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সূবিপত্র 

ক্রবমক বিষয়ািবল পৃষ্ঠা  

 মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি     কার্ থািবল সম্পবকথত িাবষ থক প্রবতহিদহনর 

বনি থােী সারসাংহেপ 
i - xiv 

১। মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি     কার্ থািবল সম্পবকথত িাবষ থক প্রবতহিদন   

 (ক) অর্ থননবতক  (সামবিক অর্ থনীবত ও উন্নয়ন কম থসূবি) ১-১৬ 

  ক.১ মার্াবপছু আয় ও প্রবৃবি ১ 
  ক.২ অর্ থননবতক বিষয়  ১ 
  ক.৩ সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াগ (ফহরন ডাইহরক্ট ইনহভস্টহমন্ট) ২ 
  ক.৪ বিহদবশক ঋণ ও অনুদান  ২ 
  ক.৫ সরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূহের আহয়র লভ্াাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থর্হক 

সরকাবর থকাষাগাহর জমার পবরমাণ 
২  

  ক.৬ উন্নয়ন প্রকল্প ৩ 

  ক.৬.১ অিকাঠাহমা উন্নয়ন ৩-১৩ 
  ক.৭ দাবরদ্র্্বনরসন  ১৩ 
  ক.৮ কম থসাংস্থান  ১৩ 

  ক.৯ প্রধান থসক্টর কহপ থাহরশনসমূহের লাভ-থলাকসান ১৩ 
  ক.১০ উৎপাদনবিষয়ক ১৪ 

   ক.১০.১ কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালাবন ইত্াবদ  ১৪ 
   ক.১০.২ বিদ্য্ৎ, জ্বালাবন থতল ও পাবন ১৪ 
   ক.১০.২.১ বিদ্য্ৎ সরিরাে ১৫ 
   ক.১০.২.২ ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    চুবি-স্বােবরত, িালুকৃত ও বনম থাণাধীন 

বিদ্য্ৎহকহের তথ্য  
১৫ 

   ক.১০.২.৩ বিদ্য্হতর গড় বসহস্টম লস  ১৫ 
   ক.১০.২.৪ জ্বালাবন থতহলর সরিরাে   ১৫ 
   ক.১০.২.৫ থমহরাপবলটন এলাকায় পাবন সরিরাে   ১৬ 

  ক.১১ বিহদহশ জনশবি থপ্ররণ ১৬ 
  ক.১২ পর্ থটক (স্থল, থনৌ ও আকাশ পহর্ িাাংলাহদহশ আগত বিহদবশ নাগবরহকর 

সাংখ্যা) 

১৬ 

 (খ) প্রশাসবনক ১৬-২৪ 

  খ.১ জনিল  ১৬ 
  খ.২ উন্নয়ন িাহজট থর্হক রাজস্ব িাহজহট স্থানান্তবরত পদ ও সাংরবেত 

(বরহটনশনকৃত) অস্থায়ী পদ  
১৭ 

  খ.৩ বনহয়াগ ও পহদান্নবত ১৭ 
  খ.৪ শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা  ১৭ 
  খ.৫ অবডট আপবি  ১৭ 
  খ.৬ সরকার কর্তথক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃত মামলা ১৮ 
  খ.৭ তথ্যপ্রযুবির উন্নয়ন ও ব্যিোর   ১৮-২৩ 
  খ.৮ প্রবশেণ কম থসূবি ২৪ 
  খ.৯ থসবমনার ও ওয়াকথশহপর সাংখ্যা  ২৪ 
  খ.১০ সরকাবর কাহজ সরকার-প্রধাহনর বিহদশ সফর   ২৪ 
  খ.১১ বিহদবশ রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার-প্রধান ও আন্তজথাবতক সাংস্থার প্রধানগহণর 

িাাংলাহদশ সফর        
২৪ 

  খ.১২ মন্ত্রী ও সবিিগহণর ভ্রমণ/পবরদশ থন  ২৪ 



ক্রবমক বিষয়ািবল পৃষ্ঠা  
 (গ) আইন-শৃঙ্খলা  ২৫ 

  গ.১ অপরাধ  ২৫ 

  গ.২ কারািবি ২৫ 

  গ.৩ মৃত্য্দণ্ডপ্রাপ্ত আসাবম ২৬ 

  গ.৪ আইন প্রণয়ন ২৬ 

  গ.৫ দ্রুত বিিার আইহনর প্রহয়াগ ২৬ 

  গ.৬ সীমান্ত-সাংঘষ থ ২৬ 

  গ.৭ সীমাহন্ত িাাংলাহদহশর সাধারণ নাগবরহকর জীিনোবন ২৬ 

  গ.৮ থফৌজদাবর মামলা সাংক্রান্ত তথ্য ২৬ 

 (ঘ) সামাবজক উন্নয়ন ও জনক্াণধমমী  কার্ থক্রম ২৭-৪৪ 

  ঘ.১ বশো  ২৭ 

   ঘ.১.১ প্রার্বমক বশো  ২৭ 

   ঘ.১.২ প্রার্বমক বিদ্যালহয় গমহনাপহর্াগী বশশু (৬-১০ িছর িয়স)  ২৭ 

   ঘ.১.৩ সােরতা ২৭ 

   ঘ.১.৪ মাধ্যবমক বশো (বনম্ন ও উচ্চ মাধ্যবমকসে)  ২৮ 

   ঘ.১.৫ বিশ্ববিদ্যালয়-বশো  ২৮ 

   ঘ.১.৬ বিবকৎসাবশো ২৮ 

  ঘ.২ স্বাস্থ্  ২৯ 

   ঘ.২.১ স্বাস্থ্ সাংক্রান্ত ২৯ 

   ঘ.২.২ স্বাস্থ্রোর ব্যয় ও অিকাঠাহমা  ২৯ 

  ঘ.৩ েজ্জ্ব  ২৯ 

  ঘ.৪ সামাবজক বনরাপিা থিিনী কম থসূবি ২৯-৪৪ 

 ঙ. মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূে কর্তথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    সম্পাবদত উহেখহর্াগ্য কার্ থািবল ৪৫-২২৫ 

২। সাবি থক পর্ থাহলািনা ২২৫-২২৯ 

৩। সুপাবরশ ২২৯-২৩০ 

 
পবরবশি 

 

পবরবশি-  ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি     িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবিভুি সমাপ্ত প্রকহল্পর তাবলকা ২৩১-২৪০ 

পবরবশি-খ ২০১৫-১৬ অর্ থ-     মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওতাধীন লাভজনক প্রবতষ্ঠাহনর নাম ও লাহভর 

পবরমাণ 

২৪১-২৪৩ 

পবরবশি-  ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওতাধীন অলাভজনক প্রবতষ্ঠাহনর নাম ও অন্যান্য তথ্য ২৪৪ 

পবরবশি-ঘ অবডট বরহপাহট থ সবন্নহিবশত গুরুতর অবনয়হমর তথ্যাবদ ২৪৫ 

পবরবশি-ঙ ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    জাতীয় সাংসদ কর্তথক প্রণীত/সাংহশাবধত আইনসমূে ২৪৬-২৪৭ 

পবরবশি-চ ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি          -                        ২৪৮ 

পবরবশি-  মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে কর্তথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    প্রণীত/সাংহশাবধত বিবধমালা ও নীবতসমূে  ২৪৯-২৫১ 

পবরবশি-  ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্ থািবল সম্পাদহন সম্ভাব্য িড় ি্াহলঞ্জসমূে ২৫২-২৫৪ 

      -ঝ                   য়            য়                                       

          

২৫৫-২৫৬ 

      -ঞ ২০১৫-১৬ অর্ থ-         য়      য়                       ২৫৭-২৫৮ 

      -  ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর জুলাই ∑ অহক্টাির থময়াহদ সম্পাবদত অতীি গুরুত্বপূণ থ কার্ থািবল ২৫৯-৩০৫ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

মন্ত্রণালয় ও ন্ত্রবভাগসমূদের ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদরর কার্ থাবন্ত্রল সম্পন্ত্রকথত বান্ত্রষ থক প্রন্ত্রতদবেদের 

ন্ত্রেব থােী সারসাংদেপ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর Rules of Business, 1996-এর Rule 25(3) অনুর্ায়ী সদ্য-অন্ত্রতক্রান্ত  

অর্ থ-বছদরর কার্ থাবন্ত্রল সম্পন্ত্রকথত বান্ত্রষ থক প্রন্ত্রতদবেে প্রণয়ে মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর একটি ন্ত্রেয়ন্ত্রমত কার্ থক্রম। প্রন্ত্রত বছদরর মদতা 

ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালয় ও ন্ত্রবভাগ থর্দক ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদরর তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রে ও সাংকন্ত্রলত কদর পূব থবতী অর্ থ-বছদরর  

(২০১৪-১৫) সদে তুলোমূলক পর্ থাদলাচো ও ন্ত্রবদেষণসে ‘মন্ত্রণালয় ও ন্ত্রবভাগসমূদের ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদরর কার্ থাবন্ত্রল 

সম্পন্ত্রকথত বান্ত্রষ থক প্রন্ত্রতদবেে’ প্রণয়ে করা েয়। প্রন্ত্রতদবেদে সরকাদরর অর্ থনেন্ত্রতক, প্রশাসন্ত্রেক, আইে-শৃঙ্খলান্ত্রবষয়ক, 

সামান্ত্রজক উন্নয়ে ও জেকল্যাণধমী কার্ থক্রম সাংদেদপ তুদল ধরা েয়।   

২। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদরর সামন্ত্রিক অর্ থেীন্ত্রতর গুরুত্বপূণ থ ন্ত্রেয়ামকসমূে ও সরকাদরর উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচ ন্ত্রবদেষদণ সান্ত্রব থক অগ্রগন্ত্রত 

পন্ত্ররলন্ত্রেত েয়। পূব থবতী অর্ থ-বছদরর ন্ত্রজন্ত্রিন্ত্রপ প্রবৃন্ত্রি ন্ত্রছল ৬.৫১ শতাাংশ এবাং মার্ান্ত্রপছু আয় ন্ত্রছল ১,৩১৬ মান্ত্রকথে িলার। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর বাাংলাদেদশ ন্ত্রজন্ত্রিন্ত্রপ প্রবৃন্ত্রি ৭.১১ শতাাংশ এবাং মার্ান্ত্রপছু আয় ১,৪৬৫ িলাদর োঁন্ত্রিদয়দছ। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-বছর থশদষ ববদেন্ত্রশক মুদ্রার ন্ত্ররজাভথ ২০.৫৫ শতাাংশ প্রবৃন্ত্রিদত ৩০.১৬৮ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদর উন্নীত েয় এবাং রাজস্ব 

আোয় পূব থবতী অর্ থ-বছদরর থচদয় ১৮.86 শতাাংশ থবন্ত্রশ েয়।  

৩। ন্ত্রবশ্বমন্দার অন্ত্রভঘাত থর্দক থেশদক রো এবাং রপ্তান্ত্রে সম্প্রসারণসে ব্যবসা ও ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগবান্ধব পন্ত্ররদবশ সৃন্ত্রি করদত ‘রপ্তান্ত্রে 

েীন্ত্রত ২০১৫-১৮’ ও ‘আমোন্ত্রে েীন্ত্রত আদেশ ২০১৫-১৮’ জান্ত্রর করা েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-বছদর বাাংলাদেদশর রপ্তান্ত্রের পন্ত্ররমাণ 

ন্ত্রছল ৩১.২০৮ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর রপ্তান্ত্রের পন্ত্ররমাণ োঁন্ত্রিদয়দছ ৩৪.২৫৭ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদর র্া 

পূব থবতী অর্ থ-বছদরর তুলোয় ৯.৭৭ শতাাংশ থবন্ত্রশ।  

৪। ২০১৪-১৫ অর্ থ-বছদর সরাসন্ত্রর ববদেন্ত্রশক ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর (ইন্ত্রপদজি ও েে-ইন্ত্রপদজি) পন্ত্ররমাণ ন্ত্রছল ১.৮৩৩ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে 

িলার। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর এর পন্ত্ররমাণ ২.০১৫ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদর উন্নীত েয়। ববদেন্ত্রশক সোয়তা সাংগ্রে কার্ থক্রদমর 

আওতায় এ অর্ থ-বছদর ২৬টি উন্নয়ে সেদর্াগী সাংস্থা/থেদশর সদে সম্পান্ত্রেত থমাট ৮২টি চুন্ত্রির মাধ্যদম ৬.৯৯৭৯ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে 

মান্ত্রকথে িলাদরর ববদেন্ত্রশক সোয়তার প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত অন্ত্রজথত েয়, র্ার মদধ্য ০.৪৯৫ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদরর ৪৮টি অনুোে-চুন্ত্রি ও 

৬.৫০৩ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদরর ৩৪টি ঋণ-চুন্ত্রি রদয়দছ। প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রেসাব অনুর্ায়ী ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ববদেন্ত্রশক সোয়তা 

ছাদির পন্ত্ররমাণ থমাট ৩.৪৪৯৯ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার, র্ার মদধ্য অনুোে ০.৫৪৬ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে ও ঋণ ২.৯০৩ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে 

িলার। উদেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদরর কন্ত্রমটদমদের লেযমাত্রা ৬.০০০ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদরর ন্ত্রবপরীদত ১১৬.৬৩ শতাাংশ 

অন্ত্রজথত েয় এবাং অর্ থ ছাদির লেযমাত্রা ৩.৪১৫ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদরর ন্ত্রবপরীদত ১০১ শতাাংশ অন্ত্রজথত েয়। উদেখ্য,  

২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ববদেন্ত্রশক সোয়তার প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত প্রর্মবাদরর মদতা ছয় ন্ত্রবন্ত্রলয়ে িলাদরর ল্যান্ডমাকথ অন্ত্রতক্রম কদরদছ এবাং 

ববদেন্ত্রশক সোয়তার ছািকরণও স্বাধীেতা-উত্তরকাদল সদব থাচ্চ। 

৫। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর জুে ২০১৬ পর্ থন্ত ১৯টি ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগকারী প্রন্ত্রতষ্ঠাদের সদে ০.১৮০ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর 

চুন্ত্রি সম্পান্ত্রেত েয়। জুে ২০১৬ পর্ থন্ত ইন্ত্রপদজদি প্রকৃত ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ েয় ০.৪০৪ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার; একই সমদয় ৬.৬৭৬ 

ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার মূদল্যর পণ্য রপ্তান্ত্রে েয় এবাং থমাট ৩৩,৫৫১জে বাাংলাদেন্ত্রশর কম থসাংস্থাে েয়। স্থােীয় এবাং ১০০ 

শতাাংশ ন্ত্রবদেন্ত্রশ ও থর্ৌর্ ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগ ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ থবাি থ থর্দক থমাট ১,৬৬২টি ন্ত্রশল্প প্রকদল্পর অনুকূদল ন্ত্রেবন্ধে প্রোে করা েয়। এ 

সময় ন্ত্রবদ্যমাে ন্ত্রশদল্পর অন্ত্রতন্ত্ররি ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর ফদল থমাট ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর পন্ত্ররমাণ োঁিায় ১,১০১.৬১৬ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে টাকা এবাং 

ন্ত্রেবন্ত্রন্ধত ন্ত্রশদল্প থমাট ২,৬৬,৪৯২ জদের কম থসাংস্থাদের প্রস্তাব করা েয়। ২০১5-১6 অর্ থ-বছরে ১26টি শিল্প প্রকরল্পে অনুকূরে 

1.6৪৯৭ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মাশকথন ডোে ববরেশিক ঋরেে প্রস্তাব অনুরমাশেত হয়। মােেীয় প্রধােমন্ত্রী বাাংলাদেশ অর্ থনেন্ত্রতক অ ল 

কর্তথপে (থবজা) কর্তথক বাস্তবায়োধীে ১০টি অর্ থনেন্ত্রতক অ দলর উন্নয়ে কার্ থক্রদমর শুভ উদবাধে কদরে। উি ১০টি 

অর্ থনেন্ত্রতক অ দলর উন্নয়ে কাজ দ্রুত গন্ত্রতদত এন্ত্রগদয় চলদছ। বাাংলাদেশ অর্ থনেন্ত্রতক অ ল কর্তথপে কর্তথক এ সমদয় পাঁচটি 

অর্ থনেন্ত্রতক অ দলর লাইদসন্স প্রোে করা েয়।  
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৬। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর মােেীয় প্রধােমন্ত্রী পেী স য় ব্যাাংদকর আনুষ্ঠান্ত্রেক উদবাধে কদরে। রাষ্ট্র মান্ত্রলকাোধীে  

০৬টি বান্ত্রণন্ত্রজযক ব্যাাংদকর সব থদমাট ৩,৭১২টি শাখার মদধ্য ২,৬২৪টি শাখা অেলাইে ব্যাাংন্ত্রকাংদয়র আওতায় আো েয়।  

বৃেৎ অাংদকর আন্তঃব্যাাংক থলেদেেসমূে তাৎেন্ত্রণকভাদব ন্ত্রেষ্পন্ত্রত্তর জন্য এন্ত্রিন্ত্রব’র ২.০০ ন্ত্রমন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার অনুোে 

সোয়তায় বাাংলাদেশ ব্যাাংক কর্তথক Real Time Gross Settlement (RTGS) ব্যবস্থা চালু করা েয়। প ুঁন্ত্রজবাজাদর 

েন্ত্রতগ্রস্ত ক্ষুদ্র ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগকারীদের সোয়তা তেন্ত্রবদলর সব থদশষ ৩০০ থকাটি টাকা বাাংলাদেশ ব্যাাংদকর অনুকূদল অবমুিকরদণর 

সরকান্ত্রর আদেশ জান্ত্রর করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর পেী কম থ-সোয়ক ফাউদন্ডশে (ন্ত্রপদকএসএফ) ১৯৫টি থছাট-বি 

সেদর্াগী সাংস্থার মাধ্যদম ৯১.৫৬ লে েন্ত্ররদ্র মানুদষর (র্াদের শতকরা প্রায় ৯১.২৮ ভাগ মন্ত্রেলা) মদধ্য ২,৯৮৫.১৫ থকাটি 

টাকা ঋণ ন্ত্রবতরণ কদর। ‘স্বন্ত্রেভথর বাাংলাদেশ’ প্রন্ত্রশেণ কম থসূন্ত্রচর আওতায় েে জেবল গদি থতালার লদেয  

থমাট ১,০৭,১৫৯জে মন্ত্রেলা ও পরুষদক প্রন্ত্রশেণ প্রোে করা েয়। কৃন্ত্রষ ব্যাাংক কর্তথক ‘ঘদর থফরা’ কম থসূন্ত্রচর আওতায়  

১,০৬৩টি বন্ত্রস্তবাসী পন্ত্ররবারদক ০৪ থকাটি ৩৩ লে টাকা জামােত ও সুেন্ত্রবেীে ঋণ ন্ত্রবতরদণর মাধ্যদম ন্ত্রেজ গ্রাদম পেব থান্ত্রসত 

করা েয়।  

৭। ‘Education Household Survey-2014’-এর চূিান্ত ন্ত্ররদপাট থ মুদ্রণ করা েয়। ‘বন্ত্রস্ত শুমান্ত্রর ও ভাসমাে থলাকগণো-

২০১৪’-এর ন্ত্রপইন্ত্রস’র চূিান্ত ন্ত্ররদপাট থ মুদ্রণ করা েয়। ‘ICT Use and Access by Individuals and Households in 

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

প্রন্ত্রতদবেে করা প্রকাশ েয়। ন্ত্রসদলট ন্ত্রবভাদগর ৪টি থজলা, খুলো ন্ত্রবভাদগর ১০টি থজলা, বন্ত্ররশাল ন্ত্রবভাদগর ৬টি থজলা এবাং 

মান্ত্রেকগঞ্জ ও জয়পরোট থজলার মাঠপর্ থাদয় ন্ত্রিন্ত্রজটাল থমৌজা/মেো ম্যাপ সদরজন্ত্রমদে সাম্প্রন্ত্রতককরণ সম্পন্ন কদর স্বাস্থয  

ও ন্ত্রশো প্রন্ত্রতষ্ঠাদের তথ্য-ম্যাদপ সন্ত্রন্নদবন্ত্রশত করা েয়। 

৮। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর সভাপন্ত্রতদত্ব জাতীয় অর্ থনেন্ত্রতক পন্ত্ররষদে দু’টি সভা অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। এ সময় 

অনুন্ত্রষ্ঠত ৩৫টি একদেক সভায় ২৭৮টি প্রকল্প অনুদমান্ত্রেত েদয়দছ র্ার থমাট প্রাক্কন্ত্রলত ব্যয় ২,৭১,৯৪৯.৬৬৮৬ থকাটি টাকা। 

তন্মদধ্য ন্ত্রজওন্ত্রব ১,৭৪,৩১৫.৪২২০ থকাটি, প্রকল্প সাোয্য ৯৩,৬৮৪.৮৫৫৩ থকাটি এবাং সাংস্থার ন্ত্রেজস্ব ৩,৯৪৯.৩৯১৩ থকাটি 

টাকা। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদরর পূব থবতী সমদয়র একদেক সভায় অনুদমান্ত্রেত প্রকল্পসমূদের ন্ত্রজ.ও. জান্ত্ররসে ২০১৫-১৬  

অর্ থ-বছদর থমাট ২৮৫টি প্রকদল্পর অনুদমােেপত্র জান্ত্রর করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর একদেক সভায় অনুদমান্ত্রেত থমাট ৮৯টি 

প্রকদল্পর ন্ত্রিন্ত্রপন্ত্রপ পেগ থঠদের জন্য সাংন্ত্রেি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগ পত্র থপ্ররণ করা েয়।  

৯। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ৯৩,৮৯৫ থকাটি টাকায় সাংদশান্ত্রধত বান্ত্রষ থক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচ (এন্ত্রিন্ত্রপ) প্রাক্কলে করা েয়।  

২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর এন্ত্রিন্ত্রপ’থত বরাদ্দ ৯৩,৮৯৫ থকাটি টাকার ন্ত্রবপরীদত থমাট ব্যয় ৮৬,৯৬৭ থকাটি টাকা, র্া বরাদদ্দর 

৯২.৬২ শতাাংশ। উি ব্যদয়র ন্ত্রজওন্ত্রব অাংশ ৫৮,২৪৯ থকাটি টাকা, র্া ন্ত্রজওন্ত্রব বরাদদ্দর ৯৪.১৯ শতাাংশ; প্রকল্প সাোয্য  

ব্যয় ২৫,২৩৯ থকাটি টাকা, র্া প্রকল্প সাোয্য বরাদদ্দর ৮৬.৫৫ শতাাংশ এবাং সাংস্থা/কদপ থাদরশদের ন্ত্রেজস্ব অর্ থায়দের  

ব্যয় ৩,৪৭৯ থকাটি টাকা, র্া ন্ত্রেজস্ব অর্ থায়দের বরাদদ্দর ১২০.১৯ শতাাংশ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর এন্ত্রিন্ত্রপ’থত  

বাস্তবায়োধীে ১,৫৫০টি প্রকদল্পর মদধ্য সমান্ত্রপ্তদর্াগ্য প্রকল্প ন্ত্রছল ২৭৭টি, র্ার মদধ্য জুে ২০১৬ পর্ থন্ত ২২৫টি প্রকল্প  

সমাপ্ত েয়। 

১০। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর োন্ত্ররদ্রযন্ত্রেরসে ও সামান্ত্রজক ন্যায়ন্ত্রবচার প্রন্ত্রতষ্ঠার লদেয প্রেত্ত ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ভাতার োর ও পন্ত্ররন্ত্রধ 

সম্প্রসারণ করা েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-বছদর োন্ত্ররদ্রযসীমা ন্ত্রছল ২৪.৮ শতাাংশ, র্া ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর হ্রাস থপদয় ২৩.৫ 

শতাাংদশ এবাং োন্ত্ররদ্রযসীমার ন্ত্রেদচ অবস্থােকারী অন্ত্রত েন্ত্ররদ্র ন্ত্রছল ১২.৯ শতাাংশ, র্া ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর হ্রাস থপদয় ১২.১০ 

শতাাংদশ োঁন্ত্রিদয়দছ। এ সময় প্রবৃন্ত্রির োর থর্মে থবদিদছ, থতমন্ত্রে হ্রাস থপদয়দছ সামান্ত্রজক ববষম্য।  

১১। সরকাদরর কৃন্ত্রষবান্ধব েীন্ত্রত-থকৌশদলর প্রভাদব থেশ খাদদ্য স্বয়াংসম্পূণ থতা অজথে কদরদছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর 

োন্ত্ররদ্রযন্ত্রেরসে, কম থসাংস্থাে সৃন্ত্রি, মােবসম্পে উন্নয়ে ও কৃন্ত্রষ উৎপােদের ধারা অব্যােত রাখার মাধ্যদম খাদ্যন্ত্রেরাপত্তার 

প্রদয়াজেীয় কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। অভযন্তরীণভাদব ১০,৩২,১৫৮ থমন্ত্রিকটে চাল, ১,৯৮,৪৭২ থমন্ত্রিকটে গম সাংগ্রে করা েয় 

এবাং আন্তজথান্ত্রতক েরপদত্রর মাধ্যদম ৩,৩০,০১৫ থমন্ত্রিকটে গম সাংগ্রে করা েয়। ন্ত্রেরাপে খাদ্য কর্তথপদের জন্য থকৌশলগত 

পন্ত্ররকল্পো ২০১৬-২১ প্রণয়ে করা েয়। 



iii 
 

১২। কৃন্ত্রষখাদত উৎপােে বৃন্ত্রি, ববন্ত্রচত্রয সৃন্ত্রি, গদবষণাকম থ এবাং আধুন্ত্রেকায়দের থেদত্র ব্যাপক সাফল্য অন্ত্রজথত েদয়দছ। ২০১৪-

১৫ অর্ থ-বছদরর তুলোয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর চাদলর উৎপােে ০.৬১ লে থমন্ত্রিকটে, গদমর উৎপােে ০.০৮ লে থমন্ত্রিকটে, 

থেঁয়াদজর উৎপােে ২.০০ লে থমন্ত্রিকটে, পাদটর উৎপােে ০.৫৯ লে থবল, শাকসবন্ত্রজর উৎপােে ১০.২৭ লে থমন্ত্রিকটে, 

মাদছর উৎপােে ১.৬৫ লে থমন্ত্রিকটে, মাাংদসর উৎপােে ১.৩৮ লে থমন্ত্রিকটে, দুদধর উৎপােে ৩৪.১৫ থকাটি ন্ত্রলটার এবাং 

ন্ত্রিদমর উৎপােে ১০৯.৯০ থকাটিটি বৃন্ত্রি থপদয়দছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর সার, ন্ত্রবদুযৎ, কৃন্ত্রষ-উপকরণ ইতযান্ত্রে বাবে প্রায় 

৬,৪২৫.৫১ থকাটি টাকা ভতুথন্ত্রক প্রোে করা েয়।  

১৩। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ইউন্ত্ররয়ার উৎপােে ১০.০৭ লে থমন্ত্রিকটে। ২০১৪-১৫ অর্ থ-বছদরর তুলোয় ২০১৫-১৬  

অর্ থ-বছদর ইউন্ত্ররয়া উৎপােে ১.২৯ লে থমন্ত্রিকটে বৃন্ত্রি থপদয়দছ। চীে সরকাদরর ৩,৯৮,৬০৮.০০ লে টাকা ঋণ সোয়তাসে 

সব থদমাট ৪,৮৭,৪৪৪.৭৫২ লে টাকায় বাস্তবায়োধীে শােজালাল ফাটি থলাইজার প্রকদল্পর আওতায় ইদতামদধ্য বেন্ত্রেক ১,৭৬০ 

থমন্ত্রিকটে গ্রানুলার ইউন্ত্ররয়া (বান্ত্রষ থক ৫,৮০,৮০০ থমন্ত্রিকটে) উৎপােে েমতাসম্পন্ন সার কারখাোর স্থাপেকাজ সম্পন্ন েয়। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর এ কারখাোয় থমাট ২,২০,৪১৬ থমন্ত্রিকটে সার উৎপান্ত্রেত েয়। ঢাকা মোেগর ও বুন্ত্রিগো েেীর 

পন্ত্ররদবশদূষণ থরাদধ রাজধােীর োজান্ত্ররবাগস্থ ট্যাোন্ত্রর-ন্ত্রশল্পসমূেদক সাভাদর পন্ত্ররদবশবান্ধব স্থাদে স্থাোন্তদরর লদেয থমাট 

১,০৭,৮৭১.০০ লে টাকা প্রাক্কন্ত্রলত ব্যদয় সাভার চামিা ন্ত্রশল্পেগরী (ন্ত্রবতীয় সাংদশান্ত্রধত) প্রকদল্পর আওতায় ন্ত্রশল্পেগরীদত 

Central Effluent Treatment Plant (CETP) ন্ত্রেম থাণ করা েদে। এ প্রকদল্পর আওতায় ২০০ একর জন্ত্রমদত উন্নত প্লট 

বতন্ত্রর কদর তা ১৫৫টি ন্ত্রশল্প ইউন্ত্রেট/প্রন্ত্রতষ্ঠাদের অনুকূদল বরাদ্দ থেওয়া েয়। মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর অনুদমােেক্রদম প্রায় ১৫০ 

থকাটি টাকা ব্যদয় ন্ত্রচটাগাাং থকন্ত্রমকযাল কমদপ্লক্স পেচ থালুকরণ কম থসূন্ত্রচ বতথমাদে বাস্তবায়োধীে রদয়দছ। থেন্ত্রশ-ন্ত্রবদেন্ত্রশ  

ন্ত্রশল্প-উদদ্যািাগণদক উৎসান্ত্রেতকরণ এবাং ন্ত্রশল্পখাদত প্রবৃন্ত্রি অজথদের লদেয সরকার ন্ত্রশল্পেীন্ত্রত ২০১৬ প্রণয়ে কদরদছ।  

এ ছািা েস্ত ও কারুন্ত্রশল্পদক একটি সুসাংগঠিত উন্নয়ে খাত ন্ত্রেসাদব গদি থতালার লদেয সরকার েস্তন্ত্রশল্প ও কারুন্ত্রশল্প েীন্ত্রতমালা 

২০১৫ প্রণয়ে কদরদছ। থিি মাকথস ন্ত্রবন্ত্রধমালা ২০১৫ জান্ত্রর এবাং জাতীয় গুণগতমাে (পণ্য ও থসবা) েীন্ত্রত ২০১৫ প্রণয়ে  

করা েদয়দছ। 

১৪। ন্ত্রেতয প্রদয়াজেীয় পদণ্যর মূল্য সেেীয় পর্ থাদয় রাখার লদেয এবাং দ্রব্যমূল্য সাব থেন্ত্রণক পন্ত্ররবীেদণর জন্য দ্রব্যমূল্য 

পর্ থাদলাচো ও পূব থাভাস থসল গঠে করা েয়। পণ্যমূল্য ও বাজার ন্ত্রস্থন্ত্রতশীল রাখার জন্য থিন্ত্রিাং কদপ থাদরশে অব বাাংলাদেশ-এর 

ন্ত্রেজস্ব গুোদমর ধারণেমতা ২৩,১১৯ থমন্ত্রিকটে পর্ থন্ত উন্নীত করা েয় এবাং ন্ত্রিলাদরর সাংখ্যা ২,৯৫৮ জদে উন্নীত করা েয়। 

ফদল থেদশর ন্ত্রেতয প্রদয়াজেীয় পদণ্যর সরবরাে ও মূল্য স্বাভান্ত্রবক ও থেদশর মানুদষর ক্রয়েমতার মদধ্য রদয়দছ। বতথমাদে 

৪৪টি থেদশর সদে বাাংলাদেদশর ন্ত্রবপান্ত্রেক বান্ত্রণজয-চুন্ত্রি স্বােন্ত্ররত েদয়দছ। উোর ও রপ্তান্ত্রেবান্ধব েীন্ত্রত প্রণয়ে এবাং ন্ত্রবন্ত্রভন্ন 

রপ্তান্ত্রে-পদণ্য েগে আন্ত্রর্ থক সোয়তা প্রোদের ফদল থেদশর রপ্তান্ত্রের পন্ত্ররমাণ উত্তদরাত্তর বৃন্ত্রি পাদে। ২০২১ সাদল থেদশর ৫০ 

বছর পূন্ত্রতথদত থেদশর রপ্তান্ত্রে ৬০ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার ন্ত্রেধ থারণ করা েদয়দছ। ষষ্ঠ প বান্ত্রষ থকী পন্ত্ররকল্পো থমাতাদবক রপ্তান্ত্রে 

লেযমাত্রা অজথদের জন্য সরকাদরর ন্ত্রবদশষ উদদ্যাদগর ফদল রপ্তান্ত্রেপণ্য এবাং েতুে েতুে রপ্তান্ত্রে-বাজার সাংখ্যা উদেখদর্াগ্য 

োদর বৃন্ত্রি থপদয়দছ। আইন্ত্রসটি, ওষুধ, ফান্ত্রে থচার, জাোজ ন্ত্রেম থাণ এবাং কৃন্ত্রষপণ্য রপ্তান্ত্রের উপর ন্ত্রবদশষ গুরুত্ব আদরাদপর েীন্ত্রত 

গ্রেণ করা েদয়দছ। চা-ন্ত্রশল্পদক প্রদয়াজেীয় সোয়তা প্রোদের লদেয ‘চা-শ্রন্ত্রমক কল্যাণ তেন্ত্রবল আইে, ২০১৫’ প্রণীত েয়। 

থেশীয় উৎপােেকারীদের রপ্তান্ত্রে সেমতা বতন্ত্রর এবাং আন্তজথান্ত্রতক মাদের পণ্য উৎপােদে সোয়তা প্রোদের জন্য চীে 

সরকাদরর সোয়তায় ৭৯৬ থকাটি ১ লাখ টাকা ব্যদয় পূব থাচল উপশেদর ২০ একর জন্ত্রমদত একটি স্থায়ী থমলা-থকন্দ্র ‘বাাংলাদেশ-

চীে এক্সন্ত্রজন্ত্রবশে থসোর’ ন্ত্রেম থাণ করা েদে। 

১৫। ‘পাট আইে, ২০১৫’-এর খসিা মন্ত্রন্ত্রসভায় েীন্ত্রতগতভাদব অনুদমােে লাভ কদর। ‘পদণ্য পাটজাত থমািদকর বাধ্যতামূলক 

ব্যবোর আইে, ২০১০’ বাস্তবায়দে উদেখদর্াগ্য অবোদের জন্য মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কর্তথক ৪১জে কম থকতথা/প্রন্ত্রতষ্ঠাে/ 

ব্যবসায়ীদক সম্মােো প্রোে করা েয়। বাাংলাদেশ থটক্সটাইল ন্ত্রমলস্ কদপ থাদরশে (ন্ত্রবটিএমন্ত্রস)-এর ২টি বন্ধ ন্ত্রমল (রাোমাটি 

থটক্সটাইল ন্ত্রমলস্ ও োদরায়ােী থটক্সটাইল ন্ত্রমলস্) সান্ত্রভ থসচাজথ পিন্ত্রতদত চালু করা েয়। ফদল ১,৭০০ শ্রন্ত্রমদকর কম থসাংস্থাে  

সৃন্ত্রি েদয়দছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর থমাট ১১,৪৫,৭৯৩ কুইোল পাট ক্রয় করা েদয়দছ, র্ার ফদল পাটকলগুু্ন্ত্রলর উৎপােে 

কার্ থক্রম চলমাে আদছ। ঢাকার বাইদর তাঁতপেী স্থাপদের লদেয মাোরীপদরর ন্ত্রশবচর উপদজলায় তাঁতপেী স্থাপদের  

কাজ চলদছ। 
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১৬। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ৬,৮৪,৫৩৭জে কমী ববদেন্ত্রশক কম থসাংস্থাে লাভ কদরদছ। এদের মদধ্য মন্ত্রেলাকমীর সাংখ্যা 

১,২৪,৯০২ জে। ৫৬টি কান্ত্ররগন্ত্রর প্রন্ত্রশেণদকন্দ্র ও ৬টি ইন্সটিটিউট অব থমন্ত্ররে থটকদোলন্ত্রজসে থমাট ৬২টি প্রন্ত্রশেণদকদন্দ্রর 

মাধ্যদম ৩,৩৫,৮৩৬জে কমীদক থেদশ ও ন্ত্রবদেদশ কম থসাংস্থাে লাদভর উদদ্দদে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন থিদি প্রন্ত্রশেণ প্রোে করা েয়। এদের 

মদধ্য মন্ত্রেলা প্রন্ত্রশেণার্ীর সাংখ্যা ১,০৫,৫১৯ জে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর থবাদয়দসদলর মাধ্যদম সব থান্ত্রধক ১০,২৩৮জে কমী 

জি থাে, থকান্ত্ররয়া, বােরাইে, ওমাে ও মালবীপসে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন থেদশ থপ্ররণ করা েয়। ন্ত্রবদেদশ কম থরত োরী কমীদের ন্ত্রেরাপত্তা ন্ত্রেন্ত্রিত 

করা ও অন্ত্রভদর্াগ দ্রুত ন্ত্রেষ্পন্ত্রত্তর জন্য ন্ত্রবএমইটি’থত Complaint Mangement Cell for Expatriates Female 

Workers োদম একটি থসল গঠে করা েদয়দছ। এ ছািা অন্ত্রভদর্াগ-সাংক্রান্ত তথ্য প্রোদের জন্য েটলাইে থটন্ত্রলদফাে  চালু  

করা েয়।  

১৭। োষ্ট্রায়ত্ত শিল্প সেক্টরে কম থেত শ্রশমকরেে নতুন মজুশে-কাঠারমা শনর্ থােরেে জন্য ‘জাতীয় মজুশে ও উৎপােনিীেতা 

কশমিন ২০১৫’ গঠন কো হয়। ‘বাাংোরেি শ্রম শবশর্মাো, ২০১৫’ এবাং ‘গৃহকমী সুেক্ষা ও কল্যাে নীশত, ২০১৫’ প্রেয়ন 

কো হয়। কম থেত চা-শ্রশমকরেে োপ্তাশহক ছুটিে শেরন মজুশে প্রোরনে শেদ্ধান্ত কার্ থকে কো হয়। জাতীয় সপিাগত স্বাস্থ্য ও 

সেইফ্ টি শেবে, 28 এশপ্রে 2016 তাশেরে প্রর্মবারেে মরতা জাতীয়ভারব উদ্ র্াপন কো হয়। 

১৮। এ সময় ন্ত্রবদুযৎ উৎপােদে উদেখদর্াগ্য সাফল্য অন্ত্রজথত েদয়দছ। কযাপটিভসে বতথমাে ন্ত্রবদুযৎ উৎপােে েমতা ১৫,২০০ 

থমগাওয়াদট উন্নীত েদয়দছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ন্ত্রবদুযদতর সদব থাচ্চ চান্ত্রেো ও উৎপােে ন্ত্রছল র্র্াক্রদম ৯,০৩৬ ও ৯,০৩৬ 

থমগাওয়াট। এ অর্ থ-বছদর সব থদমাট ৩১,০০০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্রবদুযৎ-ন্ত্রবতরণ-লাইে ন্ত্রেম থাণ করা েয়; ৯২৯ থমগাওয়াট েমতার 

ন্ত্রবদুযৎদকন্দ্র চালু েয় এবাং ৩,৮৫৪ থমগাওয়াট েমতার েয়টি ন্ত্রবদুযৎদকন্দ্র ন্ত্রেম থাদণর লদেয চুন্ত্রি স্বােন্ত্ররত েয়। জুে ২০১৬ 

পর্ থন্ত ৯,৪৩৭ থমগাওয়াট েমতার ৩০টি ন্ত্রবদুযৎদকন্দ্র ন্ত্রেম থাণাধীে ন্ত্রছল। বতথমাদে ন্ত্রবদুযৎ-সুন্ত্রবধাপ্রাপ্ত জেদগাষ্ঠী ৭৬ শতাাংশ এবাং 

মার্ান্ত্রপছু ন্ত্রবদুযৎ-উৎপােে ৪০৭ (কযাপটিভসে) ন্ত্রকদলাওয়াট ঘণ্টা। গত অর্ থ-বছদরর তুলোয় উৎপােে েমতা ১৫.৫৯ শতাাংশ 

বৃন্ত্রি থপদয়দছ, থলািদশন্ত্রিাং কদমদছ ৩২ শতাাংশ এবাং ন্ত্রবদুযৎ ন্ত্রবতরণ ও স ালদে ন্ত্রসদেম লস ১৩.৫৫ শতাাংশ থর্দক হ্রাস 

থপদয় ১৩.১০ শতাাংশ েদয়দছ। 

১৯। ২০১৪-১৫ অর্ থ-বছদর গ্যাদসর প্রকৃত উৎপােে ন্ত্রছল ৮৯৩.০৯৫ ন্ত্রবন্ত্রসএফ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর গ্যাস উৎপােদের 

লেযমাত্রা ৯৬৭.১১৭ ন্ত্রবন্ত্রসএফ এবাং প্রকৃত উৎপােে েয় ৯৭৭.০৯০ ন্ত্রবন্ত্রসএফ। অর্ থাৎ গ্যাদসর প্রকৃত উৎপােে ৯.৯৭৩ ন্ত্রবন্ত্রসএফ 

বৃন্ত্রি পায়, র্া থেদশর ক্রমবধ থমাে চান্ত্রেো থমটাদত সোয়ক ভূন্ত্রমকা রাদখ। জ্বালান্ত্রে থতদলর চান্ত্রেো পূরদণর লদেয ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-বছদর বাাংলাদেশ থপদিান্ত্রলয়াম কদপ থাদরশদের থোদরজ কযাপান্ত্রসটি ৪৯,৮০০ থমন্ত্রিকটে বৃন্ত্রি পায়।  েওগাঁ থজলার 

বেলগান্ত্রছ উপদজলার ন্ত্রবশালবান্ত্রি ইউন্ত্রেয়দের তাজপর এলাকায় ৬৭৪.৭৯ ন্ত্রমটার গভীরতা থর্দক ৭০৪.৯৬ ন্ত্রমটার পর্ থন্ত ৩০.১৭ 

ন্ত্রমটার চুোপার্দরর সন্ধাে পাওয়া র্ায়। 

২০। রূপকল্প ২০২১-এর লেয অজথে, জান্ত্রতসাংদঘর থটকসই উন্নয়ে অভীি ২০৩০ এবাং সময়াবি কম থপন্ত্ররকল্পো ২০৪১ 

বাস্তবায়দে সিক পন্ত্ররবেে ও মোসিক ন্ত্রবভাগ ন্ত্রেরন্তর কাজ কদর র্াদে। মোসিক থেটওয়াকথ উন্নয়ে ও সম্প্রসারণ এবাং 

থমরামত, সাংস্কার ও রেণাদবেদণর মাধ্যদম থেদশর আর্ থ-সামান্ত্রজক উন্নয়দের লদেয থটকসই, ন্ত্রেরাপে ও মােসম্মত 

মোসিক অবকাঠাদমা এবাং সমন্ত্রিত আধুন্ত্রেক গণপন্ত্ররবেণ ব্যবস্থা গদি থতালার প্রয়াস অব্যােত রদয়দছ। সমদয়াপদর্াগী 

উদদ্যাগ, ন্ত্রেন্ত্রবি পন্ত্ররবীেণ ও তত্ত্বাবধাে এবাং আধুন্ত্রেক প্রযুন্ত্রি প্রদয়াদগর মাধ্যদম মোসিক থেটওয়াকথ ও গণপন্ত্ররবেণ ব্যবস্থা 

ধারাবান্ত্রেকভাদব উন্নত করা েদে। ফদল জেগদণর র্াতায়াত এবাং পণ্যপন্ত্ররবেণ ন্ত্রেন্ত্রব থঘ্ন ও সেজতর েদয়দছ। Highway 

Development and Management (HDM) সাদভ থ ন্ত্ররদপাট থ ২০১৬ অনুর্ায়ী জাতীয় মোসিক ৭৮.৫২ শতাাংশ, আ ন্ত্রলক 

মোসিক ৬৯.২১ শতাাংশ ও থজলা মোসিক ৫২.৯২ শতাাংশ Good to Fair Condition-এ রদয়দছ। ২০১৮ সাদলর মদধ্য 

সকল থশ্রন্ত্রণর ৮৫ শতাাংশ মোসিক Good to Fair Condition-এ উন্নীত করার লেযমাত্রা ন্ত্রেধ থারণ করা েদয়দছ। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-বছদর ন্ত্রজন্ত্রিন্ত্রপদত স্থলপর্-পন্ত্ররবেণ উপখাদতর অবোে ৭.২১ শতাাংশ এবাং প্রবৃন্ত্রির োর ৬.৫৫ শতাাংশ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-

বছদর বান্ত্রষ থক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচদত ১৩৮টি প্রকল্প ন্ত্রছল। একই সমদয় ৩২টি প্রকল্প সফলভাদব সমাপ্ত করা েদয়দছ এবাং উন্নয়দের 

ধারাবান্ত্রেকতা রোদর্ থ ৪৪টি েতুে প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। সিক ও মোসিক ন্ত্রবভাদগর বান্ত্রষ থক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচর শতভাগ 

বাস্তবায়ে সম্পন্ন েদয়দছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর উন্নয়ে খাদতর আওতায় ৪৩৭.৩৭ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার থেন্ত্রক্সবল থপভদমে, ১১.০৮ 

ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্ররন্ত্রজি থপভদমে, ১৩৪৬.১৬ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার মোসিক সাদফথন্ত্রসাং, ৪৭৭.৮১ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার মোসিক প্রশস্তকরণ, 
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৩৪৫.১৭ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার মোসিক মজবুন্ত্রতকরণ, ৭০টি থসতু ন্ত্রেম থাণ ও ৩৬৭টি কালভাট থ ন্ত্রেম থাণ করা েদয়দছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-

বছদর  অনুন্নয়ে খাদতর আওতায় ৪৫৭.৩০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার কাদপ থটিাংসে ন্ত্রসলদকাট, ১৩৭৮.২৩ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ওভারদল, ২৭.৪৯ 

ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্রিন্ত্রবএসটি, ১৫৩৫.৬০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্রসলদকাট, ৬.৮৬ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্ররন্ত্রজি থপভদমে, ১১৭.৮৮ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার 

মোসিক মজবুন্ত্রতকরণ, ১১টি থসতু ন্ত্রেম থাণ ও ৫২টি কালভাট থ ন্ত্রেম থাণ/পেন্ত্রে থম থাণ করা েদয়দছ।  

২১। মোমান্য রাষ্ট্রপন্ত্রত ২১ এন্ত্রপ্রল ২০১৬ তান্ত্ররদখ ইটো-ন্ত্রমঠামইে-অিগ্রাম মোসিক ন্ত্রেম থাণকাদজর উদবাধে কদরে। একই 

সমদয় মােেীয় প্রধােমন্ত্রী ন্ত্রভন্ত্রিও কেফাদরদন্সর মাধ্যদম ১৭টি মোসিক অবকাঠাদমার উদবাধে ও ৩টির ন্ত্রভন্ত্রত্তপ্রস্তর স্থাপে 

কদরে। বেবন্ধু আন্তজথান্ত্রতক সদম্মলে থকন্দ্র থর্দক ন্ত্রিন্ত্রজটাল পিন্ত্রতদত বাাংলাদেদশর প্রর্ম থমদিাদরল ও বাাংলাদেদশর প্রর্ম 

বাস র যান্ত্রপি িােন্ত্রজট (ন্ত্রবআরটি)-এর ন্ত্রেম থাণকাজ উদবাধে কদরে। উপরন্তু অকুস্থল বগুিায় উপন্ত্রস্থত েদয় ২টি মোসিক  

উদবাধে কদরে।    

২২। সিক পন্ত্ররবেে ও মোসিক ন্ত্রবভাগ-এর বান্ত্রষ থক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচদত Fast Track প্রকল্প ন্ত্রেসাদব Mass Rapid Transit 

(MRT) Line-6 অন্তর্ভ থি রদয়দছ। এক োজার থকাটি টাকা বা তদূর্ধ্থ ব্যয় সাংবন্ত্রলত আরও ৮টি প্রকল্প এ সমদয় বাস্তবায়োধীে 

ন্ত্রছল। তন্মদধ্য ইোে থ বাাংলাদেশ ন্ত্রিজ ইম্প্রুভদমে প্রদজক্ট-এর আওতায় ১০৫টি থসতু ও ১২টি কালভাট থ ন্ত্রেম থাণ/পেন্ত্রে থম থাণ কদর 

প্রকল্পটি সফলভাদব সমাপ্ত করা েয়। উপরন্তু ৪-থলদে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মোসিক এবাং ঢাকা-ময়মেন্ত্রসাংে জাতীয় 

মোসিদকর মূল কাজ সম্পন্ন করা েয়। গাজীপর থর্দক এয়ারদপাট থ পর্ থন্ত বাস র যান্ত্রপি িােন্ত্রজট (ন্ত্রবআরটি) কন্ত্ররদিার ন্ত্রেম থাণ, 

পৃর্ক সান্ত্রভ থস থলেসে জয়দেবপর-চন্দ্রা-টাোইল-এদলো জাতীয় মোসিক ৪ থলদে উন্নীতকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় 

মোসিদক ৪ থলেন্ত্রবন্ত্রশি ন্ত্রবতীয় কাঁচপর, ন্ত্রবতীয় থমঘো ও  ন্ত্রবতীয় থগামতী থসতু ন্ত্রেম থাণ, ওদয়োে থ বাাংলাদেশ ন্ত্রিজ ইম্প্রুভদমে 

প্রদজক্ট ও পদ্মা থসতু ন্ত্রলাংক থরাি ন্ত্রেম থাণ বাস্তবায়োধীে রদয়দছ। বাাংলাদেশ সিক পন্ত্ররবেে কদপ থাদরশে ১,০৪৯টি বাস ও 

১০৭টি িাক সমিদয় গঠিত বের ন্ত্রেদয় র্াত্রী ও পণ্যপন্ত্ররবেণ থসবা প্রোে কদর অপাদরটিাং লাদভ পন্ত্ররচান্ত্রলত েদে। 

ন্ত্রবআরটিন্ত্রস’র থসবার পন্ত্ররন্ত্রধ বৃন্ত্রির লদেয ৬০০টি বাস ও ৫০০টি িাক সাংগ্রদের কার্ থক্রম প্রন্ত্রক্রয়াধীে রদয়দছ। ন্ত্রবগত সাত বছদর 

পন্ত্ররবেণ থসক্টরসে থেদশর অন্যান্য থসক্টদর ব্যাপক আর্ থ-সামান্ত্রজক উন্নয়ে সান্ত্রধত েয়। ন্ত্রিটিন্ত্রসএ-এর অন্ত্রধদেদত্র urban 

transport-এর চান্ত্রেো ও পন্ত্ররন্ত্রধ ন্ত্রবদবচোয় ন্ত্রেদয় ন্ত্রবদ্যমাে Strategic Transport Plan (STP) সাংদশাধে ও 

োলোগােকরদণর কার্ থক্রম চূিান্ত পর্ থাদয় রদয়দছ। বাাংলাদেদশ প্রর্ম underground MRT (Mass Rapid Transit) বা 

পাতালদরল ন্ত্রেম থাদণর সাংস্থাে থরদখ MRT Line-1 এবাং MRT Line-5 ন্ত্রেম থাদণর সম্ভাব্যতা র্াচাইদয়র কাজ শুরু েয়। একই 

স্মাট থ কাি থ ব্যবোর কদর স্বােদন্দয ও ন্ত্রেরবন্ত্রেন্নভাদব ন্ত্রবন্ত্রভন্ন পন্ত্ররবেণ মাধ্যদম র্াতায়াদতর সুন্ত্রবধাদর্ থ rapid pass চালুর 

পাইলটিাং চলদছ। জান্ত্রতসাংঘ থঘান্ত্রষত থটকসই উন্নয়ে অভীি (GDG)  ২০৩০-এর অনুসমর্ থেকারী        3.6-Goal  অনুর্ায়ী 

সিক পন্ত্ররবেে ও মোসিক ন্ত্রবভাগ ২০২০ সাদলর মদধ্য সিক দুঘ থটোয় আেত ও ন্ত্রেেত      সাংখ্যা অদধ থদক োন্ত্রমদয় 

আেদত অেীকারবি। সিক দুঘ থটো হ্রাসকদল্প Engineering, Education ও Enforcement ন্ত্রর্ম ন্ত্রবদবচোয় ন্ত্রেদয় 

ধারাবান্ত্রেকভাদব প্রকল্প, কার্ থক্রম ও কম থসূন্ত্রচ বাস্তবায়ে করা েদে। এরই ধারাবান্ত্রেকতায় বাাংলাদেশ সিক পন্ত্ররবেে কর্তথপে 

(ন্ত্রবআরটিএ) ৭ম National Road Safety Strategic Action Plan 2014-16 বাস্তবায়ে করদছ। ৮ম National 

Road Safety Strategic Action Plan 2017-20 প্রণয়দের কাজ শুরু কদরদছ। সিক ও জেপর্ অন্ত্রধেপ্তর মোসিক 

থেটওয়াদকথ ন্ত্রচন্ত্রিত ১৪৪টি দুঘ থটোপ্রবণ স্থাদের প্রন্ত্রতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রেদণর লদেয ১৬৫ থকাটি টাকা ব্যদয় একটি প্রকল্প 

বাস্তবায়ে করদছ। ন্ত্রিন্ত্রজটাল বাাংলাদেশ ন্ত্রবন্ত্রেম থাদণ সিক পন্ত্ররবেে ও মোসিক ন্ত্রবভাগ ও এর আওতাধীে 

অন্ত্রধেপ্তর/কর্তথপে/সাংস্থায় ব্যাপক তথ্য ও থর্াগাদর্াগ প্রযুন্ত্রিন্ত্রভন্ত্রত্তক কার্ থক্রদমর প্রচলে করা েদয়দছ। এদত জেগণ থর্-থকাদো 

স্থাে থর্দক আইন্ত্রসটি ন্ত্রিভাইস ব্যবোর কদর দ্রুত ও তাৎেন্ত্রণক থসবা গ্রেণ করদত পারদছে এবাং থর্-থকাদো অন্ত্রভদর্াগ ও 

মতামত জান্ত্রেদয় প্রন্ত্রতকার লাদভ সেম েদেে।     

২৩। থেদশর সিক থর্াগাদর্াগ থেটওয়াকথ উন্নয়দে থসতু ন্ত্রবভাগ গুরুত্বপূণ থ অবোে রাখদছ। বাাংলাদেদশর সব থবৃেৎ পদ্মা থসতু 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ে-কাজ দ্রুত এন্ত্রগদয় চলদছ। জুে ২০১৬ পর্ থন্ত এ প্রকদল্পর উদেখদর্াগ্য পাঁচটি প্যাদকজ  

র্র্া: জান্ত্রজরা অযাদপ্রাচ সিক, মাওয়া অযাদপ্রাচ সিক, সান্ত্রভ থস এন্ত্ররয়া-২, মূল থসতু ও েেীশাসে কাদজর থভৌত অগ্রগন্ত্রত 

র্র্াক্রদম ৭৭ শতাাংশ, ৯২.৩০ শতাাংশ, ৯৮ শতাাংশ, ২৭ শতাাংশ এবাং ২২ শতাাংশ। প্রকদল্পর ক্রমপন্ত্রঞ্জত থভৌত অগ্রগন্ত্রত ৩৪ 

শতাাংশ। মােেীয় প্রধােমন্ত্রী পদ্মা বহুমুখী থসতু ন্ত্রেম থাণ প্রকদল্পর মূল থসতুর পাইন্ত্রলাং ও েেীশাসে কাদজর উদবাধে কদরে। ঢাকা 

শেদরর র্ােজট সমস্যা সমাধাদে ের্রত শােজালাল আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রবমােবন্দর থর্দক ঢাকা চট্টগ্রাম মোসিদকর কুতুবখান্ত্রল 



vi 
 

পর্ থন্ত ৪৬.৭৩ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার েীঘ থ এন্ত্রলদভদটি এক্সদপ্রসওদয়র ন্ত্রেম থাণকাজ শুরু েয় এবাং জুে ২০১৬ পর্ থন্ত ২০০টি পাইল ড্রাইভ 

সম্পন্ন েয়। এ সময় ‘কণ থফুলী েেীর তলদেদশ বহুদলে সিক টাদেল’ ন্ত্রেম থাণ শীষ থক প্রকল্পটি একদেক সভায় অনুদমান্ত্রেত েয় 

এবাং ভূন্ত্রম অন্ত্রধগ্রেণ কার্ থক্রম শুরু করা েয়। ঢাকা-আশুন্ত্রলয়া এন্ত্রলদভদটি এক্সদপ্রসওদয় এবাং ঢাকা ইে-ওদয়ে এন্ত্রলদভদটি 

এক্সদপ্রসওদয় ন্ত্রেম থাদণর েম্ভাব্যতা েমীক্ষাও শুরু হয়।  

২৪। মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কর্তথক ঢাকা-চট্টগ্রাম রুদট   ‘থসাোর বাাংলা এক্সদপ্রস’ োমক ন্ত্রবরন্ত্রতেীে আন্তঃেগর থিে এবাং েব-ন্ত্রেন্ত্রম থত 

টেী-বভরব বাজার িাবল লাইদে থিে চলাচল শুভ উদবাধে কদরে। এ সময় ৭৬ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্রবদ্যমাে থরলপর্ পেব থাসে,  

২১ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার েতুে থরলপর্ ন্ত্রেম থাণ, ৩৫টি েতুে থরলদসতু, ৫টি েতুে থেশে ন্ত্রবন্ত্রডাং ন্ত্রেম থাণ, ১৮টি থেশদের ন্ত্রসগন্যান্ত্রলাং 

ব্যবস্থার আধুন্ত্রেকায়ে এবাং ৫৯টি ন্ত্রমটারদগজ ও ৬০টি িিদগজ র্াত্রীবােী গান্ত্রি ক্রয় করা েয়। ঢাকা থর্দক চট্টগ্রাম  

থরদলর িাবল-লাইে করার অসমাপ্ত অাংশ এবাং চট্টগ্রাম থর্দক কক্সবাজার পর্ থন্ত থরললাইে সম্প্রসারদণর কাজ োদত  

থেওয়া েদয়দছ।  

২৫। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ন্ত্রবআইিন্ত্রিউটিন্ত্রস ৩৯টি র্াত্রীবােী জাোজ, ৫০টি থফন্ত্রর, ৪২টি কাদগ থা জাোজ এবাং ৬৪টি সোয়ক 

জাোদজর সমিদয় ন্ত্রতেটি ইউন্ত্রেদটর মাধ্যদম অভযন্তরীণ ও উপকূলীয় রুদট ন্ত্রেরাপে র্াত্রী, মালামাল ও র্ােবােে পারাপার করা 

েয়। মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কর্তথক শুভ উদবাধদের মাধ্যদম েব-ন্ত্রেন্ত্রম থত এম.ন্ত্রভ মধুমন্ত্রত ন্ত্রবআইিন্ত্রিউটিন্ত্রস’র র্াত্রীবােী সান্ত্রভ থদস 

ন্ত্রেদয়ান্ত্রজত করা েয়। ভারতীয় চান্ত্রেোর পন্ত্ররদপ্রন্ত্রেদত ৩৫,০০০ থমন্ত্রিকটে খাদ্যশদস্যর মদধ্য ২০,০০০ থমন্ত্রিকটে খাদ্যশস্য 

কলকাতা থর্দক থেৌ-পদর্ আশুগঞ্জ এবাং সিকপদর্ আশুগঞ্জ েদয় ন্ত্রত্রপরা রাদজয পন্ত্ররবেণ কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়। বাাংলাদেশ 

ন্ত্রশন্ত্রপাং কদপ থাদরশে (      ) কর্তথক ন্ত্রেজস্ব অর্ থায়দে ঢাকাস্থ ন্ত্রেজস্ব জন্ত্রমদত একটি ২৫তলা ভবে ন্ত্রেম থাণ’ শীষ থক প্রকল্প 

সফলভাদব সম্পন্ন েয়। অভযন্তরীণ থেৌ-পর্সমূদের োব্যতা উন্নয়ে ও সাংরেদণ ন্ত্রবআইিন্ত্রিউটিএ কর্তথক সব থদমাট ২৬০ লে 

ঘেন্ত্রমটার থড্রন্ত্রজাং সম্পন্ন করা েয়। েতুে থড্রজার ক্রয় ও ন্ত্রেম থাণ করা েদয়দছ। ফদল গুরুত্বপূণ থ থেৌ-পর্গুন্ত্রল োব্য থরদখ চলাচল 

ন্ত্রেন্ত্রব থঘ্ন রাখা সম্ভব েয়।  

২৬। ের্রত শাহ্ জালাল আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রবমােবন্দর (েশাআন্ত্রব)-এর র্ততীয় প্রান্ত্রন্তক ভবেসে অন্যান্য অবকাঠাদমাগত উন্নয়দের 

জন্য মাোর প্লযাে প্রণয়ে করা েয় এবাং এ ন্ত্রবমােবন্দদরর ন্ত্রেরাপত্তা ব্যবস্থা আন্তজথান্ত্রতকমাদে উন্নীতকরণ ও ন্ত্রেরাপত্তা-সাংন্ত্রেি 

জেবলদক প্রন্ত্রশেণ প্রোদের ন্ত্রবষদয় কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। েশাআন্ত্রব-থক Federal Aviation Administration (FAA)-

এর কযাটাগন্ত্রর-১ এ উন্নীতকরদণর লদেয পরামশ থক কর্তথক প্রদয়াজেীয় িকুদমে ও অযাকশে প্লযাে প্রণয়ে করা েয়। চট্টগ্রাদম 

১৫৪-কেন্ত্রবন্ত্রশি থমাদটল বসকদতর ন্ত্রেম থাণকাজ সম্পদন্নর পর বান্ত্রণন্ত্রজযক কার্ থক্রম শুরু করা েয় এবাং ন্ত্রসদলদটর জাফলাংদয় 

পর্ থটে সুন্ত্রবধান্ত্রে প্রবতথে করা েয়। ন্ত্রবদেন্ত্রশ পর্ থটকদের বাাংলাদেশ ভ্রমদণ উবুিকরণ ও ন্ত্রবদেন্ত্রশ ট্যযর অপারদটরদের 

পন্ত্ররন্ত্রচন্ত্রত লক ভ্রমদণ বাাংলাদেদশ ন্ত্রেদয় আসার জন্য ১০টি আন্তজথান্ত্রতক পর্ থটে থমলায় অাংশগ্রেণ করা েয় ও ৪টি 

ফযান্ত্রমন্ত্রলয়ারাইদজশে ট্যযদরর আদয়াজে করা েয়। ন্ত্রবমাে বাাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ন্ত্রল: কর্তথক থবান্ত্রয়াং থকাম্পান্ত্রে থর্দক ২টি 

৭৩৭-৮০০ উদিাজাোজ সাংগ্রে করার মাধ্যদম এ পর্ থন্ত থমাট ছয়টি উদিাজাোজ ক্রয় করা েদয়দছ। 

২৭। ১১ েদভম্বর ২০১৫ তান্ত্ররদখ বেবন্ধু স্যাদটলাইট ন্ত্রসদেম ক্রদয়র জন্য Thales Alenia Space, France (TAS)-এর 

সদে চুন্ত্রি স্বােন্ত্ররত েয় এবাং ন্ত্রেম থাণকাজ শুরু েয়। সকল থমাবাইল অপাদরটর কর্তথক বাদয়াদমন্ত্রিক্স থভন্ত্ররন্ত্রফদকশেসে 

অেলাইদে জাতীয় পন্ত্ররচয়পদত্রর তথ্য র্াচাইপূব থক ন্ত্রসম/ন্ত্ররম ন্ত্রেবন্ধদের প্রন্ত্রক্রয়া সফলভাদব সম্পন্ন েয়। বাদয়াদমন্ত্রিক্স পিন্ত্রতদত 

প্রায় ১২ থকাটি ১০ লে গ্রােদকর থভন্ত্ররন্ত্রফদকশে সম্পন্ন েয়। থমাবাইল থফাে অপাদরটর রন্ত্রব আন্ত্রজয়াটা এবাং এয়ারদটল 

বাাংলাদেশ থকাম্পােীবদয়র একীভূতকরদণর ন্ত্রবষয়টি অনুদমােে করা েয়। থেদশর ন্ত্রবতীয় সাবদমন্ত্ররে থকবল (SEA-ME-

WE-5) স্থাপদের প্রায় ৮০ শতাাংশ কাজ সম্পন্ন করা েয়। থমাবাইল েম্বর থপাট থান্ত্রবন্ত্রলটি (এমএেন্ত্রপ) থসবা সাংন্ত্রেি লাইদসন্স 

ইসুয করা সাংক্রান্ত গাইিলাইে প্রণয়ে েয়। অন্ত্রবন্ত্রক্রত ২ন্ত্রজ এবাং ৩ন্ত্রজ থেকিাম ন্ত্রেলাম গাইিলাইে সাংক্রান্ত গাইিলাইে প্রণয়ে 

করা েয়। উপশের ও গ্রামা দলর মদধ্য প্রযুন্ত্রিগত ববষম্য কন্ত্রমদয় আোর লেয সামদে থরদখ এবাং সরকাদরর ন্ত্রিন্ত্রজটাল 

বাাংলাদেশ বাস্তবায়দের লদেয ‘Post e-center for Rural Community’ শীষ থক প্রকদল্পর আওতায় ৫,৫০৬টি ই-

থপােদসোর চালু করা েয়। ন্ত্রিন্ত্রজটাল বাাংলাদেশ ন্ত্রবন্ত্রেম থাদণর লদেয থলেদেদের মাধ্যম ন্ত্রেসাদব কাগন্ত্রজ মুদ্রার পাশাপান্ত্রশ 

প্লান্ত্রেক মান্ত্রে ও থপাোল কযাশকাি থ চালু করা েয়। 
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(২৮) আইন্ত্রসটি ন্ত্রবভাদগর বাস্তবায়োধীে ‘প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রশো কদেে ইোর-অযাকটিভ মান্ত্রিন্ত্রমন্ত্রিয়া ভাস থদে রূপান্তর’ শীষ থক 

কম থসূন্ত্রচর মাধ্যদম প্রস্তুতকৃত মান্ত্রিন্ত্রমন্ত্রিয়া ন্ত্রিন্ত্রজটাল কদেে ১৪ থফব্রুয়ান্ত্রর ২০১৬ তান্ত্ররদখ মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কর্তথক উদবাধে 

করা েয়। এ কম থসূন্ত্রচর আওতায় থমাট ২১টি বইদয়র মান্ত্রিন্ত্রমন্ত্রিয়া ন্ত্রিন্ত্রজটাল ভাস থদে রূপান্তদরর কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়। 

বাাংলাগভদেট প্রকদল্পর ধারাবান্ত্রেকতায় উপদজলাপর্ থাদয় সকল অন্ত্রফসদক একই থেটওয়াদকথর সদে সাংযুন্ত্রিকরদণর জন্য 

ন্ত্রবতীয় ইেদফাসরকার প্রকদল্পর কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়। এ প্রকদল্পর মাধ্যদম প্রন্ত্রতটি থজলায় ৫৫টি ও প্রন্ত্রতটি উপদজলায় ৩০টি 

সরকান্ত্রর অন্ত্রফস একই থেটওয়াদকথর সদে সাংযুন্ত্রিকরদণর কাজ চলমাে রদয়দছ। এ প্রকদল্পর মাধ্যদম থজলাপর্ থাদয় ৩,৫২০টি 

এবাং উপদজলাপর্ থাদয় ১৪,৬১০টি অর্ থাৎ থমাট ১৮,১৩০টি সরকান্ত্রর েপ্তরদক Secured High Speed Broadband-এর 

মাধ্যদম যুি করা েয়। সারাদেদশ ৮০০টি ন্ত্রভন্ত্রিও কেফাদরন্ত্রন্সাং ন্ত্রসদেম স্থাপে, ২৪,৯০৭জে সরকান্ত্রর কম থকতথার মদধ্য ট্যাব 

ন্ত্রবতরণ, বাাংলাদেশ সন্ত্রচবালদয় ইোরদেট সেজলভয করদত Wi-Fi থেটওয়াকথ স্থাপে, ২৫৪টি এন্ত্রগ্রকালচারাল ইেফরদমশে 

থসোর স্থাপে, ২৫টি থটন্ত্রলদমন্ত্রিন্ত্রসে থসোর স্থাপে এবাং র্দশাদর National Data Centre-এর ন্ত্রিজাোর ন্ত্ররদকাভান্ত্রর থসোর 

স্থাপে করা েয়। গাজীপর কান্ত্রলয়ানকর Tier-IV িাটা থসোর বতন্ত্ররর কাজ শুরু করা েয়। বেবন্ধু োই-থটক ন্ত্রসটি থেদশর 

প্রর্ম রাষ্ট্রায়ত্ত োই-থটক ন্ত্রশল্প পাকথ, র্া গাজীপর থজলার কান্ত্রলয়ানকদর ৩৫৫ একর জন্ত্রমর ওপর প্রন্ত্রতন্ত্রষ্ঠত েদয়দছ। থেদশর ১২টি 

স্থাদে র্র্া- থগাপালগঞ্জ, ময়মেন্ত্রসাংে, জামালপর, ঢাকার থকরান্ত্রেগঞ্জ, কুন্ত্রমো, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাংপর, োদটার, ন্ত্রসদলট, 

বন্ত্ররশাল, খুলো থজলায় আইটি ন্ত্রভদলজ, ৭টি ন্ত্রবভাদগ থশখ কামাল আইটি থিন্ত্রোং এযান্ড ইেন্ত্রকউদবশে থসোর, রাজশােীদত 

বদরন্দ্র ন্ত্রসন্ত্রলকে ন্ত্রসটি, মোখালীদত আইটি ন্ত্রভদলজ, চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালদয় ন্ত্রবজদেস ইেন্ত্রকউদবটর স্থাপেসে 

শােজালাল ন্ত্রবজ্ঞাে ও প্রযুন্ত্রি ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালদয় Big data analytic lab, চট্টগ্রাম প্রদকৌশল ও প্রযুন্ত্রি ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালদয় Robotic 

lab, মাওলাো ভাসােী ন্ত্রবজ্ঞাে ও প্রযুন্ত্রি ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালদয় Pattern recognition and multi-media lab, রাজশােী 
প্রদকৌশল ও প্রযুন্ত্রি ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালদয় Artificial Intelligence and Control Lab, ঢাকা ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালদয়র থটন্ত্রলন্ত্রভশে ও 

ন্ত্রফল্ম ন্ত্রবভাদগ Audiovisual Lab স্থাপদের উদদ্যাগ গ্রেণ করা েদয়দছ। থশখ োন্ত্রসো সফ টওয়যার  থটকদোলন্ত্রজ পাকথ মান্ত্রি-

ট্যাদেে ভবে ন্ত্রেম থাণকাজ দ্রুত গন্ত্রতদত এন্ত্রগদয় চলদছ। সারাদেদশর ন্ত্রেব থান্ত্রচত ২০০১ ন্ত্রশো প্রন্ত্রতষ্ঠাদে কন্ত্রম্পউটার ল্যাব ও তন্মদধ্য 

থজলাপর্ থাদয়র ৬৫টি ‘থশখ রাদসল ন্ত্রিন্ত্রজটাল    ’-  ভাষা প্রন্ত্রশেণ ল্যাব স্থাপদের কাজ ন্ত্রেধ থান্ত্ররত সমদয়র পূদব থই সম্পন্ন েদয়দছ।  

২৯। মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর থঘাষণা অনুর্ায়ী ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর একটি স্বল্পনেঘ থয ও একটি পূণ থনেঘ থয ন্ত্রশশুদতাষ চলন্ত্রচ্চত্র ন্ত্রেম থাদণ 
অনুোে প্রোেসে ন্ত্রবদ্যমাে েীন্ত্রতমালার আদলাদক স্বল্পনেঘ থয কযাটাগন্ত্ররদত পাঁচটি এবাং পূণ থনেঘ থয কযাটাগন্ত্ররদত সাতটি চলন্ত্রচ্চদত্রর 

অনুকূদল সরকান্ত্রর অনুোে প্রোে করা েয়। সরকান্ত্রর অনুোদে ছন্ত্রব ন্ত্রেম থাদণর থেদত্র ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছর থর্দক অনুোদের পন্ত্ররমাণ 

৩৫ লে টাকা থর্দক ৬০ লে টাকায় উন্নীত করা েয়। অন্যান্য বছদরর ধারাবান্ত্রেকতায় ১১ থম ২০১৬ তান্ত্ররদখ ২৬ কযাদটগন্ত্ররদত ২৯জে 

ন্ত্রশল্পী ও কলা-কুশলীর মদধ্য মােেীয় প্রধােমন্ত্রী জাতীয় চলন্ত্রচ্চত্র পরস্কার-২০১৪ প্রোে কদরে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ১২টি কন্ত্রমউন্ত্রেটি 

থরন্ত্রিও’র লাইদসন্স েবায়ে করা েয়। বতথমাে সরকার োন্ত্রয়ত্ব গ্রেদণর পর সরকাদরর ন্ত্রেব থাচেী ইশদতোদর থঘান্ত্রষত ‘ন্ত্রেে 
বেদলর সেে: ন্ত্রভশে ২০২১’ এবাং ‘ন্ত্রিন্ত্রজটাল বাাংলাদেশ’ গিার প্রতযদয় ন্ত্রবন্ত্রভন্ন সমদয় সরকাদরর  
ন্ত্রেক্ -ন্ত্রেদে থশোর আদলাদক বাাংলাদেশ থবতাদরর পাশাপান্ত্রশ বাাংলাদেশ থটন্ত্রলন্ত্রভশে থর্দকও ন্ত্রবন্ত্রভন্ন আন্ত্রেদক অনুষ্ঠাে প্রচার 

করা েয়। ৬০ থকাটি ৭৩ লে টাকা ব্যদয় বাস্তবায়াোধীে ‘তথ্য ভবে’ প্রকদল্পর ন্ত্রেম থাণকাজ মােেীয় প্রধােমন্ত্রী উদবাধে কদরে। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ১৩১টি পন্ত্রত্রকার োদমর ছািপত্র থেয়া েয় এবাং ৫০টি পন্ত্রত্রকার প্রকাশোর প্রতযয়েপত্র প্রোে করা েয়। 

চলন্ত্রচ্চদত্রর দৃে ধারদণর জন্য ন্ত্রবন্ত্রভন্ন োন্দন্ত্রেক কাঠাদমা ন্ত্রেম থাণসে অন্যান্য সুদর্াগ-সুন্ত্রবধা সৃন্ত্রির লদেয ঢাকার অদূদর অবন্ত্রস্থত 

কান্ত্রলয়ানকদর ‘বেবন্ধু ন্ত্রফল্ম ন্ত্রসটি’র (প্রর্ম পর্ থায়) ন্ত্রেম থাণকাজ শুরু েয়।    

৩০। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর সারাদেদশ ২০,২৩৭টি ভূন্ত্রমেীে পন্ত্ররবাদরর মদধ্য ১২,৮০৬ একর কৃন্ত্রষ খাস জন্ত্রম বদন্দাবস্ত প্রোে 

করা েয়। ন্ত্রবন্ত্রভন্ন সরকান্ত্রর অন্ত্রফস, ন্ত্রশোপ্রন্ত্রতষ্ঠাে, ধমীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাে ও ব্যন্ত্রিপর্ থাদয় থমাট ২,০১৩.০১২৮ একর অকৃন্ত্রষ খাসজন্ত্রম 

বদন্দাবস্ত প্রোে করা েয়। ন্ত্রবন্ত্রভন্ন উন্নয়েমূলক কাদজর জন্য ৭,০০০ একর ভূন্ত্রম অন্ত্রধগ্রেণ করা েয়। সারাদেদশ থমাট 

৯,৯৪৯.৩৪৬২ একর জন্ত্রম অনবধ েখলোরদের ন্ত্রেকট থর্দক উিার করা েয়। ন্ত্রিন্ত্রজটাল পিন্ত্রতদত ভূন্ত্রম জন্ত্ররপ ও থরকি থ প্রণয়ে 

এবাং সাংরেণ (প্রর্ম পর্ থায়) শীষ থক প্রকদল্পর আওতায় জুে ২০১৬ পর্ থন্ত ৫৫টি থজলায় থমাট  ৭০,১২,৯৯০টি খন্ত্রতয়াদের িাটা 

এন্ত্রি করা েয়। গুেগ্রাম-ন্ত্রবতীয় পর্ থায় প্রকদল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ২৩টি গুেগ্রাম ন্ত্রেম থাণ কদর ৮০০টি ভূন্ত্রমেীে 

পন্ত্ররবারদক পেব থাসে করা েয়। চর থিদভলপদমে ও থসদটলদমে প্রকল্প (ন্ত্রসন্ত্রিএসন্ত্রপ)-৪ এর আওতায় ৪,৭১৭জে ভূন্ত্রমেীে 

পন্ত্ররবারদক ৬,১৩৩ একর কৃন্ত্রষ খাস জন্ত্রম বদন্দাবস্ত প্রোদের কার্ থক্রম গৃেীত েয়। আশ্রয়ে (সেইজ-২)  প্রকরল্পে মাধ্যরম প্রায় ১ 

েক্ষ ৪০ হাজাে পশেবাে পুনব থােন কো হয়। ‘র্াে জশম আরছ ঘে সনই তাে শনজ জশমরত গৃহশনম থাে’ কার্ থক্রম র্র্ার্র্ভারব 

পেীক্ষা-শনেীক্ষা করে ৩,৩৯৫টি পশেবােরক ঘে শনম থাে করে সেওয়া হয়। 
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৩১। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর থর্ৌর্ েেী কন্ত্রমশদের কান্ত্ররগন্ত্রর পর্ থাদয়র সভা েয়া ন্ত্রেেীদত অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। বাাংলাদেশ ও চীদের মদধ্য 

পান্ত্রেসম্পে খাদত পারেন্ত্ররক সেদর্ান্ত্রগতা সাংক্রান্ত ববঠক ঢাকায় অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। গো েেীর পান্ত্রে বণ্টে চুন্ত্রির আদলাদক ২০১৬ 

সাদলর শুকদো থমৌসুদম (০১ জানুয়ান্ত্রর থর্দক ৩১ থম) ভারদতর ফারাক্কায় থর্ৌর্ প্রবাে পন্ত্ররমাপ পর্ থদবেণ ও বণ্টে এবাং 

বাাংলাদেদশর োন্ত্রি থঞ্জ থসতুর ন্ত্রেকট প্রবাে পন্ত্ররমাপ পর্ থদবেণ করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ বছদরর েেীতীর সাংরেণ: পূণ থ-৭১.১৪২ 

ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; আাংন্ত্রশক-১০৯.০৩৬ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; েেী থড্র   : ২৩.২০৫ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; থমইেদটদেন্স থড্র   : ৪৯.৯১ 

ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; েেী পেঃখেে: পূণ থ-৪০.৪৫ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; আাংন্ত্রশক-১৩৫.২৫ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; বাঁধ ন্ত্রেম থাণ: পূণ থ-৪৩.২৯৮ 

ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; আাংন্ত্রশক-২১.৩৯ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; বাঁধ পেন্ত্রে থম থাণ: পূণ থ-১৭৩.৩০৫ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার, আাংন্ত্রশক-৪৩৪.১৯২ 

ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; থসচ খাল খেে: আাংন্ত্রশক-২৭.৮৭৫ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার, থসচ খাল পেঃখেে: পূণ থ-১৪৯.৭৮ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার, আাংন্ত্রশক-

১০.০০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার; ন্ত্রেষ্কাশে খাল খেে: পূণ থ-৪০.২৪৯ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার, আাংন্ত্রশক-৭৯.৪০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার সম্পন্ন েয়। এ সমদয় 

৩টি থড্রজার, ৩টি টাগদবাট এবাং ৩টি এ  ন্ত্রবয়াে এ       ক্রয় করা েয়।  

৩২। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর থজদলদের ন্ত্রেবন্ধে ও পন্ত্ররচয়পত্র প্রোে প্রকদল্পর আওতায় ১৩ লে ৩০ োজার থজদলর মদধ্য 

পন্ত্ররচয়পত্র ন্ত্রবতরণ করা েয়। উনু্মি জলাশদয় ন্ত্রবল োস থান্ত্রর স্থাপে এবাং থপাো অবমুিকরণ প্রকদল্পর আওতায় ১,০৭০টি 

ন্ত্রবল/জলাশদয় ৯৭০.৬৫ থমন্ত্রিকটে থপাো মাছ অবমুি করা েয়। প্রকদল্পর আওতায় থেশীয় প্রজান্ত্রতর মৎস্যসমূদের বাংশবৃন্ত্রি 

ত্বরান্ত্রিত করাসে থপাো মাছদক কান্ত্রিত আকাদর পন্ত্ররণত করা এবাং মা মাছদক রোর জন্য ১৭.৫০ লে টাকা ব্যদয় ন্ত্রবন্ত্রভন্ন 

উপদজলায় ৪৬টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপে করা েয়। ৩৪টি থজলার ১৮৫টি উপদজলায় ৩৫.২০ লে টাকা ব্যদয় ৮৮০জে থজদলর 

মদধ্য ৮৮টি মৎস্যবান্ধব জাল ন্ত্রবতরণ করা েয়। জাটকা সাংরেণ, থজদলদের ন্ত্রবকল্প কম থসাংস্থাে ও গদবষণা প্রকদল্পর আওতায় 

ন্ত্রভন্ত্রজএফ কার্ থক্রদমর মাধ্যদম পন্ত্ররবার-প্রন্ত্রত ৪০ থকন্ত্রজ কদর থমাট ২,২৪,১০২টি পন্ত্ররবারদক ৩৫,৮৫৬.৩২ থমন্ত্রিকটে খাদ্যশস্য 

থেওয়া েয়। প্রান্ত্রণদরাগ প্রন্ত্রতদরাধ ও ন্ত্রেয়ন্ত্রণ প্রকদল্পর আওতায় ২৪টি থকায়াদরোইে থেশদের মদধ্য চারটি (থবোদপাল-র্দশার, 

ন্ত্রেন্ত্রল স্থলবন্দর-ন্ত্রেোজপর, থভামরা স্থলবন্দর-সাতেীরা) থকায়াদরোইে থেশে উদবাধে করা েয়। এ ছািা আরও আটটি 

থকায়াদরোইে স্থাপদের ন্ত্রেম থাণকাজ সম্পন্ন েদয়দছ, র্া শীঘ্রই উদবাধে করা েদব। অন্ত্রমত সম্ভাবোময় সামুন্ত্রদ্রক মৎস্যসম্পদের 

স্থান্ত্রয়ত্বশীল ব্যবস্থাপো ন্ত্রেন্ত্রিত করার লদেয স্বল্প, মধ্য ও েীঘ থ থময়ান্ত্রে পন্ত্ররকল্পো গ্রেণ করা েয়। মৎস্য থসক্টদর মধ্য পর্ থাদয়র 

কান্ত্ররগন্ত্রর জ্ঞােসম্পন্ন জেবল বতন্ত্ররর লদেয থগাপালগঞ্জ, ন্ত্রকদশারগঞ্জ ও ন্ত্রসরাজগদঞ্জ ন্ত্রতেটি মৎস্য ন্ত্রিদপ্লামা ইন্সটিটিউট স্থাপদের 

কার্ থক্রম চলমাে রদয়দছ। 

৩৩। বে অন্ত্রধেপ্তর কর্তথক সব থদমাট ১,৭৫,৮৬১.২৩ একর ভূন্ত্রমদক সাংরন্ত্রেত বে ন্ত্রেসাদব থঘাষণার কার্ থক্রম সম্পন্ন করা  

েয়। ১৯০টি ন্ত্রশল্পপ্রন্ত্রতষ্ঠাদে ইটিন্ত্রপ স্থান্ত্রপত েয়। পন্ত্ররদবদশর েন্ত্রতসাধদের জন্য ৪৯০টি এেদফাস থদমে অন্ত্রভর্াে পন্ত্ররচালো  

কদর ২৮.৫২ থকাটি টাকা েন্ত্রতপূরণ ধার্ থপূব থক ১১.৩৬ থকাটি টাকা আোয় করা েয়। ৬৮৭টি ইটভাটা আধুন্ত্রেক প্রযুন্ত্রিদত 

রূপান্তন্ত্ররত করা েয়। ন্ত্রেন্ত্রষি থঘান্ত্রষত পন্ত্রলন্ত্রর্দের ন্ত্রবরুদি ৬৫৮টি অন্ত্রভর্াে পন্ত্ররচালো কদর ২.৬২ থকাটি টাকা জন্ত্ররমাো এবাং 

২৩৮.৩০ টে পন্ত্রলন্ত্রর্ে জব্দ করা েয়। র্ােবােদের কাদলা থধাঁয়ার ন্ত্রবরুদি ২৫টি অন্ত্রভর্াে পন্ত্ররচালো কদর ১.৭৭ লে টাকা 

জন্ত্ররমাো আোয় করা েয়। অনবধ ইটভাটার ন্ত্রবরুদি ১৪৭টি অন্ত্রভর্াে পন্ত্ররচালো কদর ২.৪৬ থকাটি টাকা জন্ত্ররমাো আোয়  

করা েয়।  

৩৪। গ্রামীণ এলাকায় কম থসাংস্থাে সৃন্ত্রি, গ্রামীণ জেগদণর আয় বৃন্ত্রি, খাদ্য সরবরাদের থেদত্র থেদশর সব থত্র ভারসাম্য আেয়ে 

এবাং োন্ত্ররদ্রযন্ত্রবদমাচদে ইন্ত্রতবাচক প্রভাব সৃন্ত্রি করার লদেয ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর গ্রামীণ অবকাঠাদমা সাংস্কার  

(কান্ত্রবখা) কম থসূন্ত্রচর আওতায় ২,০০,৫৭০.০০০ থমন্ত্রিকটে খাদ্যশস্য ও ২৯৩,৭৬,৪১,১১০ টাকা এবাং গ্রামীণ অবকাঠাদমা 

রেণাদবেণ (টিআর) কম থসূন্ত্রচর আওতায় ১,৯৫,৮৬৬.০০০ থমন্ত্রিকটে খাদ্যশস্য ও ৫৭৩,৪৯,২৮,৪০৬ টাকা ব্যদয় ন্ত্রবন্ত্রভন্ন প্রকল্প 

বাস্তবান্ত্রয়ত েয়।  

৩৫। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর মন্ত্রেলা ও ন্ত্রশশু ন্ত্রবষয়ক মন্ত্রণালয় থর্দক ২.৬৪ লে োরীদক মার্তত্বকাল-ভাতা, কম থজীবী ১.২০ লে 

োরীদক ল্যাকদটটিাং ভাতা এবাং ৭.৫০ লে েন্ত্ররদ্র োরীদক ন্ত্রভন্ত্রজন্ত্রি সোয়তা প্রোে করা েয়। েেতা উন্নয়ে ও েমতায়দের 

জন্য ১১.৫০ লে োরীদক প্রন্ত্রশেণ প্রোে, জন্ত্রয়তা ফাউদন্ডশদের মাধ্যদম োরী উদদ্যািা সৃন্ত্রি এবাং তাদের উৎপান্ত্রেত পণ্য 

বাজারজাতকরণ, ৩,৩২৮জে ন্ত্রের্ থান্ত্রতত োরী ও ন্ত্রশশুদক ওয়াে-েপ ক্রাইন্ত্রসস থসোর থর্দক সোয়তা প্রোে করা েয় এবাং 

গাদম থেদস কম থরত মন্ত্রেলা শ্রন্ত্রমকদের আবাসদের জন্য ১৪ তলান্ত্রবন্ত্রশি থোদেল ন্ত্রেম থাণ করা েদে। ৬.৩০ থকাটি টাকা ব্যদয় 



ix 
 

অসোয় ন্ত্রশশুদের সোয়তার জন্য ন্ত্রশশু ন্ত্রবকাশ থকন্দ্র ও পর্ন্ত্রশশু পেব থাসে কার্ থক্রম বাস্তবান্ত্রয়ত েদে। ইইন্ত্রসআর ও ইএলন্ত্রসন্ত্রি 

প্রকদল্পর মাধ্যদম ৪০,০০০ জে সুন্ত্রবধাবন্ত্র ত ন্ত্রশশুদক আন্ত্রর্ থক সোয়তা এবাং ৫৮ োজার ন্ত্রশশুদক ন্ত্রশশু প্রারন্ত্রম্ভক র্ত্ন ও ন্ত্রবকাদশর 

সুন্ত্রবধা প্রোে করা েয়। কম থজীবী মন্ত্রেলাদের জন্য ৮টি থোদেল এবাং ন্ত্রশশুদের জন্য ৭৪টি থি-থকয়ার থসোর পন্ত্ররচান্ত্রলত েদে। 

বাাংলাদেশ ন্ত্রশশু একাদিমী থর্দক ৩৫ োজার ন্ত্রশশুদক সাংগীত, নৃতয, আবৃন্ত্রত্তসে ১১টি ন্ত্রবষদয় প্রন্ত্রশেণ প্রোে করা েয়। উি 

প্রন্ত্রশেদণ অটিজম ও প্রন্ত্রতবন্ধী ন্ত্রশশুদের অগ্রান্ত্রধকার থেওয়া েয়। ন্ত্রশশু ও োরীর সান্ত্রব থক উন্নয়দের লদেয ২১টি কম থসূন্ত্রচর জন্য 

৩৫.৩৯ থকাটি এবাং ১৯টি প্রকদল্পর মাধ্যদম ১২৮.৮৪ থকাটি টাকা ব্যয় করা েয়।  

৩৬। প্রধােমন্ত্রীর কার্ থালদয়র এট্যআই থপ্রাগ্রাদমর মাধ্যদম ই-ফাইল ন্ত্রসদেম বতন্ত্রর ও বাস্তবায়ে,  ৪১টি  মন্ত্রণালয় ও অন্ত্রধেপ্তদরর 

জন্য থপাট থাল বতন্ত্রর, ই-ন্ত্রমউদটশে ম্যাদেজদমে ন্ত্রসদেম বতন্ত্রর, অেলাইে আরএস খন্ত্রতয়াে ন্ত্রসদেম বতন্ত্রর, ভূন্ত্রম-তথ্যদসবা 

কাঠাদমা বতন্ত্রর, প্রাইমান্ত্রর ন্ত্রশেকগদণর থপেশে ন্ত্রসদেম ও যুব উন্নয়ে অন্ত্রধেপ্তদরর থবকার যুবকদের েেতা উন্নয়ে সাংক্রান্ত 

প্রন্ত্রশেণ কার্ থক্রম সেজীকরণ, ২০টি থজলায় ই-থমাবাইল থকাট থ বাস্তবায়ে, সকল থজলার ন্ত্রেব থােী আোলদতর জন্য এমআইএস 

বাস্তবায়ে, অেলাইে ফরমস োন্ত্রখল পিন্ত্রত বতন্ত্রর এবাং উন্নয়ে পন্ত্ররবীেণ ন্ত্রসদেম বতন্ত্রর করা েয়। সরকার সম্প্রন্ত্রত তাঁর 

‘রূপকল্প ২০২১’ বাস্তবায়দের জন্য পারফরম্যান্সন্ত্রভন্ত্রত্তক মূল্যায়ে পিন্ত্রতর আওতায় বান্ত্রষ থক কম থসম্পােে চুন্ত্রির মাধ্যদম 

সরকান্ত্রর অন্ত্রফসসমূদের কার্ থক্রম পন্ত্ররচালো করদছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ন্ত্রজআইইউ ১০০টি েপ্তদরর চার শতান্ত্রধক 

কম থকতথাদক বান্ত্রষ থক কম থসম্পােে চুন্ত্রির ন্ত্রবষদয় প্রন্ত্রশেণ প্রোে কদর। ‘থশখ োন্ত্রসো ন্ত্রবদশষ উদদ্যাগ’ িান্ত্রন্ডাং র্র্া-ন্ত্রিন্ত্রজটাল 

বাাংলাদেশ, োরীর েমতায়ে, আশ্রয়ণ প্রকল্প, ন্ত্রশো সোয়তা, একটি বান্ত্রি একটি খামার, কন্ত্রমউন্ত্রেটি ন্ত্রিন্ত্রেক ও ন্ত্রশশু  

ন্ত্রবকাশ, সামান্ত্রজক ন্ত্রেরাপত্তা কম থসূন্ত্রচ, ঘদর ঘদর ন্ত্রবদুযৎ, পন্ত্ররদবশ সুরো ও ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ ন্ত্রবকাশ-এর মাধ্যদম সুষম উন্নয়ে  

সান্ত্রধত েদে।  

৩৭। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ধম থ ন্ত্রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম ১,০৬,০০০জে বাাংলাদেন্ত্রশ পন্ত্রবত্র েজ পালে কদরে। জাতীয় েজ 

ও ওমরাে েীন্ত্রত ১৪৩৭ ন্ত্রেজন্ত্রর/২০১৬ প্রণয়েসে রাজকীয় থসৌন্ত্রে সরকাদরর সদে েজ চুন্ত্রি ২০১৬ সম্পান্ত্রেত েয় এবাং 

১,৪৩,৪৯০জে েজর্াত্রীর অেলাইে প্রাকন্ত্রেবন্ধে, ন্ত্রেবন্ধে ও িাটাদবইজ কাজ সম্পন্ন করা েয়। এ ছািা ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর 

ধম থ ন্ত্রবষয়ক মন্ত্রণালয় থর্দক ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ধমীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাে সাংস্কার/থমরামত বাবে এবাং দুস্থ ব্যন্ত্রিদের পেব থাসদের জন্য ন্ত্রবদশষ 

অনুোে প্রোে করা েয়। উদেখদর্াগ্য কার্ থক্রদমর মদধ্য ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মসন্ত্রজদে ১১,২১,৬০,০০০ টাকা, ইসলাম ধমীয় সাংগঠদে 

১,৮৪,৭৫,০০০ টাকা, ঈেগাে/কবরস্থাদে ১,৪৯,৫৫,০০০ টাকা, ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রন্দদর ১,৫৯,৭৫,০০০ টাকা, ন্ত্রেন্দু শ্মশাদে ১৯,৬৫,০০০ 

টাকা, থবৌি ধমীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদে ৩৬,০০,০০০ টাকা, থবৌি-শ্মশাদে ৫,৩০,০০০ টাকা, ন্ত্রিিাে ধমীয় প্রন্ত্রতষ্ঠাদে ৩,০০,০০০ টাকা, 

ন্ত্রিিাে ন্ত্রসদমন্ত্রিদত ১,৫০,০০০ টাকা, দুস্থ মুসন্ত্রলমদের ৩,৯৯,১০,০০০ টাকা এবাং দুস্থ ন্ত্রেন্দুদের ৫০,০০,০০০ টাকা অনুোে 

প্রোে করা েয়। 

৩৮। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর জুলাই ২০১৫ থর্দক মান্ত্রসক ৮,০০০ টাকা এবাং জানুয়ান্ত্রর ২০১৬ থর্দক মান্ত্রসক ১০,০০০ টাকা োদর 

১,৭৬,৭৬২জে মুন্ত্রিদর্ািাদক থমাট ১,৯০৮.৫১৩১ থকাটি টাকা সম্মােীভাতা প্রোে করা েয়। শেীে পন্ত্ররবার এবাং সাত বীরদশ্রষ্ঠ 

পন্ত্ররবারসে ৫,৫৩১জে যুিােত মুন্ত্রিদর্ািাদক সব থন্ত্রেম্ন ৯,৭০০ টাকা এবাং সদব থাচ্চ ৩০,০০০ টাকা োদর মান্ত্রসক সম্মােী ভাতাসে 

থমাট ১২৪.৪৭ থকাটি টাকা আন্ত্রর্ থক সুন্ত্রবধান্ত্রে প্রোে করা েয়। ৬৭৬জে থখতাবপ্রাপ্ত মুন্ত্রিদর্ািাদক (বীরদশ্রষ্ঠ-১২,০০০, বীর 

উত্তম-১০,০০০, বীর ন্ত্রবক্রম-৮,০০০ এবাং বীর প্রতীক-৬,০০০ টাকা) মান্ত্রসক ভাতা বাবে থমাট ৫.৮৩ থকাটি টাকা প্রোে করা 

েয়। ভূন্ত্রমেীে, অসেল মুন্ত্রিদর্ািাদের ২,৯৭১টি ইউন্ত্রেদটর জন্য ২২৭.৯৭ থকাটি টাকা ব্যদয় বাস্তবায়োধীে বাসস্থাে ন্ত্রেম থাণ 

প্রকদল্পর আওতায় ৯০০টি বাসস্থাে ন্ত্রেম থাদণর কাজ সম্পন্ন েয়। সকল থজলায় মুন্ত্রিদর্ািা কমদপ্লক্স ভবে ন্ত্রেম থাণ প্রকদল্পর 

আওতায় ৩২টি থজলায় ভবে ন্ত্রেম থাণকাজ সম্পন্ন কদর েস্তান্তর করা েয়।  

৩৯। ‘জান্ত্রতর ন্ত্রপতা বেবন্ধু থশখ মুন্ত্রজবুর রেমাদের ৯৬তম জন্মন্ত্রেবস ও জাতীয় ন্ত্রশশু ন্ত্রেবস, ২০১৬’ র্র্াদর্াগ্য মর্ থাোয় 

পালে করা েয়। মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কর্তথক ওসমােী স্মৃন্ত্রত ন্ত্রমলোয়তদে অনুন্ত্রষ্ঠত এক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠাদে থমাট ১৫জে ন্ত্রবন্ত্রশি 

ব্যন্ত্রি ও একটি কৃতী প্রন্ত্রতষ্ঠােদক ‘স্বাধীেতা পরস্কার, ২০১৬’-থত ভূন্ত্রষত করা েয়। জাতীয় জীবদের ন্ত্রবন্ত্রভন্ন থেদত্র গুরুত্বপূণ থ 

অবোদের স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ ১৬জে সুধীদক ‘একুদশ পেক, ২০১৬’ এবাং ন্ত্রবন্ত্রশি োরী-ব্যন্ত্রিত্বদক ‘থবগম থরাদকয়া পেক, ২০১৫’ 

প্রোে করা েয়। ১১ থম ২০১৬ তান্ত্ররদখ চলন্ত্রচ্চদত্রর ২৬টি থেদত্র থগৌরদবাজ্জ্বল ও অসাধারণ অবোদের স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ মদোেীত 

২৯জে ন্ত্রবন্ত্রশি ন্ত্রশল্পী ও কলাকুশলী এবাং চলন্ত্রচ্চত্রদক ‘জাতীয় চলন্ত্রচ্চত্র পরস্কার, ২০১৪’ প্রোে করা েয়। 
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৪০। র্র্াদর্াগ্য মর্ থাোয় শেীে ন্ত্রেবস ও আন্তজথান্ত্রতক মার্তভাষা ন্ত্রেবস-২০১৬ উদ র্াপে করা েয়। ঢাকাসে সারাদেদশ ন্ত্রবশ্বকন্ত্রব 

রবীন্দ্রোর্ ঠাকুদরর ১৫৫তম জন্মবান্ত্রষ থকী ও জাতীয় কন্ত্রব কাজী েজরুল ইসলাদমর ১১৭তম জন্মবান্ত্রষ থকী উদ র্াপে করা েয়। 

ঢাকাসে সারাদেদশ সরকান্ত্ররভাদব পদেলা ববশাখ ১৪২৩ উদ র্াপে করা েয়। বাাংলাদেশ থলাক ও কারুন্ত্রশল্প ফাউদন্ডশে কর্তথক 

মাসব্যাপী থলাক কারুন্ত্রশল্প থমলা ও থলাকজ উৎসব ২০১৬-এর আদয়াজে ববশাখী থমলার আদয়াজে, ন্ত্রশল্পাচার্ থ জয়নুল 

আদবেীদের জন্ম ও মৃতুযবান্ত্রষ থকী পালে উপলদেয জয়নুল থমলা, ১লা অগ্রোয়ণ েবান্ন উৎসব এবাং থপৌষপাব থণ উপলদেয 

থপৌষদমলা আদয়াজে করা েয়। সুন্ত্রচত্রা থসদের জন্মশত বান্ত্রষ থকী উপলদেয পাবো থজলায় অবন্ত্রস্থত সুন্ত্রচত্রা থসদের বপন্ত্রত্রক 

বান্ত্রিদক থকন্দ্র কদর তাঁর অন্ত্রভেীত চলন্ত্রচ্চত্র ন্ত্রেদয় ‘সুন্ত্রচত্রা থসে চলন্ত্রচ্চত্র উৎসব ২০১৬’ আদয়াজে করা েয়। ২০১৫-১৬  

অর্ থ-বছদর চারুন্ত্রশল্প, ন্ত্রর্দয়টার ইতযান্ত্রে খাত থর্দক ৫,০১,৭০,০০০ টাকা থেদশর ৯৩৯টি সাাংস্কৃন্ত্রতক প্রন্ত্রতষ্ঠাদের  

অনুকূদল অনুোে ন্ত্রেসাদব বরাদ্দ প্রোে করা েয়। প্রশাংসাদর্াগ্য ও কৃন্ত্রতত্বপূণ থ কাদজর জন্য আন্ত্রর্ থকভাদব অসেল 

সাংস্কৃন্ত্রতদসবীদের ভাতা খাত থর্দক ৪,৭৫,৬১,০০০ টাকা ন্ত্রবন্ত্রভন্ন থজলার থমাট ২,৫৩৭জে সাংস্কৃন্ত্রতদসবীদক ন্ত্রবন্ত্রভন্ন োদর ভাতা 

প্রোে করা েয়।   

৪১। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ময়মেন্ত্রসাংে ন্ত্রবভাগ এবাং ‘কণ থফুন্ত্রল’ োদম েতুে উপদজলা গঠে করা েয়। ঢাকা উত্তর ন্ত্রসটি 

কদপ থাদরশদের পাশ্ববতী আটটি ইউন্ত্রেয়দে এবাং ঢাকা েন্ত্রেণ ন্ত্রসটি কদপ থাদরশদের পাশ্ববতী আটটি ইউন্ত্রেয়দে পন্ত্ররকন্ত্রল্পত 

েগরায়ে এবাং অন্ত্রধকতর োগন্ত্ররক সুন্ত্রবধা ন্ত্রেন্ত্রিতকরদণর লদেয সীমাো সম্প্রসারণ করা েয়। ২৬টি থপৌরসভার থশ্রন্ত্রণ উন্নীত 

করা েয়। এর মদধ্য ১৭টি ‘খ’ থশ্রন্ত্রণর থপৌরসভাদক ‘ক’ থশ্রন্ত্রণদত উন্নীত করা েয় এবাং েয়টি ‘গ’ থশ্রন্ত্রণর থপৌরসভাদক ‘খ’ 

থশ্রন্ত্রণদত উন্নীত করা েয়। গ্রাম পন্ত্রলশ বান্ত্রেেীর (েফাোর ও মোোোর) থবতে বৃন্ত্রি করা েয়। েফাোরদের থবতে ২,১০০ টাকা 

থর্দক বৃন্ত্রি কদর ৩,৪০০ টাকায় এবাং মেোোরদের থবতে ১,৯০০ টাকা থর্দক বৃন্ত্রি কদর ৩,০০০ টাকায় উন্নীত করা েয়। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ন্ত্রবলুপ্ত ন্ত্রছটমেলবাসীর উন্নয়দের লদেয ২ থকাটি টাকা অর্ থ বরাদ্দ প্রোে করা েয়। বতথমাদে পেী 

এলাকায় প্রন্ত্রত ৮৯জদের জন্য একটি সরকান্ত্রর ন্ত্রেরাপে খাবার পান্ত্রের উৎস রদয়দছ এবাং থেদশর প্রায় প্রন্ত্রতটি মানুষ ন্ত্রেরাপে 

পান্ত্রে পাে কদর। বতথমাদে পান্ত্রে সরবরাে কভাদরজ ৮৭ শতাাংশ। স্থােীয় সরকার প্রদকৌশল অন্ত্রধেপ্তদরর এলন্ত্রজইন্ত্রি’র মাধ্যদম ১ 

োজার ২ শত ১৮ থকাটি ৮৯ লে টাকা ব্যদয় মগবাজার-থমৌচাক োইওভার ন্ত্রেম থাণ প্রকল্পটি বাস্তবান্ত্রয়ত েদে। চার থলেন্ত্রবন্ত্রশি 

োইওভারটির থমাট বেঘ থয ৮.৭ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর এলন্ত্রজইন্ত্রি কর্তথক ৩৮টি উপদজলা কমদপ্লক্স ভবে 

ন্ত্রেম থাণ/সম্প্রসারণ; ১৮০টি ইউন্ত্রেয়ে পন্ত্ররষে কমদপ্লক্স ভবে ন্ত্রেম থাণ; ৪,৮১৩ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার উপদজলা, ইউন্ত্রেয়ে ও গ্রাম সিক 

ন্ত্রেম থাণ/পেন্ত্রে থম থাণ ও পেব থাসে, ২৭,০৫০ ন্ত্রমটার উপদজলা, ইউন্ত্রেয়ে ও গ্রাম সিদক ন্ত্রিজ/কালভাট থ ন্ত্রেম থাণ, পেন্ত্রে থম থাণ ও 

রেণাদবেণ; ৩৩৯ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার সিদক বোয়ে, ১৬৮টি থগ্রার্-থসোর/গ্রামীণ োট-বাজার, ৬৯টি ঘূন্ত্রণ থঝি/বন্যা আশ্রয়দকন্দ্র 

ন্ত্রেম থাণ এবাং ১০,০০০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার উপদজলা, ইউন্ত্রেয়ে ও গ্রাম সিক থমরামত করা েয়। 

৪২। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর পেী উন্নয়ে ও সমবায় ন্ত্রবভাদগর োন্ত্ররদ্রযন্ত্রবদমাচে ও পেী উন্নয়দের অাংশ ন্ত্রেসাদব একটি বান্ত্রি একটি 

খামার প্রকল্প; চরজীবীকায়ে কম থসূন্ত্রচ-২; সান্ত্রব থক গ্রাম উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচ বাস্তবান্ত্রয়ত েয়। সাংদশান্ত্রধত সমবায় আইে, ২০১৩-এর 

সদে সাংগন্ত্রত থরদখ ন্ত্রবদ্যমাে সমবায় সন্ত্রমন্ত্রত ন্ত্রবন্ত্রধমালা, ২০০৪-এর সাংদশাধে প্রন্ত্রক্রয়া শুরু করা েয়। পেী উন্নয়ে একাদিমী 

এবাং বাাংলাদেশ পেী উন্নয়ে একাদিমীদত ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ধরদের কম থশালা/থসন্ত্রমোর/অবন্ত্রেতকরণ ও প্রন্ত্রশেণ থকাদস থর আদয়াজে করা 

েয় এবাং পেী উন্নয়ে ন্ত্রবষয়ক গদবষণা সম্পন্ন েয়। 

৪৩। ঢাকা শেদরর প্রাণদকন্দ্র থবইন্ত্রল থরাদি ১ থকাটি টাকা ব্যদয় ১২০ একর জন্ত্রমর ওপর প্রধােমন্ত্রী কর্তথক ন্ত্রেন্ত্রম থতব্য 

পাব থতযবাসীর েীঘ থন্ত্রেদের আকান্ত্রিত ‘পাব থতয চট্টগ্রাম কমদপ্লদক্স’-এর ন্ত্রভন্ত্রত্তফলদকর শুভ-উদন্মাচে করা েয়। ন্ত্রতে পাব থতয 

থজলায় ন্ত্রশো, থভৌত অবকাঠাদমা, কৃন্ত্রষ, থর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা, আয়বধ থেমূলক প্রকল্প, আর্ থ-সামান্ত্রজক, ক্রীিা ও সাংস্কৃন্ত্রতক 

কম থকাণ্ড, কৃন্ত্রষ, বাঁধ, থসচোলা, চা-কন্ত্রফ চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ে, ন্ত্রমশ্র ফলজ বাগাে সৃজে এবাং পর্ থটে ন্ত্রশল্প উন্নয়দে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন 

উন্নয়েমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ে করা েয়। দুগ থম পাোিী এলাকায় বসবাসরত ক্ষুদ্র-নৃ-থগান্ত্রষ্ঠর সুষ্ঠু পন্ত্ররদবদশ ন্ত্রশো লাদভর জন্য 

১৭টি ছাত্রাবাস ও ন্ত্রতেটি কদলজ প্রন্ত্রতষ্ঠা এবাং ন্ত্রতেটি কদলদজর শাখা সম্প্রসারণ করা েয়। মৎস্য চাদষর জন্য বাঁধ ন্ত্রেম থাণ, থসচ 

থড্রে, পকুর খেে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলজ বাগাে সৃজে, ন্ত্রশোব্যবস্থার উন্নয়দে লাইদিন্ত্রর, ছাত্রাবাস, স্কুল/কদলজ/মাদ্রাসা 

সম্প্রসারণ/সাংস্কার/থমরামত করা েয় এবাং ছাত্র-ছাত্রীদক ন্ত্রশোবৃন্ত্রত্ত প্রোে করা েয়। রাস্তা, থড্রে, বক্সকালভাট থ, ইউ থড্রে, ন্ত্রিজ 

এবাং ধারক ওয়াল ন্ত্রেম থাণ করা েয়। ন্ত্রশশু সেদের অোর্ালয় ভবে ন্ত্রেম থাণ, মন্ত্রেলা সন্ত্রমন্ত্রত উন্নয়ে, িাব/সাংঘ, সুপার মাদকথট, মা 

ও ন্ত্রশশু কল্যাণ সন্ত্রমন্ত্রত প্রভৃন্ত্রত কার্ থক্রম বাস্তবান্ত্রয়ত েয়। মসন্ত্রজে, মন্ত্রন্দর, থবৌি মন্ত্রন্দর/ন্ত্রবোর উন্নয়ে করা েয়।  
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৪৪। সারা থেশব্যাপী ন্ত্রশশুদের ন্ত্রবদ্যালদয় ভন্ত্রতথ, উপন্ত্রস্থন্ত্রত বৃন্ত্রি, ঝদর পিা থরাধ ও ন্ত্রশোর গুণগত মাে উন্নয়দে প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রশোর 

জন্য উপবৃন্ত্রত্ত, স্কুল ন্ত্রফন্ত্রিাং, ন্ত্ররন্ত্রচাং আউট অব স্কুল ন্ত্রচলদড্রে প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। ২০১৬ ন্ত্রশোবদষ থ ২,২৩,২৪,৩৩৮জে  

ছাত্র-ছাত্রীদক ন্ত্রবোমূদল্য পাঠ্যপস্তক থেওয়া েয়। প্রাক্ -প্রার্ন্ত্রমক থশ্রন্ত্রণর জন্য ১৩,৯৭৪জে ন্ত্রশেক ন্ত্রেদয়াগ ও তাদের প্রন্ত্রশেণ 

প্রোে করা েয়। প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রশো সমাপেী পরীোয় পাদসর োর ৯৮.৫২ শতাাংশ এবাং ইবদতোয়ী মাদ্রাসা ন্ত্রশো সমাপেী 

পরীোয় ৯৫.১৩ শতাাংশ। ‘বেবন্ধু থগাডকাপ প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালয় ফুটবল ট্যে থাদমে-২০১৫’ ও ‘বেমাতা থবগম  

ফন্ত্রজলাতুদন্নসা মুন্ত্রজব থগাডকাপ প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালয় ফুটবল ট্যে থাদমে-২০১৫’ ইউন্ত্রেয়েপর্ থায় থর্দক জাতীয় পর্ থাদয় সফলভাদব 

অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। 

৪৫। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর েতুে ১০টি থবসরকান্ত্রর ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালয় স্থাপে ও পন্ত্ররচালোর অনুমন্ত্রত প্রোে করা েয়। উচ্চতর 

গদবষণা সোয়তা কার্ থক্রদমর আওতায় ২১৩টি গদবষণা প্রকদল্প ৩৩.২০ থকাটি টাকা অর্ থায়ে করা েয়। ঢাকা মহানগেীরত ১১টি 

শবদ্যােয় ও ০৬টি করেজ (েেকাশে) স্থ্াপন িীর্ থক প্রকরল্পে আওতায় নতুন দু’টি েেকাশে মাধ্যশমক শবদ্যােয় শনম থােকাজ 

েম্পন্ন করে শিক্ষা কার্ থক্রম শুরু কো হয়। ন্ত্রশো মন্ত্রণালদয়র আওতাধীে ১৯টি থবসরকান্ত্রর কদলজ এবাং ১১টি মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশো 

প্রন্ত্রতষ্ঠােদক জাতীয়করণ করা েয়। মাধ্যন্ত্রমক, এসএসন্ত্রস, এবদতোয়ী, োন্ত্রখল, এসএসন্ত্রস (ভদকশোল) পর্ থারয়ে 

3,91,94,903জন শিক্ষার্ীে মরধ্য ০১ জানুয়াশে ২০১৬ তাশেরে 33 সকাটি 37 েক্ষ 62 হাজাে 760টি পাঠ্যপুস্তক 

শবনামূরল্য শবতেে কো হয়। মাধ্যশমক ও উচ্চ শিক্ষা অশর্েপ্তরেে আওতায় পশেচাশেত শবশভন্ন উপবৃশত্ত প্রকরল্পে মাধ্যরম 

২০১৫-১৬ অর্ থ-বছরে প্রায় ৪১ েক্ষ ছাত্র-ছাত্রীে মরধ্য ৮২৫ সকাটি ৯০ হাজাে টাকা উপবৃশত্ত শহোরব শবতেে কো হয়। োজস্ব 

োত সর্রক পাবশেক পেীক্ষাে েোেরেে শভশত্তরত ২.২৪ েক্ষ শিক্ষার্ীে মরধ্য ২২১.৫৯ সকাটি টাকা সমর্া-বৃশত্ত শবতেে কো 

হয়। সৃজেশীল থমধা অদিষণ ২০১৬-এর জাতীয় পর্ থাদয়র প্রন্ত্রতদর্ান্ত্রগতায় ন্ত্রেব থান্ত্রচত থসরা ১২জে থমধাবীদক মােেীয় প্রধােমন্ত্রী 

কর্তথক েগে এক লে টাকা পরস্কার এবাং সেে প্রোে করা েয়। 

৪৬। বেবন্ধু থফদলান্ত্রশপ কম থসূন্ত্রচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর থেদশ-ন্ত্রবদেদশ থমাট ২৬ জে ন্ত্রপএইচন্ত্রি-উত্তর গদবষণা, 

ন্ত্রপএইচন্ত্রি এবাং এমএস সম্পন্ন করদছে। প্রকদল্পর আওতায় ২২৫জে থফদলার থেদশ-ন্ত্রবদেদশ ন্ত্রপএইচন্ত্রি, ন্ত্রপএইচন্ত্রি-উত্তর 

গদবষণা ও এমএস করার ব্যবস্থা রদয়দছ এবাং এ পর্ থন্ত ২২১ জেদক থফদলান্ত্রশপ প্রোে করা েয়। এমন্ত্রফল ও ন্ত্রপএইচন্ত্রি  

থকাদস থ থফদলান্ত্রশপপ্রাপ্ত থফদলাদের েবায়েসে ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ১,৪৩৮জে ছাত্র-ছাত্রী/গদবষকদক ৮ থকাটি ৩৩ লে  

৬৩ োজার টাকা থফদলান্ত্রশপ প্রোে করা েয়। ন্ত্রবজ্ঞাে ও প্রযুন্ত্রি উদ্ভাবে এবাং গদবষণার মাে বৃন্ত্রির লদেয ৮০টি প্রকদল্পর 

অনুকূদল ৪৪ লে ৫০ োজার টাকা অনুোে প্রোে করা েয়। ৭০টি ন্ত্রবজ্ঞােদসবী সাংস্থা ও ন্ত্রবজ্ঞােন্ত্রভন্ত্রত্তক  

থপশাজীবী সাংগঠে/প্রন্ত্রতষ্ঠােসমূেদক ৪০ লে টাকা আন্ত্রর্ থক অনুোে এবাং ৩৫টি মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চমাধ্যন্ত্রমক 

ন্ত্রশোপ্রন্ত্রতষ্ঠাে/ন্ত্রবজ্ঞাে িাবদক ২৫ লে টাকা আন্ত্রর্ থক অনুোে প্রোে করা েয়। রূপপর পারমাণন্ত্রবক ন্ত্রবদুযৎদকন্দ্র স্থাপদের  

লদেয preparatory construction পর্ থাদয়র র্াবতীয় কাজ সম্পােদের লদেয বাাংলাদেশ পরমাণু শন্ত্রি কন্ত্রমশে এবাং 

রান্ত্রশয়াে থফিাদরশদের JSC Atomstroyexport ০৭ জানুয়ান্ত্রর ২০১৬-এর মদধ্য ‘For Completion of the Works 

for the Preparatory Stage of Rooppur NPP Construction’ শীষ থক চতুর্ থ চুন্ত্রি স্বােন্ত্ররত েয়। ২১ জুে ২০১৬ 

তান্ত্ররদখ বাাংলাদেশ পরমাণু শন্ত্রি কন্ত্রমশে )বাপশক(-থক রূপপর পারমাণন্ত্রবক ন্ত্রবদুযৎদকদন্দ্রর siting licence প্রোে  

করা েয়।  

৪৭। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর েীলফামারী ও থেত্রদকাণা থজলা থেন্ত্রিয়াম, ন্ত্রকদশারগঞ্জ থজলার শেীে বসয়ে েজরুল  

ইসলাম থেন্ত্রিয়াম উন্নয়ে, কুন্ত্রমো শেীে ধীদরন্দ্রোর্ েত্ত থেন্ত্রিয়াম (কুন্ত্রমো থেন্ত্রিয়াম) উন্নয়ে, বভরব উপদজলায়  

শেীে আইভী রেমাে থেন্ত্রিয়াম ন্ত্রেম থাণ, রাংপর মন্ত্রেলা ক্রীিা কমদপ্লক্স ন্ত্রেম থাণ, োদটার ও গাইবান্ধা থজলা সেদর  

ইেদিার থেন্ত্রিয়াম ন্ত্রেম থাণ করা েয়। আন্তজথান্ত্রতক পর্ থাদয় অনুন্ত্রষ্ঠত ন্ত্রবন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রতদর্ান্ত্রগতায় বাাংলাদেশ জাতীয় েল উদেখদর্াগ্য 

সাফল্য অজথে কদর। জাতীয় পর্ থাদয় ন্ত্রক্রদকট, ফুটবল, ন্ত্রজমন্যান্ত্রেকস, তায়দকায়ােদিা, ভাদরাদত্তালে, আচ থযান্ত্রর, বাদস্কট  

বল, কারাদত, জুদিা, থরালার থস্কটিাং ইতযান্ত্রে প্রন্ত্রতদর্ান্ত্রগতা অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর োন্ত্ররদ্রয ন্ত্রবদমাচদের  

লদেয দুইটি সামান্ত্রজক ন্ত্রেরাপত্তা কম থসূন্ত্রচ বাস্তবান্ত্রয়ত েয়। কম থসূন্ত্রচর আওতায় ২৪,৬১৯.০০ লে টাকা ব্যদয়  

৭০,৭৫৯ জে উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-বছদর উি কম থসূন্ত্রচর আওতায় ২১,০৬৯.০০ লে টাকা ব্যদয় ৩২,৭১২ জে  

উপকৃত েয়। 
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৪৮। ‘রাজশােী থমন্ত্রিদকল ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালয় আইে, ২০১৬’, ‘চট্টগ্রাম থমন্ত্রিদকল ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালয় আইে, ২০১৬’, ‘বাাংলাদেশ জাতীয় 

পন্ত্রি েীন্ত্রত, ২০১৫’, ‘সরকান্ত্রর থোন্ত্রমওপ্যান্ত্রর্ ন্ত্রিগ্রী কদলজ ও োসপাতাল (কম থকতথা ও কম থচারী) ন্ত্রেদয়াগ ন্ত্রবন্ত্রধমালা, ২০১৬’ 

প্রণয়ে কদর থগদজট জান্ত্রর করা েয়। ‘বাাংলাদেশ কুদয়ত বমত্রী োসপাতাল’-এ সরকান্ত্রর ব্যবস্থাপোয় বন্ত্রেন্ত্রব থভাগ ন্ত্রচন্ত্রকৎসা 

কার্ থক্রম চালু করা েয়। থরাগীদসবা-সুন্ত্রবধা বৃন্ত্রির লদেয পরীোমূলকভাদব ১০টি োসপাতাদল ন্ত্রবকাল ২.০০ টা সর্রক রাত ৮.০০ 

টা পর্ থন্ত ন্ত্রবতীয় ন্ত্রশফদট বন্ত্রেন্ত্রব থভাগ-থসবা চালু করা েয়। জাতীয় পর্ থাদয়র স্বাস্থয প্রন্ত্রতষ্ঠাে ও োসপাতাল থর্দক শুরু কদর 

কন্ত্রমউন্ত্রেটি ন্ত্রিন্ত্রেক এবাং গ্রামীণ স্বাস্থয কমী পর্ থন্ত কন্ত্রম্পউটার, ল্যাপটপ ও ট্যাবদলট কন্ত্রম্পউটার প্রোে এবাং ইোরদেট সাংদর্াগ 

স্থাপে করা েয়। এর মাধ্যদম ১৩ োজাদরর অন্ত্রধক সকল চালু কন্ত্রমউন্ত্রেটি ন্ত্রিন্ত্রেদক একটি কদর কন্ত্রম্পউটার এবাং প্রায় ২৪ োজার 

স্বাস্থযকমীদক ট্যাবদলটসে ইোরদেট সাংদর্াগ থেওয়া েয়। এসব সুন্ত্রবধার ফদল সকল প্রন্ত্রতষ্ঠাে এবাং মাঠপর্ থায় থর্দক অেলাইে 

িাটাদবইদজ োলোগাে তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রে এবাং স্বয়াংন্ত্রক্রয় প্রন্ত্রতদবেে বতন্ত্রর, থটন্ত্রলদমন্ত্রিন্ত্রসে-থসবা প্রোে, ন্ত্রভন্ত্রিও কেফাদরন্ত্রন্সাং, 

স্বাস্থযন্ত্রশো প্রোে ও ই-লান্ত্রে থাংসে তথ্যপ্রযুন্ত্রি-সাংক্রান্ত ন্ত্রবন্ত্রভন্ন কার্ থক্রম সম্পােে করা েয়। মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কর্তথক  

থশখ োন্ত্রসো জাতীয় বাে থ ও প্লান্ত্রেক সাজথান্ত্রর ইন্সটিটিউট, ঢাকার ন্ত্রেম থাণকাজ উদবাধে করা েয়। েয়টি উপদজলা স্বাস্থয 

কমদপ্লক্সদক ৩১ থর্দক ৫০ শয্যায় উন্নীত এবাং উদবাধে করা েয়, একটি ৫০ শয্যান্ত্রবন্ত্রশি উপদজলা স্বাস্থয কমদপ্লদক্সর ন্ত্রেম থাণকাজ 

সম্পন্ন করা েয় এবাং একটি ১০-শয্যান্ত্রবন্ত্রশি মা ও ন্ত্রশশু কল্যাণদকন্দ্র ন্ত্রেম থাণ এবাং উদবাধে করা েয়। ৬৪টি থজলা োসপাতাল ও 

৪২১টি উপদজলা োসপাতাদল থমাবাইল থফাদের মাধ্যদম ২৪ ঘণ্টা/সপ্তাদের ৭ ন্ত্রেে ন্ত্রবোমূদল্য ন্ত্রচন্ত্রকৎসা পরামশ থ প্রোদের  

কার্ থক্রম চালু করা েয়। এ সমদয় পন্ত্ররবার পন্ত্ররকল্পো পিন্ত্রত ব্যবোরকারীর োর ৭৮.৬ শতাাংশ এবাং গি আয়ু ৭০.৭০ বছদর 

উন্নীত েয়।  

৪৯। গণপূতথ অন্ত্রধেপ্তর কর্তথক ঢাকার থবইন্ত্রল থরাদি মােেীয় মন্ত্রন্ত্রবদগ থর জন্য ৫,৯৭৬ বগ থফুটন্ত্রবন্ত্রশি ১০টি েযাদটর ন্ত্রেম থাণকাজ 

আরম্ভ েয়। সুপ্রীম থকাদট থর মােেীয় ন্ত্রবচারপন্ত্রতগদণর জন্য ২০তলা ভবদে ৩,৫০০ বগ থফুটন্ত্রবন্ত্রশি ৭৬টি েযাদটর ন্ত্রেম থাণকাজ 

সমান্ত্রপ্তর পর্ থাদয় রদয়দছ। ঢাকার ইস্কাটদে ন্ত্রসন্ত্রেয়র সন্ত্রচব, সন্ত্রচব ও থগ্রি-১ পেমর্ থোর কম থকতথাদের জন্য ৩,৪৫০ বগ থফুদটর 

১১৪টি েযাট ন্ত্রেম থাদণর কার্ থক্রম শুরু েয়। জাতীয় সাংসে সন্ত্রচবালদয়র কম থকতথা/কম থচারীদের জন্য থশদর-ই-বাাংলা েগদর ৪৪৮টি 

েযাট, ঢাকা শেদর কম থরত সরকান্ত্রর কম থকতথা-কম থচারীদের আবাসে সাংকট ন্ত্রেরসদে ঢাকার আন্ত্রজমপর সরকান্ত্রর কদলান্ত্রে, 

ন্ত্রমন্ত্রতন্ত্রঝল সরকান্ত্রর কদলান্ত্রে, ঢাকার ন্ত্রমরপর ৬ েম্বর থসকশে, ন্ত্রমরপর পাইকপািা, মান্ত্রলবাগ, ইস্কাটে ও োরায়ণগদঞ্জর 

আলেগদর সাতটি প্রকদল্পর আওতায় ৪ োজার ৭৬টি েযাট ন্ত্রেম থাণ-কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়।  

৫০। জন্ত্রেবাে, সন্ত্রাস ও সাম্প্রোন্ত্রয়কতা দূর কদর রাষ্ট্র ও সমাদজর সব থদেদত্র শান্ত্রন্ত, শৃঙ্খলা ও ন্ত্রস্থন্ত্রতশীলতা প্রন্ত্রতষ্ঠার লদেয 

২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর আইে-শৃঙ্খলা বান্ত্রেেীর সব থাত্মক প্রদচিা অব্যােত র্াদক। পন্ত্রবত্র রমজাে, পন্ত্রবত্র ঈে-উল-ন্ত্রফতর, পন্ত্রবত্র 

ঈে-উল-আজো, ন্ত্রবশ্ব ইজদতমা, শুভ জন্মািমী, শারেীয় দুগ থাপূজা, শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপূজা, পন্ত্রবত্র আশুরা ইতযান্ত্রে ধমীয় অনুষ্ঠাে এবাং 

জাতীয় থশাক ন্ত্রেবস, জান্ত্রতর ন্ত্রপতা বেবন্ধু থশখ মুন্ত্রজবুর রেমাদের জন্মন্ত্রেে, স্বাধীেতা ও জাতীয় ন্ত্রেবস, মোে ন্ত্রবজয় ন্ত্রেবস, 

শেীে ন্ত্রেবস ও আন্তজথান্ত্রতক মার্তভাষা ন্ত্রেবস, থজলেতযা ন্ত্রেবস, শেীে বুন্ত্রিজীবী ন্ত্রেবস, বেবন্ধুর স্বদেশ প্রতযাবতথে ন্ত্রেবস, 

পদেলা ববশাখ, থম ন্ত্রেবস ইতযান্ত্রে উৎসবমুখর পন্ত্ররদবদশ, ন্ত্রেরাপদে, ন্ত্রেন্ত্রব থদঘ্ন ও র্র্ার্র্ মর্ থাোয় শান্ত্রন্তপূণ থভাদব পান্ত্রলত েয়। 

আন্তজথান্ত্রতক অপরাধসাংক্রান্ত সন্ত্রাস, মােকদ্রব্যপাচার, োরী ও ন্ত্রশশু পাচার, মােবপাচার, অস্ত্র থচারাচালাে, মুদ্রা জান্ত্রলয়ান্ত্রত, 

পদে থাগ্রান্ত্রফ ও থর্ৌে অপরাধ, আন্তজথান্ত্রতক অপরাধচক্রসে অন্যান্য অপরাধীদের সম্পদকথ অনুসন্ধাে এবাং অন্ত্রভবাসী ও প্রবাসীদের 

বহুন্ত্রবধ থসবা প্রোদের জন্য NCB-DHAKA, INTERPOL-এর ন্ত্রেজস্ব সাভথাদর সুরন্ত্রেত I-24/7 System-এর মাধ্যদম  

INTERPOL General Secretariat এবাং INTERPOL-এর অপর ১৮৯টি সেস্য-রাদষ্ট্রর সদে সাব থেন্ত্রণক থর্াগাদর্াদগর 

মাধ্যদম বহুন্ত্রবধ থসবা প্রোে করা েয়। ন্ত্রবন্ত্রভন্ন জাতীয় ও আন্তজথান্ত্রতক ইদভে এবাং ন্ত্রবন্ত্রভন্ন পর্ থাদয়র ন্ত্রেব থাচদে সরাদেদশ  

আইে-শৃঙ্খলা পন্ত্ররন্ত্রস্থন্ত্রত স্বাভান্ত্রবক রাখা েয়। ন্ত্রবন্ত্রভন্ন দুদর্ থাগকাদল উিার-তৎপরতা পন্ত্ররচালো এবাং থচারাচালাে প্রন্ত্রতদরাধ  

করা েয়। 

৫১। যুিাপরাধীদের রাদয়র ন্ত্রবরুদি স্বাধীেতান্ত্রবদরাধী চক্র কর্তথক আহূত েরতাল/অবদরাদধ আইে-শৃঙ্খলা রো, জন্ত্রে তৎপরতা 

থরাদধ সরকার কর্তথক র্র্ার্র্ ও সমদয়াপদর্াগী কদঠার পেদেপ গ্রেণ করা েয়। ফদল আইে-শৃঙ্খলা রোসে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন োশকতা 

বন্ধ করা সম্ভব েয়। এ সময় থেশব্যাপী ইউন্ত্রেয়ে পন্ত্ররষে ন্ত্রেব থাচদে সান্ত্রব থক আইে-শৃঙ্খলা রোয় থর্ৌর্ অন্ত্রভর্ােসে ন্ত্রবদশষ 

অন্ত্রভর্াে পন্ত্ররচালো করা েয়।   



xiii 
 

৫২। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছরেে েক্ষমতা বৃশদ্ধে েরক্ষয শজ-টু-শজ চুশিে আওতায় বাাংোরেি সেনাবাশহনী কর্তথক োশব থয়া সর্রক 

১২টি ১৫৫ শমশেশমটাে সেেে প্ররপল্ড কামান ও অন্যান্য েেঞ্জাম োংগ্রহ কো হয়। দু’টি োউন্ড সেশঞ্জাং ইকুইপরমন্ট, ১৮টি ১০৫ 

শমশেশমটাে গান, একটি ইরেকট্রশনক সমরটরোেশজকযাে সেিন এবাং একটি ব্যাটাশে FM-90 SAM Sys শমোইে ক্ররয়ে 

জন্য চুশি স্বাক্ষশেত হয়। বাাংোরেি সেনাবাশহনীে ১০ ও ১৭ পোশতক শডশভিরনে অর্ীরন প্রর্ম র্ারপ ইউশনট গঠরনে কাজ 

েম্পন্ন হরয়রছ এবাং শিতীয় র্ারপে ইউশনট গঠরনে উরদ্যাগ গ্রহে কো হয়। বাাংোরেি সেনাবাশহনী কর্তথক জাশতোংঘ িাশন্তেক্ষা 

শমিন এোকায় েন্ত্রােমূেক কার্ থক্রম েমরন জাশতোংসঘে ম্যারন্ডট অনুর্ায়ী কার্ থক্রম পশেচােনা, জাশতগত োঙ্গা শনেেন, িাশন্ত 

প্রশতষ্ঠা, গশেব ও দুস্থ্ সোকরেে শবনামূরল্য শচশকৎো-সেবা প্রোন, ঔর্র্ েেবোহ, োস্তাঘারটে উন্নয়ন কার্ থক্রম পশেচােনা এবাং 

শিক্ষা ও োংস্কৃশত উন্নয়রন েহায়তা প্রোন কো হয়। এ পর্ থন্ত প্রায় ১,১৯,৪৫২জন বাাংোরেশি িাশন্তেক্ষী শবরেে ৫১টি জাশতোংঘ 

িাশন্তেক্ষা শমিরন োেরল্যে েরঙ্গ অাংিগ্রহে করেরছন। বতথমাসন বাাংোরেি সেনাবাশহনীে ৪,৯২৬জন িাশন্তেক্ষী ১০টি শমিরন 

শনরয়াশজত েরয়রছন। সনৌবাশহনী-প্রর্ারনে পেরক এডশমোে পরে উন্নীত কো হয়। বাাংোরেি সনৌবাশহনীে জাহাজেমূরহ জ্বাোশন 

েেবোরহে েরক্ষয বারনৌজা োন জাহান আেী; দুরর্ থাগ ও িীতকােীন ত্রাে পশেবহে কারজ ব্যবহারেে শনশমত্ত বারনৌজা েন্দীপ ও 

বারনৌজা হাশতয়া; নেীবন্দে এোকায় টহে প্রোরনে জন্য এেশেটি-১০৩ ও এেশেটি-১০৫; শবশভন্ন মাোমাে পশেবহরেে েরক্ষয 

সনৌ কল্যাে-১ ও সনৌ কল্যাে-২; েমুদ্র-েীমানা টহরে েীঘ থেময় র্াবৎ শনরয়াশজত র্াকাে েক্ষমতােম্পন্ন বারনৌজা েমুদ্র 

অশভর্ান, বারনৌজা স্বার্ীনতা ও বারনৌজা প্রতযয় বাাংোরেি সনৌবাশহনীরত োংরর্াজন কো হয়। শবমান বাশহনী-প্রর্ারনে পেটি 

এয়াে মাি থাে সর্রক এয়াে শচে মাি থাে পেমর্ থাোয় উন্নীত কো হয়। বাাংোরেি শবমান বাশহনীে জন্য ০২টি training 
সহশেকপ্টাে, ০১টি Short Range Air Defence Radar (SHORAD) System, ০১টি Long Range Air Defence 

Radar এবাং ১১টি PT-6 প্রশিক্ষে শবমান ক্ররয়ে েরক্ষয চুশিপত্র স্বাক্ষশেত হয়। Mig-29, Yak-130 শবমান এবাং MI 

শেশেজ সহশেকপ্টারে ব্যবহারেে শনশমত্ত োশিয়ায় প্রস্তুতকৃত উরেেরর্াগ্য পশেমাে ৮০ শমশেশমটাে েরকট (operations & 

training) ক্রয় এবাং শবমারনে ববমাশনকরেে আকাি সর্রক ভূশমরত সগাোবর্ থরেে েোেে শনে থয় ও শনেীক্ষাকরল্প আধুশনক 

প্রযুশিে তােশবহীন auto scoring system ক্ররয়ে েরক্ষয চুশিপত্র স্বাক্ষশেত হয়।  

(53) জাশতে শপতা বঙ্গবন্ধু প্রেীত ‘েকরেে েরঙ্গ বন্ধুত্ব, কারো প্রশত ববশেতা নয়’ এবাং ‘েকে শবরোরর্ে িাশন্তপূে থ েমার্ানই 

হরব বাাংোরেরিে পেোষ্ট্রনীশতে মূেমন্ত্র’-এে র্াোবাশহকতায় বাাংোরেরিে জন্য একটি েমশিত, কার্ থকে ও সবগবান 

পেোষ্ট্রনীশত পশেচােনা এবাং েেকারেে গৃহীত রূপকরল্পে আরোরক ২০২১ োরেে মরধ্য মধ্য-আরয়ে সেরি উত্তেরেে জন্য 

বশহশব থরে বাাংোরেরিে কূটননশতক পশেশস্থ্শত ও তৎপেতা দৃশ্যমান কোে েরক্ষয েেকাে শনেেে প্রয়াে চাশেরয় র্ায়। 

মুন্ত্রিযুদির থচতো ও মূল্যদবাধসমৃি বন্ত্রলষ্ঠ পররাষ্ট্রেীন্ত্রতর অনুসরদণ ন্ত্রবপান্ত্রেক ও আন্তজথান্ত্রতক পর্ থাদয় কূটনেন্ত্রতক সম্পকথ 

ন্ত্রেন্ত্রবিকরণসে থেদশর স্বার্ থ-সাংন্ত্রেি বান্ত্রণন্ত্রজযক ও অর্ থনেন্ত্রতক ন্ত্রবষয়াবন্ত্রলদত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কার্ থকর ভূন্ত্রমকা পালে করদছ। 

প্রন্ত্রতদবশী ও অন্যান্য রাদষ্ট্রর সদে ন্ত্রবপান্ত্রেক সম্পদকথর ইন্ত্রতবাচক মাত্রা যুিকরণ, আ ন্ত্রলক ও উপ-আ ন্ত্রলক সেদর্ান্ত্রগতা 

দৃ  করদণর লদেয সাকথ, ন্ত্রবমসদটক, ন্ত্রি-৮, ওআইন্ত্রস, ন্যাম, আদসম প্রভৃন্ত্রত থফারাদমর সদে ঘন্ত্রেষ্ঠতর সম্পকথ স্থাপে, মুসন্ত্রলম 

ন্ত্রবদশ্বর সদে সম্পদকথর থেদত্র েতুে গন্ত্রত স ার এবাং জান্ত্রতসাংঘ ও অন্যান্য আন্তজথান্ত্রতক সাংস্থা ও থফারাদম কার্ থকর অাংশগ্রেণ 

ও গঠেমূলক অবোদের মাধ্যদম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাাংলাদেশদক বন্ত্রেন্ত্রব থদশ্ব একটি প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রতময় ও োন্ত্রয়ত্বশীল রাষ্ট্র ন্ত্রেসাদব 

প্রন্ত্রতষ্ঠার প্রয়াস অব্যােত থরদখদছ। বাাংলাদেদশর স্বার্ থ-সাংন্ত্রেি গুরুত্বপূণ থ ন্ত্রবষয়সমূে থর্মে: ন্ত্রবশ্ব বান্ত্রণজয সাংস্থা, অন্ত্রভবাসে ও 

শরণার্ী ন্ত্রবষয়ক সাংস্থা ও জলবায়ু পন্ত্ররবতথেজন্ত্রেত আন্তজথান্ত্রতক আদলাচোয় বাাংলাদেদশর স্বার্ থরো, ন্ত্রবশ্বশান্ত্রন্ত রোয় 

জান্ত্রতসাংঘ ও শান্ত্রন্তরেী বান্ত্রেেীর ভূন্ত্রমকা, ন্ত্রবদেদশ ন্ত্রবপোপন্ন োগন্ত্ররকদের স্বদেদশ প্রতযাবাসে ও অন্যান্য েশথকাতর 

সামসমন্ত্রয়ক ন্ত্রবষয়সমূদে বাাংলাদেদশর স্বার্ থ আরও থবন্ত্রশ সুরোর জন্য কূটনেন্ত্রতক উপন্ত্রস্থন্ত্রত সম্প্রসারদণর উদদ্যাগ গ্রেণ করা 

েয়। ইদতামদধ্য োন্ত্ররদ্রযদূরীকরণ, োরীর েমতায়ে এবাং সন্ত্রাস ও জন্ত্রেবাে ন্ত্রেমূ থদল বাাংলাদেদশর প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত এবাং কার্ থকর 

উদদ্যাদগর ফদল আন্তজথান্ত্রতক পন্ত্ররমণ্ডদল বাাংলাদেদশর ভাবমূন্ত্রতথ এক উচ্চতর মাত্রা লাভ কদরদছ। 

৫৪। থেদশ আইদের শাসে প্রন্ত্রতষ্ঠা, ন্ত্রেরদপে ন্ত্রবচারব্যবস্থা ন্ত্রেন্ত্রিতকরণ এবাং ন্ত্রবচারপ্রার্ী জেগদণর দুদভথাগ লাঘব কদর সম্ভাব্য 

স্বল্পতম সমদয় ন্ত্রবচারপ্রান্ত্রপ্ত ন্ত্রেন্ত্রিত করার লদেয আোলতসমূদে ন্ত্রবচারক ন্ত্রেদয়াগ করা েয়। থলন্ত্রজসদলটিভ ও সাংসে ন্ত্রবষয়ক 

ন্ত্রবভাগ কর্তথক ৪৭টি আইে প্রণয়দে সান্ত্রব থক সোয়তা প্রোে করা েয়। ২৮ এন্ত্রপ্রল ২০১৬ তান্ত্ররখ ন্ত্রবপল উৎসাে উদ্দীপোয় 

সারাদেদশ জাতীয় আইেগত সোয়তা ন্ত্রেবস উের্ান্ত্রপত েয়। থজলা ন্ত্রলগ্যাল এইি অন্ত্রফসারগণ কর্তথক গন্ত্ররব ও অসোয় 

জেগণদক আইেগত সোয়তা প্রোদের পাশাপান্ত্রশ আইেগত পরামশ থ প্রোেসে এন্ত্রিআর বা মীমাাংসার মাধ্যদম মামলা ন্ত্রেষ্পন্ত্রত্ত 

করা েয়। গত বছদর ৩৩,৯৬৪ জেদক ন্ত্রলগ্যাল এইি কন্ত্রমটির মাধ্যদম আইেগত সোয়তা প্রোে করা েয়। ০৪টি েতুে সাব-

থরন্ত্রজস্ট্রার অন্ত্রফস (ময়মেন্ত্রসাংে থজলার গফরগাঁও উপদজলার পাগলা; ঢাকার ধােমন্ত্রন্ড, পেবী ও োমপর) স্থাপে করা েয়।  
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৫৫। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর সরকাদরর সদব থাচ্চ েীন্ত্রতন্ত্রেধ থারণী থফারামসমূদের ববঠক ন্ত্রেয়ন্ত্রমত অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। এ সকল ববঠদক 

গৃেীত ন্ত্রসিান্তসমূে র্র্ার্র্ভাদব বাস্তবান্ত্রয়ত েদে। এ সমদয় থমাট ৪৬টি মন্ত্রন্ত্রসভা-ববঠক অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। এ সকল ববঠদক থমাট 

৩৪৮টি ন্ত্রসিান্ত গৃেীত েয় এবাং গৃেীত ন্ত্রসিাদন্তর মদধ্য ২৬৭টি বাস্তবান্ত্রয়ত েয়। মােেীয় অর্ থমন্ত্রীর সভাপন্ত্রতদত্ব সরকান্ত্রর 

ক্রয়সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির ৩৩টি ববঠক এবাং অর্ থনেন্ত্রতক ন্ত্রবষয়সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির ২৪টি ববঠক অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। সরকান্ত্রর 

ক্রয়সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির ববঠদক ২৬৯টি প্রস্তাব এবাং অর্ থনেন্ত্রতক ন্ত্রবষয়সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির ববঠদক ৫১টি প্রস্তাব 

অনুদমান্ত্রেত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর জাতীয় পরস্কারসাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির পাঁচটি সভা এবাং আইে-শৃঙ্খলাসাংক্রান্ত 

মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির ছয়টি সভা অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-বছদর ৪টি সন্ত্রচব-সভা অনুন্ত্রষ্ঠত েয়। সরকান্ত্রর েপ্তদর কম থসম্পােে-

ব্যবস্থাপো পিন্ত্রতর আওতায় ৪৮টি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর সন্ত্রচবগণ সুন্ত্রেন্ত্রে থি লেযমাত্রা অজথদের লদেয মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে সন্ত্রচদবর সদে 

বান্ত্রষ থক কম থসম্পােে চুন্ত্রি স্বাের কদরদছে। এ ছািা জেপ্রশাসদে স্বেতা ও জবাবন্ত্রেন্ত্রে ন্ত্রেন্ত্রিত করদত অন্ত্রভদর্াগ প্রন্ত্রতকার 

ব্যবস্থাপো চালু করা েয়। রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রন্ত্রতষ্ঠােসমূদে জাতীয় শুিাচার থকৌশল বাস্তবায়দের কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়।  

৫৬। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ‘সরকান্ত্রর কম থচারী আইে, ২০১৫’-এর খসিা মন্ত্রন্ত্রসভা ববঠদক েীন্ত্রতগত অনুদমােে লাভ কদর। 

১১জে কম থকতথা এবাং প্রন্ত্রতষ্ঠাে ন্ত্রেসাদব প্রধােমন্ত্রীর কার্ থালদয়র এট্যআই কম থসূন্ত্রচ ও গভন্যথান্স ইদোদভশে ইউন্ত্রেটদক জেপ্রশাসে 

পেক প্রোে করা েয়। ময়মেন্ত্রসাংে ন্ত্রবভাগ গঠে, কণ থফুলী, লালমাই এবাং চন্দ্রবীপ উপদজলা, ০৪টি র্াো ও ১৪টি তেন্তদকন্দ্র 

গঠদে জেপ্রশাসে মন্ত্রণালয় সম্মন্ত্রত প্রোে কদর। ৩৪তম ন্ত্রবন্ত্রসএস-এর মাধ্যদম ২০২৪ জেদক ন্ত্রবন্ত্রভন্ন কযািাদর ন্ত্রেদয়াগ প্রোে 

করা েয়। সন্ত্রচব পদে ১৬ জে, অন্ত্রতন্ত্ররি সন্ত্রচব পদে ৮৬ জে, যুগ্মসন্ত্রচব পদে ৭৫ জে, উপসন্ত্রচব পদে ৮০জে কম থকতথাদক 

পদোন্নন্ত্রত প্রোে করা েয়। ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ এবাং েপ্তর/সাংস্থার জন্য ৬৮,৩৩০টি পে সৃন্ত্রি, ৫১,০৮৯টি পে সাংরেণ, 

৫,৬১৫টি পে স্থায়ীকরণ এবাং ৬,২৬১টি র্ােবােে টিওএযান্ডই-থত অন্তর্ভ থিকরদণ জেপ্রশাসে মন্ত্রণালদয়র সম্মন্ত্রত প্রোে করা 

েয়। ১৪৬জে উবৃত্ত কম থচারীদক ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগ আত্তীকরণ করা েয়। ৮,০৬৮জে কম থচারীদক থেদশর অভযন্তদর এবাং 

১,৪২৪জে কম থচারীদক 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) এবাং National Academy for Public 

Administration (NAPA), Vietnam-এ ববদেন্ত্রশক প্রন্ত্রশেদণ থপ্ররণ করা েয়।  

৫৭। সান্ত্রব থক ন্ত্রবদবচোয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছর বাাংলাদেদশর আর্ থ-সামান্ত্রজক উন্নয়দের একটি উজ্জ্বল মাইলফলক। সামন্ত্রিক 

অর্ থেীন্ত্রতর সূচকসমূদের সুসাংেতকরণ, থর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ে, কৃন্ত্রষ উন্নয়ে, স্বাস্থয ও ন্ত্রশোর উন্নয়ে, থবকারত্ব হ্রাস, সব থত্র 

তথ্যপ্রযুন্ত্রির ব্যবোর এবাং ন্ত্রবন্ত্রভন্ন জেকল্যাণমূলক কম থসূন্ত্রচর সফল বাস্তবায়দের ফদল বাাংলাদেশ দ্রুত মধ্য-আদয়র থেদশর 

সান্ত্ররদত উন্নীত েদে। একটি শান্ত্রন্তন্ত্রপ্রয়, গণতান্ত্রন্ত্রক ও অসাম্প্রোন্ত্রয়ক রাষ্ট্র ন্ত্রেসাদব আন্তজথান্ত্রতক অেদে বাাংলাদেদশর পন্ত্ররন্ত্রচন্ত্রত 

উজ্জ্বলতর েদয়দছ।  
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মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৫-১৬ অর্ থ-      কার্ থািবল সম্পবকথত িাবষ থক প্রবতহিদন 

িাাংলাহদশ সরকাহরর মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সাংখ্যা ৫৪টি। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্ থািবল-সাংিবলত িাবষ থক প্রবতহিদহন 

বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর চার ধরহনর কম থকাণ্ড প্রবতফবলত েহয়হে: 

(ক) অর্ থননবতক (সামবিক অর্ থনীবত ও উন্নয়ন কম থসূবচ); (খ) প্রশাসবনক; (গ) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক; এিাং (ঘ) সামাবিক 

উন্নয়ন ও িনকল্যাণধমী। এ সকল কার্ থািবল-সাংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত ধারািাবেকভাহি বনহে উপস্থাপন করা েহলা:  

(ক) অর্ থননবতক (সামবিক অর্ থনীবত ও উন্নয়ন কম থসূবচ) 

প্রবতহিদহন িবণ থত সামবিক অর্ থননবতক সূচকগুবল অর্ থ বিভাগ, পবরকল্পনা বিভাগ, পবরসাংখ্যান বিভাগ এিাং িাস্তিায়ন 

পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ থর্হক সাংগ্রে করা েহয়হে। 

ক.১ মার্াবপছু আয় ও প্রবৃবি   

ক.১.১ ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    িাাংলাহদহশ বিবিবপ প্রবৃবির োর ৭.১১ শতাাংশ এিাং মার্াবপছু িাতীয় আয় ১,৪৬৫ মাবকথন 

িলার বনরূবপত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-     বিবিবপ’র প্রবৃবি বেল ৬.৫১ শতাাংশ এিাং মার্াবপছু আয় বেল ১,৩১৬ মাবকথন িলার।  

ক.২ অর্ থননবতক বিষয়  

খাদ্যশহের মজুদ-সাংক্রান্ত তথ্য খাদ্য মন্ত্রণালয় এিাং অন্যান্য তথ্য অর্ থ বিভাগ থর্হক সাংগ্রে করা েয়।  

আইহেম ইউবনে প্রবতহিদনাধীন ি র 

(২০১৫-১৬)
১
 

পূি থিতী ি র 

(২০১৪-১৫) 

পূি থিতী       তুলনায় বৃবি 

(+) িা হ্রাস (-)-এর শতকরা 

োর 

১।  বিহদবশক মুদ্রার বরিাভ থ (৩০ জুন ২০১৬) বিবলয়ন মাবকথন িলার ৩০.১৬৮ ২৫.০২৫ +২০.৫৫ 

২।  প্রিাসী িাাংলাহদবশহদর থপ্রবরত 

থরবমট্যাহের পবরমাণ 

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬) 

বিবলয়ন মাবকথন িলার 

 

১৪.৯২৯ 

 

১৫.৩১৬ 

 

-২.৫১ 

৩।  আমদাবনর পবরমাণ  

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬)  

বিবলয়ন মাবকথন িলার ৪২.৯২১ 

 

৪০.৭০৪ +৫.৪৫ 

৪।  রপ্তাবনর পবরমাণ 

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬)  

বিবলয়ন মাবকথন িলার ৩৪.২৫৭ ৩১.২০৯ +৯.৭৭ 

৫।  রািস্ব:  

  (ক)   ২০১৫-১৬    -     রািস্ব আদাহয়র 

     লক্ষযমাত্রা  

 (খ)  রািস্ব আদাহয়র পবরমাণ 

  (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬) 

 

 

থকাটি োকা 

 

১,৭৭,৪০০.০০ ১,৬৩,৩৭১.০০ +৮.৫৯ 

১,৭১,৩৮৫.০০ 

 

১,৪৪,১৮৫.০০ 

 

+১৮.৮৬ 

 

৬। (ক) থমাে অভযন্তরীণ ঋণ  

  (খ) সরকাবর খাত (বনে) (            

    ) (জুন ২০১৬) 

 

থকাটি োকা 

৮,০০,০১১.২০ 

 

৭,০১,৫২৬.৫০ 

 

+১৪.০৪ 

 
১,১৪,২১৯.৬০ ১,১০,২৫৭.৩০ +৩.৫৯ 

৭। ঋণপত্র থখালা (LCs Opening)  

(ক)  খাদ্যশে (চাল ও গম) 

(খ)  অন্যান্য 

(জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬) 

 

বিবলয়ন মাবকথন িলার 

১.০৮৭ ১.৭৩৬ -৩৭.৪০ 

৪২.২৪৮ ৪১.৩৩১ +২.২২ 

৮। খাদ্যশহের মজুদ (৩০ জুন ২০১৬)  লক্ষ থমবিকেন  ৭.৫৬  ১২.১৬ -৩৭.৮২ 

৯। িাতীয় থভাক্তা-মূল্যসূচক পবরিতথহনর োর 

(বভবত্ত ২০০৫-০৬=১০০) 

  (ক) িাহরা মাহসর গড়বভবত্তক 

  (খ) পহয়ন্ট -টু-পহয়ন্টবভবত্তক 

 (জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬) 

 

 

শতাাংশ 

৫.৯২ 

 

৫.৯৮ 

 

-০.০৬ 

৫.৫৩ ৫.৪৫ 

 

+০.০৮ 

১
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ক.৩  সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াগ (ফহরন িাইহরক্ট ইনহভস্টহমন্ট) 

থক্ষত্র ইউবনে প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-ি র পূি থিতী অর্ থ-ি র 

২০১৫-১৬
 

(জু   -জুন) 

২০১৪-১৫
 

(জু   -জুন) 

নন-ইবপহিি বিবলয়ন মাবকথন িলার ১.৬১৯ ১.৪৭০ 

ইবপহিি  বিবলয়ন মাবকথন িলার ০.৩৯৬ ০.৩৬৩ 

থমাে বিবলয়ন মাবকথন িলার ২.০১৫ ১.৮৩৩ 

    উৎস: িাাংলাহদশ ব্াাংক 

ক.৪  বিহদবশক ঋণ ও অনুদান  

িের চুবক্তর ধরন চুবক্তর 

সাংখ্যা 

কবমেহমন্ট 

থকাটি োকায় 

(বিবলয়ন মাবকথন 

িলার) 

বিসিাস থহমন্ট 

থকাটি োকায় 

(বিবলয়ন মাবকথন 

িলার) 

বরহপহমন্ট/ঋণ পবরহশাধ 

(বিবলয়ন মাবকথন িলার) 

 

    

২০১৫-১৬  

ঋণ চুবক্ত ৩৪ ৬.৫০৩১ ২.৯০৩৬ আ   ০.৮৪৮৪৬  

    ০.২০২১০ 

অনুদান চুবক্ত ৪৮ ০.৪৯৪৮ ০.৫৪৬২ - 

থমাে ৮২ ৬.৯৯৭৯ ৩.৪৪৯৯ ১.০৫০৫৬ 

২০১৪-১৫ 

ঋণ চুবক্ত ৩৪  ৪.৭৬৪৮ 

  

২.৪৭২২ 

  

আসল ০.৯০৯৪৬  

সুদ ০.১৮৭৭৩ 

অনুদান চুবক্ত ৬৩ ০.৪৯৩৬ ০.৫৭০৮ - 

থমাে ৯৭ ৫.২৫৮৪ ৩.০৪৩০ ১.০৯৭১৯ 

উৎস: অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ 

অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাহগর প্রবতহিদন অনুর্ায়ী ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ৩৪টি ঋণ ও ৪৮টি অনুদান-চুবক্ত স্বাক্ষবরত  

েয়, র্ার আবর্ থক সাংহেষ ৬.৯৯৭৯ বিবলয়ন মাবকথন িলার। ঋণ পবরহশাহধর পবরমাণ সুহদ-আসহল ১.০৫০৫ বিবলয়ন  

মাবকথন িলার।  

ক.৫ সরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রািস্ব থর্হক সরকাবর থকাষাগাহর িমার পবরমাণ 

 ২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ হ্রাস (-)/বৃবির (+) োর 

লক্ষযমাত্রা 

(থকাটি োকা) 

প্রকৃত অিথন 

(থকাটি োকা) 

লক্ষযমাত্রা 

(থকাটি োকা) 

প্রকৃত অিথন 

(থকাটি োকা) 

লক্ষযমাত্রা 

(শতাাংশ) 

প্রকৃত অিথন 

(শতাাংশ) 

রািস্ব আয় ট্যাক্স থরবভবনউ ১,৫৫,৪০০ ১,৫১,৮৬৪ ১,৪০,৬৭৭ ১,২৮,৭৩৭ ১০.৪৭ ১৭.৯৬ 

নন-ট্যাক্স থরবভবনউ ২২,০০০ ১৯,৫২১ ২২,৬৯৪ ১৫,৪৪৮ -৩.০৬ ২৬.৩৭ 

 উদ্বতৃ্ত (ব্িসাবয়ক আয় থর্হক)  

 (বিটিআরবস) 

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

লভযাাংশ বেসাহি ৪,৫৪৪ ৩,১৬৫ ৩,১০৪ ১,৫৪০ ৪৬.৩৯ ১০৫.৫২ 

   উৎস: অর্ থ বিভাগ 
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ক.৬  উন্নয়ন প্রকল্প 

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

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

                    -       (     )             । ২০১৫-১৬    -          ’                       

১,৫৫০ ,             /             ১,২০৩ ,                    ১৮২ , সাংস্থার/            বনিস্ব 

             ১৪৩               ২২ । ২০১৫-১৬    -          ’        ৯৩,৮৯৫                    

        ৮৬,৯৬৭          ,           ৯২.৬২      ।                   ৫৮,২৪৯          ,          

       ৯৪.১৯      ;              ২৫,২৩৯          ,        সাোয্য          ৮৬.৫৫           

    /                             ৩,৪৭৯          ,                  ১২০.১৯      ।          ২০১৪-

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

    ১৪৭               ৩০ )               ৭৭,৮৩৬          ,                    ৫২,৯৩৬      

          ৪৬,০৮০          ,               বিপরীহত          ৯০.০০      । পাশাপাবশ        -     

                  ২,৮৩৬                ২,৬২০          ;                         ৯২.০০      । 

২০১৫-১৬    -          ’               ১,৫৫০                              ২৭৭ ,            

২০১৬      ২৪৫  প্রকল্প        ,               ১৫.৮১      । সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তাবলকা পবরবশি-‘ ’-থত 

সাংহর্ািন করা     ।  

ক.৬.১ অিকাঠাহমা উন্নয়ন 

ক.৬.১.১ আইন ও বিচার বিভাগ 

২৭টি থিলায় আনুষবিক সুবিধাবদসে থিলা িি আদালত ভিহনর ‘ঊর্ধ্থমুখী সম্প্রসারণ’ প্রকহল্পর মাধ্যহম ১৪৯ থকাটি োকা 

ব্হয় থিলা িি আদালত ভিনসমূহের ‘ঊর্ধ্থমুখী সম্প্রসারণ’ কাি চলমান রহয়হে। গড় অগ্রগবত ৯০ শতাাংশ। বিহসম্বর 

২০১৬-এর পূহি থই প্রকহল্পর বনধ থাবরত কািসমূে সমাপ্ত েহি। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এ প্রকহল্পর িরাদ্দ ৫০.০০ থকাটি োকার 

মহধ্য পুহরাোই ব্য় েহয়হে। মাননীয় মন্ত্রী বিহশষ উহদ্যাহগ প্রর্ম পর্ থাহয় ৩১টি থিলার বসহিএম আদালত ভিনসমূে ৪২টি 

থিলায় ৮/১০ তলা পর্ থন্ত বচফ জুবিবশয়াল ম্যাবিহেে আদালত ভিন বনম থাণ করার বসিান্ত গ্রেণ কহর প্রকল্পটির বদ্বতীয় 

সাংহশাধনী অনুহমাবদত েয় এিাং এর িন্য প্রাক্কবলত ব্য় ধরা েহয়হে ২,৩৮৮.০০ থকাটি োকা। ২০১৫-২০১৬ অর্ থ-িেহর 

িরাদ্দকৃত ২৫০.০০ থকাটি োকার মহধ্য ১৬৫ থকাটি োকা ব্য় করা সম্ভি েহয়হে।  

ক.৬.১.২ খাদ্য মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর            আ            ৩০১.৯৭                                      

২৬১.৫৫৮৬     । ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সমাপ্ত গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা ‘মাংলা িন্দহর ৫০,০০০ থমবিকেন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন 

কাংবক্রে থগ্রইন সাইহলা বনম থাণ, থপাস্তহগালা সরকাবর আধুবনক ময়দা বমল     সান্তাোর সাইহলাহত িহুতল গুদাম বনম থাণ 

প্রকহল্পর আওতায় ২৫ োিার থমবিকেন ধারণক্ষমতার বদ্বতল গুদাম বনম থাণ।  

ক.৬.১.৩ গৃোয়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয় 

অিকাঠাহমা উন্নয়ন কার্ থক্রহমর আওতায়                              ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর                 

              ৩৫টি প্রকহল্পর িাস্তিায়ন                । প্রকল্পসমূহের বিপরীহত সাংবেি অর্ থ-িেহর থমাে িরাদ্দকৃত 

অর্ থ ২৬৬৪.২৫      োকা। থমাে ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ ২,৬৫৪.৩৩ থকাটি োকা। লক্ষযমাত্রার বিপরীহত অবিথত আবর্ থক 

অগ্রগবত ৯৯.৬৩      । এ োড়া সাংস্থাসমূহের বনিস্ব অর্ থায়হন ৬৩টি প্রকল্প িাস্তিায়ন করা েয়। প্রকল্পসমূহের বিপরীহত 

সাংবেি অর্ থ-িেহর থমাে িরাদ্দকৃত অর্ থ ১,২২৮.০৮      োকা। থমাে ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ ২,০৫১.৬১ থকাটি োকা। 

লক্ষযমাত্রার বিপরীহত অবিথত আবর্ থক অগ্রগবত ১৬৭.০৬ শতাাংশ।                              -         

                              আবর্ থক       ১২০.৯০      । ঢাকার থিইবল থরাহি মাননীয় মবন্ত্রিহগ থর িন্য 
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আিাবসক ভিন বনম থাণ (বমবনস্টাস থ এপাে থহমন্ট-৩ বনম থাণ, Construction of Highrise Residential Building for 

Hon’ble Justice of Supreme Court, Bangladesh, ইস্কােহন বসবনয়র সবচি/সবচি/থগ্রি-১ কম থকতথাহদর িন্য ৩টি 

২০তলা ভিহন ১১৪টি ফ্ল্যাে বনম থাণ ), থশর-ই-িাাংলা নগহর িাতীয় সাংসদ সবচিালহয়র কম থকতথা-কম থচারীহদর িন্য ৪৪৮টি 

ফ্ল্যাে বনম থাণ, ঢাকার আবিমপুহর সরকাবর কহলাবনহত িহুতল আিাবসক ভিন বনম থাণ, মবতবিল সরকাবর কহলাবনহত িহুতল 

আিাবসক ভিন বনম থাণ, ঢাকাস্থ বমরপুর ৬নাং থসকশহন সরকাবর কম থকতথা-কম থচারীহদর িন্য ১,০৬৪টি আিাবসক ফ্ল্যাে বনম থাণ, 

ঢাকাস্থ বমরপুর পাইকপাড়ায় সরকাবর কম থকতথা-কম থচারীহদর িন্য ৬০৮টি আিাবসক ফ্ল্যাে বনম থাণ, ঢাকার মাবলিাহগ সরকাবর 

কম থকতথা/কম থচারীহদর িন্য ৪৫৬টি ফ্ল্যাে বনম থাণ, বমরপুর ৬নাং থসকশহন গণপূতথ অবধদপ্তহরর কম থকতথা/কম থচারীহদর িন্য 

২৮৮টি আিাবসক ফ্ল্যাে বনম থাণ, মাদারীপুহর সরকাবর অবফসসমূহের িন্য িহুতল ভিন বনম থাণ, ঢাকার থমাোম্মদপুর োউবিাং 

এহস্টহের ‘এফ’ ব্লহক ১,০২০টি আিাবসক ফ্ল্যাে বনম থাণ, চাঁপাইনিািগঞ্জ থিলার সদর উপহিলায় সাইট স এযান্ড সাবভ থহসস 

আিাবসক  ে উন্নয়ন প্রকল্প, থনায়াখালীর মাইিদীহত স্বল্প ও মধ্যম আহয়র থলাকহদর িন্য সাইট স এযান্ড সাবভ থহসস আিাবসক 

 ে উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম থিলার রাউিান উপহিলায় চট্টগ্রাম-কাপ্তাই মোসড়হকর পাহশ স্বল্প ও মধ্যম আহয়র থলাকহদর িন্য 

সাইট স এযান্ড সাবভ থহসস আিাবসক প্লে উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম থিলার রাউিান উপহিলায় চট্টগ্রাম-রািামাটি মোসড়হকর 

পাহশ স্বল্প ও মধ্যম আহয়র থলাকহদর িন্য সাইট স এযান্ড সাবভ থহসস আিাবসক প্লে উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম িন্দরনগরীর 

োবলশের োউবিাং       সীবমত আহয়র থলাকহদর িন্য আিাবসক ফ্ল্যাে বনম থাণ (বদ্বতীয় পর্ থায়), বমরপুর ১৫ নাং থসকশহন 

১৪-তলাবিবশি ১,২৫০ িগ থফুে আয়তহনর ১০০টি ফ্ল্যাে বনম থাণ প্রকল্প, বসহলে থিলার শােিালাল োউবিাং       আিাবসক 

ফ্ল্যাে বনম থাণ, র্হশার থিলায় মধ্যম আহয়র থলাকহদর িন্য আিাবসক ফ্ল্যাে বনম থাণ প্রকল্প, ঢাকার বমরপুর ১৫নাং থসকশহন 

সরকাবর/আধাসরকা   কম থকতথাহদর িহন্য ‘িয়নগর’ ৫২০টি আিাবসক ফ্ল্যাে বনম থাণ, রািশােীর থোে িনগ্রাহম সাইে এযান্ড 

সাবভ থহসস আিাবসক প্লে উন্নয়ন প্রকল্প, ঢাকাস্থ লালমাটিয়া বনউ কহলাবনহত সরকাবর কম থকতথাহদর িন্য ১৩২টি আিাবসক ফ্ল্যাে 

বনম থাণ প্রকল্প, বমরপুরস্থ ৯নাং থসকশহন মধ্যম আহয়র থলাকহদর িন্য ১,০০০টি আিাবসক ফ্ল্যাে (স্বপ্ননগর আিাবসক প্রকল্প) 

বনম থাণ, পটুয়াখালী থিলার গলাবচপা উপহিলায় িিিন্ধু উপশের কাম আিাবসক এলাকা উন্নয়ন, থিগুনিাড়ী খালসে 

োবতরবিল এলাকার সমবিত উন্নয়ন প্রকল্প (সাংহশাবধত), গুলশান িনানী-িাবরধারা থলক উন্নয়ন; পূি থাচল নতুন শের 

(ইউসুফগঞ্জ) প্রকল্প, বিলবমল আিাবসক প্রকল্প, উত্তরা আদশ থ শের (তৃতীয় পি থ) বনম থাণ প্রকল্প,                   ভ  

      (                      ) ১০০                       , ঢাকাস্থ উত্তরার ১৮নাং থসক্টহর বনে ও মধ্য আহয়র 

িনহগাষ্ঠীর িন্য এপাে থহমন্ট ভিন বনম থাণ প্রকল্প, মুরাদপুর, ২নাং থগইে এিাং বিইবস থমাড় িাংশহন ফ্ল্াইওভার বনম থাণ প্রকল্প, 

Chittagong City Outer Ring Road বনম থাণ, খুলনা বশপইয়াি থ থরাি প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন, নাহোর থরাি (রুহয়ে)      

িাইপাস থরাি পর্ থন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ এিাং থকাে থ      রািশােী িাইপাস থরাি পর্ থন্ত রাস্তা প্রশস্তকরণ। 

ক.৬.১.৪                       ভ   

তথ্যপ্রযুবক্ত বনভথর গ্রামীণ িাকঘর বনম থাণ প্রকহল্পর আওতায় ২২৫টি িাকঘর বন       কাি সম্পন্ন েয়। ইবিবপর আওতায় 

শীঘ্রই ১৮০টি িাকঘহরর থেন্ডার প্রবক্রয়া সম্পন্ন করা েহি। ১,০৮৬টি িাকঘহরর পুনস থাংস্কার কার্ থক্রম চলমান রহয়হে, র্ার  

মহধ্য ৭০০টি সম্পন্ন করা েহয়হে এিাং ভবিষ্যহত ৪১৪টি িাকঘর পুনস থাংস্কার কার্ থক্রহমর আওতায় আনার প্রবক্রয়া  

চলমান রহয়হে। িাাংলাহদশ িাক অবধদপ্তহরর সদরদপ্তর বনম থাণ প্রকহল্পর আওতায় কৃতকার্ থ ঠিকাদাবর প্রবতষ্ঠাহনর সহি 

মন্ত্রণালহয়র অনুহমাদনক্রহম চুবক্ত সম্পাবদত েয়। িতথমাহন থশার পাইবলাংহয়র কাি থশ - -িাাংলা নগর, আগারগাঁও-এ  

চলমান রহয়হে।  

ক.৬.১.৫ তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাগ 

তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাহগর ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর এবিবপহত থমাে প্রকল্প সাংখ্যা বেল ৭টি এিাং িরাদ্দ বেল 

১,০৩৬.০০ থকাটি োকা। চলবত অর্ থ-িেহরর আরএবিবপ-থত এ বিভাহগর থমাে চলমান প্রকল্প সাংখ্যা বেল ৯টি এিাং িরাদ্দ 

৯৫৪.০৯ থকাটি োকা। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর এবিবপ িাস্তিায়হন অগ্রগবত বেল ১০২ শতাাংশ এিাং ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এবিবপ 

িাস্তিায়হন অগ্রগবত ১২১ শতাাংশ। থশখ োবসনা স েওয়যার থেকহনালবি পাকথ মাবি ট্যাহনন্ট ভিন বনম থাণকাি ৫০ শতাাংশ, 

সাি-থস্টশন বিবডাংহয়র কাি ৯৫ শতাাংশ, এহপ্রাচ থরাি বনম থাণ ৮৫ শতাাংশ, ৩৩ থকবভএ সাি থস্টশন বনম থাণ ৭০ শতাাংশ 

সম্পন্ন েহয়হে। এ োড়া ৩৩ থকবভএ লাইন ফাইিার অপটিক লাইন িরহমেবর বিবডাং, কযাবন্টন ও এবিবর্হয়োহরর বনম থাণকাি 

দ্রুত গবতহত এবগহয় চলহে। 



5 

 

ক.৬.১.৬ দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১১টি প্রকহল্পর আওতায় িরাদ্দকৃত ১,০৭৯.২৩ থকাটি োকার বিপরীহত ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ 

১,০৫৬.৯৫ থকাটি োকা। িাস্তিায়ন অগ্রগবত ৯৮ শতাাংশ। গ্রামীণ রাস্তায় থোে থোে বিি/কালভাে থ বনম থাণ প্রকহল্পর আওতায় 

গ্রামীণ রাস্তায় (সমতল ভূবম) এিাং পাি থতয থিলায় থমাে ৯৮৩টি থোে থোে বিি/কালভাে থ বনম থাহণর ফহল গ্রামীণ ও পাি থতয 

অঞ্চহল থর্াগাহর্াগ ব্িস্থার উন্নয়ন ঘহেহে, কৃবষপণ্য িািারিাতকরণ সেিতর েহয়হে এিাং িলািিতা দূর েহয়হে। এ 

মন্ত্রণালহয়র আওতায় ১ লক্ষ ৭ োিার ৮৩৫টি থসালার থোম বসহস্টম সারা থদহশ স্থাপন করা েয়। ভূবমকম্পসে অন্যান্য 

দুহর্ থাহগ উিার তৎপরতা কার্ থক্রম চালাহনার িন্য ১৫৯ থকাটি োকা ব্হয় উিার সরঞ্জাম ক্রয় কহর আম থি থফাহস থস বিবভশন, 

ফায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিহফেহক থদওয়া েয়। এ িের ৫৮টি িন্যা আশ্রয় থকহের কাি সমাপ্ত েয়। দুহর্ থাগ-পরিতী অস্থায়ী 

োসপাতাল ও আিাসহনর িন্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৬০ থকাটি োকা মূহল্যর উন্নতমাহনর তাবু ক্রয় করা েয়। 

ক.৬.১.৭ প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালয়  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২০        আ            ৪১৭.৮০                                      ৩৯৭.৫২ 

         ,               ৯৫.১৫      । ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর সমাপ্ত গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা  মহধ্য এস্টািবলশহমন্ট 

অি কযান্টনহমন্ট পািবলক স্কুল এযান্ড কহলি এযাে ধামালহকাে এবরয়া, ঢাকা কযান্টনহমন্ট; এস্টািবলশহমন্ট অি ইাংবলশ ভাস থন 

কযান্টনহমন্ট পািবলক স্কুল এযান্ড কহলি আন্ডার ন্যাশনাল কাবরকুলাম এযাে ধামালহকাে, ঢাকা কযান্টনহমন্ট; এস্টািবলশহমন্ট 

অি বিওএফ কযান্টনহমন্ট পািবলক স্কুল এযান্ড কহলি এযাে গািীপুর কযান্টনহমন্ট; এস্টািবলশহমন্ট অি ইাংবলশ ভাস থন 

কযান্টনহমন্ট পািবলক স্কুল এযান্ড কহলি আন্ডার ন্যাশনাল কাবরকুলাম এযাে র্হশার কযান্টনহমন্ট, র্হশার         ।  

ক.৬.১.৮ পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

পাি থতয চট্টগ্রাম অঞ্চহলর বশক্ষা, স্বাস্থয, কৃবষ, সামাবিক বনরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনি থাসন, বিদুযৎ, থর্াগাহর্াগ, অিকাঠাহমা বনম থাণ, 

সক্ষমতা বৃবি, থখলাধুলা ও সাংস্কৃবতর চচ থা ও বিকাশসে বিবভন্ন প্রকার আর্ থ-সামাবিক কম থকা  র উন্নয়হন এ মন্ত্রণালয় কাি 

কহর র্াহে র্ার অগ্রগবত খুিই আশাব্ ক । ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িরাদ্দকৃত অহর্ থর পবরমাণ ৫০৮.২৫ থকাটি োকা। ব্বয়ত 

অহর্ থর পবরমাণ ৪৭৩.৯২ থকাটি োকা। ৪৭৩.৯২ থকাটি োকা ব্হয় বতন পাি থতয থিলায় সি থহমাে ১,৫৫০টি প্রকল্প/বস্কম 

িাস্তিায়ন করা েয়। ব্বয়ত অহর্ থর শতকরা োর ৯৩.২৪      ।  

ক.৬.১.৯                               মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬    -     ৭             আ            ২৩৫.৩৫                                      

২৩২.৩০          ,                 ৯৮.৭১      । ২০১৫-১৬    -                                  

         আ       ৫৬        ৬  আ            ৬২                    ৩,৩৫,৮৩৬              

                     ভ           ভ                        ।  

ক.৬.১.১০ প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিদ্যালয়বিেীন এলাকায় ১৫০০টি প্রার্বমক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকহল্পর আওতায় ১০১টি বিদ্যালয় বনম থাহণর 

কাি সম্পন্ন েয়। এই সমহয় প্রার্বমক বিদ্যালহয়র িন্য ৩,১৭৩টি থশ্রবণকক্ষ, ৭,০৩১টি নলকূপ, বশক্ষার্ী ও বশক্ষকহদর িন্য 

৫,৪২২টি ওয়াশব্লক বনম থাণ করা েহয়হে। এ োড়া ৫৫,৮৫২টি বিদ্যালহয়র রুটিন থমরামত ও রক্ষণাহিক্ষণ কাি সম্পন্ন েহয়হে। 

স্কুল থলহভল ইম্প্রুভহমন্ট ফান্ড (SLIP)-এর আওতায় ৬৩,৬৯১টি স্কুহল ক্ষুদ্র থমরামত কাি সম্পন্ন েহয়হে। এ িেহর থমহেরপুর, 

নারায়ণগঞ্জ ও থশরপুর থিলায় ৩টি বপটিআই বনম থাণকাি সম্পন্ন েহয়হে।  

ক.৬.১.১১ বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় 

বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালহয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৭        আ            ৭৯৯.৬৪                         

             ৭৮৬.৫৬৯          ,               ৯৮.৩৭      ।                         স্বল্প মূহল্য থসৌর 

বিদুযৎ উৎপাদহনর প্রযুবক্ত উন্নয়ন, িাহয়াহমবিকযাল এিাং েবক্সহকালবিকযাল গহিষণার িন্য এযাবনহমল ল্যািহরেবর 

আধুবনকীকরণ,       আ আ -                                 ,                                  

                     ভ      আ  এযান্ড                    আ আ                      আ আ  

          এযান্ড                    আ                             আ                  উহেখহর্াগ্য। 
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ক.৬.১.১২ থিসামবরক বিমান পবরিেন ও পর্ থেন মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ের্রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহরর (   আ  ) তৃতীয় প্রাবন্তক ভিনসে অন্যান্য 

অিকাঠাহমাগত উন্নয়হনর লহক্ষয বনহয়াগকৃত আন্তিথাবতক পরামশ থক প্রবতষ্ঠান কতৃথক েশাআবি বিমানিন্দহরর সম্ভাব্তা 

সমীক্ষা, মাস্টারপ্লযাবনাং, থিবসক বিিাইন, ব্য় প্রাক্কলন এিাং ঠিকাদার বনহয়াহগর লহক্ষয প্রহয়ািনীয় দরপত্র দবললাবদ প্রণয়হনর 

কাি সম্পন্ন করা েয়। িাইকার অর্ থায়হন ের্রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর সম্প্রসারহণর কাি িাস্তিায়হনর িন্য 

িাইকা ও িাাংলাহদশ সরকাহরর মহধ্য Minutes of Meeting (MoM) স্বাক্ষবরত েহয়হে। আকাশপহর্ থদহশর উপকূলীয় 

এলাকায় বনরাপত্তা বৃবির লহক্ষয চট্টগ্রাম শাে আমানত আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর প্রাইমাবর ও থসহকন্ডাবর রািার সাংস্থাপন করা 

েয় এিাং র্হশার ও বসয়দপুর বিমানিন্দহর বিবভওআর এিাং বিএমই সাংস্থাপন করা েয়। িিিন্ধু থশখ মুবিি আন্তিথাবতক 

বিমানিন্দর প্রকহল্পর বিস্তাবরত সম্ভাব্তা সমীক্ষা সম্পাদহনর লহক্ষয পরামশ থক বনহয়াহগর িন্য কার্ থক্রম গ্রেণ করা েহয়হে। 

িাাংলাহদহশর আন্তিথাবতক বিমানিন্দরসমূহের বনরাপত্তা ব্িস্থা থিারদার করার লহক্ষয িরু   সরঞ্জামাবদ সরিরাে ও 

সাংস্থাপহনর িন্য ৭৩.৯৭৮ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। এ প্রকহল্পর আওতায় যুক্তরািযবভবত্তক 

বসবকউবরটি পরামশ থক প্রবতষ্ঠান ‘থরিলাইন এবভহয়শন বসবকউবরটি বলবমহেি’-থক এ বিমা িন্দহরর বনরাপত্তা পরামশ থক 

বেসাহি ২ িেহরর িন্য বনহয়াগ করা েয় এিাং উক্ত প্রবতষ্ঠান কতৃথক ১৬৪ িনহক প্রবশক্ষণ থদওয়া েহয়হে। ১,১৯৩.৩২ থকাটি 

োকা প্রাক্কবলত ব্য়-সাংিবলত কক্সিািার বিমানিন্দর উন্নয়ন (প্রর্ম পর্ থায়) শীষ থক প্রকহল্পর মবিলাইহিশন ও সাইে 

বপ্রপাহরশহনর কাি সম্পন্ন েহয়হে। আন্তিথাবতক থিসামবরক বিমান চলাচল সাংস্থা (ICAO)-এর বিবধ        িবরশাল 

বিমানিন্দহরর ফায়ার কযাোগবর রক্ষার িন্য ৫,৫০০ বলোর পাবন ধারণ ক্ষমতার একটি ফায়ার       গাবড় ক্রয় করা েয়। 

ক.৬.১.১৩                          

২০১৫-১৬ অর্ থ-     ২১  কম থ     আ            ৫২.৩৪                                      ৩৫.৩৯ 

         ,               ৬৮      ।          কম থ                                           

             ,                  বরহসাস থ      ,                          ,                      

                ,                                                          ,      আ       -

                     ,           আ              ,                  ,   ভ   ,                 

                                 । ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৯টি প্রকহল্পর আওতায় িরাদ্দকৃত ১৪০.৩১ থকাটি োকার 

বিপরীহত ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ ১২৮.৮৩৮৮ থকাটি োকা, িাস্তিায়ন অগ্রগবত ৯১.৮২ শতাাংশ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

উহেখহর্াগ্য অিকাঠাহমা েহলা ‘িবয়তা-োলুয়াঘাে’ কম থসূবচ; পঞ্চাশ শয্যাবিবশি মবেলা ও বশশু িায়হিটিস, এহন্ডাবক্রন ও 

থমোিবলক োসপাতাল স্থাপন, উত্তরা, ঢাকা; থসানাইমুবড়, কালীগঞ্জ, আড়াইোিার ও মঠিাড়ীয়া উপহিলায় থিবনাং থসন্টার ও 

থোহস্টল বনম থাণ; ন্যাশনাল োে থ ফাউহন্ডশহন নাহস থস থোহস্টল স্থাপন; গািীপুর থিলার কালীগঞ্জ উপহিলায় কম থিীিী মবেলা 

থোহস্টল স্থাপন; কম থরত মবেলা গাহম থন্টস শ্রবমকহদর আিাসহনর িন্য থোহস্টল বনম থাণ, িড় আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা এিাং 

নাবলতািাড়ী উপহিলায় কম থিীিী মবেলা থোহস্টল কাম-থিবনাং থসন্টার স্থাপন।  

ক.৬.১.১৪ মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬    -     ৬৩        আ            ৭০,১০৯.০০                                     

৬৯,৪৭৭.১০        ,               ৯৯.১০      ।                                                

      আ     ২৪                         ১২                         ;                        

                                                আ     আ                  ১             

     বনম থাণ;            ১         , ৬         , ৬                        বনম থাণ     ২             ৬  

 ভ                                                 আ                                      

১                   । 

ক.৬.১.১৫ মুবক্তযুি       মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪        আ            ৩০০.৯৫                                      ২৫৪.৭৮ 

         ,               ৮৪.৬৬      । ২০১৫-১৬ অর্ থ-              গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা েহলা উপহিলায় 

মুবক্তহর্ািা কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ, মুবক্তযুহির স্মৃবতস্তম্ভ বনম থাণ, সকল থিলায় মুবক্তহর্ািা কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ ও ভূবমেীন 

অসেল মুবক্তহর্ািাহদর িন্য িাসস্থান বনম থাণ।  
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ক.৬.১.১৬ যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচহত যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালহয়র ১৫টি প্রকহল্পর অনুকূহল িরাদ্দ ২৪৯.৪৬ থকাটি 

োকা, থমাে ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ ২৪৬.৭১ থকাটি োকা এিাং িাস্তিায়ন অগ্রগবত ৯৯ শতাাংশ। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর গুরুত্বপূণ থ 

সমাপ্ত অিকাঠাহমার মহধ্য ১১টি থিলায় যুি-প্রবশক্ষণ থকে স্থাপন, Strengthening and Modernization of Sheikh 

Hasina National Youth Centre’, ‘বসহলে বিভাগীয় থস্টবিয়ামহক আন্তিথাবতক মাহনর থস্টবিয়াহম উন্নীতকরণ, থদহশর 

বিদ্যমান থিলা থস্টবিয়াহমর সাংস্কার ও উন্নয়ন (প্রর্ম পর্ থায়), নীলফামারী ও থনত্রহকাণা থিলা থস্টবিয়াহমর উন্নয়ন  

এিাং রাংপুর মবেলা ক্রীড়া কমহপ্লক্স বনম থাণ, বকহশারগঞ্জ থিলার শেীদ বসয়দ নিরুল ইসলাম থস্টবিয়াম সাংস্কার ও উন্নয়ন  

এিাং বভরি উপহিলায় শেীদ আইভী রেমান থস্টবিয়াম বনম থাণ, নাহোর ও গাইিান্ধা থিলা সদহর ইনহিার থস্টবিয়াম  

বনম থাণ, কুবমো শেীদ ধীহরেনার্ দত্ত থস্টবিয়াম উন্নয়ন এিাং সুইবমাংপুল বনম থাণ, ICC অনূর্ধ্থ-১৯ বক্রহকে বিশ্বকাপ 

িাাংলাহদশ-২০১৬ উপলহক্ষয বনি থাবচত Venue-সমূহের থমরামত, সাংস্কার ও উন্নয়ন এিাং বিহকএসবপ’র বিদ্যমান ক্রীড়া 

সুবিধািলীর অবধকতর উন্নয়ন এিাং িাাংলাহদশ ক্রীড়া বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহনর আওতায় চট্টগ্রাম ও রািশােীহত ক্রীড়া স্কুল প্রবতষ্ঠা 

উহেখহর্াগ্য। 

ক.৬.১.১৭ থরলপর্ মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪৬        আ            ৫,৪১০.৫৩ থকাটি (এবিবপ) ও ৪,৬২৯.৬২ থকাটি (আরএবিবপ) 

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

              গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমার মহধ্য               - ভ                             ,        -

      -ভ                           (            )       আ                        ,          

                -    -             -                                        -           

                            আ                        , ‘                                      

                                        আ                        , ‘                       আ    -

আ                                          আনুষবিক                  )       আ     

               । 

ক.৬.১.১৮ বশক্ষা মন্ত্রণালয়  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৮১টি প্রকহল্পর আওতায় িরাদ্দকৃত ৪,২৫৭.২১ থকাটি োকার বিপরীহত ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ ৪,২১২.৭৭ 

থকাটি োকা, িাস্তিায়ন অগ্রগবত ৯৮.৯৬ শতাাংশ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাস্তিাবয়ত গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা েহলা সরকাবর 

বিদ্যালয়বিেীন ৩১৫টি উপহিলা সদহর বনি থাবচত থিসরকাবর বিদ্যালয়সমূেহক মহিল স্কুহল রূপান্তর প্রকহল্পর আওতায় ২৭৪টি 

বিদ্যালহয় নতুন একাহিবমক ভিন বনম থাণ, বিদ্যমান বিদ্যালয় ভিহনর ঊর্ধ্থমূখী সম্প্রসারণ, থমরামত ও সাংস্কাহরর কাি 

সম্পন্নকরণ; ঢাকা মোনগরীহত ১১টি স্কুল ও ৬টি কহলি (সরকাবর) বনম থাণ প্রকহল্পর আওতায় ইহতামহধ্য ১৪টি নতুন স্থাবপত 

সরকাবর বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহন ভূবম উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর এিাং একাহিবমক-কাম-প্রশাসবনক ভিন বনম থাণকাি সম্পন্ন কহর 

একাহিবমক কার্ থক্রম শুরু করা েহয়হে। তন্মহধ্য ২০১৬ সাহল দু’টি প্রবতষ্ঠাহন র্ািতীয় বনম থাণকাি সম্পন্ন েয়। অিবশি বতনটির 

কার্ থক্রম চলমান। বশক্ষার মাহন্নানয়হনর লহক্ষ থিলা সদহর অিবস্থত সরকাবর থপাস্ট গ্রাজুহয়ে কহলহির উন্নয়ন প্রকহল্পর 

আওতায় ৭০টি প্রবতষ্ঠাহনর বনবম থতব্ ১৯৫টি ভিহনর মহধ্য (একাহিবমক কাম এক্সাবমহনশন েল, সাধারণ একাহিবমক ভিন, 

থোহস্টল ভিন বনম থাণ ও ঊর্ধ্থমুখী সম্প্রসারণ) ৭০টি ভিহনর বনম থাণকাি সম্পন্ন েহয়হে; বসহলে, িবরশাল ও খুলনা শেহর ৭টি 

সরকাবর মাধ্যবমক বিদ্যালয় স্থাপন শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ৪টি প্রবতষ্ঠাহনর বনম থাণ এিাং িবরশাল ইবঞ্জবনয়াবরাং কহলি স্থাপন 

করা েহয়হে।  

ক.৬.১.১৯ সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১০টি       আ            ১০১.৪৮৩০                                      

৯৩.১৫৭০          ,               ৯১.৮০      । ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর গুরুত্বপূণ থ কাহির মহধ্য  

                                                           ,                                

           িান্দরিহনর             িান্দরিন     -               ইেটিটিউহের আ              

        ।  
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ক.৬.১.২০ সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৩        আ     সমািকল্যাণ মন্ত্রণালহয়র িন্য        ৯৫.১৩                    

                  ৮১.২২৪০          ,               ৮৫      ।                 অিকাঠাহমা      

এস্টািবলশহমন্ট অি থসানাই-মুবড় অন্ধকল্যাণ সবমবত আই োসপাতাল; কেিাকসন অি থোহস্টল ফর বদ সরকাবর বশশু 

পবরিার (৮ ইউবনে); দৃবি-প্রবতিন্ধী বশশুহদর িন্য থোহস্টল বনম থাণ; এক্সপানশন এযান্ড থিহভলপহমন্ট অি নীলফামারী 

িায়াহিটিক েসবপোল; কেিাকশন অি ফাইভ থস্টাহরি িাইিাল ওহয়লহফয়ার এহসাবসহয়শন থসন্ট্রাল অবফস-কাম-কবমউবনটি 

েল এযাে িালাশপুর, ময়মনবসাংে; এক্সহেনশন এযান্ড মি থানাইহিশন অি ধম থরাবিকা থিৌি মোবিোর অবিেবরয়াম কমহপ্লক্স 

ফর বদ অরফানস এযান্ড আন্ডারবপ্রবভহলিি কবমউবনটি থমম্বারস অি বদ থসাসাইটি; এস্টািবলশহমন্ট অি লহ্মীপুর িায়াহিটিক 

েসবপোল; এস্টািবলশহমন্ট অি িায়াহিটিক, িায়াহিটিক বরহলহেি এযান্ড নন-িায়াহিটিক েসবপোল এযাে রািিাড়ী; 

এস্টিবলশহমন্ট অি মুবেগঞ্জ িায়াহিটিক েসবপোল; থসফ মাদারহোি একটিবভটিস ইন ৪ (থফার) উপহিলাস অি কুবমো 

বিবেক্ট;                                               ।  

ক.৬.১.২১ সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সাংহশাবধত িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচহত সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগর িাস্তিায়নাধীন প্রকল্প 

সাংখ্যা ১৩৮টি (বিওবি ১১৭টি, বিহদবশক সোয়তাপুি ১২টি, কাবরগবর সোয়তা ৯টি)। তন্মহধ্য ১ জুলাই ২০১৫ থর্হক ৩০ জুন 

২০১৬ সমহয় ৪৪টি (বিওবি ৩৭টি, বিহদবশক সোয়তাপুি ৩টি, কাবরগবর সোয়তা ৪টি) প্রকল্প পবরকল্পনা কবমশন কতৃথক 

অনুহমাবদত েয়। প্রকল্পগুবলর অনুকূহল থমাে িরাদ্দ ৬,৩৯৮.৩৫ থকাটি োকা। িরাহদ্দর বিপরীহত থমাে ব্য় ৬,৩৮৮.৫৩ থকাটি 

োকা। সাবি থক িাস্তিায়ন অগ্রগবত ৯৯.৮৫ শতাাংশ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩২টি প্রকল্প সমাপ্ত   । তন্মহধ্য উহেখহর্াগ্য 

প্রকল্পসমূে েহলা: মাদারীপুর (থমাস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মোসড়হক আবড়য়াল খাঁ নদীর উপর ৬৯৪.৩৬ বমোর দীঘ থ 

আচমত আলী খান ৭ম িাাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু বনম থাণ; বসহলহে সুরমা নদীর উপর ৩৯১ বমোর দীঘ থ কাবিরিািার থসতু 

বনম থাণ; িাহ্মণিাবড়য়া-েবিগঞ্জ সীমাহন্ত িলভদ্র নদীর  পর ২১৭.৬৮ বমোর দীঘ থ   ভ  থসতু বনম থাণ; থেমাহয়তপুর-বসিাইর-

মাবনকগঞ্জ আঞ্চবলক মোসড়হক ৮টি নতুন থসতু       ; ইস্টান থ িাাংলাহদশ   ি ইম্প্রুভহমন্ট প্রহিক্ট-এর আওতায় 

িাাংলাহদহশর পূি থাঞ্চহলর ১১৭টি সরু এিাং ক্ষবতগ্রস্ত থসতু ও কালভাে থ পুনবন থম থাণ; র্াত্রািাড়ী-কাঁচপুর       মোসড়ক ৮-থলহন 

উন্নীতকরণ; ১৮                 চােহমাের-োবন্ডয়াল-োমকুবড়য়া মোসড়ক বনম থাণ; নগরিাড়ী থফবরঘাে প্রাহন্ত ১২.৪৮ 

                িাঁহধরোে-খহয়রচর মোসড়ক বনম থাণ; কক্সিািার-থেকনাফ থমবরন ড্রা  ভ  বদ্বতীয় পর্ থা   ইনানী থর্হক 

বসলখালী             বনম থাণ;                                                 গািতলী থর্হক বশরবনরহেক 

     মোসড়ক বনম থাণ; ১৮.২০                 নরবসাংদী-রায়পুরা মোসড়ক বনম থাণ; ৫৬.৬৬                 িাউশী-

থগাপালপুর-ভুয়াপুর থিলা মোসড়ক প্রশস্তকরণ       ; থলবুখালী-দুমকী-িগা-িাউফল-খালাইয়া-দশবমনা-গলাবচপা-

আমড়াগাবেয়া মোসড়ক পুনবন থম থাণ; গফরগাঁও-িরমী-মাওনা মোসড়হক সুবতয়া নদীর  পর ৪৬০.০০ বমোর দীঘ থ বত্রহমােনী 

থসতু বনম থাণ; বসরািগঞ্জ-কাবিপুর-ধুনে মোসড়হক শালুয়াবভো, পাইকরতলী, থঘাড়াচড়া থসতু বনম থাণ, ১৮.৩০            

     িামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মোসড়ক উন্নয়ন   ইসলামগঞ্জ, ইোরচর ও থশরমস্তপুর থসতু বনম থাণ; িকশীগঞ্জ-িালুগাঁও-

থদওয়ানগঞ্জ মোসড়হক ধুমাবলয়া থসতু, িেতলী থসতু, কামাহলর িাবত থসতু ও িালুগাঁও থসতু বনম থাণ; ৫১.৬২                 

কানসাে-রেনপুর-থভালাোে মোসড়ক উন্নয়ন; ৫২.০০                 সাইনহিাি থ-থমাহড়লগঞ্জ-রাহয়ন্দা-শরণহখালা-িগী 

থিলা মোসড়ক প্রশস্তকরণ       ; Revised StrategicTransport Plan (RSTP)      ইতযাবদ। চলমান প্রকহল্পর 

গুরুত্বপূণ থ কহম্পাহনন্ট বেসাহি ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়ক ৪-থলহন উন্নীতকরহণর মূল কাি; ঢাকা-ময়মনবসাংে িাতীয় 

       ৪-থলহন উন্নীতকরহণর মূল কাি; পটুয়াখালী থিলায় আন্ধারমাবনক নদীর উপর ৮৯৩.১০ বমোর শেীদ থশখ কামাল 

থসতু, থসানাতলা নদীর উপর ৪৮৩.৭২ বমোর দীঘ থ শেীদ থশখ িামাল থসতু   খাপড়াভািা নদীর  পর ৪০৮.৩৬ বমোর দীঘ থ 

শেীদ থশখ রাহসল থসতু বনম থাণ           ।  

মোমান্য রাষ্ট্রপবত প্রবতহিদনাধীন সমহয় সকল থমৌসুহম ব্িোর-উপহর্াগী ২৯.১৫ বকহলাবমোর দীঘ থ ইেনা-বমঠামইন-অিগ্রাম 

মোসড়হকর বনম থাণকাি শুভ উহদ্বাধন কহরন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৭টি স্থাপনা উহদ্বাধন কহরন। থসগুবল 

েহলা: তুরাগ নদীর উপর ১৮৬.০৪ বমোর দীঘ থ বিরুবলয়া থসতু, িান্দরিান পাি থতয থিলায় ৩৩.০০ বকহলাবমোর বদহঘ থযর র্ানবচ-

আলীকদম মোসড়ক, রাংপুর           ৪-থলহন উন্নীত ১৬ বকহলাবমোর            মোসড়ক, পটুয়াখালী-কুয়াকাো 

মোসড়হক ৪০৮.৩৬ বমোর দীঘ থ থশখ রাহসল থসতু, মাদারীপুর থিলার আবড়য়াল খাঁ নদীর উপর ৬৯৪.৩৬            আ    

আ       ৭          -            , সুনামগঞ্জ থিলার সুরমা নদীর উপর ৪০২.৬১ বমোর দীঘ থ আব্দুি িহুর থসতু, 
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বসহলে থিলায় কুবশয়ারা নদীর উপর ২৪৯.৩৭ বমোর দীঘ থ চন্দরপুর-সুনামপুর থসতু, গাইিান্ধা থিলায় করহতায়া নদীর উপর 

২৫৩.৫৬ বমোর দীঘ থ িড়দে থসতু, কক্সিািার থিলায় মাতামুহুরী নদীর উপর ১৭০.৭৮ বমোর দীঘ থ িাোখালী    , বসহলহে 

সুরমা নদীর উপর ৩৯১.০০ বমোর দীঘ থ কািীর িািার থসতু, থেমাহয়তপুর-বসিাইর-মাবনকগঞ্জ আঞ্চবলক মোসড়হক ৪৬.৪৪২ 

বমোর দীঘ থ নয়াকাবন্দ থসতু, ১০২.০০ বমোর দীঘ থ বকটিাংচর থসতু   ৮৭.৫৬ বমোর দীঘ থ সাটুবরয়া থসতু, িলভদ্র নদীর উপর 

২১৭.৬৮ বমোর দীঘ থ িলভদ্র থসতু, সাংহর্াগ মোসড়কসে ৬২.৪০ বকহলাবমোর দীঘ থ ধুনে-নাাংলু-িাগিাড়ী-কদমতলী-গািতলী-

থচৌবকরঘাে মোসড়ক উন্নয়ন, ৪০.২৭ বকহলাবমোর দীঘ থ থমাকামতলা-থসানাতলা-েবরখালী-োোহশরপুর-সাবরয়াকাবন্দ মোসড়ক 

উন্নয়ন, আন্ধারমাবনক নদীর উপর ৮৯৩.১০ বমোর দীঘ থ শেীদ থশখ কামাল থসতু, থসানাতলা নদীর উপর ৪৮৩.৭২ বমোর দীঘ থ 

শেীদ থশখ িামাল থসতু, বসহলে-সুনামগঞ্জ মোসড়হক ৮৪২.০০ বমোর দীঘ থ ১১টি থসতু ও বসহলে িবকগঞ্জ মোসড়হক 

৩১১.৮০ বমোর দীঘ থ ৫টি থসতু।                         ২০.১০ বকহলাবমোর দীঘ থ ম্যাস র যাবপি িানবিে (এমআরটি) 

লাইন-৬ (িাাংলাহদহশর প্রর্ম থমহিাহরল)     ২০.৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ িাস র যাবপি িানবিে (বিআরটি) গািীপুর-

এয়ারহপাে থ (িাাংলাহদহশর প্রর্ম বিআরটি)-এর বনম থাণ       ভ            ।  

২০১৫-২০১৬    -     মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩টি স্থাপনা   ভ           কহরন। থসগুবল েহলা: ৩১.৭৭৬ বকহলাবমোর দীঘ থ 

বিমানিন্দর িাইপাস ইন্টারহসকশন-থকাম্পানীগঞ্জ-থভালাগঞ্জ থিলা মোসড়ক িাতীয় মোসড়হক উন্নীতকরণ, মাবনকগঞ্জ 

িাসস্টযান্ড থর্হক থিলা প্রশাসহকর িাসভিন পর্ থন্ত মোসড়ক ৪                  িাহ্মণিা  য়া  থমৌড়াইল থরল ক্রবসাংহয় 

৪৯৬.৪২ বমোর দীঘ থ থরলওহয় ওভারপাস। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মাননীয় সড়ক পবরিেন ও থসতু মন্ত্রী থর্ সকল স্থাপনা উহদ্বাধন কহরন থসগুবলর মহধ্য উহেখহর্াগ্য েহলা: 

ঢাকা-চট্টগ্রাম মোসড়ক ৪-থলহন উন্নীতকরণ প্রকহল্পর আওতায় বনবম থত লালপুর, ফাবিলপুর িািার, সীতাকুন্ড, িারিকুণ্ড, 

কুবমরা, থিাড়াআমতল, বময়ািািার, িাবুবচ থ িািার, থচৌদ্দগ্রাম িািার, িারইয়ারোে, বমহররশ্বরাই, বনিামপুর, 

িড়দাহরাগারোে, িার আউবলয়া, দাউদকাবন্দ, শেীদনগর, থগৌবরপুর, ইবলয়েগঞ্জ, থকােিাড়ী ও সুয়াগািী ফুে ওভারবিি; 

বিাংলাতলী থসতু, শেীদনগর থসতু, মুহুরী থসতু, ধুমঘাে থসতু, থঘাড়হদৌড় থসতু ও েবলবদয়া থসতু এিাং কুবমো কযান্টনহমন্ট 

আন্ডারপাস   পদুয়ার িািার থরলওহয় ওভারপাস।                                প্রভাকরবদ থসতু; কক্সিািার-

থেকনাফ-সািরাাং থমবরন ড্রাইহভর থোে খাল ও িড় খাল থসতু, নীলফামাবর থিলার থখাকসাঘাে থসতু          আ         

োিী আরিান আলী    সড়ক, থচৌমুেনীর থপৌর এলাকায় চার থলহন উন্নীত মোসড়ক, িিিন্ধু থশখ মুবিি কৃবষ 

বিশ্ববিদ্যালহয়র সামহন ফুেওভার   ি, ঢাকা-আবরচা মোসড়হকর দুঘ থেনাপ্রিণ স্থাহনর প্রবতকারমূলক কাি, পাটুবরয়াঘাহে 

নিবনবম থত পবরদশ থন িাাংহলা   চো িাই থলন উহদ্বাধন কহরন। এ োড়া মাননীয় সড়ক পবরিেন ও থসতু মন্ত্রী থসানাপুর-

থিারারগঞ্জ    সড়হক থোে থফনী নদীর উপর বনবম থতব্ থসতুর বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন কহরন। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাস্তিায়নাধীন উহেখহর্াগ্য প্রকল্পগুবল েহলা: ইেনা-বমঠামইন-অিগ্রাম মোসড়ক বনম থাণ; ধীর গবতর 

র্ানিােহনর িন্য    ভ    থলনসে িয়হদিপুর-চো-োিাইল-এহলিা িাতীয় মোসড়ক ৪-থলহন উন্নীতকরণ; গািীপুর      

এয়ারহপাে থ পর্ থন্ত িাস র যাবপি িানবিে (বিআরটি)         বনম থাণ; ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়হক ৪-থলনবিবশি শীতলক্ষযা 

নদীর উপর ৩৯৬.৫০ বমোর দীঘ থ বদ্বতীয় কাঁচপুর থসতু; থমঘনা নদীর  পর ৯৩০ বমোর দীঘ থ বদ্বতীয় থমঘনা থসতু ও থগামতী 

নদীর উপর ১,৪১০ বমোর দীঘ থ বদ্বতীয় থগামতী থসতু বনম থাণ; িবরশাল-পটুয়াখালী িাতীয় মোসড়হকর পায়রা নদীর উপর 

১,৪৭০ বমোর দীঘ থ পায়রা থসতু বনম থাণ; নারায়ণ     িন্দর উপহিলায় ১,২৯০ বমোর দীঘ থ তৃতীয় শীতলক্ষযা থসতু বনম থাণ; 

গািীপুর-আিমতপুর-ইোহখালা মোসড়ক বনম থাণ; ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়হক  মবেপাহল ৬-থলনবিবশি মবেপাল 

ফ্ল্াইওভার বনম থাণ; ঢাকা-বসহলে মোসড়হক  ভুলতায় ৪-থলনবিবশি ১,২৩৮ বমোর দীঘ থ থগ্রি থসপাহরহেি ফ্ল্াইওভার বনম থাণ; 

চামড়াঘাে-বমঠামইন                                                বনম থাণ;         কুবশয়ারা নদীর  পর 

৭০২.৬১ বমোর দীঘ থ রানীগঞ্জ থসতু বনম থাণ; থশরপুর ও িামালপুর থিলায় (োবতপাগাড়-বিষ্ণমপাড়া-ধনুয়াকামালপুর) সীমান্ত 

মোসড়ক বনম থাণ; থমাস্তফাপুর-মাদারীপুর-শবরয়তপুর মোসড়ক ৪-            ; চট্টগ্রাহমর অবক্সহিন থমাড়      

োেোিারী             বিভাইিারসে প্রশস্তকরণ; বদরাই-শাো মোসড়ক বনম থাণ; নকলা-নাবলতািাড়ী-নাকুগাঁও স্থলিন্দর 

মোসড়ক উন্নয়ন; বিনাইদে-চুয়ািািা-থমহেরপুর-মুবিিনগর মোসড়ক উন্নয়ন;        -থভামরা স্থলিন্দর             

    সাতক্ষীরা শের িাইপাস    সড়ক বনম থাণ;         -আিবমরীগঞ্জ              ; বকহশারগঞ্জ থিলা  িাবিতপুর-

অিগ্রাম              ; বকহশারগঞ্জ-পাকুবন্দয়া-থোক মোসড়ক               এিাং থশরপুর-শ্রীিদী-িকশীগঞ্জ 

মোসড়ক উন্নয়ন, চাঁদপুর থিলা  ধনাহগাদা নদীর উপর ৩০৪.৫১ বমোর      মতলি থসতু বনম থাণ; িালাই নদীর উপর ৯৪.২৭ 

বমোর      থসতু বনম থা    মদন-খাবলয়াঝু   সািমাবিথিল    সড়ক বনম থাণ; থসানাগািী-ওলামািািার-চরদরহিশপুর-

থকাম্পানীগঞ্জ মোসড়হক থোে থফনী নদীর উপর ৪৭৮.১৭ বমোর দীঘ থ থসতু বনম থাণ; পত্নীতলা-সাপাোর-রেনপুর মোসড়ক 

মিবুতীকরণ         ; বমিথাপুর-ওয়াসী-িাবলয়া মোসড়ক বনম থাণ; সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর মোসড়ক থনেওয়াহকথ 
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বচবিত ১৪৪টি দুঘ থেনাপ্রিণ স্থাহন প্রবতকারমূলক ব্িস্থা গ্রেণ; গািীপুর-আিমতপুর-ইোহখালা মোসড়হক         

শীতলক্ষযা নদীর উপর ৫১০.৪০ বমোর দীঘ থ চরবসন্দুর থসতু বনম থাণ; খাগড়ােবড় পাি থতয থিলার বিবভন্ন মোসড়হক ৪৩টি থসতু ও 

১৩টি কালভাে থ পুনবন থম থাণ; বসহলে বিমানিন্দর ইন্টারহসকশন      লালিাগ-থকাম্পাবনগঞ্জ-সালুটিকর-থভালাগঞ্জ মোসড়কহক 

িাতীয় মোসড়ক-মাহন পুনবন থম থাণ; ১০টি সড়ক থিানবভবত্তক থিলা মোসড়ক উন্নয়ন প্রকহল্পর মাধ্যহম সমগ্র থদহশর 

১,৫৯৫.৩৭ বকহলাবমোর থিলা মোসড়ক সাংস্কার, থমরামত ও উন্নয়ন;                     মোসড়ক থনেওয়াহকথ 

       থফ     পন্টুন                 ; উত্তরা তৃতীয় থফইি      িাাংলাহদশ ব্াাংক পর্ থন্ত ২০.১০ বকহলাবমোর দীঘ থ ১৬ 

থস্টশনবিবশি উভয় বদহক ঘন্টায় ৬০ োিার র্াত্রী     েহণ সক্ষম     ভ    Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 
(িাাংলাহদহশ প্রর্ম থমহিাহরল) বনম থাণ ইতযাবদ। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর নতুন ৪৪টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুহমাবদত েয়। তন্মহধ্য উহেখহর্াগ্য প্রকল্পগুবল েহলা: কক্সিািার-থেকনাফ 

থমবরন ড্রাই ভ  তৃতীয় পর্ থাহয় বসলখালী-থেকনাফ-সািরাাং        বনম থাণ, ধীরগবতর র্ানিােহনর িন্য পৃর্ক থলনসে 

িাাংলাহদশ-মায়ানমার বমত্রী মোসড়ক (িালুখালী-ঘুনধুম িি থার থরাি) বনম থাণ, থনত্রহকানা ও ময়মনবসাংে থিলায় (মহেশহখালা-

বতনাবল-োবতপাগাড়) সীমান্ত মোসড়ক       ,         -      -                             ২৮২.৫৬       

               , থসানাপুর (থনায়াখালী)-থসানাগািী (থফনী)-থিারারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মোসড়ক উন্নয়ন, ফবরদপুর (িদরপুর)-

সালর্া-থসানাপুর-মুকসুদপুর    সড়ক প্রশস্ত   , র্াত্রািাড়ী-মাওয়া (ইকুবরয়া িাবুিািার বলাংক থরািসে) এিাং পাঁচ্চর-ভাাংগা 

িাতীয় মোসড়ক উভয় পাহশ্বথ সাবভ থস থলনসে ৪-থলহন উন্নীতকরণ, চট্টগ্রাম-কক্সিািার মোসড়হকর ইেপুল      চক্রশালা 

পর্ থন্ত বিকল্প মোসড়ক বনম থাণ, ওহয়স্টাণ থ িাাংলাহদশ বিি ইমপ্রুভহমন্ট প্রহিক্ট-   আওতায় িাাংলাহদহশর পবিমাঞ্চহলর 

ক্ষবতগ্রস্ত ও সরু ৬০টি থসতু পুনবন থম থাণ এিাং নরবসাংদী অর্ থননবতক থিাহন                  ১টি নতুন থসতু বনম থাণ, 

চট্টগ্রাম-কক্সিািার িাতীয় মোসড়হকর একতা িািার পহয়ন্ট      মাতারিাড়ী থকাল পাওয়ার প্লযান্ট      

থিলামোসড়কহক আঞ্চবলক মোসড়হক উন্নীতকরণ, Technical Assistance for Sub-Regional Road 
Transport Project Preparatory Facility-II-এর আওতায় ৮টি মোসড়ক কবরহিাহরর ৬০০ বকহলাবমোর 

মোসড়ক ধীরগবতর র্ানিােহনর িন্য পৃর্ক থলন   ৪-থলহন উন্নীত      সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়ন, ঢাকা-িবরশাল-

পটুয়াখালী মোসড়হকর ভুরঘাো-িবরশাল-থলবুখালী (পায়রা থসতু এযাহপ্রাচ পর্ থন্ত) অাংশ        প্রশস্ত   , রুমা-িগাহলক-

থকওক্রািাং মোসড়হকর রুমা-িগাহলক মোসড়কাাংশ বনম থাণ,      -                  , ঢাকা-বসহলে মোসড়হকর 

ক্ষবতগ্রস্ত শােিািপুর থসতু পুন      এিাং বিদ্যমান থসতুর পাহশ ২১৯.৪৬ বমোর দীঘ থ নতুন থসতু বনম থাণ, িড়তাবকয়া (আবু 

থতারাি)-বমরসরাই অর্ থননবতক অঞ্চল মোসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ,                    (       -      -    -

     )         ভ                                    ৪-                            , Cross 
Border Road Network Improvement Project (Bangladesh)-এর আওতায় ভাাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-

র্হশার-থিনাহপাল মোসড়হক কালনা থসতুসে ৫টি থসতু, রামগড়-িানরয়ারোে মোসড়হক ৮টি থসতু এিাং চট্টগ্রাম-কক্সিািার 

মোসড়হক ৪টি থসতুসে থমাে ১৭টি থসতু বনম থাণ       । 

ভ                   পবরকল্পনাধীন উহেখহর্াগ্য প্রকল্পগুবল েহলা: এহলিা থর্হক োটিকুমরুল েহয় রাংপুর পর্ থন্ত 

মোসড়হকর উভয় পাহশ্বথ        ভ    থলহনর ব্িস্থা থরহখ ৪-থলহন উন্নীতকরণ, িানরয়ারোে-থেয়াহকা-রামগড় মোসড়হক 

রামগড় (খাগড়ােবড় পাি থতয থিলা, িাাংলাহদশ)-সািরুম (বত্রপুরা, ভারত) পহয়হন্ট িাাংলাহদশ ও ভারত সীমান্তিতী থফনী নদীর 

উপর িাাংলাহদশ-ভারত বমত্রী থসতু-১ বনম থাণ, থদহশর গুরুত্বপূণ থ প্রায় ১,০০০ বকহলাবমোর আঞ্চবলক মোসড়ক র্র্ার্র্ মান ও 

প্রশস্ততায় উন্নীত      ১০টি সড়ক থিাহনর আওতায় ১০টি গুে প্রকল্প, ঢাকা (কাঁচপুর)-বসহলে মোসড়হকর উভয় পাহশ্বথ 

       ভ   -থলহনর ব্িস্থা থরহখ ৪-থলহন উন্নীতকরণ, রািাপুর-বনকাঠী-থিকুটিয়া-বপহরািপুর মোসড়হকর কচা নদীর উপর 

থিকুটিয়া পহয়হন্ট ১,৪৯০ বমোর দীঘ থ অিম িাাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু বনম থাণ,                                   

১,০২০            ৯          -             (       )       ,                                  ১,০৫০ 

           ১০          -             (        )       ,                             ১,০৪০            

১১           -             (           )       , আ          -     -     -আ                    

৪-            ,            (     )-      (       )                      -            ,  

র্ানবচ-থরমাবক্র-থমাদক-বলকবর এিাং আবলকদম-িালানীপাড়া-কুরুকপাতা-থপায়ামুহুরী মোসড়ক বনম থাণ, পাি থতয থিলা 

িান্দরিান, রািামাটি ও খাগড়ােবড়র সীমান্ত বনরাপত্তা বৃবির লহক্ষয ৮১৫                 সীমান্ত মোসড়ক বনম থাণ, র্হশার-

থিনাহপাল মোসড়ক িাতীয় মোস    -মাহন ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, র্হশার-খুলনা মোসড়হকর র্হশার থিলার পালিাড়ী 

থর্হক রািঘাে পর্ থন্ত মোসড়ক িাতীয় মোস    -মাহন ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ,   আ    ’     -                 

     ৩০০      , ২০০              ১০০          -                 ৫০০           ইতযাবদ।  



11 

 

ক.৬.১.২২ থসতু বিভাগ  

      ভ     আ          ভ                    ২০১৫-১৬    -                                  

৬,২৫২                          ৪,২৯০          ।                      ৬৮.৬১      ।            

               -                                                                ।              

                 মূল থসতু, নদীশাসন, িাবিরা সাংহর্াগ সড়ক, মাওয়া সাংহর্াগ সড়ক   সাবভ থস এবরয়া-২ এর থভৌত 

অগ্রগবত র্র্াক্রহম ২৭ শতাাংশ, ২২ শতাাংশ, ৭৭ শতাাংশ, ৯২.৩০ শতাাংশ এিাং ৯৮ শতাাংশ। প্রকহল্পর ক্রমপুবঞ্জভূত থভৌত 

অগ্রগবত ৩৪ শতাাংশ।                                               আ                            

                                ৪৬.৭৩                          ভ                       ভ      

                ইহতামহধ্য ২০০          ভ          ।  

                                         ৩.৪০                                        ৮৪৪৬.৬৪ 

                                           ।                                               

     । গািীপুর থর্হক শাোিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর পর্ থন্ত প্রস্তাবিত ২০ বকহলাবমোর Bus Rapid Transit    

BRT থলহনর মহধ্য থসতু বিভাগ কতৃথক ৪.৫ বকহলাবমোর এবলহভহেি অাংশ বনম থাহণর িন্য      আ              । 

ে রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর থর্হক আশুবলয়া েহয় ইবপহিি পর্ থন্ত প্রায় ২৪ বকহলাবমোর দীঘ থ     -আ      

এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয়   - -    ভ                             China National Machinery Import and 

Export Corporation (CMC)-                             ।  

থদহশর সড়ক থর্াগাহর্াগ থনেওয়াকথ বনরবিবেন্ন করার লহক্ষয থসতু বিভাহগর অধীহন আরও নতুন নতুন থসতু বনম থাহণর পদহক্ষপ 

গ্রেণ করা েহয়হে। এরই অাংশ                     রেমতপুর-িাবুগঞ্জ-মুলাবদ-বেিলা-         সড়হক আবড়য়াল খাঁ 

নদীর উপর,                থলবুখালী-দুমকী-িগা-দশবমনা-গলাবচপা-আমড়াগাবে সড়হক গলাবচপা নদীর উপর এিাং 

               কচুয়া-থিতাগী-পটুয়াখালী-থলাোবলয়া-কাবলয়া সড়হক পায়রা নদীর উপর থসতু                  

      ভ               ।                                         underground metro  

                                   ।                      ভ    ৪                    ।      

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

থিাি থ          ৩২                       -২       আ        -      -আ      -         -     -      -

                   ১৬                     ‘                                    ।                       

৮.১৩                   ।                                                            আ          । 

ক.৬.১.২৩ স্থানীয় সরকার বিভাগ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২১৪        আ     স্থানীয় সরকার বিভাহগর িন্য        ১৬,৪১০.০১                    

                  ১৬,০৪৯.৩৬          ,               ৯৬.৪৪      । এলবিইবি কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

উহেখহর্াগ্য গুরুত্বপূণ থ কাহির মহধ্য ৩৮টি উপহিলা কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ/সম্প্রসারণ; ১৮০টি ইউবনয়ন পবরষদ কমহপ্লক্স ভিন 

বনম থাণ; ৪,৮১৩ বকহলাবমোর উপহিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাম সড়ক বনম থাণ/পুনবন থম থাণ ও পুনি থাসন; ২৭,০৫০ বমোর উপহিলা, 

ইউবনয়ন ও গ্রাম সড়হক বিি/কালভাে থ বনম থাণ, পুনবন থম থাণ ও রক্ষণাহিক্ষণ; ৩৩৯ বকহলাবমোর সড়হক িনায়ন; ১৬৮টি থগ্রার্-

থসন্টার/গ্রামীণ োে/িািার, ৬৯টি ঘূবণ থিড়/িন্যা আশ্রয়হকে বনম থাণ; ১০,০০০ বকহলাবমোর উপহিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাম সড়ক 

থমরামত; ৮২,২২৭ থেক্টর ফসবল িবমহক িন্যার োত      রক্ষা ও থসচ-সুবিধা প্রদান করার লহক্ষয ৪২০ বমোর িাঁধ 

পুনবন থম থাণ/উন্নয়ন; ৭১০ বকহলাবমোর খাল পু   নন; ১৮৫টি পাবন-বনয়ন্ত্রক অিকাঠাহমা বনম থাণ/পুনি থাসন। এ োড়া শের 

এলাকায় ৭০০ বকহলাবমোর রাস্তা/ফুেপাত বনম থাণ এিাং ১১০ বকহলাবমোর থড্রন বনম থাণ। 

ক.৬.১.২৪ স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪০        আ                         ৬,২০৯.৪৩                               

       ৫,২৩৫.১১          । সাবি থক িাস্তিায়ন অগ্রগবতর োর ৮৪.৩০ শতাাংশ। ২০১৫-১৬    -                   

            ভ              এযান্ড                  আ                                    ভ       

আ                                                                                          

          ; স্বাস্থয অবধদপ্তহরর এমআইএস বিভাহগ সি থাধুবনক িাো থসন্টার স্থাপন; খুলনায় এর একটি বরহমাে বিহিস্টার 

বরকভাবর থসন্টার স্থাপন। 
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ক.৭ দাবরদ্রযবনরসন  

থদহশর উন্নয়ন পবরকল্পনায় দাবরদ্রয বনরসনহক অগ্রাবধকার বদহয় একটি সাংেত ও সম্প্রসাবরত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী বতবর 

করা েহে, র্া দবরদ্র িনহগাষ্ঠীহক সকল প্রকার সামাবিক, অর্ থননবতক ও প্রাকৃবতক অবভঘাত থর্হক সুরক্ষা থদহি। ২০২১ 

সাহলর মহধ্য দাবরহদ্রযর োর ১৫ শতাাংহশ নাবমহয় আনার লহক্ষয সরকার কাি কহর র্াহে, র্ার উহদ্দশ্য দ দাবরদ্রযসীমার বনহচ 

িসিাসকারী সাধারণ নাগবরকহদর িীিনর্াত্রার মা  উন্নয়ন। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর দাবরদ্রযসীমা বেল ২৪.৮ শতাাংশ, র্া ২০১৫-

১৬ অর্ থ-িেহর হ্রাস থপহয় েয় ২৩.৫ শতাাংশ এিাং ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর দাবরদ্রযসীমার বনহচ অিস্থানকারী অ   দবরদ্র বেল 

১২.৯০ শতাাংশ র্া ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১২.১ শতাাংহশ এহস দাঁড়ায়। এ সময়কাহল দাবরদ্রয-ব্িধানও (poverty gap) 

উহেখহর্াগ্য োহর হ্রাস থপহয়হে।  

ক.৮ কম থসাংস্থান  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর Quarterly Labour Force Survey (QLFS)     -       ২০১৫        আ       

                ৮৯.৭                                  ৪৯৭.৫   । ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৬,৮৪,৫৩৭িন 

কমী বিহদবশক কম থসাংস্থান লাভ কহরহে। এহদর মহধ্য মবেলাকমীর সাংখ্যা ১,২৪,৯০২ িন। ৬২টি কাবরগবর প্রবশ ণ থকহের 

মাধ্যহম ৩,৩৫,৮৩৬িন কমীহক থদহশ ও বিহদহশ কম থসাংস্থান লাহভর উহদ্দহশ্য দ বিবভন্ন থিহি প্রবশ ণ প্রদান করা েয়। এহদর 

মহধ্য মবেলা প্রবশ ণার্ী সাংখ্যা ১,০৫,৫১৯ িন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থিকারহত্বর োর বেল ৪.২৯ শতাাংশ। 

ক.৯ প্রধান থসক্টর কহপ থাহরশনসমূহের লাভ-থলাকসান  

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে থর্হক প্রাপ্ত তথ্যানুর্ায়ী ২০১৫-১৬ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওতাধীন িাবণবিযক বভবত্তহত 

পবরচাবলত প্রবতষ্ঠানসমূহের মহধ্য ৬৪টি প্রবতষ্ঠান থর্হক প্রাপ্ত থমাে লাহভর পবরমাণ ৭,৯৩১.৯৭২১ থকাটি োকা। এর মহধ্য 

সহি থাচ্চ লাভিনক প্রবতষ্ঠান থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন চট্টগ্রাম িন্দর কতৃথপক্ষ-এর লাহভর পবরমাণ ১,০১৬.৬২ 

থকাটি োকা এিাং বদ্বতীয়        লাভিনক প্রবতষ্ঠান িনতা ব্াাংক বলবমহেি, র্ার লাহভর পবরমাণ ৮৬১.৬০ থকাটি োকা। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওতাধীন িাবণবিযক বভবত্তহত পবরচাবলত প্রবতষ্ঠানসমূহের মহধ্য ২৯টি 

প্রবতষ্ঠাহন থমাে থলাকসাহনর পবরমাণ ১,৯৪৪.৪৮১ থকাটি োকা। এর মহধ্য সহি থাচ্চ অলাভিনক প্রবতষ্ঠান ব্াাংক ও আবর্ থক 

প্রবতষ্ঠান বিভাহগর আওতাধীন িাাংলাহদশ কৃবষ ব্াাংক, র্ার থলাকসাহনর পবরমাণ ৬০৪.০০ থকাটি োকা। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     

বিবভন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাহগর আওতাধীন লাভিনক প্রবতষ্ঠানসমূহের নাম ও লাহভর পবরমাণ পবরবশি-‘খ’-থত এিাং 

অলাভিনক প্রবতষ্ঠানসমূহের নাম ও থলাকসাহনর পবরমাণ পবরবশি-‘গ’-থত থদখাহনা     । 

ক.১০ উৎপাদনবিষয়ক  

উৎপাদনবিষয়ক তথ্য কৃবষ মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, বশল্প মন্ত্রণালয়, িাবণিয মন্ত্রণালয়, মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় 

এিাং জ্বালাবন ও খবনি সম্পদ বিভাগ থর্হক সাংগ্রে করা েয়। সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থর্হক প্রাপ্ত কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, 

জ্বালাবন বিষয়ক পবরসাংখ্যান বনহে থদওয়া     :  

ক.১০.১ কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালাবন ইতযাবদ  

পহণ্যর নাম একক ২০১৫-১৬  

অর্ থ-     উৎপাদহনর 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৫-১৬ 

অর্ থ-     

প্রকৃত উৎপাদন 

লক্ষযমাত্রা 

অনুর্ায়ী 

উৎপাদহনর 

শতকরা োর 

থদশি উৎপাদহন 

থদহশর অভযন্তরীণ 

চাবেদার কত শতাাংশ 

থমোহনা র্াহে 

পূি থিতী 

অর্ থ-     

(২০১৪-১৫) 

প্রকৃত উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

চাল লক্ষ থমবিকেন ৩৫০.৩০ ৩৪৭.৭১ ৯৯.২৬ - ৩৪৭.১০ 

গম লক্ষ থমবিকেন ১৩.৯৫ ১৩.৫৫ ৯৭.১৩ - ১৩.৪৭ 

ভুট্টা লক্ষ থমবিকেন ২৫.৭২ ২৬.৩৬ ১০২.৪৮ - ২৩.৬১ 

আলু লক্ষ থমবিকেন ৯৪.৩২ ১০৩.০৪ ১০৯.২৫ - ৯২.৫৪ 

থেঁয়াি লক্ষ থমবিকেন ১৯.৫০ ২১.৩০ ১০৯.২৩ - ১৯.৩০ 
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পহণ্যর নাম একক ২০১৫-১৬  

অর্ থ-     উৎপাদহনর 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৫-১৬ 

অর্ থ-     

প্রকৃত উৎপাদন 

লক্ষযমাত্রা 

অনুর্ায়ী 

উৎপাদহনর 

শতকরা োর 

থদশি উৎপাদহন 

থদহশর অভযন্তরীণ 

চাবেদার কত শতাাংশ 

থমোহনা র্াহে 

পূি থিতী 

অর্ থ-     

(২০১৪-১৫) 

প্রকৃত উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

পাে লক্ষ থিল ৭৫.৬০ ৭৫.৬০ ১০০ - ৭৫.০১ 

শাকসিবি লক্ষ থমবিকেন ১৪৩.৪৭ ১৫২.৬৪ ১০৬.৩৯ - ১৪২.৩৭ 

 সুতা
২
  লক্ষ থকবি ৫৭.৭৭ ২২.৩৭ ৩৯.০০ 

১.০০-এর 

থচহয়ও কম 
২০.৪৮ 

পােিাত দ্রব্ লক্ষ থমবিকেন ১২.৬৪ 

 

১০.৬০ ৮৩.৮৬ ৯৫.০০ ৮.১৫ 

সার (ইউবরয়া) লক্ষ থমবিকেন ১০.৯৫ ১০.০৭ ৯১.৯৬ ৩৫.৯৮ ৮.৭৮ 

লিণ লক্ষ থমবিকেন ১৮.০০ ১৫.৫৫ ৮৬.৩৮ ৯৩.৭৮ ১২.৮২ 

বচবন লক্ষ থমবিকেন ১.২১ ০.৫৮২ ৪৮.০১ ৪.১৬ ০.৭৭ 

মৎে লক্ষ থমবিকেন ৩৮.৫৫ ৩৮.৫৩ ৯৯.৯৫ ৯৪.৬৬ ৩৬.৯০ 

মাাংস লক্ষ থমবিকেন ৬০.০০ ৬১.৫২ ১০২.০০ ৪৪.৫১ ৫৮.৬২ 

দুধ থকাটি বলোর ৭৩১.০০ ৭২৭.৫৭ ৯৯.৫৩ ৫০.২৫ ৬৯৬.৮৫ 

বিম থকাটি ১,২০৯.৪১ ১,১৯১.২৪ ৯৮.৫০ ৭২.১৮ ১,০৯৯.৫১ 

গ্যাস বিবসএফ ৯৬৭.১১৭ ৯৭৭.০৯০ ১০১.০৩ ৮৩.০৩ ৮৯৩.০৯৫ 

কয়লা লক্ষ থমবিকেন ১১.০০ ১০.২১ ৯২.৮৮ - ৬.৭৫ 

কঠিন বশলা লক্ষ থমবিকেন ৪.০০ ১.৫৩ ৩৮.২৫ - ৯.৩১ 

চা বমবলয়ন থকবি ৬৪.৫০ ৬৫.৪১ ১০১.৪১ ৮৪ ৬৩.৪১ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ভুট্টা, আলু, থেঁয়াি, শাকসিবি, মাাংস,     এিাং চাহয়র প্রকৃত উৎপাদন লক্ষযমাত্রার তুলনায়  

বৃবি থপহয়হে। ২০১৪-১৫ অর্ থ-    র তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর চাল, গম, ভুট্টা, আলু, থেঁয়াি, পাে, শাকসিবি,  

সুতা, পােিাত দ্রব্, সার (ইউবরয়া), লিণ, মৎে, মাাংস, দুধ, বিম, গ্যাস, কয়লা এিাং চাহয়র প্রকৃত উৎপাদন বৃবি থপহয়হে। 

২বিটিএমবসর আওতাধীন অবধকাাংশ িস্ত্রকল িন্ধ র্াকা, দক্ষ িনিহলর অভাি এিাং পুরহনা থমবশনাবর  কারহণ সুতা উৎপাদহনর 

লক্ষযমাত্রার তুলনায় প্রকৃত উৎপাদন হ্রাস থপহয়হে।  

ক.১০.২ বিদুযৎ, জ্বালাবন থতল ও পাবন 

বিদুযৎ, জ্বালাবন থতল এিাং পাবন উৎপাদন ও সরিরাে-সাংক্রান্ত পবরসাংখ্যান বনহে থদওয়া     । বিদুযৎ-সাংক্রান্ত তথ্য বিদুযৎ 

বিভাগ, জ্বালাবন থতল-সাংক্রান্ত তথ্য জ্বালা   ও খবনি সম্পদ বিভাগ এিাং পাবন উৎপাদন ও সরিরাে-সাংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় 

সরকার বিভাগ থর্হক সাংগ্রে করা েহয়হে। 

ক.১০.২.১ বিদুযৎ সরিরাে  

 প্রবতহিদনাধীন িের 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী িের 

(২০১৪-১৫) 

পূি থিতী       তুলনায় হ্রাস/বৃবির 

শতকরা োর 

সহি থাচ্চ চাবেদা (থমগাওয়াে) ৯,০৩৬ ৭,৮১৭ (+) ১৫.৫৯ 

সহি থাচ্চ উৎপাদন (থমগাওয়াে) ৯,০৩৬ ৭,৮১৭ (+) ১৫.৫৯ 

থমাে উৎপাবদত বিদুযৎ (বগগাওয়াে-ঘণ্টা) ৫২,১৯৩ ৪৫,৮৩৬ (+) ১৩.৮৬ 

গড় থলািহশবিাং (থমগাওয়াে)  ৩৪ ৫০ (-) ৩২ 

    সূত্র: বিদুযৎ বিভাগ 
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িতথমাহন বিদুযৎ-উৎপাদন ক্ষমতা কযাপটিভসে ১৫,২০০ থমগাওয়াে। নিায়নহর্াগ্য জ্বালাবনবভবত্তক বিদুযৎ-উৎপাদন ২০২ 

থমগাওয়াে। বিদুযহতর সহি থাচ্চ চাবেদা ও উৎপাদহনর পবরমাণ বিগত িেহরর তুলনায় উভয় থক্ষহত্র ১,২১৯ থমগাওয়াে বৃবি 

থপহয়হে। এ অর্ থ-িেহর সি থহমাে ৩১,০০০ বকহলাবমোর বিতরণ লাইন ও ১৯৮ সাবকথে বকহলাবমোর সঞ্চালন লাইন বনম থাণ করা 

েয়। ৩০ জুন ২০১৬ তাবরহখ সহি থাচ্চ বিদুযৎ-উৎপাদন
৩
     ৯,০৩৬ থমগাওয়াে। িতথমাহন বিদুযৎ সুবিধাপ্রাপ্ত িনহগাষ্ঠী ৭৬ 

          মার্াবপছু বিদুযৎ-উৎপাদন ৪০৭ বকহলাওয়াে ঘণ্টা। 

৩

[৩০ জুন ২০১৬ তাবরহখ সহি থাচ্চ বিদুযৎ-উৎপাদন বেল ৯,০৩৬ থমগাওয়াে]  

ক.১০.২.২ ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    চুবক্ত-স্বাক্ষবরত, চালুকৃত ও বনম থাণাধীন বিদুযৎহকহের তথ্য 

পর্ থায় বিদুযৎহকহের সাংখ্যা উৎপাদন ক্ষমতা (থমগাওয়াে) 

চুবক্ত-স্বাক্ষবরত ৯টি  ৩,৮৫৪ থমগাওয়াে 

চালুকৃত ৮টি  ৯২৯ থমগাওয়াে 

বনম থাণাধীন (জুন ২০১৬)  ৩০টি  ৯,৪৩৭ থমগাওয়াে 

সূত্র: বিদুযৎ বিভাগ 

ক.১০.২.৩ বিদুযহতর গড় বসহস্টম লস  

সাংস্থার নাম 
বসহস্টম লহসর শতকরা োর 

পূি থিতী িেহরর তুলনায় 

বসহস্টম লহসর 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) 
প্রবতহিদনাধীন িের 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী িের 

(২০১৪-১৫) 

িাাংলাহদশ বিদুযৎ উন্নয়ন থিাি থ (বিউহিা)  ১০.৬৬  ১১.১৭  (-) ০.৫১ 

পেী বিদুযতায়ন থিাি থ (পবিহিা) ১২.৩৬  ১২.৯২  (-) ০.৫৬ 

ঢাকা পাওয়ার বিবেবিউশন থকাম্পাবন বলবমহেি  

(বিবপবিবস)  
৯.১৮  ৯.৪৬  (-) ০.২৮ 

ঢাকা ইহলকবিক সাপ্লাই থকাম্পাবন বলবমহেি (থিসহকা) ৮.০৩  ৮.৩৪  (-) ০.৩১ 

ওহয়স্ট থিান পাওয়ার বিবেবিউশন থকাম্পাবন বলবমহেি 

(ওহিাপাবিহকা)  
৯.৯৮  ১০.২৮  (-) ০.৩০ 

থমাে বিতরণ লস ১০.৯৬  ১১.৩৬  (-) ০.৪০ 

সঞ্চালন ২.৬৩  ২.৭৬  (-) ০.১৩ 

  থমাে : বিতরণ ও সঞ্চালন ১৩.১০  ১৩.৫৫  (-) ০.৪৫ 

সূত্র: বিদুযৎ বিভাগ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সকল সাংস্থার বিদুযহতর গড় বসহস্টম লস পূি থিতী    -িেহরর তুলনায় হ্রাস থপহয়হে। 

ক.১০.২.৪ জ্বালাবন থতহলর সরিরাে  

     থমবিকেন পূি থিতী িেহরর তুলনায় হ্রাস(-)/বৃবির(+) পবরমাণ 

এিাং শতকরা োর (থমবিকেন) 
প্রবতহিদনাধীন ি র (২০১৫-১৬) পূি থিতী ি র (২০১৪-১৫) 

চাবেদা  ৫৫,০০,০০০ ৫৪,৫০,০০০ +৫০,০০০ (০.৯০) 

সরিরাে ৫২,৫৬,৭০৮ ৫৩,৩৪,৫০০ -৭৭,৭৯২ (১.৪৭) 

   সূত্র: জ্বালানী ও খবনি সম্পদ বিভাগ  
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ক.১০.২.৫ থমহিাপবলেন এলাকায় পাবন সরিরাে (লক্ষ গ্যালন) 

  প্রবতহিদনাধীন ি র 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী ি র 

(২০১৪-১৫) 

পূি থিতী িেহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) পবরমাণ 

ঢাকা চাবেদা  

সরিরাে 

১৮,৮৬,৬৩৬.১২ 

১৮,৮৬,৬৩৬.১২ 

১৮,৫৬,৭৯৭.১৬ 

১৮,৫৬,৭৯৭.১৬ 

 +  ২৯,৮৩৮.৯৬ 

 +  ২৯,৮৩৮.৯৬ 

চট্টগ্রাম৪ চাবেদা  

সরিরাে 

৩,৯৭,৯৭৫ 

১,৩৭,২২৬ 

৩,৮৫,৮৯৮ 

১,৩৮,৪৫৪ 

 +  ১২,০৭৭ 

(-  ১,২২৮ 

রািশােী চাবেদা  

সরিরাে 

১,১৫,২০০ 

৫৬,৪০০ 

১,০৯,৪৪০ 

৫৩,৫৮০ 

 +  ৫,৭৬০ 

 +  ২,৮২০ 

খুলনা চাবেদা  

সরিরাে 

২,১৬,০০০ 

১,০৪,৮৪৪ 

২,১৬,০০০ 

৯৯,০০০ 

- 

 +  ৫,৮৪৪ 

  সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ  

৪সি থহশষ িাতীয় ি  প, ২০১১ এর িনসাংখ্যা বনহয় (চট্টগ্রাম বসটি কহপ থাহরশহনর আওতাধীন িনসাংখ্যার বভবত্তহত) এিাং থকা কা 

(KOIKA)-এর   বি বরহপাে থ অনুর্ায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার চাবেদা পুন   ধ থারণ করা েয়।  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ঢাকা থমহিা এলাকায় পাবনর চাবেদা ও সরিরাে পূি থিতী    -    র তুলনায় বৃবি থপহয়হে। খুলনা 

থমহিা এলাকায় পাবনর চাবেদা অপবরিবতথত র্াকহলও সরিরাে বৃবি থপহয়হে। অন্যবদহক, পূি থিতী    -    র তুলনায় চট্টগ্রাম 

থমহিা এলাকায় পাবনর চাবেদা বৃবি থপহয়হে এিাং সরিরাে হ্রাস থপহয়হে। রািশােী থমহিা এলাকায় পাবনর চাবেদা ও সরিরাে 

উভয়ই পূি থিতী    -    র তুলনায় বৃবি থপহয়হে। 

ক.১১ বিহদহশ িনশবক্ত থপ্ররণ  
 

িনশবক্ত থপ্ররণ ও প্রতযাগমন প্রবতহিদনাধীন    -িের (২০১৫-১৬)  পূি থিতী    -িের (২০১৪-১৫)  শতকরা বৃবি (+) িা হ্রাস (-) এর 

োর 

থপ্ররণ  ৬,৮৪,৫৩৭ িন  ৪,৬১,৯৪৬ িন  +  ৪৮.১৯ 

 প্রতযাগমন - ১,০১,৯৪৭ িন - 

   উৎস: প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয়। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর                           -           ৩২.৬০                 ।  

ক.১২ পর্ থেক (স্থল, থনৌ ও আকাশপহর্ িাাংলাহদহশ আগত বিহদবশ নাগবরহকর সাংখ্যা) 

 প্রবতহিদনাধীন 

   -ি র (২০১৫-১৬) 

পূি থিতী 

   -ি র (২০১৪-১৫) 

পূি থিতী    -িেহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) পবরমাণ 

থমাে র্াত্রীর সাংখ্যা (িন) ৫,৮০,৯৮৩ ৭,১৯,১৭৭ (-) ১,৩৮,১৯৪ 

পর্ থেহকর সাংখ্যা (িন)  ১,২৮,৯৩৮ ১,৫২,৩৪৩ (-) ২৩,৪০৫ 

  উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  

(খ) প্রশাসবনক  

খ.১ িনিল 

পহদর নাম প্রবতহিদনাধীন    -ি র (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -ি র (২০১৪-১৫) হ্রাস(-)/বৃবির(+) শতকরা োর 

অনুহমাবদত পদ ১৪,৬৮,২৭৭ ১৪,৩৭,১৪৩  +  ২.১৭ 

শূন্যপদ ৩,০৯,৫৯১ ২,৪৭,৬৪৮  +  ২৫.০১ 

  উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        
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২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২০১৪-১৫    -    র তুলনায় অনুহমাবদত পদ ও শূন্যপহদর সাংখ্যা বৃবি থপহয়হে। ২০১৫-১৬  

অর্ থ-     ১০ োিাহরর থিবশ পদ শূন্য বেল     মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সাংখ্যা ৯টি। প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালহয় 

৬৪,১১০টি; স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহয় ৩৭,৮৫৫টি; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয় ২৬,০১১টি; বশক্ষা মন্ত্রণালহয় ১৬,০০১টি; িাক 

ও থেবলহর্াগাহর্াগ   ভ    ১৩,৪০২টি; থরলপর্ মন্ত্রণালহয় ১৩,২৬১টি; কৃবষ মন্ত্রণালহয় ১২,৫৩৪টি, িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয় 

১২,৫২৪টি এিাং অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাহগ ১০,৮৪৮টি পদ শূন্য রহয়হে।  

খ.২ উন্নয়ন িাহিে থর্হক রািস্ব িাহিহে স্থানান্তবরত পদ ও সাংরবক্ষত (বরহেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ 

পহদর ধরন প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৫-১৬)  

পূি থিতী    -ি র 

(২০১৪-১৫) 

উন্নয়ন িাহিে থর্হক রািস্ব িাহিহে স্থানান্তবরত পদ ২,৭৯৬ ৩,১৯১ 

উন্নয়ন িাহিে থর্হক রািস্ব িাহিহে স্োনান্তহরর িন্য প্রবক্রয়াধীন পদ ৭,৭৬৫ ৫,০০১ 

বরহেনশনকৃত অস্োয়ী পদ ৩,২৭,১৭২ ৩,৩১,৮১৪ 

   উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        

খ.৩ বনহয়াগ ও পহদান্নবত  

  প্রবতহিদনাধীন    -ি র (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -ি র (২০১৪-১৫) 

বনহয়াগ কম থকতথা ৬,৭৬৮ ১৮,৯১৭ 

কম থচা   ৩৫,৪৫৪ ৩১,৫৫৬ 

থমাে ৪২,২২২ ৫০,৪৭৩ 

পহদান্নবত কম থকতথা ১০,৩৭৩ ১০,৭৬০ 

কম থচা   ১৪,৪১৮ ১১,১৯০ 

থমাে ২৪,৭৯১ ২১,৯৫০ 

   উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        

খ.৪  শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা  

 অর্ থ-ি র পুঞ্জীভূত বিভাগীয় 

মামলার সাংখ্যা 

চাকবরচুযবত/িরখাস্ত অন্যান্য     অব্ােবত মামলা 

বনষ্পবত্তর সাংখ্যা 

অবনষ্পন্ন 

মামলার সাংখ্যা 

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 

 উৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪৬           ভ                     ।  

খ.৫ অবিে আপবত্ত 

অর্ থ-ি র পুঞ্জীভূত অবিে আপবত্ত বনষ্পন্ন অবিে আপবত্ত অবনষ্পন্ন অবিে আপবত্ত 

সাংখ্যা আবর্ থক সাংহেষ 

(থকাটি োকা) 

সাংখ্যা আবর্ থক সাংহেষ 

(থকাটি োকা) 

সাংখ্যা আবর্ থক সাংহেষ 

(থকাটি োকা) 

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 

উৎস: কম্পহিালার এযান্ড অবিের থিনাহরহলর কার্ থালয়  
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 ২০১৫-১৬ অর্ থ-               অর্ থ-িেহরর অবিে আপবত্ত-সাংক্রান্ত তথ্যািবল পর্ থাহলাচনায় থদখা র্ায় ২০১৪-১৫  

অর্ থ-    র তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-     অবনষ্পন্ন অবিে আপবত্তর সাংখ্যা     থপহয়হে। কহয়কটি মন্ত্রণালয়/বিভাহগ বিপুল-

সাংখ্যক অবিে আপবত্ত অবনষ্পন্ন রহয়হে, থর্মন- স্থানীয় সরকার বিভাহগ ৯০,২৪৬টি; বশক্ষা মন্ত্রণালহয় ৮৯,৮৬৩টি, ব্াাংক ও 

আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাহগ ৭৩,১৯০টি এিাং অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাহগ ৫৫,১৮৯টি।      ভ            ভ            

                          আ          ১২,৩১৭ । কম্পহিালার এযান্ড অবিের থিনাহরল-এর কার্ থালয়      

প্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের অবনষ্পন্ন অবিে আপবত্তর সাংখ্যার সহি  ভ            ভ     প্রবতহিদহন অবনষ্পন্ন 

অবিে আপবত্তর থমাে সাংখ্যার ব্াপক তারতম্য রহয়হে। মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয় থর্হক প্রাপ্ত প্রবতহিদন অনুর্ায়ী অবিে 

বরহপাহে থ প্রদত্ত গুরুতর অবনয়হমর তথ্যাবদ পবরবশি-‘ঘ’থত থদখাহনা     ।  

খ.৬ সরকার কতৃথক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃত মামলা  
 

অর্ থ-ি র সরকাবর সম্পবত্ত/স্বার্ থ রক্ষাহর্ থ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন 

সাংস্থাসমূে কতৃথক দাহয়রকৃত 

মামলার সাংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/  ভ     

বিরুহি দাহয়রকৃত বরে 

মামলার সাংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

থক্ষহত্র সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃত মামলার সাংখ্যা 

মামলা বনষ্পবত্তর সাংখ্যা 

২০১৫-১৬ ৪৫,৯০০ ১০,৯৩২ ১,৩৪২ ২১,১৫৬ 

২০১৪-১৫ ৫৬,০৫৫ ২১,৬২৬ ৩৩৪ ২৩,৮৮৫ 

  ৎস: মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        

িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কতৃথক সরকাবর সম্পবত্ত/স্বার্ থ রক্ষাহর্ থ দাহয়রকৃত মামলার সাংখ্যা সহি থাচ্চ ২৩,৫৫৪টি; আইন ও বিচার 

বিভাগ কতৃথক দাহয়রকৃত মামলার সাংখ্যা বদ্বতীয় সহি থাচ্চ ১৪,০৩৫টি এিাং ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ              

            তৃতীয় সহি থাচ্চ ৬,১৭৭টি।  

খ.৭ তথ্যপ্রযুবক্তর উন্নয়ন ও ব্িোর  

খ.৭.১ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাহগ কবম্পউোর ও ইন্টারহনে সুবিধা রহয়হে। ৪৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং এর আওতাধীন        

       দপ্তর/সাংস্থায় Local Area Network (LAN) ও ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাহগ Wide Area Network (WAN) 

সুবিধা আহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থাসমূহে আনুষ্ঠাবনকভাহি কবম্পউোর 

প্রবশবক্ষত িনিহলর সাংখ্যা ১,২১,৯৭৯ িন।  

খ.৭.২ থদহশর সি বিভাগীয় শেরসে থমাে ৬৪টি থিলার বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ শেহর থেবলেহকর 3G-থসিা চালু করা েয়। 

িনগহণর িন্য ইন্টারহনহের ব্য় হ্রাস করার লহক্ষয সরকাহরর নানামুখী পদহক্ষহপর ফহল ইন্টারহনে ব্ান্ডউইহর্র মূল্য 

িনগহণর ক্রয়সীমার মহধ্য এহসহে। সি থহশষ পদহক্ষপ বেসাহি সািহমবরন থকিহলর আইবপ ব্ান্ডউইহর্র নতুন ট্যাবরফ 

থমগাবিেপ্রবত সি থবনে ৬২৫ োকা ধার্ থ করা েয়। সকল থমািাইল অপাহরের কতৃথক িাহয়াহমবিক থভবরবফহকশনসে অনলাইহন 

িাতীয় পবরচয়পহত্রর তথ্য র্াচাইপূি থক বসম/বরম বনিন্ধহনর প্রবক্রয়া সফলভাহি সম্পন্ন েয়। প্রায় ১২ থকাটি ১০ লক্ষ গ্রােহকর 

িাহয়াহমবিক পিবতহত থভবরবফহকশন সম্পন্ন েয়।                          আ                            

                                                ।                           (SEA-ME-WE-5) 

           ৮০                     ।                                                            

                                  ২       ৩                        -                      ।  

খ.৭.৩ থপাস্ট ই-থসন্টার ফর  রাল কবমউবনটি প্রকহল্পর আওতায় উ শের ও গ্রামাঞ্চহলর মহধ্য অিবস্থত প্রযুবক্তগত বিষম্য 

কবমহয় আনার লক্ষযহক সামহন থরহখ এিাং সরকাহরর বিবিোল িাাংলাহদশ িা িায়হনর লহক্ষয ‘Post e-Center for Rural 

Community’ শীষ থক প্রকল্প িতথমাহন চলমান রহয়হে। এহত ৮,০০০টি িাকঘর এিাং ৫০০টি উপহিলা িাকঘরহক e-Center 

  রূপান্তবরত করা েহি। এ পর্ থ  ৫,৫০৬টি থপাস্ট ই-থসন্টার চালু করা েয়। উক্ত প্রকহল্পর আওতায় গ্রামপর্ থাহয় ইন্টারহনে থসিা 

প্রদান, বিহদশ থর্হক আগত থরবমহেে সুবিধা প্রদান, বিহদহশর আত্মীয়স্বিহনর সহি          , ইন্টারহনহের মাধ্যহম বিবভন্ন 

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাহশর সুবিধা প্রদান, কৃবষ, বশক্ষা ও স্বাস্থয বিষয়ক তথ্য প্রদান করা সম্ভি েহি। িাক বিভাহগর 

কার্ থপ্রবক্রয়া স্বয়াংবক্রয়করণ প্রকহল্পর আওতায় িাক বিভাহগর অধীনস্থ িাকঘরগুবলর কাউন্টার কার্ থক্রমসে অন্যান্য কার্ থক্রম 
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সফ েওয়যার বনভথর করা েহে, র্ার ফহল িাক বিভাগ ও এর গ্রােক উভহয়রই শ্রম ও সময় সাশ্রয় েহে। উক্ত প্রকহল্পর আওতায় 

ইহতামহধ্য ৭১টি থেি অবফস, ১৩টি থমইল সাবভ থস অবফস এিাং ১১টি োউন সাি-অবফসহক অহোহমশহনর আওতায় আনা 

েহয়হে। বিবিোল িাাংলাহদশ বিবনম থাহণর      কাগ   মুদ্রার পাশাপাবশ থলনহদহনর মাধ্যম বেসাহি       মাবন, থপাস্টাল 

কযাশকাি থ চালু ক     । 

খ.৭.৪ ‘প্রার্বমক বশক্ষা কহন্টন্ট ইন্টার-একটিভ মাবিবমবিয়া বিবিোল ভাস থহন রূপান্তর’ শীষ থক কম থসূবচর মাধ্যহম প্রস্তুতকৃত 

মাবিবমবিয়া বিবিোল কহন্টন্ট, ১৪         ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক উহদ্বাধন করা েয়। এ কম থসূবচর 

আওতায় থমাে ২১টি িইহয়র মাবিবমবিয়া বিবিোল ভাস থহন রূপান্তহরর কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়। ‘Skill Development for 

Mobile Game & Application’ শীষ থক প্রকল্পটি একহনক কতৃথক অনুহমাবদত েয়।  

খ.৭.৫ িাাংলাগভহনে প্রকহল্পর ধারািাবেকতায় উপহিলাপর্ থাহয় সকল অবফসহক একই থনেওয়াহকথর সহি সাংযুক্তকরহণর িন্য 

বদ্বতীয় ইনহফাসরকার প্রকহল্পর কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়। এ প্রকহল্পর মাধ্যহম প্রবতটি থিলায় ৫৫টি ও প্রবতটি উপহিলার ৩০টি 

সরকাবর অবফস একই থনেওয়াহকথর সহি সাংযুক্তকরহণর কাি চলমান রহয়হে। এ প্রকহল্পর মাধ্যহম থিলাপর্ থাহয় ৩,৫২০টি 

এিাং উপহিলাপর্ থাহয় ১৪,৬১০টি অর্ থাৎ থমাে ১৮,১৩০টি সরকাবর দপ্তরহক Secured High Speed Broadband-এর 

মাধ্যহম যুক্ত করা েয়। সারাহদহশ ৮০০টি বভবিও কনফাহরবোং বসহস্টম স্থাপন, ২৪,৯০৭িন সরকাবর কম থকতথার মহধ্য ট্যাি 

বিতরণ, িাাংলাহদশ সবচিালহয় ইন্টারহনে সেিলভয করহত Wi-Fi থনেওয়াকথসে ২৫৪টি এবগ্রকালচারাল ইনফরহমশন 

থসন্টার, ২৫টি থেবলহমবিবসন থসন্টার এিাং র্হশাহর National Data Centre-এর বিিাস্টার বরহকাভাবর থসন্টার স্থাপন করা 

েয়। বিবসবস’থত ১টি specialized network lab   ১টি special effect lab স্থাপন করা েয়। 

খ.৭.৬ িাো থসন্টার সম্প্রসারহণর মাধ্যহম আন্তিথাবতক মান িিায় থরহখ থসিা প্রদাহনর লহক্ষয ‘IT Audit’ সম্পন্ন করা েয়। 

‘Establishing Enterprise Architecture and Interoperability Framework’ শীষ থক কার্ থক্রহমর আওতায় 

Bangladesh National Enterprise Arectecture (BNEA) Framework, e-GIF with MSDP, National e-

Service Bus, ৩টি সরকাবর থসিা থর্মন - খাদ্য ক্রয়, ই-থপনশন, বসম থরবিহেশ  প্ররভৃবত কার্ থক্রম স্বয়াংবক্রয় করার 

উহদ্দহশ্য দ সফ েওয়যার প্রণয়ন, ৩টি সরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর (প্রার্বমক বশক্ষা অবধদপ্তর, খাদ্য অবধদপ্তর এিাং তথ্য ও থর্াগাহর্াগ 

প্রযুবক্ত বিভাগ) িন্য ICT Roadmap প্রণয়ন, ৭৫ িহনর TOGAF এিাং ২৫ িহনর WSO2 প্রবশক্ষণ প্রভৃবত কার্ থক্রম 

সম্পন্ন েয়। NEA িাস্তিায়ন-সাংক্রান্ত আইন প্রণয়হনর কাি চলহে।  

খ.৭.৭ গািীপুহরর কাবলয়ানকহর Tier-IV িাো থসন্টার বতবরর কাি শুরু করা েয়। এ প্রকল্পটি চীন সরকাহরর সোয়তায় 

ZTE কহপ থাহরশন িাো থসন্টার স্থাপহনর কার্ থক্রম শুরু করা েয়। থদহশর ১২টি স্থাহন র্র্া- থগাপালগঞ্জ, ময়মনবসাংে, 

িামালপুর, ঢাকার থকরানীগঞ্জ, কুবমো, চট্টগ্রাম, কক্সিািার, রাংপুর, নাহোর, বসহলে, িবরশাল, খুলনা থিলায় আইটি বভহলি; 

৭টি বিভাহগ থশখ কামাল আইটি থিবনাং এযান্ড ইনবকউহিশন থসন্টার; রািশােীহত িহরে বসবলকন বসটি; মোখালীহত আইটি 

বভহলি; চট্টগ্রাম প্রহকৌশল বিশ্ববিদ্যালহয় বিিহনস ইনবকউহিের স্থাপনসে শােিালাল বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালহয় Big 

data analytic lab; চট্টগ্রাম প্রহকৌশল ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালহয় Robotic lab; মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত 

বিশ্ববিদ্যালহয় Pattern recognition and multi-media lab; রািশােী প্রহকৌশল ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালহয় Artificial 

intelligence and control lab; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালহয়র থেবলবভশন ও বফল্ম বিভাহগ Audio visual lab স্থাপহনর উহদ্যাগ 

গ্রেণ করা েহয়হে। ইহতামহধ্য বসহলে থিলার থকাম্পনীগঞ্জ উপহিলার ‘বসহলে ইহলক্ট্রবনক্স বসটি’র মাটি ভরাহের কাি শুরু 

েহয়হে এিাং নাহোর থিলার সদর উপহিলায় ‘থশখ কামাল আইটি থিবনাং এযান্ড ইনবকউহিশন থসন্টার’ স্থাপন কার্ থক্রম চলহে। 

িাোিীরনগর বিশ্ববিদ্যালহয় Sofware testing & quality assurance lab; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালহয়র কবম্পউোর সাহয়ে 

এযান্ড ইবঞ্জবনয়াবরাং বিভাহগ Animation lab এিাং িাাংলাহদশ প্রহকৌশল বিশ্ববিদ্যালহয় Robotic lab স্থাপন করা েয়। 

িিিন্ধু োই-থেক বসটি থদহশর প্রর্ম রাষ্ট্রায়ত্ত োই-থেক বশল্প পাকথ, র্া গািীপুর থিলার কাবলয়ানকহর ৩৫৫ একর িবমর ওপর 

প্রবতবষ্ঠত। ৩৫৫ একর িবমর মহধ্য ২৩২ একর িবম ৫টি ব্লহক বিভক্ত কহর উন্নয়হনর লহক্ষয দুইটি থিহভলপার প্রবতষ্ঠান 

বনহয়াগ থদওয়া েহয়হে। পাকথটিহক কার্ থকরভাহি গহড় থতালার লহক্ষয থমৌবলক অিকাঠাহমার বনম থাণকাি সমাপ্ত েহয়হে। 

ইহতামহধ্য ৩নাং ব্লহক একটি মাবি থেন্যান্ট বিবডাং    বনম থাণকাি চলহে। অপরবদহক ২নাং ব্লহক ১টি মাবি থেন্যান্ট বিবডাং 

এিাং ৫নাং ব্লহক একটি ইন্ডাবেয়াল বিবডাং বনম থাহণর বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন করা েয়। এ োড়া ঢাকা থর্হক িিিন্ধু োই-থেক 

বসটিহত র্াতায়াত সেিীকরহণর লহক্ষয িাাংলাহদশ থরলওহয় কতৃথক একটি আধুবনক থরলওহয় থস্টশন বনবম থত েহে। র্হশার 

থিলায় বনম থাণাধীন থশখ োবসনা সফ েওয়যার থেকহনালবি পাকথ (র্হশার সফটওয়যার থেকহনালবি পাকথ)-এর মাবি ট্যাহনন্ট 

ভিন, িরহমেবর ভিন এিাং কযাবন্টন ও এবিবর্হয়োরসে অন্যান্য স্থাপনার বনম থাণকাি পবরকল্পনা থমাতাহিক দ্রুত গবতহত 
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এবগহয় চলহে। ইহতামহধ্য সাি-থস্টশন ও থিনাহরের বিবডাং, ৩৩ থকবভএ সাি থস্টশন, ৩৩ থকবভএ লাইন, ফাইিার অপটিক 

লাইন এিাং এহপ্রাচ থরাি-এর বনম থাণকাি থশষ েহয়হে। ৯ জুন ২০১৬ তাবরহখ ১২টি আইটি থকাম্পাবনর অনুকূহল থেস িরাদ্দ 

প্রদান করা েহয়হে। ঢাকার কারওয়ান িািারস্থ ১২ তলাবিবশি িনতা োওয়ারহক ‘সফ েওয়যার থেকহনালবি পাকথ’ থঘাষণা 

করা েহয়হে। ইহতামহধ্য ১৫টি আইটি/আইটিইএস থকাম্পাবন তাহদর ব্িসাবয়ক কার্ থক্রম শুরু কহরহে। নতুন উহদ্যাক্তাহদর 

সুহর্াগ সৃবির লহক্ষয উক্ত ভিহনর ৪র্ থ তলাটি start-up থকাম্পাবনসমূহের মহধ্য িরাদ্দ প্রদান করা েহয়হে এিাং তারা তাহদর 

ব্িসাবয়ক কার্ থক্রম শুরু কহরহে। ‘সারা থদহশর বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাহন কবম্পউোর ও ভাষা প্রবশক্ষণ ল্যাি স্থাপন’ শীষ থক প্রকল্প 

িাস্তিায়ন কহর। বিহদহশ কম থসাংস্থান সৃবির লহক্ষয আইবসটি ও বিহদবশ ভাষা জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ িনিল বতবরর উহদ্দহশ্য দ এ 

প্রকহল্পর মাধ্যহম সারাহদহশর বনি থাবচত ২০০১ বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাহন কবম্পউোর ল্যাি ও তন্মহধ্য থিলাপর্ থাহয়র ৬৫টি ল্যাহি ভাষা-

প্রবশক্ষণ ল্যাি স্থাপহনর কাি বনধ থাবরত সমহয়র পূহি থই সম্পন্ন েহয়হে। ভাষা-প্রবশক্ষণ ল্যািসমূে ‘থশখ রাহসল বিবিোল ল্যাি’ 

বেসাহি নামকরণ করা েহয়হে। 

খ.৭.৮ বিবিোল িাাংলাহদশ গঠহন তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্তর র্র্ার্র্ বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রহয়াহগর লহক্ষয বিবনহয়াগ থিাি থ 

কতৃথক বিবনহয়াগকারীগণ র্াহত তাঁহদর বিদ্যমান/প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠান সেহি ও দ্রুততার সহি বিবনহয়াগ থিাহি থ বনিবন্ধত েহত 

পাহরন, থস লহক্ষয বিবনহয়াগ থিাহি থ চালু রহয়হে Online Registration System (ORS)। ORS-এর ব্াবপ্ত আরও িাবড়হয় 

বিবনহয়াগ থিাি থ প্রদত্ত অন্যান্য থসিাসমূহের আওতায় এহন অনলাইহন বভসা, ওয়াকথ পারবমে, িাঞ্চ অবফস, বলয়াহিাঁ অবফস, 

বরহপ্রহিনহেটিভ অবফস স্থাপহনর অনুহমাদন প্রদান করা েয়। Online Payment Gateway-এর অনুহমাদন িাাংলাহদশ 

ব্াাংক থর্হক পাওয়ার চূড়ান্ত পর্ থাহয় রহয়হে। বিবনহয়াগ থিাহি থর কার্ থািবল automation এিাং গ্রােক সুবিধা উন্নত করার 

লহক্ষয BOI Online Service Tracking System (BOST) নাহম File Tracking System চালু করা েয়। িতথমান 

সরকাহরর বভশন ২০২১ অনুর্ায়ী বিবিোল িাাংলাহদশ গঠহনর ধারািাবেকতায় িাাংলাহদহশ বিবনহয়াগ প্রবক্রয়া সেিতরকরহণর 

লহক্ষয বিবনহয়াগ থিাি থ িাাংলাহদহশর সাংবেি বিবনহয়াগ ও িাবণবিযক আইন এিাং এর অধীন সাংবেি বিবধ, প্রবিবধ, নীবতমালা, 

প্রজ্ঞাপন, বিজ্ঞবপ্ত, গুরুত্বপূণ থ আহদশ এিাং এসআরও-থক ইহলকিবনক ফরহমহে business laws (www.business 

laws.boi.gov.bd) ওহয়িসাইহে প্রকাশ কহর। ইহলকিবনক থর্াগাহর্াগ সেিতর করার লহক্ষয বনিস্ব থিাহমইহনর অধীহন ই-

থমইল সুবিধা চালু          । 

খ.৭.৯ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র এটুআই থপ্রাগ্রাহমর মাধ্যহম ই-ফাইল বসহস্টম বতবর ও িাস্তিায়ন, ৪১টি মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তহরর 

িন্য থপাে থাল বতবর, ই-বমউহেশন ম্যাহনিহমন্ট বসহস্টম বতবর, অনলাইন আর-এস খবতয়ান বসহস্টম বতবর, ভূবম-তথ্যহসিা 

কাঠাহমা বতবর, প্রাইমাবর বশক্ষকগহণর থপনশন বসহস্টম ও যুি উন্নয়ন অবধদপ্তহরর থিকার যুিকহদর দক্ষতা উন্নয়ন-সাংক্রান্ত 

প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম সেবিকরণ, ২০টি থিলায় ই-থমািাইল থকাে থ িাস্তিায়ন, সকল থিলার বনি থােী আদালহতর িন্য এমআইএস 

িাস্তিায়ন, অনলাইন ফরম্ স দাবখল পিবত বতবর এিাং উন্নয়ন পবরিীক্ষণ বসহস্টম বতবর করা েয়।  

খ.৭.১০              ‘     ২০২১’                                                           

            অনলাইন িাোহিইহি োলনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহের িন্য সকল উপহিলা োসপাতাহল এিাং থিলা 

োসপাতাহল থলাকাল এবরয়া থনেওয়াকথ স্থাপন করা েয়। ৬৪টি থিলা োসপাতাল ও ৪২১টি উপহিলা োসপাতাহল থমািাইল 

থফাহনর মাধ্যহম ২৪ ঘন্টা/সপ্তাহের সাত বদন বিনামূহল্য বচবকৎসা পরামশ থ প্রদাহনর কার্ থক্রম চালু করা েয়। এ োড়া স্বাস্থয 

িাতায়ন নাহম ২৪/৭ একটি থেলর্ কল থসন্টার চালু করা েয়। এর নম্বর ১৬২৬৩। থমাোমুটি স্বাভাবিক কলহরহের মাধ্যহম 

বচবকৎসহকর তাৎ বণক পরামশ থ ও বিবভন্ন স্বাস্থয-তথ্য প্রদান করা েয় এিাং সরকাবর-থিসরকাবর স্বাস্থযহসিা প্রবতষ্ঠান সম্পহকথ 

অবভহর্াগ গ্রেণ এিাং প্রবতকার করা েয়। স্বাস্থয অবধদপ্তহরর এমআইএস শাখায় সমিয়হকেসে ৫৯টি োসপাতাহল উন্নতমাহনর 

থেবলহমবিবসন কার্ থক্রম চালু করা েয়। থদহশর সকল সরকাবর োসপাতাল ও স্বাস্থযহসিাহকহে থসিার মান সম্পহকথ িনগহণর 

অবভহর্াগ ও পরামশ থ িানা এিাং প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য এসএমএসবভবত্তক চমৎকার ও উদ্ভািনামূলক অবভহর্াগ/ 

পরামশ থ িানাহনার ব্িস্থা প্রিতথন করা েয়। প্রবতবদন ওহয়িসাইহের মাধ্যহম অবভহর্াগগুবল থদখা েয় এিাং সমাধান থদওয়া েয়।  

খ.৭.১১ স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এিাং স্বাস্থয অবধদপ্তরসে সকল থিলা ও উপহিলা োসপাতাল এিাং ৪টি 

বিহশষাবয়ত োসপাতাল বমবলহয় থমাে ৩৬৩টি প্রবতষ্ঠাহন আঙ্গুহলর োপ সনাক্তকারী বরহমাে ইহলক্ট্রবনক্স অবফস এহেনহিে 

বসহস্টম চালু করা েয়। নাগবরকগণ র্াহত সেহি বিবভন্ন তথ্য পান থসিন্য ওহয়িসাইে, সামাবিক মাধ্যম,  গ প্রভৃবতর মাধ্যহম 

সকল তথ্য তাৎ বণক প্রচার করা েয়। প্রবতটি স্বাস্থয প্রবতষ্ঠান অনলাইন ইন্টার এযাকটিভ থলাকাল থেলর্ বুহলটিন প্রকাশ কহর। 

সরকাবর-থিসরকাবর স্বাস্থয প্রবতষ্ঠান ও োসপাতাহলর ইহলক্ট্রবনক তথ্য-ভান্ডার, থদশবভবত্তক স্বাস্থয মানিসম্পদ তথ্য-ভান্ডার, 

বিও-থলাহকশন তথ্য-ভান্ডার, োসপাতাল অহোহমশহনর িন্য ওহপন এমআরএস সফ েওয়যার চালু, িনস্বাস্থয বিষয়ক  

তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহের িন্য বিএইচআইএস সফ েওয়যার ব্িোর কহর বিহশ্বর সি থবৃেৎ স্বাস্থয-তথ্য থনেওয়াকথ বতবর করা েয়। 

http://www.business/
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খ.৭.১২ Online Tax Appeal Submission-এর িন্য একটি ওহয়ি থিইিি সফ েওয়যার থিহভলপ করা েয়। VAT 

Cheker নাহম একটি থমািাইল এযাপস প্রিতথন করা েয়। ঢাকাসে বিবভন্ন বিভাগীয় শেহরর সকল বেসািরক্ষণ অবফহস সি 

ধরহনর সরকাবর থলনহদহনর থক্ষহত্র পর্ থায়ক্রহম Electronic Fund Transfer (EFT) চালু করা েয়।  

খ.৭.১৩ বনউি অহোহমশন ও স্টযান্ডাি থাইহিশহনর উহদ্দহশ্য দ িাতথা কহক্ষর কবম্পউোরসমূহে LAN-এর আওতায় োইবেি 

ইন্টারহনে সাংযুক্ত করা েয়। ‘Supply, Installation, Testing and Commissioning of Digital Video Recorder 

Cum Player with all Accessories on Turn-key Basis’ কম থসূবচর আওতায় ২,১১,৯৮,৪০৪.৫০ োকার 

র্ন্ত্রপাবত/সরঞ্জাম ক্রহয়র এলবস থখালা েয়। িাাংলাহদশ থেবলবভশহনর িন্য ২,৯৯,৩৬,৬০৫ োকা ব্হয় NEC (Japan) 

Brand SV9100 Model, IP Server PABX ও আনুষবিক র্ন্ত্রপাবত সাংগ্রে করা েয়। বিটিবভর প্রধান কার্ থালয় ও ঢাকা 

থকে সম্পূণ থরূহপ LAN-এর আওতায়     সকল কম থকতথাহদর িন্য ইন্টারহনে সাংহর্াগসে কবম্পউোহরর ব্িস্থা করা েয়। 

ওহয়িসাইে গবতশীল ও তথ্যসমৃি করা েয়। থমইল সাভথার, FTP সাভথার ও িাোহিইি সাভথার প্রবতস্থাপন করা েয়। 

কম থকতথাহদর PDS ফাইল প্রস্তুতসে HR কার্ থক্রম কবম্পউোরাইিি করা েয়। িাতীয় সাংসহদর অবধহিশহনর সকল কার্ থক্রম 

সরাসবর সম্প্রচার করা েয়।  

খ.৭.১৪  -লাবন থাং-             -    ,      ,                                                     

                                         । পর্ থায়ক্রহম                 -                       

                ।                                                -    ,                       

 -                       ।                   -                                                । 

                      -           আ     আ      ।  

খ.৭.১৫ ভূবম ব্িস্থাপনার সহি িবড়ত বতনটি অবফসহক [এবস(ল্যান্ড), থসহেলহমন্ট ও সাি-থরবিবে] আধুবনকীকরহণর      

থদহশর ৩টি উপহিলায় (রািশােী থিলার থমােনপুর উপহিলা, িরগুনা থিলার আমতলী উপহিলা এিাং িামালপুর থিলার 

সদর উপহিলা) বিবিোল িবরপ চলমান রহয়হে। ইউবনয়ন ভূবম অবফস, সািহরবিোর অবফস এিাং সেকারী কবমশনার 

(ভূবম) এ বতনটি অবফহসর মহধ্য কাহনকটিবভটি স্থাপহনর িন্য Integrated Digital Land Management 

System(IDLRS) সফ েওয়ারটি ৩ থম ২০১৬ তাবরহখ মবনরামপুর উপহিলায় উহদ্বাধন করা েয়। িামালপুর ও আমতলীহত 

আইবিএলআরএস কাহনকটিবভটি স্থাপন করা েয়। সি থহশষ িবরহপ প্রণীত থমৌিাম্যাপ ও খবতয়ান এিাং বমউহেশন খবতয়াহনর 

ওপর বভবত্ত কহর িাাংলাহদহশর ৭টি থিলার ৪৫টি উপহিলার বিবিোল ভূবম ব্িস্থাপনা পিবত (DLMS) প্র তকরণ ও 

প্রিতথন এিাং িনগণহক ভূবমর তথ্যাবদ সম্পবকথত থসিা প্রদাহনর লহক্ষয ২০টি উপহিলায় ২০টি ভূবম তথ্যহসিা থকে (Land 

Information Service Centre) স্থাপহনর িন্য আন্তিথাবতক ক্রয় কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। এশীয় উন্নয়ন ব্াাংহকর (এবিবি) 

আবর্ থক সোয়তায় ‘থোংহদবনাং গভন্যথাে ম্যাহনিহমন্ট প্রহিক্ট (কহম্পাহনন্ট-বি)’ শীষ থক প্রকহল্পর মাধ্যহম ৭০ লক্ষ খবতয়ান 

পৃষ্ঠা এিাং ১৯,৭০৬টি ম্যাপবসে স্কযান করা েয়। ২০টি ভূবম তথ্যহসিা থকহের মহধ্য ২টির কাি সমাপ্ত েয় এিাং িাবকগুবলর 

installation-এর কাি চলমান রহয়হে। থদওয়াবন মামলাসমূে কবম্পউোরবভবত্তক দক্ষ ব্িস্থাপনার মাধ্যহম থিলাপর্ থাহয়র 

বিবভন্ন থদওয়াবন আদালতসমূহে সরকাহরর পহক্ষ িা বিপহক্ষ দাহয়রকৃত ও চলমান মামলার িতথমান অিস্থার তথ্যাবদ 

সাংরবক্ষত র্াহক এিাং তাৎক্ষবণকভাহি োলনাগাদ তথ্যাবদ পাওয়া র্ায়। 

খ.৭.১৬ বিবিোল পিবতহত ভূবম িবরপ ও থরকি থ প্রণয়ন এিাং সাংরক্ষণ কার্ থ     আওতায় পর্ থায়ক্রহম সারাহদহশর ভূবম 

িবরপ, থরকি থ প্রণয়ন ও ব্িস্থাপনার িন্য বিবিোল পিবত প্রিতথহনর লহক্ষয সরকার কতৃথক প্রার্বমকভাহি বিবিোল পিবতহত 

ভূবম িবরপ, থরকি থ প্রণয়ন এিাং সাংরক্ষণ প্রকল্প (প্রর্ম পর্ থায়: Computerisation of Existing Mouza Maps and 

Khatian) শীষ থক একটি উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিাবয়ত েহে। জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ৫৫টি থিলায় থমাে ৭০,১২,৯৯০টি খবতয়াহনর িাো 

এবন্ট্র করা েয়। Strengthening Settlement Press, Map Printing Press and Preparation of Digital Maps 

প্রকহল্পর মাধ্যহম জুন ২০১৬ পর্ থন্ত থসহেলহমন্ট থপ্রহসর মুদ্রণক্ষমতা শবক্তশালী করার িন্য ৩টি মধ্যম ক্ষমতাসম্পন্ন সাভথার, 

২০টি কবম্পউোর এিাং ৫০টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন থলিার বপ্রন্টার সাংগ্রে করা েয়; ম্যাপ মুদ্রণ থপ্রহসর মুদ্রণক্ষমতা শবক্তশালী 

করার িন্য কবম্পউোর টু   ে (বসটিবপ)সে এক থসে িাই-কালার অফহসে ম্যাপ বপ্রবন্টাং থপ্রস সাংগ্রে করা েয়; বিবিোল 

পিবতহত িবরপকাি পবরচালনার িন্য পাঁচটি ব্ান্ড থনােবুকসে থমাে ২০ থসে Electronic Total Station(ETS) with 

its related accessories সাংগ্রে করা েয়। 
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খ.৭.১৭ সড়ক পবরিে  ও মোসড়ক বিভাহগর     ইন্টারএযাবক্টভ ওহয়িসাইে (www.rthd.gov.bd)      ,    

                       ।              Grievence Redress System (GRS)                   মাধ্যহম 

থর্-থকাহনা ব্বক্ত থর্-থকাহনা স্থান থর্হক মতামত, পরামশ থ িা অবভহর্াগ িানাহত পাহর      প্রাপ্ত অবভহর্াহগর বভবত্তহত      

        ভ    কারীহক              েয়।                      -              ।     ভ           

                                         ভ                                               

  ।   বিভা                                                                      ভ    মামলা 

ব্িস্থাপনা                ,                          । অবিে আপবত্ত                        

       ভ                                  ভ                 ।   আ    ’                    

       আ -                                     ভ                    সফ েওয়যার      । A2I 
                   ,       আ                                                 থিহভলপহমন্ট অি 

মাবিহমািাল িােহপাে থ ওহয়ি থপাে থাল উইর্ থমািাইল ইন্টারএযাবক্টবভটি   -                  চূড়ান্ত             । 

                    গুরুত্বপূণ থ থসতুসমূে ও   আ    ’                         গুগল ম্যাপ ও গুগল আহর্ থ 

আপহলাি করা আ       তা                       । এ বিভাহগর স   শাখা              NESS            

             । NESS        ভ       -     -                          আ  । SMART Card 

ব্িোর কহর বিবভন্ন পবরিেণ মাধ্যম থর্মন- থমহিাহরল, িাস র যাবপি িানবিে, িাাংলাহদশ থরলওহয়, বিআরটিবস’র িাস, 

বিআইিবব্লউটিবস’র থনৌ-র্ান ও চুবক্তিি থিসরকাবর িাহস স্বােহন্দয ও বনরিবেন্নভাহি র্াতায়াহতর লহক্ষয e-Clearing 
House-                 শুরু     েহয়হে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মবতক্রহম এ কাহি থর নাম Rapid Pass বনধ থার  

করা েহয়হে। িাাংলাহদশ থরাি িােহপাে অর্বরটি (BRTA) তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত ব্িোর কহর থসিার মান উন্নয়ন ও 

িিািবদবেতা বৃবির মাধ্যহম রািস্ব আদায় বৃবি কহরহে। BRTA’র বিবিোল থসিাসমূহের মহধ্য রহয়হে থমােরর্াহন থরবিও 

বিহকাহয়বে আইহিবন্টবফহকশন ট্যাগ, থরহিাবরহফ্ল্বক্টভ নাম্বারহপ্লে, র্ানিােহনর কর ও বফ অনলাইন ব্াাংবকাং পিবতহত 

আদায়, স্মাে থ কাি থ ড্রাইবভাং লাইহসে, বিবিোল থরবিহেশন কাি থ, থসিা গ্রেহণর িন্য SMS-এর মাধ্যহম গ্রেীতাহক 

অিবেতকরণ, থকেীয় িাো থসন্টার স্থাপন ইতযাবদ। বিআরটিএ’র ওহয়িসাইে (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  দরপত্র ই-বিবপ পিবতহত প্রবক্রয়াকরণ করা েহয়হে। ই-বিবপ’র মাধ্যহম 

Payment                                িন্য              Central Management System (CMS)-

   financial module      -                    শহনর                 ।                    

       ৩০                        ভ                             িন্য         আ    ভ        

         ।   অবধদপ্তহরর               ইকুইপহমহন্টর                        ভ     ভ       

                                     ।               , আ       কাবরগবর      ,   ভ           

দরপত্র মূল্যায়হনর সময় র্াচাই-িাোই সেিীকরহণর িন্য                                                   

       চলমান আহে। 

খ.৭.১৮                                           ভ                   । Automatic Vehicle 

Classificaton    AVC            -                            ।                         

                                         -                     ।    ভ                      

                           ।  

 .৭.১৯ গত ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থিসামবরক বিমান পবরিেন ও পর্ থেন মন্ত্রণালহয় (১) সাভ থার রুম স্থাপন; (২) সাভ থার র যাক 

ও আনুষাবিক র্ন্ত্রপাবত স্থাপন থর্মন : ১০ েন এবস, অবি বনি থাপক র্ন্ত্র, বিবিোল একহসস কহন্ট্রাল বিভাইস ইতযাবদ; (৩) 

৪টি সাভথার স্থাপন র্ার মহধ্য ১টি ওহয়ি সাভথার, ১টি থনেওয়াকথ সাভ থার, একটি িাোহিইি সাভথার ও একটি ব্াকআপ সাভথার 

বেসাহি কাি করহে; (৪) থনেওয়াকথ ব্িস্থাপনার িন্য CISCO Brand-এর অতযাধুবনক রাউোর স্থাপন করা েহয়হে; (৫) 

Network Data Flow ঠিক রাখার িন্য SAN Switch, Manageable LAN Switch, DMZ Switch I 
Bandwidth Controller স্থাপন করা েহয়হে; (৬) ১টি থস্টাহরি বিভাইস স্থাপন করা েহয়হে থর্খাহন সকল তথ্য সাংরক্ষণ 

করা েহে; (৭) বনরিবেন্নভাহি সাভ থার সচল রাখার িন্য ২টি অনলাইন ইউবপএস স্থাপন করা েহয়হে; (৮) বিদুযৎবিভ্রাে থর্হক 
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মুবক্তর লহক্ষয ১৫ থকবভএ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি অহোস্টাে থ থিনাহরের স্থাপন করা েহয়হে; (৯) বনরাপত্তা ব্িস্থা বনবিতকরহণর 

লহক্ষয সাভ থার রুহমর প্রহিশমুহখ ও অভযন্তহর বসবসটিবভ কযাহমরা স্থাপন করা েহয়হে; (১০) বনরিবেন্ন ইন্টারহনে সুবিধা প্রাবপ্তর 

লহক্ষয থদহশর ২টি প্রখ্যাত ইন্টারহনে সাবভ থস থপ্রাভাইিার থর্হক ৫০ এমবিবপএস ও ২০ এমবিবপএস ইন্টারহনে সাংহর্াগ গ্রেণ 

করা েহয়হে; (১১) সাংস্থার প্রধান কার্ থালয়সে এনএইচটিটিআই ও থোহেল অিকাহশর প্রবতটি কবম্পউোহর Physical 

Internet Connectivity স্থাপন করা েহয়হে; (১২) সাংস্থার প্রধান কার্ থালয়সে এনএইচটিটিআই ও থোহেল অিকাহশর প্রবত 

তলায় Wi-Fi সাংহর্াগ বনবিত করা েহয়হে; (১৩) সাংস্থার প্রবতটি থোহেল/থমাহেহলর কবম্পউোহর physical internet 
connectivity ও প্রবত তলায় Wi-Fi সাংহর্াগ প্রদান করা েহয়হে; (১৪) সাংস্থার শুল্কমুক্ত বিপণীসমূহে িারহকাি স্কযানারসে 

নতুন কবম্পউোর সরিরাে করা েহয়হে; (১৫) সাংস্থার উহেখহর্াগ্য ইউবনেসমূহে থপ্রাহিক্টর ও বিনসে ল্যাপেপ প্রদান করা 

েহয়হে; (১৬) সাংস্থার প্রবতটি থোহেল/থমাহেহল CAT-6 UTP Cable-এর মাধ্যহম LAN সাংহর্াগ স্থাপন; (১৭) fiber optic 
cable-এর মাধ্যহম internet backbone সাংহর্াগ স্থাপন করা েয়।  

খ.৭.২০ প্রবতিন্ধী ব্বক্তগহণর তথ্যসমূে র্র্ার্র্ভাহি সাং  ণ এিাং সাং   ত তহথ্যর আহলাহক প্রবতিন্ধী ব্বক্তগহণর সামবগ্রক 

উন্নয়ন বনবিতকহল্প পবরকল্পনা প্রণয়হনর     Disability Information System বশহরানাহম একটি সফ েওয়যার বতবর 

করা েয়। বতবরকৃত ওহয়িহিিইিি সফেওয়যাহরর মাধ্যহম তথ্যভা     প্রবতিন্ধী ব্বক্তগহণর তথ্যসমূে সবন্নহিবশত েহে। ৩ 

বিহসম্বর ২০১৫ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবতিন্ধী ব্বক্তিহগ থর মহধ্য থলবমহনহেি পবরচয়পত্র সরিরাে কাহির শুভ উহদ্বাধন কহরন। 

এবন্ট্রকৃত িাো সাংহশাধনপূি থক প্রবতিন্ধী ব্বক্তিহগ থর মহধ্য থলবমহনহেি পবরচয়পত্র বিতরণ করা েহে। ১৩ জুলাই ২০১৬ পর্ থন্ত 

থমাে ১৫,০৮,০০০িন প্রবতিন্ধী ব্বক্তহক িাক্তার কতৃথক সনাক্ত সম্পন্ন এিাং তাহদর তথ্যাবদ Disability Information 

System-এ এবন্ট্র করা েয়। 

খ.৭.২১  ঢাকা থমহিাপবলেন পুবলহশর িাবফক বিভাগ ঢাকা মোনগর এলাকার র্ানিােন চলাচল ব্িস্থা স্বােন্দযময় করার 

লহক্ষয ই-িাবফক প্রবসবকউশন পিবত িাস্তিায়ন করা েয়। ‘ই-িাবফক প্রবসবকউশন প্রহিহক্টর’ চারটি অাংশ থর্মন-(১) পুশ-পুল 

(এসএমএস) সাবভ থস (২) থকস এবন্ট্র এযান্ড মবনেবরাং বসহস্টম (৩) থপহমন্ট কাহলকশন এিাং (৪) িকুহমন্ট েস্তান্তহরর মাধ্যহম 

পুহরা িাবফক ব্িস্থাহকই বিবিোল করা েয়। ‘ই-িাবফক প্রবসবকউশন প্রহসস’ প্রহিহক্ট িতথমাহন ঢাকা মোনগরীহত ইউবসবিএল 

ব্াাংহকর ২৭টি শাখার মহধ্য ২২টি শাখায় িাবফক িবরমানার অর্ থ আদাহয়র কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। িাবফক িবরমানার অর্ থ 

আদাহয়র প্রবক্রয়া আরও সেিতর ও দ্রুততার সহি গ্রােহক থসিা প্রদাহনর লহক্ষয ইউবসবিএল ব্াাংক এর আহরকটি আবর্ থক 

থসিা মাধ্যম থমািাইল ব্াাংবকাং ‘ইউ-কযাশ’ (র্া থমািাইহলর মাধ্যহম থপহমন্ট করা েয়), র্ার মাধ্যহম িাবফক িবরমানা 

আদাহয়র কার্ থক্রম শুরু করা েয়।  

খ.৮ প্রবশক্ষণ কম থসূবচ 

সরকাবর কম থকতথা/কম থচারীহদর প্রশাসবনক ব্িস্থাপনা উন্নতকরণ, দক্ষতা বৃবি এিাং দ্রুত থসিা প্রদাহনর লহক্ষয বিবভন্ন 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রহয়ািনীয় প্রবশক্ষণ কম থসূবচ গ্রেণ কহর র্াহক। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃথক গৃেীত 

প্রবশক্ষণ কম থসূবচর সাংখ্যা ২২,৪১৮ এিাং অাংশগ্রেণকারী কম থকতথা/কম থচারী, িনপ্রবতবনবধ ও উপকারহভাগীর সাংখ্যা ১৭,১৮,২০৪ 

িন। বিহদহশ প্রবশক্ষহণ গমনকারী কম থকতথার সাংখ্যা ১২,৫৭৮ িন। ২০১৪-১৫ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃথক ২২,৩১৯টি 

প্রবশক্ষণ কম থসূবচ পবরচাবলত েয় এিাং বিহদহশ প্রবশক্ষহণ গমনকারী কম থকতথার সাংখ্যা বেল ১০,৩০১ িন। ২০১৪-১৫ অর্ থ-      

তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থর্হক বিহদশ প্রবশক্ষহণ গম কারীর সাংখ্যা ২,২৭৭        থপহয়হে।  

খ.৯ থসবমনার ও ওয়াকথশহপর সাংখ্যা  

২০১৫-১৬ অর্ থ-     অনুবষ্ঠত ১১,৩১১টি থসবমনার/ওয়াকথশহপ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থর্হক ৬,৬২,২১৮ িন অাংশগ্রেণ 

কহরন। ২০১৪-১৫ অর্ থ-     অনুবষ্ঠত ৭,০৭৬টি থসবমনার/ওয়াকথশহপ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থর্হক ৩,৮০,৬৬০ িন অাংশগ্রেণ 

কহরবেহলন। ২০১৪-১৫ অর্ থ-    র তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-     অনুবষ্ঠত থসবমনার/ওয়াকথশহপর সাংখ্যা বৃবি থপহয়হে 

৪,২৩৫টি এিাং অাংশগ্রেণকারীর সাংখ্যা বৃবি থপহয়হে ২,৮১,৫৫৮িন।  

খ.১০ সরকাবর কাহি সরকারপ্রধাহনর বিহদশ সফর  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিবভন্ন আন্তিথাবতক শীষ থসহম্মলহন অাংশগ্রেণ ও 

বদ্বপাবক্ষক রাষ্ট্রীয় সফর কহরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৯ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ ভারহতর মোমান্য রাষ্ট্রপবত শ্রী প্রণি মুখািীর 

প্রয়াত সেধমীবন শুভ্রা মুখািীর থশষকৃতয অনুষ্ঠাহন থর্াগদাহনর লহক্ষয ভারত; ২৩-৩০ থসহেম্বর ২০১৫        িাবতসাংহঘর 

সাধারণ পবরষহদর ৭০তম অবধহিশহন থর্াগদাহনর লহক্ষয বনউইয়কথ; ১-২ অহক্টাির ২০১৫        িাবতসাংঘ সাধারণ 
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পবরষহদর ৭০তম অবধহিশহন থর্াগদাহনর লহক্ষয বনউইয়কথ; ১৫-১৮ থম ২০১৬        লন্ডন; ১৮-২০ থম ২০১৬        

Global Women Leaders’ Forum-এ থর্াগদাহনর লহক্ষয থসাবফয়া, বুলহগবরয়া এিাং ২৬-২৯ থম ২০১৬        G-7 

Summit Outreach Programme-এ থর্াগদাহনর লহক্ষয িাপাহন সরকাবর সফর কহরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

৩-৫ নহভম্বর ২০১৫        থনদারল্যান্ডস্ এিাং ৩-৭ জুন ২০১৬        থসৌবদ আরহি বদ্বপাবক্ষক সরকাবর সফর কহরন।  

খ.১১ বিহদবশ রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও আন্তিথাবতক সাংস্থার প্রধানগহণর িাাংলাহদশ সফর  

(১) ১৪ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ বফবলবস্তহনর মোমান্য রাষ্ট্রপবত His Excellency Mr. Mahmoud Abbas ের্রত 

শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর র্াত্রাবিরবত কহরন। 

(২) ৩-৫ থম ২০১৬        কুহয়হতর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী H.H. Sheikh Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-
Sabah সরকাবর িাাংলাহদশ সফর কহরন।  

(৩) ২১-২৪ আগস্ট ২০১৫ থময়াহদ ইসলাবমক সেহর্াবগতা সাংস্থা (ওআইবস)-র মোসবচি িনাি ইয়াদ আবমন মাদাবন 

িাাংলাহদশ সফর কহরন। 

খ.১২ মন্ত্রী ও সবচিগহণর ভ্রমণ/পবরদশ থন (থদহশ/বিহদহশ) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে থর্হক থপ্রবরত তথ্য মহত, ২০১৫-১৬ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মবন্ত্রগণ 

সামবিক বেসাহি ২,০০৮ বদন থদহশ ও ১,২৮৪ বদন বিহদহশ এিাং মাননীয় প্রবতমবন্ত্রগণ ১,১৫৩ বদন থদহশ ও ৭৬০ বদন বিহদহশ 

ভ্রমণ কহরহেন। সবচিগণ ৯৫৮ বদন থদহশ ও ১,৫৭০ বদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহেন। উহেখ্য,               মন্ত্রণালহয়র মন্ত্রী, 

প্রবতমন্ত্রী ও সবচহির কাহির প্রকৃবতর কারহণ বিহদশ সফহরর প্রহয়ািন তুলনামূলকভাহি থিবশ েহয় র্াহক।  

(গ) আইন-শৃঙ্খলা  

গ.১ অপরাধ   

 

অপরাহধর ধরন 

অপরাহধর সাংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৫-১৬)  

 পূি থিতী    -ি র 

(২০১৪-১৫)  

অপরাহধর হ্রাস (-)/ 

বৃবি (+) এর সাংখ্যা  

খুন ৩,৭৯৪ ৪,৩৩৫ (-) ৫৪১ 

ধষ থণ ৩,৮৯১ ৩,৭৮৬ (+) ১০৫ 

অবিসাংহর্াগ ৩৪৫ ৬৯৬ (-) ৩৫১ 

এবসি বনহক্ষপ ৪২ ৫০ (-) ৮ 

নারী বনর্ থাতন ১৪,৪৬১ ১৬,১০২ (-) ১,৬৪১ 

িাকাবত ৪৪৭ ৫৫৯ (-) ১১২ 

রাোিাবন ৮৮৯ ১,০১৫ (-) ১২৬ 

অস্ত্র আইন ২,১৬৩ ২,০১৮ (+) ১৪৫ 

বিহফারক দ্রব্  ৪১৪ ৭৫০ (-) ৩৩৬ 

 থমাে ২৬,৪৪৬ ২৯,৩১১ (-  ২,৮৬৫ 

    উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর পূি থিতী অর্ থ-    র তুলনায় খুন, অবিসাংহর্াগ, এবসি বনহক্ষপ, নারী বনর্ থাতন, িাকাবত, রাোিাবন, 

বিহফারক দ্র -সাংক্রান্ত অপরাধ ব্তীত অন্যান্য সকল অপরাধ হ্রাস থপহয়হে।  
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গ.২ কারািবন্দ 

 

িবন্দর ধরন 

িবন্দর সাংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৫-১৬)  

 

 পূি থিতী অর্ থ-ি র 

(২০১৪-১৫)  

িবন্দর সাংখ্যার 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

পুরুষ োিবত ৪৪,৮৮৬ ৫২,৬৭১ (-) ৭,৭৮৫ 

পুরুষ কহয়বদ ১৭,৫৩৪ ২০,৪৩৫ (-) ২,৯০১ 

মবেলা োিবত ১,৭৬২ ২,০১৬ (-) ২৫৪ 

মবেলা কহয়বদ ৫৪৮ ৭১৬ (-) ১৬৮ 

বশশু োিবত ০০ ০৭ (-) ৭ 

বশশু কহয়বদ ০০ ০০ ০০ 

বিহেইবন ০০ ০০ ০০ 

আরবপ৫ ৮৯ ৮০ (+) ৯ 

থমাে ৬৪,৮১৯ ৭৫,৯২৫ (-) ১১,১০৬ 

    ৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর পূি থিতী অর্ থ-    র আরবপ ব্তীত সকল কারািবন্দর সাংখ্যা হ্রাস থপহয়হে।  

৫থর্ সকল বিহদবশ িবন্দ মুবক্তপ্রাপ্ত েহয় স্বহদহশ প্রতযািাসহনর অহপক্ষায় কারাগাহর আেক আহেন তাহদর সাংখ্যা ‘আরবপ’ নাহম আলাদা 

সাবরহত থদখাহনা েহয়হে। 

গ.৩ মৃতুযদণ্ডপ্রাপ্ত আসাবম  

   প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী    -ি র 

(২০১৪-১৫) 

পূি থিতী    -িেহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) সাংখ্যা 

মৃতুযদণ্ডপ্রাপ্ত আসাবমর সাংখ্যা ১,২৮৪ ১,১৪১   +  ১৪৩ 

মৃতুযদণ্ড কার্ থকর েহয়হে এমন আসাবমর সাংখ্যা ০৭ ০২ (+) ০৫ 

    উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  

গ.৪ আইন প্রণয়ন  

প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৫-১৬)  

পূি থিতী    -ি র 

(২০১৪-১৫) 

মন্তব্ 

৪৭  আ   ২৫টি আইন - 

    উৎস: িাাংলাহদশ িাতীয় সাংসদ সবচিালয় 

২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর প্রণীত/সাংহশাবধত আইনসমূহের তাবলকা পবরবশি ঙ-এ থদখাহনা েহলা। প্রণীত/সাংহশাবধত বিবধ ও 

নীবতসমূহের তাবলকা পবরবশি চ    -থত থদখাহনা েহলা।  

গ.৫ দ্রুত বিচার আইহনর প্রহয়াগ (৩০ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত) 

আইন িাবরর পর 

থর্হক ক্রমপু  ভূত 

মামলা ও 

আসাবমর সাংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন 

িেহর থগ্রপ্তারকৃত 

আসাবমর সাংখ্যা 

আইন িাবরর পর 

থর্হক ক্রমপু  ভূত 

থগ্রপ্তারকৃত 

আসাবমর সাংখ্যা 

থকাে থ কতৃথক 

বনষ্পবত্তকৃত 

ক্রমপু  ভূত 

মামলার সাংখ্যা 

শাবস্ত েহয়হে এমন 

মামলা ও শাবস্তপ্রাপ্ত 

আসাবমর 

ক্রমপু  ভূত সাংখ্যা 

মন্তব্ 

মামলা-২৫,০৪২ 

আসাবম-১,৩৮,৭৫৬ 

২,০৭৫ ৪৪,১৮৩ ১৮,৩৪৮ মামলা- ৮,১০৭ 

আসাবম- ২০,১৫৬ 

ক্রমপু  ভূত   ভ               

     ২২,১৩৩  

 উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 
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গ.৬ সীমান্ত-সাংঘষ থ  

 প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী    -ি র 

(২০১৪-১৫) 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) সাংখ্যা 

িাাংলাহদশ-ভারত সীমান্ত ০ ০ - 

িাাংলাহদশ-মায়ানমার সীমান্ত ০২ ০১ (+) ১ 

    উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

গত ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থদহশর সীমান্ত এলাকায় শাবন্তপূণ থ অিস্ো বিদ্যমান বেল।  

গ.৭ সীমাহন্ত িাাংলাহদহশর সাধারণ নাগবরহকর িীিনোবন 

 প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী    -ি র  

(২০১৪-১৫) 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) সাংখ্যা  

বিএসএফ কতৃথক  ৩২ ৩২ -  

মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কতৃথক ০২ ০ (+) ০২ 

    উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

গ.৮ থফৌিদাবর মামলা-সাংক্রান্ত তথ্য  

ক্রমপুঞ্জীভূত 

অবনষ্পন্ন থফৌিদাবর 

মামলার সাংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন    -ি    

(২০১৪-১৫)  

 শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর সাংখ্যা 

পূি থিতী    -িেহর  

(২০১৩-১৪)  

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর সাংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন িেহর 

(২০১৪-১৫)  

বনষ্পবত্তকৃত মামলার সাংখ্যা 

পূি থিতী িেহর  

(২০১৩-১৪) 

বনষ্পবত্তকৃত মামলার সাংখ্যা 

১৭,৫৯,০১৯  ১৮,৭৬৮  ৫০,৫০০ ১১,৪৮,৮৯৫ ৭,৫৬,৮০৫ 

 উৎস: আইন ও বিচার বিভাগ। 

ঘ) সামাবিক উন্নয়ন ও িনকল্যাণধমী কার্ থক্রম 

ঘ.১ বশক্ষা  

ঘ.১.১ প্রার্বমক বশক্ষা 

প্রার্বমক বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রার্বমক বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

োত্র-োত্রীর সাংখ্যা (িন) িহর 

পড়ার োর 

(শতাাংশ) 

বশক্ষহকর সাংখ্যা 

োত্র োত্রী থমাে থমাে (িন) মবেলা(%) 

সরকাবর প্রার্বমক বিদ্যালয়  ৬৩,৬০১ ৬৬,৭১,১৩০ ৭১,৩৩,৩১২ ১,৩৮,০৪,৪৪২ ২০.৪ ৩,২২,৭১৬ ৬১.৮২ 

থরবিস্টাি থ থিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদ্যালয়  

১১২ ১০,২৫৫ ১১,১৭৭ ২১,৪৩২  ৫২০ ৬৩.৬৫ 

কবমউবনটি প্রার্বমক 

বিদ্যালয় 

১০৬ ৭,১৩৭ ৭,৭০৫ ১৪,৮৪২  ৩৪১ ৭৫.৩৭ 

অন্যান্য প্রার্বমক 

বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান 

৫৮,৩৫৭ ২৬,৮০,৫৫৭ ২৫,৬৬,৪৮৮ ৫২,৪৭,০৪৫  ২,০৪,১৭১ ৫৫.৯ 

থমাে ১,২২,১৭৬ ৯৩,৬৯,০৭৯ ৯৭,১৮,৬৮২ ১,৯০,৮৭,৭৬১  ৫,২৭,৭৪৮ ৬০.১ 

   উৎস: প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালহয়র অধীহন থসহেম্বর ২০১৬ পর্ থন্ত বপইবিবপ-৩ প্রকহল্পর আওতায় থমাে ১০,৯০২টি বিদ্যালহয় 

বশবক্ষকা ও োত্রীহদর িন্য পৃর্ক ১০,৯০২টি ওয়াশ ব্লহকর বনম থাণকাি সম্পন্ন েয়।  
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ঘ.১.২ প্রার্বমক বিদ্যালহয় গমহনাপহর্াগী বশশু (৬-১০ ি র িয়স)  

বশক্ষার্ী  গমহনাপহর্াগী বশশুর সাংখ্যা 

(৬-১০ িের িয়সী) 

গমহনাপহর্াগী থমাে কত বশশু 

বিদ্যালহয় র্ায় না তার সাংখ্যা 

গমহনাপহর্াগী থমাে কতিন বশশু 

বিদ্যালহয় র্ায় না, তার শতকরা োর (%)  

িালক ৮৯,১৯,৭২৫ ২,৫৯,৩৬৪ ২.৯০ 

িাবলকা ৮৫,৫৪,১৭৮ ১,০৩,৪২৫ ১.২০ 

থমাে ১,৭৪,৭৩,৯০৩ ৩,৬২,৭৮৯
৬
 ২.০৭ 

  উৎস: প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

৬
৩,৬২,৭৮৯ িন ৬-১০ িের িয়সী বশশুর মহধ্য ১,২২,২৮৩িন (৩৩.৭০%) প্রবতিন্ধী বশশু স্কুহল র্ায় না।  

ঘ.১.৩ সাক্ষরতা  

িয়স সাক্ষরতার শতকরা োর  গড়  

(শতকরা োর) পুরুষ মবেলা 

৭+িের ৬৫.৬ ৬১.৬ ৬৩.৬ 

১৫+ িের ৬৭.৬ ৬১.৬ ৬৪.৬ 

১৫-১৯ িের ৮০.৫৭ ৮৩.৯৮ ৮২.১৭ 

২০-২৪ িের ৭৬.৭৭ ৭৩.৭৩ ৭৫.০৯ 

 উৎস: প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

িাাংলাহদশ পবরসাংখ্যান বুযহরা’র Monitoring the Situation of Vital Statistics of Bangladesh (MSVSB) 

Project-এর বেসাি অনুর্ায়ী ২০১৫ সাহল থদহশ থমাে সাক্ষরতার শতকরা োর ৬৩.৬। তন্মহধ্য পেী এলাকায় থমাে সাক্ষরতার 

শতকরা োর ৫৭.২ এিাং শের এলাকায় থমাে সাক্ষরতার শতকরা োর ৭৩.৩। 

ঘ.১.৪ মাধ্যবমক বশক্ষা (বনে ও উচ্চ মাধ্যবমকসে) 

প্রবতষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

বশক্ষার্ীর সাংখ্যা বশক্ষহকর সাংখ্যা পরীক্ষার্ীর সাংখ্যা 

োত্র োত্রী থমাে পুরুষ মবেলা থমাে এস. এস. বস. 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবর 

সে) (২০১৫) 

এইচ. এস. বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে) 

(২০১৫) 

স্নাতক 

মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরস

ে 

 

স্নাতক 

(সম্মান) 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১  

বনে মাধ্যবমক 

বিদ্যালয় 
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 

মাধ্যবমক  

বিদ্যালয় 
১৬,৪২৪ ৩৯,৪৬,৮২৩ ৪৫,০৯,২৫৫ ৮৪,৫৬,০৭৮ ১,৫৩,৪৬৪ ৪৮,৯০৭ ২,০২,৩৭১ 

স্কুল এযান্ড কহলি  

(স্কুল শাখা) 
১,০০৮ ৪,০৪,৭৬৩ ৪,৩৪,১০৮ ৮,৩৮,৮৭১ ১,৩৯,৯৫২ ৭,৪৫২ ২১,৪০৪ 

স্কুল এযান্ড কহলি 

(কহলি শাখা) 
১,০০৮ ১,৩০,২৯৯ ১,৪১,৮০৭ ২,৭২,১০৬ ১১,৮২৭ ৪,০৭৭ ১৫,৯০৪ 

উচ্চ মাধ্যবমক 

কহলি 
১,৩৪৬ ১,৭৯,২৫১ ১,৭৫,৮১০ ৩,৫৫,০৬১ ১৮,৬১৪ ৫,২৫৯ ২৩,৮৭৩ 

দাবখল মাদ্রাসা ৬,৫৬৫ ৫,২৫,৫০০ ৭,৬৭,৬৯৪ ১২,৯৩,১৯৪ ৫৭,৯০১ ৮,৯০০ ৬৬,৮০১ 

আবলম মাদ্রাসা ১,৪৮০ ২,০৮,৯৯৫ ২,৪৯,২০২ ৪,৫৮,১৯৭ ২০,০৩৭ ২,৮৪৭ ২২,৮৮৪ 

কাবরগবর ও 

থভাহকশনাল 
৫,৭৯০ ৬,৬৩,৭৮৪ ২,০৮,৮৭৪ ৮,৭২,৬৫৮ ২৪,৬৫৯ ৬,২৪৪ ৩০,৯০৩ 

উৎস: বশক্ষা মন্ত্রণালয় 
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ঘ.১.৫ বিশ্ববিদ্যালয়-বশক্ষা 

বিশ্ববিদ্যালহয়র ধরন বিশ্ববিদ্যালহয়র 

সাংখ্যা 

োত্র/োত্রীর সাংখ্যা ও শতকরা োর বশক্ষক/বশবক্ষকার সাংখ্যা ও শতকরা োর 

োত্র োত্রী বশক্ষক বশবক্ষকা  

সরকাবর ৩৭ 
১৪,৬৪,২৪২ 

(৫৪শতাাংশ) 

১২,৪৭,৩১৮ 

(৪৬শতাাংশ) 

৯,৮১০ 

(৭৮শতাাংশ) 

২,৭৫০ 

(২২শতাাংশ) 

থিসরকাবর ৯৫ 
২,৭৮,২৬০ 

(৬০শতাাংশ) 

১,৮৫,৫০৬ 

(৪০শতাাংশ) 

১০,২১৮ 

(৭২শতাাংশ) 

৪,০০১ 

(২৮শতাাংশ) 

 উৎস: বশক্ষা মন্ত্রণালয়  

ঘ.১.৬ বচবকৎসা-বশক্ষা 

২০১৫-১৬ অর্ থ-     থমবিকযাল কহলিসে বিবভন্ন বচবকৎসা-বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহন োত্র-োত্রী ভবতথ-সাংক্রান্ত তথ্য 

প্রবতষ্ঠাহনর ধরন প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা ভবতথকৃত োত্র-োত্রীর সাংখ্যা অধ্যয়নরত োত্র-োত্রীর 

সাংখ্যা 

সরকাবর থিসরকাবর থমাে সরকাবর থিসরকাবর থমাে থমাে োত্র থমাে োত্রী 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

থমবিকযাল কহলি ৩০ ৬৮ ৯৮ ৩,২১২ ৬,১৬৫ ৯,৩৭৭ ৪,৮৭৬ ৪,৫০১ 

থিন্টাল কহলি/ইউবনে  ০৯ ২৪ ৩৩ ৫৩২ ১,৩৫৫ ১,৮৮৭ ৯৮১ ৯০৬ 

নাবস থাং ইেটিটিউে ৪৩ ১০৮ ১৫১ ২,৫৮০ ৫,৪৫৫ ৮,০৩৫ ৮০৩ ৭,২৩২ 

নাবস থাং কহলি ১১ ৭২ ৮৩ ১,১০০ ২,৩৮০ ২,৫৮০ ৩৪৭ ৩,১৩৩ 

থমবিকযাল এযাবসসহেন্ট 

থিবনাং স্কুল 

০৮ ৯৭ ১০৫ ২,১৭১ ৮,৯৪০ ১১,১১১ ৫,০০০ ৬,১১১ 

ইেটিটিউে অি থেলর্ 

থেকহনালবি 

০৮ ২০০ ২০৮ ৭১৬ ১৩,৫৪০ ১৪,২৫৬ ৬,৪১৫ ৭,৮৪১ 

উৎস: স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  

গত অর্ থ-      তুলনায়          থিসরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা           ।       -                     নাবস থাং 

ইেটিটিউে                                                    ।  

ঘ.২ স্বাস্থয  

ঘ.২.১ স্বাস্থয-সাংক্রান্ত 

িন্মোর 

(প্রবত 

োিাহর) 

মৃতুযোর 

(প্রবত 

োিাহর) 

িনসাংখ্যা 

বৃবির োর 

(শতকর) 

নিিাতক 

(infant) 

মৃতুযর োর 

(প্রবত োিাহর) 

পাঁচ ি র িয়স 

পর্ থন্ত বশশু 

মৃতুযর োর 

(প্রবত োিাহর) 

মাতৃ মৃতুযর 

োর 

(োিাহর) 

পবরিার পবরকল্পনা 

পিবত গ্রেহণর শতকরা 

োর (সক্ষম দম্পবত) 

গড় আয়ু (ি র) 

পুরুষ মবেলা থমাে 

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 

 উৎস: স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

   পূি থিতী অর্ থ-িেহরর তুলনায় প্রবতহিদনাধীন িেহর স্বাস্থয-সাংক্রান্ত প্রবতটি সূচহক উন্নবত ঘহেহে। 
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ঘ.২.২ স্বাস্থয রক্ষায় ব্য় ও অিকাঠাহমা-সাংক্রান্ত  

মার্াবপছু 

স্বাস্থয 

ব্য় 

(োকায়) 

সারাহদহশ োসপাতাহলর 

সাংখ্যা 

সারাহদহশ োসপাতাল-থিহির 

থমাে সাংখ্যা 

         থরবিস্টাি থ িাক্তার, 

নাস থ, প্যারাহমবিক্স-এর সাংখ্যা 

         থরবিস্টাি থ িাক্তার, নাস থ, 

প্যারাহমবিক্স-এর         

  সাংখ্যা 

সরকাবর থিসরকাবর থমাে সরকাবর থিসরকাবর থমাে িাক্তার নাস থ প্যারাহমবিক্স িাক্তার নাস থ প্যারাহমবিক্স 

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 

উৎস: স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

২০১৪-১৫    -                                                ৪,৭৯১                    ১,২২,৬২৫। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর           -                                              ৯২       -     ৮৬৬  

          ।                 োহর                               । 

ঘ.৩ েি-সাংক্রান্ত  

েহি গমনকারীর 

সাংখ্যা 

২০১৫-১৬ ২০১৪-১৫ পূি থিতী    -িেহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) শতকরা োর 
পুরুষ মবেলা থমাে পুরুষ মবেলা থমাে 

৭৪,২০০ ৩১,৮০০ ১,০৬,০০০ ৬৬,০৩৩ ৩১,১৪৯ ৯৭,১৮২ (+) ৯.০৭ 

 উৎস: ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

পূি থিতী অর্ থ-িেহরর তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর েহি গমনকারীর সাংখ্যা     থপহয়হে। 

ঘ.৪ সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচ  

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়হনর অবিহেদ্য অাংশ এিাং দাবরদ্রয বনরসহনর একটি কার্ থকর মাধ্যম। এ 

কম থসূবচর মাধ্যহম থদহশর দবরদ্র মানুহষর থমৌবলক চাবেদা পূরণ, সামাবিক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন বনবিত করা সম্ভি। সরকার 

থেকসই সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী গহড় তুলহত বিপুল অর্ থ বিবনহয়াহগর মাধ্যহম বিবভন্ন কম থসূবচ গ্রেণ কহরহে। ২০১৪-১৫ 

অর্ থ-ি    সামাবিক বনরাপত্তা খাহত সরকার কতৃথক ৩০,৬৩৬ থকাটি োকা িরাদ্দ করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এ খাহতর 

অর্ থ          িরাদ্দ ৩৫,৯৭৫ থকাটি োকায় উন্নীত করা েয়, র্া ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাতীয় িাহিহের ১৩.৬০ শতাাংশ 

এিাং বিবিবপর ২.০৮ শতাাংশ। ২০১৪-১৫ এিাং ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    মন্ত্রণালয়বভবত্তক সামাবিক বনরাপত্তা থিিনীর তথ্যবচত্র 

বনহচ থদওয়া     : 

ঘ.৪.১ অর্ থ বিভাগ  

সামাবিক বনরাপত্তা গহড় থতালার লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-     অর্ থ বিভাগ কতৃথক িাস্তিাবয়ত একটি সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর বিপরীহত ১১,১৪,৩৯৫ লক্ষ োকা িরাদ্দ প্রদান করা েয় এিাং এর ফহল ৫,৮৫,০০০ িন উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-

     কম থসূবচর বিপরীহত ৮,৬০,৭৩৮ লক্ষ োকা িরাদ্দ থদওয়া েহয়বেল এিাং উপকারহভাগীর সাংখ্যা বেল ৫,১০,০০০িন 

ব্বক্ত/পবরিার/প্রবতষ্ঠান। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     অর্ থ বিভাগ কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী 

কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র      সারবণহত থদখাহনা     :  

ক্রবমক  

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। সরকাবর কম থকতথা/কম থচারীহদর অিসর 

                 ভ    

৫,৮৫,০০০ িন ১১,১৪,৩৯৫ ৫,১০,০০০ িন ৮,৬০,৭৩৮ 

থমাে ১ (এক)টি কম থসূবচ  ৫,৮৫,০০০    

 

১১,১৪,৩৯৫ 

        

৫,১০,০০০    ৮,৬০,৭৩৮ 
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ঘ.৪.২ কৃবষ মন্ত্রণালয় 

কৃবষ মন্ত্রণালয় কতৃথক কৃবষ পুনি থাসন/প্রহণাদনা কম থসূবচর থমাে    টি সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েয়। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-     এই কম থসূবচর বিপরীহত ৬,৪৬,০৪৮.০৭২         ব্হয় থমাে ২,৬১,৩৬৩টি কৃষক পবরিার উপকৃত 

েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-     কৃবষ ভতুথবক, রািস্ব িাহিহে িাস্তিাবয়ত ক্ষুদ্র থসচ ও িলািিতা বনরসন, আউশ ধান চাহষর িন্য 

বিনামূহল্য রাসায়বনক সার প্রদান কম থসূবচর বিপরীহত থমাে ৭,১৩,৫০২.৫৫২৭১         ব্হয়র মাধ্যহম ৩,০৬,৭৩৭টি কৃষক 

পবরিার উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     কৃবষ মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনীর 

তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা     : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা  

কম থসূবচর ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

আবর্ থক 

সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকা) 

১। খবরফ-২/২০১৪-১৫ থমৌসুহম 

উফশী ও থরাপা আমন চাহষ 

কৃবষ পুনি থাসন/প্রহণাদনা 

কম থসূবচ 

- - ১,০১,৭২২টি ৯৯৯.৭৬০৫৫ 

২। রবি/২০১৪-১৫ থমৌসুহম 

উিাহনর ঢহল ক্ষবতগ্রস্ত 

থিলাসমূহে গম, সবরষা, ভুট্টা 

ও থিাহরা ফসল চাহষ কৃবষ 

পুনি থাসন কম থসূবচ 

- - ৮৬,৪৭৫টি ৮৪৮.৮৯২১৯ 

৩। রবি/২০১৪-১৫থমৌসুহম 

দবক্ষণাঞ্চহলর থিলাসমূহে গম, 

ভুট্টা, থখসারী ও থফলন চাহষ 

প্রহণাদনা কম থসূবচ 

- - ১,১৮,৫৪০টি ১,৫৪৮.৮৯৯৯৭ 

৪। ভতুথবক (এর মহধ্য সার, বিদুযৎ 

বিহল বরহিে, বচবন ভতুথবক 

অন্তভু থক্ত রহয়হে) 

      সমগ্র িনহগাষ্ঠী 

     ভ               

      ভ    

৬,৪২,৫৫১.০০ - ৭,১০,১০৫.০০ 

৫। খবরফ-১/২০১৬-১৭ থমৌসুহম 

উফশী আউশ উৎপাদন বৃবির 

লহক্ষয কৃবষ পুনি থাসন/প্রহণাদনা 

২,৩১,৩৬৩টি ২,৭২১.৬২২ - - 

৬। খবরফ-১/২০১৬-১৭ থমৌসুহম 

থনবরকা ধাহনর উৎপাদন বৃবির 

লহক্ষয কৃবষ পুনি থাসন/প্রহণাদনা 

৩০,০০০টি ৫৭৯.০০ - - 

৭। খবরফ-১/২০১৬-১৭ থমৌসুহম 

৬৪টি থিলার বিভািন 

অনুসরণপূি থক মাটির স্বাস্থয 

সুরক্ষার িন্য বধঞ্চা চাষ এিাং 

কুমড়া িাতীয় সবি মাবে 

থপাকা দমহন থসক্সহফহরামন 

িাপ ব্িোহরর মাধ্যহম 

উৎপাদন বৃবি 

      সমগ্র িনহগাষ্ঠী 

     ভ               

      ভ    

১৯৬.৪৫ - - 

থমাে ৭ (   টি) কম থসূবচ ২,৬১,৩৬৩টি কৃষক 

পবরিার 

৬,৪৬,০৪৮.০৭

২         

৩,০৬,৭৩৭টি কৃষক 

পবরিার 

৭,১৩,৫০২.৫৫২৭১ 
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ঘ.৪.৩ খাদ্য মন্ত্রণালয় 

খাদ্য মন্ত্রণালয় কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-     ওএমএস (চাল ও গম), ৪র্ থ থশ্রবণর সরকাবর কম থচারীহদর িন্য সুলভ মূল্য (চাল ও 

গম) এিাং এলইআই (চাল ও গম) কম থসূবচসে থমাে পাঁচটি সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েয়। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-     পাঁচটি কম থসূবচর বিপরীহত থমাে ৭৮,০০১.৯৩ লক্ষ োকা এিাং ৫,২৯,৭২৮ থমবিকেন চাল ও গম ব্হয়র মাধ্যহম 

থমাে ১,১৩,৩১,৮৭০ িন ও ৮০,৭২৭টি পবরিার উপকৃত েয়। পক্ষান্তহর, ২০১৪-১৫ অর্ থ-        টি কম থসূবচর মাধ্যহম থমাে 

৬০,৫৩৬.৪৮ লক্ষ োকা ও ৩,০৪,৫২০ লক্ষ থমবিকেন চাল ও গম ব্হয়র মাধ্যহম থমাে ৬০,৫২,০৪৩ িন এিাং ৮২,৫৯৭টি 

পবরিারহক খাদ্যবনরাপত্তা িলহয় আনয়ন করা েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     খাদ্য মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত 

সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনেরূপ: 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫)  

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়)  

(       ) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

(       ) 

১। ওএমএস (চাল) ৫৬,৬৫,০৫৭ িন ৩৩,৪৬৮.৭৬ 

২,৪৭,৩৭৪ থমবিকেন 

১৪,৮৯,১৮০ িন ১৪,৮৫৪.৫৭ 

৬৬,০২০ থমবিকেন 

২। ওএমএস (গম) ৫৫,২২,২৬৫ িন ৪১,৫১৩.১২ 

২,৬৫,০৬৯ থমবিকেন 

৪৪,১৮,৩১৫ িন ৪১,৬৯৪.১৬ 

২,১৯,৪৪৩ থমবিকেন 

৩। ৪র্ থ থশ্রবণ থফয়ার প্রাইস 

(চাল) 

১,৪৪,৫৪৮ িন ১৭৮.০৩ 

১,৩০১ থমবিকেন 

১,৪৪,৫৪৮ িন ৬০৮.২১ 

২,৭০৩ থমবিকেন 

৪। এলইআই (চাল) ৩৮,১৭৩টি পবরিার ১,৬৩২.৩৭ 

৭,৫৫৮ থমবিকেন 

৩৯,২৮৪টি পবরিার ১,৭৫০.১২ 

৭,৭৭৮ থমবিকেন 

৫। এলইআই (গম) ৪২,৫৫৪টি পবরিার ১,২০৯.৬৫ 

৮,৪২৬ থমবিকেন 

৪৩,৩১৩টি 

পবরিার 

১,৬২৯.৪২ 

৮,৫৭৬ থমবিকেন 

থমাে ৫(পাঁচ)টি কম থসূবচ ১,১৩,৩১,৮৭০    

৮০,৭২৭         

৭৮,০০১.৯৩ 

        

৫,২৯,৭২৮         

৬০,৫২,০৪৩    

৮২,৫৯৭         

৬০,৫৩৬.৪৮ 

        

৩,০৪,৫২০         

ঘ.৪.৪                       ভ    

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর                       ভ   কতৃথক িাস্তিাবয়ত একটি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর বিপরীহত 

২,০০০.০০ লক্ষ োকা ব্হয় থমাে ১৫০-১৭০ িন উপকৃত েয়। 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধরণ 

প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-িের (২০১৪-১৫) পূি থিতী অর্ থ-িের (২০১৩-১৪) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

১। 
ইন্টারহনেবভবত্তক 

অপরাধ প্রবতেতকরণ 
১৫০-১৭০ িন ২,০০০.০০ ১০০-১৫০ িন ১,০০০.০০ 

থমাে ১ (এক)টি কম থসূবচ ১৫০-১৭০    ২,০০০.০০ লক্ষ োকা ১০০-১৫০    ১,০০০.০০ লক্ষ োকা 
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ঘ.৪.৫ দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

দুহর্ থাগ ব্িস্োপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালহয়র মাধ্যহম েতদবরদ্রহদর িন্য সামাবিক বনরাপত্তা ব্িস্ো গহড় থতালার লহক্ষয ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহর দুহর্ থাগ ব্িস্োপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত নয়টি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর বিপরীহত 

৬১,০৫,১১৪.৮১ লক্ষ োকা ও ৩,৯৬,২৩৬               ব্হয় ৩,০৫,৭৯,০৮০ িন উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর 

একই কম থসূবচর আওতায় ৩,৯০,৬২৩.৫৭ লক্ষ োকা ও ৩,১০,০১৭.৩৭               ব্হয় ৪,৯৬,৮৭,৮২২    উপকৃত 

েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর দুহর্ থাগ ব্িস্োপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী 

কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহচ থদখাহনা     :  

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

লক্ষ োকা 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

লক্ষ োকা 

১। গ্রামীণ অিকাঠাহমা সাংস্কার 

(কাবিখা) কম থসূবচ 

২৪,২০,০০০    ২,০০,৫৭০ থমবিকেন 

২৯,৩৭৬.৪১ 

১৮,৭৫,০০০    ২,৯৪,০৮০থমবিকেন 

১৫,৯৩৭.৩৭ 

২। গ্রামীণ অিকাঠাহমা 

রক্ষণাহিক্ষণ (টিআর) কম থসূবচ 

৩০,৯৪,০০০    ১,৯৫,৬৬৬ থমবিকেন 

৫৭,৩৪,৯২৮.৪০ 

১৮,৭৫,০০০    ২,৬০,২৭২ থমবিকেন 

৪৪,৩৮০.২০ 

৩। বভবিএফ ২,১০,০০,০০০ িন ১,৪৫,৩৪২.০০ ৩,৯৮,৩২,৫৭২    ১,৪১,৯২২.০০ 

৪। অবতদবরদ্রহদর িন্য 

কম থসাংস্োন কম থসূবচ 

৮,৩১,১৮০ িন ১,৫০,০০০.০০ ৮,৩১,৫৭০ িন ১,৫০,০০০.০০ 

৫। বিআর (খাদ্যশে) ২৩,২০,০০০ িন ২৯,০৬৮.০০ ৩৩,২০,০০০ িন ২৮,৩৮৪.০০ 

৬। বিআর (নগদ অর্ থ) ১০,০০,০০০ িন ৪,০০০.০০ ৬,৮০,০০০ িন ২,২০০.০০ 

৭। কম্বল/শীতিস্ত্র ৬,০০,০০০ িন ৪,৪০০.০০ ১১,০৮,৪৮০ িন ২,২০০.০০ 

৮। গৃেবনম থাণ মঞ্জুবর ৯০,০০০ িন ২,০০০.০০ ৮২,৬০০ িন ১,৬০০.০০ 

৯। থঢউটিন ১,২৩,৯০০ িন ৬,০০০.০০ ৮২,৬০০ িন ৪,০০০.০০ 

থমাে ৯(নয়)টি কম থসূবচ ৩,০৫,৭৯,০৮০    

 

৩,৯৬,২৩৬         

৬১,০৫,১১৪.৮১         

৪,৯৬,৮৭,৮২২    

 

৩,১০,০১৭.৩৭ 

        

৩,৯০,৬২৩.৫৭    

     

ঘ.৪.৬ ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর দুইটি কম থসূবচর মাধ্যহম ২,১৩০.০২ লক্ষ োকা ব্হয় ২,২১৫ িন ও ৮,২৬৮টি প্রবতষ্ঠান উপকৃত েয়। 

২০১৪-১৫ অর্ থ-     এ কম থসূবচর মাধ্যহম ২,৩৩৪.৪১ লক্ষ োকা ব্হয় ১,২৩৪ িন ও ৮,৭২৩টি প্রবতষ্ঠান উপকৃত েয়। ২০১৫-

১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র 

বনহে থদখাহনা     : 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধরণ 
প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-১৬) পূি থিতী িের (২০১৪-১৫)  

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

১। বিবভন্ন প্রবতষ্ঠান  ৮,২৬৮টি ১,৬৮১.১০ ৮,৭২৩টি ১,৮০২.৬১ 

২। ব্বক্ত অনুদান ২,২১৫ িন ৪৪৯.১০ ১,২৩৪ িন ৫৩১.৮০ 

থমাে ২(  )টি কম থসূবচ ২,২১৫      

৮,২৬৮         

২,১৩০.০২ লক্ষ      

 

১,২৩৪      

৮,৭২৩         

২,৩৩৪.৪১         
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ঘ.৪.৭ পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-     ৩টি চলমান প্রকহল্পর মাধ্যহম ২,১৮২.১২ লক্ষ োকা ব্হয় ৯,২৭১ িন উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫  

অর্ থ-     একই প্রকহল্পর মাধ্যহম ৯,৯৪১.২৫৮ লক্ষ োকা ব্হয় ১১,২৬৩ িন উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     

পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা     : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। ৩টি চলমান প্রকল্প ৯,২৭১    ২,১৮২.১২ ১১,২৬৩    ৯,৯৪১.২৫৮ 

থমাে ৩(   )টি প্রকল্প ৯,২৭১    ২,১৮২.১২ ১১,২৬৩    ৯,৯৪১.২৫৮ লক্ষ োকা 

ঘ.৪.৮ পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ 

পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ ও এর আওতাধীন সাংস্থাসমূহের আওতায় দবরদ্র িনহগাবষ্ঠর আর্ থ-সামাবিক অিস্থার উন্নয়ন, 

আত্ম-কম থসাংস্থান সৃবি এিাং অর্ থননবতকভাহি ক্ষমতায়হনর লহক্ষয বিবভন্ন প্রকল্প ও কম থসূবচ িাস্তিায়ন করা েহে। িাস্তিায়নাধীন 

প্রকল্প ও কম থসূবচসমূহের মাধ্যহম সবমবত গঠন, প্রবশক্ষণ প্রদান, সম্পদ সোয়তা, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, পেী অিকাঠাহমা বনম থাণ, 

কম থসাংস্থান সৃবি ইতযাবদ কার্ থক্রম চলহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর উবেবখত প্রকল্প ও কম থসূবচর মাধ্যহম ১,৪৭,২১৮.৩১ লক্ষ োকা 

ব্হয় ১০,১৮,৪৪৮ িন উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর এ বিভাহগর আওতাধীন প্রকল্প কম থসূবচর আওতায় থমাে 

১,৬২,৯৯৪.১৭ লক্ষ োকা ব্হয় ২৩,৪১,৫৩৩ িন উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ কতৃথক 

সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহচ থদখাহনা েহলা: 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। একটি িাবড় একটি খামার প্রকল্প ৭২,০৫৩ িন ৩৫,৯০০.০০ ৪,২৫,০০০ িন ৪০,৬৫০.০০ 

২। ইকহনাবমক এমপাওয়ারমহন্ট অি বদ পুওহরি 

ইন িাাংলাহদশ (ইইবপ) প্রকল্প 

৭,০৩৫ িন ১,৮৪৪.০০ ২,৫১,০০০ িন ৫,০৩০.০০ 

৩। চর িীবিকায়ন কম থসূবচ-বদ্বতীয় পর্ থায় ৯৬,৬২৩ িন ৯,২৭০.০০ ৬৭,৮৯৫ িন ১৮,৯২০.০০ 

৪।  সাবি থক গ্রাম উন্নয়ন কম থসূবচ (বসবভবিবপ)-

বদ্বতীয় পর্ থায় 

৫,৯৮২ িন ০.৮৯ ৬,৫২,৯৫০ িন ২,০০০.০০ 

৫। বিআরবিবি ক্ষুদ্রঋণ  

 

৪,১১,০০০ িন ৯৮৬৭২.০০ ৩,৯৮,০০০ িন ৯৪৭৪৩.০০ 

৬। বিআরবিবি প্রবশক্ষণ ২,৬৪,৬৯০ িন ২১১.২২ ৩,৩৫,৪৭১ িন ২৫৮.৩২ 

৭। বিআরবিবিভুক্ত প্রকল্প (ক) দবরদ্র মবেলাহদর 

িন্য সমবিত পেী কম থসাংস্থান সোয়তা প্রকল্প 

৮,৮০৩ িন 

 

২.৭৫ ১৩,৩০২ িন ৩.২২ 

(খ) পেী িীবিকায়ন প্রকল্প-বদ্বতীয় পর্ থায় ১,৪৪,৫০০ িন ৩.২০ ৩১,০০০ িন ১.৩৪ 

(গ) অাংশীদাবরত্বমূলক পেী উন্নয়ন প্রকল্প-২ 

(সাংহশাবধত) 

৩,০২০ িন ০.১১ ১,৬০,৫৮১ িন ১.২৩ 

(ঘ) ইবনবশহয়টিভ ফর থিহভলপহমন্ট, 

এমপাওয়ারহমন্ট, এওয়ারহনস এযান্ড লাইিলীহুি 

প্রহিক্ট (আইবিহয়ল প্রকল্প, কুবড়গ্রাম) 

২,৮২০ িন ১.১৪ ৪,৩৮০ িন ১.০৬ 

৮। আরবিএ থক্রবিে ১,৯২২ িন ১,৩১৩.০০ ১,৯৫৪ িন ১,৩৮৬.০০ 

থমাে ৮(আে)টি প্রকল্প ১০,১৮,৪৪৮ িন ১,৪৭,২১৮.৩১ 

(লক্ষ োকা) 

২৩,৪১,৫৩৩ িন ১,৬২,৯৯৪.১৭ 

(লক্ষ োকা) 
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ঘ.৪.৯ পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিহশষ প্রকল্প কম থসূবচ, আপদকালীন পবরবস্থবত থমাকাহিলা কম থসূবচ, ‘             

    (Harmony and Development Project-HDP)’ অ-উপিাতীয় গুেগ্রাম কম থসূবচ, িনসাংেবত সবমবতর সদেহদর 

পুনি থাসন কম থসূবচ ও ভারত প্রতযাগত উপিাতীয় প্রতযািাসন কম থসূবচ-সাংক্রান্ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচ িাস্তিায়ন 

করহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     এ সকল কম থসূবচর আওতায় ২৪,৮৭৭.১৮ লক্ষ োকা ব্হয় ৭,৯৩,২৫৭   , ১,৮৯,০১১  

       ও ৩৪৫         উপকৃত েন। ২০১৪-১৫ অর্ থ-ি    এ সকল কম থসূবচর মাধ্যহম থমাে ২৪,৩৫৯.৪৯ লক্ষ োকা ব্হয় 

৮,৭১,৪৫৬ িন এিাং ৩৮,২২০         উপকৃত ে । ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা     : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  
প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১।  -                       

        

২৫,৯৯৭         ৮,৭৫৮.২১ ২৫,৯৯৭         ৮,৯৪১.০৮ 

২। ভ                   

                 ম থ    

১২,২২৩         ৫,৬৮৮.২১ ১২,২২৩         ৫,৩০৪.৬২ 

৩।                        

 ম 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 

থমাে ৬ (েয়)টি কম থসূবচ ৭,৯৩,২৫৭    

১,৮৯,০১১         

৩৪৫         

২৪,৮৭৭.১৮ 

        

৮,৭১,৪৫৬    

৩৮,২২০         

২৪,৩৫৯.৪৯ 

        

ঘ.৪.১০ প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬    -          ১৩      বচ        ২৬,২৩৩.৫২             ১,৬৭,০৩৬           । ২০১৪-১৫ 

   -                     ১৪,৩৪১.৮৯             ৮,৯৯৩           ।  

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধরন প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-১৬) পূি থিতী িের (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১                           

             

৯০৫ িন ১৩৬.৫২ ২৯৮ িন ৪৪.৭৬ 

২                       

           ণ            

     আ                

২,৮১৪ িন ৯৮৪.৯০ ২,৬৪৭ িন ৯২৬.৪৫ 
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ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধরন প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-১৬) পূি থিতী িের (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩                        

আ                

৫,৮৬৮ িন ১৬,৫০৩.৮৩ ৩,১৯৩ িন ৮,২৯৬.৫৯ 

৪                        

ক্ষবতপূরণ           / 

ইনসুযহরে    ভ            

     আ           

      

১,১৩৯ িন ৬,৮৫৩.৬৩ ৫০২ িন ৪,৯২৫.৫৯ 

৫ আ                 

আ                

২৪ িন ২৩.০০ ১৬ িন ১৫.০০ 

৬       আ              

               -      

    বচ 

৪৫,২৭৬ িন ৫৪.৩৩ - - 

৭                   

                 -      

৮৮,৩৬৩ িন ৫৩০.১৮ ২১০ িন - 

৮               ভ         ৬,৪৯৬ িন ৩৩১.৩৭ ৮৩২ িন ৭৭.৪২ 

৯                        

                 - 

      

৫২৯ িন ১৮.৫৪ - - 

১০ োংকাংহয়              -

      

১,৯৪৬ িন ২২২.৮৪ ১২৯৫ িন ৫৬.০৮ 

১১                   আ    

              

১৩,৪৪৬ িন ৪০৮.১৯ - - 

১২             আ     

 ণ্ড                   

১৯০ িন ১৪৬.১৯ - - 

১৩                          

 ণ্ড                   

৪০ িন ২০.০০ - - 

     ১৩               ১,৬৭,০৩৬    ২৬,২৩৩.৫২ 

        

৮,৯৯৩    ১৪,৩৪১.৮৯ 

        

ঘ.৪.১১ প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় প্রার্বমক বশক্ষার িন্য উপবৃবত্ত প্রকল্প, বরবচাং আউে অি স্কুল বচলহড্রন প্রকল্প, বিশ্ব খাদ্য 

কম থসূবচর আওতায় স্কুল বফবিাং কম থসূবচ, ইবস এযাবসহস্টি স্কুল বফবিাং থপ্রাগ্রাম, বিনামূহল্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, তৃতীয় প্রার্বমক 

বশক্ষা উন্নয়ন কম থসূবচ (মানিসম্পদ উন্নয়ন)-সে থমাে েয়টি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ িাস্তিায়ন করহে। ২০১৫-১৬  

অর্ থ-িেহর এ সকল কম থসূবচর আওতায় ২,২৫,৬১১.২২ লক্ষ োকা ব্হয় ৩,৯০,৭১,৪২১িন োত্র-োত্রী উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ 
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অর্ থ-িেহর এ সকল কম থসূবচর মাধ্যহম থমাে ১,৭৯,০৮৭.০৩ লক্ষ োকা ব্হয় ৩,৪৩,৪৫,৭৩১ িন উপকৃত েন। ২০১৫-১৬ ও 

২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র 

বনহে থদখাহনা েহলা:  

ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর 

ধরন 

প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-িের (২০১৫-১৬) পূি থিতী অর্ থ-িের (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/প্রবতষ্ঠা

থনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। প্রার্বমক বশক্ষার িন্য উপবৃবত্ত 

(তৃতীয় পর্ থায়) 

১,৩০,০০,০০০ িন ১৩৮৮৯৫.০০ ৭৭,২৫,০০০ িন ৯৩,৮৭৫.০০ 

২। বরবচাং আউে অি স্কুল বচলহড্রন 

প্রকল্প (রস্ক) বদ্বতীয় থফইি 

৩,৮৬,৮৭৫ িন ১৩০৯২০৪.০০ ৪,১৫,৭৫৬ িন ১৪,৪৫১.০০ 

৩। বিশ্ব খাদ্য কম থসূবচর আওতায় 

স্কুল বফবিাং কম থসূবচ 

৩০,০৫,৪০৯ িন ৪৮,০৭১.০০ ২৭,০৬,৯৫৩ িন ৪১,৭৭৯.০০ 

৪। ইবস সাোয্যপুি স্কুল বফবিাং 

থপ্রাগ্রাম 

৩,৫৩,৭৮৬ িন ২৪৯৫০.১৮ ৩,৫৯,০৭৭ িন ৩,০৩৭.০০ 

৫। বিনামূহল্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ২,২৩,২৪,৩৩৮ িন ২১,৯০৮.০০ ২,৩১,৩৮,৩১২ িন ২৫,৪০৪.০০ 

৬। তৃতীয় প্রার্বমক বশক্ষা উন্নয়ন 

কম থসূবচ (মানিসম্পদ উন্নয়ন) 

১,০১৩ িন ১,১৫০.৯০ ৬৩৩ িন ৫৪১.০৩ 

থমাে ৬ (েয়)টি কম থসূবচ ৩,৯০,৭১,৪২১ 

িন 

২,২৫,৬১১.২২  

লক্ষ োকা 

৩,৪৩,৪৫,৭৩১  

িন 

১,৭৯,০৮৭.০৩ 

লক্ষ োকা 

ঘ.৪.১২ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় 

ভূবমেীন, গৃেেীন, বেন্নমূল, অসোয় দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর পুনি থাসন ও কম থসাংস্থান সৃবির মাধ্যহম এ সকল মানুষহক িাতীয় 

অর্ থনীবতর মূলধারায় সমৃ্পক্ত করার লহক্ষয আশ্রয়ন প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। ২০১০      আশ্রয়ন-২ প্রকল্প শুরু েয়। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-     এ কম থসূবচর মাধ্যহম ২০৭.৪৯      োকা ব্হয় ৭,২৯৮টি পবরিারহক পুনি থাসন করা েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-     

আশ্রয়ন-২ প্রকল্প শীষ থক কম থসূবচর মাধ্যহম ১৯৯.৫০ থকাটি োকা ব্হয় ২,৭২৫টি পবরিারহক পুনি থাসন করা েয়। ২০১৫-১৬ ও 

২০১৪-১৫ অর্ থ-     প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে 

থদখাহনা     : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধরন 

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(থকাটি োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(থকাটি োকা) 

১। আশ্রয়ন-২ প্রকহল্পর আওতায় 

ভূবমেীন, গৃেেীন, বেন্নমূল, 

অসোয় দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর 

পুনি থাসন 

৭,২৯৮         ২০৭.৪৯ ২,৭২৫         ১৯৯.৫০ 

থমাে ১টি (এক)টি কম থসূবচ ৭,২৯৮         ২০৭.৪৯ থকাটি 

োকা 

২,৭২৫টি পবরিার ১৯৯.৫০      োকা 
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ঘ .৪.১৩ ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ  

২০১৫-১৬ অর্ থ-     ১১টি কম থসূবচর আওতায় ৩,৩১,৫১৯.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ১,৪৮,৬১,১৬২ িন ও ১১৭টি প্রবতষ্ঠান উপকৃত 

েন। ২০১৪-১৫ অর্ থ-        ১১টি কম থসূবচর মাধ্যহম থমাে ৪,২৬,৭৩৩.১৮ লক্ষ োকা ব্হয় ১,৪৬,৮২,৯০১ িন ও ৬৫টি 

প্রবতষ্ঠান উপকৃত েন। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক 

বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে উপস্থাপন করা     : 

ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠান সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠান সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। একুযইটি ও অন্ট্রাহপ্রনাবশ থপ ফান্ড, 

িাাংলাহদশ ব্াাংক (কৃবষ ও আইবসটি 

খাতভুক্ত প্রকল্প)  

৫,৫০০    

১১৭      

১৫,০৯১.০০ ৪০,৫০০ িন 

৬৫টি প্রবতষ্ঠান 

১,১৩,৯৩৮.০০ 

২। অবত দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর কম থসাংস্থাহনর 

িন্য বিহশষ ঋণ-সোয়তা তেবিল  

৬,৪১,৩২১    ২৩,২৬১.০০ ৬,৬১,০৭০ িন ২১,৮১০.০০ 

৩। ক্ষুদ্র উহদ্যাক্তা ঋণ-সোয়তা তেবিল  ৮,৫৮,৮৭৫    ৬৪,০৯৯.০০ ৬,৫৬,৬৯৯ িন ৫৫,৪১১.০০ 

৪। দাবরদ্রয দূরীকরহণর লহক্ষয দবরদ্র 

পবরিারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃবি 

(সমৃবি) কম থসূবচ  

৪৩,০০,০০০    ৫,৪৩৮.০০ ৪০,৪৩,০০০ িন ৩,৪৪০.০০ 

৫। বপহকএসএফ-এর বনিস্ব অর্ থায়হন 

পবরচাবলত ক্ষুদ্রঋণ কম থসূবচ  

৭৫,৮৫,৭৬৮    ২,১১,১৫৫.০০ ৭০,৬৮,৯২০ িন ২,০৫,৪০৭.০০ 

৬। অিকাঠাহমা উন্নয়ন, প্রবতষ্ঠান 

শবক্তশালীকরণ, যুিহদর দক্ষতা উন্নয়ন, 

ঝুুঁবকপূণ থহদর অনুদান, সঞ্চয় ও  ভযন্তরীণ 

ঋণ কার্ থক্রম এিাং          তেবিল 

সৃবি  

৬,৬২,০০০    ৬,৩২১.০০ ৯,৮৭,০০০ িন ২১,০০০.০০ 

৭। নারীর ক্ষমতায়ন, বশক্ষা, স্বাস্থযহসিা, 

সুহপয় পাবন ও োবনহেশন, প্রবতিন্ধী 

উন্নয়ন ও পুনি থাসন, কৃবষ উন্নয়ন, 

এইচআইবভ/এইিস প্রবতহরাধ, মাদহকর 

কুফল সম্পহকথ সহচতনতা সৃবিকরণ, 

আয়বৃবিমূলক কার্ থক্রম, সামাবিক 

িনায়ন, আবদিাসী উন্নয়ন, গ্রামীণ তথ্য 

থসিা  

৬,৮২,০০০    ১,০৬৬.০০ ১০,৯৮,০০০ িন ১,৪০০.০০ 

৮। থদহশর বিবভন্ন থিসরকাবর সাংস্থার 

(এনবিও)মাধ্যহম দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর 

আিাসহনর লহক্ষয গৃেঋণ বিতরণ। 

১৬,৬০০    ২,৩৩৮.০০ ১৫,১২৫ িন ১,৪১৩.০০ 

৯। কম থরত মবেলা গাহম থন্টস শ্রবমকহদর িন্য 

থোহস্টল বনম থাণ। 

৭৪৪    ২,৪৬১.০০ ৭৪৪ িন 

 

২,৬৯৮.১৮ 

১০। ঘহর থফরা কম থসূ   ১,১৯৫    ১১৯.০০ ৪৫০ িন ৪৬.০০ 

১১। আয়িধ থক থিহি প্রবশক্ষহণর মাধ্যহম 

দাবরদ্রয বিহমাচন  

১,০৭,১৫৯    ১৭০.০০ ১,১১,৩৯৩ িন ১৭০.০০ 

থমাে ১১ (এগার)টি কম থসূবচ ১,৪৮,৬১,১৬২      

১১৭        

৩,৩১,৫১৯.০০ 

        

১,৪৬,৮২,৯০১      

৬৫         

৪,২৬,৭৩৩.১৮ 
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ঘ.৪.১৪ ভূবম মন্ত্রণালয় 

বিত্তেীন ও গৃেেীন েতদবরদ্রহদর আিাসন ও কম থসাংস্থান সৃবির মাধ্যহম পুনি থাসহনর লহক্ষয দুটি কম থসূবচর আওতায় ১,৯৩২.১৫ 

ল  োকা ব্হয় ৫,৫১৮টি পবরিারহক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর পুনি থাসন করা েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর ক্লাইহমে বভকটিমস 

বরেযাবিবলহেশন থপ্রাগ্রাহমর আওতায় ৩,৩১৪.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ১,৬৬২টি পবরিারহক এিাং চার উন্নয়ন ও পুনি থাসন 

কার্ থক্রহম (বসবিএসবপ-৪) ৫৯.৪৮ লক্ষ োকা ব্হয় ৩৩০ পবরিারহক পুনি থাসন করা েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর 

ভূবম মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা েহলা: 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধরন প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-১৬) পূি থিতী অর্ থ-িের (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

)লক্ষ োকায়(  

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

)লক্ষ োকায়(  

০১ গুেগ্রাম (ক্লাইহমে বভকটিমস 

বরেযাবিবলহেশন প্রহিক্ট) 

৮০০টি পবরিার ১,৭৯৪.০৯ ১,৬৬২টি পবরিার ৩,৩১৪ 

০২ চর থিহভলপহমন্ট এযান্ড থসহেলহমন্ট 

প্রহিক্ট (বসবিএসবপ-৪) 

৪,৭১৮টি পবরিার ১৩৮.০৬ ৩৩০টি পবরিার ৫৯.৪৮ 

থমাে ২ (দুই) কম থসূবচ ৫,৫১৮টি পবরিার ১,৯৩২.১৫ ১,৯৯২টি পবরিার ৩,৩৭৩.৪৮ 

ঘ.৪.১৫ মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃথক দুস্থ মবেলা উন্নয়ন কম থসূবচ (বভবিবি), দবরদ্র মা’র িন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কম থসূবচ, 

শেরাঞ্চহল কম থিীিী ল্যাকহেটিাং মাদার সোয়তা তেবিল, থস্বোহসিী মবেলা সবমবতর মহধ্য (সাধারণ অনুদান, বিহশষ অনুদান ও 

থস্বোহসিী অনুদান) অনুদান বিতরণ, বনর্ থাবতত দুস্থ মবেলা ও বশশু কল্যাণ তেবিল, বিত্তেীন ও দবরদ্র মবেলাহদর খাদ্য বনরাপত্তা 

কার্ থক্রম (বভবিবি-ইউবপ), মবেলাহদর আত্ম-কম থসাংস্থাহনর িন্য   ঋণ কম থসূবচ প্রকল্পসে থমাে নয়টি সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর বিপরীহত ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১,৩১,০০৭.৭৯ লক্ষ োকা ব্হয় ১৫,৫০,৩৬৫ িন উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর 

১,১৬,২২০.২৭ োকা ব্হয় থমাে ১৪,৫৮,০৬৬ িন ও ৩,৭৯১টি প্রবতষ্ঠান বনরাপত্তা থিিনীর তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা েহলা: 

     সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধরন প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-২০১৬) পূি থিতী িের (২০১৪-২০১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ দবরদ্র মা’র িন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কম থসূবচ ২,৬৪,০০০ িন ১,৬৯,৪০.০০ ২,২০,০০০ িন ১৪,২৬২.৬০  

২ কম থিীিী ল্যাকহেটিাং মাদার সোয়তা তেবিল 

কম থসূবচ 
১,২০,০০০ িন ৭,৬৩১.৩০ ১,০০,০০০ িন ৬,৪৮৩.০০ 

৩ দুস্থ মবেলা উন্নয়ন (বভবিবি) কম থসূবচ ৭,৫০,০০০ িন ১,০৩,৭৯৯.৬৭ ৭,৫০,০০০ িন ৯৩,১৯১.৫৬ 

৪ বনেবিত্ত ও মধ্যবিত্ত থশ্রবণর কম থিীিী মা’থদর 

বশশুহদর িন্য বদিার্ত্ন কম থসূবচ প্রকল্প 
৫০৭ িন ৪৩৬.০০ ৫০৭ িন ৩১৬.২০ 

৫ মবেলাহদর আত্মকম থসাংস্থাহনর িন্য ক্ষুদ্রঋণ কম থসূবচ ৫,০৮৬ িন ২৫০.০০ ৪,৭৪৬ িন ২০০.০০ 

৬ ৭টি কম থিীিী মবেলা থোহস্টল কম থসূবচ ২,০৩৩ িন ব্য় ১৬৭.৯৩ ২,২৩৩ িন ব্য় ২১৫.৯৩  

৭ বশশু বদিার্ত্ন কম থসূবচ কম থিীিী/চাকুরীিীিী মা’থদর 

থোে স  নহদর (৬ মাস থর্হক ৬ িের িয়স পর্ থন্ত) 

বনরাপদ বদিাকালীন থসিা প্রদান করা। 

২,২৮০ িন ৯৭৮.৩৯ ২,২৩০ িন ৮০৭.৭৩  

৮ মবেলা থস্বোহসিী সমািকল্যাণ থকে ৪,০৫৮টি 

(৪,০৫,৮০০ িন) 

৮০০.০০ ৩,৭৯১টি 

(৩,৭৯,১০০ িন) 

৭,৩৯.২৫  

৯ বশশু বিকাশ থকে ৭৫০ িন ৪.৫০ ৭৫০ িন ৪.০০ 

থমাে ৯টি কম থসূবচ ও প্রকল্প 
১৫,৫০,৩৬৫ িন 

৪,০৫৮টি প্রবতষ্ঠান 

১,৩১,০০৭.৭৯ 

        

১৪,৫৮,০৬৬ িন 

৩,৭৯১টি প্রবতষ্ঠান 

১,১৬,২২০.২৭ 
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ঘ.৪.১৬ মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়  

মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় কতৃথক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-     ২,৩৫১.৫৬ লক্ষ োকা ও 

৩৩,৪১১ িন এিাং ৪৪০টি পবরিাহরর সদে উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-     ৪,১৬৭.৬৫ লক্ষ োকা ও ৩৫,৮৫৬.৩২         

      ব্হয় ১,৬২,৬৬১ িন এিাং ২,২৫,৯২০টি পবরিাহরর সদেগণ উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     মৎে ও 

প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা     :  

                                                       ২০১৫-১৬                  ২০১৪-১৫  

      ভ    

            

         

     

আবর্ থক সাংহেষ 

        / 

       ) 

      ভ    

            

         

     

আবর্ থক সাংহেষ 

        / 

       ) 

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          িীহদর         

       

৩,৬৯০    ১৯১.০২ ১০,০০০    ৮০০.০০ 

 

৫।            ,                       

               আ      ভ  ,     , 

        বগ      

- - ১,৪৪০  

       

৬০.২০ 

 

৬।                              ভ  

                     -   আ     

            

- - ১৯,৫২৫    ১,২১৭.৯০ 

 

৭।                              ভ  

                        -   

আ                 

৯,৭৬০    ৬৮৭.৫১ ২৯,০৮৫    ৬৩০.৯৯ 

 

৮। ন্যাশনাল এবগ্রকালচারাল থেকহনালবি প্রহিক্ট - - ৭৬,০০০    ১৩২.০০ 

৯। কৃবত্রম প্রিনন কার্ থক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রম  

স্থানান্তর প্রযুবক্ত িাস্তিায়ন প্রকল্প (বদ্বতীয় 

পর্ থায়) 

১৬০    ৩৯.৯৫  - - 

১০। সমািবভবত্তক ও িাবণবিযক খামাহর থদ   

থভড়া উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-

বি) (বদ্বতীয় পর্ থায়) 

৩,২০০    ১৩৭.৪৭  ৭,০৯২    ২২৯.১০ 

 

১১। মবেষ উন্নয়ন প্রকল্প (ক অাংশ) ৮৫০    ৩৬.১২ - - 

১২। বিফ কযাহেল থিহভলহমন্ট প্রকল্প - - ১০,৪০০    ৩১.০০ 

১৩।      আ                     ৩,৭০০    ৩৭৩.০০  - - 

১৪।                  ২,৪১৫    ৪৪৪.৪৪  - - 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৫।                  ১,৪৭৬    ১৭০.০৮  - - 

১৬।                    পুনি থাসহনর    

আ           (                

                 ) 

২৪০    ১২০.০০  - - 

১৭।                                     

              

৩,৩৪৫    ২৪.০০  - - 

১৮।                               

(     ) 

৩,০৫০    ৭২.৬৮  - - 

১৯। বি  আ            আ       স্ট     

(         )   ভ  ,     

১,৫২৫    ৩৫.৫৭  - - 

থমাে ১৯ (উবনশ)টি কম থসূবচ ও প্রকল্প ৩৩,৪১১    

৪৪০         

 

২,৩৫১.৫৬ 

         

১,৬২,৬৬১ িন 

২,২৫,৯২০  

       

৪,১৬৭.০৯ 

        

৩৫,৮৫৬.৩২ 

        

ঘ.৪.১৭ মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃথক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-     চারটি প্রকল্প িাস্তিাবয়ত েয়। 

এ প্রকল্পসমূহের িন্য ১৮,৫৮৪.০৪৩১ লক্ষ োকা িরাদ্দ থদওয়া েয়। িরাদ্দকৃত অহর্ থ ৭,৮৩৮টি পবরিার ও ৪,১৫,২৭৬ িন 

উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-     একই প্রকল্পসমূহের মাধ্যহম ১,৩৮,৪৯৯.৮১ লক্ষ োকা ব্হয় ৭,৮৩৮টি পবরিার ও 

২,৩৭,৩১২ িন উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক 

বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা     :  

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আ           

 (লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আ           

 (লক্ষ োকা) 

১। মুবক্তহর্ািা সম্মানীভাতা ১,৭৬,৭৬২ িন ১,৯০৮.৫১৩১ ২,০০,০০০ িন ১,২০,০০০.০০ 

২। যুিােত মুবক্তহর্ািা,      মুবক্তহর্ািা 

পবরিার ও মৃত যুিােত মুবক্তহর্ািা 

পবরিাহরর রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা  

৭,৮৩৮ িন ১২,৪৪৭.০০ ৭,৮৩৮ িন ১৪,৪৯৬.৮৫ 

৩। অস্বেল মুবক্তহর্ািা ও তাহদর থপাষ্যহদর 

িন্য প্রবশক্ষণ এিাং আত্মকম থসাংস্থান 

কম থসূবচর অধীহন ক্ষুদ্রঋণ প্রদান  

২,৩০,০০০ িন ৭৪৫.৫৩ ২৮,৭৯৮ িন ৭২৯.৯৬ 

 

৪। রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতাহভাগী যুিােত 

মুবক্তহর্ািা,      মুবক্তহর্ািা পবরিার, মৃত 

যুিােত মুবক্তহর্ািা পবরিার ৭িন িীরহশ্রষ্ঠ 

পবরিার ও তারামন বিবি িীরপ্রতীহকর 

পবরিাহরর সদেহদর থরশন সুবিধা প্রদান  

৭,৮৩৮  

       

২,৯০০.০০ ৭,৮৩৮টি পবরিার 

 

২,৬৯০.০০ 

৫।      ি                      -১২,০০০, 

       -১০,০০০,         -৮,০০০     

        -৬,০০০             ভ     

৬৭৬ িন ৫৮৩.০০ ৬৭৬ িন ৫৮৩.০০ 

থমাে ৫(পাঁচ)টি কম থসূবচ ৪,১৫,২৭৬    

৭,৮৩৮  

       

১৮,৫৮৪.০৪৩১ 

লক্ষ      

২,৩৭,৩১২    

৭,৮৩৮         

১,৩৮,৪৯৯.৮১ 
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ঘ.৪.১৮ যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-     দাবরদ্রয বিহমাচহনর লহক্ষয দুইটি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েয়। কম থসূবচর আওতায় 

২৪,৬১৯.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ৭০,৭৫৯    উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-     উক্ত কম থসূবচর আওতায় ২১,০৬৯.০০ লক্ষ োকা 

ব্হয় ৩২,৭১২ িন উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক 

বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা     : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর 

ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আ           

 (লক্ষ োকা)  

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আ           

 (লক্ষ োকা) 

১। ন্যাশনাল সাবভ থস কম থসূবচ ৩৪,৩৪৫ িন ১৩,৬৭৫.০০ ১২,২৫৮ িন ১১,৩৩৫.০০ 

২। পবরিারবভবত্তক কম থসূবচ   

আত্মকম থসাংস্থান কম থসূবচ 

৩৬,৪১৪    ১০,৯৪৪.০০ ২০,৪৫৪ িন ৯,৭৩৪.০০ 

থমাে ২ (দুই)টি কম থসূবচ ৭০,৭৫৯    ২৪,৬১৯.০০ 

লক্ষ োকা 

৩২,৭১২ িন ২১,০৬৯.০০ 

লক্ষ োকা 

ঘ.৪.১৯ বশক্ষা মন্ত্রণালয় 

বশক্ষার প্রসার, গুণগত মা  উন্নয়ন ও বশক্ষাহক্ষহত্র নারী-পুরুহষর সাংখ্যাসাম্য বিধাহনর লহক্ষয বশক্ষা মন্ত্রণালয় কতৃথক বিনামূহল্য 

পাঠ্যপুস্তক বিতরণসে বিবভন্ন সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েহে। বশক্ষার্ীহদর িহর পড়া থরাধকহল্প সারাহদহশ প্রর্ম 

থর্হক নিম থশ্রবণ পর্ থন্ত ৩,৯১,৯৪,৯০৩িন বশক্ষার্ীর মহধ্য প্রায় ৩৩ থকাটি ৩৭ লক্ষ ৬২ োিার ৭৬০ কবপ পাঠ্যপুস্তক বিনামূহল্য 

বিতরণ করা েয়। ৬টি প্রকহল্পর মাধ্যহম ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১,৪৫,৮৫৭.৫০ লক্ষ োকা ব্হয় ষষ্ঠ থর্হক স্নাতক (পাস) ও সমমান 

পর্ থায় পর্ থন্ত ৫,৬৬,৯৮,৩৯৭িন বশক্ষার্ী উপবৃবত্তসে অন্যান্য আবর্ থক সুবিধাপ্রাপ্ত েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     বশক্ষা 

মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহচ উপস্থাপন করা     : 

ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫)  

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠান সাংখ্যা 

আ           

 (লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠান সাংখ্যা  

আ           

 (লক্ষ োকা) 

১। থসহকন্ডাবর এডুহকশন থকায়াবলটি এযান্ড অযাকহসস 

এনেযােহমন্ট প্রহিক্ট (থসকাহয়প)-এর আওতায় 

বপএমটি-বভবত্তক উপবৃবত্ত ও টিউশন বফ 

১,৫৩,১০,২৬৫ 

   

২৬,১৭৭.৫৪ ১৩,৩৮,৪৪৩ 

িন 

২০,৪২২.৫৯ 

২। থসহকন্ডাবর এডুহকশন স্টাইহপন্ড প্রহিক্ট (এসইএসবপ)-

এর আওতায় উপবৃবত্ত ও টিউশন বফ 

১১,৩৪,৯৯০    ২৫,০২৫.৬৭ ১১,০৮,১৮০ িন ১৮,৫২০.০০ 

৩। উচ্চমাধ্যবমক পর্ থাহয় োত্রীহদর উপবৃবত্ত প্রদান প্রকল্প 

(পর্ থায়-৪) 

৫,৭৫,০০০    ১৪,৫০০.০০ ৫,০১,০০০ িন ১৪,৮৮১.৩৯ 

৪।  স্নাতক পাস ও সমমান পর্ থাহয়র োত্রীহদর উপবৃবত্ত 

প্রদান প্রকল্প 

২,০৯,৩১৬    ১১,৪০৩.৫৫ ১,৬৩,০৭৯ িন ৯,১৬৫.০৩ 

৫।  বশক্ষা মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন িাতীয় বশক্ষাক্রম ও 

পাঠ্যপুস্তক থিাি থ কতৃথক ২০১৪ বশক্ষািহষ থ প্রাক-

প্রার্বমক, প্রার্বমক, মাধ্যবমক, এসএসবস 

(থভাহকশনাল), ইিহতদাবয়, দাবখল ও দাবখল 

(থভাহকশনাল) স্তহরর পাঠ্যপুস্তক বিনামূহল্য সরিরাে 

করা েয়। 

৩,৯১,৯৪,৯০৩ 

   

৬৩,৩৫৬.৬০৭৩ ৪,৪৪,৫২,৩৭৪ িন ৮৮,২৯৫.০০ 

৬। থসহকন্ডাবর এডুহকশন থসক্টর ইনহভস্টহমন্ট থপ্রাগ্রাম 

(S.E.S.I.P) 
২,৭৩,৯২৩    ৫,৩৯৪.১৪ ২,৭৩,৬৪১ িন ৪,৫৩২.০০ 

থমাে ৬ (  )টি কম থসূবচ  ৫,৬৬,৯৮,৩৯৭ 

   

১,৪৫,৮৫৭.৫০ 

        

৪,৭৮,৩৬,৭১৭ 

   

১,৫৫,৮১৬.০১ 
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ঘ.৪.২০ সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃথক     ভ   , অসেল        ভাতা, বিধিা ও স্বামী-পবরতযক্তা দুস্থ মবেলা ভাতা, প্রবতিন্ধী 

বশক্ষার্ীর িন্য বশক্ষা উপবৃবত্ত, সরকাবর বশশু পবরিার ও অন্যান্য প্রবতষ্ঠান, থিসরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর িন্য কযাবপহেশন গ্রান্ট 

প্রদান   ২৬টি কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-     এ সকল কম থসূবচর মাধ্যহম ২,৩৭,৮২৯.৮৭ লক্ষ োকা ব্হয় 

থমাে ৬১,৮৭,৭০৪ িন, ৩,৬২৬টি প্রবতষ্ঠান এিাং ১,০৩,৫৮৯         উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     এ সকল কম থসূবচর 

মাধ্যহম ২,২৫,১৪২.৬৮ লক্ষ োকা ব্হয় থমাে ৬২,১৭,৬১৩ িন, ৩,৬২৬টি প্রবতষ্ঠান এিাং ৩,০০০         উপকৃত েয়। 

২০১৪-১৫ ও ২০১৩-১৪ অর্ থ-     সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনীর তথ্যবচত্র বনহচ 

থদখাহনা     :  

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

আ     

      

(লক্ষ োকা) 

১। িয়স্কভাতা ৩০,০০,০০০ িন  ১,৪৪,০০০.০০ ২৭,২২,৫০০ িন ১৩০,৬৮০.০

০ 

২। অসেল প্রবতিন্ধী ভাতা ৬,০০,০০০ িন  ৩,৬০০.০০ ৪,০০,০০০ িন ২৪,০০০.০০ 

৩। বিধিা ও স্বামী-পবরতযক্তা দুস্থ মবেলাভাতা ১১,১৩,২০০ িন  ৫৩,৪৩৪.০০ ১০,১২,০০০ িন ৪৮,৫৭৬.০০ 

৪। কযাোর, বকি   ও বলভার বসহরাবসহস 

আক্রান্ত থরাগীহদর আবর্ থক সোয়তা 

৩,৯৮০ িন  ১,০০০.০০ ১,৯৯২ িন ১,০০০.০০ 

৫। প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ীহদর িন্য বশক্ষা উপবৃবত্ত ৬০,০০০ িন  ৪,১৮৮.০০ ৫০,০০০ িন ২,৫৫৬.০০ 

৬। সরকাবর বশশু পবরিার ও অন্যান্য প্রবতষ্ঠান ১৭,১৪৫ িন 

১৫৬ প্রবতষ্ঠান 

৫,৩৪৯.২৪ ১৭,১৪৫ িন 

১৫৬ প্রবতষ্ঠান 

৫,৩৪৯.২৪ 

৭। থিসরকা   এবতমখানার বনিাসীহদর িন্য 

কযাবপহেশন গ্রান্ট  

৬৭,০৬৬ িন 

৩,৫২০  

প্রবতষ্ঠান 

৮,০৪৮.০০ ৬৩,০০০ িন 

৩,৪৭০ প্রবতষ্ঠান 

৭,৫৬০.০০ 

৮। চা-শ্রবমকহদর িীিনমান উন্নয়ন ২০,০০০ িন  ৫০০.০০ ৯,৯০৭ িন ৫০০.০০ 

৯। এবসিদগ্ধ ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তহদর পুনি থাসন 

কার্ থক্রম 

৩,০০০  

        

৩০০.০০ ৩,৬২৯ িন ৮১০.৩৭ 

১০। বভক্ষাবৃবত্তহত বনহয়াবিত িনহগাষ্ঠীর 

পুনি থাসন ও বিকল্প কম থসাংস্থান 

১৭৫ িন  ৫০.০০ ১৩৭ িন ৭.০৯ 

১১। চাইড থসনবসটিভ        প্রহেকশন ইন 

িাাংলাহদশ প্রকল্প  

৩৯,৫৮৯ িন  ১,০৩১.৭৯ ২৩,৯৬২ িন ১,৭০৭.৮৬ 

১২। প্রবতিন্ধী থসিা ও সাোয্যহকে ১১,২২,৮৮৪ িন  ১৮.০০ ১৩,৯৩,৩১৭ িন ১,০২৮.৪৯ 

১৩। সমািকল্যাণ পবরষদ ৪৬,০০৪ িন  ১,২৯২.৬৫ ৩৮,৯৯৭ িন ৮৬০.৩৫ 

১৪। প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ীহদর বিদ্যালহয়র িন্য 

মঞ্জু   

১১,৩৪০ িন  ১২.০০ ৯,০০৭ িন ৯৫০.০০ 

১৫।  সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কম থসূবচ - - ১,০৩,৫৮৯         ৫,১০০.০০ 

১৬। দবলত েবরিন ও থিহদ িনহগাষ্ঠীর 

িীিনমান উন্নয়ন 

৩০,১৬৫ িন  ১৮.০০ ১৪,৬৭৬ িন ৯২২.৯৪ 

১৭। বেিড়া িনহগাষ্ঠীর িীিনমান উন্নয়ন ৬,৬৬৯ িন  ৮.০০ ৩,৩৪৯ িন ৪৫৮.৭২ 

১৮। প্রহমাশন অি সাবভ থহসস এযান্ড অপরচুবনটি 

টু দ্য বিহিিড পারসন ইন িাাংলাহদশ  

- - ৪,২৩,০০০ িন ২,৭২০.০০ 



42 

 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

আ     

      

(লক্ষ োকা) 

১৯। এস্টািবলস্টহমন্ট অি মাবিপারপাস 

বরেযাবিবলহেশন থসন্টার ফর থিসটিটিউে 

এহিি এযান্ড ওড বপউবপল এযান্ড 

থসাোবল বিহিহিড গাল থস 

- - ১০ িন  ৫৪.০০ 

২০। সাবভ থহসস ফর বদ বচলহড্রন এযাে বরস্ক ২,৫১৭ িন ২,২০৬.০০ ১,০৩৬ িন ৯৬০.৮১ 

২১। দৃবিপ্রবতিন্ধী   শুহদর িন্য থোহস্টল বনম থা  - - ৪০ িন ২,০২৮.০০ 

২২। কম থিীিী প্রবতিন্ধী মবেলা ও পুরুষ 

থোহস্টল 

৬৪ িন ১০.০০ ৬৪ িন ১০.০০ 

২৩। প্রবতিন্ধী বশশু বনিাস ১০ িন ১২.০০ ৮ িন ৮.০০ 

২৪। স্কুল ফর বচলহড্রন উইর্ অটিিম  ৩০০ িন ৪০.০০ ২০০ িন ৩৫.০০ 

২৫। অটিিম ও এনবিবি কন থার ৭৪,২৫০ িন ১৫.০০ ৬০,৫৪০ িন ৮.০০ 

২৬। অটিিম বরহসাস থ থসন্টার ২,২৫৫ িন ১০.০০ ১,৭৯৫ িন ৮.০০ 

থমাে ২৬ (োবিশ)টি কম থসূবচ  ৬২,১৭,৬১৩ িন 

৩,৬৭৬         

৩,০০০         

২,২৫,১৪২.৬৮ 

         

৬১,৮৭,৭০৪ িন 

৩,৬২৬         

১,০৩,৫৮৯  

       

২,৩৭,৮২৯.৮৭ 

        

ঘ.৪.২১ সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়  

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-     ২,৫৩৭িন                                     

৪৭৫.৬১         ভ                । ২০১৪-১৫    -     ২,৬৭৮িন                                

     ৪০৫.৫৮         ভ                    । ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃথক 

িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচর তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা     :  

ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১।  প্রশাংসাহর্াগ্য ও কৃবতত্বপূণ থ কাহির িন্য 

আবর্ থকভাহি অসেল সাংস্কৃবতহসিীহদর 

ভাতা  

২,৫৩৭ িন ৪৭৫.৬১ ২,৬৭৮ িন ৪০৫.৫৮ 

থমাে ১ (এক)টি কম থসূবচ ২,৫৩৭ িন 

সাংস্কৃবতহসিী 

৪৭৫.৬১ 

লক্ষ োকা 

২,৬৭৮ িন 

সাংস্কৃবতহসিী 

৪০৫.৫৮  

লক্ষ োকা 

ঘ.৪.২২ স্থানীয় সরকার বিভাগ 

রুরাল এমপ্লয়হমন্ট এযান্ড থরাি থমহন্টইহনে থপ্রাগ্রাম (RERMP), নগর অাংশীদাবরহত্বর মাধ্যহম দাবরদ্রয হ্রাসকরণ প্রকল্প, 

কবমউবনটিবভবত্তক সম্পদব্িস্থাপনা,        ও িলিায়ু পবরিতথন সেন প্রকল্প, পেী সড়ক কালভাে থ থমরামত কম থসূবচ, 

অাংশগ্রেণমূলক ক্ষুদ্রাকার পাবনসম্পদ উন্নয়ন, োওড় অঞ্চহলর অিকাঠাহমা ও িীিনমান উন্নয়ন প্রকল্পসে স্থানীয় সরকার 

বিভাহগর মাধ্যহম থমাে ১০টি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েহে। এ সকল কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬  

অর্ থ-িেহর ৪৭,০৬৯.১৯ লক্ষ োকা ব্হয় ৫,৫৩,৯১৪ িন উপকৃত েয়। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর ১,২৪,৭৫৩.৪৪ লক্ষ োকা ব্হয় 
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১১,৫৭,৩৪,১৫০ িন উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর স্থানীয় সরকার বিভাগ কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক 

বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে প্রদত্ত     : 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকায়) 

১। রুরাল এমপ্লয়হমন্ট এযান্ড থরাি থমইনহেহনে 

থপ্রাগ্রাম (RERMP) 

৪৫,৪৮০ িন ২৪,৯০০.০০ ৪৫,৪৮০ িন ২৪,৯০০.০০ 

২। বিশ্ব খাদ্য কম থসূবচর সোয়তায় দুহর্ থাগ ও 

িলিায়ু পবরিতথন প্রভাি সেন শীষ থক প্রকল্প 

(ERDECC) 

৪২,৫০০ িন ১১,০৫০.০০ ৭৯,৫০০ িন ৭,৭৯৩.৯৫ 

৩। নগর অাংশীদাবরহত্বর মাধ্যহম দাবরদ্রয হ্রাসকরণ 

প্রকল্প (অাংশ-২) 

- - ২৪,৩৯৪ িন ১,২৯২.৫৪ 

৪। পেী সড়ক কালভাে থ থমরামত কম থসূ   ৪,৫০৭ িন ২,৬৬৮.৯৭ ৪,৬৮৬ িন ২,৫৩৫.৫৯ 

৫। অাংশগ্রেণমূলক ক্ষুদ্রাকার পাবন সম্পদ উন্নয়ন 

প্রকল্প 

১,৬১,৫৫১ িন ১,৯১৬.০০ ১,৮৮,৩১১ িন ১,১০৭.০১ 

৬। বৃেত্তর ময়মনবসাংে, বসহলে ও ফবরদপুর 

এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পাবন সম্পদ উন্নয়ন 

১,৪৬,৩০০ িন ২,৮৮১.২৮ ১,৪৩,০৭৬ িন ৩,১৯২.৩৫ 

৭। োওড় অঞ্চহলর অিকাঠাহমা ও িীিনমান উন্নয়ন 

প্রকল্প  

১,৩৭,৪৮৮ িন ১,০১২.৯৪ ৭২,৭৫৯ িন ১,২৯৩.০০ 

৮। োওড় অঞ্চহলর িন্যা ব্িস্থাপনা ও িীিনমান 

উন্নয়ন প্রকল্প 

১,০৮৮ িন ৪৩৪.০০ ৯৪৪ িন ২৩৯.০০ 

৯।           তথন   ভ          ১৫,০০০ িন ২,২০৬.০০ ১৫,০০০ িন ১,৮০২.০০ 

থমাে ৯ (  )টি কম থসূবচ 

 

 

৫,৫৩,৯১৪ 

িন 

৪৭,০৬৯.১৯ 

   োকা 

 

১১,৫৭,৩৪,১৫০  

িন 

 

১,২৪,৭৫৩.৪৪ 

   োকা 

 

 

 

 

ঘ.৪.২৩ স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬ ও ২০১৪-১৫ অর্ থ-     স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী 

কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে প্রদত্ত     : 

ক্রবমক  

 

সামাবিক বনরাপত্তা  

কম থসূবচর ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) পূি থিতী    -    (২০১৪-১৫) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

 (লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা 

আবর্ থক সাংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। বিএসএফ মাতৃস্বাস্থয ভাউচার বস্কম ১,০৭,০৮২ িন ৩,৬৪৫.৮৫ ১,৪৫,৯০০ িন ৫,৮৬৮.০০ 

২। বরভাইোলাইহিশন অি কবমউবনটি থেলর্ 

থকয়ার ইবনবশহয়টিভ ইন িাাংলাহদশ 

- - ১,০৫,১২,০০০ িন ২৬,৮৯২.০০ 

৩। সমািবভবত্তক স্বাস্থযহসিা ১০,৬০,০০,০০০ 

িন 

৪২,৬৮১.০০ ১,০৫,১২,০০০ িন ২৭,৫০০.০০ 

৪। িাতীয় পুবিহসিা ৫,১৬,০০,০০০ িন ২,২২৯.০০ ৫৩,৫৯,০০০ িন ২৮,৮৪২.০০ 

৫। ম্যাোরনাল চাইড বরহপ্রািাকটিভ 

এযান্ড এহিাহলাহসন্ট থেলর্ 

৩,৬৮,২২৬ িন ৬,৬৫৯.৫৭ ১০,৫৫,০০০ িন ১৪,৮০০.০০ 

থমাে ৫ (পাঁচ)টি কম থসূবচ          

১৫,৮০,৭৫,৩০৮ িন 

৫৫,২১৫.৪২  

        

         

২,৭৫,৮৩,৯০০ িন 

১,০৩,৯০২.০০  
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ঙ. মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূে কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সম্পাবদত উহেখহর্াগ্য কার্ থািবল 

ঙ.১ ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃথক সম্পাবদত উহেখহর্াগ্য কার্ থািবল বনেরূপ: 

১। অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ 

ভযাে-সাংক্রান্ত 

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর লক্ষযমাত্রা ৫৪,০৬৪.০০ থকাটি োকার বিপরীহত আদায় েয় ৫৬,০৮০.৬৬ থকাটি োকা, র্া ২০১৪-১৫ 

অর্ থ-িেহরর তুলনায় ১৪.৪২ শতাাংশ থিবশ। 

(২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ‘মূল্য সাংহর্ািন কর আইন, ১৯৯১’ সম্পবকথত ২৭টি প্রজ্ঞাপন িাবর করা েয়। 

(৩) ‘মূল্য সাংহর্ািন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২’ সম্পবকথত মূল্য সাংহর্ািন কর ও সম্পূরক বিবধমালা, ২০১৬  থভটিাং 

সম্পন্ন েয়। 

(৪) BUET ও MIST-এর ক’িন োত্রোত্রী কতৃথক VAT Cheker’s নাহম একটি থমািাইল এযাপস প্রিতথন করা েয়। 

(৫) ‘ভযাে শুল্ক থগাহয়ন্দা’ দপ্তরহক পূহি থর তুলনায় অবধকতর শবক্তশালী ও সবক্রয় করা েয় এিাং বিপুল পবরমাণ 

থচারাচালানকৃত স্বণ থসে অনিধ মালামাল আেক করা েয়। 

শুল্ক-সাংক্রান্ত 

(৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর শুল্ক রািস্ব লক্ষযমাত্রা ৪২,৫০০ থকাটি োকার বিপরীহত আদায় েয় ৪৫,১৯৩.৩৯ থকাটি োকা র্া, 

২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহরর থচহয় ১৭.৯০ শতাাংশ থিবশ।  

(৭) বিদ্যমান ‘Customs Act, 1969’-এর পবরিহতথ আন্তিথাবতকভাহি কাস্টমস বিষহয় প্রচবলত/অনুহমাবদত উত্তম ধারণা ও 

চুবক্ত/কনহভনশন অন্তভু থক্ত কহর ‘িাাংলা ভাষায় কাস্টমস আইন, ২০১৬’-এর চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করা েয়। 

(৮) আমদাবন-রপ্তাবন িাবণিয সেিীকরহণর লহক্ষয থস্টকহোডারহদর সুবিধাহর্ থ কাস্টমস রুবলাং (অবগ্রম) বিবধমালা-২০১৬ 

িাবর করা েয়। 

(৯) আধুবনক ও যুহগাপহর্াগী কহর কাস্টমস এহিন্ট লাইহসবোং বিবধমালা-২০১৬ িাবর করা েয়।  

(১০) র্াত্রী সাধারহণর ব্িোহরর সুবিধাহর্ থ র্াত্রী (অপর্ থেক) ব্াহগি (আমদাবন) বিবধমালা-২০১৬ িাবর করা েয়। 

(১১) শুল্ক-সাংক্রান্ত সকল সরকাবর বসিান্ত িাস্তিায়ন করা েয়। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা থসামিার িাাংলাহদশ সবচিালহয়র মবন্ত্রপবরষদ সভাকহক্ষ মবন্ত্রসভা-বিঠহকর পর আন্তিথাবতক শুল্ক বদিস উপলহক্ষয 

১০ োকা মূল্যমাহনর একটি স্মারক িাকটিহকে অিমুক্ত কহরন। এ সময় ১০ োকা মূল্যমাহনর আহরকটি উহদ্বাধনী খাম ও একটি ৫ োকা 

মূল্যমাহনর িাো কাি থ অিমুক্ত কহরন। 
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আয়কর 

 ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর লক্ষযমাত্রা ৫৩,৪৩৬ থকাটি োকার বিপরীহত আদায় েয় ৫৪,২৪৪.৬৭ থকাটি োকা, র্া ২০১৪-

১৫ অর্ থ-িেহরর থচহয় ১২.১৮ শতাাংশ থিবশ। 

 থপ-থস্কহল দশম িা সমতুল্য থগ্রি িা তদুর্ধ্থ থগ্রহি থিতন ১৬ োিার োকা িা তার অবধক মূল থিতনপ্রাপ্ত সরকাবর, 

আধাসরকাবর, স্বায়ত্তশাবসত প্রবতষ্ঠাহনর সকল কম থচাবরর আয়কর বরোন থ দাবখল িাধ্যতামূলক করা েহয়হে। 

 কর বনিন্ধন িাধ্যতামূলক অর্চ ১২ বিবিহের টিআইএন গ্রেণ কহরনবন এমন কম থকতথা/কম থচারীহক প্রদত্ত থিতনভাতা 

অনুহমাদনহর্াগ্য খরচ বেসাহি বিহিবচত েহি না মহম থ বিধান সাংহর্ািন করা েহয়হে। 

 কর পবরপালন সেি করার মাধ্যহম বরোন থ দাবখলকারী করদাতার সাংখ্যা বৃবি করার লহক্ষয প্রাবন্তক করদাতা, র্াহদর 

থমাে সম্পহদর পবরমাণ ২০ লক্ষ োকার অবধক নয়, তাহদর িন্য সম্পদ বিিরণী দাবখল ঐবেক করা েহয়হে। 

 বনম থাণ ও সরিরাে, বতবর থপাশাক রপ্তাবন, থসিা খাতসমূে, রয়যালটি, IGW, ICX, ANS, পবরহিশহকর কবমশন 

খাত এিাং অবনিাসী করদাতার উৎস-কহরর োরসে কহয়কটি খাহত উৎস-কহরর োর থর্ৌবক্তকীকরণ করা েহয়হে। 

(১২) িােফার প্রাইবসাং পিবতর অপব্িোহরর মাধ্যহম কর ফাঁবক থরাধকহল্প অর্ থ আইন, ২০১২-এর মাধ্যহম িাাংলাহদহশর কর 

আইহন িােফার প্রাইবসাং-সাংবেি বিধান সাংহর্ািন এিাং কার্ থক্রম চালু েয়। 

(১৩) প্রতযক্ষ আয়কর আইন যুহগাপহর্াগী করার লহক্ষয িাতীয় রািস্ব থিাি থ কতৃথক আয়কর অধ্যাহদশ, ১৯৮৪ যুহগাপহর্াগী 

কহর একটি নতুন প্রতযক্ষ কর-আইন প্রণয়হনর লহক্ষয খসড়া প্রণয়ন করা েহল থস বিষহয় অাংশীিনহদর বনকে থর্হক ইবতিাচক 

মতামত পাওয়া র্ায়বন। এর থপ্রবক্ষহত ‘আন্তিথাবতক উত্তম চচ থা’ অনুসরহণ তথ্যপ্রযুবক্ত, আধুবনক কর-ধারণা ও আন্তিথাবতক 

কহরর বিষয়াবদ অন্তভু থক্ত কহর সেিহিাধ্য িাাংলা ও ইাংহরবি ভাষায় একটি যুহগাপহর্াগী আয়কর আইন প্রণয়হনর কার্ থক্রম 

গ্রেণ করা েয়।  

(১৪) Online Tax Appeal Submission-এর িন্য একটি ওহয়ি-থিইিি সফ েওয়যার থিহভলপ করা েয়। 

(১৫) সুপ্রীম থকাহে থ আয়করবিষয়ক রাহয়র থরফাহরে, িাতীয় রািস্ব থিাি থ কতৃথক বিবভন্ন সমহয় িাবরকৃত এসআরও, অর্ থ-

আইন এিাং আয়করবিষয়ক প্রহয়ািনীয় তথ্য কম থকতথাহদর বনকে বভবিও আকাহর সরিরাহের িন্য Income Tax Case 

Law Digest বতবর করা েয়। 

(১৬) করহনে সম্প্রসারহণর লহক্ষয আয়কর থমলার আহয়ািন, িাতীয় মূসক বদিস ও আন্তিথাবতক শুল্ক বদিস পালন করা েয়। 

(১৭) রািস্ব প্রশাসহন স্বেতা, িিািবদবে ও গবতশীলতা বনবিত করার অবভপ্রাহয় িাতীয় রািস্ব থিাি থ এিাং এর মাঠপর্ থাহয়র 

সকল অবফহস সুশাসন ও আধুবনকীকরহণর মাধ্যহম সকল পর্ থাহয়র সেহর্াগী সাংগঠন ও সেকমীহদর মহধ্য আন্তঃসম্পকথ ও 

ইবেত ফলাফল অিথহনর লহক্ষয ব্িস্থাপনা পিবতহক প্রাবতষ্ঠাবনক রূপ প্রদাহনর উহদ্যাগ থনওয়া েয়। 

িাতীয় সঞ্চয়পত্র-সাংক্রান্ত 

(১৮) থদহশর ক্রমিধ থমান িাহিহে সোয়ক বেসাহি িাতীয় সঞ্চয় অবধদপ্তর সঞ্চয়পহত্রর মাধ্যহম ৩৩,৬৮৮ থকাটি োকা িাহিে 

ঘােবত পূরণ কহর।  

রািস্ব আদায়  

(১৯) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১,৫৫,৫১৮.৭২ থকাটি োকা রািস্ব আদায় েয়, র্া লক্ষযমাত্রার থচহয় ৫,৫১৮.৭২ থকাটি োকা থিবশ। 

(২০) রািস্ব লক্ষযমাত্রা অিথহনর িন্য Budget Implementation Plan (BIP), Strategic Action Plan (SAP) 

প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন করা েয়। 

(২১) Annual Performance Agreement িাস্তিায়ন করা েয়। 

(২২) থস্টকহোডারহদর সহি বনয়বমত সভা অনুষ্ঠান ও বিবভন্ন বিভাগ/থফারাহম রািস্ব সম্পবকথত সাংলাহপর আহয়ািন করা েয়। 

(২৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবসএস (শুল্ক ও আিগারী) কযািার পহদ বিবভন্ন কযাোগবরহত ২৩িন কম থকতথা, বিবসএস (কর) 

কযািাহরর ২৭িন কম থকতথা এিাং িাতীয় রািস্ব থিাহি থর বদ্বতীয় সবচি পহদ ৪িন কম থকতথাহক পহদান্নবত প্রদান করা েহয়হে। 
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(২৪) বিবসএস (শুল্ক ও আিগাবর) কযািাহরর সেকারী কবমশনার পহদ বশক্ষানিীশ ৪৯িন কম থকতথা এিাং নন কযািার সেকারী 

রািস্ব কম থকতথা পহদ ৭৪৭িন কম থকতথার চাকুবর সোয়ীকরণ করা েয়। 

(২৫) বিবসএস (কর) কযািাহরর ৮৬িন কম থকতথাহক বসহলকশন থগ্রি প্রদান করা েয়। 

(২৬) সবচিালয় বনহদ থশমালা অনুর্ায়ী অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাহগ ১৪িন প্রবশক্ষণার্ীহক অবফস ব্িস্থাপনা বিষহয় প্রবশক্ষণ 

থদওয়া েয়। তাোড়া অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাহগর একিন উপ-সবচি, একিন অবফস সেকারী ও িাতীয় রািস্ব থিাহি থর একিন 

সেকারী থপ্রাগ্রামার ৯ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ অনুবষ্ঠত বভবিও কনফাহরবোং বসহস্টম পবরচালনাবিষয়ক 

প্রবশক্ষণ গ্রেণ কহরহেন। 

(২৭) অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাহগর ১৬ িন, িাতীয় রািস্ব থিাহি থর ও এর অধীনসে অবফসসমূহের বিবভন্ন পহদর ৬৭িন 

কম থকতথাহক বিহদশ প্রবশক্ষণ/থসবমনাহর থপ্ররণ করা েহয়হে। 

(২৮) িাতীয় রািস্ব থিাহি থর পবরচালনাধীন িাাংলাহদশ কাস্টমস, এক্সাইি ও ভযাে থিবনাং একাহিবম, চিগ্রাম এিাং বিবসএস 

কর একাহিমীর প্রর্মিাহরর মহতা দু’টি কার্ থকর পবরচালনা পষ থদ গঠন করা েহয়হে। পবরচালনা পষ থহদর সভা বনয়বমত আহ্বান 

করা েহে। 

(২৯) িাাংলাহদহশর সাবি থক উন্নয়হনর লহক্ষয তর্া িাতীয় িীিহন রািস্বিান্ধি সাংস্কৃবত প্রবতষ্ঠার উহদ্দহশ্য দ বিবভন্ন উহদ্যাহগর 

পাশাপাবশ উদ্ভািনীমূলক ব্িস্থা বেসাহি বিবভন্ন পর্ থাহয়র োত্র-োত্রীর রািস্ব ব্ি  পনার সহি পবরবচতকরণ এিাং কর বদহত 

িনগণহক উদ্বুিকরহণর লহক্ষয Tax/VAT/Customs Education Forum (T/V/C-Forum) গঠন করা েয়। 

(৩০) মাননীয় োইহকাে থসে বিবভন্ন আদালহত বিচারাধীন বিপুল রািস্ব-সাংবেি মামলাসমূহের দ্রুত বনষ্পবত্তর লহক্ষয বিজ্ঞ এেবন থ 

থিনাহরহলর অবফহসর কম থকতথাহদর িন্য আয়কর, ভযাে ও কাস্টম্ স আইন/বিবধ-বিধান সম্পহকথ বতন বদহনর একটি 

ওবরহয়হন্টশন থকাস থ সম্পন্ন করা েয়। 

২। অর্ থ বিভাগ 

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন িাহিে িরাহদ্দর সাংহশাবধত কতৃথত্ব ১৯ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ িাবর করা েয়।  

(২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর সাংহশাবধত এিাং ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর িাহিে প্রণয়নপূি থক থসগুবল বনধ থাবরত সময়সূবচ অনুর্ায়ী 

মোন িাতীয় সাংসহদ উপস্থাপন করা েয়। 

(৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর প্রস্তাবিত িাহিহের সহি বিকবশত বশশু, সমৃি িাাংলাহদশ, দক্ষতা উন্নয়ন-উচ্চতর প্রবৃবি অিথহনর 

অগ্রাবধকার, কাঠাহমা রূপান্তহর বৃেৎ প্রকল্প, প্রবৃবি সঞ্চাহর নতুন মাত্রা এিাং থিন্ডার িাহিে প্রবতহিদন িাতীয় সাংসহদ 

উপস্থাপন করা েয়। 

(৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাহগর ‘থিন্ডার িাহিে প্রবতহিদন’ প্রণয়ন করা েয়। 

(৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর মন্ত্রণালয়বভবত্তক িাহিে িই প্রকাশ করা েয়, র্াহত মন্ত্রণালহয়র িাহিে কাঠাহমা (MBF), 

সাংযুক্ত তেবিল প্রাবপ্ত (বিস্তাবরত), মঞ্জুবর ও িরাহদ্দর দাবিসমূে (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন), বিস্তাবরত িরাদ্দ (অনুন্নয়ন), মঞ্জুবর ও 

িরাহদ্দর দাবিসমূে (উন্নয়ন) একহত্র সবন্নহিবশত েয়। 

(৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 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) এিাং (১০) Medium Term Budget Framework প্রকাশ করা েয়। 

(৭) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর অনুন্নয়ন িাহিহের আওতায় িাস্তিায়হনর লহক্ষয বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর থমাে ৪৩টি উন্নয়ন 

কম থসূবচ অনুহমাদন ও অর্ থায়হনর ব্িস্থা গ্রেণ করা েয়। 

(৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মৃত সরকাবর কম থকতথা/কম থচারী কতৃথক গৃেীত সরকাবর ঋণ ও সুদ মওকুহফর ১১১টি প্রস্তাি বনষ্পবত্ত 

করা েয়। 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/b9729121-0533-4011-9b6e-293bd55993a5/
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(৯) আবর্ থক ব্িস্থাপনার সাংস্কার কার্ থক্রমহক অব্ােত রাখহত সপ্তম পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনার সহি সামঞ্জেপূণ থভাহি Public 

Financial Management Reform Strategy, 2016-21 প্রণয়ন করা েয়।  

(১০) আবর্ থক ব্িস্থাপনার সাংস্কার প্রবক্রয়া অব্ােত রাখা এিাং মধ্যহময়াবদ িাহিে কাঠাহমা পিবতহক আরও পূণ থাি রূপ 

থদওয়ার এিাং আবর্ থক ব্িস্থাপনার অগ্রাবধকারসম্পন্ন সাংস্কার কার্ থক্রমসমূে সম্পন্ন করার লহক্ষয সরকাহরর বনিস্ব অর্ থায়হন 

১৪.২৫ থকাটি োকা ব্হয় ‘সরকাবর ব্য় ব্িস্থাপনা শবক্তশালীকরণ: অগ্রাবধকার কার্ থক্রমসমূহের ধারািাবেকতা রক্ষা 

(বপইএমএস)’ শীষ থক কম থসূবচর থময়াদ আরও দুই িেহরর িন্য িবধ থত করা েয়। এ কম থসূবচর আওতায় বনহোক্ত কার্ থক্রম 

চলমান রহয়হে। 

 Integreted Budget and Accounting System (iBAS) আরও আধুবনকায়হনর মাধ্যহম iBAS++ বসহস্টম 

িাহিে প্রণয়ন মবিউল প্রণীত েয় এিাং এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর িাহিে প্রণয়ন করা েয়। বেসািরক্ষণ 

মবিউল ও থিনাহরল থলিার মবিউহলর কাি সমাপ্ত েয়।  

 নতুন িাহিে ও থশ্রবণবিন্যাস পিবত প্রণয়ন করা েয়। মোবেসাি বনরীক্ষক ও বনয়ন্ত্রহকর চূড়ান্ত অনুহমাদহনর পর 

কম থসূবচর থময়াহদর মহধ্য পূণ থাি িাস্তিায়ন সম্পন্ন েহি। 

 সরকাবর কম থচারী এিাং থপনশনহভাগীহদর িন্য অনলাইহন থিতন বনধ থারণ পিবত চালু করা েয় এিাং এর মাধ্যহম 

সরকাবর কম থচারী ও থপনশনারহদর িন্য একটি বনভু থল ও পূণ থাি িাোহিইি প্রণীত েয়।  

 ঢাকাসে বিবভন্ন বিভাগীয় শেহরর সকল বেসািরক্ষণ অবফহস সি ধরহনর সরকাবর থলনহদহনর থক্ষহত্র পর্ থায়ক্রহম 

Electronic Fund Transfer (EFT) চালু করা েয়।  

 িাহিে প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও মবনেবরাং ইতযাবদসে সরকাবর আবর্ থক ব্িস্থাপনা-সাংক্রান্ত বিবভন্ন প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম 

িাস্তিাবয়ত েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: বিটিবসএল-এর ওপর পবরচাবলত বনরীক্ষা প্রবতহিদন উপস্থাপনাবিষয়ক কম থশালার প্রধান অবতবর্র িক্তব্ রাখহেন িাাংলাহদহশর 

কম্পহিালার এযান্ড অবিের থিনাহরল িনাি মাসুদ আেহমদ। 

 

   

(১১) অর্ থ মন্ত্রণালহয়র আওতায় িাস্তিায়নাধীন ‘Supporting Budget Preparation in Bangladesh’ শীষ থক কাবরগবর 

প্রকহল্পর মাধ্যহম Guidelines for Developing Forward Baseline Estimate-এর Final Draft প্রস্তুত করা েয়। এ 

োড়া প্রস্তুতকৃত গাইিলাইন অনুসরহণ দু’টি মন্ত্রণালয় র্র্াক্রহম স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এিাং প্রার্বমক ও গণবশক্ষা 

মন্ত্রণালহয়র Forward Baseline Estimate-এর Pilot Report (Final Draft) প্রণয়ন করা েয়। Medium Term 

Strategy Business Plan-এর Final Draft প্রস্তুত করা েয়। এ োড়া গাইিলাইন অনুসরহণ চারটি মন্ত্রণালয় র্র্াক্রহম 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয়, বিদুযৎ বিভাগ এিাং স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহয়র Medium Term 

Strategy Business Plan-এর final draft প্রণয়ন করা েয়। 

(১২) অর্ থ বিভাহগর ওহয়িসাইে োলনাগাদ কহর চলবত অর্ থ-িেহরর িাহিে, বিবভন্ন আবর্ থক বিবধ, ও আবর্ থক ব্িস্থাপনায় 

চলমান সাংস্কার কম থসূবচ সম্পহকথ তথ্যাবদ সবন্নহিশ করা েয়।  
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(১৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর সাংহশাবধত এিাং ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর মঞ্জুবর ও িরাহদ্দর দাবিসমূে (উন্নয়ন)-সাংক্রান্ত পুস্তক 

প্রস্তুত ও প্রকাশ করা েয়। 

(১৪) Fast Track প্রকল্পসমূহের তথ্যািবল-সাংবেি ‘কাঠাহমা রূপান্তহর বৃেৎ প্রকল্প: প্রবৃবি সঞ্চাহর নতুন মাত্রা’ নামক পুবস্তকা 

প্রণয়ন করা েয়। 

(১৫) কৃবষখাহত প্রহণাদনা (ভতুথবক) ও কৃবষ পুনি থাসন সোয়তা ইতযাবদ-সাংক্রান্ত র্ািতীয় কাি করা েয়। 

(১৬) অর্ থ বিভাহগর অবতবরক্ত সবচি (িাহিে এিাং ব্য় বনয়ন্ত্রণ)-এর থনতৃহত্ব গঠিত কবমটির মাধ্যহম ২৩টি সভায় ১৭৩টি নতুন 

প্রকহল্পর বিবপবপহত প্রহয়ািনীয় পদ/িনিহলর সুপাবরশ করা েয়। 

(১৭) ২৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং এহদর আওতাধীন দপ্তর/অবধদপ্তর ও স্বায়ত্তশাবসত সাংস্থাসমূহের বিবভন্ন ঋণচুবক্ত, 

িাবণিযচুবক্ত ও প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকহল্পর ওপর অর্ থ বিভাহগর মতামত প্রদান করা েয়। 

(১৮) প্রিাতহন্ত্রর সকল কম থচারীর বপতামাতাসে ৬ সদেবিবশি পবরিাহরর সুহর্াগ-সুবিধা বৃবি করার লহক্ষয ১ জুলাই ২০১৫ 

তাবরখ থর্হক কার্ থকাবরতা প্রদান কহর িাতীয় থিতনহস্কল, ২০১৫-এর (ক) চাকবর (থিতন ও ভাতাবদ) আহদশ, ২০১৫ 

(সরকাবর-থিসামবরক); (খ) চাকবর (থিতন ও ভাতাবদ) আহদশ, ২০১৫ (িাাংলাহদশ পুবলশ); (গ) চাকবর (থিতন ও ভাতাবদ) 

আহদশ, ২০১৫ (িি থার গাি থ িাাংলাহদশ); (ঘ) চাকবর (থিতন ও ভাতাবদ) আহদশ, ২০১৫ (ব্াাংক, িীমা ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান); 

(ঙ) চাকবর (থিতন ও ভাতাবদ) আহদশ, ২০১৫ [স্ব-শাবসত (public bodies) এিাং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রবতষ্ঠানসমূে]; (চ) িাাংলাহদশ 

জুবিবশয়াল সাবভ থস (থিতন ও ভাতাবদ) আহদশ, ২০১৬; প্রকাশ করা েয়। 

(১৯) রািস্বখাহত সৃি পদসমূহের থিতনহস্কল বনধ থারণ, উন্নয়ন খাত থর্হক রািস্বখাহত স্থানান্তবরত পহদর থিতনহস্কল  

বনধ থারণ, বসহলকশন থগ্রি/োইমহস্কহলর বিষহয় মতামত, প্রাবধকারপ্রাপ্ত সরকাবর কম থকতথাহদর সুদমুক্ত বিহশষ অবগ্রম এিাং 

গাবড়হসিা নগদায়ন নীবতমালা-২০১৫/১৬-এর ওপর মতামত এিাং বরে বপটিশন/এটি মামলার দফাওয়াবর িিাি প্রদান  

করা েয়। 

(২০) িাতীয় সাংসহদ মাননীয় মন্ত্রীর প্রহোাত্তরসে র্ািতীয় কার্ থাবদ সম্পাদন করা েয়। 

(২১) বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার আওতাধীন অবফসসমূহের প্রর্ম থশ্রবণর-৫,৭৮৮টি, বদ্বতীয় থশ্রবণর-২০,১৪১টি, তৃতীয় 

থশ্রবণর-২৬,৬০৪টি এিাং চতুর্ থ থশ্রবণর-২,৬০৮টি পদসে থমাে ৫৫,১৪১টি পদ সৃবিহত সম্মবত থদওয়া েয়।  

(২২) বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার আওতাধীন অবফসসমূহের প্রর্ম থশ্রবণর-৫,৬৫২টি, বদ্বতীয় থশ্রবণর-৯,৪৩৬টি, তৃতীয় 

থশ্রবণর-২৪,৯১৪টি এিাং চতুর্ থ থশ্রবণর-১৪,০৮১টি পদসে থমাে ৫৪,০৮৩টি পদ সাংরক্ষহণ সম্মবত থদওয়া েয়।  

(২৩) বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার আওতাধীন অবফসসমূহের প্রর্ম থশ্রবণর-৯৯৭টি, বদ্বতীয় থশ্রবণর-১,১৩৮টি, তৃতীয় থশ্রবণর-

৪,৬২৪টি এিাং চতুর্ থ থশ্রবণর-৮৯৭টি পদসে থমাে ৭,৬৫৬টি পদ স্থায়ীকরহণ সম্মবত থদওয়া েয়।  

(২৪) বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও তার আওতাধীন অবফসসমূহের প্রর্ম থশ্রবণর ৪টি, বদ্বতীয় থশ্রবণর পাঁচটি, তৃতীয় থশ্রবণর-৫০টি 

এিাং চতুর্ থ থশ্রবণর একটি পদসে থমাে ৬০টি পদ বিলুপ্তকরহণ সম্মবত থদওয়া েয়। 

(২৫) সাধারণ ভবিষ্য তেবিল (বিবপএফ) এিাং প্রহদয় ভবিষ্য তেবিল (বসবপএফ)-এর ইনবক্রহমন্ট/সুহদর োর ২০১৫-১৬  

অর্ থ-িেহরর িন্য ১৩ শতাাংহশ বনধ থারণ করা েয়। ১০০ শতাাংশ থপনশন সমপ থণকারী অিসরপ্রাপ্ত কম থচারী ও পাবরিাবরক 

থপনশনহভাগীগণ ১০০ শতাাংশ থপনশন সমপ থণ না করহল, থর্ পবরমাণ মাবসক   ে থপনশন প্রাপ্য েহতন। উক্ত পবরমাণ  

অর্ থ প্রবত িেহর দুই িার উৎসি ভাতা বেসাহি প্রদাহনর সীমা বনধ থারণ করা েয়। সরকাবর কম থচারীহদর থপনশহনর সীমা বনধ থারণ 

করা েয়। সরকাবর কম থচারীগহণর অিসরকালীন সুবিধাবদ/প্রাপ্যতা পুন   ধ থারণ করা েয়। থপনশন সেিীকরণ আহদশ,  

২০০৯-এর পবরিতথন, সাংহশাধন ও সাংহর্ািন করা েয়। General Provident Fund Rules, 1979 অবধকতর সাংহশাধন 

করা েয়। 

(২৬) বিবভন্ন মামলার দফাওয়াবর িিাি, মামলায় সরকার পক্ষ থেহর থগহল আবপল প্রস্তাি, গ্রাউন্ডস অি আবপল প্রস্তুতপূি থক 

সবলবসের উইাংহয় থপ্ররণ, মামলার বিষহয় প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য প্রশাসবনক মন্ত্রণালয়হক পরামশ থ প্রদান, মোমান্য 

আদালহতর রায় িাস্তিায়হনর বিষহয় আইন, বিচার ও সাংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এিাং বিজ্ঞ এযােবন থ থিনাহরহলর মতামত গ্রেণ 

করা েয়।  
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৩। অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ 

(১) অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ সরকাহরর উন্নয়ন থকৌশল অনুর্ায়ী বিবনহয়াহগর লক্ষযমাত্রা পূরহণ িরািহরর মহতা ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহরও কার্ থকর অিদান রাখহত সক্ষম েয়। বিহদবশক সোয়তা সাংগ্রে কার্ থক্রহমর আওতায় এ অর্ থ-িেহর ২৬টি উন্নয়ন 

সেহর্াগী সাংস্থা/থদহশর সহি সম্পাবদত থমাে ৮২টি চুবক্তর মাধ্যহম ৬.৯৯৭৯ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর বিহদবশক সোয়তার 

প্রবতশ্রুবত অবিথত েয়, র্ার মহধ্য ০.৪৯৪৮ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর ৪৮টি অনুদানচুবক্ত ও ৬.৫০৩১ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর 

৩৪টি ঋণচুবক্ত। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর প্রার্বমক বেসাি অনুর্ায়ী বিহদবশক সোয়তা োহড়র পবরমাণ থমাে ৩.৪৪৯৯ বিবলয়ন 

মাবকথন িলার (প্রবভশনাল), র্ার মহধ্য অনুদান ০.৫৪৬২ বিবলয়ন মাবকথন িলার ও ঋণ ২.৯০৩৪ বিবলয়ন মাবকথন িলার। 

উহেখ্য থর্, ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর কবমেহমহন্টর লক্ষযমাত্রা ৬ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর বিপরীহত ১১৬.৬৩ শতাাংশ অবিথত 

েয় এিাং অর্ থ োহড়র লক্ষযমাত্রা ৩.৪১৫ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর বিপরীহত ১০১ শতাাংশ অবিথত েয়। উহেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্ থ-

িেহর বিহদবশক সোয়তার প্রবতশ্রুবত প্রর্মিাহরর মহতা েয় বিবলয়ন িলাহরর ল্যান্ডমাকথ অবতক্রম কহরহে এিাং বিহদবশক 

সোয়তার োড়করণও স্বাধীনতা-উত্তর কাহল সহি থাচ্চ। 

(২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ৮২টি চুবক্তর মাধ্যহম ৬.৯৯৭৯ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর বিহদবশক সোয়তার অবিথত 

প্রবতশ্রুবতর উন্নয়ন সেহর্াগী থদশ ও সাংস্থাবভবত্তক বিভািন বনেরূপ: 

 িাাংলাহদশ ও বিশ্বব্াাংহকর মহধ্য ০.৯৯৯৭ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর সাতটি ঋণচুবক্ত এিাং ০.১৭৮২ বিবলয়ন 

মাবকথন িলাহরর ৫টি অনুদানচুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়।  

 এবিবি’র সহি ০.৮৮৫ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর ৯টি ঋণচুবক্ত এিাং ১১.০০ বমবলয়ন মাবকথন িলাহরর পাঁচটি 

অনুদানচুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। 

 িাপাহনর সহি ১.৬৮৮৭ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর ৬টি ঋণচুবক্ত এিাং ৭.০৯ বমবলয়ন মাবকথন িলাহরর দু’টি 

অনুদানচুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। 

 ইউএন বসহস্টম-এর সহি ০.১৪০২ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর ২১টি অনুদানচুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। 

 ভারহতর সহি ২ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর থক্রবিে লাইন এবগ্রহমন্ট স্বাক্ষবরত েয়। 

 অন্যান্য উন্নয়ন সেহর্াগী প্রবতষ্ঠান/থদহশর সহি ১.০৮৭৮ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর ২৬টি চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। 

(৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ৩.৪৪৯৯ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর বিহদবশক সোয়তা োড় করা েয়। তন্মহধ্য বদ্বপাবক্ষক 

প্রবতষ্ঠান/থদশ থর্হক ১.১৪৪১ বিবলয়ন মাবকথন িলার (প্রবভশনাল) এিাং িহুপাবক্ষক প্রবতষ্ঠান থর্হক ২.৩০৫৮ বিবলয়ন মাবকথন 

িলার (প্রবভশনাল)। োড়কৃত বিহদবশক সোয়তার মহধ্য অনুদান ০.৫৪৬২ বিবলয়ন মাবকথন িলার ও ঋণ ২.৯০৩৬ বিবলয়ন 

মাবকথন িলার ( প্রবভশনাল)।  

(৪) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ১.০৫০৫ বিবলয়ন মাবকথন িলার বিহদবশক ঋণ পবরহশাধ করা েয়। তন্মহধ্য আসল িািদ 

০.৮৪৮৪ বিবলয়ন মাবকথন িলার এিাং সুদ িািদ ০.২০২১ বিবলয়ন মাবকথন িলার (প্রবভশনাল)।  

(৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সাংহশাবধত িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচহত থমাে ৩৭১টি বিহদবশক সাোয্যপুি (১৭৮টি কাবরগবর সোয়তা 

প্রকল্প ও ১৯৩টি বিবনহয়াগ প্রকল্প) প্রকহল্পর অনুকূহল থমাে ২৯,১৬০ থকাটি োকা প্রকল্প সাোয্য িরাদ্দ করা েয়।  

(৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপবতহত্ব গঠিত ফাস্ট িযাক প্রহিক্ট মবনেবরাং কবমটি কতৃথক ৩০ জুন ২০১৬ তাবরখ পর্ থন্ত 

িাতীয়ভাহি গুরুত্বপূণ থ ও িড় প্রকহল্পর িাস্তিায়ন কার্ থক্রম গবতশীল করার লহক্ষয পদ্মা িহুমুখী থসতু প্রকল্পসে ১০টি প্রকল্পহক 

ফাস্ট িযাক প্রকল্প বেসাহি বচবিত করা েয়। এ োড়া সম্প্রবত অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ প্রকল্প িাস্তিায়ন গবতশীল করার লহক্ষয 

প্রকল্প প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন পর্ থাহয় কাঠাহমাগত ও নীবতগত পবরিতথহনর কবতপয় প্রস্তাি ঊর্ধ্থতন কতৃথপহক্ষর বিহিচনার িন্য 

থপশ কহর।  

(৭) মাননীয় অর্ থমন্ত্রীর সভাপবতহত্ব গঠিত ‘স্টযাবন্ডাং কবমটি অন নন-কনহসশনাল থলান’ ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৯টি অনমনীয় 

ঋণ প্রস্তাি অনুহমাদন কহরহে। উহেখ্য, এ কবমটি ৩০ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ৩০টি অনমনীয় ঋণ-প্রস্তাি অনুহমাদন কহরহে। এ 

কবমটি অনমনীয় বিহদবশক ঋণ গ্রেহণর প্রস্তািসমূে র্াচাই-িাোই কহর অনুহমাদন কহর।  

(৮) িাাংলাহদশহক মধ্যম আহয়র থদহশ পবরণত করার অবভপ্রাহয় আন্তিথাবতক উন্নয়ন সেহর্াবগতাহক কাবিত পর্ থাহয় থনওয়ার 

লহক্ষয অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ ১৫-১৬ নহভম্বর ২০১৫ থময়াহদ Bangladesh Development Forum (BDF) আহয়ািন 

কহর। িিিন্ধু আন্তিথাবতক সহম্মলনহকহে অনুবষ্ঠত এ থফারাম গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ 

োবসনা উহদ্বাধন কহরন। 
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(৯) বিহদবশক সোয়তা-সাংক্রান্ত িাতীয় নীবতমালা ‘(National Policy on Development Cooperation)’-এর খসড়া 

প্রণয়ন করা েয়, র্া চূড়ান্তকরহণর পর্ থাহয় রহয়হে। 

(১০) বিহদবশক সোয়তা কার্ থক্রমহক গবতশীল ও সমহয়াপহর্াগী করার িন্য ‘Strengthening Capacity for Aid 

Effectiveness in Bangladesh’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় উন্নয়নসেহর্াগীহদর বনকে থর্হক Real Time Data সাংগ্রহের 

লহক্ষয Aid Information Management System (AIMS)-এর Automatic Data Import Module প্রস্তুত ও 

কার্ থকর করা েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ কতৃথক আহয়াবিত িাাংলাহদশ থিহভলপহমন্ট থফারাম (বিবিএফ) ২০১৫-এর উহদ্বাধনী অনুষ্ঠান  

   

 (১১) ৯-১১ অহক্টাির ২০১৫ থময়াহদ থপরুর রািধানী বলমায় অনুবষ্ঠত বিশ্বব্াাংক-আইএমএহফর ২০১৫ সাহলর িাবষ থক সভায় 

অর্ থননবতক নীবতবনধ থারণী বিষয়াবদ, বিশ্ব অর্ থনীবত, কম থসাংস্থান ও প্রবতহর্াবগতামূলক শ্রমিািার, অন্তভু থবক্তমূলক প্রবৃবি, 

পবরিতথনশীল বিহশ্ব ল্যাটিন আহমবরকার ভূবমকা এিাং বনে-আহয়র থদশসমূহের বিষয়াবদ সম্পহকথ আহলাচনা অনুষ্ঠাহন মাননীয় 

অর্ থমন্ত্রীর থনতৃহত্ব ১২ সদহের প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহরন।  

(১২) ১৫-১৭ এবপ্রল ২০১৬ থময়াহদ যুক্তরাহষ্ট্রর ওয়াবশাংেন বিহস-থত বিশ্বব্াাংক গ্রুপ ও ইন্টারন্যাশনাল মবনেবরাং ফান্ড 

(আইএমএফ)-এর ২০১৬ সাহলর অনুবষ্ঠত িসন্তকালীন সভায় বিশ্ব অর্ থনীবত, কম থসাংস্থান ও প্রবতহর্াবগতামূলক শ্রমিািার, 

অন্তভু থবক্তমূলক প্রবৃবি, আবিকার উন্নয়ন এহিন্ডা, থেকসই উন্নয়ন, আঞ্চবলক সাংঘাত ও শরণার্ী সাংকে, পবরহিশ চযাহলঞ্জ, 

অিকাঠাহমা এিাং বনে-আহয়র থদশসমূহের বিষয়াবদ সম্পবকথত আহলাচনায় মাননী  অর্ থ ও পবরকল্পনা প্রবতমন্ত্রীর থনতৃহত্ব ৬ 

সদহের প্রবতবনধদল অাংশগ্রেণ কহরন।  

(১৩) িাতীয় শুিাচার থকৌশল িাস্তিায়হনর লহক্ষয সময়ািি কম থপবরকল্পনা অনুর্ায়ী বনবতকতা কবমটির বতন মাস অন্তর ৪টি 

সভা অনুষ্ঠান, সহচতনতা বৃবিমূলক ২টি প্রবশক্ষণ আহয়ািন এিাং ২িন কম থকতথা ও ২িন কম থচারীহক ২০১৫ সাহলর ‘শুিাচার 

পুরস্কার’ প্রদান করা েয়। 

(১৪) ‘ পপুর পারমাণবিক বিদুযৎ প্লযান্ট’ বনম থাহণর লহক্ষয খসড়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণচুবক্তর ওপর ১৮-১৯ থম ২০১৬ থময়াহদ 

িাাংলাহদশ সরকার ও রাবশয়ান থফিাহরশহনর অর্ থ মন্ত্রণালয়, মহস্কাহত উভয় পহক্ষর উচ্চপর্ থাহয়র প্রবতবনবধদহলর মহধ্য 

অনুবষ্ঠত থনহগাবশসহয়শন সভার থশষ বদন উভয় সরকাহরর মহধ্য একটি Minutes of Discussion স্বাক্ষবরত েয় ও খসড়া 

আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণ চুবক্ত অনুস্বাক্ষবরত েয়। 

(১৫) িাপান ঋণ মওকুফ তেবিল (বিবিবসএফ)-এর অর্ থায়হন িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ (এবিবপ)-থত ১২টি প্রকহল্পর অনুকূহল 

২৬,৫৮৫.৫৯ লক্ষ োকা িরাদ্দ করা েয়। 
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(১৬) বুলহগবরয়ার রািধানী থসাবফয়ায় অনুবষ্ঠত ‘Global Forum of Women Leaders’ শীষ থক কম থসূবচহত মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর অাংশগ্রেণকাহল ১৮ থম ২০১৬ তাবরহখ িাাংলাহদশ ও বুলহগবরয়ার মহধ্য ‘Economic Cooperation between 

the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of 

Bulgaria’ শীষ থক একটি সমহিাতা স্মারক স্বাক্ষবরত েয়। 

(১৭) ১১ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ ইউহরাপীয় ইউবনয়ন-িাাংলাহদশ থর্ৌর্ কবমশহনর সপ্তম সভা অনুবষ্ঠত েয়। 

(১৮) থসৌবদ আরহির মান্যির বপ্রে তুবকথ বিন আব্দুোে এিাং Islamic Development Bank (IDB)’র মান্যির থপ্রবসহিন্ট 

ি. আেমদ থমাোম্মদ আলী িাাংলাহদশ সফরকালীন ১২ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ IDB’র Fael Khair Programme-এর 

আওতায় বসির-বির্ধ্স্ত দবক্ষণ-পবিম অঞ্চহলর িরগুনা থিলার আমতলী উপহিলার ঘেখাবল মাধ্যবমক স্কুল-কাম-সাইহক্লান 

থসন্টার উহদ্বাধহনর মাধ্যহম বদ্বতীয় পর্ থাহয়র ২৭টি স্কুল-কাম-সাইহক্লান থসন্টাহরর কার্ থক্রহমর শুভ সূচনা কহরন। 

৪। আইন   বিচার   ভ   

(১) িাাংলাহদশ জুবিবশয়াল সাবভ থহসর সদেহদর মধ্য থর্হক ৩১১িনহক বসবনয়র সেকারী িি ও প্রর্ম থশ্রবণর ম্যাবিহেে 

বেসাহি বিচাবরক ক্ষমতা প্রদাহনর বিজ্ঞবপ্ত িাবর করা েয়।  

(২) িাাংলাহদশ জুবিবশয়াল সাবভ থহসর সেকারী িি পহদ বনহয়াহগর িন্য ১০০িন প্রার্ীর প্রাক-পবরচয় (পুবলশ থভবরবফহকশন 

ফরম) র্াচাইকরহণর িন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয় পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: িাতীয় আইনগত সোয়তা বদিস উদ র্াপন অনুষ্ঠান (২৮ এবপ্রল ২০১৬)  

   

 (৩) ৬৪িন মুসবলম বনকাে থরবিোর বনহয়াগ এিাং ১৪িন বেন্দু বিিাে বনিন্ধক বনহয়াগ করা েয়। 

(৪) বনকাে থরবিোরহদর বিরুহি আনীত অবভহর্াগ প্রবক্রয়াকরহণর লহক্ষয ৬২টি কারণ দশ থাহনার থনাটিশ প্রদান এিাং অবভহর্াগ 

প্রমাবণত েওয়ায় ২০টি লাইহসে িাবতল করা েয়। 

(৫) বনিন্ধন পবরদপ্তহরর িন্য একটি অবফস সেকারী, ২টি কবম্পউোর কাম-কবম্পউোর মুদ্রাক্ষবরক ও ১টি এম,এল,এস,এস-

এর পদসে ৭টি পদ সৃবি করা েয়।  

(৬) ৪টি নতুন সাি-থরবিোর অবফস (ময়মনবসাংে থিলার গফরগাঁও উপহিলার পাগলা এিাং ঢাকার ধানমবন্ড, পেিী ও 

শ্য দামপূর) স্থাপনসে ১২টি নতুন পদ সৃবি করা েয়। 

(৭) ১২িন সাি-থরবিোহরর বপআরএল মঞ্জুর এিাং ১৪িন থিলা থরবিোহরর এককালীন আনুহতাবষক মঞ্জুর করা েয়।  

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/54c3c381-0a2e-4da3-ae86-c8b982347040/%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC-%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%83%E0%A6%96%E0%A7%80%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%25
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(৮) ৯ম বিহিএস-২০১৪-এর থমৌবখক পরীক্ষার র্ািতীয় কার্ থক্রম সফলভাহি সম্পন্ন কহর ১০০িন উপযুক্ত প্রার্ীহক সেকারী 

িি পহদ সুপাবরশ করা েয় । 

(৯) UNDP-এর JSF প্রকহল্পর seed fund-এর আওতায় BJSC পরীক্ষার Online Application Registration 

System কার্ থক্রম সমাপ্ত েয়। 

(১০) বলগ্যাল এইি অবফহসর িন্য সৃি ১৯২টি পহদর মহধ্য সুপ্রীম থকাে থ ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর আরও পাঁচটি থিলায় ৫িন 

বনহয়াগ বদহয় এ পর্ থন্ত ২৪টি থিলায় ২৪িন সেকারী িি/বসবনয়র সেকারী িি পদমর্ থাদার কম থকতথাহক থিলা বলগ্যাল এইি 

অবফসার পহদ পদায়ন কহর। এসি থিলায় থিলা বলগ্যাল এইি অবফসারগণ গবরি ও অসোয় িনগণহক আইনগত সোয়তা 

প্রদাহনর পাশাপাবশ আইনগত পরামশ থ প্রদানসে এবিআর িা মীমাাংসার মাধ্যহম মামলা বনষ্পবত্ত করহেন।  

(১১) সরকাবর আইবন সোয়তা কার্ থক্রম সম্পহকথ প্রচারণার িন্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৬৪টি থিলা কবমটির বনকে ৩৫,০০০টি 

থপাস্টার, ৬৫,০০০টি বলফহলে, ২৫,০০০টি বস্টকার, ২০,০০০টি ক্ষুদ্র পুবস্তকা এিাং ২০,০০০টি আহিদন ফরম বিতরণ করা েয়।  

(১২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৬৪টি থিলা বলগ্যাল এইি কবমটির অনুকূহল ২,৩৭,০৪,৬৫৩ োকা এিাং সুপ্রীম থকাহে থ আইন 

সোয়তা িািদ ৯,০০,০০০ োকা িরাদ্দ প্রদান করা েয়।  

(১৩) লিগ্যাি এইডস সংস্থার মাধ্যমম ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মমাট ৩৩,৯৬৪ জনমে আইলন সহায়তা প্রদান েরা হয়। 

৫। কৃবষ মন্ত্রণালয় 

(১) সরকাহরর কৃবষিান্ধি কার্ থক্রহমর ফহল বিবভন্ন ফসহলর উৎপাদন ধারািাবেকভাহি বৃবি পাহে। ২০০৮-০৯ সাহল খাদ্যশে 

(চাল, গম ও ভুট্টা) উৎপন্ন েহয়বেল ৩ থকাটি ৩৩ লক্ষ থমবিকেন, র্া ২০১৫-১৬ সাহল দাঁবড়হয়হে ৩ থকাটি ৮৭ লক্ষ ৬২ োিার 

থমবিকেহন। অন্যান্য ফসহলর থক্ষহত্রও একইভাহি উৎপাদন থিহড়হে। 

(২) প্রবতিের কৃবষহক্ষহত্র ১০টি বিষহয় (কৃবষ গহিষণায় অিদান, কৃবষ সম্প্রসারহণ অিদান, প্রাবতষ্ঠাবনক/সমিায়/কৃষক পর্ থাহয় 

উচ্চমানসম্পন্ন িীি উৎপাদন, সাংরক্ষণ, বিতরণ ও নাস থাবর স্থাপন, কৃবষ উন্নয়হন িনসহচতনতা বৃবি ও উদ্বুিকরণ প্রকাশনা  

ও প্রচারণামূলক কাি, পবরহিশিান্ধি প্রযুবক্ত উদ্ভািন/ব্িোর, কৃবষহত মবেলাহদর অিদান, িাবণবিযকবভবত্তক খামার স্থাপন, 

িাবণবিযক বভবত্তহত িনায়ন, িাবণবিযক বভবত্তহত গিাবদপশু ও োঁস-মুরবগ পালন, িাবণবিযক বভবত্তহত মৎে চাষ)  

‘িিিন্ধু িাতীয় কৃবষ পুরষ্কার’ প্রদান করা েহয় র্াহক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ৭ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ থমাে  

৩২ ব্বক্ত/সাংস্থাহক ‘িিিন্ধু িাতীয় কৃবষ পুরষ্কার-১৪২০’ (স্বণ থপদক পাঁচটি, থরৌপ্যপদক ৯টি, থিাঞ্জপদক ১৮টি) প্রদান  

করা েয়।  

(৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর প্রায় ৬ োিার ৪২৫ থকাটি ৫১ লক্ষ ৩২ োিার োকা (সার, বিদুযৎ, কৃবষ উপকরণ ইতযাবদ) ভতুথবক 

িািদ পবরহশাধ করা েয়। চলবত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর িাহিহে কৃবষখাহত ভতুথবক িািদ ৯ োিার থকাটি োকা িরাদ্দ রাখা েয়। 

(৪) খবরফ-১/২০১৬-১৭ থমৌসুহম উফশী আউশ উৎপাদন বৃবির লহক্ষয কৃবষ পুনি থাসন/প্রহণাদনা কম থসূবচর মাধ্যহম ৪৯টি থিলার 

২ লক্ষ ৩১ োিার ৩৬৩িন ক্ষুদ্র ও প্রাবন্তক কৃষকহক বিনামূহল্য িীি ও সার সরিরাে করা েয়। উক্ত কার্ থক্রম িািদ 

২,৭২১.৬২২ লক্ষ োকা িরাদ্দ থদওয়া েয়। 

(৫) খবরফ-১/২০১৬-১৭ থমৌসুহম থনবরকা ধাহনর উৎপাদন বৃবির লহক্ষয কৃবষ পুনি থাসন/প্রহণাদনা কম থসূবচর মাধ্যহম ৪০টি 

থিলার ৩০ োিার িন ক্ষুদ্র ও প্রাবন্তক কৃষকহক বিনামূহল্য িীি ও সার সরিরাে করা েয়। উক্ত কার্ থক্রম িািদ ৫৭৯.০০ লক্ষ 

োকা িরাদ্দ থদওয়া েয়। 

(৬) খবরফ-১/২০১৬-১৭ থমৌসুহম ৬৪টি থিলার বিভািন অনুসরণপূি থক মাটির স্বাস্থয সুরক্ষার িন্য বধঞ্চা চাষ এিাং কুমড়া-

িাতীয় সিবি মাবে-থপাকা দমহন থসক্সহফহরামন িযাপ ব্িোহরর মাধ্যহম উৎপাদন বৃবির লহক্ষয ১৯৬.৪৫ লক্ষ োকা িরাদ্দ 

থদওয়া েয়। 

(৭) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিএবিবস’র মাধ্যহম ২৪টি প্রকল্প ও ১৪টি কম থসূবচর মাধ্যহম ৫৮০ বকহলাবমোর খাল পুনঃখনন; ১৮ 

বকহলাবমোর ভূ-উপবরস্থ থসচনালা বনম থাণ; ৫৫৮.০৪ বকহলাবমোর ভূগভথস্থ থসচনালা বনম থাণ; ১১৮টি গভীর নলকূপ স্থাপন; 

১৪৯টি গভীর নলকূপ পুনি থাসন; ৬১০টি শবক্তচাবলত পাম্প স্থাপন; ২টি রািার িযাম বনম থাণ; ২৫০টি থসচ অিকাঠাহমা বনম থাণ; 
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১১.২১ বকহলাবমোর থিড়ীিাঁধ বনম থাণ; ৪৪টি মিা পুকুর সাংস্কার; ২৪৫টি স্মাে থ কাি থ বপ্রহপইে বমোর স্থাপন; ১,০০০টি থসচর্ন্ত্র 

বিদুযতায়ন; ৫৮০টি বৃবির পাবন সাংরক্ষণাগার বনম থাণ; ৫২,০০০ বমোর বফতা পাইপ সাংহর্াগ; ৩৫৮টি বিদুযবতক লাইন বনম থাণ 

এিাং ৫টি ওয়াোরপাস বনম থাণ করা েয়। এ োড়া িহরে িহুমুখী উন্নয়ন কতৃথপক্ষ কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে  

৪৭৩টি থসচর্ন্ত্র স্থাপন, ৪৮৫টি বিদুযতায়ন, ৫৮৯টি ভূগভথস্থ থসচনালা বনম থাণ, ২২৫টি থসচনালা িবধ থতকরণ, ১৮০টি পুরাতন 

অহকহিা গভীর নলকূপ পুনি থাসন কহর প্রায় ১৬,৮৭৫ থেক্টর িবমহত বনয়বন্ত্রত থসচ প্রদান করা েয়। থসচকাহি ভূপবরস্থ  

পাবন ব্িোহরর লহক্ষয ৩৩টি ক্রসিযামসে ১৮৫.৫০ বকহলাবমোর খাল, ৪০টি পুকুর পুনঃখনন কহর প্রায় ৭৬০০ থেক্টর  

িবমহত থসচ প্রদান করা েয়। থসচকাহি নদীর পাবন ব্িোহরর লহক্ষয নদীর পাহড় (থর্খাহন সারা িের পাবন র্াহক) ও 

খালপাহড় ২৯টি এলএলবপ (থলাবলফ্ট পাম্প) স্থাপন ও ৭৩টি ভূগভথস্থ থসচনালা বনম থাণ কহর প্রায় ১২০০ থেক্টর িবমহত থসচ 

প্রদান করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: িহরে এলাকায় থসৌরশবক্ত চাবলত পাতকুয়ার মাধ্যহম থসচ সুবিধা প্রদান  

   

(৮) সরকাহরর বনহদ থশনায় ১০ োকার বিবনমহয় ১ থকাটি ১১ লক্ষ ৯০ োিারটি ব্াাংক বেসাি থখালা েয়। ২ থকাটি ২৫ োিারটি 

কৃবষ-উপকরণ সোয়তা কাি থ বিতরণ করা েয়। 

(৯) বিএবিবস কতৃথক ২০১৫-১৬ থমৌসুহম উৎপাবদত গুণগত মানসম্পন্ন বিবভন্ন ফসহলর িীহির পবরমাণ ১.২৮ লক্ষ থমবিকেন 

এিাং ১.২৫ লক্ষ থমবিকেন িীি সাশ্রয়ীমূহল্য কৃষহকর বনকে সরিরাে করা েয়। 

(১০) ১৭২ থকাটি ১৯ লক্ষ ২৫ োিার োকা ব্হয় ‘খামার র্াবন্ত্রকীকরহণর মাধ্যহম ফসল উৎপাদন বৃবি প্রকল্প-বদ্বতীয়  

পর্ থায়’ শীষ থক প্রকল্পটি থদশব্াপী চালু করা েয়। এহত পাওয়ার টিলার, পাওয়ার থেসার, কম্বাইন োরহভস্টার (িড়),  

কম্বাইন োরহভস্টার (মািাবর), রাইস িােপ্লান্টার, ফুে-পাম্প ইতযাবদ র্হন্ত্রর ওপর ৩০ শতাাংশ োহর ভতুথবক প্রদান  

করা েহে। 

(১১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর কৃবষ মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন বিবভন্ন গহিষণা প্রবতষ্ঠান কতৃথক ১৭টি ফসহলর ৫৭টি উচ্চফলনশীল, 

থরাগ প্রবতহরাধক্ষম ও বিবভন্ন প্রবতকূল পবরহিশ প্রবতহরাধী িাত উদ্ভািন করা েয়। 

(১২) িাবতসাংহঘর খাদ্য ও কৃবষ সাংস্থা (এফএও) ১৫ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ ‘িাাংলাহদহশর ভাসমান িাগান কৃবষ পিবত’-থক 

থলািাবল ইম্পরট্যান্ট এবগ্রকালচারাল থেবরহেি বসহস্টম বেসাহি স্বীকৃবত প্রদান কহরহে। 

(১৩) ইসলাবমক থিহভলপহমন্ট ব্াাংক ২০১৬ সাহল ‘Most noted research institutions in IDB Least Developed 

Member Countries’ কযাোগবরহত িাাংলাহদশ পরমাণু কৃবষ গহিষণা ইনবস্টটিউেহক ‘Forteenth Edition of the IDB 

Prize for Science and Technology 1437H (2016G)’ পুরস্কাহর ভূবষত কহরহে। 

(১৪) পবরহিশিান্ধি প্রযুবক্ত উদ্ভািহন অিদান রাখার িন্য িাাংলাহদশ পরমাণু কৃবষ গহিষণা ইনবস্টটিউে ‘পবরহিশ পদক ২০১৬’ 

অিথন কহরহে। 
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৬। খাদ্য মন্ত্রণালয় 

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর অভযন্তরীণ চাল সাংগ্রহের পবরমাণ ১০,৩২,১৫৮ থমবিকেন। অভযন্তরীণ উৎস থর্হক গম সাংগ্রহের 

পবরমাণ ১,৯৮,৪৭২ থমবিকেন     বনিস্ব সম্পহদ গম আমদাবন ৩,৩০,০১৫ থমবিকেন।  

(২) ২৫২টি বদবনক খাদ্যশে পবরবস্থবত প্রবতহিদন, ২৪টি পাবক্ষক খাদ্যশে পবরবস্থবত প্রবতহিদন, ৪টি বত্রমাবসক খাদ্যশে 

পবরবস্থবত প্রবতহিদন, ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর িাতীয় খাদ্যনীবত িাস্তিায়ন পবরকল্পনা ও িাাংলাহদশ সামবগ্রক বিবনহয়াগ 

পবরকল্পনা (বসআইবপ) পবরিীক্ষণ প্রবতহিদন-২০১৬ এিাং িাতীয় খাদ্যগ্রেণ বনহদ থবশকা প্রকাশ করা েয়। 

(৩)িাাংলাহদশ বনরাপদ খাদ্য কতৃথপক্ষ কতৃথক বনরাপদ খাদ্য কতৃথপহক্ষর টিওএযান্ডই প্রণয়ন কহর িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয় দাবখল 

করা েয়; বনরাপদ খাদ্য আইহনর আওতাধীন ৬টি বিবধমালা/প্রবিবধমালা-এর খসড়া প্রণয়ন করা েয়; বনরাপদ খাদ্য কতৃথপহক্ষর 

থকৌশলগত পবরকল্পনা ২০১৬-২১ প্রণয়ন করা েয় এিাং বনরাপদ খাদ্য কতৃথপহক্ষর ল্যািহরেবর থনেওয়াহকথর িাইহরক্টবর প্রণয়ন 

করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: মাংলায় নিবনবম থত ৫০ োিার থমবিকেন ধারণক্ষমতার কনবক্রে থগ্রইন সাইহলা  

   

(৪) থপাস্টার বস্টকার প্যাম্পহলহের মাধ্যহম থিলা, উপহিলা, বিভাগীয় পর্ থাহয় ব্াপক প্রচাহরর আহয়ািন করা েয়। 

(৫) বিভাগীয়পর্ থাহয় বনরাপদ খাদ্য বিষহয় কম থশালার আহয়ািন করা েয়। 

(৬) স্বাস্থয অবধদপ্তর, ঢাকা উত্তর ও দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশহনর োবনোবর ইেহপক্টরহদর প্রবশক্ষহণর আহয়ািন করা েয়। 

(৭) বনরাপদ খাদ্য কতৃথপহক্ষর অধীন ঢাকা উত্তর ও দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশহন থমাে ১৯ িন, ৬৪টি থিলায় ৬৪ িন, স্বাস্থয 

অবধদপ্তহরর ৭৯ িন খাদ্য অবধদপ্তহরর ৪০ িন ও থপৌরসভাসমূহের ২৮িন োবনোবর ইেহপক্টরহক বনরাপদ খাদ্য পবরদশ থক 

বেসাহি কাি করার িন্য দাবয়ত্ব প্রদান করা েয়। 

(৮) আইন ও বিচার বিভাহগর এসআরও নম্বর-১৯০/২০১৫ থমাতাহিক ৭০টি বিশুি খাদ্য আদালত প্রবতষ্ঠা করা েয় এিাং উক্ত 

আদালহত মামলা পবরচালনার িন্য ৭০িন বপবপহক দাবয়ত্ব প্রদান করা েয়। 

(৯) থিলা প্রশাসকগণ কতৃথক বনরাপদ খাদ্য পবরদশ থহকর আওতায় ৭৮টি থমািাইল থকাে থ পবরচালনা করা েয়। 

(১০) ৩ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত বনরাপদ খাদ্য পবরদশ থকহদর বনরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩ িাস্তিায়হন করণীয় 

কার্ থক্রম শীষ থক একটি কম থশালা অনুবষ্ঠত েয়। বনরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩-এর ধারা ৭৮ অনুর্ায়ী খাহদ্য থভিাল বিহরাধী ৪টি 

প্রশাসবনক টিম থভিালবিহরাধী অবভর্ান পবরচালনা করহে। 

৭। গৃোয়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয় 

(১) ঢাকার থিইবল থরাহি মাননীয় মন্ত্রীিহগ থর িন্য ৫,৯৭৬ িগ থফুেবিবশি ১০টি ফ্ল্যাহের বনম থাণকাি আরম্ভ েয়। 

(২) সুপ্রীম থকাহে থর মাননীয় বিচারপবতগহণর িন্য ২০তলা ভিহন ৩,৫০০ িগ থফুেবিবশি ৭৬টি ফ্ল্যাহের বনম থাণকাি সমাবপ্তর 

পর্ থাহয় রহয়হে। 
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(৩) ঢাকার ইস্কােহন বসবনয়র সবচি, সবচি ও থগ্রি-১ পদমর্ থাদার কম থকতথাহদর িন্য ৩,৪৫০ িগ থফুহের ১১৪টি ফ্ল্যাে বনম থাহণর 

কার্ থক্রম শুরু েয়।  

(৪) গণপূতথ অবধদপ্তর কতৃথক িাতীয় সাংসদ সবচিালহয়র কম থকতথা-কম থচারীহদর িন্য থশহরিাাংলা নগহর ৪৪৮টি ফ্ল্যাে 

বনম থাণকাি সমাবপ্তর পর্ থাহয় রহয়হে। ঢাকা শেহর কম থরত সরকাবর কম থকতথা-কম থচারীহদর আিাসন সাংকে বনরসহন গণপূতথ 

অবধদপ্তর কতৃথক ঢাকার আবিমপুর সরকাবর কহলাবন, মবতবিল সরকাবর কহলাবন, ঢাকার বমরপুর ৬ নম্বর থসকশন, বমরপুর 

পাইকপাড়া, মাবলিাগ, ইস্কােন ও নারায়ণগহঞ্জর আলীনগহর সাতটি প্রকহল্পর আওতায় ৪,৭৬০টি ফ্ল্যাে বনম থাণ-কার্ থক্রম গ্রেণ 

করা েয়।  

(৫) ঢাকার থমাোম্মদপুহরর োর বসয়দ থরাহি গণপূতথ অবধদপ্তর কতৃথক ১৪/৩৫ নম্বর পবরতযক্ত িাবড়হত সরকাবর কম থকতথাহদর 

িন্য আিাবসক ফ্ল্যাে এিাং ১৩/৬ নম্বর পবরতযক্ত িাবড়হত ১,৫০০ িগ থফুহের ২৮টি ফ্ল্যাে বনম থাণ করা েয়।  

(৬) গণপূতথ অবধদপ্তর কতৃথক গুলশান, ধানমবন্ড ও থমাোম্মদপুর এিাং চট্টগ্রাম শেহর সরকাবর কম থকতথাহদর িন্য ৯৭৮টি 

সরকাবর আিাবসক ফ্ল্যাে ও ৮০টি িরহমেবর ভিন বনম থাহণর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। 

(৭) স্বল্প ও মধ্য-আহয়র িনহগাষ্ঠীর আিাসন সমোর সমাধানকহল্প উত্তরা তৃতীয় পহি থর ১৮ নম্বর থসক্টহর এপাে থহমন্ট প্রকহল্পর 

আওতায় ২১০.৯৩ একর িবমহত ‘এ’ ব্লহক বিবভন্ন আয়তহনর ৬,৬৩৬টি ফ্ল্যাে বনম থাহণর কাি চলহে। ‘বি’ ও ‘বস’ ব্লহক 

৮,৪০০টি এপাে থহমন্ট বনম থাহণর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়।  

(৮) রািউহকর বনিস্ব অর্ থায়হন িাস্তিায়নাধীন পূি থাচল নতুন শের, উত্তরা তৃতীয় পি থ এিাং বিলবমল প্রকহল্প িরাদ্দগ্রেীতাহদর 

মহধ্য এ পর্ থন্ত প্রায় ১৭ োিার প্লে েস্তান্তর করা েয়। 

(৯) রািউক কতৃথক ঢাকার থসৌন্দর্ থিধ থন, িলািিতা বনরসন, পাবন ও পয়ঃবনষ্কাশন ব্িস্থার উন্নয়হন থিগুনিাবড় খালসে 

োবতরবিল এলাকার সমবিত উন্নয়ন প্রকহল্পর আওতায় ৮.৮ বকহলাবমোর সাবভ থস সড়ক, ৮ বকহলাবমোর এক্সহপ্রসওহয়, ৯.৮০ 

বকহলাবমোর ওয়াকওহয়, ৪৭৭.২৫ বমোর দীঘ থ ৪টি বিি, ৪০০ বমের দীঘ থ ৪টি ওভারপাস, ১০.৪০ বকহলাবমোর থমইন 

িাইভারশন সুযয়াহরি লাইন ও ৭.৭০ বকহলাবমোর থলাকাল িাইভারশন সুযয়াহরি লাইন বনম থাণ করা েয়। ২৫ জুন ২০১৬ 

তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রামপুরা টিবভ ভিহনর সম্মুহখ োবতরবিল প্রকহল্পর আওতায় দবক্ষণ ইউলুপ র্ান চলাচহলর িন্য 

উনু্মক্ত কহরন। তাোড়া োবতরবিল প্রকহল্পর আওতায় উত্তর ইউলুপ, এ  বর্হয়োর এিাং ম্যাহনিহমন্ট ইউবনে বিবডাং/ভিহনর 

কাি দ্রুত গবতহত চলমান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 বচত্র: োবতরবিল প্রকহল্পর আওতায় বনবম থত দবক্ষণ ইউলুপ  

 (১০) িাতীয় গৃোয়ন কতৃথপক্ষ কতৃথক স্বল্প ও মধ্যম আহয়র থলাকহদর িন্য ৪১টি প্রকহল্পর মাধ্যহম ঢাকা, চট্টগ্রাম মোনগরীসে 

সারাহদহশ আিাবসক প্লে ও ফ্ল্যাে উন্নয়ন ও বনম থাহণর কাি চলমান রহয়হে। 

(১১) চট্টগ্রাম মোনগরীহত অনন্যা আিাবসক এলাকা উন্নয়ন প্রকহল্পর আওতায় ১,৭৩৩টি প্লে বনম থাহণর কাি সমাবপ্তর পর্ থাহয় 

রহয়হে। খুলনা উন্নয়ন কতৃথপক্ষ ও রািশােী উন্নয়ন কতৃথপক্ষ কতৃথক খুলনা ও রািশােীহত ১,১৫৯টি আিাবসক প্লহের উন্নয়নকাি 

িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। 

(১২) রািধানী উন্নয়ন কতৃথপক্ষ (রািউক) কতৃথক পূি থাচল নতুন শের প্রকহল্পর আওতায় প্রায় ১৩ বকহলাবমোর দীঘ থ পূি থাচল 

সাংহর্াগসড়ক বনম থাণ করা েয়। 

(১৩) চট্টগ্রাম উন্নয়ন কতৃথপক্ষ (চউক) কতৃথক মোনগরীর র্ানিে বনরসনকহল্প অবক্সহিন থর্হক থকায়াইশ পর্ থন্ত ৬.০০ 

বকহলাবমোর সড়ক উন্নয়ন কাি সম্পন্ন করা েয়। 
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(১৪) চউক ১৫.২০ বকহলাবমোর দীঘ থ চট্টগ্রাম বসটি আউোর বরাং থরাি, ৬ বকহলাবমোর দীঘ থ লুপ থরাি, মুরাদপুর ২নম্বর থগইে 

ও বিইবস িাংশহন ৫.২০ বকহলাবমোর দীঘ থ ফ্ল্াইওভার বনম থাণ করহে।  

(১৫) খুলনা উন্নয়ন কতৃথপক্ষ কতৃথক খুলনা-র্হশার মোসড়ক ও বসটি িাইপাস সড়হকর মহধ্য ২টি সাংহর্াগসড়হকর আওতায় 

৩.২৭ বকহলাবমোর রাস্তা বনম থাণ করা েয়। 

(১৬) থকাে থ এলাকা থর্হক রািশােী িাইপাস পর্ থন্ত এিাং নাহোর থরাি (রুহয়ে) থর্হক িাইপাস পর্ থন্ত ৪ থলনবিবশি ৭.২৫ 

বকহলাবমোর রাস্তার প্রশস্তকরণ কাি দ্রুত গবতহত চলমান।  

(১৭) প্রাকৃবতক পবরহিশ সাংরক্ষণ, পাবনধারণ ক্ষমতা বৃবি এিাং অনিধ দখলমুক্ত কহর থসৌন্দর্ থিধ থন ও বিহনাদনমূলক 

কম থকাহণ্ডর সুহর্াগ সৃবির লহক্ষয গুলশান-িনানী-িাবরধারা থলক এিাং উত্তরা থলহকর উন্নয়ন কাি চলমান রহয়হে। 

(১৮) কুবড়ল-পূি থাচল বলাংকহরাহির উভয় পাহশ্বথ কুবড়ল থর্হক িালুনদী পর্ থন্ত ১০০ ফুে চওড়া খাল খনন ও উন্নয়ন প্রকহল্পর 

আওতায় বনকুঞ্জ, িাবরধারা, থিায়ারসাোরা, বিওএইচএস, থসনাবনিাস, ের্রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর, 

কালাচাঁদপুর ও সাংলি এলাকার িলািিতা বনরসনসে ঢাকা মোনগরীর water body and land ratio ঠিক থরহখ পাবন 

সাংরক্ষণ ও গ্রাউন্ডওয়াোর বরচাবিথাং ক্ষমতা বৃবির কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। 

(১৯) রািধানী উন্নয়ন কতৃথপক্ষ কতৃথক শাবন্তনগর থর্হক চতুর্ থ বুবড়গিা বিি েহয় ঢাকা মাওয়া থরাহি বিলবমল আিাবসক প্রকল্প 

পর্ থন্ত ১৩.৩২ বকহলাবমোর দীঘ থ ফ্ল্াইওভার বনম থাহণর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েহয়হে।  

(২০) িাতীয় গৃোয়ন কতৃথপক্ষ      বমরপুর ৯ নম্বর থসকশহন োহেলাইে োউন বনম থাণ, চট্টগ্রাহমর বিইবস থমাহড় িহুতল 

ভিন (িাবণবিযক, আিাবসক ও অবফস) বনম থাহণর িন্য বপবপবপ পিবতহত উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়।  

(২১) রািউক পূি থাচল নতুন শের প্রকহল্পর পাবন সরিরাে, পয়ঃবনষ্কাশন ও থড্রহনি ব্িস্থার িাস্তিায়ন, বিলবমল  

আিাবসক প্রকহল্পর আওতায় িহুতল আিাবসক ভিন বনম থাণ শীষ থক প্রকল্পসমূে বপবপবপ’র আওতায় িাস্তিায়হনর উহদ্যাগ গ্রেণ 

কহরহে। 

(২২) পবরহিশিান্ধি, বনরাপদ ও ঝুুঁবকমুক্ত ইমারত বনম থাহণর লহক্ষয Bangladesh National Building Code 

সাংহশাধনপূি থক যুহগাপহর্াগীকরহণর কাি চূড়ান্ত পর্ থাহয় রহয়হে।  

(২৩) পবরহিশিান্ধি ও লাগসই প্রযুবক্ত আবিষ্কাহরর িন্য গ্রামীণ গৃোয়হন থফহরাবসহমন্ট প্রযুবক্ত ব্িোর, ইহের বিকল্প উহদ্বাধন 

এিাং প্রাকৃবতক দুহর্ থাগ-সেনীয় িাবড় বনম থাণ প্রযুবক্তর বিষহয় গহিষণা কার্ থক্রম চলমান রহয়হে।  

(২৪) বিহপ্লামা প্রহকৌশলীহদর সক্ষমতা বৃবির লহক্ষয প্রবশক্ষণ ও গহিষণা সক্ষমতা বৃবিসে আইবিইবি ভিন কমহপ্লহক্সর 

উপহর্াবগতা বৃবিকরণ শীষ থক প্রকল্পটির কাি সমাপ্ত   । 

(২৫) অনলাইনবভবত্তক থসিার মান বৃবির মাধ্যহম িনগহণর বনকে সেহি থসিা থপৌুঁোহনার িন্য ‘বিবিোল আকথাইভস এযান্ড 

ম্যাহনিম্যান্ট সফ েওয়যার বনম থাণ’ শীষ থক প্রকহল্পর কাি খুলনা উন্নয়ন কতৃথপক্ষ কতৃথক সমাপ্ত করা েয়। 

৮। িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

(১) স্বাধীনতার মোন স্থপবত িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর ৪০তম শাোদাত িাবষ থকীহত িাতীয় থশাক বদিস 

পালন উপলহক্ষয সবচিালহয় িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র উহদ্যাহগ ২০১৫ সাহল প্রর্মিাহরর মহতা থস্বোয় রক্তদান কম থসূবচ, িাবতর 

বপতার প্রবতকৃবতহত পুষ্পাঞ্জবল অপ থণ এিাং বিয়াম ফাউহন্ডশহন আহলাচনা সভার আহয়ািন করা েয়। 

(২) প্রর্মিাহরর মহতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রে উপবস্থবতহত ১১িন কম থকতথা এিাং প্রবতষ্ঠান বেসাহি প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র 

এটুআই কম থসূবচ ও গভন্যথাে ইহনাহভশন ইউবনেহক িনপ্রশাসন পদক প্রদান করা েয়। পদক গ্রেণকারীহদর ব্বক্তগত ও দলীয় 

অিদাহনর িন্য একটি কহর স্বণ থপদক, এক লক্ষ োকা এিাং একটি থক্রস্ট ও সাটি থবফহকে প্রদান করা েয়।  

(৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ‘সরকাবর কম থচারী আইন, ২০১৫’-এর খসড়া মবন্ত্রসভা-বিঠহক নীবতগত অনুহমাদন লাভ কহর।  
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 বচত্র: ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িনপ্রশাসন পদক প্রাপ্তহদর সহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী  

(৪) থিলাপর্ থাহয় পদক প্রদাহনর িন্য বিবভন্ন থিলার ১৫িন কম থকতথা এিাং প্রবতষ্ঠান বেসাহি থিলা প্রশাসহকর কার্ থালয়, 

িয়পুরোে ও চট্টগ্রাম কর কবমশনাহরর কার্ থালয়, কর অঞ্চল-২ থক মহনানয়ন প্রদান করা েয়।  

(৫) ময়মনবসাংে বিভাগ গঠন, কণ থফুলী, লালমাই এিাং চেদ্বীপ উপহিলা গঠন, চারটি র্ানা এিাং ১৪টি তদন্ত থকে গঠহন 

সম্মবত প্রদান করা েয়। 

(৬) বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং দপ্তর/সাংস্থার চাবেদার পবরহপ্রবক্ষহত ৬৮,৩৩০টি পদ সৃবি, ৫১,০৮৯টি পদ  

সাংরক্ষণ, ৫,৬১৫টি পদ স্থায়ীকরণ এিাং ৬,২৬১টি র্ানিােন টিওএযান্ডই-থত অন্তথভুবক্তকরহণ িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র সম্মবত  

প্রদান করা েয়। 

(৭) সবচি পহদ ১৬ িন, অবতবরক্ত সবচি পহদ ৮৬ িন, যুগ্মসবচি পহদ ৭৫ িন, উপসবচি পহদ ৮০িন কম থকতথাহক পহদান্নবত 

প্রদান করা েয়। তাোড়া ৩৪তম বিবসএস পরীক্ষার মাধ্যহম ২,০২৪ িনহক বিবভন্ন কযািাহর বনহয়াগ প্রদান করা েয়। 

(৮) ১,১৪০িন কম থকতথাহক বিবভন্ন স্বল্পহময়াবদ ও দীঘ থহময়াবদ থকাহস থ প্রবশক্ষহণর িন্য বিহদহশ থপ্ররণ করা েয়। মাঠপর্ থাহয় 

কম থরত থিলা প্রশাসক, অবতবরক্ত থিলা প্রশাসক, উপপবরচালক, স্থানীয় সরকার/থিলা পবরষহদর সবচি/থপৌরসভার  

প্রধান বনি থােী কম থকতথা/উপহিলা বনি থােী অবফসারগণ ভারহতর মুহসৌরীহত অিবস্থত National Centre for Good 

Governance (NCGG)-এ আহয়াবিত ‘Mid-Career Training Programme in Field Administration  

for Civil Servants of Bangladesh’ শীষ থক প্রবশক্ষণ থকাহস থ অাংশগ্রেণ কহরন। বিবপএটিবস’র বুবনয়াবদ প্রবশক্ষণ, 

এবসএবি, এসএসবস, বপবপএমবস থকাহস থর এিাং বিবসএস প্রশাসন একাহিবমর আইন ও প্রশাসন থকাস থসমূহের অন্তভু থক্ত বিহদশ 

প্রবশক্ষণ Administrative Staff College of India, India, University Putra Malaysia, Asian Institute  

of Technology (AIT) এিাং National Academy for Public Administration (NAPA), Vietnam-এ 

সম্পাবদত েয়। 

(৯) Strengthening Government through Capacity Development of the BCS Cadre Officials প্রকহল্পর আওতায় এ িের 

Duke Centre for International Development (DCID), Duke University, USA, International Training 

Centre of ILO (ITC-ILO), Italy, Macquarie University, Australia-থত ২৮৪িন কম থকতথা বিহদবশক 

প্রবশক্ষহণ অাংশগ্রেণ কহরহেন।  

(১০) সবচিালয় থকেীয় লাইহিবর অহোহমশন করা েয়। িই borrow এিাং return-এর িন্য দু’টি check in, check out 
থমবশন স্থাপন এিাং ৩,৭০০টি িই কবম্পউোহর এবন্ট্র থদওয়া েয়। 
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(১১) ২৯িন কম থকতথার অনুকূহল বলহয়ন মঞ্জুর করা েয়। 

(১২) চাকবররত অিস্থায় মৃতুযিরণকারী সরকাবর কম থচারীহদর পবরিাহরর সদেহদর অনুকূহল প্রদত্ত সোয়তার পবরমাণ পাঁচ 

লক্ষ োকার স্থহল আে লক্ষ োকা এিাং স্থায়ী অক্ষমতািবনত কারহণ সরকাবর কম থকতথা/কম থচারীহদর দুই লক্ষ োকার স্থহল চার 

লক্ষ োকায় উন্নীত করা েয়।  

(১৩) িাতীয় থিতন থস্কল-২০১৫-এ িবণ থত সরকাবর কম থচারীহদর পদ থসাপান থশ্রবণবভবত্তক-এর পবরিহতথ থগ্রিবভবত্তক করার 

িন্য সাংবেি আইন ও বিবধ-বিধান সাংহশাধনীর িন্য বনহদ থশনা িাবর করা েয়। 

(১৪) ‘তথ্য অবধকার আইন, ২০০৯’ অনুর্ায়ী দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকতথাহদর নাম, ঠিকানা সাংিবলত পুবস্তকা প্রকাশ করা েয়। 

(১৫) িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র তথ্য অিমুক্তকরণ নীবতমালা-২০১৫ প্রণয়ন করা েয়। 

(১৬) থিলা প্রশাসহকর কার্ থালয় ও উপহিলা বনি থােী অবফসাহরর কার্ থালহয় কম থরত ৫২িন কম থচারীহক প্রশাসবনক কম থকতথা 

পহদ পহদান্নবত প্রদান করা েয়। 

(১৭) িনপ্রশাসন প্রবশক্ষণ নীবতমালা-২০০৩-এর ১৫(১) নম্বর অনুহেদ অনুর্ায়ী সামবগ্রক প্রবশক্ষণ ও কার্ থক্রহম গবতশীলতা 

আনয়হনর লহক্ষয সরকাবর কম থচারীহদর িেহর ৬০ ঘন্টা প্রবশক্ষহণর িন্য ‘প্রবশক্ষণ মবিউল’ প্রস্তুত ও ‘থিলা মানিসম্পদ 

উন্নয়ন কবমটি’ গঠন করা েয়। 

(১৮) সেকারী কবমশনার এিাং সেকারী কবমশনার (ভূবম)’র থমাে চারটি পদ সৃবি করা েয়। 

(১৯) সেকারী কবমশনার (ভূবম) পহদ পদায়হনর িন্য ১৮৫িন কম থকতথাহক ভূবম মন্ত্রণালহয় ন্যস্ত করা েয়। 

(২০) িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও সাংযুক্ত দপ্তর/অবধদপ্তর/পবরদপ্তর/সাংস্থায় থমাে ৭৩৯টি (৯ম থগ্রহি-২১টি ও ১৩তম থগ্রহি-

৭১৮টি) শূন্যপদ পূরহণর োড়পত্র প্রদান করা েয়। 

(২১) ১৪৬িন উদৃ্বত্ত কম থকতথা/কম থচারীহক আত্তীকরহণর িন্য বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগহক ক্ষমতা অপ থণ করা েয়। 

(২২) মুদ্রণ ও প্রকাশনা অবধদপ্তর থর্হক সকল পািবলক পরীক্ষার প্রোপত্র, কযাহলন্ডার, িায়বর, থগহিে, মোমান্য সুপ্রীম থকাহে থর 

কিবলস্ট, থির্ থরফাহরে, ১০ম িাতীয় সাংসহদর প্রহোাত্তর, প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় ও রাষ্ট্রপবতর কার্ থালহয়র র্ািতীয় কাগিপত্র, 

বনি থাচন কবমশন সবচিালহয়র বনি থাচন-সাংক্রান্ত র্ািতীয় কাগিপত্র, িাহিে-সাংক্রান্ত র্ািতীয় কাগিপত্র, িাাংলাহদহশর 

সাংবিধান, বিবভন্ন বিল/আইন, বিবভন্ন সরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর থচক, থপাস্টাল অি থার মুদ্রণ করা েয়। 

(২৩) সরকাবর কম থচারী োসপাতাহলর বিবভন্ন বিভাহগর সহি থরাগী ও স্টাফহদর থর্াগাহর্াহগর িন্য বপএবিএক্স বসহস্টম, েয়টি 

নতুন অপাহরশন বর্হয়োর, নতুন দু’টি থপাস্ট অপাহরটিভ ওয়াি থ, ইবপআই থসন্টার, বিবিোলাইজ্ ি ব্িস্থাপহত্রর িন্য 

অহোহমশন বসহস্টম এিাং ৬ শয্যার একটি আইবসইউ চালু করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এ োসপাতাহলর িবে থবিভাহগ 

১,৪৮,০৫৬ িন, অন্তবি থভাহগ ২,৮৯৩ িনহক বচবকৎসা প্রদান করা েয়; ৪৩,০২৪ িনহক প্যার্হলাবিকযাল থসিা প্রদান করা েয় 

এিাং ২,০২৪িন থরাগীর অপাহরশন করা েয়।  

(২৪) ৫৮টি আইন/নীবতমালা, ১২টি বনহয়াগবিবধমালা, ১০টি প্রবিধানমালা এিাং বিবিধ ১১০টি বিষহয় িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র 

সম্মবত/মতামত প্রদান করা েয়।  

(২৫) মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রী/উপমন্ত্রী ও সমমর্ থাদাসম্পন্ন ব্বক্তিহগ থর ব্িোহরর িন্য ৫০টি েহয়াো কযামবর োইবিি কার, 

বিভাগীয় কবমশনার/অবতবরক্ত বিভাগীয় কবমশনার এিাং থিলা প্রশাসকহদর ব্িোহরর িন্য ৭১টি পাহিহরা থোে থস বিপ, 

থিলা প্রশাসহকর কার্ থালহয় ব্িোহরর িন্য ১০টি থমাের সাইহকল এিাং ৪১টি িািল থকবিন বপক-আপ ক্রয় করা েয়। 

(২৬) িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র িাবষ থক প্রবতহিদন ২০১৪-১৫ প্রকাশ করা েয়। 

(২৭) স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহয় দু’টি, বশক্ষা মন্ত্রণালহয়    ’টি এিাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয় দু’টি বিভাগ গঠহন িনপ্রশাসন 

মন্ত্রণালহয়র সম্মবত প্রদান করা েয়। 
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(২৮) মাঠ প্রশাসহনর বিবভন্ন পর্ থাহয় বনি থাচন, িনিান্ধি ভূবম ব্িস্থাপনা, ইহনাহভশন, বনরাপদ খাদ্য ও থভাক্তা অবধকার 

বনবিতকরহণ সহচতনতামূলক কার্ থক্রম গ্রেণ, নিীন কম থকতথাহদর িন্য ওবরহয়হন্টশন কম থসূবচর আহয়ািন, দুহর্ থাগ প্রস্তুবত 

থমাকাহিলা, ত্রাণ বিতরণ, িাল্যবিিাে প্রবতহরাধ, বশক্ষা প্রবতষ্ঠান পবরদশ থন, ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরচালনা, রাষ্ট্রীয় ও সামাবিক 

বদিসসমূে র্র্ার্র্ভাহি উদ র্াপন, উন্নয়ন থমলা ও উদ্ভািনী থমলার আহয়ািন এিাং বিবভন্ন বিষহয় কম থশালা ও থসবমনাহরর 

আহয়ািন করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: বিবপএটিবস এিাং অন্য ১০টি প্রবতষ্ঠাহন অনুবষ্ঠত বুবনয়াবদ প্রবশক্ষণ থকাহস থর প্রবশক্ষণার্ীহদর মহধ্য 

 সনদ বিতরণ অনুষ্ঠাহন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

 

   

(২৯) ১,৬৪,৭৬,৯৪২.০০ োকা ব্হয় ১৫টি সাবকথে োউস থমরামত/সাংস্কারসে থমাে ১০,০০,০০,০০০.০০ োকা ব্হয় 

সবচিালহয়র ১, ২ ও ৩নম্বর ভিন, বিভাগীয় কবমশনাহরর কার্ থালয়/িাসভিন, থিলা প্রশাসহকর কার্ থালয়/িাসভিন এিাং 

সরকাবর কম থচারীহদর িাসভিহনর থমরামত/সাংস্কার করা েয়। 

(৩০) ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরচালনা এিাং সরকাবর ক্রয়ব্িস্থাপনা বিষহয় অনলাইন প্রলিক্ষণ োর্ যক্রম গ্রহণ েরা েহয়হে। 

বাংিামদি লসলিি সালি যমসর ২৮টি েযাডামরর েম যেতযামদর তথ্যালদ লনময় ডাটামবইজ প্রস্তুত েরার োজ চিমান রময়মে। এ 

পর্ যন্ত ৪১,০৪৯জন েম যেতযার মরলজমেিন সম্পন্ন এবং ৪০,৪৭৭জন েম যেতযামে নতুন পলরলচলত নম্বর প্রদান েরা হময়মে।  

(3১) িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অধীন দপ্তর/সাংস্থা এিাং মাঠপর্ থাহয়র কার্ থালয়সমূহের ৪,৫০২টি অবিে আপবত্তর মহধ্য ৪,০৯৭টির 

িিবশে িিাি থপ্ররণ এিাং ৭২৪টি আপবত্ত বনষ্পবত্ত েয়। 

৯। জ্বালাবন ও খবনি সম্পদ বিভাগ 

(১) থদহশর চাবেদাপূরহণর িন্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাাংলাহদশ থপহিাবলয়াম কহপ থাহরশন (বিবপবস) কতৃথক ২৯,৮১,১২৪ 

থমবিকেন গ্যাস অহয়ল বিহিল, ৩,৫৭,৩২২ থমবিকেন থিে-এ-১, ৮,৭৪৩ থমবিকেন থমাগ্যাস (অকহেন), ৩,৩৫,০২১ 

থমবিকেন ফাহন থস অহয়ল, ১০,৯৩,০৬৭ থমবিকেন ক্রুি অহয়ল পবরহশাবধত ও অপবরহশাবধত জ্বালাবন থতল সাংগ্রে করা েয়। এ 

োড়া স্থানীয়ভাহি সুপার থপহিাহকবমকযাল (প্রা.) বলবমহেি, চট্টগ্রাম থর্হক ৬০,০৪৬ থমবিকেন থমাগ্যাস এিাং থপহিাম্যাক্স 

বরফাইনাবর বলবমহেি মাংলা থর্হক ৬৬,৫১৭ থমবিকেন থমাগ্যাস গ্রেণ করা েয়। 

(২) িাাংলাহদশ থপহিাবলয়াম কহপ থাহরশন (বিবপবস)-এর আওতাধীন থকাম্পাবনসমূহে ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থস্টাহরি কযাপাবসটি 

৪৯,৮০০ থমবিকেহন বৃবি থপহয়হে।  

(৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থদহশ থমাে দু’টি অনুসন্ধান কূপ খনন করা েয়। িাহপক্স থমািারকপুহর ৪,৬২৫ বমোর গভীরতাসম্পন্ন 

একটি এিাং বসহলে গ্যাস বফডস বলবমহেি (এসবিএফএল) রবশদপুহর রাবশয়ান থকাম্পাবন গ্যািপ্রহমর মাধ্যহম আরও একটি 

৩,০৫৫ বমোর গভীরতাসম্পন্ন অনুসন্ধান কূপ খনন করা েয়।  

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/09e06e08-cd85-4c5a-b90f-3e485ac55afc/%E0%A6%A1%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%82-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%25
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(৪) িাাংলাহদশ গ্যাস বফডস থকাম্পাবন বলবমহেি (বিবিএফবসএল) কতৃথক বততাস-২৫, বততাস-২৬ এিাং িাখরািাদ-১০ নম্বর 

কূপ খনন করা েয়। িাখরািাদ-১০ কূপ থর্হক বদবনক ৫ বমবলয়ন ঘনফুে োহর গ্যাস উৎপাবদত েহে। প্রহসস প্লযান্ট স্থাপন 

থশহষ খননকৃত বততাস-২৫ ও বততাস-২৬ নম্বর কূপ থর্হক উৎপাবদতব্ বদবনক ৪০ বমবলয়ন ঘনফুে গ্যাস বসহস্টহম যুক্ত েহি। 

িাহপক্স কতৃথক সালদা-৪ এিাং গ্যািপ্রহমর মাধ্যহম শ্রীকাইল-৪ কূপ খনন করা েয়। সালদা-৪ কূপ থর্হক প্রার্বমকভাহি বদবনক 

২ বমবলয়ন ঘনফুে োহর এিাং শ্রীকাইল-৪ কূপ থর্হক বদবনক ৭ বমবলয়ন ঘনফুে োহর গ্যাস উৎপাবদত েহে। আন্তিথাবতক থতল 

থকাম্পাবন থশভরন িালালািাদ বফহড ২টি উন্নয়ন কূপ ও ১টি injection কূপ খনন করা েয়, র্ার ফহল িালালািাদ বফড 

থর্হক বদবনক ২৫ বমবলয়ন ঘনফুে গ্যাস উৎপাদন বৃবি থপহয়হে। পূহি থর িের খননকৃত বকলাশটিলা-৭ নম্বর কূপ থর্হক বদবনক 

৭ বমবলয়ন ঘনফুে গ্যাস উৎপাদন শুরু করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: িাখরািাদ ১০নাং কূপ খনন কার্ থক্রম শুরু উপলহক্ষয থদায়া অনুষ্ঠান বচত্র: ইস্টান থ বরফাইনাবর বলবমহেহির থস্টাহরি ট্যাঙ্ক  
   

 (৫) গ্যাস িােবমশন থকাম্পাবন বলবমহেি (বিটিবসএল) কতৃথক বসবিরগঞ্জ ৩০˜ ব্াহসর ও ৬০ বকহলাবমোর সঞ্চালন 

পাইপলাইন কবমশবনাং করা েয়। আমদাবনকৃত এলএনবি পবরিেহনর িন্য বিটিবসএল কতৃথক মহেশখালী ও আহনায়ারায় ৩০˜ 

ব্াসবিবশি ৯১ বকহলাবমোর সঞ্চালন পাইপলাইহনর মহধ্য ৮৭ বকহলাবমোর সম্পন্ন েয়।  

(৬) এসবিএফএল কতৃথক রবশদপুর কনহিনহসে িাকশহনশন প্লাহন্ট ২০,০০০ ব্াহরল ও ৬০,০০০ ব্াহরল ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি 

থস্টাহরি ট্যাাংক বনম থাণ করা েয়। 

(৭) িাহপক্স অনহশাহর সাভার, মাবনকগঞ্জ, িামালপুর, বসিাইর, মুবেগঞ্জ এলাকায় থমাে ১,০২০ লাইন বকহলাবমোর দু’টি এিাং 

শােিাদপুর-সুন্দলপুর ও থিগমগহঞ্জর থমাে ৫১০ িগ থ বকহলাবমোর গ্যাসহক্ষত্র এলাকায় ৩বি সাইসবমক সাহভ থ সম্পন্ন কহরহে। 

আন্তিথাবতক থতল থকাম্পাবন ONGC Videsh Ltd.-Oil India Ltd. অগভীর সমুহদ্রর ব্লক SS-04 এিাং ব্লক SS-09-এ 

৩,০১০ লাইন বকহলাবমোর ২বি থমবরন সাহভ থ সম্পন্ন কহরহে। Santos-KrisEnergy Ltd. কতৃথক গত িেহর অগভীর 

সমুহদ্রর SS-11 ব্লহক পবরচাবলত ৩,২২০ লাইন বকহলাবমোর ২বি সাইসবমক সাহভ থর িাো ইন্টারবপ্রহেশন সম্পন্ন কহরহে।  

(৮) অবধক গভীরতাসম্পন্ন িামালগঞ্জ কয়লাহক্ষত্র থর্হক গ্যাস আেরহণর সম্ভাব্তা র্াচাইহয়র িন্য ১,০৫০, ১,১৩৭ ও ১,১২৫ 

বমোর পর্ থন্ত বতনটি Core Well Drilling করা েয়। 

(৯) নওগাঁ থিলার িদলগাবে উপহিলার বিশালিাবড় ইউবনয়হনর তািপুর এলাকায় স্তরতাবিক তথ্য সাংগ্রে ও অর্ থননবতকভাহি 

গুরুত্বপূণ থ খবনি সম্পদ অনুসন্ধাহনর লহক্ষয একটি নতুন অনুসন্ধান কূপ বিবিএইচ-৭০-এর খনন শীষ থক কম থসূবচ িাস্তিায়নকাহল 

৬৭৪.৭৯ বমোর (২,২১৪ ফুে) গভীরতা থর্হক ৭০৪.৯৬ বমোর (২,৩১৩ ফুে) পর্ থন্ত থমাে ৩০.১৭ বমোর (৯৯ ফুে) চুনাপার্হরর 

সন্ধান পাওয়া র্ায়।  

(১০  ‘Subsurface Investigation Resistivity Survey for Chittagong City Outer Ringroad Project of 
CDA’ িীর্ যে োজটি সম্পন্ন েরা হয়। এ োড়া লদনাজপুর মজিার ফুিবাড়ী েয়িা খলন এিাোয় ভূ-তালিে, টমপাগ্রালিে ও 

প্রমেৌিি ভূ-তালিে মানলচত্রায়ন োজ মির্ হয়। 

(১১) সাম্প্রলতেোমি বাংিামদমির দলক্ষণ-পূব য অঞ্চমির চট্টগ্রাম, বান্দরবান, েক্সবাজার ও মটেনাি এিাোয় সংঘটিত 

ভূলম     জলরপোজ সম্পন্ন হয়। এ োড়া েক্সবাজার মজিার মমহিখািী উপমজিার অন্তর্ যত ঘটিিাঙা, হালমদারলদয়া, 

কুতুবমজাম, মসানালদয়া দ্বীপসমূমহর ভূলমরূমপর ববলিষ্ট্যসমূহ এবং আনুর্লিে উপকূিবতী দূমর্ যার্সমূহ লনর্ যারণ-সংক্রান্ত বলহরিন 

োজ সমাপ্ত হয়। এ োড়া ‘পটুয়াখািী ও বরগুনা মজিার পায়রাবন্দর সলন্নলহত েিাপাড়া ও আমতিী (আংলিে) উপকূিবতী  

ভূ-তালিে মানলচত্রায়ন’ িীর্ যে বলহ  ন োজ সমাপ্ত হয় । 



61 

 

(১২) কুলড়গ্রাম মজিার ফুিবাড়ী ও নামর্শ্বরী এিাোর আঞ্চলিে অলিের্ীয় ও চুম্বেীয় জলরপোজ সম্পন্ন হয়। এ োড়া 

‘সুনামর্ঞ্জ মজিার লদরাই উপমজিায় প্রাপ্ত লপট-এর প্রকৃত মজুদ, ব্যালপ্ত এবং অর্ যননলতে সম্ভাব্যতা র্াচাই’ িীর্ যে বলহরিন 

েম যসূলচর োজ সম্পন্ন েরা হয়।  

(১৩) খবনি সম্পদ উন্নয়ন বুযহরা (বিএমবি) কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৬৫টি সাধারণ পার্র/িালু বমবশ্রত পার্র ও 

বসবলকািালু থকায়াবর ইিারা প্রদান করা েয়।  

(১৪) িাাংলাহদশ এনাবিথ থরগুহলেবর কবমশন কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থপহিাবলয়াম থসক্টহর ১৭৬টি লাইহসে প্রদান করা েয়। 

(১৫) িাাংলাহদশ গ্যাস বফডস থকাম্পাবন বলবমহেি (বিবিএফবসএল) এিাং িাাংলাহদশ থপহিাবলয়াম এক্সহপ্লাহরশন এযান্ড 

থপ্রািাকশন থকাম্পাবন বলবমহেি (িাহপক্স)-এর মাধ্যহম বততাস-২১ কূহপর ওয়াকথওভার সম্পন্ন কহর বদবনক ৮ বমবলয়ন ঘনফুে 

োহর গ্যাস উৎপাদন শুরু েয়। বিবিএফবসএল কূহপর সমো দূরীকরহণর িন্য বততাস-১১ কূহপর ওয়াকথওভার সম্পন্ন েয়।  

(১৬) িাাংলাহদশ থপহিাবলয়াম এযান্ড থপ্রািাকশন থকাম্পাবন বলবমহেি (িাহপক্স) শ্রীকাইল গ্যাস বফহড একটি বদবনক ৬০ 

বমবলয়ন ঘনফুে ক্ষমতার এিাং শােিািপুহর বদবনক ৭০ (২×৩৫) বমবলয়ন ঘনফুে ক্ষমতার প্রহসস প্লযান্ট স্থাপন করা েয়। 

১০। িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ বিভাগ 

(১) ১১ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ িিিন্ধু োহেলাইে বসহস্টম ক্রহয়র িন্য Thales Alenia Space, France (TAS)-এর 

সহি চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। ইহতামহধ্য বনম থাণকাি শুরু েহয়হে। 

(২) িাক অবধদপ্তর কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ১৩টি স্মারক িাকটিবকে প্রকাবশত েয়।  

(৩) িনগহণর িন্য ইন্টারহনহের ব্য় হ্রাস করার লহক্ষয সরকাহরর নানামুখী পদহক্ষহপর ফহল ইন্টারহনে ব্ান্ডউইহর্র মূল্য 

িনগহণর ক্রয়সীমার মহধ্য এহসহে। সি থহশষ পদহক্ষপ বেসাহি সািহমবরন থকিহলর আইবপ ব্ান্ডউইহর্র নতুন ট্যাবরফ থমগাবিে 

প্রবত সি থবনে ৬২৫ োকা ধার্ থ করা েয়। 

(৪) ২৩থশ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ িাাংলাহদশ থর্হক ভারহত ব্ান্ডউইর্ বলি প্রদান কার্ থক্রম শুরু েয়। 

(৫) সকল থমািাইল অপাহরের কতৃথক িাহয়াহমবিক্স থভবরবফহকশনসে অনলাইহন িাতীয় পবরচয়পহত্রর তথ্য র্াচাইপূি থক 

বসম/বরম বনিন্ধহনর প্রবক্রয়া সফলভাহি সম্পন্ন েয়। প্রায় ১২ থকাটি ১০ লক্ষ গ্রােহকর িাহয়াহমবিক্স পিবতহত থভবরবফহকশন সম্পন্ন 

েয়।  

(৬) থমািাইল থফান অপাহরের রবি আবিয়াো এিাং এয়ারহেল িাাংলাহদশ থকাম্পাবনদ্বহয়র একীভূতকরহণর বিষয়টি অনুহমাদন 

প্রদান করা েয়।  

(৭) থদহশর বদ্বতীয় সািহমবরন থকিল (SEA-ME-WE-5) স্থাপহনর প্রায় ৮০ শতাাংশ কাি সম্পন্ন করা েয়। 

(৮) থমািাইল নম্বর থপাে থাবিবলটি (এমএনবপ) থসিা-সাংবেি লাইহসে ইসুয করা সাংক্রান্ত গাইিলাইন প্রণয়ন     েয়। 

(৯) অবিবক্রত ২বি এিাং ৩বি থেকিাম বনলাম গাইিলাইন-সাংক্রান্ত গাইিলাইন প্রণয়ন     েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিষয়ক উপহদিা 

িনাি সিীি আেহমদ ওয়াহিদ কতৃথক পরীক্ষামূলকভাহি িাহয়াহমবি  

পিবতহত িাতীয় পবরচয়পহত্রর সহি র্াচাইপূি থক বসম/বরম 

পুনঃবনিন্ধন কার্ থক্রহমর উহদ্বাধন 

বচত্র: বিশ্ব থেবলহর্াগাহর্াগ ও তথ্য সাংঘ বদিস-২০১৬ উপলহক্ষয 

মোমান্য রাষ্ট্রপবত স্মারক িাকটিহকে অিমুক্ত করহেন। 

 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/28c45a49-8c97-4897-bf39-934e7f406471/
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(১০) রূপকল্প ২০২১ থঘাবষত েওয়ার পহরই িাাংলাহদশ িাক বিভাগ সাম্প্রবতক সমহয় বিদ্যমান সাবভ থসসমূহের সনাতনী 

থসিাপ্রদান পিবতর পবরিতথন ঘটিহয় উন্নততর ও আধুবনক প্রযুবক্তর দ্বারা value added service প্রদাহনর থক্ষহত্র নতুন 

সম্ভািনার দ্বার উহন্মাচন কহরহে। 

(১১) থপাস্ট ই-থসন্টার ফর রুরাল কবমউবনটি প্রকহল্পর আওতায় উপশের ও গ্রামাঞ্চহলর মহধ্য অিবস্থত প্রযুবক্তগত বিষম্য 

কবমহয় আনার লক্ষযহক সামহন থরহখ এিাং সরকাহরর বিবিোল িাাংলাহদশ িাস্তিায়হনর লহক্ষয ‘Post e-center for Rural 

Community’ শীষ থক প্রকল্প িতথমাহন চলমান রহয়হে। এহত ৮,০০০টি িাকঘর এিাং ৫০০টি উপহিলা িাকঘরহক e-center-

এ রূপান্তবরত করা েহি। এ পর্ থন্ত ৫,৫০৬টি থপাস্ট ই-থসন্টার চালু করা েয়। উক্ত প্রকহল্পর আওতায় গ্রামপর্ থাহয় ইন্টারহনে থসিা 

প্রদান, বিহদশ থর্হক আগত থরবমহেে সুবিধা প্রদান, বিহদহশর আত্মীয়স্বিহনর সহি থর্াগাহর্াগ, ইন্টারহনহের মাধ্যহম বিবভন্ন 

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাহশর সুবিধা প্রদান, কৃবষ, বশক্ষা ও স্বাস্থয বিষয়ক তথ্য প্রদান করা সম্ভি েহি। 

(১২) িাক বিভাহগর কার্ থপ্রবক্রয়া স্বয়াংবক্রয়করণ প্রকহল্পর আওতায় িাক বিভাহগর অধীনস্থ িাকঘরগুবলর কাউন্টার কার্ থক্রমসে 

অন্যান্য কার্ থক্রম সফ েওয়যার বনভথর করা েহে, র্ার ফহল িাক বিভাগ ও এর গ্রােক উভহয়রই শ্রম ও সময় সাশ্রয় েহে। উক্ত 

প্রকহল্পর আওতায় ইহতামহধ্য ৭১টি থেি অবফস, ১৩টি থমইল সাবভ থস অবফস এিাং ১১টি োউন সাি অবফসহক অহোহমশহনর 

আওতায় আনা েয়।  

(১৩) িাক পবরিেণ ব্িস্থা শবক্তশালীকরণ প্রকহল্পর আওতায় ৯টি ১েন ওহপন িবি বপকআপ এিাং ১০টি ১ েন কাভাি থ ভযান 

সাংগ্রহের উহদ্দহশ্য দ প্রগবত ইন্ডাবেি বলবমহেি কতৃথক চুবক্ত সম্পাদন     েহয়হে এিাং উক্ত কযাোগবরর গাবড়র কার্ থাহদশ প্রদান 

করা েয়। চুবক্তর শতথ অনুর্ায়ী প্রগবত ইন্ডাবেি বলবমহেিহক ৪৯৮.০০ লক্ষ োকা অবগ্রম প্রদান করা েয়।  

(১৪) বিবিোল িাাংলাহদশ বিবনম থাহণর লহক্ষয কাগবি মুদ্রার পাশাপাবশ থলনহদহনর মাধ্যম বেসাহি প্লাবস্টক মাবন, থপাস্টাল 

কযাশকাি থ চালু করা েয়। এ পর্ থন্ত প্রায় ৯০ োিার গ্রােক কযাশকাহি থর থসিা গ্রেণ করহেন। কযাশ থনেওয়াহকথর আওতাধীন 

২৬টি ব্াাংহকর ১,৪০০টি এটিএম বুহর্ থপাস্টাল কযাশকাি থ থসিা চালু রহয়হে। থদহশর সকল উপহিলা/থিলা থপাস্ট অবফসসে 

বিভাগীয় গুরুত্বপূণ থ সাি-থপাস্ট অবফসসমূহের ১,৩৪৬টি অবফহস বপওএস (POS) থমবশহনর মাধ্যহম থপাস্টাল কযাশকাি থ থসিা 

চালু রহয়হে। থপাস্টাল কযাশকাি থ ব্িোহরর মাধ্যহম প্রতযন্ত অঞ্চহলর কম থরত ভাতা প্রদান করা েয়। িতথমাহন থপাস্টাল 

কযাশকাহি থর মাধ্যহম ৬,৬৩৮িন সুবিধাহভাগীহক িয়স্ক ভাতা ও ১,২৪৯িন সুবিধাহভাগীহক প্রবতিন্ধী ভাতা প্রদান করা েহে। 

এ োড়া Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations-এর অর্ থায়হন ২,১৭১িন প্রাবন্তক 

কৃষকহক থপাস্টাল কযাশকাহি থর মাধ্যহম প্রবশক্ষণ ভাতা প্রদাহনর কার্ থক্রম শুরু েহয়হে।  

(১৫) িাকঘরগুবলহত ইহলক্ট্রবনক/থমািাইল মাবন অি থার সাবভ থস প্রিতথন করা েয়, র্া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ২৬ মাচ থ ২০১০ 

তাবরহখ আনুষ্ঠাবনকভাহি উহদ্বাধন করা েয়। থম ২০১০ থর্হক এ সাবভ থসটির কার্ থক্রম িাবণবিযকভাহি আরম্ভ েয়। িতথমাহন 

সমগ্র থদহশ ২,৭৫০টি বিবভন্ন থশ্রবণর িাকঘহর (সকল থিলার প্রধান িাকঘর, সকল উপহিলা িাকঘর ও বনি থাবচত বকছু উপ 

িাকঘহর) এ সাবভ থসটি চালু রহয়হে। ২০১১ সাহল এ সাবভ থসটি িাতীয়ভাহি e-Finance কযাোগবরহত চযাবম্পয়ন েয় এিাং 

National Digital Award লাভ কহর। 

(১৬) থেবশস উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Core i5 এিাং Core i7 প্রহসসরসমৃি থদাহয়ল ল্যাপেপ সাংহর্ািন কহর িািারিাত করহে। 

থেবশস কতৃথক উৎপাবদত ল্যাপেহপ আধুবনক ও বিদুযৎ সাশ্রয়ী মাদারহিাি থ ব্িোর করা েহে এিাং ব্াোবরর ব্াকআপ ক্ষমতা 

উন্নীত করা েয়। 

(১৭) সামাবিক বনরাপত্তা থিিনীর আওতায় দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালহয়র অধীহন পবরচাবলত ‘অবত দবরদ্রহদর িন্য 

কম থসাংস্থান কম থসূবচ (ইবিবপবপ)’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ৬,০০৪িন উপকারহভাগীহক থমাে ৪ থকাটি ২৫ লক্ষ ৯ শত োকা 

থপাস্টাল কযাশকাহি থর মাধ্যহম প্রদান করা েয়।  

(১৮) স্থানীয় সরকার বিভাহগর অধীহন পবরচাবলত থপাস্টাল কযাশকাহি থর মাধ্যহম বিশ্বব্াাংহকর অর্ থায়হন সুবিধািবঞ্চত 

বশশুহদর পুবি ও বশক্ষা বনবিতকরণ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় থমাে ১৪ োিার ১২৭িন সুবিধাহভাগী পবরিারহক থপাস্টাল 

কযাশকাহি থর মাধ্যহম ১৩ থকাটি ৭১ লক্ষ ৭ োিার ২৭০ োকা প্রদান করা েয়।  
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১১। তথ্য মন্ত্রণালয় 

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থঘাষণা অনুর্ায়ী ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর একটি স্বল্পনদঘ থয ও একটি পূণ থনদঘ থয বশশুহতাষ চলবচ্চত্র  

বনম থাহণ অনুদান প্রদানসে বিদ্যমান নীবতমালার আহলাহক স্বল্পনদঘ থয কযাোগবরহত পাঁচটি এিাং পূণ থনদঘ থয কযাোগবরহত  

সাতটি চলবচ্চহত্রর অনুকূহল সরকাবর অনুদান প্রদান করা েয়। সরকাবর অনুদাহন েবি বনম থাহণর থক্ষহত্র ২০১৫-১৬ অর্ থ-িের 

থর্হক অনুদাহনর পবরমাণ ৩৫ লক্ষ োকা থর্হক ৬০ লক্ষ োকায় উন্নীত করা েয়। অন্যান্য িেহরর ধারািাবেকতায় এ িের  

২৬ কযাোগবরহত ২৯িন বশল্পী ও কলা-কুশলীর মহধ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক িাতীয় চলবচ্চত্র পুরস্কার-২০১৪ প্রদান  

করা েয়।  

(২) সরকাবর অনুদাহন বিদ্যমান থপ্রক্ষাগৃেসমূে বিবিোলাইজ্ ি করার উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। এ লহক্ষয থিসরকাবর 

মাবলকানাধীন থপ্রক্ষাগৃেসমূহের উন্নয়ন, থপ্রক্ষাগৃহে বিবিোল প্রদশ থন ও সাউন্ড বসহস্টম চালুর িন্য ‘সরকাবর অনুদান 

নীবতমালা-২০১৫’ প্রণয়ন করা েয়।  

(৩) তথ্য মন্ত্রণালয় কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৩টি চলবচ্চত্র/প্রামাণ্যবচত্র, ৬টি িকুড্রামা, ১০টি টিবভ বফলার বনম থাহণর 

প্রশাসবনক ও আবর্ থক অনুহমাদন প্রদান করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দু’টি বিহশষ উহদ্যাহগর ওপর দু’টি বফলার ও ১০টি 

উহদ্যাগ বনহয় ৩০ বমবনহের একটি িকুড্রামা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার ১০টি উহদ্যাহগর বফলার বসবরহির িন্য একটি 

বসগহনচার বনম থাহণর প্রশাসবনক ও আবর্ থক অনুহমাদন প্রদান করা েয়।  

(৪) চলবচ্চত্র ও প্রকাশনা অবধদপ্তহরর মাধ্যহম ১৫ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ িাতীয় থশাক বদিহস ১৯৫টি পবত্রকায়, ২৮ থসহেম্বর 

২০১৫ তাবরহখ আন্তিথাবতক তথ্য িানার অবধকার বদিস উপলহক্ষয ১০টি পবত্রকায়, ১৬ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরখ মোন বিিয় 

বদিহস ২১৫টি পবত্রকায়, ১০ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরখ িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর স্বহদশ প্রতযািতথন বদিস 

উপলহক্ষয ১০৮টি পবত্রকায়, ১২ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ িতথমান সরকাহরর ২ িের পূবতথ উপলহক্ষয ১২২টি পবত্রকায়,  

২১ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরখ শেীদ বদিস ও আন্তিথাবতক মাতৃভাষা বদিস উপলহক্ষয ২৩৩টি পবত্রকায়, ১৭ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ 

িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর িন্ম বদিস ও িাতীয় বশশু বদিস উপলহক্ষয ১৭৪টি পবত্রকায়, ২৬ মাচ থ ২০১৬ 

তাবরহখ মোন স্বাধীনতা ও িাতীয় বদিহস উপলহক্ষয ২৫৫টি পবত্রকায় এিাং ১৭ থম ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ 

োবসনার স্বহদশ প্রতযািতথন বদিস উপলহক্ষয ৫টি পবত্রকায় থক্রাড়পত্র প্রকাশ করা েয়। 

(৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১২টি কবমউবনটি থরবিও’র লাইহসে নিায়ন করা েয়। প্রচাররত ১৬টি কবমউবনটি থরবিও’র মহধ্য 

আরও ২টি কবমউবনটি থরবিও’র িােবমোহরর ক্ষমতা ১০০ ওয়াে থর্হক বৃবি কহর ২৫০ ওয়াহে উন্নীত করা েয়। ইহতাপূহি থ 

অনুহমাবদত ৭টি থিসরকাবর এফএম থিতারহকেহক িাবণবিযকভাহি প্রচাহরর অনুমবত প্রদান করা েয়। এ োড়া একটি 

কবমউবনটি থরবিওহক পরীক্ষামূলকভাহি প্রচাহরর িন্য অনুমবত প্রদান করা েয়।  

(৬) তথ্য মন্ত্রণালহয়র ওহয়িসাইেটিহত েবি-সাংিবলত িলিার সাংহর্ািহনর মাধ্যহম অবধকতর দৃবিনন্দন করা েয়। এ োড়া 

িতথমান সরকাহরর অবিথত সাফহল্যর বিিরণসে আইন ও বিবধ-বিধান, উনু্মক্ত দরপত্র, বসটিহিন চাে থার, িদবল/পদায়ন-সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন, নীবতমালা, প্রবশক্ষণ ও বনহয়াগ-সাংক্রান্ত বিজ্ঞবপ্তসমূে োলনাগাদ করা ও র্র্ার্র্ভাহি বনয়বমত তথ্য মন্ত্রণালহয়র 

ওহয়িসাইহে প্রকাশ করা েয়। নবর্ উপস্থাপন ও পত্রাবদ িণ্টহনর থক্ষহত্র শৃঙ্খলা আনার িন্য ফাইল মুভহমন্ট থরবিস্টার ও 

থলোর থিবকাং বসহস্টম সফ েওয়যার বতবর কহর চালু করা েয়। মামলার প্রকৃত বেসাি সাংরক্ষণসে মামলা পবরচালনার থক্ষহত্র 

শৃঙ্খলা প্রবতষ্ঠার লহক্ষয থকইস ম্যাহনিহমন্ট বসহস্টম সফ েওয়যার বতবরসে মন্ত্রণালহয়র কম থকতথা/কম থচারীহক থিতন-ভাতাবদ 

প্রদাহনর িন্য থপ-থরাল ম্যাহনিহমন্ট বসহস্টম সফ েওয়যার বতবর করা েয়। মন্ত্রণালহয়র সকল কম থকতথা/কম থচারীহক আইবসটি 

বিষয়ক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(৭) িাাংলাহদশ থেবলবভশহনর িাতথা বিভাহগর সাংিাদ স্টুবিও, সাংিাহদর মান এিাং সাংিাদ উপস্থাপহনর থক্ষহত্র ব্াপক পবরিতথন 

ঘোহনা েয়। সাংিাদ/প্রবতহিদহন গ্রাবফক্স এবনহমশন সাংহর্ািন করা েয়। কৃবষ-উন্নয়ন বিষয়ক কৃবষ-সাংিাদ িনগহণর মহধ্য 

ব্াপক সাড়া থফহলহে। তাই িাাংলাহদশ থেবলবভশহনর সকল সাংিাদ বুহলটিহন প্রায় ৪/৫ বমবনে ব্াবপ্তকাহলর কৃবষ-বিষয়ক 

সাংিাদ সাংহর্ািন করা েয়। ধান, গম, ভূট্টা, িাল, আলু ও শীহতর শাক-সিবি চাহষ কৃষকহদর উদ্বুিকরণ এিাং মাে-চাষ ও 

োঁসমুরবগ পালহন খামাবরহদর প্রহয়ািনীয় তথ্য, কৃবষ-প্রযুবক্ত সম্পহকথ অিবেতকরণসে বিবভন্ন অনুষ্ঠাহনর মাধ্যহম পরামশ থ প্রদান 

করা েয়। থদহশর বিবভন্ন প্রাহন্তর সমহয়াপহর্াগী কৃবষবিষয়ক বিবভন্ন তথ্যবচত্র সাংগ্রে কহর তা প্রচার করা েয়। কৃবষবিষয়ক 

আধুবনক তথ্য কৃষকহদর মহধ্য প্রচার এিাং উদ্বুিকরহণর মাধ্যহম কৃবষ-উৎপাদন বৃবিসে কৃবষ বিষহয় সহচতনতা বৃবিহত বিটিবভ 

গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা থরহখহে। 
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(৮) বরহপাে থারহদর ইনোউি প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। দ্রুত সাংিাদবচত্র সাংগ্রহের লহক্ষয ফাইল িােফার প্রহোকল (এফটিবপ) 

পিবত চালু করা েয়। িাতথা শাখার সাংিাদ কভাহরহির িন্য আধুবনক কযাহমরা সাংগ্রে করা েয়। ফহল থমমবর কাি থ থর্হক 

সরাসবর সাংিাদ সম্পাদনা সম্ভি েহে। সাংিাহদর উপস্থাপনা আরও আকষ থণীয় করহত সাংিাদ পাঠক/পাঠিকা ও িাতথা কহক্ষর কম থকতথাহদর 

সমিহয় ওয়াকথশপ আহয়ািন, পাঠক/পাঠিকার মূল্যায়ন, অবভজ্ঞ সাংিাদ পাঠক/পাঠিকাহদর সাংিাদ পাহঠর ব্িস্থা করা েয়।  

(৯) বনউি অহোহমশন ও স্টযান্ডাি থাইহিশহনর উহদ্দহশ্য দ িাতথাকহক্ষর কবম্পউোরসমূহে LAN-এর আওতায় োইবেি 

ইন্টারহনে সাংযুক্ত করা েয়। 

(১০) ‘Establishment of 05 (Five) Full Fledged TV Stations of Bangladesh Television’ শীষ থক প্রকল্প 

িাস্তিায়হনর লহক্ষয চীহনর Aero Space Long March International Trade Company Limited এিাং Radio, 
Film and TV Design and Reserch Institute-এর সমিহয় গঠিত Consortium-এর সহি িাাংলাহদশ থেবলবভশন 

একটি সমহিাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর কহরহে।  

(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’ 
কম থসূবচর আওতায় ২,০৬,০৯,৭৪২ (দুই থকাটি েয় লক্ষ নয় োিার সাতশত বিয়াবেশ) োকার র্ন্ত্রপাবত/সরঞ্জাম ক্রহয়র িন্য 

এলবস থখালা েয়।  

(১২) ‘Supply, Installation, Testing and Commissioning of Digital Video Recorder Cum Player with 
All Accessories on Turn-key Basis’ কম থসূবচর আওতায় ২,১১,৯৮,৪০৪.৫০ (দুই থকাটি এগার লক্ষ আোনিই োিার 

চারশত চার োকা পঞ্চাশ পয়সা) োকার র্ন্ত্রপাবত/সরঞ্জাম ক্রহয়র এলবস থখালা েয়। িাাংলাহদশ থেবলবভশহনর িন্য 

২,৯৯,৩৬,৬০৫ (দুই থকাটি বনরানিই লক্ষ েবত্রশ োিার েয়শত পাঁচ) োকা ব্হয় NEC (Japan) Brand SV9100 
Model, IP Server PABX ও আনুষবিক র্ন্ত্রপাবত সাংগ্রে করা েয়। বিটিবভর প্রধান কার্ থালয় ও ঢাকা থকে সম্পূণ থরূহপ 

LAN-এর আওতায় আনা েয় এিাং সকল কম থকতথার িন্য ইন্টারহনে সাংহর্াগসে কবম্পউোহরর ব্িস্থা করা েয়। ওহয়িসাইে 

গবতশীল ও তথ্যসমৃি করা েয়। থমইল সাভথার, FTP সাভথার ও িাোহিইি সাভথার প্রবতস্থাপন করা েয়। কম থকতথার PDS 
ফাইল প্রস্তুতসে HR কার্ থক্রম কবম্পউোরাইজ্ ি করা েয়। িাতীয় সাংসহদর অবধহিশহনর সকল কার্ থক্রম সরাসবর সম্প্রচার 

করা েয়। িাতীয় গুরুত্বপূণ থ বিবভন্ন অনুষ্ঠান; বিবভন্ন িাতীয় ও আন্তিথাবতক বদিহসর অনুষ্ঠান; মোমান্য রাষ্ট্রপবত ও মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূণ থ অনুষ্ঠান সরাসবর সম্প্রচার; ভাষা আহন্দালন, বিিয় ও স্বাধীনতা মাহসর ওপর বভবত্ত কহর মাসব্াপী 

প্রবতহিদন সম্প্রচার করা েয়।  

(১৩) ‘িাাংলাহদশ থিতার’ থদহশর আপামর িনসাধারহণর আর্ থ-সামাবিক উন্নয়হন বদিা-রাবত্র বিবভন্ন প্রকার অনুষ্ঠান, সাংিাদ, 

সাংিাদ পর্ থাহলাচনা, িাতীয় সাংসদ কার্ থক্রম, দাবরদ্রয দূরীকরণ, িন্মবনয়ন্ত্রণ ও পবরিার কল্যাণ, নারী উন্নয়ন, িয়স্ক বশক্ষা, 

কৃবষবিষয়ক কার্ থক্রম, পেী উন্নয়ন, বশক্ষা ও সাংস্কৃবত, আিোওয়া, দুহর্ থাগকালীন পূি থাভাস, িবেবি থহশ্বর সাংিাদ ও অনুষ্ঠান 

ইতযাবদ প্রচার কহরহে। িতথমান সরকার দাবয়ত্ব গ্রেহণর পর সরকাহরর বনি থাচনী ইশহতোহর থঘাবষত ‘বদন িদহলর সনদ: 

বভশন-২০২১’ এিাং ‘বিবিোল িাাংলাহদশ’ গড়ার প্রতযহয় বিবভন্ন সমহয় সরকাহরর বদক্ -বনহদ থশনার আহলাহক িাাংলাহদশ 

থিতার থর্হক বিবভন্ন আবিহক অনুষ্ঠান প্রচার করা েয়। সরকাহরর বনি থাচনী ইশহতোহর থঘাবষত বভশন-২০২১ ও বিবিোল 

িাাংলাহদশ গড়ার স্বপ্ন িাস্তিায়হন গুরুত্বপূণ থ বিষয় অন্তভু থক্ত কহর থিতাহরর ১২টি আঞ্চবলক থকে ও ৬ বিহশষাবয়ত ইউবনে 

থর্হক প্রচাহরর িন্য বিহশষ অনুষ্ঠাহনর পবরকল্পনা প্রণয়ন এিাং প্রচাহরর ব্িস্থা থনওয়া েয়। স্বল্প, মধ্য ও দীঘ থহময়াবদ অনুষ্ঠান-

পবরকল্পনার আওতায় ‘বদন িদহলর পালা’,‘উন্নয়হন নি বদগন্ত ও সুন্দর পবরহিশ সুন্দর িাাংলাহদশ’,‘বিবিোল িাাংলাহদশ ও 

আইটি বিশ্ব’, ‘অোংকাহর বচর িাগ্রত’ এিাং ‘িহয়াঃভািনা’ বশহরানাহমর অনুষ্ঠাহন দ্রব্মূল্য বৃবিহরাধ, কৃবষ উৎপাদন বৃবি ও 

খাহদ্য স্বয়াংসম্পূণ থতা অিথন, সার ব্িস্থাপনা, দাবরদ্রযবিহমাচন, সুশাসন প্রবতষ্ঠা, দুনীবত প্রবতহরাধ, যুিাপরাধীহদর বিচার, সন্ত্রাস 

ও িবিিাদ প্রবতহরাধ, তথ্য ও প্রযুবক্ত, বশশু ও নারী উন্নয়ন, যুি উন্নয়ন, বশক্ষা, স্বাস্থয, িলিায়ু পবরিতথন ও পবরহিশ সাংরক্ষণ, 

বশল্পায়ন ও বিবনহয়াগ বৃবি, থর্াগাহর্াগ ও পবরিেণ, বিদুযৎ ও জ্বালাবন সাশ্রয় এিাং উৎপাদন, স্বাধীনতা ও মুবক্তযুহির থচতনা, 

মুবক্তযুহির ইবতোসসে িাঙালী সাংস্কৃবতহক তুহল ধরা েয়। িাাংলাহদশ থিতাহরর থকেসমূে েহে: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রািশােী, 

খুলনা, রাংপুর, বসহলে, ঠাকুরগাঁও, রািামাটি, িবরশাল, কক্সিািার, িান্দরিান ও কুবমো এিাং ইউবনেসমূে েহে: িাবণবিযক 

কার্ থক্রম, কৃবষ-বিষয়ক কার্ থক্রম, িবেবি থশ্ব কার্ থক্রম, িােবক্রপশন সাবভ থস, িনসাংখ্যা, স্বাস্থয ও পুবিহসল ও িাবফক সম্প্রচার 

কার্ থক্রম। িাতীয় সাংসহদর অবধহিশহনর সকল কার্ থক্রম সরাসবর প্রচার করা েয়। অমর একুহশর গ্রন্থহমলা-২০১৬ উহদ্বাধনী 

অনুষ্ঠান, ২১থশ পদক-২০১৬ বিতরণ অনুষ্ঠান, একুহশর প্রর্ম প্রেহর থকেীয় শেীদ বমনাহর পুষ্পস্তিক অপ থণ অনুষ্ঠান, 

আন্তিথাবতক নারী বদিস উপলহক্ষয আহয়াবিত অনুষ্ঠান, িাাংলাহদশ স্কাউহের স্বাস্থয কযাম্প উহদ্বাধন, িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ 

মুবিবুর রেমাহনর িন্মবদিস ও িাতীয় থশাক বদিস উপলহক্ষয আহয়াবিত অনুষ্ঠান এিাং স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৬ বিতরণ 
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অনুষ্ঠান উপলহক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সরাসবর সম্প্রচার করা েয়। এ োড়া িাতীয় গুরুত্বপূণ থ বিবভন্ন অনুষ্ঠান, বিবভন্ন 

িাতীয় ও আন্তিথাবতক বদিহসর অনুষ্ঠান, মোমান্য রাষ্ট্রপবত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূণ থ অনুষ্ঠান সরাসবর প্রচার; ভাষা 

আহন্দালন, বিিয় ও স্বাধীনতা মাহসর ওপর বভবত্ত কহর মাসব্াপী প্রবতহিদন প্রচার করা েয়। মুবক্তযুিবভবত্তক অনুষ্ঠান: 

থগৌরিময় মুবক্তযুহির ইবতোস ও ঐবতহেযর অবিও িকুহমহন্টশহনর কাি শুরু েয়। প্রবতটি থকে থর্হক মুবক্তযুিবভবত্তক গ্রবন্থত 

‘অোংকাহর বচরিাগ্রত’ বশহরানাহমর মাবসক অনুষ্ঠাহন থদহশর বিবভন্ন প্রাহন্ত িসিাসরত িীরমুবক্তহর্ািাহদর সাক্ষাৎকারসে 

রণািহনর স্মৃবত ও িীরত্বগাঁর্া প্রচাবরত েয়। মুবক্তহর্ািাহদর সাক্ষাৎকার, মুবক্তযুিবভবত্তক গান এিাং নাটিকা বনহয় ‘মুবক্তযুি 

আমার অোংকার’ বশহরানাহম একটি নতুন অনুষ্ঠান প্রবত মাহস প্রবতটি থকে থর্হক প্রচাবরত েয়।  

(১৪) তথ্য অবধদপ্তর কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪,৯৬৮টি তথ্যবিিরণী, ৪,৮৪৬টি অনুষ্ঠাহনর ফহোকাভাহরি, ১৩৮টি থপ্রস বিবফাং, 

একটি িাবড় একটি খামার প্রকল্প, আশ্রয়ণ প্রকল্প, নারীর ক্ষমতায়ন, বশক্ষা সোয়তা কার্ থক্রম, বিদুযৎ খাহত সাফল্য, সামাবিক 

বনরাপত্তা কম থসূবচ, বশশু বিকাশ, কবমউবনটি বক্লবনক, স্বাস্থয ও পুবি, বশশু শ্রম, নারী ও বশশু বনর্ থাতন, থর্ৌতুক ও িাল্যবিিাে, নারী ও 

বশশু পাচার এিাং প্রবতিন্ধী, অটিবস্টক নারী ও বশশুহদর ওপর এিাং বিবভন্ন বদিস উপলহক্ষয ২৪০টি বফচার/বনিন্ধ ও থক্রাড়পত্র বিবভন্ন 

িাতীয় বদবনহক প্রকাবশত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সাাংিাবদকহদর িন্য ৪৯৮টি এহক্রবিহেশন কাি থ ইসুয এিাং ১,১৪১টি 

এবক্রবিহেশন কাি থ নিায়ন করা েয়। বিবভন্ন িাতীয় ও আঞ্চবলক বদবনক পবত্রকায় প্রকাবশত খিহরর ওপর প্রায় ৬,০৫,০০০টি 

থপপার কাটিাং মোমান্য রাষ্ট্রপবত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় এিাং বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসে থমাে ৫৫টি দপ্তহর থপ্ররণ করা েয়।  

(১৫) গণহর্াগাহর্াগ অবধদপ্তর কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থদশব্াপী মুক্তািহন সরকাহরর বভশন-২০২১, এর লক্ষয ও 

অিথনসমূে, বশক্ষা, স্বাস্থয, োবনহেশন, পবরহিশ, থর্ৌতুক, নারীর ক্ষমতায়ন, বিবিোল িাাংলাহদশ, বশশু ও নারীর অবধকার, 

টিকা ও িন্মবনিন্ধন, সন্ত্রাস ও িবিিাদ, এইচআইবভ/এইিস প্রবতহরাধ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা কতৃথক গৃেীত ১০টি 

বিহশষ উহদ্যাহগর ব্র্যাবন্ডাং বিষহয় ১৪,০০০টি চলবচ্চত্র প্রদশ থনী, থদশব্াপী বিভাগীয়/থিলা তথ্য অবফস কতৃথক সরকাহরর বভশন-

২০২১, বশক্ষা, স্বাস্থয, োবনহেশন, পবরিার পবরকল্পনা, মা ও বশশু স্বাস্থয, নারীর ক্ষমতায়ন, মানিপাচার প্রবতহরাধ, থর্ৌতুক ও 

িাল্য-বিিাে বনহরাধ, বশশু ও নারীর উন্নয়ন, বিবিোল িাাংলাহদশ, ই-থসিা, পবরহিশ সাংরক্ষণ প্রভৃবত বিষহয় ৩,৮৬৫টি 

সাংগীতানুষ্ঠান, বিভাগীয়/থিলা তথ্য অবফস কতৃথক দুনীবত ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাি গঠন, িনসাংখ্যা, মা ও বশশু, থর্ৌতুক, থিন্ডার, 

িন্মবনিন্ধন ইতযাবদ বিষয়ক থোগান, কর্ামালা ও সড়ক প্রচার ১২,৫০০টি, সরকাবর কার্ থক্রমবভবত্তক থদশব্াপী বিবভন্ন টিকা 

বদিস, দুনীবত বিহরাধী, মাদক, িাি থ ্লু, িনসাংখ্যা সমো, পবরিার পবরকল্পনা বিষয়ক প্রচার/থপাস্টার, পুবস্তকার সাংখ্যা 

১৫,০০,০০০টি, থিলা/উপহিলাপর্ থাহয় গুরুত্বপূণ থ বিবভন্ন অনুষ্ঠাহন ১৬,৫০০টি ভাষণর্ন্ত্র স্থাপন, বিভাগীয়/থিলা তথ্য অবফস 

কতৃথক মা ও বশশু স্বাস্থয, থিন্ডার, পবরিার পবরকল্পনা, প্রিনন স্বাস্থয, থর্ৌতুক বনহরাধ, নারীর ক্ষমতায়ন ইতযাবদ বিষহয় ৫১০টি 

উঠান-বিঠক/কবমউবনটি সভা, থনতৃত্ব স্থানীয় ব্বক্তিহগ থর িন্য ২১৫টি প্রবশক্ষণ/ওবরহয়হন্টশন কম থশালার আহয়ািন, সরকাহরর 

বভশন-২০২১-এর লক্ষয ও অিথন, বিবিোল িাাংলাহদশ, মা ও বশশু স্বাস্থয, থিন্ডার, পবরিার পবরকল্পনা, প্রিনন স্বাস্থয, থর্ৌতুক, 

টিকা, নারীর ক্ষমতায়ন ইতযাবদ বিষহয় ১,০৮০টি আহলাচনা সভা/মতবিবনময় সভা/থসবমনার/নােক/মবেলা সমাহিশ, 

বিভাগীয়/থিলা তথ্য অবফস কতৃথক ৯৫০টি পবরিার পবরকল্পনাবিষয়ক প্রচার, বিভাগীয়/থিলা তথ্য অবফস কতৃথক ১,১০০টি 

স্থানীয় উন্নয়নমূলক সাংিাদ প্রকাশ ও প্রচাহরর িন্য তথ্য অবধদফতহর থপ্ররণ, থদশব্াপী বিবভন্ন থপ্রক্ষাগৃহে থিলা তথ্য অবফস 

কতৃথক ১২০টি বফল্ম থশা’র আহয়ািন, সরকাবর উন্নয়নমূলক কম থকাহণ্ডর ওপর থিলা তথ্য অবফস কতৃথক ৬,১০০টি ক্ষুদ্র ও খণ্ড 

সমাহিশ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয় ৫৬০টি অনুষ্ঠাহন ভাষণর্ন্ত্র স্থাপন, িিভিহন ৩৭৮টি অনুষ্ঠাহন ভাষণর্ন্ত্র স্থাপন, 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য বভআইবপর ৩৫০টি অনুষ্ঠাহন ভাষণর্ন্ত্র স্থাপন, থিলা তথ্য অবফস কতৃথক ৩০০টি থপ্রক্ষাগৃহে বসহনমা 

স্লাইি প্রদশ থন, বিভাগীয়/থিলা তথ্য অবফস কতৃথক ৭৫০টি বসহনমা েল পবরদশ থন এিাং ২০টি বশশু থমলার আহয়ািন করা েয়।  

(১৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাাংলাহদহশর অর্ থননবতক ও সামাবিক অিথহনর ওপর বনবম থত ‘থগৌরিময় অিথন, আহলাবকত 

স্বহদশ’, আয়কর থমলা-২০১৫, ই-টিন এিাং বরোন থ সম্পবকথত টিবভ বফলার বনম থাণ, মাধ্যম আহয়র িাাংলাহদশ, উন্নয়হনর নতুন 

বদগন্ত, পবরহিশগত দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনায় সাফল্য, বিহদবশক কম থসাংস্থান, ঘহর ঘহর বিদুযৎ, ঐবতোবসক ৭ই মাহচ থর ভাষণ, 

পর্ থেন আকষ থণ, িাাংলাহদশ কাবন্ট্র থপ্রাফাইল, বেন্নমূল ও গৃেেীনহদর আশ্রয়, বদ্বতীয় থময়াহদ অগ্রগবতর ২ িের, প্রয়াত ও 

িীবিত িহরণ্য বচত্রবশল্পী, ইবতোস ও ঐবতেয রক্ষায় বিএফবপ, নহভাবর্হয়োর বশহরানাহম প্রামাণ্যবচত্র, বেেমেহলর মুবক্ত, 

আত্মেতযা মোপাপ, িনসাংখ্যা বনয়ন্ত্রণ, দুহর্ থাগ থমাকাবিলা, ফায়ার সাবভ থস বশহরানাহম িকুড্রামা বনম থাণ এিাং একটি িাবড় 

একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, বিবিোল িাাংলাহদশ, বশক্ষা সোয়তা, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘহর ঘহর বিদুযৎ, বক্লবনক ও মানবসক 

স্বাস্থয, সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ, িাাংলাহদহশ বিবনহয়াগ বিকাশ এিাং পবরহিশ সুরক্ষার ওপর একটি কহর টিবভ বফলার 

বনম থাণসে িাাংলা শুি উচ্চারণ ও সঠিক ব্িোহরর ওপর ৩টি টিবভ বফলার করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদনবন্দন কার্ থক্রহমর 

ওপর ১৪টি সাংিাদবচত্র, প্রধানমন্ত্রীর বিহদশ সফর ও বিহশষ গুরুত্বপূণ থ বদিহসর ওপর বনবম থত পাঁচটি বিহশষ সাংিাদবচত্র 

গণহর্াগাহর্াগ অবধদপ্তহরর মাধ্যহম মাঠপর্ থাহয় প্রদশ থহনর ব্িস্থা গ্রেণসে িাাংলাহদশ থেবলবভশন ও সকল থিসরকাবর টিবভ 

চযাহনহলর মাধ্যহম প্রচাহরর ব্িস্থা গ্রেণ করা েয়। বনরীক্ষা শাখায় ১৪১টি পবত্রকার অবফস/থপ্রস সহরিবমন পবরদশ থন করা েয় 
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এিাং ৪৮৪টি পত্র-পবত্রকার প্রতযয়নপত্র িাবর করা েয়। এ সমহয় ৩৫টি পবত্রকা বমবিয়া তাবলকাভুক্ত করা েয়, বমবিয়াভুক্ত দু’টি 

পবত্রকার বমবিয়া িাবতল করা েয় এিাং ১৪টি পবত্রকার বমবিয়াভুবক্ত পুনি থোল করা েয়। এ োড়া ৫৫৯টি পবত্রকার বনরীক্ষা 

কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৩১টি পবত্রকার নাহমর োড়পত্র থদওয়া েয় এিাং ৫০টি পবত্রকার প্রকাশনার 

প্রতযয়নপত্র প্রদান করা েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: ১২ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক তথ্য ভিহনর বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন করা েয় ।  

(১৭) ৬০ থকাটি ৭৩ লক্ষ োকা ব্হয় িাস্তিায়নাধীন ‘তথ্য ভিন’ প্রকহল্পর বনম থাণকাি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক উহদ্বাধহনর পর 

সুষ্ঠুভাহি এবগহয় চহলহে। চলবচ্চত্র অবধদপ্তর ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বনয়বমত প্রকাশনা ‘সবচত্র িাাংলাহদশ’ পবত্রকার ১ লক্ষ ২০ 

োিার কবপ সাংিবলত ১২টি সাংখ্যা, মাবসক নিারুণ পবত্রকার ১ লক্ষ ২০ োিার কবপ সাংিবলত ১২টি সাংখ্যা, িাাংলাহদশ 

থকায়াোবল থ ১২ োিার কবপ সাংিবলত ৪টি সাংখ্যা, ১৫ আগস্ট িাতীয় থশাক বদিস উপলহক্ষয ৩ লক্ষ ৮ োিার থপাস্টার, ১৬ 

বিহসম্বর মোন বিিয় বদিস উপলহক্ষয ৩ লক্ষ ৫ োিার থপাস্টার, ২১ থফব্রুয়াবর শেীদ বদিস ও আন্তিথাবতক মাতৃভাষা বদিস 

উপলহক্ষয ৩ লক্ষ ১ োিার থপাস্টার, ১৭ মাচ থ িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর িন্মবদিস ও িাতীয় বশশু বদিস 

উপলহক্ষয ৩ লক্ষ থপাস্টার, ২৬ মাচ থ মোন স্বাধীনতা ও িাতীয় বদিস উপলহক্ষয ৩ লক্ষ থপাস্টার বিবি থপ্রস থর্হক মুদ্রণ থশহষ 

সারাহদহশ প্রদশ থহনর িন্য বিতরণ করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ২১ োিার অবফবসয়াল েবি মুদ্রণসে ও িাাংলাহদশ টুয়াি থস 

সাসহেইহনিল থিহভলপহমন্ট শীষ থক ১ োিার পুস্তক িাাংলা ভাষায় মুদ্রণ করা েয়।  

(১৮) িাতীয় গণমাধ্যম ইেটিটিউে ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২০টি প্রবশক্ষণ কম থশালার আহয়ািন কহর। উক্ত প্রবশক্ষণ কম থশালায় 

৩৩১িন পুরুষ এিাং ৯৬িন মবেলা প্রবশক্ষণার্ী অাংশগ্রেণ কহরন।  

(১৯) ‘বিএফবিবসর আধুবনকায়ন ও সম্প্রসারণ’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবিোল কযাহমরা, বিবিোল 

এবিটিাং থমবশন, বিবভন্ন প্রকার লাইে ও কযাহমরা থলে সাংগ্রেসে বিবভন্ন থফ্ল্ার ও স্থাপনার থমরামত ও সাংস্কারকাি সম্পন্ন 

েয়। এ োড়া ‘বিএফবিবস কমহপ্লক্স ভিন’ বনম থাণ বিষহয় নীবতগত বসিান্ত গ্রেণ করা েয়। চলবচ্চহত্রর পুরহনা ঐবতেয/থসানাবল 

অতীত বফবরহয় আনার প্রতযহয় বিগত কহয়ক িেহরর মহতা ৩ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ বিবভন্ন অনুষ্ঠাহনর মাধ্যহম ‘িাতীয় 

চলবচ্চত্র বদিস’ উদ র্াপন করা েয়। চলবচ্চহত্রর দৃশ্য দ ধারহণর িন্য বিবভন্ন নান্দবনক কাঠাহমা বনম থাণসে অন্যান্য সুহর্াগ-সুবিধা 

সৃবির লহক্ষয ঢাকার অদূহর অিবস্থত কাবলয়ানকহর ‘িিিন্ধু বফল্ম বসটি’র (প্রর্ম পর্ থায়) বনম থাণকাি শুরু েয়।  

(২০) িাাংলাহদশ থপ্রস কাউবেহল ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩টি কাউবেল অবধহিশন অনুবষ্ঠত েয়। এসি অবধহিশহন  

থপ্রস কাউবেল আইন, ১৯৭৪-থক যুহগাপহর্াগী করার লহক্ষয ‘িাাংলাহদশ থপ্রস কাউবেল (সাংহশাধন) আইন, ২০১৬’-এর  

খসড়ার বিবভন্ন বদক পর্ থাহলাচনা করা েয়। এ োড়া থপ্রস কাউবেহল দাহয়রকৃত জুবিবশয়াল মামলাসমূহের মহধ্য ১৪টি মামলা 

বনষ্পবত্ত কহর রায় প্রদান করা েয়। পাশাপাবশ থপ্রস এবপহলে থিাি থ কতৃথক ৮টি আবপল মামলা বনষ্পবত্ত কহর রায় প্রদান  

করা েয়।  

(২১) বাংিামদি চিলিত্র মসন্সর মবাড য ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর 76টি পূণ যনদঘ যয বাংিা, ৫9টি পূণ যনদঘ যয ইংমরলজ, ৩৭টি স্বল্পনদঘ যয 

বাংিা, দু’টি প্রামাণ্য চিলিত্র, ৬০টি বাংিা চিলিমত্রর মেিার এবং ১৮টি লবজ্ঞাপনলচমত্রর মসন্সর সম্পন্ন েমরমে। এর মমধ্য 

74টি পূণ যনদঘ যয বাংিা, 59টি পূণ যনদঘ যয ইংমরলজ, 37টি স্বল্পনদঘ যয বাংিা, 60টি বাংিা মেিার এবং 18টি লবজ্ঞাপনলচমত্রর 

অনুকূমি মসন্সর সনদপত্র জালর েরা হয়। ২০১৫-২০১৬ অর্ য-বেমর চিলিত্র মসন্সর ও লিলনং লি বাবদ ৪৬,৭৪,০০০ টাো 

রাজস্ব আয় হয়।* 



67 

 

(২২) িাাংলাহদশ বফল্ম আকথাইভ ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৯টি গহিষণাকম থ সম্পাদনসে ২টি িান থাল প্রকাশ এিাং ১০টি 

থসবমনাহরর আহয়ািন কহরহে। ২৭৯টি চলবচ্চত্র, ১৫৩টি িই, ৪১টি ম্যাগাবিন, ৪২০টি বিবভবি/বসবি, ১০০টি ফহোহসে, ২৫টি 

বস্থরবচত্র, ১০টি িান থাল, ৭৩৩টি থপপার কাটিাং সাংগ্রে করা েয়। সাপ্তাবেক কম থসূবচ ও থর্ৌর্ কম থসূবচর আওতায় ৬২টি চলবচ্চত্র 

প্রদশ থনী অনুবষ্ঠত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাাংলাহদশ বফল্ম আকথাইভ ৩৯৫টি েবির থচবকাং ও বক্লবনাং সম্পন্ন কহরহে।  

(২৩) িাাংলাহদশ থপ্রস ইেটিটিউে ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১০০টি স্বল্পহময়াবদ প্রবশক্ষণ থকাস থ/কম থশালা/মতবিবনময় অনুষ্ঠাহনর 

আহয়ািন কহরহে। এহত থমাে অাংশগ্রেণকারীর সাংখ্যা ৩,০৮৮ িন। এর মহধ্য ২,৭০৪িন পুরুষ ও ৩৮৪িন নারী। এ োড়া 

সাাংিাবদকতার ওপর বশক্ষা গ্রেহণচ্ছুক সাধারণ ও অন্যান্য থপশার থলাকিন এিাং কম থরত গণমাধ্যম কমীহদর অবভজ্ঞতা ও দক্ষতা 

বৃবির লহক্ষয িাতীয় বিশ্ববিদ্যালহয়র অধীহন ১০ মাস থময়াবদ সাাংিাবদকতায় স্নাতহকাত্তর বিহপ্লামা থকাস থ পবরচালনা কহরহে।  

(২৪) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাাংলাহদশ সাংিাদ সাংস্থা থর্হক ১,১৪,৩৭২টি সাংিাদ প্রবতহিদন বিবভন্ন গণমাধ্যহমর বনকে 

সরিরাে করা েয়। 

(২৫) িাাংলাহদশ চলবচ্চত্র ও থেবলবভশন ইেটিটিউে ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর প্রর্ম থেবলবভশন অনুষ্ঠান বনম থাণ (বিহপ্লামা) 

থকাহস থর সমািতথন সফলভাহি আহয়ািন কহর। ‘প্রামাণ্যবচত্র বনম থাণ প্রবশক্ষণ থকাস থ’ শীষ থক একটি স্বল্পহময়াবদ থকাস থ ৭ িানুয়াবর 

২০১৬ তাবরহখ সম্পন্ন েয়। ‘চলবচ্চত্র ও থেবলবভশহন অবভনয়’ শীষ থক থকাস থ ১৬ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ সফলভাহি সমাপ্ত 

েয়। িাাংলাহদশ চলবচ্চত্র ও থেবলবভশন ইেটিটিউে পবত্রকার বদ্বতীয় ও তৃতীয় সাংখ্যা প্রকাশ করা েয়। এ োড়া চলবচ্চত্র অধ্যয়ন 

ও প্রবশক্ষণ বশহরানাহম একটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা েয়। 

১২। তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাগ 

(১) তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাহগর ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর এবিবপহত থমাে চলমান প্রকল্প সাংখ্যা বেল ৭টি এিাং িরাদ্দ 

বেল ১০৩৬.০০ থকাটি োকা। চলবত অর্ থ-িেহরর আরএবিবপ-থত এ বিভাহগর থমাে চলমান প্রকল্প সাংখ্যা বেল ৯টি এিাং িরাদ্দ 

৯৫৪.০৯ থকাটি োকা। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর এবিবপর িাস্তিায়ন অগ্রগবত বেল ১০২ শতাাংশ এিাং ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

এবিবপর িাস্তিায়ন অগ্রগবত ১২১ শতাাংশ। চলবত অর্ থ-িেহর এ বিভাহগর সমাবপ্তর িন্য বনধ থাবরত প্রকল্প দু’টি। ‘Skill 

Development for Mobile Game & Application’ শীষ থক প্রকল্পটি একহনক কতৃথক অনুহমাবদত েয়। 

(২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর এবিবপ-থত িরাদ্দবিেীনভাহি অননুহমাবদত ১৫টি প্রকল্প অনুহমাদহনর িন্য পবরকল্পনা কবমশহন 

থপ্ররণ করা েয়। এর মহধ্য ১৩টি প্রকহল্পর বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েয়। তন্মহধ্য ৩টি প্রকল্প একহনক কতৃথক অনুহমাবদত েয়। 

অিবশি ২টি প্রকহল্পর বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েহি। এ োড়া চলমান ৩টি প্রকহল্পর সাংহশাধন প্রস্তাি পবরকল্পনা কবমশহন 

প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। নয়টি কম থসূবচ অর্ থ বিভাহগ অনুহমাদহনর িন্য থপ্ররণ করা েয়। ৪টি কম থসূবচ অনুহমাবদত েয়। আইবসটি 

বিভাহগর িাস্তিায়নাধীন ‘প্রার্বমক বশক্ষা কহন্টন্ট ইন্টার-এযাকটিভ মাবিবমবিয়া বিবিোল ভাস থহন রূপান্তর’ শীষ থক কম থসূবচর 

মাধ্যহম প্রস্তুতকৃত মাবিবমবিয়া বিবিোল কহন্টন্ট, ১৪ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক উহদ্বাধন করা েয়। 

এ কম থসূবচর আওতায় থমাে ২১টি িইহয়র মাবিবমবিয়া বিবিোল ভাস থহন রূপান্তহরর কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়।  

(৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর রাষ্ট্রপবতর কার্ থালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, সাংসদ সবচিালয় ও বিবভন্ন মন্ত্রণালয়সে ৯০টি 

প্রবতষ্ঠানহক বিবসবস কতৃথক পরামশ থ ও থসিা প্রদান করা েয়। 

(৪) িাাংলাগভহনে প্রকহল্পর ধারািাবেকতায় ‘উপহিলাপর্ থাহয় সকল অবফসহক একই থনেওয়াহকথর সহি সাংযুবক্তকরহণর িন্য 

বদ্বতীয় ইনহফাসরকার’ প্রকহল্পর কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়। এ প্রকহল্পর মাধ্যহম প্রবতটি থিলায় ৫৫টি ও প্রবতটি উপহিলার 

৩০টি সরকাবর অবফস একই থনেওয়াহকথর সহি সাংযুবক্তকরহণর কাি সম্পন্ন েহয়হে। চীন সরকার এ প্রকহল্পর আবর্ থক ও 

কাবরগবর সোয়তা প্রদান করহে। এ প্রকহল্পর মাধ্যহম থিলাপর্ থাহয় ৩,৫২০টি এিাং উপহিলাপর্ থাহয় ১৪,৬১০টি অর্ থাৎ থমাে 

১৮,১৩০টি সরকাবর দপ্তরহক Secured High Speed Broadband-এর মাধ্যহম যুক্ত করা েয়। সারাহদহশ ৮০০টি বভবিও 

কনফাহরবোং বসহস্টম স্থাপন, ২৪,৯০৭িন সরকাবর কম থকতথার মহধ্য ট্যাি বিতরণ, িাাংলাহদশ সবচিালহয় ইন্টারহনে সেিলভয 

করহত Wi-Fi থনেওয়াকথ স্থাপন, ২৫৪টি এবগ্রকালচারাল ইনফরহমশন থসন্টার স্থাপন, ২৫টি থেবলহমবিবসন থসন্টার স্থাপন 

এিাং র্মিামর National Data Centre-এর বিিাস্টার বরহকাভাবর থসন্টার স্থাপন করা েয়। এ োড়াও বিবসবস’থত ১টি 

Specialized Network Lab, ১টি Special Effect Lab স্থাপন করা েয়। 
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(৫) িাো থসন্টার সম্প্রসারহণর মাধ্যহম আন্তিথাবতক মান িিায় থরহখ থসিা প্রদাহনর লহক্ষয ‘IT Audit’ সম্পন্ন করা েয়। 

চূড়ান্ত অবিে প্রবতহিদন অনুর্ায়ী data centre-থক সুষ্ঠুভাহি পবরচালনার লহক্ষয বিবভন্ন সফ েওয়যার Relational Database 

Management System (RDBMS) & Service Oriented Architecture (SOA), SYSTEM, োি থওয়যার ও 

annual maintenance থসিাসমূে ক্রয় করা েয়। িাো থসন্টারটিহক ইহতামহধ্য ISO 20000 (থসিা ব্িস্থাপনা) এিাং ISO 

27001 (বনরাপত্তা ব্িস্থাপনা) Certified করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: প্রধানমন্ত্রীর আইবসটিবিষয়ক মাননীয় উপহদিা িনাি সিীি আেহমদ ওয়াহিদ Specialized Lab (Titanium Lab)-এর 

শুভ উহদ্বাধন কহরন। অনুষ্ঠাহন আরও উপবস্থত বেহলন তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাহগর  

মাননীয় প্রবতমন্ত্রী িনাি জুনাইদ আ    পলক, এমবপ। 

 

(৬) ‘Establishing Enterprise Architecture and Interoperability Framework’ শীষ থক কার্ থক্রহমর আওতায় 

Bangladesh National Enterprise Arectecture (BNEA) Framework, e-GIF with MSDP, National e-

Service Bus, ৩টি সরকাবর থসিা থর্মন খাদ্য ক্রয়, ই-থপনশন, বসম থরবিহেশন প্রভৃবত কার্ থক্রম স্বয়াংবক্রয় করার উহদ্দহশ্য দ 

সফ েওয়যার প্রণয়ন, ৩টি সরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর (প্রার্বমক বশক্ষা অবধদপ্তর, খাদ্য অবধদপ্তর এিাং তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত 

বিভাগ) িন্য ICT Roadmap প্রণয়ন, ৭৫িহনর The Open Group Architecture Framework (TOGAF) এিাং 

২৫িহনর Open Source Technology Company Providing, SOA Middleware প্রবশক্ষণ প্রভৃবত কার্ থক্রম সম্পন্ন 

েয়। NEA িাস্তিায়ন-সাংক্রান্ত আইন প্রণয়হনর কাি চলহে।  

(৭) ‘থিহভলপহমন্ট অি ইনফরহমশন বসবকউবরটি পবলবসস, স্টযান্ডাি থস এিাং ন্যাশনাল কবম্পউোর ইনবসহিন্ট থরসপে টিম 

(বসআইআরটি ’ শীষ থক কার্ থক্রহমর আওতায় িাতীয় িাো থসন্টাহরর িন্য CIRT Operational Framework, Security 

Classification, Incident Handling Procedure, সরকাবর Information Security ম্যানুয়াল প্রণয়হনর কাি সম্পন্ন 

েয়। থদহশর ৭০টি সরকাবর অবফহসর ওহয়িসাইহের Vulnerability থেস্ট করা েয়। এ পর্ থন্ত থমাে ১,১০০ সরকাবর 

কম থকতথাহক (আইন-শৃঙ্খলা িাবেনীর কম থকতথাসে) প্রবশক্ষণ প্রদান করা েহয়হে।  

(৮) আইবসবি, িাবণবিযক ব্াাংক, আবর্ থক প্রবতষ্ঠানসে অন্যান্য থদবশ ও বিহদবশ সরকাবর/থিসরকাবর প্রবতষ্ঠানসমূহের ব্িসার 

ধারািাবেকতা এিাং দুহর্ থাগিবনত ক্ষয়ক্ষবত থর্হক তথ্য পুনরুিাহরর প্রবক্রয়া সেিতর করার উহদ্দহশ্য দ র্হশাহর একটি আধুবনক 

data center/disaster recovery site বতবরর লহক্ষয চূড়ান্ত সম্ভাব্তা প্রবতহিদনসমূে প্রণয়ন করা েয়। 

(৯) Capacity Building on E-government Skills কার্ থক্রহমর আওতায় এ পর্ থন্ত ২৭৪ িনহক ভারত ও বসিাপুহর  

‘e-Government: Public Service Transformation’, ‘Enterprise Architecture’, ‘IT Project Management’ 

শীষ থক প্রবশক্ষণ এিাং ১,২৬৪ িনহক বিবভন্ন প্রকার স্থানীয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। প্রবশক্ষণ কার্ থক্রমটি িতথমাহন চলমান রহয়হে। 

(১০) থদহশর তথ্যপ্রযুবক্তবভবত্তক বশহল্পর িন্য ৩০,০০০িন দক্ষ মানিসম্পদ বতবরর লহক্ষয আন্তিথাবতক দরপহত্রর মাধ্যহম 

যুক্তরািযবভবত্তক থকাম্পাবন Ernst & Young (EY)-থক বনহয়াগ থদওয়া েয়। থকাম্পাবনটি ১০,০০০িন বিজ্ঞান/ 

তথ্যপ্রযুবক্তহত স্নাতক বিবগ্রধারী োত্র/োত্রীহক Top-up IT Training এিাং ২০,০০০িন উচ্চ মাধ্যবমক িা তদূর্ধ্থ/সমমান নন-

আইটি বিবগ্রধারী োত্র/োত্রীহক ‘Foundation Skills Training’ প্রদান করহি। িতথমাহন স্বনামধন্য ১৭টি 
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বিশ্ববিদ্যালয়/কহলহি ৪৯টি ব্াহচ ১,৯০৯িন বশক্ষার্ীর ‘Top-up IT’ শীষ থক প্রবশক্ষণ এিাং ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়/কহলহি 

৮৩টি ব্াহচ ৩,৪৩২িন বশক্ষার্ীর ‘Foundation Skills’ শীষ থক প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম চলহে। ইহতামহধ্য জুন ২০১৬ তাবরহখর 

মহধ্য ১,০০৭িহনর ‘Top-up IT’ শীষ থক প্রবশক্ষণ এিাং ২,০১১ িহনর ‘Foundation Skills’ শীষ থক প্রবশক্ষণ থশষ েয়। 

থিবনাংপ্রাপ্তহদর কম থসাংস্থান বনবিত করার লহক্ষয ইহতামহধ্য ২৩টি আইটি থকাম্পাবনর সহি সমহিাতা স্মারক (MoU) 

স্বাক্ষবরত েয় এিাং ৪০৯িন প্রবশক্ষণার্ীহক প্রবশক্ষণ থশহষ চাকবর প্রদান করা েয়। FTFL থপ্রাগ্রাম কার্ থক্রহমর আওতায় এ 

পর্ থন্ত ৩ ব্াহচ ৩৯৪িন বশক্ষার্ীহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। তম্মহধ্য এ পর্ থন্ত ২৬৩ িনহক চাকুরী ও ৪৩ িনহক ইন্টান থবশহপর 

ব্িস্থা করা েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: ‘প্রার্বমক বশক্ষা কহন্টন্ট ইন্টার-এযাকটিভ মাবিবমবিয়া বিবিোল ভাস থহন রূপান্তর’ শীষ থক কম থসূবচর মাধ্যহম প্রস্তুতকৃত মাবিবমবিয়া 

বিবিোল কহন্টন্ট, ১৪ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক উহদ্বাধন করা েয়। 

 

   

(১১) ‘IT/ITES Industry Promotion Services on Marketing and Communications’ শীষ থক পরামশ থক থসিার 

আওতায় খসড়া ইন্ডাবে থপ্রাহমাশন প্লযান প্রণয়ন করা েয়, র্া চূড়ান্তকরহণর কাি চলহে। উপরন্তু, তরুণ-তরুণীহদরহক প্রবশক্ষণ 

কার্ থক্রহম অাংশগ্রেণপূি থক দক্ষতা উন্নয়হনর মাধ্যহম তথ্য ও প্রযুবক্ত বভবত্তক বশহল্প কম থসাংস্থাহন উদ্বুিকরণ কার্ থক্রম ২৩ এবপ্রল 

২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় আনুষ্ঠাবনকভাহি উহদ্বাধন করা েয়। ইহতামহধ্য ১১টি থিলায় ‘ICT Career Camp’ শীষ থক 

কার্ থক্রহমর আহয়ািন করা েয়। 

(১২) িাাংলাহদহশ ITEE পরীক্ষা বনয়বমতভাহি পবরচালনার িন্য প্রাবতষ্ঠাবনকভাহি Bangladesh IT-engineers 

Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা েহয়হে। িাপাহনর সোয়তায় IT Engineers Examination (ITEE) 

পবরচাবলত েয়। প্রকহল্পর আওতায় এ পর্ থন্ত ৬টি IT Engineers Examination (ITEE) সফলভাহি পবরচালনা করা 

েহয়হে। ১৬৮ িন IT Engineers Examination (ITEE) সাটি থবফহকশন অিথন কহরহে। 

(১৩) তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত খাত বিকাহশর লহক্ষয উপহিলা বিবিোল ও ইন্টারহনে সপ্তাে (০৫-১১ থসহেম্বর ২০১৫),  

ই-কমাস থ থফয়ার ২০১৫ (১৩-১৫ নহভম্বর ২০১৫), ই-আইবি থফারাম ২০১৫ (০১-০৩ বিহসম্বর ২০১৫), বিবপও সাবমে  

২০১৫ (৯-১০ বিহসম্বর ২০১৫), িাতীয় োই-স্কুল পর্ থাহয় থপ্রাগ্রাবমাং প্রবতহর্াবগতা (িানুয়াবর ২০১৬), আইবসটি এক্সহপা  

২০১৬ (মাচ থ ২০১৬), ন্যাশনাল েযাকার্ন ২০১৫ (এবপ্রল ২০১৬), িাতীয় তথ্যপ্রযুবক্ত বিতকথ উৎসি (মাচ থ-জুন ২০১৬),  

কাহনক্ট স্টাে থ আপ ফর িনতা োওয়ার সফ েওয়যার পাকথ থফবস্টভযাল (এবপ্রল ২০১৬)’ 1000 Innovation Product  

by 2021 event Festival (এবপ্রল-থম ২০১৬), Biztech B2B Conference (২১-২২ থম ২০১৬), CICA  

Conference (৪-৫ মাচ থ ২০১৬), National IT Challenge for Youth with Disabilities (থম ২০১৬) আহয়ািন  

করা েয়। 
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(১৪) ‘Learning & Earning Development’ শীষ থক প্রকহল্পর মাধ্যহম ১০,৯২০ িন SSC/HSC পাস মবেলাহদর থিবসক 

আইটি বলোহরবস থিবনাং প্রদান করা েহয়হে। এ োড়া ১,৯২০িন বমবিয়াকমীহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েহয়হে। এ প্রকহল্পর 

আওতায় থেকসই নারী উন্নয়হন আইবসটি কার্ থক্রম পবরচালনার িন্য থমািাইল আইবসটি থিবনাং িাস বতবর করা েহয়হে। এ 

উহদ্যাহগর মাধ্যহম আগামী বতন িেহর ‘বিবিোল িাস’ ব্িোর কহর প্রতযন্ত অঞ্চহলর প্রায় ১,৬৬,০০০িন মবেলাহক 

আইটিইএস/আইটি বিষহয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা েহি।  

(১৫) থিলা ও উপহিলা পর্ থাহয় আইবসটি অবধদপ্তহরর ৬৪টি থিলা কার্ থালয় এিাং ৪৮৮টি উপহিলা কার্ থালয় স্থাপন করা 

েহয়হে। ৮ জুলাই ২০১৫ তাবরহখ অবধদপ্তহরর প্রধান কার্ থালয়সে থিলা ও উপহিলা কার্ থালহয় ১৯৫িন প্রর্ম থশ্রবণর আইবসটি 

কম থকতথাহক পদায়ন করা েয়। 

(১৬) গািীপুহরর কাবলয়ানকহর Tier-IV িাো থসন্টার বতবরর কাি শুরু করা েয়। এ প্রকহল্পর মাধ্যহম স্থাবপত িাো থসন্টাহর 

সরকাবর ও থিসরকাবর তথ্য ভান্ডার-সাংক্রান্ত কার্ থক্রম িাো থসন্টার থর্হক পবরচালনা করা েহি। ইহতামহধ্য এ প্রকহল্পর িনিল 

বনহয়াগ করা েহয়হে। এ প্রকল্পটির আওতায় চীন সরকাহরর সোয়তায় ZTE কহপ থাহরশন িাো থসন্টার স্থাপহনর কার্ থক্রম শুরু 

করা েয়।  

(১৭) থদহশর ১২টি স্থাহন র্র্া থগাপালগঞ্জ, ময়মনবসাংে, িামালপুর, ঢাকার থকরানীগঞ্জ, কুবমো, চট্টগ্রাম, কক্সিািার, রাংপুর, 

নাহোর, বসহলে, িবরশাল, খুলনা থিলায় আইটি বভহলি; ৭টি বিভাহগ থশখ কামাল আইটি থিবনাং এযান্ড ইনবকউহিশন থসন্টার; 

রািশােীহত িহরে বসবলকন বসটি; মোখালীহত আইটি বভহলি; চট্টগ্রাম প্রহকৌশল বিশ্ববিদ্যালহয় বিিহনস ইনবকউহিের 

স্থাপনসে শােিালাল বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালহয় Big data analytic lab; চট্টগ্রাম প্রহকৌশল ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালহয় 

Robotic lab; মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালহয় Pattern recognition and multi-media lab; 

রািশােী প্রহকৌশল ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালহয় Artificial intelligence and control lab; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালহয়র থেবলবভশন 

ও বফল্ম বিভাহগ Audio visual lab স্থাপহনর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। ইহতামহধ্য বসহলে থিলার থকাম্পনীগঞ্জ উপহিলার 

‘বসহলে ইহলক্ট্রবনক্স বসটি’র মাটি ভরাহের কাি শুরু েহয়হে এিাং নাহোর থিলার সদর উপহিলায় ‘থশখ কামাল আইটি থিবনাং 

এযান্ড ইনবকউহিশন থসন্টার’ স্থাপন কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। িাোিীরনগর বিশ্ববিদ্যালহয় Sofware testing & quality 

assurance lab; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালহয়র কবম্পউোর সাহয়ে এযান্ড ইবঞ্জবনয়াবরাং বিভাহগ Animation lab এিাং িাাংলাহদশ 

প্রহকৌশল বিশ্ববিদ্যালহয় Robotic lab স্থাপন করা েয়। 

(১৮) িিিন্ধু োই-থেক বসটি থদহশর প্রর্ম রাষ্ট্রায়ত্ত োই-থেক বশল্প পাকথ র্া গািীপুর থিলার কাবলয়ানকহর ৩৫৫ একর িবমর 

ওপর প্রবতবষ্ঠত। এই পাকথটি সরকাহরর সাবি থক সেহর্াবগতায় বপবপবপ মহিহল িাস্তিাবয়ত েহে। ৩৫৫ একর িবমর মহধ্য ২৩২ 

একর িবম ৫টি ব্লহক বিভক্ত কহর উন্নয়হনর লহক্ষয দুইটি থিহভলপার প্রবতষ্ঠান বনহয়াগ থদওয়া েহয়হে। পাকথটিহক কার্ থকরভাহি 

গহড় থতালার লহক্ষয থমৌবলক অিকাঠাহমা থর্মন অভযন্তরীণ রাস্তা, বিকল্প রাস্তা, সড়ক িাবত, পয়ঃবনষ্কাশন ব্িস্থা, ফাইিার 

অপটিক লাইন স্থাপন, বিেহমন্ট প্লযান্ট ইতযাবদ বনম থাণকাি সমাপ্ত েহয়হে। ইহতামহধ্য ৩নাং ব্লহক একটি মাবি থেন্যান্ট 

বিবডাংহয়র বনম থাণকাি চলহে। অপরবদহক ২নাং ব্লহক ১টি মাবি থেন্যান্ট বিবডাং এিাং ৫নাং ব্লহক একটি ইন্ডাবেয়াল বিবডাং 

বনম থাহণর বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন করা েহয়হে। এ োড়া ঢাকা থর্হক িিিন্ধু োই-থেক বসটিহত র্াতায়াত সেিীকরহণর লহক্ষয 

িাাংলাহদশ থরলওহয় কতৃথক একটি আধুবনক থরলওহয় থস্টশন বনবম থত েহে।  

(১৯  ‘সারা থদহশর বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাহন কবম্পউোর ও ভাষা প্রবশক্ষণ ল্যাি স্থাপন’ শীষ থক প্রকল্প িাস্তিায়ন করা েয়। বিহদহশ 

কম থসাংস্থান সৃবির লহক্ষয আইবসটি ও বিহদবশ ভাষা-জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ িনিল বতবরর উহদ্দহশ্য দ এ প্রকহল্পর মাধ্যহম সারাহদহশর 

বনি থাবচত ২০০১ বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাহন কবম্পউোর ল্যাি ও তন্মহধ্য থিলাপর্ থাহয়র ৬৫টি ল্যাহি ভাষা প্রবশক্ষণ ল্যাি স্থাপহনর কাি 

বনধ থাবরত সমহয়র পূহি থই সম্পন্ন েহয়হে। ভাষা-প্রবশক্ষণ ল্যািসমূে ‘থশখ রাহসল বিবিোল ল্যাি’ নামকরণ করা েহয়হে।  

(২০) র্হশার থিলায় বনম থাণাধীন থশখ োবসনা সফ েওয়যার থেকহনালবি পাকথ (র্হশার সফ েওয়যার থেকহনালবি পাকথ)-এর 

মাবি-ট্যাহনন্ট ভিন, িরহমেবর ভিন এিাং কযাবন্টন ও এ  বর্হয়োরসে অন্যান্য স্থাপনার বনম থাণকাি পবরকল্পনা থমাতাহিক 

দ্রুত গবতহত এবগহয় চলহে। ইহতামহধ্য সাি-থস্টশন ও থিনাহরের বিবডাং, ৩৩ থকবভএ সাি-থস্টশন, ৩৩ থকবভএ লাইন, 

ফাইিার অপটিক লাইন এিাং এহপ্রাচ থরাহির বনম থাণকাি থশষ েহয়হে। ৯ জুন ২০১৬ তাবরহখ ১২টি আইটি থকাম্পাবনর 

অনুকূহল থেস িরাদ্দ প্রদান করা েহয়হে। ঢাকার কারওয়ান িািারস্থ ১২ তলাবিবশি িনতা োওয়ারহক ‘সফ েওয়যার 

থেকহনালবি পাকথ’ থঘাষণা করা েহয়হে। ইহতামহধ্য ১৫টি আইটি/আইটিইএস থকাম্পাবন তাহদর ব্িসাবয়ক কার্ থক্রম শুরু 

কহরহে। নতুন উহদ্যাক্তাহদর সুহর্াগ সৃবির লহক্ষয উক্ত ভিহনর ৪র্ থ তলাটি start-up থকাম্পাবনসমূহের মহধ্য িরাদ্দ প্রদান করা 

েহয়হে এিাং তারা তাহদর ব্িসাবয়ক কার্ থক্রম শুরু কহরহে। 
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(২১) তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাগ কতৃথক িাস্তিায়নাধীন ‘ইহলক্ট্রবনক নবর্ ব্িস্থাপনায় ব্িোহরর িন্য সরকাবর 

দপ্তরসমূহে বিবিোল স্বাক্ষর সাটি থবফহকে বিতরণ’ কম থসূবচর আওতায় ঢাকায় বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও সাংস্থাসমূহের 

প্রর্ম থশ্রবণর কম থকতথাহদর মহধ্য ৮৪টি ব্াহচ িাাংলাহদশ কবম্পউোর কাউবেহল বিবিোল স্বাক্ষর সাটি থবফহকে বিতরণ ও 

প্রবশক্ষণ থদওয়া েয় এিাং গািীপুরস্থ ধান গহিষণা ইেটিটিউহে বিবিোল স্বাক্ষহরর ব্িোর-সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ ও বিবিোল 

স্বাক্ষর সাটি থবফহকে প্রদান করা েয়। িাতীয় বশক্ষা ব্িস্থাপনা একাহিবম (নাহয়ম), িাাংলাহদশ প্রহকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এিাং 

রািশােী প্রহকৌশল ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালহয়র ‘সাইিার অপরাধ, বনরাপত্তা ও বিবিোল স্বাক্ষহরর ব্িোর’ শীষ থক থসবমনার 

এিাং বিবিোল স্বাক্ষর সাটি থবফহকে প্রদান করা েয়। 

১৩। দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  

(১) গ্রামীণ এলাকায় কম থসাংস্থান সৃবি, গ্রামীণ িনগহণর আয় বৃবি, খাদ্য সরিরাহের থক্ষহত্র থদহশর সি থত্র ভারসাম্য আনয়ন এিাং 

দাবরদ্রয বিহমাচহন ইবতিাচক প্রভাি সৃবি করার লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর গ্রামীণ অিকাঠাহমা সাংস্কার (কাবিখা) কম থসূবচর 

আওতায় ২,০০,৫৭০.০০০ থমবিকেন খাদ্যশে ও ২৯৩,৭৬,৪১,১১০ োকা ব্হয় বিবভন্ন প্রকল্প িাস্তিাবয়ত েয়। 

(২) গ্রামীণ অিকাঠাহমা রক্ষণাহিক্ষণ (টিআর) কম থসূবচর আওতায় বিবভন্ন থোে থোে প্রকল্প গ্রেণ ও িাস্তিায়হনর মাধ্যহম 

সারাহদহশ দবরদ্র শ্রবমক/থিকার িনসাধারহণর কম থসাংস্থানসে বশক্ষা ও িনকল্যাণমূলক ধমীয় প্রবতষ্ঠাহনর উন্নয়হনর ব্িস্থা 

গ্রেণ করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর গ্রামীণ অিকাঠাহমা রক্ষণাহিক্ষণ (টিআর) কম থসূবচর আওতায় ১,৯৫,৮৬৬.০০০ 

থমবিকেন খাদ্যশে ও ৫৭৩,৪৯,২৮,৪০৬ োকা ব্হয় বিবভন্ন প্রকল্প িাস্তিাবয়ত েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র:     িাবড়য়া থিলার সদর উপহিলার কাবিখা কম থসূবচর  

আওতায় রাস্তা বনম থাণ 

বচত্র: সুন্দরিন মাধ্যবমক িাবলকা বিদ্যালয় সাংলি িহুমুখী ঘূবণ থিড় 

আশ্রয়হকে বনম থাণ, শ্য দামনগর, সাতক্ষীরা 

 

   

(৩) বভবিএফ কম থসূবচর আওতায় ১,০৫,৩৫,৫৬৬টি পবরিাহরর মহধ্য ১০/২০/৩০/৪০ থকবি োহর ৩,৫৩,১৬৩.৭৮০ থমবিকেন 

চাল বিতরণ করা েয়, র্ার আবর্ থক মূল্য ১২৮৯,০৪,৫৬,৭৮০ োকা।  

(৪) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ঘূবণ থিড়সে বিবভন্ন দুহর্ থাগিবনত কারহণ দুস্থহদর মহধ্য বি,আর চাউল ২৬,৯৫০.০০০ থমবিকেন, 

বি,আর কযাশ (নগদ অর্ থ) ১১,৯৭,৭৫,০০০ োকা, গৃে িািদ মঞ্জুবর ১১,৯৯,৭৫,০০০ োকা, থসৌবদ থখজুর ১০০.০০০ থমবিকেন, 

থঢউটিন ৫০,০৫৭ িাবন্ডল ও ১৪,৩৮,৬৭৫ বপস কম্বল বিতরণ করা েয়। 

(৫) িােকা ইবলশ রক্ষায় থিহলহদর প্রহণাদনা বভবিএফ কম থসূবচ দ্বারা ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩৭,৭৮৮.১৬ থমবিকেন চাল 

বিতরণ করা েয়। 

(৬) মর্মোমনা মমাবাইি অপামরটর মর্মে মটাি লি ১০৯০ নম্বমর ডায়াি েমর আবহাওয়া বাতযা জানার জন্য Interactive 
Voice Response (IVR) পদ্ধলত চালু েরা হয়।  

(৭) লবলিন্ন দুমর্ যামর্ জনসমচতন   বৃলদ্ধ এবং জাতীয়পর্ যাময় সুপালরিমািা প্রণয়মনর িমক্ষয লনম্নবলণ যত লতনটি েম যিািা ঢাোয় 

আময়াজন েরা হয়: 

 ‘বজ্রপামত েরণীয়’ িীর্ যে জাতীয় েম যিািা ∑ ১৮ জুন ২০১৬  

 ‘বন্যা ঝুঁলে ব্যবস্থাপনা’ িীর্ যে েম যিািা ∑ ২২ জুন ২০১৬  

 ‘ভূলমেম্প প্রস্তুলত ও সমচতনতা বৃলদ্ধমত েরণীয়’ িীর্ যে জাতীয় েম যিািা ∑ ২৬ জুন ২০১৬  

(৮) দুমর্ যার্ ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত অন্যান্য োঠামমার সমি সমন্বয় েমর সমগ্র বাংিামদমি দুমর্ যার্-পরবতী মৃতমদহ ব্যবস্থাপনা 

োর্ যের েরার িমক্ষয জুন ২০১৬ মামস ‘দুমর্ যার্-পরবতী মৃতমদহ ব্যবস্থাপনা লনমদ যলিো ২০১৬’ জালর েরা হয়।  
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১৪। ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থর্হক বিবভন্ন ধমীয় প্রবতষ্ঠান সাংস্কার/থমরামত িািদ এিাং দুস্থ ব্বক্তহদর 

পুনি থাসহনর লহক্ষয বিবভন্ন মসবিহদ ১১,২১,৬০,০০০ ো  ; ইসলাম ধমীয় সাংগঠহন ১,৮৪,৭৫,০০০ োকা; ঈদগাে/কিরস্থাহন 

১,৪৯,৫৫,০০০ োকা; বেন্দু মবন্দহর ১,৫৯,৭৫,০০০ োকা; বেন্দু শ্মশাহন ১৯,৬৫,০০০ োকা; থিৌি ধমীয় প্রবতষ্ঠাহন 

৩৬,০০,০০০ োকা; থিৌি শ্মশাহন ৫,৩০,০০০ োকা; বিিান ধমীয় প্রবতষ্ঠাহন ৩,০০,০০০ োকা; বিিান থসবমবিহত ১,৫০,০০০ 

োকা; দুস্থ মুসবলমহদর ৩,৯৯,১০,০০০ োকা এিাং দুস্থ বেন্দুহদর ৫০,০০,০০০ োকা অনুদান প্রদান করা েয়। 

(২) মসবিদবভবত্তক বশশু ও গণবশক্ষা কার্ থক্রম (৬ষ্ঠ পর্ থাহয়) প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫ বশক্ষািহষ থ ৭ লক্ষ ৮০ োিার  

বশশু বশক্ষার্ীহক প্রাক্ -প্রার্বমক, ৬ লক্ষ ৯ োিার বশক্ষার্ীহক সেি পবিত্র কুরআন বশক্ষা এিাং ১৯ োিার ২০০িন  

বনরক্ষর িয়স্ক িনহগাষ্ঠীহক অক্ষরজ্ঞান দানসে বনবতকতা বশক্ষা থদওয়া েয় এিাং ২০১৬ বশক্ষািহষ থ ৮ লক্ষ ৪০ োিার বশশু 

বশক্ষার্ীহক প্রাক্ -প্রার্বমক, ৭ লক্ষ ৯৮ োিার বকহশার-বকহশারী বশক্ষার্ীহক সেি পবিত্র কুরআন বশক্ষা এিাং ১৯ োিার 

২০০িন বনরক্ষর িনহগাষ্ঠীহক অক্ষরজ্ঞান দানসে বনবতকতা বশক্ষা দাহনর কার্ থক্রম অব্ােত রহয়হে। এ োড়া ৫০৫টি 

উপহিলায় ৫০০টি মহিল ও ১ োিার ৫৪৫টি সাধারণ বরহসাস থ থসন্টাহরর মাধ্যহম বশক্ষা কার্ থক্রম িাস্তিাবয়ত েহে।  

এই প্রকহল্পর আওতায় মসবিহদর খবতি, ইমাম, মুয়াবিন এিাং থিকার যুিক ও মবেলাসে ৭৬ োিার ৬৬০ িহনর 

কম থসাংস্থান সৃবি েয়। 

(৩) ইমাম প্রবশক্ষণ একাহিবমর মাধ্যহম থমাে ৩ োিার ৪৮১িন ইমামহক বনয়বমত প্রবশক্ষণ এিাং ২ োিার ২২৫িন 

প্রবশক্ষণপ্রাপ্ত ইমামহক বরহিসাস থ থকাহস থ প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ৬৯িন কম থকতথা ও ৮৮িন কম থচারীহক অবফস ব্িস্থাপনা 

এিাং ৩৭৭িন ইমাম ও মাদ্রাসার োত্র/থিকার যুিকহদর কবম্পউোর প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়।  

(৪) ধমীয়, আর্ থ-সামাবিক সমো, ইসলাহমর আহলাহক বিজ্ঞান-প্রযুবক্ত বিষয়ক মানিকল্যাণ, প্রাবতষ্ঠাবনক ও বনবতক বশক্ষা, 

থদবশয়-আন্তিথাবতক শাবন্ত-সম্প্রীবত প্রবতষ্ঠা, ইসলাবম অর্ থনীবত ও ব্াাংবকাং থক্ষহত্র শাবন্ত ও শৃঙ্খলা প্রবতষ্ঠায় ইসলাবমক 

ফাউহন্ডশহনর করণীয় বিষহয় সভা/থসবমনার আহয়ািন করা েয়। 

(৫) ইসলাবমক ফাউহন্ডশহনর ৬৪টি বিভাগীয় ও থিলা কার্ থালহয়র মাধ্যহম ধমীয় ও িাতীয় গুরুত্বপূণ থ অনুষ্ঠান ৭০৪টি, মবেলা 

অনুষ্ঠান ১৩৫টি, পবিত্র মাহে রমিাহনর তাফবসর মােবফল ১ োিার ৪৯৬টি, সন্ত্রাস ও িবিিাহদর বিরুহি সভা-সমাহিশ, 

মসবিহদ-মসবিহদ প্রাক-খুতিা আহলাচনা ৩ লক্ষ ২৯ োিারটি এিাং থসবমনার ও অনুষ্ঠান ৫৫ োিার ১৮০টি, ১৫ই আগস্ট 

িাতীয় থশাক বদিস উপলহক্ষয বেফস প্রবতহর্াবগতা ১ োিার ৫৭টি, এসএসবস ও দাবখল পরীক্ষায় বিবপএ-৫ প্রাপ্ত োত্র-

োত্রীহদর উদ্বুিকরণ অনুষ্ঠান ৬৪টি     ১৭ই মাচ থ িাতীয় বশশু বদিস ও িাবতর বপতার িন্মিাবষ থকী উপলহক্ষয ৪৯৩টি 

অনুষ্ঠাহনর আহয়ািন করা েয়। 

(৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালহয়র মাধ্যহম ১,০৬,০০০িন িাাংলাহদবশ পবিত্র েি পালন কহরন। িাতীয়  

েি ও ওমরাে নীবত ১৪৩৭ বেিবর ২০১৬ প্রণয়নসে রািকীয় থসৌবদ সরকাহরর সহি েি চুবক্ত ২০১৬ সম্পাবদত েয়। িাতীয় 

েি প্যাহকি ১৪৩৭ বেিবর ২০১৬ প্রণয়ন করা েয়। অনলাইন েির্াত্রী প্রাকবনিন্ধন চালু এিাং ৩০ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত 

সরকাবরভাহি ৫,২১১ িন এিাং থিসরকাবরভাহি ১,৩৮,২৭৯ িন সি থহমাে ১,৪৩,৪৯০িন েি গমহনচ্ছু ব্বক্তর প্রাকবনিন্ধন 

সম্পন্ন করা েয়। ই-েি বসহস্টম প্রিতথন/চালু করায় েি ব্িস্থাপনার কাহি SB Report, ID card-এর তথ্য, MRP and 

Finger Print ইতযাবদ বিষহয় বনি থাচন কবমশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পুবলহশর বিহশষ শাখা, পাসহপাে থ অবধদপ্তর, ইবমহগ্রশন 

অবধদপ্তর, িাাংলাহদশ কবম্পউোর কাউবেল, িাাংলাহদশস্থ থসৌবদ এযাম্বাবস এিাং আইটি প্রবতষ্ঠান বিিহনস অহোহমশনসে 

সাংবেি সকহলর সহি চুবক্ত/এমওইউ সম্পাদন এিাং তদনুর্ায়ী অনলাইহন কার্ থসম্পাদান করা েয়। অবধকন্তু সকল েির্াত্রীর 

বভসা লিহমন্ট অনলাইহন সম্পন্ন করা েয়। প্রাক-বনিবন্ধত েি গমহনচ্ছু ব্বক্তিহগ থর মধ্য থর্হক ক্রমানুর্ায়ী ও থঘাবষত প্যাহকি 

অনুর্ায়ী অনলাইহন বফ িমাদানপূি থক েি গমহনচ্ছু ব্বক্তিহগ থর িাোহিইি বতবরর কাি সম্পন্ন করা েয়। েি  

ম্যাহনিহমন্ট ইনফরহমশন বসহস্টম (HMIS)-এর কার্ থক্রম চালু করা েয় এিাং ঢাকাস্থ েি কযাহম্প কলহসন্টার উহদ্বাধন ও 

কার্ থকর করা েয়। 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/4c01ecb2-c836-4ab1-933b-160d4cb370ab/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%25
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 বচত্র: েি কার্ থক্রম ২০১৬ (১৪৩৭ বে   )-এর উহদ্বাধ  অনুষ্ঠান, েি কযাম্প, আশহকানা, ঢাকা  

(৭) বেন্দুধমীয় কল্যাণ িাহস্টর মবন্দর সাংস্কার িা উন্নয়হন এিাং দুস্থ সোয়তায় প্রায় দুই থকাটি োকা বিতরণ করা েয়। শারদীয় 

দুগ থাপূিায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তেবিল থর্হক প্রাপ্ত ১.৫০ (এক থকাটি পঞ্চাশ লক্ষ) োকা অনুদান প্রদান করা 

েয়। চলবত িেহর মবন্দরবভবত্তক বশশু ও গণবশক্ষা কার্ থক্রম প্রকহল্পর আওতায় ৬৪টি থিলায় ৫,৫০০টি মবন্দরবভবত্তক বশশু 

বশক্ষাহকহের মাধ্যহম ১,৬৫,০০০ িনহক এিাং ২৫০টি িয়স্ক বশক্ষাহকহের মাধ্যহম ৬,২৫০ িনহক বশক্ষা প্রদান করা েয়। 

িতথমান িের থর্হক পুহরাবেত ও থসিাইতহদর ধমীয় ও আর্ থ-সামাবিক বিষহয় প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম চালু করা েয়।  

(৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থদহশ অিবস্থত বিবভন্ন থিৌিধমীয় প্রবতষ্ঠান ও থিৌি-শশ্মাহনর অনুকূহল সি থহমাে ৪১,৩০,০০০ োকা 

অনুদান বেসাহি িরাদ্দ করা েয়। 

(৯) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিিান ধমীয় কল্যাণ িাহস্টর ৫৬টি চাচ থ থমরামত, সাংস্কার ও বনম থাহণর িন্য ১৫ লক্ষ োকা অনুদান 

প্রদান করা েয়। 

১৫। থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালয় 

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩৭৯টি ঘাে/পহয়ন্ট/থোল থস্টশন ইিারা প্রদান করা েয়। উক্ত ঘাে/পহয়ন্ট/থোল থস্টশনসমূে ইিারা 

প্রদাহনর মাধ্যহম বিআইিবব্লউটিএ’র চুয়ান্ন থকাটি েঁচানিই লক্ষ সাতাশ োিার চারশত েঁবচশ োকা রািস্ব অবিথত েয়। 

(২) ঢাকা-পটুয়াখালী, ঢাকা-কালাইয়া, মাওয়া, ঢাকা-িবরশাল থনৌ-পহর্ আধুবনক সুহর্াগ-সুবিধা সাংিবলত নতুন বকছু র্াত্রীিােী 

লহঞ্চর রুে পারবমে/সময়সূবচ অনুহমাদন করা েয়। ফহল র্াত্রীসাধারণ থনৌপহর্ র্াতায়াহতর থক্ষহত্র আধুবনক সুহর্াগ-সুবিধা 

থভাগ করহে। 

(৩) ঈদ/ধমীয় উৎসিগুবলহত র্াত্রীসাধারহণর বনরাপদ চলাচহলর স্বাহর্ থ বিহশষ মবনেবরাং কার্ থক্রম পবরচালনা করা েয়। ঈদ-

উল-বফতর-২০১৬ উপলহক্ষয প্রবত িেহরর মহতা এ িেরও থদহশর গুরুত্বপূণ থ ও ঝুুঁবকপূণ থ ১৪টি ঘাে/পহয়হন্ট সাংবেিহদর মাধ্যহম 

কবমটি গঠন কহর মবনেবরাং কার্ থক্রম থিারদার করা েয়। 

(৪) বিআইিবব্লউটিএ’র বনিস্ব থনৌ-র্াহনর মাধ্যহম আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী িাবেনীর সোয়তায় থনৌ-পহর্ চাঁদািাবি ও িাকাবত 

প্রবতহরাহধ চাঁদািাবি ও িাকাবত প্রিণ এলাকার নদীসমূে বিহশষ অবভর্ান পবরচালনা করা েয়। র্াত্রীহদর িানমাহলর 

বনরাপত্তার স্বাহর্ থ দুহর্ থাগপূণ থ আিোওয়ায় থনৌ-র্ান চলাচল িন্ধ রাখা েয়। থিশ কহয়কটি থনৌ-র্াহনর বিরুহি আইএসও ১৯৭৬-

এর সাংবেি ধারায় থমবরন থকাহে থ মামলা দহয়র করা েয়। িাাংলাহদশ-ভারহতর মহধ্য থনৌ-সবচি পর্ থাহয়র সভা ২০ এবপ্রল ২০১৫ 

তাবরহখ ভারহতর নয়াবদেীহত অনুবষ্ঠত েয়। 

(৫) Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWT&T)-এর মুখিন্ধ এিাং থময়াদকাল বিষয়ক সাংহশাধনী 

প্রস্তাি মবন্ত্রসভা-বিঠহক অনুহমাবদত েয়। থনৌ-প্রহোকল চুবক্ত ৩১ মাচ থ ২০২০ সাল পর্ থন্ত িবধ থতকরণ বিষহয় ঐকমত প্রবতবষ্ঠত 

েয়। পরিতী সমহয় প্রহোকল স্বয়াংবক্রয়ভাহি নিায়হনর বিষহয় বসিান্ত েয় এিাং একটি প্রস্তাি গৃেীত েয়। 
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(৬) আশুগঞ্জ নদী িন্দর বদহয় ভারহতর আগরতলায় বনয়বমত পণ্য transshipment কার্ থক্রম ১৬ জুন ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় 

থনৌ-পবরিেন মন্ত্রী কতৃথক উহদ্বাধন করা েয়। ভারতীয় চাবেদার পবরহপ্রবক্ষহত ৩৫,০০০ থমবিকেন খাদ্যশহের মহধ্য ২০,০০০ 

থমবিকেন খাদ্যশে কলকাতা থর্হক থনৌ-পহর্ আশুগঞ্জ এিাং সড়কপহর্ আশুগঞ্জ েহয় বত্রপুরা রাহিয পবরিেণ কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়। 

(৭) ১৬ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ ভারহত অনুবষ্ঠত থনৌ-সবচি পর্ থাহয়র সভায় থর্ৌর্ কাবরগবর কবমটি কতৃথক প্রস্তাবিত 

িােবশপম্যান্ট মাশুল বেসাহি প্রবত েন পহণ্যর িন্য ১৯২.২২ োকা ধাহয্যথর বিষহয় ঐকমতয েয়। 

(৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িষ থা থমৌসুহমর অব্িবেত পর থর্হক গুরুত্বপূণ থ থফবর ও থনৌ-রুে এিাং থনৌ-িন্দরসমূে মাঠপর্ থাহয় 

বনয়বমত মবনেবরাংহয়র পাশাপাবশ প্রহয়ািনানুর্ায়ী োইহড্রাগ্রাবফক িবরপ কহর নাব্তা পবরবস্থবত পর্ থহিক্ষণ এিাং থনৌ-

পর্সমূহের নাব্তা-সঙ্কে বনরসহন থড্রবিাং কার্ থক্রম পবরচালনা করা েয়। সাংরক্ষণ ও খনন কম থসূবচর আওতায় জুন ২০১৬ 

পর্ থন্ত প্রায় ৯০.০০ লক্ষ ঘনবমোর থড্রবিাং কহর িবণ থত গুরুত্বপূণ থ থনৌ-     নাব্তা িিায় রাখা েয়। উন্নয়নমূলক খনহনর 

আওতায় থমাে ১৭০.০০ লক্ষ ঘনবমোর থড্রবিাং সম্পন্ন করা েয়। ২০১৫-১৬ সাহল অভযন্তরীণ থনৌ-পর্সমূহের নাব্তা উন্নয়ন ও 

সাংরক্ষহণ বিআইিবব্লউটিএ কতৃথক জুন ২০১৬ পর্ থন্ত সি থহমাে ২৬০.০০ লক্ষ ঘনবমোর থড্রবিাং সম্পন্ন করা েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা ১৯ নহভম্বর মিলিার পটুয়াখালীহত পায়রা সমুদ্রিন্দর, মুবক্তহর্া   কমহপ্লক্স, সাি-থরবিবে অবফস ও বশশু 

একাহিবম কমহপ্লক্স উহদ্বাধন কহরন। প্রধানমন্ত্রী একইসহি িাহনৌিা থশর-ই-িাাংলা থনৌঘাঁটি, শেীদ বসয়দ নিরুল ইসলাম থসতু, আঞ্চবলক 

পাসহপাে থ অবফস ও িাউফল র্ানা ভিহনর বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন কহরন। 

 

(৯) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিআইিবব্লউটিএ কতৃথক িাস্তিায়নাধীন ‘১০টি থড্রিার থক্রনহিাে, োগহিাে, অবফসাস থ োউিহিাে ও 

ক্রু-োউিহিােসে অন্যান্য সরঞ্জামাবদ/র্ন্ত্রপাবত সাংগ্রে (প্রর্ম সাংহশাবধত)’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ২টি ১৬   © © কাোর সাকশন 

থড্রিার, ২টি োগহিাে, ১টি িয়া থেন্ডার থভহসল, ৪টি ইনল্যান্ড সাহভ থ থভহসল, ১টি থক্রনহিাে, ২টি পাইপ থকবরাং িাম্ব িািথ, ৪টি 

থকবিন ক্রুিারসে ২৫০টি বিবভন্ন সাইহির রািার থোি পাইপ সাংগ্রে করা েয় এিাং ২টি থসলফ প্রহপড মাবিপারপাি থভহসল, 

৪টি এবিবিয়ান োইপ কাোর সাকশন থড্রিার, ৬টি সাহভ থ এলুবমবনয়াম ওয়াকথহিাে, ১টি থেশাল ইেহপকশন মাবিপারপাি 

থভহসহলর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। এ োড়া ‘অভযন্তরীণ থনৌ-পহর্র নাব্তা রক্ষাহর্ থ ২টি থড্রিার, থক্রনহিাে, োউিহিাে, ক্রু-

োউিহিাে এিাং োগহিােসে আনুষবিক সরঞ্জামাবদ সাংগ্রে (বদ্বতীয় সাংহশাবধত)’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-

িেহর ১টি 18 © ©কাোর সাকশন থড্রিার সাংগ্রে করা েয়। 

(১০) অভযন্তরীণ থনৌ-পহর্ দক্ষ নাবিক সরিরাহের লহক্ষয মাদারীপুর থিলায় এসবপটিআই স্থাপন করা েয়। 

(১১) িাাংলাহদশ-ভারত প্রহোকল থনৌ-পহর্র রায়মিল-চাঁদপুর-িবকগঞ্জ পর্ থন্ত ৮১১ বকহলাবমোর থনৌ-পহর্ অবতবরক্ত 

মাবকথাংহয়র কাি করা েয়। এ োড়া বসরািগঞ্জ-সাহেহির আগলা প্রহোকল থনৌ-পহর্র বিহশষ বিহশষ স্থাহন রাহতর থিলায় 

চলাচহলর িন্য LED লাইেসে ‘Pre-stressed concrete pole’ স্থাপন করা েয়। 

(১২) থলাংরীন-থেহকরোে থনৌ-পহর্র লালপুর থর্হক থেহকরোে পর্ থন্ত প্রায় ৫০ বকহলাবমোর পর্ থন্ত থমৌসুবম থনৌ-পহর্ পার্র, 

িাবল ও কয়লািােী থনৌ-র্ান চলাচহলর সুবিধাহর্ থ বিহশষভাহি মাবকথাং করা েয়।  

(১৩) থনৌ-র্ান চলাচহলর সুবিধাহর্ থ সুন্দরিহনর বভতর বদহয় অর্ থাৎ িগী-দুধমুখী, েবরনোনা, িয়মবনর থগাহলর বিকল্প থনৌ-পর্ 

বেসাহি মাংলা-ঘাবষয়াখালী থনৌ-পহর্ ব্াপক থড্রবিাং কহর ১২˝ড্রাফেবিবশি িাোি চলাচহলর িন্য উনু্মক্ত করা েয়। 

(১৪) চাঁদপুর-আিাদিািার-চট্টগ্রাম পর্ থন্ত প্রর্ম থশ্রবণর থনৌ-পহর্ বনয়বমত িয়া/িাবত/মাকথাসে অন্যান্য থনৌ-সোয়ক র্ন্ত্রপাবত 

ব্িোর কহর থনৌ-চলাচল চালু রাখা েয়।* 
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(১৫) পাটুবরয়া-িাঘািাবড়, মাওয়া-চরিানািাত, চাঁদপুর-শবরয়তপুর লাোরোে-থভদুবরয়া, থভালা-লক্ষ্মীপুর থফবরঘাহে বনয়বমত 

মাবকথাং কাহির পাশাপাবশ থনৌ-চলাচল বনবি থঘ্ন করার লহক্ষয অবতবরক্ত মাবকথাং করা েয়। 

(১৬) র্াত্রীসাধারহণর বনরাপহদ লহঞ্চ উঠা-নামার িন্য ১২৫টি পন্টুন থমরামত কহর সাংবেি ঘাহে পুনঃস্থাপন/প্রবতস্থাপন করা 

েয়। এহত র্াত্রীসাধারহণর লহঞ্চ উঠা-নামা সেি ও বনরাপদ করা েয়। 

(১৭) রািামাটিহত স্থাপহনর িন্য 48 ©×24 ©×4 © সাইহির ১টি থোে পন্টুন বনম থাণকাি থশহষ ঘাহে স্থাপন করা েয়।  

(১৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৫১টি পন্টুহনর িড় ধরহনর থমরামতকাি এিাং ২০টি পন্টুহনর মািাবর ধরহনর থমরামত কাি থশষ করা েয়। 

(১৯) ‘িাাংলাহদশ পেী অঞ্চহল লঞ্চঘাে ও ওহয়সাইি ঘাে উন্নয়ন’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় আনুষবিক সুবিধাসে ১০০টি পন্টুন (পাঁচটি 

থফরী পন্টুন, ৪৫টি বমবিয়াম পন্টুন, ৫০টি থোে পন্টুন) স্থাপন করা েয়। 

(২০) ি-দ্বীপ ওয়াকথহিাে, এনহিল ওয়াকথহিাে, এযাহপাহলা ওয়াকথহিাে, সালমা িাোি, অগ্রগবত িাোি এিাং অগ্রগামী 

িাোহির িবকাং ও িবকাংসাংবেি থমরামত কাি করা েয়। 

(২১) ধ্রুিতারা িাোি, অগ্রিােক িাোি, অগ্রগবত িাোি, উিারকারী িাোি রুস্তম, কাংকর িাোি, এযাহপাহলা ওয়াকথহিাে, 

উিারকারী োমিা িাোি, সন্ধানী িাোহির িাম থমইন ইবঞ্জহনর খুচরা র্ন্ত্রাাংশ সাংগ্রেসে ওভারহোবলাং ও বফটিাং-বফবক্সাং 

কাি করা েয়। 

(২২) আিরা িাোহির ১টি এবস থিনাহরের ইবঞ্জহনর খুচরা র্ন্ত্রাাংশ সাংগ্রেসে বফটিাং-বফবক্সাং ও কবমশবনাং কাি করা েয়। 

(২৩) োগ িাোি এিাং থক-োইপ সাহভ থ ওয়াকথহিাে, অগ্রপবর্ক িাোি, অগ্রিােক িাোি এিাং উিারকারী িাোি প্রতযয়-এর 

থরসবকউ থিাহের ইবঞ্জন ওভারহোবলাং কাি করা েয়। 

(২৪) িতথমাহন বিআইিবব্লউটিবস ৩৯টি র্াত্রীিােী িাোি, ৫০টি থফবর, ৪২টি কাহগ থা িাোি এিাং ৬৪টি সোয়ক িাোহির 

সমিহয় বতনটি ইউবনহের মাধ্যহম অভযন্তরীণ ও উপকূলীয় রুহে বনরাপহদ র্াত্রী, মালামাল ও র্ানিােন পারাপার করহে। ১৪ 

জুলাই ১৫ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক শুভ উহদ্বাধহনর মাধ্যহম নি বনবম থত এম.বভ মধুমবতহক বিআইিবব্লউটিবস’র 

র্াত্রীিােী সাবভ থহস বনহয়াবিত করা েয়। 

(২৫) বিআইিবব্লউটিবস’র থফবর সাবভ থহস ১৬ জুলাই ২০১৫ এিাং ১৩ জুলাই ২০১৫ তাবরহখ নতুন একটি থরা-থরা থফবর ভাষা 

শেীদ িা. থগালাম মাওলা এিাং থক-োইপ থফবর কুসুমকবল চালু েয়। 

(২৬) ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর র্াত্রীিােী সাবভ থহস ই-টিহকটিাং পিবত চালু করা েয়, র্া অদ্যািবধ অব্ােত রহয়হে। 

(২৭) থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী কতৃথক ৩০ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ মাংলািন্দর কতৃথপহক্ষর সাংগৃেীত বনিস্ব কাোর 

সাকশান থড্রিার বসবি ‘ইমাম শাফী’-এর শুভ উহদ্বাধন করা েয়। 

(২৮) কুবড়গ্রাম থিলার ভুরুিামারী উপহিলাধীন থসানাোে স্থলিন্দর উন্নয়হনর িন্য ৩৬.৫০ থকাটি োকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প 

অনুহমাবদত েয়। উক্ত প্রকহল্পর আওতাধীন থসানাোে স্থলিন্দহরর িন্য ১৪.৬৮ একর িবম অবধগ্রেহণর কাি সম্পন্ন েয়। 

বসহলে থিলার থগায়াইনঘাে উপহিলাধীন ‘তামাবিল স্থলিন্দর উন্নয়ন’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় বদ্বতীয় পর্ থাহয় ৯.০০ একর 

িবম অবধগ্রেহণর কাি সম্পন্ন েয়। থভামরা স্থলিন্দহরর িন্য ২টি ওহপন ইয়াি থ বনম থাণ ও ১০০ থমবিকেন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন 

১টি ওহয়বিি থস্কল স্থাপন করা েয়। েবিগঞ্জ থিলার চুনারুঘাে উপহিলাধীন িাো স্থল শুল্ক থস্টশনহক স্থলিন্দর থঘাষণা করা েয়। 

(২৯) ৭ জুলাই ২০১৫ তাবরহখ চীন সরকাহরর অর্ থায়হন ‘Procurement of Six New Vessels Three Product Oil 

Tankers and Three New Bulk Carriers of about 39,000 DWT each’ শীষ থক প্রকল্পটি একহনক সভায় 

অনুহমাদন লাভ কহর।  

(৩০) িাাংলাহদশ বশবপাং কহপ থাহরশন কতৃথক বনিস্ব অর্ থায়হন ‘বিএসবস‘র ঢাকাস্থ বনিস্ব িবমহত একটি ২৫তলা ভিন বনম থাণ’ 

শীষ থক প্রকল্প সফলভাহি সম্পন্ন েয়। বিহদবশক ঋণ-সোয়তায় বিএসবস’র িন্য িাোি ক্রয় সম্পবকথত বনেিবণ থত চারটি প্রকল্প 

পবরকল্পনা কবমশন কতৃথক ১৩ থম ২০১৬ তাবরহখ নীবতগতভাহি অনুহমাবদত েয়। 

 ২টি নতুন, প্রবতটি ৩০,০০০-৩৫,০০০ বিিবব্লউটিসম্পন্ন থকবমকযাল/ক্রুি অহয়ল ট্যাাংকার ক্রয়। 

 ২টি নতুন, প্রবতটি ১,০০,০০০-১,২৫,০০০ বিিবব্লউটিসম্পন্ন মাদার ট্যাাংকার ক্রয়।  

 ১০টি নতুন, প্রবতটি ৮,০০০-১০,০০০ বিিবব্লউটিসম্পন্ন িাল্ক কযাবরয়ার ক্রয়।  

 ৪টি নতুন, প্রবতটি ১,২০০-১,৫০০ টিউিসম্পন্ন থসলুলার কহন্টইনার িাোি ক্রয়।  



76 

 

(৩১) থমবরন একাহিমী থর্হক পাশ-করা ১৯িন Female এিাং ১৩িন Male কযাহিেহক বিএসবসর িাোহি প্রবশক্ষণ প্রদান 

করা েয়। নাবিকহদর অনুকূহল Machine Readable Identiy Document প্রদান করা েয়। বসহফয়ারারহদর থর্াগ্যতা সনদ 

িাবলয়াবত থরাধকহল্প উন্নতমাহনর সনদ বতবর কহর বিতরণ করা েহে। 

(৩২) Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS) প্রকহল্পর দাপ্তবরক কাি পবরচালনার িন্য গৃোয়ন 

ও গণপূতথ মন্ত্রণালয় থর্হক োড়পত্র গ্রেণপূি থক একটি অবফস ভিন ভাড়া থনওয়া েয়, ২০িন কম থকতথা-কম থচারী বনহয়াগ থদওয়া 

েয় এিাং থকাবরয়ান পরামশ থক প্রবতষ্ঠান প্রকহল্পর ৮টি স্থান পবরদশ থন কহর পবরদশ থন প্রবতহিদন, ভিন বনম থাহণর বিহেইল 

বিিাইন, বিবিাং িকুহমহন্টর কমাবশ থয়াল অাংশ সমুদ্র পবরিেন অবধদপ্তহরর বরবভউহয়র িন্য দাবখল কহরহে। 

(৩৩) িাাংলাহদশ International Maritime Organization (IMO)’ B Catagory-এর সদেপদ পুনবন থি থাবচত েয়। 

(৩৪) International Mobile Satellite Organization (IMSO)-এর মোসবচি পহদ িাাংলাহদহশর প্রার্ী িয়লাভ 

কহরহেন। থমবরোইম থক্ষহত্র ইহতামহধ্য িাাংলাহদহশর থর্-সকল সাফল্য অবিথত েয়, মোসবচি পহদ িয়লাহভর ফহল 

থমবরোইম বিহশ্ব িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ আরও উজ্জ্বল েয়। 

(৩৫) আন্তিথাবতক ক্লাবসবফহকশন থসাসাইটিসমূহের কার্ থক্রম মবনের করার িন্য আইএমও’র বিধান থমাতাহিক ৪টি 

ক্লাবসবফহকশন থসাসাইটির সহি চুবক্ত সম্পাদন করা েয়। 

(৩৬) বিহদবশ িাোিমাবলকহদর চাবেদা অনুর্ায়ী অন-লাইহন িাাংলাহদবশ থর্াগ্যতা সনদধারী নাবিকহদর থর্াগ্যতা সনদ ও 

বসবিবস র্াচাই ব্িস্থা গহড় থতালা েয়। 

(৩৭) নাবিকহদর িাোহিইি বতবর করা েয়। ফহল বনহয়াগকারী িাোিমাবলক ও ম্যাবনাং এহিন্টগণ অন-লাইহন বসবিবস 

র্াচাই করহত সক্ষম েহেন। 

(৩৮) নাবিকহদর থর্াগ্যতা-সনদ িাবলয়াবত থরাধকহল্প উন্নতমাহনর বনরাপত্তা কাগহি সনদ বতবর কহর তা বিতরণ করা েয়। 

(৩৯) আইএমও’র চাবেদা অনুর্ায়ী মন্ত্রণালয় কতৃথক গঠিত independent evaluation team দ্বারা িাাংলাহদহশর প্রবশক্ষণ ও 

পরীক্ষা-পিবতর মূল্যায়ন সম্পন্ন কহর independent evaluation report আইএমও-থত থপ্ররণ করা েয়। 

(৪০) থমবরোইম থিবনাং ইেটিটিউে পবরচাবলত সকল থকাহস থ অাংশগ্রেণকারীহদর থরবিহেশন নাম্বার অন-লাইহন প্রদান করার 

মাধ্যহম ১টি নতুন থসিা বিবিোল করা েয়।  

(৪১) নাবিকহদর বসবিবস’র িাোহিইি বতবর কহর অন-লাইন র্াচাই ব্িস্থা চালু করা েয়।  

(৪২) নাবিকহদর অনুকূহল প্রদানকৃত Certificate of Proficiency (CoP)-এর িাোহিইি বতবর করা েয়।  

(৪৩) মনৌ-পলরবহন মন্ত্রণািময়র মাননীয় মন্ত্রী ের্তযে ন্যািনাি মমলরটাইম ইন্সটিটিউমটর প্রলিক্ষণার্ীমদর জন্য মহামেি িবমনর 

লিলিপ্রস্তর স্থাপন, নব-লনলম যত িায়ার িাইটিং ব্লমের শুি উমদ্বার্ন েরা হয়। এ োড়া ৪০ আসনলবলিষ্ট্ বাস ক্রয় এবং িহীদ 

লমনার লনম যাণ, মাদারীপুর িাখার জন্য ৫ এের জলম ক্রয় েরা হয়। 

(৪৪) ন্যািনাি মমলরটাইম ইন্সটিটিউমটর ১৫তম ব্যামচর লিক্ষাসমাপনী কুচোওয়াজ অনুলিত হয়।  

১৬। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

(১) ১৯৭৪ সাহলর ২৫ থসহেম্বর িাবতসাংঘ সাধারণ পবরষহদ থদওয়া ভাষহণ িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমান 

থঘাষণা কহরন, ‘সকহলর সহি িন্ধুত্ব, কাহরা প্রবত বিবরতা নয়’ এিাং ‘সকল বিহরাহধর শাবন্তপূণ থ সমাধানই েহি িাাংলাহদহশর 

পররাষ্ট্রনীবতর মূলমন্ত্র’। িাবতর বপতা িিিন্ধু প্রণীত অনন্য স্বাধীন ও আত্মমর্ থাদাহিাধসম্পন্ন কূেনীবতর মূলমহন্ত্রর 

ধারািাবেকতায় িাাংলাহদহশর িন্য একটি সমবিত, কার্ থকর ও থিগিান পররাষ্ট্রনীবত পবরচালনা এিাং সরকাহরর গৃেীত 

রূপকহল্পর আহলাহক ২০২১ সাহলর মহধ্য মধ্য-আহয়র থদহশ উত্তরহণর িন্য িবেবি থহশ্ব িাাংলাহদহশর কূেননবতক তৎপরতা 

দৃশ্য দমান করার লহক্ষয পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বনরলস প্রয়াস চাবলহয় র্াহে। মুবক্তযুহির থচতনা ও মূল্যহিাধসমৃি িবলষ্ঠ 

পররাষ্ট্রনীবতর অনুসরহণ বদ্বপাবক্ষক ও আন্তিথাবতক পর্ থাহয় কূেননবতক সম্পকথ বনবিড়করণসে থদহশর স্বার্ থ-সাংবেি িাবণবিযক 

ও অর্ থননবতক বিষয়ািবলহত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সদা কার্ থকর ভূবমকা পালন করহে। প্রবতহিশী ও অন্যান্য রাহষ্ট্রর সহি 
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বদ্বপাবক্ষক সম্পহকথর ইবতিাচক মাত্রা যুক্তকরণ, আঞ্চবলক ও উপ-আঞ্চবলক সেহর্াবগতা দৃঢ়করহণর লহক্ষয সাকথ, বিমসহেক, 

বি-৮, ওআইবস, ন্যাম প্রভৃবত থফারাহমর সহি ঘবনষ্ঠতর সম্পকথ স্থাপন, মুসবলম বিহশ্বর সহি সম্পহকথর থক্ষহত্র নতুন 

গবতময়তা সৃবি এিাং িাবতসাংঘ ও অন্যান্য আন্তিথাবতক সাংস্থা ও থফারাহম কার্ থকর অাংশগ্রেণ ও গঠনমূলক অিদাহনর 

মাধ্যহম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় িাাংলাহদশহক িবেবি থহশ্ব একটি প্রবতশ্রুবতময় ও দাবয়ত্বশীল রাষ্ট্র বেসাহি প্রবতষ্ঠার প্রয়াস অব্ােত 

থরহখহে। িবেবি থহশ্ব িাবণিয ও বিবনহয়াহগর থক্ষত্র সম্প্রসারণ, িাাংলাহদহশর নাগবরকহদর স্বার্ থ-সুরক্ষা, তাঁহদর উন্নততর 

কেুযলারহসিা প্রদান এিাং অন্যান্য িাতীয় স্বার্ থ সাংরক্ষহণর প্রহচিার ফহল বিহদশস্থ িাাংলাহদহশর দূতািাসসমূহের কাহির 

পবরবধ িহুগুণ বৃবি থপহয়হে। িতথমান সরকার কতৃথক িাাংলাহদহশর স্বার্ থ-সাংবেি গুরুত্বপূণ থ বিষয়সমূে থর্মন বিশ্ব িাবণিয সাংস্থা, 

অবভিাসন ও শরণার্ী বিষয়ক সাংস্থা ও িলিায়ু পবরিতথনিবনত আন্তিথাবতক আহলাচনায় িাাংলাহদহশর স্বার্ থরক্ষা, বিশ্বশাবন্ত 

রক্ষায় িাবতসাংঘ ও শাবন্তরক্ষী িাবেনীর ভূবমকা, বিহদহশ বিপদাপন্ন নাগবরকহদর স্বহদহশ প্রতযািাসন ও অন্যান্য সমসামবয়ক 

েশথকাতর বিষহয় িাাংলাহদহশর স্বার্ থ সাংরক্ষহণ সবক্রয় েিার প্রয়াহস বিশ্বব্াপী কূেননবতক উপবস্থবত সম্প্রসারহণর উহদ্যাগ 

গ্রেণ করা েয়। দাবরদ্রয দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন এিাং সন্ত্রাস ও িবিিাদ বনমূ থহল িাাংলাহদহশর প্রবতশ্রুবত এিাং উহদ্যাহগর 

ফহল আন্তিথাবতক পবরমণ্ডহল িাাংলাহদহশর ইবতিাচক ভািমূবতথ বতবর েহয়হে। 

(২) ভুোহনর পররাষ্ট্রমন্ত্রী িনাি দামহচা দরবির আমন্ত্রহণ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী িনাি আবুল োসান মােমুদ আলী, এমবপ  

১২-১৪ থম ২০১৬        ভুোহন এক বদ্বপাবক্ষক সফর কহরন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এ সফহর িাাংলাহদশ-ভুোন বদ্বপাবক্ষক 

সম্পহকথর নানা বিষহয় অতযন্ত কার্ থকর আহলাচনা েয়। এটি দু’থদহশর থক্ষত্রবভবত্তক সেহর্াবগতাহক আরও থিগিান করহি িহল 

আশা করা র্ায়। বিহশষ কহর ভুোহনর িলবিদুযৎ প্রকহল্প িাাংলাহদহশর অাংশগ্রেণ ও ভুোন থর্হক ভারহতর ওপর বদহয় 

িাাংলাহদহশ বিদুযৎ রপ্তাবনর বিষহয় ভুোহনর ঐকাবন্তক ইো এিাং এ বিষহয় ভারহতর সম্মবতর বিষয়টি িারিার আহলাচনায় 

উহঠ এহসহে। এ োড়া BBIN MVA-এর বিষহয় মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গঠনমূলক অিস্থান ও পরামশ থ ভুোহনর বিবভন্ন পহক্ষর 

আ   র বিষয়টি দূরীকরহণ গুরুত্বপূণ থ অিদান রাখহি। 

(৩) ৭-৯ আগস্ট ২০১৫        থনপাহল ‘Safe Home Expo 2015’ শীষ থক আিাসন ও বনম থাণ সামগ্রীর এক প্রদশ থনী 

অনুবষ্ঠত েয়। িাাংলাহদশ থর্হক সি থহমাে ২০টি বনম থাণ সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রবতষ্ঠান উক্ত প্রদশ থনীহত অাংশগ্রেণ কহর। প্রদশ থনীহত 

ভূবমকম্প বনহরাধক এিাং প্রাকৃবতক দূহর্ থাগসেনীয় কাঁচ ও বস্টহলর বতবর আিাসন ও বনম থাণ সামগ্রী প্রদবশ থত েয়।  

(৪) ৩০-৩১ িানুয়াবর ২০১৬        ঢাকার প্যান প্যাবসবফক থসানারগাঁও থোহেহল South Asian Speakers’ Summit 

on Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সহম্মলহন িাাংলাহদশ, 

আফগাবনস্তান, ভুোন, ভারত, মালদ্বীপ এিাং শ্রীলাংকার মাননীয় বেকারগণ অাংশগ্রেণ কহরন। এসকল থদহশর মাননীয় সাংসদ 

সদেগণ এিাং আন্তিথাবতক সাংস্থার প্রবতবনবধগণও সহম্মলহন অাংশগ্রেণ কহরন। ৩১ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ সহম্মলহন 

সমাপনী অনুষ্ঠাহন প্রধান অবতবর্ বেসাহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপবস্থত বেহলন। 

(৫) িাাংলাহদশ ও থনপাহলর মহধ্য ফ্ল্াইে পবরচালনার িন্য বিদ্যমান বদ্ব-পাবক্ষক বিমান চলাচল চুবক্তর আওতায় ১৫ থম ২০১৬ 

িাাংলাহদশ বিমান US-Bangla Airlines ঢাকা-কাঠমান্ডু-ঢাকা ফ্ল্াইে চালু েয়। 

(৬) ১৮-২১ জুন ২০১৬ থময়াহদ থনপাহলর মাননীয় মুখ্যসবচি (মবন্ত্রপবরষদ সবচি) ি. থসামলাল সুহিবদর থনতৃহত্ব একটি 

প্রবতবনবধদল িাাংলাহদশ সফর কহরন। সফহর বতবন িাাংলাহদহশর মবন্ত্রপবরষদ সবচহির সহি এক থসৌিন্য সাক্ষাহত বমবলত 

েন। সাক্ষাহত দুই থদহশর থর্াগাহর্াগ বৃবি ও পণ্য পবরিেহণর বিষহয় আহলাচনা েয়। তাঁর থনতৃহত্ব প্রবতবনবধদলটি চট্টগ্রাম 

িন্দরও পবরদশ থন কহরন। বতবন ২১ জুন ২০১৬ থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালহয় এক মতবিবনময় সভায় অাংশগ্রেণ কহরন। 

মতবিবনময়কাহল িাাংলাহদহশর িন্দরসমূে ব্িোর কহর থনপাহল পণ্য পবরিেহনর সম্ভাব্তা বনহয় আহলাচনা েয়। থনপাহলর 

মুখ্যসবচি (মবন্ত্রপবরষদ সবচি) এ লহক্ষয একটি ‘Joint Technical Committee’ গঠহনর প্রস্তাি কহরন। িাাংলাহদশ তাহত 

সম্মবত িানায়। 

(৭) িাাংলাহদশ কতৃথক প্রস্তাবিত িাাংলা একাহিবম ও থনপাল একাহিবম-এর মধ্যকার খসড়া সমহিাতা স্মারক স্বাক্ষহরর লহক্ষয 

থনপাল একাহিবমর একটি প্রবতবনবধদল ২৭-৩০ জুন ২০১৬ থময়াহদ ঢাকা সফর কহরন। সফরকাহল ২৯ জুন ২০১৬ তাবরহখ 

চুবক্তটি স্বাক্ষবরত েয়।  

(৮) থনপাহলর ভূবমকম্প-পরিতী পুনগ থঠন কার্ থক্রহম সোয়তার অাংশ বেসাহি তাঁহদর খাদ্যসাংকে বনরসহন অবতবরক্ত ১০,০০০ 

থমবিকেন চাল থপ্ররহণর িন্য কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। সি থহশষ ২৫ জুন ২০১৬ তাবরহখ ভারতীয় ভূখণ্ড ব্িোর কহর িাাংলািান্ধা 

স্থলিন্দর বদহয় থনপাহল চাল থপ্ররণ শুরু করা েয়। ১৮ জুলাই ২০১৬ তাবরখ পর্ থন্ত প্রায় ৪,৪০০ থমবিকেন চাল থপ্ররণ করা েয়। 
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(৯) ২২-২৩ নহভম্বর ২০১৫        ঢাকায় অনুবষ্ঠত ‘Inter-Ministerial Conference on Every Women Every 

Child’ এিাং ‘12
th

 International Congress on AIDS in Asia and the Pacific’ শীষ থক এক সহম্মলহন চার 

সদহের একটি প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহর।  

(১০) ভয়ািে িন্যা ও ভূবমধহস বির্ধ্স্ত শ্রীলাংকায় মানবিক সোয়তা বেসাহি িরুবর বভবত্তহত িাাংলাহদশ থর্হক ১০ থকাটি োকা 

মূহল্যর ত্রাণসামগ্রী থপ্ররহণর বসিান্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় থর্হক গৃেীত েয়। শ্রীলাংকায় িরুবর বভবত্তহত ত্রাণসামগ্রী থপ্ররণ করার 

িন্য দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালহয় পত্র থপ্ররণ করা েয় এিাং সাংবেি মন্ত্রণালয় শ্রীলাংকায় িরুবর বভবত্তহত ত্রাণ সামগ্রী 

থপ্ররণ কহর। 

(১১) ২৬ জুলাই ২০১৫ মালদ্বীহপর স্বাধীনতার ৫০তম িাবষ থকী উদ র্াবপত েয়। স্বাধীনতার সুিণ থ িয়ন্তী অনুষ্ঠাহন মালদ্বীহপর 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী িনাি উমর নাবসর িাাংলাহদহশর মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী থমাঃ শােবরয়ার আলম, এমবপ-থক অভযর্ থনা িানান। 

বিবভন্ন থদশ থর্হক আগত প্রায় ৪০০ বিহদবশ গণ্যমান্য ব্বক্ত উক্ত অনুষ্ঠাহন উপবস্থত বেহলন। স্বাধীনতার সুিণ থ িয়ন্তী অনুষ্ঠাহন 

অাংশগ্রেহণর পাশাপাবশ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী, মালদ্বীহপর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও িাপাহনর উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহি বদ্বপক্ষীয় 

বিঠহক বমবলত েন। 

(১২) ১৫-১৬ আগস্ট ২০১৫        মালদ্বীহপর মাহলহত অনুবষ্ঠত এবশয়া ও প্রশান্ত মোসাগরীয় ষষ্ঠ আঞ্চবলক থফারাহম 

মাননীয় বশল্পমন্ত্রী অাংশগ্রেণ কহরন। এ থফারাহম এবশয়া ও প্রশান্ত মোসাগরীয় অঞ্চহলর দ্রুত নগরায়হনর সীমািিতা অবতক্রম 

করার সম্ভাব্ উপায় সম্পবকথত আহলাচনা প্রাধান্য পায়। িিথযবশল্প, িিথয পুনব্থিোরহর্াগ্য করা এিাং িিথযব্িস্থাপনায় বশল্পদূষণ 

এিাং প্রাকৃবতক ও পবরহিশগত ঝুুঁবকর বিষহয় মাননীয় মন্ত্রী িক্তব্ রাহখন। মাননীয় মন্ত্রী একটি থেকসই ও পবরহিশ-িান্ধি 

বশল্পায়ন বনবিত করা ও এ বিষহয় িতথমান সরকাহরর বিবভন্ন পদহক্ষহপর উহেখ কহর সহম্মলহন একটি থপপার/বনিন্ধ উপস্থাপন কহরন। 

(১৩) ১৯৭১ সাহলর মুবক্তযুহি সাংঘটিত মানিতাবিহরাধী অপরাধ ও গণেতযার দাহয় যুিাপরাধী সালাউবদ্দন কাহদর থচৌধুরী ও 

আলী আেসান থমাঃ মুিাবেহদর ফাঁবস কার্ থকহরর বিষহয় ২২ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ পাবকস্তান সরকার আন্তিথাবতক অপরাধ 

িাইবুযনাহলর বিচার প্রবক্রয়া বনহয় অনাকাবিত মন্তব্ কহর বিবৃবত প্রদান কহর। সি থহশষ ৬ থম ২০১৬ তাবরহখ যুিাপরাধী 

মবতউর রেমান বনিামীর বরবভউ বপটিশন খাবরহির বিষহয় এিাং তৎপরিতী ১২ থম ২০১৬ মৃতুযদণ্ড কার্ থকর েহল পাবকস্তান 

সরকার এই দু’টি ঘেনার পর পরই অনাকাবিত মন্তব্ কহর বিবৃবত প্রদাহনর কহর। এ বিষহয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থর্হক 

িরািরই র্র্ার্র্ এিাং থিারাহলা কূেননবতক পদহক্ষপ থনওয়া েয়। এরূপ থক্ষহত্র প্রবতিারই পাবকস্তাহনর োইকবমশনারহক তলি 

কহর কহঠার ভাষায় তীি প্রবতিাদ িানাহনা েয় এিাং িাাংলাহদহশর পক্ষ থর্হক তাঁর বনকে প্রবতিাদবলবপ েস্তান্তর করা েয়। 

(১৪) ২১ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ থনপাহলর সাংসদ ‘Motor Vehicle Agreement for the Regulation of 

Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic between Bangladesh, Bhutan, India and Nepal’ 

অনুসমর্ থন কহর। এর ফহল চুবক্তর আটি থহকল XVI (1) অনুর্ায়ী থনপাল সরকার তাঁর আনুষ্ঠাবনকতা সম্পন্ন কহর। 

(১৫) ইসলামািাহদ িাাংলাহদশ োইকবমশহনর থপ্রস শাখার ব্বক্তগত কম থকতথা িনাি িাোিীর থোহসনহক ১ থফব্রুয়াবর ২০১৬ 

তাবরহখ সন্ধযা ৬:৩৫ বমবনহে (আনুমাবনক) অপেরহণর প্রায় ৬ ঘণ্টা পর তাঁহক মুবক্ত থদওয়া েয়। পাবকস্তাহনর বনরাপত্তা 

িাবেনীর সদেরা তাঁহক অপেরণ কহর অজ্ঞাত স্থাহন বনহয় র্ায়। এ ঘেনার পবরহপ্রবক্ষহত, ২ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় 

বনযুক্ত পাবকস্তাহনর োইকবমশনার সুিা আলমহক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয় তলি কহর এ ঘেনায় গভীর উহদ্বগ ও তীি প্রবতিাদ 

জ্ঞাপন করা েয় এিাং ঘেনার ব্াখ্যা চাওয়া েয়। এ বিষহয় তাঁর কাহে একটি প্রবতিাদপত্রও েস্তান্তর করা েয়। 

(১৬) মাননীয় অর্ থমন্ত্রী িনাি আবুল মাল আিদুল মুবেহতর আমন্ত্রহণ গণপ্রিাতন্ত্রী চীহনর িাবণিযমন্ত্রী Mr. Gao Hucheng 

২৫-২৬ আগস্ট ২০১৫        িাাংলাহদশ সফহর আহসন। উক্ত সফরকাহল চীহনর িাবণিযমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ 

োবসনার সহি ২৫ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ সাক্ষাৎ কহরন। মাননীয় অর্ থমন্ত্রী িনাি আবুল মাল আিদুল মুবেত এমবপ’র সহি 

বদ্ব-পাবক্ষক বিঠহক বমবলত েন এিাং দু’থদহশর স্বার্ থ-সাংবেি বিহশষ কহর অর্ থননবতক ও িাবণবিযক সম্পকথ বিষহয় আহলাচনা 

কহরন। বতবন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এিাং মাননীয় সড়ক পবরিেন ও থসতুমন্ত্রী  সহি বিঠক কহরন। উক্ত বিঠকসমূহে 

পারেবরক স্বার্ থ-সাংবেি বিষয়াবদ এিাং দু’থদহশর মহধ্য বিদ্যমান বদ্বপাবক্ষক সম্পহকথর বিবভন্ন বদক বনহয় আহলাচনা করা েয়। 

মাননীয় অর্ থমন্ত্রী চীহনর িাবণিযমন্ত্রীর সম্মাহন এক বনশহভাহির আহয়ািন কহরন। 

(১৭) িাবতসাংহঘর সাধারণ পবরষহদর ৭০তম অবধহিশহনর সাইি লাইহন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ 

চীহনর থপ্রবসহিহন্টর সহি বদ্বপাবক্ষক বিঠহক বমবলত েন। চীহনর থপ্রবসহিহন্টর সহি বিঠককাহল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
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িাাংলাহদহশর অিকাঠাহমাগত প্রকহল্প চীহনর সেহর্াবগতার িন্য চীন সরকারহক ধন্যিাদ িানান। বতবন চীহনর থপ্রবসহিন্টহক 

চীহনর বিবনহয়াগকারীহদর িন্য প্রবতবষ্ঠত বিহশষ অর্ থননবতক অঞ্চহল অবধক চীনা বিবনহয়াহগর আহ্বান িানান। বতবন চীহনর 

সহি িাাংলাহদহশর িাবণিয ঘােবত কবমহয় আনার িন্য ব্িস্থা থনওয়ার আহ্বান িানান। বতবন চীহনর িািাহর িাাংলাহদবশ 

পহণ্যর ‘Duty Free Quota Free Access’-এর িন্য এিাং রুলস অি অবরবিন বশবর্ল করার িন্য অনুহরাধ িানান। 

িাাংলাহদহশর সহি চীহনর কূেননবতক সম্পহকথর ৪০ িের পূবতথ উপলহক্ষয বতবন চীহনর থপ্রবসহিন্টহক িাাংলাহদশ সফহরর িন্য 

আমন্ত্রণ িানান। 

(১৮) মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী ২-৪ থফব্রুয়াবর ২০১৬        িয়পুর, ভারত-এ সন্ত্রাস দমন বিষয়ক সহম্মলহন িাাংলাহদশ 

প্রবতবনবধদহলর দলহনতা বেসাহি অাংশগ্রেণ কহরন। পরিতীকাহল বতবন ১১ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ বনউইয়হকথ অনুবষ্ঠত 

‘Building Synergy and Coherence in the Implementation of the Istanbul Programme of Action 

(IPoA) in the Contest of the 2030 Sustainable Development Agenda’ শীষ থক সভা এিাং ১২-১৬ থফব্রুয়াবর 

২০১৬ থময়াহদ ওয়াবশাংেহন বিবিধ বদ্বপাবক্ষক বিঠহক িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর দলহনতা বেসাহি অাংশগ্রেণ কহরন। মাননীয় 

পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী ৯-১০ মাচ থ ২০১৬ থময়াহদ র্াইল্যাহন্ডর রািধানী ব্াাংকহক অনুবষ্ঠত এবশয়া থকাঅপাহরশন িায়ালগ 

(এবসবি)-এর মন্ত্রীপর্ থাহয়র ১৪তম বিঠহক িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর দলহনতা বেসাহি অাংশগ্রেণ কহরন। ৭-৮ এবপ্রল ২০১৬ 

থময়াহদ বতবন সুইিারল্যাহন্ডর থিহনভায় অনুবষ্ঠত ‘The Geneva Conference on Preventing Violent Extremism’ 

শীষ থক সভায় িাাংলাহদহশর প্রবতবনবধ দহলর দলহনতা বেসাহি অাংশগ্রেণ কহরন। ২৫-২৬ এবপ্রল ২০১৬ থময়াহদ মাননীয় 

পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী োংকাংহয় অনুবষ্ঠত ‘Bangladesh Investment Summit’ এিাং ২৭-২৮ এবপ্রল ২০১৬ থময়াহদ থিইবিাং, 

চীহন অনুবষ্ঠত CICA-এর মন্ত্রীপর্ থাহয়র বিঠহক িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর দলহনতা বেসাহি অাংশগ্রেণ কহরন। মাননীয় 

পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী ৩১ থম-০১ জুন ২০১৬ থময়াহদ র্াইল্যাহন্ডর ব্াাংকহক অনুবষ্ঠত ‘Bangladesh Trade and Investment 

Expo 2016’ শীষ থক থসবমনাহর অাংশগ্রেণ কহরন।  

(১৯) মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী ১০ জুন ২০১৬ তাবরহখ যুক্তরাহষ্ট্রর বনউইয়হকথ অনুবষ্ঠত ‘High-Level Open Debate on 

Protecting Civilians in the Context of Peackeeping Operations’ শীষ থক সভায় িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর 

দলহনতা বেসাহি অাংশগ্রেণ কহরন। ২০-২২ জুন ২০১৬ থময়াহদ থক্রাহয়বশয়ার িাগহরহি অনুবষ্ঠত ‘International Tennis 

Federation (ITF)’-এর িাবষ থক সাধারণ সভায় মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী অাংশগ্রেণ কহরন এিাং থক্রাহয়বশয়া সরকাহরর 

পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী, িাবণিয প্রবতমন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপর্ থাহয়র কম থকতথাহদর সহি বিঠক কহরন। বতবন ২৩-২৫ জুন ২০১৬ 

থময়াহদ থস্লাহভবনয়ায় বদ্বপাবক্ষক সফহর িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর দলহনতা বেসাহি অাংশগ্রেণ কহরন। এ োড়া ২৭ জুন ২০১৬ 

তাবরহখ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী িি থাহন সরকাবর সফর কহরন।  

(২০) ১৪-১৬ অহক্টাির ২০১৫ থময়াহদ চীহনর থিইবিাংহয় অনুবষ্ঠত Asia Political Parties Special Conference on 

the Silk Road-এ িাাংলাহদশ িাতীয় সাংসহদর মাননীয় বেকাহরর থনতৃহত্ব ৮ সদহের একটি উচ্চপর্ থাহয়র সাংসদীয় 

প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহরন। সফরকাহল মাননীয় বেকার ১৬ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ িাাংলাহদশ দূতািাস, থিইবিাং এিাং 

Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) কতৃথক িাাংলাহদশ-চীন 

কূেননবতক সম্পকথ স্থাপহনর ৪০তম িের পূবতথ উপলহক্ষয থর্ৌর্ভাহি আহয়াবিত অনুষ্ঠাহন সম্মাবনত অবতবর্ (Guest of 

Honour) বেসাহি অাংশগ্রেণ কহরন এিাং স্মারক িাকটিবকে ও উহদ্বাধনী খাহমর থমাড়ক উহন্মাচন কহরন।  

(২১) ১৭ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকাবর িাসভিন ‘গণভিহন’ িাাংলাহদশ-চীন কূেননবতক সম্পকথ 

স্থাপহনর ৪০ িের পূবতথ উপলহক্ষয স্মারক িাকটিবকে ও উহদ্বাধনী খাম আনুষ্ঠাবনকভাহি উহদ্বাধহনর িন্য একটি অনুষ্ঠাহনর 

আহয়ািন করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্মারক িাকটিবকে ও উহদ্বাধনী খাহমর থমাড়ক উহন্মাচন কহরন। 

(২২) ৮ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ থিইবিাংহয় বিবসআইএম থলাকাল গভন থহমন্ট থকা-অপাহরশন থফারাম অনুবষ্ঠত েয়। 

িাাংলাহদশ, ভারত, বময়ানমার এিাং চীন থর্হক ১৬০ িহনরও অবধক মন্ত্রী, গভন থর, থময়র, কুেনীবতকবিদসে বিবভন্ন পর্ থাহয়র 

প্রবতবনবধ অাংশগ্রেণ কহরন। 

(২৩) িাাংলাহদশ ও চীহনর মধ্যকার পর্ থেনবিষয়ক সম্ভািনাপূণ থ সোয়তাহক আরও থিারদার করার লহক্ষয China National 

Tourism Administration-এর থচয়ারম্যান Mr. Li Jinzao ১৫-২০ িানুয়াবর ২০১৬        িাাংলাহদশ সফর কহরন। 

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র সাবি থক সমিহয় রাষ্ট্রীয় অবতবর্ ভিন পদ্মায় থিসামবরক বিমান পবরিে    পর্ থেন মন্ত্রণালহয়র মাননীয় 

মন্ত্রী সফররত প্রবতবনবধর সহি বদ্বপাবক্ষক বিঠক কহরন। িাাংলাহদহশর পর্ থেন বশল্প উন্নয়হন চীহনর বিবনহয়াগ-সাংক্রান্ত বিবভন্ন 

ইসুয বনহয় এ বিঠহক আহলাচনা েয়।  
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(২৪) িাাংলাহদশ-চীন থিন্ডবশপ থসন্টাহরর আমন্ত্রহণ িাাংলাহদশ-চীন বদ্বপাবক্ষক সম্পকথ প্রবতষ্ঠার ৪০ িের পূবতথ এিাং চাইবনি 

চেিষ থ উদ র্াপহনর লহক্ষয চীহনর একটি প্রবর্তর্শা বশল্পীহগাষ্ঠী ‘Tianjin Art Troupe’ ১৭-১৮ িানুয়াবর িাাংলাহদশ সফর 

কহরন। ঢাকাস্থ চাইবনি দূতািাস, িাাংলাহদশ-চীন থিন্ডবশপ থসন্টার এিাং িাাংলাহদশ বশল্পকলা একাহিবমর থর্ৌর্ আহয়ািহন 

উক্ত বশল্পীহগাষ্ঠী ঢাকায় িাাংলাহদশ বশল্পকলা একাহিবমহত এিাং চট্টগ্রাহম দু’টি পৃর্ক মহনাজ্ঞ অনুষ্ঠান পবরহিশন কহরন। 

(২৫) িাাংলাহদশ থিসরকাবর বিবনহয়াহগর থক্ষহত্র থদবশ-বিহদবশ বিবনহয়াগকারীহদরহক আরও থিবশ আকৃি করার লহক্ষয 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়, িাতীয় বিবনহয়াগ থিাি থ, BUILD (Business Initiative Leasing Development) এিাং 

িাাংলাহদশ থফিাহরশন অি থচম্বারস অি কমাস থ এযান্ড ইন্ডাবেি থর্ৌর্ভাহি ২৪ এিাং ২৫ িানুয়াবর ২০১৬ দু’বদনব্াপী 

‘Bangladesh Investment and Policy Summit-2016’ শীষ থক একটি বসহম্পাবিয়াহমর আহয়ািন কহর। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী উক্ত অনুষ্ঠানটির উহদ্বাধন কহরন। ভারত, চীন, িাপান, ইহন্দাহনবশয়া এিাং শ্রীলাংকা থর্হক প্রায় ২২০িন আন্তিথাবতক 

ব্বক্ত উক্ত বসহম্পাবিয়াহম অাংশগ্রেণ কহরন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী িাাংলাহদহশর সহি চীন ও িাপাহনর িতথমান ও 

ভবিষ্যৎ বিবনহয়াহগর সম্ভািনার বিষয়টি উক্ত সভার মাধ্যহম তুহল ধহরন। 

(২৬) িাাংলাহদশ ও চীহনর মহধ্য কূেননবতক সম্পকথ স্থাপহনর ৪০ িের পূবতথ উপলহক্ষয িাাংলাহদহশ বিবভন্ন সমহয় রািদূহতর 

ভূবমকা পালন কহরহেন, এমন চারিন কূেননবতক Mr. Wang Chungi, Mr. Hu Qianwen, Mr. Chai Xi এিাং Mr. 

Zheng Qingsin ২৪-২৮ িানুয়াবর ২০১৬ থময়াহদ ঢাকায় সফর কহরন। এ উপলহক্ষয Bangladesh Institute of 

International and Strategic Studies (BIISS)-এ একটি থসবমনাহরর আহয়ািন করা েয়। উক্ত থসবমনাহর সফররত 

রাষ্ট্রদূতগণসে থদবশ-বিহদবশ বিহশষজ্ঞগণ িাাংলাহদশ-চীন সম্পকথ বিষহয় তাঁহদর সুবচবন্তত মতামত তুহল ধহরন। বিঠককাহল 

প্রাক্তন কূেনীবতকগণ িাাংলাহদহশর অর্ থননবতক প্রবৃবি ও আর্ থসামাবিক থক্ষহত্র বিপ্লবিক উন্নয়হনর িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ 

োবসনার থনতৃহত্বর ভূয়সী প্রশাংসা কহরন।  

(২৭) িাাংলাহদশ-চীন কূেননবতক সম্পহকথর ৪০ িের পূবতথ উপলহক্ষয Bangladesh-China People’s Friendship 

Association (BCPFA)-এর উহদ্যাহগ ১ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ থোহেল ওহয়বস্টহন ঢাকাস্থ চীনা দূতািাহসর থসৌিহন্য 

একটি বচত্র প্রদশ থনীর আহয়ািন করা েয়। উক্ত প্রদশ থনীর উহদ্বাধন অনুষ্ঠাহন প্রধান অবতবর্ বেসাহি উপবস্থত বেহলন মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর রািননবতক উপহদিা িনাি এইচ টি ইমাম। প্রদশ থনীহত বকছু দুল থভ এিাং অপ্রদবশ থত বচত্র প্রদশ থন করা েয়, র্ার 

মহধ্য অন্যতম বেল িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর পঞ্চাহশর দশহক চীন সফহরর আহলাকবচত্র। 

(২৮) চীহনর সহি িাাংলাহদহশর ১০ম ফহরন অবফস কনসালহেশন (FOC) ১২ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত েয়। 

বদনব্াপী এই আহলাচনায় িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর থনতৃত্ব থদন পররাষ্ট্রসবচি এিাং চীহনর প্রবতবনবধ দহলর থনতৃত্ব থদন 

চীহনর সেকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী, Mr Kong Xuanyou। চীহনর সেকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় মোমান্য রাষ্ট্রপবত, মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী এিাং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রীর সহি সাক্ষাৎ কহরন। এ সময় িাাংলাহদশ ও চীহনর মধ্যকার বিবভন্ন বিষহয় 

বদ্বপাবক্ষক আহলাচনা েয়।  

(২৯) িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর ‘অসমাপ্ত আত্মিীিনী’ এন এইচ থক িাাংলা বিভাহগর প্রধান ও থলখক 

িনাি কাজুবেহরা ওয়াতানাহি িাপাবন ভাষায় অনুিাদ কহরহেন। উক্ত িইহয়র প্রকাহশর িাতথা িাাংলাহদহশর মানুহষর কাহে 

থপৌুঁহে থদওয়ার িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রহণ িনাি কাজুবেহরা ওয়াতানাহি ৩১ জুলাই-০৩ আগস্ট ২০১৫ থময়াহদ 

িাাংলাহদশ সফর কহরন এিাং িাপাবন ভাষায় অনূবদত িিিন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মিীিনী’ িইহয়র অনুবলবপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

থশখ োবসনার োহত তুহল থদন। িনাি কাজুবেহরা ওয়াতানাহি িাাংলাহদশ িাতীয় সাংসহদর মাননীয় বেকার ও মাননীয় 

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহি সাক্ষাৎ কহরন।  

(৩০) িাপান সরকাহরর অর্ থ, িাবণিয এিাং বশল্প-সাংক্রান্ত সাংসদীয় ভাইস বমবনস্টার Mr. Yoshihiro Seki পাঁচ সদহের 

প্রবতবনবধদল বনহয় ২৯ থসহেম্বর ২০১৫ থর্হক ১ অহক্টাির ২০১৫ থময়াহদ িাাংলাহদশ সফর কহরন। সফরকাহল প্রবতবনবধদল ১ 

অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ মাননীয় িাবণিযমন্ত্রীর সহি বদ্বপাবক্ষক আহলাচনায় বমবলত েন। বতবন িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ 

মন্ত্রণালহয়র তথ্যপ্রযুবক্ত বিভাহগর মাননীয় প্রবতমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র মূখ্যসবচি, িাাংলাহদশ ব্াাংহকর গভন থর এিাং 
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বিবনহয়াগ থিাহি থর বনি থােী থচয়ারম্যাহনর সহি সাক্ষাৎ কহরন। সাক্ষাৎকাহল দু’থদহশর স্বার্ থ-সাংবেি বদ্ব-পাবক্ষক বিবভন্ন বিষহয় 

আহলাচনা েয়। িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ মন্ত্রণালহয়র তথ্যপ্রযুবক্ত বিভাহগর মাননীয় প্রবতমন্ত্রী িাপাহনর প্রবতবনবধদহলর সম্মাহন 

মধ্যািহভাহির আহয়ািন কহরন। উক্ত মধ্যািহভাহির পর তথ্যপ্রযুবক্ত বিভাহগর মাননীয় প্রবতমন্ত্রী এিাং িাপান সরকাহরর 

অর্ থ, িাবণিয এিাং বশল্প-সাংক্রান্ত সাংসদীয় ভাইস বমবনস্টার Mr. Yoshihiro Seki-এর উপবস্থবতহত Bangladesh  

Hi-Tech Park Authority (BHTPA) এিাং Re-Term Corporation, Japan-এর মহধ্য ‘Planning, 

Development and Successful Implementation of Hi-Tech Parks in Bangladesh’ শীষ থক একটি সমহিাতা 

স্মারক স্বাক্ষবরত েয়। 

(৩১) িাবতসাংহঘর সাধারণ পবরষহদর ৭০তম অবধহিশহনর সাইি লাইহন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ 

িাপাহনর প্রধানমন্ত্রীর সহি বদ্বপাবক্ষক বিঠহক বমবলত েন। িাপাহনর প্রধানমন্ত্রীর সহি বদ্বপাবক্ষক বিঠককাহল মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী িাপাহনর বিবনহয়াগকারীহদর িন্য প্রবতবষ্ঠত বিহশষ অর্ থননবতক অঞ্চহল অবধক বিবনহয়াহগর আহ্বান িানান। 

মাতািাবড় প্রকল্পসে অহনক থমগাপ্রকল্প িাস্তিায়হন িাপাহনর সেহর্াবগতার িন্য বতবন িাপান সরকারহক ধন্যিাদ িানান। 

বিঠহক বিগ বি প্রকহল্পর (The Bay of Bengal Industrial Growth Belt) আওতাধীন েয়টি প্রকল্প বনহয় আহলাচনা েয়। 

এ োড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুহষ্ঠয় ২০২০ সামার অবলবম্পক্স এিাং প্যারা-অবলবম্পক্স উপলহক্ষয বনম থাণকাহি িাাংলাহদবশ 

বনম থাণ শ্রবমক বনহয়াহগর প্রস্তািহক সাধুিাদ িানান। 

(৩২) িাাংলাহদহশ বনযুক্ত িাপাহনর রাষ্ট্রদূত H. E. Mr. Masato Watanabe মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহি ২৫ অহক্টাির 

২০১৫ তাবরহখ সাক্ষাৎ কহরন। বনরাপত্তা পবরষহদর অস্থায়ী সদেপহদ বনি থাবচত েওয়ার থক্ষহত্র িাপানহক সমর্ থন দান করার 

িন্য িাপাহনর রাষ্ট্রদূত মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীহক ধন্যিাদ জ্ঞাপন কহরন।  

(৩৩) Japan Science and Technology Agency সম্প্রবত িাাংলাহদহশর মাধ্যবমক বশক্ষার্ীহদর সাকুরা বিজ্ঞান 

কম থসূবচহত অন্তভু থক্ত কহর এিাং এ কম থসূবচহত এবশয়ার ৩৫-এর অবধক থদশ থর্হক বশক্ষার্ীরা অাংশগ্রেণ কহর। এ কম থসূবচহত 

থনাহিল-বিিয়ী ব্বক্তিহগ থর িক্তব্, বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গহিষণা-প্রবতষ্ঠান, ল্যািহরেবর, বিজ্ঞান-র্াদুঘর পবরদশ থন করা, 

িাপাবন বশক্ষার্ীহদর সােচর্ থ এিাং িাপাবন ইবতোস ও সাংস্কৃবত বিষহয় অিগত করা েয়।  

(৩৪) িাপাহনর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র Southeast and Southwest Asian Affairs Department-এর মোপবরচালক Mr. 
Kazuya Nashita ১৩-১৪ িানুয়াবর ২০১৬ থময়াহদ িাাংলাহদশ সফর কহরন। উক্ত সফহরর প্রাক্কাহল Mr. Kazuya 
Nashita পররাষ্ট্রসবচহির সহি একটি বদ্বপাবক্ষক বিঠক কহরন। উক্ত বিঠহক িাাংলাহদশ-িাপাহনর মধ্যকার বদ্বপাবক্ষক বিবভন্ন 

ইসুয আহলাবচত েয়। পরিতীহত বতবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসবচহির সহি সাক্ষাৎ কহরন। 

(৩৫) িাাংলাহদহশ বনযুক্ত িাপাহনর মান্যির রাষ্ট্রদূত Mr. Masato Watanabe ২ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ থিসামবরক 

বিমান পবরিেন ও পর্ থেন মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী িনাি রাহশদ খান থমনহনর সহি সাক্ষাৎ কহরন। এ সময় থিসামবরক 

বিমান ও বিমানিন্দর-সাংক্রান্ত সম্ভাব্ সেহর্াবগতার বিষহয় বদ্বপাবক্ষক আহলাচনা েয়।  

(৩৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা িাপাহনর প্রধানমন্ত্রী বশনহিা আহি’র আমন্ত্রহণ বি-৭ শীষ থ সহম্মলহনর Outreach 

Programme-এ অাংশগ্রেহণর লহক্ষয ২৬-২৯ থম ২০১৬ থময়াহদ িাপান সফর কহরন। সেস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অিথহন এিাং 

অর্ থনীবতর বিবভন্ন সূচহক িাাংলাহদহশর দ্রুত অগ্রগবতহত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ ও গবতশীল থনতৃহত্বর ভূয়সী প্রশাংসা কহর 

িাপাহনর প্রধানমন্ত্রী বশনহিা আহি িাাংলাহদহশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীহক ২৭ থম ২০১৬ তাবরহখ িাপাহনর ইহস-সীমা (Ise-

Shima)-থত অনুবষ্ঠত বি-৭ outreach programme-এ অাংশগ্রেহণর িন্য আমন্ত্রণ িানান। উক্ত সফহর পররাষ্ট্রমন্ত্রী, 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসবচি, বসবনয়র সবচি, অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থপ্রস সবচিসে একটি 

উচ্চপর্ থাহয়র সরকাবর প্রবতবনবধদল এিাং এফবিবসবসআই-এর থপ্রবসহিন্টসে একটি ব্িসায়ী প্রবতবনবধদল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

সফরসিী বেসাহি থর্াগদান কহরন। বি-৭ থনতৃবৃন্দ োড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই বিঠহক ইহন্দাহনবশয়া, শাদ, বভহয়তনাম, 

শ্রীলঙ্কা, লাওস, পাপুয়া বনউবগবন’র রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগহণর সহি পৃর্ক আহলাচনায় বমবলত েন। ২৮ থম ২০১৬ তাবরহখ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা এিাং িাপাহনর প্রধানমন্ত্রী বশনহিা আহি তাঁহদর বনি বনি প্রবতবনবধদলসে নাহগায়া শেহর 

এক বদ্বপাবক্ষক বিঠহক বমবলত েন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই সফরকাহল ২৮ থম ২০১৬ তাবরহখ অপরাহে থোবকও-থত 

িাাংলাহদশ দূতািাহসর বনিস্ব চযাোবর ভিহনর আনুষ্ঠাবনক উহদ্বাধন কহরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৯ থম ২০১৬ তাবরহখ  

পূি থাহে িাবণিয ও বিবনহয়াগ সাংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূণ থ সভায় িাপাহনর শীষ থস্থানীয় ব্িসা এিাং বশল্পপ্রবতষ্ঠানসমূহের  

শীষ থস্থানীয় থনতৃিহগ থর সহি িাাংলাহদহশ িাপাবন বিবনহয়াগ বৃবির থক্ষহত্র চলমান ও ভবিষ্যৎ উহদ্যাগসমূহের বিষহয়  

আহলাচনা কহরন। 
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িাপাহনর নাহগায়ায় অনুবষ্ঠত বি৭ আউেবরচ সাবমহে অন্যান্য বিশ্বহনতৃবৃহন্দর সহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা (২৭ থম ২০১৬) 

 

 (৩৭) দবক্ষণ থকাবরয়ার National Assembly-এর Health and Welfare Committee-এর থচয়ারম্যান এিাং 

International Conference of Asian Political Parties (AICAPP) Parliamentarians Union-এর ভাইস 

থপ্রবসহিন্ট Mr. Kim Choon Jin-এর থনতৃহত্ব দবক্ষণ থকাবরয়ার েয় সদহের একটি সাংসদীয় প্রবতবনবধদল ২৬-২৮ 

থসহেম্বর ২০১৫ থময়াহদ িাাংলাহদশ সফর কহর। সফরকাহল প্রবতবনবধদল মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, থিসামবরক বিমান পবরিেন ও 

পর্ থেন মন্ত্রণালহয়র সাংসদীয় স্থায়ী কবমটির মাননীয় সভাপবত এিাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পবকথত সাংসদীয় কবমটির সদে 

িনাি ফারুক খান এম বপ’র সহি সাক্ষাৎ কহরন।  

(৩৮) ‘Strengthening Partnership through ICT’ শীষ থক বিবনহয়াগ বিষয়ক থসবমনার ১৩ বিহসম্বর থর্ৌর্ভাহি পররাি 

মন্ত্রণালয়, থিবসস এিাং Embassy of Republic of Korea কতৃথক আহয়ািন করা েয়। িনাি জুনাহয়দ আেহমদ পলক, 

তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিষয়ক মাননীয় প্রবতমন্ত্রী প্রধান অবতবর্ বেসাহি সভায় অাংশগ্রেণ কহরন। 

(৩৯) দবক্ষণ থকাবরয়ার থিপুটি বেকার H.E. Mr. Jeong Kab Yoon-এর থনতৃহত্ব দবক্ষণ থকাবরয়ার পাল থাহমহন্টর দুিন 

মাননীয় সাংসদ-সদে সমিহয় একটি প্রবতবনবধদল ১৭-১৮ িানুয়াবর ২০১৬ থময়াহদ িাাংলাহদশ সফর কহরন। সফরকাহল উক্ত 

প্রবতবনবধদল িাাংলাহদশ িাতীয় সাংসহদর মাননীয় বেকাহরর সহি একটি ফলপ্রসূ বিঠক কহরন এিাং মাননীয় বেকারহক 

সরকাবর পর্ থাহয় দবক্ষণ থকাবরয়া সফহরর আমন্ত্রণ িানান। পরিতী সময় সফরকারী প্রবতবনবধ দলটি মোমান্য রাষ্ট্রপবতর সহি 

থসৌিন্য সাক্ষাৎ কহরন। 

(৪০) ২৬ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ অহেবলয়ার িাতীয় বদিস ‘Australia Day’ উপলহক্ষয ঢাকাস্থ অহেবলয়ান োইকবমশন 

১২ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ বদিসটি উদ র্াপহনর আহয়ািন কহর। এ অনুষ্ঠাহন থর্াগ থদন অহেবলয়ার থনৌ িাবেনী প্রধান Vice 

Admiral Tim Benet। িাাংলাহদহশর পহক্ষ উক্ত অনুষ্ঠাহন প্রধান অবতবর্ বেসাহি উপবস্থত বেহলন তথ্য ও থর্াগাহর্াগ 

মন্ত্রণালহয়র মাননীয় প্রবতমন্ত্রী। উহেখ্য এই িের থর্হক িাাংলাহদশ Indian Ocean Naval Symposium-এর থনতৃত্ব গ্রেণ 

কহরহে, র্া ভারত মোসাগরীয় এিাং বকছুো সম্প্রসাবরত েহয় প্রশান্ত মোসাগরীয় অঞ্চহলর নীবত ও থকৌশলগত প্রবতরক্ষার 

থক্ষহত্র িাাংলাহদহশর কার্ থকর উপবস্থবত ও থনতৃত্বশীল ভূবমকার িবেঃপ্রকাশ ঘটিহয়হে। 

 

(৪১) অহেবলয়ার সহি িাাংলাহদহশর প্রর্ম ফহরন অবফস কনসালহেশন (FOC) ৩১ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ কযানহিরায় 

অনুবষ্ঠত েয়। বদনব্াপী এ আহলাচনায় িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর থনতৃত্ব থদন পররাষ্ট্রসবচি থমাঃ শেীদুল েক এিাং 

অহেবলয়ার ২৫ সদেবিবশি দহলর থনতৃত্ব থদন অহেবলয়ার পররাষ্ট্র ও িাবণিয বিভাহগর সবচি Mr Ric Wells। উক্ত সভায় 

িাাংলাহদশ-অহেবলয়ার মধ্যকার বদ্বপাবক্ষক নানা বিষয় বনহয় কার্ থকর আহলাচনা েয় এিাং সভা থশহষ িাাংলাহদশ ও 

অহেবলয়ার ফহরন অবফস কনসালহেশন বিষহয় একটি MoU সাক্ষর করা েয়। ১১ থম ২০১৬ তাবরখ থর্হক ‘অহেবলয়া 

এবভহয়শন’ বসবকউবরটি বিষহয় বনহিহদর অিস্থান পবরিতথন কহরহে, র্া যুক্তরাহিযর মহতাই তাহদর লক্ষযহক প্রবতফবলত 

কহর। অহেবলয়ার পক্ষ থর্হক দুই থদহশর মহধ্য এয়ার সাবভ থস চুবক্তর বিষহয় পুনরায় পদহক্ষপ বনহত প্রস্তাি কহরহে। উহেখ্য, 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর ODA িণ্টন অহেবলয়ান মুদ্রায় ৫৬.১ বমবলয়হন উন্নীত েয়, র্া পূহি থর অর্ থ-িেহরর ODA-এর থচহয় 

৩৩ শতাাংশ থিবশ। অহেবলয়া তাহদর থোে থস বিহপ্লাম্যাবস েযাহেবি ২০১৫-১৬ অনুসরণ এিাং এর মাধ্যহম তারা 

িাাংলাহদহশর  প্রাবতষ্ঠাবনক  ও  ব্বক্ত  পর্ থাহয়  থর্াগাহর্াগ ও ক্রীড়া উন্নয়হন উহদ্যাগ ও গুরুত্বপূণ থ আহয়ািহনর সক্ষমতা িাড়াহত  
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ইো প্রকাশ কহরহে। অহেবলয়া িাাংলাহদশহক Sports Fellowship Programe-এ অাংশগ্রেহণর িন্য আমন্ত্রণ িাবনহয়হে। 

ইহতামহধ্য িাাংলাহদহশর ক্রীড়া সাংগঠকহক শ্রীলঙ্কায় ২২ নহভম্বর থর্হক ৩ বিহসম্বর তাবরহখ অনুহষ্ঠয় ক্রীড়া ব্িস্থাপনা 

বিষয়ক কম থসূবচহত অাংশগ্রেহণর আমন্ত্রণ িাবনহয়হে।  

 

(৪২) বদেীস্থ অহেবলয়ান োইকবমশহনর অবভিাসন অনুবিভাহগর প্রধান Mr. Jose Alvarez ৩ থম ২০১৬ পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালহয়র সবচি (বদ্বপাবক্ষক ও কেুযলার)-এর সহি একটি বদ্বপাবক্ষক বিঠক কহরন। উক্ত বিঠহক বতবন িাাংলাহদশ ও 

অহেবলয়ার মধ্যকার ইবমহগ্রশন-সাংক্রান্ত সেহর্াবগতা বকভাহি আরও বৃবি করা র্ায়, থস বিষহয় বিশদ আহলাচনা কহরন। উক্ত 

বিঠহক ঢাকাস্থ অহেবলয়ান োই কবমশনার Mr. Greg Wilcock-ও উপবস্থত বেহলন। পরিতী সমহয় Mr. Jose Alvarez 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও থেশাল িাহঞ্চর প্রবতবনবধর সহি এ বিষহয় পৃর্ক পৃর্ক বিঠহক বমবলত েন।  

(৪৩) ঢাকাস্থ অহেবলয়ান োইকবমশন ৮ থম ২০১৬ তাবরহখ অহেবলয়া কতৃথক আহরাবপত িাাংলাহদহশর ওপর থর্হক  

এয়ার কাহগ থা বনহষধাজ্ঞা আাংবশক বশবর্ল করার সম্মবত প্রদান কহরন। মূলত ৩১ থশ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ িাাংলাহদশ-

অহেবলয়ার মহধ্য অনুবষ্ঠত ফহরন অবফস কনসালহেশহনর বিঠক চলাকাহল পররাষ্ট্রসবচি অহেবলয়ার এই বসিাহন্তর বিষহয় 

িাাংলাহদহশর মতামত তুহল ধহরন এিাং বিমানিন্দহরর সাবি থক বনরাপত্তা বনবিতকহল্প সাম্প্রবতককাহল িাাংলাহদশ সরকার 

কতৃথক গৃেীত সকল পদহক্ষপ বিঠহক তুহল ধহরন এিাং এ বিষহয় একটি non paper (বলবখত অিস্থান) সাংবেি প্রবতবনবধর কাহে 

েস্তান্তর কহরন।  

(৪৪) িাাংলাহদহশ নিবনযুক্ত মহিাবলয়ার অনািাবসক রাষ্ট্রদূত H.E. Gonchig Ganbold ২৭ জুন ২০১৬ তাবরখ অপরাহে 

মোমান্য রাষ্ট্রপবতর কাহে তাঁর পবরচয়পত্র থপশ কহরন। ২৮ জুন ২০১৬ তাবরহখ মান্যির রাষ্ট্রদূত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি ও 

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহি থসৌিন্য সাক্ষাৎ কহরন। সাক্ষাৎকাহল দু’থদহশর মহধ্য বিদ্যমান বদ্বপাবক্ষক সম্পহকথর বিবভন্ন বদক 

এিাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন মহিাবলয়া সফর বনহয় আহলাচনা েয়। দু’থদহশর মহধ্য বিরািমান িন্ধুত্বপূণ থ সম্পকথ বৃবি 

করাসে পারেবরক িাবণবিযক সম্পকথ থিারদার করার বিষহয় থিার থদওয়া েয়। এরপর বতবন The Federation of 
Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) সফহর র্ান। থসখাহন বতবন সাংবেি কম থকতথাহদর 

সহি মহিাবলয়া ও িাাংলাহদহশর িাবণিয ও বিবনহয়াগ বিষহয় আহলাচনা কহরন। 

(৪৫) পররাষ্ট্রসবচহির থনতৃহত্ব িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল ২১-২৩ থসহেম্বর ২০১৫        ওয়াবশাংেন বি.বস সফর কহরন। উক্ত 

সফহর পররাষ্ট্রসবচহির থনতৃত্বাধীন িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল American Federation of Labor and Congress of 

Industrial Organization (AFL-CIO)-এর বরবিওনাল থপ্রাগ্রাম বিহরক্টর িনাি Tim Ryan-এর সহি বিঠক কহরন। 

উক্ত বিঠহক িাাংলাহদহশর শ্রম পবরহিশ উন্নয়নসে শ্রবমকহদর অবধকার উন্নয়হন অগ্রগবতর ইবতিাচক বচত্র তুহল ধরা েয়। 

পররাষ্ট্রসবচি িাাংলাহদহশর বিএসবপ সুবিধা পুনি থোল করার অনুহরাধ িানান। প্রবতবনবধদল Millennium Challange 

Corporation (MCC)-এর বরবিওনাল থিপুটি ভাইস থপ্রবসহিন্ট বমজ্ ফাহতমা শুযমার, থিপুটি ভাইস থপ্রবসহিন্ট িনাি 

েমাস থকবল ও ম্যাহনবিাং বিহরক্টর িনাি বক্রহস্টাফার থমহলাবনর সহি ফলপ্রসূ আহলাচনা কহরন। বিঠহক পররাষ্ট্রসবচি 

MCC-থত িাাংলাহদহশর অন্তভু থবক্তর বিষহয় যুক্তরাষ্ট্র সরকাহরর ইবতিাচক বসিান্ত গ্রেহণর আহ্বান িানান। যুক্তরাহষ্ট্রর িাতীয় 

বনরাপত্তা কাউবেহলর পবরচালক িনাি বপোর লাহভায়, পররাষ্ট্র দপ্তহরর িনসাংখ্যা, শরণার্ী ও অবভিাসন বুযহরার 

অযাবসসট্যান্ট থসহক্রোবর বমজ্ এযান.বস. বরচাি থ, আন্তিথাবতক সাংস্থা বুযহরার অযাবসসট্যান্ট থসহক্রোবর বমজ্ িার্হসিা থক্রাকার, 

আন্ডার থসহক্রোবর বমজ্ ওহয়বন্ড শারম্যান এিাং গণতন্ত্র, মানিাবধকার ও শ্রম বিষয়ক বুযহরার অযাবসসট্যান্ট থসহক্রোবর বম. েম 

থমহলানবস্কর সহিও পৃর্ক-পৃর্ক বিঠহক বমবলত েন। বতবন পররাষ্ট্র দপ্তর কতৃথক রািনীবতবিষয়ক মহনানীত আন্ডার থসহক্রোবর 

িনাি েম শ্য দানহনর সহিও সাক্ষাৎ কহরন। বিঠকসমূহে উভয় থদহশর স্বার্ থ-সাংবেি বিবভন্ন বিষহয় আহলাচনা েয়। দবক্ষণ ও 

মধ্য এবশয়া বিষয়ক বুযহরার অযাবসসট্যান্ট থসহক্রোবর বমজ্ বনশা থদশাই বিসওয়াহলর সহি সাক্ষাৎকাহল বমজ্ বিসওয়াল 

সাম্প্রবতক িেরগুবলহত আর্ থসামাবিক উন্নয়হন িাাংলাহদশ সরকাহরর আন্তবরক প্রহচিার ভূয়সী প্রশাংসা কহরন। সন্ত্রাসিাদ 

দমহন সরকাহরর কহঠার মহনাভাহির প্রশাংসা কহর বতবন িহলন, দবক্ষণ এবশয়াসে সারাবিহশ্ব িাাংলাহদশ সরকাহরর এ ভূবমকা 

অনুকরণীয় দৃিান্ত বেসাহি ইহতামহধ্যই সুপ্রবতবষ্ঠত েহয়হে। 

(৪৬) িাাংলাহদশ ও যুক্তরাহষ্ট্রর মহধ্য চতুর্ থ বনরাপত্তা বিষয়ক থর্ৌর্ সাংলাপ ১১ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ যুক্তরাহষ্ট্রর 

ওয়াবশাংেন বি.বস-থত অনুবষ্ঠত েয়। প্রবতবনবধদহল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র িাবেনী বিভাগ ও পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালহয়র কম থকতথাবৃন্দ অন্তভু থক্ত বেহলন। অপরবদহক যুক্তরাষ্ট্র প্রবতবনবধদহলর থনতৃত্ব থদন যুক্তরাহষ্ট্রর পররাষ্ট্র দপ্তহরর 

রািননবতক-সামবরক বুযহরার বপ্রবেপাল থিপুটি অযাবসসট্যান্ট থসহক্রোবর বম. েি চযাপম্যান। সাংলাহপ সন্ত্রাসবনহরাধ ও সবোংস 

উগ্রতািাদ দমন, সামবরক সেহর্াবগতা, বনরাপত্তা সেহর্াবগতা, সাইিার বনরাপত্তা, দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা, িাবতসাংহঘ শাবন্তরক্ষা 

কার্ থক্রমসে বনরাপত্তা-সাংক্রান্ত বিবভন্ন বিষয় আহলাবচত েয়।  
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(৪৭) িাাংলাহদশ ও যুক্তরাহষ্ট্রর মহধ্য পঞ্চম থর্ৌর্ অাংশীদাবরত্ব সাংলাপ ২৩-২৪ জুন ২০১৬ থময়াহদ যুক্তরাহষ্ট্রর ওয়াবশাংেন 

বি.বস-থত অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সাংলাহপ পররাষ্ট্রসবচহির থনতৃত্বাধীন একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ 

কহর। অপরপহক্ষ, যুক্তরাষ্ট্র প্রবতবনবধদহলর থনতৃত্ব থদন যুক্তরাহষ্ট্রর পররাষ্ট্র দপ্তহরর রািনীবত বিষয়ক আন্ডার থসহক্রোবর িনাি 

র্মাস এ. শ্য দানন। সাংলাহপ দু’থদহশর মহধ্য ‘বনরাপত্তা সেহর্াবগতা‘, ‘গণতন্ত্র ও সুশাসন’ এিাং ‘িাবণিয ও বিবনহয়াগ 

সেহর্াবগতার আওতায় বিবভন্ন বিষহয় বিস্তাবরত আহলাচনা েয় এিাং উক্ত থক্ষত্রসমূহে সেহর্াবগতার সম্পকথ সম্প্রসাবরত করার 

বিষহয় উভয় থদশ সম্মত েয়।  

(৪৮) ৬ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় িাাংলাহদশ ইেটিটিউে অফ ইন্টারন্যাশনাল এযান্ড েযাহেবিক স্টাবিি 

(BIISS)-এর সহি থর্ৌর্ভাহি ‘Bangladesh’s Relations with Latin America: Unlocking Potentials’ শীষ থক 

একটি থসবমনার আহয়ািন কহর। উক্ত থসবমনাহর িাাংলাহদহশ বনযুক্ত ল্যাটিন আহমবরকা ও কযাবরিীয় রাহষ্ট্রর নয়টি থদহশর 

অনািাবসক রাষ্ট্রদূত/োইকবমশনার/বমশন প্রধানগণ অাংশগ্রেণ কহরন। এ থসবমনাহর িাাংলাহদহশর স্বনামধন্য িক্তাগণ অাংশগ্রেণ 

কহরন। থসবমনাহর ল্যাটিন আহমবরকার বিবভন্ন থদহশর সহি িাাংলাহদহশর অর্ থননবতক ও রািননবতক সম্পকথহক গভীরতর 

করার লহক্ষয বিবভন্ন পদহক্ষপ গ্রেহণর ওপর িক্তারা বিহশষ গুরুত্ব আহরাপ কহরন। 

(৪৯) ২৮-২৯ জুলাই ২০১৫ থময়াহদ ভুোহনর বর্ম্পুহত ‘Fourth Meeting of the SAARC Ministers on Poverty 

Alleviation’-এর সভা অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় মাননীয় প্রবতমন্ত্রী িনাি এম. এ. মান্নান (অর্ থ ও পবরকল্পনা মন্ত্রণালয়)-এর 

থনতৃহত্ব বতন সদেবিবশি একটি প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহরন।  

(৫০) ১৯-২০ আগস্ট ২০১৫ থময়াহদ থনপাহলর কাঠমুন্ডুহত ‘Seventh Meeting of SAARC Finance Ministers 

preceded by Seventh Meeting of the SAARC Finance Secretaries’- শীষ থক সভা অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় 

িাাংলাহদশ সরকাহরর পহক্ষ দলহনতা বেসাহি প্রবতবনবধত্বকারী মাননীয় অর্ থমন্ত্রী িনাি আবুল মাল আব্দুল মুবেহতর থনতৃহত্ব 

আে সদহের একটি প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহরন। 

(৫১) ১ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয় একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠাহনর মাধ্যহম ঢাকায় অিবস্থত ‘South Asian 

Regional Standards Organization (SARSO)’-এর Headquarters Agreement স্বাক্ষবরত েয়। িাাংলাহদশ 

সরকাহরর পহক্ষ পররাষ্ট্রসবচি এিাং SARSO-এর পহক্ষ সাংস্থাটির মোপবরচালক চুবক্তহত স্বাক্ষর কহরন। চুবক্ত স্বাক্ষহরর 

মাধ্যহম SARSO একটি আন্তিথাবতক/আঞ্চবলক সাংস্থা বেসাহি কূেননবতক দায়মুবক্ত এিাং সুহর্াগ-সুবিধা লাহভর ব্াপাহর 

িাাংলাহদশ সরকার কতৃথক স্বীকৃবত লাভ কহর। অনুষ্ঠাহন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও 

িাাংলাহদশ সরকাহরর বিবভন্ন থিযষ্ঠ কম থকতথাগণ এিাং গণমাধ্যহমর কমীবৃন্দ উপবস্থত বেহলন। 

(৫২) ১১-১৩ িানুয়াবর ২০১৬ থময়াহদ ঢাকায় ‘6
th

 South Asian Conference on Sanitation (SACOSAN-V)’-এর 

সভা অনুবষ্ঠত েয়। মোমান্য রাষ্ট্রপবত উক্ত অনুষ্ঠাহন প্রধান অবতবর্ বেসাহি উপবস্থত বেহলন। উক্ত সভায় সাহকথর মোসবচি 

িনাি অজুথন িাোদুর র্াপা অাংশগ্রেণ কহরন। 

(৫৩) ৪-৭ এবপ্রল ২০১৬ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত েয় ‘3rd Meeting of SAARC Agriculture Ministers & 

Preceding Meetings’। উক্ত সভায় সাকথভুক্ত আেটি থদহশর কৃবষম  িগ থ অাংশগ্রেণ কহরন। সাকথ সবচিালহয়র মাননীয় 

SAARC Secretary উপবস্থত বেহলন। সমাপনী অবধহিশহন গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ 

োবসনা প্রধান অবতবর্ বেসাহি উপবস্থত বেহলন। 

(৫৪) ৩ থম ২০১৬ তাবরহখ িাম থাবনর িাঙ্কফুহে থ ‘10th Informal Meeting of the SAARC Finance Minister 

Scheduled’ বিষয়ক মাননীয় অর্ থমন্ত্রীহদর সভার আহয়ািন করা েয়। িাাংলাহদশ সরকাহরর পহক্ষ মাননীয় অর্ থমন্ত্রী িনাি 

আবুল মাল আব্দুল মুবেত উক্ত সভায় প্রবতবনবধদহলর প্রধান বেসাহি উপবস্থত বেহলন।  

(৫৫) ৪-৭ থম ২০১৬        ঢাকায় অনুবষ্ঠত 3
rd

 Meeting of the SAARC Ministers & Preceding Meetings of 

Technical Committee of Agriculture and Rural Development (TC-ARD)-এর সভার আহয়ািন করা েয়। 

গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা উক্ত সভায় প্রধান অবতবর্ বেসাহি উপবস্থত বেহলন। এ 

োড়াও সাকথ সবচিালহয়র মাননীয় মোসবচি িনাি অজুথন িাোদুর র্াপা অাংশগ্রেণ কহরন। 

(৫৬) ৯-১০ জুন ২০১৬ থময়াহদ থনপাহলর কাঠমুন্ডুহত অনুবষ্ঠত েয় ‘4th Meeting of SAARC Cabinet Secretaries’। 

উক্ত সভায় িাাংলাহদশ সরকাহরর পহক্ষ প্রবতবনবধত্বকারী মাননীয় মবন্ত্রপবরষদ সবচহির থনতৃহত্ব আে সদহের একটি 

প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহরন। 
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(৫৭) ১ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ ‘Signing Ceremony for the Headquarters Agreement between the 

Government of Bangladesh and the BIMSTEC Secretariat’ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয় অনুবষ্ঠত েয়। গণপ্রিাতন্ত্রী 

িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী িনাি আবুল োসান মােমুদ আলী, এম.বপ, মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী িনাি থমাঃ 

শােবরয়ার আলম, এম.বপ, পররাষ্ট্রসবচি ও অন্যান্য ঊর্ধ্থতন কম থকতথাবৃন্দ এিাং বিমসহেক মোসবচি এযাম্বাহসির ও বিমহস্টক 

সবচিালহয়র অন্যান্য কম থকতথাবৃন্দ উক্ত চুবক্ত স্বাক্ষর অনুষ্ঠাহন অাংশগ্রেণ কহরন। উক্ত অনুষ্ঠাহন গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ 

সরকাহরর পহক্ষ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এিাং বিমসহেক সবচিালহয়র পহক্ষ বিমসহেহকর মোসবচি চুবক্তহত স্বাক্ষর কহরন। 

(৫৮) ৬ জুন ২০১৬ তাবরহখ বিমসহেহকর ১৯তম প্রবতষ্ঠািাবষ থকী পাবলত েয়। বিমসহেহকর ১৯তম প্রবতষ্ঠািাবষ থকী উপলহক্ষয 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এিাং মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী পৃর্ক পৃর্ক িাণী থদন। এ উপলহক্ষয বিমসহেক সবচিালয় কতৃথক আহয়াবিত 

সাংিধ থনা অনুষ্ঠাহন প্রধান অবতবর্ বেসাহি উপবস্থত বেহলন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী িনাি থমাঃ শােবরয়ার আলম, এমবপ। 

উক্ত অনুষ্ঠাহন শ্রীলঙ্কার বেকার কারু িয়সুবরয়াসে বিমসহেক সদেভুক্ত থদশসমূহের প্রবতবনবধিগ থ, অন্যান্য কূেননবতকবৃন্দ 

এিাং উচ্চপর্ থাহয়র সরকাবর-থিসরকাবর কম থকতথাগণ উপবস্থত বেহলন। 

(৫৯) ১৯৭৪ সাহল প্রণীত Territorial Waters & Maritime Zones Act-এ ১০ ফযাদম পাবনর গভীরতায় থিইিলাইন 

বনধ থাবরত েয়। বকন্তু ঐ থিইিলাইনটি ১৯৮২ সাহল প্রণীত UNCLOS-এর সহি সামঞ্জেপূণ থ নয়। ভারত ও বময়ানমাহরর 

সহি সমুদ্রসীমা-সাংক্রান্ত বিহরাহধর রাহয়ও থিইিলাইন ব্িোর করা র্ায়বন; কারণ ১৯৭৪ সাহল প্রণীত থিইিলাইনটি ১৯৮২ 

সাহলর UNCLOS-এর সহি অসামঞ্জেপূণ থ। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র উহদ্যাহগ আনক্লি-১৯৮২-এর আহলাহক ১৯৭৪ সাহল প্রণীত 

থিইিলাইনটি পুনবন থধারহণর বিষহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রে অনুহমাদহনর পর Land Boundary Terminus (LBT) 

থর্হক কক্সিািার পর্ থন্ত Straight Baseline এিাং কক্সিািার থর্হক থসন্টমাটি থে পর্ থন্ত আহরকটি normal baseline প্রণয়ন 

কহর তা (সাংহশাবধত এস.আর.ও নম্বর প্রদানপূি থক) ১০ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ ‘িাাংলাহদশ সমুদ্র উপকূহল baseline 

পুন   ধ থারণ’-সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন আকাহর িাাংলাহদশ থগহিহের অবতবরক্ত সাংখ্যায় প্রকাবশত েয়। 

(৬০) ৬-২৪ জুলাই ২০১৫ থময়াহদ িাবতসাংঘ সমুদ্র আইন কনহভনশন ১৯৮২-এর অধীহন সৃি International Seabed 

Authority’র ২১তম অবধহিশন িযামাইকার বকাংসেহন অিবস্থত সাংস্থাটির সদরদপ্তহর অনুবষ্ঠত েয়। এ অবধহিশহন ISA’র 

সদে রাষ্ট্রসমূহের প্রবতবনবধগণ অাংশগ্রেণ কহরন। িাাংলাহদশ সরকাহরর পহক্ষ বরয়ার এিবমরাল থমাঃ খুরহশদ আলম (অি.), 

সবচি, থমবরোইম অযাহফয়াস থ ইউবনে উক্ত অবধহিশহন অাংশগ্রেণ কহরন। উক্ত অবধহিশহন গভীর সমুহদ্রর তলহদশ থর্হক 

Polymetallic Nodules, Cobalt-rich Ferromanganese Crusts এিাং Polymetallic Sulphides অনুসন্ধাহনর 

(exploration) িন্য ISA কতৃথক প্রদত্ত ২৬টি লাইহসহের কার্ থক্রম বিহিচনা করা েয়। ভবিষ্যহত এ ধরহনর খবনি সম্পদ 

উহত্তালহনর ব্াপাহর একটি খসড়া Mining Code প্রণয়ন করা েয়। অবধহিশহন Assembly’র Rules of Procedure 

অনুর্ায়ী পর্ থহিক্ষক বনহয়াহগর অনুহরাধ বিহিচনা করা, Council এিাং Assembly’র িন্য থপ্রবসহিন্ট ও ভাইস-থপ্রবসহিন্ট 

বনি থাচন করা, বফন্যাে কবমটির প্রবতহিদন ও সুপাবরশ বিহিচনা করা, মোসবচি কতৃথক িাবষ থক কম থকাহণ্ডর প্রবতহিদন 

উপস্থাপন, UNCLOS অনুর্ায়ী খসড়া Terms fo Reference বিহিচনা করা, China Minmetals Corporation কতৃথক 

প্রস্তাবিত এলাকায় Polymetallic Nodules অনুসন্ধাহনর Plan of Work বনহয় আহলাচনা, UNCLOS অনুর্ায়ী 

অনুহমাবদত Plan of Work-এর থময়াদ বৃবিকরণ ইতযাবদ বিষয় বনহয় এ অবধহিশহন আহলাচনা করা েয়। িাাংলাহদহশর 

পহক্ষ সবচি, থমবরোইম অযাহফয়াস থ ইউবনে অবধহিশহন িক্তব্ প্রদান কহরন। ISA-এর সকল কম থকাহণ্ড িাাংলাহদশ সরকাহরর 

চলমান সোয়তা প্রদান অব্ােত রাখার ব্াপাহর সরকাহরর পহক্ষ সমর্ থন ব্ক্ত করা েয়। 

(৬১) ২-৪ থসহেম্বর ২০১৫        ‘First IORA Ministerial Blue Economy Conference (BEC)’ শীষ থক 

সহম্মলন মবরশাহস অনুবষ্ঠত েয়। সহম্মলনটিহত সদে রাষ্ট্রসমূহের মন্ত্রী োড়াও উচ্চপদস্থ কম থকতথা, বিহশষজ্ঞ, বিজ্ঞানী এিাং 

আন্তিথাবতক সাংস্থার প্রবতবনবধগণ অাংশগ্রেণ কহরন। িাাংলাহদহশর পহক্ষ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এিাং থমবরোইম অযাহফয়াস থ 

ইউবনহের সবচি উক্ত সহম্মলহন থর্াগদান কহরন। IORA সদে রাষ্ট্রসমূহের মহধ্য নতুন অাংশীদাবরত্ব বতবরর মাধ্যহম Indian 

Ocean Rim Region-এ থেকসই উন্নয়হনর অন্যতম স্তম্ভ বেসাহি Blue Economy-এর উহন্মষ ঘোহনা এই সহম্মলহনর মূল 

লহক্ষয বেল। এই সহম্মলহন চারটি অগ্রাবধকারপ্রাপ্ত থক্ষত্রসমূে র্র্া- Fisheries & Aquaculture, Renewable Ocean 

Energy, Seaports and Shipping এিাং Seabed Exploration and Minerals-এর ওপর বিস্তাবরত আহলাচনা েয়। 

সফরকাহল মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী মবরশাহসর মোমান্য রাষ্ট্রপবত, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সমুদ্র অর্ থনীবত বিষয়ক মন্ত্রী এিাং 

IORA মোসবচহির সহি পৃর্ক-পৃর্ক বিঠহক বমবলত েন এিাং CMT Spinning Mill পবরদশ থন কহরন, থর্খাহন কম থরত 

প্রায় ৩,৬০০ িাাংলাহদবশ শ্রবমকহদর থখাঁি-খির থনন। 
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(৬২) ভারত মোসাগর িলয় আঞ্চবলক সেহর্াবগতা সাংস্থা (IORA)-এর ২০টি সদে থদশ এিাং ৬টি Dialogue Partner 

থদহশর প্রবতবনবধগহণর সমিহয় ৫-৭ থসহেম্বর ২০১৫ থময়াহদ অহেবলয়ার পার্ থ-এ 2
nd

 Indian Ocean Dialogue (IOD), 

2015 অনুবষ্ঠত েয়। এিাহরর িায়ালহগ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র থমবরোইম অযাহফয়াস থ ইউবনহের সবচি ‘Deliberative 

Dispute Settlement Developments in the Bay of Bengal’ শীষ থক বিষহয় থপ্রহিহন্টশন প্রদান কহরন এিাং 

‘Maritime Security and Defence Cooperation’ শীষ থক থসশহন Co-facilitator বেসাহি থসশন পবরচালনা কহরন। 

(৬৩) ৭-১০ থসহেম্বর ২০১৫        United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)’র একটি 

প্রবতবনবধদল থলািাল থমবরোইম ক্রাইম থপ্রাগ্রাম (বিএনবসবপ)-এর অধীন একটি Assessment Mission পবরচালনার 

উহদ্দহশ্য দ িাাংলাহদশ সফর কহর। সফরকাহল প্রবতবনবধদলটি সমুহদ্র সশস্ত্র চুবর, মাদকদ্রব্পাচার, মানিপাচার, িন্য প্রাণী 

সাংরক্ষণ প্রভৃবত বিষহয় িাাংলাহদহশর িতথমান অিস্থা মূল্যায়ন করার উহদ্দহশ্য দ সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাগ পবরদশ থন কহর এিাং 

সাংবেি কম থকতথাহদর সহি বিঠক কহর।  

(৬৪) ২৩ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ র্াইল্যাহন্ডর ব্াাংকহক International Union for Convervation of Nature 

(IUCN) এিাং িাাংলাহদশ দূতািাস, ব্াাংকহকর থর্ৌর্ উহদ্যাহগ ‘Rogional Consultation on Blue Economy and 

Climate Change Resilience’ অনুবষ্ঠত েয়। সভাটিহত সবচি, থমবরোইম এযাহফয়াস থ ইউবনে Keynote Speaker 

বেসাহি িক্তব্ উপস্থাপন কহরন। এ সভায় িাাংলাহদশ োড়াও র্াইল্যান্ড, ইহন্দাহনবশয়া, পাবকস্তান, ভারত এিাং বভহয়তনাহমর 

প্রবতবনবধগণ অাংশগ্রেণ কহরন। বিবভন্ন আন্তিথাবতক ও আঞ্চবলক সাংস্থা র্র্া: IUCN, UNESCAP, UNEP, UNDP, 

SIDA, DANIDA, FAO, SAARC-এর প্রবতবনবধিগ থ অাংশগ্রেণ কহরন। 

(৬৫) ২২-২৪ থফব্রুয়াবর ২০১৬ থময়াহদ মাবকথন যুক্তরাহষ্ট্রর ওয়াবশাংেহন International Boundary Research Unit 

(IBRU) এিাং Foley Hoag-এর থর্ৌর্ উহদ্যাহগ একটি Professional Training Workshop অনুবষ্ঠত েয়। বিহশ্বর 

খ্যাতনামা সমুদ্রবিহশষজ্ঞগণ এ প্রবশক্ষণ কম থশালাটি পবরচালনা কহর। িাাংলাহদহশর পহক্ষ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র থমবরোইম 

অযাহফয়াস থ ইউবনে-এর সবচি উক্ত কম থশালায় অাংশগ্রেণ কহরন। 

(৬৬) ১৫-১৮ মাচ থ ২০১৬        ইহন্দাহনবশয়ার িাবল-থত Ad-hoc Committee on the Indian Ocean Rim 

Association (IORA) Concord-এর প্রর্ম সভা অনুবষ্ঠত েয়। সভায় IORA সদে রাষ্ট্রসমূহের স্বার্ থ-সাংবেি বিষয়সমূে 

পরীক্ষা-বনরীক্ষা কহর তা IORA Concord-এর খসড়ায় অন্তভু থক্ত করার লহক্ষয সদে রাষ্ট্রসমূহের উচ্চ-পদস্থ সরকাবর 

কম থকতথা, বিবশি ব্বক্তিগ থ এিাং বিহশষজ্ঞহদর সমিহয় IORA Concord-এর খসড়া প্রস্তুহতর িন্য একটি Ad-hoc 

Committee গঠন করা েয়। IORA কাঠাহমাহত িাাংলাহদহশর অিস্থান অবধকতর সুসাংেতকরণ এিাং িাাংলাহদহশর স্বার্ থ 

তুহল ধরার িন্য এই কবমটিহত িাাংলাহদহশর সবক্রয় অাংশগ্রেণ করা একান্ত িরুবর বেসাহি বিহিচনা করা েয়।  

(৬৭) ২৮ মাচ থ থর্হক ৮ এবপ্রল ২০১৬ তাবরখ পর্ থন্ত িাবতসাংঘ সদরদপ্তহর ‘Legally binding treaty on conservation 
and sustainable use of marine biological diversity in areas beyond national jurisdiction’ বিষহয় গঠিত 

িাবতসাংহঘর ‘Preparatory Committee (PrepCom)’-এর সভা অনুবষ্ঠত েয়। জুন ২০১৫ সাহল রাষ্ট্রীয় এখবতয়ারিবেভূ থত 

অঞ্চহল সামুবদ্রক িীিনিবচত্রয সাংরক্ষণ এিাং এর থেকসই ব্িোরসাংক্রান্ত একটি আন্তিথাবতক আইবন দবলল প্রস্তুতকরহণর 

Resolution িাবতসাংহঘর সাধারণ পবরষহদ গৃেীত েয়। এ দবলহলর খসড়া প্রস্তুহতর িন্য PrepCom-এর দু’টি সভার মহধ্য 

একটি ২৮ মাচ থ থর্হক ৮ এবপ্রল ২০১৬ তাবরখ পর্ থন্ত অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় িাাংলাহদহশর স্বার্ থ-সাংবেি বিবভন্ন বিষহয়র 

খু ুঁটিনাটি বদক বিহিচনায় বনহয় PrepCom-এ অাংশগ্রেহণর িন্য িাাংলাহদহশর প্রবতবনবধ বেসাহি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র 

থমবরোইম অযাহফয়াস থ ইউবনে-এর সবচি অাংশগ্রেণ কহরন। 

(৬৮) ১২-১৪ এবপ্রল ২০১৬ থময়াহদ IORA এিাং ইহন্দাহনবশয়া সরকাহরর থর্ৌর্ উহদ্যাহগ ইহন্দাহনবশয়ার পাদাাং-এ ‘3
rd

 
Indian Ocean Dialogue (IOD)’ অনুবষ্ঠত েয়। ভারত মোসাগরীয় অঞ্চহলর থদশসমূহে শাবন্ত ও বস্থবতশীলতা িিায় 

রাখার লহক্ষয অবধকতর থমবরোইম সেহর্াবগতা, ভারত মোসাগরীয় সম্প্রদাহয়র মহধ্য উপ-আঞ্চবলক সেহর্াবগতা বৃবির 

মাধ্যহম সহি থাচ্চ উপহর্াবগতা বনবিতকরণ, িলদসুযতা, সশস্ত্র চুবর, অনিধ িযাবফবকাং, থমবরোইম সন্ত্রাসিাদ প্রবতহরাহধ 

ইহন্টবলহিে থশয়াবরাং থমকাবনিম, সাগহর প্যাহিাল ও ইন্টারহসপশন দক্ষতা বৃবি, মালিােী িাোহি বনরাপত্তা বনবিতকরণ, 

অনিধভাহি মৎে আেরণ প্রবতহরাধ, মৎে ব্িস্থাপনায় কাবরগবর সেহর্াবগতা, small scale মৎেিীিীহদর সুহর্াগ-সুবিধা 

বৃবি, বিবভন্ন থদহশর থনৌিাবেনীর মহধ্য confidence building measure এিাং থোে থদশসমূহের উপকূহল প্যাহিাল এিাং 

policing দক্ষতা বৃবি, সামুবদ্রক জ্বালাবন আেরণ এিাং উৎপাদহন সেহর্াবগতা, সমুদ্র থর্াগাহর্াগ পর্হক বনরাপদ এিাং 

এক্সহপাে থ োবম থনালহক সন্ত্রাসী কম থকাণ্ড থর্হক মুক্ত রাখা ইতযাবদ বিষহয় বিস্তাবরত আহলাচনা েয়। উক্ত িায়ালহগ IORA-এর 

সদেরাষ্ট্র এিাং সকল dialogue partne-সে উচ্চপদস্থ সরকাবর কম থকতথা, বশক্ষাবিদ এিাং বিহেষকগণ অাংশগ্রেণ কহরন।  
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(৬৯) ২৩-২৬ এবপ্রল ২০১৬ থময়াহদ State Oceanic Administration (SOA) of China-এর পাঁচ সদেবিবশি একটি 

প্রবতবনবধদল িাাংলাহদশ সফর কহর। SOA’র থিপুটি অযািবমবনহেের (ভাইস বমবনস্টাহরর সমপদমর্ থাদসম্পন্ন) উক্ত 

প্রবতবনবধদলটির থনতৃত্ব থদন। সফরকাহল SOA প্রবতবনবধদলটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র থমবরোইম অযাহফয়াস থ ইউবনে-এর সবচি 

এিাং বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিষয়ক মন্ত্রণালহয়র উচ্চপদস্থ কম থকতথাবৃহন্দর সহি BORI-থত থমবরন অযাকুবরয়াম স্থাপন এিাং 

Ocean resources and development, Gas hydrate exploitation & development technology, Exchange 

of scientists, researchers, specialists, and scholars/organization of bilateral symposium, training 

courses and seminars ইতযাবদ থক্ষহত্র সেহর্াবগতার বিষহয় বিস্তাবরত আহলাচনা কহর। 

(৭০) িাাংলাহদশ ও ভারহতর মহধ্য স্বাক্ষবরত ‘Blue Economy and Maritime Cooperation’ বিষয়ক MoU-এর 

সমিয় ও িাস্তিায়হনর উহদ্দহশ্য দ গঠিত Joint Working Group (JWG)-এর প্রর্ম Meeting ৯ থম ২০১৬ তাবরহখ পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয়, ঢাকায় অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র থমবরোইম অযাহফয়াস থ ইউবনে-এর সবচি ৮-সদেবিবশি 

িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর এিাং ভারহতর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র সবচি (পবিম) ভারতীয় প্রবতবনবধদহলর থনতৃত্ব প্রদান কহরন। 

উক্ত সভায় স্বাক্ষবরত MoU-এর সমিয় ও িাস্তিায়হনর বিবভন্ন বদক বনহয় বিস্তাবরত আহলাচনা করা েয় এিাং বনয়বমত এ 

ধরহনর সভা আহয়ািহন উভয় পক্ষ একমত থপাষণ কহর।  

(৭১) ২০-৩১ জুলাই ২০১৫ থময়াহদ বনউইয়হকথ অনুবষ্ঠত Process of Intergovernmental Negotiation on the Post-

2015 Development Agenda-থত মোপবরচালক (অর্ থননবতক বিষয়ািবল), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অাংশগ্রেণ কহরন। পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় এিাং বনউইয়কথস্থ িাাংলাহদশ স্থায়ী বমশন এই negotiation-এ থনতৃত্ব প্রদান কহরহে। এ negotiation-এর মধ্য 

বদহয় িানুয়াবর থর্হক ২০১৫-পরিতী উন্নয়ন এহিন্ডা কাঠাহমার ওপর শুরু েওয়া বদ্বতীয় পর্ থাহয়র আন্তঃরাষ্ট্রীয় negotiation 

সমাবপ্ত লাভ কহর। ৩ আগস্ট ২০১৫-এ বনউইয়হকথ িাবতসাংঘ সদর দপ্তহর সাত মাসব্াপী বনবিড় আহলাচনার চূড়ান্ত ফলাফল 

বেসাহি ‘Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development’ শীষ থক কাঠাহমা সকল 

থদশ কতৃথক সি থসম্মতভাহি গৃেীত েয়। এ দবলহল িাাংলাহদহশর স্বার্ থ-সাংবেি বিবভন্ন বিষয় থর্মন: িলিায়ু পবরিতথন, অবভিাসন, অবভন্ন 

নদী ব্িস্থাপনা, বশক্ষা, স্বাস্থয, খাদ্য বনরাপত্তা প্রভৃবত বিষয় অন্তভু থক্ত েয়, র্া বভশন-২০২১ ও বভশন-২০৪১-এর সহি সামঞ্জেপূণ থ।  

(৭২) ২৪ থসহেম্বর থর্হক ১ অহক্টাির ২০১৫        যুক্তরাহষ্ট্রর বনউইয়হকথ িাবতসাংঘ সদরদপ্তহর িাবতসাংঘ সাধারণ 

পবরষহদর ৭০তম অবধহিশহনর উচ্চপর্ থাহয়র বিঠকসমূে অনুবষ্ঠত েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই অবধহিশহন িাাংলাহদশ 

প্রবতবনবধদহলর থনতৃত্ব থদন। িাবতসাংহঘর সেস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা িা Millennium Development Goals (MDGs)-

এর ধারািাবেকতায় এিাহরর অবধহিশহন ১৭-টি নতুন, যুগান্তকারী ও উচ্চাবভলাষী থেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা িা Sustainable 

Development Goals (SDGs) চূড়ান্তভাহি অনুহমাবদত েয়। ২৫-২৭ থসহেম্বর ২০১৫ থময়াহদ অনুবষ্ঠত ‘িাবতসাংঘ 

থেকসই উন্নয়ন সাবমে (UN Summit for Sustainable Development)’-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবক্রয়, দৃশ্য দমান ও 

থনতৃস্থানীয় ভূবমকা রাহখন। ২৬ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ উপযু থক্ত সাবমহের অাংশ বেসাহি ‘Fostering Sustainable 

Economic Growth, Transformation and Promoting Sustainable Consumption and Production’ শীষ থক 

একটি interactive dialogue থসশহন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থিলবিয়াহমর প্রধানমন্ত্রী চাল থস বমহশহলর সহি থর্ৌর্ভাহি 

সভাপবতত্ব কহরন। এ অবধহিশহন থদওয়া তাঁর িক্তহব্ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাাংলাহদহশ এমবিবি অিথহনর সাফহল্যর থপেহন 

মূলত: তাঁর সরকাহরর িাস্তিমুখী নীবত গ্রেণ, িনগহণর ব্াপক অাংশগ্রেণ, স্থানীয় পর্ থাহয় সৃিনশীল উন্নয়ন সমাধান এিাং 

িাতীয় ও আন্তিথাবতক পর্ থাহয় অাংশীদাবরহত্বর মাধ্যহম প্রহয়ািনীয় সম্পদ সাংস্থাহনর বিষয়গুবলহক তুহল ধহরন। বতবন ২০৩০ 

সাহলর মহধ্য থেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা িাস্তিায়হন সীবমত প্রাকৃবতক সম্পহদর দক্ষ ব্িোর, থভাক্তা সাংস্কৃবতর িদহল 

পবরহিহশর প্রবত দায়িিতা এিাং ব্বক্তখাত ও নাগবরক সমাহির দাবয়ত্বশীল আচরহণর ওপর গুরুত্ব থদন। ২৭ থসহেম্বর ২০১৫ 

তাবরহখ িলিায়ু পবরিতথহনর বিরূপ প্রভাি থমাকাহিলায় িাতীয় ও আন্তিথাবতক পর্ থাহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদশী থনতৃহত্বর 

স্বীকৃবত বেসাহি তাঁহক িাবতসাংহঘর পবরহিশবিষয়ক সহি থাচ্চ সম্মান ‘Champions of the Earth’ পুরস্কাহর ভূবষত করা েয়। 

United Nations Environment Programme (UNEP)-এর বনি থােী পবরচালক অযাবচম থস্টইনার মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীহক এই সম্মানিনক পুরস্কার তুহল থদন। িাাংলাহদহশর িনগণহক এই পুরস্কার উৎসগ থ কহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর 

িক্তহব্ িহলন, িাাংলাহদহশর িনগহণর সোয়তা োড়া প্রাকৃবতক দুহর্ থাগ ও িলিায়ু পবরিতথহনর অবভঘাত থমাকাহিলা করা 

একটি কঠিন চযাহলহঞ্জ পবরণত েহতা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাাংলাহদশহক বিহশ্বর প্রর্ম ‘Solar Nation’ বেসাহি গহড় থতালার 

প্রতযয় ব্ক্ত কহরন। 

(৭৩) ২৯ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাবতসাংহঘ িাাংলাহদহশর উহদ্যাহগ আহয়াবিত ‘MDGs to SDGs: 

A Way Forward’ শীষ থক একটি বিহশষ অনুষ্ঠাহন প্রধান অবতবর্ বেসাহি উপবস্থত বেহলন। এ অনুষ্ঠাহন থনদারল্যাহন্ডর রািা 



88 

 

বভহলম আহলকিান্ডার, সুইহিহনর প্রধানমন্ত্রী থস্টফান লফহভন ও থিবনহনর প্রধানমন্ত্রী বলওহনল বিনসু থর্ৌর্-সভাপবতত্ব 

কহরন। অন্যাহন্যর মহধ্য ৭০তম িাবতসাংঘ সাধারণ পবরষহদর থপ্রবসহিন্ট মহগনস লাইহক্কেফ   এিাং িাবতসাংঘ উন্নয়ন 

কম থসূবচ-র অযািবমবনহেের থেহলন ক্লাকথ িক্তব্ রাহখন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাাংলাহদশহক ‘উন্নয়হনর বিস্ময়’ আখ্যা বদহয় 

এমবিবি িাস্তিায়হনর ধারািাবেকতায় এসবিবি লক্ষযমাত্রা পূরহণও িাাংলাহদশ অগ্রণী ভূবমকা পালন করহি িহল আশািাদ 

ব্ক্ত কহরন। অনুষ্ঠাহন উপবস্থত অন্যান্য বিবশি িক্তারা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুহর্াগ্য থনতৃহত্ব িাাংলাহদহশর উন্নয়ন অগ্রর্াত্রাহক 

সকল উন্নয়নশীল থদহশর িন্য একটি অনন্য দৃিান্ত বেসাহি উহেখ কহরন। 

(৭৪) ২৩ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ যুক্তরাহষ্ট্রর ওয়াবশাংেন বি.বস.-থত িাাংলাহদশ ও যুক্তরাহষ্ট্রর মধ্যকার টিক্ ফা কাউবেহলর 

বদ্বতীয় বিঠক অনুবষ্ঠত েয়। িাবণিয মন্ত্রণালহয়র বসবনয়র সবচহির থনতৃহত্ব উক্ত বিঠহক অাংশগ্রেণকারী িাাংলাহদশ 

প্রবতবনবধদহল পররাষ্ট্রসবচি ও শ্রম সবচিসে উচ্চপর্ থাহয়র কম থকতথাগণ অন্তভু থক্ত বেহলন। বিঠহক িাাংলাহদশ ও যুক্তরাহষ্ট্রর বদ্ব-

পাবক্ষক িাবণিয সম্পবকথত বিবভন্ন বিষয়াবদ আহলাবচত েয়। 

(৭৫) ২৬ নহভম্বর-১১ বিহসম্বর ২০১৫ থময়াহদ িাহের প্যাবরহস Twenty-First Session of the Conference of the 
Parties to UNFCCC (COP-21) অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত অবধহিশহন মাননীয় পবরহিশমন্ত্রীর থনতৃহত্ব িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল 

অাংশগ্রেণ কহর। উক্ত সহম্মলহন বিবশ্বক উষ্ণতা থরাধকহল্প আইনগত িাধ্যিাধকতাসম্পন্ন একটি সাি থিনীন চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয় 

র্া ‘প্যাবরস চুবক্ত’ নাহম অবভবেত েয়।  

(৭৬) ১০-১৮ বিহসম্বর ২০১৫        থকবনয়ার নাইহরাবিহত বিশ্ব িাবণিয সাংস্থা (WTO)-এর মবন্ত্রপর্ থাহয়র দশম সহম্মলন 

অনুবষ্ঠত েয়। সহম্মলহন মাননীয় িাবণিযমন্ত্রীর থনতৃহত্ব িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহর। এ সহম্মলহন স্বহল্পান্নত 

থদশসমূহের (LDC) অনুকূহল থিশবকছু িাবণিয সুবিধা সাংিবলত ‘নাইহরাবি প্যাহকি (Nairobi Package)’ থঘাষণা করা েয়।  

(৭৭) ৩-৫ থফব্রুয়াবর ২০১৬ থময়াহদ থিহনভায় ‘Global Forum in Migration and Development (GFMD)-এর’ 
‘Troika Meeing, Steering Group Meeting, Friends of Forum (FoF) and Thematic Meeting of 
Government Roundtable Terms’ অনুবষ্ঠত েয়। আগামী বিহসম্বহর ঢাকায় অনুবষ্ঠতব্ নিম GFMD সহম্মলহনর প্রস্তুবত 

বেসাহি এই সভাসমূহে িাাংলাহদহশর প্রস্তাবিত concept note বনহয় GFMD-এর সদে রাষ্ট্রগুবলর মহধ্য আহলাচনা অুনবষ্ঠত েয়। 

(৭৮) ২১ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ বনউইয়হকথ অনুবষ্ঠত ‘High Leve Panel on Water’-এ প্যাহনল সদে মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর পহক্ষ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই অনুষ্ঠাহন থর্াগদান কহরন। উক্ত অনুষ্ঠাহন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী িলিায়ু পবরিতথহনর 

ফহল িাাংলাহদশসে িলিায়ু-ঝুুঁবকপূণ থ থদশসমূহে পাবনর সাংকে তীি আকার ধারণ কহরহে িহল মত প্রকাশ কহরন। স্বহল্পান্নত 

থদশসমূহের সক্ষমতা বৃবির লহক্ষয প্রহয়ািনীয় প্রযুবক্ত েস্তান্তহরর িন্য এই প্যাহনল কাি করহি িহল মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আশা 

প্রকাশ কহরন।  

(৭৯) ১৫ আগস্ট, ১৬ বিহসম্বর, ২১ থফব্রুয়াবর, ৭ মাচ থ, ১৭ মাচ থ ও ২৬ মাচ থ উপলহক্ষয মোমান্য রাষ্ট্রপবত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, 

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় প্রবতমন্ত্রীর িাণী বিহদশস্থ িাাংলাহদশ দূতািাসসমূহে থপ্ররণ করা েয়। ২৬ মাচ থ, িাতীয় বদিস 

উদ র্াপন উপলহক্ষয সাংিাদপহত্র থক্রাড়পত্র প্রকাশ ও বিহশষ প্রকাশনার িন্য িাাংলাহদহশর বশল্প, সাংস্কৃবত, ইবতোস, ঐবতেয, 

পর্ থেন ও উন্নয়ন কার্ থক্রহমর ওপর বনিন্ধ বিহদশস্থ িাাংলাহদশ দূতািাসসমূহে থপ্ররণ করা েয়।  

(৮০) জুন ২০১৫ থর্হক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র মাবসক কার্ থক্রহমর ওপর বনয়বমত প্রকাশনা ‘Foreign Office Briefing 
Notes’(FOBN) প্রবত মাহস প্রকাবশত েয়, র্া বিহদশস্থ িাাংলাহদশ দূতািাসসমূে ও ঢাকাস্থ বিহদবশ দূতািাসসমূহে থপ্ররণ 

করা েয় এিাং মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় প্রবতমন্ত্রী, পররাষ্ট্রসবচহির দপ্তর ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র কম থকতথাহদর মহধ্য বিতরণ করা 

েয় । এ প্রকাশনাটি মন্ত্রণালহয়র ওহয়িসাইহে আপহলাি করা েয়। 

(৮১) Visit Bangladesh-এর আওতায় ১২-১৭ এবপ্রল ২০১৬ থময়াহদ ৭টি থদহশর ১৩িন সাাংিাবদকহদর িন্য বিবভন্ন 

কম থসূবচ গ্রেণ করা েয়। ভারত, শ্রীলঙ্কা, কাতার, িােরাইন, বমশর, অহেবলয়া, িসবনয়া ও োহিথহগাবভনা থর্হক আগত 

সাাংিাবদকগণ ঢাকায় মাননীয় তথ্যমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রীর সহি সাক্ষাৎ কহরন। সাক্ষাৎকাহল তাঁরা থদহশর আর্ থ-

সামাবিক উন্নয়ন, সাংস্কৃবত, িাবণিয ও বিবনহয়াগ পবরহিশ বনহয় মতবিবনময় কহরন। এসময় তাঁরা িিিন্ধু স্মৃবত র্াদুঘর, 

মুবক্তযুি র্াদুঘর ও িাাংলাহদশ িাতীয় র্াদুঘর পবরদশ থন কহরন।  

(৮২) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯-২৬ মাচ থ ২০১৬        মোন মুবক্তযুহির বস্থরবচত্র সাংিবলত ‘1971: Emergence of a 

Nation’ নামক মাবিবমবিয়া িাাংলাহদশ বশল্পকলা একাহিবমহত একটি বস্থরবচত্র প্রদশ থনীর আহয়ািন কহর। পরিতী পর্ থাহয় 

মন্ত্রণালয় কতৃথক উক্ত প্রদশ থনীহত প্রদবশ থত মোন মুবক্তযুহির বস্থরবচত্র সাংিবলত ‘1971: Emergence of a Nation’ নামক 

একটি পুস্তক প্রকাবশত েয়। 
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১৭। পবরকল্পনা বিভাগ  

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপবতহত্ব িাতীয় অর্ থননবতক পবরষহদর দু’টি সভা অনুবষ্ঠত েয়। সভায় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর সাংহশাবধত িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ (আরএবিবপ) চূড়ান্তকরণ ও অনুহমাদন; িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও 

মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইবি) কতৃথক প্রণীত ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ িাস্তিায়ন অগ্রগবত প্রবতহিদন 

পর্ থাহলাচনা; িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইবি) কতৃথক প্রণীত ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক উন্নয়ন 

কম থসূবচর জুলাই ২০১৫ থর্হক থফব্রুয়াবর ২০১৬ পর্ থন্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবত প্রবতহিদন পর্ থাহলাচনা এিাং সরকাবর খাহত উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রণয়ন, প্রবক্রয়াকরণ, অনুহমাদন ও সাংহশাধন পিবত চূড়ান্তকরণ ও অনুহমাদন করা েয়। 

(২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর অনুবষ্ঠত ৩৫টি একহনক সভায় ২৭৮টি প্রকল্প অনুহমাবদত েহয়হে, র্ার থমাে প্রাক্কবলত ব্য় 

২,৭১,৯৪৯.৬৬৮৬ থকাটি োকা। তন্মহধ্য বিওবি ১,৭৪,৩১৫.৪২২০ থকাটি; প্রকল্প সাোয্য ৯,৩৬,৮৬৪.৮৫৫৩ থকাটি এিাং 

সাংস্থার বনিস্ব ৩,৯৪৯.৩৯১৩ থকাটি োকা। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর পূি থিতী সমহয়র একহনক সভায় অনুহমাবদত প্রকল্পসমূহের 

বি.ও িাবরসে ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এ পর্ থন্ত থমাে ২৮৫টি প্রকহল্পর অনুহমাদনপত্র িাবর করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

একহনক সভায় অনুহমাবদত থমাে ৮৯টি প্রকহল্পর বিবপবপ পুনগ থঠহনর িন্য সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাহগ পত্র থপ্ররণ করা ে । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপবতহত্ব অনুবষ্ঠত একহনক সভা  

 (৩) পবরকল্পনা বিভাহগর আওতাধীন সাংস্থা/প্রবতষ্ঠানসমূহের িাহিে বিভািন এিাং িাহিে পবরপত্র-১ অনুর্ায়ী ২০১৬-১৭ 

থর্হক ২০১৮-১৯ পর্ থন্ত মধ্যহময়াবদ িাহিে কাঠাহমা প্রণয়ন কহর চূড়ান্তকরহণর পর অর্ থ বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(৪) মধ্যহময়াবদ িাহিে কাঠাহমার আওতায় িাহিে পবরপত্র অনুর্ায়ী ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর সাংহশাবধত িাহিে এিাং িাহিে 

পবরপত্র-২ অনুর্ায়ী ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর িাহিে িরাহদ্দর (অনুন্নয়ন ব্য় ও রািস্ব প্রাবপ্ত) প্রাক্কলন ও ২০১৭-১৮ থর্হক 

২০১৮-১৯ অর্ থ-িেহরর িাহিে প্রহক্ষপণ প্রণয়ন কহর চূড়ান্তকরহণর পর অর্ থ বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর িাহিে-সাংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের মহধ্য ‘মঞ্জুবর ও িরাহদ্দর দািীসমূে (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন)’ শীষ থক 

িাহিে পুবস্তকায় অন্তভু থক্তকরহণর িন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থমৌবলক ও সাম্প্রবতক কার্ থািবল-সম্পবকথত িণ থনামূলক বচত্র 

অর্ থ বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(৬) সরকাবর কম থসম্পাদন ব্িস্থাপনা পিবতর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর ‘িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত (Annual 
Performance Agreement)’ প্রণয়ন এিাং ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহরর Annual Performance Agreement (APA)-এর 

মূল্যায়ন প্রবতহিদন প্রণয়ন করা েয়। 

(৭) িবরশাল থিলার ‘চেদ্বীপ’ নাহম একটি নতুন উপহিলা গঠহনর বিষহয় পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর মতামত স্থানীয় 

সরকার বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(৮) ভূবম মন্ত্রণালয় কতৃথক প্রণীত ‘কৃবষ িবম সুরক্ষা ও ভূবম ব্িোর আইন, ২০১৫’-এর খসড়ার ওপর পবরকল্পনা 

বিভাগ/কবমশহনর মতামত ভূবম মন্ত্রণালহয় থপ্ররণ করা েয়। 
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(৯) িাতীয় অনলাইন গণমাধ্যম নীবতমালা-২০১৫-এর খসড়ার ওপর মতামত তথ্য মন্ত্রণালহয় থপ্ররণ করা েয়। 

(১০) ‘বেন্দুধমীয় কল্যাণ িাস্ট আইন, ২০১৫,’ ‘থিৌিধমীয় কল্যাণ িাস্ট আইন, ২০১৫’ ও ‘বিস্টানধমীয় কল্যাণ িাস্টআইন, 

২০১৫’-এর খসড়ার ওপর পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর মতামত ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালহয় থপ্ররণ করা েয়। 

(১১) উপ-আঞ্চবলক সেহর্াবগতা-সাংক্রান্ত পর্ থাহলাচনা সভার কার্ থপত্র অনুর্ায়ী পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর সি থহশষ অগ্রগবত 

প্রবতহিদন প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয় থপ্ররণ করা েয়। 

(১২) িাতীয় শুিাচার থকৌশল (NIS) িাস্তিায়ন মবনেবরাং কাঠাহমা প্রণয়নপূি থক মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(১৩) প্রস্তাবিত পােনীবত-২০১৫-এর খসড়ার ওপর পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর মতামত/পরামশ থ িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালহয় থপ্ররণ 

করা েয়। 

(১৪) সবচি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাবশয়া সফহর বিফ প্রস্তুবতহত অন্তভু থবক্তর িন্য পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর ইনপুে থপ্ররণ করা েয়। 

(১৫) ইস্তামু্বল কম থ-পবরকল্পনা (Istambul Programme of Action-IPOA) িাস্তিায়হনর অগ্রগবত সাংিবলত িাাংলাহদশ 

িাতীয় প্রবতহিদহনর খসড়া (National Report)-এর ওপর পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর ইনপুে অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাহগ 

থপ্ররণ করা েয়। 

(১৬) িাবষ থক প্রবতহিদহন অন্তভু থবক্তর লহক্ষয পবরকল্পনা বিভাগ এিাং আওতাধীন অবফসসমূহের সমবিত তথ্যাবদ তথ্য কবমশহন 

থপ্ররণ করা েয়। 

(১৭  ‘বভশন-২০২১ ও বিবিোল িাাংলাহদশ’ িাস্তিায়হনর লহক্ষয বত্রমাবসক আইবসটি বনউি থলোহর অন্তভু থবক্তর িন্য 

পবরকল্পনা বিভাগ ও-এর আওতাধীন সাংস্থার আইবসটি-সাংক্রান্ত প্রবতহিদন তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(১৮) মুবক্তহর্ািা গণকম থচারীর নাহমর তাবলকা মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালহয় থপ্ররণ করা েয়। 

(১৯) ১৮ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ এশীয় উন্নয়ন ব্াাংক কতৃথক প্রণীত Draft Bangladesh Country Partnership 

Strategy (2011-2015) Final Review Validation Report-এর ওপর পবরকল্পনা কবমশহনর সাধারণ অর্ থনীবত 

বিভাহগর মতামত অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(২০) পবরকল্পনা বিভাহগর ইহনাহভশন টিহমর িাৎসবরক কম থপবরকল্পনা মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(২১) সমুদ্রসম্পদ আেরণ ও সুষ্ঠু ব্িস্থাপনা বিষয়ক সমিয় সভায় গৃেীত বসিাহন্তর িাস্তিায়ন অগ্রগবত প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয় 

থপ্ররণ করা েয়। 

(২২) িাাংলাহদশ কতৃথক প্যাবরস চুবক্ত স্বাক্ষর/থরটিবফহকশহনর িন্য পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর মতামত পবরহিশ ও িন 

মন্ত্রণালহয় থপ্ররণ করা েয়। 

(২৩) িাাংলাহদশ ও Eurasian Economic Commission-এর মহধ্য িাবণিয ও অর্ থননবতক সেহর্াবগতা বিষয়ক সমহিাতা 

স্মারক (MoU) স্বাক্ষহরর লক্ষয পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর মতামত অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(২৪) শুিাচার পুরস্কার প্রদান নীবতমালা, ২০১৫-১৬-এর খসড়ার ওপর পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর মতামত মবন্ত্রপবরষদ 

বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(২৫) িাতীয় উন্নয়ন সেহর্াবগতা নীবতমালা’র খসড়ার ওপর পবরকল্পনা বিভাগ/কবমশহনর মতামত অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাহগ 

থপ্ররণ করা েয়। 

(২৬) খসড়া সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনার (২০১৬-২০) চূড়ান্ত দবলল অনুহমাদহনর িন্য এনইবস সভায় উপস্থাপন করা েয় 

এিাং অনুহমাদন গ্রেণ করা েয়। সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনার চূড়ান্ত দবলল মুদ্রণ ও প্রকাশনা সম্পন্ন করা েয়। Millennium 

Development Goals (এমবিবি) বরহপাে থ ২০১৫ প্রকাশ ও বিতরণ       । িাবতসাংহঘর ৭০তম সাধারণ অবধহিশহন 

উপস্থাপহনর িন্য ‘MDGs to Sustainable Development Transforming our World: SDG Agenda for 

Global Action (2015-2030)’ শীষ থক Booklet and Flyer on the 2030 Agenda for Sustainable 

Development মুদ্রণ ও বিতরণ করা েয়। িাবতসাংঘ থঘাবষত থেকসই উন্নয়ন অভীি (SDG)-এর লক্ষযমাত্রা পবরমাহপর 
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প্রস্তাবিত সূচকসমূে িাাংলাহদশ থপ্রক্ষাপহে বচবিতকরহণর লহক্ষয ‘Identification of Data Gaps in Bangladesh in 

the Context of UN Proposed Indicators for Monitoring SDGs Target’ শীষ থক কম থশালা সম্পন্ন করা েয়। 

‘Sixty Years of Water Resources Development in Bangladesh: Lessons Learnt’ শীষ থক Report সম্পাদন 

করা েয়। ‘Implementation Progress under First Perspective Plan of Bangladesh 2010-2021’ শীষ থক 

একটি খসড়া প্রবতহিদন প্রণয়ন করা েয়; ‘Population Management Issues: Monograph-3’ মুদ্রণ ও প্রকাশনাপূি থক 

বিতরণ করা েয়। 

(২৭) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সবচহির সভাপবতহত্ব ১২ জুন ২০১৬ তাবরহখ মন্ত্রণালয়/বিভাগবভবত্তক এমবিবি কার্ থ-সাংবেিতা 

(Mapping)-টি চূড়ান্তকরহণর লহক্ষয বিইবি’র উহদ্যাহগ এিাং প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র গভ     ইহনাহভশন ইউবনে 

(বিআইইউ)-এর সেহর্াবগতায় একটি উচ্চপর্ থাহয়র সভা অনুবষ্ঠত েয়। প্রাপ্ত মতামত প্রবতফলনপূি থক র্র্াসম্ভি সমবিত থরহখ 

এসবিবি Mapping-এর খসড়াটি সাংহশাধন করা েয়। 

(২৮) National Academy for Planning & Development (NAPD)-থত ‘Mainstreaming Environment and 

Climate Change and Disaster Risk Management into Development Planning’ বিষহয়র ওপর বতন 

বদনব্াপী সাতটি ব্াহচ থমাে ২০৮িন কম থকতথার প্রবশক্ষণ প্রদান কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়। 

(২৯) ২০১০-২১ থময়াহদ িাস্তিায়হনর লহক্ষয িাাংলাহদহশর প্রর্ম থপ্রবক্ষত পবরকল্পনা প্রণয়ন করা েয়। থপ্রবক্ষত পবরকল্পনায় 

বিধৃত সামাবিক ও অর্ থননবতক এহিন্ডা অিথহনর লহক্ষয ২০১০-১১ থর্হক ২০১৪-১৫ অর্ থ-িের থময়াহদ ষষ্ঠ পঞ্চিাবষ থক 

পবরকল্পনা প্রণয়ন এিাং িাস্তিায়ন করা েয়। এরই ধারািাবেকতায় ২০১৫-১৬ থর্হক ২০১৯-২০ অর্ থ-িের থময়াহদ প্রবৃবি 

ত্বরাবিতকরণ, সহি থাচ্চ কম থসাংস্থান সৃবি, দাবরদ্রযবনরসন এিাং নাগবরহকর ক্ষমতায়হনর লহক্ষয সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা 

প্রণয়ন করা েয়। 

(৩০) সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা প্রণয়হনর লহক্ষয পবরকল্পনা কবমশহনর সাধারণ অর্ থনীবত বিভাগ (িাতীয় দাবরদ্রয থফাকাল 

পহয়ন্ট)-থক প্রহয়ািনীয় বদক্ -বনহদ থশনা প্রদাহনর িন্য মাননীয় পবরকল্পনামন্ত্রীহক সভাপবত কহর একটি উচ্চপর্ থাহয়র ‘িাতীয় 

বস্টয়াবরাং কবমটি’ গঠন করা েয়। বস্টয়াবরাং কবমটির থমাে ৩টি সভা অনুবষ্ঠত েয়। ‘বস্টয়াবরাং কবমটি’-এর সদেগণ পবরকল্পনা 

দবলল সম্পহকথ মতামত ও পরামশ থ প্রদান কহরন, র্া দবলহল প্রবতফবলত েয়। 

(৩১) সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা প্রণয়হন সোয়তা প্রদাহনর লহক্ষয প্রহফসর ি. ওয়াবেদউবদ্দন মােমুহদর সভাপবতহত্ব 

প্রবর্তর্শা অর্ থনীবতবিদ ও সমািবিদহদর সমিহয় একটি ‘অর্ থনীবতবিদ প্যাহনল’ গঠন করা েয়। অর্ থনীবতবিদ প্যাহনহলর থমাে 

৪টি সভা অনুবষ্ঠত েয়। ‘অর্ থনীবতবিদ প্যাহনল’-এর সম্মাবনত সদেগণ পবরকল্পনা দবলল সম্পহকথ মতামত ও পরামশ থ প্রদান 

কহরন, র্া দবলহল প্রবতফবলত েয়। 

(৩২) সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা প্রণয়হনর উহদ্দহশ্য দ প্রর্হম একটি ধারণাপত্র (Concept Note) প্রণয়ন করা েয়। উক্ত 

ধারণাপহত্রর বভবত্তহত থেকবনকযাল থিমওয়াকথসে (সামবিক অর্ থননবতক কাঠাহমা, কম থসাংস্থান, দাবরদ্রয প্রাক্কলন) খাত-

উপখাতবভবত্তক ৩০টি গহিষণাপত্র প্রণয়ন ও পর্ থাহলাচনা করা েয়। থদহশর প্রবর্তর্শা অর্ থনীবতবিদ, সমািবিদ, বিশ্ববিদ্যালহয়র 

বশক্ষক, অিসরপ্রাপ্ত সরকাবর কম থকতথা উক্ত ৩০টি গহিষণাপত্র প্রণয়ন ও পর্ থাহলাচনার কাহি বনযুক্ত েন। 

(৩৩) ৫৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং পবরকল্পনা কবমশহনর সাংবেি থসক্টর/বিভাগ থর্হক বনধ থাবরত ফরহমহে বিষয়বভবত্তক ও সুবনবদ থি 

তথ্যাবদ বনহয় সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা েয়। পরিতীহত প্রণীত খসড়া পুনবন থরীক্ষার উহদ্দহশ্য দ পুনরায় সিক’টি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসে পবরকল্পনা কবমশহনর সাংবেি থসক্টর/বিভাহগ থপ্ররণ করা েয় এিাং মতামতসমূে সবন্নহিশ করা েয়। 

(৩৪) সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনার সামবিক অর্ থননবতক কাঠাহমা এিাং এর অগ্রগবত বনহয় পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পবকথত 

সাংসদীয় স্থায়ী কবমটি’র সদেহদর সহি ২টি সভা অনুবষ্ঠত েয়। ‘সাংসদীয় স্থায়ী কবমটি’-এর সম্মাবনত সদেগণ পবরকল্পনা 

দবলল সম্পহকথ মতামত ও পরামশ থ প্রদান কহরন, র্া দবলহল প্রবতফবলত েয়।  

(৩৫) পবরকল্পনা দবলল চূড়ান্তকরহণর পূহি থ বিবভন্ন অাংশীিহনর মতামত/পরামশ থ থনওয়ার লহক্ষয মাননীয় পবরকল্পনা মন্ত্রীর 

সভাপবতত্ব সরকাবর বিশ্ববিদ্যালহয়র উপাচার্ থ ও অর্ থনীবতবিদ, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সবচিবৃন্দ, ব্িসাবয়ক সাংগঠহনর 

প্রবতবনবধ ও ব্াাংকাস থ এহসাবসহয়শন, থচম্বার অি কমাস থ এযান্ড ইন্ডাবে, বিবভন্ন প্রবতিন্ধী সাংগঠন এিাং সকল ব্িসাবয়ক 

এহসাবসহয়শহনর সহি ৫টি মতবিবনময় সভা অনুবষ্ঠত েয়। 

(৩৬) িাতীয় পর্ থাহয়র সাংবেি অাংশীিন, থদবশ-বিহদবশ বিহশষজ্ঞ ব্বক্তত্ব এিাং মন্ত্রণালহয়র ঊর্ধ্থতন কম থকতথার সহি 

অধ্যায়বভবত্তক ১০টি িাতীয় পরামশ থ সভা অনুবষ্ঠত েয়। প্রবতটি পরামশ থ সভায় মাননীয় পবরকল্পনামন্ত্রীর সভাপবতহত্ব সাংবেি 

মন্ত্রণালয়সমূহের মাননীয় মন্ত্রী/প্রবতমন্ত্রীসে সাংস্থাসমূহের ঊর্ধ্থতন কম থকতথাগণ উপবস্থত বেহলন। 
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(৩৭) সকল উন্নয়ন সেহর্াগীর সহি পবরকল্পনা দবলহলর অগ্রাবধকার বিষহয় আহলাচনা অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় মাননীয় 

পবরকল্পনামন্ত্রী, মাননীয় অর্ থমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অর্ থননবতক উপহদিাসে সাংবেি মন্ত্রণালহয়র ঊর্ধ্থতন কম থকতথাগণ 

উপবস্থত বেহলন।  

(৩৮) স্থানীয় পর্ থাহয় সুশীল সমাি ও িনপ্রবতবনবধহদর মতামত গ্রেহণর িন্য কুবমোয় িাাংলাহদশ পেী উন্নয়ন একাহিমী (িাি থ), 

রাংপুহর থিগম থরাহকয়া বিশ্ববিদ্যালহয় এিাং খুলনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালহয় ৩টি পৃর্ক আঞ্চবলক পরামশ থ সভা অনুবষ্ঠত েয়।  

(৩৯) ধারণাপত্র, থেকবনকযাল থিমওয়াকথ, খাত-উপখাতবভবত্তক গহিষণাপত্র, মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং পবরকল্পনা কবমশহনর 

সাংবেি থসক্টর/বিবভশহনর তথ্যাবদ এিাং িাতীয় ও আঞ্চবলক পর্ থাহয়র বিবভন্ন অাংশীিহনর মতামত বনহয় ১৫ জুন ২০১৫ 

তাবরহখ সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা দবলহলর প্রর্ম খসড়া প্রণয়ন করা েয়, র্া পর্ থাহলাচনাপূি থক পুনগ থঠন করা েয়। 

(৪০) মন্ত্রণালয় থর্হক প্রাপ্ত মতামত, উন্নয়ন সেহর্াগীহদর মতামত, ৩০টি গহিষণাপহত্রর ব্াবপ্ত বকছু বমবলহয় প্রায় ৩,০০০ 

পৃষ্ঠার মতামত পাওয়া র্ায়, র্ার ওপর বভবত্ত কহর সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা (২০১৬-২০) দবলহলর খসড়া চূড়ান্ত করা েয়। ১ 

জুলাই ২০১৫ থর্হক ৩০ জুন ২০২০ থময়াহদ িাস্তিায়হনর িন্য ‘Accelerating Growth, Empowering Citizens’ 
শীষ থক চূড়ান্ত দবলল অনুহমাদহনর িন্য ২০ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপবতত্ব অনুবষ্ঠত এনইবস সভায় 

উপস্থাপন করা েয় এিাং অনুহমাদন গ্রেণ করা েয়। পরিতীহত সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনার (ইাংহরবি সাংস্করণ) মুদ্রণ ও 

প্রকাশনা সম্পন্ন করা েয়। িতথমাহন ‘প্রবৃবি ত্বরাবিতকরণ, নাগবরক ক্ষমতায়ন’ শীষ থক সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা দবলহলর 

িাাংলা সাংস্করহণর মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাি চলমান রহয়হে। 

(৪১) ২৫ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়হয়র মাধ্যহম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসবচিহক আহ্বায়ক কহর 

১২-সদেবিবশি থেকসই উন্নয়ন অভীি (এসবিবি)-এর িাস্তিায়ন ও পর্ থাহলাচনা-সাংক্রান্ত একটি কবমটি গঠন করা েয়, র্ার 

সাবচবিক দাবয়ত্ব পবরকল্পনা কবমশহনর সাধারণ অর্ থনীবত বিভাগ (বিইবি)-থক অপ থণ করা েয়। 

(৪২) ৪-৭ বিহসম্বর ২০১৫ থময়াহদ বিইবি, পবরকল্পনা কবমশন-এর উহদ্যাহগ থেকসই উন্নয়ন অভীি (এসবিবি)-এর 

লক্ষযমাত্রাসমূহের সহি সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা (২০১৬-২০)-এর তুলনামূলক পর্ থাহলাচনা করা েয় এিাং এসবিবি 

লক্ষযমাত্রাসমূহের মন্ত্রণালয়/বিভাগবভবত্তক ম্যাবপাংহয়র প্রার্বমক খসড়া প্রণয়ন করা েয়। থফব্রুয়াবর ২০১৬-থত এ সাংক্রান্ত একটি 

প্রবতহিদন বিইবি, পবরকল্পনা কবমশন থর্হক প্রকাশ করা েয়। 

(৪৩) ৬ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ সদে (বসবনয়র সবচি), বিইবি, পবরকল্পনা কবমশন-এর একটি উপ-আনুষ্ঠাবনক পহত্রর 

মাধ্যহম থেকসই উন্নয়ন অভীি (এসবিবি) সাংবেি বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর বসবনয়র সবচি/সবচি মহোদহয়র বনকে এসবিবি 

লক্ষযমাত্রাসমূহের মন্ত্রণালয়/বিভাগবভবত্তক খসড়া ম্যাবপাং থপ্ররণ করা েয়। একইসহি ম্যাবপাং-বিষয়ক মতামত প্রদান ও 

সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাহগর এসবিবি লক্ষযমাত্রাসমূে সঠিকভাহি বচবিত কহর কম থ-থকৌশল চূড়ান্তকরহণর িন্য ১ থফব্রুয়াবর 

২০১৬ তাবরহখর মহধ্য ইনপুে আহ্বান করা েয়। 

(৪৪) ১৭ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ িাবতসাংহঘর বিহশষ দূত H.E. Luis Fernando Carrera Castro-এর উপবস্থবতহত 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসবচহির সভাপবতহত্ব থেকসই উন্নয়ন অভীি (এসবিবি)-এর িাস্তিায়ন পবরকল্পনা ও পর্ থাহলাচনা-

সাংক্রান্ত একটি কম থশালা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় ও বিইবি, পবরকল্পনা কবমশন থর্ৌর্ভাহি সম্পন্ন কহর। 

(৪৫) এসবিবি িাস্তিায়হন থিসরকাবর খাহতর করণীয় বিষহয় United Nations Resident Coordinator (UNRC) ও 

বিইবি, পবরকল্পনা কবমশন-এর থর্ৌর্ উহদ্যাহগ ৩০ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ উন্নয়ন সেহর্াগী, এনবিও, বসএসও, বমবিয়া ও 

মাননীয় সাংসদ সদেগহণর প্রবতবনবধর সহি একটি কম থশালা অনুবষ্ঠত েয়। 

(৪৬) িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর প্রতযক্ষ বনহদ থশনায় প্রণীত েহয়বেল প্রর্ম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পনা দবলল  

(১৯৭৩-৭৮)। উক্ত দবলহল উপস্থাবপত প্রস্তািনা অনুর্ায়ী সামাবিকবিজ্ঞান গহিষণা পবরষদ (এসএসআরবস) প্রবতবষ্ঠত েয়। 

সামাবিকবিজ্ঞানসমূহের গহিষণার উন্নয়ন এিাং সমিয়সাধন, সামাবিক নীবত ও পবরকল্পনার িন্য গহিষণালব্ধ ফলাফল সরিরাে 

এিাং দক্ষ গহিষক বতবরই এই প্রবতষ্ঠানটির মূল লক্ষয। এই মূল লক্ষয অিথহন প্রবতষ্ঠানটি প্রবতষ্ঠালি থর্হক আর্ থ-সামাবিক  

থক্ষহত্র বিবভন্ন কযাোগবরহত গহিষণাকার্ থক্রম পবরচালনায় আবর্ থক মঞ্জুবর প্রদান কহর আসহে। এ কার্ থক্রহমর ধারািাবেকতায় 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর প্রহমাশনাল কযাোগবরহত ২৯টি, থফহলাবশপ কযাোগবরহত ৪৭টি, এমবফল কযাোগবরহত ১টি এিাং  

বপএইচবি কযাোগবরহত ২২টি এিাং প্রাবতষ্ঠাবনক কযাোগবরহত ১৯টি গহিষণাসে থমাে ১১৮টি গহিষণাকার্ থক্রম চূড়ান্তরূহপ  

বনষ্পন্ন েয়। 
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১৮। পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয় 

(১) উন্নয়নশীল থদশ বেসাহি িাাংলাহদশই প্রর্ম িলিায়ু পবরিতথন থমাকাহিলায় বনিস্ব অর্ থায়হন একটি িাস্ট ফান্ড গঠন 

কহরহে। এ পর্ থন্ত এ ফাহন্ড ৩ োিার থকাটি োকা িরাদ্দ করা েহয়হে। পবরহিশ ও িলিায়ু পবরিতথন থমাকাহিলায় িাাংলাহদশ 

সরকাহরর গৃেীত কার্ থক্রহমর স্বীকৃবতস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাবতসাংঘ থঘাবষত 

Champion of The Earth পুরস্কাহর ভূবষত েহয়হেন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার ‘Champions of the Earth’ পুরস্কার গ্রেণ  

(২) িন অবধদপ্তর কতৃথক জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ঢাকা িন বিভাগ, গািীপুর ২১,৪০০.৬৮ একর; োিাইল িন বিভাগ, োিাইল 

৪৯.১৭ একর; বসহলে িন বিভাগ, বসহলে ২,৫০০ একর; িন্যপ্রাণী বিভাগ, ঢাকা-গািীপুর ১০,৩৪৮.৫৫ একর; ময়মনবসাংে িন 

বিভাগ ১৩,৯০৫.৫১ একর; থনত্রহকানা িন বিভাগ ৬২.৪৬ একর; উপকূলীয় িন বিভাগ, থনায়াখালী ৭২,১৩২.৩৬  

একর; উপকূলীয় িন বিভাগ, থফনী ২,০০০.০০ একর; উপকূলীয় িন বিভাগ, বদনািপুর ২৩৪.০৫ একর; উপকূলীয় িন  

বিভাগ, চট্টগ্রাম ১৯,৬৬১.৯০ একর; উপকূলীয় িন বিভাগ, পটুয়াখালী ৩০,৪২১.৪০ একর ও উপকূলীয় িন বিভাগ,  

থভালায় ২০,৮২৩.৬১ একরসে সি থহমাে ১,৭৫,৮৬১.২৩ একর ভূবমহক সাংরবক্ষত িন বেসাহি থঘাষণার কার্ থক্রম সম্পন্ন  

করা েয়। 

(৩) ১৯০টি বশল্প-প্রবতষ্ঠাহন ইটিবপ স্থাবপত েয়। পবরহিহশর ক্ষবতসাধহনর িন্য ৪৯০টি এনহফাস থহমন্ট অবভর্ান পবরচালনা  

কহর ২৮.৫২ থকাটি োকা ক্ষবতপূরণ ধার্ থপূি থক ১১.৩৬ থকাটি োকা আদায় করা েয়। ৬৮৭টি ইেভাো আধুবনক প্রযুবক্তহত 

রূপান্তবরত েয়। বনবষি থঘাবষত পবলবর্হনর বিরুহি ৬৫৮টি অবভর্ান পবরচালনা কহর ২.৬২ থকাটি োকা িবরমানা এিাং 

২৩৮.৩০ েন পবলবর্ন িব্দ করা েয়। র্ানিােহনর কাহলা থধাঁয়ার বিরুহি ২৫টি অবভর্ান পবরচালনা কহর ১.৭৭ লক্ষ োকা 

িবরমানা আদায় করা েয়। অনিধ ইেভাোর বিরুহি ১৪৭টি অবভর্ান পবরচালনা কহর ২.৪৬ থকাটি োকা িবরমানা আদায়  

করা েয়।  

(৪) চট্টগ্রাম, রািামাটি ও থমৌলভীিািার থিলার িনাঞ্চহল ন্যাশনাল োরহিবরয়াহমর বিজ্ঞাবনক কম থকতথা ও কম থচারী কতৃথক 

উবদ্ভদ সমীক্ষা কার্ থক্রহমর মাধ্যহম প্রায় ১,২২৬টি উবদ্ভদ নমুনা সাংগ্রে করা েয়। 

(৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর taxonomic studies-এর মাধ্যহম ন্যাশনাল োরহিবরয়াহমর বিজ্ঞাবনক কম থকতথাবৃন্দ কতৃথক প্রায় 

১,০০০টি উবদ্ভদ প্রিাবত সনাক্তকরণ করা েয়। এ োড়া বিবভন্ন সরকাবর ও থিসরকাবর গহিষণা-প্রবতষ্ঠাহনর আনুমাবনক আরও 

১,২৭৩টি বিবভন্ন প্রিাবতর উবদ্ভদনমুনা সনাক্তকরহণ সোয়তা এিাং গহিষণাকাহি ব্িহৃত ১,১১২টি উবদ্ভদ-নমুনার এক্সহসশন 

নাম্বার প্রদান করা েয়। 

(৬) জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ পর্ থন্ত সমহয় ১,২২৬টি উবদ্ভদ নমুনা বিজ্ঞাবনক পিবতহত োরহিবরয়াম কাপহিাহি থ ও 

ডুবপ্লহকে িহক্স সাংরক্ষণ করা েয়। এ োড়া এহক্সশন নাম্বার প্রদানকৃত আরও ১,১১২টি বিবভন্ন প্রিাবতর উবদ্ভদ নমুনা 

োরহিবরয়াম কাপহিাহি থ সাংরবক্ষত করা েয়। 

(৭) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর Flora of Bangladesh-এর বতনটি নতুন বসবরি নম্বর-৬৪, ৬৫, ৬৬টির (Family : Tiliaceae, 

Gesneriaceae, Urticaceae) পাণ্ডুবলবপ প্রণয়ন কহর োপাহনার িন্য থপ্রহস থপ্ররণ করা েয়।  

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/50842d12-fa83-4b7f-9dd8-7dd824473697/
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(৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ‘বুহলটিন অি বদ িাাংলাহদশ ন্যাশনাল োরহিবরয়াম’ শীষ থক পুবস্তকাটির পাণ্ডুবলবপ প্রণয়ন কহর 

োপাহনার িন্য থপ্রহস থপ্ররণ করা েয়।  

(৯) ১,৩৪৬টি উবদ্ভদ-নমুনার বিজ্ঞাবনক নাম, স্থানীয় নাম, পবরিার, এহক্সশন নাম্বার, সাংগ্রহের তাবরখ, িাসস্থান, স্বরূপ, 

প্রাবপ্তস্থান, প্রাচুর্ থ, ব্িোর ইতযাবদ র্ািতীয় তথ্যািবল-সাংিবলত িাোহিইি বতবর করা েয়। 

(১০) আইইউবসএন থরি বলস্ট ক্রাইহেবরয়াযুক্ত বিলুপ্তপ্রায় ১১০টি উবদ্ভদ প্রিাবত       করা েয়।  

(১১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িলিায়ু পবরিতথন বিষয়ক িাবস্ট থিাহি থর সভা অনুবষ্ঠত েয় চারটি; িলিায়ু পবরিতথহনর  

অবভঘাত থমাকাহিলার িন্য সরকাবর প্রকহল্প অর্ থায়হনর পবরমাণ ২৫২.৯৯৮ থকাটি োকা; বিবসবসটি’র অর্ থায়হন গৃেীত প্রকহল্পর 

সাংখ্যা ৭৩টি। 

(১২  ‘থশখ োবসনার বিহশষ উহদ্যাগ িাবন্ডাং’-সাংক্রান্ত তৃতীয় পর্ থাহলাচনাসভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি উহদ্যাগহক 

িাবন্ডাংহয়র িন্য ব্িোহরর বসিান্ত গৃেীত েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি উহদ্যাহগর মহধ্য ‘পবরহিশ সুরক্ষা’ একটি। থস 

থপ্রবক্ষহত ‘িলিায়ু পবরিতথন িাস্ট ফান্ড’ গঠন বিষহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অিদান োইলাইে কহর অাংশীিন সমিহয় ব্র্যাবন্ডাং 

পবরকল্পনা প্রণয়ন করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপবস্থবতহত িাতীয় বৃক্ষহরাপন অবভর্ান এিাং বিশ্ব পবরহিশ বদিস উদ র্াপন  

(১৩) িাতীয় পর্ থাহয় ৫ জুন ২০১৬ কৃবষবিদ ইেটিটিউশন, খামারিাড়ী, ফাম থহগে, ঢাকায় বিশ্ব পবরহিশ বদিস ২০১৬ 

গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উহদ্বাধন কহরন। বিশ্ব পবরহিশ বদিহস এ িেহরর প্রবতপাদ্য: ( Go 

Wild for Life!) র্ার ভািার্ থ করা েয়: ‘িন্যপ্রাণী ও পবরহিশ, িাঁচায় প্রকৃবত িাঁচায় থদশ’। বিশ্ব পবরহিশ বদিস উপলহক্ষয 

পবরহিশ অবধদপ্তর ও বদবনক সমকাল পবত্রকার থর্ৌর্ উহদ্যাহগ পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী, 

সম্মাবনত সবচহির উপবস্থবতহত সাংবেি অাংশিহনর অাংশগ্রেহণ থেকসই উন্নয়হন পবরহিশ বশহরানাহম থগালহেবিল আহলাচনা 

অনুবষ্ঠত েয়। বিশ্ব পবরহিশ বদিস ২০১৬ উদ র্াপন উপলহক্ষয বশশু বচত্রাঙ্কন প্রবতহর্াবগতা, পবরহিশ বিষয়ক থোগান 

প্রবতহর্াবগতা এিাং আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতকথ প্রবতহর্াবগতা আহয়ািন ও বিিয়ীহদর মহধ্য পুরস্কার বিতরণ, বিভাগীয়/ 

থিলাপর্ থাহয় সমাহিশ ও থশাভার্াত্রা এিাং পবরহিশ থমলা আহয়ািন, গাহের চারা বিতরণ, থমািাইল থফাহনর মাধ্যহম খুহদ 

িাতথা থপ্ররণ, বুহয়েসে ২টি থিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালহয় থসবমনার আহয়ািন, িাাংলাহদশ থেবলবভশন ও থিতাহর আহলাচনা 

অনুষ্ঠান প্রচার, বনি থাবচত িাতীয় বদবনহক বিহশষ থক্রাড়পত্র প্রকাশসে নানা কম থসূবচ পালন করা েয়। এ োড়া প্রিন্ধ/কবিতা 

সাংিবলত সমৃি সুদৃশ্য দ স্মরবণকা ও িাতীয় পবরহিশ পদক ২০১৬-এর পুবস্তকা প্রকাশ করা েয়। িাতীয় কম থসূবচর আহলাহক 

সকল থিলা/উপহিলায় বিশ্ব পবরহিশ বদিস উদ র্াবপত েয়। 
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১৯। পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্িস্থাপনা বিভাগ  

(১) মবনেবরাং দ্যা বসচুহয়শন অি ভাইোল স্টযাটিসটিকস অি িাাংলাহদশ প্রকহল্পর অধীহন মাঠপর্ থাহয় সারাহদহশ বনি থাবচত  

২০১২টি বপএসইউ থর্হক ১১ ধরহনর তফবসহলর মাধ্যহম তথ্য সাংগ্রহের কাি পুহরাদহম চলমান রহয়হে। ২০১৫ সাহলর 

বরহপাহে থর key findings ২৫ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ থেকবনকযাল কবমটি সভায় অনুহমাদন েয় এিাং খসড়া বরহপাে থ প্রস্তুত 

করা েয়। চূড়ান্ত বরহপাে থ ২২ জুন ২০১৬ তাবরহখ প্রকাশ করা েয়। 

(২)  থেলর্ এযান্ড মরবিবিটি স্টযাোস সাহভ থ-২০১৪-এর চূড়ান্ত বরহপাে থ মুদ্রণ প্রবক্রয়াধীন।  

(৫) Education Household Survey-2014-এর চূড়ান্ত বরহপাে থ মুদ্রণ করা েয়। 

(৩)  িবস্তশুমাবর ও ভাসমান থলাকগণনা ২০১৪-এর বপইবসর চূড়ান্ত বরহপাে থ মুদ্রণ করা েয়। 

(৪) Labour Force Survey-2013-এর বরহপাে থ প্রকাবশত েয়।  

(৫)  Child Labour Survey-2013-এর বরহপাে থ প্রকাবশত েয়। 

(৬) NSDS-এর আহলাহক Survey of Manufacturing Industries (SMI) এিাং Integrated Business Survey 

(IBS) প্রকহল্পর DPP নীবতগতভাহি অনুহমাবদত েয়।  

(৭) থদবশ এিাং বিহদবশ বিবভন্ন প্রবতষ্ঠান কতৃথক চাবেত প্রহয়ািনীয় তথ্য ইন্ডাবে এযান্ড থলিার উইাং থর্হক সরিরাে করা েয়। 

(৮) ICT use and access by Individuals and household Bangladesh-2013-এর বরহপাে থ প্রকাবশত েয়।  

(৯) গৃেেীনহদর ৪৫৪টি উপহিলা/র্ানার তথ্য ধারণ সমাপ্ত করা েয়। 

(১০) শুমাবর ও িবরহপর বরহপাে থ ওহয়িসাইহে প্রকাশ করা েয়। বিবভন্ন কম থসূবচর বিবভন্ন েবি ওহয়িসাইহে আপহলাি করা েয়।  

(১১) বিবিএস-এর বিবভন্ন শুমাবর ও িবরপ কাহির তথ্য সাংরক্ষণ করা েয় এিাং জুন ১৬ মাস পর্ থন্ত ১৭,৬২,৩০৫ োকার িাো 

বিক্রয় করা েয়। 

(১২) অপটিকযাল িাো আকথাইভ এযান্ড থনেওয়াবকথাং (বদ্বতীয় পর্ থায়) প্রকহল্পর আওতায় e-Government Procurement  

(e-GP) এিাং e-Filing বিষহয় এিাং মাবসক কৃবষ মজুবর োর িবরপ-সাংক্রান্ত তথ্যাবদ সকল উপহিলা কার্ থালয় থর্হক  

On-line-এ data entry কহর সাভথাহরর মাধ্যহম তা সাংগৃে কহর বরহপাে থ প্রকাশ করার িন্য প্রণয়নকৃত software-এর 

সুবিধা-অসুবিধা বনরূপণ ও উন্নতকরণ বিষহয় ওয়াকথশপ অনুবষ্ঠত েয়।  

(১৩) থোংহদবনাং বিও থকাি বসহস্টম কম থসূবচর আওতায় থিলা, উপহিলা, ইউবনয়ন, থপৌরসভা, থমৌিা/মেো এিাং গ্রাহমর 

িাাংলা ও ইাংহরবি নাহমর িানান থিলা কবমটির বনকে থর্হক প্রাবপ্তর পর পুনঃ র্াচাই-িাোইহয়র মাধ্যহম এ পর্ থন্ত ৬২টি 

থিলার নাহমর িানান চূড়ান্তকরণ করা েয়। বদ্বতীয় পর্ থাহয় িাো এবিটিাং কার্ থক্রম র্াচাই িাোই সাি কবমটির মাধ্যহম ৬৪ 

থিলার থমৌিা ও গ্রাহমর নাম চূড়ান্তকরণ করা েয়। একিন স্থানীয় পরামশ থক বনহয়াগ প্রদান করা েয়। 

(১৪) GIS প্রকহল্পর মাঠপর্ থাহয় বিবিোল থমৌিা/মেো ম্যাপ োলনাগাদ থশহষ িরগুনা থিলার ম্যাপ এবিটিাং করা েয়। খুলনা, 

সাতক্ষীরা ও িাহগরোে থিলার Small Area Atlas বরহপাে থ প্রস্তুত থশহষ পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্িস্থাপনা বিভাহগর  

র্াচাই-িাোই কবমটির অনুহমাদন-সাহপহক্ষ printing-এর কাি থশষ েয়। বতনটি থিলার (র্হশার, কুবিয়া, বিনাইদে) Small 

Area Atlas বরহপাে থ প্রস্তুত থশষ েয় ।  

(১৫) িাাংলাহদহশ অিস্থানরত অবনিবন্ধত বময়ানমার নাগবরক শুমাবর ২০১৫ প্রকল্প-এর শুমাবরর িন্য ৬টি থিলার (চট্টগ্রাম, 

পটুয়াখালী, কক্সিািার, িান্দরিান, রািামাটি ও খাগড়ােবড়) ম্যাপ বপ্রন্টপূি থক সরিরাে করা েয়। 
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 বচত্র: আদমশুমাবর ও গৃেগণনা ২০১১ প্রকহল্পর Major Outputs-এর Dissemination Seminar-এ মাননীয় পবরকল্পনামন্ত্রী  

িনাি আ ে ম মুস্তফা কামাল, এফবসও, এমবপ িক্তব্ রাখহেন তাবরখ: ১৪ বিহসম্বর ২০১৫। 

 

(১৬) ১৯টি থিলা ও একটি বসটি কহপ থাহরশহনর Small Area Atlas প্রকাশনা সম্পন্ন েয় এিাং থোহেল থসানারগাঁওহয়  

১৪ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ একটি অনুষ্ঠাহনর মাধ্যহম মাননীয় পবরকল্পনামন্ত্রী এেলাসগুবলর অিমুবক্ত থঘাষণা কহরহেন।  

(১৭) পবরসাংখ্যান পহকে বুক ২০১৪; পবরসাংখ্যান িষ থগ্রন্ে ২০১৪; Foreign Trade Statistics (FTS) of Bangladesh 

2013-14; মাবসক পবরসাংখ্যান বুহলটিন 3 সাংখ্যা; মাবসক বশহল্পাৎপাদন সূচক (QIIP) সাংিবলত Industrial Production 

Statistics (IPS) প্রকাশনা ১২ সাংখ্যা; থভাক্তা মূল্য সূচক, মূল্যফীবত ও মজুবর োর সূচক-সাংিবলত মাবসক Consumer 

Price Index (CPI) প্রকাশনা ১২ সাংখ্যা; বিহদবশক িাবণিয পবরসাংখ্যান সাংিবলত মাবসক Foreign Trade Statistics 

(FTS) প্রকাশ করা েয়। 

(১৮) ৬টি প্রধান ফসল (আউশ, আমন, থিাহরা, গম, পাে, আলু) সে ১২৬টি ফসহলর আিাবদ িবমর পবরমাণ এিাং উৎপাদহনর 

বেসাি প্রাক্কলন করা েয়। এ োড়া ভূবম ব্িোর ও থসচ পবরসাংখ্যান, মাবসক কৃবষ মজুবরর োর, প্রধান ফসহলর পূি থাভাস, 

অস্থায়ী ফসহলর ক্ষয়ক্ষবতর বেসাি বনরূপণ এিাং িাবষ থক কৃবষ পবরসাংখ্যান িষ থগ্রন্থ প্রণয়ন করা েয়।  

(১৯) ২০১৪-১৫ সহনর থসচ-পবরসাংখ্যাহনর কাি সম্পন্ন েয় এিাং ভূবম ব্িোর পবরসাংখ্যাহনর কাি সম্পন্ন েয়। 

(২০) িাাংলাহদশ পবরসাংখ্যান বুযহরা কতৃথক িাস্তিায়হনর লহক্ষয থিসরকাবর (বমল ও খানা) পর্ থাহয় ধান, গম ও ভুট্টা ফসহলর 

সাংরক্ষণ-সাংক্রান্ত বেসাি প্রাক্কলহনর লহক্ষয িবরপ পবরচালনা করা এিাং ওয়াকথশপ ও প্রবশক্ষহণর মাধ্যহম দক্ষতা বৃবিসে 

মানিসম্পদ উন্নয়ন করা েয়। 

(২১) োউিহোড ইনকাম এযান্ড এক্সহপবন্ডচার সাহভ থ (HIES) প্রকহল্প থদহশর দাবরদ্রযোর বনরূপহণর িন্য তথ্য সাংগ্রহের 

উহদ্দহশ্য দ থদশব্াপী সাহভথ পবরচালনা করা েয়। 

(২২) অপটিকযাল িাো আকথাইভ এযান্ড থনেওয়াবকথাং (বদ্বতীয় পর্ থায়) প্রকহল্প ৩০ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত বিবভন্ন উইাং, 

প্রকল্প/কম থসূবচহত e-GP ৩০টি দরপত্র মাধ্যহম প্রায় ১০ থকাটি োকার ক্রয় কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়, র্ার ফহল উক্ত কার্ থক্রহম 

প্রায় ১ থকাটি োকা আবর্ থক সাশ্রয় েয়। তাোড়া বিবিএস-এর ক্রয়-প্রবক্রয়ায় ঝুে-িাহমলা পবরোর করা সম্ভি েয় এিাং স্বেতা, 

বনরহপক্ষতা ও িিািবদবেতা বনবিত েয়। Access Control Security System স্থাপন ও আইবি কাি থ সরিরাে করা েয়; 

e-Tendering প্রবক্রয়ায় গাবড় ক্রয় করা েয়; ICT বিষহয় ১১৮িন কম থকতথা/কম থচারীহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়;  

e-Tendering প্রবক্রয়ায় কবম্পউোর, বপ্রন্টার ও সাভথার ক্রয় করা েয়; e-Tendering প্রবক্রয়ায় Blade Server, Storage 

ও Software সাংগ্রে করা েয়; Anti Virus and Computer Accessories ক্রয় করা েয়; Online Recruitment 

System and Monthly Agriculture Wage Rate Software প্রণয়ন করা েয়। e-Goverment (e-GP) এিাং  

e-Filing বিষহয় এিাং office automation বিষহয় ওয়াকথশপ অনুবষ্ঠত েয়।  
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(২৩) থোংহদবনাং কযাপাবসটি অি বিবিএস ইন পপুহলশন এযান্ড থিহমাগ্রাবফক িাো কাহলকশন ইউবিাং বিআইএস প্রকহল্প 

বসহলে বিভাহগর ৪টি থিলা, খুলনা বিভাহগর ১০টি থিলা, িবরশাল বিভাহগর ৬টি থিলা ও মাবনকগঞ্জ ও িয়পুরোে থিলার 

মাঠপর্ থাহয় বিবিোল থমৌিা/মেো ম্যাপ সহরিবমহন সাম্প্রবতককরণ এিাং স্বাস্থয ও বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহনর তথ্য-ম্যাহপ 

incorporate করা েয় এিাং বিআইএস ল্যাহি ম্যাহপর এবিটিাং কাি সম্পন্ন করা েয়। SVRS কার্ থক্রহমর ওপর ১,৫০০ 

থরবিোর ও ১,৫০০ সুপারভাইিাহরর তথ্য সাংগ্রহের মান উন্নয়হনর লহক্ষয বিভাগীয় ও থিলাপর্ থাহয় ২বদহনর একটি 

refresher training-এর আহয়ািন করা েয়। Workshop on Violence Against Women Survey-2011 & 

Workshop on Integration of Statistics with Geo-spatial Information-এর ওপর ২টি Workshop করা েয়। 

GIS থমৌিা/মেো ম্যাপ সাম্প্রবতকরহণর বিষহয় খুলনা ও িবরশাল বিভাহগর মাঠপর্ থাহয়র ২২০িন কম থকতথা/কম থচারীর ৩ 

বদনব্াপী প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। বসহলে বিভাহগর ৪টি থিলা, খুলনা বিভাহগর ১০টি থিলা, িবরশাল বিভাহগর ৬টি থিলাসে 

নারায়ণগঞ্জ, মুবেগঞ্জ ও গািীপুর থিলার Small Area Atlas প্রস্তুত করা েয়। SVRS-এর মাঠ পর্ থাহয়র তথ্য online-এ 

ধারহণর িন্য software develop করা। retadam software-এর মাধ্যহম িবস্তশুমাবর ২০১৪ ও VAW Survey-2011-

এর তথ্য website upload করা েয়। ২০১১ সাহলর আদমশুমাবর ও গৃেগণনা সম্পাদহনর লহক্ষয multimodal census 

বিষহয় একটি concept paper বতবর করা েয়। 

(২৪) ন্যাশনাল োউিহোড িাোহিইি (এনএইচবি) প্রকল্প আইবসআর ফাম থ বনহয়াহগর িন্য কাবরগবর ও আবর্ থক প্রস্তাি 

মূল্যায়ন সমাপ্ত েয়। থিবনাং ফাম থ বনহয়াহগর কাবরগবর ও আবর্ থক প্রস্তাি মূল্যায়ন সমাপ্ত বপআইবস ফাম থ বনহয়াহগর িন্য 

কাবরগবর প্রস্তাি মূল্যায়ন সমাপ্ত েয়। এনএইচবি প্রকহল্পর সহি স্থানীয় সরকার বিভাগ কতৃথক িাস্তিায়নাধীন ‘Income 

Support Program for the Poorest (ISPP)’ শীষ থক প্রকল্প এিাং িন্ম ও মৃতুয বনিন্ধন প্রকহল্পর তথ্য আদান-প্রদাহনর 

িন্য সমহিাতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষবরত েয়। বিশ্বব্াাংক কতৃথক বনি থাবচত ফাহম থর মাধ্যহম কুবড়গ্রাম থিলার ভুরুিামারী 

উপহিলার বতলাই ও চর ভুরুিামারী ইউবনয়হন এিাং িামালপুর থিলার থমলান্দে উপহিলার থমলান্দে থপৌরসভার সকল 

খানার আর্ থ-সামাবিক তথ্য সাংগ্রে কার্ থক্রম ১২ িানুয়াবর ২০১৬ থর্হক ১২ মাচ থ ২০১৬ পর্ থন্ত পবরচাবলত েয় এিাং সাংগৃেীত 

তহথ্যর সাোহয্য িাোহিইি প্রস্তুত সম্পন্ন েয়। এনএইচলড প্রেমল্পর উমযামর্ ‘Sharing Experiences of Household-

based Data Collection in Selected Areas of Kurigram and Jamalpur & Use of PMT Model for 

Socio-Economic Score-Card’ িীর্ যে এেটি ওয়ােযিপ অনুলিত হয়। 

২০। পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ 

(১) িাাংলাহদহশর দাবরদ্রয দূরীকরহণর মোন দাবয়ত্ব বনহয় পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ প্রায় ৩০টির অবধক কম থসূবচ ও প্রকল্প 

িাস্তিায়ন করহে। 

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার বিহশষ উহদ্যাগ ‘একটি িাবড় একটি খামার’ প্রকহল্পর মাধ্যহম জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ২২ লক্ষ 

পবরিারহক ক্ষুদ্রঋহণর পবরিহতথ ক্ষুদ্রসঞ্চহয়র আওতায় এহন ৪০,২১৬টি গ্রামহক গ্রাহমান্নয়ন সবমবতভুক্ত করা েহয়হে, র্াহদর 

থমাে মূলধহনর পবরমাণ প্রায় ১,৫০০ থকাটি োকা। এ অর্ থ বদহয় তারা চলমান অর্ থ-িেহর ৮ লক্ষ ২৮ োিার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়িধ থক 

খামার গহড় তুহলহে এিাং এর ফহল গ্রামীণ অর্ থনীবতহত বিবনহয়াগ েহয়হে ১,২১৪ থকাটি োকা। এ কার্ থক্রহমর আওতায় ২০১৫-

১৬ অর্ থ-িেহরর সবমবতভুক্ত পবরিারগুবলর সঞ্চয় ১৯৭ থকাটি োকা, সরকার প্রদত্ত থিানাস ১৩৮ থকাটি োকা, আিতথক তেবিল 

১৫৪ থকাটি োকা এিাং উপকারহভাগীর সাংখ্যা ৭২,০৫৩ িন। এ সমহয় প্রকল্প থর্হক ৩,৬৮,৭০১িন উপকারহভাগীহক বিবভন্ন 

কৃবষবভবত্তক কাহি স্বল্পহময়াবদ প্রবশক্ষণ থদওয়া েহয়হে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার সভাপবতহত্ব ‘একটি িাবড় একটি 

খামার’ প্রকহল্পর িাতীয় উপহদিা কাউবেল কবমটির সভায় প্রকল্প িাস্তিায়হন সফলতার ধারা অব্ােত থরহখ থদহশর সকল 

গ্রাহম পর্ থায়ক্রহম একটি িাবড় একটি খামার প্রকহল্পর কার্ থক্রম সম্প্রসারণ করা, কযািার কম থকতথাহদর ফাউহন্ডশন থকাস থসে 

অন্যান্য প্রবশক্ষণ থকাহস থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনিস্ব বচন্তা-প্রসূত স্থায়ী দাবরদ্রযবিহমাচন মহিল ও থকৌশলহক মবিউলভুক্ত করা, 

সারাহদহশ বভক্ষুক পুনি থাসন কম থসূবচ গ্রেণ প্রমুখ বসিান্ত গৃেীত েয়। উহেখ্য, অবতসম্প্রবত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থদহশর ৩ থকাটি 

দবরদ্র মানুহষর দাবরদ্রয বিহমাচহনর মাধ্যহম ২০২১ সাহলর পূহি থই থদহশর দাবরদ্রযমুবক্তর লহক্ষয ৮ োিার থকাটি োকা ব্হয় 

‘একটি িাবড় একটি খামার’ প্রকল্প সম্প্রসারহণর িন্য একহনক সভায় অনুহমাদন প্রদান কহরহেন।  

স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার থমাশাররফ থোহসন, এমবপ’র সভাপবতহত্ব  

‘একটি িাবড় একটি খামার’ প্রকহল্পর িাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটির সভায় প্রকল্প সম্প্রসারণ, িনসহচতনতা বৃবি ও ব্াপক 

প্রচাহরর উহদ্যাগ গ্রেণ করাসে সুবিধাহভাগীহদর পণ্য িািারিাতকরহণ সমিায়ী িািারসমূেহক অবতদ্রুত কার্ থকর করার  

বসিান্ত গৃেীত েয়। 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/1afb75c3-4cc5-4885-b456-7d8d5b37798c/
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 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার সভাপবতহত্ব ১৯ এবপ্রল ২০১৫ তাবরহখ অনুবষ্ঠত ‘একটি িাবড় একটি খামার’  

প্রকহল্পর িাতীয় উপহদিা কাউবেল কবমটির বদ্বতীয় সভা 

 

(৩) ইকহনাবমক ইমপাওয়ারহমন্ট অি দ্যা পুওহরস্ট ইন িাাংলাহদশ (ইইবপ) প্রকহল্প ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৮.৪৪ থকাটি োকা 

ব্হয়র মাধ্যহম ৭,০৩৫িন সুফলহভাগীহক সম্পদ েস্তান্তর ও িীিনমুখী প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(৪) সাবি থক গ্রাম উন্নয়ন কম থসূবচ (বসবভবিবপ- বদ্বতীয় পর্ থায়)-এর মাধ্যহম ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ০.৮৯ থকাটি োকা ব্হয় 

৫,৯৮২ িনহক আয়িধ থক প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। 

(৫) চর িীবিকায়ন কম থসূবচ - বদ্বতীয় পর্ থায় (বসএলবপ-২)-এর মাধ্যহম ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৯২.৭০ থকাটি োকা ব্হয় বিবিধ 

কার্ থক্রম িাস্তিায়হনর মাধ্যহম চরাঞ্চহলর ৯৬,৬২৩িন সুবিধাহভাগী মানুষ উপকৃত েয়। 

(৬) বিআরবিবি কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৯৮৬.৭২ থকাটি োকা ঋণ বিতরণ করা েয় এিাং এহত ৪,১১,০০০িন মানুষ 

বিবভন্নভাহি উপকৃত েয়।  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 বচত্র: স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার থমাশাররফ থোহসন (এমবপ)’র সভাপবতহত্ব ও মাননীয় 

প্রবতমন্ত্রী থমাঃ মবসউর রেমান রািাঁ (এমবপ)’র উপবস্থবতহত ২১ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত ‘একটি িাবড় একটি খামার’ প্রকহল্পর 

িাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটির তৃতীয় সভা 
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(৭) পেী উন্নয়ন একাহিমী, িগুড়ায় (আরবিএ, িগুড়া) ২৫৪টি থকাস থ পবরচালনার মাধ্যহম থমাে ৯,৪৯৬ িনহক প্রবশক্ষণ প্রদান 

করা েয়; ৫৩টি গিহষণা কার্ থক্রম পবরচালনা করা েয় এিাং ৬টি এবিবপভুক্ত প্রকহল্প থমাে ৬৯.৯৮ থকাটি োকা ব্য় করা েয়। 

(৮) িাাংলাহদশ পেী উন্নয়ন একাহিমী, কুবমোয় (িাি থ, কুবমো) বিবভন্ন থময়াহদর ৮৬টি বিবভন্ন ধরহনর কম থশালা, থসবমনার 

অিবেতকরণ ও প্রবশক্ষণ থকাহস থর আহয়ািন কহর থর্খাহন ৪,৪২৪িন প্রবশক্ষণার্ী অাংশগ্রেণ কহর এিাং পেী উন্নয়ন বিষয়ক 

১৫টি গহিষণা সম্পন্ন েয়। 

(৯) পেী দাবরদ্রযবিহমাচন ফাউহন্ডশন কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৯৫৬.৯৩ থকাটি োকা ঋণ বিতরণ করা েয় এিাং এহত প্রায় 

১০ লক্ষ ৬০ োিার গ্রামীণ মানুহষর দাবরদ্রযবিহমাচহন আয়িধ থনমূলক কম থকাহণ্ড বনহয়াবিত েয়। এসি উপকারহভাগীর সঞ্চহয়র 

পবরমাণ ৪৬৬.৮৫ থকাটি োকা। 

(১০) ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউহন্ডশন কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৯৩ থকাটি োকা ঋণ বিতরণ করা েয় এিাং এর মাধ্যহম 

১৪,০০০িন মানুষ উপকৃত েয়। 
 

২১। পাবন সম্পদ মন্ত্রণালয় 

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর নদীতীর সাংরক্ষণ: পূণ থ ৭১.১৪২ বকহলাবমোর, আাংবশক ১০৯.০৩৬ বকহলাবমোর; নদী থড্রবিাং: 

২৩.২০৫ বকহলাবমোর; লুপকাে: ২.৯০০ বকহলাবমোর; থমইনহেন্যাে থড্রবিাং: ৪৯.৯১ বকহলাবমোর; নদী পুনঃখনন: পূণ থ 

৪০.৪৫ বকহলাবমোর, আাংবশক ১১২.২৫ বকহলাবমোর; িাঁধ বনম থাণ: পূণ থ ৪৩.২৯৮ বকহলাবমোর, আাংবশক ২১.৩৯ 

বকহলাবমোর; িাঁধ পুনবন থম থাণ: পূণ থ ১৭৩.৩০৫ বকহলাবমোর, আাংবশক ৪৩৪.১৯৯ বকহলাবমোর; থসচ খাল খনন: আাংবশক 

২৭.৮৭৫ বকহলাবমোর, থসচ খাল পুনঃখনন পূণ থ ১৪৯.৭৮ বকহলাবমোর, আাংবশক ১০.০০ বকহলাবমোর; বনষ্কাশন খাল খনন: 

পূণ থ ৪০.২৪৯ বকহলাবমোর, আাংবশক ৭৯.৪০ বকহলাবমোর; বনষ্কাশন খাল পুনঃখনন: পূণ থ ২১৫.৯১৩ বকহলাবমোর, আাংবশক 

২৭৩.০৯ বকহলাবমোর; বনষ্কাশন অিকাঠাহমা (নতুন): পূণ থ-৮৩টি, আাংবশক ২৫টি; বনষ্কাশন অিকাঠাহমা (থমরামত): পূণ থ 

২৫১টি, আাংবশক ১৪৬টি; থসচ অিকাঠাহমা (নতুন): পূণ থ ৪টি; থসচ অিকাঠাহমা (থমরামত): পূণ থ ১৭৭টি; থড্রিার ক্রয়: ৩টি; 

োগহিাে ক্রয়: ৩টি; এবিবিয়ান এহস্কহভের ক্রয়: ৩টি; থক্লািার বনম থাণ: পূণ থ ২টি, আাংবশক ২টি; পাম্প োউি: পূণ থ ১টি, 

আাংবশক ১টি; রাস্তা বনম থাণ/থমরামত: ১০.৮৯৪ বকহলাবমোর; থসতু ও কালভাে থ: পূণ থ ৮টি, আাংবশক ১টি এিাং ফ্ল্াি ওয়াল 

বনম থাণ ১.৯৭৬ বকহলাবমোর সম্পন্ন েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: পাবন ভিহনর বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান  

(২) বিও-থেকবনকযাল বরসাচ থ পবরদ    ২০১৫-২০১৬ অর্ থ-িেহর ৪,৯৬৬টি নমুনা পরীবক্ষত ও গৃেীত েয়। 

(৩) নগই’র বিও-থেকবনকযাল বরসাচ থ পবরদপ্তহরর নদীর পাবন দূষণ ও প্রবতকার-সাংক্রান্ত ‘Assessment of River 

pollution around Dhaka and find out Ways to Alleviate Pollution’ শীষ থক গহিষণাকাি থশষ েয়। 

গহিষণাকাহির আওতাধীন িাংশী, বুবড়গিা, শীতলক্ষযা, িালু, তুরাগ ও কণ থফুলী নদীর সাইে পবরদশ থন ও বনধ থারণ কহর Dry 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/f5890f72-02e7-48e0-906d-6a191d33f8f7/
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Season ও Post Rainy Season-এ পাবন নমুনার In-situ test (pH, Chloride, Carbon-dioxide, Dissolved 

Oxygen, Ammonia, Hardness, Alkalinity, Nitrite, Temperature) সম্পন্ন করা েয়। পাবন, মাটি, মাে ও 

ফসহলর নমুনা সাংগ্রে কহর ল্যািহরেবরহত Heavy/Toxic metal (HM) (Cd, Pb, Fe, Ni, Cr, Cu) detection -এর 

কাি সম্পন্ন করা েয়। ল্যািহরেবরহত মাটি নমুনার pH I Electrical Conductivity (EC) বনণ থয় করা েয়। নদী গহিষণা 

ইেটিটিউহে ২৯ জুন ২০১৬ তাবরহখ গহিষণাকাহির বিয়হয় একটি থসবমনার অনুবষ্ঠত েয়।  

(৪) নদী গহিষণা ইেটিটিউহের ‘Hydro-Morphological and Environmental Study of the Karnaphuli River’ 

শীষ থক একটি গহিষণাকাি চলমান রহয়হে। পাবন নমুনার In-situ test (Dissolved Oxygen, Total dissolved solid, 

EC, salinity, resistivity) সম্পন্ন করা েয়। Hydrological data (Cross section, Velocity) সাংগ্রে করা েয়। পাবন 

ও মাটির নমুনা সাংগ্রে করা েয়। ল্যািহরেবরহত Heavy/Toxic Metal (HM)’র Detection I Hydrological Data 

Analysis-এর কাি চলমান রহয়হে।  

(৫) থমৌলভীিািার সড়ক বিভাগাধীন মনু নদীর ওপর রািাপুর বিি বনম থাহণর লহক্ষয কুলাউড়া-পৃবর্মপাশা-োবিপুর-শরীফপুর 

থরাহির োইহড্রালবিকযাল ও মরহফালবিকযাল স্টাবি সম্পন্ন কহর ক্লাহয়ন্ট িরাির ফাইনাল বরহপাে থ দাবখল করা েয়। নদী 

তীহরর ভািন রক্ষাহর্ থ সাশ্রয়ী ও থেকসই প্রযুবক্ত উদ্ভািহনর লহক্ষয ব্িহৃত বিবভন্ন লাবঞ্চাং ম্যাহেবরয়াহলর Characteristics-

এর ওপর গহিষণাকািটি সম্পন্ন েয়। সুনামগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন প্রস্তাবিত সাচনা-থগালকপুর থরাি বনম থাহণর লহক্ষয 

ম্যার্হমটিকযাল মহিবলাংহয়র মাধ্যহম োইহড্রালবিকযাল এিাং মরহফালবিকযাল স্টাবির কাহির চুবক্ত থম ২০১৬ মাহস সম্পন্ন েয়। 

১৫ জুন ২০১৬ তাবরহখ inception report client িরাির দাবখল করা েয়। 

(৬) িগুড়া থিলার সাবরয়াকাবন্দ উপহিলার কুবন থিাবড় থর্হক চন্দনিাইশা পর্ থন্ত র্মুনা নদীর িান তীর রক্ষাহর্ থ থভৌত মহিল স্টাবির 

কাহির চুবক্তপহত্রর খসড়া নগই কতৃথক সাংবেি প্রকহল্পর পবরচালক ও তিািধায়ক প্রহকৌশলী, িগুড়া পওর সাহকথল িরাির দাবখল 

করা েয়।  

(৭) িামালপুর থিলার বিনাই নদী, পুরাতন িক্ষ্মপুত্র নদ, বিবঞ্জরাম নদী ও দশানী নদীর ভািন থর্হক ব্াহম্বা ব্াহন্ডবলাংহয়র 

মাধ্যহম রক্ষাকহল্প থদওয়ানগঞ্জ িকসীগঞ্জ উপহিলা এিাং পুরাতন িক্ষ্মপুত্র নহদর ভািন থর্হক থশরপুর থিলার থশরপুর সদর 

উপহিলায় নদীতীর সাংরক্ষণ পাইলে প্রকল্পটি পবরকল্পনা কবমশহন সবুি পাতায় অন্তভু থক্ত রহয়হে।  

(৮) িামালপুর থিলার পুরাতন িক্ষ্মপুত্র নদ ও দশানী নদীর ভািন থর্হক ব্াহম্বা ব্াহন্ডবলাংহয়র মাধ্যহম রক্ষাকহল্প ইসলামপুর 

উপহিলা এিাং পুরাতন িক্ষ্মপুত্র-নহদর ভািন থর্হক রক্ষাকহল্প থমলান্দে ও িামালপুর সদর উপহিলার নদীতীর সাংরক্ষণ পাইলে 

প্রকল্প পবরকল্পনা কবমশহন প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। 

(৯) রািশােী থিলার থগাদাগাড়ী উপহিলার থশষ প্রান্ত মোনন্দা ও পদ্মা নদীর সাংহর্াগস্থহল শুষ্ক থমৌসুহম পাবনর স্বল্পতা সমোর 

কারণ অনুসন্ধান ও তা বনরসহনর িন্য ‘Hydro-morphological Study of the Mahananda River in Bangladesh 

with focus on problems and probable solutions of dry season flow scarcity’ শীষ থক একটি গহিষণা প্রস্তাি 

প্রস্তুত কহর একটি প্রাক্কলন অনুহমাদন করা েয়।  

(১০) ২০১৫ সাহলর শুকহনা থমৌসুহম ভারহতর ফারাক্কায় থর্ৌর্ প্রিাে পবরমাপ ও িণ্টন এিাং িাাংলাহদহশর োবি থঞ্জ থসতু এলাকায় 

প্রিাে পবরমাপবিষয়ক িাবষ থক বরহপাে থ ১৭ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ ভারহতর চণ্ডীগহড় অনুবষ্ঠত থর্ৌর্ কবমটির ৬১তম বিঠহক চূড়ান্ত 

কহর সরকাহরর বনকে থপশ করা েয়। ১৮ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ থর্ৌর্ নদী কবমশহনর কাবরগবর পর্ থাহয়র সভা নতুন বদেীহত 

অনুবষ্ঠত েয়। িাাংলাহদশ ও চীহনর মহধ্য পাবনসম্পদ খাহত পারেবরক সেহর্াবগতাসাংক্রান্ত একটি বিঠক ৫-৯ বিহসম্বর ২০১৫ 

       ঢাকায় অনুবষ্ঠত েয়। গিা নদীর পাবনিণ্টন চুবক্তর আহলাহক ২০১৬ সাহলর শুকহনা থমৌসুহম (১ িানুয়াবর থর্হক ৩১ থম) 

ভারহতর ফারাক্কায় থর্ৌর্ প্রিাে পবরমাপ পর্ থহিক্ষণ ও িণ্টন এিাং িাাংলাহদহশর োবি থঞ্জ থসতুর বনকে প্রিাে পবরমাপ পর্ থহিক্ষণ করা 

েয়। গিা নদীর পাবনিণ্টন চুবক্ত িাস্তিায়হনর লহক্ষয গঠিত থর্ৌর্ কবমটি কতৃথক োবি থঞ্জ থসতুর বনকে থর্ৌর্ প্রিাে পবরমাহপর সাইে 

পবরদশ থন থশহষ-এর ৬২তম সভা ১২ থফব্রুয়াবর ২০১৬        ঢাকায় অনুবষ্ঠত েয়। গিা নদীর পাবনিণ্টন চুবক্ত িাস্তিায়হনর লহক্ষয 

গঠিত থর্ৌর্ কবমটি কতৃথক ফারাক্কায় থর্ৌর্ প্রিাে পবরমাহপর সাইে পবরদশ থন থশহষ এর ৬৩তম সভা ১৩ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ 

কলকাতায় অনুবষ্ঠত েয়। 

(১১) িাপাউহিা ও অন্যান্য সাংস্থা থর্হক থমাে ৩৮টি প্রকহল্পর োড়পত্র প্রদান করা েয়।  
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২২। পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর িদাহন্য প্রাপ্ত ঢাকা শেহরর প্রাণহকে থিইবল থরাহির ১.৯৪ একর িবমর ওপর ৮ থম ২০১৬ তাবরহখ 

প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ১২০ থকাটি োকা ব্হয় বনবম থতব্ পাি থতযিাসীর দীঘ থবদহনর আকাবিত ‘পাি থতয চট্টগ্রাম কমহপ্লক্স’-এর 

বভবত্তফলহকর ‘শুভ উহন্মাচন’ করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাি থতয চট্টগ্রাম কমহপ্লহক্সর বভবত্তফলহকর শুভ উহম্মাচন কহরন। 

 

(২) িান্দরিান পাি থতয থিলার রুমা উপহিলায় বমবন ওয়াোর বিেহমন্ট বতবর কহর পাইপলাইহনর মাধ্যহম রুমা উপহিলা 

িািার ও োসপাতাল এলাকায় বনরাপদ পাবন সরিরাে এিাং বিবভন্ন থগ্রার্ থসন্টাহর বনরাপদ পাবন সরিরাে ও োবনহেশন 

ব্িস্থার উন্নয়ন করা েয়। 

(৩) রািামাটি সদর উপহিলাধীন বরিাভথ িািাহরর সহি জুগুলুকযা পাোড় এিাং পুরানিস্তী এলাকা সাংহর্াহগর িন্য ৩৩৫.০০ 

বমোর বপ.বস. গাি থার ফুেবিি; নাবনয়ারচর উপহিলাধীন নানাক্রম সওি রাস্তা থর্হক বুবড়ঘাে পর্ থন্ত ৫ বকহলাবমোর এইচবিবি 

রাস্তা; থিতেবড় খাহলর ওপর ৯১.৫০ বমোর দীঘ থ আরবসবস গাি থার বিি; সদর উপহিলাধীন রািামাটি পাি থতয থিলা পবরষদ 

ভিন উন্নয়ন; লাংগদু উপহিলায় কাচালাং নদীর ওপর বিি বনম থাণ (মাইনীমুখ িািার থর্হক গার্ােড়া পর্ থন্ত); রািামাটি সদর 

উপহিলাধীন আসামিসবত থর্হক িাহ্মণ পাড়া পর্ থন্ত বপবস গাি থার ফুে বিি বনম থাণ; িাঘাইেবড় উপহিলাধীন বসিকমুখ 

মইষপুয্যা থর্হক সাহরায়াতলী পর্ থন্ত ৬ বকহলাবমোর এইচবিবি রাস্তা বনম থাণ; সাহরায়াতলী স্কুল থর্হক আমতলী িািার েহয় 

মাঈনীমূখ (গাঁর্ােড়া) পর্ থন্ত ১০ বকহলাবমোর রাস্তা এইচবিবিকরণ; িাঘাইেবড় উপহিলার বসিক কহলহির ৮০ ফুে লম্বা ৪-

তলাবিবশি বশক্ষকহদর আিাবসক ভিন-কাম-িরবমেবর বনম থাণ; ঈদগড় থর্হক কযািারবিল র্াওয়ার পহর্ িেতলা বিবড়র 

েড়ায় আর.বস.বস বিি ও রাস্তা বনম থাণ (৭.৫০ বকহলাবমোর) িান্দরিান-থরায়াাংেবড় েহয় তাংপ্রু পাড়া পর্ থন্ত (৬ বকহলাবমোর) 

রাস্তা বনম থাণ করা েয়। 

(৪) িাগমারা িািার থর্হক পূি থ পাড়া র্াওয়ার িন্য থনায়াপাড়া খাহলর ওপর ৬০ বমোর আরবসবস গাি থার বিি; কযামলাং-িেতলী 

সড়ক সাংস্কার ও সম্প্রসারণ (৩ বকহলাবমোর); রূপসীপাড়া িািার থর্হক মাংপ্রু পাড়া সড়হকর লামা খাহলর ওপর ৯০ বমোর 

গাি থার বিি; বিবক্রেড়া মুখ পাড়া থর্হক বমনবিবড় পাড়া েহয় থর্ায়াইাংগ্য পাড়া পর্ থন্ত রাস্তা বনম থাণ (৫ বকহলাবমোর); িান্দরিান 

থস্টবিয়াহমর গ্যালাবর বনম থাণ (গ্যালাবর-১,৬৭৫ িগ থ বমোর, প্যাবভবলয়ন ভিন ২০০ িগ থ বমোর এিাং প্রবতহরাধক কাি ০.১৬ 

বকহলাবমোর) িান্দরিান পাি থতয থিলা পবরষহদর িন্য কনফাহরেেলসে চারতলাবিবশি ভিন বনম থাণ; িান্দরিান পাি থতয থিলা 

পবরষদ এলাকার পূি থ পাহশ্বথ থলহকর পাহর কবমউবনটি থসন্টার (২,০০০ িগ থফুে) বনম থাণ এিাং থদােবড়র থলমুবিবড় থর্হক থদােবড় 

থেিম্যান পাড়া পর্ থন্ত ৬ বকহলাবমোর রাস্তা মাটিকাোসে L-Drain, U-Drain, X-Drain দ্বারা উন্নয়ন করা েয়। 

(৫) নাইক্ষযাংেবড় উপহিলার িলুবিবড় িাফর আলম রািার িাগান বিি থর্হক বত্রশহিিা রািার পর্ থন্ত ৬,৫০০ বমোর রাস্তা 

মাটিকাো   থড্রন                    ; থমঘলায় িান্দরিান পাি থতয থিলা পবরষহদর অবফস কমহপ্লক্স এলাকায় েস্তান্তবরত 

বিবভন্ন দপ্তহরর িন্য অবফস ভিন; বদঘীনালা কামাকযােড়া থর্হক থনৌকােড়া েহয় কাোরচাংেড়া-নুনেবড় পর্ থন্ত ১০ বকহলাবমোর 



102 

 

রাস্তা বনম থাণ; খাগড়ােবড় পানেবড় সড়হকর ঢলুেড়া ৯নম্বর প্রকল্প গ্রাম থর্হক রবিধন কাি থারী পাড়া পর্ থন্ত ৪ বকহলাবমোর রাস্তা 

বনম থাণ; মাবনকেবড় উপহিলাধীন ঢাকাইয়া বশবির থর্হক িােনাতলী-েদুরখীল িািার েহয় বুদুাং পাড়া পর্ থন্ত ১২ বকহলাবমোর 

রাস্তা বনম থাণ; গাড়ীোনা িািার থর্হক বত্রপুরা পাড়া েহয় দশবিল রওশন আলী পাড়া- থগারখানা-গাড়ীোনা থিৌ-িািার থর্হক 

চেনার্ বত্রপুরা িাড়ী পর্ থন্ত ২০ বকহলাবমোর রাস্তা বনম থাণ; খাগড়ােবড় সদর উপহিলাধীন ধম থঘর থর্হক িড়পাড়া গ্রাম েহয় 

থভাগরােড়া পর্ থন্ত ৫ বকহলাবমোর রাস্তা বনম থাণ। মধু িািার েহয় শশ্মান পর্ থন্ত ৩ বকহলাবমোর রাস্তায় থফ্ল্বক্সিল 

থপভহমন্টকরণসে শশ্মান থশি বনম থাণ। খাগড়ােবড় সদর উপহিলাধীন নুনেবড়হত মাতাই পুকুরী (থদিতা পুকুর) এলাকায় 

তীর্ থর্াত্রী এিাং পর্ থেকহদর সুবিধাহর্ থ বিবভন্ন অিকাঠাহমা বনম থাণ। মাবনকেবড় িড়িলু পুরাতন মসবিদ থর্হক থিপুয়া পাড়া 

পর্ থন্ত ৩ বকহলাবমোর রাস্তা বনম থাণ করা েয়। 

(৬) উঁচুভূবম িহন্দািস্তীকরণ প্রকহল্পর রািার িাগাহনর সামাবিক সুবিধাবদ উন্নয়ন ও রািার প্রবক্রয়ািাতকরণ পিবত 

আধুবনকায়ন করা েয়। 

(৭) খাগড়ােবড় গােিান-িড়পাড়া-তৃতীয় মোিনপাড়া রাস্তা উন্নয়ন। খাগড়ােবড় িড়পাড়া-েবরকুঞ্জুপাড়া রাস্তা উন্নয়ন; দীবঘনালা 

িাবুেড়ায় সাধনা টিলা িন বিোহরর থদশনাঘর বনম থাণ; রামগড় পাি থতয থিলা পবরষহদর থরস্ট োউি সাংস্কার; গুইমারা োফেবড় 

িড়র্বল থচয়ারম্যান টিলা বিদ্যপাড়া রাস্তা উন্নয়ন; গুইমারা থদওয়ানপাড়া সরকাবর প্রার্বমক বিদ্যালহয়র পাহশ্বথ বতমাতাই 

খাহলর ওপর বিি বনম থাণ; গুইমারা লুহিমরম েড়ার ওপর ফুেবিি; রামগড় বতচাকমা পাড়া-কাংপ্রু পাড়া রাস্তা উন্নয়ন; রামগড় 

পাতােড়া পাগলা পাড়া-নাভািা রাস্তা উন্নয়ন; খাগড়ােবড় ভাইহিানেড়া মধ্যম প্রবতপদা অন্য কুটির রাস্তায় ফুেবিি বনম থাণ; 

দীবঘনালা িামতলী-মায়াফাপাড়া - বতদুেড়া রাস্তা বনম থাণ করা েয়।  

(৮) খাগড়ােবড় পাি থতয থিলা পবরষদ ভিন সম্প্রসারণ; েটি থকালচার পাকথ উন্নয়ন; থিলায় বিবভন্ন থসচ থড্রইন বনম থাণ; 

মাবনকেবড় গিামারা-দবক্ষণ ফবকরনালা-বসন্দুকেবড় রাস্তা উন্নয়ন; মাবনকেবড় গোবিল থচৌধুরী পাড়া - ওয়াকেবড় রাস্তায় 

মাবনকেবড় খাহল ফুেবিি বনম থাণ; দীবঘনালা িামতলী-মায়াফাপাড়া-বতদুেড়া রাস্তা বনম থাণ। পানেবড় থিারমরম সুহরে 

মাস্টারপাড়ায় থচিী নদীর ওপর ফুেবিি বনম থাণ; খাগড়ােবড় গােিান- িড়পাড়া-তৃতীয় মোিনপাড়া রাস্তা উন্নয়ন করা েয়। 

(৯) থোে থোে থর্াগাহর্াগ অিকাঠাহমাসে বিবভন্ন অিকাঠাহমা বনম থাণ, স্বাস্থয, বশক্ষা, িনায়ন, তাঁত প্রবশক্ষণ ও উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও 

কুটির বশহল্পর সম্প্রসারণ, বিদুযতায়ন, কৃবষ গহিষণা সম্প্রসারণ, মৎে চাষ ও পশু সম্পহদর উন্নয়ন, ফলমুহলর িাগান স্থাপন, 

রািার িাগান সৃিন, পর্ থেন সুবিধা বৃবিকরণ, বৃবত্তমুলক প্রবশক্ষণ ও ক্ষুদ্র ব্িসা সম্প্রসারণ, পানীয় িল ও পয়ঃপ্রণালী ইতযাবদ 

থক্ষহত্র ১,৫৫০টি বস্কম িাস্তিায়ন করা েয়। 

(১০) পাি থতয চট্টগ্রাম এলাকায় সমবিত সমাি উন্নয়ন প্রকল্প তৃতীয় পর্ থায় শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ৪,০০০টি কমুযবনটিবভবত্তক 

থসিাদানহকহের (পাড়াহকে) মাধ্যহম ৩ পাি থতয থিলার ২৬টি উপহিলার ১১৭টি ইউবনয়হনর প্রায় ৩,৬১৬টি গ্রাহম ১,৬০,০০০ 

পবরিারহক থমৌল থসিা প্রিাহের সহি সম্পৃক্ত করা েয়। ১,৫২,০০০ বশশুহক প্রাক্ -প্রার্বমক বশক্ষাদাহনর মাধ্যহম প্রার্বমক 

বশক্ষার িন্য প্রস্তুত করাসে বশশু-বকহশারী মবেলাহদর রক্তস্বল্পতা প্রবতহরাধ ও পুবিঘােবত িবনত সমো দূরীকরণ এিাং স্বাস্থয 

পবরচর্ থা, পাবন সরিরাে ও পয়ঃব্িস্থা উন্নয়হন কার্ থক্রম চলহে।  

(১১) প্রহমাশন অি থিহভলপহমন্ট এযান্ড কনবফহিে বিবডাং ইন দ্যা বচোগাাং বেল িযাক্টস প্রকহল্পর আওতায় বিবভন্ন 

উন্নয়নমূলক কার্ থক্রম চলমান রহয়হে।  

(১২) ‘পাি থতয চট্টগ্রাম পেী উন্নয়ন বদ্বতীয় পর্ থায়’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় বতন পাি থতয থিলায় ২৪.৫০ বকহলাবমোর এইচবিবি 

রাস্তা বনম থাণ, ৪১৯টি নলকূপ স্থাপন, ২৫টি বরাংওহয়ল স্থাপন, ১,৯৮৯.৪৬ বমোর বিঁবড় বনম থাণ, ৫০৯টি পাওয়ার টিলার ও 

পাওয়ার পাম্প সরিরাে, পাঁচটি পাবন সাংরক্ষণকারী ট্যাাংক বনম থাণ, ৯,৪১১ বমোর থসচনালা বনম থাণ, ১৮ বমোর িাঁধ বনম থাণ, ৮টি 

বিএফএস/আইএফবি, ২টি ওয়াোরহসি, ২১৬ বমোর ফুেবিি, ১৪ বমোর কালভাে থ বনম থাণ। বতন পাি থতয থিলার গুরুত্বপূণ থ 

প্রবতষ্ঠানগুবলহক র্হর্াপযুক্ত শবক্তশালী করার লহক্ষয ৪২টি প্রবশক্ষণ/কম থশালা, উপকারহভাগীহদর সোয়তায় ১৯৮টি বভহলি 

ম্যাবপাং থিবনাং এিাং মূল্যিান শোবদ/ফলাবদ/উৎপাদহন উৎসাে প্রদাহনর লহক্ষয MAD Component-এর আওতায় ৫১টি 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। এ োড়া ৪.৪৬ থকাটি োকা ব্হয় বনি থােী প্রহকৌশলীর দপ্তর, এলবিইবি, রািামাটি, িান্দরিান ও 

খাগড়ােবড় থিলায় বতনটি অবফস বিবডাং (ফাাংশনাল বিবডাং) বনম থাণ করা েহে, র্ার মহধ্য রািামাটির কাি সমাপ্ত এিাং 

িান্দরিান ও খাগড়ােবড় থিলায় কাহির অগ্রগবত র্র্াক্রহম ৮০ শতাাংশ ও ৯৫ শতাাংশ। রািামাটি থিলার কাউখালী 

উপহিলাধীন ১টি সড়হকর ৩টি প্যাহকহির বিপরীহত ১১৫.৩৫ বমোর থসতু/কালভাে থসে ৬.০১ বকহলাবমোর সড়হকর অনুকুহল 

১১.০৫ থকাটি োকার চুবক্ত েয় এিাং অগ্রগবত-৮০ শতাাংশ। খাগড়ােবড় থিলায় পানেবড় উপহিলাধীন ১টি সড়হকর ৩টি 

প্যাহকহির বিপরীহত ২২.৫০ বমোর থসতু/কালভাে থসে ৫.৪১ বকহলাবমোর সড়হকর অনুকুহল ৬.৫৬ থকাটি োকার চুবক্ত েয় 

এিাং কাহির অগ্রগবত ৯০ শতাাংশ। 
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(১৩) ‘পাি থতয চট্টগ্রাহমর প্রতযন্ত এলাকায় থসালার প্যাহনল স্থাপহনর মাধ্যহম বিদুযৎ সরিরাে’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫-

১৬ অর্ থ-িেহর রািামাটি পাি থতয থিলায় ৩৪টি থসালার থোম বসহস্টম, িান্দরিান পাি থতয থিলায় ২৩৬টি থসালার থোম বসহস্টম 

এিাং খাগড়ােবড় পাি থতয থিলায় ১২০টি থসালার থোম বসহস্টম, সি থহমাে ৩৯০টি থসালার থোম বসহস্টম সরিরাে ও স্থাপন করা 

েয়। বতন পাি থতয থিলায় ১৫টি থসালার কবমউবনটি বসহস্টম সরিরাে ও স্থাপন করা েয়। এ োড়া ৪৪০িন উপকারহভাগী 

পবরিারহক থসালার বসহস্টম রক্ষণাহিক্ষহণর ওপর প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(১৪) ‘পাি থতয চট্টগ্রাহমর প্রতযন্ত এলাকায় বমশ্র ফল চাষ’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর  রািামাটি পাি থতয 

থিলায় ৫০ পবরিার, িান্দরিান পাি থতয থিলায় ৭৫ পবরিার এিাং খাগড়ােবড় পাি থতয থিলায় ৭৫ পবরিার, সি থহমাে ২০০ কৃষক 

পবরিার বনি থাচন করা েয়। বনি থাবচত ২০০িন কৃষকহক িরাদ্দ অনুর্ায়ী বিবভন্ন বমশ্র ফহলর চারা কলম প্রদান করা েয়। 

প্রহয়ািনমত ট্যািহলে সার (বসলভাবমক্স-৪০) প্রদান করা েয়। তাহদর প্রবতিনহক কৃবষ উপকরণ (০১টি কহর বসহকচার, ১টি 

কহর োসুয়া এিাং ১টি কহর থনকহসক থেয়ার) প্রদান করা েয়। এ োড়া ২০০িন কৃষকহক উদ্যান উন্নয়হনর ওপর এক বদহনর 

দক্ষতা উন্নয়ন প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(১৫) খাগড়ােবড় পাি থতয থিলা পবরষদ কতৃথক পাি থতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন সোয়তা (থকাি নম্বর-৫০১০), পাি থতয চট্টগ্রাম স্থানীয় 

সরকার উন্নয়ন সোয়তা (থকাি নম্বর-৭০২০), বনিস্ব তেবিল ও দাতা সাংস্থার সোয়তায় মৎে চাহষর িন্য িাঁধ বনম থাণ ৫০০ 

বমোর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ িাগান সৃিন ৩ থেক্টর, থসচ থড্রন ৪০০ বমোর, পুকুর খনন প্রায় ১.৫০ থেক্টর; বশক্ষাব্িস্থার উন্নয়হন 

লাইহিবর ২টি, োত্রািাস ৩টি, স্কুল/কহলি/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সাংস্কার/থমরামত ৪৩টি (২৬৫০ িগ থবমোর), ১,৫০০িন োত্র-োত্রী 

বশক্ষাবৃবত্ত প্রদান; ২৪.৩১ বকহলাবমোর রাস্তা, ৪৫০ বমোর থড্রন, ১৮টি িক্সকালভাে থ, ১২টি ইউ থড্রন এিাং ১০৫ বমোর বিি, 

২৫০ বমোর ধারক ওয়াল বনম থাণ; বশশু সদহনর অনার্ালয় ভিন বনম থাণ (১১০ িগ থবমোর), মবেলা সবমবত উন্নয়ন (১২৫ 

িগ থবমোর), ক্লাি/সাংঘ, সুপার মাহকথে (৩২৫ িগ থবমোর); মসবিদ উন্নয়ন ১৬টি (৮১০ িগ থবমোর), মবন্দর উন্নয়ন ১০টি (৬৫০ 

িগ থবমোর), থিৌিমবন্দর/বিোর উন্নয়ন ৩৩টি (২৩০০ িগ থবমোর) িাস্তিায়ন করা েয়। নাইক্ষযাংেবড় উপহিলার দুগ থম এলাকার 

শুকনােবড়হত GFS পিবতহত ৬০ পবরিাহরর মহধ্য পাবন সরিরাে করা েয়। 

(১৬) পাি থতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন থিাহি থর িন্য উন্নয়ন সোয়তা (থকাি-৭০৩০)-এর আওতায় রাইখালী ইউবনয়হনর গাংগী েড়া 

সরকাবর প্রার্বমক বিদ্যালয় থর্হক চুই অাং প্রু মাম থার িবম পর্ থন্ত রাস্তা উন্নয়ন; রািস্থলী উপহিলাধীন িাাংগালোবলয়া 

ইউবনয়হনর নাইকযেড়া-গিােড়া সড়হকর প্রর্ম বকহলাবমোর অাংহশ কালভাে থ বনম থাণ; রাইখালী ইউবনয়হনর ৯নম্বর ওয়াহি থর 

খচুরী আগা বিদ্য পাড়া থর্হক লাহ্মন পাড়া পর্ থন্ত রাস্তা উন্নয়ন; বিলাইেবড় উপহিলার ফারুয়া োইস্কুল ও থোহস্টহল র্াতায়াহতর 

িন্য এযাহপ্রাচহরািসে বিি িা কালভাে থ বনম থাণ; নাবনয়ারচর উপহিলাধীন তক্ষবশলা িনবিোর মাঠ থর্হক োবতমারা পর্ থন্ত 

রাস্তায় মাটি কাো ও মাটি ভরােকরণ; রািামাটি সদর উপহিলাধীন চাকমা সাহকথল   ফ-এর কার্ থালয় ও িাসভিহন 

র্াতায়াহতর সুবিধাহর্ থ সাংহর্াগ রাস্তা বনম থাণকাহির অসমাপ্ত অাংশ সমাপ্তকরণ; কাপ্তাই উপহিলাধীন রাইখালী ইউবনয়হনর 

চুবচমাং-এর িাবড় থর্হক িাটিরাম তনচাংগ্যার িাবড় পর্ থন্ত রাস্তা বনম থাণ; রািামাটি সদর উপহিলাধীন সাপেবড় উচ্চ বিদ্যালহয়র 

লাইহিবর-কাম-েলরুম বনম থাণ; রািামাটি সদর উপহিলাধীন বিবিএফআই কম থচারীহদর আিাবসক ভিন বনম থাণ; বিলাইেবড় 

উপহিলাধীন ফারুয়া িািার শ্রী শ্রী েবর মবন্দর বনম থাণ; আঞ্চবলক পবরষহদর অবফস বেসাহি ব্িোহরর িন্য পাি থতয চট্টগ্রাম 

উন্নয়ন থিাহি থর পুরাতন থরস্ট োউি ভিন সম্প্রসারণ; র্ানবচ উপহিলার থমইন সড়ক থর্হক মনাইপাড় পর্ থন্ত রাস্তা বনম থাণ; রুমা 

উপহিলার ইহিন পাড়া থর্হক বমনবিবড় পাড়া র্াওয়ার রাস্তায় পবল খাহলর ওপর ফুেবিি বনম থাণ; আলী কদম উপহিলার ২ 

নম্বর বচক্ষযাং ইউবনয়হনর ৪ নম্বর ওয়াহি থর ফুহের বিবড়হত বিি বনম থাণ; নাইক্ষযাংেবড় উপহিলার চাকঢালা িািাহরর পাহশ্বথ 

বচপ্রেড়ার ওপর বিি বনম থাণ; িান্দরিান সদর উপহিলার উদালিবনয়া রািার িযাম এলাকায় থড্রন বনম থাণ, বিদুযবতক লাইন 

স্থাপনসে থমাের এিাং আনুষবিক কাি; িান্দরিান োউন েহলর থিনাহরেরসে সাি-থস্টশন বনম থাণ ও আনুষবিক কাি 

সম্পাদন; খাগড়ােবড় সদর উপহিলাধীন নুনেবড় রহমশ কাি থারী থর্হক আপন িাক্তার েহয় ৩ নম্বর থর্ৌর্ খামার পর্ থন্ত ৪.০০ 

বকহলাবমোর রাস্তা বনম থাণ; খাগড়ােবড় সদর উপহিলাধীন নতুন িাগান েহয় রবিধন পাড়া পর্ থন্ত ৩.০০ বকহলাবমোর রাস্তা 

উন্নয়ন; মাটিরািা উপহিলাধীন থগামতী ইউবনয়হনর স্মৃবত বিকাশ বত্রপুরার িাবড় থর্হক লাম্বােড়া পর্ থন্ত ২.৫০ বকহলাবমোর 

মাটিকাো ও মাটিভরাে কাি; বতকম থা সওি রাস্তা থর্হক বত্রপুরা পাড়া র্াওয়ার রাস্তায় দুই ব্ান্ড িক্সকালভাে থ বনম থাণ; 
খাগড়ােবড় সদহর বিয়াম স্কুল ভিন বনম থাণ; দীবঘনালা উপহিলাধীন থোে থমরু উচ্চ বিদ্যালহয়র একাহিবমক ভিন বনম থাণ; 
পাি থতয চট্টগ্রাম অঞ্চহলর োত্র/োত্রীহদর বৃবত্ত প্রদান এিাং পাি থতয চট্টগ্রাম এলাকায় বিবভন্ন ক্রীড়া, সাাংস্কৃবতক ও ধমীয় প্রবতষ্ঠান 

উন্নয়ন করা েয়।  

(১৭) পাি থতয চট্টগ্রাম এলাকায় তামাক চাষ বনরুৎসাবেতকরহণর লহক্ষয ইক্ষুচাষ, তুলা চাষ ও থরশম চাষ সম্প্রসারহণর কার্ থক্রম 

গ্রেণ করা েয়।  
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২৩। প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালয় 

(১) প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালহয়র সাফল্য ও অগ্রগবত সম্পবকথত ২০১৪-২০১৫ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক প্রবতহিদন প্রকাশ করা েয়। এ 

মন্ত্রণালহয়র শূন্যপহদ ১২তম থগ্রহি ১ িন, ১৪তম থগ্রহি ১ িন, ১৬তম থগ্রহি ১ িন ও ২০তম থগ্রহি ৪ িনসে সি থহমাে ৭িন 

কম থচারীহক সরাসবর বনহয়াগ প্রদান করা েয়। এ োড়া কযাশ সরকার পহদ (১৭তম থগ্রহি) ১ িন এিাং প্রশাসবনক ও ব্বক্তগত 

কম থকতথা পহদ (১০ম থগ্রহি) ৬ িন সি থহমাে ৭িন কম থচারীহক পহদান্নবত প্রদান করা েয়। এ মন্ত্রণালহয়র বিবভন্ন থগ্রহির 

কম থচারীহদর অবফহস র্াতায়াহতর িন্য ২টি স্টাফিাস ক্রয় করা েয়। মন্ত্রণালহয়র ওহয়িসাইে দৃবিনন্দন ও োলনাগাদ করা েয়। 

যুগ্মসবচি পর্ থাহয়র কম থকতথাহদর অবফসকহক্ষ শীতাতপ বনয়ন্ত্রণর্ন্ত্র স্থাপন করা েয়। এ োড়া লাইহিবরর পুস্তকসমূে িাো 

অহোহমশহনর আওতায় আনা েয়। 

(২) সক্ষমতা বৃবির লহক্ষয িাাংলাহদশ থসনািাবেনী কতৃথক সাবি থয়া থর্হক ১৮টি ১৫৫ বম.বম. থসলফ প্রহপড কামান ক্রহয়র িন্য 

৩১ বিহসম্বর ২০১১ তাবরহখ বিটুবি চুবক্ত সম্পাবদত েয়। এর মহধ্য ১২টি কামান ও অন্যান্য সরঞ্জামাবদ র্র্াক্রহম জুলাই ২০১৫ 

এিাং এবপ্রল ২০১৬-এ িাাংলাথদহশ এহস থপৌুঁহেহে। ২টি সাউন্ড থরবঞ্জাং ইকুইপহমন্ট, ১৮টি ১০৫ বম.বম. গান, একটি ইহলকিবনক 

থমহেহরালবিকযাল থস্টশন এিাং ১টি ব্াোবর FM-90 SAM Sys, বমসাইল ক্রহয়র িন্য চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়।  

(৩) িাাংলাহদশ থসনািাবেনীর ১০ ও ১৭ পদাবতক বিবভশহনর অধীহন প্রর্ম ধাহপ ইউবনে গঠহনর কাি সম্পন্ন েয় এিাং বদ্বতীয় 

ধাহপর ইউবনে গঠহনর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়।  

(৪) িাাংলাহদশ থসনািাবেনীর অবফসসমূহের ইন্টারহনে সাংহর্াগ প্রদাহনর িন্য Wi-Fi স্থাপন ও িবধ থতকরণ এিাং বভন্ন WAN 
গঠহনর মাধ্যথম বনিস্ব থনেওয়াকথ স্থাপন করা েয়। এ োড়া বিআইএস থসল ব্িহৃত কবম্পউোরসমূহের লাইহসে ক্রয়, 

লাইহিবর ম্যাহনিহমন্ট সফ েওয়যার, ইউবনে ম্যাহনিহমন্ট সফ েওয়যার, িাাংলাহদশ থসনািাবেনীর পািবলক ওহয়ি থপাে থাল, 

Senashikha Result Mgt, Military Police Incident Automation System Software, বরহপাে থ বরোন থ 

সফ েওয়যার, এসএমএস সাভথার সফ েওয়যার, Personal Mail Service (PMS), Web Hosting Con Panel 
সফ েওয়যার-এর থরবিহেশন নিায়ন, Professional Knowledge Development Assessment Software 
(PKDAS), Military Secretary Branch Decision Support System (MSDSS), Family Accommodation 
Allotment System (FAAS) সফ েওয়যার যুহগাপহর্াগী, উন্নয়ন/োলনাগাদ করা েয়।  

(৫) িাাংলাহদশ থসনািাবেনীর ৪৭০িন কম থচারী, ৫০িন থিবসও এিাং অন্যান্য পদবির ৩৮০ িনহক বিহদবশক বিবভন্ন 

প্রবশক্ষহণ প্রবশবক্ষত করা েয়। 

(৬) িাাংলাহদশ থসনািাবেনী কতৃথক িাবতসাংঘ শাবন্তরক্ষা বমশন এলাকায় সন্ত্রাসমূলক কার্ থক্রম দমহন িাবতসাংথঘর ম্যাহন্ডে 

অনুর্ায়ী কার্ থক্রম পবরচালনা, িাবতগত দািা বনরসন, শাবন্ত প্রবতষ্ঠা, গরীি ও দুস্থ থলাকহদর বিনামূহল্য বচবকৎসাহসিা, ঔষধ 

সরিরাে, রাস্তাঘাহের উন্নয়ন কার্ থক্রম পবরচালনা এিাং বশক্ষা ও সাংস্কৃবত উন্নয়হন সোয়তা প্রদান করা েয়। এ পর্ থন্ত প্রায় 

১,১৯,৪৫২ িাাংলাহদবশ শাবন্তরক্ষী সারাবিহশ্বর ৫১টি িাবতসাংঘ শাবন্তরক্ষা বমশহন সাফহল্যর সহি অাংশগ্রেণ কহরহেন। 

িতথমাহন িাাংলাহদশ থসনািাবেনীর ৪,৯২৬িন শাবন্তরক্ষী ১০টি বমশহন বনহয়াবিত রহয়হেন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 বচত্র: সশস্ত্র িাবেনী বদিস ২০১৫ উপলহক্ষয মাননীয় প্রবতরক্ষামন্ত্রী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) থশখ োবসনা কতৃথক ঢাকা থসনাবনিাসস্থ সশস্ত্র িাবেনী 

বিভাহগ আহয়াবিত সাংিধ থনা অনুষ্ঠাহন িীরহশ্রষ্ঠহদর উত্তরাবধকার এিাং স্বাধীনতাযুহি থখতািপ্রাপ্ত মুবক্তহর্ািা ও তাঁহদর উত্তরাবধকারীহদরহক 

উপোরসামগ্রী প্রদান। 

 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/d2833db8-bbc1-4db6-a1dc-1fe8e3112aca/
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(৭) বিবভন্ন প্রকহল্পর মহধ্য রাংপুর থসনাবনিাস বনকেস্থ বৃিাশ্রম থর্হক প্রয়াস পাহকথর মধ্যিতী স্থাহন িাঁধ বনম থাণ, ঢাকা-খুলনা 

(এন-৮) মোসড়হকর র্াত্রািাবড় ইন্টারহসকশন থর্হক (ইকুবরয়া-িাবুিািার বলাংক সড়কসে) মাওয়া পর্ থন্ত এিাং পাঁচ্চর-ভািা 

অাংশ ধীরগবতর র্ানিােহনর িন্য পৃর্ক থলনসে ৪-থলহন উন্নয়ন, িাাংলাহদশ মায়ানমার বমত্রী সড়ক (িালুখালী ঘুনধুম) িি থার 

থরাি বনম থাণ, কক্সিািার-থেকনাফ থমবরন ড্রাইভ সড়ক বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। 

(৮) মবেপাল ফ্ল্াইওভার বনম থাণ, মুবেগঞ্জ থিলার থলৌেিাং উপহিলায় পদ্মা িহুমুখী থসতু প্রকহল্পর মূল থসতুর নদী শাসন কাি 

সাংলি উিাহন মাওয়া-কাবন্দপাড়া-র্হশালবদয়া এলাকায় নদীর িাম তীহর ৬.০০ বকহলাবমোর থর্হক ৭.৩০ বকহলাবমোর পর্ থন্ত 

১,৩০০ বমোর স্থায়ী প্রবতরক্ষামূলক প্রকল্প, িাহস্কে িল গ্রাউন্ড, কবম্পউোর ল্যাি, বকল োউি কমহপ্লক্স, সুইবমাং পুল, 

মাবিপারপাস থশি, বসএসবি এক্সক্লুবসভ শপ, ৩০০ বমোর ফায়াবরাং থরঞ্জ ও থসনাসদেহদর িন্য ২১-তলাবিবশি আিাবসক 

ভিন বনম থাহণর কাি চলমান রহয়হে।  

(৯) ঢাকা থসনাবনিাহসর অন্তগ থত বনিথর আিাবসক এলাকায় ১টি িাাংলা ও ১টি ন্যাশনাল কাবরকুলাহম ইাংহরবি ভাস থন স্কুল ও 

কহলি, গািীপুহর ১টি কযান্টনহমন্ট পািবলক স্কুল ও কহলি এিাং র্হশার থসনাবনিাহস ১টি ন্যাশনাল কাবরকুলাম ইাংহরবি 

ভাস থন স্কুল ও কহলি বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। 

(১০) িাাংলাহদশ থনৌিাবেনীর িাোিসমূহে জ্বালাবন সরিরাহের লহক্ষয িাহনৌিা খান িাোন আলী; দুহর্ থাগ ও শীতকালীন 

সমহয় ত্রাণ পবরিেণ কাহি ব্িোহরর িন্য িাহনৌিা সন্দীপ ও িাহনৌিা োবতয়া; নদীিন্দর এলাকায় েেল প্রদাহনর িন্য 

এলবসটি ১০৩ ও এলবসটি ১০৫; বিবভন্ন মালামাল পবরিেহনর িন্য থনৌ কল্যাণ ১ ও থনৌ কল্যাণ ২; সমুদ্রসীমানা েেহল 

দীঘ থসময় র্ািৎ বনহয়াবিত র্াকার সক্ষমতাসম্পন্ন িাহনৌিা সমুদ্র অবভর্ান, িাহনৌিা স্বাধীনতা ও িাহনৌিা প্রতযয় িাাংলাহদশ 

থনৌিাবেনীহত সাংহর্ািন করা েয়। 

(১১) িাাংলাহদশ থনৌিাবেনীর িন্য দু’টি করহভে বনম থাহণর লহক্ষয ২৯ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ China Shipbuilding & 

Offshore International Co. Ltd. (CSOC), China-এর সহি চুবক্তপত্র স্বাক্ষবরত েয়। 

(১২) িাাংলাহদশ থনৌিাবেনী সম্প্রসারহণর লহক্ষয থমাে ৩৩.৪ একর িবম অবধগ্রেণ/েস্তান্তর করা েয়। 

(১৩) থনৌ-প্রধাহনর পদহক এিবমরাল পহদ উন্নীত করা েয়।  

(১৪) কমব্াহের পদ কমহিার থর্হক বরয়ার এিবমরাল, িাি এিহভাহকে থিনাহরল, বিএমএস-এর পদ কযাহেন থর্হক 

কমহিার এিাং থনৌ-প্রধাহনর সবচি ও বসআইএনএস-এর পদ কমান্ডার থর্হক কযাহেন পদবিহত উন্নীত করা েয়।  

(১৫) ২০২১ সাহলর রূপকল্প িাস্তিায়হনর লহক্ষয থনৌিাবেনীহত নারী উন্নয়হন বিবভন্ন উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়।  

নারীর ক্ষমতায়ন/নারী সম্পদ উন্নয়হনর গুরুত্বপূণ থ বিহিচনায় িাাংলাহদশ থনৌিাবেনীহত মবেলা সদে ভবতথর বিষহয়  

পবরকল্পনা গ্রেণ করা েয় এিাং এরই ধারািাবেকতায় িানুয়াবর ২০১৬-থত থনৌিাবেনীহত প্রর্ম ৪৫িন মবেলা নাবিক বনহয়াগ 

করা েয়। 

(১৬) িাবতসাংঘ বমশহন িতথমাহন থনৌিাবেনীর দু’টি থনৌ যুিিাোি ও ২৭৫িন িনিল থমাতাহয়ন রহয়হে। এ োড়া UNMISS 
বমশহন ২০৪িন িনিল ও অন্যান্য বিবভন্ন থদহশ থমাে ৩৪িন িনিল থমাতাহয়ন রহয়হে।  

(১৭) ইবলশ রক্ষা এিাং িােকা অবভর্াহন থনৌিাবেনী কতৃথক উহেখহর্াগ্য সাংখ্যক থিাে, থিহল, কাহরন্ট িাল এিাং িােকা 

আেক করা েয়। 

(১৮) িাাংলাহদশ থনৌিাবেনী কতৃথক পবরচাবলত বশপইয়াি থসমূে ইহতামহধ্য আন্তিথাবতক মাহনর িাবণবিযক িাোিসে যুিিাোি 

বনম থাণ ও থমরামতকাহর্ থ সক্ষমতা অিথন কহরহে। িতথমাহন খুলনা বশপইয়াহি থ ২টি লািথ প্যাহিাল ক্রাফ ে বনম থাণাধীন রহয়হে। এ 

োড়াও নারায়ণগঞ্জ িকইয়াহি থ ২০১৫ সাহল ২টি এলবসটি ও ২টি এলবসইউ বনম থাণ করা েয়। 

(১৯) মোন স্বাধীনতাযুহি অসামান্য অিদান এিাং থদহশর িলসীমায় স্বাধীনতা ও সাি থহভৌমত্ব রক্ষায় বনরলসভাহি দাবয়ত্ব 

পালহনর িন্য ‘িনহসিায়’ িাাংলাহদশ থনৌিাবেনী স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৬ প্রাপ্ত েয়।  
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 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা কতৃথক বপলখানায় শেীদ, িাবতসাংঘ শাবন্তরক্ষা িাবেনীহত কম থরত অিস্থায় ও অন্যান্য দুঘ থেনায় শেীদ 

থসনা, থনৌ ও বিমান িাবেনীর কম থচারীহদর পবরিারিহগ থর িন্য বমরপুর (বিওএইচএস)-এ বনবম থত িহুতল আিাবসক ভিহনর উহদ্বাধন। 

 

(২০) িাাংলাহদশ থনৌিাবেনীর িাোি িাহনৌিা আবু িকর মালহয়বশয়া, মায়ানমার এিাং িাহনৌিা সমুদ্র িয় শ্রীলাংকা, কাতার, 

কুহয়ত, িােরাইন ও ভারত সফর কহরহে। এ োড়া িাহনৌিা ধহলশ্বরী মালহয়বশয়া ও বসিাপুর সফর কহরহে। 

(২১) ইহন্দাহনবশয়ায় অনুবষ্ঠত WPNS ও IFR-এ িাাংলাহদশ থনৌিাবেনীহত সদ্য কবমশনপ্রাপ্ত যুিিাোি িাহনৌিা সমুদ্র 

অবভর্াহন অাংশগ্রেণ কহরহে। 

(২২) িাাংলাহদশ বিমান িাবেনীর িন্য ২টি Training থেবলকোর, একটি Short Range Air Defence Radar 

(SHORAD) System, একটি Long Range Air Defence Radar এিাং ১১টি PT-6 প্রবশক্ষণ-বিমান ক্রহয়র লহক্ষয 

চুবক্তপত্র স্বাক্ষবরত েয়। 

(২৩) Mig-29, Yak-130 বিমান এিাং MI বসবরি থেবলকোহর ব্িোহরর িন্য রাবশয়ায় প্রস্তুতকৃত উহেখহর্াগ্য পবরমাণ 

৮০ বম.বম. রহকে (Operations & Training) ক্রয় এিাং বিমাবনকহদর আকাশ থর্হক ভূবমহত থগালািষ থহণর ফলাফল বনণ থয় 

ও বনরীক্ষাকহল্প আধুবনক প্রযুবক্তর তারবিেীন Auto Scoring System ক্রহয়র লহক্ষয চুবক্তপত্র স্বাক্ষবরত েয়। এ োড়া ২০১৫-

১৬ অর্ থ-িেহর F-7BG বসবরি বিমাহন ব্িহৃত আয়ুষ্কাল-উত্তীণ থ PL-9C (Training) বমসাইহলর আয়ুষ্কাল বৃবির চুবক্তও 

স্বাক্ষবরত েয়। 

(২৪) সম্প্রবত নি-সাংহর্াবিত Yak-130 যুিবিমান দ্বারা বিমান িাবেনীহত প্রর্মিাহরর মহতা সান্ধযকালীন থগালািষ থণ প্রবশক্ষণ 

(ADM) সফলভাহি সম্পন্ন করা েয়। 

(২৫) থদহশর সাম্প্রবতক পবরবস্থবত বিহিচনায় বিমান িাবেনীর বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ স্থাপনা ও প্রহিশ দ্বারসমূে ইহতামহধ্যই 

বসবসটিবভ থনেওয়াহকথর আওতায় আনা েয়। এ োড়া বিবভন্ন ঘাঁটি ও ইউবনহে অিবস্থত বিহফারক দালানসমূহে Automatic 

Smoke Sensor & Fire Alarm System সাংহর্াবিত েয়।  

(২৬) বিমান িাবেনী প্রধাহনর পদটি এয়ার মাশ থাল থর্হক এয়ার বচফ মাশ থাল পদমর্ থাদায় উন্নীত করা েয়। 

(২৭) ১১ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ িাাংলাহদশ বিমান িাবেনী ঘাঁটি কক্সিািাহর এবি রািার (YLC-6) আনুষ্ঠাবনকভাহি অন্তভু থক্ত 

করা েয়। 

(২৮) ৬ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ বিমান িাবেনীহত Yak-130 কমব্াে থিইনার এয়ারক্রাফ ে ও AW-139-এ িবব্লউ - ১৩৯ 

থমবরোইম সাচ থ এযান্ড থরসবকউ থেবলকোর আনুষ্ঠাবনকভাহি অন্তভু থক্ত করা েয়।  

(২৯) িাাংলাহদশ বিমান িাবেনীর ৭৪ নম্বর িেহরর পুরাতন রািারটি Phase Out েহয় র্াওয়ার পবরহপ্রবক্ষহত উক্ত িেহরর 

িন্য নতুন একটি AD Radar ক্রয় করা েয়।  

(৩০) বিমান িাবেনী রািার ইউবনে থমৌলভীিািার এিাং রািার ইউবনে ৭১ নম্বর িেহর অপটিকযাল ফাইিার কযািল স্থাপন 

করা েয়, র্া বনরিবেন্ন ও উন্নত থেবলহর্াগাহর্াগ ব্িস্থা বনবিত করহি। 
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(৩১) ২৯ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ িাাংলাহদশ বিমান িাবেনী একাহিমীর রাষ্ট্রপবত কুচকাওয়াি-২০১৫ (শীতকালীন) এিাং  

২ জুন ২০১৬ তাবরহখ িাাংলাহদশ বিমান িাবেনী একাহিমীর রাষ্ট্রপবত কুচকাওয়াি-২০১৬ (গ্রীষ্মকালীন) অনুবষ্ঠত েয়।  

(৩২) ৬ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ বিমান িাবেনী ঘাঁটি িীরহশ্রষ্ঠ মবতউর রেমান-থক আনুষ্ঠাবনকভাহি ন্যাশনাল স্টযান্ডাি থ প্রদান 

করা েয়। 

(৩৩) আইবসটি আইন ২০০৬ (সাংহশাধনী ২০০৯ এিাং ২০১৩)-এর বনহদ থশনা অনুসাহর ওহয়িসাইে ও সাভথারসমূহের বনরাপত্তা 

বনবিতকরহণর িন্য িাাংলাহদশ বিমান িাবেনী ওহয়িসাইে ও ই-থমইল সাভথার SSL (বসবকউর সহকে থলয়ার) সাটি থবফহকে 

সাংযুক্ত করা েয়। 

(৩৪) িাাংলাহদশ বিমান িাবেনীর ও থদহশর বিবভন্ন সরকাবর প্রবতষ্ঠান থর্হক বিমান িাবেনীর ৪৪৬িন কম থকতথা এিাং 

২,৯৭৭িন বিমানহসনাহক বিবভন্ন বিষহয়র ওপর প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। িাাংলাহদশ বিমান িাবেনী একাহিমী থর্হক ১২৩িন 

ফ্ল্াইে কযাহিে প্রবশক্ষণ থশহষ কম থকতথা বেসাহি এিাং বরক্রুে প্রবশক্ষণ স্কুল থর্হক ৬২০িন বরক্রুে প্রবশক্ষণ থশহষ বিমানহসনা 

বেসাহি িাাংলাহদশ বিমান িাবেনীহত সাংযুক্ত েয়। এ োড়া িাাংলাহদশ বিমান িাবেনীর বিবভন্ন প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান থর্হক 

িাাংলাহদশ থসনািাবেনীর ৬ িন, িাাংলাহদশ থনৌ িাবেনীর ৩৬ িন ও িন্ধুপ্রবতম থদশসমূহের ৩০িন প্রবশক্ষণার্ীহক প্রবশক্ষণ 

প্রদান করা েয়।  

(৩৫) ১৪ থম ২০১৬ তাবরখ থর্হক একোনা প্রিল িষ থহণ শ্রীলাংকার বিবভন্ন অঞ্চল িন্যায় প্লাবিত েওয়ার পাশাপাবশ শ্রীলাংকার 

মধ্যাঞ্চহলর পাোবড় এলাকায় ভূবম    বিপুল প্রাণোবন ও ব্াপক ক্ষয়ক্ষবত সাবধত েয়। উক্ত ক্ষবতগ্রস্ত এলাকায় এাণসামগ্রী 

বিতরহণর িন্য িাাংলাহদশ বিমান িাবেনীর একটি বস-১৩০ বিমান ২৭ থম ২০১৬ তাবরহখ ২০ েন ত্রাণসমাগ্রীসে শ্রীলাংকার 

কলহম্বাহত গমন কহর। 

(৩৬) বমরপুহরর ধামালহকাহে িবরপ অবধদপ্তহরর বিবিোল ম্যাবপাং থসন্টার বনম থাণকাি সম্পন্ন করা েয় এিাং থসখাহন অবফস 

কার্ থক্রম চলহে। 

(৩৭) িবরপ অবধদপ্তর কতৃথক ১:২৫,০০০ থস্কহলর বিবিোল েহপাগ্রাবফকযাল মানবচহত্রর ২৪৬টি ম্যাপ বশহের মাঠ িবরপকাি 

সম্পন্ন করা েয়। 

(৩৮) িান্দরিান থিলায় ২২০ বকহলাবমোর থসহকন্ড অি থার থলহভবলাং কাি সম্পন্ন কহর ১৫টি এিাং কুবমো, চাঁদপুর, 

িাহ্মণিাড়ীয় ও েবিগঞ্জ থিলায় ৫৫০ বকহলাবমোর থসহকন্ড অি থার থলহভবলাং কাি সম্পন্ন কহর ২৭টি নতুন থিঞ্চমাহকথর 

সমুদ্রপৃষ্ঠ থর্হক গড় উচ্চতা বনণ থয় করা েয়। এ োড়াও গািীপুর, ময়মনবসাংে, থগাপালগঞ্জ, বপহরািপুর, িাহগরোে, ঢাকা ও 

চট্টগ্রাম থিলায় ৫১টি নতুন সাহভ থ বপলার বনম থাণ করা েয়। 

(৩৯) িাপাবন বিবনহয়াগকারীহদর িন্য অর্ থননবতক অঞ্চল গহড় থতালার লহক্ষয কক্সিািার থিলার মহেশখালী উপহিলাধীন 

মাতারিাবড়, নারায়ণগঞ্জ থিলার আড়াইোিার এিাং গািীপুর থিলার নয়নপুর এলাকায় বিবিোল মানবচত্র প্রণয়হনর িন্য 

GNSS সাহভথ দ্বারা ৮টি কহন্ট্রাল পহয়হন্টর স্থানাাংক এিাং থলহভবলাং দ্বারা ৪৮টি অস্থায়ী থিঞ্চমাহকথর সমুদ্র পৃষ্ঠ থর্হক গড় 

উচ্চতা বনণ থয় করা েয়। 

(৪০) সামবরক ভূবম ও থসনাবনিাস কতৃথক ঢাকা কযান্টনহমহন্ট রিনী গন্ধা সুপার মাহকথে নাহম ১৯ থকাটি ৬৪ লক্ষ ৭৯ োিার 

োকা ব্হয় ১টি অতযাধুবনক সুপার মাহকথে সাভার কযান্টনহমন্ট থিাি থ কতৃথক ৪২ থকাটি োকা ব্হয় ১টি সুপার মাহকথে এিাং 

বমরপুর বিওএইচএস-এ ৩৭ থকাটি ৩২ লক্ষ ৫০ োিার োকা ব্হয় ১টি অবফস-কাম-শবপাং কমহপ্লক্স বনম থাণ করা েয়। 

(৪১) রাষ্ট্রীয় থগাপন থর্াগাহর্াগ ব্িস্থা সমুন্নত রাখার িন্য গুপ্তসাংহকত পবরদপ্তর কতৃথক িাাংলাহদশ থসনািাবেনীহক ৪৬৭ কবপ, 

বিমান িাবেনীহক ১০০ কবপ, থনৌিাবেনীহক ৬৭১ কবপ, বিবিবি’থক ৩১৫ কবপ এিাং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়হক ১৩০ কবপ দবলল 

উৎপাদন কহর সরিরাে করা েয়। 

(৪২) সাইফার দবললাবদ/উপকরণ সমূহের র্র্ার্র্ সাংরক্ষণ, এতদ সাংবেি বনরাপত্তার বনহদ থশািলী প্রবতপালন এিাং সাইফার 

পিবতসমূহের ব্িোবরক প্রহয়াহগর পরীক্ষণ ও মূল্যায়হনর মাধ্যহম থগাপন রাষ্ট্রীয় থর্াগাহর্াহগর বনরাপত্তা অটুে রাখার িন্য 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর চট্টগ্রাম, খুলনা ও িাহগরোহে (মাংলা) অিবস্থত থনৌিাবেনীর ৮ (আে)টি িাোহির গুবপ্তহকে পবরদশ থন 

সম্পন্ন করা েয়। 

(৪৩) বনরাপত্তা বিষহয় দক্ষতা বৃবির লহক্ষয িাাংলাহদশ থসনািাবেনীর প্রবশক্ষণ থকে এসটিবসএযান্ডএস-এ গুপ্তসাংহকত পবরদপ্তর 

কতৃথক বক্রহোবিষয়ক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(৪৪) ‘গুপ্তসাংহকত পবরদপ্তর (কম থকতথা ও কম থচারী) বনহয়াগবিবধমালা, ২০১৫’ প্রণয়ন করা েয়। 
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(৪৫) সশস্ত্র িাবেনীর অিসরপ্রাপ্ত সদেগণ অহনহকই বিবভন্ন কারহণ বৃি িয়হস অসোয়/দুস্থ িীিনর্াপন কহরন। উক্ত অসোয়/দুস্থ 

সদেহদর বৃি িয়হস পুনি থাসহনর িন্য সশস্ত্র িাবেনী থিাি থ কতৃথক ৬টি ‘শাবন্ত বনিাস’ স্থাপহনর পবরকল্পনা গ্রেণ করা েয়। প্রার্বমক পর্ থাহয় 

রাংপুর এবরয়ায় একটি ‘শাবন্ত বনিাস’ বনম থাণ করা েয় এিাং সশস্ত্র িাবেনীর ১০০িন অসোয়/দুস্থ সদেহক পুনি থাসন করা েয়। 

(৪৬) সশস্ত্র িাবেনীর অিসরপ্রাপ্ত সদেহদর বচবকৎসা প্রদাহনর লহক্ষয থদহশর ২২টি থিলায় থমবিকযাল বিসহপনসাবর স্থাপন করা েয় এিাং 

সশস্ত্র িাবেনীর অিসরপ্রাপ্ত সদেহদর বিনামূহল্য িবে থবিভাগ বচবকৎসাহসিা প্রদান করা েহে। 

২৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় (BEPZ পবরবচবত,  BEPZ Dhaka,  BEPZ Chittagong, BEPZ Comilla BEPZ-Mongla, 

BEPZ Uttara, BEPZ Adamjee, BEPZ Ishwardi, BEPZ Karnaphuli) 

(১) রাষ্ট্রীয় বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ বিষহয় বসিান্তগ্রেহণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীহক সাবচবিক সোয়তা প্রদানসে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তহরর ওপর 

অবপ থত অন্যান্য দাবয়ত্ব প্রচবলত বিবধবিধাহনর আহলাহক র্র্ার্র্ভাহি সম্পাদন করা েয়। িাতীয় সাংসদ বিষয়ক দাবয়ত্ব পালহন 

এিাং সরকার পবরচালনায় নীবতবনধ থারণ ও নীবতমালা সাংহশাধনীর থক্ষহত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীহক সোয়তা প্রদান করা েয়। সকল 

থগাহয়ন্দা ও বনরাপত্তা সাংস্থার সাবি থক কম থকাহণ্ডর সমিয় সাধন করা েয়। মোমান্য রাষ্ট্রপবত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর 

পবরিাহরর সদেহদর বনরাপত্তা-সাংক্রান্ত বিষয়ািবলর সমিয় ও তদারবক সম্পাদন করা েয়। িাাংলাহদশ সফরকাহল বিবভন্ন 

রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান এিাং সরকার কতৃথক থঘাবষত গুরুত্বপূণ থ ব্বক্তিহগ থর অভযর্ থনা ও বনরাপত্তা-সাংক্রান্ত ব্িস্থাবদ সম্পন্ন 

করা েয়।  

(২) প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় থর্হক 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) 

প্রকল্পসমূহের কার্ থক্রম মবনেবরাং করা েয়। 

(৩) প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় থর্হক (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 ইতযাবদ Important 

Projects/initiatives মবনেবরাং করা েয়। 

(৪)মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার বনেিবণ থত বিহশষ উহদ্যাহগর কার্ থক্রম িাস্তিায়ন করা েয়। 

উহদ্যাগ ১. একটি িাবড় একটি খামার প্রকল্প পেী দাবরদ্রযবিহমাচন দক্ষতা ও আয়িধ থক কম থসূবচ 

উহদ্যাগ ২. আশ্রয়ণ প্রকল্প : বেন্নমূল, গৃেেীন মানুহষর মার্াহগাঁিার ঠাঁই কহর থদওয়ার অন্যান্য প্রকল্প 

উহদ্যাগ ৩. বিবিোল িাাংলাহদশ: সরকাহরর সি থস্তহর ই-গভন্যথাে িাস্তিায়হনর সরকাবর প্রহচিা 

উহদ্যাগ ৪. বশক্ষাসোয়তা কার্ থক্রমসমূে, বিনামূহল্য িই বিতরণ, বৃবত্ত-উপবৃবত্ত 

উহদ্যাগ ৫. নারীর ক্ষমতায়ন : সরকাহরর সি থহক্ষহত্র নারীর অাংশগ্রেণ ও ক্ষমতায়হনর িন্য বিবভন্ন উহদ্যাগ 

উহদ্যাগ ৬. সিার িন্য বিদুযৎ: মার্াবপছু বিদুযহতর পবরমাণ বৃবিকরণ, সকহলর িন্য বিদুযৎ বনবিতকরণ 

উহদ্যাগ ৭. কবমউবনটি বক্লবনক ও বশশু বিকাশ: গ্রাহমর মানুহষর থদারহগাড়ায় স্বাস্থযহসিা থপৌুঁোহত প্রবত ৬ োিার 

মানুহষর িন্য একটি কহর বক্লবনক স্থাপন 

উহদ্যাগ ৮. সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচসমূে: অিহেবলত, অক্ষম িনহগাষ্ঠী ও দবরদ্র এলাকার যুিসমািহক স্বািলম্বী 

করহত ১২৮টি সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কার্ থক্রম গ্রেণ 

উহদ্যাগ ৯. পবরহিশ সুরক্ষা 

উহদ্যাগ ১০. বিবনহয়াগ বিকাশ 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/4216e0b1-bfae-4691-b9fc-e92271567133/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%25
http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/151cbfa2-61ff-411f-bd83-966cc317f93c/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0
http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/eca55d26-1a32-4f8f-bea2-c9f80a5298d2/
http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/89e4296f-d4f4-49cc-89c3-3dc6e9f933f6/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%25
http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/187ff636-e4ff-45ec-b3bb-a36d576a0746/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%B0%E0
http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/2d9fc6e1-d0f3-47e5-a19b-2b59450ff4f4/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%89%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0
http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/3e09f2b7-e450-4c1f-a706-3bd033564dc3/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A7%80-%E0%A6%B0%E0
http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/8a798c66-3b2f-4c7f-90a3-265fb25db553/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%88%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%25
http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/3f3446ed-bdff-440a-b230-9fd795e39d25/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A3%E0%A6%AB%E0%A7%81%E0%25
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প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় থর্হক চলমান প্রকল্প/উহদ্যাগসমূহের অবধকতর সমিয় সাধন; উহদ্যাগসমূে িাস্তিায়হন উদ্ভািনী ধারণার 

প্রহয়াগ ঘোহনা; উহদ্যাগসমূে িনগহণর আরও কাোকাবে বনহয় র্াওয়া; িনগহণর থদারহগাড়ায় আরও সেি উপাহয়, কম খরহচ 

এিাং কম সমহয় থসিা থপৌহে থদওয়া; উহদ্যাগসমূহের সফল িাস্তিায়হনর মাধ্যহম আরও মানুষহক থসিার আওতায় আনা; 

সরকার এিাং িনগহণর বনকট্য বৃবি করা েয়। 

(৫) ‘থশখ োবসনা বিহশষ উহদ্যাগ’ িাবন্ডাং িাস্তিায়ন অগ্রগবত: 

 একটি িাবড় একটি খামার 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েবি-সাংিবলত এক লক্ষ থপাস্টার োবপহয় বিতরণ করা েয়। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর েবিসে ২ লক্ষ িবসউর প্রণয়ন করা েয়। 

 ‘নতুন আহলা’ নামক ১টি নােক বনম থাণ করা েয়। 

 ৩৪টি বিবভবি বভবিও বক্লপ প্রণয়ন করা েয়। 

 একটি িাবড় একটি খামার মহিলহক ‘থশখ োবসনা’ নাহম থপহেন্ট ও কবপরাইে অিথন করা, একটি িাবড় 

একটি খামার সপ্তাে উদ র্াপন। 

 বিলহিাি থ প্রণয়ন ও লাগাহনা। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিহশষ অিদাহনর কর্া অন্তথভুক্ত কহর একটি িাবড় একটি খামার বর্ম-সাং বনম থাণ। 

 আশ্রয়ণ 

 বিবভন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কহলহির োত্র/োত্রীহদর বনকে থর্হক প্রাপ্ত থলাহগা থর্হক ৩টি থলাহগা বনি থাচন করা 

েয়। র্া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুহমাদহনর িন্য প্রবক্রয়াধীন রহয়হে।  

 ‘থশখ োবসনা বিহশষ উহদ্যাগ’ ব্র্যাবন্ডাং-এর বিবভন্ন কম থসূবচ িাস্তিায়হনর িন্য সাংহশাবধত বিবপবপ-থত ১.০০ 

(এক) থকাটি োকার সাংস্থান রাখা েহয়হে। 

 বিবিোল িাাংলাহদশ 

 ‘বিবিোল িাাংলাহদশ’-এর থলাহগা ও থলাহগা বিিাইন সম্পবকথত িণ থনা প্রদান করা েয়; িকুহমন্টাবর 

বভবিও/বচত্র বতবর করা েহয়হে। 

 বশক্ষা সোয়তা 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার বিহশষ উদ্ভািনী উহদ্যাগসমূহের মহধ্য বশক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পবকথত উহদ্যাগ: 

‘বশক্ষা সোয়তা কার্ থক্রম’ ব্র্যাবন্ডাংহয়র িন্য বনহোক্ত থোগানটি প্রার্বমকভাহি বনি থাবচত েয়। 

‘বশবক্ষত িাবত, সমৃি থদশ 

থশখ োবসনার িাাংলাহদশ’ 

থোগানটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিহিচনা ও অনুহমাদহনর িন্য উপস্থাপন করা েয়। সবচি, বশক্ষা মন্ত্রণালহয়র 

সভাপবতহত্ব ২৪ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় ‘বশক্ষা-সোয়তা কার্ থক্রম’ ব্র্যাবন্ডাং-

সাংক্রান্ত কম থপবরকল্পনা অনুহমাবদত েয়। 

 নারীর ক্ষমতায়ন 

 ৭ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ িবয়তা ফাউহন্ডশহনর উহদ্যাহগ সাংবেি থস্টকহোডারহদর অাংশগ্রেহণ বদনব্াপী 

একটি কম থশালা অনুবষ্ঠত েয়। কম থশালায় িবয়তা ফাউহন্ডশন থনতৃহত্ব, সাংবেি সরকাবর-থিসরকাবর ও 

আন্তিথাবতক দপ্তর/সাংস্থার প্রবতবনবধ সমিহয় আলাদা আলাদা সুবনবদ থি ৯টি কযাোগবর ব্িসাবভবত্তক 

বিিহনস ইনবকউহিশন  ম গঠহন সুপাবরহশর আহলাহক একটি বস্টয়াবরাং কবমটি গঠহন বসিান্ত গ্রেণ করা 

েয়। উক্ত বসিাহন্তর বভবত্তহত বস্টয়াবরাং কবমটির অন্তভূ থবক্তসে িবয়তা ফাউহন্ডশহনর কার্ থক্রম িাস্তিায়হনর 

একটি নীবতমালা প্রণয়হনর কার্ থক্রম প্রশাসবনক মন্ত্রণালহয় প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। 
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 িবয়তা       প্রার্বমকভাহি ঢাকা শেহর নারীহদর মাধ্যহম িাস্তিায়হনর কম থপবরকল্পনা গ্রেণ করা েহয়হে। 

এর মহধ্য রহয়হে 

 (১) খাদ্যিাত পহণ্যর ব্িসা; (২) বসএনবি বে-হুইলার পবরচালনািাত ব্িসা; (৩) কাঁচা- িািারিাত 

পহণ্যর ব্িসা; (৪) বিউটি পাল থার পবরচালনািাত ব্িসা; (৫) বশশুহদর বদিার্ত্নহকে পবরচালনািাত 

ব্িসা; (৬) নারীহদর বিমহনবশয়াম পবরচালনািাত ব্িসা; (৭) নারীহদর আিাবসক থোহস্টল 

পবরচালনািাত ব্িসা; (৮) গৃেপবরচাবরকা সরিরােিাত ব্িসা; এিাং (৯) লবি পবরচালনািাত ব্িসা।  

 নারীহদর সক্ষমতা বৃবি ও িািার চাবেদা বিহিচনা কহর ভবিষ্যহত আরও বিবভন্ন প্রকৃবতর ব্িসা সম্প্রসারণ 

করা েহি।  

 ‘থশখ োবসনার বিহশষ উহদ্যাগ’ নারী ক্ষমতায়হন কার্ থক্রমসমূে িাস্তিায়ন এিাং ব্র্যাবন্ডাংহয় বকভাহি পদহক্ষপ 

গ্রেণ করা র্ায় থস বিষহয় একটি Action Plan বতবর করা েহয়হে। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিহশষ উহদ্যাগ-৫: নারীর ক্ষমতায়হন কার্ থক্রমসমূে িাস্তিায়হন সাংবেি মন্ত্রণালহয়র 

সবচিহদরহক ফরহমেসে আধা-সরকাবর পত্র থদওয়া েহয়হে।  

 ‘থশখ োবসনার বিহশষ উহদ্যাগ’ নারীর ক্ষমতায়হন কার্ থকক্রমসমূে িাস্তিায়হন সকল মন্ত্রণালহয়র িাবন্ডাং-

সাংক্রান্ত কার্ থক্রমসমূে মবনেবরাং করা েহে। 

 ‘থশখ োবসনার িারতা, িাড়হে নারীর ক্ষমতা’ থোগান োড়াও অাংশীিনহদর (stakeholder) সহি থোগান 

সম্পহকথ আহলাচনা করা েয় এিাং ‘থশখ োবসনার িারতা,   রীপুরুষ সমতা’ নামক নতুন আরও একটি 

থোগান বনধ থারণ করা েয়। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উহদ্যাহগ িীিহনর সি থস্তহর িািার নাহমর পাশাপাবশ মাহয়র নাম অন্তভূ থবক্তর বিষয়টি 

পবরিীক্ষণ ও প্রচার করা েহে এিাং এ বিষয়গুবল িাতীয়, আন্তিথাবতক থফারাম োড়াও গণমাধ্যহম প্রচার 

করা েহে। 

 ঘহর ঘহর বিদুযৎ 

 টিবভবস, অবিও কমাবশ থয়াল, বিজ্ঞাপনবিষয়ক অন্যান্য ম্যাোর প্রণয়নপূি থক প্রচাহরর কার্ থক্রম চূড়ান্ত পর্ থাহয় 

রহয়হে। 

 বিদুযৎ বিভাহগর অধীনস্থ দপ্তর/সাংস্থা/থকাম্পাবনসমূেহক অনগ্রসর, দুগ থম এলাকায় দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ 

মন্ত্রণালহয়র থসৌরবিদুযৎ থপৌোহনার কার্ থক্রমহকও ব্র্যাবন্ডাং বিষহয় প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য বনহদ থশনা 

প্রদান করা েহয়হে। থস থমাতাহিক কার্ থক্রম প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। 

থোগান 

‘থশখ োবসনার উহদ্যাগ, ঘহর ঘহর বিদুযৎ’ 

 বিদুযৎ খাহতর অিথনসমূহের ব্াপক প্রচার-প্রচারণার ব্িস্থা করা।  

 ‘ঘহর ঘহর বিদুযৎ’ ব্র্যাবন্ডাংহয়র বিষহয় গৃেীত উহদ্যাগ িাস্তিায়হন মবনেবরাং থিস্ক স্থাপন করহত েহি; 

‘আহলাবকত উপহিলা’ কম থসূবচ িাস্তিায়ন। 

 কবমউবনটি বক্লবনক ও বশশু বিকাশ 

 কাস্টমাইিি থপাস্টার/ব্ানার বতবর করার িন্য িন্য QCBS-এর মাধ্যহম short listing কহর PRF 

পাঠাহনা েয়, শীঘ্রই কার্ থাহদশ প্রদান করা েহি। নিম বিশ্ব অটিিম সহচতনতা বদিস উপলহক্ষ শত ফুহলর 

একটি িাগান শীষ থক বমউবিক বভবিওসে ইপনার বর্ম সাং প্রকাশ করা েয়। উক্ত বর্ম সাং-এর শুরুহত 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার সূচনা িক্তব্ অন্তভু থক্ত করা েয়। নিম বিশ্ব অটিিম সহচতনতা বদিস 

উপলহক্ষয ইপনা কতৃথক প্রকাবশত স্মরবণকায় বিবভন্ন থলখবনহত বশশুহদর মানবসক বিকাশ ও অটিিম 

সহচতনতা সৃবিহত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার বিহশষ উহদ্যাহগর বিষয়টি গুরুত্বসেকাহর তুহল ধরা 

েহয়হে। ইহতামহধ্য ৩টি চযাহনহল তা প্রচার েয়। 
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 সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ 

 ২০ থম ২০১৬ তাবরহখর মহধ্য সমািকল্যাণ মন্ত্রণালহয় প্রস্তাি থপ্ররহণর িন্য সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ 

িাস্তিায়নকারী ২২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগহক অনুহরাধ করা েয়। এতদ বিষহয় সমািকল্যাণ মন্ত্রণালহয়র সবচি 

কতৃথক সকল থেকহোডার মন্ত্রণালয় িরাির ১৮ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ আধা-সরকাবর পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

Stakeholder মন্ত্রণালয়সমূে থর্হক প্রস্তাি প্রাবপ্ত অহপক্ষমান। িাস্তিায়নহর্াগ্য সকল বসিান্ত িাস্তিায়ন 

অব্ােত রহয়হে। 

 পবরহিশ সুরক্ষা 

 িলিায়ু পবরিতথন িাস্ট ফান্ড’ গঠহন সাতটি থোগাহনর প্রস্তাি পবরহিশ সুরক্ষা/িলিায়ু সবেষ্ণু িাবত গঠহন 

প্রার্বমক ও মাধ্যবমক বি  লহয়র োত্র-োত্রীহদর িন্য বিজ্ঞাপনবচত্র বতবর করা েহয়হে। 

 বিবনহয়াগ বিকাশ 

 থিপিা কতৃথক ১২টি থোগাহনর প্রস্তাি থপ্ররণ করা েহল ৪টি প্রস্তাি প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় কতৃথক অনুহমাবদত েয়। এ 

গুবল েহলা বনেরূপ: 

১। ‘থশখ োবসনার প্রবতশ্রুবত  

নারী িাগরহণ অগ্রগবত ’। 

২। ‘থশখ োবসনার বনহদ থশ  

বিবনহয়াগিান্ধি িাাংলাহদশ’। 

৩। ‘থশখ োবসনার বনহদ থশ 

গড়ি থসানার িাাংলাহদশ’ 

৪। ‘থশখ োবসনার প্রবতশ্রুবত 

রপ্তাবনর ঊর্ধ্থগবত’ 

এ সকল থোগাহনর ব্াপক প্রচারণরা িন্য থিপিা কতৃথক ব্িস্থা গ্রেণ করা েহয়হে। 

থিপিা  

(৬) জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ১৯টি বিবনহয়াগকারী প্রবতষ্ঠাহনর সহি ১৮০.২২ বমবলয়ন মাবকথন িলার বিবনহয়াহগর চুবক্ত সম্পাবদত 

েয়। জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ইবপহিহি প্রকৃত বিবনহয়াগ েয় ৪০৪.৩২ বমবলয়ন মাবকথন িলার এিাং একই সমহয় ৬.৬৭৬৫ বিবলয়ন 

মাবকথন িলার মূহল্যর পণ্য রপ্তাবন েয় এিাং থমাে ৩৩,৫৫১িন িাাংলাহদবশর কম থসাংস্থান েয়। বিবভন্ন ইবপহিহি থিপিার 

বনিস্ব ১৪টি কারখানা ভিহনর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে, র্ার মহধ্য ১০টি কারখানা ভিহনর সুপার োকচার থশষ পর্ থাহয় 

রহয়হে। থিপিার অধীন ইবপহিিসমূহে বনরাপত্তা থিারদার ও বিবিোল পিবত চালুর উহদ্দহশ্য দ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কণ থফুলী 

ইবপহিহির মহতা নতুন কহর আদমিী, কুবমো ও মাংলা ইবপহিহি অহোহমশন চালু করা েয়। আেটি ইবপহিহির মহধ্য পাঁচটি 

ইবপহিিহক বসবসটিবভ কযাহমরার আওতায় আনা েয়। প্রহতযকটি ইবপহিহি োকচার্ ি কবম্পউোর থনেওয়াকথ স্থাপন ও 

বিবিোল ওয়াবকেবক বসহস্টম চালু করা েয়। নতুন কহর আরও চারটি ইবপহিহি (কণ থফুলী, উত্তরা, ঈশ্বরদী ও মাংলা ইবপহিি) 

বভবিও কনফাহরবোং চালু করা েয়। ঢাকা, চট্টগ্রাম ও আদমিী ইবপহিহি ইহন্টবলহিন্ট ব্াবরয়ার থগইে বনম থাণ করা েয়। 

বিবনহয়াগ থিাি থ  

(৭) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর লবলনময়ার্ মবাড য অলিস মর্মে মমাট ১৪,৬৫২ জনমে প্রাে-লবলনময়ার্ পরামি য প্রদান েরা হয় এবং 

৮২ জনমে লবমানবন্দমর মসৌজন্যমসবা প্রদান েরা হয়। তা োড়া উক্ত সমময় লবলনময়ার্ মবাড য ের্তযে লনবলিত লিল্পপ্রলতিান ও 

অনুমলতপ্রাপ্ত লবমদলি মোম্পালনর ব্রাঞ্চ ও লিয়ামজোঁ অলিমসর আমবদমনর পলরমপ্রলক্ষমত হর্রত িাহ জািাি আ িথাবতক 

বিমানিন্দহর বিবনহয়াগ থিাি থ ওহয়লকাম সাবভ থস থিস্ক থর্হক ৪,০৫৪ িনহক Visa on Arrival/Landing permit-এর 

সুপালরি মপ্ররণ েরা হয়।   

(৮) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর স্থানীয় এবং ১০০ িতাংি লবমদলি ও মর্ৌর্ লবলনময়ামর্ লবলনময়ার্ মবাড য মর্মে (লবিার্ীয় 

অলিসসমুহসহ) মমাট ১,৬৬২টি লিল্প প্রেমল্পর অনুকূমি লনবিন প্রদান েরা হয়। উক্ত সমময় লবযমান লিমল্পর অলতলরক্ত 

লবলনময়ামর্র িমি মমাট লবলনময়ামর্র পলরমাণ দোঁড়ায় 1,101.616৩ লবলিয়ন টাো (আনুমালনে ১৩.৯৬৯৮ লবলিয়ন মালেযন 

ডিার)। লনবলিত লিমল্প মমাট ২,৬৬,৪৯২জন মিামের েম যসংস্থামনর প্রস্তাব েরা হয়।  
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(৯) ২০১৫ পলঞ্জো বেমর (জানুয়ালর-লডমসম্বর) মদমি মমাট ২.২3৫৩৯ লবলিয়ন মালেযন ডিার প্রতযক্ষ ববমদলিে লবলনময়ার্ 

আন্তঃপ্র যবাহ (Foreign Direct Investment Inflow) হয়। উক্ত মমাট FDI Inflow-এর মমধ্য Export Processing 
Zone (EPZ) এিাোয় Inflow হয় ০.৪০৬৬ লবলিয়ন মালেযন ডিার (১৮.১৯ িতাংি) এবং Non-EPZ এিাোয় Inflow 

হয় ১.৮২৮৭ লবলিয়ন মালেযন ডিার (৮১.৮১ িতাংি)।  

(১০) লবলনময়ার্ মবাড য ের্তযে লনবলিত লিমল্প প্রর্ানত মটেমনািলজ োন্সিামরর জন্য এবং লিল্প-প্রেমল্প োজ েরার জন্য ও 

লবলিন্ন বালণলজযে প্রলতিামন লি      অলিস, ব্রাঞ্চ অলিস এবং বালয়ং হাউমজর অনুকুমি ২০১৫-১৬ (জুিাই-জুন) অর্ য-বেমর 

মমাট ৬,৭৫২জন লবমদলি নার্লরমের অনুকূমি নতুন ওয়ােয পারলমট এবং লবযমান ওয়ােয পারলমট মহাল্ডারমদর অনুকূমি 

ওয়ােয পারলমমটর মময়াদ বৃলদ্ধ েরা হয়। এেই সমময় নতুন ও লবযমান ১০২টি লবমদলি ব্রাঞ্চ অলিস এবং ২২২টি লিয়ামজোঁ 

অলিমসর ও ১৫টি লরমপ্রমজমেটিি অলিমসর অনুমমাদন মদওয়া হয়। 

(১১) লবলনময়ার্ মবামড যর লনবলিত লিল্প-প্রলতিামনর েোঁচামাি আমদালন ও র্ন্ত্রপালত োমড়র িমক্ষয মমাট ১,৮১৬টি 

লিল্পপ্রলতিামনর অনুকূমি লিল্প আইআরলস (এড-হে ও লনয়লমত) প্রদামনর জন্য প্রর্ান লনয়ন্ত্রে, আমদালন ও রপ্তালন লনয়ন্ত্রমের 

োর্ যািময় সুপালরিপত্র মপ্ররণ েরা হয়।  

(১২) লবলনময়ার্ মবাড য ের্তযে লনবলিত লিল্পপ্রলতিামনর লবমদলি উমযাক্তামদর সমমূির্ন দ্বারা মদমি ঋণপত্র মখািা ব্যলতমরমেই 

সরাসলর লবমদি মর্মে মপ্রলরত লিল্পপ্রলতিামনর মূির্নী র্ন্ত্রপালত/র্ন্ত্রাংি োড় েরার িমক্ষয উক্ত সমময় প্রর্ান লনয়ন্ত্রে, 

আমদালন ও রপ্তালন লনয়ন্ত্রমের দপ্তমর মমাট ৯২টি ইমম্পাট য পারলমট জালরর সুপালরিপত্র মপ্ররণ েরা হয় ও মূির্নী র্ন্ত্রপালত 

োড়েরমণরর িমক্ষয ৩৩১টি প্রতযয়নপত্র জালর েরা হয়।  

(১৩) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর লবলনময়ার্ মবামড যর লনবলিত লবলিন্ন লিল্প-প্রলতিামনর অনুকূমি ১৯৮টি প্রস্তামবর মাধ্যমম মদমি 

প্রযুলক্ত হস্তান্তর ও Goodwill ব্যবহামরর জন্য লবলর্ অনুসরণপূব যে লিল্প-প্রলতিানগুলির সমি সম্পালদত চুলক্ত অনুর্ায়ী লবমদলি 

প্রলতিামনর লনেট লিস প্রতযাবাসমনর জন্য Technical Know-how Fee, Technical Assistance Fee, Other 

Technical Fees and Royalty বাবদ টাো ৯.৩৬৯ লবলিয়ন অনুমমাদন মদওয়া হয়। 

(১৪) লবলনময়ার্ মবাড য মর্মে ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর লনউজমিটার, ফ্লাইয়ার, মসক্টর মপ্রািাইিসহ ৩৫টি লবলিন্ন পুলস্তো প্রোি 

েরা হয়।  

(১৫) ‘িাাংলাহদশ থেবলহর্াগাহর্াগ বনয়ন্ত্রণ কবমশন (থেবলহর্াগাহর্াগ প্রবতহর্াবগতা) প্রবিধানমালা, ২০১১’-এর খসড়া; িাতীয় 

বশল্পনীবত, ২০১৫-এর তৃতীয় খসড়া; ‘িাতীয় খসড়া ঔষধনীবত, ২০১৫’; িাতীয় বশল্পনীবত, ২০১৫; ঢাকা োকচার প্লযান 

(২০১৬-৩৫)-এর খসড়া; ‘বিদুযৎ ও জ্বালাবনর দ্রুত সরিরাে বৃবি (বিহশষ বিধান) আইন, ২০১০’- এর আওতায় এলএনবি 

আমদাবনর িন্য িাস্তিাবয়তব্ Floating Stroage & Re-gasification Unit (FSRU) স্থাপহনর নীবতগত সম্মবত; 

‘পােনীবত-২০১৬’-এর খসড়া; ‘িাতীয় লিণ নীবত, ২০১৬’-এর খসড়া; প্রধান িয়লার পবরদশ থহকর কার্ থালহয়র নন-ট্যাক্স 

থরবভবনউ খাহত বফস বৃবির প্রস্তাহির বিষহয় মতামত প্রদান করা েয়। 

(১৬) লডলজটাি বাংিামদি র্ঠমন তথ্য ও মর্ার্ামর্ার্ প্রযুলক্তর র্র্ার্র্ লবোি, স সারণ ও প্রময়ামর্র িমক্ষয লবলনময়ার্ মবাড য 

ের্তযে লবলনময়ার্োরীর্ণ র্ামত তোঁমদর লবযমান/প্রস্তালবত প্রলতিান সহমজ ও দ্রুততার সমি লবলনময়ার্ মবামড য লনবলিত হমত 

পামরন, মস িমক্ষয লবলনময়ার্ মবামড য চালু রময়মে Online Registration System (ORS)। ORS-এর ব্যালপ্ত আরও বালড়ময় 

লবলনময়ার্ মবাড য প্রদি অন্যান্য মসবাসমূহমে-এর আওতায় এমন অনিাইমন লিসা, ওয়ােয পারলমট, ব্রাঞ্চ অলিস, লিয়ামজোঁ 

অলিস লরমপ্রমজনমটটিি অলিস স্থাপমনর অনুমমাদন প্রদান েরা হয়। Online Payment Gateway-এর অনুমমাদন 

বাংিামদি ব্যাংে মর্মে পাওয়ার চুড়ান্ত পর্ যাময় রময়মে। লবলনময়ার্ মবামড যর োর্ যাবলি Automation ও গ্রাহেসুলবর্া উন্নত 

েরার িমক্ষয BOI Online Service Tracking System (BOST) নামম File Tracking System চাি েরা হয়। 

বতযমান সরোমরর লিিন-২০২১ অনুর্ায়ী লডলজটাি বাংিামদি র্ঠমনর র্ারাবালহেতায় বাংিামদমি লবলনময়ার্ প্রলক্রয়া 

সহজতরেরমণর িমক্ষয লবলনময়ার্ মবাড য বাংিামদমির সংলিষ্ট্ লবলনময়ার্ ও বালণলজযে আইন এবং এর অর্ীন সংলিষ্ট্ লবলর্, 

প্রলবলর্, নীলতমািা, প্রজ্ঞাপন, লবজ্ঞলপ্ত, গুরুত্বপূণ য আমদি এবং এসআরও-থক ইহলকিবনক িরমমমট Business laws 

(www.business.laws.boi.gov.bd) ওময়বসাইমট প্রোি েমর। ইমিেেলনে মর্ার্ামর্ার্ সহজতর েরার িমক্ষয লনজস্ব 

মডামমইমনর অর্ীমন ই-মমইি সুলবর্া চালু েরা হয়। 

(১৭) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর লবলনময়ার্ মবামড যর প্রর্ান োর্ যািময়র িবন লনম যামণ মমাট ১৮.৯৪ মোটি টাো ব্যয় হয়।  

(১৮) মদমি লবলনময়ার্ প্রসামরর জন্য লবলনময়ার্ মবাড য ের্তযে মদলি ও লবমদলি মচম্বার, লিল্পপলত, উমযাক্তা এবং লবলনময়ার্ 

প্রলতলনলর্ দমির সমি Seminar on FDI and another Major Determinant of GDP: A Relationship 

http://www.business/
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Analysis; Seminar on Different Aspects of Investment in Bangladesh; Traffic Congestion in Dhaka 

City & Its Economic Impact’ িীর্ যে মসলমনার; চীমনর লসচুয়ান প্রমদমির রাজর্ানী Chngdu-মত ‘2015 BCIM 

Economic Corridor (Chngdu) Development Forum; ‘China Zhejiang Bangladesh Trade and 

Conference’; ‘State on the Economy’ িীর্ যে Open Forum Discussion; ‘ বাংিামদি ইনমিেমমে এযান্ড 

পলিলস সালমট, ২০১৬’; জাপামনর ওসাো এবং মটালেও নর্রীমত Bangladesh Investment Seminar in Japan, 

2016; ‘Determinant of Japanies Investment in Bangladesh Comparing Asian Countries: A Study on 

the Survey of JETRO’ শীষ থক থসবমনার; ‘UNCTAD- Gi World Investment Report-2016; এিাং ‘The 

State of the Bangladesh Economy: Recent Budget and Looming Challenges’ শীষ থক Open Forum 

Discussion অনুবষ্ঠত েয়।  

(১৯) লন্ডনস্থ কযানাবর ওয়াহকথ ১০-১১ থসহেম্বর ২-বদনব্াপী িাাংলাহদশ ইনহভস্টহমন্ট থরাি থশা-এর মাধ্যহম প্রায় ৬ বিবলয়ন 

মাবকথন িলার িাাংলাহদহশ বিবনহয়াহগর আগ্রে প্রদাহনর মাধ্যহম বিহদবশক বিবনহয়াগ আকৃিকরহণর কাি সম্পন্ন েয়। ২৩-২৫ 

নহভম্বর চীহনর সুনহসন প্রহদহশ Cftech Group of Industries-এর সহি বদ্বপাবক্ষক আহলাচনার মাধ্যহম িাাংলাহদহশ 

বিবনহয়াহগর প্রবতশ্রুবত এিাং িাাংলাহদহশ বিবনহয়াহগর সম্ভািনার থরাি থশা সফল েয়।  

(২০) ২০১5-১6 অর্ য-বেমর ১26টি লিল্প-প্রেমল্পর অনুকূমি 1.6497 লবলিয়ন মালেযন ডিার ববমদলিে ঋমণর প্রস্তাব 

অনুমমালদত হয়।   

প্রাইহভোহিশন কবমশন  

(২১) রহয়ল থেক্সোইল ইন্ডাবেি বলবমহেি, িান্দরিান: রহয়ল থেক্সোইল ইন্ডাবেি বলবমহেি-এর ১.৯০ একর িবম 

দখলদারহদর বনকে থর্হক উিাহরর লহক্ষয মামলাটি বনষ্পবত্তর বিষহয় BTMC-সে সকহলর সহি থর্াগাহর্াগ অব্ােত রাখা 

েয়। দখলদার কতৃথক দাহয়রকৃত োইহকাে থ বিভাহগর বরে বপটিশন নম্বর-১৩৯৫/২০১৪ বিচারপবত কামরুল ইসলাম বসবদ্দবকর 

আদালহত তাবলকাভুক্ত েয়। তাোড়া িান্দরিাহন অনুবষ্ঠতব্ মামলার বিকল্প বিহরাধ বনষ্পবত্ত (ADR) সাংক্রান্ত সাবলহশর 

কার্ থক্রম অব্ােত রহয়হে। ২০১২-১৩ অর্ থ-িেহর িাবনবিযক অবিে টিম কতৃথক উত্থাবপত আপবত্ত অনুর্ায়ী মাদারীপুর 

থেক্সোইল বমহলর িবমর থগহিে বিজ্ঞবপ্ত িাবরর তাবরখ থর্হক প্রর্ম বকবস্ত থদওয়ার তাবরহখর মধ্যিতী সমহয়র (োইমগ্যাপ) 

সুদ িািদ ১,৩৩,৪৩,৩৫২ োকা থক্রতা কতৃথক পবরহশাধ করা েয়। থিসরকাবরকরহণর িন্য র্র্াক্রহম বসহলে থেক্সোইল বমলস, 

ইসলামপুর, বসহলে; কুবড়গ্রাম থেক্সোইল বমলস বলঃ, কুবড়গ্রাম; ভাবলকা উহলন বমলস বলঃ, নাবসরািাদ, চট্টগ্রাম; রািশােী 

বসল্ক ফযাক্ট  , রািশােী এিাং ঠাকুরগাঁও বসল্ক ফযাক্ট  , ঠাকুরগাঁও িন্য তাবলকাভুক্ত করা েয় । 

(২২) িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন িাাংলাহদশ তাঁত থিাহি থর বনয়ন্ত্রণাধীন েযান্ডলুম সাবভ থস থসন্টার (এইচএসবস), রায়পুরা, 

নরবসাংদী-এর ১০িন কম থকতথা-কম থচারীর থিতন-ভাতা ও অন্যান্য খাহত িহকয়া িািদ ২৮,৬১,০১০ োকা কবমশহনর ঘূণ থায়মান 

তেবিল তাঁত থিাহি থ থপ্ররণ করা েয়।  

(২৩) থিসরকাবর খাহত েস্তান্তবরত িন্ধ বশল্পপ্রবতষ্ঠান চালু ও চালু প্রবতষ্ঠানসমূহের সম্প্রসারহণর িন্য িন্ধ ১০টি জুে বমল 

পবরদশ থন কহর চালু করার প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালহয় পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(২৪) ‘পােনীবত-২০১৬’-এর খসড়ার ওপর কবমশহনর মতামত/পরামশ থ িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় থপ্ররণ করা েয়।  

(২৫) রহয়ল থেক্সোইল বমল, িান্দরিান-এর থিদখলকৃত ১.৯০ একর িবমর মহধ্য বিদুযৎ উন্নয়ন থিাহি থর (বপবিবি) দখহল র্াকা 

০.৫৫ একর িবম বিদুযৎ উন্নয়ন থিাি থহক িািারমূহল্য ক্রয় করার প্রস্তাি বদহত বিটিএমবসহক অনুহরাধ করা েয়। বিদুযৎ উন্নয়ন 

থিাি থ (বপবিবি) উক্ত িবম ক্রহয় সম্মত না েহল িবম উিাহরর িন্য বিটিএমবসহক বপবিবি’র বিরুহি বনয়বমত মামলা করার 

িন্য বিটিএমবসহকও অনুহরাধ করা েয়। 

িাতীয় বনরাপত্তা থগাহয়ন্দা অবধদপ্তর 

(২৬) জাতীয় লনরাপিা মর্াময়ন্দা অলর্দপ্তমরর প্রর্ান োর্ যািময়র ২০ তিা িাউমন্ডিমন েমমেক্স িবন লনম যাণ োর্ যক্রমমর মমধ্য 

২টি মবইজমমে লনম যাণ সমাপ্ত হয়। প্রর্ম মেলণর েম যেতযা ৩০ জন, লদ্বতীয় মেলণর ৭ জন, র্ততীয় মেলণর ৫৪ জন এবং চতুর্ য 

মেলণর ৪৬ জনমে সরাসলর লনময়ার্ প্রদান েরা হয়। অলর্দপ্তমরর ৩১২ জন ও অন্যান্য সংস্থার ২১৭ জনসহ মমাট ৫২৯জন 

েম যেতযা-েম যচারীমে প্রলিক্ষণ প্রদান েরা হয়। ৩৫জন েম যেতযামে প্রলিক্ষণ গ্রহমণর উমেমে লবলিন্ন সমময় লবমদমি মপ্ররণ 

েরা হয়। ১৫৪জন েম যেতযা-েম যচারীর চাকুলর স্থায়ীেরণ েরা হয়। প্রর্ম মেলণভূক্ত যুগ্ম-পলরচািে ও উপ-পলরচািে পমদর 

৭০ জনমে লসমিেিন মগ্রড, লদ্বতীয়, র্ততীয় ও চতুর্ য মেলণর লবলিন্ন পমদর ৮ জনমে লসমিেিন মগ্রড এবং ১৩৫ জনমে টাইম 

মেি প্রদান েরা হয়। জাতীয় লনরাপিা মর্াময়ন্দা অলর্দপ্তমরর লবলিন্ন লবিার্ ও মজিাপর্ যাময়র লনজস্ব োর্ যািয় িবন লনম যামণর 

জন্য ১৬টি মজিায় জলম বরাে প্রদান েরা হয়।  
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এনবিও বিষয়ক বুযহরা 

(২৭) িাতীয় শুিাচার থকৌশল িাস্তিায়ন, মাবন লন্ডাবরাং এিাং প্রবতিন্ধী ব্বক্তহদর উন্নয়ন বিষহয় এনবিও সমিহয় থিলাপর্ থাহয় 

৮টি সহম্মলন অনুবষ্ঠত েয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র সহি APA সম্পবকথত চুবক্ত অনুর্ায়ী কার্ থক্রম িাস্তিায়ন ভাহলাভাহি থশষ 

েয়। অবধক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ওহয়ি-সাভথার স্থাপন করা েয়। িাাংলাহদশ কবম্পউোর কাউবেহলর Banglagov.net 

প্রকহল্পর আওতায় বুযহরাহত 2mbps bandwith-সম্পন্ন Internet Server স্থাপহনর কাি সম্পন্ন েয়। ৪,৭৩৭.৪৭ োকায় 

এনবিও বিষয়ক বুযহরার অবফস-ভিন বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। ২০১৫-১৬ (থম ১৬ পর্ থন্ত) অর্ থ-িেহর বিবভন্ন থস্বোহসিী 

সাংস্থার থমাে ৮৮১টি প্রহকল্প বিবভন্ন বকবস্তহত থমাে ৪,৭৬০.৩৮ থকাটি োকা অর্ থ োড় করা েয়।  

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প 

(২৮) বিবন্ধুেন্যা জনমনত্রী মিখ হালসনা ১৯৯৭ সামির ২০ মম ঘুলণ যঝড়-আক্রান্ত েক্সবাজার উপকূিীয় আঞ্চি পলরদি যন  

েমর ক্ষলতগ্রস্ত গৃহহীন ও লেন্নমূি পলরবার পুনব যাসমনর লনমদ যি প্রদান েমরন। তোঁর লনমদ যমির পলরমপ্রলক্ষমত ১৯৯৭ সামি  

ঘুলণ যঝড়-আক্রান্ত ও নদী-িািন েবলিত ভূলমহীন, গৃহহীন, লেন্নমুি ও অসহায় পলরবার পুনব যাসমনর িমক্ষয ‘আেয়ণ’ নামম 

এেটি প্রেল্প গ্রহণ েরা হয়। ৩টি পর্ যাময় (আেয়ণ, আেয়ণ (মিইজ-২) ও আেয়ণ-২ প্রেল্প) আেয়ণ প্রেমল্পর মাধ্যমম 

সারামদমি এ পর্ যন্ত ১ িক্ষ ৪১ হাজার ১৭৭টি পলরবার পুনব যাসন েরা হয়। তন্মমধ্য আেয়ণ-২ প্রেমল্পর মাধ্যমম ৩৪,৪৯৫টি 

পলরবার পুনব যাসন েরা হময়মে। এ প্রেমল্পর মাধ্যমম প্রলিক্ষণ, ঋণ, লিক্ষা, স্বাস্থয এবং পলরবার পলরেল্পনা োর্ যক্রম গ্রহমণর 

মাধ্যমম পুনব যালসত পলরবারসমূহমে প্রলিলক্ষত েরা হয় এবং জাতীয় অর্ যনীলতর মূির্ারায় এ সেি মানুর্মে সস্পৃক্ত েরা হয়। 

সামালজে েম যো  পলরচািনার স্বামর্ য প্রমতযে প্রেল্প গ্রামম েলমউলনটি মসোর লনম যাণ েমর মদওয়া হময়মে। সুমপয় পালনর 

ব্যবস্থা লনলিতেরমণর িমক্ষয প্রময়াজনীয়তার লনলরমখ র্িীর ও অর্িীর নিকূপ স্থাপন েরা হময়মে; উপোরমিার্ীমদর ১০০ 

িতাংি স্যালনমটিমনর আওতায় আনা হময়মে। মর্ার্ামর্ামর্র জন্য প্রেমল্পর সংমর্ার্ সড়েসহ অিযন্তরীণ রাস্তা বতলর ও 

প্রেমল্পর পুকুরসমূমহ ঘাটিা লনম যাণ েমর মদওয়া হময়মে। তাোড়া মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রীর অনুমমাদনক্রমম এ প্রেমল্পর মাধ্যমম 

বড়পুকুলরয়া েয়িাখলন স্থাপমনর োরমণ ক্ষলতগ্রস্ত ৩১৮টি পলরবারমে ৬৪টি পাো ব্যারাে লনম যাণ েমর মদওয়ার মাধ্যমম 

পুনব যাসন েরা হময়মে। আেয়ণ প্রেমল্পর লডলপলপ-মত লবিার্ীয় সদর, লসটি েমপ যামরিন, মজিা, উপমজিা ও মপৌরসিা এিাোয় 

৫৫টি বহুতি িবন লনম যামণর িমক্ষয প্রময়াজনীয় অর্ য বরাে রাখা হময়মে। ‘র্ার জলম আমে ঘর মনই তার লনজ জলমমত গৃহ 

লনম যাণ’ োর্ যক্রম র্র্ার্র্িামব পরীক্ষা-লনরীক্ষা েমর ইমতামমধ্য ৩৭১০টি পলরবারমে ঘর লনম যাণ েমর মদওয়া হময়মে।  

লিক্ষুে পুনব যাসমনর িমক্ষয নীিিামারী মজিার লেমিারর্ঞ্জ উপমজিায় ২৪১জন লিক্ষুেমে গৃহ লনম যাণ েমর মদওয়া হময়মে। 

েক্সবাজার মজিার সদর উপমজিার্ীন খুরুিকুি মমৌজায় লবমির্ আেয়ণ প্রেমল্প ২৫৩.০৩ এের জলমর ভূলম উন্নয়মনর োজ 

চিমান রময়মে। ইমতামমধ্য ৪৪ এের জলম িরাট েমর সিস্ত্র বালহনী লবিার্মে ১০টি বহুতি িবন লনম যামণর জন্য ৫ মোটি 

টাো বরাে েরা হময়মে। লতন পাব যতয মজিার উপজাতীয়মদর জন্য ৩৮টি ঘর লনম যাণ েরা হময়মে এবং রাখাইনমদর জন্য ২০টি 

টং-ঘর লনম যাণ েরা হময়মে। আর.ই.লব’র মাধ্যমম ৬৯০টি প্রেল্প গ্রামম প্রায় ৫৫ হাজার পলরবারমে লবদুযৎ সংমর্ার্ প্রদান েরা 

হময়মে। পলরমবমির িারসম্য রক্ষা তর্া বনায়মনর িমক্ষয প্রেল্পগ্রামসমূমহ এ পর্ যন্ত ২,৭৫,৭৩৭টি বৃক্ষ মরাপণ েরা হময়মে। 
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মবসরোলর ইলপমজড 

(২৯) চট্টগ্রাহমর আহনায়ারা উপহিলায় অিবস্থত থিসরকাবর থকাবরয়ান ইবপহিহি (KEPZ) কম থরত বিহদবশ নাগবরকহদর 

ওয়াকথ পারবমে প্রদানসে রপ্তাবন বৃবি ও কম থসাংস্থান সৃবির লহক্ষয থকাবরয়ান ইবপহিি কতৃথপহক্ষর সহি সকল ধরহনর 

সেহর্াবগতা সম্প্রসারণ করা েয়। বিহদবশ বিবনহয়াগ আকৃি করার লহক্ষয এিাং এহক্ষহত্র বিরািমান সমোসমূে সমাধাহনর 

উহদ্যাগ গ্রেহণর সাোয়তার উহদ্দহশ্য দ বনি থােী থসল এিাং JICA-এর থর্ৌর্ উহদ্যাহগ ‘Investment Climate Improvement 

in Bangladesh’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর কম থকতথাগহণর সমিহয় গঠিত থফাকাল পহয়ন্টহদর 

এিাং মুখ্যসবচি মহোদয়, সবচি মহোদয় এিাং Chief Representative of JICA-এর উপবস্থবতহত বতনটি Workshop-এর 

আহয়ািন করা েয়। িাাংলাহদহশ বিহদবশ বিবনহয়াগ বৃবির লহক্ষ বিবনহয়াগকারীহদর উৎসাবেত করাসে বশল্প-উন্নয়ন সম্পবকথত 

ধারণা ও অবভজ্ঞতা অিথহনর উহদ্দহশ্য দ JICA-এর অর্ থায়হন ১৫িন সরকাবর কম থকতথা ও থিসরকাবর উহদ্যাক্তা মালহয়বশয়া 

সফর কহরন।  

বপবপবপ কতৃথপক্ষ 

(৩০) বাংিামদি সরোলর মবসরোলর অংিীদালরত্ব (লপলপলপ) আইন, ২০১৫ পাস ও প্রোলিত হয়। আইমনর লবর্ান অনুর্ায়ী 

প্রেল্প গ্রহমণর স্বচ্ছতা ও জবাবলদলহতা লনলিত েরার জন্য Procurement Guideline for PPP Project 2016, 
Guidelines for Unsolicited Proposals, 2016 Fund Operating Procedure for PPPA প্রোি েরা হয়। 

লপলপলপ পাইপ-িাইমন লবলিন্ন মসক্টমরর ৪৪টি প্রেল্প অন্তর্ভ যক্ত েরা হয় এবং সেি প্রেল্প অর্ যননলতে সম্পেয লবর্য়ে মলন্ত্রসিা 

েলমটি (লসলসইএ) ের্তযে নীলতর্ত অনুমমাদন িাি েমরমে। ৩১টি প্রেমল্পর সম্ভাব্যতা র্াচাইময়র জন্য Transaction 
Advisor লনময়ার্ েরা হয়। এ োড়া ৩টি প্রেমল্পর Transaction Advisor লনময়ামর্র লবর্য়টি প্রলক্রয়ার্ীন রময়মে। 

মবসরোরী লবলনময়ার্ আকৃষ্ট্ েরমত লবলিন্ন লবর্ময় মেেমহাল্ডারর্মণর সমি সিার মাধ্যমম ব্যাপে বাজার অনুসিান েরা 

হমচ্ছ। ২০১১ সন মর্মে লপলপলপ অলিস োর্ যক্রম শুরু েমর এ পর্ যন্ত এ মমডমি 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 প্রেমল্পর চুলক্ত স্বাক্ষর হয়। 

(৩১) লপলপলপ পাইপিাইমন অন্তর্ভ যক্ত প্রেমল্পর আনুমালনে লবলনময়ার্মূল্য ১৪ লবলিয়ন মালেযন ডিার। এর মমধ্য উন্নয়নপর্ যাময় 

৯টি প্রেল্প রময়মে, মর্খামন সম্ভাব্য লবলনময়ার্ হমব ৫ লবলিয়ন মালেযন ডিার। মদমি লপলপলপর আইনর্ত োঠামমা ইমতামমধ্য 

প্রলতলিত হয়। লবলিন্ন মন্ত্রণািয়/লবিার্ মর্মে প্রলতলনয়ত পাইপিাইমন নতুন প্রেল্প যুক্ত হমচ্ছ। বেমর আনুমালনে ১-১.৫ 

লবলিয়ন ডিামরর প্রেল্প বাস্তবায়মনর িক্ষয লনময় লপলপলপ ের্তযপক্ষ োজ েরমে। লপলপলপ ের্তযপক্ষ মর্মে সরোলর/মবসরোলর 

পর্ যাময়র েম যেতযামদর দক্ষতা/সক্ষমতা বৃলদ্ধমুিে োর্ যক্রমমর আওতায় প্রলিক্ষণ/ওয়ােযিপ/মসলমনামরর আময়াজন েরা হমচ্ছ। 

১২টি Inhouse প্রলিক্ষমণর মাধ্যমম ১,১১৫ জন এবং ১০টি মদলি/লবমদলি প্রলিক্ষণ/মসলমনার/ওয়ােযিপ োর্ যক্রমমর মধ্য লদময় 

২১৭ জনমে প্রলিলক্ষত েরা হময়মে। লপলপলপ সমচতনতা বৃলদ্ধমূিে োর্ যক্রমমর আওতায় ইমতামমধ্য প্রায় ৪০টি েম যসূলচর 

মাধ্যমম ৫,০০০জমনর অলর্ে েম যেতযা/েম যচারীমে প্রলিক্ষণ প্রদান েরা হয়। 

িাাংলাহদশ অর্ থননবতক অঞ্চল কতৃথপক্ষ (থিিা)   

(৩২) ২৮ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাাংলাহদশ অর্ থননবতক অঞ্চল কতৃথক িাস্তিায়নাধীন ১০টি অর্ থননবতক 

অঞ্চহলর উন্নয়ন কার্ থক্রহমর শুভ উহদ্বাধন কহরন। ২১ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ গভবন থাং থিাহি থর তৃতীয় সভা অনুবষ্ঠত েয় এিাং 

উক্ত সভায় ২৪টি অর্ থননবতক অঞ্চহলর অনুহমাদন প্রদান করা েয়। ইহতামহধ্য প্রার্বমক স্থান বনি থাচন কবমটির ৩টি সভা েয় 

এিাং উক্ত সভায় সি থহমাে ৩১টি (সরকাবর ১৯টি, থিসরকাবর ১২টি) অর্ থননবতক অঞ্চল পরিতী গভবন থাং থিাি থ সভায় উপস্থাপহনর 

িন্য সুপাবরশ করা েয়।  

(৩৩) ২৮ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাাংলাহদশ অর্ থননবতক অঞ্চল কতৃথপক্ষ (থিিা) কতৃথক িাস্তিায়নাধীন 

১০টি অর্ থননবতক অঞ্চহলর উন্নয়ন কার্ থক্রহমর শুভ উহদ্বাধন কহরন। উক্ত ১০টি অর্ থননবতক অঞ্চহলর উন্নয়নকাি দ্রুত  

গবতহত এবগহয় চলহে। থিিা’র সদরদপ্তহরর িন্য ৫৮টি এিাং ১১টি অর্ থননবতক অঞ্চহলর িন্য ১২৫টি, সি থহমাে ১৮৩টি পদ 

সৃবির িন্য িনপ্রশাসন ও অর্ থ মন্ত্রণালহয়র সম্মবত পাওয়া থগহে। থিিা’র বনিস্ব অবফস ভিহনর িন্য থশর-ই-িাাংলা নগর 

(আগারগাঁও) প্রশাসবনক এলাকায় ০.৮৬৮ একর িবম ‘ভূবম িরাদ্দ কবমটি’ কতৃথক থিিা’র অনুকূহল িরাহদ্দর সুপাবরশ  

পাওয়া থগহে।  

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/9423231f-fbd1-4edc-a83a-77e95ea7f0a5/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%25
../../../Vedio%202015-2016/PMO/BAZA%20Government%204%20EZ.mp4
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(৩৪) মাংলা অর্ থননবতক অঞ্চহলর থিহভলপার/অপাহরের বেসাহি বনহয়াহগর িন্য Power Pac Economic Zone Private 

Ltd.-এর সহি Developer’s Agreement স্বাক্ষবরত েয়। বমরসরাই অর্ থননবতক অঞ্চহল থিহভলপার বনহয়াহগর িন্য RFP 

ইসুয করা েয়। শ্রীেট্ট অর্ থননবতক অঞ্চহল থিহভলপার বনহয়াহগর িন্য RFP ইসুয করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৫টি 

থিসরকাবর অর্ থননবতক অঞ্চহলর অনুকূহল বপ্র-থকায়াবলবফহকশন লাইহসে প্রদান করা েয়। বপ্র-থকায়াবলবফহকশন লাইহসেপ্রাপ্ত 

৩টি থিসরকাবর অর্ থননবতক অঞ্চহলর স্বিাবধকারীগণ চূড়ান্ত লাইহসহের িন্য আহিদন কহরহেন। বপ্র-থকায়াবলবফহকশন 

লাইহসেপ্রাপ্ত ৫টি থিসরকাবর অর্ থননবতক অঞ্চহলর থমাে িবমর পবরমাণ ৫৮১.৮২ একর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ১০টি অর্ থননবতক অঞ্চহলর উন্নয়ন কার্ থক্রহমর শুভ উহদ্বাধন  

(৩৫) িাাংলাহদশ অর্ থননবতক অঞ্চল (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ এিাং িাাংলাহদশ অর্ থননবতক অঞ্চল (থিহভলপার বনহয়াগ, 

ইতযাবদ) বিবধমালা (সাংহশাধন) অনুহমাদন করা েয়। Bangladesh Economic Zones (the Procedure of 

Appointment of Developer) Rules, 2016, িাাংলাহদশ থিসরকাবর অর্ থননবতক অঞ্চল নীবত, ২০১৫ (িাাংলাভাস থন) ও 

Private Economic Zones Policy, 2015 (English Version) প্রণয়ন করা েয়। বিবনহয়াগকারীহদর িন্য 

Bangladesh Economic Zones (One Stop Service) Act, 2016-এর খসড়া প্রস্তুত করা েয়। 

(৩৬) অর্ থননবতক অঞ্চহলর থিহভলপার/ইনহভস্টরহদর িন্য আয়কর/ভযাে/কাস্টমস/ইউবনয়ন পবরষহদর প্রহদয় কর, উপ-কর, 

থরইে, থোল, বফস/িবম েস্তান্তর দবলল ও থলান িকুহমন্টস-থরবিহেশহনর ওপর বনধ থাবরত থরবিহেশন বফ মওকুফ এিাং 

বিহদবশক ঋণ সুবিধা ইতযাবদ-সাংক্রান্ত প্রহণাদনা প্যাহকি বিষয়ক SRO/সাকুথলার িাবর করা েয়। 

(৩৭) ২১টি অর্ থননবতক অঞ্চহলর Initial Site Assessment সম্পন্ন করা েয়। অর্ থননবতক অঞ্চহলর গঠন ও উন্নয়ন কার্ থক্রম-

সাংক্রান্ত Video Documentary ও Television Commercial (TVC) বতবর করা েয়। অর্ থননবতক অঞ্চহল One Stop 

Service-এর মাধ্যহম ৫টি বিবভন্ন পবরহসিা প্রদাহনর িন্য Business Automation Company Ltd.-এর সহি চুবক্ত 

সম্পাবদত েয়। 

(৩৮) থিিা ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সি থহমাে ৯,৮৪৮.৮৪ একর িবমর (িহন্দািস্ত ও অবধগ্রেহণর মাধ্যহম) মাবলকানা অিথন কহরহে। 

(৩৯) মাংলা ও মীরসরাই অর্ থননবতক অঞ্চহলর িন্য বিবভন্ন অফ-সাইে অিকাঠাহমা থর্মন সাংহর্াগ-সড়ক, বিি/কালভাে থ/ 

স্লুইচহগে বনম থাণ, সীমানাপ্রাচীর, িাঁধ বনম থাণ, মাটি ভরাে, প্রশাসবনক ভিন, বিদুযৎ ও পাবন সরিরাে ব্িস্থা ইতযাবদ কার্ থক্রম 

চলমান রহয়হে।  

(৪০) অর্ থননবতক অঞ্চহল বিবনহয়াগ আকৃি করার িন্য ঢাকা ও চট্টগ্রাহম Investment Promotion Road Show-এর 

আহয়ািন করা েয় এিাং অর্ থননবতক অঞ্চল গঠন-সাংক্রান্ত কার্ থক্রহমর সহি সমৃ্পক্ত কম থকতথাহদর জ্ঞান/অবভজ্ঞতার প্রসার 

ঘোহনার লহক্ষয বিহদহশ ৮টি বশক্ষা সফহরর আহয়ািন করা েয়। 
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(৪১) আ   য়ারা-২ অর্ থননবতক অঞ্চহলর িবম অবধগ্রেহণর িন্য ৪২০.৩৬ থকাটি োকার প্রকল্প অনুহমাবদত েয়।  

িবম অবধগ্রেহণর ক্ষবতপূরণ িািদ ৪১৯.৪৫ থকাটি োকা থিলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম িরাির থপ্ররণ করা েয়। ভূবম অবধগ্রেণ 

কার্ থক্রম থশষ পর্ থাহয় রহয়হে। ৩০২.৫৮ থকাটি োকার িামালপুর অর্ থননবতক অঞ্চল স্থাপন প্রকল্প (ভূবম অবধগ্রেণ ও  

সাংহর্াগ-সড়ক, গ্যাস, বিদুযৎ, পাবন, প্রশাসবনক ভিন বনম থাণ ইতযাবদ কার্ থক্রম িাস্তিায়হনর িন্য) ‘ECNEC’ কতৃথক 

অনুহমাবদত েয়। 

(৪২) িাপান সরকাহরর ODA 36
th 

-এর আওতায় িাপাবন বিবনহয়াগকারীহদর িন্য G2G EZ স্থাপহনর িন্য প্রায় ৪০ 

বমবলয়ন মাবকথন িলার ঋণ অনুহমাবদত েয়। এ োড়া এশীয় উন্নয়ন ব্াাংহকর সোয়তায় ২.৬ বমবলয়ন মাবকথন িলার ব্হয় 

একটি কাবরগরী সোয়তা প্রকল্প (টিবপবপ) প্রণয়ন করা েয়, র্া পরিতীহত ২০০ বমবলয়ন মাবকথন িলাহরর বিবনহয়াগ প্রকহল্প 

(খাদ্য প্রবক্রয়ািাতকরণ থিান) অর্ থায়ন করা েহি।  

(৪৩) িাপাবন বিবনহয়াগকারীহদর িন্য অর্ থননবতক অঞ্চল গঠন করার লহক্ষয িাইকা কতৃথক েয়টি সাইহের তুলনামূলক 

অিস্থান বনধ থারণ করা েয়। উক্ত েয়টি সাইে থর্হক ১৯ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ Joint Co-ordination Committee-এর 

সভায় আহলাচনাপূি থক গািীপুর থিলার শ্রীপুর উপহিলায় একটি স্থান এিাং নারায়ণগঞ্জ থিলার আড়াইোিার উপহিলায় 

আহরকটি স্থান চূড়ান্তভাহি বনধ থারণ করা েয়। স্থান দু’টির বিষহয় পরামশ থকবৃন্দ সম্ভাব্তা সমীক্ষা পবরচালনা কহর িাইকার 

বনকে প্রবতহিদন িমা বদহয়হে। িাপাবন অর্ থননবতক অঞ্চল উন্নয়হনর িন্য িাপাবন থিহভলপার বনহয়াহগর উহদ্দহশ্য দ থিিার 

ওহয়িসাইহে বিজ্ঞবপ্ত প্রকাশ করা েয়।  

(৪৪) চট্টগ্রাম থিলার আহনায়ারা উপহিলায় ৭৭৪.০০ একর িবমর ওপর বিটুবি বভবত্তহত চাইবনি ইহকানবমক এযান্ড 

ইন্ডাবেয়াল থিান গঠহনর লহক্ষয কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। থিান গঠহনর লহক্ষয চীন সরকাহরর প্রবতবনবধ বেসাহি China 

Harbour Engineering Company Ltd (CHEC)-থক মহনানয়ন প্রদান করা েয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় থর্হক CHEC-

এর সহি MoU স্বাক্ষর এিাং থিিা ও CHEC সমিহয় থকাম্পাবন আইন ১৯৯৪ অনুর্ায়ী Special Purpose Company 

(SPC) গঠন করার অনুহমাদন প্রদান করা েয়। ১৬ জুন ২০১৬ তাবরখ থিিা ও CHEC -এর মহধ্য সমহিাতাস্মারক 

স্বাক্ষবরত েয়। 

(৪৫) ভারতীয় বিবনহয়াগকারীহদর িন্য অর্ থননবতক অঞ্চল গঠন করার লহক্ষয ভারত সরকার কুবিয়ার থভড়ামারা এিাং 

িাহগরোহের   লায় দু’টি স্থান বনি থাচন করা েয়। অর্ থননবতক অঞ্চল গঠহনর িন্য দু’থদহশর কম থকতথাহদর সমিহয় একটি 

Joint Working Group গঠন করা েয়। ১০ থম ২০১৬ তাবরহখ Joint Working Group-এর প্রর্ম সভা ঢাকায় অনুবষ্ঠত 

েয়। উক্ত সভায় ভারতীয় কতৃথপক্ষ মাংলায় ১১০ একর িবমর ওপর অর্ থননবতক অঞ্চল গঠন করার িন্য িবম অপর্ থাপ্ত েওয়ায় 

আরও থিবশ িবম প্রহয়ািন িহল উহেখ কহর। থস পবরহপ্রবক্ষহত রামপাল উপহিলায় আরও ৩০০ একর িবম িরাদ্দ প্রদান 

করার িন্য কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। IT SEZ (মীরসরাই ও থকরানীগঞ্জ) প্রকহল্পর িন্য ৯০.০০বমবলয়ন মাবকথন িলাহরর ঋণ-

প্রস্তাি ভারতীয় কতৃথপক্ষ কতৃথক EXIM Bank (ভারত)-এ থপ্ররণ করা েয়। ভারতীয় নমনীয় ঋণ (LOC-II)-এর আওতায় 

৮৮.০০ বমবলয়ন মাবকথন িলার ব্হয় ভারতীয় বিবনহয়াগকারীহদর িন্য দু’টি অর্ থননবতক অঞ্চল স্থাপন করা েহি।  

(৪৬) বিশ্ব ব্াাংহকর অর্ থায়হন ‘সাহপাে থ টু কযাপাবসটি বিবডাং অি থিিা’ এিাং ‘িাাংলাহদশ ইহকানবমক থিান স থিহভলপহমন্ট 

প্রহিক্ট (থফইি-১ ’ নামক দু’টি প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। সরকাহরর সম্মবতক্রহম প্রকল্প দু’টির কহলির বৃবির িন্য 

অবতবরক্ত অর্ থায়ন এিাং থময়াদ বৃবির প্রস্তাহির পবরহপ্রবক্ষহত ‘সাহপাে থ টু কযাপাবসটি বিবডাং অি থিিা’ প্রকহল্পর বদ্বতীয় 

সাংহশাবধত টিবপবপ অনুর্ায়ী প্রাক্কবলত ব্য় ১৩৯.৮৩ থকাটি োকা এিাং ‘িাাংলাহদশ ইহকানবমক থিান স থিহভলপহমন্ট প্রহিক্ট 

(থফইি-১ ’ প্রকহল্পর বদ্বতীয় সাংহশাবধত বিবপবপ অনুর্ায়ী প্রাক্কবলত ব্য় ৭৬৬.৪৫ থকাটি োকা অনুহমাবদত েয়। ‘সাহপাে থ টু 

কযাপাবসটি বিবডাং অি থিিা’ প্রকহল্পর িরাদ্দকৃত অবতবরক্ত অর্ থায়হনর আওতায় নতুন ১৭টি থিাহনর Pre-feasibility 

Study, ৭টি থিাহনর TAS Activities, ওয়ান স্টপ সাবভ থস বিিাইহনর িন্য আইটি ফাম থ বনহয়াগ, বভবিও িকুহমন্টাবর বফল্ম 

বতবর ইতযাবদ কার্ থক্রম চলহে। ‘িাাংলাহদশ ইহকানবমক থিানস্ থিহভলপহমন্ট প্রহিক্ট (থফইি-১ ’ প্রকহল্পর অবতবরক্ত িরাহদ্দর 

আওতায় বমরসরাই, বমরসরাই 2A, বমরসরাই 2B, আহনায়ারা, সািরাাং, িাবলয়ার দ্বীপ, ঢাকা, থমাাংলা, শ্রীেট্ট, েবিগঞ্জ, 

নারায়ণগঞ্জসে থমাে ১১টি সরকাবর উহদ্যাহগ িাস্তিায়নাধীন অর্ থননবতক অঞ্চল এিাং থিসরকাবর অর্ থননবতক অঞ্চহলর অফসাইে 

অিকাঠাহমা বনম থাণ ব্হয়র সাংস্থান রাখা েয়।  
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এটুআই থপ্রাগ্রাম 

(৪৭) ই-ফাইল বসহস্টম বতবর ও িাস্তিায়ন, ৪১টি মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তহরর িন্য থপাে থাল বতবর, ই-বমউহেশন ম্যাহনিহমন্ট 

বসহস্টম বতবর, অনলাইন আর-এস খবতয়ান বসহস্টম বতবর, ভূবম-তথ্যহসিা কাঠাহমা বতবর, প্রাইমাবর বশক্ষকগহণর থপনশন 

বসহস্টম ও যুি-উন্নয়ন অবধদপ্তহরর থিকার যুিকহদর দক্ষতা উন্নয়ন-সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম সেিীকরণ, ২০টি থিলায়  

ই-থমািাইল থকাে থ িাস্তিায়ন, সকল থিলার বনি থােী আদালহতর িন্য এমআইএস িাস্তিায়ন, অনলাইন ফরমস দাবখল পিবত 

বতবর এিাং উন্নয়ন পবরিীক্ষণ বসহস্টম বতবর করা েয় । 

গভ     ইহনাহভশন ইউবনে (বিআইইউ)  

(৪৮) রূপকল্প-২০২১ িাস্তিায়হনর িন্য পারফরম্যােবভবত্তক মূল্যায়ন পিবতর আওতায় িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তর (এবপএ) 

মাধ্যহম সরকাবর অবফসসমূহের কার্ থক্রহমর অাংশ বেসাহি বিআইইউ ১০০টি দপ্তহরর চার শতাবধক কম থকতথাহক িাবষ থক 

কম থসম্পাদন চুবক্তর বিষহয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(৪৯) সেস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা িাস্তিায়হন িাাংলাহদহশর সাফহল্যর ধারািাবেকতায় বিআইইউ-এর উহদ্যাহগ থেকসই উন্নয়ন 

অভীি (এসবিবি) লক্ষযমাত্রাসমূে িেরওয়াবর সুবনবদ থিভাহি অিথন পবরমাহপর িন্য সরকাহরর Annual Performance 

Agreement-এর আওতায় বনহয় এহস িাস্তিায়ন করা েয়। Assimilation of SDGs in GPMS বশহরানাহম প্রায় দুই 

শতাবধক কম থকতথাহক সাংবেি মন্ত্রণালহয়র িাবষ থক কার্ থক্রম সম্পবকথত চুবক্ত প্রণয়হন এসবিবি-থক সম্পৃক্তকরণ এিাং  

এর িাস্তিায়হন মাঠপর্ থাহয় সরকাবর অবফস ও ব্াপকবভবত্তক নাগবরক সাংবেিতা বৃবির বিষহয় থকৌশল ও কম থপিবত  

বনধ থারহণ অবধকতর সক্ষমতা অিথহনর িন্য প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। এর মহধ্য ‘Implementing SDG through  

GPMS: A Leadership Approach’ বশহরানাহম ৩টি ওয়াকথশহপ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওতাধীন ৬০টি  

দপ্তহরর দপ্তরপ্রধানগণসে প্রায় থদড় শতাবধক কম থকতথা অাংশগ্রেণ কহরন। এ সময় সাংবেি মন্ত্রণালহয়র সবচিগণও  

উপবস্থত বেহলন। 

(৫০) নাগবরক থসিার মাহনান্নয়ন এিাং সুবিধা নাগবরহকর বনকে সেহি থপৌুঁোহনার লহক্ষয নানামুখী উহদ্যাহগর পাশাপাবশ 

গভন্যথাে ইহনাহভশন ইউবনে বিবভন্ন সরকাবর দপ্তহর কার্ থকরী িনিান্ধি বসটিহিনস চাে থার প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন বনবিত করার 

লহক্ষয সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ১০১টি দপ্তর, ১০টি বসটি কহপ থাহরশন, সকল ইউটিবলটি সাবভ থস প্রদানকারী প্রবতষ্ঠাহনর থমাে 

৭০০ কম থকতথাহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ২০১৪ সাহলর মাচ থ থর্হক ২০১৬ সাহলর থম পর্ থন্ত সমহয় ৪৪টি থিলায় বসটিহিনস 

চাে থার প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন বিষয়ক কম থশালা আহয়ািহনর মাধ্যহম আনুমাবনক ৭,০০০ কম থকতথা ও কম থচারীহক োহত-কলহম 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ইহতামহধ্য থিলা প্রশাসহকর কার্ থালহয়র বসটিহি  চাে থার প্রণয়হনর িন্য একটি বনহদ থবশকা প্রণয়ন 

করা েয়। থিলা প্রশাসহকর কার্ থালহয়র থসিাসমূেহক থসিা গ্রেীতািান্ধি করার লহক্ষয ১৫০ ধরহনর থসিা সুবনবদ থিভাহি বচবিত 

কহর তাবলকা প্রণয়ন করা েয়।  

(৫১) পবিত্র ঈদ-উল-আিো  িাাংলাহদহশর থকারিাবনদাতা পশু ক্রয় থর্হক শুরু কহর পশু িিাই পর্ থন্ত পুহরা  

প্রবক্রয়াটি তার (থকারিাবনদাতার) সুবিধামহতা স্থাহন কহর র্াহকন। র্ত্রতত্র পশু থকারিাবনর ফহল বিবিধ স্বাস্থয ও পবরহিশগত 

বিপবত্তর সৃবি েয়, র্া নানাবিধ িায়ু ও পাবনিাবেত থরাগ বিস্তার ও দুগ থন্ধ েড়াহনা োড়াও নানারূপ থপাকামাকহড়র িন্ম থদয়। 

থকারিাবন-পরিতী এ বিপবত্ত থমাকাহিলায় এিাং পবরষ্কার-পবরেন্নতার লহক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুর্ায়ী 

বিআইইউ বনধ থাবরত স্থাহন থকারিাবনর পশু িিাই বনবিতকরহণ বসটি কহপ থাহরশন, থিলা সদর থপৌরসভার িন্য একটি  

নমুনা কম থপবরকল্পনা প্রণয়ন কহরহে। কম থপবরকল্পনা প্রস্তুতকাহল থকারিাবন-পূি থিতীকাহল, থকারিাবন-কাহল এিাং  

থকারিাবন-পরিতীকাহলর কার্ থক্রমহক ৮টি ধাপ িাস্তিায়হনর মাধ্যহম সুষ্ঠুভাহি থকারিাবন প্রদান বনবিতকরহণর পবরকল্পনা 

করা েয়।  

(৫২) বিআইইউ-এর উহদ্যাহগ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃথক উদ্ভািনী ধারণা িাস্তিাবয়ত েয়: িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থর্হক 

কম থকতথাহদর কারণ দশ থাহনার বিষয়টি বনেবত্তর পর সাংবেি কম থকতথাহক অিবেতকরণ; প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র আওতাধীন 

দপ্তহর ই-কাি থ চালুকরণ; আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর সাধারণ র্াত্রীর িন্য Wi-Fi চালুকরণ; থিহন পচনশীল পণ্য পবরিেহণ 

আলাদা িবগর ব্িস্থা গ্রেণ; বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহন থদশীয় সাংস্কৃবতর বিকাহশ প্রহয়ািনীয় বনহদ থশনা িাবর করা এিাং সরকাবর 

কম থচারীর এলবপবস োহত না বলহখ কবম্পউোহর মুবদ্রতকরণ উহেখহর্াগ্য।  
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(৫৩) ২০১৪ সাহলর জুলাই মাহস যুক্তরাহিয অনুবষ্ঠত গাল থস সাবমহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত অিীকার রক্ষায় বিআইইউ 

িাল্যবিিাে বনহরাহধ উদ্ভািনী উপাহয় কাি কহর র্াহে। বিআইইউ মহন কহর িাল্যবিিাহের িন্য অন্য থর্ সকল কারণহকই 

দায়ী করা থোক না থকন, বর্বন বিিাে পবড়হয় র্াহকন তার সোয়তা োড়া পাত্র/পাত্রী, অবভভািক িা সমাহির গণ্যমান্য ব্বক্ত 

কাহরা পহক্ষই বিিাে-অনুষ্ঠান সম্ভি নয়। এ লহক্ষয বিিাে বনিন্ধক ও থসৌবখন বিিাে পড়াহনার কাহি বনহয়াবিত ব্বক্তিগ থহক 

বচবিত কহর তাহদর িাোহিইি প্রস্তুহতর মাধ্যহম শতভাগ বিিােহক থরবিহেশহনর আওতায় এহন িাল্যবিিাে বনহরাধ সম্ভি। 

এ লহক্ষয অদ্যািবধ বিআইইউ উদ্ভািনী উপাহয় িাল্যবিিাে বনহরাহধ ৫৪ থিলার থসৌবখন বিিাে পড়াহনার কাহি বনহয়াবিত 

৬৫,৯৫৭িহনর িাোহি   প্রস্তুত কহরহে এিাং এহদর ৩৫ শতাাংশহক প্রবশক্ষণ প্রদান কহরহে। বিআইইউ-এর িাোহিইি প্রস্তুত 

ও প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম অব্ােত রহয়হে। এ োড়া িাল্যবিিাে বনহরাহধ বিআইইউ বনয়বমত মাঠপর্ থাহয় প্রচারণা চালাহে এিাং 

িনমত গঠহন প্রতযক্ষ ভূবমকা পালন কহর আসহে। 

(৫৪) বিআইইউ গহিষণায় সরকার কতৃথক সাম্প্রবতক সমহয় প্রিবতথত িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তর সুফল থপহত েহল  

ব্বক্তর কম থকৃবতর সহি সাংহর্াহগর প্রহয়ািনীয়তা অবনিার্ থ মহম থ প্রবতভাত েহয়হে। িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রিবতথত এবসআর 

ব্িস্থাহক আরও কার্ থকরী কহর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তর কাঠাহমার সহি সামঞ্জে থরহখ Annual Performance 

Appraisal Reporting (APAR) মহিলটি প্রণয়ন করা েয়। এহক্ষহত্র পবঞ্জকা িেরবভবত্তক মূল্যায়হনর পবরিহতথ িাবষ থক 

কম থসম্পাদন চুবক্তর মহতাই অর্ থ-িেরবভবত্তক মূল্যায়হনর সুপাবরশ করা েয়। APAR মূল্যায়হনর ৫০ শতাাংশ কম থকৃবতবভবত্তক, 

িাবক ৫০ শতাাংশ ব্বক্তগত এিাং থপশাগত দক্ষতার বভবত্তহত মূল্যায়ন েহি। এহক্ষহত্র নিম থগ্রি থর্হক প্রর্ম থগ্রি পর্ থন্ত 

কম থকতথাহদর থিযষ্ঠ, মধ্যম ও কবনষ্ঠ বতন ভাহগ ভাগ কহর মূল্যায়হনর িন্য পৃর্ক মূল্যায়ন কাঠাহমা ব্িোহরর সুপাবরশ  

করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তর ধারনা উদ্ভািন ও িাস্তিায়হন ভূবমকার স্বীকৃবতস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনকে থর্হক িনপ্রশাসন পদক 

২০১৬ গ্রেণ করহেন বিআইইউর মোপবরচালক িনাি থমাঃ আিদুল োবলম। 

 

বিহশষ এলাকার িন্য উন্নয়ন সোয়তা (পাি থতয চট্টগ্রাম ব্তীত) শীষ থক কম থসূবচ 

(৫৫) প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র আওতায় িাস্তিায়নাধীন ‘বিহশষ এলাকার িন্য উন্নয়ন সোয়তা (পাি থতয চিগ্রাম ব্তীত ’ শীষ থক 

কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িরাদ্দকৃত ২০ থকাটি োকা ব্হয় বশক্ষাবৃবত্ত; এককালীন বশক্ষাবৃবত্ত; ৪০২টি 

স্বাস্থযসম্মত ল্যাবিন; ২৮৭টি সুহপয় পাবনর গভীর নলকূপ; আয়িধ থনমূলক প্রকল্প (৬৪টি কবম্পউোর প্রবশক্ষণ থকে, পবরিেণ, 
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মৎে/বচাংবড় চাষ, বরক্সা-ভযান, নাস থাবর, থপাবি, পাওয়ার বিলার, জুতা বতবর ইতযাবদ); বিদ্যালয় বনম থাণ প্রকল্প (িাহুিল, 

থফঞ্চুগঞ্জ); কবম্পউোর-কাম কাবরগবর প্রবশক্ষণহকে বনম থাণ প্রকল্প (রায়গঞ্জ) এিাং অন্যান্য িরাদ্দ (আবর্ থক সোয়তা, প্রকল্প 

িাস্তিায়ন ব্য়, প্রবশক্ষহকর থিতন ও প্রবশক্ষনার্ী ভাতা, বশক্ষা সফর ইতযাবদ ও বিবিধ) প্রদান েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
বচত্র: বিহশষ এলাকার িন্য উন্নয়ন সোয়তা (পাি থতয চট্টগ্রাম ব্তীত) শীষ থক কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ক্ষুদ্র নৃ-থগাষ্ঠীর 

বশক্ষার্ীহদর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক বৃবত্ত প্রদান। 
 

২৫। প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

(১) জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ থময়াহদ ৬,৮৪,৫৩৭িন কমী বিহদবশক কম থসাংস্থান লাভ কহরহে। এহদর মহধ্য 

মবেলাকমীর সাংখ্যা ১,২৪,৯০২ িন।  

(২) প্রিাসীহদর থপ্রবরত থরবমহেহের পবরমাণ ১৪.৯৩১১৬ বিবলয়ন ইউএস িলার। 

(৩) ৬২টি প্রবশক্ষণহকহের মাধ্যহম ৩,৩৫,৮৩৬িন কমীহক থদহশ ও বিহদহশ কম থসাংস্থান লাহভর উহদ্দহশ্য দ বিবভন্ন থিহি 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। তন্মহধ্য মবেলা প্রবশক্ষণার্ীর সাংখ্যা ১,০৫,৫১৯ িন। 

(৪) বিবভন্ন মাধ্যম থর্হক বরক্রুটিাং এহিবের বিরুহি এিাং ‘প্রিাসী নারী কমী অবভহর্াগ ব্িস্থাপনা থসল’-এ থর্ সকল অবভহর্াগ 

পাওয়া থগহে তার ৬৫ শতাাংশ অবভহর্াগ বনষ্পবত্ত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৮৭টি বরক্রুটিাং এহিবে পবরদশ থন করা েয়।  

(৫) বিহদশগমহনচ্ছু কমীগহণর সহচতনতা বৃবি, প্রিাসী কমীগণ কতৃথক বিধ উপাহয় থরবমহেহের অর্ থ থদহশ থপ্ররণ, মধ্যস্বত্ব 

থশ্রবণর তৎপরতা/প্রতারণা থরাধ, বিধ উপাহয় বিহদশ গমন-সাংক্রান্ত বিষহয় থদশব্াপী সহচতনতা বৃবি, বনরাপদ অবভিাসন 

বনবিতকরণ এিাং বিধ উপাহয় থরবমহেে থপ্ররহণর িন্য বিএমইটি ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহের মাধ্যহম পবত্রকায় 

সহচতনতামূলক বিজ্ঞবপ্ত প্রকাশ, োহেলাইে ও কযািল টিবভ চযাহনল স্থানীয় থরবিও’র মাধ্যহম ২৫টি বিজ্ঞবপ্ত প্রচার করা েয়। এ 

োড়া বিভাগ ও থিলাপর্ থাহয় ৩৮,০০০ অবভিাসন-সাংক্রান্ত পুবস্তকা, ৫৫,০০০ বলফহলে, থপাস্টার, িবসউর, থফস্টুন ইতযাবদ 

বিতরণ করা েয়। সদরদপ্তর এিাং থিলাপর্ থাহয় বিইএমও ও টিটিবসসমূহের মাধ্যহম অবভিাসন-সাংক্রান্ত থমলায় এিাং 

সদরদপ্তহর অবভিাসী বদিস এিাং বিবিোল থমলায় িনসহচতনতা বৃবির লহক্ষয বুকহলে, থপাস্টার, কবমক বুক, ইতযাবদ 

বিতরণ, বভবিও বক্লপ প্রদশ থন এিাং পহের গাহনর আহয়ািন করা েয়। 

(৬) ই-লাবন থাং-এর মাধ্যহম বিহক-টিটিবস, বমরপুর, ঢাকা থর্হক বিহদশগমহনচ্ছু মবেলাহদর প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম চালু করায় 

মবেলাকমীগণ ঘহর িহসই প্রবশক্ষণ গ্রেণ করহত পারহেন। পর্ থায়ক্রহম অন্যান্য টিটিবসসমূহেও ই-লাবন থাং পিবত চালুর বিষয়টি 

বিহিচনাধীন রহয়হে। 

(৭) মাঠপর্ থাহয়র প্রবশক্ষণহকহের কার্ থক্রম মবনেবরাংহয়র িন্য বিহক-টিটিবস, চট্টগ্রাহমর প্রবশক্ষণ কার্ থক্রহম ই-মবনেবরাং ব্িস্থা 

চালু করা েয়। ফহল সদরদপ্তহর িহসই ই-লাবন থাং প্রবশক্ষণ ও দাপ্তবরক কার্ থক্রম মবনেবরাং করা সম্ভি েহে। পর্ থায়ক্রহম অন্যান্য 

দপ্তরসমূে ই-মবনেবরাংহয়র আওতায় আনা েহি।  

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/d6a2c828-53a5-4dd1-b1be-ed8935d735c4/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A3-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0
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(৮) বিহদহশ কম থরত নারী কমীহদর বনরাপত্তা বনবিত করা ও অবভহর্াগ দ্রুত বনষ্পবত্তর িন্য বিএমইটি’থত Complaint 
Management Cell for Expatriates Female Workers নাহম একটি থসল গঠন করা েয়। এ োড়া অবভহর্াগ-সাংক্রান্ত 

তথ্য প্রদাহনর িন্য েেলাইন থেবলহফান চালু করা েয়। 

(৯) বিএমইটি সদরদপ্তহর অবভহর্াগ-িক্স স্থাপহনর মাধ্যহম সরাসবর অবভহর্াগ গ্রেণ ও প্রবতকাহরর ব্িস্থা চালু কহর থসিার 

মান উন্নয়ন করা েয়। 

(১০) প্রবতহিদনাধীন ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থিাহয়হসল সি থাবধক ১০,২২৮ িন কমী িি থান, থকাবরয়া, িােরাইন, ওমান ও 

মালদ্বীপসে বিবভন্ন থদহশ থপ্ররণ করহে।  

(১১) িাাংলাহদহশর অর্ থনীবতহত গুরুত্বপূণ থ অিদাহনর স্বীকৃবতস্বরূপ বিহদবশক মুদ্রা থপ্ররণকারী কযাোগবরহত ১০িন প্রিাসীহক ২৮ 

বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ িাবণবিযক গুরুত্বপূণ থ ব্বক্ত (অনািাসী িাাংলাহদবশ) বনি থাচনপূি থক বসআইবপ কাি থ প্রদান করা েয়। 

(১২) মালহয়বশয়ায় বি-টু-বি প্লাস প্রবক্রয়ায় িাাংলাহদবশ কমী থপ্ররহণর উহদ্দহশ্য দ ১৮ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ মালহয়বশয়া 

সরকাহরর সহি সমহিাতা-স্মারক স্বাক্ষবরত েয়। 

(১৩) থসৌবদ আরহি গৃেকমী থপ্ররহণর লহক্ষয থফব্রুয়াবর ২০১৫ সাহল থসৌবদ আরি ও িাাংলাহদহশর মহধ্য একটি সমহিাতা-স্মারক 

স্বাক্ষবরত েয়। উক্ত সমহিাতা-স্মারক স্বাক্ষবরত েওয়ার পর ২০১৫ সাহলর জুলাই থর্হক জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ৬০ োিার ৮৫৫িন নারী 

কমী থসৌবদ আরি গমন কহর। সরকাহরর সফল শ্রম-কূেননবতক প্রহচিার ফহল থসৌবদ আরি অবধক-সাংখ্যক নারী-কমীর পাশাপাবশ 

তাহদর বনকে আত্মীয় পুরুষ-কমী বনহত সম্মত েয়। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: থসৌবদ আরহির বিবভন্ন থসিাখাহত িাাংলাহদবশ কমী থপ্ররণ বিষহয় বরয়াদস্থ থচম্বার অফ কমাস থ এযান্ড ইন্ডাবেস কতৃথপহক্ষর সহি বিঠক।  

(১৪) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪-৬ জুন ২০১৬ থময়াহদ একটি উচ্চপর্ থাহয়র প্রবতবনবধদলসে থসৌবদ আরি সফর কহরহেন। থসৌবদ িাদশার 

সহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদ্বপাবক্ষক বিঠহক িাাংলাহদশ থর্হক অবধক োহর কমী বনহয়াহগর বিষহয় অতযন্ত ফলপ্রসূ আহলাচনা েয়। 

এর ধারািাবেকতায় ১০ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ থসৌবদ সরকার িাাংলাহদশ থর্হক বিবভন্ন কযাোগবরহত কমী গ্রেহণর ওপর আহরাবপত 

বনহষধাজ্ঞা প্রতযাোর কহর থনয়। 

(১৫) প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান নীবত, ২০১৬ িানুয়াবর ২০১৬ মাহস মবন্ত্রসভায় অনুহমাদন লাভ কহর এিাং ২৬ থম 

২০১৬ তাবরহখ থগহিহে প্রকাবশত েয়। নীবতমালার আহলাহক িাতীয় বস্টয়াবরাং কবমটি গঠন করার কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কবমটির সভাপবত এিাং এ মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী সে-সভাপবত।  

(১৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ‘৩০টি থিলায় ৩০টি কাবরগবর প্রবশক্ষণহকে স্থাপন’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ‘১৫টি টিটিবসর 

এিাং ৫টি আইএমটি স্থাপন’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় মুেীগঞ্জ ও চাঁদপুহর ২টি আইএমটির বনম থাণকাি সম্পন্ন েয়। 

(১৭) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ‘৪০টি উপহিলায় ৪০টি কাবরগবর প্রবশক্ষণহকে ও চট্টগ্রাহম ১টি আইএমটি স্থাপন’ শীষ থক প্রকহল্পর 

আওতায় কাবরগবর প্রবশক্ষণহকে স্থাপহনর িন্য ২০টি উপহিলায় িবম অবধগ্রেহণর কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়।  
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(১৮) ২৩-সদেবিবশি বভবিহলে োস্কহফাস থ কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর অনিধভাহি বিহদহশ কমী থপ্ররণকারীহদর বিরুহি 

আইনানুগ ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য ১২টি অবভর্ান পবরচালনা করা েয় এিাং ২টি বরক্রুটিাং এহিবেহক ‘বিহদবশক কম থসাংস্থান ও 

অবভিাসী আইন, ২০১৩’-এর আওতায় থমািাইল থকাহে থর মাধ্যহম িবরমানা দহণ্ড দবণ্ডত করা েয়। 

(১৯) বিহদশগমহনচ্ছু কমীগণ বনহিহদর বভসা র্াহত অনলাইহন র্াচাই করহত পাহরন থস লহক্ষয বিএমএটির ওহয়িসাইহে 

অনলাইন বভসা থচবকাং পিবতর ব্িস্থা করা েয়। বভসা থচবকাংহয়র সময় থসিা গ্রেীতাগণ সাংবেি থদহশর আর্ থ-সামাবিক ও 

থভৌহগাবলক তথ্যাবদও থপহয় র্াহকন। 

(২০) International Manpower Development Organization (IM Japan)-এর সহি ১৭ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ 

প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালহয়র িাপাহন িাাংলাহদবশ Technical Intern থপ্ররণ সম্পবকথত বিষহয় চুবক্ত 

স্বাক্ষবরত েয়। এ চুবক্তর আওতায় িাাংলাহদবশ Technical Intern-গণ িাপাহনর বিবভন্ন থকাম্পাবনহত দুই িের apprentice 

বেসাহি কাি করার পর এক িের চাকুবর করার সুহর্াগ থপহয় র্াহক, র্ারা উক্ত সময় থশহষ থদহশ বফহর আহস। এ থপ্রাগ্রাহমর 

আওতায় থেকহনালবি িােফারসে বিবভন্ন থিহি দক্ষ কমী বতবর েওয়ার সুহর্াগ রহয়হে, র্ারা িাাংলাহদহশর অর্ থনীবতহত 

গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা রাখহত পারহি। 

(২১) UK based আন্তিথাবতক মাহনর প্রবশক্ষণ-প্রবতষ্ঠান City & Guilds কতৃথক ILO-এর ‘Decent Work’ প্রকহল্পর 

আওতায় িাাংলাহদশ থকাবরয়া কাবরগবর প্রবশক্ষণহকহে ৫০িন প্রবশক্ষহকর িন্য Training of Trainers (ToT) প্রবশক্ষণ 

কার্ থক্রম ১৬ আগস্ট ২০১৫ থর্হক ১৩ থসহেম্বর ২০১৫ থময়াহদ সম্পন্ন করা েয়। 

(২২) Korea International Cooperation Agency (KOICA)-এর অর্ থায়হন ঢাকা এিাং চট্টগ্রাহম দুইটি টিটিবস 

অতযাধুবনক সরঞ্জামাবদসে উন্নয়ন করা েয়।  

(২৩) ইসলাবমক থিহভলপহমন্ট ব্াাংক-এর অর্ থায়হন ঢাকার বমরপুহর বিহকটিটিবস’র (িাাংলাহদশ-থকাবরয়া থেকবনকযাল থিবনাং 

থসন্টার) বনিস্ব িবমহত প্রবশক্ষক প্রবশক্ষণহকে বনম থাহণর লহক্ষয loan aggrement থম ২০১৬ -এ স্বাক্ষবরত েয়।  

(২৪) িাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউবেহলর বসিান্ত অনুর্ায়ী িাতীয় দক্ষতা মান অিথহনর লহক্ষয ইহতামহধ্য দু’টি টিটিবস’থত 

National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) চালু েয়।  

(২৫) Bangladesh Technical Education Board (BTEB) কতৃথক ১২টি থিহির িন্য প্রণীত কাবরকুলাম অনুর্ায়ী 

বিএমইটি’র আওতাধীন প্রবশক্ষণহকহে প্রবশক্ষণ থদওয়া েহে। 

(২৬) থর্ সকল দক্ষ কমীর থকাহনা প্রাবতষ্ঠাবনক সনদ থনই অর্চ থদহশর বিবভন্ন বশল্প-কারখানায় কাি করহে অর্ থাৎ ব্িোবরক 

জ্ঞান, রহয়হে তাহদরহক সম্প্রবত গৃেীত Recognition of Prior Learning (RPL)-এর আওতায় প্রহয়ািনীয় প্রবশক্ষণ 

প্রদান কহর পরীক্ষা বনহয় ২০১৫ সাহল থমাে ২,৯৯৪ িনহক সনদ প্রদান করা েয়।  

(২৭) মৃত প্রিাসী িাাংলাহদবশ কমীর থদে িাাংলাহদহশর বিমানিন্দহর থপৌুঁোহনার পর িাোসমূে স্বয়াংবক্রয়ভাহি ওহয়ি আন থাস থ 

কল্যাণ থিাহি থর Digital File Opening Software-এ ইনপুে বেসাহি অন্তভু থক্ত করা েয়। ফহল মৃহতর পবরিাহরর সদেহদর 

অনুকূহল আবর্ থক অনুদান প্রদাহনর কার্ থক্রম গ্রেণ করা সেি েয়। 

(২৮) চাকবর বনহয় বিহদশগমনকারী ৪৭,৬১৫িন কমীহক বিহদশগমহনর পূহি থ প্রাক-িবেগ থমন বিবফাং প্রদান করা েয়।  

(২৯) বিহদশগামী কমীহদর বনরাপহদ বিহদশগমন এিাং প্রতযািতথনকাহল বতনটি আন্তিথাবতক বিমানিন্দহরর মাধ্যহম ৬ লক্ষ ৮৪ 

োিার বিহদশগামী কমীহক প্রিাসী কল্যাণ থিহস্কর মাধ্যহম সোয়তা প্রদান করা েয়। 

(৩০) ওহয়ি আন থাস থ কল্যাণ থিাি থ প্রিাসী কমীর সন্তানহদর িন্য ২০১২ সাল থর্হক বশক্ষাবৃবত্ত চালু কহরহে। িতথমাহন বপএসবস, 

থিএসবস, এসএসবস ও এইচএসবস চার কযাোগবরহত বিবপএ-৫-প্রাপ্ত বশক্ষার্ীহদর এ বৃবত্ত থদওয়া েয়। ওহয়ি আন থাস থ কল্যাণ 

থিাি থ থর্হক ৯০৫িন প্রিাসী কমীর থমধািী সন্তানহক ১ থকাটি ৩৬ লক্ষ ৫২ োিার ৮০০ োকা বশক্ষাবৃবত্ত প্রদান করা েয়। 

(৩১) প্রিাহস মৃতুযিরণকারী ৩,৩৬৫িন কমীর মৃতহদে থদহশ থফরত আনা েয়।  

(৩২) বিহদহশ মৃতুযিরণকারী কমীর থদে থদহশ আনয়হন ওহয়ি আন থাস থ কল্যাণ থিাি থ থর্হক ১ থকাটি ৫১ লক্ষ োকা ব্য় করা েয়।  

(৩৩) প্রিাহস মৃতুযিরণকারী কমীর মৃতহদে পবরিেণ ও দাফন খরচ িািদ আবর্ থক সাোয্য বেসাহি ৩৫ োিার োকা কহর 

২,৮১৪িন কমীর পবরিারহক ৯ থকাটি ৮৪ লক্ষ ৯০ োিার োকা প্রদান করা েয়।  

(৩৪) বিহদহশ বিধভাহি গমনকারী/বিধভাহি কম থরত মৃতুযিরণকারী কমীর পবরিারহক ওহয়ি আন থাস থ কল্যাণ থিাি থ থর্হক ৩ 

লক্ষ োকা কহর ৫,৮৬৮িন কমীর পবরিারহক ১৬৫ থকাটি ৩ লক্ষ ৮৩ োিার ৫৩৭ োকা আবর্ থক অনুদান প্রদান করা েয় ।  
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(৩৫) প্রিাহস কমীর মৃতুযর কারহণ বনহয়াগকতথা/অন্য থকাহনা ব্বক্ত/প্রবতষ্ঠান/সাংস্থা থর্হক মৃতুযিরণিবনত ক্ষবতপূরণ/িহকয়া 

থিতন/সাবভ থস থিবনবফে/ইেুযহরে িািদ ১,১৩৯িন কমীর অনুকূহল আদায়কৃত ৬৮ থকাটি ৫৩ লক্ষ ৬৩ োিার ৩৭৩ োকা 

তাহদর ওয়াবরশহদর মহধ্য বিতরণ করা েয় ।  

(৩৬) প্রিাহস কম থরত অিস্থায় গুরুতর আেত/পঙ্গু/অসুস্থ ২৪িন কমীহক বচবকৎসা সোয়তা িািদ ২৩ লক্ষ োকা প্রদান করা েয়।  

(৩৭) বিহদহশ বিবভন্ন কারহণ গুরুতর অসুস্থ ২২িন কমীহক ওহয়ি আন থাস থ কল্যাণ থিাহি থর তিািধাহন থদহশ থফরত এহন 

সরকাবর োসপাতাহল ভবতথ করা েয়।  

(৩৮) প্রিাসী কমী ও তাহদর পবরিাহরর থদারহগাড়ায় ওহয়ি আন থাস থ কল্যাণ থিাহি থর থসিাসমূে থপৌুঁহে থদওয়ার লহক্ষয 

কলহসন্টার চালু করার ব্িস্থা করা েয়। 

(৩৯) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২,৪৭৭িন কমী দবক্ষণ থকাবরয়ায় গমন কহরহেন।  

(৪০) সরকার মবেলাকমীহদর বিহদহশ থপ্ররহণ উৎসাবেত করার িন্য তাহদরহক সরকাবর খরহচ প্রবশক্ষহণর ব্িস্থা কহরহে। 

সরকাহরর এ লহক্ষয িাস্তিায়ন করার িন্য িাাংলাহদশ ওভারবসি এমপ্লয়হমন্ট এযান্ড সাবভ থহসস বলবমহেি (থিাহয়হসল) দক্ষ 

মবেলা গাহম থন্টস-কমী থপ্ররণ করহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৭,৭৫২িন মবেলা গাহম থন্টস-কমী চাকবর বনহয় থিাহয়হসহলর 

মাধ্যহম িি থান গমন কহরহেন।  

(৪১) থিাহয়হসল-এর মাধ্যহম বিহদশগামী কমীহদর সকল তথ্য এসএমএস-এর মাধ্যহম অিবেত করার িন্য এসএমএস 

থগেওহয় স্থাপন করা েয়। 

(৪২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ব্াাংক কতৃথক ৭,৭৪৭িন বিহদশগামী ব্বক্তহক অবভিাসন-ঋণ িািদ ৭৮.৫৯ থকাটি োকা প্রদান 

করা েয় এিাং উক্ত খাহত ৪৪.১৯ থকাটি োকা ঋণ আদায় করা েয়। 

(৪৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ব্াাংক কতৃথক বিহদশহফরত ১১িন ব্বক্তহক পুনি থাসন-ঋণ িািদ ০.২৯ থকাটি োকা প্রদান করা 

েয় এিাং উক্ত খাহত ০.৭৩ থকাটি োকা ঋণ আদায় করা েয়। 

(৪৪) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর নতুন ৫টি শাখা থখালাসে ব্াাংহকর থমাে শাখার সাংখ্যা ৫৪টি দাঁবড়হয়হে। 

২৬। প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

(১) থদশব্াপী বশশুহদর বিদ্যালহয় ভবতথ, উপবস্থবত বৃবি, িহর পড়া থরাধ ও বশক্ষার গুণগতমান উন্নয়হন প্রার্বমক বিদ্যালহয় 

বশক্ষার্ীহদর Dropout Rate হ্রাহসর িন্য সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর আওতায় প্রার্বমক বশক্ষার িন্য উপবৃবত্ত, স্কুল 

বফবিাং, বরবচাং আউে অি স্কুল বচলহড্রন প্রকল্প গ্রেণ করা েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: িই উৎসি ২০১৬ অনুষ্ঠাহন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার সহি ক্ষুহদ বশক্ষার্ীহদর োহোজ্জ্বল একটি মুহূতথ  
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(২) প্রার্বমক বশক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২০১৫ সাহল পরীক্ষার্ীর সাংখ্যা বেল ২৯,৫০,৭৬৪ িন। উপবস্থত পরীক্ষার্ীর সাংখ্যা 

২৮,৩৯,২৩৮ িন। পাহসর োর ৯৮.৫২ শতাাংশ। ইিহতদায়ী মাদ্রাসা বশক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পরীক্ষার্ীর সাংখ্যা ৩,০৬,১৯৬ 

িন। উপবস্থত পরীক্ষার্ীর সাংখ্যা ২,৬৪,১৩৪ িন। পাহসর োর ৯৫.১৩ শতাাংশ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা ১৬ থফব্রুয়াবর মিলিার ঢাকায় িিিন্ধু িাতীয় থস্টবিয়াহম িিিন্ধু থগাডকাপ প্রার্বমক বিদ্যালয় ফুেিল 

টুন থাহমন্ট ২০১৫ এিাং িিমাতা থিগম ফবিলাতুহন্নো মুবিি থগাডকাপ প্রার্বমক বিদ্যালয় ফুেিল টুন থাহমন্ট ২০১৫-এর বিিয়ীহদর মহধ্য 

পুরস্কার বিতরণ কহরন। 

 

(৩) িিিন্ধু থগাডকাপ প্রার্বমক বিদ্যালয় ফুেিল টুন থাহমন্ট-২০১৫ ও িিমাতা থিগম ফবিলাতুহন্নসা মুবিি থগাডকাপ 

প্রার্বমক বিদ্যালয় ফুেিল টুন থাহমন্ট-২০১৫-এর ফাইনাল থখলা অনুবষ্ঠত েয়। এই টুন থাহমন্ট দু’টি ইউবনয়নপর্ থায় থর্হক িাতীয় 

পর্ থাহয় সফলভাহি অনুবষ্ঠত েয়। আন্তঃপ্রার্বমক বিদ্যালয় ক্রীড়া ও সাাংস্কৃবতক প্রবতহর্াবগতা বিদ্যালয়পর্ থায় থর্হক িাতীয় 

পর্ থায় পর্ থন্ত অতযন্ত সফলভাহি অনুবষ্ঠত েয়।  

(৪) উপানুষ্ঠাবনক বশক্ষা বুযহরা কতৃথক থমৌবলক বশক্ষা প্রকহল্পর আওতায় থদহশর সকল থিলার ২৫০টি উপহিলার ৪৫ লক্ষ ১৫+ 

থর্হক ৪৫ িের িয়সী বশক্ষা-িবঞ্চত বনরক্ষর িনহগাষ্ঠীহক সাক্ষর করার িন্য এনবিও বনি থাচন করার লহক্ষয বিজ্ঞাপহনর 

মাধ্যহম Request for Proposal (RFP) থদওয়া েয়।  

(৫) িাধ্যতামূলক প্রার্বমক বশক্ষা িাস্তিায়ন ও পবরিীক্ষণ ইউবনহে অিসরপ্রাপ্ত ১,৬৩৩িন বশক্ষক-বশবক্ষকার পবরিারহক ২০ 

থকাটি ৪৬ লক্ষ োকা এককালীন অিসর-ভাতা প্রদান করা েয়।  

(৬) িাতীয় প্রার্বমক বশক্ষা একাহিমী (থনপ) ৫০টি বপটিআই-এ বিহপ্লামা ইন প্রাইমাবর এডুহকশন (বিবপএি) প্রবশক্ষণ চালু 

করার মাধ্যহম ৮,৯৪৮িন বশক্ষকহক বিবপএি প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। একইসমহয় একটি িান থাল, দু’টি ষান্মাবসক থনপিাতথা 

ও দু’টি গহিষণা বরহপাে থ প্রকাশ করা েয়। প্রার্বমক বশক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ৫০ শতাাংশ থর্াগ্যতাবভবত্তক প্রোপত্র 

সাংহর্ািনসে প্রোপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ কাহি সেহর্াবগতা প্রদান এিাং প্রার্বমক বশক্ষা সাংবেি মাঠপর্ থাহয়র 

কম থকতথাহদর থপশাগত দক্ষতা উন্নয়হনর িন্য স্বল্প ও দীঘ থহময়াবদ প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

২৭। িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় 

(১) মন্ত্রণালহয়র কার্ থক্রহম দক্ষতা, স্বেতা, িিািবদবে ও সহি থাপবর গবতশীলতা আনার লহক্ষয ওহয়িসাইে পুনগ থঠনপূি থক 

ন্যাশনাল ওহয়ি থপাে থাহল অন্তভু থক্ত করা েয় এিাং এ মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থার ওহয়িসাইেও ন্যাশনাল ওহয়ি 

থপাে থাহল অন্তভু থক্ত করা েহয়হে।  

(২) মন্ত্রণালহয় ই-ফাইবলাং চালু করার লহক্ষয সকল কম থকতথা এিাং কম থচারীহক প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালহয় ই-

ফাইবলাং নবর্ ব্িস্থাপনা চালু করা েহয়হে। মন্ত্রণালহয়র ইন্টারহনহের বেি উন্নীত করা েয় এিাং বনিস্ব ওয়াই-ফাই থিান 

সৃবি করা েয়। তথ্য অবধকার িাস্তিায়হনর িন্য তথ্য অিমুক্ত বনহদ থবশকা িাবর করা েয়। 



125 

 

(৩) িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালহয়র ৪টি কযাোগবরহত ২০টি পহদ, িস্ত্র পবরদপ্তহরর ১০ কযাোগবরর ৩১টি পহদ, িাাংলাহদশ তাঁত থিাি থ 

৬৮টি পহদ, বিহিএমবস ১২ কযােগবরর ১১৫টি পহদ এিাং বিটিএমবস ৪ কযােগবরর ৪টি পহদ িনিল বনহয়াহগর লহক্ষয বিজ্ঞবপ্ত প্রকাশ 

করা েহয়হে। ইহতামহধ্য চার িনহক বনহয়াগ থদওয়া েহয়হে। অন্যান্য প্রবতষ্ঠাহন প্রাপ্ত আহিদনপত্র র্াচাই-িাোই করা েহে।  

(৪) গত ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিহিএমবস’থত ২০৯ িন, পাে অবধদপ্তহর ১২ িন, িস্ত্র পবরদপ্তহর ২২ িন এিাং বিটিএমবস’থত 

২৮ িনহক বিবভন্ন কযাোগবরহত পহদান্নবত প্রদান করা েহয়হে। 

(৫) মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সাংস্থার মামলা বনষ্পবত্তর কার্ থক্রম তরাবিত করার িন্য ২৩ িনিলবিবশি আইন অনুবিভাগ সৃবি করা েয় 

এিাং ইহতামহধ্য উক্ত অনুবিভাহগ একিন যুগ্মসবচি, দু’িন উপসবচি ও কম থকতথা/কম থচারীহক পদায়ন করা েয়। অন্যবদহক 

আইবসটি থসহলর ৯টি পদ সৃবি কহর বনহয়াহগর িন্য কার্ থক্রম গ্রেণ করা েহয়হে।  

(৬) মানিসম্পদ উন্নয়হনর লহক্ষয িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় কতৃথক থদহশ-বিহদহশ থমাে ১০৪িন কম থকতথা এিাং ২,০৪০িন 

কম থকতথা/কম থচারীহক ইন-োউি প্রবশক্ষণ প্রদান করা েহয়হে। 

(৭) ‘পহণ্য পােিাত থমাড়হকর িাধ্যতামূলক ব্িোর আইন, ২০১০’ িাস্তিায়হনর লহক্ষয জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ পর্ থন্ত 

বিহশষ অবভর্ানসে ১,৬০৮টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরচালনা করা েহয়হে। উক্ত আইন িাস্তিায়হনর ফহল পােিাতপহণ্যর 

অভযন্তরীণ ব্িোর বৃবি পাওয়ায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সারাহদহশ প্রায় ২০ থকাটি পাহের িস্তা ব্িহৃত েহয়হে। ফহল পহণ্য 

পােিাত থমাড়হকর ব্িোহর প্রায় শতভাগ সাফল্য অবিথত েহয়হে। ‘পহণ্য পােিাত থমাড়হকর িাধ্যতামূলক ব্িোর আইন, 

২০১০’ এিাং ‘পহণ্য পােিাত থমাড়হকর িাধ্যতামূলক ব্িোর বিবধমালা, ২০১৩’ প্রহয়াহগ সাফল্য অিথহনর পবরহপ্রবক্ষহত  

৬ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক িিিন্ধু আন্তিথাবতক সহম্মলন থকহে ‘পহণ্য পােিাত থমাড়হকর িাধ্যতামূলক 

ব্িোর আইন, ২০১০’ িাস্তিায়হনর সহি সম্পৃক্ত ৪১িন কম থকতথা/প্রবতষ্ঠান/ব্িসায়ীহক সম্মাননা প্রদান করা েহয়হে।  

 

 

 

 

 

 
 

 বচত্র: ‘পহণ্য পােিাত থমাড়হকর িাধ্যতামূলক ব্িোর আইন, ২০১০’ িাস্তিায়হন উহেখহর্াগ্য অিদাহনর িন্য 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্মাননা প্রদান করহেন। 

 

(৮) ‘পাে আইন, ২০১৫’-এর খসড়া মবন্ত্রসভা চূড়ান্ত অনুহমাদন করার পর িাতীয় সাংসহদ উত্থাপন করা েয়। আইনটি র্াচাই-

িাোইহয়র লহক্ষয িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় সম্পবকথত সাংসদীয় স্োয়ী কবমটির বিহিচনাধীন রহয়হে। এ োড়া ‘িস্ত্র আইন, ২০১৬,’ 

পােনীবত-২০১৬ ও িস্ত্রনীবত-২০১৬-এর খসড়া বতবর করা েহয়হে, র্া চূড়ান্ত পর্ থাহয় রহয়হে।  

(৯) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচহত থমাে ১৫টি প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন বেল। প্রকল্পসমূহের অনুকূহল িাবষ থক 

উন্নয়ন কম থসূবচহত সাংহশাবধত িরাদ্দ বেল থমাে ১৫৭.৭৩ থকাটি োকা, জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ব্য় েহয়হে থমাে ১৫৪.৫১৬০ থকাটি 

োকা, র্া থমাে িরাহদ্দর ৯৭.৯৬ শতাাংশ। এ োড়া বিটিএমবস’র বনিস্ব অর্ থায়হন ১টি প্রকল্প এিাং পাি থতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন 

বিষয়ক মন্ত্রণালহয়র থর্াক িরাদ্দ থর্হক একটি প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন বেল। ৩১টি নতুন প্রকল্প িাস্তিায়হনর পবরকল্পনা গ্রেণ করা 

েহয়হে র্া, অনুহমাদহনর প্রবক্রয়ায় রহয়হে। 
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(১০) বিহিএমবস’থক বনহির পাহয় দাঁড়াহনার লহক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনহদ থশনা িাস্তিায়হনর িন্য বনহোক্ত উন্নয়ন প্রকল্প 

গ্রেণ করা েহয়হে: 

১০.১. ১ ‘িহুমুখী পােপণ্য উৎপাদহনর লহক্ষয বিহিএমবস’র আওতাধীন বতনটি থিহকাহরটিভ থফবিক ইউবনে স্থাপন’ 

শীষ থক প্রকল্প। 

১০.১.২ ‘িাাংলাহদশ পােকল কহপ থাহরশন-এর আওতাধীন বতনটি (ইউএমবস, থি.থি.আই, গলিা োবিি বমল’ 

বিএমআরইকরণ শীষ থক প্রকল্প। 

১০.১.৩ ‘ঢাকাস্থ থিমরা এলাকায় কাহয়তপাড়া থমৌিার কহম্পাবিে থেক্সোইল এিাং গাহম থন্টস ইন্ডাবে স্থাপন’ শীষ থক প্রকল্প। 

১০.১. ৪ ‘ঢাকা অঞ্চহল কাঁচাপাে গাে থর্হক বভসক  ফাইিার/সুতা উৎপাদন করার িন্য একটি পাইলে প্রকল্প’ 

শীষ থক প্রকল্প। 

১০.২: বিহিএমবসর বমলগুবলহক লাভিনক করার লহক্ষয উৎপাদন ও প্রশাসবনক ব্য় হ্রাস করার উপায় বেসাহি 

বিহিএমবস’র বমলসমূহের িন্য শ্রবমক উপবস্থবত, শ্রবমক মজুবর ও ওভারোইম, পােক্রয়, পােপণ্য বিক্রয়, 

পােপণ্য উৎপাদন, বিপণন, বিদ্যমান স্টক, থস্টার পারহচি ও থস্টার ইনহভন্টবর ইতযাবদর িন্য পাইলে 

বভবত্তহত বতনটি বমহল একটি সমবিত অনলাইনবভবত্তক সফ েওয়যার প্রিতথন করার প্রহয়ািনীয় কার্ থক্রম গ্রেণ 

করা েহয়হে। 

১০.৩ :  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৭ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখর অনুশাসনমহত বিহিএমবস’র গুলশানস্থ ১০.৩৩ বিঘা িবম 

থখলারমাঠ বনম থাহণর িন্য গৃোয়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালহয় েস্তান্তর প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। উক্ত িবম েস্তান্তহরর 

বিবনমহয়র শহতথ ১,০০০ থকাটি োকা বিহিএমবসহক প্রদাহনর বসিান্ত েয়। উক্ত বসিান্ত অনুর্ায়ী ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহর ৪৬০ থকাটি োকা বিহিএমবস’থক িরাদ্দ থদওয়া েহয়হে। অিবশি ৫৪০ থকাটি োকা িবম 

েস্তান্তহরর পর বিহিএমবস’থক পবরহশাধ করা েহি।  

(১১) বিহিএমবস’র মবতবিলস্থ ‘কবরম থচম্বার’-এর িবমহত অতযাধুবনক ৫৫ তলাবিবশি ভিন বনম থাহণর িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

১৪ জুন ২০১৬ তাবরহখ নীবতগত সম্মবত ও বদক্ -বনহদ থশনা প্রদান কহরহেন। এ লহক্ষয sharing basis-এ আবর্ থক সাংস্থাহনর 

পরিতী কার্ থক্রম চলহে। এহত বিহিএমবস ৩৯ থকাটি োকা আয় করহত পারহি এিাং স্থায়ী আহয়র উৎস েহি।  

(১২) িস্ত্র পবরদপ্তর প্রধান কার্ থালহয় থপাষক কতৃথপহক্ষর কাি সুষ্ঠুভাহি সম্পাদহনর িন্য একটি ওয়ানস্টপ সাবভ থস চালু করা 

েয়। িস্ত্র ও থপাশাক বশল্প মাবলক/কম থকতথাহদরহক ওয়ানস্টপ সাবভ থহসর মাধ্যহম থসিা প্রদান করা েহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

পুবঞ্জভূত থসিামূলক কাহির বনষ্পবত্তর সাংখ্যা ১২,৫২৫টি। 

(১৩) থদহশ িস্ত্রখাহত দক্ষ িনিল সৃবির লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থেক্সোইল ইবঞ্জবনয়াবরাং কহলিসমুহে ৫৮৮ িন, 

থেক্সোইল ইেটিটিউসমুহে ৪১৭ িন, থেক্সোইল থভাহকশনাল ইেটিটিউেসমূহে ৪,৬১৬িন োত্র-োত্রী ভবতথ করা েয়। উক্ত 

প্রবতষ্ঠানসমূহে ২০১৫-১৬ বশক্ষািহষ থ সি থহমাে ৩,৩৪০িন পরীক্ষার্ী মহধ্য ৩,০২০ িন উত্তীণ থ েয়। 

(১৪) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ১১,৪৫,৭৯৩ কুইন্টাল পাে ক্রয় করা েয়, র্ার ফহল পােকলগুবলর উৎপাদন কার্ থক্রম চলমান 

রহয়হে। পােকল শ্রবমকহদর মজুবর ব্াাংক একাউহন্টর মাধ্যহম পবরহশাধ কম থসূবচর সফল িাস্তিায়ন করা েয়। 

(১৫) পােকহলর পাে ক্রয় িা সরিরাহের ওপর ৪ শতাাংশ োহর ‘থর্াগানদার’ থসিার আওতায় উৎহস মূল্য-সাংহর্ািন কর 

থর্হক অব্ােবত প্রদান এিাং পাে ও পােিাত পহণ্যর লাইহসে ইসুয ও নিায়ন বফ’র ওপর বিদ্যমান মূল্য সাংহর্ািন কর ১৫ 

শতাাংশ প্রতযাোর করা েহয়হে। 

(১৬) িহুমুখী পােপণ্য উৎপাদনকারী উহদ্যাক্তাহদর সুলভমূহল্য প্রহয়ািনীয় কাঁচামাল সরিরাহের িন্য প্রহমাশন থসন্টার 

(থিবিবপবস) ঢাকায় এিাং রাংপুহর দু’টি কাঁচামাল ব্াাংক স্থাপন কহরহে। পাহের প্রচার ও প্রসাহরর লহক্ষয থিবিবপবস কতৃথক 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর উহদ্যাক্তাহদর িন্য বিবভন্ন ধরহনর ৬০টি প্রবশক্ষণ থকাস থ, ৭টি কম থশালা এিাং ২টি থক্রতা-বিহক্রতা 

সহম্মলহনর আহয়ািন করা েহয়হে। এ োড়া থদহশ-বিহদহশ ৯টি থমলায় অাংশগ্রেণ করা েহয়হে এিাং ঢাকা ও িামালপুহর ২টি 

একক থমলার আহয়ািন করা েহয়হে। 

(১৭) িাস্তিায়নাধীন ‘Development and Application of Potentially Important Jute Geo-textiles 

(CFC/IJSG/21)’ প্রকহল্পর আওতায় ৫টি রাস্তা বনম থাণ, ৩টি নদীর পাড় ভািন ও ২টি পাোড় ধস থরাহধ জুে বিও-

থেক্সোইলস-এর ব্িোর-সাংক্রান্ত থমাে ১০টি বফড িায়াল িাস্তিায়ন করা েহয়হে। স্থানীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তর, 

িাাংলাহদশ পাবন উন্নয়ন থিাি থ এিাং সড়ক পবরিেন ও থসতু বিভাগ কতৃথক কাহির থরে বসবিউহল ইহতামহধ্য জুে বিও-

থেক্সোইলস অন্তভু থক্ত করা েহয়হে। 



127 

 

(১৮) িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন িাাংলাহদশ থেক্সোইল বমল স কহপ থাহরশন (বিটিএমবস)-এর দু’টি িন্ধ বমল (রািামাটি 

থেক্সোইল বমল স ও দাহরায়াবন থেক্সোইল বমলস্) সাবভ থসচািথ পিবতহত চালু করা েহয়হে। বমলগুবল চালুর ফহল প্রায় ১,৭০০ 

শ্রবমহকর কম থসাংস্থান সৃবি েহয়হে। এ োড়া মাগুরা থেক্সোইল বমলটি চালুর প্রবক্রয়া চূড়ান্ত পর্ থাহয় রহয়হে। 

(১৯) বমরপুহরর ৪০ একর সম্পবত্তর মহধ্য বনষ্কণ্টক ৩.০০ একর ইহতামহধ্য িাতীয় গৃোয়ন কতৃথপক্ষ থরবিবেপূি থক তাঁত 

থিাি থহক েস্তান্তর কহরহে। অিবশি ৩৭.০০ একর িবম মামলা র্াকায় এখনও তাঁত থিাহি থর বনকে েস্তান্তর করা েয়বন। মামলা 

বনষ্পবত্তর প্রহয়ািনীয় আইনগত পদহক্ষপ গ্রেণ করা েহয়হে। তাঁত থিাহি থর বনকে েস্তান্তবরত িবমহত ‘তাঁত পেী বনম থাণ’ প্রকল্প 

প্রণয়হনর কাি চলহে। 

(২০) সুতা ও রাং আমদাবনর থক্ষহত্র তাঁবতহদর শুল্কমুক্ত সুবিধা থদওয়ার লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর িাতীয় িাহিহে কবতপয় 

শহতথ তাঁবত সবমবতহক তাঁহদর ব্িোর্ থ ও কবতপয় উপকরহণ ৫.০০ শতাাংহশর অবতবরক্ত শুল্ক ও সমুদয় মূল্য সাংহর্ািন কর 

মওকুফ কহর আমদাবনর সুহর্াগ প্রদাহনর প্রস্তাি িাতীয় সাংসহদ অনুহমাবদত েহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১,৩৭৩িন 

তাঁবতহক ৩৪১.৫৪ লক্ষ োকা ঋণ বিতরণ করা েহয়হে এিাং ঋণ আদাহয়র পবরমাণ ৩৪২.৪৯ লক্ষ োকা। িস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ থকে 

(বসবপবস), মাধিদী, নরবসাংদী-এর মাধ্যহম তাঁতিহস্ত্রর বিবভন্ন কাবরগবর থসিা থর্মন-ওয়াবশাং, িাইাং, বপ্রবন্টাং ও বফবনবশাং 

সাবভ থস িাতীয় কাবরগবর থসিা প্রদান করা েয়। উক্ত প্রবতষ্ঠান থর্হক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩৪৩ গি িস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ করা েহয়হে। 

(২১) ঢাকার িাইহর মাদারীপুর থিলার বশিচর উপহিলায় ও শবরয়তপুর থিলার িাবিরা উপহিলায় ১২০ একর িবমহত 

‘তাঁতপেী স্থাপন’ শীষ থক প্রকল্প অনুহমাদহনর প্রবক্রয়াধীন রহয়হে।  

(২২) সারাহদহশর সম্প্রসারণ এলাকায় ৫.০০ লক্ষ তুুঁতচারা উৎপাদন করা েয় এিাং থরশম িীিাগারসমূহে ৭,১৪২ থকবি 

িীিগুটি উৎপাদন করা েয়। সম্প্রসারণ এলাকায় ১.৩৯ লক্ষ থকবি থরশম গুটি উৎপাদহনর বিপরীহত ১,০০১ থকবি থরশম সুতা 

উৎপাদন করা েয়। 

(২৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনহদ থশনা থমাতাহিক ৩২টি থিলার ৭৪টি উপহিলায় ‘একটি িাবড় একটি খামার’ প্রকহল্পর ৪৮২টি 

সবমবতর ১২,৫১৩িন সদে থর্হক িবরপ কহর ২,৫১১িন সুবিধাহভাগীহক তুুঁতচাহষর সহি সম্পৃক্ত করার িন্য বনি থাচন করা 

েয়। বনি থাবচত সদেহদর মহধ্য থসহেম্বর-অহক্টাির ২০১৫ থময়াহদ থরাপণ থমৌসুহম ৪১২ িনহক ৬৫,১৯০টি তুুঁতচারা সরিরাে 

করা েয়। বনি থাবচত সদেহদর মহধ্য ৩৫৯ িনহক তুুঁতচারা থরাপণ ও পবরচর্ থা বিষহয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(২৪) িাাংলাহদহশর আিোওয়া উপহর্াগী ৪টি উচ্চফলনশীল থরশমকীহের িাত উদ্ভািন করা েহয়হে। ফহল িাম থপ্লািম ব্াাংহক 

থরশমকীহের িাত ৯৭ থর্হক ১০১টিহত উন্নীত েহয়হে। উন্নত িাত ও কলাহকৌশলগুবল মাঠপর্ থাহয় ব্িোহরর ফহল প্রবত ১০০ থরাগমুক্ত 

বিহম থরশমগুটির উৎপাদন ৬০-৬৫ থকবির স্থহল িতথমাহন মাঠপর্ থাহয় গহড় ৭০-৭৫ থকবিহত উন্নীত করা সম্ভি েহয়হে। 

(২৫) ‘উচ্চ ফলনশীল (উফশী) পাে ও পােিীি উৎপাদন এিাং উন্নত পাে পচন (বদ্বতীয় সাংহশাবধত)’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় 

৪৮,৭০০িন কৃষকহক ১৭.৫০ থমবিকেন বভবত্ত পােিীি এিাং দুইলক্ষ িন কৃষকহক ৪৫৭.৫০ থমবিকেন প্রতযাবয়ত পােিীিসে 

অন্যান্য উপকরণ র্র্া সার, কীেনাশক বিতরণ করা েহয়হে। ৪৪টি থিলার ২০০টি উপহিলায় বনি থাবচত ২০,০০০িন পাে-

চাবষহক আধুবনক পিবতহত উফশী পাে ও পােিীি উৎপাদন কলাহকৌশল, উন্নত প্রযুু্বক্তহত পােপচন, পাহের থশ্রবণবিন্যাস 

ইতযাবদ বিষহয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা েহয়হে।  

২৮। িাবণিয মন্ত্রণালয় 

(১) িতথমান সরকার বদনিদহলর অিীকার বনহয় ২০০৯ সাহল এমন একটি সমহয় রাষ্ট্র-পবরচালনার দাবয়ত্ব গ্রেণ কহর র্খন 

বিশ্বমন্দার তীি অবভঘাহত অবধকাাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল থদহশর অর্ থনীবত বিপর্ থস্ত। এমন পবরবস্থবতহত বিশ্বমন্দার অবভঘাত 

থর্হক থদশহক রক্ষা করা এিাং রপ্তাবন সম্প্রসারণসে ব্িসা ও বিবনহয়াগিান্ধি পবরহিশ সৃবি করহত সরকার দ্রুত ব্িস্থা গ্রেণ 

কহর। মুক্তিািার অর্ থনীবত এিাং বিশ্ব িাবণিয সাংস্থার বিবধ-বিধাহনর আহলাহক প্রবত বতন িের পর থদশীয় বশল্পহক সুরক্ষা 

কহর সরকার উদার ও যুহগাপহর্াগী ব্িসািান্ধি আমদাবন ও রপ্তাবন নীবত আহদশ প্রণয়ন কহর, সিত কারহণ থদশীয় বশল্প 

বিকবশত েহে এিাং রপ্তাবন বৃবি পাহে। িাবণিয মন্ত্রণালয় িতথমান সরকাহরর বভশন, বমশন এিাং বদনিদহলর সনদ সফলতার 

সহি িাস্তিায়ন কহর চলহে। দ্রব্মূল্য বনয়ন্ত্রণ এিাং সাধারণ মানুহষর ক্রয়ক্ষমতার মহধ্য রাখা, থভাক্তা অবধকার সুরক্ষা, 

থভিাল প্রবতহরাধ প্রভৃবত বিষহয় সঠিক সমহয় সঠিক বসিান্ত গ্রেহণর ফহল পহণ্যর মূল্য িনগহণর ক্রয় ক্ষমতার মহধ্য এিাং 

সেনীয় পর্ থাহয় রহয়হে।  

(২) বনতয-প্রহয়ািনীয় পহণ্যর মূল্য সেনীয় পর্ থাহয় রাখার লহক্ষয এিাং দ্রব্মূল্য সাি থক্ষবণক পবরিীক্ষহণর িন্য রািস্ব খাহতর 

আওতায় দ্রব্মূল্য পর্ থাহলাচনা ও পূি থাভাস থসল গঠন করা েয়। ট্যাবরফ কবমশন, িাাংলাহদশ ব্াাংক, িাতীয় রািস্ব থিাি থসে 
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সাংবেি বিভাগগুবলর সমিহয় বনবিড় থর্াগাহর্াহগর মাধ্যহম দ্রব্মূল্য বনয়ন্ত্রণ করা েহে। বনতয-প্রহয়ািনীয় পহণ্যর উৎপাদন, 

চাবেদা, আমদাবনর পবরমাণ, মজুত ও সাংগ্রে পবরবস্থবত ও বিতরণ ব্িস্থাসে বিবিধ তথ্য-পর্ থাহলাচনা এিাং এলবস থখালার 

তথ্যসে অভযন্তরীণ ও আন্তিথাবতক িািারদহরর তুলনামূলক বিহেষণ কহর বনতয-প্রহয়ািনীয় পহণ্যর িািার বস্থবতশীল রাখার 

লহক্ষয সরকাহরর করণীয় বনধ থারহণ সোয়ক বেসাহি এ পূি থাভাস থসল সফলভাহি কাি করহে। থদশব্াপী বনয়বমতভাহি িািার 

মবনেবরাং এিাং ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরচালনা করা েহে। বনতয-প্রহয়ািনীয় পহণ্যর মূল্য ও সরিরাে স্বাভাবিক রাখার িন্য 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালয়, িাাংলাহদশ ব্াাংক, িাতীয় রািস্ব থিাহি থর মাধ্যহম সমুদ্র ও স্থলিন্দহর পণ্য দ্রুত 

শুল্কায়ন ও খালাস, অভযন্তরীণ থনৌ ও সড়ক-পহর্ পহণ্যর অিাধ পবরিেণ বনবিত করার ব্িস্থা থনওয়া েয়।  

(৩) পণ্যমূল্য ও িািার বস্থবতশীল রাখার লহক্ষয টিবসবি’থক শবক্তশালী করা েয়। টিবসবি’র অনুহমাবদত মূলধন ৫ থকাটি োকা 

থর্হক ১,০০০ থকাটি োকায় উন্নীত করা েয়। ২০০৮-০৯ অর্ থ-িেহর গুদাহমর ধারণক্ষমতা বেল ৯,৫৭০ থমবিকেন, এখন থমাে 

ধারণক্ষমতা ২৩,১১৯ থমবিকেন। সারাহদহশ টিবসবি’র বিলাহরর সাংখ্যা ১৪০ িন থর্হক বৃবি কহর ২,৯৫৮ িহন উন্নীত করা 

েয়। বিলারহদর মাধ্যহম বনধ থাবরত মূহল্য বনতযপ্রহয়ািনীয় পণ্য বিক্রহয়র ব্িস্থা করা েয়।  

(৪) সরকাহরর ব্িসািান্ধি নীবত গ্রেহণর ফহল একবদহক থর্মন বনতয-প্রহয়ািনীয় পণ্যসামগ্রী আমদাবন সেি েহয়হে, 

অন্যবদহক থতমবন সি পহণ্যর মূল্য ও সরিরাে বস্থবতশীল রহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর রপ্তাবন নীবত ২০১৫-১৮ ও আমদাবন 

নীবত আহদশ ২০১৫-১৮ িাবর েয়। গত সাত িের থদহশর বনতয-প্রহয়ািনীয় পহণ্যর সরিরাে ও মূল্য স্বাভাবিক ও থদহশর 

মানুহষর ক্রয়ক্ষমতার মহধ্য রহয়হে। 

(৫) সাবি থক রপ্তাবন কার্ থক্রম পবরিীক্ষহণর িন্য নীবতবনধ থারণী পর্ থাহয় একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কবমটি গঠন করা েয়। এ কবমটি 

রপ্তাবন-িাবণহিযর গবত-প্রকৃবত সমো ও সম্ভািনা বিহেষণপূি থক পরামশ থমূলক বসিান্ত প্রদাহনর ফহল থদহশর রপ্তাবন-িাবণহিয 

ইবতিাচক প্রভাি পহড়হে। রপ্তাবন উন্নয়ন বুযহরার থনতৃহত্ব রপ্তাবনকারক ও সাংবেি সাংস্থার প্রবতবনবধহদর সমিহয় গঠিত কবমটির 

দাবয়ত্বশীল ভূবমকার কারহণ রপ্তাবন িাবণহিযর সমো ও সম্ভািনা বনবিড়ভাহি পবরিীক্ষণ ও গৃেীত ব্িস্থা বনধ থারণ সেিতর েয়। 

(৬) রপ্তাবন িহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারহণর থক্ষহত্র পহণ্যর গুণগত মান, থমাড়কিাতকরণ প্রভৃবত বিষয় গুরুত্বপূণ থ েওয়ায় থদশীয় 

উৎপাদনকারীহদর এ সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ ও কাবরগবর সোয়তা প্রদাহনর লহক্ষয বিিহনস প্রহমাশন কাউবেলসমূহের কম থকাণ্ড 

থিারদার ও সুসাংেত করা েয়। বিিহনস প্রহমাশন কাউবেল, ইনফরহমশন এযান্ড কবমউবনহকশনস থেকহনালবি, থলদার 

থসক্টর, লাইে ইবঞ্জবনয়াবরাং থপ্রািাক্টস, থমবিবসনাল প্লান্টস এযান্ড োরিাল থপ্রািাক্টস, বফসাবর থপ্রািাক্টস এিাং এহগ্রা থপ্রািাক্টস 

বিিহনস প্রহমাশন কাউবেলস নামীয় েয়টি কার্ থক্রম পবরচালনা করা েহে। রপ্তাবন-িাবণহিয িাাংলাহদশ অভািনীয় সফলতা 

লাভ কহরহে। 

(৭) রপ্তাবন বিষহয় সামবগ্রক সোয়তা প্রদান ও িাবণিয সম্প্রসারহণর লহক্ষয িতথমাহন যুক্তরাষ্ট্র এিাং ভারহত দুইটি কহর উইাংসে 

১৮টি থদহশ থমাে ২১টি িাবণবিযক উইাং রহয়হে। গত সাত িের চীহনর কুনবমাং এিাং বসিাপুহর দু’টি নতুন িাবণিয উইাং থখালা 

েয়। দবক্ষণ থকাবরয়া এিাং থিহনভায় উইাং থখালার প্রবক্রয়া চূড়ান্ত পর্ থাহয় রহয়হে। িতথমাহন ৪৪টি থদহশর সহি িাাংলাহদহশর 

বদ্বপাবক্ষক িাবণিয-চুবক্ত স্বাক্ষর করা েয়। িেহর ভারতসে থিশবকছু থদহশর নতুন চুবক্ত নিায়ন করা েয় এিাং উহেখহর্াগ্য 

িাবণবিযক কূেননবতক সাফল্য অবিথত েয়। 

(৮) উদার ও রপ্তাবনিান্ধি নীবত প্রণয়ন এিাং বিবভন্ন রপ্তাবনপহণ্য নগদ আবর্ থক সোয়তা প্রদাহনর ফহল থদহশর রপ্তাবনর পবরমাণ 

উত্তহরাত্তর বৃবি পাহে। থদহশর ৫০ িের পূবতথহত ২০২১ সাহল থদহশর রপ্তাবন ৬০ বিবলয়ন মাবকথন িলার বনধ থারণ করা েয়। ষষ্ঠ 

পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পনা থমাতাহিক রপ্তাবন লক্ষযমাত্রা অিথহনর িন্য সরকাহরর বিহশষ উহদ্যাহগর ফহল রপ্তাবনপহণ্যর সাংখ্যাবৃবি 

এিাং নতুন নতুন রপ্তাবন-িািার সাংখ্যা উহেখহর্াগ্য োহর বৃবি থপহয়হে। সরকার প্রচবলত রপ্তাবন পহণ্যর পাশাপাবশ অপ্রচবলত 

পণ্য রপ্তাবনহত উৎসাে বদহত নগদ অর্ থ-সোয়তা বদহয় র্াহে। সরকার আইবসটি, ঔষধ, ফাবন থচার, িাোি বনম থাণ এিাং কৃবষপণ্য 

রপ্তাবনর ওপর বিহশষ গুরুত্ব থদওয়ার নীবত গ্রেণ কহরহে। 

(৯) পণ্যপবরবচবত ও িহুমুখীকরহণর িন্য নতুন নতুন িািার অহিষণ উহদ্যাহগর আওতায় বিবভন্ন থদহশ িাাংলাহদবশ পহণ্যর 

একক থমলা আহয়ািন ও আন্তিথাবতক থমলায় থর্াগদাহনর থক্ষহত্র রপ্তাবনকারকহদর সোয়তা প্রদান করা েহয় র্াহক। প্রবতিের 

িাবণিয মন্ত্রণালয় ও রপ্তাবন উন্নয়ন বুযহরার ব্িস্থাপনায় বিহদহশ আন্তিথাবতক িাবণিয থমলায় িাাংলাহদহশর বিবভন্ন ব্িসা 

প্রবতষ্ঠান সাফহল্যর সহি অাংশগ্রেণ কহর র্াহক। 
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 বচত্র: িাবণিয মন্ত্রণালয় কতৃথক রপ্তাবন িবফ বিতরণ  

(১০) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩১টি িাবণিয সাংগঠনহক লাইহসে প্রদান করা েয়।  

(১১) ২০০৮-০৯ অর্ থ-িেহর রপ্তাবন আহয়র পবরমাণ বেল ১৫.৫৬৫ বিবলয়ন মাবকথন িলার, র্া ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বৃবি থপহয় 

৩৪.২৫৭ বিবলয়ন মাবকথন িলাহর দাঁবড়হয়হে।  

(১২) িতথমাহন ১৯৬টি থদহশ ৭২৯টি পণ্য রপ্তাবন কহর আয় েহে ৩৪.২৪২ বিবলয়ন মাবকথন িলার, ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর রপ্তাবন 

লক্ষযমাত্রা ধরা েয় ৩৭ বিবলয়ন মাবকথন িলার, ২০২১ সাল নাগাদ র্ার লক্ষযমাত্রা ধরা েয় ৬০ বিবলয়ন মাবকথন িলার। শুধু 

বতবর থপাশাক খাহত ৫০ বিবলয়ন মাবকথন িলার আহয়র উহদ্দহশ্য দ চীহনর সোয়তায় মুবেগঞ্জ থিলার িাউবশয়াহত ৫৩০.৭৮ 

একর িবমর ওপর ২.৩ বিবলয়ন মাবকথন িলার ব্হয় অতযাধুবনক গাহম থন্টস বশল্পপাকথ বনম থাণ প্রবক্রয়া চলমান রহয়হে। এহত 

২৫৩টি কারখানায় ৩ লক্ষ থলাহকর কম থসাংস্থানসে িেহর ৩-৫ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর রপ্তাবন আয় েহি।  

(১৩) িাবণিয মন্ত্রণালহয়র বিবভন্ন দপ্তহর অহোহমশন পিবত চালুর ফহল দাপ্তবরক কাহি স্বেতা ও িিািবদবেতা বনবিত েয়। 

দ্রুততম সমহয়র মহধ্য বিএসবপ সনদ প্রদান ও িাল সাটি থবফহকে থরাধকহল্প রপ্তাবন উন্নয়ন বুযহরার বিএসবপ সনদ ইসুয করার 

কার্ থক্রম অহোহমশন; থর্ৌর্ মূলধনী থকাম্পাবন ও ফাম থসসমূহের বনিন্ধকদপ্তহরর কার্ থক্রমসমুে স্বয়াংবক্রয়ভাহি বনষ্পবত্ত ও 

বিবিোল বসগহনচার পিবত এিাং থমািাইল ব্াাংবকাং কার্ থক্রম চালু; আমদাবন ও রপ্তাবন বনয়ন্ত্রহকর কার্ থালহয়র ইমহপাে থ 

থরবিহেশন সাটি থবফহকে (আইআরবস) ও এক্সহপাে থ থরবিহেশন সাটি থবফহকে (ইআরবস) প্রদান এিাং এ সকল কার্ থক্রম 

স্বয়াংবক্রয় পিবতহত রূপান্তর করা েয়। ব্িসায়ীহদর প্রহয়ািনীয় তথ্য সেহি থপহত িাাংলাহদশ থিি থপাে থাল চালু করা েয়; এর 

ফহল িাবণিয তথ্যভান্ডার উনু্মক্ত েয়। বিশ্বব্াাংক পবরচাবলত ডুবয়াং বিিহনস থফারাহমর সমীক্ষায় িলা েয়, বিহশ্বর থর্সি থদহশ 

উন্নত ও আধুবনক অহোহমশন পিবত চালু রহয়হে, তাহদর মহধ্য প্রর্ম সাবরর ১০টি থদহশর মহধ্য িাাংলাহদশ অন্যতম।  

(১৪) থদশীয় উৎপাদনকারীহদর রপ্তাবন সক্ষমতা বৃবি এিাং আন্তিথাবতক মাহনর পণ্য উৎপাদহন সোয়তা প্রদাহনর িন্য চীন 

সরকাহরর সোয়তায় ৭৯৬ থকাটি ১ লাখ োকা ব্হয় পূি থাচল উপশেহর ২০ একর িবমহত একটি স্থায়ী থমলাহকে ‘িাাংলাহদশ-

চীন এক্সবিবিশন থসন্টার’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় িাস্তিায়ন কাি চলমান রহয়হে।  

(১৫) প্রবতষ্ঠাতা সদে বেসাহি িাাংলাহদশ বিশ্ব িাবণিয সাংস্থা (WTO)-এর সকল কার্ থক্রহম সবক্রয়ভাহি অাংশগ্রেণ করহে। 

িাাংলাহদশ িবব্লউটিও-থত স্বহল্পান্নত থদশসমূে (LDC)-এর থকা-অবি থহনের বেসাহি ২০১৫ সাহলর থফব্রুয়াবর মাহস চতুর্ থ িাহরর 

মহতা দাবয়ত্ব পায় এিাং দক্ষতার সহি দাবয়ত্ব পালন কহর। এহত বিশ্ব-িাবণিয অিহন িাাংলাহদহশর সুনাম ও মর্ থাদা বৃবি 

থপহয়হে এিাং থদহশর স্বার্ থ-সাংবেি বিষয়াবদ িবব্লউটিও’র থনহগাবশহয়শহন আরও থিারাহলাভাহি উত্থাপন করা েহয়হে। 

িাাংলাহদহশর অব্ােত প্রহচিার ফহল িবব্লউটিও’র ৮ম ও ৯ম বমবনহস্টবরয়াল কনফাহরহের বসিান্ত অনুর্ায়ী ‘সাবভ থহসস 

ওহয়ভার’-এর আওতায় স্বহল্পান্নত থদশসমূহের িন্য এ পর্ থন্ত ২২টি থদশ থসিাখাহত থপ্রফাহরনবশয়াল মাহকথে একহসস বস্কম 

থঘাষণা কহরহে। ফহল িাাংলাহদহশর থসিাখাহত রপ্তাবন বৃবি পাহি।  

(১৬) িাাংলাহদহশর থর্াগ্য থনতৃহত্ব িবব্লউটিও’র Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS) এবগ্রহমহন্টর আওতায় স্বহল্পান্নত থদশসমূহের িন্য অব্ােবতর থময়াদ সাধারণভাহি (অর্ থাৎ সকল থমধাস্বহত্বর 
থক্ষহত্র) ১ জুলাই ২০২১ পর্ থন্ত এিাং ফাম থাবসউটিকযাল পহণ্যর থক্ষহত্র ১ িানুয়াবর ২০৩৩ পর্ থন্ত বৃবি করা েহয়হে। ফহল ওষুধ 

রপ্তাবন িহুগুণ বৃবি পাহি। ২০০৯ সাহল থদহশর ওষুধ রপ্তাবন বেল ৪০.৯৭ বমবলয়ন মাবকথন িলার ২০১৫ সাহল ১০৭টি থদহশ 

রপ্তাবন বৃবি থপহয় ৭২.৬৪ বমবলয়ন মাবকথন িলার েহয়হে। এলবিবসভুক্ত থদশগুবলর মহধ্য শুধু িাাংলাহদশই বিশ্বমাহনর ওষুধ 

উৎপাদন এিাং চাবেদা থমাতাহিক রপ্তাবন করহত সক্ষম। ওষুহধর মান বনয়ন্ত্রহণ পর্নক্ শা বতবর করা েহয়হে। 
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(১৭) ১৫-১৮ বিহসম্বর ২০১৫ থময়াহদ থকবনয়ার নাইহরাবিহত িবব্লউটিও’র দশম বমবনহস্টবরয়াল কনফাহরে অনুবষ্ঠত েয়। 

মাননীয় িাবণিযমন্ত্রীর থনতৃহত্ব ২৪ সদেবিবশি িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল ঐ সহম্মলহন অাংশগ্রেণ কহর। সহম্মলহন থিশ বকছু 

গুরুত্বপূণ থ বসিান্ত এিাং একটি আনুষ্ঠাবনক থঘাষণাপত্র িা Declaration গৃেীত েয়। সহম্মলহন গৃেীত বসিান্তসমূহের মহধ্য 

স্বহল্পান্নত থদশসমূহের অনুকূহল অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ দু’টি বসিান্ত গৃেীত েয়। একটি েহে Rules of Origin সেি ও বশবর্ল করা 

সাংক্রান্ত এিাং অপরটি েহে থসিাখাহতর িাবণহিয স্বহল্পান্নত থদশসমূেহক Preferential Market Access প্রদাহনর বসিান্ত 

কার্ থকর করা সাংক্রান্ত। 

(১৮) আন্তিথাবতক িাবণহিয বিদ্যমান পিবত সেিীকরহণর লহক্ষয প্রণীত ‘Agreement on Trade Facilitation’ শীষ থক 

িবব্লউটিও এবগ্রহমন্টটি িাাংলাহদশ অনুসমর্ থন (Ratification) কহরহে। ২৭ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ ‘Instrument of 

Ratification’ িবব্লউটিও সবচিালহয় দাবখল করা েহয়হে। এর ফহল বিশ্ব িাবণহিয প্রবক্রয়াসমূে সেিতর েহি। 

(১৯) ‘থভাক্তা অবধকার সাংরক্ষণ আইন, ২০০৯’ র্র্ার্র্ভাহি িাস্তিায়হনর লহক্ষয িাতীয় থভাক্তা অবধকার সাংরক্ষণ অবধদপ্তর 

এিাং অবধদপ্তরহক কার্ থকর বদক্ -বনহদ থশনা প্রদাহনর িন্য িাতীয় থভাক্তা অবধকার সাংরক্ষণ পবরষদ গঠন করা েহয়হে। 

ইহতামহধ্য সাতটি বিভাগীয় কার্ থালয় ও ৬৪টি থিলায় থিলা থভাক্তা অবধকার সাংরক্ষণ কবমটি গঠন করা েহয়হে। ফহল থক্রতা 

ও বিহক্রতাহদর মহধ্য এ আইন সম্পহকথ সহচতনতা সৃবি েহয়হে এিাং থভাক্তাসাধারণ আইহনর সুফল থপহত শুরু কহরহেন। এখন 

উপহিলা ও ইউবনয়ন পর্ থাহয় থভাক্তা অবধকার সাংরক্ষণ কবমটি গঠহনর কাি চলহে। থভাক্তা অবধকার সাংরক্ষণ আইহনর 

আওতায় বিবভন্ন অপরাহধ ১৫,৪৬৯টি প্রবতষ্ঠানহক ১২,০৩,৩১,৯৫০ োকা িবরমানা আদায় কহর অবভহর্াগকারীহক ২৫ শতাাংশ 

োহর ৫,১৫,০০০ োকা নগদ পবরহশাধ করা েহয়হে। ফহল খাদ্যদ্রহব্ বিষাক্ত রাসায়বনক বমশ্রণসে বিবভন্ন অপরাধ উহেখহর্াগ্য 

োহর কহমহে। 

(২০) সরকাহরর বিবভন্ন পদহক্ষপ গ্রেহণর ফহল ২০১৫ সাহল চাহয়র উৎপাদন বৃবি থপহয় ৬৭.৩৮ বমবলয়ন থকবি েহয়হে। 

চাহয়র উৎপাদন বৃবি, রপ্তাবন সম্প্রসারণ ও অভযন্তরীণ চাবেদা থমোহনার িন্য অাংশীিনহদর সহি আহলাচনার মাধ্যহম  

চা-বশহল্পর বিদ্যমান সমো ও প্রবতিন্ধকতাসমূে বচবিত কহর সমাধাহনর লহক্ষয ‘িাাংলাহদহশর চা-বশল্প উন্নয়হনর  

পর্নক্ শা’ শীষ থক পবরকল্পনা গ্রেণ করা েহয়হে। এ পর্নক্ শা িাস্তিায়হনর ফহল ২০২১ সাল নাগাদ চা-বশহল্পর উন্নয়হন নতুন মাত্রা 

যুক্ত েহি। 

(২১) ২০০৯ সাহল োকা আন্তিথাবতক িাবণিয থমলা থর্হক রপ্তাবন আহদশ পাওয়া র্ায় ১৯.৯১ থকাটি োকা এিাং ২০১৬ সাহল 

২৩৫.১৭ থকাটি োকার রপ্তাবন আহদশ পাওয়া থগহে, র্া গতিাহরর থচহয় ১৪০ থকাটি োকা থিবশ। 

২৯। িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ  

(১) আইএমইবি’র কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর জুন ২০১৬ মাস পর্ থন্ত পবরদশ থন সাংখ্যা ৯৭৭টি। ইহতামহধ্য ৯০৩টি (৯২.৪২ 

শতাাংশ) পবরদশ থন প্রবতহিদন িাবর করা েয়।  

(২) প্রবতহিদনাধীন ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর আউেহসাবস থাংহয়র মাধ্যহম ১৮টি সমাপ্ত প্রকহল্পর প্রভাি মূল্যায়ন (Impact 

Evaluation) সমীক্ষায় এিাং ১৫টি চলমান প্রকহল্পর বনবিড় পবরিীক্ষণ (In-depth Monitoring) কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়। 

সমীক্ষার প্রাপ্ত সুপাবরশগুবল িাস্তিায়হনর িন্য সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে থপ্ররণ করা েয়।  

(৩) িাতীয় সাংসহদর থফ্ল্াহর মবন্ত্রসভায় মাননীয় সদেগণ কতৃথক প্রদত্ত প্রবতশ্রুবতর িাস্তিায়ন এিাং উন্নয়ন প্রকহল্পর অগ্রগবত 

পর্ থাহলাচনার িন্য িাতীয় সাংসহদর সরকাবর প্রবতশ্রুবত কবমটি কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর অনুবষ্ঠত সভাসমূহে আইএমইবি 

কতৃথক প্রণীত কার্ থপত্র সরিরাে করা েয়।  

(৪) ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহর এবিবপ িাস্তিায়ন পর্ থাহলাচনা প্রবতহিদন প্রণয়নপূি থক তা এনইবস সভায় উপস্থাপন করা েয়। 

(৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এবিবপভুক্ত প্রকহল্পর মন্ত্রণালয়/বিভাগবভবত্তক মাবসক িাস্তিায়ন অগ্রগবত আইএমইবি’র ওহয়িসাইহে 

(www.imed.gov.bd) বনয়বমত প্রকাশ করা েয়।  

(৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ (এবিবপ) িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ থাহলাচনা প্রবতহিদন প্রণয়ন করা েয়। তথ্য 

অবধকার আইন, ২০০৯-এর আওতায় বিবভন্ন সাংস্থা/সাাংিাবদকহক তথ্য প্রদান করা েয়। 

(৭) িাতীয় সাংসদ সদেহদর িন্য প্রহোাত্তর প্রণয়ন কহর তা িাতীয় সাংসহদ থপ্ররণ করা েয়। 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/946d850e-7bda-46e8-bc9b-5fbc957105f7/%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%25E
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 বচত্র: মাননীয় পবরকল্পনামন্ত্রী িনাি আ ে ম মুস্তফা কামাল, এফবসএ, এমবপ ২৭ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ ঢাকার একটি স্থাহন ই-বিবপ-থত 

থেন্ডারবিষয়ক একটি ইহলকিবনক বিলহিাি থ উহদ্বাধন কহরন। 

 

(৮) মবন্ত্রসভা-বিঠহকর ১৬ থফব্রুয়াবর ২০১৫ তাবরহখর বসিান্ত অনুর্ায়ী পািবলক প্রবকউরহমন্ট আইন ও বিবধমালা সাংহশাধন ও 

োলনাগাদ করার উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। পািবলক প্রবকউরহমন্ট (সাংহশাধন) আইন, ২০১৬ িাতীয় সাংসহদর পবরকল্পনা 

মন্ত্রণালয় সম্পবকথত সাংসদীয় স্থায়ী কবমটির বিহিচনাধীন রহয়হে।  

(৯) থদহশর সকল সরকাবর ক্রয় ই-বিবপহত অন্তভু থক্ত করার লহক্ষয পর্ থাপ্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন িাোহসন্টার ক্রয় প্রবক্রয়া সম্পন্ন 

েয় এিাং সরিরােকারী/স্থাপনকারীর সহি চুবক্ত সম্পাবদত েয়। 

(১০) প্রবতহিদনাধীন ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর আউেহসাবস থাংহয়র মাধ্যহম ১৮টি সমাপ্ত প্রকহল্পর প্রভাি মূল্যায়ন (Impact 

Evaluation) সমীক্ষা এিাং ১৫টি চলমান প্রকহল্পর বনবিড় পবরিীক্ষণ (In-Depth Monitoring) কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়। 

সমীক্ষায় প্রাপ্ত সুপাবরশগুবল িাস্তিায়হনর িন্য সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে থপ্ররণ করা েয়। 

(১১) পািবলক প্রবকউরহমন্ট বিষহয় বিবভন্ন থময়াহদ থমাে ৫,১৬০ িনহক স্থানীয় প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। তন্মহধ্য দুনীবত দমন 

কবমশহনর ৪৯িন কম থকতথা, ঠিকাদার ৯৯িন এিাং ৫০০িন সাাংিাবদক অন্তভু থক্ত। একই বিষহয় ৩২ িনহক উচ্চতর বিহদবশক 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ই-বিবপ বিষহয় ৩৩৪িন বপই ইউিার ও ২৫১িন অগ থানাইহিশন এযািবমনহক প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। 

(১২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাহগর ২৮১টি সাংস্থার ২,৪৭৪টি ক্রয়কারী ই-বিবপ ব্িস্থার আওতায় এহসহে। 

এর পাশাপাবশ ৬,৬৩৪িন দরদাতা ই-বিবপহত বনিবন্ধত েহয়হে। ই-বিবপহত ৩১,৮৩২টি দরপত্র আহ্বান করা েহয়হে এিাং এ 

প্রবক্রয়ায় ২১,৬১৩টি চুবক্ত সম্পাবদত েয়।  

(১৩) ৫৩টি থিলায় ৫৩টি ই-বিবপ সহচতনতামূলক কম থশালা এিাং ৪২টি থিলায় ৪২টি ক্রয় সাংলাপ থফারাম অনুষ্ঠান করা েহয়হে। 

রাংপুর ও বসরািগহঞ্জর ৪টি উপহিলায় নাগবরক সম্পৃক্ততা পাইলটিাংহয়র িন্য ২টি এনবিও বনহয়াগ ও প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(১৪) মবনেবরাং ও ইভযালুহয়শন বিষহয় এ বিভাহগর থমাে ৪িন কম থকতথাহক বিহদবশক মাস্টাস থ থপ্রাগ্রাহম থপ্ররণ করা েহয়হে। 

এর পাশাপাবশ ৩০িন কম থকতথা মবনেবরাং ও ইভযালুহয়শন বিষহয় এমবিএ থপ্রাগ্রাম সমাপ্ত কহরহেন। 
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(১৫) সরকাহরর িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচহত অন্তভু থক্ত প্রকল্পসমূহের মবনেবরাং ব্িস্থাহক বিবিোলাইিড্ করহত অনলাইন প্রহিক্ট 

ম্যাহনিহমন্ট ইনফরহমশন বসহস্টম (বপএমআইএস) প্রণয়াধীন রহয়হে। বপএমআইএস িাস্তিায়হনর লহক্ষয ইহতামহধ্য বিবভন্ন 

মন্ত্রণালয় বিভাহগর আওতাধীন ২২িন প্রকল্প পবরচালকসে প্রকল্প সাংবেি ১৮৯িন কম থকতথাহক প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়।  

(১৬) সরকাহরর ফাস্ট িযাক তাবলকাভুক্ত প্রকল্পসমূে এ বিভাগ কতৃথক বনয়বমত পবরিীক্ষণ করা েয়। 

(১৭  ‘তথ্য অিমুক্তকরণ নীবতমালা-২০১৫’ প্রণয়ন করা েয়। 

(১৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সমাপ্ত প্রকহল্পর প্রাপ্ত বপবসআর-এর বভবত্তহত ২০২টি সমাবপ্ত মূল্যায়ন 

প্রবতহিদন িাবর করা েয়।  

৩০। বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় 

(১) িিিন্ধু থফহলাবশপ কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থদহশ ১১ িন বপএইচবি এিাং দুইিন বপএইচবি-উত্তর 

কার্ থক্রম সম্পন্ন কহরহেন। বিহদহশ নয়িন বপএইচবি এিাং চারিন এমএস সম্পন্ন কহরহেন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এ প্রকহল্পর 

আওতায় ১২ থকাটি ৭ লক্ষ োকা িরাদ্দ থদওয়া েয়। প্রকহল্পর আওতায় ২২৫িন থফহলার থদহশ-বিহদহশ বপএইচবি, বপএইচবি-

উত্তর ও এমএস করার ব্িস্থা রহয়হে এিাং এ পর্ থন্ত ২২১ িনহক থফহলাবশপ প্রদান করা েয়। 

(২) থদহশ বিজ্ঞানচচ থা, বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিষয়ক গহিষণা ও উন্নয়ন কাহি উৎসাে ও অনুহপ্ররণা প্রদাহনর িন্য বিজ্ঞান এিাং 

প্রযুবক্ত গহিষণা খাত থর্হক গহিষণা প্রকহল্প অনুদান প্রদান করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর গহিষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের 

বিহশষ অনুদান কম থসূবচর আওতায় ৩৮৯টি প্রকহল্পর বিপরীহত ১২ থকাটি ৫ লক্ষ োকা িরাদ্দ থদওয়া েয়। 

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুবক্তর বিবভন্ন থক্ষহত্র গহিষণারত োত্র-োত্রী/গহিষকহদর গহিষণাকাহি সোয়তার িন্য িাতীয় বিজ্ঞান ও 

প্রযুবক্ত (NST) থফহলাবশপ কম থসূবচর আওতায় বিবভন্ন কযাোগবরহত থভৌত, বিি ও অনিি বিজ্ঞান, প্রহকৌশল ও পবরহিশ 

বিজ্ঞান, নিায়নহর্াগ্য শবক্ত বিজ্ঞান, তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত, ন্যাহনাহেকহনালবি ও লাগসই প্রযুবক্ত বিষয়ক িীিবিজ্ঞান ও 

বচবকৎসাবিজ্ঞান বিষয়ক, খাদ্য ও কৃবষ বিজ্ঞান বিষয়ক এিাং পূি থিতী িেহর এমবফল ও বপএইচবি থকাহস থ থফহলাবশপপ্রাপ্ত 

থফহলাহদর নিায়নসে ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১,৪৩৮িন োত্র-োত্রী/গহিষকহক ৮ থকাটি ৩৩ লক্ষ ৬৩ োিার োকা থফহলাবশপ 

প্রদান করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: িিিন্ধু থফহলাবশপ, এনএসটি থফহলাবশপ এিাং গহিষণা অনুদাহনর থচক প্রদান অনুষ্ঠান  

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত উদ্ভািন এিাং গহিষণার মান বৃবির লহক্ষয থদশীয় বিজ্ঞানীগণহক তাহদর চলমান/প্রস্তাবিত গহিষণা 

প্রকহল্পর িন্য প্রবত অর্ থ-িেহর এ মন্ত্রণালয় থর্হক অনুদান প্রদান করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এ খাহত ৮০টি প্রকহল্পর 

অনুকূহল ৪৪ লক্ষ ৫০ োিার োকা অনুদান প্রদান করা েয়। 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/2fda165b-70d8-49ee-9543-02a564c523fe/%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%25
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(৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৭০টি বিজ্ঞানহসিী সাংস্থা ও বিজ্ঞানবভবত্তক থপশািীিী সাংগঠন/প্রবতষ্ঠানসমূেহক ৪০ লক্ষ োকা 

আবর্ থক অনুদান প্রদান করা েয়।  

(৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩৫টি মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান/বিজ্ঞান ক্লািহক ২৫ লক্ষ োকা আবর্ থক অনুদান 

প্রদান করা েয়।  

(৭) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৪ লক্ষ ৭০ োিার োকা ব্হয় থমাে ২১টি উপহিলায় ‘থদহশ স্থানীয়ভাহি উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুবক্তর 

প্রহয়াগ ও সম্প্রসারণ’ শীষ থক থসবমনার প্রদশ থনী অনুবষ্ঠত েয়।  

(৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে পবরচালনা, ব্িস্থাপনা ও রক্ষণাহিক্ষহণর িন্য থদহশ উপযুক্ত িনিল বতবরর লহক্ষয 

বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় এিাং রাবশয়ান থফিাহরশহনর ROSATOM-এর মহধ্য স্বাক্ষবরত MoU-এর আওতায় রাবশয়ান 

থফিাহরশহনর MEPhI-এ বনউবক্লয়ার ইবঞ্জবনয়াবরাং বিষহয় ২০১৫ বশক্ষা-িহষ থ উচ্চবশক্ষার িন্য ১৬ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ 

২০িন বশক্ষার্ী রাবশয়া গমন কহরন। 

(৯) িাাংলাহদশ পরমাণু শবক্ত কবমশহনর ২০িন বিজ্ঞানীহক ‘Foundation Course on Nuclear Energy’ বিষহয় ১৫ 

নহভম্বর ২৫ বিহসম্বর ২০১৫ ভারহতর মুম্বাইহত প্রবশক্ষণ গ্রেহণর িন্য থপ্ররণ করা েয়। 

(১০) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে বনম থাহণর মূলপর্ থাহয়র কার্ থািবল সম্পাদহনর িন্য িাাংলাহদশ পরমাণু শবক্ত কবমশন ও 

রাবশয়ান থফিাহরশহনর JSC Atomstroyexport-এর মহধ্য পর্ থায়ক্রহম ঢাকা ও মহস্কায় একাবধক বদ্বপাবক্ষক আহলাচনা 

থশহষ ২৫ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ ‘General Contract for Rooppur Nuclear Power Plant Construction’ 

স্বাক্ষবরত েয়। স্বাক্ষবরত General Contract-এর অবনষ্পন্ন Appendices ৪ জুন ২০১৬ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েয়। 

(১১) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে স্থাপহনর লহক্ষয Preparatory Construction পর্ থাহয়র র্ািতীয় কাি সম্পাদহনর 

লহক্ষয িাাংলাহদশ পরমাণু শবক্ত কবমশন এিাং রাবশয়ান থফিাহরশহনর JSC Atomstroyexport-এর মহধ্য ৭ িানুয়াবর 

২০১৬ তাবরহখ ‘For Completion of the Works for the Preparatory Stage of Rooppur NPP Construction’ 

শীষ থক চতুর্ থ চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। 

(১২) থদহশ পারমাণবিক বিদুযৎ কম থসূবচ িাস্তিায়ন, পারমাণবিক বিদুযৎ কম থসূবচ অিকাঠাহমা উন্নয়ন, সুষ্ঠুভাহি পারমাণবিক 

বিদুযৎহকে পবরচালন ও রক্ষণাহিক্ষহণর িন্য দক্ষ িনিল বতবরর লহক্ষয রাবশয়ান থফিাহরশহনর State University 

‘MEPhI’-থত বনউবক্লয়ার ইবঞ্জবনয়াবরাং বিষহয় বতন িের থময়াবদ MS থপ্রাগ্রাহমর িন্য ২০১৬-১৭ বশক্ষািহষ থ বশক্ষাবৃবত্ত 

প্রদাহনর লহক্ষয বশক্ষার্ী বনি থাচহনর িন্য ২১-২২ এবপ্রল ২০১৬ সমহয় বলবখত ও থমৌবখক পরীক্ষা অনুবষ্ঠত েয় এিাং ২০িন 

বশক্ষার্ী বনি থাচন করা েয়। 

(১৩) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে স্থাপন প্রকহল্পর িাস্তিায়ন কাহির অগ্রগবত সহরিবমহন পবরদশ থহনর িন্য তথ্য 

অবধদপ্তহরর ৮০িহনর একটি বমবিয়া টিম ৯ এবপ্রল ২০১৬ প্রকল্প এলাকা পবরদশ থন কহরন এিাং প্রকহল্পর সাবি থক অগ্রগবত ও 

ব্িস্থাপনায় সহন্তাষ প্রকাশ কহরন। 

(১৪) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে স্থাপহনর িন্য রাশান থফিাহরশন সরকার কতৃথক রাষ্ট্রীয় ঋণ প্রদাহনর লহক্ষয 

Bangladesh-Russia Intergovernmental State Credit Agreement (IGCA) চূড়ান্ত করার িন্য ১৬-১৭ থম ২০১৬ 

থময়াহদ মহস্কাহত রাশান থফিাহরশন পহক্ষর প্রবতবনবধবৃহন্দর সহি িাাংলাহদশ পহক্ষর প্রবতবনবধবৃহন্দর বদ্বপাবক্ষক সভায় 

IGCA অনুস্বাক্ষর করা েয়। 

(১৫) িাাংলাহদহশর পারমাণবিক অিকাঠাহমা উন্নয়হনর িতথমান অিস্থা পর্ থাহলাচনার িন্য আন্তিথাবতক পরমাণু শবক্ত সাংস্থা 

(IAEA)-এর একটি প্রবতবনবধদল ১০-১৪ থম ২০১৬        িাপশক-এর প্রধান কার্ থালহয় Integrated Nuclear 

Infrastructure Review (INIR) Follow-up Mission পবরচালনা কহর। উক্ত Follow-up Mission-এ ২০১১ 

সাহলর IAEA কতৃথক িাাংলাহদহশর পারমাণবিক অিকাঠাহমা-সাংবেি সুপাবরহশর আহলাহক িতথমান অিস্থা পর্ থাহলাচনা করা 

েয়। পর্ থাহলাচনা থশহষ িাাংলাহদহশর পারমাণবিক অিকাঠাহমার অিস্থা সহন্তাষিনক মহম থ বরহপাে থ প্রদান কহর। 

(১৬) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে বনম থাহণর লহক্ষয িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র বসবনয়র সবচহির থনতৃহত্ব একটি দল ১০-১৫ থম 

২০১৬ থময়াহদ এিাং মবন্ত্রপবরষদ সবচহির থনতৃহত্ব অন্য একটি দল ১৫-২০ থম ২০১৬ থময়াহদ রূপপুর পারমাণবিক 

বিদুযৎহকহের Reference Plant বেসাহি রাশান থফিাহরশহনর Novovoronezh Nuclear Power Plant পবরদশ থন কহরন। 
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(১৭) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহের সাবি থক বনরাপত্তা বিধান ও কার্ থাবদ সম্পাদহন সেহর্াবগতা প্রদাহনর িন্য গঠিত মবনেবরাং টিহমর 

প্রর্ম বিহশষ সভা ৬ থম ২০১৬ তাবরহখ বিভাগীয় কবমশনার, রািশােী বিভাহগর সভাপবতহত্ব পািনায় অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় রূপপুর 

পারমাণবিক বিদুযৎহকে স্থাপন প্রকহল্পর সাইে-অবফস ও আিাবসক এলাকার বনরাপত্তার স্বাহর্ থ উক্ত এলাকাসমূেহক থকবপআই (KPI) 

বেসাহি থঘাষণা করার বসিান্তসে কবতপয় বসিান্ত গৃেীত েয়। 

(১৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে স্থাপন প্রকল্প বিষহয় রাশান থফিাহরশন ও িাাংলাহদশ পহক্ষর সমিহয় গঠিত Joint 

Coordination Committee (JCC)-এর বদ্বতীয় সভা ২২ জুন ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় রূপপুর 

পারমাণবিক বিদুযৎহকে স্থাপন প্রকল্প সাংবেি কবতপয় গুরুত্বপূণ থ বসিান্ত গৃেীত েয়। 

(১৯) িাাংলাহদশ পরমাণু শবক্ত বনয়ন্ত্রণ কতৃথপক্ষ ২১ জুন ২০১৬ তাবরহখ রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে বনম থাহণর লহক্ষয িাাংলাহদশ 

পরমাণু শবক্ত কবমশহনর বনকে Site Licence প্রদান কহর। 

(২০) আন্তিথাবতক পরমাণু শবক্ত সাংস্থা (IAEA) থর্হক প্রাপ্ত PC-Based VVER-1200 Training Simulator-এর Site 

Acceptance Test (SAT) এিাং Training Course ১৯-৩০ জুন ২০১৬ থময়াহদ প্রকহল্পর ঢাকাস্থ অবফহসর Simulator ল্যাহি 

অনুবষ্ঠত েয়। Simulator সরিরােকারী প্রবতষ্ঠান Western Service Coorporation (WSC)-এর দুইিন বিহশষজ্ঞ 

Course-টি পবরচালনা কহরন। 

(২১) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহের Security এিাং Physical Protection System (PPS) প্রবতষ্ঠার বিষহয় ১৫ জুন ২০১৬ 

তাবরহখ মুখ্যসবচহির সভাপবতহত্ব প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র সভাকহক্ষ একটি সভা অনুবষ্ঠত েয় এিাং এ সাংক্রান্ত একটি কবমটি গঠন করা 

েয়। 

(২২) বিবভন্ন োসপাতাল ও বক্লবনক থর্হক প্রাপ্ত (িারহিম, বিএসএমএমইউ, ঢাকা থমবিহকল ইতযাবদ) প্রস্রাহির নমুনায় উইলসন থরাগ 

(Wilson’s Disease) বনণ থহয়র িন্য কপাহরর (তামা) মাত্রা বনরূপণ কহর বনয়বমত বরহপাে থ প্রদান করা েয়।  

(২৩) থদহশর বিবভন্ন অঞ্চহলর আহস থবনহক আক্রান্ত থরাগীর মার্ার চুল ও নহখর নমুনায় আহস থবনক বিহেষণ কহর বিবভন্ন 

োসপাতাল/বক্লবনক/িনস্বাস্থযহকহে সরিরাহের কাি অব্ােত রাখা েয়।  

(২৪) থরবিও আইহসাহোপ প্রিাকশন বিভাগ, এেবমক এনাবিথ বরসাচ থ ইেটিটিউে (এইআরই), সাভার কতৃথক থমাে ৮৭০টি থেকহনবশয়াম 

৯৯এম থিনাহরের সরিরাে ১৩৭৪.৬৩ GBq আহয়াবিন-১৩১ বিসহপবোং কহর একটি িাতীয় পরমাণু বচবকৎসা ইেটিটিউেসে থমাে 

১৬টি পরমাণু বচবকৎসা ইেটিটিউে এিাং পাঁচটি সরকাবর/থিসরকাবর োসপাতাহল সরিরাে করা েয় এিাং এ িািদ থমাে ১ থকাটি ৭ লক্ষ 

৮৭ োিার ৩০০ োকা আয় েয়। 

(২৫) টিসুয ব্াাংবকাং এযান্ড িাহয়াহমট্যাবরয়াল বরসাচ থ বিভাগ কতৃথক প্রবতহিদনাধীন সমহয় সাংগৃেীত টিসুয থর্হক ৩,২০৫টি অযামবনয়ন 

গ্রাফ ে এিাং ১০,৭৫০ বসবস অবস্থ গ্রাফ ে বতবর কহর পুনি থাসন শল্যবচবকৎসায় ব্িোহরর িন্য োসপাতাহল সরিরাে করা েয়।  

(২৬) গামা থসাস থ বিভাগ এইআরই, সাভার কতৃথক বিবভন্ন বচবকৎসাসামগ্রী এিাং ঔষহধর নমুনায় িীিাণুমুক্তকরহণর লহক্ষয বিবকরণ-থসিা 

প্রদান করা েয়।  

(২৭) ইনহসক্ট িাহয়াহেকহনালবি বিভাগ, এইআরই, সাভার কতৃথক িন্ধযাকরণ পিবতহত ফহলর মাবে বনয়ন্ত্রহণর লহক্ষয থমলন পামবকন 

এিাং অবরহয়ন্টাল ফহলর মাবের পাকস্থলীর ব্াকহেবরয়া সনাক্তকরণ এিাং মাবের বিম্বায়ন, আয়ুষ্কাহলর ওপর খািার বেসাহি 

ব্াকহেবরয়ার প্রভাি পর্ থহিক্ষহণর কাি সম্পন্ন েয়।  

(২৮) থ্যালাহসবময়ায় আক্রান্ত বশশুহদর থদহে কপাহরর প্রভাি বনরূপহণ রহক্তর বসরাহমর নমুনায় কপার বনণ থহয়র কাি সম্পন্ন করা েয়।  

(২৯) বুবড়গিা নদীর আহশপাহশর এলাকার মাটি ও ফসল এিাং নদীর িলি পবরহিহশর পাবন, তলাবন ও মাহের ওপর ক্ষবতকর থিস 

থমৌহলর প্রভাি বনরূপণ করা েয়। 

(৩০) িাাংলাহদহশ বিবভন্ন শেহরর িাতাহস িায়ুকণা ও কাহলা কাি থহনর পবরমাণ বনণ থহয়র মাধ্যহম Transboundary Contribution 

এিাং Haze Creating কণার উৎস বনণ থয় করা েয়। 

(৩১) স্বণ থ ও থরৌপ্য পদহকর নমুনার খাঁটিত্ব ও ওিন, প্রসাি ও রহক্তর বসরাহম কপার এিাং চুহল আহস থবনক, মাে, পাবন ও মাটির নমুনায় 

ক্ষবতকর থিস থমৌল এিাং ব্াোবর ফযাক্টবরর িাতাহস বপএমভর, থলি, আহস থবনক ও এবসি বমহস্টর পবরমাণ বনণ থহয়র মাধ্যহম থসিা প্রদান 

করা েয়। 
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(৩২) স্বাস্থয পদার্ থ বিজ্ঞান বিভাগ, পরমাণু শবক্ত থকে, ঢাকা কতৃথক বিবকরণ ব্িোরকারী বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাহনর বিবকরণ কমীহদর 

ব্বক্ত-পবরিীক্ষণ থসিা প্রদান করা েয়।  

(৩৩) ইেটিটিউে অি থরবিহয়শন পবলমার থেকহনালবি কতৃথক বিবকরণ প্রহয়াহগর মাধ্যহম গৃেস্থাবল ও বনম থাণসামগ্রীর িন্য 

পবরহিশিান্ধি Jute Reinforced Polymer Composites (Jutin) উদ্ভািন করা েয়। জুটিহনর িাবণবিযক উৎপাদহনর 

প্রহচিা চলমান রহয়হে।  

(৩৪) িাাংলাহদশ ইন্ডাবেয়াল এক্স-থর-এর একটি আলিাসবনক থফ্ল্া বিহেক্টর (Model: SITESCAN D-10)-এর 

কযাবলহিশন সাবভ থস প্রদান করা েয়। 

(৩৫) একটি িাতীয় পরমাণু বচবকৎসা ইনবস্টটিউেসে ১৫টি পরমাণু বচবকৎসা ইেটিটিউে থর্হক প্রায় ৩,৬২,০০০িন  

থরাগীহক পরমাণু বচবকৎসাহসিা প্রদান করা েয় এিাং বচবকৎসাহসিা িািদ প্রায় ২৫ থকাটি ২৮ লক্ষ ৪ োিার ২০ োকা রািস্ব আয় 

করা েয়। 

(৩৬) থমসাস থ সাত্তার থস্টার, বসবদ্দকিািার, বসবদ্দরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থর্হক মালহয়বশয়ার সয়াবিন থতল, মালদ্বীহপর পামওহয়ল, 

চায়নার আদা, ভারহতর রসুন, িািবল, চাউল, মুসুবরর িাল ও লাল গম, পাবকস্তাহনর থোলা, অহেবলয়ার এযাাংকর িাল ও সাদা 

গম এিাং থনপাহলর মুসুবরর িালসে ১২টি খাদ্যসামগ্রীর সাংগৃেীত নমুনাসমূে গামা থেকহিাহমবি থমহর্াহির সাোহয্য 

থতিবিয়তার মাত্রা বনরূপণ করা েয়। 

(৩৭) মানিসম্পদ উন্নয়হন প্রবশক্ষণ বশক্ষা কার্ থক্রম ও গহিষণাকহম থ ১২১িন গহিষক অনাস থ, এমএসবস, এম-বফল, বপএইচবি 

বিবগ্র অিথহন সোয়তা করা েয়। 

(৩৮) ১৩,৩৯২টি আমদাবনকৃত খাদ্যদ্রব্ নমুনার থতিবিয়তা পরীক্ষা কহর প্রায় ১৫ থকাটি ৪৪ োিার ৬১৭ োকা রািস্ব আয় 

করা েয়।  

(৩৯) বিবভন্ন নমুনার রাসায়বনক বিহেষণ কহর ৩৯ লক্ষ ২৪ োিার ২০০ োকা রািস্ব আয় করা েয়।  

(৪০) বিবসএসআইআর ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৮টি নতুন প্রযুবক্ত উদ্ভািন কহরহে, ৫৮টি গহিষণা প্রিন্ধ (থদহশ ৪০টি এিাং 

বিহদহশ ১৮টি) প্রকাশ কহরহে, নয়টি উদ্ভাবিত প্রযুবক্তর িাবণবিযবককরণ, দু’টি উদ্ভাবিত প্রযুবক্তর প্যাহেন্ট অিথন ও ৪,২৮১টি 

বশল্প/িাবণবিযক পণ্য/পদাহর্ থর বিহেষণহসিা প্রদান কহরহে।  

(৪১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৮০,০০০িন দশ থক িাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত িাদুঘহরর গ্যালাবরসমূে পবরদশ থন কহরহেন।  

(৪২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থিলাপর্ থাহয় ৩৭তম িাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত সপ্তাে উদ র্াপহনর িন্য প্রবত থিলায় ৭৫ োিার 

োকা কহর থমাে ৪৮ লক্ষ োকা থপ্ররণ করা েয়। এ োড়া ২-৪ জুন ২০১৬        থকেীয় পর্ থাহয় ৩৭তম িাতীয় বিজ্ঞান 

প্রযুবক্ত সপ্তাে উদ র্াবপত েয়।  

(৪৩) বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত উন্নয়ন িাস্ট তেবিহলর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৬৪ থিলায় ১৫৬টি বনি থাবচত বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহন 

বিজ্ঞান ল্যািহরেবর উন্নয়হনর িন্য ১ লক্ষ োকা কহর থমাে ১ থকাটি ৫৬ লক্ষ োকার অনুদান প্রদান করা েয় এিাং বিভাগীয় 

পর্ থাহয় বিজ্ঞান থমলা আহয়ািহনর িন্য ৩ লক্ষ োকা কহর থমাে ২৪ লক্ষ োকা প্রদান করা েয়। 

(৪৪) বমউজু িাহসর সাোহয্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থদহশর বিবভন্ন থিলায় ১০৪টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদশ থনীর আহয়ািন করা েয়। 

(৪৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত িাদুঘহর ১,১৯৭িন দশ থনার্ী থেবলহস্কাহপর সাোহয্য আকাশ পর্ থহিক্ষণ 

কহরহে। এ োড়া থদহশর বিবভন্ন থিলায় ৪৫টি স্থাহন থেবলহস্কাহপর সাোহয্য ২০,০০০িন দশ থনার্ীহক আকাহশর গ্রে, উপ-গ্রে ও 

নক্ষত্র থদখাহনা েয়।  

(৪৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১০টি বিজ্ঞানবিষয়ক িক্তৃতামালা ও থসবমনাহরর আহয়ািন করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিজ্ঞান 

ও প্রযুবক্ত কমহপ্লক্স স্থাপন প্রকহল্পর থভৌত অিকাঠাহমা উন্নয়ন কাি শুরু েয় এিাং ১৩ শতাাংশ কাি সমাপ্ত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-

িেহর প্রবতিন্ধী দশ থনার্ীহদর িন্য হুইল থচয়ার সাংগ্রে করা েয় এিাং প্রবতিন্ধীহদর বিনামূহল্য হুইল থচয়াহরর সাোহয্য িাদুঘর 

প্রদশ থহনর কাি চলমান রহয়হে। িাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত িাদুঘহরর গ্যালাবরসমূে বিবিোল বিসহপ্লর মাধ্যহম প্রদশ থহনর 

ব্িস্থা করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২১৫টি উপহিলায় বিজ্ঞান ক্লাি প্রবতষ্ঠা করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিশ্বমাহনর 

িাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত িাদুঘর প্রবতষ্ঠার লহক্ষয সমীক্ষা প্রকহল্পর আওতায় বিহদবশক ভ্রমণ থশহষ বিবপবপ প্রস্তুহতর কার্ থক্রম 

শুরু করা েয়।  
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(৪৭) বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিষয়ক ১০,৪৮৩টি তথ্য সাংগ্রে করা েয়। বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিষয়ক ৭,৭০১ পৃষ্ঠা তথ্য বিতরণ করা 

েয়। থসিা গ্রেণকারী সুবিধাহভাগীর সাংখ্যা ১৩,১০৪ িন। 

(৪৮) িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমান নহভাবর্হয়োহর ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২,৩০,০০০িন দশ থক সমাগম েয় এিাং ১ থকাটি ৮৮ 

লক্ষ োকা আয় েয়।  

(৪৯) ন্যাশনাল ইবেটিটিউে অি িাহয়াহেকহনালবি ল্যািহরেবরহত টিসুয কালচাহরর মাধ্যহম স্বল্পসমহয় অবধক-সাংখ্যক 

ঘৃতকুমারীর চারা উৎপাদহনর পিবত প্রবতষ্ঠা করা েয়। থসইসহি মাঠপর্ থাহয় উদ্ভাবিত চারার সক্ষমতা মূল্যায়ন সম্পন্ন েয়। 

উদ্ভাবিত গহিষণা প্রযুবক্তটি েস্তান্তহরর িন্য একটি কম থশালা আহয়ািন করা েয়। টিসুয কালচার পিবতহত মসলা িাতীয় উবদ্ভদ 

(এলাচ)-এর উন্নয়ন বিষয়ক গহিষণা কার্ থক্রম শুরু করা েয়। 

(৫০) মাইহক্রাবিয়াল িাহয়াহেকহনালবি বিভাহগর গহিষণাগাহর িস্ত্র ও গাহম থন্টস বশহল্প বিসাইবিাং ও িাহয়াপবলবশাং কাহি 

ব্িোহরর উহদ্দহশ্য দ পবরহিশিান্ধি এমাইহলি ও থসলুহলি এনিাইম উৎপাদহনর লহক্ষয গহিষণা কার্ থক্রম পবরচাবলত েহে। 

এমাইহলি ও থসলুহলি এনিাইম উৎপাদনকারী ১১০টি অনুিীি সাংগ্রে, পৃর্কীকরণ ও এনিাইম উৎপাদন সক্ষমতা বনণ থয় 

করা েয়। ইবতমহধ্য বিএনএ বসকুহয়বোং পিবত ব্িোর কহর ২০টি অনুিীি চূড়ান্তভাহি সনাক্ত করা েয়। অবধক পবরমাহণ 

এনিাইম উৎপাদহনর লহক্ষয পাঁচটি অনুিীহির উৎপাদন পিবত প্রবমতকরণ করা েয়। িাবণবিযকভাহি এমাইহলি এনিাইম 

উৎপাদহনর লহক্ষয িীনগত পবরিতথহনর মাধ্যহম থিহনটিকযাবল মবিফাইি অগ থাবনিম প্রস্তুহতর কার্ থক্রম িতথমাহন চলমান রহয়হে।  

(৫১) এবনহমল িাহয়াহেকহনালবি বিভাহগ ব্লযাক থিিল োগহলর উৎপাদন, পুনঃউৎপাদন ও থরাগ প্রবতহরাধ উন্নয়ন, থদবশ 

োঁহসর থিহনটিক বভন্নতা পর্ থহিক্ষণ ও গরুর দুহধর বিো থকবিন িীহনর থিহনটিক ভযাবরহয়ন্ট বনণ থহয়র কাি চলমান রহয়হে। 

ব্লযাক থিিল োগহলর এ বিবশিযসমূহের বভন্নতা পর্ থহিক্ষণ ও থর্ সমস্ত থিহনটিক মাকথার বদহয় এ বিবশিযগুবল বনরূবপত েয় তা 

বনণ থহয়র িন্য থদহশর বিবভন্ন অঞ্চল থর্মন সাভার, নাহোর, িগুড়া, নওগাঁ, বসরািগঞ্জ এিাং িান্দরিন থর্হক ব্লযাক থিিল 

োগহলর রক্তনমুনাসে িাবেযক বিবশিযগত তথ্য সাংগ্রে করা েয়। রক্ত নমুনা থর্হক থিহনাবমক বিএনএ পৃর্কীকরণ ও বিএনএ 

পুল বতবর কহর বসহকাহয়বোং করা েয়। োগহলর পুনঃউৎপাদন বিবশহিযর িন্য থিহনটিক মাকথার উদ্ভািহনর লহক্ষয ইহতামহধ্য 

DRB1িীহনর মহধ্য ৮টি SNP শনাক্ত করা েয়। তাোড়া ১১টি মাইহক্রাোহেলাইে প্রাইমার বদহয় ব্লযাক থিিল োগহলর 

থিহনটিক বভন্নতা পর্ থহিক্ষণ করা েয়।  

(৫২) থদবশ োঁহসর উৎপাদনশীলতা, থরাগপ্রবতহরাধ ক্ষমতা, ইতযাবদ বিবশিয প্রাণী ও অঞ্চলহভহদ বভন্নতা পর্ থহিক্ষহণর িন্য 

ঢাকা, নাহোর, নঁওগা, কুবড়গ্রাম, বকহশারগঞ্জ, থনায়াখালী, বসহলে এিাং সুনামগঞ্জ থর্হক থদবশ োঁহসর ২৭৪টি রক্ত নমুনা সাংগ্রে 

করা েয়। রক্ত নমুনাসমূে থর্হক বিএনএ পৃর্ক কহর ৭টি মাইহক্রাোহেলাইে প্রাইমার ব্িোর কহর পরীক্ষা করা েয়।  

(৫৩) ইবলহশর প্রিাবত-সাংখ্যা বনণ থহয়র লহক্ষয বফশাবরি িাহয়াহেকহনালবি ল্যািহরেবরহত ইবলহশর ৫টি উৎস (কক্সিািার, 

চাঁদপুর, থনায়াখালী, িাহগরোে, পটুয়াখালী) থর্হক থমাে ২০০টি নমুনা সাংগ্রে কহর বিএনএ পৃর্ক কহর মাইহোকবিয়াল 

প্রাইমার দ্বারা বপবসআর সম্পন্ন করা েয়। ১৮০টি নমুনার পবিটিভ ব্ান্ড পাওয়া থগহে। সাংগৃেীত ২০টি নমুনার বিএনএ 

বসহকাহয়বোং সম্পন্ন করা েয়।  

(৫৪) ২১ জুন ২০১৬ তাবরহখ িাাংলাহদশ পরমাণু শবক্ত কবমশন (িাপশক)-থক রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহের Siting 

Licence প্রদান করা েয়।  

(৫৫) ১৬ নহভম্বর ২০১৫-২০ জুন ২০১৬ থময়াহদ Siting License-সাংক্রান্ত প্রার্বমক Document-সমূে কতৃথপহক্ষর 

বিজ্ঞানীবৃন্দ কতৃথক র্াচাই-িাোই এিাং Site Documents Review কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়। 

(৫৬) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহের Siting Licence-সাংক্রান্ত িকুহমন্টসমূে কতৃথপহক্ষর NSSD-এর বিজ্ঞানী এিাং 
FSUE VO ‘Safety’, Russia-এর Experts সমিহয় Review কার্ থক্রম পবরচালনা করা েয়। 

(৫৭) Regulation on Site Evaluation for the safety of NPP-2015 প্রণয়ন এিাং IAEA Expert দ্বারা মূল্যায়ন 

করা েয়। 

(৫৮) বিবকরণ উৎস ব্িোরকারীর মহধ্য সহচতনতা বৃবি করার লহক্ষয বিবভন্ন তথ্য এিাং পরামশ থ প্রদান; বিবকরণ সুরক্ষা 
বিষহয় থপাস্টার, বলফহলে ও িবশউর বিতরণ; বিবকরণ বনরাপত্তা বিষহয় ইহলক্ট্রবনক, বপ্রন্ট বমবিয়া ও ইন্টারহনহে প্রহয়ািনীয় 
তথ্যাবদ প্রকাশ; থদহশর সকল বিবকরণ উৎস ব্িোরকারী প্রবতষ্ঠানসমূে পবরদশ থহনর মাধ্যহম বিবকরণ সুরক্ষা বিহেষণ কহর 
লাইহসে প্রদান করা েয় এিাং বনয়বন্ত্রতভাহি বিবকরণ উৎহসর আমদাবন-রপ্তাবন পারবমে প্রদাহনর মাধ্যহম রািস্ব আয় কহর 
সরকাহরর গৃেীত দাবরদ্রযবিহমাচন এিাং আর্ থসামাবিক উন্নয়হন বনয়বমত অিদান রাখা েয়।  
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(৫৯) লাইহসে, পারবমে ও এনওবস প্রদান কার্ থক্রহমর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২৭৪টি এক্স-থর স্থাপনা ও থতিবিয় 
পদার্ থসে অন্যান্য কম থকাহণ্ডর নতুন লাইহসে, ১,২২৯টি নিায়নকৃত লাইহসে, ২৯২টি আমদাবন/রপ্তাবন পারবমে, ২৩৬টি 
আরবসও নতুন সনদ, ৩৩৫টি আরবসও নিায়ন সনদ প্রদান করা েয় এিাং ৩৭০টি এক্স-থর স্থাপনা ও থতিবিয় পদার্ থসে 
অন্যান্য কম থকাহণ্ডর পবরদশ থন করা েয়। আয়নায়নকারী বিবকরণ উৎপন্ন কহর না এইরূপ র্ন্ত্রপাবত আমদাবনর িন্য ৩৫টি 
প্রবতষ্ঠানহক এনওবস প্রদান করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৭ থকাটি ৪০ লক্ষ ৯৭ োিার ৩১০ োকা মাত্র থসিাদান খাত থর্হক 
অবিথত েয়।  

৩১। বিদুযৎ বিভাগ 

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থনতৃহত্ব বিদুযৎ খাহত অভািনীয় সাফল্য অবিথত েহয়হে। বিদুযৎগ্রােক সাংখ্যা ১ থকাটি ৭৮ লক্ষ থর্হক 

বৃবি থপহয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২ থকাটি ১৮ লহক্ষ উন্নীত েহয়হে। অর্ থাৎ ৪০ লক্ষ নতুন গ্রােক প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-িেহর 

বিদুযৎ সাংহর্াগ থপহয়হে।  

(২) বিদুযৎ সুবিধাপ্রাপ্ত িনহগাষ্ঠী শতকরা ৭৪ ভাগ থর্হক বৃবি থপহয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর শতকরা ৭৬ ভাহগ উন্নীত েহয়হে। 

অর্ থাৎ বিদুযৎ সুবিধাপ্রাপ্ত িনহগাষ্ঠী শতকরা ২ ভাগ বৃবি থপহয়হে। 

(৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিদুযহতর সামবগ্রক বসহস্টম লস ১৩.৫৫ শতাাংশ থর্হক ০.৪৫ শতাাংশ হ্রাস থপহয় ১৩.১০ শতাাংহশ থপৌুঁহেহে। 

(৪) মার্াবপছু বিদুযৎ উৎপাদন ৩৭১ বকহলাওয়াে ঘন্টা থর্হক বৃবি থপহয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪০৭ বকহলাওয়াে ঘন্টায় উন্নীত 

েহয়হে। অর্ থাৎ মার্াবপছু বিদুযৎ উৎপাদন ৩৬ বকহলাওয়াে ঘন্টা বৃবি থপহয়হে। 

(৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সি থহমাে ৩১ োিার বকহলাবমোর বিতরণ লাইন এিাং ১৯৮ সাবকথে বকহলাবমোর সঞ্চালন লাইন 

বনম থাণ করা েয়। 

(৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৯২৯ থমগাওয়াে বিদুযৎ িাতীয় বগ্রহি যুক্ত েহয়হে। ২৩ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ বভবিও কনফাহরহের 

মাধ্যহম ভারত ও িাাংলাহদহশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কতৃথক ভারত থর্হক ১০০ থমগাওয়াে বিদুযৎ আমদাবনর শুভ উহদ্বাধন 

করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: ২৩ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ বভবিও কনফাহরহের মাধ্যহম ভারত ও িাাংলাহদহশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় কতৃথক ভারত থর্হক ১০০ 

থময়াওয়াে বিদুযৎ আমদাবনর শুভ উহদ্বাধন; উক্ত অনুষ্ঠাহন বত্রপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী িনাি মাবনক সরকার উপবস্থত বেহলন। 

 

 (৭) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বনেিবণ থত বিদুযৎহকেগুবল চালু েয়: 

(ক) কড্ডা, গািীপুর ১৫০ থমগাওয়াে বিদুযৎহকেটি ১৬ আগস্ট ২০১৫ চালু েয়। 

(খ) থভালা ২২৫ থমগাওয়াে বসবসবপবপ বিদুযৎহকেটি ২ থসহেম্বর ২০১৫ চালু েয়। 

(গ) আশুগঞ্জ ২২৫ থমগাওয়াে বসবসবপবপ (এসটি ইউবনে) বিদুযৎহকেটি ১০ বিহসম্বর ২০১৫ চালু েয়। 

(ঘ) সাবমে পাওয়ার ও বিইবস কনহসাটি থয়াম-এর বিবিয়ানা-২,৩৪১ থমগাওয়াে বসবসবপবপ (এসটি ইউবনে) 

বিদুযৎহকেটি ২৬ বিহসম্বর ২০১৫ চালু েয়। 
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(ঙ) সাবমে পাওয়ার-এর মদনগঞ্জ ৫৫ থমগাওয়াে বিদুযৎহকেটি ২৯ থফব্রুয়াবর ২০১৬ চালু েয়। 

(চ) সাবমে পাওয়ার-এর িবরশাল ১১০ থমগাওয়াে বিদুযৎহকেটি ৫ এবপ্রল ২০১৬ চালু েয়। 

(ে) ঢাকা সাউদ থান পাওয়ার বলবমহেি-এর নিািগঞ্জ ৫৫ থমগাওয়াে পাওয়ার প্লযান্ট বিদুযৎহকেটি ১৭ জুন ২০১৬ 

চালু েয়। 

(ি) আপহগ্রহিশন অি খুলনা ১৫০ থমগাওয়াে বপবকাং পাওয়ার প্লযান্ট টু ২২৫ থমগাওয়াে কম্বাইন্ড সাইহকল পাওয়ার 

প্লান্ট বিদুযৎহকেটি ২৮ জুন ২০১৬ চালু েয়। 

(ি) ভারহতর বত্রপুরা থর্হক ১৭ মাচ থ ২০১৬ থর্হক ১০০ থমগাওয়াে বিদুযৎ আমদাবন করা েহে। 

(৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচহত বিদুযৎ বিভাহগর ৭৬টি প্রকহল্পর অনুকূহল ১৫,৪৭৬ থকাটি োকা িরাহদ্দর 

বিপরীহত ১৫,৫১৫ থকাটি োকা ব্য় েয় (িাস্তিায়হনর োর ১০০.২৫ শতাাংশ)। একই সমহয় ইবসএ অর্ থায়হন িাস্তিায়নাধীন 

১০টি প্রকহল্পর অনুকূহল ৩,৩১৬ থকাটি োকা িরাদ্দ বেল। 

(৯) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৩টি প্রকল্প সফলভাহি সমাপ্ত েয়।  

(১০) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২৩টি নতুন প্রকল্প অনুহমাবদত েয়।  

(১১) ২০১৬ সাহল বনেিবণ থত থমগা প্রকল্প িাস্তিায়হনর কাি শুরু েহয়হে:  

ক্রঃ 

নাং 

প্রকহল্পর নাম ও সাংস্থা চুবক্ত 

সম্পাদাহনর 

তাবরখ 

উৎপাদন 

ক্ষমতা 

(থমঃওঃ) 

জ্বালাবনর ধরণ সম্ভাব্ চালুর তাবরখ িতথমান অিস্থা 

১ পায়রা, পটুয়াখালী ১২০০-১৩২০ 

থমগাওয়াে কয়লা বভবত্তক 

বিদুযৎহকে সাংস্থাঃ BCPCL 

(JV of NWPGCL & 

CMC, China) ইবপবসঃ 

NEPC & CECC 

২৯ মাচ থ 

২০১৬ 

১, ৩২০ আমদাবনকৃত 

কয়লা 

এবপ্রল ২০১৯ 

(১ম ইউবনে) 

অহক্টাির ২০১৯ 

(২য় ইউবনে) 

 অস্থায়ী থিটি বনম থাণ কাি ৭০ শতাাংশ 

এিাং থরাি বনম থাহণর কাি ৬০ শতাাংশ 

সম্পূণ থ েহয়হে। 

 Soil Improvement-এর কাি 

(৯৩,৫৪০ িগ থ বকহলাবমোর) সম্পূণ থ 

েহয়হে। 

 অগ্রগবত: ৫.৫৬ শতাাংশ। 

 
২ িাাংলাহদশ-ইবন্ডয়া থিন্ডবশপ 

পাওয়ার থকাম্পাবন বলবমহেি 

১৩২০ থমগাওয়াে কয়লাবভবত্তক 

বিদুযৎহকে 

সাংস্থাঃ BIFPCL (JV of 
BPDB & NTPC, India) 

ইবপবসঃ BHEL, INDIA 

১২ জুলাই 

২০১৬ 

 

১৩২০ আমদাবনকৃত 

কয়লা 

২০১৯-২০ অর্ থ-িের  সাইহের প্রার্বমক উন্নয়ন কাি সম্পন্ন 

েহয়হে।  

 মূল বিদুযৎহকে বনম থাহণর কাি শুরু 

েহয়হে।  

 িতথমাহন ফাইনাবেয়াল থক্লািাহরর 

কাি এবগহয় চলহে। 

৩ মাতারিাবড় ১,২০০ থমগাওয়াে 

কয়লাবভবত্তক বিদুযৎহকে 

সাংস্থাঃ বসবপবিবসবিএল 

 ১,২০০ আমদাবনকৃত 

কয়লা 

বিহসম্বর ২০২২  প্যাহকি: ১.১-এর প্রার্বমক কাি মাচ থ 

২০১৬ তাবরখ থর্হক শুরু েহয়হে এিাং 

িতথমান অগ্রগবত ৩৩ শতাাংশ।  

 প্যাহকি : ১.২-এর অধীহন মূল ইবপবস 

কন্ট্রাক্টার বনহয়াহগর িন্য দরপত্র 

আেিান করা েহয়হে। দরপত্র 

িমাদাহনর সি থহশষ তাবরখ ২৪ 

নহভম্বর ২০১৬।  

৪ চট্টগ্রাম ৬১২ থমগাওয়াে 

কয়লাবভবত্তক প্রকল্প 

েেরঃ এসএস পাওয়ার-১ 

১৬ থফব্রুয়াবর 

২০১৬ 

৬১২ আমদাবনকৃত 

কয়লা 

মাচ থ 

২০২০ 

 ৩০০ একর িায়গা ক্রয় করা েহয়হে। 

 ২১২ একর খাস িায়গা দীঘ থহময়াবদ 

বলি থনয়ার প্রবক্রয়া চলহে। 

 ভূবম উন্নয়হনর কাি চলহে। 

 

৫ চট্টগ্রাম ৬১২ থমগাওয়াে 

কয়লাবভবত্তক প্রকল্প 

েেরঃ এসএস পাওয়ার-১ 

১৬ থফব্রুয়াবর 

২০১৬ 

৬১২ আমদাবনকৃত 

কয়লা 

মাচ থ 

২০২০ 
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৩২। থিসামবরক বিমান পবরিেন ও পর্ থেন মন্ত্রণালয় 

(১) চট্টগ্রাহম ১৫৪ কক্ষবিবশি থমাহেল বসকত বনম থাণ ও িাবণবিযক কার্ থক্রম শুরু েয়।  

(২) বসএএবি এমবপ-২১০০ প্রহিক্ট িকুহমন্ট-এর আওতায় বসএএবি’র সকল থক্ষহত্রর থরগুহলেবর বিষয়সমূহের উন্নয়ন ও 

সোয়তার িন্য ‘আন্তিথাবতক পরামশ থক-থসিা’ শীষ থক প্রকল্পটি সমাপ্ত েয়। 

(৩) ের্রত শা িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহরর তৃতীয় প্রাবন্তক ভিনসে অন্যান্য অিকাঠাহমাগত উন্নয়ন কাহির অনুকূহল 

পরামশ থক থসিা প্রকহল্পর কাি সমাপ্ত করা েয়। 

(৪) বিমান িাাংলাহদশ এয়ারলাইে কতৃথক নহভম্বর-বিহসম্বর ২০১৫ থময়াহদ থিাবয়াং থকাম্পাবন থর্হক দু’টি ৭৩৭-৮০০ 

উহড়ািাোি সাংগৃেীত েয়। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক আন্তিথাবতক বুবিস্ট সহম্মলন ও পর্ থেনিষ থ ২০১৬ উহদ্বাধন   

(৫) ের্রত শা িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর সম্প্রসারহণর কাি িাস্তিায়হনর িন্য িাইকা ও িাাংলাহদশ সরকাহরর মহধ্য 

Minutes of Meeting স্বাক্ষবরত েয়।  

(৬) চট্টগ্রাম শাে আমানত আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর প্রাইমাবর ও থসহকন্ডাবর রািার সাংস্থাপন করা েহয়হে এিাং র্হশার ও 

বসয়দপুর বিমানিন্দহর বিবভওআর এিাং বিএমই সাংস্থাপন করা েয়। 

(৭) িিিন্ধু থশখ মুবিি আন্তিথাবতক বিমানিন্দর প্রকহল্পর বিস্তাবরত সম্ভাব্তা সমীক্ষা সম্পাদহনর লহক্ষয পরামশ থক বনহয়াহগর 

উহদ্দহশ্য দ কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। 

(৮) বনভু থলভাহি রানওহয়হত অিতরণ ও খারাপ আিোওয়ায় র্খন খাবল থচাহখ থিবশ দূর দৃবিহগাচর েয় না, তখনও 

বিমানিন্দহর উহড়ািাোহির বনরাপদ অিতরহণ সোয়তার িন্য শাে আমানত আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর ইেিুহমন্ট ল্যাবন্ডাং 

বসহস্টম সরিরাে ও সাংস্থাপন করা েয়। 

(৯) র্াত্রীহদরহক সূচারুভাহি ফ্ল্াইে সম্পবকথত তথ্যাবদ প্রদাহনর িন্য শাে আমানত আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর ফ্ল্াইে 

ইনফরহমশন বিসহপ্ল বসহস্টম আপহগ্রি করা েয়। 

(১০) বিমান চলাচহলর থক্ষহত্র এয়ার িাবফক কহন্ট্রালার ও পাইলেহদর মহধ্য থর্াগাহর্াহগর থক্ষহত্র বিহকাহয়বের ত্রুটির কারহণ 

সমো সৃবি েহল তাৎক্ষবণকভাহি তা বনধ থারহণর িন্য বভএইচএফ বিহেক্টশন ফাইন্ডার ক্রয় করা েয়। 

(১১) শাে আমানত আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর বিমান চলাচহলর থক্ষহত্র এয়ার িাবফক কহন্ট্রালার ও পাইলেহদর মহধ্য 

থর্াগাহর্াহগর থক্ষহত্র উন্নত প্রযুবক্তসম্পন্ন ভহয়স কহন্ট্রাল কবমউবনহকশন বসহস্টম (বভবসবসএস) ক্রয় করা েয়। 

(১২) ের্রত শা িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর এক্সহপাে থ ও ইমহপাে থ কাহগ থা বভহলহির থস্টাহরি কযাপাবসটি বৃবির লহক্ষয 

৬,০০০টি প্যাহলে ক্রয় করা েয়। এ োড়া ের্রত শা িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর ও শাে আমানত আন্তিথাবতক 

বিমানিন্দর ব্তীত অন্যান্য বিমানিন্দহর ১৭৫টি বসবসটিবভ কযাহমরা সরিরাে ও সাংস্থাপন করা েয়। 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/287f0011-f710-4e0a-a877-cb6d7a7ff43b/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%8F%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%25
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(১৩) আন্তিথাবতক থিসামবরক বিমান চলাচল সাংস্থা (ICAO)-এর বিবধ থমাতাহিক িবরশাল বিমানিন্দহরর িন্য ৫,৫০০ 

বলোর পাবন ধারণক্ষমতার একটি ফায়ার ফাইটিাং গাবড় ক্রয় করা েয়। 

(১৪) িবরশাল বিমানিন্দহরর বনরাপত্তা বৃবির লহক্ষয ৩,৫০০ Rft. বসবকউবরটি িাউন্ডাবর ওয়াল বনম থাণ করা েয়।  

(১৫) বসহলে ওসমানী আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর ৬,০০০ Rft. বসবকউবরটি িাউন্ডাবর ওয়াল বনম থাণ করা েয়।  

(১৬) রানওহয়হত বিমান চলাচল ব্ােত না কহর বসহলে ওসমানী আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর ২০০ ফুে এিাং শাে আমানত 

আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর ২,১৬০ ফুে বসবকউবরটি থপহিাল থরাি বনম থাণ করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: চট্টগ্রাহম নিবনবম থত থমাহেল বসকত  

৩৩। ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ 

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক পেী সঞ্চয় ব্াাংক-এর আনুষ্ঠাবনক উহদ্বাধন েরা হয়। 

(২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর ব্াাংক, িীমা ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠানসমূহের কার্ থািবলর প্রবতহিদন প্রকাশ েরা হয়। 

(৩) ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাহগর সহি রাষ্ট্র-মাবলকানাধীন ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান এিাং িীমা প্রবতষ্ঠানসমূহের 

িাবষ থক সমহিাতা-স্মারক স্বাক্ষর েরা হয়। 

(৪) চলবত অর্ থ-িেহর ১৬,৪০০ থকাটি োকার কৃবষ ও পেী ঋণ বিতরহণর লক্ষযমাত্রার বিপরীহত ১৭,৬৪৬.১৫ থকাটি োকা 

বিতরণ করা েয়। বিতরহণর োর ১০৭.৬ শতাাংশ। 

(৫) রাষ্ট্র-মাবলকানাধীন ৬টি িাবণবিযক ব্াাংহকর সি থহমাে ৩,৭১২টি শাখার মহধ্য ২,৬২৪টি শাখা অনলাইন ব্াাংবকাং-এর 

আওতায় আনা েয়। অগ্রগবত ৭০.৭ শতাাংশ।  

(৬) থদহশর সুবিধািবঞ্চত গৃেেীন মানুহষর গৃোয়হনর িন্য ১,৯৯৭-৯৮ অর্ থ-িেহর ৫০.০০ থকাটি োকা িাহিে িরাহদ্দর মাধ্যহম 

িাাংলাহদশ ব্াাংক কতৃথক ‘গৃোয়ন তেবিল’ গঠন করা েয়। িতথমাহন এ তেবিহলর পবরমাণ দাঁবড়হয়হে ১৬০.৫০ থকাটি োকা। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এিাং অতঃপর অহক্টাির ২০১৬ পর্ থন্ত উক্ত তেবিল থর্হক থমাে ২৫.৯৭ থকাটি োকা বিতরহণর মাধ্যহম 

৪,১৯৩টি গৃহের বনম থাণকাি সম্পন্ন েয় এিাং এহত থমাে ২০,৯৬৫ িন উপকৃত েহয়হেন। এ োড়া দবরদ্র মবেলা শ্রবমকহদর 

আিাসহনর িন্য গৃোয়ন তেবিহলর অর্ থায়হন মবেলা বিষয়ক অবধদপ্তহরর তিািধাহন ২৫.৭৬ থকাটি োকা ব্হয় সাভার 

উপহিলার আশুবলয়ায় ৭৪৪িন মবেলা শ্রবমহকর িন্য একটি মবেলা থোহস্টল বনম থাণকাি চলমান রহয়হে।  

(৭) স্ববনভথর িাাংলাহদশ প্রবশক্ষণ কম থসূবচর আওতায় দক্ষ িনিল গহড় থতালার লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ১.৭০ থকাটি 

োকা অর্ থ োড় করা েয় এিাং এ অর্ থ দ্বারা থমাে ১,০৭,১৫৯িন মবেলা ও পুরুষহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ৩০ জুন ২০১৬ 

পর্ থন্ত পুরুষ ও মবেলা থমাে প্রবশক্ষণ গ্রেণকারীর সাংখ্যা ২০,৫৪,১৬৮িহন উন্নীত েয়। 
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(৮) স্ববনভথর িাাংলাহদশ প্রবশক্ষণ কম থসূবচর আওতায় দক্ষ িনিল গহড় থতালার লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ১.৭০ থকাটি 

োকা অর্ থ োড় করা েয় এিাং এ অর্ থ দ্বারা থমাে ১,০৭,১৫৯িন মবেলা ও পুরষহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ৩০    ২০১৬ 

পর্ থন্ত পুরুষ ও মবেলা বমহল প্রবশক্ষণ গ্রেণকারী সাংখ্যা ২০,৫৪,১৬৮িহন উন্নীত েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাহগর আওতায় থসানালী ব্াাংক বলবমহেি কতৃথক মুবক্তহর্ািাহদর মহধ্য ঋণ বিতরণ কম থসূবচ  

   

(৯) িাাংলাহদশ এনবিও ফাউহন্ডশন কতৃথক থদহশর প্রতযন্ত অঞ্চহল নারীর ক্ষমতায়ন, বশক্ষা, স্বাস্থযহসিা, ওয়াোর ও োবনহেশন, 

প্রবতিন্ধী উন্নয়ন ও পুনি থাসন, কৃবষ উন্নয়ন, এইচআইবভ/এইিস প্রবতহরাধ, আয়বৃবিমূলক কার্ থক্রম, সামাবিক িনায়ন ও 

পবরহিশ সাংরক্ষণ, আইবসটি ইতযাবদ কম থসূবচ িাস্তিায়হনর িন্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর অহক্টাির ২০১৬ পর্ থন্ত ৫৫১টি সেহর্াগী 

সাংস্থাহক ১৩.২৪ থকাটি োকার অনুদান বিতরণ করা েহয়হে। এহত কহর ৩.৪১ লক্ষ পুরুষ এিাং ৪.৫৫ লক্ষ ৬৬ োিার মবেলা 

অর্ থাৎ থমাে ৭.৯৬ লক্ষ   ১.১৪ লক্ষ মানুষ প্রতযক্ষ ও পহরাক্ষভাহি উপকৃত েহয়হে। সাংস্থাটি প্রবতষ্ঠালি থর্হক ৩০ অহক্টাির 

২০১৬ পর্ থন্ত ১০৮.৩৭ থকাটি োকা অনুদান প্রদান কহরহে র্ার মাধ্যহম ৯৪.৭০ লক্ষ মানুষ উপকৃত েয়।  

(১০) বৃেৎ অাংহকর আন্তঃব্াাংক থলনহদনসমূে তাৎক্ষবণকভাহি বনষ্পবত্তর িন্য এবিবি-এর ২.০০ বমবলয়ন মাবকথন িলার 

অনুদান সোয়তায় িাাংলাহদশ ব্াাংক কতৃথক Real Time Gross Settlement ব্িস্থা চালু করা েয়। 

(১১) িাইকা অর্ থায়হন িাাংলাহদশ ব্াাংক কতৃথক ‘Financial Sector Project for Development of Small and 

Medium Sized Enterprises (FSPDSME)’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৩৯টি প্রবতষ্ঠানহক 

এসএমই খাহত থমাে ১৩৪.০৩ থকাটি োকা বিতরণ েরা হয়। 

(১২) এবিবি-এর অর্ থায়হন সাধারণ িীমা কহপ থাহরশন কতৃথক িাস্তিায়নাধীন ‘Pilot Project on Weather Index-Based 

Crop Insurance (WIBCI)’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ইহতামহধ্য রািশােী, বসরািগঞ্জ এিাং থনায়াখালী থিলার বিবভন্ন 

উপহিলায় ২০টি স্বয়াংবক্রয় আিোওয়া থস্টশন (AWS) স্থাপন করা েয়। রািশােী থিলায় খরা ও অবতবৃবি আিবরত 

২৬৩.৫০ বিঘা িবমর অনুকূহল ৩৩২টি আিোওয়া সূচকবভবত্তক শেিীমা পবলবস ইসুয েরা হয়। 

(১৩) িাাংলাহদহশর আবর্ থক িািার কাঠাহমার বিকাশ, বনয়ন্ত্রণ ও তিািধান ক্ষমতার উন্নয়ন এিাং রপ্তাবনকারক ক্ষুদ্র ও মািাবর 

বশহল্পর ব্িসায়ীহদর দীঘ থহময়াবদ অর্ থায়ন বৃবির উহদ্দহশ্য দ আইবিএ-এর সেহর্াবগতায় িাাংলাহদশ ব্াাংক কতৃথক জুলাই ২০১৬- 

মাচ থ ২০২১ থময়াহদ ‘ফাইন্যাবেয়াল থসক্টর সাহপাে থ প্রহিক্ট’ শীষ থক প্রকহল্পর কার্ থক্রম গ্রেণ েরা হয়। 

(১৪) থসাশ্য দাল থিহভলপহমন্ট ফাউহন্ডশন (এসবিএফ) কতৃথক িাস্তিায়নাধীন বিওবি এিাং আইবিএ অর্ থায়নপুি Nuton  

Jibon Livelihood Improvement Project (NJLIP) (IDA Credit No. 5594-BD) প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহর থমাে ২০০.৫৪ থকাটি োকা ব্য় করা েয়, র্ার মহধ্য প্রাবতষ্ঠাবনক ও গ্রামীণ সাংগঠন উন্নয়ন খাহত ব্য় েয় ৬০.০০  

থকাটি োকা। 
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(১৫) বিশ্বব্াাংহকর অর্ থায়হন পবরচাবলত বমউবনবসপল গভন্যথাে এযান্ড সাবভ থহসস প্রকহল্পর আওতায় ৬৪টি থপৌরসভা ও ২টি বসটি 

কহপ থাহরশহনর িন্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাাংলাহদশ বমউবনবসপল থিহভলপহমন্ট ফান্ড (বিএমবিএফ)-এর অনুকূহল ১৭২.৩২ 

থকাটি োকা ব্য় ।  

(১৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর পেী কম থ-সোয়ক ফাউহন্ডশন (বপহকএসএফ)-এর অনুকূহল ২৯.৯৩ থকাটি োকা সরকাবর মঞ্জুবর 

জ্ঞাপন করা েয়। বপহকএসএফ উক্ত সমহয় ৩৯২টি থোে িড় সেহর্াগী সাংস্থার মাধ্যহম ১৮৫.৪০ লক্ষ দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর (র্াহদর 

শতকরা প্রায় ৯৪.০০ ভাগ মবেলা) মহধ্য ৩,৮৪৪.০৭ থকাটি োকা ঋণ বিতরণ কহরহে। এ োড়া িাস্তিায়নাধীন Promoting 

Agricultural Commercialization Enterprises Project এিাং Community Climate Change Project-এর 

আওতায় ১৮০.৭৮ থকাটি োকা ব্য়   । 

(১৭) পূ ুঁবিিািাহরর উন্নয়নকহল্প এবিবি কতৃথক িাাংলাহদশ সরকারহক িাহিে সোয়তা প্রদাহনর অাংশ বেসাহি িাাংলাহদশ 

বসবকউবরটিি এযান্ড এক্সহচঞ্জ কবমশন কতৃথক িাস্তিায়নাধীন কযাবপোল মাহকথে থিহভলপহমন্ট থপ্রাগ্রাম ৩ (CMDP-III)-এর 

আওতায় প্রর্ম ধাহপর ৮টি কম থসূবচ িাস্তিায়ন করায় িাাংলাহদশ সরকাহরর অনুকূহল ৮০ বমবলয়ন মাবকথন িলার োড় েরা 

হয়। বদ্বতীয় ধাহপ ১৮টি কম থসূবচ িাস্তিায়হনর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। 

(১৮) DFID-এর অনুদাহন ‘Business Finance for the Poor in Bangladesh (BFP-B)’ শীষ থক প্রকহল্পর 

আওতায় National Financial Inclusion Strategy প্রণয়হনর কার্ থক্রম গ্রেণ েরা হয়।  

(১৯) িাইকা অর্ থায়হন Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and 

Diversification Financing Project-এর আওতায় প্রাবন্তক ও ক্ষুদ্র কৃষকহদর মহধ্য কৃবষঋণ বিতরহণর লহক্ষয িাাংলাহদশ 

ব্াাংক এিাং ১২টি ক্ষুদ্রঋণ প্রবতষ্ঠাহনর মহধ্য ‘পাটি থবসহপশন এবগ্রহমন্ট’ স্বাক্ষবরত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এিন্য ৭২.৩৬ 

থকাটি োকা ব্য় েয়।  

(২০) এবিবি অর্ থায়হন Financing Brick Kiln Efficiency Improvement প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

১৭৩.২২ থকাটি োকা িরাহদ্দর বিপরীহত দু’টি আবর্ থক প্রবতষ্ঠাহনর মাধ্যহম ২টি উপ-প্রকহল্প থমাে ৬৮.৬৫ থকাটি োকা ঋণ 

বিতরণ েরা হয়।  

(২১) িাইকার অর্ থায়হন থদহশর বতবর থপাষাক বশল্প ভিনসমূে সাংস্কার, পুনবন থম থাণ ও প্রবতস্থাপহনর লহক্ষয Urban Building 

Safety Project এিাং িাাংলাহদহশ থিসরকাবর খাহত বিবনহয়াগ বৃবিকরণ ও বিহশষ অর্ থননবতক অঞ্চল, ইন্ডাবেয়াল 

পাকথ/এহস্টে প্রবতষ্ঠার মাধ্যহম প্রতযক্ষ বিহদবশক বিবনহয়াগ বৃবির িন্য Foreign Direct Investment Promotion 

Project গ্রেণ করা েয়। এ লহক্ষয দু’টি ঋণচুবক্ত স্বাক্ষবরত েয় ।  

(২২) পেী সঞ্চয় ব্াাংহকর সাাংগঠবনক কাঠাহমা অনুহমাদন েরা হয়। 

(২৩) প্রিাসী কল্যাণ ব্াাংহকর পবরহশাবধত মূলধন ১০০ থকাটি োকা থর্হক ৪০০ থকাটি োকায় উন্নীত েরা হয়। 

(২৪) কম থসাংস্থান ব্াাংহকর সাাংগঠবনক কাঠাহমা অনুহমাদন েরা হয়। 

(২৫) িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় কতৃথক সুপাবরশকৃত থেক্সোইলবশহল্পর ৩১টি রুি প্রবতষ্ঠান-এর ঋণ বেসাি কবতপয় শহতথ অিসায়হনর 

সরকাবর বনহদ থশনা িাবর করা েয়।  

(২৬) নন-থেক্সোইল খাহতর ৫০ লক্ষ োকার অনবধক মূল ঋণ/প্রকল্প ঋণবিবশি ১১৫টি রুি বশহল্পর দায়-থদনা শতথ সাহপহক্ষ 

বনষ্পবত্তকরহণর বিষহয় সরকাবর বনহদ থশনা িাবর করা েয়। 

(২৭) িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় কতৃথক সুপাবরশকৃত থেক্সোইল খাহতর ৬৯টি রুি প্রবতষ্ঠানসমূহের ঋণ বেসাি অিসায়হনর থক্ষহত্র 

সরকার কতৃথক প্রহদয় ৩শতাাংশ সুদ ভতুথবক িািদ ৩টি প্রবতষ্ঠানহক ২৮,৬১,৬৫৯.০০ োকা প্রদান করা েয়। 

(২৮) বিবিএমইএ কতৃথক বচবিত ও িাবণিয মন্ত্রণালয় কতৃথক সুপাবরশকৃত বতবর থপাষাক বশহল্পর ২৭০টি রুি/িন্ধ 

প্রবতষ্ঠানসমূহের অন্তভু থক্ত দু’টি প্রবতষ্ঠাহনর ঋণ বেসাি অিসায়হনর থক্ষহত্র সরকার কতৃথক প্রহদয় ৩শতাাংশ সুদ ভতুথবক িািদ 

৩৯,৯৯,২২২.০০ োকা অিমুক্ত করা েয়।  

(২৯) পু ুঁবিিািাহর ক্ষবতগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিবনহয়াগকারীহদর সোয়তা তেবিল-এর সি থহশষ ৩০০ থকাটি োকা িাাংলাহদশ ব্াাংহকর 

অনুকূহল অিমুক্তকরহণর সরকাবর আহদশ িাবর করা েয়। 
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(৩০) বসবকউবরটিি এযান্ড এক্সহচঞ্জ থিাি থ অি ইবন্ডয়া এিাং বিএসওবস’র মহধ্য Memorandum of Understanding 
স্বাক্ষহরর িন্য অনুহমাদন জ্ঞাপন করা েয়। 

(৩১) ‘বসবকউবরটিি এযান্ড এক্সহচঞ্জ কবমশন আইন, ১৯৯৩’-এর ইাংহরবি অনুিাদ প্রকাশ করা েয়। 

(৩২) বিবনহয়াগকারীহদর স্বার্ থ তর্া পু ুঁবিিািাহর দীঘ থহময়াবদ বস্থবতশীলতা অব্ােত রাখার িন্য পু ুঁবিিািার, থলনহদনহর্াগ্য 

বসবকউবরটিি ও সাংবেি আইন-কানুন সম্পহকথ বিবনহয়াগকারীহদর িন্য সহচতনতামূলক প্রবশক্ষণ/কম থশালা আহয়ািন করা েয়। 

(৩৩) িীমা উন্নয়ন ও বনয়ন্ত্রণ কতৃথপহক্ষর পদ সৃবি এিাং টিওএযান্ডই-সাংক্রান্ত সরকাবর মঞ্জুবর জ্ঞাপন করা েয়। 

৩৪। ভূবম মন্ত্রণালয় 

(১) অবপ থত সম্পবত্ত প্রতযপ থণ আইন, ২০০১ অনুর্ায়ী ‘ক’ তফবসলভুক্ত অবপ থত সম্পবত্ত বনহয় জুন ২০১৬ পর্ থন্ত অবপ থত সম্পবত্ত 

প্রতযপ থণ িাইবুযনাহল থমাে ১,১৫,৫৯১টি মামলা দাহয়র েয় এিাং এ পর্ থন্ত থমাে ৮,০১২টি মামলা বনষ্পবত্ত েয়। অবপ থত সম্পবত্ত 

প্রতযপ থণ (বদ্বতীয় সাংহশাধন) আইন, ২০১৩ ‘খ’ তফবসল িাবতল েওয়ায় উক্ত িাবতলকৃত ‘খ’ তফবসলভুক্ত িবমর দাবিদারহদর 

আহিদন বনষ্পবত্ত চলমান রহয়হে। ভূবম থরকি থ ত্বরাবিত করার লহক্ষয মাঠপর্ থাহয়র সাংবেি কম থকতথাহদর সমিহয় প্রহতযক 

বিভাহগ কম থশালা       েয়।  

(২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর গুেগ্রাম-২য় পর্ থায় প্রকহল্পর আওতায় ১৭.৯৪ থকাটি োকা ব্হয় ২৩টি গুেগ্রাম বনম থাণ কহর ৮০০টি 

ভূবমেীন পবরিারহক পুনি থাসন করা েয়। এ সকল গ্রাহম ১৫৯টি নলকূপ স্থাপন, ১২টি মাবি-পারপাস েল বনম থাণ, ৭৪৩টি 

পবরিাহরর মহধ্য ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, ৮০০টি পবরিারহক প্রবশক্ষণ প্রদান, ৮০০টি পবরিারহক উন্নত চুলা প্রদান এিাং ৯টি গ্রাহম 

বিদুযতায়ন করা েয়। চর থিহভলপহমন্ট ও থসহেলহমন্ট প্রকহল্পর আওতায় ৪,৭১৭টি পবরিারহক ৬,১৩৩ একর কৃবষ খাসিবম 

িহন্দািস্ত প্রদান করা েয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  বচত্র: থনায়াখালীর সুিণ থ চহর ও োবতয়ায় ভূবমেীনহদর     খবতয়ান বিতরণ কম থসূবচ  

(৩) থদহশ সরকাবর িবমহত থমাে চা-িাগাহনর সাংখ্যা ১৬০টি। এ পর্ থন্ত ১৩৯টি চা-িাগান ইিারার আওতায় এহসহে। 

(৪) সারাহদহশ থমাে ৯৯৪৯.৩৪৬২ একর িবম অনিধ দখলদারহদর কাে থর্হক উিার করা েয়।  

(৫) থদহশর থোে িড় সি থহমাে িলমোহলর সাংখ্যা ৩৪,৩৭৩টি। ২০ একহরর নীহচ িলমোল ৩১,৯০৪টি এিাং ২০ একহরর 

ঊহর্ধ্থ িলমোহলর সাংখ্যা ২,৪৬৯টি। িলমোল ব্িস্থাপনা কহর ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৭৭,২০,৯৮,০৭৫ োকা, ২০১৪-২০১৫ 

অর্ থ-িেহর ৭৯,২৬,১১,৭৭৭ োকা এিাং ২০১৩-১৪ অর্ থ-িেহর ৭২,৮৩,৯৮,১০৫ োকা রািস্ব আদায় েয়। 

(৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সারাহদহশ ২০,২৩৭টি ভূবমেীন পবরিাহরর মহধ্য ১২,৮০৬ একর কৃবষ খাসিবম িহন্দািস্ত প্রদান করা 

েয়। বিবভন্ন সরকাবর অবফস, বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান, ধমীয় প্রবতষ্ঠান ও ব্বক্ত পর্ থাহয় থমাে ২,০১৩.০১২৮ একর অকৃবষ খাসিবম 

িহন্দািস্ত প্রদান করা েয়। 

(৭) থমৌলভীিািার থিলার শ্রীমিল উপহিলার র্াদুবরয়া বিল (োইল োওড়) ও চাপড়া মাগুরা বিল (োইল োওড়), গািীপুর 

থিলার মাকশা বিল, আউলা বিল, তুরাগ এিাং িানবশ নদীর কুম থশরপুর থিলার মাবলবি নদীর থধয়ার কুড় িলমোলসমূে 

ভূবম মন্ত্রণালয় থর্হক অভয়াশ্রম থঘাষণা করা েয় । 
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(৮) সারাহদহশর উপহিলা ভূবম অবফস ও ইউবনয়ন ভূবম অবফস থমরামত/সাংস্কাহরর িন্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

১৮,৩৪,৬০,০০০ োকা িরাদ্দ প্রদান করা েয়।  

(৯) ‘স্থাির সম্পবত্ত অবধগ্রেণ ও হুকুম দখল অধ্যাহদশ, ১৯৮২’ যুহগাপহর্াগী করার কাি প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-

িেহর বিবভন্ন উন্নয়ন মূলক কাহির িন্য প্রায় ৭,০০০ একর ভূবম অবধগ্রেণ করা েয়। 

(১০) থদওয়াবন মামলাসমূে কবম্পউোরবভবত্তক দক্ষ ব্িস্থাপনার িন্য ‘Digital Civil suit Management System 

software’ নাহম একটি সফ েওয়যার প্রস্তুত করা েয়। এই সফ েওয়যাহরর মাধ্যহম থিলাপর্ থাহয়র বিবভন্ন থদওয়াবন আদালত 

সমূহে সরকাহরর পহক্ষ িা বিপহক্ষ দাহয়রকৃত ও চলমান মামলার িতথমান অিস্থার তথ্যাবদ সাংরবক্ষত র্াহক এিাং 

তাৎক্ষবণকভাহি োলনাগাদ তথ্যাবদ পাওয়া র্ায়। 

(১১) ভূবম ব্িস্থাপনার সহি িবড়ত বতনটি অবফসহক [এবস(ল্যান্ড), থসহেলহমন্ট ও সাি-থরবিবে] আধুবনকীকরহণর লহক্ষয 

থদহশর ৩টি উপহিলায়(রািশােী থিলার থমােনপুর উপহিলা, িরগুনা থিলার আমতলী উপহিলা এিাং িামালপুর থিলার 

সদর উপহিলা) বিবিোল িবরপ চলমান রহয়হে। ইউবনয়ন ভূবম অবফস, সািহরবিোর অবফস এিাং সেকারী কবমশনার 

(ভূবম) এ বতনটি অবফহসর মহধ্য কাহনকটিবভটি স্থাপহনর িন্য Integrated Digital Land Management System 

(IDLRS) সফ েওয়যারটি ৩ থম ২০১৬ তাবরহখ মবনরামপুর উপহিলায় উহদ্বাধন করা েয়। িামালপুর ও আমতলীহত 

আইবিএলআরএস কাহনকটিবভটি স্থাপন করা েয়। 

(১২) সি থহশষ িবরহপ প্রণীত থমৌিাম্যাপ ও খবতয়ান এিাং বমউহেশন খবতয়াহনর ওপর বভবত্ত কহর িাাংলাহদহশর ৭টি থিলার 

৪৫টি উপহিলার বিবিোল ভূবম ব্িস্থাপনা পিবত (DLMS) প্রস্তুতকরণ ও প্রিতথন এিাং িনগণহক ভূবমর তথ্যাবদ সম্পবকথত 

থসিা প্রদাহনর লহক্ষয ২০টি উপহিলায় ২০টি ভূবম তথ্য থসিাহকে (Land Information Service Centre) স্থাপহনর িন্য 

আন্তিথাবতক ক্রয় কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। তাোড়া এশীয় উন্নয়ন ব্াাংহকর আবর্ থক সোয়তায় ‘থোংহদবনাং গভন্যথাে 

ম্যাহনিহমন্ট প্রহিক্ট (কহম্পাহনন্ট-বি)’ শীষ থক প্রকহল্পর মাধ্যহম ৭০ লক্ষ খবতয়ান পৃষ্ঠা এিাং ১৯,৭০৬টি ম্যাপবসে স্কযান করা 

েয়। ২০টি ভূবম তথ্য থসিাহকহের মহধ্য ২টির কাি সমাপ্ত েয় এিাং িাবকগুবলর installation-এর কাি চলমান রহয়হে। 

(১৩) বিবিোল পিবতহত ভূবম িবরপ ও থরকি থ প্রণয়ন এিাং সাংরক্ষণ কার্ থক্রহমর আওতায় পর্ থায়ক্রহম সারাহদহশর ভূবম 

িবরপ, থরকি থ প্রণয়ন ও ব্িস্থাপনার িন্য বিবিোল পিবত প্রিতথহনর লহক্ষয সরকার কতৃথক প্রার্বমকভাহি বিবিোল পিবতহত 

ভূবম িবরপ, থরকি থ প্রণয়ন এিাং সাংরক্ষণ প্রকল্প (প্রর্ম পর্ থায়: Computerisation of Existing Mouza Maps and 

Khatian) শীষ থক একটি উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিাবয়ত েহে। জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ৫৫টি থিলায় থমাে ৭০,১২,৯৯০টি খবতয়াহনর িাো 

এবন্ট্র করা েয়। 

(১৪) Strengthening Settlement Press, Map Printing Press and Preparation of Digital Maps প্রকহল্পর 

মাধ্যহম জুন ২০১৬ পর্ থন্ত থসহেলহমন্ট থপ্রহসর মুদ্রণক্ষমতা শবক্তশালী করার িন্য ৩টি মধ্যম ক্ষমতাসম্পন্ন সাভথার, ২০টি 

কবম্পউোর এিাং ৫০টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন থলিার বপ্রন্টার সাংগ্রে করা েয়; ম্যাপমুদ্রণ থপ্রহসর মুদ্রণ ক্ষমতা শবক্তশালী করার 

িন্য কবম্পউোর টু থপ্লে (বসটিবপ)সে এক থসে িাই-কালার অফহসে ম্যাপ বপ্রবন্টাং থপ্রস সাংগ্রে করা েয়; বিবিোল পিবতহত 

িবরপকাি পবরচালনার িন্য পাঁচটি িান্ড থনােবুকসে থমাে ২০ থসে Electronic Total Station (ETS) with its 

related accessories সাংগ্রে করা েয়। 

(১৫) চর উন্নয়ন ও িসবত স্থাপন প্রকল্প (বসবিএসবপ)-৪-এর আওতায় ১৪ োিার ভূবমেীন পবরিারহক ২০ োিার একর খাস 

িবম িহন্দািস্ত প্রদাহনর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয় এিাং খাস িবমর প্লে-টু-প্লে সাহভ থ কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। জুন ১৬ পর্ থন্ত প্লে-

টু-প্লে িবরপ সম্পন্ন করা েয় ৪০,৩৮৭ একর (৯৪ শতাাংশ), ভূবমেীন পবরিার িাোই করা েয় ১১,৮২৪টি (৮৪.৪৬ শতাাংশ), 

কবুবলয়ত সম্পাদন েয় ৯,৭৫৩টি (৬৯.৬৬ শতাাংশ), কবুবলয়ত থরবিহেশন েয় ৯,৫৪৩টি (৬৮.১৬ শতাাংশ), খবতয়ান বতবর 

েয় ৬,৮৯৭টি (৪৮.৬৬ শতাাংশ) এিাং ৬,৮১২টি (৪৮.৬৬ শতাাংশ) পবরিাহরর মহধ্য খবতয়ান বিতরণ করা েয়।  

(১৬) ‘ঢাকা মোনগরীর বেন্নমূল িবস্তিাসী ও বনেবিত্তহদর ঢাকায় সরকাবর িবমহত িহুতলবিবশি ভিহন পুনি থাসন’ প্রকহল্পর 

আওতায় ১,৯৪৪টি ফ্ল্যাে বনম থাণ কহর বেন্নমূল িবস্তিাসী ও বনেবিত্তহদর বনকে িরাদ্দ প্রদান করা েয়। িতথমাহন আরও ১,২৯৬টি 

ফ্ল্যাে বনম থাণ প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। অিবশি ১৯.২ একর িবমহত বেন্নমূল িবস্তিাসী ও বনেবিত্তহদর িন্য আরও ফ্ল্যাে বনম থাহণর 

পবরকল্পনা রহয়হে। 
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(১৭) ভূবমর পবরকবল্পত ও সুষ্ঠু ব্িোর বনবিত করার িন্য থকাস্টাল ল্যান্ড থিাবনাং প্রকহল্পর আওতায় উপকূলীয় অঞ্চহলর ১৯টি 

থিলা ও থপ্লইন ল্যাহন্ডর ২টি থিলাসে সি থহমাে ২১টি থিলার ১৫২টি উপহিলার বিবিোল ল্যান্ড থিাবনাং ম্যাপ সাংিবলত 

প্রবতহিদন প্রণয়ন করা েয়। িাবক ৪৩টি থিলার ৩২৬টি উপহিলার বিবিোল ল্যান্ড থিাবনাং ম্যাপ সাংিবলত প্রবতহিদন 

প্রণয়হনর িন্য িাতীয় ভূবম থিাবনাং প্রকহল্পর (বদ্বতীয় পর্ থায়) কাি চলমান রহয়হে। এ প্রকহল্পর আওতায় জুন ১৬ পর্ থন্ত ৪০টি 

থিলাপর্ থাহয়র কম থশালা, ৩২৬টি উপহিলা থর্হক িাো কাহলকশন ও ওবরহয়হন্টশন, ৩২৬টি উপহিলার ইউবনয়ন থর্হক ভূবম 

থিাবনাং বিষহয় তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রে, ১০০টি থভবলহিশন ওয়াকথশপ, ৪৩টি থিলার ৩২৬টি উপহিলা থর্হক োহেলাইে ইহমি 

সাংগ্রে, ৩০১টি উপহিলার খসড়া ‘ভূবম থিাবনাং প্রবতহিদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map’ প্রণয়ন,  

২৩৫টি উপহিলার খসড়া ‘ভূবম থিাবনাং প্রবতহিদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map’ মুদ্রণকাি সম্পন্ন, থকাস্টাল 

ল্যান্ড থিাবনাং প্রকহল্পর আওতায় প্রণীত ১৫২টি ‘উপহিলা ভূবম থিাবনাং প্রবতহিদন ও ম্যাপ’ প্রকহল্পর ওহয়িসাইহে আপহলাি  

করা েয়। 

(১৮) থদহশর িরািীণ থ উপহিলা ও ইউবনয়ন ভূবম অবফসসমূহের ভিন বনম থাণ এিাং দাপ্তবরক কার্ থাবদ সম্পাদহনর উপযুক্ত 

পবরহিশ সৃবির লহক্ষয উপহিলা ও ইউবনয়ন ভূবম অবফস বনম থাণ (৬ষ্ঠ পি থ) শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ১৩৯টি উপহিলা ভূবম 

অবফস ও ৫০০টি ইউবনয়ন ভূবম অবফস বনম থাহণর কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ৩০০টি ইউবনয়ন ভূবম অবফস 

বনম থাহণর িন্য কার্ থাহদশ প্রদান করা েয়। চলবত অর্ থ-িেহর আরও ২০০টি ইউবনয়ন ভূবম অবফস বনম থাণ করা েহি।  

(১৯) সারাহদহশর ৩,১০০টি ইউবনয়ন ভূবম অবফস বনম থাহণর লহক্ষয ‘ইউবনয়ন ভূবম অবফস বনম থাণ’ নামক একটি নতুন প্রকহল্পর 

বিবপবপ অনুহমাদহনর িন্য পবরকল্পনা কবমশহন থপ্ররণ করা েয়। 

(২০) ভূবম-সাংক্রান্ত থসিা দ্রুত, সেিীকরণ ও বনভু থলভাহি প্রদাহনর িন্য ভূবমহসিা প্রদানকরণ সাংক্রান্ত কম থকতথা কম থচারীহদর 

প্রবশক্ষণ প্রদাহনর লহক্ষয থদহশর ৭টি বিভাহগ ৭টি আঞ্চবলক ভূবম-প্রশাসন প্রবশক্ষণহকে স্থাপন করা েহি।  

(২১) িাাংলাহদশ-ভারত সীমাহন্তর ৩১টি বেপ ম্যাহপর মহধ্য ৩০টি বেপ ম্যাপ প্রস্তুত কহর উভয় থদহশর কাবরগবর পর্ থাহয় এিাং 

থপ্লবনহপাহেনবশয়াবর কতৃথক থর্ৌর্ স্বাক্ষবরত েয়। ফহল এ পর্ থন্ত িাাংলাহদশ-ভারহতর থমাে ১,১৪৫টি িাউন্ডাবর বেপ ম্যাহপর 

মহধ্য ১,১৪৪টি িাউন্ডাবর বেপ ম্যাপ উভয় থদহশর থপ্লবনহপাহেনবশয়াবর কতৃথক স্বাক্ষর সম্পন্ন েয়। অধুনালুপ্ত অপদখলীয় ও 

অমীমাাংবসত এলাকায় ভারত কতৃথক ৩১০টি এিাং িাাংলাহদশ কতৃথক ২৬০টি সীমানা বপলার বনম থাণকাি সমাপ্ত করা েয়। এ 

োড়াও প্রহয়ািনাবতবরক্ত বপলারসমূে থভহি থফলা েয়। পররাষ্ট্রসবচি পর্ থাহয় স্বাক্ষবরত Exchange of Letter-এর অনুসরহণ 

৩১ জুলাই ২০১৫ তাবরখ মধ্যরাহত িাাংলাহদহশর অভযন্তহর ভারতীয় ১১১টি বেেমেহলর ১৭,১৬০.৬৩ একর ভূবম এিাং ভারহতর 

অভযন্তহর িাাংলাহদহশর ৫১টি বেেমেহলর ৭,১১০.০২ একর ভূবম েস্তান্তর করা েয়। ফহল ১৭,১৬০.৬৩ একর ভূবম িাাংলাহদহশর 

মূল ভূখহণ্ডর সহি একীভূত েয়। উক্ত বেেমেলগুবলহত িসিাসকারী িনগহণর ভূবমর মাবলকানার িন্য স্বত্ববলবপ প্রণয়হনর 

লহক্ষয বিবিোল িবরপ কাি চলমান রহয়হে । 

(২২) ‘বিবিোল পিবতহত বিদ্যমান থমৌিাম্যাপ বসেসমূে সাংরক্ষণ, পুনমু থদ্রণ এিাং দ্রুত সরিরাে বনবিতকরণ কাি’ কম থসূবচর 

আওতায় বিদ্যমান ৭৮,০০০ থমৌিা ম্যাপ স্কযাবনাং কহর িাোহিইি প্রস্তুত করা েয়। বিবিোল পিবতহত ৬১ থিলার 

(রািামাটি, খাগড়ােবড় ও িান্দরিান ব্তীত) থিলা প্রশাসহকর কার্ থালয় থর্হক বিদ্যমান থমৌিা ম্যাপ বসেসমূে পুনমু থদ্রণ এিাং 

দ্রুত সরিরাে বনবিতকরহণর িন্য ৬১ থসে ইাংকহিে প্লোর ও অন্যান্য আনুষবিক মালামাল সাংগ্রে করা েয়। 

(২৩) বিবিোল পিবতর কার্ থক্রমহক ত্বরাবিত করার লহক্ষয ভূবম-সাংস্কার থিাি থ ও থিাহি থর আওতাধীন বিভাগীয়  

উপ-ভূবম-সাংস্কার কবমশনাহরর দপ্তরসে সারাহদহশ ভূবম অবফস, উপহিলা ভূবম অবফস, অবতবরক্ত থিলা প্রশাসক (রািস্ব) 

অবফহসর কম থকতথা ও কম থচারীহদর বনহয় Management Information System (MIS) Software-এর কার্ থক্রম চলমান 

রহয়হে। 

(২৪) ভূবম-সাংস্কার থিাহি থর তিািধাহন অনুন্নয়হন িাহিে থর্হক ‘উপহিলা ও ইউবনয়ন ভূবম অবফহস আইটি থনেওয়াবকথাং 

স্থাপন’ শীষ থক কম থসূবচ িাস্তিায়হনর িন্য অনুহমাদহনর লহক্ষয থপ্রবরত থমাে ৮টি কম থসূবচর (PPNB) প্রস্তাি অনুহমাদহনর িন্য 

অর্ থ বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। উক্ত কম থসূবচর আওতায় ঢাকা বিভাহগর ঢাকা বসটি কহপ থাহরশন এলাকাসে ১৭টি থিলার ১৩৩টি 

উপহিলা/সাহকথল ভূবম অবফস ও ৭৪৮টি ইউবনয়ন/থপৌর/সাহকথল ভূবম অবফস এিাং বসহলে বিভাহগর ৩৮টি উপহিলা ভূবম 

অবফস ও ১৩৭টি ইউবনয়ন/থপৌর ভূবম অবফহস ল্যাপেপ কবম্পউোর সরিরাে করা েয়। 

(২৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সি থহমাে পুবঞ্জভূত ভূবম-উন্নয়ন কর আদায় েয় ৫২৭.৯৪ থকাটি োকা এিাং বিবভন্ন পর্ থাহয়র 

৫,৩৩২িন কম থকতথা/কম থচারীহক ভূবম-বিষয়ক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  
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৩৫। মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় 

(১) মৎস্য পলরদি যন ও মানলনয়ন্ত্রণ প্রেমল্পর আওতায় EU-FVO অলডট টিম ের্তযে 20-30 এলপ্রি 2015 সমময় বাংিামদমি 

পলরচালিত ‘The control of residues and contaminants in live animals and animal products including 

controls on veterinary medicinal products’ লবর্য়ে খসড়া অলডট প্রলতমবদন (DG(SANTE)/2015-7517-

MR) পাওয়া র্ায়। এমত উলিলখত দু’টি Recommendation-এর লবর্ময় জবাব প্রস্তুত েমর DG-SANTE-এর লনেট 

মপ্ররণ েরা হয়। িাাংলাহদশ থর্হক রপ্তাবনকৃত বচাংবড়র থক্ষহত্র Non compliant বরহপাহে থর সাংখ্যা উহেখহর্াগ্য পবরমাহণ 

হ্রাস পাওয়ার থপ্রক্ষাপহে এিাং ২০-৩০ এবপ্রল ২০১৫ থময়াহদ EU-FVO Audit Team কতৃথক থপ্রবরত অবিে বরহপাে থ (DG 

(SANTE) 2015-7517) পর্ থাহলাচনায় ইউহরাপীয় কবমশহনর ‘The EC’s Standing Committee of Plants, 

Animals, Food and Feed (PAFF)’ কতৃথক এ থদশ থর্হক ইউহরাপীয় ইউবনয়নভুক্ত থদশসমূহে রপ্তাবনকৃত প্রহতযকটি 

বচাংবড়র কনসাইনহমহন্টর সহি িাধ্যতামূলক থেস্ট বরহপাে থ (Pre-export Test Report) থপ্ররণ-সাংক্রান্ত ইউহরাপীয় 

কবমশহনর বসিান্ত নম্বর ‘2008/630/EC’ িাবতল করার বিষহয় বসিান্ত গৃেীত েয়।  

(২) িাাংলাহদশ থর্হক িাে ও থিলবিয়াহম বচাংবড় রপ্তাবন সাংবেি িাল GSP সাটি থবফহকে সম্পহকথ ২৩ নহভম্বর থর্হক  

৩ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ OLAF (European Commission’s Anti-Fraud Office) Investigation Team কতৃথক 

িাাংলাহদহশ তদন্ত কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়। বপ্রবময়ার বফস প্রহসবসাং বলবমহেি, ফবরদ নাইন স্টারস এহগ্রা (বিবি) বলবমহেি, 

Riverian Fish and Food Processing Industry Limited ও Globe Fisheries Limited নামক ৪টি মৎে 

প্রবক্রয়ািাতকরণ কারখানা স্থাপহনর লহক্ষয অনাপবত্ত পত্র প্রদান করা েয়। খুলনাস্থ মৎে প্রবক্রয়াকরণ কারখানা Apollo Sea 

Foods Ltd.-থক DG(SANTE) কতৃথক EU approval বলহস্ট অন্তভু থক্ত করা েয় এিাং প্রবতষ্ঠানটি 21 জুিাই 2015 তালরখ 

থর্হক EU থত মৎে ও মৎেিাত পণ্য রপ্তাবনর িন্য অনুমবতপ্রাপ্ত েয়। বসহলেস্থ সাইহদৌলা (প্রাঃ) এন্টারপ্রাইি বলবমহেি-এর 

ওপর বচাংবড় প্রবক্রয়ািাতকরহণর ওপর বনহষধাজ্ঞা প্রতযাোর করা েয়।  

(৩) মাবকথন যুক্তরাহষ্ট্রর থভাক্তাসাধারহণর স্বাস্থযঝুুঁবক বিহিচনায় ২ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ The United  

States Department of Agriculture (USDA)-এর অন্তভু থক্ত Food Safety and Inspection Service  

(FSIS) কতৃথক থকাহনা থদশ কতৃথক যুক্তরাহষ্ট্র Siluriformes িহগ থর মাে রপ্তাবনর থক্ষহত্র ‘Mandatory  

Inspection of Fish of the Order Siluriformes’-সাংক্রান্ত বিবধ িাবর করা েয়, র্া ১ মাচ থ ২০১৬ তাবরখ থর্হক কার্ থকর 

েয়। 

(৪) মৎে অবধদপ্তহরর মৎে পবরদশ থন ও মানবনয়ন্ত্রণ ল্যািহরেবরহত কম থরত দুইিন ও বতনটি মৎে প্রবক্রয়ািাত  

কারখানার বতনিন থমাে পাঁচিন িাাংলাহদবশ মাইহক্রািাহয়ালবিস্ট Rosselkhoznadzor-এর আওতাধীন The  

Central Scientific-Methodological Veterinary Laboratory, Moscow-থত ‘The microbiological 

requirements imposed by the legislation of the Russian Federation and the Customs  

Union to controlled products (shrimps and fish production)’-এর ওপর রাবশয়ায় উচ্চতর প্রবশক্ষণ  

সম্পন্ন েয়।  

(৫) মৎে মানবনয়ন্ত্রণ ল্যািহরেবর, ঢাকায় মৎেখাদ্য নমুনার Proximate Composition Analysis থেস্ট করার িন্য 

অনুমবত প্রদান করা েয়। মৎস্য মানলনয়ন্ত্রণ ল্যাবমরটলর, খুিনায় লচংলড়র ম্যালেমক্স বালণলজযে নমুনার A6 গ্রুমপর অন্তর্ভ যক্ত 

মলারামমিলনেি ও নাইমোফুরান মমটামবািাইটস মটমের অনুমলত প্রদান েরা হয়। ২০১৫ সাহলর National Residue 

Control Plan (NRCP) কার্ থক্রহমর আওতায় পবরচাবলত থেহস্টর ফলাফল পর্ থাহলাচনা এিাং এ র্ািত কাহল িাস্তিাবয়ত 

NRCP কার্ থক্রহমর আহলাহক ২০১৬ সাহলর িন্য প্রণীতব্ NRCP-থত অন্তভু থবক্তর িন্য পরীক্ষণ প্যারাবমোর 

বনধ থারণ/পুনবন থধ থারণ বিষহয় একটি সভা অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় ২০১৫ সাহলর বিবভন্ন থেস্ট প্যারাবমোহরর  

Non-compliant ফলাফহলর কারণ পর্ থাহলাচনা করা েয় এিাং ২০১৫ সাহল পবরচাবলত EU-FVO অবিে বরহপাহে থর 

বভবত্তহত িতথমান ২০১৬ সাহলর NRCP কার্ থক্রহম Metronidazole ও Mebendazole পরীক্ষণ অন্তভু থক্তকরহণর বসিান্ত 

গৃেীত েয়।  

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/770d09e5-af9e-4390-b6c5-b6564a4327e9/%E0%A6%AE%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%AD%E0
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 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কৃবষবিদ ইেটিটিউে অি িাাংলাহদশ-এর বমলনায়তনহকহে দুগ্ধহপাষ্য প্রাণীর উন্নয়হন িাাংলাহদশ ব্াাংহকর 

বরফাইনাবোং বস্কহমর শুভ উহদ্বাধন কহরন। 

 

(৬) ২০১৫-২০১৬ অর্ য-বেমর ৯ িক্ষ ৩০ হাজার মজমির লনবিন ও তালিো প্রস্তুত েরা হয়। এ র্াবৎ সব যমমাট ১৫ িক্ষ ৩০ 

হাজার মজমির লনবিন সম্পন্ন হয়।  

(৭) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর ৬ িক্ষ ৩০ হাজার মজমির েলব মতািা হয়, ৬ িক্ষ ৫০ হাজার মজমির পলরচয়পত্র প্রস্তুত েরা হয় 

এবং ৬ িক্ষ মজমির মমধ্য পলরচয়পত্র লবতরণ েরা হয়। এ র্াবৎ মমাট ১৩ িক্ষ ৩০ হাজার মজমির পলরচয়পত্র প্রস্তুত েরা হয় 

এবং ১২ িক্ষ ৭০ হাজার মজমির মমধ্য পলরচয়পত্র লবতরণ েরা হয়।  

(৮) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর লনহত মজমি পলরবার পুনব যাসমনর জন্য ২৪০টি পলরবামরর মমধ্য পলরবার প্রলত ৫০ হাজার টাো েমর 

সব যমমাট ১২০.০০ িক্ষ টাো অনুদান প্রদান েরা হয়। প্রেল্প বাস্তবায়নোিীন সব যমমাট ৪৮৭টি পলরবামরর মমধ্য ২৩৯.৭০ িক্ষ 

টাো প্রদান েরা হয়। 

(৯) ব্রুড ব্যাংে স্থাপন প্রেমল্পর (র্ততীয় পর্ যায়) আওতায় 171 ব্যামচ সব যমমাট 4,275জন প্রলিক্ষণার্ীমে (মৎস্যচার্ী ও 

সংলিষ্ট্মদর) প্রলিক্ষণ প্রদান েরা হয় এবং ১৫ ব্যামচ মৎস্য অলর্দপ্তমরর ৩০০জন েম যেতযামে প্রলিক্ষণ প্রদান েরা হয়। 

প্রেমল্পর আওতায় 19টি সরোলর মৎস্যবীজ উৎপাদন খামামরর বাউন্ডালর ওয়াি, এমপ্রাচ মরাড, পুকুররক্ষা বোঁর্, হযাচালর ইউলনট 

লনম যাণ, ওিারমহড ট্াংে, পালন লনর্ যমন ব্যবস্থা, লবদুযতায়ন ব্যবস্থা এবং প্রলিক্ষণমেন্দ্র মমরামত েরা হয়।  

(১০) ‘মেংমদলনং অব লিিালর এযান্ড এযামোয়াোিচার ফুড মসিটি এযান্ড মোয়ালিটি ম্যামনজমমে লসমেম ইন বাংিামদি’ 

িীর্ যে প্রেমল্পর আওতায় লবলিন্ন পর্ যাময় েম যেতযামদরমে প্রলিক্ষণ প্রদান েরা হয়। সািারস্থ মৎস্য পলরদি যন ও মানলনয়ন্ত্রণ 

ল্যাবমরটলর, ঢাোর অবলিষ্ট্ লনম যাণোজ সম্পাদন হয়। GC-MS/TOF-সহ অন্যান্য ল্যাবমরটলর র্ন্ত্রপালত ক্রয় সম্পন্ন হয় 

এবং মোয়ালিটি েমরাি ল্যাব, FIQC, চট্টগ্রামম স্থাপন েরা হয়। 2টি digital water bath সািারস্থ মোয়ালিটি েমরাি 

ল্যাব, FIQC, ঢাোয় সরবরাহ েরা হয়।  

(১১) অর্ যননলতেিামব পিাৎপদ এিাোর জনর্মণর দালরদ্র্যলবমমাচন ও জীলবো লনব যাহ লনলিতেরণ প্রেমল্পর আওতায় পুকুর 

উন্নয়ন েমর মােচামর্র উপমর্ার্ী েরার জন্য পুকুর, বমরালপট ও অন্যান্য বদ্ধ জিািয় খনন/পুনঃখনন োমজ ৫৯.২৬ িক্ষ 

টাো ব্যময় ১৮টি মজিায় মমাট ৪৯টি লেমমর োজ সম্পন্ন হয়। এর িমি ১,৪৭০জন সুিিমিার্ী উপকৃত হয়। প্রেমল্পর 

আওতায় ৩৪টি মজিার ১৮৫টি উপমজিায় ৩৫.২০ িক্ষ টাো ব্যময় ৮৮০জন মজমির মমধ্য ৮৮টি মৎস্যবািব জাি লবতরণ 

েরা হয়। এমত ৪,৪০০জন সুিিমিার্ী উপকৃত হয়। 

(১২) থগাপালগঞ্জ, বকহশারগঞ্জ ও বসরািগঞ্জ থিলায় মৎে বিহপ্লামা ইেটিটিউে স্থাপন প্রকহল্পর আওতায় মৎে বিহপ্লামা 

ইেটিটিউে থগাপালগহঞ্জ ১টি প্রশাসবনক ভিন, ১টি বপ্রবেপাহলর আিাবসক ভিন, ১টি একাহিবমক ভিন, ১টি অবফসাস থ 

িরবমেবর, ১টি স্টাফ িরবমেবর, ১টি োত্রািাস, ১টি োত্রীবনিাস ও ১টি গ্যারাি বনম থাহণর কাি থশষ েয়। মৎে বিহপ্লামা 

ইেটিটিউে, থিলকুবচ, বসরািগহঞ্জ ১টি প্রশাসবনক ভিন, ১টি বপ্রবেপাহলর আিাবসক ভিন, ১টি একাহিবমক ভিন, ১টি 

অবফসাস থ িরবমেবর, ১টি োত্রািাস, ১টি োত্রীবনিাস, ১টি ইহরাশন প্রহেকশন-কাম-িাউন্ডাবর ওয়াল ও ১টি গ্যাহরি বনম থাহণর 

কাি সমাপ্ত েয়।  
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(১৩) িাাংলাহদশ থমবরন বফশাবরি কযাপাবসটি বিবডাং প্রকহল্পর আওতায় ক্রয়কৃত গহিষণা ও িবরপ িাোি আর বভ মীন 

সন্ধানী ৯ জুন ২০১৬ তাবরহখ চট্টগ্রাহমর পহতিাস্থ থমবরন বফশাবরি সাহভ থল্যাে থচকহপাহস্টর বনধ থাবরত থিটিহত থপৌুঁহে। 

গহিষণা ও িবরপ িাোি ‘আর বভ মীন সন্ধানী’ িাোিটিহত সহরিবমহন প্রবশক্ষণ গ্রেহণর উহদ্দহশ্য দ িাাংলাহদশ থনৌিাবেনী 

থর্হক বস্কপার, বদ্বতীয় প্রহকৌশলী ও কবনষ্ঠ প্রহকৌশলী পহদ থপ্রষহণ বনহয়াবিত কম থকতথাসে িাোি পবরচালনার েয়িন 

কম থকতথা-কম থচারী মালহয়বশয়ায় প্রবশক্ষণ গ্রেণ কহরহেন।  

(১৪) উনু্মক্ত িলাশহয় বিল নাস থাবর স্থাপন এিাং থপানা অিমুক্তকরণ প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১,০৭০টি  

বিল/িলাশহয় ৯৭০.৬৫ থমবিকেন থপানা মাে অিমুক্ত করা েয়। এ োড়া ৭০১টি বিহল ৭০১টি বিল নাস থাবর স্থাপন করা েয়। 

থিলাপর্ থাহয় ২৫টি ওয়াকথশপ অনুবষ্ঠত েয় এিাং ২০৪টি ব্াহচ ৫,১০০িন থিহল, মৎেচাষী ও বসবিও সদেহক অভযন্তরীণ মুক্ত 

িলাশহয় মােচাষ এিাং মৎেসম্পদ ব্িস্থাপনাবিষয়ক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(১৫) োওর অঞ্চহল মৎেচাষ ব্িস্থাপনা প্রকহল্পর আওতায় োওর অঞ্চহল ৪টি অভয়াশ্রম ও ৩২১টি বিল-নাস থাবর স্থাপন  

করা েয়। োওর এলাকায় ৩৮ লক্ষ োকা ব্হয় ১৩.৬০ থমবিকেন থপানা-মাে অিমুক্ত করা েয়। মাহের আিাসস্থল পুনরুিাহরর 

িন্য ১৩টি িলাশয় খনন/পুনঃখনন করা েয়। ১,৬০০িন সুফলহভাগীহক মাে-চাষ-বিষয়ক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয় এিাং 

১২০িন কম থকতথা/কম থচারীহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ১টি থকেীয় কম থশালা ও থিলাপর্ থাহয় ৪২টি থসবমনার/কম থশালা 

অনুবষ্ঠত েয়। বকহশারগঞ্জ থিলার কটিয়াবদ উপহিলার কাপ থ েযাচাবর কমহপ্লক্স ও সুনামগহঞ্জর শাবন্তগঞ্জ কাপ থ েযাচাবর থমরামত 

করা েয়।  

(১৬) প্রাবণসম্পদ অবধদপ্তহরর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সরকাবর োঁস-মুরবগ খামাহর ৭৬ লক্ষ ৫৬ োিার ৭ শত ৩১টি, 

থিসরকাবর খামাহর ১১৯০ থকাটি ৪৭ লক্ষটি, থমাে ১১৯১ থকাটি ২৩ লক্ষ ৫৬ োিার ৭ শত ৩১টি বিম, সরকাবর দুগ্ধখামাহর ৭ 

লক্ষ ১৪ োিার ৮৬ বলোর ও থিসরকাবর দুগ্ধ খামাহর ৭২৭ থকাটি ৫০ লক্ষ বলোর, থমাে ৭২৭ থকাটি ৫৭ লক্ষ ১৪ োিার ৮৬ 

বলোর দুধ, সরকাবর খামারসমূহে ২২ লক্ষ ৪৪ োিার ৩ শত ৪০টি োঁস-মুরবগর িাচ্চা, ৫ শত গাভীর িাচ্চা, ১ োিার ১ শত 

৯৫টি োগীর িাচ্চা, ৬১টি মবেহষর িাচ্চা উৎপাবদত েয়। আ      অর্ থ-িেহর থপাবি টিকা প্রদানকারী কমী ১ লক্ষ ৮৬ োিার 

৬ শত ৪ িন, োঁস-মুরবগ পালহন ৩ লক্ষ ১ োিার ৫ শত ২০ িন, গাভী পালহন ১ লক্ষ ৭৮ োিার ৮ শত ৯৪ িন, োগল 

পালহন ১ লক্ষ ৮৬ োিার 9১৯ িন, থভড়া পালহন ৮৭ োিার ৩ শত 91 িন এিাং খাদ্যবিহক্রতা ৪০ োিার ২ শত ৫১ িন 

কৃষকহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। এ োড়া প্রাবণসম্পদ গহিষণা ইেটিটিউে থর্হক ২৩ থকাটি ৬৬ লক্ষ ৮৯ োিার ৬২৩ থিাি 

গিাবদপশু ও োঁস-মুরবগর টিকা উৎপাবদত েয়। সম্প্রসারণ কার্ থক্রহমর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১ থকাটি ৭ লক্ষ ৫৭ 

োিার ৩ শত ৬৬টি গিাবদপশু এিাং ৮ থকাটি ১ লক্ষ ৭৪ োিার ৯৫টি োঁস-মুরবগর বচবকৎসা এিাং ১ থকাটি ৩৭ লক্ষ ৪০ 

োিার ৯ শত 2২টি গিাবদপশু এিাং ২২ থকাটি ৭৯ লক্ষ 41 োিার ৯ শত ৫০টি োঁস-মুরবগর টিকা প্রদান করা েয়। তাোড়া 

কৃবত্রম প্রিনন কার্ থক্রহমর আওতায় ১৩ লক্ষ ১৭ োিার ৫ শত ৪৯ থিাি তরল ও ২৮ লক্ষ ৩২ োিার ৮ শত ৭৩ থিাি 

বেমাবয়ত বসহমন উৎপাদন েয়। এর মহধ্য ১১ লক্ষ ১৮ োিার ৬ শত ৯৯ থিাি তরল ও ২৩ লক্ষ ৩৬ োিার ১ শত ২১ থিাি 

বেমাবয়ত বসহমন দ্বারা কৃবত্রম প্রিনন কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়। এ অর্ থ-িেহর ৮ লক্ষ ১১ োিার ৮ শত ১ থিাি বেমাবয়ত বসহমন 

দ্বারা ও ৩ লক্ষ ৭৩ োিার ৩ শত ৮ থিাি তরল বসহমন দ্বারা শাংকর িাহতর িাছুর উৎপাবদত েয়। এ োড়া ২ োিার ৩ শত 

২৮টি োগী প্রিনন সম্পন্ন েয়। 

৩৬। মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর ৪০তম শাোদত িাবষ থকীহত সারাহদহশ র্র্াহর্াগ্য 

মর্ থাদায় ‘িাতীয় থশাক বদিস, ২০১৫’ পালহনর িন্য ধানমবন্ডর ৩২ নম্বর সড়কস্থ িিিন্ধু স্মৃবত িাদুঘর, িনানী কিরস্থান ও 

থগাপালগঞ্জ থিলার টুবিপাড়াস্থ িাবতর বপতার সমাবধস্থলসে সকল থিলা এিাং উপহিলায় র্র্ার্র্ কম থসূবচ গ্রেণ করা েয়। 

িাতীয় পর্ থায়সে থিলা ও উপহিলা পর্ থাহয় র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদায় ‘িাতীয় থশাক বদিস, ২০১৫’ পাবলত েয়। 
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 (২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ৪৬টি মবন্ত্রসভা-বিঠক অনুবষ্ঠত েয়। এ সকল বিঠহক ৩৪৮টি বসিান্ত গৃেীত েয়; এর মহধ্য 

২৬৭টি বসিান্ত িাস্তিাবয়ত েয় এিাং ৮১ িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। এ োড়া সরকাবর ক্রয়-সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির ৩৩টি বিঠক 

এিাং অর্ থননবতক বিষয়-সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির ২৪টি বিঠক অনুবষ্ঠত েয়। সরকাবর ক্রয়-সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির 

বিঠকসমূহে ২৯০টি প্রস্তাি উপস্থাপন করা েয় এিাং ২৬৯টি প্রস্তাি অনুহমাবদত েয়। অর্ থননবতক বিষয়-সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা 

কবমটির বিঠকসমূহে ৫৮টি প্রস্তাি উপস্থাপন করা েয় এিাং ৫১টি প্রস্তাি অনুহমাবদত েয়। 

 

 

 

 

 
 

 

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা িাাংলাহদশ সবচিালহয় মবন্ত্রসভা-বিঠহক সভাপবতত্ব কহরন।  

(৩) প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-িেহর                                     কবমটি (    র)-   বতনটি সভা অনুবষ্ঠত েয়। 

উক্ত সভাসমূহে ময়মনবসাংে প্রশাসবনক বিভাগ গঠন, একটি উপহিলা গঠন, দু’টি থপৌরসভা প্রবতষ্ঠা, বতনটি র্ানা স্থাপন এিাং 

ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরশন ও ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশহনর এলাকা সম্প্রসারহণর প্রস্তাি অনুহমাবদত েয়। 

(৪)মবন্ত্রপবরষদ সবচহির সভাপবতহত্ব ১৪ জুলাই ২০১৫, ২৫ আগস্ট ২০১৫, ১৬ থসহেম্বর ২০১৫,  

১১ নহভম্বর ২০১৫ এিাং ৩ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ নতুন উপহিলা ও র্ানা স্থাপন সাংক্রান্ত সবচি কবমটির পাঁচটি সভা অনুবষ্ঠত 

েয়।  

(৫) ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’, ‘একুহশ পদক’, ‘বসবভল সাবভ থস পদক’, ‘থিগম থরাহকয়া পদক’ এিাং ‘িাতীয় চলবচ্চত্র পুরস্কার’ প্রদাহনর 

লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাতীয় পুরস্কার সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির পাঁচটি সভা অনুবষ্ঠত েয়। 

(৬) স্বাধীনতা পুরস্কার-সাংক্রান্ত নীবতমালার আহলাহক বনি বনি থক্ষহত্র থগৌরহিাজ্জ্বল ও কৃবতত্বপূণ থ অিদাহনর স্বীকৃবতস্বরূপ 

২০১৬ সাহল ১৫িন বিবশি ব্বক্ত ও একটি কৃতী প্রবতষ্ঠানহক ‘স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৬’ প্রদান করা েয়। 

(৭) গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক রুলস অি বিিহনস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ  

প্রদত্ত ক্ষমতািহল স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী বসয়দ আশরাফুল ইসলামহক  

দপ্তরবিেীন এিাং প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার থমাশাররফ থোহসহনর  

অনুকূহল স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয় ও প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালহয়র  

(অবতবরক্ত দাবয়হত্ব) দাবয়ত্ব পুনি থণ্টন কহরন। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৯ জুলাই ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ  

করা েয়। 

(৮) গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদহশর সাংবিধাহনর ৫৬ অনুহেহদর (২) দফা অনুর্ায়ী মোমান্য রাষ্ট্রপবত ১৪ জুলাই ২০১৫ তাবরহখ (১) 

িনাি নুরুল ইসলাম বি.এসবস, (২) স্থপবত ইয়াহফস ওসমান ও (৩) িনাি আসাদুিামান খাঁনহক মন্ত্রী পহদ এিাং (৪) থিগম 

তারানা োবলম ও (৫) িনাি নুরুিামান আেহমদহক প্রবতমন্ত্রী পহদ বনহয়াগ দান কহরন। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৪ জুলাই ২০১৫ 

তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ করা েয়।  
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(৯) গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অি বিিহনস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতািহল 

মাননীয় মন্ত্রী িনাি নুরুল ইসলাম বিএসবস’র অনুকূহল প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয়; মাননীয় মন্ত্রী স্থপবত 

ইয়াহফস ওসমাহনর অনুকূহল বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় এিাং মাননীয় মন্ত্রী িনাি আসাদুিামান খাঁহনর অনুকূহল স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালহয়র দাবয়ত্ব িণ্টন কহরন। মাননীয় প্রবতমন্ত্রী থিগম তারানা োবলহমর অনুকূহল িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ বিভাগ এিাং 

মাননীয় প্রবতমন্ত্রী িনাি নুরুিামান আেহমহদর অনুকূহল খাদ্য মন্ত্রণালহয়র দপ্তর িণ্টন কহরন। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৪ জুলাই 

২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ করা েয়। 

(১০) গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অি বিিহনস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতািহল 

মাননীয় দপ্তরবিেীন মন্ত্রী বসয়দ আশরাফুল ইসলাহমর অনুকূহল িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র দাবয়ত্ব পুনি থণ্টন কহরন। এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন ১৬ জুলাই ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ করা েয়। 

(১১) ১৫ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ স্বাধীন িাাংলাহদহশর মোন স্থপবত, সি থকাহলর সি থহশ্রষ্ঠ িািাবল, িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ 

মুবিবুর রেমাহনর ৪০তম শাোদৎ িাবষ থকী উপলহক্ষ ১০ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহকর প্রারহম্ভ িাবতর বপতা 

িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর স্মৃবতর প্রবত শ্রিা জ্ঞাপনাহর্ থ মবন্ত্রসভার সদেবৃন্দ দাঁবড়হয় এক বমবনে নীরিতা পালন কহরন। 

অতঃপর িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমানহক গভীর শ্রিার সহি স্মরণ, িিিন্ধুর সহি শাোদৎ িরণকারী তাঁর 

মেীয়সী সেধবম থণী থিগম ফবিলাতুহন্নো মুবিি, পুত্র থশখ কামাল, থশখ িামাল ও থশখ রাহসল এিাং তাঁর পবরিাহরর আরও 

কহয়কিন সদে ও স্বিনহক স্মরণ কহর পহনরই আগহস্টর মোন শেীদ িিিন্ধু এিাং তাঁর পবরিাহরর সদে ও স্বিনহদর 

রুহের মাগহফরাত কামনা এিাং িািাবল িাবত ঐকযিিভাহি এই গভীর থশাকহক অপবরহময় শবক্তহত পবরণত কহর প্রধানমন্ত্রী 

থশখ োবসনার থনতৃহত্ব িিিন্ধুর স্বহপ্নর থসানার িাাংলা গহড় তুলহি মহম থ প্রতযয় ব্ক্ত কহর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি প্রস্তাি গ্রেণ 

করা েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১২ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ করা েয়। 

 

(১২) গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর সমািকল্যাণমন্ত্রী, িীর মুবক্তহর্ািা এিাং বিবশি রািনীবতবিদ বসয়দ মেবসন আলী ১৪ 

থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ বসিাপুর থিনাহরল োসপাতাহল ৬৬ িের িয়হস ইহন্তকাল কহরন। বসয়দ মেবসন আলীর মৃতুযহত 

গভীর থশাক প্রকাশ কহর এিাং তাঁর রূহের মাগহফরাত কামনা ও তাঁর থশাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদেহদর প্রবত আন্তবরক 

সমহিদনা জ্ঞাপন কহর ১৪ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি থশাকপ্রস্তাি গ্রেণ করা েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন 

১৬ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(১৩) ১৪ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ িাবতসাংঘ পবরহিশ কম থসূবচ (ইউএনইবপ) কতৃথক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাহক পবলবস 

বলিারবশপ কযাোগবরহত িাবতসাংহঘর পবরহিশবিষয়ক সহি থাচ্চ পদক ‘চযাবম্পয়নস অফ বদ আর্ থ’-এ ভূবষত করা েয়। এহকর 

পর এক গুরুত্বপূণ থ সম্মাননা লাভ আন্তিথাবতক পবরমণ্ডহল িাাংলাহদহশর অিস্থানহক আরও সুসাংেত করহে। এর ধারািাবেকতায় 

িাবতসাংঘ পবরহিশ কম থসূবচর ‘চযাবম্পয়নস অফ বদ আর্ থ’ পদক অিথহনর মাধ্যহম বিহশ্ব িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর 

করার িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাহক উষ্ণ অবভনন্দন ও আন্তবরক শুহভো জ্ঞাপন কহর ২১ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখর 

মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি অবভনন্দন প্রস্তাি গৃেীত েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৩ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য 

প্রকাশ েয়। 

(১৪) ২০ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ িাাংলাহদহশর সাহিক প্রধান বিচারপবত, বিচারপবত থমা. তাফািাল ইসলাম এিাং োইহকাে থ 

বিভাহগর সাহিক বিচারপবত, বিচারপবত থমা. আওলাদ আবল থনদারল্যান্ডহসর থেহগ অিবস্থত স্থায়ী সাবলবশ আদালত 

(Permanent Court of Arbitration)-এর সদেপদ লাভ কহরন। এই অিথহনর মাধ্যহম বিহশ্ব িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ 

উজ্জ্বলতর েওয়ায় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা এিাং বিচারপবত থমা. তাফািাল ইসলাম ও বিচারপবত থমা. আওলাদ আবলহক 

আন্তবরক অবভনন্দন ও শুহভো জ্ঞাপন কহর ২১ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি অবভনন্দন প্রস্তাি গৃেীত 

েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৩ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(১৫) থদহশর থেকসই উন্নয়হন তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্তর র্র্ার্র্ ব্িোর বনবিতকরহণর থক্ষহত্র অসামান্য অিদাহনর 

স্বীকৃবতস্বরূপ আন্তিথাবতক থেবলকবমউবনহকশন ইউবনয়ন (আইটিইউ) ২৬ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ 

োবসনাহক ‘থেকসই উন্নয়হন আইবসটি পদক’ (ICT’s in Sustainable Development Award)-এ ভূবষত কহর। গুরুত্বপূণ থ 

ও মর্ থাদাসম্পন্ন এই সম্মাননা লাভ আন্তিথাবতক পবরমণ্ডহল িাাংলাহদহশর অিস্থানহক আরও সুসাংেত কহরহে। এ থপ্রক্ষাপহে 

আইটিইউ-এর ‘থেকসই উন্নয়হন আইবসটি পদক’ অিথহনর মাধ্যহম বিহশ্ব িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর করার িন্য মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাহক উষ্ণ অবভনন্দন ও আন্তবরক শুহভো জ্ঞাপন কহর ৫ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক 

একটি অবভনন্দন প্রস্তাি গৃেীত েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৮ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 
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(১৬) মবন্ত্রপবরষদ সবচি িনাি থমাোম্মদ থমাশাররাফ থোসাইন ভূইঞা িাাংলাহদশ সরকাহরর মহনানয়হন নহভম্বর মাহসর 

শুরুহত বিশ্বব্াাংহকর বিকল্প বনি থােী পবরচালক বেসাহি দাবয়ত্ব গ্রেহণর অব্িবেত পূহি থ মবন্ত্রপবরষদ সবচি বেসাহি ২৬ অহক্টাির 

২০১৫ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক তাঁর থশষ উপবস্থবতর বদহন মবন্ত্রসভা দীঘ থ চাকবর-িীিহন তাঁর মূল্যিান অিদাহনর কর্া স্মরণ 

কহর। িনাি থমাশাররাফ থোসাইন ভূইঞা প্রায় ৩৫ িের র্ািৎ সততা, দক্ষতা ও থপশাদাবরহত্বর সহি দাবয়ত্ব পালহনর 

মাধ্যহম বনহিহক থদশ ও িাবতর কল্যাহণ বনহয়াবিত থরহখহেন। সরকাবর কম থকতথা বেসাহি দীঘ থকাল থদহশর থসিায় গুরুত্বপূণ থ 

অিদান রাখায় িনাি থমাোম্মদ থমাশাররাফ থোসাইন ভূইঞাহক আন্তবরক অবভনন্দন ও ধন্যিাদ িাবনহয় এিাং থসই সহি 

বিশ্বব্াাংহকর বিকল্প বনি থােী পবরচালক বেসাহি দাবয়ত্ব পালহনর থক্ষহত্র তাঁর সি থািীণ সাফল্য কামনা কহর মবন্ত্রসভা-বিঠহক 

একটি ধন্যিাদ প্রস্তাি গ্রেণ করা েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৮ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(১৭) ইউহনহস্কার ৩৮তম সাধারণ সহম্মলহন থদহশর অভযন্তহর মাতৃভাষার উন্নয়ন, সাংরক্ষণ এিাং িবেবি থহশ্ব মাতৃভাষার প্রচার ও 

প্রসাহরর থক্ষহত্র উহেখহর্াগ্য অিদান রাখার িন্য আন্তিথাবতক মাতৃভাষা ইেটিটিউেহক ইউহনহস্কার কযাোগবর-২ প্রবতষ্ঠান 

বেসাহি স্বীকৃবত প্রদান করা েয়। আন্তিথাবতক মাতৃভাষা ইেটিটিউে ইউহনহস্কার কযাোগবর-২ প্রবতষ্ঠান বেসাহি উন্নীত েওয়ায় 

বিহশ্ব িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর করার িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাহক উষ্ণ অবভনন্দন ও আন্তবরক শুহভো 

এিাং বশক্ষামন্ত্রী িনাি নুরুল ইসলাম নাবেদ, বশক্ষা মন্ত্রণালয়, সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অর্ থ বিভাহগর 

সাংবেি সকলহক আন্তবরক ধন্যিাদ জ্ঞাপন কহর ৯ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি ধন্যিাদ প্রস্তাি গৃেীত েয়। 

এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১১ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(১৮) জ্বালাবন ও খবনি সম্পদ বিভাহগর সবচি িনাি থমাঃ আবুিকর বসবদ্দক ৩০ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ ৫৭ িের িয়হস 

ইহন্তকাল কহরন। প্রিাতহন্ত্রর কহম থ িনাি থমাঃ আবুিকর বসবদ্দহকর থপশাদাবরত্বমূলক অিদান শ্রিার সহি স্মরণ কহর তাঁর 

মৃতুযহত গভীর থশাক প্রকাশ ও মরহুহমর রুহের মাগহফরাত কামনা কহর এিাং তাঁর থশাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদেহদর প্রবত 

আন্তবরক সমহিদনা িাবনহয় ৩০ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি থশাকপ্রস্তাি গ্রেণ করা েয়। এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন ৩ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(১৯) থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালহয়র সবচি িনাি শবফক আলম থমহেদী ১৯ জুন ১৯৮৩ তাবরহখ িাাংলাহদশ বসবভল সাবভ থস 

(প্রশাসন) কযািাহর থর্াগদানপূি থক সরকাহরর বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ পহদ অবধবষ্ঠত থর্হক ৩০ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ অিসর গ্রেণ 

কহরন। থদশ ও িাবতর থসিায় গুরুত্বপূণ থ অিদান রাখার িন্য িনাি শবফক আলম থমহেদীহক ধন্যিাদ িাবনহয়, তাঁর সি থািীণ 

কল্যাণ ও দীঘ থায়ু কামনা কহর এিাং সরকাবর চাকবর থর্হক অিসর গ্রেহণর পরও বতবন থদহশর থসিায় বনহয়াবিত র্াকহিন 

মহম থ আশা প্রকাশ কহর ৩০ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি ধন্যিাদ প্রস্তাি গৃেীত েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন  

৩ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(২০) বশক্ষাসবচি িনাি থমা. নিরুল ইসলাম খান ১৯ জুন ১৯৮৩ তাবরহখ িাাংলাহদশ বসবভল সাবভ থস (প্রশাসন) কযািাহর 

থর্াগদানপূি থক সরকাহরর বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ পহদ অবধবষ্ঠত থর্হক ৩০ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ অিসর গ্রেণ কহরন। থদশ ও 

িাবতর কল্যাহণ গুরুত্বপূণ থ অিদান রাখার িন্য িনাি থমা. নিরুল ইসলাম খানহক ধন্যিাদ িাবনহয়, তাঁর সি থািীণ কল্যাণ ও 

দীঘ থায়ু কামনা কহর এিাং সরকাবর চাকবর থর্হক অিসর গ্রেহণর পরও বতবন থদহশর থসিায় বনহয়াবিত র্াকহিন মহম থ আশা 

প্রকাশ কহর ৩০ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি ধন্যিাদ প্রস্তাি গৃেীত েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৩ বিহসম্বর 

২০১৫ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(২১) সাহিক সমািকল্যাণমন্ত্রী, িীরমুবক্তহর্ািা এিাং বিবশি রািনীবতবিদ এনামূল েক থমাস্তফা শেীদ ২৫ থফব্রুয়াবর ২০১৬ 

তাবরহখ ৭৮ িের িয়হস ইহন্তকাল কহরন। এনামূল েক থমাস্তফা শেীহদর মৃতুযহত গভীর থশাক প্রকাশ কহর ও মরহুহমর বিহদেী 

আত্মার মাগহফরাত কামনা কহর এিাং তাঁর থশাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদেহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদনা িাবনহয় ২৯ থফব্রুয়াবর 

২০১৬ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি থশাকপ্রস্তাি গ্রেণ করা েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ সকহলর 

অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(২২) ২৪ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ যুক্তরাহষ্ট্রর বনউইয়কথবভবত্তক আন্তিথাবতক খ্যাবতসম্পন্ন সামবয়কী ‘ফরচুন’ কতৃথক বিহশ্বর 

পঞ্চাশিন মোন থনতার তাবলকা প্রকাবশত েয়। উক্ত তাবলকায় িাাংলাহদহশর প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার অিস্থান দশম। 

প্রবর্তর্শা সামবয়কী ‘ফরচুন’-এ বিহশ্বর মোন থনতাহদর তাবলকায় স্বীয় অিস্থান অন্তভু থবক্তর মাধ্যহম বিহশ্ব িাাংলাহদহশর 

ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর করার িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাহক উষ্ণ অবভনন্দন ও আন্তবরক শুহভো জ্ঞাপন কহর ২৮ মাচ থ 

২০১৬ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি অবভনন্দন প্রস্তাি গৃেীত েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৯ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ সকহলর 

অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়।  
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(২৩) ২১ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ িাবতসাংঘ মোসবচি িান বক-মুন ও বিশ্বব্াাংক গ্রুহপর থপ্রবসহিন্ট বিম ইয়াং বকম কতৃথক 

‘িাবতসাংহঘর পাবনবিষয়ক উচ্চপর্ থাহয়র প্যাহনল’-এর সদে বেসাহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার নাম থঘাষণা করা েয়। 

উহেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাসে বিহশ্বর ১০িন রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এিাং দু’িন বিহশষ উপহদিাবিবশি এ প্যাহনল 

দুই িের দাবয়ত্ব পালন করহি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা উক্ত প্যাহনহলর সদে বনি থাবচত েওয়ায় আন্তিথাবতক 

পবরমণ্ডহল িাাংলাহদহশর অিস্থান আরও সুসাংেত েহয়হে। তাঁর সফল থনতৃত্ব সমগ্র বিহশ্ব সমাদৃত েহে এিাং আন্তিথাবতক 

পর্ থাহয় বিবভন্ন থক্ষহত্র থনতৃত্ব প্রদাহনর িন্য তাঁহক মহনানীত করা েহে। তাঁর এ অিথহনর মাধ্যহম বিহশ্ব িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ 

উজ্জ্বলতর করার িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাহক উষ্ণ অবভনন্দন ও আন্তবরক শুহভো জ্ঞাপন কহর ২৫ এবপ্রল ২০১৬ 

তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি অবভনন্দন প্রস্তাি গৃেীত েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৭ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ সকহলর 

অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(২৪) সাহিক স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ প্রবতমন্ত্রী, দশম িাতীয় সাংসহদর সদে, িীরমুবক্তহর্ািা, বিবশি রািনীবতবিদ ও 

সমািকমী িা. কযাহেন (অি.) মবিবুর রেমান ফবকর ২ থম ২০১৬ তাবরহখ ৬৯ িের িয়হস ইহন্তকাল কহরন। িা. কযাহেন 

(অি.) মবিবুর রেমান ফবকহরর মৃতুযহত গভীর থশাক প্রকাশ ও মরহুহমর বিহদেী আত্মার মাগহফরাত কামনা কহর এিাং তাঁর 

থশাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদেহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদনা িাবনহয় ২ থম ২০১৬ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি থশাকপ্রস্তাি 

গ্রেণ করা েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৪ থম ২০১৬ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(২৫) সমািকল্যাণ প্রবতমন্ত্রী, িীরমুবক্তহর্ািা, বিবশি রািনীবতবিদ ও সমািকমী িনাি প্রহমাদ মানবকন ১১ থম ২০১৬ 

তাবরহখ ভারহতর মুম্বাইহয়র একটি োসপাতাহল বচবকৎসাধীন অিস্থায় ৭৭ িের িয়হস মৃতুযিরণ কহরন। প্রহমাদ মানবকহনর 

মৃতুযহত গভীর থশাক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিহদেী আত্মার শাবন্ত কামনা কহর এিাং তাঁর থশাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদেহদর প্রবত 

আন্তবরক সমহিদনা িাবনহয় ৩০ থম ২০১৬ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি থশাকপ্রস্তাি গ্রেণ করা েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন 

৩১ থম ২০১৬ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়।  

(২৬) উপমোহদহশর নারীহদর প্রর্ম সাপ্তাবেক পবত্রকা ‘থিগম’-এর সম্পাদক নূরিাোন থিগম ২৩ থম ২০১৬ তাবরহখ ৯১ িের 

িয়হস ইহন্তকাল কহরন। নূরিাোন থিগহমর মৃতুযহত গভীর থশাক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগহফরাত কামনা কহর এিাং তাঁর 

থশাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদেহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদনা িাবনহয় ৩০ থম ২০১৬ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি 

থশাকপ্রস্তাি গ্রেণ করা েয়। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ৩১ থম ২০১৬ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়।  

(২৭) আন্তিথাবতক খ্যাবতসম্পন্ন মাবকথন সামবয়কী ‘থফাি থস’ কতৃথক ৬ জুন ২০১৬ তাবরহখ ‘The World’s Most Powerful 

Women in 2016’ শীষ থক তাবলকা প্রকাশ করা েয়। এ তাবলকায় িাাংলাহদহশর প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার অিস্থান বেল 

৩৬তম, র্া গত িেহর বেল ৫৯তম। একইসহি ‘থফাি থস’ কতৃথক ‘The World’s Most Powerful Women in Politics 

2016’ শীষ থক তাবলকাও প্রকাশ করা েয়। এ তাবলকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার অিস্থান বেল ২৬ িহনর মহধ্য 

১৫তম। উহেখ্য, যুক্তরাহষ্ট্রর বনউইয়কথ-বভবত্তক আন্তিথাবতক খ্যাবতসম্পন্ন সামবয়কী ‘ফরচুন’ কতৃথক ২৪ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ 

প্রকাবশত ‘World’s Greatest Leaders’ শীষ থক বিহশ্বর পঞ্চাশ িহনর তাবলকায় থশখ োবসনাহক দশম স্থাহন অন্তভু থক্ত করা 

েয়। প্রবর্তর্শা সামবয়কী ‘থফাি থস’-এ The World’s Most Powerful Women in 2016 শীষ থক তাবলকায় স্বীয় অিস্থান 

উন্নত করার মাধ্যহম বিহশ্ব িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর করার িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাহক উষ্ণ অবভনন্দন ও 

আন্তবরক শুহভো জ্ঞাপন কহর ১৩ জুন ২০১৬ তাবরহখর মবন্ত্রসভা-বিঠহক একটি অবভনন্দন প্রস্তাি গৃেীত েয়। এ সাংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপন ১৪ জুন ২০১৬ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(২৮) গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অি বিিহনস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতািহল 

খাদ্য মন্ত্রণালহয়র মাননীয় প্রবতমন্ত্রী িনাি নুরুিামান আেহমহদর দপ্তর িণ্টন কহর তার অনুকূহল সমািকল্যাণ মন্ত্রণালহয়র 

দাবয়ত্ব পুনি থণ্টন কহরন। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ১৯ জুন ২০১৬ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(২৯) স্ব স্ব পহদ অবধবষ্ঠত র্াকাকালীন ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরশহনর থময়র িনাি আবনসুল েক ও ঢাকা দবক্ষণ বসটি 

কহপ থাহরশহনর থময়র িনাি থমাোম্মদ সাইদ থখাকন মন্ত্রীর এিাং নারায়ণগঞ্জ বসটি কহপ থাহরশহনর থময়র থিগম থসবলনা োয়াৎ 

আইভী উপ-মন্ত্রীর পদমর্ থাদা, থিতন-ভাতা ও আনুষবিক অন্যান্য সুহর্াগ-সুবিধা প্রাপ্য েহিন মহম থ সরকার বসিান্ত গ্রেণ কহর। 

এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২১ জুন ২০১৬ তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 

(৩০) স্ব পহদ অবধবষ্ঠত র্াকাকালীন রাংপুর বসটি কহপ থাহরশহনর থময়র িনাি সরফুদ্দীন আেহম্মদ প্রবতমন্ত্রীর পদমর্ থাদা, থিতন-

ভাতা ও আনুষবিক অন্যান্য সুহর্াগ-সুবিধা প্রাপ্য েহিন মহম থ সরকার বসিান্ত গ্রেণ কহর। এ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৯ জুন ২০১৬ 

তাবরহখ সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাশ েয়। 
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(৩১) গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদহশর মোমান্য রাষ্ট্রপবত িনাি থমাঃ আিদুল োবমদ ৭ আগস্ট ২০১৫ থর্হক ১৩ আগস্ট ২০১৫ 

থময়াহদ র্াইল্যান্ড, বভহয়তনাম; ২৩ আগস্ট ২০১৫ থর্হক ৩১ আগস্ট ২০১৫ ও ২৮ থফব্রুয়াবর ২০১৬ থর্হক ১০ মাচ থ ২০১৬ 

থময়াহদ লন্ডন, যুক্তরািয; ১ বিহসম্বর ২০১৫ থর্হক ৫ বিহসম্বর ২০১৫ বসিাপুর সরকাবর সফর কহরন। মোমান্য রাষ্ট্রপবতর 

ঢাকা তযাগ ও স্বহদশ প্রতযািতথনকাহল ের্রত শাহ্ িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর রাষ্ট্রাচারসাংক্রান্ত দাবয়ত্ব পালন করা েয়।  

(৩২) গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা ২৩ থসহেম্বর ২০১৫ থর্হক ৩ অহক্টাির ২০১৫ 

থময়াহদ যুক্তরাষ্ট্র; ৩ নহভম্বর ২০১৫ থর্হক ৬ নহভম্বর ২০১৫ থময়াহদ আবুধাবি ও থনদারল্যান্ডস; ১৫ থম ২০১৬ থর্হক ২১ থম 

২০১৬ থময়াহদ বুলহগবরয়া; ২৬ মাচ থ ২০১৬ থর্হক ২৯ মাচ থ ২০১৬ থময়াহদ িাপান এিাং ৩ জুন ২০১৬ থর্হক ৭ জুন ২০১৬ 

থময়াহদ থসৌবদ আরি সরকাবর সফর কহরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা তযাগকাহল ের্রত শাহ্ িালাল আন্তিথাবতক 

বিমানিন্দহর রাষ্ট্রাচারসাংক্রান্ত দাবয়ত্ব পালন করা েয়। 

(৩৩) দশম িাতীয় সাংসহদর অবধহিশন চলাকালীন খাদ্য মন্ত্রণালয় ও সমািকল্যাণ মন্ত্রণালহয়র সাংসদ বিষয়ক কার্ থািবল 

সম্পাদন-সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন ২৬ জুন ২০১৬ তাবরহখ িাবর করা েয়। 

(৩৪) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর বিরুহি দাহয়রকৃত ৯৩টি মামলায় মবন্ত্রপবরষদ বিভাগহক ‘থমাকাবিলা 

বিিাদী’ উহেখ করা েয়। মামলাসমূহের বিষহয় প্রহয়ািনীয় আইনানুগ কার্ থক্রম গ্রেহণর িন্য সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাহগ 

রুলবনবশ/আরবি/রাহয়র কবপ থপ্ররণ করা েয়। 

(৩৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবভন্ন ব্বক্ত/সাংস্থা/প্রবতষ্ঠান থর্হক অবভহর্াগ-সাংক্রান্ত সি থহমাে ১২টি আহিদনপত্র পাওয়া র্ায় 

এিাং প্রবতটি পত্র র্র্াসমহয় সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাহগ প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য থপ্ররণ করা েয়। 

(৩৬) বিভাগীয় কবমশনার এিাং থমহিাপবলেন পুবলশ কবমশনারগহণর বনকে থর্হক প্রাপ্ত পাবক্ষক থগাপনীয় প্রবতহিদহনর 

বভবত্তহত প্রস্তুতকৃত ২৪টি সার-সাংহক্ষপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িরাির থপ্ররণ করা েয়। 

(৩৭) পবিত্র ঈদ-উল-বফতর ও ঈদ-উল-আিো উপ     সড়কপহর্ র্াতায়াতকারী র্াত্রীসাধারহণর র্াতায়াত বনবি থঘ্ন করার 

বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়।  

(৩৮) থিলা উন্নয়ন সমিয় কবমটি ও থিলা আইন-শৃঙ্খলা কবমটির সভায় অনুপবস্থত কম থকতথাহদর তথ্য থপ্ররহণর বিষহয় সকল 

থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৩৯) National Plan of Action to end Child Marriage প্রণয়হনর িন্য বিভাগীয় পর্ থাহয় পরামশ থসভা 

আহয়ািহনর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৪০) পাবক্ষক থগাপনীয় প্রবতহিদহন উপস্থাবপত এিাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক অনুহমাবদত প্রস্তাি িাস্তিায়হনর িন্য বিবভন্ন 

মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এিাং সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়।  

(৪১) নাহোহরর উত্তরা গণভিন রক্ষণাহিক্ষণ ও ব্িস্থাপনার বিষহয় বিভাগীয় কবমশনার, রািশােী ও থিলা প্রশাসক, নাহোর 

িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৪২) চাঁপাইনিািগঞ্জ থিলার থসানা মসবিদ স্থলিন্দহরর রািস্ব আদাহয়র লক্ষযমাত্রা অিথহনর বিষহয় কবতপয় সুপাবরশ 

অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(৪৩) ভূয়া ড্রাইবভাং লাইহসেধারী/ব্িোরকারী থমােরর্ানচালক, বফেহনসবিেীন র্ানিােন এিাং থমােরর্ান অধ্যাহদশ, ১৯৮৩ 

অনুর্ায়ী অননুহমাবদত র্ানিােহনর বিরুহি ব্িস্থা গ্রেহণর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র 

থপ্ররণ করা েয়। 

(৪৪) বনবদ থি স্থাহন থকারিাবন/সাধারণ পশুর োে স্থাপন এিাং পশু িিাই করার সুবনবদ থি স্থান বনধ থারহণর বিষহয় সকল থিলা 

প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৪৫) মাবনকগঞ্জ কাহলক্টহরে চত্বহর থিলা আইনিীিী সবমবত কতৃথক বিবধ-িবেভূ থতভাহি দশ তলা ভিন বনম থাণ প্রবতহরাহধর 

বিষহয় সবচি, আইন ও বিচার বিভাগ এিাং থিলা প্রশাসক মাবনকগঞ্জ িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৪৬) অবনিন্ধনকৃত এিাং বিবধ-িবেভূ থতভাহি বনিন্ধনকৃত থমািাইল বসম িব্দ করার বিষহয় সকল থিলা প্রশাসক িরাির পত্র 

থপ্ররণ করা েয়। 

(৪৭) ‘একুহশ পদক ২০১৬’-এর মহনানয়হনর িন্য সকল থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 
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(৪৮) মানিস্বাহস্থযর িন্য ক্ষবতকর থস্টরহয়ি/েরহমান/ক্ষবতকর উপাদান বদহয় পশু থমাোতািাকরণ প্রবতহরাহধর লহক্ষয 

কার্ থক্রম গ্রেহণর িন্য সকল থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৪৯) সরকাবর োে-িািারসমূহের ইিারালব্ধ আহয়র ৪ শতাাংশ অর্ থ মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালহয়র সাংবেি ব্াাংক বেসাহি িমা 

প্রদাহনর বিষহয় সকল থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৫০) িাল্যবিিাে প্রবতহরাহধ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র গভন্যথাে ইহনাহভশন ইউবনে কতৃথক আহয়াবিত সভায় গৃেীত বসিান্ত 

িাস্তিায়হনর বিষহয় সকল থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৫১) প্রিাহস মৃত কমীর পবরিাহরর নািালক সন্তাহনর অনুকূহল আবর্ থক অনুদান বিতরহণর থক্ষহত্র ‘নািালহকর প্রাপ্য অাংশ 

উহত্তালহনর ক্ষমতাপত্র’ স্বাক্ষর/প্রবতস্বাক্ষরকরহণর বনহদ থশনা সকল থিলা প্রশাসকহক অিবেত করা েয়। 

(৫২) মোন স্বাধীনতা ও িাতীয় বদিস, মোন বিিয় বদিস, শহীদ দদবস ও আন্তর্জ াদিক মািৃভাষা দদবসসহ অন্যান্য দদবস উদ র্াপহনর 

বিষহয় সকল থিলা প্রশাসক এিাং বিভাগীয় কবমশনার িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৫৩)‘প্রবতটি থিলা ও উপহিলায় একটি মহিল মসবিদ কমহপ্লক্স বনম থাণ’ শীষ থক প্রকহল্পর িন্য িবম দান/সাংগ্রে/অবধগ্রেহণর 

বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৫৪) সরকাবর কম থকতথাগণ কতৃথক সামাবিক থর্াগাহর্াগ মাধ্যহমর ব্িোহর দাবয়ত্বশীলতার পবরচয় প্রদাহনর বিষহয় সকল 

বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৫৫) পােিাত সামগ্রীর ব্িোহরর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৫৬) থসৌর বিদুযৎহকে স্থাপহনর থক্ষহত্র ভূবমর িহুমুখী ব্িোর বনবিতকরহণর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা 

প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৫৭) থনাোবর পািবলক কতৃথক িয়স-সাংক্রান্ত বমথ্যা এবফহিবভে িন্ধ করার বিষহয় সবচি, আইন ও বিচার বিভাগ িরাির পত্র 

থপ্ররণ করা েয়। 

(৫৮) িাাংলা ১৪২২ সহনর নিান্ন উৎসি উদ র্াপহনর বিষহয় সকল থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৫৯) খুলনা বপ্রবন্টাং এযান্ড প্যাহকবিাং বলবমহেহির িবন্ডাং কার্ থক্রম তদহন্ত উদূ্ভত িটিলতার পবরহপ্রবক্ষহত সুপ্রীম থকাহে থর আবপল 

বিভাহগর আহদশ িাস্তিায়হন সেহর্াবগতা প্রদাহনর বিষহয় বিভাগীয় কবমশনার, খুলনা এিাং থিলা প্রশাসক, খুলনা িরাির পত্র 

থপ্ররণ করা েয়।  

(৬০) বপহরািপুহরর থিলা প্রশাসহকর কার্ থালহয় ‘থিলা প্রশাসহকর কার্ থালয়’ শীষ থক নামফলক ব্িোহর বনহষধাজ্ঞার বিষহয় 

সবচি, আইন ও বিচার বিভাগ িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৬১) উপহিলাপর্ থাহয় বনবম থত আদালত ভিহনর থমরামত ও রক্ষণাহিক্ষহণর দাবয়ত্ব উপহিলা পবরষহদর বনকে েস্তান্তহরর 

বিষহয় সবচি, গৃোয়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয় িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৬২) বসরািগঞ্জ থিলার তাঁতসমৃি এলাকার ভূগভথস্থ পাবনর দূষণ এিাং তা প্রবতকাহরর ব্িস্থা গ্রেহণর বিষহয় বশল্প মন্ত্রণালয়, 

স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, কৃবষ মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয় এিাং স্থানীয় সরকার 

বিভাগ িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৬৩) পাি থতয চট্টগ্রাম অঞ্চহল িসিাসরত িাবসন্দাহদর স্থায়ী নাগবরকহত্বর সনদপত্র প্রদাহনর বিষয়-সাংবেি বিভাগীয় কবমশনার 

ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়।  

(৬৪) অনিধভাহি গ্যাস সাংহর্াগ প্রদাহনর লহক্ষয বিবধ-িবেভূ থতভাহি গ্যাসলাইন স্থাপহনর বিষহয় জ্বালাবন ও খবনি সম্পদ 

বিভাগহক অনুহরাধ করা েয়। 

(৬৫) রািিাড়ী থিলাহক িাল্যবিিােমুক্ত করার বিষহয় বিভাগীয় কবমশনার, ঢাকা ও থিলা প্রশাসক, ঢাকা িরাির পত্র থপ্ররণ 

করা েয়। 

(৬৬) ইউবনয়ন ও থপৌরসভায় স্থায়ী ও ভ্রাম্যমাণ লাইহিবর স্থাপহনর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক 

িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 
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(৬৭) ৮-১৮ িানুয়াবর ২০১৬ থময়াহদ ‘িিিন্ধু থগাডকাপ আন্তিথাবতক ফুেিল টুন থাহমন্ট’ আহয়ািহন সেহর্াবগতা প্রদাহনর 

বিষহয় থিলা প্রশাসক, র্হশার ও বিভাগীয় কবমশনার, খুলনা িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৬৮) মোসড়হক অনিধ স্থাপনা অপসারহণ বনহদ থশনা প্রদাহনর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক 

িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৬৯) থরকি থ রুহম সাংরবক্ষত গুরুত্বপূণ থ নবর্পত্র র্র্ার্র্ভাহি সাংরক্ষণ এিাং আকথাইভস ও গ্রন্থাগার অবধদপ্তহর থপ্ররহণর বিষহয় 

সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৭০) থিসরকাবর বশক্ষা-প্রবতষ্ঠাহনর বশক্ষার্ীহদর মাবসক থিতন ও অন্যান্য বফ সরকাহরর বনহদ থশনা ব্তীত িবধ থত োহর আদায় 

না করার বিষহয় বশক্ষা মন্ত্রণালয় ও সকল থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৭১) বিবভন্ন ধরহনর মাদকদ্রব্ থচারাচালাবন এিাং ব্িোরকারীগহণর বিরুহি ব্িস্থা গ্রেহণর বিষহয় সকল থিলা প্রশাসক 

িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৭২) পািবলক সাবভ থস ইহনাহভশন এিাং দাবয়ত্ব পালহনর থক্ষহত্র অনন্য অিদান রাখার িন্য পুরস্কার প্রদাহনর বিষহয় সকল 

বিভাগীয় কবমশনার িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৭৩) কৃবষহসচ থমৌসুহম জ্বালাবনহতহলর বনরিবেন্ন সরিরাহের বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র 

থপ্ররণ করা েয়। 

(৭৪) িনিান্ধি ভূবম অবফস বিষয়ক থসাশ্য দাল বমবিয়া সাংলাহপর বসিান্ত িাস্তিায়হনর লহক্ষয ভূবম মন্ত্রণালয় এিাং ভূবম বিষয়ক 

উদ্ভািনী চচ থার তথ্য থপ্ররহণর বিষহয় সকল থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৭৫) নারী ও বশশুর প্রবত সবোংসতা প্রবতহরাহধ িাতীয় কম থপবরকল্পনা িাস্তিায়হনর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা 

প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৭৬) ‘ফরমাবলন বনয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৫’ এিাং ফরমাবলন (আমদাবন, উৎপাদন, পবরিেণ, মজুদ, বিক্রয় ও ব্িোর) বনয়ন্ত্রণ 

বিবধমালা-২০১৫ অনুর্ায়ী কার্ থক্রম গ্রেহণর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৭৭) ‘বিশ্ব অটিিম সহচতনতা বদিস’ উদ র্াপহনর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৭৮) খাগড়ােবড় পাি থতয থিলায় তামাহকর আগ্রাসন িন্ধ করার বিষহয় স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভূবম মন্ত্রণালয়, 

পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কৃবষ মন্ত্রণালয় এিাং পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয় িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৭৯) ক্ষবতকর রাসায়বনকমুক্ত ফল ও থভিালমুক্ত খাদ্য বনবিতকরহণর লহক্ষয পদহক্ষপ গ্রেহণর িন্য সকল বিভাগীয় 

কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৮০) রািিাড়ী থিলার থদৌলতবদয়া থফবরঘাহে প্রহিহশর এহপ্রাচ-থরাি বনম থাহণর িন্য সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগ পত্র 

থপ্ররণ করা েয়।  

(৮১) গাবড়হত থময়াহদাত্তীণ থ গ্যাসবসবলন্ডার ব্িোহর ঝুুঁবকর বিষহয় জ্বালাবন ও খবনি সম্পদ বিভাহগ পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৮২) িাাংলাহদশ ও ভারহতর সীমান্তিতী থিলার থিলা প্রশাসক ও থিলা ম্যাবিহেে পর্ থাহয় থর্ৌর্ সীমান্ত সহম্মলন 

আহয়ািনসাংক্রান্ত গুে সাংহশাধহনর বিষহয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৮৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর সহি বিভাগীয় কবমশনার এিাং বিভাগীয় কবমশনাহরর সহি থিলা 

প্রশাসকগহণর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তর বিষহয় সকল বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৮৪) পবিত্র রমিান মাহস বনতযপ্রহয়ািনীয় পহণ্যর মূল্য বস্থবতশীল ও সেনীয় পর্ থাহয় রাখার বিষহয় সকল থিলা প্রশাসক 

িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

(৮৫) বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ মাস পর্ থন্ত প্রমাপ অনুর্ায়ী ভ্রমণ, রাবত্রর্াপন, 

পবরদশ থন, দশ থন কহরহেন। এহত থিলা ও উপহিলা পর্ থাহয় কাহির দক্ষতা বৃবি, স্বেতা ও িিািবদবেতা বনবিতকরণসে 

গবতশীলতা বৃবি পাহি। এিন্য প্রমাপ অিথনকারী কম থকতথাহদর ধন্যিাদ জ্ঞাপনসে প্রমাপ অিথহনর এই ধারা অব্ােত রাখার 

িন্য অনুহরাধ করা েহয়হে। থিলা প্রশাসকগহণর পবরদশ থহনর বিষয়টি মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর Key Performance 

Indications (KPI)-ভুক্ত এিাং জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ মাস পর্ থন্ত KPI-এর লক্ষযমাত্রা অবিথত েয়।  
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(৮৬) ১০ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ দশম িাতীয় সাংসহদর ১৩৩ োিাইল-৪ বনি থাচনী এলাকার শূন্য-থঘাবষত আসহনর বনি থাচন 

অিাধ, সুষ্ঠু, শাবন্তপূণ থ ও বনরহপক্ষভাহি অনুষ্ঠাহনর লহক্ষয বনি থাচন-সাংবেি আইহনর বিধান সম্পহকথ সিাগ থর্হক অবপ থত 

বনি থাচনী দাবয়ত্ব র্র্ার্র্ভাহি পালহনর বিষয়টি বনবিত করার লহক্ষয বনি থাচন কবমশনহক সেহর্াবগতা প্রদান এিাং বনি থাচন 

কম থকতথা (বিহশষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ-সাংক্রান্ত দু’টি পবরপত্র িাবর করা েয়। 

(৮৭) ৮ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ দশম িাতীয় সাংসহদর ২৩৭ থমৌলভীিািার-৩ বনি থাচনী এলাকার শূন্যহঘাবষত আসহনর 

বনি থাচন অিাধ, সুষ্ঠু, শাবন্তপূণ থ ও বনরহপক্ষভাহি অনুষ্ঠাহনর লহক্ষয বনি থাচন-সাংবেি আইহনর বিধান সম্পহকথ সিাগ থর্হক অবপ থত 

বনি থাচনী দাবয়ত্ব র্র্ার্র্ভাহি পালহনর বিষয়টি বনবিত করার লহক্ষয বনি থাচন কবমশনহক সেহর্াবগতা প্রদান এিাং বনি থাচন 

কম থকতথা (বিহশষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ-সাংক্রান্ত দু’টি পবরপত্র িাবর করা েয়। 

(৮৮) ৩০ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ ২৩৪টি থপৌরসভা বনি থাচন অিাধ, সুষ্ঠু, শাবন্তপূণ থ ও বনরহপক্ষভাহি অনুষ্ঠাহনর লহক্ষয বনি থাচন-

সাংবেি আইহনর বিধান সম্পহকথ সিাগ থর্হক অবপ থত বনি থাচনী দাবয়ত্ব র্র্ার্র্ভাহি পালহনর বিষয়টি বনবিত করার লহক্ষয 

বনি থাচন কবমশনহক সেহর্াবগতা প্রদান এিাং বনি থাচন কম থকতথা (বিহশষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ-সাংক্রান্ত দু’টি 

পবরপত্র িাবর করা েয় এিাং উক্ত থপৌরসভা বনি থাচন অিাধ, সুষ্ঠু, শাবন্তপূণ থ ও বনরহপক্ষভাহি অনুষ্ঠাহনর লহক্ষয বনি থাচন 

কবমশনহক সেহর্াবগতা করার িন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগহক অনুহরাধ িানাহনা েয়। 

(৮৯) মাচ থ ও জুন ২০১৬ থময়াহদ েয়টি পর্ থাহয় ৪,২৭৫টি ইউবনয়ন পবরষদ বনি থাচহনর সাধারণ বনি থাচন অিাধ, সুষ্ঠু, শাবন্তপূণ থ ও 

বনরহপক্ষভাহি অনুষ্ঠাহনর লহক্ষয বনি থাচন-সাংবেি আইহনর বিধান সম্পহকথ সিাগ থর্হক অবপ থত বনি থাচনী দাবয়ত্ব র্র্ার্র্ভাহি 

পালহনর বিষয়টি বনবিত করার লহক্ষয বনি থাচন কবমশনহক সেহর্াবগতা প্রদান এিাং বনি থাচন কম থকতথা (বিহশষ বিধান) আইন, 

১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ-সাংক্রান্ত দু’টি পবরপত্র িাবর করা েয় এিাং উক্ত ইউবনয়ন পবরষদসমূহে বনি থাচন অিাধ, সুষ্ঠু, 

শাবন্তপূণ থ ও বনরহপক্ষভাহি অনুষ্ঠাহনর লহক্ষয বনি থাচন কবমশনহক সেহর্াবগতা করার িন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগহক অনুহরাধ 

িানাহনা েয়। 

(৯০) ৩০ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ থপৌরসভা বনি থাচন সুষ্ঠুভাহি সম্পাদহনর লহক্ষয থপৌরসভা (বনি থাচন আচরণ) বিবধমালা 

২০১৫-এর ২২ বিবধ প্রবতপালন-সাংক্রান্ত বিষহয় বনি থাচন কবমশন সবচহির বনকে থর্হক প্রাপ্ত আধা-সরকাবর পত্রটি মাননীয় 

মন্ত্রী, প্রবতমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপহদিাগহণর থগাচরীভূত করার িন্য সাংবেি একান্ত সবচি এিাং সকল মাননীয় 

সাংসদ সদেগহণর থগাচরীভূত করার িন্য বসবনয়র সবচি, িাতীয় সাংসদ সবচিালয় িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়।  

(৯১) মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর অবতবরক্ত সবচি ও যুগ্মসবচিবৃন্দ কতৃথক ১০টি থিলা, ৪টি উপহিলা ও একটি ইউবনয়ন বিবিোল 

থসন্টার, উপসবচি এিাং বসবনয়র সেকারী সবচিবৃন্দ কতৃথক ৮টি উপহিলা পবরদশ থন প্রবতহিদহন উবেবখত মন্তব্/সুপাবরহশর 

ওপর ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে পত্র থপ্ররণ করা েয়।  

(৯২) The Bangladesh Registration Manual 1983-এর ২৮৯ অনুহেহদ িবণ থত বনহদ থশনা অনুর্ায়ী থিলা প্রশাসকগণ 

িেহর অন্ততঃ একিার থিলা থরবিোহরর কার্ থালয় এিাং অবতবরক্ত থিলা প্রশাসকগণ সাি-থরবিোর অবফস পবরদশ থন কহর 

বনয়বমত পবরদশ থন প্রবতহিদন আইন ও বিচার বিভাগ িরাির থপ্ররণ এিাং মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ অনুবলবপ থপ্ররহণর িন্য সকল 

থিলা প্রশাসকহক অনুহরাধ করা েয়।  

(৯৩) থিলা প্রশাসকহদর পবরিার তাঁহদর কম থস্থহল রাখার বিষহয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র ১৯ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখর বনহদ থশনা 

এিাং মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর ইতঃপূহি থ িাবরকৃত বনহদ থশনাসমূে অনুসরহণর িন্য সকল থিলা প্রশাসকহক এিাং বিষয়টি 

বনবিতকরণসে এ বিভাগহক অিবেত করার িন্য সকল বিভাগীয় কবমশনারহক অনুহরাধ করা েয়।  

(৯৪) মাঠপর্ থাহয়র বিবভন্ন কার্ থালয়/প্রবতষ্ঠাহনর উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ থন/দশ থন, এবক্সবকউটিভ ম্যাবিহেে আদালত পবরদশ থন 

এিাং থমািাইল থকাহে থর থকস থরকি থ পর্ থাহলাচনা কহর বনধ থাবরত প্রমাপ অনুর্ায়ী পবরদশ থন/দশ থন/থকস থরকি থ পর্ থাহলাচনা-

সাংক্রান্ত প্রবতহিদন বনধ থাবরত সমহয় পরিতী মাহসর ১০ তাবরহখর মহধ্য মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ থপ্ররণ বনবিত করার িন্য থিলা 

প্রশাসকগণহক অনুহরাধ করা েয়।  

(৯৫) ২০১৫-১৬ বশক্ষািহষ থ এমবিবিএস/বিবিএস থকাহস থ ভবতথ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাহি অনুষ্ঠাহনর লহক্ষয প্রহয়ািনীয় সেহর্াবগতা 

প্রদাহনর িন্য থিলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম, ময়মনবসাংে, রািশােী, বসহলে, রাংপুর, িবরশাল, কুবমো, খুলনা, িগুড়া, ফবরদপুর, 

বদনািপুর, পািনা, থনায়াখালী, কক্সিািার, র্হশার, সাতক্ষীরা, বকহশারগঞ্জ, কুবিয়া এিাং থগাপালগঞ্জহক অনুহরাধ করা েয়। 

(৯৬) থিলা প্রশাসহকর পদ থর্হক ঢাকায় িদবলকৃত কম থকতথাগহণর নাহম িাসা িরাদ্দ প্রদাহনর বিষহয় র্র্ার্র্ ব্িস্থা গ্রেহণর 

িন্য সবচি, গৃোয়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালহয়র িরািহর পত্র থপ্ররণ করা েয়। 
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(৯৭) সরকাবর চাকবরিীিী স্ত্রী/স্বামীর একই বকাংিা বনকেিতী কম থস্থহল পদায়ন/িদবল-সাংক্রান্ত বিষহয় র্র্ার্র্ ব্িস্থা গ্রেহণর 

িন্য বসবনয়র সবচি/সবচি/ভারপ্রাপ্ত সবচি িরািহর পত্র থপ্ররণ করা েয়।  

(৯৮) থিলা প্রশাসহকর পদ থর্হক িদবলকৃত কম থকতথাগহণর সন্তানহদর পূি থতন বশক্ষা-প্রবতষ্ঠাহন ভবতথ-সাংক্রান্ত বিষহয় র্র্ার্র্ 

ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য সবচি, বশক্ষা মন্ত্রণালয়হক অনুহরাধ করা েয়।  

(৯৯) মোমান্য রাষ্ট্রপবত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও অবত গুরুত্বপূণ থ ব্বক্তর বনরাপত্তা সমিহয়র িন্য বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা 

প্রশাসকগহণর অবফস ও িাসার োলনাগাদ থেবলহফান, ফযাক্স ও থমািাইল নম্বরসমূহের তাবলকা মোপবরচালক, থেশাল 

বসবকউবরটি থফাস থ, প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় িরাির থপ্ররণ করা েয়।  

(১০০) সরকাবর কম থকাহণ্ড গবতশীলতা আনয়ন, দক্ষতা বৃবি এিাং স্বেতা ও িিািবদবেতা বনবিতকরহণর লহক্ষয ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-িের থর্হক মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর সহি বিভাগীয় কবমশনারহদর এিাং বিভাগীয় কবমশনারহদর সহি থিলা প্রশাসকহদর 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষহরর লহক্ষয িাবষ থক কম থসম্পাদন ব্িস্থাপনা-সাংক্রান্ত প্রবশক্ষহণ কম থকতথা মহনানয়ন প্রদান ও 

প্রবশক্ষহণ অাংশগ্রেহণর িন্য সকল বিভাগীয় কবমশনার এিাং থিলা প্রশাসকহক অনুহরাধ করা েয়। 

(১০১) সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ প্রণয়ন ও িাস্তিায়হন দক্ষতা বৃবির িন্য মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ কতৃথক িাস্তিায়নাধীন ‘Social 

Security Policy Support (SSPS) Programme’ শীষ থক কাবরগবর সোয়তা প্রকহল্পর আওতায় েয়টি মন্ত্রণালয়/ 

বিভাহগর সাতিন কম থকতথাহক র্াইল্যাহন্ডর বচয়াাংমাইহয় ১৪বদন ব্াপী প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। এ োড়া এ খাহত মানিসম্পদ 

বতবর ও দক্ষতা বৃবির িন্য ১৭ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর কম থকতথাহদর িন্য ‘Orientation on the 

National Social Security Strategy (NSSS)’ শীষ থক প্রবশক্ষণ কম থশালার আহয়ািন করা েয় এিাং মাঠপর্ থাহয় 

সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচ িাস্তিায়নকারী কম থকতথা/কম থচারীহদর Training Need Analysis করা েয়। NSSS-

এর িাস্তিায়হনর িন্য সরকাবর ও থিসরকাবর পর্ থাহয় গৃেীত অবভহর্াগ প্রবতকার ব্িস্থাসমূহের একবত্রকরণ-সাংক্রান্ত কাবরগবর 

কবমটি গঠন করা েয়।  

(১০২) বসবভল থরবিহেশন এযান্ড ভাইোল স্টযাটিসটিক্স (বসআরবভএস)-সাংক্রান্ত বস্টয়াবরাং কবমটির দুইটি সভা অনুবষ্ঠত েয়। এ 

োড়া এ কার্ থক্রমহক গবতশীল এিাং অবধকতর কার্ থকর করার িন্য বসআরবভএস-সাংক্রান্ত বস্টয়াবরাং কবমটি পুনগ থঠন এিাং 

বসআরবভএস িাস্তিায়ন কবমটি গঠন করা েয়। ২২ থম ২০১৬ এিাং ২২ জুন ২০১৬ তাবরহখ বসআরবভএস িাস্তিায়ন কবমটির 

প্রর্ম ও বদ্বতীয় সভা অনুবষ্ঠত েয়। এ কার্ থক্রম থিারদার করার লহক্ষয ‘Preparatory Phase of Civil Registration and 
Vital Statistics in Bangladesh’ শীষ থক প্রকল্প বতবর করা েয়, র্া অনুহমাদহনর িন্য পবরকল্পনা কবমশহন প্রবক্রয়াধীন 

রহয়হে। বসআরবভএস-এর পাইলে কার্ থক্রম িাহ্মণিাবড়য়া থিলার সদর উপহিলার িাসুহদি ইউবনয়হন িাস্তিাবয়ত েয়। ৯-১০ 

বিহসম্বর ২০১৫        র্াইল্যাহন্ডর ব্াাংকহক অনুবষ্ঠত Workshop for National CRVS Focal Point-এ 

িাাংলাহদহশর প্রবতবনবধত্ব করা েয় এিাং CRVS Country Baseline Report প্রস্তুত কহর UN-ESCAP-এ থপ্ররণ করা 

েয়। িাাংলাহদহশ বসআরবভএস িাস্তিায়হন কাবরগবর সোয়তা প্রদাহনর িন্য Bloomberg Philanthropies-এর সহি Data 
for Health-বিষয়ক সমহিাতা েয়।  

(১০৩) মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর তিািধাহন অন-লাইহন অবভহর্াগ প্রবতকার ব্িস্থাপনা চালু      । মাঠপর্ থাহয়র দপ্তরসমূহে 

সপ্তাহের একটি বনবদ থি বদন ধার্ থ কহর নাগবরহকর অবভহর্াগ শুনাবনর ব্িস্থা চালু করা েয়। সাধারণ িনগণ সরকাবর থসিা 

প্রাবপ্তহত থর্ থকান       /                 বনবদ থি বদহন তাহদর িক্তব্ দপ্তর প্রধাহনর বনকে উপস্থাপন করহত পারহেন।  

(১০৪) সরকাবর দপ্তহর কম থসম্পাদন পিবত িাস্তিায়হনর অাংশ বেসাহি ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর বসবনয়র 

সবচি/সবচহির সহি মবন্ত্রপবরষদ সবচহির িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত িাস্তিাবয়ত েয়। মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে কতৃথক প্রস্তুতকৃত 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তসমূে মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর ওহয়িসাইহে এিাং স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাহগর 

ওহয়িসাইহে আপহলাি করা েয়। িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তর আওতায় পবরিবতথত ফরম্যাহে বসটিহিে চাে থার প্রণয়ন, অবভহর্াগ 

প্রবতকার ব্িস্থাপনা পিবত প্রিতথন, শুিাচার থকৌশল িাস্তিায়ন এিাং তথ্য অবধকার আইহনর আওতায় স্ব-প্রহণাবদত তথ্য প্রকাশ 

সাংক্রান্ত বনহদ থবশকা প্রণয়ন ও তদানুর্ায়ী কার্ থক্রম পবরচালনা, অবিে আপবত্ত বনষ্পবত্ত সাংক্রান্ত উন্নয়ন কার্ থক্রম তদারবক করা েহে। 

বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর কম থকতথাহদরহক িাবষ থক কম থসম্পাদন ব্িস্থাপনা এিাং িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত িাস্তিায়ন বিষয়ক 

সফ েওয়যার প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংবেি সাংস্থার প্রবতবনবধর উপবস্থবতহত ১২ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ 
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‘অবিে আপবত্ত বনষ্পবত্ত ত্বরাবিতকরণ’ সাংক্রান্ত একটি থসবমনার অনুবষ্ঠত েয়। বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর পাশাপাবশ তাহদর 

আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থায়ও িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত িাস্তিায়ন করা েহে। িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তহত বিধৃত লক্ষযমাত্রার 

বিপরীহত বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃথক প্রস্তুতকৃত ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তর মূল্যায়ন প্রবতহিদন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনকে উপস্থাপন করা েয়। অবধকন্তু সরকাবর কম থসম্পাদন ব্িস্থাপনা সাংক্রান্ত িাতীয় কবমটির 

অনুহমাদনক্রহম ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন পবরিীক্ষহণর িন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, 

দপ্তর/সাংস্থার এিাং বিভাগীয়/আঞ্চবলক ও থিলা পর্ থাহয়র কার্ থালয়সমূহে অনুসরহণর িন্য বতনটি পৃর্ক নীবতমালা িাবর করা েয়। 

(১০৫) রাষ্ট্র ও সমাহি শুিাচার এিাং সুশাসন প্রবতষ্ঠার লহক্ষয সরকার কতৃথক অনুহমাবদত ‘থসানার িাাংলা গড়ার প্রতযয়: িাতীয় 

শুিাচার থকৌশল ২০১২’ িাস্তিায়হনর লহক্ষয ৫৯টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং বচবিত সাংস্থায় বনবতকতা কবমটি গঠন করা েয় এিাং 

শুিাচার িাস্তিায়হনর লহক্ষয কম থ-পবরকল্পনা প্রণয়ন করা েয়। প্রায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থায় ০১ িানুয়াবর ২০১৫ থর্হক ৩০ 

জুন ২০১৬ সমহয়র িন্য িাতীয় শুিাচার থকৌশল কম থ-পবরকল্পনা প্রণয়ন কহরহে এিাং তা পবরিীক্ষহণর লহক্ষয পবরিীক্ষণ-কাঠাহমা 

প্রণয়ন করা েয়। বত্রমাবসক বভবত্তহত তা পবরিীক্ষণ করা ে । এনবিও, বমবিয়া এিাং থিসরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর প্রবতবনবধহদর সমিহয় 

সভা/থসবমনার আহয়ািন       । মাঠপর্ থাহয় বিভাগ ও থিলাপর্ থাহয় বিবভন্ন দপ্তহরর কম থকতথা, স্থানীয় সরকার ও সুশীল সমাহির 

প্রবতবনবধ, সাাংিাবদক, থসিাপ্রতযাশী িনগণ, থিলা দুনীবতবিহরাধী কবমটির সদে, বশক্ষক প্রভৃবত কযাহেগবরর প্রবতবনবধগহণর 

অাংশগ্রেহণ বদনব্াপী কম থশালা আহয়ািন করা ে । স্কুল, কহলি ও মাদ্রাসার বশক্ষকহদর িাতীয় শুিাচার থকৌশল বিষয়ক 

প্রবশক্ষণ থদওয়া ে ।        উত্তম চচ থা বিষহয় একটি গহিষণা কার্ থক্রম পবরচাবলত েহয়হে এিাং বনি থাবচত উত্তম চচ থার বভবত্তহত 

একটি িকুহমন্টাবর বনম থাণ করা েহয়হে। 

(১০৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবসএস প্রশাসন কযািাহরর কম থকতথাহদর বিরুহি ১৬১টি অবভহর্াগ পাওয়া র্ায়। এর মহধ্য ১৯টি 

বিভাগীয় মামলা রুজুর িন্য অনুমবত প্রদান করা েয় এিাং ৭৯টি নবর্িাত করা েয়। অিবশি ৬৩টি অবভহর্াগ বিভাগীয় 

কবমশনার এিাং থিলা প্রশাসকগহণর বনকে তদন্তাধীন রহয়হে। 

(১০৭) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৬০,২৮৭টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরচালনা করা েয়। এ সমহয় ১,৫৩,৬৭৮টি মামলা দাহয়র  

এিাং ৫২,২৬,৩৬,৪৯৯ োকা িবরমানা আদায় করা েয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরচালনায় ১৮৭ শতাাংশ লক্ষযমাত্রা  

অবিথত েয়।  

(১০৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ২৫টি আইহনর খসড়া নীবতগতভাহি এিাং ৫৫টি আইহনর খসড়া চূড়ান্তভাহি মবন্ত্রসভায় 

অনুহমাবদত েয়।  

(১০৯) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১১টি নীবতমালা/কম থহকৌশল/কম থপবরকল্পনা এিাং ১৯টি আন্তিথাবতক চুবক্ত/সমহিাতা স্মারক 

মবন্ত্রসভা-বিঠহক অনুহমাদন করা েয়।  

(১১০) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে িাবরকৃত আইহনর সাংখ্যা ৪৭টি। 

(১১১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২১টি মবন্ত্রসভা কবমটি, পবরষদ, কবমশন ও অন্যান্য কবমটি গঠন ও পুনগ থঠন করা েয়।  

(১১২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর একটি বিভাগীয় কবমশনাহরর কার্ থালয় ও ১০টি থিলা প্রশাসহকর কার্ থালহয়র সহি মবন্ত্রপবরষদ 

বিভাহগর বভবিও কনফাহরবোং এিাং নিবনহয়াগপ্রাপ্ত থিলা প্রশাসকগহণর বিবফাং থসশন অনুবষ্ঠত েয়। 

(১১৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থদহশর অভযন্তহর ৪টি প্রবশক্ষণ কম থসূবচহত থমাে চারিন কম থকতথা এিাং ১১টি থসবমনার/ওয়াকথশহপ 

২০িন কম থকতথা অাংশগ্রেণ কহরন। এ োড়া ২৪িন কম থকতথা বিহদহশ অনুবষ্ঠত বিবভন্ন প্রবশক্ষণ কম থসূবচহত অাংশগ্রেণ কহরন।  

(১১৪) মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহরর কার্ থািবল সম্পবকথত িাবষ থক প্রবতহিদন সাংগ্রে, সাংকলন, মবন্ত্রসভার 

আহলাচনার িন্য মবন্ত্রসভা-বিঠহক উপস্থাপন ও চূড়ান্ত কহর প্রকাশ করা েয়।  

(১১৫) ২০১৬       প্রর্ম অবধহিশহনর সূচনা         রাষ্ট্রপবত কতৃথক সাংসহদ প্রহদয় ভাষহণর খসড়া প্রণয়ন, মবন্ত্রসভা-বিঠহক 

উপস্থাপন ও চূড়ান্ত কহর িাাংলা ও ইাংহরবি ভাষায় মুদ্রণ করা েয়।  
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৩৭। মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(১) মবেলা বিষয়ক অবধদপ্তর থর্হক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ‘ক’ থশ্রবণহত ১১০০টি, ‘খ’ থশ্রবণহত ১১০০টি এিাং ‘গ’ থশ্রবণহত 

১,৪৮০টি, থমাে ৩,৬৮০টি সবমবতহক র্র্াক্রহম ২৫,০০০, ২০,০০০ ও ১৫,০০০ োকা োহর থমাে ৭ থকাটি ১৭ লক্ষ োকা 

সাধারণ অনুদান বিতরহণর বসিান্ত েয়। ১২৮টি সবমবতহক ৩৫,০০০ োকা োহর ৪৪ লক্ষ ৮০ োিার োকা বিহশষ অনুদান ও 

২৫০টি সবমবতহক ১০,০০০ োকা োহর ২৫ লক্ষ োকা থস্বোধীন অনুদান িরাদ্দ প্রদান করা েয়। মবেলা থস্বোহসিী সাংগঠনহক 

নারীর কম থসাংস্থান ও ক্ষমতায়হনর উহদ্দহশ্য দ এই অনুদান প্রদান করা েয়। 

(২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবভন্ন থক্ষহত্র তৃণমূল পর্ থাহয় সফল নারীহদর স্বীকৃবত ও সম্মাননার স্বীকৃবতস্বরূপ ৫ কযাোগবরহত 

থিলাপর্ থাহয়, বিভাগীয় পর্ থাহয় এিাং িাতীয় পর্ থাহয় িবয়তা বনি থাচন করা েয়। 

(৩) বভবিবি কম থসূবচর মাধ্যহম েতদবরদ্র ৭.৫০ লক্ষ মবেলাহক মাবসক ৩০ থকবি চাল প্রদান করা েয় এিাং িীিনমান 

উন্নয়হনর িন্য প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ২০০৯-১০ অর্ থ-িের থর্হক এ পর্ থন্ত উপকারহভাগী মবেলাহদর সাংখ্যা ৩০ লক্ষ িন। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১,০৩৮ লক্ষ োকা িরাদ্দ প্রদান করা েয়। 

(৪) ২০১০-১১ অর্ থ-িের থর্হক এ তেবিহলর আওতায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গািীপুহর অিবস্থত গাহম থন্টস থসক্টর, ৬৪ থিলা 

সদহরর থপৌরসভা এিাং ৬৫টি উপহিলাপর্ থাহয়র থপৌরসভায় কম থরত ল্যাকহেটিাং মা’থক মাবসক ৫০০ োকা োহর ২৪ মাসব্াপী 

ভাতা প্রদান করা েহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১.২০ লক্ষ ল্যাকহেটিাং মা’থক ৭৬ থকাটি ৩১ লক্ষ ৩০ োিার োকা প্রদান করা 

েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর সকল থপৌরসভায় কম থসূবচর আওতায় ভাতাহভাগীর সাংখ্যা ১.৮০৫ লহক্ষ উন্নীত করা েয়। 

(৫) ২০০৭-০৮ অর্ থ-িের থর্হক শুরু কহর দবরদ্র মা’র িন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কম থসূবচর মাধ্যহম দবরদ্র ও গভথিতী মা’থক ২৪ 

মাসব্াপী মাবসকবভবত্তহত িতথমাহন ৫০০ োকা োহর ভাতা প্রদান করা েহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২ লক্ষ ৬৪,০০০িন 

ভাতাহভাগীহক ১৬৯ থকাটি ৪০ লক্ষ োকা িরাদ্দ প্রদান করা েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর িাহিহে ভাতাহভাগীর সাংখ্যা ৫.০০ 

লহক্ষ উন্নীত করা েয়। 

(৬) দুস্থ মবেলাহদর আত্ম-কম থসাংস্থাহনর িন্য ৫ শতাাংশ সাবভ থস চাহিথ ৫,০০০ োকা থর্হক ১৫,০০০ োকা পর্ থন্ত ঋণ প্রদান 

করা েহে। িতথমাহন ৬৪টি থিলার ৪৭৩টি উপহিলায় িাস্তিায়নাধীন এ কম থসূবচর উপকারহভাগীর সাংখ্যা ৯.২০ লক্ষ িন।  

(৭) দুস্থ ও অসোয় নারীহদর স্বািলম্বী বেসাহি গহড় থতালার লহক্ষয মবেলা বিষয়ক অবধদপ্তহরর িাহিহে সাংস্থানকৃত থর্াক 

িরাদ্দ দ্বারা প্রবতিের পা-চাবলত থসলাই থমবশন বকহন বিতরণ করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িরাদ্দকৃত ১ থকাটি ৭৫ লক্ষ 

োকা বদহয় থসলাইহমবশন ক্রয় করা েয়। মাননীয় সাংসদ সদেগহণর সুপাবরশক্রহম তাঁহদর বনি থাচনী এলাকায় দুস্থ ও অসোয় 

মবেলাহদর মহধ্য থসলাইহমবশন বিতরণ করা েয়। 
(৮) অসোয় মবেলাহদর বৃবত্তমূলক প্রবশক্ষণদাহনর িন্য মবেলা বিষয়ক অবধদপ্তহরর সদর কার্ থালয়সে ৬৪টি থিলায় থিলা 

মবেলা বিষয়ক কম থকতথার কার্ থালহয় দক্ষতাবভবত্তক প্রবশক্ষণ কম থসূবচ চালু রহয়হে। এর মাধ্যহম থমামিাবত ও কাগহির 

প্যাহকে বতবর, বিউটিবফহকশন, খাদ্য প্রবক্রয়ািাতকরণ, থমািাইল থফান সাবভ থবসাং, কযাবন্ড বতবর, নাস থাবর/বকহচন গাহি থবনাং, 

গাহম থন্টস, আধুবনক থেইলাবরাং/এমিয়িাবর ও নকবশকাঁর্াসে ১০টি থিহি প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(৯) িাতীয় মবেলা সাংস্থার আওতায় থিলাবভবত্তক কবম্পউোর প্রবশক্ষণহকে প্রকহল্পর কার্ থক্রহমর আওতায় উহেখহর্াগ্য 

সাংখ্যক নারীহক কবম্পউোর প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(১০) কম থিীিী মাহয়হদর িন্য বিভাগীয় শের, থিলা শের এিাং থদহশর বিবভন্ন গাহম থন্টস অধুযবষত এলাকায় িতথমান সরকাহরর 

উহদ্যাহগ থমাে ৭৪টি থি-থকয়ার থসন্টার পবরচাবলত েহে। এ োড়া মাচ থ ২০১৬ থর্হক ‘ঢাকা শেহরর বনে ও মধ্যবিত্ত থশ্রবণর 

কম থিীিী নারীর বশশু সন্তানহদর পবরচর্ থা ও র্হত্নর িন্য ২০টি বদিার্ত্নহকে স্থাপন’ শীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েয়।  

(১১) বিহিচয অর্ থ-িেহর উদ্ভািনী উহদ্যাগ বেসাহি ঢাকার বতনটি কম থিীিী মবেলা থোহস্টহল অনলাইহন ভবতথর আহিদন প্রবক্রয়া 

শুরু েয়। এ অর্ থ-িেহর নীলহক্ষহত একটি নতুন কম থিীিী মবেলা থোহস্টল এিাং গািীপুহরর কালীগহঞ্জ নতুন কহর মবেলা 

থোহস্টল বনম থাণ প্রকহল্পর কাি শুরু েয়। বমরপুহর বিদ্যমান কম থিীিী মবেলা থোহস্টহলর ঊর্ধ্থমুখী সম্প্রসারহণর কার্ থক্রমও 

চলমান রহয়হে।  
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(১২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর গাহম থন্টহস কম থরত মবেলা শ্রবমকহদর স্বল্পখরহচ বনরাপদ আিাসন সুবিধা প্রদাহনর িন্য িড় 

আশুবলয়া, সাভার, ঢাকায় ১৪-তলাবিবশি একটি িরহমেবর বনম থাণ করা েয়। এহত প্রায় ৮২৫িন নারী গাহম থন্টস শ্রবমক 

আিাসন সুবিধা পাহি। আশুবলয়াহত গাহম থন্টহসর নারী শ্রবমকহদর আিাসন সুবিধা অবধক সম্প্রসারহণর িন্য আরও একটি 

প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 বচত্র: নারীর অর্ থননবতক সক্ষমতা প্রসাহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রহণাদনা  

(১৩) নারীর আবর্ থক ক্ষমতায়হনর লহক্ষয ঢাকায় ধানমবন্ড এলাকায় অিবস্থত শবপাং মল রাপা প্লািায় ‘িবয়তা’ নাহম বিক্রয় ও 

প্রদশ থনী থকে গহড় থতালা েয়। এর মাধ্যহম সারাহদহশর প্রতযন্ত অঞ্চহলর ১৩৯টি মবেলা সবমবতর উৎপাবদত পণ্যসামগ্রী 

িািারিাতকরহণর ব্িস্থা থনওয়া েয়। নারী উহদ্যাক্তা সৃবি এিাং তাহদর সেহর্াবগতা প্রদাহনর িন্য িবয়তা ফাউহন্ডশন সৃবি 

করা েয়।  

(১৪) মবেলা থস্বোহসিী সমাি কল্যাণ পবরষদ-এর মাধ্যহম মবেলাহদর আত্মকম থসাংস্থাহনর িন্য মবেলাবিষয়ক অবধদপ্তহরর 

বনিন্ধনকৃত সবমবতর মহধ্য আবর্ থক অনুদান প্রদান করা েয়। এ পর্ থন্ত ১১,৪৫২টি বনিবন্ধত থস্বোহসিী মবেলা সবমবতর মহধ্য ২৩ 

থকাটি োকা অনুদান প্রদান করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থস্বোহসিী মবেলা সবমবতর মহধ্য ৮ থকাটি োকা অনুদান প্রদান 

করা েয়। 

(১৫) নারী বনর্ থাতন প্রবতহরাধকহল্প মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন মাবিহসক্টরাল প্রকহল্পর আওতায় ঢাকা, 

রািশােী, চট্টগ্রাম, বসহলে, খুলনা, িবরশাল, রাংপুর ও ফবরদপুর থমবিহকল কহলি োসপাতাহল One-Stop Crisis Centre 

(OCC) স্থাপহনর মাধ্যহম বনর্ থাতহনর বশকার নারীহদর স্বাস্থযহসিা, পুবলবশ সোয়তা, আইবন সোয়তা, মানবসক কাউহেবলাং 

এিাং আশ্রয় থসিা প্রদান করা েহে। থদশব্াপী বনর্ থাতহনর বশকার নারী ও বশশুহদর থসিাপ্রাবপ্তর সুবিধাহর্ থ থিলাপর্ থাহয় ৪০টি 

এিাং উপহিলাপর্ থাহয় ২০টি One-Stop Crisis Cell স্থাপন করা েয়। জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ পর্ থন্ত থমাে 

৩,৩২৮িন নারী ও বশশুহক ওবসবসসমূে থর্হক থসিা প্রদান করা েয়।  

(১৬) বনর্ থাবতত নারীহদর দ্রুত ও ন্যায়বিচার বনবিত করহত ঢাকা থমবিহকল কহলি কযাম্পাহস ন্যাশনাল ফহরনবসক বিএনএ 

থপ্রাফাইবলাং ল্যািহরেবরসে রািশােী, চট্টগ্রাম, বসহলে, খুলনা, িবরশাল, রাংপুর ও ফবরদপুর থমবিহকল কহলি োসপাতাহল 

বিএনএ পরীক্ষার িন্য বিভাগীয় বিএনএ বিবনাং ল্যািহরেবর প্রবতবষ্ঠত েয়। জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ পর্ থন্ত থমাে ৪৪০টি 

মামলার থপ্রবক্ষহত ১,৪১০টি নমুনার বিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন েয়। 

(১৭) বনর্ থাতহনর বশকার নারী ও বশশুহদর িন্য মহনাসামাবিক কাউহেবলাং সোয়তাহক থিারদার এিাং ফলপ্রসূ করার লহক্ষয 

ঢাকা ন্যাশনাল িমা কাউহেবলাং থসন্টাহর বনর্ থাতহনর বশকার নারী ও বশশুহদর মহনাসামাবিক কাউহেবলাং সোয়তার 

পাশাপাবশ সরকাবর-থিসরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর সাংবেি কম থকতথা ও বিশ্ববিদ্যালহয়র োত্র-োত্রী এিাং বশক্ষকহদর কাউহেবলাং 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ তাবরখ পর্ থন্ত এই থসন্টার থর্হক থমাে ১২০িন নারী ও বশশুহক 

মহনাসামাবিক কাউহেবলাং থসিা প্রদান করা েয়। 
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(১৮) নারী ও বশশু বনর্ থাতন প্রবতহরাহধ প্রবতবষ্ঠত ন্যাশনাল থেল্পলাইন থসন্টাহর থোলবি থেল্পলাইন ১০৯২১ নম্বহর জুন ২০১২ 

থর্হক এ পর্ থন্ত থমাে ১,৩৭,৮৬৫টি থফানকল গ্রেণ করা েয়। ইহতামহধ্য এ বিষহয় সহচতনতা বৃবি পাওয়ায় জুলাই ২০১৫ থর্হক 

জুন ২০১৬ পর্ থন্ত এই থেল্পলাইন থসন্টাহর থমাে ১,০০,৯৩৯টি থফান গ্রেণ করা েয়। থেল্পলাইহনর ব্াপক প্রচারণার উহদ্দহশ্য দ 

পাঠ্যপুস্তহকর কভাহরর থপেহন এই নাম্বার মুদ্রহণর ব্িস্থা গ্রেণ করা েয়।  

(১৯) বনর্ থাবতত নারীহদর সোয়তা প্রদাহনর িন্য ৬টি বিভাগীয় শেহর (ঢাকা, রািশােী, চট্টগ্রাম, খুলনা, িবরশাল ও বসহলে) 

পবরচাবলত থশিারহোহমর মাধ্যহম বনর্ থাবতত নারী ও তাহদর সন্তানহদর আশ্রয়, আইবন সোয়তা, খাদ্যসোয়তা, থপাষাক-

পবরহেদ, বশক্ষা ও প্রবশক্ষণ প্রদাহনর মাধ্যহম থসিা প্রদান করা েহয় র্াহক। UNFPA-এর অর্ থায়হন ‘এিভােহমন্ট এযান্ড 

প্রহমাটিাং উইহমে রাইেস’ শীষ থক প্রকহল্পর মাধ্যহম কক্সিািার থিলা শেহরর ১টি থশিার থোহম একই সোয়তা প্রদান করা 

েহয় র্াহক। 

(২০) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বশশু রািন ও রাবকহির চাঞ্চল্যকর ও নৃশাংস েতযাকাহণ্ডর ফহলাআপ করার পাশাপাবশ পবরিারহক 

আবর্ থক ও আইবন সোয়তা প্রদান করা েয়। 

(২১) মবেলা সোয়তা থকহের মাধ্যহম এ অর্ থ-িেহর ২৮৯িন বনর্ থাবতত ও আশ্রয়েীন নারীহক আশ্রয়সে সুবিধাবদ প্রদান করা 

েয়। ঢাকাসে থদহশর ৬টি বিভাগীয় শেহর এ কার্ থক্রম পবরচাবলত েহে। 

(২২) বশশুর বিকাহশ প্রারবম্ভক বশক্ষা বদ্বতীয় পর্ থায় প্রকল্পটি িানুয়াবর ২০১৪ থর্হক বিহসম্বর ২০১৬ থময়াহদ ৪,১৯৬.৭৯ লক্ষ 

োকা ব্হয় অনুহমাবদত েয়। এই প্রকহল্পর আওতায় ২,১০৯টি থকহের মাধ্যহম বসহলে, সুনামগঞ্জ, েবিগঞ্জ, থমৌলভীিািার, 

কক্সিািার, ময়মনবসাংে, গািীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পটুয়াখালী ও সাতক্ষীরা থিলায় অনগ্রসর বশশুহদর িন্য এই কার্ থক্রম 

পবরচাবলত েহে।  

(২৩) অসোয় কন্যাবশশুহদর পুনি থাসহনর িন্য বশশু বিকাশ থকে নাহম একটি থকে আবিমপুর, ঢাকায় িাাংলাহদশ বশশু 

একাহিমীর মাধ্যহম পবরচাবলত েহে। থকেটিহত িতথমাহন ১১০িন দুস্থ ও সুবিধািবঞ্চত কন্যাবশশু রহয়হে। সারাহদহশ 

সরকাবরভাহি ৬টি বশশু-বিকাশ থকহে বশশুহদর আশ্রয়ণ, বশক্ষা প্রবশক্ষহণর র্ািতীয় কার্ থক্রম গ্রেণ করা েহে।  

(২৪) িাাংলাহদশ বশশু একাহিবম ৬৪ থিলায় এিাং ৬ উপহিলার মাধ্যহম বশশুসাবেতয বিকাশ এিাং বশশুহদর সুকুমার বৃবত্ত 

লালহন নানাবিধ কম থসূবচ গ্রেণ করহে। প্রবতিের ৩৫,০০০ বশশুহক সাংগীত, নৃতয, বচত্রাঙ্কন, আবৃবত্ত অবভনয়সে ১১টি বিষহয় 

প্রবশক্ষণদান করা েহে। থকেীয় কার্ থালহয় প্রবতিন্ধী কন্যাবশশুসে বশশুহদর কল্যাহণ বচত্রাঙ্কন বিষহয় প্রবশক্ষণ প্রদাহনর লহক্ষয 

‘স্বপ্নরাঙা’ নাহম প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম বিনাহিতহন িাস্তিাবয়ত েহে।  

(২৫  ‘Enabling Environment for Child Right (EECR)’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় কন্যাবশশুসে পর্বশশু, ঝুুঁবকপূণ থ 

কাহি বনহয়াবিত বশশু, বিদ্যালয় থর্হক িহর পড়া বশশু ও প্রবতিন্ধী বশশুহদর কল্যাহণ আবর্ থক সোয়তা প্রদান করা েহে। 

প্রকল্পটি ২০১২-১৭ থময়াহদ ৩১,৮৪০.২২ লক্ষ োকা ব্হয় গ্রেণ করা েয়। পর্বশশু নীবতমালা-২০১৬ প্রণয়ন করা েয় এিাং 

পর্বশশুহদর িবরপ কার্ থক্রমও সম্পন্ন েয়। 

(২৬) িাাংলাহদশ বশশু একাহিমীর উহদ্যাহগ ২৩ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ একাহিমীর অবিহোবরয়াহম িাতীয় বশশু পুরস্কার 

২০১৬-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠাহন মোমান্য রাষ্ট্রপবত প্রধান অবতবর্ বেসাহি উপবস্থত বেহলন। 

(২৭) িাাংলাহদশ বশশু একাহিমী ২৭ িানুয়াবর-০৭ থফব্রুয়াবর ২০১৬ থময়াহদ কলকাতায় অনুবষ্ঠত ‘পুস্তকহমলা, ২০১৬’-থত 

অাংশগ্রেণ কহর। 

(২৮) িাবতসাংহঘর অর্ থননবতক ও সামাবিক পবরষহদর ইউএনউইহমন-এর উহদ্যাহগ কবমশন অন দ্য স্টযাোস অি উইহমন-এর 

৬০তম সভা ১৪-২৪ মাচ থ ২০১৬ থময়াহদ বনউইয়কথস্থ িাবতসাংঘ সদরদপ্তহর অনুবষ্ঠত েয়। মন্ত্রণালহয়র দাবয়ত্বপ্রাপ্ত প্রবতমন্ত্রীর 

থনতৃহত্ব ৮ সদেবিবশি একটি দল উক্ত সভায় থর্াগদান কহরন এিাং প্রবতমন্ত্রী সভায় িাাংলাহদশ সরকাহরর পহক্ষ কাবন্ট্র 

থস্টেহমন্ট প্রদান কহরন। িাল্যবিিাে প্রবতহরাহধ গৃেীত কার্ থক্রহমর ওপর সাইি ইহভহন্ট মাননীয় প্রবতমন্ত্রী প্রধান অবতবর্ 

বেসাহি িাাংলাহদহশর পহক্ষ ‘গাল থস নে িাইিস’ এিাং িাল্যবিিাে প্রবতহরাধ বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন কহরন। কানািা, 

দবক্ষণ আবিকা এিাং ইউবনহসফ ও থিসরকাবর সাংস্থার প্রবতবনবধ িাল্যবিিাে প্রবতহরাহধ িাাংলাহদহশর িতথমান কার্ থক্রহমর 

প্রশাংসা এিাং থর্ৌর্ভাহি কাি করার প্রবতশ্রুবত ব্ক্ত কহরন। 
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৩৮। মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(১) শেীদ বুবিিীিী বদিস, মোন বিিয় বদিস, মোন স্বাধীনতা ও িাতীয় বদিস এিাং ঐবতোবসক মুবিিনগর বদিস 

িাতীয়ভাহি উদ র্াপন/পালহনর িন্য সমিয়হকর দাবয়ত্ব পালন করা েয়। 

(২) জুলাই ২০১৫ থর্হক মাবসক ৮,০০০ এিাং িানুয়াবর ১৬ থর্হক মাবসক ১০,০০০ োকা োহর ১,৭৬,৭৬২িন মুবক্তহর্ািাহক 

থমাে ১,৯০৮.৫১৩১ থকাটি োকা সম্মানী ভাতা প্রদান করা েয়। 

(৩) ২,৫০০টি শেীদ পবরিার এিাং ৭টি িীরহশ্রষ্ঠ পবরিারসে ৫,৩৩১িন যুিােত মুবক্তহর্ািাহক সি থবনে ৯,৭০০ োকা এিাং 

সহি থাচ্চ ৩০,০০০ োকা োহর মাবসক সম্মানী ভাতাসে থমাে ১২৪.৪৭ থকাটি োকার আবর্ থক সুবিধাবদ প্রদান করা েয়। 

(৪) ৬৭৬িন থখতািপ্রাপ্ত মুবক্তহর্ািাহক (িীরহশ্রষ্ঠ-১২,০০০ োকা, িীর উত্তম-১০,০০০ োকা, িীর বিক্রম-৮,০০০ োকা এিাং 

িীর প্রতীক-৬,০০০ োকা) থমাে ৫.৮৩ থকাটি োকা মাবসক ভাতা প্রদান করা েয়। 

(৫) ৫৬৪িন মুবক্তহর্ািাহক সামবয়ক সনদপত্র প্রদান করা েয়। 

(৬) মুবক্তহর্ািা গণকম থচারীগহণর চাকবর থর্হক অিসর গ্রেহণর িয়স এক িের বৃবির িন্য ৮০১িহনর কাগিপত্র র্াচাই-িাোই 

কহর প্রতযয়ন থদওয়া েয়। 

(৭) সকল থিলায় মুবক্তহর্ািা কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ (প্রর্ম পর্ থায়) (বদ্বতীয় সাংহশাবধত) প্রকহল্পর আওতায় ১৫২.৬৭ থকাটি 

োকা ব্হয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩২টি থিলায় ভিন বনম থাণকাি সম্পন্ন েয় এিাং ভিন েস্তান্তর করা েয়। ৮টি ভিহনর 

বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। অিবশি ১৩টি ভিহনর বনম থাণকাি প্রবক্রয়াধীন রহয়হে।  

(৮) থমাে ১০৭৮.৫১ থকাটি োকা ব্হয় জুলাই ২০১২ থর্হক জুন ২০১৬ থময়াহদ িাস্তিায়নাধীন ‘উপহিলা মুবক্তহর্ািা কমহপ্লক্স 

ভিন বনম থাণ’ প্রকহল্পর আওতায় থদহশর ৪২২টি উপহিলায় মুবক্তহর্ািা কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ করা েহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

১০০টি উপহিলায় ভিন বনম থাণকাি সমাপ্ত েয়, ৬৯টি উপহিলায় বনম থাণকাি চলমান রহয়হে এিাং ২১টির দরপত্র প্রবক্রয়াধীন 

রহয়হে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: নরবসাংদী থিলা বশিপুর উপহিলা মুবক্তহর্ািা 

কমহপ্লক্স ভিন 

বচত্র: মাদারীপুর থিলা মুবক্তহর্ািা কমহপ্লক্স ভিন  

(৯) জুলাই ২০১২ থর্হক জুন ২০১৬ থময়াহদ থমাে ২২৭.৯৭ থকাটি োকা ব্হয় িাস্তিায়নাধীন ভূবমেীন অসেল মুবক্তহর্ািাহদর 

িন্য িাসস্থান বনম থাণ প্রকহল্পর আওতায় ২,৯৭১ িন/পবরিাহরর িন্য িাসস্থান বনম থাণ করা েহে। জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন 

২০১৬ পর্ থন্ত প্রকহল্পর আবর্ থক অগ্রগবত ৭৪.৬৩ থকাটি োকা এিাং িাস্তি অগ্রগবত শতভাগ। জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ 

পর্ থন্ত ৯০০টি িাসস্থান বনম থাণকাি সম্পন্ন েয়। ৬৯৪টি বনম থাণকাি চলমান রহয়হে এিাং ৭৭টির দরপত্র প্রবক্রয়াধীন রহয়হে । 

(১০) জুলাই ২০১০ থর্হক জুন ২০১৬ থময়াহদ থমাে ২৩.৯১ থকাটি োকা ব্হয় িাস্তিায়নাধীন মুবক্তযুহির স্মৃবতস্তম্ভ বনম থাণ 

প্রকহল্পর আওতায় থদহশর ৬৫টি স্থাহন মুবক্তযুহির স্মৃবতস্তম্ভ বনম থাণ করা েহে। ইতঃপূহি থ ৫৯টি স্মৃবতস্তম্ভ বনম থাণকাি সমাপ্ত 

করা েয়। এ অর্ থ-িেহর অিবশি ৬টি স্মৃবতস্তহম্ভর বনম থাণকাি সম্পন্ন েয় । 

(১১) মুবক্তহর্ািার সন্তান/পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা থকাোয় বনহয়াগ ও ভবতথর িন্য ২,১১৪িহনর সনদপত্র র্াচাই-িাোই কহর 

প্রতযয়ন করা েয়। 
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৩৯। যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

(১) ৩১ থম ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত প্রর্ম ওহপন ইনহিার আচ থাবর চযাবম্পয়নবশহপ অাংশগ্রেণ কহর বিহকএসবপ আচ থাবর 

দল রানার আপ েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(২) ২৭ থম ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত ৩২তম িাতীয় জুবনয়র এযার্হলটিক্স প্রবতহর্াবগতায় অাংশগ্রেণ কহর বিহকএসবপ 

এযার্হলটিক্স দল চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(৩) ১৮ মাচ থ থর্হক ২১ এবপ্রল ১৬ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত িাতীয় িয়সবভবত্তক (অনূর্ধ্থ-১৮) বক্রহকে প্রবতহর্াবগতায় অাংশগ্রেণ 

কহর বিহকএসবপ বক্রহকে দল চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(৪) ১০-১৩ মাচ থ ২০১৬ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত িয়সবভবত্তক ও ৩৪তম িাতীয় বসবনয়র ও জুবনয়র বিমন্যাবস্টক্স 

প্রবতহর্াবগতায় অাংশগ্রেণ কহর বিহকএসবপ বিমন্যাবস্টক্স দল চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(৫) ১৬ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত মোন স্বাধীনতা ও িাতীয় বদিস বিমন্যাবস্টক্স প্রবতহর্াবগতায় অাংশগ্রেণ কহর 

বিহকএসবপ বিমন্যাবস্টক্স দল চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(৬) ২০-২১ থম ২০১৬ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত ৩৩তম িাতীয় জুহিা প্রবতহর্াবগতায় অাংশগ্রেণ কহর বিহকএসবপ জুহিা দল 

চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(৭) ১৫-১৭ থসহেম্বর ২০১৫ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত ৩১তম িাতীয় িয়সবভবত্তক সাঁতার ও িাইবভাং প্রবতহর্াবগতায় 

বিহকএসবপ সাঁতার ও িাইবভাং দল অাংশগ্রেণ কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: িাাংলাহদহশ অনুবষ্ঠত এএফবস অনূর্ধ্থ ১৪ ফুেিল 

টুন থাহমহন্ট িাাংলাহদশ িনাম আরি আবমরাহতর থখলা 

বচত্র: যুি উন্নয়ন অবধদপ্তর নারায়ণগঞ্জ থিলা কার্ থালয় 

কতৃথক পবরচাবলত ওহভন সুইাং থমবশন বিষয়ক অপাহরটিাং 

থকাহস থ প্রবশক্ষণার্ীবৃন্দ 

 

 

(৮) ১৯-২০ মাচ থ ২০১৬ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত কুবক্কয়ন িাতীয় তায়হকায়ানহিা চযাবম্পয়নবশপ প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপ 

তায়হকায়ানহিা দল অাংশগ্রেণ কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(৯) ৩০-৩১ অহক্টাির ২০১৫ থময়াহদ গািীপুহর অনুবষ্ঠত প্রর্ম ইয়ুর্ আচ থাবর চযাবম্পয়নবশহপ বিহকএসবপ আচ থাবর দল 

অাংশগ্রেণ কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(১০) ২৬ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত অনূর্ধ্থ-১৮ বে-অন-বে স্বাধীনতা বদিস িাহস্কেিল প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপ 

িাহস্কেিল দল অাংশগ্রেণ কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর।  

(১১) ১৪-১৫ থসহেম্বর ২০১৫ থময়াহদ বিহকএসবপহত অনুবষ্ঠত প্রর্ম বিহকএসবপ জুহিা প্রবতহর্াবগতায় অাংশগ্রেণ কহর 

বিহকএসবপ জুহিা দল চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর।  

(১২) ২৭-২৯ আগস্ট ২০১৫ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত োবমদুর রেমান শুটিাং চযাবম্পয়নবশহপ বিহকএসবপ শুটিাং দল অাংশগ্রেণ 

কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(১৩) ২৬ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত স্বাধীনতা বদিস উনু্মক্ত শুটিাং প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপ শুটিাং দল অাংশগ্রেণ 

কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/09c21e12-3392-40b6-80b7-0b45cdf9f9fc/


164 

 

(১৪) ৮ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ রাবশয়ায় অনুবষ্ঠত বচলহড্রন অি এবশয়া ইন্টারন্যাশনাল থগমস-এ বিহকএসবপ আচ থাবর দল 

অাংশগ্রেণ কহর ১টি স্বণ থপদক অিথন কহর। 

(১৫) ২৭ থম ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত ৩২তম িাতীয় জুবনয়র এযার্হলটিক্স প্রবতহর্াবগতায় এযার্হলটিক্স দল অাংশগ্রেণ 

কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(১৬) ২৭-৩০ নহভম্বর ২০১৫ থময়াহদ ভারহত অনুবষ্ঠত রাও িায় বসাং থমহমাবরয়াল িাহস্কেিল প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপ 

িাহস্কেিল দল অাংশগ্রেণ কহর রানার আপ েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(১৭) ১০-১৩ মাচ থ ২০১৬ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত িয়সবভবত্তক এিাং ৩৪তম িাতীয় বসবনয়র ও জুবনয়র বিমন্যাবস্টক্স 

প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপ বিমন্যাবস্টক্স দল অাংশগ্রেণ কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(১৮) ১৬ এবপ্রল ২০১৬ তাবরখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত মোন স্বাধীনতা ও িাতীয় বদিস বিমন্যাবস্টক্স প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপ 

বিমন্যাবস্টক্স দল অাংশগ্রেণ কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(১৯) ৫-১৬ থফব্রুয়াবর ২০১৬ থময়াহদ ভারহত অনুবষ্ঠত ১২তম এসএ থগমস-১৬ এ বিহকএসবপ েবক দল অাংশগ্রেণ কহর দলগত 

২টি থরৌপ্যপদক অিথন কহর। 

(২০) ১৪-১৫ থসহেম্বর ২০১৫ থময়াহদ বিহকএবপহত অনুবষ্ঠত প্রর্ম বিহকএসবপ কাপ জুহিা প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপ জুহিা 

দল অাংশগ্রেণ কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(২১) ২০-২১ থম ২০১৬ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত ৩৩তম িাতীয় জুহিা প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপর জুহিা দল অাংশগ্রেণ কহর 

চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(২২) ২৩-২৭ বিহসম্বর ২০১৫ থময়াহদ ভারহত অনুবষ্ঠত ৭ম আন্তিথাবতক থগাজুবরউ কারাহত চযাবম্পয়নবশপ-২০১৫-থত 

বিহকএসবপ কারাহত দল অাংশগ্রেণ কহর ৪স্বণ থ, ২টি থরৌপ্য, ২টি তাম্রপদক অিথন কহর। 

(২৩) ২৭-২৯ আগস্ট ২০১৫ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত োবমদুর রেমান ইয়ুর্ শুটিাং প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপর শুটিাং দল 

অাংশগ্রেণ কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(২৪) ২৬ মাচ থ ২০১৬ তাবরখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত স্বাধীনতা বদিস উনু্মক্ত শুটিাং প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপ শুটিাং দল অাংশগ্রেণ 

কহর চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(২৫) ৪-৭ থম ২০১৬ থময়াহদ অনুবষ্ঠত সুজুবক সপ্তম িাতীয় এয়ারগান চযাবম্পয়নবশহপ বিহকএসবপ শুটিাং দল অাংশগ্রেণ কহর 

রানার আপ েওয়ার থগৌরি অিথন কহর। 

(২৬) ২৩-২৭ আগস্ট ২০১৫ থময়াহদ অনুবষ্ঠত সাউর্ িাাংলা ব্াাংক তৃতীয় িাতীয় থেবিল থেবনস প্রবতহর্াবগতায় বিহকএসবপ 

দল অাংশগ্রেণ কহর ১টি থরৌপ্য ও ১টি তাম্র পদক অিথন কহর। 

(২৭) ৯-১৩ মাচ থ ২০১৬ থময়াহদ ঢাকায় অনুবষ্ঠত ৭ম িাতীয় থরালার থস্কটিাং প্রবতহর্াবগতায় ঢাকার থলিার থস্কটিাং ক্লাি 

চযাবম্পয়ন েওয়ার থগৌরি অিথন কহর।  

৪০। থরলপর্ মন্ত্রণালয় 

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ঢাকা-চট্টগ্রাম রুহে        িাাংলা এক্সহপ্রস নামক বিরবতেীন আন্তঃনগর থিহনর শুভ উহদ্বাধন 

করা েয়।  

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক প্রকহল্পর আওতায় নি-বনবম থত েিী-বভরিিািার িািল লাইহন থিন চলাচল উহদ্বাধন করা েয়।  

(৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২১ বকহলাবমোর নতুন থরলহসতু বনম থাণ, ৩৫টি নতুন থরলহসতু বনম থাণ, পাঁচটি নতুন থস্টশন বিবডাং 

বনম থাণ     ৭৮টি নতুন থলহভল ক্রবসাং থগইে বনম থাণ করা েয়।  

(৪) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থরলওহয়র উন্নয়হন থমাে ৩৭,৪৩১.২৫ থকাটি োকা ব্হয় ৮টি নতুন প্রকল্প গ্রেণ করা েহয়হে। এ োড়া 

২০,০৫৯.৮১ থকাটি োকা ব্হয় ৩টি সাংহশাবধত প্রকল্প অনুহমাবদত েয়।  

(৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাাংলাহদশ থরলওহয়হত ৩৯টি বিবনহয়াগ প্রকল্প এিাং ৭টি কাবরগবর সোয়তা প্রকল্প অর্ থাৎ থমাে ৪৬টি 

উন্নয়ন-প্রকল্প চলমান রহয়হে। প্রকল্পসমূে িাস্তিায়হন অর্ থ-িেহর সাংহশাবধত িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচহত (আরএবিবপ) 

৪,৬২৯.৬২ থকাটি োকা (বিওবি:২৭০০.০০ থকাটি োকা, প্রকল্প সাোয্য: ১৯২৯.৬২ থকাটি োকা) িরাদ্দ প্রদান করা েয়।  

(৬) ঢাকা-চট্টগ্রাম কবরহিাহরর অিবশি আখাউড়া থর্হক লাকসাম পর্ থন্ত ৭২ বকহলাবমোর ডুহয়লহগি িািল থরললাইন বনম থাণ 

এিাং বিদ্যমান থরললাইনহক ডুহয়লহগহি রূপান্তর প্রকহল্পর আওতায় দরপত্র আহ্বান এিাং মূল্যায়ন থশহষ বসবসবিবপ’থত থপ্রবরত 

ক্রয়-প্রস্তাি অনুহমাদহনর পহর চুবক্তপত্র স্বাক্ষবরত েয়। শীঘ্র মাঠপর্ থাহয় কার্ থক্রম শুরু েহি। ভূবম অবধগ্রেহণর কার্ থক্রম চলমান 
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রহয়হে। বরহসহেলহমহন্টর িন্য NGO বনহয়াহগর লহক্ষয ১০ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয় এিাং ১০ িানুয়াবর 

২০১৬ তাবরহখ কার্ থাহদশ প্রদান করা েয়। Construction Supervision Consultant (CSC) বনহয়াহগর িন্য ২৮ 

        ২০১৬ তাবরহখ চুবক্তপত্র স্বাক্ষবরত েয়। Consultant মাঠপর্ থাহয় কাি শুরু কহরহে। তাোড়া Project 
Management Consultant এিাং পরামশ থক বনহয়াহগর পদহক্ষপ প্রবক্রয়াধীন রহয়হে।  

(৭) িতথমাহন িাাংলাহদশ থরলওহয়হত নতুন থিন চালু করার একটি িড় িাধা েল িািল লাইন না র্াকা। িতথমান সরকার এিন্য 

ঢাকা-চট্টগ্রাম থরলওহয় কবরহিারহক সম্পূণ থরূহপ িািল লাইহন উন্নীত করার পদহক্ষপ গ্রেণ কহর। ঢাকা-চট্টগ্রাম কবরহিাহরর 

দূরত্ব ৩২১ বকহলাবমোর। তার মহধ্য ১১৮ বকহলাবমোর িািল লাইন বিদ্যমান বেল। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২টি প্রকহল্পর 

আওতায় লাকসাম-বচনবকআস্তানা থসকশহন ৬১ বকহলাবমোর এিাং েিী-বভরিিািার থসকশহন ৬৪ বকহলাবমোর িািল লাইন 

বনম থাণকাি সমাপ্ত েহয়হে। িতথমাহন ঢাকা-চট্টগ্রাম কবরহিার ৩২১ বকহলাবমোহরর মহধ্য ২৪৩ বকহলাবমোর িািল লাইহন থিন 

চলাচল কহরহে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা বভবিও কনফাহরবোংহয়র মাধ্যহম লাকসাম-বচনবকআস্তানা বমোরহগি িািল লাইহন থিন সাবভ থস, 

চট্টগ্রাম থস্টশন ইয়াি থ বরমহিবলাং কাহির, লাকসাম-আখাউড়া ডুহয়লহগি িািল লাইন বনম থাণ এিাং বিদ্যমান থরল লাইনহক ডুহয়লহগহি 

রূপান্তর প্রকহল্পর শুভ উহদ্বাধন করহেন। 

 

(৮) ভারতীয় িলার থক্রবিে লাইহনর বিপরীহত বদ্বতীয় বভরি ও বদ্বতীয় বততাস থসতু বনম থাহণর সমীক্ষা ও বিস্তাবরত বিিাইহনর 

কাি ইহতামহধ্য থশষ েহয়হে। মূল থসতু বনম থাহণর িন্য র্র্াক্রহম ১০ থসহেম্বর ২০১৩ তাবরহখ বদ্বতীয় বভরি থসতু এিাং ২৬ 

থসহেম্বর ২০১৩ তাবরহখ ২য় বততাস থসতু বনম থাহণর িন্য চুবক্ত স্বাক্ষবরত েহয়হে। িতথমাহন বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। 

(৯) ভারতীয় িলার থক্রবিে লাইহনর আওতায় ঢাকা-েিী থসকশহন তৃতীয় ও চতুর্ থ ডুহয়লহগি লাইন এিাং েিী-িয়হদিপুর 

থসকশহন ডুহয়লহগি িািল লাইন বনম থাণ প্রকহল্পর সাংহশাবধত বিবপবপ অনুহমাবদত েহয়হে। বিশদ প্রহকৌশল বিিাইন, দরপত্র 

প্রণয়ন ও কনোকশন সুপারবভশন কাহির িন্য পরামশ থক বনহয়াহগর চুবক্ত ২ জুন ২০১৫ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েয়। চুবক্তর 

অনুকূহল ১৮ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ Exim Bank of India-এর concurrence পাওয়া র্ায় এিাং ২৮ িানুয়াবর ২০১৬ 

তাবরহখ কনসালহেবে কাহির কার্ থাহদশ প্রদান করা েয়। উহেখ্য, পরামশ থক প্রবতষ্ঠান ২৬ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ inception 

report দাবখল কহরহে। draft design report প্রণয়ন কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। Pre-qualification দরপত্র আহ্বাহনর িন্য 

পরামশ থক প্রবতষ্ঠান কতৃথক draft িকুহমন্ট দাবখল করা েহয়হে। 

(১০) ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থসকশহন বিদ্যমান বমোরহগি বসহিল লাইহনর সমান্তরাহল ডুহয়লহগি নতুন একটি থরললাইন বনম থাণ 

করার িন্য িাপান সরকাহরর Debt Relief Grant Assistance-Cancellation Fund (DRGA-CF) অর্ থায়হন 

িাস্তিায়ন করা েহে। প্রকল্পটি ২০ িানুয়াবর ২০১৫ তাবরহখ একহনক কতৃথক অনুহমাবদত েয়। প্রকহল্পর বিপরীহত কনসালহেন্ট 

বনহয়াহগর িন্য ২২ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ চুবক্ত সম্পাবদত এিাং ২৩ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ কার্ থাহদশ প্রদান করা েয়। 

িতথমাহন কনসালহেন্ট-এর কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। উহেখ্য, পরামশ থক প্রবতষ্ঠান ২১ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ inception report 

দাবখল কহরহে। 
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(১১) খুলনা থর্হক মাংলা থপাে থ পর্ থন্ত ৬৪.৭৫ বকহলাবমোর নতুন িিহগি থরললাইন বনম থাণ প্রকহল্পর সমীক্ষা এিাং বিশদ 

বিিাইহনর কাি ইহতামহধ্য সম্পন্ন েহয়হে। থমাে ৩,৮০১.৬১ থকাটি োকা (প্রকল্প সাোয্য: ২,৩৭১.৩৫ থকাটি োকা) ব্হয় 

প্রকহল্পর সাংহশাবধত বিবপবপ ২৬ থম ২০১৫ তাবরহখ একহনক কতৃথক অনুহমাবদত েয়। প্রকহল্পর আওতায় রূপসা নদীর ওপর 

বিি বনম থাহণর িন্য ২৪ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ এিাং িযাক বনম থাহণর িন্য ২০ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ চুবক্তপত্র স্বাক্ষবরত েয়। 

প্রকহল্পর আওতায় ভূবম অবধগ্রেণ কাি চলমান রহয়হে। রূপসা বিি বনম থাহণর চুবক্তপহত্রর ওপর ১২ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ 

অর্ থায়নকারী প্রবতষ্ঠান Exim Bank, India-এর concurrence পাওয়া থগহে এিাং ১৭ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ কার্ থাহদশ 

প্রদান করা েহয়হে। িতথমাহন রূপসা বিি বনম থাহণর কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। খুলনা থর্হক মাংলা পর্ থন্ত থরললাইন বনম থাহণর 

চুবক্তপহত্রর ওপর ৭ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ অর্ থায়নকারী প্রবতষ্ঠান Exim Bank, India-এর concurrence পাওয়া থগহে এিাং 

৯ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ কার্ থাহদশ প্রদান করা েহয়হে। িতথমাহন থরললাইন বনম থাহণর কার্ থক্রম চলমান রহয়হে।  

(১২) ঈশ্বরদী থর্হক ঢালারচর পর্ থন্ত নতুন ৭৮.৮০ বকহলাবমোহরর মহধ্য ২০ বকহলাবমোর থরলপর্ বনম থাণকাি থশষ েহয়হে। 

(১৩) কাবশয়াবন-থগাপালগঞ্জ-টুবিপাড়া পর্ থন্ত ৪১ বকহলাবমোর নতুন থরলপর্ বনম থাহণর িন্য থমাে ২,০২,৩৭২.৬৩ লক্ষ োকা 

ব্হয় প্রকহল্পর আরবিবপবপ ১৮ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ একহনক কতৃথক অনুহমাবদত েয়। িতথমাহন কাবশয়াবন-থগাপালগঞ্জ-

টুবিপাড়া থসকশহনর কাি চলমান রহয়হে।  

(১৪) পুকুবরয়া-ভািা ৬.৬০ বকহলাবমোর থরলপর্ বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। 

(১৫) বিওবি অর্ থায়হন ১১.৩৭ থকাটি োকা ব্হয় নাভারন থর্হক সাতক্ষীরা েহয় মুবেগঞ্জ পর্ থন্ত থরলওহয় লাইন বনম থাহণর 

সমীক্ষা প্রকল্পটি ইহতামহধ্য সমাপ্ত েহয়হে। পরামশ থক প্রবতষ্ঠান কতৃথক প্রকহল্পর দাবখলকৃত Final Study Report অনুসাহর 

নাভারণ থর্হক সাতক্ষীরা (০১ জুলাই ২০১৫ থর্হক ৩০ জুন ২০১৯) এিাং সাতক্ষীরা থর্হক মুবেগঞ্জ (০১ জুলাই ২০১৫ থর্হক 

৩০ জুন ২০১৯) পর্ থন্ত িিহগি থরলপর্ বনম থাহণর িন্য পৃর্ক খসড়া বিবপবপ অনুর্ায়ী র্র্াক্রহম ১,৬৫৭.২৪ থকাটি োকা ও 

২,৬৩৫.৩৭ থকাটি োকা প্রহয়ািন েহি। বৃেৎ এ প্রকল্প দু’টি িাস্তিায়হন বিওবি অর্ থায়হনর পবরিহতথ বিহদবশক অর্ থায়ন প্রাবপ্তর 

লহক্ষয বপবিবপবপ প্রণয়ন কহর ২০ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ পবরকল্পনা কবমশহন থপ্ররণ করা েহয়হে। নাভারণ থর্হক সাতক্ষীরা 

এিাং সাতক্ষীরা থর্হক মুবেগঞ্জ পর্ থন্ত থরললাইন বনম থাণ প্রকহল্পর বপবিবপবপ র্র্াক্রহম ১৬ থফব্রুয়াবর ২০১৬ ও ২৫ থফব্রুয়াবর 

২০১৬ তাবরহখ মাননীয় পবরকল্পনামন্ত্রী কতৃথক অনুহমাবদত েয়। 

(১৬) চট্টগ্রাম থর্হক কক্সিািার পর্ থন্ত থরললাইন সম্প্রসারহণর লহক্ষয থদাোিারী থর্হক রামু েহয় কক্সিািার এিাং রামু থর্হক 

মায়ানমাহরর বনকহে গুনদুম পর্ থন্ত ১২৮ বকহলাবমোর বমোরহগি িযাক বনম থাণ প্রকল্পটি একহনক কতৃথক অনুহমাদহনর পর  

৩ এবপ্রল ২০১১ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকহল্পর বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন কহরন। ১৯ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত একহনক 

কতৃথক থদাোিারী থর্হক রামু েহয় কক্সিািার এিাং রামু থর্হক মায়ানমাহরর বনকে গুনদুম পর্ থন্ত ডুহয়লহগি িযাক বনম থাহণর 

লহক্ষয সাংহশাবধত বিবপবপ থমাে ১৮,০৩৪.৪৮ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় অনুহমাবদত েয়। প্রকহল্পর আওতায় ভূবম অবধগ্রেহণর 

কাি চলমান রহয়হে। Construction Supervision Consultant (CSC) বনহয়াহগর EOI প্রস্তাি দাবখল করা েয়, র্া 

মূল্যায়নাধীন রহয়হে। NGO বনহয়াহগর িন্য সাংবক্ষপ্ত তাবলকাভুক্ত প্রবতষ্ঠাহনর প্রবত ১৬ থম ২০১৬ তাবরহখ RFP ইসুয করা 

েয় এিাং ৩১ থম ২০১৬ তাবরহখ Pre-proposal Meeting অনুবষ্ঠত েয়। ২০ জুন ২০১৬ তাবরহখ RFP প্রস্তাি দাবখল করা 

েয়, র্া মূল্যায়নাধীন রহয়হে। এ োড়া প্রকহল্পর আওতায় থরললাইন বনম থাহণর লহক্ষয Tender Document এবিবি’থত থপ্ররণ 

করা েয়। এবিবি’র সম্মবতর পর থেন্ডার আহ্বান করা েহয়হে।  

(১৭) এবিবির অর্ থায়হন ঢাকা থর্হক পদ্মাহসতু েহয় র্হশার পর্ থন্ত নতুন িিহগি থরললাইন বনম থাণকাহির teasibility study, 

detail design and tendering service-এর কাি সম্পন্ন েহয়হে। চীন সরকাহরর অর্ থায়হন G-to-G বভবত্তহত প্রকল্পটি 

িাস্তিায়হনর িন্য China Railway Group Ltd. থকাম্পাবনর সহি একটি সমহিাতা-স্মারক স্বাক্ষর করা েয়। এরই 

ধারািাবেকতায় উক্ত থকাম্পাবনর সহি ১৭ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ প্রকল্পটি িাস্তিায়হনর িন্য commercial contract 
negotiation সম্পন্ন েয়। commercial contract negotiation অনুর্ায়ী প্রকহল্পর প্রণীত বিবপবপ ৩ থম ২০১৬ তাবরহখ 

একহনক সভায় অনুহমাবদত েয়। ক্রয়প্রস্তাি ও পুনঃহনহগাবশহয়শন বিষয়ক টিইবস প্রবতহিদন ১৪ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ 

বসবসবিবপ’থত থপ্ররণ করা েহয়হে। ক্রয়প্রস্তাি ২০ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ বসবসবিবপ কতৃথক অনুহমাবদত েয়। Construction 

Supervision Consultant (িাাংলাহদশ আবম থ ইবঞ্জবনয়াবরাং থকার, বিআরটিবস ও বুহয়ে) বনহয়াহগর বিষয়টি ১৫ থফব্রুয়াবর 

২০১৬ তাবরহখ বসবসইএ কতৃথক অনুহমাবদত েয়। এর ধারািাবেকতায় িাাংলাহদশ আবম থ ১৯ থম ২০১৬ তাবরহখ Technical 

এিাং Financial প্রস্তাি দাবখল কহর। এ বিষহয় থনহগাবসহয়শন চলমান রহয়হে। পবরহিশ বিষয়ক োড়পহত্রর িন্য ইহতামহধ্য 

পবরহিশ অবধদপ্তহরর বনকে অনুহরাধ িানাহনা েহয়হে। িতথমাহন ভূবম অবধগ্রেণ কাি চলমান রহয়হে।  
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(১৮) চুয়ািািা-থমহেরপুর থরল থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয নতুন থরললাইন বনম থাহণর িন্য ‘দশ থনা থর্হক মুবিিনগর  

েহয় দামুড়হুদা পর্ থন্ত থরললাইন বনম থাণ’ শীষ থক প্রকহল্পর বিবপবপ প্রণয়ন ক     । ২০ থম ২০১৫ তাবরহখ পবরকল্পনা কবমশহন 

থপ্ররণ করা েয় এিাং ২৯ থম ২০১৫ তাবরহখ বপইবস’র সভা অনুবষ্ঠত েয়। সভার বসিান্ত থমাতাহিক সমীক্ষা প্রস্তাি প্রণয়ন  

করা েহয়হে। উহেখ্য বিহদবশক অর্ থায়ন প্রাবপ্তর লহক্ষয বপবিবপবপ প্রণয়ন করা েহয়হে, র্া ২১ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ  

মাননীয় পবরকল্পনামন্ত্রী কতৃথক অনুহমাবদত েহয়হে। ইআরবি থর্হক অর্ থায়হনর উৎস অনুসন্ধাহনর পদহক্ষপ গ্রেণ করা  

েহয়হে।  

(১৯) িাাংলাহদশ থরলওহয়র ৯৪৮.০০ বকহলাবমোর থরলপর্ পুনি থাসহনর লহক্ষয বিবভন্ন প্রকল্প োহত থনওয়া েহয়হে। এর মহধ্য 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর প্রকহল্পর বিপরীহত ১৩৮.৪৩ বকহলাবমোর (পাোড়তলী ওয়াকথসপ ৪.৮০ বকহলাবমোর; থষালশের-

থদাোিারী-ফহতয়ািাদ-নাবিরোে ১০ বকহলাবমোর; বচনবকআস্তানা-আশুগঞ্জ ৮৪ বকহলাবমোর; লাকসাম-চাঁদপুর থসকশন ২০ 

বকহলাবমোর; দশ থনা-ঈশ্বরদী ১৯.৬৩ বকহলাবমোর) থরললাইন পুনি থাসন সম্পন্ন েয়। 

(২০) ভারতীয় িলার থক্রবিে লাইহনর আওতায় কুলাউড়া-শােিািপুর থসকশন পুনি থাসন প্রকল্পটি িাস্তিায়ন করা েহে। 

প্রকল্পটির সাংহশাবধত বিবপবপ ২৬ থম ২০১৫ তাবরহখ একহনক কতৃথক অনুহমাবদত েহয়হে। বিশদ প্রহকৌশল বিিাইন, দরপত্র 

প্রণয়ন এিাং সুপারবভশন কাহির পরামশ থক বনহয়াহগর িন্য ১৩ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ চুবক্ত স্বাক্ষর করা েয়। চুবক্তপহত্রর ওপর 

২৪ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ অর্ থায়নকারী প্রবতষ্ঠান Exim Bank, India-এর concurrence পাওয়া থগহে। মাঠপর্ থাহয় 

পরামশ থক-প্রবতষ্ঠাহনর কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। উহেখ্য, পরামশ থক-প্রবতষ্ঠান ১০ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ inception report 

দাবখল কহরহে।  

(২১) িাাংলাহদশ থরলওহয়হত বিহশষ কহর থলাহকাহমাটিভ ও র্াত্রীিােী থকাহচর তীি সাংকে রহয়হে। সাপ্লায়াস থ থক্রবিহের 

আওতায় ৭০টি এমবি থলাহকাহমাটিভ সাংগ্রহের লহক্ষয তৃতীয় িার আহ্বানকৃত দরপত্র ৩১ থম ২০১৫ তাবরহখ থখালা েয়। দরপত্র 

মূল্যায়ন অহন্ত পরিতী ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য ক্রয় প্রস্তাি মতামহতর িন্য ২১ জুন ২০১৬ তাবরহখ ইআরবি’থত থপ্ররণ করা 

েহয়হে। পরিতী সমহয় ইআরবি’র বনহদ থশনা থমাতাহিক দরদাতা কতৃথক দাবখলকৃত ঋণ-প্রস্তাি ‘অনমনীয় ঋণ বিষয়ক স্থায়ী 

কবমটি’-থত থপ্ররহণর লহক্ষয িাাংলাহদশ ব্াাংক এিাং অর্ থ মন্ত্রণালহয়র মতামত গ্রেহণর িন্য পত্র থপ্ররণ করা েয়।  

(২২) এশীয় উন্নয়ন ব্াাংহকর অর্ থায়হন ১০০টি এমবি ও ৫০টি বিবি থকাচ সাংগ্রে প্রকহল্পর আওতায় ৫৯টি র্াত্রীিােী থকাচ 

সরিরাে পাওয়া থগহে। 

(২৩) ভারতীয় িলার থক্রবিে লাইহনর আওতায় ১২০টি বিবি থকাচ সাংগ্রে প্রকহল্পর আওতায় ৬০টি র্াত্রীিােী থকাচ সরিরাে 

পাওয়া থগহে। এ োড়া থেন্ডারাস থ বফন্যাবোং-এর আওতায় ২০০টি এমবি থকাচ সাংগ্রে প্রবক্রয়াধীন রহয়হে।  

(২৪) এশীয় উন্নয়ন ব্াাংহকর (এবিবি) অর্ থায়হন ‘িাাংলাহদশ থরলওহয়র িন্য এমবি ও বিবি র্াত্রীিােী থকাচ সাংগ্রে’ এিাং 

‘িাাংলাহদশ থরলওহয়র িন্য থলাহকাহমাটিভ, থক্রন ও বসমুহলের সাংগ্রে’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ২০০টি এমবি ও ৫০টি বিবি 

র্াত্রীিােী থকাচ সাংগ্রহের লহক্ষয আহ্বানকৃত দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন েহয়হে। ১০টি এমবি থলাহকাহমাটিভ সাংগ্রহের লহক্ষয 

আহ্বানকৃত দরপত্র মূল্যায়নাধীন রহয়হে। এ োড়া ২টি এমবি ও ২টি বিবি থক্রন এিাং ১টি বসমুহলের সাংগ্রহের দরপত্র আহ্বান 

প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। চায়না অর্ থায়হন ১০০টি বিবি র্াত্রীিােী কযাহরি সাংগ্রহের উহদ্যাগ গ্রেণ করা েহয়হে।  

(২৫) ADB Country Consultation Mission (1-15 March 2015)-এর Aide Memoire অনুর্ায়ী িাাংলাহদশ 

থরলওহয়র থরাবলাং স্টক সাংগ্রহের িন্য ২০০ বমবলয়ন মাবকথন িলার ঋণ-সোয়তার প্রবতশ্রুবত পাওয়া বগয়াহে।  

(২৬) ইবিবসএফ, দবক্ষণ থকাবরয়া  অর্ থায়হন ১৫০টি এমবি র্াত্রীিােী থকাচ ও ২০টি এমবি থলাহকাহমাটিভ সাংগ্রহের উহদ্যাগ 

থনওয়া েহয়হে। প্রকহল্পর বিবপবপ প্রণয়ন কহর অনুহমাদন প্রবক্রয়াকরহণর িন্য পবরকল্পনা কবমশহন থপ্ররণ করা েহয়হে।  

(২৭) িাাংলাহদশ থরলওহয়র লাকসাম-বচনবকআস্তানা থসকশহন ৬টি এিাং এবিবি অর্ থায়হন েিী-বভরিিািার িািল লাইন 

বনম থাণ প্রকহল্পর আওতায় ১২টি থস্টশনসে থমাে ১৮টি থস্টশহন বসগন্যাবলাং এিাং ইন্টারলবকাং ব্িস্থা আধুবনকীকরণ করা 

েহয়হে। এ োড়া ইবিবসএফ, দবক্ষণ থকাবরয়া  অর্ থায়হন বচনবকআস্তানা-চট্টগ্রাম থসকশহন ১১টি থস্টশন, এবিবি অর্ থায়হন দশ থনা-

ঈশ্বরদী থসকশহন ১১টি থস্টশন, ঈশ্বরদী-িয়হদিপুর থসকশহনর ৪টি থস্টশন, আশুগঞ্জ-আখাউড়া থসকশহনর ৩টি থস্টশনসে থমাে 

২৯টি থস্টশহনর বসগন্যাবলাং ব্িস্থার আধুবনকীকরহণর কাি োহত থনওয়া েহয়হে। 
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(২৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর আন্তঃনগর ও থমইল থিনসে সি থহমাে ১০টি নতুন থিন বিবভন্ন রুহে চালু করা েহয়হে এিাং ৪টি 

থিহনর সাবভ থস িবধ থত করা েহয়হে। র্াত্রীসাধারহণর ক্রমিধ থমান চাবেদার কর্া বিহিচনা কহর িতথমান সরকাহরর সমহয় থমাে 

১০৬টি নতুন থিন চালু এিাং ৩০টি থিহনর সাবভ থস িবধ থত কহরহে। তন্মহধ্য উহেখহর্াগ্য সাংখ্যক কবমউোর থিন রহয়হে। 

িাাংলাহদশ থরলওহয়হত র্াত্রীিােী থকাচ সাংগ্রহের কহয়কটি প্রকল্প প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। থকাচ সাংগ্রহের পর ভবিষ্যহত বিবভন্ন 

গুরুত্বপূণ থ রুহে কবমউোর থিন চালু করা েহি। 

(২৯) র্মুনা নদীর ওপর িিিন্ধু থসতুর সমান্তরাহল একটি থরলহসতু বনম থাহণর কার্ থক্রম োহত থনওয়া েহয়হে। 

(৩০) এবিবি’র অর্ থায়হন িাাংলাহদশ থরলওহয় বরফম থ কার্ থক্রহমর আওতায় ৭টি কহম্পাহনহন্টর মাধ্যহম থরলওহয়র সকল 

কার্ থাবদ কবম্পউোরাইজ্   করার কাি চলমান রহয়হে। এ কাি সমাপ্ত েহল থরলওহয়র বফন্যাবেয়াল ম্যাহনিহমন্ট, বফক্সি 

এহসে ম্যাহনিহমন্ট, প্রবকউরহমন্ট ম্যাহনিহমন্ট, ওয়াকথস ম্যাহনিহমন্ট, বেউম্যান বরহসাস থ ম্যাহনিহমন্ট, থপ-থরাল 

ম্যাহনিহমন্ট, প্রহিক্ট ম্যাহনিহমন্ট ইতযাবদ কার্ থক্রম বিবিোল পিবতহত সম্পন্ন করা সম্ভি েহি।  

(৩১) রািধানী ঢাকাসে থদহশর অন্যান্য গুরুত্বপূণ থ শেহরর র্ানিে বনরসহন চীন থর্হক িাাংলাহদশ থরলওহয়র িন্য ২০ থসে (৩ 

ইউবনহে এক থসে) বিহিল ইহলকবিক মাবিপল ইউবনে (বিইএমইউ) সাংগ্রে করা েহয়হে। সাংগৃেীত বিইএমইউ দ্বারা ঢাকা-

নারায়ণগঞ্জ থসকশহন ১৬ থিাড়া কবমউোর থিন এিাং িয়হদিপুর-ঢাকা থসকশহন ৪ থিাড়া কবমউোর থিন চালু করা েহয়হে। 

এ োড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-িয়হদিপুর, ময়মনবসাংে-িয়হদিপুর, আখাউড়া-কুবমো, লাকসাম-কুবমো-চাঁদপুর, লাকসাম-

কুবমো-থনায়াখালী, বসহলে-আখাউড়া, পাি থতীপুর-ঠাকুরগাঁও, পাি থতীপুর-লালমবনরোে, চট্টগ্রাম-কুবমো এিাং চট্টগ্রাম শেহর 

সাকুথলার কবমউোর থিন সাবভ থস চালু করা েহয়হে। এহত রািধানীসে থদহশর অন্যান্য িনিহুল শেরগুবলহত র্ানিে 

অহনকাাংহশ লাঘি েহয়হে। 

(৩২) ভারতীয় িলার থক্রবিে লাইহনর আওতায় িাাংলাহদশ থরলওহয়র ঢাকা-েিী থসকশহন তৃতীয় ও চতুর্ থ ডুহয়লহগি লাইন 

এিাং েিী-িয়হদিপুর থসকশহন ডুহয়লহগি িািল লাইন বনম থাণ প্রকহল্পর পরামশ থককাহির িন্য চুবক্ত স্বাক্ষবরত েহয়হে। 

িতথমাহন পরামশ থক প্রবতষ্ঠান কতৃথক বিশদ প্রহকৌশল বিিাইহনর কাি চলমান রহয়হে। প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ত েহল ঢাকা থর্হক 

িয়হদিপুর থসকশহন অবধক পবরমাণ কবমউোর থিন চালাহনা সম্ভি েহি, র্া ঢাকা শেহরর র্ানিে বনরসহন বিহশষ ভূবমকা 

পালন করহি। 

(৩৩) ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থসকশহন বিদ্যমান বমোরহগি থরল লাইহনর সমান্তরাল একটি ডুহয়লহগি থরল লাইন বনম থাণ প্রকহল্পর 

পরামশ থক কাহির িন্য চুবক্ত স্বাক্ষবরত েহয়হে। িতথমাহন পরামশ থক প্রবতষ্ঠান কতৃথক বিশদ প্রহকৌশল বিিাইহনর কাি চলমান 

রহয়হে। প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ত েহল ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ থসকশহন অবধক পবরমাণ কবমউোর থিন চালাহনা সম্ভি েহি, র্া ঢাকা 

শেহরর র্ানিে বনরসহন সোয়ক ভূবমকা পালন করহি। 

(৩৪) নারায়ণগঞ্জ-িয়হদিপুর থসকশহনর গুরুত্বপূণ থ থলহভল ক্রবসাংসমূহে র্ানিে বনরসহনর িন্য ওভারপাস/আন্ডারপাস 

বনম থাহণর লহক্ষয প্রার্বমকভাহি সম্ভাব্তা সমীক্ষা কার্ থক্রম পবরচালনার িন্য একটি সমীক্ষা প্রস্তাি মাননীয় পবরকল্পনা মন্ত্রী 

কতৃথক ৩১ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ অনুহমাবদত েহয়হে। প্রকল্পটি িাস্তিাবয়ত েহল নারায়ণগঞ্জ-িয়হদিপুর থসকশহন থর্ সকল 

থলহভল ক্রবসাংহয় ওভারপাস/আন্ডারপাস বনম থাণ করা প্রহয়ািন তা বচবিতকরতঃ ওভারপাস/আন্ডারপাস বনম থাহণর কার্ থক্রম 

গ্রেণ করা েহি, র্া এ অঞ্চহলর র্ানিে হ্রাহস সোয়ক েহি। 

(৩৫) ঢাকা শেহরর চতুপাহ্শ্বথ সাকুথলার থরলপর্ চালুর িন্য ‘ঢাকা শেহরর চতুবদ থহক বৃত্তাকার থরলপর্ বনম থাহণর িন্য সম্ভাব্তা 

সমীক্ষা’ শীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েহয়হে। বিওবি অর্ থায়হন প্রকহল্পর িন্য একটি স্টাবি/সাহভ থ প্রস্তাি প্রণয়ন কহর ২৯ জুন ২০১৫ 

তাবরহখ পবরকল্পনা কবমশহন থপ্ররণ করা েহয়হে এিাং প্রকহল্পর সমীক্ষা প্রস্তাি অনুহমাদন প্রবক্রয়াকরহণর িন্য ২ জুন ২০১৬ 

তাবরহখ পবরকল্পনা কবমশনহক অনুহরাধ করা েয়।  

(৩৬) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয় ৮ থফব্রুয়াবর ২০১৫ মাহস ঢাকা শেহরর র্ানিে বনরসন বিষহয় অনুবষ্ঠত সভার বসিান্ত 

থমাতাহিক ‘িাাংলাহদশ থরলওহয়র ঢাকা-িয়হদিপুর থসকশহন সািওহয় বনম থাহণর িন্য সম্ভাব্তা সমীক্ষা কার্ থক্রম’ শীষ থক 

প্রকহল্পর Study Proposal প্রস্তুত করা েয়।  

(৩৭) িাাংলাহদশ থরলওহয়হক দক্ষ ব্িস্থাপনা বনবিত করার লহক্ষয লাই  অি বিিহনস (এলবি) ব্িস্থা প্রিতথন করা েহয়হে। 

িাাংলাহদশ থরলওহয়হত ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর প্রর্ম থশ্রবণ পহদ ৩ িন, বদ্বতীয় থশ্রবণ পহদ ৪৮ িন, তৃতীয় থশ্রবণ পহদ ৪০২ িন 

এিাং চতুর্ থ থশ্রবণর শূন্যপহদর বিপরীহত ৪২৫ িনসে সি থহমাে ৮৭৮ িন বনহয়াগ প্রদান করা েহয়হে। অিবশি শূন্য পহদর 

বিপরীহত বনহয়াগ কার্ থক্রম চলমান রহয়হে।  
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৪১। থলবিসহলটিভ ও সাংসদ বিষয়ক বিভাগ  

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমহিাহরল আইন, িাাংলাহদশ জ্বালাবন ও বিদুযৎ গহিষণা কাউবেল আইন, ফরমাবলন বনয়ন্ত্রণ আইন, 

িাাংলাহদশ ওশাহনাগ্রাবফক বরসাচ থ ইেটিটিউে আইন, যুি-সাংগঠন (বনিন্ধন এিাং পবরচালনা) আইন, খুলনা কৃবষ বিশ্ববিদ্যালয় 

আইন, ফাইনাবেয়াল বরহপাটি থাং আইন, িাাংলাহদশ সরকাবর-থিসরকাবর অাংশীদাবরত্ব আইন, পারমাণবিক বিদুযৎহকে আইন, 

িাাংলাহদশ চা-শ্রবমক কল্যাণ তেবিল আইন, থরলওহয় বনরাপত্তা িাবেনী আইন, িিিন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত থফহলাবশপ িাস্ট 

আইন, এবশয়ান ইনিাোকচার ইনহভস্টহমন্ট ব্াাংক আইন, পায়রা িন্দর প্রকল্প (ভূবম অবধগ্রেণ) আইন, কক্সিািার উন্নয়ন 

কতৃথপক্ষ আইন, িাাংলাহদশ থকাস্ট গাি থ আইন, চট্টগ্রাম থমবিহকল বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও রািশােী থমবিহকল বিশ্ববিদ্যালয় 

আইনসে বিবভন্ন উহেখহর্াগ্য আইন প্রণয়হন সেহর্াবগতা প্রদান করা েয়। 

(২) দ্রুতগবতর ইন্টারহনে ব্িোহরর লহক্ষয BTCL থর্হক 22 (Twenty Two) Mbps Full Duplex িিব্ান্ড ইন্টারহনে 

সাংহর্াগ থনওয়া েয় এিাং মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর প্রজ্ঞাপন অনুসাহর কাহির গবতশীলতা ও উদ্ভািনী দক্ষতা বৃবি এিাং 

নাগবরকহসিা প্রদান প্রবক্রয়া দ্রুত ও সেিীকরহণর পন্থা উদ্ভািন ও চচ থার লহক্ষয ইহনাহভশন টিম গঠন করা েয়।  

(৩) থদহশর সকল উপহিলা থর্হক শুরু কহর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সহি িরুবর প্রহয়ািহন তাৎক্ষবণক সরাসবর 

কহর্াপকর্হনর িন্য এিাং একসহি একাবধক সভা/অনুষ্ঠান সম্পন্নকরহণর উহদ্দহশ্য দ ইনহফা-সরকার প্রকল্প থর্হক 

থলবিসহলটিভ ও সাংসদবিষয়ক বিভাহগ বভবিও কনফাহরে ব্িস্থা স্থাপন করা েয়। 

(৪) ১ িানুয়াবর ২০১৬ থর্হক স্বল্প পবরসহর এ বিভাহগ ই-ফাইবলাং কার্ থক্রম চালু করা েয়।  

(৫) বিভাহগর ওহয়িসাইহে GRS-এর বলাংক (grs.gov.bd) সাংযুক্ত করা েয়।  

(৬) বিহিচনাধীন মামলার িে দূরীকরণ ও দ্রুত বিচার বনবিতকরহণর িন্য কার্ থপত্র প্রস্তুত কহর সুপাবরশ আকাহর থপ্ররণ; 

বিহশষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪-এর সাংহশাধহনর সুপাবরশ; ‘রাষ্ট্র িনাম থেহলনা পাশা (ড্রাগ থকস নম্বর ৪/১৯৯৩) ও অন্যান্য’, 

মামলাটি বনষ্পবত্তহত অস্বাভাবিক বিলহম্বর কারণ অনুসন্ধান প্রবতহিদন ও সুপাবরশ; The State Acquisition and 
Tenancy Act, 1950 সাংহশাধনকহল্প আইন কবমশহনর সুপাবরশ; আন্তিথাবতক চুবক্ত সম্পাদন ও িাস্তিায়ন আইন, ২০১৫ 

প্রণয়নকহল্প সুপাবরশ এিাং অর্ থঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর সাংহশাধনকহল্প আইন কবমশহনর সুপাবরশ প্রণয়ন করা েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: আইন, বিচার ও সাংসদ বিষয়ক মন্ত্রী িনাি আবনসুল েক, এমবপ, এটুহি প্রকল্প কতৃথক আহয়াবিত ‘Legislative Techniques’ শীষ থক 

Training Programme-এ িক্তব্ রাখহেন। 

 

(৭) িাতীয় মানিাবধকার কবমশন ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 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; ‘মানিাবধকার-সাংক্রান্ত কনহভনশন ও প্রহোকল’ এিাং ‘মানিাবধকার কী এিাং িাতীয় 

মানিাবধকার কবমশন কতৃথক ৬ িের: প্রতযাশা ও প্রাবপ্ত’ প্রকাশ করা েয়।  
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৪২। বশক্ষা মন্ত্রণালয় 

(১) মাধ্যবমক, এিহতদায়ী, এসএসবস, দাবখল, এসএসবস (থভাহকশনাল) পর্ থাহয়র ৩,৯১,৯৪,৯০৩িন বশক্ষার্ীর মহধ্য  

১ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ ৩৩,৩৭,৬২,৭৬০টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূহল্য বিতরণ করা েয়। 

(২) উপবৃলি প্রেমল্পর মাধ্যমম ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর প্রায় ৪১ িক্ষ োত্র-োত্রীর মমধ্য ৮২৫ মোটি ৯০ হাজার টাো উপবৃলি 

লহসামব লবতরণ েরা হয়।  

(৩) রাজস্ব খাত মর্মে পাবলিে পরীক্ষার িিািমির লিলিমত ২.২৪ িক্ষ লিক্ষার্ীর মমধ্য ২২১.৫৯ মোটি টাো মমর্া-বৃলি 

লহসামব লবতরণ েরা হয়। 

(৪) োলরর্লর লিক্ষা অলর্দপ্তমরর আওতার্ীন ১০০টি লডমোমা-ইন-ইলঞ্জলনয়ালরং প্রলতিামনর ১,৫৬,২০৬জন লিক্ষার্ীমে মামস 

৮০০ টাো হামর বৃলি প্রদান েরা হয় এবং ৬৪টি টিলিইটি লিক্ষা-প্রলতিামনর ১৮,১২০জন স্বল্প-মময়ালদ প্রলিক্ষণার্ীমে মালসে 

৭০০ টাো েমর বৃলি প্রদান েরা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 লচত্র: প্রর্ানমন্ত্রী মিখ হালসনা ২০১৬ লিক্ষাবমর্ যর প্রার্লমে, মাধ্যলমে, ইবমতদায়ী ও দৃলষ্ট্ প্রলতবিী লিশুমদর মমধ্য লবনামূমল্য পাঠ্যপুস্তে  

লবতরণ মিমর্ লিক্ষার্ীমদর সমি ের্া বিমেন। 

 

(৫) ২২ থম ২০১৬ তাবরহখ সৃিনশীল থমধা-অহিষণ ২০১৬-এর িাতীয় পর্ থাহয়র প্রবতহর্াবগতায় বনি থাবচত থসরা ১২িন 

থমধািীহক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক নগদ এক লক্ষ োকা পুরস্কার এিাং সনদ প্রদান করা েয়। 

(৬) প্রধানমন্ত্রীর বশক্ষা-সোয়তা িাস্ট-এর আওতায় মাধ্যবমক, উচ্চ মাধ্যবমক ও স্নাতক পর্ থাহয়র সি থহমাে ৮৬িন বশক্ষার্ীহক 

ভবতথ ও দুঘ থেনািবনত কারহণ প্রায় ৩ লক্ষ োকা আবর্ থক সোয়তা বেসাহি প্রদান করা েয়। এ িাহস্টর আওতায় এমবফল ও 

বপএইচবি গহিষণার িন্য বৃবত্ত প্রদাহনর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। 

(৭) উচ্চতর গহিষণা সোয়তা কার্ থক্রহমর আওতায় এ পর্ থন্ত ২১৩টি গহিষণা-প্রকহল্প ৩৩.২০ থকাটি োকা অর্ থায়ন করা েয়।  

(৮) বশক্ষা মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন ১৯টি থিসরকাবর কহলি এিাং ১১টি মাধ্যবমক বশক্ষাপ্রবতষ্ঠানহক িাতীয়করণ করা েয়। 

(৯) ৩৪তম বিবসএস-এর মাধ্যহম ৭৪৬িনহক প্রভাষক পহদ বনহয়াগ প্রদান করা েয়। 
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(১০) মসোময়প প্রেমল্পর মাধ্যমম ইংমরলজ, র্লণত ও লবজ্ঞান লবর্ময় অলতলরক্ত লাি বাস্তবায়মনর িমক্ষয ৩,৪০৬জন লিক্ষে 

লনময়ার্ মদওয়া হয়। 

(১১) নতুন ১০টি থিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পবরচালনার অনুমবত প্রদান করা েয়। 

(১২) ‘ঢাো মহানর্রীমত ১১টি লবযািয় ও ৬টি েমিজ (সরোলর) স্থাপন’ িীর্ যে প্রেমল্পর আওতায় নতুন ২টি সরোলর 

মাধ্যলমে লবযািয় লনম যাণোজ সম্পন্ন েমর মসখামন লিক্ষা-োর্ যক্রম শুরু েরা হয়। 

(১৩) ৬৪টি সরকাবর থেকবনকযাল স্কুল ও কহলি ও ১টি থভাহকশনাল টিচাস থ থিবনাং কহলহি প্রর্ম বশফহে বিহপ্লামা-ইন-

ইবঞ্জবনয়াবরাং থকাস থ চালু করা েয়। ফহল সরকাবর প্রবতষ্ঠাহন বিহপ্লামা-ইন-ইবঞ্জবনয়াবরাং স্তহর আসন সাংখ্যা ৩১,৫৬০ থর্হক 

৫৭,৭৮০টিহত উন্নীত েয়। িবধ থত আসহন ভবতথ কার্ থক্রম শুরু করা েয়।  

(১৪) লবমবচয সমময় মাধ্যলমে ও উিলিক্ষার আওতায় ২ িক্ষ ৮৬ হাজার লিক্ষে-েম যেতযা-েম যচারী এবং ৩১ হাজার ৭০০জন 

এসএমলস র্িলন যং বলডর সদস্যমে প্রলিক্ষণ প্রদান েরা হয়।  

(১৫) কাবরগবর বশক্ষা অবধদপ্তহরর আওতায় থদহশর অভযন্তহর ৭,১২৯িন কম থকতথা-কম থচারীহক বিবভন্ন থময়াহদ প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। 

(১৬) ২০১৫-১৬ বশক্ষািহষ থ িাাংলাহদশ মাদ্রাসা বশক্ষক প্রবশক্ষণ ইেটিটিউহে (বিএমটিটিআই) ২,০৩৩িন মাদ্রাসা বশক্ষক 

প্রবশক্ষণ গ্রেণ কহরহেন। 

(১৭) িাতীয় বশক্ষা ব্িস্থাপনা একাহিবমর মাধ্যহম ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪১৬টি প্রবশক্ষণ থকাহস থ ৩১,৩২৫িন প্রবশক্ষণার্ীহক 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(১৮) থকাবরয়া সরকাহরর অর্ থায়হন আইবসটি থিবনাং এযান্ড বরহসাস থ থসন্টার ফর এডুহকশন (UITRCE) প্রকহল্পর আওতায় 

বনবম থত ১২৫টি উপহিলা UITRCE ২ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক বভবিও কনফাহরহের  

মাধ্যহম একহর্াহগ শুভ উহদ্বাধন করা েয়। থসন্টারসমূহের উহদ্বাধহনর পর থর্হকই বশক্ষকহদর আইবসটি প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম 

িাস্তিায়ন করা েয় এিাং ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর UITRCE আইবসটি ল্যাহি ২৭,০০০িন বশক্ষকহক ১৫ বদনব্াপী আইবসটি 

প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। 

(১৯) িাাংলাহদশ মাদ্রাসা বশক্ষা থিাহি থর অবধভুক্ত সকল মাদ্রাসা থিাহি থর বনিস্ব থিাহমইন নাহমর ওহয়ি থপাে থাহলর আওতায় ওহয়ি 

থপাে থাল প্রবশক্ষণ ম্যানুয়াল বতবর করা েয় এিাং মাস্টার থিইনার বতবরর লহক্ষয ৪০০ মাদ্রাসা বশক্ষকহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(২০) বশক্ষকহদর দক্ষতা বৃবি ও আধুবনক থেকহনালবির সহি দক্ষতা উন্নয়হনর লহক্ষয থদহশর পাশাপাবশ বিহদহশ, বিহশষ 

কহর বসিাপুহরর Nan yang Polytechnic Institute থর্হক ২৪০িন বশক্ষকহক বিবভন্ন থময়াহদ প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(২১) ২৯টি থিলায় থপাস্ট গ্রাজুহয়ে সরকাবর কহলহি, আন্তিথাবতক মাতৃভাষা ইেটিটিউে ও সরকাবর মাদ্রাসা-ই আবলয়া, 

ঢাকায় বিহদবশ ভাষা প্রবশক্ষণ থকে স্থাপন করা েয়। 

(২২) ‘এস্টািবলশহমন্ট অি ফহরন ল্যাাংগুহয়ি থিবনাং থসন্টার’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ১৫,০০০-এর অবধক প্রবশক্ষণার্ীহক 

বপ্র-ইন্টারবমবিহয়ে কবমউবনহকটিভ ইাংবলশ ল্যাাংগুহয়ি থকাহস থ, ৫,০০০িন প্রবশক্ষণার্ীহক প্রকহল্পর আওতায় থকাবরয়ান ভাষা, 

৫,০০০িন প্রবশক্ষণার্ীহক আরবি ভাষা এিাং িাাংলাহদশ থসনািাবেনী-িাাংলাহদশ পুবলহশর ১০০িন সদেহক ফরাবস ভাষা 

প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। উহেখ্য, ইাংহরবি ভাষায় প্রবশক্ষণ গ্রেণকারীহদর মহধ্য ৮০িন সদে এিাং আরবি ভাষা প্রবশক্ষণ 

গ্রেণকারীহদর মহধ্য ৩০০িন িাাংলাহদশ থনৌিাবেনীর সদে রহয়হেন। িতথমাহন প্রকল্পটির আওতায় আরও ১,২০০িন 

প্রবশক্ষণার্ী ইাংহরবি ভাষা এিাং থনৌ-িাবেনীর ১৩৪িন সদে আরবি ভাষায় প্রবশক্ষণ গ্রেণ করহেন। 

(২৩) মসোময়প প্রেমল্পর মাধ্যমম লিক্ষাপ্রলতিামন পাঠ্যািযাস েম যসূলচর আওতায় ১৫.৪৩ িক্ষ লিক্ষার্ীমে বই পড়ার সুমর্ার্ 

েমর মদওয়া হয়। 

(২৪) তথ্যপ্রযুলক্তর সহায়তায় লিক্ষার মামনান্নয়মনর িমক্ষয লনব যালচত মবসরোলর েমিজ উন্নয়ন প্রেমল্পর আওতায় লবমবচয বেমর 

৪২২টি েমিমজ এোমডলমে িবন লনম যাণ ও সম্প্রসারণ েরা হয়। 

(২৫) ‘লনব যালচত মবসরোলর মাধ্যলমে লবযািয়সমূমহর মিৌত অবোঠামমা উন্নয়ন’ িীর্ যে প্রেমল্পর আওতায় ১,০৫৫টি এবং 

‘লনব যালচত মবসরোলর মাদ্রাসাসমূমহ এোমডলমে িবন লনম যাণ’ িীর্ যে প্রেমল্পর আওতায় ২৫২টি মাদ্রাসার এোমডলমে িবন 

লনম যাণোজ সমাপ্ত হয়। 
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 বচত্র: প্রর্ানমন্ত্রী মিখ হালসনা তোঁর োর্ যািময় বাংিামদি লবশ্বলবযািয় মজুরিলর েলমিন (ইউলজলস) আময়ালজত কৃলত লিক্ষার্ীমদর  

স্বণ যপদে প্রদান েরমেন। 

 

(২৬) উিলিক্ষা মামনান্নয়ন প্রেমল্পর আওতায় UGC National Higher Education Management Information 
System প্রলতিা ও বাস্তবায়ন েরা হয়। 

(২৭) উচ্চবশক্ষার গুণগতমান বনবিতকরহণর িন্য Accreditation Council আইন থভটিাংহয়র িন্য থলবিসহলটিভ ও 

সাংসদ বিষয়ক বিভাহগ থপ্ররণ করা েয়। 

(২৮) লজ-২৫ প্যামেমজর আওতায় ৩৪টি পাবলিে লবশ্বলবযািয় ও ১টি প্রাইমিট লবশ্বলবযািময় ইোরমনট মনাড এবং ইউলজলস 

িবমন মূি ইোরমনট মর্টওময় স্থাপন, ৩১টি পাবলিে লবশ্বলবযািময় ৩২টি িাচুযয়াি লাসরুম স্থাপন, লবলডমরন ব্যােমবান 

োন্সলমিন মনটওয়ােয লনম যামণর জন্য ২৮টি োন্সলমিন মনাড স্থাপন (১০টি লপলজলসলব সাবমেিমন এবং ১৮টি লবশ্বলবযািয় 

েযাম্পামস), ইউলজলস িবমন ডাটামসোর এবং বুময়মট ব্যােআপ ডাটামসোর স্থাপন, সমলন্বত েলমউলনমেিন লসমেম (িময়স, 

ইমমইি) স্থাপন, ২৮টি লবশ্বলবযািময় িাচুযয়াি লাসরুমমর অিযন্তরীণ পূতয-মডমোমরিন োজ সম্পন্ন হয়। 

(২৯) বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান ও বশল্প-প্রবতষ্ঠাহনর মহধ্য সম্পকথ স্থাপন থিারদার করার লহক্ষয ৫৬টি বশল্প-প্রবতষ্ঠাহনর সহি MoU 
স্বাক্ষবরত েয়। 

(৩০) ‘৩১৫ উপহিলা সদহর বনি থাবচত থিসরকাবর বিদ্যালয়সমূেহক মহিল বিদ্যালহয় রূপান্তর’ প্রকহল্পর আওতায় ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহর ১১৪টি নতুন ভিন বনম থাণ েয়। এ োড়া ১৬০টি বিদ্যালহয় কবম্পউোর ল্যাি এিাং ৩১০টি বিদ্যালহয় মাবি-বমবিয়া 

ক্লাসরুম স্থাপন করা েয়।  

(৩১) প্রবতিন্ধী (অটিবস্টক, িাউন বসনহড্রাম, থসবরিালপালবস) বশক্ষার্ীহক বিহশষ ব্িস্থায় পািবলক পরীক্ষায় অাংশগ্রেহণর 

অনুমবত-সাংক্রান্ত পবরপত্র িাবর করা েয়।  

(৩২) অনলাইহন Annual Education Survey 2015 সম্পন্ন েরা হয় এবং ডাটামবইজ হািনার্াদেরণসহ লজআইএস 

ম্যালপং হািনার্াদ েরা হয়। প্রাপ্ত তমথ্যর লিলিমত তা েলম্পউটার লবিামর্ ডাটামবইজ তথ্য লবমির্ণ ও প্রলক্রয়ােরণ েমর 

বালর্ যে পলরসংখ্যান প্রলতমবদন প্রোি েরা হয়। 

(৩৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৭টি প্রকাশনা (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) থেবলহফান Apps Software এিাং (vii) 
থেবলহফান িাইহরক্টবর প্রস্তুত করা েয়। 
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(৩৪) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বতনটি গহিষণা কার্ থক্রম (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-এর কাি সম্পন্ন েয়। 

(৩৫) সরকাহরর িাবরকৃত পবরপত্র অনুর্ায়ী থিসরকাবর বশক্ষা-প্রবতষ্ঠাহন বশক্ষক বনহয়াহগর সুপাবরশদাহনর লহক্ষয 

অনলাইনবভবত্তক কার্ থক্রম সম্পন্ন করার প্রহয়ািহন থেবলেক িাাংলাহদশ বলবমহেি এিাং এনটিআরবসএ’র মহধ্য চুবক্ত স্বাক্ষর 

কার্ থক্রম সম্পাদন ও অনলাইনবভবত্তক কার্ থক্রম শুরু করা েয়।  

(৩৬) ২০১৫ সাহলর দ্বাদশ বশক্ষক বনিন্ধন পরীক্ষার সনদ প্রস্তুতকরণ ও থিলাপর্ থাহয় বিতরণ এিাং ত্রহয়াদশ বশক্ষক বনিন্ধন 

পরীক্ষা (বপ্রবলবমনাবর থেস্ট) ২০১৬-এর পরীক্ষা গ্রেণ, ফলাফল প্রকাশ ও পরিতী কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। 

(৩৭) থিসরকাবর বশক্ষা-প্রবতষ্ঠাহন বশক্ষক বনহয়াহগর শূন্য পহদর তথ্য সাংগ্রে করা েয়। 

(৩৮) থিসরকাবর স্কুল এযান্ড কহলহি মাধ্যবমক, বনে মাধ্যবমক ও সাংযুক্ত প্রার্বমক স্তহর বশক্ষার্ী ভবতথ নীবতমালা-২০১৫ 

সাংক্রান্ত পবরপত্র িাবর করা েয়। এর মাধ্যহম থিসরকাবর বশক্ষা-প্রবতষ্ঠাহন বশক্ষার্ী ভবতথর থক্ষহত্র কযাচহমন্ট এবরয়ায় ভবতথর 

থকাো বনধ থারণ করায় ঢাকা শেহর র্ানিে বনরসহন সোয়ক ভূবমকা রাখহে। 

(৩৯) স্কুল, কহলি, মাদ্রাসার ধমীয় বশক্ষক-বশবক্ষকা-কম থচারী কতৃথক িাল্যবিিাে পড়াহনাহক বনরুৎসাবেত করাহত পবরপত্র 

িাবর করা েয়।  

(৪০) সকল বশক্ষা-প্রবতষ্ঠাহনর তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিষয় চালুকরা সাংক্রান্ত পবরপত্র িাবর করা েয়। 

(৪১) ইউহনহস্কা’র সাধারণ সহম্মলহনর ৩৮তম অবধহিশহন সি থসম্মতভাহি আন্তিথাবতক মাতৃভাষা ইেটিটিউে-থক ইউহনহস্কা’র 

কযাোগবর-২ ইেটিটিউহের স্বীকৃবত থদওয়া েয়। 

(৪২) বলথুয়াবনয়ান ল্যাঙ্গুহয়ি ইেটিটিউহের সহি আন্তিথাবতক মাতৃভাষা ইেটিটিউহের সেহর্াবগতা-প্রহোকল স্বাক্ষবরত েয়।  

৪ ৩ । বশল্প মন্ত্রণালয় 

(১) সামবরক শাসন আমহল প্রণীত 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 অধ্যাহদশ এিাং বপ, ও ২৭/৭২-থক বনহয় ‘বশল্পপ্রবতষ্ঠান িাতীয়করণ আইন, 

২০১৬’ বশহরানাহম একটি আইন প্রণয়হনর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। আইনটি মবন্ত্রসভার নীবতগত অনুহমাদন পাওয়ার পর 

িতথমাহন থলবিসহলটিভ বিভাহগ থভটিাংহয়র িন্য থপ্ররণ করা েহয়হে। The Public Corporations (Management Co-

ordination) Ordinance, 1986 (Ordinance No. XLVIII of 1986) অধ্যাহদশটিহক বনহয় সরকাবর কহপ থাহরশন 

(ব্িস্থাপনা-সমিয়) আইন, ২০১৬ বশহরানাহম একটি আইন প্রণয়হনর কার্ থক্রম চলহে।  

(২) বিবভন্ন মন্ত্রণালয় থর্হক প্রবণতব্ খসড়া আইন, চুবক্ত, বিবধ ও প্রবিধানমালার ওপর মতামত গ্রেণ কহর তা সাংবেি 

মন্ত্রণালহয় থপ্ররণ করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থস্বোহসিী সমািকল্যাণ সাংস্থা (বনিন্ধন ও বনয়ন্ত্রণ) আইন-২০১৬; 

িাাংলাহদশ পাওয়ার ম্যাহনিহমন্ট ইেটিটিউে আইন, ২০১৬; পােনীবত-২০১৫; সড়ক পবরিেন আইন, ২০১৫; Draft 

Agreement of Bilateral Cooperation on Peaceful Use of Nuclear Energy; িাাংলাহদশ পাবন বিবধ-২০১৫; 

ফাইন্যাে থকাম্পাবন আইন, ২০১৫; রািশােী উন্নয়ন কতৃথপক্ষ আইন, ২০১৫; িন্যপ্রাণী (সাংরক্ষণ ও বনরাপত্তা) আইন, ২০১২’-

এ প্রদত্ত ক্ষমতািহল প্রণীত পাঁচটি বিবধমালা ‘কুবমর লালন-পালন বিবধমালা-২০১৫’; ‘োবত লালন-পালন বিবধমালা-২০১৫’; 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/ad2473e0-687d-49db-90d4-899ccb9f43c1/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%25
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‘থপাষাপাবখ ব্িস্থাপনা বিবধমালা-২০১৫’; ‘িন্যপ্রাণী সাংক্রান্ত অপরাধ উদ ঘােহন তথ্য প্রদানকারীহক পুরস্কার প্রদান বিবধমালা-

২০১৫’ এিাং ‘সাহপর খামার ব্িস্থাপনা বিবধমালা-২০১৫’; োউবিাং এযান্ড বিবডাং বরসাচ থ ইেটিটিউে আইন, ২০১৫; 

িাাংলাহদশ পাবন বিবধ-২০১৫; িস্ত্র বশল্পপ্রবতষ্ঠান আইন, ২০১৫; বেন্দুধমীয় কল্যাণ িাস্ট আইন, ২০১৫; থিৌিধমীয় কল্যাণ িাস্ট 

আইন, ২০১৫; িীিধমীয় কল্যাণ িাস্ট আইন, ২০১৫; িাতীয় বশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক থিাি থ আইন, ২০১৫; প্রহকৌশল গহিষণা 

কাউবেল আইন, ২০১৫-এর ওপর এ মন্ত্রণালহয়র মতামত প্রদান করা েয়। ‘িাাংলাহদশ ইন্ডাবেয়াল বিিাইন আইন, ২০১৬’ 

এিাং ‘খসড়া থপহেন্ট আইন, ২০১৬’-এর খসড়া চূড়ান্ত করার লহক্ষয কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। ১ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরখ থর্হক 

থভৌহগাবলক বনহদ থশক পণ্য বনিন্ধন কার্ থক্রম শুরু েয়। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: রাষ্ট্রপবতর বশল্প উন্নয়ন পুরস্কার-প্রদান উপলহক্ষয বশল্প মন্ত্রণালয় আহয়াবিত অনুষ্ঠাহন প্রধান অবতবর্ মোমান্য রাষ্ট্রপবত থমাঃ আিদুল 

োবমদ, বশল্পমন্ত্রী আবমর থোহসন আমু, এমবপ ও বশল্প সবচি থমাঃ থমাশাররফ থোহসন ভু ুঁইয়া 

 

(৩) গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকার ও িােরাইন সরকাহরর মহধ্য বদ্ব-পাবক্ষক পু ুঁবি-বিবনহয়াগ, উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ চুবক্ত 

স্বাক্ষবরত েয়। িাাংলাহদশ স্টযান্ডাি থস এযান্ড থেবস্টাং ইেটিটিউশন (বিএসটিআই) এিাং থসৌবদ আরহির িাতীয় মান সাংস্থা থসৌবদ 

স্টযান্ডাি থস, থমহিালবি এযান্ড থকায়াবলটি অগ থানাইহিশন (সাহসা/SASO)-এর মহধ্য মান-বিষয়ক বদ্বপাবক্ষক কাবরগবর সোয়তা 

চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়।  

(৪) িাাংলাহদশ ও কুহয়ত সরকাহরর মহধ্য বদ্ব-পাবক্ষক পু ুঁবি-বিবনহয়াগ, উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। 

(৫) বি-৮ সবচিালহয়র উহদ্যাহগ বমশর সরকাহরর ব্িস্থাপনায় আহয়াবিত 5
th

 Ministerial Meeting on D-8 Industrial 
Cooperation শীষ থক সভা ৯-১১ থম ২০১৬ থময়াহদ বমশহরর রািধানী কায়হরাহত অনুবষ্ঠত েয়। বতন বদনব্াপী আহয়াবিত 

এ সভায় মাননীয় বশল্পমন্ত্রী চার সদহের প্রবতবনবধদহলর থনতৃত্ব থদন। সভায় বতবন বি-৮ ভুক্ত ৮টি থদহশর বশল্পউন্নয়হনর লহক্ষয 

সবম্মবলত ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য বদক্ -বনহদ থশনামূলক িক্তব্ প্রদান কহরন। বমশহরর বশল্প ও িাবণিযমন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রীর সহি 

সাক্ষাহত বমবলত েন। এ সমহয় মাননীয় মন্ত্রী িাাংলাহদহশ সার, কাগি, থপহিাহকবমকযাল, গ্যাস থিাতলিাতকরণ ও 

িাোিবশল্প স্থাপহন িাাংলাহদহশ বিবনহয়াহগর সম্ভািনার কর্া তুহল ধরহল বমশহরর বশল্প ও িাবণিয মন্ত্রী এসি থক্ষহত্র 

বিবনহয়াহগর বিষহয় ইবতিাচক সাড়া থদন। বি-৮ সদে থদশগুবলর এসএমই গভন থহমন্টাল িবিসমূহের মহধ্য স্বাক্ষবরত 

সমহিাতা স্মারহকর মাধ্যহম সদে রাষ্ট্রসমূহের মহধ্য অর্ থননবতক ও িাবণবিযক সেহর্াবগতা থিারদারকরণ এিাং বিশ্বিািাহর 

এ থদশগুবলর এসএমইসমূহের প্রবতহর্াবগতামূলক দক্ষতা বৃবিহত অিদান রাখার পর্ প্রশস্ত েয়।  

(৬) ‘শাহ্ িালাল ফাটি থলাইিার প্রহিক্ট (সাংহশাবধত)’ শীষ থক প্রকল্পটির আওতায় ইহতামহধ্য বদবনক ১,৭৬০ থমবিকেন গ্রানুলার 

ইউবরয়া (িাবষ থক ৫,৮০,৮০০ থমবিকেন) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সার কারখানার স্থাপন-কাি সম্পন্ন েয়। ১৪ নহভম্বর ২০১৫ 

তাবরহখ পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু েয়। ২৯ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ বনম থাণকারী প্রবতষ্ঠাহনর বনকে থর্হক কারখানাটি গ্রেণ 

করা েয়। কারখানায় ৩০ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত সমহয় থমাে ২,২০,৪১৬ থমবিকেন সার উৎপাবদত েয়। প্রকহল্পর অনুকূহল থমাে 

২৭৪.১৪ থকাটি োকা (বিওবি ১৬৪.৫৮ থকাটি োকা এিাং প্রকল্প সাোয্য ১০৯.৫৬ থকাটি োকা) িরাদ্দ বেল। এর মহধ্য জুন 

২০১৬ পর্ থন্ত ব্য় েয় ১৭১.০২ থকাটি োকা (িরাহদ্দর ৬২.৩৯শতাাংশ)।  

(৭) বচোগাাং থকবমকযাল কমহপ্লক্স মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনহদ থহশ এিাং অনুহমাদনক্রহম প্রায় ১৫০ থকাটি োকা ব্হয় বসবসবস 

পুনচ থালুকরণ কম থসূবচ িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। ৫ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত প্রায় ৮৬শতাাংশ কাহির অগ্রগবত সাবধত েয়।  
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(৮) সাভার চামড়া বশল্পনগরী প্রকল্পটির মাধ্যহম ঢাকা মোনগরী ও বুবড়গিা নদীর পবরহিশদূষণ থরাহধ রািধানীর 

োিাবরিাগস্থ ট্যানাবর-বশল্পসমূেহক সাভাহর পবরহিশিান্ধি স্থাহন স্থানান্তহরর লহক্ষয থমাে ১,০৭,৮৭১.০০ লক্ষ োকা প্রাক্কবলত 

ব্হয় সাভার চামড়া বশল্পনগরী (বদ্বতীয় সাংহশাবধত) প্রকহল্পর আওতায় বশল্পনগরীহত CETP স্থাপন-কাি িাস্তিায়ন করা েহে। 

িতথমাহন চামড়া বশল্পনগরীহত বনম থাণাধীন CETP-এর বসবভল কাহির প্রায় ৮৮ শতাাংশ সম্পন্ন েয়। এ প্রকহল্পর আওতায় ২০০ 

একর িবমহত উন্নত প্লে বতবর কহর তা ১৫৫টি বশল্প ইউবনে/প্রবতষ্ঠাহনর অনুকূহল প্লে িরাদ্দ থদওয়া েয়। বিবসহকর আধুবনক 

প্রযুবক্তহত থমৌচাষ প্রকহল্পর উহদ্যাহগ বিবসক ভিহন ১৬ থম ২০১৬ তাবরহখ সবচি, বশল্প মন্ত্রণালয় পাঁচ বদনব্াপী মধুহমলা 

অনুষ্ঠান উহদ্বাধন কহরন; ১৯ জুন ২০১৬ তাবরখ বশল্পমন্ত্রী বিবসক ও িাতীয় র্াদুঘর কতৃথক আহয়াবিত িামদাবন পণ্যপ্রদশ থনী ও 

থমলা উহদ্বাধন কহরন; বিবসহকর বসআইবিবি প্রকহল্পর উহদ্যাহগ আহয়াবিনযুক্ত লিণ ব্িোহরর িন্য সহচতনতা বৃবির লহক্ষয ৫ 

মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ মাদারীপুহর এিাং ২৪ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ ঠাকুরগাঁও, ১৬ থম ২০১৬ তাবরহখ চাঁপাইনিািগহঞ্জ, ২১ থম 

২০১৬ তাবরহখ বদনািপুহর এিাং ২৮ থম ২০১৬ নওগাঁ থিলায় অযািহভাহকবস সভা অনুবষ্ঠত েয়। বিবসহকর নকশা থকহের 

উহদ্যাহগ িাাংলা একাহিবম প্রািহণ ১৪ এবপ্রল ২০১৬ থর্হক ১০ বদন ব্াপী বিশাখী থমলা অনুবষ্ঠত েয়। মাননীয় বশল্পমন্ত্রী এ 

থমলার উহদ্বাধন কহরন এিাং ১১-২০ বিহসম্বর        পাঁচ বদন ব্াপী ভারহতর কলকাতায় অনুবষ্ঠত িাবষ থক সাাংস্কৃবতক অনুষ্ঠান 

ও েস্তবশল্প থমলায় (Aspriation 2015) অাংশ গ্রেণ করা েয়। 

(৯) বিবসক কতৃথক বশল্প উহদ্যাক্তা উন্নয়ন প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয় ১৭,৬৬৯ িন, প্রহিক্ট থপ্রাফাইল প্রণয়ন ৪৬০টি, প্রকল্প প্রস্তাি 

প্রণয়ন ও মূল্যায়ন ৭,৫৬১টি, ঋণ ব্িস্থাকরণ/সোয়তাকরণ (ক্ষুদ্রবশল্প ১,৯২৬টি, কুটির বশল্প ৪,৮২০টি)। নকশা নমুনা উন্নয়ন ও 

বিতরণ ২,৭৫৬টি, কাবরগবর তথ্য সাংগ্রে ও বিতরণ ১,০৩২টি, সাি-থসক্টর স্টাবি ৩৯টি, বিপণন সমীক্ষা প্রণয়ন ৩৫২টি, থমলা 

আহয়ািন ১৫টি, প্রকল্প বনিন্ধীকরণ ১,৯১১টি, সািকন্ট্রাকটিাং ইউবনে তাবলকাভুক্তকরণ ৩৭টি, সািকন্ট্রাকটিাং সাংহর্াগ স্থাপন 

৬১টি, বশল্পনগরীর প্লে িরাদ্দকরণ ৫৮টি এিাং কম থসাংস্থান সৃবি ৪৯,৫৬৬ িহনর। 

(১০) বিএসটিআই-এর সাটি থবফহকশন মাকথস (বসএম) কার্ থক্রহমর আওতায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরচালনার সাংখ্যা ৯৫৬টি, 

মামলা দাহয়র ১,৩৪৬টি, মামলা বনষ্পবত্ত ১,৩৪৬টি, বিবভন্ন থময়াহদ ৪২ িনহক কারাদণ্ড প্রদানসে ৩৯টি প্রবতষ্ঠান সীলগালা 

করা েয়, িবরমানা আদায় ৬৩৪.৬৩ লক্ষ োকা, থস্কায়াি অবভর্ান ৭৯০টি, মামলা দাহয়র ৫২৮টি, মামলা বনষ্পবত্ত ৩৬টি, 

িবরমানা আদায় ৫.১১ লক্ষ োকা, িবরমানাকৃত প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা ১,৩৪৬টি। বিএসটিআই-এর থমহিালবি উইাংহয়র আওতায় 

ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরচালনার সাংখ্যা ৬১৭টি, মামলা দাহয়র ১,১৮৪টি, মামলা বনষ্পবত্তর সাংখ্যা ১,১৮৪টি, িবরমানা আদায় 

৫১.২৯ লক্ষ োকা, থস্কায়াি অবভর্ান পবরচালনার সাংখ্যা ৩০৩টি, মামলা দাহয়র ৫৬৯টি, মামলা বনষ্পবত্তর সাংখ্যা ৪টি, 

িবরমানা আদায় ০.১৭ লক্ষ োকা, িবরমানাকৃত প্রবতষ্ঠাহনর সাংখ্যা ১,১৮৪টি।  

(১১) বিএসটিআই-থক আরও শবক্তশালী ও সম্প্রসাবরত করার লহক্ষয পুরাতন পাঁচটি থিলায় র্র্া : রাংপুর, কুবমো, ফবরদপুর, 

ময়মনবসাংে ও কক্সিািার থিলায় বিএসটিআই-এর অবফস স্থাপহনর লহক্ষয িতথমাহন একটি প্রকল্প চলমান রহয়হে। প্রকহল্পর 

আওতায় ফবরদপুর থিলায় বিএসটিআই-এর অবফস-কাম-ল্যািহরেবর ভিহনর অিকাঠাহমাগত সকল কাি সম্পন্ন েয়। কুবমো 

থিলায় বিএসটিআই-এর অবফস-কাম-ল্যািহরেবর ভিন বনম থাহণর লক্ষয সাবভ থস পাইল ঢালাইহয়র কাি সম্পন্ন েয়।  

(১২) ‘োহত-কলহম কাবরগবর প্রবশক্ষহণ মবেলাহদর গুরুত্ব বদহয় বিোহকর কার্ থক্রম সম্প্রসারণপূি থক আত্ম-কম থসাংস্থান সৃবি ও 

দাবরদ্রযবিহমাচন (সাংহশাবধত)’ শীষ থক প্রকহল্প ২,৫৯৮িন পুরুষ এিাং ১,৮৬০িন মবেলা প্রবশক্ষণার্ীর প্রবশক্ষণ সমাপ্ত করা েয়। 

তন্মহধ্য ৬৫৩িন পুরুষ ও ৬৩৪িন মবেলা প্রবশক্ষণার্ীহক বিবভন্ন বশল্পপ্রবতষ্ঠাহন সরাসবর বনহয়াহগর ব্িস্থা করা েয়।  

(১৩) থদহশর মানিসম্পদ উন্নয়হন স্বল্পহময়াবদ ৩০৩টি প্রবশক্ষণ-থকাস থ পবরচালনা করা েয় এিাং এহত অাংশগ্রেণকারীর সাংখ্যা 

৮,১২১ িন। তাোড়া বিআইএম ১ িের থময়াবদ পাঁচটি স্নাতহকাত্তর বিহপ্লামা থকাস থ এিাং ৬ মাস থময়াবদ বিহপ্লামা ইন থসাশাল 

কমপ্লাহয়ে থকাস থটি পবরচালনার মাধ্যহম ৯৫১িন প্রবশক্ষণার্ীহক প্রবশক্ষণ প্রদান কহরহে। 

(১৪) িয়লার চালনার অনুমবত প্রদাহনর সাংখ্যা ৫,০৩৫টি, নতুন িয়লার থরবিহেশন প্রদান ৫৭৮টি, স্থানীয়ভাহি িয়লার 

বতবরর সাংখ্যা ২৬৩টি, িয়লার পবরচালকহদর পরীক্ষাগ্রেণ ৯৯৭ িন। 

(১৫) িাাংলাহদশ এযাহক্রবিহেশন থিাহি থ APLAC Team কতৃথক ২-৬ নহভম্বর ২০১৫ থময়াহদ Peer Evaluation সম্পন্ন 

েয়। ৮ িানুয়াবর ২০১৫ তাবরহখ োংকাংহয় অনুবষ্ঠত 34
th

 APLAC MRA Council সভায় বিএবি থেবস্টাং-এর িন্য MRA 
অিথন কহর। এবপ্রল ২০১৫ তাবরহখ APLAC Team কতৃথক peer evaluation follow up visit সম্পন্ন েয়। গত ১৭ 

জুন ২০১৫ তাবরহখ শ্রীলাংকায় অনুহষ্ঠয় 35
th

 APLAC MRA Council সভায় বিএবি calibration-এর িন্য MRA 

অিথন কহর। ২৫ থম ২০১৫ তাবরহখ Food Laboratory Networking Group-এর সহি সভা অনুবষ্ঠত েয়। বিএবি’র 

বত্রমাবসক বনউি থলোর, একটি িাবষ থক প্রবতহিদন ও একটি সুযহভবনর প্রকাবশত েয়। গত ৯ জুন ২০১৬ তাবরহখ ঢাকা থচম্বার 

অি কমাস থ এযান্ড ইন্ডাবের সেহর্াবগতায় িাাংলাহদশ এযাহক্রবিহেশন থিাি থ অতযন্ত আড়ম্বরপূণ থভাহি বিশ্ব এযাহক্রবিহেশন বদিস, 

২০১৬ পালন কহর। 
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৪৪। শ্রম ও কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

(১) ৪২টি লিল্প-মসক্টমরর মমধ্য মর্সব মসক্টমরর মজুলর লনর্ যারমণর োি পোঁচ বের অলতক্রান্ত হময়মে মসসব লিল্প-মসক্টমরর মজুলর 

পুনলন য   রমণর োজ হামত মনওয়া হময়মে। ইমতামমধ্য লবলড় লিল্প মসক্টর, স্থিবন্দর মসক্টর ও মহামটি এযান্ড মরস্টুমরে লিল্প-

মসক্টমরর মজুলর পুনলন যর্ যারণ েরা হয়। 

(২) ঢাো, ঈশ্বরদী ও েণ যফুিী ইলপমজমড লতনটি ডরলমটলর-োম-প্রলিক্ষণ মেন্দ্র স্থাপন েমর যুব-মলহিামদর র্ামম যেসলবর্য়ে 

প্রলিক্ষণ োর্ যক্রম শুরু েরা হয়। 

(৩) রাষ্ট্রায়ি লিল্পমসক্টমর েম যরত েলমেমদর নতুন মজুলর-োঠামমা লনর্ যারমণর জন্য ‘জাতীয় মজুলর ও উৎপাদনিীিতা 

েলমিন ২০১৫’ র্ঠন েরা হয়। 

(৪) েম যরত চা-েলমেমদর সাপ্তালহে ছুটির লদমন মজুলর প্রদামনর লসদ্ধান্ত ১ অমক্টাবর ২০১৫ তালরখ মর্মে োর্ যের েরা হয়। 

(৫) RMG মসক্টমর সামালজে মতলবলনময় ও লিল্পসম্পেয উন্নয়ন লবর্য়ে প্রেল্প চালুেরমণ 26 মসমেম্বর 2015 তালরমখ 

লনউইয়মেয বাংিামদি, সুইমডন ও আইএিও-এর মমধ্য সহমর্ালর্তা চুলক্ত স্বাক্ষলরত হয় এবং এর পলরমপ্রলক্ষমত এেটি প্রেল্প 

প্রণয়মনর োর্ যক্রম চূড়ান্ত েরা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: িাতীয় থপশাগত স্বাস্থয ও থসইফটি বদিস ২০১৬ অনুষ্ঠাহন মোমান্য রাষ্ট্রপবত  

(৬) ২৮ এলপ্রি ২০১৬ তালরমখ প্রর্মবামরর মমতা জাতীয়িামব ‘জাতীয় মপিার্ত স্বাস্থয ও মসইিটি লদবস’ উদ র্াপন েরা হয়। 

৪৫। সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(১) র্র্ামর্াগ্য মর্ যাদায় িহীদ লদবস ও আন্তজযালতে মার্তিার্া লদবস ২০১৬ উদর্াপন েরা হয়। 

(২) িহীদ লদবস ও আন্তজযালতে মার্তিার্া লদবস-উপিমক্ষয মাসব্যাপী একুমি গ্রন্থমমিা, আমিাচনা সিা ও সাংস্কৃলতে 

অনুিামনর আময়াজন েরা হয়। 

(৩) ২৫ ববিাখ/৮ মম ২০১৬ তালরমখ লবশ্বেলব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুমরর ১৫৫তম জন্মবালর্ যেী উদর্াপন েরা হয়। এ উপিমক্ষয  

৮ মম ২০১৬ তালরখ ওসমানী স্মৃলত লমিনায়তমন মহামান্য রাষ্ট্রপলত মূি অনুিান উমদ্বার্ন েমরন। এ োড়া ঢাোসহ রবীন্দ্র 

স্মৃলতলবজলড়ত কুলষ্ট্য়ার লিিাইদহ, নওর্োঁর পলতসর এবং খুিনার দলক্ষণলডলহ ও লপঠামিার্সহ মদমির সেি মজিা, উপমজিা ও 

লিক্ষা-প্রলতিামন লবশ্বেলবর ১৫৫তম জন্মবালর্ যেী উপিমক্ষয লবলিন্ন েম যসূলচ পালিত হয়।  

(৪) ১১ বজযি/২৫ মম ২০১৬ তালরখ জাতীয় েলব োজী নজরুি ইসিাম-এর ১১৭তম জন্মবালর্ যেী উদর্াপন েরা হয়। এ োড়া 

ঢাোসহ নজরুি স্মৃলতলবজলড়ত ময়মনলসংমহর লত্রিাি এবং কুলমিার মদৌিতপুরসহ মদমির সেি মজিা, উপমজিা ও লিক্ষা-

প্রলতিামন জাতীয় েলব োজী নজরুি ইসিামমর ১১৭তম জন্মবালর্ যেী উপিমক্ষয লবলিন্ন েম যসূলচ পালিত হয়।  

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/1f05b1a5-3e92-4538-bd44-bd7e16c2f1aa/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%A8%E0%A7%9F-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE


177 

 

(৫) সংস্কৃলত লবর্য়ে মন্ত্রণািময়র উমযামর্ ঢাোসহ মজিা ও উপমজিা পর্ যাময় সরোলরিামব পমহিা ববিাখ ১৪২৩ উদ র্াপন 

েরা হয়।  

(৬) রবীন্দ্র জন্মবালর্ যেী উপিমক্ষয ২টি লিশুমতার্ চিলিমত্রর লনম যাণ সম্পন্ন েমর লপ্রলময়ার মিা’র আময়াজন েরা হয়।  

(৭) সুলচত্রা মসমনর জন্মিতবালর্ যেী উপিমক্ষয পাবনা মজিায় অবলস্থত সুলচত্রা মসমনর বপলত্রে বালড়মে মেন্দ্র েমর তোঁর অলিনীত 

চিলিত্র লনময়    সুলচত্রা মসন চিলিত্র উৎসব-২০১৬ আময়াজন েরা হয়।  

(৮) সাংস্কৃলতে েম যোমের নেিা প্রণয়নপূব যে পলরেল্পনা বাস্তবায়মনর িমক্ষয ঢাো লবশ্বলবযািয়, চট্টগ্রাম লবশ্বলবযািয়, 

রাজিাহী লবশ্বলবযািয়, জাহািীরনর্র লবশ্বলবযািয় এবং জর্ন্নার্ লবশ্বলবযািময়র লবলিন্ন লবিার্/আবালসে হি/মহামেমি 

সাংস্কৃলতে োর্ যক্রমমর জন্য আলর্ যে অনুদান প্রদান েরা হয়।  

(৯) জাতীয় জীবমন লবলিন্ন মক্ষমত্র অবদামনর স্বীকৃলতস্বরূপ ১৬জন সুর্ীমে একুমি পদে-২০১৬ প্রদান েরা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 লচত্র: জাতীয় জীবমন লবলিন্ন মক্ষমত্র অবদামনর স্বীকৃলতস্বরূপ ১৬জন সুর্ীমে একুমি পদে ২০১৬ প্রদান েরা হয়।  

(১০) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর ঢাো লবিামর্র ২টি মজিায় বইমমিা অনুলিত হয় এবং েিোতায় অনুলিত আন্তজযালতে বইমমিায় 

বাংিামদি অংিগ্রহণ েমর।  

(১১) ইরামন অনুলিত ২৮তম মতহরান আন্তজযালতে বইমমিায় অংিগ্রহণ েরা হয়। এ সময় সংস্কৃলত লবর্য়ে মন্ত্রণািময়র 

মাননীয় মন্ত্রীর উপলস্থলতমত মতহরামন বাংিামদি ও ইরামনর মমধ্য ২০১৫-১৮ মময়ামদ সাংস্কৃলতে লবলনময় চুলক্ত স্বাক্ষর েরা হয়।  

(১২) িারমতর মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রীর বাংিামদি সির উপিমক্ষয ৬ জুন ২০১৫ ঢাোয় বাংিামদি ও িারমতর মমধ্য ২০১৫-১৭ 

মময়ামদ সাংস্কৃলতে লবলনময় োর্ যক্রম স্বাক্ষর েরা হয়।  

(১৩) ২৯ মম ২০১৬ মর্মে ২ জুন ২০১৬ পর্ যন্ত বাংিামদি দূতাবাস, র্াইল্যান্ড-এর ব্যবস্থাপনায় আময়ালজত Bangladesh 
Trade and Investment Expo, 2016 উপিমক্ষয ২৪-সদস্যলবলিষ্ট্ সাংস্কৃলতে প্রলতলনলর্দি অংিগ্রহণ েমরন।  

(১৪) Art acre foundation েিোতা, িারত ের্তযে আময়ালজত ‘Art festival’-এ বাংিামদি আট য গ্যািালরর উমদ্বার্ন 

এবং মাননীয় মন্ত্রীর মনর্তমত্ব মদমির প্রর্ম সালরর লচত্রলিল্পী, সংর্ীত লিল্পীসহ ২২জন প্রলতলনলর্ অংিগ্রহণ েমরন।  

(1৫) ২২-২৫ জুন ২০১৬        লমিমরর োয়মরামত অনুলিত সাংস্কৃলতে অনুিামন ১৫সদস্যলবলিষ্ট্ সাংস্কৃলতে প্রলতলনলর্দি 

অংিগ্রহণ েমরন।  

(1৬) ২২-২৫ জুন ২০১৬ থময়াহদ Gwangju Metropolitan City, Korea অনুবষ্ঠত 7
th

 Asia Europe Cultural 
Ministers Meeting (ASEM CMM7)-এ অাংশগ্রেণ করা েয়। 

(17) বাংিামদি মিাে ও োরুলিল্প িাউমন্ডিন ের্তযে মাসব্যাপী মিাে োরুলিল্প মমিা ও মিােজ উৎসমবর আময়াজন, ববিাখী 

মমিার আময়াজন, লিল্পাচার্ য জয়নুি আমবদীমনর জন্ম ও মৃতুযবালর্ যেী পািন উপিমক্ষয জয়নুি মমিা এবং মপৌর্-পাব যণ 

উপিমক্ষয মপৌর্মমিার আময়াজন েরা হয়। 
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(18) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর মবসরোলর পাঠার্ার অনুদান খামত বরােকৃত দুই মোটি লত্রি িক্ষ টাো ৭৪৭টি মবসরোলর 

পাঠার্ামরর মমধ্য বরাে প্রদান েরা হয়। বরােকৃত অমর্ যর ৫০ িতাংি বই ও অবলিষ্ট্ ৫০ িতাংি ক্রস ড মচমের মাধ্যমম 

প্রদান েরা হয়। 

(19) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর চারুলিল্প, লর্ময়টার ইতযালদ খাত মর্মে পোঁচ মোটি এে িক্ষ সির হাজার টাো মদমির ৯৩৯টি 

সাংস্কৃলতে প্রলতিামনর অনুকূমি অনুদান লহসামব বরাে প্রদান েরা হয়।  

(20) ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমর প্রিংসামর্াগ্য ও কৃলতত্বপূণ য োমজর জন্য আলর্ যেিামব অসচ্ছি সংস্কৃলতমসবীমদর িাতা খাত মর্মে 

4,7৫,৬১,000 টাো লবলিন্ন মজিার মমাট 2,537জন সংস্কৃলতমসবীমে লবলিন্ন হামর িাতা প্রদান েরা হয়। 

(২1) বাংিামদি এবং িারমতর মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রীদ্বয় লিিাইদমহ রবীন্দ্র কুঠিবালড়র সম্প্রসালরত উন্নয়ন োর্ যক্রমমর লিলিপ্রস্তর 

স্থাপন েমরন। 

(২2) প্রত্নতি অলর্দপ্তমরর তিাবর্ামন মদমির ৭টি প্রত্নস্থমির প্রত্নতালিে উৎখনন পলরচালিত হয়।  

(23) ৫৩২টি প্রত্ন-লনদি যন লচলিতেরণ েরা হয় এবং ১২,৫০০টি প্রত্ন-প্রদি যন েরা হয়।  

(24) বাংিামদি জাতীয় জাদুঘমর ১,৪৪৫টি লনদি যন সংগ্রহ েরা হয়।  

(25) িাাংলাহদশ িাতীয় িাদুঘহরর লবি, নবলনীকান্ত ভট্টশালী গ্যালাবর এিাং সুবফয়া কামাল বমলনায়তন সাংস্কার করা েয়। 

(২6) বাংিা এোমডলম মপ্রস আধুলনোয়ন েরা হয়।  

(২7) বাংিা িার্া ও সালহতয সম্পলেযত উমিখমর্াগ্য োর্ যক্রম, অলির্ান প্রণয়ন, লবলিন্ন র্মবর্ণা ও প্রোিনা িীর্ যে েম যসূলচর 

আওতায় ৩৩টি বই প্রোলিত হয়।  

(২8) বাংিা এোমডলম মর্মে ২৪টি বই পুনমু যদ্র্ণ েরা হয়। উিরালর্োর পলত্রো ৪২ বর্ য : নবপর্ যাময় ৬০ মর্মে ৬৪তম সংখ্যা 

এবং বাংিা এোমডলম পলত্রো (৫৮ সংখ্যা) প্রোি েরা হয়। 

(২9) বাংিা এোমডলম মর্মে আন্তজযালতে মিােমিার েম যিািার আময়াজন েরা হয়।  

(30) বাংিা এোমডলম মর্মে ১১জন লবলিষ্ট্ সালহলতযে ও প্রাবলিেমে বাংিা এোমডলম সালহতয পুরোর এবং ২ জনমে 

রবীন্দ্র পুরোর প্রদান েরা হয়।  

(31) নজরুি ইন্সটিটিউট মর্মে ৩২টি গ্রমন্থর ২২,৫০০ েলপ প্রোি েরা হয়।  

(3২) ১০টি লসলডমত ১২৫টি নজরুি সংর্ীত এবং ৫টি লসলডমত নজরুমির ১০০টি েলবতা র্ারণ েমর প্রলতটি ১,০০০ েলপ লসলড 

প্রোি েরা হয়।  

(33) ক্ষুদ্র্-নৃমর্ািীর জীবন ও সংস্কৃলতলনিযর অলডও এযািবাম ও লমউলজে লিলডও এযািবাম লনম যাণ েরা হয়।  

(৩4) লবশ্বেলব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর, জাতীয় েলব োজী নজরুি ইসিাম, লিল্পাচার্ য জয়নুি আমবলদন ও পটুয়া োমরুি হাসামনর 

মৃতুযবালর্ যেী র্র্ার্র্িামব পািন েরা হয়।  

(৩5) ১৭ মাচ য জালতর লপতা বিবন্ধু মিখ মুলজবুর রহমামনর জন্মলদন ও জাতীয় লিশু লদবস উপিমক্ষয চিলিত্র প্রদি যনীর 

আময়াজন েরা হয়।  

(৩6) ১৭ এলপ্রি মুলজবনর্র লদবস উপিমক্ষয মমমহরপুর মজিার মুলজবনর্র আম্রোনমন ‘         মুলজবনর্র লদবস’ উদ র্াপন েরা হয়।  

৪৬। সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

(১) সমাজমসবা অলর্দপ্তমরর সদরদপ্তর, মজিা ও অন্যান্য প্রলতিামন ৮৭টি উপপলরচািমের শূন্যপমদ সহোরী পলরচািে মর্মে 

উপপলরচািে পমদ, ১১১টি সহোরী পলরচািমের শূন্যপমদ সমাজমসবা অলিসার মর্মে সহোরী পলরচািে পমদ এবং লদ্বতীয় 

মেলণ মর্মে প্রর্ম মেলণমত ২৮ জনমে মমনানীত এবং ২৯ জনমে পমদান্নলত মদওয়া হয়। 

(২) োসপাতাল সমািহসিা কার্ থক্রহমর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪ লক্ষ ৩০ োিার ১১৪ িন গরীি ও দুস্থ থরাগীহক 

বচবকৎসা সোয়তা এিাং প্রহিশন এযান্ড আফোর থকয়ার কার্ থক্রহমর আওতায় ৫৭০ িনহক প্রহিশহন মুবক্ত/িাবমন থদওয়া েয় 

এিাং আফোর থকয়ার সাবভ থহসর আওতায় উপকৃহতর সাংখ্যা ২ োিার ২৬৬ িন। 
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(৩) সমািহসিা অবধদপ্তর কতৃথক পবরচাবলত োসপাতাল সমািহসিা কার্ থক্রহমর আওতায় দবরদ্র থরাগীহদর থসিা প্রদাহনর 

লহক্ষয অর্ থ সাংগ্রহের িন্য সমািহসিা অবধদপ্তহর দান-অনুদান, র্াকাত থমলার আহয়ািন করা েয়। ১৫ জুন ২০১৬ তাবরহখ 

বদনব্াপী ২৬টি স্টহলর মাধ্যহম থমলায় ২২ লক্ষ ৬৬৫ োকা দান-অনুদান, র্াকাত সাংগ্রে করা েয় র্া দবরদ্র থরাগীহদর কল্যাহণ 

ব্য় করা েহি।  

(৪) ৩ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরখ ২৪তম ‘আন্তিথাবতক প্রবতিন্ধী বদিস’ এিাং ১৭তম ‘িাতীয় প্রবতিন্ধী বদিস’ র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদায় 

উদ র্াপন করা েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: ২৪তম আন্তিথাবতক প্রবতিন্ধী বদিস ও ১৭তম িাতীয় প্রবতিন্ধী বদিস ২০১৫ উপলহক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িক্তব্ রাখহেন।  

(৫) দবরদ্র থরাগীহদর বচবকৎসাহসিা প্রদাহনর লহক্ষয োসপাতাল-সমািহসিা কার্ থক্রম সম্প্রসারহণর িন্য ৪১৯টি উপহিলা থেলর্ 

কমহপ্লক্স থরাগী কল্যাণ সবমবত গঠন ও বনিন্ধন প্রদান কহর োসপাতাল-সমািহসিা কার্ থক্রম পবরচাবলত েহে।  

(৬) ২ িানুয়াবর িাতীয় সমািহসিা বদিস ২০১৬ থকেীয়ভাহি ঢাকা ও থদশব্াপী আহলাচনা ও সাাংস্কৃবতক অনুষ্ঠানসে 

র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদায় উদ র্াপন করা েয়।  

(৭) সমািহসিা অবধদপ্তহরর কার্ থক্রম িহুল প্রচাহরর িন্য কার্ থক্রহমর তথ্যসে ২০১৬ সাহলর সবচত্র কযাহলন্ডার মুদ্রণ করা েয়। 

(৮) িতথমান সরকাহরর ‘বিবিোল িাাংলাহদশ’ রূপকল্প সফল িাস্তিায়হন প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র ‘এটুআই’ থপ্রাগ্রাম এিাং 

সমািহসিা অবধদপ্তহরর মহধ্য স্বাক্ষবরত সমহিাতাস্মারহকর আওতায় ‘এটুআই’-এর অর্ থায়হন থিইল থপ্রস, েিীর িন্য ৩টি 

থিইল বপ্রন্টার সরিরাে করা েয়। 

 

(৯) ১৫ অহক্টাির ২০১৫ তাবরখ ‘বিশ্ব সাদােবড় বনরাপত্তা বদিস’ র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদায় উদ র্াপন করা েয়।  

(১০) ‘বিস্টীয় নিিষ থ-২০১৬’ এিাং ‘শুভ িড়বদন’-এর শুহভোকাহি থর িন্য ৩৪িন অটিবস্টক বশশু বশল্পীর আঁকা ৩৯টি েবি 

বিবভন্ন প্রবতিন্ধী প্রবতষ্ঠান থর্হক সাংগ্রেপূি থক ১৯ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয় থপ্ররণ করা েয়। 

পরিতী সমহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ‘বিস্টীয় নিিষ থ-২০১৬’ এিাং ‘শুভ িড়বদন’ উপলহক্ষয প্রবতিন্ধী বশশুহদর মহধ্য 

বিতরহণর িন্য প্রদত্ত শুহভো-কাি থ সাংবেি প্রবতিন্ধী প্রবতষ্ঠাহন বিতরণ করা েয়। 
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(১১) সমািহসিা অবধদপ্তর কতৃথক পবরচাবলত ৮৫টি সরকাবর বশশু পবরিাহর ৮৫টি মাইহক্রািাস ও ৮৫টি মাবিবমবিয়া প্রহিক্টর 

ক্রয়, ১০টি বশশু পবরিাহর উপতিািধায়হকর পদমর্ থাদা বদ্বতীয় থশ্রবণ থর্হক প্রর্ম থশ্রবণহত উন্নীতকরণ ৭৫িন 

উপতিািধায়হকর থিতন থগ্রি ৯ম থর্হক ৬ষ্ঠহত উন্নীতকরণ এিাং সমািহসিা অবধদপ্তর সদর কার্ থালহয়র িন্য বতনটি 

এযামু্বহলে ক্রয় ও বতনিন এযামু্বহলে ড্রাইভার বনহয়াহগর লহক্ষয ৬ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ সমািকল্যাণ মন্ত্রণালহয় পত্র থপ্ররণ 

করা েয়।  

(১২) ৭ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ ‘িাাংলা ইশারা ভাষা বদিস’ র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদায় উদ র্াপন করা েয়।  

(১৩) নতুন স্থাবপত মূক ও িবধর আিাবসক বিদ্যালয় বিনাইদহে ২০১৬ বিস্টাব্দ থর্হক বশক্ষা কার্ থক্রম শুরু করার লহক্ষয 

োত্রভবতথর িন্য ৫-সদেবিবশি ভবতথ-কবমটি গঠন কহর সাংবেি প্রবতষ্ঠান ও কার্ থালহয় থপ্ররণ করা েয়। 

(১৪) ‘িাাংলা নিিষ থ-১৪২৩’-এর শুহভো কাহি থর িন্য অটিবস্টক বশশু-বশল্পীর আঁকা চারটি েবি বিবভন্ন প্রবতিন্ধী প্রবতষ্ঠান থর্হক 

সাংগ্রে কহর অবধদপ্তর থর্হক ১০ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয় থপ্ররণ করা েয়। পরিতী সমহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

কতৃথক ‘িাাংলা নিিষ থ-১৪২৩’ উপলহক্ষয প্রবতিন্ধী বশশুহদর মহধ্য বিতরহণর িন্য প্রদত্ত শুহভো-কাি থ সাংবেি প্রবতিন্ধী 

প্রবতষ্ঠাহন বিতরণ করা েয়। 

(১৫) ২ এবপ্রল ২০১৬ তাবরখ ‘বিশ্ব অটিিম সহচতনতা বদিস’ র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদায় উদ র্াপন করা েয়।  

(১৬) ‘ঈদ-উল-বফতর ২০১৬’-এর শুহভো-কাহি থর িন্য অটিবস্টক বশশু-বশল্পীর আঁকা ৩৫টি েবি বিবভন্ন প্রবতিন্ধী প্রবতষ্ঠান 

থর্হক সাংগ্রে কহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয় থপ্ররণ করা েয়। পরিতী সমহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ‘ঈদ-উল-বফতর 

২০১৬’ উপলহক্ষয প্রবতিন্ধী বশশুহদর মহধ্য বিতরহণর িন্য প্রদত্ত শুহভো-কাি থ সাংবেি প্রবতিন্ধী প্রবতষ্ঠাহন বিতরণ করা েয়। 

(১৭) ‘Services for Children at Risk (SCAR)’ প্রকহল্পর আওতায় সমবিত Web-base Management 

Information System (MIS) বতবরর কাি চলমান রহয়হে, র্ার মাধ্যহম অবধদপ্তহরর বিবভন্ন কার্ থক্রহমর সহি সামাবিক 

বনরাপত্তা কম থসূবচর আওতায় ভাতাহভাগীহদর database software প্রস্তুত, office automation-সে মন্ত্রণালহয়র Border 

institutional capacity-এর উন্নয়ন সাধন করা েহি। 

(১৮) সমািহসিা অবধদপ্তরহক paperless office করার লহক্ষয e-Filing চালু করার উহদ্দহশ্য দ সকল পর্ থাহয়র 

কম থকতথা/কম থচারীহক e-Filing প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয় এিাং e-Filing প্রবক্রয়া পরীক্ষামূলকভাহি শুরু করা েয়। 

(১৯) ‘Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB) Project’-এর আওতায় দুস্থ বশশুহদর িন্য 

database software প্রস্তুত করা েয়; এ োড়া data সাংরক্ষহণর িন্য িাাংলাহদশ কবম্পউোর কাউবেহল বনিস্ব িাোহিইি 

সাভথার স্থাপন করা েয়।  

(২০) সমািহসিায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার বিহশষ উহদ্যাগ এিাং সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচহত সমািহসিার থর্ 

অিদান রহয়হে তা িনসমহক্ষ িহুল প্রচাহরর লহক্ষয ‘বিধিা ভাতার প্রচলন, থশখ োবসনারই প্রিতথন, ‘থশখ োবসনার মমতা, 

িয়স্কহদর িন্য বনয়বমত ভাতা’ এই থোগান দু’টিহক বর্ম বেসাহি বিহিচনা কহর একটি বিহিল বনম থাণ করা েয়, র্া শীঘ্রই 

বিবভন্ন চযাহনহল প্রচার করা েহি। 

(২১) সমািহসিা অবধদপ্তহরর মুখপত্র মাবসক সমািকল্যাণ িাতথা বনয়বমতভাহি প্রকাহশর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। 

(২২) িাাংলাহদহশর ৬৪ থিলার ৮০টি শের সমািহসিা কার্ থক্রহমর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ক্ষুদ্রঋণ বিবনহয়াগ ও 

পুনবি থবনহয়াগ ১০ থকাটি ১৭ লক্ষ োকা, ঋণ গ্রেীতার সাংখ্যা ৫ োিার ৮৫ িন, আদায়কৃত অহর্ থর পবরমাণ ১১ থকাটি ৬৭ লক্ষ 

োকা, আদাহয়র োর ৯০ শতাাংশ, কাবরগবর প্রবশক্ষহণর মাধ্যহম উপকৃত ১৫ োিার ২৫৪ িন, সামাবিক কার্ থক্রহমর মাধ্যহম 

উপকৃত ১৬ োিার ৫৮৮ িন, সামাবিক মর্ থাদা ও দক্ষতা বৃবিহত উপকৃত ২ োিার ৬৬০ িন এিাং সুষ্ঠু পবরহিশ বতবরহত ১ 

োিার ৫৯৮ িন সক্ষমতা লাভ কহরহে।  

(২৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বেিড়া িনহগাষ্ঠীর িীিনমান উন্নয়ন কম থসূবচ পূহি থর ২১টি থিলাসে নতুন ৪৩টি থিলায় সম্প্রসারণ 

কহর থমাে ৬৪ থিলায় এ কার্ থক্রম িাস্তিাবয়ত েহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এ প্রকহল্প িরাদ্দকৃত অহর্ থর পবরমাণ ১৮ থকাটি োকা। 

(২৪) দবলত ও থিহদ স্কুলগামী বশক্ষার্ীহদর বশবক্ষত কহর গহড় থতালার লহক্ষয ৪ স্তহর উপবৃবত্তর োর র্র্াক্রহম- প্রার্বমক স্তহর 

মাবসক ৩০০ োকা োহর ৫,৪৪০ িন; মাধ্যবমক স্তহর মাবসক ৪৫০ োকা োহর ২,১১২িন; উচ্চ মাধ্যবমক স্তহর মাবসক ৬০০ 

োহর ৫৭৫ িন এিাং উচ্চতর স্তহর মাবসক ১,০০০ োকা োহর ৩৯৯ িনসে থমাে ৮,৫২৬ িনহক উপবৃবত্ত প্রদান করা েহে।  
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(২৫) ৫০ িের িা তদূর্ধ্থ িয়হসর অক্ষম ও অসেল দবলত ও থিহদহদর িয়স্ক ভাতা/বিহশষ ভাতা মাবসক ৪০০ োকা কহর 

১৯,১৩৯ িনহক প্রদান করা েয়। 

(২৬) বৃবত্তমূলক প্রবশক্ষহণর মাধ্যহম ১,২৫০ িনহক দবলত ও থিহদ িনহগাষ্ঠীর দক্ষতা বৃবি ও আয়িধ থনমূলক কম থকাহণ্ড সমৃ্পক্ত কহর 

তাহদর সমাহির মূল থস্রাতধারায় যুক্ত করা েয় এিাং তাহদরহক ১০,০০০ োকা কহর প্রবশক্ষহণাত্তর আবর্ থক সোয়তা প্রদান করা েয়। 

(২৭) প্রবতিন্ধী ব্বক্তগহণর তথ্যসমূে র্র্ার্র্ভাহি সাংরক্ষণ এিাং সাংরবক্ষত তহথ্যর আহলাহক প্রবতিন্ধী ব্বক্তগহণর সামবগ্রক 

উন্নয়ন বনবিতকহল্প পবরকল্পনা প্রণয়হনর লহক্ষয Disability Information System বশহরানাহম একটি সফ েওয়যার বতবর 

করা েয়। বতবরকৃত ওহয়িহিইজ্ি সফ েওয়যার মাধ্যহম তথ্যভা     প্রবতিন্ধী ব্বক্তগহণর তথ্যসমূে সবন্নহিবশত েহে।  

৩ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রবতিন্ধী ব্বক্তিহগ থর মহধ্য থলবমহনহেি পবরচয়পত্র সরিরােকাহির শুভ 

উহদ্বাধন কহরন। এবন্ট্রকৃত িাো সাংহশাধনপূি থক প্রবতিন্ধী ব্বক্তিহগ থর মহধ্য থলবমহনহেি পবরচয়পত্র বিতরণ করা েয়।  

১৩ জুলাই ২০১৬ পর্ থন্ত থমাে ১৫ লক্ষ ৮ োিার িন প্রবতিন্ধী ব্বক্তহক িাক্তার কতৃথক শনাক্ত সম্পন্ন এিাং তাহদর তথ্যাবদ 

Disability Information System-এ এবন্ট্র করা েয়।  

(২৮) বভক্ষাবৃবত্তহত বনহয়াবিত িনহগাষ্ঠীর পুনি থাসন ও বিকল্প কম থসাংস্থান প্রকহল্পর আওতায় ঢাকা উত্তর ও দবক্ষণ বসটি 

কহপ থাহরশন কতৃথক বভক্ষুকমুক্ত থঘাবষত এলাকায় মাইবকাংহয়র মাধ্যহম প্রচারণা চালাহনা েহে। বভক্ষুকমুক্ত থঘাবষত এলাকার 

১০টি পহয়হন্ট বভক্ষা করা বনবষি বিষহয় থস্টনহলস বস্টহলর স্থায়ী বিলহিাি থ স্টযান্ড লাগাহনা েয়। বভক্ষাবৃবত্তহত বনহয়াবিত 

ব্বক্তহদর অাংশগ্রেহণ তাহদর পুনি থাসন চাবেদা বনরূপহণর িন্য ১ বদহনর কম থশালা করা েয়। স্থায়ীভাহি বভক্ষুকহদর পুনি থাসহনর 

িন্য থগাপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নড়াইল এিাং িামালপুর থিলায় ৩৯.০০ লক্ষ োকা থপ্ররণ করা েয়। 

(২৯) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর স্বল্পহময়াবদ ও দীঘ থহময়াবদ থকাহস থর মাধ্যহম িাতীয় সমািহসিা একাহিবমহত সি থহমাে ৭৩০িন 

কম থকতথা প্রবশক্ষণ গ্রেণ কহরহেন, র্ার মহধ্য ৪৬১িন পুরুষ এিাং ২৬৯িন নারী প্রবশক্ষণার্ী রহয়হেন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

১৬টি প্রবশক্ষণ থকাস থ পবরচালনা করা েয়। তৃতীয় ও চতুর্ থ থশ্রবণর কম থচাবরহদর ৩৭টি প্রবশক্ষণ থকাহস থর মাধ্যহম থমাে ৭৯৮ 

িনহক (পুরুষ ৫২৪ িন ও ২৭৪িন নারী কম থচারী) প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(৩০) থস্বোহসিী সমািকল্যাণ সাংস্থা বনিন্ধন ও বনয়ন্ত্রণ কার্ থক্রহমর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৮২টি সাংস্থাহক বনিন্ধন 

প্রদান করা েয়। 

(৩১) কযাোর, বকিবন ও বলভার বসহরাবসস থরাগীর আবর্ থক সোয়তা কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১,৯৯২ োিার 

োকা োহর আবর্ থক সোয়তা প্রদান করা েয়। এককালীন ৫০,০০০ োকা োহর আবর্ থক সোয়তা প্রদান করা েয়। 

(৩২) চা-শ্রবমকহদর িীিনমান উন্নয়ন কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৬টি থিলায় থমাে ২০,০০০িন চা-শ্রবমহকর 

মহধ্য খাদ্য ও পণ্যসামগ্রী বিতরণ করা েয়। 

৪৭। সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ 

(১) কার্ থবিবধমালা ১৯৯৬, সবচিালয় বনহদ থশমালা ২০১৪ এিাং সাংবেি আইন বিবধমালা/নীবতমালা অনুর্ায়ী সড়ক পবরিেন ও 

মোসড়ক বিভাহগর সকল কার্ থক্রম পবরচালনা বনবিত করা েয়। এহত সুশাসন প্রবতবষ্ঠত েওয়ায় িনগহণর েয়রাবন 

ব্াপকভাহি হ্রাস থপহয়হে এিাং িিািবদবেতা প্রবতবষ্ঠত েহয়হে। ফহল দীঘ থহময়াবদ থকাহনা বিষয় থপবন্ডাং র্াকহে না। মাননীয় 

মন্ত্রী ও সবচি পর্ থাহয় থর্-থকাহনা নবর্হত ২৪ ঘন্টার মহধ্য বসিান্ত প্রদাহনর চচ থা সুপ্রবতবষ্ঠত েয়। 

(২) িাতীয়, আঞ্চবলক ও থিলা মোসড়ক থমরামত, সাংস্কার ও রক্ষণাহিক্ষণ এিাং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কার্ থক্রম বনবিড়ভাহি 

পবরিীক্ষহণর িন্য সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর অভযন্তরীণ মবনেবরাং ব্িস্থার পাশাপাবশ সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক 

বিভাহগর কম থকতথা ও প্রহকৌশলীগহণর সমিহয় গঠিত ২৫টি স্থায়ী মবনেবরাং টিম কাি কহর র্াহে। মবনেবরাং টিহমর পবরদশ থন 

প্রবতহিদন এিাং ঊর্ধ্থতন কতৃথপহক্ষর পবরদশ থন ও পর্ থহিক্ষণ অনুর্ায়ী তাৎক্ষবণক প্রবতকারমূলক ব্িস্থা গ্রেণ করা েহয় র্াহক।  

(৩) ক্রমিধ থমান আর্ থ-সামাবিক উন্নয়ন কম থকাহণ্ডর সহি সামঞ্জে থরহখ সড়ক ও িনপর্ (সওি) অবধদপ্তর তার আওতাধীন  

মোসড়ক থনেওয়াহকথর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এিাং থমরামত,  রক্ষণাহিক্ষণ ও সাংস্কাহরর বিপুল কম থর্জ্ঞ িাস্তিায়ন করহে। এহত 

মোসড়ক থনেওয়াহকথর অিস্থা প্রবতবনয়ত উন্নততর েহে। সড়ক ও িনপর্ অদিদপ্তরেে Highway Development and 
Mangagement (HDM)-4 সাহভ থ বরহপাে থ ২০১৬ অনুর্ায়ী িাতীয় মোসড়ক ৭৮.৫২ শতাাংশ, আঞ্চবলক মোসড়ক ৬৯.২১ 

শতাাংশ এিাং থিলা মোসড়ক ৫২.৯২ শতাাংশ Good to fair condition-এ রহয়হে। এহত পণ্য ও র্াত্রী পবরিেণ সেিতর 

েহয়হে। িষ থা থমৌসুম ও ধমীয় অনুষ্ঠানসমূহে ঘরমুহখা মানুষ স্বেহন্দ ও প্রায় র্ানিেমুক্ত অিস্থায় গন্তহব্ আসা-র্াওয়া করহত 

পারহেন।  



182 

 

(৪) সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগর কম থকতথাগহণর বিহদবশক প্রবশক্ষণ/থসবমনার/সভা/বসহম্পাবিয়াম/ওয়াকথশপ 

ইতযাবদহত অাংশগ্রেণ থশহষ থদহশ প্রতযািতথহনর পর ইাংহরবিহত বি-বিবফাং করার প্রর্া চালু রহয়হে। বিহিচনাধীন অর্ থ-িেহর 

২৮টি দল এ বিভাহগর সকল প্রর্ম থশ্রবণর কম থকতথার উপবস্থবতহত বি-বিবফাং-এ অাংশগ্রেণ কহরহেন। এহত বিহদশ সফরলব্ধ 

জ্ঞান সম্পহকথ সকহলই অিবেত েওয়ার সুহর্াগ থপহয়হেন।  

(৫) সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন সাংস্থা/কতৃথপক্ষ/অবধদপ্তহর দীঘ থবদহনর অবনষ্পন্ন অবিে আপবত্তসমূে 

দ্রুত বনষ্পবত্তর স্বাহর্ থ িতথমাহন ১৮টি বত্রপক্ষীয় অবিে টিম কাি কহর র্াহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর অবিে টিম কতৃথক ১৮টি  

বত্র-পক্ষীয় সভা করা েহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৭৮৯টি অবগ্রম আপবত্তর িিবশে িিাি পূতথ অবিে অবধদপ্তর ও  

ফাপাি-এ থপ্ররণ করা েহয়হে। অবগ্রম ৬৭টি ও খসড়া ১টিসে থমাে ৬৮টি অবিে আপবত্ত পূতথ অবিে অবধদপ্তর ও ফাপাি কতৃথক 

বনষ্পবত্ত করা েয়।  

(৬) িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ পর্ থাহলাচনা সভা প্রবতমাহস বনয়বমত অনুবষ্ঠত েহয় র্াহক। এ োড়া প্রকল্পসমূে বনবিড়ভাহি 

পর্ থাহলাচনার িন্য প্রবত অর্ থ-িেহর প্রবতটি থিাহন নূযনতম একিার থিানবভবত্তক িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ পর্ থাহলাচনা সভা করা 

েহয় র্াহক। থস সভায় বপবরয়বিক থমইনহেন্যাে থপ্রাগ্রাহমর আওতায় গৃেীত কম থসূবচর-(বপএমবপ) িাস্তিায়ন অগ্রগবতও 

পর্ থাহলাচনা করা েয়। পর্ থাহলাচনা সভায় উত্থাবপত সমোসমূহের তাৎক্ষবণক সমাধান থদওয়া েয়। 

(৭) নগর পবরিেণ ব্িস্থা, সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগর কার্ থ পবরবধভুক্ত েওয়ায় গণপবরিেণ ব্িস্থা আধুবনকায়হনর 

লহক্ষয এ বিভাহগ ২৩িন কম থচারীর সমিহয় একটি নতুন অনুবিভাগ সৃবি করা েয়। এ োড়া এ বিভাহগর লাইহিবরর িন্য  

০১টি কযাোলগার পদ সৃবি করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এ বিভাহগর বিবভন্ন থগ্রহি ২৪টি শূন্য পহদ িনিল বনহয়াগ  

করা েয়।  

(৮) ১৫ জুন ২০১৫ তাবরহখ ভুোহনর রািধানী বর্ম্পুহত িাাংলাহদশ, ভুোন, ভারত ও থনপাহলর সড়ক পবরিেণ মবন্ত্রবৃন্দ চার 

থদহশর মহধ্য র্াত্রী ও পণ্যিােী পবরিেণ এিাং ব্বক্তগত র্ান চলাচহলর িন্য Motor Vehicles Agreement for the 

Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic (BBIN MVA) স্বাক্ষর কহরন। চুবক্তর 

শতথানুর্ায়ী ইহতামহধ্য িাাংলাহদশ, ভারত ও থনপাল কতৃথক চুবক্তটি অনুসমবর্ থত েয়। ২১ জুন ২০১৬ তাবরহখ ভুোহনর 

National Assembly-থত চুবক্তটি অনুসমবর্ থত েয়। চুবক্তটি National Council-এর অনুসমর্ থহনর অহপক্ষায় রহয়হে। এই 

Framework Agreement-এর আওতায় র্াত্রীিােী, পণ্যিােী ও ব্বক্তগত র্ান চলাচহলর িন্য পৃর্ক Protocol স্বাক্ষহরর 

বিধান রহয়হে। ভুোন কতৃথক চুবক্তটি অনুসমবর্ থত েহল উক্ত খসড়া প্রহোকল মবন্ত্রসভার অনুহমাদন-সাহপহক্ষ স্বাক্ষহরর পর র্াত্রী 

পবরিেণ চলাচহলর কার্ থক্রম আনুষ্ঠাবনকভাহি শুরু করা র্াহি। 

(৯) BBIN MVA িাস্তিায়হনর অাংশ বেসাহি ৮-৯ থসহেম্বর ২০১৫ সমহয় ঢাকায় 1
st
 Negotiation Meeting on the 

Proposed Protocols to Bangladesh-Bhutan-India-Nepal Motor Vehicles Agreement অনুবষ্ঠত েয়। সভায় 

Passenger Vehicle Trial Run, Cargo Vehicle Trial Run, BBIN Friendship Motor Rally আহয়ািহনর 

বিষহয় ঐকমতয েয়। ২৯-৩০ মাচ থ ২০১৬ থময়াহদ চারহদশীয় Nodal officials সমিহয় ঢাকায় অনুবষ্ঠত 2
nd

 

Negotiation সভায় Protocol for Passenger Vehicular Movement-এর খসড়া চূড়ান্ত করা েয়।  
(১০) ভারতীয় কতৃথপক্ষ ১-৩ নহভম্বর ২০১৫ থময়াহদ িাাংলাহদহশর থিনাহপাল-ঢাকা-আশুগঞ্জ-আখাউড়া-আগরতলা রুহে Cargo 

Trial Run সম্পন্ন কহর। ১৫ নহভম্বর থর্হক ১ বিহসম্বর ২০১৫ থময়াহদ BBIN Friendship Motor Rally ভারত, ভুোন 

ও িাাংলাহদহশর ৪,২২৩ বকহলাবমোর দূরত্ব অবতক্রম কহর। 

(১১) সবচিালয় বনহদশ থমালা, ২০১৪ অনুর্ায়ী নবর্র থশ্রবণবিন্যাস ও র্র্ার্র্ প্রবক্রয়ায় িাোই কহর ‘ঘ’ থশ্রবণর ৪৮৩টি নবর্ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিনি করা েয়।  

(১২) িাস্তি চাবেদা ও িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন গণকম থচারীহদর িন্য িাৎসবরক ৬০ ঘণ্টাব্াপী প্রবশক্ষণ কম থসূবচর আওতায় 

প্রণীত সমবিত প্রবশক্ষণ ম্যানুয়াল, ২০১৬ অনুর্ায়ী ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এ বিভাহগর সকল থগ্রহির কম থচারীহদর দক্ষতা ও 

সক্ষমতা বৃবির লহক্ষয ৭,৭৪০ ঘণ্টা প্রবশক্ষহণর লক্ষযমাত্রা বনধ থারণ করা েয়। লক্ষযমাত্রার বিপরীহত ১১,২৯১ ঘন্টা প্রবশক্ষণ 

প্রদান করা েহয়হে র্া লক্ষযমাত্রার ৪৫ শতাাংশ থিবশ।  

(১৩) সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ এিাং এর আওতায় অবধদপ্তর/কতৃথপক্ষ/সাংস্থার সকল থগ্রহির কম থচারীহদর মহধ্য র্ারা 

অিসহর র্াহেন তাহদর থপনশন থকইসসমূে দ্রুততার সহি বনষ্পবত্ত করা েয়। অবনষ্পন্ন থপনশন থকইসসমূে মাবসক সমিয় 

সভায় পবরিীক্ষণ করা েহে। সুবনবদ থি কারণ ব্তীত থকাহনা থপনশন থকস থপবন্ডাং থনই।  
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(১৪) ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহরর ধারািাবেকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পহক্ষ মবন্ত্রপবরষদ সবচি এিাং সড়ক পবরিেন ও থসতু 

মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রীর পহক্ষ সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগর সবচহির মহধ্য ২০ থসহেম্বর ২০১৫ তাবরহখ  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। এরই ধারািাবেকতায় এ বিভাহগর আওতাধীন 

অবধদপ্তর/কতৃথপক্ষ/সাংস্থার প্রধানগহণর সহি সবচি, সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ-এর িাবষ থক চুবক্ত কম থসম্পাদন চুবক্ত 

১৪ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েয়। বনয়বমত িাস্তিায়ন অগ্রগবত পর্ থাহলাচনা ও পবরিীক্ষহণর থপ্রবক্ষহত সম্পাবদত 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্তর ৯৫.৬০ শতাাংশ িাস্তিায়ন েহয়হে।  

(১৫) িাবতসাংঘ থঘাবষত থেকসই উন্নয়ন অভীি (SDGs) ২০৩০-এর আওতায় বনধ থাবরত ১৭টি অভীি (goal) ও ১৬৯টি 

লক্ষযমাত্রা (Target)-এর বিপরীহত সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ ৩টি লক্ষযমাত্রা িাস্তিায়হনর িন্য Lead ministry ও 

৪টি লক্ষযমাত্রা িাস্তিায়হনর িন্য Associate ministry বেসাহি দাবয়ত্ব পালন করহে। সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগর 

িন্য বনধ থাবরত লক্ষযমাত্রা িাস্তিায়হনর লহক্ষয Action plan প্রণয়হনর কাি চলমান রহয়হে। 

(১৬) সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগ বিষয়বভবত্তক ১৩টি Thematic group রহয়হে। বিবভন্ন মন্ত্রণালয় /বিভাগ থকাহনা 

বিষহয় মতামত প্রদাহনর িন্য অনুহরাধ করহল সাংবেি Thematic group এর বনকে পর্ থাহলাচনার িন্য থপ্ররণ করা েয়। 

Thematic group বিষয়টি পর্ থাহলাচনা কহর সুবনবদ থি মতামত প্রদান কহর। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর Thematic group-এর 

৪৫টি সভা অনুবষ্ঠত েয়। 

(১৭) িনসাধারহণর তথ্যপ্রাবপ্তর অবধকার বনবিতকরহণর িন্য সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগর তথ্য অিমুক্তকরণ 

নীবতমালা-২০১৫ প্রণয়ন কহর ওহয়িসাইহে প্রকাশ করা েয়। এ বিভাহগর ওহয়িসাইহে Right to Information (RTI) 

নাহম একটি তথ্যসমৃি আলাদা ব্লক রহয়হে। ওহয়িসাইহে অর্িা সরাসবর আহিদহনর মাধ্যহম থর্-থকউ সড়ক পবরিেন ও 

মোসড়ক বিভাগ এিাং এর আওতায় অবধদপ্তর/কতৃথপক্ষ/সাংস্থার থর্ থকাহনা তথ্য িানাহত অনুহরাধ করহত পাহরন। 

িনসাধারহণর বনকে থর্হক প্রাপ্ত আহিদন অনুর্ায়ী আইন থমাতাহিক তথ্য সরিরাে করা েহয় র্াহক।  

(১৮) সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগর ওহয়িসাইহের মাধ্যহম থর্-থকাহনা ব্বক্ত এ বিভাগ ও এর আওতায় 

অবধদপ্তর/কতৃথপক্ষ/সাংস্থার কম থকাহণ্ডর ওপর অবভহর্াগ উত্থাপন ও পরামশ থ প্রদান করহত পাহরন। এ মাধ্যম ব্িোর কহর 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৭২টি অবভহর্াগ ও ৩৪টি পরামশ থ পাওয়া থগহে। অবভহর্াগ বনষ্পবত্তর োর শতভাগ। প্রাপ্ত পরামশ থগুবল 

থর্মন: নতুন মোসড়ক বনম থাণ, দুই থলন মোসড়ক চার থলহন উন্নীতকরণ, চার থলন মোসড়ক আে থলহন উন্নীতকরণ ইতযাবদ 

পরামশ থ িাস্তিায়হনর সহি নীবতবনধ থারণী বিষয় সম্পৃক্ত র্াকায় দ্রুততার সহি বনষ্পবত্ত করা র্াহে না। 

(১৯) িাতীয় শুিাচার থকৌশল িাস্তিায়হনর লহক্ষয সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ এিাং এর আওতাধীন অবধদপ্তর/ 

কতৃথপক্ষ/সাংস্থা বনবতকতা কবমটি গঠন কহর িানুয়াবর ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ থময়াহদর শুিাচার কম থ-পবরকল্পনা প্রণয়ন কহর 

িাস্তিায়ন কহরহে। এ বিভাহগর শুিাচার কম থ-পবরকল্পনার আওতায় গত থময়াহদ িাস্তিাবয়ত কার্ থক্রহমর মহধ্য উহেখহর্াগ্য েল: 

এ বিভাহগর আওতাধীন সাংস্থাসমূহে বনবতকতা কবমটি গঠন; বনবতকতা কবমটির বনয়বমত সভা অনুষ্ঠান; শুিাচার ও সুশাসহনর 

সমোসমূে বচবিতকরণ ও সমাধাহনর লহক্ষয থসবমনাহরর আহয়ািন; কম থকতথা, কম থচারী ও থস্টকহোডারহদর সমিহয় 

শুিাচারবিষয়ক সভার আহয়ািন; মাঠপর্ থাহয়র অবফসমসূহের শুিাচারবিষয়ক সভার আহয়ািন, শুিাচার থকৌশল-সাংবেি 

িাতীয় শুিাচার থকৌশল, অবভহর্াগ ব্িস্থাপনা পিবত, িাবষ থক কম থ-সম্পাদন চুবক্ত, RTI পািবলক সাবভ থস ইহনাহভশন বিষহয় 

প্রবশক্ষহণর আহয়ািন; িাাংলাহদশ সড়ক পবরিেন কতৃথপহক্ষর কম থকতথা/কম থচারী বনহয়াগ বিবধমালা-২০১৫ চূড়ান্তকরণ; সড়ক ও 

িনপর্ অবধদপ্তহরর Code of Ethics প্রণয়ন ইতযাবদ।  

(২০) সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ এিাং এর আওতাধীন প্রবতষ্ঠানসমূহের সাংবেি ইহনাহভশন টিমসমূে থসিা 

সেিীকরহণর উহদ্দহশ্য দ বিবভন্ন উদ্ভািনী কার্ থক্রম গ্রেণ কহরহে। এ বিভাগ এিাং এর আওতাধীন প্রবতষ্ঠানসমূে থর্-সকল উদ্ভািনী 

আইবিয়া বনহয় কাি কহর র্াহে তার মহধ্য অন্যতম েহে সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর ভূবম ইিারা পিবত সেিীকরণ, সড়ক 

পবরিেন ও মোসড়ক বিভাহগর অনলাইন ভূবম ব্িস্থাপনা সফ েওয়যার, বিআরটিএ’র ড্রাইবভাং কবম্পহেবে থেস্ট থিাহি থর 

পরীক্ষার্ীহদর বলবখত পরীক্ষা কার্ থক্রম অহোহমশন, সড়ক ও িনপর্ (সওি) অবধদপ্তহরর সড়ক বনম থাহণর বিবভন্ন উপকরণ ও 

বনম থাণসামগ্রী সড়ক গহিষণাগাহর পরীক্ষাকরণ, থরাি থনেওয়াহকথর তথ্য অনুসন্ধান এিাং ৩০ লক্ষ িাো বিবিোল 

আকথাইভকরণ, বিআরটিবস’র বনরিবেন্ন র্াত্রীহসিা এিাং বিটিবসএ’র র যাবপি পাস প্রচলহনর মাধ্যহম থসিার মান উন্নয়ন।  

(২১) িানুয়াবর ২০০৯ থর্হক জুন ২০১৬ সমহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিভাগ সাংবেি ৫৫টি প্রবতশ্রুবত প্রদান কহরহেন। এ 

প্রবতশ্রুবতর বিপরীহত িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ এিাং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এর আওতায় 

িাস্তিায়হনর িন্য ৬১টি প্রকল্প/কম থসূবচ গ্রেণ করা েয়। এ পর্ থন্ত ২৩টি প্রকল্প িাস্তিায়ন করা েয় এিাং ২৪টি প্রকল্প 
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িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। িাস্তিায়নাধীন প্রবতশ্রুত প্রকল্পগুবলর মহধ্য িয়হদিপুর-োিাইল-এহলিা মোসড়ক ধীরগবতর 

র্ানিােহনর িন্য পৃর্ক থলনসে ৪-থলহন উন্নীতকরণ, তৃতীয় শীতলক্ষযা থসতু বনম থাণ ও পায়রা নদীর ওপর পায়রা থসতু 

(থলবুখালী থসতু) বনম থাণ উহেখহর্াগ্য। 

(২২) Public Private Partnership (PPP)-এর আওতায় িাস্তিায়হনর লহক্ষয ৬টি প্রকল্প বনধ থাবরত রহয়হে। তম্মহধ্য ঢাকা-

চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়হকর ক্রমিধ থমান িাবফক চাবেদা বিহিচনায় বনহয় ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সহপ্রসওহয় বপবপবপ বভবত্তহত 

বনম থাহণর লহক্ষয বিহদবশক সোয়তায় Feasibility study কহর রুে চূড়ান্ত করা েয়। Detailed design প্রণয়হনর কাি থশষ 

পর্ থাহয় রহয়হে। ঢাকা িাইপাস মোসড়ক (িয়হদিপুর-থদিগ্রাম-ভুলতা-মদনপুর) বপবপবপ বভবত্তহত ধীরগবতর র্ানিােহনর িন্য 

পৃর্ক থলনসে ৪-থলহন উন্নীতকরহণর িন্য ভূবম অবধগ্রেহণর িন্য ২৩৬.৫০ থকাটি োকা ব্হয় একটি প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন 

রহয়হে। বিবনহয়াগকারী বনি থাচহনর িন্য RFQ (Request for Qualification) আহ্বান কহর বিবনহয়াগকারীহদর Short list 

করা েয়। োবতরবিল-রামপুরা-িনশ্রী আইবিয়াল স্কুল এযান্ড কহলি-থশহখর িায়গা-আমুবলয়া-থিমরা মোসড়ক (বচোগাাং থরাি 

থমাড় এিাং তারাহিা বলাংক মোসড়কসে) বপবপবপ বভবত্তহত সাবভ থস থলনসে ৪-থলহন উন্নীতকরহণর লহক্ষয বফবিবিবলটি স্টাবির 

িন্য এশীয় উন্নয়ন ব্াাংক কতৃথক পরামশ থক বনি থাচন প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। 

(২৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সওি অবধদপ্তহরর আওতায় িাস্তিায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যহম ৪৩৭.৩৭ বকহলাবমোর 

থফ্ল্বক্সিল থপভহমন্ট (সাহফথবসাং ব্তীত) বনম থাণ, ১১.০৮ বকহলাবমোর বরবিি থপভহমন্ট, ১,৩৪৬.১৬ বকহলাবমোর মোসড়ক 

সাহফথবসাং, ৪৭৭.৮১ বকহলাবমোর মোসড়ক প্রশস্তকরণ, ৩৪৫.১৭ বকহলাবমোর মোসড়ক মিবুবতকরণ, ৭০টি (৬,৪২৩.৪০ 

বমোর) কাংবক্রে থসতু বনম থাণ ও ৩৬৭টি (১,৮৫৮.২৪ বমোর) আরবসবস কালভাে থ বনম থাণ সম্পন্ন করা েয়।  

(২৪) সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর আওতাধীন মোসড়ক থনেওয়াকথ থমরামত, সাংস্কার ও রক্ষণাহিক্ষণ কহর সারা িের র্ান 

চলাচহলর উপহর্াগী রাখা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর অনুন্নয়ন খাহতর আওতায় ৪৫৭.৩০ বকহলাবমোর কাহপ থটিাংসে বসলহকাে; 

১,৩৭৮.২৩ বকহলাবমোর ওভারহল; ২৭.৪৯ বকহলাবমোর বিবিএসটি; ১,৫৩৫.৬০ বকহলাবমোর সীলহকাে; ৬.৮৬ বকহলাবমোর 

বরবিি থপভহমন্ট; ১১৭.৮৮ বকহলাবমোর মোসড়ক মিবুবতকরণ; ১১টি থসতু (৬৩৩.৩২ বমোর) ও ৫২টি কালভাে থ (৪১৯ 

বমোর) পুনবন থম থাণ করা েয়। 

(২৫) বপহরািপুর থিলা থর্হক থগাপালগঞ্জ থিলা েহয় ঢাকা র্াতায়াত সেি করার লহক্ষয বপহরািপুর-থগাপালগঞ্জ আঞ্চবলক 

মোসড়হকর ৪০তম বকহলাবমোহর পােগাবত নামক স্থাহন মধুমবত নদীর ওপর ৩৯১.৪৯ বমোর দীঘ থ থশখ লুৎফর রেমান থসতু 

বনম থাণ করা েহয়হে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪ িানুয়াবর ২০১৫ তাবরহখ বভবিও কনফাহরহের মাধ্যহম থশখ লুৎফর রেমান থসতু 

উহদ্বাধন কহরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: থশখ লুৎফর রেমান থসতু  

(২৬) মাদারীপুর ও শরীয়তপুর েহয় চট্টগ্রাহমর সহি মোসড়ক থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয ২৯৪.৩০ থকাটি োকা ব্হয় 

মাদারীপুর (থমাস্তফাপুর)-শরীয়তপুর-চাঁদপুর মোসড়হকর কাবিরহেক নামক স্থাহন আবড়য়াল খাঁ নদীর ওপর ৬৯৪.৩৬ বমোর 

দীঘ থ আচমত আলী খান সপ্তম িাাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতুসে আরও ৩টি থসতু (১৫৭ বমোর দীঘ থ আিাবরয়া থসতু, ১২৭ বমোর 

দীঘ থ থেহকরোে থসতু ও ৩৭ বমোর দীঘ থ টুমচর থসতু) বনম থাণ করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ থসতুগুবল 

উহদ্বাধন কহরন। 
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(২৭) বসহলে মোনগরীর থকেস্থল বদহয় সুরমা নদীর উভয় পাহড়র মহধ্য মোসড়কপহর্ র্াতায়াত সেি করার লহক্ষয ১৯৩৯ সাহল 

বনবম থত ক্বীন থসতুর সবন্নকহে ১৩৯.০১ থকাটি োকা ব্হয় সুরমা নদীর ওপর ৩৯১ বমোর দীঘ থ ৪-থলনবিবশি কািীরিািার থসতু বনম থাণ 

করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ থসতুটি উহদ্বাধন কহরন। 

(২৮) েবিগঞ্জ থিলা থর্হক ঢাকায় র্াতায়াহতর সময় হ্রাস করার লহক্ষয ১১২.৯৫ থকাটি োকা ব্হয় ৩৪ বকহলাবমোর দীঘ থ সরাইল-

নাবসরনগর-লাখাই মোসড়ক এিাং িাহ্মণিাবড়য়া-েবিগঞ্জ সীমাহন্ত িলভদ্র নদীর ওপর ২১৭.৬৮ বমোর দীঘ থ থসতু বনম থাণ করা েয়। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ িলভদ্র থসতু উহদ্বাধন কহরন। 

(২৯) ঢাকা-আবরচা মোসড়হকর বিকল্প মোসড়ক বেসাহি সাংবক্ষপ্ত পহর্ র্াতায়াত সেি করার লহক্ষয থেমাহয়তপুর-বসিাইর-মাবনকগঞ্জ 

আঞ্চবলক মোসড়হক ৮টি নতুন থসতু ও ২টি কালভাে থ বনম থাণ করা েয়। তন্মহধ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ নয়াকাবন্দ 

থসতু (৪৬.৪৪২ বমোর), বকটিাংচর থসতু (১০২.০০ বমোর), সাটুবরয়া থসতু (৮৭.৫৬ বমোর) উহদ্বাধন কহরন।  

(৩০) বনসবগ থক থসৌন্দর্ থমবণ্ডত সমুদ্রনসকত কুয়াকাোর সহি সারা থদহশর মোসড়ক থর্াগাহর্াগ বনরিবেন্ন করার লহক্ষয ১৭৪.২৪ থকাটি 

োকা প্রাক্কবলত ব্হয় পটুয়াখালী-কুয়াকাো আঞ্চবলক মোসড়হক থখপুপাড়ায় আন্ধারমাবনক নদীর ওপর শেীদ থশখ কামাল থসতু 

(৮৯৩.১০ বমোর), োিীপুহর থসানাতলা নদীর ওপর শেীদ থশখ িামাল থসতু (৪৮৩.৭২ বমোর) ও মেীপুর ও আলীপুহরর মধ্যিতী 

খাপড়াভািা নদীর ওপর শেীদ থশখ রাহসল থসতু (৪০৮.৩৬ বমোর) বনম থাণ করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ 

শেীদ থশখ রাহসল থসতু এিাং ২৫ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরখ শেীদ থশখ কামাল থসতু ও শেীদ থশখ িামাল থসতু উহদ্বাধন কহরন। 

(৩১) ‘ইস্টান থ িাাংলাহদশ বিি ইম্প্রুভহমন্ট প্রহিক্ট (ইবিবিআইবপ)’-এর আওতায় ১,০৮৮.৮৭ থকাটি োকা ব্হয় ঢাকা, কুবমো, 

বসহলে এিাং চট্টগ্রাম সড়ক থিাহনর ১২টি থিলায় িাতীয় ও আঞ্চবলক মোসড়হক অিবস্থত ১১৭টি অপ্রশস্থ এিাং ক্ষবতগ্রস্ত থসতু 

ও কালভাে থ পুনবন থম থাণ করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রকহল্পর আওতায় বনবম থত বসহলে-সুনামগঞ্জ মোসড়হকর ১১টি থসতু 

(থমাে ৮৪২.০০ বমোর) ও বসহলে-িবকগঞ্জ মোসড়হকর ৫টি থসতু (থমাে ৩১১.৮০বমোর) ২৫ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ 

উহদ্বাধন কহরন।  

(৩২) ৩,৮১৬.৯৪ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় িাতীয় গুরুত্বপূণ থ ঢাকা-চট্টগ্রাম মোসড়হকর দাউদকাবন্দ থর্হক চট্টগ্রাম বসটি 

থগইে পর্ থন্ত ১৯০.৪৮ বকহলাবমোর মোসড়ক ২-থলন থর্হক ৪-থলহন উন্নীত করার মূল কাি সমাপ্ত েয়। ২ জুলাই ২০১৬ 

তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী র্ানিােন চলাচহলর িন্য মোসড়কটি উহদ্বাধন কহরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: বিবিোল পিবতহত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ৪-থলহন উন্নীত 

ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়হকর শুভ উহদ্বাধন। 

বচত্র: ৪-থলহন উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়ক  

(৩৩) ১,৮১৫.১২ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় িাতীয় গুরুত্বপূণ থ ঢাকা-ময়মনবসাংে মোসড়হকর িয়হদিপুর থচৌরাস্তা থর্হক 

ময়মনবসাংে থমবিহকল কহলি থমাড় পর্ থন্ত ৮৭.১৮ বকহলাবমোর মোসড়ক ২-থলন থর্হক ৪-থলহন উন্নীত করার মূল কাি 

সমাপ্ত করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ র্ানিােন চলাচহলর িন্য মোসড়কটি উহদ্বাধন কহরন। 

(৩৪) ঢাকা-চট্টগ্রাম এিাং ঢাকা-বসহলে িাতীয় মোসড়হক প্রহিশ ও িবেগ থমন বনবি থঘ্ন করার িন্য ১২৭.৬৮ থকাটি োকা ব্হয় ৮ 

বকহলাবমোর দীঘ থ র্াত্রািাড়ী-কাঁচপুর মোসড়কাাংশ ৮-থলহন উন্নীত করা েয়। ১৩ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

মোসড়কটি উহদ্বাধন কহরন। 
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 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ৮-থলহন উন্নীত র্াত্রািাবড়-কাঁচপুর িাতীয় মোসড়হকর শুভ উহদ্বাধন।  

(৩৫) পািনা ও ঢাকার মহধ্য দূরত্ব ৩৬ বকহলাবমোর হ্রাসকহল্প ৯৪.৪৯ থকাটি োকা ব্হয় ১৮.০০ বকহলাবমোর দীঘ থ চােহমাের-

োবন্ডয়াল-োমকুবড়য়া মোসড়ক, ৪টি থসতু (৫০১.৩৫ বমোর) ও ১৩টি কালভাে থ (৯৪.০০ বমোর) বনম থাণ করা েয়।  

(৩৬) নাবিরগঞ্জ-থর্ৌকুড়া থফবরঘাে েহয় থদহশর উত্তরাঞ্চল থর্হক দবক্ষণাঞ্চহল র্াতায়াহতর একটি বিকল্প মোসড়ক রুে চালুর লহক্ষয 

৯৩.০৪ থকাটি োকা ব্হয় ১২.৪৮ বকহলাবমোর দীঘ থ নগরিাড়ী থফবরঘাে প্রাহন্ত িাঁহধরোে-খহয়রচর মোসড়ক, ৩টি থসতু 

(৩৬৪.২১বমোর) ও ৩টি কালভাে থ (৩২.০০ বমোর) বনম থাণ করা েয়। 

(৩৭) কক্সিািার সমুদ্রনসকত সুরক্ষা এিাং সেহি সমুহদ্রর বনসবগ থক থসৌন্দর্ থ উপহভাহগর সুবিধাহর্ থ ৮০ বকহলাবমোর দীঘ থ কক্সিািার-

থেকনাফ-সািরাাং থমবরন ড্রাইভ বনম থাহণর অাংশ বেসাহি বদ্বতীয় পর্ থাহয় ইনানী থর্হক বসলখালী পর্ থন্ত ২৪.০০ বকহলাবমোর মোসড়ক 

বনম থাণ করা েয়। 

(৩৮) ঢাকা মোনগরীহত র্ানিােন প্রহিশ ও িবেগ থমহনর নতুন রুে বেসাহি ৯২.১৪ থকাটি োকা ব্হয় বশরবনরহেক থর্হক গািতলী থসতু 

পর্ থন্ত ২.৬০ বকহলাবমোর দীঘ থ মোসড়ক বনম থাণ করা েয়। 

(৩৯) রায়পুরা উপহিলার সহি নরবসাংদী থিলা সদহরর থর্াগাহর্াগ সেি ও সাংবক্ষপ্ত করার লহক্ষয ৯১.৪৪ থকাটি োকা ব্হয় রায়পুরা-

নরবসাংদী-মদনগঞ্জ মোসড়হকর রায়পুরা থর্হক নরবসাংদী পর্ থন্ত ১৮.২০ বকহলাবমোর মোসড়ক, ৫টি থসতু (২৮১.৮০ বমোর) ও ১৭টি 

(৫৪.৫০ বমোর) কালভাে থ বনম থাণ করা েয়।  

(৪০) ১০০.২৫ থকাটি োকা ব্হয় মধুপুর সাংহর্াগসে ৫৬.৬৬ বকহলাবমোর দীঘ থ িাউশী-থগাপালপুর-ভুয়াপুর থিলা মোসড়কহক ৫.৫ 

বমোর প্রশস্ততায় উন্নয়ন ও ২০টি কালভাে থ (১৪৩.০০ বমোর) বনম থাণ করা েয়।  

(৪১) থিলা সদর পটুয়াখালীর সহি দুমকী, িাউফল, দশবমনা ও গলাবচপা উপহিলার মোসড়ক থর্াগাহর্াগ ব্িস্থা উন্নয়হনর লহক্ষয 

১০৪.৯০ থকাটি োকা ব্হয় ৮৩.২২ বকহলাবমোর দীঘ থ থলবুখালী-দুমকী-িগা-িাউফল-খালাইয়া-দশবমনা-গলাবচপা-আমড়াগাবেয়া 

মোসড়ক পুনবন থম থাণ, ৩টি থসতু (১৩২.৩১ বমোর) ও ২৩টি কালভাে থ (১০৯.৫ বমোর) বনম থাণ করা েয়।  

(৪২) ২৫.২৭ থকাটি োকা ব্হয় গফরগাঁও-িরমী-মাওনা মোসড়হকর ২৬তম বকহলাবমোহর সুবতয়া নদীর ওপর ৪৬০.০০ বমোর দীঘ থ 

বত্রহমােনী থসতু বনম থাণ করা েয়। 

(৪৩) ৪৮.৯৮ থকাটি োকা ব্হয় বসরািগঞ্জ-কাবিপুর-ধুনে মোসড়হক শালুয়াবভো, পাইকরতলী, থঘাড়াচড়া থসতু (১৪৬.১৯ বমোর) 

বনম থাণ এিাং বিদ্যমান ৩টি থিইবল থসতুর সুপার োকচার (২৫৫.২৪ বমোর) পুনবন থম থাণ করা েয়। 

(৪৪) সুনামগঞ্জ থিলা সদহরর সহি িামালগঞ্জ উপহিলার মোসড়ক থর্াগাহর্াগ সেি করার লহক্ষয ৫১.৯১ থকাটি োকা ব্হয় ১৮.৩০ 

বকহলাবমোর দীঘ থ িামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ মোসড়ক উন্নয়ন, ইসলামগঞ্জ, ইোরচর ও থশরমস্তপুর থসতু (১৬৭.১১ বমোর) এিাং ১১টি 

কালভাে থ (১০৫.২২ বমোর) বনম থাণ করা েয়।  

(৪৫) িামালপুর থিলার থদওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও মাদারগঞ্জ উপহিলা এিাং কুবড়গ্রাম থিলার রাবিিপুর ও থরৌমারী উপহিলার 

িনসাধারহণর িকশীগঞ্জ ও থশরপুর েহয় কম সমহয় থদহশর সি থত্র চলাচল করার লহক্ষয ৩৭.৩৬ থকাটি োকা ব্হয় িকশীগঞ্জ-িালুগাঁও-

থদওয়ানগঞ্জ মোসড়হক ধুমাবলয়া থসতু, িেতলী থসতু, কামাহলর িাবত থসতু ও িালুগাঁও থসতু (৪৫৬.৮৬ বমোর) বনম থাণ করা েয়।  
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(৪৬) চাঁপাইনিািগঞ্জ থিলা ও থসানা মসবিদ স্থলিন্দহরর সহি থর্াগাহর্াগ ব্িস্থা উন্নয়হনর লহক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

প্রবতশ্রুবত িাস্তিায়হনর অাংশ বেসাহি ৩১.৫০ থকাটি োকা ব্হয় ৫১.৬২ বকহলাবমোর দীঘ থ কানসাে-রেনপুর-থভালাোে 

মোসড়ক উন্নয়ন করা েয়। 

(৪৭) বিভাগীয় শের খুলনা ও থিলা সদর িাহগরোহের সহি থমাহড়লগঞ্জ ও শরণহখালা উপহিলার মোসড়ক থর্াগাহর্াগ সেি 

করার লহক্ষয ৯০.৪০ থকাটি োকা ব্হয় ৫২ বকহলাবমোর দীঘ থ সাইনহিাি থ-থমাহড়লগঞ্জ-রাহয়ন্দা-শরণহখালা-িগী থিলা 

মোসড়কহক ৫.৫০ বমোর প্রশস্ততায় উন্নীত করা েয়। 

(৪৮) বকহশারগঞ্জ থিলার ইেনা, বমঠামইন ও অিগ্রাম উপহিলা থমঘনা, ধনু ও িাউলাই নদী বিহধৌত োওড়-অঞ্চহল ৪৩৮.৩৫ 

থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় এ বতনটি উপহিলা সাংহর্াগকারী এিাং সকল থমৌসুহম ব্িোর উপহর্াগী ২৯.১৫ বকহলাবমোর দীঘ থ 

ইেনা-বমঠামইন-অিগ্রাম মোসড়হকর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। মোমান্য রাষ্ট্রপবত ২১ এবপ্রল ২০১৬ তাবরখ বনম থাণকাহির 

শুভ সূচনা কহরন। 

(৪৯) বিহদবশক সোয়তায় ৩,৩৬৪.৭৫ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ধীরগবতর র্ানিােহনর িন্য পৃর্ক থলনসে ৭০ বকহলাবমোর 

দীঘ থ িয়হদিপুর-চো-োিাইল-এহলিা িাতীয় মোসড়ক ৪-থলহন উন্নীত করার কাি চলমান রহয়হে। প্রকহল্পর আওতায় ৫টি 

ফ্ল্াইওভার, ২৭টি থসতু, ৬০টি কালভাে থ ও ১২টি ফুেওভার বিিও বনম থাণ করা েহি। 

(৫০) গািীপুর থর্হক এয়ারহপাে থ পর্ থন্ত র্াতায়াত দ্রুত করার লহক্ষয বিহদবশক সোয়তায় ২,০৩৯.৮৫ থকাটি োকা ব্হয় ২০ 

বকহলাবমোর দীঘ থ (৪.৫ বকহলাবমোর এবলহভহেি অাংশসে) িাস র যাবপি িানবিে (বিআরটি) প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। 

গািীপুরস্থ বিআরটি িাস বিহপার বনম থাণকাি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ উহদ্বাধন কহরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক িাস র যাবপি িানবিে (বিআরটি): গািীপুর-এয়ারহপাে থ এর বনম থাণকাহির শুভ উহদ্বাধন।  

(৫১) ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়হক বিদ্যমান ২-থলনবিবশি কাঁচপুর, থমঘনা ও থগামতী থসতু বদহয় অভযন্তরীণ ও 

আন্তঃহদশীয় ক্রমিধ থমান পণ্য ও র্াত্রীিােী র্ানিােহনর সাংখ্যা বিহিচনায় বিহদবশক সোয়তায় ৮,৪৮৬.৯৪ থকাটি োকা 

প্রাক্কবলত ব্হয় একই মোসড়হক ৪-থলনবিবশি বতনটি থসতু র্র্াক্রহম শীতলক্ষযা নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ বমোর দীঘ থ বদ্বতীয় 

কাঁচপুর থসতু, থমঘনা নদীর ওপর ৯৩০ বমোর দীঘ থ বদ্বতীয় থমঘনা থসতু ও থগামতী নদীর ওপর ১,৪১০ বমোর দীঘ থ বদ্বতীয় 

থগামতী থসতুর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। 

(৫২) িাস্তিায়নাধীন পায়রা সমুদ্রিন্দর, থিলা শের পটুয়াখালী ও সমুদ্রনসকত কুয়াকাোর সহি বনরিবেন্ন মোসড়ক 

থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয ঢাকা-মাওয়া-ভািা-িবরশাল-পটুয়াখালী িাতীয় মোসড়হকর থলবুখালী নামক স্থাহন পায়রা নদীর 

ওপর বিহদবশক সোয়তায় ১,৪৭০ বমোর দীঘ থ পায়রা থসতুর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে।  

(৫৩) পদ্মাহসতু বনম থাহণর পর ঢাকা মোনগরীহক িাইপাস কহর থদহশর দবক্ষণ-পবিমাঞ্চহলর সহি থর্াগাহর্াগ স্থাপন এিাং 

নারায়ণগঞ্জ মোনগরীর সহি থসানারগাঁও ও িন্দর উপহিলার সরাসবর থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয বসয়দপুর-মদনগঞ্জ পহয়হন্ট 

১,২৯০ বমোর দীঘ থ তৃতীয় শীতলক্ষযা থসতু বনম থাহণর কার্ থক্রম শুরু করা েয়। 

(৫৪) রািধানী ঢাকাহক িাইপাস কহর থদহশর পূি থাঞ্চহলর সহি উত্তরাঞ্চহলর থর্াগাহর্াগ সেি করার লহক্ষয ২১৪.৪১ থকাটি 

োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ৪০.৭০ বকহলাবমোর দীঘ থ গািীপুর-আিমতপুর-ইোহখালা মোসড়ক বনম থাণকাি থশষ পর্ থাহয় রহয়হে। 

িাস্তি অগগ্রবত ৮৬.৪৫ শতাাংশ।  
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(৫৫) ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়হকর িাবফক-প্রিাে বনরিবেন্ন করার লহক্ষয ঢাকা-চট্টগ্রাম ও থফনী-থনায়াখালী মোসড়হকর 

মবেপাল সাংহর্াগস্থহল ১৫৮.০০ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ৬-থলনবিবশি ৬৬০.০০ বমোর দীঘ থ মবেপাল ফ্ল্াইওভার বনম থাহণর 

কাি চলমান রহয়হে। কাহির িাস্তি অগ্রগবত ৩৮.০০ শতাাংশ। 

(৫৬) দুইটি গুরুত্বপূণ থ িাতীয় মোসড়ক (ঢাকা-বসহলে ও ঢাকা-িাইপাস) এিাং দু’টি আঞ্চবলক মোসড়ক (ভুলতা-রূপগঞ্জ এিাং 

ভুলতা-আড়াইোিার)-এর সাংহর্াগস্থল ভুলতা িািার এলাকার র্ানিে বনরসহন ২৩৯.৭৮ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ঢাকা-

বসহলে মোসড়হক ৪-থলনবিবশি ১,২৩৮ বমোর দীঘ থ থগ্রি থসপাহরহেি ফ্ল্াইওভার বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত 

২১.০০ শতাাংশ।  

(৫৭) কক্সিািার সমুদ্রনসকত সুরক্ষা এিাং সেহি সমুহদ্রর বনসবগ থক থসৌন্দর্ থ উপহভাহগর সুবিধাহর্ থ ২০৩.০৬ থকাটি োকা 

প্রাক্কবলত ব্হয় তৃতীয় ও থশষ পর্ থাহয় ৩২ বকহলাবমোর দীঘ থ বসলখালী-থেকনাফ-সািরাাং থমবরন ড্রাইভ বনম থাণকাি চলমান 

রহয়হে।  

(৫৮) কক্সিািার থিলার উবখয়া উপহিলা এিাং িান্দরিান থিলার নাইক্ষযাংেবড় উপহিলায় অিবস্থত িাাংলাহদশ-মায়ানমার 

বমত্রী সড়ক (িালুখালী-ঘুনধুম িি থার থরাি) প্রকল্পটির আওতায় ধীরগবতর র্ানিােহনর িন্য পৃর্ক থলনসে ২.০০ বকহলাবমোর 

৪-থলনবিবশি মোসড়ক বনম থাণ ৮৪.৪৪ থকাটি োকা ব্হয় িাস্তিায়নাধীন রহয়হে, র্ার অগ্রগবত ৮৬.১০ শতাাংশ। মোসড়কটি 

িাাংলাহদশ-মায়ানমাহরর সহি সরাসবর সাংহর্াগ স্থাপন করহি এিাং BCIM-EC (Bangladesh China India Myanmar-

Economic Corridor)-এর প্রস্তাবিত বিকল্প রুেসমূহের অন্যতম।  

(৫৯) কবরমগঞ্জ উপহিলাধীন প্রবসি থনৌ-িন্দর চামড়াঘাে বদহয় োওড়-থিবিত ইেনা, বমোমইন ও অিগ্রাম উপহিলায় থনৌ-

পহর্ র্াত্রী ও পণ্য পবরিেণ সেি করার লহক্ষয ১০৮.৬৭ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় চামড়াঘাে-বমঠামইন অাংহশর ৯.২০ 

বকহলাবমোর সািমাবিথিল সড়কসে থমাে ১৭ বকহলাবমোর মোসড়হকর উন্নয়ন-কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত 

৭০.৫৮ শতাাংশ । 

(৬০) ঢাকার সহি সুনামগঞ্জ থিলার মোসড়কপহর্র দূরত্ব ৫০.০০ বকহলাবমোর হ্রাস করার লহক্ষয ইহতামহধ্য বনবম থত পাগলা-

িগন্নার্পুর-রানীগঞ্জ-আউশকাবন্দ মোসড়হকর একমাত্র বমবসাং বলাংক রানীগহঞ্জ কুবশয়ারা নদীর ওপর ১২৬.৮৬ থকাটি োকা 

প্রাক্কবলত ব্হয় ৭০২.৬১ বমোর দীঘ থ থসতু বনম থাণকাি শুরু করা েয়।  

(৬১) ১৭৩ বকহলাবমোর দীঘ থ সুনামগঞ্জ-থনত্রহকানা-ময়মনবসাংে-থশরপুর-িামালপুর সীমান্ত মোসড়ক বনম থাহণর লহক্ষয সড়ক ও 

িনপর্ অবধদপ্তর কতৃথক থনত্রহকানা থিলায় ৩৬ বকহলাবমোর ও ময়মনবসাংে থিলায় ৪৪ বকহলাবমোর, থমাে ৮০ বকহলাবমোর 

(মহেশহখালা-বতনাবল-োবতপাগাড়) সীমান্ত মোসড়ক এিাং থশরপুর থিলা ৪০ বকহলাবমোর ও িামালপুর থিলায় ১০ 

বকহলাবমোর, থমাে ৫০ বকহলাবমোর (োবতপাগাড়-বিষ্ণমপাড়া-ধনুয়াকামালপুর) সীমান্ত মোসড়ক বনম থাণকাি শুরু করা েয়।  

(৬২) আবড়য়াল খাঁ নদীর ওপর নিবনবম থত আচমত আলী খান সপ্তম িাাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু ও বনম থাণাধীন পদ্মাহসতু 

ব্িোরকারী র্ানিােহনর চলাচল বনবি থঘ্ন করার লহক্ষয থমাস্তফাপুর-মাদারীপুর-শবরয়তপুর মোসড়ক বনম থাণ প্রকহল্পর আওতায় 

মাদারীপুর থিলার খাগদী থর্হক বিবস বিি পর্ থন্ত ৫ বকহলাবমোর মোসড়কাাংশ ৪-থলহন উন্নীত করার কাি চলমান রহয়হে। 

(৬৩) চট্টগ্রাম থর্হক রািামটি ও খাগড়ােবড় থিলার মোসড়ক থর্াগাহর্াগব্িস্থা উন্নয়নকহল্প ১২৮.৫০ থকাটি োকা ব্হয় 

১২.৬০ বকহলাবমোর দীঘ থ চট্টগ্রাম-রািামাটি িাতীয় মোসড়হকর চট্টগ্রাম (অবক্সহিন থমাড়) োেোিাবর অাংশ বিভাইিারসে 

প্রশস্ত করার কাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত ৫৭.০০ শতাাংশ। 

(৬৪) সুনামগঞ্জ থিলার সহি োওড়-থিবিত বদরাই ও শাো উপহিলার মোসড়ক থর্াগাহর্াগ স্থাপনকহল্প ১১৯.৯৮ থকাটি োকা 

প্রাক্কবলত ব্হয় মদনপুর-বদরাই-শাো মোসড়হকর বদরাই-শাো সড়কাাংহশর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত 

৭১.২০ শতাাংশ। 

(৬৫) থশরপুর থিলার নাকুগাঁও স্থলিন্দহরর সহি ব্িসা-িাবণিয সম্প্রসারহণর লহক্ষয ২৩৯.৫৫ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় 

নকলা-নাবলতািাড়ী-নাকুগাঁও স্থলিন্দর মোসড়ক উন্নয়ন প্রকহল্পর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত ৭৩.৮৩ 

শতাাংশ। 

(৬৬) ঐবতোবসক মুবিিনগহরর সহি থদহশর মোসড়ক থর্াগাহর্াগ-ব্িস্থা উন্নয়নকহল্প ১৮০.৯৪ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় 

বিনাইদে-চুয়ািািা-থমহেরপুর-মুবিিনগর মোসড়ক উন্নয়ন প্রকহল্পর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে, র্ার িাস্তি অগ্রগবত  

৪৬.৮৩ শতাাংশ। 
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(৬৭) থভামরা স্থলিন্দহরর সহি সারাহদহশর মোসড়ক থর্াগাহর্াগ উন্নত করহত এিাং সাতক্ষীরা শেহরর র্ানিে বনরসনকহল্প 

১৭৬.৬০ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় সাতক্ষীরা-থভামরা স্থলিন্দর মোসড়ক উন্নয়ন এিাং সাতক্ষীরা শের িাইপাস মোসড়ক 

বনম থাণ প্রকল্প চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত ৬২.৬৯ শতাাংশ। 

(৬৮) সারাহদহশর সহি েবিগঞ্জ থিলার আিবমরীগঞ্জ উপহিলাহক মোসড়কপহর্ সাংযুক্ত করার লহক্ষয িাবনয়াচাং- 

আিবমরীগঞ্জ মোসড়ক ১১৬.০০ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় বনম থাহণর কাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত ৪৬.৫২ শতাাংশ। 

(৬৯) বকহশারগঞ্জ থিলার অিগ্রাম উপহিলাহক সাংবক্ষপ্ত মোসড়ক-পহর্ থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয ১৮১.৭৩ থকাটি োকা 

প্রাক্কবলত ব্হয় িাবিতপুর-অিগ্রাম মোসড়হকর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। প্রকহল্পর আওতায় ১২.৩০ বকহলাবমোর 

সািমাবিথিল সড়ক, সকল থমৌসুহম চলাচল উপহর্াগী ৭.৭০ বকহলাবমোর মোসড়ক ও বতনটি থসতু (২৮৬ বমোর) বনম থাণ করা 

েহে। কাহির িাস্তি অগ্রগবত ৮০.৪৫ শতাাংশ। 

(৭০) ৯৫.০৬ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় বকহশারগঞ্জ থিলার সহি রাহিেপুর েহয় ঢাকা মোনগরীর মোসড়ক থর্াগাহর্াগ 

সেি করার লহক্ষয ২৭.০৪ বকহলাবমোর দীঘ থ বকহশারগঞ্জ-পাকুবন্দয়া-থোক মোসড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন এিাং ২৬.৫০ 

বকহলাবমোর দীঘ থ থশরপুর-শ্রীিদী-িকশীগঞ্জ মোসড়ক উন্নয়হনর কাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত ৮৩.৭১ শতাাংশ। 

(৭১) চাঁদপুর থিলার মতলি উত্তর ও মতলি দবক্ষণ উপহিলার সহি মোসড়ক থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয ৮৪.৬১ থকাটি 

োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ধনাহগাদা নদীর ওপর ৩০৪.৫১ বমোর দীঘ থ মতলি থসতুর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত 

৬৫.০১ শতাাংশ। 

(৭২) থনত্রহকানা থিলার মদন উপহিলার সহি খাবলয়াঝুবর উপহিলার মোসড়ক-সাংহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয ১০৪.০১ থকাটি 

োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ২৩.০০ বকহলাবমোর দীঘ থ মদন-খাবলয়াঝুবর সািমাবিথিল মোসড়ক বনম থাণ এিাং মদন-খাবলয়াঝুবর 

মোসড়হকর িালাই নদীর ওপর ৯৪.২৭ বমোর দীঘ থ থসতুর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। কাহির িাস্তি অগ্রগবত ২৫.৯৬ 

শতাাংশ। 

(৭৩) থফনী, থনায়াখালী ও লক্ষ্মীপুর থিলার সহি বিকল্প রুহে চট্টগ্রাম থিলার মোসড়ক থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয ৭৩.২৯ 

থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় থসানাগািী-ওলামািািার-চরদরহিশপুর-থকাম্পানীগঞ্জ মোসড়হকর ষষ্ঠ বকহলাবমোহর থোে থফনী 

নদীর ওপর ৪৭৮.১৭ বমোর দীঘ থ থসতুর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত ৩৮.২০ শতাাংশ। 

(৭৪) থফনী, থনায়াখালী ও লক্ষ্মীপুর থিলার সহি বিকল্প রুহে চট্টগ্রাম থিলার মোসড়ক-থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয ১৭২.৬৫ 

থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় থসানাপুর (থনায়াখালী)-থসানাগািী (থফনী)-থিারারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মোসড়হকর উন্নয়নকাি চলমান 

রহয়হে। প্রকহল্পর আওতায় ৫৬.৫০ বকহলাবমোর মোসড়হকর কযাহরিওহয়র প্রশস্ততা ৩.৭০ বমোর থর্হক ৫.৫০ বমোহর উন্নীত 

করা েহে। িাস্তি অগ্রগবত ২৪.৭৫ শতাাংশ। 

(৭৫) ফবরদপুর থিলার সহি থগাপালগঞ্জ থিলার মোসড়ক থর্াগাহর্াগ উন্নত করার লহক্ষয ১০৭.৪৭ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় 

৪১.০৯ বকহলাবমোর দীঘ থ ফবরদপুর (িদরপুর)-সালর্া-থসানাপুর-মুকসুদপুর মোসড়হকর কযাহরিওহয়র প্রশস্ততা ৫.৫০ বমোহর 

উন্নীত করার কাি চলমান রহয়হে।  

(৭৬) নওগাঁ থিলার মোসড়ক থর্াগহর্াগ উন্নয়হনর লহক্ষয ১২৭.৮৬ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ৬৭.৫৯ বকহলাবমোর দীঘ থ 

পত্নীতলা-সাপাোর-রেনপুর মোসড়হকর উন্নয়নকাি চলমান রহয়হে। প্রকহল্পর আওতায় মিবুবতকরণসে মোসড়হকর 

কযাহরিওহয়র প্রশস্ততা ৫.৫০ বমোহর উন্নীত করা েহে। িাস্তি অগ্রগবত ৫১.২৮ শতাাংশ। 

(৭৭) োিাইল থিলার সহি মাবনকগঞ্জ থিলার বিকল্প মোসড়ক থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর উহদ্দযহশ্য দ ১১১.৬৭ থকাটি োকা প্রাক্কবলত 

ব্হয় বমিথাপুর-ওয়াসী-িাবলয়া মোসড়হকর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত ৭৮.১৩ শতাাংশ। 

(৭৮) সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর মোসড়ক থনেওয়াহকথ বচবিত ১৪৪টি দুঘ থেনাপ্রিণ স্থাহন র্ানিােন চলাচল বনরাপদ করার 

লহক্ষয ১৬৫.০০ থকাটি োকা ব্হয় প্রবতকারমূলক ব্িস্থা গ্রেহণর কাি চলমান রহয়হে। িাস্তি অগ্রগবত ৩৭.৯০ শতাাংশ। 

(৭৯) গািীপুর-আিমতপুর-ইোহখালা মোসড়হক বনরিবেন্ন র্ান চলাচহলর সুবিধাহর্ থ চরবসন্দুর নামক স্থাহন শীতলক্ষযা নদীর 

ওপর ১১৯.৯৮ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ৫১০.৪০২ বমোর দীঘ থ চরবসন্দুর থসতু বনম থাণকাি চলমান রহয়হে।  

(৮০) খাগড়ােবড় পাি থতয থিলার বিবভন্ন মোসড়হক বিদ্যমান অবত পুরাতন ও িরািীণ থ ৪৩টি থসতু ও ১৩টি কালভাহে থর স্থহল 

১৯০.২৮ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় সমসাংখ্যক থসতু ও কালভাে থ পুনবন থম থাহণর কাি চলমান রহয়হে। 
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(৮১) থভালাগঞ্জ স্থলিন্দর ও পার্র থকায়াবর থর্হক ভারী র্ানিাে  বসহলে েহয় সারাহদহশ চলাচল বনবি থঘ্ন করার উহদ্দহশ্য দ 

৪৪১.৫৪ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ৩০ বকহলাবমোর দীঘ থ বসহলে বিমানিন্দর ইন্টারহসকশন থর্হক লালিাগ-থকাম্পাবনগঞ্জ-

সালুটিকর-থভালাগঞ্জ মোসড়কহক িাতীয় মোসড়ক মাহন পুনবন থম থাহণর কাি চলমান রহয়হে।  

(৮২) ১০টি সড়ক থিানবভবত্তক থিলা মোসড়ক উন্নয়ন প্রকহল্পর মাধ্যহম সমগ্র থদহশর ১৫৯৫.৩৭ বকহলাবমোর থিলা 

মোসড়ক সাংস্কার, থমরামত ও উন্নয়ন কাি চলমান রহয়হে।  

(৮৩) ৫৫ বকহলাবমোর দীঘ থ র্াত্রািাড়ী-মাওয়া (ইকুবরয়া িাবুিািার বলাংক থরািসে) এিাং পাঁচ্চর-ভাাংগা িাতীয় মোসড়ক 

উভয় পাহশ্বথ সাবভ থস থলনসে ৪-থলহন উন্নীত করার লহক্ষয ৬,২৫২.২৯ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। 

১৩ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মোসড়কটির বনম থাণকাহির শুভ উহদ্বাধন কহরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (৮৪) চট্টগ্রাম-কক্সিািার মোসড়হকর পটিয়া এলাকার র্ানিে বনরসহন ৭৪.৩১ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় মোসড়কটির 

ইেপুল থর্হক চক্রশালা পর্ থন্ত বিকল্প মোসড়ক বনম থাণকাি চলমান রহয়হে।  

(৮৫) থফবর, পন্টুন, গ্যাাংওহয় বিি, প্রপালশন ইউবনে ও ইবঞ্জন নতুন সাংগ্রে কহর মোসড়ক থনেওয়াহকথ বিদ্যমান ৪১টি 

থফবরঘাহের ব্িস্থাপনায় ব্াপক উন্নয়ন সাধন করা েয়। এর ধারািাবেকতায় নতুন ১০টি থফবর ও ৬টি পন্টুন বনম থাণ, ১৫টি 

ইবঞ্জন ওভারেবলাং, ১৭টি নতুন ইবঞ্জন ও প্রপালশন ইউবনেসে ২৭টি নতুন ইবঞ্জন সাংগ্রহের কাি ইহতামহধ্য সমাপ্ত েয়। এ োড়া 

৯টি থফবর ও ১৪টি পন্টুহনর পুনি থাসন/থমরামত কাি সমাপ্ত করা েয় এিাং ১০টি থফবর ও ১২টি পন্টুহনর থমরামত কাি চলমান 

রহয়হে। 

(৮৬) িাাংলাহদহশর পবিমাঞ্চহলর ক্ষবতগ্রস্ত ও সরু ৬০টি থসতু পুনবন থম থাণ এিাং নরবসাংদী অর্ থননবতক থিাহনর সহি সাংহর্াগ 

স্থাপহনর লহক্ষয ১টি নতুন থসতু বনম থাহণর লহক্ষয বিহদবশক সোয়তায় ২,৯১১.৭৫ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ওহয়স্টান থ 

িাাংলাহদশ বিি ইমপ্রুভহমন্ট প্রহিক্ট (WBBIP) প্রকহল্পর কার্ থক্রম শুরু করা েয়।  

(৮৭) মাতারিাড়ী কয়লাবনভথর বিদুযৎ-উৎপাদনহকে সাংহর্াগ-সড়ক বনম থাণ প্রকহল্পর আওতায় বিহদবশক সোয়তায় ৬০২.৩২ 

থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় চট্টগ্রাম-কক্সিািার িাতীয় মোসড়হকর একতা িািার পহয়ন্ট থর্হক মাতারিাড়ী থকাল পাওয়ার 

প্লযান্ট পর্ থন্ত ৪৩.৬৬ বকহলাবমোর দীঘ থ থিলা মোসড়কহক আঞ্চবলক মোসড়হক উন্নীতকরহণর কার্ থক্রম শুরু করা েয়। 

(৮৮) Technical Assistance for Sub-regional Road Transport Project Preparatory Facility-II-এর আওতায় Last 

Mile Connectivity ও Missing Link স্থাপহনর িন্য বিহদবশক সোয়তায় ৫০.৪৯ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ৮টি 

মোসড়ক কবরহিার (ভাাংগা-র্হশার-থিনাহপাল, রাংপুর-িাাংলািান্ধা, িনপাড়া-কুবিয়া-বিনাইদে, থখপুপাড়া-পায়রা িন্দর, 

বসহলে-সুতারকাবন্দ, চট্টগ্রাম িন্দর সাংহর্াগ মোসড়ক, নিীনগর-পাটুবরয়া ও পাগলাপীর-িাবলয়া-িড়খাতা মোসড়ক)-এর ৬০০ 

বকহলাবমোর মোসড়ক ধীরগবতর র্ানিােহনর িন্য পৃর্ক থলহনর ব্িস্থা থরহখ ২-থলন থর্হক ৪-থলহন উন্নীত করার সমীক্ষা ও 

নক্ শা প্রণয়হনর কাি চলহে।  

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ঢাকা-পদ্মা থসতু-ভাাংগা এক্সহপ্রসওহয় বনম থাণ কাহির শুভ উহদ্বাধন।  
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(৮৯) ১০৫.৭৬ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ঢাকা-িবরশাল-পটুয়াখালী মোসড়হকর ৫৯.৬০ বকহলাবমোর দীঘ থ ভুরঘাো-

িবরশাল-থলবুখালী (পায়রা থসতু এযাহপ্রাচ পর্ থন্ত) অাংশ ৭.৩০ বমোর প্রশস্ততায় উন্নয়হনর কার্ থক্রম শুরু করা েয়। 

(৯০) িাাংলাহদহশর অভযন্তহরর এবশয়ান োইওহয় থনেওয়াকথ উন্নয়হনর লহক্ষয Cross Border Road Network Improvement 

Project (Bangladesh)-এর আওতায় বিহদবশক সোয়তায় ২,৪৭২.৯২ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ভাাংগা-ভাটিয়াপাড়া-

নড়াইল-র্হশার-থিনাহপাল মোসড়হক কালনা থসতুসে ৫টি থসতু, রামগড়-িানরয়ারোে মোসড়হক ৮টি থসতু এিাং চট্টগ্রাম-

কক্সিািার মোসড়হক ৪টি থসতুসে থমাে ১৭টি থসতু বনম থাণ প্রকল্প গ্রেণ করা েয়।  

(৯১) িান্দরিান পাি থতয থিলার রুমা উপহিলার পর্ থেন আকষ থণ িগাহলক ও থকওক্রািাংহয় র্াতায়াত সেি করার লহক্ষয 

৮৯.৯৮ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ১৭ বকহলাবমোর দীঘ থ রুমা-িগাহলক-থকওক্রািাং মোসড়হকর রুমা-িগাহলক 

মোসড়কাাংহশর বনম থাণকাি শুরু করা েয়।  

(৯২) ৭০.১০ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ঢাকা-বসহলে মোসড়হকর ৯২তম বকহলাবমোহর ক্ষবতগ্রস্ত শােিািপুর থসতু 

পুনবন থম থাণ এিাং বিদ্যমান থসতুর পাহশ ২১৯.৪৬ বমোর দীঘ থ নতুন থসতু বনম থাহণর কাি শুরু করা েয়। 

(৯৩) বমরসরাই অর্ থননবতক অঞ্চল থর্হক ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়হক র্াতায়াত সেি করার লহক্ষয ১১৪.৮৯ থকাটি োকা 

প্রাক্কবলত ব্হয় ১০ বকহলাবমোর দীঘ থ িড়তাবকয়া আবু থতারাি-বমরসরাই অর্ থননবতক অঞ্চল মোসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ 

কাি শুরু করা েয়। 

(৯৪) িাাংলাহদশ ও ভারহতর মহধ্য আন্তঃহদশীয় আমদাবন-রপ্তাবন ও ব্িে-িাবণহিযর প্রসার এিাং িাাংলাহদহশর খাগড়ােবড় 

পাি থতয থিলার রামগড় ও ভারহতর বত্রপুরা রাহিযর সািরুহমর সহি সরাসবর মোসড়ক থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয 

িানরয়ারোে-থেয়াহকা-রামগড় মোসড়হক রামগড় (খাগড়ােবড় পাি থতয থিলা, িাাংলাহদশ)-সািরুম (বত্রপুরা, ভারত) পহয়হন্ট 

িাাংলাহদশ ও ভারত সীমান্তিতী থফনী নদীর ওপর িাাংলাহদশ-ভারত বমত্রী থসতু-১ বনম থাহণর পদহক্ষপ গ্রেণ করা েয়।  

(৯৫) থদহশর গুরুত্বপূণ থ প্রায় ১,০০০ বকহলাবমোর আঞ্চবলক মোসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার লহক্ষয ১০টি 

সড়ক-থিাহনর আওতায় ১০টি গুেপ্রকল্প গ্রেণ প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। 

(৯৬) িাাংলাহদহশর উত্তরাঞ্চল বদহয় দবক্ষণ এশীয় থদশসমূহের মহধ্য আঞ্চবলক মোসড়ক-থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর মাধ্যহম 

অর্ থননবতক উন্নয়হনর লহক্ষয সাহসক সড়ক সাংহর্াগ প্রকল্প-২-এর আওতায় এহলিা থর্হক োটিকমরুল েহয় রাংপুর পর্ থন্ত 

১৯০.৪০ বকহলাবমোর মোসড়হকর উভয় পাহশ্বথ ধীরগবতর র্ানিােহনর িন্য পৃর্ক থলহনর ব্িস্থা থরহখ মোসড়কটিহক ২-থলন 

থর্হক ৪-থলহন উন্নীতকরহণর প্রকল্প একহনক কতৃথক অনুহমাবদত েয়।  

(৯৭) িাাংলাহদহশর উত্তর-পূি থাঞ্চল বদহয় দবক্ষণ এশীয় থদশসমূহের মহধ্য আঞ্চবলক মোসড়ক থর্াগাহর্াগ স্থাপহনর মাধ্যহম 

অর্ থননবতক উন্নয়হনর লহক্ষয ২২৬ বকহলাবমোর দীঘ থ ঢাকা (কাঁচপুর)-বসহলে মোসড়হকর উভয় পাহশ্বথ ধীর গবতর র্ানিােহনর 

িন্য পৃর্ক থলহনর ব্িস্থা থরহখ ২-থলন থর্হক ৪-থলহন উন্নীত করার লহক্ষয বি-টু-বি বভবত্তহত চীন সরকাহরর অর্ থায়হন 

িাস্তিায়হনর িন্য সম্প্রবত থিমওয়াকথ এবগ্রহমন্ট স্বাক্ষবরত েয়। 

(৯৮) রািাপুর-বনকাঠী-থিকুটিয়া-বপহরািপুর মোসড়হকর ১২তম বকহলাবমোহর বিহদবশক অনুদাহন কচা নদীর ওপর থিকুটিয়া 

পহয়হন্ট ১,৪৯০ বমোর দীঘ থ অিম িাাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু বিিাইন সম্পন্ন েয়। পটুয়াখালী থিলায় থলাোবলয়া নদীর ওপর 

১,০২০ বমোর দীঘ থ নিম িাাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু (িগা থসতু) বনম থাণ, িাহগরোে থিলায় মাংলা চযাহনহলর ওপর ১,০৫০ 

বমোর দীঘ থ দশম িাাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু (মাংলা থসতু) বনম থাণ এিাং খুলনা থিলায় িপিবপয়া নদীর ওপর ১,০৪০ বমোর 

দীঘ থ ১১তম িাাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু (িপিবপয়া থসতু) বনম থাহণর লহক্ষয ১৯ জুন ২০১৬ তাবরহখ চীন সরকাহরর সহি 

সমহিাতাস্মারক স্বাক্ষবরত েয়।  

(৯৯) বিহদবশক সোয়তায় ৩,৪৬০.০০ থকাটি োকা ব্হয় িাহ্মণিাবড়য়া থিলার আশুগঞ্জ নদীিন্দহরর সহি আখাউড়া 

স্থলিন্দহরর মোসড়ক থর্াগাহর্াগ উন্নত করার লহক্ষয ৫০.৫৮ বকহলাবমোর দীঘ থ আশুগঞ্জ নদীিন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া 

স্থলিন্দর মোসড়ক ৪-থলহন উন্নীত করার উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। 

(১০০) ২,৯৮০.০০ থকাটি োকা ব্হয় ৫৪.০০ বকহলাবমোর দীঘ থ িাহ্মণিাড়ীয়া (ধরখার)-কুবমো (ময়নামবত) মোসড়কহক 

িাতীয় মোসড়ক মাহন উন্নীতকরহণর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়।  
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(১০১) িান্দরিান পাি থতয থিলার িনগহণর আর্ থ-সামাবিক অিস্থার উন্নয়ন, সীমান্ত-বনরাপত্তা থিারদার এিাং Bangladesh 

China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor-এর বিকল্প রুে বেসাহি ব্িোহরর লহক্ষয ৮০ বকহলাবমোর দীঘ থ 

র্ানবচ-থরমাবক্র-থমাদক-বলকবর এিাং ৩৭.৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ আবলকদম-িালানীপাড়া-কুরুকপাতা-থপায়ামুহুরী মোসড়ক 

বনম থাহণর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়।  

(১০২) পাি থতয থিলা িান্দরিান, রািামাটি ও খাগড়ােবড়র সীমান্ত-বনরাপত্তা বৃবির লহক্ষয ৫,৩৬৩.০০ থকাটি োকা সম্ভাব্ 

ব্হয় ১৪টি মোসড়হকর সমিহয় ৮১৫ বকহলাবমোর দীঘ থ মোসড়ক বনম থাহণর লহক্ষয একটি গুেপ্রকহল্পর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। 

(১০৩) ৩২৯.৪৫ থকাটি োকা সম্ভাব্ ব্হয় থিনাহপাল স্থলিন্দহরর সহি বিদ্যমান মোসড়ক থর্াগাহর্াগ উন্নয়হনর লহক্ষয 

৩৮.২০ বকহলাবমোর দীঘ থ র্হশার-থিনাহপাল মোসড়ক িাতীয় মোসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার উহদ্যাগ গ্রেণ করা 

েয়। 

(১০৪) ৩২৩.৮৮ থকাটি োকা সম্ভাব্ ব্হয় র্হশার-খুলনা মোসড়হকর র্হশার থিলার পালিাড়ী থর্হক রািঘাে পর্ থন্ত ৩৮.০০ 

বকহলাবমোর মোসড়ক িাতীয় মোসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। 

(১০৫) পবরহিহশর ভারসাম্য রক্ষা ও পবরহিশ উন্নয়হন ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর আওতাধীন প্রবতটি 

সড়ক বিভাহগ ২ বকহলাবমোর কহর বৃক্ষহরাপন কম থসূবচর আওতায় ৬৫টি সড়ক বিভাহগ থমাে ২,৪৪,৮৩৫টি বৃক্ষহরাপন করা 

েয়। এ োড়া সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর আরিবরকালচার বিভাগ একইসমহয় ৩৮,৫২৮টি বৃক্ষহরাপন কহরহে এিাং৩,০০০টি 

তালিীি থরাপন কহরহে। 

 

(১০৬) ১৪ নহভম্বর ২০১০ তাবরখ থর্হক থমােরর্াহনর কর ও বফ আদাহয় অন-লাইন ব্াাংবকাং পিবত চালু করার ফহল 

থমােরর্াহনর কর ও বফ আদায় ব্িস্থায় স্বেতা ও িিািবদবে প্রবতষ্ঠার পাশাপাবশ সরকাহরর রািস্ব আদায় বৃবি থপহয়হে। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১,৬১৫ থকাটি োকা রািস্ব আদায় েয়, র্া গত অর্ থ-িেহরর তুলনায় ৫৫৫ থকাটি োকা থিবশ।  

(১০৭) ৩১ অহক্টাির ২০১২ তাবরখ থর্হক থমােরর্াহনর থরহিা-বরহফ্ল্বক্টভ নাম্বারহপ্লে এিাং থরবিও বিকুযহয়বে 

আইহিনটিবফহকশন (আরএফআইবি) ট্যাগ প্রিতথহনর ফহল থমােরর্াহনর এনহফাস থহমন্ট কার্ থক্রম বিবিোল পিবতর আওতায় 

এহসহে এিাং সড়ক পবরিেণ থসক্টহর নতুন বদগহন্তর সূচনা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ৪,০৩,৪২৭ থসে নাম্বারহপ্লে ও 

আরএফআইবি ট্যাগ প্রস্তুত করা েয় এিাং ৩,৪৪,৯৪১ থসে গাবড়হত সাংহর্ািন করা েয়।  

 

(১০৮) ১ অহক্টাির ২০১৩ তাবরখ থর্হক বিবিোল থরবিহেশন সাটি থবফহকে কার্ থক্রহম থমােরর্ান মাবলকগহণর িাহয়াহমবিক 

পিবতহত তথ্য সাংগ্রে এিাং জুন ২০১৪ থর্হক বিবিোল থরবিহেশন সাটি থবফহকে প্রস্তুহতর কার্ থক্রম শুরু েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-

িেহর ৩,০১,৭৩১টি বিবিোল থরবিহেশন সাটি থবফহকে প্রস্তুতপূি থক থিবলভাবর গ্রেহণর িন্য গ্রােকগণহক এসএমএস প্রদান 

করা েয়। তম্মহধ্য একইসমহয় ১,৭২,৮৪৬টি সাটি থবফহকে গ্রােকগণ গ্রেণ কহরহেন।  

(১০৯) ১৭ অহক্টাির ২০১১ তাবরখ থর্হক ইহলক্ট্রবনক বচপযুক্ত বিবিোল স্মাে থ কাি থ ড্রাইবভাং লাইহসে চালু েওয়ায় 

ভুয়া/িাল/অনিধ ড্রাইবভাং লাইহসে ব্িোহরর প্রিণতা িহুলাাংহশ হ্রাস থপহয়হে। বিবিোল স্মাে থ কাি থ ড্রাইবভাং লাইহসে 

প্রিতথহনর পর থর্হক এ পর্ থন্ত থমাে ১১,৯৬,৩২২টি স্মাে থ-কাি থ ড্রাইবভাং লাইহসে প্রস্তুত ও বিতরণ করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-

িেহর ২,৯৯,১৯৭টি বিবিোল স্মাে থ-কাি থ ড্রাইবভাং লাইহসে প্রস্তুত ও বিতরণ করা েয়। এ োড়া ৬ িনহক ইেিাক্টর লাইহসে 

প্রদান করা েয়। 

 

(১১০) িাবতসাংঘ থঘাবষত থেকসই উন্নয়ন অভীি (SDG) ২০৩০-এর অনুসমর্ থনকারী বেসাহি Goal-3.6 অনুর্ায়ী িাাংলাহদশ 

২০২০ সাহলর মহধ্য সড়ক দুঘ থেনায় আেত ও বনেহতর সাংখ্যা অহধ থহক নাবমহয় আনহত অিীকারিি। সড়ক দুঘ থেনা হ্রাসকহল্প 

বলি বমবনবে বেসাহি সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ 3E অর্ থাৎ Engineering, Education ও Enforcement বিহিচনায় 

বনহয় ধারািাবেকভাহি প্রকল্প, কার্ থক্রম ও কম থসূবচ িাস্তিায়ন কহর র্াহে। এরই ধারািাবেকতায় সপ্তম National Road Safety 

Strategic Action Plan 2014-16 িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। অিম National Road Safety Strategic Action Plan 2017-

20 প্রণয়হনর কাি চলমান রহয়হে। 

(১১১) সড়ক দুঘ থেনা হ্রাসকহল্প ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২৫,০৮৩িন থপশািীিী গাবড় চালকহক দক্ষতা ও সহচতনতা বৃবিমূলক 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(১১২) সড়ক দুঘ থেনা থরাধকহল্প ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৫৮টি থসবমনার/র যাবল/আহলাচনা সভা অনুবষ্ঠত েয় এিাং এহত থমাে 

২১,৩৭২ িন অাংশগ্রেণ কহরন। 



193 

 

(১১৩) সড়ক বনরাপত্তা-সাংক্রান্ত সহচতনতা সৃবির লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবভন্ন বশক্ষা-প্রবতষ্ঠাহনর োত্র-োত্রীহদর বনহয় 

৫৬টি সমাহিশ করা েয় এিাং এহত ২৯,৮৬৯িন োত্র-োত্রী অাংশগ্রেণ কহরন। 

(১১৪) সড়ক ব্িোহর িনসহচতনতা বৃবির িন্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪৮০িার িাতীয় ও আঞ্চবলক বদবনক/সাপ্তাবেক 

পবত্রকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করা েয়। একই উহদ্দহশ্য দ ৩,৪৫,০০০ বলফহলে ও ৩,৩৭,০০০ থপাস্টার/বস্টকার বিতরণ করা েয়। 

(১১৫) বনরাপদ সড়ক িাস্তিায়হনর অাংশ বেসাহি ২২টি িাতীয় মোসড়হক ১ আগস্ট ২০১৫ তাবরখ থর্হক বে-হুইলার 

অহোবরক্সা/অহোহেম্পু এিাং সকল থশ্রবণর অর্াবন্ত্রক র্ানিােন চলাচল বনবষি থঘাষণা করা েয়। এ োড়া সকল িাতীয় ও 

আঞ্চবলক মোসড়হক নবেমন, কবরমন, ভেভটি, ইবিিাইক, ব্াোবরচাবলত বে-হুইলার িা অনুরূপ র্ানিােন চলাচল বনবষি 

রহয়হে।  

(১১৬) ১ নহভম্বর ২০১৫ তাবরখ থর্হক ঢাকা মোনগরী এিাং ১ মাচ থ ২০১৬ তাবরখ থর্হক চট্টগ্রাম মোনগরীহত বসএনবি 

অহোবরক্সা বমোহর চলাচল বনবিত করার উহদ্দহশ্য দ বসএনবি অহোবরক্সার ভাড়া ও বদবনক িমার পবরমাণ বৃবি কহর 

পুনবন থধ থারণ করা েহয়হে। অবতবরক্ত ভাড়া আদায়, থর্-থকাহনা দুরহত্ব চলাচহল অপারগতা প্রকাশ, বমোহর না র্াওয়া ইতযাবদ 

বনবিতকরহণ বনয়বমত ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরচালনা করা েহে। থসইসহি ইহমইল ও থেবলহফাহন প্রাপ্ত এ সাংক্রান্ত অবভহর্াগ 

বিহিচনায় বনহয় শুনাবন গ্রেণ কহর সাংবেিহদর বিরুহি ব্িস্থা গ্রেণ করা েহে। 

(১১৭) পবরিেণ থসক্টহর অবধকতর শৃাংখলা িিায় রাখা, অনিধ ও ত্রুটিপূণ থ র্ানিােন অপসারণ, দুঘ থেনা হ্রাস এিাং অবতবরক্ত 

ভাড়া আদাহয়র প্রিণতা থরাহধ বিআরটিএ’র বনি থােী ম্যাবিহেেগণ এিাং থিলা ম্যাবিহেহের কার্ থালহয় কম থরত বনি থােী 

ম্যাবিহেেগণ বনয়বমতভাহি থমািাইল থকাে থ পবরচালনা কহর আসহেন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪৬,৩৪৫টি মামলায় ৪ থকাটি 

১৩ লক্ষ ৮০ োিার ৮ শত োকা িবরমানা আদায় করা েহয়হে। এ োড়া ২,৫১৮টি গাবড় িাবম্পাং থস্টশহন থপ্ররণ করা েহয়হে 

এিাং ৮৮৮ িনহক বিবভন্ন থময়াহদ কারাদণ্ড প্রদান করা েহয়হে।  

(১১৮) বিহদবশক আবর্ থক অনুদান ও কাবরগবর সোয়তায় বিআরটিএ-থত একটি িাোহসন্টার স্থাপন করা েহয়হে। এ 

িাোহসন্টাহর বিআরটিএ’র সকল বিবিোল সাবভ থহসর িাোসমূে আন্তিথাবতক-মাহনর থকেীয় িাোহসন্টাহর (ব্াক-আপসে) 

বনরাপদ ও সুরবক্ষত র্াকহি। একইসহি বিআরটিএ’র ওহয়ি থপাে থাল-এর কাি চলমান রহয়হে। এ কার্ থক্রম সমাপ্ত েহল 

বিআরটিএ’র থসিা ঘহর িহসই পাওয়া সম্ভিপর েহি।  

(১১৯) গাবড়র বফেহনস সাটি থবফহকে ম্যানুহয়ল পিবতর পবরিহতথ স্বয়াংবক্রয়ভাহি প্রদাহনর লহক্ষয বমরপুরস্থ থমােরর্ান পবরদশ থন 

থকে প্রবতস্থাপহনর কাি (বভআইবস) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িের সম্পন্ন েয়। িতথমাহন িায়াল রান চলহে। এ বভআইবস পবরচালনার 

অবভজ্ঞতার আহলাহক পর্ থায়ক্রহম আরও ৪টি বভআইবস অনুরূপভাহি প্রবতস্থাপহনর ব্িস্থা থনওয়া েহি।  

(১২০) সরকাবর বসিান্ত অনুর্ায়ী Motor Vehicle Ordinance, 1983-এর স্থহল িাাংলায় ২টি আইন র্র্া- (ক) ‘িাাংলাহদশ 

সড়ক পবরিেন কতৃথপক্ষ আইন, ২০১৬’ এিাং (খ) ‘সড়ক পবরিেন আইন, ২০১৬’ প্রণয়হনর কাি চলহে। মবন্ত্রসভা কতৃথক 

থলবিসহলটিভ ও সাংসদ বিষয়ক বিভাহগর থভটিাং সাহপহক্ষ চূড়ান্ত অনুহমাদহনর পবরহপ্রবক্ষহত িতথমাহন ‘িাাংলাহদশ সড়ক 

পবরিেন কতৃথপক্ষ আইন, ২০১৬’ থলবিসহলটিভ ও সাংসদ বিষয়ক বিভাহগর থভটিাংহয়র িন্য বিহিচনাধীন রহয়হে। পাশাপাবশ 

খসড়া ‘সড়ক পবরিেন আইন, ২০১৬’ মবন্ত্রপবরষদ বিঠহক থপ্ররহণর লহক্ষয িতথমাহন প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। 

 

(১২১) িনানীহত সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর খাবল িায়গায় বতনটি থিিহমন্টসে ১৫-তলাবিবশি বিআরটিএ’র সদর কার্ থালয় 

ভিন বনম থাণ চলমান রহয়হে। জুন ২০১৬ পর্য্নন্তথ ভিহনর োদ ঢালাইহয়র কাি সম্পন্ন েয়। অন্যান্য আনুষবিক কাি সম্পন্ন 

করার িন্য দরপত্র প্রবক্রয়াকরণ চলমান রহয়হে। ভিনটি বনবম থত েহল বিআরটিএ’র কাহি গবতশীলতা আরও বৃবি পাহি।  

(১২২) সাাংগঠবনক কাঠাহমা অনুর্ায়ী বিআরটিএ’র িতথমান িনিল ৮২৩। ২০০৯ সাহলর পূহি থ এ িনিহলর সাংখ্যা বেল ৫৭৩। 

২০০৯ সাহলর পর থর্হক থমাে ২৯৮ িন নতুন িনিল বনহয়াগ থদওয়া েয়। িতথমাহন ৫৪৬ িন কম থরত আহেন। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহর থমাে ২৮ িনহক বনহয়াগ থদওয়া েয়। 

(১২৩) বিআরটিএ’র কার্য্নক্রথহম স্বেতা ও িিািবদবে বৃবির লহক্ষয প্রধান কার্ থালয়, ঢাকার ৪টি সাহকথল অবফস ও চট্টগ্রাহমর ৩টি 

সাহকথল অবফহস থেল্পহিস্ক ও অবভহর্াগ িাক্স স্থাপন করা েহয়হে। বিআরটিএ’র ওহয়িসাইহে কমহপ্লইন এযান্ড কুহয়বর বলঙ্ক 

থখালা েহয়হে। বিআরটিএ’র প্রধান কার্ থালয় ও সকল সাহকথল অবফহসর থফসবুক থপইি ওহপন করা েহয়হে। এসহির মাধ্যহম 

প্রাপ্ত অবভহর্াগ ও সমো র্র্ার্র্ গুরুহত্বর সহি খবতহয় থদহখ বনষ্পবত্ত করা েয় এিাং সাংবেিহদর িাবনহয় থদওয়া েয়। ঊর্ধ্থতন 

কম থকতথাগণ আকবস্মকভাহি বিবভন্ন সাহকথল অবফস পবরদশ থন কহরন এিাং থসিাগ্রেীতাহদর অবভহর্াগ শুহন তাৎক্ষবণক প্রবতকার 

প্রদান কহরন। 



194 

 

(১২৪) ব্িস্থাপনা উন্নয়হনর মাধ্যহম ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিআরটিবস’র অপাহরটিাং রািস্ব আয় েয় ২৬৬.৩৬ থকাটি োকা ও 

ব্য় েয় ২৫৮.৩১ থকাটি োকা। মুনাফা অবিথত েয় ৮.০৫ থকাটি োকা। 

 

(১২৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর নতুন িাতীয় থিতন থস্কল প্রিবতথত েওয়ায় থিতন ভাতাবদ খাহত ব্য়-বদ্বগুহণরও থিবশ বৃবি 

পাওয়ায় প্রতযাশা অনুর্ায়ী বিএসএল পবরহশাধ করা র্ায়বন এিাং প্রগবত ইন্ডাবেি বলবমহেহির থকাহনা পাওনা পবরহশাধ করা 

সম্ভিপর েয়বন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর পবরহশাবধত বিএসএল-এর পবরমাণ ৫০.০০ লক্ষ োকা। 

(১২৬) বিহিচয অর্ থ-িেহর বদনািপুহর একটি পূণ থাি নতুন িাসবিহপা স্থাপন করা েহয়হে। এহত বিআরটিবস িাস বিহপার সাংখ্যা 

১৯-এ উন্নীত েহয়হে। এ োড়া বিআরটিবস’র ২টি িাকবিহপা রহয়হে।  

 

(১২৭) বিআরটিবস'র ১৯০টি রুহে ৫১৭টি িাস দ্বারা আন্তঃহিলা সাবভ থস এিাং ৪১টি রুহে ২৬১টি িাস দ্বারা বসটি সাবভ থস 

পবরচালনা করহে। বসটি সাবভ থহসর প্রবতটি িাহস মবেলা, বশশু ও প্রবতিন্ধীহদর িন্য ১৩টি আসন আলাদাভাহি সাংরক্ষণ করা 

েয়। 

(১২৮) সবচিালয় এিাং বিবভন্ন সরকাবর/থিসরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর সকল থগ্রহির কম থচারীহদর অবফহস র্াতায়াহতর সুবিধাহর্ থ 

১৬১টি রুহে বিআরটিবসর ১৭৮টি স্টাফ িাস চলাচল করহে।  

(১২৯) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, িাোিীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, িগন্নার্ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইহিন বিশ্ববিদ্যালয় কহলহির োত্র-োত্রীহদর 

র্াতায়াহতর িন্য বিআরটিবস’র ৭৪টি বিহশষ িাসসাবভ থস রহয়হে। এ োড়া বমরপুর আবিমপুর সড়হকর পাহশ্বথ অিবস্থত বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠাহনর োত্র-োত্রীহদর র্াতায়াহতর সুবিধাহর্ থ বমরপুর-আবিমপুর রুহে বিআরটিবস’র ২টি স্কুল িাস সাবভ থস চালু আহে।  

(১৩০) িাাংলাহদশ ও ভারহতর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয় ৬ জুন ২০১৫ তাবরহখ ঢাকা-বসহলে-বশলাং-থগাোটি-ঢাকা এিাং 

থকালকাতা-ঢাকা-আগরতলা রুহে িাস সাবভ থস উহদ্বাধন কহরন। এর ধারািাবেকতায় উবেবখত ২টি আন্তঃহদশীয় রুহে এিাং পূি থ 

থর্হক পবরচাবলত ঢাকা-থকালকাতা-ঢাকা রুহে বিআরটিবস’র উহদ্যাহগ র্াত্রীিােী িাস চলাচল করহে। এ সাবভ থস চালুর মাধ্যহম 

আন্তঃরাষ্ট্রীয় র্াতায়াত সুলভ ও সেি করা েয়। এহত উভয় থদহশর িনগহণর মহধ্য সম্প্রীবতর িন্ধন বনবিড় েয়। 

(১৩১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ১৭টি প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠাহনর (১৪টি ড্রাইবভাং প্রবশক্ষণ থকে এিাং বতনটি থিবনাং ইনবস্টটিউে) 

মাধ্যহম ৭,১৮৮িন প্রবশক্ষণার্ীহক ড্রাইবভাংসে বিবভন্ন থিহি প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। তন্মহধ্য মবেলা প্রবশক্ষণার্ীর সাংখ্যা 

৮৩৯ িন। 

(১৩২) বিআরটিবস’র চালকহদর দক্ষতা ও সহচতনতা বৃবি এিাং র্র্ার্র্ র্াত্রীহসিা বনবিত করার িন্য বিহশষ প্রবশক্ষণ প্রদান 

করা েয়। এ কম থসূবচর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ১,৫৪৩িন চালকহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ‘পর্ থেন িষ থ-

২০১৬’ উদ র্াপন উপলহক্ষয বিআরটিবস’র ২০িন চালকহক ১৯ আগস্ট ২০১৫ তাবরহখ পর্ থেন সহচতনতামূলক প্রবশক্ষণ প্রদান 

করা েয়। 

(১৩৩) বিআরটিবস’র ১৫০িন চালকহক ১৮ ও ২৫ জুন ২০১৬ তাবরহখ শব্দদূষণ বনয়ন্ত্রহণ করণীয় সম্পহকথ বিআরটিবস ও 

পবরহিশ অবধদপ্তর কতৃথক থর্ৌর্ভাহি প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(১৩৪) ঢাকা ও চট্টগ্রাম মোনগরীহত মবেলাহদর স্বেহন্দ র্াতায়াহতর সুবিধাহর্ থ মবেলা িাসসাবভ থহসর সাংখ্যা ১৫ থর্হক ২০১৫-

১৬ অর্ থ-িেহর ১৭টিহত উন্নীত করা েয়।  

(১৩৫) রাষ্ট্রীয় পবরিেণ থসিার পবরবধ বৃবির িন্য বিহদবশক সোয়তায় ৬০০টি িাস এিাং ৫০০টি িাক ক্রহয়র িন্য বিবপবপ 

সম্প্রবত অনুহমাবদত েয়।  

(১৩৬) ঢাকা মোনগরীর র্ানিে বনরসহন দ্রুত, বনরাপদ, বনভথরহর্াগ্য, শীতাতপ-বনয়বন্ত্রত ও পবরহিশিান্ধি আধুবনক 

গণপবরিেণ ব্িস্থা প্রিতথহনর উহদ্দহশ্য দ প্রায় ২২,০০০ থকাটি োকা ব্হয় উত্তরা তৃতীয় থফইি থর্হক িাাংলাহদশ ব্াাংক পর্ থন্ত 

২০.১০ বকহলাবমোর দীঘ থ ১৬ থস্টশনবিবশি উভয়বদহক ঘন্টায় ৬০ োিার র্াত্রী পবরিেহণ সক্ষম এবলহভহেি Mass Rapid 

Transit (MRT) Line-6 (িাাংলাহদহশ প্রর্ম থমহিাহরল) িাস্তিায়হনর কাি চলহে। প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ থময়াহদ গ্রেণ 

করা েহলও পরিতী সমহয় বিহশষ উহদ্যাহগ উত্তরা তৃতীয় থফইি থর্হক আগারগাঁও পর্ থন্ত অাংশ ২০১৯ সাহলর মহধ্য এিাং 

িাাংলাহদশ ব্াাংক পর্ থন্ত সম্পূণ থ অাংশ ২০২০ সাহলর মহধ্য িাস্তিায়হনর পবরকল্পনা গ্রেণ করা েহয়হে। এমআরটি লাইন-৬-এর 

কাি ৮টি প্যাহকহি িাস্তিায়ন করা েহে। ইহতামহধ্য প্যাহকি-১-এর বনম থাণ কাহির ঠিকাদার বনহয়াগ করা েহয়হে। প্যাহকি 

২, ৩, ৪, ৭ ও ৮-এর দরপত্র আহ্বান করা েহয়হে। প্যাহকি ৫ ও ৬-এর প্রাকহর্াগ্যতা দরপত্র আহ্বান করা েহয়হে। ২৬ জুন 

২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থমহিাহরল বনম থাণ কাহির শুভ উহদ্বাধন কহরন। 
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(১৩৭) ২৬.৬০ বকহলাবমোর দীঘ থ MRT Line-1 (রুে: এয়ারহপাে থ-বখলহক্ষত-কুবড়ল-িাবরধারা-িাড্ডা-রামপুরা-মাবলিাগ-

থমৌচাক-রািারিাগ-বখলহক্ষত-পূি থাচল-কাঞ্চন থসতু) এিাং ২০.৮০ বকহলাবমোর দীঘ থ MRT Line-5 (রুে: থেমাহয়তপুর-

গািতলী-থেকবনকযাল-বমরপুর১-বমরপুর১০-কচুহক্ষত-িনানী-গুলশান-২-নতুন িািার-ভাোরা) বনম থাহণর লহক্ষয সম্ভাি যতা 

র্াচাইহয়র কাি শুরু েহয়হে। উহেখ্য উভয় লাইন বমহল থমাে ২৪.৯০ বকহলাবমোর আন্ডারগ্রাউন্ড এমআরটি িা পাতালহরল 

(এয়ারহপাে থ-কমলাপুর এিাং গািতলী-ভাোরা) বনম থাহণর সাংস্থান রাখা েহয়হে। এ প্রকহল্পর আওতায়ই িাাংলাহদহশর প্রর্ম 

পাতালহরল বনবম থত েহত র্াহে।  

(১৩৮) ের্রত শাহ্ িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর থর্হক মোখালী-মগিািার-গুবলস্তান-নয়ািািার-বিলবমল পর্ থন্ত ২২ 

বকহলাবমোর দীঘ থ BRT System চালুর লহক্ষয বিহদবশক সোয়তায় বিস্তাবরত নক্ শা প্রণয়ন করা েয়। বিবনহয়াগ প্রকল্প গ্রেণ 

প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। 

(১৩৯) ঢাকা মোনগরীর অভযন্তরীণ সড়ক থনেওয়াকথ উন্নয়ন, ঢাকা মোনগরীর প্রহিশ ও বনগ থমন মোসড়হকর র্ানিে বনরসন 

এিাং ঢাকা মোনগরী ও পাশ্বথিতী এলাকার িন্য একটি পবরকবল্পত ও সমবিত আধুবনক গণপবরিেণ ব্িস্থা গহড় থতালার লহক্ষয 

ঢাকা পবরিেন সমিয় কতৃথপক্ষ (DTCA)-এর উহদ্যাহগ ২০০৫ সাহল ২০ িের থময়াবদ থকৌশলগত পবরিেন পবরকল্পনা 

(Strategic Transport Plan িা STP) প্রণয়ন করা েয়। গত প্রায় সাহড় ৭ িেহর পবরিেণ থসক্টরসে থদহশর অন্যান্য 

থসক্টহর ব্াপক আর্ থ-সামাবিক উন্নয়ন সাবধত েয়। ঢাকা মোনগরী ও পাশ্বথিতী এলাকার িনসাংখ্যা ও নগরায়ন বৃবি থপহয়হে। 

গািীপুর ও নারায়ণগঞ্জ বসটি কহপ থাহরশন সৃবি েয়। ঢাকা বসটি কহপ থাহরশনহক দু’ভাহগ ভাগ করা েয়। ঢাকা বসটি কহপ থাহরশহনর 

পবরবধও বৃবি করা েয়। ঢাকার চাবরবদহক নতুন নতুন উপ-শের সৃবি করা েয় থর্মন: পূি থাচল ও বিলবমল। ফহল িবধ থত 

Urban transport-এর চাবেদা ও পবরবধ ব্াপক বৃবি থপহয়হে। এ সকল কারহণ ২০০৫ সাহল প্রণীত Strategic Transport 

Plan (STP) সাংহশাধন ও োলনাগাদ কহর সাংহশাবধত STP প্রণয়ন করা েয়, র্া মবন্ত্রসভার অনুহমাদহনর িন্য প্রবক্রয়াধীন 

রহয়হে। 

(১৪০) SMART Card ব্িোর কহর বিবভন্ন পবরিেণ মাধ্যম থর্মন থমহিাহরল, িাস র যাবপি িানবিে, িাাংলাহদশ থরলওহয়, 

বিআরটিবস’র িাস, বিআইিবব্লউটিবস’র থনৌ-র্ান ও চুবক্তিি থিসরকাবর িাহস স্বােহন্দয ও বনরিবেন্নভাহি র্াতায়াহতর লহক্ষয 

e-Clearing House-এর পাইলটিাং কার্ থক্রম থম ২০১৪ মাহস শুরু করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মবতক্রহম এ কাহি থর নাম 

Rapid pass বনধ থারণ করা েয়। বক্লয়াবরাং োউহির িন্য bank বনি থাচন চূড়ান্ত করার কার্ থক্রম প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। ইহতামহধ্য 

৫,০০০ কাি থ সাংগ্রে করা েয় এিাং আরও ৬০,০০০ কাি থ সাংগ্রে প্রবক্রয়াধীন রহয়হে।  

(১৪১) ঢাকা মোনগরীর ৪টি ইন্টারহসকশহনর র্ানিে বনরসহন Dhaka Integrated Traffic Management কাবরগবর 

প্রকহল্পর আওতায় গুবলস্তান, পিন, গুলশান-১ ও মোখালী ইন্টারহসকশন উন্নয়হনর লহক্ষয নক্ শা প্রণয়ন সম্পন্ন েয়। 

(১৪২) ঢাকা পবরিেন সমিয় কতৃথপক্ষ (DTCA)-এর সক্ষমতা বৃবির লহক্ষয Technical Assistance to DTCA 

কাবরগরী প্রকহল্পর আওতায় পরামশ থক-প্রবতষ্ঠান বনি থাচহনর ক্রয় প্রস্তাি অনুহমাদন প্রবক্রয়াধীন রহয়হে।  

(১৪৩) ঢাকা পবরিেন সমিয় কতৃথপক্ষ (বিটিবসএ)-এর ১৫-তলাবিবশি বনিস্ব ভিন বনম থাহণর লহক্ষয ঠিকাদার বনহয়াহগর িন্য 

দরপত্র অনুহমাদন প্রবক্রয়াধীন রহয়হে।  

(১৪৪) ‘থমহিাহরল আইন, ২০১৫’-এর উহদ্দশ্য দ পূরণকহল্প প্রণীত ‘থমহিাহরল বিবধমালা-২০১৬’ থভটিাংহয়র িন্য 

থলবিসহলটিভ ও সাংসদ বিষয়ক বিভাহগর বিহিচনাধীন আহে।  

(১৪৫) ঢাকা পবরিেন সমম্বয় কতৃথপক্ষ (বিটিবসএ)-এর পবরবধ বৃবির সহি সামঞ্জে থরহখ ১৫০ নতুন িনিল সৃিহন 

িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র অনুহমাদন পাওয়া থগহে। অর্ থ বিভাহগর অনুহমাদহনর িন্য প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। 

৪৮। থসতু বিভাগ  

(১) পদ্মা িহুমুখী থসতু বনম থাণ প্রকহল্পর বদ্বতীয় সাংহশাবধত বিবপবপ ২৮,৭৯৩.৩৮ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয় একহনক কতৃথক 

অনুহমাবদত েয়। 

(২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক পদ্মা িহুমুখী থসতু বনম থাণ প্রকহল্পর মূল থসতুর পাইবলাং ও নদীশাসন কাহির উহদ্বাধন        

এিাং জুন ২০১৬ পর্ থন্ত প্রকহল্পর ক্রমপুবঞ্জত থভৌত অগ্রগবত ৩৪ শতাাংশ। 

http://cabinet.portal.gov.bd/site/db_video_gallray/9394f514-b637-4243-bb92-8f563e6cebcc/%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%96%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%25
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 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা ২০১৫ সাহলর ১২ বিহসম্বর মাওয়া পহয়হন্ট 

পদ্মা থসতু প্রকহল্পর মূল থসতু বনম থাণকাহির শুভ উহদ্বাধন কহরন। 

বচত্র: চীন থর্হক পদ্মা থসতু প্রকল্প এলাকায় আনা 

Truss Member 

 

(৩) পদ্মা িহুমুখী থসতু বনম থাণ প্রকহল্পর ম্যাহনিহমন্ট সাহপাে থ কনসালহেবে (CMC Service) বেসাহি বনি থাবচত পরামশ থক 

High Point Rendel (hpr), UK & Associates-এর সহি চুবক্ত স্বাক্ষর করা েয়।  

(৪) পদ্মা িহুমুখী থসতু বনম থাণ প্রকহল্পর ‘Consultancy Services for Preparing a Comprehensive 

Documentation of Padma Multipurpose Bridge Project’ শীষ থক কাহির িন্য Impress Telefilm Ltd-এর 

সহি চুবক্ত স্বাক্ষর করা েয়। 

(৫) পদ্মা থসতু প্রকল্প এলাকায় একটি র্াদুঘর স্থাপহনর িন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালহয়র প্রাবণবিদ্যা বিভাহগর সহি চুবক্ত স্বাক্ষর করা েয়। 

(৬) ঢাকা এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয় প্রকহল্পর থভৌত কার্ থক্রম শুরু এিাং জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ২০০টি পাইল ড্রাইবভাং সম্পন্ন করা েয়। 

(৭) ঢাকা এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয় বপবপবপ প্রকহল্পর ভূবম অবধগ্রেহণর ফহল ক্ষবতগ্রস্তহদর পুনি থাসহনর িন্য Resettlement 

Action Plan (RAP) চূড়ান্ত করা েয়। 

(৮) ঢাকা এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয় বপবপবপ প্রকহল্পর বদ্বতীয় ও তৃতীয় িাহঞ্চর ভূবম অবধগ্রেণ বাবদ মজিা প্রিাসে, ঢাো 

বরাবর ১,২১২.৪৭ মোটি টাো পলরমিার্ করা েয়। 

(৯) ‘কণ থফুলী নদীর তলহদহশ িহুহলন সড়ক োহনল বনম থাণ’ শীষ থক প্রকল্পটি ৮,৪৪৬.৬৮ থকাটি োকা প্রাক্কবলত ব্হয়  

একহনক সভায় অনুহমাদন এিাং প্রকহল্পর ভূবম অবধগ্রেণ িািদ ২০১.৪৭ থকাটি োকা থিলা প্রশাসক, চট্টগ্রামহক পবরহশাধ  

করা েয়। 

(১০) ঢাকা-আশুবলয়া এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয় এিাং ঢাকা ইস্ট-ওহয়স্ট এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয় বনম থাহণ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা 

শুরু করা েয়। 

(১১) িাস র যাবপি িানবিে (বিআরটি)-এর এবলহভহেি অাংহশর ঠিকাদার বনহয়াহগ দরপত্র আহ্বান করা েয়। 

(১২) ১০৯ থকাটি োকা ব্হয় িিিন্ধু থসতুর অভযন্তহর ফােল থমরামত কাি সম্পন্ন করা েয়। 

(১৩) থসতু বিভাহগর আওতাধীন দু’টি থসতু থর্হক থোল িািদ ৪১৮.৪৫ থকাটি োকা আয়, র্া পূি থিতী িেহরর তুলনায় ১৫.৮০ 

শতাাংশ থিবশ।  

(১৪) প্রবতহিদনাধীন িেহর থসতু বিভাগ-এর আওতাধীন সাংস্থার ২৪৪.০০ থকাটি োকার অবিে আপবত্ত বনষ্পবত্ত করা েয়। 
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৪৯। স্থানীয় সরকার বিভাগ 

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরশহনর পাশ্বথিতী আেটি ইউবনয়হন এিাং ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশহনর 

পাশ্বথিতী  আেটি ইউবনয়হন পবরকবল্পত নগরায়ন এিাং অবধকতর নাগবরক সুবিধা বনবিত করার লহক্ষয ২৮ জুন ২০১৬ তাবরহখ 

িাবরকৃত এস. আর. ও নম্বর ২০১/আইন/২০১৬ থমাতাহিক বসটি কহপ থাহরশহনর সীমানা সম্প্রসারণ করা েয়।  

(২) থদহশর ১১টি বসটি কহপ থাহরশহন অবধক নাগবরক সুবিধা প্রদাহনর লহক্ষয বিবিোল থসন্টার চালু করা েয়। 

(৩) থদহশর ১১টি বসটি কহপ থাহরশহন ই-থেন্ডাবরাংহয়র মাধ্যহম ক্রয় কার্ থক্রম শুরু     েয়।  

(৪) ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরশন এলাকায় ৯৩টি প্যাহকহির আওতায় ৯৫.৮১ থকাটি োকা ব্হয় ৭১.৫৮ বকহলাবমোর সড়ক, 

৬২.৩০ বকহলাবমোর নদ থমা ও ৬.০৪ বকহলাবমোর ফুেপাত সাংস্কার/থমরামত কাি সম্পন্ন করা েয়। 

(৫) ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরশন এলাকায় ৭১.৫৮ বকহলাবমোর পাকা সড়ক, ৬২.৩০ বকহলাবমোর নদ থমা ও ৬.০৪ 

বকহলাবমোর ফুেপাত সাংস্কার/উন্নয়ন কাি সম্পন্ন করা েয়।  

(৬) ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশন এলাকায় ২৩১.০৮ বকহলাবমোর রাস্তা উন্নয়ন, ১৫১.০২ বকহলাবমোর ফুেপাত বনম থাণ এিাং 

৫১.১৬ বকহলাবমোর থড্রন বনম থাণকাি সম্পন্ন করা েয়। 

(৭) ঢাকা শেহরর বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ সড়হকর ইন্টারহসকশন িাস-থি/স্টহপি ৩৮টি, িাম থলন ৫০টি, গাি থ থরল ৫ বকহলাবমোর, 

িাবফক সাইন, বগ্রল থফবোং, মাবকথাং ও িাবফক সাইন স্থাপন করা েয়। 

(৮) ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশন এলাকায় ৩৪,৭১১টি বিদুযৎ-সাশ্রয়ী এলইবি িাবত স্থাপন, ৯টি ফুেওভার বিি বনম থাণ, ১৭টি 

ফুেওভার বিি সাংস্কার করা েয়।  

(৯) র্াত্রািাড়ী থমাড় থর্হক বত্রমুখী রাস্তার (বদঘয ৩ বকহলাবমোর) সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সম্পন্ন করা েয়। 

(১০) িবরশাল বসটি কহপ থাহরশহন ১ থকাটি ৪২ লক্ষ োকা ব্হয় বগ্রন বসটি পাকথ বনম থাণ করা েয়। 

(১১) িবরশাল বসটি কহপ থাহরশহন ২৪ থকাটি ৮৯ লক্ষ োকা ব্হয় িিিন্ধু অবিেবরয়াম বনম থাণ করা েয়। 

(১২) িবরশাল বসটি কহপ থাহরশহন কীতথনহখালা নদীর পাড় িরাির বলবনয়ার ও ৪-থলনবিবশি রাস্তার পাহশ্বথ বিউটিবফহকশন-কাি 

সম্পন্ন েয় 

(১৩) িবরশাল মোনগরীর প্রহিশপহর্ ২টি বসটি-থগে বনম থাণ করা েয়।  

(১৪) বসহলে বসটি কহপ থাহরশহনর ১২তলা ভিন বনম থাণ করা েয়। 

(১৫) বসহলে মোনগরীর মাবেমপুর এলাকায় সুরমা নদীর উভয় তীহর ওয়াকওহয় বনম থাণ ও থসৌন্দয্যথিধ থন-কাি, ৫-তলাবিবশি 

পীর েবিবুর রেমান বসটি পাঠাগার বনম থাণ ও ৪-তলা বক্লনার কহলাবন ও স্টাফ থকায়াে থার বনম থাণ, থকেীয় শেীদ বমনার বনম থাণ 

এিাং থভালানন্দ বনশ বিদ্যালয় ভিন বনম থাণ করা েয়। 

(১৬) কুবমো বসটি কহপ থাহরশহন ৯৪,৭৯,৪৯,০৯০ োকা ব্হয় রাস্তা-ঘাে, থড্রন কালভাে থ, ফুেপাত ও বেে-লাইে বনম থাণ, নতুন 

৩০টি ইন্টারহসকশহন িাবফক বসগন্যাল, Solar Panel ও োইমার কাউন্ট িাউন স্থাপন করা েয়। 

(১৭) খুলনা বসটি কহপ থাহরশহন ৩১.৫০ বকহলাবমোর রাস্তা থমরামত ও উন্নয়ন, একটি মাতৃ-স্বাস্থয োসপাতাল ভিন বনম থাণ ও 

নগর স্বাস্থয-ভিন উন্নয়ন করা েয়। 

(১৮) রাংপুর বসটি কহপ থাহরশহন ২,১৭৪.১৪ লক্ষ োকা ব্হয় ৫০.০০ বকহলাবমোর রাস্তা বনম থাণ; ১,৩৯০.০০ লক্ষ োকা ব্হয় 

রাস্তা রক্ষণাহিক্ষণ; ১,২৫৩.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ৪০.০০ বকহলাবমোর থড্রন বনম থাণ; ৬৬৭.৫৪ লক্ষ োকা ব্হয় ১৮০ বমোর 

বিি/কালভাে থ বনম থাণ; ৬০০.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ১৬৬ বকহলাবমোর বিদুযবতক লাইন পুনি থাসন ও থমরামত; ৩১.৪০ লক্ষ োকা 

ব্হয় ২০টি কবমউবনটি ল্যাবিন/পািবলক েয়হলে বনম থাণ; ৬.৫০ লক্ষ োকা ব্হয় ৫০টি নলকূপ স্থাপন এিাং ৬৬৫৯.২৭ লক্ষ 

োকা ব্হয় ৩০০টি িবস্ত পবরিাহরর পুনি থাসন করা েয়। 

(১৯) রািশােী বসটি কহপ থাহরশহন সাংহর্াগ-সড়ক বনম থাহণর িন্য ৩.০৬ একর ভূবম অবধগ্রেণ করা েয়। এ োড়া ১.৮৬ 

বকহলাবমোর নতুন সড়ক বনম থাণ; ১১.১৫ বকহলাবমোর সড়ক রক্ষণাহিক্ষণ; ১০.৭৫ বকহলাবমোর নদ থমা বনম থাণ; ২.০০ 

বকহলাবমোর ফুেপাত বনম থাণ     ৮.২৮ বকহলাবমোর সড়ক িাবত স্থাপন করা েয়। 
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(২০) গািীপুর বসটি কহপ থাহরশহনর ৭,৪০০.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ৩৮.২৬ বকহলাবমোর সড়ক; ৩,৮০০.০০ লক্ষ োকা ব্হয় 

১১.১৫ বকহলাবমোর থড্রন; ১৩০.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ৩০.০০ বকহলাবমোর সড়ক-িাবত; ০.০৩০ বকহলাবমোর বিি; ২৮.০০ 

লক্ষ োকা ব্হয় ১.০০ বকহলাবমোর বিি বনম থাণ; ৯৯.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ১টি কিরস্থান উন্নয়ন ও ১০০.০০ লক্ষ োকা ব্হয় 

২টি িাবম্পাং থস্টশন উন্নয়ন করা েয়। 

(২১) নারায়ণগঞ্জ বসটি কহপ থাহরশহনর পঞ্চিটিহত এযািহভঞ্চার ল্যান্ড পাকথ বনম থাণ করা েয়। থদওহভাগ, থগাদনাইল, িন্দর, 

লক্ষণহখালা একটি নগর স্বাস্থযহকে এিাং মাসদাইর এলাকায় থকেীয় বসটি িাহম মসবিদ বনম থাণ করা েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: সবখপুর-সাগরবদঘী সড়ক, সবখপুর, োিাইল বচত্র: োিাইল থিলার বমিথাপুর উপহিলায় বমিথাপুর-পার্রঘাো 

সড়হক িাংশাই নদীর ওপর বনবম থত ৩০০ বমোর দীঘ থ বপবস গাি থার বিি 

 

(২২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বপহরািপুর থিলার ভান্ডাবরয়া এিাং ফবরদপুর থিলার আলফািািা থপৌরসভা গঠন করা েয়। 

িতথমাহন থমাে থপৌরসভার সাংখ্যা ৩২৬টি। ২৬টি থপৌরসভার থশ্রবণ উন্নীত করা েয়। এর মহধ্য ১৭টি ‘খ’ থশ্রবণর থপৌরসভাহক 

‘ক’ থশ্রবণহত উন্নীত করা েয় এিাং ৯টি ‘গ’ থশ্রবণর থপৌরসভাহক ‘খ’ থশ্রবণহত উন্নীত করা েয়।  

(২৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থপৌরসভার থময়র, কম থকতথা/কম থচারীহদর ১,৭৯৩ িনহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(২৪) থপৌরসভাসমূহে িিথয-ব্িস্থাপনা বনবিত করার লহক্ষয ৭৮টি িাম্পার িাক ক্রহয়র কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়।  

(২৫) ‘Strengthening Pourashava (Municipality) Governance Project’ শীষ থক প্রবশক্ষণ কম থসূবচর আওতায় 

২৫িন থময়রহক িাপাহন প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(২৬) থপৌরসভাসমূহে বিবিোল-থসন্টার স্থাপন করা েয়।  

(২৭) থিলা পবরষদসমূেহক ‘ক’, ‘খ’ ও ‘গ’ থশ্রবণর কযাোগবরহত থশ্রবণবিন্যাস করা েয়। 

(২৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৪৯িন প্রশাসক এিাং প্রধান বনি থােী কম থকতথাহক বিহদশ প্রবশক্ষহণ থপ্ররণ করা েয়। 

(২৯) থিলা পবরষহদর প্রধান বনি থােী কম থকতথা, সবচি, প্রহকৌশলী, প্রশাসবনক কম থকতথা, বেসাি-রক্ষকগণহক এনআইএলবিহত 

প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়।  

(৩০) থিলা পবরষহদর থসিাহক িনগহণর থদারহগাড়ায় থপৌুঁহে থদওয়ার িন্য থিলা পবরষদ বিবিোল-থসন্টার স্থাপন করা েয়। 

(৩১) থদহশর ৬১টি থিলা পবরষহদ ই-থেন্ডাবরাং পিবত চালু করা েয়। 

(৩২) থিলা পবরষহদর ব্িহৃত সাইনহিাি থ/বিলহিাি থ গুবলহত িাাংলা ভাষার ব্িোর বনবিত করা েয়।  

(৩৩) থিলা পবরষহদর কার্ থক্রম প্রচাহরর িন্য প্রবতটি থিলা পবরষদ থর্হক িাবষ থক প্রবতহিদন প্রকাশ করা েয়।  

(৩৪) প্রবতটি উপহিলায় এলবিইবির োইপ বিিাইন অনুর্ায়ী নূযনতম ২০০˝ × ১০৩˝ (৪৭ শতাাংশ) বনষ্কণ্টক িায়গায় ৫০০ 

আসনবিবশি এিাং থিলা সদহর নূযনতম ২৩০˝× ১৬৫˝ (৮৭ শতাাংশ) বনষ্কণ্টক িায়গায় ১,০০০ আসনবিবশি অবিেবরয়াম-

কাম-মাবি পারপাস েল বনম থাহণর পবরকল্পনা গ্রেণ করা েয়। 
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(৩৫) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ‘কণ থফুবল’ নাহম নতুন উপহিলা গঠন করা েয়। 

(৩৬) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর উপহিলা পবরষদসমূহে বিবিোল-থসন্টার স্থাপন করা েয়।  

(৩৭) সকল উপহিলা পবরষহদর ভাইস থচয়ারম্যান ও মবেলা ভাইস থচয়ারম্যানগণহক থেবলেক বসমসে ট্যািহলে বপবস প্রদান 

করা েয়। 

(৩৮) নিসৃি আেটি উপহিলা পবরষহদ বিবভন্ন কযাোগবরহত ৩২টি পদ সৃবি করা েয়। 

(৩৯) নিসৃি আেটি উপহিলা পবরষহদ (ময়মনবসাংে থিলার তারাকান্দা, বসহলে থিলার ওসমানীনগর, নাহোর থিলার 

নলিািা, পটুয়াখালী থিলার রািািালী, িরগুনা থিলার তালতলী, রািিাড়ী থিলার কালুখালী, খাগড়ােবড় পাি থতয থিলার 

গুইমারা ও িাহ্মণিাড়ীয়া থিলার বিিয়নগর) আেটি নতুন গাবড় প্রদান করা েয়। 

(৪০) ইউবনয়নপর্ থাহয় ওয়ানস্টপ সাবভ থস প্রদাহনর লহক্ষয ইউবনয়ন পবরষদসমূহে কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ করা েহে।  

(৪১) গ্রাম পুবলশ িাবেনীর (দফাদার ও মোোদার) থিতন বৃবি করা েহয়হে। দফাদারহদর থিতন ২,১০০ োকা থর্হক বৃবি কহর 

৩,৪০০ োকায় এিাং মোোদারহদর থিতন ১,৯০০ োকা থর্হক বৃবি কহর ৩,০০০ োকায় উন্নীত করা েহয়হে। গ্রাম পুবলশ 

িাবেনীর (দফাদার ও মোোদার) সদেহদর অিসরকাহল এককাবলন অনুদান বেসাহি র্র্াক্রহম ৬,০০০ োকা ও ৫,০০০ োকা 

প্রদান করা েহে। 

(৪২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিলুপ্ত বেেমেলিাসীর উন্নয়হনর লহক্ষয ২ থকাটি োকা অর্ থ িরাদ্দ প্রদান করা েয়। 

(৪৩) সুশাসন বনবিতকরহণর লহক্ষয গ্রাম-আদালহতর কার্ থক্রমহক শবক্তশালী করহত গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ সরকার স্থানীয় 

সরকার বিভাহগর মাধ্যহম ইউএনবিবপ ও ইউহরাপীয় ইউবনয়ন-এর আবর্ থক সেহর্াবগতায় ৭িের থময়াবদ (২০০৯-১৫) 

‘Activating Village Courts in Bangladesh’ শীষ থক প্রকল্প িাস্তিায়ন সমাপ্ত েয়। িাাংলাহদহশর ১৪টি থিলার ৫৭টি 

উপহিলায় বনধ থাবরত ৩৫১টি ইউবনয়হন প্রকল্পটির কার্ থক্রম িাস্তিাবয়ত েয়। ২০১৫ সাহলর বিহসম্বর মাহস প্রকল্পটির থময়াদ থশষ 

েহয় র্াওয়ার পহর উন্নয়ন সেহর্াগী সাংস্থা ও সরকার এই প্রকল্পটির বদ্বতীয় পর্ থায় ৪ িেহরর (২০১৬-১৯) িন্য থদহশর ২৭টি 

থিলার ১৩৫টি উপহিলার ১,০৮০টি ইউবনয়হন গ্রাম আদালত কার্ থক্রম শুরুর প্রবক্রয়া চূড়ান্ত পর্ থাহয় রহয়হে। 

(৪৪) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বদ্বতীয় থলাকাল গভন্যথাে সাহপাে থ প্রহিহক্টর আওতায় থদহশর ইউবনয়নমূহে ৯৭৭,৯৯,৩২,১৪৫ োকা 

োড় করা েয়।  

(৪৫) নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নহক বিহশষ গুরুত্ব প্রদান          । স্থানীয় পর্ থাহয় িন-অাংশগ্রেহণর মাধ্যহম এলাকার 

উন্নয়হনর লহক্ষয ইউবনয়ন পবরষদসমূেহক প্রকল্প থর্হক থর্ থর্াক িরাদ্দ প্রদান করা েহে তার ৩০ শতাাংশ অর্ থ মবেলাহদর দ্বারা 

িাোইকৃত বস্কমসমূে িাস্তিায়হন ব্য় করা েহে।  

(৪৬) ইউবনয়ন গভন্যথাে সাহপাে থ প্রহিহক্টর আওতায় ৭ বিভাহগর ৭টি থিলায় এিাং ৬৩টি উপহিলায় সুশাসন ও প্রকহল্পর 

কার্ থক্রম সম্পহকথ অিবেতকরণ কম থশালা আহয়ািন করা েহয়হে। ৪১০টি ইউবনয়ন পবরষদহক ১৩ থকাটি ২১ লক্ষ োকা 

পারফরহমেবভবত্তক অনুদান প্রদান করা েহয়হে। ৭টি থিলার প্রবতটি উপহিলায় নারী উন্নয়ন থফারাম গঠন করা েহয়হে। থমাে 

৬৪৫িন উপহিলা ও ইউবনয়ন পবরষহদর বনি থাবচত প্রবতবনবধ এ সকল থফারাহম সদে বনি থাবচত েহয়হেন। ৭ বিভাহগর ৭টি 

থিলায় ৫৬৪টি ইউবনয়হন িাৎসবরক পারফরহমে এযাহসসহমন্ট সম্পন্ন েহয়হে এিাং ইউবনয়ন পবরষহদর প্রহতযকহক 

সহচতনতামূলক কার্ থক্রম িাস্তিায়হনর িন্য ১০ োিার োকা প্রদান করা েহয়হে। ৩৭৬টি ইউবনয়ন পবরষহদর তথ্য সাংগ্রহের 

মাধ্যহম একটি থিিলাইন সমীক্ষা সম্পন্ন করা েয়। 

(৪৭) ৩০ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত অনলাইহন িন্ম বনিন্ধহনর সাংখ্যা ১৪,৫৭,৫০,৪০২ িন এিাং মৃতুয বনিন্ধহনর সাংখ্যা ৩,২৯,১২১ িন। 

(৪৮) অসোয় ও েতদবরদ্র মবেলা উপকারহভাগীহদর বনহয় উৎপাদনশীল ও সম্ভািনাময় কহম থর সুহর্াগ গ্রেহণ নারীর সামথ্যথ 

উন্নয়ন (স্বপ্ন) প্রকল্প চলমান রহয়হে। 

(৪৯) উৎপাদনশীল ও সম্ভািনাময় কহম থর সুহর্াগ গ্রেহণ নারীর সামথ্যথ উন্নয়হন ‘স্বপ্ন’ প্রকহল্পর মাধ্যহম ৫১ থকাটি ৪৩ লক্ষ োকা 

ব্য় করা েহয়হে। প্রকল্পটি িতথমাহন সাতক্ষীরা ও কুবড়গ্রাম থিলায় িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। 

(৫০) প্রবতটি ইউবনয়ন পবরষহদ ইউবনয়ন বিবিোল থসন্টার চালু রহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ইউবনয়ন বিবিোল থসন্টাহরর 

মাধ্যহম ১০২ ধরহনর সরকাবর ও থিসরকাবর থসিা প্রদান করার মাধ্যহম উহদ্যাক্তাহদর উপািথন ২১৭ থকাটি োকা। বিবিোল-

থসন্টাহরর মাধ্যহম িনগহণর থদারহগাড়ায় আইটি থসিাসমূে সুলভ ও সেিলভয েওয়ায় মানুহষর অর্ থ ও সমহয়র সাশ্রয় েয়। 
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(৫১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহের িনপ্রবতবনবধ, কম থকতথা ও কম থচারীহদর কম থদক্ষতা বৃবির লহক্ষয 

এনআইএলবি থর্হক ১০,৮৪৮িন িনপ্রবতবনবধ ও বনহয়াগকৃত কম থকতথা ও কম থচারীহক প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়।  

(৫২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানগুবলর বিবভন্ন কার্ থক্রম, িনপ্রবতবনবধ ও বনহয়াগকৃত কম থকতথা ও 

কম থচারীহদর সমো এিাং প্রবতষ্ঠানগুবলহক গবতশীল করার লহক্ষয প্রবতিের এ প্রবতষ্ঠান থর্হক গহিষণা সমীক্ষা িাস্তিায়ন করা 

েয়। ১৩টি গহিষণা সমীক্ষা িাস্তিায়ন করা েয়।  

(৫৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর স্থানীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তর কতৃথক ৩৮টি উপহিলা কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ/সম্প্রসারণ; 

১৮০টি ইউবনয়ন পবরষদ কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ; ৪,৮১৩ বকহলাবমোর উপহিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাম সড়ক বনম থাণ/পুনবন থম থাণ ও 

পুনি থাসন, ২৭,০৫০ বমোর উপহিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাম-সড়হক বিি/কালভাে থ বনম থাণ, পুনবন থম থাণ ও রক্ষণাহিক্ষণ; ৩৩৯ 

বকহলাবমোর সড়হক িনায়ন; ১৬৮টি থগ্রার্-থসন্টার/গ্রামীণ োে/িািার, ৬৯টি ঘূবণ থিড়/িন্যা আশ্রয়হকে বনম থাণ; ১০,০০০ 

বকহলাবমোর উপহিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাম সড়ক থমরামত; ৮২,২২৭ থেক্টর ফসবল িবমহক িন্যার োত থর্হক রক্ষা ও থসচ 

সুবিধা প্রদান করার লহক্ষয ৪২০ বমোর িাঁধ পুনবন থম থাণ/উন্নয়ন; ৭১০ বকহলাবমোর খাল পুনঃখনন; ১৮৫টি পাবন বনয়ন্ত্রক 

অিকাঠাহমা বনম থাণ/পুনি থাসন। এ োড়া শের এলাকায় ৭০০ বকহলাবমোর রাস্তা/ফুেপাত বনম থাণ; ১১০ বকহলাবমোর থড্রন বনম থাণ 

করা েয়। 

(৫৪) এলবিইবির মাধ্যহম ১ োিার ২ শত ১৮ থকাটি ৮৯ লক্ষ োকা ব্হয় মগিািার-থমৌচাক ফ্ল্াইওভার বনম থাণ প্রকল্পটি 

িাস্তিাবয়ত েহে। চার থলনবিবশি ফ্ল্াইওভারটির থমাে বদঘ থয ৮.৭ বকহলাবমোর। বতনটি প্যাহকহি প্রকল্পটির িাস্তিায়ন কাি 

চলমান রহয়হে। প্রর্ম প্যাহকি থতিগাঁওহয়র সাতরাস্তা থর্হক এফবিবস থমাড়-মগিািার থমাড় েহয় েবলফযাবমবল োসপাতাল 

পর্ থন্ত, র্ার বদঘ থয ২.৫৬ বকহলাবমোর। বদ্বতীয় প্যাহকি িাাংলামেহরর ইস্কােন থর্হক মগিািার থমাড় েহয় থমৌচাক পর্ থন্ত, র্ার 

বদঘ থয ২.২১ বকহলাবমোর। তৃতীয় প্যাহকি রামপুরা থর্হক মাবলিাগ-থমৌচাক থমাড় েহয় রািারিাগ ও শাবন্তনগর পর্ থন্ত, র্ার 

বদঘ থয ৩.৯৩ বকহলাবমোর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রর্ম অাংশটি ৩০ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ র্ান চলাচহলর িন্য উহদ্বাধন কহরহেন। 

অিবশি কাি চলমান রহয়হে।  

(৫৫) স্থানীয় সরকার বিভাহগর আওতায় স্থানীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তহরর তিািধাহন গুরুত্বপূণ থ ১৯টি থপৌরসভা 

অিকাঠাহমা উন্নয়ন প্রকহল্পর আওতায় থগাপালগঞ্জ থিলার টুাংগীপাড়া থপৌরসভায় ‘থশখ রাহসল থপৌর বশশু পাকথ’-এর 

বনম থাণকাি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৮ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ শুভ উহদ্বাধন কহরন। পাকথটি বনম থাহণ ব্য় েহয়হে ৯ থকাটি ৯০ লক্ষ 

োকা। ‘থশখ রাহসল থপৌর বশশু পাকথ’ বনম থাহণর ফহল বশশুহদর স্বাস্থয-উন্নয়ন, সুস্থ বিহনাদন ও মানবসক বিকাহশর সুহর্াহগর 

পাশাপাবশ টুাংগীপাড়ািাসী এিাং িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর সমাবধহসৌধ পবরদশ থহন আগত দশ থনার্ীহদর 

বিহনাদহনর সুহর্াগ সৃবি েয়। 

(৫৬) থগাপালগঞ্জ সদর উপহিলায় থগাপালগঞ্জ-বসাংগাবত রাস্তায় মধুমবত নদীর ওপর চাপাইল ঘাহে ৫৮৮.৬৫ বমোর দীঘ থ 

বপ্রহেসি কাংবক্রে গাি থার থসতু বনম থাণ করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩০ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ এই থসতুটি শুভ উহদ্বাধন 

কহরন। বনম থাণ ব্য় ৬০ থকাটি ৮২ লক্ষ োকা। থসতুটি বনম থাহণর ফহল থগাপালগঞ্জ থিলার সহি নড়াইল, খুলনা এিাং িাহগরোে 

থিলার সরাসবর সড়ক থর্াগাহর্াগ থনেওয়াকথ সৃবি েয়। এলাকার আর্ থ-সামাবিক উন্নয়হনর পাশাপাবশ মানিসম্পদ উন্নয়ন ও 

িাতীয় অর্ থনীবতহত এ বিিটি ব্াপক ইবতিাচক ভূবমকা রাখহি। 

(৫৭) স্থানীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তহর সেকারী প্রহকৌশলী বেসাহি থমাে ৮৬ িনহক বপএসবস-এর মাধ্যহম নতুন বনহয়াগ থদওয়া েয়। 

(৫৮) িতথমাহন পেী এলাকায় প্রবত ৮৯িহনর িন্য একটি সরকাবর বনরাপদ খািার পাবনর উৎস রহয়হে এিাং থদহশর প্রায় প্রবতটি 

মানুষ বনরাপদ পাবন পান কহর। গ্রামাঞ্চহল পাবন সরিরাহের স্বীকৃত মান েহলা থর্-থকাহনা আিাসগৃহের ১৫০ বমোর (৫০০ 

ফুে)-এর মহধ্য একটি বনরাপদ খািার পাবনর উৎস র্াকহি। এর পবরহপ্রবক্ষহত িতথমাহন পাবন সরিরাে কভাহরি ৮৭ শতাাংশ। 

আহস থবনক-আক্রান্ত unserved এিাং underserved এলাকায় পাবনর উৎস স্থাপহনর মাধ্যহম দ্রুত কভাহরি বৃবি করা েহে।  

(৫৯) িতথমান সরকাহরর আমহল বিবভন্ন চলমান কার্ থক্রহমর আওতায় জুন ২০১৬ পর্ থন্ত গ্রামাঞ্চহলর বিবভন্ন প্রকার ২ লক্ষ ২৭ 

োিার পাবনর উৎস স্থাপন এিাং ৭৬টি গ্রাহম পাইপলাইহনর মাধ্যহম পাবন সরিরাে ব্িস্থা চালু রাখা েয়।  

(৬০) িতথমাহন ১৩৬টি থপৌরসভায় পাইপলাইহনর মাধ্যহম পাবন-সরিরাে ব্িস্থা চালু রহয়হে। অিবশি থপৌরসভায় পহয়ন্ট 

থসাস থ-এর মাধ্যহম পাবন সরিরাে ব্িস্থা চালু রহয়হে।  
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(৬১) পাবন সরিরাে ও োবনহেশন ব্িস্থা সাংস্কার ও সম্প্রসারহণর লহক্ষয ৪টি বসটি কহপ থাহরশন (বসহলে, িবরশাল, রাংপুর ও 

কুবমো) ও ১২২টি থপৌর এলাকায় পাইপলাইহনর মাধ্যহম পাবন সরিরাে কার্ থক্রম িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। উক্ত কার্ থক্রম 

িাস্তিায়নাধীন েহল প্রকল্পভুক্ত থপৌর এলাকার ৮০ শতাাংশ িনসাধারণ পাইপলাইহনর মাধ্যহম পাবন সরিরাে ও বনরাপদ 

োবনহেশহনর আওতায় আসহি।  

(৬২) ১৫৫টি থপৌরসভায় পাবন-সরিরাে ও োবনহেশন ব্িস্থা স্থাপহনর লহক্ষয মাস্টার-প্লযান প্রণয়ন সম্পন্ন করা েয়।  

(৬৩) বিবভন্ন প্রকহল্পর মাধ্যহম ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সি থহমাে প্রায় ২৬,৬১৫টি স্বল্পমূহল্যর োবনোবর ল্যাবিন বনবম থত েয়। জুন 

২০১৬ মাহস সমগ্র থদহশ থিবসক োবনহেশন কভাহরি শতকরা ৯৯ ভাহগ উন্নীত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩৫টি পািবলক 

েয়হলে/কবমউবনটি ল্যাবিন এিাং ৩টি (৫০ শতাাংশ) ও ৮টি (৭৫ শতাাংশ) ৩তলা েয়হলে বিবডাং স্থাপন করা েয়।  

(৬৪) ভূ-গভথস্থ পাবনহত আহস থবনকসে অন্যান্য উপাদাহনর উপবস্থবত পবরমাহপর িন্য থদহশর ১৪টি থিলায় স্থাবপত পাবন 

পরীক্ষাগারগুবলর মাধ্যহম এ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। িাপাহনর আবর্ থক সোয়তায় পাবন পরীক্ষা ব্িস্থা শবক্তশালী 

করার লহক্ষয ঢাকার থকেীয় পাবন পরীক্ষাগার ও থিানাল ল্যািহরেবরগুবলর মহধ্য থনেওয়াকথ স্থাপন কহর পাবনর গুণাগুণ 

পরীক্ষার বিষয়টি আরও শবক্তশালী করা েয়।  

(৬৫) ঢাকা ওয়াসা কতৃথক িাস্তিাবয়ত দাহশরকাবন্দ সুযয়াহরি বিেহমন্ট প্লান্ট প্রকল্প, সাহয়দািাদ পাবন থশাধনাগার প্রকল্প (থফি-

৩), ঢাকা শেহরর পাবন সরিরাে থনেওয়াকথ উন্নয়ন প্রকল্প ও ঢাকা মোনগরীর আগাঁরগাঁও এলাকার বৃবির পাবন বনষ্কাশন ব্িস্থা 

উন্নয়ন প্রকহল্পর বিবপবপ একহনহক অনুহমাবদত েয়। 

(৬৬) ঢাকা ওয়াসা কতৃথক প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-িেহর রামপুরা ও কমলাপুহর ২টি স্টম থ ওয়াোর পাবম্পাং থস্টশন বনম থাণ, ৫২৮ 

বকহলাবমোর পাবনর লাইন বনম থাণ, ১৩৪টি গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রবতস্থাপন, ১০.০৫ বকহলাবমোর পয়ঃলাইন বনম থাণ এিাং 

২০.৮৮৫ বকহলাবমোর খাল উন্নয়ন করা েয়।  

(৬৭) ঢাকা মোনগরীর িবস্ত-এলাকায় পাবন-সরিরাহের িন্য ৩টি গভীর নলকূপ ও ৬৫২টি ওয়াোর পহয়ন্ট স্থাপন করা েয়।  

(৬৮) ঢাকা ওয়াসা বদবনক ২২৫-২৩০ থকাটি বলোর পাবনর চাবেদার বিপরীহত ২৪২ থকাটি বলোর পাবন সরিরাহের সক্ষমতা 

অিথন কহরহে।  

(৬৯) রািশােী ওয়াসার পাবনর কভাহরি ৪৬ শতাাংশ থর্হক ৬৭ শতাাংহশ উন্নীত করা েয়। 

(৭০) রািশােী ওয়াসার বদবনক পাবনর উৎপাদন ৫৫.৪৪ বমবলয়ন বলোর বদন থর্হক ৬৬.৫৭ বমবলয়ন বলোর বদন-এ বৃবি করা েয়। 

(৭১) রািশােী ওয়াসার বদবনক িনপ্রবত পাবনর ব্িোর ৬৫ বলোর থর্হক ৭০ বলোহর বৃবি করা েয়। 

(৭২) খুলনা ওয়াসা প্রধান কার্ থালয় ভিহনর বনম থাণকাি সমাপ্ত েয়।  

(৭৩) খুলনা ওয়াসার ৭টি Distribution reservoir এিাং ১০টি Overhead tanks-এর বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। 

ইহতামহধ্য ৬৫ শতাাংশ কাি সমাপ্ত েহয়হে। অিবশি কাি ৩০ থম ২০১৭ তাবরহখর মহধ্য সম্পন্ন েহি। 

(৭৪) খুলনা ওয়াসার Clear water transmission mains including river crossing এ কাহির আওতায় ১.২ বিবলয়ন 

বলোর বদন (৪৮) ব্াহসর িাকোইল আয়রন পাইপ ও বফটিাংসসে ৩৩ বকহলাবমোর (সম্পূণ থ)-এর মালামাল ইহতামহধ্য বিহদশ 

থর্হক আমদাবন করা েয় এিাং ইহতামহধ্য িাকোইল আয়রন পাইপ ৭.৫ বকহলাবমোর এিাং এইচবিবপ পাইপ ১৫ বকহলাবমোর 

স্থাপন করা েয়।  

(৭৫) খুলনা ওয়াসার ১১০ বমবলয়ন বলোর বদন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পাবন-থশাধনাগার এিাং ৭৭৫ বমবলয়ন বলোর ধারণক্ষমতার 
Impounding reservoir বনম থাণকাহির আওতায় reservoir বনম থাহণর িন্য বস্টল বসে পাইল বিহদশ থর্হক আমদাবন এিাং 

এর driving কাি সম্পন্ন েয়। cast-in-situ-এর কাি চলমান রহয়হে। সাইহে প্রহয়ািনীয় বনম থাণসামগ্রী মজুদ করা েয়। 

িতথমান কাহির িাস্তি অগ্রগবত ৩০ শতাাংশ ।  

(৭৬) খুলনা মোনগরীহত ২টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা েহয়হে, র্ার মাধ্যহম ২ বমবলয়ন বলোর বদন পাবন উৎপাদন ও 

সরিরাে করা েহে। পাবনর অপচয় থরাধকহল্প ও পাবনর ব্িোর অনুর্ায়ী বিল বনধ থারহণর লহক্ষয মাবসক ফ্ল্যাে থরইে-এর 

পবরিহতথ বমোবরাং ব্িস্থা চালুর প্রবক্রয়া বেসাহি ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর জুন পর্ থন্ত ৭,৫০০টি বমোর স্থাপন করা েয়।  
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৫০। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

(১) িাাংলাহদহশর আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত উন্নয়হনর লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর আধুবনক ও যুহগাপহর্াগী উন্নতমাহনর ৪৯টি 

িীপ, ৮৭টি বপকআপ, ১৯৬টি থমাের সাইহকল (150cc), ৮টি থমাের সাইহকল (250cc), ১টি িাক, ৫টি মাইহক্রািাস, ৪টি 

এযামু্বহলে, ৫টি বপ্রিনাস থ ভযান, ১টি থরকার, ১টি িগভযান ও ২টি ওয়াোর থিইলার ক্রয় করা েয়।  

(২) র যাবপি এযাকশন ব্াোবলয়ন অপাহরশনাল কাহির িন্য ৮টি   প ও ৯টি মাইহক্রািাস ক্রয় করা েয়। 

(৩) থনৌপহর্ আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত বনয়ন্ত্রহণ রাখার িন্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর আধুবনক ও যুহগাপহর্াগী উন্নতমাহনর ৫টি 

বেি থিাে, ৩টি থপহিালহিাে, ১টি ওয়াোর িাইক ও ৩টি থপাহে থিল থফাবডাং থিাে ক্রয় করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

িাাংলাহদশ পুবলহশর িন্য ১৪টি থঘাড়া ক্রয় করা েয়। 

(৪) িাবতসাংঘ শাবন্তরক্ষা বমশহন কম থরত পুবলশ িাবেনীর ব্িোহরর িন্য ৬টি এবপবস, ৫টি এযামু্বহলে, ২টি মাইহক্রািাস, ২টি 

থরকার, ২টি ওয়াোর ট্যাাংকার, ২টি ওয়াোর কযানন, ২টি িাক, ২টি ক্রাউি কহন্ট্রাল থভবেকযাল, ১টি ফুহয়ল ট্যাাংকার ও ২টি 

ওয়াোর থিইলার ক্রয় করা েয়। 

(৫) Memorandum of Understanding between Australian Federal Police and Bangladesh Police on 

Combating Transnational Crime and Developing Police Cooperation সাংক্রান্ত সমহিাতা স্মারক স্বাক্ষর করা েয়।  

(৬) িাতীয় সাংসদ বনি থাচন, িাতীয় সাংসহদর শুন্য থঘাবষত আসহনর উপ-বনি থাচনসে স্থানীয় সরকাহরর বিবভন্ন পর্ থাহয়র (বসটি 

কহপ থাহরশন, উপহিলা পবরষদ, থপৌরসভা ও ইউবনয়ন পবরষদ) বনি থাচন, উপ-বনি থাচন এিাং পুনঃহভােগ্রেণ-সাংক্রান্ত বনরাপত্তা-

ব্িস্থা-সাংবেি কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়।  

(৭) আন্তিথাবতক অপরাধ বিষহয় সন্ত্রাস, মাদকদ্রব্পাচার, নারী ও বশশু পাচার, মানিপাচার, অস্ত্র থচারাচালান, মুদ্রা িাবলয়াবত, 

পহন থাগ্রাবফ ও থর্ৌন অপরাধ, আন্তিথাবতক অপরাধ চক্রসে অন্যান্য অপরাধীহদর সম্পহকথ অনুসন্ধান এিাং অবভিাসী ও প্রিাসীহদর 

িহুবিধ থসিা প্রদাহনর িন্য NCB-DHAKA, INTERPOL-এর বনিস্ব সাভথাহর সুরবক্ষত I-24/7 System-এর মাধ্যহম 

INTERPOL General Secretariat (IPSG) এিাং INTERPOL-এর অপর ১৮৯টি সদেরাহষ্ট্রর সহি সাি থক্ষবণক 

অর্ থাৎ (24/7 বভবত্তক) থর্াগাহর্াগ অব্ােত রাখা েয়। INTERPOL সদেভুক্ত ১৮৯টি থদশ থর্হক প্রবতবনয়ত বিবভন্ন 

অপরাধ/তথ্য বিষহয় প্রাপ্ত পত্র এসবি/বসআইবি এিাং সাংবেি থিলা/ইউবনহে থপ্ররণ কহর প্রবতহিদন সাংগ্রে কহর সাংবেি থদহশর 

NCB-থক অিবেতকরণসে IPSG-থক অিবেত করা েয়। একইভাহি থদহশর বিবভন্ন ইউবনে, সাংস্থা ও নাগবরকবৃহন্দর 

প্রহয়ািন সাং    প্রাপ্ত পত্র/আহিদন সাংবেি বিহদবশক NCB-সমূহের সহি থর্াগাহর্াহগর মাধ্যহম বনষ্পন্ন করা েয়। 

(৮) NCB-Dhaka িিিন্ধু েতযা মামলার সািাপ্রাপ্ত পলাতক ৬িন আসামীহক INTERPOL-এর মাধ্যহম সনাক্তকরণ ও 

থগ্রফতাহরর লহক্ষয INTERPOL সদেভুক্ত থদশসমূহের সহি সাি থক্ষবণক থর্াগাহর্াগ অব্ােত রাখা েয়। এর ফহল সািাপ্রাপ্ত 

পলাতক আসামী এ এইচ এম রাহশদ থচৌধুরীর আহমবরকাহত অিস্থান এিাং আসামী নূর থচৌধুরীর কানািাহত অিস্থান বনবিত 

করা সম্ভি েয়। উবেবখত আসামীহদর থদহশ বফবরহয় আনার প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য সরকার কতৃথক গঠিত োস্কহফাস থ ও 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়হক অিবেত করা েয়। অন্যান্য আসামী শবরফুল েক িাবলম, আসামী কযাহেন (অি.) আব্দুল মাহিদ, আসামী 

বরসালদার থমাসহল-উবদ্দন এিাং থল: কহন থল আব্দুর রশীহদর অিস্থান বনবিতকরহণর িন্য INTERPOL-সদেভুক্ত 

থদশসমূহের সহি সাি থক্ষবণক থর্াগাহর্াগ অব্ােত রহয়হে। 

(৯) ১৯৭১ সাহল িাাংলাহদহশর স্বাধীনতাযুিকালীন মানিতাবিহরাধী অপরাহধর সহি িবড়ত বিহদহশ পলাতক আসামীহদর 

বিষহয় সাংবেি থদশসমূহের সহি সাি থক্ষবণক থর্াগাহর্াগ অব্ােত রহয়হে। এর মহধ্য INTERPOL-এর সোয়তায় 

স্বাধীনতাযুিকালীন মানিতা বিহরাধী অপরাহধর দাহয় মৃতুযদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী আশরাফুিামান খাঁন-থক মাবকথন যুক্তরাহষ্ট্র, থচৌধুরী 

মঈনউদ্দীন-থক যুক্তরাহিয এিাং িাবেদ থোহসন থখাকহনর সুইহিহনর স্টকহোহম অিস্থান সনাক্ত করা সম্ভি েয়। 

মানিতাবিহরাধী অপরাহধর সহি িবড়ত আসামী মাওলানা আবুল কালাম আিাদ এিাং আব্দুল িিিার ইবঞ্জবনয়াহরর বিরুহি 

ইন্টারহপাল থরি থনাটিশ িাবর করা েয়। অপর আসামী বসয়দ থমাঃ োসান আলী’র বিরুহি ইন্টারহপাল থরি থনাটিশ িাবর করার 

িন্য ফরম পূরণ কহর থপ্ররহণর িন্য সমিয়ক, তদন্ত সাংস্থা, আন্তিথাবতক অপরাধ িাইবুযনাল, ঢাকা িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়।  
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(১০) বসআইবি, ঢাকা’র আহিদহনর থপ্রবক্ষহত ২১থশ আগস্ট থগ্রহনি োমলা মামলায় চািথবশেভুক্ত আসামী তাহরক রেমান 

ওরহফ তাহরক বিয়ার বিরুহি INTERPOL কতৃথক Red notice িাবর করা েয়। INTERPOL-এর সোয়তায় যুক্তরাহিয 

তার অিস্থান সনাক্ত কহর তাহক থদহশ বফবরহয় আনার িন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র মাধ্যহম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় িরাির 

Extradition request থপ্ররণ করা েয়। 

(১১) বসআইবি, ঢাকা’র আহিদহনর থপ্রবক্ষহত ২১ আগস্ট থগ্রহনি োমলা েতযামামলার বিহদহশ পলাতক আসামী মাওলানা 

থমাঃ তািউবদ্দন বময়ার বিরুহি INTERPOL কতৃথক Red notice িাবর করা েয়। উক্ত আসামীর অিস্থান INTERPOL-

এর মাধ্যহম দবক্ষণ আবিকায় সনাক্ত করা েয়। তাহক িাাংলাহদহশ বফবরহয় আনার িন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র মাধ্যহম পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় িরাির Extradition request থপ্ররণ করা েয়। 

(১২) INTERPOL-এর সোয়তায় ভারহত থগ্রফতারকৃত নারায়ণগহঞ্জর চাঞ্চল্যকর ৭ খুন মামলার থরি থনাটিশধারী পলাতক 

আসামী নূর থোহসনহক ১২ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ ভারত থর্হক এিাং বসহলহের চাঞ্চল্যকর রািন েতযা মামলার আসামী 

কামরুল ইসলামহক ১৫ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ থসৌবদ আরি থর্হক বফবরহয় এহন বিজ্ঞ আদালহত থসাপদ থ করা েয়। 

(১৩) NCB-Dhaka, INTERPOL-এর মাধ্যহম জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ পর্ থন্ত িাাংলাহদশ পুবলহশর বিবভন্ন 

পদমর্ থাদার ৪৭িন কম থকতথা INTERPOL-এর ২৫টি বিবভন্ন সভা/থসবমনার/প্রবশক্ষহণ অাংশগ্রেণ কহরহেন। র্া আন্তিথাবতক 

পুবলশ সেহর্াবগতার থক্ষহত্র এিাং কম থকতথাহদর দক্ষতা বৃবিহত বিহশষ সোয়ক ভূবমকা পালন করহে।  

(১৪) ‘84
rd

 INTERPOL General Assembly Session’-সাংক্রান্ত সভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী ও ইেহপক্টর 

থিনাহরল িাাংলাহদশ পুবলশসে পাঁচ সদহের িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহরহেন। এবিষহয় NCB-DHAKA 

র্ািতীয় কার্ থক্রম সম্পাদন করা েয়। 

(১৫) SAARC Police Conference on Cooperation in Police Matters-এর এহিন্ডার ওপর প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা 

গ্রেণ করা েয়। 

(১৬) চাঞ্চল্যকর বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ মামলায় বিহদহশ পলাতক আসামীহদর অিস্থান বনবিতকরণসে তাহদরহক থদহশ বফবরহয় 

আনার প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য INTERPOL-এর সদেহদশ সমূহের সহি NCB-Dhaka, INTERPOL-এর 

সাি থক্ষবণক থর্াগাহর্াগ অব্ােত রাখা েয়। 

(১৭) বিশ্ব এিহতমা ২০১৬ প্রর্ম এিাং বদ্বতীয় পর্ থায়, ঈদ-উল-বফতর-২০১৫, ঈদ-উল-আিো-২০১৫, মেরম-আশুরা, ঈদ-ই-

বমলাদুন্নিী, পবিত্র-শি-ই-বমরাি, শি-ই-িরাত, দুগ থাপূিা-২০১৫ এিাং অন্যান্য ধমীয় উৎসি তর্া, িড় বদন, থিৌি-পূবণ থমাসে-

এর উদর্াপহন বিবভন্ন ইউবনেহক প্রহয়ািনীয় বনহদ থশনা প্রদান এিাং সমিয় সাধন করা েয়। 

(১৮) িাাংলাহদশ, ইাংল্যান্ড, ভারত পাবকস্তান ও আফগাবনস্তানসে ৫টি থদহশর শারীবরক প্রবতিন্ধীহদর বনহয় আন্তিথাবতক বক্রহকে 

উদর্াপন উপলহক্ষয বনরাপত্তা বিষহয় সমিয় ও তদারবক সম্পাদন করা েয়। 

(১৯) বিবপএল (িাাংলাহদশ বপ্রবময়ার  গ) এিাং ‘িিিন্ধু থগাডকাপ আন্তিথাবতক ফুেিল টুন থাহমন্ট, ১৬টি থদহশর অনূর্ধ্থ ১৯ 

বক্রহকে দহলর অাংশ গ্রেহণ আইবসবস ইউ-১৯ বক্রহকে ওয়াড-২০১৬ এিাং এবশয়াকাপ িাাংলাহদশ-২০১৬ উপলহক্ষয বনরাপত্তা 

বিষহয় সমিয় ও তদারবক সম্পাদন করা েয়।  

(২০) ভারত     বিম্বাবুহয় িাতীয় বক্রহকে দহলর িাাংলাহদশ সফর উপলহক্ষয বনরাপত্তা বিষহয় সমিয় ও তদারবক সম্পাদন করা েয়।  

(২১) বিবভন্ন িাতীয় ও আন্তিথাবতক গুরুত্বপূণ থ বদিসসমূে থর্মন: আন্তিথাবতক মাতৃভাষা (২১থশ থফব্রুয়াবর), ঐবতোবসক ৭ই মাচ থ, 

মোন স্বাধীনতা বদিস (২৬থশ মাচ থ), ১৭ এবপ্রল ঐবতোবসক মুবিিনগর বদিস, ১৫ আগস্ট িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর 

রেমাহনর শাোদত িাবষ থকী, ১৪ বিহসম্বর শেীদ বুবিিীিী বদিস এিাং মোন বিিয় বদিস (১৬ই বিহসম্বর), িাাংলা নিিষ থ (১লা 

বিশাখ), র্াটি থফাস্টথ নাইে (ইাংহরবি নিিষ থসে) সকল গুরুত্বপূণ থ ইহভন্ট/অনুষ্ঠানাবদ থকাহনা রূপ অপ্রীবতকর ঘেনা ব্তীত 

উদ র্াপন/অনুষ্ঠাহনর িন্য সকল পুবলশ ইউবনে/থিলা পুবলহশর করণীয় বনধ থারণ এিাং ঊর্ধ্থতন কতৃথপহক্ষর বনহদ থশনা র্র্ার্র্ভাহি 

প্রবতপালন বনবিত করার মাধ্যহম সফলভাহি ইহভন্টসমূে সম্পন্ন করহত সি থাত্মক ব্িস্থা গ্রেণ করা েয়। 



204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: পুবলশ সপ্তাে ২০১৬  

(২২) অপরাধী ও অপরাধ-সাংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত বিবিোল পিবতহত বিহেষণ, এ সকল তথ্য/উপাত্ত পুবলহশর বিবভন্ন ইউবনহের 

মহধ্য থশয়াবরাং সেি ও দ্রুতকরণ এিাং মামলার তদন্ত বিবিোলাইজ্ ি করার উহদ্দহশ্য দ িাাংলাহদশ পুবলহশর িন্য বতবরকৃত 

Crime Data Management System (CDMS) সফ েওয়যাহরর কার্ থক্রম সারাহদহশ চলমান রহয়হে। মামলার তদহন্তর 

মাহনান্নয়ন, অপরাধী বচবিতকরণ ও অপরাধ উদ ঘােহন এ সফ েওয়যার িতথমাহন গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা পালন করহে। এহত 

ইহতামহধ্য ১৪ লহক্ষযর অবধক মামলা এিাং ৫০ লক্ষাবধক ব্বক্তর তথ্য এহত এবন্ট্র করা েয়।  

(২৩) সারা থদহশর র্ানাসমূহে রুজুকৃত গুরুত্বপূণ থ ও চাঞ্চল্যকর মামলাগুবল দ্রুত বনষ্পবত্তর িন্য পুবলশ থেিহকায়াে থাহস থ স্থাবপত 

মবনেবরাং উপ-কবমটির মাধ্যহম এ ধরহনর মামলার তদন্ত বনয়বমতভাহি পর্ থাহলাচনা ও বদক্ -বনহদ থশনা প্রদান করা েয়। 

মবনেবরাং উপ-কবমটির বিবভন্ন সভায় ৩৮টি চাঞ্চল্যকর মামলার তদন্ত পর্ থাহলাচনা ও বদক্ -বনহদ থশনা প্রদান করা েয়। 

(২৪) নারী ও বশশু বনর্ থাতন প্রবতহরাধ থসহল নারী ও বশশু বনর্ থাতন সাংক্রান্ত সি থহমাে ৫৭৯টি অবভহর্াগ/থপপার বক্লবপাং গ্রেণ 

করা েয়। প্রাপ্ত অবভহর্াগ/থপপার বক্লবপাংসমূহের মহধ্য থমাে ৩৮৩টির অনুসন্ধান সম্পন্ন েয় এিাং ১৯৬টি বনষ্পবত্তর অহপক্ষায় 

রহয়হে। মাঠপর্ থাহয়র পুবলশ ইউবনেগুবল থর্হক নারী ও বশশু বনর্ থাতন-সাংক্রান্ত মামলার পবরসাংখ্যান সাংগ্রে কহর স্বরাষ্ট্র 

মন্ত্রণালয় এিাং মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালহয় বনয়বমত থপ্ররণ করা েহে। 

(২৫) প্রিাসী সোয়তা থসহলর মাধ্যহম প্রিাসী িাাংলাহদবশহদর বিবভন্ন অবভহর্াগ সরাসবর, বিবভন্ন মন্ত্রণালয় ও সাংস্থার মাধ্যহম 

প্রাপ্ত েহয় সাংবেি থিলা/ইউবনহের মাধ্যহম তদন্ত করা েহে। ১ জুলাই ২০১৫ থর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত এ সাংক্রান্ত সি থহমাে 

২৪১টি অবভহর্াগ পাওয়া থগহে, র্ার সিকয়টি বনষ্পবত্ত করা েয়। এ োড়া থেবলহফাহনর মাধ্যহম বিবভন্ন বিষহয় প্রিাসীহদর 

পবরিার ও প্রিাসী িাাংলাহদবশহদর ১,৬১৬টি সোয়তা প্রদান করা েয়। প্রিাসীহদর অবভহর্াগ প্রদান সেি করার িন্য 

িাাংলাহদশ পুবলশ ওহয়িসাইহে expatriate help cell নাহম একটি বলাংক থদওয়া েয়। ই-থমইল 

(expatriatehelp@police.gov.bd) অর্িা থমািাইল থফাহনর (+৮৮০১৭৬৯৬৯০০১৯) মাধ্যহম সাি থক্ষবণকভাহি প্রিাসীহদর 

অবভহর্াগ গ্রেণ ও সোয়তা প্রদান করা েহে। এ থসহলর কম থতৎপরতার ফহল মূল্যিান বিহদবশক মুদ্রা অিথনকারী প্রিাসীরা 

বিহদহশ অিস্থান কহরও সেহিই আইহনর সুরক্ষা পাহে।  

(২৬) এবসি-অপরাধ দমন মবনেবরাং থসহলর মাধ্যহম ৬৪টি মামলার কার্ থক্রম মবনের করা েয়। এর মহধ্য ৬০টি মামলার তদন্ত 

বনষ্পবত্ত েয় এিাং ৪টি মামলা তদন্তাধীন রহয়হে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এিাং মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় থর্হক ৪টি অবভহর্াগ 

পাওয়া র্ায়, র্া অনুসন্ধান থশহষ নবর্ভুক্ত করা েয়।  

(২৭) সমন থসহল বিগত অর্ থ-িেহর বিবভন্ন আদালত থর্হক সাক্ষীর প্রবত ৭৯টি সমন, ৩৩,০১৮টি থগ্রপ্তাবর পহরায়ানা, ১,৭৭৮টি 

আহদশনামা এিাং আসামীর প্রবত ১৩৬টি থগ্রপ্তাবর পহরায়ানা প্রাপ্ত েহয় কার্ থক্রম গ্রেণ ও বিতরণ করা েয়। 
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(২৮) মানিপাচার প্রবতহরাধ মবনেবরাং থসহল মানিপাচার প্রবতহরাধ সাংক্রান্ত রুজুকৃত মামলা পর্ থহিক্ষণ এিাং ব্বক্ত ও সরকাবর 

থিসরকাবর দপ্তর থর্হক প্রাপ্ত পহত্রর ওপর বনয়বমত কার্ থক্রম চাবলহয় র্াহে। উক্ত থসহল বিগত অর্ থ-িেহর বিবভন্ন ধরহনর ১৯৯টি 

দরখাস্ত/অবভহর্াগ ও অনুসন্ধাহনর অনুহরাধ পাওয়া থগহে, র্ার মহধ্য ১২৭টির বনষ্পবত্ত েয়। মানিপাচারসাংক্রান্ত ২০টি 

বিচারাধীন মামলার কার্ থক্রম মবনের করা েয়। 

(২৯) িতথমাহন িাাংলাহদশ পুবলহশর সকল থিলা ও থমহিাপবলেন ইউবনহে কবমউবনটি পুবলবশাং কার্ থক্রম বিস্তৃত রহয়হে। 

কবমউবনটি পুবলবশাংহয়র চলমান কার্ থক্রমহক িাস্তিায়ন করার লহক্ষয থদশব্াপী থমাে ৬০,১৪১টি কবমটিহত ১০,৯৫,৮০৬িন 

কবমউবনটি পুবলবশাংহয়র সদে কাি কহর চহলহে। 

(৩০) পুবলশ-থসিাহক অবধক গণসম্পৃক্ত করার লহক্ষয সারাহদহশ কবমউবনটি পুবলবশাং কার্ থক্রম এিাং প্রবতটি র্ানায় মাহস 

একিার কহর ওহপন োউি থি (Open house day) আহয়ািন অব্ােত রহয়হে। ওহপন োউি থি (Open house day) 

আহয়ািহনর ফহল অপরাধ দমন ও প্রবতহরাহধ িনগণ ও পুবলহশর সম্পৃক্ততা বৃবি থপহয়হে। পুবলশ ও িনগহণর পারেবরক 

কার্ থক্রহমর বচত্র তুহল ধরার মাধ্যহম পুবলহশর িিািবদবে এিাং িনগহণর আইন মান্য করার প্রিণতা বদন বদন বৃবি পাহে। 

তাোড়া র্ানাসমূহে সাবভ থস থিবলভাবর বসহস্টম সবক্রয় রহয়হে। 

(৩১) পুবলহশর কাহি িনগণহক সম্পৃক্ত কহর অাংশীদাবরহত্বর বভবত্তহত কাি কহর কবমউবনটি পুবলবশাংহয়র বিবভন্ন ইউবনে 

ইহতামহধ্য মাদক-ব্িসা, নারী ও বশশু বনর্ থাতন, িাল্যবিিাে, থর্ৌতুক ইতযাবদ অপরাধ থরাহধ উহেখহর্াগ্য সাফল্য অিথন কহরহে।  

(৩২) িাহ্মণিাবড়য়া থিলায় নারী ও বশশু বনর্ থাতহনর মামলা অতযবধক েওয়ায় থিলার পুবলশ সুপার উইহমনস সাহপ থাে থসন্টার 

নাহম একটি বিহশষ থসল স্থাপন কহর। এ থসল কবমউবনটি পুবলবশাং সোয়তায় থিলায় নারী ও বশশু বনর্ থাতন আইহনর অধীন 

বিহরাধসমূে বনয়বমত মামলা রুজুর পূহি থই বিহরাধ বনষ্পবত্তর থচিা কহর। ফহল বকছুবদহনর মহধ্যই নারী ও বশশু বনর্ থাতন 

আইহনর আওতায় মামলাসমূে দ্রুত কমহত শুরু কহর এিাং অহনক পবরিার ভািহনর োত থর্হক রক্ষা পাহে। 

(৩২) িয়পুরোে থিলার র্ানা পুবলশ কবমউবনটি পুবলবশাং থফারাম ও স্থানীয় কবমউবনটির সোয়তায় আহক্কলপুর থপীরসভার 

১নম্বর ওয়াহি থর ১৪িন মাদকব্িসায়ীহক সম্মানিনক থপশায় পুনি থাসন করা েয়। পুনি থাসন উহদ্যাহগর মহধ্য রহয়হে মবেলা 

মাদকব্িসায়ীহদর থসলাইহমবশন প্রদান, পুরুষহদর বরক্সা ভযান সরিরাে, মুরবগ প্রবতপালহনর িন্য বিহশষ ধরহনর র্ন্ত্র বকহন 

থদওয়া এিাং থোেখাহো ব্িসার িন্য পু ুঁবি সরিরাে করা। 

(৩৩) িামালপুর থিলায় কবমউবনটি পুবলবশাং কার্ থক্রহমর আওতায় থিলার বিবভন্ন পর্ থাহয়র সরকাবর কম থকতথা, বশক্ষক 

বশক্ষার্ী এিাং দুই োিার কবমউবনটি পুবলহশর সোয়তায় সামাবিক সহচতনতা গহড় থতালার মাধ্যহম এক িেহর শতাবধক 

িাল্যবিিাে িন্ধ করা সম্ভি েয়। ইহতামহধ্যই িাতীয় গণমাধ্যমসমূে, UNFPA (িাবতসাংঘ িনসাংখ্যা তেবিল) িামালপুর 

কবমউবনটি পুবলহশর এই উহদ্যাহগর প্রশাংসা কহরহে। 

(৩৪) অপরাধ প্রবতহরাহধ সফলতা অিথন এিাং কবমউবনটি পুবলবশাং কার্ থক্রহমর সফল িাস্তিায়হন অবভন্ন প্রবক্রয়া অনুসরহণর 

লহক্ষয অবতসম্প্রবত পুবলশ থেিহকায়াে থাস থ থর্হক ‘কবমউবনটি পুবলবশাং বনহদ থবশকা’ প্রণয়ন করা েয় এিাং এ বনহদ থবশকা 

িাাংলাহদশ পুবলহশর সকল ইউবনহে বিতরণ করা েয়। 

(৩৫) ৯,০৩৬িন থিইবন বরক্রুে কনহস্টিহলর (পুরুষ/নারী) চূড়ান্ত িাোই কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়। িতথমাহন তারা পুবলহশর 

বিবভন্ন প্রবশক্ষণহকহে ৬ (েয়) মাস থময়াবদ থমৌবলক প্রবশক্ষহণ বনহয়াবিত রহয়হে। 

(৩৬) এসআই (বনরস্ত্র) পহদ বনহয়াহগর লহক্ষয ১,৫১৭িহনর চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা েয়। 

(৩৭) প্রবতবনয়ত অভযন্তরীণ বভবভআইবপ/বভআইবপ বনরাপত্তা বনবিত করা েহে। থপৌরসভা বনি থাচন ও ইউবনয়ন পবরষদ 

বনি থাচন ২০১৬ সুষ্ঠুভাহি সম্পন্ন েয়।  

(৩৮) থিলাসমূহের আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত বনয়ন্ত্রণকহল্প র্র্ার্র্ ও কার্ থকর পুবলবশ ব্িস্থা গ্রেণ করার ফহল বিবভন্ন ধমীয় 

উৎসি ও িাতীয় বদিসসমূে র্র্া: মোন স্বাধীনতা ও িাতীয় বদিস, মোন বিিয় বদিস, আন্তিথাবতক মাতৃভাষা বদিস, িাতীয় 

থশাক বদিস, ৩বদন ব্াপী থিাড় ইিহতমা, িাাংলা িষ থিরণ, ইাংহরবি নিিষ থ, িড়বদন, থিৌি পূবণ থমা, দুগ থাপূিা, িন্মািমী, অিমী 

স্নান ও রর্র্াত্রা অতযন্ত সুষ্ঠু ও শাবন্তপূণ থভাহি সম্পন্ন করা সম্ভি েয়। এ োড়া উবেবখত সমহয় আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত বনয়ন্ত্রহণ 

কার্ থকর বনরাপত্তা ব্িস্থা গ্রেণ করায় থপৌরসভা ও ইউবনয়ন পবরষদ বনি থাচন অিাধ, সুষ্ঠু, বনরহপক্ষ ও শাবন্তপূণ থভাহি সমাপ্ত েয়।  
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(৩৯) পুবলহশর থসিাহক িনগহণর বনকে থপৌুঁহে থদওয়া, পুবলহশর থসিাহক অবধক গবতশীল ও কার্ থকর এিাং পুবলহশর 

কার্ থক্রহমর সহি িনগহণর সমৃ্পক্ততা বৃবির িন্য ঢাকা থমহিাপবলেন পুবলহশর বিবভন্ন র্ানা এলাকায় কবমউবনটি পুবলবশাং 

ব্িস্থার পাশাপাবশ বিে পুবলবশাং কার্ থক্রম শুরু করা েয়। প্রবতটি র্ানা এলাকাহত ৩ থর্হক ৯টি বিে কার্ থকর রহয়হে, র্ার 

সি থহমাে সাংখ্যা ২৮৭টি। বিে পুবলবশাং কার্ থক্রহমর ফহল পুবলহশর প্রবতটি এলাকা, এলাকার অপরাধ প্রকৃবত এিাং অপরাধী 

সম্পহকথ ধারণা বৃবি পাহে। এলাকার গুরুত্বপূণ থ স্থাপনা, িসিাসকারীহদর থকৌশলগত অিস্থান এিাং এলাকািাসী সম্পহকথ 

তথ্যভান্ডার সমৃি েহে। এহত কহর থকাহনা অপরাধ সাংঘটিত েহল সাংবেি অপরাধী সনাক্ত করা সেিতর েহি এিাং 

অপরাধদমহন এিাং উদ ঘােহন পুবলহশর থরসপে োইম কহম আসহে। বিে পুবলবশাংহয়র মাধ্যহম পুবলবশাং কার্ থক্রম থিগিান 

েহে, িনগহণর সহি পুবলহশর সম্পৃক্ততা বৃবি পাহে এিাং অপরাধ প্রবতহরাহধ িনগহণর সোয়তার সুহর্াগ সৃবি েহে। এ োড়া 

গণসহচতনতা বৃবি ও সামাবিক অপরাধসমূে হ্রাস পাহে । 

(৪০) বিে পুবলবশাং কার্ থক্রহমর মাধ্যহম পুবলহশর সহি িনগহণর সম্পকথ বৃবি এিাং িবিিাদ দমহন িনগণহক উৎসাবেত 

করার িন্য প্রবতটি বিে এলাকায় প্রবতবনয়ত উঠান-বিঠহকর আহয়ািন করা েহে। ঢাকা মোনগরীহত িসিাসরত িনগহণর 

বনরাপত্তার লহক্ষয র্ানাবভবত্তক ভাড়াটিয়া বনিন্ধন ফরম বিবল ও বিবলকৃত ফরম সঠিকভাহি পূরণ কহর সাংগ্রে করা েহে। এ 

পর্ থন্ত ঢাকা মোনগরী এলাকায় সি থহমাে ২০,১৫,৩৭৪টি ভাড়াটিয়া ফরম বিবল করা েয় এিাং ১৮,০৪,৩১৯টি ভাড়াটিয়া ফরম 

সাংগ্রে করা েয়।  

(৪১) বিবিোল অবফস অহোহমশন প্রবক্রয়ার অাংশ বেসাহি সদরদপ্তর বিভাহগর পুবলশ বক্লয়াহরে সাটি থবফহকে ইসুয, পুবলশ 

শবপাং মল এিাং থপ-থরাল ম্যাহনিহমন্ট সফ েওয়যার বসহস্টমসমূে উহেখহর্াগ্য অিদান রাখহে। গ্রােকগণহক দ্রুততম সমহয় 

ওয়ানস্টপ সাবভ থহসর মাধ্যহম পুবলশ বক্লয়াহরে সাটি থবফহকে প্রদান করা সম্ভি েহে। এ োড়াও বিবিোলাইি বসহস্টম দ্বারা 

পুবলশ শবপাং মহলর আয়-ব্হয়র বেসাি এিাং পহণ্যর মজুত তাৎক্ষবণক বনরূপণ করা এিাং থপ-থরাল ম্যাহনিহমন্ট বসহস্টম দ্বারা 

থগহিহেি কম থকতথাগহণর এিাং নন-থগহিহেি কম থচারীগহণর বনয়বমত মাবসক থিতন থরাল বতবর করা েহে। পূহি থ ম্যানুয়াল 

পিবতহত থিতন থরাল বতবরহত অবধক োহর িনিল বনহয়াবিত করাহত েহতা এিাং কখনও কখনও বেসাহির ব্াল্যাে থমলাহত 

দীঘ থ সময় অিবধ কহঠার পবরশ্রম করহত েহতা; পাশাপাবশ িনিহলর সাশ্রয়, কাগহির ব্িোর হ্রাস এিাং স্বল্পতম সমহয় বনখু ুঁত 

বেসাি প্রাপ্ত েওয়ার সুহর্াগ সৃবি েয়।  

(৪২) ঢাকা থমহিাপবলেন পুবলশ কতৃথক পরীক্ষামূলকভাহি মোনগরীর প্রহিহশর ১৪টি পহর্ আধুবনক প্রযুবক্ত সেকাহর বসবসটিবভ 

কযাহমরা স্থাপন করা েয়।  

(৪৩) ঢাকা থমহিাপবলেন পুবলহশর িাবফক বিভাগ ঢাকা মোনগর এলাকার র্ানিােন চলাচল ব্িস্থা সেি করার লহক্ষয ই-

িাবফক প্রবসবকউশন পিবত িাস্তিায়ন করা েয়। ‘ই-িাবফক প্রবসবকউশন প্রহিহক্টর’-এর চারটি অাংশ থর্মন-(১) পুশ-পুল 

(এসএমএস) সাবভ থস, (২) থকস এবন্ট্র এযান্ড মবনেবরাং বসহস্টম, (৩) থপহমন্ট কাহলকশন এিাং (৪) িকুহমন্ট েস্তান্তহরর মাধ্যহম 

সম্পূণ থ িাবফক ব্িস্থাহকই বিবিোল করা েয়।  

(৪৪) ‘ই-িাবফক প্রবসবকউশন প্রহসস’ প্রহিহক্ট িতথমাহন ঢাকা মোনগরীহত ইউবসবিএল ব্াাংহকর ২৭টি শাখার মহধ্য ২২টি 

শাখায় িাবফক িবরমানার অর্ থ আদাহয়র কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। উক্ত প্রহিহক্ট িাবফক িবরমানার অর্ থ আদাহয়র প্রবক্রয়া 

আরও সেি ও দ্রুততার সহি গ্রােকহসিা প্রদাহনর লহক্ষয ইউবসবিএল ব্াাংক-এর আহরকটি আবর্ থক থসিামাধ্যম থমািাইল 

ব্াাংবকাং ‘ইউ-কযাশ’ (র্া থমািাইহলর মাধ্যহম থপহমন্ট করা েয়), র্ার মাধ্যহম িাবফক িবরমানা আদাহয়র কার্ থক্রম শুরু করা েয়।  

(৪৫) িতথমাহন অপরাধী এিাং অপরাধ-সাংক্রান্ত তথ্য থরবিস্টার িইহয় সাংরক্ষণ করা েহয় র্াহক, র্ার ফহল থকাহনা র্ানায় 

থকাহনা অপরাধী ধৃত েহল থস বিষহয় অন্য থকাহনা র্ানা খুি সেহি িানহত পাহর না। এ োড়া থকাহনা অপরাধী িাবমহন মুক্ত 

েহয় পুনরায় অপরাহধ বলপ্ত েহে বকনা তাও সেহি বুিহত পারা র্ায় না। এ সকল বচবিত িটিল সমো সমাধানকহল্প 

িাহয়াহমবিক তথ্যসে অপরাধীর িাোহিইি বতবর করার বসিান্ত বিএমবপহত গৃেীত েয়। িতথমাহন বিএমবপ’র ৪৯টি র্ানায় 

এসআইবভএস কার্ থক্রম পবরচাবলত েহে এিাং আসামীর িাো এবন্ট্র করা েহে। থমািাইল থফান এিাং কবম্পউোহরর িাো 

পুনরুিার করার িন্য একটি অতযাধুবনক ফহরনবসক ল্যাি বতবর করা েয়। িতথমাহন সাংঘিি অপরাধীরা থমািাইল থফান এিাং 

কবম্পউোর থনেওয়াকথ ব্িোর কহর অপরাধ সাংঘেন করহে, আিার পরক্ষহণই উক্ত তথ্যাবদ মুহে থফলহে অর্িা পাসওয়াহি থর 

মাধ্যহম প্রহেক্ট করহে িা লুবকহয় রাখহে। থস থক্ষহত্র উক্ত তথ্যাবদ উদ ঘােহন িাো বরকভার ফহরনবসক ল্যািহরেবরহত এহন তা 

উিার করা েহে। পাশাপাবশ থমািাইল থফান ব্িোরকারীর অিস্থান সনাক্ত করা এিাং দায়ীহদর বচবিত করা সম্ভি েহে। 

িযাবকাং বসহস্টম চালু েওয়ার পর অপরাধীহদর থমািাইল থফাহনর সূত্র ধহর তাহদর গবতবিবধ পর্ থহিক্ষণ করা এিাং তাহদর 

অিস্থান সনাক্ত করা সম্ভি েহে। দাবয়ত্বশীলহদর থক, কখন, থকার্ায় দাবয়ত্ব পালন করহেন তাও িানা সম্ভি েহে। 
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(৪৬) বিএমবপ’র িনসাধারণহক ওয়ানস্টপ সাবভ থহসর মাধ্যহম পুবলশ বক্লয়াহরে সাটি থবফহকে সেি এিাং দ্রুততম সমহয়র মহধ্য 

থপৌুঁহে থদওয়ার ব্িস্থা করা েয়। গ্রােক অবত দ্রুত এিাং স্বােহন্দয পুবলশ বক্লয়াহরে সাটি থবফহকে প্রাপ্ত েহেন। 

(৪৭) ঢাকা মোনগরীর গুলশান এলাকাহক বসবসটিবভ কযাহমরার আওতায় আনার লহক্ষয প্রর্ম পর্ থাহয় ১৩০টি আধুবনক 

প্রযুবক্তসম্পন্ন বসবসটিবভ কযাহমরা স্থাপন করা েয়, র্ার দ্বারা গুলশান এলাকায় সাংঘঠিত বিবভন্ন অপরাধ কার্ থক্রহমর মামলার 

তদহন্ত থিশ সুফল পাওয়া র্াহে। এর ধারািাবেকতায় গুলশান বিভাগ/এলাকায় িতথমাহন আরও ৫০০টি বসবসটিবভ কযাহমরা 

স্থাপহনর কাি চলমান রহয়হে। সমগ্র বিএমবপ, ঢাকাহক বসবস কযাহমরায় পর্ থহিক্ষণ করার লহক্ষয বসবসটিবভ কযাহমরা স্থাপন 

করা েয়। উক্ত ব্িস্থায় ঢাকা মোনগর এলাকার অহনক পূি থবনধ থাবরত/পবরকবল্পত দুঘ থেনা এড়াহনা সম্ভি েহে এিাং অপরাধীহক 

সনাক্ত করাও সেি েহে।  

(৪৮) পবরিেণ বিভাহগর থভবেকযাল ম্যাহনিহমন্ট বসহস্টম সফ েওয়যার দ্বারা পবরিেণ বিভাহগর র্ানিােন এিাং সাংবেি 

অন্যান্য পহণ্যর র্ািতীয় তথ্য িাোহিইহি সাংরক্ষণ করা েহে। গাবড়র ধরন-প্রকৃবত, মূল্য, থময়াদ, িরাদ্দ ও সাবভ থবসাং কাল 

ইতযাবদ র্র্াসমহয় িানা এিাং রুটিন থমাতাহিক গাবড়র সাবভ থবসাং করা সম্ভি েহে। বরকুইবিশনকৃত গাবড়র সাংখ্যা, ধরন 

ইতযাবদ তথ্যও একই িাোহিইহি অন্তভু থক্ত র্াকহে। গাবড়র খুচরা র্ন্ত্রাাংহশর ক্রয় মূল্য, উৎপাদক, থময়াদ ও ওয়াহরন্টসে সকল 

তথ্য উক্ত বসহস্টহম সাংরক্ষণ করা র্াহে। জ্বালাবন থতহলর ধরন-প্রকৃবত, মজুত, বদবনক ব্িোর, গাবড়র প্রবত ইসুযকৃত থতহলর 

পবরমাণও বিবিোল পিবতহত সাংরক্ষণ করা েহে।  

(৪৯) িাাংলাহদশ পুবলশ একাহিমীহত ৩৩তম বিবসএস বশক্ষানবিস সেকারী পুবলশ সুপার ১৬২িহনর ১ িেহরর থমৌবলক 

প্রবশক্ষণ থশহষ সমাপনী কুচকাওয়াি অনুবষ্ঠত েয়। সাহিথন্ট/২০১৫ ব্াহচর ৬১৯িন প্রবশক্ষণার্ীর ৬ মাহসর থমৌবলক প্রবশক্ষণ 

থশহষ সমাপনী কুচকাওয়াি অনুবষ্ঠত েয়। ১৫তম টিআরবস ব্াহচর ৭৪১িন প্রবশক্ষণার্ীর ৬ মাহসর থমৌবলক প্রবশক্ষণ থশহষ 

সমাপনী কুচকাওয়াি অনুবষ্ঠত েয়। এবপবিএন থেশালাইি ু্ি থিবনাং থসন্টার নাহম খাগড়ােবড় সদহর িাাংলাহদশ পুবলশ 

িাবেনীর একটি বিহশষাবয়ত প্রবশক্ষণহকে প্রবতষ্ঠা লাভ কহর। বপটিবস রাংপুহর ১৫তম নারী টিআরবস ব্াচ এিাং ১৬তম নারী 

টিআরবস ব্াহচর ২,৩৬৭িহনর থমৌবলক প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম পবরচালনা করা েয় এিাং পুবলশ বুযহরা অি ইনহভবস্টহগশন 

(বপবিআই) পৃর্ক সাংস্থা বেসাহি ১৮ অহক্টাির ২০১২ সাহল প্রবতবষ্ঠত েয় এিাং ১০ জুন ২০১৫ থর্হক বপবিআই ২৯ থিলায় 

তদন্ত কার্ থক্রম আরম্ভ কহরহে।  

(৫০) এটুআই প্রকহল্পর আওতায় িাাংলাহদশ পুবলহশ ৬২৫টি ইউবনহে কাহনকটিবভটি সাংহর্াগ প্রদান, ১৭টি ইউবনহে বভবিও 

কনফাহরবোং বসহস্টম এিাং িাাংলাহদশ পুবলহশ িায়নাবমক ওহয়িসাইে চালু করা েয়। ের্রত শােিালাল আন্তিথাবতক 

বিমানিন্দর, ঢাকাসে সকল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর, স্থলিন্দহর ইবমহগ্রশন সফ েওয়যাহর নতুন ভাস থন-Fortrac-3-এ 

webcam, MRP Reader-সে Full version চালু করা েয়। Passport Visa’র সঠিকতা র্াচাই করার িন্য ের্রত 

শাে ু্িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দরসে সকল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর, স্থলিন্দর-এ Digital Analysis centre স্থাপন করা 

েয়। Document analysis-এর িন্য DAC Centre এ নতুন Version VSC 4.0 স্থাপন করা েয়। ইবমহগ্রশহনর 

িাোহিইহির সহি INTERPOL-এর Mind িাোহিইহির ইবন্ট্রহগশন Mind িাোহিইস ভাস থন upgradation এিাং 

আগমনী র্াত্রীর তথ্য র্াচাইহয়র লহক্ষয ILT (Interpol Liaison Team) গঠন করা েয়। 

(৫১) এসবি, ঢাকায় বিহদবশহদর র্ািতীয় তথ্য সাংরক্ষহণর িন্য SCO Software চালু এিাং রক্ষণাহিক্ষণ করা েহে। File-
এর সি থহশষ Status digitally িানার িন্য Training school management software চালু করা েয়। Central 

database-এর সহি চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তিথাবতক বিমানিন্দর, র্হশার থিনাহপাল স্থলিন্দর, ঢাকা দশ থনা Railway 
সাংহর্াগ স্থাপন WAN চালু করা েহে। ২০টি ইবমহগ্রশন থচকহপাহস্ট ল্যাপেহপর মাধ্যহম বিবিোল ইবমহগ্রশন বসহস্টম চালু 

এিাং Central system-এ Data upload করা েহে। প্রবতটি ইবমহগ্রশন থচকহপাহস্ট এিাং অন্যান্য ইউবনে সমূহে LAN 
এিাং WAN স্থাপহনর মাধ্যহম Central database system-এর সহি সাংহর্াগ স্থাপন চলমান রহয়হে। বসআইবি, ঢাকায় 

বিবিোল ফহরনবসক ল্যািসে সাইিার ইনহভবস্টহগশন থসন্টার ও সাইিার থিবনাংহসন্টার প্রবতষ্ঠা করা েয়। রািশােী থরহঞ্জ 

Wi-Fi থনেওয়াকথ স্থাপন প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। পুবলশ থেিহকায়াে থাস থ ও অন্যান্য সাংস্থার সহি অনলাইন থর্াগাহর্াগ ব্িস্থা চালু 

েয়। তদন্ত, অপরাধী সনাক্তকরণ ইতযাবদ বিষহয় থমািাইল কল থরকি থ গ্রেহণর মাধ্যহম সফলভাহি কার্ থক্রম সম্পন্ন েহে। 

(৫২) আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন তর্া সরকাহরর গুরুত্বপূণ থ রািননবতক এহিন্ডা িাস্তিায়হন এসবি’র রািননবতক শাখা অতযন্ত 

বনষ্ঠার সহি তাহদর দাবয়ত্ব পালন কহর র্াহে। ফহল দলীয় সরকাহরর অধীহন ৩০থশ বিহসম্বর ২০১৫ তাবরখ ২৩৪টি থপৌরসভা 

বনি থাচন অিাধ সুষ্ঠুভাহি সম্পন্ন েয়। দু’একটি বিবেন্ন ঘেনা োড়া থপৌরসভা বনি থাচহন িড় ধরহনর থকাহনা সবোংসতা েয়বন।  
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(৫৩) ১১ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ বনি থাচন কবমশন সারাহদহশ ৬টি ধাহপ ৪,২০৮টি বনি থাচনহর্াগ্য ইউবনয়ন পবরষহদর বনি থাচহনর 

তফবসল থঘাষণা কহর। এিারই প্রর্ম দলীয় প্রতীহক ইউবনয়ন পবরষদ বনি থাচন সম্পন্ন েয়। সরকাহরর র্র্ার্র্ পদহক্ষহপর ফহল 

বিবেন্ন বকছু ঘেনা োড়া ইউবনয়ন পবরষদ বনি থাচন (২২ মাচ থ ২০১৬ তাবরহখ শুরু েহয় ৪ জুন ২০১৬ তাবরখ) উৎসিমূখর পবরহিহশ 

অনুবষ্ঠত েয়।  

(৫৪) িতথমান সমহয় িবিিাদ, সন্ত্রাস, আইন-শৃাংখলা বিহরাধী কম থকাহণ্ডর বিরুহি সরকাহরর অিস্থান অতযন্ত কহঠার। এহক্ষহত্র 

িাাংলাহদশ পুবলশ িবিিাদ, সন্ত্রাহসর সহি িবড়ত নাশকতা সৃবিকারী এিাং আইন-শৃাংখলা বিঘ্নকারীহদর সম্পহকথ সাংগৃেীত 

তথ্য-উপাত্ত বদহয় সরকারহক সাি থক্ষবণক সোয়তা কহর র্াহক।  

(৫৫) িতথমান সরকাহরর একটি অন্যতম সাফল্য থদহশর দবক্ষণ পবিমাঞ্চহলর চরমপবন্থ/সন্ত্রাসীহদর স্বাভাবিক িীিহন বফবরহয় 

আনহত আত্মসমপ থহণর সুহর্াগ থদওয়া এিাং তাহদর পুনি থাসন করা। আত্মসমপ থণকারী ২,২০০িন চরমপবন্থ/সন্ত্রাসীর মহধ্য ৭৯৫ 

িনহক পুনি থাসহনর লহক্ষয আনসার িাবেনীহত চাকবর থদওয়া েয়। কম থহক্ষহত্র থর্াগদাহনর পর ৩০৫িন আনসার পলাতক েয়। 

এ সকল পলাতক আনসারহদর নাম-ঠিকানাসে বিস্তাবরত তথ্য-সাংিবলত একটি পুণ থাি কবম্পউোর িাোহিইি প্রস্তুত কহর 

তাহদর সামবগ্রক কম থকাহণ্ডর ওপর নিরদাবর অব্ােত রহয়হে।  

(৫৬) িানুয়াবর ২০১১ থর্হক জুন ২০১৫ তাবরখ পর্ থন্ত সারাহদহশ পুবলশ কতৃথক বনবষি থঘাবষত চরমপবন্থ/সি থোরা দহলর থমাে 

৩৭৪িন সদেহক থগ্রফতার করা েয়। তন্মহধ্য ঢাকা বিভাহগ ৯৭ িন, খুলনা বিভাহগ ১৫০ িন ও রািশােী বিভাহগ ১২৭ িন 

এিাং তাহদর বিরুহি রুজুকৃত মামলাসমূে বিচারাধীন রহয়হে।  

(৫৭) বেন্দুধম থািলম্বীহদর বৃেত্তম ধমীয় উৎসি শারদীয় দুগ থাপূিা ২০১৫ এিাং ২২ ও ২৩ অহক্টাির ২০১৫ তাবরহখ মুসবলম 

সম্প্রদাহয়র পবিত্র আশুরার অনুষ্ঠান র্াকায় উভয় সম্প্রদাহয়র মহধ্য চাপা উহত্তিনা বতবর েয়। এ সাংক্রান্ত অবগ্রম ও ঘেমান 

তথ্য র্র্ার্র্ কতৃথপক্ষহক র্র্াসমহয় অিবেত করার ফহল উভয় ধমীয় উৎসি বনবি থহঘ্ন অনুবষ্ঠত েয়।  

(৫৮) িামাত-বশবির ও বিএনবপ’র নাশকতাকারীহদর বিষহয় অবগ্রম তথ্য ও প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য র্র্ার্র্ 

কতৃথপক্ষহক অিবেত করা েয়। 

(৫৯) ঢাকার সরকাবর মাদ্রাসা-ই-আবলয়া-এর মাহঠ স্থাবপত অস্থায়ী বিহশষ আদালহত রাষ্ট্রীয় িনগুরুত্বপূণ থ আহলাবচত বিবিআর 

বিহদ্রাে মামলা, বিয়া অরফাহনি িাস্ট ও বিয়া চযাবরট্যািল িাস্ট দুনীবত মামলা এিাং বদবনক আমার থদশ পবত্রকার সম্পাদক 

িনাি মােমুদুর রেমাহনর বিরুহি দুনীবত মামলার বিচারকার্ থ সুষ্ঠুভাহি সম্পাদহনর লহক্ষয অবগ্রম ও ঘেমান তথ্য প্রহয়ািনীয় 

ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য র্র্ার্র্ কতৃথপক্ষহক অিবেত করা েয়।  

(৬০) আন্তিথাবতক অপরাধ িাইবুযনাল-১ ও ২ থর্হক মানিতাবিহরাধী যুিাপরাধীহদর মৃতুযদণ্ডাহদশ প্রদান ও কার্ থকর করা 

সাংক্রান্ত মামলার বিবভন্ন পর্ থাহয়র তথ্য প্রদানসে আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবতর অিনবতহরাহধ প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য 

র্র্ার্র্ কতৃথপক্ষহক প্রবতহিদন থপ্ররণ করা েয়।  

(৬১) গুলশান কূেননবতক এলাকায় ইতালীয় নাগবরক তাহিলা থসিার অজ্ঞাত দুষ্কৃবতকারী কতৃথক খুন েয়। এ পবরহপ্রবক্ষহত 

কূেননবতক এলাকাসে বিহদবশ নাগবরকহদর বনরাপত্তায় ব্াপক পুবলবশ বনরাপত্তা থিারদার করা েয়। বিহদবশ নাগবরকহদর 

তাবলকা বতবর, থকার্ায় অিস্থান করহেন, কী কারহণ অিস্থান করহেন, বভসা/পাসহপাহে থর থময়াদ রহয়হে বকনা, থকাহনা 

বনরাপত্তা ঝুুঁবক আহে বকনা ইতযাবদ বিষয় তদন্ত কহর অবগ্রম ও ঘেমান তথ্য প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য র্র্ার্র্ 

কতৃথপক্ষহক অিবেত করা েয়। 

(৬২) ৫ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ একই বদহন থসােরাওয়াদী উদ্যাহন িাাংলাহদশ আওয়ামী লীগ কতৃথক ‘গণতহন্ত্রর বিিয় বদিস’ 

এিাং িাাংলাহদশ িাতীয়তািাদী দল বিএনবপ কতৃথক কবর্ত ‘গণতন্ত্র েতযা বদিস’ কম থসূবচ পালহনর থঘাষণাহক থকে কহর ঢাকা 

মোনগর এলাকায় সম্ভাব্ আইন-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত বিষয়াবদ/তথ্যাবদ র্র্ার্র্ কতৃথপক্ষহক অিবেত করা েয়।  

(৬৩) িাাংলাহদশ িামায়াহত ইসলামী’র আমীর মাওলানা মবতউর রেমান বনিামী’র মানিতাবিহরাধী অপরাহধর মামলায় 

আবপহলর রাহয় মৃতুযদণ্ডাহদশ িোল রাখার প্রবতিাহদ িামায়াহত ইসলামী কতৃথক থঘাবষত ৭ িানুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ থদশব্াপী 

সকাল-সন্ধযা েরতাল কম থসূবচ উপলহক্ষয ঢাকা মোনগর এলাকায় সম্ভাব্ আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত বিষহয় র্র্ার্র্ কতৃথপক্ষহক 

অিবেত করা েয়। 

(৬৪) িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর ‘স্বহদশ প্রতযািতথন বদিস’ (১০ িানুয়াবর) উদ র্াপন উপলহক্ষয ১১ িানুয়াবর 

২০১৬ তাবরহখ থসােরাওয়াদী উদ্যাহন িাাংলাহদশ আওয়ামী লীহগর িনসভা এিাং অন্যান্য কম থসূবচ পালনকাহল সাবি থক 

বনরাপত্তা বিষহয় র্র্ার্র্ কতৃথপক্ষহক অিবেত করা েয়। 
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(৬৫) পুবলশ সপ্তাে ২০১৬ উপলহক্ষয ২৬ িানুয়াবর ২০১৬, মিলিার পুবলশ লাই , রািারিাহগ গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদশ 

সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা’র আগমন-সাংক্রান্ত বনরাপত্তাবিষয়ক বিহশষ প্রবতহিদন থপ্ররণ করা েয়। 

(৬৬) অবধক থগাহয়ন্দা নিরদাবর ও কাহির সমিহয়র স্বাহর্ থ বসটি এসবি, ঢাকাহক থমাে ৫৪টি থিাহন বিভক্ত করা েয়। ১ 

জুলাই ২০১৫ থর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত োত্র-বশক্ষক বিষয়ক গুরুত্বপূণ থ তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রে কহর সরকারহক অিবেতকরহণর 

িন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুবলশ সদরদপ্তহর ১১টি থগাপনীয় প্রবতহিদন থপ্ররণ করা েয়। শ্রম ও শ্রবমক বিষয়ক গুরুত্বপূণ থ তথ্য-

উপাত্ত সাংগ্রে কহর সরকারহক অিবেত করার িন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুবলশ সদরদপ্তহর ৩৫টি থগাপনীয় প্রবতহিদন থপ্ররণ করা 

েয়। এ োড়া আইন-শৃঙ্খলা-সাংক্রান্ত ১৯টি থগাপনীয় প্রবতহিদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও পুবলশ সদরদপ্তহর থপ্ররণ করা েয়।  

(৬৭) কবম্পউোহরর ধারণক্ষমতা ৫০ থেরািাইে িাড়াহনাসে এসবি ও অন্যান্য িাোহিইি স্থানান্তহরর ফহল র্াত্রীহদর 

ইবমহগ্রশন দ্রুত করা সম্ভি েহে এিাং Storage-এর সমো সমাধান েয়। Immigration-এর Website development, 
নতুন Module development-এর ফহল ইবমহগ্রশন rules এিাং Passport police verification status িানা সেি 

েয়। তাৎক্ষবণকভাহি Police verification status এিাং র্ািতীয় তথ্য সাংরক্ষহণর িন্য VR এিাং Passport 

verification software স্থাপন, নতুন module সাংহর্ািন করা েয়। সাবভ থস-তথ্য ও সম্পবত্তর র্ািতীয় বেসাি-সাংক্রান্ত তথ্য 

সাংরক্ষহণর িন্য PIMS Software, পুবলশ সদেহদর থরশন-সাংক্রান্ত তথ্য সাংরক্ষহণর িন্য Ration software 

upgradation এিাং maintenance থিতন-সাংক্রান্ত র্ািতীয় তথ্য সাংরক্ষহণর িন্য Salary management software চালু 

করা েয় এিাং রক্ষণাহিক্ষণ েহে। file-এর সি থহশষ Status Digitaly িানার িন্য File track চালু করা েয়। থেশাল 

িাহঞ্চর training-সাংক্রান্ত র্ািতীয় তথ্য সাংরক্ষহণর িন্য Training school management software চালু করা েয়। 

Central database-এর সহি চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত আন্তিথাবতক বিমানিন্দর, র্হশার থিনাহপাল স্থলিন্দর, ঢাকা দশ থনা 

railway সাংহর্াগ স্থাপন এিাং WAN চালু করা েয়। ২০টি ইবমহগ্রশন থচকহপাহস্ট ল্যাপেহপর মাধ্যহম বিবিোল ইবমহগ্রশন 

বসহস্টম চালু করা েয়।  

(৬৮) ধম থ মন্ত্রণালহয়র মাধ্যহম োিীহদর সঠিক নাম, ঠিকানা ও স্থায়ী বনিাস র্াচাই করার িন্য এযাবিশনাল আইবিবপ, এসবি’র 

িরাির থপ্ররণ করা েয়। এসবি, েি বভআর শাখা উপহরাক্ত োিীহদর তথ্যাবদ সাংগ্রে কহর তাহদর নাম, ঠিকানা র্াচাই ও স্থায়ী 

বনিাস বনধ থারণকহল্প সারাহদহশর বিবভন্ন থিলা ও র্ানায় তদহন্তর িন্য থপ্ররণ করা েয়। উক্ত শাখায় কম থরত অবফসারগণ অতযন্ত 

দক্ষতা ও দ্রুততার সহি অবতঅল্প সমহয়র মহধ্য সারাহদশ থর্হক থমাে ৯২,৫৬৫িন োিীর নাম, ঠিকানা ও স্থায়ী বনিাস র্াচাই 

কহর েি পবরচালহকর িরাির প্রহয়ািনীয় পরিতী পদহক্ষপ গ্রেহণর িন্য থপ্ররণ কহর, র্া েি বভআর শাখার একটি গুরুত্বপূণ থ ও 

উহেখহর্াগ্য কার্ থািবল। 

(৬৯) প্রবতহিদনাধীন ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ইবমহগ্রশহন িাতীয় বনি থাচন কবমশহনর NID (National ID) ব্িোর-সাংক্রান্ত 

বনি থাচন কবমশহনর সহি একটি চুবক্ত সম্পাবদত েয়। থদবশ-বিহদবশ সি থহমাে ৭৫,৮০,৩২৪িন র্াত্রীর ইবমহগ্রশন থসিা প্রদান 

করা েয়। ের্রত শাহ্ িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর, ঢাকা, শাহ্ আমানত আন্তিথাবতক বিমানিন্দর, চট্টগ্রাম ও ওসমানী 

আন্তিথাবতক বিমানিন্দর, বসহলেসে সারাহদহশ ২৬টি থচকহপাহস্টর মাধ্যহম র্াহত থকাহনা প্রকার িাল পাসহপাে থ ও 

মানিপাচাহরর মহতা িঘন্য অপরাধ থরাধকহল্প মূল্যিান র্ন্ত্রপাবত স্থাপন করা েয়। আন্তিথাবতক বিমানিন্দরসমূহে এিাং 

থিনাহপাল থচকহপাহস্টর সহি অনলাইন কাহনকটিবভটি এিাং সফ েওয়যার আধুবনকীকরণ করা েয়। ের্রত শােিালাল 

আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর MRP/MRV Data integration-এ নতুন িাোহসন্টার এিাং এসবি থেিহকায়াে থাস থ Backup 

data স্থাপন করা েয়।  

(৭০) এসবি’র টিএফআই শাখা থদহশর অভযন্তহর নাশকতামূলক, রাষ্ট্র, সরকারবিহরাধী কম থকাণ্ড, ধমীয় িবিিাহদর সহি 

িবড়ত থদবশ-বিহদবশ ব্বক্ত/ব্বক্তিগ থ এিাং শীষ থস্থানীয় সন্ত্রাসীসে ৪৬িন আসামীহক টিএফআই বিহশষজ্ঞ কতৃথক বিজ্ঞাসািাহদর 

মাধ্যহম প্রকৃত ঘেনা উহন্মাচনকরণ-উত্তর অন্যান্য আসামীহদর সনাক্ত কহর সুপাবরশমালা প্রণীত েয় ও সাংবেি ইউবনহে 

কার্ থাহর্ থ থপ্ররণ করা েয়। আসামীহদর মহধ্য ‘থিএমবি’, ‘হুবি’, ‘আনসার উোে িাাংলা টিম’-এর সদে রহয়হে। সাম্প্রবতক 

সমহয় থদহশর বিবভন্ন স্থাহন ব্লগার (বনলয় চযাোবিথ, অবভবিত রায়) েতযা আসামী, ২১ আগস্ট থগ্রহনি োমলা মামলার 

সািাপ্রাপ্ত আসামী হুসাইর আেহমদ তাবমম, রাংপুহর িাপাবন নাগবরক থোবস থকাবনও েতযাকাণ্ড, গািতলী, ঢাকায় এএসআই 

ইিােীম েতযাকাহণ্ড িবড়ত আসামী, মবন্দহরর পুহরাবেত েতযা, কক্সিািার থেকনাহফ আনসার কযাম্প লুহের ঘেনা বিবভন্ন 

ঘেনায় িবড়ত আসামীহদর টিএফআই কতৃথক বিজ্ঞাসািাদ কহর ব্াপক সফলতা পাওয়া বগহয়হে। ১৯৭৫ সাল থর্হক ২০১৪ 

সাল পর্ থন্ত বিজ্ঞাসািাদকৃত আসামীহদর বনকে থর্হক প্রাপ্ত তথ্যাবদ এসবি থরকি থ রুম থর্হক সাংগ্রে কহর স্কযাবনাংহয়র মাধ্যহম 

িাোহিইহি সাংরক্ষণ করা েয়। ইহতামহধ্যই টিএফআই বিহশষজ্ঞ কতৃথক বিজ্ঞাসািাদ, বিহেনশন-সাংক্রান্ত তথ্যাবদ সাংরক্ষহণর 

উহদ্দহশ্য দ এ শাখায় একটি স্বয়াংসম্পূণ থ তথ্যভান্ডার ‘র্াি থআই’ িাোহিইি কার্ থক্রম চালু রহয়হে।  
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(৭১) এসবি’র প্ররক্ষা শাখা িাাংলাহদহশর রাষ্ট্রপবতর িাসভিন, প্রধানমন্ত্রীর সরকাবর কার্ থালয় ও গণভিনসে তাঁহদর বিবভন্ন 

কম থসূবচহত সুষ্ঠুভাহি বনরাপত্তামূলক দাবয়ত্ব পালন কহর র্াহক। এ োড়া মাননীয় বেকার, প্রধান বিচারপবত, বচপ হুইপ, থিপুটি 

বেকার, বিহরাধীদলীয় থনত্রী, মন্ত্রী, উপহদিা, প্রবতমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী এিাং বিবভন্ন মন্ত্রণালয় সম্পবকথত স্থায়ী কবমটির 

সভাপবতমণ্ডলীর সাি থক্ষবণক বনরাপত্তাসে মোমান্য রাষ্ট্রপবতর পবরিারিগ থ এিাং িাবতর বপতার পবরিাহরর সদেহদর 

বনরাপত্তার দাবয়ত্ব সুষ্ঠুভাহি পালন কহর র্াহক। বিশ্ব ইিহতমা উপলহক্ষয েিীহত বিপুল মুসবে সমাহিশ ও আন্তিথাবতক 

মাতৃভাষা বদিস উপলহক্ষয ঢাকাস্থ থকেীয় শেীদ বমনাহর বিপুল িনসমাহিহশ িাাংলাহদহশর মোমান্য রাষ্ট্রপবত ও মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও অন্যান্য িাতীয় অনুষ্ঠাহন (থর্মন বিিয় বদিস, স্বাধীনতা বদিস, ঈদ- ল-বফতর, ঈদ- ল-আিো, 

শারদীয় দুগ থাপূিা, িাতীয় থশাক বদিস ইতযাবদ) এসবি’র প্রবতরক্ষা শাখার সদেগণ বনরাপত্তার দাবয়ত্ব সুষ্ঠুভাহি পালন কহরহে। 

(৭২) রািস্ব অর্ থায়হন গণপূতথ বিভাহগর মাধ্যহম বনম থাণাধীন ১৪তলা বভতবিবশি এসবি/বসআইবি সদরদপ্তর ভিন বনম থাণ 

প্রকহল্পর একটি থিইিহমন্ট ও ৬-তলা ভিন বনম থাণকাি সম্পন্ন েয়। উক্ত ভিহনর এসবি ও বসআইবি অাংহশর মধ্যিতী স্থাহন 

৫,০০০ িগ থফুেবিবশি মাবিপারপাস েল বনম থাণ করা েয়।  

(৭৩) ঢাকা উত্তরায় ১১ নম্বর থসক্টহর এসবি থিবনাং স্কুহলর বনিস্ব িবমহত ‘ঢাকায় থেশাল িাঞ্চ থিবনাং স্কুল বনম থাণ’  

শীষ থক প্রকহল্পর ২২৫৮.৬০ লক্ষ োকার বিবপবপ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কতৃথক প্রশাসবনক অনুহমাদন প্রদান করা েয়। প্রকল্পটির 

অনুহমাবদত ব্য় ২২.৫৮৬০ োকা, র্ার সম্পূণ থ অাংশই বিওবি। উক্ত প্রকল্প িাস্তিায়হন থেন্ডার প্রবক্রয়া গ্রেণসে কার্ থক্রম  

শুরু েয়।  

(৭৪) থেশাল িাঞ্চ থিবনাং স্কুল িাাংলাহদশ পুবলহশর একমাত্র বিহশষাবয়ত প্রবশক্ষণ প্রবতষ্ঠান। স্কুহল িেহর ২,০০০ থর্হক ২,৫০০ 

পুবলশ কম থকতথা ও কম থচারী এিাং বমবনস্টাবরয়াল স্টাফহদর বিহশষাবয়ত ও ক্লাবসফাইি বিষহয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা েহয় র্াহক। 

স্কুলটি থদহশর ৩টি আন্তিথাবতক বিমানিন্দর, ২৮টি স্থলিন্দর ও ২টি সমুদ্রিন্দহর কম থরত পুবলশ কম থকতথা-কম থচারীহদর 

ইবমহগ্রশন, পাসহপাে থ, বসবকউবরটি কহন্ট্রাল এযান্ড ফহরনাস থ ইসুযি এিাং িাাংলাহদশ পুবলশ িাবেনীর িন্য ক্লাবসফাইি 

ইহন্টবলহিে (রাষ্ট্রীয় বনরাপত্তা, অবতগুরুত্বপূণ থ দবললপহত্রর বনরাপত্তা, থদবশ-বিহদবশহদর ওয়াচ, সাবভ থহলে করাসে বিএসবি 

ম্যানুহয়ল-এর আহলাহক অন্যান্য থগাপনীয় প্রবশক্ষণ) বিষয়ক প্রবশক্ষণ প্রদাহনর একমাত্র প্রবশক্ষণহকে। এ োড়া গুরুত্বপূণ থ ও 

অবতগুরুত্বপূণ থ থদবশ-বিহদবশ ব্বক্তিহগ থর সাবি থক বনরাপত্তা প্রদাহনর িন্য গানম্যান প্রবশক্ষণসে বভআইবপ বনরাপত্তাবিষয়ক 

প্রবশক্ষণ থদওয়া প্রবশক্ষণসূবচর অন্যতম বিষয়। পুবলশ থেিহকায়াে থাহস থর বনহদ থশানুর্ায়ী Autism and 

neurodevelopmental disabilities in children-এর মহতা িনগুরুত্বপূণ থ ও েশ থকাতর বিষয়টি িাাংলাহদশ পুবলশ 

বিভাহগর বিবভন্ন থকাহস থর প্রবশক্ষণ মবিউহল সি থপ্রর্ম অন্তভু থক্ত কহর বিহশষজ্ঞ িক্তা দ্বারা পুবলশ সদেহদর পাঠদান প্রবক্রয়া 

অব্ােত রহয়হে।  

(৭৫) িাবষ থক কম থসূবচর আওতায় ‘সাতটি র যাি কমহপক্স বনম থাণ’ শীষ থক প্রকহল্প ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সি থহমাে ৭৫০০.০০ লক্ষ 

োকা িরাদ্দ পাওয়া র্ায়। িরাদ্দকৃত োকার মহধ্য জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ৭৫০০.০০ লক্ষ োকা ব্য় েয়, র্া স    িরাহদ্দর ১০০ শতাাংশ। 

(৭৬) িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচর আওতায় ‘পাঁচটি র যাি কমহপ্লক্স এিাং একটি র যাি থফাহস থস থিবনাং স্কুল বনম থাণ’ শীষ থক প্রকহল্প 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সি থহমাে ১,২০০.০০ লক্ষ োকা িরাদ্দ পাওয়া র্ায়। িরাদ্দকৃত োকার মহধ্য জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ১,২০০.০০ 

লক্ষ োকা ব্য় েয়, র্া িরাহদ্দর শতভাগ। 

(৭৭) র যাি থফাহস থস সদরদপ্তর বনম থাহণর লহক্ষয থিসামবরক বিমান চলাচল কতৃথপহক্ষর বনকে থর্হক ৮.৫৬ একর িবম 

অবধগ্রেণসে েস্তান্তর/গ্রেণ সম্পন্ন েয়। র যাি থফাহস থস সদর দপ্তর কমহপ্লক্স বনম থাণ প্রকহল্পর বিবপবপ িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ 

(এবিবপ’র) সবুি পাতায় ‘অগ্রাবধকার ক্রম-২’-এ অন্তভু থক্ত রহয়হে। গণপূতথ অবধদপ্তহরর মাধ্যহম বিবপবপ পুনগ থঠন কহর 

প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেণ করা েয়। 

(৭৮) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ভূবম অবধগ্রেণ/ক্রয় খাহত ২০ থকাটি োকা িরাদ্দ পাওয়া র্ায়। র যাি-৮, িবরশাল-এর ব্াোবলয়ন 

সদর-এর ০.০৩ একর িবম অবধগ্রেণ িািদ ৮,৭১,৪০৩.১৭ োকা এিাং র যাি-৯, বসবপবস-৩, সুনামগঞ্জ কযাহম্পর িন্য ৩.১৯ 

একর িবম অবধগ্রেণ িািদ ৬,৬০,৯৩,০৬৭.৫২ োকা প্রদান করা েয়। র যাি-৫, রািশােী-এর বসবপবস-১, চাঁপাইনিািগঞ্জ 

কযাম্প-এর ৩.০৩ একর, বসবপবস-২, িাঘমারা কযাহম্পর ৪.০০ একর এিাং বসবপবস-৩, িয়পুরোে কযাহম্পর ৩.০০ একর িবম 

অবধগ্রেহণর অিবশি মূল্য িািদ ১১,৭৭,৩৮,১১৯.৯৮ োকা থদওয়া েয়। 
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(৭৯) অপরাধীহদর দমহন র যাি থফাহস থস ৭ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরখ থর্হক র যাি-এর বনিস্ব তিািধাহন অতযাধুবনক যুহগাপহর্াগী 

প্রযুবক্তবনভথর অপরাধ সনাক্তকরণ ব্িস্থা AFIS (Automoted Finger Print Identification System) সাংিবলত র যাি 

বপ্রিন ইনহমে িাোহিইি বসহস্টম চালু কহর। র যাি থফাহস থস সদরদপ্তহরর সহি ৬৮টি কারাগাহর অপটিকযাল ফাইিার বদহয় 

WAN িাো কাহনবক্টবভটি স্থাপন করা েয়, র্ার মাধ্যহম প্রবতবনয়ত আগত ও িাবেহর গমনকৃত আসামী ও কহয়দীহদর িাো 

র যাি বপ্রিন ইনহমে িাোহিইি এ আপহিে করা েয়। ইহতামহধ্য প্রায় ৪,৪০০ কহয়বদ ও োিতীহদর িাহয়াহমবিক িাোসে 

থপ্রাফাইল এই িাোহিইি এ তাবলকাভুক্ত করা েয়।  

(৮০) র যাহি কম থরত বনি থােী ম্যাবিহেেগণ থমািাইলহকাে থ পবরচালনা কহর ১,৯৪৬িন থদাষী ব্বক্তর বিরুহি ১,৩৪৮টি মামলা 

দাহয়র এিাং ১৪,৩৭,৭১,৩০০.০০ োকা িবরমানা কহরন। 

(৮১) ফায়ার সাবভ থস ও বসবভল অবধদপ্তর ২০১৫-১৬ সাহল ১৫,০৮৯টি অবিকাহণ্ড, ১৯১টি গাহম থন্টস এ অবিকাহণ্ড অাংশগ্রেণ 

কহর ৮০২,০৫,৭১,০০৫ োকার মালামাল উিার কহর। 

(৮২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৫,২৫১টি বিবভন্ন অবফস, আদালত, বতবর থপাষাক বশল্প কারখানা, কলকারখানা, স্কুল, কহলি, 

োসপাতাল ইতযাবদহত মেড়া পবরচালনা করা েয়। 

(৮৩) সারাহদহশ ২,৬৭৩টি বিবভন্ন অবফস আদালত, বতবর থপাশাক কারখানা, কলকারখানাহত অবি প্রবতহরাধ, বনি থাপণ ব্িস্থা, 

উিার প্রবক্রয়া ও প্রার্বমক বচবকৎসা ঝুুঁবক বনধ থারহণ সাহভ থ করা েয় । 

(৮৪) ৪,২৯৯টি বিবভন্ন অবফস, আদালত, বতবর থপাষাক বশল্প কলকারখানা, স্কুল, কহলি, োসপাতাল, ইতযাবদহত থিসামবরক 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(৮৫) অবি প্রবতহরাধ, বনি থাপণ, উিার ও প্রার্বমক বচবকৎসা বিষহয় িনসাধারণ বিবভন্ন স্কুল, কহলি, োসপাতাল ইতযাবদহত 

১,৭২,৮৭৭িন প্রবশক্ষণার্ীহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(৮৬) সারাহদহশ ফায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিহফে থস্টশন কতৃথক ১১,৬৫৯টি োেিািার, স্কুল, কহলি, িাস োবম থনাল, লঞ্চ 

োবম থনাল, থরলওহয়, থস্টশন ইতযাবদহত গণসাংহর্াগ করা েয়। 

(৮৭) বিদ্যমান ৬৩৮টি আিাবসক, িাবণবিযক, বশল্প কারখানা, বতবর থপাষাক বশল্প কারখানা, োসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, িহুতল 

ভিন পবরদশ থন করা েয়। 

(৮৮) ৩৫৩টি প্রস্তাবিত িহুতল ভিন বনম থাহণ অনাপবত্ত োড়পত্র প্রদান করা েয় । 

(৮৯) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এযামু্বহলে সাবভ থহস ১১,৫৬২টি এযামু্বহলে-কহল থরাগী পবরিেণ করা েয় এিাং ৪২,৮০,১৭৮ োকা 

বফ আদায় করা েয়।  

(৯০) থিসরকাবর প্যাহকি প্রবশক্ষহণর আওতায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর থমাে ২,২৩১টি থকাস থ, ২১৫টি মেড়া ও ৭৮টি সাহভ থ 

পবরচালনা করা েয় এিাং এহত ৮৯,২৪০িন প্রবশক্ষণার্ী অাংশগ্রেণ কহরন। 

(৯১) ইউবনয়ন পবরষদ বনি থাচন-২০১৬ এিাং অন্যান্য বনি থাচহনর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় থমাে ২,১৮,৫০৮ িন; দুগ থাপূিা ২০১৫-এর 

২৮,১৩১টি পূিামণ্ডহপর আইন শৃাংখলা রক্ষায় ১,৬১,৩৮৮ িন; থরলপহর্র বনরাপত্তায় থমাে ১,১১২টি পহয়হন্ট ৮,৮৯৬ িন; 

মোসড়হকর বনরাপত্তা বনবিতকহল্প ৯৯৩টি পহয়হন্ট থমাে ১১,৯১৬ িন এিাং পাি থতয এলাকায় িনগহণর বনরাপত্তায় থসনািাবেনীর 

সহি ৩৫ োিার ২০০টি এসআরবপ ও এলআরবপ-থত ১৬টি আনসার ব্াোবলয়হনর থমাে ৬,২৬২িন ব্াোবলয়ন আনসার 

সদে অাংশগ্রেণ কহর।  

(৯২) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৯,৩৭০িন কম থকতথা/কম থচারীহক ৪৮টি বিবভন্ন থমৌবলক ও থপশাবভবত্তক প্রবশক্ষণ প্রদান; 

৬৩,৭৯৭িন আনসার ও বভবিবপ সদে-সদোহক ৭টি বিবভন্ন থমৌবলক ও থপশাবভবত্তক প্রবশক্ষণ প্রদান এিাং ৩,৯০৬িন 

আনসার ও বভবিবপ সদে-সদোহক ১৩টি বিবভন্ন কাবরগবর প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(৯৩) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ থকরানীগহঞ্জ নিবনবম থত ঢাকা থকেীয় কারাগার আনুষ্ঠাবনকভাহি উহদ্বাধন 

কহরন। ইহতামহধ্য ৬,৫১১িন িবন্দহক পুরাতন ঢাকা থকেীয় কারাগার থর্হক নিবনবম থত ঢাকা থকেীয় কারাগার, থকরানীগহঞ্জ 

স্থানান্তহরর মাধ্যাহম নতুন কারাগাহরর কার্ থক্রম শুরু করা েহয়হে। নিবনবম থত ঢাকা থকেীয় কারাগার থকরানীগহঞ্জ ১,৯০৮িন 

িবন্দর ধারণক্ষমতা বৃবি থপহয়হে। পুরাতন ঢাকা থকেীয় কারাগাহরর ঐবতেয সাংরক্ষণ এিাং এখাহন র্াদুঘর ও পাকথ স্থাপনসে 

কনহভনশন থসন্টার বনম থাণ করা েহি। এহত  রাতন ঢাকািাসীর বিহনাদন ও উম্মুক্ত স্থাহন বনম থল িায়ু থসিহনর সুহর্াগ সৃবি েহি। 
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 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ঢাকা থকেীয় কারাগার, থকরাণীগঞ্জ শুভ উহদ্বাধন  

(৯৪) িাাংলাহদশ পাসহপাে থ আইন, ২০১৬ ও িাাংলাহদশ ইবমহগ্রশন আইন, ২০১৬-এর খসড়া চূড়ান্ত পর্ থাহয় রহয়হে।  

(৯৫) িবেরাগমন ও পাসহপাে থ অবধদপ্তর কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩৩,০৩,০০৫টি এমআরবপ এিাং ৭০,৩৯৪টি এমআরবভ 

প্রদান করা েয়। এর মাধ্যহম ১,১২৫ থকাটি ১৭ লক্ষ ৫৩ োিার োকা রািস্ব আয় েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২৪৭ থকাটি োকা 

ব্হয় ৩৪টি বিভাগীয় ও আঞ্চবলক পাসহপাে থ অবফহসর বনিস্ব ভিহনর বনম থাণকাি সম্পন্ন েয়। ১৭টি আঞ্চবলক পাসহপাে থ 

অবফস ভিন বনম থাহণর DPP একহনক সভায় অনুহমাবদত েয়, র্ার প্রাক্কবলত ব্য় ১০৭ থকাটি ৬০ লক্ষ ৯৯ োিার োকা। 

অবফসগুহলার িবম অবধগ্রেহণর কাি চলমান রহয়হে। ঢাকার উত্তরায় একটি পাসহপাে থ পাহস থানালাইহিশন কমহপ্লক্স-এর কাি 

বনম থাণাধীন রহর্হে, র্ার প্রাক্কবলত ব্য় প্রায় ২৮ থকাটি োকা।  

(৯৬) ২৪-২৮ এবপ্রল ২০১৬ থময়াহদ প্রর্মিাহরর মহতা ‘পাসহপাে থ থসিা সপ্তাে-২০১৬’ পালন করা েয়। এর মূল প্রবতপাদ্য 

বিষয় েহে ‘পাসহপাে থ নাগবরক অবধকার, বনঃস্বার্ থ থসিাই অিীকার’। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা ‘পাসহপাে থ থসিা সপ্তাে-

২০১৬’ এিাং নয়টি আঞ্চবলক পাসহপাে থ অবফহসর (মাবনকগঞ্জ, কুবিয়া, পািনা, পটুয়াখালী, থফনী, িাক্ষণিাড়ীয়া, বকহশারগঞ্জ, 

মুবেগঞ্জ ও বদনািপুর) বনিস্ব ভিহনর শুভ উহদ্বাধন কহরন। থসানালী ব্াাংহক পাসহপাে থ বফস িমাদাহনর প্রচবলত পিবতর 

পাশাপাবশ থিসরকাবর ৫টি ব্াাংক (ঢাকা ব্াাংক, িাস্ট ব্াাংক, ওয়ান ব্াাংক, প্রাইম ব্াাংক ও ব্াাংক এবশয়া)-এর মাধ্যহম 

অনলাইহন পাসহপাে থ বফস গ্রেহণর ব্িস্থা করা েয়।  

(৯৭) প্রবতটি আঞ্চবলক পাসহপাে থ অবফহসর িন্য আলাদা Facebook ID থখালার মাধ্যহম পাসহপাে থ থসিা প্রদাহনর লহক্ষয 

Facebook থপি-এ বসটিহিন চাে থার সাংযুক্ত করা েহয়হে। পাসহপাে থ আহিদন প্রস্তুত-সাংক্রান্ত বনহদ থশািবলও প্রদশ থন করা 

েহয়হে। Facebook-এর মাধ্যহম গ্রােক থর্হক বিবভন্ন ধরহনর পরামশ থ পাওয়া র্াহে, র্া থসিার মান উন্নয়হন ভূবমকা রাখহে। 

অবধদপ্তহরর ওহয়িসাইহের মাধ্যহম এমআরবপ এিাং এমআরবভ-এর অনুসন্ধান-প্রবক্রয়া চালু করা েহয়হে। থিলার ওহয়ি থপাে থাহল 

আঞ্চবলক পাসহপাে থ অবফসসমূে সবক্রয়ভাহি অাংশগ্রেণ করহে। এ োড়া UDC-এর মাধ্যহম অনলাইহন আহিদনপত্র  

পূরহণর উহদ্যাগ থনওয়া েহয়হে। Online-এর মাধ্যহম পাসহপাে থ আহিদনপত্র গ্রেহণর িন্য A2i-এর সহি চুবক্ত চূড়ান্ত  

পর্ থাহয় রহয়হে। 

(৯৮) থিসরকাবর কুবরয়াহরর মাধ্যহম মুবদ্রত পাসহপাে থ দ্রুত বিহদশস্থ িাাংলাহদশ বমশনসমূহে থপৌুঁহে থদওয়ার িন্য দরপত্র 

আহ্বান করা েহয়হে। দরপহত্রর মূল্যায়ন কার্ থক্রম চলহে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিহদশস্থ ৬৫টি িাাংলাহদশ বমশহন এমআরবপ 

ও এমআরবভ কার্ থক্রম চালুর প্রবক্রয়া সফলভাহি সম্পন্ন েয়। International Civil Aviation Organization (ICAO) 

কতৃথক বনধ থাবরত সময় ২৪ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখর মহধ্য প্রিাসী িাাংলাহদবশহদর এমআরবপ প্রদাহনর কার্ থক্রম সফলভাহি 

সম্পন্ন েয়। িাাংলাহদহশর অভযন্তহর অিবস্থত ভারহতর বিলুপ্ত বেেমেলসমূহের ভারতীয় নাগবরকত্ব িোল রাখার অপশন 

গ্রেণকারী ৯৮২ িহনর অনুকূহল একাবধকিার গমনাগমহনর সুবিধার িন্য বভসা প্রদান করা েয়।  
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(৯৯) িবেরাগমন ও পাসহপাে থ অবধদপ্তহরর বনয়ন্ত্রণাধীন িবেরাগমন ও পাসহপাে থ প্রবশক্ষণহকহে িবেরাগমন ও পাসহপাে থ 

অবধদপ্তর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র ৪২িন কম থকতথা ও ৩৮৩িন কম থচারীহক পাসহপাে থ ও ইবমহগ্রশন বিবধ-বিধান ও এমআরবপ 

এযান্ড এমআরবভ প্রযুবক্ত ও সফ েওয়যাহরর ব্িোর সম্পহকথ প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। তন্মহধ্য বিহদশস্থ বমশহন থপ্রষহণ 

বনহয়াগপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র ১৫িন কম থকতথা রহয়হেন। এ োড়া অবধদপ্তহরর কম থকতথাগণ কতৃথক DGFI, NSI ও SB-এর 

চাবেদার থপ্রবক্ষহত পাসহপাে থ ও ইবমহগ্রশন বিবধ-বিধান সম্পহকথ প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। 

(১০০) মাদকদ্রব্ বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তহরর আওতায় থদহশর সিগুবল থিলায় অবধদপ্তহরর গুরুত্বপূণ থ অবফস স্থাপন করা েয়। 

পবরদশ থক পদটি তৃতীয় থশ্রবণ থর্হক বদ্বতীয় থশ্রবণ পদমর্ থাদায় উন্নীত করা েয়। সারাহদহশ মাদকবিহরাধী িনসহচতনতা সৃবির 

িন্য থদওয়াল বলখনসে সেহি দৃশ্য দমান স্থাহন সাইনহিাি থ/বিলহিাি থ স্থাপন করা েহয়হে। ২০১৬ সাহল ঢাকা আন্তিথাবতক 

িাবণিয থমলায় অবধদপ্তর কতৃথক পবরচাবলত বমবন প্যাবভবলয়নটি বনবদ থি কযাোগবরহত প্রর্ম স্থান অিথন পুরস্কার পায়। িানুয়াবর 

২০১৬ মাসব্াপী সারাহদহশ মাদকবিহরাধী িনসহচতনতা সৃবিমূলক প্রচারাবভর্ান পবরচালনা করা েয়। ২২,৫৯৬টি 

বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাহন মাদকবিহরাধী কবমটি গঠন করা েহয়হে। ইহলকিবনক বমবিয়ায় প্রদশ থহনর িন্য ৫টি শে থ বফল্ম/প্রমাণ্যবচত্র বতবর 

করা েয়। মাদকদ্রব্ বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৩২,৪১৬টি মাদকদ্রব্বিহরাধী অবভর্ান পবরচালনা কহর 

১০,৪২৬ িন আসামীর বিরুহি ৯,৭৬৬টি মামলা (বনয়বমত মামলা ২,৮৪৩টি এিাং থমািাইল থকাে থ কতৃথক পবরচাবলত মামলা 

৬,৯২৩) রুজু করা েয়। থমািাইল থকাহে থর মাধ্যহম ৬,৯২৩িন আসামীহক অর্ থদণ্ড ও বিবভন্ন থময়াহদ তাৎক্ষবণকভাহি সািা 

প্রদান করা েয়। উহেখহর্াগ্য আলামহতর মহধ্য ইয়ািা ২০,৩৮,৮১০টি, থেহরাইন ১২.৫৫০১ থকবি, থকাহকন ৫.৩ থকবি, 

আবফম ১ থকবি, থফনবসবিল ২৬,৩৮২ থিাতল ও গাঁিা ৩,৫৪৩.২৫২ থকবি উিার করা েয়। মাদকাসক্তহদর বচবকৎসা ও 

পুনি থাসহনর িন্য নতুন কহর ৪৯টি থিসরকাবর মাদকাসবক্ত বনরাময়হকহের লাইহসে প্রদান করা েয়।  

(১০১) যুক্তরাষ্ট্র সরকাহরর আবর্ থক সোয়তায় থকাস্ট গাি থ পূি থ থিাহন Boat maintenance facility বনম থাহণর লহক্ষয যুক্তরাষ্ট্র 

দূতািাস কতৃথক মহনানীত ঠিকাদার প্রবতষ্ঠান Sinamm Engineering Limited কতৃথক ১৬-২৭ আগস্ট ২০১৫ থময়াহদ 

প্রার্বমক Soil Test সম্পন্ন করা েয়। Boat maintenance facility বনম থাহণর অগ্রগবতর বিষহয় US PACOM 

Augmentation team-এর একটি প্রবতবনবধদল ৩১ থম ২০১৬ থকাস্ট গাি থ সদরদপ্তহর কম থরত সাংবেি কম থকতথাহদর সহি 

একটি সমিয় সভা কহরন।  

বচত্র: প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা িবেরাগমন ও পাসহপাে থ অবধদপ্তহরর ঢাকা বিভাগীয় পাসহপাে থ ও বভসা অবফস এিাং নয়টি  

আঞ্চবলক কার্ থালহয়র নিবনবম থত ভিন উহদ্বাধন থশহষ থদায়ায় অাংশগ্রেণ কহরন। 
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(১০২) যুক্তরাষ্ট্র সরকাহরর আবর্ থক সোয়তায় BG-P-GAF-এর আওতায় Spare parts, tools এিাং থিবনাং সোয়তা প্রদাহনর 

লহক্ষয ৮,৮২,০০০ মাবকথন িলার সোয়তা প্রদান-সাংক্রান্ত ১টি LOA অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ কতৃথক স্বাক্ষর কহর ১৯ অহক্টাির 

২০১৫ যুক্তরাষ্ট্র দূতািাহস থপ্ররণ করা েয়। উক্ত LOA-এর থপ্রবক্ষহত ৮,৮২,০০০-এর মহধ্য ১,৭৭,০৮৬.৮৮ মাবকথন িলাহরর 

থেয়ার পাে থস মাবকথন যুক্তরাষ্ট্র থর্হক বশপহমন্ট কহর ১১ িানুয়াবর ২০১৬ চট্টগ্রাম িন্দহর এহস থপৌুঁোয় এিাং থকাস্ট গাি থ পূি থ 

থিান কতৃথক ৩১ মাচ থ ২০১৬ চট্টগ্রাম িন্দর কতৃথপক্ষ থর্হক খালাস করা েয়।  

(১০৩) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাাংলাহদশ থকাস্ট গাি থ সদরদপ্তহরর প্রধান ফেহকর প্রহয়ািনীয় পবরিতথন/পবরিধ থন ও 

রক্ষণাহিক্ষণ কাহির িন্য গণপূতথ অবধদপ্তরহক ৪০,১১,৭১২ োকা স্থানান্তর করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাাংলাহদশ থকাস্ট 

গাি থ আউেহপাস্ট পহতিায় ১৫ নম্বর ঘাহে িাোি, থিােসমূে ও পন্টুহন বিদুযৎ সরিরাহের িন্য বিদুযবতক উপ-থকহের 

ইকুপহমন্ট, এইচটিএলটি কযািল সরিরাে ও স্থাপনসে আনুষবিক বিদুযবতক কাি ও সাি-থস্টশন বিবডাং ও বিপটিউিওহয়ল 

স্থাপহনর িন্য গণপূতথ বিভাগ কতৃথক ৩,১০,৭৩,৪৬৪ োকার বনম থাণকাি োহত থনওয়া েয়; কািটি ২০১৬ সাহলর জুন মাহসর 

মহধ্য সম্পন্ন েহি।  

(১০৪) সারা থদহশর আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত স্বাভাবিক রাখার লহক্ষয পবরচাবলত অবভর্াহনর অাংশ বেসাহি িাাংলাহদশ থকাস্ট 

গাহি থর আওতাধীন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত, অনিধ আহিয়াস্ত্র ও বিহফারকদ্রব্ উিার-অবভর্ান অব্ােত রহয়হে। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সাংস্থা কতৃথক ৮২টি থদবশ/বিহদবশ আহিয়াস্ত্র, ১,১৬০ রাউন্ড তািা থগালািারুদ, ৭২ রাউন্ড ব্লযাাংক কাটি থি, 

৫১টি রামদা/কুড়াল/চাপাবত উিার করা েয়।  

(১০৫) নদীপহর্ রাসায়বনক সার থচারাচালান/পাচার থরাধকহল্প িাাংলাহদশ থকাস্ট গাি থ এক িেহর ২,২১৪ থকবি রাসায়বনক সার 

আেক কহর।  

(১০৬) িাাংলাহদশ থকাস্ট গাি থ মৎে সম্পদ রক্ষায় বনয়বমত অবভর্ান পবরচালনা কহর আসহে। মা-ইবলশ রক্ষায় ২৫ থসহেম্বর 

থর্হক ৯ অহক্টাির ২০১৫ থময়াহদ থকাস্ট গাি থ ইবলশ প্রিনন থক্ষহত্র ইবলশ আেরণ িহন্ধ বিহশষ অবভর্ান পবরচালনা কহর এিাং 

১৫ িানুয়াবর ২০১৬ থর্হক ৩০ জুন ২০১৬ পর্ থন্ত থভালা, িবরশাল, িরগুনা, পটুয়াখালী, থনায়াখালী, লক্ষ্মীপুর, খুলনা, িাহগরোে, 

ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর ও শরীয়তপুর থিলার নদ-নদীহত িােকা বনধন প্রবতহরাধ অবভর্ান পবরচালনা কহর। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহর মৎেসম্পদ রক্ষা অবভর্াহন থকাস্ট গাি থ কতৃথক ২১,৮০৫টি অবভর্াহনর মাধ্যহম ১৮,৫১,০৬,৩৭৫ বমোর কাহরন্ট 

িাল, ২,২৫,৪৩,২৮৪ বমোর অন্যান্য িাল, ৩,২২৭টি বিহুবন্দ/মশাবর িাল (বপস), ১,৬৫,৯৫৪ থকবি িােকা, ৫,৯৯,০৩,০৪০ 

বপস বচাংবড় থপানা, ৩০৫টি বফবশাং থিাে এিাং ৯৪৯িন থিহলহক আেক কহর। 

(১০৭) যুক্তরাষ্ট্র সরকাহরর আবর্ থক সোয়তায় থকাস্ট গাি থ পূি থ থিাহন Boat maintenance facility বনম থাহণর লহক্ষয যুক্তরাষ্ট্র 

দূতািাস কতৃথক মহনানীত ঠিকাদার প্রবতষ্ঠান Sinamm engineering limited কতৃথক ১৬-২৭ আগস্ট ২০১৫ থময়াহদ 

প্রার্বমক Soil Test সম্পন্ন করা েয়। Boat Maintenance Facility বনম থাহণর অগ্রগবতর বিষহয় US PACOM 

Augmentation team-এর একটি প্রবতবনবধদল ৩১ থম ২০১৬ থকাস্ট গাি থ সদরদপ্তহরর কম থরত সাংবেি কম থকতথাহদর সহি 

একটি সমিয় সভা কহরহেন।  

(১০৮) িাাংলাহদশ থকাস্ট গাি থ থচারাচালান বিহরাধী কম থকাণ্ড প্রবতহরাহধ বনয়বমত অবভর্ান পবরচালনা কহর আসহে। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহর সাংস্থা কতৃথক পবরচাবলত ২১,৮০৫টি অবভর্াহনর মাধ্যহম ১৫,১৪৭ বমোর িাবর্ থাং োউিার এিাং রবশ, ৪৪,৯৪১টি, 

বিহিল/থপহিাল/থভািয থতল/অকহেন, ৬৯,১০৮ বপস ভারতীয় শাবড়, বে-বপস, ১,৩২,৪২৩ বমোর র্ান কাপড়/শাওয়াল, ১৩৭টি 

থিাে/ভযান/িাক/বসএনবি/মের সাইহকল, ২,২১৪ থকবি রাসায়বনক সার, ১৯,৩৭১.৯২ ঘনফুে িনি সম্পদ, ৫২,২৩৫ থকবি 

পবলবর্ন, ২৮,৬০,০০০ বপস বিবভন্ন প্রকার থমবিবসন, ২৩,০৯,৯৩৭ বপস ইয়ািা, ১৫,৪২০ গ্রাম গাঁিা, ৫,৬৯৭ থিাতল/কযান 

বিবভন্ন প্রকার থদবশ/বিহদবশ মদ, বিয়ার, ১,১৬৮ থিাতল/কাটু থন থফনবসবিল ও বসগাহরে, ২৪,১০০ থকবি রসুন, ১০৬টি 

থড্রিার/িাল্কহেি, ২৭২িন িলদসুয/িনদসুয/িাকাত/অন্যান্য অনিধ কাহি িবড়ত ব্বক্ত, ৩টি েবরহণর চামড়া, ২৪০ থকবি 

েবরহণর মাাংস, ১টি েবরহণর বশাং, ৩টি িীবিত েবরণ, ৪টি গুইসাপ, ১২০িন বিপন্ন থিহল উিার, ১০টি অপহৃত থিাে উিার 

এিাং অন্যান্য (কাকড়া, ড্রাম, স্কযাপ, েচ থলাইে, বসবলন্ডার, ভারতীয় রুবপ, নগদ োকা, থমািাইল, থমািাইল বসম, 

থড্রিার/িাল্কহেি, েরবলক্স, বিোরহিন্ট পাউিার, থভস্ট, েযান্ড ওয়াচ, মাবি প্লাগ, সািান, বস্টল আইহেম, েবরণ ধরার ফাঁদ, 

কাঁকড়া, ইন্ডাকশান থমাের, বিষ, পাবনর পাম্প, থপাহে থিল থিনাহরের, ইনহিকশাে, ব্াোবর, থোে এযাাংকর, সাচ থলাইে, 

েযান্ডকাফ, বসহমন্ট ও প্রিাল পার্র, বিে লিণ) উিার কহর।  
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(১০৯) িি থার গাি থ িাাংলাহদশ পুনগ থঠহনর আওতায় সীমান্ত এলাকায় এ পর্ থন্ত ১৫টি ‘সাইহক্লান থশিার’ োইপ বিওবপ, ৭৫টি ‘এ’ 

োইপ বিওবপ এিাং ১২৮টি বিএসবপ বনম থাণ করা েয়। এ োড়া আরও নতুন ৬০টি ‘এ’ োইপ বিওবপর কাি শুরু েয়, র্ার মহধ্য 

৪০টি বিওবপ’র কাি প্রায় থশষ পর্ থাহয় এিাং ১৮টি বিওবপ’র বনম থাণকাি চলমান রহয়হে এিাং অিবশি ২টি বিওবপ’র 

বনম থাণকাি প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। এ োড়া ২০টি ‘বপ্রহফবিহকহেি থশিার’ োইপ বিওবপ’র বনম থাণকািও চলমান রহয়হে। 

সুন্দরিহনর নীলডুমুরস্থ কাবচকাোয় একটি ভাসমান বিওবপ ইহতামহধ্য বনম থাণ করা েহয়হে এিাং বকখালী-কাবচকাোর মধ্যিতী 

স্থাহন আরও বতনটি সমিাতীয় বিওবপ বনম থাহণর কাি প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। এ োড়া বিবিবি পুনগ থঠহনর রূপহরখা অনুহমাদহনর 

পর থর্হক ভারত ও মায়ানমার সীমাহন্ত ইহতামহধ্য চারটি ব্াোবলয়ন ৩৬টি বিওবপ সৃবির মাধ্যহম ৫৩৯ বকহলাবমোর অরবক্ষত 

সীমাহন্তর ২৪৪ বকহলাবমোর সীমান্ত নিরদাবরর আওতায় আনা েয় এিাং আগামী ১ িেহরর মহধ্য সকল অরবক্ষত সীমান্তহক 

নিরদাবরর আওতায় আনা েহি। ল্যান্ড িাউন্ডাবর এবগ্রহমন্ট র যাটিবফহকশহনর ফহল ভারত-িাাংলাহদশ সীমাহন্ত বেেমেল 

বিবনমহয়র পাশাপাবশ ৬.৫ বকহলাবমোর অবচবিত সীমান্ত বচবিত করা েয় এিাং থসখাহন সীমান্ত-বপলার বনম থাণকাি চলমান 

রহয়হে। এ োড়া ঐ সকল এলাকায় অপদখলীয় িবম বিবনময় কার্ থক্রম প্রবক্রয়াধীন রহয়হে, থসখাহন িাাংলাহদবশ নাগবরকহদর 

সাবি থক বনরাপত্তায় বিবিবি’র কহঠার নিরদাবর রহয়হে। 

(১১০) আন্তিথাবতক অপরাধ িাইবুযনাহলর তদন্ত-সাংস্থার ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর উহেখহর্াগ্য কার্ থািবলর মহধ্য তদন্ত 

গৃেীত/তদন্তাধীন মামলার সাংখ্যা ১৩টি, তদন্ত-প্রবতহিদন দাবখল/বিচারাধীন মামলার সাংখ্যা ১২টি, ২৯টি মামলার রায় থঘাবষত 

েহয়হে এিাং ৩টি মামলার রায় কার্ থকর েয়। এ োড়া উক্ত সাংস্থাটি  িাবড় নাং-৮৭, থরাি নাং-১১/এ, ধানমবন্ডহত থদাতলা 

অবফস-কাম িরহমেবর ভিন বনম থাণ, সীমানা প্রাচীর সাংস্কার, গাি থ রুম/থসবন্ট্র িক্স বনম থাণ এিাং আভযন্তরীণ রাস্তা বনম থাণ কার্ থক্রম 

সম্পন্ন েয়। উক্ত ভিনটির বনম থাণ ব্য় ৯৯,৩৮,৯৪৬ োকা। 

(১১১) ‘ন্যাশনাল থেবলকবমউবনহকশন মবনেবরাং থসন্টার (এনটিএমবস)-এর িন্য বনিস্ব কার্ থালয় ভিন বনম থাণ’ শীষ থক প্রকল্পটি 

থতিগাঁও বিমানিন্দরস্থ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র ত্রাণভান্ডার সাংলি ০.৯৪ একর প্রবতরক্ষা বিভাগীয় িবম ১৮ আগস্ট ২০১৫ 

তাবরহখ িরাদ্দ পাওয়ার পর উক্ত সাংস্থার স্থায়ী কার্ থালয় বনম থাহণর অনুকূহল ২৩.১৮ লক্ষ োকার বিবপবপ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

কতৃথক ১৬ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ প্রশাসবনক অনুহমাদন প্রদান করা েয়। প্রকল্পটির অনুহমাবদত ব্য় ২৩.১৮ লক্ষ োকা, (র্ার 

সম্পূণ থ অাংশই-বিওবি)। প্রকহল্পর ব্য় বনি থাহের িন্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর প্রর্ম িরাদ্দসে সাংহশাবধত িাবষ থক উন্নয়ন 

কম থসূবচহত থমাে ১,০৫৬.০০ লক্ষ োকা িরাদ্দ থদওয়া েহয়হে এিাং তা র্র্াসমহয় ভিহনর উন্নয়হনর কাহি ব্য় করা েয়। 

উহেখ্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর জুন ২০১৬ মাস পর্ থন্ত প্রকহল্প কাহির অগ্রগবত ৫৫ শতাাংশ। 

৫১। স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

(১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবসএস স্বাস্থয কযািাহরর সেকারী অধ্যাপক পহদ ৫৩৭ িন, সেহর্াগী অধ্যাপক পহদ ৩৫৬ িন ও 

অধ্যাপক পহদ ৩০িন কম থকতথাহক পহদান্নবত প্রদান করা েয়। সেকারী পবরচালক পহদ ২৪৬ িন, উপ-পবরচালক পহদ ৯২ িন 

এিাং পবরচালক পহদ ৯িন কম থকতথাহক পহদান্নবত প্রদান করা েয়। এ োড়া বসবনয়র থষ্কল পহদ ২৯২ িন, চতুর্ থ      ৬২৭ 

িন, পঞ্চম      ১,০৮৬ িন, সপ্তম      ১,০৬৬ িন ও বিবভন্ন বিষয়বভবত্তক পহদ জুবনয়র কনসালহেন্ট বেসাহি ৩১১ িনহক 

পহদান্নবত প্রদান এিাং ৩৪তম বিবসএস-এর মাধ্যহম ২২০িন স্বাস্থয কযািাহরর কম থকতথা বনহয়াগ প্রদান করা েয়। 

(২) ১০ নহভম্বর ২০১৫ তাবরহখ ‘িাাংলাহদশ কুহয়ত বমত্রী োসপাতালটি’ বিজ্ঞ আদালহতর রাহয় থিসরকাবর ব্িস্থাপনা থর্হক 

সরকাবর ব্িস্থাপনায় আসার পর প্রহয়ািনীয় সাংস্কার/থমরামত কহর ১ জুন ২০১৬ তাবরখ থর্হক োসপাতালটিহত িবেবি থভ গ 

বচবকৎসা কার্ থক্রম চালু করা েয়।  

(৩) পািবলক প্রাইহভে পাে থনারবশপ (PPP)-এর আওতায় ন্যাশনাল ইনবস্টটিউে অি বকিবন বিবিহিস এযান্ড ইউহরালবি এিাং 

চট্টগ্রাম থমবিহকল কহলি োসপাতাহল বেহমািায়ালাইবসস ইউবনে স্থাপহনর বিষহয় ২৭ িানুয়াবর ২০১৫ তাবরহখ চুবক্ত 

স্বাক্ষবরত েয়। চুবক্তর আওতায় ৯০টি িায়ালাইবসস থমবশন স্থাপন করা েহি, র্ার মহধ্য ৪৫টি থমবশন ও অন্যান্য র্ন্ত্রপাবত 

আমদাবনর িন্য থিসরকাবর প্রবতষ্ঠান কতৃথক এল/বস থখালা েয়।  

(৪) বনপা ভাইরাস, মাস থ ভাইরাস প্রবতহরাহধ িরুবর-বভবত্তহত করণীয় সম্পহকথ িনসহচতনতামূলক কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। মাস থ 

ভাইরাহস আক্রান্ত থরাগীহদর সিবনহরাধ বনবিতকরণসে উপযুক্ত বচবকৎসা প্রদাহনর িন্য কুবম থহোলা থিনাহরল োসপাতাহল 

বিহশষ ইউবনে স্থাপন করা েয়। র্ারা এ থরাহগ আক্রান্তহদর সাংেহশ থ এহসহেন তাহদর িরুবর বভবত্তহত সনাক্তকরণ, পর্ থহিক্ষণ, 

থকায়াহরন্টাইন-এর পাশাপাবশ ল্যািহরেবর ব্িস্থা শবক্তশালীকরহণর ব্িস্থা গ্রেণ করা েয়। 
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(৫) থরাগী-থসিাসুবিধা বৃবির লহক্ষয পরীক্ষামূলকভাহি ১০টি োপাতাহল বিকাল ২.০০ ো থর্হক রাত ৮.০০ ো পর্ থন্ত (১) ঢাকা 

থমবিহকল কহলি োসপাতাল (২) মাবনকগঞ্জ সদর োসপাতাল, মাবনকগঞ্জ (৩) সাটুবরয়া উপহিলা স্বাস্থয কমহপ্লক্স, মাবনকগঞ্জ 

(৪) েিী ৫০-শয্যা োসপাতাল, গািীপুর (৫) ধামরাই উপহিলা স্বাস্থয কমহপ্লক্স, ঢাকা (৬) নিািগঞ্জ উপহিলা স্বাস্থয কমহপ্লক্স, 

ঢাকা (৭) কািীপুর উপহিলা স্বাস্থয কমহপ্লক্স, বসরািগঞ্জ (৮) রায়গঞ্জ উপহিলা স্বাস্থয কমহপ্লক্স, রায়গঞ্জ (৯) েিীিাবড় 

উপহিলা স্বাস্থয কমহপ্লক্স, মুবেগঞ্জ (১০) বশিপুর উপহিলা স্বাস্থয কমহপ্লক্স, নরবসাংদী- থত বদ্বতীয় বশফহে িবেবি থভাগ-থসিা চালু 

করা েয়।  

(৭) সন্মাবনত েির্াত্রীহদর িন্য ১,১০,০০০ থিাি থমবননিাইটিস থরাহগর প্রবতহষধক টিকা এিাং ১,১০,০০০ থিাি ইন্লুহয়ঞ্জা 

টিকা সরিরাে করা েয়। বিশ্ব ইিহতমা ও েি কার্ থক্রহমর িন্য সি থহমাে ৭,৮৫,৫০,০০০ োকা োড় করা েয়।  

(৮) থমািাইল কযাম্প, অবতবরক্ত কমী বনহয়াগ, বিবভন্ন পর্ থাহয়র সুপারবভশন ইতযাবদর মাধ্যহম দ্রুত থরাগ সনাক্তকরণ ও 

বচবকৎসাদান বনবিত করা েয়। বিনামূহল্য সরকাবর স্বাস্থযহকহে িায়াগনবস্টক ও ঔষধ সরিরাে বনবিত করা েয়। দীঘ থস্থায়ী 

কীেনাশকযুক্ত মশাবর বিতরণ সম্পন্ন করা েয়। ম্যাহলবরয়ার ব্াপক বৃবিহরাধকহল্প ম্যাহলবরয়াপ্রিণ ১৩ থিলায় তাবিক িবরপ 

পবরচালনা করা েয় এিাং বকেনাশক বেোহনা েয়। িাক্তার, নাস থ ও স্বাস্থয-কমীহদর প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ২০১৫ সাহল 

ম্যাহলবরয়া থরাধকহল্প সি থদা ‘র যাবপি থরসপে টিম’ গঠন করা েয়। থদহশর বতন পাি থতয থিলায় প্রাবধকার-বভবত্তহত ম্যাহলবরয়া 

বনয়ন্ত্রহণ কার্ থকর ব্িস্থা গ্রেণ করা েয়। িাক্তার, নাস থ, স্বাস্থয-কমী, স্থানীয় িাবসন্দা ও জুমচাবষহদর মহধ্য সহচতনতা বৃবি 

কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। এ োড়া থদহশর বিবভন্ন থিলায় ফাইহলবরয়া সনাক্তকরণ িবরপ কার্ থক্রম পবরচালনা করা েয়। 

ফাইহলবরয়া অধুযবষত থিলাগুহলাহত গণ-ঔষধ থসিন কার্ থক্রম পবরচালনা করা েয়। থদশব্াপী প্রার্বমক বিদ্যালয়সমূহে ক্ষুহদ 

িাক্তার কতৃথক বশক্ষার্ীহদর স্বাস্থয পরীক্ষা করা েয়। প্রার্বমক বিদ্যালহয় ক্ষুহদ িাক্তারহদর মাধ্যহম কৃবম বনয়ন্ত্রণ সপ্তাে 

উদ র্াপন করা েয়।  

(৯) ২ এবপ্রল ২০১৬ ‘বিশ্ব অটিিম সহচতনতা বদিস’ উপলহক্ষয স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ব্াপক কম থসূবচ গ্রেহণর 

মাধ্যহম পালন কহর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: বিশ্ব অটিিম সহচতনতা বদিস ২০১৬ অনুষ্ঠাহন বশশুর সহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা, স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রী িনাি 

থমাোম্মদ নাবসম, এমবপ এিাং িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ প্রবতমন্ত্রী তারানা োবলম, এমবপ (০২ এবপ্রল ২০১৬) 

 

(১০) ৬ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘থশখ োবসনা িাতীয় িান থ ও প্লাবস্টক সািথাবর ইনবস্টটিউে’, ঢাকার 

বনম থাণকাি উহদ্বাধন কহরন। ৫০০ থিহির এ োসপাতাল ও ইনবস্টটিউহে প্রবত িের এমএস (িান থ ও প্লাবস্টক সািথাবর) ও 

এফবসবপএস (িান থ ও প্লাবস্টক সািথাবর) থকাহস থ ২০িন কহর থমাে ৪০িন োত্র/োত্রী ভবতথর সুহর্াগ পাহি। এককভাহি 

থিিসাংখ্যা বিহিচনায় এটি বিহশ্বর বৃেত্তম িান থ ও প্লাবস্টক সািথাবর োসপাতাল।* 
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(১১) থসায়াইন ্লু বিষয়ক National Technical Committee (NTC)-এর সভা আহয়ািন ও এবিষহয় গৃেীত বসিান্তসমূে 

িাস্তিায়ন; থসায়াইন ্লু বিষহয় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন National Multi-Sectoral Task Force (NMSTF)-এর সভা 

আহয়ািন ও করণীয় বনধ থারণ এিাং তার িাস্তিায়ন করা েয়। সকল থিলাসদর োসপাতাহল থসায়াইন ্লু’র সম্ভাব্ থরাগী 

পৃর্কভাহি বচবকৎসা প্রদাহনর িন্য Isolation unit কার্ থকর করা েয়। স্থলিন্দরসমূহে কম থরত থমবিহকল টিহমর স্বাস্থয 

থসিাদানকারীগণহক থসায়াইন ্লু ভযাকবসন সরিরাে করা েয়। 

(১২) থপাবলও বনমূ থল কার্ থক্রহমর অাংশ বেসাহি বিশ্ব স্বাস্থয সাংস্থার পরামশ থ থমাতাহিক িাই ভযাহলন্ট থপাবলও ভযাকবসহনর 

পবরিহতথ িাই-ভযাহলন্ট থপাবলও ভযাকবসন রুটিন ইবপআই কার্ থক্রহম সাংহর্ািন করা েয়। ইবপআই কার্ থক্রহমর সহি বেউম্যান 

থপবপলুমা ভাইরাস (HPV)-এর টিকা গািীপুর থিলায় থিহমাহনহেশন থপ্রাগ্রাহমর আওতায় বনি থাবচত চারটি উপহিলা 

(কাবলয়ানকর, কাবলগঞ্জ, কাপাবসয়া এিাং শ্রীপুর) এিাং এিাং বসটি কহপ থাহরশহনর একটি থিাহন (েিী ১ নম্বর থিান) টিকাদান 

কার্ থক্রম সাংহর্ািন করা েয়। ইবপআই কার্ থক্রহম নতুন ভযাকবসন (বপবসবভ এিাং আইবপবভ) সাংহর্ািন করা েয়। ইবপআই 

ভযাকবসন সাংরক্ষহণর থকাড রুম স্থাপহনর লহক্ষয েয়টি থিলায় নিবনবম থত ইবপআই থস্টার বনম থাণ এিাং আেটি থিলায় ইবপআই 

থস্টার সাংস্কার কাি সম্পন্ন েয়। 

(১৩) থসহেম্বর ২০১৫ মাহস কভাহরি ইভালুহয়শন সাহভ থ-২০১৪-এর বরহপাে থ সাংবেি সকলহক অিবেত করা েয়। থসহেম্বর 

২০১৫ মাহস কভাহরি ইভালুহয়শন সাহভ থ-২০১৫-এর কার্ থক্রম শুরু করা েয় এিাং ২০১৬ মাহচ থ িাো এবন্ট্র কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়।  

(১৪) জুলাই, আগস্ট ২০১৫ এিাং মাচ থ ২০১৬ মাহস ইবপআই টিকাদান বরহপাহে থর িন্য িাো থকায়াবলটি থসলফ এযাহসসহেন্ট 

(DQS) বিষহয় ১১টি থিলাসে ঢাকা উত্তর এিাং ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশহনর ১৮০িন সাংবেি বচবকৎসক এিাং ইবপআই 

সুপাবরনহেনহিন্টহদর ৬টি ব্াহচ ৩ বদহনর প্রবশক্ষণ সম্পন্ন েয়। প্রবশক্ষহণর পর বসটি কহপ থাহরশন এিাং উপহিলার টিকাদান 

কম থ-এলাকায় Data Quality Self Assessment (DQS) কম থসূবচ করার পর সাংবেি বসটি কহপ থাহরশন এিাং থিলায় একটি 

কহর পর্ থাহলাচনা সভা করা েয়। 

(১৫) বিএসএফ কার্ থক্রমভুক্ত ৫৩ উপহিলায় জুলাই ২০১৫ থর্হক জুন ২০১৬ পর্ থন্ত ১,০৭,০৮২িন দবরদ্র গভথিতী মবেলাহক 

ভাউচার প্রদান করা েয়। বিএসএফ কার্ থক্রমভুক্ত ৫৩ উপহিলায় জুলাই ২০১৫ থর্হক থম ২০১৬ পর্ থন্ত ৯১,৫৮০িন গভথিতী 

মবেলাহক ANC-1 থসিা প্রদান করা েয়, ৮২,০৫৪িন গভথিতী মবেলাহক ANC-2 থসিা প্রদান করা েয়, ৬৮,৭৪৭িন 

গভথিতী মবেলাহক ANC-3 থসিা প্রদান করা েয়, ৭৪,৯০৬িন মবেলাহক থিবলভাবর করাহনা েয় এিাং ৭১,৪৯৫িন মবেলাহক 

PNC থসিা প্রদান করা েয়। 

(১৬) বিএসএফ কার্ থক্রমভুক্ত ৫৩ উপহিলায় থমাে ৫৭০টি ইউবনয়হন ইউবনয়ন বিএসএফ কবমটির সদেহদর প্রবশক্ষণ থদওয়া 

েয়। ৫৩টি উপহিলায় থসিা প্রদানকারীহদরহক এক বদহনর প্রবশক্ষণ প্রদান এিাং বিএসএফ কবমটির সকল সদেবৃন্দহক ১ 

বদহনর ওবরহয়হন্টশন প্রদান করা েয়। 

(১৭) বিওবি অর্ থায়হন মবেলা স্বাস্থয সেকারী ও কবমউবনটি থেলর্ থকয়ার থপ্রাভাইিার (বসএইচবসবপ) ও প্রাইহভে 

অাংশগ্রেণকারীসে থমাে ১,১০৬ িনহক বসএসবিএ প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। অব স ও গাইবন বিষহয় ২৭ িন এিাং 

এযাহনসহর্বসয়া বিষহয় ১৭ িনসে থমাে ৪৪ বচবকৎসক বিবভন্ন থমবিহকল কহলি ও োসপাতাহল ৬ মাস ব্াপী ইওবস থকাহস থ 

প্রবশক্ষণ চলমান রহয়হে। বমিওয়াইফাবর থকাহস থর অধীহন ৬ মাস ব্াপী Post Basic প্রবশক্ষণ ১৩৪িন নাস থহক প্রদান করা 

েয়। এ োড়া ৩ িের থময়াবদ বিহপ্লামা বমিওয়াইফাবর থকাস থ-এ ৬৬০ িনহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(১৮) সরকাবর ১০টি থমবিহকল কহলি োসপাতাল, ৩টি থিসরকাবর থমবিহকল কহলি োসপাতাল ও একটি থিসরকাবর 

োসপাতাহল এ কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। 

(১৯) িাতীয় পর্ থাহয় স্বাস্থয-প্রবতষ্ঠান ও োসপাতাল থর্হক শুরু কহর কবমউবনটি বক্লবনক এিাং গ্রামীণ স্বাস্থযকমী পর্ থন্ত 

উপহিলাপর্ থাহয় কবম্পউোর, ল্যাপেপ ও ট্যািহলে কবম্পউোর প্রদান এিাং ইন্টারহনে সাংহর্াগ স্থাপন করা েয়। এর মাধ্যহম 

১৩ োিাহরর অবধক সকল চালু কবমউবনটি বক্লবনহক ১টি কহর কবম্পউোর এিাং প্রায় ২৪ োিার স্বাস্থযকমীহক ট্যািহলেসে 

ইন্টারহনে সাংহর্াগ থদওয়া েয়। এসি সুবিধার ফহল সকল প্রবতষ্ঠান থর্হক এিাং বফড থলহভল থর্হক অনলাইন িাোহিহি 

োলনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রে এিাং স্বয়াংবক্রয় প্রবতহিদন বতবর, থেবলহমবিবসন থসিা প্রদান, বভবিও কনফাহরবোং, স্বাস্থযবশক্ষা 

প্রদান ও ই-লাবন থাংসে তথ্যপ্রযুবক্ত-সাংক্রান্ত বিবভন্ন কার্ থক্রম সম্পাদন করা েয়। 

(২০) অনলাইন িাোহিহি োলনাগাদ তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহের িন্য সকল উপহিলা োসপাতাহল এিাং থিলা োসপাতাহল থলাকাল 

এবরয়া থনেওয়াকথ স্থাপন করা েয়। 
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(২১) ৬৪ থিলা োসপাতাল ও ৪২১টি উপহিলা োসপাতাহল থমািাইল থফাহনর মাধ্যহম ২৪ ঘন্টা/সপ্তাহের সাত বদন বিনামূহল্য 

বচবকৎসা পরামশ থ প্রদাহনর কার্ থক্রম চালু করা েয়। এ োড়া স্বাস্থয িাতায়ন নাহম ২৪/৭ একটি থেলর্-কল থসন্টার চালু করা েয়। 

এর নম্বর ১৬২৬৩। থমাোমুটি স্বাভাবিক কলহরহের মাধ্যহম বচবকৎসহকর তাৎক্ষবণক পরামশ থ ও বিবভন্ন স্বাস্থযতথ্য প্রদান করা 

েয় এিাং সরকাবর-থিসরকাবর স্বাস্থযহসিা প্রবতষ্ঠান সম্পহকথ অবভহর্াগ গ্রেণ এিাং প্রবতকার করা েয়। ৫ জুন ২০১৬ তাবরহখ 

থেবলনহরর সহি থর্ৌর্ সেহর্াবগতামূলক স্বাস্থযহসিার এ কম থসূবচ উহদ্বাধন করা েয়। 

(২২) স্বাস্থয অবধদপ্তহরর এমআইএস শাখায় সমিয় থকেসে ৫৯টি োসপাতাহল উন্নতমাহনর থেবলহমবিবসন কার্ থক্রম চালু করা 

েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর আরও ১০টি োসপাতাহল কার্ থক্রমটি সম্প্রসারহণর উহদ্যাগ থশষ পর্ থাহয়। 

(২৩) থদহশর সকল সরকাবর োসপাতাল ও স্বাস্থযহসিা থকেসমূহের থসিার মান সম্পহকথ িনগহণর অবভহর্াগ ও পরামশ থ িানা 

এিাং প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেহণর িন্য এসএমএসবভবত্তক চমৎকার ও উদ্ভািনামূলক অবভহর্াগ/পরামশ থ িানাহনার ব্িস্থা 

প্রিতথন করা েয়। প্রবতবদন ওহয়িসাইহের মাধ্যহম অবভহর্াগগুবল থদখা েয় এিাং থসগুহলার সমাধান থদওয়া েয়। 

(২৪) স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এিাং স্বাস্থয অবধদপ্তরসে সকল থিলা ও উপহিলা োসপাতাল এিাং ৪টি বিহশষাবয়ত 

োসপাতাল বমবলহয় থমাে ৩৬৩টি প্রবতষ্ঠাহন আঙ্গুহলর োপ সনাক্তকারী বরহমাে ইহলক্ট্রবনক্স অবফস এহেনহিে বসহস্টম চালু 

করা েয়। নাগবরকগণ র্াহত সেহি বিবভন্ন তথ্য পান থসিন্য ওহয়িসাইে, সামাবিক মাধ্যম, ব্লগ প্রভৃবতর মাধ্যহম সকল তথ্য 

তাৎক্ষবণক প্রচার করা েয়। প্রবতটি স্বাস্থযপ্রবতষ্ঠান অনলাইন ইন্টার এযাকটিভ থলাকাল থেলর্ বুহলটিন প্রকাশ কহর। 

(২৫) সরকাবর-থিসরকাবর স্বাস্থযপ্রবতষ্ঠান ও োসপাতাহলর ইহলক্ট্রবনক তথ্যভান্ডার, থদশ-বভবত্তক স্বাস্থয মানিসম্পদ 

তথ্যভান্ডার, বিও-থলাহকশন তথ্যভান্ডার, োসপাতাল অহোহমশহনর িন্য ওহপন এমআরএস সফ েওয়যার চালু, 

িনস্বাস্থযবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রহের িন্য বিএইচআইএস সফ েওয়যার ব্িোর কহর বিহশ্বর সি থবৃেৎ স্বাস্থযতথ্য থনেওয়াকথ 

বতবর করা েয়। 

(২৬) িাবতসাংহঘর থকাইয়া (COIA) নামক একটি উহদ্যাহগর আওতায় বিশ্ব স্বাস্থয সাংস্থার আবর্ থক সোয়তায় সরকাবর-

থিসরকাবর, এনবিও-দাতাসাংস্থার সমবিত অাংশগ্রেহণ অনলাইহন প্রবতটি কবমউবনটির প্রসূবত মা ও অনূর্ধ্থ ৫ বশশুহদর বনিন্ধন 

ও িযাবকাং করার পিবত চালু করা েয়, র্া এমবিবি ৪ ও ৫ অগ্রগবত পবরমাপ ও উন্নয়হন ব্াপকভাহি সোয়ক েহি।  

(২৭) ইউএসএআইবি এিাং বি. থনে নামক একটি স্থানীয় সাংস্থার সোয়তায় আপনিন নাহম মা ও বশশু স্বাস্থয উন্নয়নমূলক 

থমািাইল ভহয়স ও এসএমএস-বভবত্তক পরামশ থ থসিাকার্ থক্রম শুরু েয়। 

(২৮) স্বাস্থয অবধদপ্তহরর এমআইএস বিভাহগ সি থাধুবনক িাোহসন্টার স্থাপন করা েয় এিাং খুলনায়-এর একটি বরহমাে 

বিিাস্টার বরকভাবর থসন্টার স্থাপন করা েয়। 

(২৯) থদহশর প্রবতটি নাগবরহকর স্বাস্থয-উপাত্ত বভবত্তক একটি ইহলক্ট্রবনক তথ্যভান্ডার গহড় থতালার িন্য গ্রামপর্ থাহয় 

িসিাসকারী সকল নাগবরহকর তথ্য-সাংিবলত িাোহিইি বতবরর কাি সম্পন্ন েয়। এখন এই িাোহিইিবভবত্তক লাইফ োইম 

থশয়ার থপাহে থিল বসটিহিনস ইহলক্ট্রবনক থেলর্ থরকি থ বতবরর কাি চলহে। বসবভল থরবিহেশন এযান্ড ভাইোল স্টযাটিটিকস 

নাহম একটি আন্তিথাবতক উহদ্যাহগর আওতায় িতথমাহন িন্ম-মৃতুয বনিন্ধন, ইহলকশন কবমশন থভাোর িাোহিইি, স্বাস্থয 

িাোহিইি এিাং বনমীয়মান দাবরদ্রয িাোহিইিসমূে সমবিত কহর আঙ্গুহলর োপ ও থরটিনার েবিযুক্ত ন্যাশনাল ইহলক্ট্রবনক 

পপুহলশন থরবিস্টার বতবরর পবরকল্পনা থনওয়া েহে। 

(৩০) প্রবতটি থিলা ও বিভাগীয় স্বাস্থয ব্িস্থাপহকর কার্ থালহয় একটি কহর থলািাল পবিশবনাং বসহস্টম (বিবপএস) র্ন্ত্র সরিরাে 

করা েয়। এগুহলা ব্িোর কহর সি থবনে পর্ থাহয়র কবমউবনটি বক্লবনকসে সকল স্বাস্থয প্রবতষ্ঠাহনর বিবপএস থলাহকশহনর বিও-

থকাঅবি থহনে সাংগ্রে করা েয়, র্া ওহয়িসাইহের মাধ্যহম বিওগ্রাবফক ইনফহম থশন বসহস্টহম িহুলভাহি ব্িোর করা েহে। 

(৩১) অনলাইন প্রবক্রয়ার মাধ্যহম থমবিহকল ও থিন্টাল ভবতথ পরীক্ষা কার্ থক্রম চালু েয়। সরকাবর-থিসরকাবর সকল থমবিহকল 

ও থিন্টাল কহলহি সরকাবর বনয়ন্ত্রনাধীন এক এিাং অবভন্ন পরীক্ষার মাধ্যহম বশক্ষার্ী িাোই ও বনি থাচন প্রবক্রয়া চালু করা েয়। 

(৩২) স্বাস্থয কযািাহরর সকল কম থকতথা িাবষ থক থগাপনীয় তথ্য বিবিোল করা েয়। এর মাধ্যহম পহদান্নবতর সময় মন্ত্রণালয় 

কতৃথক কম থকতথাহদর এবসআর অনলাইহন থদখা সম্ভি েহে। 

(৩৩) স্বাস্থয অবধদপ্তর ও পবরিার পবরকল্পনা অবধদপ্তহরর ১০৬িন কম থকতথা বনহয় বতন থিলার (কক্সিািার, িান্দরিন ও 

থনত্রহকানা) HMIS বরবভউ কম থশালার আহয়ািন করা েয়। 
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(৩৪) থপ্রাগ্রাহমর সহি সাংবেি কাহি মবনেবরাং এিাং স্থানীয় পর্ থাহয় উদ্ধৃবতমূলক পবরকল্পনা প্রণয়হন সোয়তার লহক্ষয েয় 

থিলার (বসহলে, রাংপুর, খাগড়ােবড়, গাইিান্ধা, নীলফামারী ও থভালা) ২৮২িন কম থকতথা-কম থচারীহক বরহপ থাটিাং-এর বিষহয় 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(৩৫) সাত থিলার (িাহগরোে, িরগুনা, িামালপুর, কুবড়গ্রাম, রািামাটি, রাংপুর ও সুনামগঞ্জ) ১৯১িন থিলা স্বাস্থয 

ম্যাহনিার, উপহিলা স্বাস্থয ম্যাহনিার, সাংবেি িাক্তার, এনবিও ও প্রাইহভে প্রবতষ্ঠাহনর সাংবেি কম থকতথা ও কম থচারীবৃন্দহক 

কম থশালার মাধ্যহম তথ্য-ব্িস্থাপনা সম্পহকথ উিীবিত করা েয়। 

(৩৬) পবরিার পবরকল্পনা অবধদপ্তহরর এমআইএস ইউবনহের সহম্মলনকহক্ষ স্থাবপত বভবিও মবনেহরর মাধ্যহম থিলাপর্ থাহয়র 

পবরিার পবরকল্পনা কবমটির সদে ও স্থানীয় িনপ্রবতবনবধহদর সহি সরাসবর মতবিবনমহয়র বভবিও কনফাহরহের কার্ থক্রম 

শুরু করা েয়। ইহতামহধ্য োিাইল ও বসরািগঞ্জ থিলার পবরিার পবরকল্পনা কবমটির সদে ও স্থানীয় িনপ্রবতবনবধহদর সহি 

মোপবরচালক ও পবরচালকগণ বভবিও কনফাহরহের মাধ্যহম মতবিবনময় কহরহেন।  

(৩৭) কুবমো থিলার ৬টি উপহিলায় (থমঘনা, চাবন্দনা, থদবিদ্বার, লাকসাম, সদর দবক্ষণ ও আদশ থ সদর) কম থরত পবরিার 

কল্যাণ সেকারী ও পবরিার কল্যাণ পবরদবশ থকাহদর Inter personal communication/Maternal nutrition child 

health, Family planning এিাং পুবি-সাংক্রান্ত কাহি দক্ষতা বৃবির লহক্ষয থিসরকাবর সাংস্থার সহি সমবিতভাহি e-

learning Course Ges e-toolkit (job aid) বিষয়ক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

(৩৮) থদশব্াপী চালুকৃত পবরিার কল্যাণ সেকারী থরবিস্টার (অিম সাংস্করণ), বিবভন্ন এমআইএস প্রবতহিদন ফরম-এর ওপর 

সকল মাঠকমীহদর প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়।  

(৩৯) ‘রূপকল্প-২০২১’ িাস্তিায়হনর লহক্ষয পবরিার পবরকল্পনা অবধদপ্তহরর ওয়াইফাই চালু করা েয়।  

(৪০) পবরিার পবরকল্পনা, মা ও বশশু স্বাস্থয বিষয়ক কার্ থক্রহম সাতটি থিসরকাবর থস্বোহসিী সাংস্থার অবধভুবক্ত এিাং ৭৮টি 

সাংস্থার অবধভুবক্ত নিায়ন করা েয়।  

(৪১) ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর িন্মবনয়ন্ত্রহণর স্থায়ী পিবত গ্রেণকারীর সাংখ্যা ১,৬১,৪৬৫ িন এিাং পবরিার পবরকল্পনার 

দীঘ থহময়াবদ পিবত আইইউবি গ্রেণকারীর সাংখ্যা ২,৩২,৩৪৯ িন ও ইমপ্লযান্ট গ্রেণকারীর সাংখ্যা ৩,৫১,৫১০ িন।  

(৪২) পবরিার পবরকল্পনা অবধদপ্তহরর আওতাধীন অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন খাহত সি থহমাে অবিে আপবত্তর সাংখ্যা ৪,৬৬৯টি। িবড়ত 

োকার পবরমাণ ১৯১.০৮ থকাটি োকা। এর মহধ্য ৫৯৩টি অবিে আপবত্ত ইহতামহধ্য বনষ্পবত্ত েয়। র্া োকার অাংহক (অনুন্নয়ন 

খাহত ৩৪.০০ + উন্নয়ন খাহত ৬৪.০০) = ৯৮.০০ থকাটি োকা। মাঠপর্ থাহয় কম থরত এফিবব্লউএ এিাং এফিবব্লউবভহদর 

ব্িোহরর িন্য ১৫,০০০ বপস এযাহপ্রান, ১২,০০০ বপস ব্াগ এিাং ১৫,০০০ বপস োতা সাংগ্রে করা েয়।  

(৪৩) ২০১৪ সাহলর োড়পত্র থমাতাহিক পবরিার পবরকল্পনা অবধদপ্তহরর তৃতীয় ও চতুর্ থ থশ্রবণর বিবভন্ন কযাোগবরর ৩,৬৭০টি 

শূন্যপহদর বিপরীহত ইহতামহধ্য ১,৫২০টি শূন্যপহদ িনিল বনহয়াগ করা করা েয়। পবরিারকল্যাণ পবরদবশ থকা প্রবশক্ষণার্ী 

বেসাহি ১৮ মাসব্াপী থমৌবলক প্রবশক্ষহণর িন্য বনি থাচন করা েয় ৫৩০ িনহক। এ োড়া োড়কৃত পহদর মহধ্য মুবক্তহর্ািা 

থকাোয় ২১২টি পদ সাংরক্ষণ করা েয়। 

(৪৪) বচবকৎসক কম থকতথার প্রস্তাবিত ৫৩৫টি শূন্যপহদ িনিল বনহয়াহগর বিপরীহত বপএসবস কতৃথক ৩৮৩িন প্রার্ীর চূড়ান্ত 

ফলাফল প্রকাশ করা েয়।  

চ. ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কার্ থািবল সম্পাদহন সম্ভাব্ িড় রকহমর চযাহলঞ্জসমূে (পবরবশি: ি) 

২। সাবি থক পর্ থাহলাচনা  

২.১। বিশ্বায়হনর চযাহলঞ্জ থমাকাহিলা এিাং অভযন্তরীণ থক্ষহত্র সৃি প্রবতকূল পবরবস্থবত সহিও িাাংলাহদশ সামবিক অর্ থনীবত ও 

সামাবিক সূচকসমূহে ইবতিাচক অগ্রগবতসে প্রবৃবির গবতধারা অব্ােত রাখহত সক্ষম েহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর 

বিবিবপ প্রবৃবি বেল ৬.৫১ শতাাংশ এিাং মার্াবপছু আয় বেল ১,৪১৬ মাবকথন িলার। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর বেসাি অনুর্ায়ী 

িাাংলাহদহশ বিবিবপ প্রবৃবি ৭.১১ শতাাংশ এিাং মার্াবপছু আয় ১,৪৬৫ িলাহর দাঁবড়হয়হে, র্া িাাংলাহদহশর অর্ থহনবতক 

অগ্রগবতর এক উজ্জ্বল দৃিান্ত।  
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২.২। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িবিিাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদাবয়কতা দূর কহর রাষ্ট্র ও সমাহির সি থহক্ষহত্র শাবন্ত, শৃঙ্খলা ও 

বস্থবতশীলতা প্রবতষ্ঠা করার লহক্ষয আইন-শৃঙ্খলা িাবেনীর সি থাত্মক প্রহচিা অব্ােত র্াহক। পবিত্র রমিান, পবিত্র ঈদ-উল-

বফতর, পবিত্র ঈদ-উল-আিো, বিশ্ব ইিহতমা, শুভ িন্মািমী, শারদীয় দুগ থাপূিা, শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূিা, পবিত্র আশুরা, ইতযাবদ 

ধমীয় অনুষ্ঠান এিাং িাতীয় থশাক বদিস, িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর িন্মবদন, স্বাধীনতা ও িাতীয় বদিস, 

মোন বিিয় বদিস, শেীদ বদিস ও আন্তিথাবতক মাতৃভাষা বদিস, থিলেতযা বদিস, শেীদ বুবিিীিী বদিস, িিিন্ধুর স্বহদশ 

প্রতযািতথন বদিস, পহেলা বিশাখ, থম বদিস ইতযাবদ উৎসিমুখর পবরহিহশ, বনরাপহদ, বনবি থহঘ্ন ও র্র্ার্র্ মর্ থাদায় 

শাবন্তপূণ থভাহি পাবলত েয়।  

২.৩। ‘রূপকল্প-২০২১’ িাস্তিায়হন উপযুক্ত অর্ থননবতক পবরকল্পনা প্রণয়ন, প্রাবতষ্ঠাবনক কাঠাহমার উন্নয়ন, গণদ্রব্ ও থসিার 

থর্াগান বৃবি, বিশ্বিািাহরর সহি ক্রমািহয় একীভূত েওয়া, উৎপাদন বিহশষায়ন ও প্রযুবক্তগত উন্নয়ন এিাং সামবিক 

অর্ থনীবতর বস্থবতশীলতা রক্ষা-সাংক্রান্ত কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর রািস্ব আদাহয়র পবরমাণ পূি থিতী অর্ থ-

িেহরর থচহয় ১8.86 শতাাংশ থিবশ েয়। ২০.৫৫ শতাাংশ প্রবৃবি োহর বিহদবশক মুদ্রার বরিাভথ ৩০.১৬৮ বিবলয়ন মাবকথন 

িলাহর উন্নীত েয় এিাং সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াহগর পবরমাণও বৃবি পায়। মূল্যফীবত সেনীয় পর্ থাহয় রাখহত র্হর্ি সাফল্য 

অবিথত েহয়হে; ফহল ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর থশহষ পহয়ন্ট-টু-পহয়ন্ট বভবত্তহত মূল্যফীবত ৫.৫৩ শতাাংহশ থনহম এহসহে। 

২.৪। উন্নয়ন কম থসূবচর িাস্তিায়হন বনরন্তর প্রহচিার ফহল িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচর িাস্তিায়হনর থক্ষহত্র উহেখহর্াগ্য সাফল্য 

অিথন সম্ভি েহয়হে। ২০০৮-০৯ অর্ থ-িেহর থর্খাহন িাবষ থক উন্নয়ন কার্ থক্রহম প্রকৃত ব্য় েয় ১৯,৭০১ থকাটি োকা, ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহর তা বৃবি থপহয় ৮৬,৯৬৭.৪৩ থকাটি োকা দাঁবড়হয়হে। বিবভন্ন প্রবতকূল পবরবস্থবত সহিও িাস্তিায়ন-দক্ষতা বৃবির 

ধারা অব্ােত রহয়হে এিাং উন্নয়ন সেহর্াগীহদর সহি কার্ থকর সেহর্াবগতাও একইসহি বৃবি পাহে। 

২.৫। অর্ থননবতক উন্নয়হনর পাশাপাবশ দাবরদ্রযবিহমাচন ও সামাবিক উন্নয়হনও অিথন লক্ষণীয়। আর্ থ-সামাবিক উন্নয়হনর 

প্রবতটি সূচহকই উহেখহর্াগ্য অগ্রগবত পবরলবক্ষত েহয়হে। দাবরহদ্রযর োর ২০১০ সাহলর ৩১.৫ শতাাংশ থর্হক হ্রাস থপহয় 

িতথমাহন ২৩.৫০ শতাাংহশ থনহম এহসহে এিাং েতদবরহদ্রর োর ১৭.৬ শতাাংশ থর্হক ১২.১০ শতাাংহশ থনহম এহসহে। এ সময় 

প্রবৃবির োর থর্মন থিহড়হে, থতমবন হ্রাস থপহয়হে সামাবিক বিষম্য। দাবরদ্রযবনরসন ও সামাবিক ন্যায়বিচার প্রবতষ্ঠার লহক্ষয 

প্রদত্ত বিবভন্ন ভাতার োর ও পবরবধ সম্প্রসারণ করা েহয়হে।  

২.৬। কৃবষখাহত উৎপাদন বৃবি, গহিষণাকম থ এিাং আধুবনকায়হন ব্াপক সাফল্য অবিথত েহয়হে। ২০১৪-১৫ অর্ থ-িেহরর 

তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর চাহলর উৎপাদন ০.৬১ লক্ষ থমবিকেন, গহমর উৎপাদন ০.০৮ লক্ষ থমবিকেন, থেঁয়াহির 

উৎপাদন ২.০০ লক্ষ থমবিকেন, পাহের উৎপাদন ০.৫৯ লক্ষ থিল, শাকসিবির উৎপাদন ১০.২৭ লক্ষ থমবিকেন, মাহের 

উৎপাদন ১.৬৫ লক্ষ থমবিকেন, মাাংহসর উৎপাদন ২.৯ লক্ষ থমবিকেন, দুহধর উৎপাদন ৩০.৭২ থকাটি বলোর এিাং বিহমর 

উৎপাদন ৯১.৭৩ থকাটি বৃবি থপহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সার, বিদুযৎ, কৃবষ-উপকরণ ইতযাবদ িািদ প্রায় ৬,৪২৫.৫১ থকাটি 

োকা ভতুথবক প্রদান করা েয়।  

২.৭। কৃবষবভবত্তক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামার গহড় থতালার িন্য ‘একটি িাবড় একটি খামার’ প্রকল্প িাস্তিায়ন করা েহে। খাদ্যমূল্য 

বস্থবতশীল রাখার পাশাপাবশ কৃষহকর উৎপাবদত শহের ন্যায্যমূল্যও বনবিত করা সম্ভি েহয়হে। সরকাহরর কৃবষিান্ধি নীবত-

থকৌশহলর প্রভাহি থদশ আি খাহদ্য স্বয়াংসম্পূণ থতা অিথন কহরহে। তদুপবর থদহশর চাবেদা বমটিহয় বিহদহশ বিবভন্ন কৃবষপণ্য 

রপ্তাবনও করা েহে।  

২.৮। বশল্পায়হন উত্তম পবরহিশ বনবিত করার িন্য নীবত ও আইন প্রণয়ন এিাং বশল্পনগরী স্থাপন করা েয়। রাষ্ট্রায়ত্ত বশল্প 

থসক্টহর কম থরত শ্রবমকহদর নতুন মজুবর-কাঠাহমা বনধ থারহণর িন্য মজুবর থিাি থ গঠন করা েহয়হে। ‘িাাংলাহদশ শ্রম বিবধমালা-

২০১৫’ এিাং ‘গৃেকমী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীবত-২০১৫’ প্রণয়ন করা েয়। িাতীয় থপশাগত স্বাস্থয ও থসইফটি বদিস, ২৮ এবপ্রল 

২০১৬ প্রর্মিাহরর মহতা িাতীয়ভাহি উদ র্াপন করা েয়। 

২.৯। থর্াগাহর্াগ ব্িস্থার উন্নয়হন উহেখহর্াগ্য অগ্রগবত েহয়হে। থদহশর সড়ক থর্াগাহর্াগ থনেওয়াকথ উন্নয়হনর অাংশ বেসাহি 
িাাংলাহদহশর সি থবৃেৎ পদ্মা থসতু প্রকহল্পর িাস্তিায়ন কাি এবগহয় চলহে। প্রকহল্পর ক্রমপুবঞ্জভূত থভৌত অগ্রগবত ৩৪ শতাাংশ। 

ঢাকা শেহরর র্ানিে সমো সমাধাহন ের্রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর থর্হক ঢাকা চট্টগ্রাম মোসড়হকর 

কুতুিখাবল পর্ থন্ত ৪৬.৭৩ বকহলাবমোর দীঘ থ এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয়র ২০০টি পাইল ড্রাইভ সম্পন্ন েয়। এ সময় ‘কণ থফুলী 

নদীর তলহদহশ িহুহলন সড়ক োহনল বনম থাণ’ শীষ থক প্রকল্পটি একহনক সভায় অনুহমাবদত েয় এিাং ভূবম অবধগ্রেণ কার্ থক্রম 

শুরু করা েয়। ঢাকা-আশুবলয়া এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয় এিাং ঢাকা ইস্ট-ওহয়স্ট এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয় বনম থাহণ সম্ভাব্তা 

সমীক্ষা শুরু েহয়হে।    
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২.১০। ক্রমিধ থমান আর্ থ-সামাবিক কম থকাহণ্ডর সহি সামঞ্জে থরহখ সড়ক ও িনপর্ (সওি) অবধদপ্তর তার আওতাধীন 

মোসড়ক থনেওয়াহকথর উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, থমরামত, রক্ষণাহিক্ষণ ও সাংস্কাহরর বিপুল কম থর্জ্ঞ িাস্তিায়ন করহে। এহত 

মোসড়ক থনেওয়াহকথর অিস্থা প্রবতবনয়ত উন্নত েহে। সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর Highway Development and 

Management (HDM)-4 সাহভ থ বরহপাে থ, ২০১৬ অনুর্ায়ী িাতীয় মোসড়ক ৭৮.৫২ শতাাংশ, আঞ্চবলক মোসড়ক ৬৯.২১ 

শতাাংশ এিাং থিলা মোসড়ক ৫২.৯২ শতাাংশ Good to fair condition-এ রহয়হে। এহত পণ্য ও র্াত্রী পবরিেণ সেিতর 

েহয়হে। িষ থা থমৌসুহম ও ধমীয় অনুষ্ঠানসমূহে ঘরমুহখা মানুষ স্বেহন্দ ও প্রায় র্ানিেমুক্ত অিস্থায় গন্তহব্ আসা-র্াওয়া করহত পারহেন। 

২.১১। থরল-অিকাঠাহমা উন্নয়ন ও সম্প্রসারহণর লহক্ষয ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ঢাকা-চট্টগ্রাম রুহে থসানার িাাংলা এক্সহপ্রস 

নামক বিরবতেীন আন্তঃনগর থিন এিাং নি-বনবম থত েিী-বভরিিািার িািল লাইহন থিন চলাচল শুরু েয়। 

২.১২। অভযন্তরীণ থনৌ-পর্সমূহের নাব্তা উন্নয়ন ও সাংরক্ষহণ ২৬০ লক্ষ ঘনবমোর থড্রবিাং সম্পন্ন করা েয়। ফহল গুরুত্বপূণ থ 

থনৌ-পর্গুহলা নাব্ থরহখ চলাচল বনবি থঘ্ন রাখা সম্ভি েহয়হে। িতথমাহন বিআইিবব্লউটিবস ৩৯টি র্াত্রীিােী িাোি, ৫০টি থফবর, 

৪২টি কাহগ থা িাোি এিাং ৬৪টি সোয়ক িাোহির সমিহয় ৩টি ইউবনহের মাধ্যহম অভযন্তরীণ ও উপকূলীয় রুহে বনরাপদ র্াত্রী, 

মালামাল ও র্ানিােন পারাপার করহে। 

২.১৩। আকাশপহর্ থর্াগাহর্াগ-সুবিধা বৃবির িন্য ের্রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহরর তৃতীয় প্রাবন্তক ভিনসে 

অন্যান্য অিকাঠাহমাগত উন্নয়হনর িন্য মাস্টার প্লযান প্রণয়ন করা েয়। দু’টি ৭৩৭-৮০০ উহড়ািাোি ক্রয় করা েয় এিাং 

আপহগ্রহিশনসে চারটি বিমানিন্দহর আধুবনক বনরাপত্তা সরঞ্জাম স্থাপন এিাং থসবম-অহোহমশন ব্িস্থা চালু করা েয়। থদবশ-

বিহদবশ পর্ থেক ও সাধারণ র্াত্রীহদর র্াতায়াহতর সুবিধার িন্য অভযন্তরীণ বিমানিন্দরসমূহে িাাংলাহদশ বিমাহনর অভযন্তরীণ 

ফ্ল্াইে পুনরায় চালু করা েয়।  

২.১৪। িাস-উপহর্াগী পবরহিশ সৃবিহত এিাং িলিায়ুর বিরূপ প্রবতবক্রয়া প্রশমহন প্রহয়ািনীয় কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। ২০১৫-

১৬ অর্ থ-িেহর ২,৩৭,৮৫৬.৫০ একর ভূবম সাংরবক্ষত িন বেসাহি থঘাষণা করা েয় এিাং পবরহিশিান্ধি পণ্য ব্িোহর কার্ থক্রম 

গ্রেণ করা েয়। দুহর্ থাগ থমাকাহিলায় সক্ষমতা বৃবির বিবভন্ন কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। িন্যা পূি থাভাস সতকীকরণ এিাং 

পাবনবিজ্ঞান সম্পবকথত অনুসন্ধানকাি অব্ােত র্াহক। ‘সকহলর িন্য আিাসন’ বনবিত করহত রািধানী ঢাকাসে অন্যান্য 

বিভাগীয় শের ও বিবভন্ন থিলা, উপহিলাপর্ থাহয় প্লে উন্নয়ন ও ফ্ল্যাে বনম থাহণর কাি োহত থনওয়া েয়।  

২.১৫। ‘বিবিোল িাাংলাহদশ’ গঠহনর অগ্রর্াত্রায় ‘প্রার্বমক বশক্ষা কহন্টন্ট ইন্টার-এযাকটিভ মাবিবমবিয়া বিবিোল ভাস থহন 

রূপান্তর’ শীষ থক কম থসূবচর মাধ্যহম প্রস্তুতকৃত মাবিবমবিয়া বিবিোল কহন্টন্ট, ১৪ থফব্রুয়াবর ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

কতৃথক উহদ্বাধন করা েয়। এ কম থসূবচর আওতায় থমাে ১২টি িইহয়র মাবিবমবিয়া বিবিোল ভাস থহন রূপান্তহরর কার্ থক্রম সম্পন্ন 

েয়। িাাংলাগভহনে প্রকহল্পর ধারািাবেকতায় বদ্বতীয় ইনহফা-সরকার প্রকহল্পর মাধ্যহম প্রবতটি থিলায় ৫৫টি ও প্রবতটি 

উপহিলার ৩০টি সরকাবর অবফস একই থনেওয়াহকথর সহি সাংযুবক্তর কাি চলমান রহয়হে। গািীপুহরর কাবলয়ানকহর Tier-
IV িাোহসন্টার বতবরর কাি শুরু করা েয়। থদহশর ১২টি স্থাহন আইটি বভহলি স্থাপহনর িন্য বিবপবপ প্রণয়ন কহর পবরকল্পনা 

কবমশহন থপ্ররণ করা েয়। থশখ োবসনা সফ েওয়যার থেকহনালবি পাকথ মাবি-ট্যাহনন্ট ভিন বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। থশখ 

রাহসল বিবিোল ল্যাি নাহম থদহশ বশক্ষা-প্রবতষ্ঠাহন ২,০০১টি কবম্পউোর ল্যাি ও ৬৪টি থিলায় একটি কহর ল্যাাংগুহয়ি-ল্যাি 

প্রবতষ্ঠার উহদ্যাগ থনওয়া েয়। 

২.১৬। বিদুযৎ উৎপাদহন উহেখহর্াগ্য সাফল্য অবিথত েহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিদুযহতর সহি থাচ্চ চাবেদা ও উৎপাদন বেল 

র্র্াক্রহম ৯,০৩৬ ও ৯,০৩৬ থমগাওয়াে। এ অর্ থ-িেহর সি থহমাে ৩১,০০০ বকহলাবমোর বিদুযৎ-বিতরণ-লাইন বনম থাণ করা েয়, 

৯২৯ থমগাওয়াে ক্ষমতার বিদুযৎহকে চালু েয় এিাং ৩,৮৫৪ থমগাওয়াে ক্ষমতার নয়টি বিদুযৎহকে বনম থাহণর লহক্ষয চুবক্ত 

স্বাক্ষবরত েয়। িতথমাহন বিদুযৎ-সুবিধাপ্রাপ্ত িনহগাষ্ঠী ৭৬ শতাাংশ এিাং মার্াবপছু বিদুযৎ-উৎপাদন ৪০৭ (কযাপটিভসে) 

বকহলাওয়াে ঘন্টা। গত িেহরর তুলনায় উৎপাদন ক্ষমতা ১৫.৫৯ শতাাংশ বৃবি থপহয়হে, থলািহশবিাং কহমহে ৩২ শতাাংশ এিাং 

বিদুযৎ বিতরণ ও সঞ্চালন বসহস্টম লস ১৩.৫৫ শতাাংশ থর্হক হ্রাস থপহয় ১৩.১০ শতাাংশ েহয়হে। 

২.১৭। দাবরদ্রযবিহমাচহনর মূল চাবলকাশবক্ত েহলা কম থসাংস্থান সৃবি। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৬,৮৪,৫৩৭িন কমী বিহদবশক 

কম থসাংস্থান লাভ কহরহে। শ্রম-িািাহর দক্ষ িনশবক্ত থপ্ররহণর লহক্ষয বিবভন্ন থিলায় ৬২টি কাবরগবর প্রবশক্ষণহকহের মাধ্যহম 

৩,৩৫,৮৩৬িন কমীহক থদহশ ও বিহদহশ কম থসাংস্থান লাহভর উহদ্দহশ্য দ বিবভন্ন থিহি প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। এহদর মহধ্য 

মবেলা প্রবশক্ষণার্ী সাংখ্যা ১,০৫,৫১৯ িন। নারীসমাহির শ্রম, থমধা ও মননহক র্র্ার্র্ভাহি কাহি লাবগহয় উন্নয়ন ত্বরাবিত 

করহত ‘িাতীয় নারী উন্নয়ন নীবত, ২০১১’ অনুর্ায়ী গৃেীত কম থপবরকল্পনা িাস্তিায়ন করা েয়। 
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২.১৮। একটি অসাম্প্রদাবয়ক, উদার ও গণতাবন্ত্রক িাাংলাহদশ বিবনম থাহণ ঢাকাসে সারাহদহশ সরকাবরভাহি ‘পহেলা বিশাখ, 

১৪২৩’ উদ র্াপন করা েয়। িাাংলাহদশ থলাক ও কারুবশল্প ফাউহন্ডশন কতৃথক মাসব্াপী ‘থলাক কারুবশল্প থমলা ও থলাকি 

উৎসি, ২০১৬’-এর আহয়ািন, বিশাখী থমলার আহয়ািন, িয়নুল থমলা এিাং থপৌষ-থমলা আহয়ািন করা েয়। িাতীয় িীিহন 

বিবভন্ন থক্ষহত্র গুরুত্বপূণ থ অিদাহনর স্বীকৃবতস্বরূপ ‘স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৬’, ‘একুহশ পদক, ২০১৬’, ‘থিগম থরাহকয়া পদক, 

২০১৫’ এিাং ‘িাতীয় চলবচ্চত্র পুরস্কার, ২০১৪’ প্রদান করা েয়। র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদায় ‘শেীদ বদিস ও আন্তিথাবতক মাতৃভাষা 

বদিস, ২০১৬’ উদ র্াপন করা েয়। বিশ্বকবি রিীেনার্ ঠাকুহরর ১৫৫তম িন্মিাবষ থকী ও িাতীয় কবি কািী নিরুল ইসলাহমর 

১১৭তম িন্মিাবষ থকী উদ র্াপন করা েয়।  

২.১৯। প্রার্বমক বশক্ষার উন্নয়হন সারা থদশব্াপী বশশুহদর বিদ্যালহয় ভবতথ, উপবস্থবত বনবিতকরণ, িহর পড়া থরাধ ও বশক্ষার 

গুণগত মান উন্নয়হন প্রার্বমক বশক্ষার িন্য উপবৃবত্ত, স্কুল বফবিাং, বমি-থি বমল চালু, বরবচাং আউে অি স্কুল বচলহড্রন ইতযাবদ 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ গ্রেণ করা েয়।  

২.২০। নতুন ১০টি থিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ও পবরচালনার অনুমবত প্রদান করা েয়। উচ্চতর গহিষণা সোয়তা 

কার্ থক্রহমর আওতায় অর্ থায়ন করা েয়। নতুন দু’টি সরোলর মাধ্যলমে লবযািয় লনম যাণোজ সম্পন্ন েমর মসখামন লিক্ষা 

োর্ যক্রম শুরু েরা হয়। বশক্ষা মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন ১৯টি থিসরকাবর কহলি এিাং ১১টি মাধ্যবমক বশক্ষাপ্রবতষ্ঠানহক 

িাতীয়করণ করা েয়। মাধ্যবমক, এিহতদায়ী, দাবখল, এসএসবস, এসএসবস (ভহকশনাল) পর্ থাহয় ৩৩ থকাটি ৩৭ লক্ষ ৬২ 

োিার ৭৬০টি পাঠ্যপুস্তক বিনামূহল্য বিতরণ করা েয়। লবলিন্ন উপবৃলি প্রেমল্পর মাধ্যমম উপবৃলি লবতরণ েরা হয়।  

২.২১। স্বাস্থয ও পুবি থক্ষহত্রও িাাংলাহদশ অভািনীয় সাফল্য অিথন কহরহে। ‘িাাংলাহদশ িাতীয় পুবি নীবত-২০১৫’, ‘রািশােী 

থমবিহকল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬’ এিাং ‘চট্টগ্রাম থমবিহকল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬’ থগহিে িাবর করা েয়। থরাগী-

থসিা-সুবিধা বৃবির লহক্ষয পরীক্ষামূলকভাহি ১০টি োপাতাহল বিকাল ২.০০ ঘটিকা থর্হক রাত ৮.০০ ঘটিকা পর্ থন্ত বদ্বতীয় 

বশফহে িবেবি থভাগ থসিা চালু করা েয়। নয়টি উপহিলা স্বাস্থয-কমহপ্লক্সহক ৩১ থর্হক ৫০ শয্যায় উন্নীত করা েয়; ৫০-

শয্যাবিবশি একটি উপহিলা স্বাস্থয-কমহপ্লক্স বনম থাণকাি সম্পন্ন করা েয় এিাং ১০ শয্যাবিবশি একটি মা ও বশশু কল্যাণহকে 

বনম থাণ করা েয়। এ সমহয় পবরিার পবরকল্পনা পিবত ব্িোরকারীর োর ৭৭.৩ শতাাংশ এিাং গড় আয়ু ৭০.০৭ িেহর উন্নীত েয়। 

২.২২। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর স্থানীয় সরকার ব্িস্থা শবক্তশালী করার কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। ময়মনবসাংে প্রশাসবনক বিভাগ 

গঠন, ‘কণ থফুবল’ নাহম নতুন উপহিলা গঠন, ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরশহনর পাশ্বিতী আেটি ইউবনয়হন এিাং ঢাকা দবক্ষণ বসটি 

কহপ থাহরশহনর পাশ্বিতী আেটি ইউবনয়হন পবরকবল্পত নগরায়ন এিাং অবধকতর নাগবরক সুবিধা বনবিতকরহণর লহক্ষয সীমানা 

সম্প্রসারণ করা েয়। উপহিলা সদর ও িবধ থষ্ণু বশল্পহকেগুহলাহক শের, উপশের বেসাহি গহড় থতালার পদহক্ষহপর অাংশ 

বেসাহি বপহরািপুর থিলার ভান্ডাবরয়া উপহিলা সদহর এিাং ফবরদপুর থিলার আলফািািা উপহিলা সদহর থপৌরসভা গঠন 

করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ২৬টি থপৌরসভার থশ্রবণ উন্নীত করা েয়।  

২.২৩। মুবক্তযুহির ইবতোস, ঐবতেয ও স্মৃবত সাংরক্ষণ এিাং িীরমুবক্তহর্ািাহদর কল্যাহণ বিবভন্ন কম থসূবচ িাস্তিায়ন করা েয়। 

জুলাই ২০১৫ থর্হক মাবসক ৮,০০০ োকা এিাং িানুয়াবর ২০১৬ থর্হক মাবসক ১০,০০০ োকা োহর ১,৭৬,৭৬২িন 

মুবক্তহর্ািাহক থমাে ১,৯০৮.৫১৩১ থকাটি োকা সম্মানীভাতা প্রদান করা েয়। শেীদ-পবরিার এিাং সাত িীরহশ্রষ্ঠ-পবরিারসে 

যুিােত মুবক্তহর্ািা থমাে ৫,৫৩১ িনহক মাবসক সম্মানীভাতাসে আবর্ থক সুবিধাবদ প্রদান করা েয়। থদশব্াপী ভূবমেীন ও 

অসেল মুবক্তহর্ািাহদর আিাসনব্িস্থা বনবিত করার িন্য ৯০০টি িাসস্থান বনম থাণ করা েয়। 

২.২৪। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ‘সরকাবর কম থচারী আইন, ২০১৫’-এর খসড়া মবন্ত্রসভা-বিঠহক নীবতগত অনুহমাদন লাভ কহরহে। 

দ্রব্মূহল্যর সহি সামঞ্জে থরহখ র্হর্াপযুক্ত িীিনমান বনবিত করার িন্য প্রিাতহন্ত্রর কম থকতথা-কম থচারীহদর জুলাই ২০১৫ 

থর্হক নতুন থপ-থস্কল কার্ থকর করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সরকাবর কম থকতথা-কম থচারীহদর বিরুহি দাহয়রকৃত অবনষ্পন্ন 

শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলার সাংখ্যা পূি থিতী অর্ থ-িেহরর তুলনায় ৪৬টি হ্রাস থপহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর অবনষ্পন্ন অবিে 

আপবত্তর সাংখ্যা এিাং আবর্ থক সাংহেষ উভয়ই পূি থিতী অর্ থ-িেহরর তুলনায় বৃবি থপহয়হে। পূি থিতী অর্ থ-িেহরর তুলনায় 

অনুহমাবদত পহদর সাংখ্যা এিাং শূন্যপহদর সাংখ্যা বৃবি থপহয়হে। বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর িন্য ৬৮,৩৩০টি পদ সৃিন, 

৫১,০৮৯টি পদ সাংরক্ষণ, ৫,৬১৫টি পদ স্থায়ীকরণ এিাং ৬,২৬১টি র্ানিােন টিওএযান্ডই-থত অন্তভু থক্ত করা েয়। ১৪৬িন উদ্বৃত্ত 

কম থচারীহক বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগ আত্তীকরণ করা েয়। ৮,০৬৮িন কম থচারীহক থদহশর অভযন্তহর এিাং ১,৪২৪িন 

কম থচারীহক বিহদবশক প্রবশক্ষহণ থপ্ররণ করা েয়। 
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২.২৫। িনপ্রশাসহন স্বেতা ও িিািবদবেতা বনবিত করহত অবভহর্াগ প্রবতকার ব্িস্থাপনা চালু করা েয়। থসিাপ্রতযাশী 

িনগহণর অভাি-অবভহর্াগ সরাসবর শ্রিহণর মাধ্যহম থসগুহলার বনষ্পবত্ত এিাং নাগবরক থসিা প্রদাহনর মান ও গবত বৃবির লহক্ষয 

সকল মন্ত্রণালয়/বিভাহগ গণশুনাবনর ব্িস্থা গ্রেণ করা েয়। রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রবতষ্ঠানসমূহে িাতীয় শুিাচার থকৌশল 

িাস্তিায়হনর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। কম থকতথা-কম থচারীহদর দক্ষতা ও দায়িিতা বৃবির মাধ্যহম অভীি লক্ষয অিথহনর িন্য 

ফলাফলবভবত্তক কম থসম্পাদন ব্িস্থা চালু করা েয়। সহি থাপবর সরকাবর দপ্তরসমূহে স্বেতা এিাং গবতশীলতা আনয়হন  

ই-ফাইবলাং পিবত এিাং থিলাপর্ থাহয় ই-থসিা প্রদাহনর ব্িস্থা থনওয়া েয়। তথ্য অবধকার আইহনর আওতায় তথ্য-প্রতযাশীহদর 

তথ্য সরিরাে বনবিত করা েহে। 

২.২৬। বিচার বিভাহগর স্বাধীনতা সমুন্নত রাখহত সরকার সি সময় সহচি রহয়হে। মামলা-বনষ্পবত্ত ত্বরাবিত করহত 

বিচারকহদর কম থদক্ষতা বৃবি, আদালত ও িাইবুযনাল গঠন/সাংস্কার, প্রহয়ািনীয় থভৌত অিকাঠাহমা বনম থাণ ও সাংস্কাহরর লহক্ষয 

কার্ থক্রম পবরচাবলত েয়।  

২.২৭। রাষ্ট্র ও সমাহির সি থহক্ষহত্র শাবন্ত, শৃঙ্খলা ও বস্থবতশীলতা প্রবতষ্ঠা করার লহক্ষয আইন-শৃঙ্খলা িাবেনীর সকল শাখাহক 

অবধক শবক্তশালী ও দক্ষ কহর গহড় থতালার কার্ থক্রম অব্ােত রহয়হে। িাাংলাহদশ পুবলশ, র যাি, বিবিবি ও থকাস্টগাহি থর 

দক্ষতা বৃবির িন্য আধুবনক র্ন্ত্রপাবত ও সাি-সরঞ্জাহম সবিত করা েয়। মাদকদ্রব্ বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তর, আনসার, বভবিবপ ও 

কারারক্ষীহদর সক্ষমতা বৃবির কার্ থক্রম অব্ােত রহয়হে। প্রাকৃবতক ও মানিসৃি বিপর্ থয় এিাং িরুবর পবরবস্থবত থমাকাহিলায় 

ফায়ার সাবভ থস ও বসবভল বিহফে িাবেনীর সক্ষমতা বৃবি করা েয়। 

২.২৮। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর সশস্ত্র িাবেনীর সক্ষমতা বৃবির লহক্ষয ব্াপক কার্ থক্রম গ্রেণ ও িাস্তিায়ন করা েয়। একুশ 

শতহকর চযাহলঞ্জ থমাকাহিলায় সক্ষম একটি শবক্তশালী ও আধুবনক সশস্ত্র িাবেনী গহড় থতালার লহক্ষয নতুন বিবভশন, বিহগি, 

ব্াোবলয়ন, ইউবনে সৃবি করা েয় এিাং অতযাধুবনক যুি-সরঞ্জাম সাংহর্ািন করা েয়। সম্প্রসারণ করা েয় িাবেনীসমূহের 

প্রবশক্ষণ-সুবিধা।  

২.২৯। ‘সকহলর সহি িন্ধুত্ব, কাহরা প্রবত বিবরতা নয়’ িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমান প্রণীত িাাংলাহদহশর 

পররাষ্ট্রনীবতর ধারািাবেকতায় একটি সমবিত, কার্ থকর ও থিগিান পররাষ্ট্রনীবত পবরচালনা এিাং ‘রূপকল্প ২০২১’-এর 

আহলাহক িবেবি থহশ্ব িাাংলাহদহশর কূেননবতক উপবস্থবত ও তৎপরতা অবধকতর দৃশ্য দমান করার লহক্ষয পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বনরলস 

প্রয়াস চাবলহয় র্াহে। ফহল প্রবতহিশী থদশগুহলার সহি বদ্বপাবক্ষক সম্পহকথর উন্নয়হন এিাং আন্তিথাবতক কূেনীবতর থক্ষহত্র 

সরকার বিহশষভাহি সফল েহয়হে। এর মাধ্যহম একটি শাবন্তবপ্রয়, গণতাবন্ত্রক ও অসাম্প্রদাবয়ক রাষ্ট্র বেসাহি আন্তিথাবতক 

অিহন িাাংলাহদহশর পবরবচবত উজ্জ্বলতর েহয়হে। 

৩। সুপাবরশ 

৩.১।  মবন্ত্রসভা-বিঠহক গৃেীত বসিান্ত, বিবভন্ন মবন্ত্রসভা কবমটির সভায় গৃেীত বসিান্ত এিাং প্রশাসবনক পুনবি থন্যাস-সাংক্রান্ত 

িাতীয় িাস্তিায়ন কবমটি (বনকার)-এর বিঠহক গৃেীত বসিান্তসমূে র্র্াসমহয় ও কার্ থকরভাহি িাস্তিায়হনর লহক্ষয 

মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূে কতৃথক থিার তৎপরতা ও প্রহচিা অব্ােত রাখা আিশ্য দক। এ থক্ষহত্র আন্তঃমন্ত্রণালয় সমিয় 

আরও থিারদার করা থর্হত পাহর। 

৩.২। থদহশ বিদ্যমান আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবত অতীহতর তুলনায় সহন্তাষিনক। যুিাপরাধ ও মানিতাবিহরাধী অপরাধীহদর 

বিচার কার্ থক্রম বনবি থহঘ্ন পবরচালনা ও আইন-শৃঙ্খলা পবরবস্থবতর অবধকতর উন্নয়হনর লহক্ষয এিাং িবিিাদ, সন্ত্রাস, 

চাঁদািাবি ও অন্যান্য অপরাধ থরাধকহল্প থগাহয়ন্দা সাংস্থাসমূহের কার্ থক্রম সুসমিয়, আইন-শৃঙ্খলা িাবেনীর সদা-সতকথ 

র্াকা এিাং খাদ্যদ্রহব্ থভিাল থরাধকহল্প ভ্রাম্যমাণ আদালহতর কার্ থক্রম আরও থিারদার করা থর্হত পাহর।  

৩.৩।  বনধ থাবরত সমহয়র মহধ্য িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ পবরপূণ থভাহি িাস্তিায়হনর লহক্ষয র্র্ার্র্ভাহি প্রকল্প িাস্তিায়ন এিাং 

কাহির গুণগতমান বনবিতকরহণ িাহিে অনুর্ায়ী সময়ািি পবরকল্পনা গ্রেণ এিাং প্রকল্প িাস্তিায়নকারী 

সাংস্থা/কতৃথপক্ষ কতৃথক প্রকল্প িাস্তিায়ন বনবিড়ভাহি পবরিীক্ষহণর পাশাপাবশ প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃবির 

ব্িস্থা গ্রেণ করা থর্হত পাহর।  

৩.৪। সরকাহরর উন্নয়নমূলক ও প্রশাসবনক কার্ থক্রম দ্রুততার সহি এিাং র্র্ার্র্ভাহি সম্পাদহনর স্বাহর্ থ শূন্যপদসমূে দ্রুত 

পূরহণর প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা গ্রেণ করা থর্হত পাহর।  
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৩.৫।    থদহশর িনহগাষ্ঠীহক সুস্থ ও সুনাগবরক বেসাহি গহড় থতালা ও তাহদর িন্য প্রহয়ািনীয় স্বাস্থযহসিা বনবিত করার 

লহক্ষয িবধ থত িনসাংখ্যার সহি সিবত থরহখ িাক্তার, নাস থ, প্যারাহমবিক্স ও োসপাতাহলর সাংখ্যা এিাং থসিার মান 

বৃবির প্রহচিা অব্ােত রাখহত েহি। গ্রামীণ িনগহণর স্বাস্থযহসিা-প্রাবপ্ত বনবিত করার লহক্ষয থদহশর প্রতযন্ত অঞ্চহল 

অিবস্থত োসপাতাল, উপহিলা স্বাস্থযকমহপ্লক্স, ইউবনয়ন স্বাস্থযহকে ও কবমউবনটি স্বাস্থযহকেসমূহে িাক্তার, নাস থ ও 

প্যারাহমবিক্সহদর বনয়বমত উপবস্থবত এিাং অতযািশ্য দকীয় উপকরণসমূহের সেিলভযতা বনবিত করা আিশ্য দক।  

৩.৬। বিদুযহতর গড় বসহস্টম লহসর োর আরও হ্রাস করার লহক্ষয বিহশষ কম থসূবচ গ্রেণ করা থর্হত পাহর। বিদুযৎ-চাবেদার 

ক্রমাগত বৃবির পবরহপ্রবক্ষহত বিদুযহতর থলাি ম্যাহনিহমন্ট-সাংক্রান্ত তথ্য গ্রােকহদরহক র্র্াসমহয় অিবেতকরহণর 

ব্িস্থা গ্রেণ এিাং বিদুযহতর সাশ্রয়ী ব্িোর বনবিত করার লহক্ষয গৃেীত কম থসূবচর িাস্তিায়ন থিারদার করা থর্হত পাহর।  

৩.৭। িেহরর শুরুহত বিনামূহল্য পাঠ্যপুস্তক সরিরাহের ধারা অব্ােত রাখার পাশাপাবশ সকল বশশুহক বিদ্যালহয় গমন 

বনবিতকরণসে থদহশর সকল বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাহন োত্রীহদর িন্য আলাদা েয়হলে বনম থাণ, বশক্ষার মাহনান্নয়ন ও 

পাঠ্যক্রমহক যুহগাপহর্াগী করার প্রয়াস অব্ােত রাখা থর্হত পাহর।  

৩.৮। তথ্যপ্রযুবক্ত ব্িোহরর মাধ্যহম প্রশাসবনক কাি-কহম থ গবতশীলতা বৃবিসে বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সাংস্থা/দপ্তর কতৃথক 

ই-সাবভ থস কার্ থক্রম বৃবির মাধ্যহম ‘রূপকল্প-২০২১’ তর্া বিবিোল িাাংলাহদশ গড়ার রূপকল্প িাস্তিায়হন কার্ থকর 

উহদ্যাগ ও সমবিত কার্ থক্রম গ্রেণ অব্ােত রাখহত েহি।  

৩.৯।  গভন থহমন্ট-টু-গভন থহমন্ট (বি-টু-বি) পিবতর মাধ্যহম স্বল্প ব্হয় বিহদহশ কমী থপ্ররহণর প্রহচিা আরও থিারদার করার 

পাশাপাবশ সাংবেি সরকাহরর সহি পরামশ থক্রহম সেিতর অন্যান্য প্রবক্রয়ায় কমী থপ্ররহণর থকৌশল গ্রেণ করা থর্হত পাহর।  

৩.১০।  পর্ থেনবশল্পহক একটি গুরুত্বপূণ থ খাত বেসাহি বিহিচনা কহর এর ব্াপক সাংস্কার, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কম থসূবচ গ্রেণ 

করা আিশ্য দক। এ লহক্ষয সাংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে কতৃথক স্বল্প, মধ্য ও দীঘ থহময়াবদ কম থপবরকল্পনা গ্রেণ করা 

থর্হত পাহর।  

৩.১১।  সরকাবর ক্রহয় ই-থেন্ডাবরাং ব্িস্থা দ্রুততার সহি সম্প্রসারহণর লহক্ষয মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে কতৃথক প্রহয়ািনীয় ব্িস্থা 

গ্রেণ এিাং সাংবেি কম থকতথাহদর প্রবশক্ষণ প্রদাহন সময়ািি কম থপবরকল্পনা গ্রেণ করা থর্হত পাহর। 

৩.১২। প্রাকৃবতক দুহর্ থাগ থমাকাহিলা এিাং দুহর্ থাহগ ক্ষয়ক্ষবত হ্রাহসর লহক্ষয দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনার কাহি বনহয়াবিত সাংবেি 

মন্ত্রণালয়, বিভাগ এিাং অবধদপ্তর কতৃথক সময়ানুগ কার্ থক্রম গ্রেণ করা থর্হত পাহর। 

৩.১৩।  সরকাহরর কার্ থক্রহম স্বেতা বৃবির লহক্ষয সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিাং এর আওতাধীন অবধদপ্তর, সাংস্থা ও 

দপ্তরসমূহে ই-ফাইবলাং পিবত এিাং ই-থসিা প্রদাহনর কার্ থক্রম থিারদার করা থর্হত পাহর। 

৩.১৪। সরকাহরর কাবিত লক্ষয অিথহনর স্বাহর্ থ সরকাবর দপ্তরসমূহে কম থসম্পাদন ব্িস্থাপনা পিবতর র্র্ার্র্ িাস্তিায়ন, 

িনগহণর অভাি-অবভহর্াগ গণশুনাবনর মাধ্যহম দ্রুত বনষ্পবত্ত এিাং িনপ্রশাসহন উদ্ভািনী সাংস্কৃবতর বিকাশ, 

নাগবরকহসিা সেিীকরণ ও ই-গভন্যথাে উন্নয়হনর লহক্ষয গঠিত ইহনাহভশন টিমগুহলা আরও কার্ থকর করা থর্হত পাহর। 

৩.১৫। মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের আবর্ থক ও প্রশাসবনক শৃঙ্খলা িিায় রাখার লহক্ষয অবিে-আপবত্তসমূে দ্রুত বনষ্পবত্তর িন্য 

সময়ািি কম থপবরকল্পনা গ্রেণ এিাং অবধক সাংখ্যক বত্রপক্ষীয় সভার আহয়ািন কহর অবিে আপবত্তসমূহের দ্রুত 

বনষ্পবত্তর ব্িস্ো গ্রেণ করা থর্হত পাহর। 

৩.১৬। সরকাবর কম থকতথা-কম থচারীহদর বিরুহি দাহয়রকৃত বিভাগীয় মামলাসমূহের দ্রুত বনষ্পবত্তর লহক্ষয এ সকল মামলা 

পবরচালনার অগ্রগবত মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্ থাহয় বনয়বমতভাহি পবরিীক্ষণ করা আিশ্য দক। এহত থদাষী ব্বক্তহদরহক দ্রুত 

শাবস্ত প্রদান সম্ভি েহি এিাং বনহদ থাষ ব্বক্তগণহক অবভহর্াহগর দায় থর্হক সেহি অব্ােবত প্রদান করা র্াহি। 

  

থমাোম্মদ শবফউল আলম 

মবন্ত্রপবরষদ সবচি 
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পবরবশি: ক  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর সমাপ্ত প্রকহল্পর তাবলকা 

 মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম ক্র: নাং প্রকহল্পর নাম 

 ১ ২ ৩ 

১. স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 1.  প্রবভশন ফর ইকুযইপহমন্ট এযান্ড প্রহফশনাল থিবনাং ফর আেোবনয়া বমশন 

কযাোর োসপাতাল।  

২. আইন ও বিচার বিভাগ 2.  িাবস্টস বরফম থ এযান্ড করাপশন বপ্রহভনশন। 

  3.  িাবস্টস থসক্টর ফযবসবলটিস প্রকল্প। 

৩. মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 4.  মুবক্তযুহির স্মৃবতস্তম্ভ বনম থাণ (২য় সাংহশাবধত)। 

৪. প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক 

কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

5.  Promoting Decent work through Improved migration 
policy and its application in Bangladesh. 

  6.  Institutional Support for Migrant Workers Remittances.  

৫. সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় 7.  প্রহমাশন অি সাবভ থহসস এযান্ড অপরচুবনটি টুয দা বিহিিল পারসন ইন িাাংলাহদশ। 

  8.  Service for Children at Risk (SCAR). 

  9.  এস্টািবলশহমন্ট অি থসানাইমুড়ী অন্ধ কল্যাণ সবমবত আই েসবপট্যাল। 

৬. তথ্য মন্ত্রণালয় 10.  Making a March Towards Universal Health Coverage in 
Bangladesh: Training up Journalists and Capacitating PIB. 

৭. মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 11.  বনেবিত্ত ও মধ্যবিত্ত থশ্রবণর কম থিীবি মবেলাহদর বশশুহদর িন্য বদিার্ত্ন 

কম থসূবচ (সাংহশাবধত)। 

  12.  ন্যাশনাল োে থ ফাউহন্ডশহন মবেলা ও বশশু কাবি থয়াক ইউবনে স্থাপন (সাংহশাবধত)। 

  13.  Vocational Training for Women Worker in RMG 
Industries in Bangladesh. 

  14.  নগরবভবত্তক প্রাবন্তক মবেলা উন্নয়ন (সাংহশাবধত)। 

  15.  তথ্য আপাঃ বিবিোল িাাংলাহদশ গড়ার লহক্ষয তথ্য প্রযুবক্তর মাধ্যহম 

মবেলাহদর ক্ষমতায়ন। 

৮. প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 16.  সরকাবর প্রার্বমক বিদ্যায়ন পুন   ম থাণ ও সাংস্কার (২য় পর্ থায়)। 

  17.  প্রার্বমক বিদ্যালয়সমূহের কাি স্কাউটিাং সম্প্রসারণ (তৃতীয় পর্ থায়) শীষ থক প্রকল্প। 

৯. প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালয় 18.  Improvement of Meteorological RADAR System in 
Dhaka and Rangpur (Detailed Design). 

  19.  এস্টািবলস্টহমন্ট অি কযান্টনহমন্ট পািবলক স্কুল এযান্ড কহলি এযাে 

ধামালহকাে এবরয়া, ঢাকা কযান্টনহমন্ট। 

  20.  এস্টািবলস্টহমন্ট অি ইাংবলশ ভাস থন কযান্টনহমন্ট পািবলক স্কুল এযান্ড কহলি 

আন্ডার ন্যাশনাল কাবরকুলাম এযাে ধামালহকাে এবরয়া, ঢাকা কযান্টনহমন্ট। 

  21.  এস্টািবলস্টহমন্ট অি বিওএফ কযান্টনহমন্ট পািবলক স্কুল এযান্ড কহলি এযাে 

গািীপুর কযান্টনহমন্ট। 

  22.  এস্টািবলস্টহমন্ট অি ইাংবলশ ভাস থন কযান্টনহমন্ট পািবলক স্কুল এযান্ড কহলি 

আন্ডার ন্যাশনাল কাবরকুলাম এযাে র্হশার কযান্টনহমন্ট। 
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 ১ ২ ৩ 

১০. বশক্ষা মন্ত্রণালয় 23.  স্লাতে (পাস) ও সমমান পর্ যাময় লিক্ষার্ীমদর উপবৃলি প্রদান প্রেল্প। 

  24.  পর্ যটন লিমল্পর মটেসই উন্নয়মনর জন্য প্রত্নতালত্বে স্থান এবং লবমির্ সংস্কৃলতর 

অলর্োরী ক্ষুদ্র্ জালতমর্ািীর সংস্কৃলত সংরক্ষণ-সংক্রান্ত র্মবর্ণা। 

  25.  খুিনা লবশ্বলবযািময়র অবোঠামমা উন্নয়ন। 

  26.  জাহািীরনর্র লবশ্বলবযািময়র মিৌত-অবোঠামমা সুলবর্া সম্প্রসারণ। 

  27.  পাবলিে লবশ্বলবযািয়সমূমহর উন্নয়ন। 

  28.  বাংিামদি কৃলর্ লবশ্বলবযািময়র লবমির্ উন্নয়ন। 

  29.  মেংমদলনং অব লিসালরজ লরসাচ য এযান্ড এমোয়া র্ামড যন ির 

বাময়াডাইিারলসটি েনজারমিিন ইন জাহািীরনর্র লবশ্বলবযািয়। 

  30.  পোঁচটি পাবলিে লবশ্বলবযািময় নতুন লবিার্ চালুর িমক্ষয অবোঠামমার্ত ও 

ল্যাবমরটলরর সুলবর্ালদ সৃলষ্ট্েরণ। 

  31.  মটেলনেযাি এযান্ড িমেিনাি এডুমেিন এযান্ড মেলনং (টিলিইটি)       ইন 

বাংিামদি। 

  32.  ইমপ্রুিমমে অব মগ্রইন লিগুমস থ্রু োন্সিরমমিন। 

  33.  মডমিিপমমে অব মেস টিামরে লপনাট (আরালসস হাইমপালজয়া এি) লব্রলডং 

িাইনস ইউলজং মড যান বাময়ামটেমনািলজ, ঢাো লবশ্বলবযািয়, ঢাো।  

  34.  মলিকুিার এলপমডলমওিলজ অব মাইমক্রাব্যামেমটলরয়াম বলডস ইনমডেিন ইন 

এলনমমিস এযান্ড ম্যান ইন বাংিামদি।  

  35.  মরিলজোি প্যার্মজলনে এযান্ড মলিকুিার োমরোরাইমজিন অব 

োমিেমটালেসাম মস্পলসস িম ফ্রুডস ইন বাংিামদি এযান্ড মদয়ার 

ম্যামনজমমে বাই ব্যাময়াএযােটিি ন্যাচারাি েমপাউন্ডস িম সুন্দরবন এযান্ড 

মোোরি এলরয়াস। 

  36.  ইমমপ্রািমমে অব সল্ট এযান্ড সাব মারমজনস েিামরে রাইচ প্রু মজমনটিে 

ইলঞ্জলনয়ালরং এমপ্রাচ টু লরং ফুড লসলেউলরটি উইর্ এনআররনমমোি মসিটি 

ইন বংিামদি। 

  37.  মলিকুিার োমরক্টারাইমজিন এযান্ড আইমডলেলিমেিন অব ইমিরমটে 

মজমনটিে এযান্ড ইনমিেসাস লডলজমজস অব িাইিেে এযান্ড মপালি ইন 

বাংিামদি। 

১১. পবরকল্পনা বিভাগ 38.  মিৌত ও প্রলিক্ষণ সুলবর্া বৃলদ্ধর মাধ্যমম পলরেল্পনা উন্নয়ন এোমডলম 

িলক্তিািীেরণ (লদ্বতীয় পর্ যায়) প্রেল্প।  

  39.  পলরেল্পনা েলমিন চত্বমর ইমিেলেেযাি/মমোলনেযাি (ই/এম) এবং 

আরবলরোিচার োমজর উন্নয়ন প্রেল্প।  

  40.  পলরেল্পনা েলমিন চত্বমর িটে, সীমানা প্রাচীর এবং আনুর্ংলর্ে সুলবর্াসহ 

লনরাপিা েক্ষ পুনলন যম যাণ প্রেল্প। 

  41.  পলরেল্পনা েলমিন চত্বমর ব্যাংে, মড-মেয়ার মসোর, পুলিি ব্যারাে, গ্যামরজ 

ও মপাে অলিস লনম যাণ প্রেল্প।  

  42.  মেংমদলনং অব অপামরিনাি সামপাট য ইউলনট ইন লদ মপ্রাগ্রালমং লডলিিন প্রেল্প। 



227 

 

 মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম ক্র: নাং প্রকহল্পর নাম 

 ১ ২ ৩ 

১২. পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্িস্থাপনা 

বিভাগ 

43.  আদমশুমারী ও গৃহ র্ণনা-২০১১। 

১৩. িাতীয় সাংসদ সবচিালয় 44.  মেংমদলনং পাি যামমোলর ওিারসাইট (এসলপও) প্রেল্প। 

১৪. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 45.  থদহশর গুরুত্বপূণ থ উপহিলা সদহর/স্থাহন ৭৬টি ফায়ার সাবভ থস ও বসবভল 

বিহফে থস্টশন স্থাপন। 

  46.  পুবলশ বরফম থ প্রহিক্ট (বদ্বতীয় পর্ থায়)। 

  47.  বদ প্রহিক্ট ফর এনেযাবোং সাইিার ক্রাইম ইনহভবস্টহগশন কযাপাবিবলটি অি 

িাাংলাহদশ পুবলশ। 

  48.  বদনািপুর থিলা কারাগার পুনবন থম থাণ। 

  49.  ৫০ শয্যাবিবশি বিবিবি’র োসপাতাল স্থাপন চুয়ািািা, ঠাকুরগাঁও ও খাগড়ােবড়। 

১৫. অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ 50.  থোংহদবনাং কযাপাবসটি ফর এইি ইহফকটিভহনস ইন িাাংলাহদশ। 

১৬. অর্ থ বিভাগ 51.  থোংহদবনাং বদ অবফস কম্পহিালার এযান্ড অবিের থিনাহরল প্রকল্প। 

১৭. যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 52.  উত্তরিহির সাতটি থিলায় থিকার যুিহদর িন্য কম থসাংস্থান এিাং 

আত্মকম থসাংস্থাহনর সুহর্াগ সৃবি (বদ্বতীয় সাংহশাবধত)। 

  53.  আইবসবস অনুর্ধ্থ-১৯ বক্রহকে বিশ্বকাপ িাাংলাহদশ ২০১৬ উপলহক্ষয বনি থাবচত 

থভনুযসমূহের থমরামত-সাংক্রান্ত এিাং উন্নয়ন। 

১৮. সাংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয় 54.  িাাংলা একাহিবম স্টাফ থকায়াে থার বনম থাণ। 

  55.  সাাংিাবদক কািাল েবরনার্ িাদুঘর বনম থাণ। 

  56.  Establishment of Regional Centre of Bandarban Khudra 
Nri-Ghustir Sangskritik Institute at Ruma Upazilla. 

১৯. শ্রম ও কমস থাংস্থান মন্ত্রণালয় 57.  ‘বতনটি বশল্প-সম্পকথ বশক্ষায়তন এিাং ২২টি শ্রম-কল্যাণহকে সাংস্কার ও 

আধুবনকায়ন’ শীষ থক প্রকল্প।  

  58.  প্রহমাটিাং ফান্ডাহমন্টাল রাইেস্ এযাে ওয়াকথ এযন্ড থলিার বরহলশনস ইন 

এক্সহপাে থ ওবরহয়হন্টি ইন্ডাবেি ইন িাাংলাহদশ। 

  59.  িাাংলাহদহশর রপ্তাবনমুখী বচাংবড় খাহত শ্রম আইন প্রবতপালন, উন্নয়ন ও র্র্ার্র্ 

শ্রমমান চচ থা গহড় থতালা। 

২০. অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ 60.  Governance Management Project: Component A: Online Filling 
and Digitalization of Tax Returns, Component C: Establishment 
of Tax Payers Information and Service Centers. 

২১. ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ 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. গৃোয়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয় 63.  কযাপাবসটি থিহভলপহমন্ট ফর থিবনাং এযান্ড বরসাচ থ ইনক্লুবিাং ইউটিবলটিি 

ইনহেেহমন্ট অি আইবিইবি থসন্ট্রাল কমহপ্লক্স। 

  64.  বিবিোল আকথাইভস এযান্ড ম্যাহনিহমন্ট সফেওয়ার বনম থাণ। 
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২৩. জ্বালানী ও খবনি সম্পদ বিভাগ 65.  থমািারকপুর থতল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন প্রকল্প। 

  66.  থভড়ামারা - খুলনা গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন প্রকল্প। 

  67.  সাপ্লাই ইবফবসহয়বে ইমপ্রুভহমন্ট অি বততাস গ্যাস িােবমসন এযান্ড 

বিবেবিউসন থকাম্পাবন। 

  68.  অগহমহন্টশন অি গ্যাস থপ্রািাকশন আন্ডার ফাস্ট িাক থপ্রাগাম।  

  69.  িাহপক্স-এর গ্যাস থক্ষত্র উন্নয়ন প্রকল্প (সালদা # ৩, ৪ ও থফঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫)। 

  70.  বসহলে গ্যাস িােবমশন থনেওয়াকথ আপহগ্রহিশন প্রকল্প। 

  71.  এযাপ্রাইহিল অি গ্যাস বফডস (৩-বি সাইসবমক) (বততাস, িাখরািাদ, 

বসহলে, বকলাশটিলা ও রবশদপুর) (সাংহশাবধত)। 

  72.  থেকবনকযাল এবসসহেে ফর ন্যাচারাল গ্যাস িােবমশন এযান্ড বিবষ্ট্রবিউশন 

থিহভলপহমন্ট ইনহভিহমন্ট থপ্রাগ্রাম। 

  73.  ইনস্টহলশন অি বসহিল পহয়ন্ট মুবরাং।  

  74.  কনোকশন অি এমএস থস্টাহরি ট্যাঙ্ক এে ইআরএল। 

  75.  ের্রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর ঢাকাহত বিমাহনর জ্বালাবন (থিে 

এ ১) সরিরাহের োইহড্রন্ট বসহস্টম িবধ থতকরণ। 

  76.  বিও-ইনফরহমশন ফর আরিান থিহভলপহমন্ট (বিইউবি) িাাংলাহদশ। 

  77.  রবশদপুর কনহিনহসে িাকশহনশন প্লান্ট (আরবসএফবপ)-থত দুইটি থস্টাহরি 

ট্যাাংক বনম থাণ। 

  78.  সম্প্রসাবরত থভালা গ্যাস বিতরণ থনেওয়াকথ এিাং থিারোনউবদ্দন এ নতুন গ্যাস 

বিতরণ থনেওয়াক। 

  79.  শােিািপুর গ্যাস থক্ষহত্রর িন্য গ্যাস প্রহসস প্লান্ট সাংগ্রে। 

  80.  বকলাশটিলা োকচাহর একটি মূল্যায়ন থতলকূপ/উন্নয়ন গ্যাস কূপ 

(বকলাশটিলা-৭) খনন প্রকল্প। 

  81.  আইবিহকা বরগ-এর ইবঞ্জন মাি ট্যাাংক এিাং ইহলকবিকযাল পাওয়ার বসহস্টম 

পুনি থাসনকরণ প্রকল্প। 

  82.  বততাস ২৭নাং কূপ খনন। 

২৪. িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ বিভাগ 83.  থেবলকবমউবনহকশন থনেওয়াকথ থিহভলপহমন্ট। 

২৫. তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাগ 84.  থিহভলপহমন্ট অি ন্যাশনাল আইবসটি ইনিাহনেওয়াকথ ফর িাাংলাহদশ 

 ভ     প্রকল্প (ইনহফা সরকার) থফইি-২।  

২৬. প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় 85.  ঈশ্ব   এক্সহপাে থ প্রহসবসাং থিান (বদ্বতীয় পর্ থায়) (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

২৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 86.  িাপাহনর থোবকওহত িাাংলাহদশ চযাোবর কমহপ্লক্স বনম থাণ। 

২৮. িাবণিয মন্ত্রণালয় 87.  িাাংলাহদশ থিি পবলবস সাহপাে থ থপ্রাগ্রাম (বিটিবপএসবপ)।  

  88.  িাাংলাহদশ ইকনবমক থগ্রার্ থপ্রাগ্রাম (বিইবিবপ)। 

  89.  থরইবিাং িােপাহরবে ইন থেক্সোইল এযান্ড গাহম থন্টস ভযালু থচইনস। 
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২৯. বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় 90.  স্বল্পমূহল্য থসৌর বিদুযৎ উৎপাদহনর প্রযুবক্ত উন্নয়ন (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  91.  িাহয়াহমবিকযাল এিাং েবক্সহকালবিকযাল গহিষনার িন্য এযাবনহমল 

ল্যািহরেবর আধুবনকীকরণ। 

  92.  বিবসএআইআর-এর ফাইিার ও পবলমার গহিষণাগার উন্নয়ন। 

  93.  মি থানাইহিশন অি পাইলে প্লান্ট ইউবনে টু কমাবশ থয়ালইি বদ থমাস্ট ভায়ািল 

আর এু্ি বি থপ্রািাক্ট অি বিবসএসআইআর। 

  94.  সাহপাে থ টু বিবসএসআইআর ইনস্টুহমহন্টশন এযান্ড কযাবলহিশন ল্যািহরেবর 

আইবসএসএল ফর কযাবমহকল থমহিালবি আন্ডার বিইএসটি থপ্রাগ্রাম। 

৩০. বিদুযৎ বিভাগ 95.  থভালা ২২৫ থমগাওয়াে কম্বাইন্ড সাইহকল পাওয়ার প্লযান্ট।  

  96.  ১০- শের বিদুযৎ বিতরণ ব্িস্থা উন্নয়ন (সাংহশাবধত)। 

  97.  ইমারহিবে বরেযাবিবলহেশন এক্সপানশন অি আরিানস এবরয়াস এযান্ড 

পাওয়ার বিবেবিউশন বসহস্টম আন্ডার বচোগাাং থিান। 

  98.  থগ্রোর বচোগাাং পাওয়ার বিবেবিউশন প্রহিক্ট, স্কযািা বরেযাবিবলহেশন 

  99.  িাাংলাহদশ থসন্ট্রাল থিান পাওয়ার বিবেবিউশন প্রহিক্ট। 

  100.  পাি থতয চট্টগ্রাম বিদুযৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প। 

  101.  পেী বিদুযতায়ন সম্প্রসারণ িবরশাল বিভাগীয় কার্ থক্রম-১। 

  102.  পেী বিদুযতায়ন কার্ থক্রহমর িন্য সুইবচাং থস্টশন বনম থাণ। 

  103.  বত্রপুরা (ভারত)-কুবমো (দ. উপহকে) (িাাংলাহদশ) বগ্রি আন্তঃসাংহর্াগ প্রকল্প। 

  104.  ২১ থিলা বিদুযৎ বিতরণ প্রকল্প। 

  105.  থিহভলপহমন্ট অি বনউ ১৩২/৩৩ থকবভ এযান্ড ৩৩/১১ থকবভ সাি-থস্টশন আন্ডার 

বিবপবিবস প্রহিক্ট। 

  106.  বরেযাবিবলহেশন এযান্ড অগহমন্টশন অি বিবেবিউশন থনেওয়াকথ অি বিবপবিবস। 

৩১. মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 107.  ইমহপ্রাবভাং পািবলক এিবমবনসহিশন এযান্ড সাবভ থস থিবলভাবর থো ই-সলুশন। 

৩২. বশল্প মন্ত্রণালয় 108.  থিোর থকায়াবলটি ইনিাোকচার অি থিোর ওয়াকথ এযান্ড স্টযান্ডাি থ শীষ থক প্রকল্প। 

৩৩. কৃবষ মন্ত্রণালয় 109.  বদ্বতীয় শে িহুমুখীকরণ প্রকল্প (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  110.  পূি থাঞ্চলীয় সমবিত কৃবষ উন্নয়ন প্রকল্প। 

  111.  কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্প। 

  112.  মৃবত্তকা সম্পদ ব্িস্থপনা ও কৃষক থসিা। 

  113.  বিনার গহিষণা কার্ থক্রম শবক্তশালীকরণ এিাং উপহকেসমূহের উন্নয়ন। 

  114.  কৃবষপণ্য িািারিাতকরহণ গ্রামীণ থর্াগাহর্াগ উন্নয়ন প্রকল্প (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  115.  পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বদনািপুর এিাং িয়পুরোে সমবিত কৃবষ উন্নয়ন প্রকল্প 

(প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  116.  তুলা উন্নয়ন থিাহি থর গহিষণা কার্ থক্রম শবক্তশালীকরণ প্রকল্প। 
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  117.  থসচ কাহি বিএবিবস’র অচালু/অহকহিা নলকূপ সচলকরণ (প্রর্ম সাংহশাবধত) 

প্রকল্প। 

  118.  পািনা-নাহোর-বসরািগঞ্চ ক্ষুদ্রহসচ উন্নয়ন প্রকল্প। 

  119.  ভূ-উপবরস্থ পাবন উন্নয়হনর মাধ্যহম থসচ কম থসূবচ (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  120.  স্মাে থ কাি থ থিইিি বপ্র-থপইি পাম্প ইউহিস এযান্ড এনাবিথ থমিাবরাং বসহস্টম 

(বদ্বতীয় পর্ থায়)। 

  121.  ফুি বসবকউবরটি থ্রু এযানহেনসড্  এবগ্রকালচারাল থপ্রািাকশন িাইভারবসফাইি 

থসাহস থস অি ইনকাম থভলুয এবিশন এযান্ড মাহকথটিাং ইন িাাংলাহদশ 

(ময়মনবসাংে/থশরপুর) (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  122.  পূি থাঞ্চলীয় সমবিত কৃবষ উন্নয়ন প্রকল্প। 

  123.  বিএআরআই-এর িালাইনাশক বিহেষণ গহিষণাগাহর গহিষণা সম্প্রসারণ ও 

চলমান রাখা প্রকল্প। 

  124.  বৃেত্তর রাংপুহরর চরাঞ্চহলর িনহগাবষ্ঠর কম থসাংস্থান সৃবির লহক্ষয ইক্ষু চাষ 

(প্রর্ম সাংহশাবধত) প্রকল্প। 

৩৪. খাদ্য মন্ত্রণালয় 125.  মাংলা িন্দহর ৫০,০০০ থমহিক েন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কাংবক্রে সাইহলা বনম থাণ। 

৩৫. দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 126.  দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ভিন উিথমূখী সম্প্রসারণ। 

  127.  গ্রামীণ রাস্তায় থোে থোে থসতু/কালভাে থ (বদঘয পর্ থন্ত) বনম থাণ (তৃতীয় পর্ থায়)। 

৩৬. থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালয় 128.  মাদারীপুর চরমুপবরয়া-থেহকরোে-থগাপালগঞ্জ থনৌপর্ খনন (বদ্বতীয় সাংহশাবধত)। 

  129.  প্রবকউরহমন্ট অি বসক্স নাম্বারস থড্রিারস অযান্ড এনবসলাবর ক্রাফট স অযান্ড 

এহক্সসবরি ফর বমবনবে অি ওয়াোর বরহসাহস থস অযান্ড বমবনবে অি বশবপাং প্রকল্প। 

  130.  অভযন্তরীণ থনৌ-পহর্ পবরচালনার লহক্ষয বিআরিবব্লউটিবস’র িন্য ২টি র্াত্রীিােী 

িাোি বনম থাণ প্রকল্প। 

৩৭. পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয় 131.  সাসহেইহনিল থিহভলপহমন্ট এযান্ড িাহয়ািাইভারবসটি কনিারহভশন ইন 

থকাস্টাল (থপ্রাহেকশন) ফহরস্ট (এসবিবিবস) সুন্দরিন (প্রর্ম সাংহশাবধত)।  

  132.  আপহিটিাং এযান্ড থমইনবেবমাং অি ন্যাশনাল িাহয়ািাইভারবসটি োহেবি 

এযান্ড এযাকশন প্লযান ফর িাাংলাহদশ। 

  133.  িাাংলাহদশ বরবভশন এযান্ড এলাইনহমন্ট অি ন্যাশনাল এযাকশন থপ্রাগ্রাম 

(এনএবপ) উইর্ ইউএনবসবসবি ১০-ইয়ারস ষ্ট্রযাহেবি প্লযান এযান্ড থিমওয়াকথ। 

  134.  িাাংলাহদহশর িীিনিবচত্রয সাংরক্ষণ ও ইহকাটুযবরিম উন্নয়ন (বদ্বতীয় সাংহশাবধত)। 

৩৮. পাবনসম্পদ মন্ত্রণালয় 135.  আপার সুরমা কুবশয়ারা প্রকল্প। 

  136.  গাইিান্ধা থিলার শাঘাো উপহিলাধীন শাঘাো িািার ও তৎসাংলি এলাকা 

র্মুনা নদীর ভািন থর্হক রক্ষা এিাং কুবড়গ্রাম থিলার থরৌমারী উপহিলাধীন 

দাঁতভািা ইউবনয়হনর (বিওবপ কযাহম্পর বনকে) সাহেহির আলগা নামক 

স্থাহন িহ্মপুত্র নদীর িামতীর সাংরক্ষণ প্রকল্প (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  137.  িগুড়া থিলার অন্তরপাড়া, দবড়পাড়া এিাং পাশ্বথিতী এলাকায় র্মুনা নদীর িান 

তীহর িন্যা বনয়ন্ত্রণ িাঁধ সাংরক্ষণ প্রকল্প (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 
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  138.  িগুড়া থিলায় র্মুনা নদীর িানতীর সাংরক্ষণ প্রকল্প। 

  139.  নাহোর থিলার কাবলগঞ্জ-সরকুবতয়া ও কাবলগঞ্জ-সাধনপুহর িারনাই নদীর 

উভয়তীর সাংরক্ষণ। 

  140.  নওগাঁ শেররক্ষা প্রকল্প (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  141.  থভালা শেররক্ষা প্রকল্প (তৃতীয় পর্ থায়)। 

  142.  িাগহরোে থিলার থপাডার ৩৪/২-এর সমবিত পাবন ব্িস্থাপনা প্রকল্প। 

  143.  র্হশার থিলাধীন ভিদে এিাং তৎসাংলি বিল এলাকার িলািিতা দূরীকরণ প্রকল্প। 

  144.  Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 
different BWDB projects to be Implemented under CCTF. 

  145.  বফবিবিবলটি স্টযাবি এযান্ড বিহেল বিিাইন অি গ্যাহঞ্জি ব্াহরি প্রহিক্ট। 

৩৯. পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ 146.  দাবরদ্রযবিহমাচহনর লহক্ষয অপ্রধান শে উৎপাদন, সাংরক্ষণ, প্রবক্রয়াকরণ ও 

িািারিাতকরণ কম থসূবচ (বদ্বতীয় পর্ থায়)। 

  147.  গিাদী পশুপালন এিাং িাহয়াগ্যাস থিাতলিাতকরহণর মাধ্যহম 

দাবরদ্রযবিহমাচনমূলক প্রাহয়াবগক গহিষণা প্রকল্প (সাংহশাবধত)।  

  148.  সাবি থক গ্রাম উন্নয়ন কম থসূবচ (বসবভবিবপ) (বদ্বতীয় পর্ থায়)। 

৪০. থিসামবরক বিমান পবরিেন ও 

পর্ থেন মন্ত্রণালয় 

149.  চট্টগ্রামস্থ থমাহেল বসকত কমপাউহণ্ড নতুন পর্ থেন থমাহেল বনম থাণ এিাং 

কক্সিািারস্থ থোহেল বশিাহলর সাংস্কার (বদ্বতীয় সাংহশাবধত) প্রকল্প। 

  150.  বসএএবি এমবপ ২,১০০ প্রহিক্ট িকুহমন্ট-এর আওতায় বসএএবির সকল 

থক্ষহত্রর থরগুহলেবর বিষয়সমূহের উন্নয়ন ও সোয়তার িন্য আন্তিথাবতক 

পরামশ থকহসিা প্রকল্প। 

  151.  ের্রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহরর তৃতীয় প্রাবন্তক ভিন ও বদ্বতীয় 

রানওহয় বনম থাণসে অন্যান্য অিকাঠাহমাগত উন্নয়ন কাহির অনুকূহল 

পরামশ থকহসিা প্রকল্প। 

৪১. ভূবম মন্ত্রণালয় 152.  গুেগ্রাম (ক্লাইহমে বভকটিম বরেযাবিবলহেশন    )। 

৪২. মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় 153.  হাওর অঞ্চমি মৎস্যচার্ ও ব্যবস্থাপনা (প্রর্ম সংমিালর্ত) িীর্ যে প্রেল্প।  

  154.  বৃহির িলরদপুর মজিায় মৎস্য উন্নয়ন প্রেল্প। 

  155.  োপ্তাই মিমে মৎস্য উৎপাদন বৃলদ্ধ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা মজারদারেরণ 

(েম্পমনে:-এ-লবএিলডলস অংি এবং েম্পমনে-লস-লবএিআরআই অংি)। 

  156.  জিজ পলরমবি ও উৎপাদনিীিতার ওপর মৎস্য চামর্ ব্যবহৃত ড্রার্স ও 

মেলমেযািস এর প্রিাব। 

  157.  অর্ যননলতেিামব পিাৎপদ এিাোর জনর্মণর দালরদ্র্যলবমমাচন ও জীলবো 

লনব যাহ লনলিতেরণ প্রেল্প )ম সংমিালর্ত১( । 

  158.  ওময়টল্যান্ড বাময়াডাইিারলসটি লরমহলবলিমটিন প্রেল্প (লদ্বতীয় সংমিালর্ত)। 

  159.  ইমপ্যাক্ট এমসসমমে অব আপলষ্ট্রম ওয়াটার উইদড্রি টু েনজাি য ন্যাচারাি 

লব্রলডং হযালবমটট অব মমজর োপ যস ইন লদ লরিার হািদা। 
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  160.  ন্যািনাি এলগ্রোিচারাি মটেমনািলজ মপ্রাগ্রাম (এনএটিলপ) অপামরিন- িযালসলিটি। 

  161.  বাংিামদি মৎস্য র্মবর্ণা প্রলতিামনর অবোঠামমা উন্নয়ন ও র্মবর্ণা 

োর্ যক্রম িলক্তিািীেরণ প্রেল্প (প্রর্ম সংমিালর্ত)।  

৪৩. থরলপর্ মন্ত্রণালয় 162.  িাাংলাহদশ থরলওহয়র থমইন লাইন থসকশনসমূহের পুনি থাসন (পবিমাঞ্চল) 

প্রকহল্পর অিবশি কাি।  

  163.  বসয়দপুর থরলওহয় ওয়াকথশপ আধুবনকীকরণ। 

  164.  ১১টি বমোরহগি থলাহকাহমাটিভ সাংগ্রে )ম সাংহশাবধত১( । 

  165.  ৩০টি িিহগি (১৬টি সাংহশাবধত) বিহিল ইহলকবিক থলাহকাহমাটিভ সাংগ্রে। 

৪৪. সড়ক পবরিে  ও মোসড়ক বিভাগ 166.  সুরমা নদীর ওপর পুরাতন কীন থসতুর বনকহে কাবিরিািার নামক স্থাহন 

বপবস গাি থার থসতু ও আম্বরখানা িাইপাস সড়ক বনম থাণ। 

  167.  সরাইল-নাবসরনগর-লাখাই-সড়ক বনম থাণ প্রকল্প (বদ্বতীয় সাংহশাবধত)। 

  168.  শেীদ বিয়াউর রেমান থমবিকযাল কহলি োসপাতাল সাংহর্াগ সড়ক (প্রর্ম 

সাংহশাবধত)।  

  169.  চােহমাের-োবন্ডয়াল-োমকুবড়য়া সড়ক উন্নয়ন (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  170.  নগরিাড়ী থফরীঘাে প্রাহন্তর িাঁহধরোে-খহয়রচর সড়ক বনম থাণ (১/৭/২০০৮-

৩০/৬/২০১৬)। 

 171.  বশরবনরহেক েহত গািতলী থসতু পর্ থন্ত সাংহর্াগ সড়ক বনম থাণ (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

172.  ইস্টান থ িাাংলাহদশ বিি ইম্প্রুভহমন্ট প্রকল্প (বদ্বতীয় সাংহশাবধত)। 

173.  বপহরািপুর-থগাপালগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন এিাং থশখ লুৎফর রেমান থসতু 

(পােগাতী থসতু) বনম থাণ। 

  174.  রায়পুরা-নরবসাংদী-মদনগঞ্জ সড়ক বনম থাণ (রায়পুরা-নরবসাংদী অাংশ)।  

  175.  িাউশী-থগাপালপুর-ভুয়াপুর সড়কহক আঞ্চবলক মোসড়হক উন্নীতকরণ (মধুপুর 

সাংহর্াগসে)। 

  176.  থলবুখালী-দুমকী-িগা-িাউফল-কালাইয়া-দশবমনা-গলাবচপা-আমরাগাবেয়া 

সড়ক পুনবন থম থাণ (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  177.  গফরগাঁও -িরমী-মাওনা  সড়হকর ২৬তম বকহলাবমোর এ সুবতয়া নদীর ওপর 

বপবস গাি থার থসতু )বত্রহমােনী থসতু(  বনম থাণ।  

  178.  শেীদ বুবিিীবি থসতুর এহপ্রাচ সড়ক বনম থাণসে বতনটি (তৃতীয় বুড়ীগিা) 

পুরাতন থসতু পুনবন থ   ণ। 

  179.  থেমাহয়তপুর-বসাংগাইর-মাবনকগঞ্জ সড়হকর বিবভন্ন বকহলাবমোহর আেটি বপবস 

গাি থার থসতু ও দুইটি আরবসবস িক্স কালভাে থ বনম থাণ (১ম সাংহশাবধত)  

  180.  চরখাই-থশওলা-বিয়ানীিািার-িারইগ্রাম সড়হকর বিয়ানীিািার শের অাংহশর 

উন্নয়ন ও প্রশস্থকরণসে ৭টি থসতু পুনবন্ম থাণ। 

  181.  থকাোলীপাড়া-রানির সড়ক উন্নয়ন।  
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  182.  বসরািগঞ্জ-কাবিরপুর-ধনুে সড়হক বতনটি বপবস গাি থার বিি (শবলয়াবভো, 

পাইকরতবল, থঘাড়াচড়া) ও বিদ্যমান বতনটি থিইবল বিহির সুপার োকচার 

(নইলসাপাড়া, ফবকরতলা এিাং থসানমুখী) বনম থাণ (প্রর্ম সাংহশাবধত)।  

  183.  রামশীল িািার সাংহর্াগসে থকাোলীপাড়া-দবক্ষণ (রাধাগঞ্জ) িাসার সড়ক উন্নয়ন।  

  184.  র্াত্রািাড়ী-কাঁচপুর সড়ক ৮-থলহন উন্নীতকরণ (প্রর্ম সাংহশাবধত)।  

  185.  িামালগঞ্জ-সুনামগঞ্জ সড়ক উন্নয়ন। 

  186.  থমাস্তফাপুর-মাদারীপুর-শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়হক আবড়য়ালখাঁ নদীর ওপর ৭ম 

িাাংলাহদশ চীন বমত্রী থসতু (কাবিরহেক থসতু) সে আহরা বতনটি থসতু বনম থাণ 

(প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  187.  উোপাড়া-পূবণ থমাগাবত-তাড়াশ এিাং থপাড়ািাড়ী-কামালখন্দ-নলকা সড়হক 

দুইটি বপবস গাি থার থসতু এিাং চারটি থিইবল থসতুর সুপার োকচার বনম থাণ প্রকল্প। 

  188.  িকসীগঞ্জ-বুলাগুাঁও-থদওয়ানগঞ্জ সড়হক চারটি থসতু বনম থাণ।  

  189.  কানসাে-রেনপুর-থভালাোে সড়ক পুনবন্ম থাণ প্রশস্থকরণ।  

  190.  কুবমো থসনাবনিাহসর অভযন্ততরস্থ টিপরা িািারিাি থ সড়ক উন্নয়ন।  

 191.  থমঘনা থসতুর স্কাউয়ার প্রহেকশন এিাং থমঘনা থসতু ও থগামতী থসতুর রক্ষণাহিক্ষণ। 

192.  কুহয়ত ফাহন্ডর আওতায় শেীদ বুবিিীবি থসতু (তৃতীয় বুবড়গিা) শীতলক্ষযা 

এিাং বতস্তা থসতু বনম থাণ প্রকল্প (চতুর্ থ সাংহশাবধত) 

193.  সায়দািাদ-এনাহয়তপুর (খািাইউনুস আলী (রা.) থমবিকযাল কহলি ও 

োসপাতাল) সড়ক িাইহলন বনম থাণ প্রকল্প। 

  194.  Technical Assistance for Institutional Strengthening of RHD. 

  195.  কক্সিািার-থেকনাফ-থমবরনড্রাইভ সড়ক ২য় পর্ থায় (ইনানী থর্হক সীবলখালী 

পর্ থন্ত) ২য় সাংহশাবধত)। 

  196.  সাইনহিাি থ-থমাহড়লগঞ্জ-রাহয়ন্দা-শরণহখালা-িগী সড়কহক আঞ্চবলক 

মোসড়হক উন্নীতকরণ (সাংহশাবধত)। 

৪৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ 197.  পেী অিকাঠাহমা উন্নয়ন (িনগুরুত্বপূণ থ গ্রামীণ থর্াগাহর্াগ এিাং োে-িািার 

উন্নয়ন ও পুনি থাসন) প্রকল্পঃ (বদ্বতীয় খণ্ড) (প্রর্ম সাংহশাবধত)। 

  198.  নিসৃি এিাং নদী ভাাংগহন বিলীন উপহিলাসমূহে কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ প্রকল্প। 

(প্রর্াম সাংহশাবধত)।  

  199.  পেী অিকাঠাহমা উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, িাহগরোে ও সাতক্ষীরা থিলা) (সাংহশাবধত)। 

  200.  ইউবনয়ন সাংহর্াগ সড়ক ও অিকাঠাহমা উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃেত্তর ময়মনবসাংে থিলা 

(ময়মনবসাংে, োাংগাইল, িামালপুর, থশরপুর, বকহশারগঞ্জ ও থনত্রহকানা) থিলা। 

  201.  অগ্রাবধকার বভবত্তহত গুরুত্বপূণ থ পেী অিকাঠাহমা উন্নয়ন প্রকল্প।  

  202.  িামালপুর থিলার মাদারগঞ্জ উপহিলাধীন িাবলয়াজুবর বিবস েহত িগুড়া 

থিলার সাবরয়াকাবন্দ বিবস সড়ক উন্নয়নসে চাঁদপুর খাহলর ওপর ১১০বমোর 

বিি বনম থাণ শীষ থক। 
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  203.  চাঁপাইনিািগঞ্জ থিলার দাবরয়ারপুর েহত বনম থাণাধীন ৫৪৬বমোর বদ্বতীয় 

মোনন্দা থসতু েহয় সুন্দরপুর ইউবনয়হনর মরাপাগলা থমাোগ্রাম, পদ্মা থিড়ীিাঁধ 

েহয় বশিগঞ্জ দুল থভপুর পর্ থন্ত রাস্তা উন্নয়ন শীষ থক প্রকল্প।  

  204.  িামালপুর থিলার থমলান্দে ও মাদারগঞ্জ উপহিলাধীন অিকাঠাহমা উন্নয়ন প্রকল্প। 

  205.  ঠাকুগাঁও থিলার িাবলয়া িাি বরপুর ও রানীসঙ্কর উপহিলার গ্রামীণ 

অিকাঠাহমা উন্নয়ন প্রকল্প। 

  206.  নারায়ণগঞ্জ থিলার সদর উপহিলাধীন পেী অিকাঠাহমা উন্নয়ন প্রকল্পঃ 

)নারায়ণগঞ্জ-৪ (শীষ থক প্রকল্প।  

  207.  রাংপুর থিলার পীরগঞ্জ উপহিলাধীন করহতায়া নদীর ওপর একটি,  নারায়ণগঞ্জ 

থিলার রূপগঞ্জ উপহিলাধীন িালু নদীর উপর দুইটি ও ঢাকা থিলার সাভার 

উপহিলাধীন তুরাগ নদীর ওপর একটি িীহির সমিহয় সি থহমাে চারটি িীি 

বনম থাহনর সমীক্ষা প্রস্তাি। 

  208.  োাংগাইল থিলার িাসাইল উপহিলাধীন বিনাই (পুাংলী) নদীর ওপর বতনটি 

বিি বনম থাহণর সমীক্ষা প্রস্তাি।  

  209.  নারায়ণগঞ্জ থিলার সদর উপহিলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। 

210.  বপহরািপুর, োাংগাইল, মাবনকগঞ্জ, বসরািগঞ্জ, নওগাঁ, থনত্রহকাণা থিলার 

আেটি িীি বনম থাহণর লহক্ষয পবরহিশগত ও অর্ থননবতক সমীক্ষা ও রাংপুর 

থিলার পীরগঞ্জ উপহিলায় একটি বিি বনম থাহণর লহক্ষয পবরহিশগত ও 

অর্ থননবতক সমীক্ষা ও রাংপুর থিলার পীরগঞ্জ উপহিলার্ একটি বিহির 

সম্ভাব্তা সমীক্ষা শীষ থক প্রকল্প।  

  211.  নগর অাংশীদাবরহত্বর মাধ্যহম দাবরদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (অাংশ-২)। 

  212.  বখলগাঁও ফ্ল্াইওভার-এর লুপ বনম থাণ সাহয়দািাদ প্রাহন্ত।  

  213.  নরসুন্দা নদী পুনি থাসন ও বকহশারগঞ্জ থপৌরসভা সাংলি এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। 

  214.  মাদারীপুর থিলার সকুনী থলক এিাং থপৌর পাকথ উন্নয়ন প্রকল্প। 

  215.  থভালা থপৌরসভা অিকাঠাহমা উন্নয়ন শীষ থক প্রকল্প। 

  216.  সুিানগর থপৌরসভার িান্নাই খাহলর তীর সাংরক্ষণ, খাল পুন থখনন এিাং 

থপৌরসভার অিকাঠাহমা উন্নয়ন প্রকল্প।  

  217.  বৃেত্তর ময়মনবসাংে, বসহলে ও ফবরদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পাবন সম্পদ 

উন্নয়ন প্রকল্প।  

  218.  উপহিলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (সাংহশাবধত)। 

  219.  Local Climate Adaptation Living for Selected Upzilas 
and Union parishads of Bangladesh. 

  220.  Preparation of Action Plan For Narayanganj and  
Gazipur City Corporation. 

  221.  বসহলে ও িবরশাল মোনগরীহত পাবন সরিরাে োবনহেশন ও থড্রহনি প্রকল্প। 

  222.  মাংলা থপৌরসভায় পাবন ও এনভায়রনহমন্টাল োবনহেশন প্রকল্প (২য় পি থ)। 

  223.  ঢাকা ওয়াোর সাপ্লাই থসক্টর থিহভলপহমন্ট প্রহিক্ট। 
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  224.  ঢাকা ওয়াোর সাপ্লাই এযান্ড োবনহেশন প্রহিক্ট। 

  225.  অন্তিতীকালীন িরুবর পয়ঃলাইন বনম থাণ ও পুন থিাসন প্রকল্প-২। 

  226.  সাহয়দািাদ পাবনহশাধনাগার (থফি-২)-এর বিদুযৎ বস্থবতশীল রাখার িন্য 

৩৩/১১ থকবভ ইহলকবিকযাল সাি-থস্টশন স্থাপন।  

  227.  চট্টগ্রাম ওয়াসা িরুবর পাবন সরিরাে ও নলকূপ পুনি থাসন প্রকল্প। 

  228.  রািশােী ওয়াসা ভূপ্রকল্প উপবরস্থ পাবন থশাধনাগাহরর সম্ভাব্তা সমীক্ষা। 

  229.  রািশােী মোনগরীর পাবন সরিরাে ব্িস্থার উন্নয়ন। 

  230.  বমরপুর গ্রামীণ ব্াাংক েহত আগারগাঁও পর্ থন্ত সড়ক বনম থাণ প্রকল্প। 

  231.  কনোকশন এযান্ড ইম্প্রুভহমন্ট অি বমরপুর কযান্টনহমন্ট িাইপাস থরাি, এবরয়া 

বসরাবমক থরাি এযান্ড আদার থরািস থড্রইন এযান্ড ফুেপার্ অি পেিী প্রহিক্ট।  

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.  ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশহনর প্রধান প্রধান সড়কসমূহের রক্ষণাহিক্ষহণর 

িন্য থকাড বর সাইবক্লন প্লযান্ট ও ইকুইপহমন্ট সাংগ্রে শীষ থক প্রকল্প। 

  234.  থোংহদবনাং অিসবলি ওহয়স্ট ম্যাহনিহমন্ট ইন ঢাকা সাউর্ বসটি কহপ থাহরশন 

থ্রু মিান থাইহিশন অি থভবেকযাল ইকুইপহমন্ট এযান্ড কবমউবনটি পাটি থবসহপশন 

প্রহিক্ট। 

  235.  বসহলে বসটি কহপ থাহরশহনর প্রাইমাবর থড্রহনি ব্িস্থার উন্নয়ন, নগর ভিন 

বনম থাণ ও অতযািশ্য দকীয় র্ন্ত্রপাবত ক্রয় প্রকল্প।  

  236.  বসহলে বসটি কহপ থাহরশহনর গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প। 

  237.  চট্টগ্রাম বসটি কহপ থাহরশহনর লালচান্দ থরাি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।  

  238.  ওহয়  ম্যাহনিহমহন্টর িন্য র্ানিােন ও র্ন্ত্রপাবত ক্রয় এিাং এযাসফি প্লান্ট 

স্থাপন প্রকল্প। 

  239.  িবরশাল বসটি কহপ থাহরহনর সড়ক উান্নয়ন ও প্রশস্তকরণসে থড্রন কাম-ফুেপার্ 

বনম থাণ প্রকল্প। 

  240.  িবরশাল বসটি কহপ থাহরশহনর িিিন্ধু অবিেবরয়াম বনম থাণ প্রকল্প। 

  241.  কনসালহেটিাং সাবভ থহসস ফর ভালনাবরবিবলটি এনালাইবসস এযান্ড বফবিবিবলটি 

স্টাবি ফর দ্য বসটি অি িবরশাল আন্ডার ক্লাইহমে থচঞ্জ এিাপহেশান ইন 

আি থান এবরয়াস প্রকল্প। 

  242.  এস্টাবব্লবশাং এ থরগুহলেবর থফমওয়াকথ ফর আরিান ওয়াোর সাপ্লাই এযান্ড 

োবনহেশন প্রহিক্ট। 

  243.  এনহেবোং আরিান  ভ     প্রহিক্ট। 

  244.  িন্মমৃতুয বনিন্ধন প্রকল্প।  

  245.  একটিহভটিাং বভহলি থকাে থস ইন িাাংলাহদশ। 
 

 



236 

 

পবরবশি: খ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মন্ত্রণালয় ও বিভাহগর আওতাধীন লাভিনক প্রবতষ্ঠাহনর নাম ও লাহভর পবরমাণ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ক্রবমক লাভিনক প্রবতষ্ঠান লাহভর 

পবরমাণ 

(থকাটি োকায়) 

মন্তব্ 

জ্বালানী ও খবনি 

সম্পদ বিভাগ 

 

 

 

১। বসহলে গ্যাস বফডস বলবমহেি ৩৩০.১৮ করপরিতী 

২। গ্যাস িােবমশন থকাম্পাবন বলবমহেি ৩৫৮.৪৪ করপূি থ 

৩। িালালািাদ গ্যাস িােবমশন এযান্ড বিবেবিউশন 

থকাম্পাবন বলবমহেি 

৮১.০৭ করপরিতী 

৪। পবিমাঞ্চল গ্যাস থকাম্পাবন বলবমহেি। ৩৭.৮০  

৫। রূপান্তবরত প্রাকৃবতক গ্যাস থকাম্পাবন বলবমহেি ১৯.৫৭  

৬। িড়পুকুবরয়া থকাল মাইবনাং থকাম্পাবন বলবমহেি ২৭৮.৪২ করপরিতী 

৭। িাাংলাহদশ গ্যাস বফডস থকাম্পাবন বলবমহেি ৩৪২.৫১ কর পরিতী 

৮। বততাস গ্যাস িােবমশন এযান্ড বিবেবিউশন থকাম্পাবন 

বলবমহেি 

- বেসাি চূড়ান্ত েয়বন 

৯। িাখরািাদ গ্যাস বিবেবিউশন থকাম্পাবন বলবমহেি ১২১.১১১১ করপরিতী 

১০। কণ থফুলী গ্যাস বিবেবিউশন থকাম্পাবন বলবমহেি - বেসাি চূড়ান্ত েয়বন 

১১। পদ্মা অহয়ল থকাম্পাবন বলবমহেি ১৪৮.০৭ (প্রর্ম ৯ মাহস) 

১২। র্মুনা অহয়ল থকাম্পাবন বলবমহেি  ১৭৭.০৫ (প্রর্ম ৯ মাহস) 

১৩। থমঘনা থপহিাবলয়াম বলবমহেি ১৯১.২২ (প্রর্ম ৯ মাহস) 

১৪। ইস্টান থ বরফাইনাবর বলবমহেি ১১.০০ (১২ মাহস) 

১৫। ইস্টান থ লুবিহকে থব্লন্ডাস থ বলবমহেি ৩.৫৪ (প্রর্ম ৯ মাহস) 

১৬। এলবপ গ্যাস বলবমহেি ১.৮০ (১২ মাহস) 

১৭। এবশয়াটিক অহয়ল থকাম্পাবন বলবমহেি ৯.৮ (১২ মাহস) 

িাক ও 

থেবলহর্াগাহর্াগ 

বিভাগ 

১৮। িাাংলাহদশ সািহমবরন থকিল থকাম্পাবন বলবমহেি 

(বিএসবসবসএল)  

৯.০৯ - 

১৯। িাাংলাহদশ )বিবসএসএল (থকিল বশল্প বলবমহেি  ২১.৮৪  

২০। থেবলহফান বশল্প সাংস্থা ০.৬  

থনৌ-পবরিেন 

মন্ত্রণালয় 

২১। িাাংলাহদশ অভযন্তরীণ থনৌ-পবরিেন কহপ থাহরশন 

(বিআইিবব্লউটিবস) 

৪৪.৪৭  মাচ থ ২০১৬ পর্ থন্ত 

২২। মাংলা িন্দর কতৃথপক্ষ ৬২.০০ প্রবভশনাল 

২৩। চট্টগ্রাম িন্দর কতৃথপক্ষ  ১,০১৬.৬২  অবনরীবক্ষত 

২৪। িাাংলাহদশ বশবপাং কহপ থাহরশন ১০.০০  অবনরীবক্ষত 

পবরহিশ ও িন 

মন্ত্রণালয় 

২৫। িাাংলাহদশ িনবশল্প উন্নয়ন কহপ থাহরশন ১.৫০ - 

২৬। পবরহিশ অবধদপ্তর ৫২.৭০৭  
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ ক্রবমক লাভিনক প্রবতষ্ঠান লাহভর 

পবরমাণ 

(থকাটি োকায়) 

মন্তব্ 

পেী উন্নয়ন ও 

সমিায় বিভাগ 

২৭। িাাংলাহদশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমিায় ইউবনয়ন 

বলবমহেি 

৮.৬১ থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

ব্াাংক ও আবর্ থক 

প্রবতষ্ঠান বিভাগ 

 

২৮। থসানালী ব্াাংক বলবমহেি ১৫৮.৯০ পবরচালন মুনাফা 

২৯। িনতা ব্াাংক বলবমহেি ৮৬১ .৬০  সামবয়ক 

৩০। অগ্রণী ব্াাংক বলবমহেি ৪৮৬ .৫৬  পবরচালন মুনাফা 

৩১।  রূপালী ব্াাংক বলবমহেি ২৫০.২০ পবরচালন মুনাফা 

৩২। িাাংলাহদশ থিহভলপহমন্ট ব্াাংক বলবমহেি  

(বিবিবিএল) 

৫১.৭৩ বনে মুনাফা 

৩৩। ইনহভস্টহমন্ট কহপ থাহরশন অি িাাংলাহদশ )আইবসবি(  ২৯৪.৫২ সামবয়ক 

৩৪। িাাংলাহদশ োউস বিবডাং ফাইন্যাে কহপ থাহরশন ১৬১.১২ সামবয়ক 

৩৫। আনসার -বভবিবপ উন্নয়ন ব্াাংক ৩০.৬৩ পবরচালন মুনাফা 

৩৬। রািশােী কৃবষ উন্নয়ন ব্াাংক ৪.০০ সামবয়ক 

৩৭। কম থসাংস্থান ব্াাংক ১০.৭৫ সামবয়ক 

৩৮। বদ বসবকউবরটি বপ্রবন্টাং কহপ থাহরশন )িাাংলাহদশ(  

 বলবমহেি  

২০১.৭৯ পবরচালন মুনাফা 

৩৯। সাধারণ িীমা কহপ থাহরশন ২৮৩.২৬ সামবয়ক 

৪০। িীিন িীমা কহপ থাহরশন ১২৫.০৮ সামবয়ক 

বিদুযৎ বিভাগ 

 

৪১। ঢাকা ইহলবিক সাপ্লাই থকাম্পাবন বলবমহেি )থিসহকা(  ৫৯.২০ অবনরীবক্ষত 

৩১ মাচ থ ২০১৬ পর্ থন্ত 

৪২। ঢাকা পাওয়ার বিবেবিউশন থকাম্পাবন বলবমহেি 

(বিবপবিবস) 

১৪৬.০০ অবনরীবক্ষত 

৩১ মাচ থ ২০১৬ পর্ থন্ত 

৪৩। আশুগঞ্জ পাওয়ার থস্টশন থকাম্পাবন বলবমহেি 

(এবপএসবসএল)  
৩০.০০ 

অবনরীবক্ষত 

৪৪। পাওয়ার বগ্রি থকাম্পাবন অি িাাংলাহদশ বলবমহেি 

(বপবিবসবি) 

৭.১৬ করপূি থ মুনাফা 

৪৫। ওহয়স্ট থিান পাওয়ার বিবেবিউশন থকাম্পাবন 

বলবমহেি (ওহিাপাবিকা) 

৩৯.৭০ ৩১ মাচ থ ২০১৬ পর্ থন্ত 

৪৬। নর্ থ ওহয়স্ট পাওয়ার থিনাহরশন থকাম্পাবন বলবমহেি 

(নওপাহিহকা) 
১০০.০০ 

অবনরীবক্ষত 

৪৭। রুরাল পাওয়ার থকাম্পাবন বলবমহেি (আরবপবসএল) ৮৯.৫০ অবনরীবক্ষত 

িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় ৪৮। িস্ত্র প্রবক্রয়াকরণ থকে (বসবপবস), মাধিদী, নরবসাংদী ০.২৯৫৫  

 ৪৯। থেক্সোইল ফযাবসবলটিি থসন্টার (টিএফবস), 

শােিাদপুর, বসরািগঞ্জ 

০.০০৮১  
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মন্ত্রণালয়/বিভাগ ক্রবমক লাভিনক প্রবতষ্ঠান লাহভর 

পবরমাণ 

(থকাটি োকায়) 

মন্তব্ 

থিসামবরক বিমান 

পবরিেন ও পর্ থেন 

মন্ত্রণালয় 

৫০। িাাংলাহদশ পর্ থেন কহপ থাহরশন ২৭২.৮১ থম ২০১৫ পর্ থন্ত 

৫১। থিসামবরক বিমান চলাচল কতৃথপক্ষ ৪০৫.১১ - 

৫২। থোহেল ইন্টারন্যাশনাল বলবমহেি (বেল)  ৫০.১৪ অবনরীবক্ষত 

মুবক্তযুি বিষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

৫৩। পূবণ থমা বফবলাং এযান্ড সাবভ থস থস্টশন ০.৫৪৭৯ প্রবভশনাল 

বশল্প মন্ত্রণালয় 

 

৫৪। র্মুনা ফাটি থলাইিার থকাম্পাবন বলবমহেি ২৫৪.০০  প্রবভশনাল 

থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৫৫। আশুগঞ্জ ফাটি থলাইিার এযান্ড থকবমকযাল থকাাং বলবমহেি ১০৫.১১  প্রবভশনাল 

থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৫৬। টিএসবপ কমহপ্লক্স বলবমহেি ৩৭.৬৭  প্রবভশনাল 

থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৫৭। বিএবপ ফাটি থলাইিার থকাম্পাবন বলবমহেি ০.৮১  প্রবভশনাল 

থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৫৮। থকরু অযান্ড থকাঃ (বিবি) বলবমহেি ১.৪৬ -- 

৫৯। থরন উইক, র্হজ্ঞশ্বর অযান্ড থকাঃ (বিবি) বলবমহেি ০.৪৪ -- 

৬০। প্রগবত ইন্ডাবেি বলবমহেি ৩৫.৭৩  প্রবভশনাল 

৬১। ইস্টান থ থকিলস বলবমহেি ২.৫৭  প্রবভশনাল 

৬২। গািী ওয়যারস বলবমহেি ১১.৯৩  প্রবভশনাল 

সড়ক পবরিেন ও 

মোসড়ক বিভাগ 

৬৩। িাাংলাহদশ সড়ক পবরিেন কহপ থাহরশন (বিআরটিবস)  ১০.৬২২৫ অপাহরটিাং লাভ 

স্বাস্থয ও পবরিার 

কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

৬৪। এহসনবশয়াল ড্রাগস্ থকাম্পাবন বলবমহেি  ১২.০০ অবনরীবক্ষত 

থমাে ৬৪টি প্রবতষ্ঠান ৭,৯৩১.৯৭২১  
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পবরবশি: গ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মন্ত্রণালয় ও বিভাহগর আওতাধীন অলাভিনক প্রবতষ্ঠাহনর নাম ও অন্যান্য তথ্য 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম ক্রবমক  অলাভিনক প্রবতষ্ঠাহনর নাম থলাকসাহনর 

পবরমাণ 

           ) 

মন্তব্ 

জ্বালানী ও খবনি সম্পদ 

বিভাগ 

 

১। িাাংলাহদশ থপহিাবলয়াম এক্সহপ্লাহরশন এযান্ড 

থপ্রািাকশন থকাম্পাবন বলবমহেি )িাহপক্স(  

৫৯.৮১  

বশল্প মন্ত্রণালয়  ২। ইউবরয়া ফাটি থলাইিার ফযাক্টবর বলবমহেি ৭৬.৩৯  প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৩। বচোগাাং ইউবরয়া ফাটি থলাইিার বলবমহেি ৭৫.৩০  প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৪। কন থফুলী থপপার বমলস্  বলবমহেি ৬১.১৭  প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৫। পলাশ ইউবরয়া ফাটি থলাইিার ফযাক্টবর 

বলবমহেি 

২৮.৯১  প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত  

৬। ন্যাচারাল গ্যাস ফাটি থলাইিার ফযাক্টবর 

বলবমহেি 

৯.২১  প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৭। োতক বসহমন্ট থকাম্পাবন বলবমহেি ৩০.৮৮  প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৮। িাাংলাহদশ ইেুহলের এযান্ড 

োবনো  ওয়যার ফযাক্টবর বলবমহেি 

৫.৯০  প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

৯। উসমানীয়া লাস   ে ফযাক্টবর বলবমহেি ৮.০৪  প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১০। খুলনা োি থহিাি থ বমলস্  বলবমহেি ০.৬০  প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১১। নর্ থহিিল সুগার বমলস্  বলবমহেি ১৪.৭৪ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১২। থমািারকগঞ্জ সুগার বমলস্  বলবমহেি ১৬.৫৯ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১৩। ঠাকুরগাঁও সুগার বমলস্  বলবমহেি ২৬.৯৮ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১৪। ফবরদপুর সুগার বমলস্  বলবমহেি ৮.২২ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১৫। নাহোর সুগার বমলস্  বলবমহেি ২৮.০২ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১৬। রািশােী সুগার বমলস্  বলবমহেি ২৪.৩৭ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১৭। িয়পুরোে সুগার বমলস্  বলবমহেি ১৯.৭৪ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১৮। পািনা সুগার বমলস্  বলবমহেি ২৪.০৮ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

১৯। কুবিয়া সুগার বমলস্  বলবমহেি ২৩.১৬ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

২০। থসতািগঞ্জ সুগার বমলস্  বলবমহেি ৩৪.৫১ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

২১। পঞ্চগড় সুগার বমলস্  বলবমহেি ২৪.০৪ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

২২। বিলিাাংলা সুগার বমলস্  বলবমহেি ২৫.৩৮ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

২৩। রাংপুর সুগার বমলস্  বলবমহেি ১৪.৭৮ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

২৪। শ্য দামপুর সুগার বমলস্  বলবমহেি ২০.২৯ প্রবভশনাল থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান 

বিভাগ 

২৫। িাাংলাহদশ কৃবষ ব্াাংক ৬০৪.০০ সামবয়ক 

২৬। থিবসক ব্াাংক বলবমহেি ৯৫.৮২ সামবয়ক 

িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় ২৭। িাাংলাহদশ পােকল কহপ থাহরশন ৫৫২.৪৮ সামবয়ক থম ২০১৬ পর্ থন্ত 

২৮। থদাস্ত থেক্সোইল বমলস্ বলবমহেি, থফনী ০.৩৬১০ সামবয়ক 

থিসামবরক বিমান 

পবরিেন ও পর্ থেন 

মন্ত্রণালয় 

২৯। বিএসএল ৩০.৭১  

থমাে ২৯টি প্রবতষ্ঠান ১,৯৪৪.৪৮১  
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পবরবশি: ঘ 

অবিে বরহপাহে থ সবন্নহিবশত গুরুতর অবনয়হমর তথ্যাবদ  

মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয়  

সরকাবর োে-িািারসমূহের ইিারালব্ধ ৪ শতাাংশ তেবিহল প্রাপ্ত অর্ থ থর্হক ব্য়কৃত ৬১,৯৬,৪৪,৫৪২ োকার বেসাি থনই। 

৩,৮৩,৪৮,৬৫৩ োকা মূহল্যর িইপত্র ক্রহয়র বিপরীহত প্রবতহিদন, স্টক এবন্ট্র, বিতরহণর বেসাি পাওয়া র্ায়বন। মুবক্তহর্ািাহদর 

কল্যাহণ প্রাপ্ত অর্ থ (৪ শতাাংশ) নীবতমালা িবেভূ থতভাহি প্রবতষ্ঠানহক অনুদান বেসাহি প্রদান করায় ক্ষবত ৪,১১,০০,০০০০ োকা। 

মোন বিিয় বদিস, ২০১৪ ও ঐবতোবসক মুবিিনগর বদিস, ২০১৪ উদর্াপন উপ     উহত্তালনকৃত ৪,৭০,৪৫,০০০ োকা 

সমিয় করা েয়বন।  
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পবরবশি: ঙ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাতীয় সাংসদ কতৃথক প্রণীত/সাংহশাবধত আইনসমূে 

ক্রবমক আইহনর সাংবক্ষপ্ত বশহরানাম আইহনর ক্রবমক ও সাল 

1 খুলনা কৃবষ বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ১২ নাং আইন 

2 রপ্তাবন উন্নয়ন বুযহরা আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ১৩ নাং আইন 

3 ইন্টারন্যাশনাল বফনাে কহপ থাহরশন আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ১৪ নাং আইন 

4 মূল্য সাংহর্ািন কর ও সম্পূরক শুল্ক (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ১৫ নাং আইন 

5 ফাইনাবেয়াল বরহপাটি থাং আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ১৬ নাং আইন 

6 Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015 ২০১৫ সহনর ১৭ নাং আইন 

7 িাাংলাহদশ সরকাবর-থিসরকাবর অাংশীদাবরত্ব আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ১৮ নাং আইন 

8 পারমাণবিক বিদুযৎহকে আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ১৯ নাং আইন 

9 উন্নয়ন সারচািথ ও থলভী (আহরাপ ও আদায়) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ২০ নাং আইন 

10 Bangladesh Coinage (Amendment) Act, 2015 ২০১৫ সহনর ২১ নাং আইন 

11 গণকম থচারী (বিহদবশ নাগবরহকর সবেত বিিাে) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ২২ নাং আইন 

12 থিিমাকথ (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ২৩ নাং আইন 

13 স্থানীয় সরকার (থপৌরসভা) (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ২৪ নাং আইন 

14 মাবনলন্ডাবরাং প্রবতহরাধ (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ২৫ নাং আইন 

15 স্থানীয় সরকার (বসটি কহপ থাহরশন) (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ২৬ নাং আইন 

16 উপহিলা পবরষদ (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ২৭ নাং আইন 

17 স্থানীয় সরকার (ইউবনয়ন পবরষদ) (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ২৮ নাং আইন 

18 িাাংলাহদশ অর্ থননবতক অঞ্চল (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ ২০১৫ সহনর ২৯ নাং আইন 

19 িাাংলাহদশ চা শ্রবমক কল্যাণ তেবিল আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ১ নাং আইন 

20 থরলওহয় বনরাপত্তা িাবেনী আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ২ নাং আইন 

21 উদৃ্বত্ত সরকাবর কম থচারী আত্তীকরণ আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ৩ নাং আইন 

22 িিিন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত থফহলাবশপ িাস্ট আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ৪ নাং আইন 

23 এবশয়ান ইনিাোকচার ইনহভস্টহমন্ট ব্াাংক আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ৫ নাং আইন 

24 পায়রা িন্দর প্রকল্প (ভূবম অবধগ্রেণ) আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ৬ নাং আইন 

25 কক্সিািার উন্নয়ন কতৃথপক্ষ আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ৭ নাং আইন 

26 িাাংলাহদশ থপহিাবলয়াম কহপ থাহরশন আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ৮ নাং আইন 

27 িাাংলাহদশ থকাস্ট গাি থ আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ৯ নাং আইন 
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ক্রবমক আইহনর সাংবক্ষপ্ত বশহরানাম আইহনর ক্রবমক ও সাল 

28 Army (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ সহনর ১০ নাং আইন 

29 Cadet College (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ সহনর ১১ নাং আইন 

30 Air Force (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ সহনর ১২ নাং আইন 

31 Civil Courts (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ সহনর ১৩ নাং আইন 

32 Court Fees (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ সহনর ১৪ নাং আইন 

33 প্রবতরক্ষা কম থবিভাগ (কবতপয় আইন সাংহশাধন) আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ১৫ নাং আইন 

34 প্রবতরক্ষা কম থবিভাগ (সি থাবধনায়কতা) আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ১৬ নাং আইন 

35 চট্টগ্রাম থমবিহকল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ১৭ নাং আইন 

36 রািশােী থমবিহকল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ১৮ নাং আইন 

37 The President’s (Remuneration and Privileges) 

(Amendment) Act, 2016 

২০১৬ সহনর ১৯ নাং আইন 

38 The Prime Minister’s (Remuneration and Privileges) 

(Amendment) Act, 2016 

২০১৬ সহনর ২০ নাং আইন 

39 Speaker and Deputy Speaker (Remuneration and 

Privileges) (Amendment) Act, 2016 

২০১৬ সহনর ২১ নাং আইন 

40 The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers 

(Remuneration and Privileges) (Amendment) Act, 2016 

২০১৬ সহনর ২২ নাং আইন 

41 Members of Parliament (Remuneration and Allowances 

(Amendment) Act, 2016 

২০১৬ সহনর ২৩ নাং আইন 

42 বনবদ থিকরণ (সম্পূরক) আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ২৪ নাং আইন 

43 দুনীবত দমন কবমশন (সাংহশাধন) আইন, ২০১৫ ২০১৬ সহনর ২৫ নাং আইন 

44 Navy (Amendment) Act, 2016 ২০১৬ সহনর ২৬ নাং আইন 

45 িাাংলাহদশ মোকাশ গহিষণা ও দূর অনুধািন প্রবতষ্ঠান (সাংহশাধন) আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ২৭ নাং আইন 

46 অর্ থ আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ২৮ নাং আইন 

47 বনবদ থিকরণ আইন, ২০১৬ ২০১৬ সহনর ২৯ নাং আইন 
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পবরবশি: চ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মবন্ত্রসভা-বিঠহক অনুহমাবদত নীবতমালা 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর মবন্ত্রসভা-বিঠহক অনুহমাবদত নীবতমালা বনেরূপ: 

১। িাতীয় তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত নীবতমালা, ২০১৫ 

২। িাতীয় দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা নীবতমালা, ২০১৫ 

৩। িাতীয় পুবিনীবত, ২০১৫ 

৪। সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর ভূবম ব্িস্থাপনা নীবতমালা, ২০১৫ 

৫। িাতীয় গুণগতমান (পণ্য ও থসিা) নীবত, ২০১৫ 

৬। গৃেকমী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীবত, ২০১৫ 

৭। িাতীয় েজ্জ্ব ও ওমরাে নীবত, ২০১৬ 

৮। প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান নীবত, ২০১৬ 

৯। িাতীয় বশল্পনীবত, ২০১৬ 

১০। িাতীয় গৃোয়ন নীবতমালা, ২০১৬ 

১১। িাতীয় থেবলহর্াগাহর্াগ নীবতমালা, ২০১৬ 
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পবরবশি: ে 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে কতৃথক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর প্রণীত সাংহশাবধত বিবধমালা ও নীবতসমূে 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃথক প্রণীত সাংহশাবধত বিবধমালা ও নীবতসমূে বনেরূপ:  

আইন ও বিচার বিভাগ 

(১) ২০১৫ সাহল আইনগত সোয়তা প্রদান প্রবিধানমালা, ২০১৫ 

(২) ২০১৬ সাহল থচৌবক আদালহতর বিহশষ কবমটি গঠন, দাবয়ত্ব, কার্ থািবল ইতযাবদ প্রবিধানমালা 

(৩) ২০১৬ সাহল শ্রম আদালহতর বিহশষ কবমটি গঠন, দাবয়ত্ব, কার্ থািবল ইতযাবদ প্রবিধানমালা 

িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

(১) সরকাবর/থিসরকাবর/আধাসরকাবর/স্বায়ত্তশাবসত সাংস্থার কম থচারীহদর িন্য থদহশর অভযন্তহর উচ্চবশক্ষা বিষয়ক 

নীবতমালা  

জ্বালা   ও খবনি সম্পদ বিভাগ 

(১) এলবপবি িেবলাং প্লযান্ট স্থাপন নীবতমালা, ২০১৬ 

(২) িাাংলাহদশ এনাবিথ থরগুহলেবর কবমশন বিদুযৎ বিতরণ (খুচরা) ট্যাবরফ প্রবিধানমালা, ২০১৬ 

(৩) িাাংলাহদশ এনাবিথ থরগুহলেবর কবমশন বিদুযৎ (সঞ্চালন) ট্যাবরফ প্রবিধানমালা, ২০১৬  

(৪) কাি থাইি বিবধমালা, ২০০৩-এর সাংহশাধন  

িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ বিভাগ 

(১) থমািাইল নম্বর থপাে থাবিবলটি (এমএনবপ) থসিাসাংবেি লাইহসে ইসুয করা সাংক্রান্ত গাইিলাইন 

(২) িাতীয় িিব্ান্ড নীবতমালা-গাইিলাইন সাংহশাধন 

(৩) অবিবক্রত ২বি এিাং ৩বি থেকিাম বনলাম-সাংক্রান্ত গাইিলাইন 

তথ্য মন্ত্রণালয় 

(১) ‘িাাংলাহদশ সাাংিাবদক কল্যাণ িাস্ট বিবধমালা, ২০১৬’ 

তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাগ 

(১) ‘তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত নীবতমালা-২০১৫’  

(২) Guidelines for the declaration of privately operated (NON-BHTPA) software technology 

park.  

(৩) তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত অবধদপ্তর (থগহিহেি ও নন-থগহিহেি কম থকতথা ও কম থচারী) বনহয়াগ বিবধমালা, ২০১৫  

ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(১)  হর্ অদিস, ঢাকাে দন্র াগ দবদিমালা ২০১৫ 

প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

(১) প্রবাসী কলযাণ ও ববরদদশক কমজসংস্থান্ ন্ীদি, ২০১৬ 

িাবণিয মন্ত্রণালয় 

(১) িাাংলাহদশ ট্যাবরফ কবমশন-এর িান থাল সম্পাদনা নীবতমালা  

(২) রপ্তাবন নীবত ২০১৫-২০১৮ 
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থিসামবরক বিমান পবরিে  ও পর্ থেন মন্ত্রণালয় 

(১) বিমাহনর র্ানিােন িরাদ্দ ও ব্িোর নীবতমালা 

(২) থকবিন ক্রুহদর অবতবরক্ত ওিন সম্পবকথত নীবতমালা 

(৩) কম থকতথা/কম থচারীহদর পহদান্নবত সম্পবকথত নীবতমালা 

ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ 

(১) রািশােী কৃবষ উন্নয়ন ব্াাংক (কম থকতথা ও কম থচারী) পহদান্নবত নীবতমালা ২০১৬  

(২) পেী সঞ্চয় ব্াাংক (ব্িস্থাপনা ) বিবধমালা, ২০১৫ 

(৩) ইনহভস্টহমন্ট কহপ থাহরশন অি িাাংলাহদশ-এর উপব্িস্থাপনা পবরচালক, মোব্িস্থাপক এিাং অধীনস্থ থকাম্পাবনর 

প্রধান বনি থােী কম থচারী বনহয়াগ বিবধমালা, ২০১৬  

(৪) রািশােী কৃবষ উন্নয়ন ব্াাংক (কম থকতথা/কম থচারী) চাকুবর প্রবিধানমালা, ২০১৫ 

(৫) পেী সঞ্চয় ব্াাংহকর (ব্িস্থাপনা) বিবধমালা, ২০১৫ 

(৬) পেী সঞ্চয় ব্াাংহকর (কম থকতথা/কম থচারী) চাকুবর প্রবিধানমালা, ২০১৬  

(৭) লাইফ ইেুহরে পুনঃিীমা (শতথাবদ বনধ থারণ) প্রবিধানমালা, ২০১৫ 

(৮) নন-লাইফ ইেুহরে ব্িসা ব্িস্থাপনা ব্হয়র সহি থাচ্চসীমা বনধ থারণী প্রবিধানমালা, ২০১৬ 

মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

(১) পর্বশশু পুনি থাসন থকে পবরচালনা নীবতমালা, ২০১৬ 

শ্রম ও কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

(১) িাাংলাহদশ শ্রমলবলর্মািা, ২০১৫  

(২) গৃহেমী সুরক্ষা ও েল্যাণ নীলত, ২০১৫ 

বশল্প মন্ত্রনালয় 

(১) িাতীয় বশল্পনীবত, ২০১৬ 

(২) েস্ত ও কারু বশল্প নীবতমালা, ২০১৫  

(৩) থিিমাকথস বিবধমালা, ২০১৫ 

(৪) িাতীয় গুণগতমান (পণ্য ও থসিা) নীবত, ২০১৫ 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

(১) িন্ম ও মৃতুয বনিন্ধন বিবধমালা, ২০১৬ 

(২) ইউবনয়ন পবরষদ (কর) বিবধমালা, ২০১৫ 

(৩) ইউবনয়ন পবরষহদর থচয়ারম্যান ও সদেহদর (ক্ষমতা, দাবয়ত্ব ও কার্ থািবল) বিবধমালা, ২০১৬ 

(৪) ইউবনয়ন পবরষদ (সাংরবক্ষত আসহনর মবেলা সদেহদর ক্ষমতা ও বিহশষ কার্ থািবল)         , ২০১৬ 

(৫) ইউবনয়ন পবরষদ (িাহিে প্রণয়ন ও অনুহমাদন এিাং এ সাংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়) বিবধমালা, ২০১৬ 

(৬) ইউবনয়ন পবরষদ (পবরদশ থহনর পিবত ও পবরদশ থহনর ক্ষমতা) বিবধমালা, ২০১৬ 

(৭) ইউবনয়ন পবরষদ (আপীল কতৃথপক্ষ বনধ থারণ পিবত) বিবধমালা, ২০১৬ 

(৮) গ্রাম আদালত বিবধমালা, ২০১৫ 

(৯) উপহিলা পবরষদ (সম্পবত্ত রক্ষণাহিক্ষহণ কম থকতথা ও কম থচারী আচরণ) বিবধমালা, ২০১৫ 

(১০) উপহিলা পবরষদ (বেসাি ও বনরীক্ষা) বিবধমালা, ২০১৬ 
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(১১) উপহিলা পবরষদ সদে ও মবেলা সদেহদর (অপসারণ, অনাস্থা ও পদ-শূন্যতা) বিবধমালা, ২০১৬ 

(১২) ‘উপহিলা বিবিোল থসন্টার (ইউবিবস) স্থাপন ও পবরচালনা বিষয়ক বনহদ থবশকা, ২০১৬ 

(১৩) থপৌরসভার থপৌর এলাকার সীমানা পবরিতথন (সম্প্রসারণ ও সাংহকাচন) বিবধমালা, ২০১৬  

(১৪) সকল বসটি কহপ থাহরশহনর িন্য আদশ থ কর তফবসল, ২০১৬ 

সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ 

(১) সড়ক ও র্ন্পথ অদিদপ্তরেে ভূদম বযবস্থাপন্া ন্ীদিমালা, ২০১৫ 

(২) বাংলারদশ রোড ট্রান্সরপার্জ  অথদেটি (কমজকিজ া ও কমজচােী) দন্র াগ দবদিমালা, ১৯৯২ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

(১) পুবলশ বুযহরা অি ইনহভবস্টহগশন বিবধমালা, ২০১৬  

(২) মৃতুযিরণকারী পুবলশ কম থকতথা/কম থচারীহদর Official Funeral প্রদান-সাংক্রান্ত বনহদ থশনািলী 

(৩) ‘ওয়ান স্টপ থপনশন সাবভ থস থসল’ গঠন-সাংক্রান্ত বনহদ থবশকা 
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পবরবশি: ি 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্ থািবল সম্পাদহনর সম্ভাব্ িড় চযাহলঞ্জসমূে 

২ । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

(১) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সরকাহরর একটি থমৌবলক প্রবতষ্ঠান। এ মন্ত্রণালহয়র কম থকাণ্ড সুবনবদ থি বিষয় ও খাহতর মহধ্য সীমািি 

নয়। এর কার্ থক্রম ব্াপক, বিস্তৃত, িহুপাবক্ষক এিাং cross cutting প্রকৃবতর থর্ কারহণ িাতীয় স্বাহর্ থ এক িা একাবধক 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সহি িহুমাবত্রক সমিহয়র প্রহয়ািন েয়। সাংবেি মন্ত্রণালহয়র সহি সুন্দর সমিহয়র মাধ্যহমই থকিল 

িাতীয় স্বার্ থ সাংরবক্ষত েহত পাহর। সকল রাষ্ট্র তাহদর আবর্ থক, থকৌশলগত ও প্রধান স্বার্ থ সাংরক্ষণ ও বিস্তাহরর িন্য 

কূেননবতক প্রয়াস চাবলহয় র্াহক। কূেনীবত অখণ্ড ও সমবিত। এর বিভািন িাতীয় স্বার্ থ সাংরক্ষহণর অনুকূল েহত পাহর না। 

খাতবভবত্তক কূেনীবত থর্মন- িাবণিয কূেনীবত, পবরহিশ কূেনীবত, উন্নয়ন কূেনীবত প্রভৃবত পবরচালনার থক্ষহত্র র্র্ার্ থ সমিহয়র 

অভাি কাম্য নয়। িস্তুত বিহদবশক রাহষ্ট্রর সহি বকাংিা আন্তিথাবতক পবরমণ্ডহল থর্াগাহর্াগ বৃবি, সম্পহকথান্নয়ন, থকৌশলগত 

গুরুত্ব বৃবি, পারেবরক স্বার্ থরক্ষা, বনভথরতা ও থেকসই অাংশীদাবরহত্বর িন্য সামবগ্রক এিাং অখণ্ড কূেনীবত একান্ত প্রহয়ািন। 

(২) এমবিবি’র সহি তাল বমবলহয় িাতীয় কম থহকৌশল প্রণয়ন কহর ‘রূপকল্প-২০২১’ িাস্তিায়হনর মাধ্যহম িাাংলাহদশহক 

একটি মধ্যম আহয়র থদহশ পবরণত করা। অবভিাসনহক Post-2015 Development Agenda-থত লক্ষয/লক্ষযমাত্রা/ 

বনহদ থশক বেসাহি অন্তভু থবক্তকরহণর থিার কূেননবতক প্রচিাহক আরও সুসাংেত করা। িলিায়ু পবরিতথন-সাংক্রান্ত কূেননবতক 

কার্ থক্রম একটি িলিায়ু-ঝুুঁবকপূণ থ থদশ বেসাহি িাাংলাহদশ ধারািাবেকভাহি UNFCCC এিাং অন্যান্য আন্তিথাবতক প্লােফহম থ 

িাাংলাহদহশর চযাহলঞ্জসমূে ও প্রতযাশাগুবল সামবগ্রকভাহি তুহল ধরা। অর্ থননবতক কূেনীবতর সম্প্রসারণ - অর্ থননবতক স্বার্ থ 

প্রসাহরর কূেনীবত সাবি থক কূেনীবতর অবিহেদ্য অাংশ। অন্তরি ও স্থায়ী রািননবতক সম্পকথ অর্ থননবতক স্বার্ থ অনুসরহণর 

পূি থশতথ। এহত পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মুখ্য সমিয়হকর ভূবমকা পালন করা। বিশ্বায়হনর সহি তাল থরহখ নতুন িািার অনুসন্ধান। 

নতুন শ্রম িািার সন্ধান ও বিহদহশ কম থসাংস্থাহনর লহক্ষয শ্রবমকহদর অবধকার ও স্বার্ থ রক্ষা কহর কম থসাংস্থাহন সোয়তা। ভারত-

িাাংলাহদশ সমুদ্রসীমা বনধ থারণী মামলার শাবন্তপূণ থ বনষ্পবত্তর পর সমুদ্র সম্পদ আেরহণ অন্যান্য থদহশর ও সাংস্থার সহি 

সেহর্াবগতা। িহুপাবক্ষক কূেনীবতহত িাাংলাহদহশর অিস্থান দৃঢ়করণ, বিশ্ব রািনীবতহত সবক্রয়, দাবয়ত্বশীল এিাং অিদানকারী 

রাষ্ট্র বেসাহি পবরবচবত অক্ষুণ্ণ রাখা। িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ আরও উজ্জ্বল, দাবয়ত্বিান ও প্রবতশ্রুবতশীল রাষ্ট্র বেসাহি 

িাাংলাহদহশর প্রহক্ষপণ, সীমািিতার পবরিহতথ সম্ভািনাহক তুহল ধরা। প্রিাসীহদর কল্যাণ সম্পবকথত সকল কার্ থািবল সম্পাদহনর 

লহক্ষয র্র্ার্র্ ব্িস্থা গ্রেণ। 

(৩) িাবণিয, বিবনহয়াগ, উপকরণ ও জ্বালাবন সরিরাে, প্রিাসী িাাংলাহদবশহদর চাবেদাসমূে ক্রমশ বৃবির লহক্ষয র্র্ার্র্ 

পদহক্ষপ গ্রেণ ও সাড়া প্রদান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র কম থপবরবধ ও কম থকাহণ্ডর িটিলতার আহলাহক মন্ত্রণালহয়র এিাং 

বমশনসমূহের সক্ষমতা বৃবি (থলাকিল ও আবর্ থক) একান্ত প্রহয়ািন। ১৯৮২ সাহল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র িন্য বনধ থাবরত থলাকিল 

এিাং সম্পদ িতথমান চাবেদার পবরহপ্রবক্ষহত অপর্ থাপ্ত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Cadre Strength বৃবির বিষহয় নীবতগত অনুহমাদন 

প্রদান কহরহেন। অঞ্চলবভবত্তক অনুবিভাগ সম্প্রসারণ, িহুপাবক্ষক অনুবিভাগ সম্প্রসারণ, ইসুযবভবত্তক অনুবিভাগ সৃবি, সোয়ক 

অনুবিভাগ সৃবি, বমশনসমূহের পুনঃসাংগঠন, বমশহনর সাাংগঠবনক কাঠাহমাহক থঢহল সািাহনা, বমশনসমূহে লবিবস্টক সোয়তা 

বৃবি করা একান্ত আিশ্য দক। বিস্তৃত আন্তিথাবতক ভূ-রািননবতক পবরসহর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বমশনসমূহের এই িহুমাবত্রক 

কম থর্জ্ঞ পবরচালনায় প্রহয়ািন সুবশবক্ষত এিাং প্রবশবক্ষত কবম থিাবেনী। চাবেদা থমাতাহিক ও সমহয়াবচত কম থকতথা/কম থচারীর 

বনহয়াগ না েওয়ার ফহল িনিহলর অপ্রতুলতা অহনক সমহয়ই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র আশানুরূপ কম থকাণ্ড পবরচালনাহক ব্ােত 

কহরহে। তহি, বমশনসাংখ্যা ও কম থকতথা বৃবির সাম্প্রবতক প্রস্তাহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীবতগত সদয় সম্মবত অদূর ভবিষ্যহত 

এ পবরবস্থবতর উন্নবত ঘোহি। বপএসবস’র মাধ্যহম িবধ থত সাংখ্যায় কযািার কম থকতথা বনহয়াহগর পাশাপাবশ িতথমান ও ভবিষ্যৎ 

চযাহলঞ্জ থমাকাহিলার িন্য কম থকতথাহদর বনবিড় পবরচর্ থা প্রহয়ািন। এ লহক্ষয ফহরন সাবভ থস একাহিবমর উন্নয়ন এিাং 

সম্প্রসারণ িরুবর। িবধ থত আিাসন এিাং সুহর্াগ-সুবিধা বনবিত করহত পারহল মধ্যপর্ থাহয়র কম থকতথাহদর প্রবশক্ষণ োড়াও 

বিবনময় কার্ থক্রহমর মাধ্যহম অন্যান্য থদহশর কূেনীবতকহদর প্রবশক্ষহণর ব্িস্থা করা র্াহি। 

(৪) িতথমাহন এ মন্ত্রণালহয়র িড় চযাহলঞ্জ েহয় দাঁবড়হয়হে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সহি সমিয়েীনতা। অন্যান্য 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাহদর কাহির সহি িবেঃিাাংলাহদশ-সাংবেি কার্ থক্রম সাধহনর িন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র সহি 

থর্াগাহর্াগ/পরাম থশ ব্াবতহরহক সরাসবর বিহদবশ বমশনগুু্বলর সহি থর্াগাহর্াগ রক্ষা করহে। এহত সমিয়েীনতা এিাং 

নানারকম সাংকহের উদ্ভি েহে। এ অিস্থা পবরোহরর লহক্ষয এিাং বনবিড় সমিহয়র িন্য Rules of Business and 

Allocation of Business-এর পূণ থ িাস্তিায়ন প্রহয়ািন। 
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িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় 

(১) িাাংলাহদশ থরশম উন্নয়ন থিাহি থর সাাংগঠবনক কাঠাহমা ও প্রবিধানমালা অনুহমাদন না েওয়ায় নিগঠিত িাাংলাহদশ থরশম 

উন্নয়ন থিাি থ থর্হক অিসরপ্রাপ্ত কম থকতথা/কম থচারীগহণর শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভি েহে না। ফহল, িাাংলাহদশ থরশম উন্নয়ন 

থিাহি থ িনিহলর সাংকে বিরাি করহে। 

(২) থমৌসুহমর শুরুহত পােক্রয় খাহত প্রহয়ািনীয় অহর্ থর সাংস্থান না েহল পরিতীহত উচ্চমূহল্য পােক্রহয় উৎপাদন-খরচ বৃবি পাহি। 

যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

(১) দক্ষ িনশবক্ত বতবর ও থিকার যুিহদর কম থসাংস্থান সৃবির িন্য প্রবশক্ষণখাহত আবর্ থক িরাদ্দ বৃবি করা। যুিহদর ক্ষুদ্র-ঋণ প্রদাহনর 

মাধ্যহম স্ব-কম থসাংস্থান বৃবি ও ঋণ-আদায় কার্ থক্রম গবতশীল করার লহক্ষয মাঠপর্ থাহয় ঋণ-সাংবেি িনিল বৃবি করা এিাং র্াতায়াহতর 

সুবিধাহর্ থ র্ানিােহনর সুব্িস্থা ক  । থিকার যুিহদর দক্ষতাবৃবিমূলক প্রবশক্ষণ প্রদাহনর মাধ্যহম আত্মকম থসাংস্থান সৃবির উহদ্দহশ্য দ থদহশর 

৬৪টি থিলায় ক্রমািহয় স্থায়ী প্রকৃবতর যুিপ্রবশক্ষণ থকে গহড় থতালার ব্িস্থা থনওয়া। ক্রীড়াহক্ষহত্র িাহিে িরাদ্দ বৃবির মাধ্যহম 

ক্রীড়াবিদহদর প্রবশক্ষণ ও থিবশ থিবশ িাতীয় ও আন্তিথাবতক ক্রীড়া প্রবতহর্াবগতার আহয়ািন ও অাংশগ্রেণ ক  । বিমন্যাবসয়াম, 

সুইবমাংপুলসে ক্রীড়া-অিকাঠাহমা উন্নয়হনর মাধ্যহম ক্রীড়াহক্ষহত্রর সাবি থক উন্নয়ন। 

(২) প্রবতভা অহিষণ প্রকল্প/কম থসূবচর মাধ্যহম নতুন নতুন ক্রীড়াবিদ সৃবি। এ কািগুবল সঠিকভাহি করহত পারহল আমাহদর যুি-

সমাহির িবি ও সন্ত্রাসমূলক কম থকাহণ্ড িবড়ত েওয়ার সম্ভািনা অহনক কহম র্াহি। এটি সন্ত্রাসিাদ ও িবিিাদ প্রবতহরাহধ 

উহেখহর্াগ্য ভূবমকা রাখহি। 

সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ 

(১) সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর আওতাধীন মোসড়ক থনেওয়াহকথ বনধ থাবরত ওিনসীমার অবতবরক্ত ওিন বনহয় র্ানিােন 

চলাচহলর কারহণ মোসড়ক থনেওয়াকথ বনধ থাবরত সমহয়র পূহি থই ক্ষবতগ্রস্ত েহয় র্ানচলাচহলর অনুপহর্াগী েহয় পহড়। এহত 

সরকাবর অহর্ থর অপচয় েয় ও িনদূহভথাগ চরম আকার ধারণ কহর। অবতবরক্ত ওিন িেনকারী র্ানিােন দুঘ থেনারও অন্যতম 

কারণ। এ পবরবস্থবত থর্হক উত্তরহণর িন্য সরকার মোসড়হক চলাচলকারী র্ানিােহনর িন্য এহক্সল থলাহির সহি থাচ্চসীমা 

বনধ থারণ কহর ২০০৪ সাহল থগহিে প্রকাশ কহর। বকন্তু পবরিেন থসক্টহরর মাবলক ও শ্রবমক সাংগঠনসমূহের প্রতযাবশত 

সেহর্াবগতা না পাওয়ায় অবতবরক্ত ওিন িেন কহর র্ানিােন চলাচল বনয়ন্ত্রহণ আনা সম্ভি েয়বন। এ থপ্রক্ষাপহে অবতবরক্ত 

ওিন িেন কহর র্ানিােন চলাচল বনয়ন্ত্রহণর িন্য সাংবেি সকহলর সহি মতবিবনময় কহর ‘থমােরর্াহনর এহক্সলহলাি 

বনয়ন্ত্রণহকে পবরচালনা-সাংক্রান্ত নীবতমালা-২০১২’ প্রণয়ন করা েয়। পবরিেন থসক্টহরর মাবলক ও শ্রবমক সাংগঠনসমূে 

নীবতমালা িাস্তিায়হন প্রতযাবশত সেহর্াবগতা না কহর িরাং প্রবতিন্ধকতা সৃবির মাধ্যহম উহেখহর্াগ্য সাংখ্যক এহক্সলহলাি 

কহন্ট্রাল-থস্টশহন োমলা কহর থস্টশন ও সরঞ্জামাবদর ব্াপক ক্ষবত সাধন কহর অহকহিা কহর থদয়। এ পবরবস্থবতহত প্রণীত 

নীবতমালা অনুর্ায়ী এহক্সলহলাি কার্ থকরভাহি বনয়ন্ত্রণ কহর মোসড়ক থনেওয়াহকথর ক্ষবতগ্রস্ততা ও দুঘ থেনা বনয়ন্ত্রহণ আনা 

প্রহয়ািন। উহেখ্য, এহক্সলহলাি কার্ থকরভাহি বনয়ন্ত্রহণর িন্য সরকার ১৬ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ অবতবরক্ত ওিন বনহয় 

চলাচলকারী র্ানিােহনর ওপর প্রহগ্রবসভ োহর িবরমানা আহরাহপর বসিান্ত গ্রেণ কহর প্রজ্ঞাপন িাবর কহরহে। এহক্ষহত্র 

আঞ্চবলক পবরিেন কবমটি (আরটিবস)-এর সভাপবত বেসাহি থিলা প্রশাসকগহণর এিাং আইন-শৃঙ্খলা িাবেনীর আন্তবরক 

সেহর্াবগতা ও সাংবেিতা অপবরোর্ থ। 

(২) িাতীয় থিতন থস্কল, ২০১৫ কার্ থকর েওয়ায় বিআরটিবস’র সকল থগ্রহির কম থচারী ও শ্রবমকহদর থিতন-ভাতাবদ বদ্বগুহনরও 

থিবশ বৃবি থপহয়হে। বকন্তু থিতন-ভাতাবদ বৃবির পর িাস িা িাহকর ভাড়া বৃবি করা েয়বন। ফহল কম থরত শ্রবমক-কম থচারীহদর 

থিতন-ভাতাবদ, অিসরপ্রাপ্তহদর গ্রযাচুইটি, Debt Service Liabilities (DSL) এিাং প্রগবত ইন্ডাবেি বলবমহেহির পাওনা 

বনধ থাবরত পবরমাহণ পবরহশাধ করা সম্ভি েহে না। এহত প্রবত মাহসই থপৌহন দুই থকাটি োকা ঘােবত থর্হক র্াহে। প্রবত ি র 

ঘােবতর পবরমাণ দাঁড়ায় একুশ থকাটি োকা। এ পবরবস্থবত থর্হক উত্তরহণর িন্য বিআরটিবস’র িাস ও িাক িেহর নতুন িাস ও 

িাক সাংহর্ািন না েওয়া পর্ থন্ত িা সারাহদহশ সমবিত িাস ভাড়া বৃবি না েওয়া পর্ থন্ত প্রবত অর্ থ-িেহর একুশ থকাটি োকা ভতুথবক প্রহয়ািন।  

(৩) বিবিোল থমােরর্ান পবরদশ থন থকে না র্াকায় ম্যানুহয়ল পিবতহত থমােরর্ান পরদশ থন কহর বফেহনস প্রদান করা েহে। 

ফহল সড়ক-পবরিেন থসক্টহর স্বেতা ও শৃঙ্খলা বনবিত করা র্াহে না এিাং বফেহনস প্রদাহন কালহক্ষপণ েহে। এ থপ্রক্ষাপহে 

গাবড়র বফেহনস সাটি থবফহকে ম্যানুহয়ল পিবতর পবরিহতথ স্বয়াংবক্রয়ভাহি প্রদাহনর লহক্ষয দীঘ থবদন র্ািত অহকহিা ৫টি (ঢাকার 

বমরপুহর ১টি, ঢাকার ইকুবরয়ায় ১টি, চট্টগ্রাহম ১টি, রািশােীহত ১টি ও খুলনায় ১টি থমােরর্ান পবরদশ থন থকে (বভআইবস) 
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প্রবতস্থাপহনর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। ইহতামহধ্য ঢাকার বমরপুহর ১টি থমােরর্ান পবরদশ থনহকে (বভআইবস) প্রবতস্থাপন কহর 

িায়াল রান করা েহে। ঢাকাস্থ বভআইবস প্রবতস্থাপহনর অবভজ্ঞতার আহলাহক অপর ৪টি বভআইবস প্রবতস্থাপহনর ব্িস্থা থনওয়া 

েহি। সড়ক-পবরিেন থসক্টহর স্বেতা ও শৃঙ্খলা আনয়হন প্রর্ম পর্ থাহয় সারাহদহশ সকল বৃেত্তম থিলায় একটি কহর বিবিোল 

থমােরর্ান পবরদশ থনহকে (বভআইবস) স্থাপন করা প্রহয়ািন। এ বিষহয় আঞ্চবলক পবরিেন কবমটি (আরটিবস)-এর সভাপবত 

বেসাহি সাংবেি থিলা প্রশাসকগহণর সেহর্াবগতা অপবরোর্ থ। 

(৪) ঢাকা র্ানিােন সমিয় কতৃথপক্ষ (বিটিবসএ)-এর অবধহক্ষত্র এলাকায় পবরকবল্পত ও সমবিত পবরিেন পবরকল্পনা প্রণয়ন 

এিাং প্রণীত থকৌশলগত পবরিেন পবরকল্পনার বভবত্তহত প্রকল্প গ্রেণ ও িাস্তিায়ন সমিয় বিটিবসএ’র অন্যতম দাবয়ত্ব। প্রণীত 

থকৌশলগত পবরিেন পবরকল্পনায় অন্তভু থক্ত থর্-থকাহনা প্রকল্প থর্-থকাহনা উন্নয়ন সাংস্থা িাস্তিায়ন করহত পারহি। তহি, িবণ থত 

থকৌশলগত পবরিেন পবরকল্পনায় অন্তভু থক্ত থনই, এমন থকাহনা প্রকল্প থকাহনা উন্নয়ন সাংস্থা গ্রেণ করহত পারহি না। বকন্তু 

বিটিবসএ’র অবধহক্ষত্র এলাকায় পবরিেনসাংবেি উন্নয়হন একাবধক উন্নয়ন-সাংস্থা সম্পৃক্ত র্াকায় সাংস্থাগুবলর মহধ্য সমিহয়র 

প্রকে অভাি পবরলবক্ষত েয়। এহত প্রকল্প িাস্তিায়হন িটিলতার সৃবি েয় ও িনহভাগাবন্ত বৃবি পায়। বিটিবসএ’র অবধহক্ষত্র 

এলাকায় পবরকবল্পত ও সমবিত পবরিেন ব্িস্থার উন্নয়হন আন্তঃসাংস্থা সমিয় থিারদার করা প্রহয়ািন।  
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পবরবশি-ি 

বিশ্বশাবন্ত প্রবতষ্ঠা ও উন্নয়হনর িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীহক আন্তিথাবতক স্বীকৃবতস্বরূপ প্রদত্ত পদক ও সম্মাননাসমূে 

 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 
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পবরবশি-ঞ 

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর িাতীয় পর্ থাহয়র পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্বক্তগহণর নাম 

স্বাধীনতা পুরস্কার  

ক্রবমক নম্বর পদকপ্রাপ্ত ব্বক্তহদর নাম িাতীয় থক্ষহত্র অিদান 

১। িনাি আবুল মাল আিদুল মুবেত স্বাধীনতা ও মুবক্তযুি 

২। িনাি মুোঃ ইমাি উবদ্দন প্রামাবণক স্বাধীনতা ও মুবক্তযুি 

৩। মরহুম থমৌলভী আচমত আলী খান স্বাধীনতা ও মুবক্তযুি 

৪। থস্কায়াড্রন লীিার (অি.) িদরুল আলম, িীর উত্তম স্বাধীনতা ও মুবক্তযুি 

৫। শেীদ শাহ্ আব্দুল মবিদ স্বাধীনতা ও মুবক্তযুি 

৬। শেীদ এম. আিদুল আলী স্বাধীনতা ও মুবক্তযুি 

৭। মরহুম এ, থক, এম, আিদুর রউফ স্বাধীনতা ও মুবক্তযুি 

৮। মরহুম থক. এম. বশোিউবদ্দন স্বাধীনতা ও মুবক্তযুি 

৯। বসয়দ োসান ইমাম স্বাধীনতা ও মুবক্তযুি 

১০। মরহুম রবফকুল ইসলাম মাতৃভাষা 

১১। িনাি আিদুস সালাম মাতৃভাষা 

১২। মরহুম অধ্যাপক ি. মাকসুদুল আলম বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত  

১৩। িাঃ এম আর খান বচবকৎসাবিদ্যা 

১৪। কবি বনম থহলন্দু গুণ সাবেতয 

১৫। অধ্যাপক থরিওয়ানা থচৌধুরী িন্যা সাংস্কৃবত 

একুহশ পদক  

ক্রবমক নম্বর পদকপ্রাপ্ত ব্বক্তহদর নাম িাতীয় থক্ষহত্র অিদান 

১। বিচারপবত কািী এিাদুল েক ভাষা আহন্দালন 

২। িাঃ সাইদ োয়দার ভাষা আহন্দালন 

৩। মরহুম বসয়দ থগালাম বকিবরয়া ভাষা আহন্দালন 

৪। ি. িসীম উবদ্দন আেহমদ ভাষা আহন্দালন 

৫। িাোনারা আেহমদ বশল্পকলা 

৬। পবণ্ডত অমহরশ রায় থচৌধুরী বশল্পকলা 

৭। শােীন সামাদ বশল্পকলা 

৮। িনাি আমানুল েক বশল্পকলা 

৯। মরহুম কািী আহনায়ার থোহসন বশল্পকলা 

১০। িনাি মবফদুল েক মুবক্তযুি 

১১। িনাি থতায়াি খান সাাংিাবদকতা 

১২। অধ্যাপক িাঃ এবিএম আব্দুোে গহিষণা 

১৩। মাংহেন চীাং মাংবেন গহিষণা 

১৪। থিযাবতপ্রকাশ দত্ত ভাষা ও সাবেতয 

১৫। অধ্যাপক ি. োয়াৎ মামুদ ভাষা ও সাবেতয 

১৬।  িনাি োিীবুোে বসরািী ভাষা ও সাবেতয 
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থিগম থরাহকয়া পদক  

ক্রবমক নম্বর পদকপ্রাপ্ত ব্বক্তহদর নাম িাতীয় থক্ষহত্র অিদান 

১। মরহুমা ি. তাইবুননাোর রশীদ 

(কবিরত্ন, বি,বলে) 

নারী বশক্ষা বিস্তার, নারীর সামাবিক অবধকার প্রবতষ্ঠা, নারী িাগরণ এিাং 

আর্ থ-সামাবিক উন্নয়হন গুরুত্বপূণ থ অিদাহনর িন্য 

২। বিবি রাহসল নারীর সামাবিক অবধকার প্রবতষ্ঠা, নারী িাগরণ এিাং আর্ থ-সামাবিক উন্নয়হন 

গুরুত্বপূণ থ অিদাহনর িন্য 

িাতীয় চলবচ্চত্র পুরস্কার 

ক্রবমক 

নম্বর 

২০১৪ সাহলর পুরস্কাহরর িন্য প্রস্তাবিত ব্বক্ত/চলবচ্চহত্রর নাম শাখার নাম 

১ (১) বসয়দ োসান ইমাম 

(২) রানী সরকার  

আিীিন সম্মাননা  

২ থনকািহরর মোপ্রয়াণ (প্রহর্ািক: মাসুদ পবর্ক)  থশ্রষ্ঠ চলবচ্চত্র 

৩ গাবড়ওয়ালা (প্রহর্ািক: থমা: আশরাফুল আলম ওরহফ আশরাফ বশবশর) থশ্রষ্ঠ স্বল্পনদঘ থয চলবচ্চত্র 

৪ িাবেদুর রবেম অঞ্জন (থমঘমোর) থশ্রষ্ঠ চলবচ্চত্র পবরচালক 

৫ থফরহদৌস আেহমদ (এক কাপ চা) থশ্রষ্ঠ অবভহনতা প্রধান চবরহত্র 

৬ ১. থমৌসুমী (তাঁরকাো) 

২. বিদ্যা বসনো বমম (থিানাবকর আহলা) 

থশ্রষ্ঠ অবভহনত্রী প্রধান চবরহত্র (থর্ৌর্ভাহি) 

৭ িা: এিাি ইসলাম (তাঁরকাো) থশ্রষ্ঠ অবভহনতা পাশ্বথচবরহত্র  

৮ বচত্র থলখা গুে (৭১ এর মা িননী)  থশ্রষ্ঠ অবভহনত্রী পাশ্বথচবরহত্র  

৯ তাহরক আনাম (থদশা দ্যা বলিার) থশ্রষ্ঠ অবভহনতা/অবভহনত্রী খল চবরহত্র  

১০ বমশা সওদাগর (অল্প অল্প থপ্রহমর গল্প) থশ্রষ্ঠ অবভহনতা/অবভহনত্রী থকৌতুক চবরহত্র 

১১ আবির থোহসন অাংকন (বিষম্য) থশ্রষ্ঠ বশশুবশল্পী  

১২ মারিান থোসাইন িারা (থমঘমোর) বশশুবশল্পী শাখায় বিহশষ পুরস্কার 

১৩ ি. সাইম রানা (থনকািহরর মোপ্রয়াণ) থশ্রষ্ঠ সিীত পবরচালক 

১৪ মােফুি আনাম থিমস (থদশা দ্যা বলিার) থশ্রষ্ঠ গায়ক 

১৫ ১. রুনা লায়লা (বপ্রয়া তুবম সুখী েও) 

২. মমতাি (থনকািহরর মোপ্রয়াণ) 

থশ্রষ্ঠ গাবয়কা (থর্ৌর্ভাহি) 

১৬ মাসুদ পবর্ক (থনকািহরর মোপ্রয়াণ) থশ্রষ্ঠ গীবতকার 

১৭ থিলাল খান (থনকািহরর মোপ্রয়াণ) থশ্রষ্ঠ সুরকার 

১৮ আখতারুিামান ইবলয়াস (থমঘমোর) থশ্রষ্ঠ কাবেবনকার 

১৯ বসকত নাবসর (থদশা দ্যা বলিার) থশ্রষ্ঠ বচত্রনাট্যকার 

২০ িাবেদুর রবেম অঞ্জন (থমঘমোর) থশ্রষ্ঠ সাংলাপরচবয়তা 

২১ থতৌবেদ থোহসন থচৌধুরী (থদশা দ্যা বলিার)  থশ্রষ্ঠ সম্পাদক 

২২ মারুফ সামুরাই (তাঁরকাো) থশ্রষ্ঠ বশল্পবনহদ থশক 

২৩ থমাোম্মদ থোহসন থিমী (বিষম্য) থশ্রষ্ঠ বচত্রগ্রােক  

২৪ রতন পাল (থমঘমোর) থশ্রষ্ঠ শব্দগ্রােক 

২৫ কনক চাঁপা চাকমা (থিানাবকর আহলা) থশ্রষ্ঠ থপাষাক ও সাি-সিা 

২৬ আিদুর রেমান (থনকািহরর মোপ্রয়াণ) থশ্রষ্ঠ থমক-আপম্যান 
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      -  

মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূে কতৃথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর ১ জুলাই থর্হক ৩১ অহক্টাির থময়াহদ সম্পাবদত অতীি 

গুরুত্বপূণ থ কার্ থািবল 

অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ 

  ‘Tax Card নীবতমালা, ২০১০’-এর পবরমািথন সাধন করা েয়। 

 করদাতাহদর বিবিোল থসিা প্রদাহনর লহক্ষয িাতীয় রািস্ব থিাহি থর বনয়ন্ত্রনাধীন কর অঞ্চল-৭ ও কর অঞ্চল-২, 

ঢাকাহত Fast track service centre চালু করা েয়। 

 একহসস টু ইনফরহমশন থপ্রাগ্রাহমর আওতায় িাতীয় রািস্ব থিাহি থর ইহনাহভশন টিম থমািাইহল এসএমএস, ই-থমইল 

ও ওহয়িসাইহের মাধ্যহম করদাতাহদর বিবভন্ন বিষহয় অিবেত   ; কর ও তথ্য থসিাহকহের মাধ্যহম করদাতাহদর 

থসিার মান ত্বরাবিতকরণ; Tax clearance certificate প্রদান সেিীকরণ; Software generated SMS-এর 

মাধ্যহম আয়কর বরোহন থর প্রাবপ্ত স্বীকার এিাং ওহয়িসাইহে কযাোলগ প্রকাশ ও বনলাম ব্িস্থা সেিীকরণ  

করা েয়। 

 ভযাে অনলাইন িাস্তিায়হনর লহক্ষয িাাংলাহদশ কবম্পউোর কাউবেহল িাোহসন্টার স্থাপ      েয়। নহভম্বর ২০১৬ 

থর্হক পুনঃবনিন্ধন কার্ থক্রম চালুর      সকল কাি সম্পন্ন     েয়। 

 জুলাই-থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ িাতীয় সঞ্চয় বস্কহমর মাধ্যহম বনে প্রায় ১১,৬৫০ থকাটি োকা আেরণপূি থক ঘােবত 

িাহিহে অর্ থায়ন করা েয়। িাতীয় সঞ্চয় বস্কহমর মাধ্যহম জুলাই-থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ অিথন র্র্াক্রহম 

১৬,৬৫০.১৫ থকাটি এিাং ১১,৬৫০.০৭ থকাটি োকা। বিবনহয়াহগর এ ধারা অব্ােত র্াকহল অর্ থ-িের থশহষ সম্ভাব্ 

থমাে ও বনে অিথন েহি র্র্াক্রহম ৬৬,৬০০ থকাটি এিাং ৪৬,৬০০ থকাটি োকা, র্া লক্ষযমাত্রার ১৫৪ শতাাংশ ও ২৩৮ 

শতাাংশ। 

 স্বয়াংবক্রয় পিবতহত সঞ্চয়পত্র থলনহদহনর িন্য ঢাকা মোনগরীহত অিবস্থত ৬টি সঞ্চয় বুযহরাহতই-থসবভাংস 

সফ েওয়ার চালু করা েয়। 

অর্ থ বিভাগ 

 িাাংলাহদশ অর্ থননবতক সমীক্ষা, ২০১৬ এিাং Bangladesh Economic Review, 2015 এিাং ২০১৫-১৬ অর্ থ-

িেহরর িাবষ থক প্রবতহিদন প্রকাশ করা েয়। 

 ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর িন্য িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত প্রণয়ন ও স্বাক্ষর করা েয়। 

 িাতীয় শুিাচার থকৌশল কম থপবরকল্পনা ২০১৬-২০১৭ এিাং অর্ থ বিভাহগর ২০১৬ সাহলর উদ্ভািনী কম থপবরকল্পনা প্রণয়ন 

করা েয়। 

 অনুন্নয়ন িাহিহের বত্রমাবসক ব্য় পবরকল্পনা প্রণয়ন করা েয়। 

 অনুন্নয়ন িাহিে িাস্তিায়ন সম্পবকথত কার্ থািবল সম্পাদন করা েয়। 

 ‘িাহিে ব্িস্থাপনা কবমটি’ ও ‘িাহিে ওয়াবকথাং গ্রুপ’-এর বিহিচনার িন্য আওতাধীন দপ্তর/সাংস্থা থর্হক িাহিে 

িাস্তিায়ন (অর্ থ োড়, ব্িোর) সম্পবকথত তথ্যাবদ সাংগ্রে, একত্রীকরণ ও বিহেষণপূি থক মাবসক এিাং বত্রমাবসক 

বভবত্তহত প্রবতহিদন প্রণয়ন করা েয়। 

অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ 

 ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর বিহদবশক সাোহয্যর প্রবতশ্রুবতর লক্ষযমাত্রা ৬ বিবলয়ন মাবকথন িলার বনধ থারণ করা েহয়হে এিাং 

ইহতামহধ্য লক্ষযমাত্রা অবিথত েহয়হে। জুলাই থর্হক অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ রাবশয়ার সহি বনউবক্লয়ার পাওয়ার 

প্লযাহন্টর চুবক্তসে থমাে ১৩.২২৭ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর চুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। এ অর্ থ-িেহর থমাে ৫.০৫   বলয়ন 

মাবকথন িলাহরর ব্য়ন লক্ষযমাত্রা বনধ থারন করা েয়। জুলাই থর্হক অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ খাদ্যসাোয্য িািদ ৮.৪৪ 

ও প্রকল্প সাোহয্য অনুদান িািদ ৭৬.৩৩ এিাং ঋণ িািদ ৬৫২.৭৭, সি থহমাে ৭৩৭.৫৪ বমবলয়ন মাবকথন িলার োড় 

করা েহয়হে, র্া লক্ষযমাত্রার প্রায় ১৫ শতাাংশ। 
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 ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর বিহদবশক ঋহণর আসল ও সুদ পবরহশাহধর থমাে প্রাক্কলন বেল ১.২২২২ বিবলয়ন মাবকথন 

িলার। এ সমহয় সি থহমাে ৩৩৯.৯৮ বমবলয়ন মাবকথন িলার পবরহশাধ করা েহয়হে, র্া লক্ষযমাত্রার প্রায় ২৮ শতাাংশ।  

 ২৬ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ মহস্কা, রাবশয়ায় Fast Track প্রকল্পভুক্ত ‘ পপুর পারমাণবিক বিদুযৎ প্লযান্ট’ বনম থাহণর 

লহক্ষয িাাংলাহদশ এিাং রাবশয়ান থফিাহরশন সরকাহরর মহধ্য Intergovernmental Credit Agreement 

(IGCA) স্বাক্ষবরত েয়। এ ঋণচুবক্তর আবর্ থক সাংহেষ ১১.৩৮ বিবলয়ন মাবকথন িলার। 

  ২৪-২৫ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ িাম থাবনর িাবল থহন অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাহগর বসবনয়র সবচহির থনতৃহত্ব িাাংলাহদশ 

প্রবতবনবধদহলর সহি িাম থান সরকাহরর German-Bangladesh Negotiation-2016 অনুবষ্ঠত েয়। Summary 

Record of Negotiation অনুর্ায়ী িাম থান সরকার কতৃথক িাাংলাহদশ সরকারহক ২০১৬-১৭    -িেহর      

প্রবতশ্রুত অহর্ থর পবরমান ২৫৫ বমবলয়ন ইউহরা। 

 এশীয় উন্নয়ন ব্াাংহকর সহি দু'টি ঋণচুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। প্রর্ম চুবক্ত  আ     ‘Dhaka Water Supply 

Network Improvement Project’-এর       ঢাকা মোনগরীহত ক্রমিধ থমান চাবেদার পবরহপ্রবক্ষহত শের অঞ্চহল 

িসিাসরত িনহগাষ্ঠীহক বনরাপদ পাবনর সুবিধার আওতায় এহন তাহদর আর্ থ-সামাবিক উন্নয়ন    । বদ্বতীয় চুবক্ত  

আ     ‘Railway Sector Rolling Stock Project’-এর       িাাংলাহদশ থরলওহয়র দক্ষতা বৃবির লহক্ষয 

২৫০টি র্াত্রীিােী থকাচ, ১০টি বিহিলচাবলত থলাহকাহমাটিভ, বরবলফ থক্রইন, দু’টি থিন ওয়াবশাং প্লান্ট এিাং থলাহকা-

মাস্টার থিবনাংহয়র িন্য একটি বসমুহলের সাংগ্রে করা। 

 ইস্তামু্বল কম থ-পবরকল্পনার িাস্তিায়ন অগ্রগবত    বলত িাতীয় প্রবতহিদন প্রণয়ন করা েয়।  

  ‘িাপান বেউম্যান বরহসাহস থস থিহভলপহমন্ট স্কলারবশপ (থিবিএস)’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় আগস্ট ২০১৬ মাহস 

বনি থাবচত ৩০িন থফহলা/কম থকতথা বিবভন্ন বিষহয় িাপাহনর বিবভন্ন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় থর্হক মাস্টাস থ বিগ্রী 

অিথহনর লহক্ষয িাপান গমন কহরহেন। অহক্টাির ২০১৬ মাহস ১৪িন কম থকতথা িাপাহনর বিবভন্ন খ্যাতনামা 

বিশ্ববিদ্যালয় থর্হক বিবভন্ন বিষহয় মাস্টাস থ বিবগ্র সম্পন্ন কহর থদহশ বফহর এহসহেন। 

 ২০ এিাং ২৮ থসহেম্বর ২০১৬        অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ এিাং USAID-এর মহধ্য ‘Development 

Objective Grant Agreement (DOAG) between the United States of America and the 

Government of the People’s Republic of Bangladesh’ শীষ থক চুবক্তর ১৩তম এিাং ১৪তম সাংহশাধনী 

স্বাক্ষবরত েয়, র্াহত অহর্ থর পবরমাণ ১৩৯.৭২ ও ১৫৭.৩২ বমবলয়ন মাবকথন িলার।  

 ২১ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ স্োনীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তর এিাং USAID-এর মহধ্য’ Activity 

Agreement for the Bangladesh Agricultural Infrastructure Development Program (Ag-

Infra)’ শীষ থক চুবক্তর বদ্বতীয় সাংহশাধনী স্বাক্ষবরত েয়।  

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ FAO সোয়তাপুি দু’টি, ILO সোয়তাপুি দু’টি, IOM সোয়তাপুি একটি এিাং 

The Global Fund সোয়তাপুি একটিসে থমাে ৬টি প্রকহল্পর প্রকল্প-দবলল স্বাক্ষবরত েয়, র্ার অনুকূহল থমাে 

১৪.৬১ বমবলয়ন মাবকথন িলার অনুদাহনর প্রবতশ্রুবত পাওয়া থগহে। এ সমহয় িাবতসাংহঘর বিবভন্ন সাংস্থা থর্মন- 

UNICEF, UNDP, UNFPA, FAO, UN WOMEN, ILO, GFATM, GAVI, UNESCO, UNCDF 

এিাং IOM বিবভন্ন প্রকল্প/কম থসূবচর অনুকূহল থমাে ২৬.৩০ বমবলয়ন মাবকথন িলার অিমুক্ত কহরহে। 

 সবচিালয় বনহদ থশমালা ২০১৪ অনুর্ায়ী ইহলকিবনক োবিরা পিবত অর্ থাৎ ইন-আউে বিভাইস-এর ব্িোর প্রিতথন 

করা েয়, ফহল কম থকতথা/কম থচারীহদর র্র্াসমহয় অবফহস উপবস্থবতর োর সহন্তাষিনক। 

 ই-থেন্ডাবরাং পিবত চালু করা েয়। 

 ৩ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ Health sector development program amendment to the grant 

agreement-এ  আ     ৫.২৩৮ বমবলয়ন মাবকথন িলাহরর অনুদানচুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। 

 Additional Financing of Public Procurement Reform Project II (PPRP-II)-এর আ     

বিশ্বব্াাংক ও িাাংলাহদশ সরকাহরর মহধ্য ১০ বমবলয়ন মাবকথন িলাহরর       স্বাক্ষবরত েয়।  
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 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কতৃথক ভারতীয় অনুদাহন িাস্তিাবয়তব্ ‘Construction of India-Bangladesh Friendship 

Building and setting up an IT Centre at Bangladesh Police Academy, Sardah’-শীষ থক প্রকহল্পর 

অর্ থায়হনর িন্য অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ ও ভারতীয় োই কবমশহনর মহধ্য ২৮ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ Financing 

Agreement স্বাক্ষবরত েয়।  

 চীন সরকাহরর অর্ থননবতক ও কাবরগবর সেহর্াবগতায় দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালহয়র আওতায় ‘Project of 

Disaster Emergency Operation Center and Information Platform’ এিাং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র আওতায় 

‘Project of 1000 (One Thousand) Fire Motorcycles’ শীষ থক দু’টি প্রকল্প স্বাক্ষবরত েয়।  

 থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালহয়র আ       িাাংলাহদশ বশবপাং কহপ থাহরশন (বিএসবস) কতৃথক িাস্তিায়নাধীন 

‘Procurement of Six Vessels Three New Product Oil Tankers and Three New Bulk Carriers 

of about 39,000 DWT Each Project’ িাস্তিায়হন ১.২০ বিবলয়ন আরএমবি ইউয়ান-   নমনীয় ঋণচুবক্ত ১৪ 

অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েয়।  

 স্থানীয় সরকার বিভাহগর আ       ঢাকা ওয়াসা কতৃথক িাস্তিাবয়তব্ ‘Dasherkandi Sewerage Treatment 

Plant’ প্রকহল্পর ১,৭৯১,৬০৮,০০০ বিবলয়ন আরএমবি ইউয়ান (২৮০ বমবলয়ন মাবকথন িলার)-   নমনীয় ঋণচুবক্ত 

১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েয়। 

 চীন সরকাহরর আবর্ থক সোয়তায় থসতু বিভাগ কতৃথক িাস্তিাবয়তব্ ‘Multi-Lane Road Tunnel under the 

River Karnaphuli’       প্রকহল্পর আ     ১.৯৫০ বিবলয়ন আরএমবি ইউয়ান পবরমান অহর্ থর CGCL চুবক্ত 

এিাং ৪০৫.৮০ বমবলয়ন মাবকথন িলার মূহল্যর PBC চুবক্ত এিাং Framework agreement ১৪ অহক্টাির ২০১৬ 

তাবরহখ স্বাক্ষবরত েয়। 

 আগামী পাঁচ িেহর (২০১৬-২০) দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সম্পবকথত Plan of Special Assistance 

Projects of Disaster Prevention and Reduction িাস্তিায়হনর লহক্ষয িাাংলাহদশ সরকাহরর সহি একটি 

সমহিাতাস্মারক ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েয়।  

 চীন সরকাহরর আবর্ থক সোয়তায় ৯ম, ১০ম ও ১১তম িাাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু বনম থাহণর লহক্ষয একটি 

সমহিাতাস্মারক ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েয়।  

 িাাংলাহদশ ও       মহধ্য বিবনহয়াগ এিাং উৎপাদন সক্ষমতা সম্পবকথত সেহর্াবগতা বৃবির লহক্ষয Strengthening 

Investment and Production Capacity Cooperation সাংক্রান্ত একটি MoU ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ 

স্বাক্ষবরত েয়। 

 িাাংলাহদশ-চীন থর্ৌর্ অর্ থননবতক কবমশহনর ১৪তম সভা ২২ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ ঢাকায় অনুবষ্ঠত েয়। 

আইন         বিভাগ 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬        সারাহদহশর আদালহত থমাে বনষ্পবত্তকৃত মামলার সাংখ্যা ৩,২৫,৪৪৩টি। 

 ‘িাাংলাহদহশর ৬৪টি থিলাসদহর বচফ জুবিবশয়াল ম্যাবিহেে আদালত ভিন বনম থাণ (প্রর্ম পর্ থায়) (বদ্বতীয় 

সাংহশাধনী)       প্রকহল্পর আওতায় নতুন অ   ক্ত ৮টি বচফ জুবিবশয়াল ম্যাবিহেে আদালত ভিহনর 

বনম থাণকাহির িন্য দরপত্র আহ্বান করা েয়। 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬        আন্তিথাবতক অপরাধ িাইবুযনাহল ৬টি নতুন মামলা (আসাবমর সাংখ্যা ২৩ িন) 

দাহয়র করা েয়। চলমান মামলা থর্হক একটি মামলা রায় প্রদাহনর মাধ্যহম বনষ্পবত্ত েহয়হে। বনষ্পবত্তকৃত এ মামলায় 

থমাে আসাবম বেল ৮ িন। রাহয় মৃতুযদণ্ডপ্রাপ্ত আসাবম ৩ িন। আমৃতুয কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আসাবম ৫ িন। 

   জুলাই-অহক্টাির ২০১৬        িাতীয় আইনগত সোয়তা সাংস্থার ৬৪টি থিলা কবমটির মাধ্যহম আইন-সোয়তা     

     সাংখ্যা ১১,২৭৬ িন; কারাগাহর আেকৃত ব্বক্তর     আইন-সোয়তা          সাংখ্যা ৩,১৮৬ িন; 

আইনগত সোয়তাপ্রাপ্ত বনষ্পবত্তকৃত থদওয়াবন মামলার সাংখ্যা ৩৫৭টি, থফৌিদাবর মামলার সাংখ্যা ২,৪০৭টি ও 

পাবরিাবরক মামলার সাংখ্যা ১,১৭৩টি; িাতীয় থেল্পলাইন কলহসন্টাহর প্রদত্ত আইবন থসিা        সাংখ্যা ৩,২৪৪টি; 

সুবপ্রম থকাে থ কবমটির মাধ্যহম আইন-সোয়তা          সাংখ্যা ২১ িন এিাং সুপ্রীম থকাহে থ আইনগত সোয়তাপ্রাপ্ত 

মামলার সাংখ্যা ৮টি। 
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    জুলাই-অহক্টাির ২০১৬        আইবন পরামশ থ ও বিকল্প বিহরাধ বনষ্পবত্ত বিবধ ২০১৬-এর আওতায় পবরচাবলত 

বমমাাংসা/মধ্যস্থতার মাধ্যহম বনষ্পবত্তকৃত মামলা/বিহরাহধর সাংখ্যা বপ্রহকইস ৮৫০টি, এবিআহরর মাধ্যহম বনষ্পবত্তকৃত 

মামলার সাংখ্যা থপাস্ট থকইস ৯৬টি; উপকারহভাগীর সাংখ্যা বপ্রহকইস ২৮২টি ও থপাস্ট থকইস ৪৭টি; এিাং 

এবিআহরর মাধ্যহম বনষ্পবত্তকৃত মামলা ও বিহরাহধ আদায়কৃত অহর্ থর থমাে পবরমাণ বপ্র-থকইস ৫৬,৭৯,৯০০ োকা 

এিাং থপাস্ট-থকইস ২২,৩৫,৫০০ োকা। 

   জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ শ্রবমক আইন সোয়তা থসহলর মাধ্যহম ক্ষবতপূরণ আদায়       ৪,১৫,৯৮০ োকা; 

শ্রবমক আইন সোয়তা থসহলর েেলাইহনর মাধ্যহম ১৩৪ িনহক তথ্যহসিা প্রদান       ; শ্রবমক আইন সোয়তা 

থসহলর মাধ্যহম ৪২ িন আইবন সোয়তাপ্রার্ী অনুহমাবদত    এিাং শ্রবমক আইন সোয়তা থসহলর মাধ্যহম ২      

চাকুবরহত পুনি থোল       । 

 বনিন্ধন পবরদপ্তহরর মাধ্যহম থমাে ৩৬৪২,৩১,০২,৬২২ োকা রািস্ব আয় েয়। অবফবসয়াল বরবসভার এযাক্ট, ১৯৩৮-

এর বিধান এিাং মাননীয় সুপ্রীম থকাে থ, োইহকাে থ বিভাহগর থকাম্পাবন থকাহে থর আহদশ অনুর্ায়ী ৪টি থকাম্পা   অিলুপ্ত 

করা েয়। 

খাদ্য মন্ত্রণালয় 

 কৃবষিান্ধি সরকার থদহশ খাদ্যশে উৎপাদহনর ধারা অব্ােত রাখার উহদ্দহশ্য দ কৃষকহদর উৎসােমূল্য প্রদাহনর লহক্ষয 

খাদ্য মন্ত্রণালয় ২০১৬ সাহল থিাহরা সাংগ্রে থমৌসুহম (থম-আগস্ট) প্রবতহকবি ধাহনর সাংগ্রেমূল্য ২৩ োকা বেসাহি 

৬.৭০ লক্ষ থমবিকেন ধান সরাসবর কৃষকহদর বনকে থর্হক সাংগ্রে কহরহে এিাং কৃষকহদরহক ব্াাংক একাউহন্টর 

মাধ্যহম সরাসবর মূল্য পবরহশাধ কহরহে, র্া একটি যুগান্তকাবর পদহক্ষপ। এ পদহক্ষহপর ফহল কৃষকহদর উৎপাবদত 

ধাহনর ন্যায্যমূল্য প্রাবপ্ত বনবিত করা সম্ভি েয়। 

 সারাহদহশ (ইউবনয়ন ও গ্রামপর্ থাহয়) গ্রামীণ িনপহদর অবতদবরদ্র িনহগাবষ্ঠর িন্য থসহেম্বর ২০১৬     থর্হক 

প্রবতহকবি ১০ োকা কহর কাহি থর মাধ্যহম খাদ্যশে বিতরণ কার্ থক্রম শুরু েয়। ৭ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী কুবড়গ্রাম থিলার বচলমাবর উপহিলায় এ কম থসূবচর শুভ উহদ্বাধন কহরন। ইউবনয়নপর্ থাহয় উক্ত িনহগাষ্ঠীর 

িন্য স্থানীয় কবমটির মাধ্যহম থদশব্াপী ৫০,০০,০০০ পবরিারহক কাহি থর মাধ্যহম মাবসক ৩০ থকবি কহর চাল প্রদান 

করা েহে। এ কম থসূবচর নাম েহে ‘খাদ্যিান্ধি’ কম থসূবচ এিাং এর থোগান েহে ‘থশখ োবসনার িাাংলাহদশ, ক্ষুধা েহি 

বনরুহদ্দশ’। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিহশষ উহদ্যাগ তর্া   বন্ডাংভূক্ত একটি কম থসূবচ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িের থর্হক 

দীঘ থহময়াহদ কম থাভািকালীন ৫ মাস (থসহেম্বর-নহভম্বর ও মাচ থ-এবপ্রল) এ খাদ্যিান্ধি কার্ থক্রম চলহি। এ কার্ থক্রহমর 

িন্য সরকার ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর থমাে ২,১৪০ থকাটি োকার আবর্ থক সোয়তা মঞ্জুর কহরহে। ৭ থসহেম্বর থর্হক 

২৬ অহক্টাির ২০১৬        েতদবরদ্রহদর মহধ্য ১,৬২,০৮৫ থমবিকেন চাল বিতরণ করা েয়। 

িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

 জুলাই - অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর চাবেদার পবরহপ্রবক্ষহত ৭,১০০টি পদ সৃবি, ১৬,৩৯১টি 

পদ সাংরক্ষণ, ১,৭২২টি পদ স্থায়ীকরণ এিাং ৭৬৮টি র্ানিােন টিওএযান্ডইহত অন্তভু থক্তকরহণ িনপ্রশাসন মন্ত্রনালয় 

সম্মবত প্রদান কহর। 

 ৩৪তম বিবসএস পরীক্ষার মাধ্যহম সুপাবরশকৃত অহপক্ষমান ১৫১ িন থর্হক প্রাক্ -চাকবরবৃত্তান্ত র্াচাই কহর ১ জুলাই 

     ৩১ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ ১৮ িনহক বিবভন্ন কযািাহর বনহয়াগ প্রদান করা েয়। 

 ১,৬৬৬িন বিবভন্ন থগ্রহির কম থচারীহক থদহশর অভযন্তহর এিাং ৩০৪িন কম থচারীহক বিহদহশ বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাহন 

প্রবশক্ষহণ থপ্ররণ করা েয়। 

 উচ্চবশক্ষা ও প্রবশক্ষহণর মাধ্যহম কম থচারীহদর থপশাদাবরত্ব বৃবির িন্য ১৩ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ যুক্তরাহষ্ট্রর 
Harvard Kennedy School-এর সহি িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয়র Memorandum of Understanding 

সম্পাবদত েয়।

 ‘সরকাবর কম থচারী আইন, ২০১৬’-এর খসড়ার বিষহয় থলবিসহলটিভ ও সাংসদ বিষয়ক বিভাহগর থভটিাং পাওয়া 

থগহে; আইনটি মবন্ত্রসভা-বিঠহক উপস্থাপহন কার্ক্রথম গ্রেণ করা ে । 
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 বিভাগীয় কবমশনাহরর কার্ থালয় ও থিলা প্রশাসহকর কার্ থালহয়র িন্য ৭২টি কযািার পদসে ২৮৮টি পদ এিাং উপ-

পবরচালক, স্থানীয় সরকার বিভাহগর িন্য ১৪টি পদ সৃবি করা েয়। 

 ময়মনবসাংে বিভাগীয় সদরদপ্তর ও রাস্তাঘাে বনম থাহণর িন্য ১১৪.৩৭৭৫ একর ভূবম অবধগ্রেহণ প্রশাসবনক অনুহমাদন 

প্রদান করা েয়। ‘BCS Women Network’       প্রকহল্পর অনুকূহল ৫ থকাটি োকা িরাদ্দ প্রদান করা েয়। 

 প্রর্মিাহরর মহতা প্রশাসবনক কম থকতথা/ব্বক্তগত কম থকতথাহদর িন্য দুই মাসব্াপী বুবনয়াবদ প্রবশক্ষণ থকাহস থর উহদ্যাগ 

গ্রেণ করা েয়। 

 বিভাগীয় কবমশনার/থিলা প্রশাসহকর কার্ থালয়, িাসভিন ও সাবকথে োউিসমূে সাংস্কার ও থমরামহতর িন্য ৮৯টি 

কাহির বিপরীহত ৯,৮৩,২৯,২৬৭ োকার প্রশাসবনক অনুহমাদন প্রদান করা েয়। 

 মুদ্রণ ও প্রকাশনা অবধদপ্তহরর আ       সরকাবর মুদ্রণালয় এিাং িাাংলাহদশ বসবকউবরটি বপ্রবন্টাং থপ্রহসর দক্ষতা ও 

উৎপাদন বৃবির লহক্ষয ২৪ থকাটি ৭৬ লক্ষ োকা ব্হয় ‘Automation Project for Confidential Section of 

BG Press’ এিাং ৪৮ থকাটি োকা ব্হয় ‘Capacity Building of Government Printing Press (GPP) 

and Bangladesh Security Printing Press (BSPP)’ শীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। 

 ‘আউেহসাবস থাংহয়র মাধ্যহম থসিাগ্রেণ নীবতমালা, ২০১৬’ চূড়ান্ত না েওয়া পর্ থন্ত থিলা প্রশাসন ও বিভাগীয় 

কবমশনাহরর কার্ থালহয় বিদ্যমান বনহয়াগবিবধ অনুর্ায়ী ২০তম থগ্রহির শূন্যপদ পূরহণর বনহদ থশনা িাবর করা েয়। 

 Bangladesh Civil Service (Engineering Public Works) and Composition and Cadre Rules, 

1980 সাংহশাধন কহর প্রজ্ঞাপন িাবর করা েয়। 

জ্বালাবন ও খবনি সম্পদ বিভাগ 

 অনুসন্ধান কূপ রবশদপুর-১২ এিাং উৎপাদন কূপ বততাস-২৪-এর খনন    সম্পন্ন েয়। এই কূপ থর্হক ১৫ 

এমএমবসএফবি োহর গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভি েহি। 

 োটিকুমরুল-থভড়ামারা প্রকহল্পর আওতায় এইচবিবি পিবতহত পদ্মা নদীর তলহদহশ পাইপলাইন স্থাপনকাি সম্পন্ন 

েয়। ফহল থদহশর দবক্ষণাঞ্চহল গ্যাস সরিরাহের সুহর্াগ সৃবি েয়।  

 মহেশখালী-আহনায়ারা প্রকহল্পর আওতায় এইচবিবি পিবতহত উিানটিয়া, থকাহেলী ও মাতামুহুরী নদীর তলহদহশ 

পাইপলাইন স্থাপনকাি সম্পন্ন েয়।  

 আশুগঞ্জ থর্হক এহলিা পর্ থন্ত ২৪ ইবঞ্চ ব্াহসর ১২৫ বকহলাবমোর বি-বি পাইপলাইহনর ‘অন বেম বক্লবনাং বপবগাং’-   

কাি সফলভাহি সম্পন্ন েয়।  

 ‘                      (      )         , ২০০৪’               ।  

িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ বিভাগ 

 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)      ৪        ২০১৬ 

                 ‘.     ’ .xn--54b7fta0cc) IDN ccTLD                                     

     । ‘        ’                      ভ                                 ।  

                                                                                      , 

   ,                                                               । 

 থমািাইলগ্রােক সাংখ্যা ২০০৮          ৪.৬     ,             আ   ২০১৬     পর্ থন্ত প্রায় ১১৮.৭৫ থকাটিহত 

উন্নীত েহয়হে। আ   ২০১৬     পর্ থন্ত িাাংলাহদহশ থেবলহিনবসটি বেল ৭৪.২২ শতাাংশ, র্া ২০০৮ সাহল বেল ৩৪.৫ শতাাংশ।  

 গ্রামীণ িাকঘরগুবলহত ই-থসন্টার স্থাপহনর িন্য ‘তথ্য প্রযুবক্ত বনভথর গ্রামীণ িাকঘর বনম থাণ’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় 

১০৬টি তথ্যপ্রযুবক্ত বনভথর গ্রামীণ িাকঘর বনম থাণ সমাপ্ত েয়।        ৯৫টি িাকঘহরর কাউন্টার সাবভ থসসমূে 

অহোহমশন করা েয়। 
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 ২০১৬-                 South Asian Telecommunication Regulator’s Council (SATRC)-   
১৭    ভ   আ      করা েয়। 

          ৬        ২০১৬ তাবরহখ       ইস্তামবুহল Postal Congress, 2016-        Postal 

Operations Council (POC)-                       ভ    ।  

তথ্য মন্ত্রণালয় 

 ২৪ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ প্রর্মিাহরর মহতা ‘সাাংিাবদক কল্যাণ িাস্ট আইন, ২০১৬’-এর আওতায় মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী কতৃথক ১৯৬িন দুস্থ, অসেল, দুঘ থেনায় আেত ও মৃত সাাংিাবদক পবরিাহরর সদেহদর মহধ্য ১ থকাটি ৪০ 

লক্ষ োকার অনুদাহনর থচক বিতরণ করা েয়।  

 ‘বিএফবিবস’র আধুবনকায়ন ও সম্প্রসারণ’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ১ থকাটি ৭৬ লক্ষ োকা ব্হয় বিবিোল 

কযাহমরায় ব্িোহরর িন্য িাপান থর্হক বতনটি জুম থলে সাংগ্রে করা েয়। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদনবন্দন কার্ থক্রম ধারহণর িন্য চলবচ্চত্র ও প্রকাশনা অবধদপ্তর কতৃথক ১ থকাটি ৪০ লক্ষ োকা 

ব্হয় িাম থান থর্হক আরও একটি বিবিোল বসহনমাহোগ্রাফ কযাহমরা সাংগ্রে করা েয়। 

 ‘িাতীয় চলবচ্চত্র পুরস্কার-২০১৫’ প্রদাহনর িন্য ২০১৫ সাহল মুবক্তপ্রাপ্ত চলবচ্চত্রসমূে মূল্যায়ন কহর পুরস্কারপ্রাপ্তহদর 

নাম সুপাবরশ করার িন্য ১৩ সদেবিবশি ‘জুবর থিাি থ’ গঠন করা েয়।  

 ১৫ আগস্ট িাতীয় থশাক বদিস উদ র্াপন উপলহক্ষয িাতীয়, আঞ্চবলক ও স্থানীয় ২৬২টি বদবনক পবত্রকায় থক্রাড়পত্র 

প্রকাশ করা েয়। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৬০,০০০ অবফবসয়াল েবি মুদ্রণসে ‘িাাংলাহদহশর পর্ থেন আকষ থণ (খুলনা বিভাগ)’ শীষ থক 

পুস্তহকর ৪,০০০ কবপ, ‘উন্নয়হনর ৭ িের’ শীষ থক পুস্তহকর ৫,০০০ কবপ, ‘বিবিোল িাাংলাহদশ’ শীষ থক পুস্তহকর 

৫,০০০ কবপ এিাং ‘একটি িাবড় একটি খামার’ সাংক্রান্ত পুবস্তকার ৫,০০০ কবপ মুদ্রহণর কম থপবরকল্পনা গ্রেণ করা েয়। 

 ২৮ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ বিবভন্ন কম থসূবচর মাধ্যহম ঢাকাসে থদহশর সকল থিলায় ‘আন্তিথাবতক তথ্য অবধকার 

বদিস’ গুরুহত্বর সহি পালন করা েয়। 

তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাগ 

 ২২ আ   ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত মবন্ত্রসভা-বিঠহক ‘বিবিোল বনরাপত্তা আইন, ২০১৬’-এর খসড়া নীবতগতভাহি 

অনুহমাবদত েয়। 

 ২৭ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইবসটি বিষয়ক উপহদিা িনাি সিীি আেহমদ ওয়াহিদ কতৃথক 

িাাংলাহদশ োই-থেক পাকথ কতৃথপহক্ষর আওতাধীন কারওয়ান িািারস্থ িনতা োওয়ার সফ েওয়যার থেকহনালবি 

পাহকথর ‘IT Incubation centre’ উহদ্বাধন করা েয়।  

 আইবসটি বিভাগ এিাং আইবসটি অবধদপ্তর ও Bangladesh Association of Call Centre Organization 

(BACCO)-এর থর্ৌর্ উহদ্যাহগ ২৮-২৯ জুলাই ২০১৬ থময়াহদ বদ্বতীয় ‘বিবপও সাবমে-২০১৬’ ঢাকার প্যান-

প্যাবসবফক থসানারগাঁও থোহেহল অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সাবমহে ১০টি থসবমনার ও দু’টি ওয়াকথশপ অনুবষ্ঠত েয়। এহত 

বিহদবশ ২৩ িন এিাং থদশীয় ৫৪ িন প্রখ্যাত আইটি বিহশষজ্ঞ ও বিবশিগণ িক্তা বেসাহি উপবস্থত বেহলন।    

       /         থমাে ২২,০০০ োত্র/োত্রী ও আগ্রেী ব্বক্তিগ থ অাংশগ্রেণ কহরন। ২৬,০০০ চাকুবর প্রতযাশীর 

বসবভ সাংগ্রে করা েয় এিাং থমলায় থমাে ৩০০ িহনর কম থসাংস্থাহনর ব্িস্থা     করা েয়। 

 ১৩ আগ  ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক বভবিও কনফাহরবোংহয়র মাধ্যহম ‘সারা থদহশর বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠাহন কবম্পউোর ও ভাষা প্রবশক্ষণ ল্যাি স্থাপন’       প্রকহল্পর মাধ্যহম স্থাপনকৃত ২,০০১টি থশখ রাহসল 

বিবিোল ল্যাি এিাং ৬৫টি ভাষা প্রবশক্ষণ ল্যাহির উহদ্বাধন করা েয়।  

 থশখ োবসনা সফ েওয়যার থেকহনালবি পাকথ, র্হশার-এ ১২টি আইটি/আইটিইএস প্রবতষ্ঠানহক থফ্ল্ার থেস িরাদ্দ 

প্রদান করা েয়।  

 সরকাবর কম থকতথাহদর মহধ্য আন্তঃহর্াগাহর্াহগর লহক্ষয আলাপন অযাপস চালু করা েয়।  
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 মাননীয় তথ্য ও থর্াগার্াগ প্রযুবক্ত বিষয়ক প্রবতমন্ত্রী কতৃথক ২২ জুলাই ২০১৬ তবরহখ থশখ কামাল আইটি থিবনাং এযান্ড 

ইনবকউহিশন থসন্টাহরর উহদ্বাধন করা েয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: ১৩ আ   ২০১৬   ভ     ভ                                                                             

             ‘                          ’                      আ                      আ   ,              

                                                                      । 

 

 আইবসটি অবধদপ্তহরর নাহম পূি থাচহল ৩ বিঘা ২ কাঠা ৫ েোক ৮ িগ থফুহের (কমহিবশ) প্লে িরাদ্দ প্রদান করা েয়। 

 িাাংলাহদশ কবম্পউোর কাউবেহলর মাধ্যহম ৬০০ িনহক তথ্য ও প্রযুবক্ত বিষহয় প্রবশক্ষণ      করা েয়। 

 তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত অবধদপ্তর, র্হশার সদর উপহিলা, র্হশার-এর সেকারী থপ্রাগ্রামার িনাি থমাঃ থমাতাোর 

থোহসনহক িনহসিা প্রদাহন উহেখহর্াগ্য ও প্রশাংসনীয় অিদাহনর স্বীকৃবতস্বরূপ িাতীয় পর্ থাহয় সাধারণ (দলগত) 

কযাহেগবরহত ‘িনপ্রশাসন পদক-২০১৬’            ।  

দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়  

 মদিব্যালপ ‘আন্তজযালতে দুমর্ যার্ প্রিমন লদবস-2016’ উদ র্াপন েরা হয়। ১৩ অমক্টাবর ২০১৬ তালরমখ জাতীয় 

পর্ যাময় মাননীয় প্রর্ানমন্ত্রী প্রর্ান অলতলর্ লহসামব উমদ্বার্নী অনুিামন উপলস্থত লেমিন। উমদ্বার্নী অনুিামন লতলন 100টি 

নবলনলম যত বহুমুখী ঘূলণ যঝড় আেয়মেন্দ্র ও 53টি নবলনলম যত বন্যা আেয়মেন্দ্র লডলজটাি পদ্ধলতমত উমদ্বার্ন েমরন। 

 লবলিন্ন দুমর্ যামর্ জনসমচতনা বৃলদ্ধ এবং জাতীয় পর্ যাময় সুপালরিমািা প্রণয়মনর িমক্ষয 24 জুিাই 2016 তালরমখ 

জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ‘ঘূলণ যঝড় প্রস্তুলত ও ঝুঁলেহ্রামস েরণীয়’ িীর্ যে জাতীয় েম যিািার আময়াজন েরা হয়। 

 দুমর্ যার্ ব্যবস্থাপনায় প্রযুলক্ত  ব্যবহার জনসার্ারমণর মমধ্য পলরলচত েমর মতািার িমক্ষয 31 জুিাই 2016 তালরমখ 

জাতীয় পর্ যাময় দুমর্ যার্ ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবনী মমিা, 2016 আময়াজন েরা হয়। 

 9 অমক্টাবর 2016 তালরমখ বাংিামদি সলচবািময় এবং 10 অমক্টাবর 2016 তালরমখ সদরঘাটস্থ সাইমেি মামঠ 

েলমউলনটিপর্ যাময় ‘ভূলমেম্প ও অলিোে’ মহড়া  আময়াজন েরা হয়। 

 জুিাই-অমক্টাবর ২০১৬        ১০টি বন্যা আেয়মেন্দ্র লনম যামণর োজ সমাপ্ত হয়। ৮৭ িক্ষ টাো ব্যময় ৫০০টি মিস 

গ্যাসমাে ক্রয় েরা হয়।  

 দুমর্ যার্ ব্যবস্থাপনা লবর্য়ে র্মবর্ণার মক্ষমত্র আনুিালনে ও মেৌিির্ত সুমর্ার্ সৃলষ্ট্ ও র্মবর্ণািব্ধ িিািি, দুমর্ যার্ 

ব্যবস্থাপনা লবর্য়ে পলরেল্পনায় অন্তর্ভ যলক্তর উমেমে দুমর্ যার্ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণািয় এবং ঢাো লবশ্বলবযািময়র 

ইনলেটিউট অব লডজাোর ম্যামনমজমমে এযান্ড িািনামরলবলি োলডজ এবং দুমর্ যার্ লবজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা লবিামর্র 

সমি ১৩ অমক্টাবর ২০১৬ তালরমখ এেটি সমমঝাতা স্মারে      ত হয়। 
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 জুিাই-অমক্টাবর        ৩৪,৪৬৬ মমলেেটন লজআর (চাি), ১,২৫,৪৪৩ মমলেেটন লিলজএি এবং বন্যা েবলিত 

জনসার্া     মমধ্য ৭৫ িক্ষ টাো লবতরণ েরা হয়। এ োড়া ১৫,১২,২৪,০০০ টাো গৃহ লনম যাণ বাবদ মজুরিলর, ৭ িক্ষ 

লপস েম্বি, ৫০,৪০৮ বালন্ডি মঢউটিন লবতরমণর জন্য সংলিষ্ট্ মজিা প্রিাসেমদর অনুকূমি বরাে প্রদান েরা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 বচত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৩ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ নিবনবম থত ঘূবণ থিড় আশ্রয়হকে ও িন্যা আশ্রয়হকে বিবিোবল উহদ্বাধন কহরন।  

ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

  -                      -                   -     ,      ,                     

        ,                 ভ                            । 

 ২০১৬                                       ৫,১৯২   ৯৬,১৬৩      ১,০১,৩৫৫   েি           

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    -                                 েয়। 

                       দু              ১,৫০,০০,০০০                        । 

থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালহয়র  

 মাংলা-ঘবষয়াখালী থনৌ-পহর্ ১৭১.৫৬ লক্ষ ঘন বমোর খননকার্ থ সম্পাদন কহর থনৌ-চলাচহলর িন্য চযাহনলটি চালু 

করা েয়। 
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 িাাংলাহদশ-ভারত থনৌ-িােবশপহমন্ট চালু কহর কলকাতা-আশুগঞ্জ-বত্রপুরা থনৌ-পর্ ও সড়কপহর্ মালামাল পবরিাবেত েহে। 

 ঢাকা শেহরর চারবদহক থনৌ-পহর্র তীরভূবমহত ওয়াকওহয়, নদীর তীর রক্ষা িাঁধ, িনায়ন ও ইহকাপাকথ বনম থা  করা েয়। 

 ঢাকা নদীিন্দহরর পুরাতন োবম থনাহলর পবরবধ বৃবি কহর র্াত্রীহদর িন্দরসুবিধা বৃবি করা েয়। 

 পাটুবরয়া, থদৌলতবদয়া, মাওয়া, চারিানািাত, িবরশাল ও থভালা থফবরঘাহে থরকার স্থাপন করা েয়।  

 ওভার থলাহিি িাহকর পারাপার বনয়ন্ত্রহণর উহদ্দহশ্য দ ৬টি ওহয়বিি থস্কল সাংগ্রেপূি থক বিবভন্ন থফবরঘাহে স্থাপন করা েয়।  

 বিআইিবব্লউটিবস’র ৪২টি থনৌ-র্াহন Vessel tracking system চালু করা েয়।  

 থভামরা ও বুবড়মাবর স্থলিন্দহরর মাধ্যহম আমদাবন-রপ্তাবনকৃত মালামাল অবি-দূঘ থেনা থর্হক রক্ষার লহক্ষয থভামরা ও 

বুবড়মাবর স্থলিন্দহর প্রায় ১০ থকাটি োকা ব্হয় আধুবনক ফায়ার োইহড্রন্ট বসহস্টম স্থাপন করা েয়।  

 ভারতীয় থপট্টাহপাল আইবসবপ’র সহি থিনাহপাল স্থলিন্দহরর সাংহর্াগ স্থাপহনর লহক্ষয িবম অবধগ্রেণসে থিনাহপাল 

স্থলিন্দহর বলাংক থরাি বনম থাণ করা েয়।  

 থভামরা ও বুবড়মাবর স্থলিন্দহর র্র্ার্র্ভাহি সরকাহরর রািস্ব আদাহয়র লহক্ষয দু’টি বিবিোল ওহয়বিি থস্কল বনম থাণ 

করা েয়।  

 থভামরা স্থলিন্দহর ১০০টি িাক পাবকথাং ক্ষমতাসম্পন্ন পাবকথাংইয়াি থ বনম থাণ করা েয়। 

 কুবড়গ্রাম থিলার থসানাোে স্থলিন্দহর উন্নয়হনর লহক্ষয ১৪.৬৮ একর িবম অবধগ্রেণ কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়।  

 ‘তামাবিল স্থলিন্দর উন্নয়ন’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ৯ একর িবম অবধগ্রেণসে ২০.০০ থকাটি োকা ব্হয় বিবভন্ন 

অিকাঠাহমা বনম থাণ করা েয়।  

 েবিগঞ্জ থিলার িাো শুল্ক থস্টশনহক স্থলিন্দর থঘাষণা করা েয়। এ স্থলিন্দর উন্নয়হনর লহক্ষয কার্ থক্রম গৃেীত েয়। 

 কণ থফুবল চযাহনহলর ড্রাফে ৯.২ বমোর থর্হক ৯.৫ বমোহর এিাং িন্দহর চলাচলকারী িাোহির িার্ থ Length over 

all ১৮৬ বমোর থর্হক ১৯০ বমোহর উন্নীত করা েয়। 

 চট্টগ্রাম িন্দর ইনবস্টটিউহে বিবভন্ন কহন্টইনার েযান্ডবলাং ইকুযইপহমন্ট পবরচালনায় প্রবশবক্ষত ও দক্ষ িনিল গহড় 

থতালার লহক্ষয বসমুহলের স্থাপন করা েয়।  

 চট্টগ্রাম িন্দহর পূ   িভাহি ISPS code (International Ship and Port Facility Security) িাস্তিায়ন করা 

েয় এিাং ৩০ িের থময়াবদ একটি Strategic master plan প্রণয়ন করা েয়। 

 থমাাংলা িন্দহরর চযাহনহল বনয়বমত থড্রবিাংকার্ থক্রম সম্পাদহনর িন্য ১টি থড্রিার সাংগ্রে করা েয়। অবি বনরাপত্তা 

ব্িস্থা থিারদারকরহণর িন্য ১টি ফায়ার ফাইটিাং থভবেহকল সাংগ্রে করা েয়। সমুদ্রগামী িাোহি দ্রুততার সহি 

পাইলে পবরিেহনর িন্য ১টি োইবেি থিাে সাংগ্রে করা েয়। দ্রুত ও দক্ষতার সহি কহন্টইনার ও কাহগ থা 

েযান্ডবলাংহয়র িন্য ২১টি ইকুপহমন্ট সাংগ্রে করা েয়। 

 থনৌ-পবরিেন অবধদপ্তহর নাবিকহদর বসবিবস’র িাোহিইি বতবর কহর অন-লাইহন র্াচাই ব্িস্থা চালু করা েয়। 

নাবিকহদর অনুকূহল িাবরকৃত Certificate of Proficiency’র িাোহিইি বতবর করা েয়। 

 িাাংলাহদশ বশবপাং করহপাহরশহন ৬৩.০৫ থকাটি োকা ব্হয় ঢাকার বদবনক িাাংলার থমাহড় ৩টি থিিহমহন্টর ওপর 

২৫তলা বিএসবস োওয়াহরর বনমাণ থকাি সমাপ্ত েয়। 

 বৃটিশ পরামশ থক প্রবতষ্ঠান HR Wallingford, UK কতৃথক পায়রা িন্দহরর Feasibility study সম্পন্ন করা েয়। 

িবম অবধগ্রেহণর কার্ থক্রম দ্রুততার সহি সম্পন্ন করার লহক্ষয ‘পায়রা িন্দর প্রকল্প ভূবম অবধগ্রেণ আইন-২০১৫’ 

প্রণয়ন করা েয়। ২৬২ িনিল সাংিবলত সাাংগঠবনক কাঠাহমা ও অবফস সরঞ্জামাবদ চূড়ান্ত করা েয়। পায়রা িন্দরহক 

শুল্ক থস্টশন থঘাষণা এিাং িহন্ডি ওয়যার োউস লাইহসে প্রদানসে সমুদ্রিন্দর থর্হক শুল্ক আদাহয়র      র্ািতীয় 

প্রস্তুবত সম্পন্ন     েয়। িবেঃহনািহর আগত পণ্যিােী বিহদবশ িাোি থর্হক মালামাল খালাহসর মাধ্যহম 

অপাহরশনাল কার্ থক্রম আনুষ্ঠাবনকভাহি শুরু করা েয়। 
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 থমবরন একাহিবমহত ‘Enhancing Capacity of the Marine Academy’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ‘বফহমল 

কযাহিে ব্লক, থমবরনাস থ িরবমেবর ও অন্যান্য বনম থাণ ও সম্প্রসারণ’ শীষ থক প্রকহল্পর কাি সমাপ্ত করা েয়।  

 ন্যাশনাল থমবরোইম ইনবস্টটিউে, চট্টগ্রাহম ৩০০ আসনবিবশি প্রবশক্ষণার্ীহদর থোহিল ভিন বনম থাণ থশষ করা েয়। 

 বিভাগীয় নদীরক্ষা কবমটি, থিলা নদীরক্ষা কবমটি এিাং উপহিলা নদীরক্ষা কবমটি গঠন করা েয়।  

 পদ্মা-র্মুনা সাংহর্াগকারী ২২০ বকহলাবমোর িড়াল নদীর িাধ, রাস্তা, স্লুইস থগে দ্বারা মৃত নদী থর্হক মাটির িাঁধ 

অপসারণ ও রাস্তা অপসারণ করা েয়।  

 খুলনা শেহরর মধ্য বদহয় প্রিাবেত ময়ূর নহদ বনয়ম িবেভূ থত স্থাপনা বনম থাণ িহন্ধর লহক্ষয ১৮-৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ 

নদীর ওপর ‘বলবনয়ার পাকথ’ স্থাপন করা েয়।  

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

 ভূোহনর মোমবেম (৫ম) রািা বিগহম থখসার নামবগহয়ল ওয়াাংচুকহকর আমন্ত্রহণ মোমান্য রাষ্ট্রপবত িনাি থমাঃ 

আিদুল োবমদ ১-৪ জুলাই ২০১৬ থময়াহদ ভূোহন রাষ্ট্রীয় সফর কহরন। মোমান্য রাষ্ট্রপবতহক বিমানিন্দহর 

লালগাবলচা সাংিধ থনা থদওয়া েয়। ভূোহনর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, ন্যাশনাল কাউবেহলর থচয়ারপারসন, বেকার এিাং 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমান্য রাষ্ট্রপবতর সহি থোহেহল থসৌিন্য সাক্ষাৎ কহরন। সফরসূবচ অনুর্ায়ী রাষ্ট্রপবত ভূোহনর ৫ম 

(িতথমান) এিাং চতুর্ থ রািার সহি সাক্ষাৎ কহরন, রাষ্ট্রপবতর সম্মাহন ভূোহনর রািা বিহশষ বনশহভাহির আহয়ািন 

কহরন। এ োড়া ভূোহনর প্রধানমন্ত্রী  বনশহভাহির আহয়ািন কহরন। ৪ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ        রাষ্ট্রপবত 

ভূোহনর পাল থাহমহন্টর থর্ৌর্ অবধহিশহন ভাষণ থদন। এ োড়া এ সফহর িাাংলাহদশ-ভূোন বদ্ব-পাবক্ষক সম্পহকথর নানা 

বিষহয় অতযন্ত কার্ থকর আহলাচনা েহয়হে। 

 ১০-১১ জুলাই ২০১৬ থময়াহদ যুক্তরাহষ্ট্রর পররাষ্ট্র দপ্তহরর দ  ণ ও মধ্য এবশয়া বিষয়ক বুযহরার এযাবসহস্টন্ট 

থসহক্রোবর বমি বনশা থদশাই বিসওয়াল িাাংলাহদশ সফর কহরন। সফরকাহল বতবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি তাঁর 

কার্ থালহয় সাক্ষাৎ কহরন। িাাংলাহদহশ সম্প্রবতককাহল সাংঘটিত সন্ত্রাসী োমলার পবরহপ্রবক্ষহত, সন্ত্রাসিাদ 

থমাকাহিলায় িাাংলাহদহশর সহি বনবিড়ভাহি কাি করার ব্াপাহর বমজ্ বিসওয়াল তাঁর থদহশর অিীকাহরর িাতথা 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাহে থপৌুঁহে থদন। এ োড়া বমজ্ বিসওয়াল মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

আন্তিথাবতক সম্পকথ বিষয়ক উপহদিা, বনরাপত্তা উপহদিা ও পররাষ্ট্র সবচহির সহি পৃর্কভাহি বিঠক কহরন এিাং 

সন্ত্রাসিাদ থমাকাহিলায় দু’থদহশর মহধ্য সম্ভাব্ সেহর্াবগতার বিষহয় ফলপ্রসূ আহলাচনা কহরন। 

 ১১-১২ জুলাই ২০১৬ থময়াহদ িযামাইকার বকাংস্টহন International Seabed Authority (ISA)-এর ২২তম 

িাবষ থক সহম্মলন অনুবষ্ঠত েয়। এ মন্ত্রণালহয়র থমবরোইম অযাহফয়াস থ ইউবনে-এর সবচি বরয়ার এযািবমরাল (অি.) 

থমাঃ খুরহশদ আলহমর থনতৃহত্ব ৩ সদেবিবশি িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল উক্ত সহম্মলহন অাংশগ্রেণ কহরন। 

প্রর্মিাহরর মহতা িাাংলাহদশ International Seabed Authority (ISA)-এর Assembly-এর থপ্রবসহিন্ট 

বনি থাবচত েয়, র্া এহদহশর িন্য বিরল সম্মান ও থগৌরহির বিষয়। এ োড়া িাাংলাহদশ Council-এর গ্রুপ D-এর 

সদে বেসাহি ২০১৭-২০ থময়াহদ বনি থাবচত েয়। আহলাচয এই সহম্মলহন Contractor-রা আগামী ৫ িেহর ISA-এর 

বিবভন্ন সদে থদশহক ২০০টি প্রবশক্ষহণর সুহর্াগ প্রদান করহি িহল প্রবতশ্রুবত থদয়। আহলাচযসূবচ অনুর্ায়ী 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-সে অন্যান্য আনুষাবিক বিষহয় বিস্তাবরত আহলাচনা েয় ।  

 ১৩ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ থসৌবদ আরহির থিপুটি বচফ অি থিনাহরল স্টাফ এয়ার মাশ থাল ফাহয়দ বিন োমাদ আল 

রুওয়ালী একবদহনর সফহর িাাংলাহদহশ আহসন। এ সময় বতবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি সাক্ষৎ কহরন এিাং থসৌবদ 

থিপুটি ক্রাউন বপ্রে ও প্রবতরক্ষামন্ত্রী মান্যির মুোম্মদ বিন সালমান বিন আব্দুল আবিহির একটি বচঠি মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীহক েস্তান্তর কহরন। সাংবক্ষপ্ত এ থসৌিন্য সাক্ষাৎকাহল এয়ার মাশ থাল োমাদ আল রুওয়ালী ৩৪ িাবত 

ইসলাবম সামবরক থিাহের সন্ত্রাসিাদবিহরাধী ভবিষ্যৎ কার্ থক্রম সম্পথহক অিবেত কহরন। সন্ত্রাসিাহদর বিরুহি 

বসবরয়ায় অিবস্থত ইসলাবমক থস্টহের বিরুহি সন্ত্রাসিাদবিহরাধী লড়াই অব্ােত রাখার লহক্ষয সবম্মবলত ইসলাবমক 

সামবরক থিাহের ২০ োিার শবক্তশালী বসন্যদল প্রস্তুবতর পবরকল্পনা ব্ক্ত করার মাধ্যহম বতবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
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কাে থর্হক এ সন্ত্রাসিাদবিহরাধী অবভর্াহন িাাংলাহদশ   সামবরকভাহি অাংশগ্রেহণর ব্াপাহর আহ্বান িানান। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাসিাদবিহরাধী িাাংলাহদহশর বিহরা েলাহরে নীবত পূন থব্ক্ত কহরন এিাং থসৌবদ আরহির 

রািধানী বরয়াদবভবত্তক সন্ত্রাসবিহরাধী থকেহক িাাংলাহদহশর অকুণ্ঠ সমর্ থন দাহনর বিষয়টি বনবিত কহরন। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী ইসলাহমর সঠিক ভািমূবতথ তুহল ধরার লহক্ষয থসৌবদ আরহির সহি      কাি করার প্রতযয় ব্ক্ত কহরন। 

থসৌবদ আরহির মক্কা ও মবদনার পবিত্রতম দুই মসবিদহক   -থকাহনা             আ         রক্ষা করার 

লহক্ষয      িাাংলাহদহশর সোয়তা প্রদাহনর বিষয়টি বনবিত কহরন। থসৌবদ প্রবতরক্ষামন্ত্রীর বিহশষ দূত বেসাহি 

সফররত এয়ার মাশ থাল োমাদ আল রুওয়ালী থসৌবদ আরহির সন্ত্রাসবিহরাধী বিবভন্ন ভূবমকা তুহল ধহরন এিাং আশা 

প্রকাশ কহরন    িাাংলাহদশ   থসৌবদ আরি সন্ত্রাসবিহরাধী কাহি একহিাে েহয় কাি করহি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

দু’থদহশর মধ্যকার প্রবতরক্ষা খাহত বদ্ব-      সম্পকথ থিারদার করার ব্াপাহর কাি কহর র্াওয়ার অিীকার ব্ক্ত 

কহরন। সামবরক প্রবশক্ষণ, মাইন অপসারন, থিসামবরক স্থাপনা বিবন থমাণসে সামবরক অিকাঠাহমা বতবরহত 

িাাংলাহদশ, থসৌবদ আরহির সহি অাংশীদাবরহত্বর বভবত্তহত কাি করার ব্াপাহর আগ্রে প্রকাশ কহর।  

 ১৫-১৬ জুলাই ২০১৬ থময়াহদ এবশয়া-ইউহরাপ বমটিাং (আহসম)-এর ১১তম সহম্মলন মহিাবলয়ার রািধানী 

উলানিাোহর অনুবষ্ঠত েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থনতৃহত্ব মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীসে উচ্চপর্ থাহয়র সরকাবর কম থকতথাবৃহন্দর 

সমিহয় িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল উক্ত সহম্মলহন অাংশগ্রেণ কহর। ১১তম আহসম শীষ থ সহম্মলহন িাাংলাহদশসে 

ইউহরাপ ও এবশয়ার ৩৩টি থদহশর রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগণ, আবসয়াহনর মোসবচি, ইউহরাবপয়ান কাউবেল 

এিাং ইউহরাবপয়ান কবমশহনর সভাপবত োড়াও ১৭টি থদহশর পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ উপবস্থত বেহলন। এিাহরর সহম্মলহন 

এবশয়া ও ইউহরাহপর উন্নয়ন, অবভিাসন সাংকে থমাকাহিলা, িহুিাবতক অপরাধ থমাকাহিলা ও মানিপাচার থরাধসে 

বিবভন্ন আঞ্চবলক ও আন্তিথাবতক বিষয়সমূে আহলাবচত েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Plenary থসশহন ‘Partnership 

for the future through connectivity’-এর ওপর প্রদত্ত িক্তহব্ ‘Connectivity is therefore no longer 

a choice for any community, it is about seizing strategic opportunity’ িহল উহেখ কহরন। 

সামবগ্রকভাহি, এিাহরর সহম্মলহন িাাংলাহদহশর অাংশগ্রেণ বিবশ্বক অিহন িাাংলাহদহশর ভািমূবতথহক আরও উজ্জ্বল, 

দৃশ্য দমান ও সুসাংেত কহরহে। সহম্মলহন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি বিবভন্ন থনতৃবৃহন্দর আহলাচনার আগ্রে ও তাঁর 

িক্তহব্র প্রবত সমর্ থন েহত একটি বিষয় েি েহয়হে থর্ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একিন দূরদৃবিসম্পন্ন, িাস্তিিাদী ও 

সােসী বিশ্বহনতা বেসাহি আন্তিথাবতক পবরমণ্ডহল প্রবতষ্ঠা লাভ কহরহেন। শীষ থপর্ থাহয়র বিঠহকর পাশাপাবশ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী থিশ কহয়কটি থদহশর রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানগহণর সহি বিঠক কহরন; এহদর মহধ্য বেহলন িাপাহনর 

প্রধানমন্ত্রী Mr. Shinjo Abe, রাবশয়ার প্রধানমন্ত্রী Mr. Dmitry Medvedev, সুইিারল্যাহন্ডর রাষ্ট্রপবত Mr. 

Johann Schneider-Ammann, বময়ানমাহরর রাষ্ট্রপবত Mr. U Htin Kyaw, ভারহতর উপরাষ্ট্রপবত Mr. 

Hamid Ansari ও মহিাবলয়ার রাষ্ট্রপবত Mr. Tsakhiagiin Elbegdorj।                         Mr. 

Paolo Gentiloni                                                                        

         আ   । অবধকন্তু, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহম্মলহন বলথুবনয়া, থনদারল্যান্ডস্, এহস্তাবনয়া ও সাইপ্রাস-এর 

প্রধানমন্ত্রী ও প্রবতবনবধদহলর প্রধানহদর সহি সাংবক্ষপ্ত আহলাচনায় বমবলত েন। এ োড়া িাাংলাহদহশর পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

কহয়কটি থদহশর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহি বিঠক কহরন। বদ্বপাবক্ষক বিঠকসমূহে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১ জুলাই রািধানী 

ঢাকার গুলশাহন েবল আটি থহিন থরহস্তারায় সন্ত্রাসী োমলায় বনেত বিহদবশ নাগবরকহদর স্মরহণ গভীর থশাক ও 

সমহিদনা িানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁহদরহক এ মহম থ অিবেত কহরন থর্ ঘেনার সুষ্ঠু তদহন্তর স্বাহর্ থ রাবশয়া, 

িাপান, ইতাবল ও ভারতসে অন্যান্য থর্-থকাহনা িন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্রসমূহের বনকে থর্হক প্রহয়ািন থমাতাহিক সেহর্াবগতা 

গ্রেণ করা েহি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়তার সহি িানান    সন্ত্রাহসর বিরুহি তাঁর সরকার কতৃথক গৃেীত ‘Zero 

Tolerance’ নীবতর বভবত্তহত এ ধরহনর ঘেনার পুনরাবৃবত্ত থরাহধ িাাংলাহদশ সি থাত্মক ব্িস্থা বনহয়হে। 

 ১৭-২০ জুলাই ২০১৬ থময়াহদ যুক্তরাহষ্ট্রর বনউইয়হকথ িাবতসাংঘ সদরদপ্তহর ECOSOC আহয়াবিত 3
rd

 HLPF 

Ministerial segment এিাং GFMD Chair বেসাহি িাাংলাহদহশর আহয়ািহন অনুবষ্ঠত Third GFMD 

Thematic workshop-এ পররাষ্ট্রসবচি িনাি থমাঃ শেীদুল েহকর থনতৃহত্ব িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ 

কহর। থেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অিথহনর অগ্রগবত পর্ থাহলাচনার লহক্ষয আহয়াবিত HLPF Ministerial 

segment-এ িাাংলাহদশ বনহিহদর অিথন ও িতথমান অিস্থান সম্পহকথ সকলহক অিবেত কহর। Third GFMD 

thematic workshop-এ বিবশ্বক উন্নয়হন অবভিাসহনর ইবতিাচক বদকসমূে তুহল ধরা েয় এিাং উন্নয়হনর সহি এর 

সম্পহকথর বিষহয় আহলাচনা করা েয়। 
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 মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী িনাি আবুল োসান মােমুদ আলী, এমবপ ২৬ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ লাও বপবিআর-এর 

রািধানী বভহয়নবতহয়হন অনুবষ্ঠত 23
rd 

ASEAN Regional forum-এর বিঠহক িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর থনতৃত্ব 

থদন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর িকৃ্ততায় িাবতসাংঘ থঘাবষত ইউবনভাস থাল ২০৩০ এহিন্ডার ওপর গুরুত্ব আহরাপ কহর 

দাবরদ্র বিহমাচন ও িনমানুহষর সাবি থক কল্যাণ বনবিত করার ব্াপাহর ARF একটি শবক্তশালী আঞ্চবলক সাংস্থা 

বেসাহি সেহর্াবগতা করহত পাহর িহল উহেখ কহরন। সন্ত্রাহসর বিরুহি িাাংলাহদশ সরকাহরর বিহরা েলাহরে নীবত 

এিাং সন্ত্রাসিাদ দমহন িাাংলাহদশ সরকাহরর কার্ থকবর উহদ্যাগ গ্রেহণর কর্া বতবন ব্ক্ত কহরন। িলিায়ু পবরিতথন, 

অপ্রর্াগত বনরাপত্তা চযাহলঞ্জ, প্রাকৃবতক দূহর্ থাগ, উগ্রিাদ থমাকাহিলায় ARF আরও ভূবমকা রাখহত পারহি িহল বতবন 

আশািাদ ব্ক্ত কহরন।  

 িাপাহনর Senior Vice Foreign Minister H.E. Mr. Seiji Kihara িাাংলাহদশ সফর এিাং ১ জুলাই ২০১৬ 

       গুলশাহনর েবল আটি থহিন থরস্ট্রুহরহন্ট সন্ত্রাবস োমলায় বনেত সাতিন িাপাবন নাগবরহকর মরহদে িাপান 

সরকাহরর পহক্ষ গ্রেণ কহরন।      ৪ জুলাই িাাংলাহদহশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এিাং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহি 

সাক্ষাৎ কহরন। সন্ত্রাসী োমলা-পরিতী সমহয় বিশ্বহনতৃবৃহন্দর কাে থর্হক মোমান্য রাষ্ট্রপবত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

বনকে আগত থশাকিাতথাসমূে এিাং তার প্রতুযত্তর সমিয় সাধন করা েয়। 

 ৫ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ মাবকথন যুক্তরাহষ্ট্রর স্বনামধন্য পবত্রকা US News-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর Homegrown 

Terror-শীষ থক একটি বনিন্ধ প্রকাবশত েয়। এ বনিহন্ধর মাধ্যহম িবিিাহদর বিবশ্বক থপ্রক্ষাপে তুহল ধরা েয় এিাং 

িবিিাহদর বিরুহি িাাংলাহদহশর অিস্থান পুনব্থক্ত করা েয়। 

 ১৭-১৯ আগস্ট ২০১৬ থময়াহদ ওআইবস মোসবচি িনাি ইয়াদ আমীন মাদানী ওআইবস’র চার সদেহদহশ সফহরর 

অাংশ বেসাহি িাাংলাহদশ সফর কহরন। মোসবচহির দাবয়ত্ব গ্রেহণর পর িনাি মাদানীর এটি তৃতীয় িাাংলাহদশ 

সফর। সফরকাহল ১৮ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ বতবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি থসৌিন্য সাক্ষাৎ কহরন। সাক্ষাৎকাহল 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা সন্ত্রাস   িবি দমহন তাঁর সরকাহরর ‘বিহরা েলাহরে’ নীবতর কর্া পূণ থব্ক্ত কহরন।  

 ২৫ আগস্ট ২০১৬        থসৌবদ আরহির সেকারী প্রবতরক্ষামন্ত্রী িনাি মুোম্মদ আব্দুোে আল আইশ এক বদহনর 

সরকাবর সফহর ঢাকা আহসন। তাঁর সহি সফরসিী বেসাহি বেহলন থসৌবদ আরহির ঊর্ধ্থতন সামবরক কম থকতথাবৃন্দ, 

ঢাকায় বনযুক্ত থসৌবদ রাষ্ট্রদূত ও থসৌবদ সামবরক অযাোহশ। ঢাকা সফরকাহল িনাি আইশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি 

থসৌিন্য সাক্ষাৎ কহরন এিাং প্রধানমন্ত্রীর আন্তিথাবতক সম্পকথবিষয়ক উপহদিার সহি বিঠক কহরন। থসৌবদ আরহির 

সেকারী প্রবতরক্ষামন্ত্রী িনাি মুোম্মদ আব্দুোে আল আইশ িাাংলাহদহশর সহি সামবরক সেহর্াবগতার থক্ষহত্র আরও 

গভীর ও ঘবনিভাহি কাি করার অিীকার ব্ক্ত কহরন। বতবন সামবরক থক্ষহত্র থিবনাং, দক্ষতা ও প্রযুবক্ত বিবনমহয়র 

ওপর গুরুত্বাহরাপ কহরন, থসইসহি থর্ৌর্ সামবরক মেড়া ও শুহভোসফর বিবনমহয়র প্রহয়ািনীয়তার কর্া পূনব্থক্ত 

কহরন। এ প্রসহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থসৌবদ প্রস্তািনার প্রবত সমর্ থন ব্ক্ত কহরন এিাং National Defence 

College ও Defence Service Command & Staff College-এ প্রবশক্ষণ গ্রেণ করার িন্য থসৌবদ কতথপক্ষহক 

আমন্ত্রণ িানান। থসৌবদ সেকারী প্রবতরক্ষামন্ত্রী aircraft maintenance, স্থলমাইন অপসারণ, থসৌবদ আরহি 

সামবরক অিকাঠাহমা বনম থাহণ িাাংলাহদশ সশস্ত্র িাবেনীর সোয়তা চান। এর পবরহপ্রবক্ষহত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুহয়হত 

িাাংলাহদশ থসনািাবেনীর সফলতার বচত্র তুহল ধহরন এিাং থসৌবদ কতৃথপক্ষহক সি থাত্মক সেহর্াবগতার প্রবতশ্রুবত থদন। 

সহি থাপবর, থসৌবদ সেকারী প্রবতরক্ষামন্ত্রী থসৌবদ-ইরাক সীমান্তরক্ষায় িাাংলাহদশ থসনািাবেনীর সোয়তা কামনা কহরন। 

এর পবরহপ্রবক্ষহত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থসৌবদ কতৃথপক্ষহক িাাংলাহদশ সীমান্তরক্ষী িাবেনীর (BGB) সহি বিঠহক 

বমবলত েওয়ার           কহরন এিাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তিথাবতক সম্পকথবিষয়ক উপহদিা িাাংলাহদহশর 

সীমান্ত রক্ষায় BGB-এর িহুমুখী অবভজ্ঞতা ও সফলতার ি  না তুহল ধহরন। পবরহশহষ, সফরকারী প্রবতবনবধিগ থ 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনরাপত্তা উপহদিার সহি একাহন্ত বিঠক কহরন।  

 ২৯ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ মাবকথন যুক্তরাহষ্ট্রর মাননীয় থসহক্রোবর-অি-থস্টে িন এফ. থকবর সাত ঘণ্টার সাংবক্ষপ্ত 

সফহর িাাংলাহদশ আহসন। সফরকাহল তাঁর সহি যুক্তরাহষ্ট্রর প্রবতবনবধদহল বেহলন দবক্ষণ ও মধ্য এবশয়াবিষয়ক 

সেকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বমজ্ বনশা থদসাই বিসওয়াল, িাতীয় বনরাপত্তা কাউবেহলর দবক্ষণ এবশয়া বিষয়ক থিযষ্ঠ 

পবরচালক িনাি বপোর ল্যাভয়, দবক্ষণ ও মধ্য এবশয়া বিষয়ক উপসেকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী িনাি মানবপ্রত আনন্দসে 

অন্যান্য উচ্চপদস্থ কম থকতথাবৃন্দ। ের্রত শাহ্ িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মােমুদ 

আলী তাঁহক স্বাগত িানান। সফহরর শুরুহত থিলা সাহড় এগারোয় থসহক্রোবর থকবর ধানমবন্ড ৩২ নম্বহর অিবস্থত 
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িিিন্ধু স্মৃবত িাদুঘর পবরদশ থন কহরন এিাং িাবতর      িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমান ও তার পবরিাহরর সকল 

শেীদ সদেহদর স্মরহণ পুষ্প িক অপ থণপূি থক তাহদর প্রবত গভীর শ্রিা জ্ঞাপন কহরন। এসময় মাননীয় পররাষ্ট্র 

প্রবতমন্ত্রী শােবরয়ার আলম এিাং িাবতর িনহকর থদৌবেত্র িনাি রাদওয়ান মুবিি বসবদ্দক িবি তাঁর সহি বেহলন। 

অতঃপর থসহক্রোবর থকবর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি তাঁর কার্ থালহয় সাক্ষাৎকাহল তাঁর িবলষ্ঠ থনতৃহত্ব খাদ্য, 

বনরাপত্তা, স্বাস্থয, বশক্ষা এিাং অন্যান্য আর্ থ-সামাবিক খাহত িাাংলাহদহশর অভূতপূি থ উন্নয়হনর ভূয়সী প্রশাংসা কহরন 

এিাং বিশ্ব িলিায়ু পবরিতথন থরাহধ িাাংলাহদহশর উহদ্যাহগর িন্য তাঁহক ধন্যিাদ িানান। বিঠহক দু’থদহশর মহধ্য 

বনরাপত্তা সেহর্াবগতা থিারদাহরর বিষহয় ফলপ্রসূ আহলাচনা েয়। উক্ত বিঠহক িাতীয়, িহুপাবক্ষক এিাং বদ্বপাবক্ষক 

স্বার্ থসাংবেি বিবভন্ন বিষহয় আহলাচনা েয় এিাং পারেবরক সেহর্াবগতা থিারদার      ওপর গুরুত্ব আহরাপ করা 

েয়। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফরকারী মাবকথন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সম্মাহন রাষ্ট্রীয় অবতবর্ ভিন পদ্মায় একটি 

মধ্যািহভািকালীন আহলাচনাসভার আহয়ািন কহরন। আহলাচনাসভায় িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহল বেহলন মাননীয় 

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, মাননীয় িাবণিযমন্ত্রী, মাননীয় আইন, বিচার ও সাংসদ বিষয়ক মন্ত্রী, পররাষ্ট্রসবচি, যুক্তরাহষ্ট্র বনযুক্ত 

িাাংলাহদবশ রাষ্ট্রদূতসে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র উচ্চপদস্থ কম থকতথাবৃন্দ এিাং মাবকথন প্রবতবনবধদহলর সহি উপবস্থত 

বেহলন িাাংলাহদহশ বনযুক্ত যুক্তরাহষ্ট্রর রাষ্ট্রদূতসে মাবকথন দূতািাহসর অন্যান্য উচ্চপদস্থ কম থকতথাবৃন্দ। উক্ত 

মধ্যািহভাি চলাকালীন আহলাচনায় িাবতর      িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর আত্মস্বীকৃত খুবনর প্রতযাপ থণ, 

যুক্তরাহষ্ট্রর িািাহর িাাংলাহদবশ পহণ্যর শুল্কমুক্ত ও থকাোমুক্ত প্রহিশাবধকার, বনরাপত্তা সেহর্াবগতা এিাং  

িলিায়ু পবরিতথন-সাংক্রান্ত মবন্ট্রল প্রহোকলসে অন্যান্য বদ্বপাবক্ষক বিষয় প্রাধান্য পায় এিাং উভয়পক্ষই বদ্বপাবক্ষক 

স্বার্ থসাংবেি থক্ষত্রসমূহে অর্ থপূণ থ ও ফলপ্রসূ অাংশীদাবরত্ব বনবিতকরহণ তাহদর অিীকার পুনব্থক্ত কহরন। 

আহলাচনাসভা থশহষ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ মােমুদ আলী থসৌোদ্যথপূণ থ পবরহিহশ িনাি থকবর ও মাবকথন 

প্রবতবনবধদলহক বিদায় িানান। 

 ভারী িষ থণ এিাং পাোড়ী ভূবমধহসর কারহণ আসাম থর্হক বত্রপুরাগামী সড়কপর্ (NH-44) ক্ষবতগ্রস্ত েওয়ার ফহল 

বত্রপুরার সহি ভারহতর অন্যান্য অঞ্চহলর থর্াগহর্াগ ব্িস্থা ব্ােত েওয়া  বত্রপুরা রাহিয বনতয-প্রহয়ািনীয় পণ্যসে 

জ্বালাবন থতহলর তীি সাংকে পবরলবক্ষত েয়। িাাংলাহদশ ও ভারহতর মধ্যকার বিদ্যমান িন্ধুত্বপূণ থ সম্পকথ, বত্রপুরার 

িনগহণর সহি িাাংলাহদহশর ঐবতোবসক িন্ধন এিাং সহি থাপবর মানবিক অিস্থা বিহিচনায় িাাংলাহদহশর সড়কপর্ 

ব্িোর কহর ভারতীয় জ্বালাবন থতলিােী িাক-লবর বত্রপুরায় সামবয়কভাহি (৩০ থসহেম্বর ২০১৬       পর্ থন্ত) 

র্াতায়াত করার িন্য িাাংলাহদশ সরকার অনুহমাদন প্রদান কহর। এ সাংক্রান্ত একটি সমহিাতাস্মারক ১৮  

আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ দুইহদহশর মহধ্য স্বাক্ষবরত েয়। উবেবখত সড়হকর ব্িোর ও রক্ষণাহিক্ষহণর ব্য় িািদ 

বনধ থাবরত বফ প্রদাহন ভারত সম্মত েয়। িাাংলাহদহশর পহক্ষ সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর অবতবরক্ত প্রধান  

প্রহকৌশলী এিাং ভারহতর পহক্ষ ইবন্ডয়ান ওহয়ল কহপ থাহরশন বলবমহেি (আইওবসএল)-এর বনি থােী পবরচালক উক্ত চুবক্তটি 

স্বাক্ষর কহরন।  

 বিহশ্বর অন্যতম ি-দ্বীপ বেসাহি থেকসই ি-দ্বীপ ব্িস্থাপনা বনবিতকরহণ িাাংলাহদশ, িাপান, থনদারল্যান্ড, দবক্ষণ 

থকাবরয়াসে বিহশ্বর ১২টি ি-দ্বীপসমৃি     ‘থিিা থকায়াবলশহন’ থর্াগ থদয়। িাাংলাহদশ আগামী এক িেহরর িন্য 

১২টি ি-দ্বীপসমৃি থদহশর এই থিাে ‘থিিা থকায়াবলশহনর’ সভাপবতত্ব লাভ কহরহে। ২ থসহেম্বর আনুষ্ঠাবনকভাহি 

থনদারল্যাহন্ড রাষ্ট্রপবত Mr. Henk Ovink মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাহে Chairmanship েস্তান্তর কহরন। এই 

থিাহের সভাপবত বেসাহি িাাংলাহদশ আগামী একিের ‘এহিন্ডা-২০৩০’-এর আহলাহক সুষ্ঠু ি-দ্বীপ ব্িস্থাপনা ও এ 

লহক্ষয করণীয় বনধ থারহণ কাি করহি। 

 ১-৩ থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ বসিাপুহর অনুবষ্ঠত ‘Indian Ocean Conference 2016’-এ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর 

থনতৃহত্ব িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহরন। এই সহম্মলহন ভারত মোসাগরীয় অঞ্চহলর ক্রমিধ থমান 

থকৌশলগত অর্ থননবতক গু ত্ব তুহল ধহর আঞ্চবলক সেহর্াবগতার মাধ্যহম সম্ভািনাসমূেহক কাহি লাগাহত 

ঐকযিিভাহি এবগহয় র্াওয়ার             েয়। 

 ৩ থসহেম্বর ২০১৬        মানিতাবিহরাধী অপরাধ ও গণেতযার দাহয় অবভযুক্ত আলিদর কমান্ডার মীর কাহশম 

আলীর ফাঁবসর রায় কার্ থকর করার    থপ্রবক্ষহত ৪ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ তুরহস্কর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র 

ওহয়িসাইহে এ ঘেনার বনন্দা িাবনহয় একটি বিবৃবত প্রকাশ কহর। উক্ত বিবৃবতর প্রবতবক্রয়ায় ৫ থসহেম্বর ২০১৬ 

       কড়া প্রবতিাদ ব্ক্ত কহর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি থপ্রস-বরবলি প্রদান কহর। প্রবতিাদ িাতথায় তুবকথ সরকাহরর 

এহেন আচরণ িাাংলাহদহশর অভযন্তরীণ বিষহয় েস্তহক্ষহপর শাবমল মহম থ উহেখ করা েয়। 
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 মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৩-১০ থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ চারটি নরবিক থদশ র্র্াক্রহম নরওহয় (৩-৪ থসহেম্বর), 

থিনমাকথ (৫-৬ থসহেম্বর), আইসল্যান্ড (৭ থসহেম্বর) ও সুইহিন (৮-৯ থসহেম্বর) সফর কহরন। সফহর মাননীয় 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরওহয়, থিনমাকথ, আইসল্যান্ড ও সুইহিহনর পররাষ্ট্রমন্ত্রীহদর সহি বদ্বপাবক্ষক আহলাচনায় বমবলত েন। 

বিঠকসমূহে বিদ্যমান বদ্বপাবক্ষক সম্পহকথর বিবভন্ন বদকসে সেহর্াবগতার সম্ভাব্ নতুন থক্ষত্র উহন্মাচহন নরবিক 

পররাষ্ট্রমন্ত্রীহদর সহি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আন্তবরক পবরহিহশ ফলপ্রসু আহলাচনা েয়। আন্তিথাবতক সন্ত্রাসিাদ ও 

সবোংস িবিিাদ বিষহয় পরের মতবিবনময় এিাং এ বিবশ্বক সাংকে থমাকাবিলায় সকহলর সবম্মবলত অাংশগ্রেহণর 

বিষহয় তারা একমত েন। 

 যুিাপরাহধর দাহয় িামায়াহত ইসলামীর থনতা মীর কাহসম আলীর ফাঁবস কার্ থকর করা বনহয় পাবকস্তাহনর পররাষ্ট্র 

মন্ত্রণালহয়র বিবৃবত প্রকাহশর পর-পরই ঢাকায় বনযুক্ত পাবকস্তাহনর ভারপ্রাপ্ত োইকবমশনার বমজ্ সাবমনা থমেতািহক 

সি থহশষ ৪ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয় তলি কহর িাাংলাহদশ এর প্রবতিাদ িানায়। ভারপ্রাপ্ত 

োইকবমশনারহক তলি কহর িলা েয়    বত্রহদশীয় চুবক্তহত িাাংলাহদহশ গণেতযা, অবিসাংহর্াগ, ধষ থহণর মহতা 

মানিতাবিহরাধী অপরাহধর বিচার করা র্াহি না, এমন বকছুর উহেখ থনই। িরাং পাবকস্তানই ১৯৭১ সাহল গণেতযার 

িন্য বচবিত ও আেককৃত বনি থদহশর নাগবরকহদর বিচাহরর আওতায় আনার িাধ্যিাধকতা অনুসরহণ ব্র্ থ েহয়হে। 

১৯৭৪ সাহলর চুবক্তর পরও ১৯৭৫ সাহলর থশষ অিবধ বিপুলসাংখ্যক যুিাপরাধী বিচাহরর অহপক্ষায় িাাংলাহদহশর 

কারাগাহর বেল। তাহদর বিচাহরর ব্াপাহর ১৯৭৪ সাহলর চুবক্তর কর্া উহেখ কহর পাবকস্তান কখনও উহদ্বগ িানায়বন। 

১৯৭৫ সাহল িাবতর      িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমানহক সপবরিাহর নৃশাংসভাহি েতযা করার পর ওইসি 

অপরাধীহক থেহড় থদওয়া েয়। পাবকস্তাহনর অতীত ও িতথমান পবরবস্থবত এিাং মানিাবধকার পবরবস্থবত বিহিচনায় এো 

োেকর থর্ পাবকস্তান অন্য থদহশর গণতন্ত্র ও আইহনর শাসন সম্পহকথ বিচার বিহেষণ করহে। পাবকস্তানহক 

েিভাহি িাবনহয় থদওয়া েহয়হে থর্ িাাংলাহদহশর স্বাধীন বিচার ব্িস্থা সম্পহকথ পক্ষপাতদুি, ত্রুটিপূণ থ ও অসতয 

মন্তব্ করার থকাহনা বনবতক অবধকার পাবকস্তাহনর থনই। যুিাপরাহধর বিচাহরর মহতা থমৌবলক বিষহয় বিহশ্বর থকাহনা 

থদহশর েস্তহক্ষপ িাাংলাহদহশর কাহে কখনই গ্রেণহর্াগ্য েহি না। 

 িাাংলাহদহশর Blue Economy-এর প্রাবতষ্ঠাবনক, ধারণাগত ও কাবরগবর-বিজ্ঞাবনক অিকাঠাহমা বিবনম থাণবিষয়ক 

বিবভন্ন কম থকাণ্ডসে কাবরগবর সোয়তা প্রদাহনর      িাাংলাহদশ সরকার এিাং ইউহরাবপয়ান ইউবনয়হনর মহধ্য 

Blue Economy বিষয়ক ‘Joint collaboration on blue economy’ শীষ থক একটি সেহর্াবগতা চুবক্ত 

স্বাক্ষবরত েয়। এর মাধ্যহম িাাংলাহদহশ Blue economy বিষয়ক উন্নয়ন র্াত্রা শুরু েহলা। 

 ১৩ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাম্প্রবতক সমহয় সন্ত্রাসী োমলার পবরহপ্রবক্ষহত কূেনীবতক ও 

কূেননবতক এলাকার বনরাপত্তা থিারদারকরহণ সরকার কতৃথক গৃেীত বিবভন্ন পদহক্ষপ সম্পহকথ ঢাকাস্থ বিহদবশ 

দূতািাসসমূে এিাং িাবতসাংঘসে আন্তিথাবতক সাংস্থাসমূহের প্রবতবনবধহদর রাষ্ট্রীয় অবতবর্ ভিন ‘পদ্মায়’ বিবফাং প্রদান 

কহরন। বিবফাংহয় মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসবচি এিাং পররাষ্ট্রসবচি উপবস্থত বেহলন। 

 ১৬-১৭ থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ কানািার মবন্ট্রহয়হল অনুবষ্ঠত থলািাল ফাহন্ডর পঞ্চম বরহপ্লবনশহমন্ট সহম্মলহন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর থনতৃত্ব থদন। থলািাল ফাহন্ডর পঞ্চম বরহপ্লবনশহমন্ট 

সহম্মলহনর মূল উহদ্দশ্য দ বেল বিশ্ব থনতৃত্ববৃহন্দর অাংশগ্রেহণর মাধ্যহম এইিস, র্ক্ষা ও ম্যাহলবরয়া-এই বতনটি থরাগ 

বনমূ থহলর লহক্ষয তাহদর গৃেীত কার্ থক্রম সম্পহকথ বিশ্বিাসীর দৃবি আকষ থণ করা এিাং এ সকল সাংক্রামক ব্াবধ বনমূ থহল 

সহি থাচ্চ পবরমাণ তেবিল সাংগ্রে করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উহদ্বাধনী অবধহিশহন তাঁর িক্তহব্ িহলন, অিীকার, 

সাংকল্প ও সাংেবতর মাধ্যহম এসি ব্াবধ বনমূ থল করা সম্ভি। সহম্মলহনর উহদ্বাধনী অনুষ্ঠান থশহষ একইবদন অপরাহি 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কানািার প্রধানমন্ত্রী িাবস্টন িুহিার সহি এক বদ্বপাবক্ষক বিঠহক বমবলত েন। বিঠহকর শুরুহতই 

কানািার প্রধানমন্ত্রী িাাংলাহদহশর প্রধানমন্ত্রীর িবলষ্ঠ থনতৃহত্বর ভূয়সী প্রশাংসা কহরন এিাং আগামী বদনগুবলহত উভয় 

থদহশর মহধ্য বিরািমান সম্পকথহক আরও সুদৃঢ় ও সুসাংেত করার প্রতযয় ব্ক্ত কহরন। এসময় বতবন মাত্র ১২ িের 

িয়হস তাঁর িাাংলাহদশ ভ্রমহণর স্মৃবতচারণ কহরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা কানািা সফহর তাঁহক 

ব্বক্তগতভাহি আমন্ত্রণ িানাহনার িন্য কানািার প্রধানমন্ত্রীহক ধন্যিাদ িানান। বতবন িাাংলাহদহশর মুবক্তযুহি 

কানািার প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত বপতা, থসহদহশর সাহিক প্রধানমন্ত্রী বপহয়হর ইবলয়ে িুহিার বনঃশতথ সমর্ থন এিাং 

কানািার িনগহণর অকুণ্ঠ সেহর্াবগতার কর্া শ্রিাভহর স্মরণ কহরন। বিঠহক িাবস্টন িুহিা িাাংলাহদহশর সন্ত্রাসিাদ 

ও িবিিাদবিহরাধী অিস্থাহনর প্রশাংসা কহরন। এ োড়া িলিায়ু পবরিতথন, িাবণিয ও বিবনহয়াগসে বদ্বপাবক্ষক স্বার্ থ-
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সাংবেি বিবভন্ন বিষহয় উভয়পহক্ষর মহধ্য আহলাচনা েয়। পাশাপাবশ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ 

মুবিবুর রেমাহনর আত্মস্বীকৃত খুবন নূর থচৌধুরীহক র্র্াশীঘ্র থদহশ থফরত পাঠাহনার িন্য অনুহরাধ িানান। 

িাাংলাহদহশর প্রচবলত আইহনই নূর থচৌধুরীর বিচার সম্পন্ন েহি িহল বতবন কানািার প্রধানমন্ত্রীহক অিবেত কহরন। 

প্রবতউত্তহর প্রধানমন্ত্রী িাবস্টন িুহিা ১৯৭৫ সাহল সাংঘটিত এই মম থাবন্তক ঘেনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবত সেমবম থতা 

প্রকাশ কহরন। তহি, থর্ সি থদহশ মৃতুযদণ্ডাহদশ িোল রহয়হে অর্িা থকাহনা ব্বক্তহক স্বহদশ প্রতযাপ থণ করহল 

থসহদহশ তার মৃতুযদণ্ড কার্ থকর েওয়ার সম্ভািনা রহয়হে, থসই সকল থক্ষহত্র, কানািার প্রচবলত আইন অনুর্ায়ী সাংবেি 

ব্বক্তহক স্বাগবতক থদশ (কানািা) থর্হক িবেষ্কার করা িা স্বহদহশ থফরত পাঠাহনার রীবত থনই িহল প্রধানমন্ত্রী িুহিা 

িানান। তহি, বকভাহি ন্যায়বিচার বনবিতপূি থক এই েশ থকাতর বিষয়টির সুরাো সুষ্ঠুভাহি করা সম্ভি, তার উপায় 

খু ুঁহি থির করার িন্য উভয় থদহশর উপযুক্ত প্রবতবনবধর মহধ্য বিষয়টি আহলাচনা শুরু করার পহক্ষ কানািার প্রধানমন্ত্রী 

িাবস্টন িুহিা মত থদন। পরিতীহত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁহক িাাংলাহদশ সফহরর আমন্ত্রণ িানাহল কানািার 

প্রধানমন্ত্রী সানহন্দ তা গ্রেণ কহরন। বিঠক থশহষ প্রধানমন্ত্রী িাবস্টন িুহিা তাঁর প্রয়াত বপতার পহক্ষ িাাংলাহদহশর 

প্রধানমন্ত্রীর বনকে থর্হক িাাংলাহদহশর মুবক্তযুি সম্মাননা গ্রেণ কহরন। এ সময় অিসরপ্রাপ্ত কহন থল সািাদ আলী 

িবের িীর প্রতীক প্রয়াত বপহয়হর িুহিার সম্মাননার citationটি পহড় থশানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী, মুবক্তযুি বিষয়ক  

মন্ত্রী, পররাষ্ট্রসবচি ও সবচি (প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়) এই সময় উপবস্থত বেহলন। উহেখ্য, বিগত প্রায় বতন দশক  

পহর উচ্চপর্ থাহয়র এই বদ্বপাবক্ষক সফরটি অনুবষ্ঠত েয়, র্া িাাংলাহদশ-কানািা সম্পহকথ এক নতুন অধ্যায়  

সৃবি কহরহে। 

 ১৭-১৮ থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ থভহনজুহয়লার মাগ থাবরো দ্বীহপ অনুবষ্ঠত থিােবনরহপক্ষ আহন্দালন (ন্যাম)-এর ১৭তম 

শীষ থসহম্মলহন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী অাংশগ্রেণ কহরন। মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী তাঁর িক্তহব্ গণতন্ত্র, 

মানিাবধকার, নারীর ক্ষমতায়ন ইতযাবদ থক্ষহত্র সরকাহরর সাফল্য তুহল ধহরন। একইসহি, বতবন বিশ্বব্াপী সুষ্ঠু, 

বনরাপদ ও বনয়বমত অবভিাসন বনবিতকরণ, িলিায়ু পবরিতথহনর অবভঘাত থমাকাহিলা, দবক্ষণ-দবক্ষণ 

সেহর্াবগতা’র িাস্তিায়ন, বিশ্বশাবন্ত ও বনরাপত্তা প্রবতষ্ঠা এিাং সন্ত্রাস ও িবিিাদ দমহন ন্যাম-থক আরও শবক্তশালী 

ভূবমকা পালন করার আহ্বান িানান। বতবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পহক্ষ আগামী বিহসম্বহর ঢাকায় অনুহষ্ঠয় নিম 

‘Global Forum on Migration and Development’-এর বিঠহক ন্যাম-এর সদে থদশসমূেহক অাংশগ্রেহণর 

িন্য আমন্ত্রণ িানান। 

 ১৯-২২ থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ যুক্তরাহষ্ট্রর বনউইয়হকথ অনুবষ্ঠত িাবতসাংঘ সাধারণ পবরষহদর ৭১তম অবধহিশহন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর থনতৃহত্ব একটি প্রবতবনবধদল অাংশগ্রেণ কহর। স্থানীয় সরকার, পেী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রী, 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রী, শ্রম ও কম থসাংস্থান প্রবতমন্ত্রী এিাং পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরসিী বেহলন। ১৯ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাহষ্ট্রর ব্িসায়ী 

প্রবতবনবধ সাংস্থা Business Council for International Understanding (BCIU) কতৃথক আহয়াবিত একটি 

মতবিবনময় সভায় অাংশ থনন। এিাহরর িাবতসাংঘ অবধহিশহনর অন্যতম মূল আহয়ািন বেল ১৯ থসহেম্বর ২০১৬ 

তাবরহখ অনুবষ্ঠত ‘United Nations Summit on Refugees and Migrants’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই শীষ থ 

সহম্মলহনর থপ্লনাবর থসশহন িক্তব্ রাহখন। এসময় বতবন অবভিাসী ও শরণার্ী ইসুযহত িাাংলাহদহশর অিস্থান বিশ্ব 

দরিাহর তুহল ধহরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উহেখ কহরন, অবভিাসন সমোহক সমবিতভাহি থমাকাহিলা করহত েহল 

পারেবরক বিশ্বাস ও শ্রিাহিাধ, থর্ৌর্ দায়িিতা এিাং সকহলর অন্তভু থবক্তর বিষয়টিহক গুরুত্ব বদহত েহি। 

শীষ থসহম্মলহনর অাংশ বেসাহি ১৯ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরখ বিহকহল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ‘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’ শীষ থক একটি 

থগালহেবিল থসশহন সুইহিহনর প্রধানমন্ত্রী বম. থস্টফান লহভহনর সহি থর্ৌর্-সভাপবতত্ব কহরন। বতবন প্রস্তাবিত 

Global Compact on Migration-এ থেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রাগুবলর র্র্ার্র্ প্রবতফলন বনবিত করা এিাং 

শরণার্ী, িলিায়ু উদ্বাস্তু ও অবভিাসীহদর অবধকার সুরক্ষার বিষয়টি বিহশষভাহি বিহিচনায় থনওয়ার আহ্বান িানান। 

 ১৯ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরখ সন্ধযায় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিষয়ক মাননীয় উপহদিা িনাি সিীি 

আেহমদ ওয়াহিদহক ‘ICT for Dvelopment’ পুরস্কাহর ভূবষত করা েয়। ‘বিবিোল িাাংলাহদশ’ বিবনম থাহণর 

লহক্ষয তথ্য-প্রযুবক্ত খাহত বিহশষ অিদাহনর স্বীকৃবত বেসাহি মাননীয় উপহদিাহক এই সম্মানিনক পুরস্কার প্রদান 

করা েয়। 
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 ২০ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ িাবতসাংহঘ িাাংলাহদহশর স্থায়ী বমশহনর উহদ্যাহগ আহয়াবিত ‘South-South and 
Triangular Cooperation in Scaling up Innovation in Public Service Delivery’ শীষ থক অনুষ্ঠাহন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রধান অবতবর্ বেসাহি িক্তব্ প্রদান কহরন। এসময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ‘বিবিোল 

িাাংলাহদশ’ কম থসূবচ ও ‘এটুআই প্রকল্প’-এর আওতায় দ্রুততম সমহয় প্রাবন্তক িনহগাষ্ঠীসে সি থসাধারহণর থদারহগাড়ায় 

বিবভন্ন থসিা থপৌুঁহে থদওয়ার বিষয়টি তুহল ধহরন। বতবন পািবলক থসক্টহরর বিবভন্ন উদ্ভািনসমূে এিাং সৃিনশীল 

উহদ্যাগ বিবনমহয়র প্লযােফম থ বেসাহি দবক্ষহণর থদশগুবলর মহধ্য একটি ‘South-South Network of Public 
Organizations’ প্রবতষ্ঠার প্রস্তাি কহরন। একই তাবরহখ নরওহয়র প্রধানমন্ত্রী বমজ্ এরনা থসালিাহগ থর আমন্ত্রহণ 

‘Women’s Leadership and Gender Perspectives on Preventing and Countering Violent 
Extremism’ শীষ থক বিঠক এিাং একই তাবরহখ মাবকথন থপ্রবসহিন্ট বম. িারাক ওিামার আমন্ত্রহণ ‘Leaders’ 
Summit on Refugees’ শীষ থক বিঠহক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অাংশগ্রেণ কহরন। 

 ২১ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুইহিহনর প্রধানমন্ত্রী বম. থস্টফান লহভহনর আমন্ত্রহণ সুইহিন 

সরকার, আন্তিথাবতক শ্রম সাংস্থা এিাং অর্ থননবতক সেহর্াবগতা ও উন্নয়ন সাংস্থার উহদ্যাহগ আহয়াবিত Global deal 
initiative-এর উহদ্বাধনী অনুষ্ঠাহন থর্াগ থদন। এই অনুষ্ঠাহন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকসই বশল্পায়ন, র্হর্াবচত 

কম থপবরহিশ এিাং অন্তভূ থবক্তমূলক অর্ থননবতক উন্নয়ন বিষহয় িক্তব্ প্রদান কহরন। বতবন ব্িসা খাহতর উন্নয়ন ও 

প্রসার এিাং শ্রবমকহদর অবধকার রক্ষায় উৎপাদনকারী, থর্াগদান ও থভাক্তা থশ্রবণর মধ্যকার সুসম্পহকথর ওপর গুরুত্ব 

আহরাপ কহরন এিাং তাহদর প্রহতযকহকই বনি বনি থক্ষহত্র দাবয়ত্বশীল ভূবমকা পালহন     আহ্বান িানান। 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একই বদহন িাবতসাংঘ মোসবচহির উহদ্যাহগ অনুবষ্ঠত High-Level Panel on Water-এর 

একটি বিহশষ বিঠহক অাংশগ্রেণ কহরন। বতবন ২০৩০ উন্নয়ন এহিন্ডার পাবনসম্পদ ও োবনহেশন সম্পবকথত 

লক্ষযমাত্রা অিথহনর উহদ্দহশ্য দ পাবনসাশ্রয়ী ফসহলর বিবচত্রয িাড়াহনা, পাবনসম্পহদর উন্নয়ন ও দক্ষ ব্িস্থাপনা 

বনবিতকরহণ র্র্ার্র্ অিকাঠাহমা বনম থাণ, লাগসই পাবন-প্রযুবক্তর উদ্ভািন ও প্রসার এিাং আন্তঃসীমান্ত সেহর্াবগতা 

বৃবিসে থিশ বকছু গুরুত্বপূণ থ সুপাবরশ আন্তিথাবতক সম্প্রদাহয়র সামহন তুহল ধহরন। ২১ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী High-Level Panel on Water-এর একিন সদে বেসাহি মহনানীত েন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 
‘Making every woman and girl count’ শীষ থক সভায় অাংশগ্রেণ কহরন এিাং প্রিাসী িাাংলাহদবশহদর পক্ষ 

থর্হক আহয়াবিত সাংিধ থনা অনুষ্ঠাহন থর্াগ থদন। উচ্চপর্ থাহয়র বিঠকগুবলর পাশাপাবশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

সুইিারল্যাহন্ডর থপ্রবসহিন্ট বম. থিাোন থসণইিার আম্মান, বময়ানমাহরর থস্টে কাউবেলর এিাং পররাষ্ট্রমন্ত্রী বমজ্ অাং 

সান সুবচ, বিশ্বব্াাংহকর থপ্রবসহিন্ট বম. বিম ইয়াং বকম, কমনওহয়লহর্র মোসবচি ব্াহরাহনস প্যাবিবসয়া স্কেল্যান্ড, 

ইউহরাপীয় কাউবেহলর থপ্রবসহিন্ট বম. থিানাড োস্ক এিাং World Economic Forum-এর বনি থােী থচয়ারম্যান 

প্রহফসর ক্লাউস থশায়াি-এর সহি বিঠক কহরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি বিবভন্ন বিঠহক অাংশ থনওয়ার পাশাপাবশ 

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী থিশ কহয়কটি আন্তিথাবতক/আঞ্চবলক সাংস্থা থর্মন: সাকথ, ওআইবস, 

বি-৭৭ ও চীন, কমনওহয়লর্ ইতযাবদর মন্ত্রীপর্ থাহয়র সভায় িক্তব্ রাহখন।  

 ২১ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ UN-Women মাননীয় প্রধানমন্ত্রীহক ‘Planet 50-50 Champion’ বেসাহি স্বীকৃবত 

প্রদান কহর। একই অনুষ্ঠাহন Global partnership forum তাঁহক ‘Agent of change’ শীষ থক সম্মানিনক 

পুরস্কাহর ভূবষত কহর। নারীসমািহক উন্নয়হনর মূলধারায় সমৃ্পক্ত কহর একটি িাবতর ভাহগ্যর আমূল পবরিতথন 

ঘোহনা এিাং নারী উন্নয়হনর সফল অবভর্াত্রায় বিচক্ষণ থনতৃত্বদাহনর স্বীকৃবতস্বরূপ সাংস্থা দু’টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীহক 

এ সম্মাহন ভূবষত কহর। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাবতসাংঘ সাধারণ পবরষহদর General Debate অবধহিশহন িক্তব্ 

রাহখন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রবতক সমহয়র অবভিাসন সাংকে ও শরণার্ী সমোর পবরহপ্রবক্ষহত অবভিাসী ও 

শরণার্ীহদর উৎস এিাং গন্তব্ উভয়স্থানহকই সম্ভািনাময় পবরিতথহনর বনয়ামক বেসাহি বিহিচনা করার আহ্বান 

িানান। বতবন আগামী বিহসম্বহর ঢাকায় অনুহষ্ঠয় নিম Global Forum on Migration and Development-
 র মন্ত্রীপর্ থাহয়র বিঠহক বিষয়গুবল বনহয় আহলাচনার ইবিত থদন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্ত্রাস ও সবোংস িবিিাহদর 

প্রবত তাঁর সরকাহরর ‘বিহরা েলাহরে’ নীবতর কর্া পুনব্থক্ত কহরন। বতবন আন্তিথাবতক সম্প্রদায়হক সন্ত্রাসীহদর 

পরামশ থদাতা, মূল পবরকল্পনাকারী, মদদদাতা, পৃষ্ঠহপাষক, অর্ থ ও অস্ত্র সরিরােকারী এিাং প্রবশক্ষকহদর খু ুঁহি থির 

কহর তাহদর বিরুহি কহঠার ব্িস্থা গ্রেহণর    অনুহরাধ িানান। থেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা িাস্তিায়হনর িন্য 

অর্ থায়ন, িাবণিয, বিবনহয়াগ ও প্রযুবক্ত েস্তান্তরসে বিবভন্ন খাহত স্বহল্পান্নত ও উন্নয়নশীল থদশসমূেহক আন্তিথাবতকভাহি 

প্রবতশ্রুত সোয়তা থদওয়ার বিষহয় বতবন উন্নত থদশগুবলর প্রবত আহ্বান িানান। এ োড়া বতবন তাঁর িকৃ্ততায় 

আন্তিথাবতক শাবন্ত ও বনরাপত্তা প্রবতষ্ঠা, িলিায়ু পবরিতথন থমাকাহিলা, সুনীল অর্ থনীবতর বিকাশ, আঞ্চবলক সাংহর্াগ 

স্থাপন, তথ্য-প্রযুবক্তর প্রসার, নারীর ক্ষমতায়ন বনবিতকরণ, দাবরদ্রয দূরীকরণ এিাং অিকাঠাহমাখাহত িাাংলাহদহশর 

বিবভন্ন সাফহল্যর কর্া তুহল ধহরন। 
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 িাবতসাংঘ সাধারন পবরষহদর ৭১তম অবধহিশহনর সাইিলাইহন মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী কতৃথক িাবতসাংহঘর মোসবচি 

িান বক মুহনর কাহে িলিায়ুবিষয়ক প্যাবরস চুবক্তহত িাাংলাহদহশর Instrument of Ratification েস্তান্তহরর 

মাধ্যহম িাাংলাহদশ আনুষ্ঠাবনকভাহি এ চুবক্ত অনুসমর্ থন কহরহে। িাাংলাহদশ এই অনুসমর্ থনকারী প্রর্ম কহয়কটি 

থদহশর মহধ্য একটি। িাাংলাহদশ ২২ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ িলিায়ু সাংক্রান্ত প্যাবরস চুবক্ত স্বাক্ষর কহর। এই চুবক্ত 

অনুহমাদহনর মাধ্যহম িলিায়ু পবরিতথন থমাকাহিলা বিষহয় িাাংলাহদহশর দৃঢ় সাংকল্প প্রকাশ থপহয়হে।  

 িাবতসাংহঘর সাধার  পবরষহদর ৭১তম অবধহিশন চলাকালীন সমহয় ‘Global Partnership for Sustainable 

Development Data (GPSDD)’ এিাং ‘Partnership for Resilience and Preparedness (PREP)’-এ 

িাাংলাহদশ আনুষ্ঠাবনকভাহি থর্াগদান কহরহে। এই দু’টি উহদ্যাগ র্র্াক্রহম থেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অিথন এিাং 

িলিায়ুর স্বাভাবিক অিস্থায় প্রতযািতথন বনবিতকরহণ প্রহয়ািনীয় তথ্য সাংগ্রে ও িণ্টহন অাংশীদাবরহত্বর বভবত্তহত কাি 

করহি। মাবকথন যুক্তরাহষ্ট্রর উহদ্যাহগ গঠিত এই থফারাহম অাংশগ্রেণ কহর িাাংলাহদশ উপকৃত েহি িহল আশা করা র্ায়। 

 ২১ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ যুক্তরাহষ্ট্রর বনউইয়হকথ ‘Informal Meeting of the SAARC Council of 

Ministers in the Sidelines of United Nations General Assembly’ অনুবষ্ঠত েয়। উক্ত সভায় 

িাাংলাহদশ সরকাহরর পহক্ষ প্রবতবনবধত্ব করার িন্য িনাি আবুল োসান মােমুদ আলী (এম বপ), মাননীয় 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী-এর থনতৃহত্ব দুই সদের একটি প্রবতবনবধদল উক্ত সভায় অাংশগ্রেণ কহরন। 

 িাবতসাংঘ সাধারণ পবরষহদর ৭১তম অবধহিশহনর সাইিলাইহন ‘এবশয়া থকাঅপাহরশন িায়ালগ (ACD)’ এর 

সদেভূক্ত থদশগুবলর মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ ২২ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ একটি বিঠহক বমবলত েন এ বিঠহক তাঁরা 

২য় এবসবি এিাং ‘এবসবি বভশন ফর এবশয়া থকাঅপাহরশন ২০৩০’ বনহয় আহলাচনা কহরন। 

 ৫-৬ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ বনউইয়হকথ অনুবষ্ঠত Universal Postal Union (UPU)-এর Postal Operations 

Council (POC)-এর বনি থাচহন িাাংলাহদশ ২০১৭-২০ থময়াহদর িন্য বনি থাবচত েয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এিাং 

বিহদশস্থ িাাংলাহদশ দূতািাসসমূে িাাংলাহদহশর প্রাবর্ থতার পহক্ষ প্রচারনা  পাশাপাবশ সবক্রয় কূেননবতক তৎপরতা 

চালায়। 

 মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী, িাম থান পররাষ্ট্রমন্ত্রী Mr. Frank-Walter Steinmeier এিাং অবেয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী Mr. 

Sebastian Kurz-এর আমন্ত্রহণ ৬-৮ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ িাম থাবন এিাং ৯-১১ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ 

অবেয়াহত বদ্বপাবক্ষক সরকাবর সফর কহরন। সফরকাহল বতবন থদশ দু’টির পররাষ্ট্রমন্ত্রীহদর সহি বদ্বপাবক্ষক বিঠহক 

বমবলত েন। বিঠকসমূহে বিদ্যমান বদ্বপাবক্ষক সম্পহকথর বিবভন্ন বিষয়সে সম্ভাব্ নতুন থক্ষত্র উহন্মাচহন িাম থান ও 

অবেয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীহদর সহি মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফলপ্রসু আহলাচনা েয়। আন্তিথাবতক সন্ত্রাসিাদ ও সবোংস 

িবিিাদ বিষহয় পরের মতবিবনময় এিাং বিবশ্বক এই সাংকে থমাকাবিলায় সবম্মবলতভাহি পদহক্ষপ গ্রেহণর বিষহয় 

তাঁরা একমত েন। 

 ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদহশর মোমান্য রাষ্ট্রপবত িনাি থমাঃ আিদুল োবমদ এিাং মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার পৃর্ক আমন্ত্রহণ বচহনর রাষ্ট্রপবত বশ বিনবপাং দুই বদহনর এক রাষ্ট্রীয় সফহর িাাংলাহদহশ 

আহসন। সফরকাহল গণবচহনর রাষ্ট্রপবত িাাংলাহদহশর মোমান্য রাষ্ট্রপবত এিাং িাতীয় সাংসহদর মাননীয় বেকাহরর 

সহি বিঠক োড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি বদ্বপাবক্ষক বিঠহক বমবলত েন। এ সফরকাহল গণবচহনর রাষ্ট্রপবত ও 

িাাংলাহদহশর প্রধানমন্ত্রীর উপবস্থবতহত দু’থদহশর মহধ্য অর্ থননবতক সেহর্াবগতা, িাবণিয, বিবনহয়াগ, বিদুযৎ ও 

জ্বালাবন, তথ্য-থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত, থভৌত অিকাঠাহমা, সড়ক, থসতু, থরল ও িলপর্ থর্াগাহর্াগ, কৃবষসে অন্যান্য 

থক্ষহত্র ২৭টি চুবক্ত ও সমহিাতাস্মারক স্বাক্ষর এিাং েয়টি প্রকহল্পর ফলক উহন্মাচন করা েয়। গণচীহনর রাষ্ট্রপবতহক 

িাাংলাহদহশর মোমান্য রাষ্ট্রপবত এক রাষ্ট্রীয় বনশহভাহি আপ্যায়ন কহরন। গণচীহনর রাষ্ট্রপবত সাভার িাতীয় 

স্মৃবতহসৌহধ পুোঘ থয অপ থণ থশহষ ১৫ অহক্টাির পূি থাহে িাাংলাহদশ তযাগ কহরন। 

 ১৬ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ‘BRICS-BIMSTEC Outreach Summit’ ভারহতর থগায়াহত অনুবষ্ঠত েয়। 

িাাংলাহদহশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারহতর প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রহণ উক্ত সহম্মলহন অাংশগ্রেণ কহরন। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর থনতৃত্বাধীন িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহল মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীও এই সহম্মলহন থর্াগ থদন। এিাহরর এই 

Outreach Summit-এর মূল প্রবতপাদ্য বেল: ‘A Partnership in Opportunities’। BRICS ও BIMSTEC 
থদশসমূহের মহধ্য উন্নয়ন সেহর্াবগতার অবভন্নহক্ষত্র বচবিত করাই বেল Outreach Summit-এর মূল উহদ্দশ্য দ। 

িাবিল, রাবশয়া, ভারত, চীন ও দবক্ষণ আবিকার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানহদর সহি িাাংলাহদশসে BIMSTEC-এর 
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সদে রাষ্ট্রগুবলর রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান   (র্াইল্যান্ড ব্তীত) Outreach Summit-এ অাংশগ্রেণ কহরন। BRICS 
ও BIMSTEC-এর পারেবরক সেহর্াবগতার বিষহয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর িক্তহব্ বতনটি থক্ষহত্রর প্রবত অন্যান্য 

থনতৃবৃন্দহক দৃবি থদওয়ার    আহ্বান িানান। প্রর্মত, BIMSTEC থদশগুবলহত মানসম্মত ও থেকসই অিকাঠাহমা 

উন্নয়হনর িন্য বিবনহয়াগ প্রহয়ািন। এহক্ষহত্র িাাংলাহদহশর বিবনহয়াগিান্ধি পবরহিশ, সোয়ক সরকাবর নীবত এিাং 

িাাংলাহদহশ ১০০টি বিহশষ অর্ থননবতক অঞ্চল গঠহনর বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য থনতৃবৃন্দহক অিবেত 

কহরন। বতবন BRICS-এর সদে থদশগুবলর িন্য প্রবতবষ্ঠত দু’টি উন্নয়ন ব্াাংকহক িাাংলাহদহশর মহতা থদশগুবলহত 

বিবনহয়াহগর িন্য বিহশষভাহি মহনাহর্াগী েওয়ার আহ্বান িানান। বদ্বতীয়ত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী BIMSTEC 
অঞ্চহলর উন্নয়হনর লহক্ষয বিজ্ঞান, প্রযুবক্ত ও উদ্ভািহনর ওপর থিার থদন। এ োড়া বতবন BRICS ও BIMSTEC 

অঞ্চল দু’টির প্রযুবক্ত, উচ্চবশক্ষা ও গহিষণামূলক প্রবতষ্ঠানগুবলর মহধ্য প্রযুবক্ত উন্নয়ন ও অাংশীদাবরহত্বর    আহ্বান 

িানান। তৃতীয়ত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী BRICS ও BIMSTEC-এর সদে রাষ্ট্রগুবলহত থেকসই উন্নয়হনর স্বাহর্ থ 

বনহিহদর পণ্য ও থসিার Value chain-বতবরর    প্রস্তাি কহরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একই বদহন BIMSTEC 

Retreat-এ অাংশগ্রেণ কহরন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী Retreat-এ প্রদত্ত তাঁর িক্তহব্ BIMSTEC-এর সেহর্াবগতার 

১৪টি থক্ষহত্রর মহধ্য িাবণিয ও বিবনহয়াগ, জ্বালাবন, কাহনবক্টবভটি এিাং সন্ত্রাসিাদ থমাকাহিলায় আগামী ৫ িের অবধক 

গুরুত্ব আহরাহপর িন্য আহ্বান িানান। বতবন আগামী িের BIMSTEC প্রবতষ্ঠার ২০ িেরপূবতথহত ইহতামহধ্যই 

চূড়ান্তকৃত BIMSTEC FTA সই করার ওপর গুরুত্ব আহরাপ কহরন। সন্ত্রাসিাদ থমাকাহিলায় িাাংলাহদহশর Zero 

Tolerance নীবতর বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর িক্তহব্ উহেখ কহরন। Outreach Summit-এ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর দূরদশী ও কার্ থকর অাংশগ্রেহণর মাধ্যহম BRICS ও BIMSTEC-এর মহধ্য সেহর্াবগতার অবভন্ন 

থক্ষত্রগুবল বচবিতকরহণ িাাংলাহদশ গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা থরহখহে। অিকাঠাহমা উন্নয়হন BIMSTEC থদশসমূহে New 

Development Bank ও AIIB-এর মাধ্যহম অর্ থায়হন িাাংলাহদশ কতৃথক উত্থাবপত প্রস্তাহি BRICS থদশসমূহের 

সবদোর ইবিত পাওয়া থগহে। এ োড়া BRICS Summit-এর থঘাষণাপহত্র BIMSTEC রাষ্ট্রগুবলর সহি ব্িসা-

িাবণিয সম্প্রসারণ এিাং বিবনহয়াগ সেহর্াবগতা বৃবিহত অিীকার করা েহয়হে। 

 িাাংলাহদশ ও বগ্রস-এর মহধ্য বদ্বতীয় Foreign Office Consultations ২৩-২৪ অহক্টাির ২০১৬        ঢাকায় 

অনুবষ্ঠত েয়। িাাংলাহদহশর পহক্ষ পররাষ্ট্রসবচি িনাি থমাঃ শেীদুল েক এিাং       পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র থসহক্রোবর 

থিনাহরল (পররাষ্ট্রসবচি) H.E. Ambassador Dimitrios Paraskevopoulous বগ্রহসর প   উক্ত Foreign 

Office Consultations-এ থনতৃত্ব থদন। বিঠহক দু’থদহশর স্বার্ থ-সাংবেি বদ্বপাবক্ষক ও বিবশ্বক বিষয় বনহয় 

আহলাচনা েয়।  

 ২৪-২৬ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ বসিাপুহরর পররাষ্ট্র ও প্রবতরক্ষা বিষয়ক বসবনয়র প্রবতমন্ত্রী Dr. Mohamad 

Maliki Bin Osman ঢাকা সফর কহরন। সফরকাহল বতবন মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী, মাননীয় প্রবতমন্ত্রী, বিদুযৎ, 

জ্বালাবন ও খবনি সম্পদ মন্ত্রণালয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বনরাপত্তা বিষয়ক উপহদিা এিাং আন্তিথাবতক      

বিষয়ক উপহদিার সহি থসৌিন্য সাক্ষাৎ কহরন। সাক্ষাতকাহল িাাংলাহদশ ও বসিাপুহরর মধ্যকার বিবভন্ন বদ্বপাবক্ষক 

বিষয় থর্মন বদ্বপাবক্ষক িাবণিয বিবনহয়াগ, থমৌলিাদ ও সন্ত্রাস প্রবতেতকরণ, বসিাপুহর িাাংলাহদবশ কমীর 

কম থসাংস্থান এিাং বিবভন্ন আঞ্চবলক এিাং আন্তিথাবতক থফারাহম বদ্বপাবক্ষক সেহর্াবগতা  বিষহয় বিস্তাবরত আহলাচনা 

েয়। বসিাপুহরর বসবনয়র প্রবতমন্ত্রী সাক্ষাতকাহল িাাংলাহদহশর অর্ থননবতক প্রবৃবি এিাং সামাবিক সূচকসমূহে 

িাাংলাহদহশর উন্নয়হনর অব্ােত ধারার কর্া উহেখ কহরন। 

 মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী িনাি আবুল োসান মােমুদ আলী, এম.বপ, ২৫ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ কানািায় এক 

বদ্বপাবক্ষক সফহর গমন কহরন। উক্ত সফরকাহল বতবন কানািার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী িনাি বস্টফান বিওহনর সহি 

বদ্বপাবক্ষক বিঠহক বমবলত েন। কানািার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সহি বদ্বপাবক্ষক বিঠহক মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী িাাংলাহদশ ও 

কানািার স্বার্ থ-সাংবেি বদ্বপাবক্ষক, আঞ্চবলক ও আন্তিথাবতক বিবভন্ন বিষহয় বিশদ আহলাচনা কহরন। মাননীয় 

পররাষ্ট্রমন্ত্রী িিিন্ধুর আত্মস্বীকৃত ও সািাপ্রাপ্ত খুবন নূর থচৌধুরীহক স্বহদহশ বফবরহয় আনার বিষয়টি উত্থাপন কহরন। এ 

প্রসহি বতবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহি কানািার প্রধানমন্ত্রীর গত থসহেম্বহর মবন্ট্রহয়হল অনুবষ্ঠত বিঠহক আহলাচনার 

বিষয়টিও উহেখ কহরন। মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী নূর থচৌধুরীর প্রতযপ থহণর বিষহয় কানািা সরকাহরর পক্ষ থর্হক কার্ থকর 

প্রবক্রয়া চালু করার লহক্ষয উভয় থদহশর মন্ত্রী ও সাংবেি কম থকতথাহদর সমিহয় একটি োস্কহফাস থ গঠহনর প্রস্তাি কহরন। 

মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী িানান আন্তিথাবতক আইন ও মানিাবধকাহরর প্রবত কানািা সরকাহরর নীবতটি বনঃসহন্দহে 

িাাংলাহদহশর িন্য একটি অনুহপ্ররণা। বতবন িানান সাাংবিধাবনক কাঠাহমার আওতায় একটি কার্ থকর প্রবক্রয়া প্রবতষ্ঠার 
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মাধ্যহম নূর থচৌধুরীহক িাাংলাহদহশ প্রতযপ থহণর বিষয়টি কানািা সরকার সবক্রয়ভাহি বিহিচনা করহত পাহর। বতবন 

আর  িহলন, থমৌবলক মানিাবধকাহরর বভবত্তহত িাাংলাহদহশর িনগহণর ন্যায়বিচার পাওয়ার অবধকার রহয়হে। 

কানািার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় তার থদহশর সাাংবিধাবনক রীবতর বিষয়টি উহেখপূি থক িানান থর্ থসহদহশর সাংবেি 

দপ্তহরর সহি বতবন এ বিষহয় প্রহয়ািনীয় পর্ থাহলাচনা করহিন। অন্যান্য বিষহয়র মহধ্য দু’থদহশর পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

িাাংলাহদশ ও কানািার মহধ্য প্রস্তাবিত বিমান চলাচল চুবক্তর আওতায় িাাংলাহদহশর প্রস্তাবিত ‘Fifth freedom’ 

সুবিধা, বিহদবশক বিবনহয়াগ উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ চুবক্ত, দু’থদহশর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র মহধ্য বনয়বমত বদ্বপাবক্ষক 

সাংলাপ অনুষ্ঠাহনর িন্য সমহিাতাস্মারক, বশক্ষা ও সাংস্কৃবত বিষহয় সেহর্াবগতার িন্য পৃর্ক সমহিাতাস্মারক, 

কূেননবতক ও অবফবসয়াল পাসহপাে থধারীহদর িন্য বভসা অব্ােবত চুবক্ত সম্পাদন ইতযাবদ বিষহয় আহলাচনা কহরন।  

 ২৬-২৭ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী িাহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বম. িযুঁ মাকথ এযাহরা-এর আমন্ত্রহণ িাহের 

প্যাবরহস অনুবষ্ঠত Ministerial Conference on Peacekeeping in the Francophone Environment-এ 

অাংশগ্রেণ কহরন। ২৭ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত বিঠককাহল মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শাবন্তরক্ষা কার্ থক্রমহক 

আরও অর্ থিে কহর থতালার লহক্ষয প্রাবতষ্ঠাবনক ও কাবরগবর বশক্ষা বৃবির ওপর থিার থদন।  

 ২৬-২৭ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ ইহন্দাহনবশয়ার িাবল-থত অনুবষ্ঠত 16
th

 Council of Ministers (COM) of the 

Indian Ocean Rim Association (IORA)-এ মাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতমন্ত্রী িাাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর দলহনতা 

বেসাহি অাংশগ্রেণ কহরন।  

          ভ   

     -       ২০১৬ থময়াহদ      ১০         ভ   আ            ।        ভ        ৬৮      

                               ২৮                   ।  

 ‘                         ,         ,                       , ২০১৬’              ২ 

       ২০১৬                                          । 

                     ভ       ২৮        ২০১৬        Blue economy           আ         

                ।  

           ভ     ২০১৬-১৭    -                                                      ভ    

           । 

 ১৫         (        ৩ ,       ২ ,          ৬            ৩               ১ )     ভ    

       । 

                                                                   খসড়া                 

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) চূড়ান্তভাহি অনুহমাবদত েয়। 
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  িাাংলাহদহশর পহক্ষ Voluntary National Reviews (VRNRs) for Sustainable Development Goals 

প্রণয়হনর একটি ধারণাপত্র প্রণীত এিাং অনুহমাবদত েয়। 

 ‘Bangladesh Delta Plan-2100’-এর আওতায় ১২১টি Project Concept Note (PCN) বতবর সম্পন্ন েয়, 

র্াো World Bank Investment Team-এ পাঠাহনা েয়। Consultant Team-A ও Team-B কতৃথক 

দাবখলকৃত ‘Bangladesh Delta Plan-2100’-এর Draft Main Report-এর বরবভউ কাি GED থর্হক 

সম্পন্ন েয়। তদানুর্ায়ী খসড়া প্রবতহিদন সাংহশাধন করা েয়।  

                     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                         । 

পবরসাংখ্যান ও তথ্য ব্িস্থাপনা বিভাগ 

 ২০১১       আ                                GIS            ভ                ভ     ৬  

                 িা                     ৮        Small Area Atlas           ।  

 ‘Violence Against Women (VAW) Survey-2015’-           ২ অহক্টাির ২০১৬              

                     Dissemination                          ।  

 ২০২১       আ                     Master Plan   বর              ভ     ৮        ৮  

      -                              ।  

 অলাভিনক প্রবতষ্ঠান িবরপ-২০১৬-এর ৪,৬৩৯টি নমুনা খানার িাো এবন্ট্র এবিটিাং ও িাো প্রহসবসাং-এর কাি থশষ েয়।  

   ,    ,      , আ             -    ন্ত                                  । 

          e-GP                     ।  

                                                        ,                       , ICR      

                        PEC-      BIDS-   RFP            । 

পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ 

 আশ্রয়ণ প্রকহল্প জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ সি থহমাে ১৫২.৮৩ লক্ষ োকা ঋণ বিতরণ ও ১১৪.৬৪ লক্ষ োকা ঋণ 

আদায় করা েয়। 

                                  -       ২০১৬                ১৯.৯৩                         । 

                          ,                                                        

আ     ৮৬         ভ            ভ               ৯১                       । 

                                                 ।                              ১২        

                   ।                -                 ‘            ’              

     ,                                                   । 

                                                                                -         

            ২৪ আগস্ট ২০১৬                ।                         Best innovation policy 

support                         ‘                  ভ        ’           ।  
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 ৫   ভ   ২০১৬                                ৪৫                                 ।        

                                                                                     

                  ।  

 ৪৫                                                                                 

            ‘                 -২০১৪’-            ৫                  ৫            

                         । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র: ৪৫                                                                                                   

‘                 -২০১৪’-                                                    ভ                       

                   ,                 । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 বচত্র:                   ২০১৪-                      সহি                            

                                 

 

 সুইিারল্যান্ড দূতািাস, ঢাকা এর থিপুটি থেি অি বমশন এিাং থেি অি থকা-অপাহরশন ২৬ অহক্টাির ২০১৬        

বসরািগঞ্জ থিলার কাবিপুর উপহিলাধীন চরাঞ্চহল M4C প্রকহল্পর কার্ থক্রম পবরদশ থন কহরন এিাং ২৪-২৭ নহভম্বর 

২০১৬ থময়াহদ আরবিএ’থত অনুবষ্ঠত থিন্ডার ইকুযয়াবলটি থসবমনাহর অাংশগ্রেণ কহরন।  
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পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

 খাগড়ােবড় থিলায়                              অভযন্তরী                       ভ               

      ,          ,    ভ                 ,                   ,  টি থ                , আ            

      ,               ,    ভ                               সম্পন্ন েয়। 

 রাাংগামাটি থিলার বিবভন্ন উপহিলায়                     ,               ,       -           , রাস্তা 
    ,         /        , থমােহরর                             ,                               
সম্পন্ন েয়।  

 িান্দরিান থিলার    ভ                        ,              HBB          ,           ,       

     ণ,         ভ         ,      থস্টাহরি       ,    ভ                ভ         ,          

          ,              ,                ,                ,                     

                           । 

 পাি থতয চট্টগ্রাম উন্নয়ন থিাি থ কতৃথক খাগড়ােবড় থিলায় রাস্তা উন্নয়ন, রাস্তা বিক থপভহমন্টকরণ, পাি থতয চট্টগ্রাম 

উন্নয়ন থিাহি থর থরস্ট োউি সাংস্কার ও থসৌরবিদুযৎ স্থাপন, বরহেইবনাং ওয়াল বনম থাণ,                 ; 

িান্দরিান থিলায় রাস্তা বনম থাণ, বিি বনম থাণ, োত্রািাস বনম থাণ, এ        মাদ্রাসা ভিন বনম থাণ, োত্রািাস বনম থাণ, 

োত্রীবনিাস বনম থাণ, থিৌিবিোর বনম থাণ, থিৌিবিোহর সম্প্রসারণ; রাাংগামাটি থিলার      বনম থাণ, উচ্চ বিদ্যালহয়র 

একাহিবমক ভিন বনম থাণ, মাদ্রাসা ও এবতমখানা ভিন বনম থাণ, িাহম মসবিদ কমহপ্লক্স উন্নয়ন এিাং থিৌিবিোর 

বনম থাণ করা েয়।  

                   আ     ভ    আ                   আ   ভ    আ                     

      প্রকহল্পর মাধ্যহম (২০১৩-২০১৬) ২০০িন যুি-যুি   লাহক কবম্পউোর বিষহয় থমৌবলক প্রবশক্ষণ এিাং 

থিাহি থর সদর কার্ থালহয় সাভ থার থস্টশন ও ওয়াইফাই থিান স্থাপন করা েয়।  

প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালয় 

                             ১০                  ও                                   

                 ,        ,       ,       ,    ,             ,                         

        ১              ঠ        । 

                         ’                                   China Shipbuilding & Offshore 

International Company Ltd, China-                        ।  

            Capacity Building-                             Joint Venture-                 

         -          -                                                         । 

  ’           Type 035G         চীন             G-2-G                   ৩১        

২০১                                            ।                                ঠ    

  ঠ                   । 

                                            ১১১                   (BANUAU-1)      

Mi-171SH            MINUSMA Mali-            । 

                                                                                           

     ও                                                     । 

              ও                           ‘     ও           ও               ’            

         ২০১                               ।  

                          (        )                  ‘                                  

                    (        )-                                     ও              ’ 

           ২৩     ২০১                               ।  
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প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয়  

িাাংলাহদশ রপ্তাবন প্রবক্রয়াকরণ এলাকা কতৃথপক্ষ  

 বিবনহয়াগ বিকাশ: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার বিহশষ উহদ্যাহগর আওতায় িাাংলাহদশ রপ্তাবন প্রবক্রয়াকরণ 

এলাকা কতৃথপহক্ষর ১২টি থোগাহনর মহধ্য বনেবলবখত ৪টি থোগান চুড়ান্তভাহি বিহিবচত েয়: 

‘থশখ োবসনার প্রবতশ্রুবত নারী িাগরহণ অগ্রগবত,’  

‘থশখ োবসনার বনহদ থশ বিবনহয়াগ িান্ধি িাাংলাহদশ,’ 

‘থশখ োবসনার বনহদ থশ গড়ি থসানার িাাংলাহদশ,’  

‘থশখ োবসনার প্রবতশ্রুবত রপ্তাবনর ঊর্ধ্থগবত’।  

 িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত: রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়হনর লহক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনার উপবস্থবতহত 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় ও িাাংলাহদশ রপ্তাবন প্রবক্রয়াকরণ এলাকা (থিপিা) কতৃথপহক্ষর মহধ্য ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর 

িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত (এবপএ) ১ জুলাই ২০১৫ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েয়। থিপিার কম থকাহণ্ডর গুণগত ও 

পবরমাণগত মূল্যায়হনর উহদ্দহশ্য দ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র আ       সাংস্থাসমূেহক উৎসাবেত করার লহক্ষয এই চুবক্ত 

স্বাক্ষবরত েয়।  

 রপ্তাবন, বিবনহয়াগ ও কম থসাংস্থান: জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ থিপিার আ       ইবপহিিসমূে থর্হক ১.৯২৬৯ 

বিবলয়ন মাবকথন িলার মূহল্যর পণ্য রপ্তাবন েয়; ১২০.৪৫ বমবলয়ন মাবকথন িলার বিবনহয়াগ েয় এিাং ৬,০৫৫িন 

িাাংলাহদবশ শ্রবমহকর প্রতযক্ষ কম থসাংস্থান েয়।  

 অিকাঠাহমা উন্নয়ন ও রািস্ব : জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ থিপিার আ       ইবপহিিসমূহে ১২,৫৮০ 

িগ থবমোর থফ্ল্ার-থেস সৃবি করা েয় এিাং আয়কর বিবভহিন্ড ও বিএসএল িািদ সরকাবর থকাষাগাহর থিপিার 

অিদাহনর পবরমাণ ৭৬ থকাটি োকা। 

িাাংলাহদশ বিবনহয়াগ উন্নয়ন কতৃথপক্ষ 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ থমাে ৪,৬৫১ িনহক প্রাক্ -বিবনহয়াগ পরামশ থ প্রদান করা েয়। উক্ত সমহয় ের্রত 

শাহ্ িালাল আন্তিথাবতক বিমান িন্দহরর ওহয়লকাম সাবভ থস থিস্ক থর্হক ১৪৫ িনহক Visa on 
Arrival/Landing permit-এর সুপাবরশ থপ্ররণ করা েয়। এ োড়া ১০০ শতাাংশ বিহদবশ ও থর্ৌর্ বিবনহয়াহগ 

৪৬৬টি বশল্প-প্রকহল্পর বনিন্ধন থদওয়া েহয়হে। ফহল বিদ্যমান বশহল্পর অবতবরক্ত বিবনহয়াগসে থমাে বিবনহয়াহগর 

পবরমাণ আনুমাবনক ১০.৩৮৮ বিবলয়ন মাবকথন িলার।  

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ স্থানীয় বিবনহয়াহগ থমাে ৪১৩টি বশল্প-প্রকহল্পর অনুকূহল বনিন্ধন প্রদান করা েয়। এ 

সমহয় স্থানীয় বিবনহয়াহগ থমাে প্রস্তাবিত বিবনহয়াগ ও বিদ্যমান বশহল্প অবতবরক্ত বিবনহয়াগ করায় থমাে বিবনহয়াহগর 

পবরমাণ দাঁড়ায় আনুমাবনক ৩.৪৪৪ বিবলয়ন মাবকথন িলার। উবেবখত বশল্প-প্রকল্পগুবলহত থমাে ৫১,৫৯৫িন থলাহকর 

কম থসাংস্থাহনর প্রস্তাি করা েয়। একই সমহয় থর্ৌর্ ও ১০০ শতাাংশ বিহদবশ বিবনহয়াহগ থমাে ৫৩টি নতুন বশল্প-

প্রকহল্পর অনুকূহল বনিন্ধন প্রদান করা েয়। প্রবতহিদনাধীন সমহয় থর্ৌর্ ও ১০০ শতাাংশ বিহদবশ বিবনহয়াগ এিাং 

বিদ্যমান বশহল্প অবতবরক্ত বিবনহয়াগ করায় থমাে বিবনহয়াহগর পবরমান দাঁড়ায় আনুমাবনক ৬.৯৪৩৬ বিবলয়ন মাবকথন 

িলার। উক্ত বশল্প-প্রকল্পগুবলহত থমাে ৩৬,৯২৬িন থলাহকর কম থসাংস্থাহনর প্রস্তাি করা েয়। 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ সমহয় থমাে ৮১২িন বিহদবশ নাগবরহকর অনুকূহল নতুন ওয়থাক পারবমে এিাং বিদ্যমান 

৮৮৩িন ও     পারবমে থোডারহদর অনুকূহল ও     পারবমহের থময়াদ বৃবি করা েয়। নতুন ও বিদ্যমান ২৫টি 

বিহদবশ িাঞ্চ অবফস এিাং ৫৮টি বলয়াহিাঁ অবফহসর ও ৫টি বরহপ্রিহন্টটিভ অবফহসর অনুহমাদন থদওয়া েয়। উবেবখত 

সমহয় বনিবন্ধত বশল্প প্রকহল্পর কাঁচামাল আমদাবন ও র্ন্ত্রপাবত োহড়র লহক্ষয থমাে ৬৫২টি বশল্প-প্রবতষ্ঠাহনর অনুকূহল 

বশল্প আই আর বস (এি-েক ও বনয়বমত) প্রদাহনর িন্য সুপাবরশপত্র থপ্ররণ করা েয়। বনিবন্ধত বশল্প-প্রবতষ্ঠাহনর 

মূলধনী র্ন্ত্রপাবত/র্ন্ত্রাাংশ োড় করার লহক্ষয থমাে ৪৪টি        পারবমে িাবরর সুপাবরশপত্র থপ্ররণ করা েয় ও 

মূলধনী র্ন্ত্রপাবত োড়করহণর লহক্ষয ৬৪টি প্রতযয়নপত্র িাবর করা েয়। উক্ত সমহয় বিবভন্ন বশল্প প্রবতষ্ঠাহনর অনুকূহল 

৫২টি প্র      মাধ্যহম বিহদবশ প্রবতষ্ঠাহনর বনকে বফস প্রতযািাসহনর িন্য Technical know-how fee, Technical 
assistance fee, Other technical fees and royalty িািদ ১.০০৪১৭২ বিবলয়ন োকা অনুহমাদন থদওয়া েয়।  

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ সমহয় ৩৬টি বশল্প-প্রকহল্পর অনুকূহল ৩২৩.৪৩২ বমবলয়ন মাবকথন িলার বিহদবশক ঋহণর 

প্রস্তাি অনুহমাবদত েয়।  
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এনবিও বিষয়ক বুযহরা 

    জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ এনবিও বিষয়ক বুহর যার আওতায় থদহশ থমাে ১৭টি এনবিও বনিবন্ধত েহয়হে, র্ার 

মহধ্য ১৬টি থদবশ এিাং ১টি বিহদবশ এনবিও রহয়হে। এ সমহয় ২৯৪টি প্রকল্প অনুহমাবদত েয় এিাং থমাে োড়কৃত 

অহর্ থর পবরমাণ ১৫৪৫.৮৮ থকাটি োকা।  

   জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ সমহয় এনবিওসমুহের বনিন্ধন, বনিন্ধন নিায়ন, নাম পবরিতথন, গঠনতন্ত্র পবরিতথন, ডুবপ্লহকে 

সনদ প্রদান ইতযাবদ খাত থর্হক থমাে ৪১,২০,৪৫০/-োকার রািস্ব আদায় েয়। এনবিওসমূে কতৃথক গৃেীত প্রকহল্প 

ভযাে ও ট্যাক্স িািদ ৩৪,৬৪,৩৯,৬২৫/- োকা আদায় েয়।  

 িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত’র আওতায় এনবিও বিষয়ক বুযহরা কতৃথক িাস্তিাবয়ত কার্ থক্রম থর্মন-বনিন্ধন-১৭টি, নিায়ন 

৩৯টি, অবিে বরহপাে থ গ্রেণ ৪৯৪টির কার্ থক্রম সম্পাবদত েয়। বসটিহিন চাে থার োলনাগাদ করা েয়। ২২টি থিলায় 

শুিাচার থকৌশল িাস্তিায়ন এিাং এনবিওসমূহের করণীয় বিষহয় সভা/থসবমনার অনুবষ্ঠত েয়।  

 থসিা সেিীকরহণর আওতায় িতথমাহন বুযহরা কতৃথক এফ বি-৬ (প্রকল্প প্রস্তাি) প্রবক্রয়াকরণ/অনুহমাদহনর প্রচবলত 

১৩টি ধাপ কবমহয় ৮টি ধাহপ আনা েয়। The Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation 

Ordinane, 1978 এিাং The Foreign Contribution (Regulation Ordinance), 1982 এ-দুহো আইন 

রবেতক্রহম একটি সেহি প্রহয়াগহর্াগ্য আইন ‘বিহদবশক অনুদান (থস্বোহসিামূলক কার্ থক্রম) থরগুহলশন আইন, 

২০১৬’ ১৩ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাতীয় সাংসদ কতৃথক অনুহমাবদত েহয় চুড়ান্তভাহি আইহন পবরণত েয়। ৬ 

নহভম্বর ২০১৬ তাবরখ থর্হক আইনটি কার্ থকর েয়। 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ থমাে ৫৯টি এনবিও থফাকাল পহয়ন্ট বনধ থারণ কহর এনবিও বিষয়ক বুযহরাহত তথ্য 

থপ্ররণ কহরহে। তথ্য অবধকার আইহনর বিষহয় এনবিও থফাকাল পহয়ন্টহদর প্রবশক্ষণ প্রদান করা েহে। এ পর্ থন্ত প্রায় 

১০০িন এনবিও থফাকাল পহয়ন্টহক মাবন লন্ডাবরাং, িবি অর্ থায়ন প্রবতহরাধ ও তথ্য অবধকার আইহনর বিষহয় 

প্রবশক্ষণ থদওয়া েয়। 

    এনবিও বিষয়ক বুযহরার বনিস্ব অবফস ভিন বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ থমাে 

৫,৭৫,৭২,৫০০ োকা োড় প্রদান করা েয়। ভিহনর বনম থাণ অগ্রগবতর োর ৮৫ শতাাংশ। প্রকহল্পর কাি বিহসম্বর 

২০১৬-এর মহধ্য সম্পন্ন েহি।  

    জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ ঢাকা বিভাহগর বিবভন্ন থিলার অবতবরক্ত থিলা প্রশাসক, উপহিলা বনি থােী কম থকতথা 

ও সেকাবর কবমশনারগণ (এনবিও কাহির সহি সাংবেি)সে থমাে ৮৩িন কম থকতথা এ প্রবশক্ষহণ অাংশগ্রেণ কহরহেন।  

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প 

 আশ্রয়ণ-২ প্রকহল্পর বিবপবপ সাংহশাধন কহর পুনি থাবসত পবরিাহরর লক্ষযমাত্রা ৫০,০০০টি পবরিার থর্হক ২,১০,০০০টি 

পবরিাহর পুন   ধ থারহণর উহদ্যাগ থনওয়া েয়। িলিায়ু উদ্বাস্তুহদর পুণি থাসহনর লহক্ষয কক্সিািার সদর উপহিলার 

খুরুস্কুহল ভূবম উন্নয়নপূি থক িহুতল ভিন বনম থাহণর লহক্ষয সশস্ত্র িাবেনী বিভাহগর অনুকূহল অর্ থ োড় করা েয়। ২৫০টি 

পবরিাহরর মহধ্য ঋণ ও প্রবশক্ষহণর িন্য অর্ থ িরাদ্দ প্রদান করা েয়। ৩,৬৯৫টি পবরিাহরর মহধ্য বভবিএফ প্রদান 

করা েয়। ঘর বনম থাণপূি থক ৪৪৮টি বভক্ষুক পবরিারহক পুনি থাসন করা েয়। ৩৮টি প্রকহল্প বিদুযৎ সাংহর্াগ প্রদাহনর 

লহক্ষয অর্ থ প্রদান করা েয়।  

িাাংলাহদশ অর্ থননবতক অঞ্চল কতৃথপক্ষ (থিিা) 

 থিিার সদরদপ্তর এিাং ১১টি অর্ থননবতক অঞ্চহলর িন্য ১৮৩টি পদ (৫৮+১২৫) প্রশাসবনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সবচি 

কবমটির সভায় অনুহমাবদত েয়। থিিার বনিস্ব অবফস ভিহনর িন্য থশর-ই-িাাংলানগর (আগারগাঁও) প্রশাসবনক 

এলাকায় ০.৮৬৮ একর িবম থিিার অনুকূহল িরাদ্দ            । 

 থিিার অনুকূহল ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ২৮.৩৪ থকাটি োকা িরাদ্দ প্রদান করা েয়। তন্মহধ্য অহক্টাির ২০১৬ মাস 

পর্ থন্ত ১৯.৯২ থকাটি োকা ব্য় করা েয়। উহেখহর্াগ্য ব্হয়র মহধ্য Chinese Economic and Industrial Zone 

(CEIZ) প্রহিহক্টর িন্য সাংহর্াগ সড়ক বনম থাণকহল্প ভূবম অবধগ্রেহণর িন্য ১৮.৩৪ থকাটি োকা থিলা প্রশাসক, 

চট্টগ্রামহক পবরহশাধ করা েয়। 
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 অর্ থননবতক অঞ্চল প্রবতষ্ঠার িন্য ইউনাইহেি আইটি পাকথ, ইস্টওহয়স্ট ইহকানবমক থিান, িসুন্ধরা থেশাল 

ইহকানবমক থিান, থসানারগাঁও ইহকানবমক থিান, আবকি ইহকানবমক থিানসে থমাে ৫টি থিসরকাবর অর্ থননবতক 

অঞ্চহলর অনুকূহল প্রাক-থর্াগ্যতা পত্র ইসুয করা েয়। এ োড়া থমঘনা ইহকানবমক থিানহক চূড়ান্ত লাইহসে প্রদান করা েয়। 

 বমরসরাই অর্ থননবতক অঞ্চহল ১০ একর িবমহত এলবপবি প্লান্ট স্থাপহনর িন্য GAS-1 Ltd-এর সহি থিিা’র 

সমহিাতা স্বারক স্বাক্ষবরত েয়। বমরসরাই অর্ থননবতক অঞ্চহল LPG Import terminal & reforming process 

unit স্থাপহনর লহক্ষয থিিা কতৃথক Omera Petrolium Limited-এর অনুকূহল ২০০ একর িবম      প্রদাহনর 

িন্য সমহিাতা স্বারক স্বাক্ষবরত েয়। এ োড়া িাাংলাহদশ পাবন উন্নয়ন থিাি থ, সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তর এিাং ওহয়ি 

থিান পাওয়ার বিবেবিউশন থকাম্পাবন বলবমহেি-এর সহি িাাংলাহদশ অর্ থননবতক অঞ্চল কতৃথপক্ষ (থিিা) বিবভন্ন 

বিষহয় কার্ থসম্পাদহনর িন্য সমহিাতাস্মারক স্বাক্ষর      । 

 বিবনহয়াগকারীগণহক অন-লাইহন প্রহিক্ট বক্লয়াহরে; ইহম্পাে থ পারবমে; এক্সহপাে থ পারবমে; বভসাবর কহমন্ডশন বিষহয় 

ওয়ানস্টপ থসিা প্রদান শুরু করা েয়। 

 ৭৬,১৭৪.৬৩ লক্ষ োকা ব্হয় আড়াই োিার, নারায়নগঞ্জ ও বমরসরাই অর্ থননবতক অঞ্চহলর িন্য অর্ থননবতক অঞ্চল 

স্থাপহনর িন্য ভূবম অবধগ্রেণ প্রকল্প প্রণয়ন করা েয়। ১৭৬.২৯ লক্ষ োকা ব্হয় ‘Technical Assistance to 

Market Value Chain Information Development Project’ প্রণয়ন করা েয়। 

 নাফ টুযবরিম পাকথ (িাবলয়ার দ্বীপ অর্ থননবতক অঞ্চল), আহনায়া  -২ (চাইবনি ইন্ডাবেয়াল ইহকানবমক থিান), 

সািরাাং টুবরিযম পাকথ, বমরসরাই অর্ থননবতক অঞ্চল-২, ঢাকা বিহশষ অর্ থননবতক অঞ্চল ও নারায়ণগঞ্জ অর্ থননবতক 

অঞ্চল-এর খসড়া বফবিবিবলটি সমীক্ষা সম্পন্ন     েয়।  

 ৩টি অর্ থননবতক অঞ্চহলর িন্য (বমরসরাই-২, সািরাাং টুবরিযম পাকথ, িাবলয়ারদ্বীপ অর্ থননবতক অঞ্চল) 

Engineering Design & Supervision Transection Advisory Services Firm ও ৫টি (থগাপালগঞ্জ 

অর্ থননবতক অঞ্চল-২, খুলনা অর্ থননবতক অঞ্চল-১, থফনী অর্ থননবতক অঞ্চল, মহেশখালী অর্ থননবতক অঞ্চল ও 

মহেশখালী বিহশষ অর্ থননবতক অঞ্চল) অর্ থননবতক অঞ্চহলর বপ্র-বফবিবিবলটি স্টযাবির িন্য ToR প্র তকরণ ও EoI 

আহ্বান করা েয়। 

পািবলক প্রাইহভে পাে থনারবশপ (বপবপবপ) কতৃথপক্ষ 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ বপবপবপ আইহনর ইাংহরবি অনুিাহদর খসড়া থলবিসহলটিভ ও সাংসদ বিষয়ক বিভাগ 

থর্হক থভটিাং সম্পন্ন েয়; বি-টু-বি এিাং বপবপবপ প্রকল্প প্রবক্রয়াকরহণর িন্য খসড়া ‘Policy for implementing: 

PPP Projects through Government to Government (G to G) Partnership’ প্রস্তুত করা েয়; িাতীয় 

অগ্রাবধকার শীষ থক বপবপবপ প্রকল্প প্রবক্রয়াকরহণর িন্য ‘The Rules for National Priority Projects, 2016’-

        প্রস্তুত করা েয়; মাংলা িন্দর কতৃথপহক্ষর ‘Development of two Jetties at Mongla Port 

Through PPP’ শীষ থক প্রকল্পটি থিসরকাবর পাে থনারহদর সহি চুবক্ত স্বাক্ষর সম্পন্ন েয়; ‘Development of 

Integrated Tourism and Entertainment Village at Cox’s Bazar’ শীষ থক প্রকহল্পর Negotiation 

সম্পন্ন েয়; এিাং Construction of Satellite Town Ship with Multistored Flat Building at 

Section-9, Mirpur, Dhaka, PPP প্রকহল্পর RFP issue করা েয়। 

এটুআই থপ্রাগ্রাম 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ এটুআই-এর বিবভন্ন কহম্পান্যাহন্টর অগ্রগবত দৃশ্য দমান। সরকাবর অবফসগুবলর মাধ্যহম 

৫টি উদ্ভািনী উহদ্যাগ সারা িাাংলাহদহশ েবড়হয় থদওয়ার উহদ্যাগ গ্রেণ করা েয় এিাং বিবভন্ন মন্ত্রণালহয় ৮১টি প্রকহল্পর 

পাইলটিাং করা েয়। এ োড়া ৪৭৬িন সরকাবর কম থকতথাহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। সামাবিক থর্াগাহর্াগ মাধ্যহম 

সরকাবর প্রায় ১৭টি প্রবতষ্ঠাহনর এিাং ৫২টি নাগবরক সমোর সমাধান েহয়হে এিাং সরকাবর প্রবতষ্ঠান থর্হক ৩.৪ 

বমবলয়ন আবর্ থক অনুদান প্রদাহন ব্িস্থা গ্রেণ করা েহয়হে। সরকাবর কম থকতথাহদর মহধ্য ১,৭২২ িনহক ই-ফাইবলাং, 

এসবপএস, থপাে থাল এিাং নবর্সে বিবভন্ন বিষহয় প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। ই-সাবভ থস বিষহয় ১৭টি থসিাপিবত 

সেিীকরণ করা েয়। ই-ফাইবলাং বসহস্টহম নবর্ ব্িোরকারীর সাংখ্যায় এই সমহয় যুক্ত েহয়হে ৩৯২ িন এিাং ফম থস 

থপাে থাহল সুবিধাহভাগীর সাংখ্যা ০.০৭৫ বমবলয়ন থিহড়হে। ভূবম ব্িস্থার সকল অবনয়ম দূর করার িন্য বমউহেশন 
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বসহস্টহমর পাইলটিাং চলহে। িাতীয় তথ্য িাতায়হন বিভাগীয় তথ্য িাতায়ন বতবরর কাি ৮৮ শতাাংশ, থিলা 

থপাে থাহলর কাি ৯৩ শতাাংশ, উপহিলা এিাং ইউবনয়ন থপাে থাহলর কাি র্র্াক্রহম ৮৮ শতাাংশ এিাং ৮০ শতাাংশ 

সম্পন্ন েহয়হে। ই-বিহরক্টবরহত সরকাবর কম থকতথা যুক্ত েহয়হে ৭.০০ লক্ষ এিাং পর্ থেন বিহরক্টবরহত ৬৫১টি পর্ থেন 

েে যুক্ত েহয়হে। ই-থমািাইল থকাহে থর মাধ্যহম মামলা বনষ্পবত্ত েহয়হে ১৬,২৪৯টি এিাং থেল্প থিহস্কর মাধ্যহম থসিা 

প্রদান করা েহয়হে ১৬,১১৬ িনহক। বশক্ষাহক্ষহত্র ‘মুক্তপাহঠ’ এ পর্ থন্ত র্র্াক্রহম ৭৫,৭৪০িন ব্িোরকারী ২৬৮টি 

কনহেন্ট এিাং বশক্ষক িাতায়হন ১,৪১৯টি কনহেন্ট এিাং ১৪,৭৩১টি কনহেন্ট যুক্ত েহয়হে। থসিার বিষয়িস্তু 

সঠিকভাহি পবরমাপ এিাং মূল্যায়হনর িন্য ৩৬টি টিবসবভ গহিষণা এিাং ৩২টি এসআইএফ থিইিলাইন সাহভ থ সম্পন্ন 

েয়। অনলাইহন এটুআই ওহয়িসাইহে বরহপাে থ/আটি থকযাল প্রকাশ েহয়হে ১৫টি এিাং োি থকবপ প্রকাশ করা েহয়হে ৬টি। 

এ োড়া আভযন্তরীণ এিাং িাবেযক গহিষণা সম্পন্ন েহয়হে ১৫টি, র্ার বরহপাে থও এটুআই ওহয়িসাইহে প্রকাশ করা 

েহয়হে। সাবভ থস ইহনাহভশন ফান্ড উহদ্যাহগর অাংশ বেসাহি ৪৫টি উদ্ভািনী প্রকল্পহক অনুদান প্রদান করা েহয়হে এিাং 

সফলভাহি িাস্তিাবয়ত প্রকল্পগুবলর সুবিধাহভাগীর সাংখ্যা ২৩,৭০০০ িন। 

 ২০ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ ১৭তম িাবতসাংঘ সাধারণ অবধহিশহন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা বিহশ্বর কাহে 

এটুআই-এর অসামান্য সাফল্য তুহল ধহরন। িাাংলাহদশ এিাং িাবতসাংহঘর সাউর্-সাউর্ থকা-অপাহরশন অবফস 

আহয়াবিত ‘সাউর্-সাউর্ এযান্ড িায়াঙ্গুলার থকা-অপাহরশন ইন থস্কবলাং আপ ইহনাহভশন ইন পািবলক সাবভ থস 

থিবলভাবর’, থসবমনারটিহত বতবন এটুআই-থক মহিল বেসাহি সকহলর সামহন তুহল ধহরন। বতবন িাাংলাহদহশর 

অন্যান্য মন্ত্রণালয় এিাং সরকাবর সাংস্থাগুবলহত তা িাস্তিায়হনর ইো প্রকাশ কহরহেন। পাশাপাবশ বতবন এটুআই 

বিবিোল থসন্টাহরর মাধ্যহম থর্ভাহি সরকাবর থসিাগুবল দ্রুততার সহি িনগহণর কাহে থপৌুঁহে বদহয়হেন, ঠিক 

থতমবনভাহি অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাহগ তা িাস্তিায়ন কহর রূপকল্প-২০২১ িাস্তিায়হনর অিীকার পুনঃব্ক্ত কহরহেন। 

গভন্যথাে ইহনাহভশন ইউবনে (বিআইইউ) 

 ১৭ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র ‘করিী’ েহল গভন্যথাে ইহনাহভশন ইউবনহের তিািধাহন, ‘Achieving Sustainable 

Development Goals (SDGs): Key Policy Priorities and implementation Challenges for 

South Asia and Bangladesh’ শীষ থক থসবমনাহরর আহয়ািন করা েয়। থসবমনাহর মূল প্রিন্ধ উপস্থাপনকারী এিাং বিহশষজ্ঞগণ 

িাাংলাহদশ সরকাহরর Sustainable Development Goals (SDGs) িাস্তিায়হন সক্ষমতা, সীমািিতা, চযাহলঞ্জ ও সম্ভািনা এিাং 

থসইসহি এ বিষহয় দবক্ষণ এবশয়ার বিবভন্ন থদহশর অবভজ্ঞতার বিষহয় আহলাচনা করা েয়। 

 National Governance Assessment Framework-এর একটি খসড়া প্রণয়ন করা েয়। উবেবখত খসড়া কাঠাহমার ওপর সাংবশি 

সকহলর মতামত গ্রেহণর উহদ্দহশ্য দ গভন্যথাে ইহনাহভশন ইউবনে কতৃক রাংপুর বিভাগ (১৫ অহক্টাির ২০১৬), রািশােী বিভাগ (১৯ অহক্টাির ২০১৬), 

চট্টগ্রাম বিভাগ (২৭ অহক্টাির ২০১৬), িবরশাল বিভাগ (১ নহভম্বর ২০১৬) এিাং বসহলে বিভাহগ (১ নহভম্বর ২০১৬) বদনব্াবপ কম থশালার আহয়ািন করা 

েয়।  

 প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয় ২২ ও ২৯ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাল্য বিিাে বনহরাধ সাংক্রান্ত ২টি কম থশালা অনুবষ্ঠত েয়। 

কম থশালায় World Girl Summit-এ ২০২১ সাহলর মহধ্য িাল্যবিিােহক শূহন্য নাবমহয় আনা এিাং ১৫-১৮ িের 

িয়হসর মহধ্য সাংঘটিত িাল্যবিিাহের োরহক এক-তৃতীয়াাংহশ নাবমহয় আনা ও ২০৪১ এর মহধ্য িাল্যবিিাে পুহরাপুবর 

বনমু থল করার লহক্ষয মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবিকার িাস্তিায়হনর বিষহয় গভন্যথাে ইহনাহভশন ইউবনে কতৃথক গৃেীত 

উদ্ভািনী থকৌশল বিষহয় পর্ থাহলাচনা করা েয়।  

িাতীয় বনরাপত্তা থগাহয়ন্দা অবধদপ্তর 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ সাংস্থার ৮ িনহক যুগ্ম-পবরচালক এিাং ৮ িনহক উপ-পবরচালক পহদ পহদান্নবত 

প্রদান করা েয়। িাতীয় বনরাপত্তা থগাহয়ন্দা অবধদপ্তহরর ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর জুলাই থর্হক অহক্টাির ২০১৬     

পর্ থন্ত ব্বয়ত অহর্ থর উহেখহর্াগ্য অাংশ মাঠপর্ থাহয় থগাহয়ন্দা থনেওয়াকথ আরও শবক্তশালী করার কাহি ব্য় করা 

োড়াও প্রবতটি থিলায় বনিস্ব অবফস ভিন বনম থাণ, অিকাঠাহমা উন্নয়ন/সাংস্কার এিাং বিবিোলাইজ্ ি করার কার্ থক্রম 

চলমান রহয়হে। িাতীয় বনরাপত্তা থগাহয়ন্দা অবধদপ্তহরর কম থকতথা/কম থচারীগণ কতৃথক আবর্ থক অনুদান প্রাবপ্তর 

আহিদহনর পবরহপ্রবক্ষহত জুলাই থর্হক অহক্টাির ২০১৬ মাস পর্ থন্ত প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় থর্হক ৪,০০,০০০ োকা এিাং 

এনএসআই কতৃথক ২,৩০,০০০ োকা মঞ্জুর করা েয়। 
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বিহশষ এলাকার িন্য উন্নয়ন সোয়তা (পাি থতয চট্টগ্রাম ব্তীত) কম থসূবচ: 

বিহশষ এলাকার িন্য উন্নয়ন সোয়তা (পাি থতয চট্টগ্রাম ব্তীত) কম থসূবচর আওতায় জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ 

আয়িধ থনমূলক প্রকল্প/অন্যান্য খাহত ৭০৫.৫ লক্ষ োকা িরাদ্দ      করা েয়। 

প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ ২,৩৪,৪৯১িন কমী বিহদবশক কম থসাংস্থান লাভ কহরহে। এহদর মহধ্য ২৯,৬৮৪িন 

মবেলাকমী বিবভন্ন থদহশ এিাং ১৭,১৬২িন মবেলাকমী থসৌবদ আরহি কম থসাংস্থান লাভ কহরহে। 

 আহলাচয সমহয় প্রিাসীহদর থপ্রবরত থরবমহেহের পবরমাণ ৪,২৪৩.০৬ ইউএস িলার। 

 ৬২টি থেকবনকযাল থিবনাং থসন্টার ও ৬টি ইনবস্টটিউে অি থমবরন থেকহনালবি (আইএমটি) থর্হক ৯০,৯৪০ িন নারী 

ও পুরুষহক প্রবশক্ষণ      করা েয়। নারীকমীহদর দক্ষতা উন্নয়নহক বিহিচনায় থরহখ বিহিচয সমহয় ২২,৪৩৮ িনহক 

প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪-৬ জুন ২০১৬        একটি উচ্চপর্ থাহয়র প্রবতবনবধদলসে থসৌবদ আরি সফর কহরহেন। থসৌবদ 

িাদশার সহি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বদ্বপাবক্ষক বিঠহক িাাংলাহদশ থর্হক অবধক োহর কমী বনহয়াহগর বিষহয় অতযন্ত 

ফলপ্রসূ আহলাচনা েয়। এর ধারািাবেকতায় ১০ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ থসৌবদ সরকার িাাংলাহদশ থর্হক বিবভন্ন 

কযাোগবরহত কমী গ্রেহণর ওপর আহরাবপত বনহষধাজ্ঞা প্রতযাোর কহর থনয়।  

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী, সবচি এিাং মালহয়বশয়াস্থ 

িাাংলাহদশ োইকবমশন-এর অবিরাম শ্রম-কূেননবতক প্রহচিার ফহল মালহয়বশয়ার সরকার থসহেম্বর ২০১৬ মাহস 

বনম থাণ, বশল্প এিাং কৃবষ থসক্টহর িাাংলাহদবশ কমী বনহয়াহগর থক্ষহত্র িাবরকৃত সামবয়ক বনহষধাজ্ঞা প্রতযাোর কহর 

থনয়। ফহল, িাাংলাহদহশর বিহদশগমহনচ্ছু কমীহদর িন্য মালহয়বশয়ায় অবভিাসহনর দ্বার উহন্মাবচত েয়। 

 প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় কতৃথক থসৌবদ আরহি কমী থপ্ররহণর িন্য িনপ্রবত অবভিাসন ব্য় 

সহি থাচ্চ ১,৬৫,০০০ (এক লক্ষ েঁয়ষবট্ট োিার) োকা বনধ থারণ করা ে । 

 মবরশাহস নতুন শ্রম উইাং সৃিহনর অনুহমাদন          েয়। 

 থিলা কম থসাংস্থান ও িনশবক্ত অবফস, চট্টগ্রাম থর্হক স্মােকাি থ বিতরণ কার্ থক্রম উহদ্বাধন করা েয়। ঢাকা োড়াও কুবমো, 

চট্টগ্রাম, বসহলে ও কক্সিািাহর বফিারবপ্রন্ট গ্রেণ থসিা প্রদান কার্ থক্রম চালু করা েহয়হে। এ োড়া পািনা, রাংপুর, র্হশার, 

মাবনকগঞ্জ, বকহশারগঞ্জ, োঈাইল, থনায়াখালী ও িবরশালসে থমাে ৮টি থিলায় বিহদশগমহনচ্ছু কমীহদর থসিা 

সেিীকরহণর লহক্ষয বফিারবপ্রন্ট কার্ থক্রম বিহকেীকরহণর ব্িস্থা গ্রেণ করা েয়। 

 থসৌবদ আরি, িি থান, মালহয়বশয়ায় অিস্থানরত িাাংলাহদবশ কমীরা থর্ন সরাসবর তাহদর অবভহর্াগ িা সমো িাাংলাহদশ 

সরকারহক অিবেত করহত পাহর, থস লহক্ষয প্রিাসিন্ধু কলহসন্টার (+০৯৬৫৪৩৩৩৩৩৩) স্থাপন করা েয়। 

 ১ জুলাই থর্হক ৩১ অহক্টাির ২০১৬        ২,৯০৩িন কমী থিাহয়হসহলর মাধ্যহম িি থান, থকাবরয়া ও ওমাহন, 

৬৩৫িন কমী দবক্ষণ থকাবরয়ায় এিাং ২,২৩২িন কমী িি থাহন গমন কহরহে।  

 প্রিাহস মৃত ১,১০৪িন কমীর মৃতহদে থদহশ আনয়ন এিাং বিমানিন্দর থর্হক পবরিাহরর বনকে েস্তান্তহরর সময় 

তাৎক্ষবণকভাহি মৃতহদে পবরিেণ ও দাফন খরচ িািদ ৯৩৭িন কমীর পবরিারহক ৩ থকাটি ২৭ লক্ষ ৯৫ োিার 

োকা আবর্ থক সাোয্য প্রদান করা েয়। প্রিাহস মৃত ১,৫৭২িন কমীর পবরিারহক ৪৪ থকাটি ১৫ লক্ষ ৪৯ োিার ৬৯৪ 

োকা আবর্ থক অনুদান প্রদান করা েয়। 

 প্রিাহস মৃতুযিরণকারী ৩৯৭িন কমীর অনুকূহল ক্ষবতপূরণ/িহকয়া থিতন/ইেুযহরে/সাবভ থস থিবনবফে বেসাহি 

আদায়কৃত ১৮ থকাটি ১৫ লক্ষ ৩৫ োিার ১৪১ োকা তাহদর পবরিহরর মহধ্য বিতরণ প্রদান করা েয়। 

 প্রিাহস কম থরত অিস্থায় অসুস্থ ১০িন কমীহক থদহশ থফরত আনা েহয়হে এিাং বমশর থর্হক একিন অসুস্থ কমীহক 

বচবকৎসা ও থদহশ আনয়হন  খরচ িািদ ১০ লক্ষ োকা প্রদান করা েয়। 



280 

 

 প্রিাসী কমীর থমধািী ৭০২িন বশক্ষার্ীহক ১ থকাটি ৫ লক্ষ ৯৩ োিার ৫০০ োকা প্রদান করা েয়।  

 অনগ্রসর থিলা কুবড়গ্রাহমর নারী ও পুরুষ কমীহদর বিহদবশক কম থসাংস্থাহনর লহক্ষয প্রবশক্ষণ প্রদাহনর মাধ্যহম দক্ষ 

কহর                 থসৌবদ আরহির বৃেৎ থকাম্পাবন ‘ফযালকন গ্রুহপর’ সহি বপবপবপ মহিহল ‘কুবড়গ্রাম 

কম থসূবচ’ নাহম একটি কম থসূবচ গ্রেণ করা েয়।  

 ব্াাংক কতৃথক অবভিাসন ঋণ িািদ ১,৫৯০ িনহক ১৭.৩৯ থকাটি োকা          েয়। ঋণ আদায় েহয়হে ১৮.৭৮ 

থকাটি োকা।  

 প্রিাসী কল্যাণ ব্াাংহকর পবরহশাবধত মূলধন ১০০ থকাটি োকা থর্হক ৪০০ থকাটি োকায় উন্নীতকরণ এিাং 

এতদ সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন িাবর     েয়।  

প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

 জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ ৩০০টি থশ্রবণক , ১,৯৪১টি নলকূপ এিাং ৯৬১টি ওয়াশব্লক বনম থাণ করা েয়। 

 দাবরদ্রয  বড়ত এলাকায় ৩০.০৫ লক্ষ বশক্ষার্ীর    স্কুল বফবিাং কার্ থক্রম সম্পন্ন     েয়। 

 বিদ্যালয়বিেীন গ্রাহম নতুন স্থাবপত প্রার্বমক বিদ্যালহয়র সাংখ্যা ১৫টি, প্রার্বমক বিদ্যালহয় বনহয়াগপ্রাপ্ত বশক্ষহকর 

সাংখ্যা ২,৯৬৩ িন। 

 প্রার্বমক বিদ্যালহয় ২৮,৮৮৪টি প্রা -প্রার্বমক থশ্রবণ চালু করা েয়।  

 িহরপড়া থরাহধ ২.৯৩ লক্ষ িন সুবিধািবঞ্চত বশশুহদরহক ভাতা ও বৃবত্ত প্রদান     েয়। 

িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয় 

                              -       ২০১         ১১.৯১                           ,    

              ৪৭      । 

                ১৪, ৫৮. ২                                        ১২ .৫৮           

                      । 

                                                           ৩০        ২০১             ২ 

                           । 

       মহামান্য রাষ্ট্রপলত বাংিামদি সিরোিীন   না প্রলতিান China Textile Industrial Corporation for 

Foreign Economic and Technical Corporation (CTEXIC) বাংিামদি পাটেি েরমপামরিন মর্মে 

বেমর দি লমলিয়ন মালেযন ডিার সুতা (ইয়ান য) ক্রময়র িমক্ষয লবমজএমলস’র সমি ১৩ অমক্টাবর ২০১৬ তালরমখ 

এেটি Framework Agreement স্বাক্ষ      । 

 পাে ও পােিাত পহণ্যর উৎপাদন ও রপ্তাবন লাইহসেহসিা প্রদান কার্ থক্রহম             অন-লাইহন আহিদন গ্রেণ 

ও লাইহসে প্রদাহনর ব্িস্থা গ্রেণ       ।  

         -     ৪             উদ্ভা                           ,         একটি        উদ্ভািন করা 

েহয়হে এিাং অিবশি বতনটি তুুঁতিাত উদ্ভািহনর গহিষণা কার্ থক্রম চলমান রহয়হে।         -     ৫      

              উদ্ভা                              ।         একটি থরশমকীহের     উদ্ভািন করা 

েহয়হে এিাং অিবশি চারটি থরশমকীহের     উদ্ভািহনর গহিষণা কার্ থক্রম চলমান রহয়হে।  

                     -                       ,       ,                         ৫         

 .   .  ও                                  ,                   ও    ৫                

      ।  
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িাবণিয মন্ত্রণালয় 

 আ                                                ‘Agreement on Trade Facilitation’       

                                     । ২৭ থসহেম্বর ২০১৬        ‘Instrument of 

Ratification’                             ।  

       ’     ভ                                    আ            ।                  

               ’     ভ                                   -                              । 

 ২০১৬-১৭    -          -                       আ        ১০.৭৯১৬                   ।    

িেহরর                                  ৬.৫৩      । 

                                    আ                               সৃবির                    

                          ২০১২-১৩   ২০১৩-১৪    -                            ।  

     -       ২০১৬                    ,       , আ   আ     ,     ,             -        

   ভ                                    । 

    -     ,        ভ                                                                 

 ’           আ            । 

 ২০১৬-১৭    -                           আ                         -      ২            

      ।    -                                                              -           

আ                   আ      -   ও                         । 

        -  -আি                                                                    

  ও                কী                               ।                                

                   ।  

                                                                                    

              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                              কহর।  

 Good agriculture practice   Traceability for agro product        ’                      । 

িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ 

                          ভ              ১,৬৩৪                           ১৬              

                ।  -           ৩৩৪               ২৯০                               

        । 
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 ২০১৬-১৭    -     ৪১        /  ভ     ২৯৭        ৩৮১          -           আ          । 

            ২,৯২০           -                   ।  -       ১০,২১৯       আ               

         ২,৯২৮               ।  

 ১০        ১০   -                            ১৩        ১৩                            

  ।                  ৪          ৪                                              

                        ।  

                                                                                  ন    
                                    (    আ   )                 /  ভ  -   

                   ও     ।                    ভ        /বিভাহগর                     

                               আ  ।  

                                                        । 

    ভ        /  ভ           ১৬০                                             আ -   

 ভ     ৯০                                 ।  

        ভ   

 ৩১        ২০১৬                                   : 

বিষয় 

(১) 

২০০৯ 

(২) 

 

২০১৬ 

(৩) 

 

গত ৭ িেহর অিথন 

(২০০৯ -২০১৬) 

(৩-২) 

বিদুযৎহকহের সাংখ্যা ২৭ ১০৭ (+) ৮০ 

বিদুযৎ উৎপাদন ক্ষমতা (থমগাওয়াে) 

(কযাপটিভসে) 

৪,৯৪২ *১৫,২০০ (+) ১০,২৫৮ 

সহি থাচ্চ বিদুযৎ উৎপাদন (থমগাওয়াে) ৩,২৬৮ 

(৬ িানু     ২০০৯) 

৯,০৩৬  

(৩০ জুন ২০১৬) 

(+) ৫,৭৬৮ 

থমাে সঞ্চালন লাইন  

(সাবকথে বকহলাবমোর) 

৮,০০০ ৯,৮৯৩ (+) ১,৮৯৩ 

    সাি-থস্টশন ক্ষমতা (এমবভএ) ১৫,৮৭০ ২৬,৬৯০ (+) ১০,৮২০ 

বিদুযৎ আমদাবন (থমগাওয়াে) -- ৬০০ (+) ৬০০ 

বিতরণ লাইন (বকহলাবমোর) ২ লক্ষ ৬০ োিার ৩ লক্ষ ৭৪ োিার (+) ১ লক্ষ ১৪ োিার 

বিদুযৎ সুবিধাপ্রাপ্ত িনহগাষ্ঠী (শতাাংশ) ৪৭ শতাাংশ ৭৮ শতাাংশ (+) ৩১ শতাাংশ 

মার্াবপছু বিদুযৎ উৎপাদন (বক.ও.ঘন্টা) ২২০ ৪০৭ (কযাপটিভসে) (+) ১৮৭ 

বিদুযৎ গ্রােক সাংখ্যা ১ থকাটি ৮ লক্ষ ২ থকাটি ২৩ লক্ষ (+) ১ থকাটি ১৫ লক্ষ 

থসচ সাংহর্াগ সাংখ্যা ২ লক্ষ ৩৪ োিার ৩ লক্ষ ৭৮ োিার (+) ১ লক্ষ ৪৪ োিার 

িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ িরাদ্দ (থকাটিহত) ২,৬৭৭ ১৬,০৪০ (+) ১৩,৩৬৩ 

সামবগ্রক বসহস্টম লস (শতাাংশ) ১৬.৮৫ ১৩.১০ (-) ৪.৩৫ 

* ১৩,০০০ + ২,২০০ (কযাপটিভ) থমগাওয়াে = ১৫,২০০ থমগাওয়াে।  

বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় 

       ভ                                 ,                                            

    -                                                     ভ                                

     ২৮      ২০১৬                                         । 
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 রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে স্থাপহনর িন্য রাশান থফিাহরশন সরকার কতৃথক রাষ্ট্রীয় ঋণ প্রদাহনর লহক্ষয 

িাাংলাহদশ সরকার ও রাশান থফিাহরশন সরকাহরর মহধ্য ১১.৩৮৫ বিবলয়ন মাবকথন িলাহরর আন্তঃরাষ্ট্রীয় ঋণচুবক্ত 

২৬ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রীর উপবস্থবতহত রাশান থফিাহরশহন স্বাক্ষবরত েয়। 

 রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকে সম্পহকথ িাস্তিধমী ধারণা লাহভর িন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র বসবনয়র সবচাহির থনতৃহত্ব 

বিবভন্ন মন্ত্রণালহয়র সবচিসে অন্যান্য ঊর্ধ্থতন কম থকতথাগহণর একটি দল জুলাই ২০১৬ মাহস এিাং পারমাণবিক 

বিদুযৎহকহের বনরাপত্তা বিষহয় অবভজ্ঞতা অিথহনর লহক্ষয সশস্ত্র িাবেনী বিভাহগর থনতৃহত্ব গঠিত রূপপুর পারমাণবিক 

বিদুযৎহকহের Design Basis Threat (DBT) বনরূপণ ও Physical Protection System (PPS) প্রণয়ন-

সাংক্রান্ত Working Group-এর সদেগণ থসহেম্বর ২০১৬ মাহস RNPP-এর থরফাহরে প্লযান্ট রাশান 

থফিাহরশহনর নহভাভহরাহনি পারমাণবিক বিদুযৎহকে পবরদশ থন কহরন। 

থিসামবরক বিমান পবরিেন ও পর্ থেন মন্ত্রণালয় 

 আ             ভ                                                              ভ     

                                          ‘              আ                ’              

                                                      Nippon Koei Co.Ltd-       ২১ 

       ২০১৬                     ।                                                   

         ।  

   হ্  আ     আ                                                      িন্য                     

     ১৮ থসহেম্বর ২০১৬                                               ।  

                                              -              ‘                         

                            ’             আ                         ভ আ ,       

                                     ভ আ ,                           ।  

                          ৭       ১১ ,       ৬       ৭ ,          ৬       ৭ ,        ৫  

     ৭ ,           ৭       ১৪ ,        ৫       ৬              ৬       ৭               ।  

                                    ২০১৬        পালন           ১,০১,৮২৭               

৪৯,৫৪৫               ণ    ।  

 পারবকহত পর্ থেন সুবিধাবদ প্রিতথহনর লহক্ষয ১৩.৩৬ একর িবম বনি থাচন এিাং থল-আউে      প্রস্তুত করা েয়। 

 সুনামগহঞ্জর োঙ্গুয়ার োওড় এলাকায় স্থানীয় িনগহণর মহধ্য পর্ থেন সহচতনতাসে তাহদর িীিনর্াত্রার মান উন্নয়হন 

িলিায়ু িাস্ট ফাহন্ডর আওতায় ১ থকাটি োকায় প্রকল্পটির িাস্তিায়ন কার্ থক্রম শুরু েয়।  

 থদহশর পর্ থেন সম্ভািনাময় ১২টি স্থাহন পর্ থেন সম্ভাব্তা র্াচাইহয়র উহদ্যাগ থনওয়া েয়। ইহতামহধ্য ৭টি স্থাহনর বফড 

বভবিে সম্পন্ন েয়। 

 Automation-এর আওতায় পর্ থেহনর সকল ইউবনেহক বিবিোলাইিি করা েয়।  

 ২০১৬ সালহক পর্ থেনিষ থ বেসাহি উদ র্াপহনর িন্য Event Calendar অনুর্ায়ী কার্ থক্রম চলমান রহয়হে।  

 িাবতর বপতা িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমাহনর ৯৭তম িন্মবদিস ও িাতীয় বশশু বদিস ২০১৬ উপলহক্ষয িিিন্ধুর 

সমাবধহসৌধ প্রািহণ অনুবষ্ঠত িইহমলাসে অন্যান্য থমলা ও অনুষ্ঠানাবদহত িাাংলাহদশ পর্ থেন করহপাহরশন অাংশগ্রেণ 

কহর এিাং পর্ থেনবশল্প-সাংবেি বিবভন্ন প্রকাশনা তুহল ধহর। 

 থদবশ-বিহদবশ পর্ থেকহদর বনকে িাাংলাহদহশর বিবভন্ন পর্ থেন-আকষ থণ তুহল ধরহত ‘Explorer of Tourism 

Bangladesh Parjatan Corporation’ নাহম একটি বভবিওবচত্র বতবর কহর প্রচার করা েয়। 

 বিভাগওয়াবর ‘িাাংলাহদহশর পর্ থেন আকষ থণ’ শীষ থক সবচত্র তথ্যপুবস্তকা প্রকাহশর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েহয়হে। এর 

অাংশ বেসাহি প্রার্বমকভাহি বসহলে ও চট্টগ্রাম বিভাহগর ওপর পুবস্তকা প্রকাশ করা েয় এিাং খুলনা বিভাহগর ওপর 

পুবস্তকা প্রকাহশর কাি চূড়ান্ত পর্ থাহয় রহয়হে। 
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 ‘হৃদহয়র রাংধনু’ শীষ থক একটি পর্ থেন থকবেক পূণ থনদঘ থয চলবচ্চত্র বনম থাণ করা েয়। 

 সদ্য চালুকৃত ঢাকা-চট্টগ্রাম-ঢাকা ‘থসানার িাাংলা এক্সহপ্রস’ থিহন র্াত্রীহদর কযাোবরাং সাবভ থস প্রদান করা েয়।। এ 

িাবণবিযক কার্ থক্রহমর ফহল গড় আয় েঁবচশ লক্ষ োকা বৃবি থপহয়হে। 

 বমরপুর িাতীয় বচবড়য়াখানায় ‘ঈগল’ ও ‘ময়ুরী’ নামক দু’টি থরহস্তারাঁ চালুর মাধ্যহম বচবড়য়াখানায় আগত পর্ থেক/ 

দশ থনার্ীহদর কযাোবরাং সাবভ থস প্রদান করা েয়।  

                                  (  আ    ) বিআইবসবস-            ;              এযা  

   ভ          -২০১৬,      -                     ।         ভ                          

     থমর               । 

 ২৮-৩১ আ স্ট ২০১৬ থময়াহদ             First ACD Ministerial Summit-2016-              

             করা েয়। 

                       ২                                                    সাংি          

                  । 

                                      JATA Tourism Expo, Japan, TTF- Ahmedabad in 

India   PTM-Jakarta (Indonesia)                    । 

                                                         এক                   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        বশ                 ৯০       বন  

       স্                 ভ             আ            ।  

                            ম্প          আ                    :                            

                ১৮-২১        ২০১৬                      ITB-Asia              করা েয়।  

 িিিন্ধু আন্তিথাবতক সহম্মলন থকহের সাংস্কার কাি সম্পন্ন করা েয়। 

 িলাকা থরিুহরন্ট এযান্ড িার-এর সফ ে বরহনাহভশন-এর িন্য পদহক্ষপ গ্রেণ ও থভন্ডর বনহয়াগ সম্পন্নকরণ এিাং 

আমদাবনকৃত মালামাহলর িন্য ঋণপহত্রর কাি সম্পন্ন করা েয়। বমিল্যান্ড ব্াাংক, মধুমবত ব্াাংক, থসাসাল ইসলাবম 

ব্াাংক এিাং থমঘনা ব্াাংক-এর সহি ইন্টারকবন্টহনন্টাল ঢাকা-এর ‘িলাকা লাউঞ্জ’ ব্িোহরর বিষহয় চুবক্ত সম্পন্ন 

েয়। রূপসী িাাংলা থোহেহলর সাংস্কার কাি ৩১ অহক্টাির ২০১৬ পর্ন্তথ ৬০ শতাাংশ সম্পন্ন েয়।  

ব্াাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ 

 ২৮-২৯ জুলাই ২০১৬ থময়াহদ অনুবষ্ঠত ‘উন্নয়ন ও উদ্ভািহন িনপ্রশাসন ২০১৬’ শীষ থক সাবমহে িাাংলাহদশ ব্াাংকসে 

থদহশর সরকাবর-থিসরকাবর ব্াাংক, িীমা ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠানসমূে কতৃথক ‘বিবিোল ফাইন্যাবেয়াল ইনক্লুশন’ 

বিষহয় অিথন উপস্থাপন করা েয়। 

 এবশয়া প্যাবসবফক গ্রুপ অন মাবনলন্ডাবরাং (এবপবি) কতৃথক এবপবি’র ১৯তম িাবষ থক সভায় মাবনলন্ডাবরাং ও সন্ত্রাহস 

অর্ থায়ন প্রবতহরাহধ িাাংলাহদশ কতৃথক গৃেীত কার্ থক্রমসমূেহক বমউচুযয়াল ইভযালুহয়শন বিষয়ক চূড়ান্ত প্রবতহিদহন 

আন্তিথাবতক স্বীকৃবত প্রদান করা েয়। 

 রাষ্ট্রীয় মাবলকানাধীন িাবণবিযক ব্াাংকসমূহের িন্য Corporate Social Responsibility (CSR)-সাংক্রান্ত 

বনহদ থশনা িাবর করা েয়। ‘িীমাকারীর মূলধন ও থশয়ার ধারণ বিবধমালা, ২০১৬’ প্রণয়ন এিাং ‘িীিন িীমা কহপ থাহরশহনর 

থিহভলপহমন্ট ম্যাহনিার এযান্ড থিহভলপহমন্ট অবফসাস থ সাবভ থস থরগুহলশন, ১৯৭৮’ সাংহশাধন করা েয়। 
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ভূবম মন্ত্রণালয় 

 ২০১৬-১৭    -                                           ৮                   ২          

            ৮১.৭৪                             ২৪৫.২৮                     । ১০        

      বিপরীহত        ২০১৬ মাস               ২৯.৭৮৮৭          ,                ১২.১৪ শতাংশ। 

 Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management 

System)-এর       আ             -     ৫                                      । ৩    ৭৫ 

                                       । ২০                       ৯              ।   

                                                    ৫৫              ।  

                         ,              (         )-এর 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 (                )-এর আ             -            

                       ৬১৫ ,                     বদত       ৪৮১ ,                         

৪২১ ,                            ৪৩৭ ,                       ৭৩৪                       

      ৭৫৯ ।  

 ‘             -২০১৬’       ৬     /                                                

       ‘          -২০১৬’                           ।  

 ‘পাি থতয চট্টগ্রাম ভূবম বিহরাধ বনষ্পবত্ত কবমশন (সাংহশাধন) আইন, ২০১৬’ মোন িাতীয় সাংসহদ গৃেীত   । 

         -       (ভ   )                         মী            র                      

                     -         (ভ   )          -      (ভ   )                  / 

              ২                  ।  

         -আ    (ভ   )                         মী            র                            

              ভ      -       (ভ   )       আ   ২০১৬                /                   

                ।        ২০১৬                /                  িাহর, ১১৬               

              ।  

মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় 

 ২০      ২০১৬                       ‘              -২০১৬’            ।  

 ২৪ জুলাই ২০১৬                             ভিহনর          ২৫ জুলাই ২০১৬                 

                                    ভিহনর                                       ।    

                                  ভ          ভ                           । 

 ২১-২৫      ২০১৬ থময়াহদ ‘              -২০১৬’  দ             ৫                        

        । 

                                           Crimson rosella sea food ftd.    ক     

                                                                       EU-এর 

      ভু    ।  
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 চীহন                    উহদ্দহশ্য দ                           ৯                  

       /           চীহনর AQSIQ (General administration of quality supervision, inspection 

and quarantine)                         । 

 মৎে অবধদপ্তহরর আওতায় িাস্তিায়নাধীন ‘থমবরন বফশাবরি কযাপাবসটি বিবডাং’ প্রকহল্পর অন্তভু থক্ত ‘আর.বভ. মীন 

সন্ধানী’ নামক িবরপ ও গহিষণা িাোি কণ থফুলী নদীহত সফলভাহি িায়াল করা েয়।  

                                                      আওতায়           ৫৫        ২০৭.৩৬ 

                                        । 

 থমািাইল এসএম-এর মাধ্যহম বিনামূহল্য প্রাবণসম্পদ থসিা কার্ থক্রম ৩০ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ মাননীয় মন্ত্রী 

উহদ্বাধন কহরন। 

 কাওরান িািারস্থ ২৩-২৪ নাং প্লহের ১০ কাঠা িবমহত বনিস্ব অর্ থায়হন প্রায় ১০ থকাটি োকা ব্হয় ১৫ তলা ভিহনর 

বভবত্তসে ৬ষ্ঠ তলা পর্ থন্ত বিএফবিবস ভিহনর বনম থাণকাি সম্পন্ন েয়।  

 মাহের প্রিনন থমৌসুহম কাপ্তাই থলহক মাে আেরণ িন্ধকালীন প্রায় ১৯,১৫৯িন মৎেিীিীহক খাদ্যসোয়তা প্রদাহনর 

লহক্ষয ৩৮৩.১৮ থমবিকেন বভবিএফ চাল বিতরণ করা েয়।  

 কাপ্তাই থলহক মৎে উৎপাদন বৃবির িন্য ২৭ থমবিকেন কাপ থ িাতীয় মাহের থপানা অিমুক্ত করা েয়। 

           ভ   

 ১ জুলাই ২০১৬ েহত ৩১ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ মবন্ত্রসভার ১৩ ,     ভ -                              

                        আ          ভ  ২৬ , সরকাবর ক্রয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির ১২টি, অর্ থননবতক 

বিষয় সাংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির ১৩টি                                   ৪  সভা অনুবষ্ঠত েয়।    

         ভ -         ৮৬               ।        ৪২                  ৫৮           ভ  

      /  ভ                     । 

 নারীর ক্ষমতায়হন অসামান্য অিদাহনর স্বীকৃবতস্বরূপ ২১ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ িাবতসাংহঘর নারী বিষয়ক সাংস্থা 

ইউএন-উইহমন কতৃথক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাহক ‘প্লযাহনে ৫০-৫০ চযাবম্পয়ন’ এিাং থলািাল পাে থনারবশপ 

থফারাম কতৃথক ‘এহিন্ট অি থচঞ্জ অযাওয়াি থ’ পুরস্কাহর ভূবষত করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ‘প্লযাহনে ৫০-৫০ 

চযাবম্পয়ন’ এিাং ‘এহিন্ট অি থচঞ্জ অযাওয়াি থ’ অিথহনর মাধ্যহম বিহশ্ব িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ উজ্জ্বল েওয়ায় মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনাহক উষ্ণ অবভনন্দন ও আন্তবরক শুহভো              ভ   ৩        ২০১৬ তাবরহখর 

বিঠহক একটি প্রস্তাি গৃেীত েয়।  

 তথ্যপ্রযুবক্তর িগহত িাাংলাহদহশর সুসাংেত অিস্থান সুবনবিতকরহণ দূরদশী ও সুদূরপ্রসারী উহদ্যাগ গ্রেহণর 

স্বীকৃবতস্বরূপ প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিষয়ক উপহদিা িনাি সিীি আেহমদ ওয়াহিদহক ১৯ 

থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ ‘আইবসটি ফর থিহভলপহমন্ট অযাওয়াি থ-২০১৬’-থত ভূবষত করা েয়। চারটি খ্যাতনামা 

প্রবতষ্ঠান-ওয়াডথ অগ থানাইহিশন অি গভ     এযান্ড কবম্পটিটিভহনস; দ্য প্লান বিবফবনও; দ্য থলািাল ফযাশন ফর 

থিহভলপহমন্ট এিাং যুক্তরাহষ্ট্রর বনউ থেহভন বিশ্ববিদ্যালহয়র স্কুল অি বিিহনস সবম্মবলতভাহি বনউইয়হকথ এক িণ থাঢয 

অনুষ্ঠাহনর মাধ্যহম িনাি সিীি আেহমদ ওয়াহিদহক এই পুরস্কার প্রদান কহর। ‘আইবসটি ফর থিহভলপহমন্ট 

অযাওয়াি থ-২০১৬’ অিথহনর মাধ্যহম বিহশ্ব িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর করার িন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এিাং তাঁর 

সুহর্াগ্য পুত্র এিাং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিষয়ক উপহদিা িনাি সিীি আেহমদ ওয়াহিদহক 

আন্তবরক শুহভো ও অবভনন্দন জ্ঞাপন         ভ   ৩        ২০১৬ তাবরহখর বিঠহক একটি প্রস্তাি গৃেীত েয়। 

 ৯ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ যুক্তরাহিযর বিহরাধী দল থলিার পাটি থর থনতা থিহরবম করবিন তাঁর োয়া-মবন্ত্রসভায় 

িাাংলাহদবশ িাংহশাদূ্ভত বমজ্  টিউবলপ থরিওয়ানা বসবদ্দক এমবপ-থক ‘শ্য দাহিা বমবনস্টার ফর আবল থ ইয়াস থ এডুহকশন’ 

পহদ বনযুক্ত কহরন। োয়া-মবন্ত্রসভায় বমজ্  টিউবলপ থরিওয়ানা বসবদ্দক-এর বনযুবক্ত িাাংলাহদশ ও িািাবলর 

অিস্থানহক যুক্তরািযসে বিবশ্বক পবরমণ্ডহল আরও থগৌরহিাজ্জ্বল ও সুসাংেত কহরহে। এই অিথহনর মধ্য বদহয় বিহশ্ব 

িাাংলাহদহশর ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর েওয়ায় বমজ্  টিউবলপ থরিওয়ানা বসবদ্দক-থক আন্তবরক শুহভো ও অবভনন্দন 

জ্ঞাপন         ভ   ২৪        ২০১৬ তাবরহখর বিঠহক একটি প্রস্তাি গৃেীত েয়। 
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 বিভাগীয় কবমশনার এিাং থমহিাপবলেন পুবলশ কবমশনারগহণর বনকে থর্হক প্রাপ্ত আেটি পাবক্ষক থগাপনীয় 

প্রবতহিদহনর বভবত্তহত প্রস্তুতকৃত আেটি সারসাংহক্ষপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী              করা েয়। পাবক্ষক 

থগাপনীয় প্রবতহিদহন উপস্থাবপত এিাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃথক অনুহমাবদত প্রস্তাি িাস্তিায়হনর িন্য বিবভন্ন 

মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এিাং সাংবেি বিভাগীয় কবমশনার ও থিলা প্রশাসক িরাির পত্র থপ্ররণ করা েয়। 

 বাংিামদমি লবযমান সেি েলমিন সংক্রান্ত এেটি তথ্যপত্র প্রস্তুত েরা হয়।    ভ                      

              ভ            ,                                   -                            । 

 ২৮ জুিাই ‘উন্নয়ন ও উদ্ভা    জনপ্রিাসন’ িীর্ যে সালমমট মলন্ত্রপলরর্দ লবিামর্র পক্ষ মর্মে 'Delivering the 

core of digital government through CRVS(- িীর্ যে মসলমনার আময়াজন এবং উক্ত মসলমনামরর Keynote 

paper উপস্থাপন েরা হয়।  

 গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাহদহশর মোমান্য রাষ্ট্রপবত িনাি থমাঃ আিদুল োবমদ             ২৮ আ   ২০১৬       

       ১০: ১৫                                     -০০৫  ভ ভআ                 ,          

                    ।                          র্রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর 

রাষ্ট্রাচাহরর দাবয়ত্ব পালন করা েয়। 

                                                                         ‘Global Fund 

Replenishment Conference’                                                   ৭১   

                       ১৪        ২০১৬             ৯:৫০                                 

    -০১৫  ভ ভআ                                        ।                           র্রত 

শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দহর রাষ্ট্রাচাহরর দাবয়ত্ব পালন করা েয়। 

                                    বশ                             দহনর             

              ৪      ২০১                               ,                ,     গু , 

                         । 

                                                                                    র 

বিষহয়           ,                            ওপর                  িন্য        সবচি, বশল্প 

মন্ত্রণালয়                   েয়। 

    ভ        High Commissioner, Ambassador                         ভ               । 

                                ,                                                      

                                            । 

                                                                                       

                                 ,                          ।  

 Fast Track Project               ৭ িানুয়াবর ২০১৫                    ভ                

                                      বদ                                               ভ  

                        ভ               । 

 ৪ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর িাবষ থক কম থসম্পদান চুবক্ত 

স্বাক্ষবরত েয়। লবলিন্ন মন্ত্রণািয়/লবিার্ মর্মে প্রাপ্ত ২০১৫-১৬ অর্ য-বেমরর বালর্ যে েম যসম্পদান চুলক্তর মূল্যায়ন 

প্রলতমবদনসমূহ পর্ যামিাচনাপূব যে প্রার্লমে মূল্যায়ন প্রলতমবদন প্রস্তুত েরা হয়। 

 President’s Pension Ordinance,1979 (Ordinance No. XVIII of 1979)-                     

                                  ভ        ভ    ‘রাষ্ট্রপবতর অিসরভাতা, আনুহতাবষক ও অন্যান্য 

সুবিধা আইন, ২০১৬’ প্রণীত েয়। আইনটি ৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাাংলাহদশ িাতীয় সাংসহদ পাস েয় এিাং ১৩ 

অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাাংলাহদশ থগহিহে প্রকাবশত েয়। 
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 ১৯৭১ সাহলর মোন মুবক্তযুহির সময় পাবকস্তাবন দখলদার থসনািাবেনী এিাং তাহদর সেহর্াগী িাবেনী যুিাপরাধ, 

গণেতযা, েতযা, ধষ থণ, ধম থান্তবরতকরণ, লুণ্ঠন, অবিসাংহর্াগ এিাং অন্যান্য মানিতাবিহরাধী অপরাধ তদহন্তর িন্য তথ্য-

উপাত্ত সরিরাহের বিষহয়                     ১        ২০১                                   

         েয়।  

 ২০ থসহেম্বর ২০১৬ িাতীয় সামাবিক বনরাপত্তা থকৌশল িাস্তিায়হনর লক্ষয National Institute of Local 

Government (NILG)-এর অাংশীদাবরত্ব সাংক্রান্ত সমহিাতা স্মারক ও আবর্ থক চুবক্ত অনুহমাবদত েয়। 

 ২৬-২৯      ২০১৬                   ‘                -২০১৬’         । 

                         

 বনরাপত্তা থিিনীর অাংশ বেসাহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর বভবিবি কম থসূবচর আওতায় সারাহদহশ েতদবরদ্র ১০ লক্ষ 

মবেলাহক মাবসক ৩০ থকবি চাল প্রদান করার মাধ্যহম খাদ্যবনরাপত্তা বনবিত করার পাশাপাবশ চুবক্তিি এনবিও’র 

মাধ্যহম উন্নয়ন প্যাহকি থসিা প্রদান করা েহে। ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গািীপুহর অিবস্থত গাহম থন্টস থসক্টর, সকল 

থপৌরসভায় কম থরত ১.৮০৩ লক্ষ ল্যাকহেটিাং মা’থক মাবসক ৫০০ োকা োহর ২৪ মাসব্াপী ভাতা প্রদান করা েহে। 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িের থর্হক িাহিহে ৫ লক্ষ দবরদ্র মা’থক মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা েহে। দুস্থ মবেলাহদর আত্ম-

কম থসাংস্থাহনর িন্য ৫ শতাাংশ সাবভ থস চাহিথ ৫,০০০ থর্হক ১৫,০০০ োকা পর্ থন্ত ঋণ প্রদান করা েহে। িতথমাহন ৬৪টি 

থিলার ৪৭৩টি উপহিলায় িাস্তিায়নাধীন এ কম থসূবচর উপকারহভাগীর সাংখ্যা ৯.২০ লক্ষ িন।  

 মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালহয়র ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর উন্নয়ন প্রকল্প খাহত ১৩৬.১৯৭৫ োকা িরাদ্দ প্রদান করা 

েয়। ৩১ অহক্টাির পর্ থন্ত ব্য় েহয়হে ৩৩.৩৮১৮ োকা। িরাহদ্দর বিপরীহত ব্হয়র োর ২৪.৫১ শতাাংশ।  

 ২৯ থসহেম্বর থর্হক ৫ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ সারাহদহশ একহর্াহগ বিবভন্ন কম থসূবচর মাধ্যহম বশশু অবধকার সপ্তাে 

এিাং বিশ্ব বশশু বদিস-২০১৬ উদ র্াপন করা েয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাাংলাহদশ বশশু 

একাহিবমহত ‘বিশ্ব বশশু বদিস’ উহদ্বাধন কহরন। ‘কন্যা বশশু বদিস’ উপলহক্ষয সারাহদহশ বশশু থশাভার্াত্রা, স্বল্প 

সুবিধাহভাগী ও সুবিধািবঞ্চত এিাং বিহশষ চাবেদাসম্পন্ন বশশুহদর সমাহিশ, আহলাচনাসভা, বচত্রাাংকন প্রবতহর্াবগতা, 

পুরস্কার বিতরণ, বশশুহতাষ চলবচ্চত্র প্রদশ থনী ‘থশখ রাহসল িাতীয় চলবচ্চত্র উৎসি, ২০১৬’ ও সাাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাহনর 

মাধ্যহম সারাহদহশ বিশ্ব বশশু বদিস ও বশশু অবধকার সপ্তাে পালন করা েয়। 

  তৃণমূলপর্ থাহয় নারী উহদ্যাক্তাহদর উৎপাবদত পণ্য প্রদশ থন ও বিপণহনর লহক্ষয গঠিত ‘িবয়তা ফাউহন্ডশন’ থর্হক ‘নারী 

উহদ্যাক্তা উন্নয়ন, বিবচত্রকরণ ও সম্প্রসারণ কার্ থক্রম িাস্তিায়ন নীবতমালা-২০১৬’ মন্ত্রণালয় কতৃথক অনুহমাবদত েয়। 

২০১৬               ৪                                   -             বচ        ।      

                          ৫৬                             -   ি         ভ    পবরচাবলত েহে।  

 ‘থর্ৌতুক বনহরাধ আইন, ২০১৬’-এর খসড়া চূড়ান্ত করার লহক্ষয ১৯ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা 

অনুবষ্ঠত েয়।  

 ‘িাল্যবিিাে বনহরাধ আইন, ২০১৬’-এর খসড়া চূড়ান্ত অনুহমাদহনর িন্য মবন্ত্রসভা-বিঠহক উপস্থাবপত েহল কবতপয় 

পর্ থহিক্ষণ প্রদান করা েয়। পর্ থহিক্ষণ প্রবতপালহনর পর উক্ত আইহনর খসড়া চূড়ান্ত অনুহমাদহনর িন্য পুনরায় ২ 

নহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ মবন্ত্রসভা-বিঠহক থপ্ররণ করা েয়।  

যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

 ৯ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ‘৬৪টি থিলায় তথ্য প্রযুবক্ত প্রদাহনর িন্য যুি উন্নয়ন অবধদপ্তহরর সক্ষমতা বৃবিকরণ’ 

শীষ থক প্রকল্প অনুহমাবদত েয়। উক্ত প্রকহল্পর থময়াদ জুলাই ২০১৬ জুন ২০১৯ পর্ থন্ত বনধ থারণ করা েয়। র্ার প্রাক্কবলত 

ব্য়: ১,৭৪৯.৯১ লক্ষ োকা। 

  ২২ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ থদহশর ১৭টি উপহিলায় ১১৯টি নতুন পদ (উপহিলা যুি উন্নয়ন কম থকতথা, থক্রবিে 

সুপারভাইিার, কযাবশয়ার, অবফস সেকারী এিাং অবফস সোয়ক ইতযাবদ পদ) সৃবি করা েয়। 

 যুি উন্নয়ন অবধদপ্তহরর নতুন ৪টি প্রবশক্ষণ থিি চালু করা েয়। 
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  ২ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ িাতীয় ক্রীড়া পবরষদ বমলনায়তন, ঢাকায় যুি উন্নয়ন অবধদপ্তহরর বিবভন্ন পর্ থাহয়র 

কম থকতথা ও কম থচারী এিাং যুি ও যুিসাংগঠহনর প্রবতবনবধবৃহন্দর অাংশগ্রেহণ িবিিাদবিহরাধী থসবমনার অনুবষ্ঠত েয়।  

 ঢাকা সরকাবর শারীবরক বশক্ষা কহলহি মাস্টাস থ অি বফবিকযাল এডুহকশন (এমবপএি) থকাস থ চালু করা েয়। 

 ক্রীড়া পবরদপ্তহরর আওতাধীন থিলা ক্রীড়া অবফহস ২িন থিলা ক্রীড়া অবফসার বনহয়াগ করা েয়। 

 ৮ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ       য় অনুবষ্ঠত                                 আ      থখলায় একটি 

স্বণ থপদক অবিথত েয়।  

 ১৫-২৯ থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ ভারহত অনুবষ্ঠত ৫৭               -১৪        আ             

          য় িাাংলাহদশ দল চযাবম্পয়ন েয়। 

 ২৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ সাভাহর অনুবষ্ঠত                    য় িাাংলাহদশ ক্রীড়া বশক্ষা প্রবতষ্ঠান 

ব্বক্তগত ও দলগতভাহি চযাবম্পয়ন েয়। 

 ৭-৯ থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ ভারহত অনুবষ্ঠত ১০তম এবশয়ান কযাহিে এিাং ১৭তম এবশয়ান জুবনয়র জুহিা 

প্রবতহর্াবগতায় থকায়াে থার ফাইনাহল উন্নীত েয়। 

 ৩-১৮      ২০১  থময়াহদ                                                             

    -২০১ -              ২    চ যযা                                          ’          

    ময়                 েমরমে। 

 ২০-২       ২০১৬ থময়াহদ সাংযুক্ত আ   আ                     ১৪        আ                   

                             িাড়ু                                      কহরহে।  

 ২৭ আ        ৫        ২০১৬ থময়াহদ                       -১৬                  ‘      

          -২০১৭’-                                                                      েমরমে।  

 ১৮        ২০১  তালরমখ                                                   ১৯                 

          বাংিামদমির            ,    ;            , লদ্বতী ; ৮১                             

     , লদ্বতী      ১৯                                                                   েমর। 

 ১২-১৯        ২০১  থময়াহদ                                                                  

             স        লদ্বতী                         েমর। 

 ২৪-৩০        ২০১  থময়াহদ                     -১৮                                     

    স     ও               েমরমে। 

 ২৫             ১        ২০১  থময়াহদ       বাংিামদি বনাম আির্ালনস্তামনর মমধ্য অনুলিত লতনটি 

এেলদমনর আন্তজযালতে লক্রমেট লসলরমজ বাংিামদি দি প্রর্ম ম্যামচ ৭ রামন এবং র্ততীয় ম্যামচ ১৪১ রামন 

আির্ালনস্তানমে হালরময় ২-১ এ লসলরজ জয় েমরমে। 

 ৭             ১       ২০১  থময়াহদ                               ও           ’      

          লদ্বতী  ও        বাংিামদি,         ৩৪                            ’            

    লদ্বতী     ১০৮                     ১-১        ে        -   ।                 

                          । 

 ৯-১৩        ২০১  থময়াহদ                 IHF Trophy-2016 Zone II (Men’s & Women’s) 

আন্তজযালতে হযান্ডবি টুন যামমমে বাংিামদমির হযান্ডবি দি উিয় গ্রুমপ (বািে ও বালিো) রানাস আপ হওয়ার মর্ৌরব 

     েমরমে। 

 ২০-২২        ২০১  থময়াহদ                                                    

                              ’      ও  ’                েমরমে। 
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 ‘                                                              ’           র  ও    ২  

                  েরা হয়। ‘                                     ও     -১       ’       

       ও                                                েরা হয়। ‘                   

                      )                        ’              ও                   ৩  

           েরা হয়। 

থরলপর্ মন্ত্রণালয় 

 ২০১৬-১৭ অর্ য-বেমর মমাট ১,৪৪৮ মোটি ৩৩ িক্ষ টাো ব্যময় লতনটি নতুন প্রেল্প গ্রহণ েরা হয়। ২০১৬-১৭ অর্ য-

বেমর বাংিামদি মরিওময়মত ৪১টি লবলনময়ার্ প্রেল্প এবং ৭টি োলরর্লর সহায়তা প্রেল্প অর্ যাৎ মমাট ৪৮টি উন্নয়ন 

প্রেল্প চিমান রময়মে। এ প্রেল্পসমূহ বাস্তবায়মন উক্ত অর্ য-বেমরর বালর্ যে উন্নয়ন েম যসূলচমত (এলডলপ) মর্ােসহ 

৯,১১৪ মোটি ৯৬ িক্ষ টাো বরাে রময়মে।  

 ভারতীয় িলার থক্রবিে লাইহনর আওতায় ঢাকা-োংগী থসকশহন ৩য় ও ৪র্ থ ডুহয়লহগি লাইন এিাং োংগী-িয়হদিপুর 

থসকশহন ডুহয়লহগি িািল লাইন বনম থাণ প্রকহল্পর িযাক বনম থাণ কাহির িন্য দরপত্র আহ্বান করা েয়। 

 আখাউড়া থর্হক লাকসাম পর্ থন্ত ৭২ বকহলাবমোর ডুহয়লহগি িািল থরললাইন বনম থাণ এিাং বিদ্যমান থরললাইনহক 

ডুহয়লহগহি রূপান্তর প্রকহল্পর িাস্তিায়ন কাি চলমান রহয়হে। 

 খুলনা থর্হক মাংলা থপাে থ পর্ থন্ত ৬৪.৭৫ বকহলাবমোর নতুন িিহগি থরললাইন বনম থাণ প্রকল্পটি ভারতীয় িলার থক্রবিে 

লাইন-এর আওতায় িাস্তিায়ন করা েহে। অহক্টাির ২০১৬ মাস পর্ থন্ত প্রকহল্পর থভৌত কাহির অগ্রগবত ২৪ শতাাংশ। 

 ঈশ্বরদী থর্হক ঢালারচর পর্ থন্ত নতুন ৭৮.৮০ বকহলাবমোর-এর মহধ্য ২ বকহলাবমোর থরলপর্ বনম থাণকাি থশষ েয়। 

 কাবশয়াবন-থগাপালগঞ্জ-টুবিপাড়া থসকশহনর কাি চলমান রহয়হে। সাংহশাবধত বিবপবপ অনুর্ায়ী প্রকহল্পর কার্ থপবরবধ 

বৃবি থপহয়হে। অহক্টাির ২০১৬ মাস পর্ থন্ত প্রকহল্পর থভৌত অগ্রগবত ৫৯.৭৬ শতাাংশ। 

 চট্টগ্রাম থর্হক কক্সিািার পর্ থন্ত থরললাইন সম্প্রসারহণর লহক্ষয থদাোিারী থর্হক রামু েহয় কক্সিািার এিাং রামু 

থর্হক মায়ানমাহরর বনকহে গুনদুম পর্ থন্ত ১২৮ বকহলাবমোর বমোরহগি িযাক বনম থাণ প্রকল্পটির Pre-proposal 

meeting অনুবষ্ঠত েয়। Project Management Consultant (PMC) বনহয়াহগর িন্য EOI আহ্বান করা েয়। 

দাবখলকৃত EOI প্রস্তাি মূল্যায়হনর লহক্ষয প্রবক্রয়াধীন রহয়হে। 

 িাাংলাহদশ থরলওহয়র ৯৪৮ বকহলাবমোর থরলপর্ পুনি থাসহনর লহক্ষয বিবভন্ন প্রকল্প োহত থনওয়া েয়। এর মহধ্য 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর প্রকহল্পর বিপরীহত ২৭ বকহলাবমোর (থষালশের-থদাোিাবর-ফহতয়ািাদ-নাবিরোে ৩ 

বকহলাবমোর; বচনবকআস্তানা-আশুগঞ্জ ১৮ বকহলাবমোর; লাকসাম-চাঁদপুর থসকশন ৬ বকহলাবমোর) থরললাইন 

পুনি থাসন সম্পন্ন েয়। 

 এশীয় উন্নয়ন ব্াাংহকর অর্ থায়হন ১০০টি এমবি ও ৫০টি বিবি থকাচ সাংগ্রে প্রকহল্পর আওতায় ৯১টি র্াত্রীিােী গাবড় 

সরিরাে পাওয়া র্ায়। 

 ভারতীয় িলার থক্রবিে লাইহনর মাধ্যহম ১২০টি বিবি থকাচ সাংগ্রে প্রকহল্পর আওতায় ২০টি র্াত্রীিােী গাবড় সরিরাে 

পাওয়া র্ায়। 

 থেন্ডারাস থ বফন্যাবোং-এর আওতায় ২০০টি এমবি থকাচ সাংগ্রহের বিবপবপ অনুহমাবদত েয়।  

 ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর এ পর্ থন্ত দু’টি নতুন আন্তঃনগর থিন বিবভন্ন রুহে চালু করা েয়। 

            

 সন্ত্রাস ও িবিবিহরাধী সহচতনতা বৃবি, অবভভািক ও সমাহির দাবয়ত্ব সম্পকথ সহচতনতা সৃবি এিাং বশক্ষার্ীহদর 

সঠিক পহর্ পবরচালনার িন্য থদহশর সকল বিভাহগ, বিভাগীয় থকে োড়াও িড়/থোে অঞ্চলহভহদ একাবধক অঞ্চহল 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়াধীন সকল বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাহনর (সরকাবর-থিসরকাবর) প্রধান বশক্ষক, অবভভািক, োত্র-োত্রী, বশক্ষাবিদ, 

বশক্ষানুরাগী, ইমাম, সমাহির গণ্যমান্য ব্বক্তিগ থ, সাাংিাবদক এিাং স্থানীয় প্রশাসনহক বনহয় মতবিবনময় সভা কহর 

সন্ত্রাস ও িবিিাহদর বিরুহি কম থপিবত বনধ থারণ করা েহে। ইহতামহধ্য িবরশাল, রািশােী, র্হশার, কুবমো, 

ময়মনবসাংে ও বসহলে বিভাগীয় শের/অঞ্চহল এ ধরহনর সভা অনুবষ্ঠত েহয়হে।  



291 

 

 সকল বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাহন বনয়বমত সাাংস্কৃবতক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া অনুষ্ঠান, স্কাউটিাং ও গাল থস গাইি কার্ থক্রম বৃবি কহর 

বশক্ষািান্ধি পবরহিশ গহড় থতালা েহয়হে। এ োড়া বশক্ষক-বশক্ষার্ী ও সাধারণ মানুহষর স্বতস্ফুতথ অাংশগ্রেহণ সন্ত্রাস ও 

িবিিাদবিহরাধী মানিিন্ধন, র যাবল এিাং আহলাচনা-সভার আহয়ািন করা েয়। 

 যুবক্তসিত কারণ োড়া থকাহনা বশক্ষার্ী ১০ বদহনর থিবশ বশক্ষাপ্রবতষ্ঠাহন অনুপবস্থত র্াকহল তাহদর পবরিাহরর 

থখাঁি-খির বনহয় প্রহয়ািহন আইন-শৃঙ্খলা কতৃথপক্ষহক অিবেত করার এিাং প্রহতযক থিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালহয় 

মবনেবরাং থসল গঠন কহর গৃেীত কার্ থক্রম সাংক্রান্ত প্রবতহিদন দাবখল এিাং মাদরাসায় বশক্ষক-অবভভািক-বশক্ষর্ীহদর 

সমিহয় কবমটি গঠহনর বনহদ থশনা প্রদান করা েহয়হে। িবি ও সন্ত্রাসী কম থকাহণ্ডর সহি সরকাবর ও থিসরকাবর 

বিশ্ববিদ্যালয়গুবলর সম্পৃক্ততা মবনেবরাংহয়র িন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কবমশহন বতন সদেবিবশি একটি মবনেবরাং 

কবমটি গঠন করা েয়। 

 বিতবকথত কার্ থক্রহম বলপ্ত র্াকায় ও সরকার কতৃথক অনুহমাদন না র্াকায় বপস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বপস স্কুল ও 

বপসফুল কহলহির কার্ থক্রম িন্ধ থঘাষণা করা েয়। 

 মাদরাসা বশক্ষা থক্ষহত্র বসহলিাসভুক্ত থকাহনা পুস্তক এিাং িাতীয় বশক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক থিাি থ কতৃথক প্রকাবশত ও 

অনুহমাবদত পাঠ্যপুস্তক ও অপরাপর বশখন-সামগ্রীহত সাম্প্রদাবয়কতা ও িিীিাদহক উৎসাবেত কহর এমন থকাহনা 

তথ্য িা বিষয় অন্তভু থক্ত আহে বক-না তা পরীক্ষা-বনরীক্ষা কহর প্রবতহিদন দাবখহলর িন্য দু'টি কবমটি গঠন করা েয়। 

 জুলাই-       ২০১  থময়াহদ সরকাবর কহলিসমূহের সেহর্াগী অধ্যাপক থর্হক অধ্যাপক পহদ থমাে ৫৮৭ িনহক 

এিাং সেকারী অধ্যাপক থর্হক সেহর্াগী অধ্যাপক পহদ ৩৪২ িনহক পহদান্নবত থদওয়া েহয়হে এিাং প্রভাষক থর্হক 

সেকারী অধ্যাপক পহদ পহদান্নবতর প্রবক্রয়া চলহে। 

 উচ্চবশক্ষা প্রসাহর দু’টি পািবলক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপহনর লহক্ষয ‘িিিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমান বিবিোল ইউবনভাবস থটি, 

িাাংলাহদশ আইন, ২০১৬’ এিাং ‘রিীে বিশ্ববিদ্যালয়, িাাংলাহদশ আইন, ২০১৬’-এর থগহিে প্রকাবশত েয়। 

 থদহশ উচ্চবশক্ষার গুণগতমান বনবিতকরণ এিাং বিশ্বমান পর্ থাহয় উন্নীতকরহণর লহক্ষ ‘থিসরকাবর বিশ্ববিদ্যালয় 

আইন, ২০১০’-এর আওতায় প্রণীত ‘অযাহক্রবিহেশন আইন, ২০১৬’-এর খসড়া ১০ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ মবন্ত্রসভায় 

চূড়ান্ত অনুহমাদন লাভ কহর। 

 প্রধানমন্ত্রীর বশক্ষা সোয়তা িাস্ট কতৃথক স্নাতহকাত্তর পর্ থাহয় উচ্চতর গহিষণার িন্য পািবলক বিশ্ববিদ্যালহয় এমবফল 

িা বপএইচবি থকাহস থ বনিবন্ধত িা গহিষণায় বনহয়াবিত গহিষকহক থফহলাবশপ িা বৃবত্ত প্রদাহনর লহক্ষয ‘প্রধানমন্ত্রীর 

বশক্ষা সোয়তা িাস্ট আইন, ২০১২’-এর সি থহশষ সাংহশাধনী ‘প্রধানমন্ত্রীর বশক্ষা সোয়তা িাস্ট (সাংহশাধন) আইন, 

২০১৬’ ১৩ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাতীয় সাংসহদ পাশ েয়। 

 ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর (৩০ থসহেম্বর ২০১৬ পর্ থন্ত) বশক্ষা মন্ত্রণালয় এিাং এর আওতধীন অবধদপ্তর-দপ্তর-সাংস্থাসমূহে 

৫ োিার ৮ শত ৪৪ থকাটি ৬১ লক্ষ ৯০ োিার োকা (বি.ও.বি. এিাং প্রকল্প সাোয্য) িরাদ্দ রহয়হে এিাং ৬৭টি 

উন্নয়ন প্রকহল্পর কাি চলমান রহয়হে। 

বশল্প মন্ত্রণালয় 

 বশল্প মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন বিবসআইবস কতৃথক িাস্তিায়নাধীন ‘শােিালাল ফাটি থলাইিার প্রহিক্ট’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

কতৃথক ১৪        ২০১৬ তাবরহখ আনুষ্ঠাবনকভাহি উহদ্বাধন করা েয়।  

 ৬        ২০১৬ তাবরহখ একহনক বিঠহক ‘বিবসক বশল্পনগরী, রাউিান’ শীষ থক প্রকল্পটি ৭,৯৮৪ লক্ষ োকা 

প্রাক্কবলত ব্হয় ১ জুলাই ২০১৬ থর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ থন্ত থময়াহদ অনুহমাবদত েয়। এ প্রকহল্পর মাধ্যহম ৩৫ একর 

িবমহত একটি নতুন বশল্পনগরী স্থাপন করা েহি।  

 ৬        ২০১৬ তাবরহখ একহনক বিঠহক ‘বিবসক বিদুযবতক পণ্য উৎপাদন ও োলকা প্রহকৌশল বশল্পনগরী’ শীষ থক 

প্রকল্পটি ২১,৩২৬ লক্ষ োকা প্রাক্কবলত ব্হয় ১ জুলাই ২০১৬ থর্হক ৩০ জুন ২০১৯ থময়াহদ অনুহমাবদত েয়।  

 বিবসক ২,১৫৩িন ব্বক্তহক বশহল্পাহদ্যাক্তা উন্নয়ন বিষহয় প্রবশক্ষণ প্রদান কহরহে। এ সমহয় ৬,৭৭৪িহনর কম থসাংস্থান 

সৃবি েহয়হে। 
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 প্রগবত ইন্ডাবেি বলবমহেহির কারখানায় িাপাহনর বমৎসুবিবশ থমাের করহপাহরশহনর পাহিহরা থোে থ CR-45 

      সাকহসর মহিল পাহিহরা থোে থ QX উৎপাদন ও িািারিাত শুরু করার পূি থপ্রস্তুবত বেসাহি ১৭ অহক্টাির 

২০১৬ তাবরখ থর্হক গাবড়টির থেস্ট (p-j trial) প্রিাকশহনর কার্ থক্রম শুরু করা েয়। 

 ৯ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহয়র EPI প্রকহল্প বিএসইবস’র বনয়ন্ত্রণাধীন বশল্প প্রবতষ্ঠান 

‘এেলাস িাাংলাহদশ বলবমহেহির’ ৫৬২টি থমাের সাইহকল সরিরাে করা েয়। 

 ‘িাাংলাহদশ থপহেন্ট আইন, ২০১৬’-এর খসড়া মবন্ত্রসভা কতৃথক নীবতগতভাহি অনুহমাবদত েয়। 

 োহত-কলহম কাবরগবর প্রবশক্ষহণ মবেলাহদর গুরুত্ব বদহয় বিোহকর কার্ থক্রম সম্প্রসারণপূি থক ‘আত্ম-কম থসাংস্থান সৃবি 

ও দাবরদ্রয বিহমাচন’ শীষ থক প্রকহল্পর আওতায় ২৯১িন মবেলা ও ২৮৫িন পুরুষহক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

প্রবশক্ষণ প্রাপ্তহদর বিবভন্ন বশল্প-কারখানায় সরাসবর বনহয়াগ লাহভর সুহর্াগ রহয়হে। 

 বিবভন্ন কাবরগবর বিশ্ববিদ্যালয় ও পবলহেকবনক ইনবস্টটিউে থর্হক আগত ১,১৭১িন োত্র-োত্রীহক প্রবশক্ষণ প্রদান 

করা েয়। 

 ৫ থকাটি ৬১ লক্ষ োকার আমদাবনবিকল্প র্ন্ত্র ও র্ন্ত্রাাংশ বতবর এিাং থমরামত কহর আনুমাবনক ২২ থকাটি োকার 

বিহদবশক মুদ্রা সাশ্রয় েয়। 

 বিএসটিআই-এর সাটি থবফহকশন মাকথস কার্ থক্রমহক সম্পূণ থরূহপ অহোহমশন করার প্রবক্রয়া চূড়ান্ত করা েয়। বিশ্ব 

ব্াাংহকর অি সাংগঠন ‘আইএফবস’-এর সেহর্াবগতায় উক্ত কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েয়। 

 উৎপাদনশীলতা বিষয়ক কম থকা  িাতীয়পর্ থাহয় িাস্তিায়হনর লহক্ষয ২ অহক্টাির থদশব্াপী ‘িাতীয় উৎপাদনশীলতা 

বদিস-২০১৬’ উদ র্াপন করা েয়। 

 ২৬ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ন্যাশনাল থপ্রািাকটিবভটি অগ থানাইহিশন বশল্প মন্ত্রণালহয়র মাধ্যহম িাোইকৃত থশ্রষ্ঠ  

বশল্প থসিা প্রবতষ্ঠান ও উহদ্যাক্তাহদরহক ‘ন্যাশনাল থপ্রািাকটিবভটি এযান্ড থকায়াবলটি এবক্সহলে এওয়াি থ-২০১৫’  

প্রদান কহর। 

 প্রধান িয়লার পবরদশ থহকর কার্ থালয় থর্হক থমাে ১,৫৫০টি িয়লার পবরদশ থনপূি থক সনদ প্রদান করা েয় এিাং ১৫০টি 

িয়লারহক থরবিহেশন প্রদান করা েয়। 

শ্রম ও কম থসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

                                                                        ২০১৬ মাস 

            ২৫      ৯১                  ।                  -       ২০১৬ থময়াহদ ৭৩   

       ৩৪    ৫৫            আ                       ।                        ১৮৭          । 

   ভ                                   -                                             

                             ।                                        ০.০৩           

                                      ।      ২০১৬ মাস                ১১      ৫০          

         ।  

                                          (National Initiative, ACCORD   ALLIANCE) 

আ                                                                             

                           (আ     )           ।       আ      ২০১৮                       

                                              আ      । 

 ‘             দ্রয               (NARI)’             আ         ,                        

                   -   -                    ৬০০                                 প্রদান 

         ।  

http://www.mohfw.gov.bd/index.php?option=com_content&view=article&id=111%3Abcs-health&catid=38%3Abcs-health&lang=en
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 বচত্র:                                                                                   ,               

                      । 

 

                          এর আওতাধীন              /           আ       লহক্ষয             

         -                              বিবশি ভ                  গ্রেণ করা েয়।  

 ‘                      , ২০১৫’                                                       

                                   ,      ,                                      

                      ।  

                   

                                         ও              র মাধ্যমম                   

                                                                          ও          

                                          । 

   লে    -           লে                                        গ্রহণ       ।  

                   আওতার্ীন                            ১৮    ৭৫       ৯২২     ঠ    

       ও                   । 

                           ও                                    ৪০ ০০০                 

                                               । 

          ও                                                                           

                              ঠ              । 

   লে      ও                                  । 

   লত             ও                                                    ও                   

                           । 

                                             ‘            ’     ‘          ’              

‘Ocean of sorrow’            । 

                    ‘               ’            । 

                               ‘                ’               ।  
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                                                   ও    িমপর              । 

 ২      ৮        ২০১                          ও                               । 

 ১২ আর্ে ২০১৬ তালরমখ সারামদিব্যাপী জলিবামদর লবরুমদ্ধ সাংস্কৃলতে জার্রণ অনুিান আময়াজন       । 

 ১১-১৪ আর্ে ২০১৬ মময়ামদ ‘মানবতার জার্রমণ বাউি মমিা’ লিমরানামম বাউি মমিার আময়াজন       ।  

 ২৪-২৯        ২০১                    ৪৫০             ও ৪০০                            

                ।  

 ২১                     ও        -                         । 

 ১২ ও ১৩     ২০১    লরমখ                                        ও                      

                     । 

 ২৯ অমক্টাবর ২০১৬ তালরমখ বাংিামদি জাতীয় জাদুঘমর জয়নুি আমবলদন গ্যািালর উমদ্বার্ন       । 

 ১৮-২৩ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ েয়বদনব্াপী িাম থানীহত অনুলিত িাঙ্কফুট য বইমমিায় এিাং ৪-১০ থসহেম্বর ২০১৬ 

থময়াহদ ভারহতর কলকাতায় অনুবষ্ঠত ‘িাাংলাহদশ িইহমলা-২০১৬’-এ অাংশগ্রেণ       । 

                                                      ৪১                   ও            

                  নলেটি                                        ;                  

‘        ও     ’              ,                            -                ও             

                                 । 

                                        -       ২০১৬        যুক্তরামজযর এলডনবরায় অনুলিত 

র্ততীয় এলডনবরা ইোরন্যািনাি োিচার সাবমহে অংিগ্রহণ; Gwangju, Korea-মত অনুলিত ‘2
nd

 Korea-

South Asia culture ministers meeting’-এ অংিগ্রহণ; চীমন অনুলিত Silk road (Dunhuang) 

international cultural expo-থত       ; লমিমরর োয়মরামত অনুলিত ‘The international samaa 

festival for spiritual music & chanting’-  িাাংলাহদ        সাাংস্কৃবতকদ          ;            
‘China-Bangladesh acrobatic training program’ িাাংলাহদশ প্রলতলনলর্দমির অাংশগ্রেণ; ইমন্দামনলিয়ায় 

অনুলিত ‘Track two regional workshop on the intersection of cultural in the Indian Ocean 

region’ িীর্ যে েম যিািায় অংিগ্রহণ েরা হয়।  

 নরওহয় ও অবেয়ায় অনুলিত লিল্প প্রদি যনী ও লমউলজয়াম পবরদশ থন       ।। 

          ৯৫    ঠ             ৫৯,৫৫,০০০                       । 

সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

 প্রবতিবন্ধতা সনাক্তকরণ িবরপ কম থসূবচর আওতায় থদশব্াপী বনিন্ধনকৃত প্রবতিন্ধীহদর মহধ্য আইবিকাি থ বিতরহণর 

কাি চলমান রহয়হে। 

 িয়স্কভাতা, বিধিা ও স্বামী বনগৃেীতা মবেলাহদর িন্য ভাতা কম থসূবচ দু’টি ব্র্যাবন্ডাং করা এিাং থস্লাগান বনধ থারণ করা েয়। 

#থস্লাগান ১- ‘থশখ োবসনার মমতা, বনয়বমত িয়স্ক ভাতা’ 

#থস্লাগান ২- ‘বিধিা ভাতার প্রচলন, থশখ োবসনার উদ্ভািন’ 

 টিবভ িহলর মাধ্যহম ব্র্যাবন্ডাং কম থসূবচর ব্াপক প্রচাহরর ব্ািস্থা থনওয়া েহয়হে এিাং ইহতামহধ্য পবত্রকায় প্রকাবশত েহয়হে। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৭ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ৬টি থসফহোম বনিাসী ও তাহদর অবভভািকহদর সহি বভবিও 

কনফাহরবোং-এর মাধ্যহম কহর্াপকর্ন কার্ থক্রহমর শুভ উহদ্বাধন কহরন। 

 মানিসম্পদ উন্নয়ন কার্ থক্রম-এর অাংশ বেসাহি জুলাই-অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ থমাে ৩৩,৯০০ িনহক বিবভন্ন ধরহনর 

বৃবত্তমূলক প্রবশক্ষণ প্রদান করা েয়। 

 ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর উন্নয়ন প্রকহল্পর িন্য থমাে িরাহদ্দর ১২.৯৪ শতাাংশ অহক্টাির ২০১৬ মাস পর্ থন্ত ব্য় েহয়হে।  



295 

 

থসতু বিভাগ  

 ২৪ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ ‘িাাংলাহদশ থসতু কতৃথপক্ষ আইন ২০১৬’ িাতীয় সাংসহদ পাস েয়।  

 ঢাকা শেহরর র্ানিে বনরসহন সািওহয় (আন্ডারগ্রাউন্ড থমহিা) বনম থাহণ সম্ভাব্তা-সমীক্ষা পবরচালনার িন্য পরামশ থক 

বনহয়াহগর লহক্ষয Expression of Interest আহ্বান করা েয়। 

 কণ থফুলী নদীর তলহদহশ িহুহলন সড়ক োহনল বনম থাহণ      অর্ থায়নকারী প্রবতষ্ঠান EXIM Bank-এর সহি ১৪ 

       ২০১৬ তাবরহখ ঋণচুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। 

 কণ থফুলী োহনল বনম থাণ প্রকহল্পর Design review                                                  

SMEC-COWI JV and Associates-       ১৯        ২০১৬                     । 

                      ভ         ৩৭      ।                                          , 

       ,                  ,                       ভ         -২     ভ                ৩১ 

শতাাংশ, ২৬ শতাাংশ, ৮২ শতাাংশ, ১০০ শতাাংশ ও ১০০ শতাাংশ। 

               আ                          -                       পর্ থন্ত         ৪৬.৭৩ 

           দীঘ থ ‘ঢাকা এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয়র’ বনম থাণকাি চলমান রহয়হে এিাং ইহতামহধ্য ৪৭৫টি ওয়াবকথাং 

পাইল ড্রাইবভাং এিাং ৯টি Pile cap বনম থাণ সম্পন্ন েহয়হে।  

 ে রত শাহ্ িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর থর্হক ইবপহিি পর্ থন্ত প্রায় ২৪ বকহলাবমোর দীঘ থ ঢাকা-আশুবলয়া 

এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয় বনম থাহণ সম্ভাব্তা সমীক্ষা সম্পন্ন েহয়হে। এটি বি-টু-বি বভবত্তহত বনম থাণ ঠিকাদারী 

প্রবতষ্ঠান কতৃথক দাবখলকৃত িাবণবিযক প্রস্তাহির মূল্যায়ন কাি চলমান আহে। ঢাকা ইস্ট-ওহয়স্ট এবলহভহেি 

এক্সহপ্রসওহয় বনম থাহণর সম্ভাব্তা-সমীক্ষা পবরচালনা থশষ পর্ থাহয় রহয়হে।  

 গািীপুর থর্হক শাহ্ িালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর পর্ থন্ত প্রস্তাবিত ২০ বকহলাবমোর দীঘ থ ‘িাস র যাবপি িানবিে’ িা 

বিআরটি থলহনর মহধ্য িাাংলাহদশ থসতু কতৃথপক্ষ কতৃথক ৪.৫ বকহলাবমোর দীঘ থ এবলহভহেি অাংশ বনম থাহণ ঠিকাদার 

বনহয়াহগর লহক্ষয কাবরগবর মূল্যায়ন সম্পন্ন েহয়হে। ঠিকাদার বনহয়াগ চূড়ান্ত কহর শীঘ্রই বনম থাণকাি শুরু েহি।  

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

 স্থানীয় সরকার বিভাহগর আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তর কতৃথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর ৩১ অহক্টাির 

২০১৬ তাবরখ পর্ থন্ত ১৬৫.৫৫ থকাটি োকা ব্হয় ২৪২ বকহলাবমোর উপহিলা সড়ক বনম থাণ, ২৪৬.১১ থকাটি োকা 

ব্হয় ৫৭২ বকহলাবমোর ইউবনয়ন সড়ক বনম থাণ ও ৩৬১.৬৬ থকাটি োকা ব্হয় ১,০১৫ বকহলাবমোর গ্রাম সড়ক 

বনম থাণ করা েয়।  

 স্থানীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তর কতৃথক ১২৯.৯১ থকাটি োকা ব্হয় ৩,২৪৭ বমোর উপহিলা সড়হক বিি/কালভাে থ 

বনম থাণ, ১০৬.৭৩ থকাটি োকা ব্হয় ৩,৪২০ বমোর ইউবনয়ন ও গ্রাম সড়হক বিি/কালভাে থ বনম থাণ, ১৩.৭০ থকাটি 

োকা ব্হয় ২১টি উপহিলা কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ/সম্প্রসারণ, ২৪.৬৩ থকাটি োকা ব্হয় ৩৬৫টি ইউবনয়ন পবরষদ 

কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ, ৭.২৯ থকাটি োকা ব্হয় ২৩টি থগ্রার্-থসন্টার উন্নয়ন, ৪.৬১ থকাটি োকা ব্হয় ২৬টি োে-

িািার উন্নয়ন, ০.০৫ থকাটি কাো ব্হয় একটি মবেলা মাহকথে থসকশন বনম থাণ, ০.৬৯ থকাটি োকা ব্হয় ১৯৩ 

বকহলাবমোর রাস্তায় বৃক্ষহরাপণ, ১৬.১৮ থকাটি োকা ব্হয় ২১৮টি সাইহক্লান থসিার বনম থাণ, ২৬.০০ থকাটি োকা 

ব্হয় ৬,০৮৪ থেক্টর ক্ষুদ্রাকার পাবনসম্পদ উন্নয়ন ও ৯৩.৯৫ থকাটি োকা ব্হয় ১,৯৮৮ বকহলাবমোর পাকা সড়ক 

রক্ষণাহিক্ষণ করা েয়।  

 স্থানীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তর কতৃথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর ৩১ অহক্টাির ২০১৬ পর্ থ  নগর অিকাঠাহমা 

উন্নয়হন ৭.২৬ থকাটি োকা ব্হয় ২৮৪ বকহলাবমোর রাস্তা/ফুেপাত বনম থাণ ও উন্নয়ন, ৬ থকাটি োকা ব্হয় ১৩৭ বমোর 

বিি/কালভাে থ বনম থাণ, ১৪.৯৭ থকাটি োকা ব্হয় ২৫ বকহলাবমোর থড্রন বনম থাণ/পুনবন থম থাণ, ২৪.০৬ থকাটি োকা ব্হয় 

৬৫ বকহলাবমোর রাস্তা রক্ষণাহিক্ষণ, ৫১.১৫ থকাটি োকা ব্হয় ৫১৮ বমোর ফ্ল্াইওভার ও লুপ বনম থাণ, ২.৭১ থকাটি 

োকা ব্হয় ৪৪৩৫টি বেে লাইে স্থাপন করা েয়।  
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 স্থানীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তর কতৃথক ক্ষুদ্রাকার পাবনসম্পদ উন্নয়হনর আওতায় ৪১ বকহলাবমোর খাল খনন ও 

পুনঃখনন এিাং ২০টি থরগুহলের/িাঁধ/ক্রস িযাম বনম থাণ করা েয়। 

 স্থানীয় সরকার প্রহকৌশল অবধদপ্তর কতৃথক ৭৪.০৪ থকাটি োকা ব্হয় ৪,৮০৩ বকহলাবমোর সড়ক রক্ষণাহিক্ষণ করা 

েয় এিাং ৩৭০.৩৪ লক্ষ িনবদিস কম থসাংস্থাহনর সৃবি েয়।  

 িনস্বাস্থয প্রহকৌশল অবধদপ্তহরর মাধ্যহম পেী এলাকায় ৭,২৩৯টি পাবনর উৎস স্থাপন, ১২,৬০০টি স্বল্পমূহল্যর 

োবনোবর ল্যাবিন বনম থাণ করা েহয়হে। থপৌর এলাকায় ১৫টি পরীক্ষা ও পর্ থহিক্ষণ নলকূপ স্থাপন, ৪০টি উৎপাদক 

নলকূপ স্থাপন/প্রবতস্থাপন এিাং ১৮৬.২০ বকহলাবমোর সঞ্চালন ও বিতরণ পাইপলাইন স্থাপন/সাংস্কার করা েহয়হে। 

এহত ব্য় েহয়হে ১০ োিার ৯ শত ৯০ থকাটি ৮৩ লক্ষ োকা।  

 ‘ঘুহর দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা’ কম থসূবচর আওতায় িতথমান সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা থঘাবষত ‘বভশন-

২০২১’-এর লক্ষয অিথহন ঢাকা ওয়াসা কতৃথক বিবভন্ন পদহক্ষপ গ্রেণ করা েয়। 

 সুহপয় পাবন সরিরাে, পয়ঃ বনষ্কাশন ব্িস্থার উন্নয়ন ও থড্রহনি ব্িস্থার উন্নয়হনর লহক্ষয িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচভুক্ত 

সাতটি উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর িন্য ১,৯৯,১৩১.০০ লক্ষ োকা িরাহদ্দর বিপরীহত অহক্টাির ২০১৬ মাস পর্ থন্ত ব্য় 

েহয়হে ৮,২৩৬ লক্ষ োকা।  

 ২২ বকহলাবমোর পাবনর লাইন বনম থাণ, পু    সন ও শবক্তশালীকরণ, ২৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন/প্রবতস্থাপন এিাং 

কালশী িবস্তহত ২৯৬টি পাবনসাংহর্াগ প্রদান করা েয়।  

 ঢাকা মোনগরীর শতভাগ পয়ঃসুবিধা প্রদাহনর লহক্ষয বখলগাও র্ানাধীন গিাবরয়া থমৌিায় দাহশরকাবন্দহত ৫০০ 

এমএলবি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পয়ঃহশাধনাগার বনম থাণকহল্প ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ERD ও   না EXIM 

Bank-এর মহধ্য ২৮০ বমবলয়ন মাবকথন িলাহরর একটি চূড়ান্ত ঋণচুবক্ত স্বাক্ষবরত েয়। 

 ১,৮৪৮.৫৩ থকাটি োকা ব্হয় কণ থফুলী পাবন সরিরাে প্রকহল্পর আওতায় ১৪.৩ থকাটি বলোর ক্ষমতাসম্পন্ন পাবন 

থশাধনাগার, ৬৯ বকহলাবমোর িােবমশন ও বিবেবিউশন পাইপলাইন এিাং বতনটি িলাধার বনম থাণকাি চলমান 

রহয়হে। ৩১ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ পর্ থন্ত অগ্রগবত ৯৮ শতাাংশ।  

 ১,০৭৮.৪৬ থকাটি োকা ব্হয় চট্টগ্রাম ওয়াসা পাবন সরিরাে উন্নীতকরণ ও োবনহেশন প্রকহল্পর আওতায় বদবনক ৯ 

থকাটি বলোর ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পাবন থশাধনাগার, ১০৫ বকহলাবমোর িােবমশন ও বিবেবিউশন পাইপলাইন 

স্থাপন, প্রাবতষ্ঠাবনক উন্নয়ন ও প্রকল্প ব্িস্থাপনা সোয়তা, পয়ঃবনস্কাশন ব্িস্থাপনা প্রবতষ্ঠার লহক্ষয সমীক্ষা এিাং 

মাস্টার প্লযান প্রণয়নসে আনুষাবিক স্থাপনার বনম থাণকাি চলমান রহয়হে। ৩১ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ পর্ থন্ত অগ্রগবত 

৫০ শতাাংশ। 

 ৪,৪৯১.১৫ থকাটি োকা ব্হয় কণ থফুলী পাবন সরিরাে প্রকহল্পর আওতায় বদবনক ১৪.৩০ থকাটি বলোর ক্ষমতাসম্পন্ন 

১টি পাবন থশাধনাগার, ৩৮ বকহলাবমোর িােবমশন ও বিবেবিউশন পাইপলাইন স্থাপন, ৬০০ বকহলাবমোর প্রাইমাবর, 

থসহকন্ডাবর ও োবশ থয়াবর বিবেবিউশন পাইপলাইন স্থাপন, দু’টি িলাধার বনম থাণ কািসে আনুষাবিক স্থাপনার কাি 

চলমান রহয়হে। ৩১ অহক্টাির ২০১৬ পর্ থন্ত অগ্রগবত ১৬.৬২ শতাাংশ।  

 ১০৩৬ থকাটি োকা ব্হয় ভান্ডাল জুরী পাবন সরিরাে প্রকহল্পর আওতায় বদবনক ৬০ থকাটি বলোর ক্ষমতাসম্পন্ন পাবন 

থশাধনাগার বনম থাণ, পাবন সরিরাহের িন্য িােবমশন ও বিবেবিউশন পাইপলাইন স্থাপন কাি চলমান রহয়হে। 

প্রকল্পটি সম্পন্ন েহল গুরুত্বপূণ থ বশল্পসে থিায়ালখাবল, পটিয়া এিাং আহনায়ারা উপহিলার প্রায় ৩০ শতাাংশ এলাকা 

পাইপলাইহনর মাধ্যহম পাবন সরিরাহের আওতায় আসহি। 

 রািশােী ওয়াসার মাধ্যহম ৫ বকহলাবমোর নতুন পাইপলাইন স্থাপন, ২ বকহলাবমোর পুরাতন পাইপলাইন প্রবতস্থাপন, 

৫টি পাম্প থমাের প্রবতস্থাপন, ১৬টি উৎপাদক নলকূহপ থমািাইল থিনাহরের স্থাপন এিাং ৩টি নতুন উৎপাদক নলকূপ 

স্থাপন করা েহয়হে। 

 খুলনা ওয়াসা গ্রােহকর পাবনর চাবেদা পূরহণর লহক্ষয ৫টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন, ১১০ এমএলবি ক্ষমতাবিবশি 

একটি সারহফস ওয়াোর বিেহমন্ট প্লান্ট বনম থাণ, ৬-তলাবিবশি খুলনা ওয়াসার প্রধান কার্ থালয় ‘ওয়াসা ভিন’ বনম থাণ, 

মাবসক ফ্ল্যাে থরইে বিল-এর স্থহল বমোহরর মাধ্যহম গ্রােহকর বিল আদাহয়র লহক্ষয ৪২০০টি বমোর স্থাপন, গ্রােহকর 

কভাহরি বৃবির লহক্ষয ৩৮ বকহলাবমোর পাইপলাইন স্থাপন, ১,০২০টি থো      পাবনর নতুন সাংহর্াগ প্রদান করা েয়। 
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 বিবিোল িাাংলাহদশ গঠহনর লহক্ষয খুলনা ওয়াসায় থমািাইল থফাহনর মাধ্যহম গ্রােহকর বিল আদায়, ই-বিবপ 

পিবতহত দরপত্র প্রবক্রয়া চালু, কবম্পউোরা    বিবলাং পিবত চালু, কবম্পউোরা    একাউবন্টাং ও ইনহভন্টা   

বসহস্টম চালু এিাং িাইনাবমক ওহয়িসাইে চালু করা েহয়হে। 

 ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরশন এলাকায় দু’টি িিাইখানা সাংস্কার করা েয় এিাং মোখালীহত ইসলাবমক বরবলফ 

িাাংলাহদহশর সেহর্াবগতায় ১ থকাটি ৩৫ লক্ষ োকা ব্য় একটি অতযাধুবনক িিাইখানা বনম থাণ করা েয়।  

 ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরশন কতৃথক নগরীর থিওয়ারীশ কুকুহরর িলাতহঙ্কর টিকা প্রদান এিাং িন্ধযাকরণ কার্ থক্রম 

পবরচালনার লহক্ষয ‘অভয়ারণ্য িাাংলাহদশ’ নাহম Animal Welfare Organization-এর সহি MoU স্বাক্ষর 

করা েয়।  

 ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরশন কতৃথক থমাে ৩৩ লক্ষ ৮৫ োিার ৯৮৯িন মা ও বশশুহক প্রার্বমক স্বাস্থযহসিা প্রদান, 

১১ লক্ষ ২২ োিার ৫২৫ িনহক বিনামূহল্য স্বাস্থযহসিা প্রদান করা েয়। এর মাধ্যহম ১৮,০৩৬ িনহক স্বাভাবিক ও 

৯,৯৭১ িনহক অপাহরশহনর মাধ্যহম প্রসি করাহনা েয়।  

 ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশহনর র্াত্রািাড়ী থমাড় থর্হক বত্রমুখী রাস্তার (বদঘয ৩ বকহলাবমোর) সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন 

এিাং থময়র োবনফ ফ্ল্াইওভাহরর বনহচর রাস্তার থমরামত কাি সম্পন্ন করা েয়। 

 ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরশন কতৃথক ৭৮ বকহলাবমোর রাস্তা ও সাইি ওয়াকওহয় উন্নয়ন, ২৩টি ফুেওভার বিি 

বনম থাণ, িাবফক বসগন্যাবলাং ব্িস্থাপনার উন্নয়ন, ৪০টি িাবফক িাংশন উন্নয়ন, ৬২টি বিদ্যমান িাবফক বসগন্যাহল 

Solar panel স্থাপহনর মাধ্যহম বিদুযৎ সাশ্রয় ও পবরহিশগত উন্নয়হন Solar technology প্রচলন, নতুন ৩০টি 

ইন্টারহসকশহন িাবফক বসগন্যাল, Solar panel ও োইমার কাউন্ট-িাউন স্থাপন করা েয়। 

 িবরশাল বসটি কহপ থাহরশহন দু’টি থসহকন্ডাবর িােফার থস্টশন (এসটিএস) বনম থাণ, িবরশাল ক্লাি থরাহির পূি থ মার্ায় 

একটি, আমতলা থমাহড় একটি, পুবলশ লাইন থরাি বরভার কযাহফর সামহন একটি এিাং রািা িাোদুর শাহ্  থরাহির দুই 

মার্ায় দু’টি থসৌন্দর্ থিধ থণ স্থাপনা বনম থাণ এিাং োউবিাং প্রকহল্পর দু’টি প্লে িরাদ্দ নীবতমালা অনুহমাদন করা েহয়হে। 

 বসহলে বসটি কহপ থাহরশহন বসহলে থকেীয় শেীদ বমনার বনম থাণ, বসহলে মোনগরীর িন্দর িািাহর ফুেওভার বিি 

বনম থাণ, ভাতাবলয়া প্রধান রাস্তায় আরবসবস থড্রন ও রাস্তা এসফি দ্বারা উন্নয়ন, নিাি থরাি (ওসমানী থমবিহকল থর্হক 

কািীর িািার পর্ থন্ত) আরবসবস থড্রন ও এসফি রাস্তা বনম থাণ; কািীর িািার রাস্তা আরবসবস ও এসফি দ্বারা উন্নয়ন। 

 চট্টগ্রাম বসটি কহপ থাহরশহন ৮৭ বকহলাবমোর সড়ক উন্নয়ন, ২৮ বকহলাবমোর নদ থমা (ফুেপাত) বনম থাণ, দুইটি বিি 

বনম থাণ এিাং চারটি প্রবতহরাধ-থদওয়াল বনম থাণ করা েয়। 

 খুলনা বসটি কহপ থাহরশহন ৫৬.৩৪ থকাটি োকা ব্হয় ৬২.৫৯ বকহলাবমোর রাস্তা থমরামত ও উন্নয়ন করা েহয়হে। এ 

োড়া ৬.০৬ থকাটি োকা ব্হয় েয়টি মাতৃ-স্বাস্থয োসপাতাল ভিন বনম থাণ ও নগর-স্বাস্থয ভিন বনম থাণ করা েয়। 

 গািীপুর বসটি কহপ থাহরশহন ৭৬২ লক্ষ োকা ব্হয় ১০.১৬ বকহলাবমোর সড়ক বনম থাণ, ৭০০ লক্ষ োকা ব্হয় ৫.০৫ 

বকহলাবমোর থড্রন বনম থাণ, ১৩০ লক্ষ োকা ব্হয় ৩০ বকহলাবমোর এলাকায় ১,০০০টি সড়ক িাবত, ২৭ লক্ষ োকায় 

০.৯০ বকহলাবমোর ফুেপাত বনম থাণ, ৯৯ লক্ষ োকায় একটি কিরস্থান উন্নয়ন এিাং ১০০ লক্ষ োকা ব্হয় দুইটি 

িাবম্পাং থস্টশন উন্নয়ন করা েয়। 

 রাংপুর বসটি কহপ থাহরশহন ২,৬২৬.৪৪ লক্ষ োকা ব্হয় ৭৫.৫০ বকহলাবমোর কাঁচা সড়ক পাকাকরণ, ১,৫৪০ লক্ষ োকা 

ব্হয় রাস্তা রক্ষণাহিক্ষণ, ৭৬৭.৫৪ লক্ষ োকা ব্হয় ২২২ বমোর সড়হক বিি/কালভাে থ বনম থাণ/রক্ষণাহিক্ষণ, ২৫.১০ 

লক্ষ োকা ব্হয় চারটি োে-িািার ও থগ্রার্-থসন্টার উন্নয়ন, ১৩.৩০ লক্ষ োকা ব্হয় একটি ওয়াি থ কমহপ্লক্স বনম থাণ, 

২১০ লক্ষ োকা ব্হয় ১৩.০০ বকহলাবমোর ফুেপাত বনম থাণ, ১৫.১০ লক্ষ োকা ব্হয় ফুেপাত থমরামত, ১,৫৫৯ লক্ষ 

োকা ব্হয় ৫৪ বকহলাবমোর থড্রন বনম থাণ, ২১৭.১৬ লক্ষ োকা ব্হয় ৮ বকহলাবমোর থড্রন থমরামত, ১১.৫০ লক্ষ োকা 

ব্হয় ২৫ বকহলাবমোর সড়ক িাবত স্থাপন, ৬৯০ লক্ষ োকা ব্হয় ১৩২ বকহলাবমোর সড়ক িাবত সাংস্কার/থমরামত, 

৬.৫০ লক্ষ োকা ব্হয় ১০টি নলকূপ স্থাপন, ৩৬.৪০ লক্ষ োকা ব্হয় ২৫টি কবমউবনটি ল্যাবিন স্থাপন, ৬.১০ লক্ষ 

োকা ব্হয় ২৫ বকহলাবমোর পাবন সরিরাে পাইপলাইন থমরামত করা েয়। 
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 রািশােী বসটি কহপ থাহরশহন ৬.১৭ বকহলাবমোর সড়ক, ১৬.৫০ বকহলাবমোর থড্রন, ৪১০.০০ বকহলাবমোর কালভাে থ, 

২০ বমোর বিি, ৪ বকহলাবমোর বিি, ৩.৯০ বকহলাবমোর বিভাইিার বনম থাণ, ৮ বকহলাবমোর পাবনর লাইন থমরামত 

করা েয়।  

 নারায়ণগঞ্জ বসটি কহপ থাহরশহন জুলাই ২০১৫ থর্হক অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ সি থহমাে ১,৭৬,৯৯,৭৫,৩১২.৫০ োকার 

উন্নয়ন প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। এর মহধ্য ৭০,০৫,৪৯.৫৯৩ োকা ব্হয় ৪১,০১৪ বমোর থড্রন, ৩৫,৭৭,৬৭,৩৫৫ লক্ষ 

োকা ব্হয় ৪৯,৮৮৯ বমোর সড়ক এিাং ১,২৯,৩৮,০০০ োকা ব্হয় ১০,৯১০ বমোর ফুেপাত বনম থাণ করা েহয়হে। এ 

োড়া ৮টি ভিন বনম থাণ প্রকহল্প ব্য় ধরা েহয়হে ৪৯,৩৫,২৬,০০০ োকা। এর মহধ্য ১৮,০৬,০০,০০০ োকা খরচ েহয়হে। 

 ০১ জুলাই ২০১৬ থময়াহদ ১৫টি থপৌরসভার থশ্রবণ উন্নীত করা েহয়হে। এর মহধ্য ৫টি ‘খ’ থশ্রবণর থপৌরসভাহক ‘ক’ 

থশ্রবণহত উন্নীত করা েহয়হে এিাং ১০টি ‘গ’ থশ্রবণর থপৌরসভাহক ‘খ’ থশ্রবণহত উন্নীত করা েহয়হে। থপৌরসভার থশ্রবণ 

উন্নীতকরহণর ফহল থসিা ও কাহির মান উন্নত েহয়হে। 

 ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচর আওতায় থপৌরসভা উন্নয়ন সোয়তা থর্াক িরাদ্দ খাহত ৪০০ থকাটি 

োকা িরাদ্দ পাওয়া র্ায়। জুলাই-অহক্টাির ১৬ পর্ থন্ত থপৌরসভা উন্নয়ন সোয়তা থর্াক িরাদ্দ খাহতর সাধারণ িরাদ্দ 

উপ-খাহতর প্রর্ম বক     ৭৬.২৪৮৮ থকাটি োকা োড় করা েহয়হে। সরকার প্রদত্ত িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচর 

অর্ থসোয়তার মাধ্যহম থপৌরসভার রাস্তাঘাে ও থড্রন বনম থাণ, বিি ও কালভাে বনম থাণ, িািার উন্নয়ন, বনরাপদ পাবন 

সরিরাে ও োবনহেশন, রাস্তার িাবত বনবিতকরণ, িলাতঙ্ক বনয়ন্ত্রণ, বশশু পাকথ বনম থাণ, থপৌরসভার গুরুত্বপূণ থ প্রকল্প 

িাস্তিায়ন, আপৎকালীন অিস্থা থমাকাবিলা এিাং অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্ থক্রম গ্রেণ করা েহে। 

 থপৌরসভাসমূহে থসিা বনবিত করার লহক্ষয ৭৮টি িাম্পার িাক বিতরণ করা েয়।  

স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

 িাাংলাহদশ সরকাবর কম থকবমশন (বপএসবস) কতৃথক বসবনয়র স্টাফ নাস থ পহদ ৯,৬০৯ িন উত্তীণ থ প্রার্ীর (স্থবগত ১২৫ 

িন) ফলাফল প্রকাশ করা েয়। িাাংলাহদশ সরকাবর কম থকবমশন থর্হক আনুষ্ঠাবনক সুপাবরশ পাওয়া থগহে। 

সুপাবরশকৃত প্রার্ীহদর মন্ত্রণালয় কতৃথক বনহয়াগ/পদায়ন কার্ থক্রম দ্রুত সম্পন্ন করা েহে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : : :-৫২৮(  /  -২)২০১৬-১৭--১,২০০  ,২০১৭। 


