ফবিঢ ওাব থক্রফ গ্রলড অব্ালঢ ভাঔহঢ লহ।  

৩.৯।  কপদ থহফন্ট-টু-কপদ থহফন্ট (বচ-টু-বচ) ধিবঢভ ফাধ্যহফ স্বল্প ব্হ বহতহয ওফী থপ্রভহডভ প্রহঘিা আভ থচাভতাভ ওভাভ 

ধাযাধাবয াংবেি ভওাহভভ হঙ্গ ধভাফয থক্রহফ লচঢভ অন্যান্য প্রবক্রা ওফী থপ্রভহডভ থওৌযম গ্রলড ওভা থবহঢ ধাহভ।  

৩.১০।  ধব থঝদবযল্পহও এওটি গুরুত্বনড থ ঔাঢ বলাহ বহঘদা ওহভ এভ ব্াধও াংস্কাভ, উন্নদ  ম্প্রাভড ওফ থসূবঘ গ্রলড 

ওভা আশ্য দও। এ মহক্ষয াংবেি ফন্ত্রডাম/বপাকভল ওতৃথও স্বল্প, ফধ্য  তীখ থহফাবত ওফ থধবভওল্পদা গ্রলড ওভা 

থবহঢ ধাহভ।  

৩.১১।  ভওাবভ ক্রহ ই-থঝন্ডাবভাং ব্স্থা দ্রুঢঢাভ হঙ্গ ম্প্রাভহডভ মহক্ষয ফন্ত্রডাম/বপাকভল ওতৃথও প্রহাচদী ব্স্থা 

গ্রলড এাং াংবেি ওফ থওঢথাহতভ প্রবযক্ষড প্রতাহদ ফাি ওফ থধবভওল্পদা গ্রলড ওভা থবহঢ ধাহভ। 

৩.১২। প্রাকৃবঢও দুহব থাক থফাওাহমা এাং দুহব থাহক ক্ষক্ষবঢ হ্রাহভ মহক্ষয দুহব থাক ব্স্থাধদাভ ওাহচ বদহাবচঢ াংবেি 

ফন্ত্রডাম, বপাক এাং অবথতপ্তভ ওতৃথও ফানুক ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা থবহঢ ধাহভ। 

৩.১৩।  ভওাহভভ ওাব থক্রহফ স্বেঢা বৃবিভ মহক্ষয ওম ফন্ত্রডাম/বপাক এাং এভ আঢাথীদ অবথতপ্তভ, াংস্থা  

তপ্তভভহল ই-নাইবমাং ধিবঢ এাং ই-থা প্রতাহদভ ওাব থক্রফ থচাভতাভ ওভা থবহঢ ধাহভ। 

৩.১৪। ভওাহভভ ওাবিঢ মক্ষয অচথহদভ স্বাহণ থ ভওাবভ তপ্তভভহল ওফ থম্পাতদ ব্স্থাধদা ধিবঢভ বণাবণ াস্তাদ, 

চদকহডভ অপা-অবপহবাক কডশুদাবদভ ফাধ্যহফ দ্রুঢ বদষ্পবত্ত এাং চদপ্রযাহদ উদ্ভাদী াংকৃতিবঢভ বওায, 

দাকবভওহা লচীওভড  ই-কপন্যথান্প উন্নহদভ মহক্ষয কঠিঢ ইহদাহপযদ টিফগুহমা আভ ওাব থওভ ওভা থবহঢ ধাহভ। 

৩.১৫। ফন্ত্রডাম  বপাকভহলভ আবণ থও  প্রযাবদও শৃঙ্খমা চা ভাঔাভ মহক্ষয অবটঝ-আধবত্তভল দ্রুঢ বদষ্পবত্তভ চন্য 

ফাি ওফ থধবভওল্পদা গ্রলড এাং অবথও াংখ্যও বত্রধক্ষী পাভ আহাচদ ওহভ অবটঝ আধবত্তভহলভ দ্রুঢ 

বদষ্পবত্তভ ব্স্লা গ্রলড ওভা থবহঢ ধাহভ। 

৩.১৬। ভওাবভ ওফ থওঢথা-ওফ থঘাভীহতভ বরুহি তাহভকৃঢ বপাকী ফাফমাভহলভ দ্রুঢ বদষ্পবত্তভ মহক্ষয এ ওম ফাফমা 

ধবভঘামদাভ অগ্রকবঢ ফন্ত্রডাম/বপাক ধব থাহ বদবফঢপাহ ধবভীক্ষড ওভা আশ্য দও। এহঢ থতারী ব্বক্তহতভহও দ্রুঢ 

যাবস্ত প্রতাদ ম্ভ লহ এাং বদহত থার ব্বক্তকডহও অবপহবাহকভ তা থণহও লহচ অব্ালবঢ প্রতাদ ওভা বাহ। 

  

থফালাম্মত যবনউম আমফ 

ফবন্ত্রধবভরত বঘ 

 



 

 

 

ধবভবযি: ও  

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ ফাপ্ত প্রওহল্পভ ঢাবমওা 

 ফন্ত্রডাম/বপাহকভ দাফ ক্র: দাং প্রওহল্পভ দাফ 

 ১ ২ ৩ 

১. স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম 1.  প্রবপযদ নভ ইকুযইধহফন্ট এযান্ড প্রহনযদাম থিবদাং নভ আলঙাবদা বফযদ 

ওযান্পাভ লাধাঢাম।  

২. আইদ  বঘাভ বপাক 2.  চাবস্ট বভনফ থ এযান্ড ওভাধযদ বপ্রহপদযদ। 

  3.  চাবস্ট থক্টভ নযববমটি প্রওল্প। 

৩. ভৄবক্তভেি বরও ফন্ত্রডাম 4.  ভৄবক্তভেহিভ স্মৃবঢস্তম্ভ বদফ থাড (২ াংহযাবথঢ)। 

৪. প্রাী ওল্যাড  বহতবযও 

ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম 

5.  Promoting Decent work through Improved migration 
policy and its application in Bangladesh. 

  6.  Institutional Support for Migrant Workers Remittances.  

৫. ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম 7.  প্রহফাযদ অ াবপ থহ এযান্ড অধভচুবদটি টুয তা বটহচম ধাভদ ইদ াাংমাহতয। 

  8.  Service for Children at Risk (SCAR). 

  9.  এস্টাবমযহফন্ট অ থাদাইভৄড়ী অন্ধ ওল্যাড বফবঢ আই লবধট্যাম। 

৬. ঢথ্য ফন্ত্রডাম 10.  Making a March Towards Universal Health Coverage in 
Bangladesh: Training up Journalists and Capacitating PIB. 

৭. ফবলমা  বযশু বরও ফন্ত্রডাম 11.  বদেবত্ত  ফধ্যবত্ত থশ্রবডভ ওফ থচীব ফবলমাহতভ বযশুহতভ চন্য বতাবত্দ 

ওফ থসূবঘ (াংহযাবথঢ)। 

  12.  ন্যাযদাম লাঝ থ নাউহন্ডযহদ ফবলমা  বযশু ওাবট থাও ইউবদঝ স্থাধদ (াংহযাবথঢ)। 

  13.  Vocational Training for Women Worker in RMG 
Industries in Bangladesh. 

  14.  দকভবপবত্তও প্রাবন্তও ফবলমা উন্নদ (াংহযাবথঢ)। 

  15.  ঢথ্য আধাঃ বটবচঝাম াাংমাহতয কড়াভ মহক্ষয ঢথ্য প্রভেবক্তভ ফাধ্যহফ 

ফবলমাহতভ ক্ষফঢাদ। 

৮. প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 16.  ভওাবভ প্রাণবফও বদ্যাদ নৄদ   ফ থাড  াংস্কাভ (২ ধব থা)। 

  17.  প্রাণবফও বদ্যামভহলভ ওা স্কাউটিাং ম্প্রাভড (তৃঢী ধব থা) যীর থও প্রওল্প। 

৯. প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 18.  Improvement of Meteorological RADAR System in 
Dhaka and Rangpur (Detailed Design). 

  19.  এস্টাবমস্টহফন্ট অ ওযান্টদহফন্ট ধাবমও স্কুম এযান্ড ওহমচ এযাঝ 

থাফামহওাঝ এবভা, ঠাওা ওযান্টদহফন্ট। 

  20.  এস্টাবমস্টহফন্ট অ ইাংবময পা থদ ওযান্টদহফন্ট ধাবমও স্কুম এযান্ড ওহমচ 

আন্ডাভ ন্যাযদাম ওাবভকুমাফ এযাঝ থাফামহওাঝ এবভা, ঠাওা ওযান্টদহফন্ট। 

  21.  এস্টাবমস্টহফন্ট অ বএন ওযান্টদহফন্ট ধাবমও স্কুম এযান্ড ওহমচ এযাঝ 

কাচীনৄভ ওযান্টদহফন্ট। 

  22.  এস্টাবমস্টহফন্ট অ ইাংবময পা থদ ওযান্টদহফন্ট ধাবমও স্কুম এযান্ড ওহমচ 
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আন্ডাভ ন্যাযদাম ওাবভকুমাফ এযাঝ বহযাভ ওযান্টদহফন্ট। 

১০. বযক্ষা ফন্ত্রডাম 23.  স্লাতে (া) ও ভভান ম যাময় লক্ষাথীমদয ঈবৃলি প্রদান প্রেল্প। 

  24.  ম যটন লমল্পয মটেআ ঈন্নয়মনয জন্য প্রত্নতালত্বে স্থান এফং লফমল ংস্কৃলতয 

লধোযী ক্ষুদ্র্ জালতমর্ািীয ংস্কৃলত ংযক্ষণ-ংক্রান্ত র্মফলণা। 

  25.  খুরনা লফশ্বলফযারময়য ফোঠামভা ঈন্নয়ন। 

  26.  জাািীযনর্য লফশ্বলফযারময়য মবৌত-ফোঠামভা সুলফধা ম্প্রাযণ। 

  27.  াফলরে লফশ্বলফযারয়মূময ঈন্নয়ন। 

  28.  ফাংরামদ কৃলল লফশ্বলফযারময়য লফমল ঈন্নয়ন। 

  29.  মেংমদলনং ফ লপালযজ লযাচ য এযান্ড এমোয়া র্ামড যন পয 

ফাময়াডাআবাযলটি েনজাযমবন আন জাািীযনর্য লফশ্বলফযারয়। 

  30.  োঁচটি াফলরে লফশ্বলফযারময় নতুন লফবার্ চালুয রমক্ষয ফোঠামভার্ত ও 

ল্যাফমযটলযয সুলফধালদ সৃলষ্ট্েযণ। 

  31.  মটেলনেযার এযান্ড বমেনার এডুমেন এযান্ড মেলনং (টিলবআটি)       আন 

ফাংরামদ। 

  32.  আভপ্রুবমভে ফ মগ্রআন লরগুভস থ্রু োন্সপযমভন। 

  33.  মডমবরমভে ফ মে টরামযে লনাট (অযাল াআমালজয়া এর) লব্রলডং 

রাআন আঈলজং ভড যান ফাময়ামটেমনারলজ, ঢাো লফশ্বলফযারয়, ঢাো।  

  34.  ভলরকুরায এলমডলভওরলজ ফ ভাআমক্রাব্যামেমটলযয়াভ ফলড আনমডেন আন 

এলনমভর এযান্ড ম্যান আন ফাংরামদ।  

  35.  ভযপলজোর প্যাথমজলনে এযান্ড ভলরকুরায োমযোযাআমজন ফ 

োমরেমটালোভ মস্পল িভ ফ্রুড আন ফাংরামদ এযান্ড মদয়ায 

ম্যামনজমভে ফাআ ব্যাময়াএযােটিব ন্যাচাযার েভাঈন্ড িভ সুন্দযফন এযান্ড 

মোোযর এলযয়া। 

  36.  আভমপ্রাপমভে ফ ল্ট এযান্ড াফ ভাযমজন েরামযে যাআচ প্রু মজমনটিে 

আলঞ্জলনয়ালযং এমপ্রাচ টু লযং ফুড ললেঈলযটি ঈআথ এনঅযযনমভোর মপটি 

আন ফংরামদ। 

  37.  ভলরকুরায োমযক্টাযাআমজন এযান্ড অআমডলেলপমেন ফ আভপযমটে 

মজমনটিে এযান্ড আনমপো লডলজমজ ফ রাআবেে এযান্ড মালি আন 

ফাংরামদ। 

১১. ধবভওল্পদা বপাক 38.  মবৌত ও প্রলক্ষণ সুলফধা বৃলদ্ধয ভাধ্যমভ লযেল্পনা ঈন্নয়ন এোমডলভ 

লক্তারীেযণ (লদ্বতীয় ম যায়) প্রেল্প।  

  39.  লযেল্পনা েলভন চত্বময আমরেলেেযার/মভোলনেযার (আ/এভ) এফং 

অযফলযোরচায োমজয ঈন্নয়ন প্রেল্প।  

  40.  লযেল্পনা েলভন চত্বময পটে, ীভানা প্রাচীয এফং অনুলংলর্ে সুলফধা 

লনযািা েক্ষ পুনলন যভ যাণ প্রেল্প। 

  41.  লযেল্পনা েলভন চত্বময ব্যাংে, মড-মেয়ায মোয, পুলর ব্যাযাে, গ্যামযজ 

ও মাে লপ লনভ যাণ প্রেল্প।  
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  42.  মেংমদলনং ফ ামযনার ামাট য আঈলনট আন লদ মপ্রাগ্রালভং লডলবন প্রেল্প। 

১২. ধবভাংখ্যাদ  ঢথ্য ব্স্থাধদা 

বপাক 

43.  অদভশুভাযী ও গৃ র্ণনা-২০১১। 

১৩. চাঢী াংত বঘাম 44.  মেংমদলনং ার যামভোলয ওবাযাআট (এলও) প্রেল্প। 

১৪. স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 45.  থতহযভ গুরুত্বনড থ উধহচমা তহভ/স্থাহদ ৭৬টি নাাভ াবপ থ  ববপম 

বটহনন্প থস্টযদ স্থাধদ। 

  46.  নৄবময বভনফ থ প্রহচক্ট (বদ্বঢী ধব থা)। 

  47.  বত প্রহচক্ট নভ এদলযাবন্পাং াইাভ ক্রাইফ ইদহপবস্টহকযদ ওযাধাববমটি অ 

াাংমাহতয নৄবময। 

  48.  বতদাচনৄভ থচমা ওাভাকাভ নৄদবদ থফ থাড। 

  49.  ৫০ যয্যাববযি ববচব’ভ লাধাঢাম স্থাধদ চুাটাঙ্গা, ঞাকুভকাঁ  ঔাকড়াঙবড়। 

১৫. অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক 50.  থোংহতবদাং ওযাধাবটি নভ এইট ইহনওটিপহদ ইদ াাংমাহতয। 

১৬. অণ থ বপাক 51.  থোংহতবদাং বত অবন ওম্পহিামাভ এযান্ড অবটঝভ থচদাহভম প্রওল্প। 

১৭. ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম 52.  উত্তভহঙ্গভ াঢটি থচমা থওাভ ভেহতভ চন্য ওফ থাংস্থাদ এাং 

আত্ধওফ থাংস্থাহদভ সুহবাক সৃবি (বদ্বঢী াংহযাবথঢ)। 

  53.  আইবব অনুর্ধ্থ-১৯ বক্রহওঝ বশ্বওাধ াাংমাহতয ২০১৬ উধমহক্ষয বদ থাবঘঢ 

থপনুযভহলভ থফভাফঢ-াংক্রান্ত এাং উন্নদ। 

১৮. াংকৃতিবঢ বরও ফন্ত্রডাম 54.  াাংমা এওাহটবফ স্টান থওাাঝ থাভ বদফ থাড। 

  55.  াাংাবতও ওাঙ্গাম লবভদাণ চাদুখভ বদফ থাড। 

  56.  Establishment of Regional Centre of Bandarban Khudra 
Nri-Ghustir Sangskritik Institute at Ruma Upazilla. 

১৯. শ্রফ  ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম 57.  ‘বঢদটি বযল্প-ম্পওথ বযক্ষাঢদ এাং ২২টি শ্রফ-ওল্যাডহওে াংস্কাভ  

আদৄবদওাদ’ যীর থও প্রওল্প।  

  58.  প্রহফাটিাং নান্ডাহফন্টাম ভাইঝস্ এযাঝ াওথ এযন্ড থমাভ বভহমযদ ইদ 

এক্সহধাঝ থ বভহহন্টট ইন্ডাবেচ ইদ াাংমাহতয। 

  59.  াাংমাহতহযভ ভপ্তাবদভৄঔী বঘাংবড় ঔাহঢ শ্রফ আইদ প্রবঢধামদ, উন্নদ  বণাবণ 

শ্রফফাদ ঘঘ থা কহড় থঢামা। 

২০. অপযন্তভীড ম্পত বপাক 60.  Governance Management Project: Component A: Online Filling 
and Digitalization of Tax Returns, Component C: Establishment 
of Tax Payers Information and Service Centers. 

২১. ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাক 61.  Intitutional Support for Migrant Workers Remittance 
Real Time Gross Settlement (RTGS): Component A 
Project. 

  62.  Financial Sector Project for Development of Small and 
Medium Size Enterprizes Project. 

২২. গৃলাদ  কডনঢথ ফন্ত্রডাম 63.  ওযাধাবটি থটহপমধহফন্ট নভ থিবদাং এযান্ড বভাঘ থ ইদক্লুবটাং ইউটিবমটিচ 

ইদহলন্পহফন্ট অ আইবটইব থন্ট্রাম ওফহপ্লক্স। 
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  64.  বটবচঝাম আওথাইপ এযান্ড ম্যাহদচহফন্ট নঝাভ বদফ থাড। 

২৩. জ্বামাদী  ঔবদচ ম্পত বপাক 65.  থফাাভওনৄভ থঢম/গ্যা অনুন্ধাদ কূধ ঔদদ প্রওল্প। 

  66.  থপড়াফাভা - খুমদা গ্যা ঞ্চামদ ধাইধমাইদ প্রওল্প। 

  67.  াপ্লাই ইবনবহবন্প ইফপ্রুপহফন্ট অ বঢঢা গ্যা িান্পবফদ এযান্ড 

বটবেবউদ থওাম্পাবদ। 

  68.  অকহফহন্টযদ অ গ্যা থপ্রাটাওযদ আন্ডাভ নাস্ট িাও থপ্রাকাফ।  

  69.  াহধক্স-এভ গ্যা থক্ষত্র উন্নদ প্রওল্প (ামতা # ৩, ৪  থনঞ্চুকঞ্জ # ৪, ৫)। 

  70.  বহমঝ গ্যা িান্পবফযদ থদঝাওথ আধহগ্রহটযদ প্রওল্প। 

  71.  এযাপ্রাইহচম অ গ্যা বনড (৩-বট াইবফও) (বঢঢা, াঔভাাত, 

বহমঝ, বওমাযটিমা  ভবযতনৄভ) (াংহযাবথঢ)। 

  72.  থঝওবদওযাম এবহঝন্প নভ ন্যাঘাভাম গ্যা িান্পবফযদ এযান্ড বটবষ্ট্রবউযদ 

থটহপমধহফন্ট ইদহপিহফন্ট থপ্রাগ্রাফ। 

  73.  ইদস্টহমযদ অ বহঙ্গম ধহন্ট ভৄবভাং।  

  74.  ওদোওযদ অ এফএ থস্টাহভচ ট্যাঙ্ক এঝ ইআভএম। 

  75.  লবভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ ঠাওাহঢ বফাহদভ জ্বামাবদ (হচঝ 

এ ১) ভভাহলভ লাইহড্রন্ট বহস্টফ বথ থঢওভড। 

  76.  বচ-ইদনভহফযদ নভ আভাদ থটহপমধহফন্ট (বচইউবট) াাংমাহতয। 

  77.  ভবযতনৄভ ওদহটদহঝ িাওযহদযদ প্লান্ট (আভবএনবধ)-থঢ দুইটি থস্টাহভচ 

ট্যাাংও বদফ থাড। 

  78.  ম্প্রাবভঢ থপামা গ্যা বঢভড থদঝাওথ এাং থাভলাদউবদ্দদ এ দতুদ গ্যা 

বঢভড থদঝাও। 

  79.  যালাচনৄভ গ্যা থক্ষহত্রভ চন্য গ্যা প্রহ প্লান্ট াংগ্রল। 

  80.  বওমাযটিমা োওঘাহভ এওটি ভল্যাদ থঢমকূধ/উন্নদ গ্যা কূধ 

(নওমাযটিমা-৭) ঔদদ প্রওল্প। 

  81.  আইবটহওা বভক-এভ ইবঞ্জদ ফাট ট্যাাংও এাং ইহমওবিওযাম ধাাভ বহস্টফ 

নৄদ থাদওভড প্রওল্প। 

  82.  বঢঢা ২৭দাং কূধ ঔদদ। 

২৪. টাও  থঝবমহবাকাহবাক বপাক 83.  থঝবমওবফউবদহওযদ থদঝাওথ থটহপমধহফন্ট। 

২৫. ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাক 84.  থটহপমধহফন্ট অ ন্যাযদাম আইবটি ইদিাহদঝাওথ নভ াাংমাহতয 

 ভ     প্রওল্প (ইদহনা ভওাভ) থনইচ-২।  

২৬. প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম 85.  ঈশ্ব   এক্সহধাঝ থ প্রহবাং থচাদ (বদ্বঢী ধব থা) (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

২৭. ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 86.  চাধাহদভ থঝাবওহঢ াাংমাহতয ঘযান্পাবভ ওফহপ্লক্স বদফ থাড। 

২৮. াবডচয ফন্ত্রডাম 87.  াাংমাহতয থিট ধবমব াহধাঝ থ থপ্রাগ্রাফ (বটিবধএবধ)।  

  88.  াাংমাহতয ইওদবফও থগ্রাণ থপ্রাগ্রাফ (বইবচবধ)। 
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  89.  থভইবচাং িান্পধাহভবন্প ইদ থঝক্সঝাইম এযান্ড কাহফ থন্ট পযালু থঘইদ। 

২৯. বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত ফন্ত্রডাম 90.  স্বল্পভহল্য থৌভ বদুযৎ উৎধাতহদভ প্রভেবক্ত উন্নদ (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  91.  াহাহফবটওযাম এাং ঝবক্সহওামবচওযাম কহরদাভ চন্য এযাবদহফম 

ল্যাহভঝবভ আদৄবদওীওভড। 

  92.  ববএআইআভ-এভ নাইাভ  ধবমফাভ কহরডাকাভ উন্নদ। 

  93.  ফট থাদাইহচযদ অ ধাইমঝ প্লান্ট ইউবদঝ টু ওফাবয থামইচ বত থফাস্ট পাাম 

আভ এু্ট বট থপ্রাটাক্ট অ ববএআইআভ। 

  94.  াহধাঝ থ টু ববএআইআভ ইদস্টুহফহন্টযদ এযান্ড ওযাবমহিযদ ল্যাহভঝবভ 

আইবএএম নভ ওযাবফহওম থফহিামবচ আন্ডাভ বইএটি থপ্রাগ্রাফ। 

৩০. বদুযৎ বপাক 95.  থপামা ২২৫ থফকাাঝ ওম্বাইন্ড াইহওম ধাাভ প্লযান্ট।  

  96.  ১০- যলভ বদুযৎ বঢভড ব্স্থা উন্নদ (াংহযাবথঢ)। 

  97.  ইফাভহচবন্প বভলযাববমহঝযদ এক্সধাদযদ অ আভাদ এবভা এযান্ড 

ধাাভ বটবেবউযদ বহস্টফ আন্ডাভ বঘঝাকাাং থচাদ। 

  98.  থগ্রঝাভ বঘঝাকাাং ধাাভ বটবেবউযদ প্রহচক্ট, স্কযাটা বভলযাববমহঝযদ 

  99.  াাংমাহতয থন্ট্রাম থচাদ ধাাভ বটবেবউযদ প্রহচক্ট। 

  100.  ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ বদুযৎ বঢভড উন্নদ প্রওল্প। 

  101.  ধেী বদুযঢাদ ম্প্রাভড বভযাম বপাকী ওাব থক্রফ-১। 

  102.  ধেী বদুযঢাদ ওাব থক্রহফভ চন্য সুইবঘাং থস্টযদ বদফ থাড। 

  103.  বত্রনৄভা (পাভঢ)-কুবফো (ত. উধহওে) (াাংমাহতয) বগ্রট আন্তঃাংহবাক প্রওল্প। 

  104.  ২১ থচমা বদুযৎ বঢভড প্রওল্প। 

  105.  থটহপমধহফন্ট অ বদউ ১৩২/৩৩ থওবপ এযান্ড ৩৩/১১ থওবপ া-থস্টযদ আন্ডাভ 

বটবধবটব প্রহচক্ট। 

  106.  বভলযাববমহঝযদ এযান্ড অকহফন্টযদ অ বটবেবউযদ থদঝাওথ অ বটবধবটব। 

৩১. ফবন্ত্রধবভরত বপাক 107.  ইফহপ্রাবপাং ধাবমও এটবফবদহিযদ এযান্ড াবপ থ থটবমপাবভ থো ই-লুযদ। 

৩২. বযল্প ফন্ত্রডাম 108.  থঝাভ থওাাবমটি ইদিাোওঘাভ অ থঝাভ াওথ এযান্ড স্টযান্ডাট থ যীর থও প্রওল্প। 

৩৩. কৃবর ফন্ত্রডাম 109.  বদ্বঢী যে হুভৄঔীওভড প্রওল্প (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  110.  ন থাঞ্চমী ফবিঢ কৃবর উন্নদ প্রওল্প। 

  111.  ওন্দাম নম উন্নদ প্রওল্প। 

  112.  ভবত্তওা ম্পত ব্স্থধদা  কৃরও থা। 

  113.  বদাভ কহরডা ওাব থক্রফ যবক্তযামীওভড এাং উধহওেভহলভ উন্নদ। 

  114.  কৃবরধণ্য াচাভচাঢওভহড গ্রাফীড থবাকাহবাক উন্নদ প্রওল্প (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  115.  ধঞ্চকড়, ঞাকুভকাঁ, বতদাচনৄভ এাং চনৄভলাঝ ফবিঢ কৃবর উন্নদ প্রওল্প 

(প্রণফ াংহযাবথঢ)। 
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  116.  তুমা উন্নদ থাহট থভ কহরডা ওাব থক্রফ যবক্তযামীওভড প্রওল্প। 

  117.  থঘ ওাহচ বএবটব’ভ অঘালু/অহওহচা দমকূধ ঘমওভড (প্রণফ াংহযাবথঢ) 

প্রওল্প। 

  118.  ধাদা-দাহঝাভ-বভাচকঞ্চ ক্ষুদ্রহঘ উন্নদ প্রওল্প। 

  119.  ভূ-উধবভস্থ ধাবদ উন্নহদভ ফাধ্যহফ থঘ ওফ থসূবঘ (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  120.  স্মাঝ থ ওাট থ থইচট বপ্র-থধইট ধাম্প ইউহচ এযান্ড এদাবচথ থফচাবভাং বহস্টফ 

(বদ্বঢী ধব থা)। 

  121.  নেট ববওউবভটি থ্রু এযাদহলদড্  এবগ্রওামঘাভাম থপ্রাটাওযদ টাইপাভবনাইট 

থাহ থ অ ইদওাফ থপলুয এবটযদ এযান্ড ফাহওথটিাং ইদ াাংমাহতয 

(ফফদবাংল/থযভনৄভ) (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  122.  ন থাঞ্চমী ফবিঢ কৃবর উন্নদ প্রওল্প। 

  123.  বএআভআই-এভ ামাইদাযও বহেরড কহরডাকাহভ কহরডা ম্প্রাভড  

ঘমফাদ ভাঔা প্রওল্প। 

  124.  বৃলত্তভ ভাংনৄহভভ ঘভাঞ্চহমভ চদহকাবষ্ঠভ ওফ থাংস্থাদ সৃবিভ মহক্ষয ইক্ষু ঘার 

(প্রণফ াংহযাবথঢ) প্রওল্প। 

৩৪. ঔাদ্য ফন্ত্রডাম 125.  ফাংমা ন্দহভ ৫০,০০০ থফহিও ঝদ থাভড ক্ষফঢাম্পন্ন ওাংবক্রঝ াইহমা বদফ থাড। 

৩৫. দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম 126.  দুহব থাক ব্স্থাধদা পদ উিথভঔী ম্প্রাভড। 

  127.  গ্রাফীড ভাস্তা থঙাঝ থঙাঝ থতু/ওামপাঝ থ (বতখয ধব থন্ত) বদফ থাড (তৃঢী ধব থা)। 

৩৬. থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রডাম 128.  ফাতাভীনৄভ ঘভভৄধবভা-থঝহওভলাঝ-থকাধামকঞ্জ থদৌধণ ঔদদ (বদ্বঢী াংহযাবথঢ)। 

  129.  প্রবওউভহফন্ট অ বক্স দাম্বাভ থড্রচাভ অযান্ড এদবমাবভ ক্রানট  অযান্ড 

এহক্সবভচ নভ বফবদবে অ াঝাভ বভহাহ থ অযান্ড বফবদবে অ বযবধাং প্রওল্প। 

  130.  অপযন্তভীড থদৌ-ধহণ ধবভঘামদাভ মহক্ষয বআভটবব্লউটিব’ভ চন্য ২টি বাত্রীালী 

চালাচ বদফ থাড প্রওল্প। 

৩৭. ধবভহয  দ ফন্ত্রডাম 131.  াহঝইহদম থটহপমধহফন্ট এযান্ড াহাটাইপাভবটি ওদচাভহপযদ ইদ 

থওাস্টাম (থপ্রাহঝওযদ) নহভস্ট (এবটবব) সুন্দভদ (প্রণফ াংহযাবথঢ)।  

  132.  আধহটটিাং এযান্ড থফইদবেবফাং অ ন্যাযদাম াহাটাইপাভবটি োহঝবচ 

এযান্ড এযাওযদ প্লযাদ নভ াাংমাহতয। 

  133.  াাংমাহতয বভবপযদ এযান্ড এমাইদহফন্ট অ ন্যাযদাম এযাওযদ থপ্রাগ্রাফ 

(এদএবধ) উইণ ইউএদবববট ১০-ইাভ ষ্ট্রযাহঝবচ প্লযাদ এযান্ড থিফাওথ। 

  134.  াাংমাহতহযভ চীনবঘত্রয াংভক্ষড  ইহওাটুযবভচফ উন্নদ (বদ্বঢী াংহযাবথঢ)। 

৩৮. ধাবদম্পত ফন্ত্রডাম 135.  আধাভ সুভফা কুবযাভা প্রওল্প। 

  136.  কাইান্ধা থচমাভ যাখাঝা উধহচমাথীদ যাখাঝা াচাভ  ঢৎাংমি এমাওা 

বভৄদা দতীভ পাঙ্গদ থণহও ভক্ষা এাং কুবড়গ্রাফ থচমাভ থভৌফাভী উধহচমাথীদ 

তাঁঢপাঙ্গা ইউবদহদভ (ববধ ওযাহম্পভ বদওঝ) াহলহভ আমকা দাফও 

স্থাহদ িহ্মনৄত্র দতীভ াফঢীভ াংভক্ষড প্রওল্প (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 
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  137.  গুড়া থচমাভ অন্তভধাড়া, তবড়ধাড়া এাং ধাশ্বথঢী এমাওা বভৄদা দতীভ টাদ 

ঢীহভ ন্যা বদন্ত্রড াঁথ াংভক্ষড প্রওল্প (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  138.  গুড়া থচমা বভৄদা দতীভ টাদঢীভ াংভক্ষড প্রওল্প। 

  139.  দাহঝাভ থচমাভ ওাবমকঞ্জ-ভকুবঢা  ওাবমকঞ্জ-াথদনৄহভ াভদাই দতীভ 

উপঢীভ াংভক্ষড। 

  140.  দকাঁ যলভভক্ষা প্রওল্প (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  141.  থপামা যলভভক্ষা প্রওল্প (তৃঢী ধব থা)। 

  142.  াকহভলাঝ থচমাভ থধাডাভ ৩৪/২-এভ ফবিঢ ধাবদ ব্স্থাধদা প্রওল্প। 

  143.  বহযাভ থচমাথীদ পতল এাং ঢৎাংমি বম এমাওাভ চমািঢা দূভীওভড প্রওল্প। 

  144.  Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 
different BWDB projects to be Implemented under CCTF. 

  145.  বনবচববমটি স্টযাবট এযান্ড বটহঝম বটচাইদ অ গ্যাহঞ্জচ ব্াহভচ প্রহচক্ট। 

৩৯. ধেী উন্নদ  ফা বপাক 146.  তাবভদ্রযবহফাঘহদভ মহক্ষয অপ্রথাদ যে উৎধাতদ, াংভক্ষড, প্রবক্রাওভড  

াচাভচাঢওভড ওফ থসূবঘ (বদ্বঢী ধব থা)। 

  147.  কাতী ধশুধামদ এাং াহাগ্যা থাঢমচাঢওভহডভ ফাধ্যহফ 

তাবভদ্রযবহফাঘদভমও প্রাহাবকও কহরডা প্রওল্প (াংহযাবথঢ)।  

  148.  াব থও গ্রাফ উন্নদ ওফ থসূবঘ (ববপবটবধ) (বদ্বঢী ধব থা)। 

৪০. থাফবভও বফাদ ধবভলদ  

ধব থঝদ ফন্ত্রডাম 

149.  ঘট্টগ্রাফস্থ থফাহঝম বওঢ ওফধাউহণ্ড দতুদ ধব থঝদ থফাহঝম বদফ থাড এাং 

ওক্সাচাভস্থ থলাহঝম বযাহমভ াংস্কাভ (বদ্বঢী াংহযাবথঢ) প্রওল্প। 

  150.  বএএব এফবধ ২,১০০ প্রহচক্ট টকুহফন্ট-এভ আঢা বএএবভ ওম 

থক্ষহত্রভ থভগুহমঝবভ বরভহলভ উন্নদ  লাঢাভ চন্য আন্তচথাবঢও 

ধভাফয থওহা প্রওল্প। 

  151.  লবভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভভ তৃঢী প্রাবন্তও পদ  বদ্বঢী 

ভাদহ বদফ থাডল অন্যান্য অওাঞাহফাকঢ উন্নদ ওাহচভ অনুকূহম 

ধভাফয থওহা প্রওল্প। 

৪১. ভূবফ ফন্ত্রডাম 152.  গুেগ্রাফ (ক্লাইহফঝ বপওটিফ বভলযাববমহঝযদ    )। 

৪২. ফৎে  প্রাবডম্পত ফন্ত্রডাম 153.  াওয ঞ্চমর ভৎস্যচাল ও ব্যফস্থানা (প্রথভ ংমালধত) ীল যে প্রেল্প।  

  154.  বৃিয পলযদপুয মজরায় ভৎস্য ঈন্নয়ন প্রেল্প। 

  155.  োপ্তাআ মরমে ভৎস্য ঈৎাদন বৃলদ্ধ, ংযক্ষণ ও ব্যফস্থানা মজাযদাযেযণ 

(েম্পমনে:-এ-লফএপলডল ং এফং েম্পমনে-ল-লফএপঅযঅআ ং)। 

  156.  জরজ লযমফ ও ঈৎাদনীরতায ওয ভৎস্য চামল ব্যফহৃত ড্রার্ ও 

মেলভেযার এয প্রবাফ। 

  157.  থ যননলতেবামফ িাৎদ এরাোয জনর্মণয দালযদ্র্যলফমভাচন ও জীলফো 

লনফ যা লনলিতেযণ প্রেল্প )ভ ংমালধত১( । 

  158.  ওময়টল্যান্ড ফাময়াডাআবাযলটি লযমলফলরমটন প্রেল্প (লদ্বতীয় ংমালধত)। 
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  159.  আভপ্যাক্ট এমমভে ফ অলষ্ট্রভ ওয়াটায ঈআদড্রর টু েনজাব য ন্যাচাযার 

লব্রলডং যালফমটট ফ মভজয ো য আন লদ লযবায ারদা। 

  160.  ন্যানার এলগ্রোরচাযার মটেমনারলজ মপ্রাগ্রাভ (এনএটিল) ামযন- পযাললরটি। 

  161.  ফাংরামদ ভৎস্য র্মফলণা প্রলতিামনয ফোঠামভা ঈন্নয়ন ও র্মফলণা 

োম যক্রভ লক্তারীেযণ প্রেল্প (প্রথভ ংমালধত)।  

৪৩. থভমধণ ফন্ত্রডাম 162.  াাংমাহতয থভমহভ থফইদ মাইদ থওযদভহলভ নৄদ থাদ (ধবিফাঞ্চম) 

প্রওহল্পভ অবযি ওাচ।  

  163.  বতনৄভ থভমহ াওথযধ আদৄবদওীওভড। 

  164.  ১১টি বফঝাভহকচ থমাহওাহফাটিপ াংগ্রল )ফ াংহযাবথঢ১( । 

  165.  ৩০টি িটহকচ (১৬টি াংহযাবথঢ) বটহচম ইহমওবিও থমাহওাহফাটিপ াংগ্রল। 

৪৪. ড়ও ধবভল   ফলাড়ও বপাক 166.  সুভফা দতীভ ধভ নৄভাঢদ ওীদ থতুভ বদওহঝ ওাবচভাচাভ দাফও স্থাহদ 

বধব কাট থাভ থতু  আম্বভঔাদা াইধা ড়ও বদফ থাড। 

  167.  ভাইম-দাবভদকভ-মাঔাই-ড়ও বদফ থাড প্রওল্প (বদ্বঢী াংহযাবথঢ)। 

  168.  যলীত বচাউভ ভলফাদ থফবটওযাম ওহমচ লাধাঢাম াংহবাক ড়ও (প্রণফ 

াংহযাবথঢ)।  

  169.  ঘাঝহফালভ-লাবন্ডাম-লাফকুবড়া ড়ও উন্নদ (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  170.  দকভাড়ী থনভীখাঝ প্রাহন্তভ াঁহথভলাঝ-ঔহভঘভ ড়ও বদফ থাড (১/৭/২০০৮-

৩০/৬/২০১৬)। 

  171.  বযভবদভহঝও লহঢ কাঢমী থতু ধব থন্ত াংহবাক ড়ও বদফ থাড (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  172.  ইস্টাদ থ াাংমাহতয বিচ ইম্প্রুপহফন্ট প্রওল্প (বদ্বঢী াংহযাবথঢ)। 

  173.  বধহভাচনৄভ-থকাধামকঞ্জ ড়ও উন্নদ এাং থযঔ লুৎনভ ভলফাদ থতু 

(ধাঝকাঢী থতু) বদফ থাড। 

  174.  ভানৄভা-দভবাংতী-ফতদকঞ্জ ড়ও বদফ থাড (ভানৄভা-দভবাংতী অাংয)।  

  175.  াউযী-থকাধামনৄভ-ভুানৄভ ড়ওহও আঞ্চবমও ফলাড়হও উন্নীঢওভড (ফদৄনৄভ 

াংহবাকল)। 

  176.  থমবুঔামী-দুফওী-কা-াউনম-ওামাইা-তযবফদা-কমাবঘধা-আফভাকাবঙা 

ড়ও নৄদবদ থফ থাড (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  177.  কনভকাঁ -ভফী-ফাদা  ড়হওভ ২৬ঢফ বওহমাবফঝাভ এ সুবঢা দতীভ ধভ 

বধব কাট থাভ থতু )বত্রহফালদী থতু(  বদফ থাড।  

  178.  যলীত বুবিচীব থতুভ এহপ্রাঘ ড়ও বদফ থাডল বঢদটি (তৃঢী বুড়ীকঙ্গা) 

নৄভাঢদ থতু নৄদবদ থ   ড। 

  179.  থলফাহঢনৄভ-বাংকাইভ-ফাবদওকঞ্জ ড়হওভ ববপন্ন বওহমাবফঝাহভ আঝটি বধব 

কাট থাভ থতু  দুইটি আভবব ক্স ওামপাঝ থ বদফ থাড (১ফ াংহযাবথঢ)  

  180.  ঘভঔাই-থযমা-বাদীাচাভ-াভইগ্রাফ ড়হওভ বাদীাচাভ যলভ অাংহযভ 
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উন্নদ  প্রযস্থওভডল ৭টি থতু নৄদবদ্ফ থাড। 

  181.  থওাঝামীধাড়া-ভানচভ ড়ও উন্নদ।  

  182.  বভাচকঞ্জ-ওাবচভনৄভ-থনুঝ ড়হও বঢদটি বধব কাট থাভ বিচ (যবমাবপঝা, 

ধাইওভঢবম, থখাড়াঘড়া)  বদ্যফাদ বঢদটি থইবম বিহচভ সুধাভ োওঘাভ 

(দইমাধাড়া, নবওভঢমা এাং থাদভৄঔী) বদফ থাড (প্রণফ াংহযাবথঢ)।  

  183.  ভাফযীম াচাভ াংহবাকল থওাঝামীধাড়া-তবক্ষড (ভাথাকঞ্জ) টাাভ ড়ও উন্নদ।  

  184.  বাত্রাাড়ী-ওাঁঘনৄভ ড়ও ৮-থমহদ উন্নীঢওভড (প্রণফ াংহযাবথঢ)।  

  185.  চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ ড়ও উন্নদ। 

  186.  থফাস্তনানৄভ-ফাতাভীনৄভ-যভীঢনৄভ-ঘাঁতনৄভ ড়হও আবড়ামঔাঁ দতীভ ধভ ৭ফ 

াাংমাহতয ঘীদ বফত্রী থতু (ওাবচভহঝও থতু) ল আহভা বঢদটি থতু বদফ থাড 

(প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  187.  উোধাড়া-নবড থফাকাবঢ-ঢাড়ায এাং থধাড়াাড়ী-ওাফামঔন্দ-দমওা ড়হও 

দুইটি বধব কাট থাভ থতু এাং ঘাভটি থইবম থতুভ সুধাভ োওঘাভ বদফ থাড প্রওল্প। 

  188.  ওীকঞ্জ-বুমাগুাঁ-থতাদকঞ্জ ড়হও ঘাভটি থতু বদফ থাড।  

  189.  ওাদাঝ-ভলদনৄভ-থপামালাঝ ড়ও নৄদবদ্ফ থাড প্রযস্থওভড।  

  190.  কুবফো থদাবদাহভ অপযন্তঢভস্থ টিধভা াচাভাট থ ড়ও উন্নদ।  

  191.  থফখদা থতুভ স্কাউাভ প্রহঝওযদ এাং থফখদা থতু  থকাফঢী থতুভ ভক্ষডাহক্ষড। 

  192.  কুহঢ নাহন্ডভ আঢা যলীত বুবিচীব থতু (তৃঢী বুবড়কঙ্গা) যীঢমক্ষযা 

এাং বঢস্তা থতু বদফ থাড প্রওল্প (ঘতুণ থ াংহযাবথঢ) 

  193.  াতাাত-এদাহঢনৄভ (ঔাচাইউনু আমী (ভা.) থফবটওযাম ওহমচ  

লাধাঢাম) ড়ও াইহমদ বদফ থাড প্রওল্প। 

  194.  Technical Assistance for Institutional Strengthening of RHD. 

  195.  ওক্সাচাভ-থঝওদান-থফবভদড্রাইপ ড়ও ২ ধব থা (ইদাদী থণহও ীবমঔামী 

ধব থন্ত) ২ াংহযাবথঢ)। 

  196.  াইদহাট থ-থফাহড়মকঞ্জ-ভাহন্দা-যভডহঔামা-কী ড়ওহও আঞ্চবমও 

ফলাড়হও উন্নীঢওভড (াংহযাবথঢ)। 

৪৫. স্থাদী ভওাভ বপাক 197.  ধেী অওাঞাহফা উন্নদ (চদগুরুত্বনড থ গ্রাফীড থবাকাহবাক এাং লাঝ-াচাভ 

উন্নদ  নৄদ থাদ) প্রওল্পঃ (বদ্বঢী ঔণ্ড) (প্রণফ াংহযাবথঢ)। 

  198.  দসৃি এাং দতী পাাংকহদ বমীদ উধহচমাভহল ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড প্রওল্প। 

(প্রণাফ াংহযাবথঢ)।  

  199.  ধেী অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্প (খুমদা, াহকভলাঝ  াঢক্ষীভা থচমা) (াংহযাবথঢ)। 

  200.  ইউবদদ াংহবাক ড়ও  অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্পঃ বৃলত্তভ ফফদবাংল থচমা 

(ফফদবাংল, ঝাাংকাইম, চাফামনৄভ, থযভনৄভ, বওহযাভকঞ্জ  থদত্রহওাদা) থচমা। 

  201.  অগ্রাবথওাভ বপবত্তহঢ গুরুত্বনড থ ধেী অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্প।  
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  202.  চাফামনৄভ থচমাভ ফাতাভকঞ্জ উধহচমাথীদ াবমাজুবভ বচব লহঢ গুড়া 

থচমাভ াবভাওাবন্দ বচব ড়ও উন্নদল ঘাঁতনৄভ ঔাহমভ ধভ ১১০বফঝাভ 

বিচ বদফ থাড যীর থও। 

  203.  ঘাঁধাইদাকঞ্জ থচমাভ তাবভাভনৄভ লহঢ বদফ থাডাথীদ ৫৪৬বফঝাভ বদ্বঢী 

ফলাদন্দা থতু লহ সুন্দভনৄভ ইউবদহদভ ফভাধাকমা থফাোগ্রাফ, ধদ্মা থড়ীাঁথ 

লহ বযকঞ্জ দুম থপনৄভ ধব থন্ত ভাস্তা উন্নদ যীর থও প্রওল্প।  

  204.  চাফামনৄভ থচমাভ থফমান্দল  ফাতাভকঞ্জ উধহচমাথীদ অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্প। 

  205.  ঞাকুকাঁ থচমাভ াবমা টাঙ্গবভনৄভ  ভাদীঙ্কভ উধহচমাভ গ্রাফীড 

অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্প। 

  206.  দাভাডকঞ্জ থচমাভ তভ উধহচমাথীদ ধেী অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্পঃ 

)দাভাডকঞ্জ-৪ (যীর থও প্রওল্প।  

  207.  ভাংনৄভ থচমাভ ধীভকঞ্জ উধহচমাথীদ ওভহঢাা দতীভ ধভ এওটি,  দাভাডকঞ্জ 

থচমাভ রূধকঞ্জ উধহচমাথীদ ালু দতীভ উধভ দুইটি  ঠাওা থচমাভ াপাভ 

উধহচমাথীদ তুভাক দতীভ ধভ এওটি িীহচভ ফিহ  থহফাঝ ঘাভটি িীচ 

বদফ থাহদভ ফীক্ষা প্রস্তা। 

  208.  ঝাাংকাইম থচমাভ াাইম উধহচমাথীদ বছদাই (নৄাংমী) দতীভ ধভ বঢদটি 

বিচ বদফ থাহডভ ফীক্ষা প্রস্তা।  

  209.  দাভাডকঞ্জ থচমাভ তভ উধহচমাভ ড়ও উন্নদ প্রওল্প। 

  210.  বধহভাচনৄভ, ঝাাংকাইম, ফাবদওকঞ্জ, বভাচকঞ্জ, দকাঁ, থদত্রহওাডা থচমাভ 

আঝটি িীচ বদফ থাহডভ মহক্ষয ধবভহযকঢ  অণ থনদবঢও ফীক্ষা  ভাংনৄভ 

থচমাভ ধীভকঞ্জ উধহচমা এওটি বিচ বদফ থাহডভ মহক্ষয ধবভহযকঢ  

অণ থনদবঢও ফীক্ষা  ভাংনৄভ থচমাভ ধীভকঞ্জ উধহচমাব এওটি বিহচভ 

ম্ভাব্ঢা ফীক্ষা যীর থও প্রওল্প।  

  211.  দকভ অাংযীতাবভহত্বভ ফাধ্যহফ তাবভদ্র হ্রাওভড প্রওল্প (অাংয-২)। 

  212.  বঔমকাঁ ফ্ল্াইপাভ-এভ লুধ বদফ থাড াহতাাত প্রাহন্ত।  

  213.  দভসুন্দা দতী নৄদ থাদ  বওহযাভকঞ্জ থধৌভপা াংমি এমাওা উন্নদ প্রওল্প। 

  214.  ফাতাভীনৄভ থচমাভ কুদী থমও এাং থধৌভ ধাওথ উন্নদ প্রওল্প। 

  215.  থপামা থধৌভপা অওাঞাহফা উন্নদ যীর থও প্রওল্প। 

  216.  সুচাদকভ থধৌভপাভ ান্নাই ঔাহমভ ঢীভ াংভক্ষড, ঔাম নৄদ থঔদদ এাং 

থধৌভপাভ অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্প।  

  217.  বৃলত্তভ ফফদবাংল, বহমঝ  নবভতনৄভ এমাওা ক্ষুদ্রাওাভ ধাবদ ম্পত 

উন্নদ প্রওল্প।  

  218.  উধহচমা ড়ও উন্নদ প্রওল্প (াংহযাবথঢ)। 

  219.  Local Climate Adaptation Living for Selected Upzilas 
and Union parishads of Bangladesh. 

  220.  Preparation of Action Plan For Narayanganj and  
Gazipur City Corporation. 
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  221.  বহমঝ  বভযাম ফলাদকভীহঢ ধাবদ ভভাল োবদহঝযদ  থড্রহদচ প্রওল্প। 

  222.  ফাংমা থধৌভপা ধাবদ  এদপাভদহফন্টাম োবদহঝযদ প্রওল্প (২ ধ থ)। 

  223.  ঠাওা াঝাভ াপ্লাই থক্টভ থটহপমধহফন্ট প্রহচক্ট। 

  224.  ঠাওা াঝাভ াপ্লাই এযান্ড োবদহঝযদ প্রহচক্ট। 

  225.  অন্তঢীওামীদ চরুবভ ধঃমাইদ বদফ থাড  নৄদ থাদ প্রওল্প-২। 

  226.  াহতাাত ধাবদহযাথদাকাভ (হনচ-২)-এভ বদুযৎ বস্থবঢযীম ভাঔাভ চন্য 

৩৩/১১ থওবপ ইহমওবিওযাম া-থস্টযদ স্থাধদ।  

  227.  ঘট্টগ্রাফ াা চরুবভ ধাবদ ভভাল  দমকূধ নৄদ থাদ প্রওল্প। 

  228.  ভাচযালী াা ভূপ্রওল্প উধবভস্থ ধাবদ থযাথদাকাহভভ ম্ভাব্ঢা ফীক্ষা। 

  229.  ভাচযালী ফলাদকভীভ ধাবদ ভভাল ব্স্থাভ উন্নদ। 

  230.  বফভনৄভ গ্রাফীড ব্াাংও লহঢ আকাভকাঁ ধব থন্ত ড়ও বদফ থাড প্রওল্প। 

  231.  ওদোওযদ এযান্ড ইম্প্রুপহফন্ট অ বফভনৄভ ওযান্টদহফন্ট াইধা থভাট, এবভা 

বভাবফও থভাট এযান্ড আতাভ থভাট থড্রইদ এযান্ড নেঝধাণ অ ধেী প্রহচক্ট।  

  232.  Improvement of Road Infrastructure and Beautification 
Works Around Mirpur Sher-e-Bangla National Cricket 
Stadium and Major Roads of Dhaka City for ICC World 
Cup T-20 Bangladesh 2014 

  233.  ঠাওা তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযহদভ প্রথাদ প্রথাদ ড়ওভহলভ ভক্ষডাহক্ষহডভ 

চন্য থওাড বভ াইবক্লদ প্লযান্ট  ইকুইধহফন্ট াংগ্রল যীর থও প্রওল্প। 

  234.  থোংহতবদাং অবমট হস্ট ম্যাহদচহফন্ট ইদ ঠাওা াউণ বটি ওহধ থাহভযদ 

থ্রু ফটাদ থাইহচযদ অ থপবলওযাম ইকুইধহফন্ট এযান্ড ওবফউবদটি ধাটি থবহধযদ 

প্রহচক্ট। 

  235.  বহমঝ বটি ওহধ থাহভযহদভ প্রাইফাবভ থড্রহদচ ব্স্থাভ উন্নদ, দকভ পদ 

বদফ থাড  অঢযাশ্য দওী বন্ত্রধাবঢ ক্র প্রওল্প।  

  236.  বহমঝ বটি ওহধ থাহভযহদভ গুরুত্বনড থ অওাঞাহফা উন্নদ  ম্প্রাভড প্রওল্প। 

  237.  ঘট্টগ্রাফ বটি ওহধ থাহভযহদভ মামঘান্দ থভাট ম্প্রাভড  উন্নদ প্রওল্প।  

  238.  হ  ম্যাহদচহফহন্টভ চন্য বাদালদ  বন্ত্রধাবঢ ক্র এাং এযানি প্লান্ট 

স্থাধদ প্রওল্প। 

  239.  বভযাম বটি ওহধ থাহভহদভ ড়ও উান্নদ  প্রযস্তওভডল থড্রদ ওাফ-নেঝধাণ 

বদফ থাড প্রওল্প। 

  240.  বভযাম বটি ওহধ থাহভযহদভ ঙ্গন্ধু অবটঝবভাফ বদফ থাড প্রওল্প। 

  241.  ওদামহঝটিাং াবপ থহ নভ পামদাবভববমটি এদামাইব এযান্ড বনবচববমটি 

স্টাবট নভ দ্য বটি অ বভযাম আন্ডাভ ক্লাইহফঝ থঘঞ্জ এটাধহঝযাদ ইদ 

আ থাদ এবভা প্রওল্প। 

  242.  এস্টাবব্লবযাং এ থভগুহমঝবভ থনফাওথ নভ আভাদ াঝাভ াপ্লাই এযান্ড 

োবদহঝযদ প্রহচক্ট। 
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  243.  এদহলবন্পাং আভাদ  ভ     প্রহচক্ট। 

  244.  চন্ভতুয বদন্ধদ প্রওল্প।  

  245.  এওটিহপটিাং বপহমচ থওাঝ থ ইদ াাংমাহতয। 
 

 

ধবভবযি: ঔ 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ফন্ত্রডাম  বপাহকভ আঢাথীদ মাপচদও প্রবঢষ্ঠাহদভ দাফ  মাহপভ ধবভফাড 

ফন্ত্রডাম/বপাক ক্রবফও মাপচদও প্রবঢষ্ঠাদ মাহপভ 

ধবভফাড 

(থওাটি ঝাওা) 

ফন্তব্ 

জ্বামাদী  ঔবদচ 

ম্পত বপাক 

 

 

 

১। বহমঝ গ্যা বনড বমবফহঝট ৩৩০.১৮ ওভধভঢী 

২। গ্যা িান্পবফযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট ৩৫৮.৪৪ ওভন থ 

৩। চামামাাত গ্যা িান্পবফযদ এযান্ড বটবেবউযদ 

থওাম্পাবদ বমবফহঝট 

৮১.০৭ ওভধভঢী 

৪। ধবিফাঞ্চম গ্যা থওাম্পাবদ বমবফহঝট। ৩৭.৮০  

৫। রূধান্তবভঢ প্রাকৃবঢও গ্যা থওাম্পাবদ বমবফহঝট ১৯.৫৭  

৬। ড়নৄকুবভা থওাম ফাইবদাং থওাম্পাবদ বমবফহঝট ২৭৮.৪২ ওভধভঢী 

৭। াাংমাহতয গ্যা বনড থওাম্পাবদ বমবফহঝট ৩৪২.৫১ ওভ ধভঢী 

৮। বঢঢা গ্যা িান্পবফযদ এযান্ড বটবেবউযদ থওাম্পাবদ 

বমবফহঝট 

- বলা চূড়ান্ত লবদ 

৯। াঔভাাত গ্যা বটবেবউযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট ১২১.১১১১ ওভধভঢী 

১০। ওড থনেমী গ্যা বটবেবউযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট - বলা চূড়ান্ত লবদ 

১১। ধদ্মা অহম থওাম্পাবদ বমবফহঝট ১৪৮.০৭ (প্রণফ ৯ ফাহ) 

১২। বভৄদা অহম থওাম্পাবদ বমবফহঝট  ১৭৭.০৫ (প্রণফ ৯ ফাহ) 

১৩। থফখদা থধহিাবমাফ বমবফহঝট ১৯১.২২ (প্রণফ ৯ ফাহ) 

১৪। ইস্টাদ থ বভনাইদাবভ বমবফহঝট ১১.০০ (১২ ফাহ) 

১৫। ইস্টাদ থ লুবিহওন্প থব্লন্ডা থ বমবফহঝট ৩.৫৪ (প্রণফ ৯ ফাহ) 

১৬। এমবধ গ্যা বমবফহঝট ১.৮০ (১২ ফাহ) 

১৭। এবযাটিও অহম থওাম্পাবদ বমবফহঝট ৯.৮ (১২ ফাহ) 

টাও  

থঝবমহবাকাহবাক 

বপাক 

১৮। াাংমাহতয াহফবভদ থওম থওাম্পাবদ বমবফহঝট 

(বএববএম)  

৯.০৯ - 

১৯। াাংমাহতয )ববএএম (থওম বযল্প বমবফহঝট  ২১.৮৪  

২০। থঝবমহনাদ বযল্প াংস্থা ০.৬  

থদৌ-ধবভলদ ২১। াাংমাহতয অপযন্তভীড থদৌ-ধবভলদ ওহধ থাহভযদ ৪৪.৪৭  ফাঘ থ ২০১৬ ধব থন্ত 
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ধবভফাড 

(থওাটি ঝাওা) 

ফন্তব্ 

ফন্ত্রডাম (বআইটবব্লউটিব) 

২২। ফাংমা ন্দভ ওতৃথধক্ষ ৬২.০০ প্রবপযদাম 

২৩। ঘট্টগ্রাফ ন্দভ ওতৃথধক্ষ  ১,০১৬.৬২  অবদভীবক্ষঢ 

২৪। াাংমাহতয বযবধাং ওহধ থাহভযদ ১০.০০  অবদভীবক্ষঢ 

ধবভহয  দ 

ফন্ত্রডাম 

২৫। াাংমাহতয দবযল্প উন্নদ ওহধ থাহভযদ ১.৫০ - 

২৬। ধবভহয অবথতপ্তভ ৫২.৭০৭  

ধেী উন্নদ  

ফা বপাক 

২৭। াাংমাহতয দুগ্ধ উৎধাতদওাভী ফা ইউবদদ 

বমবফহঝট 

৮.৬১ থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

ব্াাংও  আবণ থও 

প্রবঢষ্ঠাদ বপাক 

 

২৮। থাদামী ব্াাংও বমবফহঝট ১৫৮.৯০ ধবভঘামদ ভৄদানা 

২৯। চদঢা ব্াাংও বমবফহঝট ৮৬১ .৬০  াফবও 

৩০। অগ্রডী ব্াাংও বমবফহঝট ৪৮৬ .৫৬  ধবভঘামদ ভৄদানা 

৩১।  রূধামী ব্াাংও বমবফহঝট ২৫০.২০ ধবভঘামদ ভৄদানা 

৩২। াাংমাহতয থটহপমধহফন্ট ব্াাংও বমবফহঝট  

(ববটবএম) 

৫১.৭৩ বদঝ ভৄদানা 

৩৩। ইদহপস্টহফন্ট ওহধ থাহভযদ অ াাংমাহতয )আইবব(  ২৯৪.৫২ াফবও 

৩৪। াাংমাহতয লাউ ববডাং নাইন্যান্প ওহধ থাহভযদ ১৬১.১২ াফবও 

৩৫। আদাভ -বপবটবধ উন্নদ ব্াাংও ৩০.৬৩ ধবভঘামদ ভৄদানা 

৩৬। ভাচযালী কৃবর উন্নদ ব্াাংও ৪.০০ াফবও 

৩৭। ওফ থাংস্থাদ ব্াাংও ১০.৭৫ াফবও 

৩৮। বত ববওউবভটি বপ্রবন্টাং ওহধ থাহভযদ )াাংমাহতয(  

 বমবফহঝট  

২০১.৭৯ ধবভঘামদ ভৄদানা 

৩৯। াথাভড ীফা ওহধ থাহভযদ ২৮৩.২৬ াফবও 

৪০। চীদ ীফা ওহধ থাহভযদ ১২৫.০৮ াফবও 

বদুযৎ বপাক 

 

৪১। ঠাওা ইহমবিও াপ্লাই থওাম্পাবদ বমবফহঝট )থটহওা(  ৫৯.২০ অবদভীবক্ষঢ 

৩১ ফাঘ থ ২০১৬ ধব থন্ত 

৪২। ঠাওা ধাাভ বটবেবউযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট 

(বটবধবটব) 

১৪৬.০০ অবদভীবক্ষঢ 

৩১ ফাঘ থ ২০১৬ ধব থন্ত 

৪৩। আশুকঞ্জ ধাাভ থস্টযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট 

(এবধএবএম)  
৩০.০০ 

অবদভীবক্ষঢ 

৪৪। ধাাভ বগ্রট থওাম্পাবদ অ াাংমাহতয বমবফহঝট 

(বধবচবব) 

৭.১৬ ওভন থ ভৄদানা 

৪৫। হস্ট থচাদ ধাাভ বটবেবউযদ থওাম্পাবদ 

বমবফহঝট (হচাধাবটওা) 

৩৯.৭০ ৩১ ফাঘ থ ২০১৬ ধব থন্ত 



 

 

ফন্ত্রডাম/বপাক ক্রবফও মাপচদও প্রবঢষ্ঠাদ মাহপভ 

ধবভফাড 

(থওাটি ঝাওা) 

ফন্তব্ 

৪৬। দণ থ হস্ট ধাাভ থচদাহভযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট 

(দধাহচহওা) 
১০০.০০ 

অবদভীবক্ষঢ 

৪৭। রুভাম ধাাভ থওাম্পাবদ বমবফহঝট (আভবধবএম) ৮৯.৫০ অবদভীবক্ষঢ 

স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম ৪৮। স্ত্র প্রবক্রাওভড থওে (ববধব), ফাথতী, দভবাংতী ০.২৯৫৫  

 ৪৯। থঝক্সঝাইম নযাববমটিচ থন্টাভ (টিএনব), 

যালচাতনৄভ, বভাচকঞ্জ 

০.০০৮১  

থাফবভও বফাদ 

ধবভলদ  ধব থঝদ 

ফন্ত্রডাম 

৫০। াাংমাহতয ধব থঝদ ওহধ থাহভযদ ২৭২.৮১ থফ ২০১৫ ধব থন্ত 

৫১। থাফবভও বফাদ ঘমাঘম ওতৃথধক্ষ ৪০৫.১১ - 

৫২। থলাহঝম ইন্টাভন্যাযদাম বমবফহঝট (বলম)  ৫০.১৪ অবদভীবক্ষঢ 

ভৄবক্তভেি বরও 

ফন্ত্রডাম 

৫৩। নবড থফা বনবমাং এযান্ড াবপ থ থস্টযদ ০.৫৪৭৯ প্রবপযদাম 

বযল্প ফন্ত্রডাম 

 

৫৪। বভৄদা নাটি থমাইচাভ থওাম্পাবদ বমবফহঝট ২৫৪.০০  প্রবপযদাম 

থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৫৫। আশুকঞ্জ নাটি থমাইচাভ এযান্ড থওবফওযাম থওাাং বমবফহঝট ১০৫.১১  প্রবপযদাম 

থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৫৬। টিএবধ ওফহপ্লক্স বমবফহঝট ৩৭.৬৭  প্রবপযদাম 

থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৫৭। বটএবধ নাটি থমাইচাভ থওাম্পাবদ বমবফহঝট ০.৮১  প্রবপযদাম 

থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৫৮। থওরু অযান্ড থওাঃ (ববট) বমবফহঝট ১.৪৬ -- 

৫৯। থভদ উইও, বহজ্ঞশ্বভ অযান্ড থওাঃ (ববট) বমবফহঝট ০.৪৪ -- 

৬০। প্রকবঢ ইন্ডাবেচ বমবফহঝট ৩৫.৭৩  প্রবপযদাম 

৬১। ইস্টাদ থ থওম বমবফহঝট ২.৫৭  প্রবপযদাম 

৬২। কাচী যাভ বমবফহঝট ১১.৯৩  প্রবপযদাম 

ড়ও ধবভলদ  

ফলাড়ও বপাক 

৬৩। াাংমাহতয ড়ও ধবভলদ ওহধ থাহভযদ (বআভটিব)  ১০.৬২২৫ অধাহভটিাং মাপ 

স্বাস্থয  ধবভাভ 

ওল্যাড ফন্ত্রডাম 

৬৪। এহদবযাম ড্রাকস্ থওাম্পাবদ বমবফহঝট  ১২.০০ অবদভীবক্ষঢ 

থফাঝ ৬৪টি প্রবঢষ্ঠাদ ৭,৯৩১.৯৭২১  

 

 

 



 

 

ধবভবযি: ক 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ফন্ত্রডাম  বপাহকভ আঢাথীদ অমাপচদও প্রবঢষ্ঠাহদভ দাফ  অন্যান্য ঢথ্য 

ফন্ত্রডাম/বপাহকভ দাফ ক্রবফও  অমাপচদও প্রবঢষ্ঠাহদভ দাফ থমাওাহদভ 

ধবভফাড 

             

ফন্তব্ 

জ্বামাদী  ঔবদচ ম্পত 

বপাক 

 

১। াাংমাহতয থধহিাবমাফ এক্সহপ্লাহভযদ এযান্ড 

থপ্রাটাওযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট )াহধক্স(  

৫৯.৮১  

বযল্প ফন্ত্রডাম  ২। ইউবভা নাটি থমাইচাভ নযাক্টবভ বমবফহঝট ৭৬.৩৯  প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৩। বঘঝাকাাং ইউবভা নাটি থমাইচাভ বমবফহঝট ৭৫.৩০  প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৪। ওদ থনেমী থধধাভ বফমস্  বমবফহঝট ৬১.১৭  প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৫। ধমায ইউবভা নাটি থমাইচাভ নযাক্টবভ 

বমবফহঝট 

২৮.৯১  প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত  

৬। ন্যাঘাভাম গ্যা নাটি থমাইচাভ নযাক্টবভ 

বমবফহঝট 

৯.২১  প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৭। ঙাঢও বহফন্ট থওাম্পাবদ বমবফহঝট ৩০.৮৮  প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৮। াাংমাহতয ইন্পুহমঝভ এযান্ড 

োবদঝা  যাভ নযাক্টবভ বমবফহঝট 

৫.৯০  প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

৯। উফাদীা লা   ঝ নযাক্টবভ বমবফহঝট ৮.০৪  প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১০। খুমদা লাট থহাট থ বফমস্  বমবফহঝট ০.৬০  প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১১। দণ থহঙ্গম সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ১৪.৭৪ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১২। থফাাভওকঞ্জ সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ১৬.৫৯ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১৩। ঞাকুভকাঁ সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ২৬.৯৮ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১৪। নবভতনৄভ সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ৮.২২ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১৫। দাহঝাভ সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ২৮.০২ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১৬। ভাচযালী সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ২৪.৩৭ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১৭। চনৄভলাঝ সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ১৯.৭৪ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১৮। ধাদা সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ২৪.০৮ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

১৯। কুবিা সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ২৩.১৬ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

২০। থঢাকঞ্জ সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ৩৪.৫১ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

২১। ধঞ্চকড় সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ২৪.০৪ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

২২। বচমাাংমা সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ২৫.৩৮ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

২৩। ভাংনৄভ সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ১৪.৭৮ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

২৪। শ্য দাফনৄভ সুকাভ বফমস্  বমবফহঝট ২০.২৯ প্রবপযদাম থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ 

বপাক 

২৫। াাংমাহতয কৃবর ব্াাংও ৬০৪.০০ াফবও 

২৬। থবও ব্াাংও বমবফহঝট ৯৫.৮২ াফবও 

স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম ২৭। াাংমাহতয ধাঝওম ওহধ থাহভযদ ৫৫২.৪৮ াফবও থফ ২০১৬ ধব থন্ত 

২৮। থতাস্ত থঝক্সঝাইম বফমস্ বমবফহঝট, থনদী ০.৩৬১০ াফবও 

থাফবভও বফাদ 

ধবভলদ  ধব থঝদ 

ফন্ত্রডাম 

২৯। বএএম ৩০.৭১  

থফাঝ ২৯টি প্রবঢষ্ঠাদ ১,৯৪৪.৪৮১  



 

 

ধবভবযি: খ 

অবটঝ বভহধাহঝ থ বন্নহবযঢ গুরুঢভ অবদহফভ ঢথ্যাবত  

ভৄবক্তভেি বরও ফন্ত্রডাম  

ভওাবভ লাঝ-াচাভভহলভ ইচাভামব্ধ ৪ যঢাাংয ঢলবহম প্রাপ্ত অণ থ থণহও ব্কৃঢ ৬১,৯৬,৪৪,৫৪২ ঝাওাভ বলা থদই। 

৩,৮৩,৪৮,৬৫৩ ঝাওা ভহল্যভ ইধত্র ক্রহভ বধভীহঢ প্রবঢহতদ, স্টও এবন্ট্র, বঢভহডভ বলা ধাা বাবদ। ভৄবক্তহবািাহতভ 

ওল্যাহড প্রাপ্ত অণ থ (৪ যঢাাংয) দীবঢফামা বলভূ থঢপাহ প্রবঢষ্ঠাদহও অনুতাদ বলাহ প্রতাদ ওভা ক্ষবঢ ৪,১১,০০,০০০০ ঝাওা। 

ফলাদ বচ বত, ২০১৪  ঐবঢলাবও ভৄবচদকভ বত, ২০১৪ উদবাধদ উধ     উহত্তামদকৃঢ ৪,৭০,৪৫,০০০ ঝাওা 

ফি ওভা লবদ।  
                                                                                                                                                               

 



 

 

ধবভবযি: গ 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চাঢী াংত ওতৃথও প্রডীঢ/াংহযাবথঢ আইদভল 

ক্রবফও আইহদভ াংবক্ষপ্ত বযহভাদাফ আইহদভ ক্রবফও  াম 

খুমদা কৃবর বশ্ববদ্যাম আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ১২ দাং আইদ 

ভপ্তাবদ উন্নদ বুযহভা আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ১৩ দাং আইদ 

ইন্টাভন্যাযদাম বনদান্প ওহধ থাহভযদ আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ১৪ দাং আইদ 

ভল্য াংহবাচদ ওভ  ম্পূভও শুল্ক (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ১৫ দাং আইদ 

নাইদাবন্পাম বভহধাটি থাং আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ১৬ দাং আইদ 

Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015 ২০১৫ হদভ ১৭ দাং আইদ 

াাংমাহতয ভওাবভ-থভওাবভ অাংযীতাবভত্ব আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ১৮ দাং আইদ 

ধাভফাডবও বদুযৎহওে আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ১৯ দাং আইদ 

উন্নদ াভঘাচথ  থমপী (আহভাধ  আতা) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ২০ দাং আইদ 

Bangladesh Coinage (Amendment) Act, 2015 ২০১৫ হদভ ২১ দাং আইদ 

কডওফ থঘাভী (বহতবয দাকবভহওভ বলঢ বাল) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ২২ দাং আইদ 

থিটফাওথ (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ২৩ দাং আইদ 

স্থাদী ভওাভ (হধৌভপা) (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ২৪ দাং আইদ 

ফাবদমন্ডাবভাং প্রবঢহভাথ (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ২৫ দাং আইদ 

স্থাদী ভওাভ (বটি ওহধ থাহভযদ) (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ২৬ দাং আইদ 

উধহচমা ধবভরত (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ২৭ দাং আইদ 

স্থাদী ভওাভ (ইউবদদ ধবভরত) (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ২৮ দাং আইদ 

াাংমাহতয অণ থনদবঢও অঞ্চম (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ ২০১৫ হদভ ২৯ দাং আইদ 

াাংমাহতয ঘা শ্রবফও ওল্যাড ঢলবম আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ১ দাং আইদ 

থভমহ বদভাধত্তা াবলদী আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ২ দাং আইদ 

উদৃ্বত্ত ভওাবভ ওফ থঘাভী আত্তীওভড আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ৩ দাং আইদ 

ঙ্গন্ধু বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত থনহমাবযধ িাস্ট আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ৪ দাং আইদ 

এবযাদ ইদিাোওঘাভ ইদহপস্টহফন্ট ব্াাংও আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ৫ দাং আইদ 

ধাভা ন্দভ প্রওল্প (ভূবফ অবথগ্রলড) আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ৬ দাং আইদ 

ওক্সাচাভ উন্নদ ওতৃথধক্ষ আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ৭ দাং আইদ 

াাংমাহতয থধহিাবমাফ ওহধ থাহভযদ আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ৮ দাং আইদ 

াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ৯ দাং আইদ 



 

 

ক্রবফও আইহদভ াংবক্ষপ্ত বযহভাদাফ আইহদভ ক্রবফও  াম 

Army (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ হদভ ১০ দাং আইদ 

Cadet College (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ হদভ ১১ দাং আইদ 

Air Force (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ হদভ ১২ দাং আইদ 

Civil Courts (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ হদভ ১৩ দাং আইদ 

Court Fees (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ হদভ ১৪ দাং আইদ 

প্রবঢভক্ষা ওফ থবপাক (ওবঢধ আইদ াংহযাথদ) আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ১৫ দাং আইদ 

প্রবঢভক্ষা ওফ থবপাক ( থাবথদাওঢা) আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ১৬ দাং আইদ 

ঘট্টগ্রাফ থফবটহওম বশ্ববদ্যাম আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ১৭ দাং আইদ 

ভাচযালী থফবটহওম বশ্ববদ্যাম আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ১৮ দাং আইদ 

The President’s (Remuneration and Privileges) 

(Amendment) Act, 2016 

২০১৬ হদভ ১৯ দাং আইদ 

The Prime Minister’s (Remuneration and Privileges) 

(Amendment) Act, 2016 

২০১৬ হদভ ২০ দাং আইদ 

Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and 

Privileges) (Amendment) Act, 2016 

২০১৬ হদভ ২১ দাং আইদ 

The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers 

(Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 

২০১৬ হদভ ২২ দাং আইদ 

Members of Parliament (Remuneration and Allowances 

(Amendment) Act, 2016 

২০১৬ হদভ ২৩ দাং আইদ 

বদবত থিওভড (ম্পূভও) আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ২৪ দাং আইদ 

দুদীবঢ তফদ ওবফযদ (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৫ ২০১৬ হদভ ২৫ দাং আইদ 

Navy (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ হদভ ২৬ দাং আইদ 

াাংমাহতয ফলাওায কহরডা  দূভ অনুথাদ প্রবঢষ্ঠাদ (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ২৭ দাং আইদ 

অণ থ আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ২৮ দাং আইদ 

বদবত থিওভড আইদ, ২০১৬ ২০১৬ হদভ ২৯ দাং আইদ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ধবভবযি: ঘ 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ফবন্ত্রপা-বঞহও অনুহফাবতঢ দীবঢফামা 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ফবন্ত্রপা-বঞহও অনুহফাবতঢ দীবঢফামা বদেরূধ: 

১। চাঢী ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত দীবঢফামা, ২০১৫ 

২। চাঢী দুহব থাক ব্স্থাধদা দীবঢফামা, ২০১৫ 

৩। চাঢী নৄবিদীবঢ, ২০১৫ 

৪। ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ ভূবফ ব্স্থাধদা দীবঢফামা, ২০১৫ 

৫। চাঢী গুডকঢফাদ (ধণ্য  থা) দীবঢ, ২০১৫ 

৬। গৃলওফী সুভক্ষা  ওল্যাড দীবঢ, ২০১৫ 

৭। চাঢী লজ্জ্ব  ফভাল দীবঢ, ২০১৬ 

৮। প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ দীবঢ, ২০১৬ 

৯। চাঢী বযল্পদীবঢ, ২০১৬ 

১০। চাঢী গৃলাদ দীবঢফামা, ২০১৬ 

১১। চাঢী থঝবমহবাকাহবাক দীবঢফামা, ২০১৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ধবভবযি: ঙ 

ফন্ত্রডাম/বপাকভল ওতৃথও ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ প্রডীঢ াংহযাবথঢ ববথফামা  দীবঢভল 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাক ওতৃথও প্রডীঢ াংহযাবথঢ ববথফামা  দীবঢভল বদেরূধ:  

আইদ  বঘাভ বপাক 

(১) ২০১৫ াহম আইদকঢ লাঢা প্রতাদ প্রবথাদফামা, ২০১৫ 

(২) ২০১৬ াহম থঘৌবও আতামহঢভ বহযর ওবফটি কঞদ, তাবত্ব, ওাব থাবম ইঢযাবত প্রবথাদফামা 

(৩) ২০১৬ াহম শ্রফ আতামহঢভ বহযর ওবফটি কঞদ, তাবত্ব, ওাব থাবম ইঢযাবত প্রবথাদফামা 

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম 

(১) ভওাবভ/হভওাবভ/আথাভওাবভ/স্বাত্তযাবঢ াংস্থাভ ওফ থঘাভীহতভ চন্য থতহযভ অপযন্তহভ উচ্চবযক্ষা বরও 

দীবঢফামা 

জ্বামা    ঔবদচ ম্পত বপাক 

(১) এমবধবচ ঝবমাং প্লযান্ট স্থাধদ দীবঢফামা, ২০১৬ 

(২) াাংমাহতয এদাবচথ থভগুহমঝবভ ওবফযদ বদুযৎ বঢভড (খুঘভা) ট্যাবভন প্রবথাদফামা, ২০১৬ 

(৩) াাংমাহতয এদাবচথ থভগুহমঝবভ ওবফযদ বদুযৎ (ঞ্চামদ) ট্যাবভন প্রবথাদফামা, ২০১৬  

(৪) ওা থাইট ববথফামা, ২০০৩-এভ াংহযাথদ  

টাও  থঝবমহবাকাহবাক বপাক 

(১) থফাাইম দম্বভ থধাঝ থাববমটি (এফএদবধ) থাাংবেি মাইহন্প ইসুয ওভা াংক্রান্ত কাইটমাইদ 

(২) চাঢী িটব্ান্ড দীবঢফামা-কাইটমাইদ াংহযাথদ 

(৩) অববক্রঢ ২বচ এাং ৩বচ থেওিাফ বদমাফ-াংক্রান্ত কাইটমাইদ 

ঢথ্য ফন্ত্রডাম 

(১) ‘াাংমাহতয াাংাবতও ওল্যাড িাস্ট ববথফামা, ২০১৬’ 

ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাক 

(১) ‘ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত দীবঢফামা-২০১৫’  

(২) Guidelines for the declaration of privately operated (NON-BHTPA) software 
technology park.  

(৩) ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত অবথতপ্তভ (থকহচহঝট  দদ-থকহচহঝট ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভী) বদহাক ববথফামা, ২০১৫  

থফ থ বরও ফন্ত্রডাম 

(১)  লচ অবন, ঠাওাভ বদহাক ববথফামা ২০১৫ 

প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম 

(১) প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ দীবঢ, ২০১৬ 

াবডচয ফন্ত্রডাম 

(১) াাংমাহতয ট্যাবভন ওবফযদ-এভ চাদ থাম ম্পাতদা দীবঢফামা  

(২) ভপ্তাবদ দীবঢ ২০১৫-২০১৮ 



 

 

থাফবভও বফাদ ধবভল   ধব থঝদ ফন্ত্রডাম 

(১) বফাহদভ বাদালদ ভাদ্দ  ব্লাভ দীবঢফামা 

(২) থওবদ ক্রুহতভ অবঢবভক্ত চদ ম্পবওথঢ দীবঢফামা 

(৩) ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ ধহতান্নবঢ ম্পবওথঢ দীবঢফামা 

ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাক 

(১) ভাচযালী কৃবর উন্নদ ব্াাংও (ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভী) ধহতান্নবঢ দীবঢফামা ২০১৬  

(২) ধেী ঞ্চ ব্াাংও (ব্স্থাধদা ) ববথফামা, ২০১৫ 

(৩) ইদহপস্টহফন্ট ওহধ থাহভযদ অ াাংমাহতয-এভ উধব্স্থাধদা ধবভঘামও, ফলাব্স্থাধও এাং অথীদস্থ থওাম্পাবদভ 

প্রথাদ বদ থালী ওফ থঘাভী বদহাক ববথফামা, ২০১৬  

(৪) ভাচযালী কৃবর উন্নদ ব্াাংও (ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভী) ঘাকুবভ প্রবথাদফামা, ২০১৫ 

(৫) ধেী ঞ্চ ব্াাংহওভ (ব্স্থাধদা) ববথফামা, ২০১৫ 

(৬) ধেী ঞ্চ ব্াাংহওভ (ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভী) ঘাকুবভ প্রবথাদফামা, ২০১৬  

(৭) মাইন ইন্পুহভন্প নৄদঃীফা (যঢথাবত বদথ থাভড) প্রবথাদফামা, ২০১৫ 

(৮) দদ-মাইন ইন্পুহভন্প ব্া ব্স্থাধদা ব্হভ হ থাচ্চীফা বদথ থাভডী প্রবথাদফামা, ২০১৬ 

ফবলমা  বযশু বরও ফন্ত্রডাম 

(১) ধণবযশু নৄদ থাদ থওে ধবভঘামদা দীবঢফামা, ২০১৬ 

শ্রফ  ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম 

(১) াাংমাহতয শ্রফলফলধভারা, ২০১৫  

(২) গৃেভী সুযক্ষা ও েল্যাণ নীলত, ২০১৫ 

বযল্প ফন্ত্রদাম 

(১) চাঢী বযল্পদীবঢ, ২০১৬ 

(২) লস্ত  ওারু বযল্প দীবঢফামা, ২০১৫  

(৩) থিটফাওথ ববথফামা, ২০১৫ 

(৪) চাঢী গুডকঢফাদ (ধণ্য  থা) দীবঢ, ২০১৫ 

স্থাদী ভওাভ বপাক 

(১) চন্  ভতুয বদন্ধদ ববথফামা, ২০১৬ 

(২) ইউবদদ ধবভরত (ওভ) ববথফামা, ২০১৫ 

(৩) ইউবদদ ধবভরহতভ থঘাভম্যাদ  তেহতভ (ক্ষফঢা, তাবত্ব  ওাব থাবম) ববথফামা, ২০১৬ 

(৪) ইউবদদ ধবভরত (াংভবক্ষঢ আহদভ ফবলমা তেহতভ ক্ষফঢা  বহযর ওাব থাবম)         , ২০১৬ 

(৫) ইউবদদ ধবভরত (াহচঝ প্রডদ  অনুহফাতদ এাং এ াংক্রান্ত অন্যান্য বর) ববথফামা, ২০১৬ 

(৬) ইউবদদ ধবভরত (ধবভতয থহদভ ধিবঢ  ধবভতয থহদভ ক্ষফঢা) ববথফামা, ২০১৬ 

(৭) ইউবদদ ধবভরত (আধীম ওতৃথধক্ষ বদথ থাভড ধিবঢ) ববথফামা, ২০১৬ 

(৮) গ্রাফ আতামঢ ববথফামা, ২০১৫ 

(৯) উধহচমা ধবভরত (ম্পবত্ত ভক্ষডাহক্ষহড ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভী আঘভড) ববথফামা, ২০১৫ 

(১০) উধহচমা ধবভরত (বলা  বদভীক্ষা) ববথফামা, ২০১৬ 



 

 

(১১) উধহচমা ধবভরত তে  ফবলমা তেহতভ (অধাভড, অদাস্থা  ধত-শূন্যঢা) ববথফামা, ২০১৬ 

(১২) ‘উধহচমা বটবচঝাম থন্টাভ (ইউবটব) স্থাধদ  ধবভঘামদা বরও বদহত থবযওা, ২০১৬ 

(১৩) থধৌভপাভ থধৌভ এমাওাভ ীফাদা ধবভঢথদ (ম্প্রাভড  াংহওাঘদ) ববথফামা, ২০১৬  

(১৪) ওম বটি ওহধ থাহভযহদভ চন্য আতয থ ওভ ঢনবম, ২০১৬ 

ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক 

(১) ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ ভূবফ ব্স্থাধদা দীবঢফামা, ২০১৫ 

(২) াাংমাহতয থভাট িান্পহধাঝ থ অণবভটি (ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভী) বদহাক ববথফামা, ১৯৯২ 

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

(১) নৄবময বুযহভা অ ইদহপবস্টহকযদ ববথফামা, ২০১৬  

(২) ভতুযভডওাভী নৄবময ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ Official Funeral প্রতাদ-াংক্রান্ত বদহত থযদামী 

(৩) ‘াদ স্টধ থধদযদ াবপ থ থম’ কঞদ-াংক্রান্ত বদহত থবযওা 
                                                                                                                                                



 

 

ধবভবযি: চ 

২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ ফন্ত্রডাম/বপাকভহলভ ওাব থাবম ম্পাতহদভ ম্ভাব্ ড় ঘযাহমঞ্জভল 

২ । ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

(১) ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ভওাহভভ এওটি থফৌবমও প্রবঢষ্ঠাদ। এ ফন্ত্রডামহভ ওফ থওাণ্ড সুবদবত থি বর  ঔাহঢভ ফহধ্য ীফাি 

দ। এভ ওাব থক্রফ ব্াধও, বস্তৃঢ, হুধাবক্ষও এাং cross cutting প্রকৃবঢভ থব ওাভহড চাঢী স্বাহণ থ এও া এওাবথও 

ফন্ত্রডাম/বপাহকভ হঙ্গ হুফাবত্রও ফিহভ প্রহাচদ ল। াংবেি ফন্ত্রডামহভ হঙ্গ সুন্দভ ফিহভ ফাধ্যহফই থওম 

চাঢী স্বাণ থ াংভবক্ষঢ লহঢ ধাহভ। ওম ভাষ্ট্র ঢাহতভ আবণ থও, থওৌযমকঢ  প্রথাদ স্বাণ থ াংভক্ষড  বস্তাহভভ চন্য 

কূঝনদবঢও প্রা ঘাবমহ ণাহও। কূঝদীবঢ অঔণ্ড  ফবিঢ। এভ বপাচদ চাঢী স্বাণ থ াংভক্ষহডভ অনুকূম লহঢ ধাহভ দা। 

ঔাঢবপবত্তও কূঝদীবঢ থবফদ- াবডচয কূঝদীবঢ, ধবভহয কূঝদীবঢ, উন্নদ কূঝদীবঢ প্রভৃবঢ ধবভঘামদাভ থক্ষহত্র বণাণ থ ফিহভ 

অপা ওাম্য দ। স্তুঢ বহতবযও ভাহষ্ট্রভ হঙ্গ বওাংা আন্তচথাবঢও ধবভফণ্ডহম থবাকাহবাক বৃবি, ম্পহওথান্নদ, থওৌযমকঢ 

গুরুত্ব বৃবি, ধাভেবভও স্বাণ থভক্ষা, বদপথভঢা  থঝওই অাংযীতাবভহত্বভ চন্য াফবগ্রও এাং অঔণ্ড কূঝদীবঢ এওান্ত প্রহাচদ। 

(২) এফবটবচ’ভ হঙ্গ ঢাম বফবমহ চাঢী ওফ থহওৌযম প্রডদ ওহভ ‘রূধওল্প-২০২১’ াস্তাহদভ ফাধ্যহফ াাংমাহতযহও 

এওটি ফধ্যফ আহভ থতহয ধবভডঢ ওভা। অবপাদহও Post-2015 Development Agenda-থঢ মক্ষয/মক্ষযফাত্রা/ 

বদহত থযও বলাহ অন্তভু থবক্তওভহডভ থচাভ কূঝনদবঢও প্রঘিাহও আভ সুাংলঢ ওভা। চমায়ু ধবভঢথদ-াংক্রান্ত কূঝনদবঢও 

ওাব থক্রফ এওটি চমায়ু-ঝুুঁবওনড থ থতয বলাহ াাংমাহতয থাভাাবলওপাহ UNFCCC এাং অন্যান্য আন্তচথাবঢও প্লাঝনহফ থ 

াাংমাহতহযভ ঘযাহমঞ্জভল  প্রঢযাযাগুবম াফবগ্রওপাহ তুহম থভা। অণ থনদবঢও কূঝদীবঢভ ম্প্রাভড - অণ থনদবঢও স্বাণ থ 

প্রাহভভ কূঝদীবঢ াব থও কূঝদীবঢভ অবহেদ্য অাংয। অন্তভঙ্গ  স্থাী ভাচনদবঢও ম্পওথ অণ থনদবঢও স্বাণ থ অনুভহডভ 

ন থযঢথ। এহঢ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ভৄখ্য ফিহওভ ভূবফওা ধামদ ওভা। বশ্বাহদভ হঙ্গ ঢাম থভহঔ দতুদ াচাভ অনুন্ধাদ। 

দতুদ শ্রফ াচাভ ন্ধাদ  বহতহয ওফ থাংস্থাহদভ মহক্ষয শ্রবফওহতভ অবথওাভ  স্বাণ থ ভক্ষা ওহভ ওফ থাংস্থাহদ লাঢা। পাভঢ-

াাংমাহতয ভৄদ্রীফা বদথ থাভডী ফাফমাভ যাবন্তনড থ বদষ্পবত্তভ ধভ ভৄদ্র ম্পত আলভহড অন্যান্য থতহযভ  াংস্থাভ হঙ্গ 

লহবাবকঢা। হুধাবক্ষও কূঝদীবঢহঢ াাংমাহতহযভ অস্থাদ দৃঢ়ওভড, বশ্ব ভাচদীবঢহঢ বক্র, তাবত্বযীম এাং অতাদওাভী 

ভাষ্ট্র বলাহ ধবভবঘবঢ অক্ষুণ্ণ ভাঔা। াাংমাহতহযভ পাভবঢথ আভ উজ্জ্বম, তাবত্বাদ  প্রবঢশ্রুবঢযীম ভাষ্ট্র বলাহ 

াাংমাহতহযভ প্রহক্ষধড, ীফািঢাভ ধবভহঢথ ম্ভাদাহও তুহম থভা। প্রাীহতভ ওল্যাড ম্পবওথঢ ওম ওাব থাবম ম্পাতহদভ 

মহক্ষয বণাবণ ব্স্থা গ্রলড। 

(৩) াবডচয, ববদহাক, উধওভড  জ্বামাবদ ভভাল, প্রাী াাংমাহতবযহতভ ঘাবলতাভল ক্রফয বৃবিভ মহক্ষয বণাবণ 

ধতহক্ষধ গ্রলড  াড়া প্রতাদ, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ওফ থধবভবথ  ওফ থওাহণ্ডভ চটিমঢাভ আহমাহও ফন্ত্রডামহভ এাং 

বফযদভহলভ ক্ষফঢা বৃবি (হমাওম  আবণ থও) এওান্ত প্রহাচদ। ১৯৮২ াহম ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ চন্য বদথ থাবভঢ থমাওম 

এাং ম্পত ঢথফাদ ঘাবলতাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ অধব থাপ্ত। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী Cadre Strength বৃবিভ বরহ দীবঢকঢ অনুহফাতদ 

প্রতাদ ওহভহঙদ। অঞ্চমবপবত্তও অনুবপাক ম্প্রাভড, হুধাবক্ষও অনুবপাক ম্প্রাভড, ইসুযবপবত্তও অনুবপাক সৃবি, লাও 

অনুবপাক সৃবি, বফযদভহলভ নৄদঃাংকঞদ, বফযহদভ াাংকঞবদও ওাঞাহফাহও থঠহম াচাহদা, বফযদভহল মবচবস্টও লাঢা 

বৃবি ওভা এওান্ত আশ্য দও। বস্তৃঢ আন্তচথাবঢও ভূ-ভাচনদবঢও ধবভহভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  বফযদভহলভ এই হুফাবত্রও 

ওফ থবজ্ঞ ধবভঘামদা প্রহাচদ সুবযবক্ষঢ এাং প্রবযবক্ষঢ ওবফ থাবলদী। ঘাবলতা থফাঢাহও  ফহাবঘঢ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীভ 

বদহাক দা লাভ নহম চদহমভ অপ্রতুমঢা অহদও ফহই ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ আযানুরূধ ওফ থওাণ্ড ধবভঘামদাহও ব্ালঢ 

ওহভহঙ। ঢহ, বফযদাংখ্যা  ওফ থওঢথা বৃবিভ াম্প্রবঢও প্রস্তাহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ দীবঢকঢ ত ম্মবঢ অদূভ পবষ্যহঢ 

এ ধবভবস্থবঢভ উন্নবঢ খঝাহ। বধএব’ভ ফাধ্যহফ বথ থঢ াংখ্যা ওযাটাভ ওফ থওঢথা বদহাহকভ ধাযাধাবয ঢথফাদ  পবষ্যৎ 

ঘযাহমঞ্জ থফাওাহমাভ চন্য ওফ থওঢথাহতভ বদবড় ধবভঘব থা প্রহাচদ। এ মহক্ষয নহভদ াবপ থ এওাহটবফভ উন্নদ এাং 

ম্প্রাভড চরুবভ। বথ থঢ আাদ এাং সুহবাক-সুবথা বদবিঢ ওভহঢ ধাভহম ফধ্যধব থাহভ ওফ থওঢথাহতভ প্রবযক্ষড ঙাড়া 

ববদফ ওাব থক্রহফভ ফাধ্যহফ অন্যান্য থতহযভ কূঝদীবঢওহতভ প্রবযক্ষহডভ ব্স্থা ওভা বাহ। 

(৪) ঢথফাহদ এ ফন্ত্রডামহভ ড় ঘযাহমঞ্জ লহ তাঁবড়হহঙ অন্যান্য ফন্ত্রডাম/বপাহকভ হঙ্গ ফিলীদঢা। অন্যান্য 

ফন্ত্রডাম/বপাক ঢাহতভ ওাহচভ হঙ্গ বলঃাাংমাহতয-াংবেি ওাব থক্রফ াথহদভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ হঙ্গ 

থবাকাহবাক/ধভাফ থয ব্াবঢহভহও ভাবভ বহতবয বফযদগুু্বমভ হঙ্গ থবাকাহবাক ভক্ষা ওভহঙ। এহঢ ফিলীদঢা এাং 

দাদাভওফ াংওহঝভ উদ্ভ লহে। এ অস্থা ধবভলাহভভ মহক্ষয এাং বদবড় ফিহভ চন্য Rules of Business and 

Allocation of Business-এভ নড থ াস্তাদ প্রহাচদ। 



 

 

স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম 

(১) াাংমাহতয থভযফ উন্নদ থাহট থভ াাংকঞবদও ওাঞাহফা  প্রবথাদফামা অনুহফাতদ দা লা দকঠিঢ াাংমাহতয থভযফ 

উন্নদ থাট থ থণহও অভপ্রাপ্ত ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীকহডভ শূন্যধত নভড ওভা ম্ভ লহে দা। নহম, াাংমাহতয থভযফ উন্নদ 

থাহট থ চদহমভ াংওঝ বভাচ ওভহঙ। 

(২) থফৌসুহফভ শুরুহঢ ধাঝক্র ঔাহঢ প্রহাচদী অহণ থভ াংস্থাদ দা লহম ধভঢীহঢ উচ্চভহল্য ধাঝক্রহ উৎধাতদ-ঔভঘ বৃবি ধাহ। 

ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম 

(১) তক্ষ চদযবক্ত বঢবভ  থওাভ ভেহতভ ওফ থাংস্থাদ সৃবিভ চন্য প্রবযক্ষডঔাহঢ আবণ থও ভাদ্দ বৃবি ওভা। ভেহতভ ক্ষুদ্র-ঋড প্রতাহদভ 

ফাধ্যহফ স্ব-ওফ থাংস্থাদ বৃবি  ঋড-আতা ওাব থক্রফ কবঢযীম ওভাভ মহক্ষয ফাঞধব থাহ ঋড-াংবেি চদম বৃবি ওভা এাং বাঢাাহঢভ 

সুবথাহণ থ বাদালহদভ সুব্স্থা ও  । থওাভ ভেহতভ তক্ষঢাবৃবিভমও প্রবযক্ষড প্রতাহদভ ফাধ্যহফ আত্ধওফ থাংস্থাদ সৃবিভ উহদ্দহশ্য দ থতহযভ 

৬৪টি থচমা ক্রফািহ স্থাী প্রকৃবঢভ ভেপ্রবযক্ষড থওে কহড় থঢামাভ ব্স্থা থদা। ক্রীড়াহক্ষহত্র াহচঝ ভাদ্দ বৃবিভ ফাধ্যহফ 

ক্রীড়াবতহতভ প্রবযক্ষড  থবয থবয চাঢী  আন্তচথাবঢও ক্রীড়া প্রবঢহবাবকঢাভ আহাচদ  অাংযগ্রলড ও  । বচফন্যাবাফ, 

সুইবফাংনৄমল ক্রীড়া-অওাঞাহফা উন্নহদভ ফাধ্যহফ ক্রীড়াহক্ষহত্রভ াব থও উন্নদ। 

(২) প্রবঢপা অহিরড প্রওল্প/ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ দতুদ দতুদ ক্রীড়াবত সৃবি। এ ওাচগুবম ঠিওপাহ ওভহঢ ধাভহম আফাহতভ ভে-

ফাহচভ চবঙ্গ  ন্ত্রাভমও ওফ থওাহণ্ড চবড়ঢ লাভ ম্ভাদা অহদও ওহফ বাহ। এটি ন্ত্রাাত  চবঙ্গাত প্রবঢহভাহথ 

উহেঔহবাগ্য ভূবফওা ভাঔহ। 

ড়ও ধবভলদ  ফলাড়ও বপাক 

(১) ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ আঢাথীদ ফলাড়ও থদঝাহওথ বদথ থাবভঢ চদীফাভ অবঢবভক্ত চদ বদহ বাদালদ 

ঘমাঘহমভ ওাভহড ফলাড়ও থদঝাওথ বদথ থাবভঢ ফহভ নহ থই ক্ষবঢগ্রস্ত লহ বাদঘমাঘহমভ অনুধহবাকী লহ ধহড়। এহঢ 

ভওাবভ অহণ থভ অধঘ ল  চদদূহপথাক ঘভফ আওাভ থাভড ওহভ। অবঢবভক্ত চদ লদওাভী বাদালদ দুখ থঝদাভ অন্যঢফ 

ওাভড। এ ধবভবস্থবঢ থণহও উত্তভহডভ চন্য ভওাভ ফলাড়হও ঘমাঘমওাভী বাদালহদভ চন্য এহক্সম থমাহটভ হ থাচ্চীফা 

বদথ থাভড ওহভ ২০০৪ াহম থকহচঝ প্রওায ওহভ। বওন্তু ধবভলদ থক্টহভভ ফাবমও  শ্রবফও াংকঞদভহলভ প্রঢযাবযঢ 

লহবাবকঢা দা ধাা অবঢবভক্ত চদ লদ ওহভ বাদালদ ঘমাঘম বদন্ত্রহড আদা ম্ভ লবদ। এ থপ্রক্ষাধহঝ অবঢবভক্ত 

চদ লদ ওহভ বাদালদ ঘমাঘম বদন্ত্রহডভ চন্য াংবেি ওহমভ হঙ্গ ফঢববদফ ওহভ ‘থফাঝভবাহদভ এহক্সমহমাট 

বদন্ত্রডহওে ধবভঘামদা-াংক্রান্ত দীবঢফামা-২০১২’ প্রডদ ওভা ল। ধবভলদ থক্টহভভ ফাবমও  শ্রবফও াংকঞদভল 

দীবঢফামা াস্তাহদ প্রঢযাবযঢ লহবাবকঢা দা ওহভ ভাং প্রবঢন্ধওঢা সৃবিভ ফাধ্যহফ উহেঔহবাগ্য াংখ্যও এহক্সমহমাট 

ওহন্ট্রাম-থস্টযহদ লাফমা ওহভ থস্টযদ  ভঞ্জাফাবতভ ব্াধও ক্ষবঢ াথদ ওহভ অহওহচা ওহভ থত। এ ধবভবস্থবঢহঢ প্রডীঢ 

দীবঢফামা অনুবাী এহক্সমহমাট ওাব থওভপাহ বদন্ত্রড ওহভ ফলাড়ও থদঝাহওথভ ক্ষবঢগ্রস্তঢা  দুখ থঝদা বদন্ত্রহড আদা 

প্রহাচদ। উহেখ্য, এহক্সমহমাট ওাব থওভপাহ বদন্ত্রহডভ চন্য ভওাভ ১৬ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ অবঢবভক্ত চদ বদহ 

ঘমাঘমওাভী বাদালহদভ ধভ প্রহগ্রবপ লাহভ চবভফাদা আহভাহধভ বিান্ত গ্রলড ওহভ প্রজ্ঞাধদ চাবভ ওহভহঙ। এহক্ষহত্র 

আঞ্চবমও ধবভলদ ওবফটি (আভটিব)-এভ পাধবঢ বলাহ থচমা প্রযাওকহডভ এাং আইদ-শৃঙ্খমা াবলদীভ আন্তবভও 

লহবাবকঢা  াংবেিঢা অধবভলাব থ। 

(২) চাঢী থঢদ থস্কম, ২০১৫ ওাব থওভ লা বআভটিব’ভ ওম থগ্রহটভ ওফ থঘাভী  শ্রবফওহতভ থঢদ-পাঢাবত বদ্বগুহদভ 

থবয বৃবি থধহহঙ। বওন্তু থঢদ-পাঢাবত বৃবিভ ধভ া া িাহওভ পাড়া বৃবি ওভা লবদ। নহম ওফ থভঢ শ্রবফও-ওফ থঘাভীহতভ 

থঢদ-পাঢাবত, অভপ্রাপ্তহতভ গ্রযাচুইটি, Debt Service Liabilities (DSL) এাং প্রকবঢ ইন্ডাবেচ বমবফহঝহটভ ধাদা 

বদথ থাবভঢ ধবভফাহড ধবভহযাথ ওভা ম্ভ লহে দা। এহঢ প্রবঢ ফাহই থধৌহদ দুই থওাটি ঝাওা খাঝবঢ থণহও বাহে। প্রবঢ  ভ 

খাঝবঢভ ধবভফাড তাঁড়া একুয থওাটি ঝাওা। এ ধবভবস্থবঢ থণহও উত্তভহডভ চন্য বআভটিব’ভ া  িাও লহভ দতুদ া  

িাও াংহবাচদ দা লা ধব থন্ত া াভাহতহয ফবিঢ া পাড়া বৃবি দা লা ধব থন্ত প্রবঢ অণ থ-ঙহভ একুয থওাটি ঝাওা পতুথবও প্রহাচদ।  

(৩) বটবচঝাম থফাঝভবাদ ধবভতয থদ থওে দা ণাওা ম্যানুহম ধিবঢহঢ থফাঝভবাদ ধভতয থদ ওহভ বনঝহদ প্রতাদ ওভা লহে। 

নহম ড়ও-ধবভলদ থক্টহভ স্বেঢা  শৃঙ্খমা বদবিঢ ওভা বাহে দা এাং বনঝহদ প্রতাহদ ওামহক্ষধড লহে। এ থপ্রক্ষাধহঝ 

কাবড়ভ বনঝহদ াটি থবনহওঝ ম্যানুহম ধিবঢভ ধবভহঢথ স্বাংবক্রপাহ প্রতাহদভ মহক্ষয তীখ থবতদ বাঢ অহওহচা ৫টি (ঠাওাভ 

বফভনৄহভ ১টি, ঠাওাভ ইকুবভা ১টি, ঘট্টগ্রাহফ ১টি, ভাচযালীহঢ ১টি  খুমদা ১টি থফাঝভবাদ ধবভতয থদ থওে (বপআইব) 



 

 

প্রবঢস্থাধহদভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। ইহঢাফহধ্য ঠাওাভ বফভনৄহভ ১টি থফাঝভবাদ ধবভতয থদহওে (বপআইব) প্রবঢস্থাধদ ওহভ 

িাাম ভাদ ওভা লহে। ঠাওাস্থ বপআইব প্রবঢস্থাধহদভ অবপজ্ঞঢাভ আহমাহও অধভ ৪টি বপআইব প্রবঢস্থাধহদভ ব্স্থা থদা 

লহ। ড়ও-ধবভলদ থক্টহভ স্বেঢা  শৃঙ্খমা আদহদ প্রণফ ধব থাহ াভাহতহয ওম বৃলত্তফ থচমা এওটি ওহভ বটবচঝাম 

থফাঝভবাদ ধবভতয থদহওে (বপআইব) স্থাধদ ওভা প্রহাচদ। এ বরহ আঞ্চবমও ধবভলদ ওবফটি (আভটিব)-এভ পাধবঢ 

বলাহ াংবেি থচমা প্রযাওকহডভ লহবাবকঢা অধবভলাব থ। 

(৪) ঠাওা বাদালদ ফি ওতৃথধক্ষ (বটটিবএ)-এভ অবথহক্ষত্র এমাওা ধবভওবল্পঢ  ফবিঢ ধবভলদ ধবভওল্পদা প্রডদ 

এাং প্রডীঢ থওৌযমকঢ ধবভলদ ধবভওল্পদাভ বপবত্তহঢ প্রওল্প গ্রলড  াস্তাদ ফি বটটিবএ’ভ অন্যঢফ তাবত্ব। প্রডীঢ 

থওৌযমকঢ ধবভলদ ধবভওল্পদা অন্তভু থক্ত থব-থওাহদা প্রওল্প থব-থওাহদা উন্নদ াংস্থা াস্তাদ ওভহঢ ধাভহ। ঢহ, বড থঢ 

থওৌযমকঢ ধবভলদ ধবভওল্পদা অন্তভু থক্ত থদই, এফদ থওাহদা প্রওল্প থওাহদা উন্নদ াংস্থা গ্রলড ওভহঢ ধাভহ দা। বওন্তু 

বটটিবএ’ভ অবথহক্ষত্র এমাওা ধবভলদাংবেি উন্নহদ এওাবথও উন্নদ-াংস্থা ম্পৃক্ত ণাওা াংস্থাগুবমভ ফহধ্য ফিহভ 

প্রওঝ অপা ধবভমবক্ষঢ ল। এহঢ প্রওল্প াস্তাহদ চটিমঢাভ সৃবি ল  চদহপাকাবন্ত বৃবি ধা। বটটিবএ’ভ অবথহক্ষত্র 

এমাওা ধবভওবল্পঢ  ফবিঢ ধবভলদ ব্স্থাভ উন্নহদ আন্তঃাংস্থা ফি থচাভতাভ ওভা প্রহাচদ।  
                                                                                                                                                    

 



 

 

ধবভবযি-ছ 

বশ্বযাবন্ত প্রবঢষ্ঠা  উন্নহদভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও আন্তচথাবঢও স্বীকৃবঢস্বরূধ প্রতত্ত ধতও  ম্মাদদাভল 

 UNESCO Houphouet-Boigny Peace Prize 1998  

For bringing peace in the Chittagong Hill Tracts region  

 Mother Teresa Award 1998 

For outstanding contribution to global peace and stability  

 The Mahatma Gandhi Award 1998 (Oslo, Norway)  

For contribution towards promotion of communal understanding, non-violence, religious harmony 
and growth of grassroots democracy in Bangladesh 

 CERES Medal 1999, Food and Agriculture Organization (FAO), UN, Rome  

For contribution to agriculture development in Bangladesh  

 Pearl S. Buck Award 1999  

For vision, courage and achievements in political, economic and humanitarian spheres that capture 
the spirit of the award and of the author who inspired it 

 MDG Award 2010 

For Bangladeshs’ achievement in attaining the Millennium Development Goal in reducing child and 
infant mortality  

 Indira Gandhi Peace Prize 2010 

For outstanding contribution to peace and democracy  

 South South Award 2011 

For promoting maternal and child health through the use of Information and Communication 
Technology (ICT) 

 Duphine University Gold Medal 2011  

For contribution to strengthening of democracy and women empowerment 

 UNESCO Cultural Diversity Medal 2012 

For protection and promotion of diverse cultural expressions as a force for peace and development  

 Achievement in Fighting Poverty 2013 by the International Organization for South-South Cooperation 

For poverty alleviation 

 Visionary Award 2014 by the United Nations Office for South-South Cooperation and Organization of 
American States 

For contribution to building ‘Digital Bangladesh’ through promoting ICT 

 Tree of Peace by UNESCO in 2014 

For her remarkable contribution to promoting girls’ and women’s literacy and education 

 Enlisted in ‘Decision makers’ category in first 13 thinkers in 2015. 

In recognition of Bangladeshs’ far-reaching initiatives to address climate change 

 Champions of the Earth Awards 2015 

For highest environmental accolade, in recognition of Bangladeshs’ far-reaching initiatives to 
address climate change 

 ICTs in Sustainable Development Award 2015 

For recognizing success stories and impressive progress made in ICT development  

 Women in Parliaments Global Forum Award 2015 

As a pioneering country in reducing gender discrimination 

 Plant 50-50 Champion Award 2016 

 For outstanding contributions to women empowerment 

 Acceptance as ‘Agent of Change’ 2016 

For outstanding contributions to women empowerment 



 

 

ধবভবযি-জ 

২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চাঢী ধব থাহভ নৄভস্কাভপ্রাপ্ত ব্বক্তকহডভ দাফ 

স্বাথীদঢা নৄভস্কাভ  

ক্রবফও দম্বভ ধতওপ্রাপ্ত ব্বক্তহতভ দাফ চাঢী থক্ষহত্র অতাদ 

১। চদা আবুম ফাম আদুম ভৄবলঢ স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেি 

২। চদা ভৄলাঃ ইফাচ উবদ্দদ প্রাফাবডও স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেি 

৩। ফভহুফ থফৌমপী আঘফঢ আমী ঔাদ স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেি 

৪। থস্কাাড্রদ মীটাভ (অ.) তরুম আমফ, ীভ উত্তফ স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেি 

৫। যলীত যাহ্ আব্দুম ফবচত স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেি 

৬। যলীত এফ. আদুম আমী স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেি 

৭। ফভহুফ এ, থও, এফ, আদুভ ভউন স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেি 

৮। ফভহুফ থও. এফ. বযলাউবদ্দদ স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেি 

৯। বত লাাদ ইফাফ স্বাথীদঢা  ভৄবক্তভেি 

১০। ফভহুফ ভবনকুম ইমাফ ফাতৃপারা 

১১। চদা আদু ামাফ ফাতৃপারা 

১২। ফভহুফ অধ্যাধও ট. ফাওসুদুম আমফ বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত  

১৩। টাঃ এফ আভ ঔাদ বঘবওৎাবদ্যা 

১৪। ওব বদফ থহমন্দু গুড াবলঢয 

১৫। অধ্যাধও থভচাদা থঘৌদৄভী ন্যা াংকৃতিবঢ 

একুহয ধতও  

ক্রবফও দম্বভ ধতওপ্রাপ্ত ব্বক্তহতভ দাফ চাঢী থক্ষহত্র অতাদ 

১। বঘাভধবঢ ওাচী এাদুম লও পারা আহন্দামদ 

২। টাঃ াইত লাতাভ পারা আহন্দামদ 

৩। ফভহুফ বত থকামাফ বওবভা পারা আহন্দামদ 

৪। ট. চীফ উবদ্দদ আলহফত পারা আহন্দামদ 

৫। চালাদাভা আলহফত বযল্পওমা 

৬। ধবণ্ডঢ অফহভয ভা থঘৌদৄভী বযল্পওমা 

৭। যালীদ াফাত বযল্পওমা 

৮। চদা আফানুম লও বযল্পওমা 

৯। ফভহুফ ওাচী আহদাাভ থলাহদ বযল্পওমা 

১০। চদা ফবনদুম লও ভৄবক্তভেি 

১১। চদা থঢাা ঔাদ াাংাবতওঢা 

১২। অধ্যাধও টাঃ এবএফ আব্দুোল কহরডা 

১৩। ফাংহঙদ ঘীাং ফাংবঙন কহরডা 

১৪। থচযাবঢপ্রওায তত্ত পারা  াবলঢয 

১৫। অধ্যাধও ট. লাাৎ ফাভৄত পারা  াবলঢয 

১৬।  চদা লাীবুোল বভাচী পারা  াবলঢয 



 

 

থকফ থভাহওা ধতও  

ক্রবফও দম্বভ ধতওপ্রাপ্ত ব্বক্তহতভ দাফ চাঢী থক্ষহত্র অতাদ 

১। ফভহুফা ট. ঢাইবুদদালাভ ভযীত 

(ওবভত্দ, বট,বমঝ) 

দাভী বযক্ষা বস্তাভ, দাভীভ াফাবচও অবথওাভ প্রবঢষ্ঠা, দাভী চাকভড এাং 

আণ থ-াফাবচও উন্নহদ গুরুত্বনড থ অতাহদভ চন্য 

২। বব ভাহম দাভীভ াফাবচও অবথওাভ প্রবঢষ্ঠা, দাভী চাকভড এাং আণ থ-াফাবচও উন্নহদ 

গুরুত্বনড থ অতাহদভ চন্য 

চাঢী ঘমবচ্চত্র নৄভস্কাভ 

ক্রবফও 

দম্বভ 

২০১৪ াহমভ নৄভস্কাহভভ চন্য প্রস্তাবঢ ব্বক্ত/ঘমবচ্চহত্রভ দাফ যাঔাভ দাফ 

১ (১) বত লাাদ ইফাফ 

(২) ভাদী ভওাভ  

আচীদ ম্মাদদা  

২ থদওািহভভ ফলাপ্রাড (প্রহবাচও: ফাসুত ধবণও)  থশ্রষ্ঠ ঘমবচ্চত্র 

৩ কাবড়ামা (প্রহবাচও: থফা: আযভানেম আমফ ভহন আযভান বযবযভ) থশ্রষ্ঠ স্বল্পনতখ থয ঘমবচ্চত্র 

৪ চাবলদুভ ভবলফ অঞ্জদ (হফখফোভ) থশ্রষ্ঠ ঘমবচ্চত্র ধবভঘামও 

৫ থনভহতৌ আলহফত (এও ওাধ ঘা) থশ্রষ্ঠ অবপহদঢা প্রথাদ ঘবভহত্র 

৬ ১. থফৌসুফী (ঢাঁভওাঝা) 

২. বদ্যা বদলা বফফ (হচাদাবওভ আহমা) 

থশ্রষ্ঠ অবপহদত্রী প্রথাদ ঘবভহত্র (হবৌণপাহ) 

৭ টা: এচাচ ইমাফ (ঢাঁভওাঝা) থশ্রষ্ঠ অবপহদঢা ধাশ্বথঘবভহত্র  

৮ বঘত্র থমঔা গুল (৭১ এভ ফা চদদী)  থশ্রষ্ঠ অবপহদত্রী ধাশ্বথঘবভহত্র  

৯ ঢাহভও আদাফ (হতযা দ্যা বমটাভ) থশ্রষ্ঠ অবপহদঢা/অবপহদত্রী ঔম ঘবভহত্র  

১০ বফযা তাকভ (অল্প অল্প থপ্রহফভ কল্প) থশ্রষ্ঠ অবপহদঢা/অবপহদত্রী থওৌতুও ঘবভহত্র 

১১ আবভ থলাহদ অাংওদ (নরম্য) থশ্রষ্ঠ বযশুবযল্পী  

১২ ফাভচাদ থলাাইদ চাভা (হফখফোভ) বযশুবযল্পী যাঔা বহযর নৄভস্কাভ 

১৩ ট. াইফ ভাদা (হদওািহভভ ফলাপ্রাড) থশ্রষ্ঠ ঙ্গীঢ ধবভঘামও 

১৪ ফালনেচ আদাফ থচফ (হতযা দ্যা বমটাভ) থশ্রষ্ঠ কাও 

১৫ ১. রুদা মামা (বপ্রা তুবফ সুঔী ল) 

২. ফফঢাচ (হদওািহভভ ফলাপ্রাড) 

থশ্রষ্ঠ কাবওা (হবৌণপাহ) 

১৬ ফাসুত ধবণও (হদওািহভভ ফলাপ্রাড) থশ্রষ্ঠ কীবঢওাভ 

১৭ থমাম ঔাদ (হদওািহভভ ফলাপ্রাড) থশ্রষ্ঠ সুভওাভ 

১৮ আঔঢারুিাফাদ ইবমা (হফখফোভ) থশ্রষ্ঠ ওাবলবদওাভ 

১৯ বওঢ দাবভ (হতযা দ্যা বমটাভ) থশ্রষ্ঠ বঘত্রদাট্যওাভ 

২০ চাবলদুভ ভবলফ অঞ্জদ (হফখফোভ) থশ্রষ্ঠ াংমাধভঘবঢা 

২১ থঢৌবলত থলাহদ থঘৌদৄভী (হতযা দ্যা বমটাভ)  থশ্রষ্ঠ ম্পাতও 

২২ ফারুন াভৄভাই (ঢাঁভওাঝা) থশ্রষ্ঠ বযল্পবদহত থযও 

২৩ থফালাম্মত থলাহদ থচফী (নরম্য) থশ্রষ্ঠ বঘত্রগ্রালও  

২৪ ভঢদ ধাম (হফখফোভ) থশ্রষ্ঠ যব্দগ্রালও 

২৫ ওদও ঘাঁধা ঘাওফা (হচাদাবওভ আহমা) থশ্রষ্ঠ থধারাও  াচ-িা 

২৬ আদুভ ভলফাদ (হদওািহভভ ফলাপ্রাড) থশ্রষ্ঠ থফও-আধম্যাদ 



 

 

      -  

ফন্ত্রডাম  বপাকভল ওতৃথও ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ ১ জুমাই থণহও ৩১ অহক্টাভ থফাহত ম্পাবতঢ অঢী 

গুরুত্বনড থ ওাব থাবম 

অপযন্তভীড ম্পত বপাক 

  ‘Tax Card দীবঢফামা, ২০১০’-এভ ধবভফাচথদ াথদ ওভা ল। 

 ওভতাঢাহতভ বটবচঝাম থা প্রতাহদভ মহক্ষয চাঢী ভাচস্ব থাহট থভ বদন্ত্রদাথীদ ওভ অঞ্চম-৭  ওভ অঞ্চম-২, 

ঠাওাহঢ Fast track service centre ঘালু ওভা ল। 

 এওহ টু ইদনভহফযদ থপ্রাগ্রাহফভ আঢা চাঢী ভাচস্ব থাহট থভ ইহদাহপযদ টিফ থফাাইহম এএফএ, ই-থফইম 

 হাইহঝভ ফাধ্যহফ ওভতাঢাহতভ ববপন্ন বরহ অবলঢ   ; ওভ  ঢথ্য থাহওহেভ ফাধ্যহফ ওভতাঢাহতভ 

থাভ ফাদ ত্বভাবিঢওভড; Tax clearance certificate প্রতাদ লচীওভড; Software generated SMS-এভ 

ফাধ্যহফ আওভ বভঝাহদ থভ প্রাবপ্ত স্বীওাভ এাং হাইহঝ ওযাঝামক প্রওায  বদমাফ ব্স্থা লচীওভড  

ওভা ল। 

 পযাঝ অদমাইদ াস্তাহদভ মহক্ষয াাংমাহতয ওবম্পউঝাভ ওাউবন্পহম টাঝাহন্টাভ স্থাধ      ল। দহপম্বভ ২০১৬ 

থণহও নৄদঃবদন্ধদ ওাব থক্রফ ঘালুভ      ওম ওাচ ম্পন্ন     ল। 

 জুমাই-থহন্ফম্বভ ২০১৬ থফাহত চাঢী ঞ্চ বস্কহফভ ফাধ্যহফ বদঝ প্রা ১১,৬৫০ থওাটি ঝাওা আলভডন থও খাঝবঢ 

াহচহঝ অণ থাদ ওভা ল। চাঢী ঞ্চ বস্কহফভ ফাধ্যহফ জুমাই-থহন্ফম্বভ ২০১৬ থফাহত অচথদ বণাক্রহফ 

১৬,৬৫০.১৫ থওাটি এাং ১১,৬৫০.০৭ থওাটি ঝাওা। ববদহাহকভ এ থাভা অব্ালঢ ণাওহম অণ থ-ঙভ থযহর ম্ভাব্ 

থফাঝ  বদঝ অচথদ লহ বণাক্রহফ ৬৬,৬০০ থওাটি এাং ৪৬,৬০০ থওাটি ঝাওা, বা মক্ষযফাত্রাভ ১৫৪ যঢাাংয  ২৩৮ 

যঢাাংয। 

 স্বাংবক্র ধিবঢহঢ ঞ্চধত্র থমদহতহদভ চন্য ঠাওা ফলাদকভীহঢ অবস্থঢ ৬টি ঞ্চ বুযহভাহঢই-থবপাং 

ফ ঝাভ ঘালু ওভা ল। 

অণ থ বপাক 

 াাংমাহতয অণ থনদবঢও ফীক্ষা, ২০১৬ এাং Bangladesh Economic Review, 2015 এাং ২০১৫-১৬ অণ থ-

ঙহভভ াবর থও প্রবঢহতদ প্রওায ওভা ল। 

 ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ চন্য াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত প্রডদ  স্বাক্ষভ ওভা ল। 

 চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম ওফ থধবভওল্পদা ২০১৬-২০১৭ এাং অণ থ বপাহকভ ২০১৬ াহমভ উদ্ভাদী ওফ থধবভওল্পদা প্রডদ 

ওভা ল। 

 অনুন্নদ াহচহঝভ বত্রফাবও ব্ ধবভওল্পদা প্রডদ ওভা ল। 

 অনুন্নদ াহচঝ াস্তাদ ম্পবওথঢ ওাব থাবম ম্পাতদ ওভা ল। 

 ‘াহচঝ ব্স্থাধদা ওবফটি’  ‘াহচঝ াবওথাং গ্রুধ’-এভ বহঘদাভ চন্য আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থা থণহও াহচঝ 

াস্তাদ (অণ থ ঙাড়, ব্লাভ) ম্পবওথঢ ঢথ্যাবত াংগ্রল, এওত্রীওভড  বহেরডন থও ফাবও এাং বত্রফাবও 

বপবত্তহঢ প্রবঢহতদ প্রডদ ওভা ল। 

অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক 

 ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ বহতবযও ালাহয্যভ প্রবঢশ্রুবঢভ মক্ষযফাত্রা ৬ ববমদ ফাবওথদ টমাভ বদথ থাভড ওভা লহহঙ এাং 

ইহঢাফহধ্য মক্ষযফাত্রা অবচথঢ লহহঙ। জুমাই থণহও অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ভাবযাভ হঙ্গ বদউবক্লাভ ধাাভ 

প্লযাহন্টভ চুবক্তল থফাঝ ১৩.২২৭ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ চুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। এ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৫.০৫   বমদ 

ফাবওথদ টমাহভভ ব্দ মক্ষযফাত্রা বদথ থাভদ ওভা ল। জুমাই থণহও অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ঔাদ্যালায্য াত ৮.৪৪ 

 প্রওল্প ালাহয্য অনুতাদ াত ৭৬.৩৩ এাং ঋড াত ৬৫২.৭৭,  থহফাঝ ৭৩৭.৫৪ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ঙাড় 

ওভা লহহঙ, বা মক্ষযফাত্রাভ প্রা ১৫ যঢাাংয। 



 

 

 ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ বহতবযও ঋহডভ আম  সুত ধবভহযাহথভ থফাঝ প্রাক্কমদ বঙম ১.২২২২ ববমদ ফাবওথদ 

টমাভ। এ ফহ  থহফাঝ ৩৩৯.৯৮ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ধবভহযাথ ওভা লহহঙ, বা মক্ষযফাত্রাভ প্রা ২৮ যঢাাংয।  

 ২৬ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ ফহস্কা, ভাবযা Fast Track প্রওল্পভুক্ত ‘ ধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎ প্লযান্ট’ বদফ থাহডভ 

মহক্ষয াাংমাহতয এাং ভাবযাদ থনটাহভযদ ভওাহভভ ফহধ্য Intergovernmental Credit Agreement 

(IGCA) স্বাক্ষবভঢ ল। এ ঋডচুবক্তভ আবণ থও াংহের ১১.৩৮ ববমদ ফাবওথদ টমাভ। 

  ২৪-২৫ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত চাফ থাবদভ াবম থহদ অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাহকভ ববদভ বঘহভ থদতৃহত্ব াাংমাহতয 

প্রবঢবদবথতহমভ হঙ্গ চাফ থাদ ভওাহভভ German-Bangladesh Negotiation-2016 অনুবষ্ঠঢ ল। Summary 

Record of Negotiation অনুবাী চাফ থাদ ভওাভ ওতৃথও াাংমাহতয ভওাভহও ২০১৬-১৭    -ঙহভ      

প্রবঢশ্রুঢ অহণ থভ ধবভফাদ ২৫৫ বফবমদ ইউহভা। 

 এযী উন্নদ ব্াাংহওভ হঙ্গ দু'টি ঋডচুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। প্রণফ চুবক্ত  আ     ‘Dhaka Water Supply 

Network Improvement Project’-এভ       ঠাওা ফলাদকভীহঢ ক্রফথ থফাদ ঘাবলতাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ যলভ অঞ্চহম 

াভঢ চদহকাষ্ঠীহও বদভাধত ধাবদভ সুবথাভ আঢা এহদ ঢাহতভ আণ থ-াফাবচও উন্নদ    । বদ্বঢী চুবক্ত  

আ     ‘Railway Sector Rolling Stock Project’-এভ       াাংমাহতয থভমহভ তক্ষঢা বৃবিভ মহক্ষয 

২৫০টি বাত্রীালী থওাঘ, ১০টি বটহচমঘাবমঢ থমাহওাহফাটিপ, বভবমন থক্রইদ, দু’টি থিদ াবযাং প্লান্ট এাং থমাহওা-

ফাস্টাভ থিবদাংহভ চন্য এওটি বভৄহমঝভ াংগ্রল ওভা। 

 ইস্তামু্বম ওফ থ-ধবভওল্পদাভ াস্তাদ অগ্রকবঢ    বমঢ চাঢী প্রবঢহতদ প্রডদ ওভা ল।  

  ‘চাধাদ বলউম্যাদ বভহাহ থ থটহপমধহফন্ট স্কমাভবযধ (হচবটএ)’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা আকস্ট ২০১৬ ফাহ 

বদ থাবঘঢ ৩০চদ থনহমা/ওফ থওঢথা ববপন্ন বরহ চাধাহদভ ববপন্ন খ্যাঢদাফা বশ্ববদ্যাম থণহও ফাস্টা থ বটগ্রী 

অচথহদভ মহক্ষয চাধাদ কফদ ওহভহঙদ। অহক্টাভ ২০১৬ ফাহ ১৪চদ ওফ থওঢথা চাধাহদভ ববপন্ন খ্যাঢদাফা 

বশ্ববদ্যাম থণহও ববপন্ন বরহ ফাস্টা থ বটবগ্র ম্পন্ন ওহভ থতহয বনহভ এহহঙদ। 

 ২০ এাং ২৮ থহন্ফম্বভ ২০১৬        অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক এাং USAID-এভ ফহধ্য ‘Development 

Objective Grant Agreement (DOAG) between the United States of America and the 

Government of the People’s Republic of Bangladesh’ যীর থও চুবক্তভ ১৩ঢফ এাং ১৪ঢফ াংহযাথদী 

স্বাক্ষবভঢ ল, বাহঢ অহণ থভ ধবভফাড ১৩৯.৭২  ১৫৭.৩২ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ।  

 ২১ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ স্লাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তভ এাং USAID-এভ ফহধ্য’ Activity 

Agreement for the Bangladesh Agricultural Infrastructure Development Program (Ag-

Infra)’ যীর থও চুবক্তভ বদ্বঢী াংহযাথদী স্বাক্ষবভঢ ল।  

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত FAO লাঢানৄি দু’টি, ILO লাঢানৄি দু’টি, IOM লাঢানৄি এওটি এাং 

The Global Fund লাঢানৄি এওটিল থফাঝ ৬টি প্রওহল্পভ প্রওল্প-তবমম স্বাক্ষবভঢ ল, বাভ অনুকূহম থফাঝ 

১৪.৬১ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ অনুতাহদভ প্রবঢশ্রুবঢ ধাা থকহঙ। এ ফহ চাবঢাংহখভ ববপন্ন াংস্থা থবফদ- 

UNICEF, UNDP, UNFPA, FAO, UN WOMEN, ILO, GFATM, GAVI, UNESCO, UNCDF 

এাং IOM ববপন্ন প্রওল্প/ওফ থসূবঘভ অনুকূহম থফাঝ ২৬.৩০ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ অভৄক্ত ওহভহঙ। 

 বঘাম বদহত থযফামা ২০১৪ অনুবাী ইহমওিবদও লাবচভা ধিবঢ অণ থাৎ ইদ-আউঝ বটপাই-এভ ব্লাভ প্রঢথদ 

ওভা ল, নহম ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীহতভ বণাফহ অবনহ উধবস্থবঢভ লাভ হন্তারচদও। 

 ই-থঝন্ডাবভাং ধিবঢ ঘালু ওভা ল। 

 ৩ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ Health sector development program amendment to the grant 

agreement-এ  আ     ৫.২৩৮ বফবমদ ফাবওথদ টমাহভভ অনুতাদচুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। 

 Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRP-II)-এভ আ     

বশ্বব্াাংও  াাংমাহতয ভওাহভভ ফহধ্য ১০ বফবমদ ফাবওথদ টমাহভভ       স্বাক্ষবভঢ ল।  



 

 

 স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওতৃথও পাভঢী অনুতাহদ াস্তাবঢব্ ‘Construction of India-Bangladesh Friendship 

Building and setting up an IT Centre at Bangladesh Police Academy, Sardah’-যীর থও প্রওহল্পভ 

অণ থাহদভ চন্য অণ থনদবঢও ম্পওথ বপাক  পাভঢী লাই ওবফযহদভ ফহধ্য ২৮ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ Financing 

Agreement স্বাক্ষবভঢ ল।  

 ঘীদ ভওাহভভ অণ থনদবঢও  ওাবভকবভ লহবাবকঢা দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডামহভ আঢা ‘Project of 

Disaster Emergency Operation Center and Information Platform’ এাং স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ আঢা 

‘Project of 1000 (One Thousand) Fire Motorcycles’ যীর থও দু’টি প্রওল্প স্বাক্ষবভঢ ল।  

 থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রডামহভ আ       াাংমাহতয বযবধাং ওহধ থাহভযদ (বএব) ওতৃথও াস্তাদাথীদ 

‘Procurement of Six Vessels Three New Product Oil Tankers and Three New Bulk Carriers 

of about 39,000 DWT Each Project’ াস্তাহদ ১.২০ ববমদ আভএফব ইউাদ-   দফদী ঋডচুবক্ত ১৪ 

অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ স্বাক্ষবভঢ ল।  

 স্থাদী ভওাভ বপাহকভ আ       ঠাওা াা ওতৃথও াস্তাবঢব্ ‘Dasherkandi Sewerage Treatment 

Plant’ প্রওহল্পভ ১,৭৯১,৬০৮,০০০ ববমদ আভএফব ইউাদ (২৮০ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ)-   দফদী ঋডচুবক্ত 

১৪ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ স্বাক্ষবভঢ ল। 

 ঘীদ ভওাহভভ আবণ থও লাঢা থতু বপাক ওতৃথও াস্তাবঢব্ ‘Multi-Lane Road Tunnel under the 

River Karnaphuli’       প্রওহল্পভ আ     ১.৯৫০ ববমদ আভএফব ইউাদ ধবভফাদ অহণ থভ CGCL চুবক্ত 

এাং ৪০৫.৮০ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ভহল্যভ PBC চুবক্ত এাং Framework agreement ১৪ অহক্টাভ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ স্বাক্ষবভঢ ল। 

 আকাফী ধাঁঘ ঙহভ (২০১৬-২০) দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম ম্পবওথঢ Plan of Special Assistance 

Projects of Disaster Prevention and Reduction াস্তাহদভ মহক্ষয াাংমাহতয ভওাহভভ হঙ্গ এওটি 

ফহছাঢাস্মাভও ১৪ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ স্বাক্ষবভঢ ল।  

 ঘীদ ভওাহভভ আবণ থও লাঢা ৯ফ, ১০ফ  ১১ঢফ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থতু বদফ থাহডভ মহক্ষয এওটি 

ফহছাঢাস্মাভও ১৪ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ স্বাক্ষবভঢ ল।  

 াাংমাহতয        ফহধ্য ববদহাক এাং উৎধাতদ ক্ষফঢা ম্পবওথঢ লহবাবকঢা বৃবিভ মহক্ষয Strengthening 

Investment and Production Capacity Cooperation াংক্রান্ত এওটি MoU ১৪ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ 

স্বাক্ষবভঢ ল। 

 াাংমাহতয-ঘীদ থবৌণ অণ থনদবঢও ওবফযহদভ ১৪ঢফ পা ২২ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ ঠাওা অনুবষ্ঠঢ ল। 

আইদ         বপাক 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬        াভাহতহযভ আতামহঢ থফাঝ বদষ্পবত্তকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা ৩,২৫,৪৪৩টি। 

 ‘াাংমাহতহযভ ৬৪টি থচমাতহভ বঘন জুবটবযাম ম্যাবচহেঝ আতামঢ পদ বদফ থাড (প্রণফ ধব থা) (বদ্বঢী 

াংহযাথদী)       প্রওহল্পভ আঢা দতুদ অ   ক্ত ৮টি বঘন জুবটবযাম ম্যাবচহেঝ আতামঢ পহদভ 

বদফ থাডওাহচভ চন্য তভধত্র আহ্বাদ ওভা ল। 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬        আন্তচথাবঢও অধভাথ িাইবুযদাহম ৬টি দতুদ ফাফমা (আাবফভ াংখ্যা ২৩ চদ) 

তাহভ ওভা ল। ঘমফাদ ফাফমা থণহও এওটি ফাফমা ভা প্রতাহদভ ফাধ্যহফ বদষ্পবত্ত লহহঙ। বদষ্পবত্তকৃঢ এ ফাফমা 

থফাঝ আাবফ বঙম ৮ চদ। ভাহ ভতুযতণ্ডপ্রাপ্ত আাবফ ৩ চদ। আভতুয ওাভাতণ্ডপ্রাপ্ত আাবফ ৫ চদ। 

   জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬        চাঢী আইদকঢ লাঢা াংস্থাভ ৬৪টি থচমা ওবফটিভ ফাধ্যহফ আইদ-লাঢা     

     াংখ্যা ১১,২৭৬ চদ; ওাভাকাহভ আঝকৃঢ ব্বক্তভ     আইদ-লাঢা          াংখ্যা ৩,১৮৬ চদ; 

আইদকঢ লাঢাপ্রাপ্ত বদষ্পবত্তকৃঢ থতাবদ ফাফমাভ াংখ্যা ৩৫৭টি, থনৌচতাবভ ফাফমাভ াংখ্যা ২,৪০৭টি  

ধাবভাবভও ফাফমাভ াংখ্যা ১,১৭৩টি; চাঢী থলল্পমাইদ ওমহন্টাহভ প্রতত্ত আইবদ থা        াংখ্যা ৩,২৪৪টি; 

সুবপ্রফ থওাঝ থ ওবফটিভ ফাধ্যহফ আইদ-লাঢা          াংখ্যা ২১ চদ এাং সুপ্রীফ থওাহঝ থ আইদকঢ লাঢাপ্রাপ্ত 

ফাফমাভ াংখ্যা ৮টি। 



 

 

    জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬        আইবদ ধভাফয থ  বওল্প বহভাথ বদষ্পবত্ত ববথ ২০১৬-এভ আঢা ধবভঘাবমঢ 

বফফাাংা/ফধ্যস্থঢাভ ফাধ্যহফ বদষ্পবত্তকৃঢ ফাফমা/বহভাহথভ াংখ্যা বপ্রহওই ৮৫০টি, এবটআহভভ ফাধ্যহফ বদষ্পবত্তকৃঢ 

ফাফমাভ াংখ্যা থধাস্ট থওই ৯৬টি; উধওাভহপাকীভ াংখ্যা বপ্রহওই ২৮২টি  থধাস্ট থওই ৪৭টি; এাং 

এবটআহভভ ফাধ্যহফ বদষ্পবত্তকৃঢ ফাফমা  বহভাহথ আতাকৃঢ অহণ থভ থফাঝ ধবভফাড বপ্র-থওই ৫৬,৭৯,৯০০ ঝাওা 

এাং থধাস্ট-থওই ২২,৩৫,৫০০ ঝাওা। 

   জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত শ্রবফও আইদ লাঢা থহমভ ফাধ্যহফ ক্ষবঢনভড আতা       ৪,১৫,৯৮০ ঝাওা; 

শ্রবফও আইদ লাঢা থহমভ লঝমাইহদভ ফাধ্যহফ ১৩৪ চদহও ঢথ্যহা প্রতাদ       ; শ্রবফও আইদ লাঢা 

থহমভ ফাধ্যহফ ৪২ চদ আইবদ লাঢাপ্রাণী অনুহফাবতঢ    এাং শ্রবফও আইদ লাঢা থহমভ ফাধ্যহফ ২      

ঘাকুবভহঢ নৄদ থলাম       । 

 বদন্ধদ ধবভতপ্তহভভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৩৬৪২,৩১,০২,৬২২ ঝাওা ভাচস্ব আ ল। অবনবাম বভবপাভ এযাক্ট, ১৯৩৮-

এভ বথাদ এাং ফাদদী সুপ্রীফ থওাঝ থ, লাইহওাঝ থ বপাহকভ থওাম্পাবদ থওাহঝ থভ আহতয অনুবাী ৪টি থওাম্পা   অলুপ্ত 

ওভা ল। 

ঔাদ্য ফন্ত্রডাম 

 কৃবরান্ধ ভওাভ থতহয ঔাদ্যযে উৎধাতহদভ থাভা অব্ালঢ ভাঔাভ উহদ্দহশ্য দ কৃরওহতভ উৎালভল্য প্রতাহদভ মহক্ষয 

ঔাদ্য ফন্ত্রডাম ২০১৬ াহম থাহভা াংগ্রল থফৌসুহফ (হফ-আকস্ট) প্রবঢহওবচ থাহদভ াংগ্রলভল্য ২৩ ঝাওা বলাহ 

৬.৭০ মক্ষ থফবিওঝদ থাদ ভাবভ কৃরওহতভ বদওঝ থণহও াংগ্রল ওহভহঙ এাং কৃরওহতভহও ব্াাংও এওাউহন্টভ 

ফাধ্যহফ ভাবভ ভল্য ধবভহযাথ ওহভহঙ, বা এওটি ভেকান্তওাবভ ধতহক্ষধ। এ ধতহক্ষহধভ নহম কৃরওহতভ উৎধাবতঢ 

থাহদভ ন্যায্যভল্য প্রাবপ্ত বদবিঢ ওভা ম্ভ ল। 

 াভাহতহয (ইউবদদ  গ্রাফধব থাহ) গ্রাফীড চদধহতভ অবঢতবভদ্র চদহকাবষ্ঠভ চন্য থহন্ফম্বভ ২০১৬     থণহও 

প্রবঢহওবচ ১০ ঝাওা ওহভ ওাহট থভ ফাধ্যহফ ঔাদ্যযে বঢভড ওাব থক্রফ শুরু ল। ৭ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী কুবড়গ্রাফ থচমাভ বঘমফাবভ উধহচমা এ ওফ থসূবঘভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। ইউবদদধব থাহ উক্ত চদহকাষ্ঠীভ 

চন্য স্থাদী ওবফটিভ ফাধ্যহফ থতযব্াধী ৫০,০০,০০০ ধবভাভহও ওাহট থভ ফাধ্যহফ ফাবও ৩০ থওবচ ওহভ ঘাম প্রতাদ 

ওভা লহে। এ ওফ থসূবঘভ দাফ লহে ‘ঔাদ্যান্ধ’ ওফ থসূবঘ এাং এভ থোকাদ লহে ‘থযঔ লাবদাভ াাংমাহতয, ক্ষুথা লহ 

বদরুহদ্দয’। এটি ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বহযর উহদ্যাক ঢণা   বন্ডাংভূক্ত এওটি ওফ থসূবঘ। ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙভ থণহও 

তীখ থহফাহত ওফ থাপাওামীদ ৫ ফা (হহন্ফম্বভ-দহপম্বভ  ফাঘ থ-এবপ্রম) এ ঔাদ্যান্ধ ওাব থক্রফ ঘমহ। এ ওাব থক্রহফভ 

চন্য ভওাভ ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ২,১৪০ থওাটি ঝাওাভ আবণ থও লাঢা ফঞ্জুভ ওহভহঙ। ৭ থহন্ফম্বভ থণহও 

২৬ অহক্টাভ ২০১৬        লঢতবভদ্রহতভ ফহধ্য ১,৬২,০৮৫ থফবিওঝদ ঘাম বঢভড ওভা ল। 

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম 

 জুমাই - অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ ঘাবলতাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ ৭,১০০টি ধত সৃবি, ১৬,৩৯১টি 

ধত াংভক্ষড, ১,৭২২টি ধত স্থাীওভড এাং ৭৬৮টি বাদালদ টিএযান্ডইহঢ অন্তভু থক্তওভহড চদপ্রযাদ ফন্ত্রদাম 

ম্মবঢ প্রতাদ ওহভ। 

 ৩৪ঢফ ববএ ধভীক্ষাভ ফাধ্যহফ সুধাবভযকৃঢ অহধক্ষফাদ ১৫১ চদ থণহও প্রাক -ঘাওবভবৃত্তান্ত বাঘাই ওহভ ১ জুমাই 

     ৩১ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ১৮ চদহও ববপন্ন ওযাটাহভ বদহাক প্রতাদ ওভা ল। 

 ১,৬৬৬চদ ববপন্ন থগ্রহটভ ওফ থঘাভীহও থতহযভ অপযন্তহভ এাং ৩০৪চদ ওফ থঘাভীহও বহতহয ববপন্ন প্রবঢষ্ঠাহদ 

প্রবযক্ষহড থপ্রভড ওভা ল। 

 উচ্চবযক্ষা  প্রবযক্ষহডভ ফাধ্যহফ ওফ থঘাভীহতভ থধযাতাবভত্ব বৃবিভ চন্য ১৩ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ভেক্তভাহষ্ট্রভ 
Harvard Kennedy School-এভ হঙ্গ চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ Memorandum of Understanding 

ম্পাবতঢ ল।

 ‘ভওাবভ ওফ থঘাভী আইদ, ২০১৬’-এভ ঔড়াভ বরহ থমবচহমটিপ  াংত বরও বপাহকভ থপটিাং ধাা 

থকহঙ; আইদটি ফবন্ত্রপা-বঞহও উধস্থাধহদ ওাবক্রথফ গ্রলড ওভা ল । 



 

 

 বপাকী ওবফযদাহভভ ওাব থাম  থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহভ চন্য ৭২টি ওযাটাভ ধতল ২৮৮টি ধত এাং উধ-

ধবভঘামও, স্থাদী ভওাভ বপাহকভ চন্য ১৪টি ধত সৃবি ওভা ল। 

 ফফদবাংল বপাকী তভতপ্তভ  ভাস্তাখাঝ বদফ থাহডভ চন্য ১১৪.৩৭৭৫ এওভ ভূবফ অবথগ্রলহড প্রযাবদও অনুহফাতদ 

প্রতাদ ওভা ল। ‘BCS Women Network’       প্রওহল্পভ অনুকূহম ৫ থওাটি ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল। 

 প্রণফাহভভ ফহঢা প্রযাবদও ওফ থওঢথা/ব্বক্তকঢ ওফ থওঢথাহতভ চন্য দুই ফাব্াধী বুবদাবত প্রবযক্ষড থওাহ থভ উহদ্যাক 

গ্রলড ওভা ল। 

 বপাকী ওবফযদাভ/হচমা প্রযাহওভ ওাব থাম, াপদ  াবওথঝ লাউচভল াংস্কাভ  থফভাফহঢভ চন্য ৮৯টি 

ওাহচভ বধভীহঢ ৯,৮৩,২৯,২৬৭ ঝাওাভ প্রযাবদও অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল। 

 ভৄদ্রড  প্রওাযদা অবথতপ্তহভভ আ       ভওাবভ ভৄদ্রডাম এাং াাংমাহতয ববওউবভটি বপ্রবন্টাং থপ্রহভ তক্ষঢা  

উৎধাতদ বৃবিভ মহক্ষয ২৪ থওাটি ৭৬ মক্ষ ঝাওা ব্হ ‘Automation Project for Confidential Section of 

BG Press’ এাং ৪৮ থওাটি ঝাওা ব্হ ‘Capacity Building of Government Printing Press (GPP) 

and Bangladesh Security Printing Press (BSPP)’ যীর থও প্রওল্প গ্রলড ওভা ল। 

 ‘আউঝহাব থাংহভ ফাধ্যহফ থাগ্রলড দীবঢফামা, ২০১৬’ চূড়ান্ত দা লা ধব থন্ত থচমা প্রযাদ  বপাকী 

ওবফযদাহভভ ওাব থামহ বদ্যফাদ বদহাকববথ অনুবাী ২০ঢফ থগ্রহটভ শূন্যধত নভহডভ বদহত থযদা চাবভ ওভা ল। 

 Bangladesh Civil Service (Engineering Public Works) and Composition and Cadre Rules, 

1980 াংহযাথদ ওহভ প্রজ্ঞাধদ চাবভ ওভা ল। 

জ্বামাবদ  ঔবদচ ম্পত বপাক 

 অনুন্ধাদ কূধ ভবযতনৄভ-১২ এাং উৎধাতদ কূধ বঢঢা-২৪-এভ ঔদদ    ম্পন্ন ল। এই কূধ থণহও ১৫ 

এফএফবএনবট লাহভ গ্যা উৎধাতদ ওভা ম্ভ লহ। 

 লাটিকুফরুম-থপড়াফাভা প্রওহল্পভ আঢা এইঘবটবট ধিবঢহঢ ধদ্মা দতীভ ঢমহতহয ধাইধমাইদ স্থাধদওাচ ম্পন্ন 

ল। নহম থতহযভ তবক্ষডাঞ্চহম গ্যা ভভাহলভ সুহবাক সৃবি ল।  

 ফহলযঔামী-আহদাাভা প্রওহল্পভ আঢা এইঘবটবট ধিবঢহঢ উচাদটিা, থওাহলমী  ফাঢাভৄহুভী দতীভ ঢমহতহয 

ধাইধমাইদ স্থাধদওাচ ম্পন্ন ল।  

 আশুকঞ্জ থণহও এহমঙ্গা ধব থন্ত ২৪ ইবঞ্চ ব্াহভ ১২৫ বওহমাবফঝাভ ব-ব ধাইধমাইহদভ ‘অদ বেফ বক্লবদাং বধবকাং’-   

ওাচ নমপাহ ম্পন্ন ল।  

 ‘                      (      )         , ২০০৪’               ।  

টাও  থঝবমহবাকাহবাক বপাক 

 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)      ৪        ২০১৬ 

                 ‘.     ’ .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD                                     

     । ‘        ’                      ভ                                 ।  

                                                                                      , 

   ,                                                               । 

 থফাাইমগ্রালও াংখ্যা ২০০৮          ৪.৬     ,             আ   ২০১৬     ধব থন্ত প্রা ১১৮.৭৫ থওাটিহঢ 

উন্নীঢ লহহঙ।     ২০১৬     ধব থন্ত াাংমাহতহয থঝবমহটদবটি বঙম ৭৪.২২ যঢাাংয, বা ২০০৮ াহম বঙম ৩৪.৫ যঢাাংয।  

 গ্রাফীড টাওখভগুবমহঢ ই-থন্টাভ স্থাধহদভ চন্য ‘ঢথ্য প্রভেবক্ত বদপথভ গ্রাফীড টাওখভ বদফ থাড’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা 

১০৬টি ঢথ্যপ্রভেবক্ত বদপথভ গ্রাফীড টাওখভ বদফ থাড ফাপ্ত ল।        ৯৫টি টাওখহভভ ওাউন্টাভ াবপ থভল 

অহঝাহফযদ ওভা ল। 



 

 

 ২০১৬-                 South Asian Telecommunication Regulator’s Council (SATRC)-   
১৭    ভ   আ      ওভা ল। 

          ৬        ২০১৬ ঢাবভহঔ       ইস্তাফবুহম Postal Congress, 2016-        Postal 

Operations Council (POC)-                       ভ    ।  

ঢথ্য ফন্ত্রডাম 

 ২৪ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ প্রণফাহভভ ফহঢা ‘াাংাবতও ওল্যাড িাস্ট আইদ, ২০১৬’-এভ আঢা ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও ১৯৬চদ দুস্থ, অেম, দুখ থঝদা আলঢ  ভঢ াাংাবতও ধবভাহভভ তেহতভ ফহধ্য ১ থওাটি ৪০ 

মক্ষ ঝাওাভ অনুতাহদভ থঘও বঢভড ওভা ল।  

 ‘বএনবটব’ভ আদৄবদওাদ  ম্প্রাভড’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ১ থওাটি ৭৬ মক্ষ ঝাওা ব্হ বটবচঝাম 

ওযাহফভা ব্লাহভভ চন্য চাধাদ থণহও বঢদটি জুফ থমন্প াংগ্রল ওভা ল। 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বতদবন্দদ ওাব থক্রফ থাভহডভ চন্য ঘমবচ্চত্র  প্রওাযদা অবথতপ্তভ ওতৃথও ১ থওাটি ৪০ মক্ষ ঝাওা 

ব্হ চাফ থাদ থণহও আভ এওটি বটবচঝাম বহদফাহঝাগ্রান ওযাহফভা াংগ্রল ওভা ল। 

 ‘চাঢী ঘমবচ্চত্র নৄভস্কাভ-২০১৫’ প্রতাহদভ চন্য ২০১৫ াহম ভৄবক্তপ্রাপ্ত ঘমবচ্চত্রভল ভল্যাদ ওহভ নৄভস্কাভপ্রাপ্তহতভ 

দাফ সুধাবভয ওভাভ চন্য ১৩ তেববযি ‘জুবভ থাট থ’ কঞদ ওভা ল।  

 ১৫ আকস্ট চাঢী থযাও বত উদ বাধদ উধমহক্ষয চাঢী, আঞ্চবমও  স্থাদী ২৬২টি বতবদও ধবত্রওা থক্রাড়ধত্র 

প্রওায ওভা ল। 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ৬০,০০০ অবনবাম ঙব ভৄদ্রডল ‘াাংমাহতহযভ ধব থঝদ আওর থড (খুমদা বপাক)’ যীর থও 

নৄস্তহওভ ৪,০০০ ওবধ, ‘উন্নহদভ ৭ ঙভ’ যীর থও নৄস্তহওভ ৫,০০০ ওবধ, ‘বটবচঝাম াাংমাহতয’ যীর থও নৄস্তহওভ 

৫,০০০ ওবধ এাং ‘এওটি াবড় এওটি ঔাফাভ’ াংক্রান্ত নৄবস্তওাভ ৫,০০০ ওবধ ভৄদ্রহডভ ওফ থধবভওল্পদা গ্রলড ওভা ল। 

 ২৮ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ববপন্ন ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ ঠাওাল থতহযভ ওম থচমা ‘আন্তচথাবঢও ঢথ্য অবথওাভ 

বত’ গুরুহত্বভ হঙ্গ ধামদ ওভা ল। 

ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বপাক 

 ২২ আ   ২০১৬ ঢাবভহঔ অনুবষ্ঠঢ ফবন্ত্রপা-বঞহও ‘বটবচঝাম বদভাধত্তা আইদ, ২০১৬’-এভ ঔড়া দীবঢকঢপাহ 

অনুহফাবতঢ ল। 

 ২৭ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ আইবটি বরও উধহতিা চদা চী আলহফত াহচত ওতৃথও 

াাংমাহতয লাই-থঝও ধাওথ ওতৃথধহক্ষভ আঢাথীদ ওাভাদ াচাভস্থ চদঢা ঝাাভ ফ ঝযাভ থঝওহদামবচ 

ধাহওথভ ‘IT Incubation centre’ উহদ্বাথদ ওভা ল।  

 আইবটি বপাক এাং আইবটি অবথতপ্তভ  Bangladesh Association of Call Centre Organization 

(BACCO)-এভ থবৌণ উহদ্যাহক ২৮-২৯ জুমাই ২০১৬ থফাহত বদ্বঢী ‘ববধ াবফঝ-২০১৬’ ঠাওাভ প্যাদ-

প্যাববনও থাদাভকাঁ থলাহঝহম অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত াবফহঝ ১০টি থবফদাভ  দু’টি াওথযধ অনুবষ্ঠঢ ল। এহঢ 

বহতবয ২৩ চদ এাং থতযী ৫৪ চদ প্রখ্যাঢ আইটি বহযরজ্ঞ  ববযিকড ক্তা বলাহ উধবস্থঢ বঙহমদ।    

       /         থফাঝ ২২,০০০ ঙাত্র/ঙাত্রী  আগ্রলী ব্বক্তক থ অাংযগ্রলড ওহভদ। ২৬,০০০ ঘাকুবভ প্রঢযাযীভ 

ববপ াংগ্রল ওভা ল এাং থফমা থফাঝ ৩০০ চহদভ ওফ থাংস্থাহদভ ব্স্থা     ওভা ল। 

 ১৩ আক  ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও বপবট ওদনাহভবন্পাংহভ ফাধ্যহফ ‘াভা থতহযভ বযক্ষা 

প্রবঢষ্ঠাহদ ওবম্পউঝাভ  পারা প্রবযক্ষড ল্যা স্থাধদ’       প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ স্থাধদকৃঢ ২,০০১টি থযঔ ভাহম 

বটবচঝাম ল্যা এাং ৬৫টি পারা প্রবযক্ষড ল্যাহভ উহদ্বাথদ ওভা ল।  

 থযঔ লাবদা ফ ঝযাভ থঝওহদামবচ ধাওথ, বহযাভ-এ ১২টি আইটি/আইটিইএ প্রবঢষ্ঠাদহও থফ্ল্াভ থে ভাদ্দ 

প্রতাদ ওভা ল।  

 ভওাবভ ওফ থওঢথাহতভ ফহধ্য আন্তঃহবাকাহবাহকভ মহক্ষয আমাধদ অযাধ ঘালু ওভা ল।  



 

 

 ফাদদী ঢথ্য  থবাকাবাক প্রভেবক্ত বরও প্রবঢফন্ত্রী ওতৃথও ২২ জুমাই ২০১৬ ঢবভহঔ থযঔ ওাফাম আইটি থিবদাং এযান্ড 

ইদবওউহযদ থন্টাহভভ উহদ্বাথদ ওভা ল।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ১৩ আ   ২০১৬   ভ     ভ                                                                             

             ‘                          ’                      আ                      আ   ,              

                                                                      । 

 

 আইবটি অবথতপ্তহভভ দাহফ ন থাঘহম ৩ বখা ২ ওাঞা ৫ ঙঝাও ৮ ক থনেহঝভ (ওফহবয) প্লঝ ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল। 

 াাংমাহতয ওবম্পউঝাভ ওাউবন্পহমভ ফাধ্যহফ ৬০০ চদহও ঢথ্য  প্রভেবক্ত বরহ প্রবযক্ষড      ওভা ল। 

 ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত অবথতপ্তভ, বহযাভ তভ উধহচমা, বহযাভ-এভ লওাভী থপ্রাগ্রাফাভ চদা থফাঃ থফাঢালাভ 

থলাহদহও চদহা প্রতাহদ উহেঔহবাগ্য  প্রযাংদী অতাহদভ স্বীকৃবঢস্বরূধ চাঢী ধব থাহ াথাভড (তমকঢ) 

ওযাহঝকবভহঢ ‘চদপ্রযাদ ধতও-২০১৬’            ।  

দুহব থাক ব্স্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম  

 মদব্যাল ‘অন্তজযালতে দুমম যার্ প্রভন লদফ-2016’ ঈদ মান েযা য়। ১৩ মক্টাফয ২০১৬ তালযমখ জাতীয় 

ম যাময় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী প্রধান লতলথ লামফ ঈমদ্বাধনী নুিামন ঈলস্থত লছমরন। ঈমদ্বাধনী নুিামন লতলন 100টি 

নফলনলভ যত ফহুমুখী ঘূলণ যঝড় অেয়মেন্দ্র ও 53টি নফলনলভ যত ফন্যা অেয়মেন্দ্র লডলজটার দ্ধলতমত ঈমদ্বাধন েমযন। 

 লফলবন্ন দুমম যামর্ জনমচতনা বৃলদ্ধ এফং জাতীয় ম যাময় সুালযভারা প্রণয়মনয রমক্ষয 24 জুরাআ 2016 তালযমখ 

জীফন ও ম্পদ যক্ষায় ‘ঘূলণ যঝড় প্রস্তুলত ও ঝুঁলেহ্রাম েযণীয়’ ীল যে জাতীয় েভ যারায অময়াজন েযা য়। 

 দুমম যার্ ব্যফস্থানায় প্রমৄলক্ত  ব্যফায জনাধাযমণয ভমধ্য লযলচত েময মতারায রমক্ষয 31 জুরাআ 2016 তালযমখ 

জাতীয় ম যাময় দুমম যার্ ব্যফস্থানা ঈদ্ভাফনী মভরা, 2016 অময়াজন েযা য়। 

 9 মক্টাফয 2016 তালযমখ ফাংরামদ লচফারময় এফং 10 মক্টাফয 2016 তালযমখ দযঘাটস্থ াআমের ভামঠ 

েলভঈলনটিম যাময় ‘ভূলভেম্প ও লিোে’ ভড়া  অময়াজন েযা য়। 

 জুরাআ-মক্টাফয ২০১৬        ১০টি ফন্যা অেয়মেন্দ্র লনভ যামণয োজ ভাপ্ত য়। ৮৭ রক্ষ টাো ব্যময় ৫০০টি মপ 

গ্যাভাস্ক ক্রয় েযা য়।  

 দুমম যার্ ব্যফস্থানা লফলয়ে র্মফলণায মক্ষমত্র অনুিালনে ও মেৌরর্ত সুমমার্ সৃলষ্ট্ ও র্মফলণারব্ধ পরাপর, দুমম যার্ 

ব্যফস্থানা লফলয়ে লযেল্পনায় ন্তর্ভ যলক্তয ঈমেমে দুমম যার্ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় এফং ঢাো লফশ্বলফযারময়য 

আনলেটিঈট ফ লডজাোয ম্যামনমজমভে এযান্ড বারনামযলফলর োলডজ এফং দুমম যার্ লফজ্ঞান ও ব্যফস্থানা লফবামর্য 

মি ১৩ মক্টাফয ২০১৬ তালযমখ এেটি ভমঝাতা স্মাযে      ত য়। 



 

 

 জুরাআ-মক্টাফয        ৩৪,৪৬৬ মভলেেটন লজঅয (চার), ১,২৫,৪৪৩ মভলেেটন লবলজএপ এফং ফন্যা েফলরত 

জনাধা     ভমধ্য ৭৫ রক্ষ টাো লফতযণ েযা য়। এ ছাড়া ১৫,১২,২৪,০০০ টাো গৃ লনভ যাণ ফাফদ ভঞ্জুলয, ৭ রক্ষ 

ল েম্বর, ৫০,৪০৮ ফালন্ডর মঢঈটিন লফতযমণয জন্য ংলিষ্ট্ মজরা প্রােমদয নুকূমর ফযাে প্রদান েযা য়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 বঘত্র: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৩ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ দবদবফ থঢ ঘূবড থছড় আশ্রহওে  ন্যা আশ্রহওে বটবচঝাবম উহদ্বাথদ ওহভদ।  

থফ থ বরও ফন্ত্রডাম 

  -                      -                   -     ,      ,                     

        ,                 ভ                            । 

 ২০১৬                                       ৫,১৯২   ৯৬,১৬৩      ১,০১,৩৫৫   লচ           

আ                     আ     ।  

       ভ    ২৮,০০০    -                ৮,৪০,০০০   , ৫,৭৫০     -                    

১,৭১,২৫০   ,         ভ    ১০০     -                ২,০০০                      । 

                      ২,১৭৭         ,                       ২,২৫০          /         

                 ।  

                      ৬৪         ৫০৫                               আ      - ভ           

                                                      ২,৬০,০০০                         

                                             ।  

            ভ                      ২০১৬-১৭    -                                 ল। 
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থদৌ-ধবভলদ ফন্ত্রডামহভ  

 ফাংমা-খবরাঔামী থদৌ-ধহণ ১৭১.৫৬ মক্ষ খদ বফঝাভ ঔদদওাব থ ম্পাতদ ওহভ থদৌ-ঘমাঘহমভ চন্য ঘযাহদমটি ঘালু 

ওভা ল। 



 

 

 াাংমাহতয-পাভঢ থদৌ-িান্পবযধহফন্ট ঘালু ওহভ ওমওাঢা-আশুকঞ্জ-বত্রনৄভা থদৌ-ধণ  ড়ওধহণ ফামাফাম ধবভাবলঢ লহে। 

 ঠাওা যলহভভ ঘাভবতহও থদৌ-ধহণভ ঢীভভূবফহঢ াওহ, দতীভ ঢীভ ভক্ষা াঁথ, দাদ  ইহওাধাওথ বদফ থা  ওভা ল। 

 ঠাওা দতীন্দহভভ নৄভাঢদ ঝাবফ থদাহমভ ধবভবথ বৃবি ওহভ বাত্রীহতভ ন্দভসুবথা বৃবি ওভা ল। 

 ধাটুবভা, থতৌমঢবতা, ফাা, ঘাভচাদাচাঢ, বভযাম  থপামা থনবভখাহঝ থভওাভ স্থাধদ ওভা ল।  

 পাভ থমাহটট িাহওভ ধাভাধাভ বদন্ত্রহডভ উহদ্দহশ্য দ ৬টি হবিচ থস্কম াংগ্রলন থও ববপন্ন থনবভখাহঝ স্থাধদ ওভা ল।  

 বআইটবব্লউটিব’ভ ৪২টি থদৌ-বাহদ Vessel tracking system ঘালু ওভা ল।  

 থপাফভা  বুবড়ফাবভ স্থমন্দহভভ ফাধ্যহফ আফতাবদ-ভপ্তাবদকৃঢ ফামাফাম অবি-দূখ থঝদা থণহও ভক্ষাভ মহক্ষয থপাফভা  

বুবড়ফাবভ স্থমন্দহভ প্রা ১০ থওাটি ঝাওা ব্হ আদৄবদও নাাভ লাইহড্রন্ট বহস্টফ স্থাধদ ওভা ল।  

 পাভঢী থধট্টাহধাম আইববধ’ভ হঙ্গ থদাহধাম স্থমন্দহভভ াংহবাক স্থাধহদভ মহক্ষয চবফ অবথগ্রলডল থদাহধাম 

স্থমন্দহভ বমাংও থভাট বদফ থাড ওভা ল।  

 থপাফভা  বুবড়ফাবভ স্থমন্দহভ বণাবণপাহ ভওাহভভ ভাচস্ব আতাহভ মহক্ষয দু’টি বটবচঝাম হবিচ থস্কম বদফ থাড 

ওভা ল।  

 থপাফভা স্থমন্দহভ ১০০টি িাও ধাবওথাং ক্ষফঢাম্পন্ন ধাবওথাংইাট থ বদফ থাড ওভা ল। 

 কুবড়গ্রাফ থচমাভ থাদালাঝ স্থমন্দহভ উন্নহদভ মহক্ষয ১৪.৬৮ এওভ চবফ অবথগ্রলড ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল।  

 ‘ঢাফাবম স্থমন্দভ উন্নদ’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ৯ এওভ চবফ অবথগ্রলডল ২০.০০ থওাটি ঝাওা ব্হ ববপন্ন 

অওাঞাহফা বদফ থাড ওভা ল।  

 লবকঞ্জ থচমাভ াো শুল্ক থস্টযদহও স্থমন্দভ থখারডা ওভা ল। এ স্থমন্দভ উন্নহদভ মহক্ষয ওাব থক্রফ গৃলীঢ ল। 

 ওড থনেবম ঘযাহদহমভ ড্রানঝ ৯.২ বফঝাভ থণহও ৯.৫ বফঝাহভ এাং ন্দহভ ঘমাঘমওাভী চালাহচভ াণ থ Length over 

all ১৮৬ বফঝাভ থণহও ১৯০ বফঝাহভ উন্নীঢ ওভা ল। 

 ঘট্টগ্রাফ ন্দভ ইদবস্টটিউহঝ ববপন্ন ওহন্টইদাভ লযান্ডবমাং ইকুযইধহফন্ট ধবভঘামদা প্রবযবক্ষঢ  তক্ষ চদম কহড় 

থঢামাভ মহক্ষয বভৄহমঝভ স্থাধদ ওভা ল।  

 ঘট্টগ্রাফ ন্দহভ ন   ঙ্গপাহ ISPS code (International Ship and Port Facility Security) াস্তাদ ওভা 

ল এাং ৩০ ঙভ থফাবত এওটি Strategic master plan প্রডদ ওভা ল। 

 থফাাংমা ন্দহভভ ঘযাহদহম বদবফঢ থড্রবচাংওাব থক্রফ ম্পাতহদভ চন্য ১টি থড্রচাভ াংগ্রল ওভা ল। অবি বদভাধত্তা 

ব্স্থা থচাভতাভওভহডভ চন্য ১টি নাাভ নাইটিাং থপবলহওম াংগ্রল ওভা ল। ভৄদ্রকাফী চালাহচ দ্রুঢঢাভ হঙ্গ 

ধাইমঝ ধবভলহদভ চন্য ১টি লাইবেট থাঝ াংগ্রল ওভা ল। দ্রুঢ  তক্ষঢাভ হঙ্গ ওহন্টইদাভ  ওাহক থা 

লযান্ডবমাংহভ চন্য ২১টি ইকুধহফন্ট াংগ্রল ওভা ল। 

 থদৌ-ধবভলদ অবথতপ্তহভ দাবওহতভ ববটব’ভ টাঝাহইচ বঢবভ ওহভ অদ-মাইহদ বাঘাই ব্স্থা ঘালু ওভা ল। 

দাবওহতভ অনুকূহম চাবভকৃঢ Certificate of Proficiency’ভ টাঝাহইচ বঢবভ ওভা ল। 

 াাংমাহতয বযবধাং ওভহধাহভযহদ ৬৩.০৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ঠাওাভ বতবদও াাংমাভ থফাহড় ৩টি থচহফহন্টভ ধভ 

২৫ঢমা বএব ঝাাহভভ বদফাড থওাচ ফাপ্ত ল। 

 বৃটিয ধভাফয থও প্রবঢষ্ঠাদ HR Wallingford, UK ওতৃথও ধাভা ন্দহভভ Feasibility study ম্পন্ন ওভা ল। 

চবফ অবথগ্রলহডভ ওাব থক্রফ দ্রুঢঢাভ হঙ্গ ম্পন্ন ওভাভ মহক্ষয ‘ধাভা ন্দভ প্রওল্প ভূবফ অবথগ্রলড আইদ-২০১৫’ 

প্রডদ ওভা ল। ২৬২ চদম াংবমঢ াাংকঞবদও ওাঞাহফা  অবন ভঞ্জাফাবত চূড়ান্ত ওভা ল। ধাভা ন্দভহও 

শুল্ক থস্টযদ থখারডা এাং হন্ডট যাভ লাউ মাইহন্প প্রতাদল ভৄদ্রন্দভ থণহও শুল্ক আতাহভ      বাঢী 

প্রস্তুবঢ ম্পন্ন     ল। বলঃহদাঙ্গহভ আকঢ ধণ্যালী বহতবয চালাচ থণহও ফামাফাম ঔামাহভ ফাধ্যহফ 

অধাহভযদাম ওাব থক্রফ আনুষ্ঠাবদওপাহ শুরু ওভা ল। 



 

 

 থফবভদ এওাহটবফহঢ ‘Enhancing Capacity of the Marine Academy’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ‘বনহফম 

ওযাহটঝ ব্লও, থফবভদা থ টভবফঝবভ  অন্যান্য বদফ থাড  ম্প্রাভড’ যীর থও প্রওহল্পভ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল।  

 ন্যাযদাম থফবভঝাইফ ইদবস্টটিউঝ, ঘট্টগ্রাহফ ৩০০ আদববযি প্রবযক্ষডাণীহতভ থলাহিম পদ বদফ থাড থযর ওভা ল। 

 বপাকী দতীভক্ষা ওবফটি, থচমা দতীভক্ষা ওবফটি এাং উধহচমা দতীভক্ষা ওবফটি কঞদ ওভা ল।  

 ধদ্মা-বভৄদা াংহবাকওাভী ২২০ বওহমাবফঝাভ ড়াম দতীভ াথ, ভাস্তা, স্লুই থকঝ দ্বাভা ভঢ দতী থণহও ফাটিভ াঁথ 

অধাভড  ভাস্তা অধাভড ওভা ল।  

 খুমদা যলহভভ ফধ্য বতহ প্রাবলঢ ফয়ূভ দহত বদফ বলভূ থঢ স্থাধদা বদফ থাড হন্ধভ মহক্ষয ১৮-৫০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ 

দতীভ ধভ ‘বমবদাভ ধাওথ’ স্থাধদ ওভা ল।  

ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম 

 ভূঝাহদভ ফলাফবলফ (৫ফ) ভাচা বচকহফ থঔাভ দাফবকহম াাংচুওহওভ আফন্ত্রহড ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ চদা থফাঃ 

আদুম লাবফত ১-৪ জুমাই ২০১৬ থফাহত ভূঝাহদ ভাষ্ট্রী নভ ওহভদ। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢহও বফাদন্দহভ 

মামকাবমঘা াংথ থদা থতা ল। ভূঝাহদভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী, ন্যাযদাম ওাউবন্পহমভ থঘাভধাভদ, বেওাভ এাং 

ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢভ হঙ্গ থলাহঝহম থৌচন্য াক্ষাৎ ওহভদ। নভসূবঘ অনুবাী ভাষ্ট্রধবঢ ভূঝাহদভ ৫ফ 

(ঢথফাদ) এাং ঘতুণ থ ভাচাভ হঙ্গ াক্ষাৎ ওহভদ, ভাষ্ট্রধবঢভ ম্মাহদ ভূঝাহদভ ভাচা বহযর বদযহপাহচভ আহাচদ 

ওহভদ। এ ঙাড়া ভূঝাহদভ প্রথাদফন্ত্রী  বদযহপাহচভ আহাচদ ওহভদ। ৪ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ        ভাষ্ট্রধবঢ 

ভূঝাহদভ ধাম থাহফহন্টভ থবৌণ অবথহযহদ পারড থতদ। এ ঙাড়া এ নহভ াাংমাহতয-ভূঝাদ বদ্ব-ধাবক্ষও ম্পহওথভ দাদা 

বরহ অঢযন্ত ওাব থওভ আহমাঘদা লহহঙ। 

 ১০-১১ জুমাই ২০১৬ থফাহত ভেক্তভাহষ্ট্রভ ধভভাষ্ট্র তপ্তহভভ ত  ড  ফধ্য এবযা বরও বুযহভাভ এযাবহস্টন্ট 

থহক্রঝাবভ বফচ বদযা থতযাই বাম াাংমাহতয নভ ওহভদ। নভওাহম বঢবদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ ঢাঁভ 

ওাব থামহ াক্ষাৎ ওহভদ। াাংমাহতহয ম্প্রবঢওওাহম াংখটিঢ ন্ত্রাী লাফমাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ, ন্ত্রাাত 

থফাওাহমা াাংমাহতহযভ হঙ্গ বদবড়পাহ ওাচ ওভাভ ব্াধাহভ বফজ্ বাম ঢাঁভ থতহযভ অঙ্গীওাহভভ াঢথা 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাহঙ থধৌুঁহঙ থতদ। এ ঙাড়া বফজ্ বাম ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 

আন্তচথাবঢও ম্পওথ বরও উধহতিা, বদভাধত্তা উধহতিা  ধভভাষ্ট্র বঘহভ হঙ্গ নণওপাহ বঞও ওহভদ এাং 

ন্ত্রাাত থফাওাহমা দু’থতহযভ ফহধ্য ম্ভাব্ লহবাবকঢাভ বরহ নমপ্রসূ আহমাঘদা ওহভদ। 

 ১১-১২ জুমাই ২০১৬ থফাহত চযাফাইওাভ বওাংস্টহদ International Seabed Authority (ISA)-এভ ২২ঢফ 

াবর থও হম্মমদ অনুবষ্ঠঢ ল। এ ফন্ত্রডামহভ থফবভঝাইফ অযাহনা থ ইউবদঝ-এভ বঘ বভাভ এযাটবফভাম (অ.) 

থফাঃ খুভহযত আমহফভ থদতৃহত্ব ৩ তেববযি াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম উক্ত হম্মমহদ অাংযগ্রলড ওহভদ। 

প্রণফাহভভ ফহঢা াাংমাহতয International Seabed Authority (ISA)-এভ Assembly-এভ থপ্রবহটন্ট 

বদ থাবঘঢ ল, বা এহতহযভ চন্য বভম ম্মাদ  থকৌভহভ বর। এ ঙাড়া াাংমাহতয Council-এভ গ্রুধ D-এভ 

তে বলাহ ২০১৭-২০ থফাহত বদ থাবঘঢ ল। আহমাঘয এই হম্মমহদ Contractor-ভা আকাফী ৫ ঙহভ ISA-এভ 

ববপন্ন তে থতযহও ২০০টি প্রবযক্ষহডভ সুহবাক প্রতাদ ওভহ হম প্রবঢশ্রুবঢ থত। আহমাঘযসূবঘ অনুবাী Status of 

contracts for exploration, Periodic review of implementation of plans of work, Marine 

scientific research, Article 154 Review committee report, Annual report of secretary 

general-ল অন্যান্য আনুরাবঙ্গও বরহ বস্তাবভঢ আহমাঘদা ল ।  

 ১৩ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ থৌবত আভহভ থটনৄটি বঘন অ থচদাহভম স্টান এাভ ফায থাম নাহত বদ লাফাত আম 

রুামী এওবতহদভ নহভ াাংমাহতহয আহদ। এ ফ বঢবদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ াক্ষৎ ওহভদ এাং থৌবত 

থটনৄটি ক্রাউদ বপ্রন্প  প্রবঢভক্ষাফন্ত্রী ফান্যভ ভৄলাম্মত বদ ামফাদ বদ আব্দুম আবচহচভ এওটি বঘঠি ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রীহও লস্তান্তভ ওহভদ। াংবক্ষপ্ত এ থৌচন্য াক্ষাৎওাহম এাভ ফায থাম লাফাত আম রুামী ৩৪ চাবঢ 

ইমাবফ াফবভও থচাহঝভ ন্ত্রাাতবহভাথী পবষ্যৎ ওাব থক্রফ ম্পথহও অবলঢ ওহভদ। ন্ত্রাাহতভ বরুহি 

ববভা অবস্থঢ ইমাবফও থস্টহঝভ বরুহি ন্ত্রাাতবহভাথী মড়াই অব্ালঢ ভাঔাভ মহক্ষয বম্মবমঢ ইমাবফও 

াফবভও থচাহঝভ ২০ লাচাভ যবক্তযামী বন্যতম প্রস্তুবঢভ ধবভওল্পদা ব্ক্ত ওভাভ ফাধ্যহফ বঢবদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 



 

 

ওাঙ থণহও এ ন্ত্রাাতবহভাথী অবপবাহদ াাংমাহতয   াফবভওপাহ অাংযগ্রলহডভ ব্াধাহভ আহ্বাদ চাদাদ। 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ন্ত্রাাতবহভাথী াাংমাহতহযভ বচহভা ঝমাহভন্প দীবঢ নদ থব্ক্ত ওহভদ এাং থৌবত আভহভ 

ভাচথাদী বভাতবপবত্তও ন্ত্রাবহভাথী থওেহও াাংমাহতহযভ অকুণ্ঠ ফণ থদ তাহদভ বরটি বদবিঢ ওহভদ। ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী ইমাহফভ ঠিও পাভবঢথ তুহম থভাভ মহক্ষয থৌবত আভহভ হঙ্গ      ওাচ ওভাভ প্রঢয ব্ক্ত ওহভদ। 

থৌবত আভহভ ফক্কা  ফবতদাভ ধবত্রঢফ দুই ফবচতহও   -থওাহদা             আ         ভক্ষা ওভাভ 

মহক্ষয      াাংমাহতহযভ লাঢা প্রতাহদভ বরটি বদবিঢ ওহভদ। থৌবত প্রবঢভক্ষাফন্ত্রীভ বহযর দূঢ বলাহ 

নভভঢ এাভ ফায থাম লাফাত আম রুামী থৌবত আভহভ ন্ত্রাবহভাথী ববপন্ন ভূবফওা তুহম থহভদ এাং আযা 

প্রওায ওহভদ    াাংমাহতয   থৌবত আভ ন্ত্রাবহভাথী ওাহচ এওহচাঝ লহ ওাচ ওভহ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

দু’থতহযভ ফধ্যওাভ প্রবঢভক্ষা ঔাহঢ বদ্ব-      ম্পওথ থচাভতাভ ওভাভ ব্াধাহভ ওাচ ওহভ বাাভ অঙ্গীওাভ ব্ক্ত 

ওহভদ। াফবভও প্রবযক্ষড, ফাইদ অধাভদ, থাফবভও স্থাধদা ববদ থফাডল াফবভও অওাঞাহফা বঢবভহঢ 

াাংমাহতয, থৌবত আভহভ হঙ্গ অাংযীতাবভহত্বভ বপবত্তহঢ ওাচ ওভাভ ব্াধাহভ আগ্রল প্রওায ওহভ।  

 ১৫-১৬ জুমাই ২০১৬ থফাহত এবযা-ইউহভাধ বফটিাং (আহফ)-এভ ১১ঢফ হম্মমদ ফহঙ্গাবমাভ ভাচথাদী 

উমাদাঝাহভ অনুবষ্ঠঢ ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থদতৃহত্ব ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীল উচ্চধব থাহভ ভওাবভ ওফ থওঢথাবৃহন্দভ 

ফিহ াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম উক্ত হম্মমহদ অাংযগ্রলড ওহভ। ১১ঢফ আহফ যীর থ হম্মমহদ াাংমাহতযল 

ইউহভাধ  এবযাভ ৩৩টি থতহযভ ভাষ্ট্রপ্রথাদ  ভওাভ প্রথাদকড, আবাহদভ ফলাবঘ, ইউহভাবধাদ ওাউবন্পম 

এাং ইউহভাবধাদ ওবফযহদভ পাধবঢ ঙাড়া ১৭টি থতহযভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীকড উধবস্থঢ বঙহমদ। এাহভভ হম্মমহদ 

এবযা  ইউহভাহধভ উন্নদ, অবপাদ াংওঝ থফাওাহমা, হুচাবঢও অধভাথ থফাওাহমা  ফাদধাঘাভ থভাথল 

ববপন্ন আঞ্চবমও  আন্তচথাবঢও বরভল আহমাবঘঢ ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী Plenary থযহদ ‘Partnership 

for the future through connectivity’-এভ ধভ প্রতত্ত ক্তহব্ ‘Connectivity is therefore no longer 

a choice for any community, it is about seizing strategic opportunity’ হম উহেঔ ওহভদ। 

াফবগ্রওপাহ, এাহভভ হম্মমহদ াাংমাহতহযভ অাংযগ্রলড ববশ্বও অঙ্গহদ াাংমাহতহযভ পাভবঢথহও আভ উজ্জ্বম, 

দৃশ্য দফাদ  সুাংলঢ ওহভহঙ। হম্মমহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ ববপন্ন থদতৃবৃহন্দভ আহমাঘদাভ আগ্রল  ঢাঁভ 

ক্তহব্ভ প্রবঢ ফণ থদ লহঢ এওটি বর েি লহহঙ থব ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এওচদ দূভদৃবিম্পন্ন, াস্তাতী  

ালী বশ্বহদঢা বলাহ আন্তচথাবঢও ধবভফণ্ডহম প্রবঢষ্ঠা মাপ ওহভহঙদ। যীর থধব থাহভ বঞহওভ ধাযাধাবয ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী থয ওহওটি থতহযভ ভাষ্ট্রপ্রথাদ  ভওাভ প্রথাদকহডভ হঙ্গ বঞও ওহভদ; এহতভ ফহধ্য বঙহমদ চাধাহদভ 

প্রথাদফন্ত্রী Mr. Shinjo Abe, ভাবযাভ প্রথাদফন্ত্রী Mr. Dmitry Medvedev, সুইচাভল্যাহন্ডভ ভাষ্ট্রধবঢ Mr. 

Johann Schneider-Ammann, বফাদফাহভভ ভাষ্ট্রধবঢ Mr. U Htin Kyaw, পাভহঢভ উধভাষ্ট্রধবঢ Mr. 

Hamid Ansari  ফহঙ্গাবমাভ ভাষ্ট্রধবঢ Mr. Tsakhiagiin Elbegdorj।                         Mr. 

Paolo Gentiloni                                                                        

         আ   । অবথওন্তু, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী হম্মমহদ বমথুবদা, থদতাভল্যান্ডস্, এহস্তাবদা  াইপ্রা-এভ 

প্রথাদফন্ত্রী  প্রবঢবদবথতহমভ প্রথাদহতভ হঙ্গ াংবক্ষপ্ত আহমাঘদা বফবমঢ লদ। এ ঙাড়া াাংমাহতহযভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী 

ওহওটি থতহযভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ বঞও ওহভদ। বদ্বধাবক্ষও বঞওভহল ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১ জুমাই ভাচথাদী 

ঠাওাভ গুমযাহদ লবম আটি থহচদ থভহস্তাভা ন্ত্রাী লাফমা বদলঢ বহতবয দাকবভওহতভ স্মভহড কপীভ থযাও  

ফহতদা চাদাদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ঢাঁহতভহও এ ফহফ থ অবলঢ ওহভদ থব খঝদাভ সুষ্ঠু ঢতহন্তভ স্বাহণ থ ভাবযা, 

চাধাদ, ইঢাবম  পাভঢল অন্যান্য থব-থওাহদা ন্ধুপ্রঢীফ ভাষ্ট্রভহলভ বদওঝ থণহও প্রহাচদ থফাঢাহও লহবাবকঢা 

গ্রলড ওভা লহ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দৃঢ়ঢাভ হঙ্গ চাদাদ    ন্ত্রাহভ বরুহি ঢাঁভ ভওাভ ওতৃথও গৃলীঢ ‘Zero 

Tolerance’ দীবঢভ বপবত্তহঢ এ থভহদভ খঝদাভ নৄদভাবৃবত্ত থভাহথ াাংমাহতয  থাত্ধও ব্স্থা বদহহঙ। 

 ১৭-২০ জুমাই ২০১৬ থফাহত ভেক্তভাহষ্ট্রভ বদউইহওথ চাবঢাংখ তভতপ্তহভ ECOSOC আহাবচঢ 3
rd

 HLPF 

Ministerial segment এাং GFMD Chair বলাহ াাংমাহতহযভ আহাচহদ অনুবষ্ঠঢ Third GFMD 

Thematic workshop-এ ধভভাষ্ট্রবঘ চদা থফাঃ যলীদুম লহওভ থদতৃহত্ব াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড 

ওহভ। থঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা অচথহদভ অগ্রকবঢ ধব থাহমাঘদাভ মহক্ষয আহাবচঢ HLPF Ministerial 

segment-এ াাংমাহতয বদহচহতভ অচথদ  ঢথফাদ অস্থাদ ম্পহওথ ওমহও অবলঢ ওহভ। Third GFMD 

thematic workshop-এ ববশ্বও উন্নহদ অবপাহদভ ইবঢাঘও বতওভল তুহম থভা ল এাং উন্নহদভ হঙ্গ এভ 

ম্পহওথভ বরহ আহমাঘদা ওভা ল। 



 

 

 ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা আবুম লাাদ ফালভৄত আমী, এফবধ ২৬ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ মা বধবটআভ-এভ 

ভাচথাদী বপহদবঢহহদ অনুবষ্ঠঢ 23
rd 

ASEAN Regional forum-এভ বঞহও াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ থদতৃত্ব 

থতদ। ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী ঢাঁভ কৃ্তঢা চাবঢাংখ থখাবরঢ ইউবদপা থাম ২০৩০ এহচন্ডাভ ধভ গুরুত্ব আহভাধ ওহভ 

তাবভদ্র বহফাঘদ  চদফানুহরভ াব থও ওল্যাড বদবিঢ ওভাভ ব্াধাহভ ARF এওটি যবক্তযামী আঞ্চবমও াংস্থা 

বলাহ লহবাবকঢা ওভহঢ ধাহভ হম উহেঔ ওহভদ। ন্ত্রাহভ বরুহি াাংমাহতয ভওাহভভ বচহভা ঝমাহভন্প দীবঢ 

এাং ন্ত্রাাত তফহদ াাংমাহতয ভওাহভভ ওাব থওবভ উহদ্যাক গ্রলহডভ ওণা বঢবদ ব্ক্ত ওহভদ। চমায়ু ধবভঢথদ, 

অপ্রণাকঢ বদভাধত্তা ঘযাহমঞ্জ, প্রাকৃবঢও দূহব থাক, উগ্রাত থফাওাহমা ARF আভ ভূবফওা ভাঔহঢ ধাভহ হম বঢবদ 

আযাাত ব্ক্ত ওহভদ।  

 চাধাহদভ Senior Vice Foreign Minister H.E. Mr. Seiji Kihara াাংমাহতয নভ এাং ১ জুমাই ২০১৬ 

       গুমযাহদভ লবম আটি থহচদ থভস্ট্রুহভহন্ট ন্ত্রাব লাফমা বদলঢ াঢচদ চাধাবদ দাকবভহওভ ফভহতল চাধাদ 

ভওাহভভ ধহক্ষ গ্রলড ওহভদ।      ৪ জুমাই াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী, ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এাং স্বভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ 

াক্ষাৎ ওহভদ। ন্ত্রাী লাফমা-ধভঢী ফহ বশ্বহদতৃবৃহন্দভ ওাঙ থণহও ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ  ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ 

বদওঝ আকঢ থযাওাঢথাভল এাং ঢাভ প্রতুযত্তভ ফি াথদ ওভা ল। 

 ৫ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাবওথদ ভেক্তভাহষ্ট্রভ স্বদাফথন্য ধবত্রওা US News-এ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ Homegrown 

Terror-যীর থও এওটি বদন্ধ প্রওাবযঢ ল। এ বদহন্ধভ ফাধ্যহফ চবঙ্গাহতভ ববশ্বও থপ্রক্ষাধঝ তুহম থভা ল এাং 

চবঙ্গাহতভ বরুহি াাংমাহতহযভ অস্থাদ নৄদব্থক্ত ওভা ল। 

 ১৭-১৯ আকস্ট ২০১৬ থফাহত আইব ফলাবঘ চদা ইাত আফীদ ফাতাদী আইব’ভ ঘাভ তেহতহয নহভভ 

অাংয বলাহ াাংমাহতয নভ ওহভদ। ফলাবঘহভ তাবত্ব গ্রলহডভ ধভ চদা ফাতাদীভ এটি তৃঢী াাংমাহতয 

নভ। নভওাহম ১৮ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ বঢবদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ থৌচন্য াক্ষাৎ ওহভদ। াক্ষাৎওাহম 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ন্ত্রা   চবঙ্গ তফহদ ঢাঁভ ভওাহভভ ‘বচহভা ঝমাহভন্প’ দীবঢভ ওণা নড থব্ক্ত ওহভদ।  

 ২৫ আকস্ট ২০১৬        থৌবত আভহভ লওাভী প্রবঢভক্ষাফন্ত্রী চদা ভৄলাম্মত আব্দুোল আম আইয এও বতহদভ 

ভওাবভ নহভ ঠাওা আহদ। ঢাঁভ হঙ্গ নভঙ্গী বলাহ বঙহমদ থৌবত আভহভ ঊর্ধ্থঢদ াফবভও ওফ থওঢথাবৃন্দ, 

ঠাওা বদভেক্ত থৌবত ভাষ্ট্রদূঢ  থৌবত াফবভও অযাঝাহয। ঠাওা নভওাহম চদা আইয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ 

থৌচন্য াক্ষাৎ ওহভদ এাং প্রথাদফন্ত্রীভ আন্তচথাবঢও ম্পওথবরও উধহতিাভ হঙ্গ বঞও ওহভদ। থৌবত আভহভ 

লওাভী প্রবঢভক্ষাফন্ত্রী চদা ভৄলাম্মত আব্দুোল আম আইয াাংমাহতহযভ হঙ্গ াফবভও লহবাবকঢাভ থক্ষহত্র আভ 

কপীভ  খবদিপাহ ওাচ ওভাভ অঙ্গীওাভ ব্ক্ত ওহভদ। বঢবদ াফবভও থক্ষহত্র থিবদাং, তক্ষঢা  প্রভেবক্ত ববদফহভ 

ধভ গুরুত্বাহভাধ ওহভদ, থইহঙ্গ থবৌণ াফবভও ফলড়া  শুহপোনভ ববদফহভ প্রহাচদীঢাভ ওণা নদব্থক্ত 

ওহভদ। এ প্রহঙ্গ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থৌবত প্রস্তাদাভ প্রবঢ ফণ থদ ব্ক্ত ওহভদ এাং National Defence 

College  Defence Service Command & Staff College-এ প্রবযক্ষড গ্রলড ওভাভ চন্য থৌবত ওঢথধক্ষহও 

আফন্ত্রড চাদাদ। থৌবত লওাভী প্রবঢভক্ষাফন্ত্রী aircraft maintenance, স্থমফাইদ অধাভড, থৌবত আভহ 

াফবভও অওাঞাহফা বদফ থাহড াাংমাহতয যস্ত্র াবলদীভ লাঢা ঘাদ। এভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী কুহহঢ 

াাংমাহতয থদাাবলদীভ নমঢাভ বঘত্র তুহম থহভদ এাং থৌবত ওতৃথধক্ষহও  থাত্ধও লহবাবকঢাভ প্রবঢশ্রুবঢ থতদ। 

হ থাধবভ, থৌবত লওাভী প্রবঢভক্ষাফন্ত্রী থৌবত-ইভাও ীফান্তভক্ষা াাংমাহতয থদাাবলদীভ লাঢা ওাফদা ওহভদ। 

এভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থৌবত ওতৃথধক্ষহও াাংমাহতয ীফান্তভক্ষী াবলদীভ (BGB) হঙ্গ বঞহও 

বফবমঢ লাভ           ওহভদ এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ আন্তচথাবঢও ম্পওথবরও উধহতিা াাংমাহতহযভ 

ীফান্ত ভক্ষা BGB-এভ হুভৄঔী অবপজ্ঞঢা  নমঢাভ   দা তুহম থহভদ। ধবভহযহর, নভওাভী প্রবঢবদবথক থ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদভাধত্তা উধহতিাভ হঙ্গ এওাহন্ত বঞও ওহভদ।  

 ২৯ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাবওথদ ভেক্তভাহষ্ট্রভ ফাদদী থহক্রঝাবভ-অ-থস্টঝ চদ এন. থওবভ াঢ খণ্টাভ াংবক্ষপ্ত 

নহভ াাংমাহতয আহদ। নভওাহম ঢাঁভ হঙ্গ ভেক্তভাহষ্ট্রভ প্রবঢবদবথতহম বঙহমদ তবক্ষড  ফধ্য এবযাবরও 

লওাভী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী বফজ্ বদযা থতাই বাম, চাঢী বদভাধত্তা ওাউবন্পহমভ তবক্ষড এবযা বরও থচযষ্ঠ 

ধবভঘামও চদা বধঝাভ ল্যাপ, তবক্ষড  ফধ্য এবযা বরও উধলওাভী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা ফাদবপ্রঢ আদন্দল 

অন্যান্য উচ্চধতস্থ ওফ থওঢথাবৃন্দ। লবভঢ যাহ্ চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এ এইঘ ফালভৄত 

আমী ঢাঁহও স্বাকঢ চাদাদ। নহভভ শুরুহঢ থমা াহড় একাভঝা থহক্রঝাবভ থওবভ থাদফবন্ড ৩২ দম্বহভ অবস্থঢ 



 

 

ঙ্গন্ধু স্মৃবঢ চাদুখভ ধবভতয থদ ওহভদ এাং চাবঢভ      ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাদ  ঢাভ ধবভাহভভ ওম 

যলীত তেহতভ স্মভহড নৄষ্প ও অধ থডন থও ঢাহতভ প্রবঢ কপীভ শ্রিা জ্ঞাধদ ওহভদ। এফ ফাদদী ধভভাষ্ট্র 

প্রবঢফন্ত্রী যালবভাভ আমফ এাং চাবঢভ চদহওভ থতৌবলত্র চদা ভাতাদ ভৄবচ ববদ্দও ব ঢাঁভ হঙ্গ বঙহমদ। 

অঢঃধভ থহক্রঝাবভ থওবভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ ঢাঁভ ওাব থামহ াক্ষাৎওাহম ঢাঁভ বমষ্ঠ থদতৃহত্ব ঔাদ্য, 

বদভাধত্তা, স্বাস্থয, বযক্ষা এাং অন্যান্য আণ থ-াফাবচও ঔাহঢ াাংমাহতহযভ অভূঢন থ উন্নহদভ ভূী প্রযাংা ওহভদ 

এাং বশ্ব চমায়ু ধবভঢথদ থভাহথ াাংমাহতহযভ উহদ্যাহকভ চন্য ঢাঁহও থন্যাত চাদাদ। বঞহও দু’থতহযভ ফহধ্য 

বদভাধত্তা লহবাবকঢা থচাভতাহভভ বরহ নমপ্রসূ আহমাঘদা ল। উক্ত বঞহও চাঢী, হুধাবক্ষও এাং বদ্বধাবক্ষও 

স্বাণ থাংবেি ববপন্ন বরহ আহমাঘদা ল এাং ধাভেবভও লহবাবকঢা থচাভতাভ      ধভ গুরুত্ব আহভাধ ওভা 

ল। ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী নভওাভী ফাবওথদ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ ম্মাহদ ভাষ্ট্রী অবঢবণ পদ ধদ্মা এওটি 

ফধ্যািহপাচওামীদ আহমাঘদাপাভ আহাচদ ওহভদ। আহমাঘদাপা াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহম বঙহমদ ফাদদী 

স্বভাষ্ট্রফন্ত্রী, ফাদদী াবডচযফন্ত্রী, ফাদদী আইদ, বঘাভ  াংত বরও ফন্ত্রী, ধভভাষ্ট্রবঘ, ভেক্তভাহষ্ট্র বদভেক্ত 

াাংমাহতবয ভাষ্ট্রদূঢল ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ উচ্চধতস্থ ওফ থওঢথাবৃন্দ এাং ফাবওথদ প্রবঢবদবথতহমভ হঙ্গ উধবস্থঢ 

বঙহমদ াাংমাহতহয বদভেক্ত ভেক্তভাহষ্ট্রভ ভাষ্ট্রদূঢল ফাবওথদ দূঢাাহভ অন্যান্য উচ্চধতস্থ ওফ থওঢথাবৃন্দ। উক্ত 

ফধ্যািহপাচ ঘমাওামীদ আহমাঘদা চাবঢভ      ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ আত্ধস্বীকৃঢ খুবদভ প্রঢযাধ থড, 

ভেক্তভাহষ্ট্রভ াচাহভ াাংমাহতবয ধহণ্যভ শুল্কভৄক্ত  থওাঝাভৄক্ত প্রহযাবথওাভ, বদভাধত্তা লহবাবকঢা এাং  

চমায়ু ধবভঢথদ-াংক্রান্ত ফবন্ট্রম প্রহঝাওমল অন্যান্য বদ্বধাবক্ষও বর প্রাথান্য ধা এাং উপধক্ষই বদ্বধাবক্ষও 

স্বাণ থাংবেি থক্ষত্রভহল অণ থনড থ  নমপ্রসূ অাংযীতাবভত্ব বদবিঢওভহড ঢাহতভ অঙ্গীওাভ নৄদব্থক্ত ওহভদ। 

আহমাঘদাপা থযহর ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এ এইঘ ফালভৄত আমী থৌলাদ্যথনড থ ধবভহহয চদা থওবভ  ফাবওথদ 

প্রবঢবদবথতমহও বতা চাদাদ। 

 পাভী র থড এাং ধালাড়ী ভূবফথহভ ওাভহড আাফ থণহও বত্রনৄভাকাফী ড়ওধণ (NH-44) ক্ষবঢগ্রস্ত লাভ নহম 

বত্রনৄভাভ হঙ্গ পাভহঢভ অন্যান্য অঞ্চহমভ থবাকহবাক ব্স্থা ব্ালঢ লা  বত্রনৄভা ভাহচয বদঢয-প্রহাচদী ধণ্যল 

জ্বামাবদ থঢহমভ ঢীি াংওঝ ধবভমবক্ষঢ ল। াাংমাহতয  পাভহঢভ ফধ্যওাভ বদ্যফাদ ন্ধুত্বনড থ ম্পওথ, বত্রনৄভাভ 

চদকহডভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ ঐবঢলাবও ন্ধদ এাং হ থাধবভ ফাদবও অস্থা বহঘদা াাংমাহতহযভ ড়ওধণ 

ব্লাভ ওহভ পাভঢী জ্বামাবদ থঢমালী িাও-মবভ বত্রনৄভা াফবওপাহ (৩০ থহন্ফম্বভ ২০১৬       ধব থন্ত) 

বাঢাাঢ ওভাভ চন্য াাংমাহতয ভওাভ অনুহফাতদ প্রতাদ ওহভ। এ াংক্রান্ত এওটি ফহছাঢাস্মাভও ১৮  

আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ দুইহতহযভ ফহধ্য স্বাক্ষবভঢ ল। উবেবঔঢ ড়হওভ ব্লাভ  ভক্ষডাহক্ষহডভ ব্ াত 

বদথ থাবভঢ বন প্রতাহদ পাভঢ ম্মঢ ল। াাংমাহতহযভ ধহক্ষ ড়ও  চদধণ অবথতপ্তহভভ অবঢবভক্ত প্রথাদ  

প্রহওৌযমী এাং পাভহঢভ ধহক্ষ ইবন্ডাদ হম ওহধ থাহভযদ বমবফহঝট (আইবএম)-এভ বদ থালী ধবভঘামও উক্ত চুবক্তটি 

স্বাক্ষভ ওহভদ।  

 বহশ্বভ অন্যঢফ -দ্বীধ বলাহ থঝওই -দ্বীধ ব্স্থাধদা বদবিঢওভহড াাংমাহতয, চাধাদ, থদতাভল্যান্ড, তবক্ষড 

থওাবভাল বহশ্বভ ১২টি -দ্বীধভি     ‘থটিা থওাাবমযহদ’ থবাক থত। াাংমাহতয আকাফী এও ঙহভভ চন্য 

১২টি -দ্বীধভি থতহযভ এই থচাঝ ‘থটিা থওাাবমযহদভ’ পাধবঢত্ব মাপ ওহভহঙ। ২ থহন্ফম্বভ আনুষ্ঠাবদওপাহ 

থদতাভল্যাহন্ড ভাষ্ট্রধবঢ Mr. Henk Ovink ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ ওাহঙ Chairmanship লস্তান্তভ ওহভদ। এই 

থচাহঝভ পাধবঢ বলাহ াাংমাহতয আকাফী এওঙভ ‘এহচন্ডা-২০৩০’-এভ আহমাহও সুষ্ঠু -দ্বীধ ব্স্থাধদা  এ 

মহক্ষয ওভডী বদথ থাভহড ওাচ ওভহ। 

 ১-৩ থহন্ফম্বভ ২০১৬ থফাহত বঙ্গানৄহভ অনুবষ্ঠঢ ‘Indian Ocean Conference 2016’-এ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ 

থদতৃহত্ব াাংমাহতয প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভদ। এই হম্মমহদ পাভঢ ফলাাকভী অঞ্চহমভ ক্রফথ থফাদ 

থওৌযমকঢ অণ থনদবঢও গু ত্ব তুহম থহভ আঞ্চবমও লহবাবকঢাভ ফাধ্যহফ ম্ভাদাভলহও ওাহচ মাকাহঢ 

ঐওযিপাহ এবকহ বাাভ             ল। 

 ৩ থহন্ফম্বভ ২০১৬        ফাদঢাবহভাথী অধভাথ  কডলঢযাভ তাহ অবপভেক্ত আমতভ ওফান্ডাভ ফীভ ওাহযফ 

আমীভ নাঁবভ ভা ওাব থওভ ওভাভ    থপ্রবক্ষহঢ ৪ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ তুভহস্কভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ 

হাইহঝ এ খঝদাভ বদন্দা চাবদহ এওটি ববৃবঢ প্রওায ওহভ। উক্ত ববৃবঢভ প্রবঢবক্রা ৫ থহন্ফম্বভ ২০১৬ 

       ওড়া প্রবঢাত ব্ক্ত ওহভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম এওটি থপ্র-বভবমচ প্রতাদ ওহভ। প্রবঢাত াঢথা তুবওথ ভওাহভভ 

এহলদ আঘভড াাংমাহতহযভ অপযন্তভীড বরহ লস্তহক্ষহধভ যাবফম ফহফ থ উহেঔ ওভা ল। 



 

 

 ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী ৩-১০ থহন্ফম্বভ ২০১৬ থফাহত ঘাভটি দভবটও থতয বণাক্রহফ দভহ (৩-৪ থহন্ফম্বভ), 

থটদফাওথ (৫-৬ থহন্ফম্বভ), আইল্যান্ড (৭ থহন্ফম্বভ)  সুইহটদ (৮-৯ থহন্ফম্বভ) নভ ওহভদ। নহভ ফাদদী 

ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী দভহ, থটদফাওথ, আইল্যান্ড  সুইহটহদভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীহতভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও আহমাঘদা বফবমঢ লদ। 

বঞওভহল বদ্যফাদ বদ্বধাবক্ষও ম্পহওথভ ববপন্ন বতওল লহবাবকঢাভ ম্ভাব্ দতুদ থক্ষত্র উহন্াঘহদ দভবটও 

ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীহতভ হঙ্গ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ আন্তবভও ধবভহহয নমপ্রসু আহমাঘদা ল। আন্তচথাবঢও ন্ত্রাাত  

বলাং চবঙ্গাত বরহ ধভেভ ফঢববদফ এাং এ ববশ্বও াংওঝ থফাওাবমা ওহমভ বম্মবমঢ অাংযগ্রলহডভ 

বরহ ঢাভা এওফঢ লদ। 

 ভেিাধভাহথভ তাহ চাফাাহঢ ইমাফীভ থদঢা ফীভ ওাহফ আমীভ নাঁব ওাব থওভ ওভা বদহ ধাবওস্তাহদভ ধভভাষ্ট্র 

ফন্ত্রডামহভ ববৃবঢ প্রওাহযভ ধভ-ধভই ঠাওা বদভেক্ত ধাবওস্তাহদভ পাভপ্রাপ্ত লাইওবফযদাভ বফজ্ াবফদা থফলঢাহও 

 থহযর ৪ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ ঢম ওহভ াাংমাহতয এভ প্রবঢাত চাদা। পাভপ্রাপ্ত 

লাইওবফযদাভহও ঢম ওহভ মা ল    বত্রহতযী চুবক্তহঢ াাংমাহতহয কডলঢযা, অবিাংহবাক, থর থহডভ ফহঢা 

ফাদঢাবহভাথী অধভাহথভ বঘাভ ওভা বাহ দা, এফদ বওছুভ উহেঔ থদই। ভাং ধাবওস্তাদই ১৯৭১ াহম কডলঢযাভ 

চন্য বঘবিঢ  আঝওকৃঢ বদচ থতহযভ দাকবভওহতভ বঘাহভভ আঢা আদাভ াধ্যাথওঢা অনুভহড ব্ণ থ লহহঙ। 

১৯৭৪ াহমভ চুবক্তভ ধভ ১৯৭৫ াহমভ থযর অবথ বনৄমাংখ্যও ভেিাধভাথী বঘাহভভ অহধক্ষা াাংমাহতহযভ 

ওাভাকাহভ বঙম। ঢাহতভ বঘাহভভ ব্াধাহভ ১৯৭৪ াহমভ চুবক্তভ ওণা উহেঔ ওহভ ধাবওস্তাদ ওঔদ উহদ্বক চাদাবদ। 

১৯৭৫ াহম চাবঢভ      ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাদহও ধবভাহভ নৃযাংপাহ লঢযা ওভাভ ধভ ই 

অধভাথীহও থঙহড় থতা ল। ধাবওস্তাহদভ অঢীঢ  ঢথফাদ ধবভবস্থবঢ এাং ফাদাবথওাভ ধবভবস্থবঢ বহঘদা এঝা 

লােওভ থব ধাবওস্তাদ অন্য থতহযভ কডঢন্ত্র  আইহদভ যাদ ম্পহওথ বঘাভ বহেরড ওভহঙ। ধাবওস্তাদহও 

েিপাহ চাবদহ থতা লহহঙ থব াাংমাহতহযভ স্বাথীদ বঘাভ ব্স্থা ম্পহওথ ধক্ষধাঢদুি, ত্রুটিনড থ  অঢয 

ফন্তব্ ওভাভ থওাহদা বদবঢও অবথওাভ ধাবওস্তাহদভ থদই। ভেিাধভাহথভ বঘাহভভ ফহঢা থফৌবমও বরহ বহশ্বভ থওাহদা 

থতহযভ লস্তহক্ষধ াাংমাহতহযভ ওাহঙ ওঔদই গ্রলডহবাগ্য লহ দা। 

 াাংমাহতহযভ Blue Economy-এভ প্রাবঢষ্ঠাবদও, থাভডাকঢ  ওাবভকবভ-বজ্ঞাবদও অওাঞাহফা ববদফ থাডবরও 

ববপন্ন ওফ থওাণ্ডল ওাবভকবভ লাঢা প্রতাহদভ      াাংমাহতয ভওাভ এাং ইউহভাবধাদ ইউবদহদভ ফহধ্য 

Blue Economy বরও ‘Joint collaboration on blue economy’ যীর থও এওটি লহবাবকঢা চুবক্ত 

স্বাক্ষবভঢ ল। এভ ফাধ্যহফ াাংমাহতহয Blue economy বরও উন্নদ বাত্রা শুরু লহমা। 

 ১৩ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী াম্প্রবঢও ফহ ন্ত্রাী লাফমাভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ কূঝদীবঢও  

কূঝনদবঢও এমাওাভ বদভাধত্তা থচাভতাভওভহড ভওাভ ওতৃথও গৃলীঢ ববপন্ন ধতহক্ষধ ম্পহওথ ঠাওাস্থ বহতবয 

দূঢাাভল এাং চাবঢাংখল আন্তচথাবঢও াংস্থাভহলভ প্রবঢবদবথহতভ ভাষ্ট্রী অবঢবণ পদ ‘ধদ্মা’ বিবনাং প্রতাদ 

ওহভদ। বিবনাংহ ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী, প্রথাদফন্ত্রীভ ভৄখ্যবঘ এাং ধভভাষ্ট্রবঘ উধবস্থঢ বঙহমদ। 

 ১৬-১৭ থহন্ফম্বভ ২০১৬ থফাহত ওাদাটাভ ফবন্ট্রহহম অনুবষ্ঠঢ থলাাম নাহন্ডভ ধঞ্চফ বভহপ্লবদযহফন্ট হম্মমহদ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ থদতৃত্ব থতদ। থলাাম নাহন্ডভ ধঞ্চফ বভহপ্লবদযহফন্ট 

হম্মমহদভ ভম উহদ্দশ্য দ বঙম বশ্ব থদতৃত্ববৃহন্দভ অাংযগ্রলহডভ ফাধ্যহফ এইট, বক্ষা  ম্যাহমবভা-এই বঢদটি থভাক 

বদভ থহমভ মহক্ষয ঢাহতভ গৃলীঢ ওাব থক্রফ ম্পহওথ বশ্বাীভ দৃবি আওর থড ওভা এাং এ ওম াংক্রাফও ব্াবথ বদভ থহম 

হ থাচ্চ ধবভফাড ঢলবম াংগ্রল ওভা। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী উহদ্বাথদী অবথহযহদ ঢাঁভ ক্তহব্ হমদ, অঙ্গীওাভ, 

াংওল্প  াংলবঢভ ফাধ্যহফ এ ব্াবথ বদভ থম ওভা ম্ভ। হম্মমহদভ উহদ্বাথদী অনুষ্ঠাদ থযহর এওইবতদ অধভাহি 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওাদাটাভ প্রথাদফন্ত্রী চাবস্টদ িুহটাভ হঙ্গ এও বদ্বধাবক্ষও বঞহও বফবমঢ লদ। বঞহওভ শুরুহঢই 

ওাদাটাভ প্রথাদফন্ত্রী াাংমাহতহযভ প্রথাদফন্ত্রীভ বমষ্ঠ থদতৃহত্বভ ভূী প্রযাংা ওহভদ এাং আকাফী বতদগুবমহঢ উপ 

থতহযভ ফহধ্য বভাচফাদ ম্পওথহও আভ সুদৃঢ়  সুাংলঢ ওভাভ প্রঢয ব্ক্ত ওহভদ। এফ বঢবদ ফাত্র ১২ ঙভ 

হ ঢাঁভ াাংমাহতয ভ্রফহডভ স্মৃবঢঘাভড ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা ওাদাটা নহভ ঢাঁহও 

ব্বক্তকঢপাহ আফন্ত্রড চাদাহদাভ চন্য ওাদাটাভ প্রথাদফন্ত্রীহও থন্যাত চাদাদ। বঢবদ াাংমাহতহযভ ভৄবক্তভেহি 

ওাদাটাভ প্রথাদফন্ত্রীভ প্রাঢ বধঢা, থহতহযভ াহও প্রথাদফন্ত্রী বধহহভ ইবমঝ িুহটাভ বদঃযঢথ ফণ থদ এাং 

ওাদাটাভ চদকহডভ অকুণ্ঠ লহবাবকঢাভ ওণা শ্রিাপহভ স্মভড ওহভদ। বঞহও চাবস্টদ িুহটা াাংমাহতহযভ ন্ত্রাাত 

 চবঙ্গাতবহভাথী অস্থাহদভ প্রযাংা ওহভদ। এ ঙাড়া চমায়ু ধবভঢথদ, াবডচয  ববদহাকল বদ্বধাবক্ষও স্বাণ থ-



 

 

াংবেি ববপন্ন বরহ উপধহক্ষভ ফহধ্য আহমাঘদা ল। ধাযাধাবয, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ 

ভৄবচবুভ ভলফাহদভ আত্ধস্বীকৃঢ খুবদ নূভ থঘৌদৄভীহও বণাযীঘ্র থতহয থনভঢ ধাঞাহদাভ চন্য অনুহভাথ চাদাদ। 

াাংমাহতহযভ প্রঘবমঢ আইহদই নূভ থঘৌদৄভীভ বঘাভ ম্পন্ন লহ হম বঢবদ ওাদাটাভ প্রথাদফন্ত্রীহও অবলঢ ওহভদ। 

প্রবঢউত্তহভ প্রথাদফন্ত্রী চাবস্টদ িুহটা ১৯৭৫ াহম াংখটিঢ এই ফফ থাবন্তও খঝদা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ প্রবঢ লফবফ থঢা 

প্রওায ওহভদ। ঢহ, থব  থতহয ভতুযতণ্ডাহতয লাম ভহহঙ অণা থওাহদা ব্বক্তহও স্বহতয প্রঢযাধ থড ওভহম 

থহতহয ঢাভ ভতুযতণ্ড ওাব থওভ লাভ ম্ভাদা ভহহঙ, থই ওম থক্ষহত্র, ওাদাটাভ প্রঘবমঢ আইদ অনুবাী াংবেি 

ব্বক্তহও স্বাকবঢও থতয (ওাদাটা) থণহও বলষ্কাভ ওভা া স্বহতহয থনভঢ ধাঞাহদাভ ভীবঢ থদই হম প্রথাদফন্ত্রী িুহটা 

চাদাদ। ঢহ, বওপাহ ন্যাবঘাভ বদবিঢন থও এই েয থওাঢভ বরটিভ সুভালা সুষ্ঠুপাহ ওভা ম্ভ, ঢাভ উধা 

খু ুঁহচ থভ ওভাভ চন্য উপ থতহযভ উধভেক্ত প্রবঢবদবথভ ফহধ্য বরটি আহমাঘদা শুরু ওভাভ ধহক্ষ ওাদাটাভ প্রথাদফন্ত্রী 

চাবস্টদ িুহটা ফঢ থতদ। ধভঢীহঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ঢাঁহও াাংমাহতয নহভভ আফন্ত্রড চাদাহম ওাদাটাভ 

প্রথাদফন্ত্রী াদহন্দ ঢা গ্রলড ওহভদ। বঞও থযহর প্রথাদফন্ত্রী চাবস্টদ িুহটা ঢাঁভ প্রাঢ বধঢাভ ধহক্ষ াাংমাহতহযভ 

প্রথাদফন্ত্রীভ বদওঝ থণহও াাংমাহতহযভ ভৄবক্তভেি ম্মাদদা গ্রলড ওহভদ। এ ফ অভপ্রাপ্ত ওহদ থম ািাত আমী 

চবলভ ীভ প্রঢীও প্রাঢ বধহহভ িুহটাভ ম্মাদদাভ citationটি ধহড় থযাদাদ। ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, ভৄবক্তভেি বরও  

ফন্ত্রী, ধভভাষ্ট্রবঘ  বঘ (প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম) এই ফ উধবস্থঢ বঙহমদ। উহেখ্য, বকঢ প্রা বঢদ তযও  

ধহভ উচ্চধব থাহভ এই বদ্বধাবক্ষও নভটি অনুবষ্ঠঢ ল, বা াাংমাহতয-ওাদাটা ম্পহওথ এও দতুদ অধ্যা  

সৃবি ওহভহঙ। 

 ১৭-১৮ থহন্ফম্বভ ২০১৬ থফাহত থপহদজুহমাভ ফাক থাবভঝা দ্বীহধ অনুবষ্ঠঢ থচাঝবদভহধক্ষ আহন্দামদ (ন্যাফ)-এভ ১৭ঢফ 

যীর থহম্মমহদ ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী অাংযগ্রলড ওহভদ। ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী ঢাঁভ ক্তহব্ কডঢন্ত্র, 

ফাদাবথওাভ, দাভীভ ক্ষফঢাদ ইঢযাবত থক্ষহত্র ভওাহভভ ানল্য তুহম থহভদ। এওইহঙ্গ, বঢবদ বশ্বব্াধী সুষ্ঠু, 

বদভাধত  বদবফঢ অবপাদ বদবিঢওভড, চমায়ু ধবভঢথহদভ অবপখাঢ থফাওাহমা, তবক্ষড-তবক্ষড 

লহবাবকঢা’ভ াস্তাদ, বশ্বযাবন্ত  বদভাধত্তা প্রবঢষ্ঠা এাং ন্ত্রা  চবঙ্গাত তফহদ ন্যাফ-থও আভ যবক্তযামী 

ভূবফওা ধামদ ওভাভ আহ্বাদ চাদাদ। বঢবদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ধহক্ষ আকাফী বটহম্বহভ ঠাওা অনুহষ্ঠ দফ 

‘Global Forum on Migration and Development’-এভ বঞহও ন্যাফ-এভ তে থতযভলহও অাংযগ্রলহডভ 

চন্য আফন্ত্রড চাদাদ। 

 ১৯-২২ থহন্ফম্বভ ২০১৬ থফাহত ভেক্তভাহষ্ট্রভ বদউইহওথ অনুবষ্ঠঢ চাবঢাংখ াথাভড ধবভরহতভ ৭১ঢফ অবথহযহদ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থদতৃহত্ব এওটি প্রবঢবদবথতম অাংযগ্রলড ওহভ। স্থাদী ভওাভ, ধেী উন্নদ  ফা ফন্ত্রী, 

ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রী, শ্রফ  ওফ থাংস্থাদ প্রবঢফন্ত্রী এাং ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ নভঙ্গী বঙহমদ। ১৯ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ভেক্তভাহষ্ট্রভ ব্াী 

প্রবঢবদবথ াংস্থা Business Council for International Understanding (BCIU) ওতৃথও আহাবচঢ এওটি 

ফঢববদফ পা অাংয থদদ। এাহভভ চাবঢাংখ অবথহযহদভ অন্যঢফ ভম আহাচদ বঙম ১৯ থহন্ফম্বভ ২০১৬ 

ঢাবভহঔ অনুবষ্ঠঢ ‘United Nations Summit on Refugees and Migrants’ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এই যীর থ 

হম্মমহদভ থপ্লদাবভ থযহদ ক্তব্ ভাহঔদ। এফ বঢবদ অবপাী  যভডাণী ইসুযহঢ াাংমাহতহযভ অস্থাদ বশ্ব 

তভাহভ তুহম থহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী উহেঔ ওহভদ, অবপাদ ফোহও ফবিঢপাহ থফাওাহমা ওভহঢ লহম 

ধাভেবভও বশ্বা  শ্রিাহাথ, থবৌণ তািঢা এাং ওহমভ অন্তভু থবক্তভ বরটিহও গুরুত্ব বতহঢ লহ। 

যীর থহম্মমহদভ অাংয বলাহ ১৯ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভঔ বহওহম ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ‘Global Compact for 

Safe, Regular and Orderly Migration: Towards Realizing the 2030 Agenda for Sustainable 

Development and Achieving Full Respect for the Human Rights of Migrants’ যীর থও এওটি 

থকামহঝবম থযহদ সুইহটহদভ প্রথাদফন্ত্রী বফ. থস্টনাদ মহপহদভ হঙ্গ থবৌণ-পাধবঢত্ব ওহভদ। বঢবদ প্রস্তাবঢ 

Global Compact on Migration-এ থঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রাগুবমভ বণাবণ প্রবঢনমদ বদবিঢ ওভা এাং 

যভডাণী, চমায়ু উদ্বাস্তু  অবপাীহতভ অবথওাভ সুভক্ষাভ বরটি বহযরপাহ বহঘদা থদাভ আহ্বাদ চাদাদ। 

 ১৯ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভঔ ন্ধযা প্রথাদফন্ত্রীভ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বরও ফাদদী উধহতিা চদা চী 

আলহফত াহচতহও ‘ICT for Dvelopment’ নৄভস্কাহভ ভূবরঢ ওভা ল। ‘বটবচঝাম াাংমাহতয’ ববদফ থাহডভ 

মহক্ষয ঢথ্য-প্রভেবক্ত ঔাহঢ বহযর অতাহদভ স্বীকৃবঢ বলাহ ফাদদী উধহতিাহও এই ম্মাদচদও নৄভস্কাভ প্রতাদ 

ওভা ল। 



 

 

 ২০ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ চাবঢাংহখ াাংমাহতহযভ স্থাী বফযহদভ উহদ্যাহক আহাবচঢ ‘South-South and 
Triangular Cooperation in Scaling up Innovation in Public Service Delivery’ যীর থও অনুষ্ঠাহদ 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রথাদ অবঢবণ বলাহ ক্তব্ প্রতাদ ওহভদ। এফ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ঢাঁভ ‘বটবচঝাম 

াাংমাহতয’ ওফ থসূবঘ  ‘এটুআই প্রওল্প’-এভ আঢা দ্রুঢঢফ ফহ প্রাবন্তও চদহকাষ্ঠীল  থাথাভহডভ থতাভহকাড়া 

ববপন্ন থা থধৌুঁহঙ থতাভ বরটি তুহম থহভদ। বঢবদ ধাবমও থক্টহভভ ববপন্ন উদ্ভাদভল এাং সৃচদযীম 

উহদ্যাক ববদফহভ প্লযাঝনফ থ বলাহ তবক্ষহডভ থতযগুবমভ ফহধ্য এওটি ‘South-South Network of Public 
Organizations’ প্রবঢষ্ঠাভ প্রস্তা ওহভদ। এওই ঢাবভহঔ দভহভ প্রথাদফন্ত্রী বফজ্ এভদা থামাহক থভ আফন্ত্রহড 

‘Women’s Leadership and Gender Perspectives on Preventing and Countering Violent 
Extremism’ যীর থও বঞও এাং এওই ঢাবভহঔ ফাবওথদ থপ্রবহটন্ট বফ. াভাও াফাভ আফন্ত্রহড ‘Leaders’ 
Summit on Refugees’ যীর থও বঞহও ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী অাংযগ্রলড ওহভদ। 

 ২১ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী সুইহটহদভ প্রথাদফন্ত্রী বফ. থস্টনাদ মহপহদভ আফন্ত্রহড সুইহটদ 

ভওাভ, আন্তচথাবঢও শ্রফ াংস্থা এাং অণ থনদবঢও লহবাবকঢা  উন্নদ াংস্থাভ উহদ্যাহক আহাবচঢ Global deal 
initiative-এভ উহদ্বাথদী অনুষ্ঠাহদ থবাক থতদ। এই অনুষ্ঠাহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থঝওই বযল্পাদ, বহণাবঘঢ 

ওফ থধবভহয এাং অন্তভূ থবক্তভমও অণ থনদবঢও উন্নদ বরহ ক্তব্ প্রতাদ ওহভদ। বঢবদ ব্া ঔাহঢভ উন্নদ  

প্রাভ এাং শ্রবফওহতভ অবথওাভ ভক্ষা উৎধাতদওাভী, থবাকতাদ  থপাক্তা থশ্রবডভ ফধ্যওাভ সুম্পহওথভ ধভ গুরুত্ব 

আহভাধ ওহভদ এাং ঢাহতভ প্রহঢযওহওই বদচ বদচ থক্ষহত্র তাবত্বযীম ভূবফওা ধামহদ     আহ্বাদ চাদাদ। 

ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এওই বতহদ চাবঢাংখ ফলাবঘহভ উহদ্যাহক অনুবষ্ঠঢ High-Level Panel on Water-এভ 

এওটি বহযর বঞহও অাংযগ্রলড ওহভদ। বঢবদ ২০৩০ উন্নদ এহচন্ডাভ ধাবদম্পত  োবদহঝযদ ম্পবওথঢ 

মক্ষযফাত্রা অচথহদভ উহদ্দহশ্য দ ধাবদাশ্রী নহমভ ববঘত্রয াড়াহদা, ধাবদম্পহতভ উন্নদ  তক্ষ ব্স্থাধদা 

বদবিঢওভহড বণাবণ অওাঞাহফা বদফ থাড, মাকই ধাবদ-প্রভেবক্তভ উদ্ভাদ  প্রাভ এাং আন্তঃীফান্ত লহবাবকঢা 

বৃবিল থয বওছু গুরুত্বনড থ সুধাবভয আন্তচথাবঢও ম্প্রতাহভ াফহদ তুহম থহভদ। ২১ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী High-Level Panel on Water-এভ এওচদ তে বলাহ ফহদাদীঢ লদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 
‘Making every woman and girl count’ যীর থও পা অাংযগ্রলড ওহভদ এাং প্রাী াাংমাহতবযহতভ ধক্ষ 

থণহও আহাবচঢ াংথ থদা অনুষ্ঠাহদ থবাক থতদ। উচ্চধব থাহভ বঞওগুবমভ ধাযাধাবয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

সুইচাভল্যাহন্ডভ থপ্রবহটন্ট বফ. থচালাদ থডইটাভ আম্মাদ, বফাদফাহভভ থস্টঝ ওাউবন্পমভ এাং ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী বফজ্ অাং 

াদ সুবঘ, বশ্বব্াাংহওভ থপ্রবহটন্ট বফ. বচফ ইাং বওফ, ওফদহমহণভ ফলাবঘ ব্াহভাহদ প্যাবিবা স্কঝল্যান্ড, 

ইউহভাধী ওাউবন্পহমভ থপ্রবহটন্ট বফ. থটাদাড ঝাস্ক এাং World Economic Forum-এভ বদ থালী থঘাভম্যাদ 

প্রহনভ ক্লাউ থযাা-এভ হঙ্গ বঞও ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ ববপন্ন বঞহও অাংয থদাভ ধাযাধাবয 

ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী  ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী থয ওহওটি আন্তচথাবঢও/আঞ্চবমও াংস্থা থবফদ: াওথ, আইব, 

বচ-৭৭  ঘীদ, ওফদহমণ ইঢযাবতভ ফন্ত্রীধব থাহভ পা ক্তব্ ভাহঔদ।  

 ২১ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ UN-Women ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও ‘Planet 50-50 Champion’ বলাহ স্বীকৃবঢ 

প্রতাদ ওহভ। এওই অনুষ্ঠাহদ Global partnership forum ঢাঁহও ‘Agent of change’ যীর থও ম্মাদচদও 

নৄভস্কাহভ ভূবরঢ ওহভ। দাভীফাচহও উন্নহদভ ভমথাভা মৃ্পক্ত ওহভ এওটি চাবঢভ পাহগ্যভ আভম ধবভঢথদ 

খঝাহদা এাং দাভী উন্নহদভ নম অবপবাত্রা বঘক্ষড থদতৃত্বতাহদভ স্বীকৃবঢস্বরূধ াংস্থা দু’টি ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও 

এ ম্মাহদ ভূবরঢ ওহভ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী চাবঢাংখ াথাভড ধবভরহতভ General Debate অবথহযহদ ক্তব্ 

ভাহঔদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী াম্প্রবঢও ফহভ অবপাদ াংওঝ  যভডাণী ফোভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ অবপাী  

যভডাণীহতভ উৎ এাং কন্তব্ উপস্থাদহওই ম্ভাদাফ ধবভঢথহদভ বদাফও বলাহ বহঘদা ওভাভ আহ্বাদ 

চাদাদ। বঢবদ আকাফী বটহম্বহভ ঠাওা অনুহষ্ঠ দফ Global Forum on Migration and Development-
 ভ ফন্ত্রীধব থাহভ বঞহও বরগুবম বদহ আহমাঘদাভ ইবঙ্গঢ থতদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ন্ত্রা  বলাং চবঙ্গাহতভ 

প্রবঢ ঢাঁভ ভওাহভভ ‘বচহভা ঝমাহভন্প’ দীবঢভ ওণা নৄদব্থক্ত ওহভদ। বঢবদ আন্তচথাবঢও ম্প্রতাহও ন্ত্রাীহতভ 

ধভাফয থতাঢা, ভম ধবভওল্পদাওাভী, ফতততাঢা, নষ্ঠহধারও, অণ থ  অস্ত্র ভভালওাভী এাং প্রবযক্ষওহতভ খু ুঁহচ থভ 

ওহভ ঢাহতভ বরুহি ওহঞাভ ব্স্থা গ্রলহডভ    অনুহভাথ চাদাদ। থঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা াস্তাহদভ চন্য 

অণ থাদ, াবডচয, ববদহাক  প্রভেবক্ত লস্তান্তভল ববপন্ন ঔাহঢ স্বহল্পান্নঢ  উন্নদযীম থতযভলহও আন্তচথাবঢওপাহ 

প্রবঢশ্রুঢ লাঢা থতাভ বরহ বঢবদ উন্নঢ থতযগুবমভ প্রবঢ আহ্বাদ চাদাদ। এ ঙাড়া বঢবদ ঢাঁভ কৃ্তঢা 

আন্তচথাবঢও যাবন্ত  বদভাধত্তা প্রবঢষ্ঠা, চমায়ু ধবভঢথদ থফাওাহমা, সুদীম অণ থদীবঢভ বওায, আঞ্চবমও াংহবাক 

স্থাধদ, ঢথ্য-প্রভেবক্তভ প্রাভ, দাভীভ ক্ষফঢাদ বদবিঢওভড, তাবভদ্রয দূভীওভড এাং অওাঞাহফাঔাহঢ াাংমাহতহযভ 

ববপন্ন ানহল্যভ ওণা তুহম থহভদ। 



 

 

 চাবঢাংখ াথাভদ ধবভরহতভ ৭১ঢফ অবথহযহদভ াইটমাইহদ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী ওতৃথও চাবঢাংহখভ ফলাবঘ 

াদ বও ভৄহদভ ওাহঙ চমায়ুবরও প্যাবভ চুবক্তহঢ াাংমাহতহযভ Instrument of Ratification লস্তান্তহভভ 

ফাধ্যহফ াাংমাহতয আনুষ্ঠাবদওপাহ এ চুবক্ত অনুফণ থদ ওহভহঙ। াাংমাহতয এই অনুফণ থদওাভী প্রণফ ওহওটি 

থতহযভ ফহধ্য এওটি। াাংমাহতয ২২ এবপ্রম ২০১৬ ঢাবভহঔ চমায়ু াংক্রান্ত প্যাবভ চুবক্ত স্বাক্ষভ ওহভ। এই চুবক্ত 

অনুহফাতহদভ ফাধ্যহফ চমায়ু ধবভঢথদ থফাওাহমা বরহ াাংমাহতহযভ দৃঢ় াংওল্প প্রওায থধহহঙ।  

 চাবঢাংহখভ াথাভ  ধবভরহতভ ৭১ঢফ অবথহযদ ঘমাওামীদ ফহ ‘Global Partnership for Sustainable 

Development Data (GPSDD)’ এাং ‘Partnership for Resilience and Preparedness (PREP)’-এ 

াাংমাহতয আনুষ্ঠাবদওপাহ থবাকতাদ ওহভহঙ। এই দু’টি উহদ্যাক বণাক্রহফ থঝওই উন্নদ মক্ষযফাত্রা অচথদ এাং 

চমায়ুভ স্বাপাবও অস্থা প্রঢযাঢথদ বদবিঢওভহড প্রহাচদী ঢথ্য াংগ্রল  ণ্টহদ অাংযীতাবভহত্বভ বপবত্তহঢ ওাচ 

ওভহ। ফাবওথদ ভেক্তভাহষ্ট্রভ উহদ্যাহক কঠিঢ এই থনাভাহফ অাংযগ্রলড ওহভ াাংমাহতয উধকৃঢ লহ হম আযা ওভা বা। 

 ২১ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ভেক্তভাহষ্ট্রভ বদউইহওথ ‘Informal Meeting of the SAARC Council of 

Ministers in the Sidelines of United Nations General Assembly’ অনুবষ্ঠঢ ল। উক্ত পা 

াাংমাহতয ভওাহভভ ধহক্ষ প্রবঢবদবথত্ব ওভাভ চন্য চদা আবুম লাাদ ফালভৄত আমী (এফ বধ), ফাদদী 

ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী-এভ থদতৃহত্ব দুই তেভ এওটি প্রবঢবদবথতম উক্ত পা অাংযগ্রলড ওহভদ। 

 চাবঢাংখ াথাভড ধবভরহতভ ৭১ঢফ অবথহযহদভ াইটমাইহদ ‘এবযা থওাঅধাহভযদ টাামক (ACD)’ এভ 

তেভূক্ত থতযগুবমভ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীকড ২২ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ এওটি বঞহও বফবমঢ লদ এ বঞহও ঢাঁভা 

২ এববট এাং ‘এববট বপযদ নভ এবযা থওাঅধাহভযদ ২০৩০’ বদহ আহমাঘদা ওহভদ। 

 ৫-৬ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত বদউইহওথ অনুবষ্ঠঢ Universal Postal Union (UPU)-এভ Postal Operations 

Council (POC)-এভ বদ থাঘহদ াাংমাহতয ২০১৭-২০ থফাহতভ চন্য বদ থাবঘঢ ল। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম এাং 

বহতযস্থ াাংমাহতয দূঢাাভল াাংমাহতহযভ প্রাবণ থঢাভ ধহক্ষ প্রঘাভদা  ধাযাধাবয বক্র কূঝনদবঢও ঢৎধভঢা 

ঘামা। 

 ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, চাফ থাদ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী Mr. Frank-Walter Steinmeier এাং অবোভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী Mr. 

Sebastian Kurz-এভ আফন্ত্রহড ৬-৮ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত চাফ থাবদ এাং ৯-১১ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত 

অবোহঢ বদ্বধাবক্ষও ভওাবভ নভ ওহভদ। নভওাহম বঢবদ থতয দু’টিভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীহতভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও বঞহও 

বফবমঢ লদ। বঞওভহল বদ্যফাদ বদ্বধাবক্ষও ম্পহওথভ ববপন্ন বরল ম্ভাব্ দতুদ থক্ষত্র উহন্াঘহদ চাফ থাদ  

অবোভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীহতভ হঙ্গ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ নমপ্রসু আহমাঘদা ল। আন্তচথাবঢও ন্ত্রাাত  বলাং 

চবঙ্গাত বরহ ধভেভ ফঢববদফ এাং ববশ্বও এই াংওঝ থফাওাবমা বম্মবমঢপাহ ধতহক্ষধ গ্রলহডভ বরহ 

ঢাঁভা এওফঢ লদ। 

 ১৪ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতহযভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ চদা থফাঃ আদুম লাবফত এাং ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ নণও আফন্ত্রহড বঘহদভ ভাষ্ট্রধবঢ বয বচদবধাং দুই বতহদভ এও ভাষ্ট্রী নহভ াাংমাহতহয 

আহদ। নভওাহম কডবঘহদভ ভাষ্ট্রধবঢ াাংমাহতহযভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ এাং চাঢী াংহতভ ফাদদী বেওাহভভ 

হঙ্গ বঞও ঙাড়া ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও বঞহও বফবমঢ লদ। এ নভওাহম কডবঘহদভ ভাষ্ট্রধবঢ  

াাংমাহতহযভ প্রথাদফন্ত্রীভ উধবস্থবঢহঢ দু’থতহযভ ফহধ্য অণ থনদবঢও লহবাবকঢা, াবডচয, ববদহাক, বদুযৎ  

জ্বামাবদ, ঢথ্য-থবাকাহবাক প্রভেবক্ত, থপৌঢ অওাঞাহফা, ড়ও, থতু, থভম  চমধণ থবাকাহবাক, কৃবরল অন্যান্য 

থক্ষহত্র ২৭টি চুবক্ত  ফহছাঢাস্মাভও স্বাক্ষভ এাং ঙটি প্রওহল্পভ নমও উহন্াঘদ ওভা ল। কডঘীহদভ ভাষ্ট্রধবঢহও 

াাংমাহতহযভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ এও ভাষ্ট্রী বদযহপাহচ আপ্যাদ ওহভদ। কডঘীহদভ ভাষ্ট্রধবঢ াপাভ চাঢী 

স্মৃবঢহৌহথ নৄোখ থয অধ থড থযহর ১৫ অহক্টাভ ন থাহে াাংমাহতয ঢযাক ওহভদ। 

 ১৬ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ‘BRICS-BIMSTEC Outreach Summit’ পাভহঢভ থকাাহঢ অনুবষ্ঠঢ ল। 

াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী পাভহঢভ প্রথাদফন্ত্রীভ আফন্ত্রহড উক্ত হম্মমহদ অাংযগ্রলড ওহভদ। ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রীভ থদতৃত্বাথীদ াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহম ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এই হম্মমহদ থবাক থতদ। এাহভভ এই 

Outreach Summit-এভ ভম প্রবঢধাদ্য বঙম: ‘A Partnership in Opportunities’। BRICS  BIMSTEC 
থতযভহলভ ফহধ্য উন্নদ লহবাবকঢাভ অবপন্নহক্ষত্র বঘবিঢ ওভাই বঙম Outreach Summit-এভ ভম উহদ্দশ্য দ। 

িাবচম, ভাবযা, পাভঢ, ঘীদ  তবক্ষড আবিওাভ ভাষ্ট্র  ভওাভ প্রথাদহতভ হঙ্গ াাংমাহতযল BIMSTEC-এভ 



 

 

তে ভাষ্ট্রগুবমভ ভাষ্ট্র  ভওাভ প্রথাদ   (ণাইল্যান্ড ব্ঢীঢ) Outreach Summit-এ অাংযগ্রলড ওহভদ। BRICS 
 BIMSTEC-এভ ধাভেবভও লহবাবকঢাভ বরহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ঢাঁভ ক্তহব্ বঢদটি থক্ষহত্রভ প্রবঢ অন্যান্য 

থদতৃবৃন্দহও দৃবি থতাভ    আহ্বাদ চাদাদ। প্রণফঢ, BIMSTEC থতযগুবমহঢ ফাদম্মঢ  থঝওই অওাঞাহফা 

উন্নহদভ চন্য ববদহাক প্রহাচদ। এহক্ষহত্র াাংমাহতহযভ ববদহাকান্ধ ধবভহয, লাও ভওাবভ দীবঢ এাং 

াাংমাহতহয ১০০টি বহযর অণ থনদবঢও অঞ্চম কঞহদভ বরটি ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী অন্যান্য থদতৃবৃন্দহও অবলঢ 

ওহভদ। বঢবদ BRICS-এভ তে থতযগুবমভ চন্য প্রবঢবষ্ঠঢ দু’টি উন্নদ ব্াাংওহও াাংমাহতহযভ ফহঢা থতযগুবমহঢ 

ববদহাহকভ চন্য বহযরপাহ ফহদাহবাকী লাভ আহ্বাদ চাদাদ। বদ্বঢীঢ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী BIMSTEC 
অঞ্চহমভ উন্নহদভ মহক্ষয বজ্ঞাদ, প্রভেবক্ত  উদ্ভাহদভ ধভ থচাভ থতদ। এ ঙাড়া বঢবদ BRICS  BIMSTEC 

অঞ্চম দু’টিভ প্রভেবক্ত, উচ্চবযক্ষা  কহরডাভমও প্রবঢষ্ঠাদগুবমভ ফহধ্য প্রভেবক্ত উন্নদ  অাংযীতাবভহত্বভ    আহ্বাদ 

চাদাদ। তৃঢীঢ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী BRICS  BIMSTEC-এভ তে ভাষ্ট্রগুবমহঢ থঝওই উন্নহদভ স্বাহণ থ 

বদহচহতভ ধণ্য  থাভ Value chain-বঢবভভ    প্রস্তা ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এওই বতহদ BIMSTEC 

Retreat-এ অাংযগ্রলড ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী Retreat-এ প্রতত্ত ঢাঁভ ক্তহব্ BIMSTEC-এভ লহবাবকঢাভ 

১৪টি থক্ষহত্রভ ফহধ্য াবডচয  ববদহাক, জ্বামাবদ, ওাহদবক্টবপটি এাং ন্ত্রাাত থফাওাহমা আকাফী ৫ ঙভ অবথও 

গুরুত্ব আহভাহধভ চন্য আহ্বাদ চাদাদ। বঢবদ আকাফী ঙভ BIMSTEC প্রবঢষ্ঠাভ ২০ ঙভনবঢথহঢ ইহঢাফহধ্যই 

চূড়ান্তকৃঢ BIMSTEC FTA ই ওভাভ ধভ গুরুত্ব আহভাধ ওহভদ। ন্ত্রাাত থফাওাহমা াাংমাহতহযভ Zero 

Tolerance দীবঢভ বরটি ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ঢাঁভ ক্তহব্ উহেঔ ওহভদ। Outreach Summit-এ ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রীভ দূভতযী  ওাব থওভ অাংযগ্রলহডভ ফাধ্যহফ BRICS  BIMSTEC-এভ ফহধ্য লহবাবকঢাভ অবপন্ন 

থক্ষত্রগুবম বঘবিঢওভহড াাংমাহতয গুরুত্বনড থ ভূবফওা থভহঔহঙ। অওাঞাহফা উন্নহদ BIMSTEC থতযভহল New 

Development Bank  AIIB-এভ ফাধ্যহফ অণ থাহদ াাংমাহতয ওতৃথও উত্থাবধঢ প্রস্তাহ BRICS থতযভহলভ 

বতোভ ইবঙ্গঢ ধাা থকহঙ। এ ঙাড়া BRICS Summit-এভ থখারডাধহত্র BIMSTEC ভাষ্ট্রগুবমভ হঙ্গ ব্া-

াবডচয ম্প্রাভড এাং ববদহাক লহবাবকঢা বৃবিহঢ অঙ্গীওাভ ওভা লহহঙ। 

 াাংমাহতয  বগ্র-এভ ফহধ্য বদ্বঢী Foreign Office Consultations ২৩-২৪ অহক্টাভ ২০১৬        ঠাওা 

অনুবষ্ঠঢ ল। াাংমাহতহযভ ধহক্ষ ধভভাষ্ট্রবঘ চদা থফাঃ যলীদুম লও এাং       ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ থহক্রঝাবভ 

থচদাহভম (ধভভাষ্ট্রবঘ) H.E. Ambassador Dimitrios Paraskevopoulous বগ্রহভ ধ   উক্ত Foreign 

Office Consultations-এ থদতৃত্ব থতদ। বঞহও দু’থতহযভ স্বাণ থ-াংবেি বদ্বধাবক্ষও  ববশ্বও বর বদহ 

আহমাঘদা ল।  

 ২৪-২৬ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত বঙ্গানৄহভভ ধভভাষ্ট্র  প্রবঢভক্ষা বরও ববদভ প্রবঢফন্ত্রী Dr. Mohamad 

Maliki Bin Osman ঠাওা নভ ওহভদ। নভওাহম বঢবদ ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী, ফাদদী প্রবঢফন্ত্রী, বদুযৎ, 

জ্বামাবদ  ঔবদচ ম্পত ফন্ত্রডাম, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদভাধত্তা বরও উধহতিা এাং আন্তচথাবঢও      

বরও উধহতিাভ হঙ্গ থৌচন্য াক্ষাৎ ওহভদ। াক্ষাঢওাহম াাংমাহতয  বঙ্গানৄহভভ ফধ্যওাভ ববপন্ন বদ্বধাবক্ষও 

বর থবফদ বদ্বধাবক্ষও াবডচয ববদহাক, থফৌমাত  ন্ত্রা প্রবঢলঢওভড, বঙ্গানৄহভ াাংমাহতবয ওফীভ 

ওফ থাংস্থাদ এাং ববপন্ন আঞ্চবমও এাং আন্তচথাবঢও থনাভাহফ বদ্বধাবক্ষও লহবাবকঢা  বরহ বস্তাবভঢ আহমাঘদা 

ল। বঙ্গানৄহভভ ববদভ প্রবঢফন্ত্রী াক্ষাঢওাহম াাংমাহতহযভ অণ থনদবঢও প্রবৃবি এাং াফাবচও সূঘওভহল 

াাংমাহতহযভ উন্নহদভ অব্ালঢ থাভাভ ওণা উহেঔ ওহভদ। 

 ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা আবুম লাাদ ফালভৄত আমী, এফ.বধ, ২৫ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ওাদাটা এও 

বদ্বধাবক্ষও নহভ কফদ ওহভদ। উক্ত নভওাহম বঢবদ ওাদাটাভ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা বস্টনাদ বটহদভ হঙ্গ 

বদ্বধাবক্ষও বঞহও বফবমঢ লদ। ওাদাটাভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ বদ্বধাবক্ষও বঞহও ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী াাংমাহতয  

ওাদাটাভ স্বাণ থ-াংবেি বদ্বধাবক্ষও, আঞ্চবমও  আন্তচথাবঢও ববপন্ন বরহ বযত আহমাঘদা ওহভদ। ফাদদী 

ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী ঙ্গন্ধুভ আত্ধস্বীকৃঢ  াচাপ্রাপ্ত খুবদ নূভ থঘৌদৄভীহও স্বহতহয বনবভহ আদাভ বরটি উত্থাধদ ওহভদ। এ 

প্রহঙ্গ বঢবদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ ওাদাটাভ প্রথাদফন্ত্রীভ কঢ থহন্ফম্বহভ ফবন্ট্রহহম অনুবষ্ঠঢ বঞহও আহমাঘদাভ 

বরটি উহেঔ ওহভদ। ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী নূভ থঘৌদৄভীভ প্রঢযধ থহডভ বরহ ওাদাটা ভওাহভভ ধক্ষ থণহও ওাব থওভ 

প্রবক্রা ঘালু ওভাভ মহক্ষয উপ থতহযভ ফন্ত্রী  াংবেি ওফ থওঢথাহতভ ফিহ এওটি ঝাস্কহনা থ কঞহদভ প্রস্তা ওহভদ। 

ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চাদাদ আন্তচথাবঢও আইদ  ফাদাবথওাহভভ প্রবঢ ওাদাটা ভওাহভভ দীবঢটি বদঃহন্দহল 

াাংমাহতহযভ চন্য এওটি অনুহপ্রভডা। বঢবদ চাদাদ াাংবথাবদও ওাঞাহফাভ আঢা এওটি ওাব থওভ প্রবক্রা প্রবঢষ্ঠাভ 



 

 

ফাধ্যহফ নূভ থঘৌদৄভীহও াাংমাহতহয প্রঢযধ থহডভ বরটি ওাদাটা ভওাভ বক্রপাহ বহঘদা ওভহঢ ধাহভ। বঢবদ 

আভ  হমদ, থফৌবমও ফাদাবথওাহভভ বপবত্তহঢ াাংমাহতহযভ চদকহডভ ন্যাবঘাভ ধাাভ অবথওাভ ভহহঙ। 

ওাদাটাভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এ ফ ঢাভ থতহযভ াাংবথাবদও ভীবঢভ বরটি উহেঔন থও চাদাদ থব থহতহযভ াংবেি 

তপ্তহভভ হঙ্গ বঢবদ এ বরহ প্রহাচদী ধব থাহমাঘদা ওভহদ। অন্যান্য বরহভ ফহধ্য দু’থতহযভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী 

াাংমাহতয  ওাদাটাভ ফহধ্য প্রস্তাবঢ বফাদ ঘমাঘম চুবক্তভ আঢা াাংমাহতহযভ প্রস্তাবঢ ‘Fifth freedom’ 

সুবথা, বহতবযও ববদহাক উন্নদ  াংভক্ষড চুবক্ত, দু’থতহযভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ফহধ্য বদবফঢ বদ্বধাবক্ষও 

াংমাধ অনুষ্ঠাহদভ চন্য ফহছাঢাস্মাভও, বযক্ষা  াংকৃতিবঢ বরহ লহবাবকঢাভ চন্য নণও ফহছাঢাস্মাভও, 

কূঝনদবঢও  অবনবাম ধাহধাঝ থথাভীহতভ চন্য বপা অব্ালবঢ চুবক্ত ম্পাতদ ইঢযাবত বরহ আহমাঘদা ওহভদ।  

 ২৬-২৭ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী িাহন্পভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী বফ. চযুঁ ফাওথ এযাহভা-এভ আফন্ত্রহড িাহন্পভ 

প্যাবভহ অনুবষ্ঠঢ Ministerial Conference on Peacekeeping in the Francophone Environment-এ 

অাংযগ্রলড ওহভদ। ২৭ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ অনুবষ্ঠঢ বঞওওাহম ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী যাবন্তভক্ষা ওাব থক্রফহও 

আভ অণ থল ওহভ থঢামাভ মহক্ষয প্রাবঢষ্ঠাবদও  ওাবভকবভ বযক্ষা বৃবিভ ধভ থচাভ থতদ।  

 ২৬-২৭ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ইহন্দাহদবযাভ াবম-থঢ অনুবষ্ঠঢ 16
th

 Council of Ministers (COM) of the 

Indian Ocean Rim Association (IORA)-এ ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রবঢফন্ত্রী াাংমাহতয প্রবঢবদবথতহমভ তমহদঢা 

বলাহ অাংযগ্রলড ওহভদ।  
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           ভ     ২০১৬-১৭    -                                                      ভ    

           । 

 ১৫         (        ৩ ,       ২ ,          ৬            ৩               ১ )     ভ    

       । 

                                                                   ঔড়া                 

২০১৬            । 

                                       (    )            । 

  -      ফ                                               ১৪                 ভ  /        

১ , ২ , ৩                ২৭১          /                           ।  

                       ভ                 ভ       ,        আ                    , ২০১৬-

    - ভ                        । 

           ভ  -            Apps            ।            -    ’                  । 

 ‘Mapping of Ministries/Division by Targets in the Implementation of Sustainable 

Development Goals (SDGs) keeping Infirmity with the Seventh Five Year Plan (2016-

2020)’                ভ               । 

  Millennium Development Goals: End-period Stocktaking and Final Evaluation Report 

(2000-2015) চূড়ান্তপাহ অনুহফাবতঢ ল। 



 

 

  াাংমাহতহযভ ধহক্ষ Voluntary National Reviews (VRNRs) for Sustainable Development Goals 

প্রডহদভ এওটি থাভডাধত্র প্রডীঢ এাং অনুহফাবতঢ ল। 

 ‘Bangladesh Delta Plan-2100’-এভ আঢা ১২১টি Project Concept Note (PCN) বঢবভ ম্পন্ন ল, 

বালা World Bank Investment Team-এ ধাঞাহদা ল। Consultant Team-A  Team-B ওতৃথও 

তাবঔমকৃঢ ‘Bangladesh Delta Plan-2100’-এভ Draft Main Report-এভ বভবপউ ওাচ GED থণহও 

ম্পন্ন ল। ঢতানুবাী ঔড়া প্রবঢহতদ াংহযাথদ ওভা ল।  

                     ভ       ৭ আ   ২০১৬        ২০১৫-১৬    -                          

         আ                                   ২০১৬-১৭    -           ’                

               ভ          ।     ভ      ভ           ভ     ২৭৮                           , 

                    -             ৪,২২,৬৪৪.৯৫           ৩,৪৯,৭৮৬.৯৬                

৫১,৬৬৬.০৪                         । 

ধবভাংখ্যাদ  ঢথ্য ব্স্থাধদা বপাক 

 ২০১১       আ                                GIS            ভ                ভ     ৬  

                 িা                     ৮        Small Area Atlas           ।  

 ‘Violence Against Women (VAW) Survey-2015’-           ২ অহক্টাভ ২০১৬              

                     Dissemination                          ।  

 ২০২১       আ                     Master Plan   বভ              ভ     ৮        ৮  

      -                              ।  

 অমাপচদও প্রবঢষ্ঠাদ চবভধ-২০১৬-এভ ৪,৬৩৯টি দভৄদা ঔাদাভ টাঝা এবন্ট্র এবটটিাং  টাঝা প্রহবাং-এভ ওাচ থযর ল।  

   ,    ,      , আ             -    ন্ত                                  । 

          e-GP                     ।  

                                                        ,                       , ICR      

                        PEC-      BIDS-   RFP            । 

ধেী উন্নদ  ফা বপাক 

 আশ্রড প্রওহল্প জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত  থহফাঝ ১৫২.৮৩ মক্ষ ঝাওা ঋড বঢভড  ১১৪.৬৪ মক্ষ ঝাওা ঋড 

আতা ওভা ল। 

                                  -       ২০১৬                ১৯.৯৩                         । 

                          ,                                                        

আ     ৮৬         ভ            ভ               ৯১                       । 

                                                 ।                              ১২        

                   ।                -                 ‘            ’              

     ,                                                   । 

                                                                                -         

            ২৪ আকস্ট ২০১৬                ।                         Best innovation policy 

support                         ‘                  ভ        ’           ।  



 

 

 ৫   ভ   ২০১৬                                ৪৫                                 ।        

                                                                                     

                  ।  

 ৪৫                                                                                 

            ‘                 -২০১৪’-            ৫                  ৫            

                         । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র: ৪৫                                                                                                   

‘                 -২০১৪’-                                                    ভ                       

                   ,                 । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র:                   ২০১৪-                      হঙ্গ                            

                                 

 

 সুইচাভল্যান্ড দূঢাা, ঠাওা এভ থটনৄটি থলট অ বফযদ এাং থলট অ থওা-অধাহভযদ ২৬ অহক্টাভ ২০১৬        

বভাচকঞ্জ থচমাভ ওাবচনৄভ উধহচমাথীদ ঘভাঞ্চহম M4C প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ ধবভতয থদ ওহভদ এাং ২৪-২৭ দহপম্বভ 

২০১৬ থফাহত আভবটএ’থঢ অনুবষ্ঠঢ থচন্ডাভ ইকুযাবমটি থবফদাহভ অাংযগ্রলড ওহভদ।  



 

 

ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ বরও ফন্ত্রডাম 

 ঔাকড়াঙবড় থচমা                              অপযন্তভী                       ভ               

      ,          ,    ভ                 ,                   ,  টি থ                , আ            

      ,               ,    ভ                               ম্পন্ন ল। 

 ভাাংকাফাটি থচমাভ ববপন্ন উধহচমা                     ,               ,       -           , ভাস্তা 
    ,         /        , থফাঝহভভ                             ,                               
ম্পন্ন ল।  

 ান্দভাদ থচমাভ    ভ                        ,              HBB          ,           ,       

     ড,         ভ         ,      থস্টাহভচ       ,    ভ                ভ         ,          

          ,              ,                ,                ,                     

                           । 

 ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ উন্নদ থাট থ ওতৃথও ঔাকড়াঙবড় থচমা ভাস্তা উন্নদ, ভাস্তা বিও থধপহফন্টওভড, ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ 

উন্নদ থাহট থভ থভস্ট লাউচ াংস্কাভ  থৌভবদুযৎ স্থাধদ, বভহঝইবদাং াম বদফ থাড,                 ; 

ান্দভাদ থচমা ভাস্তা বদফ থাড, বিচ বদফ থাড, ঙাত্রাা বদফ থাড, এ        ফাদ্রাা পদ বদফ থাড, ঙাত্রাা বদফ থাড, 

ঙাত্রীবদা বদফ থাড, থৌিবলাভ বদফ থাড, থৌিবলাহভ ম্প্রাভড; ভাাংকাফাটি থচমাভ      বদফ থাড, উচ্চ বদ্যামহভ 

এওাহটবফও পদ বদফ থাড, ফাদ্রাা  এবঢফঔাদা পদ বদফ থাড, চাহফ ফবচত ওফহপ্লক্স উন্নদ এাং থৌিবলাভ 

বদফ থাড ওভা ল।  

                   আ     ভ    আ                   আ   ভ    আ                     

      প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ (২০১৩-২০১৬) ২০০চদ ভে-ভে   মাহও ওবম্পউঝাভ বরহ থফৌবমও প্রবযক্ষড এাং 

থাহট থভ তভ ওাব থামহ াপ থাভ থস্টযদ  াইনাই থচাদ স্থাধদ ওভা ল।  

প্রবঢভক্ষা ফন্ত্রডাম 

                             ১০                  ও                                   

                 ,        ,       ,       ,    ,             ,                         

        ১৬             ঠ        । 

                         ’                                   China Shipbuilding & Offshore 

International Company Ltd, China-                        ।  

            Capacity Building-                             Joint Venture-                 

         -          -                                                         । 

  ’           Type 035G         ঘীদ             G-2-G                   ৩১        

২০১৬                                           ।                                ঠ    

  ঠ                   । 

                       ৬                    ১১১                   (BANUAU-1)      

Mi-171SH            MINUSMA Mali-            । 

                                                                                           

     ও                                                     । 

              ও                           ‘     ও           ও               ’            

৬        ২০১৬                              ।  

                          (        )                  ‘                                  

                    (        )-                                     ও              ’ 

           ২৩     ২০১৬                              ।  



 

 

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম  

াাংমাহতয ভপ্তাবদ প্রবক্রাওভড এমাওা ওতৃথধক্ষ  

 ববদহাক বওায: ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ বহযর উহদ্যাহকভ আঢা াাংমাহতয ভপ্তাবদ প্রবক্রাওভড 

এমাওা ওতৃথধহক্ষভ ১২টি থোকাহদভ ফহধ্য বদেবমবঔঢ ৪টি থোকাদ চুড়ান্তপাহ বহবঘঢ ল: 

‘থযঔ লাবদাভ প্রবঢশ্রুবঢ দাভী চাকভহড অগ্রকবঢ,’  

‘থযঔ লাবদাভ বদহত থয ববদহাক ান্ধ াাংমাহতয,’ 

‘থযঔ লাবদাভ বদহত থয কড় থাদাভ াাংমাহতয,’  

‘থযঔ লাবদাভ প্রবঢশ্রুবঢ ভপ্তাবদভ ঊর্ধ্থকবঢ’।  

 াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত: রূধওল্প ২০২১ াস্তাহদভ মহক্ষয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাভ উধবস্থবঢহঢ 

প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম  াাংমাহতয ভপ্তাবদ প্রবক্রাওভড এমাওা (হধচা) ওতৃথধহক্ষভ ফহধ্য ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ 

াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত (এবধএ) ১ জুমাই ২০১৫ ঢাবভহঔ স্বাক্ষবভঢ ল। থধচাভ ওফ থওাহণ্ডভ গুডকঢ  

ধবভফাডকঢ ভল্যাহদভ উহদ্দহশ্য দ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ আ       াংস্থাভলহও উৎাবলঢ ওভাভ মহক্ষয এই চুবক্ত 

স্বাক্ষবভঢ ল।  

 ভপ্তাবদ, ববদহাক  ওফ থাংস্থাদ: জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত থধচাভ আ       ইবধহচটভল থণহও ১.৯২৬৯ 

ববমদ ফাবওথদ টমাভ ভহল্যভ ধণ্য ভপ্তাবদ ল; ১২০.৪৫ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ ববদহাক ল এাং ৬,০৫৫চদ 

াাংমাহতবয শ্রবফহওভ প্রঢযক্ষ ওফ থাংস্থাদ ল।  

 অওাঞাহফা উন্নদ  ভাচস্ব : জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত থধচাভ আ       ইবধহচটভহল ১২,৫৮০ 

ক থবফঝাভ থফ্ল্াভ-থে সৃবি ওভা ল এাং আওভ বটবপহটন্ড  বটএএম াত ভওাবভ থওারাকাহভ থধচাভ 

অতাহদভ ধবভফাড ৭৬ থওাটি ঝাওা। 

াাংমাহতয ববদহাক উন্নদ ওতৃথধক্ষ 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত থফাঝ ৪,৬৫১ চদহও প্রাক -ববদহাক ধভাফয থ প্রতাদ ওভা ল। উক্ত ফহ লবভঢ 

যাহ্ চামাম আন্তচথাবঢও বফাদ ন্দহভভ হমওাফ াবপ থ থটস্ক থণহও ১৪৫ চদহও Visa on 
Arrival/Landing permit-এভ সুধাবভয থপ্রভড ওভা ল। এ ঙাড়া ১০০ যঢাাংয বহতবয  থবৌণ ববদহাহক 

৪৬৬টি বযল্প-প্রওহল্পভ বদন্ধদ থতা লহহঙ। নহম বদ্যফাদ বযহল্পভ অবঢবভক্ত ববদহাকল থফাঝ ববদহাহকভ 

ধবভফাড আনুফাবদও ১০.৩৮৮ ববমদ ফাবওথদ টমাভ।  

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত স্থাদী ববদহাহক থফাঝ ৪১৩টি বযল্প-প্রওহল্পভ অনুকূহম বদন্ধদ প্রতাদ ওভা ল। এ 

ফহ স্থাদী ববদহাহক থফাঝ প্রস্তাবঢ ববদহাক  বদ্যফাদ বযহল্প অবঢবভক্ত ববদহাক ওভা থফাঝ ববদহাহকভ 

ধবভফাড তাঁড়া আনুফাবদও ৩.৪৪৪ ববমদ ফাবওথদ টমাভ। উবেবঔঢ বযল্প-প্রওল্পগুবমহঢ থফাঝ ৫১,৫৯৫চদ থমাহওভ 

ওফ থাংস্থাহদভ প্রস্তা ওভা ল। এওই ফহ থবৌণ  ১০০ যঢাাংয বহতবয ববদহাহক থফাঝ ৫৩টি দতুদ বযল্প-

প্রওহল্পভ অনুকূহম বদন্ধদ প্রতাদ ওভা ল। প্রবঢহতদাথীদ ফহ থবৌণ  ১০০ যঢাাংয বহতবয ববদহাক এাং 

বদ্যফাদ বযহল্প অবঢবভক্ত ববদহাক ওভা থফাঝ ববদহাহকভ ধবভফাদ তাঁড়া আনুফাবদও ৬.৯৪৩৬ ববমদ ফাবওথদ 

টমাভ। উক্ত বযল্প-প্রওল্পগুবমহঢ থফাঝ ৩৬,৯২৬চদ থমাহওভ ওফ থাংস্থাহদভ প্রস্তা ওভা ল। 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ ফহ থফাঝ ৮১২চদ বহতবয দাকবভহওভ অনুকূহম দতুদ থাও ধাভবফঝ এাং বদ্যফাদ 

৮৮৩চদ      ধাভবফঝ থলাডাভহতভ অনুকূহম      ধাভবফহঝভ থফাত বৃবি ওভা ল। দতুদ  বদ্যফাদ ২৫টি 

বহতবয িাঞ্চ অবন এাং ৫৮টি বমাহচাঁ অবনহভ  ৫টি বভহপ্রচহন্টটিপ অবনহভ অনুহফাতদ থতা ল। উবেবঔঢ 

ফহ বদবন্ধঢ বযল্প প্রওহল্পভ ওাঁঘাফাম আফতাবদ  বন্ত্রধাবঢ ঙাহড়ভ মহক্ষয থফাঝ ৬৫২টি বযল্প-প্রবঢষ্ঠাহদভ অনুকূহম 

বযল্প আই আভ ব (এট-লও  বদবফঢ) প্রতাহদভ চন্য সুধাবভযধত্র থপ্রভড ওভা ল। বদবন্ধঢ বযল্প-প্রবঢষ্ঠাহদভ 

ভমথদী বন্ত্রধাবঢ/বন্ত্রাাংয ঙাড় ওভাভ মহক্ষয থফাঝ ৪৪টি        ধাভবফঝ চাবভভ সুধাবভযধত্র থপ্রভড ওভা ল  

ভমথদী বন্ত্রধাবঢ ঙাড়ওভহডভ মহক্ষয ৬৪টি প্রঢযদধত্র চাবভ ওভা ল। উক্ত ফহ ববপন্ন বযল্প প্রবঢষ্ঠাহদভ অনুকূহম 

৫২টি প্র      ফাধ্যহফ বহতবয প্রবঢষ্ঠাহদভ বদওঝ বন প্রঢযাাহদভ চন্য Technical know-how fee, Technical 
assistance fee, Other technical fees and royalty াত ১.০০৪১৭২ ববমদ ঝাওা অনুহফাতদ থতা ল।  

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ ফহ ৩৬টি বযল্প-প্রওহল্পভ অনুকূহম ৩২৩.৪৩২ বফবমদ ফাবওথদ টমাভ বহতবযও ঋহডভ 

প্রস্তা অনুহফাবতঢ ল।  



 

 

এদবচ বরও বুযহভা 

    জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত এদবচ বরও বুহভ যাভ আঢা থতহয থফাঝ ১৭টি এদবচ বদবন্ধঢ লহহঙ, বাভ 

ফহধ্য ১৬টি থতবয এাং ১টি বহতবয এদবচ ভহহঙ। এ ফহ ২৯৪টি প্রওল্প অনুহফাবতঢ ল এাং থফাঝ ঙাড়কৃঢ 

অহণ থভ ধবভফাড ১৫৪৫.৮৮ থওাটি ঝাওা।  

   জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ ফহ এদবচভৄহলভ বদন্ধদ, বদন্ধদ দাদ, দাফ ধবভঢথদ, কঞদঢন্ত্র ধবভঢথদ, ডুবপ্লহওঝ 

দত প্রতাদ ইঢযাবত ঔাঢ থণহও থফাঝ ৪১,২০,৪৫০/-ঝাওাভ ভাচস্ব আতা ল। এদবচভল ওতৃথও গৃলীঢ প্রওহল্প 

পযাঝ  ট্যাক্স াত ৩৪,৬৪,৩৯,৬২৫/- ঝাওা আতা ল।  

 াবর থও ওফ থম্পাতদ চুবক্ত’ভ আঢা এদবচ বরও বুযহভা ওতৃথও াস্তাবঢ ওাব থক্রফ থবফদ-বদন্ধদ-১৭টি, দাদ 

৩৯টি, অবটঝ বভহধাঝ থ গ্রলড ৪৯৪টিভ ওাব থক্রফ ম্পাবতঢ ল। বটিহচদ ঘাঝ থাভ লামদাকাত ওভা ল। ২২টি থচমা 

শুিাঘাভ থওৌযম াস্তাদ এাং এদবচভহলভ ওভডী বরহ পা/হবফদাভ অনুবষ্ঠঢ ল।  

 থা লচীওভহডভ আঢা ঢথফাহদ বুযহভা ওতৃথও এন বট-৬ (প্রওল্প প্রস্তা) প্রবক্রাওভড/অনুহফাতহদভ প্রঘবমঢ 

১৩টি থাধ ওবফহ ৮টি থাহধ আদা ল। The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation 

Ordinane, 1978 এাং The Foreign Contribution (Regulation Ordinance), 1982 এ-দুহঝা আইদ 

ভবলঢক্রহফ এওটি লহচ প্রহাকহবাগ্য আইদ ‘বহতবযও অনুতাদ (হস্বোহাভমও ওাব থক্রফ) থভগুহমযদ আইদ, 

২০১৬’ ১৩ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ চাঢী াংত ওতৃথও অনুহফাবতঢ লহ চুড়ান্তপাহ আইহদ ধবভডঢ ল। ৬ 

দহপম্বভ ২০১৬ ঢাবভঔ থণহও আইদটি ওাব থওভ ল। 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত থফাঝ ৫৯টি এদবচ থনাওাম ধহন্ট বদথ থাভড ওহভ এদবচ বরও বুযহভাহঢ ঢথ্য 

থপ্রভড ওহভহঙ। ঢথ্য অবথওাভ আইহদভ বরহ এদবচ থনাওাম ধহন্টহতভ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা লহে। এ ধব থন্ত প্রা 

১০০চদ এদবচ থনাওাম ধহন্টহও ফাবদ মন্ডাবভাং, চবঙ্গ অণ থাদ প্রবঢহভাথ  ঢথ্য অবথওাভ আইহদভ বরহ 

প্রবযক্ষড থতা ল। 

    এদবচ বরও বুযহভাভ বদচস্ব অবন পদ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত থফাঝ 

৫,৭৫,৭২,৫০০ ঝাওা ঙাড় প্রতাদ ওভা ল। পহদভ বদফ থাড অগ্রকবঢভ লাভ ৮৫ যঢাাংয। প্রওহল্পভ ওাচ বটহম্বভ 

২০১৬-এভ ফহধ্য ম্পন্ন লহ।  

    জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ঠাওা বপাহকভ ববপন্ন থচমাভ অবঢবভক্ত থচমা প্রযাও, উধহচমা বদ থালী ওফ থওঢথা 

 লওাবভ ওবফযদাভকড (এদবচ ওাহচভ হঙ্গ াংবেি)ল থফাঝ ৮৩চদ ওফ থওঢথা এ প্রবযক্ষহড অাংযগ্রলড ওহভহঙদ।  

আশ্রড-২ প্রওল্প 

 আশ্রড-২ প্রওহল্পভ বটবধবধ াংহযাথদ ওহভ নৄদ থাবঢ ধবভাহভভ মক্ষযফাত্রা ৫০,০০০টি ধবভাভ থণহও ২,১০,০০০টি 

ধবভাহভ নৄদ   থ থাভহডভ উহদ্যাক থদা ল। চমায়ু উদ্বাস্তুহতভ নৄড থাহদভ মহক্ষয ওক্সাচাভ তভ উধহচমাভ 

খুরুস্কুহম ভূবফ উন্নদন থও হুঢম পদ বদফ থাহডভ মহক্ষয যস্ত্র াবলদী বপাহকভ অনুকূহম অণ থ ঙাড় ওভা ল। ২৫০টি 

ধবভাহভভ ফহধ্য ঋড  প্রবযক্ষহডভ চন্য অণ থ ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল। ৩,৬৯৫টি ধবভাহভভ ফহধ্য বপবচএন প্রতাদ 

ওভা ল। খভ বদফ থাডন থও ৪৪৮টি বপক্ষুও ধবভাভহও নৄদ থাদ ওভা ল। ৩৮টি প্রওহল্প বদুযৎ াংহবাক প্রতাহদভ 

মহক্ষয অণ থ প্রতাদ ওভা ল।  

াাংমাহতয অণ থনদবঢও অঞ্চম ওতৃথধক্ষ (থচা) 

 থচাভ তভতপ্তভ এাং ১১টি অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ চন্য ১৮৩টি ধত (৫৮+১২৫) প্রযাবদও উন্নদ াংক্রান্ত বঘ 

ওবফটিভ পা অনুহফাবতঢ ল। থচাভ বদচস্ব অবন পহদভ চন্য থযভ-ই-াাংমাদকভ (আকাভকাঁ) প্রযাবদও 

এমাওা ০.৮৬৮ এওভ চবফ থচাভ অনুকূহম ভাদ্দ            । 

 থচাভ অনুকূহম ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ ২৮.৩৪ থওাটি ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ ওভা ল। ঢন্হধ্য অহক্টাভ ২০১৬ ফা 

ধব থন্ত ১৯.৯২ থওাটি ঝাওা ব্ ওভা ল। উহেঔহবাগ্য ব্হভ ফহধ্য Chinese Economic and Industrial Zone 

(CEIZ) প্রহচহক্টভ চন্য াংহবাক ড়ও বদফ থাডওহল্প ভূবফ অবথগ্রলহডভ চন্য ১৮.৩৪ থওাটি ঝাওা থচমা প্রযাও, 

ঘট্টগ্রাফহও ধবভহযাথ ওভা ল। 



 

 

 অণ থনদবঢও অঞ্চম প্রবঢষ্ঠাভ চন্য ইউদাইহঝট আইটি ধাওথ, ইস্টহস্ট ইহওাদবফও থচাদ, সুন্ধভা থেযাম 

ইহওাদবফও থচাদ, থাদাভকাঁ ইহওাদবফও থচাদ, আবওচ ইহওাদবফও থচাদল থফাঝ ৫টি থভওাবভ অণ থনদবঢও 

অঞ্চহমভ অনুকূহম প্রাও-থবাগ্যঢা ধত্র ইসুয ওভা ল। এ ঙাড়া থফখদা ইহওাদবফও থচাদহও চূড়ান্ত মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল। 

 বফভভাই অণ থনদবঢও অঞ্চহম ১০ এওভ চবফহঢ এমবধবচ প্লান্ট স্থাধহদভ চন্য GAS-1 Ltd-এভ হঙ্গ থচা’ভ 

ফহছাঢা স্বাভও স্বাক্ষবভঢ ল। বফভভাই অণ থনদবঢও অঞ্চহম LPG Import terminal & reforming process 

unit স্থাধহদভ মহক্ষয থচা ওতৃথও Omera Petrolium Limited-এভ অনুকূহম ২০০ এওভ চবফ      প্রতাহদভ 

চন্য ফহছাঢা স্বাভও স্বাক্ষবভঢ ল। এ ঙাড়া াাংমাহতয ধাবদ উন্নদ থাট থ, ড়ও  চদধণ অবথতপ্তভ এাং হি 

থচাদ ধাাভ বটবেবউযদ থওাম্পাবদ বমবফহঝট-এভ হঙ্গ াাংমাহতয অণ থনদবঢও অঞ্চম ওতৃথধক্ষ (থচা) ববপন্ন 

বরহ ওাব থম্পাতহদভ চন্য ফহছাঢাস্মাভও স্বাক্ষভ      । 

 ববদহাকওাভীকডহও অদ-মাইহদ প্রহচক্ট বক্লাহভন্প; ইহম্পাঝ থ ধাভবফঝ; এক্সহধাঝ থ ধাভবফঝ; বপাবভ ওহফন্ডযদ বরহ 

াদস্টধ থা প্রতাদ শুরু ওভা ল। 

 ৭৬,১৭৪.৬৩ মক্ষ ঝাওা ব্হ আড়াই লাচাভ, দাভাদকঞ্জ  বফভভাই অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ চন্য অণ থনদবঢও অঞ্চম 

স্থাধহদভ চন্য ভূবফ অবথগ্রলড প্রওল্প প্রডদ ওভা ল। ১৭৬.২৯ মক্ষ ঝাওা ব্হ ‘Technical Assistance to 

Market Value Chain Information Development Project’ প্রডদ ওভা ল। 

 দান টুযবভচফ ধাওথ (চাবমাভ দ্বীধ অণ থনদবঢও অঞ্চম), আহদাা  -২ (ঘাইবদচ ইন্ডাবোম ইহওাদবফও থচাদ), 

াভাাং টুবভচযফ ধাওথ, বফভভাই অণ থনদবঢও অঞ্চম-২, ঠাওা বহযর অণ থনদবঢও অঞ্চম  দাভাডকঞ্জ অণ থনদবঢও 

অঞ্চম-এভ ঔড়া বনবচববমটি ফীক্ষা ম্পন্ন     ল।  

 ৩টি অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ চন্য (বফভভাই-২, াভাাং টুবভচযফ ধাওথ, চাবমাভদ্বীধ অণ থনদবঢও অঞ্চম) 

Engineering Design & Supervision Transection Advisory Services Firm  ৫টি (হকাধামকঞ্জ 

অণ থনদবঢও অঞ্চম-২, খুমদা অণ থনদবঢও অঞ্চম-১, থনদী অণ থনদবঢও অঞ্চম, ফহলযঔামী অণ থনদবঢও অঞ্চম  

ফহলযঔামী বহযর অণ থনদবঢও অঞ্চম) অণ থনদবঢও অঞ্চহমভ বপ্র-বনবচববমটি স্টযাবটভ চন্য ToR প্র ঢওভড  EoI 

আহ্বাদ ওভা ল। 

ধাবমও প্রাইহপঝ ধাঝ থদাভবযধ (বধবধবধ) ওতৃথধক্ষ 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত বধবধবধ আইহদভ ইাংহভবচ অনুাহতভ ঔড়া থমবচহমটিপ  াংত বরও বপাক 

থণহও থপটিাং ম্পন্ন ল; বচ-টু-বচ এাং বধবধবধ প্রওল্প প্রবক্রাওভহডভ চন্য ঔড়া ‘Policy for implementing: 

PPP Projects through Government to Government (G to G) Partnership’ প্রস্তুঢ ওভা ল; চাঢী 

অগ্রাবথওাভ যীর থও বধবধবধ প্রওল্প প্রবক্রাওভহডভ চন্য ‘The Rules for National Priority Projects, 2016’-

        প্রস্তুঢ ওভা ল; ফাংমা ন্দভ ওতৃথধহক্ষভ ‘Development of two Jetties at Mongla Port 

Through PPP’ যীর থও প্রওল্পটি থভওাবভ ধাঝ থদাভহতভ হঙ্গ চুবক্ত স্বাক্ষভ ম্পন্ন ল; ‘Development of 

Integrated Tourism and Entertainment Village at Cox’s Bazar’ যীর থও প্রওহল্পভ Negotiation 

ম্পন্ন ল; এাং Construction of Satellite Town Ship with Multistored Flat Building at 

Section-9, Mirpur, Dhaka, PPP প্রওহল্পভ RFP issue ওভা ল। 

এটুআই থপ্রাগ্রাফ 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত এটুআই-এভ ববপন্ন ওহম্পান্যাহন্টভ অগ্রকবঢ দৃশ্য দফাদ। ভওাবভ অবনগুবমভ ফাধ্যহফ 

৫টি উদ্ভাদী উহদ্যাক াভা াাংমাহতহয ঙবড়হ থতাভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল এাং ববপন্ন ফন্ত্রডামহ ৮১টি প্রওহল্পভ 

ধাইমটিাং ওভা ল। এ ঙাড়া ৪৭৬চদ ভওাবভ ওফ থওঢথাহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। াফাবচও থবাকাহবাক ফাধ্যহফ 

ভওাবভ প্রা ১৭টি প্রবঢষ্ঠাহদভ এাং ৫২টি দাকবভও ফোভ ফাথাদ লহহঙ এাং ভওাবভ প্রবঢষ্ঠাদ থণহও ৩.৪ 

বফবমদ আবণ থও অনুতাদ প্রতাহদ ব্স্থা গ্রলড ওভা লহহঙ। ভওাবভ ওফ থওঢথাহতভ ফহধ্য ১,৭২২ চদহও ই-নাইবমাং, 

এবধএ, থধাঝ থাম এাং দবণল ববপন্ন বরহ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ই-াবপ থ বরহ ১৭টি থাধিবঢ 

লচীওভড ওভা ল। ই-নাইবমাং বহস্টহফ দবণ ব্লাভওাভীভ াংখ্যা এই ফহ ভেক্ত লহহঙ ৩৯২ চদ এাং নফ থ 

থধাঝ থাহম সুবথাহপাকীভ াংখ্যা ০.০৭৫ বফবমদ থহড়হঙ। ভূবফ ব্স্থাভ ওম অবদফ দূভ ওভাভ চন্য বফউহঝযদ 



 

 

বহস্টহফভ ধাইমটিাং ঘমহঙ। চাঢী ঢথ্য াঢাহদ বপাকী ঢথ্য াঢাদ বঢবভভ ওাচ ৮৮ যঢাাংয, থচমা 

থধাঝ থাহমভ ওাচ ৯৩ যঢাাংয, উধহচমা এাং ইউবদদ থধাঝ থাহমভ ওাচ বণাক্রহফ ৮৮ যঢাাংয এাং ৮০ যঢাাংয 

ম্পন্ন লহহঙ। ই-বটহভক্টবভহঢ ভওাবভ ওফ থওঢথা ভেক্ত লহহঙ ৭.০০ মক্ষ এাং ধব থঝদ বটহভক্টবভহঢ ৬৫১টি ধব থঝদ 

েঝ ভেক্ত লহহঙ। ই-থফাাইম থওাহঝ থভ ফাধ্যহফ ফাফমা বদষ্পবত্ত লহহঙ ১৬,২৪৯টি এাং থলল্প থটহস্কভ ফাধ্যহফ থা 

প্রতাদ ওভা লহহঙ ১৬,১১৬ চদহও। বযক্ষাহক্ষহত্র ‘ভৄক্তধাহঞ’ এ ধব থন্ত বণাক্রহফ ৭৫,৭৪০চদ ব্লাভওাভী ২৬৮টি 

ওদহঝন্ট এাং বযক্ষও াঢাহদ ১,৪১৯টি ওদহঝন্ট এাং ১৪,৭৩১টি ওদহঝন্ট ভেক্ত লহহঙ। থাভ বরস্তু 

ঠিওপাহ ধবভফাধ এাং ভল্যাহদভ চন্য ৩৬টি টিববপ কহরডা এাং ৩২টি এআইএন থইচমাইদ াহপ থ ম্পন্ন 

ল। অদমাইহদ এটুআই হাইহঝ বভহধাঝ থ/আটি থওযাম প্রওায লহহঙ ১৫টি এাং লাট থওবধ প্রওায ওভা লহহঙ ৬টি। 

এ ঙাড়া আপযন্তভীড এাং াবলযও কহরডা ম্পন্ন লহহঙ ১৫টি, বাভ বভহধাঝ থ এটুআই হাইহঝ প্রওায ওভা 

লহহঙ। াবপ থ ইহদাহপযদ নান্ড উহদ্যাহকভ অাংয বলাহ ৪৫টি উদ্ভাদী প্রওল্পহও অনুতাদ প্রতাদ ওভা লহহঙ এাং 

নমপাহ াস্তাবঢ প্রওল্পগুবমভ সুবথাহপাকীভ াংখ্যা ২৩,৭০০০ চদ। 

 ২০ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ১৭ঢফ চাবঢাংখ াথাভড অবথহযহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা বহশ্বভ ওাহঙ 

এটুআই-এভ অাফান্য ানল্য তুহম থহভদ। াাংমাহতয এাং চাবঢাংহখভ াউণ-াউণ থওা-অধাহভযদ অবন 

আহাবচঢ ‘াউণ-াউণ এযান্ড িাাঙ্গুমাভ থওা-অধাহভযদ ইদ থস্কবমাং আধ ইহদাহপযদ ইদ ধাবমও াবপ থ 

থটবমপাবভ’, থবফদাভটিহঢ বঢবদ এটুআই-থও ফহটম বলাহ ওহমভ াফহদ তুহম থহভদ। বঢবদ াাংমাহতহযভ 

অন্যান্য ফন্ত্রডাম এাং ভওাবভ াংস্থাগুবমহঢ ঢা াস্তাহদভ ইো প্রওায ওহভহঙদ। ধাযাধাবয বঢবদ এটুআই 

বটবচঝাম থন্টাহভভ ফাধ্যহফ থবপাহ ভওাবভ থাগুবম দ্রুঢঢাভ হঙ্গ চদকহডভ ওাহঙ থধৌুঁহঙ বতহহঙদ, ঠিও 

থঢফবদপাহ অন্য ফন্ত্রডাম/বপাহক ঢা াস্তাদ ওহভ রূধওল্প-২০২১ াস্তাহদভ অঙ্গীওাভ নৄদঃব্ক্ত ওহভহঙদ। 

কপন্যথান্প ইহদাহপযদ ইউবদঝ (বচআইইউ) 

 ১৭ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ ‘ওভী’ লহম কপন্যথান্প ইহদাহপযদ ইউবদহঝভ ঢিাথাহদ, 

‘Achieving Sustainable Development Goals (SDGs): Key Policy Priorities and 

implementation Challenges for South Asia and Bangladesh’ যীর থও থবফদাহভভ আহাচদ ওভা ল। 

থবফদাহভ ভম প্রন্ধ উধস্থাধদওাভী এাং বহযরজ্ঞকড াাংমাহতয ভওাহভভ Sustainable Development 

Goals (SDGs) াস্তাহদ ক্ষফঢা, ীফািঢা, ঘযাহমঞ্জ  ম্ভাদা এাং থইহঙ্গ এ বরহ তবক্ষড এবযাভ 

ববপন্ন থতহযভ অবপজ্ঞঢাভ বরহ আহমাঘদা ওভা ল। 

 National Governance Assessment Framework-এভ এওটি ঔড়া প্রডদ ওভা ল। উবেবঔঢ ঔড়া 

ওাঞাহফাভ ধভ াংবযি ওহমভ ফঢাফঢ গ্রলহডভ উহদ্দহশ্য দ কপন্যথান্প ইহদাহপযদ ইউবদঝ ওতৃও ভাংনৄভ বপাক (১৫ 

অহক্টাভ ২০১৬), ভাচযালী বপাক (১৯ অহক্টাভ ২০১৬), ঘট্টগ্রাফ বপাক (২৭ অহক্টাভ ২০১৬), বভযাম বপাক (১ 

দহপম্বভ ২০১৬) এাং বহমঝ বপাহক (১ দহপম্বভ ২০১৬) বতদব্াবধ ওফ থযামাভ আহাচদ ওভা ল।  

 প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ ২২  ২৯ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ াল্য বাল বদহভাথ াংক্রান্ত ২টি ওফ থযামা অনুবষ্ঠঢ ল। 

ওফ থযামা World Girl Summit-এ ২০২১ াহমভ ফহধ্য াল্যবালহও শূহন্য দাবফহ আদা এাং ১৫-১৮ ঙভ 

হভ ফহধ্য াংখটিঢ াল্যবাহলভ লাভহও এও-তৃঢীাাংহয দাবফহ আদা  ২০৪১ এভ ফহধ্য াল্যবাল নৄহভানৄবভ 

বদভৄ থম ওভাভ মহক্ষয ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ অবঙ্গওাভ াস্তাহদভ বরহ কপন্যথান্প ইহদাহপযদ ইউবদঝ ওতৃথও গৃলীঢ 

উদ্ভাদী থওৌযম বরহ ধব থাহমাঘদা ওভা ল।  

চাঢী বদভাধত্তা থকাহন্দা অবথতপ্তভ 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত াংস্থাভ ৮ চদহও ভেগ্ম-ধবভঘামও এাং ৮ চদহও উধ-ধবভঘামও ধহত ধহতান্নবঢ 

প্রতাদ ওভা ল। চাঢী বদভাধত্তা থকাহন্দা অবথতপ্তহভভ ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ জুমাই থণহও অহক্টাভ ২০১৬     

ধব থন্ত ব্বঢ অহণ থভ উহেঔহবাগ্য অাংয ফাঞধব থাহ থকাহন্দা থদঝাওথ আভ যবক্তযামী ওভাভ ওাহচ ব্ ওভা 

ঙাড়া প্রবঢটি থচমা বদচস্ব অবন পদ বদফ থাড, অওাঞাহফা উন্নদ/াংস্কাভ এাং বটবচঝামাইজ্ ট ওভাভ ওাব থক্রফ 

ঘমফাদ ভহহঙ। চাঢী বদভাধত্তা থকাহন্দা অবথতপ্তহভভ ওফ থওঢথা/ওফ থঘাভীকড ওতৃথও আবণ থও অনুতাদ প্রাবপ্তভ 

আহতহদভ ধবভহপ্রবক্ষহঢ জুমাই থণহও অহক্টাভ ২০১৬ ফা ধব থন্ত প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম থণহও ৪,০০,০০০ ঝাওা এাং 

এদএআই ওতৃথও ২,৩০,০০০ ঝাওা ফঞ্জুভ ওভা ল। 



 

 

বহযর এমাওাভ চন্য উন্নদ লাঢা (ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ ব্ঢীঢ) ওফ থসূবঘ: 

বহযর এমাওাভ চন্য উন্নদ লাঢা (ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ ব্ঢীঢ) ওফ থসূবঘভ আঢা জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত 

আথ থদভমও প্রওল্প/অন্যান্য ঔাহঢ ৭০৫.৫ মক্ষ ঝাওা ভাদ্দ      ওভা ল। 

প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ২,৩৪,৪৯১চদ ওফী বহতবযও ওফ থাংস্থাদ মাপ ওহভহঙ। এহতভ ফহধ্য ২৯,৬৮৪চদ 

ফবলমাওফী ববপন্ন থতহয এাং ১৭,১৬২চদ ফবলমাওফী থৌবত আভহ ওফ থাংস্থাদ মাপ ওহভহঙ। 

 আহমাঘয ফহ প্রাীহতভ থপ্রবভঢ থভবফহঝহন্পভ ধবভফাড ৪,২৪৩.০৬ ইউএ টমাভ। 

 ৬২টি থঝওবদওযাম থিবদাং থন্টাভ  ৬টি ইদবস্টটিউঝ অ থফবভদ থঝওহদামবচ (আইএফটি) থণহও ৯০,৯৪০ চদ দাভী 

 নৄরুরহও প্রবযক্ষড      ওভা ল। দাভীওফীহতভ তক্ষঢা উন্নদহও বহঘদা থভহঔ বহঘয ফহ ২২,৪৩৮ চদহও 

প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৪-৬ জুদ ২০১৬        এওটি উচ্চধব থাহভ প্রবঢবদবথতমল থৌবত আভ নভ ওহভহঙদ। থৌবত 

াতযাভ হঙ্গ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ বদ্বধাবক্ষও বঞহও াাংমাহতয থণহও অবথও লাহভ ওফী বদহাহকভ বরহ অঢযন্ত 

নমপ্রসূ আহমাঘদা ল। এভ থাভাাবলওঢা ১০ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ থৌবত ভওাভ াাংমাহতয থণহও ববপন্ন 

ওযাঝাকবভহঢ ওফী গ্রলহডভ ধভ আহভাবধঢ বদহরথাজ্ঞা প্রঢযালাভ ওহভ থদ।  

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী, প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী, বঘ এাং ফামহবযাস্থ 

াাংমাহতয লাইওবফযদ-এভ অবভাফ শ্রফ-কূঝনদবঢও প্রহঘিাভ নহম ফামহবযাভ ভওাভ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ফাহ 

বদফ থাড, বযল্প এাং কৃবর থক্টহভ াাংমাহতবয ওফী বদহাহকভ থক্ষহত্র চাবভকৃঢ াফবও বদহরথাজ্ঞা প্রঢযালাভ ওহভ 

থদ। নহম, াাংমাহতহযভ বহতযকফহদচ্ছু ওফীহতভ চন্য ফামহবযা অবপাহদভ দ্বাভ উহন্াবঘঢ ল। 

 প্রাী ওল্যাড  বহতবযও ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম ওতৃথও থৌবত আভহ ওফী থপ্রভহডভ চন্য চদপ্রবঢ অবপাদ ব্ 

হ থাচ্চ ১,৬৫,০০০ (এও মক্ষ েঁরবট্ট লাচাভ) ঝাওা বদথ থাভড ওভা ল । 

 ফবভযাহ দতুদ শ্রফ উইাং সৃচহদভ অনুহফাতদ          ল। 

 থচমা ওফ থাংস্থাদ  চদযবক্ত অবন, ঘট্টগ্রাফ থণহও স্মাঝওাট থ বঢভড ওাব থক্রফ উহদ্বাথদ ওভা ল। ঠাওা ঙাড়া কুবফো, 

ঘট্টগ্রাফ, বহমঝ  ওক্সাচাহভ বনঙ্গাভবপ্রন্ট গ্রলড থা প্রতাদ ওাব থক্রফ ঘালু ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া ধাদা, ভাংনৄভ, বহযাভ, 

ফাবদওকঞ্জ, বওহযাভকঞ্জ, ঝাঈাইম, থদাাঔামী  বভযামল থফাঝ ৮টি থচমা বহতযকফহদচ্ছু ওফীহতভ থা 

লচীওভহডভ মহক্ষয বনঙ্গাভবপ্রন্ট ওাব থক্রফ বহওেীওভহডভ ব্স্থা গ্রলড ওভা ল। 

 থৌবত আভ, চট থাদ, ফামহবযা অস্থাদভঢ াাংমাহতবয ওফীভা থবদ ভাবভ ঢাহতভ অবপহবাক া ফো াাংমাহতয 

ভওাভহও অবলঢ ওভহঢ ধাহভ, থ মহক্ষয প্রান্ধু ওমহন্টাভ (+০৯৬৫৪৩৩৩৩৩৩) স্থাধদ ওভা ল। 

 ১ জুমাই থণহও ৩১ অহক্টাভ ২০১৬        ২,৯০৩চদ ওফী থাহহহমভ ফাধ্যহফ চট থাদ, থওাবভা  ফাহদ, 

৬৩৫চদ ওফী তবক্ষড থওাবভা এাং ২,২৩২চদ ওফী চট থাহদ কফদ ওহভহঙ।  

 প্রাহ ভঢ ১,১০৪চদ ওফীভ ভঢহতল থতহয আদদ এাং বফাদন্দভ থণহও ধবভাহভভ বদওঝ লস্তান্তহভভ ফ 

ঢাৎক্ষবডওপাহ ভঢহতল ধবভলড  তানদ ঔভঘ াত ৯৩৭চদ ওফীভ ধবভাভহও ৩ থওাটি ২৭ মক্ষ ৯৫ লাচাভ 

ঝাওা আবণ থও ালায্য প্রতাদ ওভা ল। প্রাহ ভঢ ১,৫৭২চদ ওফীভ ধবভাভহও ৪৪ থওাটি ১৫ মক্ষ ৪৯ লাচাভ ৬৯৪ 

ঝাওা আবণ থও অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। 

 প্রাহ ভতুযভডওাভী ৩৯৭চদ ওফীভ অনুকূহম ক্ষবঢনভড/হওা থঢদ/ইন্পুযহভন্প/াবপ থ থবদবনঝ বলাহ 

আতাকৃঢ ১৮ থওাটি ১৫ মক্ষ ৩৫ লাচাভ ১৪১ ঝাওা ঢাহতভ ধবভহভভ ফহধ্য বঢভড প্রতাদ ওভা ল। 

 প্রাহ ওফ থভঢ অস্থা অসুস্থ ১০চদ ওফীহও থতহয থনভঢ আদা লহহঙ এাং বফযভ থণহও এওচদ অসুস্থ ওফীহও 

বঘবওৎা  থতহয আদহদ  ঔভঘ াত ১০ মক্ষ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল। 



 

 

 প্রাী ওফীভ থফথাী ৭০২চদ বযক্ষাণীহও ১ থওাটি ৫ মক্ষ ৯৩ লাচাভ ৫০০ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল।  

 অদগ্রভ থচমা কুবড়গ্রাহফভ দাভী  নৄরুর ওফীহতভ বহতবযও ওফ থাংস্থাহদভ মহক্ষয প্রবযক্ষড প্রতাহদভ ফাধ্যহফ তক্ষ 

ওহভ                 থৌবত আভহভ বৃলৎ থওাম্পাবদ ‘নযামওদ গ্রুহধভ’ হঙ্গ বধবধবধ ফহটহম ‘কুবড়গ্রাফ 

ওফ থসূবঘ’ দাহফ এওটি ওফ থসূবঘ গ্রলড ওভা ল।  

 ব্াাংও ওতৃথও অবপাদ ঋড াত ১,৫৯০ চদহও ১৭.৩৯ থওাটি ঝাওা          ল। ঋড আতা লহহঙ ১৮.৭৮ 

থওাটি ঝাওা।  

 প্রাী ওল্যাড ব্াাংহওভ ধবভহযাবথঢ ভমথদ ১০০ থওাটি ঝাওা থণহও ৪০০ থওাটি ঝাওা উন্নীঢওভড এাং 

এঢদ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ চাবভ     ল।  

প্রাণবফও  কডবযক্ষা ফন্ত্রডাম 

 জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ৩০০টি থশ্রবডও , ১,৯৪১টি দমকূধ এাং ৯৬১টি াযব্লও বদফ থাড ওভা ল। 

 তাবভদ্রয  বড়ঢ এমাওা ৩০.০৫ মক্ষ বযক্ষাণীভ    স্কুম বনবটাং ওাব থক্রফ ম্পন্ন     ল। 

 বদ্যামবলীদ গ্রাহফ দতুদ স্থাবধঢ প্রাণবফও বদ্যামহভ াংখ্যা ১৫টি, প্রাণবফও বদ্যামহ বদহাকপ্রাপ্ত বযক্ষহওভ 

াংখ্যা ২,৯৬৩ চদ। 

 প্রাণবফও বদ্যামহ ২৮,৮৮৪টি প্রা -প্রাণবফও থশ্রবড ঘালু ওভা ল।  

 ছহভধড়া থভাহথ ২.৯৩ মক্ষ চদ সুবথাবঞ্চঢ বযশুহতভহও পাঢা  বৃবত্ত প্রতাদ     ল। 

স্ত্র  ধাঝ ফন্ত্রডাম 

                              -       ২০১৬        ১১.৯১                           ,    

              ৪৭      । 

                ১৪,৬৫৮.৬২                                        ১২৬.৫৮           

                      । 

                                                           ৩০        ২০১৬            ২ 

                           । 

       ভাভান্য যাষ্ট্রলত ফাংরামদ পযোরীন   না প্রলতিান China Textile Industrial Corporation for 

Foreign Economic and Technical Corporation (CTEXIC) ফাংরামদ াটের েযমামযন মথমে 

ফছময দ লভলরয়ন ভালেযন ডরায সুতা (আয়ান য) ক্রময়য রমক্ষয লফমজএভল’য মি ১৩ মক্টাফয ২০১৬ তালযমখ 

এেটি Framework Agreement স্বাক্ষ      । 

 ধাঝ  ধাঝচাঢ ধহণ্যভ উৎধাতদ  ভপ্তাবদ মাইহন্পহা প্রতাদ ওাব থক্রহফ             অদ-মাইহদ আহতদ গ্রলড 

 মাইহন্প প্রতাহদভ ব্স্থা গ্রলড       ।  

         -     ৪             উদ্ভা                           ,         এওটি        উদ্ভাদ ওভা 

লহহঙ এাং অবযি বঢদটি তুুঁঢচাঢ উদ্ভাহদভ কহরডা ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।         -     ৫      

              উদ্ভা                              ।         এওটি থভযফওীহঝভ     উদ্ভাদ ওভা 

লহহঙ এাং অবযি ঘাভটি থভযফওীহঝভ     উদ্ভাহদভ কহরডা ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।  

                     -                       ,       ,                         ৫         

 .   .  ও                                  ,                   ও    ৫                

      ।  



 

 

াবডচয ফন্ত্রডাম 

 আ                                                ‘Agreement on Trade Facilitation’       

                                     । ২৭ থহন্ফম্বভ ২০১৬        ‘Instrument of 

Ratification’                             ।  

       ’     ভ                                    আ            ।                  

               ’     ভ                                   -                              । 

 ২০১৬-১৭    -          -                       আ        ১০.৭৯১৬                   ।    

ঙহভভ                                  ৬.৫৩      । 

                                    আ                               সৃবিভ                    

                          ২০১২-১৩   ২০১৩-১৪    -                            ।  

     -       ২০১৬                    ,       , আ   আ     ,     ,             -        

   ভ                                     । 

    -     ,        ভ                                                                 

 ’           আ            । 

 ২০১৬-১৭    -                           আ                         -      ২            

      ।    -                                                              -           

আ                   আ      -                            । 

        -  -আচ                                                                    

                  ওী                               ।                                

                   ।  

                                                                                    

              ২,৬৬০                       ভ                        ১,৬৮,৫২,৭০০      

        আ       আ          । 

     -আ          আ              ৭.১৫৮৩                   ।                        

৬.৯৪০২                   ।  

 Smart Office Management System-   আ     SMS    ভ              । ১৫                ১০  

         ৩-৪           ১      IRC & ERC                         । 

 The Cost and Management Accountants Ordinance, 1977 (Ordinance No. LIII of 1977) 

       ভ            ।  

              ICT           আ                              ওহভ।  

 Good agriculture practice   Traceability for agro product        ’                      । 

াস্তাদ ধবভীক্ষড  ভল্যাদ বপাক 

                          ভ              ১,৬৩৪                           ১৬              

                ।  -           ৩৩৪               ২৯০                               

        । 



 

 

 ২০১৬-১৭    -     ৪১        /  ভ     ২৯৭        ৩৮১          -           আ          । 

            ২,৯২০           -                   ।  -       ১০,২১৯       আ               

         ২,৯২৮               ।  

 ১০        ১০   -                            ১৩        ১৩                            

  ।                  ৪          ৪                                              

                        ।  

                                                                                 দ    
                                    (    আ   )                 /  ভ  -   

                        ।                    ভ        /বপাহকভ                     

                               আ  ।  

                                                        । 

    ভ        /  ভ           ১৬০                                            আ -    ভ     

৯০                                 ।  

        ভ   

 ৩১        ২০১৬                                   : 

বর 

(১) 

২০০৯ 

(২) 

 

২০১৬ 

(৩) 

 

কঢ ৭ ঙহভ অচথদ 

(২০০৯ -২০১৬) 

(৩-২) 

বদুযৎহওহেভ াংখ্যা ২৭ ১০৭ (+) ৮০ 

বদুযৎ উৎধাতদ ক্ষফঢা (হফকাাঝ) 

(ওযাধটিপল) 

৪,৯৪২ *১৫,২০০ (+) ১০,২৫৮ 

হ থাচ্চ বদুযৎ উৎধাতদ (হফকাাঝ) ৩,২৬৮ 

(৬ চানু     ২০০৯) 

৯,০৩৬  

(৩০ জুদ ২০১৬) 

(+) ৫,৭৬৮ 

থফাঝ ঞ্চামদ মাইদ  

(াবওথঝ বওহমাবফঝাভ) 

৮,০০০ ৯,৮৯৩ (+) ১,৮৯৩ 

    া-থস্টযদ ক্ষফঢা (এফবপএ) ১৫,৮৭০ ২৬,৬৯০ (+) ১০,৮২০ 

বদুযৎ আফতাবদ (হফকাাঝ) -- ৬০০ (+) ৬০০ 

বঢভড মাইদ (বওহমাবফঝাভ) ২ মক্ষ ৬০ লাচাভ ৩ মক্ষ ৭৪ লাচাভ (+) ১ মক্ষ ১৪ লাচাভ 

বদুযৎ সুবথাপ্রাপ্ত চদহকাষ্ঠী (যঢাাংয) ৪৭ যঢাাংয ৭৮ যঢাাংয (+) ৩১ যঢাাংয 

ফাণাবধছু বদুযৎ উৎধাতদ (বও..খন্টা) ২২০ ৪০৭ (ওযাধটিপল) (+) ১৮৭ 

বদুযৎ গ্রালও াংখ্যা ১ থওাটি ৮ মক্ষ ২ থওাটি ২৩ মক্ষ (+) ১ থওাটি ১৫ মক্ষ 

থঘ াংহবাক াংখ্যা ২ মক্ষ ৩৪ লাচাভ ৩ মক্ষ ৭৮ লাচাভ (+) ১ মক্ষ ৪৪ লাচাভ 

াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘ ভাদ্দ (থওাটিহঢ) ২,৬৭৭ ১৬,০৪০ (+) ১৩,৩৬৩ 

াফবগ্রও বহস্টফ ম (যঢাাংয) ১৬.৮৫ ১৩.১০ (-) ৪.৩৫ 

* ১৩,০০০ + ২,২০০ (ওযাধটিপ) থফকাাঝ = ১৫,২০০ থফকাাঝ।  

বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত ফন্ত্রডাম 

       ভ                                 ,                                            

    -                                                     ভ                                

     ২৮      ২০১৬                                         । 



 

 

 রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে স্থাধহদভ চন্য ভাযাদ থনটাহভযদ ভওাভ ওতৃথও ভাষ্ট্রী ঋড প্রতাহদভ মহক্ষয 

াাংমাহতয ভওাভ  ভাযাদ থনটাহভযদ ভওাহভভ ফহধ্য ১১.৩৮৫ ববমদ ফাবওথদ টমাহভভ আন্তঃভাষ্ট্রী ঋডচুবক্ত 

২৬ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ বজ্ঞাদ  প্রভেবক্ত ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রীভ উধবস্থবঢহঢ ভাযাদ থনটাহভযহদ স্বাক্ষবভঢ ল। 

 রূধনৄভ ধাভফাডবও বদুযৎহওে ম্পহওথ াস্তথফী থাভডা মাহপভ চন্য স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ববদভ বঘাহভ থদতৃহত্ব 

ববপন্ন ফন্ত্রডামহভ বঘল অন্যান্য ঊর্ধ্থঢদ ওফ থওঢথাকহডভ এওটি তম জুমাই ২০১৬ ফাহ এাং ধাভফাডবও 

বদুযৎহওহেভ বদভাধত্তা বরহ অবপজ্ঞঢা অচথহদভ মহক্ষয যস্ত্র াবলদী বপাহকভ থদতৃহত্ব কঠিঢ রূধনৄভ ধাভফাডবও 

বদুযৎহওহেভ Design Basis Threat (DBT) বদরূধড  Physical Protection System (PPS) প্রডদ-

াংক্রান্ত Working Group-এভ তেকড থহন্ফম্বভ ২০১৬ ফাহ RNPP-এভ থভনাহভন্প প্লযান্ট ভাযাদ 

থনটাহভযহদভ দহপাপহভাহদছ ধাভফাডবও বদুযৎহওে ধবভতয থদ ওহভদ। 

থাফবভও বফাদ ধবভলদ  ধব থঝদ ফন্ত্রডাম 

 আ             ভ                                                              ভ     

                                          ‘              আ                ’              

                                                      Nippon Koei Co.Ltd-       ২১ 

       ২০১৬                     ।                                                   

         ।  

   হ্  আ     আ                                                      চন্য                     

     ১৮ থহন্ফম্বভ ২০১৬                                               ।  

                                              -              ‘                         

                            ’             আ                         ভ আ ,       

                                     ভ আ ,                           ।  

                          ৭       ১১ ,       ৬       ৭ ,          ৬       ৭ ,        ৫  

     ৭ ,           ৭       ১৪ ,        ৫       ৬              ৬       ৭               ।  

                                    ২০১৬        ধামদ           ১,০১,৮২৭               

৪৯,৫৪৫               ড    ।  

 ধাভবওহঢ ধব থঝদ সুবথাবত প্রঢথহদভ মহক্ষয ১৩.৩৬ এওভ চবফ বদ থাঘদ এাং থম-আউঝ      প্রস্তুঢ ওভা ল। 

 সুদাফকহঞ্জভ ঝাঙ্গুাভ লাড় এমাওা স্থাদী চদকহডভ ফহধ্য ধব থঝদ হঘঢদঢাল ঢাহতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নহদ 

চমায়ু িাস্ট নাহন্ডভ আঢা ১ থওাটি ঝাওা প্রওল্পটিভ াস্তাদ ওাব থক্রফ শুরু ল।  

 থতহযভ ধব থঝদ ম্ভাদাফ ১২টি স্থাহদ ধব থঝদ ম্ভাব্ঢা বাঘাইহভ উহদ্যাক থদা ল। ইহঢাফহধ্য ৭টি স্থাহদভ বনড 

বপবচঝ ম্পন্ন ল। 

 Automation-এভ আঢা ধব থঝহদভ ওম ইউবদঝহও বটবচঝামাইচট ওভা ল।  

 ২০১৬ ামহও ধব থঝদর থ বলাহ উদ বাধহদভ চন্য Event Calendar অনুবাী ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।  

 চাবঢভ বধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাহদভ ৯৭ঢফ চন্বত  চাঢী বযশু বত ২০১৬ উধমহক্ষয ঙ্গন্ধুভ 

ফাবথহৌথ প্রাঙ্গহড অনুবষ্ঠঢ ইহফমাল অন্যান্য থফমা  অনুষ্ঠাদাবতহঢ াাংমাহতয ধব থঝদ ওভহধাহভযদ অাংযগ্রলড 

ওহভ এাং ধব থঝদবযল্প-াংবেি ববপন্ন প্রওাযদা তুহম থহভ। 

 থতবয-বহতবয ধব থঝওহতভ বদওঝ াাংমাহতহযভ ববপন্ন ধব থঝদ-আওর থড তুহম থভহঢ ‘Explorer of Tourism 

Bangladesh Parjatan Corporation’ দাহফ এওটি বপবটবঘত্র বঢবভ ওহভ প্রঘাভ ওভা ল। 

 বপাকাবভ ‘াাংমাহতহযভ ধব থঝদ আওর থড’ যীর থও বঘত্র ঢথ্যনৄবস্তওা প্রওাহযভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা লহহঙ। এভ 

অাংয বলাহ প্রাণবফওপাহ বহমঝ  ঘট্টগ্রাফ বপাহকভ ধভ নৄবস্তওা প্রওায ওভা ল এাং খুমদা বপাহকভ ধভ 

নৄবস্তওা প্রওাহযভ ওাচ চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ। 



 

 

 ‘হৃতহভ ভাংথনু’ যীর থও এওটি ধব থঝদ থওবেও নড থনতখ থয ঘমবচ্চত্র বদফ থাড ওভা ল। 

 দ্য ঘালুকৃঢ ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ-ঠাওা ‘থাদাভ াাংমা এক্সহপ্র’ থিহদ বাত্রীহতভ ওযাঝাবভাং াবপ থ প্রতাদ ওভা ল।। এ 

াবডবচযও ওাব থক্রহফভ নহম কড় আ েঁবঘয মক্ষ ঝাওা বৃবি থধহহঙ। 

 বফভনৄভ চাঢী বঘবড়াঔাদা ‘ঈকম’  ‘ফয়ুভী’ দাফও দু’টি থভহস্তাভাঁ ঘালুভ ফাধ্যহফ বঘবড়াঔাদা আকঢ ধব থঝও/ 

তয থদাণীহতভ ওযাঝাবভাং াবপ থ প্রতাদ ওভা ল।  

                                  (  আ    ) বআইবব-            ;              এযা  

   ভ          -২০১৬,      -                     ।         ভ                          

     থফভ               । 

 ২৮-৩১ আ স্ট ২০১৬ থফাহত             First ACD Ministerial Summit-2016-              

             ওভা ল। 

                       ২                                                    াং          

                  । 

                                      JATA Tourism Expo, Japan, TTF- Ahmedabad in 

India   PTM-Jakarta (Indonesia)                    । 

                                                         এও                   ৬৪        

                                                ।  

                         এযা                       ভ        দুই         আ       

‘International Conference on Business and Economics including a session of ‘Tourism in 

Bangladesh’ in Dhaka and Cox’s Bazar’       ৩০        বয                 ৯০       বদ  

       স্                 ভ             আ            ।  

                            ম্প          আ                    :                            

                ১৮-২১        ২০১৬                      ITB-Asia              ওভা ল।  

 ঙ্গন্ধু আন্তচথাবঢও হম্মমদ থওহেভ াংস্কাভ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। 

 মাওা থভিুহভন্ট এযান্ড াভ-এভ ফ ঝ বভহদাহপযদ-এভ চন্য ধতহক্ষধ গ্রলড  থপন্ডভ বদহাক ম্পন্নওভড এাং 

আফতাবদকৃঢ ফামাফাহমভ চন্য ঋডধহত্রভ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। বফটল্যান্ড ব্াাংও, ফদৄফবঢ ব্াাংও, থাাম ইমাবফ 

ব্াাংও এাং থফখদা ব্াাংও-এভ হঙ্গ ইন্টাভওবন্টহদন্টাম ঠাওা-এভ ‘মাওা মাউঞ্জ’ ব্লাহভভ বরহ চুবক্ত ম্পন্ন 

ল। রূধী াাংমা থলাহঝহমভ াংস্কাভ ওাচ ৩১ অহক্টাভ ২০১৬ ধবন্তথ ৬০ যঢাাংয ম্পন্ন ল।  

ব্াাংও  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদ বপাক 

 ২৮-২৯ জুমাই ২০১৬ থফাহত অনুবষ্ঠঢ ‘উন্নদ  উদ্ভাহদ চদপ্রযাদ ২০১৬’ যীর থও াবফহঝ াাংমাহতয ব্াাংওল 

থতহযভ ভওাবভ-থভওাবভ ব্াাংও, ীফা  আবণ থও প্রবঢষ্ঠাদভল ওতৃথও ‘বটবচঝাম নাইন্যাবন্পাম ইদক্লুযদ’ 

বরহ অচথদ উধস্থাধদ ওভা ল। 

 এবযা প্যাববনও গ্রুধ অদ ফাবদমন্ডাবভাং (এবধবচ) ওতৃথও এবধবচ’ভ ১৯ঢফ াবর থও পা ফাবদমন্ডাবভাং  ন্ত্রাহ 

অণ থাদ প্রবঢহভাহথ াাংমাহতয ওতৃথও গৃলীঢ ওাব থক্রফভলহও বফউচুযাম ইপযালুহযদ বরও চূড়ান্ত প্রবঢহতহদ 

আন্তচথাবঢও স্বীকৃবঢ প্রতাদ ওভা ল। 

 ভাষ্ট্রী ফাবমওাদাথীদ াবডবচযও ব্াাংওভহলভ চন্য Corporate Social Responsibility (CSR)-াংক্রান্ত 

বদহত থযদা চাবভ ওভা ল। ‘ীফাওাভীভ ভমথদ  থযাভ থাভড ববথফামা, ২০১৬’ প্রডদ এাং ‘চীদ ীফা ওহধ থাহভযহদভ 

থটহপমধহফন্ট ম্যাহদচাভ এযান্ড থটহপমধহফন্ট অবনা থ াবপ থ থভগুহমযদ, ১৯৭৮’ াংহযাথদ ওভা ল। 



 

 

ভূবফ ফন্ত্রডাম 

 ২০১৬-১৭    -                                           ৮                   ২          

            ৮১.৭৪                             ২৪৫.২৮                     । ১০        

      বধভীহঢ        ২০১৬ ফা               ২৯.৭৮৮৭          ,                ১২.১৪ যঢাংয। 

 Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management 

System)-এভ       আ             -     ৫                                      । ৩    ৭৫ 

                                       । ২০                       ৯              ।   

                                                    ৫৫              ।  

                         ,              (         )-এভ আ     ৩২,৩৮,৫১৯                

          । 

 National Land Zoning Project (2nd phase)       আ     ৪          Validation workshop, 

১০               ‘                     GIS Based Digital Land Zoning Map’          

  ।        ৪    ভ                     ।  

       ভ      এযা              -৪ (                )-এভ আ             -            

                       ৬১৫ ,                     বতঢ       ৪৮১ ,                         

৪২১ ,                            ৪৩৭ ,                       ৭৩৪                       

      ৭৫৯ ।  

 ‘             -২০১৬’       ৬     /                                                

       ‘          -২০১৬’                           ।  

 ‘ধা থঢয ঘট্টগ্রাফ ভূবফ বহভাথ বদষ্পবত্ত ওবফযদ (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৬’ ফলাদ চাঢী াংহত গৃলীঢ   । 

         -       (ভ   )                         ফী            ভ                      

                     -         (ভ   )          -      (ভ   )                  / 

              ২                  ।  

         -আ    (ভ   )                         ফী            ভ                            

              ভ      -       (ভ   )       আ   ২০১৬                /                   

                ।        ২০১৬                /                  চাহভ, ১১৬               

              ।  

ফৎে  প্রাবডম্পত ফন্ত্রডাম 

 ২০      ২০১৬                       ‘              -২০১৬’            ।  

 ২৪ জুমাই ২০১৬                             ভহদভ          ২৫ জুমাই ২০১৬                 

                                    ভহদভ                                       ।    

                                  ভ          ভ                           । 

 ২১-২৫      ২০১৬ থফাহত ‘              -২০১৬’  দ             ৫                        

        । 

                                           Crimson rosella sea food ftd.    ও     

                                                                       EU-এভ 

      ভু    ।  



 

 

 ঘীহদ                    উহদ্দহশ্য দ                           ৯                  

       /           ঘীহদভ AQSIQ (General administration of quality supervision, inspection 

and quarantine)                         । 

 ফৎে অবথতপ্তহভভ আঢা াস্তাদাথীদ ‘থফবভদ বনযাবভচ ওযাধাবটি ববডাং’ প্রওহল্পভ অন্তভু থক্ত ‘আভ.বপ. ফীদ 

ন্ধাদী’ দাফও চবভধ  কহরডা চালাচ ওড থনেমী দতীহঢ নমপাহ িাাম ওভা ল।  

                                                      আঢা           ৫৫        ২০৭.৩৬ 

                                        । 

 থফাাইম এএফ-এভ ফাধ্যহফ বদাভহল্য প্রাবডম্পত থা ওাব থক্রফ ৩০ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফাদদী ফন্ত্রী 

উহদ্বাথদ ওহভদ। 

 ওাভাদ াচাভস্থ ২৩-২৪ দাং প্লহঝভ ১০ ওাঞা চবফহঢ বদচস্ব অণ থাহদ প্রা ১০ থওাটি ঝাওা ব্হ ১৫ ঢমা পহদভ 

বপবত্তল ৬ষ্ঠ ঢমা ধব থন্ত বএনবটব পহদভ বদফ থাডওাচ ম্পন্ন ল।  

 ফাহঙভ প্রচদদ থফৌসুহফ ওাপ্তাই থমহও ফাঙ আলভড ন্ধওামীদ প্রা ১৯,১৫৯চদ ফৎেচীীহও ঔাদ্যলাঢা প্রতাহদভ 

মহক্ষয ৩৮৩.১৮ থফবিওঝদ বপবচএন ঘাম বঢভড ওভা ল।  

 ওাপ্তাই থমহও ফৎে উৎধাতদ বৃবিভ চন্য ২৭ থফবিওঝদ ওাধ থ চাঢী ফাহঙভ থধাদা অভৄক্ত ওভা ল। 

           ভ   

 ১ জুমাই ২০১৬ লহঢ ৩১ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ফবন্ত্রপাভ ১৩ ,     ভ -                              

                        আ          ভ  ২৬ , ভওাবভ ক্র াংক্রান্ত ফবন্ত্রপা ওবফটিভ ১২টি, অণ থনদবঢও 

বর াংক্রান্ত ফবন্ত্রপা ওবফটিভ ১৩টি                                   ৪  পা অনুবষ্ঠঢ ল।    

         ভ -         ৮৬               ।        ৪২                  ৫৮           ভ  

      /  ভ                     । 

 দাভীভ ক্ষফঢাহদ অাফান্য অতাহদভ স্বীকৃবঢস্বরূধ ২১ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ চাবঢাংহখভ দাভী বরও াংস্থা 

ইউএদ-উইহফদ ওতৃথও ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাহও ‘প্লযাহদঝ ৫০-৫০ ঘযাবম্পদ’ এাং থলাাম ধাঝ থদাভবযধ 

থনাভাফ ওতৃথও ‘এহচন্ট অ থঘঞ্জ অযাাট থ’ নৄভস্কাহভ ভূবরঢ ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ‘প্লযাহদঝ ৫০-৫০ 

ঘযাবম্পদ’ এাং ‘এহচন্ট অ থঘঞ্জ অযাাট থ’ অচথহদভ ফাধ্যহফ বহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভবঢথ উজ্জ্বম লা ফাদদী 

প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদাহও উষ্ণ অবপদন্দদ  আন্তবভও শুহপো              ভ   ৩        ২০১৬ ঢাবভহঔভ 

বঞহও এওটি প্রস্তা গৃলীঢ ল।  

 ঢথ্যপ্রভেবক্তভ চকহঢ াাংমাহতহযভ সুাংলঢ অস্থাদ সুবদবিঢওভহড দূভতযী  সুদূভপ্রাভী উহদ্যাক গ্রলহডভ 

স্বীকৃবঢস্বরূধ প্রথাদফন্ত্রীভ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বরও উধহতিা চদা চী আলহফত াহচতহও ১৯ 

থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ‘আইবটি নভ থটহপমধহফন্ট অযাাট থ-২০১৬’-থঢ ভূবরঢ ওভা ল। ঘাভটি খ্যাঢদাফা 

প্রবঢষ্ঠাদ-াডথ অক থাদাইহচযদ অ কপ     এযান্ড ওবম্পটিটিপহদ; দ্য প্লাদ বিবনবদ; দ্য থলাাম নযাযদ নভ 

থটহপমধহফন্ট এাং ভেক্তভাহষ্ট্রভ বদউ থলহপদ বশ্ববদ্যামহভ স্কুম অ বচহদ বম্মবমঢপাহ বদউইহওথ এও ড থাঠয 

অনুষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ চদা চী আলহফত াহচতহও এই নৄভস্কাভ প্রতাদ ওহভ। ‘আইবটি নভ থটহপমধহফন্ট 

অযাাট থ-২০১৬’ অচথহদভ ফাধ্যহফ বহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভবঢথ উজ্জ্বমঢভ ওভাভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এাং ঢাঁভ 

সুহবাগ্য নৄত্র এাং প্রথাদফন্ত্রীভ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেবক্ত বরও উধহতিা চদা চী আলহফত াহচতহও 

আন্তবভও শুহপো  অবপদন্দদ জ্ঞাধদ         ভ   ৩        ২০১৬ ঢাবভহঔভ বঞহও এওটি প্রস্তা গৃলীঢ ল। 

 ৯ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ভেক্তভাহচযভ বহভাথী তম থমাভ ধাটি থভ থদঢা থচহভবফ ওভবদ ঢাঁভ ঙাা-ফবন্ত্রপা 

াাংমাহতবয াংহযাদূ্ভঢ বফজ্  টিউবমধ থভচাদা ববদ্দও এফবধ-থও ‘শ্য দাহটা বফবদস্টাভ নভ আবম থ ইা থ এডুহওযদ’ 

ধহত বদভেক্ত ওহভদ। ঙাা-ফবন্ত্রপা বফজ্  টিউবমধ থভচাদা ববদ্দও-এভ বদভেবক্ত াাংমাহতয  াঙ্গাবমভ 

অস্থাদহও ভেক্তভাচযল ববশ্বও ধবভফণ্ডহম আভ থকৌভহাজ্জ্বম  সুাংলঢ ওহভহঙ। এই অচথহদভ ফধ্য বতহ বহশ্ব 

াাংমাহতহযভ পাভবঢথ উজ্জ্বমঢভ লা বফজ্  টিউবমধ থভচাদা ববদ্দও-থও আন্তবভও শুহপো  অবপদন্দদ 

জ্ঞাধদ         ভ   ২৪        ২০১৬ ঢাবভহঔভ বঞহও এওটি প্রস্তা গৃলীঢ ল। 



 

 

 বপাকী ওবফযদাভ এাং থফহিাধবমঝদ নৄবময ওবফযদাভকহডভ বদওঝ থণহও প্রাপ্ত আঝটি ধাবক্ষও থকাধদী 

প্রবঢহতহদভ বপবত্তহঢ প্রস্তুঢকৃঢ আঝটি াভাংহক্ষধ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী              ওভা ল। ধাবক্ষও 

থকাধদী প্রবঢহতহদ উধস্থাবধঢ এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওতৃথও অনুহফাবতঢ প্রস্তা াস্তাহদভ চন্য ববপন্ন 

ফন্ত্রডাম  বপাক এাং াংবেি বপাকী ওবফযদাভ  থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। 

 ফাংরামদম লফযভান ের েলভন ংক্রান্ত এেটি তথ্যত্র প্রস্তুত েযা য়।    ভ                      

              ভ            ,                                   -                            । 

 ২৮ জুরাআ ‘ঈন্নয়ন ও ঈদ্ভা    জনপ্রান’ ীল যে ালভমট ভলন্ত্রলযলদ লফবামর্য ক্ষ মথমে 'Delivering the 

core of digital government through CRVS'- ীল যে মলভনায অময়াজন এফং ঈক্ত মলভনামযয Keynote 

paper ঈস্থান েযা য়।  

 কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতহযভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধবঢ চদা থফাঃ আদুম লাবফত             ২৮ আ   ২০১৬       

       ১০: ১৫                                     -০০৫  ভ ভআ                 ,          

                    ।                          বভঢ যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ 

ভাষ্ট্রাঘাহভভ তাবত্ব ধামদ ওভা ল। 

                                                                         ‘Global Fund 

Replenishment Conference’                                                   ৭১   

                       ১৪        ২০১৬             ৯:৫০                                 

    -০১৫  ভ ভআ                                        ।                           বভঢ 

যালচামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দহভ ভাষ্ট্রাঘাহভভ তাবত্ব ধামদ ওভা ল। 

                                    বয                             তহদভ             

              ৪      ২০১৬                              ,                ,     গু , 

                         । 

                                                                                    ভ 

বরহ           ,                            ধভ                  চন্য        বঘ, বযল্প 

ফন্ত্রডাম                   ল। 

    ভ        High Commissioner, Ambassador                         ভ               । 

                                ,                                                      

                                            । 

                                                                                       

                                 ,                          ।  

 Fast Track Project               ৭ চানুাবভ ২০১৫                    ভ                

                                      বত                                               ভ  

                        ভ               । 

 ৪ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ ববপন্ন ফন্ত্রডাম/বপাহকভ হঙ্গ ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ াবর থও ওফ থম্পতাদ চুবক্ত 

স্বাক্ষবভঢ ল। লফলবন্ন ভন্ত্রণারয়/লফবার্ মথমে প্রাপ্ত ২০১৫-১৬ থ য-ফছমযয ফালল যে েভ যম্পদান চুলক্তয মূল্যায়ন 

প্রলতমফদনমূ ম যামরাচনাপূফ যে প্রাথলভে মূল্যায়ন প্রলতমফদন প্রস্তুত েযা য়। 

 President’s Pension Ordinance,1979 (Ordinance No. XVIII of 1979)-                     

                                  ভ        ভ    ‘ভাষ্ট্রধবঢভ অভপাঢা, আনুহঢাবরও  অন্যান্য 

সুবথা আইদ, ২০১৬’ প্রডীঢ ল। আইদটি ৪ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ াাংমাহতয চাঢী াংহত ধা ল এাং ১৩ 

অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ াাংমাহতয থকহচহঝ প্রওাবযঢ ল। 



 

 

 ১৯৭১ াহমভ ফলাদ ভৄবক্তভেহিভ ফ ধাবওস্তাবদ তঔমতাভ থদাাবলদী এাং ঢাহতভ লহবাকী াবলদী ভেিাধভাথ, 

কডলঢযা, লঢযা, থর থড, থফ থান্তবভঢওভড, লুণ্ঠদ, অবিাংহবাক এাং অন্যান্য ফাদঢাবহভাথী অধভাথ ঢতহন্তভ চন্য ঢথ্য-

উধাত্ত ভভাহলভ বরহ                     ১        ২০১৬                                  

         ল।  

 ২০ থহন্ফম্বভ ২০১৬ চাঢী াফাবচও বদভাধত্তা থওৌযম াস্তাহদভ মক্ষয National Institute of Local 

Government (NILG)-এভ অাংযীতাবভত্ব াংক্রান্ত ফহছাঢা স্মাভও  আবণ থও চুবক্ত অনুহফাবতঢ ল। 

 ২৬-২৯      ২০১৬                   ‘                -২০১৬’         । 

                         

 বদভাধত্তা থিদীভ অাংয বলাহ ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ বপবচবট ওফ থসূবঘভ আঢা াভাহতহয লঢতবভদ্র ১০ মক্ষ 

ফবলমাহও ফাবও ৩০ থওবচ ঘাম প্রতাদ ওভাভ ফাধ্যহফ ঔাদ্যবদভাধত্তা বদবিঢ ওভাভ ধাযাধাবয চুবক্তি এদবচ’ভ 

ফাধ্যহফ উন্নদ প্যাহওচ থা প্রতাদ ওভা লহে। ঠাওা, দাভাদকঞ্জ  কাচীনৄহভ অবস্থঢ কাহফ থন্ট থক্টভ, ওম 

থধৌভপা ওফ থভঢ ১.৮০৩ মক্ষ ল্যাওহঝটিাং ফা’থও ফাবও ৫০০ ঝাওা লাহভ ২৪ ফাব্াধী পাঢা প্রতাদ ওভা লহে। 

২০১৬-১৭ অণ থ-ঙভ থণহও াহচহঝ ৫ মক্ষ তবভদ্র ফা’থও ফাতৃত্বওাম পাঢা প্রতাদ ওভা লহে। দুস্থ ফবলমাহতভ আত্ধ-

ওফ থাংস্থাহদভ চন্য ৫ যঢাাংয াবপ থ ঘাহচথ ৫,০০০ থণহও ১৫,০০০ ঝাওা ধব থন্ত ঋড প্রতাদ ওভা লহে। ঢথফাহদ ৬৪টি 

থচমাভ ৪৭৩টি উধহচমা াস্তাদাথীদ এ ওফ থসূবঘভ উধওাভহপাকীভ াংখ্যা ৯.২০ মক্ষ চদ।  

 ফবলমা  বযশু বরও ফন্ত্রডামহভ ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ উন্নদ প্রওল্প ঔাহঢ ১৩৬.১৯৭৫ ঝাওা ভাদ্দ প্রতাদ ওভা 

ল। ৩১ অহক্টাভ ধব থন্ত ব্ লহহঙ ৩৩.৩৮১৮ ঝাওা। ভাহদ্দভ বধভীহঢ ব্হভ লাভ ২৪.৫১ যঢাাংয।  

 ২৯ থহন্ফম্বভ থণহও ৫ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত াভাহতহয এওহবাহক ববপন্ন ওফ থসূবঘভ ফাধ্যহফ বযশু অবথওাভ প্তাল 

এাং বশ্ব বযশু বত-২০১৬ উদ বাধদ ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৩ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ াাংমাহতয বযশু 

এওাহটবফহঢ ‘বশ্ব বযশু বত’ উহদ্বাথদ ওহভদ। ‘ওন্যা বযশু বত’ উধমহক্ষয াভাহতহয বযশু থযাপাবাত্রা, স্বল্প 

সুবথাহপাকী  সুবথাবঞ্চঢ এাং বহযর ঘাবলতাম্পন্ন বযশুহতভ ফাহয, আহমাঘদাপা, বঘত্রাাংওদ প্রবঢহবাবকঢা, 

নৄভস্কাভ বঢভড, বযশুহঢার ঘমবচ্চত্র প্রতয থদী ‘থযঔ ভাহম চাঢী ঘমবচ্চত্র উৎ, ২০১৬’  াাংকৃতিবঢও অনুষ্ঠাহদভ 

ফাধ্যহফ াভাহতহয বশ্ব বযশু বত  বযশু অবথওাভ প্তাল ধামদ ওভা ল। 

  তৃডভমধব থাহ দাভী উহদ্যাক্তাহতভ উৎধাবতঢ ধণ্য প্রতয থদ  বধডহদভ মহক্ষয কঠিঢ ‘চবঢা নাউহন্ডযদ’ থণহও ‘দাভী 

উহদ্যাক্তা উন্নদ, ববঘত্রওভড  ম্প্রাভড ওাব থক্রফ াস্তাদ দীবঢফামা-২০১৬’ ফন্ত্রডাম ওতৃথও অনুহফাবতঢ ল। 

২০১৬               ৪                                   -             বঘ        ।      

                          ৫৬                             -            ভ    ধবভঘাবমঢ লহে।  

 ‘থবৌতুও বদহভাথ আইদ, ২০১৬’-এভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভাভ মহক্ষয ১৯ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ আন্তঃফন্ত্রডাম পা 

অনুবষ্ঠঢ ল।  

 ‘াল্যবাল বদহভাথ আইদ, ২০১৬’-এভ ঔড়া চূড়ান্ত অনুহফাতহদভ চন্য ফবন্ত্রপা-বঞহও উধস্থাবধঢ লহম ওবঢধ 

ধব থহক্ষড প্রতাদ ওভা ল। ধব থহক্ষড প্রবঢধামহদভ ধভ উক্ত আইহদভ ঔড়া চূড়ান্ত অনুহফাতহদভ চন্য নৄদভা ২ 

দহপম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ফবন্ত্রপা-বঞহও থপ্রভড ওভা ল।  

ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম 

 ৯ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ‘৬৪টি থচমা ঢথ্য প্রভেবক্ত প্রতাহদভ চন্য ভে উন্নদ অবথতপ্তহভভ ক্ষফঢা বৃবিওভড’ 

যীর থও প্রওল্প অনুহফাবতঢ ল। উক্ত প্রওহল্পভ থফাত জুমাই ২০১৬ জুদ ২০১৯ ধব থন্ত বদথ থাভড ওভা ল। বাভ প্রাক্কবমঢ 

ব্: ১,৭৪৯.৯১ মক্ষ ঝাওা। 

  ২২ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ঢাবভহঔ থতহযভ ১৭টি উধহচমা ১১৯টি দতুদ ধত (উধহচমা ভে উন্নদ ওফ থওঢথা, থক্রবটঝ 

সুধাভপাইচাভ, ওযাবযাভ, অবন লওাভী এাং অবন লাও ইঢযাবত ধত) সৃবি ওভা ল। 

 ভে উন্নদ অবথতপ্তহভভ দতুদ ৪টি প্রবযক্ষড থিট ঘালু ওভা ল। 



 

 

  ২ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ চাঢী ক্রীড়া ধবভরত বফমদাঢদ, ঠাওা ভে উন্নদ অবথতপ্তহভভ ববপন্ন ধব থাহভ 

ওফ থওঢথা  ওফ থঘাভী এাং ভে  ভোংকঞহদভ প্রবঢবদবথবৃহন্দভ অাংযগ্রলহড চবঙ্গাতবহভাথী থবফদাভ অনুবষ্ঠঢ ল।  

 ঠাওা ভওাবভ যাভীবভও বযক্ষা ওহমহচ ফাস্টা থ অ বনবচওযাম এডুহওযদ (এফবধএট) থওা থ ঘালু ওভা ল। 

 ক্রীড়া ধবভতপ্তহভভ আঢাথীদ থচমা ক্রীড়া অবনহ ২চদ থচমা ক্রীড়া অবনাভ বদহাক ওভা ল। 

 ৮ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ        অনুবষ্ঠঢ                                 আ      থঔমা এওটি 

স্বড থধতও অবচথঢ ল।  

 ১৫-২৯ থহন্ফম্বভ ২০১৬ থফাহত পাভহঢ অনুবষ্ঠঢ ৫৭               -১৪        আ             

           াাংমাহতয তম ঘযাবম্পদ ল। 

 ২৪ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ াপাহভ অনুবষ্ঠঢ                     াাংমাহতয ক্রীড়া বযক্ষা প্রবঢষ্ঠাদ 

ব্বক্তকঢ  তমকঢপাহ ঘযাবম্পদ ল। 

 ৭-৯ থহন্ফম্বভ ২০১৬ থফাহত পাভহঢ অনুবষ্ঠঢ ১০ঢফ এবযাদ ওযাহটঝ এাং ১৭ঢফ এবযাদ জুবদভ জুহটা 

প্রবঢহবাবকঢা থওাাঝ থাভ নাইদাহম উন্নীঢ ল। 

 ৩-১৮      ২০১৬ থফাহত                         ৬                                       -

২০১৬-              ২    চ যযা                                          ’              ময় 

                েমযমছ। 

 ২০-২৬      ২০১৬ থফাহত াংভেক্ত আ   আ                     ১৪        আ                   

                             াস                                      ওহভহঙ।  

 ২৭ আ        ৫        ২০১৬ থফাহত                       -১৬                  ‘      

          -২০১৭’-                                                                      েমযমছ।  

 ১৮        ২০১৬ তালযমখ                                                   ১৯                 

          ফাংরামদময            ,    ;            , লদ্বতী ; ৮১                             

     , লদ্বতী      ১৯                                                                   েময। 

 ১২-১৯        ২০১৬ থফাহত                                                                  

                     লদ্বতী                         েময। 

 ২৪-৩০        ২০১৬ থফাহত                     -১৮                                     

         ও               েমযমছ। 

 ২৫             ১        ২০১৬ থফাহত       ফাংরামদ ফনাভ অপর্ালনস্তামনয ভমধ্য নুলিত লতনটি 

এেলদমনয অন্তজযালতে লক্রমেট ললযমজ ফাংরামদ দর প্রথভ ম্যামচ ৭ যামন এফং র্ততীয় ম্যামচ ১৪১ যামন 

অপর্ালনস্তানমে ালযময় ২-১ এ ললযজ জয় েমযমছ। 

 ৭             ১       ২০১৬ থফাহত                               ও           ’      

          লদ্বতী  ও        ফাংরামদ,         ৩৪                            ’            

    লদ্বতী     ১০৮                     ১-১        ে        -   ।                 

                          । 

 ৯-১৩        ২০১৬ থফাহত                 IHF Trophy-2016 Zone II (Men’s & Women’s) 

অন্তজযালতে যান্ডফর টুন যামভমে ফাংরামদময যান্ডফর দর ঈবয় গ্রুম (ফারে ও ফালরো) যানা অ ওয়ায মর্ৌযফ 

     েমযমছ। 

 ২০-২২        ২০১৬ থফাহত                                                               

                   ’      ও  ’                েমযমছ। 



 

 

 ‘                                                              ’           য  ও    ২  

                  েযা য়। ‘                                     ও     -১       ’       

       ও                                                েযা য়। ‘                   

                      )                        ’              ও                   ৩  

           েযা য়। 

থভমধণ ফন্ত্রডাম 

 ২০১৬-১৭ থ য-ফছময মভাট ১,৪৪৮ মোটি ৩৩ রক্ষ টাো ব্যময় লতনটি নতুন প্রেল্প গ্রণ েযা য়। ২০১৬-১৭ থ য-

ফছময ফাংরামদ মযরওময়মত ৪১টি লফলনময়ার্ প্রেল্প এফং ৭টি োলযর্লয ায়তা প্রেল্প থ যাৎ মভাট ৪৮টি ঈন্নয়ন 

প্রেল্প চরভান যময়মছ। এ প্রেল্পমূ ফাস্তফায়মন ঈক্ত থ য-ফছমযয ফালল যে ঈন্নয়ন েভ যসূলচমত (এলডল) মথাে 

৯,১১৪ মোটি ৯৬ রক্ষ টাো ফযাে যময়মছ।  

 পাভঢী টমাভ থক্রবটঝ মাইহদভ আঢা ঠাওা-ঝাংকী থওযহদ ৩  ৪ণ থ ডুহমহকচ মাইদ এাং ঝাংকী-চহতনৄভ 

থওযহদ ডুহমহকচ টাম মাইদ বদফ থাড প্রওহল্পভ িযাও বদফ থাড ওাহচভ চন্য তভধত্র আহ্বাদ ওভা ল। 

 আঔাউড়া থণহও মাওাফ ধব থন্ত ৭২ বওহমাবফঝাভ ডুহমহকচ টাম থভমমাইদ বদফ থাড এাং বদ্যফাদ থভমমাইদহও 

ডুহমহকহচ রূধান্তভ প্রওহল্পভ াস্তাদ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

 খুমদা থণহও ফাংমা থধাঝ থ ধব থন্ত ৬৪.৭৫ বওহমাবফঝাভ দতুদ িটহকচ থভমমাইদ বদফ থাড প্রওল্পটি পাভঢী টমাভ থক্রবটঝ 

মাইদ-এভ আঢা াস্তাদ ওভা লহে। অহক্টাভ ২০১৬ ফা ধব থন্ত প্রওহল্পভ থপৌঢ ওাহচভ অগ্রকবঢ ২৪ যঢাাংয। 

 ঈশ্বভতী থণহও ঠামাভঘভ ধব থন্ত দতুদ ৭৮.৮০ বওহমাবফঝাভ-এভ ফহধ্য ২ বওহমাবফঝাভ থভমধণ বদফ থাডওাচ থযর ল। 

 ওাবযাবদ-থকাধামকঞ্জ-টুবঙ্গধাড়া থওযহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। াংহযাবথঢ বটবধবধ অনুবাী প্রওহল্পভ ওাব থধবভবথ 

বৃবি থধহহঙ। অহক্টাভ ২০১৬ ফা ধব থন্ত প্রওহল্পভ থপৌঢ অগ্রকবঢ ৫৯.৭৬ যঢাাংয। 

 ঘট্টগ্রাফ থণহও ওক্সাচাভ ধব থন্ত থভমমাইদ ম্প্রাভহডভ মহক্ষয থতালাচাভী থণহও ভাভৄ লহ ওক্সাচাভ এাং ভাভৄ 

থণহও ফাাদফাহভভ বদওহঝ গুদদুফ ধব থন্ত ১২৮ বওহমাবফঝাভ বফঝাভহকচ িযাও বদফ থাড প্রওল্পটিভ Pre-proposal 

meeting অনুবষ্ঠঢ ল। Project Management Consultant (PMC) বদহাহকভ চন্য EOI আহ্বাদ ওভা ল। 

তাবঔমকৃঢ EOI প্রস্তা ভল্যাহদভ মহক্ষয প্রবক্রাথীদ ভহহঙ। 

 াাংমাহতয থভমহভ ৯৪৮ বওহমাবফঝাভ থভমধণ নৄদ থাহদভ মহক্ষয ববপন্ন প্রওল্প লাহঢ থদা ল। এভ ফহধ্য 

২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ প্রওহল্পভ বধভীহঢ ২৭ বওহমাবফঝাভ (হরামযলভ-থতালাচাবভ-নহঢাাত-দাবচভলাঝ ৩ 

বওহমাবফঝাভ; বঘদবওআস্তাদা-আশুকঞ্জ ১৮ বওহমাবফঝাভ; মাওাফ-ঘাঁতনৄভ থওযদ ৬ বওহমাবফঝাভ) থভমমাইদ 

নৄদ থাদ ম্পন্ন ল। 

 এযী উন্নদ ব্াাংহওভ অণ থাহদ ১০০টি এফবচ  ৫০টি ববচ থওাঘ াংগ্রল প্রওহল্পভ আঢা ৯১টি বাত্রীালী কাবড় 

ভভাল ধাা বা। 

 পাভঢী টমাভ থক্রবটঝ মাইহদভ ফাধ্যহফ ১২০টি ববচ থওাঘ াংগ্রল প্রওহল্পভ আঢা ২০টি বাত্রীালী কাবড় ভভাল 

ধাা বা। 

 থঝন্ডাভা থ বনন্যাবন্পাং-এভ আঢা ২০০টি এফবচ থওাঘ াংগ্রহলভ বটবধবধ অনুহফাবতঢ ল।  

 ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ এ ধব থন্ত দু’টি দতুদ আন্তঃদকভ থিদ ববপন্ন রুহঝ ঘালু ওভা ল। 

            

 ন্ত্রা  চবঙ্গবহভাথী হঘঢদঢা বৃবি, অবপপাও  ফাহচভ তাবত্ব ম্পওথ হঘঢদঢা সৃবি এাং বযক্ষাণীহতভ 

ঠিও ধহণ ধবভঘামদাভ চন্য থতহযভ ওম বপাহক, বপাকী থওে ঙাড়া ড়/হঙাঝ অঞ্চমহপহত এওাবথও অঞ্চহম 

বযক্ষা ফন্ত্রডামাথীদ ওম বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাহদভ (ভওাবভ-থভওাবভ) প্রথাদ বযক্ষও, অবপপাও, ঙাত্র-ঙাত্রী, বযক্ষাবত, 

বযক্ষানুভাকী, ইফাফ, ফাহচভ কণ্যফান্য ব্বক্তক থ, াাংাবতও এাং স্থাদী প্রযাদহও বদহ ফঢববদফ পা ওহভ 

ন্ত্রা  চবঙ্গাহতভ বরুহি ওফ থধিবঢ বদথ থাভড ওভা লহে। ইহঢাফহধ্য বভযাম, ভাচযালী, বহযাভ, কুবফো, 

ফফদবাংল  বহমঝ বপাকী যলভ/অঞ্চহম এ থভহদভ পা অনুবষ্ঠঢ লহহঙ।  



 

 

 ওম বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাহদ বদবফঢ াাংকৃতিবঢও অনুষ্ঠাদ, ক্রীড়া অনুষ্ঠাদ, স্কাউটিাং  কাম থ কাইট ওাব থক্রফ বৃবি ওহভ 

বযক্ষাান্ধ ধবভহয কহড় থঢামা লহহঙ। এ ঙাড়া বযক্ষও-বযক্ষাণী  াথাভড ফানুহরভ স্বঢস্ফুঢথ অাংযগ্রলহড ন্ত্রা  

চবঙ্গাতবহভাথী ফাদন্ধদ, ভ যাবম এাং আহমাঘদা-পাভ আহাচদ ওভা ল। 

 ভেবক্তঙ্গঢ ওাভড ঙাড়া থওাহদা বযক্ষাণী ১০ বতহদভ থবয বযক্ষাপ্রবঢষ্ঠাহদ অনুধবস্থঢ ণাওহম ঢাহতভ ধবভাহভভ 

থঔাঁচ-ঔভ বদহ প্রহাচহদ আইদ-শৃঙ্খমা ওতৃথধক্ষহও অবলঢ ওভাভ এাং প্রহঢযও থভওাবভ বশ্ববদ্যামহ 

ফবদঝবভাং থম কঞদ ওহভ গৃলীঢ ওাব থক্রফ াংক্রান্ত প্রবঢহতদ তাবঔম এাং ফাতভাা বযক্ষও-অবপপাও-বযক্ষণীহতভ 

ফিহ ওবফটি কঞহদভ বদহত থযদা প্রতাদ ওভা লহহঙ। চবঙ্গ  ন্ত্রাী ওফ থওাহণ্ডভ হঙ্গ ভওাবভ  থভওাবভ 

বশ্ববদ্যামগুবমভ ম্পৃক্তঢা ফবদঝবভাংহভ চন্য বশ্ববদ্যাম ফঞ্জুভী ওবফযহদ বঢদ তেববযি এওটি ফবদঝবভাং 

ওবফটি কঞদ ওভা ল। 

 বঢবওথঢ ওাব থক্রহফ বমপ্ত ণাওা  ভওাভ ওতৃথও অনুহফাতদ দা ণাওা বধ ইন্টাভন্যাযদাম স্কুম, বধ স্কুম  

বধনেম ওহমহচভ ওাব থক্রফ ন্ধ থখারডা ওভা ল। 

 ফাতভাা বযক্ষা থক্ষহত্র বহমাভুক্ত থওাহদা নৄস্তও এাং চাঢী বযক্ষাক্রফ  ধাঠ্যনৄস্তও থাট থ ওতৃথও প্রওাবযঢ  

অনুহফাবতঢ ধাঠ্যনৄস্তও  অধভাধভ বযঔদ-াফগ্রীহঢ াম্প্রতাবওঢা  চঙ্গীাতহও উৎাবলঢ ওহভ এফদ থওাহদা 

ঢথ্য া বর অন্তভু থক্ত আহঙ বও-দা ঢা ধভীক্ষা-বদভীক্ষা ওহভ প্রবঢহতদ তাবঔহমভ চন্য দু'টি ওবফটি কঞদ ওভা ল। 

 জুমাই-       ২০১৬ থফাহত ভওাবভ ওহমচভহলভ লহবাকী অধ্যাধও থণহও অধ্যাধও ধহত থফাঝ ৫৮৭ চদহও 

এাং লওাভী অধ্যাধও থণহও লহবাকী অধ্যাধও ধহত ৩৪২ চদহও ধহতান্নবঢ থতা লহহঙ এাং প্রপারও থণহও 

লওাভী অধ্যাধও ধহত ধহতান্নবঢভ প্রবক্রা ঘমহঙ। 

 উচ্চবযক্ষা প্রাহভ দু’টি ধাবমও বশ্ববদ্যাম স্থাধহদভ মহক্ষয ‘ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄবচবুভ ভলফাদ বটবচঝাম ইউবদপাব থটি, 

াাংমাহতয আইদ, ২০১৬’ এাং ‘ভীে বশ্ববদ্যাম, াাংমাহতয আইদ, ২০১৬’-এভ থকহচঝ প্রওাবযঢ ল। 

 থতহয উচ্চবযক্ষাভ গুডকঢফাদ বদবিঢওভড এাং বশ্বফাদ ধব থাহ উন্নীঢওভহডভ মহক্ষ ‘থভওাবভ বশ্ববদ্যাম 

আইদ, ২০১০’-এভ আঢা প্রডীঢ ‘অযাহক্রবটহঝযদ আইদ, ২০১৬’-এভ ঔড়া ১০ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভঔ ফবন্ত্রপা 

চূড়ান্ত অনুহফাতদ মাপ ওহভ। 

 প্রথাদফন্ত্রীভ বযক্ষা লাঢা িাস্ট ওতৃথও স্দাঢহওাত্তভ ধব থাহ উচ্চঢভ কহরডাভ চন্য ধাবমও বশ্ববদ্যামহ এফবনম 

া বধএইঘবট থওাহ থ বদবন্ধঢ া কহরডা বদহাবচঢ কহরওহও থনহমাবযধ া বৃবত্ত প্রতাহদভ মহক্ষয ‘প্রথাদফন্ত্রীভ 

বযক্ষা লাঢা িাস্ট আইদ, ২০১২’-এভ  থহযর াংহযাথদী ‘প্রথাদফন্ত্রীভ বযক্ষা লাঢা িাস্ট (াংহযাথদ) আইদ, 

২০১৬’ ১৩ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ চাঢী াংহত ধায ল। 

 ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ (৩০ থহন্ফম্বভ ২০১৬ ধব থন্ত) বযক্ষা ফন্ত্রডাম এাং এভ আঢথীদ অবথতপ্তভ-তপ্তভ-াংস্থাভহল 

৫ লাচাভ ৮ যঢ ৪৪ থওাটি ৬১ মক্ষ ৯০ লাচাভ ঝাওা (বচ..ব. এাং প্রওল্প ালায্য) ভাদ্দ ভহহঙ এাং ৬৭টি 

উন্নদ প্রওহল্পভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

বযল্প ফন্ত্রডাম 

 বযল্প ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ ববআইব ওতৃথও াস্তাদাথীদ ‘যালচামাম নাটি থমাইচাভ প্রহচক্ট’ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী 

ওতৃথও ১৪        ২০১৬ ঢাবভহঔ আনুষ্ঠাবদওপাহ উহদ্বাথদ ওভা ল।  

 ৬        ২০১৬ ঢাবভহঔ এওহদও বঞহও ‘ববও বযল্পদকভী, ভাউচাদ’ যীর থও প্রওল্পটি ৭,৯৮৪ মক্ষ ঝাওা 

প্রাক্কবমঢ ব্হ ১ জুমাই ২০১৬ থণহও ৩০ জুদ ২০১৯ ধব থন্ত থফাহত অনুহফাবতঢ ল। এ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৩৫ এওভ 

চবফহঢ এওটি দতুদ বযল্পদকভী স্থাধদ ওভা লহ।  

 ৬        ২০১৬ ঢাবভহঔ এওহদও বঞহও ‘ববও বদুযবঢও ধণ্য উৎধাতদ  লামওা প্রহওৌযম বযল্পদকভী’ যীর থও 

প্রওল্পটি ২১,৩২৬ মক্ষ ঝাওা প্রাক্কবমঢ ব্হ ১ জুমাই ২০১৬ থণহও ৩০ জুদ ২০১৯ থফাহত অনুহফাবতঢ ল।  

 ববও ২,১৫৩চদ ব্বক্তহও বযহল্পাহদ্যাক্তা উন্নদ বরহ প্রবযক্ষড প্রতাদ ওহভহঙ। এ ফহ ৬,৭৭৪চহদভ ওফ থাংস্থাদ 

সৃবি লহহঙ। 



 

 

 প্রকবঢ ইন্ডাবেচ বমবফহঝহটভ ওাভঔাদা চাধাহদভ বফৎসুববয থফাঝভ ওভহধাহভযহদভ ধাহচহভা থোঝ থ CR-45 

      াওহভ ফহটম ধাহচহভা থোঝ থ QX উৎধাতদ  াচাভচাঢ শুরু ওভাভ ন থপ্রস্তুবঢ বলাহ ১৭ অহক্টাভ 

২০১৬ ঢাবভঔ থণহও কাবড়টিভ থঝস্ট (p-j trial) প্রটাওযহদভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল। 

 ৯ আকস্ট ২০১৬ ঢাবভহঔ স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডামহভ EPI প্রওহল্প বএইব’ভ বদন্ত্রডাথীদ বযল্প প্রবঢষ্ঠাদ 

‘এঝমা াাংমাহতয বমবফহঝহটভ’ ৫৬২টি থফাঝভ াইহওম ভভাল ওভা ল। 

 ‘াাংমাহতয থধহঝন্ট আইদ, ২০১৬’-এভ ঔড়া ফবন্ত্রপা ওতৃথও দীবঢকঢপাহ অনুহফাবতঢ ল। 

 লাহঢ-ওমহফ ওাবভকবভ প্রবযক্ষহড ফবলমাহতভ গুরুত্ব বতহ বঝাহওভ ওাব থক্রফ ম্প্রাভডন থও ‘আত্ধ-ওফ থাংস্থাদ সৃবি 

 তাবভদ্রয বহফাঘদ’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২৯১চদ ফবলমা  ২৮৫চদ নৄরুরহও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

প্রবযক্ষড প্রাপ্তহতভ ববপন্ন বযল্প-ওাভঔাদা ভাবভ বদহাক মাহপভ সুহবাক ভহহঙ। 

 ববপন্ন ওাবভকবভ বশ্ববদ্যাম  ধবমহঝওবদও ইদবস্টটিউঝ থণহও আকঢ ১,১৭১চদ ঙাত্র-ঙাত্রীহও প্রবযক্ষড প্রতাদ 

ওভা ল। 

 ৫ থওাটি ৬১ মক্ষ ঝাওাভ আফতাবদবওল্প বন্ত্র  বন্ত্রাাংয বঢবভ এাং থফভাফঢ ওহভ আনুফাবদও ২২ থওাটি ঝাওাভ 

বহতবযও ভৄদ্রা াশ্র ল। 

 বএটিআই-এভ াটি থবনহওযদ ফাওথ ওাব থক্রফহও ম্পূড থরূহধ অহঝাহফযদ ওভাভ প্রবক্রা চূড়ান্ত ওভা ল। বশ্ব 

ব্াাংহওভ অঙ্গ াংকঞদ ‘আইএনব’-এভ লহবাবকঢা উক্ত ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। 

 উৎধাতদযীমঢা বরও ওফ থওা  চাঢীধব থাহ াস্তাহদভ মহক্ষয ২ অহক্টাভ থতযব্াধী ‘চাঢী উৎধাতদযীমঢা 

বত-২০১৬’ উদ বাধদ ওভা ল। 

 ২৬ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ন্যাযদাম থপ্রাটাওটিবপটি অক থাদাইহচযদ বযল্প ফন্ত্রডামহভ ফাধ্যহফ াঙাইকৃঢ থশ্রষ্ঠ  

বযল্প থা প্রবঢষ্ঠাদ  উহদ্যাক্তাহতভহও ‘ন্যাযদাম থপ্রাটাওটিবপটি এযান্ড থওাাবমটি এবক্সহমন্প এাট থ-২০১৫’  

প্রতাদ ওহভ। 

 প্রথাদ মাভ ধবভতয থহওভ ওাব থাম থণহও থফাঝ ১,৫৫০টি মাভ ধবভতয থদন থও দত প্রতাদ ওভা ল এাং ১৫০টি 

মাভহও থভবচহেযদ প্রতাদ ওভা ল। 

শ্রফ  ওফ থাংস্থাদ ফন্ত্রডাম 

                                                                        ২০১৬ ফা 

            ২৫      ৯১                  ।                  -       ২০১৬ থফাহত ৭৩   

       ৩৪    ৫৫            আ                       ।                        ১৮৭          । 

   ভ                                   -                                             

                             ।                                        ০.০৩           

                                      ।      ২০১৬ ফা                ১১      ৫০          

         ।  

                                          (National Initiative, ACCORD   ALLIANCE) 

আ                                                                             

                           (আ     )           ।       আ      ২০১৮                       

                                              আ      । 

 ‘             দ্রয               (NARI)’             আ         ,                        

                   -   -                    ৬০০                                 প্রতাদ 

         ।  

http://www.mohfw.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Abcs-health&catid=38%3Abcs-health&lang=en


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বঘত্র:                                                                                   ,               

                      । 

 

                          এভ আঢাথীদ              /           আ       মহক্ষয             

         -                              ববযি ভ                  গ্রলড ওভা ল।  

 ‘                      , ২০১৫’                                                       

                                   ,      ,                                      

                      ।  

                   

                                         ও              য ভাধ্যমভ                   

                                                                          ও          

                                          । 

   লে    -           লে                                        গ্রণ       ।  

                   অওতাধীন                            ১৮    ৭৫       ৯২২     ঠ    

       ও                   । 

                           ও                                    ৪০ ০০০                 

                                               । 

          ও                                                                           

                              ঠ              । 

   লে      ও                                  । 

   লত             ও                                                    ও                   

                           । 

                                             ‘            ’     ‘          ’              

‘Ocean of sorrow’            । 

                    ‘               ’            । 

                               ‘                ’               ।  



 

 

                                                   ও    ময              । 

 ২      ৮        ২০১৬                         ও                               । 

 ১২ অর্ে ২০১৬ তালযমখ াযামদব্যাী জলিফামদয লফরুমদ্ধ াংস্কৃলতে জার্যণ নুিান অময়াজন       । 

 ১১-১৪ অর্ে ২০১৬ মভয়ামদ ‘ভানফতায জার্যমণ ফাঈর মভরা’ লমযানামভ ফাঈর মভরায অময়াজন       ।  

 ২৪-২৯        ২০১৬                   ৪৫০             ও ৪০০                            

                ।  

 ২১                     ও        -                         । 

 ১২ ও ১৩     ২০১৬   লযমখ                                        ও                      

                     । 

 ২৯ মক্টাফয ২০১৬ তালযমখ ফাংরামদ জাতীয় জাদুঘময জয়নুর অমফলদন গ্যারালয ঈমদ্বাধন       । 

 ১৮-২৩ অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত ঙবতদব্াধী চাফ থাদীহঢ নুলিত িাঙ্কফুট য ফআমভরায় এাং ৪-১০ থহন্ফম্বভ ২০১৬ 

থফাহত পাভহঢভ ওমওাঢা অনুবষ্ঠঢ ‘াাংমাহতয ইহফমা-২০১৬’-এ অাংযগ্রলড       । 

                                                      ৪১                   ও            

                  নলেটি                                        ;                  

‘        ও     ’              ,                            -                ও             

                                 । 

                                        -       ২০১৬        মৄক্তযামজযয এলডনফযায় নুলিত 

র্ততীয় এলডনফযা আোযন্যানার োরচায াবফহঝ ংগ্রণ; Gwangju, Korea-মত নুলিত ‘2
nd

 Korea-

South Asia culture ministers meeting’-এ ংগ্রণ; চীমন নুলিত Silk road (Dunhuang) 

international cultural expo-থঢ       ; লভমযয োয়মযামত নুলিত ‘The international samaa 

festival for spiritual music & chanting’-  াাংমাহত        াাংকৃতিবঢওত          ;            
‘China-Bangladesh acrobatic training program’ াাংমাহতয প্রলতলনলধদমরয অাংযগ্রলড; আমন্দামনলয়ায় 

নুলিত ‘Track two regional workshop on the intersection of cultural in the Indian Ocean 

region’ ীল যে েভ যারায় ংগ্রণ েযা য়।  

 দভহ  অবো নুলিত লল্প প্রদ যনী ও লভঈলজয়াভ ধবভতয থদ       ।। 

          ৯৫    ঠ             ৫৯,৫৫,০০০                       । 

ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম 

 প্রবঢবন্ধঢা দাক্তওভড চবভধ ওফ থসূবঘভ আঢা থতযব্াধী বদন্ধদকৃঢ প্রবঢন্ধীহতভ ফহধ্য আইবটওাট থ বঢভহডভ 

ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

 স্কপাঢা, বথা  স্বাফী বদগৃলীঢা ফবলমাহতভ চন্য পাঢা ওফ থসূবঘ দু’টি ব্র্যাবন্ডাং ওভা এাং থস্লাকাদ বদথ থাভড ওভা ল। 

#হস্লাকাদ ১- ‘থযঔ লাবদাভ ফফঢা, বদবফঢ স্ক পাঢা’ 

#হস্লাকাদ ২- ‘বথা পাঢাভ প্রঘমদ, থযঔ লাবদাভ উদ্ভাদ’ 

 টিবপ িহমভ ফাধ্যহফ ব্র্যাবন্ডাং ওফ থসূবঘভ ব্াধও প্রঘাহভভ ব্াস্থা থদা লহহঙ এাং ইহঢাফহধ্য ধবত্রওা প্রওাবযঢ লহহঙ। 

 ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২৭ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ৬টি থনহলাফ বদাী  ঢাহতভ অবপপাওহতভ হঙ্গ বপবট 

ওদনাহভবন্পাং-এভ ফাধ্যহফ ওহণাধওণদ ওাব থক্রহফভ শুপ উহদ্বাথদ ওহভদ। 

 ফাদম্পত উন্নদ ওাব থক্রফ-এভ অাংয বলাহ জুমাই-অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত থফাঝ ৩৩,৯০০ চদহও ববপন্ন থভহদভ 

বৃবত্তভমও প্রবযক্ষড প্রতাদ ওভা ল। 

 ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ উন্নদ প্রওহল্পভ চন্য থফাঝ ভাহদ্দভ ১২.৯৪ যঢাাংয অহক্টাভ ২০১৬ ফা ধব থন্ত ব্ লহহঙ।  



 

 

থতু বপাক  

 ২৪ জুমাই ২০১৬ ঢাবভহঔ ‘াাংমাহতয থতু ওতৃথধক্ষ আইদ ২০১৬’ চাঢী াংহত ধা ল।  

 ঠাওা যলহভভ বাদচঝ বদভহদ াহ (আন্ডাভগ্রাউন্ড থফহিা) বদফ থাহড ম্ভাব্ঢা-ফীক্ষা ধবভঘামদাভ চন্য ধভাফয থও 

বদহাহকভ মহক্ষয Expression of Interest আহ্বাদ ওভা ল। 

 ওড থনেমী দতীভ ঢমহতহয হুহমদ ড়ও ঝাহদম বদফ থাহড      অণ থাদওাভী প্রবঢষ্ঠাদ EXIM Bank-এভ হঙ্গ ১৪ 

       ২০১৬ ঢাবভহঔ ঋডচুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। 

 ওড থনেমী ঝাহদম বদফ থাড প্রওহল্পভ Design review                                                  

SMEC-COWI JV and Associates-       ১৯        ২০১৬                     । 

                      ভ         ৩৭      ।                                          , 

       ,                  ,                       ভ         -২     ভ                ৩১ 

যঢাাংয, ২৬ যঢাাংয, ৮২ যঢাাংয, ১০০ যঢাাংয  ১০০ যঢাাংয। 

               আ                          -                       ধব থন্ত         ৪৬.৭৩ 

           তীখ থ ‘ঠাওা এবমহপহঝট এক্সহপ্রহভ’ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ এাং ইহঢাফহধ্য ৪৭৫টি াবওথাং 

ধাইম ড্রাইবপাং এাং ৯টি Pile cap বদফ থাড ম্পন্ন লহহঙ।  

 ল ভঢ যাহ্ চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ থণহও ইবধহচট ধব থন্ত প্রা ২৪ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ঠাওা-আশুবমা 

এবমহপহঝট এক্সহপ্রহ বদফ থাহড ম্ভাব্ঢা ফীক্ষা ম্পন্ন লহহঙ। এটি বচ-টু-বচ বপবত্তহঢ বদফ থাড ঠিওাতাভী 

প্রবঢষ্ঠাদ ওতৃথও তাবঔমকৃঢ াবডবচযও প্রস্তাহভ ভল্যাদ ওাচ ঘমফাদ আহঙ। ঠাওা ইস্ট-হস্ট এবমহপহঝট 

এক্সহপ্রহ বদফ থাহডভ ম্ভাব্ঢা-ফীক্ষা ধবভঘামদা থযর ধব থাহ ভহহঙ।  

 কাচীনৄভ থণহও যাহ্ চামাম আন্তচথাবঢও বফাদন্দভ ধব থন্ত প্রস্তাবঢ ২০ বওহমাবফঝাভ তীখ থ ‘া ভ যাবধট িাদবচঝ’ া 

বআভটি থমহদভ ফহধ্য াাংমাহতয থতু ওতৃথধক্ষ ওতৃথও ৪.৫ বওহমাবফঝাভ তীখ থ এবমহপহঝট অাংয বদফ থাহড ঠিওাতাভ 

বদহাহকভ মহক্ষয ওাবভকবভ ভল্যাদ ম্পন্ন লহহঙ। ঠিওাতাভ বদহাক চূড়ান্ত ওহভ যীঘ্রই বদফ থাডওাচ শুরু লহ।  

স্থাদী ভওাভ বপাক 

 স্থাদী ভওাভ বপাহকভ আঢাথীদ স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তভ ওতৃথও ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ ৩১ অহক্টাভ 

২০১৬ ঢাবভঔ ধব থন্ত ১৬৫.৫৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ২৪২ বওহমাবফঝাভ উধহচমা ড়ও বদফ থাড, ২৪৬.১১ থওাটি ঝাওা 

ব্হ ৫৭২ বওহমাবফঝাভ ইউবদদ ড়ও বদফ থাড  ৩৬১.৬৬ থওাটি ঝাওা ব্হ ১,০১৫ বওহমাবফঝাভ গ্রাফ ড়ও 

বদফ থাড ওভা ল।  

 স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তভ ওতৃথও ১২৯.৯১ থওাটি ঝাওা ব্হ ৩,২৪৭ বফঝাভ উধহচমা ড়হও বিচ/ওামপাঝ থ 

বদফ থাড, ১০৬.৭৩ থওাটি ঝাওা ব্হ ৩,৪২০ বফঝাভ ইউবদদ  গ্রাফ ড়হও বিচ/ওামপাঝ থ বদফ থাড, ১৩.৭০ থওাটি 

ঝাওা ব্হ ২১টি উধহচমা ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড/ম্প্রাভড, ২৪.৬৩ থওাটি ঝাওা ব্হ ৩৬৫টি ইউবদদ ধবভরত 

ওফহপ্লক্স পদ বদফ থাড, ৭.২৯ থওাটি ঝাওা ব্হ ২৩টি থগ্রাণ-থন্টাভ উন্নদ, ৪.৬১ থওাটি ঝাওা ব্হ ২৬টি লাঝ-

াচাভ উন্নদ, ০.০৫ থওাটি ওাঝা ব্হ এওটি ফবলমা ফাহওথঝ থওযদ বদফ থাড, ০.৬৯ থওাটি ঝাওা ব্হ ১৯৩ 

বওহমাবফঝাভ ভাস্তা বৃক্ষহভাধড, ১৬.১৮ থওাটি ঝাওা ব্হ ২১৮টি াইহক্লাদ থিাভ বদফ থাড, ২৬.০০ থওাটি ঝাওা 

ব্হ ৬,০৮৪ থলক্টভ ক্ষুদ্রাওাভ ধাবদম্পত উন্নদ  ৯৩.৯৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ১,৯৮৮ বওহমাবফঝাভ ধাওা ড়ও 

ভক্ষডাহক্ষড ওভা ল।  

 স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তভ ওতৃথও ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভভ ৩১ অহক্টাভ ২০১৬ ধব থ  দকভ অওাঞাহফা 

উন্নহদ ৭.২৬ থওাটি ঝাওা ব্হ ২৮৪ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা/নেঝধাঢ বদফ থাড  উন্নদ, ৬ থওাটি ঝাওা ব্হ ১৩৭ বফঝাভ 

বিচ/ওামপাঝ থ বদফ থাড, ১৪.৯৭ থওাটি ঝাওা ব্হ ২৫ বওহমাবফঝাভ থড্রদ বদফ থাড/নৄদবদ থফ থাড, ২৪.০৬ থওাটি ঝাওা ব্হ 

৬৫ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা ভক্ষডাহক্ষড, ৫১.১৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ৫১৮ বফঝাভ ফ্ল্াইপাভ  লুধ বদফ থাড, ২.৭১ থওাটি 

ঝাওা ব্হ ৪৪৩৫টি বেঝ মাইঝ স্থাধদ ওভা ল।  



 

 

 স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তভ ওতৃথও ক্ষুদ্রাওাভ ধাবদম্পত উন্নহদভ আঢা ৪১ বওহমাবফঝাভ ঔাম ঔদদ  

নৄদঃঔদদ এাং ২০টি থভগুহমঝভ/াঁথ/ক্র টযাফ বদফ থাড ওভা ল। 

 স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অবথতপ্তভ ওতৃথও ৭৪.০৪ থওাটি ঝাওা ব্হ ৪,৮০৩ বওহমাবফঝাভ ড়ও ভক্ষডাহক্ষড ওভা 

ল এাং ৩৭০.৩৪ মক্ষ চদবত ওফ থাংস্থাহদভ সৃবি ল।  

 চদস্বাস্থয প্রহওৌযম অবথতপ্তহভভ ফাধ্যহফ ধেী এমাওা ৭,২৩৯টি ধাবদভ উৎ স্থাধদ, ১২,৬০০টি স্বল্পভহল্যভ 

োবদঝাবভ ল্যাবিদ বদফ থাড ওভা লহহঙ। থধৌভ এমাওা ১৫টি ধভীক্ষা  ধব থহক্ষড দমকূধ স্থাধদ, ৪০টি উৎধাতও 

দমকূধ স্থাধদ/প্রবঢস্থাধদ এাং ১৮৬.২০ বওহমাবফঝাভ ঞ্চামদ  বঢভড ধাইধমাইদ স্থাধদ/াংস্কাভ ওভা লহহঙ। 

এহঢ ব্ লহহঙ ১০ লাচাভ ৯ যঢ ৯০ থওাটি ৮৩ মক্ষ ঝাওা।  

 ‘ঘুহভ তাঁড়া ঠাওা াা’ ওফ থসূবঘভ আঢা ঢথফাদ ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লাবদা থখাবরঢ ‘বপযদ-

২০২১’-এভ মক্ষয অচথহদ ঠাওা াা ওতৃথও ববপন্ন ধতহক্ষধ গ্রলড ওভা ল। 

 সুহধ ধাবদ ভভাল, ধঃ বদষ্কাযদ ব্স্থাভ উন্নদ  থড্রহদচ ব্স্থাভ উন্নহদভ মহক্ষয াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘভুক্ত 

াঢটি উন্নদ প্রওল্প াস্তাহদভ চন্য ১,৯৯,১৩১.০০ মক্ষ ঝাওা ভাহদ্দভ বধভীহঢ অহক্টাভ ২০১৬ ফা ধব থন্ত ব্ 

লহহঙ ৮,২৩৬ মক্ষ ঝাওা।  

 ২২ বওহমাবফঝাভ ধাবদভ মাইদ বদফ থাড, নৄ    দ  যবক্তযামীওভড, ২৫টি কপীভ দমকূধ স্থাধদ/প্রবঢস্থাধদ এাং 

ওামযী বস্তহঢ ২৯৬টি ধাবদাংহবাক প্রতাদ ওভা ল।  

 ঠাওা ফলাদকভীভ যঢপাক ধঃসুবথা প্রতাহদভ মহক্ষয বঔমকা ণাদাথীদ কচাবভা থফৌচা তাহযভওাবন্দহঢ ৫০০ 

এফএমবট ক্ষফঢাম্পন্ন এওটি ধঃহযাথদাকাভ বদফ থাডওহল্প ১৪ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভহঔ ERD    দা EXIM 

Bank-এভ ফহধ্য ২৮০ বফবমদ ফাবওথদ টমাহভভ এওটি চূড়ান্ত ঋডচুবক্ত স্বাক্ষবভঢ ল। 

 ১,৮৪৮.৫৩ থওাটি ঝাওা ব্হ ওড থনেমী ধাবদ ভভাল প্রওহল্পভ আঢা ১৪.৩ থওাটি বমঝাভ ক্ষফঢাম্পন্ন ধাবদ 

থযাথদাকাভ, ৬৯ বওহমাবফঝাভ িান্পবফযদ  বটবেবউযদ ধাইধমাইদ এাং বঢদটি চমাথাভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ 

ভহহঙ। ৩১ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভঔ ধব থন্ত অগ্রকবঢ ৯৮ যঢাাংয।  

 ১,০৭৮.৪৬ থওাটি ঝাওা ব্হ ঘট্টগ্রাফ াা ধাবদ ভভাল উন্নীঢওভড  োবদহঝযদ প্রওহল্পভ আঢা বতবদও ৯ 

থওাটি বমঝাভ ক্ষফঢাম্পন্ন এওটি ধাবদ থযাথদাকাভ, ১০৫ বওহমাবফঝাভ িান্পবফযদ  বটবেবউযদ ধাইধমাইদ 

স্থাধদ, প্রাবঢষ্ঠাবদও উন্নদ  প্রওল্প ব্স্থাধদা লাঢা, ধঃবদস্কাযদ ব্স্থাধদা প্রবঢষ্ঠাভ মহক্ষয ফীক্ষা এাং 

ফাস্টাভ প্লযাদ প্রডদল আনুরাবঙ্গও স্থাধদাভ বদফ থাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ৩১ অহক্টাভ ২০১৬ ঢাবভঔ ধব থন্ত অগ্রকবঢ 

৫০ যঢাাংয। 

 ৪,৪৯১.১৫ থওাটি ঝাওা ব্হ ওড থনেমী ধাবদ ভভাল প্রওহল্পভ আঢা বতবদও ১৪.৩০ থওাটি বমঝাভ ক্ষফঢাম্পন্ন 

১টি ধাবদ থযাথদাকাভ, ৩৮ বওহমাবফঝাভ িান্পবফযদ  বটবেবউযদ ধাইধমাইদ স্থাধদ, ৬০০ বওহমাবফঝাভ প্রাইফাবভ, 

থহওন্ডাবভ  ঝাবয থাবভ বটবেবউযদ ধাইধমাইদ স্থাধদ, দু’টি চমাথাভ বদফ থাড ওাচল আনুরাবঙ্গও স্থাধদাভ ওাচ 

ঘমফাদ ভহহঙ। ৩১ অহক্টাভ ২০১৬ ধব থন্ত অগ্রকবঢ ১৬.৬২ যঢাাংয।  

 ১০৩৬ থওাটি ঝাওা ব্হ পান্ডাম জুভী ধাবদ ভভাল প্রওহল্পভ আঢা বতবদও ৬০ থওাটি বমঝাভ ক্ষফঢাম্পন্ন ধাবদ 

থযাথদাকাভ বদফ থাড, ধাবদ ভভাহলভ চন্য িান্পবফযদ  বটবেবউযদ ধাইধমাইদ স্থাধদ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। 

প্রওল্পটি ম্পন্ন লহম গুরুত্বনড থ বযল্পল থাামঔাবম, ধটিা এাং আহদাাভা উধহচমাভ প্রা ৩০ যঢাাংয এমাওা 

ধাইধমাইহদভ ফাধ্যহফ ধাবদ ভভাহলভ আঢা আহ। 

 ভাচযালী াাভ ফাধ্যহফ ৫ বওহমাবফঝাভ দতুদ ধাইধমাইদ স্থাধদ, ২ বওহমাবফঝাভ নৄভাঢদ ধাইধমাইদ প্রবঢস্থাধদ, 

৫টি ধাম্প থফাঝভ প্রবঢস্থাধদ, ১৬টি উৎধাতও দমকূহধ থফাাইম থচদাহভঝভ স্থাধদ এাং ৩টি দতুদ উৎধাতও দমকূধ 

স্থাধদ ওভা লহহঙ। 

 খুমদা াা গ্রালহওভ ধাবদভ ঘাবলতা নভহডভ মহক্ষয ৫টি উৎধাতও দমকূধ স্থাধদ, ১১০ এফএমবট ক্ষফঢাববযি 

এওটি াভহন াঝাভ বিঝহফন্ট প্লান্ট বদফ থাড, ৬-ঢমাববযি খুমদা াাভ প্রথাদ ওাব থাম ‘াা পদ’ বদফ থাড, 

ফাবও ফ্ল্যাঝ থভইঝ বম-এভ স্থহম বফঝাহভভ ফাধ্যহফ গ্রালহওভ বম আতাহভ মহক্ষয ৪২০০টি বফঝাভ স্থাধদ, গ্রালহওভ 

ওপাহভচ বৃবিভ মহক্ষয ৩৮ বওহমাবফঝাভ ধাইধমাইদ স্থাধদ, ১,০২০টি থলা      ধাবদভ দতুদ াংহবাক প্রতাদ ওভা ল। 



 

 

 বটবচঝাম াাংমাহতয কঞহদভ মহক্ষয খুমদা াা থফাাইম থনাহদভ ফাধ্যহফ গ্রালহওভ বম আতা, ই-বচবধ 

ধিবঢহঢ তভধত্র প্রবক্রা ঘালু, ওবম্পউঝাভা    ববমাং ধিবঢ ঘালু, ওবম্পউঝাভা    এওাউবন্টাং  ইদহপন্টা   

বহস্টফ ঘালু এাং টাইদাবফও হাইঝ ঘালু ওভা লহহঙ। 

 ঠাওা উত্তভ বটি ওহধ থাহভযদ এমাওা দু’টি চাইঔাদা াংস্কাভ ওভা ল এাং ফলাঔামীহঢ ইমাবফও বভবমন 

াাংমাহতহযভ লহবাবকঢা ১ থওাটি ৩৫ মক্ষ ঝাওা ব্ এওটি অঢযাদৄবদও চাইঔাদা বদফ থাড ওভা ল।  

 ঠাওা উত্তভ বটি ওহধ থাহভযদ ওতৃথও দকভীভ থাভীয কুকুহভভ চমাঢহঙ্কভ টিওা প্রতাদ এাং ন্ধযাওভড ওাব থক্রফ 

ধবভঘামদাভ মহক্ষয ‘অপাভণ্য াাংমাহতয’ দাহফ Animal Welfare Organization-এভ হঙ্গ MoU স্বাক্ষভ 

ওভা ল।  

 ঠাওা উত্তভ বটি ওহধ থাহভযদ ওতৃথও থফাঝ ৩৩ মক্ষ ৮৫ লাচাভ ৯৮৯চদ ফা  বযশুহও প্রাণবফও স্বাস্থযহা প্রতাদ, 

১১ মক্ষ ২২ লাচাভ ৫২৫ চদহও বদাভহল্য স্বাস্থযহা প্রতাদ ওভা ল। এভ ফাধ্যহফ ১৮,০৩৬ চদহও স্বাপাবও  

৯,৯৭১ চদহও অধাহভযহদভ ফাধ্যহফ প্র ওভাহদা ল।  

 ঠাওা তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযহদভ বাত্রাাড়ী থফাড় থণহও বত্রভৄঔী ভাস্তাভ (নতখয ৩ বওহমাবফঝাভ) ম্প্রাভড  উন্নদ 

এাং থফভ লাবদন ফ্ল্াইপাহভভ বদহঘভ ভাস্তাভ থফভাফঢ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। 

 ঠাওা তবক্ষড বটি ওহধ থাহভযদ ওতৃথও ৭৮ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা  াইট াওহ উন্নদ, ২৩টি নেঝপাভ বিচ 

বদফ থাড, িাবনও বকন্যাবমাং ব্স্থাধদাভ উন্নদ, ৪০টি িাবনও চাংযদ উন্নদ, ৬২টি বদ্যফাদ িাবনও বকন্যাহম 

Solar panel স্থাধহদভ ফাধ্যহফ বদুযৎ াশ্র  ধবভহযকঢ উন্নহদ Solar technology প্রঘমদ, দতুদ ৩০টি 

ইন্টাভহওযহদ িাবনও বকন্যাম, Solar panel  ঝাইফাভ ওাউন্ট-টাউদ স্থাধদ ওভা ল। 

 বভযাম বটি ওহধ থাহভযহদ দু’টি থহওন্ডাবভ িান্পনাভ থস্টযদ (এটিএ) বদফ থাড, বভযাম ক্লা থভাহটভ ন থ ফাণা 

এওটি, আফঢমা থফাহড় এওটি, নৄবময মাইদ থভাট বভপাভ ওযাহনভ াফহদ এওটি এাং ভাচা ালাদুভ যাহ্  থভাহটভ দুই 

ফাণা দু’টি থৌন্দব থথ থড স্থাধদা বদফ থাড এাং লাউবচাং প্রওহল্পভ দু’টি প্লঝ ভাদ্দ দীবঢফামা অনুহফাতদ ওভা লহহঙ। 

 বহমঝ বটি ওহধ থাহভযহদ বহমঝ থওেী যলীত বফদাভ বদফ থাড, বহমঝ ফলাদকভীভ ন্দভ াচাহভ নেঝপাভ বিচ 

বদফ থাড, পাঢাবমা প্রথাদ ভাস্তা আভবব থড্রদ  ভাস্তা এনি দ্বাভা উন্নদ, দা থভাট (ফাদী থফবটহওম থণহও 

ওাচীভ াচাভ ধব থন্ত) আভবব থড্রদ  এনি ভাস্তা বদফ থাড; ওাচীভ াচাভ ভাস্তা আভবব  এনি দ্বাভা উন্নদ। 

 ঘট্টগ্রাফ বটি ওহধ থাহভযহদ ৮৭ বওহমাবফঝাভ ড়ও উন্নদ, ২৮ বওহমাবফঝাভ দত থফা (নেঝধাঢ) বদফ থাড, দুইটি বিচ 

বদফ থাড এাং ঘাভটি প্রবঢহভাথ-থতাম বদফ থাড ওভা ল। 

 খুমদা বটি ওহধ থাহভযহদ ৫৬.৩৪ থওাটি ঝাওা ব্হ ৬২.৫৯ বওহমাবফঝাভ ভাস্তা থফভাফঢ  উন্নদ ওভা লহহঙ। এ 

ঙাড়া ৬.০৬ থওাটি ঝাওা ব্হ ঙটি ফাতৃ-স্বাস্থয লাধাঢাম পদ বদফ থাড  দকভ-স্বাস্থয পদ বদফ থাড ওভা ল। 

 কাচীনৄভ বটি ওহধ থাহভযহদ ৭৬২ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১০.১৬ বওহমাবফঝাভ ড়ও বদফ থাড, ৭০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৫.০৫ 

বওহমাবফঝাভ থড্রদ বদফ থাড, ১৩০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৩০ বওহমাবফঝাভ এমাওা ১,০০০টি ড়ও াবঢ, ২৭ মক্ষ ঝাওা 

০.৯০ বওহমাবফঝাভ নেঝধাঢ বদফ থাড, ৯৯ মক্ষ ঝাওা এওটি ওভস্থাদ উন্নদ এাং ১০০ মক্ষ ঝাওা ব্হ দুইটি 

টাবম্পাং থস্টযদ উন্নদ ওভা ল। 

 ভাংনৄভ বটি ওহধ থাহভযহদ ২,৬২৬.৪৪ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৭৫.৫০ বওহমাবফঝাভ ওাঁঘা ড়ও ধাওাওভড, ১,৫৪০ মক্ষ ঝাওা 

ব্হ ভাস্তা ভক্ষডাহক্ষড, ৭৬৭.৫৪ মক্ষ ঝাওা ব্হ ২২২ বফঝাভ ড়হও বিচ/ওামপাঝ থ বদফ থাড/ভক্ষডাহক্ষড, ২৫.১০ 

মক্ষ ঝাওা ব্হ ঘাভটি লাঝ-াচাভ  থগ্রাণ-থন্টাভ উন্নদ, ১৩.৩০ মক্ষ ঝাওা ব্হ এওটি াট থ ওফহপ্লক্স বদফ থাড, 

২১০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১৩.০০ বওহমাবফঝাভ নেঝধাঢ বদফ থাড, ১৫.১০ মক্ষ ঝাওা ব্হ নেঝধাঢ থফভাফঢ, ১,৫৫৯ মক্ষ 

ঝাওা ব্হ ৫৪ বওহমাবফঝাভ থড্রদ বদফ থাড, ২১৭.১৬ মক্ষ ঝাওা ব্হ ৮ বওহমাবফঝাভ থড্রদ থফভাফঢ, ১১.৫০ মক্ষ ঝাওা 

ব্হ ২৫ বওহমাবফঝাভ ড়ও াবঢ স্থাধদ, ৬৯০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১৩২ বওহমাবফঝাভ ড়ও াবঢ াংস্কাভ/হফভাফঢ, 

৬.৫০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ১০টি দমকূধ স্থাধদ, ৩৬.৪০ মক্ষ ঝাওা ব্হ ২৫টি ওবফউবদটি ল্যাবিদ স্থাধদ, ৬.১০ মক্ষ 

ঝাওা ব্হ ২৫ বওহমাবফঝাভ ধাবদ ভভাল ধাইধমাইদ থফভাফঢ ওভা ল। 



 

 

 রাজশাহী সিসি কর্পাররশরে ৬.১৭ বওহমাবফঝাভ িড়ক, ১৬.৫০ বওহমাবফঝাভ ড্রেে, ৪১০.০০ বওহমাবফঝাভ 

কালভািপ, ২০ বফঝাভ সিজ, ৪ বওহমাবফঝাভ সিজ, ৩.৯০ বওহমাবফঝাভ সিভাইিার সের্পাণ, ৮ বওহমাবফঝাভ ্াসের 

লাইে ড্রর্রার্ত করা হয়।  

 দাভাডকঞ্জ বটি ওহধ থাহভযহদ জুমাই ২০১৫ থণহও অহক্টাভ ২০১৬ থফাহত  থহফাঝ ১,৭৬,৯৯,৭৫,৩১২.৫০ ঝাওাভ 

উন্নদ প্রওল্প গ্রলড ওভা ল। এভ ফহধ্য ৭০,০৫,৪৯.৫৯৩ ঝাওা ব্হ ৪১,০১৪ বফঝাভ থড্রদ, ৩৫,৭৭,৬৭,৩৫৫ মক্ষ 

ঝাওা ব্হ ৪৯,৮৮৯ বফঝাভ ড়ও এাং ১,২৯,৩৮,০০০ ঝাওা ব্হ ১০,৯১০ বফঝাভ নেঝধাঢ বদফ থাড ওভা লহহঙ। এ 

ঙাড়া ৮টি পদ বদফ থাড প্রওহল্প ব্ থভা লহহঙ ৪৯,৩৫,২৬,০০০ ঝাওা। এভ ফহধ্য ১৮,০৬,০০,০০০ ঝাওা ঔভঘ লহহঙ। 

 ০১ জুমাই ২০১৬ থফাহত ১৫টি থধৌভপাভ থশ্রবড উন্নীঢ ওভা লহহঙ। এভ ফহধ্য ৫টি ‘ঔ’ থশ্রবডভ থধৌভপাহও ‘ও’ 

থশ্রবডহঢ উন্নীঢ ওভা লহহঙ এাং ১০টি ‘ক’ থশ্রবডভ থধৌভপাহও ‘ঔ’ থশ্রবডহঢ উন্নীঢ ওভা লহহঙ। থধৌভপাভ থশ্রবড 

উন্নীঢওভহডভ নহম থা  ওাহচভ ফাদ উন্নঢ লহহঙ। 

 ২০১৬-১৭ অণ থ-ঙহভ াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘভ আঢা থধৌভপা উন্নদ লাঢা থণাও ভাদ্দ ঔাহঢ ৪০০ থওাটি 

ঝাওা ভাদ্দ ধাা বা। জুমাই-অহক্টাভ ১৬ ধব থন্ত থধৌভপা উন্নদ লাঢা থণাও ভাদ্দ ঔাহঢভ াথাভড ভাদ্দ 

উধ-ঔাহঢভ প্রণফ বও     ৭৬.২৪৮৮ থওাটি ঝাওা ঙাড় ওভা লহহঙ। ভওাভ প্রতত্ত াবর থও উন্নদ ওফ থসূবঘভ 

অণ থলাঢাভ ফাধ্যহফ থধৌভপাভ ভাস্তাখাঝ  থড্রদ বদফ থাড, বিচ  ওামপাঝ বদফ থাড, াচাভ উন্নদ, বদভাধত ধাবদ 

ভভাল  োবদহঝযদ, ভাস্তাভ াবঢ বদবিঢওভড, চমাঢঙ্ক বদন্ত্রড, বযশু ধাওথ বদফ থাড, থধৌভপাভ গুরুত্বনড থ প্রওল্প 

াস্তাদ, আধৎওামীদ অস্থা থফাওাবমা এাং অন্যান্য উন্নদভমও ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লহে। 

 থধৌভপাভহল থা বদবিঢ ওভাভ মহক্ষয ৭৮টি টাম্পাভ িাও বঢভড ওভা ল।  

স্বাস্থয  ধবভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম 

 াাংমাহতয ভওাবভ ওফ থওবফযদ (বধএব) ওতৃথও ববদভ স্টান দা থ ধহত ৯,৬০৯ চদ উত্তীড থ প্রাণীভ (স্থবকঢ ১২৫ 

চদ) নমানম প্রওায ওভা ল। াাংমাহতয ভওাবভ ওফ থওবফযদ থণহও আনুষ্ঠাবদও সুধাবভয ধাা থকহঙ। 

সুধাবভযকৃঢ প্রাণীহতভ ফন্ত্রডাম ওতৃথও বদহাক/ধতাদ ওাব থক্রফ দ্রুঢ ম্পন্ন ওভা লহে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : : :-৫২৮(  /  -২)২০১৬-১৭--১,২০০  ,২০১৭। 


