ীমফঢ

ফন্ত্রডাম  মপাকভহলভ
২০১৪-১৫ অণ থ-ছ যয ওাব থামম ম্পমওথঢ
ামর থও প্রমঢহতদ

ফমন্ত্রধমভরত মপাক
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাভ

ফন্ত্রডাম  মপাকভহলভ
২০১৪-১৫ অণ থ-ছ যয ওাব থামম ম্পমওথঢ
ামর থও প্রমঢহতদ

ফমন্ত্রধমভরত মপাক
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাভ
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ফন্ত্রডাম  মপাকভহলভ ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ যয ওাব থামম ম্পমওথঢ ামর থও প্রমঢহতহদভ
মদ থালী াভাংহেধ
ফন্ত্রডাম  মপাকভহলভ ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ যয ওাব থামম ম্পমওথঢ ামর থও প্রমঢহতদ
(ও) অণ থনদমঢও (াফমিও অণ থদীমঢ  উন্নদ ওফথসূমঘ)
ও.১
ফাণামধছু আ  প্রবৃমি
ও.২
অণ থনদমঢও মর
ও.৩
ভামভ বহতমযও মমদহাক (নহভদ মটহভক্ট ইদহপস্টহফন্ট)
ও.৪
বহতমযও ঋড  অনুতাদ
ও.৫
ভওামভ প্রমঢষ্ঠাদভহলভ আহভ মপ্াাংয/ভৄদানা/আতাকৃঢ ভাচস্ব থণহও
ভওামভ থওারাকাহভ চফাভ ধমভফাড
ও.৬
উন্নদ প্রওল্প
ও.৬.১ অওাঞাহফা উন্নদ
ও.৭
তামভদ্র্্মদভদ
ও.৮
ওফথাংস্থাদ
ও.৯
প্রথাদ থক্টভ ওহধথাহভযদভহলভ মাপ-থমাওাদ
ও.১০
উৎধাতদমরও
ও.১০.১
কৃমর/মযল্প ধণ্য, াভ, জ্বামামদ ইঢ্ামত
ও.১০.২
মদ্য্ৎ, জ্বামামদ থঢম  ধামদ
ও.১০.২.১
মদ্য্ৎ ভভাল
ও.১০.২.২
২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য চুমি-স্বােমভঢ, ঘালুকৃঢ  মদফথাডাথীদ
মদ্য্ৎহওহন্ধভ ঢথ্য
ও.১০.২.৩
মদ্য্হঢভ কড় মহস্টফ ম
ও.১০.২.৪
জ্বামামদ থঢহমভ ভভাল
ও.১০.২.৫
থফহরাধমমঝদ এমাওা ধামদ ভভাল
ও.১১
মহতহয চদযমি থপ্রভড
ও.১২
ধব থঝও (স্থম, থদৌ  আওাযধহণ াাংমাহতহয আকঢ মহতময দাকমভহওভ
াংখ্যা)
(ঔ) প্রযামদও
ঔ.১
চদম
ঔ.২
উন্নদ াহচঝ থণহও ভাচস্ব াহচহঝ স্থাদান্তমভঢ ধত  াংভমেঢ
(মভহঝদযদকৃঢ) অস্থাী ধত
ঔ.৩
মদহাক  ধহতান্নমঢ
ঔ.৪
শৃঙ্খমা  মপাকী ফাফমা
ঔ.৫
অমটঝ আধমি
ঔ.৬
ভওাভ ওর্তও
থ /ভওাহভভ মরুহি তাহভকৃঢ ফাফমা
ঔ.৭
ঢথ্য প্রভেমিভ উন্নদ  ব্যলাভ
ঔ.৮
প্রমযেড ওফথসূমঘ
ঔ.৯
থমফদাভ  াওথযহধভ াংখ্যা
ঔ.১০
ভওামভ ওাহচ ভওাভ প্রথাহদভ মহতয নভ
ঔ.১১
মহতময ভাষ্ট্রপ্রথাদ, ভওাভ প্রথাদ  আন্তচথামঢও াংস্থাভ প্রথাদকহডভ
াাংমাহতয নভ
ঔ.১২
ফন্ত্রী  মঘকহডভ ভ্রফড/ধমভতযথদ
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আইদ-শৃঙ্খমা
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ধমভমযি
ধমভমযি-

২০১৪-১৫ অণ থ-ছ যয ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভুি ফাপ্ত প্রওহল্পভ ঢামমওা

২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য ফন্ত্রডাম/মপাহকভ আঢাথীদ মাপচদও প্রমঢষ্ঠাহদভ দাফ  মাহপভ
ধমভফাড
ধমভমযি২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য ফন্ত্রডাম/মপাহকভ আঢাথীদ অমাপচদও প্রমঢষ্ঠাহদভ দাফ  অন্যান্য ঢথ্য
ধমভমযি-ঘ অমটঝ মভহধাহঝ থ মন্নহমযঢ গুরুঢভ অমদহফভ ঢথ্যামত
ধমভমযি-ঙ ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য চাঢী াংত ওর্তও
থ প্রডীঢ/াংহযামথঢ আইদভল
ধমভমযি-চ ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য ভ ব - ফঠ
ভ দত ন তভ র
ধমভমযি-ছ ফন্ত্রডাম/মপাকভল ওর্তও
থ ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য প্রডীঢ/াংহযামথঢ মমথফামা  দীমঢভল
ধমভমযি-জ ২০১৫-১৬ অণ থ-ছ য ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ ওাব থামম ম্পাতহদ ম্ভাব্য ড় ভওহফভ
ঘ্াহমঞ্জভল
 য  -ঝ ফ 
ত
য় নয জ ভ নন য় ধ নভ
জ ত
ত  দ
দ
 নন  
 য  -ঞ ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য জ ত য় ম য়য য য
ণয ন ভ
ধমভমযি-খ

১৮৭-১৯৪
১৯৫-১৯৭
১৯৮
১৯৯
২০০
২০১
২০২-২০৪

২০৫-২০৬
২০৭
২০৮-২০৯

কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাভ
ফমন্ত্রধমভরত মপাক
ফন্ত্রডাম  মপাকভহলভ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ওাব থামম ম্পমওথঢ ামর থও প্রমঢহতহদভ
মদ থালী াভাংহেধ
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ Rules of Business, 1996-এভ Rule 25(3) অনুবাী দ্য-অমঢক্রান্ত
অণ-থ ঙহভভ ওাব থামম ম্পমওথঢ ামর থও প্রমঢহতদ প্রডদ ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ এওটি মদমফঢ ওাব থক্রফ। প্রমঢ ঙহভভ ন্যা
মমপন্ন ফন্ত্রডাম  মপাক থণহও ২০১৪-১৫ থ-ফছ যয ঢথ্য-উধাি াংগ্রল   মমঢ ওহভ পূ থঢী থ-ফছ যয (২০১৩-১৪)
হঙ্গ ত্যমদাভমও ধব থাহমাঘদা  মহেরডল ‘ফন্ত্রডাম  মপাকভহলভ ২০১৪-১৫ থ-ফছ যয ওাব থামম ম্পমওথঢ ামর থও
প্রমঢহতদ’ প্রডদ ওভা ল। প্রমঢহতহদ ভওাহভভ অণ থনদমঢও, প্রযামদও, আইদ-শৃঙ্খমামরও, াফামচও উন্নদ 
চদওল্যাডথফী ওাব থক্রফ াংহেহধ ত্যহম থভা ল।
২। ২০১৪-১৫ থ-ফছ যয াফমিও অণ থদীমঢভ গুরুত্বপূড থ মদাফওভল  ভওাহভভ উন্নদ ওফথসূমঘ মহেরড ওহভ াম থও অগ্রকমঢ
ধমভমমেঢ ল। পূ থঢী থ-ফছ যভ মচমটমধ প্রবৃমি মঙম ৬.১২ যঢাাংয ফ ভ থ  য় ছর ১,১৯০ ফামওথদ ডর য। ২০১৪-১৫
থ-ফছ য াাংমাহতহয মচমটমধ প্রবৃমি ৬.৫১ যঢাাংয
ফ ভথ 
য় ১,৩১৪ ডর য দ য় ছ,
বা াাংমাহতযহও ন ফধ্য-আহভ থতহয উন্নীঢ ওহভহঙ।
৩। ২০১৩-১৪ থ-ফছয থযহর বহতমযও ভৄদ্র্াভ মভচাহপথভ ধমভফাড মঙম ২১,৫০৭.৯৯ মফমমদ ফামওথদ টমাভ। ২০১৪-১৫
থ-ফছয থযহর বহতমযও ভৄদ্র্াভ মভচাপথ ২৫,০২০.৪৫ মফমমদ ফামওথদ টমাহভ উন্নীঢ ল। প্রবৃমি ১৬.৩৩ ত । ২০১৪-১৫ অণ থঙহভ যঢওভা ৭.৬৫ প্রবৃমি লাহভ থভমফট্যান্প প্রাহলভ ধমভফাড ১৫,৩১৬.৯৪ মফমমদ ফামওথদ টমাভ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ওভ
ভাচস্ব আলভহডভ র ভ ছর ১,৩৫,০২৮
ঝাওা এাং আতাহভ ধমভফাণ ১,৩৬,৮৭৯.৫০ থওাটি ঝাওা। ওভ ভাচস্ব আতা
র ভ য থঘহ ১,৮৫১.৫০ থওাটি ঝাওা থময ল।
৪। মশ্বাহদভ ঘ্াহমঞ্জ থফাওাহমাপূ থও াাংমাহতহযভ ভপ্তামদ-ামডহচ্ কমঢযীমঢা আদদ  প্রমঢহবামকঢাভমও
মশ্ব-ামডহচ্ াাংমাহতহযভ অস্থাদ সুদৃঢ়ওভহডভ মহে্ ভপ্তামদ দীমঢ ২০১২-১৫ ফ ফ য়ন ফ ২০১৫-১৮ ফছ যয জ
ম
ভদ ন ন ত দ য ন ন ত
য য়। ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতহযভ ভপ্তামদভ ধমভফাড মঙম
৩০,১৮৬.৬২ মফমমদ ফামওথদ টমাভ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভপ্তামদভ ধমভফাড তাঁমড়হহঙ ৩১,১৯৮.৪৫ মফমমদ ফামওথদ টমাভ, বা
ফফত অণ থ-ঙহভভ ত্যমদা ৩.৩৫ যঢাাংয থময।
৫। ২০১৩-১৪ থ-ফছ য ভামভ বহতমযও মমদহাহকভ (ইমধহচট  দদ-ইমধহচট) ধমভফাড মঙম ১,৪৮০.৩৪ মফমমদ ফামওথদ
টমাভ। ২০১৪-১৫ থ-ফছ য য ধমভফাড ১,৭৪৮.০৯ মফমমদ ফামওথদ টমাহভ ত য়। অণ থনদমঢও ম্পওথ মপাক ভওাহভভ
উন্নদ থওৌযম অনুবাী মমদহাহকভ মে্ফাত্রা পূভহড ভাহভভ ন্যা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ওাব থওভ অতাদ ভাঔহঢ েফ
লহহঙ। বহতমযও লাঢা াংগ্রল ওাব থক্রহফভ আঢা এ অণ থ-ঙহভ ২৬টি উন্নদ লহবাকী াংস্থা/হতহযভ হঙ্গ ম্পামতঢ থফাঝ
৯৬টি চুমিভ ফাধ্যহফ ৫,২৪৩.২৩ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ বহতমযও লাঢাভ প্রমঢশ্রুমঢ অমচথঢ ল, বাভ ফহধ্য ৪৮৮.৪৪
মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ ৬২টি অনুতাদ-চুমি  ৪,৭৫৪.৭৯ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ ৩৪টি ঋড-চুমি ভহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থঙহভ প্রাণমফও মলা অনুবাী বহতমযও লাঢা ঙাহড়ভ ধমভফাড থফাঝ ৩,০০৯.৪১ মফমমদ ফামওথদ টমাভ, বাভ ফহধ্য অনুতাদ
৫৬৫.৭৭  ঋড ২,৪৪৩.৬৪ মফমমদ ফামওথদ টমাভ।
৬। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ন ২০১৫ ম ১৮ ফ ন য় য ত নয  ২১১ ৭২ ভ রয়ন ভ ন ডর য ফ ন য় য
 দত য়। ন ২০১৫ ম
জড
ত ফ ন য় য় ৪০৬ ৩৫ ভ রয়ন ভ ন ডর য ফ
ভ য়
৬ ১১৩ ৪৯ ভ রয়ন ভ ন ডর য
য  য ন য়
ভ ট ৩১ ০৮৪ জন ফ র দ য ভ ন য়। ২০১৪-১৫
অণ-থ ঙহভ স্থাদী এাং ১০০ যঢাাংয মহতময  থবৌণ মমদহাহক মমদহাক থাট থ থণহও থফাঝ ১,৪২৯টি মযল্প প্রওহল্পভ অনুকূহম
মদন্ধদ প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ফ মদ্যফাদ মযহল্পভ অমঢমভি মমদহাহকভ নহম থফাঝ মমদহাহকভ ধমভফাড তাঁড়া
৯৩,৩৪৯.৪৪ মফমমদ ঝাওা (আনুফামদও ১২,৭১৫.৬২১ মফমমদ ফামওথদ টমাভ) ফ মদমন্ধঢ মযহল্প থফাঝ ২,২৬,৪১১ চহদভ
ওফথাংস্থাহদভ প্রস্তা ওভা ল। াাংমাহতয অণ থনদমঢও অঞ্চম ওর্তধথ ে (হচা)-এভ কপমদ থাং থাহট থভ দ্যটি পা অনুমষ্ঠঢ ল। পা

১৭টি অণ থনদমঢও অঞ্চহমভ অনুহফাতদ থতা ল। অণ থনদমঢও অঞ্চহমভ চন্য প্রহডাতদা প্যাহওচ অনুহফামতঢ ল এাং ঘাভটি
অণ থনদমঢও অঞ্চহমভ মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল।
৭। থতযী  বহতমযও ভৄদ্র্া এাং ভওামভ মমওউমভটিহচভ উচ্চভহল্যভ থমদহতদভল ঢাৎেমডওপাহ মদষ্পমিল অদমাইদ
ব্যাাংমওাং ব্যস্থা প্রঢথহদভ মহে্ াাংমাহতয ব্যাাংহওভ আঢা াাংমাহতয অহঝাহফহঝট মিামভাং লাউচ (BACH), াাংমাহতয
ইহমওরমদও নান্ড রান্পনাভ থদঝাওথ (BEFTN)  ন্যাযদাম থধহফন্ট সুইঘ (NPS) স্থাধদল মভহম ঝাইফ গ্র থহঝমহফন্ট
ধিমঢ (RTGS) াস্তাহদভ ধতহেধ থদা ল। থফাাইম  এহচন্ট ব্যাাংমওাং ব্যস্থা প্রঢথদ ওভা ল। পমুঁ চাচাভ াংক্রান্ত
ফাফমাভল দ্রুঢ মদষ্পমিভ মহে্ কঠিঢ Special Tribunal ওাব থক্রফ শুরু ওহভ। ঠাওা  ঘট্টগ্রাফ স্টও এক্সহঘহঞ্জভ
মটমফউচু্ামাইহচযদ প্রমক্রা ম্পন্ন ল। পমুঁ চাচাহভ েমঢগ্রস্ত ক্ষুদ্র্ মমদহাকওাভীহতভ ৯ মমমদ ঝাওাভ প্রহডাতদা ঢলমহমভ ৬
মমমদ ঝাওা মঢভড ওভা ল। অগ্রামথওাভ ঔাঢ মহঘদা কৃমর  ধেী ঋহডভ সুহতভ লাহভভ ঊর্ধ্থীফা ১৩ যঢাাংয থণহও ওমফহ
১১ যঢাাংহয মদথ থাভড ওভা ল। ১১টি াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ আঢা ৪,২৬,৭৩৩ মে ঝাওা ব্য ওভা ল, বাভ ফাধ্যহফ
প্রঢ্ে  ধহভােপাহ ৬৫টি প্রমঢষ্ঠাদ  ১,৪৬,৮২,৯০১ চদ ব্যমি মমপন্নপাহ উধকৃঢ ল। ক্ষুদ্র্  ফাছামভ মযল্পঔাহঢ ১.০৪ মে
থওাটি ঝাওাভ ঋড মঢভড ওভা ল।
৮। ‘ফ
ভ য ব ভ ন র
 ব, ২০১৪’ ফ ‘ জ 

ণন ২০১৪’ ভ চয থ ভ য  ট
 য য়। ‘ র
ভয ফ ড
ট
ন  ব, ২০১৪’-এভ চূড়ান্ত নমানম প্রওায ওভা ল। „ICT use and access by

individuals and households in Bangladesh 2013‟, ‘Labour Force Survey, 2013‟, „Child Labour Force
Survey, 2013‟-এভ চূড়ান্ত মভহধাঝ থ প্রস্তুঢ ওভা ল। থরাংহতমদাং মচ থওাট মথস্টফ ওফথসূমঘভ আঢা ৬৪টি থচমাভ টাঝা

এমটটিাং-এভ ওাচ ফাপ্ত ল। ‘অণ থনদমঢও শুফামভ, ২০১৩’-এভ চূড়ান্ত মভহধাঝ থ প্রডহদভ ওাচ থযর ধব থাহ ভহহঙ। ‘ধেী ঋড চমভধ
২০১২-১৪’-এভ নমানম প্রওায ওভা ল। এ নমানহমভ মপমিহঢ ভওাহভভ কৃমরঋড-দীমঢফামা আদৄমদওাদ আভ লচঢভ লহ।
৯। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধমঢহত্ব চাঢী অণ থনদমঢও ধমভরহতভ (এদইম) টি পা অনুমষ্ঠঢ ল। এফহ
অনুমষ্ঠঢ ৩১টি এওহদও পা ২১২টি প্রওল্প অনুহফামতঢ ল, বাভ থফাঝ প্রাক্কমমঢ ব্য ১ ৬৩ ৯৯২ ২৭৯৫ থওাটি ঝাওা। প্তফ
ধঞ্চামর থও ধমভওল্পদা প্রডহদভ মপমি মলাহ ঔাঢমপমিও ৩০টি ব্যাওগ্রাউন্ড স্টামট প্রডদ ওভা ল। প্রডীঢ ব্যাওগ্রাউন্ড স্টামটভল
ধব থাক্রহফ ভৄদ্র্হডভ অাংয মলাহ ধাঁঘটি পমমউহফ ভৄদ্র্ড ওভা ল।
১০। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৭৭,৮৩৬ থওাটি ঝাওা   ধত ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ (এমটমধ) প্রাক্কমদ ওভা ল।
ড /  ধত ড  ত  /  য নয নজ
থ য় ন ফ ফ য়ত
-ফয
য প র ২০১৪-১৫
অণ-থ ফছ যয াংহযামথঢ এমটমধহঢ অন্তভুথি ১,৪৫৩টি প্রওহল্পভ ভাহেভ ধমভফাড তাঁড়া ৭৭,৮৩৬ থওাটি ঝাওা। এভ ফহধ্য
ভওাহভভ ভম ১,৩০৬টি উন্নদ প্রওহল্প ভাে মঙম ৭৫,০০০ থওাটি ঝাওা এাং াংস্থাভ মদচস্ব অণ থাহদ াস্তাদাথীদ ১৪৭টি
প্রওহল্প ভাে মঙম ২,৮৩৬ থওাটি ঝাওা। জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ভম উন্নদ প্রওল্প াত ভাহেভ মধভীহঢ আমণ থও অগ্রকমঢ তাঁড়া
৭১,১৩৯ থওাটি ঝাওা, বা াংহযামথঢ ভাহেভ (াংস্থাভ মদচস্ব অণ থাদ) ৯১ ত । াংস্থাভ মদচস্ব অণ থাদ াত ভাহেভ
মধভীহঢ ব্য লহহঙ ২,৬০৭ থওাটি ঝাওা, বা এ ঔাহঢ ভাহেভ ৯২ ত । ২০১৪-১৫ থ-ফছ য াংহযামথঢ এমটমধহঢ
াস্তাদাথীদ ১,৪৫৩টি প্রওহল্পভ ফহধ্য ফাপ্তহবাগ্য প্রওল্প মঙম ২৪৭টি, বাভ ফহধ্য ২২৬টি ফাপ্ত ল।
১১। ২০২১ াহমভ ফহধ্য তামভহদ্র্্ভ লাভ ১৫ যঢাাংহয দামফহ আদাভ মহে্ ভওাভ ওাচ ওহভ বাহে, বাভ উহেশ্য তামভদ্র্্ীফাভ
মদহঘ াওাভী াথাভড দাকমভওহতভ চীদবাত্রাভ ফাদ উন্নদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ তামভদ্র্্-মদভদ  াফামচও ন্যামঘাভ
প্রমঢষ্ঠাভ মহে্ প্রতি মমপন্ন পাঢাভ লাভ  ধমভমথ ম্প্রাভড ওভা ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ছ য তামভদ্র্্ীফা মঙম ২৬ ২৮ যঢাাংয,
বা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ হ্রা থধহ ২৪ ৫৪ যঢাাংহয এাং তামভদ্র্্ীফাভ মদহঘ অস্থাদওাভী অ ত তমভদ্র্ মঙম ১২ ৫৯ যঢাাংয, বা
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ হ্রা থধহ ১০ ৯২ যঢাাংহয তাঁমড়হহঙ। এ ফ প্রবৃমিভ লাভ থবফদ থহড়হঙ, থঢফমদ হ্রা থধহহঙ াফামচও
বরম্য।
১২। য যয লফ ফ ন ত  রয ব ফ দ খ
য়  ণত জন য। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ তামভদ্র্্মদভদ,
ওফথাংস্থাদ সৃমি, ফাদম্পত উন্নদ  কৃমর উৎধাতহদভ থাভা অব্যালঢ ভাঔাভ ফাধ্যহফ ঔাদ্যমদভাধিাভ প্রহাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড
ওভা ল। অপ্ন্তভীডপাহ ১৪,৫৪,০০৬ থফমরও ঝদ ঘাম, ১৩,৬১৪ থফমরও ঝদ ধ ন এাং ২,০৪,৮৯৭ থফমরও ঝদ ভ াংগ্রল ওভা ল।

আন্তচথামঢও তভধহত্রভ ফাধ্যহফ ৩,২৪,০০০ থফমরও ঝদ কফ াংগ্রল ওভা ল। ‘চাঢী ঔাদ্য দীমঢ  ওফথধমভওল্পদা’ এাং ‘ভাষ্ট্রী
মমদহাক ধমভওল্পদা ফমদঝমভাং মভহধাঝ থ, ২০১৫’ প্রডদ  প্রওায ওভা ল।
১৩। কৃমর ঔাহঢ উৎধাতদ বৃমি, বমঘত্র্ আদদ, কহরডাওফথ এাং আদৄমদওাহদভ থেহত্র ব্যাধও ানল্য অমচথঢ লহহঙ। ২০১৩১৪ থ-ফছ যভ ত্যমদা ২০১৪-১৫ থ-ফছ য চ রয উৎধাতদ ৪.০৯ মে থফমরও ঝদ, কহফভ উৎধাতদ ১.০৮ মে থফমরও ঝদ,
য় জয  দন ২.২৮ র ভ টন,  টয উৎধাতদ ০.৬৫ মে থফমরও ঝদ,  ফ জয  দন ৩.১৮ মে থফমরও ঝদ,
ত য উৎধাতদ ০.৬৮ মে জ, ফাহঙভ উৎধাতদ ১.৪২ মে থফমরও ঝদ, ফাাংহভ উৎধাতদ ১৩.৪১ মে থফমরও ঝদ, দ্যহথভ
উৎধাতদ ৮৭.৭
রট য ফ মটহফভ উৎধাতদ ৮২.৭২ থওাটিটি বৃমি থধহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াভ, মদ্য্ৎ, কৃমরউধওভড ইঢ্ামত ফ ফদ প্রা ৭,১০১.০৫ থওাটি ঝাওা পত্যমথ ও দ ন ওভা য়।
১৪। ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ ইউমভাভ  দন য় ৮.৩৮ মে থফমরও ঝদ। ২০১৩-১৪ থ-ফছ যভ ত্যমদা ২০১৪-১৫
থ-ফছ য ইউমভা  দন ০.৪ মে থফমরও ঝদ বৃমি থধহহঙ। াাংমাহতয থওমফও্াম ইন্ডামরচ ওহধথাহভযদ মটমচঝাম
থ
নাটিমাইচাভ
ফমদঝমভাং মহস্টফ ঘালু ওহভহঙ। ঘীদ ভওাহভভ  ঘীদা এমক্সফ ব্যাাংহওভ  থহফাঝ ৪,৮৭,৪৪৪.৭২ র ঝাওা প্রওল্প
থ
ব্য াংমমঢ যালচামাম নাটিমাইচাভ
প্রওহল্পভ ভম ওাভঔাদাভ ১৯ Plant/Unit-এভ ভ ১৪ Plant/Unit- য ওাব থক্রফ
ম্পন্ন ল। ওাভঔাদা ঘালু ওভাভ র
প্রাও-ওমফযমদাংহভ ওাচ
ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ অনুহফাতদক্রহফ প্রা ১৫০ থওাটি
ঝাওা ব্যহ মঘঝাকাাং থওমফও্াম ভ
পদঘ থালুওভড ওফথসূ চ ঢথফাহদ াস্তাদাথীদ ভহহঙ। াাংমাহতয মঘমদ  ঔাদ্য মযল্প
ওহধথাহভযদ ঢাহতভ ওম মঘমদওহম এএফএ-এভ ফাধ্যহফ আঔঘারীহতভ চন্য ই-পূমচথ মহস্টফ ঘালু ওহভহঙ। াাংমাহতয
স্ট্ান্ডাট থ এন্ড থঝমস্টাং ইন্পটিটিউযদ  পাভঢী ফাদ াংস্থা ব্য্হভা অ ইমন্ডাদ স্ট্ান্ডাট থ-এভ ফহধ্য মিধামেও লহবামকঢা চুমি
স্বােমভঢ ল। ‘থরটফাওথ মমথফামা, ২০১৫’ ফমন্ত্রপা দীমঢকঢ অনুহফাতদ মাপ ওহভ।
১৫। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ মদহত থযদাভ ধমভহপ্রমেহঢ ফাদহতহলভ চন্য েমঢওভ নভফামমহদভ অধব্যলাভ থভাথওহল্প  জন থ
য থ ‘পযভ রন নয় ণ ন ২০১৫’ ণয়ন য য়। চ 
য় জন য়  য়ত দ নয র
‘চ
ন ২০১৫’- য
খ ২৬ জ য় য ২০১৫ ত য খ ভ ব য় ন ত তব ফ ফ ‘চ ভ
ণ ত ফর
ন ২০১৫’- য খ ভ ব য়
দীমঢকঢপাহ এাং থমমচহমটিপ  াংত মরও মপাহকভ থপটিাং াহধহে চূড়ান্তপাহ অনুহফাতদ ওভা য়। 
ফজয
ত র য খ য জ
ড
 যন ফ ফ র দ- য নজ দ ভয ধ যণ ভত ৭,০৮০ ভ
টন থ ১৫,০৮০
ভ
টন ম
ত য য় ফ ডর যয 
৩,০১৫ জ ন ত য য়। মদঢ্প্রহাচদী ধহণ্যভ ভল্য া থেমডও
ধমভীেড  পূ থাপা প্রতাহদভ মহে্ দ্র্ব্যভল্য ধব থাহমাঘদা  পূ থাপা থম কঠিঢ ল। এই থম মদঢ্প্রহাচদী ধহণ্যভ
উৎধাতদ, ঘামলতা, আফতামদভ ধমভফাড, ফজুত  াংগ্রল ধমভমস্থমঢ এাং মঢভড ব্যস্থাল মমথ ঢহথ্যভ ধব থাহমাঘদা এাং
অপ্ন্তভীড  আন্তচথামঢও াচাভতহভভ ত্যমদাভমও মহেরড ওহভ মদঢ্ প্রহাচদী ধহণ্যভ াচাভ মস্থমঢযীম ভাঔাভ মহে্
ভওাহভভ ওভডী মদথ থাভহড লাও মলাহ ওাচ ওহভ। প র, অঢ্াশ্যওী ধণ্যভল্য মস্থমঢযীম থ । ২০১৪-১৫ থ-ফছ য
ফ র দ ড
- ত র ড  - ড নটয  ফ দ য় র ব য ছ। ত য ফ ফ ণজ
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ফলয় দ ড
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 নয
ম
য়। পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ াাংমাহতয নভওাহম ০৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয পাভঢ ামডচ্ চুমি
(দাদ) স্বােমভঢ ল। াংহযামথঢ এই চুমি স্বােহভভ নহম পাভহঢভ ভূঔণ্ড ব্যলাভ ওহভ াাংমাহতহযভ ধণ্য র্তঢী থতহয ভপ্তামদভ
সুহবাক সৃমি ল। ধাঁঘ ঙভ থফামত াাংমাহতয ভুঝাদ ামডচ্ চুমি (দাদ)  এঢদাংক্রান্ত থপ্রাহঝাওম স্বােমভঢ ল।
১৬। ২০১৪-১৫ ণ থ-ফছ য ভ নন য় ধ নভ য ন দন য র াাংমাহতয থঝক্সঝাইম মফমস্ ওহধথাহভযদ-এভ আঢাথীদ ন্ধণাওা তাহভাাদী থঝক্সঝাইম মফম, দীমনাফাভী এাং ভাঙ্গাফাটি থঝক্সঝাইম মফমস্, ভাঙ্গাফাটি ামপথ ঘাচথ ধিমঢহঢ ঘালু ওভা ল।
থতযী  আন্তচথামঢওপাহ ধাঝধহণ্যভ ব্যলাভ ম্প্রাভহডভ মহে্ ‘জুঝ টাইপাভমমনহওযদ প্রহফাযদ থন্টাভ’-এভ ফাধ্যহফ দত্যদ
দত্যদ হুভৄঔী ধাঝ-ধণ্য উদ্ভাদ, থতহয  মহতহয মমপন্ন থফমা প্রতযথদ  মধডহদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল। থভযফমযহল্প
আন্তচথামঢও লহবামকঢা ম্প্রাভহডভ মহে্ াাংমাহতয ২০১৪ াহম International Sericulture Commission-এভ
তস্যধত মাপ ওহভ। ‘ধাঝ আইদ, ২০১৫’-এভ ঔড়া ফমন্ত্রপা দীমঢকঢপাহ অনুহফাতদ মাপ ওহভ।
১৭। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪,৫৩,৫০৮ চদ ওফী বহতমযও ওফথাংস্থাদ মাপ ওহভহঙ। এহতভ ফহধ্য ফমলমা ওফীভ াংখ্যা ৮০,৩১৮
চদ। ৩৮টি ওামভকমভ প্রমযেড থওহন্ধভ ফাধ্যহফ ১,১০,০০০ চদ ওফীহও থতহয  মহতহয ওফথাংস্থাদ মাহপভ উহেহশ্য মমপন্ন থরহট
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। এহতভ ফহধ্য ফমলমা প্রমযেডাণীহতভ াংখ্যা ৫৪,০০০ চদ। থৌমত আভহ domestic service worker
মদহাহকভ মরহ াাংমাহতয  থৌমত ভওাহভভ ফহধ্য চুমি স্বােমভঢ ল।

১৮। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ নভ ণ ফ ভ টযম ন ভয ভত  যয ভজ ফ ভ ল নয 
জ ফন ফ ভ  য নয  য়ত য় ৫ ফছয ভয় দ
থ
ফভ ভচ
য য়। ফ
ভয
ত য় ৫৬৯ জন ভ
য য়। ৬৩৭ জন ভ ত ভচ য দ ত
ভণ
য ভ ভ ৪২ ০১৪ জন
ফ ২০ ৪০৮ জন  যফ য  য ন
ফ ন দন র ফ দ য় য়।
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তয় নয জ
ফচন ধ ন ভ য়
ফভ
য় ন  ণ দ ন য য়।
ফ ফ ১ ১৪ ২৭৪ জন

১৯। মদ্য্ৎ উৎধাতহদ উহেঔহবাগ্য ানল্য জত  য় ছ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মদ্য্হঢভ হ থাচ্চ ঘামলতা  উৎধাতদ মঙম
বণাক্রহফ ৭,৮১৭  ৭,৮১৭ থফকাাঝ। এ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ২৩,০০০ মওহমামফঝাভ মদ্য্ৎ-মঢভড-মাইদ মদফথাড ওভা ল,
১,০৪৮ থফকাাঝ েফঢাভ টটি মদ্য্ৎহওন্ধ ঘালু ল এাং ৭৭৬ থফকাাঝ েফঢাভ ধাঁঘটি মদ্য্ৎহওন্ধ মদফথাহডভ মহে্ চুমি
স্বােমভঢ ল। জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ৬,৪২৭ থফকাাঝ েফঢাভ ২৭টি মদ্য্ৎহওন্ধ মদফথাডাথীদ মঙম। ঢথফাহদ মদ্য্ৎ- সুমথাপ্রাপ্ত
চদহকাষ্ঠী ৭৪ ত  ফ ফাণামধছু মদ্য্ৎ উৎধাতদ ৩৭১ মওহমাাঝ খন্টা। কঢ ঙহভভ ত্যমদা উৎধাতদ েফঢা ৬.২৭ যঢাাংয
বৃমি থধহহঙ, থমাটহযমটাং ওহফহঙ ৫৫.৩৬ যঢাাংয এাং ফ
ফতযণ  রন মহস্টফ ম ১৪ ১৩ যঢাাংয থণহও হ্রা থধহ
১৩.৫৫ যঢাাংয লহহঙ।
২০। ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ গ্যাহভ প্রকৃঢ উৎধাতদ ছর ৮২২.৯৭৬ মমএন। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গ্যা উৎধাতহদভ মে্ফাত্রা
৮৭০ ৯১২ মমএন ফ প্রকৃঢ উৎধাতদ য় ৮৯৩ ০৯৫ মমএন। অণ থাৎ গ্যাহভ প্রকৃঢ উৎধাতদ ৭০.১২ মমএন বৃমি থধহহঙ,
বা থতহযভ ক্রফথ থফাদ ঘামলতা থফঝাহঢ লাও ভূমফওা ভাহঔ। থতহযভ ক্রফথ থফাদ গ্যাহভ ঘামলতা পূভহডভ র মমাদা গ্যা
থ ৩০০ মফমমদ খদপৄঝ গ্যা চাঢী গ্যা মগ্রহট ঞ্চামদ ওভা লয়। জ্বামামদ থঢহমভ ঘামলতা পূভহডভ মহে্ থস্টাহভচ েফঢা
বৃমিভ ওাব থক্রফ লড ওয ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থধহরামমাফ ওহধথাহভযদ-এভ থস্টাহভচ ও্াধামটি ৬১,০০০
থফমরও ঝদ বৃমি  য়।
২১। ওল্প ২০২১ এাং ফাি ওফথধমভওল্পদা ২০৪১ মদথ থামভঢ ফহ াস্তাহদভ মহে্ ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাক
মদভম ওাচ ওহভ বাহে। ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ আঢাথীদ ড়ও থদঝাহওথভ অস্থা পূহ থভ থব থওাহদা ফহভ ত্যমদা
উন্নঢ। ফলাড়ও থদঝাওথ ব্যলাভ ওহভ চদাথাভড মদম থহে থফী উৎল াভাঙভ কন্তহব্য ম ত য় ত ওভহঢ ধাভহঙ এাং
ধণ্যধমভলদ লচঢভ লহহঙ।  থহযর Highway Development and Management (HDM) াহপথ মভহধাঝ থ অনুবাী
চাঢী ফলাড়ও ৭৬.১০ যঢাাংয, আঞ্চমমও ফলাড়ও ৬৫.৪৪ যঢাাংয  থচমা-ফলাড়ও ৪২.২৫ যঢাাংয fair to good
condition-এ ভহহঙ। থচমা-ফলাড়হওভ ফাদ উন্নহদ ইহঢাফহধ্য ত

জ নয জ
য ভ ট ১০ জর ভ 
য়ন
য় ১ ০০০
ট
য় গ্রলড ওভা লহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ ১৩০টি
প্রওল্প মঙম। এওই ফহ ৪৫টি প্রওল্প নমপাহ ফাপ্ত ওভা ল। াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভ াস্তাদ য় যঢপাক।
ফাপ্ত প্রওল্পগুমমভ ফহধ্য ভাংপভ মপাকী যলহভ ১৬ মওহমামফঝাভ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড, সুদাফকহঞ্জ সুভফা দতীভ ধভ
আব্দুচ চহুভ থত্য মদফথাড, মরুমমা-আশুমমা ফলাড়ও  মরুমমা থত্য মদফথাড, ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ অঞ্চহম ৬টি ফলাড়ও
মদফথাড/উন্নদ, কাইান্ধা-দাওাইলাঝ-থকামন্নকঞ্জ ফলাড়হও ড়তল থত্য মদফথাড, ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ থদঝাওথভুি ৪৮টি
অফাপ্ত থত্যভ ওাচ ফাপ্তওভড, বপভ-থফমন্নপভ াংহবাক ফলাড়ও মদফথাড, টুমঙ্গধাড়া-থওাঝামমধাড়া (ফাছাড়ী) ফলাড়ও
উন্নদ, Technical Assistance প্রওহল্পভ আঢা ১,৭৫২ মওহমামফঝাভ ফলাড়হওভ Feasibility Study & Detailed
Design  দন, থকাধামকহঞ্জভ টুঙ্গীধাড়া মআভটিম’ভ থরমদাং ইদমস্টটিউঝ স্থাধদ অন্যঢফ। এ ফহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১০টি
স্থাধদা/ওফথসূমঘ মপমট ওদনাহভহন্পভ ফাধ্যহফ উহিাথদ  মপমিপ্রস্তভ স্থাধদ ওহভদ। ০৬ জুদ ২০১৫ ঢামভঔ ঔাকড়াঙমড় ধা থঢ্
থচমাভ ভাফকড় এাং পাভহঢভ মত্রপভা ভাহচ্ভ ারুফ ধহহন্ট ীফান্তঢী থনদী দতীভ ধভ াাংমাহতয-পাভঢ বফত্রী থত্য-১
মদফথাহডভ মহে্ াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থবৌণপাহ মপমিনমও উহন্াঘদ ওহভদ।
২২। ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাক-এভ আঢা াস্তাদাথীদ এও লাচাভ থওাটি ঝাওাভ ঊহর্ধ্থভ ৭টি থফকা প্রওহল্পভ ফহধ্য
Fast Track প্রওল্প Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (হফহরাহভম)-এভ ওাচ মদথ থামভঢ ফ ২০২৪ াহমভ স্থহম ২০১৯
াহমভ ফহধ্য ম্পন্ন ওভাভ ওাব থক্রফ অব্যালঢ ভহহঙ। চহতপভ-ফফদমাংল ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ ওাচ প্রা থযর
ধব থাহ ভহহঙ। ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ ওাচ মটহম্বভ ২০১৫ ফাহ থযর লহ। ইস্টান াাংমাহতয মিচ
ইম্প্রুপহফন্ট প্রহচহক্টভ আঢা ১১৮টি থত্যভ ফহধ্য ১১১টি থত্যভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন লহহঙ। থীভ কমঢভ বাদালহদভ চন্য পৃণও
থমদল চহতপভ-ঝাঙ্গাইম-এহমঙ্গা ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড, ৪-থমদ মমযি মিঢী ওাঁঘপভ, মিঢী থফখদা  মিঢী

থকাফঢী থত্যভ মদফথাডওাচ ফ এাভহধাঝ থ থণহও কাচীপভ ধব থন্ত Bus Rapid Transit নভ ণয র জ দহপম্বভ ২০১৫ ফাহ
শুরু লহঢ বাহে। াাংমাহতয ড়ও ধমভলদ ওহধথাহভযদ (মআভটিম) মাপচদও প্রমঢষ্ঠাদ মলাহ াভাহতহয উন্নঢ বাত্রীহা মতহ
বাহে। াাংমাহতয পাভহঢভ ফহধ্য থওামওাঢা-ঠাওা-আকভঢমা ফ ঠাওা-মহমঝ-মযমাং-থকৌলাটি রুহঝ বাত্রীালী া ঘমাঘহমভ
চন্য ০৬ ন ২০১৫ ঢামভঔ াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ উধমস্থমঢহঢ Agreement ফ
Protocol স্বােমভঢ ল।
ন বয় ধ নভ ম থব ফ া ামপথহভ
ধন যন। Bangladesh, Bhutan,
India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement ১৫ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ ভুঝাহদভ ভাচথাদী মণম্পুহঢ স্বােমভঢ ল।
এহঢ ঘাভ থতহযভ ফহধ্য ব্যমিকঢ কাড়ী, ধণ্য এাং বাত্রীালী ধমভলদ ঘমাঘম ওভহঢ ধাভহ। ফলাড়হওভ য ণ ফ ণ উন্নদ,
ঘটন ফণ নয ত য র
ফ
ণ 
 যফ ন মটমচঝাম ফ ন , কডহঘঢনত র
চ যণ
বয
প্রমযেড, এদহনা থহফন্ট ইঢ্ামত জ যদ য য ণয প র ড়ও দ্যখ থঝদা ক্রফান্বহ হ্রা ধাহে। ২০০৯ াহম ড়ও দ্যখ থঝদাভ াংখ্যা
৩,৩৮১টি থ হ্রা থধহ ২০১৪ াহম ২,০২৭টিহঢ তাঁমড়হহঙ। ঠাওা ভ ন য  ফত র য় ফ ব থভহদভ ধমভলহদ
এওই টিহওহঝভ ফাধ্যহফ বাঢাাহঢভ সুমথাহণ থ ই-টিহওটিাং  ই-মিামভাং লাউচ স্থাধহদভ জ ফ ফ য়ন ধ ন ছ। ফ ভ ন
Strategic Transport Plan
ম
ফ ফত য   ভ
ণ যয র
  ধন  রন দ য  ।
মটমচঝাম াাংমাহতয মমদফথাহড ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমিমপমিও ব্যাধও ওাব থক্রফ চরভ ন য য় ছ। এহঢ চদকড থব থওাহদা স্থাদ
থণহও আইমটি মটপাই ব্যলাভ ওহভ দ্রুঢ  ঢাৎে ণও থা গ্রলড ওভহঢ ধাভহঙ এাং থব থওাহদা অমপহবাক  ফঢাফঢ চামদহ
প্রমঢওাভ মাহপ েফ লহে।
২৩। দ য 
ম ম নট য়
য় ন  ফব
ণ ফদ ন য খ ছ। য
  ফ ফ র দ য ফ 


য ফ ফ য়ন
জ
য় চর ছ। ন ২০১৫ ম
য
খম
চ
জ
মথ : জ জয
চ ,ভ য়
চ  ,  ব যয় -২, র 
নদ  ন জয ব ত
ত মথ ভ
৪৬.৫ ত , ৪৮.৫ ত , ৪৭.৪ ত , ১১ ত  ফ ৮.৫৬ ত । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফব য
তধন
„ডট
ডজ ন
ড পয দ ন
ন ফ  ভ  য  জ‟  ল
ভ য়। ভয় নদ  ন
জয
দ য ন য় ; র  ফ নদ  ন জয নভ ণ জ তদ য য জ য ভ
ত ন নয়
য়।
ফ র দ
থভ ণ র নদ য তর দ  ৩.৪০
র ভট য দ ঘ ট নর নভ ণয জ চ ন নভ ণ ত ন China
Communications Construction Company Limited- য  ফ ণ জ
যত য়। ভয় ঢ  যয
ম নজট নয ন মযত  জ র র
জ ত ফভ নফ য  ত ঢ
চ ভ ভ  য
ফখ র ম
য় ৪৬
র ভট য দ ঘ ঢ
র ব টড
 য়য য় ৫ ত  ব ত
ত  ধত য়। ত ছ , য় ৩৮ র ভট য দ ঘ
ঢ রয় র ব টড
 য় নভ ণ
চ ন য য ত নয  ভ ঝ ত য
যত য়।
২৪। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৮ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ মাওাফ-মঘদওী আস্তাদায ফহধ্য টাম মাইদ থভম-ঘমাঘম উহিাথদ ওহভদ। ০৬
জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয  পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী খুমদা থণহও ফাংমা ধব থন্ত থভমধণ মদফথাড  ‘কুমাউড়া-যালাচপভ
থওযহদভ পদ থাদ’ যীর থও প্রওহল্পভ মপমিপ্রস্তভ স্থাধদ ওহভদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঝঙ্গী-বপভাচাভ থওযহদ ৬২
মওহমামফঝাভ এাং মঘদওী আস্তাদা-মাওাফ থওযহদ ৩৬ মওহমামফঝাভ টাম মাইদ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল। ঘট্টগ্রাফ থস্টযদ ইাট থ
মভফহটমমাং ওভা ল এাং চহতপভ-ফফদমাংল থওযহদভ ১৩টি থস্টযহদভ মকন্যামমাং ব্যস্থাভ পদ থাদ  আদৄমদওীওভড ওভা
ল। দত্যদ ঙটি থরদ মমপন্ন রুহঝ ঘালু ওভা ল এাং ১৫৯.৬৬ মওহমামফঝাভ থভম মাইদ পদ থাদ ম্পন্ন ল।
২৫। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দমদমফথঢ অপ্ন্তভীড বাত্রীালী চালাচ ‘এফমপ ফদৄফমঢ’ শুপ উহিাথদ ওহভদ। Protocol on Inland
Water Transit and Trade-এভ াংহযাথদী ফমন্ত্রপা-বঞহও অনুহফামতঢ ল। পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতীভ
াাংমাহতয নভওাহম াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য মদ্যফাদ প্রহঝাওহমভ াংহযাথদী, এওটি চুমি (Agreement on Costal
Shipping)  এওটি ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল। থনমভ ামপথহ উহেঔহবাগ্য াংখ্যও দত্যদ থনমভ  ধন্টুদ াংহবামচঢ
লা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মআইটমিউটিম ধমভঘামমঢ আঝটি থনমভ রুহঝ ২২.৭৭ মে বাদালদ ধাভাধাভ ওভা ল, বা ২০১৩১৪ অণ থ-ঙভ থণহও ১১.৪৫ যঢাাংয থময। অপ্ন্তভীড থদৌ-ধণভহলভ দাব্যঢা উন্নদ  াংভেহড মআইটমিউটিএ ওর্তও
থ  থহফাঝ
১৭০.৯২ মে খদমফঝাভ থেমচাং ম্পন্ন ওভা ল। নহম গুরুত্বপূড থ থদৌ-ধণগুমম দাব্য থভহঔ ঘমাঘম মদম থে ভাঔা ম্ভ ল।

২৬। মযত  জ র র
জ ত ফভ নফ যয ফধ দ  ড য য়।
ফ জ য ফভ নফ য
জ ত
ফভ নফ য
ত যয র
জ ত
দয ন য়
য য়। ফ য ট খ ন জ  ন র র  ট
ণ
ফভ নফ য
ত য ণয
ন
ভ দত য়। চ ভ ভ টর  তয জ ভ ত দতর ফ  ন ন
মটন ভ ট রয নভ ণ জ ৯৫ ত  
য়। মহতময ধব থঝওহতভ াাংমাহতয ভ্রফহড উিুিওভড, মহতময টু্ভ
অধাহভঝভহতভ াাংমাহতহয ধমভমঘমঢভমও ভ্রফহড মদহ আাভ চন্য মমপন্ন আন্তচথামঢও ধব থঝদ থফমা অাংযগ্রলড য য় এাং
াাংমাহতহযভ টু্ভ অধাহভঝভকড বাহঢ ম্ভাদাফ থা থ থতযগুমমভ টু্ভ অধাহভঝভহতভ হঙ্গ ব্যামও ম্পওথ কহড় ত্যমহঢ
ধাহভ, থ মহে্ মচহদ-টু-মচহদ পাভ আহাচদ ওভা ল।
২৭। ফ ফ
টর ট
ণ
য ড   ফ মিঢী াহফমভদ থওহমভ হঙ্গ াংভেি লাভ মহে্ প্রডীঢ মটমধমধ
এওহদও পা অনুহফামতঢ ল। ঢথফাহদ থফাাইম গ্রালও াংখ্যা বৃমি থধহ ১২ থওাটি ৬৮ মহে উন্নীঢ ল। ইন্টাভহদঝ গ্রালও
াংখ্যা ৪.৮০ থওাটিহঢ, থঝমমহটদমটি ৮২.৪৬ যঢাাংহয এাং ইন্টাভহদঝ থটদমটি ৩১.০৩ যঢাাংহয উন্নীঢ ল। আন্তচথামঢও
থ ওহমভ ধমভফাড বৃমি থধহ ঢথফাহদ কহড় ১০ থওাটি ৮৪ মে মফমদহঝ উন্নীঢ ল। থঝমমঝওথকঝহভ ফাধ্যহফ বথ ধহণ অন্তকাফী
এভ গ্রালও াংখ্যা বৃমি থধহ ঢথফাহদ প্রা ৫৬ মহে উন্নীঢ ল। থতহযভ  মপাকী যলভল থফাঝ ৬৪টি থচমাভ মমপন্ন গুরুত্বপূড থ
যলহভ থঝমমঝহওভ 3G থা ঘালু ওভা ল। যীঘ্র থতহযভ ওম উধহচমা  গুরুত্বপূড থ থগ্রাণ থন্টাহভ এ থা ঘালু ওভা লহ। এ
প্রভেমি ব্যলাহভভ নহম গ্রালওকড অঢ্াদৄমদও থঝমমহবাকাহবাক থা ঢণা, থবহওাহদা স্থাদ থণহওই উচ্চকমঢম্পন্ন ইন্টাভহদঝ, মাইপ
থফাাইম টিমপ, মপমট ওম, ই-ওফা থ, ই-ব্যাাংমওাং, ই-থলমণ, ই-মামদ থাং ইঢ্ামত থা ধাহেন।
২৮। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফ র দ Organisation of the Islamic Cooperation-Collaboration of Computer
Emergency Response Team (OIC-CERT)- য দ দ র ব য। ‘মটমচঝাম ার্ল্থ, ২০১৫’ ‘আইমটি এক্সহধা,
২০১৫’ ম্পন্ন ওভা ল। মামদ থাং এন্ড আমদ থাং থটহপমধহফন্ট প্রওহল্পভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৫ মতদব্যাধী Basic IT/ICT
Literacy মরহ ৯,০৮০ চদ ফমলমাহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। াাংমা কপহদঝ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৫৬টি ফন্ত্রডাম/মপাক, ১১৪টি
অমথতপ্তভ/তপ্তভ/াংস্থা, ৬৪টি থচমা এাং মদ থামঘঢ ৬৪টি উধহচমা
নট
য নট রচ মাইদ াংহবাক প্রতাহদভ চন্য
infrastructure development  IP networking-এভ ওাচ ১০০ যঢাাংয ম্পন্ন ল। জ য জর য ওামমানওভ লাইথঝও ধাহওথভ অওাঞাহফা মদফথাহডভ ওাচ প্রা ৬০ যঢাাংয ম্পন্ন ল। এ ঙাড়া, ধাঁঘটি মপাকী যলহভ  াঢটি থচমা আইটি
মপহমচ স্থাধহদভ চন্য মটমধমধ প্রডদপূ থও ধমভওল্পদা ওমফযহদ থপ্রভড ওভা ল। থতহয e-Tendering- য
তয় ৯
ভ ণ রয়/ ফব য ৬৯  য ৯৯৪
য় য e-GP ফ য
ত য়  ছ।

৬,২১৭ দযদ ত
ত ন/দযদ ত e-GP-থঢ মদমন্ধঢ ল এাং e-GP  ভ ১৬,৯৫২ দয
ন য য়। মমপন্ন থভহদভ থা
দাকমভহওভ থতাভহকাড়া থধৌুঁহঙ থতাভ মহে্ ৬৪টি থচমাভ থচমা প্রযাহওভ ওাব থাম, ১১টি মটি ওহধথাহভযহদভ ৩৭৪টি াট থ,
৩১৯টি থধৌভপা  ৪,৫৩৯টি ইউমদদ মটমচঝাম থন্টাহভভ ফাধ্যহফ প্রমঢ ফাহ আনুফামদও ৬০ মে দাকমভওহও ন্য্দঢফ ভহল্য
মমপন্ন থভহদভ ই-থা প্রতাদ ওভা ল। মমপন্ন থাহধাঝ থাম-এভ ফাধ্যহফ দ্যই থওাটি ১০ মে চদকড থা গ্রলড ওহভ। চাঢী ঢথ্য
াঢাহদ থতহযভ প্রমঢটি ইউমদদ, উধহচমা, থচমাল মমপন্ন ফন্ত্রডাম/অমথতপ্তভ/মপাহকভ ২৫ লাচাভ হাইঝ থণহও প্রমঢমতদ
দাকমভওভা মমপন্ন থা গ্রলড ওভহঙ। ধমমম অ্াটহপাহওমভ ফাধ্যহফ ১ থওাটি ৪৮ মে চদকডহও অদমাইহদ মমপন্ন ধামমও
ধভীোভ নমানম প্রওায, পমঢথ, দাকমভও ধমভহরা মম প্রতাদ  এহচন্ট ব্যাাংমওাং থা প্রতাহদভ ধমমম অ্াটহপাহওমল ঢা
াস্তাহদ লাঢা ওভা ল।
২৯। ঢথফাদ ভওাহভভ মদ থাঘদী ইযহঢলাভ-২০১৪ এভ আহমাহও পূহ থভ থাভাামলওঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আভ ৭টি
ওমফউমদটি থভমট’ভ মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল। ৩৬ থওাটি ১৭ মে ঝাওা ব্যহ আদৄমদও সুহবাক-সুমথা াংমমঢ ১২ঢমামমযি
‘মটিমপ তভ তপ্তভ পদ মদফথাড’ ওাচ ফামপ্তভ ধভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ উহিাথদ ওভা ল। ৩৫ থওাটি ৯২ মে ঝাওা ব্যহ
‘ঘট্টগ্রাফ টিমপ থওহন্ধভ আদৄমদওাদ  ম্প্রাভড ওাব থক্রফ’ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ম্পন্ন ল। ঘমমচ্চত্র  থঝমমমপযদ অনুষ্ঠাদ
মদফথাহড তে  থবাগ্য মদফথাঢা এাং ওমাকুযমী সৃমিভ উহেহশ্য ঢথফাদ ভওাভ ওর্তও
থ দপ্রমঢমষ্ঠঢ ‘াাংমাহতয ঘমমচ্চত্র 
থঝমমমপযদ ইদমস্টটিউঝ’-এ এও ঙভ থফামত প্রণফ ‘ঘমমচ্চত্র মদফথাড প্রমযেড (মটহলাফা) থওা থ’  ঙ ফা থফামত ‘থঝমমমপযদ
অনুষ্ঠাদ প্রহবাচদা প্রমযেড (মটহলাফা) থওা’থ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ উহিাথদ ওভা ল এাং থওা থ দ্যইটি নমপাহ ম্পন্ন ল।
৫৮ থওাটি ৬০ মে ঝাওা ব্যহ াস্তাদাথীদ ‘মএনমটম’ভ আদৄমদওাদ  ম্প্রাভড’ প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ মাংলপাক ম্পন্ন
লহহঙ। ‘াাংমাহতয াাংামতও ওল্যাড রাস্ট আইদ, ২০১৪’-এভ আঢা াাংামতও ওল্যাড রাস্ট স্থাধদল রামস্ট থাট থ কঞদ ওভা
ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৮১ চদ াাংামতও/াাংামতও ধমভাহভভ ফহধ্য ১ থওাটি ২০ মে ঝাওাভ অনুতাহদভ থঘও মঢভড ওভা

ল। আণ-থ াফামচও উন্নদহও উধচীব্য ওহভ ২২টি ঘমমচ্চত্র/প্রাফাণ্যমঘত্র  ১৪টি মনমাভ মদফথাডওাহচভ অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল।
ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থখারডা অনুবাী এওটি মযশুহঢার ঘমমচ্চত্র মদফথাডল ধাঁঘটি স্বল্পনতখ থ্ এাং ঙটি পূড থনতখ থ্ ঘমমচ্চত্র মদফথাহডভ
চন্য অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। ঘমমচ্চত্র, টিমপ ম্প্রঘাভ  থঢাভ থেহত্র লহবামকঢাভ চন্য াাংমাহতয  ঘীহদভ ফহধ্য এওটি
ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল।
৩০। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াভাহতহয ২৫,০৪৬টি ভূমফলীদ ধমভাহভভ ফহধ্য ১৭,০৯৯.৬১ এওভ কৃমর ঔা চমফ হন্নাস্ত প্রতাদ ওভা
ল। মমপন্ন ভওামভ অমন, মযোপ্রমঢষ্ঠাদ, থফী প্রমঢষ্ঠাদ  ব্যমিধব থাহ থফাঝ ১০২.৩৮ এওভ অকৃমর ঔাচমফ হন্নাস্ত প্রতাদ
ওভা ল। াভাহতহয থফাঝ ৯৭৩.৬৪ এওভ চমফ অনথ তঔমতাভহতভ মদওঝ থণহও উিাভ ওভা ল। মটমচঝাম ধিমঢহঢ ভূমফ চমভধ
 থভওট থ প্রডদ এাং াংভেড ( থফ ধব থা) প্রওহল্পভ আঢা থচমা থভওট থ ভয ঔমঢাদ/ধঘ থা ব্যফ  ধদা অহঝাহফযদ ওভা
ল এফ ৪২.৭৮ র ঔমঢাদ চদকহডভ মদওঝ মঢভড ওভা ল।
ভ (  ব য ) প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ
জুদ ২০১৫ ভ  ধব থন্ত এও
ভ ৩০ ধমভাভহও পদ থাদ ওভা ল। ৮৬টি গুেগ্রাহফভ ৬,৯৫৬ চদহও প্রমযেহডভ অণ থ
ঙাড়ল ৩,৪৭৮টি ধমভাহভভ ফহধ্য ৩,৪৭,৮০,০০০ ঝাওা ঋড মঢভড ওভা ল। ঘভ থটহপমধহফন্ট এন্ড থহঝমহফন্ট প্রহচক্ট-এভ
আঢা ১৪,০০০ ধমভাভহও পদ থাহদভ ওাব থক্রফ গৃলীঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য আশ্রন প্রওল্প-২-এভ ফাধ্যহফ ১০,২০০.০০
মে ঝাওা ব্যহ ৩০,১৭৫টি ধমভাভহও পদ থাদ ওভা ল।
৩১। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ

ও
হ । ঘীহদ অনুমষ্ঠঢ াাংমাহতয  ঘীহদভ ফহধ্য ধামদ-ম্পত ঔাহঢ
ধাভস্পমভও লহবামকঢা াংক্রান্ত মঘধব থাহভ বঞহও র থা থফৌসুহফ ঘীহদভ ইালুচাাংব্য/িহ্মপত্র দহতভ ঘীদা ভূ-ঔহণ্ডভ মঢদটি
থস্টযহদভ ঢথ্য-উধাি াাংমাহতহয ভভাহলভ মহে্ স্বােমভঢ ফহছাঢা স্মাভহওভ আহমাহও এওটি implementation plan
স্বােমভঢ ল।
৫২ কিলরোকভটোয সচ-খোর খনন, ২০ কিলরোকভটোয সচ-খোর পুনখনখ ন, ৬৪
কিলরোকভটোয কনষ্কোন-খোর খনন, ৯২ কিলরোকভটোয কনষ্কোন-খোর পুনখনখ ন, ৩৮টি সচ-অফিোঠোলভো কনভখোণ, ৯১০টি সচঅফিোঠোলভো
পুনকন খভখোণ,
৮৫টি
কনষ্কোন-অফিোঠোলভো
কনভখোণ,
১০১টি
কনষ্কোন-অফিোঠোলভো
পুনকন খভখোণ,
২২ কিলরোকভটোয
সেক িং এফিং ৫৬ কিলরোকভটোয এিটি নদী-খনন, ৯২ কিলরোকভটোয ফাঁধ-কনভখোণ, ৪৫৮ কিলরোকভটোয ফাঁধ
পুনযোকৃকতিযণ, ৪৪ কিলরোকভটোয নদীতীয িংযক্ষণ এফিং এিটি সলো োয কনভখোণ িযো য়।
৩২। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ চাঝওা ভোভ গুরুত্ব  থস্তহভভ চদকডহও অমলঢওভড এাং ব্যাধও কডহঘঢদঢা সৃমিভ মহে্ ‘চাঝওা
াংভেড প্তাল, ২০১৫’ উদবামধঢ ল। চাঝওা-মদথদ থভাহথ চাঝওাভি এমাওা ০১ দহপম্বভ থণহও ৩০ জুদ ভয় দ চাঝওা
আলভড, ধমভলদ, মধডদ, ক্র-মক্র মদমরিওভড াংক্রান্ত আইদটি াস্তামঢ ল। চাঝওা আলভহড মভঢ থচহমহতভ ১,০৫৫.৯০
মে ঝাওা ব্যহ ১২টি থচমাভ ৫১টি উধহচমা থফাঝ ১০,৫৫৯ চদ থচহমভ ফহধ্য মমপন্ন উধওভড মঢভড ওভা ল। জ র দয
নফ ন  যচয় দ ন
য
ত য় দ 
ত র ভ ২০ র য ফয ত ১৪ র জ রয নফ ন 
য়। অমফঢ ম্ভাদাফ াভৄমদ্র্ও ফৎস্যম্পহতভ স্থামত্বযীম ব্যস্থাধদা মদমিঢ ওভাভ মহে্ স্বল্প, ফধ্য  তীখ থ থফামত ধমভওল্পদা
গ্রলড ওভা ল। ফৎস্য থক্টহভ ফধ্য ধব থাহভ ওামভকমভ জ্ঞাদম্পন্ন চদম বঢমভভ মহে্ ঘাভটি ফৎস্য মটহলাফা ইদমস্টটিউঝ স্থাধহদভ
ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। থতহয প্রণফাহভভ ফহঢা প্রামডম্পত ঔাহঢ মটহলাফা মটমগ্র প্রতাহদভ চন্য ‘ইদমস্টটিউঝ অব্ মাইপস্টও
াহন্প এন্ড থঝওহদামমচ’ স্থাধদ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ধাঁঘটি ইদমস্টটিউঝ স্থাধহদভ ওাব থক্রফ শুরু ল।
৩৩। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভ ট ৬৭ ০৪৯ ৯৬ য ভ ত  য ত ফন ঘ লণ য ম ভ 
য়। ৩২ ৬৩৫ য য ফ য
ফ ন থ
য় ৫ ০০০ ভ
টন য ফ য  দন য়। ভ য় ২৬৩ য ন ন ফ ন ফ ৫০২ য ন ফ ন জন
য য়। ধমভহয অমথতপ্তহভভ, তভ এদহনা থহফন্ট টিফ ওর্তও
থ জুমাই ২০১৪ থ জুদ ২০১৫ থফাহত ধমভহয আইদ ম দ
এাং  য ফ ব্যস্থাভ তাথহদভ অধভাহথ ৪০২টি মযল্পওাভঔাদা/স্থাধদাভ ফ
এদহনা থহফন্ট অমপবাদ ধমভঘামমঢ ল এাং
ধমভহযদূরহডভ তাহ হওাল থফাঝ ২৪,৬৬,৩৪,৩৫৭ ঝাওা েমঢপূভড আতা ওভা ল। Bilateral Offset Credit
Mechanism (BOCM)-এভ আঢা েফঢা বৃমিভ মহে্ ওাব থক্রফ গ্রলহডভ চন্য Institute for Global Environmental
Strategies (IGES), Japan এাং ধমভহয অমথতপ্তহভভ ফহধ্য ‘Contract for IGES BOCM Capacity Building
Programme in Bangladesh‟ যীর থও এওটি চুমি স্বােমভঢ ল।
৩৪। গ্রাফীড এমাওা ওফথাংস্থাদ সৃমি, গ্রাফীড চদকহডভ আ বৃমি, থতহযভ  থত্র ঔাদ্যভভাহলভ পাভাম্য আদদ এাং
তামভদ্র্্মহফাঘহদ ইমঢাঘও প্রপা সৃমি ওভায র
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গ্রাফীড অওাঞাহফা াংস্কাভ (ওামঔা) ওফথসূমঘভ
আঢা ২,৯৪,০৮০ থফমরও ঝদ ঔাদ্যযস্য  ১,৫৯,৩৭,৩৭,০০০ ঝাওা ব্যাহ ৪৪,৫১৫টি প্রওল্প এাং র থা-থফৌসুহফ গ্রাফীড

অওাঞাহফা ভেডাহেড (টিআভ) ওফথসূমঘভ আঢা ২,৬০,২৭২ থফমরও ঝদ ঔাদ্যযস্য  ৪৪৩,৮০,২০,২০০ ঝাওা ব্যহ
২,১০,০৫০টি প্রওল্প াস্তামঢ ল।
৩৫। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফমলমা  মযশু মরও ফন্ত্রডাম থণহও
মে দাভীহও ফার্তত্বওামীদ পাঢা প্রতাদ ওভা ল। যলভ
এাং গ্রাফাঞ্চহম ২ মে ২০ লাচাভ ওফথচীী দাভীহও ল্যাওহঝটিাং-পাঢা লাঢা প্রতাদ ওভা ল। ২০ মে দাভীহও প্রমযেড প্রতাদ
ওভা ল। তামভদ্র্্ীফাভ মদহঘ াওাভী ৭ মে ৫০ লাচাভ দাভীহও মপমচমট লাঢা প্রতাদ ওভা ল।
৪৮৪ চদ দাভীহও দাভী-উহদ্যািা মলাহ কহড় থঢামাভ মহে্ প্রহাচদী লাঢা প্রতাদ ওভা ল। াদস্টধ ক্রাইম থম 
থন্টাভ থণহও ৮,৫৫২ লাচাভ মদব থামঢঢ দাভীহতভ লাঢা প্রতাদ ওভা ল। আঝটি ওফথচীী থলাহস্টহমভ ফাধ্যহফ ১,৬০৮ ওফথচীী
ফমলমাহও মদভাধত আাহদভ ব্যস্থা ওভা ল। থফাঝ ৪৪টি থট-থওাভ থন্টাহভভ ফাধ্যহফ প্রা ২,৩৬৮ চদ মযশুহও থা প্রতাদ
ওভা ল। ইইমআভ প্রওহল্পভ আঢা ২০টি থচমা ৩০,০০০ চদ ঝমুঁ ওপূড থ মযশু  মওহযাভহতভ ফামও ফাণামধছু ২,০০০ ঝাওা
ওহভ দকত আমণ থও লাঢা প্রতাদ ওভা ল।
৩৬। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ এটুআই থপ্রাগ্রাফ এাং ফাচহা অমথতপ্তভ-এভ ফহধ্য স্বােমভঢ ফহছাঢা স্মাভও অনুবাী
২৯,৯০,০০০ ঝাওা ব্যহ ঘাভটি মধএইঘটি থন্টাভ, এওটি দৃমি-প্রমঢন্ধী মদ্যাম, ইআভমমধএইঘ এাং থিইম থপ্র প্রমঢষ্ঠাহদভ
চন্য ২৭টি ওমম্পউঝাভ, ২৭টি ইউমধএ  মঢদটি থিইম মপ্রন্টাভ ক্রপূ থও মঢভড ওভা ল। ঙটি প্রমঢষ্ঠাহদ ওমম্পউঝাভ ল্যা
স্থাধহদভ চন্য ১০,০০০ ঝাওা লাহভ ভাে প্রতাদ ওভা ল।  ভ জ নয 
ভ চয
ত ধ ন ২১
য ভ ভ
৬১,৮৭,৭০৪ জন ফ ৩,৬২৬
ত ন ফ ব ব ফ  ত য়। মলচড়া চদহকাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ ওফথসূমঘভ আঢা
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪৫৮.৭২ মে ঝাওা ব্যহ ধাঁঘ ঙহভভ ঊহর্ধ্থ ৩০০ চদ মলচড়াহও ঘাভ স্তহভ মযো-উধবৃমি এাং ১৮ ঙহভভ
ঊহর্ধ্থ ৩৫০ চদ মলচড়াহও তেঢা-উন্নদ প্রমযেড প্রতাদ ওহভ আথ থও ওাহচ ম্পৃি ওভা ল। থহত, তমমঢ  লমভচদ
চদহকাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ ওফথসূমঘভ ফামও পাঢাভ ধমভফাড ৩০০ ঝাওা লহঢ ৪০০ ঝাওা উন্নীঢ ওভা ল। ও্ান্পাভ, মওটমদ 
মমপাভ মহভাম থভাকীভ আমণ থও লাঢা ওফথসূমঘভ আঢা ১০ থওাটি ঝাওাভ ফাধ্যহফ ১,৯৯২ চদ তমভদ্র্ থভাকীহও এওওামীদ
৫০ লাচাভ ঝাওা লাহভ আমণ থও লাঢা প্রতাদ ওভা ল। ‘ঘা-শ্রমফওহতভ চীদফাদ উন্নদ’ যীর থও ওফথসূমঘভ আঢা ৯,৯০৭ চদ
ঘা-শ্রমফহওভ ফহধ্য ধাঁঘ থওাটি ঝাওা মঢভড ওভা ল। থতযব্যাধী প্রমঢমন্ধঢা যদািওভড চমভধ ওাব থক্রহফভ আঢা জুদ ২০১৫
ধব থন্ত ১৮,০৮,২৯৪ চদ প্রমঢন্ধী ব্যমিভ চমভধকৃঢ ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল।
৩৭। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফথ মরও ফন্ত্রডাম থণহও মমপন্ন থফী প্রমঢষ্ঠাদ াংস্কাভ/হফভাফঢ াত এাং দ্যস্থ ব্যমিহতভ
পদ থাহদভ জ ফ ল দ ন দ ন য য়। উহেঔহবাগ্য ওাব থক্রহফভ ফহধ্য মমপন্ন ফমচহত ১২,৮২,৩৫,০০০ ঝাওা, ইমাফ
থফী াংকঞহদ ১,৬০,২০,০০০ ঝাওা, ঈতকাল/ওভস্থাহদ ১,৪৫,৯৫,০০০ ঝাওা, মমপন্ন ফমন্নহভ ১,৫৮,৭১,০০০ ঝাওা, মলন্দু শ্মযাহদ
৯,০০,০০০ ঝাওা, থৌি থফী প্রমঢষ্ঠাহদ ৩৩,০০,০০০ ঝাওা, থৌি-শ্মযাহদ ৭,০০,০০০ ঝাওা, মিিাদ থফী প্রমঢষ্ঠাহদ ৫,৯০,০০০
ঝাওা, মিিাদ মহফমরহঢ ৫০,০০০ ঝাওা, দ্যস্থ ভৄমমফহতভ ৪,৯০,৫০,০০০ ঝাওা এাং দ্যস্থ মলন্দুহতভ ৪১,৩০,০০০ ঝাওা অনুতাদ
প্রতাদ ওভা ল।
৩৮। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফামও ৫,০০০ ঝাওা লাহভ ১,৮০,১৯৬ চদ ভৄমিহবািাহও থফাঝ ১,২০০.০০ থওাটি ঝাওা ম্মান পাঢা
প্রতাদ ওভা ল। যলীত ধমভাভ এাং  ত ীভহশ্রষ্ঠ ধমভাভল ভেিালঢ ভৄমিহবািা থফাঝ ৭,০৫৩ চদহও  থমদম্ন ৯,৭০০ ঝাওা এাং
হ থাচ্চ ৩০,০০০ ঝাওা লাহভ ফামও ম্মাদী পাঢাল থফাঝ ১৪৪.৯৬৮৫ থওাটি ঝাওা আমণ থও সুমথামত প্রতাদ ওভা ল। ৬৭৬ চদ
থঔঢাপ্রাপ্ত ভৄমিহবািাহও (ীভহশ্রষ্ঠ-১২,০০০, ীভ উিফ-১০,০০০, ীভ মক্রফ-৮,০০০ এাং ীভ প্রঢীও-৬,০০০ ঝাওা) ফামও
পাঢা াত থফাঝ ঙ থওাটি ঝাওা প্রতাদ ওভা ল। ভূমফলীদ, অেম ভৄমিহবািাহতভ ২,৯৭১টি ইউমদঝ-এভ চন্য ২২৭.৯৭ থওাটি
ঝাওা ব্যহ াস্তাদাথীদ াস্থাদ মদফথাড প্রওহল্পভ আঢা ৮০০টি াস্থাদ মদফথাহডভ ওাচ ম্পন্ন ল।
৩৯। ‘চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাহদভ ৯৫ঢফ চন্মত  চাঢী মযশু মত, ২০১৫’ বণাহবাগ্য ফব থাতা ধামদ
ওভা ল। ২৫ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ ভ নন য় ধ নভ
ফাদী স্মৃমঢ মফমদাঢহদ অনুমষ্ঠঢ এও ভাষ্ট্রী অনুষ্ঠাহদ থফাঝ
 তচদ মমযি
‘স্বাথীদঢা পভস্কাভ’ ২০১৫-এ ভূমরঢ ওভা ল। চাঢী চীহদভ মমপন্ন থেহত্র গুরুত্বপূড থ অতাহদভ
স্বীকৃমঢস্বরূধ ১৯ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ ১৫ চদ সুথীহও ‘একুহয ধতও, ২০১৫’ ফ ০৯ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ জন ফ 
নয‘থকফ থভাহওা ধতও, ২০১৪’ প্রতাদ ওভা ল। ৪
র ২০১৫ ত য খ চর
য ২৫
যফ র

 ধ যণ ফদ নয
দ ন য য়।

ত

 ভ ননত ফ



র র

ফ চর

‘জ ত  চর

য য, ২০১৩’

৪০। বণাহবাগ্য ফব থাতা ‘যলীত মত  আন্তচথামঢও ফার্তপারা মত-২০১৫’ উদবাধদ ওভা ল। মশ্বওম ভীন্ধদাণ ঞাকুহভভ
১৫৪ঢফ চন্ামর থওী  চাঢী ওম ওাচী দচরুম ইমাফ-এভ ১১৬ঢফ চন্ামর থওী উদবাধদ ওভা ল। ঠাওাল াভাহতহয
ভওামভপাহ ‘ধহলমা বযাঔ, ১৪২২’ উদবাধদ ওভা ল। াাংমাহতয থমাও  ওারুমযল্প নাউহন্ডযদ ওর্তও
থ ফাব্যাধী ‘থমাও
ওারুমযল্প থফমা  থমাওচ উৎ, ২০১৫’-এভ আহাচদ, বযাঔী থফমাভ আহাচদ, মযল্পাঘাব থ চনুম আহতীহদভ চন্ 
ভত্য্ামর থওী ধামদ উধমহে্ চনুম থফমা এাং থধৌর-ধা থড উধমহে্ থধৌর থফমা আহাচদ ওভা ল। ঘারুমযল্প, মণহঝাভ ইঢ্ামত
ঔাঢ থণহও ৪.৮৬১৫ থওাটি ঝাওা থতহযভ ১,১৭৪টি াাংস্কৃমঢও প্রমঢষ্ঠাহদভ অনুকূহম এাং প্রযাংাহবাগ্য  কৃমঢত্বপূড থ ওাহচভ চন্য
মমপন্ন থচমাভ আমণ থওপাহ অেম থফাঝ ২,৬৯৯ চদ াংস্কৃমঢহীহও মমপন্ন লাহভ পাঢা মলাহ ৪.০৫৫৮ থওাটি ঝাওা প্রতাদ
ওভা ল।
৪১। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঔাকড়াঙমড় থচমা গুইফাভা উধহচমা এাং মহমঝ থচমা ফাদীদকভ উধহচমা সৃমি ওভা ল।
উধহচমা তভ  মথ থষ্ণু মযল্পহওন্ধগুমমহও যলভ, উধযলভ মলাহ কহড় থঢামাভ ধতহেহধভ অাংয মলাহ ফফদমাংল থচমাভ
লালুাখাঝ, ধঞ্চকড় থচমাভ থতীকঞ্জ এাং ঘট্টগ্রাফ থচমাভ দামচভলাঝ থধৌভপা কঞদ ওভা ল। ধাঁঘটি ‘ঔ’ থশ্রমডভ থধৌভপাহও ‘ও’
থশ্রমডহঢ এাং ঘাভটি ‘ক’ থশ্রমডভ থধৌভপাহও ‘ঔ’ থশ্রমডহঢ উন্নীঢ ওভা ল। স্থাদী ভওাভ মপাহকভ মদন্ত্রডাথীদ এমমচইমটভ
আঢা াস্তাদাথীদ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ থধৌভাীভ সুহবাক-সুমথা বৃমিভ মহে্ মমপন্ন উন্নদভমও ওাচ াস্তাহদভ মহে্
১৪টি প্রওহল্পভ অনুকূহম ৫৫৯,৫০,৭৮,৭৯২ ঝাওা য়ন ম যভ ফ ফ য়ত য়। জুদ ২০১৫ ফাহ ফগ্র থতহয স্যামদহঝযদ
ওাপাহভচ (হমও স্যামদহঝযদ) যঢওভা ৯৯ পাহক উন্নীঢ ল। ধেী এমাওা ধামদভ উৎ স্থাধদ ৩৭,৯২৩ , ধভীো  ধব থহেণ
দমকূধ স্থাধদ ১৮০টি, ল্পভহল্যভ স্যামদঝামভ ল্যামরদ মদফথাড ২,৯০৩টি, ওমফউমদটি আহ থমদও থফটিহকযদ ইউমদঝ ৮৬২টি,
ওমফউমদটি/ধামমও ল্যামরদ/লাউচহলার্ল্ ল্যামরদ মদফথাড দ্য’টি, মভপা থ অহফাম ইউমদঝ াংস্কাভ ওাচ ৫টি ফ ২৮০টি মদ্যফাদ
ধামদভ উৎ থপৌঢ অওাঞাহফা মদফথাড ম্পন্ন ল। এ ফ য র য় ধভীো  ধব থহেণ দমকূধ স্থাধদ ৭৭ , উৎধাতও
দমকূধ স্থাধদ/প্রমঢস্থাধদ ১৮২ , উৎধাতও দমকূধ পদরুজ্জীমঢওভড ৮৮ , ধাম্প লাউচ স্থাধদ ৪৭ , ঞ্চামদ  মঢভণ ধাইধ
মাইদ স্থাধদ/াংস্কাভ ৩৭০.০৯
র ভট য, উচ্চ চমাথাভ মদফথাড ’ , ভূ-কপথস্থ  ভূ-পৃ ধামদ থযাথদাকাভ মদফথাড ১৬
(  ), লাউচ ওাহদওযদ ১,৯৩৯টি, ধামমও ঝহমঝ মদফথাড ১২৯টি, র্তঢী ঢমা ঝহমঝ মমর্ল্াং মঢদটি  ২,৯১৮টি ধামদভ
উৎ স্থাধদ 
য়।
৪২। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ 
য়ন ভফ য় ফব য দ য ফ ভ চন 
য় নয   ফ
ফ
খভয
; চযজ ফ য়ন ভ চ-২;  ফ
ভ নয়ন ভ চ; ন ভ ভ য় য ভ
ফ দ
য ( );
দ য র 
য়ন
; দ  ভফ য় ফ জ য ন; ভ বট য ম ভ   যণ; চ যণ ভ ন তভ র
ণয়ন  খ
 দ নয ফ
ণ ফ
জ ত ভ নয  ণ
ড ভ  ফ ‘ফ ফ দ য ফ ভ চন 
য়ন
ড ভ (ফ  ড)’ ত যণ ত দ ম ভ
খম ।
 র ম ভ ফ ফ য়ন 
 র দ য

রয য়
দ য ভ ল ত দয ফ য য়ন ঘট ত  য ফ, ম দ য দ য ফ ভ চন 
য় নয
য পর ফ য় ন ফ।
থ ওভা ল।
৪৩। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভাঙ্গাফাটি, ঔাকড়াঙমড়  ান্নভাদ ধা থঢ্ থচমাভ অন্ত থঢীওামীদ ধমভরত পদকঞদ
ভাঙ্গাফাটি, ান্নভাদ ঔাকড়াঙমড়  ফত জর য প্রঢ্ন্ত অঞ্চহমভ হঙ্গ উধহচমা এাং থচমা তহভভ বাঢাাঢ ব্যস্থা লচঢভ
ওভাভ মহে্ ১৫৩ মওহমামফঝাভ গ্রাফীড ড়ও, ৪,৫৩৩ মফঝাভ থত্য, ৯৪১ মফঝাভ ওামপাঝ থ মদফথাড ফাপ্ত ওভা ল। ৬,৮৩৬
থ
থ
থ
কমফঝাভ
স্কুম-পদ, ৮৩০ কমফঝাভ
ওহমচ-পদ এাং ৫,৩৫০ কমফঝাভ
থলাহস্টম-পদ মদফথাড ওভা ল। উচ্চফাধ্যমফও এাং
উচ্চমযো গ্রলডভঢ ২,৮৬৮ চদ ঙাত্র-ঙাত্রীহও এওওামীদ আমণ থও ালায্য প্রতাদ ওভা ল। কৃমর-উৎধাতদ বৃমি, ফৎস্যঘার এাং
থ
ধাদী চম ভভাহলভ চন্য ১,০৩,৩৪৪ কমফঝাভ
আঢদমমযি ১০টি চমাথাভ মদফথাড ওভা ল এাং ৩৭৯ এওভ চমফহঢ থঘসুমথা প্রতাহদভ চন্য ২,৭৭৬ মফঝাভ থঘ-দামা মদফথাড ওভা ল।

৪৪। াভা থতযব্যাধী মযশুহতভ মদ্যামহ পমঢথ, উধমস্থমঢ বৃমি, ছহভ ধড়া থভাথ  মযোভ গুডকঢ ফাদ উন্নহদ প্রাণমফও মযোভ
চন্য উধবৃমি, স্কুম মনমটাং, মভমঘাং আউঝ অ স্কুম মঘমহেদ প্রওল্প গ্রলড ওভা ল। ২০১৫ মযোহর থ ১১,৫৯,৯৭,০৯৭টি ধাঠ্যপস্তও
ভৄদ্র্ড  মঢভড ওভা ল। প্রাও-প্রাণমফও থশ্রমডভ চন্য ২০,৯২১ চদ মযেও মদহাক  ঢাহতভ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। ২০১৫
াহম াভাহতহয প্রাণমফও মদ্যামহ প্রা ৩১,৫২,০০০ চদ মযশু পমঢথ ল। প্রাণমফও মযো ফাধদী ধভীো ধাহভ লাভ ৯৭.৯২
যঢাাংয এাং ইহঢতাী ফাদ্র্াা মযো ফাধদী ধভীো ৯৫.৯৮ যঢাাংয। ‘ঙ্গন্ধু থকার্ল্ওাধ প্রাণমফও মদ্যাম পৄঝম
টুদ থাহফন্ট-২০১৪’  ‘ঙ্গফাঢা থকফ নমচমাত্যহন্না ভৄমচ থকার্ল্ওাধ প্রাণমফও মদ্যাম পৄঝম টুদ থাহফন্ট-২০১৪’ ইউমদদ-ধব থা
থণহও চাঢী ধব থাহ নমপাহ অনুমষ্ঠঢ ল।
৪৫। দত্যদ ধাঁঘটি থভওামভ মশ্বমদ্যাম স্থাধদ  ধমভঘামদাভ অনুফমঢ প্রতাদ ওভা ল। ‘খুমদা কৃমর মশ্বমদ্যাম আইদ, ২০১৫’
চাঢী াংহত ধায ল। ‘ ড জট র নব  , ফ র দ ন, ২০১৪’ ফ ‘যফ ফ ফ রয়, ফ র দ ন, ২০১৫’
ভ ব য় ন ত তব ফ
ভ দন র ব য।
জ ত  ত ফ য ফ ফ র য়য ম ভ চরভ ন য য় ছ। মযোঔাহঢ
উচ্চঢভ কহরডা ওফথসূমঘ াস্তাহদভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ কহরডা লাঢা াত ৫,২৫,০০,০০০ ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা
ল। দত্যদ আহ্বাদকৃঢ ২৮৬টি প্রওহল্পভ ফহধ্য প্রাণমফওপাহ াঙাইকৃঢ ১০০টি প্রওহল্পভ অনুকূহম অমঢমভি ১৫ থওাটি ঝাওা ভাে
প্রতাদ ওভা ল। ০১ চানুামভ পস্তও মত ধামদ এাং াভাহতহয ২০১৫ মযোহর থ প্রাণমফও, ফাধ্যমফও, ইহঢতাম, তামঔম,
তামঔম (হপাহওযদাম)  এএম (হপাহওযদাম) স্তহভভ ৪ থওাটি ৪৪ মে ৫২ লাচাভ ৩৭৪ চদ মযোণীভ ফহধ্য ৩২ থওাটি ৬৩
মে ৪৭ লাচাভ ৯২৩ ওমধ ধাঠ্যপস্তও মদাভহল্য মঢভড ওভা ল।
৪৬। ঙ্গন্ধু থনহমামযধ ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থতহয-মহতহয থফাঝ ৪৮ চদ মধএইঘমট-উিভ, মধএইঘমট এাং
এফএ ম্পন্ন ওভহঙদ। থতহয মজ্ঞাদঘঘ থা, মজ্ঞাদ  প্রভেমি মরও কহরডা  উন্নদ ওাহচ উৎাল  অনুহপ্রভডা প্রতাহদভ চন্য
‘কহরডা  উন্নদ প্রওল্পভহলভ মহযর অনুতাদ’ যীর থও ওফথসূমঘভ আঢা ৩১৭টি প্রওহল্পভ মধভীহঢ ১০ থওাটি ২১ মে ঝাওা
ভাে প্রতাদ ওভা ল। চাঢী মজ্ঞাদ  প্রভেমি থনহমামযধ ওফথসূমঘভ আঢা মমপন্ন ও্াঝাকমভহঢ এফমনম  মধএইঘমট থওাহ থ
থনহমামযধ প্রাপ্ত ১,৪৩৮ চদ ঙাত্র-ঙাত্রী/কহরওহও ৭ থওাটি ৯০ মে ঝাওাভ থনহমামযধ প্রতাদ ওভা ল। মজ্ঞাদ  প্রভেমি উদ্ভাদ
এাং কহরডাভ ফাদ বৃমিভ মহে্ ৭৩টি প্রওহল্পভ অনুকূহম ৪২ মে ৭০ লাচাভ ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। ৬২টি মজ্ঞাদহী
াংস্থা  মজ্ঞাদমপমিও থধযাচীী াংকঞদ/প্রমঢষ্ঠাদভলহও ৪০ মে ঝাওা আমণ থও অনুতাদ এাং ৩৫টি ফাধ্যমফও  উচ্চফাধ্যমফও
মযোপ্রমঢষ্ঠাদ/মজ্ঞাদ িাভলহও ২০ মে ঝাওা আমণ থও অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। রূধপভ ধাভফাডমও মদ্য্ৎহওন্ধ মদফথাড (প্রণফ
ধব থা) প্রওহল্পভ থফ চুমিভ আঢাথীদ ১০০ ত  ওাচ ম্পন্ন ল। মিঢী চুমিভ আঢাথীদ ওাহচভ ৯০ ত  ম্পন্ন ল।
০৫ জুদ ২০১৪ ঢামভঔ ত  চুমি স্বােমভঢ ল। এ ধব থন্ত চুমিভ আঢাথীদ ওাহচভ ৩৫ ত  ম্পন্ন ল। ৫০ মফমমদ ফামওথদ
টমাভ ভহল্যভ চ ণ থ চুমিভ text এাং চুমি ভল্য ইহঢাফহধ্য চূড়ান্ত ওভা য়।
৪৭। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঘাঁধাইদাকঞ্জ, চুাটাঙ্গা  থদত্রহওাদা থচমা ভে প্রমযেড থওন্ধ স্থাধহদভ ওাচ ফাপ্ত ল।
দাভাডকঞ্জ থচমাভ রূধকঞ্জ উধহচমাভ ঘদধাড়া গ্রাহফ ‘সুমথা মঞ্চঢ ভে  মওহযাভ-মওহযাভীহতভ চন্য প্রমযেড  পদ থাদ থওন্ধ’
ফ মওহযাভকঞ্জ থচমাভ ওটিামত উধহচমাভ ঘান্নপভ গ্রাহফ ‘সুমথা মঞ্চঢ ভেহতভ চন্য বৃমিভমও প্রমযেড  স্বাস্থ্ ধমভঘব থা
থওন্ধ’ স্থাধদ ওভা ল। আন্তচথামঢও ধব থাহ
ত ফ ব ত ম ত য় ফ র দ জ ত য় দর উহেঔহবাগ্য ানল্য অচথদ ওহভ। মহমঝ
মপাকী থস্টমটাফহও আন্তচথামঢও ফাহদভ থস্টমটাহফ উন্নীঢওভডল ফ ব থচমা থস্টমটাফ ফ ফমলমা ক্রীড়া ওফহলক্স-এভ
অমথওঢভ উন্নদ ওভা ল। জ ত য়
 যল দ
ট, টফর, জভ
, ত য় য় ন ড , ব য রন, য য ঠন,
য ত, ড , , দ ফ ফ প  ণ দ ন য য়।
৪৮। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ছয় য য ফ  চ
ভ ভ ড র র জয   ন
- খত
 ত য য জ
ড র রজ ( র- ভন ড র
 ট
ন র ফ ১১ ন
ট ফ  থ ট নরজ
ডভ
য ন
যণ নয ভ য়য র
ঢ
ভ ড র রজ   ত র ন র ন
য চ, চ ভ ভ ড র রজ
 রট ভ ড র রজ
টর ট


ভ দন দ ন য য়। ফয
রজ,  রট); ৪২ ভ ড
ভ দন দ ন য য়। 
ট ফ
য  ট র
ফ ঘ লণ য য়।  ভ

য
র
দয
চ

  ত র ফ ব
- ফধ 
ভ
ত ন
( ফ ভ ) ন য য়। জ ত য় থ  ড
নফ ন ন
ট   ত র ত ন চ  - ফ  ফ Autologous Bone Marrow Derived Stem
Cell Therapy চ
য য়। ২৫  জর
ভ
৩১ থ ৫০  য় ত যণ, ট ১০  ফ  ভ

ণ
নভ ণ, ১২
নয়ন
 যফ য
ণ
ফ
২০  ফ    ত র নভ ণ জ 
য য়।  র
খ  য়য খ ন ভ ড র রজ   ত র ফ ন  ন
টয ঊ খ   যণ ভ
য়। দ  ভ ট জনন  য ২.৩ ফ  যফ য  য ন  ত ফ য য য  য ৭৮.৬ ত 
ত য়। জ য
ত ফ   যণ,   যত
দ ন ভ চ ভ ত  য
ফ ন য প র 
য  য   য়। ৭২৩টি
ওমফউমদটি মিমদও মদফথাড ম্পন্ন ল। ওমফউমদটি মিমদহও এ ফহ প্রা ১০ থওাটি ৫১ মে ০২ লাচাভ মপমচহঝভ ফাধ্যহফ গ্রাফীড
চদকডহও থা প্রতাদ ওভা ল। এভ ফহধ্য ২২ মে ৩ লাচাভ চরুমভ  চটিম থভাকীহও বণাবণ ব্যস্থাভ চন্য উচ্চঢভ ধব থাহ
থভনাভ ওভা ল। ওমফউমদটি মিমদহও ৩,২৯৯টি স্বাপামও প্র ম্পন্ন ল। এ ঙাড়া,
য
ভ য  ৯৩ দ  লধ
য ন য য়।
৪৯। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গৃলাদ  কডপূঢথ ফন্ত্রডামহভ আঢা এমটমধ ভাহেভ ফাধ্যহফ ২৯টি প্রওল্প াস্তাদ ওভা লহহঙ।
প্রওল্পভহলভ মধভীহঢ থফাঝ ৯০৫.৭৪ থওাটি ঝাওা ভাহেভ ফহধ্য থফাঝ ব্যমঢ অহণ থভ ধমভফাড ৯০৩.৫০ থওাটি ঝাওা। আমণ থও
অগ্রকমঢ ৯৯.৭৬ যঢাাংয। াংস্থাভহলভ মদচস্ব অণ থাহদ ৭৫টি প্রওল্প াস্তাদ ওভা লহহঙ। প্রওল্পভহলভ মধভীহঢ ২০১৪-১৫
অণ-থ ঙহভ ভােকৃঢ ১,১৫৩.৩০ থওাটি ঝাওাভ মধভীহঢ ব্যমঢ অহণ থভ ধমভফাড মঙম ১,৪০০.৪৭ থওাটি ঝাওা। আমণ থও অগ্রকমঢ
১২১.৪৩ যঢাাংয। ঠাওা ফলাদকভীভ পূ থ-ধমিফ াংহবাক ড়ও বঢ যল ফলাদকভীহঢ এওটি দত্যদ প্রহযধণ সৃমি এাং ঠাওাভ
পূ থধাশ্বথস্থ ঠাওা-মহমঝ াইধাহভ হঙ্গ থবাকাহবাক সৃমিভ মহে্ ৪২১.৬০ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ ফাতাদী এমপমদউ-এভ
পূ থভৄঔী ম্প্রাভড প্রওহল্পভ ওাচ জুদ ২০১৫-থঢ ফাপ্ত লহহঙ। যামন্তদকভ থণহও ঘত্যণ থ ব্যমড়কঙ্গা মিচ লহ ঠাওা-ফাা থভাট
(মছমমফম) ধব থন্ত ১৩.৩২ মওহমামফঝাভ তীখ থ এওটি ফ্লাইপাভ ভওামভ-থভওামভ অাংযীতামভত্ব ধিমঢহঢ মদফথাহডভ ওাব থক্রফ গ্রলড
ওভা লহহঙ। ধমভহযান্ধ, মদভাধত  ঝমুঁ ওভৄি ইফাভঢ মদফথাহডভ মহে্ Bangladesh National Building Code
াংহযাথদপূ থও ভেহকাধহবাকীওভহডভ ওাচ চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ।
৫০। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ জ ফ দ    দ য় ত য ওহভ য
ভ জয ফ

র
ত রত
ত
যয র
ন- র ফ ন য ফ
চ
ত থ । ধমত্র ভফচাদ, ধমত্র ঈত-উম-মনঢভ, ধমত্র ঈতথ
উম-আবলা, মশ্ব ইচহঢফা, শুপ চন্ািফী, যাভতী দ্যকাপূচা,
শ্রীশ্রী মক্ষ্মীপূচা, ধমত্র আশুভা, ইঢ্ামত থফী অনুষ্ঠাদ এাং চাঢী
থযাও মত, চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাদ-এঁভ চন্মতদ, স্বাথীদঢা  চাঢী মত, ফলাদ মচ মত, যলীত মত
 আন্তচথামঢও ফার্তপারা মত, থচম লঢ্া মত, যলীত ব্যমিচীী মত, ঙ্গন্ধুভ স্বহতয প্রঢ্াঢথদ মত, ধহলমা বযাঔ, থফ
মত ইঢ্ামত ফ খয  য ফ , মদভাধত, মদম থহে মথ মথ ভম দ য় যামন্তপূড থপাহ ধামমঢ ল। INTERPOL General
Secretariat এাং INTERPOL-এভ অধভ ১৮৯টি তস্য-ভাহষ্ট্রভ হঙ্গ া থেমডও থবাকাহবাহকভ ভ ভ আন্তচথামঢও অধভাহথভ
থেহত্র ন্ত্রা, ফাতওদ্র্ব্য ধাঘাভ, দাভী  মযশু ধাঘাভ, ফাদধাঘাভ, অত্র চ থঘাভাঘামাদ, ভৄদ্র্া-চামমামঢ, আন্তচথামঢও অধভাথ ঘক্রল
অন্যান্য অধভাথীহতভ ম্পহওথ অনুন্ধাদ এাং অমপাী  প্রাীহতভ হুমথ থা প্রতাদ ওভা ল। মমপন্ন চাঢী  আন্তচথামঢও
ইহপন্ট এাং মমপন্ন ধব থাহভ মদ থাঘহদ াভাহতহযভ আইদ-শৃঙ্খমা ধমভমস্থমঢ স্বাপামও ভাঔা ল।
ত ফম য় উিাভ ঢৎধভঢা
ধমভঘামদা এাং থঘাভাঘামাদ প্রমঢহভাথ ওভা ল।
৫১। ভেিাধভাথীহতভ ভাহভ মরুহি ধ নত ফ য ধ চ ওর্তও
থ আসৄঢ লভঢাম/অহভাহথ আইদ-শৃঙ্খমা ভো, চমঙ্গ ঢৎধভঢা
থভাহথ এাং াম থও আইদ-শৃঙ্খমা ভো থবৌণ অমপবাদল মহযর অমপবাদ ধমভঘামদা ওভা ল। ০৫ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔভ
ধভ থণহও নফ চন ফজন য য জ ন ত দর  মাকাঢাভ অহভাথ  লভঢাহমভ দাহফ থধহরামহাফা মদহেধল কামড়
থধাড়াহদা, পাাংচুভ, অমিাংহবাক ইঢ্ামত র্ধ্াংাত্মও  দাযওঢাভমও ওফথওাহণ্ড মমপ্ত ল। ভওাভ
মথ মথ ভ য়  ম
ওহঞাভ ধতহেধ  ণয নহম এওম দাযওঢা ন্ধ য  ফ য়।
৫২। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ  ফ ন য  ভত
য র

মক্রফ ণ ফ ফ য়ন য য়। াাংমাহতয
থ
থদাামলদীভ ১৭ ধতামঢও মটমপযহদভ আঢাথীদ ১৮ মনর্ল্ থভমচহফন্ট আটিমামভ
দাহফ এওটি দত্যদ ইউমদঝ, ভাভৄহঢ ১০ ধতামঢও
থ
মটমপযহদভ আঢাথীদ ২৩ মনর্ল্ থভমচহফন্ট আটিমামভ
দাহফ এওটি ইউমদঝ এাং ১৭ ধতামঢও মটমপযহদভ আঢাথীদ তভ তপ্তভ

থ
থ
১৭ আটিমামভ
মিহকট দাহফ এওটি দত্যদ মিহকট কঠিঢ ল। ভাভৄ মটমপযহদভ আঢাথীদ ১০ আটিমামভ
মিহকট দাহফ এওটি মিহকট
থ
সৃচদ এাং ৯ ধতামঢও মটমপযহদভ আঢাথীদ এওটি এটলও এফএমআভএ ব্যাঝামভ আটিমামভ
কঞদ ওভা ল। এ ঙাড়া, এওটি
ধতামঢও মটমপযদ, এওটি ধতামঢও মিহকট  দ্যইটি ধতামঢও ব্যাঝামমদ কঞদ ওভা ল। United States Coast Guard
Cutter RUSH,
ট
য, দ্যইটি
পট
,
পট
র ফ র দ ন ফ ন য
ন ট  য য য়। ফ র দ য
 তয
ফ জ যদ য য য র
দ ণ ফ রয
 ভ য়  ফভ ন
ফ য ত ফ ধ  ফ ণ ম ফ ণ
ভ  ত দ নয জ
ফজ য
য়য ড প যডয
নট ফ ফভ ন ফ ন য ফভ ন য নয দ
য়ন
ফতযণ
 ভ য়
ফভ ন চর চ রয জ
ঢ , চ ভ, ম  য
ফ জ য চ য য় য ড প য ড য য় ন ন য য়। দ্যইটি Maritime Search and
Rescue  র
য তন L-410 Transport Trainer ফভ ন, ১২ PT-6  ণ ফভ ন Air Defence Radar for
74 Sqn,
Mi-17 Series  র
য  রটয ফ
Mi-171E VIP Saloon  র
য য়য র

ফ দ   দ যয 

যত য়।
৫৩। জ তয ত ফ ফ খ জ য যভ ন ণ ত ‘ রয  থ ফ ,
য ত ফ যত নয়’
রভ
ফ র দ য যয ন তয ধ য ফ  ত য় দ য জ
ভ ত, ম য
ফ ফ ন যয য ন ত  যচ রন , ফ
‘  ২০২১’- য র ফ  ফ ফ র দ য ট ন ত  ত ত যত ধ তয ভ ন য য র
য য
নযর য়  চ র য় ম ।
য চতন
ফ ধ ফ র যয ন তয য ণ 
জ ত
ম য় ট ন ত 
ন ফ যণ দ য থ-
ফ ণজ
থ ন ত ফলয় ফ র ত যয ভ ণ রয় ফভয়
ম য ভ য খ ছ। য যয ফতভ ন ভয় দয ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ত ফ
য য  থ 

য তফ চ ভ
যণ,
র
র  ম ত
য ণয র  , ফভ ট , ড-৮,
,
ভ
ত প য ভয  ঘ ন তয 
ন,  রভ ফ য  
য
ন ন তভয়ত নয়ন ফ
জ ত ঘ
জ ত 
প য ভ ম য  ণ
ঠন র
ফদ নয ভ ভ যয ভ ণ রয়
ফ র দ ফ  ফ
ত তভয় দ য়  র য   ফ ত য য় 
ত য খ ছ। ফ র দ য থ
ণ ফলয়  মভন: ফ ফ ণজ  , বফ ন যণ থ ফলয় 
জরফ  যফতনজ নত
জ ত
র চন য় ফ র দ য থয , ফ  য য় জ ত ঘ  য ফ ন য ভ , ফ দ  ফদ 
ন য দয দ  ত ফ ন
 তয ভ ভ য় ফলয়  ফ র দ য থ য ফ  য য জ
ট ন ত  ত   য ণয
ণ য য়। ত ভ দ য য যণ, ন য য ভত য়ন ফ   জ ফ দ
ন র ফ র দ য ত ত ফ
য প র জ ত  যভ র ফ র দ য তফ চ ব ফ ত ত য  য় ছ।
৫৪। থতহয আইহদভ যাদ প্রমঢষ্ঠা, মদভহধে মঘাভব্যস্থা মদমিঢওভড এাং মঘাভপ্রাণী চদকহডভ দ্যহপথাক মাখ ওহভ স্বল্পঢফ
ফহ মঘাভপ্রামপ্ত মদমিঢ ওভাভ মহে্ উচ্চ আতামহঢ প্রহাচদী াংখ্যও মঘাভধমঢ মদহাক প্রতাদ ওভা ল। ফাদঢামহভাথী
অধভাহথভ তাহ ১১ চদ আাফীহও যামস্ত প্রতাদ ওভা ল। ২৫,৪৬২ চদহও মমগ্যাম এইট ওমফটিভ ফাধ্যহফ আইদকঢ লাঢা
প্রতাদ ওভা ল। চদকহডভ থতাভহকাড়া ঢথ্য  থা থধৌুঁহঙ থতাভ মহে্ ন্যাযদাম থধাঝ থাম থেফাহওথভ আঢা
থমমচহমটিপ  াংত মরও মপাহকভ হাইঝ বঢমভভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। ‘হাইহঝ ম’চ অ াাংমাহতয’
মযহভাদাহফ এওটি মমাংও (http:/bdlaws.minlaw.gov.bd) ভহহঙ, বাভ ফাধ্যহফ াাংমাহতহযভ প্রঘমমঢ আইদভল লামদাকাত ওভা
লহে। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ হাইহঝ প্রওামযঢ আইহদভ াংখ্যা ২৩টি। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২৫টি আইদ প্রডদ ওভা ল। এভ
ফহধ্য াংমথাদ (হরাড়য াংহযাথদ) আইদ, ২০১৪; থফহরাহভম আইদ, ২০১৫; ‘াাংমাহতয জ্বামামদ  মদ্য্ৎ কহরডা ওাউমন্পম
আইদ, ২০১৫; ইদহপস্টহফন্ট ওহধথাহভযদ অ াাংমাহতয আইদ, ২০১৪; নভফামমদ মদন্ত্রড আইদ, ২০১৫; াাংমাহতয াাংামতও
ওল্যাড রাস্ট আইদ, ২০১৪; ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ উন্নদ থাট থ আইদ, ২০১৪ উহেঔহবাগ্য। দত্যদ আইদ প্রডহদভ নহম থতহযভ আইমদ
ওাঞাহফা সুদৃঢ় ল এাং ভওাহভভ ওাব থক্রহফ কমঢযীমঢা  েফঢা বৃমি ধা।
৫৫। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ য যয হ থাচ্চ ন ত নধ যণ প য ভ য ফঠ নয় ভত
ত  য় ছ।  র ফঠ
 ত    মথ মথব ফ ফ ফ য়ত  । ভ য় ভ ট ৪৬টি ফমন্ত্রপা-বঞও অনুমষ্ঠঢ ল। এ ওম বঞহও থফাঝ ২৮২টি
মিান্ত গৃলীঢ ল এাং গৃলীঢ মিাহন্তভ ফহধ্য ২০৪টি াস্তামঢ ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধমঢহত্ব চাঢী ম ব্যস্থাধদা

ওাউমন্পহমভ পা ০৬ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ
ত ল। ফাদদী থভ য পাধমঢহত্ব ভওামভ ক্র াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিভ ৩২টি
বঞও এাং অণ থনদমঢও মর াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিভ ১৩টি বঞও অনুমষ্ঠঢ ল। ভওামভ ক্র াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিভ বঞহও
২৬৩টি প্রস্তা এাং অণ থনদমঢও মর াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিভ বঞহও ৪৭টি প্রস্তা অনুহফামতঢ ল। ২০১৪-১৫ থ-ফছ য
চাঢী পভস্কাভ াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিভ  চটি পা ফ আইদ-শৃঙ্খমা াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটি  চটি পা অনুমষ্ঠঢ ল। ২০১৪১৫
অণ থ-ঙহভ
তন
 চফ-ব
ত
য়।
ফমন্ত্রধমভরত
মপাহকভ
উহদ্যাহক
২০১৪-১৫
অণ থ-ঙভ থণহও ভওামভ তপ্তহভ ওফথম্পাতদ-ব্যস্থাধদা ধিমঢ প্রঢথদ ওভা ল। ভওামভ তপ্তহভ ওফথম্পাতদ-ব্যস্থাধদা ধিমঢভ
আঢা ৪৮টি ফন্ত্রডাম/মপাহকভ মঘকড সুমদমত থি মে্ফাত্রা অচথহদভ মহে্ ফমন্ত্রধমভরত মঘহভ হঙ্গ ামর থও ওফথম্পাতদ
চুমি স্বােভ ওহভহঙদ। ছ , চদপ্রযাহদ স্বেঢা  চামতমল মদমিঢ ওভহঢ অমপহবাক প্রমঢওাভ ব্যস্থাধদা ঘালু ওভা ল।
ভাষ্ট্রী  অ-ভাষ্ট্রী প্রমঢষ্ঠাদভহল চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম াস্তাহদভ ওাব থক্রফ ণ য য়।
৫৬। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ‘ভওামভ ওফথঘাভী আইদ, ২০১৫’ প্রডহদভ প্রহাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। চদপ্রযাদ ধতও
দীমঢফামা প্রডদ এাং ওাব থওভ ওভা ল। ৩৩ঢফ মমএ-এভ ফাধ্যহফ ৮,৩১০ চদ ওফথওঢথাহও মমপন্ন ও্াটাহভ মদহাক প্রতাদ
ওভা ল। মঘ ধহত ২২ চদ, অমঢমভি মঘ ধহত ২৩৩ চদ, ভেগ্মমঘ ধহত ২৯৫ চদ, উধমঘ ধহত ৩৩৩ চদ এাং মমদভ
লওাভী মঘ ধহত ২২৯ চদ এাং লওাভী মঘ ধহত (ও্াটাভ মলভূথঢ) ১৪ চদ ওফথওঢথাহও ধহতান্নমঢ প্রতাদ ওভা ল। মমপন্ন
ফন্ত্রডাম/মপাহকভ চন্য ৬২,১৪০টি ধত সৃচদ, ৫৩,৩৫৫টি ধত াংভেড, ৮,১০২টি ধত স্থাীওভড, ৩৯টি ধত ভাচস্বঔাহঢ স্থাদান্তভ
এাং ৫,২৮৩টি বাদালদ টিএন্ডই-থঢ অন্তভুথি ওভা ল।
৫৭।  ফ ফ ফচন য় ২০১৪-১৫ থ-ফছয ছর ফ র দ য
থন তয চ  য  ত যণ, ল য়ন, ফ য
,
ফ ব জন
ণ র
ভ চয পর ফ ফ য় নয প র ফ র

য়, ণত
 দ য় য  ফ জ ত

থ- ভ জ
য় নয  থ
ভ রপর ।  ভ
ম ম
ফ য য়ন, ফ ত
য ফ য ফ
দ ন ভ - য়য দ য ভম দ র ব য ছ।
ন ফ র দ য  য চ ত য
রতয  য় ছ।

ফন্ত্রডাম  মপাকভহলভ ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ যয ওাব থামম ম্পমওথঢ ামর থও প্রমঢহতদ
াাংমাহতয ভওাহভভ ফন্ত্রডাম/মপাহকভ াংখ্যা ৫৪টি। ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ ওাব থামম াংমমঢ ামর থও প্রমঢহতহদ মমপন্ন
ফন্ত্রডাম/মপাহকভ ঘাভ থভহদভ ওফথওাণ্ড প্রমঢনমমঢ লহহঙ:
(ও) অণ থনদমঢও (াফমিও অণ থদীমঢ  উন্নদ ওফথসূমঘ); (ঔ) প্রযামদও; (ক) আইদ-শৃঙ্খমা মরও; এাং (খ) াফামচও উন্নদ
 চদওল্যাডথফী। এ ওম ওাব থামম াংক্রান্ত ঢথ্য  উধাি থাভাামলওপাহ মদহম্ন উধস্থাধদ ওভা লহমা:

(ও) অণ থনদমঢও (াফমিও অণ থদীমঢ  উন্নদ ওফথসূমঘ)
প্রমঢহতহদ মড থঢ াফমিও অণ থনদমঢও সূঘওগুমম অণ থ মপাক, ধমভওল্পদা মপাক, ধমভাংখ্যাদ মপাক এাং াস্তাদ ধমভীেড 
ভল্যাদ মপাক থণহও াংগ্রল ওভা ল।
ও.১ ফাণামধছু আ  প্রবৃমি
ও.১.১ ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য াাংমাহতহয মচমটমধ প্রবৃমিভ লাভ ৬.৫১ যঢাাংয এাং ফাণামধছু চাঢী আ ১,৩১৪ ফামওথদ টমাভ
মদরূমধঢ ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য মচমটমধ- ভ প্রবৃমি মঙম ৬.১২ যঢাাংয এাং ফাণামধছু আ মঙম ১,১৯০ ফামওথদ টমাভ।
ও.২ অণ থনদমঢও মর
ঔাদ্যযহস্যভ ফজুত াংক্রান্ত ঢথ্য ঔাদ্য ফন্ত্রডাম, য জ
থণহও াংগ্রল ওভা ল।
আইহঝফ

প্রমঢহতদাথীদ ছভ
(২০১৪-১৫)১
মফমমদ ফামওথদ টমাভ
২৫,০২০.৪৫
মফমমদ ফামওথদ টমাভ
১৫,৩১৬.৯৪

পূ থঢী ছভ পূ থঢী ফছ যয ত্যমদা বৃমি (+)
(২০১৩-১৪)
া হ্রা (-)-এভ যঢওভা লাভ
২১,৫০৭.৯৯
+১৬.৩৩
১৪,২২৮.২৯
+৭.৬৫

মফমমদ ফামওথদ টমাভ

৪৫,১৪০.২০

৪০,৬১৬.৪০

+১১.১৪

মফমমদ ফামওথদ টমাভ

৩১ ১৯৮ ৪৫

৩০,১৮৬.৬২

+৩.৩৫

১,৩৫,০২৮.০০

১,২৫,০০০.০০

+৮.০২

১,৩৬,৮৭৯.৫০

১,২০,৮১৯.৮০

+১৩.২৯

৭,০১,৫২৬.৪০

৬,৩৭,৯০৬.২০

+৯.৯৭

৮৮,৬২৫.০০

১,০৫,২৩০.৪৪

-১৫.৭৮

-১ ৯২১ ৬০

২৬,২৬২.১৮

-১০৭.৩২

১,৭৩৬.৯৪

১,৩১৭.১০

+৩১.৮৮

৪১,৩৩১.৮২

৪০,৫০১.৪৭

+২.০৫

১২ ১৯
৬.৪১

১০.৮৫
৭.৩৫

+১২ ৩৬
-০ ৯৪

৬.২৫

৬.৯৭

-০ ৭২

ইউমদঝ

১। বহতমযও ভৄদ্র্াভ মভচাপথ (৩০ জুদ ২০১৫)
২। প্রাী াাংমাহতমযহতভ থপ্রমভঢ
থভমফট্যাহন্পভ ধমভফাড
(জুমাই ২০১৪-জুদ ২০১৫)
৩। আফতামদভ ধমভফাড
(জুমাই ২০১৪-জুদ ২০১৫)
৪। ভপ্তামদভ ধমভফাড
(জুমাই ২০১৪-জুদ ২০১৫)
৫। ভাচস্ব:
(ও) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ভাচস্ব আতাহভ
মে্ফাত্রা
(ঔ) ভাচস্ব আতাহভ ধমভফাড
(জুমাই ২০১৪-জুদ ২০১৫)
৬। (ও) থফাঝ অপ্ন্তভীড ঋড
(ঔ) ভওামভ ঔাঢ (গ্র) (

দ য়য  যভ ণ ব য ণ  দ ফব এাং অন্যান্য ঢথ্য অণ থ মপাক

ফ

 ত)

থওাটি ঝাওা

থওাটি ঝাওা

(ক) ভওামভ ঔাঢ (মদঝ) (
ফ  ত)
(জুদ ২০১৫)
৭। ঋডধত্র থঔামা (LCs opening)
(ও) ঔাদ্যযস্য (ঘাম  কফ)
মফমমদ ফামওথদ টমাভ
(ঔ) অন্যান্য
(জুমাই ২০১৪-জুদ ২০১৫)
৮। ঔাদ্যযহস্যভ ফজুত (৩০ জুদ ২০১৫)
মে থফমরও ঝদ
৯। চাঢী থপািা-ভল্যসূঘও ধমভঢথহদভ লাভ
(মপমি ২০০৫-০৬=১০০)
(ও) াহভা ফাহভ কড়মপমিও
যঢাাংয
(ঔ) ধহন্ট -টু -ধহন্টমপমিও
(জুমাই ২০১৪-জুদ ২০১৫)
১ ভ য়

ও.৩ ভামভ বহতমযও মমদহাক (নহভদ মটহভক্ট ইদহপস্টহফন্ট)
থেত্র

ইউমদঝ

দদ-ইমধহচট
ইমধহচট
থফাঝ

মফমমদ ফামওথদ টমাভ
মফমমদ ফামওথদ টমাভ

প্রমঢহতদাথীদ অণ থ-ছভ
২০১৪-১৫
(জুর - জুদ)
১ ৪৬৯ ৬৯
২৭৮.৪০
১,৭৪৮.০৯

পূ থঢী অণ থ-ছভ
২০১৩-১৪
(জুর - জুদ)
১ ০৭৪ ০০
৪০৬.৩৪
১,৪৮০.৩৪

উৎ: াাংমাহতয ব্যাাংও।

ও.৪ বহতমযও ঋড  অনুতাদ
ঙভ

চুমিভ থভদ

চুমিভ
াংখ্যা

ঋড চুমি
৩৪

ওমফঝহফন্ট
থওাটি ঝাওা
(মফমমদ ফামওথদ
টমাভ)
৩৬,৯৯২.২৭
(৪,৭৫৪.৭৯)

মটা থহফন্ট
থওাটি ঝাওা
(মফমমদ ফামওথদ
টমাভ)
১৯,০১১.৫২
(২,৪৪৩.৬৪)

মভহধহফন্ট/ ঋড ধমভহযাথ
থওাটি ঝাওা
আম

৭,১৮৪.৮৩
(৯২৩.৫০)
১,৪১৯.৮৫
(১৮২.৫০)

সুত
২০১৪-১৫

অনুতাদ
চুমি
থফাঝ

৬২
৯৬

ঋড চুমি

৩১

৩,৮০০.০৬
(৪৮৮.৪৪)
৪০,৭৯২.৩৩
(৫,২৪৩.২৩)
প্রা
৪১,৫৯৪.৯৯
(৫,৩৪৬.৪০)

৪,৪০১.৬৯
(৫৬৫.৭৭)
২৩,৪১৩.২১
(৩,০০৯.৪১)
প্রা
১৮,৭০০.৪৭
(২,৪০৩.৬৬)

অনুতাদ
চুমি
থফাঝ

৫৩
৮৪

৩,৮৭৩.০৩
(৪৯৭.৮২)
৪৫,৪৬৮.০২
(৫,৮৪৪.২২)

১ ইউএ টমাভ=৭৭.৮
ঝাওা মলাহ।

৮,৬০৪.৬৮
(১,১০৬.০০)
আম

৮,৪৬৮.৫৩
(১,০৮৮.৫০)
১,৬০১.৯০
(২০৫.৯০)

সুত
২০১৩-১৪

ভ

৫,২৯৬.০৭
(৬৮০.৭৩)
২৩,৯৯৬.৫৪
(৩,০৮৪.৩৯)

১ ইউএ টমাভ=৭৭.৭২
ঝাওা মলাহ।

১০,০৭০.৪৩
(১,২৯৪.৪০)

উৎ: অণ থনদমঢও ম্পওথ মপাক।

অণ থনদমঢও ম্পওথ মপাহকভ প্রমঢহতদ অনুবাী ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৩৪টি ঋড  ৬২টি অনুতাদ চুমি স্বােমভঢ ল, বাভ
আমণ থও াংহের ৪০,৭৯২.৩৩ থওাটি ঝাওা। ঋড ধমভহযাহথভ ধমভফাড সুহতআহম ৮,৬০৪.৬৮ থওাটি ঝাওা।

ও.৫ ভওামভ প্রমঢষ্ঠাদভহলভ আহভ মপ্াাংয/ভৄদানা/আতাকৃঢ ভাচস্ব থণহও ভওামভ থওারাকাহভ চফাভ ধমভফাড
২০১৪-১৫
মে্ফাত্রা
প্রকৃঢ অচথদ
(হওাটি ঝাওা)
(হওাটি ঝাওা)
ভাচস্ব আ

ট্যাক্স থভমপমদউ
দদ-ট্যাক্স
থভমপমদউ
উিৃি (ব্যামও আ থণহও)
(মটিআভম)
মপ্াাংয মলাহ
উৎ: অণ থ মপাক।

২০১৩-১৪
মে্ফাত্রা
প্রকৃঢ অচথদ
(হওাটি ঝাওা) (হওাটি ঝাওা)

হ্রা (-) /বৃমিভ (+) লাভ
মে্ফাত্রা প্রকৃঢ অচথদ
(যঢাাংয) (যঢাাংয)

১,৪০,৬৭৭
২২,৬৯৪

১,২৮,৭৮১
১৭,১৭৭

১,৩০,১৭৮
২৬,৪৯৩

১,১৬,০২৯
২৪,৩৪৩

+৮.০৬
-১৪.৩৪

+১০.৯৯
-২৯.৪৪

৬,৫০০

৩,৩০৩

৮,৫৭২

১০,৪৯৫

-২৪.১৭

-৬৮.৫২

৩,১০৪

৩,১০৩

৫,০০৯

৪,৪৯৪

-৩৮.০৩

-৩০.৯৫

ও.৬ উন্নদ প্রওল্প
২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ৭৭,৮৩৬ থওাটি ঝাওা াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ (এমটমধ) প্রাক্কমদ ওভা ল। ২০১২-১৩ অণ থ-ছভ
থণহও এমটমধ/াংহযামথঢ এমটমধহঢ াংস্থা/ওহধথাহভযহদভ মদচস্ব অণ থাহদ াস্তামঢ প্রওল্প ভােভল অন্তভুথি ওভাভ মরহ
১৯৭২ াহম প্রমঢথঢ দীমঢফামা পদ থলাম ওভা ল। নহম, ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াংহযামথঢ এমটমধহঢ উপ ঔাহঢ অন্তভুথি
১,৪৫৩টি প্রওহল্প ভাহেভ ধমভফাড ৭৭,৮৩৬ থওাটি ঝাওা। য ভ ভওাহভভ ১,৩০৬টি ভম উন্নদ প্রওল্প াত ভাে ৭৫,০০০
থওাটি ঝাওা এাং াংস্থাভ মদচস্ব অণ থাহদ াস্তাদাথীদ ১৪৭টি প্রওহল্প ভাে ২,৮৩৬ থওাটি ঝাওা। জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ভম উন্নদ
প্রওল্প াত ৭৭,৮৩৬ থওাটি ঝাওা ভাহেভ মধভীহঢ াস্তাদ অগ্রকমঢ ৭১,১৩৯ থওাটি ঝাওা, বা াংহযামথঢ ভাহেভ (াংস্থাভ
মদচস্ব অণ থাদল) ৯১ যঢাাংয। ধোন্তহভ, াংস্থাভ মদচস্ব অণ থাদ াত ২,৮৩৬ থওাটি ঝাওা ভাহেভ মধভীহঢ ব্য ল ২,৬০৭
থওাটি ঝাওা, বা এ ঔাহঢ ভাহেভ ৯২ যঢাাংয। পূ থঢী অণ থ-ঙহভ াংহযামথঢ এমটমধহঢ উপ ঔাহঢ অন্তভুথি ১,৫১৮টি প্রওহল্প
ভাহেভ ধমভফাড ৬৩,৯৯১ থওাটি ঝাওা। এভ ফহধ্য ভওাহভভ ১,৩৬৩টি ভম উন্নদ প্রওল্প াত ভাে ৬০,০০০ থওাটি ঝাওা এাং
াংস্থাভ মদচস্ব অণ থাহদ াস্তাদাথীদ ১৫৫টি প্রওহল্প ভাে ৩,৯৯১ থওাটি ঝাওা। জুদ ২০১৪ ধব থন্ত ভম উন্নদ প্রওল্প াত
৬০,০০০ থওাটি ঝাওা ভাহেভ মধভীহঢ আমণ থও অগ্রকমঢ ৫৬,৭৪০ থওাটি ঝাওা, বা াংহযামথঢ ভাহেভ (াংস্থাভ মদচস্ব অণ থাদ
ব্যমঢহভহও) ৯৫ যঢাাংয। ধোন্তহভ, াংস্থাভ মদচস্ব অণ থাদ াত ৩,৯৯১ থওাটি ঝাওা ভাহেভ মধভীহঢ ব্য ল ২,৮৩৩ থওাটি
ঝাওা, বা এ ঔাহঢ ভাহেভ ৭১ যঢাাংয। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াংহযামথঢ এমটমধহঢ াস্তাদাথীদ ১,৪৫৩টি প্রওহল্পভ ফহধ্য
ফাপ্তহবাগ্য প্রওল্প মঙম ২৪৭টি, বাভ ফহধ্য জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ২২৬টি প্রওল্প ফাপ্ত ল। ফাপ্ত প্রওল্পভহলভ ঢামমওা ধমভমযি-‘ ’থঢ াংহবাচদ ওভা  র ।

ও.৬.১ অওাঞাহফা উন্নদ
ও.৬.১.১ আইদ  মঘাভ মপাক
আইদ  মঘাভ মপাহকভ মমদহাক প্রওহল্পভ আঢা মঘন জুমটমাম ম্যামচহরঝ আতামঢ পদভহলভ  ২৮টি থচমা চচ
আতামঢ পহদভ ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভহড মদফথাড-ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ এমটমধহঢ ২৩২.৩৩ থওাটি ঝাওা
ভাে ল। এভ ফহধ্য ২৩২.২৬ থওাটি ঝাওা ব্য ল। অমচথঢ আমণ থও অগ্রকমঢ ৯৯.৯৯ যঢাাংয।
ও.৬.১.২ ঔাদ্য ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ  ত
য
ত য় ফয ত ৩৪,৫২৭.০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ ৩২ ১০৭ ০০
র ট , ফ ফ য়ন
ত ৯৩ ত । ২০১৪-১৫ অণ থ ঙহভ ফাপ্ত গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফা ‘ওদরাওযদ অ ফামিহস্টামভট
্াভলাউচ এ্াঝ ান্তালাভ াইহমা, গুড়া’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২৫ লাচাভ থফ ঝদ থাভডেফঢাভ অঢ্াদৄমদও
হুঢমমমযি ঔাদ্য-গুতাফ, থধাস্তহকামা আদৄমদও ফতা মফম স্থাধদ প্রওহল্পভ আঢা বতমদও ২০০ থফমরও ঝদ আঝা/ফতা
উৎধাতদেফ মফম এাং ১০ লাচাভ থফমরও ঝদ থাভডেফঢাভ াইহমা মদফথাড ওভা ল।
ও.৬.১.৩ গৃলাদ  কডপূঢথ ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ অওাঞাহফা উন্নদ ওাব থক্রহফভ আঢা ২৯টি প্রওল্প াস্তাদ ওভা ল। প্রওল্পভহলভ মধভীহঢ থফাঝ
ভােকৃঢ অণ থ ৯০,৫৭৩.৫০ মে ঝাওা। থফাঝ ব্যমঢ অহণ থভ ধমভফাড ৯০,৩৪৯.৮৭ মে ঝাওা। মে্ফাত্রাভ মধভীহঢ অমচথঢ
আমণ থও অগ্রকমঢ ৯৯.৭৬ যঢাাংয। াংস্থাভহলভ মদচস্ব অণ থাহদ ৭৫টি প্রওল্প াস্তাদ ওভা ল। প্রওল্পভহলভ মধভীহঢ এ অণ থঙহভ থফাঝ ভােকৃঢ অণ থ ১,১৫,৩৩০.০০ মে ঝাওা এাং থফাঝ ব্যমঢ অহণ থভ ধমভফাড ১,৪০,০৪৭.৪০ মে ঝাওা। মে্ফাত্রাভ
মধভীহঢ অমচথঢ আমণ থও অগ্রকমঢ ১২১.৪৩ যঢাাংয। অওাঞাহফা উন্নদ ওাব থক্রহফভ আঢাথীদ উহেঔহবাগ্য প্রওল্পভল লহে:
থযহভ াাংমা দকহভ চাঢী াংত মঘামহভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীহতভ চহন্য ৪৪৮টি ফ্ল্াঝ মদফথাড; Construction of High
Rise Residential Building for Hon‟ble Justice of Supreme Court, Bangladesh; ঠাওাভ থফালাম্মতপভ লাউমচাং
এহস্টহঝভ ‘এন’ িহও ১,০২০টি আামও ফ্ল্াঝ মদফথাড; ঠাওাস্থ মামফাটিা ভওামভ ওফথওঢথাহতভ চন্য ১,২৫০  ১,০৬০
থ
থ
কপৄহঝভ
১৪৩টি (ঢথফাহদ ১৮২টি) ফ্ল্াঝ মদফথাড; ঠাওাস্থ মফভপভ থওযদ-২ িও আই-এভ ১,৩৩৬ কপৄহঝভ
৩৬০টি আামও
ফ্ল্াঝ মদফথাড; ঘট্টগ্রাফ লামমযলহভ ীমফঢ আহভ থমাওহতভ চহন্য আামও ফ্ল্াঝ মদফথাড (২ ধব থা); বহযাভ থচমা ফধ্য-আহভ
থমাওহতভ চহন্য আামও ফ্ল্াঝ মদফথাড; ভাচযালীভ থঙাঝ দগ্রাহফ হুঢমমমযি আামও ফ্ল্াঝ মদফথাড; মহমঝ যলহভ ীমফঢ
আহভ থমাওহতভ চন্য আামও ফ্ল্াঝ মদফথাড; মভযাম থচমাভ রূধাঢমী উধহচমা ৫ঢমামমযি আামও ফ্ল্াঝ মদফথাড;

থকাধামকঞ্জ থচমা স্বল্প  ফধ্য-আহভ থমাওহতভ চন্য াইঝ এন্ড ামপথহ আামও লঝ মদফথাড; Construction of
Residential Flat Building on Govt. land at Cox‟s Bazar; থগুদাড়ী ঔামল লামঢভমছম এমাওাভ ফমন্বঢ উন্নদ
প্রওল্প (াংহযামথঢ); ফাতামদ এমপমদউ-এভ পূ থভৄঔী ম্প্রাভড; গুমযাদ দাদী-ামভথাভা থমও উন্নদ; পূ থাঘম দত্যদ যলভ
(ইউসুনকঞ্জ) প্রওল্প; ঠাওাভ কূঝনদমঢও এমাওা গুমযাহদ হুঢম ওাভ-ধামওথাং-ওাফ অমন পদ মদফথাড, মছমমফম আামও প্রওল্প,
উিভা আতযথ যলভ (৩ ধ থ) মদফথাড প্রওল্প; ঠাওাস্থ উিভাভ ১৮ দম্বভ থক্টহভ মদম্ন  ফধ্য-আহভ চদহকাষ্ঠীভ চন্য এধাঝ থহফন্ট পদ
মদফথাড প্রওল্প; ওতফঢমী চাংযহদ ফ্লাইপাভ মদফথাড প্রওল্প; Chittagong City Outer Ring Road মদফথাড; লাোভলাঝ
চাংযহদ ফ্লাইপাভ মদফথাড; খুমদা মযধইাট থ থভাট প্রযস্তওভড  উন্নদ; াহল াচাভ থণহও থকৌড়লাঙ্গা থফাড় ধব থন্ত ভাস্তা মদফথাড
প্রওল্প।
কডপূঢথ অমথতপ্তহভভ ফাধ্যহফ ২৫টি ফন্ত্রডামহভ গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফা মদফথাড াংক্রান্ত ১৬৭টি প্রওহল্পভ াস্তাদ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা
ল। এভ ফহধ্য ‘ন্যাযদাম লাঝ থ নাউহন্ডযহদ মযশু  ফমলমা ওামটথ াও ইউমদঝ স্থাধদ’, ‘ড় আশুমমাহঢ ফমলমা কাহফথন্ট ওফীহতভ
চহন্য থলাহস্টম মদফথাড’, ‘চাঢী ভৄদ্র্ কহরডা ইদমস্টটিউঝ স্থাধদ’, ‘চাঢী ভাচস্ব থাট থ পদ মদফথাড’, ‘াাংমাহতহযভ ৬৪টি থচমা
তহভ মঘন জুমটমাম ম্যামচহরঝ আতামঢ পদ মদফথাড’, ‘Conversion of BSMMU into centre of excellence‟,
‘Establishment of Sheikh Fazilatunnesa Mujib Eye Hospital and Training Institute at Gopalgonj‟,

‘ঠাওাভ থালভাাতী উদ্যাহদ স্বাথীদঢাস্তম্ভ মদফথাড’, ‘ঠাওাস্থ কচদী ড়হও ভৄমিহবািাহতভ ওল্যাডাহণ থ হুঢমমমযি আামও 
ামডমচ্ও পদ মদফথাড’, ‘ওম থচমা ভৄমিহবািা ওফহলক্স পদ মদফথাড’, ‘ঠাওাভ থওভাদীকহঞ্জ মঘাভাথীদ আাফীহতভ চহন্য
থওন্ধী ওাভাকাভ মদফথাড’, ‘থতহযভ গুরুত্বপূড থ ২৫টি উধহচমা তভ/স্থাহদ নাাভ ামপথ  মমপম মটহনন্প থস্টযদ মদফথাড’, ‘মমপন্ন
থচমা  মপাকী যলহভ ১১টি আঞ্চমমও ধাহধাঝ থ অমন মদফথাড’ উহেঔহবাগ্য।
ও.৬.১.৪ ঢথ্য ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঢথ্য ফন্ত্রডামহ ১১
য
ত য় ফয ত ১১,২৯৫.০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ
১০,১২৬.০০ র ট , ফ ফ য়ন
ত ৮৯.৬৫ ত । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাপ্ত গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফা লহমা মটিমপ’ভ
তভ তপ্তভ পদ মদফথাড, মটিমপ’ভ ঘট্টগ্রাফ থওহন্ধভ আদৄমদওাদ  ম্প্রাভড, াাংমাহতয থঢাহভভ ফধ্যফ ঢভঙ্গ রান্পমফঝাভ
মটমচঝাইহচযদ  দৄমদওাদ ফ মএনমটমহঢ মটমচঝাম প্রভেমি প্রঢথদ।
ও.৬.১.৫ ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমি মপাক
ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমি মপাহকভ আঢা ১৫ঢমা মপঢমমযি মমম পহদভ ধঞ্চফ থণহও এওাতয ঢমা ধব থন্ত ঊর্ধ্থভৄঔী
ম্প্রাভড এাং র্তঢী  ঘত্যণ থ ঢমাভ লাচা অাংহয মদমফথঢ থমফদাভ লহমা/অমটহঝামভাফ-এভ অপ্ন্তভীড জ্জাভ ওাচ ম্পন্ন ল।
াহধাঝ থ-টু-থটহপমধহফন্ট অ ওামমানওভ লাই-থঝও ধাওথ প্রওহল্পভ আঢা ওামমানওভ লাই-থঝও ধাহওথভ ৬০ যঢাাংয
অওাঞাহফা এাং বহযাভ নট্্াভ থঝওহদামমচ ধাওথ ফামি ট্যাহদন্ট পদ ৫০ যঢাাংয, া-থস্টযদ মমর্ল্াং-এভ ওাচ ৯৫
যঢাাংয, এহপ্রাঘ থভাট ৮৫ যঢাাংয এাং ৩৩ থওমপএ াহস্টযদ-এভ ওাচ ৭০ যঢাাংয মদফথাড ম্পন্ন ল। ন্যাযদাম আইমটি
ইদো থদঝাওথ নভ াাংমাহতয কপদ থহফন্ট থনইচ-২ (ইদহনাভওাভ) প্রওহল্পভ আঢা থচমাধব থাহ ৩,৫২০টি এাং
উধহচমাধব থাহ ১৪,৬১০টি অণ থাৎ থফাঝ ১৮,০৫১টি ভওামভ তপ্তহভভ ফহধ্য ৯,৬৭৬টি ভওামভ তপ্তভ Secured High Speed
Broadband-এভ ফাধ্যহফ ভেি ওভা ল। ২৬৩টি ভওামভ অমনহ মপমট-ওদনাহভমন্পাং মহস্টফ স্থাধহদভ ওাচ ম্পন্ন ল।
মমম-থঢ টাঝা থন্টাভ  া-টাঝা থন্টাভ স্থাধহদভ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। মঘাম  মমম-থঢ WiFi থদঝাওথ স্থাধহদভ
ওাচ ম্পন্ন ওভা ল।
ও.৬.১.৬ দ্যহব থাক ব্যস্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম
গ্রাফীড ভাস্তা থঙাঝ থঙাঝ মিচ/ওামপাঝ থ মদফথাড প্রওহল্পভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪৬১টি উধহচমা ১,৬৬৫টি থত্য/ওামপাঝ থ
মদফথাহডভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। এ ধব থন্ত ১,৬১০টি থত্যভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল। অমযি থত্যভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ওাহচভ
অগ্রকমঢ ৯৯ যঢাাংয। উধকূমী এমাওা হুভৄঔী ঘূমড থছড় আশ্রহওন্ধ মদফথাড প্রওহল্পভ আঢা থতহযভ উধকূমী এমাওা মচম
অণ থাহদ ১৯৯.৭৮ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১০০টি হুভৄঔী ঘূমড থছড় আশ্রহওন্ধ মদফথাহডভ ওাচ থযর ল। ‘ ফত
র ছ ট ছ ট ১২
ভট য দঘ ম ) 
রব ট নভ ণ ২য় ম য়)’  ল
য
ত য় ১৩৭টি থত্যভ ওাচ ফাপ্ত ল। Vertical
Extension of Disaster Management & Relief Bhaban
য
ত য় ভ থ দভতর য ছ দ ঢ র 
য়।
ও ৬ ১ ৭ ন - যফন ভ ণ রয়
থদৌ-ধমভলদ ফন্ত্রডামহভ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ মদচস্ব অণ থাদপি ১০টি প্রওল্পল থফাঝ ৩৩টি প্রওহল্পভ
অনুকূহম ৭৪৯.৪৫ থওাটি ঝাওা ভাহেভ মধভীহঢ জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ব্যমঢ অহণ থভ ধমভফাড ৭৩৩.৩৯ থওাটি ঝাওা। আমণ থও

াস্তাদ অগ্রকমঢ ৯৭.৮৬ যঢাাংয। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াস্তামঢ গুরুত্বপূড থ ওাব থক্রহফভ ফহধ্য অপ্ন্তভীড থদৌ ধহণভ ৫৩টি রুহঝ
ও্ামধঝাম থেমচাং প্রওহল্পভ আঢা ফাংমা-থখামরাঔামী ঘ্াহদহম থদৌ ঘমাঘহমভ উধহবাকী ধব থাহ দাব্যঢা সৃমি ওভা লহহঙ।
ঘাঁতপভ-যমভঢপভ রুহঝ ধমভঘামদাভ চন্য এওটি থভা-থভা থনমভ াংহবাচদ ওভা লহহঙ। ঠাওা-মভযাম অপ্ন্তভীড থদৌ রুহঝ
ধমভঘামদাভ চন্য ২টি বাত্রীালী চালাচ মদফথাড প্রওহল্পভ আঢা বাত্রী ধমভলহদভ চন্য এফ মপ ফদৄফমঢ ঘালু ওভা লহহঙ। ঠাওাভ
ঘত্যমত থহও বৃিাওাভ থদৌ ধহণ বাত্রী ধমভলহদভ চন্য ৬টি দত্যদ বাত্রীালী া াংহবাচদ ওভা লহহঙ। থনমভ ধাভাধাহভভ চন্য থও
ঝাইধ ও্াহফমমা থনমভ াংহবাচদ ওভা লহহঙ। ঘট্টগ্রাফ ন্নভ ওর্তধথ ে ওর্তও
থ াঝাভ মরঝহফন্ট ল্ান্ট স্থাধদ, ফটাদ থ াহপথ থাঝ
উইণ ফামিমফ ইহওাাউন্ডাভ ক্র এাং মপটিএফআইএ মহস্টফ প্রঢথদ ওভা লহহঙ। ঠাওা, দাভাডকঞ্জ এাং ঝঙ্গী দতীন্নহভভ
মদন্ত্রাদাথীদ উহেতকৃঢ ঢীভ ভূমফহঢ অওাঞাহফা সুমথামত মদফথাড প্রওহল্পভ আঢা দতীভ ঢীভহতহয ২০ মওহমামফঝাভ াওহ
মদফথাড ওভা লহহঙ। াাংমাহতহয ধেী অঞ্চহম মঞ্চখাঝ এাং হাইঝ খাঝ উন্নদ প্রওহল্পভ আঢা থতহযভ মমপন্ন খাহঝ ৪৩টি
ধন্টুদ স্থাধদ ওভা লহহঙ। ফাংমা ন্নহভভ লাভাভ এমাওা ১১১ থওাটি ৮৫ মে ঝাওা ব্যহ ৩৪.০৬ মে খদ মফঝাভ থেমচাং ম্পন্ন
ওভা লহহঙ। পাভঢী দফদী ঋহডভ আঢা ১০৪ থওাটি ঝাওা ব্যহ এওটি ওাঝাভ স্যাওযদ থেচাভ াংগ্রল ওভা লহহঙ।
ও.৬.১.৮  য ফ

ফন ভ ণ রয়

২০১৪-১৫ থ-ফছ য ২২
য
ত য় ফয ত ৪৩ ৭১৭ ০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ ৩৯ ৯৫০ ৩২
র ট । ফ ফ য়ন
ত ৯১ ৩৮ ত । ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ফ ফ ত
ণ ফ ঠ ভ য ভ ‘ফ ফ খ
জফ  প য 
জ য ২য়   ধত)’  ল
য
ত য় ফ ণ  য ণয ফ ণ ফ
যজভ
ফত নয র  ভরন য়তন ফ ভ য র  ম ফ ণ ট য় য  
তফ ণ
ত দ ফব
ফ ঠ ভ নভ ণ য য়। ‘ নভর ফ ফ ট   য ফ  য ফ ধদ য )’  ল
য
ত য় ‘ য ফ
বফন’ নভ ণয ওাব থক্রফ ফ ফ য়ন য  । ছ ম নফ  নয ফ  ফ থচ য দয চরত
য জ ‘ নভর ফ ফ
ট   য ফ ঢ

 যন- য দ ণ)’  ল
য
ত য় ঢ  যয ফ ব
ন ছয় ট ব য
জ নভ ণ ২৫ র ভট য ট থ য়ন নভ ণ ১৫ 
য  ন য়ন ফ ভ ন ৬২
প  নর
রয
নর ন ২৫ ন ন প  ন র ন ত দ ফ ব ওাব থক্রফ ফ ফ য়ন য য়।
ও.৬.১.৯ প্রমঢভো ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৮
য
ত য় ফয ত ২৮ ৪২৬ ০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ ২৮ ৩৯১ ৩৯
র ট , ফ ফ য়ন
ত ৯৯ ৮৮ ত । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাপ্ত গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফায ফহধ্য ‘মএফএ ঙ্গন্ধু
ওফহলক্স মদফথাড, পাটিাভী, ঘট্টগ্রাফ (াংহযামথঢ)’  ল
য
তয়
ড ভ বফন, ড ট যয় ভ, ম  ত য ভ
 
ম - ফধ
য য়। ‘মএএপ ঙ্গন্ধু ওফহলক্স মদফথাড, ম  য’  ল
য
তয়
যড
, ট যভ নভ ণ ‘মফভপভ থদামদাহ াফমভও ামলদী ওফান্ড এন্ড স্টান ওহমচ (মটএমএম)-এভ অওাঞাহফাকঢ
সুমথা ম্প্রাভড (  ধত)’  ল
য
ত য় মযেও, মযোণী এাং অন্যান্য ওফথওঢথা-ওফথঘাভীহতভ চন্য আঝঢমা
এওাহটমফও পদ এাং ১৪ঢমা এওাহটমফও পদ নভ ণ ‘এস্টামমহফন্ট অ ও্ান্টদহফন্ট ধামমও স্কুম এন্ড ওহমচ অ্াঝ
থাফামহওাঝ এমভা, ঠাওা ও্ান্টদহফন্ট’  ল
য
তয়
ড ভ বফ নয নভ ণ ভ য়। ‘মএফএইঘ ঠাওা
ম্প্রাভড  আদৄমদওাদওভড (২ ধব থা)’  ল
য
ত য়  ভ চ- য ফ য নভ ণ য য়।
ও.৬.১.১০ ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ মরও ফন্ত্রডাম
প্রাণমফও মযো উন্নদ ওফথসূমঘ-৩-এভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২৮২টি প্রাণমফও মদ্যাম পদ পদমদ থফথাড, ৯,৮৫০টি
অমঢমভি থশ্রমডওে নফথাড, থ ভ ফ র য়য বফন
ণ
১৫,০৫৪টি থফভাফঢ, মশুি ঔাাভ ধামদ ভভাহলভ মহে্
৯,৮১৯টি টিউহম  ৭,৭৪৮টি াযরুফ  ১২,০০০টি ঝহমঝ থফভাফঢ ওভা ল। ওহমভ চন্য  থচদীদ প্রাণমফও মযোভ
সুহবাক মদমিঢওহল্প মদ্যামমলীদ গ্রাহফ ১,৫০০টি মদ্যাম স্থাধদ প্রওহল্পভ আঢা ২৩৫টি মদ্যামহভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ওভা
লহহঙ। এ ঙাড়া, মচমধএআভআভমধ প্রওহল্পভ আঢা ১৬০টি এাং প্রাণমফও মযো উন্নদ প্রওহল্পভ আঢা ধাঁঘটি মদ্যাম
পদ মদফথাড ওভা ল।
ও.৬.১.১১ ফ 
ণ ফ দ  ভ ন ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ থ-ফছ য ৫
য়ন
য
ত য় ফয ত ৩৩,৯৯৪.০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ
৩৩,৮৫৯.৫২ র ট , ম   ফয য ৯৯.০৬ ত । ২০১৪-১৫ থ-ফছয ভ
ণ ফ ঠ ভযভ
ভ ণ র য়য
ত ধ ন ১৩
য য  ণ
য য
ন য়ন য য় ফ দ য ফ ব জর য় ১০
য য  ণ
তন ন
ট ফ ভ যন ট ন র জ (
ভ ) নভ ণ য য়।

ও.৬.১.১২ প্রাণমফও  কডমযো ফন্ত্রডাম
প্রাণমফও মযো উন্নদ ওফথসূমঘ-৩-এভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২৮২টি প্রাণমফও মদ্যাম পদ পদ নফথাড, ৯,৮৫০টি
প্রাণমফও মদ্যামহভ অমঢমভি থশ্রমডওে নফথাড, প্রাণমফও মদ্যামহভ পদ  থশ্রমডওে ১৫,০৫৪টি থফভাফঢ, মশুি ঔাাভ ধামদ
ভভাহলভ মহে্ ৯,৮১৯টি টিউহম, ৭,৭৪৮টি াযরুফ  ১২,০০০টি ঝহমঝ থফভাফঢ ওভা ল। ওহমভ চন্য  থচদীদ
প্রাণমফও মযোভ সুহবাক মদমিঢওহল্প মদ্যামমলীদ গ্রাহফ ১,৫০০টি মদ্যাম স্থাধদ প্রওহল্পভ আঢা ২৩৫টি মদ্যামহভ
মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল। এ ঙাড়া, মচমধএআভআভমধ প্রওহল্পভ আঢা ১৬০টি এাং প্রাণমফও মযো উন্নদ প্রওহল্পভ আঢা
ধাঁঘটি মদ্যাম পদ মদফথাড ওভা ল।
ও.৬.১.১৩ ফ

 ট ফন্ত্রডাম

ধাদা থঝক্সঝাইম ইদমস্টটিউঝহও ধাদা থঝক্সঝাইম ইমঞ্জমদামভাং ওহমহচ উন্নীঢওভড প্রওহল্পভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঙাত্র
থলাহস্টম, ঙাত্রী থলাহস্টম, াউন্ডামভ াম  অপ্ন্তভীড ভাস্তা মদফথাড ওভা ল। ‘াাংমাহতয ভওামভ  থভওামভ ঔাহঢ থভযফ ঘার
ম্প্রাভড  উন্নদ’ প্রওহল্পভ আঢা ভাচযালীহঢ এওটি মটহল মটচাইদ-ওাফ-ামপথ থন্টাভ মদফথাড ওভা ল।
ও.৬.১.১৪ মজ্ঞাদ  প্রভেমি ফন্ত্রডাম
মজ্ঞাদ  প্রভেমি ফন্ত্রডামহ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৫
য
ত য় ফয ত ৩,৭১,৯১১.০০ র ট য ফয ত য়ত
থয  যভ ণ ৩,৭১,০৮৪.০০ র ট , ফ ফ য়ন
ত ৯৯ ৭৮ ত । ফাপ্ত গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফায ভ ইদমস্টটিউঝ
অ পৄট এন্ড থভমটহযদ াহামমচ (আইএনআভম)-এভ অওাঞাহফা উন্নদ  যমিযামীওভড উহেঔহবাগ্য।
ও.৬.১.১৬ ধামদ ম্পত ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ
ও
৫২ কিলরোকভটোয সচ-খোর খনন,
২০ কিলরোকভটোয সচ-খোর পুনখনখ ন, ৬৪ কিলরোকভটোয কনষ্কোন-খোর খনন, ৯২ কিলরোকভটোয কনষ্কোন-খোর পুনখনখ ন, ৩৮টি সচঅফিোঠোলভো কনভখোণ, ৯১০টি সচ-অফিোঠোলভো পুনকন খভখোণ, ৮৫টি কনষ্কোন-অফিোঠোলভো কনভখোণ, ১০১টি কনষ্কোন-অফিোঠোলভো
পুনকন খভখোণ, ২২ কিলরোকভটোয
সেক িং এফিং ৫৬ কিলরোকভটোয নদী-খনন, ৯২ কিলরোকভটোয ফাঁধ কনভখোণ, ৪৫৮ কিলরোকভটোয ফাঁধ
পুনযোকৃকতিযণ, ৪৪ কিলরোকভটোয নদীতীয িংযক্ষণ এফিং এিটি সলো োয কনভখোণ িযো য়।
ও.৬.১.১৫ ধেী উন্নদ  ফা মপাক
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২৭
য
ত য় ১,২৬৯.২০৩০ থওাটি ঝাওাভ মধভীহঢ ব্যমঢ অহণ থভ ধমভফাড ১,২৫৫.৫৯৮৮ থওাটি
ঝাওা, াস্তাদ অগ্রকমঢ ৯৮.৯৩ যঢাাংয। ত ফদন ধ ন ফছ য ভ
ণ
যভ
 দন য র
খ
যখ ন ন ভফ য় ব
 দন ন ত যণ য ড
ফ য য -  য  ন য চর
য়ন ভ ত  ন ফ ন য়
ফলণ
খম ।
ও.৬.১.১৭ ভ র



ফলয় ভ ণ রয়

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২০
য
ত য় ফয ত ১২ ৬৫০ ০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ ১২ ৮১৬ ৭৬
র ট , ফ ফ য়ন
ত ১০১ ৩২ ত । গুরুত্বপূড থ ফাপ্ত অওাঞাহফা লহমা যলীত থযঔ নমচমাত্যহন্না ভৄমচ ফমলমা
প্র  ণ এওাহটফীভ ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভড, ন্যাযদাম লাঝ থ নাউহন্ডযহদ মযশু  ফমলমা ওামট থাও ইউমদঝ স্থাধদ প্রওহল্পভ পহদভ
মঢদটি থফ্লাহভভ মদফথাড  াহস্টযদ স্থাধদ; ঠাওাভ াপাভ উধহচমাভ ড় আশুমমা ওফথভঢ ফমলমা কাহফথন্ট শ্রমফওহতভ
আাহদভ চন্য থলাহস্টম মদফথাড; ঠাওাভ উিভা ৫০ যয্যামমযি ফমলমা  মযশু টাাহটি, এহন্ডামক্রদ  থফঝামমও লাধাঢাম
স্থাধদ; থাদাইভৄড়ী, ওামীকঞ্জ, আড়াইলাচাভ  ফঞাড়ীা উধহচমা ওফথচীী ফমলমা থলাহস্টম  থরমদাং থন্টাভ মদফথাড এাং
াাংমাহতয মযশু এওাহটফীভ ৬টি থচমা যাঔাভ ওফহলক্স পদ মদফথাড।
ও.৬.১.১৮ ফৎস্য  প্রামডম্পত ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৫৮
য
ত য় ফয ত ৫৪ ৯৬৫ ০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ ৫৪ ৫৫০ ০০
র ট , ফ ফ য়ন
ত ৯৯ ২৪ ত । গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফাভ ফহধ্য  জর ণ দ য়ন
ন ৩য়
ম য়)
য
ত য় ১৬  জর য় ভ ট ১৬
র ড  বফন নভ ণ ভ য়। ণ য
ত য ধ নয় ণ
য
ত য় দ য ভ ট ০৫
ন ০৫
ণ দ য় য ন ন নভ ণ 
য়। ভ ন ত ভ ফ জ
 ন  দন য র ভ
ন নফ ন
য়ন
য
ত য় ২০১৪-১৫ থ-ফছয ম ১৯  জর ভ

প ছয় জর ভ
প ১ ফব য় ভ
প ন নব ফ নভ ণ য য়। ছ ১৪ খ ভ য ১০ জর
ভ
প য ভয ভত  য জ 
য য়। ভ
ধদ যয ফ ব
য়ন
য
ত য় ২০১৪-১৫ থফছ য য় ৩০ র ঘন ভট য ফ য়ত ভ
ফ  র য়ন য য়। ২০১৪-১৫ থ-ফছয ম  র য় জ র দয জ ফন
য
য য ভ  য ফ-ফ ফ ১১৮ প ফ য য ন প ড প য )
ন ফতযণ য য়।
ও.৬.১.১৯ ভৄমিভেি ফলয় ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪
য
ত য় ফয ত ২০ ৮০০ ০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ ২০ ৪২৬ ০০
র ট , ফ ফ য়ন
ত ৯৮ ২০ ত । ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ফ ফ য়ত গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফা লহমা ভৄমিভেহিভ স্মৃমঢস্তম্ভ
মদফথাড, থচমা ভৄমিহবািা ওফহলক্স পদ মদফথাড, ভূমফলীদ  অেম ভৄমিহবািাহতভ চন্য াস্থাদ মদফথাড উধহচমা ভৄমিহবািা
ওফহলক্স পদ মদফথাড।
ও.৬.১.২০ ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডামহভ ১৫টি প্রওহল্পভ অনুকূহম ভাে ২৬,৫৪৩.০০ মে ঝাওা,
থফাঝ ব্যমঢ অহণ থভ ধমভফাড ২৩,৬৬২.৭৬ মে ঝাওা এাং াস্তাদ অগ্রকমঢ ৮৯ যঢাাংয। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গুরুত্বপূড থ ফাপ্ত
অওাঞাহফাভ ফহধ্য ১১টি থচমা ভে প্রমযেড থওন্ধ স্থাধদ, সুমথামঞ্চঢ ভে  মওহযাভ-মওহযাভীহতভ চন্য প্রমযেড  পদ থাদ
থওন্ধ স্থাধদ, সুমথামঞ্চঢ ভেহতভ চন্য বৃমিভমও প্রমযেড  স্বাস্থ্ ধমভঘব থা থওন্ধ স্থাধদ, Strengthening and
Modernization of Sheikh Hasina National Youth Centre, চুাটাঙ্গা  লমকঞ্জ থচমা থস্টমটাফল ফফদমাংল,
দাহঝাভ, ঝাঙ্গাইম  নমভতপভ এাং খুমদা  ভাচযালী ফমলমা ক্রীড়া ওফহলক্স-এভ অমথওঢভ উন্নদ, মহমঝ মপাকী
থস্টমটাফহও আন্তচথামঢও ফাহদভ থস্টমটাহফ উন্নীঢওভড, দীমনাফাভী  থদত্রহওাডা থচমা থস্টমটাহফভ উন্নদ এাং ভাংপভ ফমলমা
ক্রীড়া ওফহলক্স মদফথাড, মহওএমধভ মদ্যফাদ ক্রীড়া সুমথামমভ অমথওঢভ উন্নদ, াাংমাহতয ক্রীড়া মযো প্রমঢষ্ঠাহদ মদ্যফাদ
মদহণটিক্স লমও ঝানথ প্রমঢস্থাধদ এাং স্থাধদাভহলভ াংস্কাভ  উন্নদ, র্তডভম ধব থাহ ক্রীড়া প্রমঢপা অহন্বরড ওহভ মদমড়
প্রমযেড প্রতাদ এাং মহওএমধ’ভ মদ্যফাদ ক্রীড়া সুমথাগুমমভ অমথওঢভ উন্নদ ইঢ্ামত উহেঔহবাগ্য।
ও.৬.১.২১ থভমধণ ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪৮
য
ত য় ফয ত ৩,৪৩,০৯৮ র ট য ফয ত
য়ত
থয  যভ ণ
৩,৪১,৫৪৫.৯৫ র ট , ফ ফ য়ন
ত ৯৯.৫৫ ত । ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ফ ফ য়ত গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফাভ ফহধ্য
মাওাফ থণহও মঘদওী আস্তাদা ধব থন্ত দত্যদ থভমধণ মদফথাড এাং ঝঙ্গী-বপভাচাভ টাম মাইদ মদফথাড প্রওহল্পভ ৪০ মওহমামফঝাভ
থভমধণ মদফথাড উহেঔহবাগ্য।
ও.৬.১.২২ মযো ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৯৩
য
ত য় ফয ত ৪,১৪,২৩৪.০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ ৪,১১,১৪৮
র ট , ফ ফ য়ন
ত ৯৯.২৬ ত । ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ফ ফ য়ত গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফা লহমা ৩১৫টি উধহচমা
তহভ মদ থামঘঢ থভওামভ মদ্যামভলহও ফহটম স্কুহম রূধান্তভ’ যীর থও প্রওহল্প ৯৪টি এওাহটমফও পদ নভ ণ ‘ঠাওা
ফলাদকভীহঢ ১১টি ফাধ্যমফও মদ্যাম  ৬টি ফলামদ্যাম (ভওাভী) স্থাধদ’ যীর থও প্রওহল্প াঢটি প্রমঢষ্ঠাহদভ ীফাদাপ্রাঘীভ
মদফথাড এওাহটমফও ওাফ প্রযামদও পদ মদফথাড। মযোভ ফাহদান্নহদভ মহে্ থচমা তহভ অমস্থঢ ভওামভ থধাস্ট গ্রাজুহঝ
ওহমহচভ উন্নদ প্রওহল্প ২৮টি ভওামভ ওহমহচভ এওাহটমফও-ওাফ-একচামফহদযদ লহমা নভ ণ, থদত্রহওাদা ভওামভ ওহমহচভ
3
াথাভড এওাহটমফও পদ  ঙটি ভওামভ ওহমহচভ থলাহস্টম পদ মদফথাড। ‘মহমঝ, মভযাম  খুমদা যলহভ াঢটি ভওামভ
ফাধ্যমফও মদ্যাম স্থাধদ’ যীর থও প্রওহল্প ধাঁঘটি মদ্যামহভ এওাহটমফও ওাফ-প্রযামদও পদ মদফথাড, ‘ঢথ্যপ্রভেমিভ লাঢা
মযোভ ফাহদান্নহদভ মহে্ মদ থামঘঢ থভওামভ ওহমচভহলভ উন্নদ’ যীর থও প্রওহল্প ৫৬৪টি ওহমহচ পদ মদফথাড (ঊ খ
ম্প্রাভডল), ৪০টি ওহমহচ িারুফ আাধত্র ভভাল, টিমঘাং থওাামমটি ইফপ্রুপহফন্ট-২ ইদ থহওন্ডামভ এডুহওযদ প্রহচহক্ট
৩১টি ম.ম.এ. ওাফ ই-ল্যা স্লাধদ। থহওন্ডামভ এডুহওযদ থক্টভ থটহপমধহফন্ট প্রহচহক্ট দ্যটি থচাদাম এডুহওযদ ওফহলক্স
মদফথাড, ঘট্টগ্রাফ মযো ওফহলক্স ফাপ্তওভড, ৩টি থচমা মযো ওফহলক্স মদফথাড, ২০টি ই-মামদ থাং ধাইমঝ মদ্যাম, ৬৬টি
সুমথামঞ্চঢ এমাওা দত্যদ ফাধ্যমফও মদ্যাম স্থাধদ, মঢদটি অফাপ্ত দত্যদ মদ্যাম পহদভ ওাচ ফাপ্তওভড, ২৫০টি

পাভক্রাউহটট মদ্যামহ অমঢমভি থশ্রমডওে মদফথাড, উধহচমা আইমটি থরমদাং এন্ড মভহা থ থন্টাভ নভ এডুহওযদ প্রওহল্প
মদ থামঘঢ ১২৫টি উধহচমা পদ মদফথাড।
ও.৬.১.২৩ াংস্কৃমঢ মরও ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ দটি
য
ত য় ফয ত ৮,১৯২.০০ র ট য ফয ত য়ত থয  যভ ণ ৭,৭৮৯.৬৮ র
ট , ফ ফ য়ন
ত ৯৫ ত । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গুরুত্বপূড থ ওাহচভ ফহধ্য সুদাফকহঞ্জ থচমা মযল্পওমা এওাহট ভ
ভ
(এওটি অমটঝমভাফ, এওটি াংগ্রলযামা, এওটি অমন পদ  এওটি এওাহট ভ পদ) মদফথাড
ঔহবাগ্য।
ও.৬.১.২৪ ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৪
য
ত য় ফাচওল্যাড ফন্ত্রডামহভ চন্য ফয ত ৬ ৫০৮ র ট য ফয ত য়ত
থয  যভ ণ ৪ ৫০৯ ১৪ র ট , ফ ফ য়ন
ত ৬৯ ত । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ উহেঔহবাগ্য অওাঞাহফা উন্নদ
থ
লহে ওমফউমদটি থলমণ এন্ড লাঝ লাধাঢাম, ধাদা; Establishment of Multipurpose Rehabilitation Centre for
Destitute Age-Old People and Socially Disabled Adolescent Girls; Establishment of 50 bedded Kidney
থ
Foundation Hospital & Research Institute; পাটিও্াম
এক্সহঝদযদ অ মহমঝ টাাহটিও লমধঝাম; দৃমি-প্রমঢন্ধী
মযশুহতভ চন্য থলাহস্টম মদফথাড; ওন্পরাওযদ অ থলাহস্টম নভ মত ভওামভ মযশু ধমভাভ (৮ ইউমদঝ); Establishment of
Sonaimuri Andha Kallayan Samity Eye Hospital; এক্সধাদযদ এন্ড থটহপমধহফন্ট অ দীমনাফাভী টাাহটিও

লমধঝাম; ওন্পরাওযদ অ নাইপ থস্টামভট রাইাম হমহনাভ এহামহযদ থন্ট্রাম অমন ওাফ-ওমফউমদটি লহমা এ্াঝ
ামাযপভ, ফফদমাংল; Establishment of Diabetic, Diabetic Related & Non- Diabetic Hospital at Rajbari;
Establishment of Laxmipur Diabetic Hospital ফ এক্সহঝদযদ এন্ড ফটাদ থাইহচযদ অ থফথভামচওা থৌি ফলামলাভ
অমটঝমভাফ ওফহলক্স নভ মত অভনাদ এন্ড আন্ডাভ মপ্রমপহমচট ওমফউমদটি থফম্বাভ অ মত থাাইটি।
ও.৬.১.২৫ ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাক
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাহকভ াস্তাদাথীদ প্রওল্প াংখ্যা
১৩০টি (মচম-১১৬টি, বহতমযও লাঢাপি-৯টি, ওামভকমভ লাঢা-৫টি)। এভ ফহধ্য দত্যদ প্রওল্প াংখ্যা ২৮টি। প্রওল্পগুমমভ
অনুকূহম থফাঝ ভাে ৪,৩৯৫.৬৬ থওাটি ঝাওা। ভাহেভ মধভীহঢ থফাঝ ব্য ৪,৩৮০.৮৪ থওাটি ঝাওা। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ
১৩০টি প্রওহল্পভ ফহধ্য ৪৫টি প্রওল্প ফাপ্ত ল। াম থও াস্তাদ অগ্রকমঢ ৯৯.৬৬ যঢাাংয।
াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভুি ১৩০টি প্রওহল্পভ ফহধ্য ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাপ্ত ৪৫টি প্রওহল্পভ ফহধ্য উহেঔহবাগ্য
প্রওল্পভল লহমা: ভাংপভ মপাকী যলহভ ১৬ মওহমামফঝাভ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড, সুদাফকহঞ্জ সুভফা দতীভ ধভ আব্দুচ
চহুভ থত্য মদফথাড, মরুমমা-আশুমমা ফলাড়ও  মরুমমা থত্য মদফথাড, মমচুঢমা-ওতফঢমী  দাাংলু-ামমামতখী াংহবাক
ফলাড়ওল দৄদঝ-দাাংলু-াকাড়ী-ওতফঢমী-কাঢমী-থঘৌমওভখাঝ ফলাড়ও উন্নদ, ধা থঢ্ ঘরগ্রাফ অঞ্চহম ৬টি ফলাড়ও
মদফথাড/উন্নদ, (লামঢভমছম-ভাফপভা মিচ)-আভৄমমা-থযহঔভ চাকা-থটফভা ফলাড়ও মদফথাড, মদাফঢপভ-ঢামলভপভ ফলাড়ও
মদফথাড, ধাকমা-চকন্নাণপভ-ভাডীকঞ্জ-আউওামন্ন ফলাড়ও মদফথাড, কাইান্ধা-দাওাইলাঝ-থকামন্নকঞ্জ ফলাড়হও ড়তল থত্য
মদফথাড, ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ আঢাথীদ ফলাড়ও থদঝাহওথ অন্তভুথি ৪৮টি অফাপ্ত থত্যভ ওাচ ফাপ্তওভড, কুমফোথ ফলাড়ও প্রযস্তওভড  উন্নদ, মঘঢমফামভমমভাচাভ স্থমন্নভ ফলাড়ও উন্নদ, শ্যাফকঞ্জ-চামভা-মমভমযমভ-দ্যকাপভ
নমওভলাঝ (নমমঢঢা) ফলাড়ও উন্নদ, ওড়াইওামন্ন-াঞ্ছাভাফপভ-চীদকঞ্জ াচাভ ফলাড়ও মদফথাড, সুচাদকভ লহঢ মামদযাল
থত্য ধব থন্ত (ভৄমচ াঁহথভ ধভ) ফলাড়ও মদফথাড, াঞ্ছাভাফপভ-থলাফদা ফলাড়ও উন্নদ, থকাধামকঞ্জ (ভাযী)-ভদী-মমঙ্গধাড়া
(টুমঙ্গধাড়া) ফলাড়ও উন্নদ, টাওাাংমা াচাভ-থকাধামপভ-ওামীকঞ্জ ফলাড়ও উন্নদ, ভাফঘন্ধপভ থফাড় (হভমহকইঝ) থ
থপড়াফাভা াচাভ পাা পাঙ্গুভা উধহচমা তভ ফলাড়ও পদমদ থফথাড, কুমড়গ্রাফ-উমমপভ-মঘমফাভী ফলাড়ও উন্নদ, থদত্রহওাডাথফথধাযা-চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ-মহমঝ ফলাড়ও উন্নদ (থদত্রহওাডা অাংয), ভইঢমা-ভৄওসুতপভ-ওামযাদী ফলাড়হওভ ১৬ঢফ
মওহমামফঝাভ ওফমাপভ থত্য মদফথাড, ঘাঁতপভ (দানুপভ)-থতাওাদখভ-লমভদা ড়ও  ঘন্ধা-লাইফঘভ ফলাড়ও উন্নদ, লালুাখাঝভৄন্পীভলাঝ-থথাাউড়া ফলাড়ও উন্নদ, বপভ-থফমন্নপভ াংহবাক ফলাড়ও মদফথাড, ন ঘ ট দ ঘ রয় )- য় - জ য টতযখ দ ভ 
নভ ণ টুমঙ্গধাড়া-থওাঝামমধাড়া (ফাছাড়ী) ফলাড়ও উন্নদ, Technical Assistance for Sub
Regional Road Transport Project Preparatory Facility প্রওহল্পভ আঢা ১,৭৫২ মওহমামফঝাভ ফলাড়হওভ
Feasibility Study & Detailed Design ম্পন্ন, থকাধামকহঞ্জভ টূমঙ্গধাড়া মআভটিম’ভ থরমদাং ইদমস্টটিউঝ স্থাধদ ইঢ্ামত।

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৫টি স্থাধদা/ওফথসূমঘভ উহিাথদ ওহভদ। থগুমম লহমা: ঠাওা-মহমঝ চাঢী ফলাড়ও লহঢ
মমাদা ধাাভ ল্ান্ট াংহবাক ফলাড়ও মদফথাড, মধহভাচপভ-থকাধামকঞ্জ আঞ্চমমও ফলাড়হওভ ৪০ঢফ মওহমামফঝাহভ ফদৄফমঢ
দতীভ ধভ ৩৯১.৪৯১ মফঝাভ তীখ থ থযঔ লুৎনভ ভলফাদ থত্য মদফথাড, থকাধামকহঞ্জভ টুঙ্গীধাড়া মআভটিম’ভ থরমদাং ইদমস্টটিউঝ
স্থাধদ, চহতপভ-ফফদমাংল ফলাড়হওভ ২৭ঢফ মওহমামফঝাহভ ৯০০ মফঝাভ তীখ থ ফাদা ফ্লাইপাভ মদফথাড  কুমফো
(ালুহঢাধা)-মমভাচাভ স্থমন্নভ ফলাড়ও উন্নদ।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ধাঁঘটি স্থাধদা/ওফথসূমঘভ মপমিপ্রস্তভ স্থাধদ ওহভদ। থগুমম লহমা: পাটিাধাড়া-ওামদাদড়াইম-বহযাভ ফলাড়হওভ ৪ণ থ মওহমামফঝাহভ ওামদা থত্য মদফথাড, ঠাওা-মহমঝ ফলাড়হওভ ২৫ঢফ মওহমামফঝাহভ ভুমঢা
ফ্লাইপাভ মদফথাড, দাভাডকঞ্জ তভ উধহচমাভ বতপভ  ন্নভ উধহচমাভ ফতদকঞ্জ ধহহন্ট ৩ যীঢমে্া থত্য মদফথাড,
ঘাঁধাইদাকঞ্জ থচমাভ ওাদাঝ-ভলদপভ-থপামালাঝ ফলাড়ও উন্নদ, কুমফো যলহভভ যাদকাঙা থভমহ পাভধা মদফথাড।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ঘাভটি স্থাধদা/ওফথসূমঘভ উহিাথদ/মপমিপ্রস্তভ
স্থাধদ ওহভদ। থগুমম লহমা: ঠাওা-মযমাং-থকৌলাটি া ামপথ, থওামওাঢা-ঠাওা-আকভঢমা া ামপথ, আকভঢমা-ঠাওাথওামওাঢা া ামপথ, ানভাভলাঝ-থেঁাহওা-ভাফকড় ফলাড়হও ভাফকড় (ঔাকড়াঙমড় ধা থঢ্ থচমা, াাংমাহতয)-ারুফ
(মত্রপভা, পাভঢ) ধহহন্ট াাংমাহতয  পাভঢ ীফান্তঢী থনদী দতীভ ধভ াাংমাহতয-পাভঢ বফত্রী থত্য-১ মদফথাড।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাদদী ড়ও ধমভলদ  থত্য ফন্ত্রী থব ওম স্থাধদা/ওফথসূমঘভ উহিাথদ ওহভদ থগুমমভ ফহধ্য উহেঔহবাগ্য
লহমা: ভাঙ্গাফাটি থচমাথীদ ভাচস্থমী-াঙ্গাম লামীা ফলাড়ও উন্নদ, খাকড়া-াঙ্গাম লামীা-ান্নভাদ ফলাড়ও উন্নদ, ইস্টাড থ
াাংমাহতয মিচ ইম্প্রুপহফন্ট প্রওল্প (ইমমআইমধ)-এভ আঢা ওক্সাচাভ-থঝওদান ফলাড়হও মদমফথঢ াঢটি থত্য, ড়ও 
চদধণ অমথতপ্তহভভ আঢাথীদ ফলাড়ও থদঝাহওথভ অফাপ্ত থত্যভল ফাপ্তওভড ওাচ প্রওহল্পভ আঢা মদমফথঢ ভাচাাড়ী
থত্য  াখাঝা-থফমান্নল থত্য, ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড প্রওহল্পভ আঢা মদমফথঢ থমভৄা থত্য, বহযাভ ড়ও
মপাহক মদমফথঢ ামাঢমা থত্য, থলফাহঢপভ-মঙ্গাইভ-ফামদওকঞ্জ ফলাড়হও মদমফথঢ আমচফপভ থত্য  থকভামতা থত্য,
ইম্প্রুপহফন্ট অ থভাট থনটি এ্াঝ ি্াও স্পঝস্ অদ ন্যাযদাম লাইহচ প্রওহল্পভ আঢা দীমনাফাভী থচমাভ বতপহভ
শুঝমওভ থফাড় এাং ভাংপভ থচমাভ ভাংপভ থফমটও্াম ওহমচ থফাড় এভ াঁও প্রযস্তওভড  ভমীওভড, (লামঢভমছম-ভাফপভা মিচ)আভৄমমা-থযহঔভ চাকা-থটফভা ফলাড়হওভ ৬ষ্ঠ মওহমামফঝাহভ দন্নীধাড়া থত্য, গুড়া-ামভাওামন্ন ফলাড়হও মদমফথঢ
ঔমাকুমড় থত্য, থদধামঢমী থত্য, যালাাচপভ থত্য, আফঢমী থত্য, করুফাভা থত্য  ামভাওামন্ন থত্য।
এ ঙাড়া, ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াস্তাদাথীদ উহেঔহবাগ্য প্রওল্পগুমম লহমা: ঠাওা ফা ভ্ামধট রাদমচঝ থটহপমধহফন্ট প্রহচক্ট
(থফহরা থভম) MRT Line-6, ২ ওাঁঘপভ, ২ থফখদা  ২ থকাফঢী থত্য মদফথাড প্রওল্প, ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ চাঢী ফলাড়ওহও ৪থমহদ উন্নীঢওভড প্রওল্প, থীভ কমঢভ বাদালহদভ চন্য পৃণও থমদল চহতপভ-ঝাঙ্গাইম-এহমঙ্গা চাঢী ফলাড়ও
৪-থমহদ উন্নীঢওভড প্রওল্প, কাচীপভ-মফাদন্নভ া য ড রাদমচঝ (BRT) ড়ও মদফথাড প্রওল্প, ইস্টাদ থ াাংমাহতয মিচ
ইফপ্রুপহফন্ট প্রওল্প, ধটুাঔামী-কুাওাঝা ফলাড়হও যলীত থযঔ ওাফাম থত্য, যলীত থযঔ চাফাম থত্য  যলীত থযঔ ভাহম থত্য
মদফথাড, সুদাফকহঞ্জ সুভফা দতীভ ধভ থত্য মদফথাড, মহমহঝ সুভফা দতীভ ধভ পভাঢদ ন থত্যভ মদওহঝ ওামচভাচাভ থত্য
মদফথাড, ওক্সাচাভ-থঝওদান থফমভদ োইপ ড়ও ২ ধব থা (ইদাদী থণহও মমঔামী ধব থন্ত) মদফথাড, ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ
আঢাথীদ ড়ও থদঝাহওথ অন্তভুথি থত্যভহলভ অফাপ্ত ওাচ ফাপ্তওভড, মভযাম-ধটুাঔামী ফলাড়হও ধাভা দতীভ ধভ
ধাভা থত্য (থমব্যঔামী থত্য) মদফথাড, চহতপভ-ফফদমাংল ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড, মধহভাচপভ-থকাধামকঞ্জ ফলাড়ও
উন্নদ, বাত্রাাড়ী-ওাঁঘপভ ফলাড়ও ৮-থমহদ উন্নীঢওভড, ফাতাভীপভ (ফস্তনাপভ)-যমভঢপভ-ঘাঁতপভ ফলাড়হও আমড়াম ঔাঁ
দতীভ ধভ আঘফঢ আমী ঔাদ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থত্য এাং থঝহওভলাঝ, টুফঘভ  আঙ্গামভা থত্য, থনমভ  ধন্টুদ
মদফথাড/পদ থাদ, দাভাডকহঞ্জভ ন্নভ উধহচমা ৩ যীঢমে্া থত্য মদফথাড, মটহঝইর্ল্ স্টামট এন্ড মটচাইদ অ ঠাওা-মঘঝাকাাং
এক্সহপ্র হ অদ মধমধমধ থম, ঘট্টগ্রাফ-ভাঙ্গাফাটি ফলাড়হওভ অমক্সহচদ থফাড়
থণহও লাঝলাচাভী ধব থন্ত মটপাইটাভল প্রযস্তওভড, ইফপ্রুপহফন্ট অ থভাটস্ থনটি এ্াঝ ি্াও স্পঝস্ অদ ন্যাযদাম লাইহচ,
ঘাঁতপভ থচমাভ ফঢমহ থদাহকাতা দতীভ ধভ ফঢম থত্য মদফথাড, ঔাকড়াঙমড় ড়ও মপাহকভ অথীহদ
মমপন্ন ড়হও ৩৮টি মধম কাট থাভ থত্য ১৬টি আভমম থত্য  ১৯টি আভমম ক্স ওামপাঝ থ মদফথাড, কাচীপভ-আচফঢপভইঝাহঔামা ফলাড়ও মদফথাড, িাহ্মডাড়ীা থফৌড়াইম থভম ক্রমাং-এভ ধভ পাভধা মদফথাড। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ
দত্যদ ২৮টি উন্নদ প্রওল্প অনুহফামতঢ ল। এভ ফহধ্য উহেঔহবাগ্য প্রওল্পগুমম লহমা: ইঝদা-মফঞাফইদ-অিগ্রাফ ফলাড়ও
মদফথাড, মহমঝ-যালুটিওভ-থওাম্পাদীকঞ্জ-থপামাকঞ্জ ড়ওটি চাঢী ফলাড়হও উন্নীঢওভড, থাদাকাচী-মাফাাচাভঘভতভহযপভ-থওাম্পাদীকঞ্জ ফলাড়হও থঙাঝ থনদী দতীভ ধভ থত্য মদফথাড, কাচীপভ-আচফঢপভ-ইঝাহঔামা ফলাড়হও

যীঢমে্া দতীভ ধভ ঘভমন্ধুভ থত্য মদফথাড এাং থচমা ফলাড়ও উন্নদ প্রওল্প (১০টি ড়ও থচাহদভ চন্য ১০টি
পৃণও প্রওল্প)।
ও.৬.১.২৬ থত্য মপাক
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লমভঢ যালচামাম আন্তচথামঢও মফাদন্নভ লহঢ ঘন্ধা ধব থন্ত প্রা ৩৮ মওহমামফঝাভ তীখ থ ঢ রয় এমমহপহঝট এক্সহপ্রহ
জ- - জ ব ত নভ ণয জ চ ন ত ন China National Machinery Import and Export Corporation
(CMC)- য  ভ ঝ ত য
যত য়।
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নভ ণ ফ ব
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৬.০০ ফ রয়ন ভ ন ডর য ঋণ  য়ত য 
 ত য়।
রছ ঘ ট- দ য় ন
ফ ন
ট নর নভ ণয জ
থ ভ ব ফ নফ চন য য়। ফ খ ট নর নভ ণ  ত
ভ  যচ রন য জ জ ,  য় য়ন
, ফ
ফ র ভ য়ন
য য য  য়ত চ য়
 য় ছ।
কাচীপভ লহঢ যালচামাম আন্তচথামঢও মফাদন্নভ ধব থন্ত
ফত ২০ মওহমামফঝাভ Bus Rapid Transit ফ BRT থমহদভ ফহধ্য
য় ৪.৫ মওহমামফঝাভ তীখ থ elevated  নভ ণ ফ যত ডজ ন 
যত
দয ন য়
য় ধ ন য য় ছ। থতহযভ
ড়ও থবাকাহবাক থদঝাওথ মদভমেন্ন ওভাভ মহে্ থত্য মপাহকভ অথীহদ অহভা দত্যদ দত্যদ থত্য মদফথাহডভ ধতহেধ গ্রলড ওভা
ল। এভই অাংয ফ য র জর য় ভলফঢপভ-াব্যকঞ্জ-ভৄমামত-মলচমা- ভ দ ড়হও আমড়াম ঔাঁ দতীভ ধভ ১.৫৯
মওহমামফঝাভ তীখ থ থত্য,  য় খ র জর য় থমব্যঔামী-দ্যফওী-কা-তযমফদা-কমামঘধা-আফড়াকামঙ ড়হও কমামঘধা দতীভ ধভ
১.৫৮ মওহমামফঝাভ তীখ থ থত্য,  য় খ র জর য় ওচুা-থঢাকী-ধটুাঔামী-থমালামমা-ওামমা ড়হও ধাভা দতীভ ধভ ১.৬৯
মওহমামফঝাভ তীখ থ থত্য ফ রত  জ য-ফ য ভ য-নফ ন য 
ভঘন নদ য ধভ য় ২.৫ র ভট য দ ঘ
 নভ ণ  ড   ন ত তব ফ
ভ দত য়। ফ ণত চ য  নভ ণ য়ন  ম   য থ  য়ত
চ য় য়। ত ছ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফ ফ  য ব যয প টর ভয ভ তয জ
দয ন য়
ত য়।
ও.৬.১.২৭ স্থাদী ভওাভ মপাক
২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ যয াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ স্থাদী ভওাভ মপাহকভ আঢাথীদ এমমচইমট ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ
১৭০টি প্রওহল্পভ অনুকূহম থফাঝ ভাে মঙম ১২,৬৭৯.৪৬ থওাটি ঝাওা। ভাহেভ মধভীহঢ থফাঝ ১২,০৯০.২৬ থওাটি ঝাওা ব্য ওভা
ল। াম থও াস্তাদ অগ্রকমঢভ লাভ ৯৫.৩৫ যঢাাংয। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ উহেঔহবাগ্য গুরুত্বপূড থ ওাহচভ ফহধ্য ৪৫টি উধহচমা
ওফহলক্স পদ মদফথাড/ম্প্রাভড, ২৩০টি ইউমদদ ধমভরত ওফহলক্স পদ মদফথাড, ৫,৯৯০ র ভট য উধহচমা, ইউমদদ 
গ্রাফ ড়ও মদফথাড/পদমদ থফথাড  পদ থাদ, ২৯,০০০ মফঝাভ উধহচমা, ইউমদদ  গ্রাফ ড়হও মিচ/ওামপাঝ থ মদফথাড, পদমদ থফথাড 
ভেডাহেড, ৩৩৪ মওহমামফঝাভ ড়হও দাদ, ১৮০টি থগ্রাণ-থন্টাভ/গ্রাফীড লাঝ/াচাভ এাং টি ফমলমাহতভ চন্য াচাভ

থওযদ মদফথাড, ৬৬টি ঘূমড থছড়/ন্যা আশ্রহওন্ধ মদফথাড, ১০,৫০০ মওহমামফঝাভ উধহচমা, ইউমদদ  গ্রাফ ড়ও থফভাফঢ,
১,২১,০০০ থলক্টভ নমম চমফহও ন্যাভ লাঢ থ ভো  থঘ সুমথা প্রতাদ ওভাভ মহে্ ৫৪০ মফট য াঁথ পদমদ থফথাড/উন্নদ,
৯৫২ র ভট য ঔাম পনখদদ, ৩৩০টি ধামদ মদন্ত্রও অওাঞাহফা মদফথাড/পদ থাদ। যলভ এমাওা ৮০০ র ভট য
ভাস্তা/পৄঝধাঢ মদফথাড, ৩১০ র ভট য থেন মদফথাড ৪টি ভাাভ ট্াফ মদফথাড ওভা ল।
ও.৬.১.২৮

য ফন্ত্রডাম

২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ যয াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ আঢা ৩৯টি প্রওহল্পভ অনুকূহম থফাঝ ভাে
মঙম ১,০৯১.৭২ থওাটি ঝাওা। ভাহেভ মধভীহঢ থফাঝ ১,০৭৮.০৮ থওাটি ঝাওা ব্য ওভা ল। াম থও াস্তাদ অগ্রকমঢভ লাভ ৯৯
যঢাাংয। প্রমঢহতদাথীদ ঙহভ ফাপ্ত অওাঞাহফাভ ফহধ্য পমমহযভ চন্য ১০টি ব্যাভাও পদ মদফথাড, পমময মপাহকভ ৫০টি
চভাচীড থ ণাদা পদ মদফথাড, নহভদমও মটএদএ ল্যাহভঝ য অ াাংমাহতয মদফথাড, ফটাদ থাইহচযদ অ াাংমাহতয পমময
এওাহটমফ, াভতা, ৪৫টি পমময সুধাহভভ অমন পদ ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভহডভ ফাধ্যহফ ৪৫টি মআইমট অমন মদফথাড, ট থাভ কাট থ
াাংমাহতহযভ ীফান্ত এমাওা ৮৫টি মমধ মদফথাড উহেঔহবাগ্য।
ও.৬.১.২৯ স্বাস্থ্  ধমভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৫৭  যন র ন )
য
ত য় ড  ত ভ ট ফয ত ৪ ৫৬২ ০৯
ট য
ফয ত য়ত থয  যভ ণ ৩ ৮৮৩ ০৭
ট । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাপ্ত গুরুত্বপূড থ অওাঞাহফা ঢ

  ত রয   যণ
ন য়ন যব ট র জন ফ ভ ন  থ য় য ন  য় ব ন ফ র দ খ
প জর
 জফ চ ফ ন ন
ট   ত র ন  র
ফ র ভ ফ ন র ন
ট ফ
ফ যট য ভ ড ন
যপ য  য
য ১২তর বফ নয ১২তর য ছ দ ম ঢ র 
য়
ফ র ভ ফ
 দ য়দ নজ র র ভ ভ ড র রজ
য
য
ড ভ বফন
 র নভ ণ য য়।
ও.৬.১.৩০ ফ ভ য

ফভ ন  যফন

মটন ভ ণ রয়

২০১৪-১৫ থ-ফছ য ৪ ৩০২ র ট
য় চ ভ ভ টর  তয জ ভ ত দ তর ফ  ন ন মটন ভ ট রয
নভ ণ জ ৯৫ ত  
য়। চ ভ   ভ নত জ ত ফভ নফ য
বফ নয  ভ ন ১৯৯ র ট
য়
ড নভ ণ 
য য়। ফ য র ফভ নফ য ১২৫ র ট
য় ন ন ভ জদ নভ ণ জ ৯০ ত  
য়। মযত  জ র র জ ত ফভ নফ যয ট ভন র ১ ২ ব য ণ ট ভন র ব ব  ভ
রট য়য
বফন  য় য  জ ১ ৬১৫ র ট
য় প য় য ড ট ন
র ভ  ভ ন জ 
য য়। মযত
 জ র র জ ত ফভ নফ য ৭১২ র ট
য় Ducted package type AC ন র ড র ট প
র
চ য় য  ব ন ন জ ৯৫ ত  
য  য় ছ। মযত  জ র র জ ত ফভ নফ য ১২৪ র
ট
য় Roof top package type  ন
নট ড ট য় 
ব য ণ ট ভন রয ফ ধত
য
ল
জ ৮০ ত  
য য়। ভ ট র ফ  র য় ৭৫০ র ট
য় ৩ ‘ জ’ ট  য় ট য
নভ ণ জ 
য য় ফ ১ ২৫০ র ট
য় ৫ ‘ প’ ট  য় ট য নভ ণ জ ৮৫ ত  
য়। মযত
 জ র র জ ত ফভ নফ য ৪১৮ র ট
য় য নভ ণ ফ নয় ণ ফ ধয য়ন র
জ ৮৫ ত 

য য়। ছ ২৩৮ র ট
য় য়  ভয  য
য়ন জ 
য য়।
ও.৭ তামভদ্র্্মদভদ
থতহযভ উন্নদ ধমভওল্পদা তামভদ্র্্মদভদহও অগ্রামথওাভ মতহ এওটি াংলঢ  ম্প্রামভঢ াফামচও মদভাধিা থিদী বঢমভ ওভা
লহে, বা তমভদ্র্ চদহকাষ্ঠীহও ওম প্রওাভ াফামচও, অণ থনদমঢও  প্রাকৃমঢও অমপখাঢ থণহও সুভো থতহ। ২০২১ াহমভ ফহধ্য
তামভহদ্র্্ভ লাভ ১৫ যঢাাংহয দামফহ আদাভ মহে্ ভওাভ ওাচ ওহভ বাহে, বাভ উহেশ্য তামভদ্র্্ীফাভ মদহঘ াওাভী াথাভড
দাকমভওহতভ চীদবাত্রাভ ফান উন্নদ। ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ তামভদ্র্্ীফা মঙম ২৬ ২৮ যঢাাংয, বা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ হ্রা
থধহ ২৪ ৫৪ যঢাাংহয এাং ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ তামভদ্র্্ীফাভ মদহঘ অস্থাদওাভী অ ত তমভদ্র্ মঙম ১২ ৫৯ যঢাাংয, বা ২০১৪১৫ অণ থ-ঙহভ হ্রা থধহ ১০ ৯২ যঢাাংহয তাঁমড়হহঙ। এ ফওাহম তামভদ্র্্-ব্যথাদ (poverty gap) উহেঔহবাগ্য লাহভ হ্রা
থধহহঙ।
ও.৮ ওফথাংস্থাদ

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪,৫৩,৫০৮ চদ ওফী বহতমযও ওফথাংস্থাদ মাপ ওহভহঙ। এহতভ ফহধ্য ফমলমা ওফীভ াংখ্যা ৮০,৩১৮ চদ।
৩৮টি ওামভকমভ প্রমযেড থওহন্ধভ ফাধ্যহফ ১,১০,০০০ চদ ওফীহও থতহয  মহতহয ওফথাংস্থাদ মাহপভ উহেহশ্য মমপন্ন থরহট
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। এহতভ ফহধ্য ফমলমা প্রমযেডাণীহতভ াংখ্যা ৫৪,০০০ চদ।
ও.৯ প্রথাদ থক্টভ ওহধথাহভযদভহলভ মাপ-থমাওাদ
ফন্ত্রডাম/মপাকভল থণহও প্রাপ্ত ঢথ্যানুবাী ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ আঢাথীদ ামডমচ্ও মপমিহঢ
ধমভঘামমঢ প্রমঢষ্ঠাদভহলভ ফহধ্য ৬৯টি প্রমঢষ্ঠাদ থণহও প্রাপ্ত থফাঝ মাহপভ ধমভফাড ১০,৩৮৭.৬৪ থওাটি ঝাওা। এভ ফহধ্য হ থাচ্চ
মাপচদও প্রমঢষ্ঠাদ ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাহকভ আঢাথীদ চদঢা ব্যাাংও মমমফহঝট-এভ মাহপভ ধমভফাড ১,১১২.৯১
থওাটি ঝাওা। ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ আঢাথীদ ামডমচ্ও মপমিহঢ ধমভঘামমঢ প্রমঢষ্ঠাদভহলভ ফহধ্য
৩১টি প্রমঢষ্ঠাহদ থফাঝ থমাওাহদভ ধমভফাড ১ ৭৩১ ৭৬ থওাটি ঝাওা। এভ ফহধ্য হ থাচ্চ অমাপচদও প্রমঢষ্ঠাদ ব্যাাংও  আমণ থও
প্রমঢষ্ঠাদ মপাহকভ আঢাথীদ াাংমাহতয কৃমর ব্যাাংও, বাভ থমাওাহদভ ধমভফাড ৪৩৪.৫১ থওাটি ঝাওা। মিঢী হ থাচ্চ
অমাপচদও প্রমঢষ্ঠাদ ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাহকভ আঢাথীদ থমও ব্যাাংও মমমফহঝট, বাভ থমাওাহদভ ধমভফাড
১৬৯.১২ থওাটি ঝাওা। ২০১৪-১৫ অণ-থ ফছ য মমপন্ন ফন্ত্রডাম  মপাহকভ আঢাথীদ মাপচদও প্রমঢষ্ঠাদভহলভ দাফ  মাহপভ
ধমভফাড ধমভমযি-‘ঔ’-থঢ এাং অমাপচদও প্রমঢষ্ঠাদভহলভ দাফ  থমাওাহদভ ধমভফাড ধমভমযি-‘ক’-থঢ থতঔাহদা  র

ও.১০ উৎধাতদমরও
উৎধাতদ মরও ঢথ্য কৃমর ফন্ত্রডাম, ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডাম, মযল্প ফন্ত্রডাম, ামডচ্ ফন্ত্রডাম, ফৎস্য  প্রামডম্পত ফন্ত্রডাম
এাং জ্বামামদ  ঔমদচ ম্পত মপাক থণহও াংগ্রল ওভা ল। াংমেি ফন্ত্রডাম/মপাক থণহও প্রাপ্ত কৃমর/মযল্প ধণ্য, াভ, জ্বামামদ
মরও ধমভাংখ্যাদ মদহম্ন থতা  র :
ও.১০.১ কৃমর/মযল্প ধণ্য, াভ, জ্বামামদ ইঢ্ামত
ধহণ্যভ দাফ

১
ঘাম
কফ
ভুট্টা
আলু
থেঁাচ
ধাঝ
যাওমচ

এওও

২
মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ
মে থম
মে থফমরও ঝদ

২০১৪-১৫
অণ থ-ফছ য উৎধাতহদভ
মে্ফাত্রা

২০১৪-১৫
অণ থ-ফছ য
প্রকৃঢ উৎধাতদ

৩
৩৪৮.৫৯
১৩.৩৩
২৫.২১
৮৭.৮৯
১৯.০০
৮০.১৪
১৩৭.৬০

৪
৩৪৮.৬১
১৪.৮৩
২৪.৬১
৯৩.২৮
১৯.২৯
৭৫.০১
১৪২.৩৭

সুঢা২

মে থওমচ

৩৯.১০

২০.৪৮

ধাঝচাঢ দ্র্ব্য
াভ (ইউমভা)
মড
মঘমদ
ফৎস্য
ফাাং
দ্যথ
মটফ
গ্যা
ওমা
ওঠিদ মযমা

মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ
থওাটি মমঝাভ
থওাটি
মমএন
মে থফমরও ঝদ
মে থফমরও ঝদ

১৩.২৭

১০.০৩
৮.৭৮
১২.৮২
০.৭৭৪
৩৬ ৯০
৫৮ ৬২
৬৯৬ ৮৫
১ ০৯৯ ৫২
৮৯৩ ০৯৫
৬ ৭৫৭
৯ ৩১৪

৭.৮৬
১৮.০০
১.২৭
৩৭ ০৩
৪৮ ৫০
৬৫০ ৯৯
১ ০৯৪ ৯৯
৮৭০ ৯১২
৭ ০০
১১ ৫০

মে্ফাত্রা
থতযচ উৎধাতহদ
পূ থঢী
অনুবাী
থতহযভ অপ্ন্তভীড
অণ থ-ফছ য
উৎধাতহদভ ঘামলতাভ ওঢ যঢাাংয (২০১৩-১৪)
যঢওভা লাভ
থফঝাহদা বাহে
প্রকৃঢ উৎধাতদ
৫
৬
৭
১০০.০১
৩৪৪.৫২
১১১.২৫
১৩.৭৫
৯৭.৬২
২৫.১৬
১০৬.১৩
৯৫.০০
১০১.৫৩
১৭.০১
৯৩.৬০
৭৪.৩৬
১০৩.৪৭
১৩৯.১৯
১.০০-এভ
৫২.৩৭
১৯.৮০
থঘহ ওফ
৭৫.৫৮
১০০.০০
১১ ৫০
১১১.৭০
৩২.৫৩
৮.৩৮
৭১.২৩
৭৭.৩৩
১৭.৫৩
৬০.৯৪
৫.৫৩
১.২৮
৯৯ ৬৪
৯৩ ৩৯
৩৫ ৪৮
১২০ ৮৬
৮৫ ৫১
৪৫.২১
১০৭ ০৪
৪৮ ৭৯
৬০৯ ১৫
১০০ ৪১
৬৭ ৫৫
১,০১৬.৮০
১০২ ৫৫
৮২ ৪৭
৮২২.৯৭৬
৯৬ ৫৩
১৫ ০০
৯.৮৫
৮১ ০০
২.০১

ধহণ্যভ দাফ

১
ঘা

এওও

২
মফমমদ থওমচ

২০১৪-১৫
অণ থ-ফছ য উৎধাতহদভ
মে্ফাত্রা

২০১৪-১৫
অণ থ-ফছ য
প্রকৃঢ উৎধাতদ

৩
৬৪ ০০

৪
৬৩ ৪১

মে্ফাত্রা
থতযচ উৎধাতহদ
পূ থঢী
অনুবাী
থতহযভ অপ্ন্তভীড
অণ থ-ফছ য
উৎধাতহদভ ঘামলতাভ ওঢ যঢাাংয (২০১৩-১৪)
যঢওভা লাভ
থফঝাহদা বাহে
প্রকৃঢ উৎধাতদ
৫
৬
৭
৯৯ ০৮
৯৬ ৯৪
৬৭ ০৮

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঘাম, কফ, আলু, থেঁাচ, যাওমচ, ফাাং, দ্যথ, মটফ,  এাং াহভভ প্রকৃঢ উৎধাতদ মে্ফাত্রাভ
ত্যমদা বৃমি থধহহঙ। ২০১৩-১৪ অণ-থ ফছ যভ ত্যমদা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঘাম, কফ, থেঁাচ, ধাঝ, যাও-মচ, সুঢা, ফৎস্য,
ফাাং, দ্যথ, মটফ, াভ, গ্যা এাং ওঠিদ মযমাভ প্রকৃঢ উৎধাতদ বৃমি থধহহঙ।
২মটিএফমভ

আঢাথীদ অমথওাাংয ত্র চওম ন্ধ ণাওা, থকাহর্ল্দ ল্ান্ডহযও, চদহমভ তেঢাভ অপা এাং পভহদা থফমযদামভয ওাভহড সুঢা উৎধাতহদভ মে্ফাত্রাভ
ত্যমদা প্রকৃঢ উৎধাতদ হ্রা থধহহঙ।

ও.১০.২ মদ্য্ৎ, জ্বামামদ থঢম  ধামদ
মদ্য্ৎ, জ্বামামদ থঢম এাং ধামদ উৎধাতদ  ভভাল াংক্রান্ত ধমভাংখ্যাদ মদহম্ন থতা  র । মদ্য্ৎ াংক্রান্ত ঢথ্য মদ্য্ৎ মপাক,
জ্বামামদ থঢম াংক্রান্ত ঢথ্য জ্বামা ন  ঔমদচ ম্পত মপাক এাং ধামদ উৎধাতদ  ভভাল াংক্রান্ত ঢথ্য স্থাদী ভওাভ মপাক
থণহও াংগ্রল ওভা লহহঙ।
ও.১০.২.১ মদ্য্ৎ ভভাল

হ থাচ্চ ঘামলতা (থফকাাঝ)
হ থাচ্চ উৎধাতদ (থফকাাঝ)
থফাঝ উৎধামতঢ মদ্য্ৎ (মককাাঝ-খণ্টা)
কড় থমাটহযমটাং (থফকাাঝ)

প্রমঢহতদাথীদ ঙভ
(২০১৪-১৫)
৭,৮১৭
৭,৮১৭
৪৫,৮৩৬
৫০

পূ থঢী ঙভ
(২০১৩-১৪)
৭,৩৫৬
৭,৩৫৬
৪২,১৯৫
১১২

পূ থঢী ফছ যয ত্যমদা হ্রা/বৃমিভ
ধমভফাড  যঢওভা লাভ (%)
(+) ৬.২৭
(+) ৬.২৭
(+) ৮.৬৩
(-) ৫৫.৩৬

সূত্র: মদ্য্ৎ মপাক।

ঢথফাহদ মদ্য্ৎ উৎধাতদ েফঢা ১১,৮৭৭ থফকাাঝ। দাদহবাগ্য জ্বামামদমপমিও মদ্য্ৎ উৎধাতদ ১৭৫ থফকাাঝ।
ও্াধটিপল ঢথফাদ মদ্য্ৎ উৎধাতদ েফঢা ১৪,০৭৭ থফকাাঝ। মদ্য্হঢভ হ থাচ্চ ঘামলতা  উৎধাতহদভ ধমভফাড মকঢ ঙহভভ
ত্যমদা উপহেহত্র ৪৬১ থফকাাঝ বৃমি থধহহঙ। এ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ২৩,০০০ মওহমামফঝাভ মঢভড মাইদ  ১৫৯  ট
মওহমামফঝাভ ঞ্চামদ মাইদ মদফথাড ওভা ল। ৩১ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ হ থাচ্চ মদ্য্ৎ উৎধাতদ৩ ছর ৭,৮১৭ থফকাাঝ। ঢথফাহদ
মদ্য্ৎ সুমথাপ্রাপ্ত চদহকাষ্ঠী ৭৪ ত  ফ ফাণামধছু মদ্য্ৎ উৎধাতদ ৩৭১ মওহমাাঝ খন্টা।
৩

[১৩ আকস্ট ২০১৫ ঢামভহঔ হ থাচ্চ মদ্য্ৎ উৎধাতদ মঙম ৮,১৭৭ থফকাাঝ]

ও.১০.২.২ ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য চুমি-স্বােমভঢ, ঘালুকৃঢ  মদফথাডাথীদ মদ্য্ৎহওহন্ধভ ঢথ্য
ধব থা
মদ্য্ৎহওহন্ধভ াংখ্যা
উৎধাতদ েফঢা (থফকাাঝ)
চুমি-স্বােমভঢ
৫টি
৭৭৬ থফকাাঝ
ঘালুকৃঢ
৮ টি
১,০৪৮ থফকাাঝ
মদফথাডাথীদ (জুদ ২০১৪)
২৭টি
৬,৪২৭ থফকাাঝ
সূত্র: মদ্য্ৎ মপাক।

ও.১০.২.৩ মদ্য্হঢভ কড় মহস্টফ ম
াংস্থাভ দাফ

মহস্টফ মহভ যঢওভা লাভ
প্রমঢহতদাথীদ ঙভ
পূ থঢী ঙভ
(২০১৪-১৫)
(২০১৩-১৪)
াাংমাহতয মদ্য্ৎ উন্নদ থাট থ (মউহা)
১১.১৭
১১.৮৯
ধেী মদ্য্ঢাদ থাট থ (ধমহা)
১২.৯২
১৩.৭২
ঠাওা ধাাভ মটমরমউযদ থওাম্পামদ মমমফহঝট (মটমধমটম)
৯.৪৬
৯.৭৬
ঠাওা ইহমওমরও ালাই থওাম্পামদ মমমফহঝট (হটহওা)
৮.৩৪
৮.৪৩

পূ থঢী ঙহভভ ত্যমদা
মহস্টফ মহভ
হ্রা (-)/বৃমি (+)
(-) ০.৭২
(-) ০.৮০
(-) ০.৩০
(-) ০.০৯

াংস্থাভ দাফ
হস্ট থচাদ ধাাভ মটমরমউযদ থওাম্পামদ মমমফহঝট
(হচাধামটহওা)
থফাঝ মঢভড ম
ঞ্চামদ
থফাঝ : মঢভড  ঞ্চামদ

মহস্টফ মহভ যঢওভা লাভ
প্রমঢহতদাথীদ ঙভ
পূ থঢী ঙভ
(২০১৪-১৫)
(২০১৩-১৪)
১০.২৮
১০.৯৭
১১.৩৬
২.৭৬
১৩.৫৫

পূ থঢী ঙহভভ ত্যমদা
মহস্টফ মহভ
হ্রা (-)/বৃমি (+)
(-) ০.৬৯

১১.৯৬
২.৭৪
১৪.১৩

(-) ০.৬০
(+) ০.০২
(-) ০.৫৮

সূত্র: মদ্য্ৎ মপাক।

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ওম াংস্থাভ মদ্য্হঢভ কড় মহস্টফ ম পূ থঢী থ-ঙহভভ ত্যমদা হ্রা থধহহঙ।
ও.১০.২.৪ জ্বামামদ থঢহমভ ভভাল
থফমরও ঝদ
প্রমঢহতদাথীদ ছভ (২০১৪-১৫) পূ থঢী ছভ (২০১৩-১৪)

৫৪,৫০,০০০
৫৩,৩৪,৫০০

ঘামলতা
ভভাল

পূ থঢী ঙহভভ ত্যমদা হ্রা(-)/বৃমিভ(+) ধমভফাড
এাং যঢওভা লাভ (হফমরও ঝদ)

৫৫,০০,০০০
৫৪,৭২,৮৬১

-৫০,০০০ (০.৯১)
-১,৩৮,৩৬১ (২.৫৩)

সূত্র: জ্বামাদী  ঔমদচ ম্পত মপাক।

ও.১০.২.৫ থফহরাধমমঝদ এমাওা ধামদ ভভাল (মে গ্যামদ)
ঠাওা
ঘট্টগ্রাফ৪
ভাচযালী
খুমদা

প্রমঢহতদাথীদ ছভ
(২০১৪-১৫)
১৮,৪৬,৬৭৮.৪০
১৮,৪৬,৬৭৮.৪০
৩,৮৫,৮৯৮
১,৩৮,৪৫৪
১৪৬.২০
৭১.২৮
৬০০.০০
২৭৫.০০

ঘামলতা
ভভাল
ঘামলতা
ভভাল
ঘামলতা
ভভাল
ঘামলতা
ভভাল

পূ থঢী ছভ
(২০১৩-১৪)
২১,৬৯,১৯৫
২১,৬৯,১৯৫
৩,৭৯,৩১৯
১,৪১,২১০
১৩৫ ২৫
৬৩ ৩৬
৬০০.০০
২৭৫.০০

পূ থঢী ঙহভভ ত্যমদা
হ্রা(-)/বৃমিভ(+) ধমভফাড
(-) ৩ ২২ ৫১৬ ৬
(-) ৩ ২২ ৫১৬ ৬
+) ৬ ৫৭৯
(-) ২ ৭৫৬
(+) ১০ ৯৫
+) ৭ ৯২
-

সূত্র: স্থাদী ভওাভ মপাক।
চাঢী চ যধ, ২০১১ এভ চদাংখ্যা মদহ (ঘট্টগ্রাফ মটি ওহধথাহভযহদভ আঢাথীদ চদাংখ্যাভ মপমিহঢ) এাং থওা ওা (KOIKA)-এভ
অনুবাী ঘট্টগ্রাফ াাভ ঘামলতা পদ নথ থাভড ওভা ল।
৪ থহযর

মট মভহধাঝ থ

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঠাওা থফহরা এমাওা ধামদভ ঘামলতা  ভভাল পূ থঢী থ-ফছ যভ ত্যমদা হ্রা থধহহঙ। খুমদা থফহরা
এমাওা ধামদভ ঘামলতা  ভভাল উপই অধমভমঢথঢ ভহহঙ। অন্যমতহও, পূ থঢী থ-ফছ যভ ত্যমদা ঘট্টগ্রাফ থফহরা এমাওা
ধামদভ ঘামলতা বৃমি থধহহঙ  ভভাল হ্রা থধহহঙ। ভাচযালী থফহরা এমাওা ধামদভ ঘামলতা  ভভাল উপই পূ থঢী থফছ যভ ত্যমদা বৃমি থধহহঙ।
ও.১১ মহতহয চদযমি থপ্রভড
চদযমি থপ্রভড 
প্রঢ্াকফদ
থপ্রভড
প্রঢ্াকফদ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ঙভ (২০১৪-১৫)

পূ থঢী থ-ঙভ (২০১৩-১৪)

৪ ৫৩ ৫০৮ জন
১ ০১ ৯৪৭ জন

৩,৯৮,২৭১ জন
৪৬,৭২৪ জন

যঢওভা বৃমি (+) া হ্রা (-) এভ
লাভ
+) ১৩ ৮৭
+) ১১৮ ১৯

উৎ: প্রাী ওল্যাড  বহতমযও ওফথাংস্থাদ ফন্ত্রডাম।

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফ দ  জন
যণ ফ ত থ-ফছ যয চ য় ১৩.৮৭ ত 
ট ত ফ  ভ য় ব ফ ত বফ  ভ য 
য য় ছ।
ও.১২ ধব থঝও (স্থম, থদৌ  আওাযধহণ াাংমাহতহয আকঢ মহতময দাকমভহওভ াংখ্যা)
থফাঝ বাত্রীভ াংখ্যা (চদ)
ধব থঝহওভ াংখ্যা (চদ)
উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম।

প্রমঢহতদাথীদ
থ-ছভ (২০১৪-১৫)
৭,১৯,১৭৭
১,৫২,৩৪৩

পূ থঢী
থ-ছভ (২০১৩-১৪)
৫,৬৯,৩৮৪
২,৫৪,৮৭৩

 য় ছ। জন

ত ভ নয

পূ থঢী থ-ঙহভভ ত্যমদা
হ্রা(-)/বৃমিভ(+) ধমভফাড
(+) ১,৪৯,৭৯৩
(-) ১,০২,৫৩০

(ঔ) প্রযামদও
ঔ.১ চদম
ধহতভ দাফ
অনুহফামতঢ ধত
শূন্যধত

পূ থঢী থ-ছভ (২০১৩-১৪)
১৪,২৫ ৩১৬
২,৪২ ৪১২

প্রমঢহতদাথীদ থ-ছভ (২০১৪-১৫)
১৪ ৩৭ ১৪৩
২ ৪৭ ৬৪৮

হ্রা(-)/বৃমিভ(+) যঢওভা লাভ
+) ০ ৮৩
+) ২ ১৬

উৎ: ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ থপ্রমভঢ ঢথ্য থণহও  মমঢ।

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২০১৩-১৪ থ-ফছ যভ ত্যমদা অনুহফামতঢ ধত  শূন্যধহতভ াংখ্যা বৃমি থধহহঙ। ২০১৪-১৫
অণ-থ ফছ য ১০ লাচাহভভ থময ধত শূন্য মঙম  ফন্ত্রডাম/মপাহকভ াংখ্যা ০৯টি। স্বাস্থ্  ধমভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডামহ
২৭,৮৩৫টি; প্রাণমফও  কডমযো ফন্ত্রডামহ ২৬,৫১৬টি; স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ ২২,১৬৩টি; মযো ফন্ত্রডামহ ১৫,৭৮৪টি; টাও 
থঝমমহবাকাহবাক ফব ১৩,৩৮৬টি; থভমধণ ফন্ত্রডামহ ১১,৯৬৪টি; কৃমর ফন্ত্রডামহ ১০,৭২৯টি, অপ্ন্তভীড ম্পত মপাহক
১০,৬৭৫টি এাং চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহ ১০,৬৬৩টি ধত শূন্য ভহহঙ।
ঔ.২ উন্নদ াহচঝ থণহও ভাচস্ব াহচহঝ স্থাদান্তমভঢ ধত  াংভমেঢ (মভহঝদযদকৃঢ) অস্থাী ধত
ধহতভ থভদ

পূ থঢী থ-ছভ
(২০১৩-১৪)
১,০৮৪
৪,৪৮৫
১,৪৪ ৮৬৭

প্রমঢহতদাথীদ থ-ছভ
(২০১৪-১৫)
৩ ১৯১
৫ ০০১
৩ ৩১ ৮১৪

উন্নদ াহচঝ থণহও ভাচস্ব াহচহঝ স্থাদান্তমভঢ ধত
উন্নদ াহচঝ থণহও ভাচস্ব াহচহঝ স্লাদান্তহভভ চন্য প্রমক্রাথীদ ধত
মভহঝদযদকৃঢ অস্লাী ধত
উৎ: ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ থপ্রমভঢ ঢথ্য থণহও  মমঢ।

ঔ.৩ মদহাক  ধহতান্নমঢ
মদহাক

প্রমঢহতদাথীদ থ-ছভ (২০১৪-১৫)
১৮,৯১৭
৩১,৫৫৬
৫০,৪৭৩
১০,৭৬০
১১,১৯০
২১,৯৫০

ওফথওঢথা
ওফথঘায
থফাঝ
ওফথওঢথা
ওফথঘায
থফাঝ

ধহতান্নমঢ

পূ থঢী থ-ছভ (২০১৩-১৪)
১২,৬৪৫
৪৬,৪৮৭
৫৯,১৩২
৭,২৮৪
১০,৭৮৯
১৮,০৭৩

উৎ: ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ থপ্রমভঢ ঢথ্য থণহও  মমঢ।

ঔ.৪ শৃঙ্খমা  মপাকী ফাফমা

4

অণ থ-ছভ
২০১৪-১৫
২০১৩-১৪

পঞ্জীভূঢ মপাকী
ফাফমাভ াংখ্যা
১০ ৯১২
১১,২৬০

ঘাওমভচু্মঢ/ভঔাস্ত

অন্যান্য দ

অব্যালমঢ

৭৬০
৭৫৪

৩ ৬৩২
২,৬১৪

১ ৪২২
১,৮১৩

উৎ: ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ থপ্রমভঢ ঢথ্য থণহও 

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৯৮৩

র

ফাফমা
মদষ্পমিভ াংখ্যা
৫ ৮১৪
৫,১৭৯

অমদষ্পন্ন
ফাফমাভ াংখ্যা
৫ ০৯৮
৬,০৮১

মমঢ।

ফব য় ভ ভর

  য় ছ।

ঔ.৫ অমটঝ আধমি
অণ থ-ছভ

পঞ্জীভূঢ অমটঝ আধমি
াংখ্যা

আমণ থও াংহের

মদষ্পন্ন অমটঝ আধমি
াংখ্যা

(হওাটি ঝাওা)

আমণ থও াংহের

অমদষ্পন্ন অমটঝ আধমি
াংখ্যা

(হওাটি ঝাওা)

আমণ থও াংহের
(হওাটি ঝাওা)

২০১৪-১৫

৮ ৯২ ১৯৮

৮ ০৮ ২৯১ ২৪

১৭ ১৮৩

৩০ ৩৪৩ ২৮

৮ ৭৫ ০১৫

৭ ৭৭ ৯৪৭ ৯৬

২০১৩-১৪

৮,৬৮,৭৯২

৬,৩৩,৪৬৩.৬০

১৬,৩৫০

১৮,৬০৪.৫৬

৮,৫৩,২৮৭

৬,৩৩,৪৫৯.৬০

উৎ: ওম্পহরামাভ এ্াণ্ড অমটঝভ থচদাহভম-এভ ওাব থাম।

২০১৪-১৫ অণ থ-ফছয ফ ফফত অণ থ-ঙহভভ অমটঝ আধমি াংক্রান্ত ঢথ্যামম ধব থাহমাঘদা থতঔা বা থব, ২০১৩-১৪
অণ-থ ফছ যভ ত্যমদা ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য অমদষ্পন্ন অমটঝ আধমিভ াংখ্যা
থধহহঙ। ওহওটি ফন্ত্রডাম/মপাহক মপম

াংখ্যও অমটঝ আধমি অমদষ্পন্ন ভহহঙ, থবফদ-স্থাদী ভওাভ মপাহক ১,৮২,৮৬০টি; মযো ফন্ত্রডামহ ৭৪,৭৮৭টি, ব্যাাংও 
আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাহক ৬৮,১৯৪টি এাং অপ্ন্তভীড ম্পত মপাহক ৫৪,৬২১টি। ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাক, ত্র চ  ধাঝ
ফন্ত্রডাম, ফমলমা  মযশু মরও ফন্ত্রডাম, ভৄমিভেি মরও ফন্ত্রডাম এাং স্বাস্থ্  ধমভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম থণহও প্রাপ্ত
প্রমঢহতদ অনুবাী অমটঝ মভহধাহঝ থ প্রতি গুরুঢভ অমদহফভ ঢথ্যামত ধমভমযি-‘খ’থঢ থতঔাহদা  র ।
ঔ.৬ ভওাভ ওর্তও
থ / ভওাহভভ মরুহি তাহভকৃঢ ফাফমা
অণ থ-ছভ

ভওামভ ম্পমি/স্বাণ থ ভোহণ থ
ফন্ত্রডাম/মপাক/আঢাথীদ
াংস্থাভল ওর্তথও তাহভকৃঢ
ফাফমাভ াংখ্যা

ফন্ত্রডাম/ ফব য
মরুহি তাহভকৃঢ মভঝ
ফাফমাভ াংখ্যা

উন্নদ প্রওল্প াস্তাহদভ
থেহত্র ভওাহভভ মরুহি
তাহভকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা

ফাফমা মদষ্পমিভ াংখ্যা

২০১৪-১৫

৫৬ ০৫৫

২১ ৬২৬

৩৩৪

২৩ ৮৮৫

২০১৩-১৪

৫৪ ৫৫৯

২৫ ৩৫০

১ ৩০৩

২২,৯১১

ৎ: ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ থপ্রমভঢ ঢথ্য থণহও  মমঢ।

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ ভওামভ ম্পমি/স্বাণ থ ভোহণ থ তাহভকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা হ থাচ্চ ৪১,৪৫৪টি; ব্যাাংও  আমণ থও
প্রমঢষ্ঠাদ মপাক ওর্তও
দ য়য ত
থ তাহভকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা মিঢী হ থাচ্চ ১২,৭৭৯টি এাং আইদ  মঘাভ মপাক
ভ ভর য 
র্তঢী হ থাচ্চ ৪৩৭টি।

ঔ.৭ ঢথ্যপ্রভেমিভ উন্নদ  ব্যলাভ
ঔ.৭.১ ওম ফন্ত্রডাম/মপাহক ওমম্পউঝাভ  ইন্টাভহদঝ সুমথা ভহহঙ। ৪৬টি ফন্ত্রডাম/মপাক এাং এভ আঢাথীদ
ন
ন তপ্তভ/াংস্থা Local Area Network (LAN)  ২০টি ফন্ত্রডাম/মপাহক Wide Area Network (WAN) সুমথা
আহঙ। ফন্ত্রডাম/মপাক এাং আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থাভহল আনুষ্ঠামদওপাহ ওমম্পউঝাভ প্রমযমেঢ চদহমভ াংখ্যা ১,২৮,০৮৪
চদ। ২০১৩-১৪ থ-ঙহভ ফন্ত্রডাম/মপাক এাং আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থাভহল ওমম্পউঝাভ প্রমযমেঢ চদহমভ াংখ্যা মঙম
১,০১,৮৪১ চদ। ২০১৩-১৪ থ-ঙহভভ ত্যমদা ২০১৪-১৫ থ-ঙহভ প্রমযমেঢ চদম ২৬,২৪৩ চদ বৃমি থধহহঙ।
ঔ.৭.২ থতহযভ  মপাকী যলভল থফাঝ ৬৪টি থচমাভ মমপন্ন গুরুত্বপূড থ যলহভ থঝমমঝহওভ 3G-থা ঘালু ওভা ল। যীঘ্র থতহযভ
ওম উধহচমা  গুরুত্বপূড থ থগ্রাণ থন্টাহভ এ থা ঘালু ওভা লহ। এ প্রভেমি ব্যলাহভভ নহম গ্রালওকড অঢ্াদৄমদও
থঝমমহবাকাহবাক-থা ঢণা- থবহওাহদা স্থাদ থণহওই উচ্চ কমঢম্পন্ন ইন্টাভহদঝ, মাইপ থফাাইম টিমপ, মপমট ওম, ই-ওফা থ, ইব্যাাংমওাং, ই-থলমণ, ই-মামদ থাং ইঢ্ামত থা ধাহেদ। মিঢী াহফমভদ ও্াহমভ হঙ্গ াংভেি লাভ মহে্ মটমধমধ ১২ থফ
২০১৫ ঢামভহঔ এওহদও পা অনুহফামতঢ ল। ঢথফাহদ থফাাইম গ্রালও াংখ্যা বৃমি থধহ ১২ থওাটি ৬৮ মহে উন্নীঢ ল।
ইন্টাভহদঝ গ্রালও াংখ্যা ৪.৮০ থওাটিহঢ এাং থঝমমহটদমটি ৮২.৪৬ যঢাাংহয এাং ইন্টাভহদঝ থটদমটি ৩১.০৩ যঢাাংহয উন্নীঢ
থ ওহমভ ধমভফাড বৃমি থধহ ঢথফাহদ কহড় ১০ থওাটি ৮৪ মে মফমদহঝ
ল। আন্তচথামঢও থকঝহভ ফাধ্যহফ বথ ধহণ অন্তকাফী
উন্নীঢ ল।
ঔ.৭.৩ চাঢী ধব থাহ থফাাইম এ্ামলহওযদ উন্নহদ হঘঢদঢা  তেঢা বৃমি মহে্ চাঢী থফাাইম এ্ামলহওযদ পভস্কাভ 
থটহপমধাভ হম্মমহদভ আহাচদ ওভা ল। হম্মমহদ ০৭টি ও্াঝাকমভহঢ ০৭টি থফাাইম এ্ামলহওযদহও ঘ্ামম্পদ এাং ০৭টি
থফাাইম এ্ামলহওযদহও ভাদা থ আধ মদ থামঘঢ ওভা ল। এ ওফথসূমঘভ আঢা অনুমষ্ঠঢ ১৩টি আইমটা উদ্ভাদ ওফথযামা থণহও
প্রাপ্ত থফাাইম এ্ামলহওযদ আইমটাগুমম ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমি মপাক ওর্তও
থ ফহদাদীঢ তস্যহতভ িাভা বাঘাই াঙাই-এভ
ফাধ্যহফ ১৩টি ও্াঝাকমভহঢ ১৩টি আইমটাহও মচী থখারডা ওভা ল। মচী আইমটা প্রতাদওাভী ওফথওঢথাকডহও পভস্কাভ প্রতাদ
ওভা ল। ‘মটমচঝাম ার্ল্থ, ২০১৫’, ‘আইমটি এক্সহধা, ২০১৫’ ম্পন্ন ওভা ল। মামদ থাং এন্ড আমদ থাং থটহপমধহফন্ট প্রওহল্পভ
আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৫ মতদব্যাধী Basic IT/ICT Literacy মরহ এএম/এইঘএম ধায ৯,০৮০ চদ
ফমলমাহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। ‘ইহমক্ট্রমদও দমণ ব্যস্থাধদা ব্যলাহভভ চন্য ভওামভ তপ্তভভহল মটমচঝাম স্বােভ
থ
াটিমনহওঝ
মঢভড’ ওফথসূমঘভ আঢা মমপন্ন থচমা/ফন্ত্রডাম/মপাক/তপ্তভ  াংস্থাভহলভ প্রণফ থশ্রমডভ ওফথওঢথাহতভ ফহধ্য
থ
৪৭,০০০টি মটমচঝাম স্বােভ াটিমনহওঝ
মঢভড এাং ৮,০০০ চদ ওফথওঢথাহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
ঔ.৭.৪ াাংমা কপহদঝ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৫৬টি ফন্ত্রডাম/মপাক, ১১৪টি অমথতপ্তভ/তপ্তভ/াংস্থা, ৬৪টি থচমা এাং মদ থামঘঢ ৬৪টি
উধহচমা Intranet Internet রচ মাইদ াংহবাক প্রতাহদভ চন্য Infrastructure Development  IP Networking-

এভ ওাচ ১০০ যঢাাংয ম্পন্ন ল। National Data Center-এ ১০ থঝভাাইঝ থণহও ৪০ থঝভাাইঝ থস্টাহভচ Capacity-থঢ
উন্নীঢ ওভা ল। মমম পহদ অঢ্াদৄমদও Network Operation Center (NOC) স্থাধদ এাং NOC-এভ অথীহদ TOSS
স্থাধদ ওভা ল। বাভ ফাধ্যহফ থতযব্যাধী National Backbone Network মহস্টফটি ফমদঝমভাং এাং অধাহভযদ ওভা লহে।
মমম থ মঘাম লহ ফমঢমছম ধব থন্ত ৩৪ মওহমামফঝাভ তীখ থ 10 GB Data Transmission েফঢাম্পন্ন ৭২ Core- য
dedicated Fiber Optic Cable স্থাধদ ওভা ল। থচমা প্রযাহওভ ওাব থাম য়য থচমা আইমটি থন্টাহভ প্রওহল্পভ ৬৪ চদ
লওাভী
থপ্রাগ্রাফাভ
মদহাক
প্রতাদ
ওভা
ল।
ঢাভা
মদচ
মদচ
থচমা
ই-ামপথ, ন্যাযদাম হ থধাঝ থাম, UISC-ল অন্যান্য মটমচঝাম থা প্রতাদ ওহভ আহঙ। াাংমাকপহদঝ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ
মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক/াংস্থা, থচমা  উধহচমা ধব থাহভ তপ্তহভভ ফহধ্য থদঝাওথ াংহবাক স্থাধদ ওভা ল। প্রাণমফও ধব থাহ
৬৪টি উধহচমা মদ থালী প যয ওাব থামহ উধহচমা আইমটি থওন্ধ (ইউআইমটিম) স্থাধদ এাং উধহচমা আইমটি
থওন্ধভলহও থচমা আইমটি থওহন্ধভ ফাধ্যহফ চাঢী আইমটি থওহন্ধভ হঙ্গ াংভেি ওভা লহ। এভ নহম প্রযাহদ আইমটি
ব্যলাভ  প্রহাহকভ ফাধ্যহফ তেঢা, চামতমল, স্বেঢা বৃমি, ম্পহতভ অধঘ য ধ, ধমভওল্পদা ত্বভামন্বঢ  থাভ গুডকঢ ফাদ
বৃমি এাং হ থাধমভ চদকহডভ থতাভহকাড়া চদহা প্রতাদ াস্তামঢ লহ।
ঔ.৭.৫ াভাহতহযভ প্রমঢটি থচমা/উধহচমা ২,০০০টি ওমম্পউঝাভ ল্যা এাং প্রমঢটি থচমা এওটি ওহভ ৬৪টি পারা প্রমযেড
ল্যা স্থাধহদভ চন্য ‘াভাহতহযভ মযো প্রমঢষ্ঠাহদ ওমম্পউঝাভ  পারা প্রমযেড ল্যা স্থাধদ’ প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ ফাঘ থ ২০১৫ থ
আইমটি অমথতপ্তহভভ ফাধ্যহফ াস্তাদাথীদ ভহহঙ। সুরফ অণ থনদমঢও উন্নদ মদমিঢ ওভহঢ ধাঁঘটি মপাকী যলহভ  াঢটি
থচমা (ভাচযালী, ঘট্টগ্রাফ, খুমদা, মভযাম, মহমঝ, থকাধামকঞ্জ, কুমফো, দাহঝাভ, থওভাদীকঞ্জ, চাফামপভ, ফফদমাংল,
ওক্সাচাভ) আইটি মপহমচ স্থাধহদভ চন্য মটমধমধ প্রডদপূ থও ধমভওল্পদা ওমফযহদ থপ্রভড ওভা ল। ‘াহধাঝ থ-টু-থট বমধহফন্ট অ
ওামমানওভ লাই-থঝও ধাওথ’  ল প্রওহল্পভ আঢা ওামমানওভ লাই-থঝও ধাহওথভ অওাঞাহফা মদফথাডওাচ প্রা ৬০ যঢাাংয
ম্পন্ন ল। বহযাভ নট্্াভ থঝওহদামমচ ধাওথ ফামি-ট্যাহদন্ট পদ মদফথাডওাচ ২১ জুদ ২০১৫ ঢামভঔ ধব থন্ত ৫০ যঢাাংয,
াহস্টযদ মমর্ল্াং-এভ ওাচ ৯৫ যঢাাংয, এহপ্রাঘ থভাট মদফথাড ৮৫ যঢাাংয এাং ৩৩ থওমপএ াহস্টযহদভ মদফথাডওাচ ৭০
যঢাাংয ম্পন্ন ল। ফলাঔামী আইটি মপহমচ-এভ RFP টকুহফন্ট প্রস্তুঢ ওভা ল। উি টকুহফন্ট অনুহফাতহদভ ধভ াংমেপ্ত
ঢামমওাভুি মঢদটি প্রমঢষ্ঠাহদ থপ্রভড ওভা ল। দাহঝাভ থচমা জুদ ২০১৫ থ জুদ ২০১৭ থফাহত াস্তাহদভ চন্য ‘মে-ল্যান্পাভ
থরমদাং
এন্ড
ইদমওউহযদ
থন্টাভ,
দাহঝাভ
স্থাধদ’
যীর থও
ওফথসূমঘটি
অণ থ
ফব
থপ্রভড
ওভা ল।
ঔ.৭.৬ থতহয আইমটি থেহত্র ওফথাংস্থাদ বৃমি, ই-কপহদ থন্প প্রঢথদ এাং আইমটি মযহল্পভ উন্নহদ লাঢাওহল্প মশ্ব
ব্যাাংও-এভ লাঢা „Leveraging ICT for growth, Employment and Governance‟ যীর থও প্রওল্প
াস্তামঢ লহে।
য
ত য় ভওামভ ওফথওঢথাহতভ ই-কপহদ থন্প াস্তাহদভ চন্য National University of
Singapore এভ
e-Governance Leadership Center-এ দ্যটি ব্যাহঘ ৪০ চদ ওফথওঢথাহও প্রমযেড থতা য়। ই-কপহদ থন্প ওাব থক্রহফভ
মদভাধিা মথাহদভ চন্য Law Enforcement Agency-ল থফাঝ ১৬ চদ ওফথওঢথাভ Enthical Hacking প্রমযেড
 Certification ল এাং ১৯ চদ ওফথওঢথা ই-কপহদ থন্প াস্তাহদভ মহে্ ITIL Foundation  Service
Operation প্রমযেড গ্রলড  Certification মাপ ওহভ। স্বে ই-কপহদ থন্প াস্তাহদভ মহে্ National Enterprise
Architecture াস্তাদ  আইদ বঢমভভ চন্য Ernst & Young ধভাফযথও নাহফথভ হঙ্গ চুমি স্বােমভঢ ল এাং
National Enterprise Architecture াস্তাহদভ চন্য ২৫ চদ ওফথওঢথাহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। আইটি
চদমহও আভ তে  উন্নঢ ওভাভ চন্য আইমটি মযল্পহও আন্তচথামঢওফাহদ উন্নঢ ওভাভ মহে্ চাধাহদভ IT
Engineers Examination (ITEE)-এভ ফাধ্যহফ JICA-এভ আমণ থও  ওামভকমভ লহবামকঢা „Capacity
Building on ITEE Management Project‟ যীর থও প্রওহল্প ৪৩ চদহও ফাস্টাভ থরদাভ মলাহ প্রমযেড প্রতাদ ওভা
ল। দ্যইটি ITEE FE Trail ধভীো সুষ্ঠুপাহ ধমভঘামদা ওভা ল। ITEE-এভ ধভ এ ধব থন্ত ২০টি মশ্বমদ্যামহ
থমফদাভ অনুমষ্ঠঢ ল এাং ২৫টি মশ্বমদ্যামহভ মযেওহতভ হঙ্গ পা ওহভ Promotional Material মঢভড ওভা
ল। ঠাওা দ্যটি (ব্যহঝ এাং ঠাওা মশ্বমদ্যাম) এাং ঠাওাভ াইহভ মঢদটি (ভাচযালী মশ্বমদ্যাম, চুহঝ, কুহঝ)
ITEE ধভীোভ থওন্ধ থঔামা ল। Japan Information Industry Association (JISA)-এভ হঙ্গ চাধাহদ দ্যটি
এাং াাংমাহতহয এওটি থমফদাভ অনুমষ্ঠঢ ল। চাধাদী IT থওাম্পামদভ হঙ্গ ITEE প্রহফাযহদভ উহেহশ্য ভামভ
াোৎ ওহভ াাংমাহতহয ঢাহতভ ইন্ডামর স্থাধদ এাং ITEE উিীড থহতভহও মদহাহকভ ব্যাধাহভ উিুি ওভা ল।
ঔ.৭.৭ ভওাহভভ ‘রূধওল্প ২০২১’ অনুবাী ‘মটমচঝাম াাংমাহতয’ কঞহদভ থাভাামলওঢা াাংমাহতহয মমদহাক প্রমক্রা
লচীওভহডভ মহে্ মমদহাক থাট থ াাংমাহতহযভ াংমেি মমদহাক  ামডমচ্ও আইদ এাং এভ আঢাথীদ াংমেি মমথ,

প্রমমথ, দীমঢফামা, প্রজ্ঞাধদ, মজ্ঞমপ্ত, গুরুত্বপূড থ আহতয এাং এআভ-থও থমওরমদও নভহফহঝ Businesslaws
(www.businesslaws.boi.gov.bd) হাইহঝ প্রওায ওহভ। এই website- থতহযভ মমদহাক  ব্যা াংক্রা ৪৭টি
আইদ upload ওহভ লামদাকাত ওভা ল ফ এভ menu এাং sub-menu-থঢ মমদহাক-লাও মমপন্ন ঢথ্য াংহবাচহদভ
ওাব থক্রফল Businesslaws হাইহঝ প্রতি আইদগু র লামদাকাত, ব্যস্থান , মমদহাক
ফ ফ ফ য  । ঢথ্য 
থবাকাহবাক প্রভেমিভ বণাবণ মওায,  াভড  প্রহাহকভ ভ ভ মমদহাকওাভীকহডভ মদ্যফাদ/প্রস্তামঢ প্রমঢষ্ঠাদ লহচ 
দ্রুঢঢাভ  মমদহাক থাহট থ মদমন্ধঢ লহঢ ধাহভদ, থ মহে্ মমদহাক থাহট থ ঘালু ভহহঙ Online Registration System
(ORS)। ত ফদন ধ ন থ-ফছ য ORS-এভ ব্যামপ্ত আভ ামড়হ মমদহাক থাট থ প্রতি অন্যান্য থাভলহও-এভ আঢা
এহদ অদমাইহদ মপা, াওথ ধাভমফঝ, িাঞ্চ অমন, মমাহচাঁ অমন, মভহপ্রহচদহঝটিপ অমন স্থাধহদভ অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা য়।
মমদহাক থাহট থভ ওাব থা র automation এাং গ্রালও সুমথা উন্নঢ ওভাভ মহে্ BOI Online Service Tracking System
(BOSTS) দাহফ ঘালুকৃঢ এওটি File Tracking System স্থাধহদভ ফাধ্যহফ মমদহাকওাভীকড ঢাহতভ file-এভ কমঢমমথ
া থে ণওপাহ ধব থহেণ ওভহঢ ধাভহঙদ। ফমদহাক থাহট থভ ওাহচভ সুমথাহণ থ internet system-ল ওফথভঢ
ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ ওাহচভ থভদ/প্রহাচদ Internet bandwidth control system অনুবাী ঘালু ভহহঙ।
ঔ.৭.৮ কফকবন্ন ধযলনয সফো ইইএএভ সফো নোরকযলিয সদোযলরোাোয় স লে সদওয়ো
৬৪টি স রোয স রো প্রোলিয িোম খোরয়,
১১টি কটি িলখোলযলনয ওয়োড খ ম খোলয়য ৩৭৪টি, ৩১৯ স যবো ও ৪,৫৩৯টি ইউকনয়ন কডক টোর সন্টোলযয ভোধ্যলভ প্রকত ভোল
আনুভোকনি ৬০ রক্ষ নোরকযিলি নূন্যতভ মূলে কফকবন্ন ধযলনয ই-সফো প্রদোন িযো য়। কফকবন্ন সফো সোট খোর ই োতীয় তথ্য
ফোতোয়ন, পভখ ফোতোয়ন, সফোকুঞ্জ ফোতোয়ন, কক্ষি ফোতোয়ন -এয ভোধ্যলভ ২ সিোটি ১০ রক্ষ নরণ সফো গ্রণ
। োতীয় তথ্য
ফোতোয়লন সদলয প্রকতটি ইউকনয়ন, উল রো, স রো কফকবন্ন ভন্ত্রণোরয়এঅকধদপ্তয একফবোলরয ২৫ ো োয ওলয়ফোইট সথলি
প্রকতকদন নোরকযিযো কফকবন্ন সফো গ্রণ িযলে। সফোকুঞ্জ ফোতোয়ন ই৪০০ যিোকয সফো প্রদোন প্রকিয়ো ম্পকিখত তথ্য িংফকরত
ফোতোয়ন ও পভখ ফোতোয়ন ই১,০৩৬টি যিোকয পযভ িংফকরত -এয ভোধ্যলভ নরণ সফো োলে। এিই লে কক্ষোয গুণরত ভোন
উন্নয়লন কক্ষিলদয কনল লদয ভলধ্য কভথকিয়োয রলক্ষে ততকযকৃত কক্ষি ফোতোয়লন প্রোথকভিবোলফ ৭০ ো োয কক্ষি-এয দস্য
এফিং ৩৯ ো োয িলন্টন্ট যলয়লে। করক এেোডলবোলিকয ভোধ্যলভ ১ সিোটি ৪৮ রক্ষ নরণলি অনরোইলন কফকবন্ন োফকরি
যীক্ষোয পরোপর প্রিো, বকতখ িোম খিভ, নোরকযি
কফর প্রদোন ও এল ন্ট ব্োিংকিিং সফো প্রদোলন করক এেোডলবোলিক
তো ফোস্তফোয়লন োয়তো িযো য়।
ঔ.৭.৯ য য ঘ লত ‘  ২০২১’  য ড জট র ফ র দ ফ ফ য় নয র
 যফ য
ণ ভ ণ রয়
ফ ব - ফ ম ভ চ
য ছ।
ফ ন য় ড জট জন  যয প র য জধ ন খ
ফ ন য  যফ ত
চত য় ট  - য় ত
ম য
ফ ন । ২০১৪-১৫ থ-ফছ যয ত য য়
ফ
ত,
ন য়ন
জন
য ণয     ন ছ
ফ ন য় ন ন ত। দ  ৮০০ য য
ফ ত ন
য নট
ফ য
ত য়  ছ ফ ত  ভ ল। ড জট র ফ র দ ত য র
ভ ন
য খ ৪৮৫   ত র  ফ ণ ফন
ভফ র প ন
ফ দ ন য  । দ য  র য য   ত র
ফ
  ফ য ভ ন 
জন ণয ব ম
য ভ জ ন ফ
য় জন য় ফ
 ণয জ
 ভ - ব
চভ য
ফন র য ভ জ ন ন য ফ
ফতন য য়। ত দন য়ফ টয ভ ভ
ব ম র দখ য় ফ ন য
ত ব ম য ভ ধ ন দ য় য়।
ঔ.৭.১০ নর ন
য় য ভ ভ ভ ড র ড র ব ত য য  র ম ভ পরত য   দত য়। ন র
ন
ট ফ ড ন ড জ জ
য র জ   ত র ট ভন ম ভ ব
ধ নয য য
র ব ফ
ট ভন ম ভ চ
য য়।
হ
। জ ত ঘয
য় (COIA) ন ভ
য
তয় ফ
 য থ  য়ত য় য য- ফয য, ন জ - য়ন  ম  য   ণয ভ ভ নর ন ত
ভ ন য তভ
৫  দয নফ ন
যয তচ
য য় ম ভ ড জ-৪ ৫
ত  যভ 
য় ন  ব ফ  য়  ফ। দ য ত ন য য
-  ব
র ন ত ব য
তরয
জ
ভ ম য় ফফ  য  র ন য য ত  ফ রত  থ য ড ত যয জ চরভ ন য য় ছ। ফ ব ত ফ
য়
ত নয়
জ ত
য
ত য় ফতভ ন জ নফ ন, ব ট য ড ট ফ জ,
ড ট ফ জ ফ নভ য়ভ ন
দ য ড ট ফ জ  ভ ত য
রয ছ  ফ য ন য ছ ফ
ন র ‘ র ন  রন য জ য’ ত যয
য ন

ন য়  ।
ঔ.৭.১১  যফ য  য
ও
হ

ন

ধদ য

ও
হ

WIMS ও UIMS-

হ

Supply Chain Webportal-

Website-

হ ।
হ । ধমভাভ ধমভওল্পদা অমথতপ্তহভভ আঢা ইউমদদ ধব থাহ ১,৩০০ ইউমদদ স্বাস্থ্  ধমভাভওল্যাড
থওন্ধল ওম উধহচমা  থচমা ইন্টাভহদঝ ওাহদমক্টমপটি প্রমঢষ্ঠা ওভা ল। ওমম্পউঝাভ, ল্যাধঝধ  এ াংক্রান্ত ভঞ্জাফামত
প্রভৃমঢ ইহমক্ট্রমদও মটপাই াংগ্রল  ামপথ থন্টাহভ ভভাহলভ ফাধ্যহফ মটমচঝাম ওাহদমক্টমপটি কহড় থঢামা ল। FWA
Register মপমিও কপথঢী ফা  দচাঢওহও বণাবণ থাতাদ  উিুি ওভাভ চন্য ধমভোভমও থতহযভ মঢদটি থচমা
Pregnant mother registration software এভ ফাধ্যহফ কপথঢী ফমলমাহতভ মদন্ধদ এাং থফাাইম থনাহদভ ফাধ্যহফ
থাগ্রলীঢাভ হঙ্গ থবাকাহবাহকভ সুহবাক ভহহঙ।
ঔ.৭.১২ থতহয e-Tendering- য
ত য় নয় ভ ণ রয়/ ফব য ৬৯  য ৯৯৪ য় য e-GP ফ য
তয়
 ছ।
 ৬,২১৭ দযদ ত ত ন/দযদ ত e-GP-থঢ মদমন্ধঢ ল এাং e-GP  ভ ১৬,৯৫২ দয
ন
য য়। দয জভ দ ত , ম  দন জ ভ নত য জ ন প, নফ য়ন প, ট য ড ভ প  ণয জ নয়
য  MoU স্বােমভঢ ল।
ঔ.৭.১৩ ঢথফাদ ভওাহভভ ‘রূধওল্প ২০২১’ ঢণা মটমচঝাম াাংমাহতয কড়াভ স্বপ্ন াস্তাহদ ভূমফ ফন্ত্রডাম ভূমফ থভওট থ  চমভধ
অমথতপ্তভ-এভ ফাধ্যহফ থতহযভ ওম এমাওাভ মটমচঝাম দক্সা  ভূমফ ফামমওহতভ থভওট থ প্রস্তুঢ, স্যাহঝমাইঝ প্রভেমিল তীখ থহফাহত
মটমচঝাম চমভধ ওাব থক্রফ াস্তাহদভ উহদ্যাক গ্রলড ওহভ। এ উহদ্যাহকভ অাংয মলাহ ভূমফ ফন্ত্রডাম থতহযভ মঢদটি উধহচমা
„Strengthening Access to Land and Property Rights for All Citizens of Bangladesh‟ যীর থও এওটি ধাইমঝ
প্রওল্প াস্তাদ ওভহঙ। প্রওহল্পভ আঢা থতহয মঢদটি উধহচমা ধভীোভমওপাহ ফমন্বঢ ভূমফ ব্যস্থাধদা ঘালু ওভাভ র
এওটি নঝাভ প্রডদ ওভা ল।  থহযর চমভহধ প্রডীঢ থফৌচা ম্যাধ  ঔমঢাদ এাং মফউহঝযদ ঔমঢাহদভ ধভ মপমি ওহভ
স্বল্পহফাহত মটমচঝাম ভূমফ ব্যস্থাধদা ধিমঢ া াহদভ চন্য এযী উন্নদ ব্যাাংও-এভ আমণ থও লাঢা „Strengthening
Governance Management Project (Component-B: Digital Land Management System)‟ প্রওল্প া ামঢ
লহে। এ প্রওহল্পভ আঢা থতহযভ াঢটি থচমাভ ৪৫টি উধহচমাভ চমফভ দাফ ঔামভচ অহঝাহফযদ ওভা লহ এাং ভূমফ াংক্রা
ঢথ্যামত ব্যস্থাধদাভ এওটি টাঝাহন্টাভ স্থাধদ ওভা লহ। প্রওহল্পভ আঢা ভূমফ াংক্রা ঢথ্যামত চদকহডভ মদওঝ লচমপ্
ওভাভ চন্য ২০টি উধহচমা ভূমফ ঢথ্যহওন্ধ  ন ওভায ম ভ ণ য লয়। ‘মটমচঝাম ধিমঢহঢ ভূমফ চমভধ  থভওট থ
প্রডদ এাং াংভেড ( থফ ধব থা)’ প্রওহল্পভ আঢা থচমা থভওট থ ভয ঔমঢাদ/ধঘ থা ব্যফ  ধদা অহঝাহফযদ ওভা ল এফ
৫০.০০ র ঔমঢাদ চদকহডভ মদওঝ মঢভড ওভা ল। ভূমফ থভওট থ  চমভধ অমথতপ্তভহও যমিযামী ওভা এাং থাভ ফাদ
উন্নদ ওভাভ মহে্ ‘থরাংহতমদাং থহঝমহফন্ট থপ্র, ম্যাধ মপ্রমন্টাং থপ্র এন্ড মপ্রধাহভযদ অ মটমচঝাম ম্যাধ প্রওল্প’- য া াদ
চরভ ন য য় ছ। ‘চাঢী ভূমফ ব্যলাভ দীমঢ-২০০১’-এভ আহমাহও ৪৩টি থচমা ৩২৬টি উধহচমাভ মটমচঝাম ভূমফ থচামদাং ম্যাধ
বঢমভয ম ভ চরভ ন য য় ছ।
ঔ.৭.১৪ হাইহঝ ম’চ অ াাংমাহতয (http:/bdlaws.minlaw.gov.bd/) মযহভাদাহফ এওটি মমাংও ভহহঙ, বাভ
ফাধ্যহফ াাংমাহতহযভ প্রঘমমঢ আইদভল লামদাকাত ওভা লহে। নহম পৃমণীভ থব থওাহদা প্রান্ত থণহও াাংমাহতহয প্রঘমমঢ থব
থওাহদা আইহদভ  থহযর অস্থা চাদা ম্ভ লহে। এ ঙাড়া, ম’চ অ াাংমাহতয-এ মধমটএন নভম্যাহঝ াাংমাহতয থওাট াংভেড
ওভা ল। প্রমঢহতদাথীদ অণ থ-ঙহভ হাইহঝ প্রওামযঢ আইহদভ াংখ্যা ২৩টি।
ঔ.৭.১৫ চদকহডভ মদওঝ থাপ্রতাদ ধিমঢ আভ লচঢভ ওভাভ চন্য ঠাওা-মভযাম-থফাহড়মকঞ্জ বাত্রীালী ামপথহ ০১ থফ
২০১৫ থণহও ই-টিহওটিাং মহস্টফ ঘালু  ওাব থওভ ওভা ল। ত ফদন ধ ন থ-ফছ য ভৄদ্র্ ধমভলদ অমথতপ্তহভ মপমট
ওদনাহভমন্পাং মহস্টফ প্রঢথদ ওভা ল এাং ভৄদ্র্ ধমভলদ অমথতপ্তভ  এভ আঢাথীদ ওম ওাব থামহভ হাইঝ বঢমভ ওভা
ল।
ঔ.৭.১৬ ঢথফাদ ভওাহভভ ২০০৯-২০১৩ থফাহত মদ থাঘদী ইযহঢলাহভ থখামরঢ রুধওল্প (মপযদ-২০২১) অনুবাী ‘মটমচঝাম
াাংমাহতয’ কড়াভ মহে্ ঢথ্য ফন্ত্রডাম ওাচ ওহভ বাহে। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ মদহত থযদা অনুবাী ঢথ্য ফন্ত্রডামহভ
হাইঝটিহও আভ দৃমিদন্নদ ওভা ল। দমণ ব্যস্থাধদা এাং ধত্রামত মদষ্পমিভ থেহত্র শৃঙ্খমা  কমঢ আদহদভ চন্য ‘নাইম
ভৄপহফন্ট  থমঝাভ থরমওাং মহস্ট নট্াভ’ বঢমভপূ থও ঘালু ওভা ল। ফন্ত্রডামহভ থঢদ-পাঢামত প্রতাহদভ চন্য
থধ-থভাম ম্যাহদচহফন্ট মহস্টফ নট্াভ বঢমভ ওভা ল। এ ঙাড়া, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ মদহত থযদা অনুবাী
‘ওমম্পউঝাভাইচট থওই ম্যাহদচহফন্ট মহস্টফ’ ঘালুভ মদমফি এওটি নঝাভ বঢমভ ওভা লহহঙ। ঢথ্য ফন্ত্রডামহভ
হাইহঝ ভওাহভভ অমচথঢ ানহল্যভ মভডল আইদ  মমথ-মথাদ, উন্ুি তভধত্র, মটিহচদ ঘাঝ থাভ, তমী/ধতাদ াংক্রান্ত
প্রজ্ঞাধদ, দীমঢফামা, প্রমযেড  মদহাক াংক্রান্ত মজ্ঞমপ্তভল মদমফঢ প্রওায ওভা লহে। ফন্ত্রডামহভ ওম ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ

আইমটি মরও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। ঢথ্য ফন্ত্রডামহভ ওম ওমম্পউঝাভহও ইন্টাভহদঝ সুমথাভ আঢা আদা ল এাং
ইন্টাভহদহঝভ কমঢ বৃমিভ মহে্ ব্যান্ডউইণ ২ এফমমধএ থণহও ামড়হ ১২ এফমমধএ ওভা ল। মটিমপভ প্রথাদ ওাব থাম 
ঠাওা থওন্ধ ম্পূড থরূহধ LAN-এভ আঢা আদদল থফইম াপথাভ, FTP াপথাভ, টাঝাহইচ াপথাভ প্রমঢস্থাধদ ওভা ল।
ওফথওঢথাহতভ PDS প্রস্তুঢল ফাদম্পত াংক্রান্ত ওাব থক্রফ ওমম্পউঝাভাইচট ওভা ল।
ঔ.৭.১৭ থতহযভ থব থওাহদা স্থাদ থণহও চীমওা এাং ফাদম্পত উন্নদ ম্পমওথঢ গুরুত্বপূড থ দাকমভও থাভল অদমাইহদ ধাাভ
চন্য মযল্প ফন্ত্রডাম
য
ত ধ ন তপ্তভ/াংস্থাভ চদগুরুত্বম্পন্ন ঢথ্যামত মদচস্ব হাইহঝ থতা ল। মযল্প ফন্ত্রডামহ ইনাইমমাং ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল। াাংমাহতয ওমম্পউঝাভ ওাউমন্পম ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ ‘াাংমা কপ:থদঝ থনচ-২’ প্রওহল্পভ
আঢা ধামমও থদঝাওথ ওাহদক্টটিমপটি ব্যাওহাহদভ হঙ্গ ইহঢাফহধ্য মযল্প ফন্ত্রডামল টটি তপ্তভ/াংস্থা ভেি ল।
াাংমাহতয ইন্পটিটিউঝ অ ম্যাহদচহফন্ট (মআইএফ) অদমাইহদ প্রমযেডাণীহতভ পমঢথভ আহতদ গ্রলড  পমঢথভ ওাব থক্রফ
প্রমক্রাওভড ওহভহঙ। নহম মআইএফ-এভ প্রমযেহড অাংযগ্রলডওাভী প্রমযেডাণীকড অদমাইহদভ ফাধ্যহফ পমঢথভ বাঢী ওাব থক্রফ
ম্পাতদ ওভহঢ ধাভহঙদ। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ এটুআই প্রওহল্পভ অথীহদ মআইএফ-এ e-learning platform বঢমভ ওভা ল।
থ
াাংমাহতয থওমফও্াম ইন্ডামরচ ওহধথাহভযদ (মমআইম) মটমচঝাম নাটিমাইচাভ
ফমদঝমভাং মহস্টফ ঘালু ওহভহঙ। নহম াভ
ভভাল াংক্রান্ত ঢথ্য বণাফহ গ্রালও/কৃরও ধব থাহ থধৌুঁঙাহদা ম্ভ য়। মমআইম থণহও অদমাইহদ এাং এএফএ-এভ
ফাধ্যহফ াভ ভাহেভ মরহ ‘অদমাইদ  এএফএ থইচড্ মট ইসু্’ দাহফ আহভওটি প্রওল্প লাহঢ থদা ল। াাংমাহতয
মঘমদ  ঔাদ্য মযল্প ওহধথাহভযদ (মএএনআইম) ওম মঘমদওহম এএফএ-এভ ফাধ্যহফ আঔ ঘামরহতভ মদওঝ ই-পূমচথ মহস্টফ
ঘালু ওহভহঙ। মএএনআইম ধাইমঝ প্রওল্প আওাহভ নমভতপভ মঘমদওহম ই-থকহচঝ ঘালুভ মরহ প্রহাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা
ল। াাংমাহতয ইস্পাঢ প্রহওৌযম ওভহধাহভযদ (মএইম) অদমাইহদভ ফাধ্যহফ মটমাভহতভ ঘামলতা অনুবাী থপ্রাটাক্ট ব্যমওাং
মহস্টফ ঘালু ওভা ল। ‘াাংমাহতয ক্ষুদ্র্  কুটিভ মযল্প ওহধথাহভযদ (মমও) অদমাইহদ মযল্প লহঝভ আহতদ তামঔম 
প্রমক্রাওভড’, ‘অদমাইহদ মযহল্পভ থভমচহরযহদভ আহতদ তামঔম  প্রমক্রাওভড’ এাং ‘অদমাইহদ মযল্প উহদ্যািা  তেঢা
উন্নদ প্রমযেহডভ আহতদ তামঔম  প্রমক্রাওভড’ অদমাইদমপমিও এ থাভল ঘালু ওহভহঙ। মমহওভ থা াথাভড
চদকহডভ থতাভহকাড়া থধৌুঁহঙ থতাভ চন্য থাভহলভ মভডী চাঢী থাকুহঞ্জ এাং ই-ঢথ্য থওাহর অন্তভুথি ওভা ল।
াাংমাহতয স্ট্ান্ডাট থ এন্ড থঝমস্টাং ইন্পটিটিউযদ অদমাইহদ মএফ মাইহহন্পভ চন্য আহতদ গ্রলড  অদমাইহদ অমপহবাক
ব্যস্থাধদা মরও দ্যটি থা ঘালু ওভহঙ। থধহঝন্ট, মটচাইদ  থরটফাওথ অমথতপ্তভ IPAS নট্্াহভভ ফাধ্যহফ গ্রালওহতভ
মমপন্ন থধহঝন্ট, মটচাইদ  থরটফাওথ াংক্রান্ত আহতদ  ঢথ্য অহঝাহফযদ ওভহঙ।
ঔ.৭.১৮
ফন্ত্রডামহ ত ফ
য় 
ত র য খ য
দ য ফ ব ফ জ য ফ ভ ন
ভ তব ফ জ ন ন য জ Online Price Monitoring System ফ ফ য়ন য য়।

ত

ঔ.৭.১৯ আইমটি ওাব থক্রহফভ আঢা ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম  য
ত ধ ন ওম ওাব থামহ ওমম্পউঝাভ, মটমচঝাম
ও্াহফভা, মপ্রন্টাভ  ফহটফল ইন্টাভহদঝ সুমথা মদমিঢওভড; ফাচহা অমথতপ্তহভভ মদচস্ব থটাহফইদভুি প্রা ১,৮০০টি ইথফইম এওাউন্ট ব্যলাভ; প্রমঢমন্ধঢা যদািওভড চমভধ ওফথসূমঘভ ঢথ্য াংগ্রল, যদািওভড  ফাত্রা মদরূধড, ঙম থাভড এাং
Disability Information System-এ টাঝা এমন্ট্রভ ওাচ; অমন অহঝাহফযহদ মটমচঝাম দমণ দম্বভ ঘালুল াাংমা ইউমদহওাট
ব্যলাহভ প্রমযেড প্রতাদ; ফাচহা অমথতপ্তহভ আইমটি ল্যা প্রমঢষ্ঠা ওহভ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ প্রমযেড প্রতাদ; এটুআই
ওফথসূমঘভ আঢা ন্যাযাদাম হহধাঝ থাম থেফাহওথভ আমঙ্গহও ফাচহা অমথতপ্তহভভ এাং থচমা  উধহচমাভ ফহধ্য
ওাহদমক্টমপটিল হাইঝ ঘালুওভড; থনব্যও গ্রুধ  থধইচ ঘালু এাং ওাব থক্রফ াস্তাহদ উিুি ফস্যা মদভদ এাং
ধাভস্পমভও ফঢ মমদফহভ চন্য ফাচহা িক ব্যলাভ মদমিঢওভড ওভা ল।
ঔ.৭.২০ ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাক এাং এভ আঢাথীদ অমথতপ্তভ, ওর্তধথ ে  াংস্থাভ ওাব থক্রহফ ঢথ্য  থবাকাহবাক
প্রভেমিভ হ থািফ ব্যলাহভভ ফাধ্যহফ তেঢা, কমঢযীমঢা  স্বেঢা বৃমি ওভা ল। ম্পামতঢ  ঘমফাদ ওাব থক্রফগুমমভ ফহধ্য
উহেঔহবাগ্য লহমা: থব থওাহদা স্থাদ থণহও ঢাৎেমডও ঢথ্য প্রামপ্তভ সুমথাহণ থ ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাহকভ হাইহঝ
(www.rthd.gov.bd) এওটি মটমচঝাম মাইহি য ভহহঙ। এ মপাহকভ হাইহঝভ Grievence Redress System (GRS)
Link-এভ ফাধ্যহফ চদাথাভড এ মপাক  এভ আঢাথীদ অমথতপ্তভ, ওর্তধ
থ ে  াংস্থাভ ওফথওাণ্ড এাং থা ম্পহওথ
অমপহবাক/ফঢাফঢ অদমাইহদ প্রতাদ ওভহঢ ধাহভদ। দ্রুঢঢফ ফহ প্রমঢউিভ  গৃলীঢ ব্যস্থা অদমাইহদই চামদহ থতা ল।
প্রণফ মপাক মলাহ ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাক চাঢী ই-থা মহস্টফ-এভ ফাধ্যহফ ই-নাইমমাং ওাব থক্রহফভ াস্তাদ
নমপাহ শুরু ওহভহঙ। এহঢ থব থওাহদা স্থাদ থণহও থব থওাহদা ফ দ্রুঢ দমণ মদষ্পমি ওভা ম্ভ লহে। ভূমফ  স্থাধদাভ থভওট থ
াংভেহড অদমাইদমপমিও ম্পমি ব্যস্থাধদা নট্্াভ প্রস্তুঢ ওহভ চ অমথতপ্তহভভ ১০টি থচাহদভ অথীহদ ৬৫টি ড়ও

মপাহক প্রমযেড প্রতাদপূ থও টাঝা এমন্ট্রভ ওাচ শুরু ওভা ল। এহঢ চভতঔমকৃঢ  থলাঢ লহ বাা ভূমফ  স্থাধদা উিাহভভ
ধণ সুকফ ল। ভওাহভভ ধহে-মধহে তাহভকৃঢ ফাফমাভ উধাি াংভেহডভ জ এওটি অদমাইদ টাঝাহ চ বঢমভ ওভা ল।
নহম ফাফমাগুমমভ ওাব থক্রফ
এাং ভওাহভভ মধহে প্রতি ভাহভ মরুহি ঢাৎেমডও প্রমঢওাভভমও ব্যস্থা গ্রলড ম্ভ
লহে। ফলাড়হও দমদমফথঢ  পদমদ থমফথঢ ১০০ মফঝাভ া ঢাভ ঊহর্ধ্থভ বতহখ থ্ভ থত্য  ফ্লাইপাভভহলভ অস্থাদ গুকম ম্যাধ/গুকম
আহণ থ মঘমিঢ ওহভ ঙম প্রওায ওভা লহে। থফাঝভবাহদভ ওভ  মন আতাহ অদমাইদ ব্যাাংমওাং ধিমঢ প্রঢথদ ওভা
প্রমঢহতদাথীদ অণ থ-ঙহভ ভাচস্ব আতা কঢ অণ-থ ঙহভভ ত্যমদা ১০৯.২০ থওাটি ঝাওা বৃমি থধহহঙ। থফাঝভবাহদ থভহরামভহফ্লমক্টপ
থ
দাম্বাভহলঝ, থভমট মেকুহমন্প আইহটদটিমনহওযদ (আভএনআইমট ট্যাক)  মটমচঝাম থভমচহরযদ াটিমনহওঝ
ঘালুভ নহম
থফাঝভবাহদভ এদহনা থহফন্ট ওাব থক্রফ মটমচঝাম ধিমঢভ আঢা এহহঙ। অনথ/চাম/ভূা োইমপাং মাইহন্প ব্যলাভ প্রমঢহভাহথভ
ফাধ্যহফ দ্যখ থঝদাভ লাভ হ্রা ওভাভ মহে্ ইহমক্ট্রমদও মঘধভেি মটমচঝাম স্মাঝ থ ওাট থ োইমপাং মাইহন্প প্রতাদ ওভা লহে। মদথ থামভঢ
ফহ থফাঝভবাহদভ মনঝহদ লামদাকাত ওভাভ সুমথাহণ থ থফাত উিীড থ লাভ ১৫ মতদ পূহ থ ধাদাভ ধমভফাড উহেঔ ওহভ
থ
থভহরামভহফ্লমক্টপ দাম্বাভহলঝথাভী থফাঝভবাদ ফামমওকডহও এএফএ-এভ ফাধ্যহফ মনঝহদ াটিমনহওঝ
দাহদভ চন্য অমলঢ
ওভা ল। এহঢ মনঝহদ গ্রলহড তামাম ঘহক্রভ থতৌভাত্ম্ হ্রা ধাহে। মআভটিএ’ভ হাইঝ (www.brta.gov.bd)-এ মমপন্ন
থা ম্পমওথঢ ঢহথ্যভ ধাযাধাময এওটি „Queries and Complains‟ মমাংও াংহবাচদ ওভা ল। দ্যদীমঢ  ভাচস্ব নাঁমও
থভাথওহল্প মআভটিম’ভ টিহওটিাং মহস্টফ আদৄমদওাহদভ ফাধ্যহফ ই-টিহওটিাং মহস্টফ প্রঢথদ ওভা ল। এহঢ টিহওঝ মক্রহভ
ঢথ্য  থভওট থ াংভেড ওভা ল। নহম অণ থ আত্মাহঢভ সুহবাক হ্রা থধহহঙ এাং ভওাহভভ ভাচস্ব আহভ ধমভফাড বৃমি
থধহহঙ। প্রমঢাভ ভ্রফহডভ ফ বাত্রীাথাভহডভ টিহওঝ াংগ্রহল থপাকামন্ত মাখ ওভাভ উহেহশ্য ঠাওা ফলাদকভীভ আব্দুোলপভফমঢমছম রুহঝ ১১৬টি মটি া ামপথহ ICT Reader Device-ল Smart Pass (S-Pass) ওাট থ ামপথ ঘালু ওভা ল। ৩০
জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ৩১,৫৭৩ চদ বাত্রী S-Pass ওাট থ ক্র ওহভ মআভটিম’ভ াহ বাত্রী থা গ্রলড ওভহঙদ। এহঢ ভাচস্ব আহভ
ধমভফাড বৃমি থধহহঙ। ধাইমঝ প্রওল্প মলাহ ঠাওা ফলাদকভীহঢ ২৫টি াহ মটমচঝাম া র্ামওাং ব্যস্থা ঘালু ওভা ল। এ ওম
াহ Wi-Fi Internet সুমথা ভহহঙ। এহঢ বাত্রী াথাভড াহ হই ইন্টাভহদঝ িাউচ ওভহঢ েফ লহেদ। মআভটিম’ভ
বাদালদ  আমণ থও ব্যস্থাধদা উন্নহদভ মহে্ অদমাইদমপমিও ন ্াভ প্রস্তুঢ ওহভ ধভীোভমওপাহ ঘাভটি মটহধাহঢ
প্রহাক ওভা লহে। এওই ই-টিহওহঝ মমপন্ন ধমভলদ ফাধ্যহফ স্বােহন্ন্  মদভমেন্নপাহ বাঢাাহঢভ মহে্ বহতমযও লাঢা
মটটিমএ-থঢ Clearing House প্রমঢষ্ঠাভ ওাচ ঘমহঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ম্মমঢক্রহফ এ ওাহট থভ দাফ Rapid Pass মদথ থাভড
ওভা ল। Management Information System (MIS) লহমা ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ প্রথাদ ওাব থাম  ফাঞ ধব থাহভ
প্রহওৌযমীকড এভ প্রহাচদ  ব্যলাহভভ চন্য এওটি ঢথ্যপা ভ। এ ঢথ্যপা থভ ১২ থভহডভ ফমটউম ভহহঙ। এভ ফহধ্য প্রথাদ
ফমটউম লহমা Central Management System (CMS) ন ্াভ। এ ন ্াভ ব্যলাভ ওহভ আমণ থও অগ্রকমঢ
ল ভাহেভ অমঢমভি থধহফন্ট প্রতাদ মদন্ত্রড ওভা লহ ণাহও। File Transfer Protocol (FTP) াপথাহভভ ফাধ্যহফ
ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ প্রথাদ ওাব থাম  ফাঞ ধব থাহভ ওম অমন াংভেি। FTP াপথাভ ব্যলাভ ওহভ ঢথ্য  বৃলৎ
আওাহভভ নাইম দ্রুঢ আন্তঃঅমন আতাদ-প্রতাদ ওভা লহে। এহঢ থব থওাহদা মিান্ত স্বল্প ফহ প্রতাদ ওভা ম্ভ ল। ড়ও 
চদধণ অমথতপ্তহভভ আঢাথীদ চাঢী, আঞ্চমমও  থচমা ফলাড়ওভল Geographical Information System (GIS)-এভ
ফাধ্যহফ মঘমিঢ ওহভ ম্যামধাং ওভা ল। নহম থতহযভ ফলাড়ওভল ম্যাধ থতহঔ লহচই মঘমিঢ ওভা বাহে। ভওামভ ক্রহভ
থেহত্র
তভধত্র
প্রমক্রাওভহড
তেঢা,
স্বেঢা

চামতমলঢা
মদমিঢ
ওভাভ
মহে্
ই-কপদ থহফন্ট প্রমওউভহফন্ট (ই-মচমধ) মহস্টহফ ড়ও  চদধণ অমথতপ্তভ ৫০ থওাটি ঝাওা ধব থন্ত ওম তভধত্র প্রমক্রাওভড 
অনুহফাতদ অদমাইহদ ওহভ ণাহও। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ই-মচমধ’ভ আঢা ৩,০৪৪টি থঝন্ডাভ
ন ওভা ল, বা কঢ অণ থঙহভভ ত্যমদা যঢওভা ৮২ পাক থ । মটমচঝাম াাংমাহতয মমদফথাহড   যফন ভ 
ফব ব্যাধওমপমিও ঢথ্য
 থবাকাহবাক প্রভেমিভ ওাব থক্রফ ঘালু ভহহঙ। এহঢ চদকড থব থওাহদা স্থাদ থণহও আইমটি মটপাই ব্যলাভ ওহভ দ্রুঢ 
ঢাৎেমডও থা গ্রলড ওভহঢ ধাভহঙদ এাং থব থওাহদা অমপহবাক  ফঢাফঢ চামদহ প্রমঢওাভ মাহপ েফ লহেদ।
ঔ.৭.২১ লবভঢ যালচামাম আন্তচথামঢও মফাদন্নভ, ঠাওা, যাল আফাদঢ আন্তচথামঢও মফাদন্নভ, ঘট্টগ্রাফ, ফাদী আন্তচথামঢও
মফাদন্নভ, মহমঝ এাং থদাহধাম স্থমন্নভ, বহযাভ এ ইমফহগ্রযদ নট্্াভ-এভ Fortrac-3 এ webcam, MRP
Readerল Full version ঘালু ওভা লহহঙ। ম দয ভ ন ত য য র
ট যয ধ যণ ভত ৫০ টয ফ ট
ফ ন   ফ
ড ট ফজ ন য য য়। ফ র দ মটন  য নয নজ  ব য ড ট  য নভ ণ
ধ ন  টর- ভ ট রয নর ন যজ বন  ভ চ
ন চ
- য  ণ থ ব ত ম ভ নর ন
য়য়
ফতন ফ  য নজ -  ট র- য ভ ভ - ট য  ভ চ
য য়।

ঔ.৭.২২ ঢথ্য প্রভেমিভ উন্নহদ থত্য মপাক মহযর গুরুত্ব মতহহঙ। এতদ
ত এ মপাহকভ আঢাথীদ ফ ফ  ফ
য য  ত
ন
ত ফধ  Automatic vehicle classification া AVC ধিমঢ ঘালু ওভা ল। উি
থত্য দ্যটিভ ট র দ য় ম ভ ঢ য ধ ন ম রয়  ত য  য ভ নটয য য জ
ন র ন ভ নট য ফ চ
য
য়। ত ছ ,  দ য় চর চর য ম নফ ন য জন নয় ন য় য় জন ন চ
য য়। ট য
য়য়
ন ন ধয নয তফ ত য য য জ  ফব
ধ ন  ফ র দ 

-ট য তচ
য য়।
দ ঢথ্যামত াংগ্রহল মটমচঝাম ধিমঢ ঘালুভ ধতহেধ গ্রলড ওভা ল। এভই অাংয মলাহ ঙ্গন্ধু থত্যভ মদফথাড থওৌযম
এাং মমপন্ন টকুহফন্ট  ঢথ্যামতভ মপমিহঢ এওটি মটমচঝাম আওথাইপ স্থাধদ ওভা ল। ধদ্মা থত্যভ মরহ অনুরূধ মটমচঝাম
আওথাইপ স্থাধহদভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। থত্য মপাক ইহঢাফহধ্য অঢ্ন্ত লচহাধ্যপাহ Online Grievance Redress
System (GRS) ধিমঢ প্রঢথদ ওহভহঙ। এভ নহম থব থওউ পৃমণীভ থব থওাহদা প্রান্ত থণহও অদমাইহদ অমপহবাক তাহভ ওভহঢ
ধাভহ।
ঔ.৮ প্রমযেড ওফথসূমঘ
ভওামভ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ প্রযামদও ব্যস্থাধদা উন্নঢওভড, তেঢা বৃমি এাং দ্রুঢ থা প্রতাহদভ মহে্ মমপন্ন
ফন্ত্রডাম/মপাক প্রহাচদী প্রমযেড ওফথসূমঘ গ্রলড ওহভ ণাহও। ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক ওর্তও
থ গৃলীঢ
প্রমযেড ওফথসূমঘভ াংখ্যা ২২,৩১৯টি এাং অাংযগ্রলডওাভী ওফথওঢথা/ওফথঘাভী, চদপ্রমঢমদমথ  উধওাভহপাকীভ াংখ্যা ১৮,৯৯,৫০৮
চদ। মহতহয প্রমযেহড কফদওাভী ওফথওঢথাভ াংখ্যা ১০,৩০১ চদ। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক ওর্তও
থ
২২,৫১১টি প্রমযেড ওফথসূমঘ ধমভঘামমঢ ল এাং মহতহয প্রমযেহড কফদওাভী ওফথওঢথাভ াংখ্যা মঙম ৯,০২৬ চদ। ২০১৩-১৪
অণ-থ ফছ যয ত্যমদা ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক লহঢ মহতয প্রমযেহড কফনওাভীভ াংখ্যা ১,২৭৫ জন
থধহহঙ।
ঔ.৯ থমফদাভ  াওথযহধভ াংখ্যা
২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য অনুমষ্ঠঢ ৭,০৭৬টি থমফদাভ/াওথযহধ মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক থণহও ৩,৮০,৬৬০ চদ
অাংযগ্রলড ওহভদ। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য অনুমষ্ঠঢ ৫,৯৯৭টি থমফদাভ/াওথযহধ মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক থণহও
২,৬৯,৫১৩ চদ অাংযগ্রলড ওহভমঙহমদ। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ যভ ত্যমদা ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য অনুমষ্ঠঢ
থমফদাভ/াওথযহধভ াংখ্যা বৃমি থধহহঙ ১,০৭৯টি এাং অাংযগ্রলডওাভীভ াংখ্যা বৃমি থধহহঙ ১,১১,১৪৭ চদ।
ঔ.১০ ভওামভ ওাহচ ভওাভ প্রথাহদভ মহতয নভ
২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী মমপন্ন আন্তচথামঢও যীর থ হম্মমহদ অাংযগ্রলড 
মিধামেও ভাষ্ট্রী নভ ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২১-২৩ জুমাই ২০১৪ থফাহত ‘Girl Summit‟ এ অাংযগ্রলড উধমহে্ মন্ডদ,
ভেিভাচ্; ২১-২৯ থহন্ফম্বভ ২০১৪ থফাহত চামঢাংখ াথাভড ধমভরহতভ ৬৯ঢফ অমথহযহদ অাংযগ্রলড উধমহে্ মদউ ইওথ,
ভেিভাষ্ট্র; ১৫-১৮ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত তযফ এমযা-ইউহভাধ মফটিাং এ অাংযগ্রলড উধমহে্ মফমাদ, ইঢামম; ২৫-২৭ দহপম্বভ
২০১৪ থফাহত ১৮ঢফ াওথ যীর থ হম্মহমহদ অাংযগ্রলড উধমহে্ ওাঞফান্ডু, থদধাম; ২১-২৩ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত এমযা-আমেওা
যীর থ হম্মমহদ থবাকতাদ উধমহে্ ইহন্নাহদমযা নভ ওহভদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ৩০ থহন্ফম্বভ-০১ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত
মন্ডদ, ভেিভাহচ্ ভওামভ নভ, ২৫-২৭ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত াংভেি আভ আমফভাহঢ মিধামেও ভাষ্ট্রী নভ, ০২-০৪
মটহম্বভ ২০১৪ থফাহত ফামহমযা মিধামেও ভাষ্ট্রী নভ এাং ১২-১৭ জুদ ২০১৫ থফাহত মন্ডদ, ভেিভাহচ্ ভওামভ নভ
ওহভদ।
ঔ.১১ মহতময ভাষ্ট্রপ্রথাদ, ভওাভ প্রথাদ  আন্তচথামঢও াংস্থাভ প্রথাদকহডভ াাংমাহতয নভ
(১) চাধাহদভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী মযদহচা আহ ৬-৭ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ভয় দ াাংমাহতয নভ ওহভদ।
(২) ভুঝাহদভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযমভাং থঢাহক ৬-৮ মটহম্বভ ২০১৪ ভয় দ াাংমাহতয নভ ওহভদ।
(৩) পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতী ৬-৭ জুদ ২০১৫ ভয় দ াাংমাহতয নভ ওহভদ।

(৪) মট-৮-এভ অিফ Working Group on Civil Aviation (WGCA) and Director Generals Meeting-এ মট-৮
ফলামঘ H.E Dr. Seyed Ali Mohammad Mousavi ২৪-২৫ আকস্ট ২০১৪ ভয় দ ঠাওা নভ ওহভদ।
৫) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)-এভ মদ থালী ধমভঘামও Mr. Yury Fedotov
০৯-১১ মটহম্বভ ২০১৪ ভয় দ াাংমাহতয নভ ওহভদ।
(৬) ০১-০৩ ফাঘ থ ২০১৫ ভয় দ আন্তচথামঢও অধভাথ অধভাথ আতামঢ (আইমম)-এভ থটপটি প্রমমওউঝভ James Stewart
াাংমাহতয নভ ওহভদ।
(৭) ২৭ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ ইন্টাভ-ধামথাহফন্টামভ ইউমদদ (IPU)-এভ থহক্রঝামভ থচদাহভম মফ. ফাটিদথ চুঙ্গাং াাংমাহতয নভ
ওহভদ।
(৮) ১৮ আকস্ট ২০১৪ ঢামভহঔ Mr. James Lynch, UNHCR Regional Representative and Regional
Coordinator for Refugees াাংমাহতয নভ ওহভদ।
ঔ.১২ ফন্ত্রী  মঘকহডভ ভ্রফড/ধমভতযথদ (হতহয/মহতহয)
ফন্ত্রডাম/মপাকভল থণহও থপ্রমভঢ ঢহথ্য থতঔা বা, ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ তামত্বপ্রাপ্ত ফাদদী ফমন্ত্রকড
১,৬৯২ মতদ থতহয  ১,৪৪০ মতদ মহতহয এাং ফাদদী প্রমঢফমন্ত্রকড ১,২৮৫ মতদ থতহয  ৮১১ মতদ মহতহয ভ্রফড ওহভহঙদ।
মঘকড ৮৫৮ মতদ থতহয  ১,৬৭৮ মতদ মহতহয ভ্রফড ওহভহঙদ। উহেখ্য,
ন
ন ফন্ত্রডামহভ ফন্ত্রী, প্রমঢফন্ত্রী  মঘহভ
ওাহচভ প্রকৃমঢভ ওাভহড মহতয নহভভ প্রহাচদ ত্যমদাভমওপাহ থময লহ ণাহও।

(ক) আইদ-শৃঙ্খমা

5

ক.১ অধভাথ
অধভাহথভ থভদ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ছভ
(২০১৪-১৫)

অধভাহথভ াংখ্যা
পূ থঢী থ-ছভ
(২০১৩-১৪)

অধভাহথভ হ্রা (-)/
বৃমি (+) এভ াংখ্যা

খুদ

৪,৩৩৫

৪,৫৯৯

(-) ২৬৪

থর থড

৩,৭৮৬

৩,৫৯২

(+) ১৯৪

অমিাংহবাক

৬৯৬

৭৮১

(-) ৮৫

এমট মদহেধ

৫০

৬৪

(-) ১৪

দাভী মদব থাঢদ

১৬,১০২

১৪,৭১২

(+) ১,৩৯০

৫৫৯

৬৪৬

(-) ৮৭

১,০১৫

১,১৫৯

(-) ১৪৪

২,০১৮

১,৭৭৭

(+) ২৪১

৭৫০

৯৫১

(-) ২০১

২৮,২৮১

+) ১ ০৩০

টাওামঢ
ভালাচামদ
অত্র চ আইদ
মহফাভও দ্র্ব্য
থফাঝ

২৯ ৩১১

উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ পূ থঢী অণ থ-ফছ যভ ত্যমদা থর থড, দাভী মদব থাঢদ, অত্র চ আইদ াংক্রান্ত অধভাথ ব্যঢীঢ অন্যান্য ওম অধভাথ
হ্রা থধহহঙ।

ক.২ ওাভামন্ন

মন্নভ াংখ্যা
মন্নভ থভদ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ছভ
(২০১৪-১৫)

পূ থঢী থ-ছভ
(২০১৩-১৪)

মন্নভ াংখ্যাভ
হ্রা (-)/বৃমি (+)

পরুর লাচমঢ

৫২,৬৭১

৪৩,৪১৪

(+) ৯,২৫৭

পরুর ওহমত

২০,৪৩৫

২০,৩১০

(+) ১২৫

ফমলমা লাচমঢ

২,০১৬

১,৬৯২

(+) ৩২৪

ফমলমা ওহমত
মযশু লাচমঢ
মযশু ওহমত
মটহঝইমদ (Detainee)
আভমধ৫
থফাঝ

৭১৬
০৭
০০
০০
৮০
৭৫ ৯২৫

৬৭৮
০৩
৮৭
৬৬,১৮৪

(+) ৩৮
(+) ৪
০০
০০
(-) ৭
(+) ৯,৭৪১

ৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ পূ থঢী অণ থ-ফছ যভ ত্যমদা লাচমঢ ফ ওহমত াংখ্যা বৃমি থধহহঙ। াম থওপাহ ওাভামন্নভ াংখ্যা বৃমি
থধহহঙ।
৫থব

ওম মহতময মন্ন ভৄমিপ্রাপ্ত লহ স্বহতহয প্রঢ্াাহদভ অহধো ওাভাকাহভ আঝও আহঙদ ঢাহতভ াংখ্যা ‘আভমধ’ দাহফ আমাতা ামভহঢ থতঔাহদা লহহঙ।

ক.৩ ভত্য্তণ্ডপ্রাপ্ত আামফ
প্রমঢহতদাথীদ থ-ছভ
(২০১৪-১৫)

পূ থঢী থ-ছভ
(২০১৩-১৪)

পূ থঢী থ-ঙহভভ ত্যমদা
হ্রা(-)/বৃমিভ(+) াংখ্যা

৬৮
০২

৮২
০১

(-) ১৪
(+) ০১

ভত্য্তণ্ডপ্রাপ্ত আামফভ াংখ্যা
ভত্য্তণ্ড ওাব থওভ লহহঙ এফদ আামফভ াংখ্যা
উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম

ক.৪ আইদ প্রডদ
প্রমঢহতদাথীদ থ-ছভ
(২০১৪-১৫)
২৫টি আইদ

পূ থঢী থ-ছভ
(২০১৩-১৪)
৪৮টি আইদ

ফন্তব্য
-

উৎ: াাংমাহতয চাঢী াংত মঘাম।

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রডীঢ/াংহযামথঢ আইদভহলভ ঢামমওা ধমভমযি গ-এ থতঔাহদা লহমা। প্রডীঢ/াংহযামথঢ মমথ 
দীমঢভহলভ ঢামমওা ধমভমযি ঘ ছ-এ থতঔাহদা লহমা।
ক.৫ দ্রুঢ মঘাভ আইহদভ প্রহাক (৩০ জুদ ২০১৫ ধব থন্ত)
আইদ চামভভ ধভ প্রমঢহতদাথীদ আইদ চামভভ ধভ থওাঝ থ ওর্তথও
লহঢ ক্রফপমঞ্জভূঢ ঙহভ থগ্রপ্তাভকৃঢ লহঢ ক্রফপমঞ্জভূঢ মদষ্পমিকৃঢ
ফাফমা 
আামফভ াংখ্যা
থগ্রপ্তাভকৃঢ
ক্রফপমঞ্জভূঢ
আামফভ াংখ্যা
আামফভ াংখ্যা ফাফমাভ াংখ্যা
ফাফমা-২৩,৭৩৯
২,৬৮১
৪২,২৯০
১৭,৫০৩
আামফ-১,৩০,৫৯২
উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম

যামস্ত লহহঙ এফদ
ফাফমা  যামস্তপ্রাপ্ত
আামফভ
ক্রফপমঞ্জভূঢ াংখ্যা
ফাফমা- ৭,৯০৮
আামফ- ১৯,৫৮০

ফন্তব্য

২০১৩-১৪ অণ থ-ছথভভ ত্যমদা ২০১৪-১৫
অণ থ-ঙহভ ক্রফপমঞ্জভূঢ ফাফমা ১,৮০৪টি
এাং ক্রফপমঞ্জভূঢ থগ্রনঢাভকৃঢ আামফভ
াংখ্যা ১৩,৩২১ চদ বৃমি থধহহঙ।

ক.৬ ীফান্ত-াংখর থ
পূ থঢী থ-ছভ
(২০১৩-১৪)
০
০১

প্রমঢহতদাথীদ থ-ছভ
(২০১৪-১৫)

০
০১

াাংমাহতয-পাভঢ ীফান্ত
াাংমাহতয-ফাাদফাভ ীফান্ত

হ্রা(-)/বৃমিভ(+) াংখ্যা

০
০

উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থতহযভ ীফান্ত এমাওা যামন্তপূড থ অস্লা মদ্যফাদ মঙম।
ক.৭ ীফাহন্ত াাংমাহতহযভ াথাভড দাকমভহওভ চীদলামদ
পূ থঢী থ-ছভ
(২০১৩-১৪)
১৮
০২

প্রমঢহতদাথীদ থ-ছভ
(২০১৪-১৫)

৩২
০

মএএন ওর্তথও
ফাাদফাভ ীফান্তভেী ওর্তথও

হ্রা(-)/বৃমিভ(+) াংখ্যা

(+) ১৪
(-) ০২

উৎ: স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম

ক.৮ থনৌচতামভ ফাফমা াংক্রান্ত ঢথ্য
ক্রফপঞ্জীভূঢ
অমদষ্পন্ন থনৌচতামভ
ফাফমাভ াংখ্যা

১৫,৮৭,০৬৬

প্রমঢহতদাথীদ থ-ছ য
(২০১৪-১৫)
যামস্তপ্রাপ্ত আামফভ াংখ্যা

৫০,৫০০

পূ থঢী থ-ঙহভ
প্রমঢহতদাথীদ ঙহভ
(২০১৩-১৪)
(২০১৪-১৫)
যামস্ত প্রাপ্ত আামফভ াংখ্যা মদষ্পমিকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা

৪৪ ৯৮৯

৯,৫৯,৩৩৮

পূ থঢী ঙহভ
(২০১৩-১৪)
মদষ্পমিকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা

৯ ৫০ ৫৫৩

উৎ: আইদ  মঘাভ মপাক।

খ) াফামচও উন্নদ  চদওল্যাডথফী ওাব থক্রফ
খ.১ মযো
খ.১.১ প্রাণমফও মযো৬
প্রাণমফও মযো
প্রমঢষ্ঠাহদভ থভদ
ভওামভ প্রাণমফও
মদ্যাম
থভমচস্টাট থ থভওামভ
প্রাণমফও মদ্যাম
ওমফউমদটি প্রাণমফও
মদ্যাম
অন্যান্য প্রাণমফও মযো
প্রমঢষ্ঠাদ
থফাঝ

প্রাণমফও মযো
প্রমঢষ্ঠাহদভ
াংখ্যা

ঙাত্র-ঙাত্রীভ াংখ্যা (চদ)
ঙাত্র

ঙাত্রী

থফাঝ

৬৩,০৪১

৭১,৪১,৬৫৩

৭৫,৩০,২৬১

১,৪৬,৭১,৯১৪

১৯৩

১৮,৬৭১

১৯,৬১১

৩৮,২৮২

১২০

৮,০৬৮

৮,৬৭৯

৪৫,১৮৩

২৪,৭০,৭০৩

১,০৮,৫৩৭

৯৬,৩৯,০৯৫

ছহভ ধড়াভ
লাভ (%)

মযেহওভ াংখ্যা
থফাঝ (চদ)

ফমলমা (%)

৩,১৯,১১২

৬০.১১

৭৭১

৬০.২০

১৬,৭৪৭

৪০৫

৭৯.৫

২৩,৫৫,৩৩৩

৪৮,২৬,০৩৬

১,৬২,৫৯৬

৫৩.২

৯৯,১৩,৮৮৪

১,৯৫,৫২,৯৭৯

৪,৮২,৮৮৪

৫৭.৮

২০.৯০

উৎ: প্রাণমফও  কডমযো ফন্ত্রডাম।
৬২০১৪

াহমভ ামর থও মদ্যাম চমভধ (APSC’14) অনুবাী ঢথ্য মন্নহযদ ওভা লহহঙ। উি চমভহধ উমেমঔঢ াংখ্যও মদ্যামহও থভমচস্টাট থ থভওামভ প্রাণমফও
মদ্যাম  ওমফউমদটি প্রাণমফও মদ্যাম মলাহ উহেঔ ওভা লহহঙ। উহেখ্য, ভওাভ থখামরঢ ২৬,১৯৩টি থভমচস্টাট থ থভওামভ প্রাণমফও মদ্যামহভ ফহধ্য
০৯/৭/২০১৫ ঢামভঔ ধব থন্ত ২৫,৮০৭টি মদ্যামহভ চাঢীওভড ম্পন্ন লহহঙ।

মমএ প্রতি ঢথ্যানুবাী মকঢ ওহও ঙহভ মদ্যাম কফহদাধহবাকী (৬-১০ ঙভ ী) ঙাত্র/ঙাত্রীভ াংখ্যা ক্রফান্বহ হ্রা
ধাহে। নহম প্রমঢঙভ প্রণফ থশ্রমডহঢ পমঢথকৃঢ মযশুভ াংখ্যা ক্রফান্বহ ওহফ বাহে। এভই থাভাামলওঢা ২০১৪ াহম প্রণফ থণহও
ধঞ্চফ থশ্রমড ধব থন্ত থফাঝ ঙাত্র-ঙাত্রীভ াংখ্যা ২০১৩ াহমভ ত্যমদা ৩১,৯৯৩ চদ ওফ।

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ আঢা মমপন্ন ইদহদটিপ প্রতাহদভ থপ্রমেহঢ ছহভ ধড়াভ লাভ কঢ ওহও ঙহভ ক্রফান্বহ হ্রা
থধহহঙ। উহেখ্য, পমঢথভ থফাঝ াংখ্যা হ্রা ধাাভ হঙ্গ ছহভ ধড়া হ্রা-বৃমিভ থওাহদা ম্পওথ থদই। ওাভড থওাহদা
ঙাত্র-ঙাত্রী পমঢথভ ধভ ধাঞঘক্র ফাধহদ ব্যণ থ লহম ঢাহও ছহভ ধড়া মলাহ কণ্য ওভা ল।
খ.১.২

প্রাণমফও মদ্যামহ কফহদাধহবাকী মযশু (৬-১০ ছভ )
মযোণী

কফহদাধহবাকী মযশুভ াংখ্যা

কফহদাধহবাকী থফাঝ ওঢচদ মযশু মদ্যামহ
বা দা, ঢাভ াংখ্যা

কফহদাধহবাকী থফাঝ ওঢচদ মযশু

ামও

(৬-১০ ছভ ী)
৯২,১২,২৯১

মদ্যামহ বা দা, ঢাভ যঢওভা লাভ
৩.৪

ামমওা

৮৮,২৭,৩৭০

১,০৮,৩০৯

১.২

থফাঝ

১ ৮০ ৩৯ ৬৬১

৪ ১৭ ৩৬৮

২ ৩১

৩,০৯,০৫৯

উৎ: প্রাণমফও  কডমযো ফন্ত্রডাম।

খ.১.৩ ােভঢা


ােভঢাভ যঢওভা লাভ

কড়

পরুর

ফমলমা

(যঢওভা লাভ)

৭ + ছভ
১৫ + ছভ

৬০.১৫
৬৩.৮৯

৫৪.৮৪
৫৫.৭১

৫৭.৫৩
৫৯.৮২

১৫-১৯ ফছয

৮০.৫৭

৮৩.৯৮

৮২.১৭

২০-২৪ ফছয

৭৬.৭৭

৭৩.৭৩

৭৫.০৯

উৎ: প্রাণমফও  কডমযো ফন্ত্রডাম।

খ.১.৪ ফাধ্যমফও মযো (মদম্ন  উচ্চ ফাধ্যমফওল)
প্রমঢষ্ঠাহদভ
থভদ

প্রমঢষ্ঠাহদভ
াংখ্যা

ঙাত্র

মযোণীভ াংখ্যা
ঙাত্রী

থফাঝ

পরুর

মযেহওভ াংখ্যা
ফমলমা

থফাঝ

১
মদম্ন ফাধ্যমফও
মদ্যাম
ফাধ্যমফও
মদ্যাম
স্কুম এন্ড ওহমচ
(স্কুম যাঔা)
স্কুম এন্ড ওহমচ
(ওহমচ যাঔা)
উচ্চ ফাধ্যমফও
ওহমচ
তামঔম ফাদ্র্াা
আমমফ ফাদ্র্াা
ওামভকমভ 
থপাহওযদাম

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

২,৪১২

১,৪৯,৫২০

২,১৭,৯৯০

৩,৬৭,৫১০

১৩,৫১৯

৫,০৯৯

১৮,৬১৮

১৬,৩১৯

৩৭,৭৪,১৭৮

৪২,৭২,১৮৮

৮০,৪৬,৩৬৬

১,৪৭,৫০৩

৪৬,৯৩৩

১,৯৪,৪৩৬

৯৫৩

৩,৬১,৫৮৩

৩,৮৪,৯০৬

৭,৪৬,৪৮৯

১৩,০০৩

৬,৯৩৭

১৯,৯৪০

৯৫৩

১,১৩,৫৭৬

১,২৮,২৯৪

২,৪১,৮৭০

১০,৭৩৬

৩,৭৪৪

১৪,৪৮০

১,৩০১

১,৬৯,০৯৯

১,৭৯,৯৭৯

৩,৪৯,০৭৮

১৭,৬২৮

৫,১২৬

২২,৭৫৪

৬,৫৮২
১,৪৮২

৫,২৮,৯২৪
২,০৪,৫৫৮

৭,৬১,০৯০
২,৪৫,৯৭৬

১২,৯০,০১৪
৪,৫০,৫৩৪

৫৬,৯৩৮
১৯,৫৭৮

৮,০৭৬
২,৫৮২

৬৫,০১৪
২২,১৬০

৪,০১৪

৫,০০,৪৮৯

১,৮৯,১৭৪

৬,৮৯,৬৬৩

২২,৮৯৭

৫,৯০১

২৮,৭৯৮

এ. এ. ম.
(ফাদ্র্াা 
ওামভকমভ
ল) (২০১৫)
৯

ধভীোণীভ াংখ্যা
এইঘ. এ. ম
স্দাঢও
(ফাদ্র্াা 
ফাদ্র্াা 
ওামভকমভল) ওামভকমভল
(২০১৫)
(২০১৩)
১০
১১

স্দাঢও
(ম্মাদ)
(২০১৩)

১,২১,৫৮৮

১৪,৭৯,২৬৬

১০,৬১,৬১৪

২,৪৮,৯৮৯

উৎ: মযো ফন্ত্রডাম।

খ.১.৫ মশ্বমদ্যাম-মযো
মশ্বমদ্যামহভ থভদ
ভওামভ
থভওামভ

মশ্বমদ্যামহভ
াংখ্যা
৩৭
৮০

ঙাত্র/ঙাত্রীভ াংখ্যা যঢওভা লাভ
ঙাত্র
ঙাত্রী
১৬,০৮,৮৫৩
১২,৩৮,৬৯৫
(৫৬%)
(৪৪%)
২,৩৬,১৮৩
৮৬,৩০৫

মযেও/মযমেওাভ াংখ্যা যঢওভা
লাভ মযমেওা
মযেও
১,২৯,৩০২
৫৪,৫৪৯
(৭০%)
(৩০%)
১৩,২১১
৪,০১৫

(৭৩%)

(২৭%)

(৭৭%)

(২৩%)

উৎ: মযো ফন্ত্রডাম।

খ.১.৬ মঘমওৎা-মযো
২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য থফমটহওম ওহমচল মমপন্ন মঘমওৎামযো প্রমঢষ্ঠাহদ ঙাত্র-ঙাত্রী পমঢথ াংক্রান্ত ঢথ্য
প্রমঢষ্ঠাহদভ থভদ

প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা

১
থফমটহওম ওহমচ
ড র রজ/ নট
দাম থাং ইদমস্টটিউঝ
দাম থাং ওহমচ

পমঢথকৃঢ ঙাত্র-ঙাত্রীভ াংখ্যা (জন)

অধ্যদভঢ ঙাত্র-ঙাত্রীভ
থফাঝ াংখ্যা (চদ)
থফাঝ ঙাত্র থফাঝ ঙাত্রী
৮
৯
৩,৮৮২
৪,০৪০
৭১১
৯০৫
৪০
২ ০৪০

ভওামভ
২
২৯টি
৯টি
৪৩

থভওামভ
৩
৬৪টি
২৪টি
৬৮

থফাঝ
৪
৯৩টি
৩৩টি
১১১

ভওামভ
৫
৩,১৬২
৫৩২
২ ০৯১

থভওামভ
৬
৪,৭৬০
১,০৮৪
২ ৮৪৪

থফাঝ
৭
৭,৯২২
১,৬১৬
৪ ৯৩৫

১০

২৫

৩৫

১ ১৭৬

১ ৪৭৫

২ ৬৫১

১০৪

৯২৬

৮টি
৮টি

৯৬টি
১৮১টি

১০৪টি
১৮৯টি

২,১৭১
৭১৬

৯৭৫
৪,৮৮৫

৩,১৪৬
৫,৬০১

১,৮৮৮
৩,৩৬১

১,২৫৮
২,২৪০

থফমটহওম এ্ামহঝন্ট থরমদাং স্কুম
ইদমস্টটিউঝ অ থলমণ থঝওহদামমচ
উৎ: স্বাস্থ্  ধমভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম।

কঢ অণ থ-ফছ যয ত্যমদা থভওামভ প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
 য় ছ। ত থ-ফছ যয রন য় য
ফয য ত ন র ত ছ -ছ ব ত ভ  য় য় ব ত ত ছ -ছ য 
  য় ছ।
খ.২ স্বাস্থ্

যন 

ন

ট ফ

খ.২.১ স্বাস্থ্ াংক্রান্ত
চন্লাভ
(প্রমঢ
লাচাহভ)

ভত্য্লাভ
(প্রমঢ
লাচাহভ)

চদাংখ্যা
বৃমি লাভ
(যঢওভ)

দচাঢও
(infant)

ভত্য্ভ লাভ
(প্রমঢ লাচাহভ)

২২.২০
৫.৩০
১.৩৭
উৎ: স্বাস্থ্  ধমভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম।

ধাঁঘ ছভ  ফার্ত ভত্য্ভ ধমভাভ ধমভওল্পদা
ধব থন্ত মযশু
লাভ
ধিমঢ গ্রলহডভ যঢওভা
ভত্য্ভ লাভ
(লাচাহভ) লাভ (েফ তম্পমঢ)
(প্রমঢ লাচাহভ)

৩৩

৪২

১.৭০

৭৮.৬

থফাঝ

কড় আয়ু (ছভ)
পরুর ফমলমা

৭০.০৫

৭০.৭০

৬৯.৪০

মকঢ অণ থ-ঙহভভ ত্যমদা ধমভাভ ধমভওল্পদা ধিমঢ গ্রলহডভ যঢওভা লাভ  কড় আয়ু বৃমি থধহহঙ।
খ.২.২ স্বাস্থ্ ভো ব্য  অওাঞাহফা াংক্রান্ত
ফাণামধছু াভাহতহয লাধাঢাহমভ াংখ্যা
স্বাস্থ্
ব্য
(ঝাওা) ভওামভ
১
২
২,১৪৪ ৫৯৯

থভওামভ

৩
৪ ১৯২

থফাঝ

াভাহতহয লাধাঢাম থহটভ
থফাঝ াংখ্যা
ভওামভ

থভওামভ

থফাঝ

 য দ  থভমচস্টাট থ টািাভ, দা থ,  য দ  থভমচস্টাট থ টািাভ,
প্যাভাহফমটও-এভ াংখ্যা
দা থ, প্যাভাহফমটও-এভ
ফয ত জনাংখ্যা
টািাভ

দা থ

৪
৫
৬
৭
৮
৯
৪ ৭৯১ ৪৮,৮৩৩ ৭৩ ৭৯২ ১ ২২ ৬২৫ ৮০,৫৮০ ৩৮,২৫০

প্যাভাহফমটও

১০
১০,৭১৩

টািাভ

দা থ

প্যাভাহফমট

১১
১২
১ ২৩৭২ ১ ৪৭০১ ১ ১২৬১৭

উৎ: স্বাস্থ্  ধমভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম।

২০১৩-১৪ থ-ফছ য য য ফয য ভ ট   ত রয 
ছর ৪ ২৫১ ফ ফ ডয 
ছর ১ ১০ ০৪০।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফফত থ-ফছ যয রন য় য য ফয য   ত রয 
ফড 
 য় ছ।

খ ম  য় ড য ন য 
 য় ছ।
খ.৩ লজ্জ্ব াংক্রান্ত

লহজ্জ্ব কফদওাভীভ
াংখ্যা

২০১৪-১৫
পরুর
৬৬ ০৩৩

ফমলমা
৩১ ১৪৯

২০১৩-১৪
থফাঝ
৯৭ ১৮২

পরুর
৬০,৫০৫

ফমলমা
২৭,৩৪৯

থফাঝ
৮৭,৮৫৪

পূ থঢী থ-ঙহভভ ত্যমদা
হ্রা(-)/বৃমিভ(+) যঢওভা লাভ
(+) ১০.৬২

উৎ: থফথ মরও ফন্ত্রডাম।

পূ থঢী অণ থ-ঙহভভ ত্যমদা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ লহজ্জ্ব কফদওাভীভ াংখ্যা

থধহহঙ।

খ.৪ াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘ
াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘ রূধওল্প ২০২১ াস্তাহদভ অমহেদ্য অাংয এাং তামভদ্র্্ মদভহদভ এওটি ওাব থওভ ফাধ্যফ। এ
ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ থতহযভ তমভদ্র্ ফানুহরভ থফৌমমও ঘামলতা পূভড, াফামচও সুভো  েফঢাদ মদমিঢ ওভা ম্ভ। ভওাভ
থঝওই াফামচও মদভাধিা থিদী কহড় ত্যমহঢ মপম অণ থ মমদহাহকভ ফাধ্যহফ মমপন্ন ওফথসূমঘ গ্রলড ওহভহঙ। ২০১৩-১৪ অণ থছ য াফামচও মদভাধিা ঔাহঢ ভওাভ ওর্তও
থ ২৬,৬৫৪.০১ থওাটি ঝাওা ভাে ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ এ ঔাহঢভ অণ থ
  ধত ভাে ৩০,৬৩৬ থওাটি ঝাওা উন্নীঢ ওভা ল, বা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ চাঢী াহচহঝভ ১২ ৭৮ যঢাাংয এাং
মচমটমধভ ২.০২ যঢাাংয। ২০১৪-১৫ এাং ২০১৩-১৪ অণ থ-ছ য ফন্ত্রডাম মপমিও াফামচও মদভাধিা থিদীভ ঢথ্যমঘত্র মদহঘ
থতা  র :
খ.৪.১ অণ থ মপাক
াফামচও মদভাধিা কহড় থঢামাভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য অণ থ মপাক ওর্তও
থ াস্তামঢ এওটি াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ মধভীহঢ ৮,৬০,৭৩৮ মে ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা ল এাং এভ নহম ৫,১০,০০০ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৩-১৪
অণ থ-ফছ য ওফথসূমঘভ মধভীহঢ ৫,৩৬,৪১৫ মে ঝাওা ভাে থতা লহমঙম, এাং উধওাভহপাকীভ াংখ্যা মঙম ৫,৪০,২০০
চদ ব্যমি/ধমভাভ/প্রমঢষ্ঠাদ। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য অণ থ মপাক ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী
ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র ন াভমডহঢ থতঔাহদা  র :
ক্র
মফ
ও
১।

াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ থভন

অভপ্রাপ্ত ভওামভ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ
থধদযদ পাঢা, আনুহঢামরও  াংমেি
অন্যান্য ব্য
থফাঝ ১ (এও)টি ওফথসূমঘ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ আমণ থও াংহের
ধমভাভ/ প্রমঢষ্ঠাহদভ
(মে ঝাওা)
াংখ্যা

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/
আমণ থও াংহের
ধমভাভ/
(মে
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
ঝাওা)

৫,১০,০০
০

৮,৬০
,৭৩৮

৫,৪০,২
০০

৫,৩৬,৪
১৫

৫,১০,০০
০ জন

৮,৬০
,৭৩৮
র
ট

৫,৪০,২
০০ জন

৫,৩৬,৪
১৫
র
ট

খ.৪.২ কৃমর ফন্ত্রডাম
কৃমর ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ কৃমর পদ থাদ/প্রহডাতদা ওফথসূমঘভ থফাঝ চ যটি াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘ াস্তামঢ ল। ২০১৪১৫ অণ থ-ফছ য এই ওফথসূমঘভ মধভীহঢ ৭,১৩,৫০২.৫৫২৭১ মে ঝাওা ব্যহ থফাঝ ৩,০৬,৭৩৭টি কৃরও ধমভাভ উধকৃঢ ল।
২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য কৃমর পত্যমথ ও, ভাচস্ব াহচহঝ াস্তামঢ ক্ষুদ্র্ থঘ  চমািঢা মদভদ ওফথসূমঘ, ৪৭টি থচমা আউয থাদ
ঘাহরভ চন্য মদাভহল্য ভাামদও াভ প্রতাদ ওফথসূমঘভ মধভীহঢ থফাঝ ৯,০৬,৫৫৮.৪৫ মে ঝাওা ব্যহভ ফাধ্যহফ ৫,৮১,২৪৭টি
কৃরও ধমভাভ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য কৃমর ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদীভ
ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ থভন

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ধমভাভ/ আমণ থও াংহের
সুমথাহপাকী ব্যমি/
ধমভফাড
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা) ধমভাভ/প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)

ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ থভন

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ধমভাভ/ আমণ থও াংহের
সুমথাহপাকী ব্যমি/
ধমভফাড
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা) ধমভাভ/প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)

১।

ঔমভন-২/২০১৪-১৫ থফৌসুহফ উনযী
 থভাধা আফদ ঘাহর কৃমর
১,০১,৭২২
৯৯৯.৭৬০৫৫
পদ থাদ/প্রহডাতদা ওফথসূমঘ
২। ভম/২০১৪-১৫ থফৌসুহফ উচাহদভ
ঠহম েমঢগ্রস্ত থচমাভহল কফ,
৮৬,৪৭৫
৮৪৮.৮৯২১৯
মভরা, ভুট্টা  থাহভা নম ঘাহর
কৃমর পদ থাদ ওফথসূমঘ
৩। ভম/২০১৪-১৫থফৌসুহফ তমেডাঞ্চহমভ
থচমাভহল কফ, ভুট্টা, থঔাভী 
১,১৮,৫৪০
১,৫৪৮.৮৯৯৯৭
থনমদ ঘাহর প্রহডাতদা ওফথসূমঘ
৪। ৪৭টি থচমা ২০১২-১৩ থফৌসুহফ
২,৪৪,৬০০
৩,০৬৮.৬৪৫
আউয থাদ ঘাহরভ প্রহডাতদা ওফথসূমঘ
৫। ঘূমড থছড় ফলাহহদ েমঢগ্রস্ত ক্ষুদ্র্ 
২,৩৪,৯২৫
২,৪৯০.৮০৫
প্রামন্তও ঘারীহতভ মদাভহল্য ীচ
মঢভড ওফথসূমঘ
৬। পত্যমথ ও (এভ ফহধ্য াভ, মদ্য্ৎ মহম
দ য  র জন ণ
৭ ১০ ১০৫ ০০
দ য  র জন ণ
৯ ০০ ০০০ ০০
মভহঝ, মঘমদ পত্যমথ ও অন্তভুথি
য ব ফ
ম ভয
য ব ফ
ম ভয
ভহহঙ)
 যব
 যব ৭। আফদ প্রহডাতদ ওফথসূমঘ
১ ০১ ৭২২
৯৯৯ ০০
থফাঝ ০৫ ( চটি) ওফথসূমঘ
৩ ০৬ ৭৩৭ কৃরও ধমভাভ ৭ ১৩ ৫০২ ৫৫২ ৫,৮১,২৪৭টি কৃরও ধমভাভ ৯ ০৬ ৫৫৮ ৪৫ মে
৭১ র ট
ঝাওা

খ.৪.৩ ঔাদ্য ফন্ত্রডাম
ঔাদ্য ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ ২০১৪-১৫ অণ-থ ফছ য এফএ (ঘাম  কফ), ৪ণ থ থশ্রমডভ ভওামভ ওফথঘাভীহতভ চন্য সুমপ ভল্য (ঘাম 
কফ) এাং এমইআই (ঘাম  কফ) ওফথসূমঘল থফাঝ  চটি াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘ াস্তামঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থফছ য ধাঁঘটি ওফথসূমঘভ মধভীহঢ থফাঝ ৬০ ৫৩৬ ৪৮ মে ঝাওা এাং ৩ ০৪ ৫২০ থফমরও ঝদ ঘাম  কফ ব্যহভ ফাধ্যহফ থফাঝ
৬০ ৫২ ০৪৩ চদ  ৮২ ৫৯৭টি ধমভাভ উধকৃঢ ল। ধোন্তহভ, ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য  চটি ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ থফাঝ
১,০৭,৯৬০.২৮ মে ঝাওা  ৫,১৮,৩৪৭ মে থফমরও ঝদ ঘাম  কফ ব্যহভ ফাধ্যহফ থফাঝ ১,০৪,০২,৩৪৬ চদ এাং ৯,৮৬,৬০৫টি
ধমভাভহও ঔাদ্যমদভাধিা মহ আদদ ওভা ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য ঔাদ্য ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও
মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।

াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ থভন

এফএ (ঘাম)
এফএ (কফ)
থনাভ প্রাই (ঘাম)

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
( ভ টন)
১৪,৮৯,১৮০ চদ
১৪,৮৫৪.৫৭
৬৬,০২০ থফমরও ঝদ
৪৪,১৮,৩১৫ চদ
৪১,৬৯৪.১৬
২,১৯,৪৪৩ থফমরও ঝদ
-

৪ণ থ থশ্রমড থনাভ প্রাই
(ঘাম)
এমইআই (ঘাম)

৩৯,২৮৪টি ধমভাভ

এমইআই (কফ)

৪৩,৩১৩টি ধমভাভ

থফাঝ ৬(ঙ)টি ওফথসূমঘ

৬০,৫২,০৪৩ জন
৮২,৫৯৭  যফ য

১,৪৪,৫৪৮ চদ

৬০৮.২১
২,৭০৩ থফমরও ঝদ
১,৭৫০.১২
৭,৭৭৮ থফমরও ঝদ
১,৬২৯.৪২
৮,৫৭৬ থফমরও ঝদ
৬০,৫৩৬.৪৮
র ট
৩,০৪,৫২০ ভ টন

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
( ভ টন)
৫৭,৪৩,৯০৯ চদ
৫৭,৫১০.৮৯
২,৫৫,৬০৪ থফমরও ঝদ
৪৫,১৩,৮৮৯ চদ
৪৩,৭৩৯.৫৮
২,৩০,২০৮ থফমরও ঝদ
৯,৪২,৫৫৮টি
১,২১১.৪২
ধমভাভ
৫,৩৮৪ থফমরও ঝদ
১,৪৪,৫৪৮চদ
২,১৮৪.২৬
৯,৭০৮ থফমরও ঝদ
৪৪,০৪৭টি ধমভাভ
১,০৪,০২,৩৪৬ চদ
৯,৮৬,৬০৫টি
ধমভাভ

৩,৩১৪.১৩
১৭,৪৪৩ থফমরও ঝদ
১,০৭,৯৬০.২৮
মে ঝাওা
৫,১৮,৩৪৭ থফমরও ঝদ

খ.৪.৪ ড
ট র ম ম ফব
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ড
ট র ম ম ফব ওর্তও
থ াস্তামঢ এওটি াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ মধভীহঢ ১ ০০০ ০০
মে ঝাওা ব্যহ থফাঝ ১০০-১৫০ চদ উধকৃঢ ল।
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ থভড

ইন্টাভহদঝমপমিও
অধভাথ প্রমঢলঢওভড
থফাঝ ০১ (এও)টি ওফথসূমঘ

১।

প্রমঢহতদাথীদ ৎভ (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী ব্যমি/
আমণ থও াংহের
ধমভাভ/প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)
১০০-১৫০
১,০০০.০০
১০০-১৫০ জন

১,০০০.০০ র ট

পূ থঢী ৎভ (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/
আমণ থও াংহের
ধমভাভ/প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)
১০০-১৫০
১০০-১৫০ জন

-

খ.৪.৫ দ্যহব থাক ব্যস্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম
দ্যহব থাক ব্যস্লাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডামহভ ফাধ্যহফ লঢতমভদ্র্হতভ চন্য াফামচও মদভাধিা ব্যস্লা কহড় থঢামাভ মহে্ ২০১৪-১৫
অণ থ-ঙহভ দ্যহব থাক ব্যস্লাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ দটি াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ মধভীহঢ ৩,৯০,৬২৩.৫৭
মে ঝাওা  ৫,৫৪,৩৫২ ভ টন খ  ব্যহ থফাঝ ৬৩ ৭০ ০৫০ চদ এাং ১ ০৮ ২৯ ৪৪৩ টি ধমভাভ উধকৃঢ ল। ২০১৩১৪ অণ থ-ঙহভ এওই ওফথসূমঘভ আঢা ৫,০৬,৯৮১.৪৭ মে ঝাওা ব্যহ  থহফাঝ ৪৮,৯৯,৭৭৯ চদ  ৯৫,০৭,৯৯৯টি ধমভাভহও
াফামচও মদভাধিা মহভ আঢা আদা ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ দ্যহব থাক ব্যস্লাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ
াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ধমভাভ/
আমণ থও াংহের
সুমথাহপাকী ব্যমি/ধমভাভ/ আমণ থও াংহের
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
মে ঝাওা
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
মে ঝাওা
গ্রাফীড অওাঞাহফা াংস্কাভ
১৮,৭৫,০০০ জন
২,৯৪,০৮০ থফমরও ঝদ
১৮,৭৫,০০০ চদ
৯৭,৬০৪.৯৮
(ওামঔা) ওফথসূমঘ
১৫,৯৩৭.৩৭
গ্রাফীড অওাঞাহফা
১৮,৭৫,০০০ জন
২,৬০,২৭২ থফমরও ঝদ
১৮,৭৫,০০০ চদ
১,২৮,২৩৪.৪৯
ভেডাহেড (টিআভ) ওফথসূমঘ
৪৪,৩৮০.২০
মপমচএন
৯৯ ৫৮ ১৪৩ ধমভাভ
১,৪১,৯২২.০০
৯০,৭১,৫০৩ ধমভাভ
১,১৪,৫৫২.০০
অমঢতমভদ্র্হতভ চন্য
৮,৩১,৫৭০ চদ
১,৫০,০০০.০০
৭,৭৫,৫৭৯ চদ
১,৪০,০০০.০০
ওফথাংস্লাদ ওফথসূমঘ
মচআভ (ঔাদ্যযস্য)
৮,৩০,০০০ ধমভাভ
২৮,৩৮৪.০০
৩,৬২,০০০ ধমভাভ
১৭,৬৯০.০০
মচআভ (দকত অণ থ)
৬,৮০,০০০ চদ
২,২০০.০০
৩৫,০০০ চদ
২,০০০.০০
ওম্বম/যীঢত্র চ
১১ ০৮ ৪৮০ চদ
২,২০০.০০
৩,৩৯,২০০ চদ
২,০০০.০০
গৃলমদফথাড ফঞ্জুমভ
২০,৬৫০ ধমভাভ
১,৬০০.০০
৩৫,০০০ ধমভাভ
১,৪০০.০০
থঠউটিদ
২০,৬৫০ ধমভাভ
৪,০০০.০০
৩৯,৪৯৬ ধমভাভ
৩,৫০০.০০
থফাঝ ৯(দ)টি ওফথসূমঘ
৬৩,৭০,০৫০ জন
৫ ৫৪ ৩৫২ ভ টন
৪৮,৯৯,৭৭৯ চদ
৫,০৬,৯৮১.৪৭
১,০৮,২৯,৪৪৩  যফ য ৩ ৯০ ৬২৩ ৫৭ র ট
৯৫,০৭,৯৯৯ ধমভাভ
মে ঝাওা
াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ থভন

খ.৪.৬ থফথ মরও ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ছথভ দ্যইটি ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ২,৩৩৪.৪১ মে ঝাওা ব্যহ ১,২৩৪ চদ  ৮,৭২৩টি প্রমঢষ্ঠাদ উধকৃঢ ল। ২০১৩১৪ অণ থ-ফছ য এ ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ১,৪৮৪.৪৭ মে ঝাওা ব্যহ ১,০৪৬ চদ  ৬,৫৪০টি প্রমঢষ্ঠাদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫ 
২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য থফথ মরও ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা
 র:
ক্রমফও াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ থভড
১।
২।

মমপন্ন প্রমঢষ্ঠাদ
ব্যমি অনুতাদ
থফাঝ ২( )টি ওফথসূমঘ

প্রমঢহতদাথীদ ৎভ (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ধমভাভ/
আমণ থও াংহের
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)
৮,৭২৩টি
১,৮০২.৬১
১,২৩৪ চদ
৫৩১.৮০
১,২৩৪ জন
২,৩৩৪.৪১ র ট
৮,৭২৩
ত ন

খ.৪.৭ ধমভহয  দ ফন্ত্রডাম

পূ থঢী ৎভ (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ধমভাভ/
আমণ থও াংহের
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)
৬,৫৪০টি
১,২৬৮.২৭
১,০৪৬ চদ
২১৬.২০
১,০৪৬ জন
১,৪৮৪.৪৭ র ট
৬,৫৪০
ত ন

২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ৩টি ঘমফাদ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৯ ৯৪১ ২৫৮ মে ঝাওা ব্যহ ১১ ২৬৩ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৩-১৪
অণ-থ ফছ য এওই প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৪,৩১৫.৬৮৫ মে ঝাওা ব্যহ ১২,৯৩১ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য
ধমভহয  দ ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

১।

৩টি ঘমফাদ প্রওল্প
থফাঝ ৩ ( তন)টি প্রওল্প

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
সুমথাহপাকী ব্যমি/ ধমভাভ/
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
১১ ২৬৩ জন
৯ ৯৪১ ২৫৮
১২,৯৩১
৪,৩১৫.৬৮৫
১১ ২৬৩ জন ৯,৯৪১ ২৫৮ মে ঝাওা
১২,৯৩১ চদ
৪,৩১৫.৬৮৫ মে ঝাওা

খ.৪.৮ ধেী উন্নদ  ফা মপাক
ধেী উন্নদ  ফা মপাক  এভ আঢাথীদ াংস্থাভহলভ আঢা তমভদ্র্ চদহকাষ্ঠীভ আণ-থ াফামচও অস্থাভ উন্নদ,
আত্মওফথাংস্থাদ সৃমি এাং অণ থনদমঢওপাহ েফঢাহদভ মহে্ ফ ব প্রওল্প  ওফথসূমঘ াস্তাদ ওভা লহে। াস্তাদাথীদ প্রওল্প 
ওফথসূমঘভহলভ ফাধ্যহফ মফমঢ কঞদ, প্রমযেড প্রতাদ, ম্পত লাঢা, ক্ষুদ্র্ঋড প্রতাদ, ধ অওাঞাহফা মদফথাড, ওফথাংস্থাদ সৃমি
ইঢ্ামত ওাব থক্রফ ঘমহঙ। ২০১৪-১৫ অণ-থ ফছ য উমেমঔঢ প্রওল্প  ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ১,৬৯,৭৩৪.৮৫ মে ঝাওা ব্যহ ১৯,২০,০৪০ চদ
উধকৃঢ ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য এ মপাহকভ আঢাথীদ প্রওল্প  ওফথসূমঘভ আঢা থফাঝ ১,৯৬,৯৮৪.১৯ মে ঝাওা ব্যহ
১,২৯,১৯,৪৯৬ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ ধেী উন্নদ  ফা মপাক ওর্তও
থ াফামচও মদভাধিা থিদী
ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও
১।
২।
৩।
৪।

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন
মফমঢ কঞদ, প্রমযেড, ম্পত
লাঢা  ক্ষুদ্র্ ঋড প্রতাদ
ম্পত লাঢা
ক্ষুদ্র্ ঋড প্রতাদ এাং প্রমযেড
আভমটএ থক্রমটঝ
থফাঝ ৪(ঘাভ)টি ওফথসূমঘ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ধমভাভ/ আমণ থও াংহের
সুমথাহপাকী ব্যমি/
আমণ থও াংহের
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা) ধমভাভ/ প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা (মে ঝাওা)
১০ ৭২ ০২৫ চদ
৬৯ ১৭৩ ৬৫
১,১৯,৯৬,৫৮৬ চদ
৯৬,৮১১.৪১
৮ ৪৫ ০০০ চদ
৩ ০১৫ চদ
১৯ ২০ ০৪০ জন

৯৯ ৯২১ ০০
৬৪০ ২০
১ ৬৯ ৭৩৪ ৮৫
র ট

১৪,০০০ চদ
৯,০৬,০০০ চদ
২,৯১০ চদ
১,২৯,১৯,৪৯৬ চদ

৫৩৩.৪৩
৯৯,০০৪.০০
৬৩৫.৩৫
১,৯৬,৯৮৪.১৯
র ট

খ.৪.৯ ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ মরও ফন্ত্রডাম
থঢ্ ঘট্টগ্রাফ মরও ফন্ত্রডাম মহযর প্রওল্প ওফথসূমঘ, আধতওামীদ ধমভমস্থমঢ থফাওাহমা ওফথসূমঘ, ‘ ত
ধা
য়ন
(Harmony and Development Project-HDP)‟ অ-উধচাঢী গুেগ্রাফ ওফথসূমঘ, চদাংলমঢ মফমঢভ তস্যহতভ পদ থাদ
ওফথসূমঘ  পাভঢ প্রঢ্াকঢ উধচাঢী প্রঢ্াাদ ওফথসূমঘ াংক্রান্ত াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘ াস্তাদ ওভহঙ। ২০১৪১৫ অণ থ-ফছ য এ ওম ওফথসূমঘভ আঢা ২৪ ৩৫৯ ৪৯ মে ঝাওা ব্যহ ৮,৯৭,৪৫৩ চদ এাং ১২,২২৩টি ধমভাভ উধকৃঢ লদ।
২০১৩-১৪ অণ থ-ছ য এ ওম ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ থফাঝ ২৫,৫০২.৭১ মে ঝাওা ব্যহ ৫,৬০,২৯২ চদ, ১৬,১৪০টি ধমভাভ এাং
৬৫২
ত ন উধকৃঢ লয়। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ মরও ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও
মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

১।

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ
থভদ
‘

ত

য়ন

(Harmony and Development
Project-HDP)‟ অ-উধচাঢী

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা (মে ঝাওা)
৮,৯৭,৪৫৩ চদ
১২,২২৩টি ধমভাভ

২৪ ৩৫৯ ৪৯

৫,৬০,২৯২ চদ
১৬,১৪০টি ধমভাভ
৬৫২
ত ন

২৫,৫০২.৭১

৮,৯৭,৪৫৩ চদ
১২,২২৩টি ধমভাভ

২৪ ৩৫৯ ৪৯
মে ঝাওা

৫,৬০,২৯২ চদ
১৬,১৪০টি ধমভাভ
৬৫২
ত ন

২৫,৫০২.৭১
মে ঝাওা

ধমভাহভভ গুেগ্রাফ ওফথসূমঘ/
চদাংলমঢ মফমঢভ পদ থাদ
ওফথসূমঘ/পাভঢ প্রঢ্াকঢ
উধচাঢী যভডাণী পদ থাদ
ওফথসূমঘ/মহযর প্রওল্প ওফথসূমঘ/
আধতওামীদ ধমভমস্থমঢ থফাওাহমা
ভ ট ১(এও)টি ওফথসূমঘ

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/
আমণ থও াংহের
ধমভাভ/প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)

খ.৪.১০ প্রাী ওল্যাড  বহতমযও ওফথাংস্থাদ ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ধাঁঘটি ওফথসূমঘভ ফহধ্য মঢদটি ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ১৩৩ ৫০ মে ঝাওা ব্যহ ২ ৩৩৭ চদ উধকৃঢ ল।
২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য এ ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ১৯৮.৬৭ মে ঝাওা ব্যহ ১১,৬৩১ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪
অণ থফছ য প্রাী ওল্যাড  বহতমযও ওফথাংস্থাদ ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র
মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

১।
২।
৩।
৪।
৫।

থৌমত আভকাফী ওফীহতভ
মভহহন্টযদ থরমদাং াংক্রান্ত ওফথসূমঘ
লাউচমওমধাং থওাহ থভ ফমলমা
ওফীহতভ প্রমযেড
টিটিমভহল োইমপাং থওাহ থ প্রমযেড
ভওামভ ব্যস্থাধদা চট থাহদ ফমলমা
গৃলওফী থপ্রভড
লাংওাং-এ ফমলমা ওফী থপ্রভড
থফাঝ ৫(ধাঁঘ)টি ওফথসূমঘ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী ব্যমি/
আমণ থও াংহের
ধমভাভ/ প্রমঢষ্ঠাহদভ
(মে ঝাওা)
াংখ্যা
-

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ ধমভাভ/
আমণ থও াংহের
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)
১০,০১৪

১৬.৮১

২১০

-

১৩

০.৪৩

৮৩২
-

৭৭ ৪২
-

৯৭০
৩৪

৯৭.৮০
৮.২৫

৬০০
১১,৬৩১ চদ

৭৫.৩৮
১৯৮.৬৭ মে ঝাওা

১ ২৯৫
২ ৩৩৭ জন

৫৬ ০৮
১৩৩ ৫০ র ট

খ.৪.১১ প্রাণমফও  কডমযো ফন্ত্রডাম
প্রাণমফও  কডমযো ফন্ত্রডাম প্রাণমফও মযোভ চন্য উধবৃমি প্রওল্প, মভমঘাং আউঝ অ স্কুম মঘমহেদ প্রওল্প, মশ্ব ঔাদ্য ওফথসূমঘভ
আঢা স্কুম মনমটাং ওফথসূমঘ, ইম এ্ামহস্টট স্কুম মনমটাং থপ্রাগ্রাফ, মদাভহল্য ধাঠ্যপস্তও মঢভড থফাঝ ধাঁঘটি াফামচও
মদভাধিা ওফথসূমঘ াস্তাদ ওভহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য এ ওম ওফথসূমঘভহলভ আঢা ১ ৮৬ ০০৩ ০০ মে ঝাওা ব্যহ
৩ ৪৩ ৪৫ ০৯৮ চদ ঙাত্র-ঙাত্রী উধকৃঢ ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য এ ওম ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ থফাঝ ১,৮৫,০৩০.০০ মে ঝাওা ব্যহ
৩,৪৭,৮৯,৮০০ চদ উধকৃঢ লদ। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য প্রাণমফও  কডমযো ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও
মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

১।
২।

প্রাণমফও মযো চন্য উধবৃমি
মভমঘাং আউঝ অ স্কুম মঘমহেদ প্রওল্প
(ভস্ক)
মশ্ব ঔাদ্য ওফথসূমঘভ আঢা স্কুম
মনমটাং ওফথসূমঘ
ইম মহস্টট স্কুম মনমটাং থপ্রাগ্রাফ
মদাভহল্য ধাঠ্যই মঢভড

৩।
৪।
৫।

থফাঝ ৫(ধাঁঘ)টি ওফথসূমঘ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
৭৭ ২৫ ০০০ জন
৯৪ ০০০ ০০
৪ ১৫ ৭৫৬ জন
১৬ ৫৫৩ ০০

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
৭৭,২৫,০০০ চদ
৮৯,৭৯৯.০০
৭,২০,০০০ চদ
১৪,১৬৭.০০

২৭ ০৬ ৯৫৩ জন

৪১ ৮০০ ০০

২৬,৮২,০৮৭ চদ

৪৬,২৬৫.০০

৩ ৫৯ ০৭৭ জন
২ ৩১ ৩৮ ৩১২ জন

৩ ৬০০ ০০
৩০ ০৫০ ০০

৩,৪৫,৭৯১ চদ
২,৩৩,১৬,৯২২
চদ
৩,৪৭,৮৯,৮০০ চদ

৪,০৫৬.০০
৩০,৭৪৩.০০

৩ ৪৩ ৪৫ ০৯৮ জন

১ ৮৬ ০০৩ ০০ র
ট

১,৮৫,০৩০.০০
মে ঝাওা

খ.৪.১২ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম
ভূমফলীদ, গৃললীদ, মঙন্নভম এাং অলা ধমভাভহও পদ থাদ  ওফথাংস্থাদ সৃচহদভ ফাধ্যহফ পদ থাহদভ চন্য আশ্রদ প্রওল্প গ্রলড
ওভা ল। ২০১০  ন আশ্রদ প্রওল্প-২ শুরু ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য এ ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ১০,২০০.০০ মে ঝাওা ব্যহ
৩০,১৭৫টি ধমভাভহও পদ থাদ ওভা ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য আশ্রদ-২ প্রওল্প যীর থও ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ৬,৪৮০ মে ঝাওা
ব্যহ ২৫,০০০টি ধমভাভহও পদ থাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম ওর্তও
থ াস্তামঢ
াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভদ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)

১।

আশ্রদ-২ প্রওহল্পভ আঢা
ভূমফলীদ, গৃললীদ, মঙন্নভম এাং
অলা ধমভাভহও পদ থাদ
থফাঝ ১টি (এও)টি ওফথসূমঘ

সুমথাহপাকী ব্যমি/
ধমভাভ/ প্রমঢষ্ঠাহদভ
াংখ্যা
৩০ ১৭৫  যফ য

আমণ থও াংহের
(মে ঝাওা)

সুমথাহপাকী ব্যমি/ ধমভাভ/
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা

আমণ থও াংহের
(মে ঝাওা)

১০ ২০০ ০০

২৫,০০০টি ধমভাভ

৬,৪৮০.০০

৩০ ১৭৫টি ধমভাভ

১০ ২০০ ০০
মে ঝাওা

২৫,০০০টি ধমভাভ

৬,৪৮০.০০
মে ঝাওা

খ .৪.১৩ ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাক
২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ১১টি ওফথসূমঘভ আঢা ৪ ২৬ ৭৩৩ ১৮ মে ঝাওা ব্যহ ১ ৪৬ ৮২ ৯০১ চদ  ৬৫টি প্রমঢষ্ঠাদ উধকৃঢ লদ।
২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য
১১টি ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৪,০২,১৪৪.৮৮ মে ঝাওা ব্যহ ১,২০,৮৬,৩১৫ চদ  ৬৩০টি প্রমঢষ্ঠাদ
উধকৃঢ লদ। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাক ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী
ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন উধস্থাধদ ওভা  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

১।

ইকু্ইটি  ইন্টাভহপ্রদামযথধ নান্ড,
াাংমাহতয ব্যাাংও (কৃমর  আইমটি ঔাঢ
ভুি প্রওল্প)
অমঢ তমভদ্র্ চদহকাষ্ঠীভ ওফথাংস্থাহদভ
চন্য মহযর ঋড লাঢা ঢলমম
ক্ষুদ্র্ উহদ্যািা ঋড লাঢা ঢলমম
াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

২।
৩।
ক্রমফও

৪।

৫।
৬।

৭।

৮।
৯।

তামভদ্র্্ দূভীওভহডভ মহে্ তমভদ্র্
ধমভাভভহলভ ম্পত  েফঢা বৃমি
(ভমি) ওফথসূমঘ
মধহওএএন-এভ মদচস্ব অণ থাহদ
ধমভঘামমঢ ক্ষুদ্র্ ঋড ওফথসূমঘ
অওাঞাহফা উন্নদ, প্রমঢষ্ঠাদ
যমিযামীওভড, ভেহতভ তেঢা উন্নদ,
ঝমুঁ ওপূড থহতভ অনুতাদ, ঞ্চ  প্ন্তভীড
ঋড ওাব থক্রফ এাং ণ য়ভ ন ঢলমম
সৃমি
দাভীভ েফঢাদ, মযো, স্বাস্থ্হা,
সুহধ ধামদ  স্যামদহঝযদ, প্রমঢন্ধী
উন্নদ  পদ থাদ, কৃমর উন্নদ,
এইঘআইমপ/এইট প্রমঢহভাথ, ফাতহওভ
কুনম ম্পহওথ হঘঢদঢা সৃমিওভড,
আবৃমিভমও ওাব থক্রফ, াফামচও দাদ
আমতাী উন্নদ, গ্রাফীড ঢথ্য থা
থতহযভ মমপন্ন থভওামভ াংস্থাভ
(এদমচ) এভ ফাধ্যহফ তমভদ্র্ চদহকাষ্ঠীভ
আাহদভ মহে্ গৃলঋড মঢভড।
ওফথভঢ ফমলমা কাহফথন্ট শ্রমফওহতভ চন্য
থলাহস্টম মদফথাড।

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাদ াংখ্যা
৪০ ৫০০ চদ
১ ১৩ ৯৩৮ ০০
৬৫টি প্রমঢষ্ঠাদ

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাদ াংখ্যা
৬৩০টি প্রমঢষ্ঠাদ
১,০০,০০৮.০০

৬ ৬১ ০৭০ চদ

৬,৪৩,১৯৭ চদ

২১ ৮১০ ০০

২০,২৮১.০০

৬ ৫৬ ৬৯৯ চদ
৫৫ ৪১১ ০০
প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাদ াংখ্যা
৪০ ৪৩ ০০০ চদ
৩ ৪৪০ ০০

৫,৭৫,১৩৮ চদ
৫১,২৭৪.০০
পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
ব্যমি/ধমভাভ/
প্রমঢষ্ঠাদ াংখ্যা
১১,৩৭,৮২৩ চদ

আমণ থও াংহের
(মে ঝাওা)

৭০ ৬৮ ৯২০ চদ

২ ০৫ ৪০৭ ০০

৭২,৭৪,৪৭৩ চদ

১,৯৮,৮৯৫.০০

৯ ৮৭ ০০০ চদ

২১ ০০০ ০০

১৩,৯১,০০০ চদ

২৬,৪৩৩.০০

১০ ৯৮ ০০০ চদ

১ ৪০০ ০০

৯,২৯,০০০ চদ

১,২০৫.০০

১৫ ১২৫ চদ

১ ৪১৩ ০০

১৪,০৯৫ চদ

৯৯৯.০০

৭৪৪ চদ

২ ৬৯৮ ১৮

৭৪৪ চদ

১,২৩০.০০

১,৬৫৭.০২

১০।
১১।

খহভ থনভা ওফথসূ চ
আথ থও থরহট প্রমযেহডভ ফাধ্যহফ
তামভদ্র্্ মহফাঘদ
থফাঝ ১১ (একাভ)টি ওফথসূমঘ

৪৫০ চদ
১ ১১ ৩৯৩ চদ
১ ৪৬ ৮২ ৯০১ জন
৬৫
ত ন

৪৬ ০০
১৭০ ০০

৬০ চদ
১,২০,৭৮৫ চদ

১২.৮৬
১৫০.০০

৪ ২৬ ৭৩৩ ১৮
র ট

১,২০,৮৬,৩১৫ চদ
৬৩০টি প্রমঢষ্ঠাদ

৪,০২,১৪৪.৮৮
মে ঝাওা

খ.৪.১৪ ভূমফ ফন্ত্রডাম
মিলীদ  গৃললীদ লঢতমভদ্র্হতভ আাদ  ওফথাংস্থাদ সৃচহদভ ফাধ্যহফ পদ থাহদভ মদমফি দ্যটি ওফথসূমঘভ আঢা ৩,৩৭৩.৪৮
মে ঝাওা ব্যহ ১,৯৯২টি ধমভাভহও ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য পদ থাদ ওভা ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য (িাইহফঝ মপওটিফ
মভল্ামমমহঝযদ থপ্রাগ্রাহফভ আঢা ৩,৩১৪.০০ মে ঝাওা ব্যহ ১,৬৬২টি ধমভাভহও এাং ঘভ উন্নদ  পদ থাদ ওাব থক্রহফ
(মমটএমধ-৪) ৫৯.৪৮ মে ঝাওা ব্যহ ৩৩০ ধমভাভহও পদ থাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য ভূমফ ফন্ত্রডাম
ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

১।
২।

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

গুেগ্রাফ (িাইহফঝ মপওটিফ
মভল্ামমমহঝযদ থপ্রাগ্রাফ)
ঘভ উন্নদ  পদ থাদ ওাব থক্রফ
(মমটএমধ-৪)
থফাঝ ২(দ্যই)টি ওফথসূমঘ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
১ ৬৬২  যফ য
৩ ৩১৪ ০০

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
১,৬৬২টি ধমভাভ
৩,৩১৪.০০

৩৩০  যফ য

৫৯ ৪৮

৩৩০ ধমভাভ

৫৯ ৪৮

১,৯৯২টি ধমভাভ

৩,৩৭৩.৪৮
মে ঝাওা

১,৯৯২টি ধমভাভ

৩,৩৭৩.৪৮
মে ঝাওা

খ.৪.১৫ ফমলমা  মযশু মরও ফন্ত্রডাম
ফমলমা  মযশু মরও ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ দ্যস্থ ফমলমা উন্নদ ওফথসূমঘ (মপমচমট), তমভদ্র্ ফা’ভ চন্য ফার্তত্বওার ন পাঢা ওফথসূমঘ,
যলভাঞ্চহম ওফথচীী ল্যাওহঝটিাং ফাতাভ লাঢা ঢলমম, থস্বোহী ফমলমা মফমঢভ ফহধ্য (াথাভড অনুতাদ, মহযর অনুতাদ 
থস্বোথীদ অনুতাদ) অনুতাদ মঢভড, মদব থামঢঢ দ্যস্থ ফমলমা  মযশু ওল্যাড ঢলমম, মিলীদ তমভদ্র্ ফমলমাহতভ ঔাদ্য মদভাধিা
ওাব থক্রফ (মপমচমট-ইউমধ), ফমলমাহতভ আত্ম-ওফথাংস্থাহদভ চন্য ক্ষুদ্র্ঋড ওফথসূমঘ প্রওল্পল থফাঝ দটি াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ মধভীহঢ ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ১,১৬,২১৬.২৭ মে ঝাওা ব্যহ ১০,৭৯,৭৩৬ চদ তমভদ্র্ ফমলমা  ৩,৭৯১
ত ন
উধকৃঢ ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য ৯৮,৬১৫.৬১ মে ঝাওা ব্যহ থফাঝ ৯,৬৯,৪৩৩ চদ  ৩,৫২৫টি প্রমঢষ্ঠাদ মদভাধিা মহ
আদদ ওভা ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য ফমলমা  মযশু মরও ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা
থিদীভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ দাফ

১।
২।

দ্যস্থ ফমলমা উন্নদ ওফথসূমঘ (মপমচমট)
তমভদ্র্ ফা’ভ চন্য ফার্তত্বওামীদ ওফথসূমঘ

৩।
৪।
৫।

ওফথচীী ল্যাওহঝটিাং ফাতাভ লাঢা ঢলমম
ফমলমাহতভ আত্ম-ওফথাংস্থাহদভ চন্য ক্ষুদ্র্ঋড ওফথসূমঘ
ন ফ
ভ ফ
ণ য ভজ ফ ভ য় দয
 দয জ দফ ম ভ চ
চ য ফনয় ত
৮ ভজ ফ ভ র  র ভ চ

৬।
৭।

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
(মে ঝাওা)
ব্যমি/ধমভাভ/
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
৭ ৫০ ০০০ জন
৯৩ ১৯১ ৫৬
২ ২০ ০০০ জন
১৪ ২৬২ ৬০
১ ০০ ০০০ জন
৪ ৭৪৬ জন
৫০৭ জন
২০ জন
২ ২৩৩ জন

৬ ৪৮৩ ০০
২০০ ০০
৩১৬ ২০
২১৫ ৯৩

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
আমণ থও
ব্যমি/ধমভাভ/
 ল
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা (মে ঝাওা)
৭,৫০,০০০ চদ
৮৭,৪৯১.৫২
১,১৬,৩৮০
৫,২০০.৫৯
৮৫,৮০২
১২,৪৫১
৪৭৯ জন

৪,২৯৯.৪৭
১০০.০০
২৫৩ ০০

৩৮ জন
২ ০৫৩ জন

১৭৭ ১৬

ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ দাফ

৮।

 দফ ম ভ চ ভজ ফ চ য জ ফ ভজ ফ
ভ য় দয ছ ট  ন দয ৬ ভ  থ ৬ ফছয
ফয় ম ) নয দ দফ র ন ফ দ ন য ।
ভ র
ফ ভ জ
ণ
থফাঝ ৯(দ)টি ওফথসূমঘ  প্রওল্প

৯।

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
(মে ঝাওা)
ব্যমি/ধমভাভ/
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
২ ২৩০ জন
৮০৭ ৭৩ র

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
আমণ থও
ব্যমি/ধমভাভ/
 ল
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা (মে ঝাওা)
২ ২৩০ জন
৩৯৯ ৫২

৩ ৭৯১
ত ন
১০ ৭৯ ৭৩৬ জন
৩ ৭৯১
ত ন

৩ ৫২৫
ত ন
৯ ৬৯ ৪৩৩ চদ
৩ ৫২৫
ত ন

৭৩৯ ২৫
১ ১৬ ২১৬ ২৭
র ট

৬৯৪ ৩৫
৯৮,৬১৫.৬১
মে ঝাওা

খ.৪.১৬ ফৎস্য  প্রামডম্পত ফন্ত্রডাম
ফৎস্য  প্রামডম্পত ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ৪,১৭৭ ৬৫ মে ঝাওা 
৩৫ ৮৫৬ ৩২ ভ টন খ  ব্যহ ১ ৬৩ ৭৮১ চদ এাং ২,২৫,৯২০টি ধমভাহভভ তস্য উধকৃঢ ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য
৩,৫৬২ ৭১ মে ঝাওা  ৩৫ ৯২৭ ৮৭ ভ টন খ  ব্যহ ১ ৪৯ ০২০ চদ এাং ২ ২৬ ৭৫২টি ধমভাহভভ তস্যকড উধকৃঢ
ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য ফৎস্য  প্রামডম্পত ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী
ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ভ

১।

২।

ভ

৩।
৪।

৫।

৬।

৭।

ভ জ

নয 

ভ চয ধযণ

ত ফদন ধ ন থ ফছয ২০১৪-১৫)
ফধ ব
আমণ থও াংহের
 যফ য ত নয র ট
ভ টন)


জ ট  য ণ জ র দয ফ
ভ ন
ফলণ
য
বজ প ম ভ

তয়

জ ট  য ণ জ র দয ফ
ভ ন
ফলণ
য
ফ
ভ ন  যণ

তয়

ভ জ

নয 

১০ ৫৫৯ জন

ভ চয ধযণ

 য প যদ য ভ চ ল য়ন
ত য় ছ র ফতযণ ভ চ

২ ২৪ ১০২
 যফ য

য

থ ন ত ব ফ  দদ র য
জন ণয দ য ফ ভ চন জ ফ
নফ  ন ত যণ
য
তয়
ভ জ ফ দয ভ জ র ফ নভয়
জ ট  য ণ জ র দয ফ
ভ ন
ফলণ
য
তয়
ব ছ র 
য  রন
 রদ নদ য
ত ভ
জনন
ন য
য
ত য় জনন
ভ ভ ভ ছ ধয থ ফযত য খ  রদ
ত যফত জ র দয ভ ব জ প খ
 ফতযণ ভ চ
টড
রচ য র ড ব
জ ভ
ধদ য )- য
ত য়  যণ ফতযণ

৩৫ ৮৫৬ ৩২ ভ
টন
১ ০৫৫ ৯০

ফফত থ ফছয ২০১৩-১৪)
ফধ ব
আমণ থও াংহের
 যফ য
র ট
ভ টন)
ত নয 
২ ২৪ ১০২
 যফ য
১ ১৬৫ জন

র ট
ত ফদন ধ ন থ ফছয ২০১৪-১৫)
ফধ ব
আমণ থও াংহের
 যফ য ত নয র ট
ভ টন)

৩৭৮  যফ য
১০ ০০
র ট
১০ ০০০ জন
৮০০ ০০
র ট

৩৫ ৮৫৬ ৩২ ভ
টন
১১৬ ৫০
র ট

ফফত থ ফছয ২০১৩-১৪)
ফধ ব
আমণ থও াংহের
 যফ য
র ট
ভ টন)
ত নয 
২ ৮৯৫ জন

১৪৪ ৭৫
র ট
-

১ ৪৪০  যফ য

৬০ ২০
র ট

-

-

-

২ ৬৫০  যফ য

১৯ ৫২৫ জন

১ ২১৭ ৯০
র ট

২১ ৬২৫ জন

৭১ ৫৫ ভ

১,০৪৫ ২২
র ট

টন

৮।

টড
রচ য র ড ব
জ
ণ দ ধদ য )- য
ত য়  যণ ফতযণ
ভ য জ ২০০৭ ডয) 
ন
য ব য
য যন জ য
ত য়  যণ ফতযণ
থরাংহতমদাং অন াহধাঝ থ ামপথহ নভ
ওফব্যাটিাং এমপাদ ইদফ্লুহঞ্জা প্রওল্প

২৯ ০৮৫ জন

৬৩০ ৯৯
র ট

১২ ৯৪০ জন

৯৯ ৮৫
র ট

-

-

৪ ৬০০ জন

১ ৮০০ ০০
র ট

-

-

২০০ চদ

১১।

ন্যাযদাম এমগ্রওামঘাভাম থঝওহদামমধ
প্রহচক্ট

৭৬ ০০০ জন

৭৬,০০০ চদ

১২।

কৃমত্রফ প্রচদদ ওাব থক্রফ ম্প্রাভড  ভ্রফণ
স্থাদান্তভ প্রভেমি াস্তাদ প্রওল্প (মিঢী
ধব থা)
মদ থামঘঢ ২২টি থচমা ক্ষুদ্র্ দ্যগ্ধ  থধামি
ঔাফাভীহতভ ওাব থওভ লাঢা প্রওল্প

১৩২ ০০
র ট
-

৯.৫০
র ট
৯৯.৪২
র ট
৬৪.৭২
র ট

১০ ৫৬
র ট
২২৯ ১০
র ট

৮,৪০০চদ

৯।

১০।

১৩।
১৪।

-

১ ১২০ জন
৭ ০৯২ জন

১৫।

ফাচমপমিও  ামডমচ্ও ঔাফাহভ থত 
থপড়া উন্নদ  াংভেড প্রওল্প
(ওহম্পাহদন্ট-ম) (২ ধব থা)
ফমলর উন্নদ প্রওল্প (ও অাংয)

১৬।

মে ও্াহঝম থটহপমহফন্ট প্রওল্প

১০ ৪০০ জন

থফাঝ ১৬ (থরাম)টি ওফথসূমঘ  প্রওল্প

১,৬৩,৭৮১ চদ
২,২৫,৯২০
 যফ য

-

৬,৪৯৫ চদ

৩,৭০০ চদ

৩১ ০০
র ট
৪,১৭৭.৬৫
র ট
৩৫,৮৫৬.৩২ ভ

৬০০ চদ
১০,৪০০ চদ

টন

১,৪৯,০২০ চদ
২,২৬,৭৫২
 যফ য

৫৭.৬৩
র ট
৫৬.১২
র ট
১৯.৪৪
র ট
৪৯.৫৬
র ট
৩,৫৬২.৭১
র ট
৩৫,৯২৭.৮৭ ভ

টন

খ.৪.১৭ ভৄমিভেি মরও ফন্ত্রডাম
ভৄমিভেি মরও ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ঘাভটি প্রওল্প াস্তামঢ ল। এ
প্রওল্পভহলভ চন্য ১ ৩৭ ৯১৬ ৮১ মে ঝাওা ভাে থতা ল। ভােকৃঢ অহণ থ ৭,৮৩৮টি ধমভাভ  ২,৩৬,৬৩৬ চদ উধকৃঢ
ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য এওই প্রওল্পভহলভ ফাধ্যহফ ৮৭,৩৫০.৭৮ মে ঝাওা ব্যহ ৭,৮৩৮টি ধমভাভ  ২,৩০,৮৩৮ চদ
উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ- ফছ য ভৄমিভেি মরও ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী
ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ
থভন

১।
২।

ভৄমিহবািা ম্মাদীপাঢা
ভেিালঢ ভৄমিহবািা,  দ
ভৄমিহবািা ধমভাভ  ভঢ ভেিালঢ
ভৄমিহবািা ধমভাহভভ ভাষ্ট্রী
ম্মাদীপাঢা
অস্বেম ভৄমিহবািা  ঢাহতভ
থধাষ্যহতভ চন্য প্রমযেড এাং
আত্মওফথাংস্থাদ ওফথসূমঘভ অথীহদ
ক্ষুদ্র্ ঋড প্রতাদ
ভাষ্ট্রী ম্মাদীপাঢাহপাকী ভেিালঢ
ভৄমিহবািা,  দ ভৄমিহবািা
ধমভাভ, ভঢ ভেিালঢ ভৄমিহবািা
ধমভাভ ৭ চদ ীভহশ্রষ্ঠ ধমভাভ
 ঢাভাফদ মম ীভপ্রঢীহওভ

৩।

৪।

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
২,০০,০০০ চদ
১,২০,০০০.০০
৭ ৮৩৮ চদ
১৪ ৪৯৬ ৮৫

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
২,০০,০০০ চদ
৭২,০০০.০০
৭,৮৩৮ চদ
১২,১৩৯.৬৭

২৮ ৭৯৮ চদ

৭২৯ ৯৬

২৩,০০০ চদ

৬১১.১১

৭,৮৩৮টি ধমভাভ

২,৬৯০.০০

৭,৮৩৮টি ধমভাভ

২,৬০০.০০

ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ
থভন

ধমভাহভভ তস্যহতভ থভযদ
সুমথা প্রতাদ
থফাঝ ৪(ঘাভ)টি ওফথসূমঘ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা

২ ৩৬ ৬৩৬ জন
৭ ৮৩৮  যফ য

২,৩০,৮৩৮ চদ
৭,৮৩৮টি ধমভাভ

১,৩৭,৯১৬.৮১
র ট

৮৭ ৩৫০.৭৮
মে ঝাওা

খ.৪.১৮ ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য তামভদ্র্্ মহফাঘহদভ মহে্ দ্যইটি াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘ াস্তামঢ ল। ওফথসূমঘভ আঢা
২১,০৬৯.০০ মে ঝাওা ব্যহ ৩২,৭১২ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য উি ওফথসূমঘভ আঢা ১৭,৫১৩.৫০ মে ঝাওা
ব্যহ ২২,৬৫২ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা
থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ
থভন

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
ব্যমি/ধমভাভ/
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা

থ 

ল

(মে ঝাওা)

সুমথাহপাকী
ব্যমি/ধমভাভ/
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা

থ 

ল

(মে ঝাওা)

১।

ন্যাযদাম ামপথ ওফথসূমঘ

১২ ২৫৮ চদ

১১ ৩৩৫ ০০

৭,৩৯৫ চদ

৯,৫৭৪.০০

২।

ধমভাভমপমিও ওফথসূমঘ
আত্মওফথাংস্থাদ ওফথসূমঘ

২০ ৪৫৪ চদ

৯ ৭৩৪ ০০

১৫,২৫৭ চদ

৭,৯৩৯.৫০

৩২ ৭১২ চদ

২১ ০৬৯ ০০

২২,৬৫২ চদ

১৭,৫১৩.৫০

থফাঝ ২(দ্যই)টি ওফথসূমঘ

মে ঝাওা

মে ঝাওা

খ.৪.১৯ মযো ফন্ত্রডাম
মযোভ প্রাভ, গুডকঢ ফান উন্নদ  মযোহেহত্র দাভী-পরুহরভ াংখ্যাাম্য মথাহদভ মহে্ মযো ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ মদাভহল্য
ধাঠ্যপস্তও মঢভডল মমপন্ন াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘ াস্তামঢ লহে। মযোণীহতভ ছহভ ধড়া থভাথওহল্প াভাহতহয প্রণফ
থণহও দফ থশ্রমড ধব থন্ত ৪,৪৪,৫২,৩৭৪ চদ মযোণীভ ফহধ্য প্রা ৩২ থওাটি ৬৩ মে ৪৭ লাচাভ ৯২৩ ওমধ ধাঠ্যপস্তও মদাভহল্য
মঢভড ওভা ল। ০৮টি প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১,৭৪,০৮৪.৮৬ মে ঝাওা ব্যহ রষ্ঠ থণহও স্দাঢও (ধা)  ফফাদ
ধব থা ধব থন্ত ৪,৯৪,৯৬,৮০৭ চদ মযোণী উধবৃমিল অন্যান্য আমণ থও সুমথা প্রাপ্ত ল। ২০১৪-১৫ 
২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য মযো ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্য মঘত্র মদহম্ন উধস্থাধদ ওভা
 র:
ক্রমফও

১।

২।

৩।
৪।

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

প্রমঢহতদাথীদ ৎভ (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাদ াংখ্যা
-

থহওন্ডামভ এডুহওযদ থক্টভ থটহপমধহফন্ট
প্রহচক্ট (এইএমটমধ)-এভ আঢা উধবৃমি 
টিউযদ মন
থহওন্ডামভ এডুহওযদ থওাামমটি এন্ড অ্াওহ ১৪,০৫,৪২৭ ন
এদল্ান্পহফন্ট প্রহচক্ট (হওাহধ)-এভ আঢা
মধএফটি মপমিও উধবৃমি  টিউযদ মন
থহওন্ডামভ এডুহওযদ স্টাইহধন্ড প্রহচক্ট
২৫,০৩,৭১০ ন
(এইএমধ)-এভ আঢা উধবৃমি  টিউযদ মন
উচ্চ ফাধ্যমফও ধব থাহ ঙাত্রীহতভ উধবৃমি প্রতাদ
৫,০০,০০০ ন
থা-৪)
প্রওল্প (ধব

পূ থঢী ৎভ (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাদ াংখ্যা
১,৬১,০৫৮ চদ
২,৮৯৬.০০

২৪,৪০৭.৬০

১১,৩৪,৬১৬ চদ

২২ ৯৮৫ ০২

২২,৭৫০.৬০

১৩,৪৯,৯৪৬ চদ

২৩,০৮১.০০

১৩,৪৭৩.৯৫

৪,০২,০০০ চদ

১০,৪৯০.০০

ক্রমফও

৫।
৬।

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

মস্কম এন্ড থরমদাং এ্দহলন্পহফন্ট প্রহচক্ট
(উধবৃমি প্রতাদ)
স্দাঢও ধা  ফফাদ ধব থাহভ ঙাত্রীহতভ
উধবৃমি প্রতাদ প্রওল্প

প্রমঢহতদাথীদ ৎভ (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাদ াংখ্যা
১,৩৫,৯৩৫ ন
৬৫২৪.৯০

পূ থঢী ৎভ (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাদ াংখ্যা
৭৯,৩৩৩ চদ
৬,৮৫৩.৪৪

২,৫০,১০০ ন

১৪,০৫৫.৬২

১,৭৭,৮৫১ চদ

৩,৭৩
,৩৬,৬৭২ চদ







৭।


মযো ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ চাঢী
মযোক্রফ  ধাঠ্যপস্তও থাটথ ওর্তথও ২০১৪
মযোহর থ হর থ প্রাণমফও, ফাধ্যমফও, এএম
(হপাহওযদাম), ইহঢতাী, তামঔম  তামঔম
(হপাহওযদাম) স্তহভভ ধাঠ্যপস্তও মদাভহল্য
ভভাল ওভা ল।

৪,৪৪,৫২,৩৭৪
চদ

৮৮,২৯৫.০০

০৮


†m‡KÛv য GWy‡Kkb
†m±i Bb‡fস্ট‡g›U †cÖvMÖvg
(S.E.S.I.P.)
থফাঝ ৮ (আঝ)টি ওফথসূমঘ

২,৪৯,২৬১ ন

৪,৫৭৭.১৯

৪ ৯৪ ৯৬ ৮০৭
জন

১ ৭৪ ০৮৪ ৮৬
র ট

২,১৬
,৭০০ চদ

৪,০৮,৫৮,১৭৬
চদ

৯,৯৯৫.২২
৭০,০৯
৭.৯০

২,২৭৫.
০০
১ ৪৮ ৬৭৩ ৫৮
মে ঝাওা

খ.৪.২০ ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম
ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ ফয় ব ত , অেম তফ পাঢা, মথা  স্বাফী ধমভঢ্িা দ্যস্থ ফমলমা পাঢা, প্রমঢন্ধী
মযোণীভ চন্য মযো উধবৃমি, ভওামভ মযশু ধমভাভ  অন্যান্য প্রমঢষ্ঠাদ, থভওামভ প্রমঢষ্ঠাহদভ চন্য ও্ামধহঝযদ গ্রান্ট প্রতাদ
২২টি ওফথসূমঘ াস্তামঢ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য এওম ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ২,৩৭,৮২৯.৮৭ মে ঝাওা ব্যহ থফাঝ ৬১,৮৭,৭০৪
চদ, ৩,৬২৬টি প্রমঢষ্ঠাদ এাং ১,০৩,৫৮৯  যফ য উধকৃঢ ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য এই ওম ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ
১,৭৬,৫৬৪.২০ মে ঝাওা ব্যহ থফাঝ ৪৪,৫৯,০০০ উধকৃঢ ল। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ
াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদীভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ
থভন

১।
২।
৩।

স্কপাঢা
অেম প্রমঢন্ধীপাঢা
মথা  স্বাফী ধমভঢ্িা দ্যস্থ
ফমলমাপাঢা
ও্ান্পাভ মওট ন  মমপাভ
মহভামহ আক্রান্ত থভাকীহতভ
আমণ থও লাঢা
প্রমঢন্ধী মযোণীহতভ চন্য মযো
উধবৃমি
ভওামভ মযশু ধমভাভ  অন্যান্য
প্রমঢষ্ঠাদ

৪।
৫।
৬।
৭।

থভওা য এমঢফঔাদাভ
মদাীহতভ চন্য ও্ামধহঝযদ গ্রান্ট

৮।
৯।

ঘা-শ্রমফওহতভ চীদফাদ উন্নদ
এমটতগ্ধ  প্রমঢন্ধী ব্যমিহতভ
পদ থাদ ওাব থক্রফ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
২৭ ২২ ৫০০ জন
১৩০ ৬৮০ ০০
৪ ০০ ০০০ জন
২৪ ০০০ ০০
১০ ১২ ০০০ জন
৪৮ ৫৭৬ ০০

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ধমভাভ/
থ  ল
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)
২৭,২৩,০০০ চদ
৩,১৫,০০০ চদ
১০,১২,০০০ চদ

৯৮,০১০.০০
১৩,২১৩.২০
৩৬,৪৩২.০০

১ ৯৯২ জন

১ ০০০

২০ ০০০ জন

২০০ ০০

৫০ ০০০ জন

২ ৫৫৬ ০০

২২,০০০ চদ

৯৭০.০০

১৭ ১৪৫ জন
১৫৬ প্রমঢষ্ঠাদ
৬৩ ০০০ জন
৩ ৪৭০ প্রমঢষ্ঠাদ
৯ ৯০৭ জন
৩ ৬২৯ জন

৫ ৩৪৯ ২৪

১৮,০০০ চদ

৩,০৮৮.০০

৭ ৫৬০ ০০

৫৯,০০০ চদ

৭,১৪০.০০

৫০০ ০০
৮১০ ৩৭

২ ০০০ জন
৩,০০০ চদ

১০০ ০০
১০০.০০

ক্রমফও

১০।

১১।
১২।
১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।

১৯।

২০।

২১।
২২।

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ
থভন

মপোবৃমিহঢ মদহামচঢ
চদহকাষ্ঠীভ পদ থাদ  মওল্প
ওফথাংস্থাদ
ঘাইর্ল্ থদমটিপ  র
প্রহঝওযদ ইদ াাংমাহতয প্রওল্প
প্রমঢন্ধী থা  ালায্যহওন্ধ
ফাচওল্যাড ধমভরত
প্রমঢন্ধী মযোণীহতভ মদ্যামহভ
চন্য ফঞ্জু য
সুতভৄি ক্ষুদ্র্ঋড ওফথসূমঘ
তমমঢ লমভচদ  থহত
চদহকাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ
মলচড়া চদহকাষ্ঠীভ চীদফাদ
উন্নদ
প্রহফাযদ অ ামপথহ এন্ড
অধভচুমদটি টু দ্য মটহচহর্ল্
ধাভদ ইদ াাংমাহতয
এস্টামমস্টহফন্ট অ
ফামিধাভধা মভল্ামমমহঝযদ
থন্টাভ নভ থটটিটিউঝ এহচট
এন্ড র্ল্ মধউমধম এন্ড থাস্যামম
মটহচহর্ল্ কামথ
এক্সধাদযদ এন্ড থটহপমধহফন্ট অ
প্রা এ্াঝ ঠাওা ও্ান্টদহফন্ট
ন ২০১৪ ভ য়)
ামপথহ নভ মত মঘমহেদ এ্াঝ
মভস্ক
দৃমি প্রমঢন্ধী শুহতভ চন্য
থলাহস্টম মদফথাণ
থফাঝ ২২ (ফ )টি ওফথসূমঘ

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
থ  ল
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
১৩৭ জন
৭ ০৯

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ধমভাভ/
থ  ল
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
(মে ঝাওা)
১,০০০ জন

১০০.০০

১,৬০৬.০০

২৩ ৯৬২ জন

১ ৭০৭ ৮৬

২০,০০০ চদ

১৩ ৯৩ ৩১৭ জন

১ ০২৮ ৪৯

১ ০৪ ০০০ জন

১ ৩৫০ ০০

৩৮ ৯৯৭ জন
৯ ০০৭ জন

৮৬০ ৩৫
৯৫০ ০০

৪০ ০০০ জন
৯ ০০০ জন

২ ৩৯৯ ০০
৮৫০ ০০

১ ০৩ ৫৮৯  যফ য

৫ ১০০ ০০

৪০ ০০০ জন

৪,০০০ ০০

১৪ ৬৭৬ জন

৯২২ ৯৪

১৩ ০০০ জন

৮০০ ০০

৩ ৩৪৯ জন

৪৫৮ ৭২

২ ০০০ জন

৪২৬ ০০

৪ ২৩ ০০০ জন

২ ৭২০ ০০

৩৭ ০০০ জন

১,৬৬০ ০০

১০ জন

৫৪ ০০

২ ০০০ জন

৪২২ ০০

-

-

১ ০০০ জন

১,২৬০ ০০

১ ০৩৬ জন

৯৬০ ৮১

১৫ ০০০ জন

১,০৬৫ ০০

৪০ জন

২ ০২৮ ০০

১ ০০০ জন

১,৩৭৩ ০০

৬১ ৮৭ ৭০৪ জন
৩ ৬২৬
ত ন
১ ০৩ ৫৮৯  যফ য

২ ৩৭ ৮২৯ ৮৭
র ট

৪৪ ৫৯ ০০০ চদ

১,৭৬ ৫৬৪ ২০
মে ঝাওা

 াংস্কৃমঢ মরও ফন্ত্রডাম
খ.৪.২১

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ২ ৬৯৯ জন  র  ত ফ য ভ য জ ফ জট থ
৪০৫ ৫৮ র ট ব ত ফতযণ য য়। ২০১৩-১৪ থ-ফছ য ২ ৪৫০ জন  র  ত ফ য ভ য জ ফ জট থ
৩৫০ র ট ব ত ফতযণ য  য় ছর। ২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য াংস্কৃমঢ মরও ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ
াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন থতঔাহদা  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী
ব্যমি/ধমভাভ/

আমণ থও াংহের
(মে ঝাওা)

প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
১।

প্রযাংাহবাগ্য  কৃমঢত্বপূড থ ওাহচভ চন্য
আমণ থওপাহ অেম াংস্কৃমঢহীহতভ পাঢা

২ ৬৯৯ চদ

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
ব্যমি/ধমভাভ/

আমণ থও াংহের
(মে ঝাওা)

প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
৪০৫ ৫৮

২,৪৫০ চদ

৩৫০.০০

থফাঝ ১ (এও)টি ওফথসূমঘ

২,৬৯৯ চদ
াংস্কৃমঢহী

৪০৫.৫৮ মে
ঝাওা

২,৪৫০ চদ
াংস্কৃমঢহী

৩৫০.০০ মে
ঝাওা

খ.৪.২২ স্থাদী ভওাভ মপাক
রুভাম এফলহফন্ট এন্ড থভাট থফহন্টইহদন্প থপ্রাগ্রাফ (RERMP), দকভ অাংযীতামভহত্বভ ফাধ্যহফ তামভদ্র্্ হ্রাওভড প্রওল্প, ওমফউমদটি
মপমিও ম্পত ব্যস্থাধদা, ম  চমায়ু ধমভঢথদ লদ প্রওল্প, ধেী ড়ও ওামপাঝ থ থফভাফঢ ওফথসূমঘ, অাংযগ্রলডভমও
ক্ষুদ্র্াওাভ ধামদ ম্পত উন্নদ, লাড় অঞ্চহমভ অওাঞাহফা  চীদফাদ উন্নদ প্রওল্পল স্থাদী ভওাভ মপাহকভ ফাধ্যহফ থফাঝ ১০টি
াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘ াস্তামঢ লহে। এ ওম ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১,২২,৯৫১.৪৪ মে ঝাওা ব্যহ
১১,৫৭,১৯,১৫০ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ ১,১১,৫৫৯.৬৬ মে ঝাওা ব্যহ ১১,৬১,৫৫,৪৭১ চদ উধকৃঢ ল। ২০১৪১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ স্থাদী ভওাভ মপাক ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন
প্রতি  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ থভন

রুভাম এফলহফন্ট এন্ড থভাট থফইদহঝহদন্প
থপ্রাগ্রাফ (RERMP)
ওমফউমদটি মপমিও ম্পত ব্যস্লাধদা প্রওল্প
২।
(CBRMP)
মশ্ব ঔাদ্য ওফথসূমঘভ লাঢা দ্যহব থাক 
৩।
চমায়ু ধমভঢথদ প্রপা লদ যীর থও প্রওল্প
(ERDECC)
দকভ অাংযীতামভহত্বভ ফাধ্যহফ তামভদ্র্্ হ্রাওভড
৪।
প্রওল্প (অাংয-২)
৫।
ধেী ড়ও ওামপাঝ থ থফভাফঢ ওফথসূ চ
অাংযগ্রলডভমও ক্ষুদ্র্াওাভ ধামদ ম্পত উন্নদ
৬।
প্রওল্প
বৃলিভ ফফদমাংল, মহমঝ  নমভতপভ
৭।
এমাওা ক্ষুদ্র্াওাভ ধামদ ম্পত উন্নদ
লাড় অঞ্চহমভ অওাঞাহফা  চীদফাদ
৮।
উন্নদ প্রওল্প
লাভ অঞ্চহমভ ন্যা ব্যস্থাধদা  চীদফাদ
৯।
উন্নদ প্রওল্প
১০।
২য় র র ব
  ট জ ( র জ  ২)- য
ত য় ৪,৫৫৩
নয় ন য
নভ ণ,  ন যফয , য় ন ন ফজ
ফ ন ভ নফ দ য়ন
থফাঝ ১০ (দ)টি ওফথসূমঘ
১।

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী ব্যমি/
থ  ল
ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
৪৫,৪৮০
২৪,৯০০.০০

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী ব্যমি/
থ  ল
ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
৪৫,৪৮০
৯,৪২১.০০

-

-

৯০,০০০

৪৫০.০০

৭৯ ৫০০

৭ ৭৯৩ ৯৫

৭৯,৫০০

১৩,৩০৪.২২

২৪ ৩৯৪

১ ২৯২ ৫৪

৫,৩৫,২০৭

১১,০৩১.০০

৪ ৬৮৬
১ ৮৮ ৩১১

২ ৫৩৫ ৫৯
১ ১০৭ ০১

৭,৭৫৪
১,৪৩,৫০০

৩,৪৭০.০০
৯৭০.০০

১ ৪৩ ০৭৬

৩ ১৯২ ৩৫

৯৪,০৩০

১১,০০০.০০

৭২,৭৫৯

১,২৯৩.০০

-

-

৯৪৪

২৩৯.০০

-

-

১১,৫১,৬০,০০০

৮০,৫৯৮.০০

১১,৫১,৬০,০০০

৬১,৯১৩.৪৪

১১ ৫৭ ১৯ ১৫০
চদ

১ ২২ ৯৫১ ৪৪
র ঝাওা

১১,৬১,৫৫,৪৭১
চদ

১,১১,৫৫৯.৬৬
র ঝাওা

খ.৪.২৩ স্বাস্থ্  ধমভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম
২০১৪-১৫  ২০১৩-১৪ অণ থ-ফছ য স্বাস্থ্  ধমভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তামঢ াফামচও মদভাধিা থিদী
ওফথসূমঘভহলভ ঢথ্যমঘত্র মদহম্ন প্রতি  র :
ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ থভন

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ আমণ থও াংহের
ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা

পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা

ক্রমফও

াফামচও মদভাধিা
ওফথসূমঘভ থভন

১।

মটএএন ফার্তস্বাস্থ্ পাউঘাভ মস্কফ

২।

মভপাইঝামাইহচযদ অ ওমফউমদটি থলমণ ১ ০৫ ১২ ০০০ জন
থওাভ ইমদমযহটিপ ইদ াাংমাহতয
ফাচমপমিও স্বাস্থ্হা
১ ০৫ ১২ ০০০ জন
চাঢী পমি থা
৫৩ ৫৯ ০০০ জন
ম্যাঝাভদাম ঘাইর্ল্ মভহপ্রাটাওটিপ এন্ড
১০ ৫৫ ০০০ জন
এহটাহমাহন্ট থলমণ
থফাঝ ৫ (ধাঁঘ)টি ওফথসূমঘ
 য দ 
২ ৭৫ ৮৩ ৯০০ জন

৩।
৪।
৫।

ঙ. ভ ণ রয়
ঙ.১

প্রমঢহতদাথীদ থ-ফছয (২০১৪-১৫)
সুমথাহপাকী ব্যমি/ আমণ থও াংহের
ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
১ ৪৫ ৯০০ জন
৫ ৮৬৮ ০০

ফব  

২৬ ৮৯২ ০০
২৭ ৫০০ ০০
২৮ ৮৪২ ০০
১৪ ৮০০ ০০

াভাহতয ব্যাধী
াভাহতয ব্যাধী
াভাহতয ব্যাধী

৫,০৩৪.০০
৩,২২৫.০০
১১,৯৭৬.০০

১ ০৩ ৯০২ ০০
র ট

মদ থামঘঢ ৫৩টি উধহচমাভ
তমভদ্র্ প্রসূমঢ ফা এাং
াভাহতয ব্যাধী

৬১,৬৮৭.০০
র ট

২০১৪-১৫ থ-ফছ য 

২০১৪-১৫ থ-ফছ য ফ ব ভ ণ রয়/ ফব



পূ থঢী থ-ফছয (২০১৩-১৪)
সুমথাহপাকী
আমণ থও াংহের
ব্যমি/ধমভাভ/
(মে ঝাওা)
প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা
মদ থামঘঢ ৫৩টি উধহচমাভ
৫,০৯৬.০০
তমভদ্র্ প্রসূমঢ ফা
াভাহতয ব্যাধী
৩৬,৩৫৬.০০

দত

দত

খম

মফর

খম

ম ফ র ন :

১। ব য ণ  দ ফব
(১) সুযাদ  ঢথ্য প্রভেমি-মদপথভ ভাচস্ব ব্যস্থা প্রডদ
সুযাদ  আদৄমদও ব্য ধদা ধিমঢ অনুভডপূ থও উন্নঢঢভ থা প্রতাহদভ ফাধ্যহফ ওভতাঢাহতভ স্ব-ধমভধামদ বৃমিভ র
২০১৪ াহম e-TIN registration system  e-Payment ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল। উৎহ ওভ ওঢথদ ধিমঢহও আদৄমদওীওভড
 অহঝাহফহঝট ওভাভ প্রহঘিা ঘমফাদ ভহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ চাঢী ভাচস্ব থাহট থভ ওাব থা র Digitalization ওভাভ
চন্য গৃলীঢ ওাব থক্রফগু রভ ফহধ্য ASYCUDA World ব্যস্থাভ ফাধ্যহফ শুল্ক ব্যস্থাধদা আভ ভেকা ওাভী ধমভঢথদ সূমঘঢ
ল। ‘Strengthening Governance Management Project’-এভ আঢা e-Filing া Online-এ আওভ মভঝাদ থ
তামঔম ব্য া াদ প্রমক্রা ঘালু ভহহঙ। এভ নহম আকাফীহঢ ওভতাঢাকড Online-এ আওভ মভঝাদ থ তামঔম ওভহঢ
ধাভহদ। এ ঙাড়া, VAT online project ওাব থওভ ওভাভ ফাধ্যহফ এওটি আদৄমদও প্রভেমি-মদপথভ VAT online Registration
 Online Return Submission ধিমঢ ওাব থওভ ওভাভ উহদ্যাক থদ া ল। ওভনাঁমও উদখাঝহদ ইহঢাফহধ্যই অঢ্াদৄমদও
Financial Data Forensic Laboratory ধদ ওভা ল।
(২) মত ওাস্টফস্ এ্াক্ট  আওভ আইদ ভেহকাধহবাকীওভড
(ও) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ‘মত ওাস্টফ এ্াক্ট, ১৯৬৯’-থও World best Practice অনুভডপূ থও আভ ভেহকাধহবাকী ওহভ ‘মত
ওাস্টফস্ এ্াক্ট, ২০১৫’ ফমন্ত্রপা দীমঢকঢপাহ অনুহফামতঢ ল। এটি চূড়া অনুহফাতহদভ চন্য ফমন্ত্রপা থপ্রভড ওভা লহ।
(ঔ) আওভ আইদহও ভেহকাধহবাকী ওভাভ র

Direct Tax Code প্রডদ ওাব থক্রফ া াদাথীদ ভহহঙ।

(৩) ভল্য াংহবাচদ ওভ ব্যস্থাভ উতাভীওভড
(ও)
 ম জন য নধ য ণ ভ ত দয
ধ ন ভত  য য়।
 ম জন য ফ  ওভ নণয় য
ভ ত ণ
জ যভ ন
য য  যভ ণ প
ত য জ য ফ ন
চ থ  থ ফ
ধ  য য়।
(ঔ) ‘  ম জন য ন, ১৯৯১’- য ত য় তপ  র ল জয 
ম ভ’ ফ
নয়ন  যলদ
 যচ রত জয ফ নভ য় খ (
( ফট ) ভ চ অ ভুথি ওভা ল।
(ক)

 ম জন য চ র ন দ খ রয ভয় ভ ৭২ ঘ

থ

ওহভ ৫


 ভ
ফখ ) ভ চ ফ
ম দফ য য়।

দভন ফ র ন 
জয ফ নভ য় ট

(খ)  দন য
ফধ ন য য়।

ন য় ম য়য যফয য রন য় য ন ভ  র চর ত   ফ ত ণ/ভন্বয় য ত  য ফ ভ ভ

(গ) রধন ম  ত ম  ফ র দ   দ নয
য ঢ য ফ
ত য যফয  য ত  য ফ ভ ভ ফ ল ফধ দ ন য য়।

দ

 ম জন য  য  ধ

(৪) ভল্য াংহবাচদ ওভ অব্যালমঢ
ও) ড ন ড য় র   ন (  দন ম য়); ভ ড টন ফ ( ফ ম য়);  র
যজ ন যধ ভ
( ফ য় ম য়); জ র ন  র  দ নয জ
ভ  লয  যফয  য ( ফ দ ন ম য়); ড চ ভ
( ভদ ন
 দন ম য়) ফ 
ভ জ  জয (ধ যণ ভত ৫,০০০ DWT- য ঊ )
 ম জন য
 ত দ ন য য়।
(৫) ওভপাভ হ্রাওভড
ও)

য় য প - য য

ভ

 ম জন য

 ত দ ন য য়।

(৬) ওভপাভ বৃমি
ও) যজ, য় , ড য় ড, প ট প য,  যফন
ত  থ
য ৭.৫ ত য য য়।
ঔ)  ত ত নয় ত ফ , র
ক) ভ

য়ন 

খ) য

যর য় ফ য 

বফন নভ ণ 

য

চত ব  য ফ



য ( ত ত নয় ত নয়) ফ য ফয ত 

গ) ণ য থভৌ
ত  য য়।

য, ণ

য

য দ

দ য, ভ ন  দ

নদ য ফ

চত

ব

চত

র ভ ডয় ভ

য য়।

১.৫ ত  থ

য ৩ ত য য য়।

ব ৬ ত  থ

ণ

রয যব য ৪.৫

য ৭.৫ ত  য য়।

য - য য যব য ২ ত  থ

য৩

(৭) ম্পূভও শুল্ক লাভ পদম থন্যা
ও) জদ

রয য ফ ভ ন  য

ঔ)  যট  যয য

নয়

৩০ ত য

র ৬০ ত  য য়।

 দন ম য় ২০ ত   য

য  য য়।

ক) ফ ত পর ভ ফ - য য ন য়  দন ম য় ফ ভ ন ১৫ ত   য
(৮) ভও-এভ ট্যামভনভল্য এাং ম্পূভও শুল্ক লাভ পদম থন্যা
ও) য ড
(ঔ)
(ক)
য়।

য়র,

/ 
চ

য

রজ ড
য

যপ

য়র থ

(খ)  য য়র থ
থ 
ট- য

য়র ফ



ভ
য

নর

য়র- য

টন ত ১,৫০০ ট

য়র- য

যপ

ভ

জ  ট,  য য়র থ 
যপ ১০ ত 
য য়।

(গ) ত য ট

ট  ত য ট য য

(ঘ) ন ট, ফ ,

,জয় (

যপ

ন য), র

২০ ত 
র নড য় য

 দন ম য়

ট,

চ

 র প - য

ড - য র য

যপ

১০ ত 

য য়।

(চ) জ

য় য- য  র  য

যপ

১০ ত 

য য়।

ড ত  নয

১০০ ট

য

দ য়য র

য

নধ যণ য য়।
নধ যণ য য়।

ভ  যফ ত ৮,২৫০ ট
য়র থ

জ  ট,

যপ

১০ ত 

নধ যণ য
চ

য

য়র

য য়।

(ঙ) ভ 
(ছ) ভ

যপ

ভ  যফ ত ২,০০০ ট
টন ত ৭,৫০০ ট

ত  য য য়।

১৮১ ট

যপ

নধ যণ য য়।

য য়।

(৯) ঠাওাভ আকাভকাঁ-এ ৩০ঢমা মমযি ভাচস্ব পহদভ মদফথাডওাচ শু ওভা ল।
(১০) ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ  অপ্ ভীড ম্পত মপাহকভ ফ ল ভ দন
ম্পাতদ ওভা ল। অপ্ ভীড ম্পত
মপাহকভ  এভ আঢাথীদ াং /অমথতপ্তভ/তপ্তহভভ ামর থও ওফথ ম্পাতদ চুমি ম্পামতঢ ল।
(১১) াংতী ধামমও এ্াওাউন্ট ওমফটিহঢ অমটঝ আধমি াংক্রা পা অাংযগ্রলড, চা প্র তওভড, চা থপ্রভড এাং
অনুযাদ অনুবাী অমটঝ আধমিভহলভ আশু মদষ্পমিভ র মিধ য়  মত্রধ য় পাভ আহাচদ ওভা য়।
(১২) লাইহওাঝ থ, ওাস্টফস্  প্াঝ এাং আওভ আমধমাঢ রাইব্য্দামল মমপন্ন আতামহঢ ওহও লাচাভ থওাটি ঝাওাভ ভাচস্ব
ফাফমাভল ঢতাভমও  ধমভঘামদা ওভা য়।
(১৩) ওভ াংক্রা ফাফমা ঢ মদষ্পমিভ র

Alternative Dispute Resolution ধিমঢ া াদ য য়।

(১৪) াহচঝ খাঝমঢ হ্রাহভ মহে্ চাঢী ঞ্চ অমথতপ্তভ ধমভঘামমঢ ঞ্চ মস্কফভহলভ ভদানাভ লাভ থবৌমিওীওভড ওভা ল।
(১৫) দদ-ট্যাক্স থভমপমদউ-এভ আ বৃমিভ মহে্ দচভতামভ  ফমদঝমভাং বৃমি ওভা ল।

২। অণ থ মপাক
(১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ উন্নদ  অনুন্নদ াহচঝ ভাহেভ াংহযামথঢ ওর্তত্ব
থ ১১ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ চামভ ওভা ল।
(২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াংহযামথঢ াহচঝ এাং ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ প্রডদপূ থও চাঢী াংহত উধস্থাধদ  ধায
ওভা ল।
(৩) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ প্রস্তামঢ াহচহঝভ  মঢদটি গুরুত্বপূড থ প্রওাযদা বণা ফধ্যহফামত াফমিও অণ থনদমঢও দীমঢ
মবৃমঢ; মযশুহতভ মদহ াহচঝ পাদা ২০১৫-১৬;  মটমচঝাম াাংমাহতহযভ ধহণ অগ্রবাত্রা: এওটি লামমঘত্র-২০১৫ চাঢী াংহত
উধস্থাধদ ওভা ল।
(৪) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ ৪০টি ফন্ত্রডাম/মপাহকভ ‘থচন্ডাভ াহচঝ প্রমঢহতদ’ প্রডদ ওভা ল।
(৫) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ ফন্ত্রডামমপমিও াহচঝ ই প্রওায ওভা ল, থবঔাহদ ফন্ত্রডামহভ াহচঝ ওাঞাহফা, াংভেি ঢলমম
প্রামপ্ত (মস্তামভঢ), ফঞ্জুমভ  ভাহেভ তামভল (অনুন্নদ  উন্নদ), মস্তামভঢ ভাে (অনুন্নদ), ফঞ্জুমভ  ভাহেভ তামভল
(উন্নদ) এওহত্র মন্নহয ওভা ল।
(৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ Budget Speech; Budget in Brief; Annual Financial Statement; Medium Term
Macroeconomic Policy Statement; Gender Budget Report; Consolidated Fund Receipts; Demands for
Grants and Appropriations (Non-Development and Development); Medium Term Budget Framework

প্রওায ওভা ল।
(৭) অনুন্নদ াহচহঝভ আঢা মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ থফাঝ ১০৪টি উন্নদ ওফথসূমঘ অনুহফাতদ  অণ থাহদভ ব্যস্থা ওভা ল।
(৮) ভঢ ভওামভ ওফথওঢথা/ওফথঘাভী ওর্তও
থ গৃলীঢ ভওামভ ঋড  সুত ফকুহনভ ৮০টি প্রস্তা মদষ্পমি ওভা ল।
(৯) আমণ থও ব্যস্থাধদাভ ফাদ উন্নদ এাং াহচঝ প্রডদ, াস্তাদ এাং ধমভীেহড প্রযামদও ফন্ত্রডাম/মপাকহও অমথও
েফঢা প্রতাহদভ উহেহশ্য ফধ্যহফামত াহচঝ ওাঞাহফাভ আঢা ওম ফন্ত্রডাম/মপাক এাং অন্যান্য অমনহভ াহচঝ প্রডদ
ওভা ল।
(১০) আমণ থও ব্যস্থাধদাভ াংস্কাভ প্রমক্রা অব্যালঢ ভাঔা এাং ফধ্যহফামত াহচঝ ওাঞাহফা ধিমঢহও আভ পূড থাঙ্গ রূধ থতা
এাং আমণ থও ব্যস্থাধদাভ অগ্রামথওাভম্পন্ন াংস্কাভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভাভ মহে্ ভওাহভভ মদচস্ব অণ থাহদ ১৪.২৫ থওাটি ঝাওা
ব্যহ ‘ভওামভ ব্য ব্যস্থাধদা যমিযামীওভড: অগ্রামথওাভ ওাব থক্রফভহলভ থাভাামলওঢা ভো (মধইএফএ)’ যীর থও এওটি দত্যদ
ওফথসূমঘ গ্রলড ওভা ল। এ ওফথসূমঘভ আঢা মদহম্নাি ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ:
 Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এভ আভ আদৄমদওাহদভ ফাধ্যহফ iBAS++ মহস্টফ
প্রডহদভ ওাচ ম্পন্নওভড এাং য ওাব থওামভঢা, ফমটউমগুমমভ (াহচঝ প্রডদ, থচদাহভম থমচাভ, মলাভেড 
প্রমঢহতদ এাং াহচঝ াস্তাদ) ফন্ব, ম্ভাব্য ব্যলাভওাভীভ াংখ্যা  ঢথ্যপাভ লদী ওভাভ েফঢা ইঢ্ামত
ধভীোভ ফাধ্যহফ মহস্টফটি চূড়ান্তপাহ প্রস্তুঢ এাং ঘালু;
 দত্যদ াহচঝ  থশ্রমডমন্যা ধিমঢভ চূড়ান্ত অনুহফাতদ এাং এভ ফাধ্যহফ াহচঝ প্রডদ, াস্তাদ  মলাভেহড
তেঢা  চামতমলঢা বৃমি;

 ভওামভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভী এাং থধদযদহপাকীহতভ টাঝাহচ প্রস্তুঢ এাং এ টাঝাহচহও iBAS++ মহস্টহফভ হঙ্গ
াংভেি ওভা;
 Electronic Fund Transfer-থও ঠাওাস্থ ওম মলাভেড অমনহ ঘালু ওভা; এাং
 াহচঝ প্রডদ, াস্তাদ   যফ ণ াংক্রান্ত মমপন্ন প্রমযেড ওাব থক্রফ অব্যালঢ ভাঔা।
(১১) অণ থ মপাহকভ হাইঝ লামদাকাত ওহভ থঔাহদ ঘমমঢ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ, মমপন্ন আমণ থও মমথ, আমণ থও ব্যস্থাধদা
ঘমফাদ াংস্কাভ ওফথসূমঘ ম্পহওথ ঢথ্যামত মন্নহয ওভা ল।
(১২) ওফথসূমঘ অনুহফাতদ এাং অণ থ ভাে াংক্রান্ত ওাব থক্রফ, মমপন্ন ঋড চুমি, ামডচ্ চুমি, মমপন্ন ফন্ত্রডামহভ প্রওল্প ালায্য
ঔাহঢ ভাহেভ অণভাইহচযদ চামভ, াহচহঝভ অমঢমভি ভাহেভ তামভল মদষ্পমি, মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ এওহদও, ক্র
াংক্রান্ত  অণ থনদমঢও মর াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিহঢ উধস্থামধঢব্য মর, স্থাদী ভওাভ মপাহকভ ‘চাঢী দকভ দীমঢফামা,
২০১৪’ এাং প্রস্তামঢ উন্নদ প্রওহল্পভ ধভ অণ থ মপাহকভ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল।
(১৩) ‘থঢদ  ঘাওমভ ওমফযদ, ২০১৩’ এাং যত্র চ ামলদী ম্পমওথঢ থঢদ ওমফটিভ প্রমঢহতদ ধভীো ওহভ াস্তাহদভ
উধাভল মদথ থাভহডভ চন্য ফমন্ত্রধমভরত মঘহও আহ্বাও ওহভ ঙ তস্যমমযি এওটি ওমফটি কঞদ ওভা ল। ওমফটিভ প্রমঢহতদ
ধাা থকহঙ। ফমন্ত্রপাভ মিান্ত অনুবাী প্রচাঢহন্ত্রভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীহতভ চন্য দত্যদ থধ-থস্কম ওাব থওভ লহ।
(১৪) টাও অমথতপ্তহভ ওফথভঢ অমপাকী ওফথঘাভীহতভ ফামও ম্মাদী পাঢা ২৫ যঢাাংয বৃমি এাং অমন ঔভঘ ১০ ঝাওাভ স্থহম
২৫ ঝাওা মদথ থাভড ওভা ল।
(১৫) জ ত য়   দ ভ নন য় থভ য

য ম ফত য়

ম দ

দন য য়।

(১৬) অণ থ মপাহকভ ামর থও ওফথম্পাতদ চুমি প্রডদ ওভা ল এাং উিফ ঘঘ থাভহলভ লামদাকাত াংস্কভড াাংমা  ইাংহভমচ
পারা প্রডদ ওহভ ফমন্ত্রধমভরত মপাহক থপ্রভড ওভা ল। অণ থ মপাহকভ চন্য আইমটি াওথল্াদ বঢমভ ওভা ল।
(১৭) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক এাং এভ আঢাথীদ অমনভহলভ প্রণফ থশ্রমডভ ৩,২৮২টি, মিঢী থশ্রমডভ ৩,৮৬৪টি, র্তঢী থশ্রমডভ
২০,০৬০টি এাং ঘত্যণ থ থশ্রমডভ ২,৩২৭টি ধতল থফাঝ ২৯,৫৩৩টি ধত সৃমিহঢ ম্মমঢ থতা ল।
(১৮) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক এাং এভ আঢাথীদ অমনভহলভ প্রণফ থশ্রমডভ ৩,৫৯০টি, মিঢী থশ্রমডভ ২,৪৩৫টি, র্তঢী থশ্রমডভ
১০,৮৯৪টি এাং ঘত্যণ থ থশ্রমডভ ১০,০৫৩টি ধতল থফাঝ ২৬,৯৭২টি ধত াংভেহড ম্মমঢ থতা ল।
(১৯) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক এাং এভ আঢাথীদ অমনভহলভ প্রণফ থশ্রমডভ ২২১টি, মিঢী থশ্রমডভ ১০টি, র্তঢী থশ্রমডভ ২৭৩টি
এাং ঘত্যণ থ থশ্রমডভ ৯৪টি ধতল থফাঝ ৫৯৮টি ধত স্থাদান্তহভ ম্মমঢ থতা ল।
(২০) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক এাং এভ আঢাথীদ অমনভহলভ প্রণফ থশ্রমডভ ১,৩৪৬টি, মিঢী থশ্রমডভ ১,৯৬টি, র্তঢী থশ্রমডভ
২,৫৪৫টি এাং ঘত্যণ থ থশ্রমডভ ১,৫০৫টি ধতল থফাঝ ৫,৫৯২টি ধত স্থাীওভহড ম্মমঢ এাং প্রণফ থশ্রমডভ ৩০৬টি, মিঢী থশ্রমডভ
১০৩টি, র্তঢী থশ্রমডভ ১৬৭টি এাং ঘত্যণ থ থশ্রমডভ ১৭৫টি ধতল থফাঝ ৭৫১টি ধত মলুপ্তওভহড ম্মমঢ থতা ল।
(২১) ভওামভ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ আনুহঢামরহওভ লাভ বৃমিওভড, থধদযহদভ হ থাচ্চ ীফা-পদমদ থথ থাভড, ট থাভ কাট থ াাংমাহতযএভ অমচথঢ ছুটি বৃমিওভড, কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ মলহহ অন্তভুথি াথাভড পমষ্য ঢলমম এাং প্রহত পমষ্য
ঢলমহমভ ইদমক্রহফন্ট/সুহতভ লাভ ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভভ চন্য ১৩.০০ যঢাাংয-এ মদথ থাভড ওভা ল।
(২২) মমপন্ন ফাফমাভ তনাামভ চা, আমধম প্রস্তা এাং গ্রাউন্ড অ আমধম প্রস্তুঢপূ থও মমমঝভ উইাং-এ থপ্রভড, ফাফমাভ
মরহ প্রহাচদী ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য প্রযামদও ফন্ত্রডামহও ধভাফযথ প্রতাদ, ফলাফান্য আতামহঢভ ভা াস্তাহদভ মরহ
আইদ  মঘাভ মপাক এাং মজ্ঞ এ্াঝমদ থ থচদাহভম-এভ ফঢাফঢ গ্রলড ওভা ল।

৩। থ ন ত 

ফব

(১) অণ থনদমঢও ম্পওথ মপাক থতহযভ উন্নদ ওফথধমভওল্পদা আমণ থও খাঝমঢ পূভহডভ চন্য বহতমযও লাঢা (অনুতাদ, ঋড 
ঔাদ্য ালায্য) আলভহডভ ফাধ্যহফ উন্নদ ওফথওাহণ্ড প্রঢ্ে লহবামকঢা ওহভ ণাহও। এ মহে্ এ মপাক মহশ্বভ মমপন্ন উন্নদ
লহবাকী থতয  াংস্থা এাং প্রওল্প াস্তাদওাভী াংস্থাগুমমভ ফহধ্য ফন্বও মলহহ ওাচ ওহভ আহঙ।
(২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৯৬টি চুমিভ ফাধ্যহফ ৫,২৪৩.২৩ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ বহতমযও লাঢাভ প্রমঢশ্রুমঢ অমচথঢ
ল। এভ ফহধ্য উহেঔহবাগ্য উন্নদ লহবাকী থতয  াংস্থামপমিও মপাচদ মদম্নরূধ:

 াাংমাহতয  মশ্বব্যাাংও-এভ ফহধ্য ১,৮০৮ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ াঢটি ঋড চুমি এাং ৮৬.১ মফমমদ
ফামওথদ টমাহভভ ঙটি অনুতাদ চুমি স্বােমভঢ ল।
 এমটম-এভ  ৯৬১ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ ঙটি ঋড চুমি এাং ২৮.৮২ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ ঙটি
অনুতাদ চুমি স্বােমভঢ ল।
 চাধাহদভ হঙ্গ ১,০৬৬ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ ঙটি ঋড চুমি এাং ৩৯.২৭ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ ঘাভটি
অনুতাদ চুমি স্বােমভঢ ল।
 ইউএদ মহস্টফ-এভ হঙ্গ ৮০.৯৩ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ ২৬টি অনুতাদ চুমি স্বােমভঢ ল।
 অন্যান্য উন্নদ লহবাকী প্রমঢষ্ঠাদ/হতযভহলভ হঙ্গ ১,১৭৩.১০ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ ৩৫টি চুমি স্বােমভঢ
ল।
(৩) ১৬টি হুধামেও প্রমঢষ্ঠাদ  ১৯টি মিধামেও প্রমঢষ্ঠাদ/হতয থণহও ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৩০০৯.৪১ মফমমদ ফামওথদ
টমাহভভ বহতমযও লাঢা ঙাড় ওভা ল। এভ ফহধ্য অনুতাদ ৫৬৫.৭৭ মফমমদ ফামওথদ টমাভ এাং ঋড ২,৪৪৩.৬৪ মফমমদ
ফামওথদ টমাভ।
(৪) মশ্ব ব্যাাংহওভ ২৬২টি, এমযাদ থটহপমধহফন্ট ব্যাাংহওভ ১৯৫টি, চাধাহদভ ৬৩টি  অন্যান্য উন্নদ লহবাকীহতভ ২০৪টি
 থহফাঝ ৭২৪টি ঋহডভ মধভীহঢ ১,১০৬ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ ফধমভফাড ৮,৬০৪ থওাটি ঝাওা বহতমযও ঋড ধমভহযাথ ওভা
ল, বাভ ফহধ্য আম ৯২৩.৫ মফমমদ ফামওথদ টমাভ এাং সুত ১৮২.৫ মফমমদ ফামওথদ টমাভ।
(৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ থফাঝ ৩৬৩টি বহতমযও ালায্যপি প্রওহল্পভ অনুকূহম (১৩৪টি
ওামভকমভ লাঢা প্রওল্প  ২২৯টি মমদহাক প্রওল্প) থফাঝ ২৪,৯০০ থওাটি ঝাওা প্রওল্প ালায্য ভাে ওভা ল। আইএফইমট-এভ
প্রমঢহতদ অনুবাী ভােকৃঢ প্রওল্প ালায্য থণহও ২২,৫৬৯ থওাটি ঝাওা ব্য ল, বা ভাহেভ ৯১ যঢাাংয।
(৬) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধমঢহত্ব কঠিঢ নাস্ট র্াও প্রহচক্ট ফমদঝমভাং ওমফটি ওর্তও
থ ৩০ জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ধদ্মা হুভৄঔী থত্য
প্রওল্পল আঝটি নাস্ট র্াও প্রওল্প মলহহ অন্তভুথি ওভা ল। এ ওমফটি মদমফঢপাহ চাঢী গুরুত্বপূড থ  ড় প্রওল্পভল দ্রুঢ 
বণাবণপাহ াস্তাদ ধমভীেড ওহভ ণাহও।
৭) ফাদদী অণ থফন্ত্রীভ পাধমঢহত্ব কঠিঢ ‘স্ট্ামন্ডাং ওমফটি অদ দদ-ওহন্পযদাম থমাদ’ ওর্তও
থ ৩০ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ দটি
অদফদী ঋড প্রস্তা অনুহফাতদ ওভা লহহঙ। এ ওমফটি অদফদী বহতমযও ঋড গ্রলহডভ প্রস্তাভল বাঘাই-াঙাই ওহভ অনুহফাতদ
ওহভ।
(৮) বহতমযও লাঢা ওাব থক্রফহও কমঢযীম  ফহাধহবাকী এাং বহতমযও ালাহয্যভ অণ থ ব্যলাহভ স্বেঢা  চামতমল
ধব থাহমাঘদা ওভাভ মহে্ ‘Strengthening Capacity for Aid Effectiveness in Bangladesh‟ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা
‘Aid Information Management System‟-এভ ফাধ্যহফ বহতমযও উন্নদ লাঢা াংক্রান্ত বাঢী ঢথ্য-উধাি এওটি
মদমত থি হাইহঝ াংভেড ওভা লহে।
(৯) চাঢী ধব থাহ র্তঢী Global Accountability Survey াংক্রান্ত চমভধ ধমভঘামদা ওভা ল।
(১০) বহতমযও লাঢা াংক্রান্ত চাঢী দীমঢফামাভ এওটি প্রাণমফও ঔড়া বঢমভ ওভা ল।
(১১) অণ থনদমঢও ম্পওথ মপাহকভ ওাব থক্রফ াংক্রান্ত ামর থও প্রমঢহতদ প্রডদ  প্রওায ওভা ল।
(১২) বহতমযও লাঢা ওাব থক্রহফভ ঢথ্য-উধাি াংমমঢ ‘Flow of External Resources into Bangladesh‟ প্রওায ওভা
ল।
(১৩) ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ হঙ্গ অণ থনদমঢও ম্পওথ মপাহকভ ‘Annual Performance Agreement‟ স্বােমভঢ ল।
(১৪) ‘মত ইন্টাভন্যাযদাম মনন্যান্প ওহধথাহভযদ আইদ, ২০১৫’-এভ ঔড়া চাঢী াংহত অনুহফাতহদভ চন্য থপ্রভড ওভা ল।
(১৫) স্বহল্পান্নঢ থতযভল াংক্রান্ত ঘত্যণ থ চামঢাংখ হম্মমহদ গৃলীঢ ইস্তাম্বুম ওফথধমভওল্পদাভ াস্তাদ ওাব থক্রফ গ্ররলড ওভা ল।
(১৬) চাধাদ ঋড ফকুন ঢলমহমভ অণ থাহদ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ ১২টি প্রওহল্পভ অনুকূহম ২৬,৫৮৫.৫৯ মে ঝাওা ভাে
প্রতাদ ওভা ল।
(১৭) াাংমাহতয থধহরামমাফ ওহধথাহভযহদভ জ্বামামদ থঢম আফতামদয জ
Finance Corporation’- য হঙ্গ থদহকামযহযদ পা অনুমষ্ঠঢ ল।

২০১৫ াহম ঋড প্রামপ্তভ মহে্ ‘Islamic Trade

(১৮) াাংমাহতহযভ আণ থ-াফামচও অওাঞাহফা ঔাহঢ প্রওল্প াস্তাহদভ মহে্ দ্যই মমমদ ফামওথদ টমাভ দফদী ঋহডভ চন্য
াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য এওটি ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল।
(১৯) ঘীদ ওর্তও
থ প্রস্তামঢ ‘Asian Infrastructure Investment Bank’-এভ প্রমঢষ্ঠাঢা তস্য মলহহ ২৪ অহক্টাভ ২০১৪
ঢামভহঔ াাংমাহতয MoU স্বােভ ওহভ।
(২০) ভেিভাহষ্ট্রভ ামযাংঝদ মটম-থঢ ৭-১২ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত ওফদহমণ অণ থফন্ত্রীহতভ হম্মমদ এাং মশ্বব্যাাংও গ্রুধ 
আইএফএন-এভ ২০১৪ াহমভ ামর থও হম্মমহদ ফাদদী অণ থফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব বণাক্রহফ ঙ এাং ১৮ তহস্যভ াাংমাহতয
প্রমঢমদমথতম গ্রলড ওহভ।
(২১) ভেিভাহষ্ট্রভ ামযাংঝদ মটম-থঢ ১৭-১৯ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত মশ্বব্যাাংও গ্রুধ  আইএফএন-এভ ন্তওামীদ হম্মমহদ
ফাদদী অণ থফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব ১৪ তহস্যভ াাংমাহতয প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভ।
(২২) ফাদদী অণ থফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব ধাঁঘ তহস্যভ প্রমঢমদমথতম ০২-০৫ থফ ২০১৫ থফাহত আচাভাইচাহদভ ভাচথাদী াকুহঢ
অনুমষ্ঠঢ এযী উন্নদ ব্যাাংও-এভ থাট থ অ কপদ থভ-এভ ৪৮ঢফ ামর থও পা অাংযগ্রলড ওহভ।
(২৩) ‘ও্াধামটি মমর্ল্াং অ ইআভমট’ যীর থও ওামভকমভ লাঢা প্রওহল্পভ আঢা অণ থনদমঢও ম্পওথ মপাহকভ ৪২৫ চদ
ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহও পারামযো, আইমটি এাং থধযাকঢ মযো াংক্রান্ত প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
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(১) থতহয আইহদভ যাদ প্রমঢষ্ঠা  মদভহধে মঘাভব্যস্থা মদমিঢ ওভা, মঘাভপ্রাণী চদকহডভ দ্যহপথাক মাখ  স্বল্পঢফ ফহ
মঘাভপ্রামপ্ত মদমিঢ ওভাভ মহে্ উচ্চ আতামহঢ (আমধম মপাক  লাইহওাঝ থ মপাক) প্রহাচদী াংখ্যও মঘাভধমঢ মদহাক
প্রতাদ ওভা ল।
(২) ফাদঢামহভাথী অধভাহথভ তাহ ১১ চদ আাফীহও যামস্ত প্রতাদ ওভা ল।
(৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২৮৪টি মমপম মভমপযদ-এভ ধমভহপ্রমেহঢ প্রহাচদী ধতহেধ গ্রলড ওভা ল।
(৪) ৬৯টি প্রণফ আমধম/প্রণফ মমথ আমধহমভ প্রস্তাহভ ধমভহপ্রমেহঢ প্রহাচদী ধতহেধ গ্রলড ওভা ল।
(৫) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/তপ্তভ থণহও ঘামলঢ ৪১টি আইদকঢ মরহভ ধভ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল।
(৬) সুমপ্রফ থওাহঝ থভ আমধম মপাহকভ মমপন্ন ফাফমা ভওাভ ধহে ১৪৭ চদ Advocate-on-Record মদহাক ওভা ল।
(৭) দফ মহচএ ধভীো ২০১৪-এভ ফাধ্যহফ লওাভী চচ/জুমটমাম ম্যামচহরঝ ধহত মদহাহকভ উহেহশ্য ৬০ চদ প্রাণী
মদহাহকভ চন্য প্রাণমফও াঙাই ধভীো অনুমষ্ঠঢ ল।
(৮) অমঢমভি থচমা চচ থণহও থচমা চচ ধহত ১১৩ চদ, ভেগ্ম থচমা চচ থণহও অমঢমভি থচমা চচ ধহত ৭৯ চদ এাং মমদভ
লওাভী চচ থণহও ভেগ্ম থচমা চচ ধহত ঙ চদ ওফথওঢথাহও ধহতান্নমঢ প্রতাদ ওভা ল।
(৯) অথস্তদ আতামঢভহল মঘাভাথীদ ফাফমাভল মদষ্পমিভ মহে্ প্রহাচদী াংখ্যও মঘাভও মদহাক, ধহতান্নমঢ, দত্যদ
আতামঢ কঞদ, ঢ াংমেি ধত সৃচদ এাং মদহাকপ্রাপ্ত মঘাভওকহডভ মদমফঢ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(১০) মঘাভাথীদ ফাফমাভল মদষ্পমিভ মহে্ উচ্চ-আতামঢ  অথস্তদ আতামঢ এাং রাইব্য্দামভহল ভওামভ আইদ ওফথওঢথা
মদহাক প্রতাদ ওভা ল।
(১১) ভৄমমফ মাল  ঢামাও মদন্ধদ াংক্রান্ত আইদ  মমথফামা াংহযাথদ এাং মলন্দু মাল মদন্ধদ ওাব থওভওভড াংক্রান্ত
আইদ  মমথফামা প্রডদ ওভা ল। াল্যমাল প্রমঢহভাহথ প্রঘমমঢ আইহদ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল।
(১২) ১৯৭৫ াহমভ ১৫ আকস্ট লইহঢ ১৯৭৯ াহমভ ৯ এমপ্রম ঢামভঔ ধব থন্ত ফহভ ফহধ্য চামভকৃঢ ওমঢধ অধ্যাহতয
ওাব থওভওভড (মহযর মথাদ) আইদ, ২০১৩ (২০১৩ াহমভ ৬ দম্বভ আইদ); এাং ১৯৮২ াহমভ ২৪ ফাঘ থ লইহঢ ১৯৮৬ াহমভ ১১
দহপম্বভ ঢামভঔ ধব থন্ত ফহভ ফহধ্য চামভকৃঢ ওমঢধ অধ্যাহতয ওাব থওভওভড (মহযর মথাদ) আইদ, ২০১৩ (২০১৩ াহমভ ৭
দম্বভ আইদ)-এভ ফাধ্যহফ ওমঢধ অধ্যাহতযহও আইহদ ধমভডঢ ওভা ল।
(১৩) আইমটি প্রভেমিভ লাঢা মঘাভ প্রযাহদভ চরুমভ, প্রঢ্ে  এ্াটহপাহওম থাভল দ্রুঢ প্রতাহদভ মহে্ আইদ 
মঘাভ মপাহক অঢ্াদৄমদও াপথাভ স্থাধদ ওভা ল।
(১৪) মদন্ধদ ধমভতপ্তহভভ ফাধ্যহফ তমমম মদন্ধদ ধিমঢ মটমচঝামাইহচযদ এাং থভমচহরযদ ম্যানুাম লামদাকাত ওভা ল।

(১৫) চাঢী আইদকঢ লাঢা প্রতাদ াংস্থাভ ফাধ্যহফ আমণ থওপাহ অস্বেম, লা-ম্বমলীদ  আণ থ-াফামচও দাদা ওাভহড
মঘাভ থধহঢ অফণ থ মঘাভপ্রাণী চদকডহও আইদকঢ লাঢা প্রতাদ ওভা ল। থওন্ধীপাহ এ াংস্থা ঙাড়া থচমা, উধহচমা 
ইউমদদ আইদকঢ লাঢা প্রতাদ ওমফটিভ ফাধ্যহফ মঘাভপ্রাণী চদকডহও আইদকঢ লাঢা প্রতাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থঙহভ থফাঝ ২৫,৪৬২ চদহও মমগ্যাম এইট ওমফটিভ ফাধ্যহফ আইদকঢ লাঢা প্রতাদ ওভা ল।
(১৬) চাঢী আইদকঢ লাঢা প্রতাদ মরহ হঘঢদঢা বৃমিভ মহে্ ২৮ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ চাঢী আইদকঢ লাঢা মত
ধামদ ওভা ল এাং মমপন্ন থচমা থচমা মমগ্যাল্ এইট অমনাভ-এভ ফাধ্যহফ আইদকঢ লাঢা প্রতাদ মদমিঢ ওভা ল। এ
ঙাড়া, শ্রফ আতামঢ  থঘৌমও আতামঢভহল মঘাভপ্রাণী চদকডহও আইদকঢ লাঢা প্রতাদ ওভা ল।
(১৭) চাঢী আইদকঢ লাঢা প্রতাদ াংস্থা প্রাী াাংমাহতমযহতভ আইদকঢ মরহ ধভাফযথ প্রতাহদভ মহে্ ঠাওাস্থ শ্রফপহদ
এওটি প্রাী লঝমাইদ ামপথ ঘালু ওহভ। দ্যটি থফাাইম দম্বহভভ (০১৭৯৯-০৯০০১১, ০১৭৯৯-০৯০০২২) ফাধ্যহফ স্থামধঢ প্রাী
লঝমাইদ ামপথ মদমিঢ ওভা ল।
(১৮) মওল্প মহভাথ মদষ্পমি ব্যস্থাভ ফাধ্যহফ মঘাভাথীদ থতামদ ফাফমাভল দ্রুঢ মদষ্পমিভ মহে্ প্রহাচদী আইদ
াংহযাথদক্রহফ ফাফমাভল দ্রুঢ মদষ্পমিভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল।

৫। কৃমর ফন্ত্রডাম
(১) ভওাহভভ কৃমরান্ধ ওাব থক্রহফভ নহম মমপন্ন নহমভ উৎধাতদ থাভাামলওপাহ বৃমি ধাহে। ২০০৮-০৯ াহম ঔাদ্য-যস্য (ঘাম,
কফ  ভুট্টা) উৎধন্ন লহমঙম ৩ থওাটি ৩৩ মে থফমরও ঝদ, বা ২০১৪-১৫ াহম তাঁমড়হহঙ ৩ থওাটি ৮৪ মে ১৮ লাচাভ থফমরও
ঝহদ।
(২) কৃমরকহরডা, কৃমরম্প্রাভড, প্রমঢষ্ঠামদও/ফা/কৃরও ধব থাহ উচ্চ ফাদম্পন্ন ীচ উৎধাতদ, াংভেড, মঢভড  দা থামভ
স্থাধদ, কৃমরউন্নহদ চদহঘঢদঢা বৃমি, প্রওাযদা  প্রঘাভডাভমও ওাচ, ধমভহয-ান্ধ প্রভেমি উদ্ভাদ  ব্যলাভ, কৃমরহঢ
ফমলমাহতভ অতাদ, ামডমচ্ও মপমিথঢ ঔাফাভ স্থাধদ, দাদ, কামতধশু  লাঁ-ভৄভমক ধামদ এাং ফৎস্য ঘাহরভ থেহত্র অতাদ
ভাঔাভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৩ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভথঔ থফাঝ ৩০ ব্যমি/াংস্থাহও ‘ঙ্গন্ধু চাঢী কৃমর পভস্কাভ, ১৪১৯’
(স্বড থধতও ৫টি, থভৌপ্যধতও ৮টি, থিাঞ্জধতও ১৭টি) প্রতাদ ওথভদ।
(৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াভ, মদ্য্ৎ, কৃমর-উধওভড ইঢ্ামত াত প্রা ৭,১০১.০৫ থওাটি ঝাওা পত্যমথ ও প্রতাদ ওভা ল।


(৪) ঔমভন-২/২০১৪-১৫ থফৌসুহফ উনযী  থভাধা আফদ ঘাহর কৃমর পদ থাদ/প্রহডাতদা ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ১,০১,৭২২ চদ ক্ষুদ্র্ 
প্রামন্তও কৃরওহও ৯৯৯.৭৬ মে ঝাওাভ ীচ  াভ মদাভহল্য ভভাল ওভা ল। ভম/২০১৪-১৫ থফৌসুহফ উচাহদভ ঠহম েমঢগ্রস্ঢ
থচমাভহল কফ, মভরা, ভুট্টা  থাহভা নম ঘাহর কৃমর পদ থাদ ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ৮৬,৪৭৫ চদ কৃরওহও ৮৪৮.৮৯ মে ঝাওাভ
ীচ  াভ মদাভহল্য ভভাল ওভা ল। ভম/২০১৪-১৫ থফৌসুহফ তমেডাঞ্চহমভ থচমাভহল কফ, ভুট্টা, থঔামভ  থনমদ ঘাহর
প্রহডাতদা ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ১,১৮,৫৪০ চদ কৃরওহও কৃমর পদ থাদ/প্রহডাতদা ওফথসূমঘভ আঢা ১,৫৪৮.৯০ মে ঝাওাভ ীচ 
াভ মদাভহল্য ভভাল ওভা ল।
(৫) মএমটম ১৯টি প্রওল্প  ৩৫টি ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ৮৪৩.২৫ মওহমামফঝাভ ঔাম পদঔদথ দ, ১১৫ মওহমামফঝাভ ভূ-উধমভস্থ  ৫০০
মওহমামফঝাভ ভূ-কপথস্থ থঘ-দামা মদফথাড, ১৬৮টি কপীভ দমকূধ স্থাধদ, ২৩৫টি কপীভ দমকূধ পদ থাদ, ৩১৪টি যমি ঘামমঢ ধাম্প
স্থাধদ, দ্যইটি ভাাভ ট্াফ মদফথাড (ঘমফাদ), ৭১৫টি থঘ-অওাঞাহফা মদফথাড, ১৩ মওহমামফঝাভ থমড়াঁথ মদফথাড, ৫০টি ফচা পকুভ
াংস্কাভ, ৩৭৬টি স্মাঝ থ ওাট থ মপ্রহধইট মফঝাভ স্থাধদ এাং ৪৭৬টি থঘ বন্ত্র মদ্য্ঢাদ ওভা ল।
(৬) হভন্ধ হুভৄঔী উন্নদ ওর্তধথ ে ওর্তও
থ থফাঝ ৪২৫টি কপীভ দমকূধ স্থাধদ, ৪৬৫টি কপীভ দমকূধ মদ্য্ঢাদ, ৪৭৫টি ভূ-কপথস্থ
থঘ-দামা মদফথাড, ২৭৫টি থঘ-দামা মথ থঢওভড, ১৬০টি পভাঢদ অহওহচা কপীভ দমকূধ পদ থাদ ওহভ প্রা ১৫ লাচাভ থলক্টভ
চমফহঢ মদমন্ত্রঢ থঘ প্রতাদ ওভা ল। থঘ-ওাহচ ভূ-উধমভস্থ ধামদ ব্যলাহভভ মহে্ ১৬টি ক্রট্াফল ১৫৪ মওহমামফঝাভ ঔাম,
৪৮টি পকুভ  ঘাভটি তীমখ পদঔদথ দ ওহভ প্রা ৮ লাচাভ থলক্টভ চমফহঢ থঘ প্রতাদ ওভা ল। থঘ-ওাহচ দতীভ ধামদ ব্যলাহভভ
মহে্ ৮০টি থঘবন্ত্র (হমা-মমনট্ ধাম্প) স্থাধদ  ৭৩টি ভূ-কপথস্থ থঘ-দামা মদফথাড ওহভ প্রা ২ লাচাভ ৮০০ থলক্টভ চমফহঢ থঘ
প্রতাদ ওভা ল।
(৭) কৃরওহতভ ফথধ্য কৃমর উধওভড প্রামপ্ত মদমিঢ ওভাভ চন্য ২ থওাটি ৫ মে ৮২ লাচাভ ৮২৪ কৃরও ধমভাভহও কৃমর উধওভড
লাঢা ওাট থ প্রতাদ ওভা ল।

(৮) প্রমঢহতদাথীদ থফৌসুহফ মএমটম ওর্তও
থ উৎধামতঢ গুডকঢ ফাদম্পন্ন মমপন্ন নহমভ ীহচভ ধমভফাড ১.২৯ মে থফমরও ঝদ
এাং ১.২৫ মে থফমরও ঝদ ীচ ভওাভ মদথ থামভঢ ভহল্য কৃরহওভ মদওঝ ভভাল ওহভহঙ।
(৯) ‘ঔাফাভ বামন্ত্রওীওভহডভ ফাধ্যহফ নহমভ উৎধাতদ বৃমি (মিঢী ধব থা)’ যীর থও এওটি প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ১৭২ থওাটি ১৯ মে
২৫ লাচাভ ঝাওা ব্যহ াভাহতযব্যাধী ধাাভ টিমাভ, ধাাভ থোভ, ওম্বাইন্ড লাভহপস্টাভ (ড়  ফাছামভ), ভাই রান্পলান্টাভ,
পৄঝধাম্প ইঢ্ামত বহন্ত্রভ ধভ ৩০ যঢাাংয লাহভ পত্যমথ ও প্রতাদ ওভা ল।
(১০) থদাাঔামী থচমা কৃমর ঔাফাভ প্রমঢষ্ঠাভ মহে্ ৩,৪১৩.০৬ মে ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ ‘থদাাঔামী থচমাভ সুড থঘভ উধহচমা
টাম  বঢমীচ থ থদ ঔাফাভ স্থাধদ’ যীর থও এওটি প্রওল্প অনুহফামতঢ ল। প্রওহল্পভ আঢা থদাাঔামী থচমাভ সুড থঘভ
উধহচমা ১০০ এওহভভ এওটি টাম  বঢম ীচ উৎধাতদ ঔাফাভ প্রমঢষ্ঠা ওভা ল।
(১১) ভওাহভভ মদ থাঘদী ইযহঢলাভ অনুবাী মমপন্ন াংস্থা থণহও প্রস্তামঢ ২৪৬টি প্রওল্প বাঘাই-াঙাই ওহভ ১৪৭টি প্রওহল্পভ ঔড়া
ঢামমওাল এওটি প্রমঢহতদ প্রডদ ওভা ল।
(১২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ কৃমর ফন্ত্রডাম  এভ আঢাথীদ তপ্তভ/াংস্থা ১১৫ চদ ওফথওঢথা এাং ২৬২ চদ ওফথঘাভীল থফাঝ
৩৭৭ চদহও মদহাক প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, মমপন্ন তপ্তভ/াংস্থাভ চদম ওাঞাহফা পদম থন্যা এাং ধত আধহগ্রহটযদ ওভা ল।
(১৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৪৭টি নহমভ উচ্চ নমদযীম, থভাক প্রমঢহভাথেফ  মমপন্ন ধমভহয প্রমঢহভাথী চাঢ বণা: মি
থাদ-৬৩, মি থাদ-৬৪, মি থাদ-৬৫, মি থাদ-৬৬, মি থাদ-৬৭, মি থাদ-৬৮, মি থাদ-৬৯, মদা থাদ-১৫, মদা থাদ-১৬, মদা থাদ-১৭,
ামভ কফ-২৯, ামভ কফ-৩০, ামভ ামমথ-৭, ামভ রহমভ-২, ামভ রহমভ-৩, ামভ ওতহম-১, ামভ আলু-৪৭, ামভ আলু-৪৮, ামভ
আলু-৪৯, ামভ আলু-৫০, ামভ আলু-৫১, ামভ আলু-৫২, ামভ আলু-৫৩, ামভ আলু-৫৪, ামভ আলু-৫৫, ামভ আলু-৫৬, ামভ আলু৫৭, ামভ আলু-৫৮, ামভ আলু-৫৯, ামভ আলু-৬০, ামভ আলু-৬১, ামভ মছঙ্গা-২, ামভ ঝহফহঝা-১৬, ামভ ঝহফহঝা-১৭, ামভ
লাইমিট ঝহফহঝা-৯, ামভ মঘদাম-১, ামভ িওমম-১, ামভ ওাফভাঙ্গা মযফ-১, মহচআভআই থতময ধাঝযাও-১, মএআভআই আঔ৪২, মএআভআই আঔ-৪৩, মএআভআই আঔ-৪৪, মদা ফশুভ-৮, মদা ফশুভ-৯, মদা মঘদাাতাফ-৭, মদা মঘদাাতাফ-৮, মদা
মঘদাাতাফ-৯ উদ্ভাদ ওভা ল।

৬। খ

ভ ণ রয়

১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ অপ্ন্তভীড আফদ ঘাম াংগ্রহলভ ধমভফাড ৩,১৯,৯৭৭ থফমরও ঝদ । অপ্ন্তভীড থাহভা থাদ াংগ্রহলভ
ধমভফাড ১৩,৬১৪ থফমরও ঝদ, অপ্ন্তভীড থাহভা ঘাম াংগ্রহলভ ধমভফাড ১১,৩৪,০২৯ থফমরও ঝদ এাং অপ্ন্তভীড কফ াংগ্রহলভ
ধমভফাড ২,০৪,৮৯৭ থফমরও ঝদ। এ ঙাড়া, ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আন্তচথামঢও তভধহত্রভ ফাধ্যহফ কফ াংগ্রহলভ ধমভফাড ৩,২৪,০০০
থফমরও ঝদ।
(২) ‘চাঢী ঔাদ্য দীমঢ  ওফথধমভওল্পদা’ এাং ‘ভাষ্ট্রী মমদহাক ধমভওল্পদা ফমদঝমভাং মভহধাঝ থ, ২০১৫’ প্রডদ  প্রওায ওভা ল।
Food Planning Monitoring Committee-এভ াম থও ফন্বহ ১৩টি ফন্ত্রডাম/মপাহকভ থবৌণ প্রহঘিা  FAO-এভ
ওামভকমভ লাঢা ফমদঝমভাং মভহধাঝ থ প্রডীঢ ল। মভহধাঝ থটি Food Policy Working Group, Stakeholder Consultation
Workshop এাং ফাদদী ঔাদ্যফন্ত্রীভ পাধমঢহত্ব অনুমষ্ঠঢ চাঢী ওমফটিভ পা ব্যাধও ধব থাহমাঘদাহন্ত অনুহফামতঢ ল।
(৩) জুদ ২০১৪ ফা ধব থন্ত Country Investment Plan-এভ াহচঝ মঙম ১২.৭ মমমদ ইউএ টমাভ, বাভ ফহধ্য ৮.৮ মমমদ
টমাভ অণ থাদ ম্পন্ন ল। ‘চাঢী ঔাদ্য দীমঢ  ওফথধমভওল্পদা’ এাং ‘ভাষ্ট্রী মমদহাক ধমভওল্পদা ফমদঝমভাং মভহধাঝ থ’ প্রডহদভ
চন্য গৃলীঢ ধিমঢ এওটি াণ থও ফহটম মলহহ স্বীকৃমঢ থধহহঙ। ঔাদ্য  পমি মদভাধিাভ থেহত্র এই ফমদঝমভাং মভহধাঝ থটি এওটি
key reference মলহহ ব্যহৃঢ লহঢ ধাহভ।

৭।  য়ন

ণ ত ভ ণ রয়

(১) ঠাওা ফলাদকভীভ পূ থ-ধমিফ াংহবাক ড়ও বঢ যল ফলাদকভীহঢ এওটি দত্যদ প্রহযধণ সৃমি এাং ঠাওাভ পূ থধাহযভ ঠাওামহমঝ াইধাহভ হঙ্গ থবাকাহবাক সৃমিভ মহে্ ৪২১.৬০ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ ফাতাদী এমপমদউ-এভ পূ থভৄঔী ম্প্রাভড
প্রওহল্পভ ওাচ জুদ ২০১৫ ফাহ ফাপ্ত ল। উি প্রওহল্পভ আঢা ৬.১৮ মওহমামফঝাভ তীখ থ ভ  য নভ ণ জ ফাপ্ত
 য় ছ।

(২) ভাচথাদীভ এাভহধাঝ থ থভাট  প্রকমঢ ভমডভ াংহবাকস্থহম কুমড়ম ইন্টাভহওযহদ সৃি বাদচঝ মদভহদভ মহে্ মদমফথঢ ৩.১০
মওহমামফঝাভ তীখ থ কুমড়ম
ব যয ওাচ ফাপ্ত লহহঙ এাং বাদালদ ঘমাঘহমভ চন্য উন্ুি ওভা লহহঙ। কুমড়ম থণহও
ওাঞ্চদ ধব থন্ত মমাংও থভাহটভ ২২ থমদ মদফথাড ম্পন্ন লহহঙ।
(৩) ঠাওা যলহভভ চমািঢা  চথ্ প্রমঢহভাথ, থেহদচ  সু্াহভচ ব্যস্থা উন্নদ; ঠাওা যলহভভ বাদচঝ মদভদ ঢণা
পূ থ-ধমিফ ভাভ থবাকাহবাক থদঝাওথ সৃমিভ মহে্ থফাঝ ২,২৩৬.০২ থওাটি ঝাওা ব্যহ গৃলীঢ থগুদামড় ঔামল লামঢভমছম
এমাওাভ ফমন্বঢ উন্নদ প্রওহল্পভ আঢা এক্সহপ্রহ, াওহ, মিচ, পাাটাক্ট মদফথাড এাং দাদ ওাচ ম্পন্ন লহহঙ
এাং দ্যু্ইটি ইউলুধ এমিমণহঝাভ ম্যাহদচহফন্ট ইউমদঝ পদ মদফথাড-ওাহচভ প্রস্তুমঢ ম্পন্ন ওভা লহহঙ। প্রওল্পটিভ াফমগ্রও থপৌঢ
অগ্রকমঢ প্রা ৯৫ যঢাাংয।
(৪) ভাচথাদী ঠাওাভ ধাশ্বথঢী এমাওা ধমভওমল্পঢ দকভাহদভ ফাধ্যহফ দত্যদ যলভ সৃমিওহল্প এাং ঠাওা যলহভভ প্রওঝ আাদ
ফস্যা মাখহভ উহেহশ্য ৭,৭৮২.১৪ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ ৬,১৫০ এওভ এমাওা াস্তাদাথীদ পূ থাঘম দত্যদ যলভ
প্রওহল্পভ প্রা ৫২ যঢাাংয থপৌঢওাচ ম্পন্ন লহহঙ। প্রওল্পটিভ আঢা ২৪,৬৯৭টি আামও লঝ, ৫০৬টি প্রযামদও লঝ,
১,২২৭টি ামডমচ্ও লঝ, ৬৩৫টি প্রামঢষ্ঠামদও লঝ  ৪১টি মটহলাম্যাটিও লঝ বঢমভ ওভা লহে। প্রওল্পটিভ আঢা মমপন্ন
আঢহদভ প্রা ৫০ লাচাভ ফ্ল্াঝ এাং প্রা ১০ লাচাভ টভমফঝমভ মদফথাহডভ াংস্থাদ ভাঔা লহহঙ। এ ঙাড়া, ২,৩৪০.২১ থওাটি ঝাওা
প্রাক্কমমঢ ব্যহ ২,০০৮ এওভ এমাওা উিভা আতযথ আামও যলভ (র্তঢী ধ থ) প্রওহল্পভ ৭৪ যঢাাংয থপৌঢওাচ ম্পন্ন লহহঙ।
প্রওল্পটিভ আঢা ৮,২৯৫টি আামও লঝ  ৫৫০টি ামডমচ্ও লঝ বঢমভ ওভা লহহঙ। জুদ ২০১৫ ফা ধব থন্ত ১২,০০০টি লঝ
ভাে গ্রলীঢাহতভ অনুকূহম লস্তান্তভ ওভা লহহঙ।
(৫) ঠাওা যলভহও তমেড  ধমিফ মতহও ব্যমড়কঙ্গা দতীভ অধভধাহয ম্প্রাভডপূ থও ধমভওমল্পঢ আাদ  দাকমভও সুমথা সৃমি
ওহভ ঠাওা ফলাদকভীভ আাদ ফস্যা দূভীওভহডভ চহন্য ঠাওা-ফাা থভাহটভ ধাহয থওভাদীকঞ্জ উধহচমা ৩৩৫.৭৩ থওাটি ঝাওা
প্রাক্কমমঢ ব্যহ ৩৮১ এওভ এমাওা ‘মছমমফম’ আামও প্রওহল্পভ ৮৫ যঢাাংয ওাচ ম্পন্ন লহহঙ। এ ঙাড়া, এ প্রওহল্পভ
আঢা মমপন্ন আঢহদভ প্রা ১০,০০০ আামও ফ্ল্াঝ মদফথাহডভ ধমভওল্পদা ভহহঙ।
(৬) স্বল্প  ফধ্য আহভ চদহকাষ্ঠীভ আাহদভ মহে্ উিভা র্তঢী ধ থ প্রওহল্পভ ১৮ দম্বভ থক্টহভ উিভা এধাঝ থহফন্ট প্রওহল্পভ
আঢা প্রা দ্যু্ই যঢামথও ১৬ঢমা পহদ মমপন্ন আঢহদভ প্রা ১৫,০০০ ফ্ল্াঝ মদফথাহডভ ধমভওল্পদা গ্রলড ওভা লহহঙ। এভ ফহধ্য
৬,৮০০টি ফ্ল্াহঝভ মদফথাডওাচ দ্রুঢ কমঢহঢ এমকহ ঘমহঙ, বাভ লস্তান্তভ ওাব থক্রফ ২০১৬ াহমভ ফহধ্য ফাপ্ত ওভা লহ। এ ঙাড়া,
ওফ/হময ১০০টি পহদ ৮,৪০০টি ফ্ল্াঝ মদফথাহডভ চন্য ফামহমযা ভওাহভভ হঙ্গ G2G-মপমিহঢ াংহযামথঢ MoU স্বােভ
ওভা ল এাং এ াংক্রান্ত প্রস্তা থ ন ত ফলয় 
ভ ব ভ য দীমঢকঢ অনুহফাতদ গ্রলড ওহভ ধভঢী ওাব থক্রফ গ্রলড
ওভা লহহঙ।
(৭) প্রাকৃমঢও ধমভহয াংভেড, ধামদ-থাভডেফঢা বৃমি এাং অনথ তঔম থণহও পদরুিাভ ওহভ থৌন্নব থথ থদ  মহদাতদভমও
ওফথওাণ্ড সৃমিভ মহে্ ৪১০.২৫ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ গৃলীঢ গুমযাদ-দাদী-ামভথাভা থমও উন্নদ প্রওহল্পভ ৩৭ যঢাাংয ওাচ
ম্পন্ন ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া, ৩৭.৩৩ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ উিভা থমও উন্নদ প্রওল্প এওহদও ওর্তও
থ অনুহফামতঢ লহহঙ।
(৮) মদ্যফাদ ঠাওা মটহঝইর্ল্ এমভা ল্াদ (DAP)-থও মভমপউ ওহভ আভ াস্তম্মঢ  ফহাধহবাকী ওভাভ মহে্
ট্াধ (২০১৬-৩৫) প্রডহদভ চহন্য ৩৩.১৯ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ প্রওল্প অনুহফামতঢ লহহঙ।
(৯) ঠাওাভ ঘাভমতহও স্যাহঝমাইঝ যলভ বঢমভভ মহে্ মধমধমধ ধিমঢহঢ প্রওল্প াস্তাহদভ চন্য আটটি প্রওল্প প্রস্তা মধমধমধ থহম
থপ্রভড ওভা লহহঙ।
(১০) যামন্তদকভ থণহও ঘত্যণ থ ব্যমড়কঙ্গা মিচ লহ ঠাওা-ফাা থভাট (মছমমফম) ধব থন্ত ১৩.৩২ মওহমামফঝাভ তীখ থ এওটি ফ্লাইপাভ
মদফথাড প্রওল্প মধমধমধ ধিমঢহঢ াস্তাহদভ চন্য অণ থনদমঢও মর াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিভ অনুহফাতদ গ্রলডপূ থও াস্তাদ
ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লহহঙ। এওই প্রওহল্পভ ভূমফ অমথগ্রলড, ইউটিমমটি স্থাদান্তভ  মদফথাড ওাব থক্রফ ঢতাভমওভ চন্য এওটি মমাংও
প্রওল্প গ্রলড ওভা লহহঙ।
(১১) কডপূঢথ অমথতপ্তভ  চাঢী াংত মঘামহভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীহতভ চহন্য ১৬৪.২২ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ গৃলীঢ
৪৪৮টি ফ্ল্াঝ মদফথাড প্রওহল্পভ ৬৬ যঢাাংয থপৌঢওাচ এাং সুমপ্রফ থওাহঝ থভ মঘাভধমঢকহডভ চহন্য ১৪১.০৭ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ
ব্যহ আামও পদ মদফথাড প্রওহল্পভ ৫৪ যঢাাংয থপৌঢওাচ ম্পন্ন লহহঙ। এ ঙাড়া, ঠাওা ফলাদকভীহঢ ভওামভ ওফথওঢথা-

ওফথঘাভীহতভ আাদ ফস্যা মাখহভ চহন্য আমচফপভ ওহমামদহঢ ২২০.৪৪ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ ৪৫৬টি এাং ফমঢমছম
ওহমামদহঢ ১৭৬.৪২ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ ৫৩২টি ফ্ল্াঝ মদফথাহডভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা লহহঙ।
(১২) স্বল্প  ফধ্য-আহভ চদহকাষ্ঠীভ আাদ এাং ঠাওা ফলাদকভীভ আাদ ঙ্কঝ দূভীওভহডভ মহে্ চাঢী গৃলাদ ওর্তধ
থ হেভ
আঢা ‘ঠাওাস্থ মামফাটিা লাউমচাং এহস্টহঝ ভওামভ ওফথওঢথাহতভ চহন্য ১৮২টি আামও ফ্ল্াঝ মদফথাড’; ‘ঠাওাভ মফভপভ ২দাং
থওযহদভ আই িহও ভওামভ ওফথওঢথাহতভ চন্য ৩৬০টি আামও ফ্ল্াঝ মদফথাড প্রওল্প’; ‘থকাধামকঞ্জ থচমা স্বল্প  ফধ্য-আহভ
থমাওহতভ চহন্য াইঝ এন্ড ামপথহ আামও লঝ উন্নদ’; ‘ফাতাভীপভ থচমাভ মযঘহভ স্বল্প  ফধ্য-আহভ থমাওহতভ চহন্য
াইঝ এন্ড ামপথহ আামও লঝ উন্নদ (মিঢী ধব থা)’; ‘যমভঢপভ থচমা যলহভ স্বল্প  ফধ্য-আহভ থমাওহতভ চহন্য াইঝ
এন্ড ামপথহ আামও লঝ উন্নদ’; এাং ‘ফাতাভীপভ থচমাভ মযঘহভ স্বল্প  ফধ্য-আহভ থমাওহতভ চহন্য াইঝ এন্ড ামপথহ
আামও লঝ উন্নদ (র্তঢী ধব থা)’ যীর থও ধাঁঘটি প্রওহল্পভ াস্তাদ ওাব থক্রফ ফাপ্ত লহহঙ। প্রওল্পভহলভ আঢা ৭০৩টি লঝ
 ১৭৮টি ফ্ল্াঝ মদফথাড ওভা লহহঙ। মপাক, থচমা  উধহচমা ধব থাহ লঝ উন্নদ/ফ্ল্াঝ মদফথাড াংক্রান্ত অধভ ৪৬টি প্রওহল্পভ
াস্তাদ ঘমফাদ ভহহঙ।
(১৩) ধমভওমল্পঢ দকভাহদভ মহে্ দকভ উন্নদ অমথতপ্তহভভ ঢত্ত্বাথাহদ মপাক, থচমা  উধহচমা ধব থাহ থওৌযমকঢ ধমভওল্পদা
 মটহঝইর্ল্ এমভা ল্াদ প্রডদ ওাব থক্রহফভ আঢা ‘ফাতাভীপভ  ভানচভ উধহচমাভ মটহঝইর্ল্ এমভা ল্াদ প্রডদ’ যীর থও
প্রওল্পটি জুদ ২০১৫ ত য খ ফাপ্ত লহহঙ। থদাহধাম-বহযাভ ধব থন্ত লাইহ ওমভহটাভ ভাভ এমাওাভ এ্াওযদ এমভা ল্াদ
প্রওহল্পভ ৫৬ যঢাাংয থপৌঢওাচ ম্পন্ন লহহঙ এাং থতহযভ মমপন্ন অঞ্চহমভ ১৪টি উধহচমাভ ফাস্টাভ ল্াদ প্রডহদভ ওাচ ঘমফাদ
ভহহঙ। এ ঙাড়া, ‘ওমম্প্রহলদমপ থটহপমধহফন্ট ল্াদ অ মত থলাম ওামন্ট্র’ এাং ‘থটহপমধহফন্ট অ ভাংপভ মটমপযদ’ প্রওহল্পভ
ওাব থক্রফ আভম্ভ ওভা লহহঙ।
(১৪) ধমভহযান্ধ, মদভাধত  ঝমুঁ ওভৄি ইফাভঢ মদফথাহডভ মহে্ Bangladesh National Building Code াংহযাথদপূ থও
এটি ভেহকাধহবাকীওভহডভ ওাচ চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ।
(১৫) ফন্ত্রডাম  য
ওভা লহহঙ।

ত ধ ন ওম াংস্থাভ দত্যদ হাইঝ বঢমভ  মদ্যফাদ হাইহঝভ

ন য় নয ওাব থক্রফ গ্রলড

(১৬) ভূমফওম্পচমদঢ প্রাকৃমঢও দ্যহব থাক থফাওাহমা এাং েেমঢ হ্রাহভ মহে্ চাইওা’ভ লাঢা ‘Capacity
Development on National Disaster Resilient Techniques Construction & Retrofitting for Public
Buildings‟ যীর থও প্রওল্পটিভ াস্তাদ ওাচ ফাপ্ত লহহঙ। প্রওহল্পভ আঢা ফহটম মলহহ থঢচকাঁ এমাওা নাাভ থস্টযদ

ামপথ থন্টাভ-এভ থভহরামনটিাং-এভ ওাচ ম্পন্ন ওভা লহহঙ।
(১৭) ঘট্টগ্রাফ ফলাদকভীভ বাদচঝ মদভদওহল্প গৃলীঢ ঠাওা রাাংও থভাহটভ ম্প্রাভড  উন্নদ, ঘট্টগ্রাহফভ থফালভা এমাওাভ থভাট
থদঝাওথ উন্নদ, ওতফঢমী চাংযহদ ফ্লাইপাভ মদফথাড, লাঝলাচামভ থভাহটভ ম্প্রাভড  উন্নদ এাং লোভলাঝ ফ্লাইপাভ
মদফথাড প্রওহল্পভ ওাচ ফাপ্ত লহহঙ।
(১৮) ামডমচ্ও ভাচথাদী ঘট্টগ্রাফহও চহমাচ্ছ্বা থণহও ভো, বাদচঝ মদভদ ওহভ থতহযভ অণ থনদমঢও ওফথওাণ্ড ত্বভামন্বঢওভড 
যলভ-ভো াথহও হুভৄঔী ব্যলাহভভ মহে্ ভাস্তাভ উচ্চঢা  প্রযস্তঢা বৃমিল ১৫.২০ মওহমামফঝাভ মভাং থভাট মদফথাড প্রওহল্পভ ভূমফ
অমথগ্রলড ম্পন্ন ওভা লহহঙ এাং থপৌঢ ওাচ আভম্ভ লহহঙ।
(১৯) ঘট্টগ্রাফ ফলাদকভীভ আাদ ফস্যা দূভীওভহড ‘ওল্পহমাও আামও এমাওাভ’ উন্নদ ওাচ ফাপ্ত লহহঙ। এ ঙাড়া, ‘অদন্যা
আামও এমাওা’ যীর থও প্রওল্পটিভ ক্রফপমঞ্জভূঢ থপৌঢ অগ্রকমঢ ৯৬ যঢাাংয।
(২০) ‘খুমদা ফাস্টাভ ল্াদ এমাওাভ মটহঝইর্ল্ এমভা ল্াদ প্রডদ’ যীর থও প্রওহল্পভ ওাচ এাং ‘খুমদা মযধইাট থ থভাট প্রযস্তওভড
 উন্নদ’ যীর থও প্রওহল্পভ ভূমফ অমথগ্রলড ওাব থক্রফ ফাপ্ত ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া, খুমদা ফলাদকভীভ আাদ ঙ্কঝ মদভহদ গৃলীঢ
‘আলাদাাত আামও এমাওা উন্নদ’ যীর থও প্রওহল্পভ ভূমফ অমথগ্রলড ম্পন্ন ওভা লহহঙ।
(২১)‘ভাচযালী ফলাদকভীভ বাদচঝ মদভদওহল্প াহল াচাভ লহঢ থকৌড়লাঙ্গা থফাড় ধব থন্ত ভাস্তা মদফথাড’ যীর থও প্রওহল্পভ ওাচ
ফাপ্ত লহহঙ। ‘থওাঝ থ লহঢ ভাচযালী াইধা ধব থন্ত ভাস্তা প্রযস্তওভড’  ‘দাহঝাভ থভাট (রুহঝ) লহঢ াইধা থভাট ধব থন্ত ভাস্তা
প্রযস্তওভড’ যীর থও প্রওল্পিহভ থপৌঢওাচ বণাক্রহফ ৫৭  ৫৫ যঢাাংয ম্পন্ন লহহঙ।
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(১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ‘ভওামভ ওফথঘাভী আইদ, ২০১৫’ প্রডহদভ প্রহাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।
(২) চদপ্রযাদ ধতও দীমঢফামা প্রডদ এাং ওাব থওভ ওভা ল।
(৩) াাংমাহতয মমপম ামপথ (, থবাগ্যঢা  ভামভ মদহাহকভ চন্য ধভীো) মমথফামা, ২০১৪ প্রডদ ওভা ল।
(৪) ভওামভ বাদালদ (ব্যলাভ মদন্ত্রড) আইদ, ২০১৪ প্রডদ ওভা ল।
(৫) মঘাম মদহত থযফামা, ২০১৪ ওাব থওভ ওভা ল।
(৬) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ অথীদ ভওামভ তপ্তভ, স্বািযামঢ/আথা স্বািযামঢ াংস্থা এাং ওহধথাহভযহদভ ভামভ
মদহাহকভ থেহত্র মমপন্ন থভহদভ থওাঝা ‘এমঢফঔাদা মদাী’ এভ ধমভহঢথ ‘এমঢফ’ ‘উধচাঢী’-এভ ধমভহঢথ ‘ক্ষুদ্র্ নৃ-থকাষ্ঠী’
প্রমঢস্থাধদ াংক্রান্ত আহতয চামভ ওভা ল।
(৭) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ আই.ম.টি. াহচঝ  আইদ াংক্রান্ত অনুমপাক/অমথযাঔা/যাঔা স্থাধহদভ মরহ প্রমফঢ ধত মন্যা
মদথ থাভড ম্পমওথঢ ধমভধত্র চামভ ওভা ল।
(৮) াাংমাহতয মমপম ামপথহভ ২৮টি ও্াটাহভভ থফাঝ ৪৬,৭৩৬ চদ ওফথওঢথাভ টাঝাহইচ লামদাকাত ওাব থক্রফ অব্যালঢ আহঙ।
এ ধব থন্ত ৩৮,২৫৯ চদ ওফথওঢথাভ থভমচহরযদ ম্পন্ন লহহঙ এাং এ ধব থন্ত ৩০,৪৪৮ চদ ওফথওঢথাহও দত্যদ আইমট প্রতাদ ওভা ল।
(৯) ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধমভঘামদা এাং ভওামভ ক্র ব্যস্থাধদা াংক্রান্ত মরহ অদমাইহদ প্রমযেড ওফথসূমঘ ধমভঘামদা ওাব থক্রফ
গ্রলড ওভা ল।
(১০) ভওামভ তপ্তহভ শূন্য ধহত মদহাহকভ চন্য ঘাওমভভ আহতহদভ ফহটম নভফ প্রঢথদ ওভা ল।
(১১) ঢথ্য অমথওাভ আইদ, ২০০৯ অনুবাী ফন্ত্রডাম  ফাঞ প্রযাহদভ ঢথ্য প্রতাদওাভী তামত্বপ্রাপ্ত ওফথওঢথাহতভ ব্যওহমঝ ভৄদ্র্ড
ওভা ল।
(১২) ৩৩ঢফ মমএ-এভ ফাধ্যহফ ৮,৩১০ চদ ওফথওঢথাহও মমপন্ন ও্াটাহভ মদহাক প্রতাদ ওভা ল ।
(১৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মঘ ধহত ২২ চদ, অমঢমভি মঘ ধহত ২৩৩ চদ, ভেগ্মমঘ ধহত ২৯৫ চদ, উধমঘ ধহত ৩৩৩
চদ এাং মমদভ লওাভী মঘ ধহত ২২৯ চদ ওফথওঢথাহও ধহতান্নমঢ প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, মমপন্ন ফন্ত্রডাম-মপাহকভ
প্রযামদও ওফথওঢথা-ব্যমিকঢ ওফথওঢথা থণহও লওাভী মঘ (ও্াটাভ মলভূথঢ) ধহত ১৪ চদ ওফথওঢথাহও ধহতান্নমঢ প্রতাদ ওভা
ল।
(১৪) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রওহল্পভ আঢা ৩১৭ চদল থফাঝ ৯৯০ চদ ওফথওঢথাহও মহতহয প্রমযেহডভ চন্য থপ্রভড ওভা ল।
(১৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গৃলাদ  কডপূঢথ ফন্ত্রডামহ ৮৬টি, ধমভহয  দ ফন্ত্রডামহ ১৬৬টি, থাফমভও মফাদ ধমভলদ 
ধব থঝদ ফন্ত্রডামহ ৫,০১১টি, জ্বামামদ  ঔমদচ ম্পত মপাহক ২৪টি, চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহ ২০৭টি, ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ মরও
ফন্ত্রডামহ ৩টি, াাংমাহতয ভওামভ ওফথ ওমফযদ মঘামহ ৬৯টি, মজ্ঞাদ  প্রভেমি ফন্ত্রডামহ ১০২টি, অণ থ মপাহক ১০৭টি,
ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাহক ১০১টি, অণ থনদমঢও ম্পওথ মপাহক ১৪টি, ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডামহ ১৪টি, থফথ মরও ফন্ত্রডামহ
৯১টি, শ্রফ  ওফথাংস্থাদ ফন্ত্রডামহ ২টি, প্রাী ওল্যাড  বহতমযও ওফথাংস্থাদ ফন্ত্রডামহ ১৩৭টি, আইদ, মঘাভ  াংত
মরও ফন্ত্রডামহ ২৯টি, স্থাদী ভওাভ, ধেী উন্নদ  ফা ফন্ত্রডামহ ৭৫টি, মযো ফন্ত্রডাম ১,৪৭৭টি, প্রাণমফও  কডমযো
ফন্ত্রডামহ ১১,৪৭৮টি, াংস্কৃমঢ মরও ফন্ত্রডামহ ১৬৮টি, ভূমফ ফন্ত্রডামহ ১৭৩টি, দ্যহব থাক ব্যস্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডামহ ১২টি,
ঔাদ্য ফন্ত্রডামহ ৪টি, কৃমর ফন্ত্রডামহ ৩১টি, ফৎস্য  প্রামডম্পত ফন্ত্রডামহ ২৮০টি, ঢথ্য ফন্ত্রডামহ ২৮৩টি, থভমধণ ফন্ত্রডামহ
৭৩টি, ড়ও ধমভলদ  থত্য ফন্ত্রডামহ ৮১টি, ফাচ ওল্যাড ফন্ত্রডামহ, ৫৯টি থদৌ-ধমভলদ ফন্ত্রডামহ ৫৫০টি, স্বাস্থ্  ধমভাভ
ওল্যাড ফন্ত্রডামহ ৩,৬০৮টি, ফমলমা  মযশু মরও ফন্ত্রডামহ ২০টি, মযল্প ফন্ত্রডামহ ২৭টি, ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডামহ ৬৭২টি,
ামডচ্ ফন্ত্রডামহ ১৬টি, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ ৬০টি, স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ ২১,৮২২টি এাং প্রমঢভো ফন্ত্রডাম ১৫,০০৮টিল  থহফাঝ
৬২,১৪০টি ধত সৃচদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ৫১টি ফন্ত্রডাম/মপাহক ৫৩,৩৫৫টি ধত াংভেড, ৮,১০২টি ধত স্থাীওভড, ৩৯টি ধত
ভাচস্বঔাহঢ স্থাদান্তভ এাং ৫,২৮৩টি বাদালদ টিএন্ডই থঢ অন্তভুথি ওভা ল।
(১৬) ১১ থওাটি ব্যহ চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামল ৭টি মপাহকভ ামওথঝ লাউচ, মপাকী ওমফযদাহভভ ওাব থাম/ াপদ, থচমা
প্রযাহওভ ওাব থাম/াপদ, ভওামভ ওফথওঢথাহতভ াপহদভ মমপন্ন থফভাফঢ/াংস্কাভভমও ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। এ ঙাড়া,
ফাঞ প্রযাহদভ ওফথওঢথাহতভ টভমফঝমভ মদফথাহডভ চন্য ভেহকাধহবাকী দক্সা প্রডদ ওহভ ঝাস্কহনা থ ওমফটিভ অনুহফাতহদভ চন্য
ফমন্ত্রধমভরত মপাহক থপ্রভড ওভা ল।

(১৭) ১,২২৬ চদ থাফমভও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীহও এাং ১৫৪ চদ াফমভও ওফথওঢথাহও থতহয  মহতহয থপ্ররহড মদহাক প্রতাদ
ওভা ল। এ ঙাড়া, ৪৩৩ চদ াফমভও/হাফমভও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীহতভ থতহয  মহতহয মমপন্ন ধহত চুমিমপমিও মদহাক প্রতাদ
এাং ৭টি াাংমথামদও ধহত ওফথওঢথা মদহাক প্রতাদ ওভা ল।
(১৮) ওম ও্াটাভ মদন্ত্রওাভী ফন্ত্রডাম/মপাহক থকাধদী অনুহতদ াংক্রান্ত অনুযাদফামা বণাবণপাহ অনুভড ওহভ এভ
ব্যস্থাধদা, াংভেড  ব্যলাভ াংক্রান্ত মরহ অমলঢওভড ওফথসূমঘ ম্পন্ন ওভা ল এাং ধহতান্নমঢভ মহে্ এএম’ভ
মহঘদাভ চন্য ১৪ চদ পাভপ্রাপ্ত মঘ, ২২১ চদ অমঢমভি মঘ, ৪৯৭ চদ ভেগ্মমঘ এাং ৬৪৮ চদ উধমঘ এভ াভাচীহদভ
এমআভ ভল্যাদ প্রমঢহতদ প্রস্তুঢ  ভভাল ওভা ল।
(১৯) ১৪১টি মভঝ ফাফমা, ৭টি মমপ টু আমধম এাং ৮টি ওদহঝম্পঝ ফাফমা ধমভঘামদা ওভা ল।
(২০) মমএ (প্রযাদ) ও্াটাহভ ১৪৯ চদ ওফথওঢথাহও মহমওযদ থগ্রট প্রতাদ (চাঢী থঢদ থস্কম, ২০০৯-এভ ৯ফ থণহও ৭ফ
থগ্রহট) ওভা ল।
(২১) ‘ভওামভ ওফথঘাভী (শৃঙ্খমা  আধীম) মমথফামা, ১৯৮৫’ অনুবাী প্রাপ্ত ১২টি মপাকী ফাফমাভ ঢতন্ত ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা
ল।
(২২) চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম াংমেি ইাংহভমচ পারা প্রডীঢ ৪টি আইদ/অধ্যাহতয/মমথফামা/দীমঢফামা এাং অন্যান্য ফন্ত্রডাম
াংমেি ২৩টি আইদ/মমথ াাংমা পারা প্রমফঢ ওভা ল।
(২৩) ‘STATISTICS OF CIVIL OFFICERS & STAFF-2013‟ যীর থও পমস্তওা প্রওায এাং লামদাকাত ঢথ্য াংমমঢ
STATISTICS OF CIVIL OFFICERS & STAFF-2014 পমস্তওা প্রডহদভ চন্য ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল।
(২৪) ভওামভ ওাহচ ব্যলামভও াাংমা এাং প্রযামদও ধমভপারা াংক্রান্ত পমস্তওা ভৄদ্র্ড ওভা ল।
(২৫) The Bangladesh Public Administration Training Centre Ordinance, 1984 (Ord. no. XXVI of
1984), BCSWN ওর্তও
থ প্রডীঢ Gender Guideline এাং ভওামভ ওফথঘাভী মহযরামঢ লাধাঢাম ধমভঘামদা দীমঢফামা,
২০১৪ াাংমা প্রমফঢ ওভা ল।
(২৬) ওম ধামমও ধভীো  মমএ ধভীোভ প্রশ্নধত্র, থকহচঝ, ফলাফান্য সুপ্রীফ থওাহঝ থভ ওচমমস্ট, থটণ থভনাহভন্প, ১০ফ
চাঢী াংহতভ অমথহযদ াংক্রান্ত প্রশ্ন  প্রহশ্নািভ, প্রথাদফন্ত্রী  ভাষ্ট্রধমঢভ ওাব থামহভ মদথ থামভঢ মর এাং াহচঝ াংক্রান্ত
ওম টকুহফন্ট ভৄদ্র্ড ওভা ল।
(২৭) ফাদদী ফন্ত্রী/উধহতিা/প্রমঢফন্ত্রীভ তপ্তহভ প্রযামদও ওাহচ ব্যলাহভভ চন্য ২৫টি ফাইহক্রাা ক্র এাং মমপন্ন ফন্ত্রডামহ
ভাে প্রতাদ ওভা ল।
(২৮) মহতময থটমমহকঝহতভ ব্যলাহভভ চন্য উন্নঢফাহদভ ০৬টি মটাদ ওাভ, থচমা প্রযাহওভ ওব থামহ ব্যলাহভভ চন্য ৬৪টি
টাম থওমদ মধও-আধ  ৫৩টি থফাঝভ াইহওম ক্র এাং থচমা প্রযাও  উধহচমা মদ থালী অমনাহভভ ওাব থামহ ব্যলাহভভ
চন্য ১১টি মস্পটহাট থ ক্রহভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।
(২৯) ভওামভ বাদালদ থফভাফঢ ওাভঔাদা ১৪১টি কামড়ভ ড় থভহদভ এাং ২,৯৬৮টি কামড়ভ থঙাঝ থভহডভ থফভাফঢ ওাচ ম্পন্ন
ওভা ল এাং ‘ভওামভ বাদালদ থফভাফঢ ওাভঔাদা আদৄমদওাদ’ যীর থও ওফথসূমঘভ আঢা ২ থওাটি ৫০ মে ঝাওাভ বন্ত্রধামঢ
(টুম/ইকুইধহফন্ট/হচদাহভঝভ) ক্রহভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।
(৩০) ভওামভ বাদালদ থফভাফঢ ওাভঔাদা মমপন্ন ওামভকমভ প্রমঢষ্ঠাহদভ ১২০ চদ ঙাত্রহও অহঝাহফাাইম মরহ প্রমযেড প্রতাদ
ওভা ল।
(৩১) ওফথঘাভী ওল্যাড থাট থ ওর্তও
থ স্টানা ওফথসূমঘহঢ ৬টি দত্যদ া ক্র ওভা ল।
(৩২) চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম অনুভহড মমধএটিম-থঢ শুিাঘাভ মরও ৮টি াওথযহধভ আহাচদ ওভা ল। এহঢ থফাঝ ১,০৪০
চদ ওফথওঢথা অাংযগ্রলড ওহভদ।
(৩৩) মমধএটিম’ভ প্রমযেডাণীহতভ Mindset ধমভঢথদ  Teambuilding-এভ মহে্ মমপন্ন ও্াটাহভভ ওফথওঢথাহতভ ফন্বহ
থমফদাভ  াওথযহধভ আহাচদ ওভা ল।
(৩৪) মমধএটিম-থঢ ১৭ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ মটহনন্প ওফান্ড এন্ড স্টান ওহমচ থণহও থতময-মহতময ৩৬৭ চদ ওফথওঢথা এওমতহদভ
এওটি ওফথযামা থবাকতাদ ওহভদ।

(৩৫) মহমঝ থচমা প্রযাহদভ উহদ্যাহক ভওামভ-থভওামভ ওফথওঢথা ওফথঘাভীকহডভ এওমতহদভ ভম থঢহদভ ফধমভফাড অণ থ
াংগ্রল ওহভ মহমঝ ভৄমিহবািা ওল্যাড ঢলমম ম্প্রাভড ওভা ল।
(৩৬) ওম মপাকী ওমফযদাহভভ ওাব থাম  ওম থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহ টিএন্ডই-থঢ ২৫১টি Electronic লামচভা
থফমযদ অন্তভুথি ওভা ল।
(৩৭) মমএ (প্রযাদ) ও্াটাহভভ ওম ওফথওঢথা, উধমঘ  ঢদূর্ধ্থ ধব থাহভ ওম এাং চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ প্রণফ থশ্রমডভ
দদ-ও্াটাভ ওফথওঢথাকহডভ প্রা ৩,০০০ থকাধদী অনুহতহদভ ২ ওমধ বাঘাই অহন্ত াংভেড ওভা ল।
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(১) থতহযভ ঘামলতা পূভহডভ চন্য ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থধহরামমাফ ওহধথাহভযদ ওর্তও
থ ৩০,০৬,০৬৭ ভ টন গ্যা
অহম (মটহচম), ৩,৪৮,০০১ ভ টন থচঝ-এ-১, ৪৪,০১২ ভ টন থফাগ্যা (অওহঝদ), ৬,৯১,৯৫১ ভ টন নাহদ থ
অহম  ১২,৯৮,৬৬৩ ভ টন ক্রুট অহম আফতামদ য য়। স্থাদীপাহ সুধাভ থধহরাহওমফও্াম প্রাইহপঝ মমমফহঝট,
ঘট্টগ্রাফ থণহও ৫৩,৮২৪ থফমরও ঝদ থফাগ্যা এাং থধহরাম্যাক্স মভনাইদামভ মমমফহঝট ফাংমা থণহও ২৯,৯৩২ থফমরও ঝদ থফাগ্যা
াংগ্রল ওভা ল।
(২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থধহরামমাফ ওহধথাহভযদ-এভ থস্টাহভচ ও্াধামটি ৬১,০০০ থফমরও ঝদ
 য়।
(৩) ‘Drilling of five Wells of BAPEX‟ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা যালাচপভ ৩ দম্বভ কূধ ঔদদপূ থও ০৮ থহন্ফম্বভ
২০১৪ ঢামভহঔ অহম ওফমলযদ ওভা ল। উি কূহধ ২৩ এফএফএমএনমট গ্যা থঝস্ট ওভা ল। যালাচপভ ৪ দম্বভ কূহধভ মভক
ইহভওযদ ওহভ এ ধব থন্ত ৩,৮০০ মফঝাভ ঔদদ ওহভ ওফমলযদ ওভা ল। উি কূহধ ৩২.৪০ এফএফএমএনমট গ্যা থঝস্ট ওভা ল।
(৪) ‘গ্যা রান্পমফযদ থওাম্পামদ মমমফহঝট’ ওর্তও
থ মদচস্ব অণ থাহদ াস্তাদাথীদ ‘মঢঢা গ্যামনর্ল্ টু মঢঢা-এম আন্তঃাংহবাক
গ্যা ঞ্চামদ ধাইধমাইদ‟ যীর থও প্রওহল্প ২০ ইমঞ্চ ব্যা মমযি ৮ মওহমামফঝাভ ধাইধমাইদ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল। উি
ধাইধমাইহদভ ওমফযমদাং ১০ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ ম্পন্ন ল এাং ১১ থফ ২০১৫ ঢামভঔ থণহও চাঢী গ্যা মগ্রহট প্রা ৬০ মফমমদ
খদপৄঝ গ্যা ভভাল ওভা লহে।
(৫) ‘মহমঝ গ্যা মনর্ল্স্ থওাম্পামদ’ ওর্তও
থ অকহফহন্টযদ অ গ্যা থপ্রাটাওযদ আন্ডাভ নাস্ট র্াও থপ্রাগ্রাহফ ‘এমচএনএম‟
প্রওল্পটিভ আঢা ভমযতপভ ৮ দম্বভ কূধ ঔদদ ওাব থক্রফ ০৭ আকস্ট ২০১৪ ঢামভহঔ ম্পন্ন ল। ২৭ আকস্ট ২০১৪ ঢামভহঔ থণহও
ঔদদকৃঢ এ কূহধ বতমদও ১৪.৫ এফএফমএন গ্যা উহিামদ ওভা লহে।
(৬) ‘মহমঝ গ্যা মনর্ল্স্ থওাম্পামদ’ ওর্তও
থ বওমাযটিমা ৭ দম্বভ ভল্যাদ কূধ ঔদদ’ প্রওল্পটিভ আঢা উি কূহধভ ঔদদ
ওাব থক্রফ াহধক্স-এভ ঠিওাতাহভভ ফাধ্যহফ ০৮ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ থযর ওভা ল এাং ২৬ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ production
testing ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। গ্যা গ্যাতামভাং ধাইধমাইদ মদফথাড থযহর অহক্টাভ ২০১৫ ফা থণহও বতমদও ০৮-১০
এফএফমএন গ্যা উৎধাতদ ওভা ম্ভ লহ।
(৭) ভৄদ্র্ীফা অচথহদভ  য
ত অনহযাভ অঞ্চহম seismic survey ওাব থক্রহফ থভওা য থওাম্পা নভহলভ
প্রমঢহবামকঢাভমওপাহ অাংযগ্রলহডভ মহে্ non-exclusive survey/multi-client seismic survey ধমভঘামদাভ চন্য
model agreement এাং মট টকুহফন্ট প্র ঢ ওভা ল। model agreement এাং মট টকুহফন্ট-এভ অনুভহড অনহযাহভ
non-exclusive survey/multi-client seismic survey ধমভঘামদাভ চন্য আ চথামঢও মট আহ্বাদ ওভা ল এাং মট
ভল্যাদ ওমফটি ওর্তও
থ মটভল ভল্যাদ ওভা ল।
(৮) অমথওঢভ অনুন্ধাহদভ ফাধ্যহফ থতহয জ্বামা ন ভভাল বৃমিভ চন্য দত্যদ গ্যা ফজুত, আমষ্কাভ  উন্নদ চ য মহঘদা
থতহযভ ভৄদ্র্ এমাওা model PSC 2012 (Revised)-এভ আঢা ‘াাংমাহতয অনহযাভ মমটাং ভাউন্ড-২০১২’-এভ ফাধ্যহফ
কপীভ ভৄদ্র্াঞ্চহমভ তনটি ও DS-12, 16 & 21-এভ চন্য আ চথামঢও মট আহ্বাদ ওভা ল এাং মটভল ভল্যাদ ওভা ল।
‘াাংমাহতয অনহযাভ মমটাং ভাউন্ড ২০১২’-এভ আঢা
SS-11-এভ চন্য Santos Sangu Field Ltd.  Kris Energy
(Asia) Ltd. ‘2D seismic survey‟ ফাপ্ত ওহভহঙ।
(৯) থতহযভ ক্রফথ থফাদ গ্যাহভ ঘামলতা পূভহডভ র
ওভা লহে।

মমাদা গ্যা

থণহও ৩০০ মফমমদ খদপৄঝ গ্যা চাঢী মগ্রহট ঞ্চামদ

(১০) ‘সুদাফকঞ্জ থচমাভ যা উধহচমা প্রাপ্ত মধঝ-এভ প্রকৃঢ ফজুত, ব্যামপ্ত এাং অণ থনদমঢও ম্ভাব্যঢা বাঘাই’ যীর থও
ওফথসূ চভ মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। প র ৮২টি অকাভ কূধ ঔদহদভ ফাধ্যহফ মধহঝভ প ত্বল ভ-ঢামত্ত্বও ঢথ্য

াংগ্রল ওভা ল। ‘লমকঞ্জ থচমাভ ফাথপভ, চুদা খাঝ এাং াহুম উধহচমাথীদ মমপন্ন এমাওাভ উহিামদহবাগ্য
াতাফাটি/ঘীদাফাটিভ ফজুত, ম মঢ এাং অণ থনদমঢও ম্ভাব্যঢা বাঘাই’ যীর থও ওফথসূ চভ আঢা প্রা ১১
থ
কমওহমামফঝাভ
এমাওাভ মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। ত ১১৬টি অকাভ কূধ ঔদহদভ ফাধ্যহফ াতাফাটিভ প ত্বল
য-ঢামত্ত্বও ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল।
(১১) লমকঞ্জ থচমাভ ‘আচহফভীকঞ্জ উধহচমা প্রাপ্ত মধঝ-এভ প্রকৃঢ ফজুত, ব্যামপ্ত এাং অণ থনদমঢও ম্ভাব্যঢা বাঘাই’
যীর থও ওফথসূ চভ মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। এহঢ ৫৩টি অকাভ কূধ ঔদহদভ ফাধ্যহফ মধহঝভ প্রামপ্ত  প ত্বল যঢামত্ত্বও ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল।
(১২) ধদ্মা থত্যভ পূ থধাশ্বথ াংমি ‘ভৄমন্পকঞ্জ থচমাভ ভৄমন্পকঞ্জ তভ উধহচমাভ ভূ-ঢামত্ত্বও ফাদমঘত্রাদ’ যীর থও ওফথসূ চভ আঢাথীদ
৪৪২.৬৭ ক থ মওহমামফঝাভ এমাওাভ এাং ধদ্মা থত্যভ পূ থধাশ্বথ াংমি ফামদওকঞ্জ থচমাভ লমভভাফপভ উধহচমাভ ৬৬০.৭৩ ক থ
মওহমামফঝাভ এমাওাভ মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল।
(১৩) ‘ওাপ্তাই,  এাং াঁযঔামম এমাওাভলহও গু ত্ব মতহ ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ এমাওা চমমদ্য্ৎ উৎধাতহদভ ম্ভাব্য স্থাদ
মঘমিঢওভড’ যীর থও ওফথসূ চভ মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। ‘ঠাওা ফলাদকভীভ আহযধাহযভ মমপন্ন এমাওাভ (আমফদাচাভ 
ওাঁঘপভ) লহমামদ ধহমহদভ স্ট্ান্ডাট থ স্লাইট প্র ঢ (ধব থা-১)’ যীর থও ওফথসূ চভ মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল।
(১৪) ‘কুমিা থচমাভ থপড়াফাভা উধহচমা এমাওা ±৫০ মফঝাভ কপীভঢাভ ভূ-কপথস্থ ধামদ  ধমহমভ ভাামদও ফ ল ণয
ফাধ্যহফ ধামদভ গুডকঢ ফাদ  ধমভহয ভল্যাদওভড’ যীর থও ওফথসূ চভ মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। ‘দকাঁ, চপভলাঝ 
গুড়া থচমাভ া লাভ-মঢমওপভ-পান্ডাভপভ  ঢ াংমি এমাওা ওমা অনুন্ধাহদভ উহেহশ্য মপমি মযমাভ কপীভঢাল অন্যান্য
মযমাভ কপীভঢা মদড থহভ চন্য প্রমঢভড ভূওম্পদ চমভধ’ যীর থও ওফথসূ চভ মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল।
(১৫) „Active Fault Mapping, Modeling, Geophysical Investigation and Trenching, Taherpur,
Sunamgonj (Phase 2)‟ যীর থও ওফথসূ চভ মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। „ভাচউও প্রডীঢ ট্াধ এমাওাভ ভূঅপ্ ভস্থ ভূ-প্রহওৌযম ঢথ্য াংগ্রহলভ জ ভূ-প্রহওৌযম কূধ ঔদদ  ভূ-প্রহওৌযম ভূঢামত্ত্বও ফাদমঘত্রাদ‟ যীর থও ওফথসূ চভ
মলভঙ্গদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল।
(১৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ফঙহভ াাংমাহতয এদামচথ থভগুহমঝ য ওমফযদ মমপন্ন ও্াঝাকমভহঢ গ্যা থক্টহভ ৩৪০টি,
থধহরামমাফ থক্টহভ ২৪৪টি মাইহন্প প্রতাদ ওহভ। এ ঙাড়া, ১১টি ওমফযদ পা, ১১টি মহযর ওমফযদ পা, টি উন্ুি
পা এাং তনটি আউঝ যধ থপ্রাকাফ অনুমষ্ঠঢ য়।
(১৭)
াাংমাহতয এদামচথ থভগুহমঝ য ওমফযদ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মমপন্ন ও্াঝাকমভহঢ ভওা য/হভওা য ঔাহঢ
৫৪৯টি মদ্য্ৎ উৎধাতদ মাইহন্প প্রতাদ ওহভ।

১০। ড

টরম

ম

ফব

(১) ঢথফাহদ থফাাইম গ্রালও াংখ্যা বৃমি থধহ ১২.৬৮ থওাটিহঢ উন্নীঢ লহহঙ। ইন্টাভহদঝ গ্রালও াংখ্যা ৪.৮০ থওাটিহঢ,
থঝমমহটদমটি ৮২.৪৬ যঢাাংহয এাং ইন্টাভহদঝ থটদমটি ৩১.০৩ যঢাাংহয উন্নীঢ লহহঙ।
থ ওহমভ ধমভফাড বৃমি থধহ ঢথফাহদ কহড় ১০ থওাটি ৮৪ মে মফমদহঝ উন্নীঢ
(২) আন্তচথামঢও থকঝহভ ফাধ্যহফ বথ ধহণ অন্তকাফী
লহহঙ।
(৩) Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission ওর্তও
থ মমপন্ন ও্াঝাকমভভ ২৮টি মাইহন্প ইসু্ ওভা
ল।
(৪) ২ ৯৬৭ ৯৬
ট
ব য়
ভ মতঢ ল।

রত

ঙ্গন্ধু

টর ট ৎহেড

য ড   ১৬ 

য ২০১৪ ত য খ

ন

(৫) ঙ্গন্ধু স্যাহঝমাইঝ উৎহেধড প্রওহল্পভ আঢা ১১৯.১০ ফ মখভ য় য ফট র ট মমজ- ন-এভ মহে্ ভামযাভ
INTERSPUTNIK-এভ হঙ্গ ১৫ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ চুমি স্বাে যত ল।
(৬) জুদ ২০১৫ ফা ধব থন্ত থফাঝ ৩১৫টি অনথ মপআইমধ স্থাধদা নম অমপবাদ ধমভঘামদা ওহভ  থহফাঝ ৫৫,৫৮,৩৭২টি
অনথ মপআইমধ মফ ন্ধ ওভা ল, বাভ ফহধ্য থমন থভগুহমযহদ ৫২,১১,৩১১টি মফক্স মটহঝওযদ মহস্টহফ ২,২৬,৭৪৯টি এাং
মনমচও্াম অধাহভযহদ ১,২০,৩১২টি মফ ন্ধ ওভা ল। এ ধব থন্ত অনথ মপআইমধ াংক্রান্ত ৭৮টি ফাফমা তাহভ ওভা ল।
(৭) টাও অমথতপ্তভ ওর্তও
থ থফাঝ ১৩টি স্মাভও টাওটিমওঝ প্রওামযঢ ল।

(৮) থঝমমঝও-এভ গ্রালও াংখ্যা বৃমি থধহ ঢথফাহদ প্রা ৫৬ মহে উন্নীঢ ল।
(৯) থতহযভ  মপাকী যলভল থফাঝ ৬৪টি থচমাভ মমপন্ন গুরুত্বপূড থ যলহভ থঝমমঝহওভ 3G থা ঘালু ওভা ল। যীঘ্র থতহযভ
ওম উধহচমা  গুরুত্বপূড থ থগ্রাণ থন্টাহভ এ থা ঘালু ওভা লহ। এ প্রভেমি ব্যলাহভভ নহম গ্রালওকড অঢ্াদৄমদও
থঝমমহবাকাহবাক থা ঢণা-থব থওাহদা স্থাদ থণহওই উচ্চ কমঢম্পন্ন ইন্টাভহদঝ, মাইপ থফাাইম টিমপ, মপমট ওম, ই-ওফা থ, ইব্যাাংমওাং, ই-থলমণ, ই-মামদ থাং ইঢ্ামত থা ধাহেদ।
(১০) মিঢী াহফমভদ থওহমভ হঙ্গ াংভেি লাভ মহে্ ১২ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ মটমধমধ এওহদও পা অনুহফামতঢ ল।

১১। ত ভ ণ রয়
(১) ঢথফাদ ভওাহভভ মদ থাঘদী ইযহঢলাভ-২০১৪ এভ আহমাহও ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ইঢঃপূহ থ ভ দন
াঢ ওমফউমদটি
থভমট’ভ
রর 
ল ১৩
ভ ন য ড ’য র  নফ য়ন য য়। ১১
ভ ন য ড ’য
ভট যয ভত ১০০ য় ট থ
য ২৫০ য় ট ত য য়। ফয য ধব থাহ মাইহন্প প্রাপ্ত ২৭ প ভ
ফত য
য র  দাদ য ল।
(২) াাংমাহতয থঝমমমপযহদভ ম্প্রঘাভ ওাব থক্রফহও ভেহকাধহবাকী  কমঢযীম ওভহঢ ৩৬.১৭ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১২ঢমা তভ তপ্তভ

পদ মদফথাডওাচ ম্পন্ন লহহঙ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী াাংমাহতয থঝমমমপযহদভ সুড থ চন্তী উধমহে্ ২৫ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভঔ
এভ শুপ উহিাথদ ওহভদ। দমদমফথঢ এ পহদ মটমচঝাম প্রভেমিভ মফমটা থন্টাভ, আওথাইপ, ওদনাহভন্প  মভলাহ থম লম, মাইহিমভ,
আদৄমদও সুমথা াংমমঢ ১০০-আহদভ প্রমযেড থওন্ধ, থতময-মহতময অমঢমণহতভ চন্য থভস্ট লাউ, ও্াহনহঝমভা, মম,
মপআইমধ মাউঞ্জ, ইদনভহফযদ থটস্ক, ওাভ ধামওথাং ইঢ্ামত বাঢী  থাদৄমদও সুমথা ভহহঙ।
(৩) ৩৫.৯২ থওাটি ঝাওা ব্যহ ঘট্টগ্রাফ থঝমমমপযদ থওহন্ধভ বন্ত্রধামঢভ ফাদ উন্নদ  ম্প্রঘাভ ফ বৃমিভ চন্য ‘াাংমাহতয
থঝমমমপযদ ঘট্টগ্রাফ থওহন্ধভ আদৄমদওাদ  ম্প্রাভড (াংহযামথঢ)’ যীর থও প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। এভ নহম, ঘট্টগ্রাফ
থঝমমমপযদ থওহন্ধভ মদচস্ব ম্প্রঘাভ ওাব থক্রফ ১.৪৫ খন্টা লহঢ ৬ খন্টা উন্নীঢ লহ।
(৪) ঢথফাদ ভওাভ ওর্তও
থ দপ্রমঢমষ্ঠঢ এ থতহযভ প্রণফ ঘমমচ্চত্র  থঝমমমপযদ ইদমস্টটিউহঝভ (মমটিআই)-এভ ওাব থক্রফ এাং এভ
প্রণফ এও ঙভ থফাতী ‘ঘমমচ্চত্র মদফথাড প্রমযেড (মটহলাফা) থওা থ’  ৬ ফা থফাতী ‘থঝমমমপযদ অনুষ্ঠাদ প্রহবাচদা প্রমযেড
(মটহলাফা) থওা থ’ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ উহিাথদ ওভা ল এাং থওা থ দ্য’টি নমপাহ ম্পন্ন ল। উি ইদমস্টটিউহঝ ঘমমচ্চত্র
 থঝমমমপযদ অনুষ্ঠাদ মদফথাড মরও থফাঝ ১১টি াওথযধ/হমফদাভ আহাচদ ওভা ল। াাংমাহতয ঘমমচ্চত্র  থঝমমমপযদ
ইদমস্টটিউহঝভ প্রণফ রান্ামও ‘াাংমাহতয ঘমমচ্চত্র  থঝমমমপযদ ইদমস্টটিউঝ ধমত্রওা’ প্রওামযঢ ল।
(৫) ‘াাংমাহতয াাংামতও ওল্যাড রাস্ট আইদ, ২০১৪’-এভ আঢা াাংামতও ওল্যাড রাস্ট স্থাধদল রামস্ট থাট থ কঞদ ওভা ল।
‘াাংামতও লাঢা পাঢা/অনুতাদ দীমঢফামা, ২০১২’-এভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৮১ চদ াাংামতও/ াাংামতও
ধমভাহভভ ফাহছ ১ থওাটি ২০ মে ঝাওা লাঢা পাঢা/অনুতাহদভ থঘও ইসু্ ওভা ল। ‘৮ফ-াংাতধত্র ফজুমভ থাট থ থভাহতাত,
২০১৩’ াস্তাহদভ মহে্ কঠিঢ ৮ তস্য-মমযি ধমভীেড ওমফটিভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।
(৬) ৫৮ থওাটি ৬০ মে ঝাওা ব্যহ াস্তাদাথীদ াাংমাহতয ঘমমচ্চত্র উন্নদ ওহধথাহভযহদভ ‘ ফ প ড ’য
ন য়ন
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য
ত য় মটমচঝাম প্রভেমিম্পন্ন এমটটিাং মহস্টফ  ওামাভ থগ্রমটাং থফমযদ স্থাধদ, মটমচঝাম টমম
াউন্ড মহস্টফ স্থাধদ, মটমচঝাম অমট টামাং মফমক্সাং  মভ-থভওমট থাং থফমযদ স্থাধদ এাং থন্ট্রাম থস্টাহভচ মহস্টফ প্রঢথদ
ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল।
(৭) াাংমাহতয থঝমমমপযদ, াাংমাহতয থঢাভ  ঘমমচ্চত্র থেহত্র লহবামকঢা বৃমিভ মহে্ াাংমাহতয  ঘীহদভ ফহধ্য মিধামেও
ফহছাঢা স্মাভও (MoU) স্বােমভঢ ল।
(৮) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থখারডা অনুবাী এওটি স্বল্পনতখ থ্ মযশুহঢার ঘমমচ্চত্র মদফথাডল ধাঁঘটি স্বল্পনতখ থ্ এাং ঙটি পূড থনতখ থ্
ঘমমচ্চত্র মদফথাহডভ চন্য ভওামভ অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। ছ
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 ভ চ য জ য য দ ন ন তভ র ২০১৫’-এভ আহমাহও পৃণও থওাট ভােল
৫,৭১,০০,০০০/- ঝাওাভ ভাে প্রস্তা অণ থ মপাহক থপ্রভড ওভা ল।

(৯) আণ থ-াফামচও উন্নদহও উধচীব্য ওহভ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ২২টি ঘমমচ্চত্র/প্রাফাণ্যমঘত্র  ১৪টি টিমপ মনমাভ মদফথাহডভ
প্রযামদও  আমণ থও অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল। চাঢী মতল অন্যান্য মহযর মতভহল ১,২৬৭টি চাঢী  স্থাদী বতমদও
ধমত্রওা থক্রাড়ধত্র প্রওায ওভা ল।
(১০) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ মদহত থযদা অনুবাী ঢথ্য ফন্ত্রডামহভ হাইহঝ ঙম াংমমঢ স্ক্রমাভ াংহবাচহদভ ফাধ্যহফ
এটিহও আভ দৃমিদন্নদওভড ওভা ল। দমণ ব্যস্থাধদা  ধত্রামত মদষ্পমিভ থেহত্র শৃঙ্খমা  কমঢ আদহদভ মদমফি ‘নাইম
ভৄপহফন্ট  থমঝাভ থরমওাং মহস্টফ নট্াভ’ বঢমভপূ থও ঘালু ওভা ল। ফন্ত্রডামহভ থঢদ-পাঢামত প্রতাহদভ চন্য থধ-থভাম
ম্যাহদচহফন্ট মহস্টফ নট্াভ বঢমভ ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ মদহত থযদা অনুবাী ‘ওমম্পউঝাভাইচট থওই
ম্যাহদচহফন্ট মহস্টফ’ ঘালুভ মদমফি এওটি নঝাভ বঢমভ ওভা ল। ঢথ্য ফন্ত্রডামহভ হাইহঝ ভওাহভভ অমচথঢ ানহল্যভ
মভডল আইদ  মমথ-মথাদ, উন্ুি তভধত্র, মটিহচদ ঘাঝ থাভ, তমম/ধতাদ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ, দীমঢফামা, প্রমযেড  মদহাক
াংক্রান্ত মজ্ঞমপ্তভল মদমফঢ প্রওায ওভা লহে। ফন্ত্রডামহভ ওম ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ আইমটি মরও প্রমযেড প্রতাদ ওভা
ল। ঢথ্য ফন্ত্রডামহভ ওম ওমম্পউঝাভহও ইন্টাভহদঝ সুমথাভ আঢা আদা এাং ইন্টাভহদহঝভ কমঢ বৃমিভ মহে্ ব্যান্ডউইণ ২
এফমমধএ লহঢ ামড়হ ১২ এফমমধএ ওভা ল।
(১১) াাংমাহতয থঝমমমপযহদভ কৃমর উন্নদ মরও ‘কৃমর াংাত’ চদকহডভ ফাহছ ব্যাধও াড়া চামকহহঙ। াাংমাহতয
থঝমমমপযহদভ ওম াংাত ব্যহমটিহদ প্রা ৪/৫ মফমদঝ ব্যামপ্তওাহমভ কৃমর মরও াংাত ম্প্রঘাভ ওভা ল। থাহভা থাদ, কফ,
ভূট্টা, টাম, আলু  যীহঢভ যাও-মচ ঘাহর কৃরওহতভ উিুিওভড এাং ফাঙ ঘার  লাঁভৄভকী ধামহদ ঔাফামভহতভ প্রহাচদী
ঢথ্য, কৃমর প্রভেমি ম্পহওথ অমলঢ ওভাল মমপন্ন অনুষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ ধভাফযথ প্রতাদ ওভা ল। কৃমর ম্প্রাভড মপাহকভ থতহযভ
মমপন্ন প্রাহন্তভ ফ উধহবাকী কৃমর মরও মমপন্ন ঢথ্যমঘত্র াংগ্রল ওহভ ঢা প্রঘাভ ওভা ল। মটিমপভ াংাত উধস্থাধদা বমঘত্র
আদহঢ মদচস্ব মভহধাঝ থাভ  দত্যদ াংাত ধাঞও/ধাঠিওা মদহাক ওভা াংাহতভ গুডকঢফাদ বৃমি থধহহঙ। মভহধাঝ থাভহতভ ইদলাউচ প্রমযেড প্রতাদ ওভা লহহঙ। দ্রুঢ াংাতমঘত্র াংগ্রহলভ মহে্ এনটিমধ প্রঢথদ ওভা লহহঙ।
(১২) চাঢী াংহতভ অমথহযহদভ ওম ওাব থক্রফ ভামভ ম্প্রঘাভ ওভা ল। চাঢী গুরুত্বপূড থ মমপন্ন অনুষ্ঠাদ, মমপন্ন চাঢী
 আন্তচথামঢও মতহভ অনুষ্ঠাদ, ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ  ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ গুরুত্বপূড থ অনুষ্ঠাদ ভামভ ম্প্রঘাভ; পারা আহন্নামদ
 স্বাথীদঢা ফাহভ উধভ মপমি ওহভ ফাব্যাধী প্রমঢহতদ প্রঘাভ ওভা ল।
(১৩) ধামমও ামপথ িটওাস্ট ফাধ্যফ মলহহ াাংমাহতয থঢাভ ঢথফাহদ ১২টি আঞ্চমমও থওন্ধ  ঙটি মহযরামঢ ইউমদহঝভ
ফাধ্যহফ অনুষ্ঠাদ প্রঘাভ ওহভ ণাহও। ঢথফাদ ভওাভ তামত্ব গ্রলহডভ ধভ ভওাহভভ মদ থাঘদী ইযহঢলাহভ থখামরঢ ‘মতদ তহমভ
দত’ াস্তাদ এাং ‘মটমচঝাম াাংমাহতয’ কড়াভ থেহত্র চদহঘঢদঢা সৃমিহঢ াাংমাহতয থঢাহভভ ১২ টি আঞ্চমমও থওন্ধ 
ঙটি মহযরামঢ ইউমদহঝভ অনুষ্ঠাদফামা ব্যাধও ধমভঢথদ আদা ল।
(১৪) াাংমাহতয থঢাহভভ প্রহওৌযম মপাহক ম.ম.এ (ঢথ্য-থঢাভ) ও্াটাহভভ প্রহয ধহত ৩১ চদ ওফথওঢথা মদহাক প্রতাদ ওভা
ল। াাংমাহতয থঢাহভভ অনুষ্ঠাদ, াঢথা  প্রহওৌযম মপাহক ম.ম.এ (ঢথ্য-থঢাভ) ও্াটাহভভ থফাঝ ১৮ চদ ওফথওঢথাহও
মমপন্ন থগ্রহট ধহতান্নমঢ প্রতাদল াাংমাহতয থঢাহভভ অনুষ্ঠাদ, াঢথা  প্রহওৌযম মপাহক ম.ম.এ (ঢথ্য-থঢাভ) ও্াটাহভভ
থফাঝ ৭২ চদ ওফথওঢথাহও মহমওযদ থগ্রট/ঝাইফহস্কম প্রতাদ ওভা ল।
(১৫) াাংমাহতয থঝমমমপযহদ র্তঢী থগ্রটভুি প্রথাদ প্রহওৌযমী ধহত এও চদ ওফথওঢথাহও ধহতান্নমঢ প্রতাদ ওভা ল। াাংমাহতয
থঝমমমপযহদভ দদ ও্াটাভভুি মমপন্ন ধহত ৩১ চদ ওফথওঢথাহও ধহতান্নমঢ প্রতাদ ওভা ল।
(১৬) ঢথ্য ও্াটাহভভ ৪৮ চদ ওফথওঢথাহও ধহতান্নমঢ প্রতাদল ৫০ চদ ওফথওঢথাহও মহমওযদ থগ্রট এাং ১ চদ ওফথওঢথাহও
ঝাইফহস্কম প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ২২ চদ ওফথওঢথাভ ঘাকুমভ স্থাীওভড াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ চামভ ওভা ল।
(১৭) াংাত ওাপাহভহচভ চন্য আদৄমদও ও্াহফভা াংগ্রল ওভা লহহঙ। নহম থফফমভ ওাট থ থণহও ভামভ াংাত ম্পাতদা ওভা
ম্ভ লহে। ওমম্পউঝাভ গ্রামনহক্সভ ফাধ্যহফ মফউমচওল ইদমকমদা এাং াংাহত ব্যণ ব্যাওগ্রাউহন্ড ধমভঢথদ আদা ল। াংাহতভ
উধস্থাধদা আহভা আওর থদী ওভহঢ াংাত ধাঞও/ধাঠিওা  াঢথা ওহেভ ওফথওঢথাহতভ ফন্বহ াওথযধ আহাচদ,
ধাঞও/ধাঠিওাভ ভল্যাদ, অমপজ্ঞ াংাত ধাঞও/ধাঠিওাহতভ াংাত ধাহঞভ ব্যস্থা ওভা লহে। মদউচ অহঝাহফযদ 
স্ট্ান্ডাট থাইহচযহদভ উহেহশ্য াঢথা ওহেভ ওমম্পউঝাভভল ল্যাহদভ আঢা লাইমস্পট ইন্টাভহদহঝ াংভেি এাং ইন্টাভহদঝ 
এনটিমধ াপথাভ াংস্থাধদ ওভা লহহঙ।

(১৮) মটিমপভ প্রথাদ ওাব থাম  ঠাওা থওন্ধ ম্পূড থরুহধ LAN এভ আঢা আদা ল। হাইঝ কমঢযীম  ঢথ্য ভি ওভা
ল। হাইহঝভ ফাধ্যহফ মদ্যফাদ থাভহলভ অদমাইদ পা থদ ঘালু ওভা ল। থফইম াপথাভ, FTP াপথাভ, টাঝাহইচ াপথাভ
প্রমঢস্থাধদ ওভা ল। ওফথওঢথাহতভ P.D.S প্রস্তুঢল ফাদম্পত াংক্রান্ত ওাব থক্রফ ওমম্পঝাভাইচট ওভা ল।
(১৯) াাংমাহতয থঢাহভভ ওম থওন্ধ  ইউমদঝ থণহও প্রঘামভঢ অনুষ্ঠাহদভ ফহধ্য ভহহঙ- াংাত, াংকীঢ, দাঝও, ওমণওা,
াোৎওাভ, আহমাঘদা অনুষ্ঠাদ, থভমট ম্যাকামচদ, থশ্রাঢাহতভ মঘঠিধহত্রভ উিভ, থভমট মনঘাভ, াংাত প্রাল, থনাদ-ইদ-থপ্রাগ্রাফ,
আলাা াঢথা, মচহঙ্গম, থফী অনুষ্ঠাদ, মভহধাটিাং,থ কুইচ, মঢওথ, ওমণওা, থস্লাকাদ, প্রমঢমক্রা প্রমঢহতদ, তযথও থশ্রাঢাহতভ
উধমস্থমঢহঢ মলভাঙ্গদ, গুরুত্বপূড থ চাঢী অনুষ্ঠাদ  থঔমাদমাভ ভামভ ম্প্রঘাভ, চদস্বাণ থ ম্পৃি মজ্ঞমপ্ত প্রঘাভ ইঢ্ামত।
আঞ্চমমও থওন্ধ গুমম থণহও অনুষ্ঠাদ অমথওঢভ নমপ্রসূ  হৃতগ্রালী ওভাভ মহে্ আঞ্চমমও পারা অনুষ্ঠাদ প্রঘাভ ওভা ল। এ
ঙাড়া, াাংমাহতহযভ মমপন্ন নৃ-ঢামত্বও থকাষ্ঠীভ থশ্রাঢাহতভ চন্য ঢাঁহতভ পারা  অাংযগ্রলহড মমপন্ন থওন্ধ থণহও অনুষ্ঠাদ  াংাত
প্রঘাভ ওভা ল।
(২০) াাংমাহতয থঢাভ ‘মতদ তহমভ ধামা’, ‘উন্নহদ দ মতকন্ত’, ‘সুন্নভ ধমভহয-সুন্নভ াাংমাহতয’,‘মটমচঝাম াাংমাহতয 
আইটি মশ্ব’, ‘অলাংওাহভ মঘভ চাগ্রঢ’ এাং ‘হাঃপাদা’ মযহভাদাহফ মমপন্ন অনুষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ দ্র্ব্যভল্য বৃমিহভাথ, কৃমর উৎধাতদ
বৃমি  ঔাহদ্য স্বাংম্পূড থঢা অচথদ, াভ ব্যস্থাধদা, তামভদ্র্মহফাঘদ, সুযাদ প্রমঢষ্ঠা, দ্যদীমঢ প্রমঢহভাথ, ভেিাধভাথীহতভ মঘাভ ঘাই,
ন্ত্রা  চঙ্গীাত প্রমঢহভাথ, ঢথ্য  প্রভেমি, মযশু  দাভী উন্নদ, ভে উন্নদ, মযো, স্বাস্থ্, চমায়ু ধমভঢথদ  ধমভহয
াংভেড, মযল্পাদ  মমদহাক বৃমি, থবাকাহবাক  ধমভলদ, মদূ্ৎ  জ্বামামদ াশ্র এাং উৎধাতদ, স্বাথীদঢা  ভৄমিভেহিভ
থঘঢদা, ভৄমিভেহিভ ইমঢলাল াগামম াংস্কৃমঢহও ত্যহম থহভহঙ। স্থাদী াাংস্কৃমঢও-ঐমঢলামও ঐমঢল্হও চদকহদভ াহণ
ম্পৃি ওভাভ মহে্ থঢাহভভ আঞ্চমমও থওহন্ধভ ফাধ্যহফ অনুষ্ঠাদ প্রঘাভ ওভা ল। ভওাভ ওর্তও
থ গৃলীঢ উন্নদভমও ওফথওাণ্ড
থতহযভ মমপন্ন প্রঢ্ন্ত অঞ্চহম তযথওহতভ উধমস্থমঢহঢ মলভাঙ্গড অনুষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ ত্যহম থভা ল। প্রমঢমতদ াংত পদ থণহও
তযফ চাঢী াংহতভ অমথহযদ ভামভ ম্প্রঘাভ, প্রমঢটি থওন্ধ থণহও ভৄমিভেি মপমিও ‘অলাংওাহভ মঘভচাগ্রঢ’ মযহভাদাহফ
ফামও অনুষ্ঠাদ, থতহযভ মমপন্ন প্রাহন্ত াভঢ ীভ ভৄমিহবািাহতভ াোৎওাভল ‘ভডাঙ্গহদভ স্মৃমঢ’  ‘ীভত্বকাঁণা’ অনুষ্ঠাদ
প্রঘামভঢ ল। ভৄমিহবািাহতভ াোৎওাভ, ভৄমিভেিমপমিও কাদ এাং দাটিওা মদহ ‘ভৄমিভেি আফাভ অলাংওাভ’ মযহভাদাহফ এওটি
দত্যদ অনুষ্ঠাদ প্রমঢ ফাহ প্রমঢটি থওন্ধ থণহও প্রঘামভঢ ল।
(২১) রামনও ম্প্রঘাভ ওাব থক্রহফভ আঢা ভাস্তাভ বাদালহদভ  থহযর অস্থা থশ্রাঢাহতভ ওাহঙ থধৌুঁহঙ থতাভ চন্য পমময
ওহন্ট্রাম রুফ থণহও ঢথ্য াংগ্রল ওহভ রামনও আধহটঝ এাং স্পঝ মভহধাঝ থ প্রঘাভ ওভা ল। প্রমঢ মত্রয মফমদঝ ধভ ধভ াংাত/াংাত
মযহভাদাফ প্রঘামভঢ ল। এ ঙাড়া মমপন্ন চদগুরুত্বপূড থ াঢথা  মজ্ঞমপ্ত প্রঘাভ ওভা ল।
(২২) ভওাহভভ মটমচঝাম াাংমাহতয কড়াভ স্বপ্ন াস্তাহদ চদহঘঢদঢা সৃমিভ ধাযাধাময াাংমাহতয থঢাহভভ অনুষ্ঠাদ মদফথাড,
প্রঘাভ  াংভেহড এদামক ধিমঢভ ধমভহঢথ মটমচঝাম ধিমঢ ঘালু ওভা ল। াাংমাহতয থঢাহভ অনুষ্ঠাহদভ থভওমট থাং, টামাং,
এমটটিাং এভ ওাচগুমম মটমচঝাম ধিমঢহঢ ওভা ল। নহম, াাংমাহতয থঢাভ থণহও প্রঘামভঢ অনুষ্ঠাহদভ প্রঘাভফাদ বৃমি থধহহঙ।
মটমচঝাম াাংমাহতয এভ প্রণফ থাধ মলহহ াাংমাহতয থঢাহভভ অনুষ্ঠাদসূমঘ এাং াংাত থশ্রাঢাভা ইন্টাভহদহঝভ ফাধ্যহফ চাদহঢ
ধাভহঙদ এাং অনুষ্ঠাদ ম্পমওথঢ ফঢাফঢ ইন্টাভহদহঝভ ফাধ্যহফ থধয ওভহঢ ধাভহঙদ।
(২৩) অফভ একুহযভ গ্রন্থহফমা-২০১৫ উহিাথদী অনুষ্ঠাদ, ২১থয ধতও-২০১৫ মঢভড অনুষ্ঠাদ, একুহযভ প্রণফ প্রলহভ থওন্ধী যলীত
মফদাহভ পস্পস্তও অধথড অনুষ্ঠাদ, আন্তচথামঢও দাভী মত উধমহে্ আহামচঢ অনুষ্ঠাদ, াাংমাহতয স্কাউহঝভ স্বাস্থ্ ও্াম্প
উহিাথদ, চামঢভ চদও ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাহদভ চন্ মত এাং চাঢী থযাও মত উধমহে্ আহামচঢ অনুষ্ঠাদ এাং
স্বাথীদঢা পভস্কাভ-২০১৫ মঢভড অনুষ্ঠাদ উধমহে্ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পারড ভামভ ম্প্রঘাভ ওভা ল।
(২৪) ঢথ্য অমথতনঢভ ওর্তও
থ ৪,৭৫৮টি ঢথ্যমভডী, ৪,৩৭৬টি অনুষ্ঠাহদভ নহঝাওাপাহভচ, ৯৭টি থপ্র মিমনাং, ফাদ ধাঘাভ, ঔাহদ্য
থপচাম প্রমঢহভাথ, মদভাধত ঔাাভ  পমি, থপািা অমথওাভ আইদ, মওটমদ থভাক প্রমঢহভাথ, ওমফউমদটি মিমদও, থ্যামাহমফা,
দাভীভ েফঢাহদ পরুহরভ অাংযগ্রলড, এইড্ াংক্রফড  মমপন্ন মত উধমহে্ ২৬৭টি মনঘাভ/মদন্ধ  থক্রাড়ধত্র মমপন্ন চাঢী
বতমদহও প্রওামযঢ ল। াাংামতওহতভ চন্য ১,৯০৩টি এহক্রমটহঝযদ ওাট থ ইসু্/দাদ ওভা ল। মমপন্ন চাঢী  আঞ্চমমও
বতমদও ধমত্রওা প্রওামযঢ ঔহভভ ধভ প্রা ৬২,৪০,০০০টি থধধাভ ওাটিাং ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ  ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম 
মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাকল থফাঝ ৫৬টি অমনহ থপ্রভড ওভা ল।
(২৫) ঢথফাদ ভওাহভভ ‘মতদতহমভ দত: মপযদ-২০২১’ এভ আহমাহও কডহবাকাহবাক অমথতপ্তভ াভাহতহয মহযর প্রঘাভ
ওাব থক্রফ াস্তাদ ওহভহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এ অমথতপ্তভ ৬৮টি ঢথ্য অমনহভ ফাধ্যহফ ভওাহভভ ানল্য  উন্নদ পাদা

মরহ ২০৪টি প্যাহওচ ওাব থক্রফ াস্তাদ ওহভহঙ। ফাদদী াংত তস্য  চদপ্রমঢমদমথহতভ উধমস্থমঢহঢ Rally, থপ্র মিমনাং,
ঙ্গীঢানুষ্ঠাদ, ঘমমচ্চত্র প্রতযথদ  আহমাঘদা পাভ ফাধ্যহফ ভওাহভভ ানল্য  উন্নদ ওাব থক্রফ ত্যহম থভা ল। ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রীভ মদহত থযদা অনুবাী ওম থচমা ফাতহওভ মস্তাভহভাথ, ভৄমিভেহিভ ঠিও ইমঢলা  থঘঢদা মওাহয মহযর প্রঘাভ
ওাব থক্রহফভ অাংয মলহহ প্রমঢফাহ ঘমমচ্চত্র প্রতযথদ, ধণ প্রঘাভ  আহমাঘদা অনুষ্ঠাহদভ আহাচদ ওভা ল। ন্ত্রা  চমঙ্গাত
মহভাথী মহযর প্রঘাভামপবাহদভ অাংয মলহহ প্রমঢটি ঢথ্য অমন প্রমঢফাহ ধাঁঘটি ওহভ ঘমমচ্চত্র প্রতযথদ ওভহঙ। ১০টি থচমা
মরমপমিও স্কাইমধ/মপমট ওদনাহভহন্পভ ফাধ্যহফ ৩০টি উঞাদ বঞহওভ আহাচদ ওভা ল। ঠাওা উিভ  তমেড মটি
ওহধথাহভযদ  ঘরগ্রাফ মটি ওহধথাহভযদ মদ থাঘদ উধমহে্ ৩০টি ঘমমচ্চত্র প্রতযথদ, ৯মতদ সু-মজ্জঢ রাওহবাহক ভ্রাম্যফাড
ঙ্গীঢানুষ্ঠাদ, ৩০ লাচাভ থধাস্টাভ প্রতযথদ, ৮ মে মস্টওাভ  ১ মে ৫০ লাচাভ মমনহমঝ মঢভড ওভা ল। দ্যদীমঢ তফদ প্তাল
উধমহে্ মহযর প্রঘাভামপবাদ াস্তাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, এইড্ প্রমঢহভাহথ কডহঘঢদঢা সৃমিভ মহে্ াফামচও থবাকাহবাক
প্রমঢষ্ঠাদ ‘ফাত্রা’ ওর্তও
থ মদমফথঢ ‘দামওা’, ‘সুচহদভ আযা’ যীর থও ঘমমচ্চত্র াভাহতহযভ ১,০০০টি স্থাহদ প্রতযথদ ওভা ল। ঔাহদ্য
থপচাম  েমঢওভ ভাামদও দ্র্ব্য মফশ্রড  চদস্বাহস্থ্ভ হুফমও প্রমঢহভাথওহল্প নম উৎধাতদওাভী ১০টি থচমা Rally,
মরমপমিও াংকীঢানুষ্ঠাদ  ধণ প্রঘাহভভ আহাচদ ওভা ল। চাঢী ঘমমচ্চত্র মত উধমহে্ াভাহতহয Rally  দ্যই
মতদব্যাধী মহদাতদভমও ঘমমচ্চত্র প্রতযথদ ওভা ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ A2I প্রওহল্পভ আঢা এ অমথতপ্তভ ৬৪টি
ঢথ্য অমনহভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৮১৬টি ঘমমচ্চত্র প্রতযথদ, ১০০টি ঙ্গীঢানুষ্ঠাদ, ২১টি ধণ দাঝও এাং ১১টি আঞ্চমমও পারা
ঙ্গীঢানুষ্ঠাহদভ আহাচদ ওহভ। ধাযাধাময, মটমচঝাম উহিাথদী থফমা-২০১৫ থঢ অমথতপ্তভাথীদ থচমা ঢথ্য অমনভল
াম থওপাহ ওাচ ওহভহঙ এাং এহঢ ৫ চদ ওফথওঢথা থভা ওফথওঢথা মলহহ পভস্কৃঢ ল। ফাদ ধাঘাভ প্রমঢহভাথ, চমঙ্গাত মদভ থম
 ই-থা মরহ হঘঢদঢা বৃমিভ মহে্ ১৯টি থচমা ৭৬টি কম্ভীভা াংকীঢানুষ্ঠাদ আহাচদ ওভা ল। থতযব্যাধী ৬৯টি
াংকীঢানুষ্ঠাদ, ৬৩৪টি উঞাদ বঞও/ওমফউমদটি পা এাং ৬৪৫টি ‘ওণাফামা  থস্লাকাদ’ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। থচমা ঢথ্য অমন
ওর্তও
থ থতযব্যাধী ১২০টি থপ্রোগৃল ধমভতযথদল মমপন্ন স্থাহদ মনল্ম থযা’ভ আহাচদ ওভা ল।
(২৬) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ঘমমচ্চত্র  প্রওাযদা অমথতপ্তহভভ মদমফঢ প্রওাযদা-‘মঘত্র াাংমাহতয’ ধমত্রওাভ ৯৮,০০০ লাচাভ ওমধ
াংমমঢ ১২টি াংখ্যা, ‘ফামও দারুড’ ধমত্রওাভ ১ মে ২০ লাচাভ ওমধ াংমমঢ ১২টি াংখ্যা, ‘াাংমাহতয থওাাঝামমথ’
ধমত্রওাভ ১২ লাচাভ ওমধ াংমমঢ ৪টি াংখ্যা, ১৫ আকস্ট ‘চাঢী থযাও মত’ উধমহে্ ৩ মে (াাংমা) এাং ৫ লাচাভ
(ইাংহভমচ) থধাস্টাভ; ১৬ মটহম্বভ ‘ফলাদ মচ মত’ উধমহে্ ৩ মে ওমধ (াাংমা) এাং ৫ লাচাভ ওমধ (ইাংহভমচ), ২১
থনব্রুামভ ‘যমলত মত  আন্তচথামঢও ফার্তপারা মত’ উধমহে্ ৩ মে ওমধ থধাস্টাভ, ১৭ ফাঘ থ চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ
ভৄমচব্যভ ভলফাহদভ ‘চন্মত  চাঢী মযশু মত’ উধমহে্ ৩ মে থধাস্টাভ, ২৬ ফাঘ থ ‘ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী মত’
উধমহে্ ৩ মে ওমধ (াাংমা) এাং ৫ লাচাভ ওমধ (ইাংহভমচ) থধাস্টাভ মমচ থপ্র থণহও ভৄদ্র্ড থযহর াভাহতহয প্রতযথহদভ চন্য
মঢভড ওভা ল এাং ‘াাংমাহতহযভ ন্যপ্রাডী’ যীর থও ৫ লাচাভ পস্তও ভৄদ্র্ড ওভা ল।
(২৭) ভাষ্ট্র  ভওাভ প্রথাদ এাং ফাদদী ফমন্ত্রহকভথ মমপন্ন ওাব থক্রফ ম্পহওথ চদকডহও অমলঢ ওভাভ মহে্ ২৪টি াংাতমঘত্র,
১২টি মহযর াংাতমঘত্র মঘত্রাদ ল এাং ১৯টি প্রাফাণ্যমঘত্র মদফথাড ওভা ল।
(২৮) একুহয গ্রন্থহফমা এাং চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাহদভ চন্মত উধমহে্ টুমঙ্গধাড়া অনুমষ্ঠঢ ই থফমা
ঘমমচ্চত্র  প্রওাযদা অমথতপ্তভ থণহও প্রওামযঢ মমপন্ন পস্তও/পমস্তওা/াফমওী/মপউওাট থ/হধাস্টাভ প্রতযথদ ওভা ল। থফমা মমপন্ন
াফমওী/পস্তও/মপউওাট থ  থধাস্টাভ মক্র াত এাং ধামেও মঘত্র াাংমাহতয, ফামও দারুড, াাংমাহতয থওাাঝ থাভমম
ধমত্রওাভল মক্র াত ৬৪,৭১৩ ঝাওা ভাচস্ব আ ল।
(২৯) ৮৬টি ধমত্রওাভ অমন/হপ্র হভচমফদ ধমভতযথদ ওভা ল এাং ৪৩৯টি ধত্র ধমত্রওাভ প্রঢ্াদধত্র চামভ ওভা ল। এ ফহ
২৮টি ধমত্রওা মফমটা ঢামমওাভুি ওভা ল, মফমটাভুি মঢদটি ধমত্রওাভ মফমটাভুমি ামঢম ওভা ল এাং মফমটাভুি ১২টি
ধমত্রওাভ মফমটা পদ থলাম ওভা ল। এ ঙাড়া, ৪৯৮টি ধমত্রওাভ মদভীো ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল।
(৩০) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ২৬টি প্রমযেড, ১টি ইদ-লাউচ প্রমযেড, ২৬টি থমফদাভ/াওথযধ এাং কহরডা যাঔাভ উহদ্যাহক
দ্যইটি কহরডা ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। াাংমাহতয থঝমমমপযহদ থবৌত্যও মহভাথী প্রঘাভ: তযথও থশ্রাঢা প্রমঢমক্রা  প্রপা াংক্রান্ত
চমভধ-ফীো, াাংমাহতয থঝমমমপযহদ প্রঘামভঢ অনুষ্ঠাহদভ ফাদ ভল্যাদ এাং ‘তযথও থশ্রাঢা প্রমঢমক্রা  প্রপা াংক্রান্ত চমভধ
ফীো-২০১৫’ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।
(৩১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াংাতধহত্রভ মরুহি ৫টি ফাফমা তাহভ ওভা ল এাং মঢদটি ফাফমা প্রঢ্ালাভ ল। থপ্র এমধহমঝ
থাহট থ দ্যইটি ফাফমা তাহভ ওভা ল।
র ন ভ ডয় য  ফ দ দয জ ‘ ফ দ ত য ন তভ র , দ য়  রত
ন ত ত ’ ফল য় দ্যই প্রমযেড ভ র
ত য়।

(৩২) াাংমাহতয ঘমমচ্চত্র থন্পভ থাট থ ওর্তও
থ ৯৪টি পূড থনতখ থ্ াাংমা, ৫৬টি পূড থনতখ থ্ ইাংহভমচ, ১টি স্বল্পনতখ থ্ াাংমা, ৬৪টি াাংমা
ঘমমচ্চহত্রভ থরইমাভ এাং ৮টি মজ্ঞাধদমঘত্র থন্পভ ওভা ল। ৯১টি পূড থনতখ থ্ াাংমা, ৫৩টি পূড থনতখ থ্ ইাংহভমচ, এওটি স্বল্পনতখ থ্
াাংমা, ৬৪টি াাংমা ঘমমচ্চহত্রভ থরইমাভ এাং আঝটি মজ্ঞাধদমঘহত্রভ থন্পভ দতধত্র চামভ ওভা ল। ঙটি পূড থনতখ থ্ াাংমা, মঢদটি
পূড থনতখ থ্ ইাংহভমচ চদাথাভহডভ ফহধ্য প্রতযথদ উধহবাকী দ ফহফথ থন্পভ আহতদধত্র ামঢম থখারডা ওভা ল। এ ঙাড়া, মমপন্ন
ঘমমচ্চত্র উৎহভ চন্য থফাঝ ১৩৩টি মহতময ঘমমচ্চত্র ধভীেডপূ থও মহযর থন্পভ দতধত্র চামভ ওভা ল। াাংমাহতয ঘমমচ্চত্র
থন্পভ থাট থ থণহও ৮৬টি ঘমমচ্চহত্রভ থধাস্টাভ  ৭৮টি ঘমমচ্চহত্রভ নহঝাহঝ-এভ অনুহফাতদ থতা ল।
(৩৩) থন্পভমলীদ অেীম  কুরুমঘপূড থ ঘমমচ্চত্র প্রতযথহদভ অমপহবাক ধাা দটি মপ্রন্ট চব্দ ওভাল ১৬টি মহদফা লহমা থণহও
ঘমমচ্চত্র চব্দ ওভাভ চন্য াংমেি থচমা চব্দধত্র থপ্রভড ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ধমভতযথদকৃঢ থফাঝ মহদফা লহমভ াংখ্যা
৩৪১টি।
(৩৪) াাংমাহতয মনল্ম আওথাইপ াঢটি কহরডা ওফথ ম্পাতদ, দ্যইটি চাদ থাম প্রওায, ১২টি থমফদাভ অনুমষ্ঠঢ ল। ৩৯টি পূড থনতখ থ্,
এওটি থদহকটিপ, ১৪৩টি ই, ৩৩টি ম্যাকামচদ, ২৯০টি মটমপমট/মমট এাং ৭২০টি থধধাভ ওাটিাং াংগ্রল ওভা ল। াপ্তামলও
ওফথসূমঘ  থবৌণ ওফথসূমঘভ আঢা ৬টি ভৄমিভেিমপমিও ঘমমচ্চত্রল ৬৫টি ঘমমচ্চত্র প্রতযথদী অনুমষ্ঠঢ ল। ২০০টি ঙম থঘমওাং 
মিমদাং ওভা ল।
(৩৫) াাংমাহতয থপ্র ইদমস্টটিউঝ (মধআইম) প্রমযেড মপাক ৮৮টি স্বল্পহফাতী প্রমযেড থওা থ/ওফথযামা/ফঢমমদফ অনুষ্ঠাহদভ
আহাচদ ওহভ। এভ ফহধ্য ২,৬২৮ চদ পরুর  ২৩৭ চদ দাভী প্রমযেহড অাংযগ্রলড ওহভদ। এ ঙাড়া, াাংামতওঢা মযো গ্রলহডচ্ছু
াথাভড  অন্যান্য থধযাভ থমাওচদ এাং ওফথভঢ কডফাধ্যফ ওফীহতভ প্রজ্ঞা  তেঢা বৃমিভ মহে্ চাঢী মশ্বমদ্যামহভ অথীহদ
১০ ফা থফামত াাংামতওঢা স্দাঢহওািভ মটহলাফা থওা থ ধমভঘামদা ওভা ল।
(৩৬) া ওর্তও
থ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীল ভওাহভভ ওম ফন্ত্রডামহভ/মপাহকভ গুরুত্বপূড থ ওাব থাফমম এাং
উন্নদ ওফথওাহণ্ডভ ১,১৩,৫১৬টি প্রমঢহতদ ঢাৎেমডওপাহ মমপন্ন কডফাধ্যহফভ মদওঝ ভভাল ওভা ল।
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(১) আইমটি অমথতপ্তহভভ ২০০টি থপ্রাগ্রাফাভ/লওাভী থপ্রাগ্রাফাহভভ অস্থাী ধত ভাচস্বঔাহঢ স্থাদান্তভ ওভা ল।
(২) ‘মটমচঝাম ার্ল্থ, ২০১৫’  ‘আইমটি এক্সহধা, ২০১৫’ ম্পন্ন ওভা ল।
(৩) ‘ামড় হ ড়হমাও ওফথসূমঘ’ ৩০ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ ম্পন্ন ল।
(৪) মামদ থাং এন্ড আমদ থাং থটহপমধহফন্ট প্রওহল্পভ আঢা ৯,০৮০ চদ এ এ ম/এইঘ এ ম ধায ফমলমাহও ১৫ মতদব্যাধী Basic
IT/ICT Literacy মরহ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(৫) চাঢী ধব থাহ থফাাইম এ্ামলহওযদ উন্নহদ হঘঢদঢা  তেঢা বৃমি ওফথসূমঘভ আঢা ১৮ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ চাঢী
থফাাইম এ্ামলহওযদ পভস্কাভ  থটহপমধাভ হম্মমহদভ আহাচদ ওভা ল। হম্মমহদ াঢটি ও্াঝাকমভহঢ াঢটি থফাাইম
এ্ামলহওযদহও ঘ্ামম্পদ এাং াঢটি থফাাইম এ্ামলহওযদহও ভাদাভ-আধ মদ থামঘঢ ওভা ল। এ ঙাড়া, উি ওফথসূমঘভ আঢা
অনুমষ্ঠঢ ১৩টি আইমটা উদ্ভাদ ওফথযামা থণহও প্রাপ্ত থফাাইম এ্ামলহওযদ আইমটাগুমম ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমি মপাক ওর্তও
থ
ফহদাদীঢ তস্যহতভ িাভা বাঘাই-াঙাইহভ ফাধ্যহফ ১৩টি ও্াঝাকমভহঢ ১৩টি আইমটাহও মচী থখারডা ওভা ল। মচী
আইমটাগুমমভ আইমটা প্রতাদওাভী ওফথওঢথাকডহও পভস্কাভ প্রতাদ ওভা ল।
(৬) াভাহতহযভ প্রমঢটি থচমা/উধহচমা ২,০০০টি ওমম্পউঝাভ ল্যা এাং প্রমঢটি থচমা এওটি ওহভ ৬৪টি পারা প্রমযেড ল্যা
স্থাধহদভ চন্য ‘াভাহতহযভ মযো প্রমঢষ্ঠাহদ ওমম্পউঝাভ  পারা প্রমযেড ল্যা স্থাধদ’ প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ ফাঘ থ ২০১৫ থ
আইমটি অমথতপ্তহভভ ফাধ্যহফ াস্তাদ য  ।
(৭) থতহযভ ভওামভ  স্বাত্বযামঢ াংস্থাভহলভ ওাব থধিমঢ আভ উন্নঢ  কমঢযীম ওভহঢ ঢথ্য-প্রভেমিভ ব্যলাভ অঢ্ন্ত
লাও। াাংমাহতয ওমম্পউঝাভ ওাউমন্পম ওমম্পউঝাভ াংক্রান্ত মরহ মমপন্ন মপাক  াংস্থাভলহও মহযরজ্ঞ ধব থাহভ ধভাফযথ
 থা মতহ ণাহও। ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ ভাষ্ট্রধমঢভ ওাব থাম, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম, াংত মঘাম  মমপন্ন
ফন্ত্রডাম/মপাকল ৮৫টি প্রমঢষ্ঠাদহও মমম এরূধ ধভাফযথ  থা প্রতাদ ওহভহঙ।

(৮) ফাদম্পত উন্নহদভ থেহত্র াাংমাহতয ভওাহভভ গৃলীঢ ওফথসূমঘভহলভ ফহধ্য অন্যঢফ লহে চাঢী আইমটি ইন্টাদ থমযধ।
ভওাভ নঝ্াভ এাং ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমি-মদপথভ থামযহল্প লাঢা এাং ওফথাংস্থাদ মদমিঢ ওভাভ মহে্ এ ওাব থক্রফ
গ্রলড ওহভ। ইন্টাদ থমযধ থপ্রাগ্রাহফ প্রমঢ ইন্টাদ থ-এভ চন্য প্রমঢ ফাহ ৮,০০০ ঝাওা লাহভ পাঢা প্রতাদ ওভা ল।
(৯) াাংমা কপহদঝ প্রওহল্পভ প্রাক্কমমঢ ব্য ২৮১ থওাটি ঝাওা। াাংমা কপহদঝ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ৫৬টি ফন্ত্রডাম/মপাক, ১১৪টি
অমথতপ্তভ/তপ্তভ/াংস্থা, ৬৪টি থচমা এাং মদ থামঘঢ ৬৪টি উধহচমা Intranet Internet মমচ-মাইদ াংহবাক প্রতাহদভ চন্য
Infrastructure Development  IP Networking-এভ ওাচ ১০০ যঢাাংয ম্পন্ন লহহঙ।
(১০) National Data Center-থও ১০ থঝভাাইঝ থণহও ৪০ থঝভাাইঝ থস্টাহভচ Capacity-থঢ উন্নীঢ ওভা ল। মমম পহদ
অঢ্াদৄমদও Network Operation Center (NOC) স্থাধদ এাং উি থন্টাহভভ অথীহদ TOSS স্থাধদ ওভা ল, বাভ ফাধ্যহফ
থতযব্যাধী National Backbone Network মহস্টফটি ফমদঝমভাং এাং অধাহভযদ ওভা লহে। মমম থণহও মঘাম লহ
ফমঢমছম ধব থন্ত ৩৪ মওহমামফঝাভ তীখ থ 10 GB Data Transmission েফঢাম্পন্ন ৭২ Core- য dedicated Fiber Optic
Cable স্থাধদ ওভা ল। এ প্রওহল্পভ আঢা প্রওহল্পভ ৬৪ চদ লওাভী থপ্রাগ্রাফাভহও থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহভ থচমা
আইমটি থন্টাহভ মদহাক প্রতাদ ওভা ল। ঢাভা মদচ মদচ থচমা ই-ামপথ, ন্যাযদাম হহধাঝ থাম UISC-ল অন্যান্য
মটমচঝাম থা প্রতাদ ওহভ আহঙদ। াাংমা কপহদঝ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক/াংস্থা থচমা  উধহচমা ধব থাহভ
তপ্তহভভ ফহধ্য থদঝাওথ াংহবাক স্থাধদ ওভা ল। এভ নহম প্রযাহদ আইমটি ব্যলাভ  প্রহাহকভ ফাধ্যহফ তেঢা, চামতমলঢা
 স্বেঢা বৃমি, ম্পহতভ অধঘ হ্রা, ধমভওল্পদা ত্বভামন্বঢওভড  থাভ গুডকঢ ফাদ বৃমি এাং হ থাধমভ চদকহডভ থতাভহকাড়া
চদহা প্রতাদ ওাব থক্রফ াস্তামঢ লহে। প্রাণমফও ধব থাহ ৬৪টি উধহচমা মদ থালী অমনাহভভ ওাব থামহ উধহচমা আইমটি থওন্ধ
(ইউআইমটিম) স্থাধদ এাং উধহচমা আইমটি থওন্ধভলহও থচমা আইমটি থওহন্ধভ ফাধ্যহফ চাঢী আইমটি থওহন্ধভ হঙ্গ
াংভেি ওভা লহ।
(১১) ধাঁঘটি মপাকী যলহভ  াঢটি থচমা (ভাচযালী, ঘট্টগ্রাফ, খুমদা, মভযাম, মহমঝ, থকাধামকঞ্জ, কুমফো, দাহঝাভ,
থওভাদীকঞ্জ, চাফামপভ, ফফদমাংল, ওক্সাচাভ) আইটি মপহমচ স্থাধহদভ চন্য মটমধমধ প্রডদপূ থও ধমভওল্পদা ওমফযহদ থপ্রভড
ওভা ল।
(১২) াহধাঝ থ-টু-থটহপমধহফন্ট অ ওামমানওভ লাই-থঝও ধাওথ প্রওহল্পভ আঢা ওামমানওভ লাই-থঝও ধাহওথভ অওাঞাহফা
মদফথাহডভ ওাচ প্রা ৬০ যঢাাংয ম্পন্ন ল। ওামমানওভ লাই-থঝও ধাওথ-এভ িও দম্বভ-২ এাং ৫-এভ চন্য মদ থামঘঢ থটহপমধাভ
SIMCL-INFINITY-এভ হঙ্গ ২৮ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ চুমি স্বােমভঢ ল। িও দম্বভ-৩-এভ চন্য মদ থামঘঢ থটহপমধাভ-এভ হঙ্গ
চুমি ম্পাতহদভ মহে্ FAIM CONSORTIUM-এভ অনুকূহম Notification of Award ইসু্ ওভা ল।
(১৩) বহযাভ নট্্াভ থঝওহদামমচ ধাওথ ফামি ট্যাহদন্ট পদ মদফথাডওাচ ২১ জুদ ২০১৫ ঢামভঔ ধব থন্ত ৫১ যঢাাংয, া-থস্টযদ
মমর্ল্াং-এভ ওাচ ৯৫ যঢাাংয, এ্াহপ্রাঘ থভাট মদফথাডওাচ ৮৫ যঢাাংয এাং ৩৩ থওমপএ া থস্টযদ-এভ ওাচ ৭০ যঢাাংয ম্পন্ন
ওভা ল।
(১৪) ফলাঔামী আইটি মপহমচ-এভ RFP টকুহফন্ট প্রস্তুঢ ওভা ল। উি টকুহফন্ট অনুহফাতহদভ ধভ এটি াংমেপ্ত ঢামমওাভুি
মঢদটি প্রমঢষ্ঠাহদ থপ্রভড ওভা ল।
(১৫) জুদ ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৭ থফাহত াস্তাহদভ চন্য ‘মে-ল্যান্পাভ থরমদাং এন্ড ইদমওউহযদ থন্টাভ, দাহঝাভ স্থাধদ’ যীর থও
ওফথসূমঘ অণ থ মপাহক থপ্রভড ওভা ল।
(১৬) ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমি মপাক ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ ‘ইহমক্ট্রমদও দমণ ব্যস্থাধদা ব্যলাহভভ চন্য ভওামভ তপ্তভভহল
থ
মটমচঝাম স্বােভ াটিমনহওঝ
মঢভড’ ওফথসূমঘভ আঢা মমপন্ন থচমা/ফন্ত্রডাম/মপাক/তপ্তভ  াংস্থাভহলভ প্রণফ থশ্রমডভ
থ
ওফথওঢথাহতভ ফহধ্য ৪৭,০০০টি মটমচঝাম স্বােভ াটিমনহওঝ
মঢভড এাং ৮,০০০ চদ ওফথওঢথাহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(১৭) াইাভ মমওউমভটি আইহদভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভা ল।
(১৮) ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমি মপাক OIC-CERT- য দ দ র ব

য।

(১৯) থতহয আইমটি থন্টাহভ ওফথাংস্থাদ বৃমি, ই-কপহড থন্প প্রঢথদ এাং আইমটি মযহল্পভ উন্নহদ লাঢাওহল্প মশ্ব
ব্যাাংও-এভ লাঢা „Leveraging ICT for growth, Employment and Governance‟ যীর থও প্রওল্প মটহম্বভ
২০১২ থণহও চানুামভ ২০১৮ থফাহত াস্তামঢ লহে। উি
য
ত য় ভওামভ ওফথওঢথাহতভহও ই-কপহদ থন্প
াস্তাহদভ চন্য National University of Singapore-এভ e-Governance Leadership Center-এ প্রমযেড

শুরু ল। ইহঢাফহধ্য দ্যইটি ব্যাহঘ ৪০ চদ ওফথওঢথা প্রমযেড গ্রলড ওহভহঙদ। ই-কপহদ থন্প ওাব থক্রহফভ মদভাধিা মথাহদভ
চন্য Law Enforcement Agency-ল থফাঝ ১৬ চদ ওফথওঢথাহও Ethical Hacking প্রমযেড  Certificate
প্রতাদ ওভা ল এাং ই-কপহদ থন্প াস্তাহদভ মহে্ ১৯ চদ ওফথওঢথা ITIL Foundation  Service Operation
প্রমযেড গ্রলড  Certification মাপ ওহভ। National Enterprise Architecture াস্তাহদভ চন্য ২৫ চদ
ওফথওঢথাহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল  আইদ বঢমভভ চন্য Ernst & Young ধভাফযথও নাহফথভ হঙ্গ চুমি স্বােমভঢ
ল। National Enterprise Architecture টাঝা থন্টাহভভ েফঢা বৃমিভ চন্য Service Oriental Architecture
(SOA) Suite াস্তাদ ওভা ল। এ প্রওল্প াস্তামঢ লহম াাংমাহতহয ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমি ঔাহঢ ৩০ লাচাভ
থমাহওভ ওফথাংস্থাহদভ সুহবাক সৃমি লহ এাং এ ঔাঢ থণহও ৫০০ মফমমদ ফামওথদ টমাভ আহভ াংস্থাদ লহ।
(২০) থতহয আইটি চদমহও আভ তে  উন্নঢ ওভাভ মহে্ আইমটি মযল্পহও আন্তচথামঢওফাহদ উন্নীঢ ওভাভ চন্য চাধাহদভ
IT Engineers Examination (ITEE)-এভ ফাধ্যহফ JICA-এভ আমণ থও  ওামভকমভ লহবামকঢা „Capacity Building
on ITEE Management Project‟ যীর থও প্রওল্প শুরুভ ধভ থণহও এ ধব থন্ত দ্যটি ব্যাহঘ ৪৩ চদহও ফাস্টাভ থরদাভ মলহহ
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। ITEE-এভ ধভ এ ধব থন্ত ২০টি মশ্বমদ্যামহ থমফদাহভভ আহাচদ ওভা ল এাং ২৫টি
মশ্বমদ্যামহভ মযেওহতভ হঙ্গ পা ওহভ Promotional Material মঢভড ওভা ল। ঠাওা দ্যটি (ব্যহঝ এাং ঠাওা
মশ্বমদ্যাম) এাং ঠাওাভ াইহভ মঢদটি (ভাচযালী মশ্বমদ্যাম চ ভ
নয় য
ফ ফ রয় রন
নয় য
ফ ফ রয়) ITEE ধভীোভ থওন্ধ থঔামা ল। Japan Information Industry Association
(JISA)-এভ হঙ্গ চাধাহদ দ্যটি এাং াাংমাহতহয এওটি থমফদাথভভ আহাচদ ওভা ল, থবঔাহদ থফাঝ ৩০ থণহও ৪০টি চাধামদ
থওাম্পামদ উধমস্থঢ মঙম। ITEE প্রহফাযহদভ উহেহশ্য চাধামদ IT থওাম্পামদভ হঙ্গ ভামভ াোৎ ওহভ াাংমাহতহয ঢাহতভ
ইন্ডামর স্থাধদ এাং ITEE উিীড থহতভহও মদহাহকভ ব্যাধাহভ উিুি ওভা ল।

১৩।

ম

ফ ন

ণ ভ ণ রয়

(১) গ্রাফীড এমাওা ওফথাংস্থাদ সৃমি, গ্রাফীড চদকহডভ আ বৃমি, ঔাদ্য ভভাহলভ থেহত্র থতহযভ  থত্র পাভাম্য আদদ এাং
তামভদ্র্্ মহফাঘহদ ইমঢাঘও প্রপা সৃমি ওভায র ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গ্রাফীড অওাঞাহফা াংস্কাভ (ওামঔা) ওফথসূমঘভ
আঢা ২,৯৪,০৮০ থফমরও ঝদ ঔাদ্যযস্য  ১৫৯,৩৭,৩৭,০০০ ঝাওা ব্যাহ ৪৪,৫১৫টি প্রওল্প াস্তামঢ ল।
(২) র থা থফৌসুহফ গ্রাফীড অওাঞাহফা ভেডাহেড (টিআভ) ওফথসূমঘভ আঢা মমপন্ন থঙাঝ থঙাঝ প্রওল্প গ্রলড  াস্তাহদভ
ফাধ্যহফ াভা থতহয তমভদ্র্ শ্রমফও/হওাভ চদাথাভহডভ ওফথাংস্থাদল মযো  চদওল্যাডভমও থফী প্রমঢষ্ঠাহদভ উন্নহদভ
ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল। গ্রাফীড অওাঞাহফা ভেডাহেড (টিআভ) ওফথসূমঘভ আঢা ২,৬০,২৭২ থফমরও ঝদ ঔাদ্যযস্য 
৪৪৩,৮০,২০,২০০ ঝাওা ব্যহ ২,১০,০৫০টি প্রওল্প াস্তামঢ ল।
(৩) মপমচএন ওফথসূমঘভ আঢা ১,০১,৩২,৮৩৩টি ধমভাহভভ ফহধ্য ১০/২০/৩০ থওমচ লাহভ ২,৪৫,২৭৪.৮৪ থফমরও ঝদ ঘাম
মঢভড ওভা ল, বাভ আমণ থও ভল্য ৮৭০,২৫,৬৬,৭৯৪ ঝাওা।
(৪) দ্যহব থাহক েমঢগ্রস্ত দ্যঃস্থ চদকহডভ ফহধ্য চরুমভ ত্রাডাফগ্রী   ফ ঘূমড থছড়ল মমপন্ন দ্যহব থাকচমদঢ ওাভহড দ্যঃস্থহতভ ফহধ্য
মচআভ ঘাম ৭৮,৪৪৮.০০ থফমরও ঝদ, মচ,আভ ও্ায (দকত অণ থ) ৭,২৭,০৩,০০০ ঝাওা, গৃল াত ফঞ্জুমভ ১২,৮৮,২১,৫০০ ঝাওা,
উমত থঔজুভ ১০০ থফমরও ঝদ, থঠউটিদ ৪১,৬৯৪ ামন্ডম  ৯,২৪,০০০ মধ ওম্বম মঢভড ওভা ল।
(৫) গ্রাফীড ভাস্তা (ফঢম ভূমফ) এাং ধা থঢ্ থচমা থফাঝ ১,৪৯৩টি থঙাঝ থঙাঝ মিচ/ওামপাঝ থ মদফথাহডভ নহম গ্রাফীড  ধা থঢ্
অঞ্চহম চমািঢা দূভ ল।

১৪। ধভ ফলয় ভ ণ রয়
১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মমপন্ন থফী প্রমঢষ্ঠাদ াংস্কাভ/হফভাফঢ াত এাং দ্যস্থ ব্যমিহতভ পদ থাহদভ জ

থফথ মরও
ফন্ত্রডাম থণহও ফ ল দ ন দ ন য য়। উহেঔহবাগ্য ওাব থক্রহফভ ফহধ্য মমপন্ন ফমচহত ১২,৮২,৩৫,০০০ ঝাওা, ইমাফ
থফী াংকঞহদ ১,৬০,২০,০০০ ঝাওা, ঈতকাল/ওভস্থাহদ ১,৪৫,৯৫,০০০ ঝাওা, মমপন্ন ফমন্নহভ ১,৫৮,৭১,০০০ ঝাওা, মলন্দু শ্মযাহদ
৯,০০,০০০ ঝাওা, থৌি থফী প্রমঢষ্ঠাহদ ৩৩,০০,০০০ ঝাওা, থৌি শ্মযাহদ ৭,০০,০০০ ঝাওা, মিস্টাদ থফী প্রমঢষ্ঠাহদ ৫,৯০,০০০
ঝাওা, মিস্টাদ থমফমরহঢ ৫০,০০০ ঝাওা, দ্যস্থ ভৄমমফহতভ ৪,৯০,৫০,০০০ ঝাওা এাং দ্যস্থ মলন্দুহতভ ৪১,৩০,০০০ ঝাওা অনুতাদ
প্রতাদ ওভা ল।

(২) ‘ফমচতমপমিও মযশু  কডমযো ওাব থক্রফ (রষ্ঠ ধব থা)’ প্রওহল্পভ আঢা ২৬ লাচাভ প্রাক্-প্রাণমফও মযোহওহন্ধভ ফাধ্যহফ
৭.৮০ মে মযোণীহও প্রাও্ু্-প্রাণমফও, ১৭ লাচাভ ৪০০টি থওাভআদ মযোহওহন্ধ ৬ মে ৯ লাচাভ মযোণীহও লচ ধমত্র
থওাভআদ মযো এাং ৭৬৮টি স্ক মযোহওহন্ধভ ফাধ্যহফ ১৯ লাচাভ ২০০ চদ মদভেভ চদহকাষ্ঠীহও অেভ জ্ঞাদতাদল বদমঢওঢা
মরহ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ৫০৫টি উধহচমা/ণাদা ৪৫টি থচাদ/াহওথহমভ ফাধ্যহফ ৫৫০টি ফহটম মভহা থ
থন্টাভ/অব্যালঢ মযো ওাব থক্রফ এাং ১,৫০০টি াথাভড মভহা থ থন্টাভ/অব্যালঢ মযোহওহন্ধভ ফাধ্যহফ মযো ওাব থক্রফ ফমদঝমভাং
 ঢত্ত্বাথাদ ওভা লহে।
(৩) ইফাফ প্রমযেড এওাহটমফভ ফাধ্যহফ ৩ লাচাভ ৫০০ চদ ইফাফহও মদমফঢ প্রমযেড এাং ২ লাচাভ ১০০ চদ প্রমযেডপ্রাপ্ত
ইফাফহও মভহো থ থওাহ থভ ফাধ্যহফ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। ৫০ চদ ওফথওঢথা  ১০০ চদ ওফথঘাভীহও অমন ব্যস্থাধদা 
ঢথ্য-প্রভেমি মরহ প্রমযেড থতা ল। এ ঙাড়া, ৩ লাচাভ ৫০০ চদ ইফাহফভ ইদ-লাউ প্রমযেহডভ ব্যস্থা ওভা ল।
(৪) ইমামফও নাউহন্ডযহদভ মদচস্ব ব্যস্থাধদা চ াত, ন্ত্রা, ফাতও আমি প্রমঢহভাথ, থবৌত্যও প্রমঢহভাথ, থবৌদ লভামদ
প্রমঢহভাথ মরহ মমপন্ন পা আহাচদ, ফমচহতভ ইফাফহতভ ফাধ্যহফ হঘঢদঢা ওফথসূমঘ াস্তাদ এাং ইমামফও
মফযদহওহন্ধভ ফাধ্যহফ দ্যকফথ এমাওাভ চদকহডভ ফহধ্য মদাভহল্য স্বাস্থ্হা প্রতাদ ওভা ল।
(৫) ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ লহজ্জ্ব কফদওাভীভ াংখ্যা মঙম ৮৭,৮৫৪ চদ এাং ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঢা বৃমি থধহ ৯৭,১৮২ চহদ
তাঁড়া। এ ঙাড়া, ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ই-লজ্জ্ব মহস্টফ ঘালু ওভা ল।
(৬) াক্ন অমন ওর্তও
থ চমভহধভ ফাধ্যহফ ১,০০০টি এহস্টঝ ঢামমওাভুি ওভা ল।
(৭) মলন্দু থফী ওল্যাড রাহস্টভ ফমন্নভ াংস্কাভ া উন্নহদ এাং দ্যস্থ লাঢা প্রা দ্যই থওাটি ঝাওা মঢভড ওভা ল। যাভতী
থ
দ্যকাপূচা
ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ত্রাড  ওল্যাড ঢলমম থণহও ১ থওাটি ৫০ মে ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। ফমন্নভমপমিও মযশু
 কডমযো ওাব থক্রফ প্রওহল্পভ আঢা ৬৪টি থচমা ৫,৫০০টি ফমন্নভমপমিও মযশু মযো থওহন্ধভ ফাধ্যহফ ১,৬৫,০০০ চদহও এাং
২৫০টি স্ক মযো থওহন্ধভ ফাধ্যহফ ৬,২৫০ চদহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(৮) থতহয অমস্থঢ মমপন্ন থৌি থফী প্রমঢষ্ঠাহদভ অনুকূহম  থহফাঝ ৪৩,০০,০০০ ঝাওা অনুতাদ মলহহ ভাে প্রতাদ ওভা ল।

১৫। ন - যফন ভ ণ রয়
(১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৩৪৪টি খাঝ/ধহন্ট/হঝাম থস্টযদ ইচাভা থতা ল। উি খাঝ/ধহন্ট/হঝাম থস্টযদভহল ইচাভা থতাভ
ফাধ্যহফ মআইট উটিএ-এভ ৪০,৮২,৫৩,৭৬০ ঝাওা ভাচস্ব অমচথঢ ল।
(২) ঠাওা-ধটুাঔামী, ঠাওা-ওামাইা, ঠাওা-মভযাম থদৌ-ধণল মওছু থদৌ-ধহণ আদৄমদও সুহবাক-সুমথা াংমমঢ মওছু বাত্রালী
মহঞ্চভ রুঝ ধাভমফঝ/ফসূমঘ অনুহফাতদ ওভা ল।
(৩) ঈত/থফী উৎগুমমহঢ বাত্রী াথাভহডভ ঘমাঘম মদভাধত ওভাভ মহে্ মহযর  যফ ণ ওাব থক্রফ ধমভঘামদা ওভা ল এাং
আইদশৃঙ্খমা ভোওাভী ামলদীভ লাঢা থদৌ-ধহণ ঘাঁতাামচ  টাওামঢ প্রমঢহভাহথ ঘাঁতাামচ  টাওামঢপ্রড এমাওা অমস্থঢ
দতীভহল মহযর অমপবাদ ধমভঘামদা ওভা ল।
(৪) াাংমাহতয-পাভঢ অপ্ন্তভীড থদৌ-ধহণ অমঢক্রফড  ামডচ্ প্রহঝাওহমভ আঢা কঠিঢ স্ট্ামন্ডাং ওমফটিভ ১৭ঢফ পা ০৯-১০
থনব্রুামভ ২০১৫ থফাহত পাভহঢভ দামতমেহঢ অনুমষ্ঠঢ ল।
(৫) পাভঢী ঘামলতাভ ধমভহপ্রমেহঢ ৩৫,০০০ থফমরও ঝদ ঔাদ্যযস্য ওমওাঢা থণহও থদৌ-ধহণ আশুকঞ্জ এাং ড়ও ধহণ আশুকঞ্জ
লহ মত্রপভা ভাহচ্ ধমভলহদভ মরহ উপ থতয ঐও্ফঢ ল। ইহঢাফহধ্য ২০,০০০ থফমরও ঝদ ঔাদ্যযস্য ধমভলদ ওাব থক্রফ ম্পন্ন
ল।
(৬) াাংমাহতয-পাভহঢভ ফহধ্য থদৌ-মঘ ধব থাহভ পা ২০-২২ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত পাভহঢভ দামতমেহঢ অনুমষ্ঠঢ ল। পা
থদৌ-প্রহঝাওম রুহঝ Passengers Service Movement-এভ ধভ ফহছাঢা স্মাভহওভ এওটি ঔড়া প্রডীঢ ল। থদৌ-প্রহঝাওম
স্বাংমক্রপাহ দাহদভ মরহ মিান্ত এাং এওটি প্রস্তা গৃলীঢ ল।
(৭) Protocol on Inland Water Transit and Trade- এভ াংহযাথদী ফমন্ত্রপা-বঞহও অনুহফামতঢ ল।

(৮) পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতী ০৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয নভওাহম াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য
মদ্যফাদ প্রহঝাওহমভ াংহযাথদী, এওটি চুমি (Agreement on Coastal Shipping)  এওটি ফহছাঢা স্মাভও (MoU on
Use of Chittagong and Mongla port) স্বােমভঢ ল।
(৯) অপ্ন্তভীড থদৌ ধণভহলভ দাব্যঢা উন্নদ  াংভেহড মআইটমিউটিএ ওর্তও
থ জুদ ২০১৫ ফা ধব থন্ত  থহফাঝ ১৭০.৯২ মে
খদমফঝাভ থেমচাং ম্পন্ন ওভা ল। নমশ্রুমঢহঢ ২২০ মওহমামফঝাভ থদৌ ধণ ঘম ল এাং অনথ স্থাধদা উহেহতভ ফাধ্যহফ ৫০
এওভ ভূমফ উিাভ ওভা ল।
(১০) অপ্ন্তভীড থদৌ-ধহণ ফাতাভীপভ থচমা এমধটিআই স্থাধদ এাং ভওাহভভ মমপন্ন তপ্তহভভ ঘামলতাভ আহমাহও ৪৮টি মিহচভ

থদমপহকযদাম
মিাহভন্প প্রতাদ ওভা ল।
(১১)‘তমেডাঞ্চহমভ মমপন্ন ল্যামন্ডাং থস্টযহদ ন্নভ সুমথামতভ উন্নদ’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা মভযাম থচমাভ থধাঝ থহভাহট
থফভাফঢ  পদঃমদ থফথাড ওাচ, থাভৄড়া মঞ্চখাহঝভ মস্পটল মস্টম রাওঘাভ থচটি মদফথাড, থপামা মঞ্চখাহঝ এওটি মিঢম ঝামফথদাম
মমর্ল্াং মদফথাডল মস্টম গ্যাাংহ মদফথাড  স্থাধদ ওাচ এাং থপামা থঔাখাহঝভ ীফাদা প্রাঘীভ মদফথাড ওভা ল।
(১২) পাভঢ-াাংমাহতয প্রহঝাওম থদৌ-ধহণভ ভাফঙ্গম-ঘাঁতপভ-চামওকঞ্জ ধব থন্ত ৮১১ মওহমামফঝাভ অমঢমভি ফামওথাং ওাচ ওভা ল।
এ ঙাড়া, মভাচকঞ্জ-াহলহভ আকমা প্রহঝাওম থদৌ-ধহণভ মহযর মহযর স্থাহদ এাং বপভ-ঙাঢও থদৌধহণ ভাহঢ থদৌ-ঘমাঘহমভ
চন্য LED মাইঝল Pres-stressed concrete pole স্থাধদ ওভা ল।
(১৩) থমাংভীদ-থঝহওভ লাঝ থণহও ামমাখাঝা ধব থন্ত থফৌসুফী থদৌ-ধহণ এাং থদৌ-বাদ ঘমাঘহমভ সুমথাহণ থ মওল্প সুন্নভদ অণ থাৎ
কী-দ্যথভৄঔী চফমদভ থকাম এাং ফাংমা-খামরাঔামী থদৌ-ধহণ মহযরপাহ ফামওথাং ওভা ল।
(১৪) ঘাঁতপভ-আচাতাচাভ-ঘট্টগ্রাফ থদৌ-ধহণ মদমফঢ াভ ধাযাধাময অমঢমভি ১৬টি মাইহঝট া স্থাধদ ওভা ল এাং
মভযাম-তযমফদা/ধটুাঔামী ধাভা ভৄদ্র্ন্নভ  থঔপধাড়া থদৌ-ধহণ অমঢমভি ফামওথাং ওভা ল।
(১৫) ধন্টুদ থণহও মদভাধহত বাত্রী াথাভহডভ মহঞ্চ উঞা-দাফাভ চন্য ৫৫টি ধন্টুদ থফভাফঢ ওহভ াংমেি খাহঝ
পদঃস্থাধদ/প্রমঢস্থাধদ ওভা ল। ছ , ৪৪ ধল্টুহদভ ড় থভহদভ টমওাং থফভাফঢ ওাচ এাং ১৪টি ধল্টুহদভ ফাছামভ থভহদভ
থফভাফঢ ওাচ থযর ওভা ল।
(১৬) মআইটমিটিএ-থঢ পাফাদ টহও ঙটি ধন্টুদ, এওটি থেচাভ, ধাঁঘটি চালাচ, এওটি ঝাক থাহঝভ টমওাং থফভাফঢ ওভা ল।
(১৭) ৫৮টি অপ্ন্তভীড থদৌ-রুহঝ চমভধ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল।
(১৮) মআইটমিউটিএ ওর্তও
থ মঢঢা, ত্যভাক, ধ্রুঢাভা, আচভা, লামঢা, অগ্রালও, ওচুভী, ওদও, ওাংওভ চালাহচভ টমওাং 
টমওাং াংমেি থফভাফঢ ওাচ ওভা ল।
(১৯) মআইটমিউটিএ ওর্তও
থ ন্ধাদী চালাহচভ দ্যটি থচদাহভঝভ াংগ্রল, ওতফ  ওচুভী চালাহচভ দ্যটি থচদাহভঝভ াংগ্রল, অগ্রডী 
ামফা এওথট, এ্ামভঘ, আম্বভ, এমাঝ থ, এ্াচাইম, ওদও, ওহধাঢ, সুভাইা, মঢঢা, রুস্তফ, অগ্রকাফী, লামঢা, অগ্রকমঢ চালাহচভ
থফইদ ইমঞ্জহদভ চন্য খুঘভা বন্ত্রাাংয  থফচভ পাভহলামমাং ওাচ ওভা ল এাং াঘ থমাইঝ, মভহফ্লক্টভ, থদমপহকযদ পাল্ব াংগ্রহলভ
ওাচ ওভা ল।
(২০) ‘মআইটমিউটিমভ ঙটি থভা-থভা থনমভ, দ্যটি থও-ঝাইধ থনমভ  ৬টি ধন্টুদ পদ থাদ’ যীর থও এমটমধভুি প্রওহল্পভ আঢা
১১.০৬ থওাটি ঝাওা ব্যহ ‘থওভাফঢ আমী’ দাফও এওটি থভা-থভা থনমভ মটহম্বভ ২০১৪ ফাহ পদ থাদ ওাচ থযহর ামপথহ
মদহামচঢ ওভা ল। এ ঙাড়া, উি প্রওহল্পভ আঢা ১৫.৮২ থওাটি ঝাওা ব্যহ ২টি থও-ঝাইধ থনমভ ও্াহফমমা  কুসুফওমমভ
মদফথাডওাচ বণাক্রহফ এমপ্রম ২০১৫  জুদ ২০১৫-ফাহ ম্পন্ন ওভা ল।
(২১) ‘ঘাঁতপভ-যভীঢপভ রুহঝ ধমভঘামদাভ চন্য এওটি থভা থভা থনমভ  এওটি থভা থভা ধন্টুদ মদফথাড/াংগ্রল’ যীর থও এমটমধভুি
প্রওহল্পভ আঢা ২৪.৬৯ থওাটি ঝাওা ব্যহ ‘পারা বমদও থকামাফ ফমা’ দাফও এওটি থভা থভা থনমভ মদফথাড থযহর জুদ ২০১৫ফাহ ামপথহ মদহামচঢ ওভা ল।
(২২) ‘ঠাওা-মভযাম-খুমদা থদৌ-রুহঝভ চন্য দ্যইটি দত্যদ বাত্রীালী চালাচ াংগ্রল’ যীর থও প্রওল্পটি ০৭ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ
অনুমষ্ঠঢ এওহদও পা অনুহফামতঢ ল, বাভ প্রাক্কমমঢ ব্য ৭২.২৪ থওাটি ঝাওা।

(২৩) ২৬.৫৮ থওাটি ঝাওা ব্যহ অপ্ন্তভীড বাত্রীালী চালাচ এফমপ ফদৄফমঢ ২৯ থফ ১৫ ঢামভহঔ ঈদ্যম মনঢহভভ পূহ থই ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ শুপ উহিাথহদভ ফাধ্যহফ ামপথহ মদহামচঢ ওভা ল।
(২৪) ঠাওা যলহভভ ঘত্যমত থহও বৃিাওাভ থদৌ-ধণ ধমভঘামদাভ চন্য ৫.১১ থওাটি ঝাওা ব্যহ ঙটি াঝাভ া মদফথাড ওহভ দহপম্বভ
২০১৪-ফাহ বাত্রী ধমভলহদ মদহামচঢ ওভা ল।
(২৫) ধাটুমভা  মযভৄমমা (ফাা) থনমভ থক্টহভ ১০টি নক াঘ থ মাইঝ াংগ্রলপূ থও দটি থভা-থভা থনমভ  এওটি
থও-ঝাইধ থনমভহঢ াংহবাচদ ওভা ল।
(২৬) ভৄমন্পকঞ্জ  ঘাঁতপভ থচমাভ ফহধ্য থকাফঢী দতীভ ধভ ১১ জুদ ২০১৫ ঢামভঔ থণহও ফঢম-কচামভা থনমভ ামপথ ঘালু ওভা
ল।
(২৭) থনমভ ামপথহ উহেঔহবাগ্য াংখ্যও দত্যদ থনমভ  ধন্টুদ াংহবামচঢ লা মআইটমিউটিম ধমভঘামমঢ আঝটি থনমভ রুহঝ
২২.৭৭ মে বাদালদ ধাভাধাভ ওভা ল, বা পূ থঢী অণ থ-ঙভ থণহও ১১.৪৫ যঢাাংয থময।
(২৮) চদকহডভ মদওঝ থা প্রতাদ ধিমঢ আভ লচঢভ ওভাভ চন্য ০১ থফ ২০১৫ ঢামভঔ থণহও ঠাওা-মভযাম-থফাহড়মকঞ্জ
বাত্রীালী ামপথহ ই-টিহওটিাং মহস্টফ ঘালু ওভা ল।
(২৯) এমপ্রম ২০১৫-ফাহ ঘাঁতপভ  যভীঢপভ থনমভখাহঝ ৩.৭২ থওাটি ঝাওা ব্যহ াইঝ থটহপমধহফন্ট, এহপ্রাঘ  এমক্সঝ থভাট
মদফথাডল হমিচ আফতামদ  স্থাধদ ওভা ল।
(৩০) মআইটমিউটিম’ভ থনমভ ামপথহ ১১ জুদ ২০১৫ ঢামভঔ থণহও ফঢম-কচামভা দাহফ দত্যদ এওটি রুঝ ঘালু ওভা ল।
(৩১) ফাদদী থদৌ-ধমভলদফন্ত্রী ওর্তও
থ ঘট্টগ্রাফ ন্নহভভ চন্য প্রা ২০ থওাটি ঝাওা ব্যহ Environmental Cleaning &
Restoration Vehicle াংগ্রল ওভা ল। উি Vehicle মতহ ঘট্টগ্রাফ যলহভভ চমািঢা মদভদ  ওড থপৄমী দতীভ দূরড
থভাথওহল্প ঝাস্কহনা থ থেমচাং ওাব থক্রফ এাং ঘট্টগ্রাফ ন্নহভভ চন্য মদউ হস্টাদ থ থফমভদ মর্ল্া থ ওর্তও
থ ৩৪ থওাটি ঝাওা ব্যহ
মদমফথঢ ৪,৫০০ অশ্বেফঢাম্পন্ন ট্যাকহাঝ ‘ওান্ডামভ-১১’-এভ ওাব থক্রফ ২০ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ উহিাথহদভ ফাধ্যহফ শুরু ওভা
ল।
(৩২) তীখ থ প্রা ৩০ ঙভ বাঢ ধমভঢ্ি  ফাটি ঘাধা ধড়া অস্থা ১,২০০ ঝদ  ৫০ ঝদ মমযি দ্যইটি মস্লধহ প্রা ১৬ থওাটি
ঝাওা ব্যহ ম্প্রমঢ ঘম ওভা ল। ১,২০০ ঝদ মস্লধহ ‘মধ.মপ মতযাভী-৬’ এাং ৫০ ঝদ মস্লধহ ‘াঁদৄদী-১’ চালাচ দ্যইটি টমওাং
ওহভ উহিাথদ ওভা ল। ইঢঃপূহ থ ঘালুকৃঢ ৮০ ঝদ মস্লধহহঢ ধন্টুদ াচথ দম্বভ-৫ এাং ধন্টুদ াচথ দম্বভ-১১-এভ টমওাং থফভাফঢ
ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। ধন্টুদ াচথ-১৭-এভ টমওাং থফভাফঢ ওাচ এই ভৄসৄহঢথ ঘমফাদ আহঙ। ঢাঙাড়া ১,২০০ ঝদ মস্লধহহঢ প্রা
৯৫০ ঝদ মাইঝ হহঝভ া মমনটিাং প্াহম ‘লুাই’ টমওাং ওভা ল।
(৩৩) ধহঢঙ্গাস্থ ঔাম দম্বভ-১৫ থণহও থদপাম এওাহটমফ থকইঝ ধব থন্ত ভাস্তা থফভাফঢ  াংভেড ওভা ল।
(৩৪) ‘Surface water Treatment Plant স্থাধদ’ যীর থও প্রওল্পটি ২১ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ ফাদদী থদৌ-ধমভলদফন্ত্রী ওর্তও
থ
উহিাথদ ওভা ল।
(৩৫) ফাংমা ন্নহভভ লাভাভ এমাওা ১১১ থওাটি ৮৫ মে ৪৫ লাচাভ ঝাওা ব্যহ ৩৪.০৬ মে খদ মফঝাভ থেমচাং ম্পন্ন ওভা ল।
(৩৬) পাভঢী দফদী ঋহডভ আঢা ১০৪ থওাটি ২৬ মে ঝাওা ব্যহ এওটি ওাঝাভ স্যাওযদ থেচাভ াংগ্রল ওভা ল।
থ হধদ ইাট থ মদফথাড ওভা ল।
(৩৭) থপাফভা স্থমন্নহভ ৯৮.০৭ মে ঝাওা ব্যহ ৩,৭০৩.২০ কপৄঝ
(৩৮) ০৮ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ ফাদদী থদৌ-ধমভলদফন্ত্রী ওর্তও
থ ‘ঢাফামম স্থমন্নভ উন্নদ’ যীর থও প্রওহল্পভ উন্নদ ওাব থক্রফ এাং
১৮ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ দাকুকাঁ স্থমন্নভ-এভ শুপ উহিাথদ ওভা ল।
(৩৯) মএম’ভ চালাচগুমম ঘাঝ থামভাং  রামম্পাং এাং এফ.মপ াাংমাভ মযঔা চালাচ ঘট্টগ্রাফ-ফাংমা-ঘট্টগ্রাফ মনটাভ ামপথহ
ধমভঘামদা ওভা ল।
(৪০) ঘীদ ভওাহভভ Preferential Loan-এভ আঢা ঘীদ থণহও ৬টি দত্যদ চালাচ (মঢদটি থপ্রাটাক্ট অহম ট্যাঙ্কাভ  মঢদটি
াল্ক ও্ামভাভ) ক্রহভ মহে্ এওটি প্রওল্প ০৪ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ অনুমষ্ঠঢ ভওামভ ক্র াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিভ পা
অনুহফামতঢ ল।
(৪১) তীখ থ ৩০ ঙভ ধভ ৮.৪ থওাটি ঝাওা ব্যহ মএম থফমভদ াওথযহধভ আদৄমদওাদ ওফথসূমঘ নমপাহ াস্তামঢ ল।

(৪২) মএমভ চালাচভহলভ ওম থফমভঝাইফ আইদ বণাবণপাহ ধমভঘামদাভ মহে্ International Safety
Management (ISM) Code-এভ আঢা াংস্থাভ অমন  চালাচ লহভ থইনটি ম্যাহদচহফন্ট মহস্টফ ঘালু ওভা ল।
International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code-এভ আঢা চালাচভহল Ship Security Plan মৎ
ওভা ল। ISM এাং ISPS Code-এভ আঢা মএম-এভ ওম চালাহচভ দতাদ ‘ইন্টাভন্যাযন্যাম িামমনহওযদ
থাাইটি M/S Germanischer Lioyd‟ ওর্তও
থ ম্পন্ন ওভা ল।   য জ  জ ফ য Ship Energy Effeciency
Management Plan (SEEMP) ফ New Garbage Management ম য য য়।
(৪৩) IMO ওর্তও
থ প্রডীঢ Maritime Labour Convention MLC-2006 নমপাহ ওাব থওভ ওভা ল।
(৪৪) মএমভ চালাচহবাহক শ্রীমাংওা ঘাম ভপ্তামদ ওভা ল।
(৪৫) থফমভদ এওাহটমফ থণহও ধায ওভা ১৬ চদ মনহফম ও্াহটঝহতভহও মএমভ চালাহচ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(৪৬) ভৄদ্র্ ধমভলদ অমথতপ্তহভভ াংমেি ‘দাকমভও দত’ লামদাকাত ওভা ল।
(৪৭) চদহঘঢদঢা সৃমিভ উহেহশ্য ১৪-২০ জুদ ২০১৫ থফাহত থদৌ-মদভাধিা প্তাল ধামদ ওভা ল।
(৪৮) International Mobile Satelite Organization (IMSO)-এভ ফলামঘ ধহত াাংমাহতহযভ প্রাণী চমাপ ওহভ। উি
ধহত চমাহপভ নহম থফমভঝাইফ মহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভমঢথ আভ উজ্জ্বম ল।
(৪৯) ইন্টাভন্যাযন্যাম িামমনহওযদ থাাইটিভহলভ ওাব থক্রফ ফমদঝভ ওভাভ চন্য আইএফ’ভ মথাদ থফাঢাহও ঘাভটি
িামমনহওযদ থাাইটিভ হঙ্গ চুমি ম্পামতঢ ল।
(৫০) ভৄদ্র্ ধমভলদ অমথতপ্তহভ মপমট ওদনাহভমন্পাং মহস্টফ প্রঢথদ ওভা ল।
(৫১) ভৄদ্র্ ধমভলদ অমথতপ্তভ  এভ আঢাথীদ ওম ওাব থামহভ হাইঝ বঢমভ ওভা ল।
(৫২) মহতময চালাচ ফামমওহতভ ঘামলতা অনুবাী অদমাইহদ াাংমাহতময দতথাভী দামওহতভ থবাগ্যঢা দত  মমটম বাঘাই
ব্যস্থা কহড় থঢামা ল।
(৫৩) আইএফ-এভ ঘামলতা অনুবাী াাংমাহতহযভ প্রমযেড  ধভীো ধিমঢভ ভল্যাদ ম্পন্নওভঢঃ Independent
Evaluation Report ‘আইএফ’-থঢ থপ্রভড ওভা ল।
(৫৪) থফমভদ এওাহটমফভ চন্য দ্যইটি থরমদাং থাঝ
ভ
ফ  য় য য়। Enhancing Capacity of Bangladesh
Marine Academy, Chittagong- য
ত য় ভ যন  ডয ভট য প ভর
ডট
নভ ণ য য়। ৪৯ঢফ ব্যাহঘভ
ধামাং আউঝ অনুষ্ঠাহদভ ফাধ্যহফ ১৯ চদ মনহফম ও্াহটঝল থফাঝ ২৩৬ চদ ও্াহটঝ প্রমযেড ফাপ্ত ওহভহঙ।
(৫৫) থদৌ-ধমভলদ ফন্ত্রডামহভ ফাদদী ফন্ত্রী ওর্তও
থ ন্যাযদাম থফমভঝাইফ ইদমস্টটিউহঝভ প্রমযেডাণীহতভ চন্য থলাহস্টম পদ এাং
দ-মদমফথঢ নাইটিাং থরমদাং িহওভ শুপ উহিাথদ ওভা ল। ছ , ৪০ আদমমযি া ক্র, যমলত মফদাভ মদফথাড  ফাতাভীপভ
যাঔাভ চন্য ধাঁঘ এওভ চমফ ক্র ওভা ল।
(৫৬) অপ্ন্তভীড থদৌ ধহণভ ৫৩টি রুহঝ ও্ামধঝাম থেমচাং প্রওহল্পভ আঢা ফাংমা-থখামরাঔামী ঘ্াহদহম থদৌ ঘমাঘহমভ উধহবাকী
ধব থাহ দাব্যঢা সৃমি ওভা লহহঙ।
(৫৭) ঠাওা, দাভাডকঞ্জ এাং ঝঙ্গী দতীন্নহভভ মদন্ত্রদাথীদ উহেতকৃঢ ঢীভ ভূমফহঢ অওাঞাহফা সুমথামত মদফথাড প্রওহল্পভ
আঢা দতীভ ঢীভহতহয ২০ মওহমামফঝাভ াওহ মদফথাড ওভা লহহঙ।
(৫৮) ওাঁঘপহভ ইহওাধাওথ স্থাধহদভ চন্য দাদ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা লহহঙ।

১৬। যয য ভ ণ রয়
(১) ১৯৭৪ াহমভ ২৫ থহন্ফম্বভ চামঢাংখ াথাভড ধমভরহত থতা পারহড চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাদ থখারডা
ওহভদ থব, ‘ওহমভ হঙ্গ ন্ধুত্ব, ওাহভা প্রমঢ বমভঢা দ’ এাং ‘ওম মহভাহথভ যা পূড থ ফাথাদই লহ াাংমাহতহযভ ধভভাষ্ট্র
দীমঢভ ভমফন্ত্র’। চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু প্রডীঢ অদন্য স্বাথীদ  আত্মফব থাতাহাথম্পন্ন কূঝনদমঢও ভমফহন্ত্রভ থাভাামলওঢা
াাংমাহতহযভ চন্য এওটি ফমন্বঢ, ওাব থওভ  থকাদ ধভভাষ্ট্র দীমঢ ধমভঘামদা, মলম থহশ্ব াাংমাহতহযভ কূঝনদমঢও উধমস্থমঢ 
ঢৎধভঢা দৃশ্যফাদ ওভা এাং ভওাহভভ গৃলীঢ রূধওহল্পভ আহমাহও ২০২১ াম দাকাত ফধ্য-আহভ থতহয উিভহডভ চহন্য ধভভাষ্ট্র

ফন্ত্রডাম মদভম প্রা ঘামমহ বাহে।
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ত তভয় দ য়  র য   ফ ত য য় 
ত য খ ছ। মলম থহশ্ব ামডচ্ 
মমদহাক ম্প্রাভড, াাংমাহতহযভ দাকমভওহতভ স্বাণ-থ সুভো, ঢাঁহতভ উন্নঢঢভ ওন্পু্মাভ থা প্রতাদ এাং অন্যান্য চাঢী স্বাণ থ
াংভেহডভ প্রহঘিাভ নহম মহতযস্থ াাংমাহতহযভ দূঢাাভহলভ ওাহচভ ধমভমথ হুগুড বৃমি থধহহঙ। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম এফহ
এফআভমধ প্রতাদ ত্বভামন্বঢওভড মরহ প্রা ১৮ থওাটি ঝাওা ব্যহ দ্যইটি ম্পূভও ওফথসূমঘ গ্রলড ওহভ। ঢথফাদ ভওাভ ওর্তও
থ
াাংমাহতহযভ স্বাণ থ-াংমেি গুরুত্বপূড থ মরভল থবফদ মশ্ব ামডচ্ াংস্থা, অমপাদ  যভডাণী মরও াংস্থা  চমায়ু
ধমভঢথদচমদঢ আন্তচথামঢও আহমাঘদা াাংমাহতহযভ স্বাণ থভো, মশ্বযামন্ত ভো চামঢাংখ  যামন্তভেী ামলদীভ ভূমফওা,
মহতহয মধতাধন্ন দাকমভওহতভ স্বহতহয প্রঢ্াাদ  অন্যান্য ফাফমও স্পযথওাঢভ মরভহল াাংমাহতহযভ স্বাণ থ াংভেহড
মক্র লাভ প্রাহ মশ্বব্যাধী কূঝনদমঢও উধমস্থমঢ ম্প্রাভহডভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। তামভদ্র্্ দূভীওভড, দাভীভ েফঢাদ এাং
ন্ত্রা  চমঙ্গাত মদভ থহম াাংমাহতহযভ প্রমঢশ্রুমঢ  উহদ্যাক গ্রলহডভ নহম আন্তচথামঢও ধমভফণ্ডহম াাংমাহতহযভ ইমঢাঘও
পাভমঢথ বঢমভ ল।
(২) পাভহঢভ  ম্পওথ সুদৃঢ়  মদমড় ওভাভ মহে্ ভওাভ সূমঘঢ মমপন্ন কূঝনদমঢও উহদ্যাক  ওাব থক্রহফভ অাংয মলহহ
মমচম-মএএন ফলাধমভঘামও ধব থাহ ২০-২৫ আক ২০১৪ ভয় দ দা দ ত এাং ২৫-৩০ মটহম্বভ ২০১৪ ভয় দ ঠাওা
বঞও অনুমষ্ঠঢ ল। উি পা  দ্যই থতহযভ ফহধ্য মদভাধিা লহবামকঢা বৃমি, ীফাহন্ত াংখাঢ  লঢালহঢভ াংখ্যা হ্রা ওভা,
অনথ অত্র চ  থঘাভাঘামাদ মদন্ত্রড, আন্তচথামঢও ীফাহভঔা থণহও ১৫০ কহচভ ফহধ্য উন্নদভমও ওাব থক্রফ/স্থাধদা মদফথাড, দ্যই
থতহযভ ফহধ্য অনথ অনুপ্রহয/পযইদ, দতী-ীফাদা চমভধ, ধাভস্পমভও আস্থা অচথহদভ চন্য থবৌণ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভাল অন্যান্য
ীফান্ত ব্যস্থাধদা  মদভাধিা াংমেি মরহ আহমাঘদা ল। াাংমাহতয-পাভঢ স্বভাষ্ট্রমঘ ধব থাহভ ১৫ঢফ বঞও  Joint
Working Group on Security-এভ ১৪ঢফ বঞও ০২-০৩ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ভয় দ ঠাওা এাং স্বভাষ্ট্র মঘ ধব থাহভ ১৬ঢফ
 JWG on Security-এভ ১৫ঢফ পা ১৮-১৯ থনব্রুামভ ২০১৫ ভয় দ দামত ত অনুমষ্ঠঢ ল। এ পাভহল দ্যই থতহযভ
ফহধ্য মদভাধিা লহবামকঢা বৃমি, ীফাহন্ত ফানুর লঢালঢ, DC/DM Meeting, অনথ অত্র চ  থঘাভাঘামাদ মদন্ত্রড, মমপন্ন চুমিভ
আঢা মদচ মদচ থতহযভ অধভাথী লস্তান্তভ, াইাভ ক্রাইফ মদন্ত্রডল অন্যান্য মিধামেও মদভাধিা-াংমেি মরহ আহমাঘদা
ল। পাভহঢভ প্রস্তামঢ ‘টিধাইভৄঔ (হুভৄঔী) চমমদ্য্ৎ প্রওহল্প’ভ মরহ থবৌণ দতী ওমফযহদভ আঢাথীদ া-গ্রুহধভ র্তঢী
বঞও, াাংমাহতয-পাভঢ থবৌণ দতী ওমফযহদভ Technical Level Meeting এাং নাভাক্কা ধামদ প্রাল ধমভফাধ াইঝ
ধমভতযথদ  থবৌণ ওমফটিভ ৫৯ঢফ বঞও ১৯-২০ চানুামভ ২০১৫ থফাহত অনুমষ্ঠঢ ল। উধ-আঞ্চমমও লহবামকঢাভ আঢা
‘চম ম্পত ব্যস্থাধদা  মদ্য্ৎ/চম মদ্য্ৎ লহবামকঢা’ এাং ‘আন্তঃহবাকাহবাক  রাদমচঝ’ মরও দ্য’টি পৃণও Joint
Working Group-এভ মিঢী ভাউহন্ডভ পা পাভহঢভ দামতমেহঢ অনুমষ্ঠঢ ল। চম ম্পত/মদ্য্ৎ মরও পাটিহঢ থবৌণ
অাংযগ্রলহডভ চন্য ম্ভাব্য মদ্য্ৎ প্রওল্পভল মঘমিঢ ওভাভ মরহ আহমাঘদা ল। আন্তঃহবাকাহবাক মরও পাটিহঢ এ
থতযভহলভ ফহধ্য স্থম থবাকাহবাহকভ ম্ভাব্য রুঝ মদহ আহমাঘদা ল। াাংমাহতযল পাভঢ, থদধাম  ভুঝাদ এ পা অাংযগ্রলড
ওহভ। াাংমাহতয-পাভঢ Joint Group of Customs-এভ তযফ পা ০৫-০৬ থনব্রুামভ ২০১৫ থফাহত পাভহঢভ দামতমেহঢ
অনুমষ্ঠঢ ল। াাংমাহতয-পাভঢ থদৌ-মঘ ধব থাহভ ১৭ঢফ পা ০৯-১০ থনব্রুামভ ২০১৫ থফাহত পাভহঢভ দামতমেহঢ অনুমষ্ঠঢ
ল। াাংমাহতয-পাভঢ Drug Control Nodal Agency-এভ ফলাধমভঘামও ধব থাহভ চ ণ থ মিধা ও বঞও ২২-২৩ ফাঘ থ
২০১৫ থফাহত ঠাওা অনুমষ্ঠঢ ল। াাংমাহতয-পাভঢ ামডচ্মঘ ধব থাহভ পা ১৮ থফ ২০১৫ থফাহত ঠাওা অনুমষ্ঠঢ ল।
াাংমাহতয-পাভঢ Inter-Governmental Railway Meeting ২৫-২৭ থফ ২০১৫ থফাহত দামত ত অনুমষ্ঠঢ ল।
াাংমাহতয-পাভঢ Joint Boundary Working Group-এভ  ফ পা ১৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ ওমওাঢা অনুমষ্ঠঢ ল। এ
পা স্থম ীফাদা চুমি, ১৯৭৪ এাং এ াংক্রান্ত ২০১১ াহমভ প্রহঝাওম াস্তাহদভ অগ্রকমঢ মদহ আহমাঘদা ওভা ল।
(৩) াাংমাহতয-পাভহঢভ ফহধ্য Joint Working Group on Power-এভ অিফ বঞও ৯ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ এাং
মদ্য্ৎমঘ ধব থাহভ Joint Steering Committee (JSC) on Power-এভ অিফ বঞও ১০ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ
দামতমেহঢ এাং JSC-এভ ৯ফ পা  JWG-এভ দফ পা ১৪ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ ঠাওা অনুমষ্ঠঢ ল। উি বঞওগুমমহঢ
থপড়াফাভা-লভফপভ আ
ট াংহবাহকভ ফাধ্যহফ পাভঢ থ এওই ট মতহ আভ ৫০০ থফকাাঝ এাং মত্রপভাভ ধামাঝাদা
মদ্য্ৎহওন্ধ থ ১০০ থফকাাঝ মদ্য্ৎ আফতামদ, াাংমাহতয-পাভঢ থবৌণ অাংযীতামভহত্ব াহকভলাহঝভ ভাফ র ১,৩২০
থফকাাঝ ওমামপমিও ঘমফাদ মদ্য্ৎ প্রওহল্পভ ওাচ, দ্য থতহযভ ফহধ্য Power Exchange-এভ র পাভহঢভ উিভ-পূ থাঞ্চম

থ উৎধন্ন চমমদ্য্ৎ পাভহঢভ ভম ভূখ মদহ বাাভ ফ াাংমাহতযহও প্রহাচদ থফাঢাহও মদ্য্হঢভ অাংযীতামভত্ব
প্রতাদল মদ্য্ৎ থেহত্র মিধামেও লহবামকঢা বৃমিভ মরহ আহমাঘদা ল।
(৪) পাভহঢভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ শ্রী প্রড ভৄঔাচীভ আফন্ত্রহড াাংমাহতহযভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ চদা আব্দুম লামফত ১৮-২৩ মটহম্বভ
২০১৪ থফাহত পাভঢ নভওাহম পাভহঢভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ শ্রী প্রড ভৄঔাচীভ হঙ্গ এও বঞহও মফমমঢ লদ। পাভহঢভ ফাদদী
উধ-ভাষ্ট্রধমঢ চদা লামফত আদামভ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতী, ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী শ্রীফমঢ সুরফা স্বভাচ, ভাচ্পাভ
মহভাথী তমী ফাদদী থদঢা চদা থকামাফ দী আচাত এাং ধমিফহঙ্গভ ফাদদী কপদ থভ শ্রী থওযাভী দাণ মত্রধাঞী ফলাফান্য
ভাষ্ট্রধমঢভ হঙ্গ থৌচন্য াোৎ ওহভদ। ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা আব্যম লাাদ ফালভৄত আমী, এফ.মধ এভ থদর্তহত্ব াাংমাহতয
প্রমঢমদমথতম াাংমাহতয-পাভঢ থবৌণ ধভাফযথও ওমফযহদভ র্তঢী বঞহও অাংযগ্রলহডভ চন্য ১৮-২০ থহন্ফম্বভ ২০১৪ থফাহত
পাভহঢভ দামতমে নভ ওহভদ। উি বঞহও স্থম ীফাদা চুমি, মঢস্তা চুমি, মদভাধিা, মদ্য্ৎ, ামডচ্, ধামদম্পত ব্যস্থাধদা,
আঞ্চমমও  উধ-আঞ্চমমও লহবামকঢা, ীফাহন্ত াাংমাহতময দাকমভও লঢালঢ প্রভৃমঢল অন্যান্য মিধামেও মরহ আহমাঘদা ল।
(৫) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাভ আফন্ত্রহড পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতী ০৬-০৭ জুদ ২০১৫ থফাহত
াাংমাহতহয ভাষ্ট্রী নভ ওহভদ। দ্যই থতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এাং ধমিফহঙ্গভ ফাদদী ভৄখ্যফন্ত্রী ফফঢা ব্যাদামচথভ
উধমস্থমঢহঢ ৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ ঐমঢলামও স্থম ীফাদা চুমি, ১৯৭৪ এাং ২০১১ াহমভ প্রহঝাওম অনুফণ থহদভ তমমমামত
লস্তান্তভ/স্বােভ ল। এওই মতহদ ঢাঁভা থবৌণপাহ ঠাওা-মযমাং-থকৌলাটি এাং ওমওাঢা-ঠাওা-আকভঢমা া ামপথ উহিাথদ ওহভদ।
ঢাঁভা থবৌণপাহ এওটি ীফান্ত লাঝ  মএটিআই-এভ এওটি ল্যাহভঝমভ উহিাথদ এাং ধাঁঘটি উন্নদ প্রওহল্পভ মপমিপ্রস্তভ উহন্াঘদ
ওহভদ। এ গুমমই পাভঢী অণ থাহদ মদমফথঢ লহহঙ/লহে। উপ প্রথাদফন্ত্রীভ উধমস্থমঢহঢ ২২টি মিধামেও তমমম
স্বােমভঢ/মমদফ/গৃলীঢ/লস্তান্তভ ল। নভওাহম পাভহঢভ প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতী ৭ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢভ
হঙ্গ থৌচন্য াোৎ ওহভদ। াংহতভ মহভাথীতমী থদত্রী এাং অন্যান্য উচ্চধব থাহভ ব্যমিকথ পাভহঢভ প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ
থৌচন্য াোৎ ওহভদ। এওই মতদ পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী, পাভহঢভ প্রািদ প্রথাদফন্ত্রী
শ্রী অঝম মলাভী াচহধীভ ধহে ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ওাঙ থণহও ‘াাংমাহতয ভৄমিভেি ম্মাদদা’ গ্রলড
ওহভদ। মঢমদ ঠাওা মশ্বমদ্যাম আহামচঢ ঙ্গন্ধু আন্তচথামঢও হম্মমদ থওহন্ধ এওটি অনুষ্ঠাহদ িব্য প্রতাদ ওহভদ। ০৭ জুদ
২০১৫ ঢামভহঔ ‘দত্যদ প্রচন্ দাী মতযা’ মযহভাদাহফ এ নহভভ ধভ এওটি ৬৫ তনা থবৌণ-থখারডা ইসু্ ওভা ল, থবঔাহদ
াাংমাহতয-পাভঢ ম্পহওথভ াম থও মতও প্রমঢনমমঢ ল।
(৬) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাভ আফন্ত্রহড ভুঝাহদভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী চদা Lyonchhen Tshering Tobgay
০৬-০৮ মটহম্বভ ২০১৪ থফাহত াাংমাহতহয ভওামভ নভওাহম াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ মিধামেও বঞও
ওহভদ। নভওাহম মঢমদ াাংমাহতহযভ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢভ হঙ্গ থৌচন্য াোৎ ওহভদ। ভুঝাহদভ প্রথাদফন্ত্রীভ াাংমাহতয
নভওাহম াাংমাহতয-ভুঝাদ ামডচ্ চুমি  এ াংক্রান্ত প্রহঝাওমটি দাদ ওভা ল এাং াাংমাহতয ভওাহভভ ধে থণহও
ঠাওা ভুঝাদ দূঢাাহভ পদ মদফথাহডভ চন্য ভুঝাদহও ামভথাভা এওঔণ্ড-চমফ উধলাভস্বরূধ প্রতাদ াংক্রান্ত চুমি স্বােমভঢ ল।
(৭) াাংমাহতয, ভুঝাদ, পাভঢ  থদধাহমভ ড়ও ধমভলদ ফন্ত্রীহতভ অাংযগ্রলহড ভুঝাহদভ মণম্পুহঢ ১৫ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ
ফন্ত্রীধব থাহভ পা অনুমষ্ঠঢ ল। পা ঘাভ থতহযভ ফহধ্য ফঝভবাদ ঘমাঘম াংক্রান্ত চুমি Motor Vehicles Agreement for
the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic between Bangladesh, Bhutan, India
and Nepal স্বােমভঢ ল।

(৮) ২৫ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ থদধাহম াংখটিঢ পাল ভূমফওহম্প চাদফাহমভ ব্যাধও েেমঢভ নহম উদ্ভূঢ ঙ্কঝফ
ধমভমস্থমঢহঢ াাংমাহতয মফাদামলদীভ মহযর মফাদহবাহক (ম-১৩০ ম) ঢাৎেমডওপাহ থদধাহম চরু য ফাদমও ালায্য এাং
আমফথ থফমটহওম টিফ থপ্রভড ওভা ল। থদধাহম ফাদমও লাঢা ৬টি ফ্লাইহঝ ফাদমও ালায্য/ত্রাড াফগ্রী ওাঞফান্ডুহঢ থপ্রভড
ওভা ল। ভওামভ লহবামকঢা ঙাড়া মমপন্ন থস্বোহী  াফামচও াংকঞদ, ব্যাী প্রমঢষ্ঠাদভল থদধাহম ভূমফওম্প
থ
দ্যকঢহতভ
ফাদমও ালায্য প্রতাহদ উহেঔহবাগ্য ভূমফওা ধামদ ওহভ। াাংমাহতয মফাদ  াাংমাহতয মফাদামলদীভ মহযর
মফাদহবাহক (ম-১৩০)প্রা ৫৬০ চদ আঝহও ধড়া াাংমাহতমযহও থতহয থনভঢ আদা ল এাং এওটি ঘাঝাট থ ফ্লাইঝহবাহক প্রা ৭৭
চদ আঝহও ধড়া ফামিীহধভ দাকমভও-থও উিাভ ওভা ল। ভূমফওম্প ধভঢী থদধাহমভ পদ থাদ প্রমক্রা অাংযগ্রলহডভ মহে্ ২৪২৫ জুদ ২০১৫ থফাহত ওাঞভৄন্ডু-থঢ অনুমষ্ঠঢ International Conference on Nepal Construction-এ াাংমাহতহযভ ধে
থ ওাব থক্রহফ লাঢাভ চন্য
থণহও ফাদদী অণ থফন্ত্রী অাংযগ্রলডপূ থও ১০,০০০ থফমরও ঝদ ঘাম এাং থদধাহমভ পদকঞদ
Construction Management Unit থপ্রভহডভ থখারডা থতদ। ০৪ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ফামিীহধভ ভাচথাদী ফাহমভ এওফাত্র
মদমথডীওভড লাহন্ট এও পাল অমিওাহণ্ড সুহধ ধামদভ ভভাল ন্ধ লহ বাা সৃি ফাদমও ঙ্কঝ মদভহদ াাংমাহতয
ভওাহভভ ধে থণহও থদৌ-ামলদীভ চালাহচভ ফাধ্যহফ ফাহমহঢ ১০০ ঝদ থাঢমচাঢ ধামদ এাং ধাঁঘটি মদমথডীওভড লান্ট থপ্রভড
ওভা ল।

(৯) ১০ আকস্ট ২০১৪ ঢামভহঔ মফাদফাহভ ২১ঢফ ASEAN Regional Forum হম্মমহদ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব
াাংমাহতয প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভ। হম্মমহদভ ধাযাধাময ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী অাংযগ্রলডওাভী ঘীদ, মদঊমচল্যান্ড, পাভঢ 
ভেিভাহষ্ট্রভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীহতভ হঙ্গ মিধামেও স্বাণ থাংমেি মর মদহ আহমাঘদা ওহভদ।
(১০) ৩১ আকস্ট ২০১৪ ঢামভহঔ ঠাওা াাংমাহতয  মফাদফাহভভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ধব থাহভ বঞহও মফাদফাহভভ
উধ-ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী  াাংমাহতহযভ ধভভাষ্ট্রমঘ স্ব স্ব থতহযভ প্রমঢমদমথতহমভ থদর্তত্ব প্রতাদ ওহভদ। উি বঞহও মফাদফাভ,
াাংমাহতহয অস্থাদভঢ ঢামমওাভুি  বাঘাইকৃঢ মফাদফাভ যভডাণীহতভ যীঘ্রই থতহয মনমভহ থদাভ ব্যাধাহভ ম্মঢ ল। এ
ঙাড়া, াাংস্কৃমঢও লহবামকঢা চুমিভ থফাত থযর লা চুমিটি আভ ধাঁঘ ঙহভভ চন্য দাদ ওভা ল। কৃমর, ফৎস্য 
ধশুম্পত, ামডচ্, আঞ্চমমও াংহবাক, ফাতও থঘাভাঘামাদ, ীফান্ত ব্যস্থাধদাভ মমপন্ন থেত্র মদহ বঞহও নমপ্রসূ আহমাঘদা ল।
৫-৬ থফ ২০১৫ থফাহত াাংমাহতয  মফাদফাহভভ ফহধ্য ‘2nd Bangladesh -Myanmar Bilateral Meeting on
Prevention of Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances’ যীর থও মিধামেও
আহমাঘদা পা ঠাওা অনুমষ্ঠঢ ল। এই পা দ্যই থতহযভ ফহধ্য ফাতও উৎধাতদ  ফাতও থঘাভাঘামাদ হন্ধভ সুধামভয এাং এ
াংক্রান্ত মিধামেও লহবামকঢা বৃমিভ প্রঢ্ ব্যি ওভা ল। াাংমাহতহয চমমদ্য্ৎ  গ্যামপমিও মদ্য্ৎহওন্ধ স্থাধহদভ মরহ
লহবামকঢা প্রতাহদভ চন্য প্রথাদফন্ত্রীভ উধহতিা টঃ থঢৌমনও-ই-ইমালী থঘৌদৄভী, ীভ মক্রফ-এভ থদর্তহত্ব এওটি প্রমঢমদমথ তম
চানুামভ ২০১৫ ফাহ মফাদফাভ নভ ওহভদ।
(১১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ০২-০৪ মটহম্বভ ২০১৪ থফাহত ফামহমযাভ প্রথাদফন্ত্রীভ আফন্ত্রহড ফামহমযা নভ ওহভদ। এটি মঙম
মকঢ এও তযহওভ থময ফহ াাংমাহতহযভ থওাহদা ভওাভ প্রথাহদভ ফামহমযা প্রণফ মিধামেও নভ। ফামহমযা এ
নভটি মঙম ভাচনদমঢওপাহ খুই গুরুত্বপূড থ । এ নহভ দ্যই থতহযভ স্বাণ থাংমেি মমপন্ন মর মদহ আহমাঘদাভ ধাযাধাময
কূঝনদমঢও  অমনমাম ধাহধাহঝ থ মপা অব্যালমঢ াংক্রান্ত এওটি চুমি, ধব থঝদ  াংস্কৃমঢ থেহত্র লহবামকঢা াংক্রান্ত দ্যইটি
ফহছাঢা স্মাভও এাং ফাদম্পত ভপ্তামদ মরও এওটি প্রহঝাওম স্বােমভঢ ল।
(১২) ১৬-১৭ থফ ২০১৫ থফাহত ফামহমযাভ াাহ্ প্রহতহযভ ভাচথাদী থওাঝা মওদা ালুহঢ াাংমাহতয  ফামহমযাভ ফহধ্য
থবৌণ ওমফযহদভ ঘত্যণ থ পা ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী াাংমাহতয প্রমঢমদমথতহমভ থদর্তত্ব থতদ। এ পা দ্যই থতহযভ ফধ্যওাভ ামডচ্,
মমদহাক, বহতমযও ওফথাংস্থাদ, মজ্ঞাদ  প্রভেমি, কৃমর ইঢ্ামত মরভল আহমাঘদা স্থাদ ধা। এ পা ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী
াাংমাহতযহও ASEAN-এভ Dialogue Partnership প্রতাহদভ অনুহভাথ াংক্রান্ত এওটি ধত্র ফামহমযাভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ মদওঝ
লস্তান্তভ ওহভদ।
(১৩) ১০-১১ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত ইহন্নাহদমযাভ ামমহঢ অনুমষ্ঠঢ প্তফ ামম থটহফাহক্রম থনাভাহফ ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রীএভ থদর্তহত্ব াাংমাহতহযভ এওটি প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভ। উি থনাভাহফ প্রমঢমদমথ তমহদঢাহতভ অমথহযহদ ফাদদী
ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রী িব্য প্রতাদ ওহভদ এাং ‘Dynamics of Political Development and Socio-Economic Progress‟
যীর থও আহমাঘদা এওচদ প্যাদামমস্ট মলহহ অাংযগ্রলড ওহভদ। থনাভাহফভ ধাযাধাময ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রী ইহন্নাহদমযাভ
উধ-ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ এও বঞহও মফমমঢ লদ।
(১৪) ২৫ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ মনমমধাইহদভ ভাচথাদী ম্যামদমা াাংমাহতয  মনমমধাইহদভ ফহধ্য ধভভাষ্ট্র চফ ধব থাহভ প্রণফ
ধব থাহমাঘদা পা াাংমাহতয  মনমমধাইহদভ ফধ্যওাভ মিধামেও ম্পওথ উন্নহদ দত্যদ িাভ উহন্ামঘঢ ল। এ নহভ াাংমাহতয
 মনমমধাইহদভ ফহধ্য ‘Foreign Policy Consultation‟ যীর থও ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল।
(১৫) ২৪-২৫ জুদ ২০১৫ থফাহত াাংমাহতয  ণাইল্যাহন্ডভ ফহধ্য ঠাওা ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ধব থাহভ প্রণফ ামর থও ধব থাহমাঘদা
পা দ্যই থতহযভ ফধ্যওাভ মিধামেও ম্পওথ উন্নহদ দত্যদ িাভ উহন্ামঘঢ ল। াাংমাহতয প্রমঢমদমথতহমভ থদর্তত্ব থতদ
ধভভাষ্ট্রমঘ এাং ণাই প্রমঢমদমথ তহমভ থদর্তত্ব থতদ ণাই ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ স্থাী মঘ। পা মিধামেও মরভল থবফদভাচনদমঢও, প্রমঢভো, ামডচ্, আন্তঃহবাকাহবাক, সুদীম অণ থদীমঢ, মপা অব্যালমঢ চুমি প্রভৃমঢ মরামত স্থাদ ধা। মিধামেও
ম্পওথ থচাভতাহভ দ্যই থতহযভ থদর্তবৃহন্নভ ফহধ্য উচ্চ ধব থাহভ নভ অনুষ্ঠাহদভ মরহ ফনঢও্ ল। ফাদধাঘাভ থভাহথ এওহবাহক
ওাচ ওভাভ চন্য াাংমাহতয  ণাইল্যাহন্ডভ ফহধ্য মিধামেও থনাভাফ কঞহদভ মিান্ত ল।
(১৬) ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ ০৭-১০ দহপম্বভ ২০১৪ থফাহত ঘীহদ ভওামভ নভওাহম ঘীহদভ ভাষ্ট্রধমঢভ হঙ্গ মিধামেও বঞহও
অাংযগ্রলড ওহভদ। মঢমদ ঘীহদভ ভাষ্ট্রধমঢ আহামচঢ ওাহদমক্টমপটি ধাঝ থদাভমযধ টামহক অাংয থদদ, থবঔাহদ মফাদফাভ, মা,
ওহম্বামটা, ধামওস্তাদ, ঢামচমওস্তাদ  ফহঙ্গামমাভ ভাষ্ট্র  ভওাভ প্রথাদকড অাংযগ্রলড ওহভদ। মঢমদ APEC CEO SUMMIT-এ

িব্য ভাহঔদ। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢভ এই নভ দ্যই থতহযভ ম্পওথহও আভ কমঢযীম ওহভহঙ। উি নহভ াাংমাহতহযভ
অওাঞাহফা মদফথাহড ঘীহদভ অাংযগ্রলড, াাংমাহতহয ঘীহদভ মমদহাক এাং BCIMEC-এভ ব্যাধাহভ মযত আহমাঘদা ল।
(১৭) এ ঙভ ঘীহদভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ কূঝহদমঢও ম্পওথ প্রমঢষ্ঠাভ ৪০ ঙভ পূমঢথ উদবাধদ উধমহে্ দ্যই থতয ঙভব্যাধী মমপন্ন
অনুষ্ঠাদফামা ঙাড়া উচ্চধব থাহভ নভ মমদফহভ মিান্ত থদ। এ উদবাধহদভ অাংয মলহহ ঘীহদভ ৩১ তস্যমমযি এওটি
াাংস্কৃমঢও তম ৩১ চানুামভ থণহও ০৫ থনব্রুামভ ২০১৫ থফাহত াাংমাহতয নভ ওহভ। নভওাহম াাংস্কৃমঢও তমটি াাংমাহতয
মযল্পওমা এওাহটমফ এাং আমফথ কমন িাহভ অমটঝমভাহফ ০২-০৪ থনব্রুামভ ২০১৫ থফাহত মঢদটি াাংস্কৃমঢও অনুষ্ঠাহদ
অাংযগ্রলড ওহভ। ঘাদা ধামমও মটহলাহফম এহামহযদ এাং াাংমাহতয ঘাদা মধধম থেন্ডমযধ এহামহযদ ওর্তও
থ
„Chinese Contemporary Fine Arts‟-এভ প্রতযথদী মযল্পওমা এওাহটমফহঢ অনুমষ্ঠঢ ল। ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী প্রথাদ অমঢমণ
মলহহ উি প্রতযথদী অনুষ্ঠাদটিভ উহিাথদ ওহভদ এাং িব্য ভাহঔদ। াাংমাহতয আাফী মীহকভ আফন্ত্রহড H.E. Mr. Guo
Yezhou, Vice Minister of the International Department of the Central Committee of the Communist
Party of China- (CPC) ঙ তহস্যভ প্রমঢমদমথতমল ১৪-১৭ জুদ ২০১৫ থফাহত াাংমাহতয নভ ওহভদ। াাংমাহতয 

ঘীহদভ কূঝনদমঢও ম্পওথ স্থাধহদভ ৪০ ঙভ পূমঢথ উদবাধদ উধমহে্ ঘীহদভ ইয়ুণ মমহকভ আফন্ত্রহড াাংমাহতয থণহও ১০০ চদ
ঢরুহডভ এওটি প্রমঢমদমথতম ২৫-২৯ থফ ২০১৫ থফাহত ঘীদ নভ ওহভ।
(১৮) Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)-এভ ঢত্ত্বাথাহদ Bangladesh,
China, India, Myanmar Economic Corridor (BCIM-EC) ম্পমওথঢ ফীো ওাব থক্রফ ফাঘ থ ২০১৫ ফাহ শুরু ল।
াাংমাহতয, ঘীদ, পাভঢ  মফাদফাভ অণ থনদমঢও ওমভহটাভ (BCIM-EC)-এভ মিঢী থবৌণ ফীো াংক্রান্ত পা ১৭-১৮
মটহম্বভ ২০১৪ থফাহত ওক্সাচাহভ অনুমষ্ঠঢ ল। এ পা াাংমাহতয, ঘীদ, মফাদফাভ  পাভহঢভ প্রমঢমদমথবৃন্ন অাংযগ্রলড
ওহভদ। প্রহঢ্ও থতহযভ প্রমঢমদমথ ঢাহতভ National Study Report on BCIM-EC- উধস্থাধদ ওহভদ এাং এ মরহ মযত
আহমাঘদা ল।
(১৯) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ আফন্ত্রহড তীখ থ ১৪ ঙভ ধভ চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রী মযদহচা আহ ৬-৭ থহন্ফম্বভ ২০১৪ থফাহত াাংমাহতয
নভ ওহভদ। উি নভওাহম ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী াাংমাহতহযভ স্বাথীদঢা ভেহি চাধামদ চদকড  ভওাহভভ গুরুত্বপূড থ  ন্ধুত্বপূড থ
ভূমফওা  ভেহিািভ াাংমাহতহযভ অণ থনদমঢও এাং াফামচও উন্নহদ চাধাহদভ অতাহদভ স্বীকৃমঢস্বরূধ ২০১৬-১৭ থফাহত
চামঢাংহখভ মদভাধিা ধমভরহতভ অস্থাী তস্যধহত মদ থাঘদ প্রমক্রা চাধাহদভ প্রামণ থঢাহও ফণ থদ থতাভ এাং এওইহঙ্গ
চাধাহদভ প্রামণ থঢাভ ধহে াাংমাহতহযভ প্রামণ থঢা প্রঢ্ালাভ ওভাভ থখারডা থতদ। এই নভহও দ্যই থতহযভ ফ
ণ ম্পহওথভ থেহত্র
এওটি ফাইমনমও মলহহ মহঘদা ওভা ল। চাধামদ প্রথাদফন্ত্রীভ নভওাহম অঢ্ন্ত উচ্চধব থাহভ এওটি ামদমচ্ও প্রমঢমদমথ তম
চাধামদ প্রথাদফন্ত্রীভ নভঙ্গী মলহহ মঙহমদ, বাভ ফাধ্যহফ াাংমাহতহয দত্যদ মমদহাহক চাধাহদভ উৎাল প্রমঢনমমঢ ল।
াাংমাহতহয শুদৄফাত্র চাধামদ মমদহাকওাভীহতভ চন্য মহযর অণ থনদমঢও অঞ্চম প্রমঢষ্ঠাভ ব্যাধাহভ মিান্ত ল। চাধাহদভ প্রমঢশ্রুঢ
৬০০ মমমদ চাধামদ ইহহদভ অমনমাম উন্নদ লাঢা (ODA) াস্তাহদভ ফাধ্যহফ াাংমাহতহয থপৌঢ অওাঞাহফা 
মদ্য্ৎ উৎধাতদ অওাঞাহফা উন্নহদ চাধামদ মমদহাক বৃমি ধাহ। এভ নহম াাংমাহতহযভ অওাঞাহফাকঢ উন্নদল চদকহডভ
চন্য মপম ওফথাংস্থাহদভ সৃমি লহ, বা থতহযভ চদকহডভ তামভদ্র্্ মহফাঘহদ ভূমফওা ভাঔহ। াাংমাহতহযভ ভওামভ ওফথওঢথাল
অন্যান্য মযোণীহতভ চন্য চাধাদ ভওাহভভ বৃমিভ াংখ্যা বৃমিভ মরটি চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রী ইমঢাঘওপাহ মহঘদাভ আশ্বা
থতদ।
(২০) চাধাহদভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ থটপটি মফমদস্টাভ Mr. Shinsuke Sugiyama াাংমাহতয  চাধাহদভ ফহধ্য প্রণফ
Foreign Office Consultations (FOC)-এ অাংযগ্রলহডভ চন্য ০৫ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয নভ ওহভদ।
নভওাহম মঢমদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী, ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ আন্তচথামঢও মরও উধহতিাভ হঙ্গ থৌচন্য
াোৎ ওহভদ। াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থফ ২০১৪ ফাহ চাধাদ নভওাহম  চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রীভ থহন্ফম্বভ ২০১৪
ফাহ াাংমাহতয নভওাহম াাংমাহতয-চাধাহদভ ফহধ্য স্বােমভঢ দ্যইটি থবৌণ ইযহঢলাহভভ ধভ মপমি ওহভ াাংমাহতয  চাধাদ
ম্পহওথভ মমপন্ন মতও মদহ FOC-থঢ আহমাঘদা ল। চাধাহদভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ থটপটি মফমদস্টাভ চাদাদ থব, চাধাহদভ
থওমহদঝ াাংমাহতময মদঝ্াভ ধণ্য চাধাহদ ভপ্তামদ ওভাভ চন্য চাধামদচ রুমস্ অ অমভমচদ মযমণমওভহদভ মরটি
অনুহফাতদ ওহভহঙ। মঢমদ য চাদাদ থব, চাধাদ ভওাভ াাংমাহতহযভ ভওামভ ওফথওঢথাহতভ চন্য JDS Scholarship-এভ
াংখ্যা ১৫ থণহও বৃমি ওহভ ২৫ ওহভহঙ। এ ঙাড়া, FOC-থঢ াাংমাহতহযভ প্রথাদফন্ত্রী  চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ মঘমিঢ
অওাঞাহফা াংক্রান্ত ধাঁঘটি থফকাপ্রওল্প, থবফদ-চাধামদচ উহদ্যািাকহডভ চন্য াাংমাহতহয এওটি মহযরামঢ অণ থনদমঢও অঞ্চম
প্রতাদ, চাধাহদভ ওামভকমভ  আমণ থও লাঢা াাংমাহতহয Peace Building Centre এাং National Disaster

Management Training Centre প্রমঢষ্ঠা, কৃমর থেহত্র লাঢা াড়াহদাভ চন্য চহন্ট ামওথাং গ্রুধ কঞদ, চাধাহদ অনুহষ্ঠ

২০২০ অমমমম্পক্ এাং প্যাভা-অমমমম্পক্ উধমহে্ মদফথাড ওাহচ াাংমাহতময তে মদফথাড শ্রমফও মদহাক, কূঝনদমঢও 
অমনমাম ধাহধাঝ থথাভীহতভ মপা অব্যালমঢ, ব্লু-ইহওাদমফ  থফমভঝাইফ মরও লহবামকঢা, ধভফাডমও অত্র চ মস্তাভ থভাথ 
ধভফাণু যমিভ মদভাধত ব্যলাভ, াাংমাহতয থণহও মিঢী মশ্বভেহি মদলঢ চাধামদ বমদওহতভ থতলাহযর-এভ প্রঢ্াাদ, ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রীভ চাধাদ নভওাহম প্রমঢশ্রুমঢ অনুবাী দাকাামও মধ ধাহওথ াাংমাহতয ভওাভ ওর্তও
থ এওটি পাস্কব থ প্রতাদ 
এওহচাড়া ভহম থঙ্গম ঝাইকাভ লস্তান্তহভভ মরহ আহমাঘদা ল।
(২১) াাংমাহতয  তমেড থওামভাভ ফহধ্য মিধামেও মমপন্ন মরহ আহমাঘদাভ চন্য Foreign Office Consultation ০৫
দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ তমেড থওামভাভ মউহম অনুমষ্ঠঢ ল। ধভভাষ্ট্রমঘহভ থদর্তহত্ব াাংমাহতয প্রমঢমদমথতম এ পা অাংযগ্রলড
ওহভদ।
(২২) তমেড প্রযান্ত ফলাাকভী িীধভাষ্ট্র াহফাাভ ভাচথাদী আমধা অনুমষ্ঠঢ র্তঢী উন্নদযীম ক্ষুদ্র্ িীধ ভাষ্ট্র মরও
আন্তচথামঢও হম্মমহদ থবাকতাদওাহম ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রী ০৪ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ত য খ াহফাাভ প্রথাদফন্ত্রী টি এ এ
থমমহমকাই-এভ হঙ্গ াোৎ ওহভদ। াোৎওাহম াহফাাভ প্রথাদফন্ত্রী াাংমাহতহযভ হঙ্গ কৃমর  বঢমভ থধাযাওঔাহঢ ম্ভাব্য
লহবামকঢাভ ব্যাধাহভ আগ্রল ব্যি ওহভদ। ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রী াহফাাভ প্রথাদফন্ত্রীভ মদওঝ আন্তচথামঢও থেহত্র মলউম্যাদ
ভাইঝস্ ওাউমন্পম, আন্তচথামঢও থঝমমওমফউমদহওযদ ইউমদদ এাং ওফদহমণ ধামথাহফন্টা য এহামহযদ-এভ মদ থাঘদভহল
াাংমাহতহযভ প্রামণ থঢাভ ধহে ফণ থদ ওাফদা ওহভদ। হম্মমহদ থবাকতাহদভ ধাযাধাময ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রী ফাযথাম িীধপঞ্জ
মন্টগুা  াভভৄটা এাং থটামফমদওাদ মভধামমও-এভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীহতভ হঙ্গ মিধামেও বঞহও মফমমঢ লদ।
(২৩) ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ ২৭-২৯ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত াংভেি আভ আমফভাহঢভ উধ-ভাষ্ট্রধমঢ  প্রথাদফন্ত্রী এাং দ্যাইহভ
যাহওভ আফন্ত্রহড দ্যাইহ অনুমষ্ঠঢ ার্ল্থ ইমামফও ইহওাদমফও থনাভাহফভ উহিাথদী অনুষ্ঠাহদ থবাকতাদ ওহভ িব্য প্রতাদ
ওহভদ। ২৩ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ উমত াতযাহ্ চদা আদ্যোলভ ইহন্তওাহমভ ধমভহপ্রমেহঢ ২৪-২৫ চানুামভ ২০১৫ থফাহত
ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ উমত আভ নভ ওহভন ফ দত্যদ উমত াতযাহলভ হঙ্গ াোৎ ওহভ াাংমাহতহযভ ধে থণহও ফহতদা
জ্ঞাধদ ওহভদ।
(২৪) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২৫-২৭ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত াংভেি আভ আমফভাহঢভ উধ-ভাষ্ট্রধমঢ  প্রথাদফন্ত্রী এাং দ্যাইহভ
যাও ফলাফমলফ থযঔ থফালাম্মত মদ ভযীত আম ফাওত্যহফভ আফন্ত্রহড মিধামেও নহভ াংভেি আভ আমফভাঢ নভ ওহভদ।
উি নভওাহম ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী াংভেি আভ আমফভাহঢভ উধ-ভাষ্ট্রধমঢ  প্রথাদফন্ত্রী এাং দ্যাই-এভ যাহওভ হঙ্গ
মিধামেও বঞহও মফমমঢ লদ। মটমধ াহর্ল্থভ থঘাভম্যাদ সুমঢাদ আলফাত মদ সুমাহফ এাং ভা আম ঔাইফাল আমফভাহঢভ
যাও থযঔ থৌত মদ াওাভ আম ওামফীভ হঙ্গ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থৌচন্য াোৎ অনুমষ্ঠঢ ল এাং উি াোৎওাহম
উপধে াাংমাহতহয মমদহাহকভ মরহ আহমাঘদা ওহভদ। এ নভওাহম দ্যই থতহযভ ফহধ্য মদভাধিা লহবামকঢা, তণ্ডপ্রাপ্ত
ব্যমিহতভ স্থাদান্তভ, ইউএই দূঢাাহভ চন্য চমফভ লঝ লস্তান্তভ প্রভৃমঢ মরহ চুমি স্বােমভঢ ল। এ নভ থযহর এওটি থবৌণ
ইযহঢলাভ প্রওায ওভা ল। এ ঙাড়া, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ এই নভওাহম থ থতহযভ হঙ্গ মদভাধিা মরও  াচাপ্রাপ্ত ন্নী
প্রঢ্াধথড মরও দ্যটি চুমি স্বােমভঢ ল, বা াাংমাহতহযভ ধে থণহও অনুফণ থদ ওভা ল। ২৯-৩০ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত
ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী াংভেি আভ আমফভাহঢভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ আফন্ত্রহড দ্যাইহ অনুমষ্ঠঢ ‘Fourth high level, publicprivate counter piracy conference‟ যীর থও হম্মমহদ অাংযগ্রলহডভ চন্য াংভেি আভ আমফভাঢ নভ ওহভদ।
(২৫) ২৮ আকস্ট ২০১৪ ঢামভহঔ ত্যভহস্কভ দমদ থামঘঢ ভাষ্ট্রধমঢভ অমপহরও অনুষ্ঠাহদ থবাকতাহদভ মহে্ ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রীভ
থদর্তহত্ব এওটি প্রমঢমদমথতম ত্যভস্ক নভ ওহভদ। ৪-৬ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রী ফাদ ভওাহভভ আফন্ত্রহড
ফাহদ মিধামেও নভওাহম ফাহদভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা ইউসুন মদ আমাী মদ আদ্যোলভ হঙ্গ আনুষ্ঠামদও বঞহও মফমমঢ
লদ। বঞহও চদযমি, ব্যা-ামডচ্, মমদহাক, কৃমরল আভ দাদা ঔাহঢ লহবামকঢা বৃমিভ মরহ দত্যদ দত্যদ থেত্র উহন্াঘদ
ওভহঢ উপহ ম্মঢ লদ। বঞও থযহর বয় থতহযভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ফহধ্য মদমফঢ ামর থও আহমাঘদা অনুষ্ঠাহদভ মহে্ এওটি
ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল। ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রী থ থতহযভ স্বভাষ্ট্রফন্ত্রী এাং চদযমি মরও ফন্ত্রীভ হঙ্গ থৌচন্য
াোৎ ওহভদ। াোৎওাহম মঢমদ াাংমাহতহযভ শ্রফ ভপ্তামদ ঔাঢহও আভ মদফঢামন্ত্রও  স্বে ওভাভ মহে্ াাংমাহতয
ভওাহভভ গৃলীঢ মমপন্ন ধতহেহধভ মরহ ফামদ ওর্তধথ েহও অমলঢ ওহভদ এাং াাংমাহতয থণহও আভ অমথও থধযাচীী 
তে-অতে শ্রমফও মদহাহকভ চন্য অনুহভাথ ওহভদ।
(২৬) ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ম্পমওথঢ াংতী স্থাী ওমফটিভ ফাদদী পাধমঢ টাঃ তীপ ফমদ, এফমধ-ভ থদর্তহত্ব ওমফটিভ তস্যবৃন্ন
থাদ  থমাদহদ ওফথভঢ াাংমাহতময দাভী ওফীহতভ অস্থা এাং ওফথধমভহয  এফ আভ মধ ওাব থক্রফ ধব থহেডল াংমেি
চট
থতহযভ ওর্তধ
থ হেভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ স্বাণ-থ াংমেি মমপন্ন মরামত মদহ আহমাঘদাভ চন্য ২৪-২৮ থফ ২০১৫ থফাহত চট থাদ

এাং ২৮ থফ ২০১৫-০২ জুদ ২০১৫ থফাহত থমাদদ নভ ওহভদ। এ নভওাহম ঢাঁভা থমাদদ  চটাথ হদভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ
অনুমষ্ঠঢ বঞহও দ্যই থতহযভ স্বাণ থ-াংমেি মরামত মদহ ফঢমমদফ ওহভদ।
(২৭) ফধ্যপ্রাহঘ্ভ শ্রফাচাভহও আভ সুাংলঢ ওভাভ ধাযাধাময উধাকভী থতযগুমমভ াইহভ চট থাদ, থমাদদ এাং ইভাহও
াাংমাহতহযভ শ্রফাচাভ ম্প্রামভঢ ল। ০১ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভঔ থণহও উমত ভাম থওাঝ থ উমত শ্রফাচাভ াাংমাহতময
শ্রমফওহতভ চন্য উন্ুি ফহফথ অনুহফাতদ ওহভ। এভ ধভধভই াাংমাহতয  উমত আভহভ ফহধ্য উমত আভহ গৃলওফী থপ্রভড
মরও এওটি ফহছাঢা স্মাভও ম্পামতঢ ল। ফাদ ভওাভ থহতহয অস্থাদভঢ অমদমফঢ শ্রমফওহতভ চন্য ০৩ থফ ২০১৫
থণহও ৩০ জুমাই ২০১৫ থফাহত াথাভড েফা থখারডা ওহভ, বাভ আঢা থঔাহদ অস্থাদভঢ ৫০,০০০-এভ অমথও অমদমফঢ
াাংমাহতময শ্রমফও মদা চমভফাদা াাংমাহতহয প্রঢ্াঢথদ ওভাভ অণা মদথ থামভঢ যঢথ াহধহে মদমফঢ লহ ফাহদ ওাচ ওভাভ
সুহবাক ধাহ। ালভাইদ ভওাভ থহতহয অস্থাদভঢ অমদমফঢ শ্রমফওহতভ চন্য ০১ জুমাই ২০১৫ থণহও াথাভড েফা থখারডা
ওহভ, বাভ আঢা থহতহয অস্থাদভঢ প্রা ৪৩,০০০ চদ অমদমফঢ াাংমাহতময শ্রমফও মদা চমভফাদা াাংমাহতহয প্রঢ্াঢথদ
ওভাভ অণা মদমফঢ লহ ালভাইহদ ওাচ ওভাভ সুহবাক ধাহদ।
(২৮) ২২ জুমাই ২০১৪ ঢামভহঔ মন্ডহদ অনুমষ্ঠঢ ‘কামথ ামফঝ ২০১৪’-এ অাংযগ্রলহডভ চন্য ভেিভাহচ্ভ প্রথাদফন্ত্রী চদা থটমপট
ও্াহফভদ  ইউমদহহনভ মদ থালী ধমভঘামও এন্থমদ থমহওভ আফন্ত্রহড ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ভেিভাহচ্ ভওামভ নভওাহম মিটিয
প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ মিধামেও বঞহও মফমমঢ লদ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দাভীভ েফঢাদ, তামভদ্র্্ দূভীওভড, াফামচও মদভাধিা,
চদকহডভ চীদফাদ উন্নদ ইঢ্ামত মরহ ধাঁঘ ঙহভভ অগ্রকমঢ ত্যহম থহভ মিটিয ভওাহভভ মহযর ওহভ মটএনআইমটভ অব্যালঢ
লাঢাভ চন্য চদা ও্াহফভদহও থন্যাত চাদাদ। মিটিয প্রথাদফন্ত্রী অণ থনদমঢও, াফামচও  দাভী উন্নহদ াাংমাহতহযভ
াম্প্রমঢও অগ্রকমঢভ ভূী প্রযাংা ওহভদ। এফমটমচ অচথদ ওভাভ থেহত্র াাংমাহতহযভ অগ্রকমঢভ প্রযাংা ওহভ মিটিয প্রথাদফন্ত্রী
হমদ থব, াাংমাহতহযভ এ অগ্রকমঢ হু থতহযভ চন্য অনুওভডী। মঢমদ ম্ভাব্য ভওফ লাঢাভ অঙ্গীওাভ ব্যি ওহভদ।
(২৯) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১৬-১৭ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত ইঝামমভ মফমাদ যলহভ এমযা-ইউহভাধ মফটিাং (আহফ)-এভ তযফ যীর থ
হম্মমহদ অাংযগ্রলড ওহভদ। এ হম্মমহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ‘ধভস্পভ ম্পওথভেি বমশ্বও ইসু্ থফাওাহমা এমযা ইউহভাধ
অাংযীতাভীত্ব’ যীর থও থলদামভহঢ ঢাঁভ ভম িব্য উধস্থাধদ ওহভদ। এ ঙাড়া, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রী মযদহচা আহ,
ঘীহদভ প্রথাদফন্ত্রী মম থওমওাাং, ভামযাভ থপ্রমহটন্ট ভ্লামতমফভ পমঢদ, অমরাভ থনটাহভম ঘ্াহন্পমভ াদ থাভ থনম্যাদ, থধাল্যাহন্ডভ
প্রথাদফন্ত্রী ইপা থওাহধচ, থমমচাহফভ প্রথাদফন্ত্রী এমম মতরুহধা, ওহম্বামটাভ প্রথাদফন্ত্রী হুদ থদ, ব্রুহদইহভ সুমঢাদ লাাদাম
থামমঔাল মমপন্ন থতহযভ ভাষ্ট্র  ভওাভ প্রথাদকহডভ হঙ্গ মমপন্ন মরহ ফঢ মমদফ ওহভদ।
(৩০) ০১ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ ঠাওা সুইচাভল্যাণ্ড-এভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ মিঢী Foreign Office Consultation অনুমষ্ঠঢ
ল। ভাষ্ট্রদূঢ মফচানুভ ভলফাদ াাংমাহতয তমহও থদর্তত্ব থতদ এাং ভাষ্ট্রদূঢ Johannes Matyassy, Assistant State
Secretary for Asia and Pacific, Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, সুই তমহও থদর্তত্ব
থতদ। াাংমাহতয তমহদঢা মহযরপাহ স্মভড ওহভদ থব, চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাদ াাংমাহতযহও „Switzerland
of the East‟ মলহহ বঢমভ ওভাভ স্বপ্ন থতঔহঢদ। উি পা দ্যই থতহযভ ফহধ্য মমপন্ন মিধামেও মরহ থবফদ মমদহাক 
ামডচ্, উন্নদ লহবামকঢা, াাংষ্কৃমঢও আতাদ-প্রতাদ, দাদহবাগ্য জ্বামামদ এাং ধাভস্পমভও থবাকাহবাহকভ মরভল প্রাথান্য
ধা। ধমভহযহর, দ্যই থতহযভ প্রমঢমদমথতম বমশ্বও থনাভাহফ Migration এাং Climate Change Negotiation-এভ থেহত্র
এওহবাহক ওাচ ওভাভ মরহ অঙ্গীওাভ ব্যি ওহভদ।
(৩১) ০৯ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ থস্পহদভ থহক্রঝামভ অ থস্টঝ নভ নহভদ এ্াহনা থ Ignacio Ybanez Rubio াাংমাহতয
নহভভ ফ ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রীভ হঙ্গ এও মিধামেও বঞহও মফমমঢ লদ। মঢমদ াাংমাহতহযভ অণ থদীমঢভ অভূঢপূ থ
অগ্রকমঢ, ভৄিামডচ্ দীমঢ এাং ন্ত্রাাত থফাওামমা াাংমাহতহযভ ধতহেধভল  অস্থাহদভ ভূী প্রযাংা ওহভদ। বঞহও
দ্যই থতহযভ ফহধ্য মভাচফাদ মিধামেও কূঝনদমঢও  ামডমচ্ও ম্পওথহও আভ ম্প্রামভঢ এাং থচাভতাভ ওভাভ মরহ
আহমাঘদা ল। াাংমাহতয  থস্পহদভ ফহধ্য মদমফঢ নহভদ অমন ওদামহঝযদ ধমভঘামদাভ চন্য এওটি ফহছাঢা স্মাভও
স্বােহভভ ব্যাধাহভ াাংমাহতহযভ প্রস্তাহভ মরহ স্প্ামদয প্রমঢমদমথতম ম্মমঢ প্রওায ওহভদ।
(৩২) ২১ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ ঠাওা থঘও মভধামমও-এভ অদাভামভ ওদসু্হমঝ উহিাথদ ওভা ল। উি উহিাথদী অনুষ্ঠাহদ
ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রী প্রথাদ অমঢমণ মলহহ উধমস্থঢ থণহও াাংমাহতয  থঘও মভধামমও-এভ ফহধ্য মদ্যফাদ মিধামেও
ম্পহওথভ ধভ িব্য প্রতাদ ওহভদ।

(৩৩) াাংমাহতয-ভেিভাষ্ট্র র্তঢী অাংযীতামভত্ব াংমাধ ২৮-২৯ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত ামযাংঝদ মটমহঢ অনুমষ্ঠঢ ল।
াংমাহধ াাংমাহতয প্রমঢমদমথ তহমভ থদর্তত্ব থতদ ধভভাষ্ট্রমঘ চদা থফাঃ যলীদ্যম লও এাং ভেিভাষ্ট্র প্রমঢমদমথতহমভ থদর্তত্ব থতদ
ভেিভাষ্ট্র ধভভাষ্ট্র তপ্তহভভ আন্ডাভ থহক্রঝামভ (ভাচনদমঢও) মফজ্ হমন্ড যাভম্যাদ। উি াংমাহধ কডঢন্ত্র  উন্নদ, ব্যা ামডচ্
 মমদহাক এাং মদভাধিা লহবামকঢা মরহ মস্তামভঢ আহমাঘদা ল। ভেিভাষ্ট্র প্রমঢমদমথতম আণ থ-াফামচও উন্নহদ মহযরঢ
দাভীভ েফঢাদ, ফার্ত  মযশু ভত্য্লাভ হ্রাল লস্রাব্দ উন্নদ মে্ফাত্রাভ অন্যান্য মে্ পূভহড ানল্য অচথদ ওভা
াাংমাহতহযভ ভূী প্রযাংা ওহভদ। এ ঙাড়া, মশ্বব্যাধী যামন্ত ভো মহযর অতাহদভ চন্য াাংমাহতহযভ ভূমফওাহও অমিঢী
মলহহ অমপমলঢ ওভা ল।
(৩৪) ভেিভাহষ্ট্রভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদা চদ এন থওমভভ আফন্ত্রহড ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব এওটি প্রমঢমদমথ তম মলাং
ন্ত্রাাত মদহভাথ াংক্রান্ত এও হম্মমহদ অাংযগ্রলহডভ চন্য ১৭-২০ থনব্রুামভ ২০১৫ থফাহত ভেিভাষ্ট্র নভওাহম ফামওথদ
ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চদ থওমভভ হঙ্গ বঞও ওহভদ। বঞহও ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চমঙ্গাত, ন্ত্রাাত  মলাং ঘভফধন্থা মদভহদ
াাংমাহতয ভওাহভভ দৃঢ় অঙ্গীওাভ পদব্যথি ওহভদ। চদ থওমভ উন্নদ থেহত্র াাংমাহতহযভ াম্প্রমঢও ানহল্যভ প্রযাংা ওহভদ
এাং ম্ভাব্য দ্রুঢঢফ ফহ াাংমাহতয নহভভ আগ্রল প্রওায ওহভদ।
(৩৫) াাংমাহতয-ওাদাটাভ ফহধ্য ধভভাষ্ট্রমঘ ধব থাহ মিধামেও আহমাঘদাভ মহে্ ওাদামটাদ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ (মটধাঝ থহফন্ট
অ নহভদ এ্াহনা থ, থরট এন্ড থটহপমধহফন্ট) আফন্ত্রহড ধভভাষ্ট্র মঘ-এভ থদর্তহত্ব এওটি প্রমঢমদমথ তম ১৫-১৬ থনব্রুামভ ২০১৫
থফাহত অহঝাা নভওাহম ওাদামটাদ থটপটি মফমদস্টাভ নভ থরট, থটপটি মফমদস্টাভ নভ থটহপমধহফন্ট এাং এহামহঝ থটপটি
মফমদস্টাভ নভ নহভদ এ্াহনা থল ঊিথঢদ অন্যান্য ওফথওঢথাকহডভ হঙ্গ এওামথও বঞহও মফমমঢ ল। এ নহভ াাংমাহতহযভ
অনুহভাহথভ ধমভহপ্রমেহঢ ওাদামটাদ ভওাভ াাংমাহতহয অস্থাদভঢ মফাদফাভ যভডাণীহতভ চন্য মশ্ব ঔাদ্য াংস্থাভ ভাে
পদভা ঘালু ওহভ। এ মহে্ ওাদামটাদ ভওাভ ইহঢাফহধ্য World Food Programme-থও ধাঁঘ মে ইউএ টমাভ ভাে
মতহহঙ।
(৩৬) ৩০ এমপ্রম-০১ থফ ২০১৫ থফাহত াাংমাহতয-ভেিভাষ্ট্র ঘত্যণ থ অাংযীতামভত্ব াংমাধ অনুমষ্ঠঢ ল। এ াংমাহধ াাংমাহতহযভ
ধভভাষ্ট্রমঘ এাং ভেিভাহষ্ট্রভ ধভভাষ্ট্র তপ্তহভভ আন্ডাভ থহক্রঝামভ মফজ্ হমন্ড যাভহফদ মদচ মদচ থতহযভ প্রমঢমদমথতহমভ থদর্তত্ব
থতদ। মিধামেও স্বাণ থ-াংমেি মরভল থবফদ- কডঢন্ত্র  উন্নদ, ব্যা-ামডচ্  মমদহাক, মদভাধিা লহবামকঢা ইঢ্ামতভ
ধাযাধাময আঞ্চমমও  আন্তচথামঢও মরভল থবফদ- ন্ত্রাাত মদহভাথ, চমায়ু ধমভঢথদচমদঢ ঝমুঁ ও থফাওাহমা, আঞ্চমমও
থবাকাহবাক, যভডাণী মরামম, আঞ্চমমও  বমশ্বও মদভাধিা ইঢ্ামত াংমাহধ প্রাথান্য ধা। মফজ্ হমন্ড যাভহফদ ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রী, ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, ফাদদী ামডচ্ফন্ত্রী, ফাদদী মহভাথী তমী থদঢা এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ মদভাধিামরও
উধহতিাভ হঙ্গ মিধামেও বঞও ওহভদ। ভেিভাষ্ট্র ধভভাষ্ট্র তপ্তহভভ তমেড  ফধ্য এমযামরও এ্ামহঝন্ট থহক্রঝামভ মফচ
মদযা থতযাই মামল  থহফাঝ ১২ চদ এ নহভ অাংযগ্রলড ওহভদ।
(৩৭) ২৩-২৫ ফাঘ থ ২০১৫ থফাহত ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রী Women in Parliament-এভ ামর থও হম্মমহদ অাংয ণ য ত
ইমণমধাভ ভাচথাদী আমে আাা নভওাহম ইমণমধাভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এাং ামডচ্ ফন্ত্রীভ হঙ্গ থৌচন্য াোৎ ওহভদ।
‘International Conference on Protection of Civilian through Peace keeping: from mandate design to
implementation’ যীর থও হম্মমহদ অাংয ণ য ত ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রমঢফন্ত্রী ২৮-২৯ থফ ২০১৫ থফাহত রুান্ডাভ মওকা র
নভ ওহভদ। ১০-১১ জুদ ২০১৫ থফাহত ফাদদী অণ থফন্ত্রী ‘40th Conference of the Islamic Development Bank‟

যীর থও হম্মমহদ থবাক মতহঢ থফাচামম্বহওভ ভাচথাদী ফাপত্য নভ ওহভদ।
(৩৮) ভেি মক্ষুি ইহহফহদ আঝহও ধড়া প্রাী াাংমাহতমযহতভ থতহয মনমভহ আদাভ ব্যাধাহভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ওাব থওয ব্যস্থা
গ্রলড ওহভ। এয  যথপ্রমেহঢ প্রণফ তনা ৩৩৭ চদ প্রাী াাংমাহতময পাভঢ লহ ১৯ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতহয এহ
থধৌুঁঙা। াাংমাহতয মফাহদভ এওটি মহযর ফ্লাইঝ থচো লহ মচব্যমঢ থধৌুঁহঙ থঔাহদ স্থামধঢ অস্থাী াাংমাহতয ও্াম্প থণহও
আভ ১৬৫ চদ াাংমাহতমযহও মদহ ২১ এমপ্রম ২০১৫ ঠাওা এহ থধৌুঁছ য়। ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম মচব্যমঢহঢ এওটি অস্থাী ও্াম্প
স্থাধদ ওহভ থঔাহদ াফমওপাহ অস্থাদওাভী াাংমাহতমযহতভ প্রহাচদী ালায্য লহবামকঢা প্রতাদ ওহভ ।
(৩৯) ২২-২৮ থহন্ফম্বভ ২০১৪ থফাহত মদউইহওথ চামঢাংখ তভ তপ্তহভ অনুমষ্ঠঢ চামঢাংখ াথাভড ধমভরহতভ ৬৯ঢফ
অমথহযহদভ উচ্চধব থাহভ বঞওভহল ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব াাংমাহত য এওটি প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভদ। মমপন্ন
ফ ক,থ াংত-তস্য, মমপন্ন ফন্ত্রডামহভ ওফথওঢথাবৃন্ন, মমযি ব্যমিক,থ াাংামতও  ব্যামও প্রমঢমদমথকড ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রীভ নভঙ্গী লদ। ২৩ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী চামঢাংখ ফলামঘহভ আফন্ত্রহড চমায়ু যীর থ
হম্মমহদ অাংযগ্রলড ওহভদ। ২৪ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী চামঢাংখ ফলামঘহভ ‘Global Education First

Initiative (GEFI)‟-এভ উচ্চধব থাহভ বঞহও অাংযগ্রলড ওহভদ। ২৫ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ত য খ মঢমদ Business Council for
International Understanding (BCIU) ওর্তও
থ আহামচঢ ফধ্যািহপাহচ অাংয থদদ। ২৬ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ত যখ ওাহম
ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ভেিভাষ্ট্র ওর্তও
আহামচঢ
‘
High
Level Summit on Peace keeping‟-এ ভেিভাহষ্ট্রভ পাই-থপ্রমহটন্ট,
থ

চাধাহদভ প্রথাদফন্ত্রী, রুান্ডাভ থপ্রমহটন্ট  ধামওস্তাহদভ প্রথাদফন্ত্রীভ হঙ্গ থবৌণপাহ পাধমঢত্ব ওহভদ। ২৬ থহন্ফম্বভ ২০১৪
মহওহম ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী মদউইহওথ াাংমাহতহযভ স্থাী প্রমঢমদমথ মফযহদভ উহদ্যাহক চামঢাংহখ াাংমাহতহযভ তস্যধত মাহপভ
৪০ ঙভ পূমঢথ উধমহে্ চামঢাংখ তভতপ্তহভ আহামচঢ এও অনুষ্ঠাহদ থবাকতাদ ওহভদ। ২৭ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ত য খ ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রী চামঢাংহখভ াথাভড ধমভরহত াাংমাহতহযভ ধে থণহও িব্য ভাহঔদ। প্রমঢাহভভ ফহঢা এাভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী
ঢাঁভ াাংমা থতা পারহড উন্নহদভ চন্য মশ্বযামন্ত  মদভাধিা মদমিঢওভড; ন্ত্রাাত  চমঙ্গাত মদভ থমওভড; কডঢন্ত্র 
সুযাদ প্রমঢষ্ঠা; ফাদঢামহভাথী অধভাহথভ মঘাভ প্রমক্রাভ থবৌমিওঢা; দাভীভ েফঢাহদ াাংমাহতহযভ অগ্রডী ভূমফওা; মযো 
ঢথ্য-প্রভেমি ঔাহঢভ উন্নদ  মওায; অমপাী শ্রমফহওভ অমথওাভ আতা; তামভদ্র্্ দূভীওভহড ঢথফাদ ভওাহভভ গৃলীঢ
ধতহেধভল; চমায়ু ধমভঢথহদভ ঘ্াহমঞ্জ থফাওাহমা আন্তচথামঢও লহবামকঢা বৃমি; ভৄদ্র্ ম্পত ভো, আলভড  ঢাভ
বণাবণ ব্যলাভ; লস্রাব্দ উন্নদ মে্ফাত্রাভ অগ্রকমঢ ফ ২০১৫ ধভঢী থঝওই উন্নদ মে্ফাত্রা াাংমাহতহযভ অস্থাদ 
অতাহদভ ওণা ত্যহম থহভদ।
(৪০) ২২-২৩ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত ইহন্নাহদমযাভ ভাচথাদী চাওাঢথা ঐমঢলামও ‘ান্দুাং হম্মমদ’-এভ ৬০ ঙভ পূমঢথ উধমহে্
‘এমযা-আমেওা যীর থ হম্মমদ’-এ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাভ থদর্তহত্ব াাংমাহতয প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভদ। ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রী ঢাঁভ িৃঢা এমযা  আমেওাভ থতযভহলভ ভাচনদমঢও, অণ থনদমঢও  াফামচও ম্পওথ উন্নহদ তমেড-তমেড
লহবামকঢা বৃমিভ ধভ গুরুত্ব আহভাধ ওহভদ। মঢমদ তামভদ্র্্ভৄি, ন্যামপমিও  বরম্যলীদ ফাচ প্রমঢষ্ঠাভ আহ্বাদ চাদাদ। ত ন
মশ্বযামন্ত  মদভাধিা মদমিঢওভড, ন্ত্রাাত  চমঙ্গাত মদভ থমওভড, কডঢন্ত্র  সুযাদ প্রমঢষ্ঠা, চমায়ু ধমভঢথহদভ ঘ্াহমঞ্জ
থফাওাহমা, মদভাধত অমপাদ এাং ২০১৫-ধভঢী উন্নদ মে্ফাত্রা এমযা  আমেওাভ থতযগুমমভ স্বাণ থ-াংমেি
মরভলহও মহযরপাহ অন্তভুথি ওভাভ
ন চামদহ িব্য দ দ যন।
(৪১) চামঢাংখ াথাভড ধমভরহতভ ৬৮ঢফ অমথহযহদভ থপ্রমহটন্ট Ambassador John W. Ashe ওর্তও
থ আহামচঢ ‘যামন্তভ
াংস্কৃমঢ’ মরও উচ্চধব থাহভ বঞহও অাংযগ্রলহডভ চন্য ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব ঘাভ তহস্যভ এওটি াাংমাহতয
প্রমঢমদমথতম ৯-১০ থহন্ফম্বভ ২০১৪ থফাহত ভেিভাহিভ মদউইওথ নভ ওহভদ। বঞহও উচ্চধব থাহভ অমথহযহদ প্রাভমম্ভও িা
মলহহ থতা ঢাঁভ িহব্য ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী ফলাদ ভৄমিভেহিভ থপ্রভডা  ভল্যহাহথভ আহমাহও মশ্ব যামন্ত  মদভাধিাভ প্রমঢ
াাংমাহতহযভ দৃঢ় অঙ্গীওাভ এাং ভেি  াংখাহঢভ প্রমঢ প্রম অদীলাভ ওণা ত্যহম থহভদ।
(৪২) ৩-৭ ফাঘ থ ২০১৫ থফাহত ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী চামঢাংখ ফাদামথওাভ ওাউমন্পম-এভ ২৮ঢফ থযহদ থবাকতাদ উধমহে্
থচহদপা নভওাহম চামঢাংখ ফাদামথওাভ ওাউমন্পহমভ উচ্চধব থাহভ বঠথও ফাদামথওাভ সুভো  প্রাহভভ মহে্ কডঢন্ত্র
সুাংলঢওভড, আইহদভ যাদ প্রমঢষ্ঠা, তামভদ্র্্ দূভীওভড, চদকহডভ েফঢাদ, দাভী উন্নদ এাং দাকমভওহতভ াম থও চীদফাদ
উন্নহদ ঢথফাদ ভওাহভভ উহেঔহবাগ্য ানহল্যভ ওণা ত্যহম থহভদ। মঢমদ থদতাভল্যাহন্ডভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ আফন্ত্রহড ১৫-১৭ এমপ্রম
২০১৫ থফাহত The Hague-এ অনুমষ্ঠঢ Global Conference on Cyberspace 2015-এ থবাকতাদ ওহভদ। ফাদদী
ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এ হম্মমহদ ‘মটমচঝাম াাংমাহতয’ াস্তাহদ এাং াাংমাহতহযভ ফগ্র চদহকাষ্ঠীহও ধব থাক্রহফ ইন্টাভহদঝ ব্যলাহভভ
আঢা মদহ আা  র্তডভম ধব থাহ ইন্টাভহদঝ থবাকাহবাক লচমপ্ ওভাভ মহে্ ভওাহভভ ঘমফাদ উহদ্যাহকভ ওণা ত্যহম
থহভদ।
(৪৩) United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)-এভ মদ থালী ধমভঘামও Mr.Yury Fedotov
০৯-১১ মটহম্বভ ২০১৪ থফাহত াাংমাহতয নভওাহম ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ হঙ্গ াোৎ ওহভদ। মঢমদ ন্ত্রাতফদ, ফাতও ধাঘাভ
থভাথ, দ্যদীমঢ তফদ এাং অন্যান্য াংখি অধভাথ তফহদ াাংমাহতহযভ নমঢা  গৃলীঢ উহদ্যাক এাং মহযর ওহভ ন্ত্রাাহতভ
প্রমঢ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ‘মচহভা ঝমাহভন্প’ দীমঢভ প্রযাংা ওহভদ। ০১-০৩ ফাঘ থ ২০১৫ থফাহত আন্তচথামঢও অধভাথ রাইব্য্দামএভ থটপটি প্রমমওউঝভ James Stewart াাংমাহতয নভ ওহভদ। কডলঢ্া, ভেিাধভাথ, ফাদঢামহভাথী অধভাথ এাং আগ্রাহদভ
ফহঢা অধভাহথভ মঘাভ মদমিঢ ওভা এাং এ অধভাথ প্রমঢহভাথ ওভাভ থেহত্র আইমমভ ভূমফওা ম্পহওথ হঘঢদঢা বঢমভভ
অাংয মলহহ মঢমদ াাংমাহতয নভ ওহভদ। মঢমদ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী, ফাদদী আইদফন্ত্রী, ধভভাষ্ট্রমঘ, আন্তচথামঢও অধভাথ
রাইব্য্দাম, াাংমাহতয-এভ প্রমমওউঝভ, ঢতন্তওাভী এাং মটহনন্প ওাউমন্পমভকহডভ হঙ্গ পৃণও পৃণও বঞও ওহভদ। ২৭ জুদ ২০১৫
ত য খ ইন্টাভ-ধামথাহফন্টামভ ইউমদদ (IPU)-এভ থহক্রঝামভ থচদাহভম মফ. ফাটিদথ চুঙ্গাং IPU-থঢ াাংমাহতহযভ মক্র অাংযগ্রলড
এাং ভওাহভভ গৃলীঢ মমপন্ন উন্নদ ওাব থক্রহফভ প্রযাংা ওহভদ এাং IPU Council-এভ পাধমঢ মলহহ চদা াহভ থলাহদ

থঘৌদৄভী, এফমধ-এভ নমপাহ মদ থামঘঢ লাভ ধমভহপ্রমেহঢ IPU-এভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ ম্পহওথ দত্যদ ফাত্রা থবাক লহ হম
আযাাত ব্যি ওহভদ। এ ফ মঢমদ চামঢাংহখভ ৭০ঢফ াথাভড অমথহযহদ ২০১৫-ধভঢী উন্নদ মে্ফাত্রা গ্রলডওাহম IPUএভ প্রস্তাদাভ ধহে াাংমাহতহযভ ফণ থদ ওাফদা ওহভদ। ১৬ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয নভভঢ ইউহভাধী
ধামথাহফহন্টভ ফাদামথওাভ মরও া-ওমফটিভ মঢদ-তস্যমমযি প্রমঢমদমথতম ফাদদী ধভভাষ্ট্রপ্রমঢফন্ত্রীভ হঙ্গ মিধামেও বঞও
ওহভদ। এফ ফাদদী প্রমঢফন্ত্রী াাংমাহতহয সুযাদ, কডঢন্ত্র  ফাদামথওাভ প্রমঢষ্ঠা ইউহভাধী ইউমদহদভ হঙ্গ মিধেী
লহবামকঢাভ মপমিহঢ ওাচ ওহভ বাাভ প্রঢ্ ব্যি ওহভদ। ১৮ আকস্ট ২০১৪ ঢামভহঔ Mr. James Lynch, UNHCR
Regional Representative and Regional Coordinator for Refugees াাংমাহতয নভওাহম ধভভাষ্ট্রমঘহভ হঙ্গ
াোৎ ওহভদ। এ ফ াাংমাহতহয অস্থাদভঢ মফাদফাভ যভডাণী এাং ঢাহতভ প্রঢ্াঢথদ মরহ আহমাঘদা ল। ২০-২১
চানুামভ ২০১৫ থফাহত ভেিভাহষ্ট্রভ যভডাণী  অমপাী মরও লওাভী মঘ Ms. Anne Richard াাংমাহতয নভওাহম
ধভভাষ্ট্রমঘহভ হঙ্গ বঞও ওহভদ। এ ফ মঢমদ াাংমাহতহয অস্থাদভঢ মফাদফাভ যভডাণীহতভ থনভঢ থদা এাং ঢাহতভ
দাকমভওহত্বভ অমথওাভ মনমভহ থতাভ ব্যাধাহভ ভেিভাষ্ট্র ওর্তও
থ মফাদফাহভভ ধভ কূঝনদমঢও ঘাধ অব্যালঢ ভাঔাভ আশ্বা থতদ।
(৪৪) ০৯ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ ও্াহফরুহদভ ভাচথাদী ইাউহণ্ডহঢ অনুমষ্ঠঢ Commonwealth Parliamentary
Association-এভ ৬০ঢফ হম্মমহদ মদ থাঘহদভ ফাধ্যহফ াাংমাহতয চাঢী াংহতভ ফাদদী মস্পওাভ টঃ মযমভদ যাভমফদ
থঘৌদৄভী আকাফী মঢদ ঙহভভ চন্য CPA-এভ মদ থালী ওমফটিভ থঘাভধা থদ ধহত মদ থামঘঢ লদ। ১৬ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ
থচহদপা অনুমষ্ঠঢ Inter-Parliamentary Union (IPU)-এভ ১৩১ঢফ পা মদ থাঘহদভ ফাধ্যহফ ফাদদী াংত তস্য চদা
াহভ থলাহদ থঘৌদৄভী IPU-এভ ২৮ঢফ থপ্রমহটন্ট মলহহ মদ থামঘঢ লদ। ২১ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ মদউইওথ-এ চামঢাংখ
তভ তপ্তহভ অনুমষ্ঠঢ মদ থাঘহদ াাংমাহতয আকাফী ২০১৫-১৭ থফাহত চামঢাংখ ফাদামথওাভ ওাউমন্পম-এভ তস্য ধহত ১৪৯টি
থতহযভ ফণ থদ থধহ দ-মদ থামঘঢ ৪টি থতহযভ ফহধ্য র্তঢী স্থাদ মাপ ওহভ মদ থামঘঢ ল। ২৭ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ তমেড
থওামভাভ ব্যাহদ অনুমষ্ঠঢ International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference-এ ITU
Council-এভ তস্য ধহত মদ থাঘদ অনুমষ্ঠঢ ল। াাংমাহতয ১১৫টি থতহযভ ফণ থদ থধহ এমযা এাং অহরহমমযা অঞ্চম থণহও
মদ থামঘঢ ১৩টি থতহযভ ফহধ্য প্তফ স্থাদ মাপ ওহভ ২০১৫-১৮ থফাহত ITU Council-এভ তস্য ধহত পদঃমদ থামঘঢ ল। ২৭
দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ মন্ডহদ অনুমষ্ঠঢ International Mobile Satellite Organization (IMSO)-এভ ২৩ঢফ হম্মমহদ
IMSO-এভ ফলাধমভঘামও ধহত মদ থাঘদ অনুমষ্ঠঢ ল। এই মদ থাঘহদ াাংমাহতহযভ প্রাণী IMSO-এভ ফলাধমভঘামও মলহহ
মদ থামঘঢ লদ। ০৯ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয UN Women-এভ মদ থালী থাট থ ব্য্হভাভ পাই-থপ্রমহটন্ট মলহহ
মদ থামঘঢ ল।
(৪৫) ০৮ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ আন্তচথামঢও ‘ােভঢা মত’ উধমহে্ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, প্রাণমফও  কডমযো ফন্ত্রডাম 
মযো ফন্ত্রডামহভ হঙ্গ থবৌণপাহ ‘International Conference on Girls‟ and Women‟s Literacy and Education:
Foundations for Sustainable Development‟ যীর থও এওটি আন্তচথামঢও হম্মমহদভ আহাচদ ওহভ। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী
এই হম্মমহদভ উহিাথদী অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অমঢমণ মলহহ উধমস্থঢ থণহও হম্মমহদভ শুপ সূঘদা ওহভদ। এ ফ দাভী  ওন্যা
মযশুহতভ মযো  ােভঢা প্রাহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ দৃঢ় প্রঢ্  ভাষ্ট্রদাহওামঘঢ অগ্রডী ভূমফওাভ স্বীকৃমঢস্বরূধ ইউহদহস্কা-এভ
ফলাধমভঘামও ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও ইউহদহস্কাভ ‘যামন্ত বৃে’ (Tree of Peace) পভস্কাহভ ভূমরঢ ওহভদ। ১৭ থহন্ফম্বভ ২০১৪
ঢামভহঔ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  চামঢাংহখভ থবৌণ উহদ্যাহক চামঢাংহখ াাংমাহতহযভ তস্যধত মাহপভ ৪০ ঙভ পূমঢথ উধমহে্
এওটি মহযর স্মাভও অনুষ্ঠাহদভ আহাচদ ওভা ল। উি অনুষ্ঠাহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রথাদ অমঢমণ মলহহ উধমস্থঢ মঙহমদ। ১৭১৮ জুদ ২০১৫ থফাহত ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ উহদ্যাহক ‘United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament
in Asia and the Pacific (UNRCPD)-এভ লাঢা Capacity Building for the UN Programme of Action on
Small Arms and Light Weapons (SLAW) and the Arms Trade Treaty‟ যীর থও চাঢী ওফথযামাভ আহাচদ ওভা
ল। এই ওফথযামা চামঢাংহখভ Programme of Action-এভ আঢা ক্ষুদ্র্  লামওা অহত্র চভ মদন্ত্রড, স্থাদান্তভ, থস্টাহভচ,

থরমাং, থভওট থ ইঢ্ামত মরহ আহমাঘদা ল। ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী এ ওফথযামাভ উহিাথদী অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অমঢমণ মলহহ উধমস্থঢ
মঙহমদ। ২১ অহক্টাভ ২০১৪ ত য খ ধভভাষ্ট্রমঘহভ পাধমঢহত্ব ‘International Humanitarian Law‟ াংক্রান্ত কঠিঢ
চাঢী ওমফটিভ উহদ্যাহক এাং International Committee of Red Cross-এভ লাঢা ‘Legislative Drafting
Workshop on International Humanitarian Law‟ যীর থও ওফথযামা অনুমষ্ঠঢ ল। ওফথযামা ফাদমও মরামম
ম্পমওথঢ থচহদপা ওদহপদযদভহলভ প্রমঢ াাংমাহতহযভ াধ্যাথওঢাভ আহমাহও চাঢী ধব থাহ এ মরও আইমদ ওাঞাহফা
প্রডদ ম্পমওথঢ মরহ আহমাঘদা ওভা ল। ২৫-২৬ আকস্ট ২০১৪ থফাহত ঠাওা স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, আইদ, মঘাভ  াংত
মরও ফন্ত্রডাম এাং ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ থবৌণ আহাচহদ ‘Strengthening National Legal Frameworks for the

Protection and Support of Victims and Witnesses of Terrorism‟ যীর থও চাঢী ওফথযামা অনুমষ্ঠঢ ল। ২০-২১
চানুামভ ২০১৫ থফাহত ঠাওা ‘Asia Regional Consultation on UN Peace Operations‟ অনুমষ্ঠঢ ল। াাংমাহতয
ভওাভ এাং UN High-Level Independent Panel on Peace Operations থবৌণপাহ এই ধব থাহমাঘদাপাভ আহাচদ
ওহভ। ২৬-২৭ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)-এভ লাঢা ধভভাষ্ট্র
ফন্ত্রডাম ঠাওা ‘Promotion and Implementation of the Transport related Counter-Terrorism International
Legal Instruments‟ যীর থও চাঢী ওফথযামাভ আহাচদ ওহভ। এই ওফথযামা মফাদ  ভৄদ্র্ ধমভলহদ ন্ত্রাাত থফাওাহমা

াংক্রান্ত আন্তচথামঢও চুমিভহলভ আহমাহও াাংমাহতহযভ মদ্যফাদ আইমদ ওাঞাহফা ধব থাহমাঘদা ওভাভ মিান্ত গৃলীঢ ল।
(৪৬) ১৫ মটহম্বভ ২০১৫ ঢামভহঔ চামঢাংখ াথাভড ধমভরহতভ ৬৯ঢফ অমথহযহদভ থলদামভ পা াাংমাহতয ওর্তও
থ প্রস্তামঢ
‘Follow-up to the Declaration and Programme of Action on a Culture of Peace‟ যীর থও থভচলু্যদটি
 থম্মমঢক্রহফ গৃলীঢ ল। ৩১ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ International Covenant on Civil and Political Rights-এভ
াস্তাদ মরহ চামঢাংখ ফাদামথওাভ মরও লাইওমফযদাহভভ ওাব থামহ াাংমাহতহযভ Initial Report তামঔম ওভা ল।
(৪৭) ২৯ থফ ২০১৫ ত য খ ব্যাাংওহও অনুমষ্ঠঢ ‘Irregular Migration in the Indian Ocean‟ যীর থও মহযর পা
ধভভাষ্ট্রমঘহভ থদর্তহত্ব াাংমাহতয প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভ। মঢমদ ফাদধাঘাভ াংক্রান্ত অধভাথ তফহদ াাংমাহতহযভ দীমঢকঢ
 আধলীদ অস্থাদ ত্যহম থভাল ভওাহভভ গৃলীঢ মমপন্ন ওাব থওভ ধতহেধভল ম্পহওথ আন্তচথামঢও ম্প্রতাহও অমলঢ
ওহভদ। এওইহঙ্গ, মঢমদ এ অঞ্চহম ফাদধাঘাভ াংক্রান্ত অধভাথভহলভ ওাব থওভ মদভহদ আঞ্চমমও ধব থাহ মম্মমমঢপাহ ওাচ
ওভাভ  এভ ভম ওাভড া ফস্যা ফাথাহদভ ধভ থচাভ থতদ।
(৪৮) ২৭-২৮ থফ ২০১৫ থফাহত কুহহঢভ ভাচথাদী কুহঢ মটিহঢ 42nd Session of the OIC Council of Foreign
Ministers বঞও অনুমষ্ঠঢ ল। ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব এওটি প্রমঢমদমথতম উি বঞহও অাংযগ্রলড ওহভ। ‘Joint Vision
for the Promotion of Tolerance and Denunciation of Terrorism‟ এই প্রমঢধাদ্য মদহ বঞওটি অনুমষ্ঠঢ ল।
ভৄমমফ মহশ্ব যামন্ত  মদভাধিা প্রমঢষ্ঠা এাং উন্নদ অচথহদ আইম’ভ ক্রফথ থফাদ ভূমফওা, ঢথফাদ থপ্রোধহঝ আন্তচথামঢও
ধমভফন্ডহম ইমাফ  ভৄমমফ থতযভহলভ ঘ্াহমঞ্জ থণহও উিভড এাং ভৄমমফ মহশ্বভ ফহধ্য াংলমঢ দৃঢ়ঢভওভহডভ উধাভল
উি বঞহও আহমামঘঢ ল। Council of Foreign Ministers of OIC-এভ „Effective Strategy to Combat
Terrorism, Violent Extremism and Islamophobia‟ যীর থও মহযর অমথহযহদ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী থবাকতাদ ওহভদ। এ
অমথহযহদ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী ওম প্রওাভ ন্ত্রাাত মদভহদ াাংমাহতয ভওাহভভ ‘মচহভা ঝমাহভন্প’ ভূমফওাভ মর পূদব্যথি ওহভদ।
OIC Contact Group on Muslim Minority in Myanmar-এভ তস্য মলহহ ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী ৪২ঢফ মএনএফ-এভ
প্রামন্তহও অনুমষ্ঠঢ এও বঞহও থবাকতাদ ওহভদ। এ ফ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী মফাদফাহভভ থভামলঙ্গা ফস্যা ফাথাহদ াাংমাহতহযভ অস্থাদ
ত্যহম থহভ িব্য ভাহঔদ।
(৪৯) আঞ্চমমও প্রমঢভো এাং মস্থমঢযীমঢা প্রমঢষ্ঠা ধাভস্পমভও লহবামকঢা বৃমিভ মহে্ ১৯৯৯ াহম Conference on
Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) দাফও এওটি আন্তঃভাষ্ট্রী াংস্থা প্রমঢমষ্ঠঢ ল।
CICA এমযাভ প্রমঢভো, যামন্ত  মস্থমঢযীমঢা চা ভাঔা, ওম থভহদভ ন্ত্রাী ওাব থক্রফ মদভ থম ওভা, অনথ ফাতও উৎধাতদ
 ধাঘাভ থভাথ, ামডচ্, অণ থনদমঢও  ধমভহয াংক্রান্ত লহবামকঢাভ ফাধ্যহফ এমযা অঞ্চহমভ উন্নহদ এাং মস্থমঢযীমঢা
আদহদ অগ্রডী ভূমফওা ধামদ ওহভ আহঙ। ২০ থফ ২০১৪ ঢামভহঔ াাংমাহতয এ াংস্থাভ পূড থ তস্যধহতভ জ
ফদ নয 
ণ ওহভ এাং ২১ থফ-থঢ াাংলাই-এ অনুমষ্ঠঢ CICA-এভ ঘত্যণ থ যীর থ হম্মমহদ পূড থ তস্য থতয মলহহ াাংমাহতহযভ ধহে
ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী প্রমঢমদমথত্ব ওহভদ।
(৫০) ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ২০১৪-১৫ মযোহর থ মহতময ঙাত্র-ঙাত্রীহতভ াাংমাহতযস্থ থফমটহওম  থটন্টাম ওহমচভহল াাংমাহতয
ভওাভ ওর্তও
থ প্রতি াওথ  দদ-াওথ থওাঝা পমঢথ ওভাভ ওাহচ ফন্বহওভ ভূমফওা ধামদ ওহভ।
(৫১) ধভভাষ্ট্রমঘহভ থদর্তহত্ব াাংমাহতহযভ এওটি প্রমঢমদমথ তম ৩০ জুদ - ০৯ জুমাই ২০১৪ থফাহত মদউইহওথ UN High
Level Political Forum-এভ মিঢী পা থবাকতাদ ওহভদ। এ পাভ প্রমঢধাদ্য মর মঙম ‘Achieving the Millennium
Development Goals and charting the way for an ambitious Post 2015 Development Agenda, including
the sustainable development. ২০২১ াম দাকাত াাংমাহতযহও এওটি ফধ্য-আহভ থতহয এাং ২০৪১ াম দাকাত এওটি

উন্নঢ ভাহষ্ট্র ধমভডঢ ওভাভ মহে্ াাংমাহতহযভ াস্ত অস্থা মহঘদাপূ থও ঘমফাদ বমশ্বও আহমাঘদা মদচ স্বাণ থাংমেি
মরগুমম মমষ্ঠ  ওাব থওভপাহ উত্থাধদ ওভাভ চন্য াাংমাহতহযভ মক্র  ওাব থওভ অাংযগ্রলড মঙম অমঢ গুরুত্বপূড থ।
(৫২) ২৮-৩১ জুমাই ২০১৪ থফাহত থমদহদভ থওাহঢানুহঢ অনুমষ্ঠঢ ‘New Partnerships for the Development of
Productive Capacities in LDC‟s‟ যীর থও স্বহল্পান্নঢ থতযভহলভ ফন্ত্রী ধব থাহভ হম্মমহদ ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রমঢফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব

এওটি প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভ। ১৬-১৮ মটহম্বভ ২০১৪ থফাহত থদধাহমভ ওাঞফান্ডুহঢ অনুমষ্ঠঢ Asia Pacific LDC
Ministerial Meeting on Graduation and Post-2015 Development Agenda-এ ফাদদী ধভভাষ্ট্র প্রমঢফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব
এওটি প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভ। প্রমঢমদমথ তমটি পা স্বহল্পান্নঢ থতয থণহও াাংমাহতহযভ উিভড এাং ফধ্য-আহভ থতহয
উধদীঢ লাভ ব্যাধাহভ ভওাহভভ গৃলীঢ ওাব থক্রফ এাং দৃমিপমঙ্গ ত্যহম থহভ।
(৫৩) ০৭ জুমাই ২০১৪ ঢামভহঔ দ্য থলক-এভ ামমময রাইব্য্দাম াাংমাহতয-পাভঢ ভৄদ্র্ ীফাদা মদথ থাভডী ফাফমাভ ভা থখারডা
ওহভ। ামমময রাইব্য্দাম হঙ্গাধাকহভ প্রণফাহভভ ফহঢা ২০০ দটিও্াম ফাইহমভ এওেত্র অণ থনদমঢও অঞ্চম এাং ২০০
দটিও্াম ফাইহমভ াইহভ ফলীহাধাদ অঞ্চহম াাংমাহতহযভ মদভঙ্কুয  া থহপৌফ অমথওাভ সুমদমিঢ ওহভ াাংমাহতয-পাভঢ
ভৄদ্র্ীফা মদথ থাভডী ফাফমাভ ভা থখারডা ওহভহঙ। ধাঁঘ তস্যমমযি রাইব্য্দাম ভাহ উহেঔ ওহভ থব, ‘ফদূভত্ব’ ধিমঢহঢ দ্যই
থতহযভ ভৄদ্র্ীফা মদথ থাভড ওভা লহম াাংমাহতহযভ তাীভ প্রমঢ ঢা ন্যায্যঢা মদমিঢ ওহভ দা। ন্যায্যঢা মদমিঢ ওভাভ চহন্য
রাইব্য্দাম অমদথ থামভঢ আনুফামদও ২৫,৬০২ ক থ মওহমামফঝাভ ভৄদ্র্ এমাওাভ ফহধ্য ১৯,৪৬৭ ক থ মওহমামফঝাভ ভৄদ্র্ এমাওা
াাংমাহতযহও প্রতাদ ওহভহঙ। ২০১৪ াহমভ ামমময রাইব্য্দাহমভ ভা াাংমাহতয  পাভঢ উপ ভাহষ্ট্রভ মদচ মদচ ভৄদ্র্ ীফাদা
মঘমিঢ ওহভ মতহহঙ, বাভ মরুহি আমধম ওভাভ সুহবাক থদই। নহম ২০০৯ াহম আন্তচথামঢও ামময আতামহঢ পাভঢ 
মফাদফাহভভ হঙ্গ ভৄদ্র্ীফা ম্পমওথঢ াাংমাহতহযভ ফাফমাভ যামন্তপূড থ ধমভফামপ্ত খহঝ এাং  থহফাঝ ১,১৮,৮১৩ ক থ
মওহমামফঝাহভভ থময থঝমভহঝামভাম ভৄদ্র্, ২০০ দটিও্াম ফাইম এওেত্র অণ থনদমঢও অঞ্চম এাং ঘট্টগ্রাফ উধকূম থণহও ৩৫৪
দটিও্াম ফাইম ধব থন্ত ফলীহাধাহদভ ঢমহতহয অমস্থঢ ওম থভহডভ প্রামডচ  অপ্রামডচ ম্পহতভ ধভ াাংমাহতয া থহপৌফ
অমথওাভ থধহহঙ। যামন্তপূড থ উধাহ ভৄদ্র্ীফা াংক্রান্ত মহভাথ মদষ্পমিহঢ এমযা ফলাহতহয এটিই প্রণফ দৃিান্ত।
(৫৪) চ্াফাইওাভ মওাংঝহদ াংস্থাটিভ তভ তপ্তহভ ১৪-২৫ জুমাই ২০১৪ থফাহত চামঢাংখ ভৄদ্র্ আইদ ওদহপদযদ ১৯৮২-এভ
অথীহদ সৃি International Seabed Authority(ISA)-এভ ২০ঢফ অমথহযহদ ISA-এভ তস্য ভাষ্ট্রভহলভ প্রমঢমদমথকড
অাংযগ্রলড ওহভদ। মঘ (হফমভঝাইফ অ্াহনা থ ইউমদঝ) উি অমথহযহদ অাংযগ্রলড ওহভদ। ৩৬-তস্যমমযি এমযাদ গ্রুধ ওর্তও
থ
ফহদাদীঢ লহ থদতাভল্যান্ডস্  আহচথমন্টদাভ হঙ্গ াাংমাহতয ISA-এভ ল-পাধমঢ মদ থামঘঢ ল।
(৫৫) ০১-০২ থহন্ফম্বভ ২০১৪ থফাহত ঠাওা „International Workshop on Blue Economy‟ যীর থও এওটি আন্তচথামঢও
ওফথযামা অনুমষ্ঠঢ ল। ০১ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওফথযামাটি উহিাথদ ওহভদ। উহিাথদী অনুষ্ঠাহদ ফাদদী
মস্পওাভ, াাংমাহতয ভওাহভভ মমপন্ন ফন্ত্রী, াংত-তস্য, মমপন্ন ফন্ত্রডামহভ মঘ, থতময মহযরজ্ঞকড, মমযি ব্যমিক,থ ভৄদ্র্
 ভৄদ্র্ম্পত মরহভ হঙ্গ াংমেি ব্যমিক,থ মশ্বমদ্যামভহলভ মযেওবৃন্ন এাং ভওামভ  থভওামভ মমপন্ন ধব থাহভ
ব্যমিকড উধমস্থঢ মঙহমদ। উহিাথদী অনুষ্ঠাহদ অণ থ, থদৌ-ধমভলদ, মযল্প, ধমভহয  দ, ফৎস্য  প্রামডম্পত ফন্ত্রডামহভ
ফাদদী ফন্ত্রী এাং মদ্য্ৎ, জ্বামামদ  ঔমদচম্পত ফন্ত্রডামহভ ফাদদী প্রমঢফন্ত্রী এাং FAO-এভ Assistant Director
General িব্য থধয ওহভদ। উি ওফথযামা ১৭টি থতহযভ থফাঝ ৩২ চদ প্রমঢমদমথ এাং চামঢাংখ, আন্তচথামঢও াংস্থা  মহশ্বভ
মমপন্ন মশ্বমদ্যামহভ াংমেি থেহত্র াঢ চদ মহযরজ্ঞ এাং াাংমাহতহযভ প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভদ। ওফথযামা
াাংমাহতয প্রমঢমদমথতম, মহতময প্রমঢমদমথতম এাং মহতময মহযরজ্ঞহতভ হঙ্গ মফণমি প্রমক্রা আহমাঘদা ওভাভ সুহবাক ধা
এাং উমেমঔঢ মর ম্পমওথঢ আহমাঘদা থণহও প্রহাচদী জ্ঞাদ  ঢথ্য-উধাি
মাপ ওহভ।
(৫৬) ২৯-৩০ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত াংভেি আভ আমফভাহঢভ দ্যাই-থঢ ‘UAE Counter-Piracy Conference 2014‟
অনুমষ্ঠঢ ল। াংভেি আভ আমফভাহঢভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রীভ আহ্বাহদ াাংমাহতহযভ ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী উি ওদনাহভহন্প অাংযগ্রলড ওহভদ।
ওদনাহভহন্পভ ভম প্রমঢধাদ্য মর মঙম ‘Securing State Recovery: Sustaining Momentum at Sea, Confronting
Instability on Land‟। ওদনাহভহন্প প্রা ৫০টি থতহযভ ভওামভ/হভওামভ প্রমঢষ্ঠাদ, আন্তচথামঢও াংস্থা  ব্যাী
প্রমঢষ্ঠাহদভ প্রা ৬০০ চদ প্রমঢমদমথ থবাকতাদ ওহভদ। ২৯ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ ওদনাহভহন্পভ মফমদহস্টমভাম থকহফন্ট-এ
ফাদদী ধভভাষ্ট্রফন্ত্রী িব্য প্রতাদ ওহভদ। ওদনাহভহন্পভ থলট অ থটমমহকযদ থকহফন্ট-এ মঘ (হফমভঝাইফ অ্াহনা থ ইউমদঝ)
এফমপ আমহহতা চালাচ থণহও থাফামম চমতসু্ ওর্তও
থ অধহৃঢ ৭ চদ াাংমাহতময দামহওভ ভৄমি ধাাভ মরটি ত্যহম থহভদ
এাং দামও  ঢাহতভ ধমভাহভভ তস্যহতভ পদ থাদ-এভ বণাবণ ব্যস্থা গ্রলড ওভাভ চন্য আন্তচথামঢও লাঢা প্রতাদওাভী
াংস্থাভলহও এমকহ আাভ আহ্বাদ চাদাদ।
(৫৭) ৮-৯ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম এাং ধেী ওফথ লাও নাউহন্ডযদ (মধহওএএন)-এভ থবৌণ উহদ্যাহক Indian
Ocean Rim Association (IORA)-এভ থঝওই উন্নদ ওফথসূমঘভ অাংয মলহহ „Promoting Microfinance for
Economic Development in IORA Region‟ যীর থও এওটি আন্তচথামঢও ওফথযামা অনুমষ্ঠঢ ল। ক্ষুদ্র্ ঋড প্রওহল্প

াাংমাহতহযভ অপাদী ানল্য মহঘদাপূ থও ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম, মধহওএএন এাং IORA-এভ থবৌণ উহদ্যাহক াাংমাহতহয
প্রণফাহভভ ফহঢা IORA ওফথযামা অনুমষ্ঠঢ ল। াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী অণ থফন্ত্রী এই ওফথযামাটি উহিাথদ ওহভদ।
(৫৮) ০৪-০৫ থফ ২০১৫ থফাহত তমেড আমেওাভ টাভাহদ Indian Ocean Rim Association (IORA) ওর্তও
থ প্রণফ ‘Blue
Economy Core Group Workshop on Promoting Fisheries & Aquaculture and Marine Safety & Security
Cooperation in Indian Ocean Region‟ যীর থও আন্তচথামঢও ওফথযামাভ আহাচদ ওভা ল, বাহঢ IORA-এভ ওম

তস্য-থতয অাংযগ্রলড ওহভ। াাংমাহতহযভ প্রমঢমদমথ মলহহ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ থফমভঝাইফ অ্াহনা থ ইউমদহঝভ মঘ
অাংযগ্রলড ওহভদ। এই ওফথযামাভ ফাধ্যহফ IORA-এভ তস্য থতযভহলভ ফধ্য থণহও Blue Economy-এভ ধভ এওটি থওাভ
গ্রুধ কঞদ ওভা ল, বাভ ফাধ্যহফ IORA-এভ তস্য থতযভহলভ Blue Economy-এভ ধভ ওাব থক্রফ ধমভঘামমঢ লহ। উি
ওফথযামা
Blue
Economy-এভ
ধাযাধাময
Maritime
Safety
and
Security
মরহ
আহমাঘদা ল।
(৫৯) ১৯৭১ াহম াংকঠিঢ ভৄমিভেহি াাংমাহতহযভ ধহে স্মভডী  অদদ্য অতাদ থভহঔহঙদ, এফদ মহতময ন্ধুহতভ ম্মাদদা
প্রতাহদভ ধভ এওঝা াংওমদ ‘Liberation War Friends of Bangladesh’ প্রওামযঢ ল। এ প্রওাযদাটি ওম াাংমাহতয
দূঢাা  ম্মাদদাপ্রাপ্ত মহতময ন্ধুহতভ মদওঝ থপ্রভড ওভা ল। এ ঙাড়া, প্রওাযদাটি মঘ, উধফন্ত্রী, প্রমঢফন্ত্রী  ফন্ত্রীহতভ মদওঝ
ত অহমাওদ  াংভেহডভ চন্য থপ্রভড ওভা ল।
(৬০) মএদমধ  চাফাহঢভ থদর্তহত্ব াভাহতহয ধমভঘামমঢ র্ধ্াংাত্মও ওাব থওমাহধভ ধভ „The BNP-Jamat BrutalityTerrorising People of Bangladesh‟, „Violence, Anarchy and Destructive Activities‟ দাফও টকুহফন্টামভ
মদফথাড ওহভ মহতযস্থ াাংমাহতয মফযদভহল  ঠাওাস্থ মহতময মফযদভহল থপ্রভড ওভা ল। এ ঙাড়া, Whither
Bangladesh;Genocide in 1971 and The Killing Fields; My Mother Tongue; Bangabandhu-Our Great
Leader; Amader Ei Bangabandhu দাফও টকুহফন্টামভ মহতযস্থ াাংমাহতয মফযদভহল থপ্রভড ওভা ল।

১৭।  য

ন ফব

(১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধমঢহত্ব ১০ ফাঘ থ ২০১৫ এাং ১৪ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ চাঢী অণ থনদমঢও ধমভরত (এদইম)-এভ পা
ত য়। উি পা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ (আভএমটমধ) চূড়ান্তওভড  অনুহফাতদ;
াস্তাদ ধমভীেড  ভল্যাদ মপাক ওর্তও
থ প্রডীঢ ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ াস্তাদ অগ্রকমঢ
ধব থাহমাঘদা; ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভ জুমাই ২০১৪ ফা থণহও থনব্রুামভ ২০১৫ ফা ধব থন্ত াস্তাদ
অগ্রকমঢ ধব থাহমাঘদা এাং ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ চূড়ান্তওভড  অনুহফামতঢ ল।
(২) ৩১টি এওহদও পা ২১২টি প্রওল্প অনুহফামতঢ ল, বাভ থফাঝ প্রাক্কমমঢ ব্য ১ ৬৩ ৯৯২ ২৭৯৫ থওাটি ঝাওা, বায ভ
জ ফ ৭৮ ২৭০ ৮১৭৫
,
  ৭৯ ০৯৩ ২১০৭
ফ  য নজ থ য়ন ৬ ৬২৮ ২৫১৩
ট ।
৩) দফ চাঢী াংহত ফাদদী ধমভওল্পদাফন্ত্রীভ চন্য ফ ভ ট ২৪৭ প্রহশ্নভ চা ত য য জ ত য়  দ  চফ র য় থপ্রভড
ওভা ল।
(৪) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ফফত ফহভ এওহদও পা অনুহফামতঢ
১৮৭টি প্রওহল্পভ ভওামভ আহতয চামভ ওভা ল। এওহদও পা গৃলীঢ 
৪৮  যণ য য়।

 য মচ. চা যল ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ
  ফ ফ য় নয র মমপন্ন ভ ণ রয়/মপাহক

(৫) ২১ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয ধমভওল্পদা ওমফযহদভ পা অনুমষ্ঠঢ ল। উি পা (ও) ধমভওল্পদা ওমফযদ
যমিযামীওভড (ঔ) উন্নদ প্রওল্প াংক্রান্ত মদ্যফাদ ধমভধহত্রভ উহেঔহবাগ্য ধমভঢথদ (ক) চদহমভ পদম থন্যা (খ) প্তফ
ধঞ্চামর থও ধমভওল্পদা প্রডদ াংক্রান্ত অগ্রকমঢ (গ) আইএফই ড মপাহকভ মরামম (ঘ) ধমভাংখ্যাদ  ঢথ্য ব্যস্থাধদা মপাহকভ
মরামম এাং (ঙ) মমথ মর আহমামঘঢ ল।
(৬) ধমভওল্পদাফন্ত্রীভ পাধমঢহত্ব ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ প্রস্তামঢ াংহযামথঢ এমটমধভ ধভ াাংমাহতয ধমভওল্পদা ওমফযহদভ মথ থঢ
পা ০৩ ফাঘ থ ২০১৫  ০৭ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ অনুমষ্ঠঢ ল।

(৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ িৃঢা অন্তভুথি ওভাভ চন্য ধমভওল্পদা ওমফযদ/মপাহকভ ঢথ্য-উধাি অণ থ ফন্ত্রডামহ থপ্রভড
ওভা ল।
(৮) ২০১৫ াহমভ চাঢী াংহতভ প্রণফ অমথহযহদ ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢভ প্রহত পারহড অন্তভুথমিভ চন্য এ ফন্ত্রডাম াংক্রান্ত ঢথ্য
এাং থচমা প্রযাও হম্মমহদভ চন্য ধমভওল্পদা ফন্ত্রডাম/মপাহকভ ওম থক্টভ থণহও ঢথ্য াংগ্রল ওহভ ফমন্ত্রধমভরত মপাহক
থপ্রভড ওভা ল।
(৯) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য  য ন ফব ১১ জন থভ ণয ভ ত
জন ত য় ণয ভচ য , ফ ড  চ জন ভ ত চ য জন ভচ য ফ ন  ড ত
জন ভ ত
তন জন ভচ য
ন য় দ ন য য়।
ছ , ধ ন  দ ট জন,
ধ ন  দ ছয় জন,  ধ ন  দ ট জন,  নয়য  য ধ ন  দ নয় জন, ফলণ
ভ ত দ
জন ফ
জন চ থ ণয ভচ য
ত য় ণয  দ  দ ত দ ন য য়।
(১০) ধমভওল্পদা মপাহকভ আঢাথীদ াংস্থা/প্রমঢষ্ঠাদভহলভ াহচঝ মপাচদ এাং াহচঝ ধমভধত্র-১ অনুবাী ২০১৫-১৬ থণহও
২০১৭-১৮ ধব থন্ত ফধ্যহফামত াহচঝ ওাঞাহফা প্রডদ ওহভ চূড়ান্তওভহডভ ধভ অণ থ মপাহক থপ্রভড ওভা ল।
(১১) ফধ্যহফামত াহচঝ ওাঞাহফাভ আঢা াহচঝ ধমভধত্র অনুবাী ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াংহযামথঢ াহচঝ এাং াহচঝ
ধমভধত্র-২ অনুবাী ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ ভাহেভ প্রাক্কমদ  ২০১৬-১৭ থণহও ২০১৭-১৮ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ প্রহেধড
প্রডদ ওহভ চূড়ান্তওভহডভ ধভ অণ থ মপাহক থপ্রভড ওভা ল।
(১২) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ াহচঝ াংক্রান্ত প্রওাযদাভহলভ ফহধ্য ‘ফঞ্জুমভ  ভাহেভ তামভল (অনুন্নদ  উন্নদ)’ যীর থও
াহচঝ পমস্তওা অন্তভুথিওভহডভ চন্য ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ থফৌমমও  াম্প্রমঢও ওাব থামম ম্পমওথঢ ড থদাভমও মঘত্র অণ থ
মপাহক থপ্রভড ওভা ল।
(১৩)  য ন ফব য
ত ধ ন ‘জ ত য়  য ন
দ ’
ন  যণত য 
ত  রন দ
য য়।
(১৪)  য

ন ফব য ২০১৪-১৫ থ-ফছ যয ভ

য়ন
ড ভ ফ ফ র দ
ত ত ফদন ভ  যলদ ফব
দন

ণয়ন ফ ভ  যলদ ফব

১৫)  য ন ফব য ‘জ ত য় চ য র’ ফ ফ য় নয র ০১ জ য় য ২০১৫ থ
 য ন ণয়ন ফ ‘য য ত ন ভচচ ’  ল
য  রন দ  র ন
ফব / ভ ন
ত ভচচ য  রন দ  রন ভ  যলদ ফব
যণ য য়।
(১৬) Fast Track
ফব

 য ফ ফ য়ন

ত

ত

য়ন ফলণ ত ন
ধ নভ য ম র য়

যণ

যণ য য়।
৩০ ন ২০১৬ ভয় দয ভযজ য ন

ত ফদন ২৭ ভ ২০১৫ ত য খ থ ন ত 

যণ য য়।

১৭) ভওামভ ঔাহঢভ উন্নদ প্রওল্প প্রডহদ/প্রমক্রাওভহড মদহামচঢ ওফথওঢথাহতভ চন্য উন্নদ প্রওল্প প্রস্তা-এ তামভদ্র্্, ধমভহয

 চমায়ু
অন্তভুথমি মরহ তেঢা বৃমিভমও প্রমযেড ওাব থক্রফ ধমভঘামদাভ চন্য ধমভওল্পদা ওমফযহদভ াথাভড অণ থদীমঢ মপাক
এাং দ্যহব থাক ব্যস্থাধদা  ত্রাড ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ মমটএফমধ-২ প্রওহল্পভ ফহধ্য স্বােমভঢ ফহছাঢা স্মাভও-এভ
মপমিহঢ াথাভড অণ থদীমঢ মপাক মমটএফমধ-২-এভ হঙ্গ থবৌণপাহ „Poverty, Environment, Disaster and Climate
Change Inclusive Development Project Design‟ যীর থও প্রমযেহডভ আহাচদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াঢটি ব্যাহঘ
মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক/তপ্তভ/াংস্থাভ থফাঝ ১৮৫ চদ ওফথওঢথাহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
১৮) প্তফ ধঞ্চামর থও ধমভওল্পদা প্রডহদভ মপমি মলহহ ঔাঢমপমিও ৩০টি ব্যাওগ্রাউন্ড স্টামট প্রডদ ওভা ল। প্রডীঢ
ব্যাওগ্রাউন্ড স্টামটভল ধব থাক্রহফ ভৄদ্র্হডভ অাংয মলহহ ধাঁঘটি পমমউহফ ভৄদ্র্ড ওভা ল।
স্টামটভহলভ অমথওঢভ উৎওর থ
াথহদভ চন্য ৩০টি স্টামটভ ফধ্য থণহও ২৯টি স্টামট স্বদাফথন্য ব্যমি ওর্তও
থ „Peer Review‟ ওভা ল। াংমেি ওম
অাংযীচহদভ হঙ্গ ফঢমমদফহভ অাংয মলহহ মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক/াস্তাদওাভী াংস্থা/ধমভওল্পদা ওমফযহদভ ধাযাধাময
ফহদাদীঢ এওাহটমফও, কহরও  ব্যামও ফাচ, এদমচ, থতহযভ ওম ব্যামও াংকঞদ, ধামমও মশ্বমদ্যামহভ মপম,
প্রমণঢবযা অণ থদীমঢমতকড, প্রমঢন্ধী াংকঞদভল  ঠাওা মশ্বমদ্যামহভ অণ থদীমঢ মপাহকভ মযেওবৃহন্নভ হঙ্গ মমপন্ন ফহ
ধব থাক্রহফ থফাঝ ঙটি ফঢমমদফ পাভ আহাচদ ওভা ল। ঢাঙাড়া, প্তফ ধঞ্চামর থও ধমভওল্পদা তমমম প্রডহদভ মহে্

অণ থদীমঢমত প্যাহদম-এভ মঢদটি পা ফ চাঢী মস্টামভাং ওমফটিভ দ্যইটি পা
অনুমষ্ঠঢ ল।
(১৯) ‘াাংমাহতয থটিা ল্াদ, ২১০০’ প্রডদ  াস্তাহদ লহবামকঢাভ চন্য াাংমাহতয ভওাভ, থদতাভল্যান্ড ভওাভ এাং
মশ্বব্যাাংহওভ হঙ্গ মত্রধেী ফহছাঢা স্মাভও (MoU)
যত য়। ‘াাংমাহতয থটিা ল্াদ, ২১০০’ প্রডহদভ চন্য ১৭টি
থইচমাইদ ফীো মভহধাঝ থ প্রডদ ওভা ল। তস্য (মমদভ মঘ), াথাভড অণ থদীমঢ মপাক-এভ থদর্তহত্ব প্রওল্প াংমেি
ওফথওঢথা ফন্বহ Facts Finding Mission মহমঝ  সুদাফকহঞ্জভ লাভ এমাওা হভচমফহদ ধমভতযথদ ওহভদ। মফযদ উি
এমাওাভ মমপন্ন অাংযীচহদভ হঙ্গ ফঢমমদফ ওহভদ। প্রওহল্পভ আঢা মদ থাঘদকৃঢ মমপন্ন Hot spot থবফদ, Urban area,
Haor area, Barind area এাং Drought area-এভ ধভ বণাক্রহফ Dhaka, Sunamganj, Rajshahi এাং Rangpur এ
ঘাভটি স্থাহদ ‘Multi Stakeholder Consultation’ অনুমষ্ঠঢ ল। Regional Cooperation-এভ ‘Transboundary River
management‟-এভ ধভ Joint River Commission-এভ হঙ্গ Stakeholder consultation অনুমষ্ঠঢ ল।
(২০) „Strengthening GED to integrate Population Issues into Development Plans‟ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা
ধমভওল্পদা ওমফযহদভ ওফথওঢথাল প্রওল্প প্রডদ  াস্তাহদভ হঙ্গ চমড়ঢ মমপন্ন ফন্ত্রডাম, মপাক  াংস্থাভ াংমেি
ওফথওঢথাহও তেঢা বৃমিভ চন্য প্রমযেড থত া ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ টটি ব্যাহঘ ১৬০ চদ ওফথওঢথাহও চদাংখ্যা
ব্যস্থাধদা মরও থরমদাং প্রতাদ ওভা ল। প্রওহল্পভ আঢা 7th Five Year Plan প্রডহদভ চন্য UNFPA-এভ মদচস্ব
অণ থাহদ ১টি Background study paper প্রডদ ওভা ল। প্রওহল্পভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ (১) ‘Analyzing
Demographic situation in Bangladesh: Mapping out the Challenges into Development Process ,’ (২)
‘Managing the population momentum issues facilitating economic development in Bangladesh‟ এাং
(৩) ‘Factors Affecting Preference for Education and Health Services in Slum Areas in Bangladesh‟
মযহভাদাহফ মঢদটি Policy Paper প্রডদ ওভা ল এাং উি Policy Paper-এভ ধভ মঢদটি Policy Dialogue অনুমষ্ঠঢ
ল।
২১) „Support to Sustainable and Inclusive Planning‟ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা Millennium Development
Goals মভহধাঝ থ ২০১৩ এাং SAARC Development Goals মভহধাঝ থ ২০১৩ প্রওায ওভা ল। প্রওহল্পভ আঢা „Results
Based Monitoring & Evaluation Workshop for the 7th Five Year Plan’ যীর থও াওথযহধ Results Based
Monitoring & Evaluation Framework ণয়ন ওভা ল। এ ঙাড়া,
য
ত য় „Rationalization of Sectors in
Development Planning and Budgeting’ ‘Poverty Measurement’ যীর থও ওফথযামাভ য় জন য য়। জরফ
 য ফ ফল য় য য ভ / ফলণ  ণয়ন ওভা ল।
(২২) াফামচও মজ্ঞাদ কহরডা ধমভরহতভ আঢা ধমভঘামমঢ কহরডা/ফীোভহলভ ফহধ্য ১৩৩টি কহরডা/ফীোভ মধভীহঢ
মমপন্ন মওমস্তভ অণ থ ধমভহযাথ ওভা ল। অণ থাদকৃঢ উি কহরডা/ফীোভহলভ ফহধ্য ঘমমঢ অণ থ-ঙহভ ৩৯টি কহরডা/ফীো
নমপাহ ম্পন্ন ল।
(২৩) ‘ ড জট র ফ র দ য  থ ম ’  ল
ত ফদ নয ন ন  য ণ
য র  য ন ফব / ভ ন
 ত দ  ফ ব ফল  য ন 
ত দ থ ফব
যণ য য়।
(২৪) চামঢাংহখভ ৬৯ঢফ অমথহযহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থবাকতাদ উধমহে্ মমপন্ন মরহ ইদপঝ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহ থপ্রভড
ওভা ল।
(২৫) ‘Statistics of Civil Officers and Staff‟  ল

তধন

য জনফর 

তত

-২০১৫- য  র ন
দ জন  ন ভ ণ র য় যণ য য়।

যজ য

ন ফব

২৬) থপ্রমেঢ ধমভওল্পদা (২০১০-২০২১) [রূধওল্প-২০২১]-এভ য লামদাকাত প্রমঢহতদ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ থপ্রভড ওভা ল।
(২৭) ২৮ ফাঘ থ থণহও ০১ এমপ্রম ২০১৫ মপহঢদাহফভ ল্াদহ অনুহষ্ঠ আইমধইউ-এভ ১৩২ঢফ Assembly-থঢ এাং ১৭-২২
জ য় য ২০১৫ য য
র
য় 10th Session of the PUIC Conference-  দ য় ত ন ধদ রয
ম দ নয জ
প/ট  য়  প্রডদ ওহভ থপ্রভড ওভা ল।
(২৮) তযফ চাঢী াংহতভ ৩, ৪ণ থ, ৫ফ  ৬ষ্ঠ অমথহযহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ উিভ তাহদভ চন্য ঢাভওা মঘমিঢ 
ঢাভওা মঘিমলীদ প্রহশ্নভ উিভ প্রস্তুঢ ওহভ থপ্রভড ওভা ল।

য

(২৯) 60th Commonwealth Parliamentary Conference-এ ফাদদী মস্পওাভ-এভ আহমাঘদাভ চন্য মিন/ঝমওাং ধহন্ট
এাং ১৭-২১ থফ ২০১৫ থফাহত ঠাওা অনুমষ্ঠঢ 26th Commonwealth Parliamentary Seminar-এ াাংমাহতয াংতী
প্রমঢমদমথ তহমভ থবাকতাহদভ চন্য মিন প্রডদ ওহভ থপ্রভড ওভা ল।
(৩০) তফছয ১০ ভ চ ‘জ ত য়
ল।

ম

ত দফ’

(৩১) ESCAP- য ৭১তভ ভন ব র
ন ,  য,  ড/ ড ব ড থ ন ত 
(৩২) খ  ফ য 

ম  নয জ

ম

ফ ন

র দন- য জ জ ত য়  য
ফব
যণ য য়।

ণভ ণর য় ন
ন

য়ন

যণ য

ডভ থ

য

ন Formulation of a National Guideline Developing Committee for
Developing the National CSR Guideline for Bangladesh মরহ এাং „Highland Food Security with High
Value Chains South Asia (HFS)‟ যীর থও মরহভ য ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল।
৩৩) ‘াাংমাহতয অণ থনদমঢও ফীো, ২০১৫’-এ অন্তভুথমিভ চন্য াথাভড অণ থদীমঢ মপাক থণহও ঢথ্য াংমমঢ প্রমঢহতদ থপ্রভড
ওভা ল।
(৩৪) ‘মমএ ইওদমফও এওাহটমফ প্রমঢষ্ঠা’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ স্থাধঢ্ দক্যা প্রডহদভ চন্য
বতমদও ধমত্রওা এাং CPTU-এভ হাইহঝ EOI আহ্বাদ ওভা ল। PEC ওমফটি ওর্তও
থ EOI ভল্যাদ ম্পন্ন ওহভ
HOPE-এভ অনুহফাতদ গ্রলড ওহভ RFP থপ্রভহডভ চন্য PWD-থও অনুহভাথ জ্ঞাধদ ওভা ল।
(৩৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভ ইাংহভমচ াংস্কভড ভৄদ্র্ড  মঢভড ওভা ল।
(৩৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াংহযামথঢ এমটমধহঢ ভােমলীদ অদনুহফামতঢ দত্যদ প্রওল্প অন্তভুথমিভ মরহ আন্তঃফন্ত্রডাম
থপ্রাগ্রামফাং ওমফটিভ পা বণাক্রহফ ০৫, ০৮  ০৯ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ অনুমষ্ঠঢ ল।
(৩৭) ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ ভদ্র্ড  চূড়ান্ত অনুহফাতহদভ চন্য চাঢী াংহত থধয ওভা ল।
(৩৮) ০২-১০ অহক্টাভ ২০১৪ ভয় দ Cameroon-এভ ভাচথাদী Yaounde-থঢ অনুমষ্ঠঢ 60th Commonwealth
Parliamentary Conference-এ অাংযগ্রলডওাভী াাংমাহতয চাঢী াংহতভ ফাদদী মস্পওাহভভ থদর্তহত্ব াংতী
প্রমঢমদমথতহমভ আহমাঘদাভ সুমথ থাহণ থ মিন/ঝমওাং ধহন্ট থপ্রভড ওভা ল।
(৩৯) ১৬-১৭ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত চাফথামদভ ামমথহদ অনুমষ্ঠঢ International G-7 Parliamentarians Conference-এ
ফাদদী মস্পওাহভভ আহমাঘদাভ সুমথ থাহণ থ মিন/ঝমওাং ধহন্ট থপ্রভড ওভা ল।
(৪০) মদউইহওথ চামঢাংখ তভ তপ্তহভ অনুমষ্ঠঢ ২৯-৩০ আকস্ট ২০১৫ ভয় দ Tenth Meeting of Women Speakers of
Parliament; ৩১ আকস্ট লহঢ ০২ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ভয় দ অনুমষ্ঠঢ Fourth World Conference of Speakers of
Parliament ফ ২৪-২৫ থহন্ফম্বভ ২০১৫ ভয় দ ভামযা অনুমষ্ঠঢ Eurasian Women‟s Forum-এ াাংমাহতয চাঢী
াংহতভ ফাদদী মস্পওাহভভ থবাকতাহদভ জ
ন/ঝমওাং ধহন্ট থপ্রভড ওভা ল।
(৪১) ১৮-২০ দহপম্বভ ২০১৪ থফাহত House of Parliament, London-এ অনুমষ্ঠঢ The Role of Parliamentarians in
Managing Economic Growth for Equitable Development-এ াাংমাহতয চাঢী াংহতভ াংতী প্রমঢমদমথতহমভ
আহমাঘদাভ সুমথাহণ থ মিন/ঝমওাং ধহন্ট থপ্রভড ওভা ল।
(৪২) ১২-১৬ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত সুইচাভল্যাহন্ডভ থচহদপা অনুমষ্ঠঢ আইমধইউ-এভ ১৩১ঢফ Assembly; ১৯-২০ দহপম্বভ
২০১৪ থফাহত আইমধইউ এাং চামঢাংহখভ থবৌণ উহদ্যাহক মদউইহওথ অনুমষ্ঠঢ Parliamentary Hearing at the United
Nations; ০৮-১০ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত থওামভাভ Incheon-এ অনুমষ্ঠঢ Development Cooperation Forum (DCF)
Republic of Korea High-Level Symposium; ১২-১৩ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত ভেিভাহষ্ট্রভ ামযাংঝদ মটমহঢ অনুমষ্ঠঢ
Global Parliamentary Conference; ২৭-২৮ থফ ২০১৫ থফাহত চাধাহদভ থঝামওহঢ অনুমষ্ঠঢ IPU Global
Conference of Young Parliamentarians; ১৭-২১ অহক্টাভ ২০১৫ থফাহত সুইচাভল্যাহন্ডভ থচহদপা অনুমষ্ঠঢ আইমধইউএভ ১৩৩ঢফ Assembly ফ ০৪-০৬ দহপম্বভ ২০১৫ থফাহত উকান্ডাভ ওাম্পামা অনুহষ্ঠ Development Cooperation

Forum (DCF) Uganda High-Level Symposium-এ াংতী প্রমঢমদমথতহমভ থবাকতাহদভ জ

ন/ঝমওাং ধহন্ট

থপ্রভণ ওভা ল।
(৪৩) ১৯-২০ আকস্ট ২০১৫ থফাহত ইহন্নাহদমযাভ চাওাঢথা অনুমষ্ঠঢ ‘APA Standing Committee Meeting on
Economic and Sustainable Development Affairs‟ ফ ০২-০৫ থহন্ফম্বভ ২০১৫ থফাহত মন্ডহদ অনুমষ্ঠঢ ‘The
Role of Parliamentarians and Constituency Development Funds‟  ল ওফথযামা চাঢী াংহতভ প্রমঢমদমথভ
আহমাঘদাভ সুমথাহণ থ ন/ঝমওাং ধহন্ট থপ্রভড ওভা ল।
(৪৪) ন ন
ভ দত
 ম জন/ ন  ম জন 

১৮।  য ফ

থ ফয ,
জ

থ ফ
য য়।

য ত

ন

চর ত

তয

থ ফয

দন ফ

ফন ভ ণ রয়

(১) দ অমথতপ্তভ
ন ২০১৫ ম ভয়ভন   ফন ফব ১৩ ৮৪৩ ০৫ য
য  র য় ফন ফব  য় খ র ত ৩০ ৪২১ ৪০ য
 র য় ফন ফব
৬৭ ০৪৯ ৯৬ য ভ  য ত ফন   ফ ঘ লণ য ম ভ 
য য়।

 র য় ফন ফব চ
ব র য় ২০ ৮২৩ ৬১

ভ ১ ৯৬১ ৯০
য ফ ভ ট

(২) চাঢীপাহ ৫ জুদ ‘মশ্ব ধমভহয মত, ২০১৫’ উদবামধঢ ল। চামঢাংখ ধমভহয ওফথসূমঘ থখামরঢ এ ঙহভভ মশ্ব
ধমভহয মতহভ প্রমঢধাদ্য 
যঢ থওাটি চহদভ অধাভ স্বপ্ন, এওটি মশ্ব ওমভ দা মদঃস্ব (Seven Billion Dreams, One
Planet, Consume With Care)। কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা ঙ্গন্ধু আ চথামঢও
হম্মমদ থওহন্ধ ১২ র ২০১৫ ঢামভহঔ মশ্ব ধমভহয মত, ২০১৫-এভ শুপ উহিাথদ থখারডা ওহভদ। ‘মশ্ব ধমভহয মত,
২০১৫’ উদবাধদ উধমহে্ ফাহয  থযাপাবাত্রা, ধমভহয থফমা, ভৄি আহমাঘদা, ধমভহয অমথতপ্তহভভ ওাব থক্রহফভ ধভ
brochure, চাঢী ধমভহয ধতও, ২০১৫-এভ ধভ প ওা এাং চাঢী বতমদওভহল মহযর থক্রাড়ধত্র প্রওায ওভা ল।
(৩) চাঢী ওফথসূমঘভ আহমাহও থচমা  উধহচমা ধব থাহ মশ্ব ধমভহয মত উদবাধদ উধমহে্ ফাহয  থযাপাবাত্রা,
মযশু-মওহযাভ মঘত্রাঙ্কদ প্রমঢহবামকঢা, ধমভেন্নঢা অমপবাদ, আহমাঘদা অনুষ্ঠাদল দাদা ওফথসূমঘ ধামমঢ ল।
৪) ধমভহয উন্নহদ অাফান্য অতাহদভ স্বীকৃমঢস্বরূধ এ ঙভ ধমভহয াংভেড  দূরড মদন্ত্রড (ব্যমিকঢ) ও্াঝাকমভহঢ
এ্াটহপাহওঝ ফদমচম থফাভহত এাং চদা আব্দুম ভৄমওঢ ফজুফতাভ (াব্য)-থও চাঢী ধমভহয ধতও, ২০১৫ প্রতাদ ওভা ল।
মশ্ব ধমভহয মত উ ম ধদ উধমহে্ আহামচঢ উহিাথদী অনুষ্ঠাহদ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী চাঢী ধমভহয ধতও, ২০১৫ প্রতাদ
ওহভদ।
(৫) ধমভহয অমথতপ্তহভভ তভ এদহনা থহফন্ট টিফ ওর্তও
থ জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত ধমভহয আইদ র ন এাং
 য ফ ব্যস্থাভ তাথহদভ অধভাহথ ৪০২টি মযল্পওাভঔাদা/স্থাধদাভ ফ
এদহনা থহফন্ট অমপবাদ ধমভঘামমঢ ল এাং
ধমভহয দূরহডভ তাহ ৩৬,৯৮,৮৯,২২৩ ঝাওা তপূভড থাব থ ওভা ল। এভ ফহধ্য হওা ৬,৬৬,৭৪,৩৫৭ ঝাওা এাং দকত
১৭,৯৯,৬০,০০৩ ঝাওাল থফাঝ ২৪,৬৬,৩৪,৩৫৭ ঝাওা েমঢপূভড আতা ওভা ল।
(৬) ১৬ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ আ চথামঢও হচাদ মত, ২০১৪ উদবাধদ ওভা ল। এ উধমহে্ চদাথাভহডভ ফহধ্য ব্যাধও
চদহঘঢদঢা সৃমিভ মহে্ থমফদাভ আহাচদ, বতমদও ধমত্রওা থক্রাড়ধত্র প্রওাযদা, থধাস্টাভ  মস্টওাভ প্রওাযদা  মঢভড,
মযশু-মওহযাভ মঘত্রা দ প্রমঢহবামকঢা, স্কুম, ওহমচ  মশ্বমদ্যাম ধব থাহ ভঘদা প্রমঢহবামকঢাভ আহাচদ এাং এওটি স্মাভও
টাও টিহওঝ অভৄি ওভা ল।
(৭) আকস্ট ২০১৪ ফাহ চাঢী মমটএফ থাট-থ এভ পাধমঢ এাং ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ভৄখ্যমঘ-এভ পাধমঢহত্ব প্রথাদফন্ত্রীভ
ওাব থামহ চাঢী মমটএফ থাহট থভ নফফ পা অনুমষ্ঠঢ ল। উি নফফ পা অনুহফামতঢ NE Climate A/S ওর্তও
থ তামঔমকৃঢ
‘Reducing Gas Leakages within the Titas Gas Distribution Network in Bangladesh’ যীর থও CDM প্রওহল্পভ
অনুকূহম Host Country Approval ইসু্ ওভা ল।
(৮) ২৯ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ Bilateral Offset Credit Mechanism (BOCM)-এভ আঢা BOCM-ল অন্যান্য
মরহ প্রহাচদী েফঢা বৃমিভ মহে্ ওাব থক্রফ গ্রলহডভ চন্য Institute for Global Environmental Strategies

(IGES), Japan এাং ধমভহয অমথতপ্তহভভ ফহধ্য MoU স্বােমভঢ ল এাং ২৮ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ ‘Contract for
IGES BOCM Capacity Building Programme in Bangladesh‟ যীর থও এওটি চুমি স্বােভ ওভা ল।

(৯) ঢ য চ য য নদ  য লণ য য ত ফ ন ফ নয জ  ফজ য় ফজ  য  ধদ
ন ফজ
ফ ন নদ  য  ভ ন ত য  য ণ
ভ ভ  ন ফ  ফ ন ত দ ওাব থক্রফ ণ য য ফল য় ভ নন য়
ধ নভ য দয় ন দন ত র নয র
 জন দয ন য় ভ তব ফ ফ ফ য় নয জ
ভ
য
 ড    য ফ ধদ য ণয়ন ধ ন য য় ছ।
(১০) ইঝ উৎধাতদ থফৌসুহফ মধহভাচপভ, ধটুাঔামী, খুমদা  দীমনাফাভী থচমাহঢ Fixed Chimney Kiln (FCK) থণহও
 মভঢ ZigZag প্রভেমিভ ইঝপাঝাভ ধাইমটিাং প্রতযথদীভ থাভাামলওঢা ২০১৪-১৫ থ-ফছ য মঢদটি ইহঝভ পাঝা Firing
ওভা ল।
(১১) ০৮ থন া য ২০১৫ ঢামভহঔ Global Environment Facility-এভ আমণ থও লহবামকঢা এাং United Nations
Environment Programme-এভ ওামভকমভ লাঢা ধমভহয অমথতপ্তভ ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ ‘Preparation of Full Size
Project Document on- Ecosystem-based Approaches to Adaptation in the Drought-prone Barind Tract
and Haor (Wetland) Area‟ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা প্রওল্প তমমম প্রডহদভ মহে্ লাভ অঞ্চম মলহহ মহমহঝ াংমেি

অাংযীচহদভ ফন্বহ ওফথযামাভ আহাচদ ওভা ল।
(১২) আধহটটিাং এন্ড থফইদমরমফাং অব্ ন্যাযদাম াহাটাইপাভমটি র্াহঝমচ এন্ড অ্াওযদ ল্াদ নভ াাংমাহতয প্রওহল্পভ
উহদ্যাহক চী-বমঘত্র্ মরও মে্ফাত্রা মদথ থাভড মরহ এাং ইউএদমমমট-এভ আঢা ‘Formulation of National
Action Program‟ প্রডহদ ‘ফাঞধব থাহ পাদা’ যীর থও ওফথযামা অনুমষ্ঠঢ ল।
১৩) „Establishing National Land Use and Land Degradation Profile toward Mainstreaming SLM
Practices in sector Polices‟ যীর থও প্রওহল্পভ টিমধমধ-এভ ধভ ওামভকমভ পা আহাচদ ওভা ল।
(১৪) ঘট্টগ্রাফ, থফৌমপীাচাভ  মহমঝ থচমাভ দাঞ্চহম ন্যাযদাম লাভহমভাহফভ বজ্ঞামদও ওফথওঢথা  ওফথঘাভী ওর্তও
থ জুমাই
২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ ভয় দ উমদ্ভত ফীো ওাব থক্রহফভ ফাধ্যহফ প্রা ১,৫৩৭টি উমদ্ভহতভ দভৄদা াংগ্রল ওভা ল।
(১৫) Taxonomic studies-এভ ফাধ্যহফ ন্যাযদাম লাভহমভাফ-এভ বজ্ঞামদও ওফথওঢথাবৃন্ন ওর্তও
থ প্রা ১,০১৪টি উমদ্ভত প্রচামঢ
দাি ওভা ল। এ ঙাড়া, মমপন্ন ভওামভ  থভওামভ কহরডা প্রমঢষ্ঠাহদভ আনুফামদও আভ ১,১৪৬টি মমপন্ন প্রচামঢভ উমদ্ভত
দভৄদা দািওভহড লাঢা এাং কহরডা ওাহচ ব্যহৃঢ ৯৭০টি উমদ্ভত দভৄদাভ এওহযদ দাম্বাভ প্রতাদ ওভা ল। ১,৫৩৭টি উমদ্ভত
দভৄদা বজ্ঞামদও ধিমঢহঢ লাভহমভাফ ওাধহাহট থ  ডুমলহওঝ হক্স াংভেণ ওভা ল।
(১৬) Flora of Bangladesh-এভ মঢদটি দত্যদ মমভচ দম্বভ- ৬১, ৬২, ৬৩ (Family: Rhamnaceae, Sabiaceae,
Vitaceae)-এভ ধাণ্ডুমমমধ প্রডদ ওভা ল এাং ‘ব্যহমটিদ অ মত াাংমাহতয ন্যাযদাম লাভহমভাফ’ যীর থও পমস্তওাটিভ ধাণ্ডুমমমধ
প্রডদ ওভা ল। ১,০০০টি উমদ্ভত দভৄদাভ বজ্ঞামদও দাফ, স্থাদী দাফ, ধমভাভ, এহক্সযদ দাম্বাভ, াংগ্রহলভ ঢামভঔ, াস্থাদ, স্বরূধ,
প্রামপ্তস্থাদ, প্রাচুয্যথঢা, ব্যলাভ ইঢ্ামত বাঢী ঢথ্য াংমমঢ টাঝাহচ বঢমভ ওভা ল।
(১৭) ‘থভট টাঝা ব্যও অ পাকুমাভ ল্ান্ট অ াাংমাহতয, পমমউফ-৩’ যীর থও পস্তও প্রডহদভ চন্য ১০০টি মলুপ্তপ্রা উমদ্ভত
দািওভড ওভা ল।
(১৮) চমায়ু ধমভঢথদ রাস্ট নাহণ্ডভ আঢা গৃলীঢ ২৭৭টি ভওামভ প্রওহল্পভ ঢথ্য টাঝাহইহচ লামদাকাত ওভা ল। GIS
mapping ওভা ল ফ মাইহিমভহঢ ক্রকৃঢ ওম ই/চাদ থাহমভ ঢামমওা প্র ঢক্রহফ হাইহঝ প্রওায য য়।
১৯) ০১-১২ ড  য ২০১৪ থফাহত Peru- য য জধ ন Lima- ত
ত Cop-20- ভ নন য় ভ  য ফ ফন
ভ ণ র য়য ন
ফ র দ ত ন ধ দর  ণ য ছ।
ত ন ধ দ র য য ভ ত ফ ল
 য় ছন। ফয ফ যয ভ ত
ত ন ধদর ফ র দ
ত দ য থ য য ফল য়  য ভ  রন য ছ।
২০) ফ র দ দ মযল্প উন্নদ ওহধথাহভযদ ৩২ ৬৩৫
য ছ। ভ য় ২৬৩ য ন ন ফ ন ফ ৫০২

যযফযফ ন থ
য় ৫ ০০০ ভ
য ন ফ ন জন য য়।
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(২) মদমফঢপাহ াৎমভও মপমিহঢ ১২৬টি নহমভ আঢদ  উৎধাতদ মলা প্রাক্কমদ এাং ভূমফ  থঘ ধমভাংখ্যাদ প্রস্তুঢ
ওভা ল। ২০১৩ াহমভ কৃমর ধমভাংখ্যাদ র থগ্রন্থ প্রওামযঢ ল। উৎধাতদযীমঢা চমভধ ওফথসূমঘভ আঢা ৯টি নহমভ চমভধ
ম্পন্ন ওহভ মভহধাঝ থ প্রণদ ওভা ল।
(৩) ‘থলমথ্ এন্ড ফভমমটটি স্ট্াঝা াহপথ, ২০১৪’ এাং লাউচহলার্ল্ এডুহওযদ াহপথ-২০১৪-এভ চূড়ান্ত নমানম প্রওায ওভা ল।
৩১ মটহম্বভ ২০১৫ ঢামভহঔ মভহধাঝ থ প্রওায ওভা লহ।
(৪) ২০১৩-১৪ াহমভ চূড়ান্ত GDP  ২০১৪-১৫ াহমভ াফমও GDP অনুহফামতঢ ল। National Accounts Statistics
(Provisional Estimates of GDP, 2014-15 and Final Estimates of GDP, 2013-14) ইটি প্রওামযঢ ল। ২০০৫০৬ মপমি ঙহভভ GDP Rebasing-এভ মস্তামভঢ Methodology-ল National Accounts Statistics প্রওামযঢ ল এাং
২০০৫-০৬ মপমি ঙহভ ১৯৭২-৭৩ থণহও ১৯৯৪-৯৫ ধব থন্ত উৎধাতদ ধিমঢহঢ মচমটমধ প্রাক্কমহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ঢথফাহদ
GDP-থঢ প্রবৃমিভ লাভ ৬.৫১ পাক এাং ফাণামধছু আ ১,৩১৪ ফামওথদ টমাভ, বা াাংমাহতযহও মদম্নফধ্য-আহভ থতহয উন্নীঢ
ওহভহঙ।
৫) ICT use and access by Individuals and household Bangladesh 2013, Labour Force Survey, 2013,
Child Labour Force Survey, 2013-এভ চূড়ান্ত মভহধাঝ থ প্রস্তুঢ ওভা ল, বা অহক্টাভ ২০১৫ ফাহ প্রওায ওভা ম্ভ লহ।
(৬) ‘Improving of Labour Statistic and Labour Market Information System Through Panel Survey
(LMIS)‟  ল প্রওহল্পভ আঢা দভৄদা এমাওাভ ঔাদা ঢামমওা প্রডদ, টাঝাহচ কঞদ  প্রমযেড ম্পন্ন ল। আকাফী অণ-থ
ঙভ থণহও বত্রফামও মপমিথঢ শ্রফযমি, থওাভত্ব  ICT-এভ ব্যলাভ াংক্রান্ত ঢথ্য প্রওামযঢ লহ।
(৭) ‘Technical and Vocational Education and Training (TVET) Census, 2015‟  ল ওফথসূমঘভ আঢা
াভাহতহয TVET প্রমঢষ্ঠাদভহলভ ঢামমওা লামদাকাত ওভা ল। মটহম্বভ ২০১৫-এভ ফহধ্য শুফামভভ নমানম প্রওামযঢ লহ।
৮) থতহযভ ওম থপৌহকামমও এমাওাভ চন্য এওটি সুমন্যস্ত এাং অমপন্ন থওামটাং ধিমঢ ঘালু ওভাভ মহে্ মমএ মচ থওাট
মহস্টফ প্রডদ ওভা ল। পূ থঢদ মচহওাট লামদাকাত ওভাভ মহে্ থরদহতমদাং মচ থওামটাং মহস্টফ ওফথসুমঘ গ্রলড ওভা ল। এ
ওফথসূমঘভ আঢা ৬৪টি থচমাভ াংগৃলীঢ ঢহথ্যভ এমটটিাং-এভ ওাচ ফাপ্ত ল। জুদ ২০১৬-এভ ফহধ্য থতহযভ ওম প্রযামদও
ইউমদহঝভ দাহফভ ইাংহভমচ  াাংমা াদাদ শুি  প্রমফঢ ওহভ ঢা থকহচঝ আওাহভ প্রওায ওভা লহ।
(৯) ‘আতফশুফামভ  গৃল কডদা, ২০১১’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ওম থচমাভ ওমফউমদটি মভহধাঝ থ প্রওামযঢ ল। মঢদটি ন্যাযদাম
মভহধাঝ থ এাং ১৪টি থচমা মভহধাঝ থ প্রওামযঢ ল। এ প্রওহল্পভ আঢা ১৪টি ফহদাগ্রান এাং এওটি ধপহমযদ প্রহচওযদ
প্রমঢহতহদভ ঔড়া প্রস্তুঢ ওভা ল। দহপম্বভ ২০১৫ ফহ চূড়ান্ত মভহধাঝ থ প্রওায ওভা লহ। এ ঙাড়া, এ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ মপাকী
ধব থাহ ICT মরহ প্রমযেহডভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল এাং ফাঞধব থাহভ অমনভহল আাধত্র  ইকুইধহফন্ট থপ্রভড ওভা ল।
(১০) পৄট মমওউমভটি-মদউমরযদাম ামপথহমন্প ওহম্পাহদন্ট প্রওহল্পভ থফাত জুদ ২০১৫ ফাহ থযর ল। এই প্রওহল্পভ আঢা
 থহযর মভহধাঝ থ ‘Annual Post Enumeration check of Nutritional Surveillance 2014‟ জুদ ২০১৫ ফহ প্রওামযঢ
ল।
(১১) ‘অণ থনদমঢও শুফামভ, ২০১৩’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা শুফামভভ চূড়ান্ত মভহধাঝ থ প্রওাহযভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। এ শুফামভভ
আঢা এওটি চাঢী, ৬৪টি থচমা এাং এওটি এ্াটমফমদহরটিপ মভহধাঝ থল থফাঝ ৬৬টি মভহধাঝ থ প্রওায ওভা লহ। জুদ ২০১৬এভ ফহধ্য ওম মভহধাঝ থ প্রওা ত  ফ।

(১২) থরদহতমদাং ও্াধামটি অ মমএ ইদ ধপহমযদ এন্ড থটহফাগ্রামনও টাঝা ওাহমওযদ ইউমচাং মচআইএ প্রওহল্পভ আঢা
জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত ভাংপভ, মহমঝ, চপভলাঝ, লমকঞ্জ, থফৌমপীাচাভ, দাভাডকঞ্জ, কাচীপভ, ভৄমন্পকঞ্জ 
সুদাফকঞ্জ থচমা মটমচঝাম থফৌচা/ফলোভ ম্যাধ ফাঞধব থাহ লামদাকাহতভ ওাচ ওভা ল। আতফশুফামভ ২০১১-এভ ঢহথ্যভ মপমিহঢ
ধঞ্চকড়, ঞাকুভকাঁ, দীমনাফামভ, মামফমদভলাঝ, কাইান্ধা, কুমড়গ্রাফ, ভাংপভ, মতদাচপভ, চপভলাঝ, লমকঞ্জ, থফৌমপীাচাভ,
মহমঝ  ফামদওকঞ্জ থচমাভ Small Area Atlas-এভ ওাচ ম্পন্ন ওহভ প্রওায ওভা ল। এ ঙাড়া, এ প্রওহল্পভ আঢা
Violence Against Women 2015-এভ প্রশ্নধহত্রভ মঢদটি মপ্র-থঝস্ট দভৄদা-এমাওা ম্পন্ন ওভা ল।
(১৩) ন্যাযদাম লাউচহলার্ল্ টাঝাহচ প্রওহল্পভ আঢা ফাঞধব থা থণহও ঢথ্য াংগ্রহলভ চন্য Computer Assisted Personal
Interviewing ধিমঢহঢ ইহমক্ট্রমদও ট্যা ব্যলাহভভ ম্ভাব্যঢা বাঘাই ওভা ল। এ মহে্ ফামদওকঞ্জ  দভমাংতী থচমা
মনর্ল্হঝস্ট ধমভঘামদা ওভা ল। ভাংপভ  দীমনাফামভ থচমা দ্যইটি পূড থাঙ্গ ধাইমঝ চমভধ ধমভঘামদা ওভা ল।
(১৪) ‘ফমদঝমভাং দ্যা মচুহযদ অ পাইঝাম স্ট্াটিটিক্স অ াাংমাহতয’  ল প্রওহল্পভ আঢা ফাঞধব থাহ াভাহতহয মদ থামঘঢ
২,০১২টি দভৄদা-এমাওা থণহও ১১ থভহডভ ঢনমহমভ ফাধ্যহফ ঢথ্য াংগ্রল ওভা লহে।
(১৫) ‘চদচীহদ চমায়ু ধমভঢথহদভ প্রপা’  ল ওফথসূমঘভ আঢা চমভহধভ ওম প্রমঢহতদ জুদ ২০১৬ ফাহভ ফহধ্য
প্রওায ওভা লহ।
(১৬) ধেী ঋড চমভধ ২০১২-১৪-এভ আঢা াভাহতহযভ ৬৪টি থচমাভ ২,২৪০টি দভৄদা-এমাওা থণহও থফাঝ ৫৬,০০০টি ধেী
ঋডগ্রলীঢা ঔাদাভ ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল। াংগৃলীঢ ঢহথ্যভ মপমিহঢ চূড়ান্ত মভহধাঝ থ মটহম্বভ ২০১৪ ফাহ প্রওায ওভা ল।
(১৭) মমএ-এভ ‘প্রমযেড ইদমস্টটিউহঝ’ অমন ব্যস্থাধদা, মধমধআভ  থফৌমমও ধমভাংখ্যাদ মরহ ২৬টি প্রমযেড থওাহ থ
৬২৮ চদ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহও মমপন্ন থফাহত প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
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(২) ২০১৪-১৫ অথ খ-ফেলয াাংমাহতয ধেী উন্নদ এওাহটমফ মমপন্ন থফাহতভ ১০৯টি ওফথযামা, থমফদাভ, অমলঢওভড  প্রমযেড
থওাহ থভ আহাচদ ওহভ। এ ওম আহাচহদ ৪,৭৪২ চদ প্রমযেডাণী অাংযগ্রলড ওহভদ। ছ , ধেী উন্নদ মরও থফাঝ ২০টি
কহরডা-ধমভওল্পদা গ্রলড ওভা ল, বাভ ফহধ্য ১৫টি কহরডা ম্পন্ন ল।
(৩) মআভমটম’ভ অনুকূহম াঢটি দত্যদ থচমা (মেীপভ, ঞাকুভকাঁ, চুাটাঙ্গা, থফহলভপভ, দড়াইম, ফাগুভা  যমভঢপভ) থচমা
অমন স্থাধদল ভাচস্বঔাহঢ ধাঁঘ ও্াঝাকমভভ ৩৫টি ধত ঙভ-ঙভ াংভেহডভ মপমিহঢ অস্থাীপাহ সৃচহদভ ভওামভ আহতয
চামভ ওভা ল।

(৪) ধেী উন্নদ এওাহটমফভ মমথি ওাব থক্রহফভ আঢা মদচস্ব উহদ্যাহক, মমপন্ন প্রওহল্পভ উহদ্যাহক  থবৌণ উহদ্যাহক থফাঝ ২১৪টি
থওা থ ধমভঘামদাভ ফাধ্যহফ ৭,৯৮৯ চদহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। ২৮টি কহরডা ওাব থক্রফ ধমভঘামদা ওভা ল এাং ধাঁঘটি
এমটমধভুি প্রওহল্প থফাঝ ৪৭.৭২ থওাটি ঝাওা ব্য ওভা ল।
(৫) মদ্যফাদ ফা মফমঢ আইদ, ২০০১ (াংহযামথঢ ২০০২  ২০১৩) আভ ওাব থওভ  কমঢযীম ওভাভ মহে্ পদভা
াংহযাথদ ওভাভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। মদ্যফাদ আইদ াংহযাথহদভ মহে্ ফাঞধব থা থণহও প্রাপ্ত প্রস্তাদা বাঘাই-াঙাইপূ থও
সুধামভযফামা প্রডহদভ চন্য ফা মফমঢ আইদ  মমথফামা াংহযাথদ ওমফটি কঞদ ওভা ল।
(৬) ফা অমথতপ্তহভভ ামর থও প্রমঢহতদ ২০১৩-১৪ প্রওায ওভা ল।

২১।  ন  দ ভ ণ রয়
ই১ ২০১৪-১৫ ৫২ কিলরোকভটোয সচ খোর খনন, ২০ কিলরোকভটোয সচ খোর
পুনখনখ ন, ৬৪ কিলরোকভটোয কনষ্কোন খোর খনন, ৯২ কিলরোকভটোয কনষ্কোন খোর পুনখনখ ন, ৩৮টি সচ- অফিোঠোলভো কনভখোণ, ৯১০টি
সচ-অফিোঠোলভো পুনকন খভখোণ, ৮৫টি কনষ্কোন অফিোঠোলভো কনভখোণ, ১০১টি কনষ্কোন অফিোঠোলভো পুনকন খভখোণ, ২২ কিলরোকভটোয
সেক িং এফিং ৫৬ কিলরোকভটোয নদী খনন, ৯২ কিলরোকভটোয ফাঁধ কনভখোণ, ৪৫৮ কিলরোকভটোয ফাঁধ পুনযোকৃকতিযণ, ৪৪ কিলরোকভটোয
নদীতীয িংযক্ষণ ও এিটি সলো োয কনভখোণ িযো য়।
ই২ ফন্যো পূফ খোবো তিীিযণ, োকন কফজ্ঞোন ম্পকিখত অনুন্ধোন িোম খ কযচোরনো এফিং এতদম্পকিখত তথ্য ও উোত্ত গ্রণ,
িংযক্ষণ ও কফতযণ িযো য়।
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৫ ২০১৪-১৫ অথ খ-ফেলয নদী রলফলণো ইনকস্টটিউলটয ক ওলটিকনিেোর কযোচ খ কযদপ্তলযয গৃীত ও যীকক্ষত নমুনোয িংখ্যো
২,৭২৩টি, কফরকৃত টোিোয কযভোণ ৫২.৪৩ রক্ষ টোিো এফিং আদোয়কৃত টোিোয কযভোণ ২৫.০০ রক্ষ টোিো।
ই৬ দতী কহরডা ইদমস্টটিউহঝভ আঢাথীদ মচহঝওমদও্াম মভাঘ থ ধমভতপ্তহভভ এাং দতীভ ধামদ দূরড  প্রমঢওাভ াংক্রান্ত
‘Assessment of River Pollution around Dhaka and Find out the Ways to Alleviate Pollution’ যীর থও
কহরডা ওাহচভ আঢা ল্যাহভঝমভভ বন্ত্রধামঢ থফভাফঢ, দত্যদ থফমযদ ক্র (FF2), মওছু থস্টযদামভ, ল্যা ভঞ্জাফামত  মওছু
মভ-এহচন্ট ক্র ওভা ল। কহরডা ওাহচভ আঢাথীদ ব্যমড়কঙ্গা  াংযী দতীভ াইঝ ধমভতযথদ, In-situ test এাং ধামদ, ফাটি 
নহমভ দভৄদা াংগ্রল ওভা ল। ল্যাহভঝমভহঢ দভৄদাভল ধভীোভ চন্য Preparation ম্পন্ন ল এাং দভৄদাভল Preserve
ওভা ল। ১৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ উি কহরডা ওাহচভ অগ্রকমঢভ ধভ থমফদাভ অনুমষ্ঠঢ ল।
ই৭ োইলেোকরি কযোচ খ কযদপ্তয
োনুয়োকয ২০১৫ ভোল সুনোভরঞ্জ াি কফবোলরয আওতোধীন োররো- রন্নোথপুয-যোনীরঞ্জআউিোকি সযোলডয োইলেোরক িেোর ও ভযলপোরক িেোর স্টেোকড ম্পোদনপূফ খি চূাোন্ত প্রকতলফদন এফিং ভোচ খ ২০১৫ ভোল
টুয়োখোরী াি নথ কফবোরোধীন োিফ-োয়যো নদীয ওয নোলরোয়ো-ফোলযচয কি কনভখোলণয রলক্ষে োইলেোরক িেোর ও
ভযলপোরক িেোর স্টোকড ম্পোদনপূফ খি ড়ান্ত প্রকতলফদন লোলয়লন্টয কনিট দোকখর িযো য়। এ েোাো, নদী তীলযয বোেন যক্ষোলথ খ
োশ্রয়ী ও সটিই প্রযুকি উদ্ভোফলনয রলক্ষে ব্ফহৃত কফকবন্ন রোকচিং ম্যোলটকযয়োলরয Characteristics-এয ওয রলফলণো িো
চরভোন যলয়লে।
ই৮ চট্টগ্রোভ স রোয টিয়ো উল রোয কিরফোো খোলরয ডোন তীলয সবল্লোোাো ও তিগ্রোভ ফো োয এরোিোয় কডলোক ট ওয়োিখ
কললফ যীক্ষোমূরি নদী বোেন প্রকতলযোধ িো ব্োলবো ফোলেকরিং-এয ভোধ্যলভ ফোস্তফোয়লনয ন্য ঠিিোদোযলি িোম খোলদ প্রদোন
িযো য়।
ই৯ সভ রবীফো োয াি কফবোরোধীন ভনু নদীয ওয যো োপুয কি কনভখোলণয রলক্ষে কুরোউাো-পৃকথভোো-োক পুয-যীপপুয
সযোলডয োইলেোরক িেোর ও ভযলপোরক িেোর স্টেোকড ম্পোদলনয রলক্ষে ২৪ জুন ২০১৫ তোকযলখ চুকি স্বোক্ষকযত য়।
ই১০ নদী রলফলণো ইনকস্টটিউলটয রলফলণো িোম খিভ আযও ম্প্রোযলণয রলক্ষে সদলয কফকবন্ন যিোকযএলফযিোকয কফশ্বকফদ্যোরলয়য
লে যুগ্মবোলফ সোস্ট গ্রোজুলয়ট সিো খ চোলুয কফললয় িংকিষ্ট প্রকতষ্ঠোনমূলয লে সমোরোলমোর অব্োত যলয়লে।

ই১১ সম থ নদী িকভন, ফোিংরোলদ ির্তি
খ রেো নদীয োকন ফন্টন চুকিয আলরোলি ০১ োনুয়োকয সথলি ৩১ সভ ২০১৫ সভয়োলদ
পোযোক্কোয় সম থবোলফ োকন প্রফোলয কযভোণ ম খলফক্ষণ ও ফণ্টন এফিং োকড খঞ্জ সতুয কনিট োকন প্রফোলয কযভোণ ম খলফক্ষণ িযো
য়।
ই১২

১৯ ও ২০

২০১৫

ও
হ ।

(১৩) রেো নদীয োকন ফণ্টন চুকি ফোস্তফোয়লনয রলক্ষে রঠিত সম থ িকভটি ির্তি
খ পোযোক্কোয় সম থ োকন প্রফোলয কযভোলয োইট
কযদখন সলল-এয ৫৯তভ বো ২২
২০১৫
৬০ঢফ পা ০৬-১০ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত ধাদাভ
ধাওমযহঢ অনুমষ্ঠঢ ল।
(১৪) ২২-২৮ ফাঘ থ ২০১৫ থফাহত ঘীহদ অনুমষ্ঠঢ াাংমাহতয  ঘীহদভ ফহধ্য ধামদম্পত ঔাহঢ ধাভস্পমভও লহবামকঢা াংক্রান্ত
মঘ ধব থাহভ বঞহও র থা থফৌসুহফ ঘীহদভ ইালুচাাংব্য/িহ্মপত্র দহতভ ঘীদা ভূ-ঔহন্ডভ মঢদটি থস্টযহদভ ঢথ্য-উধাি াাংমাহতহয
ভভাহলভ মহে্ স্বােমভঢ ফহছাঢা স্মাভহওভ আহমাহও এওটি Implementation Plan স্বােমভঢ ল।

২২।  ফত চ

ভ ফলয় ভ ণ রয়

থ ওভা ল।
(১) ২৫ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ ভাঙ্গাফাটি, ঔাকড়াঙমড়  ান্নভাদ ধা থঢ্ থচমাভ অন্ত থঢীওামীদ ধমভরত পদকঞদ
(২) ান্নভাদ থদামদা এমাওাভ ভা ভ ওাহধথটিাং  াংস্কাভ, মমাইঙমড় উধহচমাভ নারুা লাইস্কুম  থলাহস্টহম বাঢাাহঢভ
চন্য এহপ্রাঘহভাটল মিচ/ওামপাঝ থ মদফথাড, ান্নভাদ তহভভ উচাদীধাড়া প্রাণমফও মদ্যামহভ ঙাত্রাা (মিঢী ঢমা) মদফথাড,
ান্নভাদ তহভভ থলভড ধাড়া বাাভ চন্য আভমম মিচল ভা মদফথাড, ান্নভাদ তহভভ ওাহমক্টহভঝ স্কুম ঙাত্রাা
(মিঢী ঢমা) মদফথাড, ণাদমঘ মমধাড়া লাইস্কুহমভ (মিঢী ঢমা) পদ মদফথাড, ণাদমঘ উধহচমাভ ড় ফতও ঢাং ধাড়াহঢ আভমম
ভা  মমড় মদফথাড, ান্নভাদ টাাহটি লাধাঢাহমভ পদ ম্প্রাভড, ভাফকড় উধহচমাথীদ ধাঢাঙড়া ড়ও  চদধণ
থণহও বঢঘাওফা াদৄধাড়া লহ থঘাংগুাঙড়া ভা  প্রমঢহভাথওভমও ওাচল াংহবাক ড়ও মদফথাডওাচ, ভাফকড় দাওাধা থফইদ
থভাট থণহও কাপাইন্যা ধাড়া ধব থন্ত ভাস্তা মদফথাড ওভা ল।
(৩) ফামদওঙমড় উধহচমাথীদ এাঢমাং ধাড়া থণহও ফাদ ধমে ধব থন্ত ভাস্তা মিওহধপহফন্টল থঝা-াম মদফথাড, ঔাকড়াঙমড়

লাদ্যওধাড়া
ভাস্তাভ অফাপ্ত ওাচ ফাপ্তওভডল প্রমঢহভাথভমও ওাচ, ঔাকড়াঙমড় তহভভ ঝঢমী মিহচভ অফাপ্ত ওাচ
ফাপ্তওভড, ফামদওঙমড় টাইদঙমড় উচ্চ মদ্যাম এাং ামমওা উচ্চ মদ্যাম মদফথাড, ঔাকড়াপভ ফমলমা মফমঢভ Women
Resource Centre পদ মদফথাড ওভা ল।
(৪) ওাউঔামী উধহচমাথীদ খাখড়া ইউমদহদভ ঘট্টগ্রাফ-ভাঙ্গাফাটি ড়ও থণহও থওাাংঙড়া ধাড়া ধব থন্ত ভাস্তাভ উন্নদ, ভাঙ্গাফাটি
থধৌভ এমাওাভ ভাঙ্গাফাটি থচমা স্কুম, মভচাপথ াচাভ  এঢদাংমি এমাওা ধামদ ভভাল প্রওহল্পভ আঢা ভাঙ্গাফাটি মভচাপথ
াচাভ এমাওা এওটি ধামদ থযাথদাকাভ মদফথাড ওভা ল। ভাঙ্গাফাটি তভ উধহচমাথীদ ন্দুও পাঙ্গা ইউমদহদভ থঘাাংড়াঙমড় মদম্নফাধ্যমফও মদ্যাম পদ মদফথাড, াখাইঙমড় উধহচমাথীদ ৩২ দম্বভ াখাইঙমড় ইউ,মধ মযচও থতাভ ভাচাভ মদম্ন-ফাধ্যমফও
মদ্যাম পদ মদফথাড, ওাউঔামী উধহচমাথীদ টাব্যা উচ্চ মদ্যামহভ ঙাত্রাা মদফথাড, ভাঙ্গাফাটি তভ উধহচমাথীদ যাহ্ হুভৄঔী
উচ্চ মদ্যামহ এওটি আদৄমদও অমটহঝামভাফ মদফথাড, ভাঙ্গাফাটি মযশু মদহওঢহদভ ওমম্পউঝাভ ওে মদফথাডল ওমম্পউঝাভ
ভভাল, ওাউঔামী উধহচমাথীদ ওমফধমঢ দাইল্যাাংঙমড় থওামাধাড়া ড়হও থাভও থতাম, ওামপাঝ থ  থেইদ মদফথাড, ওাপ্তাই
উধহচমাথীদ ভাইঔামী ঘাকুা ভাস্তা ম্মুহঔ ক্স ওামপাঝ থ মদফথাড, ওাউঔামী উধহচমাথীদ খাখড়া ইউমদহদভ ৮ দম্বভ াহট থ
থতাধাড়া ঙড়াভ ধভ টু-াদ ক্স ওামপাঝ থ মদফথাড ওভা ল।
(৫) প্রঢ্ন্ত অঞ্চহমভ হঙ্গ উধহচমা এাং থচমা তহভভ বাঢাাঢ ব্যস্থা লচঢভ ওভাভ মহে্ ১৫৩ মওহমামফঝাভ গ্রাফীড ড়ও,
৪,৫৩৩ মফঝাভ থত্য, ৯৪১ মফঝাভ ওামপাঝ থ মদফথাড ফাপ্ত ওভা ল। এহঢ ৬,৭৫০ ধমভাভ অদৄ্মরঢ ২২৫টি প্রঢ্ন্ত চদধহতভ হঙ্গ
থ
থ
উধহচমা এাং থচমা তহভভ থবাকাহবাক ব্যস্থা লচঢভ ল। ৬,৮৩৬ কমফঝাভ
স্কুম পদ, ৮৩০ কমফঝাভ
ওহমচ পদ এাং
থ
৫,৩৫০ কমফঝাভ
থলাহস্টম পদ মদফথাড ওভা ল। এহঢ প্রা ৮,৩৫০ চদ ঙাত্র-ঙাত্রী উধকৃঢ ল। উচ্চ ফাধ্যমফও এাং উচ্চ মযো
গ্রলডভঢ ২,৮৬৮ চদ ঙাত্র-ঙাত্রীহও এওওামীদ আমণ থও ালায্য প্রতাদ ওভা ল। কৃমর উৎধাতদ বৃমি, ফৎস্য ঘার এাং ধাদী চম
থ
ভভাহলভ চন্য ১,০৩,৩৪৪ কমফঝাভ
আঢদমমযি ১০টি চমাথাভ মদফথাড ওভা ল এাং ৩৭৯ এওভ চমফহঢ থঘ সুমথা
প্রতাহদভ চন্য ২,৭৭৬ মফঝাভ থঘ- দামা মদফথাড ওভা ল।

(৬) াফামচও সুমথামতভ ফহধ্য ১৯৩টি থফী প্রমঢষ্ঠাদ, ৮৬টি াাংস্কৃমঢও প্রমঢষ্ঠাদ, ৭৩ মে ঝাওা ব্যহ মমপন্ন প্রমঢষ্ঠাহদ াদ্যবন্ত্র
এাং াাংস্কৃমঢও ভঞ্জাফামত ভভাল ওভা ল। প্রামন্তও  কমভ কৃরওহতভ ধামভামভও আ বৃমিভ চন্য ১৫০টি কাপী মঢভড ওভা
ল, ২৩৫ চদ কৃরওহও নমভহমভ াকাদ সৃচহদভ ধভ প্রমযেড থতা ল এাং ২,৪৬৫ এওভ ভাাভ দা থামভ উহিামদ ওভা ল।

২৩। তয

ভ ণ রয়

১) তয ভ ণ র য়য  প
ত
ত ২০১৩-১৪ থ-ফছ যয ফ ল
ত ফদন ণ য য়। ভ ণ র য়য
ত য় ণয ভ ত
ত য় চ থ ণয ভচ য দয প  ম ত য় তয জ ০১
পফ  য় য য়। ভ ণ র য়য
য়ফ ট ন ন  রন দ য য়।
থ দাহফ এওটি দত্যদ ইউমদঝ কঞদ ওভা
২) াাংমাহতয থদাামলদীভ ১৭ ধতামঢও মটমপযহদভ অথীহদ ১৮ মনর্ল্ থভমচহফন্ট আটিমামভ
থ দাহফ এওটি ইউমদঝ কঞদ ওভা ল এাং ১৭ ধতামঢও
ল। ভাভৄহঢ ১০ ধতামঢও মটমপযহদভ অথীহদ ২৩ মনর্ল্ থভমচহফন্ট আটিমামভ
থ মিহকট দাহফ এওটি দত্যদ মিহকট কঠিঢ ল। ভাভৄ মটমপযহদভ অথীহদ ১০ আটিমামভ
থ
মটমপযহদভ অথীহদ তভ তপ্তভ ১৭ আটিমামভ
থ কঞদ ওভা
মিহকট দাহফ এওটি মিহকট সৃচদ এাং ৯ ধতামঢও মটমপযহদভ অথীহদ এওটি এটলও এফএমআভএ ব্যাঝামভ আটিমামভ
ল। এ ঙাড়া, এওটি ধতামঢও মটমপযদ (১০ ধতামঢও মটমপযদ), এওটি ধতামঢও মিহকট (৯৭ ধতামঢও মিহকট)  দ্যটি ধতামঢও
ব্যাঝামমদ (৬০ ই-থঙ্গম এাং ৩৬ ীভ) কঞদ ওভা ল।
(৩) াাংমাহতয থদাামলদীভ প্রযামদও থবাকাহবাক ব্যস্থা ভেহকাধহবাকী, আদৄমদওীওভড এাং উন্নহদভ চন্য মমপন্ন থদামদাহ
অধটিও্াম মমাংও, নাইাভ মমাংও, অঢ্াদৄমদও IP based PABX System ন ওভা ল। এ ঙাড়া, মমপন্ন থদামদাহও
মওল্প অধটিও্াম মমাংও-এভ আঢা আদা ল। াাংমাহতয থদাামলদীভ চন্য ২০০টি এাং বহতমযও মফযহদভ চন্য ১০০টি
 থহফাঝ ৩০০টি Radio Set upto 10w (Menpack and Mil Version) য়য চন্য থভমটহন্ট ওহধথাহভযদ, াাংমাহতয-এভ
হঙ্গ চুমি স্বােমভঢ ল।
(৪) থদাামলদীভ থঢদ, থধদযদ, াফমভও  থাফমভও ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ ঢথ্য াংভেড  ভভাল, দ্র্ব্যামত ক্র/মঢভড,
থভযদ  মধএম ভভাল এাং অমথওাাংয ধত্রামাধ মটমচঝাইহচযহদভ আঢা আদা ল।
(৫) গুড়া, ঘরগ্রাফ, বহযাভ  ভাংপভ থদামদা এমাওা ধাঁঘটি আমফথ থফমটহওম ওহমচ স্থাধদ ওভা ল। আমফথ থফমটহওম থওাহভ
৮৮২ চদ ফমলমা বমদও অন্তভুথমিভ ফাধ্যহফ াাংমাহতয থদাামলদীহঢ দাভীভ েফঢা বৃমিভ ধতহেধ গ্রলড ওভা ল। ফমলমা
বমদওকড ইহঢাফহধ্য াফমভও প্রমযেড থযর ওহভহঙদ এাং মঢদ ঙভ থফামত প্রমযেড থযহর ঢাঁভা মটহলাফা মটমগ্র গ্রলহডভ ধভ
মঘমওৎা লওাভী মলহহ তামত্ব ধামহদ লাও ভূমফওা ভাঔহদ।
(৬) আমফথ থফমটহওম থওাহভভ াাংকঞমদও ওাঞাহফাহঢ প্রহাচদী াংহযাথদ ওভা ল। মএফএইঘ ঠাওা দত্যদপাহ
Emergency & Casualty, Critical Care Centre, Chest Pain Unit, Burn ICU, Child Development Centre,
Male Hemato-oncology, Pediatric Surgery Wd, Child Gastroenterology Wd, Pediatric Cardiac ICU,
Pediatric Hemato-oncology, Cataract Clinic, Retina Clinic, Pediatric Emergency
নট  ম জত য়
ফ থঘস্ট থধইদ ইউমদহঝ অঢ্াদৄমদও ০৮টি থটল ওম প্রওাভ মঘমওৎা ভঞ্জাফ াংহবাচদ ওভা ল। মক্রটিও্াম থওাভ

থন্টাহভ পূ থঢদ আইমইউ-১ মথ থঢ  াংস্কাভ ওহভ ৩৪ যয্যামমযি এওটি অঢ্াদৄমদও আইমইউ স্থাধদ ওহভ আদৄমদও মঘমওৎা
সুমথাল মক্রটিও্াম থওাভ থন্টাভ মলহহ-এভ ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল। মএফএইঘ-এভ ইহমহক্ট্রাহফমটহওম ইকুইধহফন্টভহলভ
সুষ্ঠু ব্যস্থাধদাভ চন্য মটমচএফএ ওর্তও
থ টাঝাহচ স্থাধদ ওভা ল। প্রামন্তও মএফএইঘভহল Delved, USG সুমথা এাং
Dental OPD মন্নহয ওভাভ মহে্ কাইহদাহওামমচস্ট, থটন্টাম াচথদ এাং এএনএদএ অমনাভ াংভেমিল প্রহাচদী
বন্ত্রধামঢ  স্থাধদা প্রস্তুঢ ওভা ল।
(৭) এফআভআই  মটি স্ক্াদ স্থাধদ, ইফাহচথমন্প  ও্াজুামটি মপাক এাং এইঘমটইউ মপাক স্থাধদল াংভেমিভ ফাধ্যহফ
মহযরজ্ঞ থা মস্তৃঢ ওভা ল। এএনএদএ অমনাভহতভ মহযরজ্ঞ দা থ মলহহ কহড় থঢামাভ মহে্ মরমপমিও
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। থফমটহওম অ্ামস্ট্ান্টকডহও ECG, EEG, EMG, Anaesthesiology, Audiology,
Radiotherapy, Physiotherapy, MRI, CT scan এাং Ultrasonography ইঢ্ামত থফমযদ ব্যলাহভভ প্রমযেড প্রতাদ ওভা
ল।
(৮) াাংমাহতয থদাামলদীহঢ ধাঁঘটি আমফথ দাম থাং ওহমচ (গুড়া, কুমফো, ঘট্টগ্রাফ, বহযাভ  ভাংপভ) ঘালু ওভাভ প্রযামদও
অনুহফাতদ গ্রলড ওভা ল। উি ধাঁঘটি আমফথ দাম থাং ওহমহচভ ফহধ্য দ্যইটি আমফথ দাম থাং ওহমহচ (কুমফো এাং ভাংপভ) মযো
ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল।

৯) United States Coast Guard Cutter RUSH, ‘ ন
ট
য, ন য য়ণ
 য় ড
ন ভত দ্যইটি
র ফ র দ ন ফ ন য ন ট  য য য়।

 য় ড
 য়জ র ভ টড’
পট
, রন  য় ড ন ভত

ন ভত
পট

১০) দ্যইটি Maritime Search and Rescue  র
য তন L-410 Transport Trainer ফভ ন, ১২ PT-6  ণ
ফভ ন Air Defence Radar for 74 Sqn,
Mi-17 Series  র
য  রটয ফ
Mi-171E VIP
Saloon  র
য য়য র 
ফ দ   দ যয 

যত য়।
১১) ফ র দ য
 তয
ফ জ যদ য য য র
দ ণ- ফ রয
  ভ য়  ফভ ন
ফ য
ত ফ ধ  ফ ণ পাহ ম ফ ণ
ভ  ত দ নয জ
ফজ য
য় য ড প য ড য নট ন
য য়। ছ
ফভ ন ফ ন য ফভ ন য নয দ
য়ন
ফতযণ
 ভয়
ফভ ন চর চ রয
জ ঢ , চ ভ, ম  য
ফ জ য চ য য় য ড প য ড য য় ন ন য য়। F-7BG1 ফভ ন ফ যয
জ State of the Art Weapon LS-6 PGM (Precision Guided Monition) Training য়য র
যত
য়।


১২) য ড য ভয ভত
য ণ ফ ণ ভ -১৭  যজ
বয  র - য র
 ড থ য ড য য য় য
নট  নয
যত য়। ফ র দ ফভ ন ফ ন য ১১০ দ য
নজ
1)
ভ দর ড  য ২০১৪ ত য খ MINUSMA, Mali- ত ভন

র
য  ফ র দ ফভ ন ফ ন
জ 
ফ দ   দ যয 

(BANASMU-1) ১৩ দ য (BANUAUয ছ।

১৩)  ভ য
ভ ন নফ 
ঢ
ন ভ ১৯
৬৪ র ৭৯  জ য ট
য়
ত ন য
ভ ট ফ বয
ন ভ ফড
৪২
ট
য়
 য ভ ট নভ ণ জ 
য়।
(১৪) াাংমাহতয চমভধ অমথতপ্তভ ওর্তও
থ াাংমাহতয-মফাদফাভ আন্তচথামঢও ীফাহন্ত থবৌণপাহ ৫২টি মধমাভ মদফথাড  পদ নফথাড
চমভধ ওাচ ম্পন্ন ল। মফভপহভভ থাফামহওাহঝ মটমচঝাম ম্যামধাং থন্টাভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল। ৮২টি ধহহন্ট মচমধএ াহপথ
ওাচ ম্পন্ন ল। ১:২৫,০০০ থস্কহমভ ১১৯টি ঝহধাগ্রামনও্াম ফাদমঘত্র ভৄদ্র্ড এাং ৫৫৯টি ফাদমঘহত্রভ ফাঞ চমভধ ওাচ ম্পন্ন ল।
এ ঙাড়া, মহমঝ যলহভভ চন্য ১:৫,০০০ থস্কহমভ ২২টি ফাদমঘত্র প্রডহদভ মহে্ ফাঞ চমভধ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল।
১৫) ফ র দ  ফ ন ফ ড
ন য় য়। ফয  ফ
 র র য  ফ ন য ফয
য য় ফ  ফ ন য ফয

 ফ ন য দ দয
ফয়  নফ  নয জ ০৬ ‘ নফ ’  নয
ন য দ ণয জ ম  র র য়  ভ চ- য চ  ফ ন , 
দ দয চ  থা দ নয র
২২ জর য় ভ ড র ড ন য ন
দ দয ফন
ফ  ফব চ  ফ দ ন য  ।

১৬) ভাষ্ট্রী থকাধদ থবাকাহবাক ব্যস্থা ভৄন্নঢ ভাঔাভ চন্য  ত  যদ য
াাংমাহতয থদাামলদীহও ৮২২ ওমধ,
মফাদামলদীহও ৮৯ ওমধ, থদৌামলদীহও ৭৯৬ ওমধ, মমচমহও ২১২ ওমধ এাং ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহও ১৮৮ ওমধ তমমম প্রস্তুঢপূ থও
ভভাল ওভা ল। ঘট্টগ্রাফ, খুমদা  ফাংমা অমস্থঢ থদৌামলদীভ চালাচভহলভ গুমপ্তহওন্ধ ধমভতযথদ ওভা ল। মদভাধিা মরহ
তেঢা বৃমিভ মহে্ এ তপ্তহভভ ওফথওঢথাবৃন্ন এদএআই প্রমযেড ইদমস্টটিউঝ থণহও প্রমযেড গ্রলড ওহভহঙ। ভওাহভভ মটমচঝাম
াাংমাহতয াস্তাহদভ মহে্ এ তপ্তহভভ ওফথওঢথাবৃন্ন Network Administration, Office Automation, Graphic
Design থওাহ থ অাংযগ্রলড ওহভহঙদ।
১৭)
 য
২৪৮ ভ ডয় ব যজ ভ য় য য়। য ভ ভ ভ য  তয ১০
২৯ ফ ব ভ ণ র য়য ভ
ভভম দ য
ফ য ২২ ফ ফ ন ধ ন ণয ৭২ ব যজ
ফ
ফ ১ ৩৮৩ ফ ন
 য য়। ত য় ণয ৪ দ চ থ ণয
দ ন য়
য়। ফ র দ  য দয জ ১৮ ন ব য ২০১৪ ত য খ ফ র ত য ধ
ত ফলয়  ফ দ

২৪। ধ নভ য

ভ নন য় ধ নভ য
য য়। ৪৬  ফ দ
য ভ ভ যণ য
 রন য য়।

ম রয়

(১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভাষ্ট্রী মমপন্ন গুরুত্বপূড থ মরহ মিান্ত গ্রলহড ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও ামঘমও লাঢা প্রতাদল
প্রথাদফন্ত্রীভ তপ্তহভভ ধভ অমধথঢ অন্যান্য তামত্ব প্রঘমমঢ মমথমথাহদভ আহমাহও বণাবণপাহ ম্পাতদ ওভা ল। চাঢী াংত
মরও তামত্ব ধামহদ এাং ভওাভ ধমভঘামদা দীমঢ-মদথ থাভড  দীমঢফামা াংহযাথহদভ মরহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও লাঢা
প্রতাদ ওভা ল। ওম থকাহন্না  মদভাধিা াংস্থাভ াম থও ওফথওাহণ্ডভ ফন্ব াথদ ওভা ল। ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ, ফাদদী

প্রথাদফন্ত্রী  ঢাঁভ ধমভাহভভ তস্যহতভ মদভাধিা াংক্রান্ত মরামমভ ফন্ব  ঢতাভমও ম্পাতদ ওভা ল। াাংমাহতয
নভওাহম মমপন্ন ভাষ্ট্রপ্রথাদ, ভওাভপ্রথাদ এাং ভওাভ ওর্তও
থ থখামরঢ গুরুত্বপূড থ ব্যমিহকভথ অপ্ণ থদা  মদভাধিাাংক্রান্ত
ব্যস্থামত ম্পন্ন ওভা ল।
থধচা :
(২) জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ১৮টি মমদহাকওাভী প্রমঢষ্ঠাহদভ হঙ্গ ২১১.৭২ মফমমদ ফামওথদ টমাভ মমদহাহকভ চুমি ম্পামতঢ ল।
জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ইমধহচহট প্রকৃঢ মমদহাক ল ৪০৬.৩৫ মফমমদ ফামওথদ টমাভ এাং এওই ফহ ৬,১১৩.৪৯ মফমমদ ফামওথদ
টমাভ ভহল্যভ ধণ্য ভপ্তামদ ল এাং ৩১,০৮৪ চদ াাংমাহতমযভ ওফথাংস্থাদ ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মমপন্ন ইমধহচহটভ মদচস্ব
াঢটি ওাভঔাদা পহদভ ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভহডভ নহম ১৭,২৯৮.৮৪ ক থ মফঝাভ এাং আঝটি দত্যদ ওাভঔাদা পদ স্থাধহদভ নহম
৭৪,৯৫০.০০ ক থ মফঝাভ থফ্লাভ থস্প বৃমি থধহহঙ। এ ঙাড়া, ০৪ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ থধচা কপদ থভ থাহট থভ ৩৩ঢফ পা
অনুমষ্ঠঢ ল।
মমদহাক থাট থ :
(৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মমদহাক থাট থ থণহও থফাঝ ৩,২৯০ চদহও প্রাও-মমদহাক ধভাফযথ প্রতাদ ওভা ল এাং ৬২ চদহও
মফাদন্নহভ থৌচন্যহা প্রতাদ ওভা ল। ঢাঙাড়া, উি ফহ মমদহাক থাট থ ওর্তও
থ মদমন্ধঢ মযল্প প্রমঢষ্ঠাদ  অনুফমঢপ্রাপ্ত
মহতময থওাম্পামদভ িাঞ্চ  মমাহচাঁ অমনহভ আহতহদভ ধমভহপ্রমেহঢ লবভঢ যাহ্চামাম আন্তচথামঢও মফাদ ন্নহভ মমদহাক
থাট থ হমওাফ ামপথ থটস্ক থণহও ৩৫৯ চদহও Visa on Arrival/Landing permit-এভ সুধামভয থপ্রভড ওভা ল।
(৪) স্থাদী এাং ১০০ যঢাাংয মহতময  থবৌণ মমদহাহকয
মমদহাক থাট থ থণহও থফাঝ ১,৪২৯টি মযল্প প্রওহল্পভ অনুকূহম
মদন্ধদ প্রতাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ মদ্যফাদ মযহল্প অমঢমভি মমদহাহকভ নহম থফাঝ মমদহাহকভ ধমভফাড তাঁড়া
৯৩,৩৪৯.৪৪ মফমমদ ঝাওা (আনুফামদও ১২,৭১৫.৬২১ মফমমদ ফামওথদ টমাভ)। মদমন্ধঢ মযহল্প থফাঝ ২,২৬,৪১১ চদ থমাহওভ
ওফথাংস্থাহদভ প্রস্তা ওভা ল।
(৫) ২০১৪ ধমঞ্জওা ঙহভ (চানুামভ-মটহম্বভ) থতহয থফাঝ ১,৫২৬.৭০ মফমমদ ফামওথদ টমাভ প্রঢ্ে বহতমযও মমদহাক
আন্তঃপ্রাল ল। উি থফাঝ FDI Inflow-এভ ফহধ্য Export Processing Zone এমাওা Inflow ল ৪০২.৬১ মফমমদ
ফামওথদ টমাভ এাং Non-EPZ এমাওা Inflow ল ১,১২৪.০৯ মফমমদ ফামওথদ টমাভ।
(৬) মমদহাক থাট থ ওর্তও
থ মদমন্ধঢ মযহল্প থঝওহদামমচ রান্পনাভ  মযল্প প্রওহল্প ওাচ ওভাভ চন্য মমপন্ন ামডমচ্ও প্রমঢষ্ঠাদ,
মমাহচাঁ অমন, িাঞ্চ অমন এাং ামাং লাউহচভ থফাঝ ৫,৮৯৩ চদ মহতময দাকমভহওভ অনুকূহম দত্যদ াওথ ধাভমফঝ এাং
মদ্যফাদ াওথ ধাভমফঝ
থলার্ল্াভহতভ অনুকূহম াওথ ধাভমফহঝভ থফাত বৃমি ওভা ল। এওই ফহ থভওামভ ঔাহঢ
মহতময ব্যামও প্রমঢষ্ঠাহদভ িাঞ্চ অমন, প্রমঢমদমথ অমন, মমাহচাঁ অমন, ামাং লাউচ ইঢ্ামত স্থাধহদভ অনুফমঢ প্রতাদ
এাং এ ওম প্রমঢষ্ঠাদল অন্যান্য ামডমচ্ও প্রমঢষ্ঠাহদ মদহামচঢ মহতময দাকমভহওভ াওথ ধাভমফঝ প্রতাহদভ চন্য কঠিঢ
আন্তঃফন্ত্রডাম ওমফটিভ পাগুমমহঢ দত্যদ  মদ্যফাদ ১২০টি মহতময িাঞ্চ অমন এাং ২৪৯টি মমাহচাঁ অমন  ১১টি
মভহপ্রহচহন্টটিপ অমনহভ অনুহফাতদ থতা ল।
(৭) মমদহাক থাহট থভ মদমন্ধঢ মযল্প প্রমঢষ্ঠাহদভ ওাঁঘাফাম আফতামদ  বন্ত্রধামঢ ঙাহড়ভ মহে্ থফাঝ ১,৪৪৭টি মযল্প প্রমঢষ্ঠাহদভ
অনুকূহম মযল্প আই আভ ম প্রতাহদভ চন্য প্রথাদ মদন্ত্রও, আফতামদ  ভপ্তামদ মদন্ত্রহওভ ওাব থামহ সুধামভয ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৮) মমদহাক থাট থ ওর্তও
থ মদমন্ধঢ মযল্প প্রমঢষ্ঠাহদ মহতময উহদ্যািাহতভ ফভমথদ িাভা থতহয ঋডধত্র থঔামা ব্যমঢহভহওই
ভামভ মহতয থণহও থপ্রমভঢ মযল্প প্রমঢষ্ঠাহদভ ভমথদী বন্ত্রধামঢ/বন্ত্রাাংয ঙাড় ওভাভ মহে্ উি ফহ প্রথাদ মদন্ত্রও, আফতামদ 
ভপ্তামদ মদন্ত্রহওভ তপ্তহভ থফাঝ ৮৫টি ইহম্পাঝ থ ধাভমফঝ চামভভ সুধামভয ধত্র থপ্রভড ওভা ল  ভমথদী বন্ত্রধামঢ ঙাড়ওভহডভ মহে্
৪৫৬টি প্রঢ্দ ধত্র চামভ ওভা ল।
(৯) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মমদহাক থাহট থভ মদমন্ধঢ মমপন্ন মযল্প প্রমঢষ্ঠাহদভ অনুকূহম ২০৪টি প্রস্তাহভ ফাধ্যহফ থতহয প্রভেমি
লস্তান্তভ  Goodwill ব্যলাহভভ চন্য মমথ অনুভডপূ থও মযল্প প্রমঢষ্ঠাদগুমমভ হঙ্গ ম্পামতঢ চুমি অনুবাী মহতময প্রমঢষ্ঠাহদভ
মদওঝ মন প্রঢ্াাহদভ চন্য Technical Know-how fee, Technical Assistance fee, Other Technical fees and
Royality াত ১০,১৮৯.৩৪৩ মফমমদ ঝাওা অনুহফাতদ থতা ল।
(১০) মমদহাক থাট থ থণহও মদউচহমঝাভ, ফ্লাইাভ, মমপন্ন প্রমঢষ্ঠাহদভ াওহ থস্টামভ, থক্টভ থপ্রানাইমল ৩৩টি মমপন্ন পমস্তওা
প্রওায ওভা ল।

(১১) ঔড়া মত্রামর থও ভপ্তামদ দীমঢ (২০১৪-১৫); ত্র চ দীমঢ, ২০১৪; াাংমাহতয ত্র চ মযল্প (মদন্ধদ  মদন্ত্রড আইদ), দীমঢফামা
২০১৪; চাঢী মযল্প দীমঢ, ২০১৫; „চাঢী দকভ দীমঢফামা, ২০১৫’ এাং Comprehensive Trade Policy-এভ ধভ ফঢাফঢ
প্রতাদ ওভা ল।
(১২) ১৮ জুদ ২০১১ ঢামভহঔ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী মমদহাক থাহট থভ প্রথাদ ওাব থামহভ চন্য মদথ থামভঢ স্থাদ থযভ-ই-াাংমা দকভ,
আকাভকাঁ-এ মদমফথঢব্য ৩টি থইচহফন্টল ১৪ঢমা পহদভ মপমিপ্রস্তভ স্থাধদ ওহভদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ জুদ ২০১৫ ধব থন্ত
প্রওহল্পভ মধভীহঢ থফাঝ ২,৩৬২.৫৪ মে ঝাওা ব্য ল।
(১৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৫৩টি মযল্প প্রওহল্পভ অনুকূহম ২,৩৪৩.৬৮ মফমমদ ফামওথদ টমাভ বহতমযও ঋহডভ প্রস্তা অনুহফামতঢ
ল।
(১৪) থতহয মমদহাক প্রাহভভ চন্য মমদহাক থাট থ ওর্তও
থ থতময  মহতময থঘম্বাভ, মযল্পধমঢ, উহদ্যািা এাং মমদহাক প্রমঢমদমথ
তহমভ হঙ্গ মমদহাক উন্নদ মরও মদম্নমমমঔঢ পা/থমফদাভ অনুমষ্ঠঢ ল।
 মমদহাক বৃমিভ মহে্ থতময-মহতময মমদহাকওাভী, থতহযভ যীর থ স্থাদী থঘম্বাভ প্রমঢমদমথ, ভওামভ, আথাভওামভ 
থভওামভ াংস্থাল ইহমওরমদও মফমটা, মপ্রন্ট মফমটা  মদউচ এহচমন্পভহলভ প্রমঢমদমথহতভ ফন্বহ „State of the
Economy; „Blue Economy of Bangladesh‟ যীর থও এাং „Agri Inputs Industry in Bangladesh;
Round Table Dialogue‟ অনুমষ্ঠঢ ল।
 ১৭ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ মহতময ২০টি থতয  ৯৮ চদ মহতময মমদহাকওাভী এাং থতযী ৬৫০ চদ উহদ্যািাহও
মদহ Inernational Investors Forum, 2014-এ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীহও প্রথাদ অমঢমণ ওহভ মতদব্যাধী ৪টি থযহদ
মমদহাকওাভীহতভ ফাহয অনুমষ্ঠঢ ল।
প্রাইহপঝাইহচযদ ওমফযদ :
(১৫) লস্তান্তমভঢ ন্ধ মযল্প প্রমঢষ্ঠাদ ঘালু  ঘালু প্রমঢষ্ঠাদভহলভ ম্প্রাভহডভ চন্য গৃলীঢ মিান্ত াস্তাহদভ মহে্ ন্ধ ১০টি জুঝ
মফম ধমভতযথদ ওহভ প্রমঢহতদ চফা থতা ল। প্রাইহপঝাইহচযদ ওমফযহদভ ২০১৪ াহমভ ামর থও প্রমঢহতদ প্রডদ এাং ২০১৫
াহমভ ফীো াংক্রান্ত ওাব থামত ম্পন্ন ওভা ল।
(১৬) মমদহাক থাট থ  প্রাইহপঝাইহচযদ ওমফযদ এওীভূঢওভহডভ মহে্ আইদ প্রডহদভ চন্য াাংমাহতয মমদহাক উন্নদ
ওর্তধথ ে আইদ, ২০১৫-এভ ঔড়া ৩১ আকস্ট, ২০১৫ ঢামভহঔ ফমন্ত্রপা-বঞহও দীমঢকঢপাহ অনুহফামতঢ ল। ফমন্ত্রপা-বঞহওভ
আহমাঘদা  মিান্ত থফাঢাহও াাংমাহতয মমদহাক উন্নদ ওর্তধথ ে আইদ, ২০১৫-এভ াংহযাথীঢ ঔড়া থপটিাংহভ চন্য ১৭
থহন্ফম্বভ ২০১৫ ঢামভহঔ থমমচহমটিপ  াংত মপাহক থপ্রভড ওভা লহহঙ।
এদমচ মরও ব্য্হভা :
(১৭) এদমচ মরও ব্য্হভাহঢ চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম এাং প্রমঢন্ধী ব্যমিহতভ উন্নদ মরহ এদমচ ফন্বহ ৯টি হম্মমদ
অনুমষ্ঠঢ ল। ব্য্হভাহঢ অমথও থাভডেফঢাম্পন্ন হাপথাভ স্থাধদ ওভা ল। াাংমাহতয ওমম্পউঝাভ ওাউমন্পহমভ
Banglagov.net প্রওহল্পভ আঢা 2mbps bandwidth ম্পন্ন Internet Server স্থাধহদভ ওাচ ম্পন্ন ল। ৪,৭৩৭.৪৭ মে
ঝাওা এদমচ মরও ব্য্হভাভ অমন পদ মদফথাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ২০১৪-১৫ (হফ ২০১৫ ধব থন্ত) অণ-থ ঙহভ মমপন্ন
থস্বোহী াংস্থাভ থফাঝ ৯৪২টি প্রওহল্প মমপন্ন মওমস্তহঢ থফাঝ ৫,৩৬৯.৪৮ থওাটি ঝাওা অণ থঙাড় ওভা ল।
আশ্রড-২ প্রওল্প
(১৮) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আশ্রড-২ প্রওহল্পভ ভাে মঙম ২০০.০০ থওাটি ঝাওা। ব্য ল প্রা ১৯৯.৫০ থওাটি ঝাওা। ৫৪৫টি
ব্যাভাও মদফথাড াত প্রা ১০২.৬১ থওাটি ঝাওা। অগ্রকমঢ ৫০ যঢাাংয। ৮২টি দত্যদ প্রওল্প ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ অনুহফামতঢ
ল। বাভ চমফ আহঙ খভ দাই এরুধ ২,৬১২টি ধমভাভহও প্রা ৫৭.৯১ থওাটি ঝাওা খভ মদফথাহডভ চন্য ভাে থতা ল, বাভ থপৌঢ
অগ্রকমঢ ৮০ যঢাাংয এাং আমণ থও অগ্রকমঢ ১০০ যঢাাংয। মঢদ লাচাভ ধমভাভহও দ থওাটি ঝাওা ঋড থতা ল। ৩,৭০০টি
ধমভাভহও প্রমযেড প্রতাদ াত দ্যই থওাটি ঝাওা ব্য ল। ৯৮টি প্রওল্পগ্রাহফ ১৪.৪৫ থওাটি ঝাওা ব্যহ মদ্য্ৎ াংহবাক প্রতাদ ওভা
ল। ২৮টি প্রওল্পগ্রাহফ ৪৭,৪১৫ লাচাভ বৃেহভাধড ম্পন্ন ল। এ ঙাড়া, ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঔাদ্যযস্য ভাহেভ ধমভফাড মঙম
২৮,০০০ থফমরও ঝদ। ব্য ল প্রা ২২,৭৪৯ থফমরও ঝদ।

মধমধমধ :
(১৯) ভওামভ-থভওামভ অাংযীতামভত্ব আইদ, ২০১৫ থকহচহঝ প্রওামযঢ লহহঙ। এ ঙাড়া, মধমধমধ ধাইধ মাইহদ ৪৩টি প্রওল্প
অন্তভুথি ওভা ল এাং গুমম প্রওল্প ফমন্ত্রপা ওমফটি ওর্তও
থ দীমঢকঢ অনুহফাতদ মাপ ওহভহঙ। ৩০টি প্রওহল্পভ ম্ভাব্যঢা বাঘাইএভ চন্য Transaction Advisor মদহাক ওভা ল। ধাঁঘটি প্রওহল্পভ Transaction Advisor মদহাহকভ মরটি প্রমক্রাথীদ
ভহহঙ। দটি প্রওহল্পভ প্রমওউভহফহন্টভ চন্য থভওামভ মমদহাক আকৃি ওভহঢ থস্টওহলার্ল্াভকহডভ হঙ্গ পা অনুমষ্ঠঢ লহে।
থচা :
(২০) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয অণ থনদমঢও অঞ্চম ওর্তধথ ে (হচা)-এভ কপমদ থাং থাহট থভ দ্য’টি পা অনুমষ্ঠঢ ল। পা
১৭টি অণ থনদমঢও অঞ্চহমভ অনুহফাতদ থতা ল। অণ থনদমঢও অঞ্চহমভ চন্য প্রহডাতদা প্যাহওচ অনুহফামতঢ ল। ঘাভটি অণ থনদমঢও
অঞ্চহমভ মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল। ফাংমা অণ থনদমঢও অঞ্চহমভ চন্য Power Pac-থও প্রাও-থবাগ্যঢা ধত্র ইসু্ ওভা ল। ফাংমা
অণ থনদমঢও অঞ্চহমভ চন্য অন-াইঝ অওাঞাহফা মদফথাহডভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।
এটুআই থপ্রাগ্রাফ :
(২১) মটমচঝাম াাংমাহতয কড়াভ মহে্ এটুআই থপ্রাগ্রাফ ঘাভটি াথাভড থেফাহওথ ওাচ ওহভ বাহে, থবগুমম মদম্নরূধ: অদমাইদ া ইন্টাভহদঝমপমিও মমপন্ন ভওামভ  থভওামভ থা চদকহডভ থতাভহকাড়া থধৌহঙ থতা।
 থা প্রতাহদ ম্পৃি মমপন্ন প্রমঢষ্ঠাহদভ হঙ্গ ধাঝ থদাভমযহধভ ফাধ্যহফ াংমেিহতভ তেঢা বৃমিল মমপন্ন হঘঢদঢাভমও
ওাব থক্রফ ধমভঘামদা ওভা এাং এওইহঙ্গ থা প্রতাহদভ থেহত্র উদ্ভাদী মঘন্তাভ মামদ  াস্তাদ ওভাভ থেহত্র
পৃষ্ঠহধারওঢা প্রতাদ ওভা।
 মমপন্ন ধমমম এ্াটহপাহওমভ ফাধ্যহফ ধমমম থদা  মভনফথ প্রমক্রা দাকমভহওভ াংমেিঢা বৃমি ওভা।


থা লচীওভহডভ থেহত্র ফাঞধব থাহভ মমপন্ন ইহদাহপযদহও প্রামঢষ্ঠামদও রূধ প্রতাদ ওভা।

(২২) মমপন্ন থভহদভ থা দাকমভহওভ থতাভহকাড়া থধৌুঁহঙ থতাভ মহে্ ৬৪টি থচমাভ থচমা প্রযাহওভ ওাব থাম, ১১টি মটি
ওহধথাহভযহদভ ৩৭৪টি াট,থ ৩১৯টি থধৌভপা  ৪,৫৩৯টি ইউমদদ মটমচঝাম থন্টাহভভ ফাধ্যহফ প্রমঢ ফাহ আনুফামদও ৬০ মে
দাকমভওহও ন্য্দঢফ ভহল্য মমপন্ন থভহদভ ই-থা প্রতাদ ওভা ল। এ ওম মটমচঝাম থন্টাভ থা গ্রলহডভ থেহত্র চদকহডভ ফ
ব্য  বাঢাাঢ ঔভঘ হ্রা ওহভহঙ।
(২৩) মমপন্ন থা থধাঝ থাম (চাঢী ঢথ্য াঢাদ, নফথ াঢাদ, থাকুঞ্জ াঢাদ)-এভ ফাধ্যহফ দ্যই থওাটি ১০ মে চদকডথও
থা প্রতাদ ওভা ল। চাঢী ঢথ্য াঢাহদ থতহযভ প্রমঢটি ইউমদদ, উধহচমা, থচমাল মমপন্ন ফন্ত্রডাম/অমথতপ্তভ/ মপাহকভ
২৫ লাচাভ হাইঝ থণহও প্রমঢমতদ দাকমভওভা মমপন্ন থা গ্রলড ওভহঙ। ৪০০ ভওামভ থা প্রতাদ প্রমক্রা ম্পমওথঢ ঢথ্য
াংমমঢ ‘থাকুঞ্জ াঢাদ’  ১,০৩৬টি ভওামভ নভফ াংমমঢ ‘নফথ াঢাদ’-এভ ফাধ্যহফ চদকড থা ধাহে। এওইহঙ্গ
মযোভ গুডকঢ ফাদ উন্নহদ মযেওহতভ মদহচহতভ ফহধ্য মফণমস্ক্রাভ মহে্ বঢমভকৃঢ ‘মযেও াঢাহদ’ প্রাণমফওপাহ ৭০ লাচাভ
মযেও-এভ তস্য লহহঙদ এাং এহঢ ৩৯ লাচাভ ওহন্টন্ট ভহহঙ।
(২৪) ধমমম এ্াটহপাহওমভ ফাধ্যহফ ১ থওাটি ৪৮ মে চদকডহও অদমাইহদ মমপন্ন ধামমও ধভীোভ নমানম প্রওায, পমঢথ,
দাকমভও ধমভহা মম প্রতাদ  এহচন্ট  ব্যাাংমওাং থা প্রতাহদভ ধমমম এ্টহপাহওমল ঢা াস্তাহদ লাঢা দ ন ওভা
ল।
(২৫) চদকহডভ থতাভহকাড়া থা প্রতাহদভ মহে্ ভওাহভভ মমপন্ন প্রমযেড ন
ট বণা: াাংমাহতয থমাও প্রযাদ প্রমযেড
থওন্ধ, াাংমাহতয মমপম ামপথ প্রযামদও এওাহটমফ  লামদাং এওাহটমফ’ভ ফাধ্যহফ ভওামভ ওফথওঢথাহতভ তেঢা বৃমিল
মমপন্ন ই-থা ম্পহওথ হঘঢদঢা বৃমি ওভা লহ ণাহও। এওইহঙ্গ চদপ্রযাহদ ই-মামদ থাং-লাঝনফথ বঢমভল উদপাদী
েফঢাম্পন্ন ওফথওঢথাহতভ মদহ ইহদাহপযদ থনাভাফ কঞদ ওভা ল। এহেহত্র চাঢী ধব থাহ ইহদাহপযদ থনাভাফ  মপাকী
ধব থাহ ইহদাহপযদ াহওথম আহাচহদভ ফাধ্যহফ মমপন্ন ধব থাহভ ২,৪০০ চদ ভওামভ ওফথওঢথাহও থহন্পঝাইচ ওভা এাং ৪৫ টি
াওথযহধভ ফাধ্যহফ ৩ লাচাভ চদ ওফথওঢথাহও উদ্ভাদী থাভডাভ
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। এহতভ ফধ্য থণহও ৩৬৩ চদ

ওফথওঢথাভ ওাঙ থণহও ৩৫১ টি উদ্ভাদী থাভডা ধাা থকহঙ এাং এগুহমা ধাইমটিাং ওভা লহে। এভ ফহধ্য ৩৭টি ওাব থক্রফ থযর
লহহঙ।
(২৬) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক/অমথত যয ৫৫ চদ মঘন ইহদাহপযদ অমনাভল ২০,৪৫৪ চদ ওফথওঢথাহও থা প্রতাহদভ থেহত্র
উদ্ভাদ ম্পমওথঢ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। প্রমযেড প্রাপ্ত ওফথওঢথাহতভ ফহধ্য থণহও ২০০ চদ ামপথ ইহদাহপযদ নাহন্ড অণ থাহদভ
চন্য আহতদ ওহভহঙ এাং ৩৯টি থা লচীওভহড মমপন্ন ওাব থক্রফ লাহঢ থদা লহে।
(২৭) ভওামভ মমপন্ন থাহও ই-থা রূধান্তভ  চদকহডভ হঙ্গ মফণমস্ক্রাভ মহে্ থা প্রতাদ প্রমক্রা থাশ্যাম মফমটাভ
ব্যলাভ শুরু ওভা ল। ঢথফাহদ মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক/অমথত যয ১৫০টি থাশ্যাম মফমটা লাঝনফথ ভহহঙ, বাভ ফহধ্য মটমচঝাম
থন্টাভ থনব্যও গ্রুহধ মমপন্ন ভওামভ ওফথওঢথা  উহদ্যািাল ৩,০০০ চদ তস্য ভহহঙ। এ ঙাড়া, মমপন্ন মটধাঝ থহফন্টাম গ্রুধ
থবফদ: ৭টি মপাকী অমন  ৬৪ থচমাভ থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহভ পৃণও থনব্যও থধচ ভহহঙ। ঢথফাহদ ধামমও ামপথ
ইহদাহপযদ গ্রুহধ ৫,৫০০ চদ তস্য, ই-নাইমমাং গ্রুহধ ৮০০ চদ, ফামিমফমটা িারুফ গ্রুহধ ৫,২০০ চন্য তস্য ভহহঙ।
(২৮) ইউমদদ মটমচঝাম থন্টাহভভ ৪ণ থ প্রমঢষ্ঠা ামর থওী উধমহে্ ১১ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ উহদ্যািা হম্মমহদভ আহাচদ ওভা
ল। হম্মমহদ থতহযভ ওম মটমচঝাম থন্টাভ থণহও ১০ লাচাভ-এভ অমথও উহদ্যািা অাংযগ্রলড ওহভদ। কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয
ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা উি অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অমঢমণ মলহহ উধমস্থঢ মঙহমদ।
(২৯) থচমা ধব থাহ ভওাহভভ মমপন্ন ই-থা  মটমচঝাম থন্টাভ ম্পমওথঢ থা প্রঘাহভভ মহে্ থচমা প্রযাহদভ লাঢা
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ থনব্রুামভ-ফাঘ থ ফাহ থতহযভ প্রমঢটি থচমা মটমচঝাম উদ্ভাদী থফমাভ আহাচদ ওভা ল।
(৩০) থাপ্রতাদল মযো, স্বাস্থ্, কৃমর প্রমঢটি থেহত্র আইমটিভ ব্যলাভ উৎামলঢ ওভাভ চন্য ‘াংত থঝমমমপযহদ’ভ অব্যহৃঢ
ফহ মমপন্ন মযোভমও অনুষ্ঠাদ প্রঘাহভভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ মদহত থযদা অনুবাী ‘ফাদ উন্নদ থঝমমমপযদ’ বঢমভ ওভা ল।
এহেহত্র অনুষ্ঠাহদভ কাইটমাইদ প্রস্তুঢ ওভাল প্রাণমফও কহরডা  অনুষ্ঠাদ মদফথাড ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।
(৩১) মমপন্ন ভওামভ থা আইমটিভ ব্যলাভ চদমপ্র ওভা এাং থা প্রতাহদ ই-থফইম, াঢাদ, মপমট ওন্নাহভন্প, পহ
এএফএল মমপন্ন আইমটি উধাতাদ ব্যলাহভভ মহে্ মঘাম মদহত থমযওা-২০০৮ াংহযাথদ ওভা ল।
(৩২) চদকহডভ ঘামলতাফামনও মমপন্ন ভওামভ থাভ আধহটঝ ঢথ্য লহচই ধাাভ মহে্ ‘ঢথ্য অমথওাভ আইদ, ২০০৯’ 
‘ঢথ্য অমথওাভ কাইটমাইদ, ২০১০’-এভ আহমাহও ‘থপ্রাএ্ামক্টপ ঢথ্য প্রওায মদহত থমযওা, ২০১৪’ বঢমভ ওভা ল।
(৩৩) ৩৯টি ভওামভ থা প্রতাদ প্রমক্রা ম্পমওথঢ ঢথ্য াংমমঢ ম্যানুাম বঢমভ ওভা ল, বা চদকডহও লহচ থা গ্রলহডভ
থেহত্র মমপন্ন থাধ  থাধ অনুবাী ফ ম্পহওথ থাভডা প্রতাদ ওভহ।
(৩৪) ভওামভ থা প্রতাহদভ থেহত্র স্বেঢা এাং ফ হ্রাহভ মহে্ মমপন্ন অমনহভ প্রহাচদী বন্ত্রধামঢ ভভাল  ঢা
ভাহেভ চন্য চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ ফাধ্যহফ ‘টিএন্ডই’ বঢমভভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।
(৩৫) ই-থা াঢাদ এাং ওাহদমক্টমপটি স্ট্ান্ডাট থ  কাইটমাইদ প্রস্তুহঢভ মহে্ মশ্বব্যাাংও অণ থাদকৃঢ এমআইমটি প্রহচহক্টভ
হঙ্গ ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল।
(৩৬) প্রাণমফও ধব থাহ ৩ টি থচমা ইহমক্ট্রমদওপাহ চমফভ ধঘ থা প্রতাদ ওভা লহে। মটহম্বভ ২০১৪ াম ধব থন্ত আনুফামদও ৩৬ মে
চদকডহও এ থা প্রতাদ ওভা ল। এ উহদ্যাকটি থা গ্রলহড পূহ থভ ঘাইহঢ ৪৫ যঢাাংয ওফ ফ  ৬৯ যঢাাংয ব্য হ্রা ওহভহঙ।
(৩৭) ভওামভ থা প্রতাদ প্রমক্রা লচীওভহডভ মহে্ মমপন্ন উদ্ভাদহও পৃষ্ঠহধারওঢা ওভাভ চন্য ২০১৩ াহম ামপথ
ইহদাহপযদ নান্ড ঘালু ওভা ল, বাভ আঢা প্রণফ ধব থাহ ২০১৩ াহম াঢটি প্রওল্প এাং মিঢী  র্তঢী ধব থাহ ২০১৪ াহম
২৮টি প্রওহল্প অণ থাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ঘত্যণ থ  ধঞ্চফ ধব থাহ ২৯টি প্রওহল্প অণ থাদ ওভা ল।
(৩৮) ২০০৮ াহম ভওাহভভ মমপন্ন থাহও ই-থা রূধান্তহভভ মহে্ ‘কুইও উইদ ইমদমযহটিপ’ থদা লহমঙম, বা
ধভঢীহঢ ামপথ ইহদাহপযদ নান্ড প্রতাহদভ থেহত্র মপমিভম   ফ ওাচ ওহভহঙ। কুইও উইহদভ আঢাভুি থাভল
ভল্যাহদভ ফাধ্যহফ দত্যদ দত্যদ থা ই-থা রূধান্তহভভ মহে্ মমপন্ন সুধামভয ধাা থকহঙ।
(৩৯) ইউমদদ মটমচঝাম থন্টাভ থণহও ৩০ যঢাাংয এাং থচমা প্রযাহওভ ওাব থাম থণহও ১৩.১৫ যঢাাংয দাভী থাগ্রলীঢা থা
গ্রলড ওভহঙ। দাভীহতভ ই-ওফাহ থভ আঢা আদাভ মহে্ ফমলমা অমথতপ্তহভভ হঙ্গ এটুআই থপ্রাগ্রাফ-এভ ফহছাঢা স্মাভও
স্বােমভঢ ল, বাভ আঢা ‘চমঢা’ প্রওল্প াস্তাদ ওভা লহে। দাভী মেল্যান্পাভ বঢমভভ চন্য এএফই নাউহন্ডযহদভ হঙ্গ

ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল, বাভ আঢা প্রাণমফও ধব থাহ ৬০ চদ দাভীহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, থাশ্যাম
মফমটা দাভীভ মরুহি মলাংঢা াংক্রান্ত প্রঘাভডা ঘামাহদা ল।
(৪০) াউণ-াউণ -  য নয
ত য় ‘ ড জট র ফ র দ-ভ র ’ কঞহদভ মহে্ ফামহমযাভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ
হঙ্গ ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল। থদধাম  ভুঝাদ-এভ হঙ্গ ফহছাঢা স্মাভও স্বােহভভ মহে্ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।
(৪১) ইউমদদ, থধৌভপা  মটি ওহধথাহভহদ স্থামধঢ ৫,০০০-এভ অমথও মটমচঝাম থন্টাভথও প্রামঢষ্ঠামদও রূধ প্রতাহদভ মহে্
মমপন্ন ধমমম এ্াটহপাহওম প্রতাদ ওভা লথে। ইহঢাফহধ্য স্থাদী ভওাভ মপাক ওর্তও
থ এওম মটমচঝাম থন্টাভ ধমভঘামদাভ
চন্য মদহত থমযওা প্রওায ওভা লহথঙ।
(৪২) এওহ-টু-ইদনভহফযদ থপ্রাগ্রাফ এওহ-টু-ইদনভহফযদ ইদ দহমচ ও্াঝাকমভহঢ ‘ার্ল্থ ামফঝ অদ ইদনভহফযদ
ামপথ (WSIS) এ্াাট থ’-২০১৫ অচথদ ওহভ।
থভওামভ ইমধহচট:
(৪৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঘট্টগ্রাহফভ আহদাাভা উধহচমা থভওামভ থওামভাদ ইমধহচহট ওফথভঢ মহতময দাকমভওহতভ াওথ
ধাভমফঝ প্রতাদল ভপ্তামদ বৃমি  ওফথাংস্থাদ সৃমিভ মহে্ থওামভাদ ইমধহচট ওর্তধ
থ হেভ হঙ্গ ওম থভহডভ লহবামকঢা
ম্প্রাভড ওভা ল। মহতময মমদহাক আকৃি ওভাভ মহে্  এ থেহত্র মভাচফাদ ফস্যাভল ফাথাহদভ উহদ্যাক গ্রলহড
লাঢাভ চন্য ‘Investment Climate Improvement in Bangladesh’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা থভওামভ ইমধহচট
JICA-এভ থবৌণ উহদ্যাহক মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ ওফথওঢথাকহডভ ফন্বহ কঠিঢ থনাওাম ধহন্টহতভ মদহ প্রথাদফন্ত্রীভ
ভৄখ্যমঘ Chief Representative of JICA-এভ উধমস্থমঢহঢ ৩টি াওথযহধভ আহাচদ ওভা ল।
মচআইইউ :
(৪৪) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম  এভ আঢাথীদ াংস্থাভহল ামর থও ওফথম্পাতদ ব্যস্থাধদা ধিমঢ প্রঢথদ এাং মিঢী ঙহভভ চন্য
চুমি স্বােমভঢ ল। ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ হঙ্গ ভওাহভভ ৪৮টি ফন্ত্রডাম/মপাহকভ ামর থও ওফথম্পাতদ চুমি াস্তাহদ
লাঢাওভড  প্রমযেড ওফথসূমঘ ধমভঘামদা ওভা ল। ভওামভ তপ্তভভহল উিফ ঘঘ থা মামদ  প্রাভল ধাহধাঝ থ থা
লচীওভড ওভা ল। ঔাদ্যদ্র্হব্য নভফামমদ প্রমঢহভাহথ মওল্প প্রঢথহদ কহরডাথফী উহদ্যাহকভ পৃষ্ঠহধারওঢা, মিঢী প্রচহন্ভ
মটিহচন্ ঘাঝ থাভ প্রঢথহদ েফঢা বৃমি  উিুিওভড এাং াল্যমাল মদহভাহথ উদ্ভাদী উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।
‘মহযর এমাওাভ চন্য উন্নদ লাঢা (ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ ব্যঢীঢ) যীর থও ওফথসূমঘ:
(৪৫) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ আঢা াস্তাদাথীদ ‘মহযর এমাওাভ চন্য উন্নদ লাঢা (ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ ব্যঢীঢ)’ যীর থও
ওফথসূমঘভ আঢা ৮৭টি উধহচমা ৯৪টি আথ থদভমও প্রওল্প (থবফদ: ওমম্পউঝাভ প্রমযেড, করু-ঙাকম ধামদ, মভক্সা-প্াদ,
মএদমচ/অহঝামভক্সা, ধাহদভ ভচ, াঁয  থহঢভ াফমগ্র ইঢ্ামত) গ্রলড ওভা ল। এ প্রওল্পগুমমভ অনুকূহম থফাঝ ঙ থওাটি ঝাওা
ভাে প্রতাদ ওভা ল। ৪০টি উধহচমা স্যামদহঝযদ  সুহধ ধামদভ চন্য দমকূধ স্থাধহদ এও থওাটি ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা ল।
১৩৫টি উধহচমা মযোবৃমি াত ৩.০৯ থওাটি ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা ল। দ্যস্থ/প্রমঢন্ধীহতভ মঘমওৎা লাঢা াত ১১.০০
মে ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা ল। মভাচকঞ্জ থচমাভ ভাকঞ্জ উধহচমা ওমম্পউঝাভ-ওাফ-ওামভকমভ প্রমযেড থওন্ধ স্থাধহদভ চন্য
৭৬.৫০ মে ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ৩৬০ চদ ক্ষুদ্র্ নৃ-থকাষ্ঠীভুি ঙাত্র/ঙাত্রীহও ৭০ মে ঝাওা এওওামীদ মযোবৃমি
প্রতাহদভ মরটি প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।
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(১) ফামহমযাভ State of Sarawak-এভ হঙ্গ ওফী থপ্রভড মরহ ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল।
(২) উমত আভহ Domestic Service Worker মদহাহকভ মরহ ১০ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয  উমত ভওাহভভ
ফহধ্য চুমি স্বােমভঢ ল।
(৩) Employement Permit System-এভ আঢা তমেড থওামভা ওফী থপ্রভহডভ মরহ ১৩ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ দ্যই
ঙহভভ চন্য ফহছাঢা স্মাভও দাদ ওভা ল।

(৪) উমত আভহ ফমলমা গৃলওফী মদহাহকভ চন্য টাঝাহহচ ওফী মদন্ধদ ওভা ল।
(৫) উমত আভকাফী ফমলমা গৃলওফীহতভ আামও প্রমযেড ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল।
থ মিমনাং ঘালু ওভা ল।
(৬) ওাঢাভ, ফাদ এাং ালভাইদকাফী ওফীকহডভ প্রাও-মলকফদ
(৭) দসৃি ১২টি শ্রফউইাংহ ওফথওঢথা মদহাক  ধতাদ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল।
(৮) মআইমধ দীমঢফামা, ২০০৬ াংহযাথদপূ থও দত্যদ দীমঢফামা প্রডদ ওভা ল।
(৯) মহতয থণহও থভমফহঝন্প থপ্রভহডভ ফাধ্যহফ থতহযভ অণ থদীমঢহঢ অতাদ ভাঔাভ চন্য ১১ চদ প্রাী াাংমাহতমযহও মআইমধ
ফব থাতা প্রতাদ ওভা ল।
(১০)
ফন্ত্রডামহভ ২০১৪ হদভ ামর থও প্রমঢহতদ প্রডদ ওভা ল।
(১১) আন্তচথামঢও অমপাদ মত, ২০১৪ উদবাধদ ওভা ল।
(১২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪,৫৩,৫০৮ চদ ওফী বহতমযও ওফথাংস্থাদ মাপ ওহভহঙ। ঢন্হধ্য Less skilled ২,৪৪,৭৮৬ চদ,
Semi Skilled ৬৪,৭৮৫ চদ, Professional ১,৩৯৭ চদ, Skilled ১,৪২,৫৪০ চদ এাং এহতভ ফহধ্য ফমলমা ওফীভ াংখ্যা
৮০,৩১৮ চদ।
(১৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রাীহতভ থপ্রমভঢ থভ ভথঝহন্পভ ধমভফাড ১৫,৩১৬.৯৪ মফমমদ ফামওথদ টমাভ।
(১৪) ৩৮টি ওামভকমভ প্রমযেড থওহন্ধভ ফাধ্যহফ ১,১০,০০০ চদ ওফীহও থতহয  মহতহয ওফথাংস্থাদ মাহপভ উহেহশ্য মমপন্ন থরহট
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। এহতভ ফহধ্য ফমলমা প্রমযেডাণীহতভ াংখ্যা ৫৪,০০০ চদ।
(১৫) মভক্রুটিাং এহচমন্পভ মরুহি প্রাপ্ত ১৫৩টি অমপহবাক মদষ্পমি ল এাং ২০টি মভক্রুটিাং এহচমন্প ইন্পহধওযদ ওভা ল।
(১৬) মহতহয কফহদচ্ছু ওফীকহডভ হঘঢদঢা বৃমি, প্রাী ওফীকড ওর্তও
থ বথ উধাহ থভমফহঝহন্পভ অণ থ থতহয থপ্রভড, ফধ্যস্বত্ব
থশ্রমডভ ঢৎধভঢা/প্রঢাভডা থভাথ, বথ উধাহ মহতহয কফদ াংক্রান্ত মরহ থতযব্যামধ হঘঢদঢা বৃমিওহল্প ব্য্হভা এাং মদভাধত
অমপাহদ ঢথ্য লাঢাওাভী অন্যান্য প্রমঢষ্ঠাদ থবফদ আইএফ ঠাওা, আইএম ঠাওা থণহও প্রাপ্ত ৩৫,০০০টি ব্যওহমঝ,
৫০,০০০টি ওমফও ব্যও, ৫২,০০০টি থধাস্টাভ  িমউভ, ব্য্হভাভ আঢাথীদ মটইএফ, টিটিম এাং থলল্প থটস্কভহলভ ফাধ্যহফ
মঢভহডভ চন্য থপ্রভড ওভা ল। এ ঙাড়া, থচমা ধব থাহ মটইএফ  টিটিমভহলভ ফাধ্যহফ অমপাদ াংক্রান্ত থফমা এাং তভ
তপ্তহভ অমপাী মত  মটমচঝাম থফমা চদহঘঢদঢা বৃমিভ মহে্ ব্যওহমঝ, থধাস্টাভ, ওমফও ব্যও ইঢ্ামত মঢভড এাং
মপমট মিধ প্রতযথদ ওভা ল।
(১৭) মহতয কফহদচ্ছু ওফীহতভ ওল্যাডাহণ থ এাং হঘঢদঢা বৃমিওহল্প মপ্রন্ট  ইহমওরমদও মফমটাহঢ মমপন্ন ফহ মজ্ঞাধদ প্রঘাভ
ওভা ল।
(১৮) ঘট্টগ্রাফ টিটিমভ াংস্কাভ  আদৄমদওাদ এাং পভাঢদ ১১টি টিটিমভ াংস্কাভ  আদৄমদওাদ প্রওহল্পভ ওাচ ফাপ্ত ল।
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(১) প্রাণমফও মযো উন্নদ ওফথসূমঘ-৩-এভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২৮২টি প্রাণমফও মদ্যাম পদ পদমদ থফথাড, ৯,৮৫০টি
প্রাণমফও মদ্যামহভ অমঢমভি থশ্রমডওে নফথাড, ১৫,০৫৪টি প্রাণমফও মদ্যামহভ পদ  থশ্রমডওে থফভাফঢ, মশুি ঔাাভ ধামদ
ভভাহলভ মহে্ ৯,৮১৯টি টিউহম, ৭,৭৪৮টি াযরুফ  ১২,০০০টি ঝহমঝ থফভাফঢ ওভা ল। ওহমভ চন্য  থচদীদ
প্রাণমফও মযোভ সুহবাক মদমিঢওহল্প মদ্যামমলীদ গ্রাহফ ১,৫০০টি মদ্যাম স্থাধদ প্রওহল্পভ আঢা ২৩৫টি মদ্যামহভ
মদফথাডওাচ ম্পন্ন ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া, মচমধএআভআভমধ প্রওহল্পভ আঢা ১৬০টি এাং প্রাণমফও মযো উন্নদ প্রওহল্পভ
আঢা ধাঁঘটি মদ্যাম পদ মদফথাড ওভা ল।
(২) াভা থতযব্যামধ মযশুহতভ মদ্যামহ পমঢথ, উধমস্থমঢ বৃমি, ছহভ ধড়া থভাথ  মযোভ গুডকঢ ফাদ উন্নহদ প্রাণমফও মদ্যামহ
মযোণীহতভ Drop out Rate হ্রাহভ চন্য মমপন্ন াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘভ আঢা প্রাণমফও মযোভ চন্য উধবৃমি, স্কুম
মনমটাং, মভমঘাং আউঝ অ স্কুম মঘমহেদ প্রওল্প গ্রলড ওভা ল। এ ঙাড়া, যঢপাক পমঢথ মদমিঢওহল্প ফা ফাহয, উঞাদ বঞও 
মফট-থট মফম-এভ ফহঢা ওাব থক্রফ ঘালু ভহহঙ।
(৩) প্রমঢটি ভওা য প্রাণমফও মদ্যামহ ২০১২ াম থণহও প্রাক্-প্রাণমফও মযো ব্যস্থা ঘালু ওভা লহহঙ। এ চন্য ওম ভওামভ
প্রাণমফও মদ্যামহ এও চদ ওহভ থফাঝ ৩৭,৬৭২টি মযেহওভ ধত সৃচদ ওভা ল। ইহঢাফহধ্য প্রাক্-প্রাণমফও থশ্রমডভ চন্য ২০,৯২১

চদ মযেও মদহাক  ঢাঁহতভ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। ২০১৫ াহম াভাহতহয প্রাণমফও মদ্যামহ প্রা ৩১,৫২,০০০ চদ মযশু
পমঢথ ল ।
(৪) ২০১৫ মযোহর থ ১১,৫৯,৯৭,০৯৭টি ধাঠ্যপস্তও ভৄদ্র্ড  মঢভড ওভা ল। ইহভ প্রমঢ মযশুহতভ ফহদাহবাক আওর থহডভ চন্য
ঘাভ ভাংহভ দত্যদ ই ভভাল ওভা লহে।
(৫) প্রাণমফও মদ্যামহভ ঙাত্রহতভ চন্য ‘ঙ্গন্ধু থকার্ল্ওাধ প্রাণমফও মদ্যাম পৄঝম টুদ থাহফন্ট-২০১৪’ এাং প্রাণমফও মদ্যামহভ
ঙাত্রীহতভ চন্য ‘ঙ্গফাঢা থকফ নমচমাত্যহন্না ভৄমচ থকার্ল্ওাধ প্রাণমফও মদ্যাম পৄঝম টুদ থাহফন্ট-২০১৪’ ইউমদদ ধব থা থণহও
চাঢী ধব থাহ নমপাহ অনুমষ্ঠঢ ল।
(৬) প্রাণমফও মদ্যামহভ ঙাত্র/ঙাত্রীহতভ মদহ আন্তঃপ্রাণমফও মদ্যাম ক্রীড়া  াাংস্কৃমঢও প্রমঢহবামকঢা মদ্যাম ধব থা থণহও
চাঢী ধব থা ধব থন্ত অঢ্ন্ত নমপাহ অনুমষ্ঠঢ ল।
(৭) প্রাণমফও মযো ফাধদী ধভীো মটআভভুি ২৭,৮৯,২৬৩ চহদভ ফহধ্য অাংযগ্রলডওাভী াংখ্যা ২৬,৮৩,৭৮১ চদ এাং ধাহযভ
াংখ্যা ২৬,২৮,০৮৩ চদ। ধাহভ লাভ ৯৭.৯২ যঢাাংয। ইহঢতাী ফাদ্র্াা মযো ফাধদী ধভীো মটআভভুি ৩,০৬,০৫৮ চহদভ
ফহধ্য অাংযগ্রলডওাভী াংখ্যা ২,৬৫,৯৭৪ চদ এাং ধাহযভ াংখ্যা ২,৫৫,২৭৪ চদ। ধাহযভ লাভ ৯৫.৯৮ যঢাাংয।
(৮) উধানুষ্ঠামদও মযো ব্য্হভাভ থফৌমমও ােভঢা প্রওহল্প প্রাণমফও এদমচ মদ থাঘদ, এওটি মচধ কামড়, ওমম্পউঝাভ 
ইহমক্ট্রমদওস্ াফগ্রী ক্র, ফাইহক্রাা পাড়া, আাধত্র ক্র, চদম মদহাক এাং Wifi স্থাধদ ম্পন্ন ল।
(৯) চাঢী প্রাণমফও মযো এওাহটমফ থদধ-এ এওটি চাদ থাম  দ্যইটি াঢথা প্রওায ওভা ল। এ ঙাড়া, প্রাণমফও মযো ফাধদী
ধভীোভ প্রশ্নধত্র প্রডদ, ভৄদ্র্ড  মঢভড এাং প্রাণমফও মযো াংমেি ফাঞধব থাহভ ওফথওঢথাহতভ থধযাকঢ তেঢা উন্নহদভ চন্য
স্বল্প  তীখ থহফামত প্রমযেড প্রতাদ  কহরডা মভহধাঝ থ প্রওায ওভা ল।
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(১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ১২ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডাম ধমভতযথদওাহম ন্ধ মযল্প-ওাভঔাদা ঘালু ওভাভ মদহত থযদা
থতদ। উি মদহত থযদাভ আহমাহও ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থঝক্সঝাইম মফমস্ ওহধথাহভযহদভ আঢাথীদ তাহভাাদী থঝক্সঝাইম
মফম, দীমনাফাভী এাং ভাঙ্গাফাটি থঝক্সঝাইম মফম, ভাঙ্গাফাটি ামপথ ঘাচথ ধিমঢহঢ ঘালু ওভা ল।
(২) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডাম ধমভতযথদওামীদ প্রতি মদহত থযদাভ আহমাহও মটিএফমভ মদন্ত্রডাথীদ
মফমভহলভ উৎধামতঢ সুঢা াাংমাহতয ঢাঁঢ থাহট থভ মদমন্ধঢ প্রাণমফও ঢাঁঢী মফমঢভহলভ ঘামলতা থফাঢাহও ভভাল শুরু ওভা
ল এাং ঢা অব্যালঢ ভহহঙ।
(৩) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডাম ধমভতযথদওামীদ মদহত থযদা থফাঢাহও এওটি ামড় এওটি ঔাফাভ প্রওহল্পভ আঢা
সুমথাহপাকী তস্যহতভ থভযফ ঘাহর ম্পৃিওভহডভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। প্রাণমফও ধব থাহ ২০ থচমাভ ২৫টি উধহচমা এ
ওাব থক্রফ ম্প্রাভহডভ ওফথসূমঘ লাহঢ থদা ল।
(৪) ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ থব ওম মযল্প-ওাভঔাদা থভওামভওভড ওভা লহমঙম থহেহত্র থভওামভওভহডভ যঢথ
পঙ্গ ওভা লহ ণাওহম ঢা ভওামভ ব্যস্থাধদা মনমভহ আদাভ চন্য ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী এ ফন্ত্রডাম ধমভতযথদওাহম মদহত থযদা
থতদ। উি মদহত থযদাভ আহমাহও ইহঢাফহধ্য ঠাওা জুঝ মফমস্ মমমফহঝট, থওভাদীকঞ্জ, ঠাওা পদঃগ্রলড ওভা ল। এ ঙাড়া, কাউমঙা
জুঝ মফম মমমফহঝট রূধকঞ্জ, দাভাডকঞ্জ পদঃগ্রলহডভ প্রজ্ঞাধদ চামভ ওভা ল।
(৫) এ ফন্ত্রডামহ আইদ অনুমপাক  আইমটি থম কঞহদভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। আইদ অনুমপাহকভ চন্য ভেগ্মমঘহভ এওটি
এাং উধমঘহভ দ্যটি ধত ভাচস্বঔাহঢ স্থাীপাহ সৃচহদভ মরহ চদপ্রযাদ ফন্ত্রডামহভ ম্মমঢ ধাা থকহঙ এাং ঢা অণ থ
মপাহকভ ম্মমঢভ চন্য থপ্রভড ওভা ল। মমদভ লওাভী মঘহভ এওটি ধত সৃচহদভ মচ. চামভ ওভা ল এাং লাও ধত
সৃমিভ মহে্ অণ থ মপাহকভ ম্মমঢ ধাা থকহঙ। আইমটি থহমভ াঢটি  ধমভওল্পদা যাঔাভ চন্য
মঢদটি থফাঝ ১০টি ধত অস্থাীপাহ সৃমিভ মহে্ মচ. চামভ ওভা ল এাং ধতভল ৩১ থফ ২০১৬ ঢামভঔ ধব থন্ত াংভেড
ওভা ল।
(৬) ‘ধাঝ আইদ, ২০১৫’-এভ ঔড়া ফমন্ত্রপাভ দীমঢকঢ অনুহফাতদ থযহর থপটিাং-এভ চন্য থমমচহমটিপ  াংত মরও মপাহক
থপ্রভড ওভা ল। এ ঙাড়া, ‘ত্র চমযল্প প্রমঢষ্ঠাদ আইদ, ২০১৫’ প্রঢথহদভ মহে্ ঔড়া প্রডদ ওভা ল।

থ
থও ন্যাযদাম হহধাঝ থাহম অন্তভুথি ওভা ল। এ ঙাড়া, ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ
(৭) ফন্ত্রডামহভ হাইঝটি পদকঞদপূ
তপ্তভ/াংস্থাভ হাইঝ ন্যাযদাম হহধাঝ থাহম অন্তভুথি ওভাভ ধতহেধ থদা ল।
(৮) ত্র চঔাহঢভ থধারও ওর্তধ
থ হেভ ওাচ সুষ্ঠুপাহ ম্পাতহদভ চন্য ত্র চ ধমভতপ্তহভভ প্রথাদ ওাব থামহ এওটি াদস্টধ ামপথ ঘালু
ওভা ল। ত্র চ  থধাযাও মযল্প ফামমও/ওফথওঢথাকডহও াদস্টধ ামপথহভ ফাধ্যহফ থা প্রতাদ ওভা লহে। এ ধব থন্ত থফাঝ পমঞ্জভূঢ
আহতদ মদষ্পমিভ াংখ্যা ৩,৮৫২টি।
(৯) ত্র চ ধমভতপ্তভ ধমভঘামমঢ থঝক্সঝাইম থপাহওযদাম ইদমস্টটিউঝ, থঝক্সঝাইম ইদমস্টটিউঝ এাং থঝক্সঝাইম ইমঞ্জমদামভাং ওহমহচ
২০১৪-১৫ মযোহর থ এএম থঝক্সঝাইম থপাহওযদাম থওাহ থ ২,৬১৬ চদ; মটহলাফা ইদ থঝক্সঝাইম ইমঞ্জমদামভাং ৩৬৩ চদ এাং
ম,এম-ইদ থঝক্সঝাইম ইমঞ্জমদামভাং থওাহ থ ১৮৮ চদ থফাঝ ৩,১৬৭ চদহও মটমগ্র প্রতাদ ওভা ল।
(১০) ধাঝ  ধাঝচাঢ ধহণ্যভ মাইহন্প ফঞ্জুমভ  দাদ মন-এভ মধভীহঢ ১৫ যঢাাংয উৎহ ভল্য াংহবাচদ ওভ থণহও অব্যালমঢ
প্রতাদ ওভা ল।
(১১) ধাঝ ক্র থবাকাদতাভ থাভ ধভ ঘাভ যঢাাংয লাহভ উৎহ ভও ওঢথহদভ মথাদ থণহও অব্যালমঢ থতাভ ব্যস্থা
থদা ল।
(১২) সুঢা  ভাং আফতামদভ থেহত্র ঢাঁঢীহতভ শুল্কভৄি সুমথা থতাভ মহে্ ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ চাঢী াহচহঝ ওমঢধ যহঢথ
ঢাঁঢী মফমঢহও ঢাহতভ ব্যলাব থ ওমঢধ উধওভহড ধাঁঘ যঢাাংয অমঢমভি শুল্ক এাং ভৄত ভল্য াংহবাচদ ওভ ফকুন ওহভ
আফতামদভ সুহবাক প্রতাহদভ প্রস্তা চাঢী াংহত অনুহফামতঢ ল।
(১৩) জুঝ মচ-থঝক্সঝাইমল ধাহঝভ হুভৄঔী ব্যলাভ বৃমিভ মহে্ ফন্ত্রডামহ মমপন্ন পা অনুষ্ঠাদ  ধত্র থবাকাহবাহকভ ফাধ্যহফ
াংমেি ওমহও অমলঢ ওভা ল। এওইহঙ্গ জুঝ মচ-থঝক্সঝাইম-এভ ব্যলাভওাভী াংস্থা াাংমাহতয ধামদ উন্নদ থাট,থ স্থাদী
ভওাভ প্রহওৌযম অমথতপ্তভ, ড়ও  চদধণ অমথতপ্তভ এাং াাংমাহতয থভমহভ ওাহচভ মমটউহম (হভঝ মমটউম) ০১ জুমাই
২০১৫ থণহও জুঝ মচ-থঝক্সঝাইম অন্তভুথি ওভাভ চন্য অনুহভাথ ওভা ল। ইহঢাফহধ্য স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অমথতপ্তভ ঢাহতভ
থভঝ মমটউহম জুঝ মচ থঝক্সঝাইম অন্তভুথি ওহভহঙ। ড়ও  চদধণ অমথতপ্তভ  াাংমাহতয ধামদ উন্নদ থাহট থভ থভঝ মমটউহম
জুঝ মচ-থঝক্সঝাইম অন্তভুথমিভ ওাব থক্রফ চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ।
(১৪) থতযী  আন্তচথামঢওপাহ ধাঝধহণ্যভ ব্যলাভ ম্প্রাভহডভ মহে্ ‘জুঝ টাইপাভমমনহওযদ প্রহফাযদ থন্টাভ’-এভ ফাধ্যহফ
দত্যদ দত্যদ হুভৄঔী ধাঝধণ্য উদ্ভাদ, থতহয  মহতহয মমপন্ন থফমা প্রতযথদ  মধডহদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল। এহেহত্র ‘Jute
Diversification Promotion Center‟ ওর্তও
থ ম্ভাব্য উহদ্যািাহতভহও প্রমযেড প্রতাদ, উধওভড ভভাল এাং ঢাহতভ
উৎধামতঢ ধণ্য মমপন্ন স্থাহদ প্রতযথদ  াচাভচাঢওভহড লাঢা প্রতাদ ওভা ল।
(১৫) থতহযভ অপ্ন্তহভ ধাঝ  ধাঝধহণ্যভ ব্যলাভ বৃমিভ মহে্ ‘ধহণ্য ধাঝচাঢ থফাড়হওভ াধ্যঢাভমও ব্যলাভ আইদ, ২০১০’
প্রহাক  াস্তাহদভ চন্য অহক্টাভ ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত ৩২১টি থফাাইম থওাঝ থ ধমভঘামদা ওহভ ৩৬,৮৭,০০০ ঝাওা
চমভফাদা আতা ওভা ল।
(১৬) মটমচঝাম াাংমাহতয মমদ থফাহডভ মহে্ ১,০০০ চদ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীহও ওমম্পউঝাভ  আইমটি টুম ব্যলাহভভ ধভ
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(১৭) থতহযভ ঢাঁঢী ম্প্রতাহভ াংয ধভম্পভাভ ঐমঢল্ াংভেড এাং ঢাহতভ থধযাকঢ তেঢা উন্নহদভ মহে্ াাংমাহতয ঢাঁঢ
থাহট থভ ঘাভটি প্রমযেড থওহন্ধভ ফাধ্যহফ ২৯০ চদ ঢাঁঢীহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(১৮) ১,২০৫ চদ ঢাঁঢীহও ৩,১১৯টি ঢাঁহঢভ অনুকূহম ৩৬২.৩৭ মে ঝাওা ঋড থতা ল এাং এওই ফহ ২৮৩.৯৬ মে ঝাওা
আতা ওভা ল।
(১৯) থভযফ মযহল্প আন্তচথামঢও লহবামকঢা ম্প্রাভহডভ মহে্ াাংমাহতয ২০১৪ াহম International Sericulture
Commission (ISC)-এভ তস্য ধত মাপ ওহভ।
(২০) ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডামহভ

ত থীদ

) ত্র চ ধমভতপ্তহভ „Online one click registration and other service
delivery by Directorate of Textiles by developing an e-Center network using ICT‟, (খ) াাংমাহতয ধাঝওম

ওহধথাহভযহদভ ‘SMS‟-মপমিও ধাঝ ক্র-মক্র এাং ( ) „Designing and Making Jute Cards‟ যীর থও উদ্ভাদভল a2i
প্রওহল্পভ ‘Service Innovation Fund‟-এভ আঢা গৃলীঢ ল। ঢথফাহদ উদ্ভাদভল াস্তাহদভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।
(২১) াাংমাহতয থভযফ কহরডা ইদমস্টটিউঝ-এভ অথীহদ ১৬টি কহরডা ওাব থক্রফ ধমভঘামমঢ ল এাং উন্নঢ চাহঢভ মঢদটি থভযফ
ওীঝ এাং দ্যটি ত্যুঁঢ চাঢ আমষ্কাভ ওভা ল।

২৮। ামডচ্ ফন্ত্রডাম
১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ মদহত থযদাভ ধমভহপ্রমেহঢ ফাদ থতহলভ চন্য েমঢওভ মহযর ওহভ ফাঙ, মচ এাং নহম েমঢওভ
নভফামমহদভ অধব্যলাভ থভাথওহল্প  জন থ য থ ‘পযভ রন নয় ণ ন ২০১৫’ ণয়ন য য়। ‘পযভ রন নয় ণ
ন ২০১৫’- য মথ মথ য় ন ত য ত পযভ রন নয় ণ 
খ ফ ধভ র র জ র ব  দ ফলয়
ফব
ভ দ নয জ
য় ধ ন ছ। য ন   য ণয র
‘য ন য়ন য
ন৭ ২০১৫’ ণয়ন য
য়। চ 
য় জন য়  য়ত দ নয র ‘চ
ন ২০১৫’- য খ ২৬ জ য় য ২০১৫ ত য খ ভ ব য়
ন ত তব ফ ফ ‘চ ভ
ণ ত ফর ন ২০১৫’- য খ ভ ব য় দীমঢকঢপাহ এাং থমমচহমটিপ  াংত
মরও মপাহকভ থপটিাং াহধহে চূড়ান্তপাহ অনুহফাতদ ওভা য়।
২) মদঢ্ প্রহাচদী ধহণ্যভ ভল্য া থেমডও ধমভীেড  পূ থাপা প্রতাদ এাং ধহণ্যভ ভল্য লদী ধব থাহ ভাঔাভ মহে্ ামডচ্
ফন্ত্রডামহ ২৪ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ দ্র্ব্যভল্য ধব থাহমাঘদা  পূ থাপা থম কঠিঢ ল। এই থম মদঢ্ প্রহাচদী ধহণ্যভ
উৎধাতদ, ঘামলতা, আফতামদভ ধমভফাড, ফজুত  াংগ্রল ধমভমস্থমঢ এাং মঢভড ব্যস্থাল মমথ ঢহথ্যভ ধব থাহমাঘদা এাং
অপ্ন্তভীড  আন্তচথামঢও াচাভ তহভভ ত্যমদাভমও মহেরড ওহভ মদঢ্ প্রহাচদী ধহণ্যভ াচাভ মস্থমঢযীম ভাঔাভ মহে্
ভওাহভভ ওভডী মদথ থাভহড লাও মলহহ ওাচ ওহভ বাহে।
৩) 
ভ

য
 ফ
ত

ফ য ন ম ভ  যফ ণয জ ন ত- নধ যণ ম য়  নয়য  চফ ফ ণজ ভ ণ র য়য ন
ভ ণ রয়
ঠন য য়। ভ
তভ য ব য় য ন ফ ণ জ য ত ত ভ
 ফন ফ লণ ফ য ভ র
দ ন য ছ ফধ য় য ন ফ ণ জ তফ চ ব ফ  ছ।
ভ য
ত য় ব  চয় য ন য ন য়ন
 ফ)- য ন
য ন য

 য ত ন ধ দয ভ য় ত ভ ন ত- নধ যণ ম য়য ভ
 য়ত দ ন য থ ।
ভ ঠ নয প র য ন ফ ণ জ য ভ
 ফন ন ফ ব ফ  যফ ণ
ফ নধ যণ জতয  ।

৪) চ য়য  দন
য ন   যণ
ব য ণ চ দ ভট ন য জ
 জন দয 
র চন য ভ ভ চ
 য ফ ভ ন ভ
তফ ত   চ ত য ত ভ ধ নয র ‘ফ র দ য চ 
য় নয থ ন  ’
 ল ভ য ন ণয়ন
য য়। থ ন  ফ ফ য় নয প র ২০২১  র ন দ চ 
ণ ম য়
ত য  ফ  ফ।
৫) ত 
ম ভ ত জফ ফ দ ত ন ত য ত ফ ণজ ভ ণ র য়য ফ ব দ য 
ভ দ নয ম ভ ণ য য়। ২০১৪-১৫ থ-ফছ য জত
ণপ  

ট ভন  ত ত

) ততয ভয় জ   নদ দ ন জ র  প ট য ধ
য ন য়ন য য জ   নদ
ম ভ ট ভন য য়। প র ত
ভন ট
য জ   নদ দ য়  ফ  ।

যয

খ) ফ ণজ  ঠন
ত ন  ফ ব য য ফয য ত নয য় জন য় ত   ত
য ত ফ ণজ ভ ণ র য়য ত ত ফধ ন ন র ড  ট র চ য জ
ম য় য য় ছ। 
ন ব ফ
ধন য  ফ।

ন ত

) ম থ রধন
ন প ভ য নফ য দ যয ধ ন
ভ ২০১৫ ত য খ ড জট র  নচ য  ত চ
য য় ফ
য়।
ঘ) ধ ন নয়

ভদ ন

য ন নয়

Registration Certificate (ERC) দ ন

য

ম ভ  য় য়ব ফ ন
য  । ১০
ত য খ ভফ র
ম ভ চ
য

ম র য়য Import Registration Certificate (IRC) Export
ত 
ম ভ য় য়  ত ত  যয ম ভ  ত

ন য়  য় ছ।
৬) দ য়
ভর -

 দন য দয য ন  ভত ত য ফ
জ ত ভ নয 
 দ নয  য়ত দ নয জ
 নয য় জন য়ত
ত  য় য় ফ চর  য ২০ য জ ভ য় য য়। য় ভর -

য়
 নয

জ চ ন য যয  য়ত য় ৭৯৬ ০১
ট
য় ফ র দ চ ন
 নয য য
থ  য়ত য জ চ ন য যয 
৭‘য

ন

য়ন

য

জ ফন  য নভ ণয ফলয়
ত ভ MoU
যত  য় ছ।

য়। ভর -

ন ২০১৫’ ১৪ র ২০১৫ ত য খ জ ত য়   দ    য় ছ।

৭) য ন ফ খ যণ   য ণয
 য ণ তভ ন ভ জ ত যণ
ত ফলয় 
ণ   ফ ত
 য় য় দ য়  দন য দয 
 ণ
য য  ম ত দ নয র
২০১২-১৫  রয ভপ্তামদ দীমঢভ
আহমাহও মদ্যফাদ মচহদ প্রহফাযদ ওাউমন্পমভহলভ ওফথওা থচাভতাভ  সুাংলঢ ওভা ঙাড়া ফহাধহবাকী ওাউমন্পম কঞহদ
উৎামলঢ ওভাভ মরহ প্রহাচদী উহদ্যাক থদ া লয়। ঢথফাহদ থব ঙটি মচহদ প্রহফাযদ ওাউমন্পম ওাব থক্রফ ধমভঘামদা
ওভহঙ থগুমম লহে (ও) আইমটি, (ঔ) থমতাভ থক্টভ, (ক) মাইঝ ইমঞ্জমদামভাং থপ্রাটাক্ট, (ক) থফমটমদাম লান্ট এন্ড লাভাম
থপ্রাটাক্ট, (গ) মনযামভ থপ্রাটাক্ট এাং (ঘ) এহগ্রা-থপ্রাটাক্ট মচহদ প্রহফাযদ ওাউমন্পম। এ ওম ওাউমন্পম মক্র ভহহঙ এাং
ঔাঢমপমিও মমপন্ন ভপ্তামদভৄঔী উন্নদ ওাহচ অতাদ থভহঔ ঘহমহঙ।
মচহদ প্রহফাযদ ওাউমন্পম ভওামভ-থভওামভ
অাংযীতামভত্ব (PPP) ফহটহমভ এওটি নম মদতযথদ।
৮) থতহযভ ভপ্তামদ ম্প্রাভড  ওফথাংস্থাদ সৃমিভ থেহত্র বঢমভ থধাযাও মযল্পঔাঢ প্রভূঢ অতাদ ভাঔহঙ। ঢাচমভদ ন্াযদ
অমিওাণ্ড  ভাদা লাচা পদ দ্যখ থঝদা এ থক্টভ ঙ্কহঝভ ম্মুঔীদ ল। বঢমভ থধাযাও ওাভঔাদা মদভাধত ওফথধমভহয
মদমিঢওভড  শ্রমফওহতভ াম থও ওল্যাড মদমিঢ ওভাভ মহে্ থতময-মহতময অাংযীচদ লহবাহক ভওাভ ২০১৩ াহম চাঢী
ওফথধমভওল্পদা, াহঝইহদম ওম্প্াক্ট এাং াাংমাহতয এ্াওযদ লাদ গ্রলড ওহভ। উি ওফথধমভওল্পদা শ্রফ আইদ  ইমধহচট
থ  ধমভতযথও মদহাক, ভপ্তামদহবাগ্য ওম বঢমভ থধাযাও ওাভঔাদা পহদভ নাাভ,
শ্রফ আইদ াংহযাথদ, প্রামঢষ্ঠামদও পদকঞদ
ইহমওমরও্াম  রাওঘাভাম মদভাধিাভ মরভল বাঘাই, চদাথাভহডভ প্রহযহবাগ্য টাঝাহইচ বঢমভ, শ্রফ ইউমদদ
থভমচহরযদ ত্বভামন্বঢ ওভা, লঝমাইদ প্রমঢষ্ঠা, ওফথহেহত্র শ্রমফওহতভ মদভাধিা  শ্রমফও অমথওাভ াস্তাহদ মহযর থপ্রাগ্রাফ
াস্তাদ ইঢ্ামত অন্তভুথি ভহহঙ। ফাদদী ামডচ্ফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব থাশ্যাম ওফলাহন্প থনাভাফ নভ আভএফমচ এাং ইসু্মপমিও
মমপন্ন ওমফটি এাং মমদভ মঘ/মঘ (ামডচ্, শ্রফ, ধভভাষ্ট্র)  লাইওমফযদাভ/ভাষ্ট্রদূঢহতভ (ভেিভাষ্ট্র, ইউহভাধী ইউমদদ
ওাদাটাল) লহবাহক কঠিঢ ৩+৫ নভহফঝ উি ওফথধমভওল্পদাভহলভ াস্তাদ অগ্রকমঢ মদমফঢপাহ ধব থাহমাঘদা ওহভহঙ।
াাংমাহতহযভ গৃলীঢ ধতহেধ এ ওর প য ভ  ত  ।
(৯) ভৄন্পীকঞ্জ থচমাভ কচামভা উধহচমাভ াউমযা প্রা ৫০০ এওভ চমফভ ধভ ২.৩ মমমদ ফামওথদ টমাভ ব্যহ ২৫৩টি
ওাভঔাদা স্থাধহদভ উধহবাকী অঢ্াদৄমদও কাহফথন্ট মযল্প-ধাওথ মদফথাহডভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। উি ধাহওথ মঢদ মে থমাহওভ
ওফথাংস্থাদল ঙহভ ৩-৫ মমমদ ফামওথদ টমাহভভ ভপ্তামদ আ লহ। প্রঢ্াযী াংস্থা মলহহ Bangladesh Garment
Manufacturers and Exporters Association ফ ঘীদা মমদহাকওাভী প্রমঢষ্ঠাদ Orient International Holding
Ltd-এভ হঙ্গ প্রাণমফও চুমি স্বােমভঢ ল।
১০) Multi-Level Marketing (MLM)
ন র নয় ণ
ব ফ  যচ রন য জ
ন ফ ধভ র ণয় নয
প র ফ র দ  থভফ যয ভ ত  র ম ভয য য যয ঠ য নজযদ যয ম
য়।
ন রয
র  দ ন নফ য় নয
ন তভ র য ঠ য য় য প র দ  য ত য ত
ঠ MLM ফ নয় ত
য়। ত দ য  ধ যণ ভ ল ত য ন প য র ব মব ফ
ফ য়
 ছর ত ত ভ
ন য় ম য়
ন ভ  ছ। ফ ণজ ভ ণ র য়য  ফ ণ  যফ ণ, ভ নন য় ভ
জ ত য়   দ ৩০০ ফ ধ ত- য য জ য র
ফ
দ ন ফ ভ ঠ  ন ন দন দ নয প র
 ফ  য় ছ।
(১১) 
ফ জ য ত র য খ য জ য যয ফ জ য 
- য  ভত
য ত TCB- য  ভ দ ভত
য    ফ নজ দ ভয ধ যণ ভত ২০১৩-১৪ থ-ফছ য ৭,০৮০ ভ টন থ
 য় ২০১৪-১৫ থ-ফছ য
১৫,০৮০ ভ ট ন ত য়। ডর যয ভ ভ  যফয  ভ ঠম য়
য য জ ডর যয 
৩,০১৫ জ ন ত
য য়।
(১২) ব
ধ য  য ণ ন ত য ত জর ম য় ৬০
ম রয়
নয়ন ম য় ৪,৫০০
নয়ন ভ ঠন
য য়। য ভ ভ ফ জ য ভ নট য জ যদ য য য়। ব দয ব ম য ব ত ফ ফ জ য ভ নট য - য ভ ভ

ভ ট ২,০৩,৪০,৩৫০ ট জ যভ ন দ য় য য়। ব
ধ য
নয ৭৬(৪) ধ য ভ ত ফ ২৫ ত 
  ফ ১,৮৬,০০০ ট ১০৭ জন ব ম য
দ ন য য়।
(১৩) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ফ র দ ড
- ত র ড  - ড নটয   ফ দ য় র ব য ছ। ত ফ ফ ণজ
ন ফ র দ য ব ফ ত ভম দ
 য় ছ ফ দ য থ 
ফলয় দ ড
’য ন  য় ন য
জয রব ফ
 নয ম
 য় ছ। ফ র দ য
ত চ য প র ড
’য ভ নফভ ভ ন য য়র
নপ য - য 
ম য় ফ খ ত ম ১১
ত
য়ন র দ ন ড
রয় নয য়
যয় চ ন

চ নজ ত  
য ন জ
জয
জ  ন)- য ফ জ য প যন য় র ফধ র ব য ছ।
ফ খ ত য়ব য দ ন 
 যপরড
’য  র ত দ ম য় ভ প যন য় র ফধ দ ন য ফ।
প র ফ র দ য ফ খ ত য ন
 ফ। ফ র দ য ফ ণজ  ভত
য র  ফন
তফ ত
চ ত য ণয
Enhanced Integrated Framework (EIF)- য
ত য় ফ র দ Diagnostic Trade
Integration Study 
য ছ। ফতভ ন ফ ণজ  ভত
ত EIF- য
তয়
 ণয জ চরভ ন ছ।
নাফথামউটিওমস্-এ TRIPS অব্যালমঢভ থফাত ৩১ মটহম্বভ ২০১৫ ঢামভহঔভ ধভ বৃমিভ মরহ স্বহল্পান্নঢ থতযভহলভ হঙ্গ
াাংমাহতয থবৌণপাহ প্রহঘিা ঘামমহ বাহে।
(১৪) ফ ণজ ফল য় ফলণ য ভ দ নয র
ত
ভ ভ ফ
ন ভ নয ড য চ
ড 
ত
য  য় ছ, ম য ভ য য় ছ য়-  দন য  ণ ভ
নধ যণ ফল য় ফ ণজ ভ ণ রয়  য়ত দ ন।
ন
য য খ ত থ ২০১৪-১৫ থ-ফছ যয ফ জট থ ১৫
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ন  যয র
ন ব য ২০১৪ থ ফ ব
চ, র ট ফর র চন / ভ র ফ
ন
টয  যচ রন য় নফ য জ
রন
ট ফয
দ ন য য়।

ত র,
ম ভ ণ
ন তদন   ফ

(১৫) ভদ ন য ন ফ ণ জ য ত রত নয় নয র
ভদ ন য
য ন য ণ
য় জন য়  ম ত
দ নয জ
ত তন ফছয য য ভদ ন ন ত দ য ন ন ত ণ ত য়।
ম ভয ধ য ফ  ত য় ২০১৫-১৮
ফছ যয জ Import Policy Order and Export Policy ( ভদ ন ন ত দ য ন ন ত)
য য়।
(১৬) পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ াাংমাহতয নভওাহম ০৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয পাভঢ ামডচ্ চুমি (দাদ)
স্বােমভঢ ল। াংহযামথঢ এই চুমি স্বােহভভ নহম পাভহঢভ ভূঔণ্ড ব্যলাভ ওহভ াাংমাহতহযভ ধণ্য র্তঢী থতহয ভপ্তামদভ সুহবাক
সৃমি ল।
(১৭) ভুঝাহদভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ াাংমাহতয নভওাহম ০৬ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ  চ ঙভ থফামত াাংমাহতয ভুঝাদ ামডচ্
চুমি (দাদ)  এঢৎাংক্রান্ত প্রহঝাওম স্বােমভঢ ল। এই চুমিভ নহম উপ থতয ওমঢধ ধহণ্যভ থেহত্র শুল্কভৄি সুমথা ধাহে।
(১৮) াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য ম্পামতঢ ট থাভলাঝ াংক্রান্ত MoU-এভ আঢা জুদ ২০১৫-থঢ িাহ্মডামড়া থচমাভ ওা
উধহচমাভ ঢাভাপহভ ট থাভলাঝ ঘালু ওভা ল। নহম থফাঝ ট থাভ লাহঝভ াংখ্যা ঘাভটিহঢ উন্নীঢ লহহঙ। ঢথফাহদ আভ দ্যটি লাঝ
স্থাধহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। বা যীঘ্র ঘালু ওভা ম্ভ লহ।
১৯) Asia-Pacific Trade Agreement (APTA)-এভ আঢা শুল্কভৄি সুমথা প্রামপ্তভ মহে্ ঘত্যণ থ ভাউন্ড থদহকামহযদ
ঘমফাদ ভহহঙ। বা যীঘ্র চূড়ান্ত লহ। এটি ওাব থওভ লহম াাংমাহতয আধঝাভুি থতযভহলভ ট্যামভন মাইহদভ ২৮ যঢাাংয ধহণ্য প্রা
৩৩ যঢাাংয শুল্ক সুমথা ধাহ। South Asian Free Trade Area (SAFTA)-এভ আঢা মিঢী ধব থাহভ থরট
মমাহভমাইহচযদ থপ্রাগ্রাফ ০১ চানুামভ ২০১৪ থণহও শুরু ল। াাংমাহতয ইহঢাফহধ্যই ধহণ্যভ অনাভ মমস্ট  মভহওাহস্ট মমস্ট
চূড়ান্ত ওহভহঙ।
(২০) ১৭ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয পাভঢ ামডচ্ মঘ ধব থাহভ ঠাওা অনুমষ্ঠঢ পা দ্যই থতহযভ শুল্ক  অশুল্ক াথা
দূভীওভড এাং ামডচ্ স্বাণ থ-াংমেি মমপন্ন মরহ আহমাঘদা ল। ২২-২৩ এমপ্রম ২০১৫ ভয় দ াাংমাহতয-থদধাম
অমঢমভি/ভেগ্মমঘ ধব থাহভ থঝওমদও্াম ওমফটিভ পা ওাঞফাণ্ডুহঢ অনুমষ্ঠঢ ল। উি পা রাদমচঝ, ধহণ্যভ স্ট্ান্ডাট থাইহচযদ,
ভওামভ ধব থাহ ধণ্য আফতামদ, ধহণ্যভ শুল্কভৄি সুমথা ত দ মরহ আহমাঘদা ল।
(২১) মফাদফাভ, দাইহচমভা, ফামম  থফমহটামদাভ হঙ্গ প্রামথওাভভমও শুল্ক ামডচ্ চুমি ম্পাতহদভ মহে্ স্টামট ম্পাতদ
ল। ত্যভস্ক, ফামহমযা  শ্রীমাংওাভ হঙ্গ ভৄি ামডচ্ চুমি ম্পাতহদভ মহে্ প্রাণমফও আহমাঘদা অব্যালঢ ভহহঙ। ইউহভাধী
ইউমদদভুি থতযভহলভ হঙ্গ াাংমাহতহযভ ামডচ্ স্বাণ-থ াংমেি মমপন্ন মর আহমাঘদাভ চন্য ২৭ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ
াাংমাহতয-ইউহভাধী ইউমদদ া গ্রুধ অদ থরট এন্ড ইহওাহদামফও থটহপমধহফন্ট-এভ রষ্ঠ পা ঠাওা অনুমষ্ঠঢ ল।
২২) ভপ্তামদ াচাভ ম্প্রাভড, দত্যদ াচাভ অহন্বরড  আন্তচথামঢও াচাহভভ ঘামলতা ফামনও ধহণ্যভ গুডকঢ ফাহদান্নদ ঢণা
াাংমাহতহযভ াম থও ামডচ্ উন্নহদভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভ আঢা াস্তাদাথীদ াঢটি

ওামভকমভ লাঢা প্রওহল্পভ ফহধ্য মঢদটি প্রওল্প ইহঢাফহধ্য ফাপ্ত লহহঙ। ‘ওফমপ্রহলদমপ থরট ধমমম’-এভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভা
লহহঙ।
(২৩) াাংমাহতয ইহওাদমফও থগ্রাণ থপ্রাগ্রাফ-এভ আঢা ফৎস্য থক্টহভ ৭০টি এাং থমতাভ থক্টহভ ৫৮টি প্রমযেহডভ আহাচদ
ওভা ল। বাভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৭,২২০ চদহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(২৪) ‘াহধাঝ থ টু াাংমাহতয আভএফমচ থক্টভ আন্ডাভ মটমিউটিমচ ওহম্পাহদন্ট অ থস্ট থপ্রাগ্রাফ’ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ মমচএফইএ
ইউমদপামটিথ অ ন্াযদ এন্ড থঝওহদামমচ (BUFT) এাং মহওএফইএ ইদমস্টটিউঝ অ অ্াধাহভম মভাঘ থ এন্ড থঝওহদামমচহও
(IART) ওামভকমভ লাঢা প্রতাদ ওভা লহে। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ BUFT-থঢ মমপন্ন থফাহতভ থওাহ থ ১,৬০০ চদ মযোণী
পমঢথ ল। এভ ফহধ্য ৬০০ চদ মযোণী ইহঢাফহধ্য থওা থ ম্পন্ন ওহভহঙ। এ ঙাড়া, এওই ফহ IART থণহও ৪,৭৩৯ চদ
প্রমযেডাণীহও মমপন্ন প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(২৫) ‘প্রহফাযদ অ থাস্যাম এন্ড এদপাভদহফন্টাম স্ট্ান্ডাট থ ইদ দ্য ইন্ডামর’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা থাস্যাম ওফলাহন্প
মহঘদা ২৩৫টি আভএফমচ ন্াক্টমভভ ফাদ উন্নদ ওভা ল এাং মআভমধহঢ কৃমত্রফ লাঢ-ধা াংহবাচদ াংক্রান্ত াওথযধ
ত
য  য় ছ।
(২৬) ‘এমগ্র-মচহদ নভ থরট ওমম্পটিটিপহদস্ প্রহচক্ট (এটিমমধ)’ যীর থও প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ ২৮টি স্টামট,
১২০টি াওথযধ, ৫০০টি ও্াধামটি মমর্ল্াং  ৫৬০টি প্রহফাযদাম ওাব থক্রফ ধমভঘামদা ওভা ল। বা অপ্ন্তভীড  ভপ্তামদ
ামডহচ্ভ সুষ্ঠু াচাভচাঢওভড ধিমঢভ মমপন্ন প্রমঢন্ধওঢা দূভীওভহড লাও লহ।
(২৭) ‘ইওদমফও অধভচু্মদটিচ এন্ড থক্সচু্াম এন্ড মভহপ্রাটাওটিপ থলমথ্ এন্ড ভাইঝ-এ ধাণহ টু এফধাামভাং কামথ এন্ড
হফদ ইদ াাংমাহতয’ যীর থও প্রওহল্প ১৭টি প্রমযেড ধমভঘামদা ওভা ল। এ ঙাড়া, ১২০ চদ দাভী উহদ্যািা থরট মাইহন্প গ্রলড
ওহভহঙদ।
(২৮) ‘াহধাঝ থ টু মধএইএ এহনাঝ থ টু এদমযউভ থটহপমধহফন্ট ইদ দ্য আভএফমচ ইন্ডামর (SPEED)’ যীর থও প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ
শ্রফ ধমভতযথওহতভ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(২৯) প্রমঢকূম ধমভমস্থমঢহঢ  ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভপ্তামদ আ ল ৩১.২ মমমদ ফামওথদ টমাভ, বা ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভভ
ত্যমদা ৩.৩৫ যঢাাংয থময। উহেখ্য, ত ১৫ ফছয ম ফ য নয
ন ঋণ
ন ফ ভ য় য নয
১১ ত । ২০১৪-১৫ থ-ফছ য য - য ফ য়ন য য ত রত 
৩.৩৫ ত  য ন
য়। 
য ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ভদ ন য় ছর ৩৮,৪৫৫.২৪ ভ রয়ন ভ ন ডর য, ম ফফত থ-ফছ যয রন য়
৩.৪১ ত  ফ ।
৩০) স্বহল্পান্নঢ থতয   ফ াাংমাহতয ১ চানুামভ ২০১৫ থণহও কফ, কহফভ আঝা-ফতা এাং মঘমদ ব্যঢীঢ ওম ভপ্তামদ ধহণ্যভ
মঘমমহঢ শুল্কভৄি থওাঝাভৄি াচাভ প্রহযামথওাভ সুমথা থধহহঙ। নহম কঢ ঙহভভ ত্যমদা মঘমমহঢ প্রা ০.২৬ মফমমদ
ফামওথদ টমাহভভ ধণ্য থময ভপ্তামদ ল। এ শুল্কভৄি প্রহযামথওাভ তমেড আহফমভওাভ থতযভহল াাংমাহতহযভ ামডচ্ ম্প্রাভহডভ
িাভ উহন্াঘদ ওভহ।
(৩১) চাধাহদ মদঝ থধাযাও ভপ্তামদভ থেহত্র মচএমধ সুমথাভ রুমস্ অ অমভমচদ দ্যই স্তভ থণহও এও স্তহভ দামফহ আদাভ নহম
চাধাহদ াাংমাহতহযভ ভপ্তামদভ ধমভফাড ক্রফয বৃমি ধাহে। উহেখ্য, ২০১২-১৩ অণ থ-ঙহভ চাধাহদ কাহফথন্ট ঔাহঢ ভপ্তামদভ
ধমভফাড মঙম ৭৫০ মফমমদ ফামওথদ টমাভ, ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ ৮৬২.০৮ মফমমদ ফামওথদ টমাভ এাং ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আ
ল ৯১৫.২২ মফমমদ ফামওথদ টমাভ।
(৩২) ন দ  য়ত দ নয
ন ন
ফ ভ ন  ফ দ দ য় ফ ন দ  য়ত য  যভ ণ - য
ফ ণজ ভ ণ রয়
ভ  রন য থ । ফ -ফ ণজ 
ন তভ র ণয়ন ত ফ ফ য় নয    ফ
ফ ণজ ভ ণ রয়  র ফলয় ফ ফচন য ন দ  য়ত দ নয
থ ফব
 য য থ । য ন ফ ণ জ য
 ফন ভয় ১৪  য ফয ত ফতভ ন ৩ ত  থ ২০ ত   য ন দ  য়ত দ ন য  ।
(৩৩) ভপ্তামদ উন্নদ ব্য্হভা থতহযভ ভপ্তামদ ধহণ্যভ ধমভমথ মস্তাহভ ধণ্য উন্নদ, হুভৄঔীওভড এাং ধণ্য ঢামমওা দত্যদ দত্যদ ধণ্য
াংহবাচহদভ ফাধ্যহফ ীমফঢ ধহণ্যভ ধভ ভপ্তামদ মদপথভঢা হ্রাহভ উহেহশ্য মমথ ওফথসূমঘ গ্রলড ওহভহঙ। এ ওফথসূমঘভ আঢা
ভপ্তামদ ামডহচ্ অতাদ ভাঔহঢ েফ থবফদ চালাচ, রথ, নামদ থঘাভ, হুভৄঔী ধাঝ ধণ্য, ইহমওরমদক্স এন্ড থলাফ এ্ালাহন্প,
এহগ্রাপ্রহ াফগ্রী, ওাকচ, মপ্রহন্টট  প্যাহওমচাং াফগ্রী, আইমটি, ভাাভ, ধাদ্যওা, ওাঝ  ধমমযট টাফণ্ড ইঢ্ামত ধণ্য ভপ্তামদ

উন্নদ ব্য্হভা ওর্তও
থ মঘমিঢ ওভা ল। এ ওম ধহণ্যভ ভপ্তামদ উন্নদওহল্প মদ্যফাদ ফস্যা  ম্ভাদা মঘমিঢ ওহভ ম্ভাদাহও
ওাহচ মামকহ ফস্যামতভ ফাথাহদভ ফাধ্যহফ প্রহাচদী উন্নদভমও ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।
(৩৪) কৃমর ধণ্য Standardization-এভ ওাচ লাহঢ থদা লহহঙ। াাংমাহতয থণহও কৃমরচ  কৃমরচাঢ ধণ্যামত ভপ্তামদভ
মধভীহঢ ইসু্কৃঢ নাইহঝা-স্যামদঝামভ দহতভ গ্রলডহবাগ্যঢা মদহ ইউহভাধী ইউমদদ ওর্তও
থ উত্থামধঢ প্রহশ্নভ ধমভহপ্রমেহঢ
াংমেি ওহমভ ফন্বহ পা আহাচহদভ ফাধ্যহফ ওভডী মলহহ ওদরাক্ট নামফথাং ব্যস্থা প্রঢথহদভ মিান্ত গ্রলড  ঢা
াস্তাহদ মমথ ওাব থক্রফ লাহঢ থদা ল। কৃমর ম্প্রাভড অমথতপ্তহভভ নাইহঝা-স্যামদঝামভ উইাং-এভ েফঢা বৃমিভ চন্য
সুধামভয প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, াাংমাহতয থণহও ইউহভাহধ ভপ্তামদকৃঢ ধাহদ স্যামহফামদমাভ উধমস্থমঢভ ওাভহড ইউহভাধী
ইউমদদ ওর্তও
থ আহভামধঢ মদহরথাজ্ঞা প্রঢ্ালাহভভ চন্য ভপ্তামদ উন্নদ ব্য্হভা, কৃমর ম্প্রাভড অমথতপ্তভ, লহঝ থক্স নাউহন্ডযদ,
াাংমাহতয কৃমর মশ্বমদ্যাম ফফদমাংল, াংমেি মফমঢ ওর্তও
থ ফমন্বঢ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল। ইহঢাফহধ্যই প্রমঢওাভ ব্যস্থা
উদ্ভাদ ওভা ল বা প্রহাহকভ চন্য উিুিওভড ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। স্বাস্থ্ম্মঢ উৎধাতদ ব্যস্থা মদমিহঢভ চন্য চুমিি ঘার
ব্যস্থা প্রঢথহদভ উহদ্যাক থদা ল।
(৩৫) ভপ্তামদ ধণ্য ঢামমওা দত্যদ দত্যদ ভপ্তামদ ধণ্য াংহবাচহদভ র ামডচ্ ফন্ত্রডামহভ অনুহফাতহদভ থপ্র ত ভপ্তামদ উন্নদ
ব্য্হভা থতহযভ মমপন্ন অঞ্চহম উৎধামতঢ ঐমঢল্ালী ধহণ্যভ ভপ্তামদ উন্নহদ ‘এও থচমা এও ধণ্য’ ওফথসূমঘ ধমভঘামদা ওভহঙ। এ
ওফথসূমঘভ আঢা ৪১টি থচমাভ ১৪টি ধণ্যহও মদ থাঘদ ওভা ল। ভপ্তামদ উন্নদ ব্য্হভা মদচস্ব অণ থাহদ ঢথফাহদ আকভ ওাঞ 
আঢভ, ভাাভ এাং ধাঁধড়-এভ ভপ্তামদ উন্নহদ মমপন্ন ওাব থক্রফ ধমভঘামদা ওভহঙ।
(৩৬) ইউহভাধল মহশ্বভ ভৄঔহভাঘও এ্ামধঝাইচাভ আইহঝফ মলহহ থভ যন্টভহল ধাঁধহড়ভ ব্যলাভ অঢ্ ব্যাধও। বৃহঝদল
মহশ্বভ মমপন্ন থতহয াাংমাহত  িাভা ধমভঘামমঢ থভ য য াংখ্যা
ঔহবাগ্য। মমএআইআভ-এভ লহবামকঢা ভপ্তামদ
উন্নদ ব্য্হভা মতদাচপহভভ উৎধাতওবৃন্নহও প্রময ড প্রতাদ ওহভহঙ। ধণ্যফাদ (মএ
ড) মদথ থাভড, মন্ডদ থণহও Food
Value and Microbiological অস্থা ধভী ল প্রহাচদী লাঢা প্রতাদ ওভা  য় ছ। এ ওম ওাব থক্রফ গ্রলহডভ নহম
যীঘ্র ধাঁধড় ভপ্তামদ শু ওভা ম্ভ লহ।
(৩৭) াাংমাহতহযভ ভপ্তামদ ধহণ্যভ দত্যদ দত্যদ াচাভ সৃমি এাং মদ্যফাদ াচাভভল সুাংলঢ ওভাভ
আ চথামঢও ামডচ্
থফমা অাংযগ্রলড এওটি ওাব থওভ ধদ ধ মলহহ মহমঘঢ লহ আহঙ। মমপন্ন আ চথামঢও ফ ণজ থফমা অাংযগ্রলড এাং
এওও ামডচ্ থফমা আহাচহদভ ফাধ্যহফ থতহযভ ভপ্তামদওাভও ঢণা থভওামভ ঔাঢহও Marketing Support প্রতাদ ওভা ল।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৩৩টি থফমা নমপাহ অাংযগ্রলড ওভা ল। এ ওম থফমা ৬৩৪টি প্রমঢষ্ঠাদ অাংযগ্রলড ওহভ থফাঝ
৩০২.৩৫ মফমমদ ফামওথদ টমাহভভ আহতয প্রাপ্ত য়, বাভ ফহধ্য ৫৩.৯২ মফমমদ ফামওথদ টমাভ-এভ ঢাৎ মডও আহতয এাং
২৪৮.৪৩ মফমমদ ফামওথদ টমাভ ম্ভাব্য আহতয মঙম।
(৩৮) ইঢামমভ মফমাহদ অনুষ্ঠাদভঢ ‘World Expo- 2015‟-এ ০১ থফ ২০১৫ থণহও ৩১ অহক্টাভ ২০১৫ থফাহত াাংমাহতয
অাংযগ্রলড ওহভ। ‘World Expo-2015‟-এভ Theme: ‘Feeding the Planet, Energy for Life’-এভ হঙ্গ ঙ্গমঢ থভহঔ
াাংমাহতহযভ কৃমরঔাঢহও ত্যহম থভা ল। উি Expo-থঢ াাংমাহতহযভ Theme: ‘Sustainability in Rice Production for
Better Life Underchanging Climate’। াাংমাহতহযভ কৃমর ঔাহঢ ক্রফাকঢ কহরডাভ থেহত্র High Yeilding varitiesএভ অভূঢপূ থ ানল্য অচথদ ওহভহঙ। বা মহশ্বভ াঢ মমমদ চদাংখ্যাহও ঔাদ্য ভভাহলভ মদিঢা প্রতাহদ লাও লহ।
ঢথফাহদ াাংমাহতহয মডাি, ঔভা লাও এাং যীঢ/ঞান্ডা আলাা লাও উন্নঢ চাহঢভ থাদ উৎধাতদ লহে। ‘World
Expo- 2015‟-এ াাংমাহতহযভ ম্ভাদা াংক্রান্ত উধস্থাধদা ওহমভ আগ্রল ামড়হহঙ  াাংমাহতয প্রযাংমঢ লহহঙ।
(৩৯)
ফ জ য থন তয
ত ম ত নয়ভন তয ভ ভ  যচ রন য ফ । র ওমম্পটিযদ ওমফযদ
প্রমঢষ্ঠাভ চন্য আইদ প্রডদ ওভা ল। এটি ওাব থওভ ওভহঢ ‘ওমম্পটিযদ ওমফযদ-এভ (হঘাভম্যাদ  তস্য) মদহাক মমথফামা,
২০১৪’ ইহঢাফহধ্য জ য য য়।
(৪০) ফ ণজ ভ ণ র য়য ম থ  দ   ণয প র ২০১৪-১৫ থ-ফছ য প ফ    যচ রন ল দয নফ চন
ত ব ফ 
য়।
(৪১) দ য় ফ য় ণ
য় জন য়  ম ত দ নয র
ম  র ভ ন ফ ণ জ
ন ,  র দ
ফ র দ য ফ ণ জ
থ- য ণয র
খ ন ফ ভ ন ত ফ   ফ ণজ 
ফল য় জন ভ ত
দ য়  র নয জ ন দ য য়। ফ ভ ত য  ফ ণজ ভ ণ রয় ন ফ ম ম য ফ ফ ণ জ
ম ভ
য
ত র য য য় 
ত য খ ছ। মঙ্গাপহভ ামডমচ্ও মফযদ সৃচদ ফ ওফামযথাম ওাউমন্পমভ

মদহাক ওভা  য় ছ। উহম ফ ণ জ
 নয য য দ জ য য  য় ছ। থচহদপা মদ্যফাদ ামডমচ্ও উইাং
ম্প্রাভহডভ মহে্ ম ভ চরভ ন য য় ছ। ছ ,
র ( য ), ন ভ (চ ন) দ ণ
য় ভ য় র
খ র য র জন  ন  ধভভাষ্ট্র ভ ণ র য়
ফ অনুবাী ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ ।
(৪২) ামডচ্ ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ ট্যামভন ওমফযদ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ দ্যগ্ধ  দ্যগ্ধচাঢ ধহণ্যভ ম্ভাদা, মহফন্ট মযল্প,
মফদাহভম ধামদ মযল্প এাং পৄম ঘার াংক্রান্ত ঘাভটি ফীো ধমভঘামদা ওহভহঙ। এ ঙাড়া, ‘থতযী ওহফটিওস্ এাং ঝহমমরচ ধণ্য
াফগ্রীভ াচাভ ম্প্রাভহড ফস্যা  ম্ভাদা’, ‘াাংমাহতহয ভাই ব্র্যাদ অহম মযহল্পভ ম্ভাদা’ এাং ‘াাংমাহতহযভ আউঝ
থাম থাং ঔাঢ (আইটি/আইটিইএ) অগ্রকমঢ, ফস্যা  ম্ভাদা’ যীর থও মঢদটি কহরডা ওহভহঙ।
৪৩) ফ ণজ ভ ণ রয় ফ য
ত ধ ন ধ ন ভদ ন য ন নয় য দ যয ফ ম থ রধন
ন
প ভ য নফ য দ যয ভ ভ জ ত য় য জ খ ত থ ম ন দ য় থ । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ামডচ্ ফন্ত্রডামহভ
ফাধ্যহফ ওভ ব্যঢীঢ ভাচস্ব ঔাহঢ আ ল ১৭১.৪৩ থওাটি ঝাওা।
৪৪) ধ ন ভদ ন য ন নয়
চামভভ াংখ্যা ১৪,৫১৯টি।

য দ যয ভ

২৯। ফ ফ য়ন  যফ ণ

য়ন ফব

ভ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আইআভম, ইআভম, ইহন্ডমন্টাং মদন্ধদ দতধত্র

(১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১,১৩০টি প্রওল্প ধমভতযথদ ওভা ল এাং ১,০৭২টি ধমভতমযথঢ প্রওহল্পভ ধমভতযথদ প্রমঢহতদ চামভ ওভা
ল।
(২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এমটমধভুি ২২৪টি ফাপ্ত প্রওহল্পভ project completion report াংগ্রল ওভা  য় ছ।
২০১২-১৩ এাং ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ ফাপ্ত প্রওহল্পভ ফামপ্ত ভল্যাদ প্রমঢহতদ প্রডহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।
(৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আউঝ থাম থাংহভ ফাধ্যহফ ১৫টি ফাপ্ত প্রওহল্পভ প্রপা ভল্যাদ ফীো এাং ১১টি ঘমফাদ প্রওহল্পভ
মদমড় ধমভীেড ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। ফীোভ প্রাপ্ত সুধামভযগুমম াস্তাহদভ চন্য াংমেি ফন্ত্রডাম/মপাকভহল থপ্রভড
ওভা ল।
(৪) চাঢী াংহতভ থফ্লাহভ ফমন্ত্রপাভ ফাদদী তস্যকড ওর্তও
থ প্রতি প্রমঢশ্রুমঢভ াস্তাদ এাং উন্নদ প্রওহল্পভ অগ্রকমঢ
ধব থাহমাঘদাভ চন্য চাঢী াংহতভ ভওামভ প্রমঢশ্রুমঢ ওমফটি ওর্তও
থ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ অনুমষ্ঠঢ পাভহল আইএফইমট ওর্তও
থ
প্রডীঢ ওাব থধত্র ভভাল ওভা ল।
(৫) ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ এমটমধ াস্তাদ ধব থাহমাঘদা প্রমঢহতদ প্রডদপূ থও ঢা এদইম পা উধস্থাধদ ওভা ল। ২০১৪-১৫
অণ-থ ঙহভ এমটমধভুি প্রওহল্পভ ফন্ত্রডাম/মপাকমপমিও ফামও াস্তাদ অগ্রকমঢ আইএফইমট-এভ হাইহঝ মদমফঢ প্রওায
ওভা ল।
(৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এমটমধ-এভ ফামও, বত্রফামও াস্তাদ অগ্রকমঢ ফন্ত্রডাম/মপাকমপমিও ঢথ্য ধমভওল্পদা ওমফযদ 
মমপন্ন াংতী স্থাী ওমফটিহঢ থপ্রভড ওভা ল।
(৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ াস্তাদ অগ্রকমঢ ধব থাহমাঘদা প্রমঢহতদ প্রডহদভ মহে্ ত য় প্রামন্তও ম
PMIS-এ
ব
ড ট এমন্ট্র ম্পন্ন ওভা ল। ‘ঢথ্য অমথওাভ আইদ, ২০০৯’-এভ আঢা মমপন্ন াংস্থা/াাংামতওহও ঢথ্য
প্রতাদ ওভা ল।
(৮) থতহয e-Tendering- য
ত য় নয় ভ ণ রয়/ ফব য ৬৯  য ৯৯৪ য় য e-GP ফ য
তয়
 ছ।
 ৬,২১৭ দযদ ত ত ন/দযদ ত e-GP-থঢ মদমন্ধঢ ল এাং e-GP  ভ ১৬,৯৫২ দয
ন
য য়। দয জভ দ ত , ম  দন জ ভ নত য জ ন প, নফ য়ন প, ট য ড ভ প  ণয জ নয়
য  MoU স্বােমভঢ ল।
(৯) ‘Engineering Staff College Bangladesh‟-এ ৮৬৮ চদ এাং ‘Bangladesh Institute of Management‟৩৯৪ জন ভ ট ১,২৬২ জন ভ ত
তন     ফ র
যভ
ফ ন 
 ণ দ ন য য়।
ছ , ৭৮৫ জন ভ ত short training দ য় ল।
(১০) ই-মচমধ াংক্রান্ত মরহ ব্যাাংওল মমপন্ন াংস্থাভ ৮৩০ চদ ওফথওঢথাহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(১১) PPRP-II প্রওহল্পভ
তয় ফ
য ১৩তভ ফ ১৪তভ Implementation Support Mission-থও াম থও
লাঢা প্রতাদ ওভা ল এাং মশ্ব ব্যাাংও ওর্তও
থ ‘Aide Memorandum‟ চূড়ান্ত ওভা ল।

(১২) ধামমও প্রমওউভহফন্ট  ই-মচমধ মরহ হঘঢদঢা বৃমিভ চন্য ‘Bangladesh Center for Communication
Programme‟- য  ‘Social Awareness Campaign & Communication (including e-GP)‟ ফলয়
যত য়।
(১৩) Post qualification বাঘাই াংক্রান্ত ধমভধত্র চামভ ওভা ল। মভমপউ প্যাহদম কাইটমাইদ চামভ ওভা ল।
(১৪) থ ন ত ফলয় 
ভ ব ভ য ব য়  ত য় ৫৫
য য য় 
 ত য় ৩৩৪
ফ য
য ভত ভত ত য য় ফ ব য়  ন য য়।
(১৫) e-GP ফ ন

ভ ব

ভ য ব য়

ভ য়য জ Senior e-GP Management Consultant মদহাক ম্পন্ন ল। Web

Programmer, Fianancial Management Consultant, Monitoring and Evaluation Consultant (M&E) ধহত

মদহাহকভ চুমি স্বােমভঢ ল।
(১৬) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য - জ  ফল য় ন
ত ন ধ দর  
 যদন য ছন।

ব ত ফ নভ য়য জ

ন র,

জ য়য

য য

য

(১৭) „Social Accountability Consultant (Partnership Programme with Public/Private Institution, Public
Private Stakeholders Committee‟ যীর থও ওাব থক্রফ াস্তাহদভ মহে্ ‘Brac Institute of Governanc and
Development‟-এভ হঙ্গ থদহকামহযদ ম্পন্ন ওহভ ঔড়া চুমি অনুস্বােমভঢ ল।
(১৮) ‘CIPS‟ থওাহ থ অাংযগ্রলডওাভীহতভ exposure visit
ম্পন্ন ওহভ ঔড়া াংহযামথঢ চুমি অনুস্বােমভঢ ল।
(১৯) e-GP ফলয়  চতনত র

বড

cohart 

ন ভন ফ

যর

‘CIPS‟-এভ হঙ্গ থদহকামহযদ

ড  নভ ণ য য়।

(২০) Post Procurement Review Consultant মদহাহকভ চন্য EOI ণ ফ

য়ন য য়।

(২১) Internal Audit Firm মদহাহকভ চন্য EOI

ত ন

য়ন ফ 

ত র

RFP দ ন য য়।

(২২) e-GP system Independent (Third Party) Audit Consultant  দ ন য় য জ short listed প ভ র
Request for Proposal দ ন য য় ফ
ফ 
য়ন য য়।
(২৩) PW3, PG3-

STD চূড়ান্ত ওভা ল।

(২৪)
ভ ড’য
য়ন  যয ভ ত ণয য
মথ , ( ) থচমামপমিও ফমলমা ওমম্পউঝাভ প্রমযেড
(মিঢী ধব থা); ব্যামি ধভাফযথও িাভা আইএফইমট ওর্তও
থ মদ থামঘঢ ঘাভটি প্রওল্প বণা, (ও) থভওামভ ওহমচভহল এওাহটমফও
পদ মদফথাড (াংহযামথঢ); (ঔ) থচমা ধামমও মাইহিমভভহলভ উন্নদ (র্তঢী ধব থা); (ক) ও্াধামটি থটহপমধহফন্ট নভ ফাদ্র্াা
এডুহওযদ এাং (খ) আহদাাভা-াঁযঔামী-ঘহওামভা ড়ও উন্নদ প্রওহল্পভ প্রপা ভল্যাদ ভ  যচ রন য য়।
(২৫) ধভাফযথও নাফথ িাভা ১০টি প্রওল্প বণা, (ও) ঠাওা যলহভভ ঘামভমতহও বৃিাওাভ থদৌ-ধণ ঘালুওভড (প্রণফ  মিঢী ধব থা);
(ঔ) ঘভচীীওাদ ওফথসূমঘ (প্রণফ াংহযামথঢ); (ক) ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ এমাওা ফমন্বঢ ফাচ উন্নদ প্রওল্প (মিঢী ধব থা); (খ)
গুডকঢ ফাদম্পন্ন ীচ ভভাল বৃমিওহল্প সুহবাক সুমথামত আদৄমদওীওভড  যমিযামীওভড; (গ) Procurement of CNG
Single Decker Bus for BRTC under NDF Loan; (ঘ) াাংমাহতয থভমহভ থকৌমভপভ-চামভা-ছাঞ্জাইম এাং
শ্যাফকঞ্জ-থফালদকঞ্জ থওযহদভ পদ থাদ; ছ) মিঢী আভাদ প্রাইফামভ থলমণ থওাভ প্রওল্প; (চ) ধেী উন্নদ প্রওল্প, অওাঞাহফা
উন্নদ-২৬; (ছ) Fortification of Edible Oil in Bangladesh এাং (জ) ধেী মদ্য্ৎ মফমঢভ মদ্যফাদ মঢভড ব্যস্থা
১০ মে গ্রালও াংহবাক বৃমি প্রওহল্পভ প্রপা ভল্যাদ ফীো ধমভঘামদা ওভা ল।
(২৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ব্যমি ধভাফযথও িাভা ১১টি প্রওল্প বণা, (ও) ‘ঢাভাইম ধাচুমভা ফমন্বঢ ধামদম্পত ব্যস্থাধদা প্রওল্প;
খ) ধাদা দাহঝাভ মভাচকঞ্জ ক্ষুদ্র্ থঘ উন্নদ প্রওল্প (র্তঢী ধব থা); (ক) ন্যা মদন্ত্রড  থঘ প্রওল্প এমাওা এাং অন্যান্য
চমাযহ ফৎস্য  প্রামডম্পত উন্নদ প্রওল্প (ঘত্যণ থ ধব থা); (খ) ঘাফড়া মযল্প দকভী, ঠাওা (মিঢী াংহযামথঢ); (গ) ধেী
মদ্য্ঢাদ ম্প্রাভহডভ ফাধ্যহফ ১৮ মে গ্রালও াংহবাক প্রতাদ প্রওল্প; (ঘ) লমধঝাম ামপথ ম্যাহদচহফন্ট প্রওল্প; ছ) ভওামভ
প্রাণমফও মদ্যাম পদমদ থফথাড  াংস্কাভ প্রওল্প (RAARIP, প্রণফ াংহযামথঢ); (চ) আইমা েমঢগ্রস্ত গ্রাফীড অওাঞাহফা
পদ থাদ প্রওল্প (প্রণফ াংহযামথঢ); (ছ) চাঢী ভূমফ থচামদাং প্রওল্প; (জ) ধেী অওাঞাহফা উন্নদ (চদগুরুত্বপূড থ গ্রাফীড
থবাকাহবাক এাং লাঝাচাভ উন্নদ  পদ থাদ (মিঢী অাংয) (প্রণফ াংহযামথঢ); (ঝ) উচাদঘভ-ামচঢপভ-অিগ্রাফ (ামচঢপভঅিগ্রাফ অাংয) ড়ও উন্নদ প্রওহল্পভ মদমড় ধমভীেড ম্পন্ন ওভা ল।

৩০। ফ ন

ভ ণ রয়

(১) ঙ্গন্ধু থনহমামযধ ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থতহয এওচদ মধএইঘমট উিভ এাং ২৫ চদ মধএইঘমট ম্পন্ন
ওভহঙদ। মহতহয ১৬ চদ মধএইঘমট এাং ঙচদ এফএ ম্পন্ন ওভহঙদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এ প্রওহল্পভ আঢা ১৪ থওাটি
ঝাওা ভাে মঙম। প্রওহল্পভ আঢা ২২৫ চদ থনহমাভ থতহয-মহতহয মধএইঘমট, মধএইঘমট উিভ  এফএ ওভাভ ব্যস্থা ভহহঙ
এাং এ ধব থন্ত ২২১ চদহও থনহমামযধ প্রতাদ ওভা লহহঙ।
(২) থতহয মজ্ঞাদ ঘঘ থা, মজ্ঞাদ  প্রভেমি মরও কহরডা  উন্নদ ওাহচ উৎাল  অনুহপ্রভডা প্রতাহদভ চন্য মজ্ঞাদ এাং প্রভেমি
কহরডা ঔাঢ থণহও কহরডা প্রওহল্প অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ‘কহরডা  উন্নদ প্রওল্পভহলভ মহযর
অনুতাদ’ ওফথসূমঘভ আঢা ৩১৭টি প্রওহল্পভ মধভীহঢ ১০ থওাটি ২১ মে ঝাওা ভাে থত া ল।
(৩) মজ্ঞাদ  প্রভেমিভ মমপন্ন থেহত্র কহরডাভঢ ঙাত্রঙাত্রী/কহরওহতভ কহরডা ওাহচ লাঢাভ চন্য চাঢী মজ্ঞাদ  প্রভেমি
থনহমামযধ ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মমপন্ন ও্াঝাকমভহঢ এফমনম  মধএইঘমট থওাহ থ থনহমামযধপ্রাপ্ত থনহমাহতভ
দাদল ১,৪৩৮ চদ ঙাত্র-ঙাত্রী/কহরওহও ৭ থওাটি ৯০ মে ঝাওাভ থনহমামযধ প্রতাদ ওভা ল।
(৪) মজ্ঞাদ  প্রভেমি উদ্ভাদ এাং কহরডাভ ফাদ বৃমিভ মহে্ থতযী মজ্ঞাদীকডহও ঢাহতভ ঘমফাদ/প্রস্তামঢ কহরডা প্রওহল্পভ
চন্য ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৭৩টি প্রওহল্পভ অনুকূহম ৪২ মে ৭০ লাচাভ ঝাওা অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল।
(৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৬২টি মজ্ঞাদহী াংস্থা  মজ্ঞাদমপমিও থধযাচীী াংকঞদ/প্রমঢষ্ঠাদভলহও ৪০ মে ঝাওা আমণ থও
এাং ৩৫টি ফাধ্যমফও  উচ্চফাধ্যমফও মযো প্রমঢষ্ঠাদ/মজ্ঞাদ িাভলহও ২০ মে ঝাওা আমণ থও অনুতাদ প্রতাদ
ওভা ল।
(৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৪ মে ৭০ লাচাভ ঝাওা ব্যহ থফাঝ ২১টি উধহচমা ‘থতহয স্থাদীপাহ উদ্ভামঢ মাকই প্রভেমিভ
প্রহাক  ম্প্রাভড’ যীর থও থমফদাভ প্রতযথদী অনুমষ্ঠঢ ল।
(৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থচমা ধব থাহ ৩৬ঢফ চাঢী মজ্ঞাদ  প্রভেমি প্তাল উদবাধহদভ চন্য ৬৪টি থচমা ৭৫ লাচাভ ঝাওা
য ভ ট ৪৮ র ট থপ্রভড ওভা ল। এ ঙাড়া, ২৮-৩০ জুদ ২০১৫ থফাহত থওন্ধী ধব থাহ ‘৩৬ঢফ চাঢী মজ্ঞাদ  প্রভেমি
প্তাল  মজ্ঞাদ থফমা’ অনুমষ্ঠঢ ল।
(৮) রূধপভ ধাভফাডমও মদ্য্ৎহওন্ধ মদফথাড (প্রণফ ধব থা) প্রওল্প াস্তাহদভ মহে্ ০২ দহপম্বভ ২০১১ ঢামভহঔ কডপ্রচাঢন্ত্রী
াাংমাহতয ভওাভ এাং ভামযাদ থনটাহভযদ ভওাভ-এভ ফহধ্য Inter Government Cooperation Agreement স্বােমভঢ
ল। এভ থাভাামলওঢা প্রওহল্পভ প্রস্তুমঢভমও ওাহচভ চন্য উপ ভওাভ ১৫ চানুামভ ২০১৩ ঢামভহঔ ৫০০ মফমমদ ফামওথদ
টমাহভভ State Credit Agreement- স্বােভ ওহভ। আন্তঃভাষ্ট্রী চুমিভ আঢা প্রওহল্পভ প্রাণমফও ওাব থামত ম্পাতহদভ মহে্
াাংমাহতয ধভফাণু যমি ওমফযদ  ভামযাদ থনটাহভযহদভ „Atomstroyexport‟-এভ ফহধ্য ২৭ জুদ ২০১৩ ঢামভহঔ প্রণফ চুমি
স্বােমভঢ ল। ‘Atomstroyexport‟ থফ চুমিভ আঢাথীদ ১০০ ত  ওাচ ম্পন্ন ল।
৯) ০২ অহক্টাভ ২০১৩ ঢামভহঔ মিঢী চুমি স্বােমভঢ ল। উি চুমিভ আঢা ২৪ ফাহ রূধপভ ধাভফাডমও মদ্য্ৎহওহন্ধভ
technical documentation first priority design and working documentation এাং design stage-এভ
engineering survey-এভ ওাব থক্রফ ম্পামতঢ লহে। এ ধব থন্ত এ চুমিভ আঢাথীদ ওাহচভ ৯০ ত  ম্পন্ন ল। ০৫ জুদ
২০১৪ ঢামভঔ ত  চুমি স্বােমভঢ ল। চুমিভ ভল্য ১৯০ মফমমদ ফামওথদ টমাভ। এ ধব থন্ত চুমিভ আঢাথীদ ওাহচভ ৩৫ ত 
ম্পন্ন ল। ৫০ মফমমদ ফামওথদ টমাভ ভহল্যভ চ ণ থ চুমিভ text এাং চুমি ভল্য ইহঢাফহধ্য চূড়ান্ত ওভা য়।
(১০) ০৫ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ রূধপহভ Joint Coordination Committee (JCC)-এভ তস্য  প্রওল্প াস্তাহদ াংমেি
ফন্ত্রডাম/মপাক/াংস্থাভ প্রমঢমদমথবৃহন্নভ ফন্বহ প্রওল্প াস্তাদ অগ্রকমঢ ধব থাহমাঘদাভমও পা অনুমষ্ঠঢ ল। পা প্রওল্প
এমাওাভ ধা ফত ধদ্মা দতীহঢ থচহক ঞা ঘভ প্রওহল্পভ অনুকূহম ভাে প্রতাদ, প্রওল্প এমাওা পমময নাঁমড় স্থাধদ, প্রওল্প
এমাওাহও KPI থখারণ , থওাম্পামদ কঞদ প্রভৃমঢ মরহ মিান্ত গ্রলড ওভা ল। ধদ্মা দতীহঢ থচহক ঞা ঘভ (আনুফামদও ৮০০ এওভ
চমফ) এ প্রওহল্পভ অনুকূহম ভাে প্রতাহদভ মরহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী দয় অনুহফাতদ প্রতাদ ওহভহঙদ। JCC-এভ মিান্ত
থফাঢাহও াাংমাহতয এাং ভামযাদ ধহেভ ফহধ্য Joint Working Group (JWG) on Nuclear Infrastructure-কঞদ
ওভা ল। রূধপভ ধাভফাডমও মদ্য্ৎ প্রওল্প সুষ্ঠুপাহ াস্তাহদভ চন্য উি JWG Prioratised Action Plan উপ ধে
ওর্তও
থ স্বােমভঢ ল। ১০-১৪ দহপম্বভ ২০১৪ থফাহত Infrastructure Issue মরহ কঠিঢ Joint Working Group-এভ প্রণফ
পা ভামযা অনুমষ্ঠঢ ল। উি পা আইএইএ ওর্তও
থ সুধামভযকৃঢ ১৯টি ফাইমহস্টাদ ইসু্ পূড থাঙ্গরূহধ াস্তাহদভ চন্য এওটি

Time Bound Action Plan প্রডদ ওভা ল। প্রওহল্পভ ভম মদফথাডওাচ ম্পাতহদভ চন্য ম্পামতঢব্য General Contract-

এভ মরহ এ ধব থন্ত ছয়টি ধহ থ থদহকামযহযদ অনুমষ্ঠঢ ল।
১১) ২৬ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ রূধপভ ধাভফাডমও মদ্য্ৎহওহন্ধভ ভম প্রওহল্পভ মধমটমধমধ প্রডহদভ চন্য এওটি ওমফটি কঞদ
ওভা ল। উি ওমফটি রূধপভ ধাভফাডমও মদ্য্ৎহওহন্ধভ ভম প্রওহল্পভ মটমধমধ প্রডহদভ ওাচ শুরু ওহভহঙ। এ ঙাড়া, রূধপভ
ধাভফাডমও মদ্য্ৎহওন্ধ মদফথাড প্রওহল্পভ ভম মদফথাডওাচ ম্পাতহদভ মহে্ ভামযাদ থনটাহভযদ থণহও State Export Credit
প্রামপ্তভ মরহ ভামযাদ থনটাহভযহদভ াংমেি ফন্ত্রডাম/াংস্থাভ হঙ্গ আহমাঘদাভ চন্য প্রথাদফন্ত্রীভ ফাদদী অণ থনদমঢও মরও
উধহতিাভ থদর্তহত্ব ১৩ তহস্যভ উচ্চ ধব থাহভ এওটি থদহকামযহযদ টিফ ১৪-১৮ জুদ ২০১৫ থফাহত ভামযাদ থনটাহভযদ নভ
ওহভদ।
(১২) ০২ এমপ্রম ২০১৩ ঢামভহঔ অনুমষ্ঠঢ এওহদও পাভ মিান্ত থফাঢাহও রূধপভ ধাভফাডমও মদ্য্ৎহওন্ধ মদফথাড  ধমভঘামদাভ
মহে্ ইহঢাফহধ্য থওাম্পামদ কঞহদভ প্রহাচদী ধতহেধ গ্রলড ওভা ল। ইহঢাফহধ্য থওাম্পামদ কঞহদভ প্রস্তা ফমন্ত্রপা ওর্তও
থ
অনুহফামতঢ ল।
(১৩) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ৮৯২ ট ন য় ভ ৯৯ ভ জন যটয  দন য য় ত ১০-১৫ GBq  ফ  ) ম য
ভন
নধ যত
৬৯২ মে ৮৫ লাচাভ ঝাওা ফাত্র এাং ভ ট ১৩৪৮ ৬১ GBq য় ডন-১৩১ ড 
য
জ ত য় যভ চ  ন
ট ভ ট ১৬ যভ চ  ন
ট ফ  চ য মভ ফয মভ
  ত র যফয  য য়। ১ ৬৯৫টি অ্াফমদদ থফফহিদ  ৬৬১টি অমস্থ াংগ্রল ওভা ল। াংগৃমলঢ টিসু্ থণহও ৩ ৫৩৩টি
অ্াফমদদ গ্রাফ্ট এাং ১০ ৫৮২ মম অমস্থ গ্রাফ্ট বঢমভ ওহভ পদ থাদ যল্য মঘমওৎা ব্যলাহভভ চন্য লাধাঢাহম ভভাল ওভা
ল। মঘমওৎাাফগ্রী এাং রহথভ দভৄদা চীাণুভৄিওভহডভ মহে্ মমওভড থা প্রতাদ ওভা ল। ন্ধ্াওভড ধিমঢহঢ নহমভ
ফামঙ মদন্ত্রহডভ মহে্ থফমদ ধাফমওদ এাং অমভহন্টাম নহমভ ফামঙভ ধাওস্থমীভ ব্যাওহঝমভা দািওভড এাং ফামঙভ মটম্বাদ,
আয়ু রয ধভ ঔাাভ মলহহ ব্যাওহঝমভাভ প্রপা ধব থহেহডভ ওাচ ম্পন্ন ল। ওহও প্রচামঢভ ব্যাওহঝমভা দািওভড
ম্ভ ল।
(১৪) রূধপভ মদউমিাভ ধাাভ প্রওল্প এমাওাস্থ ধমভহহযভ ধভ ভাামদও দূরহডভ েমঢওভ প্রপা ধভীোহণ থ প্রওল্প এমাওাভ
ফাটি, ভূ-কপথস্থ ধামদ, ঢমামদ, ফাঙ  চমচ উমদ্ভহত মমপন্ন থর থফঝাম, সুভমপহওমন্ধও লাইহোওা থদ, ভম লাইহোওা থদ, থনদম 
থনদমচাঢও থবৌহকভ ধমভফাডকঢ মদড থহভ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল।
(১৫) থ্যামাহমফা আক্রান্ত মযশুহতভ থতহল ওধাহভভ প্রপা মদরূধহড ভহিভ মভাহফভ দভৄদা ওধাভ মদড থহভ ওাচ ম্পন্ন ওভা
ল।
(১৬) ব্যমড়কঙ্গা দতীভ আহযধাহযভ এমাওাভ ফাটি  নম এাং দতীটিভ চমচ ধমভহহযভ ধামদ, ঢমামদ  ফাহঙভ ধভ েমঢওভ
থর থফৌহমভ প্রপা মদরূধড ওভা ল।
(১৭) াাংমাহতহযভ মমপন্ন যলহভভ াঢাহ ায়ুওডা  ওাহমা ওা থহদভ ধমভফাড মদড থহভ ফাধ্যহফ Transboundary
Contribution এাং Haze Creating ওডাভ উৎ মদড থ ওভা ল।
(১৮) টি জ ত য় ধভফাণু মঘমওৎা ইদমস্টটিউঝ ভ ট ১৫ ধভফাণু মঘমওৎা ন
ট থণহও প্রা ৪ মে ১০ লাচাভ
থভাকীহও ধভফাণু মঘমওৎাহা প্রতাদ ওভা ল এাং মঘমওৎাহা াত প্রা ৩৩ থওাটি ৬৪ মে ঝাওা আ ল।
(১৯) ইদমস্টটিউঝ অ থভমটহযদ ধমমফাভ থঝওহদামমচ ওর্তও
থ মমওভড প্রহাহকভ ফাধ্যহফ গৃলস্থামী  মদফথাডাফগ্রীভ চন্য
ধমভহযান্ধ Jute Reinforced Polymer Composites (Jutin) উদ্ভাদ ওভা ল। জুটিহদভ ামডমচ্ও উৎধাতহদভ প্রহঘিা
এমকহ ঘমহঙ। ছ
য ড য়ন ফ য ভ ভ ৮২ র ট য জ
য় য়।
(২০) স্বড থ  থভৌপ্য ধতহওভ দভৄদাভ ঔাঁটিত্ব  চদ, প্রা  ভহিভ মভাহফ ওধাভ এাং চুহম আহ থমদও, ফাঙ, ধামদ  ফাটিভ
দভৄদা েমঢওভ থর থফৌম এাং ব্যাঝামভ ন্াক্টমভভ াঢাহ মধএফ পভ, থমট, আহ থমদও  এমট মফস্ট-এভ ধমভফাড মদড থহভ
ফাধ্যহফ থা প্রতাদ ওভা ল।
(২১) ফাইহক্রা  ন্যাহদা থস্কহম চুম্বওী স্তুভ কহরডা ম্প্রাভড ওভা ল। এফওাহম  থহফাঝ দটি আন্তচথামঢও  ১১টি
চাঢী চাদ থাহম কহরডাধত্র প্রওামযঢ ল।

(২২) স্বাস্থ্ ধতাণ থ মজ্ঞাদ মপাক, ধভফাণু যমি থওন্ধ, ঠাওা ওর্তও
থ মমওভড ব্যলাভওাভী ফ ব প্রমঢষ্ঠাহদভ মমওভড ওফীহতভ
ব্যমি ধমভীেড থা প্রতাদ ওভা ল।
থ থঝমস্টাং ধিমঢ, থভমটগ্রামনও থঝমস্টাং ধিমঢভ
(২৩) ফ ব মযল্প প্রমঢষ্ঠাহদ আিামদও থঝমস্টাং ধিমঢ, ম্যাকহদটিও ধাটিহওম
ফাধ্যহফ এদমটটি থা প্রতাদ ওভা ল।
(২৪) মমপন্ন লাধাঢাম  মিমদও থণহও প্রাপ্ত প্রস্রাহভ দভৄদা উইমদ থভাক মদড থহভ চন্য ওধাহভভ ফাত্রা মদরূধড ওহভ মদমফঢ
মভহধাঝ থ প্রতাদ ওভা ল।
(২৫) থতহযভ মমপন্ন অঞ্চহমভ আহ থমদহও আক্রান্ত থভাকীভ ফাণাভ চুম  দহঔভ দভৄদা আহ থমদও মহেরড ওহভ মমপন্ন
লাধাঢাম/মিমদও/চদস্বাস্থ্ থওহন্ধ ভভাহলভ ওাচ অব্যালঢ ভাঔা ল।
(২৬) মমএআইআভ ওর্তও ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১১টি দত্যদ প্রভেমি উদ্ভাদ, ৮০টি কহরডা প্রন্ধ প্রওায, ১৩ উদ্ভামঢ
প্রভেমিভ ামডমচ্ওীওভড  ৫,০১৪ মযল্প/ামডমচ্ও ধণ্য/ধতাহণ থভ মহেরডহা প্রতাদ ওভা ল।
(২৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪৬,১৭৯ চদ তযথও চাঢী মজ্ঞাদ  প্রভেমি চাদ্যখহভভ গ্যামামভ ধমভতযথদ ওহভহঙদ।
(২৮) চাঢী মজ্ঞাদ  প্রভেমি উন্নদ রাস্ট ঢলমহমভ আঢা মদ থামঘঢ গ্রাফীড মযো প্রমঢষ্ঠাহদ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৬৪টি
থচমা ১২৮টি এাং ওামভকমভ মযো থাট থ থণহও দ্যইটি মযো প্রমঢষ্ঠাহদ মজ্ঞাদ ল্যাহভঝমভ উন্নহদভ চন্য ১ মে ঝাওা ওহভ
অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল এাং মপাকী ধব থাহ মজ্ঞাদ থফমা আহাচহদভ চন্য ৩ মে ঝাওা ওহভ প্রতাদ
ওভা ল।
(২৯) মফউজু া-এভ ালাহয্য ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থতহযভ মমপন্ন থচমা ৩৮টি ভ্রাম্যফাড মজ্ঞাদ প্রতযথদীভ আহাচদ ওভা ল
এাং াঢটি মজ্ঞাদ মরও িৃঢা এাং এওটি ওফথযামাভ আহাচদ ওভা ল।
(৩০) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মজ্ঞাদ চাদ্যখহভ মঢদটি আওায ধব থহেড ও্াহম্পভ আহাচদ ওভা ল। থতহযভ মমপন্ন থচমা ৩০টি
স্থাহদ থঝমমহস্কাহধভ ালাহয্য আওাহযভ গ্রল  দেত্র থতঔাহদা ল।
(৩১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ব্যান্পটও ওর্তও
থ ৬,০৩৬টি াংমেি প্রওাযদাভ অনুমমমধ াংগ্রল  মঢভড ওভা ল। ৬,৪৩৪ চদহও
ইন্টাভহদঝ ামপথ প্রতাদ ওভা ল। ১৭,৯৩৪টি হহধচমপমিও কহরডাথফী ঢথ্য ভভাল ওভা ল এাং ১৮৫টি মটমচঝাম
মাইহিমভ ামপথ প্রতাদ ওভা ল।
(৩২) ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাদ দহপামণহঝাহভ ২০১৪-১৫ থ-ঙহভ
২০ মে ট
য় য়।

মে ৫৫ লাচাভ জন দ ভ ভ য় ফ ১ থওাটি

(৩৩) ন্যাযদাম ইদমস্টটিউঝ অ াহাহঝওহদামমচহঢ
রচ য  ত ত তমভ ত ভ য য চ য
 য নজ
ভ ঠ ন য য য়।
রচ য ত চ য য ণ ফ র ভ র র য ন র  য ভ ভ নধ য ণয জ য়। ত্র চ 
কাহফথন্ট মযহল্প মটাইমচাং  াহাধমমমযাং ওাহচ ব্যলাহভভ উহেহশ্য ধমভহযান্ধ এফাইহমচ  থলুহমচ এদচাইফ
উৎধাতহদভ মহে্ কহরডা ওাব থক্রফ ধমভঘামমঢ ল। এফাইহমচ  থলুহমচ এদচাইফ উৎধাতদওাভী ৪৮টি অনুচী াংগ্রল,
পৃণওীওভড  এদচাইফ উৎধাতদ েফঢা মদড থ ওভা ল। মটএদএ মকুহমন্পাং ধিমঢ ব্যলাভ ওহভ ২০টি অনুচী চূড়ান্তপাহ
দাি ওভা ল। অমথও ধমভফাহড এদচাইফ উৎধাতহদভ মহে্ ঘাভটি অনুচীহভ উৎধাতদ ধিমঢ প্রমফঢওভড
ওভা ল।
(৩৪) থচহদটিও্ামম ফমটনাইট অ মদচফ থণহও স্বল্পব্যহ ট্যাও ধমমফাহভচ এদচাইফ পরব ফ উৎধাতদ ওভা য়। ভি দভৄদা
থণহও থচহদামফও মটএদএ পৃণওীওভড  মটএদএ পম বঢমভ ওহভ ১১টি ফাইহক্রাস্যাহঝমাইঝ প্রাইফাভ মতহ থচহদটিও মপন্নঢা
ধব থহেড ওভা ল।
(৩৫) এমদহফম াহাহঝওহদামমচ মপাহক ি্াও থঙ্গম ঙাকহমভ থচহদটিও বমযি্ভহলভ মপন্নঢা ধব থহেড ফ থব ফ
থচহদটিও ফাওথাভ মতহ এই বমযি্গুমম মদরূমধঢ ল ঢা মদড থহভ চন্য থতহযভ মমপন্ন অঞ্চম থবফদ াপাভ, দাহঝাভ, গুড়া, দকাঁ,
মভাচকঞ্জ এাং ান্নভাদ থণহও ি্াও থঙ্গম ঙাকহমভ ভিদভৄদাল ামল্ও বমযি্কঢ ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল। ভি দভৄদা থ
থচহদামফও মটএদএ পৃণওীওভড  মটএদএ পম বঢমভ ওহভ ১১টি ফাইহক্রাস্যাহঝমাইঝ প্রাইফাভ মতহ থচহদটিও মপন্নঢা ধব থহেড
ওভা ল।
৩৬) গৃলধামমঢ লাঁহভ ভি দভৄদা থণহও মটএদএ পৃণও ওহভ  তটি ফাইহক্রাস্যাহঝমাইঝ প্রাইফাভ ব্যলাভ ওহভ ধভীো ওভা ল।

(৩৭) ভৄভকীভ ভাডীহেঢ মদন্ত্রহডভ চন্য এাং মদউও্াহম থভাহকভ পাইভা মদন্ত্রহড থপরচ উমদ্ভত ঘৃঢকুফাভীভ ওাব থওামভঢা
ধভীোভ চন্য কহরডাকাহভ এহমাহচম  ধাউটাভ প্রস্তুহঢভ ধিমঢ ফন ওভা ল। থমওামঘাভ  ভৄভকীভ ভ্রূড থণহও
নাইহিািাস্ট থমওামঘাভ ধিমঢ ফন ওভা ল।
(৩৮) ফমমমওউমাভ াহাহঝওহদামমচ ল্যাহভঝমভহঢ মটএদএ থপ্রানাইমমাং-এভ উহেহশ্য য
খয ব য ড ল থ
ড ন
প র - য ট র ভত যণ য য় ফ য
র ব ফ ভ নফ ড ন
প র 
য  য় ছ।
ছ , নব য়যন ভ র ফ য় ট ন র জ ফব থতহযভ মমপন্ন এহগ্রা-ইহওামমচও্াম অঞ্চহমভ ধাঁঘটি থচমা (কাচীপভ, লমকঞ্জ,
থনদী, মভযাম  ভাচযালী) থণহও থাদ কাহঙভ মযওড়  ঢদাংমি ফাটিভ দভৄদা াংগ্রল ওহভ াংগৃলীঢ দভৄদাভলহও মমপন্ন
উধাহ প্রমক্রাচাঢওভড ওভা ল। প্রমক্রাচাঢকৃঢ মযওহড়ভ দভৄদা থণহও দাইহরাহচদ াংন্ধদওাভী ব্যাওহঝমভা পৃণওীওভড য
বমযি্ ধব থহেড  াংভেহডভ ধাযাধাময উি ব্যাওহঝমভাভহলভ াহাহওমফও্াম  দ ন  দািওভহডভ ওাচ ম্পন্ন
ল।
৩৯) ধভফাণু যমি ওমফযদ মদন্ত্রড ওর্তধথ ে মমওভড উৎ ব্যলাভওাভীভ ফহধ্য হঘঢদঢা বৃমি ওভাভ মহে্ মমপন্ন ঢথ্য এাং
ধভাফযথ প্রতাদ ওহভ। এ ঙাড়া, মমওভড সুভো মরহ থধাস্টাভ, মমনহমঝ  থিামযউভ মঢভড, মমওভড মদভাধিা মরহ
ইহমক্ট্রমদও, মপ্রন্ট মফমটা  ইন্টাভহদহঝ প্রহাচদী ঢথ্যামত প্রওায ওহভ। থতহযভ ওম মমওভড উৎ ব্যলাভওাভী প্রমঢষ্ঠাদভল
ধমভতযথহদভ ফাধ্যহফ মমওভড সুভো মহেরড ওহভ মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল এাং মদমন্ত্রঢপাহ মমওভড উৎহভ আফতামদ ভপ্তামদ
ধাভমফঝ প্রতাদ ওভা ল।
(৪০) মাইহন্প, ধাভমফঝ  এদম প্রতাদ ওাব থক্রহফভ আঢা ১৬৭টি এক্স-থভ স্থাধদা  থঢচমস্ক্র ধতাণ থল অন্যান্য ওফথওাহণ্ডভ
দত্যদ মাইহন্প প্রতাদ ওভা ল। ১,২১০টি মাইহন্প দাদ ওভা ল। ২৬৬টি আফতামদ/ভপ্তামদ ধাভমফঝ প্রতাদ ওভা ল। ১৪৬টি
আভম দত্যদ দত প্রতাদ ওভা ল। ৩৮৯টি আভম দত দাদ ওভা ল। ১৫৬টি এক্স-থভ স্থাধদা  থঢচমস্ক্র ধতাণ থল
অন্যান্য ওফথওাহণ্ডভ ধমভতযথদ ওভা ল। দন্-আদাদওাভী মমওভড বন্ত্রধামঢ আফতামদভ চন্য ৪১টি প্রমঢষ্ঠাদহও no objection
certificate প্রতাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আনুফামদও ৩ থওাটি ৭৮ মে ৮১ লাচাভ ঝাওা ভাচস্ব আ ল।

৩১। ফ

ফব

(০১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ থদর্তহত্ব মদ্য্ৎ ঔাহঢ অপাদী ানল্য অমচথঢ লহহঙ। মদ্য্ৎ গ্রালও াংখ্যা ১ থওাটি ৫৪ মে লহঢ
বৃমি থধহ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১ থওাটি ৭৮ মহে উন্নীঢ লহহঙ; অণ থাৎ ২৪ মে দত্যদ গ্রালও ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মদ্য্ৎ
াংহবাক থধহহঙ।
(০২) মদ্য্ৎ সুমথাপ্রাপ্ত চদহকাষ্ঠী যঢওভা ৬৮ পাক লহঢ বৃমি থধহ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ যঢওভা ৭৪ পাহক উন্নীঢ লহহঙ; অণ থাৎ
মদ্য্ৎ সুমথাপ্রাপ্ত চদহকাষ্ঠী যঢওভা ৬ পাক বৃমি থধহহঙ।
(০৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মদ্য্হঢভ াফমগ্রও মহস্টফ ম ১৪.১৩ যঢাাংয লহঢ ০.৫৮ যঢাাংয হ্রা থধহ ১৩.৫৫ যঢাাংহয
থধৌুঁহঙহঙ।
(০৪) ফাণামধছু মদ্য্ৎ উৎধাতদ ৩৪৮ মওহমাাঝ খন্টা লহঢ বৃমি থধহ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৩৭১ মওহমাাঝ খন্টা উন্নীঢ
লহহঙ; অণ থাৎ ফাণামধছু মদ্য্ৎ উৎধাতদ ২৩ মওহমাাঝ খন্টা বৃমি থধহহঙ।
(০৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ২৩ লাচাভ মওহমামফঝাভ মঢভড মাইদ এাং ১৫৯ ামওথঝ মওহমামফঝাভ ঞ্চামদ মাইদ মদফথাড
ওভা ল।
ছ , ২০১৪-১৫
থতা লহমা:

ণ থ-ফছ য ১,০৪৮ ভ

য়ট ফ

জতয়

ড

 য় ছ। ফ

রয ফড থদা মদহম্ন

(ও) আধহগ্রহটযদ অ মভাচকঞ্জ ১৫০ থফকাাঝ মধমওাং ধাাভ ল্ান্ট টু ২২৫ থফকাাঝ ওম্বাইন্ড াইহওম মদ্য্ৎহওন্ধটি ১৪
জুমাই ২০১৪ ফাহ ঘালু ল।
(ঔ) থখাড়াযাম ১০৮ থফকাাঝ মদ্য্ৎহওন্ধটি ১৫ জুমাই ২০১৪ ফাহ ঘালু ল।
(ক) চাঙ্গামমা, কুমফো ৫২ থফকাাঝ মদ্য্ৎহওন্ধটি ২৮ মটহম্বভ ২০১৪ ফাহ ঘালু ল।
(খ) ধটিা, ঘট্টগ্রাফ ১০৮ থফকাাঝ মদ্য্ৎহওন্ধটি ১৪ চানুা য ২০১৫ ফাহ ঘালু ল।
(গ) ওাঞধমট্ট, ভৄমন্পকঞ্জ ৫০ থফকাাঝ মদ্য্ৎহওন্ধটি ২০ থনব্রুা য ২০১৫ ফাহ ঘালু ল।
(ঘ) আশুকঞ্জ ২২৫ থফকাাঝ মমমধমধ (মচটি ইউমদঝ) মদ্য্ৎহওন্ধটি ২৭ এমপ্রম ২০১৫ ফাহ ঘালু ল।

(ঙ) আশুকঞ্জ ১৯৫ থফকাাঝ ফডুমাভ মদ্য্ৎহওন্ধটি ০৮ থফ ২০১৫ ফাহ ঘালূ ল।
(চ) থফখদাখাঝ-ii ৩৩৫ থফকাাঝ মমমধমধ (এটি ইউমদঝ) মদ্য্ৎহওন্ধটি ০১ জুদ ২০১৫ ফাহ ঘালু ল।
(ছ) মমাদা- ii ৩৪১ থফকাাঝ মমমধমধ (মচটি ইউমদঝ) মদ্য্ৎহওন্ধটি ০৬ জুদ ২০১৫ ফাহ ঘালু ল।

৩২। ফ ভ য

ফভ ন  যফন

মটন ভ ণ রয়

(১) মযত  জ র র জ ত ফভ ন ফ যয
য় ত নয দ ফভ ন চর চর ন ত য য র
ন নভ ণ ফ র
 ভ ন ফভ ন ফ যয ফধ দ  ড য য়।

য়

(২) „Consultancy services for construction of 3rd terminal and other infrastructural development works
at Hazrat Shahjalal International Airport‟ যীর থও প্রওহল্পভ যঢপাক ওাচ ম্পন্ন ওভা ল।
(3) দ - ফ দ  মট
ফভ নয
ট নয য় চ

 ধ যণ ম
য য়।

দয ম ত য় তয ফধ য জ

দ য ফ ভ ন ফ র ব য ণ

ট ফ র দ

৪)  বর ব য়ন থ য - FAA ট য-১
ত য ণয র  র
য য রট য ফলয় য
 য়ত য জ
জ ত য ভ দয  য ম য়
ন ফ ধ ফধ ন  রন দ য  ।

য়ন

৫)
নয়

দয

ফ জ য ফভ ন ফ য
য য়।

জ ত

৬) ফ য ট খ ন জ  ন
৭) মযত  জ র র
ফ চ
য য়।
৮) চ

ভ

র র ট

জ ত

ফভ ন ফ য
ণ

ফভ নফ য চ য

ত যযর

ফভ ন ফ য
ফভ ন ফ য

৫৭৮ ২৫ র ট

ত যণ
ন

য়

ন
নয  য ভ

ভ দত য়।
ন ফ  ভ

ভ টর  তয জ ভ ত দতর ফ  ন ন মটন ভ ট রয নভ ণ জ ৯৫ ত  

(৯) ন য য ভত য়ন ফ ফ ন
ভ
নযফ ফ যযর
১৬ র ২০১৫ ত য খ ফভ নয ধ ন ম রয় ফর

জ ত

ট ভন

য়।

ফ ভ য ফভ ন  যফন মটন ভ ণ র য়য ভ নন য় ভ
বফ ন ড- য় য  য
ধন য য়।

১০) দ  মট
ভন
ফ ফ দ
জ নয র
ফ দ  মট দয ফ র দ ভ ণ
যণ ফ দ 
য  যটয দয ফ র দ   য চ ত র ভ ণ ন য়  য জ ১০
জ ত মটন ভর য়  ণ য য় ফ
familiarization trip- য য় জন য য়। ফ র দ য য  যটয ণ ম ত  ফন ভয়   দ রয য
 যটয দয 
ফ য় 
রত য র
ফজ ন- - ফজ ন ব য য় জন য য়।
১১) ফ র দ মটন য 
যজ বন  ভ চ
ন
 ট র- য ভ ভ - ট য
১২) ফ র দ যজভ ফ ড
য়ন ভ ত দয ফণন দ
দ য ব য তন

য নয নজ  ব য ড ট  য নভ ণ য
ত ধ ন  টর- ভ ট রয নর ন
চ
- য  ণথ বত
য় নর ন
য় য় ফতন ফ  য নজ  ভচ
য য়।
ফ র দ য য  যটয বর জ  টর ভ টর য  টয নফ 
ফ
ত
য র ৫৪
য য় ন
য য় জন য য়। ফ র দ মটন  যন
জ যয য় জন য য়।

১৩) ফ র দ মটন  য নয  ণ ত ন ন চ
ফ ফ র দ ফভ নয  ণ ত ন ফ
য ভ ভ মথ ভ ১ ৫০০ ৪ ৬৭১ জন  ণ থ
 ণ দ ন য য়।
১৪) ফ র দ ফভ নয ফভ নফ য রজ

৩৩।

থ

ত

Dash-Q400 য় য প

য য়।

ত ন ফব

(১) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ অণ থ ফন্ত্রডাম ধমভতযথদওাহম ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাক ম্পমওথঢ মদহত থযদা াস্তাদ
প্রমঢহতদ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহ থপ্রভড ওভা ল।
(২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ব্যাাংও, ীফা  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদভহলভ ওাব থামমভ প্রমঢহতদ প্রওায ওভা ল।

-

(৩) ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাহকভ হঙ্গ ভাষ্ট্রী ফামমওাদাথীদ ামডমচ্ও  মহযরামঢ ব্যাাংও, আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ এাং
ীফা প্রমঢষ্ঠাদভহলভ performance contract স্বােভ ওভা ল।
(৪) াাংমাহতয ব্যাাংও ওর্তও
থ ইকু্ইটি এন্ড এন্ট্র্াপ্র্ান্যাভমযধ নান্ড (ইইএন) থণহও ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৬০টি কৃমরমপমিও 
ধাঁঘটি আইমটি প্রওহল্পভ মধভীহঢ থফাঝ ১১৯.৪৭ থওাটি ঝাওা ঋড প্রতাদ ওভা ল। এ ধব থন্ত প্রওল্পটিভ আঢা  থহফাঝ
১,১৩৯.৩৮ থওাটি ঝাওা মঢভড ওভা ল। ইইএন লাঢাভ ফাধ্যহফ কৃমরমপমিও  আইমটি প্রওল্পভল াস্তাহদভ নহম এ
ধব থন্ত প্রা ৪০,৫০০ থমাহওভ স্থাী  থফৌসুফী ওফথাংস্থাদ ল।
(৫) থতহযভ সুমথামঞ্চঢ গৃললীদ ফানুহরভ গৃলাহদভ চন্য াাংমাহতয ব্যাাংও ওর্তও
থ ‘গৃলাদ ঢলমম’ কঞদ ওভা ল। ঢথফাহদ এ
ঢলমহমভ ধমভফাড তাঁমড়হহঙ ১৬০.৫০ থওাটি ঝাওা। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঢলমম থণহও থফাঝ ২৬.২০ থওাটি ঝাওা ঋড ভাে
থতা ল। ঙাড়কৃঢ অণ থ িাভা ৩,০২৫টি গৃহলভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল এাং এহঢ থফাঝ ১৫,১২৫ চদ উধকৃঢ ল। তমভদ্র্ ফমলমা
শ্রমফওহতভ আাহদভ চন্য গৃলাদ ঢলমহমভ অণ থাহদ ফমলমা মরও অমথতপ্তহভভ ঢত্ত্বাথাহদ ২৪.৬১ থওাটি ঝাওা ব্যহ াপাভ
উধহচমাভ আশুমমা ৭৪৪ চদ ফমলমা শ্রমফহওভ চন্য এওটি ফমলমা থলাহস্টম মদফথাডাথীদ ভহহঙ।
(৬) ঠাওা ফাদহঢভ চীদবাধদওাভী মঙন্নভম অলা মস্তাী ফানুরহতভ স্বমস্তওভ ধমভহহয মদচ এমাওা াগৃহল
প্রঢ্াাহদভ চন্য ২০০৯-১০ অণ থ-ঙভ থণহও াাংমাহতয কৃমর ব্যাাংও ওর্তও
থ ‘খহভ থনভা’ ওফথসূমঘ ধমভঘামমঢ লহে। এ ধব থন্ত
৮২৪টি মস্তাী ধমভাভহও ৩ থওাটি ১৪ মে ঝাওা চাফাদঢ  সুতমলীদ ঋড মঢভহডভ ফাধ্যহফ মদচ গ্রাহফ পদ থামঢ ওভা ল।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৯০টি ধমভাহভভ ফহধ্য ৪৬ মে ঝাওা ঋড মঢভড ওভা ল।
(৭) স্বমদপথভ াাংমাহতয প্রমযেড ওফথসূমঘভ আঢা তে চদম কহড় থঢামাভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ১.৭০ থওাটি ঝাওা
অণ থ ঙাড় ওভা ল এাং এ অণ থ িাভা মমপন্ন প্রমযেড থওাহ থ থফাঝ ১,১১,৩৯৩ চদ ফমলমা  পরুরহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(৮) াাংমাহতয এদমচ নাউহন্ডযদ ওর্তও
থ থতহযভ প্রঢ্ন্ত অঞ্চহম দাভীভ েফঢাদ, মযো, স্বাস্থ্হা, াঝাভ  স্যামদহঝযদ,
প্রমঢন্ধী উন্নদ  পদ থাদ, কৃমর উন্নদ, এইঘআইমপ/এইট প্রমঢহভাথ, আবৃমিভমও ওাব থক্রফ, াফামচও দাদ  ধমভহয
াংভেড, আইমটি ইঢ্ামত ওফথসূমঘ াস্তাহদভ চন্য ৫৬৩টি লহবাকী াংস্থাহও ১৪.০০ থওাটি ঝাওাভ অনুতাদ মঢভড ওভা ল।
এহঢ ৩.৯৫ মে পরুর এাং ৭.০৩ মে ফমলমাল থফাঝ ১০.৯৮ মে ফানুর প্রঢ্ে  ধহভােপাহ উধকৃঢ ল।
(৯) াাংমাহতয ব্যাাংও ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ চাইওা অণ থাদপি „Financial Sector Project for the Development of
Small & Medium sized Enterprises (FSPDSME)‟ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ ১৬৪টি প্রমঢষ্ঠাদহও
এএফই ঔাহঢ থফাঝ ১২৩.৬১ থওাটি ঝাওা মভনাইন্যান্প/মপ্র-নাইন্যান্প ওভা ল।
(১০) ক্ষুদ্র্ ঋড প্রমঢষ্ঠাদভহলভ ফাধ্যহফ তমভদ্র্ কৃরওহতভ ফহধ্য ঋড প্রতাহদভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ চাইওা অণ থাদপি
‘Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and Diversification
Financing Project (SMAP)‟  ল
ণ য য়। ইহঢাফহধ্য চাইওা ওর্তও
থ ৩.৩৫ মমমদ ইহদ ঙাড় ওভা ল।
(১১) উচ্চভহল্যভ থমদহতদভল ঢাৎেমডওপাহ মদষ্পমিভ মহে্ এযী উন্নদ ব্যাাংও-এভ আমণ থও  মশ্বব্যাাংও-এভ ওামভকমভ
 ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ‘Real Time Gross Settlement (RTGS)‟ যীর থও প্রওল্পটিভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল।
লাঢা
(১২) মটএনআইমট-এভ অণ থাহদ াাংমাহতয ব্যাাংও ওর্তও
থ ২২.৫ মফমমদ ধাউহন্ডভ ‘Business Finance for the Poor
থও
Efficiency Project‟ যীর প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভহহঙ।
(১৩) এমটম অণ থাদপি াাংমাহতয ব্যাাংও ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ ‘Financing Brick Kiln Efficiency Improvement
থও
Project (BKEIP)‟ যীর প্রওহল্পভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ দ্যইটি প্রমঢষ্ঠাদহও Hybrid Hoffman Kiln (HHK)
প্রভেমিম্পন্ন ইঝপাঝা স্থাধহদ অণ থাহদভ মধভীহঢ থফাঝ ২১.৩৪ থওাটি ঝাওা পদঃঅণ থাদ সুমথা প্রতাদ ওভা ল।
(১৪) পমুঁ চাচাহভভ তীখ থহফামত মস্থমঢযীমঢা আদদ এাং এওটি যমিযামী পমুঁ চাচাভ কঞহদভ মহে্ এযী উন্নদ ব্যাাংও-এভ
আমণ থও লাঢা ‘Enhancing Efficiency of the Capital Market (EECM)‟ যীর থও প্রওল্পটি াাংমাহতয মমওউমভটিচ
এন্ড এক্সহঘঞ্জ ওমফযদ ওর্তও
থ াস্তামঢ লহে। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এ প্রওহল্পভ অনুকূহম ৪.২০ থওাটি ঝাওা ভাহেভ মধভীহঢ
২.৬২ থওাটি ঝাওা ব্য ওভা ল।
(১৫) াাংমাহতহযভ পমুঁ চাচাহভভ াম থও উন্নহদভ মহে্ দীমঢকঢ ধতহেধভল মঘমিঢওভহডভ উহেহশ্য এমটম-এভ অণ থাহদ
াাংমাহতয মমওউমভটিচ এন্ড এক্সহঘঞ্জ ওমফযদ ওর্তও
থ ‘মধমধটিএ নভ ও্ামধঝাম ফাহওথঝ থটহপমধহফন্ট থপ্রাগ্রাফ-৩’ যীর থও
ওামভকমভ প্রওল্পটি াস্তাদাথীদ ভহহঙ। প্রওহল্পভ থফাঝ প্রাক্কমমঢ ব্য ৪.৪০ থওাটি ঝাওা।

(১৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাইহক্রা থক্রমটঝ থভগুহমঝমভ অণমভটি-এভ অনুকূহম ৭.৮৫ থওাটি ঝাওাভ ভওামভ ফঞ্জুমভ প্রতাদ ওভা ল।
ক্ষুদ্র্ঋড ওাব থক্রফ ধমভঘামদাভ চন্য এফআভএ ওর্তও
থ ১১টি প্রমঢষ্ঠাদহও দত প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, এফআভএ ওর্তও
থ াভা থতহয
ক্ষুদ্র্ঋহডভ ন্যাযদাম টাঝাহইচ বঢমভভ ওাব থক্রফ প্রমক্রাথীদ আহঙ।
(১৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ধেী ওফথ-লাও নাউহন্ডযদ (মধহওএএন)-এভ অনুকূহম ২০ থওাটি ঝাওা ভওামভ ফঞ্জুমভ জ্ঞাধদ ওভা
ল। মধহওএএন ওর্তও এ ফহ ১৯৪টি থঙাঝ ড় লহবাকী াংস্থাভ ফাধ্যহফ ৮৩.৮৭ মে তমভদ্র্ চদহকাষ্ঠীভ (বাহতভ প্রা ৯১.১০
যঢাাংয ফমলমা) ফহধ্য ২,৮২৩.৬৮ থওাটি ঝাওা ঋড মঢভড ওভা ল।
(১৮) থাশ্যাম থটহপমধহফন্ট নাউহন্ডযদ (এমটএন) ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ আইমটএ অণ থাদপি ‘Empowerment and
Livelihood Improvement „Nuton Jibon‟ Project‟- য চন্য ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২১১ থওাটি ঝাওাভ অণভাইহচযদ
চামভ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এমটএন-এভ দত্যদ চীদ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ প্রমঢষ্ঠামদও  গ্রাফীড াংকঞদ উন্নদ ঔাহঢ
১০১.১০ থওাটি ঝাওা ব্য ওভা ল।
(১৯) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয মফউমদমপ্যাম থটহপমধহফন্ট নান্ড-এভ অনুকূহম ১.৫৬ থওাটি ঝাওাভ ভওামভ ফঞ্জুমভ জ্ঞাধদ
ওভা ল এাং মফউমদমধাম কপহদ থন্প ামপথহ প্রহচক্ট-এভ আঢা াংহযামথঢ াহচহঝ ৮০.০০ থওাটি ঝাওা ভাে ওভা ল।
(২০) েমঢগ্রস্ত কৃরও ধমভাহভভ ধভ চমায়ুভ থদমঢাঘও প্রপা  ঘভফ আলাাকঢ দ্যহব থাহকভ প্রপা হ্রাহভ মহে্ এযী
উন্নদ ব্যাাংও-এভ ওামভকমভ লাঢা ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ „Pilot Project on Weather Index-Based Crop
Insurance‟ যীর থও প্রওহল্পভ ওাচ শুরু ওভা ল।
(২১) দফ চাঢী াংহতভ ভওামভ মলা ম্পমওথঢ স্থাী ওমফটিভ মিাহন্তভ ধমভহপ্রমেহঢ ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাহকভ
মদন্ত্রডাথীদ মমপন্ন ব্যাাংও, ীফা  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদভহলভ অমদষ্পন্ন অমটঝ আধমি মদষ্পমিভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ
অনুমষ্ঠঢ ৫১টি মত্র-ধেী পা আহমাঘদাপূ থও ৯৬৭টি আধমি মদষ্পমিভ সুধামভয ওভা ল।
(২২) ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাহকভ আঢাথীদ মমপন্ন ব্যাাংও, ীফা  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদভহলভ প্রমযেড ওাব থক্রহফভ ধভ
প্রডীঢ ধমভতযথদ প্রমঢহতহদভ ধমভহপ্রমেহঢ প্রমযেড ওাব থক্রফ ফমন্বঢ  যমিযামীওভড এাং প্রমযেড প্রমঢষ্ঠাহদভ পদম থন্যা 
প্রামঢষ্ঠামদও উন্নহদভ মহে্ প্রহাচদী মদহত থযদা চামভ ওভা ল। এ মরহ প্রমযেড ঘামলতা মদরূধড, ওাব থওভ এওাহটমফও ওমফটি
কঞদ, প্রমযেড ও্াহমন্ডাভ প্রডদ, প্রমযেও-প্রমযেড ওফথসূমঘ, ব্যলামভও  থওই স্টামটমপমিও প্রমযেড, কহরডা এাং প্রওাযদা,
On the Job (লাহঢ-ওমহফ) প্রমযেড ওাব থক্রফ, প্রমযেডাণীহতভ দৃমিপমঙ্গভ প্রাভ এাং প্রমযেড ধভঢী ভল্যাহদভ ধভ গুরুত্ব
আহভাধ ওভা ল। এভ ধমভহপ্রমেহঢ ব্যাাংও, ীফা  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদভহলভ প্রমযেড ওাব থক্রহফভ ধভ মদমফঢ  যফ ণ
অব্যালঢ ভহহঙ।
(২৩) ‘থঔমাধী ঋড আতাহ প্রঘমমঢ ধিমঢভ াইহভ মওল্প ধিমঢ ‘ফস্যা  ম্ভাদা’ মরহ ঢথ্যানুন্ধাদ প্রমঢহতদ প্রডহদভ
ওাচ চূড়ান্ত ধব থাহ ভহহঙ। ব্যাাংও, ীফা  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাহদভ মদভীমেঢ আমণ থও মভডী ধব থাহমাঘদা ওহভ অমটহঝ উত্থামধঢ
মমপন্ন অমদফ াংহযাথহদভ মহে্ ফ ফ মদহত থযদা প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ভাষ্ট্র-ফামমওাদাথীদ ব্যাাংওভহল ফাফমাচমদঢ
ওাভহড অমদষ্পন্ন অমটঝ আধমিভ থেহত্র মপাকী শৃঙ্খমাভমও/প্রযামদও ব্যস্থা াংক্রান্ত ওাব থক্রফ  যফ ণ ওভা ল।
(২৪) থাদামী ব্যাাংও, থমও ব্যাাংও, াাংমাহতয কৃমর ব্যাাংও, ভাওা, ধেী ঞ্চ ব্যাাংও, গ্রাফীড ব্যাাংও, ওফথাংস্থাদ ব্যাাংও 
থ লাঢা প্রতাহদভ চন্য বণাক্রহফ ৭১০ থওাটি ঝাওা, ১,১৯০ থওাটি ঝাওা, ২৫০
আদাভ-মপমটমধ উন্নদ ব্যাাংও-এভ ভমথদ পদকঞহদ
থওাটি ঝাওা, ৭৫ থওাটি ঝাওা, ১২৫ থওাটি ঝাওা, ০.৫৮ থওাটি ঝাওা, ২৫ থওাটি ঝাওা এাং ২৫ থওাটি ঝাওা প্রতাদ ওভা ল।
(২৫) াাংমাহতয কৃমর ব্যাাংহওভ চদম ওাঞাহফা পদম থন্যা ওহভ ১৩,৬৮০ চহদভ স্থহম ১৫,৪৪২ চহদভ দত্যদ ওাঞাহফা অনুহফাতদ
ওভা ল।
(২৬) Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act৮, 2015‟- য খ
মঘামহ উত্থাধহদভ চন্য থপ্রভড ওভা ল।

৩০ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ চাঢী াংত

(২৭) ২০১৫-১৭ থফাহত াাংমাহতহযভ পহভদ থক্রমটঝ থভটিাং মভমপউ ওভাভ চন্য থফা থ Standard and Poor‟s Moddy‟s
Investors Services-থও পদঃমদহাহকভ ম্মমঢ জ্ঞাধদ ওভা ল।
(২৮) আদাভ-মপমটমধ উন্নদ ব্যাাংহওভ ২২টি দত্যদ যাঔা এাং দ্যটি আঞ্চমমও ওাব থাম থঔামাভ অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল।

(২৯) মমওউমভটিচ এন্ড এক্সহঘঞ্জ থাট থ অ ইমন্ডা এাং াাংমাহতয মমওউমভটিচ এন্ড এক্সহঘঞ্জ ওমফযদ-এভ ফহধ্য স্বােমভঢব্য
MoU-এ স্বােভ ওভাভ চন্য ভওাহভভ অনুহফাতদ জ্ঞাধদ ওভা ল।
৩০)
থ
ত ন ফব য চ য র ফ ফ য়ন  য
ফ  জন চ ট য ণয়ন য য়ফ ট
 য য়।

ন ণয়ন

য ভ  যলদ ফব

যণ য য়

(৩১) ফামদমন্ডামভাং  ন্ত্রাহ অণ থাদ প্রমঢহভাথ মরও চাঢী ফন্ব ওমফটিভ পা অনুমষ্ঠঢ ল।
(৩২) International Finance Corporation থণহও bKash Limited ওর্তও
থ ৫,২০,০০০ ফামওথদ টমাভ অনুতাদ গ্রলহডভ
মরহ দীমঢকঢ ম্মমঢ জ্ঞাধদ ওভা ল।
(৩৩) াাংমাহতয ব্যাাংও ওর্তও
থ ওফথাংস্থাদ ব্যাাংহওভ অনুকূহম ফঞ্জুমভকৃঢ ১০০ থওাটি ঝাওা পদঃঅণ থাংস্থাদ ঋহডভ অনুকূহম ভাষ্ট্রী
গ্যাভামন্ট প্রতাহদভ প্রস্তা অণ থ মপাহক থপ্রভড ওভা ল।
(৩৪) দকাঁ থচমাভ ফান্না উধহচমাভ আঢাথীদ ওাঁহযাধাড়া ইউমদহদভ কুমমলাভ াচাহভ ভাচযালী কৃমর উন্নদ ব্যাাংহওভ দত্যদ
যাঔা থঔামাভ অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল।
(৩৫) ‘াাংমাহতয অণ থনদমঢও ফীো, ২০১৫’-এ অন্তভুথমিভ চন্য ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাহকভ আঢাথীদ প্রমঢষ্ঠাদ থণহও
প্রাপ্ত ঢহথ্যভ মপমিহঢ প্রমঢহতদ প্রডদ ওহভ অণ থ মপাহক থপ্রভড ওভা ল।
৩৬) ১৫,৯৭৮.৪৬ থওাটি ঝাওাভ কৃমর  ধেী ঋড মঢভড ওভা ল।
৩৭) ১.০৪ মে থওাটি ঝাওা এএফই ঋড মঢভড  ৮৩.৩৭ লাচাভ থওাটি ঝাওাভ এএফই ঋড আতা ওভা ল।
৩৮) পমুঁ চাচাহভ থযাভ ঙাড়ওয ণভ চন্য  চটি থওাম্পা নভ আইমধ অনুহফাতদ থতা ল।
৩৯) পমুঁ চাচাভ াংক্রান্ত তাহভকৃঢ ফাফমাভল দ্রুঢ মদষ্পমিভ মহে্ কঠিঢ পৃণও রাইব্য্দাম ইহঢাফহধ্য ওাচ শুরু ওহভহঙ।
৪০) মমপন্ন ক্ষুদ্র্ ঋড প্রমঢষ্ঠাদ ওর্তও
থ ৪৮.৫ লাচাভ থওাটি ঝাওাভ ক্ষুদ্র্ ঋড মঢভড ওভা ল। এওই ফহ ৪৭.০২ লাচাভ থওাটি
ঝাওাভ ক্ষুদ্র্ ঋড আতা ওভা ল।
৮Foreign Exchange Regulation (Amendment) Act, 2015’ ০৯ 

য ২০১৫ ত য খ জ ত য়   দ    য় ছ।

৪১) মমপন্ন ভাষ্ট্রফামমওাদাথীদ ব্যাাংহওভ এও লাচাহভভ অমথও যাঔা অদমাইদ ব্যাাংমওাংহভ আঢা আদা ল।
৪২) তন আইদ 

টটি মমথফামা/প্রমথাদফামা প্রডদ  চা য ওভা ল।

৪৩) মমপন্ন প্রওাহভভ থফাঝ ১৩টি াফামচও মদভাধিা ওফথসূ চভ আঢা ৪,২৬,৭৩৩ মে ঝাওা ব্য ওভা ল, বাভ ফাধ্যহফ
প্রঢ্ে  ধহভােপাহ ৬৫টি প্রমঢষ্ঠাদ  ১,৪৬,৮২,৯০১ চদ ফানুর মমপন্নপাহ উধকৃঢ  য় ছ।
৪৪) রুিমযহল্পভ সুত ফকুন াংক্রান্ত মহযর ওমফটিভ সুধামভহযভ আহমাহও ১৫টি রুিমযল্প প্রমঢষ্ঠাহদভ সুত পত্যমথ ও াত থফাঝ
৮৬৯.২৮ মে ঝাওা াাংমাহতয থটহপমধহফন্ট ব্যাাংও র ভ টড এাং অগ্রডী ব্যাাংও র ভ টড-এভ ফাধ্যহফ মঢভড ওভা ল।
৪৫) াাংমাহতয ফা ব্যাাংও র ভ টড  াাংমাহতয ধেী উন্নদ থাট-থ এভ আঢাভুি ফাী কৃরওহতভ চন্য সুত
ফকুনচমদঢ ওাভহড ১০০ থওাটি ঝাওা অভৄি ওভা ল।
৪৬) ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডামহভ সুধামভয অনুবাী থঝক্সঝাইম মযহল্পভ ৬৯টি রুি প্রমঢষ্ঠাহদভ ঋড মলা অাহদভ চন্য ভওাভ
ওর্তও
থ প্রহত ৩ ত  সুত পত্যমথ ও াত থাদামী ব্যাাংও র ভ টড-এভ অণ থামঢ তনটি প্রমঢষ্ঠাদহও ২৮,৬১,৬৫৯ ঝাওা প্রতাদ
ওভা ল।

৩৪। ভ ভ ণ রয়
(১) ‘অমধথঢ ম্পমি প্রঢ্ধথড আইদ, ২০০১’ অনুবাী ‘ও’ ঢনমমভুি অমধথঢ ম্পমি মদহ জুদ ২০১৫ ফা ধব থন্ত অমধথঢ ম্পমি
প্রঢ্ধথড রাইব্য্দাহম থফাঝ ১,১৬,৯৮৪টি ফাফমা তাহভ ল এাং এ ধব থন্ত থফাঝ ৮,০১২টি ফাফমা মদষ্পমি ল। ‘অমধথঢ ম্পমি
প্রঢ্ধথড (মিঢী াংহযাথদ) আইদ, ২০১৩’-এভ ‘ঔ’ ঢনমম ামঢম লা ামঢমকৃঢ ‘ঔ’ ঢনমমভুি চমফভ থভওট থ
াংহযাথহদভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।

(২)
ভ (  ব য ) প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ জুদ ২০১৫ ফা ধব থন্ত এও
ভ ৩০ ধমভাভহও
পদ থাদ ওভা ল। ৮৬টি গুেগ্রাহফভ ৬,৯৫৬ চদহও প্রমযেহডভ অণ থ ঙাড়ল ৩,৪৭৮টি ধমভাহভভ ফহধ্য ৩,৪৭,৮০,০০০ ঝাওা ঋড
মঢভড ওভা ল। ঘভ থটহপমধহফন্ট এন্ড থহঝমহফন্ট প্রহচক্ট (মমটএমধ-৪)-এভ আঢা ১৪,০০০টি ধমভাভহও পদ থাহদভ
ওাব থক্রফ গৃলীঢ ল। এ মহে্ ৪৩,১০৭.২৪ এওভ ঔাচমফভ লঝ-টু-লঝ চমভধ ওাচ ফাপ্ত ল।
(৩) াভাহতহয ২৫,০৪৬টি ভূমফলীদ ধমভাহভভ ফহধ্য ১৭,০৯৯.৬১ এওভ কৃমর ঔা চমফ হন্নাস্ত প্রতাদ ওভা ল। মমপন্ন ভওামভ
অমন, মযো প্রমঢষ্ঠাদ, থফী প্রমঢষ্ঠাদ  ব্যমি ধব থাহ থফাঝ ১০২.৩৮ এওভ অকৃমর ঔাচমফ হন্নাস্ত প্রতাদ ওভা ল।
(৪) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াভাহতহয থফাঝ ৯৭৩.৬৪ এওভ চমফ অনথ তঔমতাভহতভ মদওঝ থণহও উিাভ ওভা ল।
(৫) ‘ভওামভ চমফলাম ব্যস্থাধদা দীমঢ, ২০০৯’ অনুবাী াাংমা ১৪২২ হদ ভূমফ ফন্ত্রডাম থ ৫৫৯টি এাং মমপন্ন থচমা
থ ৯,৮০১টি চমফলাম ইচাভা প্রতাদ ওভা ল। ইচাভাভল্য াত আতাকৃঢ অহণ থভ ধমভফাড ৪৬,৯৫,০৮,২০৯ ঝাওা। এ ঙাড়া,
ভূমফ ফন্ত্রডাম থণহও উন্নদ প্রওহল্পভ আঢা ১৪২০-২৫ াাংমা দ থফাহত ১৫০টি ফ ১৪২১-২৬ াাংমা দ থফাহত থফাঝ
৫২টি চমফলাম ইচাভা প্রতাদ ওভা ল।
(৬) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ভ ট ৩ ৫৩৪ ৮৬ য জ ভ ধ ণ য য়।
ধ ণ ত জ ভ ফ ব
য়ন
ফ ফ য় নয র
ফ য য য়। য ভ ত
য জয জ ১৯১ ৬৯ য  ফ খ  য জ ৫৩৬ ১৫ য
র
জর য ত র  যয় ফ ফ ধ
জ ট নভ ণ
১৪৫ ৮৪ য জয় দফ য-চ - র 
নভ ণ
৫৯ ৩২ য
য
জর য় জরফ  যফতন
প
য
ত য় ৫১ ৭৮ য ঢ
য়য
র দ য
ভ জ য় ৬০ ০০ য রন য  ন ফ দ ফ  র
য়ন
য জ ২৭ ৭২ য রন
 ন যফয 
য জ ২৭ য রন জর য় 
নভ ণ
৪৫ ৬০ য ফ র দ নব র
ডভ
য
জ ৬৩ ৬৮ য ভ রব ফ জ য জর য় ফ   ন য
য
ত য় ২০ য ভ রব ফ জ য জর য় থ ন ত
র  নয জ ২৩৯ ৮৭ য  য় খ র জর য় ন -ফ ন য ঘ নভ ণ
য জ ১৯৩ ৮৩ য  য়য ফ য
র য় নথ য় জন যন
ন র ভ টড- য জ ৯৮২ ৭৭ য খ
থ র  ভ ম য়র- জ ড ফর
যর-র ন নভ ণ
য জ ৭০ ৫২ য
ফ জ য জর য় ভ যন ব নভ ণ
য জ ৩৮৪ ৫৬ য
খম ।
(৭) ঢথফাদ ভওাহভভ ‘রূধওল্প ২০২১’ ঢণা মটমচঝাম াাংমাহতয কড়াভ স্বপ্ন াস্তাহদ ভূমফ ফন্ত্রডাম ভূমফ থভওট থ  চমভধ
অমথতপ্তভ-এভ ফাধ্যহফ থতহযভ ওম এমাওাভ মটমচঝাম দক্সা  ভূমফ ফামমওহতভ থভওট থ প্রস্তুঢ, স্যাহঝমাইঝ প্রভেমিল তীখ থহফাহত
মটমচঝাম চমভধ ওাব থক্রফ াস্তাহদভ উহদ্যাক গ্রলড ওহভ। এ উহদ্যাহকভ অাংয মলহহ থতহযভ মঢদটি উধহচমা
‘Strengthening Access to Land and Property Rights for All Citizens of Bangladesh‟ যীর থও াস্তাদাথীদ
ধাইমঝ প্রওহল্পভ আঢা ধভীোভমওপাহ ফমন্বঢ ভূমফ ব্যস্থাধদা ঘালু ওভাভ র এওটি নট্য় ভ প্রডদ ওভা ল। এ
নট্য় ভটি ধভীোভমওপাহ বহযাভ থচমাভ ফমদভাফপভ উধহচমা ঘালু ওভা লহ। ধভঢী ফহ এ নট্য় ভটি মঢদটি
উধহচমা াস্তাদ ওভা লহ।
(৮)  থহযর চমভহধ প্রডীঢ থফৌচাম্যাধ  ঔমঢাদ এাং মফউহঝযদ ঔমঢাহদভ ধভ মপমি ওহভ স্বল্পহফাহত মটমচঝাম ভূমফ
ব্যস্থাধদা ধিমঢ া াহদভ চন্য ‘Strengthening Governance Management Project (Component-B: Digital
land Management System)‟ প্রওল্প া ামঢ লহে। এ প্রওহল্পভ আঢা থতহযভ াঢটি থচমাভ ৪৫টি উধহচমা
দাফচামভ-চফাঔামভচ ম ভ অহঝাহফযদ ওভা লহ। ভূমফ াংক্রা ঢথ্যামত ব্যস্থাধদাভ এওটি টাঝা-থন্টাভ এাং ২০টি
উধহচমা ভূমফ ঢথ্যহওন্ধ স্থাধদ ওভা লহ।
(৯) ‘মটমচঝাম ধিমঢহঢ ভূমফ চমভধ  থভওট থ প্রডদ এাং াংভেড ( থফ ধব থা)’ প্রওহল্পভ আঢা থচমা থভওট থ ভয
ঔমঢাদ/ধঘ থা ব্যফ  ধদা অহঝাহফযদ ওভা ল এফ ৪২.৭৮ র ঔমঢাদ চদকহডভ মদওঝ মঢভড ওভা ল। ভূমফ থভওট থ 
চমভধ অমথতপ্তভহও যমিযামী ওভা এাং থাভ ফাদ উন্নদ ওভাভ মহে্ ‘
দ ন থহঝমহফন্ট থপ্র, ম্যাধ মপ্রমন্টাং থপ্র এন্ড
মপ্রধাহভযদ অ মটমচঝাম ম্যাধ’ প্রওহল্পভ আঢা আদৄমদও এওটি ম্যাধ মপ্রমন্ট্রাং থপ্র স্থাধদ ওভা লহ।
(১০) ‘চাঢী ভূমফ ব্যলাভ দীমঢ, ২০০১’-এভ আহমাহও প্রণফ ধব থাহ ২১টি থচমা থচামদাং ওাব থক্রফ থযর ল। মিঢী ধব থাহ
জুমাই ২০১২ থণহও অমযি ৪০টি থচমা ভূমফ থচামদাং ওাব থক্রফ শু ল, বা জুদ ২০১৭ ন দ থযর লহ। এ প্রওহল্পভ আঢা
৪৩টি থচমা ৩২৬টি উধহচমাভ মটমচঝাম ভূমফ থচামদাং ম্যাধ বঢমভয ম ভ চরভ ন য য় ছ।

(১১) ১৩৯টি উধহচমা  ৫০০টি ইউমদহদভ অমন পদ মদফথাহডভ চন্য ‘উধহচমা  ইউমদদ ভূমফ অমন মদফথাড (লষ্ঠ ধ থ)’
যীর থও প্রওল্পটি এওহদও ওর্তও
থ অনুহফামতঢ ল।
(১২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গুড়া (ামভাওামন্ন)-চাফামপভ (ফাতাভকঞ্জ) আন্তঃহচমা ীফাদাভ ৬৯টি, গুড়া (ামভাওামন্ন)চাফামপভ (ইমাফপভ) আন্তঃহচমা ীফাদাভ ২৬টি, খুমদা (ওভা)-াঢেীভা (আযাশুমদ) আন্তঃহচমা ীফাদাভ ১১টি, মভযাম
থফহলমতকঞ্জ)-থপামা (তভ) আন্তঃহচমা ীফাদাভ ১৭টি মধমাভ মদফথাহডভ মঘমিঢ স্থাদ থচমা প্রযাহওভ প্রমঢমদমথভ মদওঝ ব্যমছহ
থতা ল।
(১৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আন্তচথামঢও ীফাদা মদথ থাভড ওাহচ াাংমাহতয-ধমিফঙ্গ (পাভঢ) থক্টহভ মমপন্ন প্রওাহভভ ১০৪টি
মধমাভ মদফথাড/পদমদর্রফাথ ড  ১৮৫টি মধমাভ থফভাফঢ ওভা ল। াাংমাহতয-আাফ (পাভঢ) থক্টহভ ৭৬টি মধমাভ থফভাফঢ ওভা ল।
াাংমাহতয-থফখাম (পাভঢ) থক্টহভ ৫৩৩টি মধমাভ মদফথাড/পদমদর্রফাথ ড  ৬৬টি মধমাভ থফভাফঢ ওভা ল।
(১৪) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থতহযভ মমপন্ন থচমা ভূমফ চমভহধভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ মঙম। এ ফ ১৬টি থচাহদভ ২,৫৮৪টি দক্সাভ
২৫১,৭৮৩ ওমধ এাং ৯২৪টি থফৌচাভ ৭৪৬,১২৬টি ঔমঢাদ ভৄদ্র্ড ওহভ প্রহঢ্ও থচাহদ থপ্রভড ওভা ল।
(১৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভূমফ াংস্কাভ থাহট থভ ঢত্ত্বাথাহদ অনুন্নদ াহচঝ থণহও ‘উধহচমা  ইউমদদ ভূমফ অমনহ আইটি
থদঝামওথাং স্থাধদ’ যীর থও ওফথসূমঘভ আঢা ঠাওা মটি ওহধথাহভযদ এমাওাল ঠাওা মপাহকভ ১৭টি থচমাভ ১৩৩টি
উধহচমা/াহওথম ভূমফ অমন  ৭৪৮টি ইউমদদ/হধৌভ/াহওথম ভূমফ অমন এাং মহমঝ মপাহকভ ৩৮টি উধহচমা ভূমফ অমন 
১৩৭টি ইউমদদ/হধৌভ ভূমফ অমনহ ল্যাধঝধ/ওমম্পউঝাভ ভভাল ওভা ল।
(১৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ পমঞ্জভূঢ ভূমফ উন্নদ ওভ ৩৮০,৪৭,৪০,৯৮২ ঝাওা আতা ল।
(১৭) ভূমফ প্রযাদ প্রমযেডহওন্ধ ওর্তও
থ মমপন্ন ধব থাহভ ৩৩১ চদ ওফথওঢথা  ৯৬১ চদ ওফথঘাভীহও ভূমফ মরও প্রমযেড প্রতাদ
ওভা ল।

৩৫। ভ

ণ দ ভ ণ রয়

(১) চাঝওা াংভেড, থচহমহতভ মওল্প ওফথাংস্থাদ এাং কহরডা প্রওহল্পভ আঢা প্রথাদ প্রচদদ থফৌসুহফ ভ র  য ণ
বম নয র নধ যণ 
ব ২৩  য ২০১৪ ত য খ
ত য়। ০৫-১৫ অহক্টাভ ২০১৪ ভয় দ
থচমা/উধহচমা প্রযাদ, ফৎস্য অমথতপ্তভ, থদৌামলদী, থওাস্টকাট,থ মফাদ ামলদী, পমময, থদৌ-পমময এাং ভ্াহভ মক্র
অাংযগ্রলহড ফা ইমময াংভেড অমপবাদ ধমভঘামমঢ ল। ভ য় অমপবাহদভ াংখ্যা ৪,৩৫৭টি, থফাাইম থওাহঝ থভ াংখ্যা
১,০৭৪টি, চব্দকৃঢ ইমময ৪০.৬৫ থফমরও ঝদ, চব্দকৃঢ চাহমভ বতখ থ্ ১৪৫.১১ মে মফঝাভ, তাহভকৃঢ ফাফমাভ াংখ্যা ১,৩৪8টি,
চমভফাদা আতা ৩৭.8৫ মে ঝাওা এাং ৭২৩ চদহও ওাভাতণ্ড প্রতাদ ওভা ল। ১৬ অহক্টাভ অমপবাদ ধভঢী ফহ থদৌামলদী,
থওাস্টকাট থ এাং উধহচমা প্রযাহদভ লাঢা ১৫টি থাঝ চব্দ এাং ১৯8 নলি আটি িযো য়। আটিকৃতলদয কনিট সথলি
৩.৭৫ রক্ষ টোিো কযভোনো আদোয় িযো য় এফিং োত নলি এি ফেয িলয িোযোদণ্ড প্রদোন িযো য়। এ ভলয় ১৭.৩৬ সভকিি
টন ইকর ব্দ িযো য়, মো কনরোলভ কফকি িলয ৩৫.০৭ রক্ষ টোিো আয় য়। ২৩
ফয ২০১৪ ত য খ ‘ভ র  য ণ
 ত ম ভ ম র চন ব ফ
য়ন র’  ল  ভন য
ত য়। ধ ন জনন ভ ভ ভ র  য ণ

ন   ধন য
ন ভ য থভ দত চ দয ণভ য
য তন দন ণভ য দন ফ  যয  ত দন
ভ ট য দ নয  যফ ত
ন ভ য থভ দত চ দয ণভ য
য তন দন ণভ য দন ফ  যয য দন
ভ ট  নয দন  র য় র  দ  র যণ  যফণ ফ জ যজ ত যণ ফ য় ভ দ ন ল
য ফ ধয
  ধন  ফ রত
- ন ২৫ ন ২০১৫ ত য খ জট
ত য়।
(২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ চাঝওা ভোভ গুরুত্ব  থস্তহভভ চদকডহও অমলঢওভড এাং ব্যাধও কডহঘঢদঢা সৃমিভ মহে্ ‘চাঝওা
াংভেড প্তাল, ২০১৫’ উদবামধঢ ল। চাঝওা অদৄ্মরঢ এমাওা মলহহ ধমভমঘঢ ঘাঁতপভ থচমাভ তভ উধহচমাভ থফামহলট
প্রাঙ্গহড উহিাথদী অনুষ্ঠাদ এাং থফখদা দতীহঢ ড থাঠ্ থদৌ-ভ্ামম অনুমষ্ঠঢ ল। থওমন্ধ ওফথসূমঘভ অাংয মলহহ াংাত হম্মমদ,
চাঢী বতমদহও থক্রাড়ধত্র প্রওায, থঝমমমপযদ  থঢাহভ ঝও থযা প্রঘাভ, হঘঢদঢা পা, থমফদাভ ইঢ্ামত আহাচদ ওভা ল। এ
ঙাড়া, ০৪ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ ঘাঁতপভ থচমা মযল্পওমা এওাহটমফহঢ এাং ১৬ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ থযহভ াাংমা থফমটও্াম
ওহমচ অমটঝমভাহফ চাঝওা াংভেহড চদপ্রমঢমদমথকহডভ হঙ্গ দ্যটি ফঢমমদফ পা অনুমষ্ঠঢ ল।

(৩) চাঝওা মদথদ থভাহথ চাঝওা াংভেড প্রওল্প এমাওাল চাঝওা-ভি এমাওা ০১ দহপম্বভ থণহও ৩০ জুদ ভয় দ চাঝওা
আলভড, ধমভলদ, মধডদ, ক্র-মক্র মদমরি াংক্রান্ত আইদটি াস্তামঢ ল। থফ ২০১৫ ফা ধব থন্ত থফাঝ ১,৪৫৫টি থফাাইম
থওাঝ থ  ৪,৬২৩টি অমপবাদ ধমভঘামমঢ ল। অমপবাদ ধমভঘামদাভ ফহ থফাঝ ১,০৩৪টি ফাফমা তাহভ, ২৭.২৮ মে ঝাওা
চমভফাদা এাং ৪৪১ চদহও মমপন্ন থফাহত ওাভাতণ্ড প্রতাদ ওভা ল। আইদ াস্তাদওাহম আলভড মদমরি থফাঝ ৩০৫.৭৩ থফমরও
ঝদ চাঝওা আঝও ওহভ মমপন্ন এমঢফঔাদা, ফাদ্র্াা  দ্যস্থহতভ ফহধ্য মঢভড ওভা ল।
(৪) চাঝওা মদথদ থভাহথ চাঝওা আলভহড মভঢ ভাঔাভ থচহমহতভ মমপন্ন উধওভড থবফদ- ইমময চাম, ক্ষুদ্র্ ব্যাভ উধওভড,
থমাই থফমযদ, করু, ঙাকম এাং মভক্সাপ্াদ মঢভড ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১,০৫৫.৯০ মে ঝাওা ব্যহ ১২টি থচমাভ ৫১টি
উধহচমা থফাঝ ১০,৫৫৯ চদ থচহমভ ফহধ্য এই উধওভড মঢভড ওভা ল।
(৫) চাঝওা থচহমহতভ তেঢা বৃমিভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১০৫.৫৯ মে ঝাওা ব্যহ ১০,৫৫৯ চদ থচহমহও দ্য’মতদব্যাধী
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৫ থচমাভ ৮০টি উধহচমা ২,২৪,১০২টি থচহম ধমভাভহও ফামও ৪০ থওমচ লাহভ ঘাভ ফাহ থফাঝ
৩৫,৮৫৬.৩২ থফমরও ঝদ ঘাম মঢভড ওভা ল।
(৭) ভ

 যদন
ভ ন নয় ণ
য
ত য় ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ধভীোকাভ, ঠাওা-থঢ এওটি
GC-MS (TOF), ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ধভীোকাভ, ঘট্টগ্রাফ-এ এওটি LC-MS/MS  এওটি UPLC ভ ন
যফয  য য়। ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ধভীোকাভ, খুমদা-থঢ এওটি UPLC থফমযদ ভভাল ওভা ল। LC-MS/MS
 UPLC থফমযদভল ধমভঘামদা য ওফথওঢথাহতভ থতহয  মহতহয প্রমযেড ফাপ্ত ল য় ছ।
৮) ‘National Residue Control Plan-2014 (NRCP-2014)‟-এভ হঙ্গ চমড়ঢ াাংমাহতয কৃমর কহরডা ইদমস্টটিউঝ,
াাংমাহতয ধভফাণু যমি ওমফযদ  মমএআইআভ-এভ াংমেি ল্যাহভঝমভভ এ্ামক্রমটহঝযদ অচথদ ওাব থক্রফ ত্বভামন্বঢ ওভাভ
মরহ ধত্র দ য় ল। NRCP-2014-এভ াস্তাদ থযহর এভ ফামপ্ত প্রমঢহতদ প্রডদ ওভা ল এাং NRCP-2015 প্রডদ
 ঢা অনুহফাতহদভ চন্য EU-FVO-এভ DG (SANTE)-এভ মদওঝ থপ্রভড ওভা ল।
ই৯ Residue Monitoring Programও
২০
,
,
ও
এও RMP sampling plan ত য য় ত ফ ফ য় নয জ 
 র নয়
 ভন য
ত য়।
ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ল্যাহভঝমভ, ঠাওাভ াপাভস্থ দমদমফথঢ পহদ স্থাদান্তভ ওভা ল। াাংমাহতয এ্ামক্রমটহঝযদ থাট থ
ওর্তও
থ ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ল্যাহভঝমভ, ঘট্টগ্রাফ  খুমদা-এভ এ্ামক্রমটহঝযদ Renew  ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড
ল্যাহভঝমভ, ঠাওা-এভ এ্ামক্রমটহঝযদ Revive ওভা ল। ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ল্যাহভঝমভ, ঠাওা-এভ স্থাদান্তমভঢ LCMS/MS থফমযহদভ ফাধ্যহফ Nitrofuran metabolites, Chloramphenicol  Dyes-এভ ধভীেড াংক্রান্ত Method
Validation ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল।
(১০) ‘ফৎস্য  ফৎস্যধণ্য (ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড) আইদ, ২০১৪’- য খ
থপ্রভড ওভা ল।

ফমন্ত্রপাভ অনুহফাতহদভ চন্য ফমন্ত্রধমভরত মপাহক

(১১) ফৎস্য  ফৎস্যধণ্য ভপ্তামদ বৃমিভ মহে্ াাংমাহতময ফৎস্য প্রমক্রাচাঢওভড ওাভঔাদাভহলভ অন্তভুথমিভ চন্য ফাদদী ফৎস্য
 প্রামডম্পত ফন্ত্রী  াাংমাহতযস্থ ভামযাদ দূঢাাহভ ভাষ্ট্রদূঢ-এভ ফহধ্য বঞও অনুমষ্ঠঢ ল। ভামযা ভপ্তামদ বৃমিভ মহে্
ভামযাদ Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor)-এভ মদওঝ
থপ্রভহডভ চন্য াাংমাহতময ফৎস্য প্রমক্রাচাঢওভড ওাভঔাদাভহলভ এওটি াংমেপ্ত প্রাণমফও ঢামমওা প্রডদ ওভা ল।
হ
ভামযা াহকভলাঝস্থ রূধা মনয এন্ড এমাইট ইন্ডামরচ থওাম্পামদ মমমফহঝট, থচমফমদ 
পৄট, াভ এন্ড থওাম্পামদ মমমফহঝট এাং ম থেয মমমফহঝট দাহফভ ঘাভটি থওাম্পামদ Russian Federal Service for
Veterinary and Phytosanitary Surveillance (Rosselkhoznadzor) ওর্তও
থ ফৎস্য  ফৎস্যধণ্য ভপ্তামদভ চন্য
অনুহফামতঢ ল। য য় য় ভ
চ য নয জ
ট ভ
য় যণ যখ ন
ভ দত য়।
ই১২ ভ
ধদ যয ভ
তন জন ভ ট  চ জন ভ
য য়।

 যদন ভ ন নয় ণ ফ যট য ত ভযত
জন তন ভ
য় জ ত যখ ন য
ফ য়রজ
Rosselkhoznadzor- য ফ যট য ত  ণ  ণয জ য য় য় যণ

(১৩) INFOFISH ওর্তও
থ াস্তামঢব্য ২০১৪-১৫ াহমভ Workplan চূড়ান্ত ওভা ল  INFOFISH-এভ হঙ্গ দত্যদ
প্রমক্রাচাঢওভড ওাভঔাদা Earth Agro Farms Ltd-এভ ফহধ্য Agreement
মভঢ ল।

(১৪) ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ল্যাহভঝমভ, খুমদা-থঢ স্থাদান্তমভঢ দ্যটি LC-MS/MS থফমযহদভ ফাধ্যহফ Nitrofuran
metabolites
Chloramphenicol-এভ Method validation ম্পন্ন ল। ইউহভাধী ইউমদহদ াাংমাহতময ফৎস্য 
ফৎস্যধণ্য ভপ্তামদভ চন্য DG-SANTE নারুও ম পৄট মমমফহঝট 
 র  ড মমমফহঝড অনুহফাতন য।
আহফমভওাভ International Food Safety Laboratory, University of Maryland, JIFSAN- আহামচঢ ফৎস্য
ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ল্যাহভঝমভ, ঘট্টগ্রাফ-এ ওফথভঢ দ্যই চদ ওফথওঢথা ফাইহওাঝমক্সদ (Methods of determination of
micotoxin) ন
যণ 
প্রমযেড থওাহ থ অাংযগ্রলড ওহভন।
(১৫) ঘট্টগ্রাফস্থ মচাদা মমমফহঝট, মহমঝস্থ ইউমদহধক্স থরট ওহধথাহভযদ মমমফহঝট  এ.আভ.এম. থফমভদ মনয প্রহমাং
মমমফহঝট, খুমদাস্থ রাস্ট ম পৄট ইন্ডামরচ মমমফহঝট, ফফদমাংলস্থ থহপদ াদ মন প্রহমাং মমমফহঝট  কুমফোস্থ াাংমাহতয
আহফমভওাদ এহগ্রা ওফহলক্স প্রাইহপঝ মমমফহঝট-থও ফৎস্য প্রমক্রাচাঢওভড ওাভঔাদা স্থাধহদভ অনুফমঢ প্রতাদ
ওভা ল।
ই১৬ ‘জ ত য় ভ

  ২০১৫’- য য য নফ চ নয জন ভ ন ন ত যখ ন    যদন য য়। Guidelines for
the Control of Aquaculture Medicinal Products ফ Fish and Fishery Products Official Control
Protocol অনুহফামতঢ ল।
(১৭) জ র দয নফ ন  যচয় দ ন
য
ত য় ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ৫ র ৫০  জ য জ রয নফ ন
ত র
ত য য়। ম ফত ফ ভ ট ১৪.০০ র জ রয নফ ন 
য়। ছ , ৭ র ৪৪  জ য জ রয ছ ফ
ঠ ন , ১০ র ২৭  জ য  যচয়
ত য , ৫ র ৯০  জ য  যচয় ফতযণ য ফ ১২ র ৫৭  জ য জ রয
ড ট ফ জ ত য য়। নত জ র  যফ যয নফ  নয জ ১৬৪  যফ যয ভ  যফ য ত ৫০  জ য ট
য
ফ ভ ট ৮২ র ট
দ ন দ ন য য়।
(১৮) ‘
দ ন অ মনযামভ এন্ড এ্াহওাাওামঘাভ পৄট থনটি এন্ড থওাামমটি ম্যাহদচহফন্ট মহস্টফ ইদ াাংমাহতয’ যীর থও
প্রওহল্পভ
ত য় ঠাওাভ াপাহভ আন্তচথামঢও ফাহদভ ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ল্যাহভঝমভ পহদভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল।
LC-MS/MS থফমযদ, proximate analyzer equipments, Spectophotometer, ELISA with automated washer

ক্র ওভা ল এাং াপাভস্থ ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড ল্যাহভঝমভহঢ ভভাল ওভা ল। াঢেীভা থচমাভ শ্যাফদকহভ প্রমঢ
ফাহ এও াভ ২৪ চদ ফাঞ ম্প্রাভড ওফীহও piloting-এভ আঢা simplification of shrimp value chain মরও
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। াঢেীভা, খুমদা, াহকভলাঝ থচমাভ মমপন্ন উধহচমা ফৎস্য অমথতপ্তহভভ ওফথওঢথা, মঘাংমড় ঘারী, মটহধা
ফামমও  থওা-অধাহভটিপ অমনাভল মমপন্ন ধব থাহভ থফাঝ ২৫০ চহদভ অাংযগ্রলহড ‘Formation of Association’ মরও
প্রমযেড অনুমষ্ঠঢ ল। প্রওহল্পভ আঢা ০৭-০৯ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ফৎস্য অমথতপ্তহভভ ওফথওঢথাবৃন্ন; ফৎস্য ধমভতযথদ 
ফাদমদন্ত্রড ধভীোকাভ, ঠাওা, খুমদা  ঘট্টগ্রাহফভ ওফথওঢথাবৃন্ন এাং প্রওল্প মহযরজ্ঞহতভ অাংযগ্রলহড ওক্সাচাহভ ‘Inter lab
experience sharing meeting among core group of specialist on ISO 17025: 2005‟  ল াওথযধ অনুমষ্ঠঢ
ল। ১৬ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ফৎস্য পহদভ হম্মমদ ওহে ফৎস্য  প্রামডম্পত ফন্ত্রডামহভ ওফথওঢথাবৃন্ন, ফৎস্য অমথতপ্তহভভ
ওফথওঢথাবৃন্ন  মশ্বমদ্যামহভ অধ্যাধওকহডভ অাংযগ্রলহড াওথযধ অনুমষ্ঠঢ ল। ১২-২২ দহপম্বভ ২০১৪ থফাহত ফৎস্য
অমথতপ্তহভভ ১০ চদ ওফথওঢথাভ অাংযগ্রলহড ১০ মতদব্যাধী প্রমযেড অনুমষ্ঠঢ ল। ২৭-৩০ দহপম্বভ ২০১৪ থফাহত কাচীপহভ ফৎস্য
অমথতপ্তহভভ ২৩ চদ ওফথওঢথাভ অাংযগ্রলহড ০৪ মতদব্যাধী প্রমযেড অনুমষ্ঠঢ ল। ০৬-১৪ মটহম্বভ ২০১৪ থফাহত ০৯ মতদব্যাধী
ফৎস্য ধমভতযথদ  ফাদমদন্ত্রড, খুমদাভ াঢ চদ ওফথওঢথাভ অাংযগ্রলহড ঘাভ মতদব্যাধী প্রমযেড অনুমষ্ঠঢ ল। ফৎস্য অমথতপ্তহভভ
মমপন্ন ধব থাহভ ওফথওঢথা, মঘাংমড় ঘারী  মটহধা ফামমওহতভ অাংযগ্রলহড e-Traceability-এভ ধভ presentation অনুমষ্ঠঢ ল।
এ ঙাড়া, গুট অ্াহওাাওামঘাভ প্রমযেড ম্যানু্াম, Fish & Fishery Products Official Control Protocol, অ্াহওাাহফমটমদ
থপ্রাটাক্ট মদন্ত্রড মদহত থমযওা, ফৎস্য ঔাদ্য উৎধাতদ, আফতামদ  মধডদ মরহ প্রমঢধামদী মদহত থযদা, মঘাংমড় ল্াঘামভভ চন্য
অনুভডী মদহত থযদা, মঘাংমড় ঔাফাহভ উিফ ঘার অনুযীমদ মরহ ঘারী লামওা প্রওায ওভা ল।
(১৯) ‘হঝল্যান্ড াহাটাইপাভমটি মভল্ামমমহঝযদ’ প্রওহল্পভ আঢা চ য ফ ভ
প ভ- ভ ন  য নভ ণ
য য়। এও জর ভ নখনন য য় ফ  ত জর ভ ত বয় ভ ন য ণ ফ ণ য য়। তর
ত রভন য খ রর য ফ খ র ত চ য
ল ভ ফ ফ  ট ফ ন য য়। জর ভ  য ফফ ফ 
 দন ফ ন য জ  চ AWD  ত ত ফ য চ ল দন ভ ফ ফ য়ন য য়। জর ম য় তন
 জর ম য় নয় ভ ট ১২  ভ  ব
ত য়। ৪ ৩১৬ জন পর ব
২৮ জন ভ ত
 ণ দন য
য়।
য় 
ত য়  চ জন ভ ত
ফদ
 ণ যণ য য়।

(২০) ‘অণ থনদমঢওপাহ ধিাতধত এমাওাভ চদকহডভ তামভদ্র্্মহফাঘদ  চীমওা মদ থাল মদমিঢওভড’ প্রওহল্পভ আঢা
পকুভ/হভামধঝ  অন্যান্য ি চমায ঔদদ/পদখদদ ওাহচ ঘমমঢ অণ থ-ঙহভ ৮৪৬ মে ঝাওা ব্যহ ৩২টি থচমাভ থফাঝ ৩৪৪টি
মস্কহফভ ওাচ ম্পন্ন ল। ত ৯.২৮ মে খদ মফঝাভ ফাটি ঔদহদভ নহম ৫,১৯০ চদ সুনমহপাকী উধকৃঢ  ফ এাং ১৮০ থফমরও
ঝদ ভ ছয উৎধাতদ
 ফ ফ থতযী প্রচামঢভ ফৎস্যভহলভ াংযবৃমি ত্বভামন্বঢ য
ত আ যয থধাদা ফাঙ  য়
ম ফ। ফা ফাঙহও ভোভ চন্য ২০৩ মে ঝাওা ব্যহ মমপন্ন উধহচমা ১১৬টি ফৎস্য অপাশ্রফ স্থাধদ ওভা ল। ৩৪টি থচমাভ
১৮৫টি উধহচমা ৮০০ মে ঝাওা ব্যহ ১০,০০০ চদ থচহমভ ফহধ্য ২,০০০টি ফৎস্যান্ধ চাম মঢভড ওভা ল। ৩৪টি থচমাভ
১৮৫টি উধহচমা ৭৮ মে ৩৫ লাচাভ ঝাওা ব্যহ ৮,৪৩০ চদহও ফাঙঘার মরও প্রমযেড এাং ১০টি থচমা ভােকৃঢ ৫.০০
মে ঝাওা ব্যহ ২৮৬ চদ মম তহস্যভ অমপজ্ঞঢা মমদফ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। ঢাঙাড়া, প্রওহল্পভ আঢা ি ৫টি থচমা ১
মে ৫০ লাচাভ ঝাওা ব্যহ ৩০০ চদ মম তস্যহও মদহ হঘঢদঢাভমও ওফথযামা অনুমষ্ঠঢ ল।
(২১) থকাধামকঞ্জ, মওহযাভকঞ্জ  মভাচকঞ্জ থচমা ফৎস্য মটহলাফা ইদমস্টটিউঝ স্থাধদ প্রওহল্পভ আঢা ফৎস্য মটহলাফা
ইদমস্টটিউঝ থকাধামকহঞ্জ এওটি প্রযামদও পদ, মপ্রমন্পধাহমভ আামও পদ, এওটি এওাহটমফও পদ, এওটি অমনা থ
টভমফঝমভ  এওটি গ্যাভাচ মদফথাহডভ ওাচ থযর ল। ফৎস্য মটহলাফা ইদমস্টটিউঝ মওহযাভকহঞ্জ এওটি প্রযামদও পদ, এওটি
এওাহটমফও পদ,  এওটি
যজ মদফথাহডভ ওাচ ম্পন্ন ল। ফৎস্য মটহলাফা ইদমস্টটিউঝ থমকুমঘ মভাচকহঞ্জ এওটি
প্রযামদও পদ, এওটি মপ্রমন্পধাহমভ আামও পদ, এওটি এওাহটমফও পদ, এওটি অমনা থ টভমফঝমভ  এওটি গ্যাভাচ
মদফথাহডভ ওাচ থযর ল ।
(২২) াাংমাহতয থফমভদ মনযামভচ ও্াধামটি মমর্ল্াং প্রওহল্পভ আঢা ল্যান্ড থইচড্ াহপথভ ফাঞধব থাহ ধভীোভমওপাহ ঢথ্য
াংগ্রল  টাঝাহইহচ অদমাইহদ/অনমাইহদ াংভেহডভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। ৩১ ভ চ ২০১৫ ত যখ ম   ত ভ
ন ম ন জ র-য ভ দয ত দ
য ড ট ফ জ- য
য য়।
য ভ ভ ফলণ জ য জ  জ
‘ য. ব. ভ ন ন ’- য নভ ণ জ ভ  য় ছ, ম ফতভ ন যফয য র
য় ধ ন য য় ছ। Vessel Tracking
Monitoring System (VTMS) য়য জ
ম দ দয দ ত
ম য় VTMS 
ম  ত
য ভ দ   Installation- য জ চরভ ন য য় ছ। ত ভ ৪০ র য টর ট ফয়  ম জন য য়।
কহরডা  চভীধ চালাচ ‘ য. ব. ভ ন ন ’- য ধাভ, ত  প্রহওৌযমী ওমদষ্ঠ প্রহওৌযমী ফামহমযা প্রমযেড 
ওহভহঙদ। 
ভ
র য VTMS  ম জ নয ফল য় ভ
ধদ যয ১৯ জন 
ভ ত চ ভ
দন   ণ দ ন য য়।
য
ফ জ  বয  য ২০১২ থ
২০১৩ ভয় দ   ত ত
ফ লণ যফত পর পর  র ম য়য
 যয  ত ত ভ র য ভ ভ পরব ফ  ন য য় ফ
ভ য়য ত -  ব
পর পর  ন ফলয় তন
র ভ র ফ য র রন চ ভ ভ
ধদ য য়
ভ ত - ভচ য
জ র ত ন ধ য  ত ত পরব ফ 
য়।
ফ জ  ব ম ভ  যজ ভ ন
 যদ নয র
যফ নয ফর য চ য ফতযণ
চ ভ ট ৩০ জন ভ ত য  পয ভ চ ফ ফ য়ত
য়।
(২৩)
জর  য় ফর ন  য ন ফ  ন ফ
যণ
য
ত য় ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৫৬১টি মম/চমাযহ
৫০০ থফমরও ঝদ থধাদা ফাঙ অভৄি ওভা ল। এভ নহম ৫৬,১০০ চদ সুনমহপাকী উধকৃঢ ল। এ ঙাড়া, ২৯৬টি মহম মম দা থামভ
স্থাধদ ওহভ ৭৪০ থওমচ থভণু ফজুত ওভা ল। এ ফস্ত ওাব থক্রফ াস্তাহদভ নহম ২৯,৬০০ চদ সুনমহপাকী উধকৃঢ ল।
থচমাধব থাহ ৩৫টি াওথযধ অনুমষ্ঠঢ ল এাং ৭,৪২৫ চদ থচহম/মম তস্যহতভ ফাঙ ঘারমরও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(২৪)  য
র ভ চ ল ফ ন
য
ত য় ১৪ বয় ভ ২১৩ ফর ন  য ন য য়।  য
র য় ৪১.৫৮ থফমরও ঝদ  ন ভ ছ ফ
য য়। ভ ছয ফ  র ন যয জ ১৯ জর য় খনন/ নখনন য
য়। ৫,০০০ জন পর ব
ভ ছ চ ল ফলয়
 ণ দ ন য য় ফ ২৮০ জন ভ ত / ভচ য
 ণ দন
য য়।
য় ভ র
জর ম য়  ত  ভন য/ ভ র
ত য়।
ন ভ- ভ ন  য
নভ ণ য য়
  চ য ভয ভত য য়।
(২৫)
 নয চ চ ল   যণ ( ত য় ম য়)
য
ত য় ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য নয়
 চ যয  য জ য য়।
য
ত য় ফয য ম য় ৯১ ন  য প্রতযথদী ঔাভ য
ফ জ  দন খ ভ য ফ য র য ট ন য় রয মদফথাডওাচ 
য়।
য
ত য় চ
ভ ট ৩৩,৩৪০ জন চ ল
 ণ দ ন য য়। ভ
ধদ যয ২০ জন ওফথওঢথাহও দ ত
দ ন য য়।
য
ত য়  চ ওফথ র য য়। ১২ ন
প যন ফ
যভ পন

য তন রদ
ন য য়
জ ৪০০
য়ন ফলয়
র ফলয় 

চ
ফ ভ
 জর য
 ণ
চতনত ব

য য়। ১২ জর য ২৪০ জন চ ল
চ  চ য ত . র.  দন 

ব ত ফ নভয় প যয ফ
য য়। ১৯ ভ
ফ ব ম  ত যফয  য য়।

ফজ

 দন খ ভ য রদ

(২৬) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাভ দূভতযী  প্রাজ্ঞ থদর্তহত্ব আ চথামঢও আতামহঢভ ফাধ্যহফ হঙ্গাধাকহভ াাংমাহতহযভ
ীফাদা মদথ থামভঢ লা ১ র ১৮ লাচাভ ৮১৩ ক থ মওহমামফঝাভ এমাওা ফৎস্য আলভহডয আইদকঢ  ন্যাঙ্গঢ অমথওাভ
প্রমঢমষ্ঠঢ লহহঙ। নহম দত্যদ দত্যদ ফৎস্য আলভডহেত্র মঘমিঢ ওহভ ঢমহতযী  পাফাদ ফৎস্য আলভহডভ এও মতক উহন্ামঘঢ
লহহঙ। Blue Growth Economy দাহফ অমপমলঢ ভৄদ্র্ অণ থদীমঢহঢ ইহঢাফহধ্য াাংমাহতয Pilot Country   ফ অ ি
লহহঙ। বণাবণ  য ণ  লদযীম ফাত্রা আলভহডভ ফাধ্যহফ হঙ্গাধাকহভভ ফৎস্যম্পহতভ স্থামত্বযীম ব্যস্থাধদাভ র
স্বল্প, ফধ্য  তীখ থহফাতী ধমভওল্পদা প্রডদ ওভা লহহঙ।
(২৭) চাঢী মঘাংমড় দীমঢফামা, ২০১৪ অনুহফামতঢ লহহঙ। এ দীমঢফামাভ আঢা ধমভহয-ান্ধ মঘাংমড় ঘার প্রভেমি ম্প্রাভড
 মাকই ম্প্রাভড থা প্রতাদ, ঘামর প্রমযেড, প্রতযথদী ঔাফাভ ধমভঘামদা ইঢ্ামত ওাব থক্রফ া ামঢ লহম মঘাংমড় ঔাফাভ থণহও
ওা ঢ উৎধাতদ র ভ ত্রা অচথহদভ ধাযাধাময এওটি স্থামত্বযীম মঘাংমড় ঘার ব্যস্থাধদাভ প্রঢথদ  ফ  ফ। ঢথফাহদ থতহয
মঘাংমড় উৎধাতদ থণহও থপািা ধব থ ওম য ল্াাধ  থরমমমমটি থভগুহমযদ ওাব থওভ ওভাভ  থাত্মও উহদ্যাক গ্রলড ওভা
লহহঙ। নহম মশ্বাচাহভ আমণ থও ফন্নাস্থা ণাওা হত্ত্ব ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৮৩ লাচাভ ৫২৪ থফ ঝদ ফৎস্য  ফৎস্যচাঢ
ধণ্য ভপ্তামদভ ফাধ্যহফ থতয আ ওহভহঙ ৪ লাচাভ ৬৬১ থওাটি ঝাওা।
(২৮) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ পাধমঢহত্ব মকঢ ০১
র ২০১৫ ঢামভহঔ ফৎস্য  মঘাংমড় াংক্রা চাঢী ওমফটিভ ত  পা

অনুমষ্ঠঢ ল। উি পা াভৄমদ্র্ও ফৎস্যম্পহতভ াংয ণ  উন্নদ, মঘাংমড়ভ ধমভহযান্ধ  উন্নঢ ঘার ধিমঢ প্রঢথদ এাং
চাঢী ফাহঙভ প্রাকৃমঢও প্রচদদহেত্র লামতা দতীভ ব্যস্থাধদা উন্নদল ফৎস্য  মঘাংমড় মযহল্পভ াফমগ্রও উন্নহদ মতও-মদহত থযদা
প্রতাদ ওভা ল।
(২৯) ঘামর ধব থাহ পাইভাভৄি মধএম ভভাল এাং থভাকামাই মদমন্ত্রঢ  দূরডভৄি ধমভহহয মঘাংমড় উৎধাতদ বৃমিভ মহে্
ফৎস্য অমথতপ্তভ  এনএ-এভ থবৌণ উহদ্যাহক াস্তাদাথীদ ওামভকমভ লাঢা প্রওল্প Building trade capacity of smallscale shrimp and prawn farmers in Bangladesh-Investing in the Bottom of the Pyramid Approach
(STDF Project)-এভ ফাধ্যহফ িাস্টাভমপমিও ঔাফাভ  াংহবাকঘার ওাব থক্রফ অব্যালঢ ভহহঙ। এ প্রওহল্পভ আঢা ইহঢাফহধ্য

১,০০০ ঘামর ফন্বহ ৪০টি িাস্টাভ কঞদ ওভা লহহঙ। প্রওহল্পভ আঢা প্রথাদঢ থখহভ ধামদভ কপীভঢা নু্দঢফ এও মফঝাভ চা
ভাঔা, মধমআভ ধভীমেঢ মদহভাক মধএম মামদ এাং ন্য্দঢফ দ্যই প্তাল মধএম মামদ ওহভ থখহভ জুহপদাইম ফজুত ওভাভ নহম
াংকঠিঢ ঘামরভা এও ঙহভ প্রা ৭০ যঢাাংয উৎধাতদ বৃমি ওভহঢ েফ লহহঙ। উৎধামতঢ মঘাংমড়ভ অমথওভল্য প্রামপ্তভ চন্য
াচাভচাঢওভহডভ তেঢা  েফঢা অচথহদভ প্রহঘিা অব্যালঢ ভহহঙ।
(৩০) ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ অঞ্চহম ফৎস্যঘার উন্নদ  ম্প্রাভড যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ধা থঢ্ মঢদটি থচমা ৮০৪টি ক্রীও উন্নদ
ওভাভ ওাব থক্রফ অব্যালঢ ভহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৩৩৩টি ক্রীহওভ উন্নদ ওাচ ম্পন্ন লহহঙ, বাভ আঢদ প্রা ৩০০
থলক্টভ। স্থাদী সুনমহপাকীহতভ অাংযগ্রলহড উন্নদকৃঢ চমাযহ ফাঙ ঘার ওাব থক্রফ াস্তাহদভ নহম ফাহঙভ উৎধাতদ বৃমিভ
ফাধ্যহফ ধা থঢ্ চদকহডভ পমি ঘামলতা পূভহডভ ধাযাধাময ওফথাংস্থাদ সৃমি  আণ থ-াফামচও উন্নহদ গুরুত্বপূড থ ভূমফওা ভাঔহঙ।
(৩১) কৃমর-মদপথভ াাংমাহতহযভ অণ থদীমঢহঢ প্রামডম্পত ঔাহঢভ অতাদ উহেঔহবাগ্য। মস্থভভহল্য ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মচমটমধ’থঢ
প্রামডম্পত ঔাহঢভ অতাদ মঙম ১.৭৩ (প্রাক্কমমঢ) যঢাাংয এাং প্রবৃমিভ লাভ ৩.১০ (প্রাক্কমমঢ) যঢাাংয। থফাঝ কৃমরচ মচমটমধ’থঢ
প্রামডম্পত ঔাহঢভ অতাদ প্রা ১৪.০৯ পাক (প্রাক্কমমঢ)। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রামডম্পত ঔাহঢ থফাঝ অপ্ন্তভীড উৎধাতদ মঙম
২৯,৮৮৭ থওাটি ঝাওা।
(৩২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভওামভ দ্যগ্ধ ঔাফাহভ ৫ মে ৮৪ লাচাভ ৯৮৮ মমঝাভ  থভওামভ দ্যগ্ধ ঔাফাহভ ৬৯৬ থওাটি ৮০ মে
মমঝাভ, থফাঝ ৬৯৬ থওাটি ৮৫ মে ৮৪ লাচাভ ৯৮৮ মমঝাভ ঢভম দ্যথ; ভওামভ লাঁ-ভৄভমক ঔাফাহভ ৫৫ মে ৬৭ লাচাভ ৮৩৮টি 
থভওামভ ঔাফাহভ ১,০৯৮ থওাটি ৯৬ মে টি, থফাঝ ১০৯৯ থওাটি ৫২ মে টি মটফ এাং ৫৮.৬২ মে থফমরও ঝদ ফাাং উৎধামতঢ
ল।
(৩৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রামডম্পত অমথতপ্তহভভ ঔাফাভভহল ২২ মে ১৬ লাচাভ ৩৫৩টি লাঁ-ভৄভমকভ াচ্চা, ৪৯৯টি াছুভ, ১
লাচাভ ১৮৫টি ঙাকীভ াচ্চা, ধাঁঘটি ফমলর যাও উৎধামতঢ ল। এওই ফহ ভওামভ ঔাফাভভল থণহও ৩১ মে ৪৬ লাচাভ
৬৯৩টি এওমতদ ী ভৄভমকভ াচ্চা, ১০ মে ৬২ লাচাভ ৫৭৩টি এওমতদ ী লাঁহভ াচ্চা, ৩ মে ৫১ লাচাভ ১২৬টি দ্যই ফা
া ঢহঢামথও ী ভৄভমক, ১ মে ১৩ লাচাভ ৭৯২টি দ্যই ফা া ঢহঢামথও ী লাঁ এাং ৩৬৩টি িাও থঙ্গম চাহঢভ ধাঁঞা
মঢভড ওভা ল।

(৩৪) কৃমত্রফ প্রচদদ এওটি গুভত্বপূড থ  নম ওফথবজ্ঞ। ঢথফাহদ াপাভস্থ কৃমত্রফ প্রচদদ কহরডাকাভ  থচমাহওহন্ধ ভমেঢ উন্নঢ
চাহঢভ রাঁহড়ভ ীচ াংগ্রল ওহভ ঢভম  মলফামঢ উধাহ ফগ্র থতযব্যাধী ৩,৬৫২টি কৃমত্রফ প্রচদদ উধহওন্ধ  ধহহন্টভ ফাধ্যহফ
কৃমত্রফ প্রচদদ ম্প্রাভড ওাব থক্রফ ধমভঘামমঢ লহে। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রামডম্পত অমথতপ্তভ ওর্তও
থ ১১ মে ২৯ লাচাভ ২২২
থটাচ ঢভম  ২১ মে ২০ লাচাভ ৯২৬ থটাচ কপীভ মলফামঢ মহফদ িাভা কৃমত্রফ প্রচদদ ম্পন্ন ল এাং এওই ফহ ১৩ মে
৬৩ লাচাভ ১০৬ থটাচ ঢভম মহফদ  ২৩ মে ৫৬ লাচাভ ৪৩৮ থটাচ কপীভ মলফামঢ মহফদ উৎধাতদ ল। এওই ফহ
২৮৫টি ফমলহর কপীভ মলফামঢ মহফদ িাভা কৃমত্রফ প্রচদদ এাং ১ লাচাভ ৯৬০টি ঙাকীহও প্রাকৃমঢও প্রচদদহা থতা ল।
প্রামডম্পত অমথতপ্তভ এই প্রচদদহা প্রতাহদভ ফাধ্যহফ ভাচস্ব আলভড ওহভ ণাহও।
(৩৫) প্রামডম্পত অমথতপ্তভ কামতধশু  লাঁ-ভৄভমকভ াংক্রাফও থভাক প্রমঢহভাথ ওভাভ চন্য ঢথফাহদ কামতধশুভ ঢড়ওা, াতমা,
কমাপৄমা, ক্ষুভাহভাক, মধমধআভ, চমাঢাংও, থকাঝ ধক্স, ইঢ্ামত াঢ প্রওাহভভ এাং থধামিভ ভাডীহেঢ, াচ্চাভ ভাডীহেঢ, ভৄভমকভ
ন্ত, ভৄভমকভ ওহমভা, লাঁহভ থলক, মধমচদ ধক্স, কাফহাহভা, ফাহভক্স, ামহফাহদমা, ইঢ্ামত দ প্রওাহভভ টিওা উৎধাতদ, মঢভড
 প্রহাক ওহভ আহঙ। ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ কামতধশুভ চন্য ১ থওাটি ৪৩ মে ১০ লাচাভ ৬৪২ থটাচ এাং থধামিভ চন্য ১৭
থওাটি ৭১ মে ৭৮ লাচাভ ৪০০ থটাচ টিওা উৎধামতঢ ল। এওই ফহ উৎধামতঢ  পূহ থভ ফজুঢ থণহও থফাঝ ১ থওাটি ২৬ মে
৫২ লাচাভ ২৫৪ থটাচ কামতধশুভ  ১৮ থওাটি ৬৬ মে ৩১ লাচাভ ৯৭০ থটাচ লাঁ-ভৄভমকভ টিওা প্রহাক ওভা ল।
(৩৬) প্রামডম্পত অমথতপ্তহভভ আঢাথীদ ৪৮৯টি উধহচমা প্রামডম্পত তপ্তভ, ১০টি থফহরাধমমঝদ প্রামডম্পত তপ্তভ, ৬৪টি থচমা
থপহঝমভদামভ লাধাঢাম, াঢটি আঞ্চমমও থভাক অনুন্ধাদ কহরডাকাভ, এওটি থওন্ধী থপহঝমভদামভ লাধাঢাম  এওটি থওন্ধী
থভাক অনুন্ধাদ কহরডাকাভ থণহও কামতধশু  লাঁ-ভৄভমকভ থভাক মদড থ  মঘমওৎা থা প্রতাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ
৬৭ মে ৫৪ লাচাভ ১৪২টি কামতধশু এাং ৭ থওাটি ৭ মে ৪৬ লাচাভ ৭০৬টি লাঁ-ভৄভমকভ মঘমওৎা থা প্রতাদ ওভা ল।
(৩৭) প্রামডম্পত অমথতপ্তভমস্থঢ থওন্ধী প্রামডপমি কহরডাকাভ থণহও ধশুঔাদ্য মহেরড ওহভ ধশুঔাহদ্য আমফর, ও্ামমাফ,
ননভা  ও্ামমভভ ধমভফাড মদড থ ওভা ল। মদ থামঘঢ ২২টি বৃলিভ থচমা প্রামডপমি কহরডাকাভ থণহও ধশুঔাদ্য মহেরহডভ
ফাধ্যহফ কামতধশু-ধামঔভ সুরফ ঔাদ্য মদমিঢ ওভহঢ প্রহাচদী থা লাঢা থতা লহে।
(৩৮) তামভদ্র্্মহফাঘদ  ওফথাংস্থাদ সৃমি প্রামডম্পত অমথতপ্তহভভ অন্যঢফ অপীি মে্। প্রামডম্পত অমথতপ্তভ মে মে থওাভ
ভেও, ভে ফমলমা, ভূমফলীদ  প্রামন্তও কৃরওহও কামতধশু  লাঁ-ভৄভমক ধামহদ ম্পৃি ওহভ আত্মওফথাংস্থাদ সৃমিভ ফাধ্যহফ
থতহযভ গ্রাফীড চদহকামষ্ঠভ তামভদ্র্্মহফাঘহদভ প্রহঘিা ঘামমহ বাহে। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রামডম্পত অমথতপ্তভ ওর্তও
থ থফাঝ ১১
মে ৪ লাচাভ ৫৩২ চদ (হওাভ ভেও, ভে ফমলমা, দ্যস্থ ফমলমা, ভূমফলীদ  প্রামন্তও) কৃরওহও কামতধশু  লাঁ -ভৄভমক ধামদ, ঔাদ্য
মহক্রঢা  খা ঘাহরভ ধভ প্রমযেড প্রতাদ ওহভ আত্মওফথাংস্থাদ সৃমিভ ফাধ্যহফ থওাভত্ব থখাঘাহদাভ থঘিা ওভা লহে।
(৩৯) মছদাইতল ভওামভ থপহঝমভদামভ ওহমহচ ধাঁঘ ঙভ থফামত থপহঝমভদামভ গ্র্াজুহযদ থওাহ থভ মযো ওাব থক্রফ ২০১৩-১৪
মযো র থ থণহও শুরু ল। ২০১৪-১৫ মযো হর থ থফাঝ ৬০ চদ ঙাত্র-ঙাত্রী পমঢথ ওভা ল। ‘মভাচকঞ্জ ভওামভ থপহঝমভদামভ ওহমচ
স্থাধদ’ প্রওহল্পভ আঢা থপহঝমভদামভ মযোভ প্রাহভ দত্যদ এওটি ভওামভ থপহঝমভদামভ ওহমচ প্রমঢষ্ঠাভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ
ভহহঙ। প্রামডম্পত ঔাহঢ া-প্রহনযদাম চদম সৃমিভ মহে্ ‘এস্টামমহফন্ট অ ইদমস্টটিউঝ অ মাইপস্টও াহন্প এন্ড
থঝওহদামমচ’ প্রওহল্পভ আঢা ধাঁঘটি প্রামডম্পত মটহলাফা ইদমস্টটিউঝ স্থাধহদভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। উি প্রমঢষ্ঠাদভহল
প্রমঢ মযো হর থ ২০০ চদ ঙাত্র-ঙাত্রী প্রামডম্পহতভ ধভ মটহলাফা থওাহ থ অধ্যদ ওভহঢ ধাভহ।
(৪০) মটমচঝামাইহচযহদভ অাংয মলহহ প্রামডম্পত অমথতপ্তহভভ হ াইঝটি (www.dls.gov.bd) ঘালু ভহহঙ। অদমাইদ
ফামও/নত্রফামও প্রমঢহতদ প্রতাদ, ঘাকুমভভ মজ্ঞমপ্ত, থঝন্ডাভ, তমমভ আহতয এাং অমথতপ্তভ াংমেি  থহযর ঢথ্য হাইহঝ
মদমফঢ থতা লহে। কৃরও ঔাফামভকড অমঢ লহচ ঢাহতভ লাঁ-ভৄভমক, কামতধশুভ থব থওাহদা ফস্যা ফাথাহদভ চন্য ১৬৩৫৮
দম্বহভ থব থওাহদা থফাাইম থণহও এএফএ ধাঠিহ ধভাফযথ থা থধহঢ ধাহভদ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এই থা ওাব থক্রফ শুরু
ওভা ল।
(৪১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রামডম্পত অমথতপ্তভ আইদ-শৃঙ্খমা ামলদীভ লাঢা থফাঝ ৬৭টি অধভাথ তফদ অমপবাদ ধমভঘামদা
ওহভহঙ। উি অমপবাহদ ৩ মে ৮০ লাচাভ ৮০০ থওমচ ধশুঔাদ্য চব্দ, ১৫ মে ৮৯ লাচাভ ২ ঝাওা চমভফাদা আতা  ৪৫ লাচাভ
৩০০ থওমচ থপচাম ধশুঔাদ্য মদি ওভা ল। এওই ফহ ধশুঔাহদ্য থপচাম প্রতাহদভ তাহ ৩২ ব্যমিভ মরুহি ফাফমা তাহভ

ওভা ল। ধশুঔাহদ্য নভফামমদল মমপন্ন মদমরি ভাামদও ধতাণ থ  থপচাম মফশ্রহডভ কুনম ম্পহওথ চদহঘঢদঢা সৃমিভ মহে্
১ লাচাভ ৩৯৬টি পা/হমফদাভ, ৩০টি স্থাদী/চাঢী বতমদহও মজ্ঞমপ্ত প্রঘাভ, ৭২টি থভমট/হঝমমমপযদ মজ্ঞাধদ প্রঘাভ, ৫৬৯টি
স্থাহদ ফাইমওাং, ১৫২টি স্থাহদ মমহাট থ স্থাধদ, ৫৪ লাচাভ ১৫৬টি মমনহমঝ মঢভড  ২৪ লাচাভ ১৬৮ চদ থস্টওহলার্ল্াভ প্রমযেড
প্রতাদ ওভা ল।
(৪২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থভাক প্রমঢহভাথও টিওা ীচ মক্র থণহও ৪ থওাটি ৮৯ মে ৩৩ লাচাভ ২১২ ঝাওা, কৃমত্রফ প্রচদদ মন
থণহও ৭ থওাটি ৮ মে ২৫ লাচাভ ৪৬৬ ঝাওা, মদমাহফ মক্র থণহও ১০ মে ১৯ লাচাভ ২৭৫ ঝাওা এাং অন্যান্য ঔাঢল  থহফাঝ
৩২ থওাটি ৩৮ মে ৯৬ লাচাভ ঝাওা ভাচস্ব আ ল।
(৪৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ামর থও প্রমঢহতদ ৮০০ ওমধ,   ত ত  থ চ ভ ছ ন  য ণয নয়ভ ফ র
২৫,০০০ ,
চ ল ফ ন ২৫,০০০ , য  রন ২৫,০০০ , ত তয  র ন ম
 ফন
৩১,০০০ ,  যফ য ম য় খয   রন ৩১,০০০ , ওাধথ চাঢী ফাহঙভ মফশ্র ঘার ব্যস্থাধদা ২১,০০০ ওমধ এাং
,  ভ যয চ ল ফ ন ২১,০০০ ,   ভ ছয ভ চ ল ফ ন ২১,০০০  প য ছ  ন য়। ভ
র  য ণ ফলয় ৬,০০০   য ছ  ন য়। ফ জর ত
দফ র ২,০০০  রপ রট,
ভ
জন নয ফদ ন, ফ য ভ ধ ন ড ভ নভ ণ, ত জ তয ব  রন, ফ য য যণ ব পর য, ভ ছ
পযভ রন ত য ব ফ যীর থও টিমপ মনমাভ, পাহমা থভণুহঢ পাহমা ফাঙ যীর থও টিমপ মনমাভ, এদোক্স থভাক প্রমঢহভাহথ ওভডী,
চাঝওা থভা, ধমভলদ, মক্র  ফজুত মদমরি, খুভা থভাক তফহদ ওভডী, প্রচদদ থফৌসুহফ মটফামা ইমময থভা, ধমভলদ 
মক্র ওভা মদমরি, ভৄদ্র্ীফা ফৎস্য ম্পত ভো এাং মহতময রমাহভভ অনথ অনুপ্রহয থভাথ, কৃমত্রফ প্রচদদ এাং এভ সুমথামত
১৫টি চাঢী বতমদও ধমত্রওা প্রওায ওভা ল।

৩৬। ভ  যলদ ফব
(১) ১৫ আকস্ট ২০১৪ ত য খ চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ যভ নয ৩৯ঢফ যালাতঢ ামর থওীহঢ াভাহতহয
বণাহবাগ্য ফব থাতা ‘চাঢী থযাও মত, ২০১৪’ ধামদাহণ থ থাদফমন্ডভ ৩২ দম্বভ 
ঙ্গন্ধু স্মৃমঢ চাদ্যখভ, ফন ন
ফয ন থকাধামকঞ্জ থচমাভ টুমঙ্গধাড়াস্থ চামঢভ মধঢাভ ফামথস্থমল ওম থচমা এাং উধহচমা বণাবণ ওফথসূমঘ
গ্রলড ওভা ল। চাঢী ধব থা, থচমা  উধহচমা ধব থাহ বণাহবাগ্য ফব থাতা ‘চাঢী থযাও মত, ২০১৪’ ধামমঢ য়।
(২) স্বাথীদঢা পভস্কাভ াংক্রান্ত দীমঢফামাভ আহমাহও মদচ মদচ থেহত্র থকৌভহাজ্জ্বম  কৃমঢত্বপূড থ অতাহদভ স্বীকৃমঢস্বরূধ ২০১৫
াহম ৭ চদ সুথীহও ‘স্বাথীদঢা পভস্কাভ, ২০১৫’ প্রতাদ ওভা ল।
(৩) ১৯৭১ াহম াাংমাহতহযভ ভৄমিভেহি অাফান্য অতাহদভ চন্য ০৭ ন ২০১৫ ঢামভহঔ ব য তয
ফ য ফ জ য় ‘াাংমাহতয ভৄমিভেি ম্মাদদা’ প্রতাদ ওভা ল।

ন ধ নভ

টর

(৪) ১০ জুদ ২০১৪ ঢামভহঔ সুইচাভল্যাহন্ডভ থচহদপা ইন্টাভন্যাযদাম থঝমমওমফউমদহওযদ ইউমদদ ওর্তও
থ প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ
অ্াওহ-টু-ইদনভহফযদ প্রওল্পহও ‘ার্ল্থ ামফঝ অদ ইদনভহফযদ থাাইটি পভস্কাভ, ২০১৪’-এ ভূমরঢ ওভা ল। ঢথ্যপ্রভেমিভ
হ থাচ্চ ব্যলাহভভ ফাধ্যহফ চদকহডভ থতাভহকাড়া থা থধৌুঁহঙ থতা এাং র্তডভমধব থা থণহও উচ্চধব থা ধব থন্ত অদমাইহদ ভওামভ
থাভল প্রতাহদভ সুহবাক সৃমিভ ফধ্য মতহ ফানুহরভ চীদফাহদ ইমঢাঘও ধমভঢথদ আদাভ থেহত্র অাফান্য অতাহদভ
স্বীকৃমঢস্বরূধ াাংমাহতয এ পভস্কাভ থধহহঙ। এ অচথহদভ ভ ভ ফ ফ র দ য ব ফ ত
রঢভ  য় য় ভ নন য়
ধ নভ
য
ব
অমপদন্নদ জ্ঞাধদ ওহভ ২৩ জুদ ২০১৪ ঢামভহঔভ ফমন্ত্রপা-বঞহও গৃলীঢ এওটি অমপদন্নদ প্রস্তা
০১ জুমাই ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ  রয ফ তয জ
 য য়।
(৫) ০৭ জুমাই ২০১৪ ঢামভহঔ থলক-এভ ধাঁঘ তস্যমমযি ামমময রাইব্য্দাম াাংমাহতয-পাভঢ ভৄদ্র্ীফা মদথ থাভডী ফাফমাভ ভা
থখারডা ওহভ। এভ নহম হঙ্গাধাকহভ ২০০ দটিও্াম ফাইহমভ এওেত্র অণ থনদমঢও অঞ্চম এাং ২০০ দটিও্াম ফাইহমভ াইহভ
ফলীহাধাদ অঞ্চহম াাংমাহতহযভ অমথওাহভভ আইদকঢ স্বীকৃমঢ মদমিঢ ল এাং পাভহঢভ হঙ্গ সুতীখ থ ৪০ ঙহভভ মহভাহথভ
যামন্তপূড থ অাদ খহঝ। াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য ভৄদ্র্ীফা মদথ থাভড াংক্রান্ত ফাফমা াাংমাহতহযভ ন্যাঙ্গঢ তাম প্রমঢমষ্ঠঢ
লা প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা এাং এ ওাব থক্রহফভ হঙ্গ াংমেি ওমহও
য
বন ন ন য ১৪ র ২০১৪

ত য খ ভ ব - ফঠ
 য য়।

ত

বন ন

ফ ১৭ র ২০১৪ ত য খ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ  রয ফ তয জ

(৬) প র নয জ ত য় য র প র ন দয য ন ফচ য ফ ভ ফল ণয ভ ভ ন য   নয 
ফ ভ য জন
য  ভর য জ ব য

য র
 নয ফ
ত ন
ন য ফ
ন ত ফর
 ভর ফ য র
য রয য চ  য জ
জ ত  দ য়য ত
ন জ ন য় ১৪ র
২০১৪ ত য খ ভ ব - ফঠ
ত
ন
ফ ১৭ র ২০১৪ ত য খয
 নয ভ ভ ওহমভ অকমঢভ চন্য
প্রওায ওভা ল।
(৭) ফ র দ জ ত য়   দয ভ নন য়
য ড. য ন  য ভন চ য তন ফছয ভয় দ ভন য়রথ  র ভ য
  য় নয   ) চয় য ন নফ চত ন। ০৯
ফয ২০১৪ ত য খ
ভ নয য জধ ন য় ন দ- ত
  য় নয ৬০তভ ধ ফ ন নফ চন
ত য়। ভন য়রথ ৫৩ দ থ
ত তনধ ণ
চয় য ন নফ চ ন ব ট ধ য য়
যন। ড. য ন  য ভন চ য য ভ ন নয়ন
ফ   ফ ভ নন য় ধ নভ
খ  ন য়
য যন। ১৯৭৩  র   - য দ দ
য য থভফ যয ভ ত  ঠ নয চয় য ন  দ
ত ত য ভ ভ ফ র দ য জন থ য নফ চন জ তয জ
ফযর জন।
জ নয ভ ভ ফ
ফ র দ য ব ফ ত
রতয  য় য় ড. য ন  য ভন চ য
য
ব
বন ন ন য ১৩
ফয
২০১৪ ত য খ ভ ব - ফঠ
 ত বন ন
ফ ১৯ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ ফ তয জ
প্রওায ওভা ল।
(৮) মমযি ভৄমিহবািা  ভাচনদমঢও াংকঞও থফা. চলুভ ভলফাদ ২০ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ ৬৮ ঙভ হ ঠাওা ইহন্তওাম
ওহভদ। মঢমদ চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাহদভ ফলাদ আতযথ  প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাভ কডভৄঔী ভাচদীমঢভ এওমদষ্ঠ
অনুাভী মঙহমদ। ১৫ আকস্ট ১৯৭৫ ঢামভহঔ চামঢভ মধঢাহও ধমভাহভ লঢ্াভ ধভ মঢমদ রড়বন্ত্রওাভীহতভ মরুহি প্রমঢাতী
অস্থাদ গ্রলড ওহভদ। ীভ ভৄমিহবািা  াংকঞও থফা. চলুভ ভলফাহদভ ভত্য্হঢ কপীভ থযাও প্রওায  ঢাঁভ মহতলী আত্মাভ যামন্ত
ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধমভাহভভ তস্যহতভ প্রমঢ আন্তমভও ফহতদা চামদহ ২০ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔভ
ফমন্ত্রপা-বঞহও গৃলীঢ এওটি থযাওপ্রস্তা ২৯ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা
ল।
(৯) ফ  ত  ফদ, জ ত য়

র প য়জ  র
ন ভদ ১৯
ফয ২০১৪ ত য খ ঢ য়
র
যন। ত ন জ তয ত ফ ফ খ জ য যভ নয ‘ ভ
জ ফন ’
য
ণ ভ য খন। ২০১১
 রজতয়
 ফ
তর ব ফ 
ফ ল ফদ নয জ ত
 দ
ধ নত য য
লত য য়। ফ  ত  ফদ জ ত য়

র প য়জ  র
ন ভদ- য ফদ ন
ত তয
যণ, ত য
ত বয 
 ত য ফ দ
য
ভন ওহভ ফ ত য    যফ যয দ দয ত
য ভ ফদন জ ন য় ২০ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔভ ফমন্ত্রপা-বঞহও গৃলীঢ এওটি থযাওপ্রস্তা ২৯ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ
প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ ফ তয জ প্রওায ওভা ল।
(১০) মমযি মযোমত প্রহনভ মচল্লুভ ভলফাদ মমেওী ১১ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ঢ য় ইহন্তওাম ওহভদ। ঢাঁভ প্রওামযঢ গ্রহন্থভ
ফহধ্য „Visions and Revisions‟, „Quest for a Civil Society‟, ‘আফাভ ঘমাভ ধহণ’ ইঢ্ামত উহেঔহবাগ্য। প্রহনভ মচল্লুভ
ভলফাদ মমেওী অধ্যাধদা, কহরডা  সৃচদযীম ভঘদাভ ফাধ্যহফ মযো থেহত্র অদন্য অতাহদভ স্বীকৃমঢস্বরূধ ২০১০ াহম
‘স্বাথীদঢা ধতও’-এ ভূমরঢ লদ। ভৄিমঘন্তাভ অমথওাভী মযোমত  ামলমঢ্ও প্রহনভ মচল্লুভ ভলফাদ মমেওীভ ভত্য্হঢ কপীভ
থযাও  দ্যঃঔ প্রওায  ঢাঁভ মহতলী আত্মাভ ফাকহনভাঢ ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধমভাহভভ তস্যহতভ প্রমঢ কপীভ
ফহতদা চামদহ ১৭ ন ব য ২০১৪ ত য খয ভ ব - ফঠ
ত

ফ ২৩ ন ব য ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ
ফাধ্যহফ ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(১১) মমযি স্থধমঢ এাং াপাহভ অমস্থঢ চাঢী স্মৃমঢহৌহথভ দওযা প্রহডঢা বত ফাইনুম থলাহদ ১০ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ
ঠাওা ইহন্তওাম ওহভদ। চাঢী স্মৃমঢহৌথ, ওাভাদাচাভস্থ আইআভমটমধ পদ, ঘট্টগ্রাফ থটহপমধহফন্ট অণমভটি পদ, ঘট্টগ্রাফ
ইউমভা াভ ওাভঔাদা পদ, াাংমাহতয াভ ওাউমন্পম পদ, উিভা ফহটম ঝাউদ ফ যভ  ওমফযহদভ মখ্যাঢ
মদউমিাভ থঝওহদামমচ অমটঝমভাহফভ দওযা ঢাঁভ সৃমি। স্থাধঢ্মযহল্প অাফান্য অতাহদভ স্বীকৃমঢস্বরূধ ১৯৮৭ াহম বত
ফাইনুম থলাহদহও একুহয ধতহও ভূমরঢ ওভা ল। চাঢী স্মৃমঢহৌহথভ দওযাওাভ স্থধমঢ বত ফাইনুম থলাহহদভ ভত্য্হঢ কপীভ
থযাও  দ্যঃঔ প্রওায ঢাঁভ মহতলী আত্মাভ ফাকহনভাঢ ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধমভাহভভ তস্যহতভ প্রমঢ কপীভ

ফহতদা চামদহ ১৭ ন ব য ২০১৪ ত য খয ভ ব - ফঠ
ফাধ্যহফ ওহমভ ফ তয জ প্রওায ওভা ল।

ত



ফ ২৩ ন ব য ২০১৪ ত য খ প্রজ্ঞাধহদভ

(১২) মমযি াাংামতও  আন্তচথামঢও ম্পওথ মহযরজ্ঞ চদা চকলুম আলহফত থঘৌদৄভী ২৯ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ এও ফফথামন্তও
ড়ও দ্যখ থঝদা ইহন্তওাম ওহভদ। াাংমাহতয াংাত াংস্থা (া)-এভ মতমে প্রমঢমদমথ মলহহ তামত্ব ধামদওাহম মঢমদ
থঔাদওাভ াাংামতও  কূঝনদমঢও ফলহম মহযর ধমভমঘমঢ মাপ ওহভদ। মমযি াাংামতও চদা চকলুম আলহফত থঘৌদৄভীভ
ভত্য্হঢ কপীভ থযাও  দ্যঃঔ প্রওায  ঢাঁভ মহতলী আত্মাভ ফাকহনভাঢ ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধমভাহভভ তস্যহতভ
প্রমঢ কপীভ ফহতদা চামদহ ০১ ড  য ২০১৪ ত য খ ভ ব - ফঠ
ত

ফ ০৪ ড  য ২০১৪ ঢামভহঔভ
প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(১৩) মমযি মঘত্রমযল্পী চদা ওাইয়ুফ থঘৌদৄভী ৩০ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ঠাওা ইহন্তওাম ওহভদ। মযল্পী ওাইয়ুফ থঘৌদৄভী থঙরমট্টভ
ঙ তনা আহন্নামদ, ঊদিহভভ একাহভা তনা আহন্নামদ এাং ঙ্গন্ধুভ আহ্বাহদ এওািহভভ ভৄমিভেিল থতহযভ ওম কডঢামন্ত্রও 
প্রকমঢযীম আহন্নামহদ মক্রপাহ অাংযগ্রলড ওহভহঙদ। ফলাদ ভৄমিভেহিভ থঘঢদা ঢাঁভ মঘত্রওহফথ উজ্জ্বমপাহ প্রমঢনমমঢ ল।
াংস্কৃমঢভ থেহত্র অাফান্য অতাহদভ স্বীকৃমঢস্বরূধ ওাইয়ুফ থঘৌদৄভীথও ১৯৮৬ াহম একুহয ধতও এাং ২০১৪ াহম স্বাথীদঢা
পভস্কাথভ ভূমরঢ ওভা ল। দমন্নঢ মঘত্রমযল্পী ওাইয়ুফ থঘৌদৄভীভ ভত্য্হঢ কপীভ থযাও প্রওায  ঢাঁভ মহতলী আত্মাভ ফাকহনভাঢ
ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধমভাহভভ তস্যহতভ প্রমঢ কপীভ ফহতদা চামদহ ০১ ড  য ২০১৪ ত য খ ভ ব ফঠ
ত

ফ ০৪ ড  য ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ ফ তয জ প্রওায ওভা ল।
(১৪) ফ র দ  

 য নয নফ   যচ র

)

নভ ন

 ভদ ২৭ ন ব য ২০১৪ ত য খ

International Mobile Satellite Organization (IMSO)- য ভ  যচ র  দ নফ চত ন। ১৯৯৩  র IMSO- য

দ দ
য য ভ  যচ র  দ ত ত য ভ ভ থভফ যয ভ ত ফ র দ য জন থ য নফ চন জ তয
জ
ফযর জন। IMSO- য ভ  যচ র  দ ফ র দ য থ নফ চত  য় য় ন - যফন ভ ণ রয় যয
ভ ণ রয় ফ
ন ভ ন  ভদ
য
ব
বন ন ন য ০৮ ড  য ২০১৪ ত য খ ভ ব ফঠ
ত
বন ন
ফ ১১ ড  য ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(১৫) জ তয ত ফ ফ খ জ য যভ ন ত ভ ভর য ত  য য় দ ন য ফচ য , ঢ য  ফ জর
দ য়য জজ ফ ফ র দ য য ভ ভ নয  ফ দ
জ র ভ য র ১১ ড  য ২০১৪ ত য খ ঢ য়
র যন। ত ন ছ রন জন নব
ফ ন ফচ য । ত য ফচ ণত
ভ ন ফচ য   ফ ত
ন
ত য় ত ত য ছর। ১৯৭৫  রয ১৫
জ তয ত ফ ফ খ জ য যভ ন  যফ য   দত ফযণ
যন। ত র ন য য ন ডভ ন
ন য   ত
য ফচ যয থ
য দয়। ১৯৯৬  র ধ নভ
খ  ন য ন ধ ন য য দ য়  ণয য ন ডভ ন
ন ফ তর য য়। ত ফ ফ -ত য ফচ যয  থ
ফয জভ ন তফ ত য ত য় ফ  ফছয ঘটন য ফল য় ভ ভর দ য়য য য়। ভ ভর য ফচ য  ল ত
য
২৩ ফছয য ঢ য ত র ন জর দ য়য জজ জ র ভ য র ০৮ ন ব য ১৯৯৮ ত য খ ১৫ জন
দ দ ত
য ভ ভর য য য় ঘ লণ যন। জ র ভ য র- য
ত কপীভ থযাও প্রওায  ঢাঁভ মহতলী আত্মাভ ফাকহনভাঢ
ওাফদা এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধমভাহভভ তস্যহতভ প্রমঢ কপীভ ফহতদা জ্ঞাধদ ওহভ ১৫ ড  য ২০১৪ ত য খয ভ ব ফঠ
ত

ফ ১৮ ড  য ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(১৬) আন্তচথামঢও খ্যামঢম্পন্ন থচহদাফ মজ্ঞাদী প্রহনভ ফাওসুদ্যম আমফ ২১ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ভেিভাহষ্ট্র ইহন্তওাম ওহভদ।
মঢমদ াাংমাহতয ধাঝ কহরডা ইদমস্টটিউহঝভ জুঝ থচহদাফ মহওাথমন্পাং প্রওহল্পভ প্রথাদ মজ্ঞাদী মঙহমদ। ঢাঁভ থদর্তহত্ব ঠাওা
মশ্বমদ্যাম, াাংমাহতয ধাঝ কহরডা ইদমস্টটিউঝ  ঢথ্যপ্রভেমি প্রমঢষ্ঠাদ টাঝানহঝভ এওতম উদ্যফী কহরহওভ থবৌণ প্রহঘিা
২০১০ াহম থঢারা ধাহঝভ মচদ দওযা আমষ্কৃঢ ল। ২০১০ াহমভ ১৬ জুদ প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা ধাহঝভ থচহদাফ মহওাহন্প
আমষ্কাহভভ আনুষ্ঠামদও থখারডা প্রতাদ ওহভদ। প্রহনভ ফাওসুদ্যম আমহফভ
ত কপীভ থযাও প্রওায  ঢাঁভ মহতলী আত্মাভ
ফাকহনভাঢ ওাফদা এাং ঢাঁভ থযাওন্তপ্ত ধমভাহভভ তস্যহতভ প্রমঢ কপীভ ফহতদা জ্ঞাধদ ওহভ ২২ ড  য ২০১৪ ত য খয
ভ ব - ফঠ
ত 
ফ ২৮ ড  য ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(১৭) ০৮ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ মদউইওথস্থ চামঢাংখ তভ তপ্তহভ অনুমষ্ঠঢ মদ থাঘহদ াাংমাহতয ইউএদ উইহফদ-এভ পাইথপ্রমহটন্ট মদ থামঘঢ ল। প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাভ থদর্তহত্ব দাভীভ উন্নদ  েফঢাহদভ থেহত্র াাংমাহতয থব অভূঢপূ থ ানল্য
অচথদ ওহভহঙ, ইউএদ উইহফদ-এভ মদ থালী থাহট থভ পাই থপ্রমহটন্ট মলহহ াাংমাহতহযভ মদ থাঘদ ঢাভই স্বীকৃমঢ। এ মদ থাঘহদভ

ফাধ্যহফ মহশ্ব াাংমাহতহযভ পাভমঢথ উজ্জ্বমঢভ লা প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাহও আন্তমভও শুহপো  অমপদন্নদ জ্ঞাধদ ওহভ ১২
চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔয ফমন্ত্রপা-বঞহও গৃলীঢ এওটি অমপদন্নদ প্রস্তা ১৪ জ য় য ২০১৫ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ
ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(১৮) াাংমাহতহযভ অকৃমত্রফ ন্ধু, ভৄমিভেহিভ ফওাভ হু অফভ কাহদভ স্রিা এাং পাভহঢভ ধমিফ হঙ্গভ প্রখ্যাঢ কীমঢওাভ 
সুভওাভ শ্রী থকামন্ন লামতাভ ১৭ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ ওমওাঢা ভত্য্ভড ওহভদ। াাংমাহতহযভ ভৄমিভেহিভ ফ মঢমদ ‘থফাভা
এওটি পৄমহও াঁঘাহা হম ভেি ওমভ’, ‘পূ থ মতকহন্ত সূব থ উহঞহঙ, ভি মাম ভি মাম’ ‘এওাকভ ভহিভ মমদফহ াাংমাভ স্বাথীদঢা
আদহম বাভা’ ‘ধদ্মা থফখদা বভৄদা, থঢাফাভ আফাভ ঠিওাদা’ল থয মওছু ওামচী কাদ ভঘদা ওহভদ। স্বাথীদ াাংমা থঢাভ থওহন্ধ
প্রঘামভঢ ঢাঁভ এ ওম কাদ ভডাঙ্গহদভ ভৄমিহবািা এাং থতহযভ ভৄমিওাফী চদকডহও উজ্জীমঢ ওথভ। শ্রী থকামন্ন লামতাভ ১৩
মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ওমওাঢাভ এওটি লাধাঢাহম পমঢথ লহম প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা ঢাঁভ মঘমওৎাভ ব্যপাভ গ্রলহডভ থখারডা
প্রতাদ ওহভদ। শ্রী থকামন্ন লামতাভ ঢাঁভ ওামচী কাহদভ ফাধ্যহফ াাংমাহতহযভ ফলাদ ভৄমিভেহি থব অমস্মভডী অতাদ থভহঔহঙদ,
ঢা কপীভ শ্রিাভ হঙ্গ স্মভড, ঢাঁভ ভত্য্হঢ কপীভ থযাও  দ্যঃঔ প্রওায  ঢাঁভ মহতলী আত্মাভ যামন্ত ওাফদা ওহভ এাং ঢাঁভ
থযাওন্তপ্ত ধমভাহভভ তস্যহতভ প্রমঢ কপীভ ফহতদা চামদহ ১৯ জ য় য ২০১৫ ত য খয ভ ব - ফঠ
ত

ফ ২১ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(১৯) উমত য ফয ফলাফান্য ফ দ 
 ফন আব্দুম জজ আম-উত ২৩ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ ইহন্তওাম ওহভদ।
উমত আভল ফধ্যপ্রাহঘ্ যামন্ত  মস্থমঢযীমঢা ভো ঢাঁভ অতাদ অধমভীফ। উমত আভহভ
 ফচমমহয য  ৩০ জন
ফমলমাভ অন্তভুথমি ছর দাভীভ েফঢাহদভ থেহত্র ঢাঁভ এওটি   দ । ঢাঁভ ফহ উমত আভহ ফমলমাহতভ ব ঝা ধ য
এাং র
  ণয ম প্রতাদ ওভা ল। াতযাল আব্দুোলভ যাদাফহম, মহযরঢ প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাভ
থদর্তত্বাথীদ ভওাহভভ ভ য়, দ্য’থতহযভ 
সু এাং উমত আভহ হু াাংমাহতমযভ ওফথাংস্থাদ ল। দ্যটি ধমত্র ফমচহতভ
মচম্মাতাভ এাং উমত আভহভ ফলাফান্য ফ দ 
 ফন আব্দুম জজ আম-উত-এভ ইহন্তওাহম কপীভ 
খ
 ত য য ভ পয ত ভন ফ   য জ যফ য উমত জন ণয ত
য ভ ফদন ন য ২৬
জ য় য ২০১৫ ত য খ ভ ব - ফঠ
ত

ফ ২৯ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ
ফ তয জ প্রওায ওভা ল।
(২০)
ন 
যয  ত
থভ ধ নভ ফ ফ র দ য ব
য় র য় ন ২৩ ভ চ ২০১৫ ত য খ
ফযণ যন। ১৯৫৯ থ ১৯৯০  র ম দ ঘ ৩১ ফছয র য় ন

যয ন
দ ন যন। ধ নভ খ
 ন য ন ধ ন য যয ভ র ’ দ য 
তয  য় ছ ফ 
য ফ ফ র দ  ভ নয ম
 য় ছন।
ফ ন যদ নত র য় ন ’য
ত বয 
খ
 ত য ফ দ
য
ভন
য এাং মঙ্গাপহভভ ভওাভ  চদকহডভ প্রমঢ আন্তমভও ফহতদা চামদহ ৩০ ভ চ ২০১৫ ত য খয ফমন্ত্রপা- ফঠ
ত
এওটি থযাওপ্রস্তা ০১ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(২১) ০৬ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ পাভহঢভ ভাচ্পা এাং ০৭ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ পাভহঢভ থমাওপা পাভঢ  াাংমাহতহযভ ফহধ্য
১৯৭৪ াহম স্বােমভঢ স্থমীফাদা চুমি  থম্মমঢক্রহফ অনুফমণ থঢ ল। পাভঢ ওর্তও
থ ঐমঢলামও এই চুমি অনুফণ থহদভ নহম
দ্যই থতহযভ ফধ্যওাভ য ড প থভাহতাত প্রসূঢ সুতীখ থ ৬৮ ঙহভভ স্থমীফাদা াংক্রান্ত ফস্যাভ যামন্তপূড থ মদভদ লহমা। পাভঢী
ধামথাহফহন্টভ উপ ওে ওর্তও
থ চুমিটিভ  থম্মঢ অনুফণ থদ াাংমাহতহযভ প্রমঢ পাভহঢভ ন্ধুসুমপ  থৌলাদ্যথপূড থ ফহদাপাহভই
প্রমঢনমদ। পাভহঢভ ভওাভ, ধামথাহফন্ট  চদকডহও থন্যাত এাং এই অাফান্য অচথহদ থদর্তত্ব প্রতাহদভ চন্য প্রথাদফন্ত্রী থযঔ
লামদাহও
য
বন ন চামদহ ১১ ভ ২০১৫ ত য খয ফমন্ত্রপা- ফঠ
 ত এওটি অমপদন্নদ প্রস্তা ১৩ থফ ২০১৫
ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ ফ তয জ প্রওায ওভা ল।
(২২) ০৭ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ অনুমষ্ঠঢ ভেিভাহচ্ভ াথাভড মদ থাঘহদ থমাভ ধাটি থ ফহদাদীঢ াাংমাহতময াংহযাদ্ভূঢ প্রাণী মফজ্
টিউমমধ থভচাদা মমেও মন্ডথদভ ল্াম্পহস্টট অ্ান্ড মওমাদ থ, মফজ্ রূধা লও ইমমাং থন্ট্রাম অ্ান্ড অ্াওঝদ এাং
মফজ্ রুযদাভা আমী থণদাম মগ্রদ অ্ান্ড থা মদ থাঘমদ এমাওা থণহও মচী লদ। মফজ্ টিউমমধ থভচাদা মমেও চামঢভ মধঢা
ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাহদভ থতৌমলত্রী এাং াাংমাহতহযভ প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাভ অনুচা থযঔ থভলাদাভ ওন্যা। এই অচথহদভ
ভ ভ ফ ফ র দ য ব ফ ত
রঢভ  য় য় মফজ্ টিউমমধ থভচাদা মমেও এাং মফজ্ রুযদাভা আমী  মফজ্ রূধা

লওথও
য
ব
বন ন চামদহ ১১ ভ ২০১৫ ত য খয ফমন্ত্রপা- ফঠ
 ত এওটি অমপদন্নদ প্রস্তা ১৩ থফ
২০১৫ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(২৩) ০৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতী দ্যই মতহদভ নহভ াাংমাহতহয আহদ। ঠাওা ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা এাং পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতীভ উধমস্থমঢহঢ াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য স্থম ীফান্ত
চুমি াংক্রান্ত তমমম মমদফ ল। এ ঙাড়া, ড়ও, উধকূমী থদৌ-ধমভলদ, মদভাধিা, ব্লু-ইহওাদমফ, থঝমমহবাকাহবাক এাং ামডচ্
 মমদহাকল মমপন্ন গুরুত্বপূড থ মরথ দ্যই থতহযভ ফথধ্য আঝটি চুমি, ১১টি ফহছাঢা স্মাভও  এওটি ওামঘাভাম এক্সহঘঞ্জ
থপ্রাগ্রাফ স্বােমভঢ, এওটি থখারডা গৃলীঢ এাং এওটি ম্মমঢধত্র লস্তান্তমভঢ ল। পাভঢী প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতীভ াাংমাহতয
নভ নমপাহ ম্পন্ন লা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদাহও
য থন্যাত এাং বন ন ন ওহভ ০৮ জুদ ২০১৫
ঢামভহঔভ ফমন্ত্রপা-বঞহও গৃলীঢ এওটি বন ন প্রস্তা ১১ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ ফ তয জ
প্রওায ওভা ল।
(২৪) স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ মমদভ মঘ চদা ম মওউ থও ভৄঢাও আলফত ৩০ চানুামভ ১৯৮১ ঢামভহঔ াাংমাহতয মমপম
ামপথ (প্রযাদ) ও্াটাহভ থবাকতাদপূ থও তীখ থ প্রা ৩৩ ঙভ ৬ ফা ভওাহভভ মমপন্ন গুরুত্বপূড থ ধহত অমথমষ্ঠঢ থণহও ০৮ জুমাই
২০১৪ ঢামভহঔ মমপম ামপথ থণহও অভ গ্রলড ওহভদ। অণ থ মপাহকভ মমদভ মঘ চদা নচহম ওমভ ০৩ জুমাই ২০১৪
ঢামভহঔ ভওামভ ঘাওমভ থণহও অভ গ্রলড ওহভদ। সুতীখ থ ওফথচীহদ ঢঢা, তেঢা  মঘেডঢাভ হঙ্গ অমধথঢ তামত্ব ধামদ
ওহভ থতয  চামঢভ ওল্যাহড গুরুত্বপূড থ অতাদ ভাঔাভ চন্য এই মমদভ মঘিহও থন্যাত চামদহ, ঢাঁহতভ  থাঙ্গীড ওল্যাড 
তীখ থায়ু ওাফদা ওহভ এাং ভওামভ ঘাওমভ থণহও অভ গ্রলহডভ ধভ ঢাঁভা থতহযভ থা মদহামচঢ ণাওহদ ফহফথ আযা প্রওায
ওহভ ০৭ জুমাই ২০১৪ ঢামভহঔভ ভ ব -বঞহও গৃলীঢ এওটি থন্যাত প্রস্তা ১৩ র ২০১৪ ত য খ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ
ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(২৫) য য ভ ভ 
ণ য ম ফ- ভ দত ন দ জনফর ঠ ভ  ফ রত ত ন/দ যয ধ ন ফ
 দ ভ / তভ / -ভ য দভম দ য় ন
ম র
য ধ য থ
ন ফ ধ য নধ যত নয় ত দয
‘The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act,
1973‟- য ভ ত - ভচ য 
ধ য ১৪ ফ
ধনভ য
ধ য ১৬ ম জ  ফ ন ফ ফ দ 

য


ত/
ভন য
দ ন
ফ য
 ধ য ১৪ ১৬ ছ
নয দ ন ব ত
ধ য ১০ ফ চ  - ফধ 
ধ য ১৩ ম জ  ফ ন । ত য চ রত নয় ভ দ ন ব ত
চ  - ফধ
 ফন। ধ নভ য ফ ল ত  দ
ফ জ ত য়   দয  নত য

ম জ নয়। এ াংক্রান্ত
ন ০৫
২০১৪ ত য খ  রয ফ তয জ
 য য়।

(২৬) মযো ফন্ত্রডামহভ মঘ ট. থফালাম্মত ামতও ১২ থনব্রুামভ ১৯৮৪ ঢামভহঔ াাংমাহতয মমপম ামপথ (প্রযাদ) ও্াটাহভ
থবাকতাদপূ থও তীখ থ প্রা ৩০ ঙভ ৭ ফা ভওাহভভ মমপন্ন গুরুত্বপূড থ ধহত অমথমষ্ঠঢ থণহও ১৮ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ মমপম
ামপথ থণহও অভ গ্রলড ওহভদ। ওফথচীহদ মঢমদ ঢঢা  তেঢাভ হঙ্গ তামত্ব ধামদ ওহভহঙদ। থতয  চামঢভ ওল্যাহড
গুরুত্বপূড থ অতাদ ভাঔাভ চন্য ট. থফালাম্মত ামতওহও থন্যাত জ ন য়, ঢাঁভ  থাঙ্গীড ওল্যাড  তীখ থায়ু ওাফদা ওহভ এাং ভওামভ
ঘাওমভ থণহও অভ গ্রলহডভ ধভ মঢমদ থতহযভ থা মদহামচঢ ণাওহদ ফহফথ আযা প্রওায ওহভ ১৫  য ২০১৪ ত য খয
ভ ব - ফঠ
ত
ধ ফদ
ফ ১৮ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ ফ তয জ প্রওায ওভা
ল।
(২৭) য য য়দ ভ য় ভ র ব য ত ফ র দ য 
ভন য  দ
তভ য দভম দ দ ন য। ভ  যলদ ফব য ০৫
২০১৪ ত য খ

ব
ন য় জত থ
রন
 নয ফধ ন   ‘The Ministers,
Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973‟ ম য় ত ন ফতনবত
ল
ম - ফধ
 ফন। 
ন ২০
ফয ২০১৪ ত য খ ওহমভ ফ তয জ
প্রওায ওভা ল।
(২৮) ফ র দ জ ত য়
ট দর ফ র দ 
তফ য ভ
জ ত
ট ট যজ জ য়
ট
দর ৩-০ ফধ ন  য য়  যজ জয় য। ফ র দ জ ত য়
ট দ রয  প ফ র দ জ ত য়
ট দ রয
নর অমথদাও ভৄযমনকুভ ভমলফল  র খ র য় , চ, ভ ত , ফ র দ
ট ফড ফ ফ
ভ ণ রয়
য
ব
বন ন জ ন য় ফ নযর  র নয ভ ভ ফ র দ
ভ ত
ট
ত ফজয় জন
য জ তয যফ
যফভভ
ফদ
য ১৭ ন ব য ২০১৪ ত য খয ভ ব - ফঠ
ত
বন ন
ফ ২৩ ন ব য ২০১৪ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ ওহমভ ফ তয জ প্রওায ওভা ল।

(২৯) ধ নভ য  চফ জন ফ ফ   ফ ন  দ য ১৯৮১  রয জ য় য ভ  ফ র দ  বর  ব (  ন)
ড য ম দ ন ফ দ ঘ ৩৪ ফছয য যয ফ ব
ণ  দ ধ ত থ ১৫ প য় য ২০১৫ ত য খ য য
চ য  ত ফয ণ যন। ধ নভ য  চফ   ফ ত য ফ
ত য য়ণত  ন য়। দ জ তয ফ য়
ণ ফদ ন য খ য জ জন ফ ফ   ফ ন  দ য ধ ফ দ ন ফ ত য ফ ণ
ণ দঘ
ভন
য ১৬ প য় য ২০১৫ ঢামভহঔভ ভ ব -বঞহও গৃলীঢ এওটি ধ ফ দ প্রস্তা ১৮ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ প্রজ্ঞাধহদভ ফাধ্যহফ
ওহমভ অকমঢভ চন্য প্রওায ওভা ল।
(৩০) ণ জ ত ফ র দ য  ফধ নয ৫৮
দয ১) দপ য ) -দপ
ময় ড
টরম ম
ত
ভ ণ র য়য দ য় ন য় জত ভ নন য় ভ জন ফ ফ র র তপ 
য ভ  দ ন য় য ফ ন য়।

ন ১২
ফয ২০১৪ ত য খ ওহমভ ফ তয জ প্রওায ওভা য়।
(৩১) ণ জ ত ফ র দ য ভ ভ য  ত জন ফ ভ
ফ র  ভদ ১৭
২০১৪ থ ২৫
২০১৪ ০৬
ভ চ ২০১৫ থ ১৫ ভ চ ২০১৫ ভয় দ র ন
য জ ০১
ফয ২০১৪ থ ১০
ফয ২০১৪ ২৪ জ য় য ২০১৫
থ ২৫ জ য় য ২০১৫ ভয় দ উমত আভ; ২৭
ফয ২০১৪ থ ২৯
ফয ২০১৪ ভয় দ 
যফ ভয ত
০৬ ন ব য ২০১৪ থ ১৬ দহপম্বভ ২০১৪ ২৯
র ২০১৫ থ ০৪ ভ ২০১৫ ভয় দ  য ফ ১৮ ড  য ২০১৪
থ ২৩ ড  য ২০১৪ ভয় দ ব য ত য য পয যন। ভ ভ ম য  তয ঢ ত
দ ত ফতন র
মযত  জ র র (য ) জ ত ফভ নফ য য চ য 
দ য়  রন য য়।
(৩২) ণ জ ত ফ র দ য যয ভ নন য় ধ নভ খ  ন ২১ র ২০১৪ থ ২৪ র ২০১৪ ১২ ন
২০১৫ থ ১৮ ন ২০১৫ ভয় দ র ন
য জ ২১  য ২০১৪ থ ৩০  য ২০১৪ ভয় দ ভেিভাষ্ট্র; ১৫
ফয ২০১৪ থ ১৮
ফয ২০১৪ ভয় দ ত র ২৫
ফয ২০১৪ থ ২৭
ফয ২০১৪ ভয় দ 
যফ
ভয ত ২৫ ন ব য ২০১৪ থ ২৮ ন ব য ২০১৪ ভয় দ ন র ০২ ড  য ২০১৪ থ ০৪ ড  য ২০১৫ ভয় দ
ভ র য় য় ফ ২১
র ২০১৫ থ ২৩
র ২০১৫ ভয় দ
ন য় য় য য পয যন। ভ নন য় ধ নভ য
ঢ ত
র মযত  জ র র জ ত ফভ নফ য য চ য 
দ য়  রন য য়।
(৩৩) ভ নন য় ভ / তভ
 দ 
য় ম ফ র  দন 
ভ  যলদ ফব য ২০ জ য় য ২০১৪
ত য খয ফ ১১ প য় য ২০১৪ ত য খয
ন
য
   ধন ভ তযফ চাঢী াংহতভ অমথহযদ
ঘমাওামীদ (ও) ড়ও ধমভলদ  থত্য ফন্ত্রডাম এাং (ঔ) টাও, থঝমমহবাকাহবাক  ঢথ্য প্রভেমি ফন্ত্রডামহভ াংত মরও
বাঢী ওাব থ ম্পাতদ াংক্রান্ত
ন ১২ দহপম্বভ ২০১৪ ত য খ ওহমভ ফ তয জ প্রওায ওভা য়।
(৩৪) ২৭ জুমাই ২০১৪ ঢামভহঔভ প্রজ্ঞাধদভহম ‘প্রাইহপঝাইহচযদ ওমফযদ  মমদহাক থাট থ এওীভূঢওভহডভ প্রস্তা প্রডদ
ওমফটি’ভ থফাত ৩০ ওাব থমত বৃমি ওভা ল। ভ য ত ফদন ২১  য ২০১৪ ত যখ ভ নন য় ধ নভ য ন ট যণ
য য়। যফত ভ য় ‘ফ র দ ফ ন য়

য়ন 
ন ২০১৪’- য খ য ফল য় ভ নন য় ধ নভ
থ
 দ য ভত ভত ম র চন ফ
নয খ
ন ণয়ন য ০৯ র ২০১৫ ত য খ ধ নভ য ম র য় যণ য
য়।
৩৫) ২০ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔভ প্রজ্ঞাধদভহম ফন্ত্রী, প্রমঢফন্ত্রী  উধ-ফমন্ত্রকহডভ ভাষ্ট্রী/ভওামভ ওাহচ মহতহয কফদ  থতহয
প্রঢ্াকফহদভ ফ মফাদন্নহভ এাং থতহযভ অপ্ন্তহভ নভওাহম অনুভডী ভাষ্ট্রাঘাভ 
ন দ ফ র চামভ ওভা ল।
(৩৬) ২৩ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔভ প্রজ্ঞাধদভহম উমত আভহভ াতযাহ্ আদ্যোল মদ আদ্যম আমচচ আম-উহতভ ইহন্তওাহম
২৪ চানুামভ ২০১৫ ঢামভঔ াাংমাহতহয ভাষ্ট্রীপাহ থযাও ধামদ াংক্রান্ত প্রজ্ঞাধদ চামভ ওভা ল।
(৩৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ৪৬টি ফমন্ত্রপা-বঞও অনুমষ্ঠঢ লহহঙ। থফাঝ মিান্ত গৃলীঢ লহহঙ ২৮২টি, বাভ ফহধ্য াস্তামঢ
মিান্ত ২০৪টি (৭২.৩৪ যঢাাংয), াস্তাদাথীদ ভহহঙ ৭৮টি (২৭.৬৬ যঢাাংয)। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ চামভকৃঢ আইহদভ
াংখ্যা ২৫টি।
(৩৮) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক থণহও ফমন্ত্রপাভ মহঘদাভ চন্য প্রাপ্ত াভাংহেধভহলভ াংখ্যাকঢ ধব থাপ্তঢা, প্রহাচদানুক
ম্পূড থঢা এাং ওাঞাহফাকঢ শুিঢা বাঘাই ওভঢঃ ১৯৯ াভাংহেধ ভ ব - ফঠ
 ন ফ ঠিওপাহ াভাংহেধ
থপ্রভহডভ ধভাফযথ প্রতাদপূ থও ২১টি াভাংহেধ াংমেি ফন্ত্রডাম/মপাহক থনভঢ থতা ল।
(৩৯) ভ নন য় ধ নভ য ব  ত


০৬ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ চাঢী ম ব্যস্লাধদা ওাউমন্পহমভ পা

ত ল।

(৪০) ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য ভওামভ ক্র াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিভ ৩২টি বঞও অনুমষ্ঠঢ ল। বঞও  মমপন্ন
ফন্ত্রডাম/মপাহকভ ২৮২টি প্রস্তা উধস্থাধদ ওভা ল এাং ২৬৩টি প্রস্তা অনুহফামতঢ ল। অণ থনদমঢও মর াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা
ওমফটিভ ১৩টি বঞও অনুমষ্ঠঢ ল। ফমন্ত্রপা ওমফটিভ বঞওভহল ৫৭টি প্রস্তা উধস্থাধদ ওভা ল এাং ৪৭টি প্রস্তা অনুহফামতঢ
ল। এ ঙাড়া, আইদশৃঙ্খমা াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিয  চটি পা অনুমষ্ঠঢ ল।
(৪১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য থফাঝ ১৯
য়।

নয খ ন ত তব ফ ফ ৩২

নয খ

ব ফ ভ ব য়

ভ দত

(৪২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য ঙটি দীমঢফামা/ওফথহওৌযম/ওফথধমভওল্পদা এাং ২৩টি আন্তচথামঢও চুমি/ফহছাঢা স্মাভও ফমন্ত্রপাবঞহও অনুহফাতদ ওয য়।
(৪৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য ফমন্ত্রপা-বঞহও গৃলীঢ মিাহন্তভ াস্তাদ অগ্রকমঢ ধব থাহমাঘদা ম্পমওথঢ ৫৫টি আন্তঃফন্ত্রডাম পা
অনুমষ্ঠঢ ল।
(৪৪) ১৯৮৮ াহম অনুমষ্ঠঢ ফমন্ত্রধমভরত-বঞহওভ ওাব থমভডী, াভাংহেধ  মজ্ঞমপ্তভহলভ থফাঝ াঢ ঔণ্ড াঁথাইকৃঢ ই
ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ থভওট থ অমথযাঔা থণহও স্থাীপাহ াংভেহডভ চন্য ধমভঘামও, আভওাইপ  গ্রন্থাকাভ অমথতপ্তভ-এভ মদওঝ
লস্তান্তভ ওভা ল।
(৪৫) ১৯৭৭ াহম প্রডীঢ ফভপস্তও লামদাকাতওভহডভ চন্য ১৯ জুমাই ২০১০ থণহও মমদভ মঘ, প্রমঢভো ফন্ত্রডামহভ থদর্তহত্ব
এওটি আন্তঃফন্ত্রডাম ওমফটি ওাচ ওভহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ওমফটিভ থফাঝ  তটি পা অনুমষ্ঠঢ ল।
(৪৬) ২০১৪ াহম অনুমষ্ঠঢ ফমন্ত্রপা-বঞহওভ ওাব থমভডী, মজ্ঞমপ্ত  াভাংহেধভহলভ থফাঝ ২৯ ঔণ্ড থভওট থ ই আওাহভ াঁথাই
ওভা ল।
(৪৭) ২০১৫ াহমভ প্রাভহম্ভ চাঢী াংহতভ প্রণফ অমথহযহদ প্রতি ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢভ পারড প্রডদ, ভ ব - ফঠ
 ন, ভ ব য
ভ দন ণ ফ পারহডভ ওমধ াাংমা  ইাংহভমচ পারা ভৄদ্র্ড ওহভ চাঢী াংত মঘামহ ভভাল
ওভা ল।
(৪৮) ফন্ত্রডাম মপাকভহলভ ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভভ ওাব থামম ম্পমওথঢ ামর থও প্রমঢহতদ ফমন্ত্রপাভ অনুহফাতদ গ্রলডক্রহফ
প্রডদ, ভৄদ্র্ড  ীমফঢ আওাহভ মঢভড ওভা ল।
(৪৯) ‘স্বাথীদঢা পভস্কাভ’ ‘একুহয ধতও’ ‘  বর  ব দ ’ ‘থকফ থভাহওা ধতও’ ‘জ ত য় চর
২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য চাঢী পভস্কাভ াংক্রান্ত ফমন্ত্রপা ওমফটিভ  চটি পা অনুমষ্ঠঢ ল।

য য’ প্রতাহদভ মহে্

(৫০) ফমন্ত্রধমভরত মঘহভ পাধমঢহত্ব ১০ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ দত্যদ উধহচমা  ণাদা স্থাধদ াংক্রান্ত মঘ ওমফটিভ এওটি পা
অনুমষ্ঠঢ ল। প্রযামদও উন্নদ াংক্রান্ত মঘ ওমফটিভ থফাঝ ২৭টি পা অনুমষ্ঠঢ ল।
ব   ভ ট ২০১
ফ
 ত  য় 
 ত য়। ছ , ফমন্ত্রধমভরত মঘহভ পাধমঢহত্ব ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য থফাঝ তনটি মঘপা
অনুমষ্ঠঢ ল।
(৫১) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য জ ত য় ভ য
,
রয চ য , ট
ভ য নয়  ফ ভ ট ২৯
ভ ঠন/ ন ঠন য য়।

প য তন , ভ ব

ভ য ১১

ফ  চফ

(৫২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য  চফ রয়  ণ
য ভ ভ অমপহবাক াংক্রান্ত মমপন্ন ব্যমি/াংস্থা/প্রমঢষ্ঠাদ থণহও  থহফাঝ
২০টি অমপহবাক/আহতদধত্র ধাা ম য় এাং প্রমঢটি ধত্র বণাফহ াংমেি ফন্ত্রডাম/মপাহক প্রহাচদী ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য
থপ্রভড ওভা ল।
(৫৩)  চফ রয় ন দভ র ২০১৪- য ন দ ২৫৫ ভ ত ফ জন ধ য ণয ফদন ব ম য     ২০১৪-১৫ থফছ য দ য  র ফব জর  জর ফ ফ ব দ য থ  চফ র য় ফ ত  র ভ ণ রয় ফব ফয ফয
যত ভ ন ৫ র চ  ণ ফতযণ য য়।

(৫৪) ফাঞধব থাহ ওাহচভ কমঢযীমঢা বৃমি  প্রহাচদী ফন্ব াথহদভ উহেহশ্য ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ উহদ্যাহক ০৮-১০ জুমাই
২০১৪ থফাহত ‘থচমা প্রযাও হম্মমদ, ২০১৪’ অনুমষ্ঠঢ ল। চাঢী মমপন্ন গুরুত্বপূড থ ইসু্হঢ  ফাঞধব থাহ মদ্যফাদ ফস্যামত
ফাথাদওহল্প এ হম্মমহদ থচমা প্রযাওকডহও প্রহাচদী ধভাফযথ  মত -মদহত থযদা প্রতাদ ওভা ল। হম্মমহদ মমপন্ন
ফন্ত্রডাম/মপাক ম্পমওথঢ থফাঝ ৪৬৪টি মিান্ত গৃলীঢ ল। য ভ ১৫৮টি স্বল্পহফামত, ১৩৩টি ফধ্যহফামত এাং ১৭৩টি
তীখ থহফামত মিান্ত। স্বল্পহফামত ১৫৮টি মিাহন্তভ ফহধ্য ১৫৪টি, ফধ্যহফামত ১৩৩টি মিাহন্তভ ফহধ্য ১২৮টি এাং তীখ থহফামত
১৭৩টি মিাহন্তভ ফহধ্য ১৫০টি মিান্ত াস্তামঢ/মদষ্পমি ল।  থহফাঝ ৪৩২টি (৯৩ ত ) মিান্ত াস্তামঢ ল।
(৫৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য ফমন্ত্রধমভরত মঘহভ পাধমঢহত্ব মপাকী ওমফযদাভকহডভ হঙ্গ ১১টি ফামও ফন্ব পা অনুমষ্ঠঢ
ল। এ ওম পা মপাকী ওমফযদাভকডহও মত -মদহত থযদাভমও ধভাফযথ প্রতাদ ওভা ল এাং চাঢী গুরুত্বপূড থ মমপন্ন ফল য়
থফাঝ ৪০৮টি মিান্ত গৃলীঢ ল।
(৫৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য দ্যদীমঢ তফদ ওমফযদ
য য ভচ য দয ফ
দ য়য ত
ত থফাঝ ফাফমাভ াংখ্যা
৫৫২টি, ঘাচথমযঝ ১৪৬টি  অব্যালমঢ থতা ল ১৪০টি ফাফমা। অমদষ্পন্ন ফাফমাভ াংখ্যা ২৬৬টি।
(৫৭) মপাকী ওমফযদাভ এাং থফহরাধমমঝদ পমময ওমফযদাভকহডভ ওাঙ থণহও প্রাপ্ত ধামেও থকাধদী প্রমঢহতহদভ মপমিহঢ
জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ভাভ ২৪টি াভাংহেধ থপ্রভড ওভা ল। াভাংহেধ  ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রীয প্রতি অনুযাদ াস্তাহদভ চন্য াংমেি ফন্ত্রডাম/ ফব
অনুহভাথ ওভা ল।
(৫৮) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এওটি মপাকী ওমফযদাহভভ ওাব থাম  ১৬টি থচমা প্রযাহওভ ওাব থামহভ হঙ্গ ফমন্ত্রধমভরত
মপাহকভ মপমট ওদনাহভমন্পাং এাং দমদহাকপ্রাপ্ত থচমা প্রযাওকহডভ চন্য দ্যইটি মিমনাং থযদ অনুমষ্ঠঢ ল।
(৫৯) ‘ও্াধামটি থটহপমধহফন্ট অ ও্ামহদঝ মটমপযদ‟ যীর থও ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ IEMS software
upgradation-এভ চন্য ধভাফযথও প্রমঢষ্ঠাদহও ওাব থাহতয প্রতাদ ওভা ল এাং জুদ ২০১৫-এভ ফহধ্য ওফথসূমঘ ফাপ্ত ল।

(৬০) দাকমভও অমপহবাক গ্রলড  প্রমঢওাহভভ চন্য থওন্ধী Grievance Redress System কহড় থঢামা ল। প্রমঢটি
ফন্ত্রডাম/মপাক ওর্তও
থ তামঔমকৃঢ প্রমঢ ফাহ প্রাপ্ত অমপহবাক  মদষ্পমিকৃঢ অমপহবাহকভ প্রমঢহতদ এ মপাহক াংভেড 
ঙ্কমদ ওভা ল এাং াৎমভও মভহধাঝ থ প্রস্তুঢ ওভা ল।
(৬১) অদমাইহদভ ফাধ্যহফ দাকমভও অমপহবাক গ্রলড  মদষ্পমিভ চন্য এওটি নট্্াভ প্রস্তুঢ ওভা ল। প্রমঢটি
ফন্ত্রডাম/মপাহকভ GRS থনাওাম ধহন্ট ওফথওঢথা এাং আইটিহঢ তে এওচদ ওফথওঢথাল থফাঝ ১৪০ চদ ওফথওঢথাহও এ মরহ
প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(৬২) ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ উহদ্যাহক ২০১৪-১৫ থ-ফছয থণহও ভওামভ তপ্তহভ ওফথম্পাতদ-ব্যস্থাধদা ধিমঢ প্রঢথদ ওভা ল।
এটি সুষ্ঠুপাহ াস্তাহদভ চন্য ফমন্ত্রধমভরত মঘহভ থদর্তহত্ব এওটি চাঢী ওমফটি এাং মঘ (ফন্ব  াংস্কাভ), ফমন্ত্রধমভরত
মপাহকভ থদর্তহত্ব এওটি ওামভকমভ ওমফটি কঞদ ওভা ল। ভওামভ তপ্তহভ ওফথম্পাতদ ব্যস্থাধদা ধিমঢভ আঢা ৪৮টি
ফন্ত্রডাম/মপাহকভ মঘকড সুমদমত থি মে্ফাত্রা অচথহদভ মহে্ ফমন্ত্রধমভরত মঘহভ হঙ্গ ামর থও ওফথম্পাতদ চুমি স্বােভ
ওহভহঙদ। এ মহে্, এ ওম ফন্ত্রডাম/মপাহকভ াংমেি ওফথওঢথাকডহও ামর থও ওফথম্পাতদ চুমি প্রডদ মরও প্রমযেড প্রতাদ
ওভা ল। ফমন্ত্রপাভ মিান্ত অনুাহভ ামর থও ওফথম্পাতদ চুমি াাংমা প্রডহদভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল এাং এ াংক্রান্ত এওটি
নট্্াভ প্রস্তুঢ ওভা ল।
(৬৩) ভাষ্ট্র  ফাহচ শুিাঘাভ এাং সুযাদ প্রমঢষ্ঠাভ মহে্ ভওাভ ওর্তও
থ অনুহফামতঢ ‘থাদাভ াাংমা কড়াভ প্রঢ্ : চাঢী
শুিাঘাভ থওৌযম ২০১২’ াস্তাহদভ মহে্ ৫৯টি ফন্ত্রডাম/মপাক এাং মঘমিঢ াংস্থা বদমঢওঢা ওমফটি কঞদ ওভা ল এাং
শুিাঘাভ াস্তাহদভ মহে্ ওফথ-ধমভওল্পদা প্রডদ ওভা ল। বদমঢওঢা ওমফটিভ থনাওাম ধহন্ট এাং ফমন্ত্রধমভরত মপাহক
শুিাঘাভ াস্তাহদভ হঙ্গ াংমেি ৭৯ চদ ওফথওঢথাহও মমএ প্রযাদ এওাহটমফহঢ ম য় ভ চানুামভ-থনব্রুামভ ২০১৫
ভয় দ ধাঁঘমতহদভ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। ঢাঙাড়া, বদমঢওঢা ওমফটিভ তস্য এাং থনাওাম ধহন্ট ওফথওঢথাকহডভ ফধ্য থণহও
াঢচদ ওফথওঢথাহও সুযাদ  দ্যদীমঢ প্রমঢহভাহথভ ধভ চাধাহদ াঢ মতহদভ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। শুিাঘাভ থনাওাম ধহন্ট
ওফথওঢথাকহডভ অাংযগ্রলহড শুিাঘাভ ওফথ-ধমভওল্পদা প্রডদ  াস্তাদ, দ্যদীমঢ-প্রমঢহভাথ, চদস্বাহণ থ ঢথ্য প্রওায প্রভৃমঢ মরহ
ঘাভটি ওফথযামা আহাচদ ওভা ল। শুিাঘাভ এাং বদমঢওঢা মরহ হঘঢদঢা বৃমিভ মহে্ কডফাধ্যফ, থভওামভ াংস্থা এাং
প্রমযেড প্রমঢষ্ঠাদভহলভ প্রমঢমদমথহতভ অাংযগ্রলহড মঢদটি থমফদাভ/ওফথযামা আহাচদ ওভা ল। শুিাঘাভ প্রমঢষ্ঠা অগ্রামথওাভ
মলহহ মঘমিঢ থেত্র ‘ঔাহদ্য থপচাম প্রমঢহভাথ’ এাং ‘ঢথ্য অমথওাভ আইদ াস্তাদ থচাভতাভওভড’-এভ মহে্ কঠিঢ ওমফটিভ
পা অনুমষ্ঠঢ ল। চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম াস্তাহদভ ওাচ ত্বভামন্বঢ ওভাভ মহে্ চাইওাভ অণ থাহদ এওটি ওামভকমভ লাঢা
প্রওল্প গ্রলড ওভা ল।

(৬৪) প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ এওহ-টু-ইদনভহফযদ থপ্রাগ্রাহফভ লাঢা ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ ঢত্ত্বাথাহদ থতহযভ ৬৪টি
থচমা থচমা ই-ামপথ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। ঢাঙাড়া, ওম ফন্ত্রডাম/মপাহক চাঢী ই-থা মহস্টফ-এভ প্রমযেড ওাব থক্রফ
ঘমফাদ ভহহঙ।
(৬৫) ভওামভ তপ্তহভ মটিহচন্ ঘাঝ থাভ াস্তাহদভ মদ্যফাদ অস্থা ম্পহওথ অমলঢ লা; মটিহচন্ ঘাঝ থাভ াস্তাহদভ
ঘ্াহমঞ্জ মঘমিঢওভড; এাং ওাব থওভ মটিহচন্ ঘাঝ থাভ াস্তাহদভ চহন্য প্রহাচদী সুধামভয প্রডহদভ মহে্ ফমন্ত্রধমভরত
মপাহকভ মদচস্ব অণ থাহদ ‘ভওামভ তপ্তহভ মটিহচন্ ঘাঝ থাভ াস্তাদ ধমভমস্থমঢ’ মরও এওটি কহরডা ম্পাতদ ওভা ল।
কহরডা থতহযভ মমপন্ন প্রযামদও স্তহভ মটিহচন্ ঘাঝ থাভ াস্তাহদভ অগ্রকমঢ, মটিহচন্ ঘাঝ থাভ াস্তাহদভ ঘ্াহমঞ্জ প্রভৃমঢ
মরহ াস্তমঘত্র প্রমঢনমমঢ ল ।
(৬৬) ঢথ্য অমথওাভ আইদ াস্তাদ থচাভতাভওভড এাং ঢথ্য ওমফযদহও লাঢা প্রতাহদভ মহে্ মঘ (ফন্ব  াংস্কাভ),
ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ থদর্তহত্ব ঢথ্য অমথওাভ মরও এওটি ামওথাং গ্রুধ ওাব থওভ ভহহঙ। মশ্বব্যাাংহওভ লাঢা ঢথ্য অমথওাভ
াস্তাহদ মমপন্ন ওফথওাণ্ড াংমমঢ „Connecting Citizens-RTI Implementation Plan প্রডদ ওভা ল। প্রমঢটি থচমা
থচমা প্রযাহওভ থদর্তহত্ব ঢথ্য অমথওাভ উধহতিা ওমফটি কঞদ ওভা ল।
(৬৭) ফমন্ত্রধমভরত মঘহভ পাধমঢহত্ব কঠিঢ Steering Committee on Civil Registration and Vital Statistics
(CRVS)-এভ মদহত থযদা অনুবাী এ মপাহক ‘মআভমপএ মঘাম’ স্থাধদ এাং প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ এটুআই থপ্রাগ্রাহফভ
আমণ থও  ওামভকমভ লাঢা ফাঘ থ-থফ ২০১৫ থফাহত ঝাঙ্গাইম থচমাভ দাকভপভ উধহচমাভ কলাঝা ইউমদহদ মআভমপএ
ধাইমঝ ওাব থক্রফ াস্তাদ ওভা ল।
(৬৮) মঘ (ফন্ব  াংস্কাভ), ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ পাধমঢহত্ব অনুমষ্ঠঢ এও আন্তঃফন্ত্রডাম পা  থম্মমঢক্রহফ
মআভমপএ মঘামহও National CRVS Focal Point মদথ থাভড এাং স্বাস্থ্ অমথতপ্তহভভ অমঢমভি ফলাধমভঘামও প্রহনভ
টা. আব্যম ওামাফ আচাতহও Regional Steering Group on CRVS in Asia and the Pacific-এভ প্রমঢমদমথ ফহদাদদ
ওভা ল।
(৬৯) ২৮টি ফন্ত্রডাম/মপাহকভ ফাধ্যহফ াফামচও মদভাধিা থিদী াংক্রান্ত াস্তাদাথীদ ১৩৫টি ওফথসূমঘভ ওাব থক্রফ ফন্ব
াথহদভ চন্য ০১ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ National Social Security Strategy ফমন্ত্রপা অনুহফামতঢ ল। এটি াস্তাহদভ চন্য
ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ উহদ্যাহক এাং ফমন্ত্রধমভরত মপাক  ধমভওল্পদা ওমফযহদভ াথাভড অণ থদীমঢ মপাহকভ ফাধ্যহফ থবৌণপাহ
াস্তামঢব্য Social Security Policy Support (SSPS) Programme যীর থও ওামভকমভ প্রওল্প প্রস্তা বঢমভ ওভা ল এাং
ঢথফাহদ এটি ধমভওল্পদা ওমফযহদ অনুহফাতহদভ চন্য প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।
(৭০) ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য থচমা তহভ থওাভ পদামত মদফথাড াংক্রান্ত ঝাস্কহনা-থ এভ থফাঝ মঢদটি পা (১৭৩তভ, ১৭৪তভ
১৭৫তভ) অনুমষ্ঠঢ ল। ফ ব য় ভ ট ১৪ 
 ত য়।
(৭১) ৩১ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ ‘চদপ্রযাহদ উদ্ভাদী ঘঘ থা: ম্ভাদা  ওভডী’ ফল য়  চফ ণয ম র চন ব
ত য়।
৭২) ০৩-০৫ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত রন য়

য় 'Regional Consultation of Nansen Initiative on Climate
Change, Disasters and Human Mobility in South Asia and Indian Ocean‟  ল হম্মমহদ ফ ব দ
জ ত  য ৫০-৬০ জন ত ন ধ ১০০-১২০ চদ প্রমঢমদমথ অাংযগ্রলড ওহভদ। এ মরহ য় জন য়  ম ত
নয  ফধ নয ফ  ণয জ রন ফ ম  য জর য জর  
য ধ য য়।
(৭৩) ২৮
র ২০১৫ ঢামভঔ, ভ রফ য, ঢ
য মটি  যন, ঢ দ ণ 
 যন ফ চ ভ 
ওহধথাহভযহদভ মদ থাঘদ অাথ, সুষ্ঠু, যামন্তপূড থ  মদভহধেপাহ অনুষ্ঠাহদভ মহে্ মদ থাঘদ াংমেি আইহদভ মথাদ ম্পহওথ চাক
থণহও অমধথঢ মদ থাঘমদ তামত্ব বণাবণপাহ ধামহদভ মরটি মদমিঢ ওভাভ মদমফি মদ থাঘদ ওমফযদহও লহবামকঢা প্রতাদ ফ
মদ থাঘদ ওফথওঢথা (মহযর মথাদ) আইদ, ১৯৯১-এভ মথাদ অনুভড াংক্রান্ত দ্যইটি ধমভধত্র চামভ ওভা ল।
(৭৪) ৩০ ভ ২০১৫ ঢামভঔ,  নাভ, চাঢী াংহতভ ৯১ ভ য -১ মদ থাঘমদ এমাওাভ শূন্য থখামরঢ আহদভ মদ থাঘদ অাথ, সুষ্ঠু,
যামন্তপূড থ  মদভহধেপাহ অনুষ্ঠাহদভ মহে্ মদ থাঘদ াংমেি আইহদভ মথাদ ম্পহওথ চাক থণহও অমধথঢ মদ থাঘমদ তামত্ব
বণাবণপাহ ধামহদভ মরটি মদমিঢ ওভাভ মহে্ মদ থাঘদ ওমফযদহও লহবামকঢা প্রতাদ ফ মদ থাঘদ ওফথওঢথা (মহযর মথাদ)
আইদ, ১৯৯১-এভ মথাদ অনুভড াংক্রান্ত দ্যইটি ধমভধত্র চামভ ওভা ল।

৭৫) দভ জ ত য়   দয ৯১ ভ য -১ নফ চ ন র য
 নয নফ চ ন ‘ দ নফ চ ন য জ ন ত দর
থয
চযণ ফ ধভ র ২০০৮’ মথ মথব ফ য ণয ফল য় নফ চন ভ নয  চফ
ভ  যলদ  চ ফয ন ট যত
ধ -য য  
 ফলয় ভ নন য় ধ নভ য চয ত য য জ
 চফ ফয ফয  যণ য য়।
৭৬) ৩৭৭  জর  যল দয  য ত  নয ভ র দ দ নফ চ ন ১৫ ন ২০১৫ ত য খ
য় ব ট  ণয দন
ন র য ন ত য ণ য় জ ন ভ ফ র ট  যচ রন য জ 
 জর নফ  ভ ত ণ
যধ
য য়।
(৭৭) ভ  যলদ ফব ২০১৪-১৫ থ-ছ য ফ   (  ন) ড যয ভ ত দয ফ
১৯৯
ব ম  য় ম য়।
যভ
ফব য় ভ ভর য জ
ভ ত দ ন য য় ৩৫ য ফ
ব ম ন থজ ত য় ১৪০ , থ ভ ট ন
য়
১৭৫ ; ফ  ২৪
ব ম ফব য় ভন য ফ জর   দয ন ট তদ ধ ন য য় ছ।
(৭৮) চাঢী  আন্তচথামঢও মমপন্ন মত মথ - ‘ফলাদ মচ মত, ২০১৪’ ‘ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী মত, ২০১৫’ ‘যলীত
মত  আন্তচথামঢও ফার্তপারা মত, ২০১৫’ ‘চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাহদভ ৯৫ঢফ চন্মত  চাঢী মযশু
মত, ২০১৫’ ‘ভৄমচদকভ মত, ২০১৫’ ‘ জ ত
ম ভন দফ, ২০১৫’ ‘ফলাদ থফ মত, ২০১৫’ ‘চাঢী দ্যহব থাক
প্রস্তুমঢ মত  চাঝওা াংভেড প্তাল ২০১৫’; ‘ াাংমা দর থ ১৪২২’; বণাহবাগ্য ফব থাতা উদবাধহদভ মহে্ ভওাভ ওর্তও
থ
গৃলীঢ চাঢী ওফথসূমঘভ মদমভহঔ মপাকী ধব থাহ ওফথসূমঘ ধামদ এাং থচমা  উধহচমা ধব থাহ অনুরূধ ওফথসূমঘ গ্রলহডভ
প্রহাচদী
মদহত থযদা
প্রতাহদভ
চন্য
মপাকী
ওমফযদাভ

থচমা
প্রযাওকডহও
অনুহভাথ
ওভা ল।
(৭৯) ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধমভঘামদা াংক্রান্ত মদথ থামভঢ মে্ফাত্রা ২৯,৩৫২টিভ মধভীহঢ ৫৫,৯৮৩টি
ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধমভঘামদা ওভা ল। ভ য় ১,৩১,৩৪৩টি ফাফমা তাহভ এাং ৩০,০৪,৮৪,৯০৩ ঝাওা চমভফাদা আতা ওভা
ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধমভঘামদা মে্ফাত্রা অচথদ ১৯১ ত । জুমাই ২০১৪ থণহও ন ২০১৫ থফাহত
থনৌচতামভ ওাব থমমথভ আঢা মঘাভাথীদ ১,৬০,৭৭৬টি ফাফমা মদষ্পমি ল।
(৮০) ফব য় ভন য জর   ণ র ২০১৪ থ
ন ২০১৫ ভয় দ ভ  ম য় ভণ য ম ন  যদন
দন য ছন। জ ভ  জন য ভ ত দয ধ ফ দ ন ফ ধ য
ত য খ য জ
য ধ য য়।
জর   ণয  যদ নয ফলয় ভ  যলদ ফব য Key Performance Indicator (KPI)ফ র ২০১৪
থ
ন ২০১৫ ভয় দ KPI- য র ভ
জত য়।
(৮১) াাংমাহতহয ফামলঢ মিঢী মশ্বভেহি মদলঢ চাধামদ বমদওহতভ থতলাহযর উিাভ  প্রঢ্াাহদভ মরহ বণাবণ ওাব থক্রফ
গ্রলড ওভা ল।
(৮২) মতদাচপভ থচমাভ মভম স্থমন্নভ ঘালু ওভাভ মরহ থচমা প্রযাও, মতদাচপহভভ প্রস্তা থদৌ-ধমভলদ ফন্ত্রডামহ থপ্রভড ওভা
ল।
(৮৩) ঔাদ্যদ্র্হব্য মরাি ভাামদও দ্র্ব্য ব্যলাভওাভীহতভ মরুহি ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থাম থণহও প্রাপ্ত ধত্র ওম
মপাকী ওমফযদাভ ভাভ থপ্রভড ওভা ল।
(৮৪) ধমত্র ঈত-উম-মনঢভ ২০১৪ উধমহে্ ড়ওধহণ বাত্রীাথাভহডভ বাঢাাঢ মদম থে ওভাভ মহে্ অনুমষ্ঠঢ আন্তঃফন্ত্রডাম
পাভ মিান্ত াস্তাহদভ চন্য ওম মপাকী ওমফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৮৫) ধামমও ধভীোভহলভ প্রশ্নধত্র নাঁহভ মরহ মযো ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ কঠিঢ ঢতন্ত ওমফটিভ সুধামভহযভ আহমাহও বণাবণ
ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য ওম মপাকী ওমফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৮৬) থচমাধব থাহ অনুমষ্ঠঢ গুরুত্বপূড থ পা মপাকী প্রথাদহতভ উধমস্থমঢ মদমিঢ ওভাভ চন্য ফন্ত্রডাম এাং মপাকভহলভ
মমদভ মঘ/মঘ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৮৭) নমভম  ঔাদ্যদ্র্হব্য নভফামমদ এাং মরাি ভাামদও দ্র্ব্য মফশ্রডওাভীহতভ মরুহি অমপবাদ ধমভঘামদাভ মরহ ফন্ত্রডাম
এাং মপাকভহলভ মমদভ মঘ/মঘ ভাভ ধমভধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৮৮) ২০১৫ মযোহর থ মদাভহল্য মঢভহডভ চন্য থপ্রমভঢ ধাঠ্যপস্তহওভ মদভাধিা মদমিঢ ওভাভ প্রহাচদী ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য
ওম মপাকী ওমফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।

(৮৯) মদমত থি স্থাহদ থওাভামদ/াথাভড ধশুভ লাঝ স্থাধদ এাং ধশু চাই ওভাভ সুমদমত থি স্থাদ মদথ থাভড ওভাভ চন্য স্থাদী ভওাভ
মপাহক ধত্র থপ্রভড ওভা ল এাং থওাভামদকৃঢ ধশুভ চথ্ অধাভড  এভ সুষ্ঠু ব্যস্থাধদাভ চন্য ওম থচমা প্রযাও ভাভ
ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
থ
(৯০) ধমত্র ঈত-উম-আবলা  যাভতী দ্যকাপূচা
উধমহে্ াাংমাহতয থভমহ ওর্তও
থ স্বাপামও  মহযর থরদ ামপথ
ধমভঘামদা, অমগ্রফ টিহওঝ মমক্র, টিহওঝ ওাহমাাচামভ থভাথ  বাত্রীহতভ মদভাধত ঘমাঘহম লহবামকঢা প্রতাহদভ চন্য ওম
মপাকী ওমফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৯১) ‘ইঝ প্রস্তুঢ  পাঝা স্থাধদ (মদন্ত্রড) আইদ, ২০১৩’ ম্পহওথ চদহঘঢদঢা সৃমিভ ওাব থক্রফ গ্রলহডভ চন্য মঘ, ধমভহয 
দ ফন্ত্রডাম এাং ওম মপাকী ওমফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৯২) ভূ-ম্পমি চভ তঔহমভ মরহ অমপহবাক গ্রলড  ঢতন্ত াংক্রান্ত থচমা ওমফটি ওর্তও
থ গৃলীঢ ওাব থক্রহফভ অগ্রকমঢভ মভড
থপ্রভহডভ চন্য ওম মপাকী ওমফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৯৩) থতহযভ ওম ফলাড়হও দ্যখ থঝদা মদন্ত্রড এাং শৃঙ্খমা মথাহদভ চন্য অনথ, মনঝহদমলীদ থফাঝভবাদ, মাইহন্পমলীদ
োইপাভ, চাঢী  আঞ্চমমও ফলাড়হও ঘমাঘমওাভী ইমচাইও, দমফদ, ওমভফদ, পঝপটিভ মরুহি  থাত্মও অমপবাদ ধমভঘামদা
এাং পাড়া ঘামমঢ া, মফমদা, মলউম্যাদ লমাভ ইঢ্ামতহঢ First Aid Box  অমি-মদ থাধও ভাঔাভ মরহ প্রহাচদী
ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য ওম মপাকী ওমফযদাভ এাং থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৯৪) ১৯৭১ াহম ফলাদ ভৄমিভেহিভ ফ ধাও লাদাতাভ ামলদী  ঢাহতভ লহবাকী যামন্ত ওমফটি, ভাচাওাভ, আমতভ  আমযাফ ামলদী ওর্তও
থ াংখটিঢ লঢ্া, কডলঢ্া, থর থড, লু দ, অমিাংহবাক এাং অন্যান্য ফাদঢামহভাথী অধভাহথভ ঢতন্তওাহচ
লাঢাভ চন্য াংমেি থচমাভ থচমা প্রযাওহও অনুহভাথ চাদাহদা ল।
(৯৫) ধমভহয  দ ফন্ত্রডাম ধমভতযথদওাহম ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী প্রতি মদহত থযদা াস্তাহদভ চন্য ওম মপাকী ওমফযদাভ
ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৯৬) াচাহভ প্রঘমমঢ অনথ এদামচথ মেঙ্কহভ মরুহি ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য ওম মপাকী ওমফযদাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড
ওভা ল।
(৯৭) ীভ ভৄমিহবািাহতভ ঢামমওাভুমিভ মহে্ কঠিঢ উধহচমা/হফহরাধমমঝদ বাঘাই-াঙাই ওমফটিহঢ উধহচমা মদ থালী
অমনাভ/অমঢমভি থচমা প্রযাওহও ‘তস্য মঘ’ মলহহ অন্তভুথিওভহড ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ ম্মমঢ প্রতাদ ওভা ল।
(৯৮) লভঢাম  অহভাথ ওফথসূমঘ ঘমাওাহম স্বাপামও থভম থবাকাহবাক ব্যস্থা ঘালু ভাঔাভ মরহ াংমেি থচমাভ থচমা প্রযাও
ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৯৯) এএম, তামঔম, এএম (হপাহওযদাম)  তামঔম (হপাহওযদাম) ধভীো ২০১৫ সুষ্ঠু, দওমভৄি  ইমঢাঘও ধমভহহয
অনুষ্ঠাহদভ চন্য ওম থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১০০) াাংমাহতয মদ্য্ৎ উন্নদ থাহট থভ অথীদ মমপন্ন মদ্য্ৎহওন্ধ (হওমধআই), উধহওন্ধ, পাণ্ডাভ, তপ্তভ এাং স্থাধদাভহলভ
মদভাধিা মদমিঢওভহডভ মরহ ওম মপাকী ওমফযদাভ এাং থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১০১) থঘাভাই ধহণ্যভ ক্র-মক্র এাং থঘাভাঘামাহদভ হঙ্গ চমড়ঢহতভ মরুহি ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য মমদভ মঘ, স্বভাষ্ট্র
ফন্ত্রডাম ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১০২) মঢদটি ধা থঢ্ থচমা ধমভরহত লস্তান্তমভঢ তপ্তভভহল ওফথওঢথা ধতাদ, প্রঢ্ালাভ এাং ভােকৃঢ াহচহঝভ সুষ্ঠু ব্যলাহভভ
মরহ াংমেি মমদভ মঘ/মঘ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১০৩) অকৃমর ওাহচ কৃমরচমফভ ব্যলাভ মদন্ত্রড ওভাভ মরহ ওম মপাকী ওমফযদাভ এাং থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড
ওভা ল।
(১০৪) ভৄমিভেহিভ ঐমঢলামও স্থাদভল াংভেহডভ মহে্ ঢামমওা থপ্রভহডভ চন্য াংমেি থচমাভ থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র
থপ্রভড ওভা ল।

(১০৫) দাহঝাহভভ উিভা কডপদ তযথহদভ চন্য মদ্যফাদ প্রহযভল্য পদমদ থথ থাভহডভ মরহ থচমা প্ররযাও, দাহঝাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড
ওভা ল।
(১০৬) ভওামভ থবাকাহবাহকভ থেহত্র ই-থফইহমভ ব্যলাভ উৎামলঢ ওভাভ চন্য ওম মপাকী ওমফযদাভ এাং থচমা প্রযাওহও
অনুহভাথ ওভা ল।
(১০৭) ‘Local Capacity Building and Community Empowerment‟  ল ভ চয
ত য় ব য তয
য় ন  পয 
য ড’য  ত  ণ  য ন
ভ দন
 ণ থ ভ ন নয়ন দ ন য য়।

যরয়

(১০৮) ‘দফধাদ  ঢাফাওচাঢ দ্র্ব্য ব্যলাভ (মদন্ত্রড) আইদ, ২০০৫’ াস্তাহদভ মরহ ওম থচমা প্রযাও এাং উধহচমা
মদ থালী অমনাভ ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১০৯) ব্যহুম স্থাদ মলহহ ভাংপভ মটি ওহধথাহভযহদভ আঢাথীদ এমাওা মথ থঢ লাহভ ামড়পাড়া  ভ্রফড পাঢা মদথ থাভহডভ
মরহ চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১১০) ফলাদকভ, উধহচমা  ইউমদদ ভূমফ অমনহভ অওাঞাহফাকঢ উন্নদ  মদভাধিাভ মরহ মমদভ মঘ, ভূমফ ফন্ত্রডাম
ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১১১) চাঢী ফাদামথওাভ ওমফযদ ওর্তও
থ আহামচঢ ‘ফাদধাঘাভ প্রমঢহভাথ  পদ থাদ : াংমেিহতভ ওভডী’ যীর থও
ওফথযামা গৃলীঢ সুধামভয াস্তাহদভ চন্য াংমেি ফন্ত্রডাম/মপাক ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১১২) াাংমাহতয-পাভহঢভ ফহধ্য ট থাভ-লাঝ স্থাধহদভ মরহ স্বােমভঢব্য ফহছাঢা স্মাভহওভ মরহ ফঢাফঢ প্রতাদ ওভা ল।
(১১৩) মহমঝ মপাহকভ অদাামত চমফ আাহতভ আঢা আদাভ চন্য কৃমর উন্নদ মরও থওাভ ওমফটি কঞহদভ চন্য কৃমর
ফন্ত্রডামহও অনুহভাথ ওভা ল।
(১১৪) ‘াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য স্বােমভঢ স্থম ীফাদা চুমি, ১৯৭৪’ এাং এভ আঢা ২০১১ াহম প্রডীঢ প্রহঝাওম
াস্তাহদভ মহে্ ওফথধমভওল্পদাভ রূধহভঔা প্রডহদভ উহেহশ্য অনুমষ্ঠঢ আন্তঃফন্ত্রডাম পাভ মিান্ত াস্তাহদভ চন্য থচমা
প্রযাও কুমড়গ্রাফ, মামফমদভলাঝ, ধঞ্চকড়  দীমনাফাভী ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১১৫) ‘ধহণ্য ধাঝচাঢ থফাড়হওভ াধ্যঢাভমও ব্যলাভ আইদ, ২০১০’-এভ াস্তাহদ এাং ধমভহযান্ধ ধণ্য মলহহ ধাহঝভ
হুভৄঔী ব্যলাভ মদমিঢওভহডভ চন্য ওম মপাকী ওমফযদাভ এাং থচমা প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১১৬) ধমত্র ভফচাদ ফা াফহদ থভহঔ মদঢ্প্রহাচদী ধহণ্যভ আফতামদ, ফজুত, ভভাল, ভল্য ধমভমস্থমঢ  ভল্য বৃমিভ
ওাভামচভ ঢথ্য এাং এ মরহ ওভডী ম্পমওথঢ অনুন্ধাদী প্রমঢহতদ ওম মপাকী ওমফযদাভ এাং থচমা প্রযাও ভভ
থপ্রভড ওভা ল।
(১১৭) মশ্বওম ভীন্ধদাণ ঞাকুভ এাং চাঢী ওম ওাচী দচরুম ইমাহফভ চন্ামর থওী উদবাধহদভ ওফথসূমঘ ম্পহওথ ওম থচমা
প্রযাও ভাভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(১১৮) ভ  যলদ ফব য ত য  চফ
২৭  জর  যদন ত ফদ ন দ ভ
ভ ণ রয়/ ফব    দ য় য়।

 চফ ণ
৪ জর ফ  চফ  নয়য  য  চফ ণ
ফ  য য ফল য় য় জন য় ফ  ণয জ 

১১৯) National Centre for Good Governance, Mussoorie, India- ত
 ণ চয
ব
য ব যত ভ নয জ
ভ ত দ ন য য়।

৩৭। ভ র

য়

ফত  ণয জ

জর

 ফলয় ভ ণ রয়

(১) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ফমলমা  মযশু মরও ফন্ত্রডাম থণহও এও মে ফাহও ৫০০ ঝাওা লাহভ ফার্তত্বওামীদ পাঢা প্রতাদ ওভা
ল। যলভ এাং গ্রাফাঞ্চহম ২ মে ২০ লাচাভ ওফথচীী দাভীহও ল্যাওহঝটিাং পাঢা লাঢা প্রতাদ ওভা ল। ২০ মে দাভীহও

প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। তামভদ্র্্ীফাভ মদহঘ াওাভী ৭ মে ৫০ লাচাভ দাভীহও মপমচমট লাঢা প্রতাদ ওভা ল। ৪৮৪ চদ
দাভীহও দাভী উহদ্যািা মলহহ কহড় থঢামাভ মহে্ প্রহাচদী লাঢা প্রতাদ ওভা ল। াদস্টধ ক্রাইম থম  থন্টাভ
থণহও ৮,৫৫২ চদ মদব থামঢঢ দাভীহও লাঢা প্রতাদ ওভা ল। আঝটি ওফথচীী থলাহস্টহমভ ফাধ্যহফ ১,৬০৮ ওফথচীী ফমলমাহও
মদভাধত আাহদভ ব্যস্থা ওভা ল। থফাঝ ৪৪টি থট-থওাভ থন্টাহভভ ফাধ্যহফ প্রা ২,৩৬৮ চদ মযশুহও থা প্রতাদ ওভা ল।
ইইমআভ প্রওহল্পভ আঢা ২০টি থচমা ৩০,০০০ ঝমুঁ ওপূড থ মযশু  মওহযাভহও ফামও ফাণামধছু ২,০০০ ঝাওা ওহভ দকত আমণ থও
লাঢা প্রতাদ ওভা ল। মওহযাভ-মওহযাভীহতভ েফঢাহদভ চন্য ৩৭৯টি িা ধমভঘামদা ওভা ল। ছ , দ্যস্থ দাভীহতভহও
১,২৫৫টি থমাই থফমযদ মঢভড ওভা ল।
(২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৮ ফাঘ থ ২০১৪ আন্তচথামঢও দাভী মত, ফ  দফ 
ধ য   ২০১৪ ম ন, ১৭
ফাঘ থ, ২০১৫ চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাদ-এঁভ চন্মত  চাঢী মযশু মত, ১১ ভ ২০১৫ ভ দফ, ৮ আকস্ট
২০১৪ ঙ্গফাঢা থযঔ নমচমাত্যহন্না ভৄমচ-এঁভ চন্ মত, ১৮ অহক্টাভ থযঔ ভাহম-এঁভ চন্ মত, ২৮ অহক্টাভ ২০১৪
ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা-এঁভ চন্ মত, ২৯ থহন্ফম্বভ াল্যমাল প্রমঢহভাথ মত, ৩ অহক্টাভ ২০১৪ ওন্যা মযশু মত,
১১ থফ ২০১৫ ফা মত, ১৯ অহক্টাভ ২০১৪ থিস্ট ও্ান্পাভ মত ফ ৯ মটহম্বভ থকফ থভাহওা মত  রন য য়।
(৩) ভ র ফলয়
ধদ য
ভ জ তফ চ ধমভঢথহদভ জ
ফ  ত য ১১,৩৭০ জন (৩,৭৯০ জন
৭,৫৮০ জন  য )  য-  য দয ভত য়ন ওফথ চ ফ ফ য়ন য য়। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৩৮ র ট
 য/  য দয  ভ জ ব ফ জন চতনত
ভত য়ন য য়।

য
য়

(৪) দাভী মদব থাঢদ প্রমঢহভাথওহল্প ফামিহক্টভাম থপ্রাগ্রাহফভ (র্তঢী ধ থ) আঢা ঠাওা, ভাচযালী, ঘট্টগ্রাফ, মহমঝ, খুমদা,
মভযাম, ভাংপভ  নমভতপভ থফমটহওম ওহমচ লাধাঢাহম মদব থাঢহদভ মযওাভ দাভী  মযশুহতভ প্রহাচদী ওম থা এওস্থাদ
থণহও প্রতাহদভ উহেহশ্য াদ-স্টধ ক্রাইম থন্টাভ (মম) স্থাধদ ওভা ল। স্বাস্থ্হা, পমমময  আইমদ লাঢা,
ফহদাাফামচও ওাউহন্পমমাং, আশ্রহা এাং মটএদএ ধভীোভ সুমথা মম থণহও প্রতাদ ওভা ল। যাভীমভও, থবৌদ এাং তগ্ধ
এই মঢদ থভহদভ মদব থাঢহদভ মযওাভ দাভী  মযশুহও মম থণহও থা প্রতাদ ওভা ল। জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত
থফাঝ ৩,১৬১ চদ দাভী  মযশুহও মমভল থণহও থা প্রতাদ ওভা ল।
(৫) থতযব্যাধী মদব থাঢহদভ মযওাভ দাভী  মযশুহতভ থাপ্রামপ্তভ সুমথাহণ থ ৪০টি থচমা তভ লাধাঢাম এাং ২০টি উধহচমা স্বাস্থ্
ওফহলহক্স থফাঝ ৬০টি াদ-স্টধ ক্রাইম থম স্থাধদ ওভা ল। থমভল থচমা  উধহচমা ধব থাহ মদব থাঢহদভ মযওাভ দাভী 
মযশুহতভ প্রহাচদী থা প্রতাহদভ মহে্ মমপন্ন ভওামভ াংস্থা, থভওামভ াংকঞদ, দাকমভও ফাচ এাং অন্যান্য
থস্টওহলার্ল্াভহতভ হঙ্গ থবাকসূত্র স্থাধদ ওহভ। জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত ৫,৩৯১ চদ মদব থাঢহদভ মযওাভ দাভী 
মযশুহও মমপন্ন লাঢা প্রতাদ ওভা ল।
(৬) মদব থাঢহদভ মযওাভ দাভী  মযশুভ দ্রুঢ  ন্যা মঘাভ মদমিঢ ওভহঢ ঠাওা থফমটহওম ওহমচ ও্াম্পাহ ন্যাযদাম নহভদমও
মটএদএ থপ্রানাইমমাং ল্যাহভঝমভ স্থাধদ ওভা ল। মমপন্ন ঘৃণ্যঢফ অধভাথ থবফদ থর থড, লঢ্া ইঢ্ামত তফহদ এই ল্যাহভঝমভভ
ফাধ্যহফ পমময  অন্যান্য আইদ প্রহাকওাভী াংস্থাহও লাঢা প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া এ ল্যাহভঝমভ মটএদএ ধভীোভ ফাধ্যহফ
মমপন্ন ফস্যা থবফদ মধর্তত্ব অণা ফার্তহত্বভ প্রফাড, মহতহয অমথাী থণহও ইচ্ছুওহতভ প্রহাচদী মটএদএ ধভীো অণা াংহযভ
থাভা প্রফাড এাং মমপন্ন দ্যহব থাহক  দ্যখ থঝদা মদহঔাঁচ, ভঢ ফানুহরভ ধমভমঘমঢ উিাহভ উহেঔহবাগ্য ভূমফওা ভাঔহঙ। মঘাভ ব্যস্থা
এাং আইদ প্রহাকওাভী াংস্থাহও ালায্য ওভা ঙাড়া এই ল্যাহভঝমভ ঢাচভীদ ন্াযদহভ অমিওাণ্ড এাং ভাদা লাচা থহভ
খঝদা অজ্ঞাঢ ভঢহতল যদািওভহডভ ফাধ্যহফ গুরুত্বপূড থ ভূমফওা ধামদ ওহভ। জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত থফাঝ ৪২৩টি
ফাফমাভ থপ্রমেহঢ ১,৩০৩টি দভৄদাভ মটএদএ ধভীো ম্পন্ন ল।
(৭) থতযব্যাধী মদব থাঢহদভ মযওাভ দাভী  মযশুহতভ লাঢাভ চন্য ভাচযালী, ঘট্টগ্রাফ, মহমঝ, মভযাম, খুমদা, ভাংপভ এাং
নমভতপভ থফমটহওম ওহমচ লাধাঢাহম মপাকী মটএদএ মস্ক্রমদাং ল্যাহভঝমভ স্থাধদ ওভা ল। এই ল্যাহভঝমভভল থতহযভ
প্রঢ্ন্ত অঞ্চম থণহও গৃলীঢ ফাফমাভ দভৄদা াংগৃলীঢ ওহভ ন্যাযদাম নহভদমও মটএদএ থপ্রানাইমমাং ল্যাহভঝমভহঢ মটএদএ
ধভীোভ চন্য থপ্রভড ওহভ।
(৮) মদব থাঢহদভ মযওাভ দাভী  মযশুহতভ চন্য ফহদাাফামচও ওাউহন্পমমাং লাঢাহও অমথওঢভ থচাভতাভ  নমপ্রসূ ওভাভ মহে্
ফমলমা মরও অমথতপ্তহভ ন্যাযদাম রফা ওাউহন্পমমাং থন্টাভ স্থাধদ ওভা ল। এই থন্টাভ থণহও ওম থভহদভ মদব থাঢহদভ মযওাভ
দাভী  মযশুহতভ ফহদাাফামচও ওাউহন্পমমাং লাঢা প্রতাদ ওভা ল। জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত এই থন্টাভ থণহও
থফাঝ ১৪৫ চদ দাভী  মযশুহও ফহদাাফামচও ওাউহন্পমমাং থা প্রতাদ ওভা ল। ফহদাাফামচও ওাউহন্পমমাং থাভ ওাব থক্রফহও
আভ যমিযামী ওভাভ মহে্ ঠাওা মশ্বমদ্যামহভ মঘমওৎা ফহদামজ্ঞাদ মপাহকভ হঙ্গ এও চুমিদাফা স্বােভ ওভা ল।

মম, মটএদএ ল্যাহভঝমভ, ভওামভ-থভওামভ এাং আন্তচথামঢও াংস্থাভ ওফথওঢথা এাং মমপন্ন স্কুম-ওহমহচভ মযেওল থফাঝ
২,৬১২ চদহও ওাউহন্পমমাং ম্পমওথঢ হঘঢদঢা, থফৌমমও তেঢা এাং াহধাটিপথ ওাউহন্পমমাং মরহ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(৯) দাভী মদব থাঢদ প্রমঢহভাথওহল্প ফামিহক্টভাম থপ্রাগ্রাহফভ উহদ্যাহক জুমাই ২০০৯ ফা থণহও Database on Violence
Against Women (VAO) শুরু ওভা ল। মমপন্ন উৎ থণহও দাভী মদব থাঢদ ম্পমওথঢ ঢথ্যামম াংগ্রল ওহভ হাইহঝ
াংভেড ওভা ল, বাহঢ প্রহাচহদ থব থওউ ঢা ব্যলাভ ওভহঢ ধাহভ। মমপন্ন উৎ থণহও প্রাপ্ত ঢথ্য থবফদ পমময থলটহওাাঝ থাভ
থণহও প্রাপ্ত দাভী মদব থাঢদ ম্পমওথঢ থওহভ মভডী, মম-এভ ঢথ্য, মটএদএ ল্যাহভঝমভভ মটএদএ থপ্রানাইমমাং ঢথ্য, ন্যাযদাম
রফা ওাউহন্পমমাং থন্টাহভভ িাহহন্টভ ঢথ্য, ২৪টি চাঢী বতমদও থণহও প্রাপ্ত দাভী মদব থাঢদ ম্পমওথঢ ঢথ্য, ফমলমা মরও
অমথতপ্তভ  চাঢী ফমলমা াংস্থাভ মপাকী VAO থম থণহও প্রাপ্ত দাভী মদব থাঢদ ম্পমওথঢ ঢথ্য ইঢ্ামত এই চাঢী VAO
টাঝাহইহচ াংভেড ওভা ল।
(১০) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা ৮ ফাঘ থ ২০১৪ ঢামভহঔ আন্তচথামঢও দাভী মতহভ উহিাথদী
অনুষ্ঠাহদ ১০৯২১ থলল্পমাইদ দম্বভটি থঝামমে থখারডা ওহভদ। জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত থলল্পমাইদ থন্টাহভ থফাঝ
৫৪,১১৩টি থনাদ গ্রলড ওভা ল। অমথওাাংয থনাদ মপওটিফ  ঢাভ ধমভাহভভ তস্যকড আইমদ লাঢাভ চন্য ওহভদ। এ ঙাড়া,
মঘমওৎা, ফাদমও ওাউহন্পমমাং-এভ লাঢা ধাাভ চন্য অহদহও থনাদ ওহভদ।
(১১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ দাভী মদব থাঢহদভ মরুহি ক্রফান্বহ াফামচও ফহদাপা ধমভঢথহদভ মহে্ প্রঘাভামপবাদ ঘামাহদা ল। এ
মহে্ মমপন্ন ওাব থক্রহফভ ধভ থিামযউভ, মমনহমঝ, প্রওাযদা এাং মদমফঢ ই-মদউচহমঝাভ  বত্রফামও মদউচহমঝাভ প্রওামযঢ
 থতযব্যাধী ভওামভ  থভওামভ াংস্থাভ তপ্তহভ মঢভড ওভা ল। াাংমাহতয থঝমমমপযদল অন্যান্য থভওামভ ঘ্াহদহম দাভী
 মযশু মদব থাঢদ মহভাথী টিমপ স্পঝ, োফা প্রঘাভ ওভা ল। আন্তচথামঢও দাভী মত  আন্তচথামঢও দাভী মদব থাঢদ প্রমঢহভাথ ধে
ধামদ উধমহে্ মমপন্ন অনুষ্ঠাহদভ আহাচদ ওভা ল।
(১২) ‘মটঅমক্সভাইহামদউমিও এমট (মটএদএ) আইদ, ২০১৪’ প্রডদ এাং অনুহফাতহদভ াম থও লাঢা প্রতাদ ওভা ল।
(১৩) থতহযভ আঝটি াদ-স্টধ ক্রাইম থন্টাহভ প্রািদ মপওটিফহতভ চন্য প্রমঢফাহ নহমাআধ পা আহাচদ ওভা ল। জুমাই
২০১৫ ধব থন্ত মমভল থণহও থফাঝ ৭১২ চদহও এওওামীদ প্রমযেড, ধড়াহযাদা  ব্যাাফগ্রীল অন্যান্য লাঢা প্রতাদ ওভা
ল।
(১৪) থচন্ডাভ মপমিও মলাংঢা প্রমঢহভাহথ াফামচও ঘামমওা যমিভল থচাভতাভওভড এাং সুদৃঢ় ওভাভ মহে্ এওটি ফমন্বঢ
প্রমঢষ্ঠাদ কহড় থঢামা প্রহাচদ। এই মহে্ ফমলমা মরও অমথতপ্তহভভ ঘত্যণ থ ঢমা ‘ন্যাযদাম থন্টাভ অদ থচন্ডাভ থইচট
পাহাহমন্প’ প্রমঢষ্ঠা ওভা ল।
(১৫) ন্যাযদাম ইমদমযহটিপ টু এন্ড পাহাহমন্প এহকইদস্ট মঘমহেদ প্রওহল্পভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গৃলীঢ ওাব থক্রহফভ
ফহধ্য ভহহঙ-াল্যমাল প্রমঢহভাথ, মযশুভ যাভীমভও  ফাদমও যামস্ত প্রমঢহভাথ মরহ দ্যটি মপমট ঢথ্যমঘত্র মদফথাড  থভওামভ
থঝমমমপযহদ ম্প্রঘাভ, াল্যমাল প্রমঢহভাথ মরহ দাটিওা মদফথাড  ঘাভটি এন, এফ থভমট ঘ্াহদহম ম্প্রঘাভ; াল্যমাল,
মযশুভ যাভীমভও  ফাদমও যামস্ত প্রমঢহভাথ, মযশু ধাঘাভ মরহ থফাঝ ৬০,০০০ মস্টওাভ ঙাধাহদা  থতযব্যাধী মঢভড; থচমা 
উধহচমা ধব থাহ মযশুভ প্রমঢ মলাংঢা মদভহদ ১২৮টি হঘঢদঢাভমও প্রঘাভামপবাদ ইঢ্ামত। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ১.৭২
থওাটি ঝাওা ভাহেভ মধভীহঢ ১.৫৪ থওাটি ব্য ওভা ল।
(১৬) জুমাই ২০১০ থণহও জুদ ২০১৪ থফাহত াস্তামঢ ফমলমা মরও অমথতপ্তহভভ অথীদ ৬৪টি থচমা মদ্যফাদ ফমলমা
প্রমযেড থওন্ধভহলভ মমপন্ন থরহট আদৄমদও প্রমযেহডভ ফাধ্যহফ ৪১,৫৪৭ চদ তমভদ্র্ ফমলমাহও (১৬-৪৫ ঙভ) প্রমযেড প্রতাদ ওভা
ল। এই ওাব থক্রফ াস্তাহদভ অমপজ্ঞঢাভ আহমাহও ভাচস্ব াহচহঝভ আঢা জুমাই ২০১৪ থণহও চীমওাহদভ চন্য ফমলমাহতভ
তেঢা উন্নদ প্রমযেড যীর থও ওফথসূমঘভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।
(১৭) চমঢাহও প্রামঢষ্ঠামদও রূধ থতাভ মহে্ চমঢা নাউহন্ডযদ কঞদ  চহন্ট স্টও থওাম্পামদভ ফাধ্যহফ ঢা মদন্ধদ ওভা

ল। চমঢা নাউহন্ডযহদভ ওাব থক্রফহও স্থাীওভহডভ মহে্ থাদফমন্ডস্থ পভাঢদ ২৭ দম্বভ থভাহট ভওামভ ামড় ভাে ওভা ল।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ চমঢা নাউহন্ডযহদভ চন্য ১০ থওাটি ঝাওা ভাে ওভা ল।
(১৮) ভেিভাচ্ ভওাভ এাং চামঢাংখ মযশু ঢলমম (ইউমদহন)-এভ থবৌণ উহদ্যাহক ২২ জুমাই ২০১৪ ঢামভহঔ মন্ডহদ অল্প হ
থচাভ ওহভ মহ থতা হন্ধ কামথ ামফঝ অনুমষ্ঠঢ ল। কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা এাং
ফমলমা  মযশু মরও ফন্ত্রডামহভ ফাদদী প্রমঢফন্ত্রী থফহলভ আনহভাচ চুফমও, এফমধ উি ামফহঝ অাংযগ্রলড ওহভদ। ২৭
অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ ফাদী স্মৃমঢ মফমদাঢহদ াাংমাহতহয প্রণফাহভভ ফহঢা কামথ ামফঝ আহাচদ ওভা ল। ফমলমা 

মযশু মরও ফন্ত্রডাম, উন্নদ লহবাকী াংস্থা মটএনআইমট এাং ব্র্যাও এ হম্মমদ আহাচদ ওহভ। ফমলমা  মযশু মরও
ফন্ত্রডামহভ ফাদদী প্রমঢফন্ত্রী থফহলভ আনহভাচ চুফমও অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অমঢমণ মলহহ উধমস্থঢ মঙহমদ। হম্মমহদ মহযর অমঢমণ
মঙহমদ ভেিভাহচ্ভ আন্তচথামঢও উন্নদ মরও উধফন্ত্রী মমদ মনতাভহস্টাদ।
(১৯) ফমলী দাভী ঙ্গফাঢা থযঔ নমচমাত্যহন্না ভৄমচ-এঁভ ৮৪ঢফ চন্ামর থওী উদবাধদ উধমহে্ ৮ আকস্ট ২০১৪ ঢামভহঔ
ফাদী স্মৃমঢ মফমদাঢহদ অনুষ্ঠাহদভ আহাচদ ওভা ল। উি অনুষ্ঠাহদ প্রথাদ অমঢমণ মঙহমদ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ
ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থযঔ লামদা।
(২০) াভা থতহয ‘চাঢী মযশু পভস্কাভ প্রমঢহবামকঢা, ২০১৫’-এ প্রা ১,৫০,০০০ মযশু অাংযগ্রলড ওহভ। প্রমঢহবামকঢা স্বড থ, থভৌপ্য
এাং থিাঞ্জ ধতওল ১৪৭ টি পভস্কাভ প্রতাদ ওভা ল।
(২১) াাংমাহতয মযশু এওাহটফী মযশুভ মওাহয প্রাভমম্ভও মযো (ইএমমমট) প্রওহল্পভ আঢা ১৫১টি দত্যদ প্রাও-প্রাণমফও মযো
থওন্ধ ঘালু ওভা ল। থতযব্যাধী ৮,৭৭১টি থওহন্ধভ ফাধ্যহফ ৪-৫ ঙভ ী ৬ মোমথও মযশুহও প্রাও-প্রাণমফও মযো প্রতাদ ওভা
ল।
(২২) জ্ঞাদ মচজ্ঞাা, উধমস্থঢ মঢওথ, চামভ কাদ, তমী নৃঢ্ (আঞ্চমমও) থফাঝ ৪টি মরহ মযশুহতভ থফৌসুফী প্রমঢহবামকঢা থতহযভ
ওম উধহচমা/ণাদা অনুমষ্ঠঢ ল। চাঢী ধব থাহ প্রমঢহবামকঢা স্বড থ  থভৌপ্য ধতওল থফাঝ ৪৮টি পভস্কাভ প্রতাদ ওভা ল।
(২৩) থফহ মযশুহতভ চন্য ঠাওা মপাহক মঢদটি (ঠাওা যলহভভ আমচফপহভ এওটি, থওভাদীকহঞ্জ এওটি এাং কাচীপহভভ ঝঙ্গীহঢ
এওটি), ঘরগ্রাফ, খুমদা  ভাচযালী মপাকী যলহভ এওটি ওহভ  থহফাঝ ঙটি মযশু মওায থওহন্ধভ ওাব থক্রফ ধমভঘামমঢ লহে।
প্রমঢ থওহন্ধ ২৫০ চদ ওহভ ধণমযশু, দ্যস্থ  সুমথামঞ্চঢ মযশুহতভ ঔাাভ, আাদল থমঔাধড়া  ওামভকমভ মযো প্রতাহদভ
সুমথাল মযশুহতভহও পদ থাদ ওভা লহে।
(২৪) মযশুহতভ ঘমমচ্চত্র  অনুষ্ঠাদ মদফথাড ওফথযামাভ ফাধ্যহফ মমপন্ন থশ্রমডভ ৭৬ চদ মযশুহও মদফথাড ওফথযামাভ ফাধ্যহফ মযশুহতভ
িাভা এ ধব থন্ত ১০টি স্বল্পনতহখ থ্ভ মযশুহঢার ঘমমচ্চত্র মদফথাড ওভা ল। াাংমাহতয মযশু এওাহটমফ ওর্তও
থ মদমফথঢ মযশু ঘমমচ্চত্র
াভাহতহয থচমা  উধহচমা যাঔাভ ফাধ্যহফ প্রতমযথঢ ল। এ ধব থন্ত থফাঝ ৫৩টি মযশু ঘমমচ্চত্র মদফথাড ওভা ল।
(২৫) চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাদ-এঁভ চীদ  ওহফথভ মমপন্ন মতহওভ ধমভমঘমঢভমও ২৫টি গ্রন্থ প্রওাহযভ উহেহশ্য
এওটি ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ঙ্গন্ধুভ াংগ্রাফহুম চীহদভ ালমওঢা, ঢ্াক, মঢমঢো  থতযহপ্রহফভ দত্যদ প্রচহন্ভ মযশুমওহযাভহতভ ফহধ্য ঞ্চামভঢ ওভাই এই ওফথসূমঘভ উহেশ্য।
(২৬) মযশুহতভ মজ্ঞাদফদস্ক ওহভ কহড় থঢামাভ চন্য াাংমাহতয মযশু এওাহটফীভ ৩০টি থচমা যাঔা ৬-১৩ ঙভ ী মযশুহতভ
চন্য ওমম্পউঝাভ প্রমযেড ওফথসূমঘ ঘালু ওভা ল। ওফথসূমঘভ আঢা প্রমঢটি থচমা ৫টি ওহভ ৩০টি থচমা থফাঝ ১৫০টি
ওমম্পউঝাভ প্রতাদ ওভা ল।
(২৭) াাংমাহতয মযশু এওাহটফীভ থওন্ধী ওাব থামল াভাহতহযভ ৬৪টি থচমা এাং ৬টি উধহচমা মমপন্ন মরহ প্রমযেড িা
অনুমষ্ঠঢ ল। ঙ্গীঢ, মঘত্রাঙ্কদ, নৃঢ্, আবৃমি, দাট্যওমা, লাাইাদ মকঝাভ, ঢমা, ইাংহভচী পারা থওা থ, ওমম্পউঝাভ প্রমযেড,
সুন্নভ লাহঢভ থমঔা মরহ প্তাহল মঢদ মতদ প্রমযেহডভ আহাচদ ওভা ল এাং এহঢ প্রা ২৫,০০০ চদ মযশুহও প্রমযেড প্রতাদ
ওভা ল।
(২৮) মযশু এওাহটফীভ প্রওাযদা মপাক এ বাঢ থফাঝ ৭১৬টি পস্তও প্রওায ওহভ। এ ঙাড়া, মদমফঢ ফামও মযশু ধমত্রওা প্রওামযঢ
ল।
(২৯) মযশু চাদ্যখহভভ ঢত্ত্বাথাহদ আঝটি স্কুম থণহও ৫০ চদ ওহভ ৪০০ চদ ঙাত্র-ঙাত্রী মদহ আঝটি মযোভমও তযথদী স্থাহদ মযো
নহভভ আহাচদ ওভা ল। াাংমাহতয মযশু এওাহটফীভ প্রমযেডাণী  মযশু াংকঞহদভ মযশুহতভ মদহ াঢ মতদব্যাধী াথাভড 
মজ্ঞাদহওমন্ধও স্টম  াাংস্কৃমঢও অনুষ্ঠাহদভ আহাচদ ওভা ল।
(৩০) প্রমঢটি থচমাভ স্থাদী কৃমি  ঐমঢহল্ভ প্রমঢ মযশুহতভ দৃমি মদি ওভহঢ এাং প্রাঘীদ  লামভহ বাা াাংস্কৃমঢও ঐমঢল্
ভো ওমহও উৎামলঢ ওভহঢ এও থচমা থণহও মযশু াাংস্কৃমঢও তম ঢাহতভ মদচস্ব ঐমঢহল্ভ মদতযথদ মদহ অন্য থচমা ভ্রফড
ওহভ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৬৪টি থচমা যাঔা এ ওফথসূমঘ বণাবণপাহ াস্তামঢ লহহঙ।
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(১) যলীত ব্যমিচীী মত, ফলাদ মচ মত, ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী মত এাং ঐমঢলামও ভৄমচদকভ মত চাঢীপাহ
ম  নয চন্য ফন্বহওভ তামত্ব ধামদ য য়।
(২) ফামও ৫,০০০ ঝাওা লাহভ ১,৮০,১৯৬ চদ ভৄমিহবািাহও থফাঝ ১,২০০ থওাটি ঝাওা ম্মান পাঢা প্রতাদ ওভা ল।
(৩) ২,৫০০ যলীত ধমভাভ এাং  ত ীভহশ্রষ্ঠ ধমভাভল ৫,৩৩১ চদ ভেিালঢ ভৄমিহবািাহও  থমদম্ন ৯,৭০০ ঝাওা এাং হ থাচ্চ
৩০,০০০ ঝাওা লাহভ ফামও ম্মামদ পাঢাল থফাঝ ১৪,৪৯৬.৮৫ মে ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা ল। এভ ফহধ্য ৭,০৫৩ চদহও
ম্মাদী পাঢা প্রতাদ ওভা ল।
(৪) ৬৭৬ চদ থঔঢাপ্রাপ্ত ভৄমিহবািাহও (ীভহশ্রষ্ঠ-১২,০০০, ীভ উিফ-১০,০০০, ীভ মক্রফ-৮,০০০ এাং ীভ প্রঢীও-৬,০০০
ঝাওা) ফামও পাঢা থফাঝ ঙ থওাটি ঝাওা প্রতাদ ওভা ল।
(৫) ২,৪৮৭ চদহও ভৄমিহবািা াফমও দতধত্র প্রতাদ ওভা ল।
(৬) ভৄমিহবািা কডওফথঘাভীকহডভ ঘাওমভ থণহও অভ গ্রলহডভ  দ্যই ঙভ বৃমি ওভাভ চন্য ১,১৪০ চহদভ ওাকচধত্র বাঘাইাঙাইপূ থও ৫৩৭ চদহও প্রঢ্দ ওভা ল এাং ৬০৩ চহদভ ওাকচধত্র ঠিও দা ণাওা প্রঢ্দ ওভা লমদ।
(৭) ভৄমিহবািাভ ন্তাদ/পত্র-ওন্যাভ পত্র-ওন্যা থওাঝা মদহাক  পমঢথভ চন্য ২,০০৩ চহদভ দতধত্র বাঘাই-াঙাইপূ থও ১,২১৯
চদহও প্রঢ্দ থতা ল এাং ৭৮৪ চহদভ থকহচঝ  দহত ধাণ থও্ ণাওা প্রঢ্দ ওভা লমদ।
(৮) ওম থচমা ভৄমিহবািা ওফহলক্স পদ মদফথাড (প্রণফ ধব থা) (মিঢী াংহযামথঢ) প্রওল্পটি থফাঝ ১৫২.৬৭ থওাটি ঝাওা
প্রাক্কমমঢ ব্যহ াস্তাদাথীদ ভহবহঙ। প্রওহল্পভ জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত ২৫টি থচমা পদ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল
এাং লস্তান্তভ ওভা ল। ২২টি পহদভ মদফথাডওাচ ঘমফাদ ভহবহঙ এাং াঢটি পহদভ মদফথাডওাচ প্রমক্রাথীদ ভহহঙ। জুমাই
২০১০ থণহও জুদ ২০১৬ থফাহত াস্তামঢব্য প্রওহল্পভ জুমাই ২০১৪ - জুদ ২০১৫ থফাহত আমণ থও অগ্রকমঢ ১৬.১১ থওাটি ঝাওা
এাং থপৌঢ অগ্রকমঢ ১০০ যঢাাংয।
(৯) থফাঝ ১,০৭৮.৫১ থওাটি ঝাওা ব্যহ জুমাই ২০১২ থণহও জুদ ২০১৬ থফাহত াস্তাদাথীদ উধহচমা ভৄমিহবািা ওফহলক্স পদ
মদফথাড প্রওহল্পভ আঢা জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত ৫১টি উধহচমা পদ মদফথাডওাচ ফাপ্ত ল। ১১৫টি উধহচমা
মদফথাডওাচ ঘমফাদ আহঙ এাং ১০টিভ তভধত্র প্রমক্রাথীদ ভহহঙ। প্রওহল্পভ আমণ থও অগ্রকমঢ ১২৮.৮৬ থওাটি ঝাওা এাং াস্ত
অগ্রকমঢ ১০০ যঢাাংয।
(১০) র ২০১২ থ
ন ২০১৬ ভয় দ ফ ফ য়ন ধ ন ভূমফলীদ অেম ভৄমিহবািাহতভ াস্থাদ মদফথাড প্রওহল্পভ আঢা
২,৯৭১টি ইউমদঝ মদফথাহডভ মহে্ থফাঝ ২২৭.৯৭ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমদ ভহহঙ। প্রওহল্পভ আঢা জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫
থফাহত ৮০০টি াস্থাদ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল, ৬৮৩টি মদফথাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ এাং ৩৬৬টিভ তভধত্র ওাব থক্রফ প্রমক্রাথীদ
ভহহঙ। প্রওহল্পভ আমণ থও অগ্রকমঢ ৫৪.৭৭ থওাটি ঝাওা এাং াস্ত অগ্রকমঢ যঢপাক।
(১১) জুমাই ২০১০ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত থফাঝ ২২.৯৭ থওাটি ঝাওা প্রাক্কমমঢ ব্যহ থতহযভ ৬৫টি স্থাহদ ভৄমিভেহিভ স্মৃমঢস্তম্ভ
মদফথাড প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভহহঙ। প্রওহল্পভ আঢা ৫৯টি স্মৃমঢস্তহম্ভভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল এাং অমযি ঙটিভ মদফথাডওাচ
ঘমফাদ ভহহঙ। প্রওহল্পভ আমণ থও অগ্রকমঢ ৩.৮২ থওাটি ঝাওা এাং াস্ত অগ্রকমঢ ৯৫ যঢাাংয।
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(১) ‘অমযি ১১টি থচমা দত্যদ ভে প্রমযেড থওন্ধ স্থাধদ’ প্রওহল্পভ আঢা ঘাঁধাইদাকঞ্জ, চুাটাঙ্গা  থদত্রহওাদা থচমা ভে
প্রমযেড থওন্ধ স্থাধহদভ ওাচ ফাপ্ত ল। অন্যান্য আঝটি থচমা (াঢেীভা, ভাচাড়ী, মেীপভ, দীমনাফাভী, চপভলাঝ, কাচীপভ
 ফামদওকঞ্জ) ভে প্রমযেড থওন্ধ স্থাধহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ‘সুমথা মঞ্চঢ ভে  মওহযাভ-মওহযাভীহতভ চন্য প্রমযেড 
পদ থাদ থওন্ধ স্থাধদ’ যীর থও প্রওল্পটি দাভাডকঞ্জ থচমাভ রূধকঞ্জ উধহচমাভ ঘদধাড়া গ্রাহফ াস্তামঢ ল। প্রওল্পটিভ ফাধ্যহফ
তেঢা বৃমিভমও প্রমযেড প্রতাহদভ ফাধ্যহফ প্রহাচদমপমিও ওফথাংস্থাহদভ তে ওফী কহড় থঢামা লহ। এহেহত্র ওমম্পউঝাভ
মরও, ইহমওরমদক্স, মউটিমনহওযদ এন্ড থলাভ ওাটিাং, থফাাইম থনাদ ামপথমাং ইঢ্ামত মরও প্রমযেড প্রতাদ ওভা লহ এাং
ওফধহে ৩০ যঢাাংয তমভদ্র্ থমাওহও মদাভহল্য প্রমযেড প্রতাদ ওভা লহ।

(২) ‘সুমথা মঞ্চঢ ভেহতভ চন্য বৃমিভমও প্রমযেড  স্বাস্থ্ ধমভঘব থা থওন্ধ স্থাধদ’ যীর থও প্রওল্পটি মওহযাভকঞ্জ থচমাভ ওটিামত
উধহচমাভ ঘান্নপভ গ্রাহফ াস্তামঢ ল। প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ সুমথা মঞ্চঢ ভে  মওহযাভ-মওহযাভীহতভ চন্য তেঢা বৃমিভমও
প্রমযেড  থলমণহওাভ থন্টাভ স্থাধহদভ ফাধ্যহফ প্রহাচদমপমিও ওফথাংস্থাহদভ তে ওফী কহড় থঢামা লহ। এহেহত্র ওমম্পউঝাভ
মরও, ইহমওরমদক্স, থঝইমামভাং এন্ড এফিটামভ, থফাাইম থনাদ ামপমাং ইঢ্ামত মরও প্রমযেড প্রতাদ ওভা লহ এাং
ওফধহে ৩০ যঢাাংয তমভদ্র্ থমাওহও মদাভহল্য প্রমযেড প্রতাদ ওভা লহ।
(৩) চুাটাঙ্গা  লমকঞ্জ থচমা থস্টমটাফল ফফদমাংল, দাহঝাভ, ঝাঙ্গাইম  নমভতপভ এাং খুমদা  ভাচযালী ফমলমা ক্রীড়া
ওফহলক্স-এভ অমথওঢভ উন্নদ এাং মহমঝ মপাকী থস্টমটাফহও আন্তচথামঢও ফাহদভ থস্টমটাহফ উন্নীঢওভড ওভা ল।
(৪) ২৭-৩১
 ণ য

২০১৪ ভয় দ ঢ য়
ত ‘জ ত য়
য ভ ড য়ট ফ
ত ম ত , ২০১৪’- ফ
ণ
য দ র ব য দর ত য ন য-   য় য যফ জন য।

(৫) ১৩-১৪  য ২০১৪ ভয় দ ন র
 ত য দর  ণ য ২৪ ণ, ১০ য

ত
চয

ত

দর

র ভ ণ র  ত য ত ম ত , ২০১৪- ফ  
দ র ব য দর ত চ
য়ন  য় য যফ জন য।

(৬) ১৫-১৬  য ২০১৪ ভয় দ ন র
ত ভ
য ত দর  ণ য
ণ, তন য
চয
(৭) ২২-৩০  য ২০১৪ ভয় দ ব য ত
 ণ য  ভপ ন র ত য়।

ফ

জ ত
দ র ব

ত খ জ

য তচ
য।

য়ন , ২০১৪-

 টফর ত ম ত , ২০১৪-

ফ

ফ



  টফর দর

(৮) ২০-২৬  য ২০১৪ ভয় দ ঢ য়
ত নফভ ফ   য় ন  যজ ট ন ত ম ত , ২০১৪ফ   ট ন দর  ণ য ফ র ড ফর - য ন য   য় য যফ জন য।
(৯) ২৭
ফয ২০১৪ থ ০২ ন ব য ২০১৪ ভয় দ ফ
ট  যজ ত ম ত , ২০১৪- ফ  
ট দর

ত
ত ফ  - ভ  র
ট  য
 ণ য চ
য়ন  য় য যফ জন য।

(১০) ১৯-২৫
ফয ২০১৪ ভয় দ ঢ
র
 র ত ম ত , ২০১৪- ফ    ত য দর
ন জন য।

ত
 ণ

-১৮

য ভ ভ  ২৭তভ জ ত য়  ত য, ড ব
য়টয
য তন ণ
দ র ব য দর ত ত য়

(১১) ২৭-২৯ ন ব য ২০১৪ ভয় দ ঢ য়
তজতয় য়য নচ
য়ন , ২০১৪- ফ  
দর  ণ
য
ণ,
য
দ র ব য দর ত য ন য   য় য যফ জন য।
(১২) ২৩-২৬ ড  য ২০১৪ ভয় দ ঢ য়
ত য় রটন ফজয় দফ
য ভ ড য়ট ফ
ত ম ত , ২০১৪ফ   ফ দর  ণ য  ত ণ
ট য দ র ব য দর ত চ
য়ন  য় য যফ জন য।
(১৩) ১৬ ড  য ২০১৪ ত য খ ঢ য়
ত ফজয় দফ
ত ম ত , ২০১৪- ফ  
দর
 ণ য
ণ,
য
দ র ব য।
(১৪) ২৬-২৭ ড  য ২০১৪ ভয় দ ঢ য়
ত ১৩তভ জ ত য়  নয়য ত য় য় ন ড ত ম ত , ২০১৪- ফ  
ত য় য় ন ড দর  যণ য ১০ ণ
য দ র ব য দর ত চ
য়ন  য় য যফ জন য।
(১৫) ২৮-২৯ ড  য ২০১৪ ভয় দ ঢ য়
ত ফজয় দফ ত য় য় ন ড ত ম ত , ২০১৪- ফ  
ত য় য় ন ড দর  ণ য তন ণ
য দ র ব য দর ত চ
য়ন  য় য যফ
জন য।
(১৬) ১৯-২৮ জ য় য ২০১৫ ভয় দ ব য়তন ভ
ত
প
ফ   ট ন দর  ণ য ফ র
তযনয  য়য

-১৪ ফছয চ ন
যফ জন য।

(১৭) ১৭-২১ ভ চ ২০১৫ ভয় দ থ
 ণ য
ণ দ র ব

য

ত য় ন

ত
য।

ন ভ

ফ



যচ য দর

য।

(১৮) ১৯-২২ ভ চ ২০১৫ ভয় দ প র নথ র দর  ণ য
ণ,
(১৯) ০৮ ভ চ ঢ য়
 য় য যফ জন

 য়

য় ন ট ন ত ম ত য়

ত
য

ভ ণ র
১০

জ ত
দ র ব য।

নয় য টফর র য প ন র খর য়

 ণ

থর
য ফ

ত ম তয় ফ
  টফর দর চ


য়ন

(২০) ২৬ ভ চ ২০১৫ ত য খ ঢ য়
য
দ র ব
(২১) ২০
র ২০১৫ ত য খ ঢ
ফ 
দর  ণ
য।

য়
য

ত
য।

ধ নত দফ

ত পজ
ণ,


য

(২২) ২৯ ভ চ ২০১৫ থ ০১
র ২০১৫ ভয় দ ঢ য়
য ত দর  ণ য চ য ণ,
য
১০

ত ম তয় ফ
 ২০তভ

ফ


দ র ব

ত ধ নত দফ
দ র ব য।

(২৩) ২১-২৩ ভ ২০১৫ ভয় দ ঢ য়
ত ধ নত দ
বল ন
নয়য থ র
ত ম ত , ২০১৫- ফ   থ র দর  ণ
দ  ছয় ন ন জ ত য় য ড
চ
য়ন  য় য যফ জন য।
ত

জভ ন
য

ন য



দর

 ণ

য

ত ম ত , ২০১৫য য ন য   য় য যফ জন

য ত ত ম ত , ২০১৫ভভ

য ২২ ণ, ট

(২৪) ২২-২৪ ভ ২০১৫ ভয় দ ঢ য়
ট ফর ট ন দর  ণ য
জন য।

ণ,

(২৫) ০১-০৬ ন ২০১৫ ভয় দ ঢ
য
ণ,
য
চয

য়

ত ২৭তভ জ ত য়
ত ম ত , ২০১৫- ফ
দ  য় চ থ ন র ব য য যফ জন য।

(২৬) ০৬-০৭ ন ২০১৫ ভয় দ ঢ
ফ   য ত দর  ণ
য।

য়
ত চ থ প জর
য  চ ণ, চ য য

ফ



ত ৩১তভ জ ত য়
য ,

ট ফর ট ন ত ম ত , ২০১৫- ফ
দ র ব য দর ত য ন য   য় য


দর


যফ
 ণ


জ ত ভ  র ট ত ম ত , ২০১৫তন
দ  য় চ থ ন র ব য য যফ জন

(২৭) ১০-১২ ন ২০১৫ ভয় দ ঢ য়
ত
ডয  ত য় য় ন ড
 ণ য চ য়ন  য় য যফ জন য।
(২৮) জ ত য়
 যলদ
ট ১৮ জন, টফ র ৩০ জন, জভ
ব য র ন ১৫ জন, য য ঠ ন ৩৫ জন, য ত ত ২৫ জন, ড ত ২০ জন,
৪০ জন
 ণ দ ন য য়।

ত ম তয় ফ

তয়

য় ন ড দর

 ২৫ জন, ত য় য় ন ড ২০ জন,
ত ১৫ জন, দ ফ ত ২০ জন ফ প

-

৪০। যরথ ভ ণ রয়
(১) ১৮ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী মাওাফ-মঘদওী আস্তাদাভ ফহধ্য টাম মাইদ
থভম ঘমাঘম উহিাথদ ওহভদ।
(২) ০৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয  পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী খুমদা থণহও ফাংমা ধব থন্ত থভমধণ মদফথাড  ‘কুমাউড়াযালাচপভ থওযহদভ পদ থাদ’ যীর থও প্রওহল্পভ মপমি প্রস্তভ স্থাধদ ওহভদ।
(৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঘট্টগ্রাফ থস্টযদ ইাট থ মভফহটমমাং ওভা ল।
(৪) চহতপভ-ফফদমাংল থওযহদভ ১৩টি থস্টযহদভ মকন্যামমাং ব্যস্থাভ পদ থাদ  আদৄমদওীওভড ওভা ল।
৫) ঝ -বপভাচাভ টাম মাইদ মদফথাড প্রওহল্পভ আঢা ১১টি থস্টযদ, ইমটমএন, তমেড থওামভা’য অণ থাহদ মঘদমও আস্তাদাঘট্টগ্রাফ থওযহদ ১১টি থস্টযদ, এমটম’য অণ থাহদ তযথদা-ঈশ্বভতী থওযহদ ১১টি থস্টযদ, ঈশ্বভতী-চয় দপভ থওযহদভ চ যটি
থস্টযদ, আশুকঞ্জ-আঔাউড়া থওযহদভ তনটি থস্টযদ থফাঝ ৪০টি থস্টযহদভ মকন্যামমাং ব্যস্থাভ আদৄমদওীওভহডভ ওাচ লাহঢ
থদ া ল।
(৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থভমহহঢ ৪৩টি মমদহাক প্রওল্প এাং ধাঁঘটি ওামভকমভ লাঢা প্রওল্প অণ থাৎ থফাঝ ৪৮টি
উন্নদ প্রওল্প ঘমফাদ ভহহঙ। এ প্রওল্পভল াস্তাহদ ঘমমঢ অণ থ-ঙহভ াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ (আভএমটমধ)
৩৪৪৯.৯৮ থওাটি ঝাওা (মচম ২৪০০.০০ থওাটি ঝাওা, প্রওল্প ালায্য ১০৪৯.৯৮ থওাটি ঝাওা) ভাে প্রতাদ ওভা ল।
(৭) ভওাভ থভমহভ মাইদ ও্াধামটি বৃমিভ চন্য ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ থভমহ ওমভহটাভহও টাম মাইহদ উন্নীঢ ওভাভ ওাচ শুরু
ওহভহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এমটম’ভ অণ থাহদ ঝঙ্গী-বপভাচাভ থওযহদ ৬২ মওহমামফঝাভ (৪২ মওহমামফঝাভ থফইদ মাইদ
এাং ২০ মওহমামফঝাভ লুধ মাইদ), চাইওা-এভ অণ থাহদ মঘদওী আস্তাদা-মাওাফ থওযহদ ৩৬ মওহমামফঝাভ (১৬ মওহমামফঝাভ
থফইদ মাইদ এাং ২০ মওহমামফঝাভ লুধ মাইদ) টাম মাইদ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল।

(৮) ঘট্টগ্রাফ থস্টযদ ইাট থ মভফহটমমাং-এভ আঢা ১১ মওহমামফঝাভ থভম মাইদ পদ থাদ এাং ২.৮৭ মওহমামফঝাভ দত্যদ থভম
মাইদ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল।
(৯) মিঢী বপভ  মিঢী মঢঢা থত্য মদফথাহডভ ফীো  মস্তামভঢ মটচাইহদভ ওাচ ইহঢাফহধ্য থযর লহহঙ। ভম থত্য
মদফথাহডভ চন্য বণাক্রহফ ১০ থহন্ফম্বভ ২০১৩ ঢামভহঔ মিঢী বপভ থত্য এাং ২৬ থহন্ফম্বভ ২০১৩ ঢামভহঔ মিঢী মঢঢা থত্য
মদফথাহডভ চন্য চুমি স্বােমভঢ ল। মদফথাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।
(১০) পাভঢী টমাভ থক্রমটঝ মাইহদভ আঢা ঠাওা-ঝঙ্গী থওযহদ র্তঢী  ঘত্যণ থ ডুহম থকচ মাইদ এাং
ঝঙ্গী-চহতপভ থওযহদ ডুহমহকচ টাম মাইদ মদফথাড প্রওহল্পভ াংহযামথঢ মটমধমধ অনুহফামতঢ ল। মযত প্রহওৌযম
মটচাইদ, তভধত্র প্রডদ  ওদরাওযদ সুধাভমপযদ ওাহচভ চন্য ধভাফযথও মদহাহকভ চুমি স্বােমভঢ ল।
(১১) ‘আঔাউড়া থণহও মাওাফ ধব থন্ত ৭২ মওহমামফঝাভ ডুহমহকচ টাম থভমমাইদ মদফথাড এাং মদ্যফাদ থভমমাইদহও
ডুহমহকহচ রূধান্তভ’ যীর থও প্রওল্পটি ২৩ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ এওহদও ওর্তও
থ অনুহফামতঢ ল। ঢথফাহদ ভূমফ অমথগ্রলহডভ ওাচ
ঘমফাদ ভহহঙ।
(১২) ঈশ্বভতী থণহও ঠামাভঘভ ধব থন্ত দত্যদ ৭৮.৮০ মওহমামফঝাভ-এভ ফহধ্য ৫ মওহমামফঝাভ থভমধণ মদফথাডওাচ থযর ল।
(১৩) াাংমাহতয থভমহভ ৯৪৮ মওহমামফঝাভ থভমধণ পদ থাহদভ মহে্ মমপন্ন প্রওল্প ঘমফাদ ভহহঙ। এভ ফহধ্য ২০১৪-১৫ অণ থঙহভ ১৫৯.৬৬ মওহমামফঝাভ (বতপভ-মঘমালাটি থওযদ ৯.৭৭ মওহমামফঝাভ, থরামযলভ-থতালাচাভী-নহঢাাত-দামচভলাঝ ৩.৭৯
মওহমামফঝাভ, মঘদমও আস্তাদা-আশুকঞ্জ ৯৬ মওহমামফঝাভ, ধাঁচুমভা-পাঙ্গা ১৯.১০ মওহমামফঝাভ, মাওাফ-ঘাঁতপভ থওযদ ২০
মওহমামফঝাভ, ঘট্টগ্রাফ থস্টযদ ইাট থ ১১.০০ মওহমামফঝাভ) থভমমাইদ পদ থাদ ম্পন্ন ল।
১৪) থমাহওাহফাটিপ  বাত্রীালী থওাহঘভ  ঝ দূভীওভহড ম্পূড থ মচম অণ থাহদ ঘীদ থ ২০ থঝ (৩ ইউমদহঝ ১ থঝ) মটহচম
ইহমওমরও ফামিধম ইউমদঝ (মটইএফইউ) া থটভৄ ইহঢাফহধ্য াংগ্রল ওভা ল। াংগৃলীঢ থটভৄ িাভা মমপন্ন রুহঝ বাত্রী ধমভলদ ওভা
লহে। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঠাওা-দাভাডকঞ্জ, ঠাওা-চহতপভ, ফফদমাংল-চহতপভ, আঔাউড়া-কুমফ মাওাফ-কুমফোঘাঁতপভ, মাওাফ-কুমফো-থদাাঔামী, মহমঝ-আঔাউড়া, ধা থঢীপভ-ঞাকুভকাঁ, ধা থঢীপভ-মামফমদভলাঝ, ঘট্টগ্রাফ-কুমফো এাং
ঘট্টগ্রাফ াকুথমাভ ওমফউঝাভ থরদ ামপথ ঘালু ওভা ল। এহঢ ভাচথাদীল থতহযভ অন্যান্য চদহুম যলভগু র ত বাদচঝ অহদওাাংহয
হ্রা ধায়।
১৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৬ থওাটি ৭৩ মে ৪২ লাচাভ বাত্রী ধমভলন ওভা ল। বাত্রী ধমভলন ঔাহঢ ৫২৫ থওাটি
ঝাওা, ধণ্য ধমভলন ঔাহঢ ১৭২ থওাটি ঝাওা, ভূমফ ঔাঢ থ ৩৮.২৮ থওাটি ঝাওা এাং অন্যান্য ঔাঢ থ ১৫৬ থওাটি ঝাওা আ
ল।
১৬) জুদ ২০১৫ ফাহ ঠাওা থস্টযদ, ঠাওা মফাদন্নভ থস্টযদ এাং ঘট্টগ্রাফ থভমহ থস্টযহদ াই-নাই মহস্টফ ঘালু ওভা ল। এ
ঙাড়া, মদভাধিা ব্যস্থা থচাভতাভ ওভাভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৭টি থস্টযহদ থফাঝ ২৪২টি মমটিমপ মহস্টফ স্থাধদ ওভা ল।
১৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আন্তঃদকভ  থফইম থরদল থফাঝ ছয়টি দত্যদ থরদ মমপন্ন রুহঝ ঘালু ওভা ল এাং টি থরহদভ ামপথ
মথ থঢ ওভা ল।
(১৮) এমটম’ভ অণ থাহদ াাংমাহতয থভমহ মভনফথ ওাব থক্রহফভ আঢা াঢটি ওহম্পাহদহন্টভ ফাধ্যহফ থভমহভ ওম ওাব থামত
ওমম্পউঝাভাইচট ওভাভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। এ ওাচ ফাপ্ত লহম থভমহভ মনন্যামন্পাম ম্যাহদচহফন্ট, মনক্সট এহঝ
ম্যাহদচহফন্ট, প্রমওউভহফন্ট ম্যাহদচহফন্ট, াওথ ম্যাহদচহফন্ট, মলউম্যাদ মভহা থ ম্যাহদচহফন্ট, থধ-থভাম ম্যাহদচহফন্ট, প্রহচক্ট
ম্যাহদচহফন্ট ইঢ্ামত ওাব থক্রফ মটমচঝাম ধিমঢহঢ ম্পন্ন ওভা লহ।
(১৯) াাংমাহতয থভমহহও তে ব্যস্থাধদা মদমিঢ ওভাভ মহে্ মাইদ অ মচহদ (এমম) ব্যস্থা প্রঢথদ ওভা ল।
াাংমাহতয থভমহহঢ ২০১৪-১৫ থ-ফছ য প্রণফ থশ্রমড ধহত ৬ চদ, মিঢী থশ্রমড ধহত ৬১ চদ, র্তঢী থশ্রমড ধহত ৫১১ চদ এাং
ঘত্যণ থ থশ্রমডভ শূন্যধহতভ মধভীহঢ ৪,৪০৫ চদল থফাঝ ৪,৯৮৩ চদ মদহাক প্রতাদ ওভা ল।
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(১) চদকহডভ থতাভহকাড়া ঢথ্য  থা থধৌুঁহঙ থতাভ মহে্ ন্যাযদাম থধাঝ থাম থেফাহওথভ আঢা থমমচহমটিপ  াংত
মরও মপাহকভ হাইঝ বঢমভভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। হাইঝটি মদমফঢ লামদাকাত ওভা ল।
(২) হাইহঝ ম’চ অ াাংমাহতয (http:/bdlaws.minlaw.gov.bd/) মযহভাদাহফ এওটি মমাংও ভহহঙ, বাভ ফাধ্যহফ
াাংমাহতহযভ প্রঘমমঢ আইদভল লামদাকাত ওভা লহে। নহম পৃমণীভ থব থওাহদা প্রান্ত থণহও াাংমাহতহয প্রঘমমঢ থব থওাহদা
আইহদভ  থহযর অস্থা চাদা ম্ভ লহে। এ ঙাড়া, ম’চ অ াাংমাহতয-এ মধমটএন নভম্যাহঝ াাংমাহতয থওাট াংভেড ওভা
ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ হাইহঝ প্রওামযঢ আইহদভ াংখ্যা ২৩টি।
(৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আইদ ওমফযদ ‘ফাফমাভ চঝ দূভীওভড  দ্রুঢ মঘাভ মদমিঢওভড’, ‘মহযর েফঢা আইদ, ১৯৪৭-এভ
াংহযাথদ’, ‘The State Acquisition and Tenancy Act (Act XXVIII of 1950) ১৯৫০-এভ াংহযাথদ’, ‘আন্তচথামঢথও
চুমি ম্পাতদ  াস্তাদ আইদ, ২০১৫ প্রডদ’, ‘অণ থঋড আতামঢ আইদ, ২০০৩,’-এভ অমথওঢভ াংহযাথদ, ভাষ্ট্র দাফ থলহমদা
ধাযা (োক থও দাং ৪/১৯৯৩)  অন্যান্য ফাফমাটি মদষ্পমিহঢ অস্বাপামও মমহম্বভ ওাভড অনুন্ধাদ প্রমঢহতদ, ফফদমাংল
থচমা চচমযহধ ফাফমাভ চঝ মদভহদভ কলীঢ ধতহেধ ম্পহওথ প্রমঢহতদ এাং ভাচযালী থচমা চচমযহধ ফাফমাভ চঝ মদভহদ
গৃলীঢ ধতহেধ ম্পহওথ সুধামভয প্রডদ ওহভ।
(৪) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাদামথওাভ ওমফযদ ওর্তও
থ Rights and status of Hindu Woman in Bangladesh; The
land problem in the Chittagong Hill Tracts: A Human Rights Anatony; JAMAKON at 5: A Critique;
Rights to Food: From Charity of justiceable Rights; Rights to Health: From Rhetoric to Pragmatic
Approach; তমভদ্র্ দাভীহতভ মযো  স্বাস্থ্ ব্যস্থা এাং মট ইসু্; Repatriation of Trafficked victims: Problems
& Challenges; The RMG Sector: Prospects and Challenges and Role of Different Stakeholders;
Contribution of Migrant Workers in National Economic Development: An Assesment; National
Consultation on Anti-discrimination legislation: A Firm Step to Promote Human Rights; Consultation
on CEDAW Stakeholder Report Prepared by JAMAKON; Seminar on Prevention of Torture and
Custodial Death: Our Responsibilities-এভ ধভ কহরডা/স্টামট ওাব থক্রফ ধমভঘামদা ওভা ল।

(৫) চাঢী ফাদামথওাভ ওমফযদ ওর্তও
থ ‘ঙটি মরহভ স্টামট মভহধাঝ থ মতহ চাফাওদ ইাভব্যও ২০১৪’, ‘আন্তচথামঢও অধভাথ
রাইব্য্দাম (াাংমা  ইাংহভমচ)’, ‘র্তঢী মমঙ্গ মলহহ মলচড়া চদহকাষ্ঠীয স্বীকৃমঢ  পমষ্যৎ ওভডী’ এাং ‘চাঢী ফাদামথওাভ
ওমফযদ (ওফথওঢথা  ওফথঘাভী) মদহাক (াংহযামথঢ) মমথফামা’ ভৄদ্র্ড  প্রওায ওভা ল।
(৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ চাঢী ফাদামথওাভ ওমফযদ ওর্তও
থ Child Protection Elimination of Child Labour মরহ
খুমদা Round Table; Human Rights under Threat: Our Task মরহ ঠাওা Round Table; „দাভীভ েফঢাহদভ
প্রঘাভামপবাদ  মহটা দহতভ প্রামঙ্গওঢা’ যীর থও থমফদাভ; Regional Seminar on Towards a South Asian Human
Rights Mechanism: Prospects and Challenges was organized by National Human Rights Commission
(JAMAKON) Bangladesh; Seminar on recognition of HIJRA’s as third gender and way Forward;
Round table on Combating Human Trafficking and Repatriation of Victim's Role of key Actors;
Workshop on ‘The Child Marriage Scenario in Bangladesh: Legal Reform’; Consultation on
Combating Human Trafficking and Promoting Safe Migration, Protected Human Rights Prosperous
Lives as Part marking HRD এাং ‘International Women's Day, 2015’-এভ ধভ থমফদাভ আহাচদ ওভা ল।
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(১) থচ.এ.ম/হচ.মট.ম/এ.এ.ম/এইঘ.এ.ম  ফফাদ ধভীোনুষ্ঠাদ  নম প্রওায ওভা ল।
(২) ১৬ মটহম্বভ ২০১৪, ‘ফলাদ মচ মত’ ফ ২৬ ফাঘ থ ২০১৫ ‘ফলাদ স্বাথীদঢা  চাঢী মত’ উদবাধদ ওভা ল।
(৩) ০১ চানুামভ পস্তও মত ধামদ এাং াভাহতহয ২০১৫ মযোহর থ প্রাণমফও, ফাধ্যমফও, ইহঢতাী, তামঔম, তামঔম
(হপাহওযদাম)  এ.এ.ম (হপাহওযদাম) স্তহভভ ৪ থওাটি ৪৪ মে ৫২ লাচাভ ৩৭৪ চদ মযোণীভ ফহধ্য ৩২ থওাটি ৬৩ মে ৪৭
লাচাভ ৯২৩ ওমধ ধাঠ্যপস্তও মদাভহল্য মঢভড ওভা ল।
(৪) ঠাওাল থতহযভ ভওামভ ফাধ্যমফও মদ্যামহ প্রণফ থশ্রমডহঢ মঝামভভ ফাধ্যহফ পমঢথ ধভীোনুষ্ঠাদ ওভা ল।

(৫) স্বাথীদঢাভ ফলাদ স্থধমঢ চামঢভ ত ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাদ-এঁভ ৩৯ঢফ যালাতঢ ামর থওী  চাঢী থযাও মত
ধামদ ওভা ল।
(৬) ফলাদ ২১ থনব্রুামভ ২০১৫ আ জ মঢও ফার্তপারা মত  যলীত মত উদবাধদ ওভা ল।
(৭) চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাদ-এঁভ ৯৫ঢফ চন্ মত  চাঢী মযশু মত ২০১৫ উদবাধদ ওভা ল।
(৮) ৩৩ঢফ মমএ-এভ ফাধ্যহফ ম.ম.এ (াথাভড মযো) ও্াটাহভ দ-মদহাকপ্রাপ্ত ৯৮৭ চদ মযেওহও মমপন্ন ভওামভ
ওহমহচ ধতাদ ওভা ল।
(৯) ‘াাংমা দর থ, ১৪২২’ উদবাধদ ওভা ল।
(১০) াাংমাহতয মযোঢথ্য  ধমভাংখ্যাদ ব্য্হভা (ব্যাদহই) ওর্তও
থ ‘Bangladesh Education Statistics 2014‟
য য়।
(১২) ফ র দ  ত
ভ ভ
য য়

 য
ত ফদন

ন

য ( ন ফ )
 য য়।
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(১৩) মযোঔাহঢ উচ্চঢভ কহরডা ওফথসূমঘ াস্তাহদভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ কহরডা লাঢা াত ৫,২৫,০০,০০০ ঝাওা
ভাে প্রতাদ ওভা ল। এভ ফহধ্য ৬৩ চদ কহরহওভ অনুকূহম প্রণফ মওমস্ত, মিঢী মওমস্ত এাং র্তঢী মওমস্তভ অণ থ াত ৪৫৯.৭৬
থওাটি ঝাওা ঙাড় ওভা ল এাং প্রাণমফও াঙাই ওমফটিভ অনুকূহম ৫৩.৭০ থওাটি ঝাওা ঙাড় ওভা ল। ২০১৫-১৬ অণ থ-ঙহভ দত্যদ
আহ্বাদকৃঢ ২৮৬টি প্রওহল্পভ ফহধ্য প্রাণমফওপাহ াঙাইকৃঢ ১০০টি প্রওহল্পভ অনুকূহম অমঢমভি ১৫ থওাটি ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা
ল।
(১৪) দত্যদ ধাঁঘটি থভওামভ মশ্বমদ্যাম স্থাধদ  ধমভঘামদাভ অনুফমঢ প্রতাদ ওভা ল।
(১৫) ৪৩ঢফ গ্রীষ্মওামীদ চাঢী ক্রীড়া প্রমঢহবামকঢা, ২০১৪ ম্পন্ন ওভা ল।
(১৬) ঐমঢলামও ‘ভৄমচদকভ মত, ২০১৫’ উদবাধদ ওভা ল।
(১৭) ‘খুমদা কৃমর মশ্বমদ্যাম আইদ, ২০১৫’ চাঢী াংহত ০৭ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ ধা ল।
(১৮) উচ্চ মযোভ গুডকঢ ফাদ মদমিঢওভহডভ চন্য Accredation Council কঞহদভ ওাব থক্রফ প্রা থযর ধব থাহ ভহহঙ।
(১৯) ‘মটমচঝাম ইউমদপাম থটি, াাংমাহতয’-এভ আইহদভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভাভ মরটি ফন্ত্রডামহ প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।
(২০) ‘ভীন্ধ মশ্বমদ্যাম, াাংমাহতয আইদ’-এভ ঔড়া থপটিাংহভ চন্য থমমচহমটিপ  াংত মরও মপাহক থপ্রভড ওভা ল।
(২১) ‘আন্তচথামঢও ধমণ্ডঢ মলাভ মশ্বমদ্যাম’-এভ আইহদভ ঔড়া প্রডদপূ থও মমপন্ন ফন্ত্রডামহভ ফঢাফঢ গ্রলড ওভা ল।
প্রডদকৃঢ আইদ  মমপন্ন ফন্ত্রডাম থণহও প্রাপ্ত ফঢাফহঢভ মপমিহঢ আইহদভ ঔড়া চূড়ান্তওভড এাং মশ্বমদ্যাম স্থাধহদভ
অণ থাহদভ চন্য আন্তচথামঢও ম্প্রতাহভ হঙ্গ আনুষ্ঠামদও  অদানুষ্ঠামদও আমাধ-আহমাঘদা ঘমফাদ ভহহঙ।
(২২) ‘বহযাভ মজ্ঞাদ  প্রভেমি মশ্বমদ্যামহভ আইদ’ াংহযাথহদভ ওাব থক্রফ প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।
(২৩) ‘াাংমাহতয উচ্চ মযো ওমফযদ আইদ’-এভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভা ল।

৪৩।  ভ ণ রয়
(১) থতহযভ থব থওাহদা স্থাদ থণহও চীমওা এাং ফাদম্পত উন্নদ ম্পমওথঢ গুরুত্বপূড থ দাকমভও থাভল অদমাইহদ ধাাভ চন্য
মযল্প ফন্ত্রডাম
য
ত ধ ন তপ্তভ/াংস্থাভ চদগুরুত্বম্পন্ন ঢথ্যামত হাইহঝ থতা ল। মযল্প ফন্ত্রডামহ ওাকহচভ ব্যলাভ
হ্রাওহল্প ীমফঢ ধমভহভ ই-নাইমমাং ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল। মযল্প ফন্ত্রডাম এাং এভ আঢাথীদ অমথওাাংয তপ্তভ/াংস্থা
ইহঢাফহধ্য ন্যাযদাম হহধাঝ থাহমভ অন্তভুথি লহহঙ। াাংমাহতয ওমম্পউঝাভ ওাউমন্পম ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ ‘াাংমাকপহদঝ
থনচ-২’ প্রওহল্পভ আঢা ধামমও থদঝাওথ ওাহদমক্টমপটি ব্যাওহাহদভ হঙ্গ ইহঢাফহধ্য মযল্প ফন্ত্রডাম এাং এভ আঢাথীদ
টটি তপ্তভ/াংস্থা ভেি ল।  ভ ণ র য়  ভত  য য য় -প ঘালু ওভা ল। ফন্ত্রডামহভ হহধাঝ থাহম আইমটা ক্স
থঔামা ল। নহম থব থওউ দত্যদ দত্যদ উদ্ভাদী আইমটা ফন্ত্রডামহ থপ্রভড ওভহঢ ধাহভ।

(২) মমপন্ন তপ্তভ মহযর ওহভ মআইএফ  মঝাহওভ প্রমযেড থওা থ ওামভকুমাফ, ধভীো, থওা থ মন, পমঢথ এাং নমানম;
মএইম-এভ উৎধামতঢ ধহণ্যভ মভড  ভল্য ঢামমওা, মটমাভহতভ দাফ  থবাকাহবাহকভ ঠিওাদা হাইহঝ থতা ল। এ
ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ াাংমাহতয ইন্পটিটিউঝ অ ম্যাহদচহফন্ট (মআইএফ) অদমাইহদ প্রমযেডাণীহতভ পমঢথভ আহতদ গ্রলড 
পমঢথভ ওাব থক্রফ প্রমক্রাওভড াংক্রান্ত এওটি প্রওল্প াস্তাদ ওহভহঙ। নহম মআইএফ-এভ প্রমযেহড অাংযগ্রলডওাভী প্রমযেডাণীকড
অদমাইহদভ ফাধ্যহফ পমঢথভ বাঢী ওাব থক্রফ ম্পাতদ ওভহঢ ধাভহঙদ। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ এটুআই প্রওহল্পভ অথীহদ
মআইএফ-এ e-Learning platform বঢমভ ওভা ল।
(৩) পাভ থদাটিয, পাভ ওাব থমভডী  প্রমঢহতদ ই-থফইহমভ ফাধ্যহফ আতাদ প্রতাদ ওভা লহে। ফন্ত্রডামহভ আঢাথীদ মওছু
মওছু তপ্তভ/াংস্থা ওমম্পউঝাভাইচড্ ইমন্টহগ্রহঝট এওাউমন্টাং, থধ-থভাম, ওাস্টফাইচট নট্্াভ, প্রমপহটন্ট নান্ডল টাঝা
ম্যাহদচহফন্ট মহস্টফ ঘালু আহঙ। থঝন্ডাভ মজ্ঞমপ্ত, মদহাক মজ্ঞমপ্ত মদমফঢ হাইহঝ আধহমাট ওভা ল।
থ
(৪) াাংমাহতয থওমফও্াম ইন্ডামরচ ওহধথাহভযদ (মমআইম) মটমচঝাম নাটিমাইচাভ
ফমদঝমভাং মহস্টফ ঘালু ওহভহঙ। নহম াভ
থাহ
ভভাল াংক্রান্ত ঢথ্য বণাফহ গ্রালও/কৃরও ধব থধৌুঁঙাহদা ম্ভ য়। মমআইম থণহও অদমাইহদ এাং এএফএ-এভ
ফাধ্যহফ াভ ভাহেভ মরহ ‘অদমাইদ  এএফএ থইচড্ মট ইসু্’ দাহফ এওটি প্রওল্প লাহঢ থদা ল।
(৫) াাংমাহতয মঘমদ  ঔাদ্য মযল্প ওহধথাহভযদ (মএএনআইম) ওম মঘমদওহম এএফএ-এভ ফাধ্যহফ আঔ ঘারীহতভ মদওঝ ইপূমচথ মহস্টফ ঘালু ওহভহঙ। নহম এভ সুনম আঔ ঘামরভা ধাহে। মএএনআইম ধাইমঝ প্রওল্প আওাহভ নমভতপভ মঘমদওহম ইথকহচঝ ঘালুভ মরহ প্রহাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।
(৬) াাংমাহতয ইস্পাঢ প্রহওৌযম ওভহধাহভযদ (মএইম) অদমাইহদভ ফাধ্যহফ মটমাভহতভ ঘামলতা অনুবাী থপ্রাটাক্ট ব্যমওাং
মহস্টফ ঘালু ওভা ল, বাভ নহম মটমাভহতভ ধাযাধাময চদকড উধকৃঢ লহে।
(৭) ‘াাংমাহতয ক্ষুদ্র্  কুটিভ মযল্প ওহধথাহভযদ (মমও) অদমাইহদ মযল্প লহঝভ আহতদ তামঔম  প্রমক্রাওভড’, ‘অদমাইহদ
মযহল্পভ থভমচহস্টযহদভ আহতদ তামঔম  প্রমক্রাওভড’ এাং ‘অদমাইহদ মযল্প উহদ্যািা  তেঢা উন্নদ প্রমযেহডভ আহতদ
তামঔম  প্রমক্রাওভড’ অদমাইদমপমিও এ থাভল ঘালু ওহভহঙ। মমহওভ থা াথাভড চদকহডভ থতাভহকাড়া থধৌুঁহঙ
থতাভ চন্য থাভহলভ মভডী চাঢী থাকুহঞ্জ এাং ই-ঢথ্য থওাহর অন্তভুথি ওভা ল। এ ঙাড়া, প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ
এটুআই প্রওহল্পভ ইহদাহপযদ নাহন্ডভ লাঢা GIS-মপমিও ক্ষুদ্র্  কুটিভ মযহল্পভ অদমাইদ ঢথ্য-পান্ডাভ বঢমভ ওভাভ উহদ্যাক
গ্রলড ওভা ল।
(৮) াাংমাহতয স্ট্ান্ডাট থ এন্ড থঝমস্টাং ইন্পটিটিউযদ অদমাইহদ মএফ মাইহহন্পভ চন্য আহতদ গ্রলড  অদমাইহদ অমপহবাক

ব্যস্থাধদা
মরও দ্যটি থা ঘালু ওহভ।
(৯) থধহঝন্ট, মটচাইদ  থরটফাওথ অমথতপ্তভ IPAS নট্্াহভভ ফাধ্যহফ গ্রালওহতভ মমপন্ন থধহঝন্ট, মটচাইদ  থরটফাওথ
াংক্রান্ত আহতদ  ঢথ্য অহঝাহফযদ ওহভ।
(১০) াাংমাহতয এ্াহক্রমটহঝযদ থাট-থ এভ Client ম্পমওথঢ ওম ঢথ্য াংভেড এাং পমষ্যহঢ ব্যলাহভভ চন্য EDNA
(BEDS) ওাস্টফাইচট নট্্াভ ব্যলাভ ওভা ল।
(১১) পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ াাংমাহতয নহভভ ফ ০৭ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয স্ট্ান্ডাট থ এন্ড থঝমস্টাং
ইন্পটিটিউযদ (মএটিআই)  পাভঢী ফাদ াংস্থা ব্য্হভা অ ইমন্ডাদ স্ট্ান্ডাট থ (মআইএ)-এভ ফহধ্য মিধামেও লহবামকঢা
চুমি স্বােমভঢ ল এাং পাভঢ  াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীকড ওর্তও
থ পাভহঢভ লাঢা মএটিআই-এভ ফাদ উন্নীঢ
ধভীোকাহভভ উহিাথদী নমও উহন্াঘদ ওভা ল।
(১২) াাংমাহতয স্ট্ান্ডাট থ এন্ড থঝমস্টাং ইন্পটিটিউযদ  থদধাহমভ ফাদ াংস্থা থদধাম ব্য্হভা অ স্ট্ান্ডাট থ এন্ড থফহরামমচ
(এদমএএফ)-এভ ফহধ্য ম্পামতঢব্য ামডহচ্ ওামভকমভ াথা মরহ এওটি ফহছাঢা স্মাভও-এভ ঔড়া চূড়ান্ত ওভা ল।
(১৩) ওাঢাভ, ফাদ  শ্রীমাংওা ভওাহভভ হঙ্গ াাংমাহতয ভওাহভভ মিধামেও পমুঁ চ মমদহাক, উন্নদ  াংভেড চুমিভ
ঔড়া চূড়ান্তওভহডভ মহে্ মঢদটি মিধামেও থদহকামহযদ পা অনুমষ্ঠঢ ল।
থ
(১৪) ঘীদ ভওাহভভ  ঘীদা এমক্সফ ব্যাাংহওভ  থহফাঝ ৪,৮৭,৪৪৪.৭২ র ঝাওা প্রওল্প ব্য াংমমঢ যালচামাম নাটিমাইচাভ
প্রওহল্পভ ভম ওাভঔাদাভ ১৯ Plant/Unit-এভ ভ ১৪ Plant/Unit- য ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল। ওাভঔাদা ঘালু ওভাভ র
প্রাও-ওমফযমদাং-এভ ওাচ ল। প্রওহল্পভ াম থও ওাহচভ অগ্রকমঢ জুদ ২০১৫ ফা ম ৯৬.৯১ যঢাাংয।

(১৫) থতহযভ মযল্পাহদ গুরুত্বপূড থ ভূমফওা ভাঔা  তে চদম কহড় থঢামাভ মহে্ মমআইম- ভ আঢাথীদ দভমাংতী থচমাভ
ধমায উধহচমা মদ্যফাদ ইউএনএনএম এাং মধইউএনএনএম ওাভঔাদািহভ  র এমাওা আনুফামদও ১৭ এওভ চমফহঢ
স্থামধঢ Training Institute for Chemical Industries (TICI) আদৄমদওাদ  তে চদম কহড় থঢামাভ মহে্
‘Modernization and Strengthening of Training Institute for Chemical Industries (TICI)‟ যীর থও প্রওল্প লাহঢ
থদা ল। এ প্রওহল্পভ ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ ওাহচভ অগ্রকমঢ ১৪.৩৮ যঢাাংয।
(১৬) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ অনুহফাতদক্রহফ প্রা ১৫০ থওাটি ঝাওা ব্যহ মঘঝাকাাং থওমফও্াম ভ
পদঃঘালুওভড ওফথসূ চ
ঢথফাহদ াস্তাদাথীদ ভহহঙ। জুদ ২০১৫ ফা ধব থন্ত প্রা ৫২.৭৫ যঢাাংয ওাহচভ অগ্রকমঢ ামথঢ ল।
(১৭) াাংমাহতয ক্ষুদ্র্  কুটিভ মযল্প ওহধথাহভযদ ওর্তও
উন্নদ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল ১০,৫০৩ চদ, প্রহচক্ট
থ 
থপ্রানাইম প্রডদ ৪২৯টি, প্রওল্প প্রস্তা প্রডদ  ভল্যাদ ৭,৩৭৭টি, ঋড ব্যস্থায় লাঢা ওভা ল। ক্ষুদ্র্  ২,০৪৬টি, কুটিভ
 ৪,৮৪১টি, দওযা দভৄদা উন্নদ  মঢভড ২,৯৪৮টি, ওামভকমভ ঢথ্য াংগ্রল  মঢভড ১,০৬৬টি, া-থক্টভ স্টামট ৪২টি,
মধডদ ফীো প্রডদ ৩৮০টি, থফমা আহাচদ ১৩টি, প্রওল্প মদন্ধীওভড ১,৮১৩টি, াওন্ট্রাওটিাং ইউমদঝ ঢামমওাভুিওভড
৫৭টি, াওন্ট্রাওটিাং াংহবাক স্থাধদ ৪৪টি, মযল্পদকভীভ লঝ ভােওভড ৮২টি এাং ওফথাংস্থাদ সৃমি ৫১,৫৯৯ চহদভ। ছ ,
ঠাওা আন্তচথামঢও থফমা, পাভহঢভ লমভাদা অনুমষ্ঠঢ ২৯ঢফ সুভাচকুণ্ড থফমা এাং পাভহঢভ ওমওাঢা এ্ামধহভযদ থফমা
অাংযগ্রলড ওভা ল। মমহওভ মআইমটমট প্রওহল্পভ উহদ্যাহক থপামা, ছামওাঠি, থদত্রহওাদা, কুমড়গ্রাফ, দীমনাফাভী, মামফমদভলাঝ,
দাকঞ্জ  ধাদা থচমা ৫ লাচাভ ৯৪৫ চদ প্রাণমফও মদ্যামহভ মযোণীহতভ মদহ আহামটদ মরও হঘঢদঢাভমও
মভহহন্টযদ থওা থ অনুমষ্ঠঢ ল।
থ
(১৮) াাংমাহতয স্ট্ান্ডাট থ এন্ড থঝমস্টাং ইন্পটিটিউযদ-এভ াটিমনহওযদ
ফাওথ ওাব থক্রহফভ আঢা ভ্রাম্যফাড আতামঢ
ধমভঘামদাভ াংখ্যা ৮৬৪টি, ফাফমা তাহভ ১,২৫৯টি, ফাফমা মদষ্পমি ১,২৫৯টি, মমপন্ন থফাহত ৬২ চদহও ওাভাতণ্ড প্রতাদল
৮৬টি প্রমঢষ্ঠাদ মমকামা ওভা ল, চমভফাদা আতা ৩২৬.৮৬ মে ঝাওা, থস্কাাট অমপবাদ ৬৬৮টি, ফাফমা তাহভ ১৫১টি, ফাফমা
মদষ্পমি ২৪টি, চমভফাদা আতা ৩.৯৬ মে ঝাওা, চমভফাদাকৃঢ প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা ১,২৬৬টি। মএটিআই- ভ থফহরামমচ উইাংএভ আঢা ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধমভঘামদাভ াংখ্যা ৪৭৪টি, ফাফমা তাহভ ৯০৪টি, ফাফমা মদষ্পমিভ াংখ্যা ৯০৪টি, চমভফাদা
আতা ২৮.৫০ মে ঝাওা, থস্কাাট অমপবাদ ধমভঘামদাভ াংখ্যা ২২৩টি, ফাফমা তাহভ ১৪৪টি, ফাফমা মদষ্পমিভ াংখ্যা ঙটি,
চমভফাদা আতা ০.৩৩ মে ঝাওা, চমভফাদাকৃঢ প্রমঢষ্ঠাহদভ াংখ্যা ৯০৪টি।
(১৯) াাংমাহতয মযল্প ওামভকমভ লাঢা থওন্ধ ( ফট ) ‘লাহঢ ওমহফ ওামভকমভ প্রমযেহড ফমলমাহতভ গুরুত্ব মতহ মঝাহওভ ওাব থক্রফ
ম্প্রাভডপূ থও আত্ম-ওফথাংস্থাদ সৃমি  তামভদ্র্্মহফাঘদ (াংহযামথঢ)’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৮৭৩ চদ পরুর
এাং ৬২০ চদ ফমলমাল  থহফাঝ ১,৪৯৩ চদ প্রমযেডাণী প্রমযেড ফাপ্ত ওহভহঙ। এভ ফহধ্য ৩৩৩ চদ পরুর  ২৫৯ চদ ফমলমা
প্রমযেডাণীহও মমপন্ন মযল্প প্রমঢষ্ঠাহদ ভামভ মদহাহকভ ব্যস্থা ওভা ল। ঢথফাহদ ২৯০ চদ পরুর  ৩১০ চদ ফমলমাল থফাঝ
৬০০ চদ প্রমযেডভঢ আহঙ।
(২০) াাংমাহতয ইদমস্টটিউঝ অ ম্যাহদচহফন্ট ওর্তও
থ থতহযভ ফাদম্পত উন্নহদ স্বল্প থফামত ১১৪টি প্রমযেড থওা থ ধমভঘামদা
ওভা ল এাং অাংযগ্রলডওাভীভ াংখ্যা ২,৯৭৬ চদ। ঢাঙাড়া, মআইএফ এও ঙভ থফামত ধাঁঘটি স্দাঢহওািভ মটহলাফা থওা থ এাং
ঙ ফা থফামত মটহলাফা ইদ থাাম ওফলাহন্প থওা থটি ধমভঘামদাভ ফাধ্যহফ ৯০৮ চদ প্রমযেডাণীহও প্রমযেড প্রতাদ ওহভ।
(২১) ‘থরটফাওথ মমথফামা, ২০১৫’ ফমন্ত্রপা দীমঢকঢ অনুহফাতদ ওহভ এাং থমমচহমটিপ  াংত মরও মপাক ওর্তও
থ থপটিাং
ওাব থক্রফ চূড়ান্ত ওভা ল।
(২২) প্রথাদ মাভ ধমভতযথহওভ ওাব থাম ওর্তও
থ মাভ ঘামদাভ অনুফমঢ প্রতাহদভ াংখ্যা ৪,৪৫০টি, দত্যদ মাভ থভমচহরযদ
প্রতাদ ৪১৫টি, স্থাদীপাহ মাভ বঢমভভ াংখ্যা ১৮১টি, মাভ ধমভঘামহওভ ধভীো গ্রলড ১,২৩৩ চদ।
(২৩) াাংমাহতয এ্াহক্রমটহঝযদ থাট থ (মএম)-এভ আঢা APLAC Team ওর্তও
থ ২-৬ দহপম্বভ ২০১৪ ধব থন্ত Peer
Evaluation ম্পন্ন ল। ৮ জ য় মভ ২০১৫ ত য খ 
ত 34th APLAC MRA Council ব য় ফ ফ MRA
চথন য। এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ APLAC Team ওর্তও
Peer
Evaluation
Follow up Visit ম্পন্ন ল। ১৭ জুদ ২০১৫
থ
ঢামভহঔ শ্রীমাংওা অনুহষ্ঠ 35th APLAC MRA Council পা মএম-এভ Calibration activity-এভ আন্তচথামঢও
স্বীকৃমঢ গৃলীঢ ল। ২৫ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ Food Laboratory Networking Group-এভ হঙ্গ পা অনুমষ্ঠঢ ল। মএম’ভ
রান্ামও মদউচ থমঝাভ, এওটি ামর থও প্রমঢহতদ  এওটি সু্হপমদভ প্রওামযঢ ল। ৯ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ ঠাওা থঘম্বাভ অ ওফা থ
এন্ড ইন্ডামর-এভ লহবামকঢা মএম অঢ্ন্ত আড়ম্বভপূড থপাহ ‘মশ্ব এ্াহক্রমটহঝযদ মত, ২০১৫’ ধামদ ওহভ।

৪৪। ভ

ভ

ন ভ ণ রয়

১) 

ভ নয নয র

US (DOL)
Reduce Child Labour Project‟  ল

ILO- য  ম ত য় ‘Country Level Engagement and Assistance to

য

যত য়।

২) ভ দয ঘটন জ নত য ণ ফ ভ য
ত য়  ম ত য ফল য় জ ভ ন য
ড  য ২০১৪ ত য খ
Cooperation Agreement
যত য়।
৩) ত য  ল 
ভযত ভ দয  ত
ফ ফ র দ য যয ভ ১৯ ভ চ ২০১৫ ত য খ
৪) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য DIFE
ত ভ ভর য 
২ ৪১৩ ন
 যভ ন ১৪ ৭২ ০৪০ ট ।

যয 

ফ র দ য

নয  য ফল য়  ম ত দ নয র
‘Letter of Intent‟
যত য়।

ডনভ

যয ০৯
য য

ভ ট ৩০ ৮৯০ র যখ ন
ত ন  যদন য য়। ভ ন ব য য ণ
ত ভ ভর য 
৪৮৭ ফ ন
ত ভ ভর  য দ য় ত জ যভ ন য

৫) যখ ন য য জ ন র  নর ন ণ য য  ত ম য য য়। ২০১৪-১৫ থ-ফছ য
র  নফ য়ন প দ য়য  যভ ণ ভ ট ২ ৮৮ ১৩,৮০১ ট ।

যখ ন য জ ন

৬) ‘ফ র দ ভ ন ২০০৬’- য
ত য় ঘ লত ভ ট ৪২ ফয য   যয ভ
ম ৩৮ ফয য
  যয ভ দয জ ন তভ ভ য ন নধ যণ ফ ঘ লণ য য়। য ভ ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ‘’ ভর ভ
 য র য
 চ
 য ন তভ ভ য ন নধ যণ য য়।
৭) ‘Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives‟  ল
২০১৪-১৫ থ-ফছ য ৩ EPZ র য়
ঢ চ ভ য দ) তন ডয ভট য
ন  য- য নভ ণ জ 
য়।
৮) নভ ণ ফ ভ টযম ন ভয ভত  য য় র ভজ ফ ভ ল জ য।  র ভজ ফ ভ ল নয 
ফ নয
তয় নযজ ভ
ভ ন ভ ণ রয়
ণ য ছ।
জ ফন ফ ভ  য নয  য়ত য়
ফ ণত
 যয জ  চ ফছয ভয় দ
থ
ফভ ভচ
য য়। ২০১৪-১৫ থ-ফছ য
ফভ
ভয
ত য় ৫৬৯ জন ভ
য য়। জ ফ  য
ভয় ভ ফ ফদ ৪ ৮৩ ৬৫০ ট
ভ
ণ ত ফর
থ  য  ধ য য়।
(৯) National Initiative, Accord ফ Alliance- য ভ ভ  র ভ  যখ ন য Structual Integrity,
Electrical & Fire Safety- য
ত য় ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ভ ট ১ ৩৪১
যখ ন Assessment য য়।
Assessment- ত যখ ন রয ভ ৩২
যখ ন  ণ ফ ২৭
যখ ন
 ফ ঘ লণ য য়।

১০) ‘ফ র দ ভ ফ ধভ র ৯ ২০১৫’ ন ২০১৫ ভ  ব
য়।

ফব

যণ য

১১) ভ
ভ ন ভ ণ রয় ফ য
ত ধ ন দ যয ভ ভ ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ভ ট ৬৩৭ জন
ভ ত ভচ য দ ত য় ন  ণ দ ন য য়। ফ ফচন ধ ন ভ য় ভ
ণ
যভ ভ
৪২ ০১৪ জন  যফ য  য ন ফ ২০ ৪০৮ জন ফ ফ ন দন র ফ দ য় য় ভ ট ১ ১৪ ২৭৪ জন ।
জন
ট য  ণ দ য় য়।

ফ
ছ ৬০

৪৫। 

য়য জ

র জ র ব

 দ ফলয়

ত ফলয় ভ ণ রয়

(১) চাঢী চীহদ মমপন্ন থেহত্র অতাহদভ স্বীকৃমঢস্বরূধ ১৫ চদ সুথীহও একুহয ধতও, ২০১৫ প্রতাদ ওভা ল।
(২) বণাহবাগ্য ফব থাতা ‘যলীত মত  আন্তচথামঢও ফার্তপারা মত, ২০১৫’ ধামদ ওভা ল।
(৩) ‘যলীত মত  আন্তচথামঢও ফার্তপারা মত’ উধমহে্ ফাব্যাধী একুহয গ্রন্থহফমা, আহমাঘদা পা  াাংস্কৃমঢও অনুষ্ঠাহদভ
আহাচদ ওভা ল।
(৪) ২৫ বযাঔ ১৪২২/০৮ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ মশ্বওম ভীন্ধদাণ ঞাকুহভভ ১৫৪ঢফ চন্ামর থওী উদবাধদ ওভা ল। এ উধমহে্
০৮ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ ভীন্ধ স্মৃমঢমচমড়ঢ মভাচকহঞ্জভ যালচাতপহভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ভম অনুষ্ঠাদ উহিাথদ ওহভদ। এ ঙাড়া,

ঠাওাল ভীন্ধ স্মৃমঢ মচমড়ঢ কুমিাভ মযমাইতল, দকাঁভ ধমঢভ  খুমদাভ তমেডমটমলল থতহযভ ওম থচমা, উধহচমা 
মযো প্রমঢষ্ঠাহদ মশ্বওমভ াথ থযঢ চন্ামর থওী উধমহে্ মমপন্ন ওফথসূমঘ ধামমঢ ল।
(৫) ১১ বচ্ষ্ঠ ১৪২২/২৫ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ চাঢী ওম ওাচী দচরুম ইমাফ-এভ ১১৬ঢফ চন্ামর থওী উদবাধদ ওভা ল। এ
উধমহে্ ২৫ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ কুমফো ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ভম অনুষ্ঠাদ উহিাথদ ওহভদ। ঠাওাল দচরুম স্মৃমঢ মচমড়ঢ
ফফদমাংহলভ মত্রযাম  ঘট্টগ্রাফ এাং থতহযভ ওম থচমা, উধহচমা  মযো প্রমঢষ্ঠাহদ চাঢী ওমভ চন্ামর থওী উধমহে্ মমপন্ন
ওফথসূমঘ ধামমঢ ল।
(৬) ঠাওাল াভাহতহয ভওামভপাহ ‘ধহলমা বযাঔ, ১৪২২’ উদবাধদ ওভা ল। দর থ উদবাধহদভ চন্য াংস্কৃমঢ মরও
ফন্ত্রডাম থণহও মপাক, থচমা  উধহচমা ধব থাহ অণ থ ভাে প্রতাদ ওভা ল।
(৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঠাওা মপাহকভ ২টি থচমা ইহফমা অনুমষ্ঠঢ ল এাং ওমওাঢা অনুমষ্ঠঢ আ চথামঢও ইহফমা
াাংমাহতয অাংযগ্রলড ওহভ।
(৮) ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ফামহমযা নভ উধমহে্ ০৩ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ াাংমাহতয  ফামহমযাভ ফহধ্য এওটি
ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল।
(৯) ইভাহদ অনুমষ্ঠঢ ২৮ঢফ থঢলভাদ আ চথামঢও ই থফমা ফাদদী াংস্কৃমঢ মরও ফন্ত্রীভ অাংযগ্রলড উধমহে্ থঢলভাহদ
াাংমাহতয  ইভাহদভ ফহধ্য ২০১৫-১৮ থফাহত াাংস্কৃমঢও মমদফ ওাব থক্রফ স্বােমভঢ ল।
(১০) পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ াাংমাহতয নভ উধমহে্ ৬ জুদ ২০১৫ ঠাওা াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য ২০১৫-১৭
থফাহত াাংস্কৃমঢও মমদফ ওাব থক্রফ স্বােমভঢ ল।
৯‘ফ

র দ ভ ফ ধভ র ২০১৫’ 

য ২০১৫ ভ  ফ র দ

জট

ত য়।

(১১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ তমেড থওামভা, ণাইল্যান্ড, চাধাদ এাং ভামযা থনটাহভযদ থণহও াাংস্কৃমঢও তম  প্রমঢমদমথতম
াাংমাহতয নভ ওহভহঙ।
(১২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থণহও ভামযা, তমেড থওামভা, ভেিভাচ্, পাভঢ, থস্পদ, ইহন্নাহদমযা, শ্রীমাংওা, াংভেি
আভ আমফভাঢ, ইভাদ, োন্প, চাধাদ, থমমচাফ, ণাইল্যান্ড, থদধাম, ফামহমযা, কুহঢ, ওহম্বামটা, ভুঝাদ, থদতাভল্যান্ড,
আচাভাইচাদ, আনকামদস্তাদ, চাফথামদ, মফযভল ২৩টি থতহয থফাঝ ৪০টি াাংস্কৃমঢও তম/প্রমঢমদমথতম নভ ওহভহঙ।
(১৩) াাংমাহতয থমাও  ওারুমযল্প নাউহন্ডযদ ওর্তও
থ ফাব্যাধী ‘থমাও ওারুমযল্প থফমা  থমাওচ উৎ, ২০১৫’-এভ আহাচদ,
বযাঔী থফমাভ আহাচদ, মযল্পাঘাব থ চনুম আহতীহদভ চন্  ভত্য্ামর থওী ধামদ উধমহে্ চনুম থফমা এাং থধৌর-ধা থড
উধমহে্ থধৌর থফমা আহাচদ ওভা ল।
(১৪) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থভওামভ ধাঞাকাভ অনুতাদ ঔাহঢ ভােকৃঢ ২.২৭ থওাটি ঝাওা ১,০২৫টি থভওামভ ধাঞাকাভভহলভ
ফহধ্য ভাে প্রতাদ ওভা ল। ভােকৃঢ অহণ থভ ৫০ যঢাাংয ই  াওী ৫০ যঢাাংয অণ থ ক্রট থঘহওভ ফাধ্যহফ প্রতাদ ওভা ল।
(১৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঘারুমযল্প, মণহঝাভ ইঢ্ামত ঔাঢ থণহও ৪.৮৬১৫ থওাটি ঝাওা থতহযভ ১,১৭৪টি াাংস্কৃমঢও প্রমঢষ্ঠাহদভ
অনুকূহম অনুতাদ মলহহ ভাে প্রতাদ ওভা ল।

৪৬। ভ জ

ণ ভ ণ রয়

(১) মছদাইতল ভওমথভ মদ্যামহভ চন্য ১৬টি ধত ভাচস্ব ঔাহঢ সৃচদ ওভা ল। লাধাঢাম ফাচহা অমনাভ ধহত ওফথভঢ
মিঢী থশ্রমডভ ২৫ চদ ওফথওঢথাহও প্রণফ থশ্রমডহঢ উন্নীঢ ওভা ল।
(২) লাধাঢাম ফাচহা ওাব থক্রহফভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৩,৭৩,৯৯৫ চদ কভী  দ্যস্থ থভাকীহও মঘমওৎা লাঢা
এাং প্রহযদ এন্ড আনঝাভ থওাভ ওাব থক্রহফভ আঢা ৪৭৬ চদহও প্রহযহদ ভৄমি/চামফদ থতা ল এাং আনঝাভ থওাভ
ামপথহভ আঢা উধকৃহঢভ াংখ্যা ২,০৯৯ চদ।
(৩) ০২ চানুামভ চাঢী ফাচহা মত, ২০১৫ থওন্ধীপাহ ঠাওা  াভাহতহয ১০ মতদব্যাধী আহমাঘদা পা  াাংস্কৃমঢও
অনুষ্ঠাদল বণাহবাগ্য ফব থাতা উদবাধদ ওভা ল।

(৪) ২৮ থফ ২০১৫ ঢামভঔ ‘ঘ্াহদম আই’ এাং ‘স্বড থ মওহযাভী থদঝাওথ নাউহন্ডযদ’-এভ থবৌণ উহদ্যাহক মযশু মওহযাভ অমথওাভ
াংভেড  মমপন্ন অহলমমঢ  াফামচও সুমথামঞ্চঢ মযশুহতভ চন্য ওভডী মরহ হঘঢদঢা বৃমিভ মহে্ ‘ঘ্াহদম আই’
প্রাঙ্গহড ‘ফাহভ ওণা’ যীর থও থফমা ফাচহা অমথতপ্তহভভ ওাব থক্রফ হুম প্রঘাভ  চদাথাভডহও অমলঢওভহডভ মহে্ এওটি
স্টম স্থাধদপূ থও থফমা অাংযগ্রলড ওভা ল।
(৫) ৩১ থফ ২০১৫ ঢামভঔ ফাদদী ফাচওল্যাডফন্ত্রী ওর্তও
থ ভওামভ মযশু ধমভাভ  অন্যান্য প্রমঢষ্ঠাহদভ ওাব থক্রহফ কমঢযীমঢা
আদদ, স্বেঢা  চামতমল মদমিঢওভড এাং প্রমঢষ্ঠাহদভ বতদমন্নদ ওাচ স্কাইহধভ ফাধ্যহফ ফমদঝভ ওভাভ চন্য প্রামঢষ্ঠামদও
ওফথওঢথাহতভ ফহধ্য ল্যাধঝধ মঢভড  প্রমযেড থওাহ থভ উহিাথদ ওভা ল। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ এটুআই থপ্রাগ্রাফ এাং
ফাচহা অমথতনঢভ-এভ ফহধ্য স্বােমভঢ ফহছাঢাস্মাভও অনুবাী ফাচহা অমথতপ্তভ ভাভ ২৯,৯০,০০০ ঝাওা প্রতাদ ওভা
ল। উি ঝাওা ব্যহ ঘাভটি মধএইঘটি থন্টাভ, এওটি দৃমি প্রমঢন্ধী মদ্যাম, ইআভমমধএইঘ এাং থিইম থপ্র প্রমঢষ্ঠাহদভ চন্য
২৭টি ওমম্পউঝাভ, ২৭টি ইউমধএ  মঢদটি থিইম মপ্রন্টাভ ক্রপূ থও মঢভড ওভা ল। ঙটি প্রমঢষ্ঠাহদ ওমম্পউঝাভ ল্যা স্থাধহদভ
চন্য ১০,০০০ ঝাওা লাহভ ভাে প্রতাদ ওভা ল।
(৬) ২২ থহন্ফম্বভ ২০১৪ ঢামভঔ স্কাইহধভ ফাধ্যহফ এমঢফ  প্রমঢন্ধী থঙহমহফহহতভ চন্য ওামভকমভ প্রমযেড থওন্ধ, তাউতওামন্ন,
কুমফো, মযঘভ ফাতাভীপহভ প্রমযেড ওফথসূমঘভ শুপ উহিাথদ ওভা ল। এমঢফ  প্রমঢন্ধী থঙহম-থফহহতভ চন্য ওামভকমভ
প্রমযেড থওন্ধ, আযাশুমদ, াঢেীভা  তভ, থফৌমপীাচাহভ প্রমযেড ওফথসূমঘ ঘালু ওভা ল। এমঢফ  প্রমঢন্ধী থঙহমহফহহতভ
চন্য ওামভকমভ প্রমযেড থওন্ধ আমমাভলাঝ, গুড়া তভধত্র আহ্বাদ ওভা ল।
(৭) থতহযভ মদন্ধদকৃঢ থভওামভ এমঢফঔাদাভ মযেও, পৃষ্ঠহধারও  ঙাত্রভা ভাচনদমঢও ওফথসূমঘভ হঙ্গ ম্পৃি ণাওহম ঢাহতভ
ও্ামধহঝযদ গ্রান্ট ামঢম ওভা লহ ফহফথ ঢওথ ওভা, থভওামভ এমঢফঔাদাভ ও্ামধহঝযদ গ্রান্ট প্রতাহদভ মরটি ফাদদী াংততস্যহতভ থকাঘহভ ণাওাভ চন্য ও্ামধহঝযদ গ্রাহন্টভ আহতদধহত্র স্থাদী াংত-তস্যহতভ সুধামভয াংমমঢ ওহভ থভওামভ
এমঢফঔাদাভ ও্ামধহঝযদ গ্রান্ট ভাে  ন্টদ দীমঢফামা ২০১৪-এভ অনুহেত দাং-৬.২ (ও)  ৬.৬ াংহযাথদ ওভা ল।
(৮) ফাচহা অমথতপ্তহভভ ওাব থক্রফ হুম প্রঘাহভভ চন্য ওাব থক্রহফভ ঢথ্যল ২০১৫ াহমভ মঘত্র ও্াহমন্ডাভ ভৄদ্র্ড ওভা ল এাং
১৪টি টাম থওমদভেি মধওআধ, দ্যইটি ওাভ এাং প্রমঢস্থাধহদভ ফাধ্যহফ দ্যইটি মচধ ক্র ওভা ল।
(৯) আইমটি ওাব থক্রহফভ আঢা ওম ওাব থামহ ওমম্পউঝাভ, মটমচট্যাম ও্াহফভা, মপ্রন্টাভ  ফহটফল ইন্টাভহদঝ সুমথা
মদমিঢওভড; ফাচহা অমথতপ্তহভভ মদচস্ব থটাহফইদভুি প্রা ১,৮০০টি ই-থফইম এওাউন্ট ব্যলাভ; প্রমঢমন্ধঢা যদািওভড
চমভধ ওফথসূমঘভ ঢথ্য াংগ্রল, যদািওভড  ফাত্রা মদরূধড, ঙম থাভড এাং Disability Information System-এ টাঝা এমন্ট্রভ
ওাচ; অমন অহঝাহফযহদ মটমচঝাম দমণ দম্বভ ঘালুল াাংমা ইউমদহওাট ব্যলাহভ প্রমযেড প্রতাদ; ফাচহা অমথতপ্তহভ
আইমটি ল্যা প্রমঢষ্ঠা ওহভ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ প্রমযেড প্রতাদ; এটুআই ওফথসূমঘভ আঢা ন্যাযদাম হহধাঝ থাম থেফ
াহওথভ আমঙ্গহও ফাচহা অমথতপ্তহভভ এাং থচমা  উধহচমাভ ফহধ্য ওাহদমক্টমপটিল হাইঝ ঘালুওভড; থনব্যও গ্রুধ
 থধইচ ঘালু এাং ওাব থক্রফ াস্তাহদ উদ্ভূঢ ফস্যা মদভদ এাং ধাভস্পমভও ফঢ মমদফহভ চন্য ফাচহা িক ব্যলাভ
মদমিঢওভড ওভা ল।
(১০) ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ মদহত থযদা অনুবাী চদপ্রযাহদভ ওাহচ কমঢযীমঢা, উদ্ভাদী তেঢা বৃমি এাং দাকমভও থা প্রতাদ
প্রমক্রা দ্রুঢ  লচীওভহডভ ধন্থা উদ্ভাদ  ঘঘ থাভ মহে্ ফাচহা অমথতপ্তহভভ Innovation Team কঞদ ওভা ল।
Innovation Team-এভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।
(১১) প্রমঢ প্তাহল মদাী মত ধামদ ওভা ল। এ ঙাড়া, অমপপাও এাং মদাীহতভ ফহধ্য স্কাইহধ মপমট ওদনাহভন্প ওভা
লহে। ফাচহা অমথতপ্তহভভ ভৄঔধত্র ফামও ফাচওল্যাড াঢথা মদমফঢপাহ প্রওাহযভ উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।
(১২) স্কপাঢা ওাব থক্রফ সুষ্ঠু  স্বেপাহ ম্পাতহদভ চন্য Bangladesh Institute of Development Studies ওর্তও
থ
ম্পামতঢ ফীো প্রমঢহতদ-এভ ধভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।
(১৩) সুতভৄি ক্ষুদ্র্ঋড ওাব থক্রফ ঔাহঢ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াহচহঝ ভােকৃঢ ৫০ থওাটি ঝাওাভ ২৫ থওাটি ঝাওা উধহচমা ধব থাহ
মঢভহডভ চন্য থপ্রভড ওভা ল। াঢ মপাকী যলহভ াঢটি উধহচমা তহভ ধেী ফাচহা (আভএএ) ওাব থক্রফ-এভ উন্নদ
মরহ ওফথযামা/প্রমযেহডভ ধমভওল্পদা গ্রলড ওভা ল। াাংমাহতহযভ ৬৪ থচমাভ ৮০টি যলভ ফাচহা ওাব থক্রহফভ আঢা
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ক্ষুদ্র্ঋড মমদহাক  পদঃমমদহাক ৮ থওাটি ৮০ মে ৩৩ লাচাভ ৪৩৫ ঝাওা, ঋডগ্রমলঢাভ াংখ্যা ৪ লাচাভ
৪০০ চদ, আতাকৃঢ অহণ থভ ধমভফাড ১০ থওাটি ৩২ মে ৯৮ লাচাভ ৫২৫ ঝাওা, আতাহভ লাভ ৮৮ যঢাাংয, বৃমিভমও প্রমযেড

১১ লাচাভ ৪৮৮ চদ, স্বােভজ্ঞাদ প্রতাদ ১ লাচাভ ২০ চদ, প্রাণমফও স্বাস্থ্ ধমভঘব থা ১ লাচাভ ১০২ চদ, ধমভাভ ধমভওল্পদা
উিুিওভড ৪৮৯ চদ ফ ৯৮৪ চহদভ াফামচও দাদ ওভা ল।
(১৪) মলচড়া চদহকাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪৫৮.৭২ মে ঝাওা ব্যাহ ধাঁঘ ঙহভভ ঊহর্ধ্থ
৩০০ চদ মলচড়াহও ঘাভ স্তহভ মযো উধবৃমি প্রতাদ ওভা ল এাং ১৮ ঙহভভ ঊহর্ধ্থ ৩৫০ চদ মলচড়াহও তেঢা উন্নদ প্রমযেড
প্রতাদ ওহভ ঢাহতভ আথ থও ওাহচ ম্পৃি ওভা ল।
(১৫) থহত, তমমঢ  লমভচদ চদহকাষ্ঠীভ চীদফাদ উন্নদ ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ পূহ থভ ২১ থচমাল ৩৫টি
থচমা মড থঢ ওফথসূমঘ াস্তাদ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। ঘমমঢ অণ-থ ঙহভ ফামও পাঢাভ ধমভফাড ৩০০ ঝাওা থণহও ৪০০ ঝাওা
উন্নীঢ ওভা ল।
(১৬) থতযব্যাধী প্রমঢমন্ধঢা যদািওভড চমভধ ওাব থক্রহফভ আঢা জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ১৮,০৮,২৯৪ চদ প্রমঢন্ধী ব্যমিভ
চমভধকৃঢ ঢথ্য াংগ্রল ওভা ল। ৫৬৬টি উধহচমা/ইউমমটভ এ ধব থন্ত টািাভ ওর্তও
থ যদািকৃঢ প্রমঢন্ধী ১৪,৭৭,৮৬৬ চদ।
ফাচওল্যাড ফন্ত্রডাম  এভ আঢাথীদ াংস্থাভহলভ ওম ধব থাহভ ওফথওঢথা এাং ফাচহা অমথতপ্তহভভ তভ ওাব থাম,
থচমা, উধহচমা  যলভ ফাচহা ওাব থামহভ টাঝা এমন্ট্র অধাহভঝভ ১,১৬২ চদহও Disability Information System
নট্্াহভভ মরহ প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(১৭) মপোবৃমিহঢ মদহামচঢ চদহকাষ্ঠীভ পদ থাদ  মওল্প ওফথাংস্থাহদভ মহে্ মপক্ষুওভৄি মলহহ থখামরঢ এমাওা ভ্রাম্যফাড
আতামঢ ধমভঘামদা ওভা ল। এ ধব থন্ত দ মতদ অমপবাদ ধমভঘামদা ওভা ল এাং ১৩৭ চদ মপক্ষুওহও পদ থাহদভ মহে্
ভওামভ/হভওামভ আশ্রহওহন্ধ থপ্রভড ওভা ল। ঢাহতভ পদ থাহদভ মরটি প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।
(১৮) চাঢী ফাচহা এওাহটমফভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ স্বল্পহফামত  তীখ থহফামত থওাহ থভ ফাধ্যহফ  থহফাঝ ৩৯৫
চদ ওফথওঢথা প্রমযেড গ্রলড ওহভহঙদ। বাভ ফহধ্য ৩১০ চদ পরুর এাং ৮৫ চদ দাভী প্রমযেডাণী ভহহঙদ।
(১৯) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঙটি ইদ-লাউচ প্রমযেড থওা থ ধমভঘামদা ওভা ল। আঞ্চমমও প্রমযেড থওহন্ধ র্তঢী  ঘত্যণ থ থশ্রমডভ
ওফথঘাভীহতভ ৩৯টি প্রমযেড থওাহ থভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৮৯৭ চদহও (৩১১ চদ দাভী  ৫৮৬ চদ পরুর ওফথঘাভী) প্রমযেড প্রতাদ ওভা
ল।
(২০) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাচহা অমথতপ্তভ ওর্তও ৪৬৮টি াংস্থাহও মদন্ধদ প্রতাদ ওভা ল। এ ধব থন্ত থফাঝ ৬২,৭৭৩টি
থস্বঘঙাহী াংস্থাহও মদন্ধদ প্রতাদ ওভা ল। মদমন্ধঢ থস্বোহী াংস্থাভ ওাব থক্রফ  যফ ণ ব্যস্থা থচাভতাভওভহডভ চন্য থচমা
ধব থাহ ওফথভঢ থচমা ফাচহা ওাব থামহভ উধধমভঘামওহতভ ফাধ্যহফ শুদামদ গ্রলড ওহভ কঞদঢন্ত্র ধমভধন্থী ওাহচ চমড়ঢ ণাওা
এ ধব থন্ত ১০,৮২৭টি াংস্থাহও মলুপ্ত ওভা ল। মলুপ্তকৃঢ াংস্থাভ ফহধ্য আহতহদভ মপমিহঢ ১৯টি াংস্থাহও পদভা মক্র ওভা ল।
ঢথফাহদ ৫১,৯৬৫টি াংস্থা মক্র ভহহঙ।
(২১) ও্ান্পাভ, মওটমদ  মমপাভ মহভাম থভাকীভ আমণ থও লাঢা ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভােকৃঢ ১০ থওাটি
ঝাওাভ ফাধ্যহফ ১,৯৯২ চদ তমভদ্র্ থভাকীহও এওওামীদ ৫০ লাচাভ ঝাওা লাহভ আমণ থও লাঢা প্রতাদ ওভা ল।
(২২) ঘা-শ্রমফওহতভ চীদফাদ উন্নদ ওফথসূমঘভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভােকৃঢ ৫.০০ থওাটি ঝাওা থফৌমপীাচাভ
থচমাভ তভ  ভাচদকভ উধহচমাভ ৯,৯০৭ চদ ঘা-শ্রমফহওভ ফহধ্য মঢভড ওভা ল।
(২৩) চাঢী ফাচহা মত, চাঢী  আন্তচথামঢও প্রমঢন্ধী মত, প্রীড মত, মশ্ব অটিচফ হঘঢদঢা মত, মশ্ব
াতাঙমড় মত, চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাহদভ চন্মত  চাঢী মযশু মতল মমপন্ন মত বণাবণপাহ
ধামদ ওভা ল।
(২৪) ত ট য- য ভ
ট য  ণ দ ন য য়।

৪৭। 
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ভ 
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ফব

(১) সুযাদ প্রমঢষ্ঠা, চদকহডভ লভামদ হ্রা  বতদমন্নদ ওাহচভ কমঢ বৃমিভ মহে্ ওাব থমমথফামা-১৯৯৬, মঘাম মদহত থযফামা,
২০১৪ এাং আইদ/মমথফামা/দীমঢফামা অনুভড ওহভ ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাহকভ ওাব থামত মদমিঢ ওভা ল। নহম

থওাহদা মর থধমন্ডাং ণাওহঙ দা। ফাদদী ফন্ত্রী  মঘ ধব থাহ দমণ ২৪ খন্টাভ ফহধ্য মদষ্পমিভ ঘঘ থা
সুপ্রমঢমষ্ঠঢ ল।
(২) চাঢী, আঞ্চমমও  থচমা ফলাড়হওভ থফভাফঢ, াংস্কাভ  ভেডাহেড এাং উন্নদ  ম্প্রাভড ওাব থক্রফ মদমড়
ধমভীেহডভ চন্য ২৫টি স্থাী ধমভীেড টিফ ওাচ ওহভ বাহে। এ টিহফ ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাহকভ ওফথওঢথা  ড়ও
 চদধণ অমথতপ্তহভভ প্রহওৌযমীকড অন্তভুথি ণাহওদ। ধমভীেড ওাব থক্রফ ঢত্ত্বাথাদ  ফন্বহভ চন্য ফলাড়ও থদঝাওথহও
ধমিফ  পূ থাঞ্চহম মপি ওহভ দ্যইচদ অমঢমভি মঘহও তামত্ব প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ফাদদী ফন্ত্রী এাং মঘ মদমফঢ
ড়হওভ থফভাফঢ, াংস্কাভ  ভেডাহেড এাং উন্নদ  ম্প্রাভড ওাচ হভচমফহদ ধমভতযথদ  ধমভীেড ওহভ ণাহওদ। এহঢ
র থা থফৌসুফ  মমপন্ন থফী অনুষ্ঠাহদ খভভৄহঔা ফানুহরভ বাঢাাঢ মদভাধত  মদম থে ল। ধমভীেড টিহফভ ধমভতযথদ প্রমঢহতদ
এাং ঊর্ধ্থঢদ ওর্তধ
থ হেভ ধমভতযথদ ধব থহেড অনুবাী ঢাৎেমডও প্রমঢওাভভমও ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল।
(৩) ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাহক মরমপমিও ১৩টি Thematic Group ওাচ ওভহঙ। থওাহদা মরহ এ মপাহকভ
ম্পৃিঢা ধাা থকহম াংমেি Thematic Group এ ধব থাহমাঘদাভ চন্য থপ্রভড ওভা ল। Thematic Group কপীভপাহ
মরটি ধব থাহমাঘদা ওহভ ফঢাফঢ প্রতাদ ওহভ। এহঢ Thematic Group তস্যহতভ মহযরামঢ জ্ঞাহদভ ধমভমথ  তেঢা বৃমি
ধা। Thematic Group-এভ তস্যহতভ উৎামলঢ ওভাভ চন্য াংমেি মরহ থতহয  মহতহয প্রমযেহড অগ্রামথওাভ থতা
ল।
(৪) বহতমযও প্রমযেড/থমফদাভ/পা/মহম্পামচাফ/াওথযধ ইঢ্ামতহঢ অাংযগ্রলড থযহর থতহয প্রঢ্াঢথহদভ ধভ ড়ও
ধমভলদ  ফলাড়ও মপাহকভ ওফথওঢথাহতভ ইাংহভমচহঢ মট-মিমনাং ওভাভ প্রণা ঘালু ভহহঙ। এহঢ এ মপাহকভ ওফথওঢথাহতভ
ইাংহভমচহঢ ামীমপাহ ওণা মাভ এাং উধস্থাধদাভ তেঢা ক্রফান্বহ বৃমি ধাহে। মহঘদাথীদ অণ থ-ঙহভ ৩৮টি তম এ
মপাহকভ ওম প্রণফ থশ্রমডভ ওফথওঢথাভ উধমস্থমঢহঢ মট-মিমনাং-এ অাংযগ্রলড ওহভহঙদ। এহঢ মহতয নভমব্ধ জ্ঞাদ ম্পহওথ
ওহমই অমলঢ লাভ সুহবাক থধহহঙদ।
(৫) ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাক  এভ আঢাথীদ াংস্থা/ওর্তধথ ে/অমথতপ্তহভ তীখ থমতহদভ অমদষ্পন্ন অমটঝ আধমিভল দ্রুঢ
মদষ্পমিভ স্বাহণ থ ১৭টি অমটঝ টিফ ওাচ ওহভ বাহে। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ টিফগুমম ৩৬টি মত্রধেী পা ওহভ থফাঝ ৪৬৪টি আধমি
মদষ্পমিভ সুধামভয ওহভ। ঢম্মহধ্য ৩২২টি অমটঝ আধমি পূঢথ অমটঝ অমথতপ্তভ ওর্তও
থ মদষ্পমি ওভা ল। এ থাভা অব্যালঢ আহঙ।
(৬) চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম াস্তাহদভ মহে্ ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাক এাং এভ আঢাথীদ
অমথতপ্তভ/ওর্তধথ ে/াংস্থা বদমঢওঢা ওমফটি কঞদ ওহভ ইহঢাফহধ্য ওফথধমভওল্পদা প্রডদ ওহভহঙ। এ ওফথধমভওল্পদা অনুবাী
াস্তাদ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।
(৭) ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ এাং মধমভমটও থফইদটিহদন্প থপ্রাগ্রাফ (মধএফমধ)-এভ আঢা গৃলীঢ প্রওল্প  ওফথসূমঘভ বণাবণ 
ফানুক াস্তাহদভ স্বাহণ থ থঙাঝ ধমভহভ ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ থচাদ এাং াহওথম ধব থাহ ধব থাহমাঘদা পা ওভা ল।
ধব থাহমাঘদা পা উত্থামধঢ ঘ্াহমঞ্জভহলভ ঢাৎেমডও ফাথাদ থতা ল।
(৮) ওাহচভ প্রকৃমঢ  থভহদভ হঙ্গ াফঞ্জস্য থভহঔ দত্যদ অনুমপাক, অমথযাঔা  যাঔা সৃমি ওভা ল। দাহফভ হঙ্গ প্রমঢটি যাঔাভ
থ যাঔা/অমথযাঔাভ ওাব থক্রফ পদ থন্টদ ওভা ল। এহঢ ওাহচ কমঢযীমঢা এহহঙ এাং থব থওাহদা
ওাহচভ ঙ্গমঢ থভহঔ পদকঠিঢ
ুঁ মদহ ওাব থওভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ম্ভ লহে।
মর ঢাৎেমডওপাহ খুহচ
(৯) Bangladesh, Bhutan, India, Nepal (BBIN) Motor Vehicles Agreement ১৫ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ ভুঝাহদভ
ভাচথাদী মণম্পুহঢ BBIN Transport Ministers-এভ পা স্বােমভঢ ল। এহঢ ঘাভ থতহযভ ফহধ্য ব্যমিকঢ কাড়ী, ধণ্য এাং
বাত্রীালী ধমভলদ ঘমাঘম ওভহঢ ধাভহ। ঘাভ থতহযভ ফানুহরভ ফহধ্য People to People Contact প্রমঢষ্ঠাভ ধাযাধাময ব্য
ামডহচ্ভ ম্প্রাভড খঝহ াাংমাহতহযভ অণ থদীমঢহঢ কমঢভ ঞ্চাভ  ফ।
(১০) াাংমাহতয পাভহঢভ ফহধ্য ওমওাঢা-ঠাওা-আকভঢমা ফ ঠাওা-মহমঝ-মযমাং-থকৌলাটি রুহঝ বাত্রীালী া ঘমাঘহমভ
চন্য ০৬ ন ২০১৫ ঢামভঔ াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী  পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ উধমস্থমঢহঢ Agreement
Protocol স্বােমভঢ ল।
ন বয় ধ নভ ম থব ফ া ামপথহভ
ধন যন।
(১১) BCIM-EC Joint Study Group-এভ মিঢী পা ওক্সাচাহভ ১৭-১৮ মটহম্বভ ২০১৪ ফহ অনুমষ্ঠঢ ল। পা
াাংমাহতয, ঘীদ, পাভঢ  মফাদফাভ এভ ফহধ্য Vision of Co-operation, Prioritized Areas of Co-operation,
Resource Requirement  Way Forward ইঢ্ামত মরহ গুরুত্বাহভাধ ওভা ল।

(১২) চন ইহদাহপযদ অমনাহভভ থদর্তহত্ব ৬ তস্যমমযি ইহদাহপযদ টিফ এ মপাহক ইহদাহপটিপ আইমটা উদ্ভাহদ লওফীহতভ
উৎামলঢ ওহভ বাহে। উদ্ভামঢ আইমটাভল াঙাই ওহভ মাকই আইমটাভল প্রণহফ ধাইমটিাং ওভা ল। নমঢাভ ফাদতহণ্ড
ধভঢী ফহ মস্তৃঢ ওভা ল। প্রথাদফন্ত্রীভ ওাব থামহভ অনুতাহদ এ মপাহকভ ইহদাহপটিপ আইমটা ‘ফামিহফাটাম রান্পহধাঝ থ
হহধাঝ থাম’ াস্তাদাথীদ আহঙ।
(১৩) মঘাম মদহত থযফামা, ২০১৪ অনুবাী দমণভ থশ্রমডমন্যা  বণাবণ প্রমক্রা াঙাই ওহভ মদি ওভাভ ওাব থক্রফ অব্যালঢ
আহঙ। মহঘদাথীদ অণ থ-ঙহভ ‘খ’ থশ্রমডভ ৩৫৮টি দমণ মদি ওভা ল।
(১৪) চানুামভ ২০১৫ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত এ মপাহকভ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ তেঢা  েফঢা বৃমিভ মহে্ ৭৩৪ খন্টা
Need Based অপ্ন্তভীড প্রমযেহডভ মে্ফাত্রা মদথ থাভড ওভা ল। ঢদমধভীহঢ এওই ফহ ১২৯ চদ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহও ৭৩৪
খন্টা অপ্ন্তভীড প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(১৫) ড়ও ধমভলদ  ভ  মপাক  অথীদস্থ অমথতপ্তভ/ওর্তধথ ে/াংস্থাভ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ ফহধ্য বাঁভা অহভ বাহেদ
ঢাঁহতভ থধদযদ থওইভল দ্রুঢ মদষ্পমি ওভা ল। অমদষ্পন্ন থধদযদ থওইভল ফামও ফন্ব পা ধমভীেড ওভা লহে।
সুমদমত থি ওাভড ব্যঢীঢ থওাহদা থধদযদ থওই pending থদই।
(১৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ ফহধ্য ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাক  থপ্রণফ ফমন্ত্রধমভরত মপাহকভ
হঙ্গ ামর থও ওফথম্পাতদ চুমি ম্পাতদ ওহভ। ঢাভই থাভাামলওঢা এ মপাহকভ হঙ্গ আঢাথীদ চ যটি অমথতপ্তভ/
ওর্তধথ ে/াংস্থাভ ামর থও ওফথম্পাতদ চুমি স্বােমভঢ ল। ম্পামতঢ ামর থও ওফথম্পাতদ চুমিভ াস্তাদ মাকাঢাভ অনুভড ওভা
ল।
(১৭) ফলাড়ও থদঝাহওথভ েমঢভ ধমভফাড মদরূধড এাং ঢাভ মপমিহঢ বণাবণ থফভাফঢ  াংস্কাভভমও ধতহেধ গ্রলহডভ
উহেহশ্য ফলাড়ওভহলভ Roughness Survey এাং Road Condition Survey ধমভঘামদা ওভা ল। Highway
Development and Management (HDM)-4 Software ব্যলাভ ওহভ Need Assessment Report (NAR) বঢমভ
ওভা ল।  থহযর ২০১৩-১৪ অণ থঙহভ এই াহপথ ধমভঘামদা ওভা লহমঙম। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ফলাড়ও উন্নদ  ব্যস্থাধদা
(HDM) াহপথ দত্যদ ওহভ ম্পন্ন ওভা ল। প্রমঢহতদ প্রমক্রাথীদ আহঙ।
(১৮) থঝাম আতাহভ দাঢদ ধিমঢভ ধাযাধাময মহশ্বভ উন্নঢ থতহযভ ন্যা চাঢী ফলাড়ওগুমমহঢ আদৄমদও  ভেহকাধহবাকী
Digital Toll Plaza স্থাধদ ওভা ল। ঢথফাহদ ১১টি থত্য এাং তনটি ড়হও মটমচঝাম ধিমঢহঢ থঝাম াংগ্রল ওভা লহে। বঔদ
বাদালদ থঝাম লাচা অমঢক্রফ ওহভ ঢঔদ মমটিমপ থঝাম লাচা অমঢক্রফওাভী বাদালহদভ ঙম থাভড ওহভ এাং থওাহদা থভহদভ
ওাভামচ ওভা ল মওদা ঢা ধভঢী ফহ ওমম্পউঝাহভ স্বাংমক্রপাহ াংভমেঢ টাঝাহইচ এাং মমটিমপহঢ থাভডকৃঢ মপমট
ধভীো ওহভ বাঘাই ওভা ল। মভহফাঝ ফমদঝমভাং মহস্টহফভ ফাধ্যহফ ড়ও  চদধণ অমথতপ্তভ এাং ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও
মপাক থণহও থঝাম আতা ওাব থক্রফ ফমদঝমভাং ওভাভ চন্য উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।
(১৯) ঠাওা যলহভভ বাদচঝ মদভদ এাং বাত্রীহা লচঢভ ওভাভ মহে্ লবভঢ যালচামাম আন্তচথামঢও মফাদন্নভ লহঢ
কাচীপভ ধব থন্ত Bus Rapid Transit (BRT) এাং উিভা র্তঢী থনইচ থণহও াাংমাহতয ব্যাাংও ধব থন্ত Mass Rapid Transit
(MRT) Line-6 প্রওল্প াস্তাদাথীদ আহঙ। ধাযাধাময লবভঢ যালচামাম আন্তচথামঢও মফাদন্নভ থণহও মছমমফম ধব থন্ত Bus
Rapid Transit (BRT) Line-3-এভ ফীো থযহর মটহঝইল্ট মটচাইহদভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।
(২০) ড়ও ধমভলদ  ফলাড়ও মপাহকভ আঢা ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ প্রতি থফাঝ ৫০টি প্রমঢশ্রুমঢ ভহহঙ। এ
প্রমঢশ্রুমঢগুমম ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ (ADP) এাং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এভ আঢা
াস্তাহদভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল। প্রমঢশ্রুমঢগুমমভ ফহধ্য ৯টি াস্তামঢ ল, ২৩টি াস্তাদাথীদ এাং এওটি াস্তাহদভ মহে্
ওামভকমভ লাঢা প্রওল্প  মধমধমধ’ভ আঢা ফীোথীদ ভহহঙ। অমযি ১৭টি প্রমঢশ্রুমঢ াস্তাহদভ চন্য গৃলীঢ প্রওল্প মমপন্ন
ধব থাহ অনুহফাতহদভ চন্য প্রমক্রাথীদ আহঙ। াস্তাদাথীদ প্রমঢশ্রুঢ প্রওল্পগুমমভ ফহধ্য চহতপভ-ফফদমাংল ফলাড়ও ৪-থমহদ
উন্নীঢওভড, ঠাওা (চহতপভ)-ঝাঙ্গাইম (এহমঙ্গা) ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড, র্তঢী যীঢমে্া থত্য মদফথাড, ধাভা দতীভ
উধভ ধাভা থত্য (হমব্যঔামী থত্য) মদফথাড উহেঔহবাগ্য।
(২১) মধমধমধ-এভ আঢা াস্তাহদভ মহে্ ১৩টি প্রওল্প মদথ থামভঢ আহঙ। চাঢী অণ থনদমঢও উন্নহদভ মরটি মহঘদা
ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়হওভ ক্রফথ থফাদ রামনও ঘামলতা পূভডওহল্প ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ এক্সহপ্রহ মধমধমধ’ভ আঢা মদফথাহডভ মহে্
Feasibility Study ম্পন্ন ওভা ল। Detailed Design প্রডহদভ জ রুঝ এমাইদহফন্ট চূড়ান্তওভড প্রমক্রাথীদ আহঙ। এ
ঙাড়া, ঠাওা াইধা ড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড (চহতপভ-থতগ্রাফ-ভুমঢা-দাপভ-াচাভ-ফতদপভ) প্রওহল্পভ মমাংও প্রওল্প

ধমভওল্পদা ওমফযহদ  Viability Gap Financing প্রস্তা অণ থ মপাহক প্রমক্রাথীদ ভহহঙ। থলফাহঢপভ-মঙ্গাইভ-ফামদওকঞ্জ
আঞ্চমমও ফলাড়ও চাঢী ফলাড়হও উন্নীঢওভড প্রওহল্পভ রাদহচওযদ এটপাইচাভ মদহাক ওভা ল এাং রাদহচওযদ
এটপাইচাভ মপ্র-মনমচমমমটি স্টামট প্রমঢহতদ তামঔম ওহভহঙ।
(২২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ আঢা ১২৬টি প্রওল্প াস্তাদাথীদ মঙম। প্রওল্পগুমমভ আঢা
ফলাড়হওভ ২৯৫.০৯ মওহমামফঝাভ থফ্লমক্সম থধপহফন্ট (াহনথমাং ব্যঢীঢ), ২৭১.৭৮ মওহমামফঝাভ প্রযস্তওভড, ১৪৭.০২
মওহমামফঝাভ ফচব্যমঢওভড, ৬০১.৫৫ মওহমামফঝাভ াহনথমাং  ৮.৬৭ মওহমামফঝাভ মভমচট থধপহফন্ট ওভা ল। এ ঙাড়া,
১৪,৮৭৮.৫১ মফঝাভ ওাংমক্রঝ থত্য মদফথাড  ১,৬৯৯.০২ মফঝাভ আভমম ওামপাঝ থ মদফথাড ওভা ল।
(২৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ অনুন্নদ ঔাহঢভ আঢা ১,৩১৪.৮৯ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১২৪.৪৮ মওহমামফঝাভ ড়ও পদ থাদ
(াহনথমাং ব্যঢীঢ), ২৭০.৮৬ মওহমামফঝাভ ওাহধথটিাংল মহওাঝ, ১,৪৭৩.৭৬ মওহমামফঝাভ পাভহম, ২৫৩.৪৭ মওহমামফঝাভ
Double Bitumenous Surface Treatment  ১৭৭৭.৫৫ মওহমামফঝাভ ীমহওাঝ  ২.৫৪ মওহমামফঝাভ মভমচট থধপহফন্ট
ওভা ল। এ ঙাড়া, ২১টি থত্য (৯৪৭.৪৭ মফঝাভ)  ১০৭টি ওামপাঝ থ (৬৪০.৫০ মফঝাভ) মদফথাড/পন নফথাড ওভা ল।
চাঢী অগ্রামথওাভপ্রাপ্ত প্রওল্প মলহহ ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড প্রওহল্পভ আঢা তাউতওামন্ন লহঢ
(২৪)
ঘট্টগ্রাফ মটি থকইঝ ধব থন্ত ১৯২.৩০ মওহমামফঝাভ মদ্যফাদ দ্যই থমদ ড়ওহও ঘাভ থমহদ উন্নীঢওভহডভ ওাচ মটহম্বভ ২০১৫ ফাহ
ফাপ্ত লহ হম আযা ওভা বাহে। প্রওল্পটিভ াম থও অগ্রকমঢ ৭২ যঢাাংয। ইহঢাফহধ্য ১৮০ মওহমামফঝাভ ড়ও াঁথ, ১৬১.৬০
মওহমামফঝাভ াহই, ১৫৫.১০ মওহমামফঝাভ থই থওা থ  ১৪৩ মওহমামফঝাভ াইন্ডাভ থওা থ (মটুমফদা াহনথ) ম্পন্ন ওভা
ল। ২৩টি থত্যভ ফহধ্য ২০টি থত্য এাং ২৪২টি ওামপাহঝ থভ ফহধ্য ২৩৯টি ওামপাহঝ থভ মদফথাডওাচ ফাপ্ত ল। মঢদটি থভমহ
পাভধাহভ মদফথাডওাচ শুরু ল এাং কড় াস্তাদ অগ্রকমঢ ৪০ যঢাাংয। অমযি পূঢথ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।

(২৫) চহতপভ-ফফদমাংল ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড প্রওহল্পভ ওাচ প্রা থযর ধব থাহ ভহহঙ। ইহঢাফহধ্য ৮৭.১৮
মওহমামফঝাহভভ ফহধ্য ফাটিভ ওাচ যঢপাক, ৭৮.০৮ মওহমামফঝাভ াহই, ৭০.৮৭ মওহমামফঝাভ থই থওা থ, চ য-থমদ মমযি
৫১.৬৮ মওহমামফঝাভ াইন্ডাভ থওা থ (মটুমফদা াহনথ), দ্যই থমদ মমযি ১৫.৩২ মওহমামফঝাভ াইন্ডাভ থওা থ  ৩.৪৪
মওহমামফঝাভ মভমচট থধপহফন্ট মদফথাড ওভা ল।  চটি থত্যভ ফহধ্য  চটিভই মদফথাডওাচ ফাপ্ত ল। ১৫৫টি ওামপাহঝ থভ ফহধ্য
১৪৮টি ওামপাহঝ থভ মদফথাডওাচ ফাপ্ত ল  অমযি ওামপাঝ থ এভ ওাচ ঘমফাদ আহঙ। ফাদা াচাভ ফ্লাইপাভ  ামদা
থভমহ পাভধাহভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ওহভ বাদ ঘমাঘহমভ চন্য উন্ুি ওভা ল। প্রওহল্পভ াম থও অগ্রকমঢ ৮৮.৪৫ ত ।
(২৬) থনমভ  ধন্টুদ মদফথাড/পদ থাদ প্রওথল্পভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ছয়টি দত্যদ থনমভ  চ যটি ধন্টুদ মদফথাড ওভা ল।
ট থঝ ইমঞ্জদল প্রধামযদ ইউমদঝ াংগ্রল ওভা ল। টটি থনমভ  ১১টি ধন্টুদ পদ থাদ এাং নয়টি ইমঞ্জহদভ থফচভ
পাভলমমাং ওাচ ওভা ল। ২৩টি থন য  ২০টি ধন্টুদ পদ থাদ এাং চ যটি থন য  টি ধন্টুদ দত্যদ মদফথাড ওভা লহে। ছয়টি
ইমঞ্জহদভ থফচভ পাভলমমাং-এভ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ।
(২৭) চদাথাভহডভ বাঢাাঢ লচঢভ ওভাভ জ তমেডাঞ্চহমভ  ফাতাভীপভ  যভীঢপভ লহ ঘট্টগ্রাহফভ থবাকাহবাক
স্থাধহদভ মহে্ ফাতাভীপভ (ফস্তনাপভ)-যভীঢপভ-ঘাঁতপভ ড়হওভ আমড়াম ঔাঁ দতীভ ধভ ৬৯৪.৩৬ মফঝাভ তীখ থ আঘফঢ আমী
ঔাদ াাংমাহতয-ঘীদ বফত্রী থত্যল আভ মঢদটি থত্য (১২৭ মফঝাভ তীখ থ থঝহওভলাঝ থত্য, ৩৭ মফঝাভ তীখ থ টুফঘভ থত্য  ১৫২
মফঝাভ তীখ থ আঙ্গামভা থত্য) ২৯৪.৩০ থওাটি ঝাওা ব্যহ মদমফথঢ ল।
(২৮) অফাপ্ত থত্যভহলভ ওাচ ফাপ্তওভড প্রওহল্পভ আঢা ২৩৯.৮৪ থওাটি ঝাওা ব্যহ াভাহতহযভ মমপন্ন ফলাড়হওভ থফাঝ
৪৮টি অফাপ্ত থত্যভ (৫,৮৫২.৪৫ মফঝাভ) মদফথাডওাচ ফাপ্ত ওহভ বাদ ঘমাঘহমভ চন্য উন্ুি ওহভ থতা ল। ফাপ্তকৃঢ
থত্যভহলভ ফহধ্য উহেঔহবাগ্য ওক্সাচাহভভ থঘৌনমত থত্য (৩৪৬.৭৬ মফঝাভ)  াঝাঔামী থত্য (১৭৩.৭২ মফঝাভ), ঘট্টগ্রাহফভ
থঔাতাভলাঝ থত্য (৩৪৮.১২ মফঝাভ), দভমাংতীভ আমড়াম ঔাঁ থত্য (২৬০.৫৯ মফঝাভ)  পভাঢদ িহ্মপত্র থত্য (১৫৫.৪৩ মফঝাভ),
কুমফোভ টিক্কাভঘভ থত্য (২১৮.০৬ মফঝাভ), মহমহঝভ ঘন্নভপভ-সুদাফপভ থত্য (২৪৭.৭৫ মফঝাভ)  তাঔাম থত্য (১৪৮.৬৮
মফঝাভ), সুদাফকহঞ্জভ সুদই থত্য (১৮৬.০৬ মফঝাভ), ফাতামভপহভভ থযঔপভ থত্য (১৬১.৬৪ মফঝাভ), ঘাঁধাইদাকহঞ্জভ ফওভফপভ
থত্য (৩৭২.৫৪ মফঝাভ), কাইান্ধাভ থফমান্নল থত্য (২৯২.৩৮ মফঝাভ), মভযাহমভ ধাভ লাঝ থত্য (২৬০ মফঝাভ)  ঢামঢমম
থত্য (১৮২.৯৩ মফঝাভ)।

(২৯) ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়হওভ ওাঁঘপভ, থফখদা  থকাফমঢ থত্য মতহ বাঢাাঢওাভী ক্রফথ থফাদ রামনও মহঘদা ওহভ ৪-থমদ
মমযি মিঢী ওাঁঘপভ, মিঢী থফখদা  মিঢী থকাফমঢ থত্য মদফথাড এাং মদ্যফাদ তনটি থত্য াংস্কাভ  থফভাফহঢভ ফাধ্যহফ
পদ থাদ ওভাভ মহে্ বহতমযও লাঢা প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভহহঙ। তনটি থত্যভ তভধত্র ভল্যাদ প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।
(৩০) কাচীপভ লহঢ এাভহধাঝ থ ধব থন্ত বাঢাাঢ দ্রুঢ ওভাভ মহে্ বহতমযও লাঢা ২,০৩৯.৮৫ থওাটি ঝাওা ব্যহ ২০
মওহমামফঝাভ া ভ্ামধট রাদমচঝ (মআভটি) প্রওল্প াস্তাদাথীদ ভহহঙ। মটহধা মদফথাহডভ তভধত্র ভল্যাদ প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।
ভম ওমভহটাহভভ মটহঝইম মটচাইহদভ ওাব থক্রফ থযর ধব থাহ ভহহঙ। ফ য নভ ণ,  যচ রন
ফ ন য জ তব
য য ভ র ন ধ ন ঢ
ফ য
ন ঠন য য়।
(৩১) থীভকমঢভ বাদালহদভ চন্য পৃণও থমদল ৭০ মওহমামফঝাভ তীখ থ চহতপভ-ঘন্ধা-ঝাঙ্গাইম-এহমঙ্গা ফলাড়ও চ য-থমহদ
উন্নীঢওভড প্রওল্প াস্তাদাথীদ আহঙ। টি প্যাহওহচভই তভধত্র  ন ওভা ল। উপ তভধহত্রভ ভল্যাদ প্রমঢহতদ অনুহফাতদ
প্রমক্রাথীদ আহঙ।
(৩২) বহতমযও লাঢা থঢচকাঁস্থ ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ মদচস্ব ১৭.৪ এওভ চমফহঢ দত্যদ ড়ও পদ ওফহলক্স
মদফথাহডভ ওাচ াস্তাদাথীদ আহঙ। ১১ জুদ ২০১৫ ঢামভঔ মদফথাডওাহচভ চুমি স্বােমভঢ ল। পদটিভ ম্ভাব্য মদফথাডওাম তন
ঙভ।
(৩৩) থতহযভ তমেডাঞ্চহমভ  ঠাওাভ থবাকাহবাক লচঢভ ওভাভ মহে্ মভযাম-ধটুাঔামী ফলাড়হওভ ২৬ঢফ মওহমামফঝাহভ
ধাভা দতীভ ধভ ধাভা থত্য (থমব্যঔামী থত্য) মদফথাড প্রওল্পটি বহতমযও লাঢা াস্তাদ ওাব থক্রফ ঘমফাদ আহঙ। ইহঢাফহধ্য
তভধত্র  ন ওভা ল।
(৩৪) ইস্টান াাংমাহতয জ ইম্প্রুপহফন্ট প্রহচক্ট- য আঢা বহতমযও লাঢা ৬৩টি (৩,৭৩৬.২৫ মফঝাভ) এাং ভওামভ
অণ থাহদ ৫৫টি (১,২৯২.৯৪ মফঝাভ)  থহফাঝ ১১৮টি থত্যভ ফহধ্য ১১১টি থত্যভ মদফথাডওাচ ফাপ্ত ল। অমযি  তটি থত্যভ
মদফথাডওাচ ঘমফাদ আহঙ। ক্রফপমঞ্জভূঢ াস্ত অগ্রকমঢ ৮৩ যঢাাংয।
(৩৫) ভাংপভ মপাকী যলহভ ১৬.২৪ মওহমামফঝাভ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভড প্রওল্প ফাপ্ত ওভা ল। ঢন্হধ্য ৮.২৪
মওহমামফঝাভ ভাংপভ ফলাদকভ অাংহয এাং অমযি ৮ মওহমামফঝাভ ভাংপভ াইধা অাংয।
(৩৬) মধহভাচপভ-থকাধামকঞ্জ (থখাদাধাড়া) ফলাড়হওভ ৪০ঢফ মওহমামফঝাহভ ফদৄফমঢ দতীভ ধভ ৩৯১.৪৯ মফঝাভ তীখ থ থযঔ
লুৎনভ ভলফাদ থত্যভ (ধাঝকামঢ থত্য) মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ২৪ চানুামভ ২০১৫ ঢামভঔ থত্যটি উহিাথদ
ওহভদ।
(৩৭) থকাধামকঞ্জ থচমাভ ফদৄফমঢ দতীভ ধভ (পাটিাধাড়া-ওামদা-দড়াইম-বহযাভ-থদাহধাম ড়ও) ২৪৪.৭৮ থওাটি ঝাওা ব্যহ
ওামদা থত্য মদফথাহডভ চন্য এওহদও ১৯ চানুামভ ২০১৪ ঢামভঔ এওটি প্রওল্প অনুহফাতদ ওহভ। থত্যটিভ বতখ থ্ ৬৮০ মফঝাভ এাং
এহপ্রাঘ ড়হওভ বতখ থ্ ৭.৫০ মওহমামফঝাভ। ভূমফ অমথগ্রলড  থত্যভ দওযা প্রডহদভ ওাচ ঘমফাদ আহঙ। ইহঢাফহধ্য এওটি উন্নদ
লহবাকী াংস্থা এ থত্য মদফথাহড অণ থাহদভ আগ্রল প্রওায ওহভহঙ এাং এ মহে্ Minutes of Discussion (MoD) স্বােমভঢ
ল।
(৩৮) সুদাফকঞ্জ-ওামঘভকাঁমঢ-মশ্বম্ভভপভ ফলাড়হওভ প্রণফ মওহমামফঝাহভ সুভফা দতীভ ধভ ৭১.১৩ থওাটি ঝাওা ব্যহ মস্টম রা
(১১৫ মফঝাভ) াংমমঢ ৪০২.৬১ মফঝাভ তীখ থ আব্দুচ চহুভ থত্য মদফথাডওাচ ফাপ্ত ল।
(৩৯) ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ ৬৫টি ড়ও মপাহকভ প্রমঢটিহঢ প্রমঢঙভ ফলাড়হওভ ধাহয ২ মওহমামফঝাভ ওহভ বৃেহভাধড
ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফলাড়ও থদঝাহওথ ৪ মে ১৬ লাচাভ ৯ যঢটি বৃে থভাধড ওভা ল। থভামধঢ বৃহেভ ধমভঘব থা
ওভা ল।
(৪০) ৪৯.৬৬ থওাটি ঝাওা ব্যহ মরুমমা-আশুমমা ফলাড়ও এাং মরুমমা-আশুমমা ফলাড়হওভ প্রণফ মওহমামফঝাহভ ত্যভাক
দতীভ ধভ ১৮৬.০৪ মফঝাভ তীখ থ মরুমমা থত্য মদফথাড ওভা ল। ফলাড়ও  থত্যটি মদফথাহডভ নহম ঠাওা ফলাদকভীহঢ বাদালদ
থ
প্রহয  মলকফহদভ
দত্যদ আহভওটি রুঝ াংহবামচঢ ল।
(৪১) ৭৪.৪৩ থওাটি ঝাওা ব্যহ মমচুঢমা-ওতফঢমী এাং দাাংলু-ামমামতখী াংহবাক ড়ওল দৄদঝ-দাাংলু-াকাড়ী-ওতফঢমীকাঢমী-থঘৌমওভখাঝ ড়ও উন্নদ ম্পন্ন ওভা ল।

(৪২) ১০৬.৫৫ থওাটি ঝাওা ব্যহ ২০ মওহমামফঝাভ তীখ থ (লামঢভমছম-ভাফপভা মিচ)-আভৄমমা-থযহঔভ চাকা-থটফভা ফলাড়ও
থ
মদফথাড ম্পন্ন ওভা ল। এহঢ বাত্রাামড়ভ ধভ বাদালহদভ ঘাধ হ্রা ধাহ এাং ঠাওা ফলাদকভীহঢ বাদালদ প্রহয  মলকফহদভ
দত্যদ আহভওটি রুঝ াংহবামচঢ ল।
(৪৩) ৫১.১৪ থওাটি ঝাওা ব্যহ ধাকমা-চকন্নাণপভ-ভাডীকঞ্জ-আউওামন্ন ফলাড়ও মদফথাড ম্পন্ন ল। প্রওল্পটি াস্তাহদভ নহম
ঠাওাভ হঙ্গ সুদাফকঞ্জ-এভ দূভত্ব প্রা ৫০ মওহমামফঝাভ হ্রা থধহহঙ।
(৪৪) ১৬.৭০ থওাটি ঝাওা ব্যহ কাইান্ধা-দাওাইলাঝ-থকামন্নকঞ্জ ফলাড়হওভ ২১ঢফ মওহমামফঝাহভ ওভহঢাা দতীভ ধভ
২৫৩.৫৬ মফঝাভ তীখ থ ড়তল থত্য মদফথাড ম্পন্ন ল। থত্যটি মদফথাহডভ নহম কাইান্ধাভ হঙ্গ ভাচথাদীভ ড়ও থবাকাহবাক লচ
ল।
(৪৫) ৩৪.৭৪ থওাটি ঝাওা ব্যহ ৬.৫ মওথমামফঝাভ তীখ থ কুমফো (ালুহঢাধা)-মমভাচাভ স্থম ন্নভ ফলাড়ও উন্নদ ওাচ ম্পন্ন
ল। ফলাড়ওটি উন্নহদভ নহম মমভ াচাভ স্থম ন্নহভ বাঢাাঢ লচঢভ ল।
থ ফলাড়ও প্রযস্তওভড  উন্নদ প্রওল্পটি
(৪৬) ৮০.৪২ থওাটি ঝাওা ব্যহ ৩৭ মওহমামফঝাভ তীখ থ শ্যাফকঞ্জ-চামভা-মমভমযমভ-দ্যকাপভ
ম্পন্ন ল। ফলাড়ওটি মদফথাহডভ নহম ধব থঝদ এমাওা মমভমযমভহঢ বাঢাাঢ এাং স্থাদী ঔমদচ ম্পত ওমা, ঘীদা ফাটি এাং
মাম ামম ধমভলদ লচঢভ ল।
(৪৭) ২৫.৭৫ থওাটি ঝাওা ব্যহ ২৩.৫০ মওহমামফঝাভ তীখ থ মঘঢমফামভ-নমওভলাঝ (নমমঢঢা) ফলাড়ও উন্নদ মঘঢমফাভীনমওভলাঝ (নমমঢঢা) ড়ওটিভ উন্নদ ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। ফলাড়ওটি উন্নদ লা মঘঢমফাভী উধহচমা উৎধামতঢ মঘাংমড়
 কৃমর ধণ্য ধমভলদ লচঢভ ল।
(৪৮) ২৪.১৮ থওাটি ঝাওা ব্যহ ২৩ মওহমামফঝাভ তীখ থ ওড়াইওামন্ন-াঞ্ছাভাফপভ-চীদকঞ্জ াচাভ ফলাড়ও উন্নদ ওাচ ম্পন্ন
ল। এ প্রওহল্পভ আঢা ৩৩.৫৪ মফঝাভ তীখ থ আইয়ুপভ থত্য, ৩১.৮৪ মফঝাভ তীখ থ নহঢপভ থত্য এাং ৪৪.০২ মফঝাভ তীখ থ থপাহভভ
াচাভ থত্য মদফথাড ওভা ল। ফলাড়ওটি ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়হওভ ড় থত্যভল পদ থাদ  াংস্কাহভভ ফ মওল্প ড়ও
মলহহ ব্যহৃঢ ল।
(৪৯) ৪০.০৪ থওাটি ঝাওা ব্যহ ৪২.৬৫ মওহমামফঝাভ তীখ থ সুচাদকভ লহঢ মামদযাল থত্য ধব থন্ত (ভৄমচ াঁহথভ ধভ) ফলাড়ও
মদফথাড ওভা ল। ফলাড়ওটি সুচাদকভ-ধাদা-মামদ যাল থত্যভ মওল্প ড়ও মলহহ ব্যহৃঢ লহে।
(৫০) ১৭.০৮ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১৩ মওহমামফঝাভ তীখ থ াঞ্ছাভাফপভ-থলাফদা ফলাড়ও উন্নদ ম্পন্ন ল। প্রওল্পটি াস্তাহদভ নহম
াঞ্ছাভাফপভ উধহচমাভ চদাথাভহডভ মহমঝ  কুমফো বাঢাাঢ লচঢভ ল।
(৫১) ২৫ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১৩.৭০ মওহমামফঝাভ তীখ থ থকাধামকঞ্জ (ভাযী)-ভদী-মমঙ্গধাড়া (টুমঙ্গধাড়া) ফলাড়ও উন্নদ ওাচ
ম্পন্ন ল। ফলাড়ওটি পাঙ্গা-পাটিাধাড়া-থকাধামকঞ্জ-খুমদা চাঢী ফলাড়ও এাং মধহভাচপভ-থকাধামকঞ্জ ফলাড়ওহও
াংভেি ওহভহঙ।
(৫২) ২৪.৭৫ থওাটি ঝাওা ব্যহ ২৩.৭০ মওহমামফঝাভ তীখ থ টাওাাংমা াচাভ-থকাধামপভ-ওামীকঞ্জ ফলাড়ও উন্নদ ওাচ ম্পন্ন
ল। ড়ওটি উন্নহদভ নহম থদাহধাম  খুমদাভ হঙ্গ চুাটাঙ্গা  থফহলভপভ থচমাভ ড়ও ধহণ দূভত্ব ১০ মওহমামফঝাভ হ্রা
থধহহঙ।
(৫৩) ১৮.৯৩ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১০ মওহমামফঝাভ তীখ থ ভাফঘন্ধপভ থফাড় (হভমহকইঝ) লহঢ থপড়াফাভা াচাভ পাা পাঙ্গুভা
উধহচমা তভ ড়ও পদমদর্রফাথ ড ওাচ ম্পন্ন ল। এ প্রওহল্পভ আঢা ফলাড়ওটিহও ৩.৭ মফঝাভ লহঢ ৫.৫ মফঝাভ প্রযস্তঢা
উন্নীঢ ওভা ল।
(৫৪) ২৭.৮০ থওাটি ঝাওা ব্যহ ৩০ মওহমামফঝাভ তীখ থ কুমড়গ্রাফ-উমমপভ-মঘমফাভী ফলাড়ও উন্নদ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। প্রওল্পটি
াস্তাহদভ নহম মঘমফাভী  উমমপভ উধহচমাভ চদাথাভহডভ ভাংপভ বাঢাাঢ উন্নঢঢভ ল।
(৫৫) ৩২.৪০ থওাটি ঝাওা ব্যহ ৩১.৩০ মওহমামফঝাভ তীখ থ থদত্রহওাডা-থফথধাযা-চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ-মহমঝ ড়ও উন্নদ
(থদত্রহওাডা অাংয) ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। প্রওল্পটি াস্তাহদভ নহম সুদাফকঞ্জ থচমাাীভ ফফদমাংল লহ াংমেপ্ত ধহণ ঠাওা
বাঢাাহঢভ ম্ভাদা সৃমি ল।
(৫৬) ১১.৩৮ থওাটি ঝাওা ব্যহ ভইঢমা-ভৄওসুতপভ-ওামযাদী ফলাড়হওভ ১৬ঢফ মওহমামফঝাহভ চভাচীড থ থইমম থত্যভ স্থহম
১০৫.১৫ মফঝাভ তীখ থ ওফমাপভ থত্য মদফথাড ওভা ল। প্রওল্পটি াস্তাহদভ নহম মদভাধত বাঢাাঢ মদমিঢ ল।

(৫৭) ২০.৭৩ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১৩.৬৫ মওহমামফঝাভ তীখ থ ঘাঁতপভ (দানুপভ)-থতাওাদখভ-লমভদা ফলাড়ও  ঘন্ধা-লাইফঘভ
ফলাড়ও উন্নদ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। প্রওহল্পভ অন্যান্য ওাহচভ হঙ্গ থড়ী াঁহথভ উধভ ধামদ উন্নদ থাট থ মদমফথঢ এওটি স্লুই
থকইঝ ড়ও াঁহথভ প্রযস্তঢা পদমদর্রফাথ ড ওভা ল। এহঢ লাইফঘভ উধহচমাভ হঙ্গ ঘাঁতপভ থচমা তহভভ ভামভ াংহবাক স্থামধঢ
ল।
(৫৮) ১০.৬১ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১৪.২৮ মওহমামফঝাভ তীখ থ বপভ-থফমন্নপভ ফলাড়ও উন্নদ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল। প্রওল্পটি
াস্তাহদভ নহম থফমন্নপভ মঞ্চখাহঝ বাঢাাঢ লচঢভ ল।
(৫৯) ৬৩.২৮ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১৮.৬৫ মওহমামফঝাভ তীখ থ টুমঙ্গধাড়া-থওাঝামমধাড়া (ফাছাড়ী) ফলাড়ও উন্নদ ওাচ ম্পন্ন ল।
ফলাড়ওটি উন্নহদভ নহম টুমঙ্গধাড়া  থওাঝামমধাড়া উধহচমাভ ফহধ্য ড়ও থবাকাহবাক লচঢভ ল।
(৬০) ৮৬.৩২ থওাটি ঝাওা ব্যহ থঝওমদও্াম এ্ামহঝন্প নভ া-মভমচদাম থভাট রান্পহধাঝ থ থপ্রাহচক্ট মপ্রধাহভঝমভ ন্ামমমটি
প্রওহল্পভ আঢা ১,৭৫২ মওহমামফঝাভ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ চন্য মনমচমমমটি স্টামট  মটহঝইম মটচাইদ ম্পন্ন ওভা
ল। ধব থাক্রহফ উন্নদ লহবাকীহতভ লাঢা  ভওামভ অণ থাহদ মমদহাক প্রওল্প গ্রলড ওভা লহ।
(৬১) ২২.৫৬ থওাটি ঝাওা ব্যহ বহযাভ ড়ও মপাহকভ চুড়াফদওাঠি-থঘৌকাঙা ফলাড়হওভ ১৭ঢফ মওহমামফঝাহভ ওহধাঢাে দহতভ
ধভ ৫০.১৪ মফঝাভ তীখ থ থঘৌকাঙা থত্য  ধামামড়-থাট থ অমন-ফমদলাভ চাঢী ফলাড়হওভ ২ মওহমামফঝাহভ বপভ দতীভ
ধভ ৩০.৪৯ মফঝাভ তীখ থ ামাঢমা থত্য এাং খুমদা ড়ও মপাহকভ খুমদা-চুওদকভ-াঢেীভা ফলাড়হওভ ৪ণ থ মওহমামফঝাহভ
৪৮.৮০ মফঝাভ তীখ থ কোফাভী থত্য মদফথাড ওভা ল।
(৬২) ২৮৯ ৯৬
ট
য়  ফত জর য়য 
ম ম
য় নয র
ড  জট য় য ভ ভ ফ র দ
ন ফ ন চ ভ- ট জ য -য ভ ভ 
৩৭ র ভট য) ফ র রয় -য জ র ভ 
২০ ১০
র ভট য) য ভ ঘ )-চ ঘ ন -ফ র রয় -ফ যফ ন ভ 
৬৩ র ভট য) থ ন চ- র দভ ভ 
৩৫ র ভট য) দ ঘন র - ছ ট ভ -র
ভ 
৪০ র ভট য) ফ খ ছ -দ ঘন র -ফ ঘ  ট ভ 
৩২ র ভট য) নভ ণ য়ন য য়।
(৬৩) লালুাখাঝ থণহও ভৄমন্পভলাঝ লহ থথাাউড়া ধব থন্ত ১৯.৮০ মওহমামফঝাভ তীখ থ থচমা ফলাড়ওটি ৩১.৬০ থওাটি ঝাওা ব্যহ ৩.৭
মফঝাভ লহঢ ৫.৫ মফঝাভ প্রযস্থঢা ফচব্যঢীওভড  াহনথমাং ওাচ ফাপ্ত ওভা ল। নহম ফফদমাংল থচমাভ ীফাহন্ত অমস্থঢ
লালুাখাঝ  থথাাউড়া উধহচমাভ হঙ্গ পৄমপভ উধহচমা লহ ফফদমাংল যলহভভ থবাকাহবাক লচঢভ ল।
(৬৪) মদাফঢপভ-ঢামলভপভ ড়ও মদফথাড প্রওহল্পভ আঢা ৭৪.০৬ থওাটি ঝাওা ব্যহ ১৪.২০ মওহমামফঝাভ ড়ও মদফথাড, ২
মওহমামফঝাভ থফ্লমক্সম থধপহফন্ট পদমদর্রফাথ ড, ৮টি মিচ (৪৭৬.৪১ মফঝাভ) মদফথাড ম্পন্ন ল। নহম সুদাফকঞ্জ থচমাভ লাভ থমিঢ
উধহচমা মদাফঢপভ-ঢামলভপভ য হঙ্গ থবাকাহবাক লচ ল।
(৬৫) দকভখাঝা (তীখমমা)-আসা-কাচীভলাঝ-থঢভঔাতা ফলাড়ও পদ থাদ  ভোধত প্রওহল্পভ আঢা ১৫ থওাটি ঝাওা ব্যহ
২৯ মওহমাফটিাভ ড়ওটিভ উন্নদ ওাচ ফাপ্ত ল। প্রওল্পটি াস্তাহদভ নহম তীখমমা (দকভখাঝা) এমাওাভ চদাথাভহডভ হঙ্গ
থকাধামকহঞ্জভ থবাকাহবাক ব্যস্থা লচঢভ ল।
(৬৬) মআভটিএ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝভবাহদভ ওভ/মন ধমভহযাহথভ সুমথাহণ থ ব্যাাংহওভ যাঔা/ব্যহণভ াংখ্যা পূহ থভ ১৪৫টিভ
স্থহম ১৯৬টিহঢ উন্নীঢ ওহভহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থফাঝ ভাচস্ব আতা ১ লাচাভ ৬০ থওাটি ঝাওা ল, বা কঢ অণ থ-ঙহভভ
ত্যমদা ১০৯ থওাটি ঝাওা থময।
(৬৭) থভহরামভহফ্লমক্টপ দাম্বাভহলঝ, থভমট মেহওাহমন্প আইহটদটিমনহওযদ (আভএনআইমট) ট্যাক  মটমচঝাম থভমচহরযদ
থ
াটিমনহওঝ
ঘালু ওহভ থফাঝভবাদ ব্যস্থাধদা ওাব থক্রফ মটমচঝাম ধিমঢভ আঢা আদা ল। অনথ/চাম/ভুা োইমপাং মাইহন্প
ব্যলাভ প্রমঢহভাহথভ ফাধ্যহফ দ্যখ থঝদাভ লাভ হ্রা ওভাভ মহে্ ইহমক্ট্রমদও মঘধভেি মটমচঝাম স্মাঝ থ ওাট থ োইমপাং মাইহন্প প্রতাদ
ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙভ ধব থন্ত থফাঝ ৯,০৭,৯০৯ থঝ দাম্বাভহলঝ  আভএনআইমট ট্যাক প্রস্তুঢ ওভা ল এাং ঢন্হধ্য
৫,৯৫,৬৬২ থঝ কামড়হঢ াংহবাচদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১,৮১,৫১০ থঝ দাম্বাভ থলঝ  আভএনআইমট ট্যাক প্রস্তুঢ
থ
ওভা ল এাং ঢন্হধ্য ২,২১,২৩৮ থঝ কামড়হঢ াংহবাচদ ওভা ল। এ ঙাড়া, প্রঘমমঢ থভমচহরযদ াটিমনহওঝ-এভ
ওম
থ
অসুমথা দূভ ওহভ থফমযদ মভহটম  লহচ লদহবাগ্য ইহমওমরও মঘধভেি ১,৮০,২৬৯টি মটমচঝাম থভমচহরযদ াটিমনহওঝ
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ প্রস্তুঢ ওহভ ৮২,৩৯৩টি মঢভড ওভা ল।

(৬৮) অনথ/চাম/ভুা োইমপাং মাইহন্প ব্যলাভ প্রমঢহভাহথভ ফাধ্যহফ দ্যখ থঝদাভ লাভ হ্রা ওভাভ মহে্ ইহমক্ট্রমদও মঘধভেি
মটমচঝাম স্মাঝ থ ওাট থ োইমপাং মাইহন্প ১৭ অহক্টাভ ২০১১ ঢামভহঔ ঘালু লাভ ধভ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙভ ধব থন্ত থফাঝ ৮ মাঔ ৯৭
লাচাভ ১৫২টি মাইহন্প ইসু্ ওভা ল। ঢন্হধ্য ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ইসু্কৃঢ মাইহহন্পভ াংখ্যা ২ মাঔ ৪২৫টি।
(৬৯) াাংমাহতয ড়ও ধমভলদ ওর্তধথ ে-এভ মমপন্ন মটমচঝাম ামপথ (অদমাইদ ব্যাাংমওাং, মটমচঝাম োইমপাং মাইহন্প,
থ
মটমচঝাম থভমচহরযদ াটিমনহওঝ,
মআভটিএ ম্যাহদচহফন্ট ইদনভহফযদ মহস্টফ ইঢ্ামত)-এভ টাঝাভল আন্তচথামঢও ফাহদভ
থওন্ধী টাঝাহন্টাহভ (ব্যাও-আধল) মদভাধত  সুভমেঢ ভাঔাভ উহেহশ্য মআভটিএ-থঢ অঢ্াদৄমদও টাঝা থন্টাভ স্থাধহদভ মহে্
এওটি ওামভকমভ লাঢা প্রওল্প াস্তাদাথীদ আহঙ।
থ
(৭০) স্বাংমক্রপাহ কামড়ভ মনঝহদ াটিমনহওঝ
প্রতাহদভ মহে্ ঠাওাস্থ মফভপহভভ থফাঝভবাদ ধমভতযথদ থওন্ধ (মপআইম)
পদঘালু/প্রমঢস্থাধহদভ মহে্ এওটি ওামভকমভ লাঢা প্রওল্প াস্তাদাথীদ আহঙ।
(৭১) ট্যামক্সও্া ামপথ কাইট মাইদ, ২০১০-এভ আহমাহও আদৄমদও, ভেহকাধহবাকী  ধমভহয ান্ধ ট্যামক্সও্া ামপথ প্রঢথদ
ওভা ল। ঢথফাহদ ঠাওা ফলাদকভী  এভ ধাশ্বথঢী এমাওা ৩৫০টি এাং ঘট্টগ্রাফ  ধাশ্বথঢী এমাওা ৫০টি ট্যামক্সও্া ঘমাঘম
ওভহঙ। ঢ
ঠাওা ফলাদকভী  এভ ধাশ্বথঢী এমাওা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৭০টি এাং ঘট্টগ্রাফ  ধাশ্বথঢী এমাওা ৫০টি
দত্যদ ট্যামক্সও্া াংহবামচঢ ল।
(৭২) ২০১২ াম থণহও ভওামভ  থভওামভ প্রমযেড প্রমঢষ্ঠাহদভ লহবামকঢা ৬০০ চদ তে থধযাতাভ ফমলমা কাড়ীঘামও
বঢমভভ উহদ্যাক থদা ল। এ ধব থন্ত ১১০ চদ থধযাতাভ ফমলমা ঘামওহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এ
ওাব থক্রহফভ আঢা ১৭ চদ প্রমযেড ফাপ্ত ওহভ দত গ্রলড ওহভহঙদ।
(৭৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১৭ লাচাভ ৮৮৪ চদ থধযাচীী কামড় ঘামওহও তেঢা  হঘঢদঢা বৃমিভমও প্রমযেড প্রতাদ ওভা
ল।
(৭৪) ড়ও দ্যখ থঝদা থভাথওহল্প ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৬২টি ফাহয/াওথযধ অনুমষ্ঠঢ ল এাং এহঢ থফাঝ ২৮ লাচাভ ৩৬৫ চদ
অাংযগ্রলড ওহভহঙদ।
(৭৫) থতহযভ মমপন্ন মযো প্রমঢষ্ঠাহদ ৫৭টি হঘঢদঢাভমও ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ২৫ লাচাভ ১৫১ চদ মযোণীহও ড়ও ব্যলাভ
ম্পহওথ থাভডা থতা ল।
(৭৬) ড়ও দ্যখ থঝদা হ্রাহ চদহঘঢদঢা বৃমিভ চন্য ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৩০১ াভ ধমত্রওা মজ্ঞাধদ প্রঘাভ ওভা ল। এ ঙাড়া, ২
মে ১২ লাচাভ মমনহমঝ  ৪ মে ৭০ লাচাভ থধাস্টাভ/মস্টওাভ মঢভড ওভা ল। ঠাওা  ঘট্টগ্রাফ ফলাদকভীভ মমপন্ন গুরুত্বপূড থ
ধহহন্ট মআভটিএ- ভ উহদ্যাহক মদভাধত ড়ও াংক্রান্ত মহযর হঘঢদঢাভমও ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। এই ওাব থক্রহফভ আঢা
ড়ও মদভাধিা  কডহঘঢদঢা বৃমিভমও থস্লাকাদ াংমমঢ মস্টওাভ  মমনহমঝ মঢভড ওভা ল। এ থভহদভ ওাব থক্রহফ ফাদদী
ড়ও ধমভলদ  থত্য ফন্ত্রী প্রায উধমস্থঢ ণাহওদ।
(৭৭) ধমভলদ থক্টহভ শৃঙ্খমা মনমভহ আদা, অনথ  ত্রুটিপূড থ বাদালদ অধাভড, দ্যখ থঝদা হ্রা এাং অমঢমভি পাড়া আতাহভ
প্রডঢা থভাহথ মআভটিএ  থচমা প্রযাহদভ মদ থালী ম্যামচহরঝকড মদমফঢপাহ ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধমভঘামদা ওহভদ। আহমাঘ্
অণ-থ ঙহভ ২৩ লাচাভ ২০৬টি ফাফমা তাহহভভ ফাধ্যহফ ১ থওাটি ৭৯ মে ২২ লাচাভ ৮৮৫ ঝাওা চমভফাদা আতা, ১৩২ চদহও
মমপন্ন থফাহত ওাভাতণ্ড প্রতাদ এাং ৬৩৪টি কামড় টামম্পাং থস্টযহদ থপ্রভড ওভা ল।
(৭৮) চাঢী  আঞ্চমমও ফলাড়হও থভমচহরযদমলীদ অনথপাহ ঘমাঘমভঢ দমঙফদ, ওমভফদ, পঝপটি, ইমচাইও, ব্যাঝাভী
ঘামমঢ মে-হুইমাভ া অনুরূধ বাদালদ ঘমাঘম মদমরি। এ মদহরথাজ্ঞা ওাব থওভ ওভাভ চন্য মআভটিএ  থচমা প্রযাহদভ মদ থালী
ম্যামচহরঝকড থচমা  লাইহ পমমহযভ লাঢা মদমফঢপাহ ভ্রাম্যফাড আতামঢ ধমভঘামদা ওভহঙদ।
(৭৯) থত্য পদ াংমি চাকা ৬৫ থওাটি ঝাওা ব্যহ ৩টি থচহফন্টল ১৫ঢমা মমযি মআভটিএ’ভ তভ ওাব থাম পদ
মদফথাডওাচ ঘমফাদ আহঙ। ইহঢাফহধ্য ৩৯ যঢাাংয থপৌঢ ওাচ ম্পন্ন ল। অহক্টাভ ২০১৬-এভ ফহধ্য মদফথাডওাচ ফাপ্ত লহ ফহফথ
আযা ওভা বাহে।
(৮০) মআভটিএ-থও এওটি ওাব থওভ প্রমঢষ্ঠাহদ রূধান্তহভভ চন্য ধব থাক্রহফ চদম বৃমি ওহভ ৮২৩-এ উন্নীঢ ওভা ল।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৩৩ চদ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীভ শূন্যধত পূভড ওভা ল।
(৮১) ব্যস্থাধদা উন্নহদভ ফাধ্যহফ মআভটিম ঢথফাহদ অধাহভটিাং মাহপ ধমভঘামমঢ লহে। ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ মআভটিমভ
অধাহভটিাং ভাচস্ব আ ২৩৪.০৭ থওাটি ঝাওা এাং ব্য ২৩০.৫১ থওাটি ঝাওা। উিৃি ৩.৫৬ থওাটি ঝাওা।

(৮২) মআভটিমভ অধাহভযদ ওাব থক্রফ ম্প্রাভহডভ মহে্ কাঢমী  থফালাম্মতপহভ দত্যদপাহ ২টি া মটহধা ঘালু ওভা ল।
মটহধাগুমমভ চন্য মদথ থামভঢ ফামও ভাচস্ব ঝাহকঝথ অচথদ মদমিঢ ওভা ল।
(৮৩) মআভটিম পূহ থভ থাভাামলওঢা ৩০ জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ১২ থওাটি ৮০ মে ঝাওা মটএএম ধমভহযাথ ওহভহঙ। ২০১৪-১৫
অণ-থ ঙহভ ধমভহযামথঢ মটএএম-এভ ধমভফাড ৮০ মে ঝাওা। এওইপাহ পূহ থভ থাভাামলওঢা ৩০ জুদ ২০১৫ ধব থন্ত প্রকমঢ
ইন্ডামরচ মমমফহঝট-এভ ৬৮ থওাটি ৭৩ মে ঝাওা ধাদা ধমভহযাথ ওহভহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ধমভহযামথঢ ধাদাভ ধমভফাড
২০ মে ঝাওা।
(৮৪) থকাধামকঞ্জ থচমাভ টুমঙ্গধাড়া উধহচমা মআভটিমভ এওটি আদৄমদও প্রমযেড ইন্পটিটিউঝ স্থাধদ ওভা ল। ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রী ২৪ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ কডপদ থণহও মপমট ওদনাহভহন্পভ ফাধ্যহফ ইন্পটিটিউঝটি উহিাথদ ওহভদ।
(৮৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মআভটিম মদচস্ব ১৭টি প্রমযেড থওহন্ধভ ফাধ্যহফ থফাঝ ৭,৬৪৫ চদ প্রমযেডাণীহও প্রমযেড প্রতাদ
ওহভ। ঢন্হধ্য থটমন্টাং, হমর্ল্াং, থধইমন্টাং মরহ প্রমযেডাণী ১৪৪ চদ এাং োইমপাং মরহ প্রমযেডাণী ৭,৪০১ চদ।
প্রমযেডাণীহতভ ফহধ্য ফমলমাহতভ াংখ্যা ৪৩১ চদ।
(৮৬) দ্যখ থঝদা হ্রাওহল্প মআভটিমভ া  রাও ঘামওহতভ তেঢা  হঘঢদঢা বৃমিভ মহে্ মদমফঢ ইদ-ামপথ প্রমযেড প্রতাদ
ওভা ল। ঢথফাদ অণ থ-ঙহভ ঙটি প্রমযেড ওফথসূমঘভ ফাধ্যহফ ৬৯৮ চদহও প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল।
(৮৭) ঠাওা ফলাদকভীহঢ ফমলমাহতভ বাঢাাহঢভ সুমথাহণ থ ফমলমা া ামপথহভ াংখ্যা ক্রফান্বহ বৃমি ওহভ ১৬টি-থঢ উন্নীঢ ওভা
ল।
(৮৮) ঠাওা ফলাদকভীভ স্কুম/ওহমচ-এভ ঙাত্র/ঙাত্রীহতভ বাঢাাহঢভ সুমথাহণ থ মফভপভ-আমচফপভ রুহঝ া ামপথ ঘালু ভহহঙ।
(৮৯) মঘাম, উচ্চ মযো প্রমঢষ্ঠাদ, ভওামভ/আথা ভওামভ অমন ইঢ্ামতহঢ বাঢাাহঢভ সুমথাহণ থ ১৫৯টি রুহঝ ২৪৫টি স্টান
া ামপথ ধমভঘামমঢ ল।
(৯০) ঠাওা ফলাদকহভ  ধাশ্বথঢী এমাওাভ ফন্বহ মআভটিমভ মটি া ামপথ ভহহঙ। ঢথফাহদ ৪১টি রুহঝ ৯৫টি এওঢমা,
থ
২৭১টি মিঢম, ৪৮টি আটিকুহমহঝট
এাং ৪৩টি এওঢমা এম াল থফাঝ ৪৫৭টি া মটি া ামপথহ মদহামচঢ আহঙ।
(৯১) থতহযভ ১৮০টি আন্তঃহচমা রুহঝ মআভটিমভ ৪১৯টি া ঘমাঘম ওভহঙ। ঢন্হধ্য এম াহভ াংখ্যা ১৭৭টি। দদ-এম া
২৪২টি।
(৯২) আন্তঃহতযী থবাকাহবাক সুমপ  লচ ওভাভ মদমফি মআভটিমভ উহদ্যাহক ঠাওা-ওমওাঢা-ঠাওা এাং ঠাওা-আকভঢমাঠাওা া ামপথ ঘালু ভহহঙ। ৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ পাভঢ  াাংমাহতহযভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী থবৌণপাহ ঠাওা-মহমঝ-মযমাংথকৌলাটি-ঠাওা এাং আকভঢমা-ঠাওা-ওমওাঢা রুহঝ া ামপথ উহিাথদ ওহভদ।
(৯৩) Dhaka Mass Rapid Transit Development Project (DMRTDP)-এভ আঢা MRT Line-6- এভ
Detailed Design, Construction  Supervision Procurement Works-এভ চন্য General Consultant মদহাক
ওভা ল। Draft Basic Design Report প্রডদ ওভা ল। ঢথফাহদ Detailed Design-এভ ওাচ ঘমহঙ। থফহরাহভম মদফথাড,
ধমভঘামদা  ভেডাহেহডভ চন্য যঢপাক ভওামভ ফামমওাদাথীদ ঠাওা ফা রাদমচঝ থওাম্পামদ মমমফহঝট কঞদ ওভা ল।
থ
মহঘদাথীদ অণ থ-ঙহভ থওাম্পামদভ ৫টি থাট থ পা অনুমষ্ঠঢ ল। থওাম্পামদভ অকাহদাগ্রাফ
 মচহদ ল্াদ প্রডহদভ চন্য
Institutional Development Consultant (IDC) মদহাক ওভা ল। IDC ইহঢাফহধ্য ঔড়া চদম ওাঞাহফা, Job
Description, Job Specification প্রডদ ওহভহঙ। Resettlement Action Plan প্রডহদভ চন্য Resettlement
Assistant Consultant (RAC) মদহাক ওভা ল এাং ওাব থক্রফ শুরু ওহভহঙ। Depot Land Development-এভ চন্য CP
(Contract Package)-01-এভ থঝন্ডাভ আলাদ ওভা ল। উিভা ৩ ধ থ লহঢ আকাভকাঁ ধব থন্ত Viaduct মদফথাড ওভাভ মহে্
CP-03  CP-04-এভ ঠিওাতাভ মদ থাঘহদভ চন্য প্রাওহবাগ্যঢাভ আহতদ আহ্বাদ ওভা ল। প্রওহল্পভ Electrical and
Mechanical System (EMS) াংগ্রহলভ চন্য CP-07 এাং Rolling Stock াংগ্রহলভ চন্য CP-08-এভ প্রাওহবাগ্যঢা
আহতদ আলব্বাদ ওভা ল।
(৯৪) Bus Rapid Transit (BRT) Line-3 াস্তাহদভ মহে্ লবভঢ যালচামাম আন্তচথামঢও মফাদন্নভ লহঢ ফলাঔামীফকাচাভ-ভফদা-গুমমস্তাদ-দাাচাভ লহ মছমমফম ধব থন্ত ২২ মওহমামফঝাভ তীখ থ রুহঝভ ফীো  প্রাণমফও দওযা প্রডদ ওভা ল।
Detailed Engineering Design প্রডহদভ মহে্ ধভাফযথও প্রমঢষ্ঠাদ অধাহভযদ ল্াদ, থমও মটচাইদ  রামনও
ম্যাহদচহফন্ট মভহধাঝ থ এাং ঔড়া দওযা প্রস্তুঢ ওহভ।
(৯৫) ঠাওা রান্পহধাঝ থ থওা-অমট থহদযদ অণমভটি (মটটিমএ)-এভ অমথহেত্র বৃমি, দকভান ম্প্রাভড, বাদচঝ বৃমি ইঢ্ামত ওাভহড
২০০৫ াহম প্রডীঢ Strategic Transport Plan (STP)-এ Revision-এভ প্রহাচদীঢা থতঔা থতা বহতমযও লাঢা

STP-এভ Revision ওভাভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ইহঢাফহধ্য মদহামচঢ ধভাফযথও প্রমঢষ্ঠাদ Interim Report-1 তামঔম

ওহভহঙ।
(৯৬) ঠাওা যলহভভ বাদচঝ মদভহদ Dhaka Integrated Traffic Management Pilot Project গ্রলড ওভা ল। এ প্রওহল্পভ
আঢা গুমমস্তাদ, ধিদ, গুমযাদ-১  ফলাঔামী ইন্টাভহওযদ উন্নদ ওভা লহ।
(৯৭) ‘থফহরাহভম আইদ, ২০১৫’-এভ উহেশ্য পূভডওহল্প থফহরাহভম-এভ থঝওমদও্াম স্ট্ান্ডাট থ চামভ ওভা ল।

৪৮। 

ফব
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য ধ ন নদ  ন জয জ নফ চত
দ য ত নম দ দ ন ফ র 
নদ  ন জয নভ ণ জ তদ য য জ য ভ
ত নয 
যত য়। ২০১৪-১৫ থ-ফছ য
য
খ ম চ
জ মথ : জ জয
চ ,ভ য়
চ  ,  ব যয় -২, র 
নদ  ন জয
বত
ত মথ ভ ৪২.৬ ত , ৪৬.৫ ত , ৪৭.৪ ত , ১১ ত  ফ ৮.৫৬ ত ।
(২) 



য নফ ন ম ভয
ত য় ভ ধ  ণ ত দয জ Income and Livelihood
Restoration Plan ফ Resettlement Action Plan ফ ফ য় নয র
নফ চত ত নয 
যত য়।
২০১৪-১৫ থ-ফছ য
য জ ৭.৫০ য ভ ধ ণ য য়। ভয় ত দয ভ ৬৫৪  যফ য
ট
 য তথ নফ ন য য়।
(৩) ধদ্মা থত্য প্রওল্প এমাওা এওটি বাদ্যখভ স্থাধহদভ চন্য ঠাওা মশ্বমদ্যামহ প্রামডমদ্যা মপাক-এভ  এওটি ফহছাঢা
স্মাভও স্বােমভঢ ল।  য ফ ম ভয
ত য় Biodiversity Baseline Survey and Preparing Monitoring
Plan, Identifying Location of the Protected Sanctuary and Developing a Sanctuary Plan of PMBP যীর থও
ওাহচভ চন্য মদ থামঘঢ প্রমঢষ্ঠাহদভ  চুমি স্বােমভঢ ল। ত ছ , ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ধদ্মা থত্য প্রওল্প এমাওা ১২,১০০টি
কাঙ মাকাহদা ল।
(৪) মযত  জ র র জ ত ফভ নফ য থ ঢ চ ভ ভ  য ফখ র ম য় ৪৬ র ভট য দ ঘ
ঢ
র ব টড
 য় নভ ণ থভ ম য়য নফ ন  য ন
য য়। ভয় থভ ম য়য ৮০ ত 
ত
ত যণ দ ন ফ
র
ন তয 
য়। ত ছ , ডজ ন
যত য় ৫ ত  ব ত
ত  ধত য়।
(৫) ঢ
র ব টড
 য় 
য ভ ধ  ণয প র ত দয নফ  নয জ ফ র দ  ন
য়ন ফ ড
৪০ য ভ ফ র দ 
 য
র  য ফ ফদ ১২০
ট ঢ য জর    য  ধ য য়। ত ছ ,
য ভ ধ  ণয প র ত দয
র ৯০
ট  য  ধ য য়।
(৬) ওড থপৄমী দতীভ ঢমহতহয ৩.৪০ মওহমামফঝাভ তীখ থ ঝাহদম জ- - জ ব ত নভ ণ চ ন নভ ণ ত ন China
Communications Construction Company Limited (CCCC)- য  ২৪ র ২০১৪ ত য খ ভ ঝ ত য
ফ ৩০ ন ২০১৫ ত য খ ফ ণ জ
যত য়। ত ছ
য Land Acquisition Plan, Resettlement
Action Plan, Environmental Management Plan ণয় ন নফ চত ত নয  ২৩ ন ২০১৫ ত য খ
যত য়।
(৭) লমভঢ যালচামাম আন্তচথামঢও মফাদন্নভ লহঢ ঘন্ধা ধব থন্ত প্রা ৩৮ মওহমামফঝাভ তীখ থ ঢ রয় এমমহপহঝট
এক্সহপ্রহ জ- - জ ব ত নভ ণয জ চ ন ত ন China National Machinery Import and Export
Corporation (CMC)- য  ২২ জ য় য ২০১৫ ত য খ ভ ঝ ত য
যত য়।
(৮) ফ ফ  য ব যয প টর ভয ভ তয জ
দয ন য়
য়। ভয়  র য় ফ ত য় য  ড
য় য
য় ভয ভত জ 
য়। ত ছ
 র য় ড ফ ধয ভয ভত জয জ  য ণয র ৯০
ত   থয যফয  ফ
যজ
র দ রন নভ ণ ৯৫ ত  ব ত
ত  ধত য়। ত ছ
য য  য
জ
ন টর দয় তচ
য য়।

(৯) ভ  যলদ ফব

ফ 

ফব য ভ

(১০) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য  ফব য
ডট  ন
য য়।

৪৯।

Annual Performance Agreement

তধন

ফ র দ 

 য ৪১৯.৫৩

যত য়।
ট

য ভ ট ২৪

ন য় য য ফব

(১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঔাকড়াঙমড় থচমাভ গুইফাভা এাং মহমঝ থচমাভ ফাদীদকভ উধহচমা সৃমি ওভা ল।
(২) উধহচমা তভ  মথ থষ্ণু মযল্প থওন্ধগুমমহও যলভ, উধযলভ মলহহ কহড় থঢামাভ ধতহেহধভ অাংয মলহহ ২০১৪-২০১৫ অণ থঙহভ ফফদমাংল থচমাভ লালুাখাঝ, ধঞ্চকড় থচমাভ থতীকঞ্জ এাং ঘট্টগ্রাফ থচমাভ দামচভলাঝ থধৌভপা কঞদ ওভা ল। ঢথফাহদ
থফাঝ থধৌভপাভ াংখ্যা ৩২৪টি।
(৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ দটি থধৌভপাভ থশ্রমড উন্নীঢ ওভা ল। এভ ফহধ্য ধাঘটি ‘ঔ’ থশ্রমডভ থধৌভপাহও ‘ও’ থশ্রমডহঢ এাং
ঘাভটি ‘ক’ থশ্রমডভ থধৌভপাহও ‘ঔ’ থশ্রমডহঢ উন্নীঢ ওভা ল।
(৪) থধৌভপাভহল চথ্ ব্যস্থাধদা মদমিঢ ওভাভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ এমটমধ’ভ অহণ থ ৩৯টি টাম্পাভ রাও ক্র ওহভ
থধৌভপা ভভাল ওভা ল।
(৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভওাভ প্রতি ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভ ৫০০.০০ থওাটি ঝাওা এাং মমপন্ন প্রওল্প লাঢাভ অণ থ িাভা
মমপন্ন থধৌভপা ওর্তও
থ স্ব স্ব স্থাদী ঘামলতাভ মদমভহঔ থধৌভপাভ ভাস্তাখাঝ  থেদ মদফথাড, মিচ  ওামপাঝ থ মদফথাড, াচাভ উন্নদ,
মদভাধত ধামদ ভভাল  স্যামদহঝযদ, ভাস্তাভ ামঢ মদমিঢওভড, চমাঢঙ্ক মদন্ত্রড, মযশু ধাওথ মদফথাড, থধৌভপাভ গুরুত্বপূড থ প্রওল্প
াস্তাদ, আধতওামীদ অস্থা থফাওামমা এাং অন্যান্য উন্নদভমও ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।
(৬) থধৌভপাভ তামত্ব সুষ্ঠু  সুঘারুরূহধ ধামহদভ চন্য এ মপাক এাং অন্যান্য ফন্ত্রডাম ওর্তও
থ মমপন্ন ফহ থধৌভপা ম্পমওথঢ
চামভকৃঢ মমথ মথাদ, প্রজ্ঞাধদ, ধমভধত্র, অমন আহতয, অনুযাদ  অন্যান্য মদহত থযদামী এওমত্রঢ ওহভ থধৌভপা ম্পমওথঢ
আইদ, মমথ এাং অন্যান্য মদহত থযদামীভ ঙ্কমদ প্রওায ওভা ল।
(৭) ২০০৩ াহম প্রডীঢ থধৌভপাভ আতযথ ওভ ঢনমম ামঢম ওহভ ‘থধৌভপা আতযথ ওভ ঢনমম, ২০১৪’ প্রডদ ওভা ল।
(৮) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২৩৮টি ইউমদদ ধমভরহতভ ওফহলক্স পদ মদফথাহডভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল, এভ ফহধ্য ১৪৮টি পহদভ
মদফথাডওাচ ম্পন্ন লহহঙ।
(৯) গ্রাফ পমময ামলদীভ (তনাতাভ  ফলাোতাভ) থঢদ বৃমি ওভা লহহঙ। তনাতাভহতভ থঢদ ২,১০০ ঝাওা থণহও বৃমি ওহভ
৩,৪০০ ঝাওা এাং ফলোতাহভভ থঢদ ১,৯০০ ঝাওা থণহও বৃমি ওহভ ৩,০০০ ঝাওা উন্নীঢ ওভা লহহঙ ।
(১০) স্থাদী ভওাভ (ইউমদদ ধমভরত) গ্রাফ পমময ামলদীভ কঞদ, প্রমযেড, শৃঙ্খমা  ঘাকুমভভ যঢথামী ম্পমওথঢ মমথফামা,
২০১৫ প্রডদ ওভা ল।
(১১) থতহযভ ওম ইউমদদ ধমভরহত অদমাইদ চন্ মদন্ধদ ঘালু লহহঙ। ৩০ জুদ ২০১৫ ধব থন্ত চন্ মদন্ধহদভ াংখ্যা
১৩,৪৭,৩৬,৭১২ চদ এাং ভত্য্ মদন্ধহদভ াংখ্যা ৩,০৫,৬৫৯ চদ।
(১২) থতহযভ ৪,৫৪৭টি ইউমদদ ধমভরহত স্থামধঢ ইউমদদ মটমচঝাম থন্টাহভভ ওাব থক্রফ আভ ম্প্রামভঢ ওহভ ১০টি দত্যদ থা
অন্তভুথি ওভা লহহঙ। এ থওন্ধগুমমভ ফাধ্যহফ ৯,০৯৪ চদ উহদ্যািা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ১৫৫ থওাটি ঝাওা উধাচথদ ওভহঢ
েফ লহহঙ।
(১৩) মটমচঝাম থন্টাহভভ ফাধ্যহফ ৩০ জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ৫ থওাটি ৪০ মে থা প্রতাদ, অদমাইহদ ১৩ থওাটি ৪৪ মে ৪৩ লাচাভ
৭৬০ চহদভ চন্ মদন্ধদ, মহতয কফহদচ্ছু ২০ মে ২২ লাচাভ ৪৩৬ চদ শ্রমফহওভ অদমাইহদ মদন্ধদ, ধঘ থাভ চন্য ৪.৫ মে
আহতদ এাং ১ মে ১০ লাচাভ ঢরুড, ঢরুডীভ ওমম্পউঝাভ প্রমযেড ম্পন্ন লহহঙ।
(১৪) এমমচইমটভ আঢা াস্তাদাথীদ থফাঝ ৫টি প্রওহল্পভ অথীহদ ৭৪৮টি ধত সৃচদপূ থও ঢা াংভেড ওভা ল।
(১৫) স্থাদী ভওাভ মপাহকভ মদন্ত্রডাথীদ এমমচইমটভ আঢা াস্তাদাথীদ প্রওহল্পভ ফাধ্যহফ থধৌভাীভ সুহবাক-সুমথা বৃমিভ
চন্য মমপন্ন উন্নদভমও ওাচ াস্তাহদভ মহে্ ১৪টি প্রওহল্পভ অনুকূহম ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এমটমধ ভাে অনুবাী থফাঝ ৫৫৯
থওাটি ৫০ মে ৭৮ লাচাভ ৭৯২ ঝাওা উন্নদ ওাব থক্রফ াস্তামঢ লহহঙ।

(১৬) স্থাদী ভওাভ প্রহওৌযম অমথতপ্তহভ লওাভী প্রহওৌযমী মলহহ থফাঝ ৮৬ চদহও মধএমভ ফাধ্যহফ দত্যদ মদহাক,
অমঢমভি প্রথাদ প্রহওৌযমী এও চদহও প্রথাদ প্রহওৌযমী মলহহ ধহতান্নমঢ, মদ থালী প্রহওৌযমী থণহও ১২ চদহও ঢত্ত্বাথাও
প্রহওৌযমী মলহহ ধহতান্নমঢ, মমদভ লওাভী প্রহওৌযমী থণহও ৪৫ চদহও মদ থালী প্রহওৌযমী মলহহ ধহতান্নমঢ এাং
উধ-লওাভী প্রহওৌযমী থণহও ১২ চদহও লওাভী প্রহওৌযমী/উধহচমা লওাভী প্রহওৌযমী ধহত ধহতান্নমঢ প্রতাদ ওভা ল।
(১৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ াংহযামথঢ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘহঢ স্থাদী ভওাভ মপাহকভ আঢা এমমচইমট ওর্তও
থ ধেী

উন্নদ  ধেী প্রমঢষ্ঠাদ থক্টহভ ৭১টি, থপৌঢ ধমভওল্পদা, ধামদ ভভাল  গৃলাড থক্টহভ ২৪টি, কৃমর থক্টহভ ৩টি এাং ধমভলদ
থক্টহভ ৩টি প্রওল্পল থফাঝ ১০১টি প্রওহল্পভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ’ভ ভাে অনুবাী ধমভওমল্পঢ উন্নদ ওফথওাণ্ড াস্তামঢ
লহহঙ। ১০১টি প্রওহল্পভ অনুকূহম থফাঝ ভাে মঙম ৭,৯৬৭.১৭ থওাটি ঝাওা। ভাহেভ মধভীহঢ থফাঝ ৭,৯০৩.৬২ থওাটি ঝাওা ব্য
ওভা ল। াম থও াস্তাদ অগ্রকমঢভ লাভ ৯৯.২০ যঢাাংয।
(১৮) এমমচইমট ওর্তও
থ ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ উহেঔহবাগ্য গুরুত্বপূড থ ওাহচভ ফহধ্য ৪৫টি উধহচমা ওফহলক্স পদ
মদফথাড/ম্প্রাভড, ২৩০টি ইউমদদ ধমভরত ওফহলক্স পদ মদফথাড, ৫,৯৯০ মওহমামফঝাভ উধহচমা, ইউমদদ  গ্রাফ ড়ও
মদফথাড/পদমদ থফথাড  পদ থাদ, ২৯,০০০ মফঝাভ উধহচমা, ইউমদদ  গ্রাফ ড়হও মিচ/ওামপাঝ থ মদফথাড, পদমদর্রফাথ ড 
ভেডাহেড, ৩৩৪ মওহমামফঝাভ ড়হও দাদ, ১৮০টি থগ্রাণ-থন্টাভ/গ্রাফীড লাঝ/াচাভ এাং ফমলমাহতভ চন্য দ্য’টি াচাভ
থওযদ মদফথাড, ৬৬টি ঘূমড থছড়/ন্যা আশ্রহওন্ধ মদফথাড, ১০,৫০০ মওহমামফঝাভ উধহচমা, ইউমদদ  গ্রাফ ড়ও থফভাফঢ, ৩৩৪
মওহমামফঝাভ ড়হও ৪,৮৬,২৫৮টি কাহঙভ ঘাভা থভাধড, ১,২১,০০০ থলক্টভ নমম চমফহও ন্যাভ লাঢ লহঢ ভো  থঘ সুমথা
প্রতাদ ওভাভ মহে্ ৫৪০ মফঝাভ াঁথ পদমদ থফথাড/উন্নদ, ৯৫২ মওহমামফঝাভ ঔাম পদঔদথ দ, ৩৩০টি ধামদ মদন্ত্রও অওাঞাহফা
মদফথাড/পদ থাদ। এ ঙাড়া, যলভ এমাওা ৮০০ মওহমামফঝাভ ভাস্তা/ পৄঝধাঢ মদফথাড, ৩১০ মওহমামফঝাভ থেদ মদফথাড এাং ৪টি
ভাাভ ট্াফ মদফথাড ওভা লহহঙ।
(১৯) এমমচইমট ওর্তও
থ ঠাওা ফলাদকভীভ বাদচঝ  চদদূহপথাক মদভহদ ফকাচাভ-থফৌঘাও-ফামমাক এমাওা ৪ থমদ মমযি
৮.৭৫ মওহমামফঝাভ ফকাচাভ-থফৌঘাও ফ্লাইপাভ মদফথাডওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। মদফথাডাথীদ ফ্লাইপাভটিহঢ ৮টি থফাড় বণাক্রহফাঢভাস্তা থফাড়, এনমটম থফাড়, থফৌঘাও থফাড়, যামন্তদকভ থফাড়, ফামমাক থফাড়, থঘৌদৄভীধাড়া থফাড় এাং ৩টি থভমক্রমাং অমঢক্রফ
ওভহঙ। থঢচকাঁহভ াঢভাস্তা লহঢ লমমন্ামফমম লাধাঢাম ধব থন্ত এাং াাংমাফঝহভভ ইস্কাঝদ লহঢ ফকাচাভ ্াভহম থকঝ
ধব থন্ত অাংয যীঘ্রই বাদ ঘমাঘহমভ চন্য উন্ুি ওভা লহ। উি ফ্লাইপাভ মদফথাড ওাহচভ ঢথফাদ থপৌঢ অগ্রকমঢ ৬৫ যঢাাংয।
ফ্লাইপাভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন লহম উি এমাওা বাদচঝ ভৄি ণাওহ এাং াম থও থাভ ফাদ বৃমি ধাহ।
(২০) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ এমমচইমট ওর্তও
থ াস্তামঢ ধেী  দকভ উন্নদ প্রওল্পভল, অন্যান্য ফন্ত্রডামহভ প্রওল্পভল এাং
ভাচস্ব ওফথসূমঘভ আঢা উধহচমা ড়ও, ইউমদদ ড়ও  গ্রাফীড ড়ও, মিচ/ওামপাঝ থ, থগ্রাণ থন্টাভ, দকভ  থধৌভ এমাওাভ
মমপন্ন অওাঞাহফা উন্নদ  ভেডাহেহডভ ফাধ্যহফ ১১.৭৫ থওাটি চদমত ওফথাংস্থাহদভ সৃমি লহহঙ। অমথওন্তু, উহেঔহবাগ্য
াংখ্যও ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ উহদ্যািা, ক্ষুদ্র্ ব্যাী, ফমলমা ব্যাী, বামন্ত্রও  অবামন্ত্রও ধমভলদ শ্রমফও এাং অন্যান্যহতভ চন্য প্রঢ্ে 
ধহভােপাহ আহভ সুহবাক তামভদ্র্মহফাঘহদ মহযর অতাদ থভহঔহঙ।
(২১) ভওামভ ক্রওাহব থ অাথ প্রমঢহবামকঢা এাং অমথওঢভ স্বেঢা  চামতমলঢা মদমিঢ ওভাভ মহে্ এমমচইমট ২০১৪-১৫
অণ-থ ঙহভ ই-মচমধ ধিমঢ অনুভড ওহভ তভধত্র আলাহদভ মেফাত্রাভ যঢওভা ৯১ পাক অগ্রকমঢ অচথদ ওহভহঙ। ২০১৫- ১৬ অণ থঙহভ এই ধিমঢ অনুভড ওহভ যঢপাক মে্ফাত্রা অচথহদভ আযা ওভা লহে।
(২২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ উন্নদ াহচহঝভ আঢা চদস্বাস্থ্ প্রহওৌযম অমথতপ্তভ ওর্তও
থ াস্তাদাথীদ থফাঝ ১৩টি প্রওহল্পভ
অনুকূহম ৫৭৪ থওাটি ২৭ মে ঝাওাভ ভাে ধাা বা, এভ ফহধ্য জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ৫৩৬ থওাটি ৫৭ মে ৩৪ লাচাভ ঝাওাভ উন্নদ
ওাব থক্রফ াস্তাদ ওভা ল।
(২৩) ঢথফাহদ ধেী এমাওা ধামদ ভভাল ওপাহভচ ৮৭ যঢাাংয। আহ থমদও আক্রান্ত Unserved এাং Underserved
এমাওা ধামদভ উৎ স্থাধহদভ ফাধ্যহফ দ্রুঢ ওপাহভচ বৃমি ওভা ল। ঢথফাদ ভওাহভভ আফহম মমপন্ন ঘমফাদ ওাব থক্রহফভ
আঢা জুদ ২০১৫ ধব থন্ত গ্রাফাঞ্চহমভ মমপন্ন প্রওাভ ২,৫৪,০০০টি ধামদভ উৎ স্থাধদ এাং ৭৬টি গ্রাহফ ধাইধ মাইহদভ ফাধ্যহফ
ধামদ ভভাল ব্যস্থা ঘালু ভাঔা ল এাং ১৭টি উন্নদ প্রওল্প  ৪২টি ওফথসূমঘ অনুহফামতঢ ল। অনুহফামতঢ প্রওল্পগুমম ফাপ্ত
লাভ ধভ ধেী এমাওা ধামদ ভভাল ওপাহভচ ৮৭ যঢাাংয থণহও বৃমি থধহ ৯৩ যঢাাংহয উন্নীঢ লহ।
(২৪) ঢথফাহদ ১৩৭টি থধৌভপা ধাইধ মাইহদভ ফাধ্যহফ ধামদ ভভাল ব্যস্থা ঘালু আহঙ। অমযি থধৌভপা ধহন্ট থা-থ এভ
ফাধ্যহফ ধামদ ভভাল ব্যস্থা ঘালু ভহহঙ। ঢথফাহদ ধাইধ মাইহদভ ফাধ্যহফ ধামদভ ওপাহভচ ৩৫ যঢাাংয এাং ধহন্ট থা-থ এভ
ফাধ্যহফ অমযি থধৌভ এমাওা ধামদ ভভাল ব্যস্থা আহঙ। ধামদ ভভাল  স্যামদহঝযদ ব্যস্থা াংস্কাভ  ম্প্রাভহডভ মহে্
ঘাভটি মটি ওহধথাহভযদ (মহমঝ, মভযাম, ভাংপভ  কুমফো)  ২৩টি থধৌভ এমাওা ধাইধ মাইহদভ ফাধ্যহফ ধামদ ভভাল

ওাব থক্রফ াস্তাদাথীদ ভহহঙ। ২৩টি থধৌভপা ধামদ ভভাল প্রওল্প অনুহফাতদ প্রমক্রাথীদ আহঙ। এ ঙাড়া, ১৫৫ টি থধৌভপা
ধামদ ভভাল  স্যামদহঝযদ ব্যস্থা স্থাধহদভ মহে্ ফাস্টাভ ল্াদ প্রডদ ম্পন্ন লহহঙ।
(২৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ গ্রাফীড স্যামদহঝযদ ব্যস্থাভ আঢা  থহফাঝ ২,৯০৩টি স্যামদঝামভ ল্যামরদ এাং ২টি
ওমফউমদটি/ধামমও ল্যামরদ মদমফথঢ ল। জুদ ২০১৫ ফাহ ফগ্র থতহয স্যামদহঝযদ ওপাহভচ (হমও স্যামদহঝযদ) যঢওভা ৯৯
পাহক উন্নীঢ ল । প্রমঢ ঙহভভ ন্যা অহক্টাভ ২০১৪ ফাহ থতযব্যাধী চাঢী স্যামদহঝযদ ফা উদবামধঢ ল।
(২৬) থধৌভ স্যামদহঝযদ ব্যস্থাভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ১২৯টি ধামমও ঝহমঝ/ওমফউমদটি ল্যামরদ এাং ঝমঙ্গ ইহত্মফা
ফাহঞ মঢদটি মঢদ ঢমামমযি ঝহমঝ মমর্ল্াং স্থাধদ ওভা ল।
(২৭) ভূ-কপথস্থ ধামদহঢ আহ থমদওল অন্যান্য উধাতাহদভ উধমস্থমঢ ধমভফাহধভ চন্য থতহযভ ১৩টি থচমা স্থামধঢ ধামদ
ধভীোকাভগুমমভ ফাধ্যহফ ধামদভ গুডকঢফাদ ভোভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ আহঙ। চাধাহদভ আমণ থও লাঢা ধামদ ধভীো ব্যস্থা
যমিযামী ওভাভ মহে্ ঠাওাভ থওন্ধী ধামদ ধভীোকাভ  থচাদাম ল্যাহভঝমভগুমমভ ফহধ্য থদঝাওথ স্থাধদ ওহভ ধামদভ গুডাগুড
ধভীোভ মরটি আভ যমিযামী ওভা ল।
(২৮) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ধামদ ভভাল  স্যামদহঝযদ প্রওল্পভহলভ আঢা ধেী এমাওা ধামদভ উৎ স্থাধদ ৩৭,৯২৩টি
ধভীো  ধব থহেড দমকূধ স্থাধদ ১৮০টি, স্বল্পভহল্যভ স্যামদঝামভ ল্যামরদ মদফথাড ২,৯০৩টি ওমফউমদটি আহ থমদও মফটিহকযদ
ইউমদঝ ৮৬২টি, ওমফউমদটি/ধামমও ল্যামরদ/লাউচহলার্ল্ ল্যামরদ মদফথাড দ্যইটি  মভপা থ অহফাম ইউমদঝ ধাঁঘটিভ াংস্কাভ ওাচ
ম্পন্ন ওভা ল। ২৮০টি মদ্যফাদ ধামদভ উৎ থপৌঢ অওাঞাহফাভ মদফথাড ম্পন্ন ল।
(২৯) ধামদ ভভাল  স্যামদহঝযদ প্রওল্পভহলভ আঢা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ যলভ এমাওা ধভীো  ধব থহেড দমকূধ
স্থাধদ ৭৭টি, উৎধাতও দমকূধ স্থাধদ/প্রমঢস্থাধদ ১৮২টি, উৎধাতও দমকূধ পদরুজ্জীমঢওভড ৮৮টি, ধাম্প লাউচ স্থাধদ ৪৭টি,
ঞ্চামদ  মঢভড ধাইধ মাইদ স্থাধদ/াংস্কাভ ৩৭০.০৯ মওহমামফঝাভ, উচ্চ চমাথাভ মদফথাড দ্যইটি, ভূ-কপথস্থ  ভূ-পৃষ্ঠ ধামদ
থযাথদাকাভ মদফথাড ১৬টি (আাংমযও), লাউচ ওাহদওযদ ১,৯৩৯টি, ধামমও ঝহমঝ মদফথাড ১২৯টি, র্তঢী ঢমা ঝহমঝ মমর্ল্াং
মঢদটি  ধামদভ উৎ স্থাধদ ২,৯১৮টি ম্পন্ন ল।
(৩০) ঠাওা াা বতমদও ৫০ থওাটি মমঝাভ ধামদ ভভাহলভ মহে্ অন্ত থঢীওামীদ ধামদ ভভাল প্রওহল্পভ মটমধমধ এওহদহও
অনুহফামতঢ ল। াহতাাত ধামদ থযাথদাকাভ থনচ-২ থঢ ইহমওমরও্াম াহস্টযদ মদফথাহডভ মহে্ ‘Supply and
Installation of 33/11 KV Electrical Sub-station for sustainable power solution at saidabad WTP Phase11’-এভ মটমধমধ এওহদহও অনুহফামতঢ ল।

(৩১) ঘট্টগ্রাফ াা ওর্তও
থ ওড থপৄমী ধামদ ভভাল প্রওহল্পভ আঢা ভাঙ্গুমদাস্থ থধাফভা এমাওা ১৪৩ এফএমমট েফঢাভ ধামদ
থযাথদাকাভ, ৩৪ মওহমামফঝাভ ঞ্চামদ  ৩৫ মওহমামফঝাভ মঢভড ধাইধ মাইদ, দামভাাত এমাওা ২৬,০০০ খদ মফঝাভ ভূকপথস্থ  ২,২০০ খদমফঝাভ পাভহলট এাং াঝামী মলহম ৮,৫০০ খদমফঝাভ েফঢাভ চমাথাভ মদফথাড প্রওহল্পভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ল।
(৩২) ওড থপৄমী ধামদ ভভাল প্রওল্প (মিঢী ধ থ)-এভ আঢা মদফথাডাথীদ ওড থপৄমী ধামদ থযাথদাকাভ-এভ ধাহশ্বথভ অধভ এওটি
১৪৩ এফএমমট েফঢাভ ধামদ থযাথদাকাভ, ৩৮ মওহমামফঝাভ ঞ্চামদ  ৪৮৫ মওহমামফঝাভ মঢভড ধাইধ মাইদ, দামভাাত
এমাওা ২৪,৮০০ খদমফঝাভ ভূ-কপথস্থ এাং লামমযলহভ ২,৪০০ খদমফঝাভ েফঢাভ পাভহলট চমাথাভ মদফথাড ওাব থক্রফ ঘমফাদ
ভহহঙ।
৩৩) ঘট্টগ্রাফ াা চরুমভ ধামদ ভভাল  পদ থাদ প্রওহল্পভ আঢা ৭টি কপীভ দমকূধ ঔদদ  ধাম্প স্থাধদ ওাচ ম্পন্ন
ল এাং অধভ মঢদটি কপীভ দমকূধ ঔদদ ওাচ ঘমফাদ ভহহঙ। এ ঙাড়া, পাণ্ডামজুভী ধামদ ভভাল প্রওহল্পভ অণ থাহদভ চন্য
থওামভা এমক্সফ ব্যাাংও-এভ হঙ্গ ২৬ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ াাংমাহতয ভওাহভভ ঋড চুমি স্বােমভঢ ল।
৩৪) ভাচযালী াাভ ধামদভ ওপাহভচ ৪৬ যঢাাংয থণহও ৬৭ যঢাাংহয উন্নীঢ ওভা ল। বতমদও ধামদভ উৎধাতদ ৫৫.৪৪
মফমমদ মমঝাভ থণহও ৬৬.৫৭ মফমমদ মমঝাভ এ বৃমি ওভা ল এাং বতমদও চদপ্রমঢ ধামদভ ব্যলাভ ৬৫ মমঝাভ থণহও ৭০ মমঝাহভ
বৃমি ওভা ল।
(৩৫) খুমদা াাভ ৭টি Distribution এাং ১০টি overhead tanks-এভ মদফথাডওাচ দটি াইহঝ ঘমফাদ আহঙ। ইহঢাফহধ্য
৩০ যঢাাংয ওাচ ফাপ্ত ল। Clear Water transmission mains including River crossing-এভ ওাহচভ আঢা
৩০০-১,২০০ মফমমমফঝাভ ব্যাহভ টাওঝাইম আভদ ধাইধ  মনটিাং ৩৩ মওহমামফঝাহভভ ফামাফাম মহতয থণহও আফতামদ ওভা
ল। থফাঝ ওাহচভ ৩০ যঢাাংয ফাপ্ত ল। Distribution pipe network-এভ ওাহচভ আঢা মমপন্ন ব্যাহভ ধামদ মঢভড
টাওঝাইম আভদ ধাইধ  মনটিাং ৫৮ মওহমামফঝাহভভ ফামাফাম মহতয থণহও আফতামদ ওভা ল। থফাঝ ওাহচভ ১৫ যঢাাংয
ফাপ্ত ল।

(৩৬) খুমদা াা ওর্তও
থ ধামদভ অধঘ থভাথওহল্প  ধামদভ ব্যলাভ অনুবাী মম মদথ থাভহডভ মহে্ ফামও ফ্ল্াঝ থভইঝ-এভ
ধমভহঢথ মফঝাভ ব্যস্থা ঘালুভ প্রমক্রা মলহহ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ জুদ ধব থন্ত ৪,০৮২টি মফঝাভ স্থাধদ ওভা ল।
(৩৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভ (এমটমধ) আঢা থচমা ধমভরতভহলভ অনুকূহম ৬১৫ থওাটি ঝাওা ভাে
থতা ল। থচমা ধমভরতভল (ধা থঢ্ ৩টি থচমা ব্যমঢঢ ৬১টি থচমা ধমভরত) থচমাভ াাংস্কৃমঢও  াফামচও ওফথওাণ্ড
ধমভঘামদাভ চন্য ১৭টি অমটঝমভাফ, ১৩টি গ্রন্থাকাভ স্থাধদ ওহভহঙ। ভওামভ-থভওামভ ঘাওমভচীী  কণ্যফান্য ব্যমিহকভথ
মমপন্ন ওাহচ থচমা ধব থাহ নভওামমদ ঢাহতভ ণাওাভ সুব্যস্থা মদমিঢ ওভহঢ ১৫টি টাওাাংহমা মদফথাড ওভা লহহঙ।
(৩৮) ২৮ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ অাথ, সুষ্ঠু  যামন্তপূড থ ধমভহহয ঠাওা উিভ মটি ওহধথাহভযদ, ঠাওা তমেড মটি ওহধথাহভযদ
এাং ঘট্টগ্রাফ মটি ওহধথাহভযহদভ মদ থাঘদ অনুমষ্ঠঢ ল এাং ঠাওা উিভ মটি ওহধথাহভযদ, ঠাওা তমেড মটি ওহধথাহভযদ এাং
ঘট্টগ্রাফ মটি ওহধথাহভযহদভ দ-মদ থামঘঢ থফভ-ওাউমন্পমভকহডভ যধণ ০৬ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ অনুমষ্ঠঢ লহহঙ।
(৩৯) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ স্থাদী ভওাভ মপাক ৮৭ চদ প্রণফ  মিঢী থশ্রমডভ ওফথওঢথাহও, এদআইএমমচ ২৩১টি প্রমযেড
থওাহ থ ১১,৫৮৭ চদহও, মমপন্ন থধৌভপাভ ১,৪৩৬ চদহও, থচমা ধমভরহতভ ১৮৩ চদহও এাং এমমচইমট ২১৯টি প্রমযেড থওাহ থ
৩ মে ১ লাচাভ াঢযঢ উদধঞ্চায চদ প্রমযেডাণীহও প্রমযেড প্রতাদ ওহভহঙ।
(৪০) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ২৬ চদ থচমা ধমভরহতভ প্রযাও, ৪৫ চদ থধৌভপাভ থফভ, ২৯ চদ উধহচমা ধমভরত
থঘাভম্যাদ/পাই থঘাভম্যাদ এাং ৯২ চদ ইউমদদ ধমভরত থঘাভম্যাদহও মহতহয প্রমযেড-ওাফ-মযো নহভ থপ্রভড ওভা
লহহঙ।

৫০। য ভ ণ রয়
(১) াাংমাহতয মঘাম ‘াংভ ত এমাওা’ মলহহ চাঢী গুরুত্বপূড থ প্রমঢষ্ঠাদগুমমভ ফহধ্য অন্যঢফ। মঘামহভ মদভাধিা 
শৃঙ্খমা চা ভাঔাভ স্বাহণ থ এাং ওহফথাধহবাকী ধমভহয াংভেহডভ চন্য অদাওামিঢ ব্যমিহকভথ মঘামহ প্রহয এাং
বাদালদ মদন্ত্রহডভ মহে্ দীমঢফামা প্রডহদভ প্রহাচদীঢা থতঔা থত। এ উহেহশ্য ‘াাংমাহতয মঘাম প্রহয দীমঢফামা,
২০১৪’ প্রডদ ওভা ল। এ দীমঢফামা প্রডহদভ নহম অদাওামিঢ ব্যমিক থ এাং বাদালদ মদন্ত্রড ওভা লচ ল। নহম
মঘামহভ াম থও মদভাধিা থচাভতাভ ওভাভ ধাযাধাময সুষ্ঠু  ওহফথাধহবাকী ধমভহয মভাচফাদ ভহহঙ। মদভাধিা ঝমুঁ ও
ওফাহদাভ মহে্ াাংমাহতয মঘামহ ওফথভঢ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীকহডভ অনুকূহম ইহমওরমদও প্রহযধত্র  বাদালহদ
Electronic Access Control System প্রঢথহদভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ইহঢাফহধ্য ২৩টি ফন্ত্রডামহভ স্থাী
ওফথওঢথা/ওফথঘাভীকহডভ অনুকূহম ইহমওরমদও প্রহযধত্র মঢভড ওভা ল। াাংমাহতয মঘামহভ ১, ২  ৫ দম্বভ থকহঝ
প্রহযহবাগ্য কাড়ীভহলভ মদভাধিা থঘমওাং-এভ চন্য ইহঢাফহধ্য Digital Under Vehicle Surveillance System 
Hydraulic Road Blocker স্থাধদ ওভা ল। মঢদটি ব্যাহকচ স্ক্াদাভ, ঘাভটি আঘ থহ, এওটি প্াধাভ মটহঝক্টভ এাং ২০টি ল্ান্ড
থলর্ল্ থফঝাম মটহঝক্টভ ব্যহৃঢ লহে।
(২) থওমধআই মদভাধিা দীমঢফামা ২০১৩ চামভ এাং ঢামমওা লামদাকাত ওভা ল। ঢথফাহদ থওমধআইহভ াংখ্যা ৩৯৩টি।
াংভ ঢ এমাওা ম্পমওথঢ মদভাধিা দীমঢফামা ২০১৩ চামভ ওভা ল ।
(৩) াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য মপা প্রমক্রা লচ ওভাভ মহে্ Revised Travel Arrangement (RTA) স্বােমভঢ ল।
 থহযর ফামহমযাল ১৩টি থতহযভ কূঝনদমঢও  অমনমাম ধাহধাঝ থথাভীহতভ চন্য মপা অব্যালমঢ াংক্রান্ত চুমি স্বােমভঢ
ল। এ ঙাড়া, ১৯টি থতহযভ হঙ্গ মপা অব্যালমঢ চুমি স্বােহভভ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ।
(৪) ৬ জুদ ২০১৫ ঢামভহঔ অনুফণ থদ তমমম মমদফহভ ফাধ্যহফ াাংমাহতয  পাভহঢভ ফহধ্য স্থম ীফাদা চুমি ১৯৭৪  প্রহঝাওম
২০১১ ওাব থওভ ওভা ল।
(৫) ভৄহুভীভ ঘভ এমাওাভ এওটি মরধ ম্যাধ াহত পাভহঢভ হঙ্গ ীফাদা মঘমিঢ ওহভ প্রডীঢ ১,১৪৪টি মরধ ম্যাধ ইহঢাফহধ্য
থলমদধহঝদমযামভ ধব থাহ স্বােমভঢ ল।
(৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ আঢা াস্তাদাথীদ ৩৯টি উন্নদ প্রওহল্পভ মধভীহঢ ভােৃ ওঢ ১,০৯১.৭২ থওাটি
ঝাওাভ ফহধ্য ১,০৭৮.০৮ থওাটি ঝাওা ব্যমঢ ল, বা ভাহেভ ৯৯ যঢাাংয।
(৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয পমমহযভ ৯,৩৭৩ চদ ওদহস্টম (পরুর/দাভী)-এভ চূড়ান্ত াঙাই ওাব থক্রফ ০৬ থফ ২০১৫
ঢামভহঔ ম্পন্ন ওভা ল। ১,৩২০ চদ মলভাকঢ ও্াহটঝ এআই (মদভত্র চ) (পরুর/দাভী) ২৩ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ থফৌমমও

প্রমযেড ম্পন্ন ওহভ ওফথভঢ ভহহঙ এাং ৬২৭ চদ পমময াহচথন্ট (পরুর/দাভী)-এভ মদহাক ওাব থক্রফ ৩১ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ
ম্পন্ন ওভা ল।
(৮) াংখটিঢ অধভাথ, অধভাথী, মপওটিফ  মন্নগ্ধহতভ ম্পহওথ প্রহাচদী ঢথ্যভল অন্তভুথি ওহভ CDMS দাহফ এওটি
মটমচঝাম  হহচট ঢথ্যপাণ্ডাভ কহড় থঢামা ল, বাভ নহম অধভাথীহতভ আইহদভ আঢা আদাভ থেহত্র এওটি ফমন্বঢ
উহদ্যাক গ্রলড ওভা ম্ভ লহে। ইহঢাফহধ্য ১০,৯০,৮৫৩টি ফাফমা এাং ৪৫,৯৯,৫০২ চদ ব্যমিভ ঢথ্য এমন্ট্র ওভা ল।
(৯) দাভী  মযশুহতভ থা প্রতাহদভ চন্য থতহযভ ওম ণাদা থচন্ডাভ হঘঢদ  মযশু-ান্ধ অমনাভ ধতাদ ওভা ল। দাভী 
মযশুহতভ াফামচও  াাংস্কৃমঢও মরামম ম্পহওথ হঘঢদঢা বৃমিভ চন্য মমপন্ন স্তহভভ পমময তস্যহতভ প্রমযেহডভ আঢা
আদা ল। পমমময ওাব থক্রফ ধমভঘামদাভ থেহত্র াথাভড চদকহডভ ফাদামথওাভ ভোভ মরটি মদমিঢ ওভাভ চন্য পমময
তস্যহতভ থফৌমমও প্রমযেড  ইদ-ামপথ প্রমযেড থওহন্ধ ফাদামথওাভ মরহ প্রমযেড প্রতাদল মতও-মদহত থযদা থতা ল।
(১০) থতহযভ ণাদাভহল রুজুকৃঢ গুরুত্বপূড থ  ঘাঞ্চল্যওভ ফাফমাগুমম দ্রুঢ মদ মিভ চন্য পমময থলটহওাাঝ থাহ থ স্থামধঢ  যফ ণ
উধ-ওমফটিভ ফাধ্যহফ ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ ২৩টি ঘাঞ্চল্যওভ ফাফমাভ ঢতন্ত ধব থাহমাঘদা ওভা ল।
(১১) ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ দাভী  মযশু মদব থাঢদ প্রমঢহভাথ থহম দাভী  মযশু মদব থাঢদ াংক্রান্ত  থহফাঝ ৫৩৩টি অমপহবাক গ্রলড
ওভা ল। প্রাপ্ত অমপহবাক/হধধাভ মিমধাং-এভ ফহধ্য ৪৪৭টিভ অনুন্ধাদ ম্পন্ন ল।
(১২) প্রাী লাঢা থহমভ ফাধ্যহফ প্রাী াাংমাহতমযহতভ মমপন্ন অমপহবাক ভামভ এাং মমপন্ন ফন্ত্রডাম  াংস্থাভ ফাধ্যহফ
প্রাপ্ত লহ াংমেি থচমা/ইউমদহঝভ ফাধ্যহফ ঢতন্ত ওভা ল। ২০১৪-১৫ থ-ফছ য থফাঝ ১৭৮টি অমপহবাক ধাা থকহঙ, বাভ ১১১টি
মদ মি ওভা ল। য নহম ভল্যাদ বহতমযও ভৄদ্র্া অচথদওাভী প্রাীভা মহতহয অস্থাদ ওহভ লহচই আইহদভ সুভো ধাহেদ।
(১৩) এমট অধভাথ তফদ  যফ ণ থহমভ ফাধ্যহফ ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ ৬২টি ফাফমাভ ওাব থক্রফ ফমদঝভ ওভা ল। এভ ফহধ্য
৪৩টি ফাফমাভ ঢতন্ত মদ মি ওভা ল।
(১৪) ২০১৩-১৪ অণ থ-ঙহভ ােীভ প্রমঢ ৭৭টি ফদ, ১৮,২৪২টি থগ্রনঢামভ ধহভাাদা, ২,৮০৭টি আহতযদাফা এাং আাফীভ প্রমঢ
৪৯টি থগ্রনঢামভ ধহভাাদা প্রাপ্ত লহ ওাব থক্রফ গ্রলড  মঢভড ওভা ল।
(১৫) ভেিাধভাথীহতভ ভাহভ মরুহি চাফাাঢ-মযমভ ওর্তও
থ আসৄঢ লভঢাম/অহভাহথ আইদশৃঙ্খমা ভোচমদঢ তামত্ব ধামদ ওভা
ল। চমঙ্গ ঢৎধভঢা থভাহথ এাং াম থও আইদশৃঙ্খমা ভো থবৌণ অমপবাদল মহযর অমপবাদ ধমভঘামদা ওভা ল। ঢথফাদ
ভাচনদমঢও ধমভমস্থমঢহঢ ভেিাধভাথীহতভ মঘাভ াদঘাম ওভাভ চন্য াাংমাহতয চাফাাহঢ ইমাফ, ইমাফী ঙাত্র মযমভ 
ফফদা তমগুমম ফমভা লহ উহঞ। আন্তচথামঢও অধভাথ রাইব্য্দাম আতামঢ ওর্তও
থ াে্-প্রফাহডভ মপমিহঢ ওমঢধ যীর থ
থদঢাহতভ মরুহি ভা থখারডা ওভা ল। এচন্য প্রহাচদী থকাহন্না ঢথ্য াংগ্রল  দাযওঢা হন্ধ ওহঞাভ মদভাধিা ব্যস্থা থদা
ল। আইদশৃঙ্খমা ধমভমস্থমঢভ অদমঢ সৃমিওাভী  দাযওঢাভমও ওাচ ওভহঢ ধাহভ এফদ ব্যমিহতভ ঢামমওা প্রস্তুঢ  ঢাহতভ
মরুহি আইদানুক ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল।
থ
(১৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফাহল ভফচাদ, চাঢী থযাও মত, শুপ চন্ািফী, ফদৄ পূমড থফা  শুপ ফলামা, যাভতী দ্যকাপূচা,
ধমত্র ঈত-উম-আবলা, শ্রীশ্রী মেীপূচা, ধমত্র আশুভা, থচমলঢ্া মত, যলীত ব্যমিচীী মত, ফলাদ মচ মত, ড়মতদ,
আহঔমভ ঘালাভ াম্বা, ঈত-ই-মফমাদ্যন্নী (ঃ), ঙ্গন্ধুভ স্বহতয প্রঢ্াঢথদ মত, শ্রীশ্রী ভস্বঢী পূচা, যলীত মত  আন্তচথামঢও
ফার্তপারা মত, চামঢভ মধঢা ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাহদভ চন্মতদ, স্বাথীদঢা  চাঢী মত, ধহলমা বযাঔ, থফ মত, ব্যি
পূমড থফা, যহ ভাঢ ইঢ্ামত যামন্তপূড থপাহ ধামমঢ ল এাং এএম, এইঘএম ফফাহদভ ধভীো সুষ্ঠুপাহ অনুমষ্ঠঢ ল।
(১৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ওমফউমদটি পমমমযাং চদকডহও ম্পৃি ওহভ চদকড, ভওাভ  পমমহযভ অাংযীতামভহত্বভ মপমিহঢ
অধভাথ তফদ  ফস্যাভ ফাথাদওহল্প অধভাহথভ ওাভড দূভীওভড, অধভাথ পীমঢ হ্রা  ফাহচভ মমপন্ন ফস্যাভ ফাথাদ থত।
ওমফউমদটি পমমমযাং ফাতও উিাভপূ থও অধভাথীহতভ আইহদভ আঢা আদা, াল্যমালহভাথ, থবৌত্যও  দাভী মদব থাঢদ াংক্রান্ত
ফীফাাংা, ইপটিমচাং মদন্ত্রড ওভাল ইপটিচাভহতভ থগ্রনঢাভপূ থও ভ্রাম্যফাড আতামহঢভ ফাধ্যহফ মমপন্ন থফাহত াচা প্রতাহদভ
ব্যস্থা ওহভ। ওমফউমদটি পমমমযাং চানুামভ ২০১৫-থফ ২০১৫ ধব থন্ত ফহভ চমফচফা াংক্রান্ত ১,৮৪৭টি, ঝাওা ধা াংক্রান্ত
১,১০৫টি, স্বাফী-ত্র চীভ থওান্নম ১,১৭৬টি, ফাভাফামভ ১,৬১৯টি, ধামভামভও ওমল ১,৩০৯টি এাং অন্যান্য ২,১১৮টি মহভাথ মদষ্পমি
ওহভ।
(১৮) জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত ণাদা হধদ লাউচ-থট আহাচহদভ থফাঝ াংখ্যা ৫,৩৩৪টি। হধদ লাউচ থট-থঢ
৬,০৮,৬০২ চদ পরুর  ১,২৩,৪৭২ চদ দাভীল থফাঝ ৭,৩২,০৭৪ চদ াথাভড চদকড অাংযগ্রলড ওহভ ঊর্ধ্থঢদ পমময
ওফথওঢথাহতভ হঙ্গ ফঢমমদফহভ ফাধ্যহফ অমপহবাহকভ প্রমঢওাভ থধহহঙদ।
(১৯) পমমহযভ দাঢমদ ফাদমওঢাভ ধমভঢথদ এহদ আঘাভ-আঘভড  ওফথওাণ্ড কডভৄঔী  আদৄমদও পমমময-ব্যস্থাভ প্রমঢনমদ
খঝাহদা, পমময  চদকহডভ ঐওামন্তও  থবৌণ প্রহঘিা অাংযীতামভহত্বভ মপমিহঢ ওাচ ওহভ এওটি মদভাধত, অধভাথভৄি 

যামন্তফ ফাচ প্রমঢষ্ঠা এাং ফাহচ আইহদভ যাদ  যামন্ত-শৃঙ্খমা প্রমঢষ্ঠাভ ফাধ্যহফ চদকহডভ চীদ-বাত্রাভ ফাদ উন্নদ ওভাল
পমময  চদকহডভ ফহধ্যভ দূভত্ব ওমফহ সু-ম্পওথ কহড় থঢামা এাং ‘চদঢাই পমময, পমময-ই চদঢা’ দীমঢ ফাহচ প্রমঢষ্ঠা
ওভাভ মহে্ থতযব্যাধী উহদ্যাক গ্রলড ওভা ল।
(২০) ওম থভঞ্জ এাং থচমা/ফলাদকভ ইউমদহঝভ আঢাথীদ আঞ্চমমও এাং চাঢী ফলাড়হওভ উপ ধাহশ্বথভ যলভ/গ্রাহফভ
চদাথাভডহও অধভাথ প্রমঢহভাহথভ চন্য এওমত্রঢ ওহভ ড়হওভ মদভাধিা মথাদ এাং ঐ ফস্ত এমাওা চদাথাভডহও হঙ্গ
মদহ মদমফঢপাহ ধালাভাল দাযওঢা/ন্ত্রাী ওাব থক্রহফভ ঢথ্য াংগ্রহলভ ধমভওল্পদা গ্রলড ওভা ল।
(২১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ দ-কঠিঢ ইউমদঝ মধমআই, থদৌ-পমময, টু্মভস্ট-পমময-এ ধতাদকৃঢ পমময ওফথওঢথাহতভ পমময স্টান
ওহমহচ মহযর ব্যস্থা Police Financial Management প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। মটহঝওটিপ থরমদাং স্কুম, মআইমট, ঠাওা
ফাফমা ঢতন্ত  ঢতাভমও ওাহব থ লাও মলহহ ‘New Technique of Interrogation and CDR (Call Detail Record)
Analysis Trg, Course’ াহওথম এএমধ/ম/ঢতন্ত ইন্পহধক্টভ এাং ওম ঢতন্তওাভী অমনাভহতভ চন্য ঘালু ল। পমময
মভনফথ থপ্রাগ্রাফ ওর্তও
থ আহামচঢ পমময স্টান ওহমচ, মফভপভ, ঠাওা থরমদাং মদট এ্াহহফন্ট াওথধ অনুমষ্ঠঢ ল।
াাংমাহতয পমমহযভ ৩০টি ইদ-ামপথ থরমদাং থন্টাহভ প্রমযেড ওাব থক্রফ ত্বভামন্বঢ  ভেহকাধহবাকী ওভাভ মহে্ ফাস্টাভ ল্াদ
প্রস্তুঢওভড, ভূমফ অমথগ্রলড ইঢ্ামত মরহ থচাভ থতা ল। দকঠিঢ টু্মভস্ট-পমমহযভ চন্য ‘াাংমাহতয টু্মভচ্ফ নাউহন্ডযদ’ 
‘টু্মভস্ট-পমমহযভ’ থবৌণ উহদ্যাহক ওক্সাচাভ  ঠাওা ‘টু্মভস্ট-পমময মভহহন্টযদ থওা থ’ ধমভঘামদা ওভা ল। ভেিভাষ্ট্র, ইঢামম,
মঙ্গাপভ, অহরমমাভ ফহঢা উন্নঢ থতযভহলভ পমময ামলদীভ জ্ঞাদ  অমপজ্ঞঢাহও থেত্রফঢ ওাহচ মামকহ াাংমাহতয পমমযহও
আদৄমদও  থধযাতাভ ওভাভ মহে্ ওফথওঢথাহতভ থতহযভ াইহভ মমপন্ন প্রমযেহড মদমফঢপাহ থপ্রভড ওভা ল। াাংমাহতয
পমমহযভ ওফথওঢথা ভেিভাহষ্ট্র ‘Advanced Security Cooperation Course (ASC-1)’ যীর থও প্রমযেড, শ্রীমাংওা অনুমষ্ঠঢ
Cyber Crime Conference, চট থাহদভ আম্মাহদ অনুমষ্ঠঢ Post Blast Investigation Course এাং ভেিভাহষ্ট্রভ পামচথমদা
অনুমষ্ঠঢ Intellectual Property Enforcement Program Course-এ অাংযগ্রলড ওহভদ। এআইহতভ মটম থওা থ
মদমফঢপাহ মধটিম, ঝাঙ্গাইহম
অনুমষ্ঠঢ ল।
(২২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৯৫১ চদ পমময তস্য চামঢাংখ যামন্তভো মফযহদ কফদ ওহভ এাং চামঢাংখ যামন্তভো মফযদ থণহও
১৫১৪ চদ প্রঢ্াঢথদ ওহভ। FPU াত চামঢাংখ থণহও প্রাপ্ত Reimbursement ২৫১,৮২,১২,৪৬৭.৬৩ ঝাওা।
(২৩) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মমপন্ন ইউমদহঝভ অনুকূহম ২৮টি মচধ, এওটি এমধম, ৬৮টি টাম থওমদ মধওআধ, দ্যটি থভওাভ,
১৫৫টি থফাঝভ াইহওম, ঘাভটি ট্যামক্স ও্া, ১০টি মঘ থভমওউ থফাঝভ াইও, দ্যটি স্যান্ড াহধাঝ থ থপমলহওম এাং ধাঁঘটি
ওামন্ট্রহাঝ, ঘাভটি মস্পটহাঝ, আঝটি াঝাভাইও  ঘাভটি থধহরামহাঝল পমময ামলদীভ টক থস্কাাট কঞহদভ চন্য ১০টি
কুকুভ ক্রহভ ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল। এ ঙাড়া, অত্র চযত্র চ  থকামাারুত, গ্যামওঝ াফগ্রী, ভাঝ ওহন্ট্রাম াফগ্রী, বন্ত্রধামঢ 
অন্যান্য ভঞ্জাফামত ক্র ওভা ল।
(২৪) ফমন্ত্রপাভ মিাহন্তভ আহমাহও ১৫ আকস্ট ১৯৭৫-০৯ এমপ্রম ১৯৭৯ এাং ২৪ ফাঘ থ ১৯৮২ -১১ দহপম্বভ ১৯৮৬ ধব থন্ত ফহ
চামভকৃঢ ঙটি অধ্যাহতহযভ াাংমা পারান্তহভভ ঔড়া আইদ আওাহভ প্রস্তুঢ ওভা ল। াাংমাহতয পমময ামলদীহঢ ‘পৃণও ঢতন্ত
ইউমদঝ (মধ.ম.আই)’ দাহফ এওটি দত্যদ পমময ইউমদঝ কঞহদভ ভওামভ আহতয, াাংমাহতয পমময ামলদীহঢ ‘মযল্পাঞ্চম পমময’
দাহফ এওটি ন্যঢদ পমময ইউমদঝ কঞহদভ ভওামভ আহতয, াাংমাহতয পমময ামলদীহঢ ‘ভাংপভ থভঞ্জ’ দাহফ এওটি ন্যঢদ পমময
ইউমদঝ কঞহদভ ভওামভ আহতয, াাংমাহতয পমময ামলদীহঢ ‘ভাংপভ আভ.আভ.এন’ দাহফ এওটি ন্যঢদ পমময ইউমদঝ কঞহদভ
ভওামভ আহতয চামভ ওভা ল।
(২৫) াাংমাহতয পমময এওাহটমফহঢ ৩৪ঢফ মলভাকঢ ও্াহটঝ এআই ২০১৩ ব্যাহঘ ১,৩২১ চদ প্রমযেডাণীভ এও ঙহভভ

থফৌমমও প্রমযেড থযহর ফাধদী কুঘওাাচ এাং ১৫৭ঢফ টিআভম ব্যাহঘ ৫৫১ চদ প্রমযেডাণীভ ঙ ফাহভ থফৌমমও প্রমযেড
থযহর ফাধদী কুঘওাাচ অনুমষ্ঠঢ ল।
(২৬) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঠাওা মটমপযদ, ঘট্টগ্রাফ মটমপযদ, ঠাওা থচাদ, মহমঝ থচাদ, কুাওাঝা থচাদ, ঘট্টগ্রাফ থচাদ 
থঝওদান াহচাহদভ টু্মভস্ট পমমহযভ ওাব থক্রফ শুরু ওভা ল। টু্মভস্ট পমময থলটহওাাঝ থাহ থ মমপন্ন মশ্বমদ্যামহভ অধ্যাধও,
থ
পমমহযভ ঊর্ধ্থঢদ ওফথওঢথা  মমপন্ন টু্ভ অকাইহচযহদভ
অমপজ্ঞ ব্যমিহতভ প্রমযেড প্রতাহদভ ফাধ্যহফ ২১৩ চদহও টু্মভস্ট-পমময
মভহহন্টযদ থওা থ প্রমযেড থতা ল। চাঢী  আন্তচথামঢও ধব থাহ মঢদটি টু্মভচফ থনাহভ টু্মভস্ট-পমময অাংযগ্রলড ওহভ।

(২৭) মধমআই, ঠাওাভ চন্য Mobile Tracking Analysis Equipment Face Drawing & Identification Solution
ক্র ওভা ল।
(২৮) ‘রূধওল্প ২০২১’ াস্তাহদভ অাংয মলহহ মটমচঝাম াাংমাহতয কড়াভ মহে্ থস্পযাম িাঞ্চ থরমদাং স্কুহমভ অমথওাাংয
প্রমযেড থওাহ থ ওমম্পউঝাভ প্রমযেড অন্তভুথি ওভা ল। এ ঙাড়া, থস্পযাম িাঞ্চল পমময ামলদীভ ওফথওঢথাহতভ থধযাকঢ জ্ঞাদ 
তেঢা বৃমিভ মহে্ মমপন্ন থওাহ থ Manner and Etiquette এাং থধযাতামভত্ব, বদমঢওঢা  দৃমিপমঙ্গভ ধমভঢথদ ম্পমওথঢ
মর অন্তভুথি ওভা ল। থও স্টামট, ফক্ ইমফহগ্রযদ ওাউন্টাভ প্র্াওটিহভ ফহঢা াস্তথফী প্রমযেড মরও ওাব থক্রফ অন্তভুথি
ওভা ল।
(২৯) থওন্ধী পমময লাধাঢাম মলম থপাকহও যীঢাঢধ মদন্ত্রডওভড এাং থওন্ধী পমময লাধাঢাম থফমটমদ থস্টাভ  থফমটমদ
থটমমপামভ ধহন্টহও যীঢাঢধ মদন্ত্রড  আদৄমদওাদ ওভা ল।
(৩০) থস্পযাম িাহঞ্চভ ভাচনদমঢও যাঔা, আইদশৃঙ্খমা ভো ভাষ্ট্র ধমভঘামদাভ থেহত্র ভওাভহও গুরুত্বপূড থ থকাহন্না ঢথ্য মতহ
লাঢা ওহভ ণাহও। মমপন্ন ভাচনদমঢও তম, থফী  অন্যান্য ঘভফধন্থী াংকঞদগুমমভ অঢীঢ  ঢথফাদ ওফথওাণ্ড এাং পমষ্যঢ
ধমভওল্পদাাংক্রান্ত অমগ্রফ ঢথ্যামত াংগ্রলপূ থও বণাবণ ওর্তধ
থ েহও অকঢ ওভা ল। এ ঙাড়া, মহভাথী ভাচনদমঢও তমল ভাহষ্ট্রভ
চন্য েমঢওভ স্বাণ থাহন্বরী ফলহমভ অধঢৎধভঢা াংক্রান্ত ঢথ্যামত ভওাভহও অমলঢ ওভা ল। থকাধদী তমমমধহত্রভ ঢামমওা
াংভেড, ভাচনদমঢও  মমযি ব্যমিকহডভ মধএন াংভেড  লামদাকাতওভড, আকস্ট মমস্ট প্রস্তুঢ, থকাধদ ভাষ্ট্রমহভাথী ঢৎধভঢা,
স্থাদী  চাঢী ধব থাহভ ওম মদ থাঘদ, আইদশৃঙ্খমা মেওাভী ওম খঝদামম ভাষ্ট্রী গুরুত্বপূড থ এাং স্পযথওাঢভ খঝদা ইঢ্ামত
াংক্রান্ত ঢথ্যামত াংগ্রল ওহভ প্রহবাচ্ থেহত্র ভওামভ দীমঢ মদথ থাভও ফলহম থকাহন্না ঢথ্য ভভাল ওভা ল। ভওাহভভ গুরুত্বপূড থ
ভাচনদমঢও এহচ াস্তাহদ এম’ভ ভাচনদমঢও যাঔা অঢ্ন্ত মদষ্ঠাভ হঙ্গ ঢাহতভ তামত্ব ধামদ ওহভ বাহে, বা ইহঢাফহধ্য
রাইব্য্দাম ওর্তও
থ প্রযাংমঢ ল। ঙ্গন্ধুভ আত্মস্বীকৃঢ খুদীহতভ মঘাভ ওাব থক্রহফভ শুরু থণহও ভত্য্তণ্ড ওাব থওভ লা ধব থন্ত এম’ভ
ভাচনদমঢও যাঔা এ-াংক্রান্ত ভল্যাদ ঢথ্য-উধাি াংগ্রল, ভত্য্তণ্ড ওাব থওভ লাভ প্রাক্কাহম খুদীহতভহও থচমঔাদা া থেমডও
মদমড় ধব থহেড ওভাল ভওাভহও হ থাঢপাহ লাঢা ওহভ। মহতহয ধমাঢও ণাওা খুদীহতভহও থতহয মনমভহ এহদ মঘাহভভ
ভা ওাব থওভ ওভহঢ ভওাভহও মদভমপাহ লাঢা ওহভ বাহে। এহেহত্র াাংমাহতয পমমহযভ থস্পযাম িাহঞ্চভ তস্যভা শুদৄ
ঢাহতভ থধযা  ওঢথহব্যভ ফহধ্যই ীফাি ণাহওমদ ভাং ফলাদ থদঢাভ প্রমঢ কপীভ শ্রিা  পাহমাাা এাং থতযহপ্রহফ উিুি লহ
ঢাহতভ হ থাচ্চ থধযাতামভত্ব প্রতযথদ ওহভহঙ, বা প্রযাংাভ তাম ভাহঔ।
(৩১) আইদশৃঙ্খমা উন্নদ ঢণা ভওাহভভ গুরুত্বপূড থ এহচন্ডা াস্তাহদ াাংমাহতয পমময অঢ্ন্ত মদষ্ঠাভ হঙ্গ ঢাহতভ তামত্ব
ধামদ ওহভ বাহে। এভ নহম ২৮ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভঔ ঠাওা উিভ, তমেড  ঘট্টগ্রাফ মটি ওহধথাহভযদ মদ থাঘদ নমঢাভ হঙ্গ
ম্পন্ন ল। থতহযভ ধা থঢ্ থচমাগুমমভ (ভাঙ্গাফাটি, ান্নভাদ  ঔাকড়াঙমড়) আঞ্চমমও ভাচনদমঢও াংকঞদগুমমভ ওাব থক্রহফভ
ধভ দচভতামভ ওভা য়। ধা থঢ্ মঢদ থচমাল ওক্সাচাভ থচমাভ াম থও ধমভমস্থমঢভ ধভ াপ্তামলও থকাধদী প্রমঢহতদ
মদমফঢপাহ থপ্রভড ওভা ল। ভওাহভভ এওটি অন্যঢফ ানল্য থতহযভ তমেড ধমিফাঞ্চহমভ ঘভফধন্থী/ন্ত্রাীহতভ স্বাপামও
চীহদ মনমভহ আদহঢ আত্মফধথহডভ সুহবাক থতা এাং ঢাহতভ পদ থাদ ওভা। আত্মফধথডওাভী ২,২০০ চদ
ঘভফধন্থী/ন্ত্রাীহতভ ফহধ্য ৭৬৫ চদহও পদ থাহদভ চন্য আদাভ ামলদীহঢ ঘাওমভ থতা ল। ওফথহেহত্র থবাকতাহদভ ধভ ৩১৩
চদ আদাভ ধমাঢও ল। ধমাঢও আদাভহতভ দাফ ঠিওাদাল মস্তামভঢ ঢথ্য াংমমঢ এওটি পূড থাঙ্গ ওমম্পউঝাভ টাঝাহইচ এ
াংস্থা াংভেড ওহভ আহঙ এাং ঢাহতভ াফমগ্রও ওফথওাহণ্ডভ ধভ দচভতামভ অব্যালঢ আহঙ।
(৩২) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থতহযভ অপ্ন্তহভ দাযওঢাভমও, ভাষ্ট্র ভওাভমহভাথী ওফথওাণ্ড, থফী চমঙ্গাহতভ হঙ্গ চমড়ঢ
থতময-মহতময ব্যমি/ব্যমিক থ এাং যীর থস্থাদী ন্ত্রাীল ৪৬ চদ আাফীহও টিএনআই মহযরজ্ঞ ওর্তও
থ মচজ্ঞাাাহতভ ফাধ্যহফ
প্রকৃঢ খঝদা উহন্াঘদ  অন্যান্য আাফী দাি ওহভ সুধামভযফামা প্রডীঢ ল  াংমেি ইউমদহঝ ওাব থাহণ থ থপ্রভড ওভা ল।
উহেঔহবাগ্য আাফীহতভ ফহধ্য ‘থচএফম’ ‘হুমচ’, ‘আদাভ উে্াল াাংমা টিফ’-এভ তস্য ভহহঙ। ঘট্টগ্রাহফ কামত ধশুভ ঔাফাহভভ
আড়াহম চমঙ্গ প্রমযেড ও্াম্প ধমভঘামদাভ অমপহবাহক থগ্রনঢাভকৃঢ আাফীহও টিএনআই ওর্তও
থ মচজ্ঞাাাত ওহভ ব্যাধও
নমঢা ধাা থকহঙ। ঢথফাদ ভওাহভভ মদ থাঘদী অমঙ্গওাভ ‘মটমচঝাম াাংমাহতয’ কঞহদভ বণাবণ াস্তাহদভ অাংয মলহহ
ই-কপহদ থন্প ওাহচভ মরহ টিএনআই যাঔাভ ওাব থক্রফ অব্যালঢ আহঙ। ১৯৭৫-২০১৪ াম থফাহত মচজ্ঞাাাতকৃঢ আাফীহতভ
মদওঝ থণহও প্রাপ্ত ঢথ্যামত এম থভওট থ রুফ থণহও াংগ্রল ওহভ স্ক্ামদাং-এভ ফাধ্যহফ টাঝাহইহচ াংভেড ওভা ল। ইহঢাফহধ্যই

টিএনআই মহযরজ্ঞ ওর্তও
থ মচজ্ঞাাাত, মটহঝদযদ াংক্রান্ত ঢথ্যামত াংভেহডভ উহেহশ্য এওটি স্বাংম্পূড থ ঢথ্য পাণ্ডাভ
‘ণাট থআই’ টাঝাহইচ ওাব থক্রফ ঘালু ওভা ল।
(৩৩) চমঙ্গ াংক্রান্ত অমগ্রফ ঢথ্য াংগ্রল  ভভাহলভ ফাধ্যহফ চমঙ্গ তফহদ এম মহযর ভূমফওা ধামদ ওহভ আহঙ। থকাহন্না
ঢহথ্যভ মপমিহঢ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মদমরি থখামরঢ চমঙ্গ াংকঞদ হুমচ, থচএফম, মলবব্যঢ ঢালভীহভভ উহেঔহবাগ্য াংখ্যও
মক্র তস্যহও মপম ধমভফাড মহফাভও  অত্র চল থগ্রনঢাভ ওভা ম্ভ ল।
(৩৪) এম ঠাওাভ থফাাইম  যফ ণ থম মটএফমধ ব্যঢীঢ থতহযভ অন্যান্য ওম পমময ইউমদঝ থণহও ফাফমাভ ঢতন্ত,
অনুন্ধাদ  থকাহন্না ওাব থক্রহফ থফাাইম থনাদ াংক্রান্ত ঢথ্য থফাাইম অধাহভঝভ থণহও াংগ্রল ওহভ াংমেি পমময ইউমদহঝ
থকাহন্না ঢথ্য থপ্রভড ওহভ খঝদাভ ভলস্য উদখাঝদ  থকাহন্না ওাব থক্রহফ লাঢা ওহভ ণাহও। ২০১৪-১৫
অণ-থ ঙহভ থতহযভ মমপন্ন থচমা ইউমদঝ থণহও  থহফাঝ ৩৫,২০৫টি ই-থফইম গৃলীঢ ল; বাভ মধভীহঢ ১,৪০,৮২০টি থফাাইম
দম্বহভভ ঢথ্য উধাি াংগ্রল ওহভ াংমেি ইউমদঝহও ঢতন্ত  থকাহন্না ওাহচ লাঢা ওভা ল। এম ঠাওা থণহও থপ্রমভঢ ঢহথ্যভ
লাঢা পমমহযভ মমপন্ন ইউমদঝ অহদও গুরুত্বপূড থ ফাফমাভ ভলস্য উদখাঝদ, দ্যথ থর থ ন্ত্রাী থগ্রনঢাভ, আইদশৃঙ্খমা ভো  ন্ত্রা
তফহদ ওাব থওভ ভূমফওা ধামদ ওভহঢ েফ ল।
(৩৫) ‘ঙ্গন্ধু আন্তচথামঢও থকার্ল্ওাধ পৄঝম টুদ থাহফন্ট, ২০১৫’, ‘থঝাামন্ট-২০ মক্রহওঝ মশ্বওাধ, ২০১৪’, াাংমাহতয-মচম্বাব্যহ
মমভচ, াাংমাহতয-ধামওস্তাদ মমভচ, াাংমাহতয-পাভঢ মক্রহওঝ মমভচল মমপন্ন আন্তচথামঢও  চাঢী ক্রীড়া প্রমঢহবামকঢাভ
থেহত্র অমগ্রফ মদভাধিা ঝমুঁ ও ভল্যাদ  ধভীেড মটি এম অঢ্ন্ত ানহল্যভ হঙ্গ ম্পন্ন ওহভ। ২০১৪ াহমভ ০৫ চানুামভ
চাঢী মদ থাঘহদ মচী লহ ভওাভ েফঢা আাভ ধভ থণহওই মএদমধ-চাফাঢ থচাঝ ভওাভহও মধহত/হওাতা থনমহঢ
দাদাভওফ অধঢৎধভঢা মমপ্ত ণাহও। মটি এম া থেমডওপাহ অমগ্রফ থকাহন্না ঢথ্য াংগ্রল  বণাফহ ঢা ঊর্ধ্থঢদ
ওর্তধথ েহও অকঢ ওভাভ ফাধ্যহফ ভওাভ মহভাথী এ  অধঢৎধভঢা প্রমঢহভাহথ মহযর ভূমফওা ধামদ ওহভহঙ। ০৫ চানুামভ
২০১৫ ঢামভহঔভ ধভ থণহও মএদমধ-চাফাহঢভ মাকাঢাভ অহভাথ  লভঢাহমভ ফ থধহরামহাফা মদহেধল কামড় থধাড়াহদা,
পাাংচুভ  অন্যান্য দাযওঢাভমও ওফথওাণ্ড ধমভওল্পদা প্রমঢহভাহথ মটি এম, ঠাওা গুরুত্বপূড থ ভূমফওা ধামদ ওহভহঙ। মটি এম
ওর্তও
থ মএদমধ-চাফাঢল ভওাভ মহভাথী ভাচনদমঢও তমগুমমভ ফস্ত ভাচনদমঢও ওফথওাণ্ড, কাহফথন্ট  মমপন্ন মযল্পওাভঔাদা
ওফথভঢ শ্রমফওহতভ দাযওঢা  মশৃঙ্খমাভমও ওফথওাণ্ড প্রমঢহভাহথ অমগ্রফ থকাহন্না ঢথ্য াংগ্রল ওহভ ঊর্ধ্থঢদ ওর্তধ
থ েহও
বণাফহ অকঢ ওভা ল। এ ঙাড়া, মটি এম, ঠাওাভ আঢাথীদ এমাওা মপমপআইমধ কফদাকফহদভ পূহ থ মদভাধিা ঝমুঁ ও
ভল্যাদপূ থও ঊর্ধ্থঢদ ওর্তধ
থ ে/ভওাভহও বণাফহ প্রমঢহতদ থপ্রভড ওহভ।
(৩৬) ০১ জুমাই ১৪-৩০ জুদ ২০১৫ থফাহত ঙাত্র-মযেও মরও গুরুত্বপূড থ ঢথ্য-উধাি াংগ্রলপূ থও ভওাভহও অমলঢ ওভাভ
চন্য ১২টি থকাধদী প্রমঢহতদ থপ্রভড ওভা ল। শ্রফ  শ্রমফও মরও গুরুত্বপূড থ ঢথ্য-উধাি াংগ্রলপূ থও ভওাভহও
অমলঢওভহডভ ২২টি থকাধদী প্রমঢহতদ থপ্রভড ওভা ল। ০১ জুমাই ২০১৪-৩০ জুদ ২০১৫ থফাহত আইদশৃঙ্খমা াংক্রান্ত ২৫টি
থকাধদী প্রমঢহতদ থপ্রভড ওভা ল।
(৩৭) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ধাহধাঝ থ  মপা চাম চামমামঢভ ফাধ্যহফ মহতয কফদওাভী ব্যমিহতভ ইমফহগ্রযদ ওর্তও
থ বাত্রা
স্থমকঢ ওভাভ ধভ অনুন্ধাদপূ থও ঢাহতভ দাফ ঠিওাদা বাঘাই, অধভাথ দািওভডল বাত্রী  তামামহতভ মরুহি লবভঢ যালচামাম
আন্তচথামঢও মফাদন্নভ, ঠাওা থণহও ৫৮৬টি এচালাভ এাং ইমফহগ্রযদ প্রযাদ যাঔা থণহও ১৯৪টি দদ এন আই আভ প্রমমওযদ
 ০১টি মদমফঢ ফাফমা ঠাওা আন্তচথামঢও মফাদন্নভ ণাদা তামঔম ওভা ল। লবভঢ যালচামাম আন্তচথামঢও মফাদন্নভ,
ঘট্টগ্রাফ আন্তচথামঢও মফাদন্নভ, মহমঝ আন্তচথামঢও মফাদন্নভল াভা থতহয ২৬টি থঘওহধাহস্ট চাম ধাহধাঝ থ মপাল ফাদ
ধাঘাহভভ ফহঢা চখন্য অধভাথ উদখাঝহদভ চন্য ভল্যাদ বন্ত্রধামঢ স্থাধদ ওভা ল। আন্তচথামঢও মফাদন্নভভহল এাং থদাহধাম
থঘওহধাহস্টভ হঙ্গ অদমাইদ ওাহদওটিমপটি এাং নট্্াভ আদৄমদওীওভড ওভা ল।
(৩৮) াাংমাহতহয মদ্যফাদ স্থম  ভৄদ্র্ন্নভ থঘওহধাস্টভহলভ অওাঞাহফা মদফথাহডভ চন্য ও্াঝাকমভ অনুবাী স্থাধঢ্ দওযা
চূড়ান্ত ওভা ল। ওমওাঢা-ঠাওা-আকভঢমা রুহঝ এাং ঠাওা-মহমঝ-মযমাং-থকৌলাঝী রুহঝ দত্যদপাহ া ামপথ ঘালুভ ধমভহপ্রমেহঢ
আঔাউড়া, ম-াড়ীা এাং ঢাফামম, মহমঝ ইমফহগ্রযদ থঘওহধাহস্ট ইমফহগ্রযদ ব্যস্থা থচাভতাভ  থঝওমদও্াম াহধাঝ থ বৃমি ওভা
ল। ‘মশ্ব ইচহঢফা, ২০১৪’ উধমহে্ াাংমাহতহয মদ্যফাদ স্থম  ভৄদ্র্ন্নভ ইমফহগ্রযদ থঘওহধাহস্ট সুষ্ঠু  সুঘারুপাহ আকঢ
মহতময থফলফাদহতভ অপ্ণ থদা চাদাহদা এাং ঢাহতভ আকফদী ইমফহগ্রযদ ওাব থক্রফ নমপাহ ম্পন্ন ওভা ল। মমপন্ন থচমা,
অমন, াংস্থা, ফন্ত্রডাম থণহও প্রাপ্ত ধহত্রভ মপমিহঢ  থহফাঝ ২,৩২৫ চহদভ মরহ কফদ থভাথ ওভা ল। মমপন্ন তাকী/ফাফমাভ
আাফী মওাংা অামঞ্চঢ ব্যমি থঘওহধাস্টভল মতহ আকফদ  মল থকফদ ওভহঢ দা ধাহভ থমতহও ঢওথ দৃমি ভাঔা ল।
(৩৯) ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢভ াপদ, ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ভওামভ ওাব থাম  কডপদল ঢাঁহতভ মমপন্ন ওফথসূমঘহঢ সুষ্ঠুপাহ
মদভাধিাভমও তামত্ব ধামদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ফাদদী মস্পওাভ, প্রথাদ মঘাভধমঢ, মঘধ হুইধ, থটপটি মস্পওাভ, মহভাথী তমী

থদত্রী, ফন্ত্রী, উধহতিা, প্রমঢফন্ত্রী, উধ-ফন্ত্রী এাং মমপন্ন ফন্ত্রডাম ম্পমওথঢ স্থাী ওমফটিভ পাধমঢফণ্ডমীভ া থেমডও মদভাধিাল
ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢভ ধমভাভক থ এাং চামঢভ মধঢাভ ধমভাহভভ তস্যহতভ মদভাধিাভ তামত্ব সুষ্ঠুপাহ ধামদ ওভা ল। মশ্ব
ইচহঢফা উধমহে্ ঝঙ্গীহঢ মপম াংখ্যও ভৄসুমেভ ফাহয  আন্তচথামঢও ফার্তপারা মত উধমহে্ ঠাওাস্থ থওন্ধী যলীত
মফদাহভ মপম চদফাহহয ফলাফান্য ভাষ্ট্রধমঢ  ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ আকফদ  অন্যান্য চাঢী অনুষ্ঠাহদ (হবফদ মচ মত,
থ
স্বাথীদঢা মত, ঈত-উম-মনঢভ, ঈত-উম-আবলা, যাভতী দ্যহকাৎ,
চাঢী থযাও মত ইঢ্ামত) তামত্ব সুষ্ঠুপাহ ধামদ ওভা
ল। এ ঙাড়া, ০৬-০৭ থহন্ফম্বভ ২০১৪ থফাহত H.E. Mr. Shinzo Abe Prime Minister of Japan, ১৭-১৮ অহক্টাভ ২০১৪
থফাহত Dr. APJ Abdul Kalam Former President of India, ০৬-০৮ মটহম্বভ ২০১৪ থফাহত H. E. Mr. Tsheing
Tobgay Prime Minister of Bhutan, ২৪-২৬ থফ ২০১৫ থফাহত ঘীহদভ ফাদদী উধ-প্রথাদফন্ত্রী চদা মফদ মমাং ইাদটদ
এাং ০৬-০৭ জুদ ২০১৫ থফাহত পাভহঢভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী শ্রী দহভন্ধ থফাতীল মহশ্বভ মমপন্ন থতহযভ ফন্ত্রী  মপআইমধকহডভ
াাংমাহতয নভ উধমহে্ মদভাধিাভ তামত্ব ধামদ ওভা ল। ২৪ এমপ্রম-১১ থফ ২০১৫ থফাহত ধামওস্তাহদভ চাঢী মক্রহওঝ
তহমভ াাংমাহতয নভ এাং ০৮-২৬ জুদ ২০১৫ থফাহত পাভঢী চাঢী মক্রহওঝ তহমভ াাংমাহতয নভ উধমহে্ মদভাধিাভ
তামত্ব ধামদ ওভা ল।
(৪০) ঠাওা ফলাদকভীস্থ ৭৬টি থওমধআই স্থাধদাভ ফহধ্য ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৬৬টি থওমধআই স্থাধদাভ মদভাধিা ব্যস্থাভ চমভহধভ
ওাচ এাং ১৩টি ভূমফ চমভহধভ ওাচ ম্পন্ন ওভা ল।
(৪১) থস্পযাম িাহঞ্চভ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীহতভ অমন স্থাদ ঙ্কঝ মদভদওহল্প ভাচস্ব াহচহঝভ অণ থাহদ ভাচাভাক, ঠাওা ১৪ঢমা
মপঢমমযি রষ্ঠঢমা এম  মআইমট তভ তপ্তভ (টুইদ-ঝাাভ) পদ মদফথাড প্রওহল্পভ ওাচ াস্তাদাথীদ ভহহঙ। উি পহদভ
ধঞ্চফ ঢমা ধব থন্ত ব্যহছ থদা ল।
(৪২) ০১ জুমাই ২০১৪-৩০ জুদ ২০১৫ থফাহত অনুমষ্ঠঢ তযফ চাঢী াংহতভ উধ-মদ থাঘদ ২০১৫, ঘত্যণ থ উধহচমা ধমভরত
াথাভড মদ থাঘদ ২০১৪, মটি ওহধথাহভযদ মদ থাঘদ, থধৌভপা মদ থাঘদ, ইউমদদ ধমভরত মদ থাঘদ এাং মমপন্ন ধব থাহভ মদ থাঘহদ
আইদশৃঙ্খমা াংক্রান্ত ওাব থক্রফ ম্পন্ন ওভা ল।
(৪৩) মমপন্ন চাঢী  আন্তচথামঢও ইহপন্ট এাং মহযর ফহ াভাহতহযভ আইদশৃঙ্খমা ধমভমস্থমঢ  যফ ণ ওভাভ চন্য পমময
থলটহওাাঝ থা থ ঠাওা অধাহভযন্প ওহন্ট্রাম রুহফ ফমদঝমভাং এন্ড থওাঅমট থহদযদ থম স্থাধদ ওভা ল। ধমত্র ফাহল ভফচাদ  ঈতথ
উম-মনঢভ ২০১৪, যাভতী দ্যকাপূচা
২০১৪ এাং ধমত্র ঈত-উম-আবলা ২০১৪, াাংমাহতয চাঢী পৄঝম তম  শ্রীমাংওা পৄঝম
তহমভ ফহধ্য ‘মননা আন্তচথামঢও প্রীমঢ পৄঝম ম্যাঘ, মচম্বাব্যহ মক্রহওঝ তহমভ াাংমাহতয নভ-২০১৪, অন্যর্ধ্থ-২১ ম্যান্প জুমদভ
এএইঘএন ওাধ ২০১৪, আন্তচথামঢও লমও প্রমঢহবামকঢা, ১৬ মটহম্বভ ফলাদ মচ মত ২০১৪, াাংমাহতয চাঢী পৄঝম তম 
চাধাদ পৄঝম তহমভ ফধ্যওাভ মননা আন্তচথামঢও প্রীমঢ পৄঝম ম্যাঘ, মবশু মিহিভ চন্মতদ (২৫ মটহম্বভ, ড় মতদ) ২০১৪, ণাটি থ
নাস্ট দাইঝ ২০১৪ এাং ইাংহভমচ দর থ ২০১৫ উধমহে্ ফমদঝমভাং এন্ড থওাঅমট থহদযদ থম স্থাধদ ওভা ল।
(৪৪) আন্তচথামঢও অধভাথ াংক্রাহন্ত ন্ত্রা, ফাতওদ্র্ব্য ধাঘাভ, দাভী  মযশু ধাঘাভ, ফাদধাঘাভ, অত্র চ থঘাভাঘামাদ, ভৄদ্র্া চামমামঢ,
ধহদ থাগ্রামন  থবৌদ অধভাথ, আন্তচথামঢও অধভাথ ঘক্রল অন্যান্য অধভাথীহতভ ম্পহওথ অনুন্ধাদ এাং অমপাী  প্রাীহতভ
 থা প্রতাহদভ চন্য National Central Bureau (NCB), DHAKA, INTERPOL-এভ মদচস্ব াপথাহভ সুভমেঢ Iহুমথ
24/7 System-এভ ফাধ্যহফ INTERPOL General Secretariat (IPSG) এাং INTERPOL-এভ অধভ ১৮৯টি তস্যভাহষ্ট্রভ হঙ্গ া থেমডও অণ থাৎ (24/7-মপমিও) থবাকাহবাক য খ য়। INTERPOL তস্যভুি ১৮৯টি থতয থণহও প্রমঢমদঢ
মমপন্ন অধভাথ/ঢথ্য াংক্রাহন্ত প্রাপ্ত ধত্র এম/মআইমট এাং াংমেি থচমা/ইউমদহঝ থপ্রভড ওহভ প্রমঢহতদ াংগ্রল ওহভ াংমেি
থতহযভ NCB-থও অমলঢওভডল IPSG-থও অমলঢ ওভা ল। এওইপাহ থতহযভ মমপন্ন ইউমদঝ, াংস্থা  দাকমভওবৃহন্নভ
প্রহাচদ াংক্রান্ত প্রাপ্ত ধত্র/আহতদ াংমেি বহতমযও NCB-ভহলভ হঙ্গ থবাকাহবাহকভ ফাধ্যহফ মদষ্পন্ন ওভা ল।
(৪৫) ১৯৭১ াহম াাংমাহতহযভ স্বাথীদঢা ভেিওামীদ ফাদঢামহভাথী অধভাহথভ হঙ্গ চমড়ঢ মহতহয ধমাঢও আাফীহতভ
মরহ াংমেি থতযভহলভ হঙ্গ া থেমডও থবাকাহবাক ভাঔা ল। NCB-DHAKA ঙ্গন্ধু লঢ্া ফাফমাভ াচাপ্রাপ্ত ধমাঢও
ছয়চদ আাফীহও INTERPOL-এভ ফাধ্যহফ দািওভড  থগ্রনঢাহভভ মহে্ INTERPOL তস্যভুি থতযভহলভ হঙ্গ
া থেমডও থবাকাহবাক অব্যালঢ থভহঔহঙ। এভ নহম াচাপ্রাপ্ত ধমাঢও আাফী এ এইঘ এফ ভাহযত থঘৌদৄভী-এভ আহফমভওাহঢ
অস্থাদ এাং আাফী ন্যভ থঘৌদৄভীভ ওাদাটাহঢ অস্থাদ মদমিঢ ওভা ম্ভ ল। উমেমঔঢ আাফীহতভ থতহয মনমভহ আদাভ

প্রহাচদী ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য ভওাভ ওর্তও
থ কঠিঢ ঝাস্কহনা থহও অমলঢ ওভা ল। অন্যান্য আাফী যমভপৄম লও টামমফ,
আাফী ও্াহন্ফদ (অ.) আব্দুম ফাহচত, আাফী মভামতাভ থফাহম-উমেদ এাং থম. ওহদ থম আব্দুভ ভযীত-এভ অস্থাদ
মদমিঢওভহডভ চন্য INTERPOL তস্যভুি থতযভহলভ হঙ্গ া থেমডও থবাকাহবাক অব্যালঢ ভাঔা ল। INTERPOL-এভ
লাঢা স্বাথীদঢা ভেিওামীদ ফাদঢামহভাথী অধভাহথভ তাহ ভত্য্তণ্ডপ্রাপ্ত আাফী আযভাপৄজ্জাফাদ ঔাঁদহও ফামওথদ ভেিভাহষ্ট্র,
থঘৌদৄভী ফঈদউেীদহও ভেিভাহচ্ এাং চামলত থলাহদ থঔাওহদভ সুইহটহদভ স্টওহলাহফ অস্থাদ দাি ওভা ম্ভ ল। ঢাহতভহও
াাংমাহতহয মনমভহ আদাভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহও অনুহভাথ ওভা ল। ফাদঢামহভাথী অধভাহথভ হঙ্গ চমড়ঢ আাফী
ফামাদা আব্যম ওামাফ আচাত এাং আব্দুম চব্বাভ ইমঞ্জমদাহভভ মরুহি ইন্টাভহধাম থভট থদাটিয চামভ ওভা ল। অধভ আাফী
বত থফাঃ লাাদ আমীভ মরুহি ইন্টাভহধাম থভট থদাটিয চামভ ওভাভ চন্য নভফ পূভডপূ থও থপ্রভহডভ চন্য ফন্বও ঢতন্ত াংস্থা,
আন্তচথামঢও অধভাথ রাইব্য্দাম, ঠাওা ভাহভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল।
(৪৬) মআইমট, ঠাওাভ আহতহদভ থপ্রমেহঢ ২১ আক থগ্রহদট লাফমা ফাফমা ঘাচথমযঝভুি আাফী ঢাহভও ভলফাদ ঢাহভও
মচা এাং মহতহয ধমাঢও আাফী ফামাদা থফাঃ ঢাচউমেদ মফা-এভ মরুহি INTERPOL ওর্তও
থ RED NOTICE চামভ
ওভা ল। INTERPOL-এভ লাঢা ভেিভাহচ্ ঢাহভও মচাভ ফ তমেড আমেওা ভ র ন ত জ ন ভয় য অস্থাদ
দািপূ থও ত দয থতহয মনমভহ আদাভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ভাহভ Extradition Request থপ্রভড ওভা ল।
(৪৭) পাভহঢ থগ্রনঢাভকৃঢ দাভাডকহঞ্জভ ঘাঞ্চল্যওভ াঢ খুদ ফাফমাভ INTERPOL RED NOTICE থাভী ধমাঢও আাফী
ন্যভ থলাহদহও াাংমাহতহয মনমভহ আদাভ মরহ পাভহঢভ ম্মমঢ ধাা থকহঙ। ঢাহও মনমভহ আদাভ মরটি ঢথফাহদ
Diplomatic Channel-এভ ফাধ্যহফ প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।
৪৮) INTERPOL-এভ লাঢা ইভাহদ আঝওকৃঢ ফাদধাঘাহভভ তাহ অমপভেি আাফী দান্নু মফাহও ৩০ ফাঘ থ ২০১৫
ঢামভহঔ থতহয মনমভহ এহদ মজ্ঞ আতামহঢ থাধত থ ওভা ল। থনদী ফহটম ণাদাভ অত্র চ ফাফমাভ হঙ্গ চমড়ঢ ধমাঢও থভট
থদাটিযথাভী আাফী আলহফত আওায মধাভ ১৫ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ফামহমযাদ পমময ওর্তও
থ থগ্রনঢাভ ল। ঢাহও
মলঃফ ণয চন্য পত্রচাা ইমফহগ্রযহদভ মদওঝ লস্তান্তভ ওভা ল। ঢাহও মনমভহ আদাভ প্রহাচদী ব্যস্থা গ্রলহডভ চন্য ধভভাষ্ট্র
ফন্ত্রডাম ভাহভ ধত্র থপ্রভড ওভা ল। ইন্টাভহধাহমভ লাঢা পাভহঢ আঝওকৃঢ মএফমধ, ঘট্টগ্রাফ-এভ ফাফমা ভত্য্তণ্ডপ্রাপ্ত
ধমাঢও থভট থদাটিযথাভী আাফী থফাঃ াজ্জাত থলাহদ াজ্জাতহও কূঝনদমঢও ঢৎধভঢাভ ফাধ্যহফ াাংমাহতহয মনমভহ মদহ
আাভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ভাহভ মলঃফধথণ প্রস্তা থপ্রভড ওভা ল। াাংমাহতয ভওাভ ওর্তও
থ থখামরঢ যীর থ ন্ত্রাী ফমচব্যভ
ভলফাদ চামফমল পাভহঢ থগ্রনঢাভকৃঢ আাফী ামলদ্যজ্জাফাদ থমমফ, সুফদ ঔাদ এাং ফাহমও থফাড়মহও INTERPOL-এভ
লাঢা পাভঢ থণহও াাংমাহতহয মনমভহ আদাভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহও অনুহভাথ ওভা ল। INTERPOL-এভ লাঢা
Child Pornography-এভ হঙ্গ চমড়ঢ টিপ মওমভাল ঢাভ আভ দ্যই চদ লহবাকীহও থগ্রনঢাভ ওহভ আইহদভ আঢা
আদা ল। মমপন্ন থতয থণহও াাংমাহতহয Deport কৃঢ আঝ চদ াাংমাহতময দাকমভহওভ Deportation-এভ মরহ
INTERPOL থণহও প্রাপ্ত ঢহথ্যভ মপমিহঢ এমভ ইফহগ্রযদহও অমলঢ ওভা ল।
৪৯) NCB-DHAKA, INTERPOL-এভ ফাধ্যহফ জুমাই ২০১৪-জুদ ২০১৫ ধব থন্ত াাংমাহতয পমমহযভ মমপন্ন ধতফব থাতাভ ৩২
চদ ওফথওঢথা INTERPOL-এভ ১৯টি মমপন্ন পা/হমফদাভ/প্রমযেহড অাংযগ্রলড ওহভদ, বা আন্তচথামঢও পমময লহবামকঢাভ
থেহত্র এাং ওফথওঢথাহতভ তেঢা বৃমিহঢ মহযর লাও ভূমফওা ধামদ ওভহঙ। „83rd INTERPOL General Assembly
Session‟ াংক্রান্ত পা ফাদদী স্বভাষ্ট্র প্রমঢফন্ত্রী  ইন্পহধক্টভ থচদাহভম, াাংমাহতয পমমযল াঢ তহস্যভ াাংমাহতয
প্রমঢমদমথতম অাংযগ্রলড ওহভহঙদ। মশ্ব ইচহঢফা ২০১৫ উধমহে্ I-24/7 System-এভ ফাধ্যহফ Interpol Database-এ
২,৩০০-এভ অমথও মহতময দাকমভহওভ ধাহধাঝ থ বাঘাই ওভা ল।
(৫০) জুমাই ২০১৪-এমপ্রম ২০১৫ থফাহত INTERPOL তস্যভুি মমপন্ন থতযভল থণহও প্রাপ্ত অনুহভাহথভ মপমিহঢ মহতহয
অস্থাদভঢ ১৮১ চদ াাংমাহতমযভ Passport/ID এাং PC/PR দাকমভওত্ব/ঘাওমভ াংক্রান্ত ঢথ্য বণাবণ ওর্তধথ হেভ ফাধ্যহফ
বাঘাই ওহভ াংমেি NCB-থও অমলঢ ওভা ল।
(৫১) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ আইদশৃঙ্খমা, পমময ামলদীভ ওাব থক্রফ, দত্যদ ইউমদঝ স্থাধদ, মদহাক-তমম ইঢ্ামত এাং ভাচনদমঢও
 াফামচও মরহ থতহযভ মমপন্ন চাঢী বতমদও ধমত্রওা প্রওামযঢ মভহধাহঝ থভ প্রা ১৫ লাচাভ ৭৩২টি থধধাভ মিমধাং ইন্পহধক্টভ
থচদাহভমল ঊর্ধ্থঢদ পমময ওফথওঢথাহতভ থকাঘভীভূঢ ওভা ল। পমময এাং আইদশৃঙ্খমা াংক্রান্ত মমপন্ন চাঢী বতমদও ধমত্রওা
প্রওামযঢ মভহধাঝ থ ম্পহওথ ঢতন্তপূ থও প্রহাচদী ব্যস্থা গ্রলড/প্রমঢহতদ থপ্রভড/দৃমি আওর থহডভ চন্য ২ লাচাভ ৯১৯টি থপ্র মিমধাং
পমমহযভ মমপন্ন ইউমদহঝ থপ্রভড ওভা ল। বতদমন্নদ পমমময ওাব থক্রফ, পমমহযভ মমপন্ন উন্নদভমও ওফথওাণ্ড, দত্যদ ইউমদঝ স্থাধদ,

চামঢাংখ যামন্তভেী মফযহদ াাংমাহতয পমমহযভ ওাব থক্রফ এাং অতাদ ইঢ্ামত ম্পহওথ প্রা ২,৬৮১টি থপ্র মভমমচ এাং ঙম
মপ্রন্ট  ইহমওরমদও মফমটা প্রঘাভ/প্রওাহযভ ব্যস্থা ওভা ল।
(৫২) ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভ আঢা ‘াঢটি ভ্া ওফহলক্স মদফথাড’ যীর থও প্রওহল্প ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ৮,১৮৬.২৫
মে ঝাওা ভাে ধাা বা। ভােকৃঢ ঝাওাভ ফহধ্য জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ৮,১৮৫.২৫ মে ঝাওা ব্য ল। ২৮ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ
কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ‘াঢটি ভ্া ওফহলক্স মদফথাড’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢাথীদ ভ্া-৫ ভাচযালী,
ভ্া-৬ খুমদা, ভ্া-৭ ঘট্টগ্রাফ, ভ্া-৮ মভযাম, ভ্া-১১ দাভাডকঞ্জ  ভ্া-১২ মভাচকঞ্জ ওফহলহক্সভ শুপ উহিাথদ এাং
ভ্া-২ থফালাম্মতপভ, ভ্া-৯ মহমঝ  ভ্া থনাহ থ থরমদাং স্কুম কাচীপভ ওফহলহক্সভ মপমিপ্রস্তভ স্থাধদ ওহভদ। ‘ধাঁঘটি ভ্া
ওফহলক্স এাং এওটি ভ্া থনাহ থ থরমদাং স্কুম মদফথাড’ যীর থও প্রওহল্প ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ  থহফাঝ ৩৯৮.৭৫ মে ঝাওা ভাে
ধাা বা। ভােকৃঢ ঝাওাভ ফহধ্য জুদ ২০১৫ ধব থন্ত ৩৯৮.৭৫ মে ঝাওা ব্য ল, বা ভাহেভ ১০০ যঢাাংয। ভ্া থনাহ থ তভ
তপ্তভ মদফথাহডভ মহে্ থাফমভও মফাদ ঘমাঘম ওর্তধথ হেভ মদওঝ থণহও ৮.৫৬ এওভ চমফ অমথগ্রলডল লস্তান্তভ/গ্রলড ম্পন্ন ল।
ভ্া থনাহ থ থরমদাং স্কুম মদফথাহডভ মহে্ কাচীপহভ দ মপাহকভ ১৯.৯৭ এওভ চমফহঢ স্থাধদা মদফথাডপূ থও দত্যদ চাকা
থধাড়াাড়ীহঢ স্কুমটি স্থাদান্তভ ওভা ল। উি স্থাহদ থনা থহতভ া এাং থরমদাং ওভাভ চন্য অস্থাী স্থাধদা মদফথাড ওভা ল।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভূমফ অমথগ্রলড/ক্র ঔাহঢ ২২,৩১,৭১,০০০ ঝাওা ভাে ধাা বা। ভ্া-১৪ ফফদমাংল-এভ ব্যঝামমদ
তভ-এভ চন্য ১০.০০ এওভ চমফ অমথগ্রলড াত ৫,১৩,৩২,০৪৬.৭৩ ঝাওা এাং ভ্া থনাহ থ থরমদাং স্কুম, কাচীপহভ ১.৭৭ এওভ
চমফ অমথগ্রলড াত ৫,৪৫,৭১,২৯০.৩০ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল। এ ঙাড়া, ভ্া-৫ ভাচযালীভ মমধম-১, ঘাঁধাইদাকঞ্জ ও্াম্প-এভ
৩.০৩ এওভ, মমধম-২, দাহঝাভ ও্াহম্পভ ৪.০০ এওভ এাং মমধম-৩, চপভলাঝ ও্াহম্পভ ৩.০০ এওভ চমফ অমথগ্রলহডভ
আাংমযও ভল্য াত ১১,৭২,৬৭,৬৬২.৯৭ ঝাওা প্রতাদ ওভা ল।
(৫৩) াাংমাহতহযভ ৪১৮৪ মওহমামফঝাভ স্থম  ২৪৩ মওহমামফঝাভ চমীফাহন্ত থঘাভাঘামাদ  ফাতওদ্র্হব্যভ অনথ অনুপ্রহয
থভাথওহল্প াাংমাহতয ট থাভ কাহট থভ ৬১০টি মমধ মক্র ভহহঙ। দূভঢী মমধভহলভ ফধ্যঢী স্থাহদ ২৫২টি ট থাভ থমন্ট্র থধাস্ট
(মএমধ)-এভ ফহধ্য ১২৮টি স্থাধদ ম্পন্ন ল।
থ রূধহভঔা’-এভ আঢা দত্যদ ২টি ব্যাঝামমদ  ২৮টি মমধ’ভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল।
(৫৪) ‘মমচম পদকঞদ
(৫৫) ইহঢাফহধ্য াাংমাহতয-ফাাদফাভ অভমেঢ ীফাহন্ত আঝটি এাং াাংমাহতয-পাভঢ অভমেঢ ীফাহন্ত ১০টি মমধ থফাঝ ১৮টি
মমধ মদফথাড ওভাভ নহম পাভহঢভ হঙ্গ ৬০ মওহমামফঝাভ  ফাাদফাহভভ হঙ্গ ৫০ মওহমামফঝাভ থফাঝ ১১০ মওহমামফঝাভ
ীফান্ত এমাওা ভমেঢ ল। ধা থঢ্ থচমাভহলভ অভ ঢ ৫০৭ মওহমামফঝাভ ীফাহন্ত ধমভওমল্পঢ ৭১টি মমধভ ফহধ্য ১৪টিভ
মদফথাডওাচ ম্পন্ন লহহঙ। নহম পাভহঢভ হঙ্গ ১৫ মওহমামফঝাভ  ফাাদফাহভভ হঙ্গ ১৭ মওহমামফঝাভ থফাঝ ৩২ মওহমামফঝাভ
ীফান্ত াাংমাহতয ট থাভ কাহট থভ পূড থ দচভতামভহঢ এহহঙ।
(৫৬) ২৫-৩০ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ ঠাওা এাং ০২-০৭ আকস্ট ২০১৫ ঢামভহঔ পাভহঢভ দামতেীহঢ ফলাধমভঘামও মমচম 
ফলাধমভঘামও মএএন ধব থাহ অনুমষ্ঠঢ ীফান্ত হম্মমহদ পাভহঢভ অপ্ন্তহভ অমস্থঢ ১১৫টি থনমন্পমটম ওাভঔাদাভ ঢামমওা
পাভঢী প্রমঢমদমথ তহমভ মদওঝ ব্যওহমঝ আওাহভ লস্তান্তভ ওহভ থগুমম র্ধ্াংহভ অনুহভাথ চাদাহদা ল। এওই হঙ্গ ১,০৭২ চদ
পাভঢী ফাতও ব্যাী  থঘাভাওাভাভীভ ঢামমওা াংমমঢ ব্যওহমঝ লস্তান্তভ ওহভ ঢাহতভ মরুহি আইদানুক ব্যস্থা গ্রলহদভ
অনুহভাথ চাদাহদা ল।
(৫৭) চ যটি মভমচদল ১৬টি থক্টভ তভ তপ্তভ-এভ ফহধ্য ১৩টি থক্টভ তভ তপ্তভহও মমচম’ভ মদচস্ব ব্যস্থাধদা অধটিও্াম
নাইাভ ওাহদওটিমপটি’ভ আঢা আদা ল। ঢথফাহদ মমচম তভ তপ্তহভভ মদচস্ব ব্যস্থাধদা আদৄমদও নাইাভ অধটিও
ওাহদওটিমপটিভ ফাধ্যহফ চ যটি মভমচদ তভ তপ্তভ, ১৫টি থক্টভ তভ তপ্তভ এাং মমচটিমএন্ডএ-এভ হঙ্গ মপমট ওদনাহভন্প
সুমথাল মপমধএদ থদঝাওথ ঘালু ওভা ল।
(৫৮) ট থাভ কাট থ লাধাঢাম াঢওামদা  ট থাভ কাট থ লাধাঢাম ঠাওা’ভ হঙ্গ মপমট ওদনাহভমন্পাং-এভ ফাধ্যহফ থঝমমহফমটমদ
সুমথা ঘালু ওভা ল।
(৫৯) ভওাহভভ মটমচঝাম াাংমাহতয কড়াভ থখারডা াস্তাদ এাং ট থাভ কাট থ াাংমাহতয-এভ াহচঝ  মলা মরও ওাচওফথ সুষ্ঠু  লচ ধিমঢহঢ ম্পাতহদভ মহে্ ‘Budget and Account Monitoring System‟ নট্্াভ প্রস্তুঢ ওভা ল।
এ অদমাইদ মপমিও নট্্াভ-এভ ফাধ্যহফ াংস্থাভ াহচঝ  মলা াংক্রান্ত ওাব থামম লহচ, স্বল্পফহ এাং মদভুথমপাহ
ম্পন্ন ওভা লহে।

(৬০) ধা থঢ্ অঞ্চহমভ ইউমদঝভহলভ হঙ্গ এাং দীমডুভৄভ ব্যাঝামমহদভ হঙ্গ তভ তপ্তভ মমচম’ভ থবাকাহবাক ব্যস্থা মদমিঢ
ওভাভ র থফাঝ ১৫টি থক্টভ/ব্যাঝামমদহও থভমট মমাংও-এভ আঢা আদা ল। ম্প্রমঢ ৩১ মমচ ব্যাঝামমদ দাইে্াংঙমড়
এাং ৫১ টাথ ভ কাট থ ব্যাঝামমদ, াব্যঙাড়াহও থভমট মমাংও এভ আঢা এহদ মদভমেন্ন থবাকাহবাক ব্যস্থা মদমিঢ ওভা ল।
(৬১) মটমচঝাম াাংমাহতয কড়াভ মহে্ ট থাভ কাট থ াাংমাহতহযভ এওটি মভমচদ তভ তপ্তভ, ঙটি থক্টভ তভ তপ্তভ এাং ২৮টি
ব্যাঝামমদ তভ তপ্তভভহল ভূকপথস্থ অধটিও্াম নাইাভ ওাহদওটিমপটি প্রতাদ ওহভ আইমটি সুমথামত ম্প্রাভহডভ এওটি
মধমধএদম ঢথফাহদ অণ থ মপাহক চূড়ান্ত অনুহফাতহদভ অহধো ভহহঙ। এ ঙাড়া, ঘাভটি মভমচদল ১৬টি থক্টভ তভ তপ্তহভভ
ফহধ্য ১৩টি থক্টভ তভ তপ্তভহও মমচম’ভ মদচস্ব ব্যস্থাধদা অধটিও্াম নাইাভ ওাহদওটিমপটিভ আঢা আদা ল। ঢথফাহদ
মমচম তভ তপ্তহভভ মদচস্ব ব্যস্থাধদা আদৄমদও নাইাভ অধটিও ওাহদওটিমপটিভ ফাধ্যহফ ঘাভটি মভমচদ তভ তপ্তভ, ১৫টি
থক্টভ তভ তপ্তভ এাং মমচটিমএন্ডএ-এভ হঙ্গ মপমট ওদনাহভন্প সুমথাল মপমধএদ থদঝাওথ ঘালু ওভা ল। ম্প্রমঢ ট থাভ
কাট থ াাংমাহতয, ঠাওা  াঢওামদাভ হঙ্গ মপমট ওদনাহভমন্পাং-এভ ফাধ্যহফ থঝমমহফমটমদ সুমথা ঘালু ওভা ল। এহঢ ধা থঢ্
এমাওা ওফথভঢ ওম মমচম তহস্যভ মদওঝ থস্পযামাইচট মঘমওৎা ব্যস্থা থধৌুঁহঙ বাহে।
(৬২) ১৫ থনব্রুামভ ২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয থওাস্ট কাট-থ এভ ২০ঢফ প্রমঢষ্ঠা ামর থওী উধমহে্ প্রথাদ অমঢমণ মলহহ ফাদদী
প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ থওাস্ট কাট থ তস্যকহডভ অীফ ালমওঢা  ীভত্বপূড থ এাং থাভমও ওাহচভ স্বীকৃমঢস্বরূধ ৩৫ চদ ওফথওঢথা 
দামওহও ধতও প্রতাদ ওভা ল। াাংমাহতয থওাস্ট কাহট থভ তস্যকডহও অনুপ্রামডঢ ওভাভ ধাযাধাময ঢাহতভ ওাহচভ স্বীকৃমঢস্বরূধ
ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ াাংমাহতয থওাস্ট কাট থহও ন্যাযদাম স্ট্ান্ডাট থ এ্াাট থ প্রতাদ ওভা ল।
(৬৩) াাংমাহতয থওাস্ট কাহট থভ ওম চালাচ  থাঝভল ঘম ভাঔাভ মহে্ প্রমঢটি থচাহদ াওথযহধভ স্থাধদা ওাব থক্রফ ঘমফাদ
ভহহঙ। াাংমাহতয থওাস্ট কাহটভথ মমপন্ন চালাচ/হাহঝভ মভহধাভ াই মভহলহফন্ট ধিমঢহঢ দত্যদ ইমঞ্জদ/মটহচম থচদাহভঝভ
প্রমঢস্থাধহদভ ফাধ্যহফ েফঢা, ঘমঢা/কমঢ বৃমিভ ওাব থক্রফ গৃমলঢ ল। ঠাওা া-থচাদহও থচাহদ উন্নীঢওভহডভ প্রজ্ঞাধদ চামভ
ওভা ল। দমদমফথঢ প্রমযেড খাঁটি মমচ থই অগ্রবাত্রা থওাস্ট কাহটভথ টিএন্ডইভুিওভহডভ ভওামভ আহতয চামভ ওভা ল। উি
প্রমযেড খাঁটি ১১ মটহম্বভ ২০১৫ কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী ওর্তও
থ উহিাথদ ওভা ল। ভৄমন্পকঞ্জ থচমাভ
কচামভা উধহচমা টওইাট থ সুমথাল থওাস্ট কাহট থভ চন্য এওটি পূড থাঙ্গ থ স্থাধহদভ প্রযামদও অনুহফাতদ প্রতাদ ওভা ল।
‘াাংমাহতয থওাস্ট কাট থহও যমিযামীওভড’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা মদফথাডকৃঢ মমচ থস্টযদ ঘাঁতপভ ৩০ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ
ফাদদী স্বভাষ্ট্র প্রমঢফন্ত্রী ওর্তও
থ উহিাথদ ওভা ল। াাংমাহতয থওাস্ট কাহট থভ এমভাম াহপথইহমহন্পভ েফঢা বৃমিভ চন্য দ্যইটি
মফমটাফ াইহচভ থফমভঝাইফ পা থদ থভমওউ থলমমওন্ফাভল এওটি এমপহযদ উইাং ঘালু ওভাভ দীমঢকঢ অনুহফাতদ থতা ল।
(৬৪) ২১ অহক্টাভ ২০১৪ ঢামভহঔ আউঝহধাস্ট ভাঙ্গাামম এাং ১৯ এমপ্রম ২০১৫ ঢামভহঔ ওক্সাচাহভভ ালাভঙড়া  ন্নীহধভ
ামভওাইঢ এমাওা এওটি ওহভ আউঝহধাস্ট স্থাধহদভ প্রযামদও অনুহফাতদ থতা ল। াাংমাহতয থওাস্ট কাহট থভ চন্য আঝটি
মধমপ ক্রহভ ধমভহপ্রমেহঢ ইঢামমাদ থদৌামলদী থণহও মচ-টু-মচ ক্র প্রমক্রা ঘাভটি Minerva Class চালাচহও
Refurbishment-এভ ফাধ্যহফ Offshore Patrol Vessel (OPV)-এ রূধান্তভ ওহভ থওাস্ট কাহট থভ চন্য ক্রহভ মহে্ ৩১ ফাঘ থ
২০১৫ ঢামভহঔ াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ এাং ইঢামম ভওাহভভ ফহদাদীঢ প্রমঢষ্ঠাদ FINCANTIERO S.P.A-এভ ফহধ্য চুমি
ম্পামতঢ ল।
(৬৫) ‘থওাস্ট কাহট থভ চন্য ভৄদ্র্কাফী চমবাদ াংগ্রল  অন্যান্য অওাঞাহফা মদফথাড’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা দ্যইটি ইদহযাভ
থধহরাম থপহম (আইমধমপ) এাং দ্যইটি নাস্ট থধহরাম থাঝ (এনমধম) মদফথাহডভ চন্য থওাস্ট কাট থ এাং টওইাট থ এন্ড
ইমঞ্জমদামভাং াওথ মমমফহঝট দাভাডকঞ্জ-এভ হঙ্গ চুমি স্বােমভঢ ল। ঢথফাহদ আইমধমপ  এনমধমভল মটইটমিউ
দাভাডকহঞ্জ মদফথাডাথীদ ভহহঙ বা, ২০১৭ াহমভ প্রণফাহথ থ থওাস্ট কাহট থ াংহবামচঢ লহ।
(৬৬) ‘াাংমাহতয থওাস্ট কাট থহও যমিযামীওভড’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা দ্যইটি লাভাভ থধহরাম থাঝ (এইঘমধম) মদফথাড থযহর
১৫ ফাঘ থ ২০১৫ ঢামভহঔ থওাস্ট কাহট থ াংহবামচঢ ল। থওাস্ট কাহট থভ চন্য আভ দ্যটি লাভাভ থধহরাম থাঝ (এইঘমধম) ভামভ
ক্র ধিমঢহঢ ক্রহভ অনুহফাতদ থতা ল, বা ঢথফাহদ ক্রহভ চন্য প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।
(৬৭) থওাস্ট কাহট থভ চন্য ১০টি এইঘএম মদফথাহডভ চন্য মটইটমিউ দাভাকডঞ্জ-এভ হঙ্গ চুমি ম্পামতঢ ল। উি থাঝভহলভ
মদফথাডওাচ প্রা থযর ধব থাহ ভহহঙ।
(৬৮) ‘থওাস্ট কাহট থভ চন্য ভৄদ্র্কাফী চমবাদ াংগ্রল  অন্যান্য অওাঞাহফা মদফথাড’ যীর থও প্রওহল্পভ আঢা ঘাভটি ধন্টুদ (ড়)
মদফথাহডভ চন্য থওাস্ট কাট থ  ঔাদ িাতা থ মমমফহঝট-এভ হঙ্গ চুমি ম্পামতঢ ল। উি ধন্টুদভহলভ মদফথাডওাচ ফাধদাহন্ত
ভৄমভাংহভ চন্য ধমিফ থচাহদ মঢদটি  তমেড থচাহদ এওটি থপ্রভড ওভা ল।

(৬৯) থওাস্ট কাহট থভ চন্য ভাচস্ব াহচহঝভ আঢা ঘাভটি ধন্টুদ (ড়) মদফথাহডভ চন্য থওাস্ট কাট থ  মটইটমিউ দাভাডকঞ্জ-এভ
হঙ্গ ০৫ দহপম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ চুমি ম্পামতঢ ল। উি ধন্টুদভহলভ মদফথাডওাচ থযর ধব থাহ ভহহঙ।
(৭০) াাংমাহতয থওাস্ট কাহট থভ টিএন্ডইহঢ মহঙ্গম থওমদ মধও-আধ-এভ চন্য এওচদ োইপাভ, মমচ থ অগ্রবাত্রাভ চন্য
৫৩১ চদ এাং ঘাভটি মমধমপ, ধাঁঘটি আভমধমপ এাং ঙটি থস্টযদ (কুত্যমতা, থঝওদান, ফহলযঔামী, ন্দীধ, থওামওমফমড 
সুধমঢ)-এভ চন্য ৫১৮ চদ  থহফাঝ ১,০৫০ চদ চদম অন্তভুথি ল।
(৭১) াাংমাহতয থওাস্ট কাহট থভ প্রামঢষ্ঠামদও অওাঞাহফা মদফথাহডভ চন্য ভাচউও ওর্তও
থ ১৩ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ উিভাভ ১৫ দাং
থক্টহভ এও মখা আঢহদভ এওটি প্রামঢষ্ঠামদও লঝ থওাস্ট কাট থহও লস্তান্তভ ওভা ল। ফামওথদ ভওাহভভ লাঢা াাংমাহতয
থওাস্ট কাহট থভ অনুতাদ মলহহ ২২ মটহম্বভ ২০১৪ ঢামভহঔ আঝটি এাং থফ ২০১৫ ঢামভহঔ ঙটি থফঝাম যাওথ থাঝ  থহফাঝ ১৪টি
থফঝাম যাওথ থাঝ থওাস্ট কাটহথ ও প্রতাদ ওভা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ঙটি মমএফম মদফথাড ফাধদাহন্ত লস্তান্তভল থফাঝ
১৮টি মমএফম মদফথাড থযহর থওাস্ট কাটহথ ও লস্তান্তভ ওভা ল এাং অমযি ১২টি ধব থাক্রহফ মদফথাড থযহর লস্তান্তভ ওভা লহ।
ফামওথদ ভওাহভভ Joint Inter-agency Task Force West (JIATFW)-এভ লাঢা াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ পূ থ থচাহদ
Boat Maintenance Facility কহড় থঢামাভ চন্য ২৮ থফ ২০১৫ ঢামভহঔ ফামওথদ ভওাহভভ ধহে ফামওথদ মটম এাং
াাংমাহতয ভওাহভভ ধহে অণ থনদমঢও স্পওথ মপাক ওর্তও
থ এওটি ফহছাঢা স্মাভও স্বােমভঢ ল।
(৭২) াভা থতহযভ আইদশৃঙ্খমা ধমভমস্থমঢ স্বাপামও ভাঔাভ মহে্ ধমভঘামমঢ অমপবাহদভ অাংয মলহহ াাংমাহতয থওাস্ট কাহট থভ
তামত্বাথীদ এমাওা আইদশৃঙ্খমা ধমভমস্থমঢ, অনথ আহিাত্র চ  মহফাভও দ্র্ব্য উিাভ অমপবাদ অব্যালঢ ভহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থঙহভ এ াংস্থা ওর্তও
থ ২৪টি থতময/মহতময আহিাত্র চ, ১,২৩০টি ঢাচা থকামাারুত, ৩০টি ভাফতা/কুড়াম/ ঘাধামঢ অত্র চ  থকামা
উিাভ ওভা ল।
(৭৩) দতী ধহণ ভাামদও াভ থঘাভাঘামাদ/ধাঘাভ থভাথওহল্প াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ ওর্তও এও ঙহভ আনুফামদও ৪,৭৩,৯৬৫
ঝাওা ভহল্যভ ২২,৩৮২ থওমচ ভাামদও াভ আঝও ওভা ল।
(৭৪) াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ ০৫-১৬ অহক্টাভ ২০১৪ থফাহত ফা ইমময ভো ইমময প্রচদদ থেহত্র ইমময আলভড হন্ধ মহযর
অমপবাদ ধমভঘামদা ওহভ এাং ০১ থনব্রুামভ-৩০ জুদ ২০১৫ থফাহত থপামা, মভযাম, ভগুদা, ধটুাঔামী, থদাাঔামী, মেীপভ,
খুমদা, াহকভলাঝ, ঠাওা, দাভাডকঞ্জ, ঘাঁতপভ  যভীঢপভ থচমাভ দত-দতীহঢ চাঝওা মদথদ প্রমঢহভাথ অমপবাদ ধমভঘামদা ওহভ।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফৎস্যম্পত ভো অমপবাহদ থওাস্ট কাট থ ওর্তও
থ ১৮,১৪৬টি অমপবাহদ আনুফামদও ১,১০০,৭৪,৫৮,১৪১ ঝাওা
ভহল্যভ ২২,০৬,৪৫,২৫৫ মফঝাভ ওাহভন্ট চাম, ৫,৮০,৫৪,৮৮১ মফঝাভ অন্যান্য চাম, ৫,৮৮৮টি মহুন্নী/ফযামভ চাম, ৩,১৮,৭২২
থওমচ চাঝওা, ১৬,৬৬,২৩,৫০৮ মধ মঘাংমড় থধাদা এাং ২৫৬টি মনমযাং থাঝ আঝও ওভা ল।
৭৫) থঘাভাঘামাদ মহভাথী ওফথওাণ্ড প্রমঢহভাহথ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ ওর্তও ধমভঘামমঢ ১৮,১৪৬টি
অমপবাহদ ১০,২৭৩ মফঝাভ ামণ থাং লাউচাভ এাং ভময, ১৬,৮৪,১৬৭ মমঝাভ মটহচম/হধহরাম/হপাচ্ থঢম/অহক্টদ, ৭০০ থওমচ
কফ/ঘাম/মঘমদ/মড, ১৭,১৯৮ মধ  ৪,৫৯৯ মফঝাভ ইমন্ডাদ যাড়ী, মেমধ  ওাধড়, ১৭৬টি থাঝ/প্াদ/রাও/হেচাভ/ াল্কহলট,
২২,৩৮২ থওমচ ভাামদও াভ, ২৩,৮৫৯.৪১ খদপৄঝ দচ ম্পত, এওটি লমভহডভ ঘাফড়া, ফাাং, লমভহডভ মযাং, ৬,৮২,৬২১ মধ
ইাা, ৭.৫০ থওমচ কাঁচা, ৩০,৫৯৭ থাঢম/ও্াদ থতময/মহতময ফত, মাভ, থনদমমটম  মকাহভঝ, ২৬৩ চদ
চমতসু্/ন্ত্রাী/হঘাভাওাভাভীল ২৯টি থেচাভ/াল্কহলট আঝও ওভা ল। আঝওকৃঢ ধহণ্যভ ভল্য ৯৩,১৫,০৭,৯৫৪ ঝাওা।
(৭৬) াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ মদমিদ্র্ মদভাধিা থিদীভ ফাধ্যহফ ফাাদফাভ থণহও ভৄদ্র্ ধহণ অনথপাহ থভামলঙ্গাহতভ অনুপ্রহয
প্রমঢহভাহথভ মহে্ ‘অধাহভযদ কুমভো’ দাহফ মহযর অমপবাদ ধমভঘামদা ওহভ। অমপবাদওাহম াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ ওর্তও
থ
াাংমাহতয চমীফা প্রহযওাভী থভামলঙ্গাহতভ শুওদা ঔাাভ, ঔাাভ ধামদ, জ্বামামদ থঢম এাং রথল অন্যান্য প্রহাচদী
ফাদমও লাঢা প্রতাদ ওহভ থনভঢ ধাঞাহদা ল। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ াাংমাহতয থওাস্ট কাট থ ওর্তও
থ ৫৯ চদ থভামলঙ্গাল মঢদটি
থাঝ থনভঢ ধাঞাহদা ল।
(৮১) প য় য  ব  বর ড প
ধদ যয ধ ন ত
ভ নন য় ধ নভ য ত ত ফ ফ য় ন ৩৩৯ প য় য ন
ন ম ভ চ
ছ।

 জর ফ  য
 নয জ চ য

য প য় য ন ন 
য
ত য় ২৯৩  জর য় প য় য

(৭৭) নাাভ ামপথ  মমপম মটহনন্প অমথতপ্তভ ওর্তও
থ ১৯৪টি মমপন্ন থভহদভ অমি-মদ থাধড কামড়, ১৭৫টি নাাভ নাইটিাং ধাম্প,
৪,৩৭৬টি নাাভ নাইটিাং  উিাভ ভঞ্জাফ, ৪৫,৯২৫ মফঝাভ থটমমপামভ থলাচ, এওটি চমবাদ  দ্যটি ধন্টুদ ক্র
ওভা ল।

(৭৮) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ নাাভ ামপথ  মমপম মটহনন্প অমথতপ্তভ ওর্তও
থ ১৬,১৮৫টি অমিমদ থাধড ওভা ল। এ অমিওাহণ্ড
থফাঝ ৪৩৪.০৩ থওাটি ঝাওাভ ম্পহতভ েেমঢ ল এাং নাাভ ামপথ  মমপম মটহনহন্পভ ওফীহতভ মদভম প্রহঘিাভ নহম
১,৪৪৯.৭৫ থওাটি ঝাওাভ ম্পত উিাভ ওভা ম্ভ ল।
(৭৯) ড়ও দ্যখ থঝদা প্রমঢহভাহথ াভাহতহযভ ৯৩টি দ্যখ থঝদাপ্রড এমাওা  ১০টি থদৌ দ্যখ থঝদাপ্রড স্থাহদ নাাভ ামপথ  মমপম
মটহনন্প ওর্তও
থ উিাভওাভী াচ-ভঞ্জাফল প্রহাচদী চদম িাভা ঝলম মটউটি ধামদ ওভা লহে। ২০১৪-১৫
অণ-থ ঙহভ াভাহতহয াংখটিঢ ২,৩২৮টি ড়ও দ্যখ থঝদা, ২২৪টি থদৌ-দ্যখ থঝদা, ১৫টি ভূমফওম্প, ১৪টি পদ থ, ঙটি ধালাড়থ 
দটি ঘূমড থছহড় নাাভ ামপথ  মমপম মটহনন্প ওর্তও
থ উিাভ ওাব থক্রফ ধমভঘামদা ওভা ল। এ দ্যখ থঝদা নাাভ ামপথ 
মমপম মটহনন্প অমথতপ্তহভভ ওফীবৃহন্নভ আন্তমভও প্রহঘিা ৪,৫৭৭ চদ আলঢহও উিাভ ওহভ মঘমওৎাভ চন্য াংমেি লাধাঢাহম
থপ্রভড ওভা ম্ভ ল।
(৮০) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ নাাভ ামপথ  মমপম মটহনন্প-এভ মমপন্ন নাাভ থস্টযদ ওর্তও
থ থফাঝ ৯,২৬৮ চদ থভাকী
ধমভলহদভ চন্য এ্াম্বুহমন্প থা প্রতাদ ওভা ল এাং মন মলহহ ৩৬.৬০ মে ঝাওা আতা ওহভ ভওামভ থওারাকাহভ চফা ওভা
ল।
(৮১) নাাভ ামপথ  মমপম মটহনন্প ওর্তও
থ অমি প্রমঢহভাথ মদমিঢ ওভাভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মমপন্ন মযল্প ওাভঔাদা 
ব্যা প্রমঢষ্ঠাহদভ ৭,৮৯২টি দত্যদ াওথধ  ্াভলাউচ মাইহন্প ইসু্ ওভা ল এাং মাইহন্প মন াত থফাঝ ৮.৯৮ থওাটি
ঝাওা আতা ওহভ ভওামভ ঔাহঢ চফা ওভা ল। এ ঙাড়া, ১৮টি প্রমঢষ্ঠাহদ থফাাইম থওাঝ থ ধমভঘামদা ওহভ ২.০৩ মে ঝাওা
চমভফাদা আতা ওভা ল।
(৮২) নাাভ ামপথ  মমপম মটহনন্প অমথতপ্তহভভ অমিমদ থাধড  উিাভ ওাচ ধমভঘামদাভ েফঢা বৃমিভ মহে্ ২০১৪-১৫
অণ-থ ঙহভ মমপন্ন প্রওহল্পভ অথীহদ থফাঝ ৮৪.৯০ থওাটি ঝাওা ব্যহ ৪৭টি ধামদালী কাড়ী, ৮টি থভমওউ নাাভ ওফান্ড মপমলও্াম,
১০টি থঝামাং মপমলও্াম, ১০টি এ্াম্বুহমন্প, ৪০টি থধাহঝ থম ধাম্পল অন্যান্য মমপন্ন অমিমদ থাধড  উিাভ ভঞ্জাফ াংগ্রল ওভা ল।
(৮৩) চাঢী দ্যহব থাক  ভূমফওম্প থফাওাহমা মমটএফমধ ওাব থক্রহফভ ফাধ্যহফ ৬২,০০০ চদ থস্বোহও বঢমভভ প্রওহল্পভ
আঢা নাাভ ামপথ  মমপম মটহনন্প ওর্তও
থ ৩০,০১১ চদহও ওমফউমদটি থস্বোহও বঢমভ ওভা লহহঙ এাং ঢাহতভ অমি
মদ থাধড  উিাভ ওাহব থ ম্পৃি ওভা লহহঙ। এ ঙাড়া, Royal National Life Boats Institute ম ভয ভ ভ ২০১৪-১৫
থ-ফছ য ৪০ জন
 ণ দ ন য য়।
৮৪) ন য ব ড  দ দ ণ নয়ন  যলদ  যব  জর  যলদ 
 যন নফ চ নয ব ট
  ন- র য য় ব ফ ত দ য়  রন য ছ।
(৮৫) ‘অধাহভযদ থভম ভো’-এ ১২ চানুামভ-৩০ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত ৩৭টি থচমাভ থভম মাইহদভ মমপন্ন ধহহন্ট থফাঝ ৮,৮৯৬
চদ আদাভ  মপমটমধ তস্য থভম ভো সুষ্ঠুপাহ তামত্ব ধামদ ওহভ ভওামভ ম্পত, চাদফাহমভ মদভাধিা এাং থরদ ঘমাঘম
স্বাপামও ভাঔহঢ েফ ল।
(৮৬) ‘অধাহভযদ ড়ও-ফলাড়ও মদভাধিা, ২০১৫’-এ ২৮ চানুামভ-৩০ এমপ্রম ২০১৫ থফাহত ৬০টি থচমা ৯৯৩টি ধহহন্ট
থফাঝ ১১,৯১৬ চদ আদাভ  মপমটমধ তস্য সুষ্ঠুপাহ তামত্ব ধামদ ওহভ ভওামভ ম্পত  চদকহডভ চাদফাহমভ মদভাধিা
মথাদ ওহভ।
থ
(৮৭) ‘দ্যকাপূচা
২০১৪’ উধমহে্ াভাহতহয ২৮,০০০ পূচাফণ্ডহধ আইদ-শৃঙ্খমা ভো থফাঝ ১,৬১,৬১৪ চদ আদাভ  মপমটমধ
তস্য ানহল্যভ হঙ্গ তামত্ব ধামদ ওহভ থফী পা-কাম্ভীহব থভ ফাধ্যহফ পূচা অনুষ্ঠাহদ লাঢা ওহভ।
(৮৮) ‘মশ্ব এচহঢফা ২০১৫’-এ আইদ-শৃঙ্খমা ভোভ চন্য ১০০ চদ অঙ্গীভূঢ আদাভ  প্রমঢধহ থ ১৬০ ওহভ (দ্য-ধহ থ) ৩২০ চদ
ব্যাঝামমদ আদাভ তস্য এচহঢফা স্থহম চদকহডভ মদভাধিা সুদাহফভ হঙ্গ তামত্ব ধামদ ওহভ।
(৮৯) প্রাী াাংমাহতমযহতভ এফআভমধ এাং াাংমাহতয ভ্রফহডচ্ছু মহতময দাকমভওহতভ থফমযদ মভহটম মপা (এফআভমপ)
প্রতাহদভ মহে্ মহতহয াাংমাহতয দূঢাাভহলভ ফহধ্য ৫৮টি াাংমাহতয মফযহদ এফআভমধ  এফআভমপ ওাব থক্রফ ঘালু ওভা
ল। আউঝহাম থাং-এভ ফাধ্যহফ ফামহমযা, াংভেি আভ আমফভাঢ  উমত আভহ প্রাী াাংমাহতমযহতভ থতাভহকাড়া
এফআভমধ থধৌুঁহঙ থতা লহে।
(৯০) থতহযভ অপ্ন্তহভ আঝটি মপাকী ধাহধাঝ থ  মপা অমন থণহও এফআভমধ  এফআভমপ এাং ৬০টি আঞ্চমমও ধাহধাঝ থ
অমন থণহও এফআভমধ ইসু্ ওভা লহে।

(৯১) মলভাকফদ  ধাহধাঝ থ অমথতপ্তহভভ প্রথাদ ওাব থামল ওম মপাকী ধাহধাঝ থ  মপা অমনভহল থফাঝ ৬৮টি
Facebook page থঔামা ল। Facebook-এভ ফাধ্যহফ প্রাপ্ত চদকহডভ ফস্যা  ধভাফযথ-এভ মরহ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল।
(৯২) ওম মপাকী ধাহধাঝ থ  মপা অমন এাং আঞ্চমমও ধাহধাঝ থ অমনহ ধাহধাঝ থ প্রাণীহতভ অমপহবাক শুদা  মদষ্পমিভ
চন্য কডশুদাদীভ ব্যস্থা গ্রলড ওভা ল।
(৯৩) ‘ফাতওদ্র্ব্য মদন্ত্রড (মাইহন্প  ধাভমফঝ মন) মমথফামা, ২০১৪’ চামভ ওভা ল।
(৯৪) ‘ফাতওদ্র্ব্য মদন্ত্রড অমথতপ্তভ (ওফথঘাভীহতভ থধাযাও  াফমগ্রও প্রামথওাভ) মমথফামা, ২০১৪’ চামভ ওভা ল।
(৯৫) ফাতওদ্র্ব্য মদন্ত্রড অমথতপ্তভ আইদ-শৃঙ্খমা ামলদীভ লাঢা মদমফঢ ফাতও মহভাথী প্রঘাভডা এাং প্রমঢহভাথ অমপবাদ
ধমভঘামদা ওভহঙ।
(৯৬) ‘াাংমাহতয থঝমমহবাকাহবাক (াংহযাথদী) আইদ, ২০০৬’-এ ভাষ্ট্রী মদভাধিা া চদশৃঙ্খমাভ স্বাহণ থ হন্নলপাচদ থব থওাহদা
ব্যমিভ ওহণাধওণদ  থপ্রমভঢ াঢথা intercept ওভাভ েফঢা ভওাভ ঢণা স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহও থতা ল। এ াংহযাথদীভ
থপ্রমেহঢ থকাহন্না াংস্থা  আইদ-শৃঙ্খমা ভোওাভী ামলদী ওর্তও
থ ওহণাধওণদ  থপ্রমভঢাঢথা intercept ওভাভ েফঢা সৃমিভ
চন্য স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ অথীহদ এওটি পৃণও তপ্তভ মলহহ ন্যাযদাম থঝমমওমফউমদহওযদ ফমদঝমভাং থন্টাভ (এদটিএফম) স্থাধদ
ওভা ল।
(৯৭) চমঙ্গাত, াইাভ ক্রাইফ, ন্ত্রা তফদ, অধলভড, ঘাঁতাামচ, ফামদ মন্ডামভাং, হুফমও প্রতাদ ইঢ্ামত অধভাহথভ থেহত্র থব
থওাহদা থভহদভ ইহমওমরও  ইহমওরমদক্স থবাকাহবাক ফাধ্যফ ব্যলাভ ওভহম অধভাথী দািওভহড Lawful Interception (LI)
থা প্রতাহদভ ফাধ্যহফ আইদ প্রহাকওাভী াংস্থাহও লাঢা ওভা ল।
(৯৮) কডপ্রচাঢন্ত্রী াাংমাহতয ভওাহভভ আহতযক্রহফ চাঢী ধব থাহভ ওম প্রওাভ ইহমওমরও  ইহমওরমদক্স থবাকাহবাক ফাধ্যফ
মদন্ত্রহডভ চন্য Lawful Interception (LI) ম ভ  যচ রন য
ন য য়।
৯৯) ২৪ ঘ

৭ দন Lawful Interception (LI) ফ দ ন ন ত যণ।

১০০) Lawful Interception (LI) ম ভ মথ মথব ফ  যচ রন য জ 
ট র প ন  যটয ফ  র ন য় য
য়   য 
 ধন য ।

৫১।

 যফ য

১) য
ড য
র
ফ 
)
-  জর য় দ য়ন
ভ নন য় ভ নফ
দ য় য দ - ন দন
ন ত য ণয ন দন

ভ ণ রয় ফ য   র ভ ফ র
 ফ ণ ম ম ভ য়

ণ ভ ণ রয়
যভ
ফ
ভ  ফত
ড যয ৩৩তভ চ ৬ ২৩৫ জন চ
য য় য য ণ র ম য় ড য 
ম দ ন ত চ  দয
ভ
দ ন যন।  চফ নফ- ন
চ 
দ ন যন।

র  য দ  ভভ ন
ফ য ম
য

নয়
য য়। নফ ন য়
চ  দয
ট নযন য ত  ভ য়। ফ ফ
জ ত  রন
র  ত ন ত যণ ভ ণ ভ ল
ফ
দয
ভ র  ত থ ন য দয
ফ

(২) দ ঘ ভয় দ ভ ন
ফ ন  ত ফ নভ ণ ফ দ  জন য  ত য় জন য় চ  ত যয জ
চ  
ম ভ ন তভ র ণয়ন, ভ য ন ণ ফ ফ য়ন 
ফ ফধ ম দ  দত য়।
প্রমঢহতদাথীদ  ফ ল ভ ফ ফ 
 ছ -ছ ব তয জ ছয় য য ফ  চ
ভ ভ ড র র জয
ন
ভ দন দ ন য য়। ভ নন য় ধ নভ
নফ ত ত ছয় য য ভ ড র রজ ফ  চ
ভ
ভড র র জ
ম ব ড নপ য য ভ ভ ২০১৪-১৫  ফ লয ম ভয
ধন য য়। ২০১৫-১৬
 ফ ল ৫০  ফ 
দ ভ ড র রজ   ত র ফ  ফ
ভ ড র রজ   ত র ভ ফ ফ  
চ য ফল য়   ন
ভ দন দ ন য য়। ফয য
 খত
 ত য য জ ২০১৪-১৫  ফ ল
র- ভন ড র রজ,  রট ফ ৪২ ভ ড র  ট
ন র ১১ ন
ট ফ  থ ট ন র জয
ডভ
ভ দন দ ন য য়। চ   য ভ ন ফজ য় য খ য থ ২০১৪-১৫  ফ ল ভ ফ ফ / ফ ড 
 ছ /ছ ব তয জ নধ যত ভ নদ নধ যণ য য়। ছ , ২০১৪-১৫  ন ফ ব ত
য ত ন তয
 য জ ১,১৯৫ জন চ 
লণ ভ য য য়।
(৩) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য  ভত ফ জ ট ফ র দ  জন
য ট  প
ভ ন য়।
ত  ধত য়
প র যয় ত য ধ ফ র য ন র য ণয ম ভ। ত ফ  দ ব য ত  য় ন য  ভণ ঘট র

র যয়

ম ফ ণ, ঠ য নজযদ য
ত য ধ ফ ন য য ণ ফ র দ  য  ভণ  যর ত য় ন।  দ যফ ফ
ভ চ  থফ য ফ য়
দ  ভ  য ন ব য য
 দখ ম য় য় ফদ ম ফ ণ,
 যভ /নজযদ য ,  ম দয ভ
ত দ ন, ভ ড র রজ জর ম য়য   ত র র ত য
থ যণ ফ য য়ন ত দ ফল য় ম ভ ণ য য়। ফ র য  ভণ ত য ধ দ  ২৭
জ ত ফ য
য ন
যণ ম ভ, ৭ থ ভ র ন য ন ফ ফধ ফ  ণয প র য য  যভণ থ  ণ নয দ ছর
ফ র দ।
(৪) ২১ ভ চ ২০১৫ থ

ভ চ ত  দয দ নয় য য
য 
য় ন ন ব ন   ব ফ
 ব। ইউমদহন-এভ লহবামকঢা  ঢত্ত্বাথাহদ র্তঢী ধহেভ ফাধ্যহফ ওপাহভচ ইপালুহযদ-২০১৪ াহম ম্পন্ন ল। প্রমঢ
ঙহভভ ন্যা স্বাস্থ্  ধমভাভ ওল্যাড ফন্ত্রডামহভ অনুহফাতদক্রহফ াাংমাহতহয ইমধআই ওফথসূমঘহঢ ২০১৪ াহমভ ওম
ওাব থক্রহফভ মস্তামভঢ প্রমঢহতদ ঙভহযহর Annual Progress Report- চফা ওভা ল।
(৫) ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মমপন্ন চমভধ  প্রমঢহতহদ াাংমাহতহয স্বাস্থ্  চদমফমঢও সূঘহও ানল্য এাং স্বাস্থ্হাভ
ফাহদান্নহদভ মর প্রওামযঢ ল। ২০১৪ াহম অহক্টাভ ফাহ প্রওামযঢ াাংমাহতয আভাদ থলমণ াহপথ, ২০১৩-এভ নমানহম
থতঔা বা যলভ এমাওাভ মহযরঢ মস্ত অঞ্চহম স্বাস্থ্সূঘহও বহণি অগ্রকমঢ ামথঢ ল। চমভহধ ঘমফাদ স্বাস্থ্, চদাংখ্যা  পমি
থক্টভ উন্নদ ওফথসূমঘভ মে্ অনুবাী ২০১৬ াহমভ ফহধ্য ফমলমা প্রমঢ কড় ন্তাদ াংখ্যা-২ এ ওমফহ আদাভ মে্ফাত্রা যলভ
এমাওা ইহঢাফহধ্য অমচথঢ ল এাং মস্ত এমাওা ধমভাভ ধমভওল্পদা ধিমঢ ব্যলাহভভ লাভ হঘহ থময (৭০ যঢাাংয)
ধমভমমেঢ ল। দ য
ফ ন
ফ 
 র ত ,  ফ ম র চন  ফ য
 যফ য
ণ ভ ণ রয় থ ‘Health Bulletin, 2014‟
ত য়। ২৫ ন ব য ২০১৪ ত য খ ফ র দ  ভ ন
ন যপ ন য়
 য য় „Community Clinic-Health Revolution in Bangladesh‟  ল
ত ফদন।
জন
নয় ণয
য যয ফ ভ
ম ভ  ণয প র দ  ভ ট জনন  য (TFR) ২.৩ ফ  যফ য
 য ন  ত ফ য য য  য (CPR) ৭৮.৬ ত  ত য়। জ য ত ফ   যণ,   যত
দন
ভ চ ভ ত  য
ফ ন য প র 
য  য   য়। ছ , ফ
 য ভ নদ ভ ত ফ দ 
ফ দ ন য ত ন ভ র য ভয ব ফ ফ  ভণ ত য ধয ব ফ 
জর ম য় থ ন ম য়
ম জন ণয ছ
ফ য
ত য য় ছ।
(৬) ১৫ চানুামভ ২০১৫ ত য খ ফ র দ জ ত য়
 ফ ১৯৯৭-২০১২- য
ন
 য য়।
খ ত
ভ থ  য় ২৭ ডর য, ম ত ফ  দ রয রন য় ভ।
 যফ য
ণ ভ ণ রয়
ফ ব য য
  ত র
ফ
  ফ জট ফয
দ নয
  ত র ফ
ফ
য
য ফ ফচন য  যফ ত
র য জন ণয ফয় র ব দ
ফ য য় জন য়ত য ব ত , জন ণয ভ ফ ভ ন দ য য ভ ফ ফচন
য ফ জট ফয ন ত য ণ ভ ণ র য়য ম ভ
ত  ধত য়।  দ ফ ন ভত ন ত য জন ণয
য় জ নয ফলয়
 য ফ ফচন য় ন য় য
ভ ণ রয়
Resource Allocation Formula ণয়ন
য য়।
খ ত দ য জন
য থ
 য য় য়
ফ ন ত য য জ ট
র জর য
ঘট র
র ত ভ য  জর য দ য  ভ য ন চ ফফ  য য়
র  যফ য ‘
য
ভ চ’  ল
 রট
য
ত য় ন য ম ভ ণ য য়।
দ য  ভ য ন চ ফ ন য জন
য য জ য

য়। ন র ট রয ৫০
ট র নধ যণ য য় ফ ভ ন
চ  ফ
ফ দ ন ভ নদ
নধ যণ/ ভত য ণয জ
খম
ত  ধত য়।
৭) ভ ণ
জন
য দয
য় ত ফ
য় ফ
জয ভ ভ ভ ত
 যফ য
ণ ফ
দ নয র জুমাই ২০১৪ থণহও জুদ ২০১৫ থফাহত ৭২৩টি ওমফউমদটি মিমদও মদফথাড ম্পন্ন ল। ওমফউমদটি মিমদহও এ
ফহ প্রা ১০ থওাটি ৫১ মে ০২ লাচাভ মপমচহঝভ ফাধ্যহফ গ্রাফীড চদকডহও থা প্রতাদ ওভা ল। এভ ফহধ্য ২২ মে ৩ লাচাভ
চরুমভ  চটিম থভাকীহও বণাবণ ব্যস্থাভ চন্য উচ্চঢভ ধব থাহ থভনাভ ওভা ল। এ ঙাড়া, ওমফউমদটি মিমদহও ৩,২৯৯টি স্বাপামও
প্র ম্পন্ন ল।
৮) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য
 যফ য
ণ ভ ণ র য়য ফ ব
ণয  দ ফ ভ ট ৭ ৫৪৬  দ জনফর ন য়
য
য়। ২০১৫-১৬ থ-ফছ য  য দ য ৭৬২ জন চ 
 নয়য ন র ট
নয়য ন র ট  দ  দ ত
দ ন ফ জর  জর য
ফ য ত ন ফ ব
 দ দ য়ন য য়। ধমভাভ ধমভওল্পদা অমথতপ্তহভভ ১,১২০টি
দদ-ও্াটাভ মঘমওৎহওভ ধত  ২৫০টি দদ-ও্াটাভ ধমভাভ ধমভওল্পদা ওফথওঢথাভ ধত ও্াটাভ ভুিওভহডভ চন্য চদপ্রযাদ
ফন্ত্রডামহ প্রস্তা থপ্রভড ওভা ল। ভ নন য় ধ নভ য ঘ লণ
ম য় চ  ফ য ভ ন য় ন ১০  জ য ন  দ য
 য  ভ নন য় ধ নভ
দয়
ভ দত য়। দ জ নয জ জন  ন ভ ণ র য়
ফ যণ য য়। ফ

 যদ যয
 যদ য

ত য়  বর  জ নয ম র য় ড
 ফ র  থ ন  ফ ফ ব ভ ড র রজ   ত র
ত ন ড ন   যন টন ড দ
তয় ণ থ
থভ ণ ত ত য য়। ন 
ন 
ভড য় প য ধদ য  য য ণয জ
ফ জন  ন ভ ণ র য় যণ য য়।

৯) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য য 
ভ য  ৯৩ দ  লধ য ন য য়। লধ নয় ণ ফ
ম য
  র য ণয র
নয় ভত লধ  দন য ফ য় য ত ন  যদন য য়। ন ন
ফদ
 ভ
থ দজ চ   য ভ ন য় ন ফ বলজ ল ধয ভ ন নয় ণ 
ঠ ভ
ত ন
ত ম - ফধ   য ণয ম ভ
ত  ধত য়। লধ  ন ধদ য
১০,১৯০ ন ন
র  দ ন, ২৭,৪১৪
র  নফ য়ন ফ ৪,৮৪৭ ন ন
ট যজ
যণ য য়। ১৪
জ ট
ফ ভফ র
ট ৮৪৬ ভ ভর দ য়য য য় ফ ৯২,৯৯,৬০০ ট জ যভ ন দ য় য য়। ছ ,
৪৬,২২৮ ল ধয দ ন ১,০২০ লধ ত য যখ ন  যদন য য়। ভ ট ১৬,১৩,২৬,৯২৮ ট ননযজ
দ য় য য়। ০৯  য ২০১৪ ত য খ ভ র য
ভ য  ফ র দ য
ভ য
ফ
ত নয ভ ন য়ন জন
ভ ফর য় ভ ঝ ত
যত য়।

ট

(১০) ৮-১২  য ২০১৪ ত য খ ফ
 য দ ণ- ফ য়
রয ১১ দ য
ভ দয ৩২তভ ব ফ
ফ
 য
র দ রয ৬৭তভ
র
ভ য ব ন  প  ন য
 টর, ঢ য়
ত য়।
 ভ
 ভ য ভ ফর য় ভ তব ফ জ য য
যয ভ দ য় ঢ য় ফ
 য দ ণফ য় য দ রয
ভ ম য়য ৩২তভ ফ ৬৭তভ
র ফঠ ভ য়।  র ন ১১ দ য
ভ
ফ য জ ভ ন
ফ ন ত য য
য যন। চ য দ নয  র ন

তত -   য ণ
দ য র ত ভ ত ন য নফ ন
ত ফ
য়  য ন (  য ব ) ফ
তরয  য
দ ন য য়। ছ , জভ ভ ফর , ভ -ভ ছফ ত য
ত য ধ, ন তন চ 
ধয ভ ন ত ফ য
ন ত য ,  ট  ব য জ নত য
ত যধ ফ ভদ য ফ য য ধ দ য য ব ত জ য ত
SEAR- য দ য
র  ত য়।
(১১) তমভদ্র্ ফমলমাহতভ মদভাধত  প্রামঢষ্ঠামদও প্রহা মদমিঢ ওভাভ চন্য এাং ফার্তভত্য্  মযশুভত্য্ভ লাভ হ্রাওভহডভ মহে্
কপথ
ঢী ফমলমাহতভ মদা পাড়া এ্াম্বুহমহন্পভ সুহবাক প্রতাদ ওভা ল। এওইহঙ্গ ফার্ত  মযশুভত্য্ভ লাভ হ্রাওভহড দ্যইটি
অধাহভযদাম ল্াহদভ আঢা াংমেি ওফথওঢথা  থা প্রতাদওাভীহতভ চন্য মহযরামঢ প্রমযেড ওাব থক্রফ প্রতাদ ওভা ল এাং
এফএদএইঘ ওাব থক্রহফভ অথীহদ ১১টি থচমা Local Level Planning-এভ াস্তাদ ওাব থক্রফ ঘমফাদ ভহহঙ। াভপাইও্াম 
থিস্ট ও্ান্পাভ মস্ক্রমদাং ওাব থক্রফ ঢথফাহদ ১৫২টি উধহচমা লাধাঢাহম, ৫৭টি থচমা লাধাঢাম  ওম থফমটহওম ওহমচ
লাধাঢাহম ঘমফাদ আহঙ।
(১২) চদাংখ্যা দীমঢভ আহমাহও ফা  মযশুভ উন্নঢ স্বাস্থ্ এাং উন্নঢ চীদফাদ মদমিঢ ওভাভ মহে্ চদাংখ্যা মদন্ত্রড 
ধমভাভ ধমভওল্পদা ওাব থক্রফহও উন্নদ ওফথওাহণ্ডভ অঢ্াশ্যও উধাতাদ মলহহ কণ্য ওভা ল। ধমভাভ ওল্যাড চন্মদন্ত্রহডভ
ওাব থক্রহফ চন্ মদন্ত্রহডভ স্থাী  তীখ থহফামত ধিমঢ গ্রলড  ওফ অগ্রকমঢ ম্পন্ন থচমা  যফ ণ ওাব থক্রফ থচাভতাভ ওভা ল।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ চন্মদন্ত্রহডভ স্থাী ধিমঢ (NSV & Tubectomy) গ্রলডওাভীভ াংখ্যা ১,৯২,৯০৮ চদ এাং ধমভাভ
ধমভওল্পদাভ তীখ থহফা দ ধিমঢ আইইউমট গ্রলডওাভীভ াংখ্যা ২,৪১,১৫৩ চদ  ইফল্ান্ট গ্রলডওাভীভ াংখ্যা ৩,২৬,২১৮ চদ।
মএআভ বৃমিভ চন্য ৬৪ থচমা ধাভনভহফন্প  যফ ণ ওভা লহে এাং ওফ অগ্রকমঢ ম্পন্ন উধহচমা অগ্রকমঢ বৃমিভ চন্য এ
অমথতপ্তহভভ ধমভঘামওহতভ ফন্বহ মপাকী  যফ ণ টিফ কঞদ ওভা ল।  যফ য  য ন ধদ যয
ত য় ২০১৪-১৫
অণ-থ ঙহভ মমপন্ন চন্মদন্ত্রড াফগ্রী, রথ  এফএআভ ক্র াত আভমধএ ঔাহঢ প্রা ২৯৮ থওাটি ৪২ র ১৬ লাচাভ ঝাওা
এাং মচম ভাচস্ব ঔাহঢ ৫০ থওাটি ৩ র ঝাওা এাং মচম উন্নদ ঔাহঢ প্রা ২৯ থওাটি ৬৪ র ৮৫ লাচাভ ঝাওা ব্য ওভা
ল।
(১৩) দভ জ ত য়   দ ২০১৫  রয থভ ধ ফ ন ভ ভ য  ত
দয় ব ল ণ
 যফ য
ণ ভ ণ রয় থ  রন দ ত ফদন ফ ব ল ণয 
 ভ  যলদ ফব

যজ
যণ য য়।

(১৪) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য দ য ফ ব জর য ২৫  জর
ভ
৩১ থ ৫০  য় ত য ণয প র
ব ত ফ ঠ ভ নভ ণ/  যণ য য়। ট ১০  ফ  ভ 
ণ
নভ ণ জ ভ য়। ছ ,
১২
নয়ন
 যফ য
ণ
ফ
২০  ফ    ত রয নভ ণ জ 
য়।  র
খ
 য়য খ ন ভ ড র রজ   ত র ফ ন  ন
টয ঊ খ   যণ ভ য় ফ ড য
প দয ফ ন বফন নভ ণয জ
ভ দন দ ন য য়। ফ র দ য দ ণ  ভ র য় জর
য়য়‘ য়

ভ ড র রজ   ত র নভ ণয জ
ত  ধত য়। ঘটন জ নত য দয চ  ফ দ ন
ফল য়

দ ন ত ন ট য- য ফ ঠ ভ ত য়ন
ন য় নয জ  ত
ত  ধত য়।
  ত র ৫০০  থ ১০০০  য় ত যণ ফ ফ র ১২তর
ন বফন নভ ণয ট য
ভ দন য
য়।  রট  য য়দ  ভ ন  ভদ   ত র    ত র  য য ণয নভ ণ জ ল য়। ভ ণ র য়য
নভ
দ য থ ঢ
ঢ য ফ য   ত র য য দর যণ য ৪,৫৪০ ভ ড র ম  ত ভয ভত
য য়। ভয ভত ত যত য দয য নণ য় য য় ম য ভ য খ ছ।
(১৫) ফ র দ য যয
 যফ য
ণ ভ ণ র য়য ন য ড বর ভ ডজ ড য
জ ভয জ ত য়
দ
ভ য ব  ত ড.  য়ভ য় জদ  ন
ভ দয
র  র ন ফ র দ  জভ
ভ
ভ ফর য়  ভ
ফদ নয জ ফ ফ  জন চতনত
যর
ফ

র
ন
 ফ র রথ
য় ড  নন দ ন য য়। ১১  য ২০১৪ ত য খ ন য - ড বর ভ র তফ য
ন ২০১৩- য ফধ ন ম য় ন য - ড বর ভ র তফ য
ফ ডয ব য 
ভ ত ফ দ য
ফ   ত র  ন য ড বর ভ র তফ
দয চ  ফ দ নয জ
থ
নট ফ
য় ড ন দ য ণয দ জ য য য়।
 যফ য
ণ ভ ণ রয় ভ ২০১৫  র জ য
য জ নব য়
ত ৬৮তভ ফ
 র ন WHO- য য় দ য য  য়ত য় ‘Autism spectrum disorders-from
resolution to global action‟ ন ভ
 ব য য় জন য। জভ
ফ জ নত ভ ফলয় জ ত য়
দ
ভ য চয় য যন ড  য়ভ য় জদ  ন
 ব য় ধ ন ফ ছ রন। ণ জ ত ফ র দ
য যয ভ নন য়
 যফ য
ণভ ছ
ব য তয
ভ ফ
 য ভ  যচ র ফ
 য
র  যচ র ফ
দ য ত ন ধ ব য় ফ
য খন।
(১৬) য য ত ন  দ ত ফ দ য়ফ ত
যর
ভ দন ফ ন  ত ফ ফ য় নয জ
২০১৪-১৫ থ-ফছ যয ফ ল ভ দন
য য য়। ভ  যলদ ফব য ন দন ভ ত ফ ল ভ  দন
ভ ণ র য়য য়ফ ট
 য য় ফ ফ ল ভ দন
ফ ফ য়ন  যফ ণ ভ য়  ধ নয জ
ভ
ঠন য য়। ফ ল ভ দন
ফ ফ য়ন ফ র ভ
জ নয জ দ য/   দ ত
, ত য
য ণয জ  চফ দ য ধ ন দয 
ন  যণ যন।
ফ ফ য় নয     ২০১৫-১৬ থ-ফছ যয জ
ফ ল ভ দন
য খ
ণয়ন য য়।
(১৭)
 যফ য
ণ ভ ণ র য় HPNSDP
ভয ‘ভ ফত
য়ন, ২০১৪’- য Policy Dialogue
ত
য়। ভ ফত
য় নয  য য
ত HPNSDP
ভয PIP   ধন য য়। যফ ত ত
ম য়য
ব
ত য়।
ব য়  চ থ  য য় ড
ভ- য Concept Paper ফ Road Map
ভ দন য য়।
তয়  য
ভ HPNSDP- য
ত ধ ন ৩২  যন র
নয )   ধন
ভ দন য য় ফ 
র  র য ফয ত   ন
দ জ য য য়। ভ ণ র য়য চরভ ন  য ভ চ- য
ত য় ২০১৪-১৫
ভয় দ ৩২  যন র ন ফ ফ য়ন ধ ন য য় ছ। ২৫ ন ২০১৫ ত য খ LCG Working Group-Health- য ব য়
তয়  য
ভ HPNSDP- য ফ ফ য়ন
ত চ থ  য
ভ- য Strategic Investment Plan (SIP)
ণয় নয ফল য় র চন য য়।
খ তচ থ  য
ভয SIP ণয় নয র
ট খ Strategic
Objectives ণয় নয
য়ন  ম   ফ ব
 জন দয 
য য ম ভ ণ য য়।
(১৮) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ফ ল য়ত
ফ য
ন চ  ফ য   যণ ঘ ট ছ।  দয
য
ন
যণ নয ভ য়য র ঢ
ভ ড র রজ   ত র, ন র ন
ট ফ
য  ট র
য চ,
চ ভ ভ ড র রজ  রট ভ ড র রজটর ট
  ফ ঘ লণ য য়। য যয দ 
 ণয প র  দয
য ন
যণ নয ভ য় ন য় চ  দয  ভত
, ফ দ    ত রয 
চ  দ ত ফ নভয়, ফ  ভ - Hub Hospital   ফ নধ যণ ফ দ য
য
 দয ফন
চ  দ নয
খম
ভ য খ ফ। দ য ফ ব ভ ড র রজ   ত র ন ন
য ভ ন
যফয  যণ
য তন ছয়
ফ ভ  নয ম  ত  যফত নয ম ভ ত য়। ০৬ ভ ২০১৫ ত য খ  ভ চ
  ত র ফ ব
ফধ 
ভ
ত ন
( ফ ভ ) ন য য়। ড
য
র  ভয় জ নত য য  ভ য
ভয য য
য়
ন ব ফ
ভ
ত  নয ম  ফন।
ছ , ২৪ ভ ২০১৫ ত য খ জ ত য় থ  ড
নফ ন ন
ট   ত র ত ন চ  ফ   ফ
Autologous Bone Marrow Derived Stem Cell Therapy চ
য য়।

(১৯) জ ত য় চ য র ফ ফ য় নয র
 যফ য
ণ ভ ণ র য়য ভ য ন ন ত ত ভ
ভ দত য়।
ভ দত ভ য ন ভ  যলদ ফব
যণ য য় ফ
য়ফ  ট 
থ ভ
খ র য়। ছ , জ ত য় চ য  রয ফলয় ভ ণ র য়য
ত ধ ন দ য/ য  ণ ভ ড র
য ণয
ন দন দ ন য য় ফ  ম য়  ণ ম ভ চরভ ন ছ। ভ ণ র য়য ত , জফ ফ দ   য ফ 
চ য ত য র ২৪ ভ চ ২০১৫ ত য খ ফ ল য়ত ন ব
যণ ভ চ   ফ
ফ ন য় ‘ চ য
নত ত 
 ঠচ ’ ঠন য য়। ছ ,
খ ত   নয চ র
য ণয ফল য় ফ যত
চ ত
য ভ র নধ যণ য য়। ত
ধ য ন, ২০০৯- য ফধ ন ম য় ভ ণ র য়য য়ফ ট ‘ত
ধ য’
ফলয় থ ভ জন য য়।
(২০)
খ ত  ন ন
ত য খ তয় ন দন 
য নণ য় য য
ত নয ধ ন দ য়ফ
(২১)

ত য ণ য য
ফ ত ন দ র রচ য ত যত ত য ধ ০৪ ন ২০১৫
ফ রত  য জ য য য়।  য  জন চ ট য ভ নব ফ দন, লধ
ফ
দন, ড য
ফ ভ য নধ যত নপভ  যধ ন ফ দ র র ত য ধ
ফ
য ঠ য ফ ন  ণয ন দন জ য য য়।

 যফ য
ণ ভ ণ র য়য
ত ধ ন য য   ত র  য জ ফ জ ট ব য ম  ত য়য
ধ যত র
ণয়ন,
য়ব ফ য়,
ভ য়  য ন ণয়ন ত দ ফল য় ভ নন য় ভ য ব  ত ব
ত য়।   ত র
ফ ত ন ম  ত য় ত জফ ফ দ ত ত য র
প দ জ য য

য়।
(২২) ফ ব  ফ    ত র ফ য ম ম  তয ভ
ব ত য খ য র ১০  , ৫০ 
২৫০
 ফ  Standard Table of Equipment থভফ যয ভ ত নধ যণ য য়।   য ব ত   ত র
ম  তয নধ যত
ব ত র নধ য ণয প র Supply Chain Management Portal- য ভ ভ ত ন রয
ম  ত য় ভয ভত 
ম দ
য জ  ফ।
(২৩)
ফ ন য জ 
ফ  যফ ণ- য
ফ ভ
র
ফ ত ন  যদন, ট র প ন
 যফ ণ, য়ফ ট ন য য ব ম ম র চন
ণভ ভ
ত  ফ দ/ভত ভত ম র চন
য ফ ফধ
ফ
ণ য য়। চ  দয  ত
ফ ত নয  ফ ভ ন য় নয র
ত য  চফ (  ন)ব  ত য ৮ দ ফ   যফ ণ র ঠন য য় ফ  রয ভ ত ণ
দ য জর য়/  জর য়
ভ ঠম য়
 যদন  ল ফ দ নয তফ ত   চ ত য
খম
 য য য়। ফছয ভ নন য়
ভ
ফ ভ নন য় তভ
ফ য ভ ন নয়ন চ  দয  ত ন ত যণ, নয় ভত  যদন
 যদ নয র
ফ  ণয ফল য় ধ য ফ  ব
নয ম ভ চরভ ন ছর।
(২৪) ০১ জ য় য ২০১৫ ত য খ  য দ 
ফ ত ন র ন  জয ন ত য ণয জ
 রফ য় ভ
ভ ন চর
ম য য ণয ন দন দ ন য য়। ০৬ ন ২০১৫ ত য খ ভ নন য় ভ
  ত রয  ফ
ফ য ভ ন য় নয ব
ত য়। ব য় জন ণয জ ণ ত, ভ ন
ন ত যণ
ণ তয় ন দন দ ন য য়।   ত র র ত 
রনয
ফ দ ন,
ফ
যণ ফয য   ত র  য়
ফ দ নয ফল য় ব য় ফ ব 
ণ
য য়।

ভ য ভ
য ব  ত
ফ
ফ

(২৫) ১১ প য় য ২০১৫ ত য খ 
য রন
 যফ য
ণভ
ফ ন ত য ত য়ন র
দ র  ম ত য য জ ধন দ রয ত
ন জ ন ন।  র ন য যয  ভ ফ ত
রত য ভ
দ য দয ছ
ফ  ছ দ ত য যয ফ খ ম ভ ফ লত জন ণয দ য
য় ভ ন
ন যপ
রধয য য
থ  য়ত ন য় ফ

ত দ র
য় য
ন জ ন ন। 
য
দন  ‘ ফজন ন
ফ : ২০১৫ য চ র ফলয় ’  র ন ফজন ন
ফ ম ভ ফ র দ য ফ ন,
বফ য ন
ভ  রয   য য়।
(২৬) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য য য য় 
ন
ফ ধভ র ফ
থ
ভত  ণয দ ভ ত ফ নধ যত
 ভ য ত য ফ

য়য জ
য়
ফ ভ ব ভ য
ভ দন র ব য। ড/ চ ব
দয ফ ত দয  যফ যয  ভ জ , ভ ন  , দ 
ফ
 য়ত দ নয জ One Stop Service
Centre- য ভ ভ ফ দ ন  যফ য  য ন ভ চয জ HPNSDP
ভয
ত য় ৬০ ভ রয়ন ভ য
জ নয় ণ খ ফ য ফ ,
য় জ নয় ণ  ত ১৪ ভ রয়ন ব য় র ন জ টফর
 ব খ ফ য ফ
য়য

ভ ব
ভ ব

ভ য
ভ দন র ব য।
ভ ত  ত য় ফ ত

ছ , ভ ন
ভ দন র ব য।

ন য

লধ যফয য র

 য



য় 

(২৭)
 যফ য
ণ ভ ণ রয় থ ১৮
ফন ধ যণ ন য় ন বন ভ য ন
ভ দত জ য
য়। ভ  যলদ ফব য ন দন ভ ত ফ
 যফ য
ণ ভ ণ র য়য ফ দ ন
য় ফ
জয ব
য় য় ণ ত  যফতন নয় নয ফলয় ফ ফচন য
ভ য ন ণয়ন য য়। জর
 জর ম য়
ভ ত
 ত ফন
ম র চন য য়। চ প ন বন প য
ন য ফ দ ন
য়
জ য ণয র
জন র
 ণয জ ভ ঠম য় ন বন প য দয ধ ফ দ ন য য়।
(২৮) ৭
র ২০১৫ ত য খ ‘ নয দ
য খ ফ যম ন য য়।  য দ  ফল য় য র, র চন
(২৯) ৮
র ২০১৫ ত য খ জ তয জন ফ ফ
জফ ভ ভ যয় র  জ ন 
র জয 
যন।
ফ য ভ ন য় ন দ ন  ত য ত

জ ফ নয
ন ফ ব

য’ ত
ভ ন ন য় ফ
যণ ম ভ ণ য য়।

খ জ য যভ ন ভ ভ যয় র
ম ভ
য য়। ভ নন য় ধ নভ
রজ
খম
ভ য খ ফ।

য
যণ
ভযত
ত

দফ

ত ত খ প জর
ন 
র জয ব

(৩০) ২৪-৩০ র World Immunization Week, 2015 ম ন য য়।
(৩১) ২৫
র ফ
র যয় দফ মথ মথ ভ চ ন য় ত রত য়। ফছয দফ য ত
‘ব ফ ত ফ ন য়
ভ ফ র যয় ’। ফ র দ য ১৩
র যয় ফণ র য়  চতনত র
ম ভ ণ য য়।


ধন

নধ যণ য য়
ত য ধ র ফ ল

(৩২) ২৫
র ২০১৫ ত য খ ফ র দ থ
জ নত
ন র ফ
জ নত 
ত যধ যযর
দ  বট ভন ‘ ’ 
ন  যচ রন য য়। ভয়  য দ  ৬ থ ১১ ভ  ফয়  র 
য
ন র য ঙয ফ ১২ থ ৫৯ ভ  ফয় 
য র র য ঙয বট ভন ‘ ’  র খ য় ন য় ফ ৬ ভ 
ফয়  দয ভ য়য ধয     ঘ য ত য লভ খ ফ য খ য় ন য ফল য়
ফ ত চ য য য়।
(৩৩) ২৮ থফ ২০১৫ ফার্তস্বাস্থ্, মদভাধত প্র, পমি  স্বাস্থ্ থাভ গুডকঢফাদ বৃমিওহল্প থতযব্যাধী মদভাধত ফার্তত্ব মত ধামমঢ
ল। মতটি ধামদ উধমহে্ থচমা, উধহচমা  ইউমদদ ধব থাহ ভ্ামম, আহমাঘদাপা, মহযর থা প্তাল ইঢ্ামত ওাব থক্রফ
ধামমঢ ল।
(৩৪) ৩১ ভ ২০১৫ ত য খ ফ ত ভ
দফ  রন য য়। ফছয
দফ য ত ফলয় ছর ‘ত ভ জ ত
 য ফধ ফ ফ য’। দফ  রন র
ভ ন ত ভরন য়ত ন ভ নন য় ভ ধ ন ত থয ব লণ দন।
ছ ,  য দ  য র, র চন ব
ফ ফধ চ যণ র ভ চ ণ য য়।
(৩৫) ১৬-২১ ভ ২০১৫ ভয় দ  যফ য  য ন ফ 
 যফ য  য ন ফ
চ য  -২০১৫ ম ন য য়।

ফ ত যণ জন চতনত

য

দ 

(৩৬) ০২
র ২০১৫ ত য খ
ভ ফ
জভ  চতনত দফ
 যফ য
ণ ভ ণ রয়, ভ জ
ণ ভ ণ রয়
ফ  ভ ণ রয় ভ তব ফ ম ন য।
দফ য ত
ছর ‘ জভ  চতনত থ  য়ত ,
ত
ভ জ ঠ ন ব ফ ত ’। ফ র দ 
জন
র তধ য য় 
য জন চতনত
য জ দফ য
ত  ময   ভ ত য খ য জধ ন থ
 জর ম য় য র, র চন
 ত
ন য় জন,  র
ফ দ ন য
ত ন ত
নর ফ ত
রন,
জভ ন
যণ
 য়ত য জ
ভফ র প ন
 চতনত র ফ ত চ য ত দ ফ ফধ ভ চয ভ ভ দফ  রন য য়।
চ. ২০১৫-১৬ থ-ফছ য ভ ণ রয়

ফব  য

মফর

দন

ফ য ভয চ র   ( য  : জ)।

২।  ফ ম র চন
২.১। বমশ্বও থপ্রোধহঝ অণ থদীমঢভ পদরুিাহভ ফন্থভকমঢ এাং অপ্ন্তভীড থেহত্র সৃ প্রমঢকূম ধমভমস্থমঢ হত্ত্ব াাংমাহতয াফমিও
অণ থদীমঢ  াফামচও সূঘওভহল ইমঢাঘও অগ্রকমঢল প্রবৃমিভ কমঢথাভা অব্যালঢ ভাঔহঢ েফ লহহঙ। ২০১৩-১৪ থ-ফছ যভ
মচমটমধ প্রবৃমি মঙম ৬.১২ যঢাাংয ফ ভ থ  য় ছর ১,১৯০ ফামওথদ ডর য। ২০১৪-১৫ থ-ফছ যয মল  অনুবাী

াাংমাহতহয মচমটমধ প্রবৃমি ৬.৫১ যঢাাংয ফ ভ থ 
উন্নীঢ ওহভহঙ।

য় ১,৩১৪ ডর য দ

য় ছ, বা াাংমাহতযহও মদম্ন ফধ্য-আহভ থতহয

২ ২। ০৫ চানুামভ ২০১৫ ঢামভহঔভ ধভ থণহও নফ চন ফজন য তয় য জ ন ত দর  মাকাঢাভ অহভাথ  লভঢাহমভ
দাহফ থধহরামহাফা মদহেধল কামড় থধাড়াহদা, পাাংচুভ, অমিাংহবাক ইঢ্ামত দাযওঢাভমও ওফথওাহণ্ড মমপ্ত ল। ভওাভ
মথ মথ ভ য়  ম ওহঞাভ ধতহেধ  ণয নহম এওম দাযওঢা ন্ধ য  ফ য়।
২ ৩। ‘  ২০২১’ ফ ফ য় ন 
থ ন ত  য ন ণয়ন ত ন
ঠ ভ য য়ন ণ
ফ য ম ন
ফ ফ জ যয 
ভ য়
ত য়
 দন ফ ল য়ন
ত য়ন ফ  ভ
থন তয
ত রত য 
ম ভ ণ য য়। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ যঢওভা ৮.০২ প্রবৃমি লাহভ ভাচস্ব মে্ফাত্রা মদথ থাভড
ওভা ল ১,৩৫,০২৮.০০ থওাটি ঝাওা। ভাচস্ব আতাহভ ধমভফাড ১,৩৬,৮৭৯.৫০ থওাটি ঝাওা, বা মে্ফাত্রাভ থঘহ ১,৮৫১.৫০
থওাটি ঝাওা থময। এ ফ ভপ্তামদভ ধমভফাড তাঁমড়হহঙ ৩১,১৯৮.৪৫ মফমমদ ফামওথদ টমাভ, বা কঢ অণ-থ ঙহভভ ত্যমদা ৩.৩৫
যঢাাংয থময। ২০১৩-১৪ থ-ফছয থযহর বহতমযও ভৄদ্র্াভ মভচাহপথভ ধমভফাড মঙম ২১.৫ ফ রয়ন ফামওথদ টমাভ বা, ২০১৪-১৫
থ-ফছয থযহর যঢওভা ১৬.৩৩
তধযফ  ব ফ
 য় ২৫.০২ ফ রয়ন ফামওথদ টমাহভ উন্নীঢ ল।

ভামভ বহতমযও মমদহাহকভ ধমভফাড
 য় ছ।
২ ৪। জন -য ন
ফ - য় ফ ত য যয বফ ন য ভ ট
য ণয য়  ভ-ফ জ য   যণ
ফধ ভ ফধ য ণয ট ন ত
চ
ন য র থ
ভ য ণয  য
ভম দ  য ন য ভ য
বফ ন
য
ফ দ ভ ভ দয দ ত য় ন  ণ ত দ ম ভ  ণয প র ঘমমঢ অণ-থ ঙহভ প্রাীহতভ
থপ্রমভঢ থভমফট্যাহন্পভ ধমভফাড অব্যালঢপাহ বৃমি থধহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ থভমফট্যান্প প্রাহলভ ধমভফাড যঢওভা ৭.৬৫ প্রবৃমি
লাহভ ১৫,৩১৬.৯৪ ভ রয়ন ফামওথদ টমাহভ তাঁমড়হহঙ।
২ ৫।
- 
ফ যয  ভত ফ ন ফ
য়ন ভ চয ফ ফ য় ন নয য চ য প র ফ ল
য়ন ভ চয
ফ ফ য় নয
খ ম প
জন য  ফ লহহঙ। ২০০৮-০৯ থ-ঙহভ মখ ন ফ ল
য়ন ম ভ ত
য় য় ১৯ ৭০১
ট
জ ড ’য ৩ ২ ত ) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ত
 য় ৭১ ১৩৯
ট য় জ ড ’য
৪ ৭ ত ) দ য় ছ। ফ ব ত র  য ত 
ফ ফ য়ন-দ ত
যধয
ত য য় ছ ফ
য়ন
 ম দয হঙ্গ ম য  ম ত
হঙ্গ
 ।
২ ৬। জনজ ফ ন
ফজ য় য খ য জ
থ-ঙহভয  ল  য় - - য় ব
ত  ন ভ  ছ।

ত ন য় ম য় য খ ত ম থ  প
জত লহহঙ। ২০১৩-১৪
ত  ধ যণ
তয  য ছর ৬ ৯৭ ত  ম ২০১৪-১৫ থ-ঙহভয  ল ৬ ২৫

২ ৭। অণ থনদমঢও উন্নহদভ ধাযাধাময তামভদ্র্্মহফাঘদ  াফামচও উন্নহদ অচথদ মে্ডী। থ- ভ জ
য় নয প্রমঢটি
সূঘহওই
খ ম অগ্রকমঢ ধমভমমেঢ লহহঙ। তামভহদ্র্্ভ লাভ ২০১০ াহমভ ৩১ দ ভ ৫ যঢাাংয থণহও হ্রা থধহ ঢথফাহদ
২৪.৫৪ যঢাাংহয থদহফ এহথঙ এাং লঢ তমভহদ্র্ভ লাভ ১৭.৬ যঢাাংয থণহও ১০ ৯২ যঢাাংহয থদহফ এহহঙ। এ ফ প্রবৃমিভ লাভ
থবফদ থহড়হঙ, থঢফমদ হ্রা থধহহঙ াফামচও বরম্য। তামভদ্র্্মদভদ  াফামচও ন্যামঘাভ প্রমঢষ্ঠাভ মহে্ প্রতি মমপন্ন
পাঢাভ লাভ  ধমভমথ ম্প্রাভড ওভা লহহঙ।
২ ৮। কৃমর ঔাহঢ উৎধাতদ বৃমি, বমঘত্র্ আদদ, কহরডাওফথ এাং আদৄমদওাহদ ব্যাধও ানল্য অমচথঢ লহহঙ। ২০১৩-১৪ থফছ যভ ত্যমদা ২০১৪-১৫ থ-ফছ য চ রয উৎধাতদ ৪.০৯ মে থফমরও ঝদ, কহফভ উৎধাতদ ১.০৮ মে থফমরও ঝদ, য় জয
 দন ২.২৮ র ভ টন,  টয উৎধাতদ ০.৬৫ মে থফমরও ঝদ,  ফ জয  দন ৩.১৮ মে থফমরও ঝদ, ত য
উৎধাতদ ০.৬৮ মে জ, ফাহঙভ উৎধাতদ ১.৪২ মে থফমরও ঝদ, ফাাংহভ উৎধাতদ ১৩.৪১ মে থফমরও ঝদ বৃমি থধহহঙ।
কৃমরমপমিও ক্ষুদ্র্ ক্ষুদ্র্ ঔাফাভ কহড় থঢামাভ চন্য ‘এওটি ামড় এওটি ঔাফাভ’ প্রওল্প াস্তাদ ওভা লহে। খ
ত র
য খ য     ল য  দত  য
ন ত য  ফ লহহঙ। ভওাহভভ কৃমরান্ধ দীমঢ-থওৌযহমভ প্রপাহ
থতয আচ ঔাহদ্য স্বাংম্পূড থঢা অচথদ ওহভহঙ। ঢদ্যধমভ থতহযভ ঘামলতা মফটিহ মহতহয ঘাম  মমপন্ন কৃমরধণ্য ভপ্তামদ ওভা
লহে।
২.৯। মযল্পাহদ উিফ ধমভহয মদমিঢ ওভাভ চন্য দীমঢ  আইদ প্রডদ, মযল্পদকভী স্থাধদ ওভা ল। মঘঝাকাাং থওমফও্াম
ভ
পদঘ থালুওভড ওফথসূ চ াস্তাদাথীদ ভহহঙ। াাংমাহতয থঝক্সঝাইম মফমস্ ওহধথাহভযদ-এভ আঢাথীদ ন্ধ-ণাওা
তাহভাাদী থঝক্সঝাইম মফম, দীমনাফাভী এাং ভাঙ্গাফাটি থঝক্সঝাইম মফমস্, ভাঙ্গাফাটি ামপথ ঘাচথ ধিমঢহঢ ঘালু ওভা ল।
ামডচ্ ম্প্রাভড  ভপ্তামদ হুভৄঔীওভহড মমপন্ন ধতহেধ গ্রলড ওভা ল।

২ ১০। ম ম খ ত 
ফ ফ য় নয
খম
ত  য় ছ।   নভ ণয
ধদ্মা থত্য প্রওহল্প নদ  ন জয
দ য ন য় ; র  ফ নদ  ন জয নভ ণ জ তদ য
ত ন নয় য ম ভ
য য়। মযত  জ র র জ ত ফভ নফ য থ ঢ চ
ফখ র ম ৪৬ র ভট য দ ঘ ঠাওা এমমহপহঝট এক্সহপ্রহভ য়  চ ত  ব ত
ত
দতীভ ঢমহতহয ঝাহদম মদফথাহড ামডমচ্ও চুমি স্বােমভঢ ল।

জ ত
য় চর ছ।
য জ য ভ
ভ ভ  য
ধত য়। ওড থপৄমী

২ ১১। ড়ও থদঝাহওথভ অস্থা পূহ থভ থব থওাহদা ফহভ ত্যমদা উন্নঢ। ফলাড়ও থদঝাওথ ব্যলাভ ওহভ চদাথাভড মদম থহে
থফী উৎল াভাঙভ কন্তহব্য আা-বাা ওভহঢ ধাভহঙ এাং ধণ্য-ধমভলদ লচঢভ লহহঙ। াঢ থফকা প্রওহল্পভ ফহধ্য
Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (হফহরাহভম)-এভ ওাচ মদথ থামভঢ ফহভ পূহ থ ২০২৪ াহমভ স্থহম ২০১৯ াহমভ ফহধ্য
ম্পন্ন ওভাভ ওাব থক্রফ অব্যালঢ ভহহঙ। চহতপভ-ফফদমাংল ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ ওাচ প্রা থযর ধব থাহ ভহহঙ।
ঠাওা-ঘট্টগ্রাফ ফলাড়ও ৪-থমহদ উন্নীঢওভহডভ ওাচ মটহম্বভ ২০১৫ ফাহ থযর লহ। ইস্টাড থ াাংমাহতয মিচ ইফপ্রুপহফন্ট
প্রহচহক্টভ আঢা ১১৮টি থত্যভ ফহধ্য ১১১টি থত্যভ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল।
২ ১২। যর- ফ ঠ ভ য়ন   য ণয র
ফব
ম ভ ণ য য়। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ঝঙ্গী-বপভাচাভ
থওযহদ ৬২ মওহমামফঝাভ এাং মঘদওী আস্তাদা-মাওাফ থওযহদ ৩৬ মওহমামফঝাভ টাম মাইদ মদফথাডওাচ ম্পন্ন ল। ঘট্টগ্রাফ
থস্টযদ ইাট থ মভফহটমমাং ওভা ল এাং চহতপভ-ফফদমাংল থওযহদভ ১৩টি থস্টযহদভ মকন্যামমাং ব্যস্থাভ পদ থাদ 
আদৄমদওীওভড ওভা ল।
২ ১৩। অপ্ন্তভীড থদৌ-ধণভহলভ দাব্যঢা উন্নদ  াংভেহড ১৭০.৯২ মে খদমফঝাভ থেমচাং ম্পন্ন ওভা ল। নহম গুরুত্বপূড থ থদৌধণগুমম দাব্য থভহঔ ঘমাঘম মদম থে ভাঔা ম্ভ লহহঙ। থনমভ ামপথহ উহেঔহবাগ্য াংখ্যও দত্যদ থনমভ  ধন্টুদ াংহবামচঢ
লা ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ মআইটমিউটিম ধমভঘামমঢ আঝটি থনমভ রুহঝ ২২.৭৭ মে বাদালদ ধাভাধাভ ওভা ল, বা ২০১৩১৪ অণ থ-ঙভ থণহও ১১.৪৫ যঢাাংয থময। Protocol on Inland Water Transit and Trade-এভ াংহযাথদী ফমন্ত্রপাবঞহও অনুহফামতঢ ল।
২ ১৪। ম দয ফধ
নয  ফধ নয জ মযত  জ র র জ ত ফভ নফ যয  ডন চ য
ফভ নফ য
ন নয  য ভ ন ফ  ভ- ট ভন ফ চ
য য়। দ - ফ দ  মট
 ধ যণ
ম দয ম ত য় তয ফধ য জ অপ্ন্তভীড ফভ নফ য  ফ র দ ফভ নয অপ্ন্তভীড
ট পদভা চ
য য়।
২ ১৫। মটন  য
ভ ট রয নভ ণ 
য খ ফ। ফ দ  মট
ফ ফ দ য 

 য ফব
ণ য য়। চ ভ ভ টর  তয জ ভ ত দতর ফ  ন ন মটন
য় য প র চ ভ  দ - ফ দ  মট দয ফ ন-ভ ভ ধ ন
খম
ভ
দয ফ র দ ভ ণ
যণ ফ দ  য  যটয দয ফ র দ   য চ ত র ভ ণ ন
যটয দয 
ম য ফ য় ম ম য র
ফজ ন- - ফজ ন ব য য় জন য য়।

২ ১৬। ফ   ম  য ফ জ ন ফ জরফ য ফ  ত য় ভ ন য় জন য় ম ভ ণ য য়। ‘চাঢী ভূমফ
ব্যলাভ দীমঢ, ২০০১’-এভ আহমাহও ভূমফ থচামদাং ওাব থক্রফ
ত য য় ছ। ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ৬৭,০৪৯.৯৬ য ভ
 য ত ফন  ফ ঘ লণ য য় ফ  য ফফ ফ 
ফ য ম ভ ণ য য়। ম ভ ফর য়  ভত
য ফব
ম ভ ণ য য়। ফ
ফ ব  ত যণ ফ  ন ফ ন 
ত  ন জ
ত থ ।
২ ১৭। ‘ রয জ
ফ ন’ ন ত য ত য জধ ন ঢ 
ফব য় য ফ ব জর  জর ম য় ট
য়ন
ট নভ ণয জ  ত ন য় ল। ঠাওা ফলাদকভীভ পূ থ-ধমিফ াংহবাক বঢ যল ফলাদকভীহঢ এওটি দত্যদ
প্রহযধণ সৃমি এাং ঠাওাভ পূ থধাশ্বথস্থ ঠাওা-মহমঝ াইধাহভ হঙ্গ থবাকাহবাক সৃমিভ মহে্ ফাতাদী এমপমদউ-এভ পূ থভৄঔী
ম্প্রাভড প্রওহল্পভ ওাচ জুদ ২০১৫ ফাহ ফাপ্ত ল। যামন্তদকভ থণহও ঘত্যণ থ ব্যমড়কঙ্গা মিচ লহ ঠাওা-ফাা থভাট (মছমমফম)
ধব থন্ত ১৩.৩২ মওহমামফঝাভ তীখ থ এওটি ফ্লাইপাভ মধমধমধ ধিমঢহঢ মদফথাহডভ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। ঠাওাভ ঘাভমতহও
স্যাহঝমাইঝ যলভ বঢমভভ মহে্ মধমধমধ ধিমঢহঢ প্রওল্প াস্তাহদভ চহন্য প্রডীঢ আঝটি প্রওল্প গ্রলড ওভা ল।  র ভ চ
দ  লভ ন য য়ন
ফ ন ভ ভ ধ ন  য়  ফ।
২ ১৮। ‘মটমচঝাম াাংমাহতয’ কঞহদয অগ্রবাত্রা অব্যালঢ ণাহও। থতহযভ  মপাকী যলভল থফাঝ ৬৪টি থচমাভ মমপন্ন গুরুত্বপূড থ
যলহভ থঝমমঝহওভ 3G থা ঘালু ওভা ল। এ প্রভেমি ব্যলাহভভ নহম জন ণ উচ্চকমঢম্পন্ন ইন্টাভহদঝ, মাইপ থফাাইম টিমপ,
মপমট ওম, ই-ওফা থ, ই-ব্যাাংমওাং, ই-থলমণ, ই-মামদ থাং ইঢ্ামত থা ধাহে। ঢথফাহদ থফাাইম গ্রালও াংখ্যা বৃমি থধহ ১২

থওাটি ৬৮ মহে উন্নীঢ ল। ইন্টাভহদঝ গ্রালও াংখ্যা ৪.৮০ থওাটিহঢ, থঝমমহটদমটি ৮২.৪৬ যঢাাংহয এাং ইন্টাভহদঝ থটদমটি
৩১.০৩ যঢাাংহয উন্নীঢ ল। মটমচঝাম-মপাচদ দূভীওভহডভ চন্য ইউমদদ ধমভরত, মটি ওহধথাহভযদ  থধৌভপাভ াট থভহল
‘মটমচঝাম থন্টাভ’ স্থাধদ ওভা ল। ওম ইউমদদ ধমভরহত অদমাইদ চন্ মদন্ধদ ধিমঢ ঘালু ওভা লহহঙ। কৃমরঔাহঢ থমহকহঙ
ঢথ্য-প্রভেমিভ থঙাঁা। াভাহতহয স্থামধঢ কৃমর ঢথ্য  থবাকাহবাক থওহন্ধ মপমট ওদনাহভমন্পাং-এভ ফাধ্যহফ মহযরজ্ঞ ধব থাহভ কৃমর
ঢথ্য-থা প্রতাদ ওভা লহে। দ  ৮০০ য য
ফ ত ন
য নট
ফ য
ত য়  ছ ফ ত 
ভ ল। ৪৮৫   ত র  ফ ণ ফন
ভফ র প ন
ফ দ ন য  । ঢথ্যপ্রভেমি-মদপথভ মযোভ প্রাহভ
মযোপ্রমঢষ্ঠাহদ ফামিমফমটা িারুফ মদফথাড এাং ল্যাধঝধল ইন্টাভহদঝ াংহবাক প্রতাদ ওভা লহহঙ। মটমচঝাম ওদহঝন্ট
থযাহভভ চন্য ‘মযেও াঢাদ’ দাহফ এওটি হহধাঝ থাম ঘালু ওভা লহহঙ। দ য ফ ব স্থাহদ  - ট  প য় য
ট নরজ
 ন
ফটয ফ
ট য ব রজ
ফ ঠ ভ ত যয ম ভ ত ত ত
য়
চর ছ।
২ ১৯। মদ্য্ৎ  গ্যা উৎধাতহদ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ উহেঔহবাগ্য ানল্য জত  য় ছ। ভয়  থহফাঝ ২৩,০০০
মওহমামফঝাভ মদ্য্ৎ মঢভড মাইদ মদফথাড, ১,০৪৮ থফকাাঝ েফঢাভ টটি মদ্য্ৎহওন্ধ ঘালু এাং ৭৭৬ থফকাাঝ েফঢাভ
ধাঁঘটি মদ্য্ৎহওন্ধ মদফথাহডভ মহে্ চুমি স্বােভ ওভা ল। ঢথফাহদ মদ্য্ৎ-সুমথাপ্রাপ্ত চদহকাষ্ঠী ৭৪ ত  ফ ফাণামধছু মদ্য্ৎ
উৎধাতদ ৩৭১ মওহমাাঝ-খন্টা। কঢ ঙহভভ ত্যমদা উৎধাতদ েফঢা ৬.২৭ যঢাাংয বৃমি থধহহঙ, থমাটহযমটাং ওহফহঙ ৫৫.৩৬
যঢাাংয এাং ফ
ফতযণ  রন মহস্টফ ম ১৪ ১৩ যঢাাংয থণহও হ্রা থধহ ১৩.৫৫ যঢাাংয লহহঙ। গ্যাহভ প্রকৃঢ
উৎধাতদ ৭০.১২ মমএন বৃমি থধহহঙ, বা থতহযভ ক্রফথ থফাদ ঘামলতা থফঝাহঢ লাও ভূমফওা ভাঔহঙ। থতহযভ ক্রফথ থফাদ গ্যাহভ
ঘামলতা পূভহডভ র মমাদা গ্যা
থণহও ৩০০ মফমমদ খদপৄঝ গ্যা চাঢী গ্যা মগ্রহট ঞ্চামদ ওভা লয়। জ্বামামদ-থঢহমভ
ঘামলতা পূভহডভ মহে্ াাংমাহতয থধহরামমাফ ওহধথাহভযদ-এভ থস্টাহভচ ও্াধামটি ৬১,০০০ থফমরও ঝদ বৃমি  য়।
২ ২০। ন য ভ জয ভ ভধ ভনন মথ মথব ফ জ র য় য়ন য ত য ত ‘জ ত য় ন য য়ন ন ত
২০১১’ ফ ফ য়ন
জ ত য় ভ য ন ণয়ন য য়। র - ফল
 ফ র দ দ ণ য় ত ফতভ ন  ল
ফ ন য য় ছ।
২ ২১। দ য ফ ভ চ নয র চ র   র ভ ন । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ৪,৫৩,৫০৮ চদ ওফী বহতমযও
ওফথাংস্থাদ মাপ ওহভহঙ। ভ-ফ জ য দ জন
য ণয র
ফ ব জর য় ৩৮টি ওামভকমভ প্রমযেডহওহন্ধভ ফাধ্যহফ
১,১০,০০০ চদ ওফীহও থতহয  মহতহয ওফথাংস্থাদ মাহপভ উহেহশ্য মমপন্ন থরহট প্রমযেড প্রতাদ ওভা ল। এহতভ ফহধ্য ফমলমা
প্রমযেডাণীহতভ াংখ্যা ৫৪,০০০ চদ। ভজ ফ ভ ল নয  ফ ন য
ত য় ন য জ জ ফন ফ ভ  য নয
 য়ত য় ৫ ফছয ভয় দ
ফভ ভচ
য য়।
২ ২২।
 দ য়
দয
ণত
ফ র দ ফ নভ ণ ফ রয  ত
ত  য ণ ফ
ভয
 য ফ  য যয ফ ব দ 
ত ছর। ঠাওাল াভাহতহয ভওামভপাহ ‘ধহলমা বযাঔ, ১৪২২’ উদবাধদ
ওভা ল। াাংমাহতয থমাও  ওারুমযল্প নাউহন্ডযদ ওর্তও
থ ফাব্যাধী ‘থমাও ওারুমযল্প থফমা  থমাওচ উৎ, ২০১৫’-এভ
আহাচদ, বযাঔী থফমাভ আহাচদ, মযল্পাঘাব থ চনুম আহতীহদভ চন্  ভত্য্ামর থওী ধামদ উধমহে্ চনুম থফমা এাং থধৌরধা থড উধমহে্ থধৌর-থফমা আহাচদ ওভা ল। চাঢী চীহদ মমপন্ন থেহত্র গুরুত্বপূড থ অতাহদভ স্বীকৃমঢস্বরূধ ‘স্বাথীদঢা
পভস্কাভ’ ২০১৫ ‘একুহয ধতও, ২০১৫’, ‘থকফ থভাহওা ধতও, ২০১৪’ ফ ‘জ ত  চর
য য, ২০১৩’ প্রতাদ ওভা ল।
বণাহবাগ্য ফব থাতা ‘যলীত মত  আন্তচথামঢও ফার্তপারা মত, ২০১৫’ উদবাধদ ওভা ল। মশ্বওম ভীন্ধদাণ ঞাকুহভভ ১৫৪ঢফ
চন্ামর থওী  চাঢী ওম ওাচী দচরুম ইমাফ-এভ ১১৬ঢফ চন্ামর থওী উদবাধদ ওভা ল।
২ ২৩। চামঢভ উন্নহদ মযোভ অধমভীফ গুরুত্ব মহঘদা ওহভ প্রাণমফও  উচ্চমযোভ ওম স্তহভ পমঢথভ সুহবাক সৃমি থ ভ
ত    যণ এাং মযোভ গুডকঢফাদ উন্নহদ ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল। াভা থতযব্যাধী মযশুহতভ মদ্যামহ পমঢথ,
উধমস্থমঢ মদমিঢওভড, ছহভ ধড়া থভাথ  মযোভ গুডকঢ ফাদ উন্নহদ প্রাণমফও মযোভ চন্য উধবৃমি, স্কুম মনমটাং, মফট-থট মফম
ঘালু, মভমঘাং আউঝ অ স্কুম মঘমহেদ ইঢ্ামত াফামচও মদভাধিা ওফথসূমঘ গ্রলড ওভা ল। মদ্যামমলীদ গ্রাফভহল ১ লাচাভ
৫০০টি প্রাণমফও মদ্যাম মদফথাড ঘমফাদ ভহহঙ। ফাদম্পন্ন মযো মস্তাহভ সৃচদযীম প্রহশ্নভ ব্যলাভ, ফাধ্যমফও ধব থা ধব থন্ত
মদাভহল্য ধাঠ্যপস্তও মঢভড, সৃচদযীম থফথা অহন্বরড এাং উধবৃমি ওাব থক্রফ থয নমপ্রসূ ল।
২ ২৪। দত্যদ ধাঁঘটি থভওামভ মশ্বমদ্যাম স্থাধদ  ধমভঘামদাভ অনুফমঢ প্রতাদ ওভা ল। ‘খুমদা কৃমর মশ্বমদ্যাম আইদ,
২০১৫’ চাঢী াংহত ধায ল। ‘ ড জট র নব  , ফ র দ ন, ২০১৪’ ফ ‘যফ ফ ফ রয়, ফ র দ

ন, ২০১৫’ ভ ব য় ন ত তব ফ
ভ দন র ব য। জ ত  ত ফ য ফ ফ র য়য ম ভ চরভ ন
য য় ছ। মযোঔাহঢ উচ্চঢভ কহরডা ওফথসূমঘ াস্তাহদভ মহে্ ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ কহরডা লাঢা াত ৫,২৫,০০,০০০
ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা ল। দত্যদ আহ্বাদকৃঢ ২৮৬টি প্রওহল্পভ ফহধ্য প্রাণমফওপাহ াঙাইকৃঢ ১০০টি প্রওহল্পভ অনুকূহম অমঢমভি
১৫ থওাটি ঝাওা ভাে প্রতাদ ওভা ল। ১ চানুামভ ঢামভহঔ পস্তও মত ধামদ এাং াভাহতহয ২০১৫ মযোহর থ প্রণফ থণহও
দফ থশ্রমড ধব থন্ত ৪ থওাটি ৪৪ মে ৫২ লাচাভ ৩৭৪ চদ মযোণীভ ফহধ্য ৩২ থওাটি ৬৩ মে ৪৭ লাচাভ ৯২৩ ওমধ ধাঠ্যপস্তও
মদাভহল্য মঢভড ওভা ল। থতহয মজ্ঞাদঘঘ থা, মজ্ঞাদ  প্রভেমি মরও কহরডা  উন্নদ ওাহচ উৎাল  অনুহপ্রভডা প্রতাহদভ
চন্য আমণ থও অনুতাদ প্রতাদ ওভা ল।
২ ২৫। স্বাস্থ্  পমি ঢণা ঔাদ্যমদভাধিাভ সূঘওগুমমহঢ াাংমাহতয অপাদী ানল্য অচথদ ওহভহঙ।
খ ত ভ র
ফ ল য়ত ফ য  য ধ
ফ
 য ম   যত লহহঙ। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ছয় য য ফ  চ
ভ ভ ড র র জয   ন
ভ দন দ ন য য়। ফয য
 খত
 ত য য জ
ড র রজ, ৪২ ভ ড র 
ন র, ১১ ন
ট ফ  থ ট ন র জয
ডভ
ভ দন
দ য় য়।  দয
য ন
যণ নয ভ য়য র ঢ
ভ ড র রজ   ত র ন র ন
ট ফ
য  ট র
য চ, চ ভ ভ ড র রজ  রট ভ ড র রজটর ট ফ ঘ লণ
য য়।  ভ চ   ত র ফ ব
- ফধ 
ভ
ত ন
( ফ ভ ) ন য য়। জ ত য়
থ ড
নফ ন ন
ট   ত র ত ন চ  - ফ  ফ Autologous Bone Marrow
Derived Stem Cell Therapy চ
য য়।  র
খ  য়য খ ন ভ ড র রজ   ত র ফ ন 
ন
টয ঊ খ   যণ ২৫  জর
ভ
৫০  য় ত যণ, ট ১০  ফ  ভ 
ণ
নভ ণ, ১২
নয়ন
 যফ য
ণ
,
২০  ফ    ত র ফ ৭২৩টি ওমফউমদটি
মিমদও মদফথাড ম্পন্ন ল। ঢথফাহদ ফার্তভত্য্  মযশুভত্য্ভ লাভ প্রমঢ লাচাহভ বণাক্রহফ ১.৭  ৩৩ চহদ থদহফ এহহঙ এাং কড়
আয়ু ৭০.০৫ ঙহভ উন্নীঢ লহহঙ।
২ ২৬। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ন য় য য ফ   র য য ম ভ ণ য য়। ঔাকড়াঙমড় থচমা গুইফাভা এাং
মহমঝ থচমা ফাদীদকভ উধহচমা সৃমি ওভা ল। উধহচমা তভ  মথ থষ্ণু মযল্পহওন্ধগুমমহও যলভ, উধযলভ মলাহ কহড়
থঢামাভ ধতহেহধভ অাংয মলাহ ফফদমাংল থচমা লালুাখাঝ, ধঞ্চকড় থচমা থতীকঞ্জ এাং ঘট্টগ্রাফ থচমা দামচভলাঝ
থধৌভপা কঞদ ওভা ল। থধৌভাীভ সুহবাক-সুমথা বৃমিভ চন্য মমপন্ন উন্নদভমও ওাচ াস্তাহদভ মহে্ ১৪টি প্রওহল্পভ
অনুকূহম ৫৫৯,৫০,৭৮,৭৯২ ঝাওা উন্নদ ওাব থক্রফ াস্তামঢ ল। জুদ ২০১৫ ফাহ ফগ্র থতহয স্যামদহঝযদ ওাপাহভচ (হমও
স্যামদহঝযদ) যঢওভা ৯৯ পাহক উন্নীঢ ল।
২ ২৭। ফ
ট
ন ফ র দ
ট দ রয  প
ফ
জ ত ন ভ য পর য় জন
য়ন
য যয
য  ঠ ন দ ত  ভত
য  যচ য় । ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ব যত, ন র, থ
,
প র ন ফ ব দ  টফর,  ত য, য ত, যচ য, থ র
ত দ আন্তচথামঢও ধব থাহ
ত ত ম তয়
ফ র দ জ ত য় দর উহেঔহবাগ্য ানল্য অচথদ ওহভ।
২ ২৮।
য ত  ত
ত  য ণ ফ ফ য ভৄমিহবািাহতভ
ণ ফ ব ভ চ ফ ফ য়ন য  ।
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ভৄমিহবািা ত দয  দয
ণয জ য য ফধ দ ফ ধত য লহহঙ। ফামও ৫,০০০ ঝাওা
লাহভ ১,৮০,১৯৬ ভৄমিহবািাহও ম্মান পাঢা প্রতাদ ওভা ল। যলীত-ধমভাভ এাং  ত ীভহশ্রষ্ঠ-ধমভাভল ভেিালঢ ভৄমিহবািা
থফাঝ ৭,০৫৩ চদহও ফামও ম্মাদীপাঢাল আমণ থও সুমথামত প্রতাদ ওভা ল। দ  ভ ন
 র ভৄমিহবািাহতভ
ফ ন ফ ন ত য য জ ৮০০টি াস্থাদ মদফথাড ওভা ল।
২ ২৯। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ‘ভওামভ ওফথঘাভী আইদ, ২০১৫’ প্রডহদভ প্রহাচদী ওাব থক্রফ গ্রলড ওভা ল।
য হঙ্গ
ভ
য খ ম থ  জ ফনভ ন ন ত য য জ জ ত য ভ ত - ভচ য দয মথ মথ ফতন-ব ত দ নয জ
‘থঢদ  ঘাওমভ ওমফযদ, ২০১৩’-এভ প্রমঢহতদ এাং যত্র চ ামলদী থঢদ ওমফটিভ প্রমঢহতদ ধভীো-মদভীো ওহভ াস্তাহদভ
উধাভল মদথ থাভহডভ চন্য ফমন্ত্রধমভরত মঘহও আহ্বাও ওহভ ঙ তস্যমমযি এওটি ওমফটি কঞদ ওভা ল। ফমন্ত্রপাভ মিান্ত
অনুবাী র ২০১৫ থ প্রচাঢহন্ত্রভ ওফথওঢথা  ওফথঘাভীহতভ চন্য দত্যদ থধ-থস্কম ওাব থওভ লহ। ২০১৪-১৫ থ-ঙহভ
য য ভ ত - ভচ য দয মরুহি দ য়য ত ন
র ফব য় ভ ভর য 
ফফত থ-ঙহভয রন য়
৯৮৩   য় ছ। ২০১৪-১৫ অণ-থ ঙহভ ন
ডট  য 
ফ
থ  ল বয় ফফত থ-ঙহভয
রন য়
 য় ছ। থ-ঙভ  ল ন
ডট  য 
ছর ৮ ৭৫ ০১৫ ফ য থ  ল ছর

৭ ৭৭ ৯৪৭ ৯৬
ট । ফফত থ-ফছ যয রন য়
ভ দত  দয 
ফ
 দয 
 য় ছ। মমপন্ন
ফন্ত্রডাম/মপাহকভ চন্য ৬২,১৪০টি ধত-সৃচদ, ৫৩,৩৫৫টি ধত-াংভেড, ৮,১০২টি ধত-স্থাীওভড, ৩৯টি ধত ভাচস্বঔাহঢ স্থাদান্তভ
 ৫,২৮৩টি বাদালদ টিএন্ড-ই অন্তভুথিওভড ওভা ল।
২ ৩০। ফচ য মপাহকভ ধ নত  ত য খ ত য য ফ ভয়  চ য য় ছ। ভ ভর - ন
য ত য ত ফচ য দয
ভদ ত
ন ন দ রত
ন র ঠন য় জন য় ব ত ফ ঠ ভ নভ ণ 
যয র
ম ভ  যচ রত
য়।
২ ৩১। দ
ফ খ জন  ন
ত র য র মমপন্ন  য র দ  গ্রলড ওয য়। চদপ্রযাহদ স্বেঢা 

চামতমল মদমিঢ ওভহঢ অমপহবাক প্রমঢওাভ ব্যস্থাধদা ঘালু ওভা ল। থাপ্রঢ্াযী চদকহডভ অপা-অমপহবাক ভামভ শ্রহডভ
ফাধ্যহফ থগুমম মদষ্পমি এাং দাকমভওহা প্রতাহদভ ফাদ  কমঢ বৃমিভ মহে্ ওম ফন্ত্রডাম/মপাহক কডশুদামদভ ব্যস্থা গ্রলড
ওভা ল। ভাষ্ট্রী  অ-ভাষ্ট্রী প্রমঢষ্ঠাদভহল চাঢী শুিাঘাভ থওৌযম াস্তাহদভ ওাব থক্রফ ণ য য়। ২০১৪-১৫ অণ থ-ঙভ
থণহও ওফথওঢথা-ওফথঘাভীহতভ তেঢা  তািঢা বৃমিভ ফাধ্যহফ অপীি মে্ অচথহদভ চন্য নমানমমপমিও ওফথ তদ ব্যস্থা
ঘালু ওভা ল।  ফ  য য য দ য  ত ফ কমঢযীমঢা আদহদ ই-নাইমমাং ধিমঢ এাং থচমাধব থাহ ই-থা
প্রতাহদভ ব্যস্থা থদা ল। ত
ধ য
নয
ত য় ত ত  দয ত যফয  ন ত য  ।
২ ৩২। য
ভ জয ফ

র
ত রত ত
যযর
ন- র ফ ন য  র  খ
ধ   র দ ওহভ
তরয ম ভ
ত য য় ছ। ফ র দ র য ন ন নট ঠন য য় ফ
ন  জ-য ভ  ত য য়।
ত
ভ নফ ফময় ফ জ য  য ত ভ ফর য় প য় য  ব
 বর ড প ফ ন য  ভত
য য়। য ফ ফ জ ফ
ডয দ ত
যজ
ন ম  ত য ভ
  য য়।  হঙ্গ ভ দ
নয় ণ ধদ য ন য ব ড 
য য দয  ভত
য ম ভ
ত
য য় ছ।
২ ৩৩। ২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য  ফ ন য  ভত
যর

মক্রফ ণ ফ ফ য়ন য য়।  ত য
চ র ভ ফর য়  ভ
 র
ন  ফ ন
ত র য র দত্যদ মটমপযদ, মিহকট, ব্যাঝামমদ,
ইউমদঝ সৃচদ ওভা ল এাং ত ন
য ভ  ম জন য ল।   যণ য ল ফ ন  য  ণ- ফধ ।
২.৩৪। ‘ রয  থ ফ , য ত ফ যত নয়’ জ
যয ন তয ধ য ফ  ত য়
ভ ত, ম য
ফ  ফ ফ র দ য ট ন ত  ত ত যত
ম । প র, ত ফ দ রয 


পর  য় ছ। য ভ ভ

য়, ণত
রতয  য় ছ।

তয ত ফ ফ খ জ য যভ ন ণ ত ফ র দ য
ফ ফ ন যয ন ত  যচ রন , ফ “  ২০২১” য র
ধ তয ভ ন য য র যয ভ ণ রয় নযর য়  চ র য়
য য়ন ফ
জ ত টন তয
য য ফ লব ফ
 দ য় য  ফ জ ত
ন ফ র দ য  য চ ত

৩।  য
৩ ১।

ফমন্ত্রপা-বঞহও গৃলীঢ মিান্ত, মমপন্ন ফমন্ত্রপা-ওমফটিভ মিান্ত এাং মদওাভ-এভ বঞহও গৃলীঢ মিান্তভহলভ দ্রুঢ 
ওাব থওভ াস্তাহদ ফন্ত্রডাম  মপাকভল ওর্তও
য় জন য় উহদ্যাক গ্রলড এাং
ভ ণ রয় ভ য় য থচাভতাভ
থ
ওভা থবহঢ ধাহভ।

৩ ২।

২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘভ আঢা গৃলীঢ ২৪৭টি ফামপ্তহবাগ্য প্রওহল্পভ ফহধ্য ২২৬টি প্রওল্প মদথ থামভঢ
ফহ ফাপ্ত লহহঙ। নধ যত ভ য়য ভ ামর থও উন্নদ ওফথসূমঘ ধমভপূড থপাহ াস্তাহদভ মহে্ বণাবণব ফ প্রওল্প
াস্তাদ এাং ওাহচভ গুডকঢ ফাদ মদমিঢওভহড াহচঝ অনুবাী ফাি ধমভওল্পদা গ্রলড এাং প্রওল্প াস্তাদওাভী
াংস্থা/ওর্তধথ ে ওর্তও
থ প্রওল্প াস্তাদ মদমড়পাহ ধমভীেহডভ ধাযাধাময প্রামঢষ্ঠামদও েফঢা  তেঢা বৃমিভ ব্যস্থা
গ্রলড ওভা প্রহাচদ।

৩.৩। ‘রূধওল্প-২০২১’ অনুাহভ থতহযভ তামভহদ্র্্ভ লাভ ২০২১ াম দাকাত ১৫ যঢাাংহয দামফহ আদাভ মহে্ চাঢী াফামচও
মদভাধিা থওৌযহমভ আহমাহও মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক ওর্তও
থ গৃলীঢ মমপন্ন ওফথসূমঘ সুফমন্বঢপাহ  ওম প্রওাভ
বিঢঢা ধমভলাভপূ থও াস্তাদ ওভা আশ্যও। এ ওম ওফথসূমঘভ াস্তাদ মদমড়পাহ ধমভীেড ওভা প্রহাচদ।
থইহঙ্গ উি ওফথসূমঘভল এাং উধওাভহপাকীহতভ এওটি াফমগ্রও টাঝাহইচ প্রডহদভ ওাব থক্রফ ত্বভামন্বঢ ওভা
প্রহাচদ।
৩ ৪। থতহয মদ্যফাদ আইদ-শৃঙ্খমা ধমভমস্থমঢ অঢীহঢভ ত্যমদা হন্তারচদও। ভেিাধভাথ  ফাদঢামহভাথী অধভাথীহতভ মঘাভ
ওাব থক্রফ মদম থহে ধমভঘামদা  আইদ-শৃঙ্খমা ধমভমস্থমঢভ অমথওঢভ উন্নহদভ মহে্ এাং চমঙ্গাত, ন্ত্রা, ঘাঁতাামচ 
অন্যান্য অধভাথ থভাথওহল্প থকাহন্না াংস্থাভহলভ ওাব থক্রফ সুফন্ব এাং খ
বজ র য ধ
ভণ
দ র তয ম ভ আভ থচাভতাভ ওভা থবহঢ ধাহভ।
৩ ৫।

থতহযভ চদহকাষ্ঠীহও সুস্থ  সুদাকমভও মলাহ কহড় থঢামা  ঢাহতভ চন্য প্রহাচদী স্বাস্থ্হা মদমিঢ ওভাভ মহে্
মথ থঢ চদাংখ্যাভ হঙ্গ ঙ্গমঢ থভহঔ টািাভ, দা থ, প্যাভাহফমটক্স  লাধাঢাহমভ াংখ্যা এাং থাভ ফাদ বৃমিভ প্রহঘিা
অব্যালঢ ভাঔহঢ লহ। গ্রাফীড চদকহডভ স্বাস্থ্হা-প্রামপ্ত মদমিঢ ওভাভ মহে্ থতহযভ প্রঢ্ন্ত অঞ্চহম অমস্থঢ
লাধাঢাম, উধহচমা স্বাস্থ্ওফহলক্স, ইউমদদ স্বাস্থ্হওন্ধ  ওমফউমদটি স্বাস্থ্হওন্ধভহল ড য, ন 
প্যাভাহফমটক্সহতভ নয় ভত  ত এাং অঢ্াশ্যওী উধওভডভহলভ জরব ত মদমিঢ ওভা আশ্যও।

৩.৬।

ঙহভভ শুরুহঢ মদাভহল্য ধাঠ্যপস্তও ভভাহলভ থাভা অব্যালঢ ভাঔাভ ধাযাধাময থতহযভ ওম মযোপ্রমঢষ্ঠাহদ মযোভ
ফাহদান্নদ  ধাঠ্যক্রফহও ভেহকাধহবাকী ওভাভ প্রা অব্যালঢ ভাঔা ম ত  য।

৩ ৭।

মদ্য্হঢভ কড় মহস্টফ মহভ লাভ আভ হ্রা ওভাভ মহে্ মহযর ওফথসূমঘ গ্রলড ওভা থবহঢ ধাহভ। ‘রূধওল্প-২০২১’
অনুবাী দাদহবাগ্য জ্বামামদভ ফ য  ঘামলতাভ হঙ্গ ঙ্গমঢ থভহঔ মদ্য্ৎ উৎধাতদ এাং মঢভড ওাব থক্রফহও
ওামিঢ ফাত্রা উন্নীঢ ওভাভ মহে্ গৃলীঢ ওফথসূমঘভল বণাবণপাহ  মদথ থামভঢ ফহ ফ ফ য় নয ম ভ জ যদ য
য ম ত  য।

৩.৮।

ঢথ্যপ্রভেমি ব্যলাহভভ ফাধ্যহফ প্রযামদও ওাচ-ওহফথ কমঢযীমঢা বৃমিল মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক/াংস্থা/তপ্তভ ওর্তও
থ ইামপথ ওাব থক্রফ বৃমিভ ফাধ্যহফ ‘রূধওল্প-২০২১’ ঢণা মটমচঝাম াাংমাহতয কড়াভ স্বপ্ন াস্তাহদ ওাব থওভ উহদ্যাক 
ফমন্বঢ ওাব থক্রফ গ্রলড অব্যালঢ ভাঔহঢ লহ।

৩.৯। মহতহয তে শ্রমফও/ওফী থপ্রভহডভ মহে্ ওফী মদহাকওাভী থতযভহলভ প্রকৃঢ ঘামলতা অনুবাী ওফী প্রমযেহডভ ব্যস্থা
থদা থবহঢ ধাহভ। আন্তচথামঢও থেহত্র াাংমাহতহযভ স্বাণ থ াংভেড, বহতমযও ামডচ্  মমদহাক বৃমি এাং শ্রফাচাভ ম্প্রাভহডভ মহে্ কূঝনদমঢও ওাব থক্রফ থচাভতাভ ওভা থবহঢ ধাহভ।
৩.১০। ধব থঝদমযল্পহও এওটি গুরুত্বপূড থ ঔাঢ মলাহ মহঘদা ওহভ এভ ব্যাধও াংস্কাভ, উন্নদ  ম্প্রাভড ওফথসূমঘ গ্রলড ওভা
আশ্যও। এ মহে্ াংমেি ফন্ত্রডাম/মপাকভল ওর্তও
থ স্বল্প, ফধ্য  তীখ থহফামত ওফথধমভওল্পদা গ্রলড ওভা ফীঘীদ।
৩ ১১। য যয য়ন র
য ণয য় জন য় ফ

ন
ণ য

ম ভ তত য 
য় জন।

ফ মথ মথব ফ 

দ নয

থ

দ  ত

৩.১২। জরফ  যফতনজ নত
ভ ফর য়  র ভ ণ রয় ফব
ফ ফ য়ন ধ ন
ভ চ য ফল য়
 য ফ ফন ভ ণ রয়
ফ ত য খ ফ ন য়। দ য  য ফ  য ণয থ ভ ফ র
টয ভ য ধ
  যণ ফ জ যদ য য ম ত  য।
৩ ১৩। য য য় - ট য ফ   য ণয র ভ ণ রয়/ ফব  
ভ ত দয  ণ দ ন ভয় ফ ভ য ন ণ য ফ ।
৩ ১৪।

ত
ম
ভচ য ফ

ভ

য় জন য় ফ

ফর ফ ম
য় ত য র
ম
ফ ন য
ফ দয জ উন্নঢ  ণয ফ
য ম ত  য।

ণ ফ 

জ ন য় জত ভ ত -

৩ ১৫। ফন্ত্রডাম  মপাকভহলভ আমণ থও  প্রযামদও শৃঙ্খমা চা ভাঔাভ র
ডট-    ত ন
যজ
ভয় ফ ভ য ন ণ ফ ধ 
 য় ব য য় জন য ডট   য ত ন
য য় জন।
৩.১৬। ভওামভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীহতভ মরুহি তাহভকৃঢ মপাকী ফাফমাভহলভ দ্রুঢ মদষ্পমিভ মহে্ এ ওম ফাফমা
ধমভঘামদাভ অগ্রকমঢ ফন্ত্রডাম/মপাক ধব থাহ মদমফঢপাহ  যফ ণ ওভা ফ । এহঢ থতারী ব্যমিহতভহও দ্রুঢ
যামস্ত প্রতাদ ম্ভ লহ এাং মদহত থার ব্যমিকডহও অমপহবাহকভ তা থণহও লহচ থভলাই থতা বাহ।
৩ ১৭। য যয ম ভ ত
য র  র ভ ণ রয়/ ফব ফ এ রয
-প র  ত ফ - ফ দ নয ম ভ জ যদ য য য় জন।
৩ ১৮। য যয
তর
জন ণয ব ফ- ব ম
জ যণ
- বন

তধন

ধদ য 

দ য 

জ নয থ য য দ য  ওফথম্পাতদ ব্যস্থাধদা ধিমঢভ বণাবণ াস্তাদ,
ণ ন নয ভ ভ ত ন
ফ জন   ন ফন  তয ফ , ন য ফ
য় নয র
ত ন বন ভ র
য
ম য য ম ত  য।

ভ দপ র

রভ

ভ  যলদ  চফ ।

ধমভমযি:
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভভ ফাপ্ত প্রওহল্পভ ঢামমওা
ফন্ত্রডাম/মপাহকভ দাফ
১
কৃমর ফন্ত্রডাম

ঔাদ্য ফন্ত্রডাম
গৃলাদ  কডপূঢথ
ফন্ত্রডাম

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম
চাঢী াংত
মঘাম
জ্বামাদী  ঔমদচ
ম্পত মপাক

ক্র ভ দ য
২

প্রওহল্পভ দাফ
৩
1. ফমম্বঢ ফাদম্পন্ন উদ্যাদ উন্নদ প্রওল্প-২ ধব থা (১ফ াংহযামথঢ)।
থ
2. আড়াইলাচাভ লটিওামঘাভ
থন্টাভহও কৃমর প্রমযেড ইদমস্টটিউহঝ উ ঢওভড প্রওল্প (২
াংহযামথঢ)।
3. এদল্ামন্পাং পৄট মমওউমভটি ইফপ্রুপট ক্রধ াঝাভ ম্যাহদচহফন্ট প্রাওটি ইদ দ্য াউদ দ থ
থওাস্টাম এমভা অ াাংমাহতয।
4. কৃমর বন্ত্রধামঢ প্রভেমিভ উদ্ভাদ  ম্প্রাভড প্রওল্প।
5. ন্যাযদাম এমগ্রওামঘাভাম থঝওহদামমচ প্রহচক্ট।
6. াাংমাহতয ইক্ষু কহরডা ইদমস্টটিউঝ-এভ াহাহঝওহদামমচ কহরডা থচাভতাভওভড।
7. ঢাম, থঔজুভ  থকামধাঢা উন্নহদভ চন্য ধাইমঝ প্রওল্প (১ফ াংহযামথঢ)।
8. তযটি কৃমর অঞ্চহম কৃমর ঢথ্য ামপথহভ ওাব থক্রফ মদমড়ওভড (২ াংহযামথঢ)।
9. কৃমর ঢথ্য  থবাকাহবাক থওহন্ধভ ফাধ্যহফ মটমচঝাম কৃমর ঢহথ্যভ প্রঘমদ  গ্রাফীড চীদফাদ
উন্নদ।
10. বৃলিভ ঠাওা থচমাভ থঘ এমাওা উন্নদ প্রওল্প-২ ধব থা (১ফ াংহযামথঢ)।
11. বৃহ্ত্িভ নমভতপভ থঘ এমাওা উন্নদ প্রওল্প (১ফ াংহযামথঢ)।
12. ক্ষুদ্র্ থঘ উন্নহদ চভীধ  ধমভীেড প্রওল্প-৩ ধব থা (১ফ াংহযামথঢ)।
13. ন্যাযদাম পৄট ধমমম ও্াধামটি
দ ন থপ্রাগ্রাফ।
14. থধাস্তহকামা আদৄমদও ফতা মফম স্থাধদ প্রওল্প।
15. আইইম পহদভ ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভড।
16. প্রাকৃমঢও দ্যহব থাক লদী প্রভেু্মিভ ালাহয্য ভওা য পদভল মদফথাড  থভহক্টামনটিাং ওাহচ
েফঢা বৃমি।
17. ফাতাদী এমপমদউ-এভ পূ থভৄঔী ম্প্রাভড (প্রকমঢ ভডী লহঢ ইন্টাভহওযদ লহঢ ালু দতী
ধব থন্ত)।
18. ওতফঢমী চাংযহদ ফ্লাইপাভ মদফথাড প্রওল্প।
19. লাঝলাচাভী থভাহটভ ম্প্রাভড  উন্নদ (অমম ঔা ফমচত থণহও ভৄভাতপভ চাংযদ)।

20.
21.
22.
23.
24.

ঠাওা রাাংও থভাহটভ ম্প্রাভড  উন্নদ (থতাদলাঝ চাংযদ লহঢ অমাংওাভ চাংযদ ধব থন্ত)।
ঘরগ্রাফ থফালভা এমাওাভ থভাট থদঝাওথ মদফথাড।
মটমচঝামাইহচযদ অ মমধএটিম।
থরাংহতমদাং অ াাংমাহতয ধামমও এটমফমদহরযদ থরমদাং থন্টাভ (হনচ-৩) যীর থও প্রওল্প।
থরাংহতমদাং ধামথাহফন্টা য পাভাইঝ (এমধ) প্রওল্প।

দধাড়া-ভাচযালী গ্যা ঞ্চামদ ধাইধমাইদ প্রওল্প (াংহযামথঢ)।
টিএ টু মভমপউ দ্য এহপ্রাঘ নভ ইদমক্রমচাং দ্য এমনমহমন্প ইদ াভহঝইদ থফচভ গ্যা ইউচাভ।
থরাংহতমদাং মত মভাঘ থ এন্ড এক্সহলাহভযদ ও্াধমমমটিচ অ মচএম প্রওল্প।
দাভাডকহঞ্জভ থকাতদাইম মটহধাহঢ ৭০০০ থফ ও ঝদ থচঝ এ-১ এাং(৭০০০+৮০০০) থফমরও
ঝদ এইঘএমট থাভডেফঢাম্পন্ন জ্বামা ন থঢহমভ ৩টি ট্যাাংও মদফথাড প্রওল্প।
29. ইস্টাদ থ মভনাইদা য মমমফহঝট ঘট্টগ্রাহফ ১৩ লাচাভ থফমরও ঝদ থাভডেফঢাম্পন্ন জ্বামা ন
থঢহমভ ৩টি ট্যাাংও মদফথাড প্রওল্প।
30. ১৫০০ এইঘমধ মভক াংগ্রল (াংহযামথঢ)।

25.
26.
27.
28.

ফন্ত্রডাম/মপাহকভ দাফ
১
জ্বামাদী  ঔমদচ
ম্পত মপাক
টাও  থঝমমহবাকাহবাক
মপাক
ঢথ্য ফন্ত্রডাম

ক্র ভ দ য
২

প্রওহল্পভ দাফ
৩

31.
32.
33.
34.
35.

াহধহক্সভ ০৫টি কূধ ঔদদ প্রওল্প।
স্ট্ান্ডাই গ্যা প্রহ লান্ট াংগ্রল।
রূধক বঢম/গ্যা অনুন্থাদ কূধ প্রওল্প।
াাংমাহতয টাও মপাহকভ অথীদস্থ চভাচীড থ টাওখভ ভহলভ মদফথাড/পদঃমদফথাড প্রওল্প।
থঝমমহবাকাহবাক ঔাহঢ 3G প্রভেমি ঘালুওভড এাং ঢথফাদ 2.5G থদঝাওথ ম্প্রাভড
প্রওল্প।
36. মটিমপভ তভ তপ্তভ পদ মদফথাড।
37. াাংমাহতয থঝমমমপযদ ঘট্টগ্রাফ থওহন্ধভ আদৄমদওাদ  ম্প্রাভড।

38. াাংমাহতয থঢাহভভ ফধ্যফ ঢভঙ্গ রান্পমফযদ, মটমচঝামাইহচযদ  আদৄমদওাদ।

ঢথ্য  থবাকাহবাক
প্রভেমি মপাক
দ্যদীমঢ তফদ ওমফযদ
থফথ মরও ফন্ত্রডাম
থদৌ-ধমভলদ ফন্ত্রডাম

প্রাী ওল্যাড 
বহতমযও ওফথাংস্থাদ
ফন্ত্রডাম
ধমভওল্পদা মপাক
ধমভাংখ্যাদ  ঢথ্য
ব্যস্থাধদা মপাক
ধমভহয  দ
ফন্ত্রডাম

39. মএনমটম’থঢ মটমচঝাম প্রভেমি প্রঢথদ।
40. থটহপমধহফন্ট অ ন্যাযদাম আইমটি ইদো-থদঝাওথ নভ ব্যাাংমাহতয কপন ভ
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51. থরাংহতমদাং অ অধাহভযদাম াহধাঝ থ ইউমদঝ ইদ মত থপ্রাগ্রামফাং মটমপযদ।
52. ধমভওল্পদা ওমফযদ/মপাহকভ ওফথেফঢা বৃমিওভড (২ ধব থা) প্রওল্প।
53. মদউমরযদাম  ব থমন্প ওহম্পাহদন্ট প্রওল্প।
54. ওমফউমদটি থইচট এ্াটাধহঝযদ টু িাইহফঝ থঘঞ্জ থ্রু থওাস্টাম এহনাহভহস্টযদ ইদ
55.

ধামদম্পত ফন্ত্রডাম

ধামদম্পত ফন্ত্রডাম

াাংমাকপহদঝ প্রওল্প।
ফ ঠ ভ য় নয ভ ভ ফ     র যণ।
বহযাভ ফমন্বঢ থচমা ওাব থামহভ চন্য দত্যদ পদ মদফথাড।
ফমচতমপমিও মযশু  কডমযো ওাব থক্রফ (৫ফ ধব থা)।
ঠাওা, দাভাডকঞ্জ এাং টুঙ্গী দতী ন্নহভভ মদন্ত্রণ থীদ উহেতকৃঢ ঢীভভূমফহঢ অওাঞাহফা
সুমথামত মদফথাড।
মআইট উটিম‘ভ ৬টি থভা-থভা থন য, ২টি থও-ঝাইধ থন য  ৬টি ধন্টুদ পদ থাদ প্রওল্প।
ঘাঁতপভ যভীঢপভ ট ধমভঘামদাভ চন্য ১টি থভা-থভা থন য  ১টি থভা-থভা ধন্টুদ মদফথাড।
ফাংমা ন্নহভভ ধশুভ ঘ্াহদহমভ লাভাভ এমাওা থেমচাং।
টমচও ফা ভ ন নভ মঘঝা থধাঝ থ।
Enhancing the Vocational Training Program of TTC Chittagong.
ফ ভ
ত ধ ন য তন ১১
 য  য
ন য়ন ২য় ম য়)।

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

াাংমাহতয।
াহঝইদহম থটহপমধহফন্ট এন্ড াহাটাইপাভমটি ওদচাভহপযদ ইদ থওাস্টাম (প্রহঝওযদ)
নহভ (এমটমম-সুন্নভদ)।
াাংমাহতয মিও মওমদ এমনমহমন্প প্রহচক্ট।
তমেড ধমিফাঞ্চমী ফমন্বঢ ধামদ ম্পত ধমভওল্পদা  ব্যস্থাধদা প্রওল্প (মহযর
াংহযামথঢ)।
থকাড়াদ-ঘাঝাড়ী অমঢমভি ধাম্প থস্টযদ মদফথাড।
সুভফা দতীভ টাদ ঢীভ ন্যা মদন্ত্রড, মদষ্কাযদ  থঘ প্রওল্প।
ওভহঢাা দতীভ টাদ ঢীভ ফমন্বঢ ন্যা মদন্ত্রড মদষ্কাযদ এাং থঘ প্রওল্প।
ঘন্নদা াভামযা দতী ঔদদ প্রওল্প (১ফ াংহযামথঢ)।
উধকূমী অঞ্চহম ঘূমড থছড় আইমা েমঢগ্র াধাউহাহট থভ অওাঞাহফাভহলভ পদ থাদ

ফন্ত্রডাম/মপাহকভ দাফ
১

ক্র ভ দ য
২

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
ধেী উন্নদ  ফা
ফব

ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডাম

70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

ামডচ্ ফন্ত্রডাম

80.
81.
82.

মদ্য্ৎ মপাক

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

মজ্ঞাদ  প্রভেমি
ফন্ত্রডাম

90.
91.

প্রওহল্পভ দাফ
৩
(তমেড-ধমিফাঞ্চম) প্রওল্প।
থকাফঢী দতীভ উপ ঢীহভ াঁথ পদ থাদ এাং যমিযামীওভড প্রওল্প।
থাদাকাচী উধহচমাভ থনদী থভ রট যয পাটিহঢ ধাইমঝ ঘ্াহদম ঔদদ এাং ফীভযভাই
উধহচমাভ ধমিফহচাাভ এমাওা থনদী দতীভ াফ ঢীভ াংয ণ প্রওল্প (১ফ াংহযামথঢ)।
ভৄন্পীকঞ্জ থচমাভ থমৌলচাং উধহচমা ওফ ক্স এমাওা ধদ্মা দতীভ পাঙ্গদ লহঢ ভো প্রওল্প।
দতী ঢীভ াংভেড  উন্নদ এাং যলভ াংভেড প্রওল্প (৪ণ থ ধব থা)।
মনমচমমমটি স্টামট এন্ড মটহঝইর্ল্ মটচাইদ অ গ্যাহঞ্জচ ব্যাভাচ প্রহচক্ট।
থফখদা দতীভ ব ন লহঢ ঘাঁতপভ থঘ প্রওল্প এমাওা (লাইফঘভ) এাং াঞ্ছাভাফপভ উধহচমা
াফ ঢীভ ভো প্রওল্প (১ফ াংহযামথঢ)।
ঘাঁতপভ থচমাভ পভাদ াচাভ াংমি ইিালীফপভ াকুা এমাওা থফখদা দতীভ পাঙ্গদ লহঢ
ঘাঁতপভ থঘ প্রওল্প াংভেড।
দ্যগ্ধ উৎধাতদ বৃমিভ মহে্ থকা-ঔাদ্য ওাভঔাদা স্থাধদ প্রওল্প।
ফামপমিও দ্যগ্ধ উৎধাতদ মদমিঢওভড প্রওল্প।
ফা অমথতপ্তহভভ আইমটি থম  ই-মটিহচদ ামপথ উন্নদ প্রওল্প।
আভমটএ প্রভেমি ব্যলাভ ওহভ ভূ-উধমভস্থ ধামদ িাভা থঘ এমাওা উন্নদ।
ফমন্বঢ ধামদ ব্যস্থাধদা প্রাহামকও কহরডা প্রওল্প।
অাংযীতামভত্বভমও ধেী উন্নদ প্রওল্প-২ ধব থা।
ধাদা থঝক্সঝাইম ইন্পটিটিউঝহও থঝক্সঝাইম ইমঞ্জমদামভাং ওহমহচ উন্নীঢওভড প্রওল্প (৩
াংহযামথঢ)।
Development and Transfer of Sustainable Sericulture Technologies
through upgrading the research and Training Capability of BSRTI
প্রওল্প।
াাংমাহতয ভওা য  থভওা য ঔাহঢ থভযফ ঘার ম্প্রাভড  উন্নদ প্রওল্প।
Strengthening of NITTRAD, TSMU and Textile Colleges for
Development of Textile Sector প্রওল্প।
Support to Bangladesh RMG Sector under BWTG Component of
BEST Programme.
Promotion of Social and Environmental Standards in the Industry
(PSES).
Support to PSES Efforts to Ensure Development in the RMG
Industry.
ইফাভহচ মভল্ামমমহঝযদ এক্সধাদযদ অ আভাদ এমভা এন্ড ধাাভ মটমরমউযদ
মহস্টফ আন্ডাভ ভাচযালী দত থাদ থচাদ (াংহযামথঢ)।
আমফদাচাভ-র্ল্ এাভহধাঝ থ ২৩০ থওমপ ঞ্চামদ মাইদ এন্ড এহামহহঝট া- যদ।
মমিভকঞ্জ-ফামদওদকভ ২৩০ থওমপ ঞ্চামদ মাইদ এন্ড এহামহহঝট া- যদ।
মনমচমমমটি স্টামট নভ দ্য রান্পমফযদ মহস্টফ ইফপ্রুপহফন্ট, হস্টাদ থ থচাদ।
রুভাম ইহমওমরমনহওযদ এক্সধাদদ ঘট্টগ্রাফ মহমঝ মটমপযদ থপ্রাগ্রাফ-১।
ধেী মদ্য্ঢাদ ম্প্রাভড খুমদা মপাকী ওাব থক্রফ-১।
ওদরাওযদ অফ লমভপভ ৪১২ থফ য় ট ওম্বাইন্ড াইহওম ধাাভ ল্ান্ট এন্ড
এহামহহঝট াহস্টযদ।
Technical Assistance for Renewable Energy Development.
ইদমস্টটিউঝ অ পৄট থভমটহযদ এন্ড াহামমচ (আইএনআভম)-এভ অওাঞাহফা উন্নদ 
যমিযামীওভড।

ফন্ত্রডাম/মপাহকভ দাফ
১
থাফমভও মফাদ
ধমভলদ  ধব থঝদ
ফন্ত্রডাম
মযল্প ফন্ত্রডাম
ফৎস্য  প্রামডম্পত
ফন্ত্রডাম

ক্র ভ দ য
২

প্রওহল্পভ দাফ
৩
92. াাংমাহতহযভ মমপন্ন স্থাহদ ধব থঝদ সুমথামতভ উন্নদ।

93. Barrier Removal to Cost-effective Development and Implementation
of Energy Efficiency Standards & Labeling Project (BRSEL).
94. ন্যাযদাম এ ওামঘায র থঝওহদামমচ প্রওল্প (প্রামডম্পত অমথতপ্তভ অাংয)।
95. ন্যাযদাম এ ওামঘায র থঝওহদামমচ প্রওল্প (ফৎস্য অমথতপ্তভ অাংয)।
96. চাঝওা াংভেড, থচহমহতভ মমপন্ন ওফথাংস্থাদ এাং কহরডা প্রওল্প (ওহম্পাহদন্ট-এ: ফৎস্য
অমথতপ্তভ অাংয)।

97. চাঝওা াংভেড, থচহমহতভ মমপন্ন ওফথাংস্থাদ এাং কহরডা প্রওল্প (ওহম্পাহদন্ট-ম,
98.
99.

ফমলমা  মযশু মরও
ফন্ত্রডাম
ভে  ক্রীড়া ফন্ত্রডাম

মএনআভআই অাংয)।
য াকহভ ফৎস্য ঘার  ফৎস্য ব্যস্থাধদা প্রওল্প।
ওাপ্তাই থমহও ফৎস্য উৎধাতদ বৃমি, াংভেড  ব্যস্থাধদা থচাভতাভওভড প্রওল্প ওহম্পা: ম:
ফৎস্য অমথতপ্তভ অাংয।
২২টি মদ থামঘঢ থচমা ক্ষুদ্র্ দ্যগ্ধ  ভৄভকী ঔাফাভী লাও থাতাদ প্রওল্প।
যলীত থযঔ নমচমাত্যহন্না ভৄমচ ফমলমা প্রমযেড এওাহট ভভ ঊর্ধ্থভৄঔী ম্প্রাভড।

100.
101.
102. Food and Livelihood Security (FLS).
103. অণ থনদমঢও েফঢাহদ দাভী উহদ্যািাহতভ মওায াথদ।
104. ‘২টি দত্যদ থচমা থস্টমটাফ (চূাটাঙ্গা  লমকঞ্জ থচমা থস্টমটাফল ফফদমল, দাহঝাভ,
ঝাঙ্গাইম  নমভতপভ) এাং ২টি ফমলমা ক্রীড়া ভ
উন্নদ’ যীর থও প্রওল্প।

(খুমদা  ভাচযালী) এভ অমথওঢভ

105. ‘াাংমাহতয ক্রীড়া মযো প্রমঢষ্ঠাহদভ মদ্যফাদ মদহণটিও লমও ঝানথ প্রমঢস্থাধদ এাং স্থাধদাভহলভ

109.
110.

াংস্কাভ  উন্নদ’ যীর থও প্রওল্প।
‘মহওএমধ’ভ মদ্যফাদ ক্রীড়া সুমথামীভ অমথওঢভ উন্নদ  র্তডভম ধব থাহ ক্রীড়া প্রমঢপা
অহন্বরড  মদমড় প্রমযেড প্রতাদ’ যীর থও প্রওল্প।
‘পভাঢদ ভে প্রমযেড থওন্ধভহলভ অফাপ্ত ওাচ ফাপ্তওভড’ যীর থও প্রওল্প।
‘সুমথামঞ্চঢ ভে  মওহযাভ-মওহযাভীহতভ চন্য প্রমযেড  পদ থাদ থওন্ধস্থাধদ’ যীর থও
প্রওল্প।
‘সুমথামঞ্চঢ ভেহতভ চন্য বৃমিভমও প্রমযেড  স্বাস্থ্ ধমভঘব থা থওন্ধ স্থাধদ’ যীর থও প্রওল্প।
প্রহফাটিাং অ্াওহ টু চামস্ট এ্ন্ড মলউম্যাদ ভাইঝ ইদ াাংমাহতয (২ ধব থা)।

111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

উচ্চ ফাধ্যমফও ধব থাহ ঙাত্রীহতভ উধবৃমি প্রতাদ (৪ণ থ ধব থা)-২ াংহযামথঢ।
থহওন্ডা য এডুহওযদ স্টাইহধন্ড প্রহচক্ট (এইএমধ)।
ফাধ্যমফও  উচ্চ ফাধ্যমফও স্তহভ আইমটিভ ফাধ্যহফ মযোভ প্রঘমদ।
ধাদা মজ্ঞাদ  প্রভেমি মশ্বমদ্যাম স্থাধদ।
ধামমও মশ্বমদ্যামভহলভ অমঢ পভাঢদ স্থাধদামত থফভাফঢ  াংস্কাভ।
থকাধামকঞ্জ ঙ্গন্ধু থযঔ ভৄমচব্যভ ভলফাদ মজ্ঞাদ প্রভেমি মশ্বমদ্যাম স্থাধদ।
াাংমাহতয ধামমও মশ্বমদ্যামভহলভ মযো সুমথা উন্নদওহল্প বজ্ঞামদও বন্ত্রধামঢ ক্র।
বহযাভ মজ্ঞাদ  প্রভেমি মশ্বমদ্যামহভ অমথওঢভ উন্নদ।

106.
107.
108.

থমমচহমটিপ  াংত
মরও ফব
মযো ফন্ত্রডাম

মযো ফন্ত্রডাম

ফন্ত্রডাম/মপাহকভ দাফ
১

ফাচওল্যাড
ফন্ত্রডাম

ক্র ভ দ য
২

প্রওহল্পভ দাফ
৩
119. ইমাফী মশ্বমদ্যামহভ অমথওঢভ উন্নদ।
120. ঠাওা মশ্বমদ্যাম মহযর উন্নদ (৩ ধব থা)।

121.
122.
123.
124.
125.
126.

স্বভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম

127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.

ড়ও  যফন
ভ  মপাক

135.
136.
137.
138.
139.

যালচামাম মজ্ঞাদ  প্রভেমি মশ্বমদ্যামহভ আইমটি পদ মদফথাড।
মভযাম মশ্বমদ্যাম স্থাধদ, মভযাম।
ওমফউমদটি থলমণ এন্ড লাঝ থ লাধাঢাম, ধাদা (১ফ ধব থা)।
থ এক্সহঝদযদ অ মহমঝ টাাহটিও লমধঝাম।
পাটিওাম
Establishment of Multipurpose Rehabilitation Centre for Destitute
Old-Age People and Socially Disabled Adolescent Girls.
Establishment of 50 bedded Kidney Foundation Hospital &
Research Institute.
এক্সোনন এে সডলবরলভন্ট অফ প্রয়ো এট ঢোিো িেোন্টনলভন্ট প্রওল্প।
পমমহযভ চন্য ১০টি ব্যাভাও পদ মদভ ণ।
পমময মপাহকভ ৫০টি চভাচীড থ ণাদা পদ নভ ণ।
নহভদমও মটএদএ ল্যাহভঝ য অ াাংমাহতয।
ফটাদ থাইহচযদ অ াাংমাহতয পমময এওাহটভ , াভতা।
ঢফথাদ ৪৫টি পমময সুধাহভভ অমন পদ ঊ খ ম্প্রাভহডভ ফাধ্যহফ ৪৫টি মআইমট
অমন নভ ণ।
ট থাভ কাট থ াাংমাহতয এভ ীফান্ত ফঢম এমাওা ৮৫টি মমধ নভ ণ।
ট থাভ কাট থ াাংমাহতয এভ চন্য ীফাহন্ত ২৯টি মমধহঢ মদ্য্ৎ াংহবাক-এভ থৌভ যমিভ
ফাধ্যহফ ট থাভ কাট থ াাংমাহতয-এভ ১৬৮টি মমধহঢ মদ্য্ঢাদ প্রওল্প।
াাংমাহতয থওা কাটহওথ যমিযামীওভড।
মপাকী তভ ভাংপহভভ চ এভ ড়ও প্রয ওভড  উন্নদ (১ফ াংহযামথঢ)।
সুদাফকহঞ্জ সুভফা দতীভ উধভ থত্য মদফথাড (১ফ াংহযামথঢ)।
মরুমমা-আশুমমা ড়ও মদফথাড (২ াংহযামথঢ)।
মমচুঢমা-ওতফঢমী এাং দাাংলু-ামমামতখী াংহবাক ড়ওল দৄদঝ-দাাংলু-াকাড়ীওতফঢমী-কাঢমী-থঘৌমওভখাঝ ড়ও উন্নদ।

140. ফামছদা-ওাহঢধাড়া-মত্রহফালদী াংহবাক ড়ও।
141. ধা থঢ্ ঘরগ্রাফ অঞ্চহম ৬টি ড়ও মদফথাড/উন্নয়দ (৩ াংহযামথঢ)।
142. থটফভা-আভৄমমা-ভাফপভা (হযহঔভ চাকা াংহবাক) ড়ও মদফথাড এাং থটফভা-াহতাাত
াংহবাক ড়ও উন্নদ (২ াংহযামথঢ)।

143. মদাফঢপভ-ঢামলভপভ ড়ও মদফথাড (১ফ ধব থা) (াংহযামথঢ)।
144. ধাকমা-চকন্নাণপভ-ভাডীকঞ্জ-আউওামন্ন ড়ও মদফথাড (াংহযামথঢ)।
145. ধটুাঔামী-কুাওাঝা ড়হওভ (২২ মও:মফ) অফাপ্ত ওাচ ফাপ্তওভড (হঔপধাড়া-কুাওাঝা
ড়ও  যফন
ভ  মপাক


অাংয)।
146. কাইান্ধা-দাওাইলাঝ-থকামন্নকঞ্জ ড়হও ড়তাল থত্য মদফথাড (১ফ াংহযামথঢ)।
147. থতালাভ (ওামিথওপভ)-াভভা-ামমভহঝও (াভমভা থত্য) ড়ও উন্নদ।
148. ড়ও  চদধণ অমথতপ্তহভভ আঢাথীদ ড়ও থদঝাহওথ
থত্যভহলভ অফাপ্ত
ওাচ ফাপ্তওভড (১ফ াংহযামথঢ)।

ফন্ত্রডাম/মপাহকভ দাফ
১

ক্র ভ দ য
২

149.
150.

151.

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.

প্রওহল্পভ দাফ
৩
কুমফো-মমভাচাভ স্থম ন্নভ ড়ও উন্নদ (১ফ াংহযামথঢ)।
মঘম্বুও- ভ ড়হওভ ২৪ঢফ মও র মফট য ( ফা াংহবাক ড়হওভ ২ মও র মফট য)-এ াাংগু
দতীভ ধভ ২১৭.১৫ মফঝাভ তীখ থ মপ্র- স্ট কাট থাভ থত্য মমযি ফা থত্যভ অমযি ওাচ
ফাপ্তওভড (১ফ াংহযামথঢ)।
দওমা াইধা ড়ও (হচট-৪৬১০) মদফথাড এাং ন্ধ্াকুড়া-লাঢীধাকাভ-থনুাওাফাম
(ীফান্ত) ড়ও- এভ ১০ মওহমামফঝাহভ থঘোঔামী দতীভ ধভ ১৬৫ মফট য মধম কাট থাভ থত্য
মদফথাড (২ াংহযামথঢ)।
উোধাড়া থমকুমঘ ড়হওভ থাদঢমা খাহঝ ওভহঢাা দতীভ ধভ ৩৪৭.২৯৫ মফট য তীখ থ
মধম কাট থাভ থত্য মদফথাড (১ফ াংহযামথঢ)।
থ ড়ও প্রযস্তওভড  উন্নদ।
শ্যাফকঞ্জ-চামভা-মমভমমভ-দূকাপভ
মঘঢমফামভ-নমওভলাঝ (নমমঢঢা) ড়ও উন্নদ।
দমড়া-ধাঞাদাড়ী-দদ-ফাঢাভওামন্ন-টকভী-যাড়া (গ্রাফ মঘওমন্ন াচাভ) ড়ও উন্নদ।
চমঙ্গ মযপভ-ভাপভা ড়ও উন্নদ।
এওতমভা-থধাড়ামতা-আকভপভ ড়হওভ অফাপ্তওাচ ফাপ্তওভড।
ফাতাভীপভ (কুমধমে)-ওামমওমদ-ভুভখাঝা ড়ও প্রয ওভড  উন্নদ।
ওড়াইওামন্ন-াঞ্জাভাফপভ-চীদকঞ্জ াচাভ ড়ও মদফথাড।
সুচাদকভ লহঢ মামদযাল থত্য ধব থন্ত (ভৄমচ াঁহথভ ধভ) ড়ও মদফথাড।
মফচথাপভ (কড়াই)-মঔপভ ড়ও উন্নদ (১ফ াংহযামথঢ)।
াঞ্জাভাফপভ-থলাফদা ড়ও উন্নদ প্রওল্প।
দাহঝাভ ড়ও মপাহকভ মমপন্ন ড়হও ৩টি থত্য মদফথাড।

থকৌভীপভ-ওচুা-লাচীকঞ্জ-ভাফকঞ্জ-মেীপভ ড়হওভ অফাপ্ত ওাচ (াংহযামথঢ)।
থকাধামকঞ্জ (ভাযী)-ভদী-মমঙ্গধাড়া (টুমঙ্গধাড়া) ড়ও উন্নদ।
টাওাাংমা াচাভ-থকাধামপভ-ওামীকঞ্জ ড়ও উন্নদ।
ভাফঘন্ধপভ থফাড় (হভমহকইঝ) লহঢ থপড়াফাভা াচাভ পাা পাঙ্গুভা উধহচমা তভ ড়ও
পদঃমদফথাড (১ফ াংহযামথঢ)।
168. কুমড়গ্রাফ-উমমপভ-মঘমফাভী ড়ও উন্নদ (১ফ াংহযামথঢ)।
169. থদত্রহওাডা-থফথধাযা-চাফামকঞ্জ-সুদাফকঞ্জ-মহমঝ ড়ও উন্নদ (থদত্রহওাডা অাংয) (আভ৩৭০) (১ফ াংহযামথঢ)।
170. ভইঢমা-ভৄওসুতপভ-ওামযাদী ড়হওভ ১৬ঢফ মও র মফট য-এ ওফমাপভ থত্য মদফথাড।

ড়ও  যফন
ভ  মপাক

171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.

ঘাঁতপভ (দানুপভ)-থতাওাদখভ-লমভদা ড়ও এাং ঘন্ধা-লাইফঘভ ড়ও উন্নদ।
লালুাখাঝ-ভৄন্পীভলাঝ-থথাাউড়া ড়ও মদফথাড।
বহযাভ  খুমদা ড়ও মপাহকভ মমপন্ন ড়হও ৩টি থত্য মদফথাড।
মাঙ্গমন্ন-ওাইওাভহঝও-দীকঞ্জ ড়ও মদফথাড।
বপভ-থফমন্নপভ াংহবাক ড়ও মদফথাড।
দকযখাঝা (তীখমমা)-আসা-কাচীভলাঝ-থঢভঔাতা ড়ও দ থাদ  ভোপ্রত ওাচ।
খুমদা-চুওদকভ-াঢেীভা ড়হওভ থঘইহদচ ৩৮+০০০ থণহও ৪২+৫০০ মফট য ধব থ ড়ও
উচুুঁওভড  পদমদফথাড এাং ৭টি আভমম ক্স ওামপাঝ থ মদফথাড।
178. টুমঙ্গধাড়া-থওাঝামমধাড়া (ফাছাড়ী) ড়ও উন্নদ।

ফন্ত্রডাম/মপাহকভ দাফ
১

াংস্কৃমঢ মরও
ফন্ত্রডাম
স্থাদী ভওাভ মপাক

ক্র ভ দ য
২

প্রওহল্পভ দাফ
৩
179. Technical Assistance for Sub Regional Road Transport Project
Preparatory Facility.
180. ওদরাওযদ অ মআভটিম থরমদাং ইদমস্টটিউঝ এ্াঝ টুঙ্গীধাড়া (াংহযামথঢ)।
181. লাঙদ ভাচা এওাহটফী মদফথাড।

182. বৃলিভ ভাচযালী মপাক ফমন্বঢ ধেী উন্নদ প্রওল্প (ভাচযালী, দাহঝাভ, দকাঁ 
183.
184.
185.
186.
187.
188.

189.
190.
191.
192.
193.
194.

195.
196.
197.
198.
199.
200.
স্থাদী ভওাভ মপাক

201.
202.
203.

ঘাধাইদাফকঞ্জ)।
গ্রাফীড ড়ও লাঝ াচাভ উন্নদ প্রওল্প: বৃলিভ মহমঝ থচমা)।
বৃলিভ থদাাঔামী ধেী অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্প (১ফ াংহযামথঢ)।
আইমা েমঢগ্রস্ত গ্রাফীড অওাঞাহফা পদ থাদ (২ াংহযামথঢ)।
বৃলিভ কুমফো ধেী অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্প।
ভগুদা-থঢাকী-থদাফমঢ-াহওভকঞ্জ-আফঢমী-থাদাওাঝা ড়ও প্রযস্তওভদ প্রওল্প।
Hydrological & Morphological Study, EIA Study, Preparation of
Detailed Design & Bidding Document for construction of Two
large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River
of Patuakhali & Barisal District.
মওহযাভকঞ্জ থচমাভ মফঞাফইদ  অিগ্রাফ উধহচমাথীদ লাভ এমাওা া ফামচথম ড়ও
মদফথাড।
মওহযাভকঞ্জ থচমাভ অিগ্রাফ উধহচমাথীদ থহমশ্বভী দতীভ ধয ৩৪১ মফট য তীখ থ মধম কাট থাভ
থত্য মদফথাড প্রওল্প।
থকফ থভাহওা স্মৃমঢহওন্ধ াংহবাকওাভী ধেী অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্প।
ঘাঁধাইদাকঞ্জ থচমাভ দাহঘাম উধহচমাভ গুরুত্বপূড থ ড়ও উন্নদ প্রওল্প।
Feasibility Study Design of 4 Large Bridge on Rural Roads under
Sylhet Division.
Feasibility Study in Term of Hydrological and Morphological Study,
Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical
Survey & Design of 27 Nos Important Large Bridges in some
Selected District Projects.
ফাতাভীপভ থচমাভ মযঘভ উধহচমা গ্রাফীড ড়হও থত্য/ওামপাঝ থ মদফথাড।
উধহচমা যলভ অওাঞাহফা উন্নদ প্রওল্প (২ াংহযামথঢ)।
মিঢী দকভ ধমভঘামদ  অওাঞাহফা উন্নমঢওভড (হক্টভ) প্রওল্প।
Feasibility for Construction of over the river Shitalakhya (2nd
Connection) in Narayanganj City.
Technical Assistance for Transit Oriented Development and
Improvement Traffic Management in Tongi-Gazipur Poura Area
(Proposed Gazipur City Corporation).
Project Preparatory Techical Assistance (PPTA) for Preparing Third
Urban Governance and Infrastructure Improvements (Sector
Project).
মহযর গ্রাফীড ধামদ ভভাল প্রওল্প।
ধাদা থচমাভ সুচাদকভ , পাঙ্গুভা  ঘাঝহফালভ থধৌভপা ধাইধ াঝাভ।
াাংমাহতহযভ ঘূমডছড় উধদ্রুঢ এাং মটভ আক্রান্ত উধকূমী এমাওা ধামদ ভভাল 

ফন্ত্রডাম/মপাহকভ দাফ
১

ক্র ভ দ য
২

204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

স্বাস্থ্  ধমভাভ
ওল্যাড ফন্ত্রডাম
থভমধণ ফন্ত্রডাম

218.
219.
220.
221.
222.
223.
ব্যাাংও  আমণ থও
প্রমঢষ্ঠাদ মপাক


প্রওহল্পভ দাফ
৩
স্যামদহঝযদ প্রওল্প।
দাভাণকঞ্জ যলহভভ ধামদ ভাল ব্যস্থাভ ম্প্রাভড  পনফ দ প্রওল্প।
ঠাওা তমেড মটি ওহধথাহভযহদভ েমঢগ্রস্ত ভাস্তা, দত থফা  পৄঝধাঢ উন্নদ প্রওল্প।
হ ম্যাহদচহফহন্টভ চন্য বাদালদ  বন্ত্রধামঢ ক্র এাং এ্ানি লান্ট স্থাধদ।
ভাচযালী ফলাদকভীভ মমপন্ন এমাওা থপৌঢ অওাঞাহফা উন্নদ (াংহযামথঢ অদনুহফামতঢ)।
ভাচযালী মটি ওহধথাহভযহদভ মটি পদ ওফহলক্স মদফথাড (২ ধব থা) (১ফ াংহযামথঢ
অনুহফামতঢ)।
মটমমভ আঢা ভাহভাচাভ চাঢী ধ্যভূমফ াংমি প্রস্তামঢ ওভস্থাদ উন্নদ।
থড়ীাঁথ লহঢ থফালাম্মতপভ াস্ট্ান্ড ধব থন্ত াংহবাক ভাস্তা উন্নদ।
মফভপভ থদাদীা াইধা থভাট মদফথাড মভামফও থভাড় উন্নদ  তমেড ধেী এমাওা
দত থফা  ড়ও উন্নদ।
ঘট্টগ্রাফ মটি ওহধথাহভযহদভ মমপন্ন এমাওাভ অওাঞাহফা উন্নদ (১ফ াংহযামথঢ) প্রওল্প।
ঘট্টগ্রাফ মটি ওহধথাহভযহদভ মামঘান্ন থভাট ম্প্রাভড  উন্নদ প্রওল্প।
ঠাওা মযশু লাধাঢাম ম্প্রাভড।
থযঔ নমচমাত্যহন্না ভৄমচ ঘক্ষু লাধাঢাম  প্রমযেড প্রমঢষ্ঠাদ স্থাধদ, থকাধামকঞ্জ।
ঘট্টগ্রাফ থভমহ থস্টযদ ইাট থ মভ-ফহটমমাং। (১ফাংহযামথঢ)।
চহতপভ-ফফদমাংল থওযহদভ ১৩টি থস্টযহদভ মকন্যামমাং ব্যস্থাভ পদ থাদ 
আদৄমদওীওভড।
াাংমাহতয থভমহভ চন্য ১৮০টি মমচ মক হম ট্যাাংও াকদ এাং ৬টি মমচ মক িও
প্াদ (াংহযামথঢ ১৬৫টি মমচ মক াকদ ট্যাাংও াকদ এাং ৬টি মমচ মক থিও প্াদ)
াংগ্রল।
াাংমাহতয থভমহভ চন্য ১০টি িট থকচ মটহচম ইহমওমরও থমাহওাহফাটিপ াংগ্রল যীর থও
প্রওল্প।
এফমচ মক ট্যাাংও াকদ এাং এফমচ থিও প্াদ াংগ্রল (১ফ াংহযামথঢ)।
াাংমাহতয থভমহভ চন্য ২০ থঝ (মঢদ ইউমদঝ এও থঝ) মটহচম ইহমওমরও ফামিধম
ইউমদঝ (মটইএফইউ) াংগ্রল যীর থও প্রওল্প। (১ফ াংহযামথঢ)।
দাপাভদ লহঢ াঢেীভা লহ ভৄমন্পকঞ্জ ধব থন্ত থভমমাইদ মদফথাহডভ চন্য ম্ভব্যঢা ফীো।
াাংমাহতয থভমহভ বতপভ-মঘমালাটি থওযহদভ পদ থাদ।

224. ও্ামধঝাম ফাহওথঝ থটহপমধহফন্ট থপ্রাগ্রাফ -২।
225. এদলামন্পাং এমনমহমন্প অ ও্ামধঝাম ফাহওথঝ।
226. ড ট

ফব

ডজ ন

ড পয দ ন

ন ফ 

ভ

 য  জ ২য়   ধত)।

ধমভমযি: ঔ
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফন্ত্রডাম  মপাহকভ আঢাথীদ মাপচদও প্রমঢষ্ঠাহদভ দাফ  মাহপভ ধমভফাড
ফন্ত্রডাম/
মপাক

জ্বামান  ঔমদচ
ম্পত মপাক

ক্রমফও

১।

মাপচদও প্রমঢষ্ঠাদ

াাংমাহতয থধহরামমাফ এক্সহলাহভযদ এন্ড
থপ্রাটাওযদ থওাম্পামদ মমমফহঝট (াহধক্স)।

মাহপভ
ধমভফাড
(থওাটি
ঝাওা)

৭৫ ০০

ফন্তব্য

ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়

ফন্ত্রডাম/
মপাক

ক্রমফও

মাপচদও প্রমঢষ্ঠাদ

মাহপভ
ধমভফাড
(থওাটি
ঝাওা)

২।

াাংমাহতয গ্যা মনর্ল্ থওাম্পামদ মমমফহঝট।

১৫০.০০

৩।

মহমঝ গ্যা মনর্ল্ থওাম্পামদ মমমফহঝট।

৪৭৫.০০

৪।

গ্যা রান্পমফযদ থওাম্পামদ মমমফহঝট।

৩৯০.০০

৫।

মঢঢা গ্যা
ভন
ড ফ ন থওাম্পামদ
মমমফহঝট।
াঔভাাত গ্যা মহস্টফ মমমফহঝট।

৭২৫.০০

৭৫.০০

৮।

চামামাাত গ্যা
ভন
ড ফ ন
থওাম্পামদ মমমফহঝট।
ধমিফাঞ্চম গ্যা থওাম্পামদ মমমফহঝট।

২৫.০০

৯।

রূধান্তমভঢ প্রাকৃমঢও গ্যা থওাম্পামদ মমমফহঝট।

৪০.০০

১০।

ড়পকুমভা থওাম ফাইমদাং থওাম্পামদ মমমফহঝট।

১৯০.০০

১১।

ওড থপৄমী গ্যা মটমরমউযদ থওাম্পামদ মমমফহঝট।

২৮৫.০০

১২।

ধদ্মা অহম থওাম্পামদ মমমফহঝট।

২১৩.৬১

১৩।

বভৄদা অহম থওাম্পামদ মমমফহঝট।

১৯০.০০

১৪।

থফখদা থধহরামমাফ মমমফহঝট।

২৩০.০০

১৫।

ই ন মভনাইদা য মমমফহঝট।

৯.৫৭

৬।
৭।

১৬।

র

 র ভ টড।

১২০.০০

৩.০০

১৭।

এমযাটিও অহম থওাম্পামদ মমমফহঝট।

৭.৫৭

টাও 
থঝমমহবাকাহবাক
ফব

১৮।

াাংমাহতয াহফমভদ থওম থওাম্পামদ মমমফহঝট
( ফ    র)
াাংমাহতয থওম মযল্প মমমফহঝট।

৭.২৫

থদৌ-ধমভলদ
ফন্ত্রডাম

২০।

ধমভহয  দ
ফন্ত্রডাম

১৯।

১১.৫২

২১।

াাংমাহতয অপ্ন্তভীড থদৌ-ধমভলদ
ওহধথাহভযদ।( ফ ড
)
চ ভফ য  ।

৮১৭.৫৭

২২।
২৩।
২৪।

ভ র ফ য  ।
াাংমাহতয মযমধাং ওহধথাহভযদ।
াাংমাহতয দমযল্প উন্নদ ওহধথাহভযদ।

৬০.১৩
৩.০০
১৮ ১৯

৪৯.৭৫

ফন্তব্য

ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ওভপূ থ ভৄদানা
ভয়
ভ চ ২০১৫
ম
অমদয মে
ঢ
ভ চ ২০১৫ ম
অমদয মে
ঢ
নয ত
-

ফন্ত্রডাম/
মপাক

ক্রমফও

ধেী উন্নদ 
ফা মপাক

২৫।
২৬।

ব্যাাংও  আমণ থও
প্রমঢষ্ঠাদ মপাক

২৭।
২৮।
২৯।
৩০।
৩১।
৩২।

৪৮।
৪৯।

াাংমাহতয ফা ব্যাাংও।
ফ র দ
 দন য ভফ য় নয়ন
র ভ টড
থাদামী ব্যাাংও মমমফহঝট।
চদঢা ব্যাাংও মমমফহঝট।
অগ্রডী ব্যাাংও মমমফহঝট।
ধামী ব্যাাংও মমমফহঝট।
য জ  ল য়ন
াাংমাহতয থটহপমধহফন্ট ব্যাাংও মমমফহঝট
( ফ ড ফ র)।
ইদহপস্টহফন্ট ওহধথাহভযদ অ াাংমাহতয
(আইমম)।
াাংমাহতয লাউ মমর্ল্াং নাইন্যান্প ওহধথাহভযদ।
আদাভ-মপমটমধ উন্নদ ব্যাাংও।
ওফথাংস্থাদ ব্যাাংও।
মত মমওউমভটি মপ্রমন্টাং ওহধথাহভযদ (াাংমাহতয)
মমমফহঝট।
াথাভড ীফা ওহধথাহভযদ।
চীদ ীফা ওহধথাহভযদ।
ঠাওা ইহমমরও ালাই থওাম্পামদ মমমফহঝট
(হটহওা)।
ঢ  য় য ড ফ ন
ন র ভ টড
( ড  ড )।
য় জ ন  য় য ড ফ ন
ন
র ভ টড ( জ  ড )।
 য়য ড
ন ফ ফ র দ র ভ টড
(  জ  ফ)
র  জন যন
ন ফ ফ র দ
র ভ টড ( জ  ফ)।
রুভাম ধাাভ থওাম্পামদ মমমফহঝট ( য   র)।
 য় য ন
ন র ভ টড
(    র)।
নথ য়  য় য জন যন
ন র ভ টড
(ন  জ )।
ভর প ন  র ভ টড
ফভ ন ফ র দ য় যর
র ভ টড

৫০।
৫১।
৫২।
৫৩।
৫৪।

ফ র দ মটন  যন
ফ ভ য ফভ ন চর চর 
ফ র দ  ব  র ভ টড ( ফ  র)
 টর
য ন র র ভ টড ( র)
পূমড থফা মনমমাং এন্ড ামপথ থস্টযদ।

৩৩।
৩৪।
৩৫।
৩৬।
৩৭।
৩৮।
৩৯।
৪০।
মদ্য্ৎ মপাক

৪১।
৪২।
৪৩।
৪৪।
৪৫।
৪৬।
৪৭।

ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডাম
ফ ভ য ফভ ন
 যফন মটন
ভ ণ রয়

ভৄমিভেি মরও

মাপচদও প্রমঢষ্ঠাদ

মাহপভ
ধমভফাড
(থওাটি
ঝাওা)

১১.৩৫
১ ০৭
৭২১.১৯
১,১১২.৯১
১,০৮৯.৪৭
২৬৬.০৩
৩২.০৮
১১২.৯৩
৩৬৩.৮৭
১৯৫.০০
১৩.৭৫
২৯.২৩
৯৩.৪৭
২৪০.০০
৮০ ৯৪
১৬৩.৩৯
৯২.৩১
১৭.৮৭
৫৭.০৮
৪৭.৫২
৯৪ ৮৫
৩৬ ২২
১৭২ ০৭

ফন্তব্য

ভ ২০১৫
ম
াফমও
াফমও
াফমও
াফমও
াফমও
নট
নপ
াফমও
াফমও
াফমও
াফমও
মদঝ
ভৄদানা
াফমও
াফমও
অমদয মে
ঢ
ভ চ ২০১৫
ম
ওভ পূ থ
ভৄদানা
ওভ পূ থ
ভৄদানা
নয ত
ভ চ ২০১৫ ম
অমদয মেঢ
ওভ পূ থ ভৄদানা

০.০৬
২৩৩ ০৬

অমদয মেঢ

২ ৪৯
৩৮২ ৫৭
০৩ ২১
৬১ ৩৫
০.৯৪

ওভ পূ থফত ভৄদানা
নয ত
ভয়

ফন্ত্রডাম/
মপাক

ফন্ত্রডাম
মযল্প ফন্ত্রডাম

ক্রমফও

৫৫।
৫৬।

ন ভ র
বভৄদা না মাইচাভ

৫৭।

থ
আশুকঞ্জ নাটিমাইচাভ
এন্ড থওমফও্াম থওাম্পামদ
মমমফহঝট।

৫৮।

০.০৮
১৮১ ৪০

৭৭ ৬১

৪১ ৫৮

৫৯।

থ
ধমায ইউমভা নাটিমাইচাভ
ন্াক্টমভ মমমফহঝট।

১.৫৬

৬০।

থওরু অ্ান্ড থওাম্পামদ (াাংমাহতয) মমমফহঝট
( ড র য নট)
থভদউইও, বহজ্ঞশ্বভ অ্ান্ড থওাম্পামদ ( ফ ড)
মমমফহঝট।
প্রকমঢ ইন্ডামরচ মমমফহঝট।
এঝমা াাংমাহতয।
ইস্টান থওম মমমফহঝট।
কাচী ্াভ মমমফহঝট।
মঘঝাকাাং োইটও মমমফহঝট।
ন্যাযদাম টিউ মমমফহঝট।
ফ র দ   যফন  যন ফ য )

৪৯.০৭

৬২।
৬৩।
৬৪।
৬৫।
৬৬।
৬৭।
৬৮।
৬৯।

 ভ

জ র ভ টড
ন মমমফহঝট।

মাহপভ
ধমভফাড
(থওাটি
ঝাওা)

র ভ টড

৬১।

  যফন
ভ  মপাক
 যফ য
ণ ভ ণ রয়
থফাঝ

মাপচদও প্রমঢষ্ঠাদ

ন য় র



ন র ভ টড ( ড  র)

৬৯টি প্রমঢষ্ঠাদ

ফন্তব্য

ভয়
ভয়
ভ ২০১৫
ধব থন্ত
ভয়
থফ ২০১৫
ধব থন্ত
ভয়
থফ ২০১৫
ধব থন্ত
ভয়
থফ ২০১৫
ধব থন্ত
ভয়

০.৬৭

ভয়

৬৩.৯১
১.২৭
৪.৫১
১০.৫৯
০.৬০
৪.১৯
১.০৩

ভয়
ভয়
ভয়
ভয়
ভয়
ভয়
 য
রব
ওভ পূ থ
ভৄদানা

৫০.১৩১৭
১০ ৩৮৭ ৬৪

ধমভমযি: ক
২০১৪-১৫ অণ থ-ঙহভ ফন্ত্রডাম  মপাহকভ আঢাথীদ র বজন প্রমঢষ্ঠাহদভ দাফ  অন্যান্য ঢথ্য
ফন্ত্রডাম/মপাহকভ দাফ

ড

টরম

ম

ফব

 ভ ণ রয়

ক্রমফও

র বজন প্রমঢষ্ঠাহদভ দাফ

১।

ফ র দ ট র ভ ন 
ন
র ভ টড ( ফ  র)
ওণপৄমী থধধাভ মফমস্ মমমফহঝট।
চট
যয় প র জ য র ভ টড।
থ
ইউমভা নাটিমাইচাভ
ন্াক্টমভ মমমফহঝট।
থ
ন্যাঘাভাম গ্যা নাটিমাইচাভ ন্াক্টমভ
র ভ টড।
ঙাঢও মহফন্ট থওাম্পামদ মমমফহঝট।
াাংমাহতয ইন্পু্হমঝভ এন্ড স্যামদঝামভ
্াভ ন্াক্টমভ মমমফহঝট।
ভ ন য়  ট প য র ভ টড
রন  ড ফ ড ভর র ভ টড
নথ ফ র চ ন র র ভ টড
ভফয
চ ন র র ভ টড
অ্ান্ড
ন (ফ র দ)
র ভ টড ( চ ন যখ ন )
ঠ য
চ ন র র ভ টড
প যদ য চ ন র র ভ টড
ন ট য চ ন র র ভ টড
য জ  চ ন র র ভ টড
জয় য ট চ ন র র ভ টড
 ফন চ ন র র ভ টড
য় চ ন র র ভ টড
ত ফ
চ ন র র ভ টড

চ ন র র ভ টড
জরফ র চ ন র র ভ টড
য য চ ন র র ভ টড
ভ য চ ন র র ভ টড
াাংমাহতয কৃমর ব্যাাংও।
থমও ব্যাাংও মমমফহঝট।
থতাস্ত থঝক্সঝাইম মফমস্ মমমফহঝট।
মত মক্রহন্ট জুঝ মফমস্
ন র ভ টড
লাটিদাফ জুমমী জুঝ মফমস্ মমমফহঝট
স্টাভ জুঝ মফম মম ভ টড।
ইউএফম জুঝ মফমস্ মম ভ টড।
৩১টি প্রমঢষ্ঠাদ

২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।
১২।

ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ
মপাক
ত্র চ  ধাঝ ফন্ত্রডাম

থফাঝ

১৩।
১৪।
১৫।
১৬।
১৭।
১৮।
১৯।
২০।
২১।
২২।
২৩।
২৪।
২৫।
২৬।
২৭।
২৮।
২৯।
৩০।
৩১।

থমাওাহদভ
ধমভফাড
(হওাটি ঝাওা)
৪২.০৬

ফন্তব্য

অমদয মেঢ

৫৫.৭৯
৫৪.১৩
৩৯.৬৪
৩৩.২৪

প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম

৩২.৪৬
২ ৬৮

প্রমপযদাম
প্রমপযদাম

২ ৫২
১ ৩৪
৬৯ ৪৩
৪৬ ০১
৪৫ ৩০

প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম

৪১ ৭২
৪০ ৯৭
৪০ ৩১
৪০ ০৭
৩৮.৬৭
৩৭ ২৯
৩৬ ৩৭
৩৬ ৩৩
৩১ ৫৪
২৯ ৪৩
২৮ ৬০
১৮ ৮১
৪৩৪.৫১
১৬৯.১২
০.২৮
১০৯.৬৭
৮১.১৭
৪৯.৪৯
৪২.৮১
১ ৭৩১ ৭৬

প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
প্রমপযদাম
াফমও
াফমও
াফমও
াফমও
াফমও
াফমও

ধমভমযি: ঘ

অমটঝ মভহধাহঝ থ মন্নহমযঢ গুরুঢভ অমদহফভ ঢথ্যামত
ব্যাাংও  আমণ থও প্রমঢষ্ঠাদ মপাক
(১) থমও ব্যাাংও মম ভ টড-এভ মমপন্ন যাঔাভ ওাব থক্রহফভ ধভ নাাংযদাম অমটঝ ধমভঘামদাভ চন্য মদহাককৃঢ ঘাঝাট থ
এওাউন্টট্যান্ট নাফথ-এভ প্রমঢহতহদ ব্যাাংহওভ প্রথাদ যাঔা এাং ৪টি যাঔায় ৫৬টি প্রমঢষ্ঠাহদভ ঋডপ্রস্তা প্রমক্রাওভড, অনুহফাতদ 
মঢভড ওাব থক্রহফ মমপন্ন অমদফ উদখাটিঢ ল।
(২) া ণমচ্ও ব্যাাংহওভ ফাধ্যহফ ভপ্তামদওাভওহতভ অমদমফঢপাহ ভপ্তামদ পত্যথ /দকত লাঢা (Cash Incentive) প্রতাদ
াংক্রান্ত স্থাদী  ভাচস্ব অমটঝ অমথতপ্তভ ওর্তও
থ মদভীো উত্থামধঢ ৩৪৬টি আধমি ‘গুরুঢভ আমণ থও অমদফ’  ফ অমগ্রফ
অনুহেহত উন্নীঢ ওভা ল। মদভীোওাহম ২৭টি ভওা য  থভওা য ব্যাাংহওভ মধভীহঢ অমটঝ আধমি উত্থামধঢ ল।

ফ

 ট ভ ণ রয়

(১) আতফচী ন্প মম ভ টড-এভ অণ থ আত্মাৎ-এভ টি অমদফ আহঙ। অমদহফভ মরুহি ঠাওা মপাকী থস্পযাম চচ
আতামহঢ ফাফমা মঘাভাথীদ য য় ছ। থও ন য-২৪/২০১৩, ঝাওায  যভ ন ১.১৭ থওাটি।

ভ র

 ফলয় ভ ণ রয়

(১) মক্রওফী, চদা অমপভাফ দন্নীভ ম
ফাফমা ন য- ৮০, ঢামভঔ: ২৫
র ২০০৪, চদা থফা.মনকুভ ভলফাদ ভূইুঁ া,
থচমা দ্যদীমঢ তফদ অমনাভ, ঠাওা, ভফদা (মটএফমধ) ণাদা, ঠাওা ই/ধমত্রওা মক্রহভ ৪,৭৪,৫৭১.৫৫ ঝাওা আত্মাৎ-এভ তাহ
ফাফমা ওহভদ। উি ফাফমাটি আতামহঢ প্রমক্রাথীদ ভহহঙ।

ফলয় ভ ণ রয়
ভওা য লাঝ-াচাভভহলভ ইচাভামব্ধ ৪ ত  ঢলমহম প্রাপ্ত অণ থ থ ব্যকৃঢ ৬১,৯৬,৪৪,৫৪২ ঝাওাভ মলা ন ।
৩,৮৩,৪৮,৬৫৩ ঝাওা ভহল্যভ ইধত্র ক্রহভ মধভীহঢ প্রমঢহতদ, ও এমন্ট্র, মঢভহডভ মলা ধাা বামদ। ভৄমিহবািাহতভ
ওল্যাহড প্রাপ্ত অণ থ (৪ ত ) দীমঢফামা মলভূথঢপাহ প্রমঢষ্ঠাদহও অনুতাদ মলহহ প্রতাদ ওভা েমঢ ৪১,১০,০০,০০০ ঝাওা।
ফলাদ মচ মত, ২০১৪  ঐমঢলামও ভৄমচদকভ মত, ২০১৪ উ ম দ উধমহে উহিামদকৃঢ ৪,৭০,৪৫,০০০ ঝাওা ফন্ব
ওভা য় ন।

 যফ য

ণ ভ ণ রয়

১)  ড ব ট ফ ফদ ১৯৯৭-৯৮  র ৪১১ ৯৪ র ট
 য য়। ২০০২  র
ভ ভর  য় ছ। ভ ভর
ন ত দভন য ত
য় ধ ন য য় ছ।



ফল য় ন ত দভন

য ত

য ঙ
২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য জ ত য়  দ
ভ

ণ ত/  ধত আইদভল

নয  য ন ভ

নয

ভ

র

১।

াাংমাহতয াাংামতও ওল্যাড রাস্ট আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ৬ দম্বভ আইদ।

২।

 ঞ্চ ব্যাাংও আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ৭ দম্বভ আইদ।

৩।

ধা থঢ্ ঘট্টগ্রাফ উন্নদ থাট থ আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ৮ দম্বভ আইদ।

৪।

াাংমাহতয লাই-থঝও ধাওথ ওর্তথধে (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ৯ দম্বভ আইদ।

৫।

মটঅমক্সভাইহামদউমিও এমট (মটএদএ) আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ১০ দম্বভ আইদ।

৬।

াাংমাহতয ধভফাণু যমি মদন্ত্রড (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ১১ দম্বভ আইদ।

৭।

ইদহপস্টহফন্ট ওহধথাহভযদ অ াাংমাহতয আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ১২ দম্বভ আইদ।

৮।

াংমথাদ (হরাড়য াংহযাথদ) আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ১৩ দম্বভ আইদ।

৯।

উধানুষ্ঠামদও 

২০১৪ াহমভ ১৪ দম্বভ আইদ।

১০।

াাংমাহতয থলাহঝম  থভহস্তাভা আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ১৫ দম্বভ আইদ।

১১।

ভাাংকাফাটি ধা থঢ্ থচমা ধমভরত (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ১৬ দম্বভ আইদ।

১২।

ঔাকড়াঙমড় ধা থঢ্ থচমা ধমভরত (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ১৭ দম্বভ আইদ।

১৩।

ান্নভদ ধা থঢ্ থচমা ধমভরত (াংহযাথদ) আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ১৮ দম্বভ আইদ।

১৪।

ভাচযালী কৃমর উন্নদ ব্যাাংও আইদ, ২০১৪

২০১৪ াহমভ ১৯ দম্বভ আইদ।

১৫।

থফহরাহভম আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ১ দম্বভ আইদ।

১৬।

াাংমাহতয জ্বামামদ  মদ্য্ৎ কহরডা ওাউমন্পম আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ২ দম্বভ আইদ।

১৭।

মদ্য্ৎ  জ্বামাদীভ ত ভভাল বৃমি (মহযর মথাদ) (াংহযাথদ)
আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ৩ দম্বভ আইদ।

১৮।

Trading Corporation of Bangladesh (Amendment) Act,
2015

২০১৫ াহমভ ৪ দম্বভ আইদ।

১৯।

নভফামমদ মদন্ত্রড আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ৫ দম্বভ আইদ।

২০।

ভওামভ বাদালদ (ব্যলাভ মদন্ত্রড) আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ৬ দম্বভ আইদ।

২১।

াাংমাহতয যাহদাগ্রামনও মভাঘ থ ইদমস্টটিউঝ আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ৭ দম্বভ আইদ।

২২।

ভে াংকঞদ (মদন্ধদ  ধমভঘামদা) আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ৮ দম্বভ আইদ।

২৩।

মদমত থিওভড (ম্পূভও) আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ৯ দম্বভ আইদ।

২৪।

অণ থ আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ১০ দম্বভ আইদ।

২৫।

মদমত থিওভড আইদ, ২০১৫

২০১৫ াহমভ ১১ দম্বভ আইদ।

আইদ, ২০১৪

ধমভমযি: চ
২০১৪-১৫ অণ থ-ফছ য ভ ব - ফঠ

২০১৪-১৫ থ-ফছ য ভ ব - ফঠ

ভ দত ন তভ র

ভ দত ন তভ র ন :

১। জ ত য়  চ য ন তভ র , ২০১৪।
২। জ ত য় চ

ন তভ র , ২০১৪।

৩। জ ত য় ত

ম

৪। য়র ব

ত ফ

৫। 

ম

ন তভ র , ২০১৪।

 ন তভ র , ২০১৫।

র

য়ভ জ

য়ন ত ফর ঠন

 যচ রন ন তভ র , ২০১৪।

ধমভমযি: ছ
ফন্ত্রডাম/মপাকভল ওর্তও
থ ২০১৩-১৪ অণ থ-ছ য প্রডীঢ/াংহযামথঢ মমথফামা  দীমঢভল
২০১৪-১৫ অণ থ-ছ য মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাক ওর্তও
থ প্রডীঢ/াংহযামথঢ মমথফামা  দীমঢভল মদম্নরূধ:

আইদ  মঘাভ মপাক
(১)

জ ত

য ধ

ন র ( য়

ভ ত - ভচ য ) ন য়

ফ ধভ র , ২০১৪।

চদপ্রযাদ ফন্ত্রডাম
(১) াাংমাহতয মঘাম (ও্াটাভ মলভূথঢ থকহচহঝট ওফথওঢথা এাং দদ থকহচহঝট ওফথঘাভী) মদহাক মমথফামা, ২০১৪।
(২) চদপ্রযাদ ধতও দীমঢফামা।
(৩) াাংমাহতয মমপম ামপথ (, থবাগ্যঢা  ভামভ মদহাহকভ চন্য ধভীো) মমথফামা, ২০১৪।
(৪) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ অথীদ ভওামভ তপ্তভ, স্বািযামঢ/আথা স্বািযামঢ াংস্থা এাং ওহধথাহভযহদভ ভামভ
মদহাহকভ থেহত্র মমপন্ন থভহদভ থওাঝা ‘এমঢফঔাদা মদাী’ এভ ধমভহঢথ ‘এমঢফ’ ‘উধচাঢী’-এভ ধমভহঢথ ‘ক্ষুদ্র্ নৃ-থকাষ্ঠী’
প্রমঢস্থাধদ াংক্রান্ত আহতয।
(৫) ভামভ মদহাকহবাগ্য শূন্যধহতভ ১০ যঢাাংয াংভমেঢ ধত ৬ ফাহভ ফহধ্য আিীওভহডভ ফাধ্যহফ পূভড ওভা দা লহম উি ধত
ভামভ মদহাহকভ ফাধ্যহফ পূভড ওভহ ফহফথ ধমভধত্র।
(৬) মমপন্ন ফন্ত্রডাম/মপাহকভ আইমটি াহচঝ  আইদ াংক্রান্ত অনুমপাক/অমথযাঔা/যাঔা স্থাধহদভ মরহ প্রমফঢ ধত মন্যা
থওন্ধীপাহ মদথ থাভড ম্পমওথঢ ধমভধত্র।
(৭) থকাধদী অনুহতদ াংক্রান্ত অনুযাদফামা বণাবণপাহ অনুভহডভ চন্য মদহত থযদা।

টাও  থঝমমহবাকাহবাক মপাক
(১) াফামচও তািঢা ঢলমম মমথফামা, ২০১৪।
(২) Directives on Service & Tariff 2015।
(৩) াাংমাহতয াহফমভদ থওম থওাম্পামদ মমমফহঝহটভ ভচ য চ

য ফধ নভ র ২০১৪।

ত ভ ণ রয়
(১) ‘চাঢী ম্প্রঘাভ দীমঢফামা, ২০১৪’ ।
২) ‘ ফয য ভ র ন ধ ন
ন তভ র ২০১৫’।

ত

ম

ম

 য

য়ন

 ড জট র দন



 ভ চ য জ য

য

ফব

(১) ‘ঢথ্য  থবাকাহবাক প্রভেমি দীমঢফামা১০, ২০১৫’।
(২) Guidelines for the declaration of privately operated (NON-BHTPA) software technology park.
১০ত

ম

ম

ম

ফ ন

ন তভ র

১৮

ণ ভ ণ রয়

২০১৫

জট

য

ত য়।

দন

(১)

ম

ফ ন ( ভ

ধ নভ য

ম ফ র) ফ ধভ র , ২০১৫।

ম রয়

(১) ফ র দ ফয

ফ

ঠন

য থনত

র ন ত, ২০১৫।

 ট ভ ণ রয়

(১) াাংমাহতয ঢাঁঢ থাট থ ওফথঘাভী (অভ পাঢা, অভচমদঢ সুমথামত  াথাভড পমষ্যৎ ঢলমম) প্রমথাদফামা, ২০১৫।

থ

ত ন ফব

১) াাংমাহতয কৃমর ব্যাাংও রুম, ১৯৮৩ (াংহযাথদ)।
২) ধেী ঞ্চ ব্যাাংও (ধমভঘামও মদ থাঘদ) মমথফামা, ২০১৫।
৩) চীদ ীফা ওহধথাহভযদ (ওফথওঢথা-ওফথঘাভী) ঘাকুভী প্রমথাদফামা, ১৯৯২ (াংহযাথদ)।
৪) াথাভড ীফা ওহধথাহভযদ ওফথঘাভী ঘাকুভী প্রমথাদফামা, ১৯৯২ এভ ৪৭(১) (াংহযাথদ)।
৫) তমমমামত ধমভতযথদ  অনুমমমধ ভভাল মন মমথফামা, ২০১৪।
৬) আফাদঢওাভী মদভাধিা ঢলমম মমথফামা, ২০১৪।
(৭) াাংমাহতয লাউচ মমর্ল্াং নাইন্যান্প ওহধথাহভযদ (মএইঘমএনম) এভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীকহডভ উৎাল থাদা প্রতাহদভ
দীমঢফামা (াংহযাথদ)।
(৮) ইদহপস্টহফন্ট ওহধথাহভযদ অ াাংমাহতয এভ ওফথওঢথা-ওফথঘাভীহতভ ধহতান্নমঢ দীমঢফামা, ২০১১ (াংহযাথদ)।



ভ ণ রয়

(১) থভওামভ স্কুম/স্কুম এন্ড ওহমহচ ফাধ্যমফও, মদম্ন ফাধ্যমফও  াংভেি প্রাণমফও স্তহভ মযোণী পমঢথ দীমঢফামা, ২০১৪।
(২) এ.এ.ম. ধভীো ভওাভ ওর্তও
থ মদথ থামভঢ মন-এভ অমঢমভি মন আতা াংক্রান্ত ফলাফান্য লাইহওাঝ থ ওর্তও
থ সুহ্হফাহঝা
রুম-২৫/২০১৪ াস্তাদ াংক্রান্ত ধমভধত্র।
(৩) ভওামভ  থভওামভ ফাধ্যমফও মদ্যামহ পমঢথভ াংহযামথঢ মদহত থযামম।
(৪) ভওামভ ফাধ্যমফও মদ্যামহভ মযোণী পমঢথভ াংহযামথঢ দীমঢফামা, ২০১৪।
থ
থ
(৫) ফাধ্যমফও স্কুম াটিমনহওঝ
(এ.এ.ম.), তামঔম, উচ্চ ফাধ্যমফও স্কুম াটিমনহওঝ
(এইঘ.এ.ম.)  আমমফ ধভীোভ
নমানহমভ মপমিহঢ বৃমি প্রতাহদভ দীমঢফামা, ২০১৪।
(৬) াাংমাহতয মযো ঢথ্য  ধমভাংখ্যাদ ব্য্হভা (ওফথওঢথা-ওফথঘাভী) মদহাকমমথফামা, ২০১৪।

 ভ ণ রয়
(১) ‘ ডভ

ফ ধভ র , ২০১৫’।

ন য় য য ফব
(১) ২০০৩  র ণ ত  যব য


(১) 

 যফন

ভ 

জনথ

দ য তপ র ফ তর

য ২০১৪-১৫ থ-ফছ য  যব য

দ য তপ র, ২০১৪।

ফব

ধদ যয (নন-

ডয

জ টড ফ নন-

জ টড ভ ত / ভচ য ) ন য় ফ ধভ র , ২০১৫।

য ভ ণ রয়
(১) ‘মযল্পাঞ্চম পমময’ দাহফ এওটি দত্যদ পমময ইউমদঝ কঞহদভ ভওামভ আহতয।

২) ‘পৃণও ঢত ইউমদঝ (মধ,ম,আই)’ দাহফ এওটি দত্যদ পমময ইউমদঝ কঞহদভ ভওামভ আহতয।
৩) ‘ভাংপভ থভঞ্জ’ দাহফ এওটি দত্যদ পমময ইউমদঝ কঞহদভ ভওামভ আহতয।
৪) ‘ভাংপভ আভ, আভ, এন’ দাহফ এওটি দত্যদ পমময ইউমদঝ কঞহদভ ভওামভ আহতয।
৫) থওাস্ট কাট থ ওদমনহটমন্পাম অট থাভ।
(৬) থওাস্ট কাট থ মফ্লঝ অট থাভ।

 যফ য
১) ভ ন

তভ জত

২) ন  টয ভ ত
৩)

ণ ভ ণ রয়
ফ য নয় ণ) ফ ধভ র ২০১৫।
ভচ য দয ন য়

ফ ধভ র ২০১৪।

ড য ভযত ভ ত দয ফদ র দ য়ন ন তভ র ২০০৮-   ধত ন তভ র ২০১৪।

ধমভমযি: জ
২০১৫-১৬ অণ থ-ছ য ফন্ত্রডাম/মপাকভহলভ ওাব থামম ম্পাতহদ ম্ভাব্য ড় ভওহফভ ঘ্াহমঞ্জভল
১ ।  ন দ ভ ণ রয়
(১) োকনম্পদ ভন্ত্রণোর
ও
কনডলফই সট-আ অনুলভোদন ওয়ো রু ।

িোম খিভলি আযও রকতীর িযোয ন্য প্রস্তোকফত

২) কডককএটিককএআযকডকক দ্রুত অনুলভোকদত নো লর নতুন প্রিলেয ফোস্তফোয়ন মথোভলয় শুরু িযো ম্ভফ লফ নো। প্রিলেয
ভয় অনুমোয়ী ফযোদ্দ প্রদোন রু । োতীয় ম খোলয়য প্রিেমূ MTBF সথলি আরোদো িলয ফযোদ্দ প্রদোলনয ব্ফস্থো গ্রণ
।
২ । যয

ভ ণ রয়

(১) ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম ভওাহভভ এওটি থফৌমমও প্রমঢষ্ঠাদ। এ ফন্ত্রডামহভ ওফথওা সুমদমত থি মর  ঔাহঢভ ফহধ্য ীফাি দ।
এভ ওাব থক্রফ ব্যাধও, ম ঢ এাং হুধামেও। বাভ ওাভহড চাঢী স্বাহণ থ এও া এওামথও ফন্ত্রডামহভ  হুফামত্রও ফন্বহভ
প্রহাচদ ল। থবহলত্য এ ফন্ত্রডামহভ ওাচ শুদৄ এ ফন্ত্রডামহভ ফহধ্য ীফাি দ 
ফন্ত্রডামহভ  সুন্নভ ফন্বহভ
ফাধ্যহফই থওম চাঢী স্বাণ থ য ত লহঢ ধাহভ। ওম ভাষ্ট্র ঢাহতভ আমণ থও, থওৌযমকঢ  প্রথাদ স্বাণ থ াংভেড  ম যয চন্য
কূঝনদমঢও প্রা ঘামমহ ণাহও। কূঝদীমঢ অঔ  ফমন্বঢ। এভ মপাচদ চাঢী স্বাণ থ-াংভেহডভ অনুকূম লহঢ ধাহভ দা।
ঔাঢমপমিও কূঝদীমঢ থবফদ: ামডচ্ কূঝদীমঢ, ধমভহয কূঝদীমঢ, উন্নদ কূঝদীমঢ প্রভৃমঢ ধমভঘামদাভ থেহত্র বণাণ থ ফন্বহভ
অপা ওাম্য দ।  ঢ বহতমযও ভাহষ্ট্রভ  মওাংা আ জ মঢও ধমভফ র থবাকাহবাক বৃমি, ম্পহওথান্নদ, থওৌযমকঢ গু ত্ব
বৃমি, ধাভস্পমভও স্বাণ থভো  মদপথভঢা  থঝওই অাংযীতামভহত্বভ চন্য াফমগ্রও এাং অঔ কূঝদীমঢ এওা প্রহাচদ।
(২) ামডচ্, মমদহাক, উধওভড  জ্বামামদ ভভাল, প্রাী াাংমাহতমযহতভ ঘামলতাভল ক্রফয বৃমিভ থপ্রোধহঝ বণাবণ
ধতহেধ গ্রলড  াড়া প্রতাদ, ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ ওফথধমভমথ  ওফথওাহণ্ডভ চটিমঢাভ আহমাহও ফন্ত্রডামহভ এাং মফযদভহলভ
েফঢা বৃমি (হমাওম  আমণ থও) এওান্ত আশ্যও। ১৯৮২ াহম ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ চন্য মদথ থামভঢ থমাওম এাং ম্পত
ঢথফাদ ঘামলতা  থপ্রমেহঢ অধব থাপ্ত। ফাদদী প্রথাদফন্ত্রী Cadre strength বৃমিভ উধভ দীমঢকঢ অনুহফাতদ প্রতাদ ওহভহঙদ।
অঞ্চমমপমিও অনুমপাক ম্প্রাভড, হুধামেও অনুমপাক ম্প্রাভড, ইসু্মপমিও অনুমপাক সৃচদ, লাও অনুমপাক সৃচদ,
মফযদভহলভ পদঃাংকঞদ, মফযহদভ াাংকঞমদও ওাঞাহফাহও থঠহম াচাহদা, মফযদভহল মমচমস্টও লাঢা বৃমি ওভা এওান্ত
আশ্যও। মস্তৃঢ আন্তচথামঢও ভূ-ভাচনদমঢও ধমভহভ ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম  মফযদভহলভ এই হুফামত্রও ওফথবজ্ঞ ধমভঘামদা
প্রহাচদ সুমযমেঢ এাং প্রমযমেঢ ওফীামলদী। ঘামলতা থফাঢাহও  ফহামঘঢ ওফথওঢথা/ওফথঘাভীভ মদহাক দা লাভ নহম
চদহমভ অপ্রত্যমঢা অহদও ফহই ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডাম আযানুরূধ ওফথওাণ্ড ধমভঘামদাহও ব্যালঢ ওহভহঙ। ঢহ এ ফন্ত্রডাম
আযাাতী থব মফযদাংখ্যা  ওফথওঢথা বৃমিভ াম্প্রমঢও প্রস্তাহ ফাদদী প্রথাদফন্ত্রীভ ত ম্মমঢ অদূভ পমষ্যহঢ এ ধমভমস্থমঢভ
উন্নমঢ খঝাহ। মধএম-এভ ফাধ্যহফ মথ থঢ াংখ্যা ও্াটাভ ওফথওঢথা মদহাহকভ ধাযাধাময ঢথফাদ  পমষ্যৎ ঘ্াহমঞ্জ
থফাওাহমাভ চন্য ওফথওঢথাহতভ মদমড় ধমভঘব থা প্রহাচদ। এ মহে্ নহভদ ামপথ এওাহটমফভ উন্নদ এাং ম্প্রাভড চরুমভ।
মথ থঢ আাদ এাং সুহবাক-সুমথা মদমিঢ ওভহঢ ধাভহম ফধ্য ধব থাহভ ওফথওঢথাহতভ প্রমযেড ঙাড়া মমদফ ওাব থক্রহফভ
ফাধ্যহফ অন্যান্য থতহযভ কূঝদীমঢওহতভ প্রমযেহডভ ব্যস্থা ওভা বাহ।
(৩) ঢথফাহদ এ ফন্ত্রডামহভ ড় ঘ্াহমঞ্জ লহ তাঁমড়হহঙ অন্যান্য ফন্ত্রডামহভ হঙ্গ ফন্বলীদঢা। ম্প্রমঢ মে্ ওভা বাহে থব
অন্যান্য ফন্ত্রডাম ঢাহতভ ওাহচভ ঙ্গ মল থাাংমাহতয াংমেি ওাব থক্রফ াথহদভ চন্য ধভভাষ্ট্র ফন্ত্রডামহভ হঙ্গ থবাকাহবাক/ধভাফথয
ব্যঢীঢ ভামভ মহতময মফযদগুমমভ হঙ্গ থবাকাহবাক ভো ওভহঙ। এহঢ ফন্বলীদঢা এাং ঙ্কহঝভ উদ্ভ লহে। এ অস্থা
ধমভলাহভভ মহে্ এাং মদমড় ফন্বহভ চন্য Rules of Business and Allocation of Business-এভ পূড থ াস্তাদ
প্রহাচদ।

৩। ভ জ

ণ ভ ণ রয়

(১) ফলাফান্য লাইহওাহঝ থ ধহতান্নমঢ াংক্রান্ত টি যঝ ফাফমা সু ফ থওাহঝ থভ চূড়ান্ত মদষ্পমিভ অহধো ভহহঙ। ফাফমা মদষ্পমি
দা লহম ওফথওঢথাহতভ ধহতান্নমঢ প্রতাদ ওভা ম্ভ লহ দা, বাভ নহম ওাব থক্রফ ম্পাতহদ ফস্যা থণহও বাহ।
৪।

 যফন

ভ 

ফব

(১) ২০১৪-১৫ থ-ফছ য ত লভঢাম  মলাং ওফথসূ চ ত মআভটিমভ ৫৩টি া েমঢগ্রস্ত ল। এভ ফহধ্য ১৯টি ফ 
অমিাংহবাক য য় এাং ৩৪টি ফ  পাাংচুভ ওভা ল। এহঢ ওহধথাহভযহদভ ভাচস্ব েমঢল  থহফাঝ ৪২,০২,৩০,৪১১ ঝাওায
েমঢ ল।
ম, যত র    ভ চ ত থ ভ য য় ত ন   ফ ফ য ’য ফ 
য়থ ।
(২) ১,০০০
ট যঊ য
রত য়   যফন ভ 
ফব য  ত ভ
ফ ফ য়ন ধ ন ছ।
 র
ড য  ব
থ ফয
য ত য়। ত  য দ য ফ ব
ন ফ ত ছট ভঝ য
য় জন য় ফয য ব ফ নধ যত ভ য় ভ
য ময়ন।
ট ভ
র MTBF- য ফ  য য খ
র দ ব ফ ফয
দ ন য য় জন।
৩)  ফ দ- র- পতয
দ- র- ম র ৩ দন য য
দন য  য়থ ।
ভ য়য ভ য জধ ন
ঢ
থ ন যট ন ধ ভ ল
ভয ফ ত  -ম য় য ত য়।
ভ য় ফ র 
ভ লয
ফ পয ফ নয য় য জধ ন ত প য  য জ ম  যফন ম ন ফ

ফ র  যভ ণ ম নফ ন চর চ রয
 ম  ভ 
ন । প র ঘয খ ভ লয ন ফ ম ত য় ত য যয  দ থ 
ভ লয ব র ঘফ
ত ত ভ য় য  ফ য় ন ।
ধভ য়  ফয নধ যত দ নয
য ৩ দন  যয ৩ দন য য
ঘ লণ য  র ভ ল
ন ফ ম ত য় ত য ত  য ফ ফ র  য ম য়। ফলয়
ভ ণ রয় ব য
ভ ভ ম র চন য য় জন।
৪) ত ৩০ ফছ যয ভ
থ-ফছ য ফ চ য় ফ   ত য়। ত
ফ ত
ফ
 ডয দ 
জতয়
র
জর ভ   য ভ য
ত য়। ভ    ম ন চর চর  ম য খ খন ভ য
চ র  ফ দখ দ য় ছ।
 ট ভ 
নট য়
ম য য খ য র ভ   য ভয ভত
 য ণয জ ২০০
ট
য়ন খ ত ত য ফয
য় জন।
৫। য

ভ ণ রয়

(১) ২০ তমী ঐও্হচাঝ চাঢী াংত মদ থাঘদ াংক্রা ইসু্ বঢ য ওহভ থতযব্যাধী ফ ব মফমঙম লভঢাম অহভাথল দাদা
ওফথসূমঘ গ্রলডপূ থও লঞাৎ ওহভ মশৃঙ্খমা, র্ধ্াংাত্মও  দাযওাঢভমও খঝদা খঝাহঢ ধাহভ।
(২) ভেিাধভাথীহতভ মঘাহভভ ভা ওাব থওভ ওভাভ
অদাওামিঢ খঝদা খট ত ধাহভ।

চাফাাঢ-মযমভ, থলনাচহঢ ইমাফল মএদমধ মমেন্নপাহ

(৩) াংখ্যামঘু ম্প্রতা  ঢাহতভ উধাদামহ থঘাভাহকাপ্তা লাফমা লহঢ ধাহভ।

ফ 

ত

য় নয জ ভ নন য় ধ নভ

জ ত

ত

 দ দ

 য  -ঝ
 নন  

 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 Bangladesh's 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

 UN's highest environmental accolade „Champions of the Earth‟ on 27 September 2015
In recognition of her global and national leadership in addressing climate change



„ICT Sustainable Development Award‟ from the International Telecommunication Union
(ITU) on 26 September 2015
Recognition for leadership in building a “Digital Bangladesh”
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ভ ন য

দ

দয ন ভ

জতয়

ফদ ন

১।
২।
৩।

ফভহুফ ভ
ভ ন চ য
 দ ভ ন ভ  দ
ভয ভ  . ভ. . ফ যয়

ধ নত
ধ নত
ধ নত

৪।
৫।
৬।
৭।


ন
ভন
জন ফ
যয
ড. ভ  দ  ন ভ র
য়ত ল

 ত
 ত
ফলণ
 ণ
 ফ দ ত

 দ
ভ ন য

দ

দয ন ভ

জতয়

১।
২।

ফভহুফ মধারু ভতাভ
চদা এ.এ.আব্যম লাাঢ

৩।
৪।

ফভহুফ আব্দুভ ভলফাদ ামঢ
অধ্যাধও ফমচভ ভলফাদ থততা

৫।
৬।

চদা আব্যম ওামাফ থফালাম্মত বাওামভা
অধ্যাধও টাঃ এফ.এ.ফান্নাদ

৭।
৮।

চদা দৎ কুফাভ ালা
ছড থা থাভা থঘৌদৄভী

৯।
১০।
১১।
১২।

শ্রীফৎ ঢ্মপ্র ফলাহণভ
চদা নমভদ্যভ থভচা াকভ
অধ্যাধও মিহচদ যফথা
চদা ভৄলম্মত ন্যরুম হুতা

১৩।
১৪।
১৫

 ড.

পারা আহন্নামদ
 র


র

ফলণ


ভ জ ফ
ভ জ ফ
ভ ডয়
ব ল  ত
ব ল  ত

যতন চ য

জন ফ . . ভ.  ভ
জন ফ ভ র র  ন

ফদ ন

ভন

ভ জ ফ
 র
 ফ দ ত

ফ ভ য

য় দ

ভ ন য

দ

দয ন ভ
 ভভত জ ফ ভ

১।
২।

জ ত  চর

ভ 

ডব

জতয়
ফদ ন
ন য  ফ য, ন য ধ য ত , ন য
দ য ন য ভ জয থ- ভ জ
য়ন।

ট

রফ

ন য  ফ য, ন য ধ য ত , ন য
দ য ন য ভ জয থ- ভ জ
য়ন।

য়ন ফ

 য়

য়ন ফ

 য়

য য:

১।

২০১৩ াহমভ পভস্কাহভভ চন্য প্রস্তামঢ
ব্যমি/ঘমমচ্চহত্রভ দাফ
াভাহ্ থকফ ওভী

২।

ভমিওা ফাা ( ম জ : কাচী ভাওাহঢ  নমভদ্যভ থভচা াকভ) থশ্রষ্ঠ ঘমমচ্চত্র

৩।

শুদহঢ মও ধা ( ম জ : াভা আনভীদ)

৪।

কাচী ভাওাহঢ (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ ঘমমচ্চত্র ধমভঘামও

৫।

মঢঢা মচা (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ অমপহদঢা প্রথাদ ঘমভহত্র

৬।

থবৌণপাহ ১. থফৌসুফী (হততা)
২. যমফথফামা (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ অমপহদত্রী প্রথাদ ঘমভহত্র

৭।

য

থশ্রষ্ঠ অমপহদঢা ধাশ্বথ ঘমভহত্র

৮।

অধড থা (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ অমপহদত্রী ধাশ্বথ ঘমভহত্র

৯।

ভ

থশ্রষ্ঠ অমপহদঢা/অমপহদত্রী ঔম ঘমভহত্র

১০।

স্বে (এওই বৃহি)

থশ্রষ্ঠ মযশু মযল্পী

১১।

বতা অমলতা ামভদা (অন্তথ থাদ)

মযশু মযল্পী যাঔা মহযর পভস্কাভ

১২।

ম থব ফ -

থশ্রষ্ঠ ঙ্গীঢ ধমভঘামও

ক্রমফও দ য

র র ভ

 দ (ভমিওা ফাা)

য য দ (ভমিওা ফাা)

১. , , জ দ (ভমিওা ফাা)
২.  ত র ভন ( ণ দঘ ভ

যাঔাভ দাফ
আচীদ ম্মাদদা
ঠ ভ

চর

ন )

১৩।

চ ন ন (পূড থনতখ থ্ থপ্রফ ওামলদী)

থশ্রষ্ঠ কাও

১৪।

থবৌণপাহ ১. রুদা মামা (হততা)
২. ামদা ইামফদ (হততা)

থশ্রষ্ঠ কামওা

১৫।

ওমভ কুম (পূড থনতখ থ্ থপ্রফ ওামলদী)

থশ্রষ্ঠ কীমঢওাভ

১৬।

থওৌমযও থলাহদ ঢাধ (পূড থনতখ থ্ থপ্রফ ওামলদী)

থশ্রষ্ঠ সুভওাভ

১৭।

কাচী ভাওাহঢ (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ ওামলদীওাভ

১৮।

কাচী ভাওাহঢ (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ মঘত্র দাট্যওাভ

১৯।

কাচী ভাওাহঢ (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ াংমাধ ভঘমঢা

২০।

থফা: যমভপৄম ইমাফ ভাহম (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ ম্পাতও

২১।
২২।
২৩।

ভ  (ভমিওা ফাা)


র র ভ ফ দর (ভমিওা ফাা)
জ  রভ (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ মযল্প মদহত থযও
থশ্রষ্ঠ মঘত্র গ্রালও
থশ্রষ্ঠ যব্দ গ্রালও

ফ ভ

২৪।

ামলতা ফমেও চমম (ভমিওা ফাা)

থশ্রষ্ঠ থধাযাও  াচ-জ্জা

২৫।

ভ:

থশ্রষ্ঠ থফও-আধম্যাদ

র ফ র (ভমিওা ফাা)

-৪০৬১ ভ -১) ২০১৫-১৬১৩০০ ফ ২০১৫।

