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সূচিপত্র 

ক্রচিক চিষয়ািচি পৃষ্ঠা  

 িন্ত্রণািয় ও চিভাগসমূহের ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি     কার্ থািচি সম্পচকথত িাচষ থক প্রচতহিদহের 

চেি থােী সারসংহেপ 
i-xvi 

১। িন্ত্রণািয় ও চিভাগসমূহের ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি     কার্ থািচি সম্পচকথত িাচষ থক প্রচতহিদে  ১-৪৫ 

 (ক) অর্ থনেচতক  (সািচিক অর্ থেীচত ও উন্নয়ে কি থসূচি) ১-১৪ 

  ক.১ িার্াচপছু আয় ও প্রবৃচি ১ 

  ক.২ অর্ থনেচতক চিষয়  ১ 

  ক.৩ সরাসচর বিহদচিক চিচেহয়াগ (ফহরে ডাইহরক্ট ইেহভস্টহিন্ট) ২ 

  ক.৪ বিহদচিক ঋণ ও অনুদাে  ২ 

  ক.৫ সরকাচর প্রচতষ্ঠােসমূহের আহয়র িভ্াংি/মুোফা/আদায়কৃত রাজস্ব থর্হক 

সরকাচর থকাষাগাহর জিার পচরিাণ 
২ 

  ক.৬ উন্নয়ে প্রকল্প ৩ 

  ক.৬.১ অিকাঠাহিা উন্নয়ে ৩-১১ 

  ক.৭ দাচরদ্র্্চেরসে  ১১ 

  ক.৮ কি থসংস্থাে  ১১ 

  ক.৯ প্রধাে থসক্টর কহপ থাহরিেসমূহের িাভ-থিাকসাে ১১ 

  ক.১০ উৎপাদেচিষয়ক ১২-১৪ 

   ক.১০.১ কৃচষ/চিল্প পণ্য, সার, জ্বািাচে ইত্াচদ  ১২ 

   ক.১০.২ চিদ্য্ৎ, জ্বািাচে থতি ও পাচে ১৩ 

   ক.১০.২.১ চিদ্য্ৎ সরিরাে ১৩ 

   ক.১০.২.২ ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    চুচি-স্বােচরত, িালুকৃত ও চেি থাণাধীে 

চিদ্য্ৎহকহের তথ্য  
১৩ 

   ক.১০.২.৩ চিদ্য্হতর গড় চসহস্টি িস  ১৩ 

   ক.১০.২.৪ জ্বািাচে থতহির সরিরাে   ১৪ 

   ক.১০.২.৫ থিহরাপচিটে এিাকায় পাচে সরিরাে   ১৪ 

  ক.১১ চিহদহি জেিচি থপ্ররণ ১৪ 

  ক.১২ পর্ থটক (স্থি, থেৌ ও আকাি পহর্ িাংিাহদহি আগত চিহদচি োগচরহকর 

সংখ্যা) 

১৪ 

 (খ) প্রিাসচেক ১৫-২৪ 

  খ.১ জেিি  ১৫ 

  খ.২ উন্নয়ে িাহজট থর্হক রাজস্ব িাহজহট স্থাোন্তচরত পদ ও সংরচেত 

(চরহটেিেকৃত) অস্থায়ী পদ  
১৫ 

  খ.৩ চেহয়াগ ও পহদান্নচত ১৫ 

  খ.৪ শৃঙ্খিা ও চিভাগীয় িািিা  ১৫ 

  খ.৫ অচডট আপচি  ১৫-১৬ 

  খ.৬ সরকার কর্তথক/সরকাহরর চিরুহি দাহয়রকৃত িািিা ১৬ 

  খ.৭ তথ্যপ্রযুচির উন্নয়ে ও ব্যিোর   ১৬-২২ 

  খ.৮ প্রচিেণ কি থসূচি ২২ 

  খ.৯ থসচিোর ও ওয়াকথিহপর সংখ্যা  ২২ 

  খ.১০ সরকাচর কাহজ সরকার-প্রধাহের চিহদি সফর   ২৩-২৪ 

  খ.১১ চিহদচি রাষ্ট্রপ্রধাে, সরকার-প্রধাে ও আন্তজথাচতক সংস্থার প্রধােগহণর 

িাংিাহদি সফর        
২৪ 

  খ.১২ িন্ত্রী ও সচিিগহণর ভ্রিণ/পচরদি থে  ২৪ 



ক্রচিক চিষয়ািচি পৃষ্ঠা  

 (গ) আইে-শৃঙ্খিা  ২৪-২৬ 

  গ.১ অপরাধ  ২৪ 

  গ.২ কারািচি ২৫ 

  গ.৩ মৃত্য্দণ্ডপ্রাপ্ত আসাচি ২৫ 

  গ.৪ আইে প্রণয়ে ২৫ 

  গ.৫ দ্রুত চিিার আইহের প্রহয়াগ ২৫ 

  গ.৬ সীিান্ত-সংঘষ থ ২৬ 

  গ.৭ সীিাহন্ত িাংিাহদহির সাধারণ োগচরহকর জীিেোচে ২৬ 

  গ.৮ থফৌজদাচর িািিা সংক্রান্ত তথ্য ২৬ 

 (ঘ) সািাচজক উন্নয়ে ও জেকল্যাণধিী কার্ থক্রি ২৬-৪৫ 

  ঘ.১ চিো  ২৬-২৮ 

   ঘ.১.১ প্রার্চিক চিো  ২৬ 

   ঘ.১.২ প্রার্চিক চিদ্যািহয় গিহোপহর্াগী চিশু (৬-১০ িছর িয়স)  ২৭ 

   ঘ.১.৩ সােরতা ২৭ 

   ঘ.১.৪ িাধ্যচিক চিো (চেম্ন ও উচ্চ িাধ্যচিকসে)  ২৭ 

   ঘ.১.৫ চিশ্বচিদ্যািয়-চিো  ২৮ 

   ঘ.১.৬ চিচকৎসাচিো ২৮ 

  ঘ.২ স্বাস্থ্  ২৮-২৯ 

   ঘ.২.১ স্বাস্থ্ সংক্রান্ত ২৮ 

   ঘ.২.২ স্বাস্থ্রোর ব্যয় ও অিকাঠাহিা  ২৮-২৯ 

  ঘ.৩ েজ-সংক্রান্ত ২৯ 

  ঘ.৪ সািাচজক চেরাপিা থিিেী কি থসূচি ২৯-৪৫ 

 ঙ. িন্ত্রণািয় ও চিভাগসমূে কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    সম্পাচদত উহেখহর্াগ্য কার্ থািচি ৪৬-২৭০ 

২। সাচি থক পর্ থাহিািো ২৭১-২৭৫ 

৩। সুপাচরি ২৭৫-২৭৬ 

 পচরচিি  

পচরচিি-ক ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি     িাচষ থক উন্নয়ে কি থসূচিভুি সিাপ্ত প্রকহল্পর তাচিকা ২৭৭-২৯০ 

পচরচিি-খ ২০১৬-১৭ অর্ থ-     িন্ত্রণািয়/চিভাহগর আওতাধীে িাভজেক প্রচতষ্ঠাহের োি ও িাহভর 

পচরিাণ 

২৯১-২৯৩ 

পচরচিি-গ ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    িন্ত্রণািয়/চিভাহগর আওতাধীে অিাভজেক প্রচতষ্ঠাহের োি ও অন্যান্য তথ্য ২৯৪ 

পচরচিি-ঘ অচডট চরহপাহট থ সচন্নহিচিত গুরুতর অচেয়হির তথ্যাচদ ২৯৫ 

পচরচিি-ঙ ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    জাতীয় সংসদ কর্তথক প্রণীত/সংহিাচধত আইেসমূে ২৯৬ 

পচরচিি-চ ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি          -    ক                   ২৯৭ 

পচরচিি-  িন্ত্রণািয়/চিভাগসমূে কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    প্রণীত/সংহিাচধত চিচধিািা ও েীচতসমূে ২৯৮-৩০০ 

পচরচিি-জ ২০১৭-১৮ অর্ থ-ি    িন্ত্রণািয়/চিভাগসমূহের কার্ থািচি সম্পাদহে সম্ভাব্য িড় ি্াহিঞ্জসমূে ৩০১-৩০৩ 

      -ঝ               ও        জ                 ক   জ    ক                ক 

ও           

৩০৪-৩০৫ 

      -ঞ ২০১৬-১৭ অর্ থ-     জ                         গ        ৩০৬-৩০৭ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

মন্ত্রণালয় ও ন্ত্রবভাগসমূদের ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদরর কার্ থাবন্ত্রল সম্পন্ত্রকথত বান্ত্রষ থক প্রন্ত্রতদবেদের  

ন্ত্রেব থােী সারসাংদেপ  

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

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

ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালয় ও ন্ত্রবভাগ থর্দক ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদরর তথ্য-উপাত্ত সাংগ্রে ও সাংকন্ত্রলত কদর পূব থবতী অর্ থ-বছদরর  

(২০১৫-১৬) সদে তুলোমূলক পর্ থাদলাচো ও ন্ত্রবদেষণসে ‘মন্ত্রণালয় ও ন্ত্রবভাগসমূদের ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদরর কার্ থাবন্ত্রল 

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

সামান্ত্রজক উন্নয়ে ও জেকল্যাণধমী কার্ থক্রম সাংদেদপ তুদল ধরা েয়।   
২।  ‘ন্ত্রেে বেদলর সেে’ বাস্তবায়দের মাধ্যদম ববষম্যেীে সমাজ গড়ার প্রতযদয়        প্রধােমন্ত্রী থশখ োন্ত্রসোর থেতৃদে 

২০০৯ সাদল বতথমাে সরকার রাষ্ট্র পন্ত্ররচালোর োন্ত্রয়ে গ্রেণ কদর। সরকার রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়দের উদেদে 

থেশদক ২০২১ সাদলর মদধ্য মধ্য-আদয়র পন্ত্ররপূণ থ ন্ত্রিন্ত্রজটাল বাাংলাদেশ ন্ত্রবন্ত্রেম থাণ এবাং ২০৪১ সাদলর মদধ্য উন্নত রাদষ্ট্র উন্নীত 

করার লদেয ন্ত্রেরলসভাদব কাজ কদর র্াদে। এ লদেয ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদরর সামন্ত্রিক অর্ থেীন্ত্রতর গুরুেপূণ থ ন্ত্রেয়ামকসমূে ও 

সরকাদরর উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচ ন্ত্রবদেষদণ সান্ত্রব থক অগ্রগন্ত্রত পন্ত্ররলন্ত্রেত েয়। পূব থবতী অর্ থ-বছদরর ন্ত্রজন্ত্রিন্ত্রপ প্রবৃন্ত্রি ন্ত্রছল ৭.১১ শতাাংশ 

এবাং মার্ান্ত্রপছু আয় ন্ত্রছল ১,৪৬৫ মান্ত্রকথে িলার। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর বাাংলাদেদশ ন্ত্রজন্ত্রিন্ত্রপ প্রবৃন্ত্রি ৭.২৮ শতাাংশ এবাং 

মার্ান্ত্রপছু আয় ১,৬১০        িলাদর োঁন্ত্রড়দয়দছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছর থশদষ ববদেন্ত্রশক মুদ্রার ন্ত্ররজাভথ ১০.৭৩ শতাাংশ 

প্রবৃন্ত্রিদত ৩৩.৪০৬৬ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদর উন্নীত েয়। সারাদেদশ রাজস্ব-বান্ধব সাংস্কৃন্ত্রতর প্রয়াস থজারোর করা েদয়দছ এবাং 

সুশাসে ও উন্নততর রাজস্ব ব্যবস্থাপোর পিন্ত্রত অনুসরদণর ফদল জাতীয় রাজস্ব থবাি থ পর পর ৩ বছর কান্ত্রিত রাজস্ব 

লেযমাত্রা অজথদে সেম েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর এক লে পঁচান্ত্রশ োজার থকাটি টাকার লেযমাত্রার ন্ত্রবপরীদত ১ লে ৮৫ 

োজার ৩      ৬৯    টাকা রাজস্ব আেন্ত্ররত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদরর তুলোয় প্রবৃন্ত্রি প্রায় ১৯ শতাাংশ। অভযন্তরীণ 

সম্পে ন্ত্রবভাদগ আন্তজথান্ত্রতকভাদব স্বীকৃত উত্তম চচ থার প্রয়াস অব্যােত রাখার লদেয ‘দুদির েমে ও ন্ত্রশদির লালে েীন্ত্রত’ 

অনুসরণ করা েদে।  

৩।  সরকার থেদশর অর্ থেীন্ত্রতর প্রাগ্রসরতা এবাং রপ্তান্ত্রে সম্প্রসারণসে ব্যবসা ও ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগবান্ধব উন্নততর পন্ত্ররদবশ সৃন্ত্রির লদেয 

      কার্ থক্রম গ্রেণ কদরদছ। এরই ধারাবান্ত্রেকতায় সরকার মুক্তবাজার অর্ থেীন্ত্রত এবাং ন্ত্রবশ্ব বান্ত্রণজয সাংস্থার ন্ত্রবন্ত্রধ-ন্ত্রবধাদের 

আদলাদক প্রন্ত্রত ন্ত্রতে বছর পর পর থেশীয় ন্ত্রশল্পদক সুরো কদর উোর ও যুদগাপদর্াগী ব্যবসাবান্ধব আমোন্ত্রে ও রপ্তান্ত্রে েীন্ত্রত 

প্রণয়ে কদর আসদছ। এদত একন্ত্রেদক থর্মে থেশীয় ন্ত্রশল্প ন্ত্রবকন্ত্রশত েদে অন্যন্ত্রেদক রপ্তান্ত্রে আয় ক্রমান্বদয় বৃন্ত্রি পাদে। দ্রব্যমূল্য 

ন্ত্রেয়ন্ত্রণপূব থক তা সাধারণ মানুদষর ক্রয়েমতার মদধ্য রাখা, থভাক্তা অন্ত্রধকার সুরো এবাং থভজাল প্রন্ত্রতদরাদধ সঠিক সমদয়, 

সঠিক ন্ত্রসিান্ত গ্রেণ করা েয়। ফদল, পদের মূল্য জেগদণর ক্রয়-েমতার মদধ্য এবাং সেেীয় পর্ থাদয় রদয়দছ। ২০১৫-১৬  

অর্ থ-বছদর বাাংলাদেদশর রপ্তান্ত্রের পন্ত্ররমাণ ন্ত্রছল ৩৪.২৫৭ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর রপ্তান্ত্রের পন্ত্ররমাণ 

োঁন্ত্রড়দয়দছ ৩৪.৮৪৬৮ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদর র্া পূব থবতী অর্ থ-বছদরর তুলোয় ১.৭২ শতাাংশ থবন্ত্রশ। ব্যবসাবান্ধব রপ্তান্ত্রে েীন্ত্রত 

গ্রেদণর ফদল বতথমাদে বাাংলাদেদশর ৭৪৪টি পে ১৯৬টি গন্তদব্য রপ্তান্ত্রে েদে। থেদশর ন্ত্রবন্ত্রভন্ন অঞ্চদল উৎপান্ত্রেত ঐন্ত্রতেযবােী 

পদের রপ্তান্ত্রে উন্নয়দে ‘এক থজলা এক পে’ কম থসূন্ত্রচ গ্রেদণর ফদল েতুে েতুে পে রপ্তান্ত্রে তান্ত্রলকায় অন্তর্ভ থক্ত েদে। 

৪।  ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর সরাসন্ত্রর ববদেন্ত্রশক ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর (ইন্ত্রপদজি ও েে-ইন্ত্রপদজি) পন্ত্ররমাণ ন্ত্রছল ২.০০৪ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে 

িলার। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর এর পন্ত্ররমাণ ২.৪০৪ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদর উন্নীত েয়। ববদেন্ত্রশক সোয়তা সাংগ্রে কার্ থক্রদমর 

আওতায় এ অর্ থ-বছদর ২৬টি উন্নয়ে সেদর্াগী সাংস্থা/দেদশর সদে সম্পান্ত্রেত থমাট ১১২টি চুন্ত্রক্তর মাধ্যদম ১৭.৯৬০ (রূপপুর 

পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর ১১.৩৮০ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলারসে) ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদরর ববদেন্ত্রশক সোয়তার প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত অন্ত্রজথত 

েদয়দছ। র্ার মদধ্য ৪০৪.৫২৮ ন্ত্রমন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদরর ৭০টি অনুোে চুন্ত্রক্ত ও ১৭.৫৫৫ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদরর ৪২টি ঋণ 

চুন্ত্রক্ত। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ববদেন্ত্রশক সোয়তা ছাদড়র পন্ত্ররমাণ থমাট ৩.৫৯২ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার (প্রন্ত্রভশোল)। র্ার মদধ্য 

অনুোে ০.৩৭৭ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার ও ঋণ ৩.২১৫ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার। উদেখ্য থর্, ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদরর প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রতর 
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লেযমাত্রা ৬ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদরর ন্ত্রবপরীদত রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্টসে ২৯৯ শতাাংশ এবাং রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট ব্যতীত 

১১০ শতাাংশ অন্ত্রজথত েদয়দছ এবাং অর্ থ ছাদড়র লেযমাত্রা ৪.১৬৫ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলাদরর ন্ত্রবপরীদত ৮৬ শতাাংশ অন্ত্রজথত 

েদয়দছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ববদেন্ত্রশক সোয়তার অন্ত্রজথত প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত ইদতাপূদব থর সকল থরকি থ ছান্ত্রড়দয় ন্ত্রগদয়দছ।  

৫।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর সভাপন্ত্রতদে জাতীয় অর্ থনেন্ত্রতক পন্ত্ররষদে দু’টি সভা অনুন্ত্রিত েয়। এ সময় 

অনুন্ত্রিত ২৯টি একদেক সভায় ২৪৯টি প্রকল্প অনুদমান্ত্রেত েয় ও অবগন্ত্রতর জন্য থমাট ১০০টি প্রকল্প উপস্থাপে করা েয়। এ  

অর্ থ-বছদর থমাট ২৬৯টি প্রকদল্পর অনুদমােেপত্র জান্ত্রর করা েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ১,১৯,২৯৬ থকাটি টাকায় সাংদশান্ত্রধত 

বান্ত্রষ থক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচ (এন্ত্রিন্ত্রপ) প্রাক্কলে করা েয়। এন্ত্রিন্ত্রপ’থত অন্তর্ভ থক্ত থমাট প্রকল্প সাংখ্যা ১,৬৮১টি, র্ার মদধ্য 

প্রধাে/ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ প্রকল্প ১,৩৪২টি, কান্ত্ররগন্ত্রর সোয়তা প্রকল্প ১৫৮টি, ন্ত্রেজস্ব অর্ থায়দের প্রকল্প ১৬৬টি এবাং অন্যান্য প্রকল্প ১৫টি। 

এন্ত্রিন্ত্রপ’থত বরাে ১,১৯,২৯৬ থকাটি টাকার ন্ত্রবপরীদত থমাট ব্যয় ১,০৭,২২৯ থকাটি টাকা, র্া বরাদের ৮৯.৮৮ শতাাংশ।  

২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর এন্ত্রিন্ত্রপ’থত ১,৫৫৭টি প্রকদল্প (প্রধাে/ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ প্রকল্প ১,২০৭টি, কান্ত্ররগন্ত্রর সোয়তা প্রকল্প ১৮৫টি, 

সাংস্থার/কদপ থাদরশদের ন্ত্রেজস্ব অর্ থায়দে প্রকল্প ১৪৩টি এবাং অন্যান্য প্রকল্প ২২টি) বরাদের পন্ত্ররমাণ   ছ  ৯৩,৯০৫ থকাটি 

টাকা; র্ার ন্ত্রবপরীদত থমাট ব্যয় হ  ৮৭,০৬৭ থকাটি টাকা, র্া বরাদের ৯২.৭২ শতাাংশ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর এন্ত্রিন্ত্রপ’থত 

বাস্তবায়োধীে ১,৬৮১টি প্রকদল্পর মদধ্য ৩৪২টি প্রকল্প সমাপ্ত েয়।  

৬।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর বাাংলাদেশ রপ্তান্ত্রে প্রন্ত্রক্রয়াকরণ এলাকা কতৃথপে (দবপজা)-থত ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর লেযমাত্রা ৩০০ ন্ত্রমন্ত্রলয়ে 

মান্ত্রকথে িলার অন্ত্রতক্রম কদর ৩৪৩.৭১ ন্ত্রমন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ এদসদছ। আটটি ইন্ত্রপদজদির চালু ও ন্ত্রেম থাণাধীে 

ন্ত্রশল্পসমূদে জুে ২০১৭ পর্ থন্ত সব থদমাট ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর পন্ত্ররমাণ োঁন্ত্রড়দয়দছ ৪.৩৪১২৫ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার। একই সমদয় ৬.২০০ 

ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার লেযমাত্রার ন্ত্রবপরীদত রপ্তান্ত্রে েদয়দছ ৬.৫৪৯৩৩ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার সমমূদল্যর পে। জুে ২০১৭ 

পর্ থন্ত ইন্ত্রপদজিসমূদের ক্রমপুন্ত্রিত রপ্তান্ত্রের পন্ত্ররমাণ ৫৯.৩৬৬৮৫ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার এবাং ৪৬৪টি চালু ন্ত্রশল্প প্রন্ত্রতিাদে 

২৬,৬৩৮জে বাাংলাদেন্ত্রশ োগন্ত্ররদকর কম থসাংস্থাদের সুদর্াগ সৃন্ত্রি েদয়দছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর থবপজা থেন্ত্রশ-ন্ত্রবদেন্ত্রশ েতুে 

১৭টি ন্ত্রশল্প প্রন্ত্রতিাদের সদে ন্ত্রলজ চুন্ত্রক্ত স্বাের কদরদছ। চুন্ত্রক্তবি প্রন্ত্রতিােসমূদের প্রস্তান্ত্রবত ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর পন্ত্ররমাণ ১২০.২৫ 

ন্ত্রমন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার ও সম্ভাব্য কম থসাংস্থাে ১৪,০২৫জে বাাংলাদেন্ত্রশ। এর মদধ্য চীে, েন্ত্রেণ থকান্ত্ররয়া, োংকাং ও কাতাদরর 

সম্পূণ থ ন্ত্রবদেন্ত্রশ মান্ত্রলকাোধীে ৮টি ও বাাংলাদেদশর ৯টি থকাম্পান্ত্রে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ন্ত্রবলুপ্ত ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ থবাি থ/বাাংলাদেশ 

ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ উন্নয়ে কতৃথপে অন্ত্রফস েদত থমাট ২৭,০২২ জেদক প্রাক-ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ পরামশ থ প্রোে করা েয়। স্থােীয় এবাং ১০০ 

শতাাংশ ন্ত্রবদেন্ত্রশ ও থর্ৌর্ ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগ থমাট ১,৭৪৫টি ন্ত্রশল্প প্রকদল্পর অনুকূদল ন্ত্রেবন্ধে প্রোে করা েয়। এ সময় ন্ত্রবদ্যমাে ন্ত্রশদল্পর 

অন্ত্রতন্ত্ররক্ত ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর ফদল থমাট ন্ত্রবন্ত্রেদয়াদগর পন্ত্ররমাণ োঁড়ায় ১,৮৫২.৬১৮ ন্ত্রবন্ত্রলয়ে টাকা এবাং ন্ত্রেবন্ত্রন্ধত ন্ত্রশদল্প থমাট 

২,৭৮,০৮১ জদের কম থসাংস্থাদের প্রস্তাব করা েয়।   ছ    ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ১৫৩টি ন্ত্রশল্প-প্রকদল্পর অনুকূদল ১.৫৭৪৬৯  

ন্ত্রবন্ত্রলয়ে মান্ত্রকথে িলার ববদেন্ত্রশক ঋদণর প্রস্তাব অনুদমান্ত্রেত েয়। বাাংলাদেশ অর্ থনেন্ত্রতক অঞ্চল কতৃথপদের ২টি গভন্ত্রে থাং 

থবাি থসভা অনুন্ত্রিত েয়। ৪টি থবসরকান্ত্রর অর্ থনেন্ত্রতক অঞ্চলদক অর্ থনেন্ত্রতক অঞ্চল গঠদের জন্য চূড়ান্ত লাইদসন্স প্রোে করা েয় 

এবাং ৮টি থবসরকান্ত্রর অর্ থনেন্ত্রতক অঞ্চলদক ন্ত্রপ্র-থকায়ান্ত্রলন্ত্রফদকশে লাইদসন্স প্রোে করা েয়।  

৭।  ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ১৭,৫৫০ থকাটি টাকার কৃন্ত্রষ ও পেী ঋণ ন্ত্রবতরদণর লেযমাত্রার ন্ত্রবপরীদত ২০,৯৯৮.৭০ থকাটি টাকা 

ন্ত্রবতরণ করা েয়। ন্ত্রবতরদণর োর ১১৯.৬৫ শতাাংশ।         হ                হ            হ       -      

ও   ২০ শতাাংশ            করা েয়। রাষ্ট্র মান্ত্রলকাোধীে ০৬টি বান্ত্রণন্ত্রজযক ব্যাাংদকর সব থদমাট ৩,৭১২টি শাখার মদধ্য 

৩,৪৮৭টি শাখা অেলাইে ব্যাাংন্ত্রকাংদয়র আওতায় আেয়ে করা েয়। পেী কম থ-সোয়ক ফাউদেশে (ন্ত্রপদকএসএফ) কতৃথক 

৯৮.৪৮ লে েন্ত্ররদ্র জেদগািীর মদধ্য ৩,১১৪.০০ থকাটি টাকা ঋণ ন্ত্রবতরণ করা েয়।                          

              ১০০           হ   ১,০০০                    করা েয়। কম থসাংস্থাে ব্যাাংদকর অনুদমান্ত্রেত 

মূলধে ৭০০ থকাটি টাকা েদত ১,০০০ থকাটি টাকায় এবাং পন্ত্ররদশান্ত্রধত মূলধে ৫২০ থকাটি টাকা েদত ৮০০ থকাটি  

টাকায় উন্নীতকরণ করা েয়।                                    ২০ শতাাংশ                        

       ২০১৭            করা েয়। ন্ত্রবশ্বব্যাাংদকর অর্ থায়দে পন্ত্ররচান্ত্রলত ন্ত্রমউন্ত্রেন্ত্রসপাল গভন্যথান্স এযাে সান্ত্রভ থদসস প্রকদল্পর 

আওতায় ৫০টি থপৌরসভার থভৌত অবকাঠাদমা উন্ন য়দের লদেয বরােকৃত ২০৮.০০ থকাটি টাকার ন্ত্রবপরীদত ব্যয় ১৫৪.২৩ 

থকাটি টাকা। 

৮।  ন্ত্রছটমেলবাসীদের উন্নয়দে পঞ্চগড়, েীলফামারী, লালমন্ত্রেরোট এবাং কুন্ত্রড়গ্রাম থজলা থমাট ০৯টি (পঞ্চগড় সের, থবাঁো, 

থেবীগি, ন্ত্রিমলা, লালমন্ত্রেরোট সের, োতীবান্ধা, পাটগ্রাম, র্ভরুোমারী এবাং ফুলবান্ত্রড়) উপদজলায়  জানুয়ান্ত্রর ২০১৭ থর্দক 

ন্ত্রিদসম্বর ২০১৭ পর্ন্তথ তথ্য সাংগ্রদের কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়।        হ            ২০১৭                         
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                        ও Water Aid Bangladesh-       ১     ২০১৭        MoU        হ । ২১    

২০১৭                                                           -২০১৫           -              

হ । ২০২১                                                                                    

                    ছ। 

৯।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর োন্ত্ররদ্রযন্ত্রেরসে ও সামান্ত্রজক ন্যায়ন্ত্রবচার প্রন্ত্রতিার লদেয প্রেত্ত ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ভাতার োর ও পন্ত্ররন্ত্রধ 

সম্প্রসারণ করা েয়। সামান্ত্রজক ন্ত্রেরাপত্তা থবিেী কম থসূন্ত্রচদত ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর বরাে ন্ত্রছল ৪০,৮৫৭ থকাটি টাকা,  

র্া জাতীয় বাদজদটর ১২.৮৮ শতাাংশ এবাং ন্ত্রজন্ত্রিন্ত্রপর ২.০৯ শতাাংশ। Household Income & Expenduture Survey 

(HIES)-2010        োন্ত্ররদ্রযসীমা ৩১.৫ শতাাংশ থর্দক হ্রাস থপদয় ২০১৫-১৬ অর্ থ-বছদর ২ .২            

োন্ত্ররদ্রযসীমার েীথচ অবস্থােকারী অ  েন্ত্ররদ্র ১৭.৯ শতাাংশ থর্দক হ্রাস থপদয় ১২.৯ শতাাংদশ থেদম এদসদছ। এ সমদয় োন্ত্ররদ্রয-

ব্যবধােও উদেখদর্াগ্য োদর হ্রাস থপদয়থছ।  
১০।  কৃন্ত্রষখাদত উৎপােে বৃন্ত্রি, ববন্ত্রচত্রয সৃন্ত্রি, গদবষণাকম থ এবাং আধুন্ত্রেকায়দের থেদত্র ব্যাপক সাফল্য অন্ত্রজথত েদয়দছ।     

২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর োোোর খাদ্যশস্য (চাল, গম ও র্ভট্টা) উৎপােে েদয়দছ ৩৮৮.১৫৪ লে থমন্ত্রিকটে, র্ার মদধ্য চাল 

৩৩৮.১৩৬ লে থমন্ত্রিকটে, গম ১৪.২৩৬ লে থমন্ত্রিকটে এবাং র্ভট্টা ৩৫.৭৮২ লে থমন্ত্রিকটে।         ও   হ           

                 হও    হ ও        ৬                              হ   ছ।   ছ                  

           ও                                         হ   ছ।      ২০১৫-১৬    - ছ          ২০১৬-১৭ 

   - ছ                               ছ। িাল-জাতীয় ফসল উৎপােে েদয়দছ ১০.২৬৩ লে থমন্ত্রিকটে, আলু 

উৎপােে েদয়দছ ১১৩.৩২৭ লে থমন্ত্রিকটে, ন্ত্রপঁয়াজ উৎপােে েদয়দছ ২১.৫৩২ লে থমন্ত্রিকটে এবাং পাট উৎপােে েদয়দছ 

৮২.৪৬৭ লে থবল। ক্ষুদ্র ও প্রান্ত্রন্তক কৃষকদের সোয়তার লদেয ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর খন্ত্ররপ-২/২০১৬-১৭ থমৌসুদম 

অন্ত্রতবৃন্ত্রিজন্ত্রেত বন্যার ফদল েন্ত্রত পুন্ত্রষদয় থেওয়ার লদেয কৃন্ত্রষ পুেব থাসে কম থসূন্ত্রচর আওতায় ১৬টি থজলায় ১৭,২১১জে 

কৃষকদক ৫৩.৭৪ লে টাকা ন্ত্রবতরণ করা েদয়দছ। কৃন্ত্রষ সম্প্রসারণ অন্ত্রধেপ্তর উদ্ভান্ত্রবত থসবা কৃষদকর থোরদগাড়ায় থপৌৌঁছাদোর 

ন্ত্রেন্ত্রমত্ত কৃষদকর জাোলা, কৃষদকর ন্ত্রিন্ত্রজটাল ঠিকাো, ই-বালাইোশক থপ্রসন্ত্রক্রপশে, ভাসমাে পিন্ত্রতদত সবন্ত্রজচাষ োদম 

থমাবাইল অযাপস চালু করা েয়।    

১১।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর োন্ত্ররদ্রযন্ত্রেরসে, কম থসাংস্থাে সৃন্ত্রি, মােবসম্পে উন্নয়ে ও কৃন্ত্রষ উৎপােদের ধারা অব্যােত রাখার 

মাধ্যদম খাদ্যন্ত্রেরাপত্তার প্রদয়াজেীয় কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। অভযন্তরীণভাদব  ,১১,০০০ থমন্ত্রিকটে ধাে, ১০,৯৬,৪৫২ 

থমন্ত্রিকটে চাল ও ৯৯,৯৯৮ থমন্ত্রিকটে গম সাংগ্রে করা েয় এবাং  ,০৭,০০০ থমন্ত্রিকটে গম ন্ত্রেজস্ব সম্পদে আমোন্ত্রে করা েয়। 

বাাংলাদেশ ন্ত্রেরাপে খাদ্য কতৃথপদের থকৌশলগত পন্ত্ররকল্পো ২০১৭-২০২১ প্রণয়ে করা েয়। 

১২।  ন্ত্রশল্প থসক্টদরর উন্নয়েসাধদে ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ঢাকা মোেগরী ও বুন্ত্রড়গো েেীর পন্ত্ররদবশদূষণ থরাদধ রাজধােীর 

োজরীবাগস্থ ট্যাোন্ত্রর-ন্ত্রশল্পসমূেদক সাভাদর পন্ত্ররদবশবান্ধব স্থাদে স্থাোন্তদরর লদেয ১৫৫টি ন্ত্রশল্প ইউন্ত্রেট/প্রন্ত্রতিাদের অনুকূদল 

প্ল্ট বরাে থেওয়া েয়। বাাংলাদেদশর ঔষধন্ত্রশদল্পর আরও উন্নন্ত্রত সাধদের লদেয মুন্সীগি থজলার গজান্ত্ররয়াদত সকল ধরদের 

অবকাঠাদমাগত সুদর্াগ-সুন্ত্রবধা এবাং থকন্দ্রীয় বজথয থশাধোগারসে একটি ন্ত্রশল্প-পাকথ স্থাপদের কাজ দ্রুত এন্ত্রগদয় চলদছ। 

বাাংলাদেশ স্বদল্পান্নত থেশ ন্ত্রেদসদব আগামী ন্ত্রিদসম্বর ২০৩২ সাল পর্ থন্ত র য়যালটি ব্যন্ত্রতদরদক ঔষধ উৎপােে এবাং ন্ত্রবপণদের 

সুদর্াগ লাভ কদরদছ। এই সুন্ত্রবধা ঔষধন্ত্রশদল্পর উন্নয়ে ও ঔষধ রপ্তান্ত্রে বৃন্ত্রি েরান্ত্রন্বত করদব। ‘ন্ত্রবন্ত্রসক প্ল্ান্ত্রিক ন্ত্রশল্প েগরী এবাং 

ন্ত্রবন্ত্রসক মুদ্রণ ন্ত্রশল্প েগরী’-শীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। সাদরর ক্রমবধ থমাে চান্ত্রেো পূরদণর লদেয ‘শােজালাল ফাটি থলাইজার 

প্রদজক্ট (সাংদশান্ত্রধত)’-শীষ থক প্রকল্পটি সাংদশাধে করা েয়। মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত অনুর্ায়ী থেদশর বন্ধ কারখাো চালু 

করার অাংশ ন্ত্রেদসদব খুলো ন্ত্রেউজন্ত্রপ্রন্ট ন্ত্রমল প্রােদে একটি েতুে থপপার ন্ত্রমল স্থাপদের জন্য প্রার্ন্ত্রমক উন্নয়ে প্রকল্প প্রস্তাব 

পন্ত্ররকল্পো কন্ত্রমশদে থপ্ররণ করা েয়।  

১৩।                        ‘              -২০১৭’            হ ।                                  

           হ ।                ০৯      ২০১৭        ‘        -২০১৭’                                 

                               /      -         ও                 ।                         

                                                                    -                   



iv 
 

    হ ।                                                                     ও                  

    হ ।                             ও                             .২৫       -                

হ । ২০১৬-১৭    - ছ   ১,১৫,১০,০৬০                                     ও                          

 ১৭                                  হ । 

১৪।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ৮,৯৪,০৫৪জে বাাংলাদেন্ত্রশ কম থ-সাংস্থাদের লদেয ন্ত্রবদেদশ গমে কদরদছ। তন্মদধ্য েে কমী 

৪,০৯,৪৪৮ জে, অেে কমী ৩,৭৬,৮৭৩ জে ও আধােে কমী ১,০৭,৭৩৩ জে ও এদের মদধ্য পুরুষকমীর সাংখ্যা ৭,৮১,৬২৩ 

জে এবাং মন্ত্রেলাকমীর সাংখ্যা ১,১২,৪৩১ জে। মন্ত্রেলা গৃেকমীদের ন্ত্রবো অন্ত্রভবাসে ব্যদয় থসৌন্ত্রেআরবসে মধ্যপ্রাদচযর কদয়কটি 

থেদশ গৃেকমী থপশায় থপ্ররণ করা েদে। কাতারসে কদয়কটি থেদশ কদয়কটি থপশায় পুরুষকমীদেরও ন্ত্রবো অন্ত্রভবাসে ব্যদয় থপ্ররণ 

করা েয়। ন্ত্রবএমইটির অধীেস্থ ৬৮টি কান্ত্ররগন্ত্রর প্রন্ত্রশেণ থকদন্দ্রর মাধ্যদম ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ৬,৮১,১৬৩জে পুরুষ ও 

৮৭,৭০০জে মন্ত্রেলাদক প্রন্ত্রশেণ প্রোে করা েয়। প্রবাসবন্ধু কলদসন্টার ১ থসদেম্বর ২০১৬ তান্ত্ররদখ চালু করা েয়। ‘৬৪টি 

থজলায় ৬৪টি থজলা কম থসাংস্থাে ও জেশন্ত্রক্ত অন্ত্রফস (ন্ত্রিইএমও) এবাং ০৮টি ন্ত্রবভাগীয় শেদর ০৮টি ন্ত্রবভাগীয় কম থসাংস্থাে ও 

জেশন্ত্রক্ত অন্ত্রফস’ এবাং চট্টগ্রাদম ‘প্রবাসী কল্যাণ থকন্দ্র’ স্থাপে শীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। 

১৫।        ,           ও    -                                       ও                     ‘      

     ও                  -২০১৫  ঠ ’     হ ।                            ২০১৬-১৭    - ছ   

৯৮৭          ৪      ৬৫                       ।      ও                               হ        

   ‘               ’          Mobile App          হ । ১ থম ২০১৭ তান্ত্ররদখ রাষ্ট্রীয়ভাদব মোে থম ন্ত্রেবস 

    ২৮ এন্ত্রপ্রল ২০১৭         জাতীয় থপশাগত স্বাস্থয ও থসইফটি ন্ত্রেবস জাতীয়ভাদব উদ্ র্াপে করা েয়।  

১৬।  ২০১৬-১৭    - ছ   ন্ত্রবদুযৎ উৎপােদে উদেখদর্াগ্য সাফল্য অন্ত্রজথত েদয়দছ। কযাপটিভসে বতথমাে ন্ত্রবদুযৎ উৎপােে 

েমতা ১৫,৭৫৫ থমগাওয়াদট উন্নীত েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ন্ত্রবদুযদতর সদব থাচ্চ চান্ত্রেো ও উৎপােে ন্ত্রছল র্র্াক্রদম ৯,৪৭৯ ও 

৯,৪৭৯ থমগাওয়াট। এ অর্ থ-বছদর সব থদমাট ৪৪,৪৯৭ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্রবদুযৎ ন্ত্রবতরণ-লাইে ন্ত্রেম থাণ করা েয়; ১,৫৮৬ থমগাওয়াট 

েমতার সাতটি ন্ত্রবদুযৎদকন্দ্র চালু েয় এবাং ২,৮৮৯ থমগাওয়াট েমতার েয়টি ন্ত্রবদুযৎদকন্দ্র ন্ত্রেম থাদণর লদেয চুন্ত্রক্ত স্বােন্ত্ররত েয়। 

জুে ২০১৭ পর্ থন্ত ১০,৭০৪ থমগাওয়াট েমতার ৩২টি ন্ত্রবদুযৎদকন্দ্র ন্ত্রেম থাণাধীে ন্ত্রছল। বতথমাদে ন্ত্রবদুযৎ-সুন্ত্রবধাপ্রাপ্ত জেদগািী  

৮০ শতাাংশ এবাং মার্ান্ত্রপছু ন্ত্রবদুযৎ উৎপােে ৪৩৩ (কযাপটিভসে) ন্ত্রকদলাওয়াট ঘণ্টা। গত অর্ থ-বছদরর তুলোয় ন্ত্রবদুযৎ উৎপােে 

বৃন্ত্রি থপদয়দছ ৯.৭৪ শতাাংশ এবাং ন্ত্রবদুযৎ ন্ত্রবতরণ ও সঞ্চালদে ন্ত্রসদিমলস ১৩.১০ শতাাংশ থর্দক হ্রাস থপদয় ১২.১৯  

শতাাংশ েদয়দছ।  

১৭।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর গ্যাস উৎপােদের লেযমাত্রা ন্ত্রছল ৯২০.৯৪ ন্ত্রবন্ত্রসএফ এবাং প্রকৃত উৎপােে েয় ৯৭২.৭৬ ন্ত্রবন্ত্রসএফ। 

ন্ত্রবদেশ থর্দক          অপন্ত্ররদশান্ত্রধত/পন্ত্ররদশান্ত্রধত জ্বালান্ত্রে থতল ও ন্ত্রিদজল বদোপসাগদরর গভীর সমুদদ্র অবস্থােরত 

মাোর থভদসল থর্দক সরাসন্ত্রর ন্ত্রবন্ত্রপন্ত্রস’র অধীেস্থ ইিাে থ ন্ত্ররফাইোন্ত্ররদত সরবরাে গ্রেণ করার জন্য ন্ত্রসদেল পদয়ন্ট মুন্ত্ররাং স্থাপে 

প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। থেদশর আমোন্ত্রেকৃত ক্রুি অদয়দলর পন্ত্ররদশাধে েমতা বৃন্ত্রির  জন্য আরও ৩.০০ ন্ত্রমন্ত্রলয়ে থমন্ত্রিকটে 

েমতাসম্পন্ন ইিাে থ ন্ত্ররফাইোন্ত্রর ইউন্ত্রেট-২ স্থাপে প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। ভারদতর নুমালীগড় থর্দক পাইপলাইদের মাধ্যদম 

বাাংলাদেদশর পাব থতীপুর পর্ থন্ত জ্বালান্ত্রে থতল সরবরাদের জন্য একটি পাইপলাইে স্থাপে প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। এ ন্ত্রবষদয় 

ভারতীয় কতৃথপদের সদে একটি MoU স্বােন্ত্ররত েয়। Liquefied Natural Gas (LNG) আমোন্ত্রের জন্য Floating 

Storage Re-gasification Unit ও স্থলন্ত্রভন্ত্রত্তক এলএেন্ত্রজ টান্ত্রম থোল স্থাপে           হ   ছ। LNG আমোন্ত্রের জন্য 

কক্সবাজাদরর মদেশখালীদত ৫০০ এমএমন্ত্রসএফন্ত্রি েমতাসম্পন্ন এলএেন্ত্রজ টান্ত্রম থোল স্থাপদের জন্য Excelerate Energy-

এর সদে ১৮ জুলাই ২০১৬ তান্ত্ররদখ চূড়ান্ত চুন্ত্রক্ত স্বােন্ত্ররত েয়। 

১৮।  রূপকল্প-২০২১-এর লেয ও                           (SDG) ২০ ০     , সময়াবি কম থপন্ত্ররকল্পো ২০৪১ 

এবাং  হ           Bangladesh Delta Plan 2100 বাস্তবায়দের উদেদে সড়ক পন্ত্ররবেে ও মোসড়ক ন্ত্রবভাগ 

ন্ত্রেরবন্ত্রেন্নভাদব কাজ কদর র্াদে।        Highway Development and Management সাদভ থ ন্ত্ররদপাট থ অনুর্ায়ী জাতীয় 

মোসড়ক ৭৯.৬১ শতাাংশ, আঞ্চন্ত্রলক মোসড়ক ৬৯.২১ শতাাংশ ও থজলা মোসড়ক ৫২.৯২ শতাাংশ good to fair 

condition-এ রদয়দছ।     জেগদণর র্াতায়াত এবাং পে-পন্ত্ররবেণ         ও ন্ত্রেন্ত্রব থঘ্ন ে । ২০২১ সাদলর মদধ্য     

      মোসড়ক good to fair condition-                                আদছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর 



v 
 

সাংদশান্ত্রধত বান্ত্রষ থক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচদত ১৪২টি প্রকল্প বাস্তবায়দের ন্ত্রেন্ত্রমত্ত ৯,৪০৩.০১ থকাটি টাকা বরাে ন্ত্রছল। একই অর্ থ-বছদর 

সাংদশান্ত্রধত বান্ত্রষ থক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচ চূড়ান্ত েওয়ার পর আরও ২১টি প্রকল্প একদেক কতৃথক অনুদমান্ত্রেত েয়। এদত প্রন্ত্রতদবেোধীে 

অর্ থ-বছদর চলমাে প্রকদল্পর সাংখ্যা ১৬৩-থত উন্নীত েদয়দছ। তম্মদধ্য ন্ত্রজওন্ত্রব অর্ থায়দে ১৪০টি, ববদেন্ত্রশক সোয়তায় ১৫টি ও 

কান্ত্ররগন্ত্রর সোয়তায় ৮টি। একই সমদয় ৫০টি প্রকল্প সফলভাদব সমাপ্ত করা েয় এবাং উন্নয়দের ধারাবান্ত্রেকতা রোদর্ থ ৫০টি 

েতুে প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। পূদব থর ধারাবান্ত্রেকতায় বান্ত্রষ থক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচ শতভাগ বাস্তবায়ে করা েদয়দছ। সমাপ্ত প্রকল্পগুদলার 

মদধ্য ৪-থলদে উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মোসড়ক এবাং ঢাকা-ময়মেন্ত্রসাংে জাতীয় মোসড়ক অন্যতম।                

০২      ২০১৬       ৪-থলদে উন্নীত      হ                । 

১৯।        ও   -       হ                                             হ     হ                  

        হ        ও                      ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর  ৭৮                   হ                

একস্তর ন্ত্রেচু ন্ত্রেদয়                হ ৪-                               এবাং ২৪৬                   হ     

                        ছ। পর্ থায়ক্রদম            হ                   ১ম পর্ থাদয় ১,৭৫২ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার 

জাতীয় মোসড়দকর সম্ভাব্যতা সমীো ও ন্ত্রিদটইল্ড ন্ত্রিজাইে সম্পন্ন করা েদয়দছ। Last Mile Connectivity ও Missing 

Link স্থাপদের      আরও ৫৯০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার মোসড়দকর সম্ভাব্যতা সমীো ও ন্ত্রিদটইল্ড ন্ত্রিজাইদের কাজ চলমাে রদয়দছ। 

২০।  এক োজার থকাটি টাকা বা তদূর্ধ্থ ব্যদয় ১১টি প্রকল্প প্রন্ত্রতদবেোধীে সমদয় বাস্তবায়োধীে আদছ। তন্মদধ্য েগর 

গণপন্ত্ররবেণ ব্যবস্থা উন্নয়দের লদেয Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (বাাংলাদেদশর প্রর্ম থমদিাদরল) এবাং বাস 

র যান্ত্রপি িােন্ত্রজট : গাজীপুর-এয়ারদপাট থ (বাাংলাদেদশর প্রর্ম ন্ত্রবআরটি) প্রকল্প বাস্তবায়োধীে আদছ। MRT Line-6 সরকাদরর 

Fast Track প্রকল্পগুদলার অন্যতম। মোসড়ক থেটওয়াকথ যুদগাপদর্াগী করার ন্ত্রেন্ত্রমত্ত একস্তর ন্ত্রেচু ন্ত্রেদয় উভয়পাদশ পৃর্ক 

সান্ত্রভ থস থলেসে জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাোইল-এদলো জাতীয় মোসড়ক, এদলো-োটিকুমরূল-রাংপুর মোসড়ক এবাং আশুগি 

েেীবন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলবন্দর মোসড়ক ৪-থলদে উন্নীতকরদণর কাজ চলমাে রদয়দছ। মোসড়ক থেটওয়াদকথর 

ন্ত্রমন্ত্রসাং ন্ত্রলাংদক েতুে থসতু ন্ত্রেম থাণ, ন্ত্রবদ্যমাে থসতুর পাদশ েতুে থসতু ন্ত্রেম থাণ ও পুরাতে থসতুর স্থদল েতুে থসতু পুেন্ত্রে থম থাদণর 

ন্ত্রেন্ত্রমত্ত বন্ত্ররশাল-পটুয়াখালী       মোসড়কাাং  পায়রা েেীর ওপর ৪-থলেন্ত্রবন্ত্রশি পায়রা থসতু ন্ত্রেম থাণ, ক্রস বি থার থরাি 

থেটওয়াকথ ইম্প্রুভদমন্ট প্রদজক্ট (বাাংলাদেশ)-এর আওতায় কালোদসতুসে ১৭টি থসতু ন্ত্রেম থাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মোসড়দক             

৪-থলেন্ত্রবন্ত্রশি ন্ত্রিতীয় কাঁচপুর, ন্ত্রিতীয় থমঘো ও  ন্ত্রিতীয় থগামতী থসতু ন্ত্রেম থাণ, ওদয়িাে থ বাাংলাদেশ ন্ত্রিজ ইম্প্রুভদমন্ট প্রদজক্ট-

এর আওতায় ৬১টি থসতুর ন্ত্রেম থাণকাজ চলমাে রদয়দছ। পদ্মা থসতু ন্ত্রেম থাদণর পর এ মোসড়দকর র্ােবােদের সাংখ্যা বৃন্ত্রি 

ন্ত্রবদবচোয় ঢাকা-পদ্মাদসতু-ভাো এক্সদপ্রসওদয় ন্ত্রেম থাণ বাস্তবায়োধীে আদছ। সারাদেদশ গুরুেপূণ থ ১,১৯৩.৫০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার 

আঞ্চন্ত্রলক মোসড়ক র্র্ার্র্ মাে ও প্রশস্ততায় উন্নীত করার লদেয ১০টি সড়ক-থজাদের প্রদতযকটিদত ১টি কদর থমাট ১০টি 

পৃর্ক আঞ্চন্ত্রলক মোসড়ক উন্নয়ে প্রকল্প বাস্তবায়োধীে আদছ। 

২১।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর উন্নয়ে খাদতর আওতায় ২৬৪.৮৭ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার থেন্ত্রক্সবল থপভদমন্ট ন্ত্রেম থাণ, ১৯.৮৭ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার 

ন্ত্ররন্ত্রজি থপভদমন্ট         ৯৮৪.৫০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার মোসড়ক সাদফথন্ত্রসাং, ৬৩৬.৩৯ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার মোসড়ক প্রশস্তকরণ, ৩৫৩.৯৬ 

ন্ত্রকদলান্ত্রমটার মোসড়ক মজবুতীকরণ, ৬৯টি থসতু ন্ত্রেম থাণ ও ২৭১টি কালভাট থ ন্ত্রেম থাণ করা েদয়দছ। প্রন্ত্রতদবেোধীে অর্ থ-বছদর 

অনুন্নয়ে খাদতর আওতায় ১,১১২.৭১ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ওভারদল, ৪৩.৭৫ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্রিন্ত্রবএসটি, ৮.৮৫ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্ররন্ত্রজি 

থপভদমন্ট, ৪১টি থসতু ও ৪১টি কালভাট থ ন্ত্রেম থাণ/পুেন্ত্রে থম থাণ করা েদয়দছ।  

২২।  ন্ত্রবগত আট বছদর           হ  ও         হ   ব্যাপক উন্নয়ে সান্ত্রধত েদয়দছ। বাাংলাদেশ সড়ক পন্ত্ররবেে 

কদপ থাদরশে (ন্ত্রবআরটিন্ত্রস) বতথমাদে ৯৮১টি বাস ও ১১৩টি িাদকর মাধ্যদম র্াত্রী ও পে-পন্ত্ররবেণ থসবা প্রোে কদর র্াদে। 

ন্ত্রবআরটিন্ত্রস’র থসবার পন্ত্ররন্ত্রধ বৃন্ত্রির লদেয আরও ৬০০টি বাস ও ৫০০টি িাক সাংগ্রদের লদেয ববদেন্ত্রশক ঋদণ দু’টি প্রকল্প গ্রেণ 

করা েদয়দছ। ঢাকা র্ােবােে সমন্বয় কতৃথপে (ন্ত্রিটিন্ত্রসএ)-এর অন্ত্রধদেদত্র Urban Transport-এর চান্ত্রেো ও পন্ত্ররন্ত্রধ ন্ত্রবদবচোয় 

ন্ত্রেদয় ন্ত্রবদ্যমাে  Strategic Transport Plan (STP) সাংদশাধে ও োলোগাে কদর Revised STP 2015-35       

                হ  । বাাংলাদেদশ প্রর্ম Underground MRT (Mass Rapid Transit) বা পাতাল থরল ন্ত্রেম থাদণর 

     থরদখ MRT Line-1 এবাং MRT Line-5 ন্ত্রেম থাদণর সম্ভাব্যতা র্াচাইদয়র কাজ চলদছ। একই স্মাট থ কাি থ ব্যবোর  

কদর স্বােদন্দয ও ন্ত্রেরবন্ত্রেন্নভাদব ন্ত্রবন্ত্রভন্ন পন্ত্ররবেণ মাধ্যদম র্াতায়াদতর সুন্ত্রবধাদর্ থ Rapid Pass পরীোমূলকভাদব চালু  

করা েদয়দছ।  
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২ ।  সমন্ত্রন্বত আধুন্ত্রেক প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রেভথর ন্ত্রেরাপে গণপন্ত্ররবেণ ব্যবস্থা গদড় থতালার প্রয়াথস বাাংলাদেশ সড়ক পন্ত্ররবেে কতৃথপে 

(ন্ত্রবআরটিএ) ন্ত্রেরলস কাজ কদর র্াদে। United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020 এবাং 

জান্ত্রতসাংঘ থঘান্ত্রষত থটকসই উন্নয়ে অভীি (SDG) ২০৩০-এর অনুসমর্ থেকারী ন্ত্রেদসদব Goal-3.6 অনুর্ায়ী বাাংলাদেশ ২০২০ 

সাদলর মদধ্য সড়ক দুঘ থটোয় আেত ও ন্ত্রেেদতর সাংখ্যা অদধ থদক োন্ত্রমদয় আেদত অেীকারবি।  জন্য Action Plan প্রস্তুতত 

করা েদয়দছ। দুঘ থটো হ্রাসকদল্প ন্ত্রলি ন্ত্রমন্ত্রেন্ত্রি ন্ত্রেদসদব সড়ক পন্ত্ররবেে ও মোসড়ক ন্ত্রবভাগ 3E অর্ থাৎ Engineering, 

Education ও Enforcement ন্ত্রবদবচোয় ন্ত্রেদয় ধারাবান্ত্রেকভাদব প্রকল্প, কার্ থক্রম ও কম থসূন্ত্রচ বাস্তবায়ে কদর র্াদে। এরই 

ধারাবান্ত্রেকতায় অিম National Road Safety Strategic Action Plan 2017-20 চূড়ান্তকরদণর কাজ চলমাে রদয়দছ। 

সরকার ২২ অদক্টাবর তান্ত্ররখদক খ থেণীর্ভক্ত কদর ‘জাতীয় ন্ত্রেরাপে সড়ক ন্ত্রেবস’ ন্ত্রেদসদব ০৫ জুে ২০১৭ তান্ত্ররদখ থঘাষণা 

কদরদছ। সড়ক ও জেপর্ অন্ত্রধেপ্তদরর মোসড়ক থেটওয়াদকথ ন্ত্রচন্ত্রিত ১২১টি দুঘ থটোপ্রবণ স্থাদের প্রন্ত্রতকারমূলক ব্যবস্থা গ্রেণ 

করা েয়। ন্ত্রিন্ত্রজটাল বাাংলাদেশ ন্ত্রবন্ত্রেম থাদণ সড়ক পন্ত্ররবেে ও মোসড়ক ন্ত্রবভাগ ও এর আওতাধীে অন্ত্রধেপ্তর/কতৃথপে/সাংস্থায় 

ব্যাপক তথ্য ও থর্াগাদর্াগ প্রযুন্ত্রক্তন্ত্রভন্ত্রত্তক কার্ থক্রম চলমাে রদয়দছ। 

২৪।  থেদশর সড়ক থর্াগাদর্াগ থেটওয়াকথ ন্ত্রেরবন্ত্রেন্ন করার লদেয থসতু ন্ত্রবভাদগর অধীদে আরও েতুে েতুে থসতু ন্ত্রেম থাদণর 

পেদেপ গ্রেণ করা েয়।                ঠ       ও  -                                                 

              ছ।                               মাওয়া সাংদর্াগ সড়ক ও সান্ত্রভ থস এন্ত্ররয়া-২-এর কাজ সম্পন্ন 

েয় এবাং মূল থসতু, েেীশাসে ও জান্ত্রজরা সাংদর্াগ সড়দকর থভৌত অগ্রগন্ত্রত র্র্াক্রদম ৪০ শতাাংশ, ৩২.৫০ শতাাংশ, এবাং 

৯৯.৫০ শতাাংশ। প্রকদল্পর ক্রমপুন্ত্রিত থভৌত অগ্রগন্ত্রত ৪৪ শতাাংশ।       হ                         হ    

  হ                        হ       -       হ                        ৪৬.৭                       

              ও    ৫৮৯টি ওয়ান্ত্রকথাং পাইল ড্রাইন্ত্রভাং, ৪৬টি Pile Cap, ২টি ন্ত্রপয়ার এবাং ২৪টি কলাম প্রর্ম ধাপ 

ন্ত্রেম থাণ সম্পন্ন েয়        ও      under ground Metro                        হ      হ ।    ও           

           ৪               হ । গাজীপুর েদত শােজালাল আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রবমােবন্দর পর্ থন্ত প্রস্তান্ত্রবত ২০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার 

Bus Rapid Transit থলদের ৪.৫ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার এন্ত্রলদভদটি অাংশ থসতু ন্ত্রবভাগ বাস্তবায়ে করদব। উক্ত কাদজর জন্য      

         হ                হ মূল্যায়ে সম্পন্ন েদয়দছ।                                           .৪০ 

                      ন্ত্রেম থাদণ চীো অর্ থায়েকারী প্রন্ত্রতিাে Exim Bank-এর সদে ১৪ অদক্টাবর ২০১৬ তান্ত্ররদখ ঋণচুন্ত্রক্ত 

স্বােন্ত্ররত েয়। 

২৫।  থমােেগি-ঢাকা রুদট আন্তঃেগর থিে ‘থমােেগি এক্সদপ্রস’-এর শুভ উদিাধে করা েয়     ৫০টি ন্ত্রবন্ত্রজ র্াত্রীবােী থকাচ, 

২টি এমন্ত্রজ ও ২টি ন্ত্রবন্ত্রজ থক্রে সাংগ্রদের চুন্ত্রক্ত স্বােন্ত্রর  েয়। এ সময়  ৬.৯  ন্ত্রকদলান্ত্রমটার ন্ত্রবদ্যমাে থরলপর্ পুেব থাসে, ৪৫.২৮ 

ন্ত্রকদলান্ত্রমটার েতুে থরলপর্ ন্ত্রেম থাণ, ৪৭টি েতুে থরলদসতু, ১০টি েতুে থিশে ন্ত্রবন্ত্রল্ডাং ন্ত্রেম থাণ, ২২টি ন্ত্রবদ্যমাে থরলদসতু 

পুেন্ত্রে থম থাণ এবাং ৬টি েতুে থিে চালু করা েয়।  

২৬।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ন্ত্রবআইিন্ত্রিউটিন্ত্রস ৩৮টি র্াত্রীবােী জাোজ, ৫০টি থফন্ত্রর, ৪০টি কাদগ থা জাোজ এবাং ৫৩টি সোয়ক 

জাোদজর সমন্বদয় ০৩টি ইউন্ত্রেদটর মাধ্যদম অভযন্তরী  ও উপকূলীয় রুদট ন্ত্রেরাপে র্াত্রী, মালামাল ও র্ােবােে পারাপার করা 

েয়।                                            ‘      ’                       ২৫              ’-

                      হ   ছ                         ১৫      ২০১৭                           

হ ।        হ                  International Meritime Organization (IMO)-    হ          

                         । অভযন্তরীণ থেৌপদর্ র্াত্রী সাধারদণর ন্ত্রেরাপে চলাচদলর স্বাদর্ থ ঈে/ধমীয় উৎসব, কালনবশাখী 

থমৌসুদম ন্ত্রবদশষ মন্ত্রেটন্ত্ররাং কার্ থক্রম পন্ত্ররচালো করা েদয়দছ। ফদল জানুয়ান্ত্রর ২০১৬ েদত জুে ২০১৭ পর্ থন্ত থকাদো লঞ্চ দুঘ থটো 

ঘদটন্ত্রে। অভযন্তরী  থেৌ-পদর্ েে োন্ত্রবক বতন্ত্ররর লদেয মাোরীপুর থজলায় এসন্ত্রপটিআই স্থাপে করা েদয়দছ। ২০১৬-১৭  

অর্ থ-বছদর অভযন্তরীণ থেৌ-পর্সমূদের োব্যতা  উন্নয়ে ও সাংরেদণ ন্ত্রবআইিন্ত্রিউটিএ কতৃথক জুে ২০১৭ পর্ থন্ত সব থদমাট ২৭৬.০০ 

লে ঘেন্ত্রমটার থড্রন্ত্রজাং সম্পন্ন করা েয়। 

২৭।  ২০১৬-১৭    - ছ                             হ        হ                   ।                  

                                                 হ       ৭৬৭- ০০           হ   হ           

         ও         হ     ।                                                                

                    ও          ৭ ৭-৮০০                       হও                       হ       
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    -            ৬    ২০১৭                      ৭ ৭-৮০০                        ছ । আকাশপদর্ 

থেদশর উপকূলীয় এলাকায় ন্ত্রেরাপত্তা বৃন্ত্রির লদেয চট্টগ্রাম শাে আমােত আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রবমােবন্দদর প্রাইমান্ত্রর ও থসদকোন্ত্রর 

রািার স্থাপে; র্দশার ও বসয়েপুর ন্ত্রবমােবন্দদর ন্ত্রিন্ত্রভওআর এবাং ন্ত্রিএমই স্থাপে; ের্রত শােজালাল আন্তজথান্ত্রতক 

ন্ত্রবমােবন্দদর ৯,৫০০ ন্ত্রলটার ধারণ  েমতাসম্পন্ন ২টি ফায়ার থভন্ত্রেদকল, ১১ থসট থোল্ড ব্যাদগজ এক্সদর স্ক্যান্ত্রোং থমন্ত্রশে,  

১৭ থসট থোল্ড ব্যাদগজ এক্সদপ্ল্ান্ত্রসভ থিস ন্ত্রিদটক্টশে ন্ত্রসদিম (ইটিন্ত্রি); চট্টগ্রামস্থ শাে আমােত আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রবমােবন্দদর ২টি 

         থোল্ড ব্যাদগজ স্ক্যান্ত্রোং থমন্ত্রশে এবাং ন্ত্রসদলটস্থ ওসমােী আন্তজথান্ত্রতক ন্ত্রবমােবন্দদর ২টি          থোল্ড ব্যাদগজ 

স্ক্যান্ত্রোং থমন্ত্রশে স্থাপে করা েয়।  

২৮।                                               ও                                         

          হ ১৪                                                                 হ ।        

 হ                               হ   ৪৯         ২, ১৬           হ      ।                  

    ঠ                                  হ                                         ১৭        ৯.৯৮ 

                        হ । ১৫-১৭    ২০১৭                     29
th

 Join Meeting of the UNWTO 

Commission for East Asia and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia UNWTO 

Regional Forum on Crisis Communication-2017-                  হ ।  হ                 ৫  

                     হ ।               হ        -                              হ             

         ।               হও        হ                    হ    ,                    হ  । 

২৯।  বেবন্ধু স্যাদটলাইদটর ন্ত্রেম থাণকাজ জুে ২০১৭ পর্ থন্ত ৮৫ শতাাংশ সম্পন্ন েয়। স্যাদটলাইট উৎদেপদণর পর এটি 

প্রশাসন্ত্রেক ও বান্ত্রণন্ত্রজযকভাদব পন্ত্ররচালোর জন্য ‘Bangladesh Communication Satellite Company Limited’ 

শীষ থক থকাম্পান্ত্রে গঠদের প্রস্তাব মন্ত্রন্ত্রসভা কতৃথক অনুদমান্ত্রেত েয়। SEA-ME-WE-5 োমক ন্ত্রিতীয় সাবদমন্ত্ররে কযাবদলর 

ল্যান্ত্রোং থিশে পটুয়াখালী থজলার কুয়াকাটায় স্থাপে করা েয়। ন্ত্রিতীয় সাবদমন্ত্ররে কযাবদলর মাধ্যদম বাাংলাদেশ অন্ত্রতন্ত্ররক্ত 

১,৫০০ ন্ত্রজন্ত্রবন্ত্রপএস ব্যােউইর্ অজথে করদত সেম েদব। সকল থমাবাইল অপাদরটর কতৃথক বাদয়াদমন্ত্রিক থভন্ত্ররন্ত্রফদকশেসে 

অেলাইদে জাতীয় পন্ত্ররচয়পদত্রর তথ্য র্াচাইপূব থক ন্ত্রসম/ন্ত্ররম ন্ত্রেবন্ধদের প্রন্ত্রক্রয়া সফলভাদব সম্পন্ন েয়। প্রায় ১৩ থকাটি ৫০ লে 

গ্রােদকর বাদয়াদমন্ত্রিক পিন্ত্রতদত ন্ত্রর-থরন্ত্রজদিশে সম্পন্ন েয়। থেদশর থমাবাইল গ্রােক সাংখ্যা প্রায় ১৩ থকাটি ৫০ লদে এবাং 

ইন্টারদেট গ্রােক সাংখ্যা প্রায় ৭ থকাটি ২০ লদে উন্নীত েয়। বতথমাদে থেদশর থটন্ত্রলদিেন্ত্রসটি ৮৬.৬৭ শতাাংদশ এবাং ইন্টারদেট 

থিেন্ত্রসটি ৪৪.৪৬ শতাাংদশ উন্নীত েয়। 

 ০।  ন্ত্রিন্ত্রজটাল বাাংলাদেশ বাস্তবায়দের অন্ত্রভর্াত্রাদক মসৃণ করদত তথ্য ও থর্াগাদর্াগ প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রবভাগ ন্ত্রবন্ত্রভন্ন উদদ্যাদগর 

বাস্তবায়ে করদছ। আইন্ত্রসটি অবকাঠাদমা ন্ত্রবন্ত্রেম থাণ, েে মােব সম্পে গদড় থতালা, ই-গভদম থন্ট এবাং ইোন্ত্রি থপ্রাদমাশে- এই 

চার স্তম্ভদক সামদে থরদখই তথ্য ও থর্াগাদর্াগ প্রযুন্ত্রক্ত ন্ত্রবভাগ প্রকল্প, কম থসূন্ত্রচ এবাং আইে ও েীন্ত্রতমালা প্রণয়েসে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন 

কার্ থক্রম গ্রেণ কদর। এরই ধারাবান্ত্রেকতায় বতথমাদে থেদশ ২৮টি োই-থটক/আইটি পাকথ ন্ত্রেম থাদণর কার্ থক্রম চলমাে রদয়দছ। 

ইদতামদধ্য ০৩টি োই-থটক পাদকথ ৪৮টি প্রন্ত্রতিােদক থেস বরাে থেয়া েদয়দছ। থেদশর প্রান্ত্রন্তক গ্রামীণ জেপদে দ্রুতগন্ত্রতর 

ইন্টারদেট থসবা সরবরাদের লেয ন্ত্রেদয় ইেদফা সরকার ৩য় পর্ থায় প্রকদল্পর আওতায় ২,৬০০ ইউন্ত্রেয়েদক কাদেন্ত্রক্টন্ত্রভটি প্রোে 

করা েদব। ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ধরদের সরকান্ত্রর তথ্য ও থসবার ন্ত্রিন্ত্রজটাইদজশে করা েদয়দছ। এসব তথ্য ও থিটার সুরোর জন্য 

গাজীপুদরর কান্ত্রলয়ানকর বেবন্ধু োই-থটক ন্ত্রসটিদত অন্ত্রধক ধারণ েমতাসম্পন্ন একটি ‘থফার টায়ার জাতীয় থিটা থসন্টার’ 

স্থাপে করা েদে। এছাড়াও বাাংলাদেশ কন্ত্রম্পউটার কাউন্ত্রন্সদল সরকান্ত্ররভাদব স্থান্ত্রপত টায়ার-৩ জাতীয় থিটা থসন্টারটির 

সাংরেণ েমতা ২.৫ থপটা বাইদট বৃন্ত্রি করা েদয়দছ। জাতীয় থিটা থসন্টারটি ISO 20000 (থসবা ব্যবস্থাপো) এবাং ISO 
27001 (ন্ত্রেরাপত্তা ব্যবস্থাপো) Certified েদয়দছ। ৩৩৫টি থিাদমইে-এ সব থদমাট ৪৫,৭০০টি ওদয়ব থমইল ই-থমইল 

একাউন্ট থখালা েদয়দছ  এবাং ২৫,০০০ (পঁন্ত্রচশ োজার) টিরও থবন্ত্রশ সরকান্ত্রর ওদয়ব সাইট ও ২১০টি অযান্ত্রপ্ল্দকশে থোন্ত্রিাং করা 

েদয়দছ। তথ্য ও থর্াগাদর্াগ প্রযুন্ত্রক্তর ন্ত্রবকাদশ েে মােবসম্পে গদড় থতালার অাংশ ন্ত্রেদসদব ন্ত্রলভাদরন্ত্রজাং আইন্ত্রসটি ফর থগ্রার্, 

এমপ্ল্য়দমন্ট অযাে গভদে থন্স (এলআইন্ত্রসটি) প্রকল্প থর্দক ৩০ োজার েে মােবসম্পে গদড় থতালা েদে। লান্ত্রে থাং এে আন্ত্রে থাং 

থিদভলপদমন্ট প্রকদল্পর আওতায় ১১ োজার ১৬০ জে পুরুষ এবাং ২ োজার ৭৯০ জে োরীদক ৫০ ন্ত্রেেব্যাপী প্রদফশোল 

আউটদসান্ত্রস থাং থিন্ত্রোং এবাং থটকসই উন্নয়দে আইন্ত্রসটি শীষ থক কার্ থক্রদমর আওতায় ১১ োজার ৫৮৪ জে মন্ত্রেলাদক ন্ত্রিন্ত্রজটাল 

থিন্ত্রোং বাদসর মাধ্যদম আইটি/আইটিএস প্রন্ত্রশেণ প্রোে করা েয়। ই-গভদম থন্ট কন্ত্রম্পউটার ইেন্ত্রসদিন্স থরসপন্স টিম (e-Gov 



viii 
 

CIRT)-এর মাধ্যদম এ পর্ থন্ত ২৪০০ সরকান্ত্রর কম থকতথাদক সাইবার ন্ত্রসন্ত্রকউন্ত্ররটির ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ন্ত্রবষদয় প্রন্ত্রশেণ থেওয়া েয়। ২০২১ 

সাদলর মদধ্য পূণ থ মাত্রায় ন্ত্রিন্ত্রজটাল গভদম থন্ট প্রন্ত্রতিার লেয ন্ত্রেদয় কাজ করদছ সরকার। ই-গভদম থন্ট কার্ থক্রমদক এন্ত্রগদয় 

থেওয়ার জন্য সরকাদরর সমন্ত্রন্বত কম থপিন্ত্রত পন্ত্ররচালোর অাংশ ন্ত্রেদসদব ন্যাশোল এন্টারপ্রাইজ আন্ত্রকথদটকচার (এেইএ) প্রন্ত্রতিা 

করার কাজ এন্ত্রগদয় চদলদছ। বাাংলাদেশ কন্ত্রম্পউটার কাউন্ত্রন্সল ২০১৬-১৭ অর্ থবছদর রাষ্ট্রপন্ত্রতর কার্ থালয়, প্রধােমন্ত্রীর কার্ থালয়, 

সাংসে সন্ত্রচবালয়, ও ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালয় এবাং সরকান্ত্রর অন্ত্রফস/সাংস্থাসে ৯৩টি প্রন্ত্রতিােদক কন্ত্রম্পউটারায়ে ন্ত্রবষদয় পরামশ থ ও 

থসবা প্রোে কদর। আইন্ত্রসটি পে ও থসবাসমূদের ব্যবসান্ত্রয়ক সুন্ত্রবধা সৃন্ত্রি ও ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগদক উৎসান্ত্রেত করা এবাং আইন্ত্রসটি ন্ত্রশদল্পর 

উন্নয়দের লদেয ‘ন্ত্রিন্ত্রজটাল ওয়াল্ডথ ২০১৬’, ‘ন্ত্রবন্ত্রপও সান্ত্রমট-২০১৬’সে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ইদভন্ট ও প্রন্ত্রতদর্ান্ত্রগতার আদয়াজে করা েয়। 

৩১।  প্রধােমন্ত্রীর কার্ থালদয়র এটুআই থপ্রাগ্রাদমর মাধ্যদম সরকান্ত্রর অন্ত্রফস আধুন্ত্রেকীকরদণ ই-ফাইন্ত্রলাং বতন্ত্রর ও বাস্তবায়ে,  

োগন্ত্ররক থসবায় উদ্ভাবে কম থশালার         েেতা বৃন্ত্রিমূলক কার্ থক্রম, প্রাইমান্ত্রর ন্ত্রশেকগদণর থপেশে ন্ত্রসদিম ও যুব 

উন্নয়ে অন্ত্রধেপ্তদরর থবকার যুবকদের েেতা উন্নয়ে সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশেণ কার্ থক্রম সেজীকরণ, ইদোদভশে পাইলট প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ে, ই-থমাবাইল থকাট থ বাস্তবায়ে, থজলার ন্ত্রেব থােী আোলদতর জন্য এমআইএস বাস্তবায়ে, ই-বুক সাইট প্রণয়ে, থসাোল 

ন্ত্রমন্ত্রিয়া, ন্ত্রিন্ত্রজটাল পুন্ত্রজথ, কন্ত্রমউন্ত্রেটি থরন্ত্রিও’র েেতা ও থসবার-মাে বৃন্ত্রি, রুরাল ই-কমাস থ, অেলাইে েজ ব্যবস্থাপো, 

আইন্ত্রিয়া ব্যাাংক োদম উদ্ভাবেী প্ল্াটফম থ চালু, মুক্তপাঠ (ই-লান্ত্রোং প্ল্াটফ  ), আন্ত্রর্ থক থসবার্ভন্ত্রক্ত কার্ থক্রম (ফাইন্যান্ত্রন্সয়াল 

ইেক্লুশে), ন্ত্রিন্ত্রজটাল উদ্ভাবেী থমলা, মান্ত্রিন্ত্রমন্ত্রিয়া ক্লাসরুম, ন্ত্রিন্ত্রজটাল কদন্টন্ট ও ন্ত্রশেক বাতায়ে ইতযান্ত্রে কার্ থক্রম বাস্তবান্ত্রয়ত 

েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ন্ত্রজআইইউ      ইউন্ত্রেয়েন্ত্রভন্ত্রত্তক থশৌন্ত্রখে ন্ত্রববাে সম্পােেকারীদের একটি িাটাদবজ প্রস্তুতত কদর 

তাদের বাল্যন্ত্রববাে সাংক্রান্ত আইন্ত্রে বাধ্যবাধকতা ন্ত্রবষদয় প্রন্ত্রশেণ প্রোে এবাং এসন্ত্রিন্ত্রজ বাস্তবায়দে বুন্ত্রিবৃন্ত্রত্তক সোয়তা প্রোে 

করা েয়। ‘থশখ োন্ত্রসো ন্ত্রবদশষ উদদ্যাগ’ িান্ত্রোং র্র্া- একটি বান্ত্রড় একটি খামার, আেয়ণ প্রকল্প, ন্ত্রিন্ত্রজটাল বাাংলাদেশ, ন্ত্রশো 

সোয়তা, োরীর েমতায়ে, সবার জন্য ন্ত্রবদুযৎ, কন্ত্রমউন্ত্রেটি ন্ত্রক্লন্ত্রেক ও ন্ত্রশশু ন্ত্রবকাশ, সামান্ত্রজক ন্ত্রেরাপত্তা কম থসূন্ত্রচ, পন্ত্ররদবশ 

সুরো এবাং ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ ন্ত্রবকাশ-এর মাধ্যদম সুষম উন্নয়ে সান্ত্রধত েদে। 

৩২।  মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর থঘাষণা অনুর্ায়ী ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ০২টি স্বল্পনেঘ থয ও ০১টি পূণ থনেঘ থয ন্ত্রশশুদতাষ চলন্ত্রচ্চত্র ন্ত্রেম থাদণ 

অনুোে প্রোেসে ন্ত্রবদ্যমাে েীন্ত্রতমালার আদলাদক স্বল্পনেঘ থয কযাটাগন্ত্ররদত ৫টি এবাং পূণ থনেঘ থয কযাটাগন্ত্ররদত ৬টি চলন্ত্রচ্চদত্রর 

অনুকূদল সরকান্ত্রর অনুোে প্রোে করা েয়। ‘ন্ত্রবএফন্ত্রিন্ত্রসর আধুন্ত্রেকায়ে ও সম্প্রসারণ’ শীষ থক প্রকদল্পর আওতায় প্রন্ত্রতদবেোধীে 

অর্ থ-বছদর ন্ত্রিন্ত্রজটাল কযাদমরা, ন্ত্রিন্ত্রজটাল এন্ত্রিটিাং থমন্ত্রশে, ন্ত্রবন্ত্রভন্ন প্রকার লাইট ও কযাদমরা থলন্স সাংগ্রেসে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন থোর ও 

স্থাপোর থমরামত ও সাংস্ক্ার কাজ সম্পন্ন েয়। চলন্ত্রচ্চদত্রর দৃে ধারদণর জন্য ন্ত্রবন্ত্রভন্ন োন্দন্ত্রেক কাঠাদমা ন্ত্রেম থাণসে অন্যান্য 

সুদর্াগ-সুন্ত্রবধা সৃন্ত্রির লদেয ঢাকার অদূদর অবন্ত্রস্থত গাজীপুর থজলার কান্ত্রলয়ানকদর ‘বেবন্ধু থশখ মুন্ত্রজব ন্ত্রফল্ম ন্ত্রসটি (পর্ থায়-১)’ 

স্োপদের কার্ থক্রম োদত থেওয়া েয়।   

৩৩।  Strengthening Governance Management Project (Component-B : Digital Land Management 

System)         ও    ৬৫                                         ২০১৭      ৬৫                  

ও             হ       ৫,৬১,০ ১                            হ । ১৮,৫০০                         

        ১৮,৫০০                ও             হ      ১০,০০৬                      হ ।    ২০১৭ 

          ১,৭০,৪৭,৮০৪                        হ ।  

 ৪।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ৩৮,০৭৩টি ভূন্ত্রমেীে পন্ত্ররবারদক থমাট ২৯,৩৮৮.২০ একর খাসজন্ত্রম বদন্দাবস্ত প্রোদের মাধ্যদম 

পুেব থাসে করা েয়।      -            (            )        ও       ২০১৭      ৪২         ১,৬০০  

   হ                               , ২৫             হ        ,  ০০           , ১,৫৯৭             

ঋ            ১৫                                     ছ। চর থিদভলপদমন্ট ও থসদটলদমন্ট প্রকল্প (ন্ত্রসন্ত্রিএসন্ত্রপ)-

৪-এর আওতায় ১০,৬০০জে ভূন্ত্রমেীে পন্ত্ররবারদক কৃন্ত্রষ খাসজন্ত্রম বদন্দাবস্ত প্রোদের খন্ত্রতয়াে ন্ত্রবতরণ করা েয়। আেয়ণ-২ 

প্রকদল্পর মাধ্যদম ৮০০টি পাঁচ ইউন্ত্রেটন্ত্রবন্ত্রশি পাকা/দসন্ত্রম-পাকা ব্যারাক ন্ত্রেম থাণ কদর ৪,০০০ ভূন্ত্রমেীে পন্ত্ররবার পুেব থাসে করা 

েয়। এ ছাড়া ১১,৮২২টি েন্ত্ররদ্র গৃেেীে পন্ত্ররবারদক ন্ত্রেজ জন্ত্রমদত গৃেন্ত্রেম থাণ কদর থেওয়া েয়। ২,৪৯৫টি পন্ত্ররবারদক ৯৯.৮০ লে 

টাকা ব্যদয় প্রন্ত্রশেণ প্রোে এবাং ২,৯৯৫টি পন্ত্ররবারদক ৫.৯৯ থকাটি টাকার ঋণ প্রোে করা েয়।   

৩৫।  ২০১৬-১৭    - ছ      -          :     ১১৫.৬৫                       :  ৭.৫৫                 

       :     ৭৭.১০                       :     ৭১.৫০                           :     ২৬০.০০             

   -               ১৬২.৬৬                            :     ১৬.০০                               :     



ix 
 

৪৮৮. ৫                        ঠ           :     ৫৫              ঠ              :     ১ ৪       

    ঠ           :     ৮৮           ঠ              :     ৫৮            : ৪                 ৬        

                   ২১৭      ১২ ৭৮৫                         হ । গো েেীর পান্ত্রে বন্টে চুন্ত্রক্তর 

আদলাদক ২০১৭ সাদলর শুকদো থমৌসুদম (১ জানুয়ান্ত্রর থর্দক ৩১ থম) ভারদতর ফারাক্কায় থর্ৌর্ প্রবাে পন্ত্ররমাপ পর্ থদবেণ ও 

বন্টে এবাং বাাংলাদেদশর োন্ত্রি থি থসতুর ন্ত্রেকট প্রবাে পন্ত্ররমাপ পর্ থদবেণ করা েয়।  

৩৬।  থজদলদের ন্ত্রেবন্ধে ও পন্ত্ররচয়পত্র প্রোে প্রকদল্পর আওতায় ১৪ লে ২০ োজার থজদলর মদধ্য পন্ত্ররচয়পত্র ন্ত্রবতরণ করা 

েয়। বাাংলাদেদশর জাতীয় মাছ ইন্ত্রলশ সম্পদের সুিু সাংরেণ, জাটকা ন্ত্রেধে থরাধ, মা ইন্ত্রলশ আেরণ ন্ত্রেন্ত্রষিকাল থঘাষণা ও 

সাংন্ত্রেি থজদল পন্ত্ররবারদের সম্পৃক্ত কদর তাদের ৪৫,৩২১.৬৮ থমন্ত্রিকটে চাল ন্ত্রভন্ত্রজএফ খাদ্য সোয়তাসে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ব্যবস্থাপো 

থকৌশল অবলম্বে করায় ইন্ত্রলশ উৎপােদে দৃেমাে সাফল্য অন্ত্রজথত েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ইন্ত্রলদশর থমাট উৎপােে ন্ত্রছল প্রায় 

৫ লে থমন্ত্রিকটে, র্া থেদশর থমাট উৎপান্ত্রেত মাদছর ১২ শতাাংদশর অন্ত্রধক। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর জলাশয় সাংস্ক্াদরর মাধ্যদম 

মৎস্য উৎপােে বৃন্ত্রি প্রকদল্পর আওতায় থমাট ৩,০৬১.৫০৯ লে টাকা ব্যদয় ১০৬.০৭৫ থেক্টর আয়তদের ১৪৭টি পুকুর-ন্ত্রেন্ত্রঘ 

এবাং ৯৫.৩৩৪ থেক্টর আয়তদের ৪৫টি খাল/ন্ত্রবল/মরা েেীসে থমাট ২০১.৪০৯ থেক্টর আয়তদের ১৯২টি জলাশয় সাংস্ক্ার করা 

েয়।  ৪৯৬টি ন্ত্রবল/জলাশদয় ২৭২.০০ থমন্ত্রিকটে থপাো মাছ অবমুক্ত করা েয় এবাং ৯৯৩টি ন্ত্রবল োস থান্ত্রর স্থাপে করা েয়।  

         হ   বান্ত্রণন্ত্রজযকভাদব টুো এবাং অন্যান্য বৃেৎ থপলান্ত্রজক মৎস্য আেরদণর লদেয আধুন্ত্রেক প্রযুন্ত্রক্তসম্পন্ন ৪টি লাং 

  ইোর প্রকৃন্ত্রতর মৎস্য থেৌর্াে/িলাদরর   ইদসদন্সর অনুদমােে প্রোে করা েয়।          হ  হ      ও        

                                          ও                                          

                  হ                ২৪                                 হ ।                  

                                              ৫                                       

         হ । 

৩৭।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর বে অন্ত্রধেপ্তর কতৃথক সব থদমাট ৬ ৮১৯.১৮ একর ভূন্ত্রমদক সাংরন্ত্রেত বে ন্ত্রেদসদব থঘাষণার কার্ থক্রম 

সম্পন্ন করা েয়।                  GIZ-    হ                 ৬৪                             ও 

                    ,     ,     ঠ     ও          Nationwide and sectoral vulnerability assessment 

                     হ । ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর বাাংলাদেশ জলবায়ু পন্ত্ররবতথে িাি-এর অর্ থায়দে সাতটি প্রকল্প 

বাস্তবায়ে েয় এবাং রাজস্ব বাদজট থর্দক অর্ থায়েকৃত ‘শব্দদূষণ ন্ত্রেয়ন্ত্রদণ সমন্ত্রন্বত ও অাংশীোন্ত্ররেমূলক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচ’ 

বাস্তবান্ত্রয়ত েয়।                ‘    হ                  ’ ‘                   ঠ ’                     

                                 হ        হ      হ । 

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

এবাং োন্ত্ররদ্রয ন্ত্রবদমাচদে ইন্ত্রতবাচক প্রভাব সৃন্ত্রি করার লদেয ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর গ্রামীণ অবকাঠাদমা সাংস্ক্ার (কান্ত্রবটা) 

কম থসূন্ত্রচর আওতায় ১,৪৩৫ থকাটি ১৮ লে ১৯ োজার ৪৩২ টাকা এবাং গ্রামীণ অবকাঠাদমা রেণাদবেণ (টিআর) কম থসূন্ত্রচর 

আওতায় ১,২৮১ থকাটি ৩১ লে ৬৬ োজার ২৫৭ টাকা ব্যয় েয়। এ ছাড়া অন্ত্রত েন্ত্ররদ্রদের জন্য কম থসাংস্থাে কম থসূন্ত্রচ 

(ইন্ত্রজন্ত্রপন্ত্রপ)-থত ১,৫৫০ থকাটি টাকা ব্যয় েয়। র্ার মাধ্যদম প্রায় ৯ লে থলাদকর কম থসাংস্থাদের সুদর্াগ সৃন্ত্রি েদয়দছ। ২০১৬-১৭        

অর্ থ-বছদরর সাংদশান্ত্রধত বান্ত্রষ থক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচদত দুদর্ থাগ ব্যবস্থাপো ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয়র ০৯টি প্রকল্প অন্তর্ভ থক্ত ন্ত্রছল। এর মদধ্য 

৮টি ন্ত্রবন্ত্রেদয়াগ ও ১টি কান্ত্ররগন্ত্রর সোয়তা প্রকল্প। ৯টি প্রকদল্পর আরএন্ত্রিন্ত্রপ বরাে ন্ত্রছল ১,৮৭৪.৫২ থকাটি টাকা। র্ার মদধ্য ব্যয় 

েদয়দছ ১,৮১৩.৬৫ থকাটি টাকা র্া থমাট বরাদের ৯৬.৭৫ শতাাংশ।  

৩৯।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর মন্ত্রেলা ও ন্ত্রশশু ন্ত্রবষয়ক মন্ত্রণালয় থর্দক ৫ লে োরীদক মাতৃেকাল-ভাতা, ১,৮০, ০০   

কম থজীবী োরীদক ল্যাকদটটিাং-ভাতা এবাং ১০ লে েন্ত্ররদ্র োরীদক ন্ত্রভন্ত্রজন্ত্রি সোয়তা প্রোে করা েয়।  ,৪১৬জে ন্ত্রের্ থান্ত্রতত োরী 

ও ন্ত্রশশুদক ওয়াে-িপ ক্রাইন্ত্রসস থসন্টার থর্দক সোয়তা প্রোে করা েয়।                -                      

                  ২০১৬-১৭    - ছ           ‘                     ’-                ও           

             ৫জে                        ন্ত্রেব থাচে ও            করা ে ।                             

‘          হ    হ            ও          ত্ন     স্থাপে’                    হ ।         হ           

                            ,      ,        হ                    হ ।   হ        -           

      ঋ            ও    ২০১৬-১৭    - ছ   ১১,৮০৯                ১৪.৬৯৯২                     
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হ । দুস্থ ও অসোয় মন্ত্রেলাদের         হ                     ২.০০                 ২,১৭৯              

          হ      ১১.৪৫            ৬, ৭৮           হ                     ও   হ ।  

৪০।  ২০১৬-১৭    - ছ                                       ৫০০      হ     ১    ৫০ হ          

     ১,৮৯০                    ১১    ৫০  হ               ৬৯০                 ও         হ      হ   

                  ৬০০      হ    ৭    ৫০ হ               ৫৪০                                     

হ ।                           ২      ২০১৭       ১০                              হ ।        

            হ                                 হ            ছ   ।                           

                                            ও                   হ ।                  

         ২০১৬       ২৫                        ও ১৮                     ২০১৬         ও  

                        ।                           হ                  হ            ছ   । হ        

                   ও                                          ৪১৯          হ          ‘      

          ’  ঠ                      হ  ।                                                      ও 

    হ                                                             Skype-                  

  হ                হ ।      ও               হ                                    ৪           

         হ  ।      ১৫    ১৭ হ     ৮৫৪                     Disability Information System-      

        ১২                                         হ ।  

৪১।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ধম থ ন্ত্রবষয়ক মন্ত্রণালদয়র মাধ্যদম ১,০১,১৭৮জে বাাংলাদেন্ত্রশ পন্ত্রবত্র েজ পালে কদরে। জাতীয় েজ 

ও ওমরাে েীন্ত্রত ১৪৩৮ ন্ত্রেজন্ত্রর/২০১৭ প্রণয়েসে রাজকীয় থসৌন্ত্রে সরকাদরর সদে েজ চুন্ত্রক্ত ২০১৭ সম্পান্ত্রেত েয়। ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-বছদর ধম থ ন্ত্রবষয়ক মন্ত্রণালয় থর্দক ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ধমীয় প্রন্ত্রতিাে সাংস্ক্ার/দমরামত বাবে এবাং দুস্থ ব্যন্ত্রক্তদের পুেব থাসদের জন্য 

ন্ত্রবদশষ অনুোে প্রোে করা েয়। সরকাদরর ন্ত্রেব থাচেী প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত অনুর্ায়ী থসৌন্ত্রে সরকাদরর অর্ থায়দে ইসলান্ত্রমক ফাউদেশদের 

আওতাধীে ‘প্রন্ত্রতটি থজলা ও উপদজলায় একটি কদর ৫৬০টি মদিল মসন্ত্রজে ও ইসলান্ত্রমক সাাংস্কৃন্ত্রতক থকন্দ্র স্থাপে’-শীষ থক 

৯,০৬২.৪১ থকাটি টাকার একটি প্রকল্প ২৫ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ তান্ত্ররদখ একদেক সভায় অনুদমান্ত্রেত েয়। এ প্রকদল্পর আওতায়  

থেদশর প্রদতযক থজলা ও উপদজলায় একটি কদর মদিল মসন্ত্রজে ও ইসলান্ত্রমক সাাংস্কৃন্ত্রতক থকন্দ্র স্থাপে করা েদব।  

৪২।  জানুয়ান্ত্রর ২০১৬ থর্দক মান্ত্রসক ১০,০০০ টাকা োদর ১,৮১,৪৫৫জে মুন্ত্রক্তদর্ািাদক থমাট ২,১৯৭.২২ থকাটি টাকা 

সম্মান্ত্রেভাতা প্রোে করা েয়। ২,৫০০ শেীে পন্ত্ররবার এবাং সাত বীরদেি পন্ত্ররবারসে ৫,৩৩১জে যুিােত মুন্ত্রক্তদর্ািাদক সব থন্ত্রেম্ন 

১৫,০০০ টাকা এবাং সদব থাচ্চ ৪৫,০০০ টাকা োদর মান্ত্রসক সম্মান্ত্রে ভাতাসে থমাট ৩১৭.৬৫ থকাটি টাকা আন্ত্রর্ থক সুন্ত্রবধান্ত্রে প্রোে 

করা েয়। ৫৮৭জে থখতাবপ্রাপ্ত মুন্ত্রক্তদর্ািাদক (বীরদেি-৩০,০০০, বীর উত্তম-২৫,০০০, বীর ন্ত্রবক্রম-২০,০০০ এবাং বীর প্রতীক-

১৫,০০০ টাকা) মান্ত্রসক ভাতা বাবে থমাট ১৩.৯৬ থকাটি টাকা প্রোে করা েয়। ভূন্ত্রমেীে, অসেল মুন্ত্রক্তদর্ািাদের ২,৯৭১টি 

ইউন্ত্রেদটর জন্য ২২৭.৯৭ থকাটি টাকা ব্যদয় ২,৬২৪টি বাসস্থাে ন্ত্রেম থাণকাজ সম্পন্ন েয়। সকল থজলায় মুন্ত্রক্তদর্ািা কমদপ্ল্ক্স ভবে 

ন্ত্রেম থাণ প্রকদল্পর আওতায় ৪৫টি থজলায় ভবে ন্ত্রেম থাণকাজ সম্পন্ন কদর েস্তান্তর করা েয় এবাং ১৫টি ভবদের ন্ত্রেম থাণকাজ চলমাে 

রদয়দছ। জুে ২০১৭ পর্ থন্ত ৩৪৭টি উপদজলা মুন্ত্রক্তদর্ািা কমদপ্ল্ক্স ভবদের ন্ত্রেম থাণকাজ সমাপ্ত েয়। ১৯৭১       ২৫      

                               হ                হ              ২৫          হ                    

                                           হ                                             ১৪৭ 

                    হ                           হ   হ ।                                    

                                                      ‘ ’                                  

                        ও                             ২৫      ২০১৭       ‘  হ        ’  হ     

      হ ।  

৪৩।  জান্ত্রতর ন্ত্রপতা বেবন্ধু থশখ মুন্ত্রজবুর রেমাদের ৪১তম শাোেত বান্ত্রষ থকী ১৫ আগি ২০১৬ তান্ত্ররদখ ‘জাতীয় থশাক ন্ত্রেবস, 

২০১৬’     ৯৮তম জন্মন্ত্রেবস ও জাতীয় ন্ত্রশশু ন্ত্রেবস, ২০১৭’ র্র্াদর্াগ্য মর্ থাোয় পালে করা েয়। মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কতৃথক 

ওসমােী স্মৃন্ত্রত ন্ত্রমলোয়তদে অনুন্ত্রিত এক রাষ্ট্রীয় অনুিাদে থমাট ১৫জে ন্ত্রবন্ত্রশি ব্যন্ত্রক্ত ও একটি কৃতী প্রন্ত্রতিােদক ‘স্বাধীেতা 

পুরস্ক্ার, ২০১৭’      করা েয়। জাতীয় জীবদের ন্ত্রবন্ত্রভন্ন থেদত্র গুরুেপূণ থ অবোদের স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ ১৭জে সুধীদক ‘একুদশ 

পেক, ২০১৭’; দুইজে ন্ত্রবন্ত্রশি োরী-ব্যন্ত্রক্তেদক ‘থবগম থরাদকয়া পেক, ২০১৬’;     ২৫টি কযাটগন্ত্ররদত ৩১জে ন্ত্রশল্পী ও  

কলা-কুশলীর মদধ্য মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কতৃথক জাতীয় চলন্ত্রচ্চত্র পুরস্ক্ার-২০১৫ প্রোে করা েয়।   
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৪৪।  র্র্াদর্াগ্য মর্ থাোয় শন্ত্রেে ন্ত্রেবস ও আন্তজথান্ত্রতক মাতৃভাষা ন্ত্রেবস-২০১৭ উদ্ র্াপে করা েয়।   উপলদেয মাসব্যাপী 

একুদশ গ্রন্থদমলা, আদলাচো সভা ও সাাংস্কৃন্ত্রতক অনুিাদের আদয়াজে করা েয়। ঢাকাসে সারাদেদশ ন্ত্রবশ্বকন্ত্রব রবীন্দ্রোর্ 

ঠাকুদরর ১৫৬তম জন্মবান্ত্রষ থকী, জাতীয় কন্ত্রব কাজী েজরুল ইসলাদমর ১১৮তম জন্মবান্ত্রষ থকী ও পদেলা ববশাখ ১৪২৪ উদ্ র্াপে 

করা েয়। চারুন্ত্রশল্প, ন্ত্রর্দয়টার ইতযান্ত্রে খাত থর্দক ৩৪৫.০০ লে টাকা থেদশর ৮১৮টি সাাংস্কৃন্ত্রতক প্রন্ত্রতিাদের অনুকূদল অনুোে 

ন্ত্রেদসদব বরাে প্রোে করা েয়। প্রশাংসাদর্াগ্য ও কৃন্ত্রতেপূণ থ কাদজর জন্য আন্ত্রর্ থকভাদব অসেল ন্ত্রবন্ত্রভন্ন থজলার থমাট ২,৭২৬জে 

সাংস্কৃন্ত্রতদসবীদক ৪৫৫.৩০ লে টাকা ন্ত্রবন্ত্রভন্ন োদর ভাতা প্রোে করা েয়। গণগ্রন্থাগার অন্ত্রধেপ্তদরর আওতাধীে গ্রন্থাগারসমূদের 

মাধ্যদম সারাদেদশ ৫৯ লে ৬১ োজার পাঠকদক গ্রন্থাগার ও তথ্যদসবা প্রোে করা েয় এবাং দুই থকাটি পঞ্চাশ লে টাকার 

৯২,৯৯৬টি থেন্ত্রশ-ন্ত্রবদেন্ত্রশ বই ক্রয় কদর ন্ত্রবতরণ করা েয়। পাোম েগর, আরদমন্ত্রেয়াে ন্ত্রগজথা, মুক্তাগাছা জন্ত্রমোর বান্ত্রড়, 

ময়মেন্ত্রসাংদের শশীলজ, মুন্ত্রন্সগদির ইদ্রাকপুর দুগ থ প্রভৃন্ত্রত প্রত্নস্থল সাংস্ক্ার ও উন্নয়ে কাজ সমাপ্ত কদর প্রত্নস্থলগুন্ত্রল পর্ থটকবান্ধব 

করা েয়। 

৪৫।  স্থােীয় সরকার ব্যবস্থা শন্ত্রক্তশালী করার      কুন্ত্রমো থজলায় ‘লালমাই’ োদম েতুে উপদজলা গঠে; ন্ত্রপদরাজপুর 

থজলার ‘ন্ত্রজয়ােগর’ উপদজলার োম পন্ত্ররবতথে কদর ‘ইন্দুরকােী’ উপদজলা োমকরণ     চট্টগ্রাম থজলার চন্দোইশ 

উপদজলাধীে থোোজারী থপৌরসভা প্রন্ত্রতিা     হ । ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ন্ত্রবন্ত্রভন্ন প্রকদল্পর মাধ্যদম সব থদমাট প্রায় ৮১,৩৩৮টি 

স্বল্পমূদল্যর স্যান্ত্রেটান্ত্রর ল্যান্ত্রিে ন্ত্রেন্ত্রম থত েয়। ২০১৭ সাদলর জুে মাদস সমগ্র থেদশ থবন্ত্রসক স্যান্ত্রেদটশে কভাদরজ শতকরা ৯৯ 

ভাদগ উন্নীত েয়। বতথমাদে পন্ত্রে এলাকায় প্রন্ত্রত ৮৮ জদের জন্য একটি সরকান্ত্রর ন্ত্রেরাপে খাবার পান্ত্রের উৎস রদয়দছ এবাং 

থেদশর প্রায় প্রন্ত্রতটি মানুষ ন্ত্রেরাপে পান্ত্রে পাে কদর। কণ থফুলী পান্ত্রে সরবরাে প্রকদল্পর আওতায় ন্ত্রেন্ত্রম থত ‘থশখ োন্ত্রসো পান্ত্রে 

থশাধোগার’ ন্ত্রবগত ১২ মাচ থ ২০১৭ তান্ত্ররদখ মােেীয় প্রধােমন্ত্রী থশখ োন্ত্রসো কতৃথক উদিাধে করা েয়। বতথমাদে থসখাে থর্দক 

চট্টগ্রাম মোেগরীদত বেন্ত্রেক ১৪৩ এমএলন্ত্রি সুদপয় পান্ত্রে সরবরাে করা েদে। এলন্ত্রজইন্ত্রি’র উদদ্যাদগ ঢাকা মোেগরীর র্ােজট 

ও জেদুদভথাগ ন্ত্রেরসদের  মগবাজার, থমৌচাক, মান্ত্রলবাগ এলাকায় ৪-থলেন্ত্রবন্ত্রশি ৮.৭০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার মগবাজার-থমৌচাক 

োইওভার ন্ত্রেম থাণকাজ থশষ পর্ থাদয় রদয়দছ। এর মদধ্য সাতরাস্তা থমাড় থর্দক এফন্ত্রিন্ত্রস থমাড়, মগবাজার থমাড় েদয় 

েন্ত্রলফযান্ত্রমন্ত্রল পর্ থন্ত অাংশটি ৩০ মাচ থ ২০১৬ তান্ত্ররদখ মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কতৃথক উদিাধদের পর র্ােচলাচদলর জন্য উনু্মক্ত কদর 

থেওয়া েয়। ইস্ক্াটে থর্দক মগবাজার েদয় ওয়ারদলস থগট পর্ থ  অাংশটি ১৫ থসদেম্বর ২০১৬ তান্ত্ররদখ এবাং এফন্ত্রিন্ত্রস থর্দক 

থসাোরগাঁও থোদটল পর্ থ  অাংশটি ১৭ থম ২০১৭ তান্ত্ররদখ র্াে চলাচদলর জন্য উনু্মক্ত করা েয়। এলন্ত্রজইন্ত্রি কতৃথক ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-বছদর ৪০টি উপদজলা কম ক্স ভবে ন্ত্রেম থাণ/সম্প্রসারণ, ১৪০টি ইউন্ত্রেয়ে পন্ত্ররষে কম ক্স ভবে ন্ত্রেম থাণ; ৫,২০০ 

ন্ত্রকদলান্ত্রমটার উপদজলা, ইউন্ত্রেয়ে ও গ্রাম সড়ক ন্ত্রেম থাণ/পুেন্ত্রে থম থাণ ও পুেব থাসে; ২৯,০০০ ন্ত্রমটার উপদজলা, ইউন্ত্রেয়ে ও গ্রাম 

সড়দক ন্ত্রিজ/কালভাট থ ন্ত্রেম থাণ, পুেন্ত্রে থম থাণ ও রেণাদবেণ; ১৭৫টি থগ্রার্-থসন্টার/গ্রামীণ োট/বাজার, ৯০টি ঘূন্ত্রণ থঝড়/বন্যা 

আেয়দকন্দ্র ন্ত্রেম থাণ; ১০,২০০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার উপদজলা, ইউন্ত্রেয়ে ও গ্রাম সড়ক থমরামত; ফসন্ত্রল জন্ত্রমদক বন্যার োত েদত রো 

ও থসচ সুন্ত্রবধা প্রোে করার লদেয ৩৬ ন্ত্রমটার বাঁধ পুেন্ত্রে থম থাণ/উন্নয়ে, ৪৯০ ন্ত্রকদলান্ত্রমটার খাল পুেঃখেে এবাং ১৪৫টি পান্ত্রে 

ন্ত্রেয়ন্ত্রক অবকাঠাদমা ন্ত্রেম থাণ/পুেব থাসে করা েয়।  

৪৬।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর পেী উন্নয়ে ও সমবায় ন্ত্রবভাগ কতৃথক োন্ত্ররদ্রযন্ত্রবদমাচে ও পন্ত্রে উন্নয়দের অাংশ ন্ত্রেদসদব ইকদোন্ত্রমক 

এমপাওয়ারদমন্ট অব ন্ত্রে পুওদরি ইে বাাংলাদেশ, একটি বান্ত্রড় একটি খামার প্রকল্প, চরজীবীকায়ে কম থসূন্ত্রচ-২     দুগ্ধ 

সমবায় সন্ত্রমন্ত্রতর কার্ থক্রম ন্ত্রবস্তৃতকরদণর মাধ্যদম োন্ত্ররদ্রয হ্রাসকরণ ও আর্ থ-সামান্ত্রজক উন্নয়ে কম থসূন্ত্রচ বাস্তবান্ত্রয়ত েয়। 

ন্ত্রবদ্যমাে সমবায় সন্ত্রমন্ত্রত আইে, ২০০১ (সাংদশান্ত্রধত ২০০২ ও ২০১৩)-থক আরও কার্ থকর ও গন্ত্রতশীল করার লদেয পূেরায় 

আইেটি সাংদশাধে করার উদদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। বাাংলাদেশ পেী উন্নয়ে একাদিমী,                   থবাি থ এবাং পেী 

উন্নয়ে একাদিমীদত ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ধরদের কম থশালা/দসন্ত্রমোর/অবন্ত্রেতকরণ ও প্রন্ত্রশেণ থকাদস থর আদয়াজে করা েয় এবাং পন্ত্রে 

উন্নয়েন্ত্রবষয়ক গদবষণা সম্পন্ন েয়। 

৪৭।  ঢাকা শেদরর প্রাণদকন্দ্র থবইন্ত্রল থরাদি পাব থতয চট্টগ্রাম কমদপ্ল্ক্স ন্ত্রেম থাণ প্রকদল্পর মূল ভবদের থবইজদমদন্টর কাজ সম্পন্ন 

করা েয়। পাব থতয চট্টগ্রাদমর ন্ত্রতে থজলায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর বরােকৃত অদর্ থর পন্ত্ররমাণ ৬৭০.৮৬ থকাটি টাকা এবাং ব্যন্ত্রয়ত 

অদর্ থর পন্ত্ররমাণ ৬৪৫.৫৪ থকাটি টাকা র্া-িারা ন্ত্রতে পাব থতয থজলায় সব থদমাট ১,৮২৪টি প্রকল্প/ন্ত্রস্ক্ম বাস্তবায়ে করা েয়। 

অেগ্রসর পাব থতয অঞ্চদলর আর্ থ-সামান্ত্রজক উন্নয়দের জন্য থেশীয় অর্ থায়দে ও ববদেন্ত্রশক সোয়তায় থেওয়া োোে প্রকদল্পর 

সফল বা বায়দের সুফল জেগণ থপদত শুরু কদরদছ। পাব থতয চট্টগ্রাম অঞ্চদলর ন্ত্রশো, স্বাস্থয, কৃন্ত্রষ, সামান্ত্রজক ন্ত্রেরাপত্তা, উিা  

পুেব থাসে, ন্ত্রবদুযৎ, থর্াগাদর্াগ, অবকাঠাদমা ন্ত্রেম থাণ, সেমতা বৃন্ত্রি, থখলাধুলা এবাং সাংস্কৃন্ত্রতর চচ থা ও ন্ত্রবকাশসে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন প্রকার 

আর্ থ-সামান্ত্রজক কম থকাদের উন্নয়দের অগ্রগন্ত্রত খুবই আশাব্যিক ।  



xii 
 

৪৮।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর থেশব্যাপী ন্ত্রশশুদের ন্ত্রবদ্যালদয় ভন্ত্রতথ, উপন্ত্রস্থন্ত্রত বৃন্ত্রি, ঝদর পড়া থরাধ ও ন্ত্রশোর গুণগত মাে উন্নয়দে 

প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রশোর জন্য উপবৃন্ত্রত্ত, স্কুল ন্ত্রফন্ত্রিাং, ন্ত্ররন্ত্রচাং আউট অব স্কুল ন্ত্রচলদড্রে, ন্ত্রবোমূদল্য পাঠ্যপুস্তক ন্ত্রবতরণ প্রভৃন্ত্রত প্রকল্প গ্রেণ 

করা েয়। এ সকল কম থসূন্ত্রচর মাধ্যদম থমাট ২ হ     ৪১১ থকাটি ৪৮    ৭৯ োজার টাকা ব্যয় করা েয়, র্াদত ৪      ১২ 

   ২৫ হ     ৪৭১জে ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত েয়।                    ঠ        ১২, ৫২          -          

                         ও                           হ । ২০১৬ ন্ত্রশোবদষ থর প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রশো সমাপেী 

পরীো এবাং ইবদতোয়ী মাদ্রাসা ন্ত্রশো সমাপেী পরীোয় পাদশর োর র্র্াক্রদম ৯৮.৫১ এবাং ৯৫.৮৫ শতাাংশ। ‘বেবন্ধু 

থগাল্ডকাপ প্রার্ন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালয় ফুটবল টুে থাদমন্ট-২০১৬’ ও ‘বেমাতা থবগম ফন্ত্রজলাতুদন্নসা মুন্ত্রজব থগাল্ডকাপ প্রার্ন্ত্রমক 

ন্ত্রবদ্যালয় ফুটবল টুে থাদমন্ট-২০১৬’ ইউন্ত্রেয়ে পর্ থায় থর্দক জাতীয় পর্ থাদয় সফলভাদব অনুন্ত্রিত েয়। 

৪৯। সকল পাঠ্যপুস্তদক মুন্ত্রক্তযুদির ইন্ত্রতোস এবাং জান্ত্রতর ন্ত্রপতা বেবন্ধু থশখ মুন্ত্রজবুর রেমাদের জীবেী সন্ত্রন্নদবশ করা েয়। 

থেদশর থর্ সকল উপদজলায় থকাদো সরকান্ত্রর মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালয়/কদলজ থেই থস সকল উপদজলায় একটি কদর কদলজ এবাং 

একটি কদর মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালয় সরকান্ত্ররকরদণর কার্ থক্রম চলদছ। ইদতামদধ্য ২৮৫টি কদলজ ও ৪২টি মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রবদ্যালয় 

সরকান্ত্ররকরদণর কার্ থক্রম থশষ পর্ থাদয় রদয়দছ। ২০১৭ ন্ত্রশোবদষ থ প্রাক-প্রার্ন্ত্রমক, ইবদতোন্ত্রয়, োন্ত্রখল, োন্ত্রখল থভাদকশোল, 

মাধ্যন্ত্রমক ও এসএসন্ত্রস (থভাদকশোল) স্তদরর ৪ থকাটি ২৬ লে ৩৫ োজার ৯২৯জে ন্ত্রশোর্ীর মদধ্য ১ জানুয়ান্ত্রর ২০১৭ তান্ত্ররখ 

৩৫ থকাটি ১৫ লে ১৩ োজার ৮৫৭টি পাঠ্যপুস্তক ন্ত্রবোমূদল্য ন্ত্রবতরণ করা েয়। প্রাক-প্রার্ন্ত্রমক স্তদর ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-থগািীর জন্য 

সব থদমাট ৭৭,২৮২টি পাঠ্যপুস্তক সরবরাে করা েয়। ‘ন্যাশোল একাদিন্ত্রম ফর অটিজম এযাে ন্ত্রেউদরা-থিদভলপদমন্টাল 

ন্ত্রিজএযান্ত্রবন্ত্রলটিজ’ শীষ থক প্রকদল্পর মাধ্যদম পূব থাচল েতুে শের এলাকায় অটিন্ত্রিক একাদিন্ত্রম স্থাপদের জন্য জন্ত্রম থরন্ত্রজদিশে 

সম্পন্ন েয়। অবকাঠাদমা উন্নয়ে বাস্তবায়দে ১,৫০০টি থবসরকান্ত্রর কদলদজর মদধ্য পূণ থােভাদব থশষ েয় ১০০টি, তৃতীয় ও চতুর্ থ 

তলার ন্ত্রেম থাণকাজ চলমাে রদয়দছ ৮৫১টির, প্রর্ম ও ন্ত্রিতীয় তলার ন্ত্রেম থাণকাজ চলমাে ২৪৮টির এবাং ২৮৫টি কদলদজর 

ন্ত্রেম থাণকাদজর লদেয থটোর প্রন্ত্রক্রয়াধীে রদয়দছ। মাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশো থসক্টদর উপবৃন্ত্রত্ত ন্ত্রবতরদণর সমন্ত্রন্বত েীন্ত্রতমালা প্রণয়ে করা 

েয় এবাং ২০১৬-১৭ অর্ থ- ছ   ছয়টি সামান্ত্রজক ন্ত্রেরাপত্তা কম থসূন্ত্রচর আওতায় ২ হ     থকাটি ১০    ৯০ হ     টাকা ব্যয় 

করা েয়, র্াদত ৪      ৬৭    ৬৭ হ      ৮   ছাত্র-ছাত্রী উপকৃত েয়।  

৫০।  কান্ত্ররগন্ত্রর ও মাদ্রাসা ন্ত্রশোর প্রসার ও মাে উন্নয়দের জন্য প্রদতযকটি উপদজলায় একটি কদর থটকন্ত্রেকযাল স্কুল ও কদলজ 

স্থাপদের ন্ত্রসিান্ত গ্রেণ করা েয় এবাং এর অাংশ ন্ত্রেদসদব প্রর্মপর্ থাদয় ন্ত্রেব থান্ত্রচত ১০০টি উপদজলায় ১টি কদর থটকন্ত্রেকযাল স্কুল ও 

কদলজ স্থাপদের ন্ত্রেম থাণকাজ শুরু েয়।               ছ  -ছ                            ২০০৮-০৯     - ছ     

           ২০১৬-১৭     - ছ   ১৪             হ । ২৩ থজলায় ২৩টি পন্ত্রলদটকন্ত্রেক ইেন্ত্রিটিউট স্থাপে, ৪ ন্ত্রবভাদগ 

৪টি ইন্ত্রিন্ত্রেয়ান্ত্ররাং কদলজ স্থাপে, ৪টি ল্যাে সাদভ থ কদলজ স্থাপে, ৮ ন্ত্রবভাদগ ৮টি মন্ত্রেলা থটকন্ত্রেকযাল স্কুল ও কদলজ স্থাপে, 

অবন্ত্রশি ৪ ন্ত্রবভাদগ ৪টি মন্ত্রেলা পন্ত্রলদটকন্ত্রেক স্থাপেসে ন্ত্রশেক-কম থকতথা ও প্রান্ত্রতিান্ত্রেক সেমতা বৃন্ত্রির জন্য প্রকল্প প্রস্তাব 

প্রণয়ে করা েয়। মাদ্রাসা ন্ত্রশোর উন্নয়দে ১,২৬৬ থকাটি টাকার ন্ত্রবন্ত্রভন্ন প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। এর মদধ্য ৭৩৮ থকাটি টাকা ব্যদয় 

১,১৩০টি মাদ্রাসায় বহুতল ভবে ন্ত্রেম থাদণর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। ১০১ থকাটি টাকা ব্যদয় বাাংলাদেদশর ৯৫টি মাদ্রাসায় 

ন্ত্রশোর উন্নত পন্ত্ররদবশ ন্ত্রেন্ত্রিতকরদণর লদেয অবকাঠাদমা উন্নয়ে, থেন্ত্রণকে আধুন্ত্রেকায়ে, কন্ত্রম্পউটার ল্যাব স্থাপদের  

পেদেপ গ্রেণ করা েয়। ৫২৮ থকাটি টাকা ব্যদয় মাদ্রাসার ন্ত্রশেকদের প্রন্ত্রশেণ ও ন্ত্রশোর্ীদের উপবৃন্ত্রত্ত প্রোদের ব্যবস্থা গ্রেণ 

করা েয়। 

৫১।  ‘রূপপুর পারমাণন্ত্রবক ন্ত্রবদুযৎদকন্দ্র ন্ত্রেম থাণ’-শীষ থক প্রকল্পটি ০৬ ন্ত্রিদসম্বর ২০১৬ তান্ত্ররদখ অনুন্ত্রিত একদেক সভায় 

অনুদমান্ত্রেত েয়। প্রকল্পটির থমাট ব্যয় এক লে ১৩ োজার ৯২ থকাটি ৯১ লে ২৭ োজার টাকা। বেবন্ধু থফদলান্ত্রশপ কম থসূন্ত্রচর 

আওতায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর থেদশ ২৮ জে ন্ত্রপএইচন্ত্রি সম্পন্ন করদছে এবাং ন্ত্রবদেদশ ৪ জে ন্ত্রপএইচন্ত্রি ও ৭ জে এমএস 

সম্পন্ন করদছে। এ অর্ থ-বছদর ৮৭টি ন্ত্রবজ্ঞােদসবী সাংস্থা ও ন্ত্রবজ্ঞােন্ত্রভন্ত্রত্তক থপশাজীবী প্রন্ত্রতিােদক পঞ্চাশ লে টাকা এবাং ৯৮টি 

মাধ্যন্ত্রমক ও উচ্চমাধ্যন্ত্রমক ন্ত্রশো প্রন্ত্রতিাদে ন্ত্রবজ্ঞাোগাদরর ব্যবোর্ থ থকন্ত্রমকযাল/র্ন্ত্রপান্ত্রত ক্রয়, ন্ত্রবজ্ঞােন্ত্রবষয়ক জাে থাল  প্রকাশো 

এবাং থসন্ত্রমোর/ন্ত্রসদম্পান্ত্রজয়াম/কম থশালা/প্রেশ থেী আদয়াজদের জন্য পঞ্চাশ লে টাকা আন্ত্রর্ থক অনুোে প্রোে করা েয়। ২৪টি 

উপদজলায় থেদশ স্থােীয়ভাদব উদ্ভান্ত্রবত লাগসই প্রযুন্ত্রক্তর প্রদয়াগ ও সম্প্রসারণ শীষ থক থসন্ত্রমোর ও প্রেশ থেী অনুন্ত্রিত েয়। ন্ত্রবজ্ঞাে 

ও প্রযুন্ত্রক্ত উন্নয়ে িাদির অর্ থায়দে ন্ত্রবভাগীয় পর্ থাদয় ৮টি থজলা, উপদজলা এবাং থকন্দ্রীয় পর্ থাদয় থমাট ৫৭০টি ন্ত্রবজ্ঞাে ও প্রযুন্ত্রক্ত 

থমলার আদয়াজে করা েয়। ন্ত্রবজ্ঞাে ও প্রযুন্ত্রক্ত উন্নয়ে িাি তেন্ত্রবল থর্দক সকল থজলায় ১৫৫টি ন্ত্রশো প্রন্ত্রতিােদক ন্ত্রবজ্ঞাোগার   

উন্নয়দের জন্য ১ থকাটি ৫৫ লে  টাকা অনুোে থেওয়া েয়। ২২৪টি উপদজলায় ন্ত্রবজ্ঞাে ক্লাব গঠে করা েয়। 



xiii 
 

৫২।  জাতীয় যুবেীন্ত্রত ২০১৭ জান্ত্রর করা েয় এবাং থশখ োন্ত্রসো জাতীয় যুব উন্নয়ে ইেন্ত্রিটিউট আইে, ২০১৭-এর খসড়া 

মন্ত্রন্ত্রসভা-ববঠদক অনুদমান্ত্রেত েয়। যুব উন্নয়ে অন্ত্রধেপ্তদর কযাটান্ত্ররাং ও োউজন্ত্রকন্ত্রপাং, কৃন্ত্রষ ও োটি থকালচার, ফযাশে ন্ত্রিজাইে 

এবাং থসলসম্যােন্ত্রশপ ন্ত্রবষদয় েতুে প্রন্ত্রশেণ থিি চালু করা েয়। জাতীয় ক্রীড়া পুরস্ক্ার ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ প্রোে করা েয়। 

জাতীয় ক্রীড়া পন্ত্ররষে আইে, ২০১৬ মন্ত্রন্ত্রসভা-ববঠদক অনুদমান্ত্রেত েয়। ক্রীড়া পন্ত্ররেপ্তদরর আওতাধীে ৬৪টি থজলা ক্রীড়া 

অন্ত্রফদসর মাধ্যদম থেদশর ৬৪টি থজলায় ন্ত্রশশুদের সাঁতার, ফুটবল ও ন্ত্রক্রদকদট স্বল্পকালীে প্রন্ত্রশেণ কার্ থক্রম বাস্তবায়ে করা েয়।  

বেবন্ধু ক্রীড়াদসবী কল্যাণ ফাউদেশে েদত ৬৩৮ জে দুস্থ, আেত, অসেল ক্রীড়াদসবী ও তাদের পন্ত্ররবারদক জেপ্রন্ত্রত ১৫,০০০ 

টাকা কদর এককালীে অনুোে প্রোে করা েয়। 

৫৩।       ও                          ঠ                                           ও             

       ঠ      হ । ২০১৬-১৭    - ছ             ১৭৮      হ               ৪৯৯         ৬৭৭      

                 হ । ২০১১                                             ৫৭৪          ১,৬৭৬   

 হ                ২ ৭৫৬    হ           হ         ৫,০০৬                       হ   ছ। ২০১৬-১৭ 

   - ছ                                হ                 ১২০                       ৬             

                 হ   ছ। ২১    ২০১৭                                                          হ     

       হ                     ১০ ০০০                                             ও             

                                 হ                  ছ ।               ৪ ৭৯২                    

      হ                                                                  হ   ছ।           

         ও      ‘    হ                                               ’                      হ । 

     ও                                    হ          ও        হ            ৪            

হ                    ৪৬                 ছ                                                   

    হ ।                                ৭১.৮  ছ        হ । 

৫৪।  চট্টগ্রাম থমন্ত্রিদকল ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালয় আইে এবাং রাজশােী থমন্ত্রিদকল ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালয় আইে-২০১৬ মোে জাতীয় সাংসদে পাশ 

েয়। ন্ত্রসদলট থমন্ত্রিদকল ন্ত্রবশ্বন্ত্রবদ্যালয় আইে প্রণয়দের কাজ চলমাে রদয়দছ। বাাংলাদেশ কদলজ অব ন্ত্রফন্ত্রজন্ত্রশয়ােস্ এে সাজথেস 

আইে, ২০১৬ (        ) মন্ত্রন্ত্রসভা কতৃথক চূড়ান্ত অনুদমােে প্রোে করা হ ।        হ                 -   

                         হ  এবাং ২০১৭-১৮ ন্ত্রশোবদষ থ ন্ত্রশো কার্ থক্রম শুরু করা েয়। সারাদেদশ প্রর্মবাদরর মদতা 

ইউন্ত্রেয়ে পর্ থাদয় ৩,৯৪৮টি ইউন্ত্রেয়ে স্বাস্থয ও পন্ত্ররবার কল্যাণদকদন্দ্রর মদধ্য ৩,৩৫৫টি ইউন্ত্রেয়ে স্বাস্থয ও পন্ত্ররবার কল্যাণদকদন্দ্র 

২৪/৭ ঘণ্টা সাধারণ প্রসবদসবা, ৯৮টি মা ও ন্ত্রশশু কল্যাণদকদন্দ্রর মদধ্য ৭০টি মা ও ন্ত্রশশু কল্যাণদকদন্দ্র জরুন্ত্রর প্রসূন্ত্রতদসবা এবাং 

ঢাকার আন্ত্রজম    অবন্ত্রস্থত মা ও ন্ত্রশশু কল্যাণ প্রন্ত্রশেণ প্রন্ত্রতিাে এবাং থমাোম্মেপুর ফাটি থন্ত্রলটি ও প্রন্ত্রশেণ থকদন্দ্র সাব থেন্ত্রণক 

মা ও ন্ত্রশশু স্বাস্থযদসবা প্রোে করা েয়। 

৫৫।   হ    ও                  ও   ও           হ          -              হ                 

       আন্ত্রর্ থক       ১০০.৩৯      । সুন্ত্রপ্রম থকাদট থর মােেীয় ন্ত্রবচারপন্ত্রতগদণর জন্য ২০তলা ভবদে ৩,৫০০ বগ থফুট 

আয়তেন্ত্রবন্ত্রশি ৭৬টি েযাট এবাং জাতীয় সাংসে সন্ত্রচবালদয়র কম থকতথা-কম থচারীদের জন্য থশদরবাাংলা েগদর ৪৪৮টি েযাট 

ন্ত্রেম থাণকাজ জুে ২০১৭-এ সমাপ্ত েয়। গণপূতথ অন্ত্রধেপ্তর কতৃথক ঢাকার থবইন্ত্রল থরাদি মােেীয় মন্ত্রন্ত্রবদগ থর জন্য ৫,৯৭৬ 

বগ থফুটন্ত্রবন্ত্রশি ১০টি েযাট ন্ত্রেম থাণ এবাং ঢাকার ইস্ক্াটদে ন্ত্রসন্ত্রেয়র সন্ত্রচব, সন্ত্রচব ও থগ্রি-১ পেমর্ থাোর কম থকতথাদের জন্য ৩,৪৫০ 

বগ থফুদটর ১১৪টি েযাট ন্ত্রেম থাণকাজ চলমাে আদছ। ঢাকা শেদর কম থরত সরকান্ত্রর কম থকতথা-কম থচারীদের আবাসে-সাংকট 

ন্ত্রেরসদে গণপূতথ অন্ত্রধেপ্তর ঢাকার আন্ত্রজমপুর সরকান্ত্রর কদলান্ত্রে, মন্ত্রতন্ত্রঝল সরকান্ত্রর কদলান্ত্রে, ঢাকার ন্ত্রমরপুর ৬ েম্বর থসকশে, 

ন্ত্রমরপুদরর পাইকপাড়া, মান্ত্রলবাগ, ইস্ক্াটে ও োরায়ণগদির আলীগদি ১৪টি প্রকদল্পর আওতায় ৫,২৯০টি েযাট ন্ত্রেম থাণ কার্ থক্রম 

গ্রেণ করা েয়। র্ার মদধ্য গুলশাে, ধােমন্ত্রে ও থমাোম্মেপুদর ২০টি পন্ত্ররতযক্ত বান্ত্রড়দত ৩৯৮টি েযাট এবাং চট্টগ্রাম শেদর ১৫টি 

পন্ত্ররতযক্ত বান্ত্রড়দত বাস্তবায়োধীে প্রকদল্প ৫৭৬টি আবান্ত্রসক েযাট ন্ত্রেম থাদণর পাশাপান্ত্রশ ৬৪টি িরদমটন্ত্রর রদয়দছ। 

৫৬।  জন্ত্রেবাে, সন্ত্রাস ও সাম্প্রোন্ত্রয়কতা দূর কদর রাষ্ট্র ও সমাদজর সব থদেদত্র শান্ত্রন্ত, শৃঙ্খলা ও ন্ত্রস্থন্ত্রতশীলতা বজায় রাখার 

লদেয ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর আইে-শৃঙ্খলা বান্ত্রেেীর সব থাত্মক প্রদচিা অব্যােত র্াদক। যুিাপরাধীদের রাদয়র ন্ত্রবরুদি 

স্বাধীেতান্ত্রবদরাধী চক্র কতৃথক আহূত েরতাল/অবদরাদধ আইে-শৃঙ্খলা রো, জন্ত্রে তৎপরতা থরাদধ সরকার কতৃথক র্র্ার্র্ ও 

সমদয়াপদর্াগী কদঠার পেদেপ গ্রেণ করা েয়। পন্ত্রবত্র রমজাে, পন্ত্রবত্র ঈে-উল-ন্ত্রফতর, পন্ত্রবত্র ঈে-উল-আজো, ন্ত্রবশ্ব ইজদতমা, 
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শুভ জন্মািমী, শারেীয় দুগ থাপূজা, শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পূজা, পন্ত্রবত্র আশুরা ইতযান্ত্রে ধমীয় অনুিাে এবাং জাতীয় থশাক ন্ত্রেবস, জান্ত্রতর 

ন্ত্রপতা বেবন্ধু থশখ মুন্ত্রজবুর রেমাদের জন্মন্ত্রেে, স্বাধীেতা ও জাতীয় ন্ত্রেবস, মোে ন্ত্রবজয় ন্ত্রেবস, শেীে ন্ত্রেবস ও আন্তজথান্ত্রতক 

মাতৃভাষা ন্ত্রেবস, থজলেতযা ন্ত্রেবস, শন্ত্রেে বুন্ত্রিজীবী ন্ত্রেবস, বেবন্ধুর স্বদেশ প্রতযাবতথে ন্ত্রেবস, পদেলা ববশাখ, থম ন্ত্রেবস ইতযান্ত্রে 

উৎসবমুখর পন্ত্ররদবদশ, ন্ত্রেরাপদে, ন্ত্রেন্ত্রব থদঘ্ন, শান্ত্রন্তপূণ থভাদব ও র্র্ার্র্ মর্ থাোয় পান্ত্রলত েয়। আন্তজথান্ত্রতক অপরাধসাংক্রান্ত সন্ত্রাস, 

মােকদ্রব্যপাচার, োরী ও ন্ত্রশশু পাচার, মােবপাচার, অস্ত্র থচারাচালাে, মুদ্রা জান্ত্রলয়ান্ত্রত, পদে থাগ্রান্ত্রফ ও থর্ৌে অপরাধ, 

আন্তজথান্ত্রতক অপরাধচক্রসে অন্যান্য অপরাধীদের সম্পদকথ অনুসন্ধাে এবাং অন্ত্রভবাসী ও প্রবাসীদের বহুন্ত্রবধ থসবা প্রোে করা 

েয়। আইে-শৃঙ্খলা রোকারী বান্ত্রেেীর সেমতা বৃন্ত্রির ন্ত্রবন্ত্রভন্ন কার্ থক্রম গ্রেণ করা েয়। ন্ত্রবন্ত্রভন্ন জাতীয় ও আন্তজথান্ত্রতক ইদভন্ট 

এবাং ন্ত্রবন্ত্রভন্ন পর্ থাদয়র ন্ত্রেব থাচদে সারাদেদশ আইে-শৃঙ্খলা পন্ত্ররন্ত্রস্থন্ত্রত স্বাভান্ত্রবক রাখা েয়। ন্ত্রবন্ত্রভন্ন দুদর্ থাগকাদল উিার-তৎপরতা 

পন্ত্ররচালো এবাং থচারাচালাে প্রন্ত্রতদরাধ করা েয়।  

৫৭।  থমন্ত্রশে ন্ত্ররদিবল পাসদপাট থ (    ন্ত্রপ) এবাং থমন্ত্রশে ন্ত্ররদিবল ন্ত্রভসা (এমআরন্ত্রভ) ইসুয বাবে ২০১৬-১৭    - ছ   

১,১৫৩ থকাটি ২৫ লে ৬৮ োজার টাকা রাজস্ব আয় েয়। বন্ত্রেরাগমে ও পাসদপাট থ অন্ত্রধেপ্তদরর আওতায় ৪টি আঞ্চন্ত্রলক 

পাসদপাট থ অন্ত্রফস র্র্া : ঢাকা থজলার উত্তরা ও র্াত্রাবান্ত্রড়, চট্টগ্রাম থজলার চােগাঁও এবাং কক্সবাজার থজলায় ন্ত্রেজস্ব ভবদে 

আঞ্চন্ত্রলক পাসদপাট থ অন্ত্রফদসর কার্ থক্রম এবাং ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ/েপ্তদরর কম থকতথা/কম থচারীদের জন্য বাাংলাদেশ 

সন্ত্রচবালদয় পাসদপাট থ ইসুযর কার্ থক্রম চালু করা েয়। ১১টি থেদশর ১৫টি বাাংলাদেশ ন্ত্রমশদে ‘পাসদপাট থ ও ন্ত্রভসা উইাং’ থখালা 

েয়।                           হ                                                       ও         

      হ ।                                                                                     

হ ।                        হ                            ৫ ৯৯১         ৬ ১ ০                 

                                       হ ।                    হ             ২৯      ২০১৬        

                                   হ ।                                                             

                                                                        ও             

                                 ও            ঠ      হ ।                                    

 হ        হ   ছ।        ২০১৮-                              হ  । মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর সেয় ন্ত্রেদে থশো 

অনুর্ায়ী থেদশর প্রন্ত্রতটি উপদজলায়       ০১টি কদর ফায়ার সান্ত্রভ থস ও ন্ত্রসন্ত্রভল ন্ত্রিদফন্স থিশে স্থাপদের কাজ ৩টি উন্নয়ে 

প্রকদল্পর মাধ্যদম সারাদেদশ ৩৭৫টি ফায়ার থিশে ন্ত্রেন্ত্রম থত েয়। 

৫৮।  বাাংলাদেশ থসোবান্ত্রেেীর অপাদরশোল সেমতা বৃন্ত্রির লদেয ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ন্ত্রবদশ্বর ন্ত্রবন্ত্রভন্ন থেশ      

ইদলকিন্ত্রেক থমদটদরালন্ত্রজকযাল থিশে, ১০৫ ন্ত্রমন্ত্রম গাে, সাদভ থ ন্ত্রর্ওদিালাইট, ল্যাপটপ (ন্ত্রমন্ত্রলটান্ত্রর িযাোি থ), সাউে থরন্ত্রিাং 

ইকুইপদমন্ট (এসআরই), রািার কদরাল গাে ন্ত্রসদিম এবাং ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ধরদের এফন্ত্রসআই সরিামান্ত্রে ক্রদয়র চুন্ত্রক্ত স্বােন্ত্ররত েয়। 

বাাংলাদেশ থসোবান্ত্রেেীর পোন্ত্রতক ব্যাটান্ত্রলয়েসমূেদক আধুন্ত্রেকায়দের লদেয সাাংগঠন্ত্রেক কাঠাদমা     , অতযাধুন্ত্রেক অস্ত্র, 

র্ােবােে ও সরিামান্ত্রে সাংদর্াজে করা েয় এবাং থমকাোইজি ব্যাটান্ত্রলয়দের সেমতা বৃন্ত্রির জন্য ন্ত্রবদশষান্ত্রয়ত থকাস থ চালু 

করা েয়। অদ্যাবন্ত্রধ প্রায় ১,২৪,৫৩৮   বাাংলাদেন্ত্রশ শান্ত্রন্তরেী সারা ন্ত্রবদশ্বর ৫৪টি জান্ত্রতসাংঘ শান্ত্রন্তরো ন্ত্রমশদে সাফদল্যর সদে 

অাংশগ্রেণ কদরদছে। বতথমাদে বাাংলাদেশ থসোবান্ত্রেেীর ৪,২০২জে শান্ত্রন্তরেী ০৮টি ন্ত্রমশদে ন্ত্রেদয়ান্ত্রজত আদছে। বাাংলাদেশ 

থেৌবান্ত্রেেীর জন্য চীে থর্দক দুটি সাবদমন্ত্ররে ক্রয় করা েয় এবাং মােেীয় প্রধােমন্ত্রী কতৃথক ১২ মাচ থ ২০১৭ তান্ত্ররদখ দুটি 

সাবদমন্ত্ররে  ‘বাদেৌজা েবর্াত্রা’ ও ‘বাদেৌজা জয়র্াত্রা’ কন্ত্রমশন্ত্রোং করা েয়। থেদশর প্রর্ম ও একমাত্র সাবদমন্ত্ররে ঘাঁটি ‘বাদেৌজা 

থশখ োন্ত্রসো’ ন্ত্রেম থাদণর উদদ্যাগ থেওয়া েয়। বাাংলাদেশ থেৌবান্ত্রেেী কতৃথক থচারাচালােন্ত্রবদরাধী অন্ত্রভর্াদে প্রচুর জাটকা, জাল ও 

ন্ত্রিদজল জব্দ করা েয়। স্বাধীেতা ও মুন্ত্রক্তযুদি অসামান্য অবোে, থেদশর আকাশসীমা মুক্ত রাখা, সাব থদভৌমে রো এবাং থেদশর 

প্রদয়াজদে জেদসবায় অবোদের স্বীকৃন্ত্রতস্বরূপ সরকার কতৃথক বাাংলাদেশ ন্ত্রবমাে বান্ত্রেেী-থক স্বাধীেতা পুরস্ক্ার ২০১৭ প্রোে 

করা েয়। বাাংলাদেশ ন্ত্রবমাে বান্ত্রেেীদক গন্ত্রতশীল ও আধুন্ত্রেকায়দের লদেয ০৫টি Mi-171SH Helicopter এবাং ০২টি 

Maritime Search and Rescue (MSAR) Helicopter ক্রদয়র চুন্ত্রক্ত স্বােন্ত্ররত েয়।            হ ও    

                            হ ও                                     ও               হ ও   

     ,            ও                                         হ ।                  ১:২৫,০০০  

                                    ৯৮      ১:৫,০০০       ২৬০             ঠ               

    হ । 
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৫৯।                                               হ                                               

    হ ।     ও                  হ                                                         হ        

    ৯৭                 হ ।                  ২০১৫-                                 ২০৭   

             হ                                         হ । ১৪     হ                        

                                  হ । থলন্ত্রজসদলটিভ ও সাংসে ন্ত্রবষয়ক ন্ত্রবভাগ কতৃথক ৪৭টি আইে,           

     ৮০     ও প্রণয়দে সান্ত্রব থক সোয়তা প্রোে করা েয়।                                           

 হ         ৬৪                            ঠ            ও   হ              ৪০                

               হ । ২৮ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ তান্ত্ররখ ন্ত্রবপুল উৎসাে উেীপোয় সারাদেদশ জাতীয় আইেগত সোয়তা ন্ত্রেবস 

উদ্ র্ান্ত্রপত েয়।              হ                                                               

                   হ     । ২০১৬-১৭    - ছ    ৪,১০৬ জেদক ন্ত্রলগ্যাল এইি কন্ত্রমটির মাধ্যদম আইেগত সোয়তা 

প্রোে করা েয়।  

৬০।  জান্ত্রতর ন্ত্রপতা বেবন্ধু প্রণীত ‘সকদলর সদে বন্ধুে, কাদরা প্রন্ত্রত ববন্ত্ররতা েয়’ এবাং ‘সকল ন্ত্রবদরাদধর শান্ত্রন্তপূণ থ সমাধােই 

েদব বাাংলাদেদশর পররাষ্ট্রেীন্ত্রতর মূলমন্ত্র’-এর ধারাবান্ত্রেকতায় বাাংলাদেদশর জন্য একটি সমন্ত্রন্বত, কার্ থকর ও থবগবাে 

পররাষ্ট্রেীন্ত্রত পন্ত্ররচালো এবাং সরকাদরর গৃেীত রূপকদল্পর আদলাদক ২০২১ সাদলর মদধ্য মধ্য-আদয়র থেদশ উত্তরদণর জন্য 

বন্ত্রেন্ত্রব থদশ্ব বাাংলাদেদশর কূটনেন্ত্রতক পন্ত্ররন্ত্রস্থন্ত্রত ও তৎপরতা দৃেমাে করার লদেয সরকার ন্ত্রেরলস প্রয়াস চান্ত্রলদয় র্ায়। 

মুন্ত্রক্তযুদির থচতো ও মূল্যদবাধসমৃি বন্ত্রলি পররাষ্ট্রেীন্ত্রতর অনুসরদণ ন্ত্রিপান্ত্রেক ও আন্তজথান্ত্রতক পর্ থাদয় কূটনেন্ত্রতক সম্পকথ 

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

বাাংলাদেদশর স্বার্ থ-সাংন্ত্রেি গুরুেপূণ থ ন্ত্রবষয়সমূে থর্মে। ন্ত্রবশ্ব বান্ত্রণজয সাংস্থা, অন্ত্রভবাসে ও শরণার্ী ন্ত্রবষয়ক সাংস্থা ও জলবায়ু 

পন্ত্ররবতথেজন্ত্রেত আন্তজথান্ত্রতক আদলাচোয় বাাংলাদেদশর স্বার্ থরো, ন্ত্রবশ্বশান্ত্রন্ত রোয় জান্ত্রতসাংঘ ও শান্ত্রন্তরেী বান্ত্রেেীর ভূন্ত্রমকা, 

ন্ত্রবদেদশ ন্ত্রবপোপন্ন োগন্ত্ররকদের স্বদেদশ প্রতযাবাসে ও অন্যান্য েশথকাতর সমসামন্ত্রয়ক ন্ত্রবষয়সমূদে বাাংলাদেদশর স্বার্ থ আরও 

থবন্ত্রশ সুরোর জন্য কূটনেন্ত্রতক উপন্ত্রস্থন্ত্রত সম্প্রসারদণর উদদ্যাগ গ্রেণ করা েয়। ২১       ২০১৬        UN-Women 

                 ‘Planet 50-50 Champion’  হ                   ।           Global Partnership 

Forum      ‘Agent of Change’-                             ।                                

                                                                                          

          ’                                   । Global Forum on Migration and Development 

(GFMD)-           হ              ১০-১২        ২০১৬                  GFMD                   

   ।                                                       হ   ছ                হ           

                                           হ   ছ। ১৭-২০         ২০১৭                   

       (Davos)   হ         World Economic Forum (WEF)-   ৪৭                              

     ২০২১          ২০৪১-                    ২০২১                        -              ২০৪১ 

            -                                  ‘Digital Bangladesh’                       

   হ      ।  

৬১।  ০১         ২০১৭                                 হ                                       

    ।          হ                                                                         

       হ                                                                হ              

                                           ‘             ’-                            হ     

          হ                                         । ইন্টার পাল থাদমন্টান্ত্রর ইউন্ত্রেয়ে (আইন্ত্রপইউ)-এর 

১৩৬তম এদসম্বন্ত্রল ০১-০৫ এন্ত্রপ্রল ২০১৭ থময়াদে ঢাকায় অনুন্ত্রিত েয় এবাং ন্ত্রবদশ্বর ১৩১টি পাল থাদমন্ট থর্দক ছয় শতান্ত্রধক 

সাংসে-সেস্য ও অন্যান্য প্রন্ত্রতন্ত্রেন্ত্রধ সমন্বদয় সে্ান্ত্রধক ন্ত্রবদেন্ত্রশ অন্ত্রতন্ত্রর্বগ থ এ সদম্মলদে অাংশগ্রেণ কদরে। ১৩৬তম আইন্ত্রপইউ 

এদসম্বন্ত্রল সফলভাদব সম্পন্ন েওয়ায় বন্ত্রেন্ত্রব থদশ্ব একটি উোর গণতান্ত্রন্ত্রক ও সেমতায় অেন্য রাষ্ট্র ন্ত্রেদসদব বাাংলাদেদশর ভাবমূন্ত্রতথ 

আরও উজ্জ্বল েদয়দছ এবাং এটি আমাদের গণতান্ত্রন্ত্রক অগ্রর্াত্রায় এক মাইলফলক।                            

‘International Conference on Autism and Neurodevelopmental Disorders (ANDD 2017)’         
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                           হ         হ      ।                            হ                    

                                                  ।                               

                 ও       হ                                                     ।       ও 

          হ                                                           ও                  

                              হ                                      ছ। 

৬২।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর সরকাদরর সদব থাচ্চ েীন্ত্রতন্ত্রেধ থারণী থফারামসমূদের ববঠক ন্ত্রেয়ন্ত্রমত অনুন্ত্রিত েয়। এ সকল ববঠদক 

গৃেীত ন্ত্রসিান্তসমূে র্র্ার্র্ভাদব বাস্তবান্ত্রয়ত েদে। এ সমদয় থমাট ৩৭টি মন্ত্রন্ত্রসভা-ববঠক অনুন্ত্রিত েয়। এ সকল ববঠদক থমাট 

৩৪৭টি ন্ত্রসিান্ত গৃেীত েয় এবাং গৃেীত ন্ত্রসিাদন্তর মদধ্য ২৪৬টি বাস্তবান্ত্রয়ত েয়। মােেীয় অর্ থমন্ত্রীর সভাপন্ত্রতদে সরকান্ত্রর 

ক্রয়সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির ৩১টি ববঠক এবাং অর্ থনেন্ত্রতক ন্ত্রবষয়সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির ২৬টি ববঠক অনুন্ত্রিত েয়। সরকান্ত্রর 

ক্রয়সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির ববঠদক ২৫৯টি প্রস্তাব এবাং অর্ থনেন্ত্রতক ন্ত্রবষয় সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির ববঠদক ৭৫টি প্রস্তাব 

অনুদমান্ত্রেত েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর জাতীয় পুরস্ক্ার সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা কন্ত্রমটির    টি সভা, আইে-শৃঙ্খলা সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রসভা 

কন্ত্রমটির    টি সভা এবাং ন্ত্রতেটি সন্ত্রচব-সভা অনুন্ত্রিত েয়। মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ, েপ্তর/সাংস্থার এবাং ন্ত্রবভাগীয়/আঞ্চন্ত্রলক ও থজলা 

পর্ থাদয়র কার্ থালয়সমূদের বান্ত্রষ থক কম থসম্পােে চুন্ত্রক্ত প্রণয়ে, বাস্তবায়ে পন্ত্ররবীেণ ও মূল্যায়দের জন্য ৩টি পৃর্ক েীন্ত্রতমালা 

জান্ত্রর করা েয় এবাং তেনুর্ায়ী মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদের ন্ত্রসন্ত্রেয়র সন্ত্রচব/সন্ত্রচদবর সদে মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে সন্ত্রচদবর বান্ত্রষ থক 

কম থসম্পােে চুন্ত্রক্ত বাস্তবান্ত্রয়ত েয়। মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদের পাশাপান্ত্রশ তাদের আওতাধীে েপ্তর/সাংস্থা এবাং মাঠপর্ থাদয়র 

কার্ থালয়সমূদের সদে বান্ত্রষ থক কম থসম্পােে চুন্ত্রক্ত বাস্তবান্ত্রয়ত েয়। অন্ত্রভদর্াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়দে একটি সুন্ত্রেন্ত্রে থি পিন্ত্রত 

অনুসরদণর সুন্ত্রবধাদর্ থ ‘অন্ত্রভদর্াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত ন্ত্রেদে থন্ত্রশকা, ২০১৫’ প্রণয়ে করা েয়।                     

                                                                                 Verbal 

Autopsy (VA)     Medical Certification of Cause of Death (MCCoD)                         হ । 
শুিাচারদক অনুপ্রান্ত্রণত করার লদেয সকল সরকান্ত্রর েপ্তদরর জন্য ‘শুিাচার পুরস্ক্ার েীন্ত্রতমালা ২০১৭’ প্রণয়ে করা েয়।  

৬৩।  ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ এবাং েপ্তর/সাংস্থার চান্ত্রেোর পন্ত্ররদপ্রন্ত্রেদত ১৯,৬৬১টি পে সৃজে, 

৬৫,৫৮৯টি পে সাংরেণ, ৪,৬২২টি পে স্থায়ীকরণ, ১৯৫টি পে ন্ত্রবলুন্ত্রপ্ত, ১৯১টি পে রাজস্ব খাদত স্থাোন্তর এবাং ১,৫৭৭টি 

র্ােবােে টিওঅযােই-থত অন্তর্ভ থন্ত্রক্তকরদণ সম্মন্ত্রত প্রোে     হ । ৩৫তম ন্ত্রবন্ত্রসএস-এর মাধ্যদম ২,০৯৩জে কম থকতথাদক এবাং 

২৮-৩৪ তম ন্ত্রবন্ত্রসএস-এ বাে পড়া ১৭৩ জেসে সব থদমাট ২,২৬৬জে কম থকতথাদক ন্ত্রবন্ত্রভন্ন কযািাদর ন্ত্রেদয়াগ প্রোে করা েয়। 

২০১৬-১৭ অর্ থ-বছদর         ১,০৪৮জে কম থকতথাদক ন্ত্রবন্ত্রভন্ন স্বল্পদময়ান্ত্রে ও েীঘ থদময়ান্ত্রে থকাদস থ প্রন্ত্রশেদণর জন্য       থপ্ররণ 

    হ      থেদশর অভযন্তদর ৬৩টি প্রন্ত্রশেণ কম থসূন্ত্রচদত ২,৯৫৩জে কম থকতথা অাংশগ্রেণ কদর। সরকাদরর উপসন্ত্রচবদের 

সাব থেন্ত্রণক সরকান্ত্রর গান্ত্রড় ব্যবোদরর    Ôপ্রান্ত্রধকারÕ প্রোে করা েয়। ‘থবসামন্ত্ররক প্রশাসদে চাকন্ত্রররত অবস্থায় থকাে সরকান্ত্রর 

কম থকতথা/কম থচারীর মৃতুযবরণ এবাং গুরুতর আেত েদয় স্থায়ী অেমতাজন্ত্রেত কারদণ আন্ত্রর্ থক অনুোে প্রোে েীন্ত্রতমালা, ২০১৩’-

এর অধীদে থমাট ১,৮৫৭ জে মৃত/স্থায়ী অেম কম থচারীর পন্ত্ররবার/কম থচারীদক থমাট ৯৪.৯৫ থকাটি টাকার আন্ত্রর্ থক অনুোে 

প্রোে     হ । মােেীয় প্রধােমন্ত্রীর সানুগ্রে উপন্ত্রস্থন্ত্রতদত ১৪জে কম থকতথা এবাং প্রন্ত্রতিাে ন্ত্রেদসদব তথ্য ও থর্াগাদর্াগ প্রযুন্ত্রক্ত 

ন্ত্রবভাদগর অধীে বাাংলাদেশ কন্ত্রম্পউটার কাউন্ত্রন্সল-থক জেপ্রশাসে পেক প্রোে করা েয়। 

৬৪।  সান্ত্রব থক ন্ত্রবদবচোয় ২০১৬-১৭ অর্ থ-বছর বাাংলাদেদশর আর্ থ-সামান্ত্রজক উন্নয়দের একটি উজ্জ্বল মাইলফলক। সামন্ত্রিক 

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

তথ্যপ্রযুন্ত্রক্তর ব্যবোর এবাং ন্ত্রবন্ত্রভন্ন জেকল্যাণমূলক কম থসূন্ত্রচর সফল বাস্তবায়দের ফদল বাাংলাদেশ মধ্য-আদয়র থেদশর সান্ত্ররদত 

েরমাে গন্ত্রতদত উন্নীত েদে এবাং উন্নয়দের থরাল মদিল ন্ত্রেদসদব বাাংলাদেশদক ন্ত্রবদশ্বর অদেক উন্নয়েকামী রাষ্ট্র অনুকরণ 

করদছ। একটি শান্ত্রন্তন্ত্রপ্রয়, গণতান্ত্রন্ত্রক ও অসাম্প্রোন্ত্রয়ক রাষ্ট্র ন্ত্রেদসদব আন্তজথান্ত্রতক অেদে বাাংলাদেদশর পন্ত্ররন্ত্রচন্ত্রত উজ্জ্বলতর 

েদয়দছ। 
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মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের ২০১৬-১৭ অর্ থ-      কার্ থািবল সম্পবকথত িাবষ থক প্রবতহিদন 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কার্ থািবল-সংিবলত িাবষ থক প্রবতহিদহন িাংলাহদশ সরকাহরর ৫৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাহগর চার ধরহনর 

কম থকাণ্ড প্রবতফবলত েহয়হে : 

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

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

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

প্রবতহিদহন িবণ থত সামবিক অর্ থননবতক সূচকগুবল অর্ থ বিভাগ,                   , পবরকল্পনা বিভাগ, পবরসংখ্যান 

বিভাগ এিং িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ থর্হক সংগ্রে করা েহয়হে। 

ক.১ মার্াবপছু আয় ও প্রবৃবি   

২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    িাংলাহদহশ বিবিবপ প্রবৃবির োর ৭.২৮ শতাংশ এিং মার্াবপছু িাতীয় আয় ১,৬১০ মাবকথন িলার 

বনরূবপত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     বিবিবপ’র প্রবৃবি বেল ৭.১১ শতাংশ এিং মার্াবপছু আয় বেল ১,৪৬৫ মাবকথন িলার।  

ক.২ অর্ থননবতক বিষয়  

খাদ্যশহের মজুদ-সংক্রান্ত তথ্য খাদ্য মন্ত্রণালয় এিং অন্যান্য তথ্য অর্ থ বিভাগ থর্হক সংগ্রে করা েয়।  

আইহেম ইউবনে প্রবতহিদনাধীন ি র 

(২০১৬-১৭)
১
 

পূি থিতী ি র 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী       তুলনায় বৃবি 

(+) িা হ্রাস (-)-এর শতকরা 

োর 

১।  বিহদবশক মুদ্রার বরিাভ থ (৩০ জুন ২০১৭) বিবলয়ন মাবকথন িলার ৩৩.৪০৬৬ ৩০.১৬৮২ +১০.৭৩ 

২।  প্রিাসী িাংলাহদবশহদর থপ্রবরত 

থরবমট্যাহের পবরমাণ 

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭) 

বিবলয়ন মাবকথন িলার 

 

১২.৭৬৯৫ ১৪.৯৩১১ -১৪.৪৮ 

৩।  আমদাবনর পবরমাণ  

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭)  

বিবলয়ন মাবকথন িলার ৪৭.০০৫২ ৪৩.১২২৫ +৯.০০ 

৪।  রপ্তাবনর পবরমাণ 

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭)  

বিবলয়ন মাবকথন িলার ৩৪.৮৪৬৮ ৩৪.২৫৭১ +১.৭২ 

৫।  রািস্ব :  

  (ক)   ২০১৬-১৭    -     রািস্ব আদাহয়র 

     লক্ষযমাত্রা  

 (খ)  রািস্ব আদাহয়র পবরমাণ 

  (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭) 

থকাটি োকা 

২,১৮,৫০০.০০ ১,৭৭,৩৯৯.০০ +২৩.১৭ 

১,৮৬,২৭৩.০০ ১,৭২,৯৫১.০০ +৭.৭০ 

৬। (ক) থমাে অভযন্তরীণ ঋণ  

  (খ) সরকাবর খাত (বনে) (            

    ) (জুন ২০১৭) 

থকাটি োকা 

৮,৯০,৬৭৩.০০ ৮,০১,২৮০.০০ +১১.১৬ 

৯৭,৩৩৪.১০ ১,১৪,২১৯.৬০ -১৪.৭৮ 

৭। ঋণপত্র থখালা (LCs Opening)  

(ক)  খাদ্যশে (চাল ও গম) 

(খ)  অন্যান্য 

(জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭) 

বিবলয়ন মাবকথন িলার 

১.৪৭৮৫৬ ১.০৮৭২৭ +৩৫.৯৯ 

৪৬.৬৪৭৩৬ ৪২.২৪৮০৬ +১০.৪১ 

৮। খাদ্যশহের মজুদ (৩০ জুন ২০১৭) 
লক্ষ থমবিকেন  ৩.০৪ ৭.৫৬             -৫৯.৭৯ 

৯। িাতীয় থভাক্তা-মূল্যসূচক পবরিতথহনর োর 

(বভবত্ত ২০০৫-০৬=১০০) 

  (ক) িাহরা মাহসর গড়বভবত্তক 

  (খ) পহয়ন্ট -টু-পহয়ন্টবভবত্তক 

 (জুলাই ২০১৬-জুন ২০১৭) 

শতাংশ 

৫.৪৪ ৫.৯২ -০.৪৮ 

৫.৯৪ ৫.৫৩ +০.৪১ 

১
       

ক.৩  সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াগ (ফহরন িাইহরক্ট ইনহভস্টহমন্ট) 
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থক্ষত্র ইউবনে প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-ি র পূি থিতী অর্ থ-ি র 

২০১৬-১৭
 

(জু   -জুন) 

২০১৫-১৬
 

(জু   -জুন) 

নন-ইবপহিি বিবলয়ন মাবকথন িলার ২.০৩৬ ১.৫৭৬ 

ইবপহিি  বিবলয়ন মাবকথন িলার ০.৩৬৮ ০.৪২৮ 

থমাে বিবলয়ন মাবকথন িলার ২.৪০৪ ২.০০৪ 

    উৎস : িাংলাহদশ ব্াংক 

ক.৪  বিহদবশক ঋণ ও অনুদান  

িের চুবক্তর ধরন চুবক্তর 

সংখ্যা 

কবমেহমন্ট 

 (বিবলয়ন মাবকথন 

িলার) 

বিসিাস থহমন্ট 

(বিবলয়ন মাবকথন 

িলার) 

বরহপহমন্ট/ঋণ পবরহশাধ 

(বিবলয়ন মাবকথন িলার) 

    

২০১৬-১৭  

ঋণ চুবক্ত ৪২ ১৭.৫৫৫৪৮ ৩.২১৫০৭ আসল ০.৯১৩৩৩  

 সুদ ০.২৩১০২ 

অনুদান চুবক্ত ৭০ ০.৪০৪৫৩ ০.৩৭৬৮৬  

থমাে ১১২ ১৭.৯৬০০১ ৩.৫৯১৯৩                        ১.১৪৪৩৫ 

২০১৫-১৬ 

ঋণ চুবক্ত ৩৪ ৬.৫০৩১৫ ৩.০৩৩০৩ আ   ০.৮৪৮৪৬  

   ০.২০২১০ 

অনুদান চুবক্ত ৪৯ ০.৫৪৪৯২ ০.৫৩০৫৬ - 

থমাে ৮৩ ৭.০৪৮০৭ ৩.৫৬৩৫৯                        ১.০৫০৫৬ 

উৎস : অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাগ 

অর্ থননবতক সম্পকথ বিভাহগর প্রবতহিদন অনুর্ায়ী ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর থমাে ৪২টি ঋণ ও ৭০টি অনুদান-চুবক্ত স্বাক্ষবরত  

েয়, র্ার আবর্ থক সংহেষ ১৭.৯৬০০১ বিবলয়ন মাবকথন িলার। ঋণ পবরহশাহধর পবরমাণ সুহদ-আসহল ১.১৪৪৩৫ বিবলয়ন  

মাবকথন িলার।  

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

 ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ হ্রাস (-)/বৃবির (+) োর 

লক্ষযমাত্রা 

(হকাটি োকা) 

প্রকৃত অিথন 

(হকাটি োকা) 

লক্ষযমাত্রা 

(হকাটি োকা) 

প্রকৃত অিথন 

(হকাটি োকা) 

লক্ষযমাত্রা 

(শতাংশ) 

প্রকৃত অিথন 

(শতাংশ) 

রািস্ব আয় ট্যাক্স থরবভবনউ ১,৯২,২৬১ ১,৬৬,০৫১ ১,৫৫,৩৯৯ ১,৫১,৮৮৬ +২৩.৭২ +৯.৩৩ 

নন-ট্যাক্স থরবভবনউ ২৬,২৩৯ ২০,২২১ ২২,০০০ ২১,০৬৫ +১৯.২৬ -৪.০০ 

 উদ্বতৃ্ত (ব্ািসাবয়ক আয় থর্হক) 

 (বিটিআরবস) 

৪,২৮৮ ৪,২৮৮  ৪,১৭৯ ৪,৩৬৫ -২.৬১ -১.৭৬ 

লভযাংশ বেসাহি ৩,৭০৯ ৩,০৬৫ ৪,৫৪৪ ৩,১৬৫ -১৮.৩৮ -৩.১৬ 

   উৎস : অর্ থ বিভাগ 

ক.৬ উন্নয়ন প্রকল্প 
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২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ১,১৯,২৯৬ থকাটি োকায় (বিওবি ৭৭,৭০০ থকাটি োকা, থমাে িরাহের ৬৫.১৩ শতাংশ; প্রকল্প সাোয্য 

৩৫,৭৯৭ থকাটি োকা, থমাে িরাহের ৩০.০১ শতাংশ এিং বনিস্ব অর্ থায়ন ৫,৭৯৯ থকাটি োকা, থমাে িরাহের ৪.৮৬ শতাংশ) 

সংহশাবধত িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচ (এবিবপ) প্রাক্কলন করা েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর এবিবপ’থত অন্তর্ভ থক্ত থমাে প্রকল্প সংখ্যা 

১,৬৮১টি, তন্মহে বিবনহয়াগ প্রকল্প ১,৩৪২টি, কাবরগবর সোয়তা প্রকল্প ১৫৮টি, বনিস্ব অর্ থায়হনর প্রকল্প ১৬৬টি এিং অন্যান্য 

প্রকল্প ১৫টি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর এবিবপ’থত িরাে ১,১৯,২৯৬ থকাটি োকার বিপরীহত থমাে ব্য় ১,০৭,২২৯ থকাটি োকা, র্া 

িরাহের ৮৯.৮৮ শতাংশ। অপরবদহক ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর এবিবপ’থত ১,৫৫৭টি প্রকহল্প (বিবনহয়াগ প্রকল্প ১,২০৭টি, 

কাবরগবর সোয়তা প্রকল্প ১৮৫টি, সংস্থার/কহপ থাহরশহনর বনিস্ব অর্ থায়হন প্রকল্প ১৪৩টি এিং অন্যান্য প্রকল্প ২২টি) িরাহের 

পবরমাণ ৯৩,৯০৫ থকাটি োকা; র্ার বিপরীহত থমাে ব্য় ৮৭,০৬৭ থকাটি োকা, র্া িরাহের ৯২.৭২ শতাংশ। উক্ত ব্হয়র 

বিওবি অংশ ৫৮,৩৫৭ থকাটি োকা, র্া বিওবি িরাহের ৯৪.৩৭ শতাংশ; প্রকল্প সাোয্য ব্য় ২৫,২২৪ থকাটি োকা, র্া প্রকল্প 

সাোয্য অর্ থায়হনর ৮৬.৫০ শতাংশ এিং সংস্থা/কহপ থাহরশহনর বনিস্ব অর্ থায়হনর ব্য় ৩,৪৮৬ থকাটি োকা, র্া বনিস্ব 

অর্ থায়হনর ১২০.০০ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর এবিবপ’থত িাস্তিায়নাধীন ১,৬৮১টি প্রকহল্পর মহে সমাবপ্তহর্াগ্য প্রকল্প 

বেল ৩১২টি, প্রার্বমকভাহিপ্রাপ্ত তহথ্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ৩৪২টি প্রকল্প সমাপ্ত েহয়হে। সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তাবলকা 

পবরবশি ‘ ’- থত সংহর্ািন করা েহলা।  

ক.৬.১ অিকাঠাহমা উন্নয়ন 

ক.৬.১.১ খাদ্য মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ৪        আ            ২৩৮.৭০                                      ১৮৭.০৭ 

         ,               ৭৮.৩৭      । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর সমাপ্ত গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা  মহে সান্তাোর সাইহলা 

কযাম্পাহস ২৫,০০০ থমবিকেন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন Multistoried Warehouse বনম থাণ। প্রকহল্পর আওতায় ৩৬০ 

বকহলাওয়াে ক্ষমতাসম্পন্ন থসালার প্লান্টসে ২৫,০০০ থমবিকেন ধারণক্ষমতার মাবিহস্টাহরি ওয়যারোউি বনম থাণ করা 

েহয়হে। ২৬ থফব্রুয়াবর ২০১৭ তাবরহখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ প্রকহল্পর আওতায় বনবম থত থসালার প্লান্টসে মাবিহস্টাহরি 

ওয়যারোউি শুভ উহদ্বাধন কহরহেন। িতথমান সরকার ২০০৯ সাহল  সরকাবরপর্ থাহয় খাদ্যশহের থমাে ধারণক্ষমতা ১৪.০০ 

লাখ থমবিকেন      ২০২১ সাহলর মহে ৩০ লাখ থমবিকেহন উন্নীত করার উহদ্যাগ গ্রেণ কহর। জুন ২০১৭-এ থদহশ 

সরকাবরপর্ থাহয় খাদ্যশে সংরক্ষহণর বিদ্যমান ধারণক্ষমতা প্রায় ২১ লাখ থমবিকেহন উন্নীত েয়। িতথমাহন আরও ৬.৪০ লাখ 

থমবিকেন ধারণক্ষমতার আধুবনক খাদ্য গুদাম/সাইহলা বনম থাহণর লহক্ষয কহয়কটি প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন রহয়হে। দুহর্ থাগকালীন 

এিং দুহর্ থাগ পরিতী সমহয় থদহশ খাদ্য সরিরাে স্বাভাবিক রাখার লহক্ষয খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃবির িন্য থদহশর ৮টি 

থকৌশলগত স্থাহন (চট্টগাম, আশুগঞ্জ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মধুপুর, ময়মনবসংে, িবরশাল এিং মহেশ্বরপাশা) থমাে ৫.৩৫ লাখ 

থমবিকেন ধারণক্ষমতার ৮টি আধুবনক বস্টল সাইহলা বনম থাহণর লহক্ষয কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। খাদ্য বনরাপত্তা বনবিত করার 

লহক্ষয ‘সারাহদহশ ১.০৫ লাখ থমবিকেন ধারণক্ষমতাসম্প  নতুন খাদ্য গুদাম বনম থাণ’ শীষ থক প্রকল্প চলমান রহয়হে।  

ক.৬.১.২ গৃোয়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালয় 

গৃোয়ন ও গণপূতথ মন্ত্রণালহয়র মােহম ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর বিওবি/বিহদবশক সোয়তায় ৪৩টি এিং স্ব-অর্ থায়হন ৬০টিসে 

থমাে প্রকহল্পর সংখ্যা ১০৩টি। ৪৩টি বিওবি/বিহদবশক সোয়তাপুি প্রকহল্পর অনুকূহল থমাে িরাে বেল ৩,৯৯৬.৫০ থকাটি 

োকা। উক্ত ৪৩টি প্রকহল্পর অনুকূহল থমাে ব্য় েয় ৩,৯৫৭.৫৫ থকাটি োকা, র্া বিওবি/বিহদবশক সাোয্যপুি িরাহের ৯৯.০২ 

     । অপরবদহক ৬০টি স্ব-অর্ থায়নপুি প্রকল্পসমূহের অনুকূহল থমাে িরাে বেল ২,১৪৭.৪২ থকাটি োকা এিং ব্য় েয় 

২,২১০.৫১ থকাটি োকা; র্া স্ব-অর্ থায়নপুি িরাহের ১০২.৯৩      । বিওবি/বিহদবশক সোয়তা এিং স্ব-অর্ থায়নপুি থমাে 

১০৩টি প্রকহল্পর অনুকূহল থমাে িরাে (৩,৯৯৬.৫০+২,১৪৭.৪২)=৬,১৪৩.৯২ থকাটি োকা এিং ব্য় ৬,১৬৮.০৬ থকাটি োকা। 

মন্ত্রণালহয়র সাবি থক আবর্ থক অগ্রগবত ১০০.৩৯      । 

ক.৬.১.৩ িনবনরাপত্তা বিভাগ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ৩২        আ            ৮৮৪.০১                                      ৮৭২.৮৯  

                         ৯৯      । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর সমাপ্ত গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা  মহে (১) িাংলাহদহশর 
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বিবভন্ন স্থাহন পুবলশ বিভাহগর ৬০টি তদন্তহকন্দ্র োইপ প্লাহন বনম থাণ; (২) িি থার ম্যাহনিহমন্ট ইক্যযপহমন্ট ফর বিবিবি; এিং 

(৩) বিবিবি’র সদর দপ্তর থিবসও ও অন্যান্য পদবিহদর িন্য ০২টি ১৫ তলাবিবশি আিাবসক ভিন বনম থাণ         ।   

ক.৬.১.৪ তথ্য মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ১২টি প্রকহল্পর আওতায় িরােকৃত ১৭৬.০০ থকাটি োকার বিপরীহত ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ ১৪৯.০২ 

থকাটি, িাস্তিায়ন অগ্রগবত ৮৪.৬৭ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহরর গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমার মহে িাংলাহদশ বফল্ম আকথাইভ 

ভিন বনম থাণ; বিএফবিবস’র আধুবনকায়ন সম্প্রসারণ; িাতীয় থিতার ভিহনর আধুবনক ও বিবিোল সম্প্রচার র্ন্ত্রপাবত স্থাপন; 

িাংলাহদশ থিতাহরর মোশবক্ত থপ্ররণ থকহন্দ্র ১,০০০ বকহলাওয়াে মেম তরঙ্গ িােবমোর স্থাপন; িাংলাহদশ থেবলবভশন 

চট্টগ্রাম থকন্দ্র পাোড়তলীহত িােবমটিং োওয়ার ভিন বনম থাণ এিং িােবমটিং র্ন্ত্রপাবত স্থাপন; তথ্য মন্ত্রণালহয়র অধীন 

চলবিত্র ও প্রকাশনা অবধদপ্তর, গণহর্াগাহর্াগ অবধদপ্তর এিং থসের থিাহি থর িন্য স্থান সংক্যলাহনর বনবমত্ত আধুবনক তথ্য ভিন 

বনম থাণ।  

ক.৬.১.৫ দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর সংহশাবধত িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচহত দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালহয়র ০৯টি প্রকল্প অন্তর্ভ থক্ত বেল। 

এর মহে ৮  বিবনহয়াগ ও ১টি কাবরগবর সোয়তা প্রকল্প। ৯টি প্রকহল্পর আরএবিবপ িরাে ১,৮৭৪.৫২ থকাটি োকা। র্ার মহে 

ব্য় েহয়হে ১,৮১৩.৬৫ থকাটি োকা র্া থমাে িরাহের ৯৬.৭৫ শতাংশ। পাি থতয চিগ্রাম অঞ্চহল থোে থোে (১২ বমোর বদঘ থয 

পর্ থন্ত) থসতু/কালভাে থ বনম থাণ প্রকহল্পর মােহম ১৩৩.৩৭ থকাটি োকায় ৪৬৮টি বিি/কালভাে থ বনম থাণ করা েয়।             

  /     ১৫                  /               প্রকহল্পর আওতায় ১,৬০৬থকাটি োকায় ৫,৬৪৬টি বিি/কালভাে থ বনম থাণ 

করা েয়। িন্যাপ্রিণ ও নদী ভাঙ্গন এলাকায় িুমমুখী িন্যা আ্রয়য়হকন্দ্র বনম থাণ প্রকহল্পর আওতায় ১৭৪.৬১ থকাটি োকায় ১৫৬টি 

িন্যা আ্রয়য়হকন্দ্র বনম থাণ করা েয়। িাংলাহদহশর উপকূলীয় অঞ্চহল িুমমুখী ঘূবণ থঝড় আ্রয়য়হকন্দ্র বনম থাণ প্রকহল্পর মােহম 

১৯৯.৭৯ থকাটি োকায় ১০০টি িুমমুখী ঘূবণ থঝড় আ্রয়য়হকন্দ্র বনম থাণ করা েহয়হে। Procurement of Equipment for 

Search & Rescue Operation on Earthquake and other Disaster (Phase II)-এর আওতায় ভূবমকহম্প উিার ও 

অনুসন্ধান কাহি র্ন্ত্রপাবত সংগ্রহের লহক্ষয ১৫৩.৫২ থকাটি োকায় ৩,০৩৫টি বিবভন্ন ধরহনর র্ন্ত্রপাবত ক্রয় করা েহয়হে। দুহর্ থাগ 

ব্িস্থাপনা ভিন ঊর্ধ্থমুখী সম্প্রসারণ  প্রকহল্পর মােহম ১৩.৩৩ থকাটি োকায় ঢাকার মোখালীস্থ দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ভিহনর  

৭ তলা েহত ১০ তলা পর্ থন্ত ঊর্ধ্থমুখী সম্প্রসারণ করা েহয়হে। Emergency 2007 Cyclone Recovery and 

Restoration Project (ECRRP), Sub-Component-D1 : Disaster Risk Mitigation & Reduction-এর 

আওতায় ৭৮.৮৮ থকাটি োকার ১২টি ইমাহিথবে বপকআপ ভযান, ৬৪টি েযান্ড টুল থসে, ১৪৪টি েযাবন্ড থমগাহফান, ১৪৪টি 

থেচার, ১৪৪টি ফাস্ট এইি বকে, ৬টি থমািাইল এযামু্বহলে থিাে, ৪                        , ১২                  

     ক্রয় করা েহয়হে। োলাইন ওয়াোর বিেহমন্ট প্লান্ট সংগ্রে শীষ থক প্রকহল্পর মােহম ১৫০.৯৬ থকাটি োকায় ৩০টি িাক 

মাউহন্টি োলাইন ওয়াোর বিেহমন্ট প্লান্ট স্থাপন করা েহয়হে। এ প্লান্টগুহলা িন্যাসে অন্যান্য দুহর্ থাহগ আক্রান্ত িনসাধারহণর 

খািার পাবন সরিরাহের কাহি ব্িোর েয়। 

ক.৬.১.৬ পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ৩৭        আ            ৩৬৪.৯২                                      ৩৪৯.০৯ 

         ,                ৯৫.৬৬      । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা  মহে থশখ রাহসল এযাবভয়াবর 

এযান্ড ইহকা-পাকথ রাঙ্গুবনয়া, চট্টগ্রাম; িঙ্গিন্ধু থশখ মুবিি সাফাবর পাকথ, কক্সিািার-এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ;     গািীপুরস্থ 

ভাওয়াল িাতীয় উদ্যাহনর অভযন্তহর ‘Wildlife Centre Complex’-এর বনম থাণ         । 

ক.৬.১.৭ প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালয়  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ২৫        আ            ৬৫৪.৯৬                                      ৬৫৩.৭৬৬৯ 

         ,               ৯৯.৮২      । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা  মহে                   

       Digital Mapping Centre                         আ              ১৪-    আ            ৮-    

                          ‘                                                     ’        

        ।   
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ক.৬.১.৮ প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ১১        আ            ৬,২৬২.৫০                                      

৫,৫৪৫.৭২১৬          ,               ৮৮.৫৫      । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর সমাপ্ত গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা  মহে 

১,২৬৪টি প্রার্বমক বিদ্যালহয়র ভিন/হ্রয়বণকক্ষ, বশক্ষার্ী ও বশক্ষকহদর িন্য ৪,৮৫৯টি ওয়াশব্লক বনম থাণ করা েয়। এ োড়া 

২১,৭৩৮টি বিদ্যালহয়র রুটিন থমরামত ও রক্ষণাহিক্ষণ কাি সম্পন্ন েয়।  

 .৬.১.৯                            

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর িরােকৃত অহর্ থর পবরমাণ ৬৭০.৮৬ থকাটি োকা। ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ ৬৪৫.৫৪ থকাটি োকা র্া দ্বারা 

বতন পাি থতয থিলায় সি থহমাে ১,৮২৪টি প্রকল্প/বিম িাস্তিায়ন করা েয়। ব্বয়ত অহর্ থর শতকরা োর ৯৬.২৩ শতাংশ। পাি থতয 

চট্টগ্রাম অঞ্চহলর বশক্ষা, স্বাস্থয, কৃবষ, সামাবিক বনরাপত্তা, উদ্বা  পুনি থাসন, বিদুযৎ, থর্াগাহর্াগ, অিকাঠাহমা বনম থাণ, সক্ষমতা 

বৃবি, থখলাধুলা ও সংস্কৃবতর চচ থা ও বিকাশসে বিবভন্ন প্রকার আর্ থ-সামাবিক          উন্নয়হন এ মন্ত্রণালয় কাি কহর 

র্াহে, র্ার অগ্রগবত খুিই আশাব্ ক ।  

ক.৬.১.১০ বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয় 

বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালহয় ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ১৭        আ            ৩,৮১৭.১১                    

                  ৩,৬৬৬.৫৬          ,               ৯৬.০৬      । সমাপ্ত গুরুত্বপূণ থ                 

মংলা িন্দহর থতিবিয়তা পরীক্ষা ও পবরিীক্ষণ গহিষণাগার স্থাপন; ন্যাশনাল ইনবস্টটিউে অি বনউবিয়ার থমবিবসন এযান্ড 

এল্যাইি সাহয়হেস স্থাপন;                                                              ;      

                       আ                                ;                               

                                                        ,                 ।   

ক.৬.১.১১ মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭    -     ৫৬        আ            ৮২ ১৭৩                                    ৭৮ ৮৮৮.২৭ 

       ,               ৯৬      ।        সমাপ্ত                      ২৪                          

           ; ১                (         )     ৮                  (      -     ,     -    , 

     -    ,          ,       ,        -     , আ      -     ,     -     )       ;               

                                                 -                  ;                        

                    ,                                         ;     ৬৩                     

               । 

ক.৬.১.১২                          

২০১৬-১৭ অর্ থ-     ১৮                           ১৫৭.০২ থকাটি                                 

১২২.১৫৯৩ থকাটি                               ৭৭.৮      । ২০১৬-১৭    -                            

    (১)                             আ                       ,    আ     ,      ,          (২) 

                     ৬                                 ।        (১)          ,       , আ           

                                            , (২)                                   ,           

                      ,     ,     ; (৩)                                        ;     (৪)        

                                                                                         ।  

ক.৬.১.১৩ মুবক্তযুি       মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ৩        আ            ২৩৫.০০                                      ২৩০.৪০ 

         ,               ৯৮.০৪      । ২০১৬-১৭ অর্ থ-              গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা েহলা ০৫       

                           ১০০                                        ৯০২                

                            । 
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ক.৬.১.১৪ মােবমক ও উি বশক্ষা বিভাগ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ৮১টি প্রকহল্পর আওতায় িরােকৃত ৫,৩৭০.৬৯ থকাটি োকার বিপরীহত ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ 

৫,০৯৮.২৯ থকাটি োকা, িাস্তিায়ন অগ্রগবত ৯৫ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর িাস্তিাবয়ত গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা েহলা 

রািশােী বিশ্ববিদ্যালয়, িঙ্গিন্ধু থশখ মুবিবুর রেমান কৃবষ বিশ্ববিদ্যালয়, িাংলাহদশ কৃবষ বিশ্ববিদ্যালয়, থনায়াখালী বিজ্ঞান ও 

প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম থভহেবরনাবর ও এবনম্যাল সাহয়হেস 

বিশ্ববিদ্যালয়, োিী থমাোম্মদ দাহনশ বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত বিশ্ববিদ্যালহয়র প্রশাসবনক ভিন, অযাকাহিবমক ভিন, োত্র/োত্রী েল, 

িরবমেবর, বশক্ষক/কম থকতথাহদর আিাবসক ভিন, কম থচারীহদর আিাবসক ভিন, লাইহিবর ভিন, অবিহোবরয়াম, মসবিদ, 

থমবিহকল থসন্টার বনম থাণ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালহয়র থরাহকয়া েহলর ৭ মাচ থ ভিহনর অিবশিাংশ বনম থাণ; ৩১৫ উপহিলা সদহর 

বনি থাবচত থিসরকাবর বিদ্যালয়সমূেহক মহিল বিদ্যালহয় রূপান্তর প্রকহল্পর মােহম অযাকাহিবমক ভিন বনম থাণ; এস্টাবব্লশহমন্ট 

অি ফহরন ল্যাংগুহয়ি থিবনং থসন্টার-২; এস্টাবব্লশহমন্ট অি উপহিলা আইবসটি থিবনং এযান্ড বরহসাস থ থসন্টার ফর এডুহকশন 

(ইউআরটিআইবসই); এিং িাংলাহদশ গাল থস গাইি এহসাবসহয়শহনর গাইি োউি এিং কাবলয়ানকহরর িানড়ইপাড়াস্থ গাল থ 

গাইিস কযাহম্পর উন্নয়ন। 

ক.৬.১.১৫ যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

                                                     ২৩              িরােকৃত ২৬,৯০১     োকার 

বিপরীহত ব্বয়ত অহর্ থর পবরমাণ ২৬,২৮১.১৪     োকা,               ৯৮      । ২০১৬-১৭    -     সমাপ্ত 

গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমা  মহে ১১                         ;                                     

আ       ;                         আ                              ;                           

                                               ;                                             

     ;                                (             )                        ;                   

     আ                        ;                                                 ;                    

              ;                                                                        ,         

    ;         ,     ,         ,                                  ;                        

         আ                                             । 

ক.৬.১.১৬ থরলপর্ মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-     থরলপর্ মন্ত্রণালহয় িাস্তিায়নাধীন/চলমান/িাস্তিাবয়ত গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমার মহে             

                              -      -                                                     -

                                      -        -                                               

                                                             -                      -         

                                  আ                                             -    -         

    -                                        -                                             

   -                                                  আ                                        ।  

ক.৬.১.১৭ সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ২১        আ     সমািকল্যাণ মন্ত্রণালহয়র িন্য        ১৩৪.৭০                    

                  ১৩৩.৪৯          ,               ৯৯.১০      ।                 অিকাঠাহমা      

দৃবি প্রবতিন্ধী বশশুহদর িন্য থোহস্টল বনম থাণ; আ                                         ; এক্সপানশন এযান্ড 

থিহভলপহমন্ট অি নীলফামারী িায়াহিটিক েসবপোল; কেিাকশন অি ফাইভ থস্টাহরি িাইিাল ওহয়লহফয়ার এহসাবসহয়শন 

থসন্ট্রাল অবফস কাম কবমউবনটি েল এে িালাশপুর, ময়মনবসংে; এস্টা  শহমন্ট অি িায়াহিটিক, িায়াহিটিক বরহলহেি এযান্ড 

নন-িায়াহিটিক েসবপোল এে রািিাড়ী;     ল  পুর, মুবেগঞ্জ, থনত্রহকাণা, িামালপুর িায়াহিটিক োসপাতাল বনম থাণ 

        । 
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ক.৬.১.১৮                 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর সুরক্ষা থসিা বিভাহগ ২৩        আ            ৬৮৮.২১                               

       ৫৮৬.০০                          ৮৫.১৫      ।          সমাপ্ত        অিকাঠাহমা      

স্টািবলশহমন্ট অি িান থ ইউবনে েসবপোল এযাে বিপাে থহমন্ট অি ফায়ার সাবভ থস এযান্ড বসবভল বিহফে; ঘূবণ থঝড়-এ ক্ষবতগ্রস্ত 

িরগুনা, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও িবরশাল থিলা কারাগার পুনবনর্রম থাণ; বিভাগীয় শেহর (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রািশােী, িবরশাল ও 

বসহলে) বিএনবস অবফহসর অবফস ভিন বনম থাণ; এিং ১৯টি আঞ্চবলক পাসহপাে থ অবফস বনম থাণ         । 

ক.৬.১.১৯ সড়ক পবরিেন ও মোসড়ক বিভাগ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর সংহশাবধত িাবষ থক উন্নয়ন কম থসূবচহত ১৪২টি প্রকল্প িাস্তিায়হনর বনবমত্ত ৯,৪০৩.০১ থকাটি োকা িরাে 

বেল। িরাহের বিপরীহত থমাে ব্য় ৯,৩৮০.৮৫ থকাটি োকা। সাবি থক িাস্তিায়ন অগ্রগবত ৯৯.৭৬ শতাংশ। ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িেহর সমাপ্ত ৫০টি প্রকহল্পর মহে উহেখহর্াগ্য প্রকল্পসমূে েল : ঢাকা-চট্টগ্রাম মোসড়হকর দাউদকাবন্দ েহত চট্টগ্রাম বসটি 

থগইে পর্ থন্ত ১৯০.৪৮ বকহলাবমোর মোসড়ক ৪-থলহন উন্নীতকরণ; ঢাকা-ময়মনবসংে িাতীয় মোসড়হকর িয়হদিপুর থচৌরাস্তা 

েহত ময়মনবসংে থমবিহকল কহলি থমাড় পর্ থন্ত ৮৭.১৮ বকহলাবমোর মোসড়ক ৪-থলহন উন্নীতকরণ; ১০টি     থিাহনর 

         ১      ১০টি পৃর্ক থিলা মোসড়ক উন্নয়ন প্রকহল্পর আওতায় ১৭৩টি থিলা মোসড়হকর ১,৬৯৩.১২ 

বকহলাবমোর সংিার, থমরামত ও রক্ষণাহিক্ষণ এিং উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; গািীপুর-আিমতপুর-ইোহখালা মোসড়ক বনম থাণ, 

নকলা-নাবলতািাড়ী-নাক্যগাঁও স্থলিন্দর মোসড়ক উন্নয়ন ও সরলীকরণ; চট্টগ্রাম-রাঙামাটি িাতীয় মোসড়হকর অবক্সহিন 

থমাড় েহত োেোিারী পর্ থন্ত ১২.৬০ বকহলাবমোর বিভাইিারসে ৪-থলহন উন্নীতকরণ; পটুয়াখালী-ক্যয়াকাো আঞ্চবলক 

মোসড়হক থখপুপাড়া নামক স্থাহন আন্ধারমাবনক নদীর ওপর ৮৯৩.১০ বমোর দীঘ থ শেীদ থশখ কামাল থসতু, োিীপুর নামক 

স্থাহন থসানাতলা নদীর ওপর ৪৮৩.৭২ বমোর দীঘ থ শেীদ থশখ িামাল থসতু এিং মেীপুর ও আলীপুর নামক স্থাহনর মেিতী 

খাপড়াভাঙ্গা নদীর ওপর ৪০৮.৩৬ বমোর দীঘ থ শেীদ থশখ রাহসল থসতু বনম থাণ; সড়ক ও িনপর্ অবধদপ্তহরর মোসড়ক 

থনেওয়াহকথ বচবিত ১২১টি দুঘ থেনাপ্রিণ স্থান (Black Spot)-   প্রবতকারমূলক ব্িস্থা গ্রেণ; ৪৩.১০ বকহলাবমোর দীঘ থ 

িাবুরোে-মতলি-থপন্নাই মোসড়ক উন্নয়ন; ৬৭.৫৯ বকহলাবমোর দীঘ থ পত্নীতলা-সাপাোর-রেনপুর মোসড়ক মিবুতীকরণ ও 

প্রশস্তকরণ; থফবর ও পন্টুন বনম থাণ/পুনি থাসন; ১২ বকহলাবমোর দীঘ থ বমিথাপুর-ওয়াসী-িাবলয়া মোসড়ক প্রশস্তকরণ; 

থগাপালগঞ্জ থিলায় ২৮.২৫ বকহলাবমোর দীঘ থ িাজুবনয়া-গা   র-সাতপার-োবতয়ারা-রামবদয়া মোসড়ক উন্নয়ন; আন্তঃহিলা 

সীমান্ত মোসড়ক বনম থাহণর অংশ বেসাহি ৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ োতীপাগাড়-সন্ধযাক্যড়া-ধানুয়াকামালপুর মোসড়ক বনম থাণ;  

বৃেত্তর ময়মনবসংে থিলায় ২৭.০৪                         -       -              ২৬.৬০                 

     -     -       মোসড়ক উন্নয়ন; ইেনা-িড়ইিাড়ী-চামড়াঘাে মোসড়ক উন্নয়ন; থগৌবরপুর-থোমনা আঞ্চবলক 

মোসড়ক বসহলে োইওহয় পর্ থন্ত সম্প্রসারণ; থগায়ালন্দ-ফবরদপুর-তারাইল মোসড়ক উন্নয়ন এিং এস্টািবলবসং থিো থসন্টার 

অযান্ড ওহয়ি থপাে থাল বসহস্টম ফর বিআরটিএ।  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭টি স্থাপনা উহদ্বাধন কহরন। থসগুবল েহলা: ৪-থলহন উন্নীত ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় 

মোসড়ক, ৪-থলহন উন্নীত িয়হদিপুর-ময়মনবসংে িাতীয় মোসড়ক, ঢাকা-পদ্মাহসতু-ভাঙ্গা এক্সহপ্রসওহয় (িাংলাহদহশর প্রর্ম 

এক্সহপ্রসওহয়), ৮-থলহন উন্নীত র্াত্রািাড়ী-কাঁচপুর িাতীয় মোসড়ক, মাগুরা-শ্রীপুর থিলা মোসড়হক নতুন িািার থসতু, 

কক্সিািার-থেকনাফ থমবরন ড্রাইভ     ঢাকা-খুলনা-থকালকাতা-ঢাকা িাস সাবভ থস।  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৭টি স্থাপনার বভবত্তপ্রস্তর স্থাপন কহরন। থসগুবল েহলা: িগুড়া-সাবরয়াকাবন্দ থিলা 

মোসড়হকর ৮ম বকহলাবমোহর বখলসাক্যবড় থসতু, ১২তম বকহলাবমোহর িয়হভাগা থসতু ও ১৮তম বকহলাবমোহর োেফুলিাড়ী 

থসতু, ল  পুর-চরআহলকিান্ডার-থসানাপুর থিলা মোসড়হকর ৬ষ্ঠ বকহলাবমোহর বপয়ারাপুর থসতু ও ৫২তম বকহলাবমোহর 

থচউয়াখালী থসতু, লক্ষ্মীপুর শের সংহর্াগ থসতু এিং িাতীয় মোসড়হকর (এন-৭) মাগুরা শের (রামনগর েহত আিালপুর 

পর্ থন্ত) অংশ ৪-থলহন উন্নীতকরণ। 

প্রবতহিদনাধীন সমহয় মাননীয় সড়ক পবরিেন ও থসতু মন্ত্রী              উলুহখালা-আব্দুোেপুর মোসড়ক, ঢাকা-চট্টগ্রাম 

      মোসড়হক পদুয়ার িািার ফুেওভার বিি,     -                     দাউদকাবন্দ            এহক্সল থলাি 

কহন্ট্রাল থস্টশন, পাগলা-িগন্নার্পুর-রানীগঞ্জ-আউশকাবন্দ মোসড়হক ক্যবশয়ারা নদীর ওপর রানীগঞ্জ থসতুর বনম থাণকাি, ২য় 

কাঁচপুর থসতু  বনম থাণকাি, ২য় থগামতী থসতু  বনম থাণকাি,     -মুবেগঞ্জ-      -              ২৪               
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৪৮.৮০            তুলকাই থসতু,     -চট্টগ্রাম-কক্সিািার মোসড়হক                                    

      বনম থাণকাি     ৩য় কণ থফুলী থসতুর এহপ্রাচ মোসড়ক ৪-থলহন উন্নীতকরহণ        কাি            ।     

                     -             পাঠানিাড়ী থসতু ও েংগীিাড়ী থসতু          ,                    

প্রকহল্পর আওতায়         ফ্লাইওভার                 বনমতলী-বসরািবদখান    সড়হক ইমামগঞ্জ থসতুসে ১১টি 

কংবক্রে থসতুর বনম থাণকাহি  বভবত্তপ্রস্তর          । 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর িাস্তিায়নাধীন বিহদবশক সোয়তাপুি ১৫টি বিবনহয়াগ প্রকল্প ও ৮টি কাবরগবর সোয়তা প্রকহল্পর মহে 

উহেখহর্াগ্য প্রকল্পগুবল েহলা : উত্তরা ৩য় থফইি েহত িাংলাহদশ ব্াংক পর্ থন্ত ২০.১০ বকহলাবমোর দীঘ থ ১৬ থস্টশনবিবশি 

উভয়বদহক ঘণ্টায় ৬০ োিার র্াত্রী পবরিেহণ সক্ষম          Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 (িাংলাহদহশ 

প্রর্ম থমহিাহরল), এহলঙ্গা থর্হক োটিক্যমরুল েহয় রংপুর পর্ থন্ত ১৯০.৪০ বকহলাবমোর মোসড়হকর উভয়পাহশ্বথ এক স্তর বনচু 

বদহয় পৃর্ক সাবভ থসহলনসে ৪-থলহন উন্নীতকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম িাতীয় মোসড়হক ৪-থলনবিবশি ৩টি থসতু র্র্াক্রহম শীতলক্ষযা 

নদীর ওপর ৩৯৬.৫০ বমোর দীঘ থ বদ্বতীয় কাঁচপুর থসতু, থমঘনা নদীর ওপর ৯৩০ বমোর দীঘ থ বদ্বতীয় থমঘনা থসতু ও থগামতী 

নদীর ওপর ১,৪১০ বমোর দীঘ থ বদ্বতীয় থগামতী থসতু বনম থাণ, ৫০.৫৮ বকহলাবমোর দীঘ থ আশুগঞ্জ নদীিন্দর-সরাইল-ধরখার-

আখাউড়া স্থলিন্দর মোসড়ক উভয়পাহশ্বথ এক স্তর বনচু বদহয় পৃর্ক সাবভ থসহলনসে ৪-থলহন উন্নীতকরণ, ৭০ বকহলাবমোর দীঘ থ  

িয়হদিপুর-চন্দ্রা-োঙ্গাইল-এহলঙ্গা িাতীয় মোসড়ক উভয়পাহশ্বথ এক স্তর বনচু বদহয় পৃর্ক সাবভ থসহলনসে ৪-থলহন উন্নীতকরণ, 

ওহয়স্টা   িাংলাহদশ বিি ইমপ্রুভহমন্ট প্রহিক্ট (WBBIP)-এর আওতায় িাংলাহদহশর পবিমাঞ্চহলর ক্ষবতগ্রস্ত ও সরু ৬০টি 

থসতু পুনবন থম থাণ এিং নরবসংদী অর্ থননবতক থিাহনর সহঙ্গ সংহর্াগ স্থাপহনর বনবমত্ত ১টি নতুন থসতু বনম থাণ, Cross Border 

Road Network Improvement Project (Bangladesh)-এর আওতায় ভাংগা-ভাটিয়াপাড়া-নড়াইল-র্হশার-থিনাহপাল 

িাতীয় মোসড়হক ৬৯০ বমোর দীঘ থ নতুন কালনা থসতু বনম থাণ এিং ১৬টি থসতু ও ৭টি কালভাে থ প্রবতস্থাপন, গািীপুর েহত 

এয়ারহপাে থ পর্ থন্ত ২০.৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ িাস র যাবপি িানবিে (বিআরটি) কবরহিার বনম থাণ, ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-িবরশাল-

পটুয়াখালী িাতীয় মোসড়হকর থলবুখালী নামক স্থাহন পায়রা নদীর ওপর ১,৪৭০ বমোর দীঘ থ পায়রা থসতু বনম থাণ, চট্টগ্রাম-

কক্সিািার িাতীয় মোসড়হকর একতা িািার পহয়ন্ট েহত মাতারিাড়ী থকাল পাওয়ার প্লযান্ট পর্ থন্ত ৪৩.৬৬ বকহলাবমোর দীঘ থ 

থিলা মোসড়কহক আঞ্চবলক মোসড়হক উন্নীতকরণ,                                      ১৯৮৬      

                              কহর আ                         ,                             

সংগ্রে, নারায়ণগহঞ্জর িন্দর উপহিলায় বসয়দপুর-মদনগঞ্জ পহয়হন্ট ১,২৯০ বমোর দীঘ থ ৩য় শীতলক্ষযা থসতু বনম থাণ, শাে 

আমানত (রঃ) (৩য় কণ থফুলী থসতু) থসতুর চট্টগ্রাম প্রাহন্ত িেোরোে থর্হক থসতু পর্ থন্ত ৫.০০ বকহলাবমোর মোসড়ক 

উভয়পাহশ্বথ এক স্তর বনচু বদহয় পৃর্ক সাবভ থসহলনসে ৪-     উন্নীতকরণ ও কক্সিািার প্রাহন্ত ৩.০০ বকহলাবমোর মোসড়ক  

৪-থলহন উন্নীতকরণ, ৫৯০ বকহলাবমোর গুরুত্বপূণ থ মোসড়ক এক স্তর বনচু বদহয় পৃর্ক সাবভ থস থলনসে ৪-থলহন উন্নীতকরহণর 

সম্ভাব্তা সমীক্ষা ও বিহেইল্ড বিিাইন প্রণয়ন, বিআরটিবস’র িন্য ৬০০টি িাস সংগ্রে, বিআরটিবস’র িন্য ৫০০টি িাক 

সংগ্রে, এস্টািবলবসং অফ বিয়াবরং োউি ফর ইবন্টবগ্রটিং িােহপাে থ টিহকটিং বসহস্টম ইন ঢাকা বসটি এবরয়া ইতযাবদ।  

সরকাবর অর্ থায়হন িাস্তিায়নাধীন প্রকল্পগুবলর মহে উহেখহর্াগ্য েহলা : ৫৪.২৩ বকহলাবমোর দীঘ থ র্াত্রািাড়ী-মাওয়া (ইক্যবরয়া 

িাবুিািার বলংক থরািসে) এিং পাঁির-ভাংগা িাতীয় মোসড়ক উভয়পাহশ্বথ এক স্তর বনচু বদহয় পৃর্ক সাবভ থসহলনসে ৪-থলহন 

উন্নীতকরণ, থনত্রহকানা থিলায় ৩৬ বকহলাবমোর ও ময়মনবসংে থিলায় ৪৪ বকহলাবমোর থমাে ৮০ বকহলাবমোর 

(মহেশহখালা-বতনাবল-োবতপাগাড়) সীমান্ত মোসড়ক বনম থাণ, ৩১.৭৮ বকহলাবমোর দীঘ থ বসহলে বিমানিন্দর ইন্টারহসকশন-

লালিাগ-থকাম্পাবনগঞ্জ-সালুটিকর-থভালাগঞ্জ থিলা মোসড়কহক িাতীয় মোসড়ক মাহন উন্নয়ন, ২৯.১৫ বকহলাবমোর দীঘ থ 

ইেনা-বমঠামইন-অিগ্রাম মোসড়ক বনম থাণ, ৩৭.৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ আবলকদম-িালানীপাড়া-ক্যরুকপাতা-থপায়ামুুমরী 

মোসড়ক বনম থাণ, ৩৮.২০ বকহলাবমোর দীঘ থ র্হশার-থিনাহপাল মোসড়ক িাতীয় মোসড়ক মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, 

র্হশার-খুলনা মোসড়হকর র্হশার থিলার পালিাড়ী থর্হক রািঘাে পর্ থন্ত ৩৮.০০ বকহলাবমোর মোসড়ক িাতীয় মোসড়ক 

মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, ৩৬.৫৩ বকহলাবমোর দীঘ থ শ্যামগঞ্জ-িাবরয়া-বিবরবশবর-দুগ থাপুর থিলা মোসড়কহক িাতীয় 

মোসড়ক মাহন উন্নয়ন, বঝনাইদে-চুয়ািাঙ্গা-থমহেরপুর-মুবিিনগর মোসড়ক উন্নয়ন, ৩১.০৭                          -

       -        আ                                     , ঢাকা-বসহলে মোসড়হক র্ভলতা িািার 

এলাকায় ৪-থলনবিবশি ১,২৩৮ বমোর দীঘ থ র্ভলতা ফ্লাইওভার বনম থাণ, সাহপাে থ টু িয়হদিপুর-থদিগ্রাম-র্ভলতা-মদনপুর 

মোসড়ক (ঢাকা িাইপাস) বলংক প্রকল্প, ৪.০০ বকহলাবমোর দীঘ থ সস্রাইল-আলফািাঙ্গা-কাবশয়ানী  থিলা মোসড়ক   ৪৩.১৭ 

বকহলাবমোর দীঘ থ ফবরদপুর (মাইিকাবন্দ)-থিায়ালমারী-থগাপালগঞ্জ (ভাটিয়াপাড়া) থিলা মোসড়ক প্রশস্তকরণ, মাদারীপুর 
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থিলার থমাস্তফাপুর থর্হক বিবস বিি পর্ থন্ত ৭.০০ বকহলাবমোর মোসড়কাংশ ৪-থলহন উন্নীতকরণসে থমাস্তফাপুর-মাদারীপুর-

শবরয়তপুর মোসড়ক উন্নয়ন, খাগড়ােবড় পাি থতয থিলার বিবভন্ন মোসড়হক অিবস্থত বিদ্যমান অবত পুরাতন ও িরািীণ থ ৪৩টি 

থসতু ও ১৩টি কাল       স্থহল সমসংখ্যক থসতু ও কালভাে থ পুনবন থম থাণ, িাবিতপুর-অিগ্রাম        বনম থাণ, সাতক্ষীরা - 

থভামরা স্থলিন্দর মোসড়ক উন্নয়ন   সাতক্ষীরা শের িাইপাস মোসড়ক বনম থাণ, ৫৬.৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ থসানাপুর 

(হনায়াখালী)-থসানাগািী (হফনী)-থিারারগঞ্জ (চট্টগ্রাম) মোসড়ক প্রশস্তকরণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম ও থফনী-থনায়াখালী মোসড়হকর 

মবেপাল সংহর্াগস্থহল ৬-থলনবিবশি ৬৬০.০০ বমোর দীঘ থ মবেপাল ফ্লাইওভার বনম থাণ,                   আ       

৬                             ২১                                               ,       -

         -              ১০                             ৫০০                                , িাহকরগঞ্জ-

পাদ্রীবশিপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-িরগুনা মোসড়ক প্রশস্তকরণ ও মিবুতীকরণ, পাগলা-িগন্নার্পুর-রানীগঞ্জ-আউশকাবন্দ 

মোসড়হকর রানীগহঞ্জ ক্যবশয়ারা নদীর ওপর ৭০২.৬১ বমোর দীঘ থ        থসতু বনম থাণ, ৬৫.৪১ বকহলাবমোর দীঘ থ বসহলে-

সুনামগঞ্জ মোসড়ক প্রশস্তকরণ, চামড়াঘাে-বমঠামইন অংহশর ৯.২০ বকহলাবমোর সািমাবিথিল    সড়ক       সে থমাে  

১৭ বকহলাবমোর মোসড়হকর উন্নয়ন, শীতলক্ষযা নদীর  পর ৫১০.৪০২ বমোর দীঘ থ চরবসন্দুর থসতু বনম থাণ, ২১.০০ 

বকহলাবমোর দীঘ থ িাবনয়াচং-আিবমরীগঞ্জ মোসড়ক বনম থাণ, ১০ বকহলাবমোর দীঘ থ িড়তাবকয়া আবু থতারাি-বমরসরাই 

অর্ থননবতক অঞ্চল মোসড়ক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, থগাবিন্দগঞ্জ-োতক-থদায়ারািািার মোসড়হকর ১৪তম বকহলাবমোহর সুরমা 

নদীর ওপর ৪০২ বমোর দীঘ থ োতক থসতুর অিবশি কাি সমাপ্তকরণ, ৩০৪ বমোর দীঘ থ মাবনকখালী থসতু ও ২০২ বমোর দীঘ থ 

িড়দল থসতু বনম থাণসে ২১.৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ আশাশুবন-পাইকগাো মোসড়ক উন্নয়ন, ৪১.০৯ বকহলাবমোর দীঘ থ ফবরদপুর 

(িদরপুর)-সালর্া-থসানাপুর-মুকসুদপুর মোসড়ক প্রশস্তকরণ, ৫৯.৬০ বকহলাবমোর দীঘ থ র্ভরঘাো-িবরশাল-থলবুখালী (পায়রা 

থসতু এযাহপ্রাচ পর্ থন্ত) মোসড়ক প্রশস্তকরণ এিং ২৩.০০ বকহলাবমোর দীঘ থ মদন-খাবলয়াঝুবর সািমাবিথিল মোসড়ক বনম থাণ ও 

এ মোসড়হকর িালাই নদীর ওপর ৯৪.২৭ বমোর দীঘ থ থসতু বনম থাণ।  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর নতুন          ৫০টি উন্নয়ন প্র         উহেখহর্াগ্য েহলা : ৫০.৫৮ বকহলাবমোর দীঘ থ আশুগঞ্জ 

নদীিন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থলিন্দর মোসড়ক উভয়পাহশ্বথ এক স্তর বনচু বদহয় পৃর্ক সাবভ থসহলনসে ৪-থলহন 

উন্নীতকরণ, ১০টি সড়ক থিাহন ১০টি গুে প্রকহল্পর আওতায় থদহশর গুরুত্বপূণ থ ১,১৩৯.৫০ বকহলাবমোর আঞ্চবলক মোসড়ক 

র্র্ার্র্ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, ২০.১০                 পাঁচহদানা-িাংগা-থঘাড়াশাল মোসড়ক উভয়পাহশ্বথ এক স্তর 

বনচু বদহয় পৃর্ক সাবভ থস থলনসে ৪-থলহন উন্নয়ন, ৮০.০০ বকহলাবমোর দীঘ থ র্ানবচ-বরমা  -মদক-বলকবর মোসড়ক বনম থাণ, 

২৮.৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ থনত্রহকাণা-বিবশউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ থিলা মোসড়ক প্রশস্তকরণ, ৬.৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ বসহলে শের 

িাইপাস-গ্যাবরসন বলংক টু শাে পরাণ থসতু ঘাে মোসড়ক ৪-থলন মোসড়হক উন্নয়ন, িামালপুর শেহরর থগইেপাড় এলাকায় 

৭৩৮.৪০৬ বমোর দীঘ থ থরলওহয় ওভারপাস বনম থাণ, লাঙ্গলিন্দ-কাইকারহেক-নিীগঞ্জ থিলা মোসড়হকর লাঙ্গলিন্দ েহত 

বমনার িাবড় পর্ থন্ত মোসড়ক প্রশস্তকরণ (ভূবম অবধগ্রেণ), নরবসংদী থিলার মহনােরদী উপহিলার থেহতমদী থর্হক সাগরদী 

িািার পর্ থন্ত ৭.০০ বকহলাবমোর দীঘ থ সংহর্াগ মোসড়ক বনম থাণ, ৩৯.০০ বকহলাবমোর দীঘ থ িাহগরোে-বচতলমারী-পােগাতী 

মোসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রশস্ততায় উন্নয়ন, ৫৭.৪৮৭ বকহলাবমোর দীঘ থ চরখালী-তুষখালী-মঠিাবড়য়া-পার্রঘাো মোসড়ক 

উন্নয়ন ও প্রশস্তকরণ, ৪৮.৫০ বকহলাবমোর দীঘ থ খাবলশপুর-মহেশপুর-দত্তনগর-বিন্নানগর-র্াদিপুর মোসড়ক উন্নয়ন, 

ক্যবড়গ্রাম-রািারোে   রািারোে-বতস্তা থিলা মোসড়ক উন্নয়ন       ।  

                               উহেখহর্াগ্য প্রকল্পগুহলা েহলা : ২২৬ বকহলাবমোর দীঘ থ ঢাকা (কাঁচপুর)-বসহলে 

মোসড়হকর এক স্তর বনচু বদহয় উভয়পাহশ্বথ পৃর্ক সাবভ থস থলনসে ৪-থলহন উন্নীতকরণ, রািাপুর-বনকাঠী-থিক্যটিয়া-বপহরািপুর 

মোসড়হক কচা নদীর ওপর থিক্যটিয়া পহয়হন্ট ১,৪৯৩ বমোর দীঘ থ ৮ম িাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু বনম থাণ, পটুয়াখালী থিলায় 

িগা নদীর ওপর ১,০২০ বমোর দীঘ থ ৯ম িাংলাহদশ-চীন বমত্রী থসতু (িগা থসতু) বনম থাণ,                              

ও        ১,০৫০            ১০          -             (        ) বনম থাণ,                             

     ১,০৪০            ১১           -              (           ) বনম থাণ,                              

                                      ও       -                  ,      -       -             

       উভয় পাহশ্বথ এক স্তর বনচু বদহয় পৃর্ক সাবভ থস থলনসে ৪-            ,       -    -      -        -

               এক স্তর বনচু বদহয় উভয় পাহশ্বথ পৃর্ক সাবভ থস থলনসে ৪-            ,     -         -      

   -        -     -     -                এক স্তর বনচু বদহয় উভয় পাহশ্বথ পৃর্ক সাবভ থস থলনসে ৪-     
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       , ৩১৭ বকহলাবমোর দীঘ থ সীমান্ত মোসড়ক (রাঙামাটি, খাগড়ােবড় ও িান্দরিান পাি থতয থিলা) বনম থাণ, ১০টি সড়ক 

থিাহন ১০টি গুে প্রকহল্পর আওতায় থদহশর গুরুত্বপূণ থ      মোসড়ক র্র্ার্র্ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ,  থফনী-থনায়াখালী 

িাতীয় মোসড়হকর থিগমগঞ্জ থচৌরাস্তা থর্হক থসানাপুর পর্ থন্ত ১৩.৩৮ বকহলাবমোর মোসড়কাংশ ৪-থলহন উন্নীতকরণ, ৫৯.০০ 

বকহলাবমোর দীঘ থ ক্যবমো (েমেম বিি)-থনায়াখালী (হিগমগঞ্জ) মোসড়ক ৪-থলহন উন্নীতকরণ, ৯১.৬৪ বকহলাবমোর দীঘ থ 

িামালপুর-ধানুয়াকামালপুর-থরৌমারী-দাঁতভাংগা মোসড়ক প্রশস্তকরণ, ৩৬.৮৫ বকহলাবমোর দীঘ থ িামালপুর-থচচুয়া-মুক্তাগাো 

মোসড়ক প্রশস্তকরণ, ৭২.৯৫ বকহলাবমোর দীঘ থ বিবঞ্জরা-থকরানীগঞ্জ-নিািগঞ্জ-থদাোর-শ্রীনগর মোসড়ক প্রশস্তকরণ, ৭৭.৬০ 

বকহলাবমোর দীঘ থ এহলঙ্গা-িামালপুর িাতীয় মোসড়ক প্রশস্তকরণ, ১২.৭০                        -       -          

থিলা মো                        , ১৭.৭১ বকহলাবমোর দীঘ থ নিীনগর-বশিপুর-রাবধকা আঞ্চবলক মোসড়ক বনম থাণ, 

২২.৬৪ বকহলাবমোর দীঘ থ থকরানীোে-িান্দরিান িাতীয় মোসড়কহক র্র্ার্র্ মান, উিতা ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ, ১৪.২০ 

বকহলাবমোর দীঘ থ ক্যয়াকাো (তুলাতলী)-গঙ্গামবত সূহর্ থাদয় মোসড়ক বনম থাণ,          (      )-      -       -

       -      -                    ,       -                     ,     ,                    

              ৭টি সড়ক থিাহন ৭টি গুে প্রকহল্পর আওতায়                               ,        

                                                ।  

ক.৬.১.২০ থসতু বিভাগ 

            আ                               ২০১৬-১৭    -                                  

৬,৫২৭                          ৩,৬২৪          ।                            ৫৫.৫২      ।        

                   -                                                                ।       

                        মাওয়া সংহর্াগ সড়ক   সাবভ থস এবরয়া-২ এর কাি সম্পন্ন েয় এিং মূল থসতু, নদীশাসন ও 

িাবিরা সংহর্াগ সড়ক-এর থভৌত অগ্রগবত র্র্াক্রহম ৪০ শতাংশ, ৩২.৫০ শতাংশ এিং ৯৯.৫০      । প্রকহল্পর ক্রমপুবঞ্জত 

থভৌত অগ্রগবত ৪৪ শতাংশ।                                               আ                     

    -                                ৪৬.৭৩                                                     

                    ইহতামহে ৫৮৯টি ওয়াবকথং পাইল ড্রাইবভং, ৪৬টি Pile cap, ২টি বপয়ার এিং ২৪টি কলাহমর 

প্রর্ম ধাপ বনম থাণকাি সম্পন্ন েহয়হে।                                          ৩.৪০                       

বনম থাহণ চীনা অর্ থায়নকারী প্রবতষ্ঠান Exim Bank-এর সহঙ্গ ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ঋণচুবক্ত স্বাক্ষবরত েহয়হে। প্রকহল্পর 

বিিাইন বরবভউ ও বনম থাণকাি তদারবকর িন্য বনি থাবচত পরামশ থক প্রবতষ্ঠাহনর সহঙ্গ চুবক্ত স্বাক্ষবরত েহয়হে। ইহতামহে 

প্রকহল্পর অনুকূহল অবধগ্রেণকৃত ১৭৭ একর িবম ঠিকাদাবর প্রবতষ্ঠানহক েস্তান্তর করা েহয়হে। গািীপুর েহত শােিালাল 

আন্তিথাবতক বিমানিন্দর পর্ থন্ত প্রস্তাবিত ২০ বকহলাবমোর Bus Rapid Transit    BRT থলহনর মহে থসতু বিভাগ ৪.৫ 

বকহলাবমোর এবলহভহেি অংশ িাস্তিায়ন করহি। উক্ত কাহির িন্য      আ                           মূল্যায়ন 

সম্পন্ন েহয়হে। ে রত শােিালাল আন্তিথাবতক বিমানিন্দর েহত আশুবলয়া েহয় ইবপহিি পর্ থন্ত প্রায় ২৪ বকহলাবমোর দীঘ থ 

    -আ      এবলহভহেি এক্সহপ্রসওহয় বনম থাহণ              সম্পন্ন েহয়হে। প্রকল্পটি বি-টু-বি বভবত্তহত বনম থাহণর 

লহক্ষয িাংলাহদশ থসতু কর্তথপক্ষ এিং China National Machinery Import and Export Corporation (CMC)-এর 

মহে িাবণবিযক চুবক্ত স্বাক্ষহরর প্রস্তাি ২৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত অর্ থননবতক বিষয় সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির সভায় 

নীবতগতভাহি অনুহমাবদত েহয়হে।  

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

গ্রেণ করা েহয়হে। এরই অংশ বেসাহি              রেমতপুর-িাবুগঞ্জ-মূলাবদ-বেিলা-         সড়হক আবড়য়াল খাঁ 

নদীর ওপর,                থলবুখালী-দুমকী-িগা-দশবমনা-গলাবচপা-আমড়াগাবে সড়হক গলাবচপা নদীর ওপর এিং 

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

                      ।            -আ        -         -                          , িবরশাল 

বিভাহগর িবরশাল-থভালা সড়হক কালািদর ও থেঁতুবলয়া নদীর ওপর, পটুয়াখালী-আমতলী-িরগুনা সড়হক পায়রা নদীর ওপর, 

িাহকরগঞ্জ-িাউফল উপহিলা সড়হক কারখানা নদীর ওপর                                               

                                     ।                                         under ground 

Metro                                 ।                           ৪                    ।     
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আ         -১       ‘   -        -     -       -       - িন-        -         -     ণ          

          ’     ৩২                       -২       ‘আ        -      -আ      -         -     -      -

              ’     ১৬                                                         ।  

ক.৬.১.২১ স্থানীয় সরকার বিভাগ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ২২১        আ            ১৯,২৩৬.৮৫ থকাটি                                 

১৮,৬৬৮.৮২                          ৯৭.০৫      । ২০১৬-১৭ অর্ থ-              গুরুত্বপূণ থ অিকাঠাহমার মহে 

এলবিইবি কর্তথক ৪০টি উপহিলা কম  ভিন বনম থাণ/সম্প্রসারণ, ১৪০টি ইউবনয়ন পবরষদ কমহপ্লক্স ভিন বনম থাণ, ৫,২০০ 

বকহলাবমোর উপহিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাম সড়ক বনম থাণ/পুনবন থম থাণ ও পুনি থাসন, ২৯,০০০ বমোর উপহিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাম 

সড়হক বিি/কালভাে থ বনম থাণ, পুনবন থম থাণ ও রক্ষণাহিক্ষণ, ১৭৫টি থগ্রার্-থসন্টার/গ্রামীণ োে/িািার, ৯০টি ঘূবণ থঝড়/িন্যা 

আ্রয়য়হকন্দ্র বনম থাণ, ১০,২০০ বকহলাবমোর উপহিলা, ইউবনয়ন ও গ্রাম সড়ক থমরামত, ফসবল িবমহক িন্যার োত েহত রক্ষা 

ও থসচ সুবিধা প্রদান করার লহক্ষয ৩৬ বমোর িাঁধ পুনবন থম থাণ/উন্নয়ন, ৪৯০ বকহলাবমোর খাল পুনঃখনন, ১৪৫টি পাবন বনয়ন্ত্রক 

অিকাঠাহমা বনম থাণ/পুনি থাসন।  

ক.৭ দাবরদ্রযবনরসন  

থদহশর উন্নয়ন পবরকল্পনায় দাবরদ্রয বনরসনহক অগ্রাবধকার বদহয় একটি সংেত ও সম্প্রসাবরত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী বতবর 

করা েহে, র্া দবরদ্র িনহগাষ্ঠীহক সকল প্রকার সামাবিক, অর্ থননবতক ও প্রাকৃবতক অবভঘাত থর্হক সুরক্ষা থদহি। ২০২১ 

সাহলর মহে দাবরহদ্রযর োর ১৫ শতাংহশ নাবমহয় আনার লহক্ষয সরকার কাি কহর র্াহে, র্ার উহেশ্য দাবরদ্রযসীমার বনহচ 

িসিাসকারী সাধারণ নাগবরকহদর িীিনর্াত্রার মা  উন্নয়ন। োউিহোল্ড ইনকাম অযান্ড এক্সহপবন্ডচার সাহভ থ ২০১০-এর 

প্রবতহিদন অনুর্ায়ী িাংলাহদহশ দাবরহদ্রযর োর বেল ৩১ দশবমক ৫ শতাংশ এিং অবত দাবরহদ্রযর োর বেল ১৭ দশবমক ৬ 

শতাংশ। ২০১৬ সাহলর প্রবতহিদন অনুর্ায়ী এ োর র্র্াক্রহম ২৪ দশবমক ৩ শতাংশ ও ১২ দশবমক ৯ দশবমক থনহম এহসহে। 

এ সময়কাহল দাবরদ্রয-ব্িধানও (poverty gap) উহেখহর্াগ্য োহর হ্রাস থপহয়হে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহরর দাবরদ্রযসীমা বনরূপণ 

কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। 

ক.৮ কম থসংস্থান  

২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর আ                       ৮২,০১,০০০                                  

৫,১৩,২৯,০০০   । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ৮,৯৪,০৫৪িন কমী বিহদবশক কম থসংস্থান লাভ কহরহে। এহদর মহে দক্ষ কমী 

৪,০৯,৪৪৮ িন, অদক্ষ কমী ৩,৭৬,৮৭৩ িন ও আধা দক্ষ কমী ১,০৭,৭৩৩ িন। কমীহদর মহে পুরুষ কমীর সংখ্যা 

৭,৮১,৬২৩ িন এিং মবেলা কমীর সংখ্যা ১,১২,৪৩১ িন। ৬৮টি কাবরগবর প্রবশ ণ থকহন্দ্রর মােহম ৬,৮১,১৬৩িন পুরুষ ও 

৮৭,৭০০িন মবেলা কমীহক থদহশ ও বিহদহশ কম থসংস্থান লাহভর উহেহশ্য বিবভন্ন থিহি প্রবশ ণ প্রদান করা েয়। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-িেহর থিকারহত্বর োর বেল ৪.২ শতাংশ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর কম থসংস্থান সংক্রান্ত সংখ্যা বনরূপণ কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। 

ক.৯ প্রধান থসক্টর কহপ থাহরশনসমূহের লাভ-থলাকসান  

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে থর্হক প্রাপ্ত তথ্যানুর্ায়ী ২০১৬-১৭ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওতাধীন িাবণবিযক বভবত্তহত 

পবরচাবলত প্রবতষ্ঠানসমূহের মহে ৬১টি প্রবতষ্ঠান থর্হক প্রাপ্ত থমাে লাহভর পবরমাণ ৯,৫৭৪.৭৩৮২ থকাটি োকা। এর মহে 

সহি থাি লাভিনক প্রবতষ্ঠান থনৌ-পবরিেন মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন                     লাহভর পবরমাণ ১,০৯৯.১৯ 

থকাটি োকা এিং বদ্বতীয়        লাভিনক প্রবতষ্ঠান, িনতা ব্াংক বলবমহেি র্ার লাহভর পবরমাণ ১,০৬৩.০১ থকাটি োকা। 

২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওতাধীন িাবণবিযক বভবত্তহত পবরচাবলত প্রবতষ্ঠানসমূহের মহে ৩১টি 

প্রবতষ্ঠাহন থমাে থলাকসাহনর পবরমাণ ২,৪১৫.১২১৮ থকাটি োকা। এর মহে সহি থাি অলাভিনক প্রবতষ্ঠান আবর্ থক প্রবতষ্ঠান 

বিভাহগর আওতাধীন িাংলাহদশ কৃবষ ব্াংক র্ার থলাকসাহনর পবরমাণ ৫১০.৮৯ থকাটি োকা এিং বদ্বতীয় সহিািথ 

অলাভিনক প্রবতষ্ঠান িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালহয়র আওতাধীন িাংলাহদশ পােকল কহপ থাহরশন র্ার থলাকসাহনর পবরমাণ ৪৩৩.৯২ 

থকাটি োকা। ২০১৬-১৭ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাহগর আওতাধীন লাভিনক প্রবতষ্ঠানসমূহের নাম ও লাহভর 

পবরমাণ পবরবশি-‘খ’-থত এিং অলাভিনক প্রবতষ্ঠানসমূহের নাম ও থলাকসাহনর পবরমাণ পবরবশি-‘গ’-থত থদখাহনা     । 

ক.১০ উৎপাদনবিষয়ক  
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উৎপাদনবিষয়ক তথ্য কৃবষ মন্ত্রণালয়, িস্ত্র ও পাে মন্ত্রণালয়, বশল্প মন্ত্রণালয়, িাবণিয মন্ত্রণালয়, মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় 

এিং জ্বালানী ও খবনি সম্পদ বিভাগ থর্হক সংগ্রে করা েয়। সংবেি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থর্হক প্রাপ্ত কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, 

জ্বালাবন বিষয়ক পবরসংখ্যান বনহে থদওয়া      :  

ক.১০.১ কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালাবন ইতযাবদ  

পহণ্যর নাম
২
 একক ২০১৬-১৭  

অর্ থ-     

উৎপাদহনর 

লক্ষযমাত্রা 

২০১৬-১৭ 

অর্ থ-     

প্রকৃত উৎপাদন 

লক্ষযমাত্রা 

অনুর্ায়ী 

উৎপাদহনর 

শতকরা োর 

থদশি উৎপাদহন 

থদহশর অভযন্তরীণ 

চাবেদার কত শতাংশ 

থমোহনা র্াহে 

পূি থিতী 

অর্ থ-     

(২০১৫-১৬) 

প্রকৃত উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

চাল
 

লক্ষ থমবিকেন ৩৫০.০২৭ ৩৩৮.১৩৬ ৯৬.৬০ - ৩৪৭.১০ 

গম লক্ষ থমবিকেন ১৪.৩১০ ১৪.২৩৬ ৯৯.৪৮৩ - ১৩.৪৮ 

র্ভট্টা লক্ষ থমবিকেন ৩৪.৩৯০ ৩৫.৭৮২ ১০৪.০৪৮ - ২৭.৫৯ 

আলু লক্ষ থমবিকেন ৯৬.০০ ১১৩.৩২৭ ১১৮.০৪৯ - ৯৪.৬৪ 

থেঁয়াি লক্ষ থমবিকেন ২১.৩৭০ ২১.৫৩২ ১০০.৭৫৮ - ২১.৩০ 

পাে লক্ষ থিল ৭৭.৯৫০ ৮২.৪৬৭ ১০৫.৭৯৫ - ৭৫.৬০ 

শাকসিবি লক্ষ থমবিকেন ১৫২.৫৬০ ১৬০.৪২৩ ১০৫.১৫৪ - ১৫২.৬৪ 

  সুতা   লক্ষ থকবি ৩২.৬০ ২০.৪৭ ৬২.৭৯ ১             ২২.৩৭ 

পােিাত দ্রব্ লক্ষ থমবিকেন ১০.০০  ৯.৪২  ৯৪.২০ ১০০       ১০.৫০ 

সার (ইউবরয়া) লক্ষ থমবিকেন ৯.২৮ ৯.১৭ ৯৮.৮১ ৩৬.৬৭ ১০.০৭ 

লিণ লক্ষ থমবিকেন ১৮.০০ ১৩.৬৪ ৭৫.৭৮ ৮৬ ১৫.৫৫ 

বচবন লক্ষ থমবিকেন ১.১৬ ০.৬ ৫১.৭২ ৪.২৯ ০.৫৮২ 

মৎে লক্ষ থমবিকেন ৪০.৫০ ৪০.৫০ ১০০ ১০০ ৩৮.৫৩ 

মাংস লক্ষ থমবিকেন ৬১.৬৪ ৭১.৫৫ ১১৬.০৮ ১০১.৪৬ ৬১.৫২ 

দুধ থকাটি বলোর ৭৭০.৭০ ৯২৮.৪৮৫ ১২০.৪৭ ৬৩.১৯ ৭২৭.৫৭ 

বিম থকাটি ১,৩২০.৭৪ ১,৪৯৩.১৬ ১১৩.০৫ ৮৯.১৮ ১ ১৯১.২৪ 

গ্যাস বিবসএফ ৯২০.৯৪ ৯৭২.৭৬ ১০৫.৬৩ ৮০.৫৯ ৯৭৭.০৯ 

কয়লা লক্ষ থমবিকেন ৮.০০ ১১.৬৮ ১৪৬.০২ - ১০.২১ 

কঠিন বশলা লক্ষ থমবিকেন ৪.০০ ১.৩৪ ৩৩.৫০ - ১.৫৩ 

চা বমবলয়ন থকবি ৬৭.৫৯ ৭৪.০০ ১০৯.৪৮ ৯৪ ৭৬.৬৪ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর র্ভট্টা, আলু, থেঁয়াি, পাে, শাকসিবি, মৎে, মাংস, দুধ, বিম,    , কয়লা এিং চাহয়র প্রকৃত উৎপাদন 

লক্ষযমাত্রার তুলনায় বৃবি থপহয়হে। ২০১৫-১৬ অর্ থ-    র তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর গম, র্ভট্টা, আলু, থেঁয়াি, পাে, 

শাকসিবি, বচবন, মৎে, মাংস, দুধ, বিম এিং কয়লা প্রকৃত উৎপাদন বৃবি থপহয়হে। চাল, সুতা, পােিাত দ্রব্, সার 

(ইউবরয়া), লিণ, কঠিন বশলা এিং চাহয়র উৎপাদন হ্রাস থপহয়হে। 

 ২থিাহরা, গম ও আলু উৎপাদন বিবিএস এর সহঙ্গ সমন্বয়সাধন কহর চূড়ান্ত েয়বন।  

ক.১০.২ বিদুযৎ, জ্বালাবন থতল ও পাবন 
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বিদুযৎ, জ্বালাবন থতল এিং পাবন উৎপাদন ও সরিরাে-সংক্রান্ত পবরসংখ্যান বনহে থদওয়া     । বিদুযৎ-সংক্রান্ত তথ্য বিদুযৎ 

বিভাগ, জ্বালাবন থতল-সংক্রান্ত তথ্য জ্বালা   ও খবনি সম্পদ বিভাগ এিং পাবন উৎপাদন ও সরিরাে-সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় 

সরকার বিভাগ থর্হক সংগ্রে করা েহয়হে। 

ক.১০.২.১ বিদুযৎ সরিরাে  

 প্রবতহিদনাধীন িের 

(২০১৬-১৭) 

পূি থিতী িের 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী       তুলনায় হ্রাস/বৃবির 

শতকরা োর 

সহি থাি চাবেদা (থমগাওয়াে) ৯,৪৭৯ ৯,০৩৬ (+) ৪.৯০ 

সহি থাি উৎপাদন (থমগাওয়াে) ৯,৪৭৯ ৯ ০৩৬ (+) ৪.৯০ 

থমাে উৎপাবদত বিদুযৎ (বগগাওয়াে-ঘণ্টা) ৫৭,২৭৬ ৫২,১৯৩ (+) ৯.৭৪ 

সূত্র : বিদুযৎ বিভাগ 

িতথমাহন বিদুযৎ-উৎপাদন ক্ষমতা কযাপটিভসে ১৫,৭৫৫ থমগাওয়াে। নিায়নহর্াগ্য জ্বালাবনবভবত্তক বিদুযৎ-উৎপাদন ২১৬ 

থমগাওয়াে। বিদুযহতর সহি থাি চাবেদা ও উৎপাদহনর পবরমাণ বিগত িেহরর তুলনায় উভয় থক্ষহত্র ৪৪৩ থমগাওয়াে বৃবি 

থপহয়হে। এ অর্ থ-িেহর সি থহমাে ৪৪,৪৯৭ বকহলাবমোর বিতরণ লাইন ও ৫৪৩ সাবকথে বকহলাবমোর সঞ্চালন লাইন বনম থাণ করা 

েয়। ০৭ জুন ২০১৭ তাবরহখ
৩
 সহি থাি বিদুযৎ-উৎপাদন     ৯,৪৭৯ থমগাওয়াে। িতথমাহন বিদুযৎ সুবিধাপ্রাপ্ত িনহগাষ্ঠী ৮০ 

          মার্াবপছু বিদুযৎ-উৎপাদন ৪৩৩ বকহলাওয়াে ঘণ্টা। 

৩

[০৭ জুন ২০১৭ তাবরহখ সহি থাি বিদুযৎ-উৎপাদন বেল ৯,৪৭৯ থমগাওয়াে]  

ক.১০.২.২   ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    চুবক্ত-স্বাক্ষবরত, চালুকৃত ও বনম থাণাধীন বিদুযৎহকহন্দ্রর তথ্য 

পর্ থায় বিদুযৎহকহন্দ্রর সংখ্যা উৎপাদন ক্ষমতা (থমগাওয়াে) 

চুবক্ত-স্বাক্ষবরত ৯ ২,৮৮৯ 

চালুকৃত ৭ ১,৫৮৬ 

বনম থাণাধীন (জুন ২০১৭)  ৩২  ১০,৭০৪ 

সূত্র : বিদুযৎ বিভাগ 

ক.১০.২.৩ বিদুযহতর গড় বসহস্টম লস  

সংস্থার নাম বসহস্টম লহসর শতকরা োর পূি থিতী িেহরর তুলনায় 

বসহস্টম লহসর 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

প্রবতহিদনাধীন িের 

(২০১৬-১৭) 

পূি থিতী িের 

(২০১৫-১৬) 

িাংলাহদশ বিদুযৎ উন্নয়ন থিাি থ (বিউহিা)  ১০.৯২  ১০.৬৬  (+) ০.২৬ 

পেী বিদুযতায়ন থিাি থ (পবিহিা) ১১.৩৮  ১২.৩৬  (-) ০.৯৮ 

ঢাকা পাওয়ার বিবেবিউশন থকাম্পাবন বলবমহেি  (বিবপবিবস)  ৮.৪৮  ৯.১৮  (-) ০.৭০ 

ঢাকা ইহলকবিক সাপ্লাই থকাম্পাবন বলবমহেি (হিসহকা) ৭.২৪  ৮.০৩  (-) ০.৭৯ 

ওহয়স্ট থিান পাওয়ার বিবেবিউশন থকাম্পাবন বলবমহেি (ওহিাপাবিহকা)  ৯.৫৭  ৯.৯৮  (-) ০.৪১ 

                     থকাম্পাবন বলবমহেি (      ) ১১.০৬  -  - 

থমাে বিতরণ লস ৯.৯৮  ১০.৯৬  (-) ০.৯৮ 

সঞ্চালন ২.৬৭  ২.৬৩  (+) ০.০৪ 

থমাে : বিতরণ ও সঞ্চালন ১২.১৯  ১৩.১০           (-) ০.৯১ 

সূত্র : বিদুযৎ বিভাগ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর িাংলাহদশ বিদুযৎ উন্নয়ন থিাি থ ব্াবতত অন্যান্য সকল সংস্থার বিদুযহতর গড় বসহস্টম লস পূি থিতী  

   -িেহরর তুলনায় হ্রাস থপহয়হে। 
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ক.১০.২.৪ জ্বালাবন থতহলর সরিরাে  

 থমবিকেন পূি থিতী িেহরর তুলনায় হ্রাস(-)/বৃবির(+) পবরমাণ 

এিং শতকরা োর (হমবিকেন) 
প্রবতহিদনাধীন ি র (২০১৬-১৭) পূি থিতী ি র (২০১৫-১৬) 

চাবেদা ৬০,০০,০০০ ৫৫ ০০ ০০০ + ৫,০০,০০০ (৯.০৯) 

সরিরাে ৫৮,৮২,৩১১ ৫২ ৫৬ ৭০৮ + ৬,২৫,৬০৩ (১১.৯০) 

   সূত্র : জ্বালানী ও খবনি সম্পদ বিভাগ  

ক.১০.২.৫ থমহিাপবলেন এলাকায় পাবন সরিরাে (লক্ষ গ্যালন) 

  প্রবতহিদনাধীন ি র 

(২০১৬-১৭) 

পূি থিতী ি র 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী িেহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) পবরমাণ 

ঢাকা চাবেদা  

সরিরাে 

১৯,১৬,৫৯০.১৪ 

১৯,১৬,৫৯০.১৪ 

১৮ ৮৬ ৬৩৬.১২ 

১৮ ৮৬ ৬৩৬.১২ 

(+) ২৯ ৯৫৪.০২ 

(+) ২৯ ৯৫৪.০২ 

চট্টগ্রাম৪ চাবেদা  

সরিরাে 

৩,৭১,২৩৪ 

১,৬২,৭৪৩ 

৩,৯৭,৯৭৫ 

১,৩৭,২২৬ 

        (-)২৬ ৭৪১ 

        (+)২৫ ৫১৭ 

রািশােী চাবেদা  

সরিরাে 

১,১৫,৪০০ 

৫৭,৮০০ 

১ ১৫ ২০০ 

৫৭,০০০ 

        (+) ২০০ 

        (+) ৮০০ 

খুলনা চাবেদা  

সরিরাে 

২,১৯,০০০.০০ 

১,০৯,০৪৩.৭৫ 

২ ১৬ ০০০ 

১ ০৪ ৮৪৪ 

        (+) ৩ ০০০ 

(+) ৪ ১৯৯.৭৫ 

  সূত্র : স্থানীয় সরকার বিভাগ  

৪সি থহশষ িাতীয় ি  প, ২০১১ এর িনসংখ্যা বনহয় (চট্টগ্রাম বসটি কহপ থাহরশহনর আওতাধীন িনসংখ্যার বভবত্তহত) এিং থকা কা (KOIKA)-এর 

  বি বরহপাে থ অনুর্ায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার চাবেদা পুন   ধ থারণ করা েয়।  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ঢাকা থমহিা, খুলনা থমহিা এিং রািশােী থমহিা এলাকায় পাবনর চাবেদা ও সরিরাে পূি থিতী  

   -    র তুলনায় বৃবি থপহয়হে। অন্যবদহক, পূি থিতী    -    র তুলনায় চট্টগ্রাম থমহিা এলাকায় পাবনর চাবেদা হ্রাস 

থপহয়হে এিং সরিরাে বৃবি থপহয়হে।  

ক.১১ বিহদহশ িনশবক্ত থপ্ররণ  

িনশবক্ত থপ্ররণ ও প্রতযাগমন প্রবতহিদনাধীন    -িের (২০১৬-১৭)  পূি থিতী    -িের (২০১৫-১৬)  শতকরা বৃবি (+) িা হ্রাস (-) এর োর 

থপ্ররণ ৮,৯৪,০৫৪ ৬ ৮৪ ৫৩৭ িন (+)৩০.৬১ 

 উৎস : প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর                           -           ৩০.৬১                 ।  

ক.১২ পর্ থেক (স্থল, থনৌ ও আকাশপহর্ িাংলাহদহশ আগত বিহদবশ নাগবরহকর সংখ্যা) 

 প্রবতহিদনাধীন 

   -ি র (২০১৬-১৭) 

পূি থিতী 

   -ি র (২০১৫-১৬) 

পূি থিতী    -িেহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) পবরমাণ 

থমাে র্াত্রীর সংখ্যা (িন) ৯ ৭৬ ৭৮৩ ৫ ৮০ ৯৮৩ (+) ৩ ৯৫ ৮০০ 

পর্ থেহকর সংখ্যা (িন)  ২ ০৭ ৭১৪ ১ ২৮ ৯৩৮ (+) ৭৮ ৭৭৬ 

উৎস :                , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  

(খ) প্রশাসবনক  

খ.১ িনিল 

পহদর নাম প্রবতহিদনাধীন    -ি র (২০১৬-১৭) পূি থিতী    -ি র (২০১৫-১৬) হ্রাস(-)/বৃবির(+) শতকরা োর 
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অনুহমাবদত পদ ১৪ ৮৫ ৩৭৫ ১৪ ৬৮ ২৭৭ +১.১৬ 

শূন্যপদ ৩ ১৬ ৮৭৬ ৩ ০৯ ৫৯১ +২.৩৫ 

উৎস : মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ২০১৫-১৬    -    র তুলনায় অনুহমাবদত পদ ও শূন্যপহদর সংখ্যা বৃবি থপহয়হে। ২০১৬-১৭  

অর্ থ-     ১০ োিাহরর থিবশ পদ শূন্য বেল     মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সংখ্যা ৯টি। প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালহয় 

৪৪,৬৮১টি; িনবনরাপত্তা বিভাহগ ৩৬,৫৪৭টি; স্বাস্থযহসিা বিভাহগ ২৯,৭৯২টি; িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ        ১৫,১০৯*টি; 

থরলপর্ মন্ত্রণালহয় ১৪,৩০৪টি; মােবমক ও উি বশক্ষা বিভাহগ ১৩,৫৯৯টি; িনপ্রশাসন মন্ত্রণালহয় ১৩,২০৩টি; কৃবষ 

মন্ত্রণালহয় ১২,০১২টি  এিং অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাহগ ১১,৬৮৬টি পদ শূন্য রহয়হে।  

* িাক ও থেবলহর্াগাহর্াগ বিভাহগ ১৫,১০৯টি শূন্য পহদর মহে ৫,৩১৬টি পদ পূরণহর্াগ্য এিং অপরাপর পদ বিহলাপহর্াগ্য এিং সরাসবর পূরণহর্াগ্য নয়। 

খ.২ উন্নয়ন িাহিে থর্হক রািস্ব িাহিহে স্থানান্তবরত পদ ও সংরবক্ষত (বরহেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ 

পহদর ধরন প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৬-১৭)  

পূি থিতী    -ি র 

(২০১৫-১৬) 

উন্নয়ন িাহিে থর্হক রািস্ব িাহিহে স্থানান্তবরত পদ ১,০৩১ ২ ৭৯৬ 

উন্নয়ন িাহিে থর্হক রািস্ব িাহিহে স্থানান্তহরর িন্য প্রবক্রয়াধীন পদ ৫,৮৮৪ ৭ ৭৬৫ 

বরহেনশনকৃত অস্োয়ী পদ ২ ৮৯ ৪৮৩ ৩ ২৭ ১৭২ 

   উৎস : মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        

খ.৩ বনহয়াগ ও পহদান্নবত  

  প্রবতহিদনাধীন    -িের (২০১৬-১৭) পূি থিতী    -িের (২০১৫-১৬) 

বনহয়াগ কম থকতথা ১৭,২৩৫ ৬,৭৬৮ 

কম থচা   ৬৫,৩৫৪ ৩৫,৪৫৪ 

থমাে ৮২,৫৮৯ ৪২,২২২ 

পহদান্নবত কম থকতথা ১৩,৯৫৮ ১০,৩৭৩ 

কম থচা   ২৩,৩১৮ ১৪,৪১৮ 

থমাে ৩৭,২৭৬ ২৪,৭৯১ 

   উৎস : মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        

খ.৪  শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা  

 অর্ থ-ি র পুঞ্জীভূত বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা 

চাকবরচুযবত/ 

িরখাস্ত 

অন্যান্য     অব্ােবত মামলা 

বনষ্পবত্তর সংখ্যা 

অবনষ্পন্ন 

মামলার সংখ্যা 

২০১৬-১৭ ১০ ৫৮০ ৬২২ ৩ ৫৫১ ১ ৩৭১ ৫ ৫৪৪ ৫ ০৩৬ 

২০১৫-১৬ ১০ ৫৮০ ১ ৯৩৬ ২ ১২২ ১ ৪৭০ ৫ ৫২৮ ৫ ০৫২ 

 উৎস : মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ১৬                                 ।  

খ.৫ অবিে আপবত্ত 

অর্ থ-ি র পুঞ্জীভূত অবিে আপবত্ত বনষ্পন্ন অবিে আপবত্ত অবনষ্পন্ন অবিে আপবত্ত 

সংখ্যা আবর্ থক সংহেষ 

(হকাটি োকা) 

সংখ্যা আবর্ থক সংহেষ 

(হকাটি োকা) 

সংখ্যা আবর্ থক সংহেষ 

(হকাটি োকা) 

২০১৬-১৭ ৯ ২৩ ৫৩৯ ২০,৭৪,১৭৪.২০ ১ ০৬ ৭৫১ ১,৬৮ ৫৬৬.৯৫৭৪ ৮ ১৬ ৭৮৮ ১৯ ০৫ ৬০৭.২৪ 

২০১৫-১৬ ৯ ৪১ ৬৩০ ৯ ৩৯ ৭২৩.৭৫ ১ ১৮ ০৯২ ৪৩ ৭৬০ ৮ ২৩ ৫৩৮ ৮ ৯৫ ৯৬৩.১২ 

উৎস : কম্পহিালার এযান্ড অবিের থিনাহরহলর কার্ থালয়  

২০১৬-১৭ অর্ থ-               অর্ থ-িেহরর অবিে আপবত্ত-সংক্রান্ত তথ্যািবল পর্ থাহলাচনায় থদখা র্ায় ২০১৫-১৬  

অর্ থ-    র তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-     অবনষ্পন্ন অবিে আপবত্তর সংখ্যা     থপহয়হে তহি আবর্ থক সংহেষ           । 

কহয়কটি মন্ত্রণালয়/বিভাহগ বিপুল-সংখ্যক অবিে আপবত্ত অবনষ্পন্ন রহয়হে, থর্মন- স্থানীয় সরকার বিভাহগ ১,৩২,০৪১টি; 



16 

 

আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাহগ ৭৭,৭৫৮টি; স্বাস্েয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহয় ৭১,৪১৫ ; কৃবষ মন্ত্রণালহয় ৫৫,০০৬ ; বশক্ষা 

মন্ত্রণালহয় ৫৪,১৪৫টি।     স্থানীয় সরকার বিভাগ                                    আ          ৩৭,৫০১  

                                                  আ          ১১,৫৯১ । কম্পহিালার এযান্ড অবিের 

থিনাহরল-এর কার্ থালয়      প্রাপ্ত মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের অবনষ্পন্ন অবিে আপবত্তর সংখ্যার সহঙ্গ স্থানীয় সরকার       

               প্রবতহিদহন অবনষ্পন্ন অবিে আপবত্তর থমাে সংখ্যার ব্াপক তারতম্য রহয়হে। বিবভন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ 

থর্হক প্রাপ্ত প্রবতহিদন অনুর্ায়ী অবিে বরহপাহে থ প্রদত্ত গুরুতর অবনয়হমর তথ্যাবদ পবরবশি-‘ঘ’থত থদখাহনা     ।  

খ.৬ সরকার কর্তথক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃত মামলা  

অর্ থ-ি র সরকাবর সম্পবত্ত/স্বার্ থ রক্ষাহর্ থ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূে 

কর্তথক দাহয়রকৃত মামলার সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/        

বিরুহি দাহয়রকৃত বরে 

মামলার সংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

থক্ষহত্র সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃত মামলার সংখ্যা 

মামলা 

বনষ্পবত্তর 

সংখ্যা 

২০১৬-১৭ ২৫ ৮১৩ ৩৫ ৭৩৬ ৬৬১ ২১ ০২৫ 

২০১৫-১৬ ৪৫ ৯০০ ১০ ৯৩২ ১ ৩৪২ ২১ ১৫৬ 

  ৎস : মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের থপ্রবরত তথ্য থর্হক        

িনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তথক সরকাবর সম্পবত্ত/স্বার্ থ রক্ষাহর্ থ দাহয়রকৃত মামলার সংখ্যা সহি থাি ১৪,৮০২টি; আবর্ থক প্রবতষ্ঠান 

বিভাগ কর্তথক দাহয়রকৃত মামলার সংখ্যা বদ্বতীয় সহি থাি ৭,৮৮৩টি এিং পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয়                     

     র্ততীয় সহি থাি ১,৮৭১টি।  

খ.৭ তথ্যপ্রযুবক্তর উন্নয়ন ও ব্িোর  

খ.৭.১ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাহগ কবম্পউোর ও ইন্টারহনে সুবিধা রহয়হে। ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং এর আওতাধীন        

       দপ্তর/সংস্থায় Local Area Network (LAN) ও ৩১টি মন্ত্রণালয়/বিভাহগ Wide Area Network (WAN) 

সুবিধা আহে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহে আনুষ্ঠাবনকভাহি কবম্পউোর 

প্রবশবক্ষত িনিহলর সংখ্যা ১,৩০ ৪৩০ িন।  

খ.৭.২ িতথমাহন থদহশর 3G গ্রােক সংখ্যা প্রায় ০৩ থকাটি ৬১ লহক্ষ উন্নীত েয়। থমািাইল গ্রােক সংখ্যা প্রায় ১৩ থকাটি ৫০ 

লহক্ষ এিং ইন্টারহনে গ্রােক সংখ্যা প্রায় ০৭ থকাটি ২০ লহক্ষ উন্নীত েয়। থেবলহিনবসটি ৮৬.৬৭ শতাংশ এিং ইন্টারহনে 

থিনবসটি ৪৪.৪৬ শতাংহশ উন্নীত েয়। অভযন্তরীণ ব্িোর বৃবি এিং বিহদহশ রপ্তাবনর ফহল গত এক িেহর ব্ান্ডউইহর্র 

ব্িোর ২৬৫.৭ বিবিবপএস েহত বৃবি থপহয় প্রায় ৪১১ বিবিবপএস েয়। িঙ্গিন্ধু োহেলাইহের বনম থাণকাি জুন ২০১৭ পর্ থন্ত 

র্ার ৮৫ শতাংশ কাি সম্পন্ন েয়। োহেলাইে উৎহক্ষপহণর পর এটি প্রশাসবনক ও িাবণবিযকভাহি পবরচালনার িন্য 

‘Bangladesh Communication Satellite Company Limited’ শীষ থক থকাম্পাবন গঠহনর প্রস্তাি মবন্ত্রসভা কর্তথক 

অনুহমাবদত েয়। সারা থদহশ ৮,৫০০টি িাকঘহর থপাস্ট ই-থসন্টার চালু করা েয়।                      কযািহলর  

(SEA-ME-WE-5) ল্যাবন্ডং থস্টশন পটুয়াখালী থিলার ক্যয়াকাোয় স্থাপন করা েয়। বদ্বতীয় সািহমবরন কযািহলর মােহম 

িাংলাহদশ অবতবরক্ত ১,৫০০ বিবিবপএস ব্ান্ডউইর্ অিথন করহত সক্ষম েহি।  

খ.৭.৩ আইবসটি অিকাঠাহমার উন্নয়হনর লহক্ষয োইহেক পাকথ বনম থাণ এিং কাহনবক্টবভটি প্রবতষ্ঠাহক গুরুত্ব থদয় তথ্য ও 

থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাগ। এরই ধারািাবেকতায় িতথমাহন থদহশ ২৮টি োই-থেক/আইটি পাকথ বনম থাহণর কার্ থক্রম চলমান 

রহয়হে। পাকথসমূহের বনম থাণকাি থশষ েহল ২৮.৭২ লক্ষ িগ থফুে থেস িরাে প্রদান করা র্াহি এিং এর মােহম সম্ভাব্ ২.৪৩ 

লক্ষ িহনর কম থসংস্থান েহি। ইহতামহে থশখ োবসনা সফেওয়ার থেকহনালবি পাহকথ বনম থাণকাি থশষ েহয়হে এিং ২৪টি 

প্রবতষ্ঠানহক থেস িরাে থদওয়া েহয়হে। িঙ্গিন্ধু োই-থেক বসটিহত ০৯টি প্রবতষ্ঠানহক এিং িনতা সফ েওয়যার থেকহনালবি 

পাহকথ ১৫টি প্রবতষ্ঠানহক থেস িরাে প্রদান করা েহয়হে। িনতা সফ েওয়যার থেকহনালবি পাহকথ ৪র্ থ তলায় ১০টি স্টাে থ আপ 

প্রবতষ্ঠানহক বিনামূহল্য থেস িরাে প্রদান করা েহয়হে। থদহশ ১১টি থিসরকাবর সফ েওয়যার থেকহনালবি পাকথ থঘাষণা করা 

েহয়হে এিং এর মােহম ৩,৫৩০ িহনর কম থসংস্থান েহয়হে। গত ২৭ জুলাই ২০১৬ িাংলাহদশ োই-থেক পাকথ কর্তথপহক্ষর 

(বিএইচটিবপএ) আওতাধীন কারওয়ান িািারস্থ িনতা োওয়ার সফ েওয়যার থেকহনালবি পাহকথ IT Incubator  স্থাপন 

করা েয়। উহদ্বাধনী অনুষ্ঠাহন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইবসটি বিষয়ক উপহদিা িনাি সিীি ওয়াহিদ প্রধান অবতবর্ বেহসহি 
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উপবস্থত র্াহকন। থসানারগাঁও থোহেহল অনুবষ্ঠত উক্ত অনুষ্ঠাহন ইন্টারন্যাশনাল থেবলকবমউবনহকশন ইউবনয়ন (আইটিইউ)-এর 

থসহক্রোবর থিনাহরল Mr. Houlin Zhao সম্মাবনত অবতবর্ বেসাহি উপবস্থত বেহলন।  

খ.৭.৪ রূপকল্প ২০২১-এর আহলাহক বিবিোল িাংলাহদশ বিবনম থাহণ িনগহণর থসিার মান উন্নয়হনর লহক্ষয ন্যাশনাল আইবসটি 

ইনফ্রা থনেওয়াকথ ফর িাংলাহদশ গভন থহমন্ট থফি-৩ (ইনহফা-সরকার-৩) প্রকল্পটি িাস্তিায়ন করা েহে। থদহশর প্রাবন্তক গ্রামীণ 

িনপহদ দ্রুতগবতর ইন্টারহনে থসিা সরিরাহের লক্ষয বনহয় এ প্রকহল্প ২,৬০০ ইউবনয়নহক কাহনবক্টবভটি প্রদান করা েহি। 

এোড়াও িাংলাহদশ পুবলহশর বিবভন্ন পর্ থাহয় ১,০০০টি অবফস দ্রুতগবতর ইন্টারহনে থসিার আওতার্ভক্ত েহি। ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িেহর তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুু্বক্ত অবধদপ্তহরর আওতাধীন ‘সারাহদহশর বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহন কবম্পউোর ও ভাষা প্রবশক্ষণ 

ল্যাি স্থাপন’ প্রকহল্পর মােহম নতুন ৮০০টি ল্যাি স্থাপন করা েহয়হে। প্রবতটি থিলায় ০১টি কহর থমাে ৬৪টি ই-শপ প্রবতষ্ঠা 

করা েয়। ই-শপ কম থসূবচর আওতায় ০১টি থকন্দ্রীয় ও ৬৪টি থিলার িন্য ই-কমাস থ সফ েওয়যার বতবর করা েয় এিং সকল 

উহদ্যাক্তাগহণর েবি ও পণ্যসে তাবলকা করা েয়। ৫০টি থমািাইল থগম উন্নয়ন করা েয়। বিবিোল িাংলাহদশ িাস্তিায়হনর 

ধারািাবেকতায় প্রচবলত ধারায় তথ্য ও থসিা প্রদাহনর পিবতহত পবরিতথন এহসহে। বিবভন্ন ধরহনর সরকাবর তথ্য ও থসিার 

বিবিোইহিশন করা েহয়হে। এসি তথ্য ও থিোর সুরক্ষার িন্য গািীপুহরর কাবলয়ানকর িঙ্গিন্ধু োই-থেক বসটিহত অবধক 

ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি ‘থফার োয়ার িাতীয় থিো থসন্টার’ স্থাপন করহে তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্ত বিভাগ। এোড়াও 

িাংলাহদশ কবম্পউোর কাউবেহল স্থাবপত সরকাবর থিো থসন্টাহরর ধারণ ক্ষমতা ২.৫ থপোিাইহে উন্নীত করা েহয়হে। িাতীয় 

পর্ থাহয় সি থস্তহর িনগহণর িন্য থমািাইল থফানবভবত্তক থেল্পহিি িাস্তিায়ন কম থসূবচর আওতায় পবরচাবলত ন্যাশনাল ইমাহিথবে 

সাবভ থস ‘৯৯৯’ কল থসন্টারটির মােহম থদহশর সকল নাগবরহকর িন্য িরুবর পুবলশ, ফায়ার সাবভ থস ও এযামু্বহলে থসিা প্রদান 

করা েয়। ই-গভন থহমন্ট কার্ থক্রমহক এবগহয় থনওয়ার িন্য সরকাহরর সমবন্বত কম থপিবত পবরচালনার অংশ বেসাহি ন্যাশনাল 

এন্টারপ্রাইি আবকথহেকচার (এনইএ) প্রবতষ্ঠা করার কাি এবগহয় চহলহে। এটি আন্তঃমন্ত্রণালহয়র কবমউবনহকশহনর িন্য অতযন্ত 

কার্ থকর েহি। সরকাবর এক প্রবতষ্ঠাহনর তথ্য ও থিো র্াহত অন্য প্রবতষ্ঠাহন সেহিইবিবনময় করা র্ায় িা ইন্টারঅপাহরিল েয় 

তা বনবিত করহি এ সফ েওয়যারবভবত্তক প্ল যােফরমটি।  

খ.৭.৫ আইবসটি পণ্য ও থসিাসমূহের ব্িসাবয়ক সুবিধা সৃবি ও বিবনহয়াগহক উৎসাবেত করা, আইবসটি বশহল্পর উন্নয়ন এিং 

দক্ষ মানিসম্পদ গহড় থতালার লহক্ষয আইবসটি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা েহত বিবভন্ন ইহভন্ট ও প্রবতহর্াবগতার 

আহয়ািন করা েয়। এর মহে ‘বিবিোল ওয়াল্ডথ ২০১৬’, ‘বিবপও সাবমে ২০১৬’, ‘Global IT Competition for Youth 

with Disabilities, China’, ‘National Demo Day’, ‘Seed Stars World’, ‘Japan IT Week-2017’, 

‘National IT Challenge for Youth with Disabilities’, ‘Cyber Security Awareness for Women 

Empowerment’, ‘Startup Bangladesh’, িাতীয় বশশু বদিস ২০১৭, উন্নয়ন থমলা-২০১৬, িাতীয় ইন্টারহনে সপ্তাে 

২০১৬, অনলাইহন নারীর বনরাপত্তা বিষয়ক িাতীয় সহম্মলন-২০১৭, থশখ োবসনা উহদ্যাগ-বিবিোল িাংলাহদশ কযাহম্পইন-

২০১৬-১৭, িাতীয় থমািাইল অযাবপ্লহকশন পুরিার ২০১৬ ও ওয়াল্ডথ সাবমে-২০১৬, ন্যাশনাল োই-স্কুল থপ্রাগ্রাবমং কনহেস্ট, 

ন্যাশনাল েযাকার্ন ফর উইহমন, থসাশাল বমবিয়া এক্সহপা-২০১৭ প্রভৃবতর আহয়ািন উহেখহর্াগ্য। 

খ.৭.৬ বিবিোল িাংলাহদশ গঠহন তথ্য ও থর্াগাহর্াগ প্রযুবক্তর র্র্ার্র্ বিকাশ, সম্প্রসারণ ও প্রহয়াহগর লহক্ষয বিবনহয়াগ থিাি থ 

কর্তথক বিবনহয়াগকারীগণ র্াহত তাঁহদর বিদ্যমান/প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠান সেহি ও দ্রুততার সহঙ্গ বিবনহয়াগ থিাহি থ বনিবন্ধত েহত 

পাহরন, থস লহক্ষয বিবনহয়াগ থিাহি থ চালু রহয়হে Online Registration System (ORS)। িতথমাহন ORS-এর মােহম 

িাংলাহদশ বিবনহয়াগ উন্নয়ন কর্তথপহক্ষর বিবভন্ন থসিাসমূেহক-এর আওতায় এহন অনলাইহন বভসা, ওয়াকথ পারবমে, িাঞ্চ 

অবফস, বলয়াহিাঁ অবফস, বরহপ্রহিনহেটিভ অবফস স্থাপহনর অনুহমাদন প্রদান করা েহে। থস সহঙ্গ গ্রােকহসিার মান 

উন্নয়নকহল্প সরকাহরর অন্যান্য সংস্থা থর্মন- িাংলাহদশ ব্াংক, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, িাতীয় রািস্ব থিাি থ, বসটি কহপ থাহরশনসে 

িাংলাহদশ বিবনহয়াগ উন্নয়ন কর্তথপহক্ষর কার্ থক্রহমর সহঙ্গ িবড়ত অন্যান্য প্রবতষ্ঠানসমূহের মহে Intra-network স্থাপহনর 

মেবদহয় অভযন্তরীণ তথ্যাগার স্থাপহনর কািও প্রবক্রয়াধীন আহে। িাংলাহদশ বিবনহয়াগ উন্নয়ন কর্তথপহক্ষর কার্ থািবল 

Automation এিং গ্রােক সুবিধা উন্নত করার লহক্ষয BIDA Online Service Tracking System (BOST) নাহম 

চালুকৃত একটি File Tracking System চলমান রহয়হে র্ার মােহম বিবনহয়াগকারীগণ তাহদর File-এর গবতবিবধ 

সাি থক্ষবণকভাহি পর্ থহিক্ষণ করহত পারহেন। িাংলাহদশ বিবনহয়াগ উন্নয়ন কর্তথপক্ষ এর website-টি বিবনহয়াগকারীহদর 

প্রহয়ািনীয়তা থমাতাহিক সেি ও আধুবনকভাহি নকশা করা        website-টিহক সাি থক্ষবণকভাহি োলনাগাদ রাখা েহে। 
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খ.৭.৭ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র একহসস-টু-ইনফরহমশন (এটুআই) থপ্রাগ্রাহমর মােহম সরকাবর অবফস আধুবনকীকরহণ  

ই-ফাইবলং বতবর ও িাস্তিায়ন, প্রাইমাবর বশক্ষকগহণর থপনশন বসহস্টম ও যুি উন্নয়ন অবধদপ্তহরর থিকার যুিকহদর দক্ষতা 

উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রবশক্ষণ কার্ থক্রম সেিীকরণ, ই-থমািাইল থকাে থ িাস্তিায়ন, থিলার বনি থােী আদালহতর িন্য এমআইএস 

িাস্তিায়ন, ই-বুক সাইে প্রণয়ন, কবমউবনটি থরবিও’র দক্ষতা ও থসিার মান বৃবি, রুরাল ই-কমাস থ, অনলাইন েি ব্িস্থাপনা, 

আইবিয়া ব্াংক নাহম উদ্ভািনী প্লােফম থ প্রণয়ন, ই-লাবন থং প্লােফরম (মুক্তপাঠ) প্রণয়ন, আবর্ থক থসিার্ভবক্ত কার্ থক্রম 

(ফাইন্যাবেল ইনক্লুশন), বিবিোল উদ্ভািনী থমলা, মাবিবমবিয়া িাসরুম, বিবিোল কহন্টন্ট ও বশক্ষক িাতায়ন ইতযাবদ 

কার্ থক্রম িাস্তিাবয়ত েয়।  

খ.৭.৮ একহসস-টু-ইনফরহমশন থপ্রাগ্রাহমর আওতায় িাতীয় রািস্ব থিাহি থ নাগবরক থসিায় উদ্ভািনী পাইলে উহদ্যাগ গ্রেণ করা 

েয়। থমািাইহল এসএমএস, ই-থমইল ও ওহয়িসাইহের মােহম করদাতাহদর বিবভন্ন বিষহয় অিবেতকরণ; কর ও তথ্যহসিা 

থকহন্দ্রর মােহম করদাতাহদর থসিার মান ত্বরাবন্বতকরণ; Tax Clearance Certificate প্রদান সেিীকরণ; Software 

Generated SMS-এর মােহম আয়কর বরোহন থর প্রাবপ্ত স্বীকার; প্রা  ক ও থিতনহভাগী করদাতাগহণর আয়কর বরোন থ ফরম 

পূরহণ সোয়তাকরণ     ওহয়িসাইহে কযাোলগ প্রকাশ ও বনলাম ব্িস্থা সেিীকরণ করা েয়। 

খ.৭.৯ Integrated Budget and Accounting System (iBAS)-এর আরও আধুবনকায়হনর মােহম iBAS++ বসহস্টম 

প্রণয়হন iBAS++ এর িাহিে প্রণয়ন মবিউল প্রণীত েয় এিং এর আওতায় ২০১৫-১৬ েহত ২০১৭-১৮ অর্ থ-িেহরর িাহিে 

প্রণয়ন করা েয়। iBAS++ এর বেসািরক্ষণ অবফস ব্তীত সকল থিলা উপহিলায় জুন থিাবিং-২০১৭ সুচারুরূহপ সম্পন্ন 

করা েয়। সরকাবর কম থচারী এিং থপনশনহভাগীহদর িন্য অনলাইন থিতন বনধ থারণ পিবত চালু করা েয়। রািশােী বিভাহগ 

সকল থগহিহেি কম থকতথার Online Pay Bill Submission কার্ থক্রম সম্পন্ন েয়। সরকাবর কম থচারীগহণর থপনশন 

িাোহিহি সম্পন্ন করা েয়। প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ োিার থপনশনহভাগীর তথ্য িাোহিইহি অন্তর্ভ থক্ত করা েয় এিং এসি 

থপনশনহভাগীহদর মাবসক থপনশন অনলাইনবভবত্তক থপহমন্ট বসহস্টম EFT-এর মােহম পবরহশাধ করা েহি। 

খ.৭.১০ বিহদবশক সোয়তাপুি পাইপলাইন ও চলমান প্রকল্পসমূে বনবিড় পবরিীক্ষণ এিং বিহদবশক সোয়তার ব্িস্থাপনা 

গবতশীল করার িন্য Foreign Aid Management System (FAMS) নামীয় ওহয়িহিইিি এবপ্লহকশন সফ েওয়যারটি 

উহদ্বাধন করা েয়। স্বেতা ও িিািবদবেতা বনবিতকরণ, িাস্তিবভবত্তক উন্নয়ন পবরকল্পনা গ্রেণ     বিহদবশক সোয়তা 

কার্ থকর করার উহেখহর্াগ্য থকৌশল বেসাহি বিহদবশক সোয়তা-সংক্রান্ত সকল তথ্য (সরকার ও বিবভন্ন এনবিও/বসবভল 

থসাসাইটি িা অন্যান্য সংস্থা কর্তথক িাস্তিাবয়ত সকল প্রকল্প) অনলাইহনর মােহম সংগ্রহের িন্য ‘Aid Information 

Management System (AIMS)’   ষ থক িাোহিি প্রবতষ্ঠা করা েয়।  

খ.৭.১১                 ‘আবর্ থক অনুদান প্রদান নীবতমালা, ২০১৩’-এর অধীহন আবর্ থক অনুদান প্রদাহনর কার্ থক্রম 

বনর্ভ থলভাহি সম্পন্নসে র্র্ার্র্ তথ্য সংরক্ষণ ও সরিরাহের লহক্ষয বপএবসবস’র সেহর্াবগতায় Financial Grant 

Management System (FGMS) software develop করা েয়। 

খ.৭.১২ িাংলাহদশ পুবলহশর সকল থিলা ও র্ানা পর্ থাহয় ইনহফা-সরকার প্রকহল্পর আওতায় থনেওয়াকথ কাহনকটিবভটি 

স্থাপহনর কার্ থক্রম চলমান রহয়হে। উক্ত কার্ থক্রহমর আওতায় ফাইিার অপটিকযাল কযািল, রাউোর, সুইচ ও বমবিয়া কনভাে থর 

ইতযাবদ সংহর্াগ স্থাপন করা েয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র Access to Information (A21) প্রকহল্পর Service 

Innovation Fund-এর আবর্ থক সেহর্াবগতায় Police Clearance Management System; E-Traffic Prosecution 

fine payment System     Online GD and Lost & Found Service প্রকল্প বতনটি পাইলে প্রকল্প বেসাহি কার্ থক্রম 

           । E-Traffic Prosecution & Fine Payment System-টি িাংলাহদশ পুবলহশর সকল ইউবনহে 

ই       নশহনর িন্য বিআরটি’র সহঙ্গ গাবড় থরবিহেশন, বফেহনস ও ড্রাইবভং লাইহসে সংক্রা  িাো ইবন্ট্রহগশন ও 

বরহয়ল োইহম থশয়াবরংহয়র িন্য বফল্ড/প্যারাবমোরসমূহের সমন্বহয় এবপআই সরিরাে করার কার্ থক্রম চলমান        । 

িাংলাহদশ পুবলহশর Tier-III মাহনর Data Center স্থাপহনর কার্ থক্রম চলমান      । 

খ.৭.১৩ সরকাবর কাহি তথ্য-প্রযুবক্ত ব্িোহরর মােহম সুশাসন, স্বেতা ও িিািবদবেতা বনবিত করার লহক্ষয প্রিাসী কল্যাণ 

ও বিহদবশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় ই-ফাইবলং ও ই-থেন্ডাবরং কার্ থক্রম শুরু েয়। ২০     -    

 -           আ     আ     ।                                  আ  । অনলাইহনর মােহম বভসা থচবকং 

সুবিধা প্রদান করা েয়। বভসা থচবকং সংক্রান্ত থমািাইল অযাপস চালু করা েয়। টিটিবস েহত প্রবশক্ষণ গ্রেণকারী প্রবশক্ষণার্ীহদর 

সনদ অনলাইহন র্াচাইহয়র ব্িস্থা থনওয়া েয়।  
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খ.৭.১৪ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থঘাবষত রূপকল্প-২০২১ এর বিবিোল িাংলাহদশ বিবনম থাণ কম থসূবচর আওতায় িাবণিয মন্ত্রণালয় ও 

এর আওতাধীন বিবভন্ন দপ্তর/সংস্থায় অহোহমশন পিবত চালুর ফহল প্রশাসবনক ও দাপ্তবরক কাহি গবতশীলতা এহসহে। এহত 

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থায় কাহির স্বেতা ও িিািবদবেতা বনবিত েহে।                  (     )             

             ,                                         আ                     ,      আ        

                       ,   আ                 আ                        ।                

                    িাবলয়াবত  ঘেনা         ।                                   । রপ্তাবন উন্নয়ন বুযহরা 

(ইবপবি)-থত অনলাইহন িাবণিয থমলার অংশগ্রেহণর অনুমবতর আহিদন, বসআইবপ ও রপ্তাবন িবফর আহিদন গ্রেহণর ফহল 

িাবণিয থমলা আহয়ািন, বসআইবপ বনি থাচন ও রপ্তাবন িবফ প্রদান স্বেতার সহঙ্গ সম্পন্ন করা েহে।                    

                                                       ।                             (     )      

                                (আ       )                                                

সফ ে                              । প্রধান আমদাবন ও রপ্তাবন বনয়ন্ত্রহকর দপ্তর েহত ৫৫ ধরহনর থসিা 

থস্টইকহোল্ডারগণহক প্রদান করা েহয় র্াহক। এ সকল থসিা অনলাইহন সম্পন্ন করার লহক্ষয Online Lincense Module 

(OLM) প্রকল্প িাস্তিায়নাধীন আহে। এ োড়া Smart Office Management System (SOMS)-এর আওতায় সকল 

থসিা প্রতযাশীহদর থসিা এসএমএস-এর মােহম থসিা অনুহমাদহনর িানাহনার ফহল ঐ দপ্তহরর কাহির গবতশীলতা এহসহে। 

থভাক্তা অবধকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ সম্পহকথ সকল থমািাইল অপাহরেহর এসএমএস-এর মােহম থভাক্তাহদরহক অিগত 

করাহনা েহে। অবভহর্াগ ও প্রবতকার ব্িস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) অন-লাইহন প্রদাহনর ফহল 

অবভহর্াগ বনষ্পবত্তহত গবতশীলতা আসহে।                            অতযািশ্যকীয় পহণ্যর আন্তিথাবতক িািার মূল্য 

অনলাইহনর (Thomson Reuters Eikon) মােহম সংগ্রে কহর তা চাবেদা অনুর্ায়ী প্রবতবদন মন্ত্রণালয় এিং গ্রােকহদর 

মহে বিতরণ ও ওহয়িসাইহে প্রকাহশর ফহল থভাক্তাগণ পহণ্যর মূল্য সম্পহকথ অিগত েহেন। ব্িসায়ীহদর প্রহয়ািনীয় তথ্য 

সেহি থপহত িাংলাহদশ থিি থপাে থাল চালু করা েয়, এর ফহল িাবণিয তথ্য ভান্ডার উনু্মক্ত েয়।  

খ.৭.১৫                              আ                                -                   

আ          -                      Point of Sales-                                             

            আ                                                আ     আ     । 

খ.৭.১৬ েহি গমহনচ্ছু অিসরপ্রাপ্ত থিসরকাবর বশক্ষক-কম থচারীহদর মহে অনলাইহনর মােহম অিসর সুবিধার অর্ থ প্রদাহনর 

পিবত চালু করা েয়। মােবমকপর্ থাহয় বশক্ষা প্রদাহন আইবসটি’র ব্িোর বনবিতকরহণর লহক্ষয ৬৪টি থিলায় থমাে ৬৪০টি 

বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহন আইবসটি লাবন থং থসন্টার স্থাপহনর িন্য এ অর্ থ-িেহর ৫৮৮টি বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহন অিকাঠাহমা সংিার সম্পন্ন 

েয়। তন্মহে ২৭০টি প্রবতষ্ঠাহন আইবসটি লাবন থং থসন্টার স্থাপহনর িন্য কবম্পউোর, সাভথার, অন্যান্য সরঞ্জাম সরিরাহের লহক্ষয 

একটি চুবক্ত স্বাক্ষর এিং ৩৭০টি প্রবতষ্ঠাহন িবণ থত সরঞ্জাম সরিরাহের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রহয়হে। 

 .৭.১৭                                                                          আ           

                                  (www.molwa.gov.bd)      ।         ৫১                 

                                                                                              

         -       আ     আ     ।                -                                          

      ।                    -                                                   ।          

                                                                                             

               ।                                                                               

  আ                                                                                         

    ।           আ                 online     SMS-                                                  ।  

খ.৭.১৮ ন্যাশনাল ওহয়িহপাে থাহলর আওতায় বশল্প মন্ত্রণালহয়র িাংলা ও ইংহরবি ভাস থহনর একটি তথ্যিুমল ওহয়িহপাে থাল  

(www.moind.gov.bd) রহয়হে। ওহয়িহপাে থাহল মন্ত্রণালহয়র সাংগঠবনক কাঠাহমা, আইন, নীবতমালা, কম থসম্পাদন 

ব্িস্থাপনা, িাহিে িাস্তিায়ন অগ্রগবত পবরিীক্ষণ প্রবতহিদন, ক্রয় পবরকল্পনা, িাতীয় শুিাচার থকৌশল সম্পবকথত মন্ত্রণালহয়র 

কার্ থক্রম, মন্ত্রণালয় কর্তথক গৃেীত বিবভন্ন প্রকল্প সম্পবকথত তথ্য, িাবষ থক কম থসম্পাদন চুবক্ত, তথ্য অবধকার সম্পবকথত তথ্যাবদ, 

বসটিহিন চাে থার, সকল বিজ্ঞবপ্ত, থেন্ডার থনাটিশ এিং সাক্যথলারসে প্রহয়ািনীয় তথ্য ইহতামহে ওহয়িহপাে থাহল সংহর্ািন করা 

http://www.molwa.gov.bd/
http://www.moind.gov.bd/
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েয়। বশল্প মন্ত্রণালহয় ২০ এমবিবপএস ব্ান্ডউইিথ্-এর িিব্ান্ড ইন্টারহনে সংহর্াহগর মােহম সকল কম থকতথার কবম্পউোহর 

ইন্টারহনে সংহর্াগ থদওয়া েয়। থমািাইল, ল্যাপেপ, বমবিয়া প্যাি ইতযাবদহত ইন্টারহনে িাউবিংহয়র লহক্ষয বশল্প মন্ত্রণালয়হক 

ওয়াইফাই-এর আওতায় আনা েয়। সকল কম থকতথার দাপ্তবরক ই-থমইল    কাউন্ট থখালা েয়। সরকাবর বসিান্তমহত বশল্প 

মন্ত্রণালহয় সকল পর্ থাহয় ইউবনহকািবভবত্তক িাংলা ফন্ট ব্িোর করা েহে। ০৯ থফব্রুয়াবর ২০১৭ তাবরখ েহত বশল্প মন্ত্রণালহয় 

মূল সাভথাহর নবর্ ব্িস্থাপনা কার্ থক্রম শুরু েয়। বশল্প মন্ত্রণালহয়র বকছু সংখ্যক অবধশাখা/শাখায় সীবমত পর্ থাহয় ই-ফাইবলং 

কার্ থক্রম চলহে। সকল বচবনকহল ই-    , ই-থগহিে, থমািাইল ব্াংবকং সফলভাহি চালু রহয়হে। 

খ.৭.১৯ তথ্যপ্রযুবক্তর সম্প্রসারহণ প্রবতিন্ধী ব্বক্তর তথ্যভান্ডাহর িাক্তার কর্তথক শনাক্তকৃত প্রবতিন্ধী ব্বক্তগহণর তথ্যসমূে 

র্র্ার্র্ভাহি সংর ণ এিং সংর  ত তহথ্যর আহলাহক প্রবতিন্ধী ব্বক্তগহণর সামবগ্রক উন্নয়ন বনবিতকহল্প পবরকল্পনা 

প্রণয়হনর      Disability Information System বশহরানাহম একটি অনলাইন অযা    শন সফ েওয়যার বতবর করা েয়। 

সমািহসিা অবধদপ্তর কর্তথক পবরচাবলত বিবভন্ন ভাতা কার্ থক্রম িাস্তিায়ন সেিতর করার      ওহয়হি RW 

Management Information System (MIS) বতবরর কাি সম্পন্ন েয়। ‘বশশু আইন, ২০১৩’-এর আওতায় আসা বশশুর 

তথ্য সংর ণ, তথ্য র্াচাই এিং র্াচাই থশহষ বশশুর িন্য উপযুক্ত পবরকল্পনা প্রণয়ন কহর তা িাস্তিায়হনর মােহম সমাহির 

মূলধারায় সম্পৃক্ত করার      থকস ম্যাহনিহমন্ট বসহস্টম সফ েওয়যার বতবর করা েয়। োঙ্গাইল থিলায় িয়ি ভাতা, বিধিা 

ও স্বামী বনগৃেীতা মবেলা ভাতা এিং অসেল প্রবতিন্ধী ভাতার িন্য অনলাইহন আহিদন গ্রেহণর পাইলটিংহয়র মােহম 

উপকারহভাগী বনি থাচন করা েয়। সরকাহরর ই-থপহমন্ট সাবভ থস পবরকল্পনা িাস্তিায়হনর লহক্ষয এটুআই এর সেহর্াবগতায় বকছু 

পাইলটিং কম থসূবচ োহত থনওয়া েয়। পাইলটিংহয়র সফলতা বিহিচনা কহর থদশব্াপী ভাতা বিতরহণ ই-থপহমন্ট সাবভ থস 

িাস্তিায়হনর কাি      । সমািহসিা অবধদপ্তহরর সদর কার্ থালয় ই-ফাইবলং-এর মােহম দা বরক কাি স     । ৬৪টি 

থিলা সমািহসিা কার্ থালয়হক ই-ফাইবলং থনেওয়াহকথর আওতায় আনার কাি চলমান রহয়হে। প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালহয়র অধীহন 

এটুআই থপ্রাগ্রাম, থিসরকাবর সংস্থা ইপসা এিং সমািহসিা অবধদপ্তর কর্তথক থর্ৌর্ভাহি দৃবিপ্রবতিন্ধী বশ  র্ীহদর িন্য থিইল 

িইহয়  পাশাপাবশ মা  বমবিয়া েবকং িইহয়  ব্িস্থা করা েয়। এই েবকং িই ব্িোহরর পাইলে স   র িন্য সমািহসিা 

অবধদপ্তহরর ০৪টি বপএইচটি থসন্টার, ০১টি দৃবি প্রবতিন্ধী বিদ্যালয় এিং ০১টি ইআরবসবপএইচসে থমাে ০৬টি ই-লাবন থং থসন্টার 

স্থাপন করা েয়। ন্যাশনাল ওহয়ি থপাে থাল থফ্রম ওয়াহকথর আবঙ্গহক সমািহসিা অবধদপ্তহরর বনিস্ব ওহয়িসাইে চালু করা েয়।  

খ.৭.২০                                                           (www.rthd.gov.bd)           

                       । Rules of Business 1996        - 31A                        ২০১৪    

      -২৩৯        আ                                                                             

                                               ।              Grievence Redress System (GRS) 

Link                                                                                           

                                                                             ।                 

     -              ।                                                                        

                                             ।                                           

                                                                                                

               ।      আ                                                                  ।  

                     আ                                                                ।  

                     -                                                   । a2i                  

          আ                                                থিহভলপহমন্ট অি মাবিহমািাল িােহপাে থ 

ওহয়ি থপাে থাল উইর্ থমািাইল ইন্টারএযাবক্টবভটি   -            www.etransport.gov.bd                   

                      ।                     গুরুত্বপূণ থ থসতুসমূে ও   আ    ’                   

      গুগল ম্যাপ ও গুগল আহর্ থ আপহলাি করা আ                             ।               ব্িোর কহর 

বিবভন্ন পবরিে  মােম থর্মন- থমহিাহরল, িাস র যাবপি িানবিে, িাংলাহদশ থরলওহয়, বিআরটিবস’র িাস, 

বিআইিবব্লউটিবস’র থনৌ-র্ান ও চুবক্তিি থিসরকাবর িাহস স্বােহন্দয ও বনরিবেন্নভাহি র্াতায়াহতর          Rapid Pass 
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               । আ      -                       আ    ’                     -                   

                                                                Rapid Pass              । Rapid 

Pass-                     আ                                                                

            ’    

e-Clearing House                              ।  

 .৭.২১                              (  আ   )                                                    

                  ।     ২০১৬-১৭    -          আ             ১ ৪৭০.১৮                      ।  

  আ   ’                                                        আ                              

                                                 আ                                               

                    SMS-                                                                 

      । থমােরর্াহনর বফেহনস স্বয়ংবক্রয়ভাহি পরীক্ষাপূি থক বফেহনস সাটি থবফহকে ইসুযর লহক্ষয বমরপুরস্থ থমােরর্ান 

পবরদশ থন থকন্দ্র (বভআইবস) প্রবতস্থাপনপূি থক ৩০ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ েহত চালু করা েহয়হে। এ বভআইবস পবরচালনার 

অবভজ্ঞতার আহলাহক পর্ থায়ক্রহম অিবশি ৪টি বভআইবস অনুরূপভাহি প্রবতস্থাপহনর উহদ্যাগ গ্রেণ করা েহয়হে।        

            আ                           a2i-                                 ‘       -       

                 ’           আ  ।   আ   ’           (www.brta.gov.bd)-  GRS        Queries 

and Complaints                                                     ।                     

                           আ    ’                           আ -                        

      ।  

 .৭.২২                     আ                        আ         Real Time Web Based 

Monitoring System              ।                                  আ                         

   ।                ৯  Digital Toll Plaza                   আ     আ      । ১০০                

                -                        । ২০১৬-১৭    -     ৩ ৪৫৭  দরপত্র ই-বিবপ পিবতহত 

প্রবক্রয়াকরণ করা েহয়হে। ই-বিবপ’র মােহম Payment-                                         

         Central Management System (CMS)    Financial Module      -                       

             ।                                                                     

                                            আ                     ।   অবধদপ্তহরর               

      ন্ট-                                                                             । 

                আ                                    দরপত্র মূল্যায়হনর সময় র্াচাই-িাোই সেিীকরহণ  

বনবমত্ত                                                           । সড়ক                      

                                         -      ওহয়ি থিইিি                      XMEye       

                          ।          আ             নিীনগর, থকানািাড়ী, িাইপাইল   চন্দ্রা           

     ।                                        ।                         িনসাধারণ থর্ থকাহনা স্থান 

থর্হক এ ৪টি             িাবফক অিস্থা অিহলাকন করহত পাহরন।              থোল                    

          প্রর্মিাহরর মহতা থমঘনা   থগামবত থসতু থোল                      Touch & Go পিবত      

         ।  
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সড়ক পবরিেন ও থসতু মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী িনাি ওিায়দুল কাহদর থোল আদাহয় ‘োচ এযান্ড থগা’ পিবত শুভ উহদ্বাধন কহরন 

 .৭.২৩ প্রবত উপহিলায় একটি কহর উপহিলা বিবিোল থসন্টার স্থাপহনর িন্য অবফস সরঞ্জামাবদ ক্রহয়র লহক্ষয প্রবতটি 

উপহিলা পবরষদহক উপহিলা পবরষহদর রািস্ব তেবিহলর অর্ থ েহত ৪,৫০,০০০ োকা ব্হয়র বনহদ থশনা প্রদান করা েয়। 

উপহিলা পবরষদ স্থাবপত বিবিোল থসন্টারসমূে র্র্ার্র্ভাহি পবরচালনার িন্য ‘উপহিলা পবরষদ বিবিোল থসন্টার 

(ইউবিবস) স্থাপন ও পবরচালনা বিষয়ক বনহদ থবশকা, ২০১৬’ িাবর করা েয়।  

 .৭.২৪ িাতীয় পর্ থাহয় স্বাস্থয প্রবতষ্ঠান ও োসপাতাল থর্হক শুরু কহর কবমউবনটি বিবনক এিং গ্রামীণ স্বাস্থযকমী পর্ থন্ত 

উপহিলা পর্ থাহয় কবম্পউোর, ল্যাপেপ, ট্যািহলে ও কবম্পউোর প্রদান এিং ইন্টারহনে সংহর্াগ স্থাপন করা েয়। এর মােহম 

১৩ োিাহরর অবধক চালু কবমউবনটি বিবনহক ১টি কহর কবম্পউোর এিং প্রায় ২৪ োিার স্বাস্থযকমীহক থেিহলেসে ইন্টারহনে 

সংহর্াগ থদওয়া েয়। এসি সুবিধার ফহল সকল প্রবতষ্ঠান থর্হক এিং বফল্ড থলহভল থর্হক অনলাইন িাোহিইহি োলনাগাদ 

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রে এিং স্বয়ংবক্রয় প্রবতহিদন বতবর, থেবলহমবিবসনহসিা প্রদান, বভবিও কনফাহরবেং, স্বাস্থয বশক্ষা প্রদান ও 

ই-লাবন থংসে তথ্য প্রযুবক্ত সংক্রান্ত বিবভন্ন কার্ থক্রম সম্পাদন করা র্াহে। অনলাইন িাোহিইহি োলনাগাদ তথ্য-উপাত্ত 

সংগ্রহের িন্য সকল উপহিলা এিং থিলা োসপাতাহল থলাকাল এবরয়া থনেওয়াকথ স্থাপন করা েয়। 

খ.৮ প্রবশক্ষণ কম থসূবচ 

সরকাবর কম থকতথা/কম থচারীহদর প্রশাসবনক ব্িস্থাপনা উন্নতকরণ, দক্ষতা বৃবি এিং দ্রুত থসিা প্রদাহনর লহক্ষয বিবভন্ন 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রহয়ািনীয় প্রবশক্ষণ কম থসূবচ গ্রেণ কহর র্াহক। ২০১৬-১৭ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তথক গৃেীত 

প্রবশক্ষণ কম থসূবচর সংখ্যা ২০,৯৫২টি এিং অংশগ্রেণকারী কম থকতথা/কম থচারী, িনপ্রবতবনবধ ও উপকারহভাগীর সংখ্যা 

১৬,৪৭,৪৪৬ িন। বিহদহশ প্রবশক্ষহণ গমনকারী কম থকতথার সংখ্যা ১৪,৪৪২ িন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ 

কর্তথক ২২,৪১৮টি প্রবশক্ষণ কম থসূবচ পবরচাবলত েয় এিং বিহদহশ প্রবশক্ষহণ গমনকারী কম থকতথার সংখ্যা বেল ১২,৫৭৮ িন। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-      তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগ ১,৪৬৬  প্রবশক্ষণ কম থসূবচর সংখ্যা     

থপহয়হে     বিহদহশ প্রবশক্ষহণ গম কারীর সংখ্যা ১,৮৬৪        থপহয়হে।  

খ.৯ থসবমনার ও ওয়াকথশহপর সংখ্যা  

২০১৬-১৭ অর্ থ-     অনুবষ্ঠত ৯,৬৪৪টি থসবমনার/ওয়াকথশহপ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থর্হক ৬,৯৬,৪১৩ িন অংশগ্রেণ 

কহরন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     অনুবষ্ঠত ১১,৩১১টি থসবমনার/ওয়াকথশহপ বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থর্হক ৬,৬২,২১৮িন 

অংশগ্রেণ কহরবেহলন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-    র তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-     অনুবষ্ঠত থসবমনার/ওয়াকথশহপর সংখ্যা     

থপহয়হে ১,৬৬৭টি এিং অংশগ্রেণকারীর সংখ্যা বৃবি থপহয়হে ৩৪,১৯৫ িন।  

খ.১০ সরকাবর কাহি সরকারপ্রধাহনর বিহদশ সফর  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদশ সরকাহরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী          বিবভন্ন আন্তিথাবতক শীষ থসহম্মলহন 

অংশগ্রেণ ও বদ্বপাবক্ষক রাষ্ট্রীয় সফর কহরন।  

 ১৪-১৬ জুলাই ২০১৬ থময়াহদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহঙ্গাবলয়ার রািধানী উলানিাহোহর অনুবষ্ঠত এবশয়া ইউহরাপ 

বমটিং (আহসম)-এর ১১তম সহম্মলহন অংশগ্রেণ কহরন। 
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 ১৬-১৭ থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ কানািার মবন্ট্রহয়হল অনুবষ্ঠত থলািাল ফাহন্ডর ৫ম বরহপ্লবনশহমন্ট সহম্মলহন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থশখ োবসনা িাংলাহদশ প্রবতবনবধ দহলর থনর্তত্ব থদন। 

 ১৮-২২ থসহেম্বর ২০১৬ থময়াহদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাবতসংহঘর ৭১তম সাধারণ অবধহিশহন িাংলাহদশ 

প্রবতবনবধদহলর থনর্তত্ব থদন। এসময় ১৯ থসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত ‘United Nations Summit on 

Refugees and Migrants’-এর থপ্লনাবর থসশহন িক্তব্ রাহখন। ১৮-২২        ২০১৬ থময়াহদ        

                                                                         । 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাবতসংঘ মোসবচহির উহদ্যাহগ থসহেম্বর ২০১৬-এ অনুবষ্ঠত High-Level Panel on 

Water-এর একটি বিহশষ বিঠহক অংশগ্রেণ কহরন। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২১ থসহেম্বর ২০১৬-এ  বনউইয়হকথ ‘Making Every Woman and Girl Count’-শীষ থক 

সভায় অংশগ্রেণ কহরন। 

 ১৬-১৭ অহক্টাির ২০১৬ থময়াহদ ‘BRICS-BIMSTEC Outreach Summit’ ভারহতর থগায়াহত অনুবষ্ঠত েয়। 

িাংলাহদহশর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারহতর প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রহণ উক্ত সহম্মলহন অংশগ্রেণ কহরন। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৫-১৬ নহভম্বর ২০১৬ থময়াহদ মরহক্কার মারাহকশ শেহর অনুবষ্ঠত িাবতসংহঘর Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর Conference of the Parties (COP 22)-এর 

High Level Segment-এ মরহক্কার মোমান্য রািা His Majesty King Mohammed VI-এর বিহশষ 

আমন্ত্রহণ অংশগ্রেণ কহরন। 

 ২৭-৩০ নহভম্বর ২০১৬ থময়াহদ োহঙ্গবরর রাষ্ট্রপবত H.E. Mr. János Áder-এর বিহশষ আমন্ত্রহণ মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রীর থনর্তহত্ব িাংলাহদশ প্রবতবনবধদল বুদাহপহস্ট অনুবষ্ঠত Budapest Water Summit ২০১৬-এ অংশগ্রেণ 

কহরন। 

 World Economic Forum (WEF)-এর বনি থােী থচয়ারম্যান Professor Klaus Schwab-এর বিহশষ 

আমন্ত্রহণ ১৭-২০ িানুয়াবর ২০১৭ থময়াহদ সুইিারল্যাহন্ডর িাহভাস (Davos) শেহর অনুবষ্ঠত WEF-এর ৪৭তম 

িাবষ থক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাংলাহদশ প্রবতবনবধদহলর থনর্তত্ব প্রদান কহরন। 

 ১৭-১৮ থফব্রুয়াবর ২০১৭ তাবরহখ িাম থাবনর বমউবনহখ অনুবষ্ঠত ৫৩তম Munich Security Conference 

(MSC)-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অংশগ্রেণ কহরন। 

 ০৬-০৮ মাচ থ ২০১৭ থময়াহদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী িাকাতথায় অনুবষ্ঠত ‘Leaders’ Summit in Commemoration 

of the 20
th

 Anniversary of the Indian Ocean Rim Association’-এ অংশগ্রেণ কহরন।   

 ১৮-২০      ২০১৭ থময়াহদ                                             আ                     

    ।                                                      ।                         

১৯      ‘International Conference on Autism and Neurodevelopmental Disorders (ANDD 

2017)’-                                                     । 

 ২০-২৩    ২০১৭ থময়াহদ              ‘Arab-Islamic-American Summit’-                 

                     আ              আ           আ           । 

 ২৯-৩০    ২০১৭ থময়াহদ International Atomic Energy Agency (IAEA)-                       
আ       International Conference on the Technical Cooperation Programme : Sixty Years 

and Beyond-Contributing to Development-                                         
                                । 

বদ্বপাবক্ষক রাষ্ট্রীয় সফর 

 ০৭-১০      ২০১৭ থময়াহদ                                                                   

আ                         ।                                                  -      

         । 
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 ১৪-১৬    ২০১৭ থময়াহদ                                                         (Stefan 

Lofven)-   আ              -                     ।  

খ.১১ বিহদবশ রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান ও আন্তিথাবতক সংস্থার প্রধানগহণর িাংলাহদশ সফর  

(১)  ০১         ২০১৭                                     আ    ১২                                    

                 আ   ।  

(২)  ১৪-১৬        ২০১৬ থময়াহদ                               (Xi Jinping)             -                 

    । 

খ.১২ মন্ত্রী ও সবচিগহণর ভ্রমণ/পবরদশ থন (হদহশ/বিহদহশ) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে থর্হক থপ্রবরত তথ্য মহত, ২০১৬-১৭ অর্ থ-     বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর দাবয়ত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রীগণ 

সামবিক বেসাহি ১,৮৮৬ বদন থদহশ ও ১,৩৩৭ বদন বিহদহশ এিং মাননীয় প্রবতমন্ত্রীগণ ১,০৫৪ বদন থদহশ ও ৭২৯ বদন বিহদহশ 

ভ্রমণ কহরহেন। সবচিগণ ১,২৩১ বদন থদহশ ও ১,৭৮০ বদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহেন। উহেখ্য,               মন্ত্রণালহয়র মন্ত্রী, 

প্রবতমন্ত্রী ও সবচহির কাহির প্রকৃবতর কারহণ বিহদশ সফহরর প্রহয়ািন তুলনামূলকভাহি থিবশ েহয় র্াহক।  

(গ) আইন-শৃঙ্খলা  

গ.১ অপরাধ   

অপরাহধর 

ধরন 

অপরাহধর সংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৬-১৭)  

 পূি থিতী    -ি র 

(২০১৫-১৬)  

অপরাহধর হ্রাস (-)/ 

বৃবি (+) এর সংখ্যা  

অপরাহধর হ্রাস(-

)/বৃবির(+) শতকরা োর 

খুন ৩,৫০৮ ৩ ৭৯৪ -২৮৬ -৭.৫৪ 

ধষ থণ ৩,৮০৮ ৩ ৮৯১ -৮৩ -২.১৩ 

অবিসংহর্াগ ২৯৭ ৩৪৫ -৪৮ -১৩.৯১ 

এবসি বনহক্ষপ ৩৫ ৪২ -৭ -১৬.৬৭ 

নারী বনর্ থাতন ১১,৯২০ ১৪ ৪৬১ -২,৫৪১ -১৭.৫৭ 

িাকাবত ৩৭৭ ৪৪৭ -৭০ -১৫.৬৬ 

রাোিাবন ৬১১ ৮৮৯ -২৭৮ -৩১.২৭ 

গিাবদ পশু চুবর ৯৩৪ ৭৩৪ +২০০ +২৭.২৫ 

অস্ত্র আইন ২,৩৪৬ ২ ১৬৩ +১৮৩ +৮.৪৬ 

বিহফারক দ্রব্  ৩৮৭ ৪১৪ -২৭ -৬.৫২ 

 থমাে ২৪,২২৩ ২৭,১৮০ -২ ৯৫৭ -১০.৮৭ 

উৎস :  িনবনরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর পূি থিতী অর্ থ-    র তুলনায় খুন, ধষ থণ, অবিসংহর্াগ, এবসি বনহক্ষপ, নারী বনর্ থাতন, িাকাবত, 

রাোিাবন, বিহফারক দ্র -সংক্রান্ত অপরাধ হ্রাস থপহয়হে।  

গ.২ কারািবন্দ 

িবন্দর ধরন িবন্দর সংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৬-১৭)  

 

 পূি থিতী অর্ থ-ি র 

(২০১৫-১৬)  

িবন্দর সংখ্যার 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

পুরুষ োিবত ৫০,৩১৪ ৪৪ ৮৮৬ (+) ৫,৪২৮ 
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িবন্দর ধরন িবন্দর সংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৬-১৭)  

 

 পূি থিতী অর্ থ-ি র 

(২০১৫-১৬)  

িবন্দর সংখ্যার 

হ্রাস (-)/বৃবি (+) 

পুরুষ কহয়বদ ১৪,৪২৫ ১৭ ৫৩৪ (-) ৩,১০৯ 

মবেলা োিবত ২,০১১ ১ ৭৬২ (+) ২৪৯ 

মবেলা কহয়বদ ৪৯৭ ৫৪৮ (-) ৫১ 

বশশু োিবত ০০ ০০ ০০ 

বশশু কহয়বদ ০০ ০০ ০০ 

বিহেইবন ০০ ০০ ০০ 

              (আ   )
৫
 ৮৩ ৮৯ (-) ৬ 

থমাে ৬৭,৩৩০ ৬৪ ৮১৯ (+) ২,৫১১ 

 ৎস :                , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর পূি থিতী অর্ থ-    র তুলনায় পুরুষ োিবত এিং মবেলা োিবত বৃবি থপহলও পুরুষ কহয়বদ, মবেলা 

কহয়বদ     আরবপ কারািবন্দর সংখ্যা হ্রাস থপহয়হে।   

৫থর্ সকল বিহদবশ িবন্দ মুবক্তপ্রাপ্ত েহয় স্বহদহশ প্রতযািাসহনর অহপক্ষায় কারাগাহর আেক আহেন তাহদর সংখ্যা ‘আরবপ’ নাহম আলাদা সাবরহত 

থদখাহনা েহয়হে। 

গ.৩ মৃতুযদণ্ডপ্রাপ্ত আসাবম  

   প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৬-১৭) 

পূি থিতী    -ি র 

(২০১৫-১৬) 

পূি থিতী    -িেহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) সংখ্যা 

মৃতুযদণ্ডপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা ১,৪৫৮ ১ ২৮৪ (+) ১৭৪ 

মৃতুযদণ্ড কার্ থকর েহয়হে এমন আসাবমর সংখ্যা ০৫ ০৭ (-) ০২ 

উৎস :                , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  

গ.৪ আইন প্রণয়ন  

প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৬-১৭)  

পূি থিতী    -ি র 

(২০১৫-১৬) 

মন্তব্ 

৩৬  আ   ৪৭  আ   - 

উৎস : িাংলাহদশ িাতীয় সংসদ সবচিালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর প্রণীত/সংহশাবধত আইনসমূহের তাবলকা পবরবশি ঙ-এ থদখাহনা েহলা। প্রণীত/সংহশাবধত বিবধ ও 

নীবতসমূহের তাবলকা পবরবশি চ    -থত থদখাহনা েহলা।  

গ.৫ দ্রুত বিচার আইহনর প্রহয়াগ (৩০ জুন ২০১৭ পর্ থন্ত) 

আইন িাবরর পর 

থর্হক ক্রমপু  ভূত 

মামলা ও 

আসাবমর সংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন 

িেহর 

থগ্রপ্তারকৃত 

আসাবমর 

সংখ্যা 

আইন িাবরর পর 

থর্হক 

ক্রমপু  ভূত 

থগ্রপ্তারকৃত 

আসাবমর সংখ্যা 

থকাে থ কর্তথক 

বনষ্পবত্তকৃত 

ক্রমপু  ভূত 

মামলার সংখ্যা 

শাবস্ত েহয়হে এমন 

মামলা ও শাবস্তপ্রাপ্ত 

আসাবমর ক্রমপু  ভূত 

সংখ্যা 

মন্তব্ 

মামলা- ২৬,০০৯ 

আসাবম- ১,৪৪,২৮৭ 

১,৪০৩ িন ৪৫,৫৮৬ িন ১৮,৯৩৮ িন মামলা- ৮,২৭৩ 

আসাবম- ২০,৫৫৩ 

ক্রমপু  ভূত           

             ২২,৯৫২  

 উৎস : িনবনরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

গ.৬ সীমান্ত-সংঘষ থ  

 প্রবতহিদনাধীন    -ি র পূি থিতী    -ি র হ্রাস(-)/বৃবির(+) সংখ্যা 
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(২০১৬-১৭) (২০১৫-১৬) 

িাংলাহদশ-ভারত সীমান্ত ০ ০ - 

িাংলাহদশ-মায়ানমার সীমান্ত ০ ০২ (-) ২ 

উৎস : িনবনরাপত্তা বিভাগ,  স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর থদহশর সীমান্ত এলাকায় শাবন্তপূণ থ অিস্ো বিদ্যমান বেল। 

গ.৭ সীমাহন্ত িাংলাহদহশর সাধারণ নাগবরহকর িীিনোবন 

 প্রবতহিদনাধীন    -ি র 

(২০১৬-১৭) 

পূি থিতী    -ি র  

(২০১৫-১৬) 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) সংখ্যা  

বিএসএফ কর্তথক  ২০ ৩২ (-) ১২ 

মায়ানমার সীমান্তরক্ষী কর্তথক ০১ ০২ (-) ১ 

উৎস : িনবনরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

গ.৮ থফৌিদাবর মামলা-সংক্রান্ত তথ্য  

ক্রমপুঞ্জীভূত 

অবনষ্পন্ন 

থফৌিদাবর 

মামলার সংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন    -ি    

(২০১৬-১৭) 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্যা 

পূি থিতী    -িেহর  

(২০১৫-১৬)  

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

সংখ্যা 

প্রবতহিদনাধীন িেহর 

(২০১৬-১৭)  

বনষ্পবত্তকৃত মামলার 

সংখ্যা 

পূি থিতী িেহর  

(২০১৫-১৬) 

বনষ্পবত্তকৃত মামলার 

সংখ্যা 

৫৫ ৮৯৯ ৫৪ ৪৩৫ ৫৩,০২২ ১৯ ৩৪৪ ১৭ ০৪৬ 

 উৎস : আইন ও বিচার বিভাগ। 

(ঘ) সামাবিক উন্নয়ন ও িনকল্যাণধমী কার্ থক্রম 

ঘ.১ বশক্ষা  

ঘ.১.১ প্রার্বমক বশক্ষা 

প্রার্বমক বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রার্বমক 

বশক্ষা 

প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

োত্র-োত্রীর সংখ্যা (িন) (             ৫-

১৫        ) 

ঝহর 

পড়ার োর 

(শতাংশ) 

বশক্ষহকর সংখ্যা 

োত্র োত্রী থমাে থমাে (িন) মবেলা 

(শতাংশ) 

সরকাবর প্রার্বমক বিদ্যালয়  ৬৪,১৭৭  ৬৫,৬৭,১৬৫ ৬৮,৩২,৯৮৯ ১,৩৪,০০,১৫৪ ১৯.২ ৩,৪৩,৩৪৯ ৬২.৬৯ 

থরবিস্টাি থ থিসরকাবর প্রার্বমক 

বিদ্যালয় 

১২৪ ৯,১৬২ ৯,৭২৭ ১৮,৮৮৯ ৪০৮ ৬৫.৪ 

কবমউবনটি প্রার্বমক বিদ্যালয়  ১২৩ ৬,৭৮৬ ৭,৪৮০ ১৪,২৬৬ ৩০০ ৭৬.০০ 

অন্যান্য প্রার্বমক বশক্ষাপ্রবতষ্ঠান ৬২,১৯১ ২৬,৪৪,৪৬৭ ২৫,২৫,২১২ ৫১,৬৯,৬৭৯ ২,০৪,১৪৪ ৫৬.১৭ 

                       ২০৫ ১৭,৫৮২ ১৭,২৩৬ ৩৪,৮১৮ ১,২০০ ৬০.৩০ 

থমাে ১,২৬,৮২০ ৯২,৪৫,১৬২ ৯৩,৯২,৬৪৪ ১,৮৬,৩৭,৮০৬ ৫,৪৯,৪০১  

উৎস : প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় (APSC-2016, DPE, MOPME)  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ঝহর পড়ার োর ১৯.২          ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর     ২০.০৪      ।                 

                      ২০১৭                              ১২ ৬৩০                          । 

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

বশক্ষার্ী  গমহনাপহর্াগী বশশুর 

সংখ্যা 

গমহনাপহর্াগী থমাে কত বশশু 

বিদ্যালহয় র্ায় না তার সংখ্যা 

গমহনাপহর্াগী থমাে কতিন বশশু 

বিদ্যালহয় র্ায় না, তার শতকরা োর 
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(৬-১০ িের িয়বস) (     )  

িালক ৮৪,৪০,৯৪৮ ২,৪৩,৭৫৪ ২.৮৮ 

িাবলকা ৮১,৫১,০৬৮ ৯৫,৩৫৮ ১.১৭ 

থমাে ১ ৬৫ ৯২ ০১৬ ৩ ৩৯ ১১২
 

২.০৪ 

 উৎস : প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় (APSC, DPE, MOPME) 

                                                                      (৬-১০        )-       

১ ২৬ ৫৮৪         ।      ৩ ৭৯৪                ১ ২২ ৭৯০                 । 

ঘ.১.৩ সাক্ষরতা  

িয়স সাক্ষরতার শতকরা োর (২০১৬)  গড়  

(শতকরা োর) পুরুষ মবেলা 

৭+িের ৭৩.০ ৬৮.৯ ৭১.০ 

১৫+িের ৭৫.২ ৬৯.৫ ৭২.৩ 

   : িাংলাহদশ পবরসংখ্যান বুযহরার Report on Bangladesh Sample Vital Statistics 2016. 

থদহশ গড় সাক্ষরতার শতকরা োর ৭২.৩ (১৫+    )।  

ঘ.১.৪ মােবমক বশক্ষা (বনে ও উি মােবমকসে) 

প্রবতষ্ঠাহনর 

ধরন 

  

প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

  

বশক্ষার্ীর সংখ্যা বশক্ষহকর সংখ্যা পরীক্ষার্ীর সংখ্যা 

োত্র োত্রী থমাে পুরুষ মবেলা থমাে এসএসবস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে

) 

এইচএসবস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে) 

 

স্নাতক 

মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরস

ে 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বনে 

মােবমক 

বিদ্যালয় 

২,৩২৪ ১,৫৯,৩০৯ ২,২৫,৭৭৭ ৩,৮৫,০৮৬ ১৩,৭৮৫ ৫,২৩৫ ১৯,০২০    

মােবমক  

বিদ্যালয় 

১৬,৪৭৬ ৪০,৯১,৬০৯ ৪৭,৪৭,১৮০ ৮৮,৩৮,৭৮৯ ১,৫২,৮০৫ ৪৯,৪০০ ২,০২,২০৫    

স্কুল এযান্ড 

কহলি 

(স্কুল শাখা) 

১,০৪৭ ৪,২৩,৭৭৬ ৪,৫৯,৪৩৮ ৮,৮৩,২১৪ ১৪,৪৬৭ ৭,৮৬১ ২২,৩২৮    

স্কুল এযান্ড 

কহলি 

(কহলি 

শাখা) 

১,০৪৭ ১,৩৭,২৫৩ ১,৫৫,৭৯৩ ২,৯৩,০৪৬ ১২,৬২৭ ৪,৩০২ ১৬,৯২৯ 

১৬,৪৫,২০১ ১১,৯৮,৯০৪ ২,৪০,৪৪৩ 

উি 

মােবমক 

কহলি 

১,৩৭২ ১,৭২,৩১৪ ১,৭৫,৮৭৪ ৩,৪৮,১৮৮ ১৮,৯৮১ ৫,৪২৫ ২৪,৪০৬    

দাবখল 

মাদ্রাসা 

৬,৫৬৫ ৫,৩৫,৬৩৫ ৭,৮৮,০৭১ ১৩,২৩,৭০৬ ৫৭,৩১৪ ৯,০৬২ ৬৬,৩৭৬    

আবলম 

মাদ্রাসা 

১,৪৭৮ ২,১১,৭২৩ ২,৫৮,০৪৪ ৪,৬৯,৭৬৭ ১৯,৮২০ ২,৯৩২ ২২,৭৫২    

কাবরগবর ও 

থভাহকশনাল 

৮,২৮০ ৬,১৭,২৮৪ ৪,৭৬,৭৪৫ ১০,৯৪,০২৯ ২৪,৬৫৯ ৬,২৪৪ ৩০,৯০৩  
  

উৎস : বশক্ষা মন্ত্রণালয় 

ঘ.১.৫ বিশ্ববিদ্যালয়-বশক্ষা 

বিশ্ববিদ্যালহয়র ধরন বিশ্ববিদ্যালহয়র 

সংখ্যা 

োত্র/োত্রীর সংখ্যা ও শতকরা োর বশক্ষক/বশবক্ষকার সংখ্যা ও শতকরা োর 

োত্র োত্রী বশক্ষক বশবক্ষকা  
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সরকাবর ৩৯ 
১৭,৪৯,৯৩৮ 

(৫৬ শতাংশ) 

১৩,৯৩,৩৪৭ 

(৪৪ শতাংশ) 

১০,১১৩ 

(৭৭ শতাংশ) 

৩,০৮২ 

(২৩ শতাংশ) 

থিসরকাবর ৯৫ 
২,৫৮,১৪৩ 

(৭৩ শতাংশ) 

৯৪,৬৬৮ 

(২৭ শতাংশ) 

১১,০৬৫ 

(৭১ শতাংশ) 

৪,৪৭২ 

(২৯ শতাংশ) 

 উৎস : মােবমক ও উি বশক্ষা বিভাগ, বশক্ষা মন্ত্রণালয় 

ঘ.১.৬ বচবকৎসা-বশক্ষা 

২০১৬-১৭ অর্ থ-     থমবিহকল কহলিসে বিবভন্ন বচবকৎসা-বশক্ষা প্রবতষ্ঠাহন োত্র-োত্রী ভবতথ-সংক্রান্ত তথ্য 

প্রবতষ্ঠাহনর ধরন প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা ভবতথকৃত োত্র-োত্রীর সংখ্যা অেয়নরত োত্র-োত্রীর সংখ্যা 

 সরকাবর থিসরকাবর থমাে সরকাবর থিসরকাবর থমাে থমাে োত্র থমাে োত্রী  

থমবিহকল কহলি  ৩১ ৬৯ ১০০ ৩,২১২ ৫,৯৩২ ৯,১১৪ ৪,০৬৪ ৫,০৮০ 

থিন্টাল কহলি/ইউবনে  ০১ ১৪ ১৫ ১১২ ৬৮৯ ৮০১ ২০৬ ৫৯৫ 

নাবস থং ইনবস্টটিউে ০৮ ১২ ২০ ৩৬১ ২৪৬ ৬০৭ ২০৩ ৪০৪ 

নাবস থং কহলি  ০৮ ২০০ ২০৮ ৬৭৩ ৫,১৫৩ ৫,৮২৬ ৩,২০৪ ২,৬২২ 

থমবিহকল অযাবসসহেন্ট থিবনং 

স্কুল 

০৮ ৯৭ ১০৫ ১,৫৬৮ ৫৩০ ২,০৯৮ ১,১১৫ ৯৪৪ 

ইনবস্টটিউে অি থেলর্ 

থেকহনালবি 

৩০ ৬৯ ৯৯ ৩,২১২ ৫,৯৩২ ৯,১৪৪ ৪,০৬৪ ৫,০৮০ 

উৎস :                              , স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয়  

গত অর্ থ-      তুলনায়          থিসরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা           ।  

ঘ.২ স্বাস্থয  

ঘ.২.১ স্বাস্থয-সংক্রান্ত 

িন্মোর 

(প্রবত 

োিাহর) 

মৃতুযোর 

(প্রবত 

োিাহর) 

িনসংখ্যা 

বৃবির োর 

(শতকর) 

নিিাতক 

(infant) 

মৃতুযর োর 

(প্রবত োিাহর) 

পাঁচ ি র িয়স 

পর্ থন্ত বশশু 

মৃতুযর োর 

(প্রবত োিাহর) 

মার্ত মৃতুযর 

োর 

(োিাহর) 

পবরিার পবরকল্পনা 

পিবত গ্রেহণর  

শতকরা োর (সক্ষম 

দম্পবত) 

গড় আয়ু (ি র) 

পুরুষ মবেলা থমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১৮.৮ ৫.১০ ১.৩৭ ২৯ ৩৬ ১.৭৬ ৬২.১ ৭০.৬ ৭৩.১ ৭১.৮ 

উৎস : স্বাস্থয                    বিভাগ, স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

পূি থিতী অর্ থ-িেহরর তুলনায় প্রবতহিদনাধীন িেহর পবরিার পবরকল্পনা পিবত গ্রেহণর শতকরা োর            স্বাস্থয-

সংক্রান্ত সূচহক উন্নবত ঘহেহে। 

ঘ.২.২ স্বাস্থয রক্ষায় ব্য় ও অিকাঠাহমা-সংক্রান্ত  

মার্াবপছু 

স্বাস্থয 

ব্য় 

(োকায়) 

সারাহদহশ োসপাতাহলর 

সংখ্যা 

সারাহদহশ োসপাতাল-থিহির 

থমাে সংখ্যা 

         থরবিস্টাি থ িাক্তার, 

নাস থ, প্যারাহমবিক্স-এর সংখ্যা 

         থরবিস্টাি থ িাক্তার, 

নাস থ, প্যারাহমবিক্স-এর         

  সংখ্যা 

সরকাবর থিসরকাবর থমাে সরকাবর থিসরকাবর থমাে িাক্তার নাস থ প্যারাহমবিক্স িাক্তার নাস থ প্যারাহমবিক্স 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

২,৫৪২ 

(US$ 
31) 

৬১০ ৪,৫৯৬ ৫,২০৬ ৪৮,৯৩৪ ৭৮,৪২৬ ১,২৭,৩৬০ ৮৭,২৩৭ ৪১,৬৯৭ 

 

১১,৯৭৬ 

 

১:১৮৯৩ ১:৩৯৬০ ১:১৩৭৮৭ 

উৎস :  স্বাস্থয                    বিভাগ, স্বাস্থয ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালয় 

২০১৫-১৬    -                                                ৪ ৮৮৩                    ১ ২৩ ৪৯১। 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর           -                                              ৩২৩       -     

৩,৮৬৯            ।                 োহর                               । 
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ঘ.৩ েি-সংক্রান্ত  

েহি 

গমনকারীর 

সংখ্যা 

২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ পূি থিতী    -িেহরর তুলনায় 

হ্রাস(-)/বৃবির(+) শতকরা োর পুরুষ মবেলা থমাে পুরুষ মবেলা থমাে 

৬৭,৫৫৪ ৩৩,৬২৪ ১,০১,১৭৮ ৭১ ৯৬৬ ৩৪ ৪৩২ ১ ০৬ ৩৯৮ (-) ৪.৯০ 

উৎস : ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

পূি থিতী অর্ থ-িেহরর তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর েহি গমনকারীর সংখ্যা     থপহয়হে। 

ঘ.৪ সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচ  

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়হনর অবিহেদ্য অংশ এিং দাবরদ্রয বনরসহনর একটি কার্ থকর মােম।  

এ কম থসূবচর মােহম থদহশর দবরদ্র মানুহষর থমৌবলক চাবেদা পূরণ, সামাবিক সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন বনবিত করা সম্ভি। সরকার 

থেকসই সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী গহড় তুলহত বিপুল অর্ থ বিবনহয়াহগর মােহম বিবভন্ন কম থসূবচ গ্রেণ কহরহে। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-ি    সামাবিক বনরাপত্তা খাহত সরকার কর্তথক ৩৫,৯৭৫ থকাটি োকা িরাে করা েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর এ খাহতর 

অর্ থ          িরাে ৪০,৮৫৭ থকাটি োকায় উন্নীত করা েয়, র্া ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর িাতীয় িাহিহের ১২.৮৮ শতাংশ 

এিং বিবিবপর ২.০৯ শতাংশ। ২০১৬-১৭ এিং ২০১৫-১৬ অর্ থ-ি    মন্ত্রণালয়বভবত্তক সামাবিক বনরাপত্তা থিিনীর তথ্যবচত্র 

বনহচ থদওয়া      : 

ঘ.৪.১ অর্ থ বিভাগ  

সামাবিক বনরাপত্তা গহড় থতালার লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-     অর্ থ বিভাগ কর্তথক িাস্তিাবয়ত একটি সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর বিপরীহত ১২,৬৬,৭০০ লক্ষ োকা িরাে থদওয়া েয় এিং উপকারহভাগীর সংখ্যা বেল ৬,০০,০০০িন। ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-      ১১,১৪,৩৯৫ লক্ষ োকা িরাে প্রদান করা েয় এিং এর ফহল ৫,৮৫,০০০ িন উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-

১৬ অর্ থ-     অর্ থ বিভাগ কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র      সারবণহত থদখাহনা 

     :  

ক্রবমক  

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর 

ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। সরকাবর কম থকতথা/কম থচারীহদর 

অিসর                       

৬,০০,০০০িন ১২,৬৬,৭০০.০০ ৫,৮৫ ০০০ িন ১১ ১৪ ৩৯৫.০০ 

থমাে ১ (এক)টি কম থসূবচ ৬,০০,০০০ 

িন 

১২,৬৬,৭০০.০০ 

        

৫,৮৫ ০০০  

   

১১ ১৪ ৩৯৫.০০ 

        

ঘ .৪.২ আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ  

২০১৬-১৭ অর্ থ-        ১১টি কম থসূবচর মােহম থমাে ৩ ৬৭ ০৩৬.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ১ ৫৩ ৬৩ ৫৬৯    ও ৯৮টি 

প্রবতষ্ঠান উপকৃত েন। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     ১১টি কম থসূবচর আওতায় ৩ ৩১ ৫১৯.০০ লক্ষ োকা ব্হয় ১ ৪৮ ৬১ ১৬২ িন ও 

১১৭টি প্রবতষ্ঠান উপকৃত েন। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক 

বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে উপস্থাপন করা      : 

ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -     (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠান সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠান সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। এক্যযইটি ও অন্ট্রাহপ্রনাবশ থপ ফান্ড, 

িাংলাহদশ ব্াংক (কৃবষ ও আইবসটি 

খাতর্ভক্ত প্রকল্প)  

৫,৪৮৮ 

৯৮টি প্রকল্প 

১৩,০৪৫.০০ ৫ ৫০০    

১১৭      

১৫ ০৯১.০০ 

২। অবত দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর কম থসংস্থাহনর 

িন্য বিহশষ ঋণ-সোয়তা তেবিল  

৫,৮৫,৫১৩ িন ২২,৩৯৫.০০ ৬ ৪১ ৩২১    ২৩ ২৬১.০০ 
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ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -     (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠান সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠান সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

৩। ক্ষুদ্র উহদ্যাক্তা ঋণ-সোয়তা তেবিল  ১১,৩৮,২৮৩ িন ৭৫,৩৫৪.০০ ৮ ৫৮ ৮৭৫    ৬৪ ০৯৯.০০ 

৪। দাবরদ্রয দূরীকরহণর লহক্ষয দবরদ্র 

পবরিারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃবি 

(সমৃবি) কম থসূবচ  

৪৩,০০,০০০ িন ৭,০০০.০০ ৪৩ ০০ ০০০    ৫ ৪৩৮.০০ 

৫। বপহকএসএফ-এর বনিস্ব অর্ থায়হন 

পবরচাবলত ক্ষুদ্রঋণ কম থসূবচ  

৮১,২৫,০৪৪ িন ২,১৩,৬১৫.০০ ৭৫ ৮৫ ৭৬৮    ২ ১১ ১৫৫.০০ 

৬। অিকাঠাহমা উন্নয়ন, প্রবতষ্ঠান 

শবক্তশালীকরণ, যুিহদর দক্ষতা উন্নয়ন, 

ঝুুঁবকপূণ থহদর অনুদান, সঞ্চয় ও 

 ভযন্তরীণ ঋণ কার্ থক্রম এিং          

তেবিল সৃবি  

৮,৭৩,২৭৮ িন ৩০,২৭১.০০ ৬ ৬২ ০০০    ৬ ৩২১.০০ 

৭। নারীর ক্ষমতায়ন, বশক্ষা, স্বাস্থযহসিা, 

সুহপয় পাবন ও োবনহেশন, প্রবতিন্ধী 

উন্নয়ন ও পুনি থাসন, কৃবষ উন্নয়ন, 

এইচআইবভ/এইিস প্রবতহরাধ, মাদহকর 

ক্যফল সম্পহকথ সহচতনতা সৃবিকরণ, 

আয়বৃবিমূলক কার্ থক্রম, সামাবিক 

িনায়ন, আবদিাসী উন্নয়ন, গ্রামীণ তথ্য 

থসিা  

২,৩১,০০০ িন 

 

১,০০০.০০ ৬ ৮২ ০০০    ১ ০৬৬.০০ 

৮। থদহশর বিবভন্ন থিসরকাবর সংস্থার 

(এনবিও) মােহম দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর 

আিাসহনর লহক্ষয গৃেঋণ বিতরণ। 

১২,২৩০ িন ১,৭১৩.০০ ১৬ ৬০০    ২ ৩৩৮.০০ 

৯। কম থরত মবেলা গাহম থন্টস ্রয়বমকহদর 

িন্য থোহস্টল বনম থাণ। 

৭৪৪ িন ২,৪৬১.০০ ৭৪৪    ২ ৪৬১.০০ 

১০। ঘহর থফরা কম থসূ   - - ১ ১৯৫    ১১৯.০০ 

১১। আয়িধ থক থিহি প্রবশক্ষহণর মােহম 

দাবরদ্রয বিহমাচন  

৯১,৯৮৯ িন ১৮২.০০ ১ ০৭ ১৫৯    ১৭০.০০ 

থমাে ১১ (এগাহরা)টি কম থসূবচ ১ ৫৩ ৬৩ ৫৬৯    

  ৯৮        

৩ ৬৭ ০৩৬.০০ 

        

১ ৪৮ ৬১ ১৬২       

১১৭        

৩ ৩১ ৫১৯.০০ 

        

 .৪.৩                             

২০১৬-১৭ অর্ থ-        ৩টি কম থসূবচর মােহম থমাে ৯ ৯৪৯.৬৪ লক্ষ োকা ব্হয় ২ ২১ ১৫৮          ও       এিং 

৬০ ৪৩ ০২৮        -          করা েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     একই কম থসূবচর আওতায় ১১ ০৪৬.৯৩ লক্ষ োকা 

ব্হয় ২ ২৩ ৮০৩            ও       এিং ৫৭ ৮৫ ৪৫৩        -          করা েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ 

অর্ থ-     আবর্ থক প্রবতষ্ঠান বিভাগ কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে উপস্থাপন 

করা     : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 
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 কম থসূবচর ধর  সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

 (লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

 (লক্ষ োকা) 

১।     ১ ৫৯ ২০০    ৪ ০০১.৭২ ১ ৪৫ ৭০০    ৩ ৫৪৮.৯৩ 

২।       ৬১ ৯৫৮    ৫ ৯৪৭.৯২ ৭৮ ১০৩    ৭ ৪৯৮.০০ 

৩।            -          ৬০ ৪৩ ০২৮     - ৫৭ ৮৫ ৪৫৩     - 

থমাে ৩ (বতন)টি কম থসূবচ ২ ২১ ১৫৮    

৬০ ৪৩ ০২৮     

৯ ৯৪৯.৬৪ 

        

২ ২৩ ৮০৩    

৫৭ ৮৫ ৪৫৩     

১১ ০৪৬.৯৩ 

        

ঘ.৪.৪ কৃবষ মন্ত্রণালয় 

কৃবষ মন্ত্রণালয় কর্তথক কৃবষ পুনি থাসন/প্রহণাদনা কম থসূবচর থমাে    টি সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েয়। 

২০১৬-১৭ অর্ থ-     কৃবষ পুনি থাসন/প্রহণাদনা কম থসূবচর বিপরীহত থমাে ৩,৫৫,৪৫৭.৯৯         ব্হয়র মােহম 

৬,৪৪,৪৯৯টি কৃষক পবরিার উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     ৬,৪৬,০৪৮.০৭২         ব্হয় থমাে ২,৬১,৩৬৩টি কৃষক 

পবরিার উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     কৃবষ মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনীর 

তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা      : 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। খবরফ-১/২০১৬-১৭ থমৌসুহম উফশী আউশ 

উৎপাদন বৃবির লহক্ষয কৃবষ পুনি থাসন/ 

প্রহণাদনা 

- - ২,৩১,৩৬৩  ২৭২১.৬২২ 

২। খবরফ-১/২০১৬-১৭ থমৌসুহম থনবরকা ধাহনর 

উৎপাদন বৃবির লহক্ষয কৃবষ পুনি থাসন/ 

প্রহণাদনা 

- - ৩০,০০০  ৫৭৯.০০ 

৩।     -১ ২০১৬-১৭        ৬৪  

                           

                           

                            

                             

                 

- - 

 

        ১৯৬.৪৫ 

৪। ভতুথবক (এর মহে সার, বিদুযৎ বিহল 

বরহিে, বচবন ভতুথবক) 

সারাহদশ ৩,৪৭,৯৫৮.০০ সারাহদশ ৬,৪২,৫৫১.০০ 

৫।                        

                            

                     -২/২০১৬-

১৭,    /২০১৬-১৭             -১ 

                

৪,০১,৩০০    ৪১৫৬.০৮৮ - - 

৬।                        

                   আ          

                      -

২/২০১৬-১৭                     

১৭ ২১১    ৫৩.৭৪ - - 

৭।     -১/২০১৭-১৮        ৫১  

           আ     ৪০        

২,২৫,৯৮৮ িন ৩২৯০.১৬৪৬ - - 
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ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

       আ                    

                      

                           

           , ক্যমড়া িাতীয় সিবির 

মাবে থপাকা দমহন এিং পাে ও আখ 

ফসহলর উৎপাদন বৃবি এিং     

                 

 

থমাে ৭ (সাত)টি কম থসূবচ সারাহদশ ও 

৬,৪৪,৪৯৯ িন 

৩,৫৫,৪৫৭.৯৯ 

        

সারাহদশ ও 

২,৬১,৩৬৩ িন 

৬,৪৬,০৪৮.০৭২

        

ঘ.৪.৫ খাদ্য মন্ত্রণালয় 

খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-     ওএমএস (চাল ও গম), ৪র্ থ থ্রয়বণর সরকাবর কম থচারীহদর িন্য সুলভ মূল্য (চাল ও 

গম), খাদ্যিান্ধি কম থসূবচ  এিং এলইআই (চাল ও গম) কম থসূবচসে থমাে চারটি সামাবিক বনরাপত্তাহিিনী কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত 

েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-     চারটি কম থসূবচর বিপরীহত থমাে ১,১১,৯১০.৯৫ লক্ষ োকা এিং ১০,৭১,০৭২ থমবিকেন চাল ও গম 

ব্হয়র মােহম থমাে ১৯,২৯,৪৮৩ িন ও ৫০,৯৭,৬১৬টি পবরিার উপকৃত েয়। পক্ষান্তহর, ২০১৫-১৬ অর্ থ-     বতনটি 

কম থসূবচর বিপরীহত থমাে ৭৮ ০০১.৯৩ লক্ষ োকা এিং ৫ ২৯ ৭২৮ থমবিকেন চাল ও গম ব্হয়র মােহম থমাে ১ ১৩ ৩১ ৮৭০ 

িন ও ৮০ ৭২৭টি পবরিারহক খাদ্যবনরাপত্তা িলহয় আনয়ন করা েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     খাদ্য মন্ত্রণালয় 

কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনেরূপ : 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়)  

(       ) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়)  

(       ) 

১। 

 

ওএমএস (চাল) ২,৮৪,৯৬০ িন ৭,৬৯৩.৯২ ৫৬,৬৫,০৫৭ িন ৩৩,৪৬৮.৭৬ 

৫৬,৯৯২ থমঃ েন ২,৪৭,৩৭৪ থমঃ েন 

ওএমএস (গম) ১৪,৯৯,৯৭৫ িন ৪১,৯৯৯.৩০ ৫৫,২২,২৬৫ িন ৪১,৫১৩.১২ 

২,৯৯,৯৯৫ থমঃ েন ২,৬৫,০৬৯ থমঃ েন 

২। ৪র্ থ থ্রয়বণ কম থচাবর (চাল) ১,৪৪,৫৪৮ িন ১,৩৫০.৬৮ ১,৪৪,৫৪৮  িন ১৭৮.০৩ 

১০,০০৫ থমঃ েন ১,৩০১ থমঃ েন 

৩। খাদ্যিান্ধি কম থসূবচ 

(চাল) 

৫০,০০,০০০ পবরিার ৫৮,২০৩.৯২ - - 

৬,৮৪,৭৫২ থমঃ েন - 

৪। এলইআই (চাল) ৪৩,২২৭ পবরিার ১,১৫৫.৪৭ ৩৮,১৭৩ পবরিার ১,৬৩২.৩৭ 

৮,৫৫৯ থমঃ েন ৭,৫৫৮ থমঃ েন 

এলইআই (গম) ৫৪,৩৮৯ পবরিার ১,৫০৭.৬৬ ৪২,৫৫৪ পবরিার ১,২০৯.৬৫ 

১০,৭৬৯ থমঃ েন ৮,৪২৬ থমঃ েন 

থমাে ৪ (চার)টি কম থসূবচ ১৯,২৯,৪৮৩    

৫০,৯৭,৬১৬  

পবরিার 

১০,৭১,০৭২         

১,১১,৯১০.৯৫ 

        

১,১৩,৩১,৮৭০   

৮০,৭২৭  পবরিার 

৫,২৯,৭২৮ 

        

৭৮,০০১.৯৩ 

        

 

ঘ.৪.৬ দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় 
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দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালহয়র মােহম েতদবরদ্রহদর িন্য সামাবিক বনরাপত্তা ব্িস্থা গহড় থতালার লহক্ষয ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-িেহর দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত দশটি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর বিপরীহত ৬ োিার ৪ 

শত ১৪ থকাটি ৩০ লক্ষ োকা ব্হয় ৪৮৯,৯৬,৭২৪ িন উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর একই কম থসূবচর আওতায় ৫ োিার 

৮ শত ৯৩ থকাটি ১০ লক্ষ োকা ব্হয় ৩১৪,৭৯,৭৮০ িন উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর দুহর্ থাগ ব্িস্থাপনা 

ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহচ থদখাহনা েহলা : 

ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূচীর ধরণ প্রবতহিদনাধীন অর্ থ িের (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন অর্ থ িের (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক 

সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। গ্রামীণ অিকাঠাহমা সংিার (কাবিো) 

কম থসূবচ 

২৭,৭৮,৯৫০ িন ১,৪৩,৫১৮.০০ ২৪,২০,০০০ িন ১,২৭,৫০০ 

২। গ্রামীণ অিকাঠাহমা রক্ষণাহিক্ষণ (টিআর) 

কম থসূবচ 

৩৩,৯৭,৩৮৮ িন ১,২৮,১৩১.৬৬ ৩০,৯৪,০০০ িন ১,১৫,০০০ 

৩। বভবিএফ ২২০,০০,০০০ িন ১,৩২,৪২৭.০০ ২১০,০০,০০০ িন ১,৪৫,৩৪২ 

৪। অবত দবরদ্রহদর কম থসংস্থান কম থসূবচ ৯,১৪,৮৭০ িন ১,৬৫,০০০ ৮,৩১,৮৮০ িন ১,৫০,০০০ 

৫। বিআর (খাদ্য শে) ৪৬,৪০,০০০ িন ৫২,২১৪ ২৩,২০,০০০ িন ২৯,০৬৮ 

৬। বিআর (নগদ অর্ থ) ১২,০০,০০০ িন ৪,৫০০ ১০,০০,০০০ িন ৪,০০০ 

৭। কম্বল/শীত িস্ত্র ৯,৬৫,৫১৬ িন ৪,৮৪০ ৬,০০,০০০ িন ৪,৪০০ 

৮। গৃে বনম থাণ মঞ্জুবর ১,০০,০০০ িন ২,২০০ ৯০,০০০ িন ২,০০০ 

৯। থঢউটিন  ১৩০,০০,০০০ িন ৬,৬০০ ১,২৩,৯০০ িন ৬,০০০ 

১০। তাঁবু - ২,০০০ - ৬,০০০ 

 থমাে ১০ (দশ)টি কম থসূবচ ৪৮৯,৯৬,৭২৪ িন ৬,৪১,৪৩০.৬৬ ৩ ১৪ ৭৯ ৭৮০ ৫৮,৯৩১০ 

ঘ.৪.৭ ধম থ বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-     ২,০৪২.৬০ লক্ষ োকা ব্হয় ১,৯৮৫ িন ও ৮,১৬৩টি প্রবতষ্ঠান উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

২,১৩০.০৩ লক্ষ োকা ব্হয় ২,২১৫ িন ও ৮,২৬৮টি প্রবতষ্ঠান উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     ধম থ বিষয়ক 

মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা      : 

ক্রবমক 

 

সামাবিক 

বনরাপত্তা কম থসূবচর 

ধরণ 

প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

১। বিবভন্ন প্রবতষ্ঠান  ৮ ১৬৩টি ১,৬৮৭.৮০ ৮,২৬৮টি ১,৬৮১.১০ 

২। ব্বক্ত অনুদান ১ ৯৮৫ িন ৩৫৪.৮০ ২,২১৫ িন ৪৪৯.১০ 

থমাে ২(  )টি কম থসূবচ ১,৯৮৫      

৮,১৬৩         

২,০৪২.৬০  

লক্ষ      

২,২১৫      

৮,২৬৮         

২,১৩০.০৩  

লক্ষ      

ঘ.৪.৮ পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-     ৮টি চলমান প্রকল্প ও সামাবিক িনায়ন কম থসূবচর মােহম ১৪,৬৮৪.০১ লক্ষ োকা ব্হয় ৫১,৩৮৪ িন 

উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর  ৮টি প্রকল্প ও সামাবিক িনায়ন কম থসূবচর মােহম ১৪,৯০৫.৭৫ লক্ষ োকা ব্হয় ১,০৬,২০১ িন 

উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     পবরহিশ ও িন মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী 

কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা      : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 
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ধর  সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক 

সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১                           

                         

                      

আ                

                          

                      

                     

১,০০৪ িন ৯২.২০ ৫,৪৭২ িন ১,৯৪৯.০০ 

২                        -

৪ (        -৪) (          

  )    আ                

                        

                     

২২০ িন ১০৪.০৪ ৩,১৫৯ ২১৩.১২ 

৩                         -

                আ     

                      

                          

                      

          

৩০৫ িন ৩৬.৬৪ - - 

৪                        

                  আ     

                      

                          

                       

          

৯ িন ১.০৯৮ - - 

৫                         

        -          

৪,০২৫ িন ৪০.০০ ৪,০০৫ ৬০.০০ 

৬  

GÛ jvBfwjûW (CREL) (eb 

Awa`ßi Ask) 

3,205 Rb 9.31 30,288 Rb 40.69 

৭  

GÛ jvBfwjûW Bb BwmG 

(CREL-ECA)  

Awa`ßi Ask) 

135 Rb 3.66 978 Rb 10.04 

৮  

 

23,646 Rb 285.10 49,632 Rb 294.90 

৯                      18,835 Rb ১৪ ১১২.০৫ 12,667 Rb ১২ ৩৩৮.৫৮ 
     ৯                      

কম থসূবচ 

৫১ ৩৮৪ Rb ১৪ ৬৮৪.১০ 

লক্ষ      

১ ০৬ ২০১ Rb ১৪ ৯০৫.৭৫ 

লক্ষ      

ঘ.৪.৯ পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ 
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পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ ও এর আওতাধীন সংস্থাসমূহের আওতায় দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর আর্ থ-সামাবিক অিস্থার উন্নয়ন, 

আত্ম-কম থসংস্থান সৃবি এিং অর্ থননবতকভাহি ক্ষমতায়হনর লহক্ষয বিবভন্ন প্রকল্প ও কম থসূবচ িাস্তিায়ন করা েয়। ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িেহর এ বিভাহগর আওতাধীন প্রকল্প কম থসূবচর আওতায় থমাে ৩,৩৩,০৮৬.৯৭ লক্ষ োকা ব্হয় ৩৩,২২,১৩৬ িন 

উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর উবেবখত প্রকল্প ও কম থসূবচর মােহম ৩,১০,৫৪৬.৬৪ লক্ষ োকা ব্হয় ২৬,৭১,৩৯৬ িন 

উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর পেী উন্নয়ন ও সমিায় বিভাগ কর্তথক সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী 

কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহচ থদখাহনা েহলা : 

ঘ.৪.১০ পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিহশষ প্রকল্প কম থসূবচ, আপৎকালীন পবরবস্থবত থমাকাহিলা কম থসূবচ, ‘             

   ’ অ-উপিাতীয় গুেগ্রাম কম থসূবচ, িনসংেবত সবমবতর সদেহদর পুনি থাসন কম থসূবচ ও ভারত প্রতযাগত উপিাতীয় 

প্রতযািাসন কম থসূবচ-সংক্রান্ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচ িাস্তিায়ন করহে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    এ সকল কম থসূবচর 

মােহম থমাে ২৬,০৭৮.৭২ লক্ষ োকা ব্হয় ২,৩৭,৪৫৪ িন এিং ৩৮,২২০         উপকৃত ে । ২০১৫-১৬ অর্ থ-     এ 

সকল কম থসূবচর আওতায় ২৪ ৮৭৭.১৮ লক্ষ োকা ব্হয় ৭ ৯৩ ২৫৭     ১ ৮৯ ০১১         ও ৩৪৫         উপকৃত 

েন। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     পাি থতয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী 

কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা      : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর 

ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক 

সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১।  -                       

        

২৫,৯৯৭টি পবরিার ৯,৬৮১.৯৬ ২৫ ৯৯৭         ৮ ৭৫৮.২১ 

২।                     

                 ম থ    

১২,২২৩টি পবরিার ৫,২৯১.১৪ ১২ ২২৩         ৫ ৬৮৮.২১ 

৩।                        

 ম থ    

১,৯৬৬ িন ৮০৪.৮১ ১ ৯৬৬    ৮৬৫.২০ 

৪।                  - ৩,৪১০.৪৯ ৫ ৯৯ ০১১    

১ ৪৭ ১৮৯         

২ ৮৬০.৮২ 

৫। বিহশষ প্রকল্প কম থসূবচ ১,৯০,১৪০ িন ৬,৩৯০.৩২ ১ ৫৬ ৫২৯    

১ ২০২         

৬ ৩০৪.৭৪ 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর 

ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। সবমবত গঠন, প্রবশক্ষণ, সম্পদ, 

সোয়তা ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান 

২৬,৮৩,৪৬৯ িন ২২৪৯৯২.১৯ ২০,৫৮,৪৭১ িন ২০৯১২৪.৭২ 

২। ক্ষুদ্র ঋণ ৫,০১,২৩০ িন ১০৫০০০.০০ ৫,৯৭,০০০ িন ৯৮৭৭৬.০০ 

৩। প্রবশক্ষণ ১,৩৪,২১৭ িন  ২৪৪৯.৪৭ ১,২৮,০০০ িন ২০০২.৬৭ 

৪। আরবিএ থক্রবিে ৩,২২০ িন ৬৪৫.৩০ ৩,১২৫ িন ৬৪৩.২৫ 

থমাে ৪(চার)টি প্রকল্প ৩৩ ২২ ১৩৬  

িন 

৩ ৩৩ ০৮৬.৯৭ 

লক্ষ োকা 

২৬ ৭১ ৩৯৬ 

িন 

৩ ১০ ৫৪৬.৬৪ 

লক্ষ োকা 
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ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর 

ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক 

সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১৯২         

৬। ভারত প্রতযাগত উপিাতীয় 

শরণার্ী প্রতযািাসন ও পুনি থাসন 

এিং অভযন্তরীণ উদ্বাস্ত্ত 

বনবদ থিকরণ সংক্রান্ত োিহফাস থ  

৩৩ িন ১৫.০০ - - 

৭। আপ কালীন পবরবস্থবত ৪৫,৩১৫ িন ৪৮৫.০০ ৩৫ ৭৫১    

২ ৪০০         

১৫৩         

৪০০.০০ 

থমাে ৭ (সাত)টি কম থসূবচ ২,৩৭,৪৫৪ িন 

৩৮,২২০টি পবরিার 

২৬,০৭৮.৭২ 

লক্ষ োকা 

৭ ৯৩ ২৫৭    

১ ৮৯ ০১১         

৩৪৫         

২৪ ৮৭৭.১৮ 

        

ঘ.৪.১১ প্রিাসী কল্যাণ ও বিহদবশক কম থসংস্থান মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭    -     ১৪                ১৯ ৭৯০.৫৬             ৬ ৯৫ ৪২৫           । ২০১৫-১৬  

   -          ১২      বচ        ২৫ ৮২৪.৪৬             ৭৮ ৫৭৬           । 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধরন প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

১ প্রিাসী কমীর সন্তানহদর বৃবত্ত প্রদান ১,৮৭৯    ২৭৮ ৯০৫    ১৩৬ 

২ প্রিাহস মৃতুযিরণকারী  কমীর মৃতহদে 

পবরিেণ ও দাফন খরচ িািদ আবর্ থক 

সাোয্য প্রদান 

২,৯৯৭    ১,০৪৯ ২,৮৪০    ৯৯৪ 

৩ প্রিাহস মৃত কমীর পবরিারহক 

আবর্ থক অনুদান  

৪,০৫৫    ১১,৭৪২ ৫,৭৪০    ১৬,৬১৭ 

৪ প্রিাহস মৃত কমীর পবরিারহক 

ক্ষবতপূরণ/িহকয়া থিতন/ইেুহরে/ 

সাবভ থস থিবনবফে িািদ আদায়কৃত 

অর্ থ বিতরণ  

১,০২৬    ৫৯২৪ ১,১৪৪    ৬,৮৫৩ 

৫ আেত/পঙ্গু/অসুস্থ কমীহদর আবর্ থক 

সাোয্য প্রদান 

৮৩    ৭৪ ২৪    ২৩ 

৬ বিহদশগামী কমীহদর বপ্র-বিপাচ থার 

থিবনং  

৫,৫৪,৯৪৭    - ৪৫,২৭৬    ৫৪.৩৩ 

৭ টিটিবসসমূহে ড্রাইবভং থকাহস থ 

প্রবশক্ষণ সংক্রান্ত কম থসূবচ 

২,৮৮৭    ৮৬.৬৩ ৬,৪৯৬    ৩৩১.৩৭ 

৮ থসৌবদ আরি গমহনচ্ছু মবেলা 

গৃেকমীহদর ২৬টি টিটিবসহত 

আিাবসক প্রবশক্ষণ প্রদান 

৭২,০২৮    - ১৩,৪৪৬    ৪০৮.১৯ 

৯ সরকাবর ব্িস্থাপনায় বিএমইটির 

মােহম িি থানগামী মবেলা কমীহদর 

- - ৫২৯    ১৮.৫৪ 
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ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধরন প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকায়) 

প্রবশক্ষণ কম থসূবচ 

১০ েংকং এ মবেলা গৃেকমী থপ্ররণ 

সংক্রান্ত কম থসূবচ 

১৬৬    ১২.২৭ ১,৯৪৬    ২২২.৮৪ 

১১ রংপুর কাবরগবর প্রবশক্ষণ থকন্দ্র 

(টিটিবস)-এ গাহম থন্টস থিি চালুকরণ 

সংক্রান্ত প্রবশক্ষণ র্ন্ত্রপাবত ক্রয় ও 

খন্ডকালীন অস্থায়ী প্রবশক্ষক বনহয়াগ 

এিং থিতন-ভাতা প্রদান 

২৫৭    ১২.২৫ ৪০    ২০.০০ 

১২ ০৫টি আইএমটি ও ১০টি টিটিবস’থত 

অস্থায়ীবভবত্তহত খণ্ডকালীন প্রবশক্ষক 

ও বিল্ড ওয়াকথার বনহয়াগ এিং 

থিতন-ভাতা প্রদান 

৩,০০০    ৫২৯.৪১ ১৯০    ১৪৬.১৯ 

১৩ ৫০টি থদহশ আন্তিথাবতক ্রয়মিািার 

গহিষণার িন্য প্রবতষ্ঠান বনহয়াগ 

৫০,০০০    - - - 

১৪ নিবনবম থত ১৫টি কাবরগবর প্রবশক্ষণ 

থকহন্দ্র ইেিাক্টর ও বিল্ড ওয়াকথার 

বনহয়াগ 

২,১০০    ৮৩.০০ - - 

     ১৪ (    )         ৬ ৯৫ ৪২৫  

   

১৯ ৭৯০.৫৬ 

লক্ষ োকা 

৭৮ ৫৭৬ 

    

২৫ ৮২৪.৪৬ 

লক্ষ োকা 

ঘ.৪.১২ প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় 

প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় প্রার্বমক বশক্ষার িন্য উপবৃবত্ত প্রকল্প, বরবচং আউে অি স্কুল বচলহড্রন প্রকল্প, বিশ্ব খাদ্য 

কম থসূবচর আওতায় স্কুল বফবিং কম থসূবচ, ইবস অযাবসহস্টি স্কুল বফবিং থপ্রাগ্রাম, বিনামূহল্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, র্ততীয় প্রার্বমক 

বশক্ষা উন্নয়ন কম থসূবচ (মানিসম্পদ উন্নয়ন)-সে থমাে েয়টি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ িাস্তিায়ন করহে। ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িেহর এ সকল কম থসূবচর মােহম থমাে ২ ৪১ ১৪৮.৭৯ লক্ষ োকা ব্হয় ৪ ১২ ২৫ ৪৭১ িন উপকৃত েন। ২০১৫-১৬  

অর্ থ-িেহর এ সকল কম থসূবচর আওতায় ১৫ ৪৪ ১৭৯.০৮ লক্ষ োকা ব্হয় ৩,৯০,৭১,৪২১িন োত্র-োত্রী উপকৃত েয়।  ২০১৬-১৭ 

ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর প্রার্বমক ও গণবশক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের 

তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা েহলা : 

ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধরন 

প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-িের (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-িের (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। প্রার্বমক বশক্ষার িন্য 

উপবৃবত্ত (র্ততীয় পর্ থায়) 

১,৩০,০০,০০০ ১,৩৮,২২৫.৭৯ ১,৩০,০০,০০০ িন ১,৩৮,৮৯৫.০০ 

২। বরবচং আউে অি স্কুল 

বচলহড্রন প্রকল্প (রি) বদ্বতীয় 

থফইি 

৩,৭৬,৫৯০ ১৪,৩১৮.০০ ৩,৮৬,৮৭৫ িন ১৩,০৯,২০৪.০০ 

৩। বিশ্ব খাদ্য কম থসূবচর আওতায় 

স্কুল বফবিং কম থসূবচ 

২৮,৬৪,৮৮৮ ৪৮,৪৬৬.০০ ৩০,০৫,৪০৯ িন ৪৮,০৭১.০০ 
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ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধরন 

প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-িের (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন অর্ থ-িের (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

৪। ইবস সাোয্যপুি স্কুল বফবিং 

থপ্রাগ্রাম 

- - ৩,৫৩,৭৮৬ িন ২৪,৯৫০.১৮ 

৫। বিনামূহল্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ২,৪৯,৮৩,৯৯৩ ৪০,১৩৯.০০  ২,২৩,২৪,৩৩৮ িন ২১,৯০৮.০০ 

৬। র্ততীয় প্রার্বমক বশক্ষা 

উন্নয়ন কম থসূবচ (মানিসম্পদ 

উন্নয়ন) 

- - ১,০১৩ িন ১,১৫০.৯০ 

থমাে ৬ (েয়)টি কম থসূবচ ৪ ১২ ২৫ ৪৭১ িন ২ ৪১ ১৪৮.৭৯ 

লক্ষ োকা 

৩,৯০,৭১,৪২১ িন ১৫,৪৪,১৭৯.০৮  

লক্ষ োকা 

ঘ.৪.১৩ প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় 

ভূবমেীন, গৃেেীন, বেন্নমূল, অসোয় দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর পুনি থাসন ও কম থসংস্থান সৃবির মােহম এ সকল মানুষহক িাতীয় 

অর্ থনীবতর মূলধারায় সমৃ্পক্ত করার লহক্ষয আ্রয়য়ণ প্রকল্প গ্রেণ করা েয়। ২০১০      আ্রয়য়ণ-২ প্রকল্প শুরু েয়। ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-     আ্রয়য়ণ-২ প্রকল্প শীষ থক কম থসূবচর মােহম ১,৩৭০ লক্ষ োকা ব্হয় ২,৫০০টি পবরিারহক পুনি থাসন করা েয়। 

২০১৫-১৬ অর্ থ-     এ কম থসূবচর মােহম ১ ৩৭০ লক্ষ োকা ব্হয় ৩,২২৮টি পবরিারহক পুনি থাসন করা েয়। ২০১৬-১৭ ও 

২০১৫-১৬ অর্ থ-     প্রধানমন্ত্রীর কার্ থালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে 

থদখাহনা      : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধরন 

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। আ্রয়য়ণ-২ প্রকহল্পর আওতায় 

ভূবমেীন, গৃেেীন, বেন্নমূল, 

অসোয় দবরদ্র িনহগাষ্ঠীর 

পুনি থাসন 

২ ৫০০         ১ ৩৭০ ৩ ২২৮         ১ ৩৭০ 

থমাে ১টি (এক)টি কম থসূবচ ২ ৫০০         ১ ৩৭০ লক্ষ োকা ৩ ২২৮         ১ ৩৭০ লক্ষ োকা 

ঘ.৪.১৪ ভূবম মন্ত্রণালয় 

বিত্তেীন ও গৃেেীন েতদবরদ্রহদর আিাসন ও কম থসংস্থান সৃবির মােহম পুনি থাসহনর লহক্ষয দুটি কম থসূবচর আওতায় ৮,৯৫৫.৯১ 

ল  োকা ব্হয় ৮,৫৩৯টি পবরিারহক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর পুনি থাসন করা েয়। তন্মহে িাইহমে বভকটিমস বরেযাবিবলহেশন 

থপ্রাগ্রাহমর আওতায় ৮,৮৭৫.৪৬ লক্ষ োকা ব্হয় ৪,৫৫০টি পবরিারহক এিং চর উন্নয়ন ও পুনি থাসন কার্ থক্রহম (বসবিএসবপ-৪) 

৮০.৪৫ লক্ষ োকা ব্হয় ৩,৯৮৯ পবরিারহক পুনি থাসন করা েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ভূবম মন্ত্রণালয় কর্তথক 

িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা েহলা : 

ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-১৬) 
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 ধরন সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর             

সংখ্যা 

আবর্ থক 

সংহেষ 

)লক্ষ োকায়(  

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক 

সংহেষ 

)লক্ষ োকায়(  

০১ গুেগ্রাম (িাইহমে বভকটিমস 

বরেযাবিবলহেশন প্রহিক্ট) 

৪ ৫৫০         ৮ ৮৭৫.৪৬ ৮০০টি পবরিার ৩,৩১৪ 

০২ চর থিহভলপহমন্ট অযান্ড 

থসহেলহমন্ট প্রহিক্ট 

(বসবিএসবপ-৪) 

৩ ৯৮৯         ৮০.৪৫ ৪,৭১৮টি পবরিার ৫৯.৪৮ 

থমাে ২ (দুই)টি কম থসূবচ ৮,৫৩৯         ৮,৯৫৫.৯১ 

লক্ষ োকা 

৫,৫১৮টি পবরিার ৩,৩৭৩.৪৮

লক্ষ োকা 

ঘ.৪.১৫ মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় 

মবেলা ও বশশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক দুস্থ মবেলা উন্নয়ন কম থসূবচ (বভবিবি), দবরদ্র মা’র িন্য মার্তত্বকালীন ভাতা কম থসূবচ, 

শেরাঞ্চহল কম থিীিী ল্যাকহেটিং মাদার সোয়তা তেবিল, থস্বোহসিী মবেলা সবমবতর মহে (সাধারণ অনুদান, বিহশষ অনুদান ও 

থস্বোহসিী অনুদান) অনুদান বিতরণ, বনর্ থাবতত দুস্থ মবেলা ও বশশু কল্যাণ তেবিল, বিত্তেীন ও দবরদ্র মবেলাহদর খাদ্য বনরাপত্তা 

কার্ থক্রম, মবেলাহদর আত্ম-কম থসংস্থাহনর িন্য   ঋণ কম থসূবচ প্রকল্পসে থমাে আ টি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর বিপরীহত 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর  ১,৭২,২১০.৭৮ লক্ষ োকা ব্হয় ২১,৩২,৪৮৩      ৪,৩৪৮টি প্রবতষ্ঠান উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর 

১,৩১,৪৫৩.২৯ লক্ষ োকা ব্হয় থমাে ১৫,৫০,৪৫৬িন ও ৪,০৫৮টি প্রবতষ্ঠান উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭   ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর  

বনরাপত্তা থিিনীর তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা েহলা : 

     সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধরন প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৬-২০১৭) প্রবতহিদনাধীন িের (২০১৫-২০১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ  

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ  

(লক্ষ োকায়) 

১ দবরদ্র মা’র িন্য মার্তত্বকালীন ভাতা প্রদান 

কম থসূবচ 

৫,০০,০০০    ৩১,৮০০.০০ ২,৬৪,০০০ িন ১৬,৯৪০.০০ 

২ কম থিীিী ল্যাকহেটিং মাদার সোয়তা তেবিল 

কম থসূবচ 

১,৮০,৩০০    ১১ ৪১৮.০০ ১,২০,০০০ িন ৭,৬৩১.৩০ 

৩ দুস্থ মবেলা উন্নয়ন (বভবিবি) কম থসূবচ  ১০,০০,০০০    

(    /১৬     

      /১৬ 

    ) 

( ) ১০,০০,০০০ 

   

(   /১৭     

  /১৭     ) 

১,২৪,৪১১.৩৪ ৭,৫০,০০০ িন ১,০৩,৭৯৯.৬৭ 

৪                   (৪৩           

                                )। 

 ২,৪৪০    ১,৫৫১.৮৪ ২,৭৮৭ িন ১,৪১৪.৩৯ 

৫ মবেলাহদর আত্মকম থসংস্থাহনর িন্য ক্ষুদ্রঋণ 

কম থসূবচ 

১১,৮০৯    ১৪৬৯.৯২ ৫,০৮৬ িন ২৫০.০০ 

৬ ৮টি কম থিীিী মবেলা থোহস্টল কম থসূবচ ২ ৩৮৪       ২২৯.৬৮  ২,০৩৩ িন ব্য় ১৬৭.৯৩ 

৭ মবেলা থস্বোহসিী সমািকল্যাণ থকন্দ্র ৪,৩৪৮  প্রবতষ্ঠান 

(৪,৩৪,৮০০   ) 

৮৫০.০০ ৪,০৫৮টি প্রবতষ্ঠান 

(৪,০৫,৮০০ িন) 

৮০০.০০ 

৮ বশশু বিকাশ থকন্দ্র ৭৫০    ৪৮০.০০ ৭৫০ িন ৪৫০.০০ 

থমাে ৮টি কম থসূবচ ও প্রকল্প 
২১ ৩২ ৪৮৩    

৪ ৩৪৮টি প্রবতষ্ঠান 

১,৭২,২১০.৭৮ 

        

১৫,৫২,৭৫৫ িন 

৪,০৫৮টি প্রবতষ্ঠান 

১,৩০,২৮৮.৯ 

        

ঘ.৪.১৬ মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয়  
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মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তথক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-      ১,৯২০.৭১৬ লক্ষ োকা  

ব্হয় ১,৭৫,০৮৯      ১০০  পবরিাহরর সদেগণ উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     ২,৩৫১.৫৬ লক্ষ োকা ব্হয় ৩৩,৪১১ িন 

এিং ৪৪০টি পবরিাহরর সদে উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     মৎে ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত 

সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা      :  

                                                 -     

(২০১৬-১৭) 

               -     

(২০১৫-১৬) 

           

            

         

     

আবর্ থক সংহেষ 

(         

       ) 

           

            

         

     

আবর্ থক 

সংহেষ 

(         

       ) 

১।                               আ     

                  

- - ৪৪০         ১৯.৭২ 

২।                                   

                                             

আ          িীহদর                

- - ৩ ৬৯০    ১৯১.০২ 

৩।                                      

(                  )-   আ           

      

- - ৯ ৭৬০    ৬৮৭.৫১ 

৪। ন্যাশনাল এবগ্রকালচারাল থেকহনালবি প্রহিক্ট ১,৩৩,৩৬০ িন ৩৪৬.৮৫ - - 

৫। কৃবত্রম প্রিনন কার্ থক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রম  স্থানান্তর 

প্রযুবক্ত িাস্তিায়ন প্রকল্প (বদ্বতীয় পর্ থায়) 

১৮,৮২৬ িন ৪৯৪.০১৬ ১৬০    ৩৯.৯৫  

৬। সমািবভবত্তক ও িাবণবিযক খামাহর থদ   থভড়া উন্নয়ন 

ও সংরক্ষণ প্রকল্প (কহম্পাহনন্ট-বি) (বদ্বতীয় পর্ থায়) 

১ ২৪০    ৭২.৫৪ ৩ ২০০    ১৩৭.৪৭  

৭। মবেষ উন্নয়ন প্রকল্প (ক অংশ) ৩০০    ১৮.২৯ ৮৫০    ৩৬.১২ 

৮।      আ                     - - ৩,৭০০    ৩৭৩.০০  

৯।                  - - ২,৪১৫    ৪৪৪.৪৪  

১০।                  - - ১,৪৭৬    ১৭০.০৮  

১১।                    পুনি থাসহনর    আ     

      (                                ) 

১০০         ৫০.০০ ২৪০    ১২০.০০  

১২।                                       

            

- - ৩,৩৪৫    ২৪.০০  

১৩।                               (     ) ৬ ৪১৩    ৫৬.১২ ৩,০৫০    ৭২.৬৮  

১৪। বি  আ                    স্ট     (     

     )      ,      

১ ৪৫০    ২৭.৯০ ১,৫২৫    ৩৫.৫৭  

১৫। (                             )        

                                

৯ ৯০০    ৪৯৫.০০   

১৬। (                             )        

                  আ                      

৩ ৬০০    ৩৬০.০০ -- -- 

থমাে ১৬ (হষাল)টি কম থসূবচ ও প্রকল্প  ১,৭৫,০৮৯    

১০০         

১,৯২০.৭১৬ 

        

৩৩,৪১১    

৪৪০         

২,৩৫১.৫৬ 

         

ঘ.৪.১৭ মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয় 
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মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-        টি প্রকল্প িাস্তিাবয়ত েয়। 

এ প্রকল্পসমূহের িন্য ২,৫৬,৪৯৪.৩৯ লক্ষ োকা িরাে থদওয়া েয়। িরােকৃত অহর্ থ ৭,৮৩৮টি পবরিার ও ১,৯১,৪৪০ িন 

উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     একই প্রকল্পসমূহের মােহম ২,১৭,২৫৩.১৪ লক্ষ োকা ব্হয় ৭,৮৩৮টি পবরিার ও 

১,৮৭,৭৮১ িন উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     মুবক্তযুি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক 

বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা      :  

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আ           

 (লক্ষ োকা) 

১। মুবক্তহর্ািা সম্মানীভাতা ১ ৮১ ৪৫৫    ২ ১৯ ৭২২.০০ ১ ৭৬ ৭৬২ িন ১ ৯২ ০০০.০০ 

২। যুিােত মুবক্তহর্ািা,      মুবক্তহর্ািা 

পবরিার ও মৃত যুিােত মুবক্তহর্ািা 

পবরিাহরর রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতা  

৬ ৯৫০ িন ৩১,৭৬৫.০৪ ৭ ৮৩৮ িন ২০ ৩০০.০০ 

৩। অসেল মুবক্তহর্ািা ও তাহদর থপাষ্যহদর 

িন্য প্রবশক্ষণ এিং আত্মকম থসংস্থান 

কম থসূবচর অধীহন ক্ষুদ্রঋণ প্রদান  

২ ৪৪৮ িন ৮৬১.২৭ ২ ৫০৫ িন ৭৯৮.১৪ 

৪। রাষ্ট্রীয় সম্মানীভাতাহভাগী যুিােত 

মুবক্তহর্ািা,      মুবক্তহর্ািা পবরিার, 

মৃত যুিােত মুবক্তহর্ািা পবরিার ৭িন 

িীরহ্রয়ষ্ঠ পবরিার ও তারামন বিবি 

িীরপ্রতীহকর পবরিাহরর সদেহদর থরশন 

সুবিধা প্রদান  

৭ ৮৩৮         ২ ৭৫০.০০ ৭ ৮৩৮         ২ ৯০০.০০ 

৫।      ি               (      -

৩০ ০০০         -২৫ ০০০          -

২০ ০০০             -১৫ ০০০     ) 

            

৫৮৭ িন ১ ৩৯৬.০৮ ৬৭৬ িন ১ ২৫৫.০০ 

থমাে ৫(পাঁচ)টি কম থসূবচ ১ ৯১ ৪৪০    

৭ ৮৩৮         

২,৫৬,৪৯৪.৩৯ 

লক্ষ      

১ ৮৭ ৭৮১    

৭ ৮৩৮         

২,১৭,২৫৩.১৪ 

লক্ষ      

ঘ.৪.১৮ যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় 

২০১৬-১৭ অর্ থ-     দাবরদ্রয বিহমাচহনর লহক্ষয দুইটি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েয়। কম থসূবচর আওতায় 

৩৮ ১৭৬.০৫ লক্ষ োকা ব্হয় ৭৮ ৮৫৬    উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     উক্ত কম থসূবচর আওতায় ২৪ ৬১৯.০০ লক্ষ 

োকা ব্হয় ৭০ ৭৫৯ িন উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক 

বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা      : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা 

কম থসূবচর ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আ           

 (লক্ষ োকা)  

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আ           

 (লক্ষ োকা)  

১। ন্যাশনাল সাবভ থস কম থসূবচ ৪১ ১৭৮           ২৭ ৫৪৫.০৫ ৩৪ ৩৪৫ িন ১৩ ৬৭৫.০০ 

২। পবরিারবভবত্তক কম থসূবচ   

আত্মকম থসংস্থান কম থসূবচ 

৩৭ ৬৭৮    ১০ ৬৩১.০০ ৩৬ ৪১৪    ১০ ৯৪৪.০০ 

থমাে ২ (দুই)টি কম থসূবচ ৭৮ ৮৫৬    ৩৮ ১৭৬.০৫ লক্ষ োকা ৭০ ৭৫৯    ২৪ ৬১৯.০০ লক্ষ োকা 

ঘ.৪.১৯ মােবমক ও উি বশক্ষা বিভাগ 
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২০১৬-১৭ অর্ থ-     েয়টি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েয়। কম থসূবচর আওতায় ২,০০,০১১.২৪ লক্ষ োকা ব্হয়   

৪,৬৭,৬৭,০৩৮    উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     উক্ত কম থসূবচর আওতায় ১,৪৬,৬৯৭.৭৯ লক্ষ োকা ব্হয় 

৪,৩০,৩৩,৯৭৯ িন উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     মােবমক ও উি বশক্ষা বিভাগ কর্তথক িাস্তিাবয়ত 

সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা      : 

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -     

(২০১৬-১৭) 

প্রবতহিদনাধীন    -    

 (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আ     

      

 (লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আ           

 (লক্ষ োকা) 

১। থসহকন্ডাবর এডুহকশন থসক্টর ইনহভস্টহমন্ট 

থপ্রাগ্রাম 

৩,০০,৮২২ িন ৫,২৪৭.৩৩ ২,৯৯,৪৩২ িন ৫,২২২.৬৩ 

২। মােবমক বশক্ষা উপবৃবত্ত প্রকল্প ১১,৪১,৭৩৪ িন ২০,৯৪৬.৩৪ ১১,৪৪,০০৪ িন ২০,৩৮৭.৫৬ 

৩। থসহকন্ডাবর এডুহকশন থকায়াবলটি অযান্ড 

অযাকহসস এনোেহমন্ট প্রহিক্ট 

(SEQAEP) 

১৮,৬৮,০২০ িন ৪০,২৬৪.১৩ ১৬,৬৬,৭৫৪ িন ৩১,৭৭৬.৬৭ 

৪। উি মােবমক উপবৃবত্ত প্রকল্প ৫,৬৬,০০০ িন ১৫,২১১.৭৬ ৫,২০,০০০ িন ১৪,৫৯৩.০০ 

৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বশক্ষা সোয়তা িাস্ট  

উপবৃবত্ত [স্নাতক (পাস) ও সমমান] 

২,৫৪,৫৩৩ িন ১৩,৮৯৯.৩৫ ২,০৮,৮৮৬ িন ১১,৩৬১.৩৩ 

৬। বিনামূহল্য পাঠ্যপুস্তক বিতরণ ৪,২৬,৩৫,৯২৯ িন ১০৪৪,৪২.৩৩ ৩,৯১,৯৪,৯০৩িন ৬৩৩৫৬.৬০৭৩৩ 

থমাে ৬ (েয়)টি কম থসূবচ  ৪ ৬৭ ৬৭ ০৩৮ 

   

২ ০০ ০১১.২৪

লক্ষ োকা 

৪ ৩০ ৩৩ ৯৭৯  

   

১ ৪৬ ৬৯৭.৭৯ 

লক্ষ োকা 

ঘ.৪.২০ সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তথক         , অসেল        ভাতা, বিধিা ও স্বামী-পবরতযক্তা দুস্থ মবেলা ভাতা, প্রবতিন্ধী 

বশক্ষার্ীর িন্য বশক্ষা উপবৃবত্ত, সরকাবর বশশু পবরিার ও অন্যান্য প্রবতষ্ঠান, থিসরকাবর প্রবতষ্ঠাহনর িন্য কযাবপহেশন গ্রান্ট 

প্রদান   ২২টি কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-     এ সকল কম থসূবচর মােহম ৩,৪৯,০৮৩.৯৬ লক্ষ োকা ব্হয় 

থমাে ৭৫,০১,১৪৩ িন; ৩,৮৬৬টি প্রবতষ্ঠান এিং ৬,৩২৩         উপকৃত েয়। ২০১৫-১৬ অর্ থ-     এ সকল কম থসূবচর 

মােহম ২,৬৪,২৮২.৬৫ লক্ষ োকা ব্হয় থমাে ৭৮,০৯,২৫১ িন; ৩,৬৭৬টি প্রবতষ্ঠান এিং ৩,০০০         উপকৃত েয়। 

২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     সমািকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তথক িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনীর তথ্যবচত্র বনহচ 

থদখাহনা      :  

ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -     (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকা) 

১। িয়িভাতা ৩১ ৫০ ০০০    ১ ৮৯ ০০০.০০ ৩০ ০০ ০০০ িন  ১ ৪৪ ০০০.০০ 

২। বিধিা ও স্বামী-পবরতযক্তা দুস্থ 

মবেলাভাতা 

১১ ৫০ ০০০    ৬৯ ০০০.০০ ১০ ১৩ ২০০ িন  ৫৩ ৪৩৪.০০ 

৩। অসেল প্রবতিন্ধী ভাতা ৭ ৫০ ০০০    ৫৪ ০০০.০০ ৬ ০০ ০০০ িন  ৩৬,০০০.০০ 

৪। প্রবতিন্ধী বশক্ষার্ীহদর িন্য বশক্ষা 

উপবৃবত্ত 

৭০ ০০০    ৪ ৭৮৮.০০ ৬০ ০০০ িন  ৪ ১৮৮.০০ 
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ক্রবমক  সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -     (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকা) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকা) 

৫। সরকাবর বশশু পবরিার ও অন্যান্য 

প্রবতষ্ঠান 

১৭ ১৪৫    

১৫৬  প্রবতষ্ঠান 

৫ ৩৪৯.২৪ ১৭ ১৪৫ িন 

১৫৬   প্রবতষ্ঠান 

৫ ৩৪৯.২৪ 

৬। থিসরকা   এবতমখানার বনিাসীহদর 

িন্য কযাবপহেশন গ্রান্ট  

৭২ ০০০    

৩ ৭১০  প্রবতষ্ঠান 

৮ ৬৪০.০০ ৬৭ ০৬৬ িন 

৩ ৫২০  প্রবতষ্ঠান 

৮ ০৪৮.৭৬ 

৭। এবসিদগ্ধ ও প্রবতিন্ধী ব্বক্তহদর 

পুনি থাসন কার্ থক্রম 

৬ ৩২৩         ৩০০.০০ ৩ ০০০          ৩০০.০০ 

৮। বভক্ষাবৃবত্তহত বনহয়াবিত িনহগাষ্ঠীর 

পুনি থাসন ও বিকল্প কম থসংস্থান 

৫৫০    ৫০.০০ ১৭৫ িন  ৫০.০০ 

৯। চাইল্ড থসনবসটিভ        প্রহেকশন 

ইন িাংলাহদশ প্রকল্প  

৮৮ ০৭৭    ৭১৫.০০ ৪৪ ৯২৩ িন  ২ ০১০.০০ 

১০। থশখ রাহসল বশশু প্রবশ   ও 

পুনি থাসন  থকন্দ্র 

৭,৫৩৪ িন ১৭২৫.০০ ৫,৪০৭ িন ২,২১০.০০ 

১১। বেিড়া িনহগাষ্ঠীর িীিনমান 

উন্নয়ন 

৬ ৯৭০    ৯০০.০০ ৬ ৬৬৯ িন  ৮ ০০.০০ 

১২।                       

    -                

৩০ ৩৮৫    ২ ০৬৮.৭২ ৩০ ১৬৫    ১,৮০০.০০ 

১৩।   -           -         

       

৩০ ০০০    ১ ৫০০.০০ ২০ ০০০    ১ ০০০.০০ 

১৪।                                

       আ                   

৬ ০০০    ৩ ০০০.০০ ৩ ৯৮০    ২ ০০০.০০ 

১৫। (ক) প্রবতিন্ধী থসিা ও সাোয্যহকন্দ্র 

(খ) থমািাইল থর্রাবপ ভযান সাবভ থস 

৩ ০২ ৭২৯    

১৭ ৬৩ ৮২৩    

৫,২৪৩.০০ ৩ ৭০ ৪৬৪    

২৫ ২৪ ০৫৩    

১ ৮০০.০০ 

১৬।                   ৭ ৭০৯    ১,২৫০.০০ - - 

১৭।             ৩ ৯৫১    ৫০৫.০০ ৩ ২৮১    ২৯২.৬৫ 

১৮।              -        

                     -

         

৬ ০০০    ৩০০.০০ ৬ ০০০    ৩০০.০০ 

১৯।                      

               -         

৪ ০০০    ২০০.০০ ৪ ০০০    ২০০.০০ 

২০।   -                       

                        

    -         

- - ৪ ০০০    ২০০.০০ 

২১।                           

                  

৫৭০    ২০০.০০ - - 

২২।                         

        

৩৩ ৭০০    ৩৫০.০০ ২৮ ৭২৩    ৩০০.০০ 

থমাে ২২ (িাইশ)টি কম থসূবচ ৭৫,০১,১৪৩ িন 

৩ ৮৬৬         

৬ ৩২৩         

৩ ৪৯ ০৮৩.৯৬ 

         

৭৮ ০৯ ২৫১ িন 

৩ ৬৭৬         

৩ ০০০         

২ ৬৪ ২৮২.৬৫ 

         

ঘ.৪.২১ সংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয়  
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সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্ থ-     ২ ৭২৬িন                                     

৪৫৫.৩০                          । ২০১৫-১৬    -     ২ ৫৩৭িন                                

     ৪৭৫.৬১                              । ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     সংস্কৃবত বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তথক 

িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচর তথ্যবচত্র বনহে থদখাহনা      :  

ক্রবমক সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর 

ধর  

প্রবতহিদনাধীন    -     (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -     (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

সুবিধাহভাগী 

ব্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহনর সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ োকা) 

১। প্রশংসাহর্াগ্য ও কৃবতত্বপূণ থ 

কাহির িন্য আবর্ থকভাহি 

অসেল সংস্কৃবতহসিীহদর ভাতা  

২ ৭২৬    ৪৫৫.৩০ ২ ৫৩৭ িন ৪৭৫.৬১ 

থমাে ১ (এক)টি কম থসূবচ ২ ৭২৬    

সংস্কৃবতহসিী 

৪৫৫.৩০ 

লক্ষ োকা 

২ ৫৩৭ িন 

সংস্কৃবতহসিী 

৪৭৫.৬১ 

লক্ষ োকা 

ঘ.৪.২২ স্থানীয় সরকার বিভাগ 

রুরাল এমপ্লয়হমন্ট অযান্ড থরাি থমহন্টইহনে থপ্রাগ্রাম (RERMP),        ও িলিায়ু পবরিতথন সেন প্রকল্প, পবে সড়ক 

কালভাে থ থমরামত কম থসূবচ, অংশগ্রেণমূলক ক্ষুদ্রাকার পাবনসম্পদ উন্নয়ন, োওড় অঞ্চহলর অিকাঠাহমা ও িীিনমান উন্নয়ন 

প্রকল্পসে স্থানীয় সরকার বিভাহগর মােহম থমাে ৮টি সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েহে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর 

থমাে ৮টি সামাবিক বনরাপত্তা প্রকল্প/কম থসূবচ িাস্তিাবয়ত েয়। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িেহর ৮টি কম থসূবচর আওতায় ৩৮,১৯০.১৬ 

ল  োকা ব্হয় ৩,৪৩,৫৮৫ িন উপকৃত েয়। প থর ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর ৮টি কম থসূবচ/প্রকহল্পর বিপরীহত থমাে 

৪০,৬৭২.৬২ লক্ষ োকা ব্হয় ৫,৪৮,০০৫ িন উপকৃত েয়। ২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-িেহর স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তথক 

িাস্তিাবয়ত সামাবিক বনরাপত্তা থিিনী কম থসূবচসমূহের তথ্যবচত্র বনহে প্রদত্ত      : 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বনরাপত্তা কম থসূবচর ধর  প্রবতহিদনাধীন    -     (২০১৬-১৭) প্রবতহিদনাধীন    -     (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকায়) 

সুবিধাহভাগী ব্বক্ত/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহনর 

সংখ্যা 

আ           

(লক্ষ োকায়) 

১। রুরাল এমপ্লয়হমন্ট অযান্ড থরাি 

থমইনহেহনে থপ্রাগ্রাম (RERMP) 

৪৫,৪৮০    ২৪,৯০০.০০ ৪৫,৪৮০    ২৪,৯০০.০০ 

২। বিশ্ব খাদ্য কম থসূবচর সোয়তায় দুহর্ থাগ ও 

িলিায়ু পবরিতথন প্রভাি সেন শীষ থক 

প্রকল্প (ERDECC)  

৪২,৫০০    ৬,৩৪০.০০ ৪২,৫০০    ৫,৬১৬.৫০ 

৩। পবে সড়ক ও কালভাে থ থমরামত কম থসূবচ  ৪,৪০০    ২,৬১৩.৩০ ৪,০৫৭    ২,৬৭১.১৮ 

৪। অংশগ্রেণমূলক ক্ষুদ্রাকার পাবন সম্পদ 

উন্নয়ন প্রকল্প।  

১,৮৪,৫৫০    ১,৮৬২.০০ ১,৬১,৫৫১    ১,৯১৬.০০ 

৫। োওড় অঞ্চহলর অিকাঠাহমা ও িীিনমান 

উন্নয়ন প্রকল্প 

৬১,৪৫৫    ১,০৬৬.৮৬ ১,৩৭,৪৮৮    ১,০১২.৯৪ 

৬। োওর অঞ্চহলর িন্যা ব্িস্থাপনা ও 

িীিনমান উন্নয়ন প্রকল্প 

২,৮০০    ৪৭২.০০ ১,০৮৮    ৪৩৪.০০ 

৭। িলিায়ু পবরিতথন অবভহর্ািন প্রকল্প ২,৪০০    ৯৩৬.০০ ৯,৫৪১    ২,২০৬.০০ 

৮। বৃেত্তর ময়মনবসংে, বসহলে ও ফবরদপুর 

এলাকার ক্ষুদ্রাকার পাবন সম্পদ উন্নয়ন  

- - ১,৪৬,৩০০    ১,৯১৬.০০ 

থমাে ৮ (আ )টি কম থসূবচ 

 

 

৩,৪৩,৫৮৫  

   

৩৮,১৯০.১৬ 

লক্ষ োকা 

৫,৪৮,০০৫  

   

৪০,৬৭২.৬২ 

লক্ষ োকা 
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ঘ.৪.২৩ স্বাস্থ্য      বিভাগ 

২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     স্বাস্থ্য      বিভাগ কর্তথক িাস্তিাবিত সামাবিক বিরাপত্তা বিষ্টিী কম থসূবিসমূহের তথ্যবিত্র 

বিহে প্রদত্ত      : 

ক্রবমক  

 

সামাবিক বিরাপত্তা  

কম থসূবির ধরন 

প্রবতহিদিাধীি    -    (২০১৬-১৭) প্রবতহিদিাধীি    -    (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী ব্যবি/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহির 

সংখ্যা 

সুবিধাহভাগী ব্যবি/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহির 

সংখ্যা 

সুবিধাহভাগী ব্যবি/ 

পবরিার/প্রবতষ্ঠাহির 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ টাকা) 

১। বিএসএফ মার্তস্বাস্থ্য ভাউিার বিম ৮৯,৬১৮ িি ২,৪২৭.৯৪ ১,০৭,০৮২ িি ৩,৬৪৫.৮৫ 

২। Demand Side Financing Program 

Under Cataract Surgery for Poor 

& Marginalized Population 

৫০০ িি ১৫.০০ ৪০০ িি ১২.০০ 

বমাট ২ (  )টি কম থসূবি ৯০,১১৮ িি ২,৪৪২.৯৪ 

        

১,০৭,৪৮২ িি ৩,৬৫৭.৮৫ 

        

ঘ.৪.২৪ স্বাস্থ্য বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাগ 

২০১৬-১৭ ও ২০১৫-১৬ অর্ থ-     স্বাস্থ্য বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাগ কর্তথক িাস্তিাবিত সামাবিক বিরাপত্তা বিষ্টিী 

কম থসূবিসমূহের তথ্যবিত্র বিহে প্রদত্ত      : 

ক্রবমক 

 

সামাবিক বিরাপত্তা কম থসূবির ধরি প্রবতহিদিাধীি িছর (২০১৬-১৭) পূি থিতী িছর (২০১৫-১৬) 

সুবিধাহভাগী 

ব্যবি/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহির 

সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ টাকাি) 
সুবিধাহভাগী 

ব্যবি/পবরিার/ 

প্রবতষ্ঠাহির সংখ্যা 

আবর্ থক সংহেষ 

(লক্ষ টাকাি) 

০১ Maternal, Child, Reproductive and 

Adolescent Health (MCRAH) 

৩,৪৬,৮৪৭ িি ৪৩৯১.০৯ ৩,৬৮,০৭৬ িি ৬৫১৭.৫৭ 

০২ Family Planning Field Services Delivery 

(FPFSD) 

১৫০ িি ১৫৫.০০ ১৫০ িি ১৪২.০০ 

বমাট ০২ (দুই)টি কম থসূবি ৩,৪৬,৯৯৭ িি ৪,৫৪৬.০৯ ৩,৬৮,২২৬ িি ৬,৬৫৯.৫৭ 
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ঙ. মন্ত্রণালি ও বিভাগসমূে কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সম্পাবদত উহেখহর্াগ্য কার্ থািবল 

ঙ.১ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ কর্তথক সম্পাবদত উহেখহর্াগ্য কার্ থািবল বিেরূপ : 

১। অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাগ 

(১) বদিব্যাপী রািস্বিান্ধি সংস্কৃবত প্রবতষ্ঠা ও অবধকতর রািস্ব আেরহণর যুগপৎ প্রিাস িাবলহি র্াহে অভযন্তরীণ সম্পদ 

বিভাগ। রাহের বমাট কর রািহস্বর প্রাি ৮৬ িতাংি আেরণ এিং িাতীি িাহিহটর প্রাি ৬০ িতাংি    গাি বদহে এ 

বিভাগ। অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাহগর অধীি িাতীি রািস্ব বিাি থ রািস্ব লক্ষযমাত্রা অিথহি কাি করহছ। 

(২) কম থকতথা-কম থিারীহদর উদু্বদ্ধ করার লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর কযািার পহদ বিবসএস (শুল্ক ও আিগারী) বিভাহগ বিবভন্ন 

কযাটাগবরহত ১৫০িি, বিবসএস (কর) বিভাহগ ৪৫িি এিং িাতীি রািস্ব বিাহি থর কম থকতথা ও কম থিারী পহদ ৭৬৩িি 

কম থকতথাহক পহদান্নবত প্রদাি করা েি। 

(৩) বিবসএস (শুল্ক ও আিগারী) কযািাহরর সেকারী কবমিিার পহদ বিক্ষািিীি ৪২িি, বিবসএস (কর) কযািাহরর ৪১িি 

এিং িি-কযািার সেকারী রািস্ব কম থকতথা পহদ ১৪৭িি কম থকতথার িাকুবর স্থ্ািীকরণ করা েি। 

(৪) মািিসম্পদ ব্যিস্থ্াপিা উন্নিহি সবিিালি বিহদ থিমালা অনুর্ািী অভযন্তরীণ সম্পদ বিভাহগ ১৫ িিহক অবফস ব্যিস্থ্াপিা, 

৩৫ িিহক ই-িবর্ ব্যিস্থ্াপিা এিং ৩৪ িিহক শুদ্ধািার ও নিবতকতা বিষহি প্রবিক্ষণ বদওিা েি। এ ছাড়া অভযন্তরীণ সম্পদ 

বিভাগ ও িাতীি রািস্ব বিাহি থর মাঠপর্ থাহির বিবভন্ন পহদর ২১৫িি কম থকতথাহক বিহদহি প্রবিক্ষণ ও অবধকতর গুরুত্বপূণ থ ও 

স্পি থকাতর মামলাসমূে সরকাহরর পহক্ষ পবরিালিার বিবমত্ত ০২িি বিহিষজ্ঞ আইিিীিী ও ০৭িি বিজ্ঞ বরহটইিার অযািহভাহকট 

বিহিাগ করা েি। 

(৫) িাতীি শুদ্ধািার বকৌিল িাস্তিািহির লহক্ষয নিবতকতা কবমটির ৪টি সভা ও অন্যান্য দপ্তহর বফাকাল পহিহটেরর সভা 

অনুবষ্ঠত েি। কর মামলা শুিাবি ও বিষ্পবত্তর বিষহি বিজ্ঞ সদস্যহদর বিহি সভা অনুবষ্ঠত েি। 

(৬) পবরকল্পিা ও উন্নিি িাহম স্বতন্ত্র বসল িালু করা েি। বসিা প্রতযািী িিগহণর অভাি-অবভহর্াগ শুিাবির লহক্ষয গণশুিাবি 

প্রদাি করা েি। 

(৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৩,০৪৭টি অবিট আপবত্ত বিষ্পবত্ত করা েি। 

িাতীি রািস্ব বিাহি থর সংিার ও আধুবিকািি : 

(৮) সুিাসি ও আধুবিক ব্যিস্থ্াপিা কাঠাহমা Good Governance and Modern Management Framework)-এর 

আওতাি 6P (Political Guidance, People, Partnership, Planning, Performance & Patriotism)-

অনুসরণপূি থক িাতীি রািস্ব বিাি থহক একটি গণমুখী প্রবতষ্ঠাহি রূপান্তহরর কার্ থক্রম আহরা বিারদার, বিবিড় ও গবতিীল করার 

লহক্ষয সকল কম থকতথা কম থিারীহক বদিহপ্রহম উদু্বদ্ধ করার অবভপ্রাহি এিবিআহরর Management বেমওিাকথ িীবত অনুসরণ 

কহর িলহছ। ‘     দমন ও          ন ন   ’              । 

(৯) ‘সুিাসি ও উন্নততর রািস্ব ব্যিস্থ্াপিা পদ্ধবত’ অনুসরহণ পর পর বতি িছর রািস্ব লক্ষযমাত্রা অিথি করহত সক্ষম েি :  

অর্ থ-িছর লক্ষযমাত্রা আেরণ প্রবৃবদ্ধ 

২০১৪-১৫ ১,৩৫,০২৮.০০ ১,৩৫,৭০০.৭০ ১২.৩২% 

২০১৫-১৬ ১,৫০,০০০.০০ ১,৫৫,৫১৮.৭২ ১৪.৬০% 

২০১৬-১৭ ১,৮৫,০০০.০০ ১,৮৫,০০৩.৬৯ ১৮.৯৬% 

(১০) িাতীি রািস্ব বিাি থ বসিার মাি উন্নিহি আন্তিথাবতক উত্তমািারহক প্রাধান্য বদহি িািামুখী প্রিাসবিক ও বিবিটাল 

সংিাহরর উহযাগ গ্রেণ কহরহছ। 

(১১)               দ     নম                             ও    ন   দ           ম     , আ       ন ও 

       ম ন      ও            দ                                ম       দ     কার্ থ           ও 

 ম     - ম              । 
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 ১২    দ    দ           ম   ন ও  ন    ন ম  ম   দ  ন                              কার্ থক্রম,      ও 

   ন              Facebook              । 

 

বিত্র : ২০১৬-১৭    -                           ন ম নন      নম           ন ।       আ  ন ম নন      ম   

 ন   আ   ম   আ          ম.  .    ন       ,           দ       ও        ন,                   ন   

 ম   ন       ম ন                ঊ   ন  ম         

(১৩) মাবি লন্ডাবরং প্রবতহরাধ ও কর অপরাধ বমাকাহিলাি িাংলাহদি ব্যাংক, দুিীবত দমি কবমিি, বসবকউবরটি অযান্ড 

এক্সহিঞ্জ কবমিি ও বিবভন্ন আইি প্রহিাগকারী সংস্থ্ার সাহর্ তথ্য বিবিমি ও সেহর্াবগতা বৃবদ্ধর লহক্ষয একটি ট্রান্সফার 

প্রাইবসং অযান্ড এবটের মাবিলন্ডাবরং টািহফাস থ গঠি করা েি। 

(১৪)    ও                ন        ও                    দ         ন                       ন    , 

          ও    ন      ও     ,    ও                         নও     । 

(১৫) FBCCI, MCCI, DCCI, CCCI-                    ন      ম                         ন      

                      ম ন      । 

(১৬) ম         BIP (Budget Implementation Plan)     APA (Annual Performance Agreement)-   

ম   ম      আদ     কার্ থক্রম                        ন                । ম               দ      দ  

                           ন   দ  Strategic Action Plan          । 

(১৭) বদিব্যাপী বিভাগীি ও বিলা িেহর রািস্ব ভিি বিম থাণ প্রকল্প গ্রেণ করা েি। 

কাস্টমস : 

(১৮) Quick Clearance, Physical Examination    , Risk Minimization, Time Release Study (TRS) 

                    ন  দ              Mobile Container Scanner    ন       ।  

(১৯) Risk Minimization, Trade Facilitation,          ,                          Post Clearance 

Audit (PCA)                । 

(২০) আ           ম   দ  -২০১৬        ২০ ন  ম     /     ন   Certificate of Merit অযাও      দ ন  

      । 

(২১) আমদাবি-রপ্তাবি কার্ থক্রম সেিীকরণ ও দ্রুততািহির লহক্ষয আমদাবি িা রপ্তাবি পহের বেবণবিন্যাস বিষহি অবগ্রম রুবলং 

প্রদাহির বিবমহত্ত কাস্টমস রুবলং (অবগ্রম) বিবধমালা ২০১৬ প্রণিি করা েি।  
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বিত্র : মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর সভাকহক্ষ মবন্ত্রপবরষদ নিঠহকর প্রাক্কাহল আন্তিথাবতক কাস্টমস বদিস-২০১৬ 

উদর্াপি        স্মারক িাক টিহকট, উহদ্বাধিী খাম ও িাটা কাি থ প্রকাি করা েি। 

আিকর : 

(২২) ‘e-Payment’ পদ্ধবত : ব্যাংহকর বিবিট/হক্রবিট/বপ্র-বপইি কাহি থর মাধ্যহম করদাতার ব্যাংক একাউটের েহত online-এ 

কর পবরহিাহধর ব্যিস্থ্া অর্ থাৎ Large Value Payment ব্যিস্থ্া সংহর্াবিত েি।  

(২৩) জুি ২০১৮       ম      ম     ন            ও ২০১৭        দ                       ১২         ৩০ 

                । 

(২৩) উচ্চ আদালহতর রাহির বরফাহরন্স, প্রাসবিক এস আর ও, অর্ থ আইি এিং আিকরবিষিক তথ্য সংিবলত Income 

Tax Case Law Digest নতবর করা েি। 

(২৪) e-TIN                     ন    ন     ন   দ    ,  ন    ন           ,  -   ন         ম   ণ,  ন   ন 

                       দ  -   দ        ন    দ                     ন    ন আ        ন   দ     

         ন       দ     ম   ৬৪৯  আ        /                          ও     ও       ম    দ ন  

      । 

(২৫)     ন          ও   দ    দ                     ,                             ও  ন         

                                         ম ন      । 

(২৬)  ন দ    ম     ন দ     দ ন      ম       দ          ন    ম   দ                               ও    

           ন       ।                ন (Self Compliance)           ।  

(২৭)              ৭৬ ন              দ    ও ৬৫  সহিাচ্চথ        ন    দ                দ ন       । 

(২৮) Tax Deduction at Source (TDS) এিং VAT Deduction at Source (VDS) ফরম নতবর করা েি। র্ার 

মাধ্যহম মূসক এিং আিকর বিভাহগর উৎহস কর কতথহির সামবগ্রক বিত্র পাওিা সম্ভি। 
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ভযাট : 

(২৯)             দ   ও                   ম                ।       দ                           দ   

      ন                 ম    আ    ন       । 

(৩০)     ন    দ   ,        ও      ন দ  ম  ম  ও                                                

           - ম            ।  - ম         feedbackvat@nbr.gov.bd  

(৩১)                  ন             ও  ন           দ  ন       ‘               ন ১৬৫৫’         । 

(৩২)       ন   ন        আও         ন দ   ন       ২০০     মন   ও  ম     ন        ম         । 

(৩৩)  ন    ন     ও         ম   ম Knowledge Sharing-                   ম          দ          

Distant Meeting-             ও  ন                   । 

ম ম     ক্রান্ত : 

(৩৪)      আদ     দ    দন   ম       ম   ৪৭৮  ম ম    মহধ্য ৩৮১  ম ম                ন    (ADR)-   

ম   ম  ন     । 

(৩৫)    ম ,      ও আ          ম ম    ‘                      ’ ম ম                              

    ও      আদ      দ              । 

(৩৬) ম ম    ন      ADR      কার্ থকর ও                ম নন      ন                         , 

      ন   ন    , ম নন   ম   ও    ম             ম               ও  ন         ম           । 

(৩৭) ম নন      ন         ,          ন     ন       দ  -           ন            -   আ    ন       ।  

িাতীি সঞ্চি অবধদপ্তর :  

(৩৮) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সঞ্চিপহত্রর মাধ্যহম ৫২,৪১৭.৪৬ বকাটি টাকা িাহিট ঘাটবত পূরণ কহরহছ। 

(৩৯) অবধক সংখ্যক িিগণহক সঞ্চহি সম্পৃিকর  এিং অহটাহমিি িালুর মাধ্যহম িাতীি সঞ্চি আেরণ বৃবদ্ধ করা েহে। 

(৪০) িাতীি সঞ্চি বিহমর আইি, বিবধমালা, িীবতমালা ইতযাবদ বিষহি ব্যাখ্যা প্রদাহি িাগবরক বসিা প্রদাহি বসটিহিি িাট থার 

প্রণিি কহর িাতীি সঞ্চি অবধদপ্তর web page-এ আপহলাি করা েি। 

(৪১) সঞ্চি সপ্তাে-২০১৬ সফলভাহি উদর্াপি, উঠাি-নিঠক ও বিযালি পর্ থাহি উদ্ভািিসভা অনুষ্ঠাি ও ই-বসবভংস 

সফট্ওিযার উহদ্বাধি করা েি। 

অযাবপহলট ট্রাইব্যযিাল :  

(৪২) ট্যাকহসস অযাবপহলট ট্রাইব্যযিাল করদাতা ও আিকর বিভাহগর মহধ্য আিকর সংক্রান্ত বিহরাধ বিষ্পবত্তপূি থক সরকাহরর 

রািস্ব আদাি লক্ষযমাত্রা অিথহি ভূবমকা পালি করহছ। 

(৪৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ট্যাকহসস অযাবপহলট ট্রাইব্যযিাহল ৭,২৮৭টি কর মামলা বিষ্পবত্ত করা েি। 

(৪৪) ই-গভন্যথান্স িাস্তিািহির লহক্ষয ট্যাকহসস অযাবপহলট নিবতকতা কবমটির বফাকাল পহিটের এিং তথ্য প্রকািিা ইউবিট 

গঠি করা েি। বসটিহিি িাট থার োলিাগাদ করা েি এিং িাৎসবরক প্রবতহিদি পুবস্তকা আকাহর প্রকাি করা েি।  

(৪৫) মন্ত্রণালহির সহি ট্যাকহসস অযাবপহলট ট্রাইব্যযিাহলর িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি সম্পাবদত েি এিং ট্যাকহসস অযাবপহলট 

ট্রাইব্যযিাহলর অধীি দপ্তরসমূহের সহি িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

(৪৬) বসিার মাি উত্তর-িিিাসীর কাহছ বপৌৌঁছাহিার লহক্ষয ২৮ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ রংপুহর নদ্বত বিঞ্চ স্থ্াপি করা েি। 

বট্রবিং একাহিবমর সংিার ও আধুবিকািি : 

(৪৭) িাতীি রািস্ব বিাহি থর পবরিালিাধীি িাংলাহদি কাস্টমস্, এক্সাইি ও ভযাট বট্রবিং একাহিবম, িট্টগ্রাম এিং বিবসএস 

কর একাহিবমর িন্য প্রর্মিাহরর মহতা দু’টি কার্ থকর পবরিালিা পষ থদ গঠি করা েি। 

mailto:feedbackvat@nbr.gov.bd
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২। অর্ থ বিভাগ 

(১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর উন্নিি ও অনুন্নিি িাহিট িরাহের সংহিবধত কর্তথত্ব ২৩ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ িাবর করা েি।  

(২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর সংহিাবধত এিং ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর প্রস্তাবিত িাহিট প্রণিিপূি থক বিধ থাবরত সমিসূবি অনুর্ািী 

মোি িাতীি সংসহদ উপস্থ্াপি করা েি। 

(৩) ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর প্রস্তাবিত িাহিহটর সহি ০৪টি গুরুত্বপূণ থ প্রকািিা র্র্া : (১) বিকবিত বিশু : সমৃদ্ধ িাংলাহদি, 

বিশু িাহিট ২০১৭-১৮; (২) িলিায়ু সুরক্ষা ও উন্নিহির লহক্ষয: িাহিট প্রবতহিদি ২০১৭-১৮; (৩) বিন্ডার িাহিট প্রবতহিদি 

(৪) বিবিটাল িাংলাহদহির পহর্ অগ্রর্াত্রা : োলবিত্র ২০১৭ মোি িাতীি সংসহদ উপস্থ্াপি করা েি এিং ২০১৭-১৮  

অর্ থ-িছহর ৪৩টি মন্ত্রণালি/বিভাহগর ‘বিন্ডার িাহিট প্রবতহিদি’ প্রণিি করা েি। 

(৪) ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর মন্ত্রণালিবভবত্তক িাহিট িই প্রকাি করা েি র্াহত বিেিবণ থত বিষিসমূে সবন্নহিবিত েি :  

(১) মন্ত্রণালহির িাহিট কাঠাহমা (MBF), (২) সংযুি তেবিল প্রাবপ্ত (বিস্তাবরত), (৩) মঞ্জুবর ও িরাহের দাবিসমূে (অনুন্নিি 

ও উন্নিি), (৪) বিস্তাবরত িরাে (অনুন্নিি), (৫) মঞ্জুবর ও িরাহের দাবিসমূে (উন্নিি) এিং (৬) মধ্যহমিাবদ সামবষ্টক 

অর্ থনিবতক িীবত বিবৃবত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর িাতীি িাহিহট মািিীি প্রধািমন্ত্রীর অনুহমাদি গ্রেণ 

(৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর (১) Budget Speech, (২) Budget in Brief, (৩) Annual Financial Statement, ৪) Medium 

Term Macroeconomic Policy Statement, ৫) Blooming Children : Prosperous Bangladesh : Child Focused 

Budget 2017-18, (৬) Gender Budget Report, (৭) Consolidated Fund Receipts, (৮) Demands for Grants and 

Appropriations (Non-Development and Development), (৯) Medium Term Budget Framework     (১০)
Climate Protection and Development Budget Report 2017-18 প্রকািিাসমূহের ইংহরবি ভাস থি প্রকাি করা েি।  
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(৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর অনুন্নিি িাহিহটর আওতাি িাস্তিািহির লহক্ষয বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাহগর বমাট ৭৮টি উন্নিি 

কম থসূবি অনুহমাদি ও অর্ থািহির ব্যিস্থ্া করা েি এিং মৃত সরকাবর কম থকতথা/কম থিারী কর্তথক গৃেীত সরকাবর ঋণ ও সুদ 

মওকুহফর ৬৩টি প্রস্তাি বিষ্পবত্ত করা েি। 

(৭) সরকাবর আবর্ থক ব্যিস্থ্াপিার সংিার কার্ থক্রমহক অব্যােত রাখহত ৭ম পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পিার সহি সামঞ্জস্যপূণ থভাহি 

Public Financial Management Reform Strategy, 2016-21 প্রণিি করা েি।  

(৮) আবর্ থক ব্যিস্থ্াপিার সংিার প্রবক্রিা অব্যােত রাখা, মধ্যহমিাবদ িাহিট কাঠাহমা পদ্ধবতহক আরও পূণ থাি রূপ বদওিা 

এিং সরকাবর আবর্ থক ব্যিস্থ্াপিার অগ্রাবধকারসম্পন্ন সংিার কািগুবল সম্পন্ন করার লহক্ষয ‘সরকাবর ব্যি ব্যিস্থ্াপিা 

িবিিালীকরণ: অগ্রাবধকার কার্ থক্রমসমূহের ধারািাবেকতা রক্ষা (বপইএমএস)’-িীষ থক কম থসূবির বমিাদ আরও দুই িছহরর িন্য 

িবধ থত করা েি। সংহিাবধত কম থসূবির প্রাক্কবলত ব্যি ৩৩.৮৩ বকাটি টাকা এিং এর আওতাি বিহোি কার্ থক্রম িলমাি রাখা েি;  

 Integreted Budget and Accounting System (iBAS)-এর আরও আধুবিকািহির মাধ্যহম iBAS++ 

বসহস্টম প্রণিহি iBAS++-এর িাহিট প্রণিি মবিউল প্রণীত েি এিং এর আওতাি ২০১৫-১৬ েহত ২০১৭-১৮ 

অর্ থ-িছহরর িাহিট প্রণিি করা েি। সকল মন্ত্রণালি ও অবধদপ্তহর িাহিট প্রণিহণর কাি iBAS++  র মাধ্যহম 

সম্পন্ন েহে। িতথমাহি িাহিট প্রণিহির এ মবিউলটি বিলা ও উপহিলা পর্ থাহি প্রিতথহির কাি িলমাি রহিহছ।  

 

বিত্র : ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর িাহিট িাতীি সংসহদ উপস্থ্াপহির িন্য মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ 

োবসিা ও মািিীি অর্ থমন্ত্রী আব্যল মাল আিদুল মুবেত অবধহিিি কহক্ষ প্রহিি করহছি 
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 ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সকল মন্ত্রণালি/বিভাহগ িাহিট িাস্তিািি মবিউল িালু করা েি। ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছর েহত 

বদহির সকল বিলা ও উপহিলাি িাহিট িাস্তিািি মবিউল িালু করা এিং‘িাহিট কহরাল অপিি’ িালু কহর ব্যি 

বিিন্ত্রণ করা েহি। এ ছাড়া iBAS++ এর বেসািরক্ষণ অবফস ব্যতীত সকল বিলা উপহিলাি জুি বলাবিং-২০১৭ 

সুিারুরূহপ সম্পন্ন করা েি। ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহর বদহির সকল উপহিলাি িাহিহটর বেসািরক্ষণ মবিউলটি িালু করা েহি।  

 িতুি িাহিট ও বেবণবিন্যাস পদ্ধবত প্রণিি করা েি। ২০১৮-১৯ অর্ থ-িছর েহত বিযমাি ১৩ বিবিট বেসাি বকাহির 

পবরিহতথ ৩৫ বিবিট িাহিট বেসাি ও বেবণবিন্যাস পদ্ধবত িালু করা এিং বেসাি পদ্ধবতহত আন্তিথাবতকমাহির 

িাহিট বেসাি পদ্ধবত ও প্রবতহিদি প্রণিি করা েহি।  

 রািিােী বিভাহগ বগহিহটি কম থকতথাগহণর Online Pay Bill Submission কার্ থক্রম সম্পন্ন েি। আগামী 

বসহেম্বর ২০১৭-এর মহধ্য ঢাকা ও মিমিবসংে বিভাহগর সকল কম থকতথার Online Pay Bill Submission 

সম্পন্নকরহণর িন্য লক্ষযমাত্রা বিধ থারণ করা েি।  

 সরকাবর কম থিারীগহণর বপিিি িাটাহিইি সম্পন্ন করা েি। প্রাি ৬ লক্ষ ৫০ োিার বপিিিহভাগীর তথ্য 

িাটাহিইহি অন্তর্ভ থি করা েি এিং এসি বপিিিহভাগীহদর মাবসক বপিিি অিলাইিবভবত্তক বপহমটের বসহস্টম EFT-

এর মাধ্যহম পবরহিাধ করা েহি। 

 প্রাি ১১ লক্ষ ৫০ োিার সরকাবর কম থিারী অিলাইি িাটাহিইি সম্পন্ন েওিাি তাহদর বিতি ভাতা িািদ িাহিট 

প্রণিি, অিসর গ্রেহণর তথ্য এিং িতুি পদ্ধবত Electronic Fund Transfer EFT-এর মাধ্যহম বিতি 

পবরহিাহধর লক্ষযমাত্রা বিধ থারণ করা েি। 

  বিবভন্ন মন্ত্রণালিাধীি ৭টি Self Accounting Entity (SAE)-গুবলহক িাহিহটর বেসািরক্ষণ মবিউল িালু করার 

কার্ থক্রম োহত বিওিা েি এিং SAE-বত Online Electronic Pay Advice বসহস্টম িালু করা েহি র্া বিল 

প্রদাহির বক্ষহত্র অবধকতর স্বেতা বিবিত করহি। 

 সরকাবর কম থিারী এিং বপিিিহভাগীহদর িন্য অিলাইি বিতি বিধ থারণ পদ্ধবত িালু করা েি ও এর মাধ্যহম 

সরকাবর কম থিারী ও বপিিিারহদর িন্য একটি বির্ভ থল ও পূণ থাি িাটাহিইি প্রণীত েি। কম থসূবির অিবিষ্ট বমিাহদ এ 

িাটাহিিহক iBAS++ বসহস্টহমর সহি সংযুি করা েহি। 

 ঢাকাসে বিবভন্ন বিভাগীি িেহর সকল বেসািরক্ষণ অবফহসর সি ধরহির সরকাবর বলিহদহির বক্ষহত্র পর্ থািক্রহম 

(EFT) িালু করা েি। 

 িাহিট প্রণিি, িাস্তিািি ও মবিটবরং ইতযাবদসে সরকাবর আবর্ থক ব্যিস্থ্াপিা সংক্রান্ত বিবভন্ন প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম 

িাস্তিাবিত েি। 

 ৯) অর্ থ মন্ত্রণালহির আওতাি িাস্তিািিাধীি ‘Supporting Budget Preparation in Bangladesh (SBPB)’-িীষ থক 

কাবরগবর প্রকহল্পর মাধ্যহম বিহোি কার্ থক্রম িালু রহিহছ :  

 Guidelines for Developing Forward Baseline Estimate-এর Final Draft প্রস্তুত করা েি। 

 প্রস্তুতকৃত গাইিলাইি অনুসরহণ দুটি মন্ত্রণালি র্র্াক্রহম : স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালি এিং প্রার্বমক ও 

গণবিক্ষা মন্ত্রণালহির Forward Baseline Estimate-এর Pilot Report (Final Draft) প্রণিি করা েি। 

 Medium Term Strategy Business Plan (MTSBP)-এর Final Draft প্রস্তুত করা েি। 

 প্রস্তুতকৃত গাইিলাইি অনুসরহণ িারটি মন্ত্রণালি র্র্াক্রহম : বিক্ষা মন্ত্রণালি, প্রার্বমক ও গণবিক্ষা মন্ত্রণালি, বিদুযৎ 

বিভাগ এিং স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহির Medium Term Strategy Business Plan (MTSBP)-এর 

Pilot Report (Final Draft) প্রণিি করা েি। 

(১০) অর্ থ বিভাহগর ওহিিসাইট োলিাগাদ কহর িলবত অর্ থ-িছহরর িাহিট, বিবভন্ন আবর্ থক বিবধ, আবর্ থক ব্যিস্থ্াপিাি িলমাি 

সংিার কম থসূবি সম্পহকথ তথ্যাবদ সবন্নহিি করা েি। 
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(১১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর সংহিাবধত এিং ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর মঞ্জুবর ও িরাহের দাবিসমূে (উন্নিি) সংক্রান্ত িই প্রস্তুত 

ও প্রকাি করা েি। 

(১২) কৃবষখাহত প্রহণাদিা (ভতুথবক), কৃবষ পুিি থাসি সোিতা ইতযাবদ সংক্রান্ত র্ািতীি কাি করা েি। বিবভন্ন 

মন্ত্রণালি/বিভাহগর আইি/বিবধর ওপর অর্ থ বিভাহগর মতামত প্রদাি করা েি।  

(১৩) ২৭২টি িতুি প্রকহল্পর বিবপবপহত প্রহিািিীি পদ/িিিহলর সুপাবরি করা েি এিং ২৬টি মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং 

আওতাধীি দপ্তর/অবধদপ্তরসমূহের উন্নিি প্রকহল্পর র্ািিােি (বিপগাবড়, মাইহক্রািাস, বপকআপ, বমাটরসাইহকল ইতযাবদ) 

ক্রহির সম্মবত প্রদাি করা েি।  

(১৪) ২৬টি মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং আওতাধীি দপ্তর/অবধদপ্তর ও স্বািত্তিাবসত সংস্থ্াসমূহের বিবভন্ন ঋণ-চুবি, িাবণিয-চুবি, 

প্রস্তাবিত উন্নিি প্রকহল্পর ওপর অর্ থ বিভাহগর মতামত প্রদাি করা েি। 

(১৫) উন্নিি প্রকল্প িাস্তিািহির মন্ত্রণালি/বিভাগ/বিভাগীি প্রধাি/প্রকল্প পবরিালকগণহক অবপ থত আবর্ থক ক্ষমতা পুিবি থধ থারণ, 

গণখাহত কহপ থাহরিি/স্বািত্তিাবসত/আধা-স্বািত্তিাবসত সংস্থ্াসমূহের পূতথকাি সম্পাদি/পেক্রি/পরামি থকহসিা গ্রেণ সংক্রান্ত 

চুবি অনুহমাদি/সম্পাদি বিষহি আবর্ থক ক্ষমতা পুিবি থধ থারণ, সংবিবধিদ্ধ সংস্থ্ার স্ব-অর্ থািিপুষ্ট প্রকহল্পর ক্রি প্রস্তাি 

অনুহমাদহি আবর্ থক ক্ষমতা পুিবি থধ থারণ এিং পািবলক-প্রাইহভট পাট থিারবিপ বটকবিকযাল এবসসট্যান্স ফাইন্যান্স তেবিল েহত 

ব্যহির বক্ষহত্র প্রহর্ািয আবর্ থক ক্ষমতা অপ থণ পুিবি থধ থারণ করা েি। 

 

বিত্র : গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি অর্ থমন্ত্রী িিাি আব্যল মাল আিদুল মুবেত ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর িাতীি িাহিট মোি িাতীি 

সংসহদ উপস্থ্াপি করহছি (তাবরখ: ০১ জুি ২০১৭) 

(১৬) বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং এর অধীি অবধদপ্তর/দপ্তর/পবরদপ্তর/সংস্থ্া কর্তথক িাস্তিািিাধীি উন্নিি প্রকহল্পর আওতাি 

প্রবিক্ষণ/হসবমিার/ওিাকথিপ সংক্রান্ত কম থকাণ্ড পবরিালিা ও ব্যহির োর পুিবি থধ থারণ করা েি। 

(১৭) অর্ থ বিভাহগর বসবিির সবিহির স্বাক্ষহর পাঁি টাকা মূল্যমাহির কাহরবন্স বিাট ইসুয করা েি। এ ছাড়া দুই টাকা মূল্যমাহির 

কাহরবন্স বিাহটর বমবিি প্রুফ অনুহমাদি করা েি। ‘০৯০২ বট্রিাবর প্রবতষ্ঠাি’ খাহতর িাহিট প্রণিি ও িরাে প্রদাি এিং 

‘০৯০৩ টাকিাল’ ও ‘০৯০৪ মুদ্রা’ খাহত িাহিট িরাে প্রদাি করা েি। 

(১৮) সরকাহরর আবর্ থক িীবতর আহলাহক সরকার কর্তথক ঋণ সংগ্রহের িাবষ থক কম থপবরকল্পিা প্রণিি ও এ-সংক্রান্ত বকৌিল 

বিধ থারণ করা েি। সরকাহরর নদবিক িগদ পবরবস্থ্বত সম্পবকথত পর্ থহিক্ষণপূি থক বট্রিাবর বিল ও বট্রিাবর িহন্ডর মাধ্যহম ঋণ 

গ্রেহণর লহক্ষয প্রবতমাহস অকিি কযাহলন্ডার প্রণিি করা েি। 
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(১৯) ব্যাংবকং উৎস েহত গৃেীত দীঘ থহমিাবদ এিং স্বল্পহমিাবদ ঋহণর আসল ও সুদ পবরহিাহধর প্রাক্কলি চূড়ান্তকরণ ও প্রহক্ষপণ 

প্রণিি করা েি। ব্যাংক িবেভূ থত উৎস েহত গৃেীত ঋহণর আসল ও সুদ পবরহিাহধর প্রাক্কলি চূড়ান্তকরণ ও প্রহক্ষপণ প্রণিি 

করা েি। 

(২০) সরকাহরর িগদ ব্যিস্থ্াপিাহক আরও কার্ থকর ও ফলপ্রসূ করার লহক্ষয ১৪ বদি বমিাবদ বট্রিাবর বিল প্রিতথি করা েি।  

(২১) বিযমাি বপিিি ব্যিস্থ্ার সংিার ও সাি থিিীি বপিিি ব্যিস্থ্া প্রিতথহির লহক্ষয কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(২২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর সংহিাবধত এিং ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর িি-এবিআর ট্যাক্স ও িি-ট্যাক্স বরবভবিউ িাহিট 

প্রণিি, িি-ট্যাক্স বরবভবিউ আইহটমসমূহের বরইট সংক্রান্ত িাটাহিইি প্রণিি এিং োলিাগাদকরণ, বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাহগর  

আওতাধীি দপ্তর/সংস্থ্ার িি-ট্যাক্স বরবভবিউ আইহটমসমূহের বরইট বিধ থারণ ও পুিবি থধ থারহণ অর্ থ বিভাহগর সম্মবত/মতামত 

প্রদাি করা েি। 

(২৩) মািিীি অর্ থমন্ত্রী/অর্ থ প্রবতমন্ত্রীর সরকাবর গুরুত্বপূণ থ কাহি বিহদি ভ্রমহণর প্রিাসবিক অনুহমাদি ও এ-সংক্রান্ত সরকাবর 

আহদি িাবরর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি।           দ ম নন   ম  র                       দ    দন       । 

মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং এর অধীি দপ্তর/অবধদপ্তরসে বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাহির বিভাগীি পহদান্নবত ও বিি থািি কবমটি, পবরিালিা 

পষ থদ/হিাহি থ প্রবতবিবধ মহিািিিসে সরকাহরর গুরুত্বপূণ থ সভা/কবমটিহত অর্ থ বিভাহগর প্রবতবিবধ মহিািিি বদওিা েি। 

(২৪) বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ ও এর অধীি অবফসসমূহের প্রর্ম বেবণর-৪,৭৪৫টি, বদ্বতীি বেবণর-৩,৭৫৪টি, র্ততীি বেবণর-

১১,২৭৫টি এিং িতুর্ থ বেবণর-৫,৪২৩টি পদসে বমাট ২৫,১৯৭টি পদ সৃবষ্টহত; এিং প্রর্ম বেবণর-৭০০টি, বদ্বতীি বেবণর-৭২২টি, 

র্ততীি বেবণর-১,২২৮টি এিং িতুর্ থ বেবণর-১,৩৩৯টি পদসে বমাট ৩,৯৮৯টি পদ স্থ্ািীকরহণ সম্মবত বদওিা েি।  

(২৫) বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ ও এর অধীি অবফসসমূহের প্রর্ম বেবণর-৩৩০৭টি, বদ্বতীি বেবণর-৫,২৮৩টি, র্ততীি বেবণর-

৫৪,৩৩০টি এিং িতুর্ থ বেবণর-১১,৬৬৩টি পদসে বমাট ৭৪,৫৮৩টি পদ সংরক্ষহণ; এিং বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ ও এর অধীি 

অবফসসমূহের প্রর্ম বেবণর-৩১টি, বদ্বতীি বেবণর-১৫টি, র্ততীি বেবণর-৮৬টি এিং িতুর্ থ বেবণর-৫৬টি পদসে বমাট ১৮৮টি পদ 

বিলুপ্তকরহণ সম্মবত বদওিা েি। 

(২৬) বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগসমূে এিং তার আওতাধীি দপ্তর/অবধদপ্তর/পবরদপ্তর এিং সংস্থ্ার অস্থ্ািীভাহি রািস্বখাহত 

িিসৃষ্ট/সৃবিত পদসমূহের বিতিহগ্রি বিধ থারণ করা েি।  

(২৭) বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগসমূে এিং তার আওতাধীি দপ্তর/অবধদপ্তর/পবরদপ্তর এিং সংস্থ্ার উন্নিি প্রকল্প েহত 

অস্থ্ািীভাহি রািস্ব খাহত স্থ্ািান্তবরত পহদর বিতিহগ্রি বিধ থারণ করা েি। ১০৩টি বসহলকিি বগ্রি/টাইমহিহলর বিষহি 

মতামত প্রদাি করা েি। 

(২৮) বিবভন্ন মামলার দফাওিাবর িিাি সবলবসটর উইংহি বপ্ররণ, মামলাি সরকার পক্ষ বেহর বগহল সবলবসটর উইংহি 

আবপল প্রস্তাি বপ্ররণ, গ্রাউন্ডস অি আবপল প্রস্তুতপূি থক সবলবসটর উইংহি বপ্ররণ, মামলার বিষহি প্রহিািিীি ব্যিস্থ্া গ্রেহণর 

িন্য প্রিাসবিক মন্ত্রণালিহক পরামি থ প্রদাি, মোমান্য আদালহতর রাহির িাস্তিািহির বিষহি আইি, বিিার ও সংসদ বিষিক 

মন্ত্রণালি এিং বিজ্ঞ অযাটবি থ বিিাহরহলর মতামত গ্রেণ, আদালত অিমািিা মামলার বিষহি িরুবর পদহক্ষপ গ্রেণ সংক্রান্ত 

কাি করা েি। আবপহল বেহর বগহল সবলবসটর উইং-এ বরবভউ প্রস্তাি বপ্ররণ, বরবভউ গ্রাউন্ড প্রস্তুতপূি থক সবলবসটর উইং-এ 

বপ্ররণ করা েি। 

(২৯) রাোিত্ত প্রবতষ্ঠািসমূহের ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর সংহিাবধত ও ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর প্রাক্কবলত িাহিট প্রণিি, সার 

আমদাবি ও বদহি উৎপাবদত পে সামগ্রী রপ্তাবিহত ভতুথবক প্রদাি, রাোিত্ত প্রবতষ্ঠািসমূহের স্ব-অর্ থািহি উন্নিি প্রকহল্পর 

বিবিহিাগ ছাড়পত্র, ঋণপত্র, অনুদাি ইতযাবদহত সোিতা প্রদাি সংক্রান্ত কাি করা েি। 

৩। অর্ থনিবতক সম্পকথ বিভাগ 

(১) অর্ থনিবতক সম্পকথ বিভাগ সরকাহরর উন্নিি বকৌিল অনুর্ািী বিবিহিাহগর লক্ষযমাত্রা পূরহণ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২৬টি 

উন্নিি সেহর্াগী সংস্থ্া/হদহির সহি সম্পাবদত বমাট ১১২টি চুবির মাধ্যহম ১৭,৯৬০.০১ (রূপপুর পাওিার প্ল্যাহটেরর ১১,৩৮০ 

বমবলিি মাবকথি িলারসে) বমবলিি মাবকথি িলাহরর নিহদবিক সোিতার প্রবতশ্রুবত (commitment) অিথি কহর। র্ার মহধ্য 

৪০৪.৫২৮ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ৭০টি অনুদাি চুবি ও ১৭,৫৫৫.৪৮ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ৪২টি ঋণ চুবি। ২০১৬-১৭ 
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অর্ থ-িছহর নিহদবিক সোিতা ছাহড়র পবরমাণ বমাট ৩,৫৯১.৯৩ বমবলিি মাবকথি িলার (প্রবভিিাল)। র্ার মহধ্য অনুদাি 

৩৭৬.৮৬ বমবলিি মাবকথি িলার ও ঋণ ৩,২১৫.০৭ বমবলিি মাবকথি িলার। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর প্রবতশ্রুবতর লক্ষযমাত্রা 

৬,০০০ বমবলিি মাবকথি িলাহরর বিপরীহত রূপপুর পাওিার প্ল্যাটেরসে ২৯৯ িতাংি এিং রূপপুর পাওিার প্ল্যাটের ব্যতীত ১১০ 

িতাংি অবিথত েি এিং অর্ থ ছাহড়র লক্ষযমাত্রা ৪,১৬৫ বমবলিি মাবকথি িলাহরর বিপরীহত ৮৬ িতাংি অবিথত েি।  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর নিহদবিক সোিতার অবিথত প্রবতশ্রুবত ইবতপূহি থর সকল বরকি থ ছাবড়হি বগহিহছ। 

(২) অবিথত প্রবতশ্রুবতর মহধ্য উহেখহর্াগ্য উন্নিি সেহর্াগী বদি ও সংস্থ্াবভবত্তক বিভািি বিেরূপঃ 

 িাংলাহদি ও বিশ্বব্যাংক-এর মহধ্য ৯৫৭.০০ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ৭টি ঋণ চুবি এিং ৯.৫৬ বমবলিি 

মাবকথি িলাহরর ৪টি অনুদাি চুবি স্বাক্ষবরত েি।  

 এবিবি’  সহি ১,৮৬৫.০০ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ১২টি ঋণ চুবি এিং ২৪.৮৩ বমবলিি মাবকথি িলাহরর 

২০টি অনুদাি চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

 িাপাহির সহি ১,৫৮৭.০৩ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ৬টি ঋণ চুবি এিং ১৩.৪৫ বমবলিি মাবকথি িলাহরর 

২টি অনুদাি চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

  রাবিিাি বফিাহরিহির সহি ১১,৩৮০.০০ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ১টি ঋণ চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

 িীহির সহি ১,১৭০.৩০ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ৪টি ঋণ চুবি এিং ৭৪.৪৫ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ১টি 

অনুদাি চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

 অন্যান্য উন্নিি সেহর্াগী প্রবতষ্ঠাি/হদিসমূহের সহি ৫৯৬.১৫ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ১২টি ঋণ চুবি এিং 

২৮২.২৪ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ৪৩টি অনুদাি চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

(৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ৩,৫৯১.৯২৭ বমবলিি মাবকথি িলাহরর নিহদবিক সোিতা ছাড় করা েি, তন্মহধ্য বদ্বপাবক্ষক 

প্রবতষ্ঠাি/হদি েহত ১,১১০.০৭৪ বমবলিি মাবকথি িলার ( প্রবভিিাল) এিং িহুপাবক্ষক প্রবতষ্ঠাি েহত ২,৪৮১.৮৫৩ বমবলিি 

মাবকথি িলার (প্রবভিিাল)। ছাড়কৃত নিহদবিক সোিতার মহধ্য অনুদাি ৩৭৬.৮৫৯ বমবলিি মাবকথি িলার ও ঋণ 

৩,২১৫.০৬৮ বমবলিি মাবকথি িলার (প্রবভিিাল)। আহলািয অর্ থ-িছহর বিশ্বব্যাংক সহি থাচ্চ ১,৩৯৯.৭৮১ বমবলিি মাবকথি 

িলার এিং এবিবি বদ্বতীি সহি থাচ্চ ৭৫৭.১১২ বমবলিি মাবকথি িলার ছাড় কহরহছ। 

(৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ১,১৪৪.৩৫ বমবলিি মাবকথি িলার নিহদবিক ঋণ পবরহিাধ করা েি, তন্মহধ্য আসল িািদ 

৯১৩.৩৩ বমবলিি মাবকথি িলার এিং সুদ িািদ ২৩১.০২ বমবলিি মাবকথি িলার (প্রবভিিাল)। 

(৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সংহিাবধত িাবষ থক উন্নিি কম থসূবিহত বমাট ৩৫৫টি নিহদবিক সাোয্যপুষ্ট প্রকল্প (১৫৪টি কাবরগবর 

সোিতা প্রকল্প ও ২০১টি বিবিহিাগ প্রকল্প) অন্তর্ভ থি বছল। এ সকল প্রকহল্পর অনুকূহল বমাট ৩৩ োিার বকাটি টাকা প্রকল্প 

সাোয্য িরাে করা েি।  

(৬) িাতীিভাহি গুরুত্বপূণ থ ও িড় প্রকহল্পর িাস্তিািি গবতিীল করার লহক্ষয মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সভাপবতহত্ব গঠিত ফাস্ট ট্রযাক 

প্রহিক্ট মবিটাবরং কবমটি কর্তথক পদ্মা িহুমুখী বসতু প্রকল্পসে ১০টি ফাস্ট ট্রযাক প্রহিক্ট বিবিড়ভাহি পবরিীক্ষণ করা েি।  

(৭) মািিীি অর্ থমন্ত্রীর সভাপবতহত্ব গঠিত স্টযাবন্ডং কবমটি অি িন -কিহসিিাল বলাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ৮টি 

অিমিীি ঋণ প্রস্তাি অনুহমাদি কহরহছি। উহেখ্য বর্, এ কবমটি ৩০ জুি ২০১৭ পর্ থন্ত বমাট ৩৭টি অিমিিীি ঋণ প্রস্তাি 

অনুহমাদি কহরহছ।  

(৮) প্রকল্প িাস্তিািি দ্রুততর করার লহক্ষয প্রকহল্পর র্র্ার্র্ প্রস্তুবত বিবিতকরণ এিং বিধ থাবরত সমহির মহধ্য প্রকহল্পর 

প্রস্তুবতমূলক কাি সম্পাদহির বিবমত্ত ‘প্রকহল্পর প্রস্তুবতমূলক কাহির অর্ থ িরাে ও ব্যিস্থ্াপিা িীবতমালা’ এিং ‘প্রকহল্পর 

প্রস্তুবতমূলক কাহির বিকবলস্ট’ প্রণিি করা েি। 

 ৯  িাংলাহদি Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)-এর Co-Chair 

বেসাহি দাবিহত্ব বিহিাবিত। ২৭-২৮ বফব্রুিাবর ২০১৭ বমিাহদ GPEDC-   Co-Chair     ন   দ             

        ।  
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(১০) বটকসই উন্নিি অভীষ্ট িাস্তিািহির    অর্ থনিবতক সম্পকথ বিভাগহক ১৫টি লহক্ষযর বিপরীহত Lead মন্ত্রণালি বেসাহি 

বিবিত করাি উি লক্ষযসমূহের বিপরীহত কম থপবরকল্পিা প্রণিিপূি থক সাধারণ অর্ থিীবত বিভাহগ বপ্ররণ করা েি। 

(১১) ১৫-১৯ বম ২০১৭ বমিাহদ র্াইল্যাহন্ডর রািধািী ব্যাংকহক United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)-এর ৭৩তম িাবষ থক অবধহিিহি মািিীি অর্ থ প্রবতমন্ত্রীর 

বির্তহত্ব িাংলাহদি প্রবতবিবধদল অংিগ্রেণ কহর।  

(১২) ১৪-১৫ বফব্রুিাবর ২০১৭ বমিাহদ ইতাবলস্থ্ বরাহম অনুবষ্ঠত International Fund for Agriculture (IFAD)-এর 

৪০তম গভবি থং কাউবন্সল সভাি মািিীি অর্ থমন্ত্রীর বির্তহত্ব একটি প্রবতবিবধদল বর্াগদাি কহরি। 

 

বিত্র   ৯  ম    ২০১৭                    দ            ম            ন  নম                               দ       -   

ম   ১৮.১৭           আ       দ ন              ।              ন       দ                         আ ম,     , 

    ন               ও                        দ    ন                ম ন           ন                    ন। 

 ১৩  ২০১৭-২০  ম   দ          ম      (WFP)-   Bangladesh Country Strategy Programme      ২০১৭ 

               ।    আও          দ    দাবরদ্রয                         ন   ম       ন,          

     ম, দ    ম     ও     দ      ও                  ন     ৩৪,০০০                দ      ম       

ন দ      দ ন      ম            । 

 ১৪      ন                 ২০১৬-১৭    -              ম     দন     ০৪ আ   ২০১৬                 ।  

 ১৫      ন    মও                   -         ন           ন  ম             -   ৭              

১৩,৯৯৪               দ ন       ।  

 ১৬               ন  ও      ন     -   ৭-৯        ২০১৬  ম   দ            ও আ  ম  -          

     ম নন      ম     ন          দ      ন  দ            ।  

 ১৭  ম নন      ম     ন          দ      ন  দ          ও      ন        ১৯-২৪      ২০১৭ বমিাহদ  

           ও আ  ম  -          ন     ন (Spring Meetings), V20 (Climate Vulnerable Forum)-

           Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC)-         

     ন     দ ন    ।  



57 

 

(১৮) ২৬      ২০১৬                       দ                  ন        ন         ম   ‘রূপপুর 

পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র বিম থাহণ মূল পর্ থাহির কাহির িন্য Intergovernmental Credit Agreement (IGCA) 

স্বাক্ষবরত েি। 

 ১৯       ম         ম        আ      -              ন    -   ‘৪২ ম           ’ ১৪-১৮  ম ২০১৭  ম   দ 

    দ আ                   । ৪২ ম             আ                 ন    -          ন ও       দ  

        ম নন      ম    ন   আ   ম   আ        -    ন          দ      ন  দ      দ ন    ।  

(২০)                           ন        ম      ম       ন          ন        ম   ৪          ন     

১৪  ন ২০১৭                             ন  ম       দ      ন           ম      -২০১৭     ন     

    ন                    ন  ম       ও    ন  ম         ২০১৭                     দ ন       ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ১৪ জুি ২০১৭ তাবরহখ শুদ্ধািার বকৌিল িাস্তিািহি কম থকতথাহদর সহিতিতা বৃবদ্ধমূলক কম থিালা অর্ থনিবতক সম্পকথ বিভাহগ অনুবষ্ঠত েি। 

উি অনুষ্ঠাহি উপবহেত বছহলি অর্ থনিবতক সম্পকথ বিভাহগর সবিি িিাি কািী িবফকুল আর্ম, মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর সবিি (সমন্বি ও সংিার) 

িিাি এি এম বিিাউল আলম এিং সভাপবতত্ব কহরি অর্ থনিবতক সম্পকথ বিভাহগর শুদ্ধািার বকৌিল িাস্তিািি বফাকাল পহিটের অবতবরি সবিি 

বিগম সুলতািা আফহরাি। 

 ২১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২১টি স্কুল-কাম-সাইহলাি বসটেরার বিম থাণকাি সম্পন্নকরত Fael Khair Program-এর পক্ষ 

বর্হক সংবেষ্ট কর্তথপহক্ষর বিকট েস্তান্তর করা েি। এ পর্ থন্ত বমাট ১১৬টি স্কুল/মাদ্রাসা-কাম সাইহলাি বসটেরার সংবেষ্ট 

কর্তথপহক্ষর বিকট েস্তান্তর করা েি।  

৪। আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি বিভাগ 

 ১  বিগত প্রাি এক দিক ধহর বদহি গহড় ৬ িতাংহির অবধক বমাট বদিি উৎপাদহির প্রবৃবদ্ধ অিথি সম্ভি েহিহছ। কাবিত 

প্রবৃবদ্ধ অিথি ও দাবরদ্রয বিহমািহির বক্ষহত্র বদহি কার্ থরত ব্যাংক, িীমা ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠািগুবল গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা পালি করহছ। 

বটকসই অর্ থনিবতক প্রবৃবদ্ধ ও উন্নিহির অন্যতম পূি থিতথ েহে আধুবিক ও দক্ষ আবর্ থক খাত। সি থস্তহর িতভাগ আবর্ থক 

অন্তর্ভ থবি অিথিসে এ খাহতর উন্নিহি আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি বিভাগ ও তার আওতাধীি প্রবতষ্ঠািসমূে বিরন্তর কাি কহর র্াহে।  

এ উহেহে আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি বিভাগ ও আওতাধীি প্রবতষ্ঠািসমূে কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিেিবণ থত কার্ থক্রম সম্পাবদত 

েহিহছ। 
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 ২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর ব্যাংক, িীমা ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠািসমূহের কার্ থািবলর িাবষ থক প্রবতহিদি প্রকাি করা েি। আবর্ থক 

প্রবতষ্ঠাি বিভাহগর সহি রাে মাবলকািাধীি ব্যাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি এিং িীমা প্রবতষ্ঠািসমূহের িাবষ থক সমহ াতা  

(২০১৭-১৮) স্মারক স্বাক্ষর করা েি।  

(৩) রাে মাবলকািাধীি ০৬টি িাবণবিযক ব্যাংহকর সি থহমাট ৩,৭১২টি িাখার মহধ্য ৩,৪৮৭টি (৯৩.৯৪ িতাংি) িাখা 

অিলাইি ব্যাংবকংহির আওতাি আিিি করা েি। 

(৪) ১৭,৫৫০ বকাটি টাকার কৃবষ ও পবে ঋণ বিতরহণর লক্ষযমাত্রার বিপরীহত ২০,৯৯৮.৭০ বকাটি টাকা বিতরণ করা েি। 

বিতরহণর োর ১১৯.৬৫ িতাংি।  

(৫) রাে মাবলকািাধীি িাবণবিযক ব্যাংকসমূহের Corporate Social Responsibility (CSR) সংক্রান্ত বিহদ থিিা িাবর 

করা েি। মাবিলন্ডাবরং ও সন্ত্রাহস অর্ থািি প্রবতহরাহধ িাংলাহদহির বমউচুযিাল ইভযালুহিিি-এর চূড়ান্ত ফলাফল সম্পহকথ 

মবন্ত্রসভাহক অিবেতকরণ; বসৌবদ আরহির মবদিাি িিতা ব্যাংক বলবমহটহির একটি িাখা বখালার অনুমবত প্রদাি এিং রাে 

মাবলকািাধীি ব্যাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠািসমূহের সািবসবিিাবর বকাম্পাবির পবরিালিা পষ থদ গঠি সংক্রান্ত পবরপত্র িাবর  

করা েি। 

 

বিত্র : উন্নতিাহতর গাভীপালি ও দুগ্ধিাত পহের উৎপাদি বৃবদ্ধর লহক্ষয চুবিিদ্ধ খামাবরহদর ঋণ প্রদাি বিষহি বসািালী ব্যাংক ও প্রাণ বিইবরর 

মহধ্য সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষর 

(৬     ন            ম      ম ন       দ          ন     ম                             ৭৩৭-৮০০ 

         -           ৬৬.৫০  ম   ন ম    ন          দ ন      । 
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বিত্র :   ম ন       দ          ন -      ন               দ ন 

(৭) ‘ব্যাংক বকাম্পাবি (সংহিাধি) আইি, ২০১৭’-এর খসড়া বভটিংহির িন্য আইি, বিিার ও সংসদ বিষিক মন্ত্রণালহির 

বলবিসহলটিভ ও সংসদ বিষিক বিভাহগ বপ্ররণ; িীমা উন্নিি ও বিিন্ত্রণ কর্তথপক্ষ, িাংলাহদি ইবন্সওহরন্স একাহিবম, িীিি 
িীমা কহপ থাহরিি এিং সাধারণ িীমা কহপ থাহরিহির ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর প্রস্তাবিত িাহিট ও ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর 

সংহিাবধত িাহিট অনুহমাদি করা েি।  

(৮)     দ                     ম                          ও   ২০              দ ন;           

          দ    -        ৪             ন      ন                          দ                ন 

(      )-               সংক্রান্ত             দ         Investment promotion @ Financing 

Facility (IPFF)                     । 

(৯) ৫০           ম        /         নন-                   ১১৫    /            ন           

     ন;                   ম       দ       /         দ             ; মাইহক্রাহক্রবিট বরগুহলটবর 
অর্বরটির সাংগঠবিক কাঠাহমাহত ১৪৩টি িতুি পদ সৃিি এিং    লাইহিন্স ফর ফাইন্যাবন্সিাল ইিক্লুিি-এর সেহর্াগী 

সদস্যপদ অব্যােত রাখহত িাবষ থক সদস্য বফ পবরহিাধ করা েি। 

(১০) কম থসংস্থ্াি ব্যাংহকর ৭টি,                   ৯                     ৩৮৫  ন ন               ম   

 দ ন       । 
(১১) আন              ন           ম  দ     ন ১০০               ১,০০০                       । 

(১২)       দ          ,                ন     , আ     , আন              ন     ,       দ       
                     ন ও                   ২০১৫-১৬    -               ও ২০১৬-১৭    -      

                ম দন       । 

(১৩)                    ন         দ     ২০                      ম   ম         ২০১৭            

      ।       দ                     ম                       ন          ম দন       । কম থসংস্থ্াি 
ব্যাংহকর অনুহমাবদত মূলধি ৭০০ বকাটি টাকা েহত ১,০০০ বকাটি টাকাি এিং পবরহিাবধত মূলধি ৫২০ বকাটি টাকা েহত 

৮০০ বকাটি টাকাি উন্নীত করা েি। 

(১৪) এবিবি’র অর্ থািহি ‘Pilot Project on Weather Index-Based Crop Insurance (WIBCI)’-িীষ থক প্রকহল্পর

আওতাি রািিােী, বসরািগঞ্জ এিং বিািাখালী বিলার বিবভন্ন উপহিলাি ২০টি স্বিংবক্রি আিোওিা বস্টিি স্থ্াপি       ।  
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(১৫) িাংলাহদহির আবর্ থক খাহতর উন্নিহি আইবিএ’র সেহর্াবগতাি ‘ফাইন্যাবন্সিাল বসক্টর সাহপাট থ’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর এবিবপহত িরাহের বিপরীহত ৬৬.৭৮ বকাটি টাকা এিং এবিবপ িবেভূ থত িরাহের বিপরীহত ৬৩৯.৯৬ 

বকাটি টাকা ব্যি করা েি।  

(১৬) বসাোল বিহভলপহমটের ফাউহন্ডিি (এসবিএফ) কর্তথক িাস্তিািিাধীি Nuton Jibon Livelihood Improvement 

Project প্রকহল্পর আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৭৭০.৯০ বকাটি টাকা ব্যি করা েি। 

(১৭) পেী কম থ-সোিক ফাউহন্ডিি (বপহকএসএফ) কর্তথক ৯৮.৪৮ লক্ষ দবরদ্র িিহগাষ্ঠীর মহধ্য ৩,১১৪.০০ বকাটি টাকা ঋণ 

বিতরণ করা েি। 

(১৮) বিশ্বব্যাংহকর অর্ থািহি পবরিাবলত বমউবিবসপল গভন্যথান্স অযান্ড সাবভ থহসস প্রকহল্পর আওতাি ৫০টি বপৌরসভার বভৌত 

অিকাঠাহমা উন্ন িহির লহক্ষয িরােকৃত ২০৮.০০ বকাটি টাকার বিপরীহত ব্যি ১৫৪.২৩ বকাটি টাকা। 

(১৯) িাংলাহদি বসবকউবরটিি অযান্ড এক্সহিঞ্জ কবমিহির অবফস ভিি বিম থাণ করা েি।  

(২০) িাইকা অর্ থািহি Small and Marginal Sized Farmers Agricultural Productivity Improvement and 

Diversification Financing Project-এর আওতাি জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ১০টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রবতষ্ঠাহির মাধ্যহম বিতরহণর লহক্ষয 

৫২৮.৮৪ বকাটি টাকা ছাড় করা েি।  

(২১) বিরাপদ কম থপবরহিি সৃবষ্টর লহক্ষয িাইকার অর্ থািহি ‘Urban Building Safety Project (UBSP) (BD-P84)’- 

িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ২৬৮ বকাটি টাকার তেবিল গঠি করা েি। 

(২২) িাইকার অর্ থািহি িাংলাহদহি বিসরকাবর খাহত বিবিহিাগ বৃবদ্ধকরণ ও বিহিষ অর্ থনিবতক অঞ্চল, ইন্ডাবিিাল 

পাকথ/এহস্টট প্রবতষ্ঠার মাধ্যহম প্রতযক্ষ নিহদবিক বিবিহিাগ বৃবদ্ধর িন্য Foreign Direct Investment Promotion 

Project িাস্তিািহির উহযাগ গ্রেণ করা েি। 

(২৩) মাইহক্রা, ক্ষুদ্র ও মা াবর উহযািাহদর আবর্ থক অন্তর্ভ থবি বৃবদ্ধহত সোিতা করার লহক্ষয ‘Movable Collateral 

Registry Reform Project’-িীষ থক প্রকল্প IFC-এর অর্ থািহি িাংলাহদি ব্যাংক কর্তথক িাস্তিািহির উহযাগ গ্রেণ  

করা েি।  

(২৪) রািিােী বিলার েস্ত ও কারুবিল্প লাস্টাহরর িারী এসএমই উহযািাহদর বক্রবিট গ্যারাবটের সুবিধা প্রদাহির লহক্ষয 

United Nations Capital Development Fund (UNCDF) কর্তথক Direct Implementation Method (DIM)-

এ ‘Local finance Initiatives Support to SMEs in Bangladesh’-িীষ থক একটি পাইলট প্রকল্প িাস্তিািহির উহযাগ 

গ্রেণ করা েি।  

(২৫) ঢাকা ও িট্টগ্রাম বমহট্রাপবলটি িেহরর িাইহর ক্ষুদ্র ও মা াবর উহযািাহদর ঋণপ্রাবপ্ত সেিতর করার লহক্ষয ‘Small 

and Medium-Sized Enterprise Development Project (SMEDP-2)’-িীষ থক প্রকল্প িাস্তিািহির লহক্ষয এবিবি’র 

সহি সরকাহরর ২০২ বমবলিি মাবকথি িলাহরর ঋণ চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

৫। আইি ও বিিার       

 ১  ২০১৬-১৭    -     ন ম       দ                             ম   ম             দ ৯৭  ন    ন     

                 দ                     দ  দ  ম       ১২৫ ন                              । 

(২) ম ন                   দ    ১৮ ন আ   ম         দ ন          । ম ন                   দ    

        ন ম ম        ম        দ  ন  ম   ম     ম        ম ম    ন         ।    মন   আ    ন -

১৪৪/২০১৪  আ .  . -         ন -০৩/২০১৩,               ন ম ম       ম আ    ম ম          দ     ম 

        ম নন   আ          আ   ম ম       ম আ          ন  -২       দ     দ                    মন   

      আ  দন  ন   ৫৮/১৬         ও    ০৩  ন ২০১৬              দ               । 



61 

 

(৩)       দ                    ম ন      দ ম       দ                               ২০১৫-          

     ম                 ২০৭ ন                         দ  ন                    ম ন ন ন      

      । 

 ৪) ১৪৩ ন             দ  ন          ১১                     ম          । ২৮      ২০১৭        

     মন                 ।     ৬,৯৩০ ন                     ১,৩৩২ ন             ।  

(৫      ন                  ২০১৬         ম    -                      ২৫ ও ২৬        ২০১৬        

        ।     ৬০ ন          / ম        কম থকতথা অংিগ্রেণ কহরি। 

(৬) বিহিএস পরীক্ষা সামবগ্রকভাহি অবধকতর যুহগাপহর্াগী, িাস্তিমুখী ও আধুবিক করার প্রার্বমক প্রিাস বেহসহি UNDP-

Gi               দ                    ম ন                  দ আ  দন        ন    ন           

e-Application Registration System     ন       ।    System-Gi ম   ম           দ  আ  দন  ন    ন 

        দ               ন।   ম  ন                 ন  আ  ন   ন       । 

 ৭  ২০১৬-১৭    -     ২৮      ২০১৭                      ন   ম        দ         আ ন           দ   

          ।        দ                     ‘              ম ম   ন ,                 আ    ও   ’। 

 দ          ন       আ ন ও                               ।       আ ন           দ           

    ন       ন    ন                দ          ম নন      নম           ন । বিলাপর্ থাহি ৬৪টি বিলাি 

বলগ্যাল এইি কবমটির উহযাহগ র যাবল, আহলািিা সভা, বলগ্যাল এইি বমলা, বস্বো রিদাি কম থসূবি, বসিা াাহিল 

আইিিীিী পুরিার, মাইবকং, ম্যাগাবিি, িট থ বফল্ম প্রদি থিী ইতযাবদ অনুষ্ঠাহির আহিািি করা েি।  

(৮) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৫টি বিলাি ৫ িি বিহিাগ বদহি এ পর্ থন্ত ২৪টি বিলাি ২৪িি সেকারী িি/বসবিির সেকারী িি 

পদমর্ থাদার কম থকতথাহক বিলা বলগ্যাল এইি অবফসার পহদ পদািি করা েি।  

(৯) িাতীি আইিগত সোিতা প্রদাি সংস্থ্ার আওতাধীি বিবভন্ন বিলার পূণ থকালীি বিলা বলগ্যাল এইি অবফসারগণহক সারা 

িছরব্যাপী রািধািী ঢাকাি বিবভন্ন প্রবিক্ষণ, সভা, বসবমিার ও কম থিালার মাধ্যহম প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

 

আইি ও বিিার                   বসৌন্দর্ থিধ থি 

(১০) ৬৪টি বিলার ৬৪িি অবফস সেকারী-কাম-কবম্পউটার মুদ্রাক্ষবরকগণ-বক বলগ্যাল এইি অবফহসর নদিবন্দি বমৌবলক 

অবফস ব্যিস্থ্াপিা বিষিক, আইবসটি বিষিক, আবর্ থক ব্যিস্থ্াপিা ও বিবভন্ন ফরম বরবিিার রক্ষণাহিক্ষণ বিষহি প্রবিক্ষণ 

প্রদাি করা েি।  

(১১) ‘Trafficking in Persons and Protection of Victims Rright in Bangladesh’ কার্ থক্রহমর বিষহি  

২৭ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ িট্টগ্রামস্থ্ বিলা পবরষদ বমলিিািতহি িট্টগ্রাম বিভাহগর ১১টি বিলার, ২৪ বসহেম্বর ২০১৬ 
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তাবরহখ রংপুরস্থ্ বিলার আরবিআরএস লাস রুহম রংপুর বিভাহগর ৮টি বিলার এিং ২৯ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ রািিােী 

বিভাহগর ০৮টি বিলার বলগ্যাল এইি আইিিীিীগহণর অংিগ্রেহণ বতিটি প্রবিক্ষণ কম থিালার আহিািি করা েি। এ ছাড়া 

৩০টি বিলার বিলা বলগ্যাল এইি অবফস সহরিবমহি পবরদি থি করা েি।  

(১২) ২১ জুলাই ২০১৬ তাবরখ দবরদ্র ও সুবিধািবঞ্চত েবমকহদর আইিগত অবধকার প্রবতষ্ঠাি িাতীি আইিগত সোিতা সংস্থ্া 

িট্টগ্রামস্থ্ েম আদালহত ‘েবমক আইি সোিতা বসল’-এর আনুষ্ঠাবিক কার্ থক্রম শুরু কহর। এ বসল বর্হক এ পর্ থন্ত ৮৮৪ িিহক 

আইিগত সোিতা প্রদাি, ৫৭টি মামলা দাহির, ৮টি বিষ্পবত্ত, ২৩ িিহক িাকুবরহত পুিি থোল এিং ক্ষবতপুরণ ২১,২৬,২২৪ 

টাকা ক্ষবতগ্রস্থ্ েবমকহদর পহক্ষ মধ্যস্থ্তার মাধ্যহম আদাি করা েি। 

(১৩) ১৮ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ র্ততীি বলি (বেিড়া) িিহগাষ্ঠীহক ‘আইিগত সোিতা প্রদাি আইহির’ আওতাি বসিা 

বিবিতকরণসে সামাবিক ন্যািবিিার ও মর্ থাদাপূণ থ িীিির্াপহির লহক্ষয আইিগত সোিতা কার্ থক্রহম অন্তর্ভ থবিকরহণর িন্য 

বসাোল ওহিলহফিার বসাসাইটির সহি বর্ৌর্ কার্ থক্রম শুরু করা েি। 

 ১৪)   ন       ম        আ  ন         ন             আ ন           দ ন           ১১ ন     

২০১৬             ম                        দ             ম                  আ    ন       ।  

  আ     ন  ম   ম    ম                 আ  ন                  দ             দ  আ  ন        

          ন       । 

 ১৫)        আ  ন             ম                  2016-17    -     ৬৪         ম    ন   ৪৫,০০০ 

      ; ৮০,০০০       ; ৫৫,০০০      ; ১০,০০০              ২৫,০০০ আ  দন   ম             ।  

৬৪                   ম         ২,৪৩,৩৬,০১৬             ম         আ ন           দ ৪,০০,০০০      

      দ ন       ।  

 ১৬)       আ ন           দ ন           ৬৪         ম   ম   ম ১৭,৩৪৩ ন ন   , ১৬,৬৭৩ ন    , 

৯০ ন        ম   ৩৪,১০৬  ন   আ  ন         দ ন       । ১১,১৬৬ ন          আ         আ  ন 

        দ ন       । ২০১৬-১৭    -     ১,১৪১   দও   ন, ৮,৮৮৯      দ   , ৩,৫৬৭                ১৪৯  

        ম   ১৩,৭৪৬  আ ন              ম ম     ন      । ৪৫ ন ন   , ৮৮ ন        ম   ১৩৩  ন 

   ম         ম   ম   ম আ ন-                  ১৩০  আ   /         /    আ    ম ম    ন      ।  

          আ    ম   ম  ন                      -     ২,৭১২          -     ২৬৩ ;  ন      

ম ম  /                           -     ১,৭৫২  ও     -     ২৫৪      আদ              ম     -     

২,১১,৫১,৭১৪      ও     -     ৮১,৫১,৯৯৯     ।  

 ১৭)       আ ন           দ ন             ম  আ ন              ম   ম ৩৫৯ ন ন    ও ৮০২ ন       

 ম        ম    দ ন            ৪০৩ ন ন    ও ৮৫২ ন             ন  ম   ম         দ ন       ।  ম 

আদ     ৯২  ম ম   দ     ৪০  ম ম    ন    ও ৪১,২২,০৬৪             আদ              ৫৮  ন   

         ন            । 

৬। কৃবষ মন্ত্রণালি 

(১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর দািাদার খাযিস্য (িাল, গম ও র্ভট্টা) উৎপাদি েি ৩৮৮.১৫৪ লক্ষ বমবট্রকটি, র্ার মহধ্য িাল 

৩৩৮.১৩৬ লক্ষ বমবট্রকটি, গম ১৪.২৩৬ লক্ষ বমবট্রকটি, র্ভট্টা ৩৫.৭৮২ লক্ষ বমবট্রকটি। িাল িাতীি ফসল উৎপাদি েি 

১০.২৬৩ লক্ষ বমবট্রকটি, আলু উৎপাদি েি ১১৩.৩২৭ লক্ষ বমবট্রকটি, বিঁিাি উৎপাদি েি ২১.৫৩২ লক্ষ বমবট্রকটি এিং 

পাট উৎপাদি েি ৮২.৪৬৭ লক্ষ বিল।  

(২)  দ্র ও প্রাবন্তক কৃষকহদর সোিতার লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্-ি থছহর খবরপ-২/২০১৬-১৭, রবি/২০১৬-১৭ ও পরিতী খবরপ-১ 

বমৌসুহম কৃবষ প্রহণাদিা কম থসূবির আওতাি ৬৪টি বিলাি ৪,০১,৩০০িি কৃষকহক ৪,১৫৬.০৮৮ লক্ষ টাকা বিতরণ করা েি। 
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 ৩  ক্ষুদ্র ও প্রাবন্তক কৃষকহদর সোিতার লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর খবরপ-২/২০১৬-১৭ বমৌসুহম অবতবৃবষ্টিবিত িন্যার ফহল 

ক্ষবত পুবষহি বিওিার লহক্ষয কৃবষ পুিি থাসি কম থসূবির আওতাি ১৬টি বিলাি ১৭,২১১িি কৃষকহক ৫৩.৭৪ লক্ষ টাকা বিতরণ 

করা েি। 

 ৪  খবরপ-১/১৭-১৮ বমৌসুহম উফিী আউি ও বিবরকা আউি উৎপাদি বৃবদ্ধর লহক্ষয ক্ষুদ্র ও প্রাবন্তক কৃষকহদর মহধ্য বিিামূহল্য 

িীি ও রাসািবিক সার সরিরাে, কুমড়া িাতীি সিবির মাবছ বপাকা দমি, পাট ও আখ ফসহলর উৎপাদি বৃবদ্ধ, কৃবষ 

র্ন্ত্রপাবত পবরিেণ এিং অন্যান্য িািদ প্রহণাদিা কম থসূবির আওতাি ৫১টি বিলাি ২,২৫,৯৮৮িি কৃষকহক ৩,২৯০.১৬৪৬ লক্ষ 

টাকা বিতরণ করা েি। 

(৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর রবি ও খবরপ-১ বমৌসুহম রািস্ব অহর্ থর আওতাি ফসহলর উন্নত িাত ও প্রযুবি প্রদি থিী স্থ্াপি ও 

গ্রেণ কার্ থক্রহমর আওতাি ৬৪টি বিলাি ৭,৫৮,২০০িি উপকারহভাগী কৃষকহক ২,৬০৪.৪৭ লক্ষ টাকা বিতরণ করা েি। 

(৬) রািস্ব িাহিহটর আওতাি ফলিাগাি প্রদি থিী স্থ্াপি ও কৃবষ প্রযুবি প্রদি থিী স্থ্াপি কার্ থক্রহমর আওতাি ৬৪টি বিলাি 

৭,৬৫,৯৬৪িি কৃষকহক ১,৮৯৫.৫০৩১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা েি। 

(৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িালাইিািক বরবিহিিি বফ, আমদাবি লাইহসন্স, ফরমুহলিি লাইহসন্স, বোলহসল লাইহসন্স, 

বরাাবকং লাইহসন্স, িািারিাতকরণ লাইহসন্স, বপস্ট কহরাল লাইহসন্স বফ, কীটিািক পরীক্ষা বফ, বরবিহিিি এিং 

লাইহসন্স িিািি বফ ইতযাবদ িািদ বমাট ২,৪৩,৬৬,৩৫০ টাকা রািস্ব আি েি।  

(৮) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর আঁি িাতীি, ফল িাতীি, সিবি িাতীি, মসলা িাতীি, তামাক িাতীি, শুকিা খািার, দািাদার 

িস্য, নতল-িাতীি িস্য, ওষবধ/বভষি/িিি, কাঠ/িাঁি/বিত িাতীি দ্রব্যাবদ আমদাবি ও রপ্তাবি এিং উবদ্ভদ-স্বাস্থ্য প্রমাণপত্র 

প্রদাি িািদ আি েি ১৮,০১,৩৪,৩৩৯ টাকা।  

(৯) কৃবষ সম্প্রসারণ অবধদপ্তর উদ্ভাবিত বসিা কৃষহকর বদারহগাড়াি বপৌৌঁছাহিার িন্য ৪টি বমািাইল অযাপস িালু করা েি। 

এগুবল েহলা কৃষহকর িািালা, কৃষহকর বিবিটাল ঠিকািা, ই-িালাইিািক বপ্রসবক্রপিি এিং ভাসমাি পদ্ধবতহত সিবিিাষ।  

(১০) িাংলাহদি ও ইউহরাপীি ইউবিিহির মহধ্য ২৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ বভবিও কিফাহরন্স অনুবষ্ঠত েি। এর মাধ্যহম 

িাংলাহদি েহত ইউহরাপীি ইউবিিির্ভি বদিসমূহে মািসম্মত ও িালাইমুি আম রপ্তাবির বিষিটি সেি েি। 

(১১) ২৫ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ ১৩ কযাটাগবরর ৬,০০৪টি কৃবষ র্ন্ত্রপাবত িীি সরকাহরর অনুদাি বেসাহি পাওিা র্াি র্া 

িাংলাহদহির খামার র্াবন্ত্রকীকরহণ ব্যিোর করা েহি। 

(১২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাংলাহদি কৃবষ উন্নিি কহপ থাহরিহির মাধ্যহম বিবভন্ন ফসহলর ১.৩৭ লক্ষ বমবট্রকটি িীি 

উৎপাদি, ১.২৬ লক্ষ বমবট্রকটি িীি সরিরাে এিং ৩টি আলু িীি বেমাগার বিম থাণ করা েি। ৪২৮টি সার গুদাহম বসবস টিবভ 

কযাহমরা স্থ্াপি করা েি। 
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বিত্র :    ন ম         ম   ম                ন            ন       ও         ম                            । 

(১৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাংলাহদি কৃবষ উন্নিি কহপ থাহরিহির মাধ্যহম ২৭৬.৩৩ বকহলাবমটার খাল পুিঃখিি, ৬৩৭.২ 

বকহলাবমটার ভূপবরস্থ্ ও ভূগভথস্থ্ বসিিালা বিম থাণ, ২৭টি বসালার াাহিল স্থ্াপি এিং ৪৮৮টি বসি অিকাঠাহমা বিম থাণ করা 

েি। এর ফহল ২৯,৯০০ বেক্টর বসি এলাকা বৃবদ্ধ/সম্প্রসারণ েি। 

(১৪) পাট, বকিাফ ও বমস্তার ১৪৭টি িাম থপ্ল্ািহমর িাবরবত্রক গুণাগুণ মূল্যািি করা েি, র্ার মহধ্য ৪৭টি িাম থপ্ল্ািমহক 

তুলিামূলকভাহি ভাল গুণাগুণসম্পন্ন িহল বিবিত করা েি। এ িাম থপ্ল্ািমগুবলহক উন্নত িাত উদ্ভািহি ব্যিোর করা র্াহি। 

(১৫) িাংলাহদি কৃবষ গহিষণা ইিবস্টটিউহটর প্রধাি কার্ থালি এিং আঞ্চবলক কৃবষ গহিষণা বকন্দ্রসমূহে ২,২৯৪টি গহিষণা 

পরীক্ষা সম্পন্ন করা েি। এ ছাড়া ৭টি ফসহলর ২৮টি িতুি িাত অিমুি এিং ২০টি ফসল উৎপাদি প্রযুবি উদ্ভািি করা েি।  

(১৬) িাংলাহদি ধাি গহিষণা ইিবস্টটিউট ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িতুি ৫টি ধাহির িাত (বি ধাি ৭৮, বিধাি ৭৯, বি ধাি ৮০, 

বি োইবিিধাি ৫, বি োইবিিধাি ৬) এিং একটি কৃবষর্ন্ত্র (বি েস্তিাবলত ধাহির িারা বরাপণর্ন্ত্র) উদ্ভািি কহর। 

(১৭) পাহটর িাম থপ্ল্ািম কযাহরক্টারাইহিিি, িাত উন্নিি, িালাই ব্যিস্থ্াপিা, কৃবষতাবিক ব্যিস্থ্াপিা, সার ব্যিস্থ্াপিা, 

পাটবভবত্তক িস্য পর্ থাি উদ্ভািি, উন্নত পিি পদ্ধবত ইতযাবদ বিষহি বমাট ১১২টি গহিষণা পরীক্ষণ িাস্তিািি করা েি। 

(১৮) পাবিস্বল্প এলাকাি পাহটর বরিবিং করার িন্য অহটা-জুট বরিিার উদ্ভািি করা েি এিং কৃষকপর্ থাহি সম্প্রসারহণর 

কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(১৯) সারাহদহি ১০টি জুট ব্লক এিং ০৫টি জুট বভহলি-এর মাধ্যহম িতুি উদ্ভাবিত বিহিআরআই বতাষা-৬ পাহটর িাহতর 

মাঠপর্ থাহি উৎপাদিিীলতা এিং কৃষকপর্ থাহি পবরবিবত এিং সম্প্রসারহণর িন্য কার্ থক্রম পবরিালিা করা েি। 

(২০) পাহটর কাপহড় প্রাকৃবতক রং প্রহিাগ করার উহেহে অপ্রিবলত দ্রব্য বলচু পাতা বর্হক সেিলভয প্রাকৃবতক ৪টি রং 

উদ্ভািি করা েি, র্া পাটিস্ত্র ও সূবতিস্ত্রহক রবঞ্জত করহত পাহর।  

(২১) প্ল্াবস্টক ও বেঁহতর বিকল্প বেসাহি পবরহিিিান্ধি পাট ও পাটিাত দ্রহব্যর িহুমুখী ব্যিোর বৃবদ্ধর লহক্ষয পাবিহরাধীকরণ 

প্রযুবি উদ্ভাবিত েি। পাটিাত দ্রহব্য এই প্রযুবি ব্যিোর কহর বিবভন্ন ধরহির পে বর্মি-আসিািপত্র, জুতা, কভাবরং 

ম্যাহটবরিালস্ ইতযাবদ নতবর করা র্াি। জুট বস্পবিং পদ্ধবতহত পাট-আঁহির সহি বভড়ার পিম বমবেত কহর পাট উল বব্লহন্ডি 

সুতা নতবর করা েি, র্া-দ্বারা স্বল্পমূহল্যর কম্বল নত   করা সম্ভি।  

(২২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িহরন্দ্র িহুমুখী উন্নিি কর্তথপক্ষ কর্তথক ৫৫টি পাতকুিা খিি করা েি। পাতকুিার মাধ্যহম ৫০ 

বেক্টর িবমহত সিবিিাষ করা েি।  
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(২৩) একটি িতুি ইক্ষু িাত বিএসআরআই আখ ৪৬ অিমুি করা   । ২০১৭ সাহলর এবপ্রল মাহস বিএসআরআই সুগারবিট ১ 
ও বিএসআরআই সুগারবিট ২ িাহম সুগারবিহটর দুইটি িাত বিিবন্ধত েি। 

(২৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাংলাহদি পরমাণু কৃবষ গহিষণা ইিবস্টটিউট (বিিা) কর্তথক ৭টি িতুি িাত (বিিা ধাি-১৯, বিিা 

গম-১, বিিা রসুি-১, বিিা মবরি-১, বিিা সিাবিি-৫, বিিা মসুর-১১ এিং বিিা মুগ-৯) উদ্ভািি করা েি। 

(২৫) প্রবতকূলতাসবেষ্ণু/উচ্চফলিিীল িাত উদ্ভািহির িন্য িন্য (Wild) িাহতর ধাহির সহি বিিা ধাি-১৬-এর ক্রহসর 

মাধ্যহম পপুহলিি বিভলপ করা েি। 

 

বিত্র :    ম ন              

(২৬) আধা-বিস্তাবরত মৃবত্তকা িবরহপর মাধ্যহম, মৃবত্তকা িমুিা সংগ্রে ও বিহেষণপূি থক ৩০টি উপহিলার িিািিকৃত  

‘উপহিলা বিহদ থবিকা’ প্রণিি করা েি। এ কার্ থক্রহমর আওতাি ১০০টি ইউবিিি সোবিকা প্রকাি করা েি। বিস্তাবরত  

িবরহপর মাধ্যহম ইউবিিিপর্ থাহি ভূবম ও মৃবত্তকা সম্পহদর সুষ্ঠু ব্যিোর বিবিত করার লহক্ষয ইউবিিি সোবিকা প্রণিহির 

কার্ থক্রম িলম ন।  

(২৭) িস্য গুদাম ঋণ কার্ থক্রহমর মাধ্যহম ৮১টি গুদাহম ৪,০২৯ বমবট্রকটি িস্য িমার বিপরীহত ৩,৭১৭িি কৃষহকর মহধ্য 

৪৫৯.৬৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা েি। এ ছাড়া ২,৯৪১িি কৃষকহক উদু্বদ্ধকরণ প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(২৮) িসতিাবড়হত আলু সংরক্ষণ, প্রবক্রিািাতকরণ ও বিপণি কার্ থক্রম কম থসূবিটি রংপুর, রািিােী, ঢাকা ও িট্টগ্রাম 

বিভাহগর ১১টি বিলার ৪০টি উপহিলাি িাস্তিাবিত েহে। এ কম থসূবির আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর আলুর ২০টি 

অবেমাবিত মহিল ঘর বিম থাণ করা েি। আলুর অবেমাবিত প্রবতটি মহিল ঘর বকবন্দ্রক ৩০িি ক্ষুদ্র ও মা াবর আলু-িাষীহদর 

সমন্বহি একটি কহর ৬২টি কৃষক বিপণি দল গঠি করা   । 

(২৯) খাযবভবত্তক পুবষ্ট বিষহি বদহির বিবভন্ন বিলা/উপহিলাি ২৬০টি ব্যাহি ৭,৭৮৫ িিহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি।  

(৩০) ইউহরাবপিাি ইউবিিহি কৃবষপে রপ্তাবির বিষহি Non-Compliance-এর বপ্রবক্ষহত সংবেষ্ট রপ্তাবিকারক প্রবতষ্ঠাহির 
বিরুহদ্ধ আইিগত ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। 

(৩১) িাংলাহদি ফাইহটাহসহিটাবর সামর্ থ িবিিালীকরণ প্রকহল্পর আওতাি উবদ্ভদ সিবিহরাধ উইংহির বকন্দ্রীি 

ল্যািহরটবরহত িতুি বমবিিাবরি র্র্া : Polymarase Chain Reaction (PCR), Biology, Soft X-ray-        

 ম  ন install       । 

(৩২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর োহিবর ও র্ভটাি-এর সহি কৃবষ খাহত সেহর্াবগতামূলক সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষবরত েি। 

৭। কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাগ 
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(১) িাতীি পাঠ্য-পুস্তক বদিস উদ র্াপি; িবেদ বদিস ও আন্তিথাবতক মার্তভাষা বদিস পালি; ম  ন     ন   ও        দ   

   ন; ম  ন       দ  -২০১৬      ন; স্বাধীিতার মোি স্থ্পবত িাবতর      িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির    

িাবষ থকী ও     বদিস পালন       ।  

(২)        (      ন  ), দ     ও  মম ন           ন            (      ন  ), দ     ও  মম ন        

              ।         (   ম), আ  ম ও  মম ন           ন;         (   ম), আ  ম ও  মম ন 

                     ।  

(৩) স্বাধীিতার মোি স্থ্পবত িাবতর      িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ৪১তম িাোদত িাবষ থকী ও িাতীি বিাক বদিস 

পালি       । 

(৪) িািিা সরকাহরর বৃবত্তপ্রাপ্ত িাংলাহদহির ৫২৬িি ছাত্রহক বিহপ্ল্ামা পর্ থাহি িলারবিপসে অধ্যিহির সুহর্াগ প্রদাি করা েি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig: Selecting Students for China Scholarship 

(৫)                           ন         ম       দ                ম               । 

(৬) কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিক্ষার প্রসার ও মাি উন্নিহির িন্য িলমাি কার্ থক্রম অব্যােত রহিহছ। প্রহতযকটি উপহিলাি একটি 

কহর বটকবিকযাল স্কুল ও কহলি স্থ্াপহির বসদ্ধান্ত গ্রেণ করা েি এিং এর অংি বেহসহি প্রর্ম পর্ থাহি বিি থাবিত ১০০টি 

উপহিলাি ১টি কহর বটকবিকযাল স্কুল ও কহলি স্থ্াপি প্রকহল্পর আওতাি ৫১টির বিম থাণকাি শুরুর িন্য দরপত্র আেিাি করা 

েি এিং ১৯টির বিম থাণকাি শুরুর িন্য কার্ থাহদি প্রদাি করা েি।  

(৭) ২৩ বিলাি ২৩টি পবলহটকবিক ইিবস্টটিউট স্থ্াপি, ৪ বিভাহগ ৪টি ইবঞ্জবিিাবরং কহলি স্থ্াপি, ৪টি ল্যান্ড সাহভ থ কহলি 

স্থ্াপি, ৮ বিভাহগ ৮টি মবেলা বটকবিকযাল স্কুল ও কহলি স্থ্াপি, অিবিষ্ট ৪ বিভাহগ ৪টি মবেলা পবলহটকবিক স্থ্াপিসে 

বিক্ষক-কম থকতথা ও প্রাবতষ্ঠাবিক সক্ষমতা বৃবদ্ধর িন্য প্রকল্প প্রস্তাি প্রণিি করা েি।  

(৮) মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তথক িাবরকৃত ‘িাতীি শুদ্ধািার পুরিার প্রদাি িীবতমালা-২০১৭’ অনুসরহণ এ বিভাহগর ০২ িি 

কম থকতথা-কম থিারী ও আওতাধীি দপ্তর/সংস্থ্ার ০১ িি কম থকতথাহক িাতীি শুদ্ধািার পুরিার ও সিদ প্রদাি করা েি। 

(৯) ২,৫৮৫িি সরকাবর ও বিসরকাবর পবলহটকবিক ও স্বল্পহমিাবদ প্রবিক্ষণদাতা প্রবতষ্ঠাহির বিক্ষকগণহক স্থ্ািীি পর্ থাহি 

বপিাগবি ও বিষিবভবত্তক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি।  

(১০) বসিাপুহরর Nanyang Polytechnic International-এ Partnersrip Agreement-এর মাধ্যহম ২িপর্ থাহি ৯টি 

ব্যাি ১৭৯ িহির HOD, ৫টি ব্যাহি ১০০ িহির Inovation in Teachers Learning program, ৬টি ব্যাহি ১২০ িহির 

 Specialist Teachers Program-এ প্রবিক্ষণ সম্পন্ন েি।  

(১১)                  /                    ন     ম  ২০০৮-০৯           ৩            ২০১৬-১৭  

    -     ১৪               । 
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(১২) ২০১৫-১৬ বিক্ষািষ থ েহত কাবরগবর বিক্ষা অবধদপ্তহরর আওতাধীি ৪৯টি পবলহটকবিক ইন্সটিটিউহটর বটকহিালবিবভবত্তক 

বিযমাি আসি সংখ্যা ৪৮ বর্হক ৬০-এ উন্নীত করা েি।  

(১৩) কাবরগবর বিক্ষাি সুহর্াগ বৃবদ্ধর লহক্ষয ২০১৪-১৫ বিক্ষািহষ থ ভবতথকৃত বমাট ২৬৫টি গ্রুপ েহত ২০১৫-১৬ বিক্ষািহষ থ 

৯৬৩টি গ্রুহপ উন্নবত করা েি। ২০১৬-১৭ বিক্ষািহষ থ িবদ্ধথত োহর ছাত্র-ছাত্রী ভবতথ অব্যােত রহিহছ।  

(১৪) National Strategy for Gender Equality in TVET প্রণিি করা েহিহছ। প্রবতটি কাবরগবর বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি 

ভবতথর বক্ষহত্র বমহিহদর বকাটা ২০ িতাংি অব্যােত রহিহছ। ২০২০ সাল িাগাদ কাবরগবর বিক্ষাি এিহরালহমটের ২০ িতাংহি 

উন্নীত করার লহক্ষয বিযমাি সরকাবর ৬৪টি বটকবিকযাল স্কুল ও কহলহি বিহপ্ল্ামা ইি ইবঞ্জবিিাবরং বিক্ষাক্রহম ২০১৬-১৭ 

বিক্ষািহষ থ ৬,৯০০িি বিক্ষার্ী ভবতথ করা েি। 

(১৫) কাবরগবর বিক্ষা অবধদপ্তর ই-ফাইবলং ব্যিোহর িাতীি র যাংবকংহি িতথমাহি ষষ্ঠ অিস্থ্াহি রহিহছ। বটকসই উন্নিি 

লক্ষযমাত্রা (এসবিবি)-এর টাহগ থট অিথহির িন্য কাবরগবর বিক্ষা মাি উন্নিি, পবরহিিগত উন্নিি বর্মি বিরপা ইতযাবদ 

কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। িাগবরকহসিা সেিীকরহণর অংি বেহসহি অিলাইহি ছাত্র-ছাত্রী ভবতথ, বিক্ষক-কম থকতথা-কম থিারীহদর 

অিলাইহি িদবল আহিদি গ্রেণ, অিলাইহি এমবপওর্ভবির আহিদি ইতযাবদ গ্রেণ করা েহে।  

(১৬) বিলস অযান্ড বট্রবিং এিেযান্সহমটের প্রকহল্পর আওতাি বিকার যুিক/যুিতীহদর কম থমুখী করার লহক্ষয ৬৪টি (৪৮টি 

সরকাবর, ১৬টি বিসরকাবর) সংবক্ষপ্ত প্রবিক্ষণ প্রদািকারী প্রবতষ্ঠাহির মাধ্যহম ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২৬,২৮৫িি 

প্রবিক্ষণার্ীহক ৩২টি বট্রহি ৬ মাস/৩৬০ ঘণ্টা বমিাবদ প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েহিহছ। এর ফহল ইিফরমাল বসক্টহর কম থরত এই 

িিহগাষ্ঠীহক দক্ষতা প্রদািসে তাহদর স্ব-স্ব আি বৃবদ্ধ এিং কম থ পবরহিহির উন্নিি ঘহটহছ। 

(১৭) একীভূত বিক্ষার অংি বেসাহি কাবরগবর বিক্ষা প্রবতষ্ঠািসমূহে ৩২৯িি Disabled Student-বক ভবতথর সুহর্াগ প্রদাি 

করা েহিহছ। এর স্বীকৃবত বেহসহি বিসএবিবলটি ইহিাহভিহির বিষহি অবেিার বিহরা প্রহিক্ট কর্তথক কাবরগবর বিক্ষা 

অবধদপ্তহরর মোপবরিালক মহোদিহক পুরস্কৃত করা েি।  

(১৮) বিক্ষকহদর বিষিবভবত্তক দক্ষতা বৃবদ্ধ ও আধুবিক বটকহিালবির সাহর্ পবরবিত করার লহক্ষয বদহি ৭,৬১০ িিহক 

বিবভন্ন বমিাহদ প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। ৪৩৭িি বিক্ষক ও কম থকতথাহক বসিাপুহর এিং    ন       বমিাহদ প্রবিক্ষণ প্রদাি 

করা েি এিং এ প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম অব্যেত রহিহছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig : Honorable Education Minister Visiting Stalls of Skills Competition 2016 

(১৯)    ও                                                                                 

                দ     ন       ন  ম   ম  ম   ৮,৩০৭  ন          দ ন       ।  

(২০) ‘Finishing the Incomplete Work of BTEB Bhaban-2’-            ম   ম    ন   নম          ম ন 

     । ২০                ন    ম ১০     ২       ম           নম          ম ন      । 
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(২১) ম             দ           দ              ম              দ   ও    ন   -                

‘Skill Based Education in Madrasah’-      ১         ম                 । ‘    দ                   

                  ’-িীষ থক             ন       । 

(২২) ম              দ            ন       দ  ম                          ম   ম ২০১৬-১৭    -     

১,২৩৩ ন                  দ                     দ ন       । ম              দ     আ     ম   ম 

                        দ   ম       ম                ন      ন     ন       ৮                    

  ,                          । মাদ্রাসা বিাহি থর অবধর্ভি প্রাি ৯,৪০০টি মাদ্রাসা বর্হক ০১ িি কহর আরবি বিক্ষকহক 

প্রবিক্ষণ প্রদাহির কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি।  

 ২৩) ADB’র অর্ থািহি Capacity Development for Madrasah Education প্রকহল্পর অধীহি মাদ্রাসা বিক্ষার 

উন্নিহি সমীক্ষা কার্ থক্রম পবরিালিা করা েি। এ ছাড়া ADB’র আবর্ থক সোিতাি বিি থাবিত মাদ্রাসাসমূহে উন্নতমাহির 

সরঞ্জামাবদ সরিরাে ও কাবরগবর ল্যাি স্থ্াপি করা েহিহছ। মাদ্রাসা বিক্ষার আধুবিকািহি এর বিক্ষাক্রম, বিক্ষা উপকরণ, 

মূল্যািি পদ্ধবতর পবরমািথি ও উন্নিি কার্ থক্রম প্রকল্পর্ভি করার প্রিাস গ্রেণ করা েি। 

(২৪) মাদ্রাসা বিক্ষার  ষ্ঠ বেবণর কুরআি মবিদ, আকাইদ ও বফকাে, আরবি   ম এিং আরবি     িপত্র এ ৪টি বিষহির 

পাঠ্যপুস্তহকর ইটেরা    কটিভ বিবিটাল ভাস থি (IDMT) উন্নিি করা েি। এ উন্নিিকৃত IDMT পরীক্ষামূলকভাহি ব্যিোহরর 

িন্য বদহির ৮০টি মাদ্রাসা বিি থািি কহর তা িাস্তিািহি প্রিাস গৃেীত েি। 

(২৫) মাদ্রাসা বিক্ষার উন্নিহি ১,২৬৬ বকাটি টাকার বিবভন্ন প্রকল্প গ্রেণ করা েি। এর মহধ্য ৭৩৮ বকাটি টাকা ব্যহি ১,১৩০টি 

মাদ্রাসাি িহুতল ভিি বিম থাহণর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। ১০১ বকাটি টাকা ব্যহি িাংলাহদহির ‘বিি থাবিত মাদ্রাসাসমূহের 

বিক্ষার পবরহিি উন্নিি’-িীষ থক প্রকহল্পর অধীহি ৯৫টি মাদ্রাসাি বিক্ষার উন্নত পবরহিি বিবিতকরহণর লহক্ষয অিকাঠাহমা 

উন্নিি, বেবণকক্ষ আধুবিকািি, কবম্পউটার ল্যাি স্থ্াপহির পদহক্ষপ গ্রেণ করা েি। 

(২৬) বিবিটাল িাংলাহদি গড়ার লহক্ষয পাঠ্যসূবিহত অন্তর্ভ থি িাধ্যতামূলক তথ্যপ্রযুবি বিষহি র্র্ার্র্ পাঠ প্রদাহি সংবেষ্ট 

বিক্ষকহদর দক্ষতা অিথহির বিবমত্ত কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাহগর আওতাধীি িাতীি কবম্পউটার প্রবিক্ষণ ও গহিষণা 

একাহিবম (হিকটার) িাংলাহদি প্রহকৌিল বিশ্ববিযালহির সোিতাি মাস্টার বট্রিার সৃবষ্টর লহক্ষয ১৪৪ ঘণ্টার বসহলিাস 

প্রণিিপূি থক মাধ্যবমক, উচ্চ মাধ্যবমক এিং মাদ্রাসা পর্ থাহির প্রভাষক ও বিক্ষকহদর ১ মাস বমিাবদ আইবসটি প্রবিক্ষহণর 

উহযাগ গ্রেণ করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর রংপুর ও রািিােী বিভাহগর বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাি েহত ৫টি পর্ থাহি ৬২০িি 

বিক্ষকহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(২৭) বিকটার পবরিাবলত এসইও, বে-ল্যাবন্সং, ওহিিহপি বিিাইি, গ্রাবফক্স বিিাইি, বপ্রাগ্রাবমং ল্যাংগুহিি সম্পবকথত 

বকাহস থ ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    ৮৪১ ন                       দ    ন    আ  ও         ম (   ন ও   ), 

            ম,     আ ,             ম        ম                   । 

(২৮)  দ   দ       ম                    ন           ন  ম           ম ,            ম  ও          

   ন  ম       ম  ও          দ ন       ।               ২০১৬-১৭    -     ১০৯  ন   -      ম ,  

১৭  ন         ম             ৪০  ন              ন  ম      ম (ও    )              দ ন       । 

(২৯) ৫২৮ বকাটি টাকা ব্যহি মাদ্রাসার বিক্ষকহদর প্রবিক্ষণ ও বিক্ষার্ীহদর উপবৃবত্ত প্রদাহির ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। 

৮। খায মন্ত্রণালি  

(১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২৪টি পাবক্ষক খাযিস্য পবরবস্থ্বত প্রবতহিদি, িারটি নত্রমাবসক িাংলাহদি খাযিস্য পবরবস্থ্বত 

প্রবতহিদি, একটি িাতীি খাযিীবত িাস্তিািি পবরকল্পিা ও িাংলাহদি সামবগ্রক বিবিহিাগ পবরকল্পিা (বসআইবপ) পবরিীক্ষণ 

প্রবতহিদি ২০১৭ (িাংলা সংিরণ) প্রণিি ও প্রকাি করা েি। খায ও পুবষ্ট বিরাপত্তা বিষিক Data base োলিাগাদ কহর 

ওহিিসাইহট আপহলাি করা েি। প্রবত মাহস খায সংগ্রে ও বিতরণ সংক্রান্ত Stock Flow Chart প্রণিি করা েি। 
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বিত্র : ম নন   প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা ০৭ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ কুবড়গ্রাম বিলার বিলমারী উপহিলাি ‘       ’  ম           ন    ন 

(২) কৃবষ, খাযবিরাপত্তা ও পুবষ্ট উন্নিহির িন্য ২০১৬-২১ বমিাহদ 2
nd

 Round Country Investment Plan (CIP-

2016-20) প্রণিহির িন্য গঠিত ০৮টি Technical Working Group-এর ২৪টি সভা ও বর্হমটিক টিম/হটকবিকযাল 

ওিাবকথং গ্রুহপর সদস্যহদর অংিগ্রেহণ একটি পরামি থসভা অনুবষ্ঠত েি। বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ ও সংস্থ্া বর্হক প্রাপ্ত খসড়া 

আইি/বিবধ/বিবধমালা ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ থ বিষহির ওপর খায মন্ত্রণালহির কাবরগবর মতামত প্রণিি ও বপ্ররণ করা েি।  

(৩) িাতীি সংসহদর বিবভন্ন অবধহিিহি মািিীি প্রধািমন্ত্রী ও মািিীি খাযমন্ত্রী কর্তথক প্রহনাত্তর প্রদাহির লহক্ষয খায 

মন্ত্রণালি সংবেষ্ট প্রহনাত্তর বপ্ররণ করা েি।  

(৪) িাংলাহদি বিরাপদ খায কর্তথপহক্ষর বকৌিলগত পবরকল্পিা ২০১৭-২১ প্রণিি করা েি। 

(৫) কৃষকহদর বিকট বর্হক সরাসবর ধাি ও গম এিং বমলারহদর বিকট বর্হক িাল ক্রি এিং ইউবিিি পর্ থাহি েতদবরদ্রহদর 

িন্য খাযিান্ধি কম থসূবির মাধ্যহম খায বিতরণ কম থসূবি িালুসে সাবি থক খায পবরবস্থ্বত পর্ থাহলািিা করার িন্য মািিীি 

খাযমন্ত্রীর সভাপবতহত্ব সংবেষ্ট মন্ত্রী ও সংবেষ্ট সবিিগহণর উপবস্থ্বতহত খায পবরকল্পিা ও পবরধারণ কবমটির ৩টি সভা 

অনুবষ্ঠত েি।  

(৬) খাযস্থ্াপিা পবরদি থি, খায িমুিা সংগ্রে, মামলা দাহির ও পবরিালিা কাহি সোিতার িন্য স্বাস্থ্য অবধদপ্তর, খায 

অবধদপ্তর, বসটি করহপ থাহরিি ও বপৌরসভার ২৪২িি স্যাবিটাবর ইন্সহপক্টরহদর বিরাপদ খায পবরদি থহকর দাবিত্ব প্রদাি করা 

েি এিং দাবিত্বপ্রাপ্ত স্যাবিটাবর ইন্সহপক্টরহদর িন্য প্রবিক্ষহণর আহিািি করা েি। বিভাগীি ও বকন্দ্রীি পর্ থাহি ১০টি 

কম থিালা/মতবিবিমি সভার আহিািি করা েি। বপাস্টার, াাম্পহলট নতবর ও মাঠপর্ থাহি বিতরণ করা েি।  

(৭) পত্রপবত্রকা ও বটবলবভিি িযাহিলসমূহে বিরাপদ খায সহিতিতামূলক বিজ্ঞাপি প্রিার করা েি। সহিতিতামূলক বফসব্যক 

কযাহম্পইি ও বমািাইলহফাি ম্যাহসি প্রদাি করা েি।  

(৮) অভযন্তরীণ উৎস েহত ৩,১১,০০০  ম    ন   ন  ১০,৯৬,৪৫২  ম    ন      ও ৯৯,৯৯৮  ম    ন  ম             

    ৩,০৭,০০০  ম    ন  ম    দ       আমদ  ন       । 
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বিত্র :                         -         ন ম                  দ ম      ন     ম নন      নম  , ম নন      ম   ও        

      ম         

(৯) রমিাি মাহস বপকআপ, ভযাি সবিত কহর মাইবকং, প্রিারপত্র, ব্যকহলট বিতরহণর মাধ্যহম বিহিষ প্রিারণা িালাহিা েি। 

(১০) বিলা প্রিাসক ও উপহিলা বিি থােী অবফসারহদর সোিতাি সারাহদহি সহিতিতামূলক পািবলক বমটিং, মাইবকং     

বভবিও প্রদি থিীর মাধ্যহম প্রিারণা িালাহিা েি। 

৯। গৃোিি ও গণপূতথ মন্ত্রণালি 

(১) ঢাকার বিইলী বরাহি মািিীি মবন্ত্রিহগ থর িন্য ৫,৯৭৬ িগ থফুটবিবিষ্ট ১০টি ফ্ল্যাট বিম থাণ এিং ঢাকার ইিাটহি বসবিির 

সবিি, সবিি ও বগ্রি-১ পদমর্ থাদার কম থকতথাহদর িন্য ৩,৪৫০ িগ থফুহটর ১১৪টি ফ্ল্যাট বিম থাণকাি িলমাি      । গণপূতথ 

অবধদপ্তর কর্তথক ‘সুবপ্রম বকাহট থর মািিীি বিিারপবতগহণর িন্য ২০তলা ভিহি ৩,৫০০ িগ থফুট আিতিবিবিষ্ট ৭৬টি ফ্ল্যাট 

বিম থাণ’ ও ‘িাতীি সংসদ সবিিালহির কম থকতথা-কম থিারীহদর িন্য বিহরিাংলা িগহর ৪৪৮টি ফ্ল্যাট বিম থাণ’-িীষ থক প্রকহল্পর 

কাি জুি ২০১৭-বত সমাপ্ত েি। 

(২) ঢাকা িেহর কম থরত সরকাবর কম থকতথা-কম থিারীহদর আিাসি সংকট বিরসহি গণপূতথ অবধদপ্তর ঢাকার আবিমপুর 

সরকাবর কহলাবি, মবতব ল সরকাবর কহলাবি, ঢাকার বমরপুর ৬ িম্বর বসকিি, বমরপুর পাইকপাড়া, মাবলিাগ, ইিাটি ও 

িারািণগহঞ্জর আলীগহঞ্জ ১৪টি প্রকহল্পর আওতাি ৫,২৯০ (পাঁি োিার দুইিত িব্বই)টি ফ্ল্যাট বিম থাহণর কার্ থক্রম িলমাি 

রহিহছ। র্ার মহধ্য গুলিাি, ধািমবন্ড ও বমাোম্মদপুহর ২০টি পবরতযি িাবড়হত ৩৯৮টি ফ্ল্যাট এিং িট্টগ্রাম িেহর ১৫টি 

পবরতযি িাবড়হত িাস্তিািিাধীি প্রকহল্প ৫৭৬টি আিাবসক ফ্ল্যাট বিম থাহণর পািাপাবি ৬৪টি িরহমটবর রহিহছ। 

(৩) স্বল্প ও মধ্য-আহির িিহগাষ্ঠীর আিাসি সমস্যার সমাধািকহল্প উত্তরা র্ততীি পহি থর ১৮ িম্বর বসক্টহর এপাট থহমটের প্রকহল্পর 

আওতাি ২১০.৯৩ একর িবমহত ‘এ’ ব্লহক বিবভন্ন আিতহির ৬,৬৩৬টি ফ্ল্যাহটর বিম থাণকাি িলহছ। ‘বি’ ও ‘বস’ ব্লহক 

৮,৪০০টি এপাট থহমটের বিম থাহণর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি।  
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বিত্র : সুবপ্রম বকাহট থর মািিীি বিিারপবতগহণর িন্য বিবম থত ফ্ল্যাহটর শুভ উহদ্বাধি 

(৪) রািউহকর বিিস্ব অর্ থািহি িাস্তিািিাধীি পূি থািল িতুি িের, উত্তরা র্ততীি পি থ এিং ব লবমল প্রকহল্প িরােগ্রেীতাহদর 

মহধ্য এ পর্ থন্ত প্রাি ২২ োিার প্ল্ট েস্তান্তর করা েি। রািিােী উন্নিি কর্তথপক্ষ ‘িিলতা িাবণবিযক এলাকা সম্প্রসারণ ও 

উন্নিি’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ২৬৯টি প্ল্ট উন্নিহির কাি সমাপ্ত কহরহছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : িাতীি সংসদ সবিিালহির কম থকতথা-কম থিারীহদর িন্য বিহরিাংলা িগহর ৪৪৮টি ফ্ল্যাহটর শুভ উহদ্বাধি 

(৫) রািধািী উন্নিি কর্তথপক্ষ (রািউক) পূি থািল িতুি িের প্রকহল্পর আওতাি কুবড়ল ফ্ল্াইওভার েহত কাঞ্চি পর্ থন্ত প্রাি 

১৩.৩০ বকহলাবমটার ৮-বলি দীঘ থ পূি থািল সংহর্াগ সড়ক বিম থাণ সম্পন্ন কহরহছ। রািউক োবতরব ল প্রকহল্পর আওতাি 

এবিবর্হিটার ও বমউবিকযাল ওিাটার িযাবন্সং ফাউহটেরইহির বিম থাণকাি সম্পন্ন কহরহছ। এছাড়াও প্রকহল্পর আওতাি ির্ থ 

ইউলুপ, ১০তলা ম্যাহিিহমটের ইউবিট ভিি ও পান্থপর্ িক্স কালভাহট থর Upstream-এ Separation of Storm and 

Sanitary Sewer Pipeline বিম থা কাি িলমাি রহিহছ। 
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(৬) িট্টগ্রাম উন্নিি কর্তথপক্ষ কর্তথক ১৫.২০ বকহলাবমটার দীঘ থ িট্টগ্রাম বসটি আউটার বরং বরাি, ৬.০০ বকহলাবমটার দীঘ থ লুপ 

বরাি, মুরাদপুর ২িং বগইট ও বিইবস িংিহি ৬.৮০ বকহলাবমটার দীঘ থ ফ্ল্াইওভার বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। িট্টগ্রাম উন্নিি 

কর্তথপক্ষ িট্টগ্রাম মোিগরীর র্ািিট সমস্যা বিরসহি লালখািিািার েহত িাে আমািত বিমািিন্দর পর্ থন্ত ১৬.৫০ 

বকহলাবমটার দীঘ থ এবলহভহটি এক্সহপ্রসওহি বিম থাহণর উহযাগ গ্রেণ কহরহছ। 

(৭) খুলিা উন্নিি কর্তথপক্ষ বিহরামবি বিল্প এলাকার সড়ক পুিবি থম থা  এিং খুলিা বিপইিাি থ রাস্তা প্রিস্ত ও উন্নিি কাি িীষ থক 

প্রকল্পসমূহের কাি িাস্তিািি করহছ। এছাড়াও আেসািািাদ আিাবসক এলাকা উন্নিি িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি প্ল্ট িরাে প্রদাি 

করা েি। 

(৮) রািিােী উন্নিি কর্তথপক্ষ কর্তথক বকাট থ এলাকা বর্হক রািিােী িাইপাস পর্ থন্ত এিং িাহটার বরাি (রুহিট) বর্হক িাইপাস 

পর্ থন্ত ৪-বলিবিবিষ্ট ৭.২৫ বকহলাবমটার রাস্তার প্রিস্তকরণ কাি বিষ পর্ থাহি রহিহছ। 

(৯) প্রাকৃবতক পবরহিি সংরক্ষণ, পাবিধারণ ক্ষমতা বৃবদ্ধ এিং অনিধ দখল মুি কহর বসৌন্দর্ থিধ থি ও বিহিাদিমূলক 

কম থকাহণ্ডর সুহর্াগ সৃবষ্টর লহক্ষয গুলিাি-িিািী-িাবরধারা বলক এিং উত্তরা বলহকর উন্নিি কাি িলমাি রহিহছ। কুবড়ল-

পূি থািল বলংকহরাহির উভি পাহশ্বথ কুবড়ল বর্হক িালুিদী পর্ থন্ত ১০০ ফুট িওড়া খাল খিি ও উন্নিি প্রকহল্পর মাধ্যহম বিকুঞ্জ, 

িাবরধারা, বিািারসাোরা, বিওএইিএস, বসিাবিিাস, ের্রত িােিালাল আন্তিথাবতক বিমািিন্দর, কালািাঁদপুর ও সংল্ 

এলাকার িলািদ্ধতা বিরসিসে পাবি সংরক্ষণ ও গ্রাউন্ডওিাটার বরিাবিথং ক্ষমতা বৃবদ্ধর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :        ম    দ    ‘  ’              

(১০) মিমিবসংে িের ও সংল্ এলাকা এিং বদহির ১৪টি উপহিলার মোপবরকল্পিা প্রণিহির কার্ থক্রম সমাবপ্তর পহর্ 

রহিহছ। বিিাহপাল-র্হিার োইওহি কবরহিার এলাকার অযাকিি এবরিা প্ল্যাহির কাি সমাপ্ত েি। কুবষ্টিা এলাকার 

মোপবরকল্পিা প্রণিহির কাি িলমাি রহিহছ। এ ছাড়াও কবম্প্রহেিবসভ বিহভলপহমটের প্ল্যাি অি বদ বোল কাবর এিং রংপুর 

এলাকার মোপবরকল্পিা প্রণিহির কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি।  

(১১) রািধািী উন্নিি কর্তথপক্ষ কর্তথক িাবন্তিগর বর্হক িতুর্ থ ব্যবড়গিা বিি েহি ঢাকা মাওিা বরাহি ব লবমল আিাবসক প্রকল্প 

পর্ থন্ত ১৩.৩২ বকহলাবমটার দীঘ থ ফ্ল্াইওভার বিম থাণ প্রকল্প অনুহমাদহির পর্ থাহি রহিহছ। িাতীি গৃোিি কর্তথপক্ষ কর্তথক বমরপুর 

৯ িম্বর বসকিহি স্যাহটলাইট টাউি বিম থাণ, িট্টগ্রাহমর বিইবস বমাহড় িহুতল ভিি (িাবণবিযক, আিাবসক ও অবফস) বিম থাহণর 

উহযাগ গ্রেণ করা েি। রািউক পূি থািল িতুি িের প্রকহল্পর পাবি সরিরাে, পিঃবিষ্কািি ও বেহিি ব্যিস্থ্া িাস্তিািি, 

ব লবমল আিাবসক প্রকহল্প িহুতল আিাবসক ভিি বিম থাণ িীষ থক প্রকল্পসমূে বপবপবপ’র আওতাি িাস্তিািহির উহযাগ গ্রেণ 

করা েি। 

(১২) পবরহিিিান্ধি, বিরাপদ ও ঝৌঁবকমুি ইমারত বিম থাহণর লহক্ষয Bangladesh National Building Code 

সংহিাধিপূি থক যুহগাপহর্াগীকরহণর কাি চূড়ান্ত পর্ থাহি রহিহছ। পবরহিিিান্ধি ও লাগসই প্রযুবি আবিষ্কাহরর িন্য গ্রামীণ 
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গৃোিহি বফহরাবসহমটের প্রযুবি ব্যিোহর ইহটর বিকল্প উদ্ভািি এিং প্রাকৃবতক দুহর্ থাগ সেিীি িাবড় বিম থাণ প্রযুবির বিষহি 

গহিষণা কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। 

(১৩)               ন          ম    ন                 আ   ন  ন                     

   দ  ,           ন      ,      ন     ন                  ন   ন/                আ           

Sewerage Treatment Plant (STP), Rain Water Harvesting, Solar Panel  নম             নও        । 

         দ     ৪ ,           ন         ১              ১       STP  নম          ম ন      । 

(১৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মন্ত্রণালহির আওতাি ২৪টি প্রকল্প সমাপ্ত েহিহছ। তন্মহধ্য ০৮টি সরকাবর অর্ থািহি ও ১৬টি  

স্ব-অর্ থািহি িাস্তিাবিত েহিহছ। এর মহধ্য আিাসি, রাস্তা সম্প্রসারণ, মোপবরকল্পিা প্রণিি ও গহিষিাধমী প্রভৃবত সংক্রান্ত 

প্রকল্প রহিহছ। 

১০। িিপ্রিাসি মন্ত্রণালি 

(১) িতুর্ থ বেবণ েহত র্ততীি বেবণর পহদ পাঁিিি কম থিারীহক পহদান্নবত প্রদাি এিং র্ততীি বেবণ েহত বদ্বতীি বেবণর পহদ 

১০িি কম থিারীহক পহদান্নবত প্রদাি করা েি।  

 

বিত্র : িিপ্রিাসি পদক প্রদাি ২০১৭-বত প্রধাি অবতবর্ বেহসহি উপবস্থ্ত বছহলি মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা 

(২) মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সানুগ্রে উপবস্থ্বতহত ১৪ িি কম থকতথা এিং প্রবতষ্ঠাি বেসাহি তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাহগর 

অধীি িাংলাহদি কবম্পউটার কাউবন্সল-বক িিপ্রিাসি পদক প্রদাি করা েি; এিং বিলাপর্ থাহি িিপ্রিাসি পদক প্রদাহির 

িন্য বিলা পর্ থাহি ২৬ িি কম থকতথাহক মহিািিি প্রদাি করা েি। 

(৩)                                             ন                                     

  ম ন   দ                                  ৪৭০       ন   ম        দ-   ন            ন     ন 

             ম               । 

(৪) নদ    কূ            ৬৫      ন      ও     -                            ন; ম মন     

        ন ন          দ দ             ৪,২৫২.২০২৫       ম               ন     ম দন প্রদাি; ৬৪  
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                           ০৮            ম ন               আ                                 

২১৬   দ    ন         ম       ন       । 

(৫) বিহিাগ/পহদান্নবত/টাইমহিল/বসহলকিি বগ্রি প্রদাহির লহক্ষয বিভাগীি বিি থািি/পহদান্নবত কবমটিহত (বি.বপ.বস.) 

অংিগ্রেণকারী কম থিারীর সোবিকা প্রকাহির িন্য মুদ্রণ ও প্রকািিা অবধদপ্তহর বপ্ররণ; বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাহগর িিিল 

বিহিাগ কবমটি ও অন্যান্য কবমটিহত প্রবতবিবধ বপ্ররণ; তথ্য অবধকার আইি-২০০৯ অনুর্ািী িিপ্রিাসি মন্ত্রণালি ও এর 

অধীি দপ্তরসমূহের দাবিত্বপ্রাপ্ত কম থকতথাহদর িাম ও ঠিকািা সংিবলত িই োলিাগাদকরণ;     ১৫ আগস্ট িাবতর িিক 

িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ৪১তম িাোদত িাবষ থকী উপলহক্ষয বস্বোি রিদাি কম থসূবির আহিািি করা েি। 

(৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর প্রাবধকারপ্রাপ্ত সরকাবর কম থকতথাহদর সুদমুি বিহিষ অবগ্রম এিং গাবড় বসিা িগদািি িীবতমালা, 

২০১৪ (সংহিাবধত) অনুর্ািী ২২০িি যুগ্মসবিি পর্ থাহির কম থকতথার অনুকূহল সুদমুি বিহিষ অবগ্রম প্রদাি       ; এিং 

সরকাহরর উপসবিিহদর সাি থক্ষবণক সরকাবর গাবড় ব্যিোহরর    Ôপ্রাবধকারÕ প্রদাি করা েি। 

(৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িিপ্রিাসি মন্ত্রণা     ম   ম     ম   ১,০৪৮িি কম থকতথাহক বিবভন্ন স্বল্পহমিাবদ ও দীঘ থহমিাবদ 

বকাহস থ প্রবিক্ষহণর িন্য    দ   বপ্ররণ করা েি। ‘Strengthening government through capacity development of 

the BCS cadre officials’ প্রকহল্পর অধীহি এ িছর ৩৫৫িি কম থকতথা নিহদবিক প্রবিক্ষহণ অংিগ্রেণ কহরি; 

‘Improving Public Services through Quality Management(IPS-TQM)’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ১০১টি 

টিবকউএম বসবমিার/ওিাকথিহপ ৪,০৪৫িি কম থকতথা অংিগ্রেণ কহরি। 

(৮) বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং দপ্তর/সংস্থ্ার িাবেদার পবরহপ্রবক্ষহত ১৯,৬৬১টি পদ সৃিি; ৬৫,৫৮৯টি পদ সংরক্ষণ; 

৪,৬২২টি পদ স্থ্ািীকরণ; ১৯৫টি পদ বিলুবপ্ত; ১৯১টি পদ রািস্ব খাহত স্থ্ািান্তর এিং ১,৫৭৭টি র্ািিােি টিওঅযান্ডই-বত 

অন্তর্ভ থবিকরহণ সম্মবত প্রদাি এিং বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থ্ার বমাট ১,৩০১টি শূি¨পদ পূরহণর িন্য ছাড়পত্র প্রদাি 

করা েি। 

(৯) ‘আউটহসাবস থং-এর মাধ্যহম বসিা গ্রেণ িীবতমালা, ২০০৮’ অনুসরণ ব্যবতহরহক বিলা প্রিাসি ও বিভাগীি কবমিিাহরর 

কার্ থালহি বিযমাি বিহিাগবিবধ অনুর্ািী ২০তম বগ্রহির শূন্যপদ পূরণসংক্রান্ত বিহদ থিিা প্রণিি; োলিাগাদকৃত স্বিাবসত 

প্রবতষ্ঠাহির িন্য একইরূপ িাকবর প্রবিধািমালা প্রণিি এিং িাকবর প্রবিধািমালা িাবরর বিষহি বিহদ থিিা প্রণিি করা েি। 

৩৫তম বিবসএস পরীক্ষাি কাবরগবর ও বপিাগত কযািাহর অপূরণকৃত ৩৩৮টি সংরবক্ষত পদ এিং ৩৬তম বিবসএস-এর 

২,১৮০টি শূন্যপদ ৩৬তম বিবসএস-এর মাধ্যহম পূরহণর িন্য পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত িিপ্রিাসি মন্ত্রণালহির ১৬ বফব্রুিাবর 

২০১০ তাবরহখর স্মারহকর িতথ এককালীি বিবর্ল করা েি। 

(১০) ৩৫তম বিবসএস পরীক্ষাি কৃতকার্ থ বকন্তু কযািার পহদ সুপাবরিপ্রাপ্ত িি এমি প্রার্ীহদর মধ্য েইহত িি-কযািার প্রর্ম ও 

বদ্বতীি বেবণর পদ পূরণ; স্বরাে মন্ত্রণালহির অধীি আিসার ও গ্রাম প্রবতরক্ষা িাবেিীর বদ্বতীি বেবণর ‘সাহকথল 

অযািজুহটটের/উপহিলা আিসার ও বভবিবপ কম থকতথা/সেকারী অযািজুহটটের’ পহদ সরাসবর বিহিাগ; এিং স্বাস্থ্য ও পবরিার 

কল্যাণ মন্ত্রণালহির অধীি বসিা পবরদপ্তহরর ‘বমিওিাইফ’(দিম বগ্রি) পহদ সরাসবর বিহিাহগর বক্ষহত্র িিপ্রিাসি মন্ত্রণালহির 

১৬ বফব্রুিাবর ২০১০ তাবরহখর মুবিহর্াদ্ধা বকাটার পদ সংরক্ষণ সংক্রান্ত স্মারহকর বিহদ থিিা এককালীি বিবর্লক্রহম 

মুবিহর্াদ্ধা বকাটাি বর্াগ্য প্রার্ী পাওিা িা বগহল অপূরণকৃত পদসমূে িাতীি বমধা তাবলকার িীহষ থ অিস্থ্ািকারী সাধারণ 

প্রার্ীহদর দ্বারা পূরণসংক্রান্ত বিহদ থিিা িাবর করা েি। সরকাবর/স্বািত্তিাবসত/আধা-স্বািত্তিাবসত এিং বিবভন্ন কহপ থাহরিি ও 

দফতহর সরাসবর বিহিাহগর বক্ষহত্র বিলার সি থহিষ িিসংখ্যার বভবত্তহত বিলাওিাবর পদ বিতরহণর িতকরা োর বিধ থারণ 

করা েি। 

(১১) িাংলা ভাষা িাস্তিািি বকাষ েহত “সরকাবর কাহি প্রবমত িাংলা ব্যিোহরর বিিম” িীষ থক     পুবস্তকা প্রকাি করা েি। 

(১২) বিসামবরক প্রিাসহি িাকবররত অিস্থ্াি বকাহিা সরকাবর কম থকতথা/কম থিারীর মৃতুযিরণ এিং গুরুতর আেত েহি স্থ্ািী 

অক্ষমতািবিত কারহণ আবর্ থক অনুদাি প্রদাি িীবতমালা, ২০১৩’র অধীহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ১,৮৫৭ িি মৃত/স্থ্ািী 

অক্ষম কম থিারীর পবরিার/কম থিারীহক ৮/৫/৪/২ লক্ষ কহর বমাট ৯৪.৯৫ বকাটি টাকার আবর্ থক অনুদাি প্রদাি করা েি।  

(১৩) সরকাবর কম থিারী োসপাতাল পবরিালিা িীবতমালা/বিহিাগবিবধমালা প্রণিহির কার্ থক্রম; বিবভন্ন কযাটাগবরর ২৪১টি পদ 

সংিবলত ‘সরকাবর কম থিারী োসপাতাল (কম থিারী) বিহিাগ বিবধমালা, ২০১৭’ প্রণিিসংক্রান্ত কার্ থক্রম; বিবভন্ন কযাটাগবরর 
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৮৬টি পদ সৃিিসে বিহিাগবিবধহত অন্তর্ভ থিকরণ; এিং সরকাবর কম থিারী োসপাতাল ৩০০ িয্যাবিবিষ্ট োসপাতাহল 

উন্নীতকরহণর কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(১৪) ‘িিপ্রিাসি প্রবিক্ষণ িীবতমালা, ২০০৩’ অনুর্ািী সামবগ্রক প্রবিক্ষণ কার্ থক্রহম গবতিীলতা আিিহির লহক্ষয সরকাবর 

কম থিারীহদর িছহর ৬০ ঘণ্টা প্রবিক্ষহণর িন্য ‘প্রবিক্ষণ মবিউল’ প্রস্তুত; ‘বিলা মািিসম্পদ উন্নিি কবমটি’ গঠি; এিং 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর প্রবিক্ষণ মঞ্জুবর খাহত ১২০টি প্রবিক্ষণ প্রবতষ্ঠাহির মহধ্য িরােকৃত ৬০ লক্ষ টাকা প্রদাি করা েি। 

(১৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বদহির অভযন্তহর ৬৩টি প্রবিক্ষণ কম থসূবিহত ২,৯৫৩িি কম থকতথা অংিগ্রেণ কহরি।  মাঠপর্ থাহি 

কম থরত উপপবরিালক (স্থ্ািীি সরকার)/বিলা পবরষহদর সবিি/বপৌরসভার প্রধাি বিি থােী কম থকতথা/অবতবরি বিলা 

প্রিাসক/উপহিলা বিি থােী অবফসার/হিলা প্রিাসহকর কার্ থালি ও বিভাগীি কবমিিার অবফহস কম থরত বসবিির সেকারী 

কবমিিারহদর িন্য ভারহতর মুহসৌ     অিবস্থ্ত National Centre for Good Governance (NCGG)-এ আহিাবিত 

‘Mid-Career Training Programme in Field Administration for Civil Servants of Bangladesh’-িীষ থক 

প্রবিক্ষহণর ৭টি বকাহস থ ১৯৮িি কম থকতথা অংিগ্রেণ কহরি। এ সমি উি প্রবতষ্ঠাহি অনুবষ্ঠত ‘Special Training 

Programme in Field Administration for Deputy Commissioners of Bangladesh’-িীষ থক প্রবিক্ষহণ ১৬িি 

বিলা প্রিাসক অংিগ্রেণ কহরি।  

(১৬) িিপ্রিাসি মন্ত্রণালি এিং ঢাকাস্থ্ িীি দূতািাহসর কম থকতথাহদর সোিতাি িলবত অর্ থ-িছহর ‘Training and 

Exchange Programme’ িীষ থক ১০ বদি বমিাবদ ০৩টি প্রবিক্ষহণ ৩৬িি অবতবরি সবিি, ২৫িি যুগ্মসবিি ও বকাস থ 

ম্যাহিিহমটের েহত ১৫িি অংিগ্রেণ কহরি। 

 

বিত্র : ৬৩ ম   ন   দ                       দ   নদ  দ ন      ন ম নন      নম   

(১৭) বিবপএটিবসসে বিবভন্ন প্রবিক্ষণ প্রবতষ্ঠাহি অনুবষ্ঠত ব্যবিিাবদ প্রবিক্ষণ এিং বিবপএটিবসহত অনুবষ্ঠত এবসএবি, এসএসবস ও 

বপবপএমবস বকাহস থর এিং বিবসএস প্রিাসি একাহিবমর আইি ও প্রিাসি বকাস থসমূহের অংি বেসাহি নিহদবিক এক্সহপািার 

বভবিট সম্পাদহির িন্য িিপ্রিাসি মন্ত্রণালহির সহি মালহিবিিার University Putra Malaysia (UPM), র্াইল্যাহন্ডর 

Asian Institute of Technology (AIT), বভহিতিাহমর National Academy for Public Administration 

(NAPA) ও ভারহতর Administrative Staff College of India (ASCI)-এর সহি স্বাক্ষবরত সমহ াতা স্মারহকর 

আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাস্তিাবিত ২২টি এক্সহপািার বভবিহট প্রবিক্ষণার্ী ও বকাস থ ম্যাহিিহমটেরসে ৬৮৮িি কম থকতথা 

অংিগ্রেণ কহরি। 

(১৮) ‘মুদ্রণ ও প্রকািিা অবধদপ্তহরর তথ্য অিমুিকরণ িীবতমালা, ২০১৫’-এর বিষহি মতামত প্রদািকরা েি।  
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(১৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২৫িি কম থকতথার অনুকূহল বলহিি মঞ্জুর এিং ৯১ িি কম থকতথার অনুকূহল চুবিবভবত্তক বিহিাগ 

প্রদাি; ৩৫তম বিবসএস-এর মাধ্যহম ২,০৯৩িি কম থকতথাহক এিং ২৮-৩৪তম বিবসএস-এ িাদ পড়া ১৭৩ িিসে সি থহমাট 

২,২৬৬িি কম থকতথাহক বিবভন্ন কযািাহর বিহিাগ প্রদাি করা েি। সকল বিলা প্রিাসহকর কার্ থালহির স্থ্ািীি সরকার িাখার 

িন্য সেকারী পবরিালক (স্থ্ািীি সরকার)-এর একটি কহর বমাট ৬৪টি পদ স্থ্ািীভাহি সৃিি; স্বরাে মন্ত্রণালহি িিবিরাপত্তা 

বিভাগ ও সুরক্ষা বসিা বিভাগ িাহম ২টি িতুি বিভাগ গঠি; ৩১তম ব্যাহির কম থকতথাগণহক সেকারী কবমিিার (ভূবম) বেসাহি 

ভূবম মন্ত্রণালহি ন্যস্তকরণ; বিবভন্ন ব্যাহির ৩৮০িি কম থকতথাহক বসবিির বিল পহদ পহদান্নবত প্রদাি; ২০১৭ বিষ্টাহে  ছুটির 

তাবলকা সংিবলত প্রজ্ঞাপি ২৯ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ িাবর; ৮৯টি িাকবর  ছুটিসংক্রান্ত মতামত প্রদাি এিং ৩৪িি 

সরকাবর িাকবরিী    পূি থ িাকবর গণিা ও বিতিসংক্রান্ত মতামত প্রদাি করা েি। 

(২০) বিবি বপ্রহস সরকাহরর গু  পূণ থ র্ািতীি মুদ্রণকািসে সকল পািবলক পরী   ও বিবসএস পরী  র প্রনপত্র মুদ্রণ; 

কযাহলন্ডার, িাহিবর, বগহিট মুদ্রণ; মোমান্য সুবপ্রম বকাহট থর কিবলস্ট, বির্ বরফাহরন্স মুদ্রণ; দিম িাতীি সংসহদর 

অবধহিিি সংক্রা  প্রন ও প্রহনাত্তর মুদ্রণ; মোমান্য রােপবত ও মািিীি প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির র্ািতীি মুদ্রণকাি; বিি থািি 

কবমিি সবিিালহির বিি থািিসংক্রা  র্ািতীি মুদ্রণকাি; িাহিটসংক্রা  র্ািতীি মুদ্রণকাি; িাংলাহদহির সংবিধাি, বিবভন্ন 

বিল/আইি মুদ্রণ; বিবভন্ন সরকাবর প্রবতষ্ঠাহির বিক, িাংলাহদি িাক বিভাহগর বপাস্টাল অি থার, িাতীি রািস্ব বিাহি থর বিবভন্ন 

কর আদাহির রবিদ, িাংলাহদি বটবলবভিি লাইহসন্স ও অন্যান্য প্রবতষ্ঠাহির িকুহমটেরস্ এিং সকল মন্ত্রণালি/বিভাহগর 

িাবেদাকৃত ি   /অবত ি    র্ািতীি মুদ্রণ কার্ থািবল সম্পন্ন করা েি।  

(২১) বিবি বপ্রহস স্বল্প পবরসহর ই-ফাইবলং কার্ থক্রম িালু করা েি এিং অি লাইহি বসিা প্রদাহির      বিবি বপ্রহসর ওহিি 

সাইহট বগহিট সাবি থং পদ্ধবত িালু করা েি।  

(২২) সরকাবর কম থিারী োসপাতাহলর বিবভন্ন বিভাহগর সহি বরাগী ও স্টাফহদর বর্াগাহর্াহগর িন্য বপএবিএক্স (PABX) 

বসহস্টম, োসপাতাহলর অভযন্তহর বসবস কযাহমরা স্থ্াপি এিং সাি থক্ষবণক বিদুযৎ সরিরাহের লহক্ষয বিদুযৎ ব্যিস্থ্াি এক্সহপ্রস 

বফিার স্থ্াপি করা েি।  

(২৩) বিিাম ফাউহন্ডিহি বিবসএস (প্রিাসি) কযািাহরর কম থকতথাহদর ব্যবিিাবদ প্রবিক্ষণ বকাস থসে কলকারখািা ও প্রবতষ্ঠাি 

পবরদি থি অবধদপ্তর, পাওিার বগ্রি িাংলাহদি বকাম্পাবি বলবমহটি, রািধািী উন্নিি কর্তথপক্ষ, িবেরাগমি ও পাসহপাট থ 

অবধদপ্তহরর কম থকতথাহদর ব্যবিিাবদ প্রবিক্ষণ আহিািি করা েি। এ ছাড়া মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর উহযাহগ মাঠপর্ থাহি কম থরত 

প্রিাসি কযািাহরর কম থকতথাহদর প্রবিক্ষণ, ঢাকা ইহলকবট্রক সাপ্ল্াই বকাম্পাবি বলবমহটি-এর কম থকতথাহদর ‘িাতীি শুদ্ধািার 

বকৌিল’ এিং ‘িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি’ বিষিক দু’টি প্রবিক্ষণ কম থিালা, িাংলাহদি-িািিা পাওিার বকাম্পাবি (প্রাঃ) 

বলবমহটি-এর কম থকতথাহদর Induction Training Course, িাতীি গৃোিি কর্তথপহক্ষর কম থকতথাহদর ই-ফাইবলং-বিষিক 

প্রবিক্ষণ, পবরহিি অবধদপ্তহরর কম থকতথাহদর পবরহিি সংরক্ষণ আইি ও বিবধমালা প্রহিাগ িীষ থক প্রবিক্ষণ আহিািি করা েি। 

(২৪) ২০টি বরট বপটিিি মামলার িিাি  স্তুত; ৫৪টি আইি/িীবতমালা, ২০টি বিহিাগবিবধমালা, ১৪টি প্রবিধািমালা এিং 

বিবিধ ৬৬টি বিষহি িিপ্রিাসি মন্ত্রণালহির সম্মবত/মতামত প্রদাি; িিপ্রিাসি মন্ত্রণালহির িাবষ থক প্রবতহিদি ২০১৫-১৬ 

প্রকাি; মোমান্য সুপ্রীম বকাহট থর োইহকাট থ/আবপল বিভাহগ ১৭৩টি বলভ টু আবপল মামলা এিং ১৮৮টি Contempt মামলার 

বিষহি কার্ থকর ব্যিস্থ্া বিওিা েহিহছ।  

১১। িিবিরাপ         

(১)               ন    ম ম     ন                            ম       ন         ন             ম         । 

(২) িাংলাহদি পুবলি কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সারাহদহি বিবভন্ন কারহণ স্থ্বগত শূন্য-বঘাবষত বপৌরসভা, ইউবিিি 

পবরষহদর উপ-বিি থািি উপলহক্ষয বিরাপত্তা সংক্রান্ত সাবি থক ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। 

(৩) পুবলি বেিহকািাট থাহস থর অপাহরিিস্ কহরাল রুহম বিহিাবিত িিিহলর মাধ্যহম সাি থক্ষবণক সারাহদহির আইি-শৃঙ্খলা 

পবরবস্থ্বত মবিটবরং কার্ থক্রম পবরিালিা এিং উি কহরাল রুহম বিবভন্ন বিলা/ইউবিহট ফযাক্সহর্াহগ পত্র বপ্ররণ/গ্রেণ এিং 

বদহির বিবভন্ন বিলা/ইউবিট েহত আইি-শৃঙ্খলা সংবেষ্ট অন্যান্য প্রহিািিীি তথ্য সংগ্রে করা েি। 

(৪) িাবতসংঘ িাবন্তরক্ষা িাবেিীর বিবভন্ন বমিহি বিবভন্ন পদবির পুবলি কম থকতথা/কম থিারী গমি/প্রতযািতথি করা েি।  
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(৫) সকল বমহট্রা এলাকার রােহদ্রােী মামলার িন্য অনুহমাদি প্রদাি করা েি এিং িবি ও বিএমবি সদস্যহদর বগ্রফতাহর 

বিিবমত পুবলবি অবভর্াি পবরিালিা করা েি। 

 ৬) Bangladesh Police িাহম িাংলাহদি পুবলহির একটি অবফবসিাল Facebook বপইি বখালা েি। 

(৭) পুবলহির বসিাহক অবধকতর গণসমৃ্পি করার লহক্ষয সারা বদহি কবমউবিটি পুবলবিং কার্ থক্রম এিং প্রবতটি র্ািাি ওহপি 

োউি বি (Open House Day) আহিািি অব্যােত রাখা েি।  

(৮) পবরিে  বসক্টর, োটিািার ও স্কুল-কহলহি প্রিারণামূলক সভা সমাহিি আহিািহির মাধ্যহম িিসহিতিতা বৃবদ্ধর কাি 

অব্যােত রাখা েি। 

(৯) কবমউবিটি পুবলবিং সংক্রান্ত পুবলি কম থকতথা/সদস্য এিং বসবপএফগুবলহক প্রবিক্ষণ প্রদাি, সহিতিতা বৃবদ্ধ কম থসূবি ও 

অন্যান্য কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(১০) বিলাসমূহে িিগণহক সম্পৃি কহর অংিীদাবরহত্বর বভবত্তহত কবমউবিটি পুবলবিংহির মাধ্যহম মাদক, িারী ও বিশু 

বির্ থাতি, িাল্য বিিাে, বর্ৌতুক ইতযাবদ সামাবিক অপরাধ বরাহধ প্রিারণা/সভা/সমাহিি ও বিবভন্ন কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(১১) ১৫ আগস্ট ২০১৬ তাবরখ িাবতর িিক িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ৪১তম িাোদত িাবষ থকী উদ র্াপি        

বিরাপত্তা সংক্রা  সমন্বি করা েি। 

(১২) পুবলি বেিহকািাট থাহস থর বিবভন্ন িাখাসে এসবি/বসআইবি/বিএমবপ ও টিএন্ডআইএম কার্ থালহি e-Tendering System 

িা িািি-এর কার্ থক্রম িলমাি      । এ প্রবক্রিার অংি বেসাহি 100 Pcs Laser Printer ক্রি ই-বটন্ডা       মাধ্যহম 

সম্পন্ন করার কার্ থক্রম প্রবক্রিাধীি      । 

(১৩) ১৩-১৫ িানুিাবর ২০১৭ বমিাহদ বিশ্ব ইিহতমা ১ম পি থ এিং ২০-২২ িানুিাবর ২০১৭ বমিাহদ বিশ্ব ইিহতমা ২ি পি থ 

উদ র্াপি উপলহক্ষয বিরাপত্তা সংক্রান্ত সমন্বি করা েি। 

(১৪) ১-৩১ িানুিাবর ২০১৭ বমিাহদ ২২তম ঢাকা আন্তিথাবতক িাবণিয বমলা (বিআইটিএফ)-২০১৭ এর বিরাপত্তা সংক্রান্ত 

সমন্বি করা েি এিং ৯-২১ িানুিাবর ২০১৭ বমিাহদ South Africa Women’s Cricket Team-এর িাংলাহদি সফর 

উপলহক্ষয বিরাপত্তা সংক্রান্ত সমন্বি করা েি। 

(১৫) ২৩-২৭ িানুিাবর ২০১৭ বমিাহদ পাঁি বদিব্যাপী ‘পুবলি সপ্তাে ২০১৭’ উদর্াবপত েি। পুবলি সপ্তাহের প্রর্ম বদি ২৩ 

িানুিাবর রািারিাগ পুবলি লাইিহস অনুবষ্ঠত িাবষ থক পুবলি াাহরি িাংলাহদি বটবলবভিি এিং িাংলাহদি বটবলবভিি 

ওিাহডথ সরাসবর সম্প্রিাহরর ব্যিস্থ্া করা েি। সকল বিসরকাবর বটবলবভিি িযাহিল বিটিবভর মাধ্যহম অনুষ্ঠািটি সরাসবর 

সম্প্রিার কহর। পুবলি সপ্তাে ২০১৭ উপলহক্ষয ১৯৭৫ সাহল অনুবষ্ঠত পুবলি সপ্তাহে িাবতর িিক িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর 

রেমাহির ভাষণ এিং িাংলাহদি পুবলহির কার্ থক্রম সম্পহকথ একটি বিহিষ প্রামাে বিত্র ‘িিগহণর পুবলি িাংলাহদি পুবলি’ 

বিম থাণ করা েি। িকুহমটেরাবরটি পুবলি সপ্তাে ২০১৭’র উহদ্বাধিী বদহি বরহেিহমহটেরর সমি মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার 

সম্মুহখ প্রদি থি করা েি। 

(১৬) ১২-১৪ মাি থ ২০১৭ বমিাহদ িাংলাহদি পুবলি এিং ইটেরারহপাহলর বর্ৌর্ আহিািহি ঢাকাি Chiefs of Police 

conference অনুবষ্ঠত েি। এই conference-এর উহদ্বাধিী ও সমাপিী অনুষ্ঠাি, আইবিবপর সহি ইটেরারহপাল মোসবিিসে 

বিবভন্ন বদহির পুবলি প্রধািহদর বদ্ব-পাবক্ষক নিঠক ও বপ্রস বিবফং সহম্মলহির বিবভন্ন অবধহিিহির কার্ থক্রম বপ্রটের এিং 

ইহলকট্রবিক বমবিিাি ব্যাপক প্রিাহরর ব্যিস্থ্া করা েি। বপ্রটের এিং ইহলকট্রবিক উভি গণমাধ্যহম সহম্মলহির সংিাদ 

গুরুত্বসেকাহর প্রিার কহর। 

(১৭) বিবভন্ন বপ্রটের ও ইহলকট্রবিক বমবিিাি কম থরত সাংিাবদক বিহিষ কহর অপরাধবিষিক প্রবতহিদকহদর সহি িাংলাহদি 

পুবলহির প্রিার কার্ থক্রম সম্পহকথ বিিবমত বর্াগাহর্াগ ও সমন্বি করা েি।  

(১৮) আইি-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিবভন্ন ইহলকট্রবিক বমবিিাি প্রিাবরত বিভ্রাবন্তকর ও অসতয সংিাদ/স্ক্রল সম্পহকথ সংবেষ্ট পুবলি 

ইউবিট এিং টিবভ িযাহিহলর সহি বর্াগাহর্াগ কহর সংহিাধি/বিহমািহির ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। 
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(১৯) িাতীি সংসদ, বসটি কহপ থাহরিি, বপৌরসভা, বিলা পবরষদ, উপহিলা পবরষদ ও ইউবিিি পবরষদ সাধারণ/পুিবিি থািি/ 

উপ-বিি থািি/স্থ্বগতকৃত/িন্ধহঘাবষত সকল বিি থািহি বভাটহকহন্দ্রর আইি-শৃঙ্খলা র  ি বমাট ৭,৬৪,০৫০িি আিসার ও 

বভবিবপ সদস্য এিং বমাট ২১,৯৬৯ িি ব্যাটাবলিি আিসার সদস্য দাবিত্ব পালি কহরি।  

(২০)  গ থাপূিা-২০১৬’   পূিামণ্ডহপর আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাি ১,৬৮,২০৪িি ২২তম ঢাকা আন্তিথাবতক িাবণিয বমলা ২০১৭-

এর সাবি থক বিরাপত্তাি বমাট ৪৮িি ব্যাটাবলিি আিসার সদস্য দাবিত্ব পালি কহরি। 

(২১) দুই পহি থ অনুবষ্ঠত বিশ্ব ইিহতমা ২০১৭-বত আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাি প্রবত পহি থ বমাট ২০০িি কহর ব্যাটাবলিি আিসার 

সদস্যগণ দাবিত্ব পালি কহরি। 

(২২) পবিত্র ঈদ-উল-বফতর এিং ঈদ-উল-আর্ো ২০১৬ উপলহক্ষয বরলওহির আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাি সি থহমাট ৬৮৫িি 

ব্যাটাবলিি আিসার সদস্য দাবিত্বপালি কহরি। পবিত্র ঈদ-উল-বফতর ২০১৭ উপলহক্ষয বরলহস্টিহির আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাি 

িট্টগ্রাম ও নসিদপুর বরলহস্টিহি বমাট ৩০৫ িি এিং মাবিকগঞ্জ বিলার বিিালি র্ািাধীি পাটুবরিা ও আবরিা ঘাহটর সুষ্ঠু 

ট্রাবফক ব্যিস্থ্াপিা এিং আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাি ৬০িি ব্যাটাবলিি আিসার বমাতাহিি করা েি। বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ স্থ্াপিাি 

িিসাধারহণর বিরাপদ িলািল ও সম্ভাব্য দুষ্কৃবতমূলক ঘটিা প্রবতহরাহধ আিসার িাইবকং বফাস থ (এএসএফ) েহত ০৫টি টিহমর 

প্রবত টিহম ১০িি কহর বমাট ৫০িি এএসএফ সদস্য দাবিত্বপালি কহর। 

(২৩) বিিস্ব কমাহন্ড বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ স্থ্াপিা বিরাপত্তাি (মাতারিাড়ী বিদুযৎহকন্দ্র, কণ থফুলী টাহিল, পদ্মা িহুমুখী বসতু, 

বমহট্রাহরল ও বমঘিা বগামতী বদ্বতীি বসতুসে অন্যান্য) বমাট ১,১৭৪িি ব্যাটাবলিি আিসার বমাতাহিি করা েি। 

 

বিত্র : ম নন      নম        আন           ন  দ  দ    ম         ন 

(২৪) বিআইএসএস-এর ব্যিস্থ্াপিাি আহিাবিত বিবভন্ন বসবমিাহর আগত অবতবর্হদর সাবি থক বিরাপত্তাি বিবভন্ন সমহি বমাট 

৮০ িি ব্যাটাবলিি আিসার এিট থ টিম বেহসহি দাবিত্ব পালি কহর। 

(২৫)         দ দ  ,      ন ,             ’   ন                 ন       ।       ’  আ      ও     

                 ন ও       আও    আন                         ।                   ন             

    ন       ম           ।  
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(২৬)       ’    ও        ৬০/৮০   ম       ন  ম   ম                    ন       ।   ম         

           ন   ও      ন       ম ম ন                   ন                       ন  ম      ম     

                         ।  

(২৭) িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর সদস্যগহণর অসীম সােবসকতা ও িীরত্বপূণ থ কাহির স্বীকৃবতস্বরূপ ১৪ বেব্যিাবর ২০১৭ 

তাবরহখ ৩৭িি কম থকতথা ও িাবিক এিং অসামবরক কম থিারীহদর পদক প্রদাি করা েি। ০১ িি প্রর্ম বেবণ (আইি কম থকতথা) 

অসামবরক িিিল, ০৪ িি বদ্বতীি বেবণ [উপ-সেকারী প্রহকৌিলী (বসবভল)] অসামবরক িিিল, ২১ িি র্ততীি ও িতুর্ থ বেবণ 

অসামবরক িিিল বকাস্ট গাি থ িাবেিীহত সরাসবর বিহিাগ প্রদাি করা েি। ০৮ কযাটাগবর পহদ ১৫ িি (র্ততীি ও িতুর্ থ বেবণ) 

অসামবরক কম থিারী সরাসবর বিহিাহগর িন্য ৫ সদস্যবিবিষ্ট কবমটি এিং ১৪িি োইভার (র্ততীি বেবণ) অসামবরক কম থিারী 

সরাসবর বিহিাহগর িন্য ০৬ সদস্যবিবিষ্ট কবমটি গঠি করা েি।  

(২৮) িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর সাংগঠবিক কাঠাহমা (টিও   ন্ডই)-বত কক্সিািার বস্টিিহক পূণ থাি বিইস-এ 

উন্নীতকরণসে উি বিইহসর অনুকূহল ৮০টি, বসবি আউটহপাস্ট দুিলাির স্থ্াপহির িন্য ২৩টি, ৪টি অফহসার াাহট্রাল বভহসল 

(ওবপবভ) ও বিািােহির িন্য ৫০৮টি, ৪টি বস্টিহির িন্য ১৪৮টি, ১১টি বসবসএমবসর িন্য ৪৪টি ও ৩টি িািল বকবিি বটাবিং 

ট্রাক ও ৩টি পদ সৃিহির বিষহি সরকাবর আহদি িাবর করা েি। 

(২৯) ইতা  ি বিৌিাবেিী েহত ক্রিকৃত ০৪টি Minerva Class OPV-এর মহধ্য প্রর্ম ব্যাহির ০২টি িাোি বসবিএস নসিদ 

িিরুল ও বসবিএস তািউেীি ১২ িানুিাবর ২০১৭        মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক আনুষ্ঠাবিকভাহি কবমিবিং করা েি। 

অিবিষ্ট ০২টি িাোি বসহেম্বর ২০১৭ সাহলর মহধ্য বিবলভাবর করা েহি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ২২         ২০১৭        ম নন   প্রধািমন্ত্রী বকাস্টগাি থ িাোি ‘নসিদ িিরুল’ ও ‘তাি উবেি’-এর কবমিবিং কহরি 

(৩০) ‘িাংলাহদি বকাস্ট গাহি থর িন্য সমুদ্রগামী িলর্াি সংগ্রে ও অিকাঠাহমা বিম থাণ’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ২টি ইিহিার 

াাহট্রাল বভহসল ও ২টি ফাস্ট াাহট্রাল বিাহটর িকইিাি থ    ন্ড ইবঞ্জবিিাবরং ওিাকথস বলবমহটি (বিইিবব্লউ), িারািণগহঞ্জর 

বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। উি প্রকহল্পর আওতাি ০২টি োরিার াাহট্রাল বিাট ১৬ িানুিাবর ২০১৭        আনুষ্ঠাবিকভাহি 
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বকাস্ট গাি থ িাবেিীহক েস্তান্তর করা েি। ‘এিেযান্সহমটের অফ অপাহরিিাল কযাপাবিবলটি অফ িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ’-িীষ থক 

প্রকহল্পর আওতাি ৩টি আইবপবভ এিং ১টি বফ্ল্টিং বক্রি, ৬টি োইবস্পি বিাট (িড়) খুলিা বিপইিাি থ বলবমহটি-এর সহি চুবি 

সম্পাবদত েি।  

(৩১) বকাস্ট গাহি থর িন্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর রািস্ব িাহিহটর আওতাি ৮টি কযাটামারাি, ২টি বসইবলং বিাট, ৪টি বক  

বিাট বিম থাণ বিহষ বকাস্ট গাি থ িাবেিীহত যুি েি।  

(৩২) Japanese Grant Aid-এর অর্ থািহি িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর িন্য বকাস্টাল মবিটবরং বসহস্টম স্থ্াপহির 

প্রবক্রিা িলমাি রহিহছ।  

(৩৩) মাবকথি সরকাহরর আবর্ থক সোিতাি িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীহক অনুদাি বেসাহি পর্ থািক্রহম বমাট ৩০টি 

বসবসএমবস বিম থাহণর বিবমত্ত সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষবরত েি। তন্মহধ্য ২৩টি বসবসএমবস েস্তান্তর করা েি। অিবিষ্ট ৭টি 

বসবসএমবস বিম থাণ ও েস্তান্তহরর িন্য প্রবক্রিাধীি রহিহছ। 

(৩৪) ১৭ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ বকাস্ট গাি থ িাবেিী সদরদপ্তর মাবিপারপাস েহল খুলিা বিপইিাি থ বলবমহটহির সহি 

িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর িন্য ৩টি আইবপবভর চুবিস্বাক্ষর অনুবষ্ঠত েি। ৪ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ ইতাবলিাি বিৌিাবেিী 

েহত বকাস্ট গাি থ িাবেিীর িন্য ক্রিকৃত দু’টি িাোহির আনুষ্ঠাবিক েস্তান্তর অনুষ্ঠাি অনুবষ্ঠত েি। ১ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ 

খুলিা বিপইিাি থ বলবমহটি-এ িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর িন্য ৩টি আইবপবভর বকল বলবিং অনুবষ্ঠত েি। ১ বিহসম্বর 

২০১৬ তাবরহখ িকইিাি থ ইবঞ্জবিিাবরং ওিাকথস বলবমহটি কর্তথক বিমীিমাণ বসবিএস সব্যি িাংলার লবঞ্চং অনুবষ্ঠত েি। 

(৩৫) ২৭ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ বকাস্ট গাি থ িাবেিী সদরদপ্তর মাবিপারপাস েহল িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর িন্য ১টি 

বফ্ল্াটিং বক্রি ক্রহির চুবিস্বাক্ষর অনুবষ্ঠত েি। ৫ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ বকাস্ট গাি থ িাবেিী সদর দপ্তর মাবিপারপাস েহল 

িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর িন্য ৭টি ফ্ল্যাট বিক পন্টুহির চুবিস্বাক্ষর অনুবষ্ঠত েি। ১ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ বকাস্ট গাি থ সদর 

দপ্তর মাবিপারপাস েহল িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর িন্য ৪টি বসলফ সাসহটইন্ড পন্টুহির চুবি স্বাক্ষর অনুবষ্ঠত েি।  

৪ জুি ২০১৭ সদর দপ্তর কিফাহরন্স রুহম খুলিা বিপইিাি থ বলবমহটহির সহি িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর িন্য ৬টি 

োইবস্পি বিাট বিম থাহণর চুবিস্বাক্ষর অনুবষ্ঠত েি। 

(৩৬) ২৫ বম ২০১৭ তাবরহখ খুলিা বিপইিাহি থ িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর িন্য বসলফ বপ্রাহপড বফ্ল্াটিং বক্রহির বকল 

বলবিং অনুবষ্ঠত েি। 

(৩৭) ১৬ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ িকইিাি থ ইবঞ্জবিিাবরং ওিাকথস বলবমহটি কর্তথক দু’টি োরিার বপহট্রাল বিাট িাংলাহদি 

বকাস্ট গাি থ িাবেিীর বিকট েস্তান্তর করা েি। ২৬ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ ওিাডথ কাস্টমস অগ থািাইহিিি কর্তথক িাংলাহদি 

বকাস্ট গাি থ িাবেিীহক ‘Certificate of Merit’ প্রদাি করা েি। ১৪ বফব্রুিাবর ২০১৭ বকাস্ট গাি থ িাবেিী সদরদপ্তহর 

িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিীর ২২তম প্রবতষ্ঠািাবষ থকী উদ র্াবপত েি। 

(৩৮) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর       দ               ন       ৫৬টি বদবি/বিহদবি আহ্িাস্ত্র; ১২৪ রাউন্ড তািা 

বগালািারুদ; ০৬ রাউন্ড ব্লযাংক কাটি থি; ৬৬টি রামদা/কুড়াল/িাপাবত অস্ত্র ও বগালা উদ্ধার করা েি। 

(৩৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মৎস্য সম্পদ রক্ষা অবভর্াহি বকাস্ট গাি থ িাবেিী কর্তথক ২৫,০০৪টি অবভর্াহি ২,৪৮,৩৯,৪৫০ 

বমটার কাহরটের িাল; ৩,৮৪,২৩,৭৫৭ বমটার অন্যান্য িাল; ৫,৭০৭টি বিহুবন্দ/মিাবর িাল; ১,৫৩,৭৬৩ বকবি িাটকা; 

৭,৬১,০৮,৯৩৭ বপছ বরণুহপািা; ৪০০টি বফবিং বিাট ও ৭১৪িি বিহল আটকসে প্রাি বমাট ৯৬৮ বকাটি ১০ লক্ষ ৬০ োিার 

৪৫৪ টাকা অবিথত েি। 

(৪০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বকাস্ট গাি থ িাবেিী কর্তথক ২৫,০০৪টি বিবভন্ন বিারািালাি বিহরাধী অবভর্াহি ৯৭০ বমটার িাবর্ থং 

োউিার এিং রবি, ১৮,১৬৩ বলটার বিহিল/হপহট্রাল/হভািয বতল/অকহটি/পাম অহিল, ৩৭,৬১৬ বপস ভারতীি িাবড়/বি 

বপছ, ১১,৫৮৮ বমটার র্াি কাপড়/িাওিাল, ৯৯টি বিাট/ভযাি/ট্রাক/বসএিবি/মটর সাইহকল, ১৫,৫৭৭.৭১ ঘিফুট িিি সম্পদ, 

৬১,০২৫ বকবি পবলবর্ি, ০৫টি তক্ষক, ৭০,৯৯,৫৩৬ বপছ ইিািা, ৮.২ বকবি গাঁিা, ১৫,০৯৮টি বিাতল/কযাি বিবভন্ন প্রকার 

বদবি/বিহদবি মদ, বিিার, ৪,৭০৭ বকবি িাউল, ৪৩০ িস্তা বসহমটের, ৮,১২০ বকবি বিট লিণ, ১২২টি বেিার/িাল্কহেি, ২৮৮টি 

োম/ব্যাহরল, ২৬৩িি িিদসুয/িাকাত/অন্যান্য অনিধ কাহি িবড়ত ব্যবি, ০৮টি েবরহণর িামড়া, ১৯০.৫ বকবি মাংস, ৫টি 
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েবরহণর মার্া, ০৩টি িীবিত েবরণ; ৯৮িি বিপন্ন বিহল উদ্ধার, ০৮টি অপহৃত বিাট উদ্ধার ও অন্যান্যসে বমাট ৩৯২      

৬৪ লক্ষ ০৯       ৩৮৯ টাকা অবিথত েি।  

(৪১) িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিী কর্তথক িাংলাহদবি বফবিং বিাটসে বিহলহদরহক ভারতীি বকাস্ট গাি থ েহত গ্রেণ কহর 

তাহদর পবরিার ও বিাহটর মাবলহকর বিকট েস্তান্তর করা েি। িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ িাবেিী ২০১৬-১৭ সাহল ১৮টি সফল 

উদ্ধার অবভর্াি পবরিালিা কহর। ৩০ বম ২০১৭        ঘূবণ থ ড় MORA-   আভাস পাওিার সহি সহি বকাস্ট গাি থ 

িাবেিীর বস্টিি সাংগু, বসটেরমাটি থন্স ও আউটহপাস্ট পহতিার বকাস্টাল ক্রাইবসস ম্যাহিিহমটের বসটেরার (বসবসএমবস)সমূহে প্রাি 

২,৫০০িি িারী ও বিশুহক সবরহি আিা েি এিং প্রার্বমকভাহি বিশুদ্ধ পাবি ও শুষ্ক খািার বিতরণ করার পািাপাবি 

বিরাপত্তার বিষিটি বিবিত করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাংলাহদি বকাস্ট গাি থ কর্তথক ২০২িি বরাবেিাসে ১১টি বিাট 

বফরত পাঠাহিা েি। 

(৪২) মািিীি প্রধািম  র ত্রাণ ভান্ডার সংল্ এলাকাি এিটিএমবসর িিবিবম থত ভিি ০১ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ মািিীি 

স্বরােম   কর্তথক শুভ উহদ্বাধহির মাধ্যহম সকল দাপ্তবরক কা   ম    েি।  ন  ম     একটি বভবেকযাল মাউহটেরটের িাটা 

ইটেরারহসের      বটন্ডার       সম্পন্ন েি, র্া সরিরাহের পর্ থাহি রহিহছ। একটি Intigrated Lawful Interception 

System (ILIS)-এর আংবিক      বটন্ডার       সম্পন্ন েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সরকা            অনুসর  কহর 

িরােকৃত অহর্ থর ৯৮.৫৬       খরি করা েি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ১         ২০১৭       ম নন   স্বরােমন্ত্রী ন্যািিাল বটবলকবমউবিহকিি মবিটবরং বসটেরার শুভ উহদ্বাধি কহরি 

১২। জ্বালািী ও খবিি সম্পদ বিভাগ 

(১)  দ       ন ও                  ন           দ                 ও    িাংলাহদি বপহট্রাবলিাম কহপ থাহরিি 

বদহির জ্বালাবি বতহলর িাবেদার বসংেভাগ ১০টি রাোিত্ত প্রবতষ্ঠাি বর্হক বিটুবি (G-to-G) বভবত্তহত এিং আন্তিথাবতক 

দরপহত্রর মাধ্যহম বিবভন্ন বগ্রহির পবরহিাবধত জ্বালাবি বতল আমদাবি কহর। এ ছাড়া বসৌবদ আরহির রাোিত্ত প্রবতষ্ঠাি বসৌবদ 

আরামহকা বর্হক এরাবিিাি লাইট ক্রুি এিং সংযুি আরি আবমরাহতর প্রবতষ্ঠাি এিিক, আব্যধািী বর্হক মারিাি ক্রুি অহিল 

আমদাবি করা েি।  

(২) বদহির িাবেদা পূরহণর িন্য ২০১৬-১৭    -     িাংলাহদি বপহট্রাবলিাম কহপ থাহরিি (বিবপবস) কর্তথক ৩৪,৭৮,৮৭৪ 

বমবট্রকটি গ্যাস অহিল বিহিল; ৩,৭৬,০৯৬ বমবট্রকটি বিট-এ-১; ১৬,৪৬৩ বমবট্রকটি বমাগ্যাস (অকহটি); ৫,২১,১৯৯ 

বমবট্রকটি ফাহি থস অহিল এিং ১১,৯৯,২৯৪ বমবট্রকটি ক্রুি অহিল পবরহিাবধত ও অপবরহিাবধত জ্বালাবি বতল সংগ্রে করা 
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েি। এ ছাড়া স্থ্ািীিভাহি সুপার বপহট্রাহকবমকযাল (প্রাঃ) বলবমহটি, িট্টগ্রাম েহত ১০,৯৪৪৩ বমবট্রকটি বমাগ্যাস এিং 

বপহট্রাম্যাক্স বরফাইিাবর বলবমহটি, মংলা েহত ৬৬,১৫২ বমবট্রকটি বমাগ্যাস গ্রেণ করা েি। 

(৩) বিহদি বর্হক আমদ  ন   অপবরহিাবধত/পবরহিাবধত জ্বালাবি বতল ও বিহিল িহিাপসাগহরর গভীর সমুহদ্র অিস্থ্ািরত 

মাদার বভহসল বর্হক সরাসবর বিবপবস’র অধীিস্থ্ ইস্টাি থ বরফাইিাবরহত সরিরাে গ্রেণ করার িন্য বসহিল পহিটের মুবরং স্থ্াপি 

প্রকল্প গ্রেণ করা েি। China Petroleum Pipeline Bureau(CPPB)-এর সহি ০৮ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ 

Commercial Contract স্বাক্ষর েি। এ প্রকহল্পর পাইপলাইহির িন্য ভূবম অবধগ্রেণ কার্ থক্রম িলমাি আহছ।  

(৪) ভারহতর নুমালীগড় বর্হক পাইপলাইহির মাধ্যহম িাংলাহদহির পাি থতীপুর পর্ থন্ত জ্বালাবি বতল সরিরাহের িন্য একটি 

পাইপলাইি স্থ্াপি প্রকল্প গ্রেণ করা েি। এ বিষহি ভারতীি কর্তথপহক্ষর সহি একটি MoU স্বাক্ষবরত েি। পাইপলাইহির 

মাধ্যহম িাৎসবরক ১০ লক্ষ বমবট্রকটি বতল আমদাবির পবরকল্পিা গ্রেণ করা েি। পাইপলাইিটির আনুমাবিক নদঘ থয েহি ১৩০ 

বকহলাবমটার। িাংলাহদি অংহি ১২৫ বকহলাবমটার ও ভারতীি অংহি ৫ বকহলাবমটার। Sales Purchase Agreement 

(SPA) স্বাক্ষহরর িন্য সরকাবর ক্রি সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটিহত বপ্ররণ করা েি।  

 

বিত্র : A Sale Purchase Agreement was signed between Numaligarh Refinery Limited (NRL) and 

Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) for supply of high speed disel 

(৫) বদহি পবরহিাবধত/অপবরহিাবধত বতহলর িতথমাি িাবেদা ৫.৫০ বমবলিি বমবট্রকটি। বিহদি বর্হক আমদাবিকৃত 

অপবরহিাবধত বতল ইস্টাি থ বরফাইিাবরহত বরফাইি করা েি। ইস্টাি থ বরফাইিাবরর িতথমাি উৎপাদি  ম   ১.৫  

বমবলিি বমবট্রকটি। অিবিষ্ট পবরহিাবধত বতল বিহদি বর্হক আমদাবি করা েি। বদহির আমদাবিকৃত ক্রুি অহিহলর 

পবরহিাধি ক্ষমতা বৃবদ্ধর িন্য আরও ৩.০০ বমবলিি বমবট্রকটি ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টাি থ বরফাইিাবর ইউবিট-২ স্থ্াপি প্রকল্প গ্রেণ 

করা েি। প্রকহল্পর FEED িকুহমটের নতবরর িন্য Technip, France-এর সহি ১৮ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ চুবি  

সম্পাবদত েি।  

(৬) বদহি প্রাকৃবতক গ্যাহসর িতথমাি িাবেদা প্রাি ৩,৬০০ এমএমবসএফবি। ২০১৭ সাহল নদবিক গ্যাস উৎপাদহির পবরমাণ 

২,৭৫০ বমবলিি ঘিফুট-এ উন্নীত করা েহলও ২০৪১ সাল িাগাদ সকল বসক্টহরর সবম্মবলত গ্যাহসর িাবেদা প্রাি ৮,০০০ 
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এমএমবসএফবি েহি। বদহি ঘাটবত পূরহণ Liquefied Natural Gas (LNG) আমদাবির িন্য FSRU (Floating 

Storage Re-gasification Unit) ও স্থ্লবভবত্তক এলএিবি টাবম থিাল স্থ্াপি      ম         । LNG আমদাবির িন্য 

কক্সিািাহরর মহেিখালীহত ৫০০ এমএমবসএফবি ক্ষমতাসম্পন্ন এলএিবি টাবম থিাল স্থ্াপহির িন্য Excelerate Energy-

এর সহি ১৮ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ চূড়ান্ত চুবি স্বাক্ষবরত েি। Excelerate Energy ভাসমাি টাবম থিাল স্থ্াপহির কার্ থক্রম 

শুরু কহরহছ। ২০১৮ সাহলর শুরুহতই এ টাবম থিাহলর মাধ্যহম ৫০০ এমএমবসএফবি এলএিবি আমদাবি কার্ থক্রম শুরু েহি। 

কক্সিািাহরর মহেিখালীহত বদ্বতীি ভাসমাি টাবম থিাল স্থ্াপহির বিষহি Summit Corporation-এর সহি ২০ এবপ্রল ২০১৭ 

তাবরহখ চূড়ান্ত চুবি স্বাক্ষবরত েি। Summit Corporation-এর ভাসমাি এলএিবি টাবম থিাহলর মাধ্যম অহক্টাির ২০১৭-এ 

৫০০ এমএমবসএফবি এলএিবি গ্যাস িাতীি বগ্রহি বর্াগ েহি। কুতুিবদিাি একটি ভাসমাি এলএিবি টাবম থিাল স্থ্াপহির িন্য 

ভারহতর Reliance Power Ltd.-এর সহি বিহগাবসহিিি িলহছ। এ ছাড়া কক্সিািাহরর মহেিখালী, কুতুিবদিা ও পািরা 

িন্দহর স্থ্লবভবত্তক এলএিবি টাবম থিাল স্থ্াপহির বফবিবিবলটি স্টাবির িন্য Tokyo Gas Engineering Solutions 

Corporation, Japan-বক পরামি থক বিহিাগ করা েি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : Floating Storage Re-gasification Unit (FSRU) 

(৭) িাংলাহদি বপহট্রাবলিাম এক্সহপ্ল্াহরিি অযান্ড বপ্রািাকিি বকাম্পাবি বলবমহটি (িাহপক্স)-এর 3D SEISMIC 

PROJECT OF BAPEX ২০১৭-১৮ বমৌসুহম বফঞ্চুগঞ্জ গ্যাসহক্ষত্র এলাকাি উপাত্ত সংগ্রে কার্ থক্রম শুরুর লহক্ষয সাইসবমক 

কাহি ব্যিহৃত র্ািতীি মালামাল/র্ন্ত্রপাবতসমূহের বমরামত ও রক্ষণাহিক্ষণ কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। ২০১৬-১৭ বমৌসুহম 

উপাত্ত সংগ্রহে িরবসংদী গ্যাসহক্ষত্র-২০০ িগ থবকহলাবমটার এিং বমািারকপুর ভূগঠি ৩০০ িগ থবকহলাবমটার সম্পন্ন েি। িতুি 

বিবিং রাউন্ড আেিাহির প্রহিািহি সমহিাপহর্াগীভাহি মহিল বপএসবস প্রণিহির লহক্ষয উহযাগ গ্রেণ করা েি। বিযমাি 

Revised Model PSC 2012 সংহিাধি, পবরিতথি, পবরমািথি কহর দুটি পৃর্ক মহিল বপএসবস অর্ থাৎ Draft Onshore 

Model PSC 2016 এিং Draft Offshore Model PSC 2016 প্রস্তুত করা েি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : Installation of Single Point Mooring (SPM) with Double Pipe Line 

(৮) িাহপক্স কর্তথক িােিাদপুর-সুন্দলপুর (সুন্দলপুর # ২) মূল্যািি/উন্নিি কূপ খিি প্রকহল্পর খিি কাহি IDECO H-1700 

(Mechanical) বরগ সংস্থ্াপি করা েি এিং ১০ িানুিাবর ২০১৭ তাবরখ েহত খিি কার্ থক্রম শুরু েহি ২৬ মাি থ ২০১৭ 
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তাবরহখ কূপটি ৩,২৩৫ বমটার গভীরতা পর্ থন্ত খিি কাি সম্পন্ন করা েি। বিএসবপ, বকবসং, বসহমবটেরং, বসহমটের বেবলং, 

পারহফাহরিি, বসহমটের স্কুবিবিং িি, লবগং, পারহফাহরিি, বিএসটি ও বটবস্টং সম্পন্ন করা েি। ২০ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ 

সুন্দলপুর # ২ কূহপ ১,৪০০ বমটার গভীরতাি বিএসটি করা েহল কূপটিহত গ্যাস প্রাবপ্ত বিবিত েি এিং নদবিক ১০ বমবলিি 

ঘিফুট গ্যাহসর উপবস্থ্বত পাওিা র্াি। কূপ েহত গ্যাস উৎপাদহির লহক্ষয কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ।  

(৯) বিদুযৎ ও জ্বালাবি দ্রুত সরিরাে বৃবদ্ধ (বিহিষ বিধাি) আইি, ২০১০-এর আওতাি রূপকল্প-২১ িাস্তিািহির      িাহপক্স 

কর্তথক অিহিার এলাকাি ১০৮টি কূপ খিহির পবরকল্পিা গ্রেণ করা েি। উি কূপ খিহির মহধ্য ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ 

সমহির িন্য ১০টি প্রকহল্পর মাধ্যহম ২৮টি কূপ খিি (২২টি অনুসন্ধাি কূপ, ০৩টি উন্নিি কূপ এিং ০৩টি ওিাকথওভার কূপ) 

কার্ থক্রম িাস্তিাবিত েহে। 

(১০) Liquefied Petroleum Gas (LPG) একটি বিহিষ ধরহির পবরহিিিান্ধি জ্বালাবি। সরকার িাতীি জ্বালাবি িীবতর 

মাধ্যহম বিসরকাবর খাহত এলবপবি আমদাবিপূি থক বিাতলিাত ও বিপণি করহছ। িতথমাহি সরকাবরভাহি প্রাি ১,০০,০০০ 

বমবট্রকটি ও বিসরকাবরভাহি প্রাি ৫,০০,০০০ বমবট্রকটি এলবপবি িািারিাত করার ক্ষমতা রহিহছ। বদহির ক্রমিধ থমাি 

জ্বালাবি বতহলর িাবেদা বৃবদ্ধর সহি সহি সরিরাে ব্যিস্থ্া সুদৃঢ় ও সুসংেত করার লহক্ষয িট্টগ্রাম বর্হক পাইপলাইহি ঢাকা 

পর্ থন্ত জ্বালাবি বতল সরিরাহের প্রকল্প গ্রেণ করা েি। প্রকল্পটি বিবপবস’র বিিস্ব অর্ থািহি িাস্তিািহির িন্য বিবপবস একটি 

কিহসে বপপার নতবর কহর। উি প্রকহল্পর িন্য বগাদিাইল, মুবন্সগঞ্জ ও দাউদকাবন্দহত ট্যাংক স্থ্াপহির সম্ভাব্যতা বিষহি 

প্রকহল্প বিহিাবিত পরমাি থক বিহি বিবপবস টিম সহরিবমহি পবরদি থি কহরহছ। প্রকল্পটি বিবপবস’র বিিস্ব অর্ থািহি িাস্তিািহির 

উহযাগ বিওিা েি।  

(১১) রুপকল্প-৪ িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি রাবিিার রােীি সংস্থ্া Gazprom-   সহি মূল চুবির অনুবৃবত্তক্রহম ২       ন 

   (      ন  -১ ও            -১)  ন ন     Addendum-6    বরত েি। কূপ খিহির প্রার্বমক কার্ থক্রম সম্পন্ন েি।  

(১২) িােিািপুর-২ কূহপর ওিাকথওভার কার্ থক্রম সম্পাদহির বিবমত্ত Wire line Logging Services গ্রেহণর িন্য M/s. 

Schlumberger SEACO Inc.-এর অনুকূহল কার্ থাহদি প্রদাি করা েি। বরগ ফাউহন্ডিি বমাটিবফহকিি ওিাকথসে অন্যান্য 

বিম থাণকাি সম্পন্ন েি। বরগ বিবডংহির কাি সমাপ্ত কহর বিএসটি-এর কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েি। িতথমাহি কূপ েহত 

আনুমাবিক ২০ বমবলিি ঘিফুট গ্যাস উৎপাদি করা সম্ভি েহি।  

(১৩) ‘কসিা-১’ অনুসন্ধাি কূপ খিহির িন্য পূতথ বিম থাণ কার্ থক্রম সম্পাদহির লহক্ষয ভূবম অবধগ্রেণ সম্পন্ন েি। কূপ খিহির 

বলাহকিি বিবিত েি। ‘সালদা ির্ থ-১’ অনুসন্ধাি কূপ খিহির লহক্ষয সংবেষ্ট পূতথ বিম থাণ কার্ থক্রম সম্পাদহির িন্য কার্ থাহদি 

প্রদাি করা েি। িাহপহক্সর বিিস্ব বরগ (বিিি-১০) বদহি কূপ খিি শুরুর পবরকল্পিা রহিহছ। ‘শ্রীকাইল ইস্ট-১’ অনুসন্ধাি 

কূহপর বলাহকিি বদওিা েি, িীঘ্রই কূপ খিি কার্ থক্রম শুরু েহি। 

(১৪) ১৩টি প্রকহল্পর মহধ্যহম ১৩টি অনুসন্ধাি কূপহক ০৩টি গ্রুহপ বিভািি করা েি। তন্মহধ্য গ্রুপ-১ এর ০৩টি অনুসন্ধাি কূপ 

(হসমুতাং দবক্ষণ-১, বিগমগঞ্জ-৪, মাদারগঞ্জ-১)-এর িন্য িাহপক্স এিং SOCAR-AQS-এর মহধ্য চুবি স্বাক্ষবরত েি।  

(১৫) Procurement of one Drilling and one Work over Rig with Supporting Equipment Project-এর 

অধীহি ৬০০-৬৫০ েস থ পাওিার বমকাবিকযাল ওিাকথওভার বরগ এিং বরগ সাহপাটি থং র্ন্ত্রপাবত ক্রহির বিবমহত্ত M/s. SJ 

Petroleum Machinery Co. Sinopec, China-এর সহি চুবি স্বাক্ষর এিং L/C Open করা েি।  

(১৬) িাংলাহদি গ্যাস বফডস বকাম্পাবি বলবমহটি (বিবিএফবসএল) কর্তথক বততাস গ্যাস বফহড গ্যাস উদ গীরণ বিিন্ত্রণ এিং 

বততাস ২৪িং কূহপর খিি কাি ১৮ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ শুরু েহি ২২ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ সম্পন্ন েি এিং বততাস 

২৩িং কুহপর খিি কাি ২৬ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ শুরু েহি ৩১ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ সম্পন্ন েি। এ প্রকহল্পর আওতাি 

০২টি প্রহসস প্ল্াটের স্থ্াপি কবমিবিংসে সম্পন্ন েি। িবণ থত কূপদ্বিসে খিিকৃত বমাট ০৪টি কূপ েহত নদবিক প্রাি ৬৩ বমবলিি 

ঘিফুট গ্যাস স্থ্াবপত ০২টি প্রহসস প্ল্াহটেরর মাধ্যহম িাতীি বগ্রহি সরিরাে করা েহে। 

(১৭) বিবিএফবসএল কর্তথক বততাস গ্যাস বফহড গ্যাস উদ গীরণ এলাকার কূপসমূহের ওিাকথওভার প্রকহল্পর আওতাি বততাস 

১, ২ ও ৫ িং কূহপর ওিাকথওভার সম্পন্ন েি। িতথমাহি কূপসমূে েহত পূহি থর উৎপাবদত নদবিক প্রাি ৮৫ বমবলিি ঘিফুট গ্যাস 

উৎপাদি অব্যােত বরহখ িাতীি বগ্রহি সরিরাে করা েহে। 
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(১৮) বিবিএফবসএল কর্তথক বততাস গ্যাস বফহডর বলাহকিহি ওহিলহেি কহম্প্রসর স্থ্াপহির িন্য এবিবি’র সহি সরকাহরর 

ঋণ চুবি ও বিবিএফবসএল-এর সহি প্রকল্প চুবি ২৯ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েি।  

(১৯) বসহলট গ্যাস বফডস বলবমহটি (এসবিএফএল)-এর বসহলট (েবরপুর), নকলািটিলা এিং রবিদপুর িাকিাহরর ৩বি 

সাইসবমক িবরপ িাটা ও বরহপাট থ বরবভউকরণ বকাম্পাবির বিিস্ব অর্ থািহি বমাট ১,৩১৮.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যি-সংিবলত প্রকহল্প 

নিহদবিক পরামি থক প্রবতষ্ঠাি বমসাস থ Schlumberger Seaco Inc.-এর সহি ১৪ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ চুবি স্বাক্ষর 

করা েি। এ পর্ থন্ত প্রকহল্পর ২০ িতাংি িাস্তি অগ্রগবত েি।  

(২০) এসবিএফএল কর্তথক বিিািীিািার ১িং কূহপর বরহমবিিাল ওিাকথ       ন   ন         ন ১৬-২৫        ২০১৬ 

 ম       ম             ন          ন      -১ন          ম      ও               ।    ম  ন         

 দ ন   ম      ৩/৪  ম   ন  ন                 দ     । 

(২১) এসবিএফএল কর্তথক ০৩টি কূপ (নকলািটিলা-১, রবিদপুর-২ ও রবিদপুর-৬) ওিাকথ ওভার প্রকহল্প    দ       ম    

               Expression of Interest আ   ন              দ               ন           । 

ও    ও    ম   ম                                আও    Wireline Logging Services এিং 

Cementation Services-      দ    আ   ন          প্রাপ্ত দ              ন        ম ন আ  । প্রকল্পটি 

সফলভাহি সম্পন্ন েহল নদবিক ২৪ এমএমএসবসএফ গ্যাস ও নদবিক ২৪০ ব্যাহরল কিহিিহসট উৎপাদি করা সম্ভি েহি।  

(২২) ‘বিদুযৎ ও জ্বালাবির দ্রুত সরিরাে বৃবদ্ধ (বিহিষ বিধাি) আইি, ২০১০’-এর আওতাি গভীর সমুদ্রাঞ্চহলর ব্লক DS-12-

এর িন্য POSCO Daewoo Corporation-এর সহি ১৪ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ চূড়ান্ত চুবি স্বাক্ষবরত েি। ২বি সাইসবমক 

সাহভ থ সম্পন্ন েি।  

(২৩) নও          দ                           ন  ন      ন                 নন            -৭১/১৬  

     ম ৩০      ২০১৭        ৯৫২.৯২  ম             ম     ।     নন     ৬৪২.৯৮  ম         ৬৭১.৯৫ 

 ম                ২৮.৯৭  ম           ন             ও      ।            ন      ন  ন             ন 

                ও     ন                 ন    দ       ন                ন     (        ৭১) 

  দ                     । 

(২৪) ‘    ম        ম     ,   ন           ন           ন                    ন                      

                  ন            ন            ও         ম ন     ন’-             ম       িবের ি 

              । 

(২৫) ‘      ন        দ            ম                ম       ন  ম ন     ন’-িীষ থক    রিন         

      । 

(২৬) ২০১৬-১৭    -       ন    দ    ন              আ       ম    ৩০                     ৪১    

          আদ         । 

১৩। িাক ও বটবলহর্াগাহর্াগ বিভাগ  

(১) বদহির একমাত্র সািহমবরি কযািল SEA-ME-WE-4-এর পািাপাবি বদ্বতীি সািহমবরি কযািল বিটওিাহকথর সহি 

সংযুি েওিার লহক্ষয SEA-ME-WE-5 িামক সািহমবরি কযািল কিহসাটি থিাম-এর সহি Construction & 

Maintenance Agreement (C&MA) স্বাক্ষর করা েি। এ বদ্বতীি সািহমবরি কযািহলর মাধ্যহম িাংলাহদি অবতবরি 

১,৫০০ বিবিবপএস ব্যান্ডউইড্ র্ অিথি করহত সক্ষম েহি। এই কযািহলর ল্যাবন্ডং বস্টিি পটুিাখালী বিলার কুিাকাটাি স্থ্াপি 

করা েি এিং বদ্বতীি সািহমবরি কযািল স্থ্াপহির কাি সম্পন্ন েি। 

(২) বদহির বমািাইল গ্রােক সংখ্যা প্রাি ১৩ বকাটি ৫০ লক্ষ এিং ইটেরারহিট গ্রােক সংখ্যা প্রাি ০৭ বকাটি ২০ লহক্ষ উন্নীত েি। 

3G গ্রােক সংখ্যা প্রাি ০৩ বকাটি ৬১ লহক্ষ উন্নীত েি। িতথমাহি বদহির বটবলহিিবসটি ৮৬.৬৭ িতাংি এিং ইটেরারহিট 

বিিবসটি ৪৪.৪৬ িতাংহি উন্নীত েি। 



86 

 

 ৩  সকল বমািাইল অপাহরটর কর্তথক িাহিাহমবট্র  বভবরবফহকিিসে অিলাইহি িাতীি পবরিিপহত্রর তথ্য র্ািাইপূি থক 

বসম/বরম বিিন্ধহির প্রবক্রিা সফলভাহি সম্পন্ন েি। প্রাি ১৩ বকাটি ৫০ লক্ষ গ্রােহকর িাহিাহমবট্রক পদ্ধবতহত বর-বরবিহিিি 

সম্পন্ন েি। 

(৪) বপাস্ট-ই-বসটেরার ফর রুরাল কবমউবিটি প্রকহল্পর মাধ্যহম গ্রামীণ িিসাধারহণর িন্য ইটেরারহিট ও অন্যান্য প্রযুবিগত 

সুবিধা প্রদাি করা এিং ওহিি কযাহমর সাোহয্য প্রিাসীহদর সহি বদহি প্রতযন্ত অঞ্চহলর মানুহষর ব্যবিগত বর্াগাহর্াহগর 

ব্যিস্থ্া করাসে বিবভন্ন বসিা প্রদাি করা েহে। প্রকহল্পর আওতাি সারা বদহি ৮,৫০০টি িাকঘহর বপাস্ট ই-বসটেরার িালু করা েি। 

 
বিত্র : ‘বিবিটাল িাংলাহদি বফাকাবসং অি সাইিার ক্রাইম বসফ ইটেরারহিট অযান্ড িিব্যান্ড’-িীষ থক বসবমিাহর আগত অবতবর্বৃন্দ 

(৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর অনিধ বভওআইবপর বিরুহদ্ধ ১৯টি অবভর্াি পবরিালিা করা েি, র্াহত ৩২,৯৬৭টি বসম িব্ধ করা 

েি। অভযন্তরীণ ব্যিোর বৃবদ্ধ এিং বিহদহি রপ্তাবির ফহল গত এক িছহর ব্যান্ডউইহর্র ব্যিোর ২৬৫.৭ বিবিবপএস েহত বৃবদ্ধ 

বপহি প্রাি ৪১১ বিবিবপএস েি।  

 
বিত্র :              ম                 ন 
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(৬) িাক বিভাহগর কার্ থপ্রবক্রিা স্বিংবক্রিকরণ প্রকহল্পর আওতাি ইহতামহধ্য ৭১টি প্রধাি িাকঘর এিং ১৩টি বমইল অযান্ড 

সটি থং অবফসহক অহটাহমিহির আওতাি আিা েি। উি প্রকহল্পর আওতাি আরও ২০০টি উপহিলা বপাস্ট অবফস এিং টাউি 

সাি-বপাস্ট অবফসহক অহটাহমিহির আওতাি আিা েহে।  

 
বিত্র : রূপালী ব্যাংক এিং বটবলটহকর মহধ্য সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠাি 

(৭) ১৪-১৭ িহভম্বর ২০১৬ বমিাহদ র্াইল্যাহন্ড International Telecommunication Union (ITU) কর্তথক আহিাবিত 

Telecom World-2016-এ িাংলাহদি কর্তথক িাতীি াাহভবলিি স্থ্াপি করা েি। বসখাহি বটবলহর্াগাহর্াগ ও তথ্য 

প্রযুবির বক্ষহত্র িাংলাহদহির অিথি ও সম্ভািিার বিষিগুবল আন্তিথাবতক অিহি তুহল ধরা েি। অনুষ্ঠাহি ‘িিিন্ধু স্যাহটলাইট 

উৎহক্ষপণ প্রকল্প’ ITU বর্হক ‘বরকগবিিি অফ এবক্সহলন্স’ পুরিার অিথি কহর। 

 ৮  ‘িিিন্ধু স্যাহটলাইট বসহস্টম’ ক্রহির িন্য বিটিআরবস এিং Thales Alenia Space, France-এর মহধ্য ১১ িহভম্বর 

২০১৫ তাবরহখ স্বাক্ষবরত চুবির আওতাি োহন্সর Cannes ও Tolouse িেহর িিিন্ধু স্যাহটলাইহটর বিম থাণকাি িলম ন 

       । জুি ২০১৭ পর্ থন্ত র্ার ৮৫ িতাংি কাি সম্পন্ন েি। িলমাি িিিন্ধু স্যাহটলাইট উৎহক্ষপণ প্রকহল্পর বমিাদ জুি 

২০১৮ পর্ থন্ত িবধ থত েি। স্যাহটলাইট উৎহক্ষপহণর পর এটি প্রিাসবিক ও িাবণবিযকভাহি পবরিালিার িন্য ‘Bangladesh 

Communication Satellite Company Limited’-িীষ থক বকাম্পাবি গঠহির প্রস্তাি মবন্ত্রসভা কর্তথক অনুহমাবদত েি।  

বস বমাতাহিক বরবিিার িহিটের স্টক বকাম্পাবি বর্হক িাহমর ছাড়পত্র গ্রেণ করা েি। 

 ৯  ‘িাক পবরিেণ ব্যিস্থ্া িবিিালীকরণ’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ১১৮টি গাবড়র মহধ্য ইহতামহধ্য ১৯টি গাবড়র সরিরাে 

পাওিা বগহিহছ এিং ৯ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ বমইল গাবড়গুহলা উহদ্বাধি করা েি। ১২িি িারী গাবড়িালক বিহিাগ কহর 

গাবড়গুহলা সাহকথল পর্ থাহি সরিরাে করা েি। িীঘ্রই অিবিষ্ট ৯৯টি গাবড়র সরিরাে পাওিা র্াহি। 

(১০) ২৯ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ ঢাকা বমহট্রাপবলটি এলাকাি ২০টি িাকঘহর ই-কমাস থ সাবভ থস িালু করা েি। এই বসিাটি 

অবিহরই বদহির ৬৪টি বিলাি সম্প্রসারণ করা েহি। 

(১১) ব্যাংবকং সুবিধা িবঞ্চত গ্রামীণ িিগণহক ব্যাংবকং সুবিধা প্রদাহির লহক্ষয িাক বিভাগ ইহতামহধ্য িাকঘহরর িাখাসমূহে 

এহিটের ব্যাংবকং িালু করার উহযাগ গ্রেণ কহরহছ। 
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(১২) িাংলাহদি কযািল বিল্প বলবমহটি (িাহকবি) কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৩,৬৬,২৬৩বকহলাবমটার অপটিকযাল ফাইিার 

কযািল, ৪৩,৭৯৭ কন্ডাক্টর বকহলাবমটার বটবলহফাি কপার কযািল ও ৬০৬ বকহলাবমটার বসবলকি িাক্ট পাইপ উৎপাদি  

করা েি। 

(১৩) অপটিকযাল ফাইিার কযািল স্থ্াপহির িন্য প্রহিািিীি বসবলকি িাক্ট পাইপ নতবরর প্ল্াটের স্থ্াপি করা েহিহছ এিং 

বসহেম্বর- ২০১৬ েহত প্ল্াহটেরর িাবণবিযক উৎপাদি শুরু েি।  

(১৪) বিদুযহতর ক্রমিধ থমাি িাবেদার আহলাহক ওভারহেি, কন্ডাক্টর, সাবভ থস েপ কযািল ও বিিার/ইিসুহলহটি ওিযার 

সরিরাহের লহক্ষয িাহকবির উৎপাদি িহুমুখীকরহণর কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। 

(১৫) িাংলাহদি বটবলকবমউবিহকিন্স বকাম্পাবি বলবমহটি কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর অবতবরি প্রাি ৩,৭৮০ বকহলাবমটার 

অপটিকযাল ফাইিার কযািল স্থ্াপি করা েি। 

(১৬) বিবভন্ন বমািাইল অপাহরটর কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর কলেহপর বিপরীহত গ্রােকহদর প্রাি ২২,১০,০৩,৫৫২ কল 

বমবিট বফরত প্রদাি করা েি। 

১৪। তথ্য মন্ত্রণালি 

(১) মািিীি প্রধািমন্ত্রীর বঘাষণা অনুর্ািী ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ০২টি স্বল্পনদঘ থয ও ০১টি পূণ থনদঘ থয বিশুহতাষ িলবচ্চত্র বিম থাহণ 

অনুদাি প্রদািসে বিযমাি িীবতমালার আহলাহক স্বল্পনদঘ থয কযাটাগবরহত ৫টি এিং পূণ থনদঘ থয কযাটাগবরহত ৬টি িলবচ্চহত্রর 

অনুকূহল সরকাবর অনুদাি প্রদাি করা েি।  

(২) িলবচ্চত্র ও প্রকািিা অবধদপ্তহরর মাধ্যহম ১৫ আগস্ট ২০১৬ তাবরখ িাতীি বিাক বদিহস ২৬২টি পবত্রকাি, ১৬ বিহসম্বর 

২০১৬ তাবরখ মোি বিিি বদিহস ২৭৮টি পবত্রকাি, ৯ িানুিাবর উন্নিি বমলা উপলহক্ষয ১০টি, ১০ িানুিাবর ২০১৬ তাবরখ 

িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাি-এঁর স্বহদি প্রতযািতথি বদিস উপলহক্ষয ২০৯টি পবত্রকাি, ১২ িানুিাবর ২০১৭ 

তাবরহখ িতথমাি সরকাহরর ৩ িছর পূবতথ উপলহক্ষয ২৪৩টি পবত্রকাি, ২১ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরখ িেীদ বদিস ও আন্তিথাবতক 

মার্তভাষা বদিস উপলহক্ষয ২৩৩টি পবত্রকাি, ১৭ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির িন্ম বদিস 

ও িাতীি বিশু বদিস উপলহক্ষয ১৮৪টি পবত্রকাি এিং ২৬ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ মোি স্বাধীিতা ও িাতীি বদিহস ২৭৮টি 

পবত্রকাি বক্রাড়পত্র প্রকাি করা েহিহছ। 

(৩) িলবচ্চত্র অবধদপ্তর ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিিবমত প্রকািিা ‘সবিত্র িাংলাহদি’ পবত্রকার ১ লক্ষ ২০ োিার কবপ, মাবসক 

িিারুণ পবত্রকার ১ লক্ষ ২০ োিার কবপ, িাংলাহদি বকািাটাবল থ ১২ োিার কবপ, ১৫ আগস্ট িাতীি বিাক বদিস উপলহক্ষয 

িাংলা ভাষাি ৮ লক্ষ কবপ ও ইংহরবি ভাষাি ৫ োিার কবপ বপাস্টার, ১৬ বিহসম্বর মোি বিিি বদিস উপলহক্ষয িাংলা 

ভাষাি ৩ লক্ষ ও ইংহরবি ভাষাি ৫ োিার বপাস্টার, ২১ বফব্রুিাবর িেীদ বদিস ও আন্তিথাবতক মার্তভাষা বদিস উপলহক্ষয 

িাংলা ভাষাি ৩ লক্ষ কবপ, ইংহরবি ভাষাি ৫ োিার কবপ ও ফরাবস ভাষাি ১ োিার কবপ বপাস্টার, ১৭ মাি থ িাবতর বপতা 

িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির িন্মবদিস ও িাতীি বিশু বদিস উপলহক্ষয ৩ লক্ষ বপাস্টার, ২৬ মাি থ মোি স্বাধীিতা ও 

িাতীি বদিস উপলহক্ষয িাংলা ভাষাি ৩ লক্ষ কবপ ও ইংহরবি ভাষাি ৫ োিার বপাস্টার এিং উন্নিি বমলা উপলহক্ষয ৩ লক্ষ 

কবপ বপাস্টার মুদ্রণ কহর গণহর্াগাহর্াগ অবধদপ্তহরর মাধ্যহম সারাহদহি মাঠপর্ থাহি এিং িাংলাহদি বমিিসমূহের মাধ্যহম 

িবেবি থহশ্ব বিতরণ ও প্রিার করা েহিহছ।   
(৪) মািিীি প্রধািমন্ত্রীর ১০টি বিহিষ উহযাহগর ওপর একটি পহকট পুবস্তকা ২ লক্ষ ৫০ োিার কবপ মুদ্রণ, ‘িবি ও সন্ত্রাসিাদ 

বিমূ থহল এবগহি আসুি’ বলফহলট ১ লক্ষ কবপ, ‘বটকসই উন্নিি অভীষ্ট’ লক্ষযমাত্রা’ বিষিক ১০ োিার কবপ পুস্তক মুদ্রণ এিং 

পর্ থটি কহপ থাহরিহির সেহর্াবগতাি িাংলাহদি পর্ থটি আকষ থণ বিষহি বিভাগবভবত্তক বসবরি পুস্তক প্রকাহির ধারািাবেকতাি 

খুলিা বিভাহগর ওপর প্রকাবিতব্য পুস্তকটির পাণ্ডুবলবপ সম্পাদিা ও আহলাকবিত্র ক্রি করা েহিহছ। মোমান্য রােপবতর  

১ োিার অবফবসিাল ছবি মুদ্রণ করা েহিহছ।  

(৫) ২৪ জুলাই ২০১৭ তাবরহখ ২৫ কযাটাগবরহত ৩১িি বিল্পী ও কলাকুিলীর মহধ্য মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক িাতীি িলবচ্চত্র 

পুরিার-২০১৫ প্রদাি করা েি।  
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বিত্র :                   ২০১৫             ন ম নন      নম   

(৬) সকল বটবলবভিি িযাহিহল ‘িাবড় ভাড়া প্রদাহি সতকথতা’ ও ‘সন্তাহির গবতবিবধর ওপর মাহির িির রাখা’ সংক্রান্ত 

টিবভবস বপ্ররণ করা েি। সন্ত্রাস, িািকতা ও িবিিাদ বিহরাধী িিমত গঠহির লহক্ষয করণীি বিধ থারহণর িন্য সবিি, তথ্য 

মন্ত্রণালি-এর সভাপবতহত্ব তথ্য মন্ত্রণালি ও তথ্য অবধদপ্তহরর কম থকতথাহদর সমন্বহি একটি সভা অনুবষ্ঠত েি।  

(৭) িবিিাদ বিহরাধী িিমত গঠহি প্রিারণা কার্ থক্রম তদারবক, সকল দপ্তহরর সহি সমন্বি ও সকল বমবিিাহক পরামি থ 

প্রদাহির িন্য অবতবরি সবিি, তথ্য মন্ত্রণালিহক আহ্বািক কহর একটি কবমটি গঠি করা েি। িবি োমলা, আক্রমহণর গুিি 

ও আতংক ছড়াহিার বিরুহদ্ধ িিগণহক সতকীকরহণর িন্য প্রিারণা কার্ থক্রম পবরিালিার বিষহি িাংলাহদি বটবলবভিি, 

িাংলাহদি বিতার ও তথ্য অবধদপ্তরহক বিহদ থিিা প্রদাি করা েি।  

(৮) িলবচ্চহত্রর দৃে ধারহণর িন্য বিবভন্ন িান্দবিক কাঠাহমা বিম থাণসে অন্যান্য সুহর্াগ-সুবিধা সৃবষ্টর লহক্ষয ঢাকার অদূহর 

অিবস্থ্ত গািীপুর বিলার কাবলিানকহর একটি বফল্ম বসটি স্থ্াপহির লহক্ষয উবিি বকাটি আবি লক্ষ টাকা ব্যি সংিবলত ‘িিিন্ধু 

বফল্ম বসটি (পর্ থাি-১)’ প্রকল্পটি িাস্তিািি করা েহে। প্রর্ম পর্ থাহির িাস্তিািিকাহল একটি পূণ থাি বফল্ম বসটি স্থ্াপহির মাস্টার 

প্ল্যাি করা েহে, র্ার বভবত্তহত বদ্বতীি পর্ থাহি একটি পূণ থাি বফল্ম বসটি স্থ্াপি করা েহি। মাস্টার প্ল্যাি অনুর্ািী বিবপবপ প্রণিহির 

কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-      ‘      িলবচ্চত্র ন   ম   -২০১৭’     ‘       ন   ন গণমাধ্যম ন   ম   , ২০১৭’ প্রণিি 

করা েি। এ ছাড়া ‘সম্প্রিার আইি, ২০১৭’,  ‘িাংলাহদি সংিাদ সংস্থ্া আইি’, ‘িাংলাহদি বপ্রস ইিবস্টটিউট আইি, ২০১৭’, 

‘িাংলাহদি বপ্রস কাউবন্সল (সংহিাধি) আইি, ২০১৭’ এিং ‘গণম্যাধ্যম কমী (িাকবর িতথািবল) আইি, ২০১৭’ প্রণিহির 

উহযাগ গ্রেণ করা েি। 

(১০) ‘বিএফবিবসর আধুবিকািি ও সম্প্রসারণ’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিবিটাল কযাহমরা, বিবিটাল 

এবিটিং বমবিি, বিবভন্ন প্রকার লাইট ও কযাহমরা বলন্স সংগ্রেসে বিবভন্ন বফ্ল্ার ও স্থ্াপিার বমরামত ও সংিার কাি  

সম্পন্ন েি। 
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বিত্র : ম নন      নম           ন       ১২ আ                                       ও     ন     দ               ন  

            ন 

১৫। তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাগ  

(১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর িাবষ থক উন্নিি কম থসূবিহত এ বিভাহগর বমাট িলমাি প্রকল্প সংখ্যা দাঁড়াি ১৭টি এিং িরাে 

১,৫৯৪.৫২ বকাটি টাকা। এ বিভাহগর সমাবপ্তর িন্য বিধ থাবরত প্রকল্প বছল ০৩টি। প্রকহল্পর বমিাদ বৃবদ্ধ করাি বকাি প্রকল্প সমাপ্ত েিবি। 

(২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর এবিবপহত িরােবিেীিভাহি অিনুহমাবদত ১৯টি প্রকল্প অনুহমাদহির িন্য পবরকল্পিা কবমিহি 

বপ্ররণ করা েি। এর মহধ্য ১৫টি প্রকহল্পর প্রকল্প মূল্যািি কবমটি (বপইবস)-এর সভা অনুবষ্ঠত েি। একহিক এিং মািিীি 

পবরকল্পিামন্ত্রী পর্ থাহি ১৩টি প্রকল্প অনুহমাবদত েি।  

(৩) ১৪-১৮ জুি ২০১৭ বমিাহদ এ বিভাগ এিং আওতাধীি দপ্তর/সংস্থ্ার এবপএ (িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি) টিহমর 

সদস্যগহণর মহধ্য ১২ িহির একটি দল র্াইল্যাহন্ডর িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি িাস্তিািহির বিষহি অবভজ্ঞতা অিথি ও িাস্তি 

প্রবিক্ষহণর িন্য র্াইল্যান্ড ভ্রমণ কহর।  

(৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর আইবসটি বসক্টহর উচ্চবিক্ষা বপ্রাগ্রাহম উৎসাবেত করহত ৬৯ িিহক (২১ িহির িিািিসে) ১৬৪.৭০ 

লক্ষ টাকা বফহলাবিপ, উদ্ভািিী কাহি উৎসাে প্রদাি করহত ৮০িি/টি ব্যবি/প্রবতষ্ঠািহক ৩৩১.০০ লক্ষ টাকা উদ্ভািিী অনুদাি 

এিং ৩০ িি/টি ব্যবি/প্রবতষ্ঠািহক ১১০.৯৪ লক্ষ টাকা বিহিষ অনুদাি প্রদাি করা েি।  

(৫) তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিকাহি দক্ষ মািিসম্পদ গহড় বতালা ছাড়া বকাি বিকল্প বিই। এিন্য কহিকটি প্রকল্প ও 

কম থসূবি িলমাি রহিহছ। বলভাহরবিং আইবসটি ফর বগ্রার্, এমপ্ল্িহমটের অযান্ড গভহি থন্স (এলআইবসটি) প্রকল্প বর্হক ৩০ োিার 

দক্ষ মািিসম্পদ গহড় বতালা েহে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২,৬৮৩ িহির Top-Up-IT Training সম্পন্ন করা েি, তন্মহধ্য 

৭১৫ িি িাকবর বপহিহছি; ৫,২০৩ িহির Foundation Training সম্পন্ন করা েি তন্মহধ্য ৩২৩ িি িাকবর বপহিহছি 

এিং ২০৩ িহির Fast Track Future Leader প্রবিক্ষণ সম্পন্ন করা েি তন্মহধ্য ২০৩ িি িাকবর বপহিহছি। এ পর্ন্তথ 

প্রবিক্ষণপ্রাপ্তহদর কম থসংস্থ্াি বিবিত করার লহক্ষয ৩২টি আইটি বকাম্পাবির সহি সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষবরত েহিহছ এিং 

বমাট ১,২৪১িি প্রবিক্ষণার্ীহক প্রবিক্ষণ বিহষ িাকবর প্রদাি করা েি। 
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(৬) লাবি থং অযান্ড আবি থং বিহভলপহমটের প্রকহল্পর আওতাি ১১ োিার ১৬০িি পুরুষ এিং ২ োিার ৭৯০িি িারীহক ৫০ 

বদিব্যাপী প্রহফিিাল আউটহসাবস থং বট্রবিং এিং বটকসই উন্নিহি আইবসটি িীষ থক কার্ থক্রহমর আওতাি ১১ োিার ৫৮৪িি 

মবেলাহক বিবিটাল বট্রবিং িাহসর মাধ্যহম আইটি/আইটিএস প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। প্রহফিিাল আউটহসাবস থং বট্রবিংপ্রাপ্ত 

৫,৬৭৩িি প্রবিক্ষণার্ী আউটহসাবস থংহির কাি শুরু কহরহছি এিং এ পর্ থন্ত ৪.৩০ লক্ষ মাবকথি িলার উপািথি কহরহছ।  

(৭) Capacity Building on E-government Skills কার্ থক্রহমর আওতাি এ পর্ থন্ত ৩৯৬ িিহক ভারত ও বসিাপুহর 

‘E-Government: Public Service Transformation’, ‘Enterprise Architecture’, ‘IT Project 

Management’-িীষ থক প্রবিক্ষণ এিং ১,৯৩৫ িিহক বিবভন্ন প্রকার স্থ্ািীি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(৮) বিবসবস’র বিহকআইআইবসটি ইিবস্টটিউট ও ৬টি বিভাগীি বকহন্দ্রর মাধ্যহম ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সরকাবর পর্ থাহি বিবভন্ন 

বকাহস থ ২,৮৩১ িিহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। এ ছাড়া প্রবতিন্ধী ব্যবিহদর সক্ষমতা উন্নিহি এ পর্ থন্ত ৬০০ িিহক প্রবিক্ষণ প্রদাি 

করা েি।  

 

 

 

 

 

 

বিত্র : বটকসই উন্নিহি আইবসটি িীষ থক কার্ থক্রহমর আওতাি বমািাইল িাহস প্রবিক্ষণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : বিবিটাল বট্রবিং িাস উহদ্বাধি 

(৯) িাংলাহদহির IT Engineers Examinaton (ITEE) পরীক্ষা বিিবমতভাহি পবরিালিার িন্য প্রাবতষ্ঠাবিকভাহি 

Bangladesh IT Engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থ্াপি করা েি। িাপাহির সোিতাি ITEE 

      ন        । ITEE           ৫,৯৭৬ ন        ন         ম   ২,২৬৯ ন                  ।  

       ২২১ ন          ন    ন    । 
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(১০) ২ বম ২০১৭ তাবরহখ তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি অবধদপ্তহরর ‘She Power Project: Sustainable Development 

for Women Through ICT’-িীষ থক (প্রযুবির সোিতাি িারীর ক্ষমতািি) প্রকল্পটি একহিহক অনুহমাবদত েি। আ     

       ন              ন  ম   ম ন      ম   ন            । এ প্রকহল্পর আওতাি প্রাি ৪,০০০ মবেলাহদর 

Freelancer to Entrepreneur এিং প্রাি ৪,০০০ মবেলাহদর Women IT Service Provider এিং প্রাি ২,৫০০ 

মবেলাহদর Call Center Agent বেসাহি গহড় বতালা েহি।  

(১১) ই-িপ কম থসূবির (গ্রামীণ অর্ থিীবত উন্নিহি একটি ই-কমাস থ উহযাগ) আওতাি সি থহমাট ১,১৬২িি উহযািাহক ই-কমাস থ 

বিষিক (ই-িপ পবরিালিার) প্রবিক্ষণ প্রদাি কহর প্রবিক্ষক বেসাহি গহড় বতালা েি। একটি বকন্দ্রীি ও ৬৪টি বিলার িন্য  

ই-কমাস থ সফ টওিযার নতবর করা েি। ৬৪টি ই-িপ প্রবতষ্ঠা করা েি। কম থসূবির আওতাি ৬৪টি বিলার সকল উহযািাগহণর 

ছবি ও পেসে তাবলকা করা েি।  

(১২) িাতীি পর্ থাহি বমািাইল বগম উন্নিি কম থসূবির আওতাি বিবভন্ন বিশ্ববিযালি/বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি ২০টি বমািাইল বগম 

আইবিিা উদ্ভািি কম থিালা, ৪০টি বমািাইল বগম বিহভলপহমটের প্রবিক্ষণ, ৪০টি বমািাইল বগবমং গ্রাবফক্স প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম 

সম্পন্ন েি। এ সকল প্রবিক্ষণ/কম থিালাি ৪,৪০০ প্রবিক্ষণার্ী অংিগ্রেণ কহরহছ। কম থসূবির আওতাি ৫০টি বমািাইল বগম 

উন্নিি করা েি। উন্নিিকৃত বগমসমূে গুগল বপ্ল্-বস্টাহর প্রকাি করা েি। 

(১৩) বিবিটাল িাংলাহদি বিবিম থাহণ ও রূপকল্প-২০২১ িাস্তিািহি তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাহগর আওতাি 

িাস্তিািিাধীি ‘বমািাইল বগম ও অযাবপ্ল্হকিহির দক্ষতা উন্নিি’-িীষ থক প্রকহল্প ২০১৭ পর্ থন্ত িিিল বিহিাগ, আসিািপত্র ও 

র্ন্ত্রপাবত ক্রি এিং র্ািিােি ক্রি সম্পন্ন েি। ৩৮টি বিক্ষাপ্রবতষ্ঠাহি বমািাইল বগবমং ও বটবস্টং ল্যাহির আসিািপত্র েস্তান্তর 

সম্পন্ন েি।  

(১৪) ই-গভি থহমটের কবম্পউটার ইিবসহিন্স বরসপন্স টিম (বসআইআরটি) সংহক্ষহপ (e-Gov CIRT)-এর মাধ্যহম এ পর্ থন্ত 

২,৪০০ ন সরকাবর কম থকতথাহদরহক সাইিার বসবকউবরটির বিবভন্ন বিষি বর্মি: Cyber Security, Digital Forensic 

Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Secure Computer User, Malware Analysis, Managing 

Digital Forensic Lab, Accounting Fraud Investigation, COBIT-5, ITIL, CyberSec First Responder, 

Oxygen Forensic, Reverse Engineering, Network Traffic Analysis, Open Source Intelligence, 

Encase Forensic, Binary Analysis & Vulnerability Assessment-এর ওপর প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। র্ার মহধ্য 

সরকাবর বিবভন্ন আইি-শৃংখলা রক্ষা িাবেিীর ১,৪৫০িি কম থকতথাহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি।  

(১৫) র্তণমূহলর তথ্যিািালা কম থসূবির আওতাি সারাহদহি ২০৩টি উহযািা প্রবিক্ষণ কম থিালার আহিািি করা েি এিং 

৭,১০৫িি ইউবিিি বিবিটাল বসটেরাহরর উহযািাহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। প্রবিক্ষণপ্রাপ্ত উহযািাহদর বলখা প্রবতহিদি ও 

বফিার বিহি ২টি িই (তথ্যিািালা-১ ও তথ্যিািালা-২) প্রকাি করা েি। 

(১৬) রূপকল্প ২০২১-এর আহলাহক বিবিটাল িাংলাহদি বিবিম থাহণ িিগহণর বসিার মাি উন্নিহির লহক্ষয তথ্য ও বর্াগাহর্াগ 

প্রযুবি বিভাহগর অধীহি িাংলাহদি কবম্পউটার কাউবন্সল (বিবসবস) কর্তথক ন্যািিাল আইবসটি ইিো বিটওিাকথ ফর 

িাংলাহদি গভি থহমটের বফি-৩ (ইিহফা-সরকার-৩) প্রকল্পটি িাস্তিািি করা েহে। বিবসবস-এর িাংলাগভ:হিট (ইিহফা-সরকার 

প্রর্ম পর্ থাি) ও ইিহফা-সরকার বদ্বতীি পর্ থাি প্রকল্প িাস্তিািহির ধারািাবেকতাি ইিহফা-সরকার র্ততীি পর্ থাি প্রকল্পটি 

িাস্তিািি করা েহে। বদহির প্রাবন্তক গ্রামীণ িিপহদ দ্রুতগবতর ইটেরারহিট বসিা সরিরাহের লক্ষয বিহি এ প্রকহল্প ২,৬০০ 

ইউবিিিহক কাহিবক্টবভটি প্রদাি করা েহি। এ ছাড়া িাংলাহদি পুবলহির বিবভন্ন পর্ থাহি ১,০০০টি অবফস দ্রুতগবতর ইটেরারহিট 

বসিার আওতার্ভি েহি।  

(১৭) বটকসই উদ্ভািিী ইহকাবসহস্টম নতবর, প্রযুবি উদ্ভািি ও উহযাগ উন্নিি, বমধাসি সংরক্ষণ ও সংহর্াগকরণ, তরুণ 

উদ্ভািকহদর সক্ষমতা বৃবদ্ধ, উত্তম ধারণাসমূে বিবিতকরণ, লালি ও উন্নিহির িন্য প্রাবতষ্ঠাবিক কাঠাহমা নতবর এিং উদ্ভািিী 

সামগ্রীর িাবণবিযকীকরণ ও ব্র্যাবন্ডংহির বক্ষহত্র সোিতা প্রদাহির লহক্ষয উদ্ভািি ও উহযািা উন্নিি একাহিমী প্রবতষ্ঠাকরণ 

(Innovation Design and Entrepreneurship Academy- IDEA)-িীষ থক প্রকল্প িাস্তািি করা েহে। 

(১৮) বিবিটাল িাংলাহদি িাস্তিািহির ধারািাবেকতাি প্রিবলত ধারাি তথ্য ও বসিা প্রদাহির পদ্ধবতহত পবরিতথি এহসহছ। 

বিবভন্ন ধরহির সরকাবর তথ্য ও বসিার বিবিটাইহিিি করা েহিহছ। এসি তথ্য ও বিটার সুরক্ষার িন্য গািীপুহরর 

কাবলিানকর িিিন্ধু োই-বটক বসটিহত অবধক ধারণক্ষমতাসম্পন্ন একটি ‘বফার টিিার িাতীি বিটা বসটেরার’ স্থ্াপি করা েি। 
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(১৯) ১৪ অহক্টাির ২০১৭ বফার টিিার িাতীি বিটা বসটেরারটি স্থ্াপহির ফলক উহন্মািি কহরি মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা 

এিং িীহির মািিীি রােপবত বি বিং বপং। বিটা বসটেরারটি স্থ্াপহির লহক্ষয বভৌত অিকাঠাহমা উন্নিি বিহিষ কহর বিবডং 

বিিাইি এিং বিম থাণ, র্ন্ত্রপাবত আমদাবি এিং কম থকতথাহদর প্রবিক্ষণসে আনুষবিক কাি সম্পন্ন করা েহে। বিিাইি 

অনুর্ািী বিটা বসটেরাহরর িন্য প্রহিািিীি ইহলবিকযাল ও আইটি ইকুইপহমহটেরর বস্পবসবফহকিি চূড়ান্ত করা েি। ইহতামহধ্য 

৭০ িতাংি র্ন্ত্রপাবত আমদাবি করা েি। কম থকতথাহদর িন্য বদহি এিং বিহদহি প্রবিক্ষণ বদওিা েি। যুিরােবভবত্তক 

আপটাইম ইি  টিউট বর্হক টিিার বফার বগাড ফি টলাহরটের সাটি থবফহকিি অিথহির মাধ্যহম এই প্রকহল্পর সফল সমাবপ্ত 

েহি। আপটাইম ইি  টিউট বতিটি ধাহপ র্র্া: Design Documents, Constructed Facility এিং Operational 

Sustainability-এর ওপর IV Tier সাটি থবফহকট প্রদাি কহর। ১৫ জুি ২০১৭ তাবরহখ িাটা বসটেরাহরর Design 

Documents-এর ওপর আপটাইম ইন্সটিটিউট IV Tier সাটি থবফহকট প্রদাি কহরহছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ১৪ অহক্টাির ২০১৭ তাবরহখ বফার টিিার িাতীি বিটা বসটেরার স্থ্াপি প্রকহল্পর ফলক উহন্মািি কহরহছি গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর 

মািিীি প্রধািমন্ত্রী এিং গণপ্রিাতন্ত্রী িীহির মািিীি রােপবত  

(২০) িাংলাহদি কবম্পউটার কাউবন্সহল সরকাবরভাহি স্থ্াবপত টিিার-৩ িাতীি বিটা বসটেরারটির সম্প্রসারণ করা েি।  

এ বসটেরাহরর িাটা সংরক্ষণ-ক্ষমতা ২.৫ বপটা িাইহট বৃবদ্ধ করা েি। িাতীি বিটা বসটেরারটি ইহতামহধ্য আইএসও ২০,০০০ 

(হসিা ব্যিস্থ্াপিা) এিং আইএসও ২৭,০০১ (বিরাপত্তা ব্যিস্থ্াপিা)-এর দ্বারা সাটি থফাইি। ইহতামহধ্য ৩৩৫টি বিাহমইি এ 

সি থহমাট ৪৫,৭০০টি ওহিি বমইল ইহমইল একাউটের বখালা েি এিং ২৫,০০০টিরও বিবি সরকাবর ওহিি সাইট ও ২১০টি 

অযাবপ্ল্হকিি বোবস্টং করা েি।  

(২১) বিটা বসটেরার েহত ভাচুথিাল প্রাইহভট সাভথার ২৫৫টি, ফাইল সাভথার ৪টি, ম্যাহিিি সাভথার ৯৫টি, কাহলকিি সাভথার ১৬টি 

এিং ১৮,১৩০টি বিটওিাকথ সাবভ থস বসিা প্রদাি করা েি। এ ছাড়া এহত িাতীি রািস্ব বিাহি থর ই-ভযাট, ই-ট্যাক্স ইতযাবদ 

বসহস্টম, National Portal Framework (NPF), িন্ম ও মৃতুয বিিন্ধি তথ্য, অর্ থ বিভাহগর অিলাইি বিতি ও বপিিি 

বিধ থারণী বসহস্টম বোবস্টং করা েি। িাংলাহদি বিি থািি কবমিহির িাতীি পবরিিপত্র ও বভাটার তাবলকার তথ্য ভান্ডার  

ই-বসিা সংক্রান্ত কার্ থক্রম এই বিটা বসটেরার েহত পবরিাবলত েহে। ন্যািিাল ই-সাবভ থস বোবস্টং সাবভ থসসে িািাবিধ বসিা বিটা 

বসটেরার েহত প্রদাি করা েহে।  

(২২) তরুণ যুি সমাহির মহধ্য আইটি সহিতিতা গহড় বতালার িন্য বদহির বিবভন্ন স্থ্াহি বিখ রাহসল বিবিটাল ল্যািসমূেহক 

বকন্দ্র কহর আইবসটি লাি স্থ্াপি করা েি। প্রবতটি ল্যাহির িন্য উপহিলা বিি থােী কম থকতথা িরাির ১০,০০০ টাকা িরাে 

বদওিা েি এিং উি িরােকৃত টাকা বিতরহণর কাি সমাপ্ত েি। লািসমূে স্থ্ািীি িিসাধারণ বিহিষত তরুণ ও যুি সমাহির 

মহধ্য আইবসটি বিষহি সহিতিতা বৃবদ্ধ ও জ্ঞাি অিথহি সোিক ভূবমকা পালি করহি। 
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(২৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুু্বি অবধদপ্তহরর আওতাধীি ‘সারাহদহির বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি কবম্পউটার ও 

ভাষা প্রবিক্ষণ ল্যাি স্থ্াপি’-প্রকহল্পর মাধ্যহম প্রবতটি বিলাি িতুি ৮০০টি ল্যাহির প্রবতটিহক সমৃদ্ধ করা েি। প্রবতটি ল্যািহক 

৩০ োিার টাকা কহর িরাে বদওিা েি। বিিটপ, ল্যাপটপ, বপ্রটেরার, মাবিবমবিিা প্রহিক্টর, ট্যাি, িযািার, রাউটার, বপ্রহপইি 

বসম ও ইটেরারহিট সংহর্াগ, বিবিটাল বপ্রটেরার সাইিহিাি থ, বটবিল ও বিিার সরিরাে কহর প্রবতটি ল্যািহক আধুবিক প্রযুবিসমৃদ্ধ 

ল্যাহি পবরণত করা েি। ১০০টি প্রার্বমক বিযালহির প্রবতটিহত ১টি কহর বিখ রাহসল বিবিটাল লািরুম স্থ্াপহির কাি িলমাি 

রহিহছ। ফাবি থিার ও সকল আইটি সরঞ্জাম ৪টি ই-বিবপ াাহকহির মাধ্যহম স্থ্াপি ও সরিরাহের কাি বিষ পর্ থাহি রহিহছ। 

 

 

বিত্র: বিখ রাহসল বিবিটাল ল্যাি  

(২৪) ২০২১ সাহলর মহধ্য পূণ থ মাত্রাি বিবিটাল গভি থহমটের প্রবতষ্ঠার লক্ষয বিহি কাি করহছ সরকার। এ লক্ষয িাস্তিািহির 

সেহর্াগী বেসাহি তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাহগর রহিহছ িািা উহযাগ। ই-গভি থহমটের কার্ থক্রমহক এবগহি বিিার িন্য 

সরকাহরর সমবন্বত কম থপদ্ধবত পবরিালিার অংি বেসাহি ন্যািিাল এটেরারপ্রাইি আবকথহটকিার (এিইএ) প্রবতষ্ঠা করার কাি 

এবগহি িহলহছ। এটি আন্তঃমন্ত্রণালহির কবমউবিহকিহির িন্য অতযন্ত কার্ থকর েহি। সরকাবর এক প্রবতষ্ঠাহির তথ্য ও বিটা 

র্াহত অন্য প্রবতষ্ঠাহি সেহিই বিবিমি করা র্াি িা ইটেরারঅপাহরিল েি তা বিবিত করহি এ সফ টওিযারবভবত্তক প্ল্ যাটফম থটি। 

(২৫) NEA-এর অিকাঠাহমা ব্যিোর কহর পাইলট কার্ থক্রম বেসাহি খায অবধদপ্তহরর ‘খায িস্য ক্রি’ এিং বিক্ষা 

অবধদপ্তহরর আওতাি ‘বিসরকাবর প্রার্বমক বিক্ষকহদর বপিিি প্রবক্রিাকরণ’ ও বসম বরবিহস্টিি প্ররভৃবত কার্ থক্রম স্বিংবক্রি 

করার উহেহে সফ টওিযার নতবর করা েি। ৩টি সরকাবর সংস্থ্ার িন্য BNEA-বভবত্তক ICT Roadmap প্রণীত েি। 
BNEA-এর Service Bus ব্যিোর কহর সরকাবর কম থিারীহদর বিতি বিধ থারণ বসহস্টম িালু করা েি। ৭৫ িহির The 
Open Group Architecture Framework (TOGAF) এিং ২৫ িহির Open Source Technology Company 
Providing SOA Middleware WSO2  প্রবিক্ষণ প্রভৃবত কার্ থক্রম সম্পন্ন েি।  

(২৬) ই-গভহম থহটেরর িন্য তথ্য ও বিটাহক বিরাপদ করার িন্য আন্তিথাবতক প্রবতষ্ঠাহির অবভজ্ঞতাহক কাহি লাগাহিা েহে। 

তথ্য ও বিটার সাইিার বিরাপত্তা বিষহি তথ্য বর্াগাহর্াগ ও সাইিার বিরাপত্তা বিষহি িরওহি ও বলথুবিিার সহি চুবি েি। 

বিটা বিরাপত্তার িন্য Anti-Phishing Working Group (APWG), USA & E-crime exchange, USA-এর সহি 
Non Disposer Agreement (NDA) চুবি রহিহছ। অবত সম্প্রবত মািিীি প্রধািমন্ত্রীর ভারত সফহরর সমি িাংলাহদি 

e-Gov CIRT-এর সহি CIRT India-এর সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষবরত েি। এ ছাড়া Microsoft এিং Bangladesh 
Bank-এর সহি cyber security বিষিক সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষবরত েি। এ পর্ থন্ত বদহির ১৩৮টি সরকাবর অবফহসর 
ওহিি সাইহটর Vulnerability Scan করা েি এিং ৬৪৬টি Incident বরকি থ করা েি। 

(২৭) e-Gov CIRT-এর মাধ্যহম এ পর্ থন্ত ২,৪০০ সরকাবর কম থকতথাহদরহক Cyber security, Digital Forensic 
Certified Ethical Hacker (CEH), Certified Secure Computer User, Malware Analysis, Managing 
Digital Forensic Lab, Accounting Fraud Investigation, COBIT-5, ITIL, CyberSec First Responder, 
Oxygen Forensic, Reverse Engineering, Network Traffic Analysis, Open Source Intelligence, 
Encase Forensic, Binary Analysis & Vulnerability Assessment প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েহিহছ। র্ার মহধ্য 
সরকাবর বিবভন্ন আইি-শৃংখলা রক্ষা িাবেিীর ১,৪৫০ িি কম থকতথাহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(২৮) িাংলাহদি কবম্পউটার কাউবন্সহল িাংলাহদি গভি থহমটের ই-গভি থহমটের কবম্পউটার ইিবসহিটের বরসপন্স টিম (BGD  
e-Gov CIRT) প্রবতষ্ঠা করা েি। সম্প্রবত অগ থািাইহিিি অি ইসলাবমক বকাঅপাহরিি (ওআইবস) কবম্পউটার ইমাহিথবন্স 
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বরসপন্স টিম (বসইআরটি)-এর মূল্যািহি বর্ ১১টি বদি সাইিার বসবকউবরটি বমাকাহিলার দক্ষতা অিথি কহরহছ তার মহধ্য 

িাংলাহদি ই-গভি থহমটের সাট থও রহিহছ। 

(২৯) ২৮টি োই-বটক/আইটি পাকথ বিম থাহণর কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। পাকথসমূহের বিম থাণকাি বিষ েহল ২৮.৭২ লক্ষ িগ থফুট 

বস্পস িরাে প্রদাি করা র্াহি এিং এর মাধ্যহম সম্ভাব্য ২.৪৩ লক্ষ িহির কম থসংস্থ্াি েহি।  

(৩০) বদহি ১১টি বিসরকাবর সফ টওিযার বটকহিালবি পাকথ বঘাষণা করা েি এিং এর মাধ্যহম ৩,৫৩০ িহির কম থসংস্থ্াি 

েি। ইহতামহধ্য বিখ োবসিা সফ টওিযার বটকহিালবি পাহকথ ২৪টি প্রবতষ্ঠািহক, িিিন্ধু োই-বটক বসটিহত ০৯টি প্রবতষ্ঠািহক 

এিং িিতা সফ টওিযার বটকহিালবি পাহকথ ১৫টি প্রবতষ্ঠািহক বস্পস িরাে প্রদাি করা েি। িিতা সফ টওিযার বটকহিালবি 

পাহকথ ৪র্ থ তলাি ১০টি স্টাট থ আপ প্রবতষ্ঠািহক বিিামূহল্য বস্পস িরাে প্রদাি করা েি। এ পর্ থন্ত উি পাকথ েহত ১.১৪ বকাটি টাকা 

ভাড়া িািদ আি েি।  

 

বিত্র : বিখ োবসিা সফ টওিযার বটকহিালবি পাকথ, র্হিার  

(৩১) ২৭ জুলাই ২০১৬ তাবরখ িাংলাহদি োই-বটক পাকথ কর্তথপহক্ষর (বিএইিটিবপএ) আওতাধীি কারওিাি িািারস্থ্ িিতা 

টাওিার সফ টওিযার বটকহিালবি পাহকথর IT Incubator উহদ্বাধি অনুষ্ঠাি াাি াাবসবফক বসািারগাঁও বোহটহল অনুবষ্ঠত 

েি। উহদ্বাধিী অনুষ্ঠাহি প্রধািমন্ত্রীর আইবসটি বিষিক মািিীি উপহদষ্টা িিাি সিীি ওিাহিদ প্রধাি অবতবর্ বেসাহি উপবস্থ্ত 

র্াহকি। উি অনুষ্ঠাহি ইটেরারন্যািিাল বটবলকবমউবিহকিি ইউবিিি (আইটিইউ)-এর বসহক্রটাবর বিিাহরল Mr. Houlin 

Zhao সম্মাবিত অবতবর্ বেসাহি উপবস্থ্ত র্াহকি। 

(৩২) এবিিাি বিহভলিহমটের ব্যাংক (এবিবি) বমিি ৮-১৮ আগষ্ট ২০১৬ বমিাহদ িাংলাহদি অিস্থ্ািপূি থক িাংলাহদি  

োই-বটক পাকথ কর্তথপহক্ষর সোিতাি ‘IT Park for Employment and Innovation’ প্রকহল্পর বিবভন্ন কহম্পাহিটের-এর 

বিষহি বস্টকহোডারহদর সহি আহলািিা কহরি। 

(৩৩) িাংলাহদি োই-বটক পাকথ কর্তথপক্ষ কর্তথক কুবমো ও কক্সিািার বিলাি ‘IT/ITES Industry Need Analysis 

with Relevant Stakeholder’-িীষ থক ওিাকথিহপর আহিািি করা েি।  

(৩৪) োই-বটক পাকথ/সফ টওিযার পাকথ/আইটি পাহকথর উন্নিি এিং আইটি/আইটিইএস ইন্ডাবির প্রহমািহির বিবমত্ত িাংলাহদি 

োই-বটক পাকথ কর্তথপক্ষ এিং Tus-Holdings Co. Ltd. China-এর ম   ২৫ বম ২০১৭ তাবরখ একটি MoU স্বাক্ষর করা েি। 

(৩৫) িাংলাহদি সরকাহরর অর্ থািহি ২৩,৮২৪.৭০ লক্ষ টাকা ব্যহি ‘িিিন্ধু োই-বটক পাকথ (িহরন্দ্র বসবলকি বসটি) স্থ্াপি’-

িীষ থক প্রকল্পটি ২২ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরখ একহিক সভাি অনুহমাদি লাভ কহর। 
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(৩৬) ‘বসহলট োই-বটক পাকথ (বসহলট ইহলকট্রবিক্স বসটি)-এর প্রার্বমক অিকাঠাহমা বিম থাণ’-িীষ থক প্রকহল্পর ভূবম উন্নিি এিং 

ভূবম উন্নিি সংবেষ্ট কাি সরাসবর ক্রি পদ্ধবতহত (বিবপএম) িাস্তিািহির লহক্ষয ২৩ িানুিাবর ২০১৭ তাবরখ িাংলাহদি 

বিৌিাবেিী কর্তথক পবরিাবলত িকইিাি থ ইবঞ্জবিিাবরং অযান্ড ওিাকথস বলবমহটহির সহি চুবি সম্পাদি করা েি। 

(৩৭) িাংলাহদি সরকাহরর অর্ থািহি ২৬৫.৪৬ বকাটি টাকা ব্যহি ০৭ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরখ বদহির সাতটি স্থ্াহি ‘বিখ 

কামাল আইটি বট্রবিং অযান্ড ইিবকউহিিি বসটেরার স্থ্াপি’-িীষ থক প্রকল্প অনুহমাবদত েি। বদহির ১২টি বিলাি আইটি 

পাকথ/োই-বটক পাকথ স্থ্াপহির বিবমত্ত ১,৭৯৬.৪০ বকাটি টাকা ব্যহি ‘বিলা পর্ থাহি আইটি পাকথ/োই-বটক পাকথ (১২ আইটি 

পাকথ) স্থ্াপি’-প্রকল্প ২৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ একহিহক অনুহমাবদত েি।  

(৩৮) আইবসটি পে ও বসিাসমূহের ব্যিসাবিক সুবিধা সৃবষ্ট ও বিবিহিাগহক উৎসাবেত করা, আইবসটি বিহল্পর উন্নিি এিং 

দক্ষ মািিসম্পদ গহড় বতালার লহক্ষয আইবসটি বিভাগ ও এর আওতাধীি দপ্তর/সংস্থ্া েহত বিবভন্ন ইহভটের ও প্রবতহর্াবগতার 

আহিািি করা েি। এর মহধ্য ‘বিবিটাল ওিাডথ ২০১৬’, ‘বিবপও সাবমট ২০১৬’, ‘Global IT Competition for Youth 
with Disabilities, China’, ‘National Demo Day’, ‘Seed Stars World’, ‘Japan IT Week-2017’, 
‘National IT Challenge for Youth with Disabilities’, ‘Cyber Security Awareness for Women 
Empowerment’, ‘Startup Bangladesh’, িাতীি বিশু বদিস ২০১৭, উন্নিি বমলা ২০১৬, িাতীি ইটেরারহিট সপ্তাে 
২০১৬, অিলাইহি িারীর বিরাপত্তাবিষিক িাতীি সহম্মলি ২০১৭, বিখ োবসিা উহযাগ-বিবিটাল িাংলাহদি কযাহম্পইি 

২০১৬-১৭, িাতীি বমািাইল অযাবপ্ল্হকিি পুরষ্কার ২০১৬ ও ওিাডথ সাবমট ২০১৬, ন্যািিাল োই-স্কুল বপ্রাগ্রাবমং কিহটস্ট, 

ন্যািিাল েযাকার্ি ফর উইহমি, বসািাল বমবিিা এক্সহপা ২০১৭ প্রভৃবতর আহিািি উহেখহর্াগ্য। 

(৩৯) আইবসটি বিভাগ এিং আইবসটি অবধদপ্তর ও Bangladesh Association of Call Center and Outsourcing 
(BACCO)-এর বর্ৌর্ উহযাহগ ২৮-২৯ জুলাই ২০১৬ বমিাহদ বদ্বতীি বিবপও সাবমট ২০১৬ ঢাকার াাি াাবসবফক 

বসািারগাঁও বোহটহল অনুবষ্ঠত েি। এর মাধ্যহম ১০টি বসবমিার ও ০২টি ওিাকথিপ অনুবষ্ঠত েি। এহত বিহদবি ২৩িি এিং 

বদিীি ৫৪িি প্রখ্যাত আইটি বিহিষজ্ঞ ও বিবিষ্ট    গণ িিা বেসাহি উপবস্থ্ত বছহলি। প্রাি ২৫,০০০ ছাত্র-ছাত্রী, আগ্রেী 

ব্যবিিগ থ ও দি থিার্ী অংিগ্রেণ/পবরদি থি কহরি। এ ছাড়া ২৬,০০০ বসবভ সংগ্রে করা েি এিং বমাট ৩০০ িহির 

কম থসংস্থ্াহির ব্যিস্থ্া করা েি। 

(৪০) আইবসটি পে ও বসিাসমূহের ব্যিসাবিক সুবিধা সৃবষ্ট ও বিবিহিাগহক উৎসাবেত করা এিং আইবসটি বিহল্পর উন্নিহির 

লহক্ষয ১৯-২১ অহক্টাির ২০১৬ বমিাহদ িসুন্ধরাস্থ্ International Convention Centre-এ বিবিটাল ওিাডথ ২০১৬ 

(DW16) আহিািি করা েি। DW16-এ ই-গভি থহিন্স এক্সহপা, সফ টওিযার বিাহকবসং, বমািাইল ইহিাহভিি এক্সহপা,  

ই-কমাস থ এক্সহপা এিং Start-up Zone-এ ২৯০টি সরকাবর এিং বিসরকাবর প্রবতষ্ঠাি তাহদর বসিা এিং পেসামগ্রী প্রদি থি 

কহর। এ ছাড়া Ministerial Conference-এর আহিািি করা েি। উি Conference-এ িাংলাহদিসে ৭টি বদহির 

(বভহিতিাম, বিপাল, সুবরিাম, বসৌবদ আরি, মালদ্বীপ, র্ভটাি) মািিীি মবন্ত্রগণ এিং উগান্ডা এিং মালহিবিিার প্রবতবিবধগণ 

উপবস্থ্ত বছহলি। Developers Conference ও IT Career Camp-এর আহিািি করা েি। ১৪টি বসবমিাহরর আহিািি 

করা েি বর্খাহি ৪০িি বিহদবি এিং ১২৫িি বদবি আইবসটি বিহিষজ্ঞ অংিগ্রেণ কহরি।  

(৪১) িাংলাহদি কবম্পউটার কাউবন্সল ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর রােপবতর কার্ থালি, প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি, সংসদ সবিিালি, ও 

বিবভন্ন মন্ত্রণালি এিং সরকাবর অবফস/সংস্থ্াসে ৯৩টি প্রবতষ্ঠািহক কবম্পউটারািি বিষহি পরামি থ ও বসিা প্রদাি কহর। 

(৪২) Learning & Earning Development প্রকহল্পর আওতাি বিলাপর্ থাহি ৬২টি বেল্যাবন্সং আউটহসাবস থং বমলা এিং 
িাতীি পর্ থাহি ১০টি আইবসটি বিষিক বসবমিার/ওিাকথিপ আহিািি করা েি। প্রবিক্ষহণর বিষহি সহিতিতা সৃবষ্টর লহক্ষয 

০২টি টিবভবস বিম থাণ করা েি র্া ০৬টি বটবলবভিি িযাহিহল ৫০০ িার সম্প্রিাবরত েি। এ ছাড়া ০১টি িাটিকা বিম থাণ করা েি। 

৫০িি সফল বেল্যান্সাহরর সফলতার কাবেবি িিগহণর কাহছ তুহল ধরার িন্য ৫০টি টক বিা বিম থাণ করা েি। প্রবিক্ষণ 

কার্ থক্রম মবিটবরং করার িন্য িাহিাহমবট্রক উপবস্থ্বত পদ্ধবত, িাইপ অিলাইি মবিটবরং বসহস্টম এিং বফসব্যক লাইভ প্রিার 

ও বরকবি থং করা েি। বিলাপর্ থাহি প্রবিক্ষণার্ীহদর িন্য ‘বমটেরবরং বসটেরার’ িালু করা েি। 

(৪৩) IT/ITES বকাম্পাবি কর্তথক িাংলাহদহি বিবিহিাহগর বিষহি এিং বিহদহি িাংলাহদহির IT/ITES-এর িািার 

সম্প্রসারহণর লহক্ষয আইটি খাহতর িন্য ‘Strategy Roadmap’-িীষ থক চূড়ান্ত প্রবতহিদি Tholons, India-এর বিকট েহত 

পাওিা র্াি। তাছাড়া ‘IT/ITES Industry Promotion Services on Marketing and Communications’-িীষ থক 
পরামি থক বসিার আওতাি ইন্ডাবি প্রহমািি প্ল্যাি প্রণিি করা েি।  

(৪৪) তরুণ-তরুণীহদরহক আইবসটি প্রবিক্ষণ কার্ থক্রহম অংিগ্রেণপূি থক দক্ষতা উন্নিহির মাধ্যহম তথ্য-প্রযুবি বিহল্প 

কম থসংস্থ্াহি উদু্বদ্ধকরণ কার্ থক্রহমর আওতাি ৬১টি বিলাি ‘ICT Career Camp'-িীষ থক বপ্রাগ্রাহমর মাধ্যহম সম্পন্ন  

করা েি।  
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(৪৫) প্রবত িছর ১ িানুিাবর আইবসটি প্রবিবক্ষত প্রবতিন্ধী ব্যবিহদর িন্য িাকবর বমলার আহিািি করা েি। 

অংিগ্রেণকারীহদর মহধ্য এ পর্ থন্ত ২২৩ িহির িাকবরর ব্যিস্থ্া করা েহিহছ। ১ িানুিাবর ২০১৭ িাংলাহদি কবম্পউটার 

কাউবন্সল ও বসটেরার ফর সাবভ থহসস অযান্ড ইিফরহমিি অি বিিঅযাবিবলটির (বসএসআইবি) উহযাহগ প্রবতিন্ধী ব্যবিহদর 

িাকবর বমলা ২০১৭ উহদ্বাধি কহরি প্রধািমন্ত্রীর কন্যা ও অটিিম বিষিক িাতীি উপহদষ্টা কবমটির বিিারপাস থি সািমা 

ওিাহিদ পুতুল। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ১ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি কবম্পউটার কাউবন্সল ও বসটেরার ফর সাবভ থহসস অযান্ড 

ইিফরহমিি অি বিিঅযাবিবলটির (বসএসআইবি) উহযাহগ প্রবতিন্ধী ব্যবিহদর িাকবর বমলা-

২০১৭ উহদ্বাধি কহর পবরদি থি কহরি প্রধািমন্ত্রীর কন্যা ও অটিিম বিষিক িাতীি উপহদষ্টা 

কবমটির বিিারপাস থি সািমা ওিাহিদ পুতুল 

(৪৬) িাতীি পর্ থাহি সি থস্তহর িিগহণর িন্য বমািাইল বফািবভবত্তক বেল্পহিষ্ক িাস্তিািি কম থসূবির আওতাি পবরিাবলত 

ন্যািিাল ইমাহিথবন্স সাবভ থস ‘৯৯৯’ কল বসটেরারটি বদহির সকল িাগবরহকর িন্য িরুবর পুবলি, ফািার সাবভ থস ও এযামু্বহলন্স 

বসিা প্রদাি কহর র্াহক। গত িছহরর ১ অহক্টাির কল বসটেরারটি র্াত্রা শুরু কহর। জুি ২০১৭ পর্ থন্ত এ কল বসটেরারটিহত বমাট 

৩৩,২৩,৯৫৩টি কল এহসহছ র্ার মহধ্য ২৭,১০,৭৬৪টি কহলর বসিা প্রদাি করা েি। এর মহধ্য িরুবর পুবলহির বসিাসংক্রান্ত 

কল বছল ৩৬,১২০টি, ফািার সাবভ থহসর বসিা সংক্রান্ত ২১,৩০৭টি এিং এযামু্বহলন্সসংক্রান্ত কল বছল ২৭,৭৫২টি। অিবিষ্ট 

২৬,২৫,৫৮৫টি কহলর িন্য অন্যান্য বসিা প্রদাি করা েহিহছ। কল বসটেরার ছাড়াও ৯৯৯ িরুবর বসিা ওহিিসাইট, এবপ্ল্হকিি 

ও িযাটিংহির মাধ্যহম বসিা প্রদাি কহর র্াহক। এ কম থসূবির আওতাি বিলা ও উপহিলা পর্ থাহি ৪৯০টি িাতীি ইটেরারহিট 

বমলা আহিািি করা েি। 

(৪৭) BCC-স্থ্াবপত CIRT-এর মাধ্যহম সরকাহরর মহধ্য বিরাপদ ICT ব্যিোহরর িন্য GoBISM (Government of 

Bangladesh Information Security Manual) প্রকাবিত েি। এ ছাড়া িাংলাহদি কবম্পউটার কাউবন্সল অবিহটাবরিাহম 

প্রর্মিাহরর মত সাইিার বিরাপত্তাবিষিক একটি আন্তিথাবতক সহম্মলি ছাড়াও বিি কহিকটি সভা/কম থিালা অনুবষ্ঠত েি। 

উহেখ্য বর্ বিবিটাল ফহরবন্সক ল্যাি প্রস্তুত করার িন্য একটি চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

(৪৮) সাইিার বসবকউবরটি বিষহি সহিতি কহর বতালার িন্য িািা উহযাগ গ্রেণ করা েি। এরই অংি বেসাহি কহরালার  

অি সাটি থফাইং অর্বরটিি (বসবসএ), িট্টগ্রাম বিশ্ববিযালি; ঢাকা বিশ্ববিযালহির ইিবস্টটিউট অি ইিফরহমিি  

বটকহিালবি, ঢাকা; প্রহকৌিল ও প্রযুবি বিশ্ববিযালি, গািীপুর এিং মিমিবসংে বিভাহগর বিভাগীি কবমিিাহরর  

কার্ থালহি ‘বিবিটাল স্বাক্ষর সাটি থবফহকহটর ব্যিোর এিং সাইিার অপরাধ ও বিরাপত্তা: িাংলাহদি বপ্রবক্ষত’-িীষ থক বসবমিার 

করা েি।  

(৪৯) তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাহগর প্রর্ম বেবণর কম থকতথাহদর মহধ্য বিবিটাল স্বাক্ষর সাটি থবফহকট বিতরণ ও প্রবিক্ষণ 

প্রদাি করা েি। বসবসএ কার্ থালি েহত লাইহসন্সপ্রাপ্ত ৫টি বসএ প্রবতষ্ঠাি পবরদি থি করা েি। বিবিটাল স্বাক্ষর ব্যিোহরর 
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উহেহে ব্যিোরকরীর তথ্য র্ািাইহির িন্য বিি থািি কবমিহির NID বিটাহিহির সংহি VPN সংহর্াগ স্থ্াপি করা েি। 

ইটেরারহিহট অপরাধী সিািকরহণ দ্রুত কার্ থকর ব্যিস্থ্া গ্রেণ করার উহযাগ বিওিা েি।  

(৫০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বসবসএ কার্ থালহির সকল ক্রি কার্ থক্রম ই-বটন্ডাবরং পদ্ধবতহত সম্পন্ন করা েি। ই-িবর্র কার্ থক্রম 

িালু করা েি। 

(৫১) বিবিটাল বিরাপত্তা আইি প্রণিি চূড়ান্ত পর্ থাহি রহিহছ। এ ছাড়া Establishment of Computer  

Incident Response Team (CIRT) কার্ থকর করার িন্য প্রহিািিীি ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েহে। মামলা তদহন্তর সুবিধাহর্ থ 

Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) বসিা িালুকরহণর প্রহিািিীি ব্যিস্থ্া গ্রেণ 

করা েি।  

(৫২) বসবসএ কার্ থালহির ইটেরারহিট কাহিবক্টবভটির বিরাপত্তার িন্য কার্ থক্রম গ্রেণ করা েহিহছ এিং এ কার্ থালহির িিিহলর 

সক্ষমতা বৃবদ্ধর িন্য সকল কম থকতথা ও কম থিারীহদর বিবভন্ন প্রবিক্ষহণর আহিািি করা েি।  

(৫৩) বদহির ০৮টি বিভাহগর ৪০টি বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি Cyber Security Awareness for Woman Empowerment-

িীষ থক সহিতিতামূলক ওিাকথিপ করা েি। কম থিালাগুহলাহত ৮ম-১২ি বেবণর প্রাি ১০ োিার ছাত্রী োহত-কলহম  

সাইিার বিরাপত্তা বিষিক প্রবিক্ষণ বপহিহছ, িািহত বপহরহছ সাইিার অপরাধ ও এ-সংবেষ্ট আইহির ব্যাখ্যা,  

সামাবিক বর্াগাহর্াগ মাধ্যহম বিরাপহদ বিিরহণর বকৌিলসমূে, অপরাধ সংঘটিত েহল তা বর্হক পবরত্রাহণর উপাি। এ ছাড়া 

বসবমিাহর সোিতা পাওিার িন্য সংবেষ্ট দপ্তরসমূহের িম্বর এিং অবভহর্াগ করার সুবিবদ থষ্ট পদ্ধবত সংক্রান্ত বিষিগুহলা 

অন্তর্ভ থি বছল। 

(৫৪) ‘বপহকআই (পািবলক কী ইিোিাকিার) বসহস্টহমর মাহিান্নিি এিং বসবসএ কার্ থালহির সক্ষমতা বৃবদ্ধকরণ’-িীষ থক 

বিবিহিাগ প্রকহল্পর আওতাি প্রকহল্পর িিিল বিহিাগ প্রবক্রিা সম্পন্ন করা েি। প্রকহল্প ১িি পরামি থক বিহিাগ প্রদাি করা েি। 

প্রকহল্প ফহরিবসক ল্যাি স্থ্াপহির কার্ থক্রম শুরু করা েি। প্রকহল্পর অধীহি সকল ব্যাংক ও আবর্ থক প্রবতষ্ঠাহির মহিািীত 

কম থকতথাহদর বিহি ‘অিলাইি আবর্ থক বলিহদহি বিবিটাল স্বাক্ষর ব্যিোর’-িীষ থক বসবমিার করা েি।  

(৫৫) আইবসটি খাহত উন্নিহির িন্য অসামান্য অিদাি এিং ‘বিবিটাল িাংলাহদি’ বিবিম থাহণর লহক্ষয বিবভন্ন উন্নিিমূলক 

উহযাগ গ্রেহণর স্বীকৃবত বেসাহি ‘World Organization of Governance & Competitiveness’, ‘Plan Trifinio’, 

‘Global Fashion for Development’, ‘School of Business of University of New Haven, Connecticut’ 

প্রধামন্ত্রীর তথ্য ও বর্াগাহর্াগ      বিষিক মািিীি উপহদষ্টা িিাি সিীি ওিাহিদ-বক ‘ICT for Development Award, 

২০১৬’  দ ন কহরি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ICT for Development Award, ২০১৬ গ্রেণ করহছি প্রধামন্ত্রীর তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি 

বিষিক মািিীি উপহদষ্টা িিাি সিীি ওিাহিদ 
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(৫৬) Governing Process Digitalization-এর িন্য Asian-Oceania Computing Industry Organization 

কর্তথক তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাগ, িাক, বটবলহর্াগাহর্াগ ও তথ্যপ্রযুবি মন্ত্রণালি-বক ASOCIO 2016 Digital 

Government Award প্রদাি করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ASOCIO 2016 Digital Government Award গ্রেণ করহছি তথ্য ও 

বর্াহগাহর্াগ প্রযুবি বিষিক মািিীি প্রবতমন্ত্রী িিাি জুিাইদ আেহমদ পলক, এমবপ 

(৫৭) ৭-৯ বম ২০১৭ বমিাহদ যুিরাহিযর িাইটহি অনুবষ্ঠত ‘Mobile Gov World Summit 2017’-িীষ থক  

ইহভহটের ও Excellence in Designing the Future of e-Government’ কযাটাগবরহত ‘িাতীিপর্ থাহি  

বমািাইল অযাবপ্ল্হকিি উন্নিহি সহিতিতা ও দক্ষতা বৃবদ্ধ’-িীষ থক কম থসূবির িন্য তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাগ  

‘Global MobileGov Awards 2017’-এর িযাবম্পিি বেসাহি বিি থাবিত েি। তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি  

বিভাগ েহত িাগবরক বসিা সেিলভয করার লহক্ষয উি কম থসূবির আওতাি ৬০০টি বমািাইল অযাবপ্ল্হকিি প্রস্তুত করা েি।  

র্া িতথমাহি িাগবরক বসিাি ব্যিহৃত েহে। িাংলাহদহির পহক্ষ পররাে মন্ত্রণালহির মািিীি প্রবতমন্ত্রী িিাি িাহ বরিার 

আলম, এমবপ পুরষ্কারটি গ্রেণ কহরি। বিবিটাল িাংলাহদহি বিবিম থাহণ আন্তিথাবতক স্বীকৃবতর বক্ষহত্র এটি একটি উহেখহর্াগ্য 

অিথি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র: িাংলাহদহির পহক্ষ পররাে মন্ত্রণালহির মািিীি প্রবতমন্ত্রী 

িিাি িাহ বরিার আলম, এমবপ ‘Global MobileGov 

Awards 2017’ গ্রেণ কহরি। 

বিত্র: ‘Global MobileGov Awards 2017’ মািিীি 

প্রধািমন্ত্রীর োহত তুহল বদওিা েি। 

 

যঃঢ়:/w..রপঃফ.মড়া.নফ/নধহমষধ/রসধমবং/ফড়হিষড়ধফ/গড়নরষবঅঢ়ঢ়ং.ঢ়ফভ
যঃঢ়:/w..রপঃফ.মড়া.নফ/নধহমষধ/রসধমবং/ফড়হিষড়ধফ/গড়নরষবঅঢ়ঢ়ং.ঢ়ফভ
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১৬। দুহর্ থাগ ব্যিস্থ্াপিা ও ত্রাণ মন্ত্রণালি  

(১) গ্রামীণ এলাকাি কম থসংস্থ্াি সৃবষ্ট, গ্রামীণ িিগহণর আি বৃবদ্ধ, খায সরিরাহের বক্ষহত্র বদহির সি থত্র ভারসাম্য আিিি এিং 

দাবরদ্র বিহমািহি ইবতিািক প্রভাি সৃবষ্ট করার লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর গ্রামীণ অিকাঠাহমা সংিার (কাবিটা) কম থসূবির 

আওতাি ১,৪৩৫ বকাটি ১৮ লক্ষ ১৯ োিার ৪৩২ টাকা ব্যি েি।  

(২) গ্রামীণ অিকাঠাহমা রক্ষণাহিক্ষণ (টিআর) কম থসূবির আওতাি বিবভন্ন প্রকল্প গ্রেণ ও িাস্তিািহির মাধ্যহম সারাহদহি দবরদ্র 

েবমক/হিকার িিসাধারহণর কম থসংস্থ্ািসে বিক্ষা ও িিকল্যাণমূলক ধমীি প্রবতষ্ঠাহির উন্নিহির ব্যিস্থ্া গ্রেি করা েি।  

এ কম থসূবির আওতাি ১,২৮১ বকাটি ৩১ লক্ষ ৬৬ োিার ৫৫৭ টাকা ব্যি েি। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : বিবিটাল পদ্ধবতহত ৫৩টি িিবিবম থত িন্যা আেিহকন্দ্র উহদ্বাধি অনুষ্ঠাহি মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা 

(৩) বভবিএফ কম থসূবির আওতাি ২ বকাটি ২০ লক্ষ টি পবরিাহরর মহধ্য ১০/২০/৩০/৪০ বকবি োহর প্রাি ৩ লক্ষ ৫০োিার 

বম.টি িাল বিতরণ করা েি, র্ার আবর্ থক মূল্য প্রাি ১,৩২৪.২৭ বকাটি টাকা।  

(৪) পাি থতয িট্টগ্রাম অঞ্চহল বছাট বছাট (১২ বম: নদঘ থয পর্ থন্ত) বসতু/কালভাট থ বিম থাণ প্রকহল্পর আওতাি পাি থতয উপহিলাসমূহে 

১৩৩.৩৭ বকাটি টাকা ব্যহি ৪৬৮টি বিি/কালভাট থ বিম থাহণর কাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সমাপ্ত েহিহছ। 

(৫) MÖvgxY ivস্তাq Kg/      প্রকহল্পর আওতাি সারাহদহির উপহিলাসমূহে 

৩,৬৮৪.৩৬ বকাটি টাকা ব্যহি ১৩,০০০টি বিি/কালভাট থ বিম থাণ করার পবরকল্পিা রহিহছ। এর মহধ্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর 

১,৬০৬বকাটি টাকাি ৫,৬৪৬টি বিি/কালভাট থ বিম থাণ করা েি। 

(৬) িন্যাপ্রিণ ও িদী ভাংগি এলাকাি িহুমুখী িন্যা আেিহকন্দ্র বিম থাণ (২ি পর্ থাি) প্রকহল্পর আওতাি ১৭৪.৬১ বকাটি টাকাি 

১৫৬টি িন্যা আেিহকন্দ্র বিম থাণ করা েি এিং িন্যাপ্রিণ ও িদী ভাংগি এলাকাি িহুমুখী িন্যা আেিহকন্দ্র বিম থাণ (৩ি পর্ থাি) 

িীষ থক প্রকহল্পর মাধ্যহম ১,৪৯৭.৮৭বকাটি টাকাি আরও ৪১৪টি িন্যা আেিহকন্দ্র বিম থাহণর প্রকল্প গ্রেণ করা েহিহছ। 

(৭) দুহর্ থাগ ব্যিস্থ্াপিা ও ত্রাণ মন্ত্রণালহির মাধ্যহম িতুি িহুমুখী ঘূবণ থ ড় আেিহকন্দ্র বিম থাহণর লহক্ষয উপকূলীি এলাকাি 

১,০৭২টি আেিহকন্দ্র বিম থাহণর পবরকল্পিা রহিহছ। এর অংি বেহসহি িাংলাহদহির উপকূলীি অঞ্চহল িহুমূখী আেিহকন্দ্র 

বিম থাণ িীষ থক প্রকহল্পর মাধ্যহম ১৯৯.৭৯ বকাটি টাকাি ১০০টি িহুমূখী আেিহকন্দ্র বিম থাণ করা েহিহছ এিং উপকূলীি ও 

ঘূবণ থ ড় প্রিণ এলাকাি িহুমূখী ঘূবণ থ ড় আেিহকন্দ্র বিম থাণ (২ি পর্ থাি) প্রকহল্পর মাধ্যহম ৫৩৩.১৬ বকাটি টাকাি আরও 

২২০টি ঘূবণ থ ড় আেিহকন্দ্র বিম থাণ িাস্তিািিাধীি রহিহছ।  

(৮) Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and other Disaster 

(Phase II) প্রকহল্পর আওতাি ভূবমকহম্প উদ্ধার ও অনুসন্ধাি কাহি র্ন্ত্রপাবত সংগ্রহের লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১৫৩.৫২ 

বকাটি টাকাি ৩,০৩৫টি বিবভন্ন ধরহির র্ন্ত্রপাবত ক্রি করা েহিহছ।  
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(৯) দুহর্ থাগ ব্যিস্থ্াপিা ভিহি ঊর্ধ্থমুখী সম্প্রসারণ প্রকহল্পর মাধ্যহম ১৩.৩৩ বকাটি টাকাি ঢাকার মোখালীস্থ্ দুহর্ থাগ ব্যিস্থ্াপিা 

ভিহির ৭ তলা েহত ১০ তলা পর্ থন্ত ঊর্ধ্থমুখী সম্প্রসারণ কাি বিষ েহিহছ।  

(১০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর কবম্পউটারাইিি িাটাহিহির মাধ্যহম সকল কম থসূবি মবিটবরং করার লহক্ষয বিশ্বব্যাংহকর 

অর্ থািহি Strengthening of the Ministry of Disaster Management & Relief (MoDMR) Program 

Administration বিহরািাহম একটি প্রকল্প িলমাি রহিহছ। এ প্রকহল্পর বমাট প্রাক্কবলত ব্যি ২৫৭.৪০ বকাটি টাকা।  

(১১) Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP), Sub-Component-D1 : 

Disaster Risk Mitigation & Reduction িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি এ পর্ থন্ত ১২টি বিলাি ৪,৪৫০ িি িারী ও ৮,৬১৪ 

িি পুরুষহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েহিহছ। এ প্রকহল্পর আওতাি ৭৮.৮৮ বকাটি টাকাি ১২টি ইমাহিথবন্স বপকআপ ভযাি, ৬৪টি 

েযান্ড টুল বসট, ১৪৪টি েযাবন্ড বমগাহফাি, ১৪৪টি বিিার, ১৪৪টি ফাস্ট এইি বকট, ৬টি বমািাইল এযামু্বহলন্স বিাট, ৪          

                 এিং ১২      ম  ন             ক্রি সম্পন্ন েহিহছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : বকাষ্টগাি থ ও র যািহক ৪                           েস্তান্তর অনুষ্ঠাহি মািিীি মন্ত্রী ও সবিি 

(১২) স্যালাইি ওিাটার বট্রটহমটের প্ল্াটের সংগ্রে প্রকহল্পর মাধ্যহম ১৫০.৯৬ বকাটি টাকাি ৩০টি ট্রাক মাউহটেরি স্যালাইি ওিাটার 

বট্রটহমটের প্ল্াটের স্থ্াপি করা েহিহছ। আরও ২১টি Fixed type বট্রটহমটের প্ল্াটের ক্রি প্রবক্রিাধীি। 

১৭। ধম থ বিষিক মন্ত্রণালি 

(১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ধম থ বিষিক মন্ত্রণালি েহত বিবভন্ন ধমীি প্রবতষ্ঠাি সংিার/হমরামত িািদ এিং দুঃস্থ্ ব্যবিহদর 

পুিি থাসহির লহক্ষয মসবিহদ অনুদাি প্রদাি ১১ বকাটি ৪৬ লক্ষ ৭০ োিার টাকা; ইসলাম ধমীি প্রবতষ্ঠাহি অনুদাি প্রদাি  

১ বকাটি ৬৭ লক্ষ ৭০ োিার টাকা; দুঃস্থ্ মুসবলমহদর অনুদাি প্রদাি ৩ বকাটি ৩৯ লক্ষ ১৫ োিার টাকা; ইসলাম ধমীি 

অনুষ্ঠাি উদ র্াপহি অনুদাি প্রদাি ১৫ লক্ষ ৮৪ োিার ৮৮০ টাকা; ঈদগাে/কিরস্থ্াহি অনুদাি ১ বকাটি ৪৮ লক্ষ ৩৫ োিার 

টাকা; বেন্দু ধমীি প্রবতষ্ঠাহি অনুদাি প্রদাি ১ বকাটি ৬৪ লক্ষ ৩৫ োিার টাকা; দুঃস্থ্ বেন্দুহদর অনুদাি প্রদাি ৬০ লক্ষ টাকা; 

বেন্দু শ্মিাহি অনুদাি প্রদাি ১৭ লক্ষ টাকা; বিৌদ্ধ ধমীি প্রবতষ্ঠাহি অনুদাি প্রদাি ৩৪ লক্ষ ৭০ োিার টাকা; বিৌদ্ধ শ্মিাহি 

অনুদাি প্রদাি ৬ লক্ষ ৪০ োিার টাকা; বিস্টাি ধমীি প্রবতষ্ঠাহি অনুদাি প্রদাি ২ লক্ষ ১০ োিার টাকা এিং বিস্টাি 

বসবমবট্রহত অনুদাি প্রদাি ৫০ োিার টাকা বমাট ২১ বকাটি ২ লক্ষ ৭৯ োিার ৮৮০ টাকা। 



102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র:      ম         ন  ৪১ ম              ,          ন 

 ২  ইসলাবমক ফাউহন্ডিহির ৪২তম প্রবতষ্ঠািাবষ থকী উদ র্াপি উপলহক্ষয ০৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ ঐবতোবসক বসােরাওিাদী 

উযাহি ওলামা-মািাহিখহদর বিহি স্মরণকাহলর এক মোসহম্মলি অনুবষ্ঠত েি। অনুষ্ঠাহি গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর 

মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা প্রধাি বমেমাি বেহসহি উপবস্থ্ত বর্হক মোসহম্মলহির শুভ উহদ্বাধি কহরি। পবিত্র মসবিদুল 

োরাম ও মসবিদুি িিিী কর্তথপহক্ষর ভাইস বপ্রবসহিটের িাহিখ ি. বমাোম্মদ বিি িাবসর আল-খুিাইম এিং পবিত্র মসবিদুি 

িিিীর ইমাম ও খবতি িাহিখ ি. আিদুল মুেবসি বিি মুোম্মদ আল কাবসম এ মোসমাহিহির বিহিষ অবতবর্ বেসাহি 

উপবস্থ্ত বছহলি। এ মোসহম্মলহির মাধ্যহম ইসলাবমক ফাউহন্ডিি তর্া িাংলাহদি সরকাহরর ভািমর্ থাদা বৃবদ্ধসে বসৌবদ 

সরকাহরর সহি িাংলাহদহির ভ্রার্তত্বহিাধ বিারদার েি। 

(৩) বসৌবদ সরকাহরর অর্ থািহি ইসলাবমক ফাউহন্ডিহির আওতাধীি ‘প্রবতটি বিলা ও উপহিলাি একটি কহর ৫৬০টি মহিল 

মসবিদ ও ইসলাবমক সাংস্কৃবতক বকন্দ্র স্থ্াপি’-িীষ থক ৯,০৬২.৪১ বকাটি টাকার একটি প্রকল্প ২৫ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ 

একহিক সভাি অনুহমাবদত েি। এর ফহল মািিীি প্রধািমন্ত্রী তর্া সরকাহরর বিি থািিী প্রবতশ্রুবত িাস্তিািহির পর্ সুগম  

েি। এ প্রকহল্পর আওতাি বদহির প্রহতযক বিলা ও উপহিলাি ১টি কহর মহিল মসবিদ ও ইসলাবমক সাংস্কৃবতকহকন্দ্র স্থ্াপি  

করা েহি। 

(৪) ইসলাবমক ফাউহন্ডিি কর্তথক সন্ত্রাস, িবিিাদ, িরমপন্থী ও প্রবতবেংসা বিরসহি িািতুল বমাকাররম িাতীি মসবিহদ 

জুমআর খুতিাি বিিবমত সন্ত্রাস-বিহরাধী িিব্য প্রদাি করা েি এিং কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। িািতুল বমাকাররম মসবিহদ 

প্রদত্ত জুমআর খুতিার িিাি সরাসবর বিউি-২৪-এর মাধ্যহম প্রিাহরর ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। মসবিদবভবত্তক বিশু ও গণবিক্ষা 

কার্ থক্রম প্রকহল্পর মাধ্যহম ৫৫ োিার ১৮০টি মসবিহদর ইমামহদর মাধ্যহম খুতিার পূহি থর িিহব্য বিিবমত িবিিাদ ও সন্ত্রাস 

বিহরাধী প্রিারণার কার্ থক্রম িাস্তিািি করা েি এিং তা িলমাি রহিহছ। 

(৫) ইসলাবমক ফাউহন্ডিি কর্তথক গঠিত বিভাগীি, বিলা, উপহিলা পর্ থাহি সন্ত্রাস িবিিাদ বিহরাধী মবিটবরং কবমটির 

উহযাহগ বিিবমত সন্ত্রাস, িবিিাদ বিহরাধী প্রিারণার িন্য ইমাম, খতীি, আহলম ওলামাহদর সমন্বহি সভা, পর্র যাবল, 

বসবমিার এিং সমাহিহির মাধ্যহম উদ্বুদ্ধকরণ কম থসূবি ও মসবিহদ প্রাক-খুতিা আহলািিাসে বমাট ৫ োিার ৮৯২টি অনুষ্ঠাি 

িাস্তিািি করা েি। সারাহদহি ইমাম প্রবিক্ষণ একাহিবমর অধীহি ৭টি বকহন্দ্রর মাধ্যহম ইমামগণহক আর্ থ-সামাবিক উন্নিি ও 

সন্ত্রাস-িবিিাহদর বিরুহদ্ধ িিসহিতিতা সৃবষ্টর িন্য প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি এিং তা অব্যােত রহিহছ। 
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(৬) মসবিদবভবত্তক বিশু ও গণবিক্ষা কার্ থক্রম (ষষ্ঠ পর্ থাি) প্রকহল্পর আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর ২০১৭ বিক্ষািহষ থ ৯ লক্ষ 

 বিশু বিক্ষার্ীহক প্রাক-প্রার্বমক, ১০ লক্ষ ২২ োিার বিক্ষার্ীহক পবিত্র সেি কুরআি বিক্ষা এিং ১৯ োিার ২০০িি বিরক্ষর 

িিষ্ক িিহগাবষ্ঠহক অক্ষরজ্ঞাি দািসে নিবতকতা বিক্ষা বদওিার কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ র্া বিহসম্বর ২০১৭-এ সমাপ্ত েহি।  

এ ছাড়া ৫০৫টি উপহিলাি ৫৫০টি মহিল ও ১ োিার ৫০০টি সাধারণ বরহস থাস বসটেরাহরর মাধ্যহম বিক্ষা কার্ থক্রম িাস্তিাবিত 

েি এিং তা অব্যােত রহিহছ। মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সদি অবভপ্রাি অনুর্ািী মসবিদবভবত্তক বিশু ও গণবিক্ষা কার্ থক্রম প্রকহল্পর 

আওতাি ৬৩ বিলাি (ঢাকা বিলা িাহদ) বদহির প্রতযন্ত অঞ্চহলর (হর্সি এলাকাি প্রার্বমক বিযালি বিই বসসি এলাকাি 

প্রবত উপহিলাি ২টি কহর বমাট ১,০১০টি দারুল আরকাম এিহতদািী মাদ্রাসা (১ম েহত ৫ম বেবণ পর্ থন্ত) প্রবতষ্ঠার কার্ থক্রম 

গ্রেণ করা েি। 

(৭) ইমাম প্রবিক্ষণ একাহিবমর ঢাকাস্থ্ প্রধাি কার্ থালিসে ৭টি বকহন্দ্রর মাধ্যহম বমাট ৩ োিার ৫১৫িি ইমামহক ৪৫ 

বদিব্যাপী বিিবমত প্রবিক্ষণ এিং প্রবিক্ষণপ্রাপ্ত ২ োিার ১২৮িি ইমামহক বরহেসাস থ বকাহস থ প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

ইসলাবমক ফাউহন্ডিহির ১০০িি কম থকতথা ও ১৫০িি কম থিারীহক অবফস ব্যিস্থ্াপিা বিষিক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি।  

এ ছাড়া বিবিটাল িাংলাহদি গড়ার অংি বেসাহি প্রবিক্ষণপ্রাপ্ত ৩ োিার ৫১৫িি ইমাম এিং অন্যান্য ইমাম, মাদ্রাসার ছাত্র 

ও বিকার যুিকহদর কবম্পউটার প্রবিক্ষণ বদওিা েি। 

(৮) ইমাম-মুিাবিি কল্যাণ ট্রাহস্টর আওতাি ট্রাহস্টর সদস্যর্ভি স্বল্প আহির ১ োিার ইমাম ও মুিাবিিহক ১২ োিার টাকা 

োহর বমাট ১ বকাটি ২০ লক্ষ সুদমুি ঋণ এিং ১ োিার ৫০০িি গরীি দুস্থ্ ইমাম ও মুিাবিিহক ৪ োিার টাকা োহর বমাট 

৬০ লক্ষ টাকা আবর্ থক সাোয্য প্রদাি করা েি। 

(৯) র্াকাত বিাি থ কর্তথক ইসলাবমক ফাউহন্ডিহির ৭টি বিভাগীি ও ৬৪টি বিলা কার্ থালহি সরকাবরভাহি র্াকাত সংগ্রে ও 

র্াকাহতর অর্ থ বিতরণ করা েি। র্াকাত বিাহি থর আওতাি বিবভন্ন কম থসূবির মাধ্যহম ২ োিার ৫২৬িি দুস্থ্ ও অসোিহক 

র্াকাহতর অর্ থ ও অন্যান্য সুবিধা এিং র্াকাত বিাি থ বিশু োসপাতাল টিী, গািীপুহরর মাধ্যহম ৩০ োিার ২০০িি গরীি 

বরাগীহদর মহধ্য বিিামূহল্য ঔষধসে বিবকৎসা-সুবিধা প্রদাি করা েি। এ ছাড়া প্রাকৃবতক দুহর্ থাহগ ক্ষবতগ্রস্ত ১ োিার ৬২৮ 

িিহক ত্রাণ ও পুিি থাসি সোিতা প্রদাি করা েি। 

(১০) ৪৯টি ইসলাবমক বমিহির মাধ্যহম ৮ লক্ষ ৭ োিার ৮৬২িি বরাগীহক এযাহলাাাবর্ক এিং ২ লক্ষ ৭৩ োিার ৭৫৯িি 

বরাগীহক বিিামূহল্য ঔষধসে বোবমওাাবর্ক বিবকৎসাহসিা বদওিা েি। ৪২৩টি মিি/নিি মিহির মাধ্যহম ২৩ োিার 

১৭০িি ছাত্র-ছাত্রীহদর বিক্ষা প্রদাহির কার্ থক্রম িালু রহিহছ র্া বিহসম্বর’ ২০১৭-   সমাপ্ত েহি। এ ছাড়া ১৩ োিার ৪৪৭ 

িিহক অক্ষরজ্ঞাি, ১২ োিার ২৩৩ িিহক িামাি বিক্ষা এিং ১১ োিার ৮৭৬ িিহক বকারআি বিক্ষা প্রদাি করা েি। 

(১১)      ম        ন      সন্ত্রাস ও িবিিাদ বিমূ থহল িিসহিতিতা বৃবদ্ধর লহক্ষয ৫৬৪টি ইসলামী দাওিাবত 

কার্ থক্রমসে বিবভন্ন কম থসূবি িাস্তিািি করা েি। ২৪িি কম থকতথা কম থিারীহক বিহিাগ প্রদাি এিং ২০িি কম থিারীহক 

পহদান্নবত প্রদাি করা েি। 

(১২) দ্বীবি দাওিাত ও সংস্কৃবত বিভাহগর মাধ্যহম সরকাবরভাহি োিী সংগ্রে, িাতীি িাঁদ বদখা কবমটির কার্ থক্রম িাস্তিািি, 

বফতরা োর বিধ থারণসে বিবভন্ন ধমীি ও িাতীি গুরত্বপূণ থ বদিস পালিসে বিবভন্ন কম থসূবি িাস্তিািি করা েি। 

(১৩) প্রকািিা বিভাহগর মাধ্যহম ১৪টি বিহরািাহমর িতুি এিং ৫৯টি বিহরািাহমর িই পুিমু থদ্রণ, অনুিাদ ও সংকলি বিভাগ 

েহত ৫টি বিহরািাহমর িতুি িই, ১২টি অনুিাদ, ১৩টি সম্পাদিা এিং ১টি  পুিমু থদ্রণ, গহিষণা বিভাগ বর্হক ৫টি বিহরািাহমর 

িতুি, ৬টি পাণ্ডুবলবপ সম্পাদিা ও ১৬টি পাণ্ডুবলবপ পুিমু থদ্রণ প্রকাবিত েি। প্রকািিা বিভাগ কর্তথক ‘সব্যি পাতা’ বিহরািাহমর 

১টি মাবসক পবত্রকার ১৩টি সংখ্যা, গহিষণা বিভাগ কর্তথক নত্রমাবসক গহিষণাধমী িাি থাল ‘ইসলাবমক ফাউহন্ডিি পবত্রকা’ 

০৪টি সংখ্যা প্রকাবিত েি। ইসলামী প্রকািিা কার্ থক্রম প্রকল্প (২ি পর্ থাি) কর্তথক ২৭টি বিহরািাহম িতুি এিং ৩৩টি 

বিহরািাহম পুস্তক পুিমু থদ্রণ এিং ‘অগ্রপবর্ক’ বিহরািাহমর মাবসক পবত্রকার ১৩টি সংখ্যা প্রকাি করা েি। 

(১৪) িাংলাহদহির অভযন্তরীণ িািার এিং বিশ্ব িািাহর োলাল খায, বভাগপে, প্রসাধি সামগ্রী ও ফাম থাবসউটিকযালহসর 

ক্রমিধ থমাি িাবেদার পবরহপ্রবক্ষহত িহুিাবতক বকাম্পাবিসে বিবভন্ন প্রবতষ্ঠািহক তাহদর উৎপাবদত সামগ্রীর িন্য ইসলাবমক 
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ফাউহন্ডিহির োলাল বিভাহগর মাধ্যহম ২৫টি প্রবতষ্ঠািহক িতুি এিং ৭টি প্রবতষ্ঠািহক পুিরাি োলাল সিদ প্রদাি করা েি। 

ইসলাবমক ফাউহন্ডিহির োলাল বিভাহগর মাধ্যহম সি থপ্রর্ম ১৬-১৮ জুি ২০১৭ বমিাহদ বতি বদিব্যাপী ‘িাংলাহদি োলাল 

এক্সহপা-২০১৭’ িািতুল বমাকাররম িাতীি মসবিহদর প্রািহণর পূি থ সাোহি আহিািি করা েি। এর মাধ্যহম আন্তিথাবতক 

োলাল-পহের িািাহর িাংলাহদহির প্রহিি ঘটহছ, র্ার মাধ্যহম বদহির নিহদবিক মুদ্রা অিথি তর্া অর্ থনিবতক উন্নিি 

ব্যাপকতর েহি। 

 

বিত্র :         ম ২০১৬ (১৪৩৭      )-        ন      ন 

(১৫) েি অবফস, ঢাকা কর্তথক ই-েি বসহস্টম িালু করা েি। িাতীি েি ও ওমরাে িীবত ১৪৩৮ বেিবর/২০১৭ প্রণিিসে 

রািকীি বসৌবদ সরকাহরর সহি েি চুবি ২০১৭ সম্পাবদত েি। 

(১৬) আইবসটি বিভাগ কর্তথক বমািাইল বফাহি কল বসটেরার/এসএমএস/অযাপস/আইবভআর-এর মাধ্যহম ইসলাম বিষিক বিবভন্ন 

মাসআলা-মাসাহিল, িামার্, বরার্া, েি, র্াকাত সম্পবকথত তথ্য, িাঁদ বদখার তথ্য, িামাহর্র সমিসূবি, সমসামবিক 

সমস্যাবদর ইসলাম-বিহদ থবিত সমাধাি বদওিা েি এিং তা অব্যােত রহিহছ। আইবসটি বিভাহগর বিিন্ত্রণাধীি বিবিটাল 

আকথাইভস ও স্বিংসম্পূণ থ বিবিটাল স্টুবিওর মাধ্যহম ১৯১টি অনুষ্ঠাি ধারণ/হরকবি থং ও ১৮৪টি অনুষ্ঠাি সম্পাদিা করা েি। ‘ইসলাম 

ও িিিন্ধু’-িীষ থক ৩১টি পি থ িাংলাহদি বটবলবভিহি এিং ‘িিী বমার পরিমবণ’-িীষ থক ১২টি পি থ এসএ টিবভহত প্রিার করা েি। 

(১৭) বেন্দু ধমীি কল্যাণ ট্রাহস্টর মবন্দর সংিার িা উন্নিহি এিং দুস্থ্ সোিতাি ১ বকাটি ১২ লক্ষ ৭ োিার ৫০০ টাকা বিতরণ 

করা েি। িারদীি দুগ থাপূিাি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তেবিল েহত প্রাপ্ত ১ বকাটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদাি প্রদাি 

করা েি। িাতীি বিাক বদিস উপলহক্ষয প্রবতটি বিলাি বিলা প্রিাসহির সোিতাি বেন্দু ধমীি কল্যাণ ট্রাহস্টর ব্যািাহর বিহিষ 

প্রার্ থিার আহিািি করা েি। শুভ িম্মাষ্টমী ২০১৬ উপলহক্ষয প্রবতটি বিলাি বিলা প্রিাসহির সোিতাি বেন্দু ধমীি কল্যাণ 

ট্রাহস্টর ব্যািাহর আহলািিা সভা ও অন্যান্য অনুষ্ঠাহির আহিািি করা েি। মবন্দরবভবত্তক বিশু ও গণবিক্ষা কার্ থক্রম প্রকহল্পর 

আওতাি ৬৪টি বিলাি ৫,৫০০টি মবন্দরবভবত্তক বিশু বিক্ষাহকহন্দ্রর মাধ্যহম ১,৬৫,০০০িি বিশুহক এিং ২৫০টি িিি  

বিক্ষা বকহন্দ্রর মাধ্যহম ৬,২৫০িি িিি ব্যবিহক বিক্ষা প্রদাি করা েি। ধমীি ও আর্ থ-সামাবিক বপ্রক্ষাপহট পুহরাবেত ও 

বসিাইতহদর দক্ষতা বৃবদ্ধকরণ প্রকহল্পর মাধ্যহম ৬,৫০০িি পুহরাবেত ও বসিাইতহক ধমীি ও আর্ থ-সামাবিক বিষহি প্রবিক্ষণ প্রদাি 

করা েি।  

(১৮) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিস্টাি ধমীি কল্যাণ ট্রাহস্টর ৮৮টি িাি থ বমরামত, সংিার ও বিম থাহণর িন্য ২০ লক্ষ টাকা 

অনুদাি প্রদাি করা েি। ইসলাবমক ফাউহন্ডিি বপ্রস বিভাহগ ইসলাবমক ফাউহন্ডিি প্রকাবিত ইসলাবমক পুস্তক মুদ্রণ করাসে 

অন্যান্য মুদ্রণকাি সম্পন্ন েি। 
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১৮। বিৌ-পবরিেি মন্ত্রণালি 

(১) িাংলাহদি অভযন্তরীণ বিৌপবরিেি কর্তথপক্ষ (বিআইিবব্লউটিএ) কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৩৭৪টি ঘাট/পহিটের/বটাল 

বস্টিি ইিারা প্রদাি করা েি। উি ঘাট/পহিটের/বটাল বস্টিিসমূে ইিারা প্রদাহির মাধ্যহম বিআইিবব্লউটিএ’র প্রাি 

৫৮,২৭,০৫,৫৯১ টাকা রািস্ব অবিথত েি।  

(২) ঢাকা িদী িন্দহর টাবম থিাল ভিহির পাহি িিবিবম থত সম্প্রাসাবরত ভিি সংল্ পন্টুি ও গ্যাংওহি স্থ্াপি কহর সদরঘাহটর 

িাবদ থং ব্যিস্থ্াহক উন্নততর করা েি। 

(৩) ঢাকা-িবরিাল বিৌপহর্ বদহির বিলাি িলািহলর িন্য আধুবিক সুহর্াগ-সুবিধা সংিবলত এমবভ বগ্রি লাইি-২, এমবভ বগ্রি 

লাইি-৩, এমবভ বদিান্তর, এমবভ এযািহভন্সার-৫ িামক ৪টি দ্রুতগবত সম্পন্ন র্াবত্রিােী বিৌর্াহির রুটপারবমট/সমিসূবি 

অনুহমাদি করা েি। 

(৪) অভযন্তরীণ বিৌপহর্ র্াত্রী সাধারহণর বিরাপদ িলািহলর স্বাহর্ থ ঈদ/ধমীি উৎসি, কালনিিাখী বমৌসুহম বিহিষ মবিটবরং 

কার্ থক্রম পবরিালিা করা েি। ফহল িানুিাবর ২০১৬ বর্হক জুি ২০১৭ পর্ থন্ত বকাহিা লঞ্চ দুঘ থটিা ঘহটবি। িালুিােী িাল্কহেি, 

বেিার, কাহগ থা ট্রলারসে ইতযাবদ সকল ধরহির পেিােী বিৌর্াি র্াহত রাবত্রকাহল িলািল করহত িা পাহর, বস লহক্ষয বিৌপহর্ 

মবিটবরং কার্ থক্রম বিারদার করা েি।  

(৫) দুহর্ থাগপূণ থ আিোওিাি র্াবত্রিােী লঞ্চসমূহের বিরাপদ আেহির লহক্ষয অভযন্তরীণ বিৌপহর্ দুঘ থটিা প্রিণ এলাকাি (পন্টুি, 

গ্যাংওহি, বিটি, মুবরং ও বর্াগাহর্াগ সুবিধাবদসে) বিশ্ব ব্যাংহকর সোিতাি ৬টি আেিহকন্দ্র বিম থাহণর উহযাগ গ্রেণ করা েি।  

(৬) সারা বদহি অনিধ র্াবত্রিােী বিৌর্াি িলািল বরাহধ বিলা প্রিাসহির মাধ্যহম বমািাইল বকাট থ পবরিালিা করা েি। 

বিৌদুঘ থটিা বরাহধ এিং র্াত্রী সাধারহণর সহিতিতার লহক্ষয বিৌ-সপ্তাে পালি করা েি।  

(৭) বিআইিবব্লউটিএ অভযন্তরীণ গুরুত্বপূণ থ বিৌ-পর্ এিং অিল বিৌ-পর্সমূে সিল করার িন্য ট্রাবফক সাহভথ করার লহক্ষয এিং 

অভযন্তরীণ বিৌ-পহর্ বিরািমাি সমস্যািলী বিরসিকহল্প বিৌ-বিট্রা বিভাগ বদহির গুরুত্বপূণ থ ২০টি বিৌ-পর্ ট্রাবফক সাহভথ করার 

উহযাগ গ্রেণ কহর। ১৪টি বিৌ-পহর্ ট্রাবফক সাহভথ কার্ থক্রম সম্পন্ন কহর বিৌ-পহর্র উন্নিি ও বিৌ-র্াত্রীহদর বসিার মাি উন্নিি 

করা েি। 

(৮) িাংলাহদহির মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা ০৮-১০ এবপ্রল ২০১৭ বমিাহদ ভারত সফরকালীি সমহি িাংলাহদি ও 

ভারহতর মহধ্য বিযমাি প্রহটাকহলর আওতাি িাবণবিযক পে পবরিেহণর িন্য সমহ াতা স্মরক স্বাক্ষবরত েি। 

(৯) মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা র্ভটাহি সফরকালীি সমহি ১৮ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ র্ভটাি ও িাংলাহদহির মহধ্য 

‘Memorandum of understanding on Use of Inland Waterways for transportation of bilateral trade 

and transit cargoes between the Government of the people’s republic of Bangladesh and the royal 

Government of Bhutan’          । 

(১০) আশুগঞ্জ িদীিন্দর বদহি ভারহতর আগরতলাি বিিবমত Transshipment পে পবরিেণ কার্ থক্রহমর আওতাি ৫টি  

বিৌ-র্াি দ্বারা বমাট ৬,৫২৫.৩৪৫ বমবট্রকটি পে পবরিাবেত েি। প্রবত বমবট্রকটি Transshipment পহের িন্য িাংলাহদি 

সরকাহরর িাতীি রািস্ব খাহত ১৯২.২২ টাকা অবিথত েহে।  

(১১) Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWT&T)-এর আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাংলাহদবি 

৯৯৯ বিৌ-র্াি দ্বারা ২৫,৯৮,০৬৫ বমবট্রকটি এিং ভারতীি ০৯টি বিৌ-র্াি দ্বারা ৮৪২৩ বমবট্রকটি পে পবরিাবেত েি। 

(১২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিআইিবব্লউটিএ িষ থা বমৌসুম অব্যিবেত পর বর্হক গুরুত্বপূণ থ বফরী ও বিৌ-রুট এিং বিৌ-িন্দরসমূে 

মাঠপর্ থাহি বিিবমত মবিটবরংহির পািাপাবি প্রহিািিানুর্ািী োইহোগ্রাবফক িবরপ কহর িাব্যতা পবরবস্থ্বত পর্ থহিক্ষণ এিং 

বিৌ-পর্সমূহের িাব্যতা সঙ্কট বিরসহি বেবিং কার্ থক্রম পবরিালিা কহরহছ। অভযন্তরীণ বিৌ-পর্সমূহের িাব্যতা উন্নিি ও 

সংরক্ষহণ বিআইিবব্লউটিএ কর্তথক জুি’২০১৭ পর্ থন্ত সি থহমাট ২৭৬.০০ লক্ষ ঘিবমটার বেবিং সম্পন্ন করা েি। ফহল গুরুত্বপূণ থ 

বিৌ-পর্গুবল িাব্য বরহখ বিৌর্াি িলািল বিবি থঘ্ন রাখা সম্ভি েি। 

(১৩) িাংলাহদি ভারহতর মহধ্য বিৌ-সবিি পর্ থাহির সভা ০৭ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি। িাংলাহদি ও ভারহতর 

মহধ্য অনুবষ্ঠত বিৌ-সবিি পর্ থাহির সভাি সমগ্র প্রহটাকল রুট সারা িছরব্যাপী সংরক্ষণ ও বেবিংহির িন্য ভারত সরকাহরর  

৮০       এিং িাংলাহদি সরকাহরর ২০       অর্ থ বিিাবরংহির মাধ্যহম বর্ৌর্ভাহি বটন্ডার কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 
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বিত্র :       দ -       ন      ন                  

(১৪) িাংলাহদি-ভারত অভযন্তরীণ বিৌ-পর্ অবতক্রমণ ও িাবণিয প্রহটাকহলর আওতাি গঠিত স্টযাবন্ডং কবমটির ১৮তম সভা 

০৬ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি। Standing Committee-এর ১৮তম সভা এিং বিৌ-সবিি পর্ থাহির সভাি 

ভারহতর ধুিড়ী এিং িাংলাহদির পাঁিগাও-বক িতুি Port of Call বেসাহি বঘাষণা করা েি। িাংলাহদহির িিহঘাবষত 

পাঁিগাও Port of Call-এর মাধ্যহম ইহতামহধ্য ০২টি বিৌ-র্াি দ্বারা বমাট ৩,১১৩.০৮ বমবট্রকটি পে পবরিাবেত েি। 

(১৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিআইিবব্লউটিএ কর্তথক িাস্তিািিাধীি ‘১০টি বেিার বক্রিহিাট, টাগহিাট, অবফসাস থ োউিহিাট ও 

ক্রু-োউিহিাটসে অন্যান্য সরঞ্জামাবদ/র্ন্ত্রপাবত সংগ্রে (বদ্বতীি সংহিাবধত)’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ২টি ১৬ ইবঞ্চ কাটার 

সাকিি বেিার, ২টি টাগহিাট, ১টি িিা বটন্ডার বভহসল, ৪টি ইিল্যান্ড সাহভথ বভহসল, ১টি বক্রিহিাট, ২টি পাইপ বকবরং িাম্ব 

িািথ, ৪টি বকবিি ক্রুিারসে ২৫০টি বিবভন্ন সাইহির রািার বোি পাইপ সংগ্রে করা েি।  

(১৬) বিআইিবব্লউটিএ প্রহকৌিল বিভাহগর অধীহি ৪টি প্রকল্প/কম থসূবির মহধ্য ঢাকা িদী িন্দহরর ৪তলাবিবিষ্ট এক্সহটিসি ভিি 

বিম থাণ ও উহদ্বাধি, পাগলাি ১০তলা বিবিষ্ট স্টাফ বকািাট থার বিম থাণকাি সমাপ্ত েি এিং সদরঘাট েহত শ্মিািঘাট পর্ থন্ত রাস্তা 

বিম থাণ সম্পন্ন েি।  

(১৭) বদৌলতবদিা বফরীঘাট এলাকাি বফরীঘাট বিম থাণ, পুিবি থম থাণ, বমরামত, সংরক্ষণ এিং প্রহটকিি কাি; কক্সিািার 

বিলাি কস্তরাঘাট এলাকাি একটি বদ্ব-তল আইবি বিম থাণ, নুবিিারছড়াি একটি বিটি বিম থাণ, িবরিাল বিবভিহির অধীহি প্রাি 

৫০টি লঞ্চঘাট বিম থাণ, পটুিাখালী টাবম থিাল ভিি আধুবিকীকরণ ও উহদ্বাধি এিং িন্দর সুবিধাদী প্রদাি; বভালা িদী িন্দহর 

একটি িতুি গ্যাংওহি, পন্টুি স্থ্াপিসে বদ্ব-তল টাবম থিাল ভিি বিম থাণ; িরগুিা বিলার আমতলীহত লঞ্চ টাবম থিাল বিম থাণ এিং 

িন্দর সুবিধাদী প্রদাি কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। 

 ১৮) বিবভন্ন বিৌ-পহর্ স্থ্াপহির িন্য ০৭টি বস্টল লাইহটি িিা, ২০টি োহকর বিইি (৩০ এম এম িািা) ২০টি িাইহিল বিইি 

(৩০ এম এম িািা), ৪২টি আরবসবস বসংকার (৩ টি), ৩০টি োহকল এস এল বিইি (২৮ এম এম িািা), ১০০টি এলইবি 

ল্যাটেরথি এিং ২৫০ িগ থ বমটার িিবলট বপপার সংগ্রে করা েি। বভালা ও লক্ষীপুর অবফস ঘাহটর িন্য ২টি বরকার ক্রি করা েি। 
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 ১৯) র্াত্রী সাধারহণর বিরাপহদ লহঞ্চ উঠা-িামার িন্য ১৬৩টি পন্টুি বমরামত কহর সংবেষ্ট ঘাহট পুিঃস্থ্াপি/প্রবতস্থ্াপি করা 

েি। ৬৭টি সংগৃেীত িতুি পন্টুি বিবভন্ন ওহিসাইি লঞ্চঘাহট স্থ্াপি করা েি। র্াহত র্াত্রী সাধারণ বিরাপদ ও বিবি থহঘ্ন লহঞ্চ 

উঠ-িামা করহত পারহছ। 

 ২০  ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিআইিবব্লউটিবস ৩৮টি র্াত্রীিােী িাোি, ৫০টি বফবর, ৪০টি কাহগ থা িাোি এিং ৫৩টি সোিক 

িাোহির সমন্বহি ০৩টি ইউবিহটর মাধ্যহম অভযন্তরী  ও উপকূলীি রুহট বিরাপদ র্াত্রী, মালামাল ও র্ািিােি পারাপার করা েি। 

(২১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ‘বিআইিবব্লউটিবস’র ২টি বমবিিাম বফবর ‘কুবমো’ ও ‘ঢাকা’ পুিি থাসি (প্রর্ম সংহিাবধত)’-িীষ থক 

প্রকল্পটি িাস্তিািি সমাপ্ত েি। প্রকল্পর্ভি বফবর ‘কুবমো’ িানুিাবর ২০১৭ েহত বিমুবলিা (মাওিা) বসক্টহর সাবভ থহস বিহিাবিত 

আহছ। বফবর ‘ঢাকা’র পুিি থাসি কাি জুি, ২০১৭ মাহস সম্পন্ন েি। 

(২২) জুি ২০১৭ এ ‘৪টি ১০৮ Twenty-foot Equivalent Unit (TEU) (সংহিাবধত ১৫৮ TEUs) বসলফ বপ্রাহপড 

মাবি পারপাস ইিল্যান্ড কহটেরইিারিােী িাোি বিম থাণ/সংগ্রে (প্রর্ম সংহিাবধত)’ িীষ থক প্রকল্পটি সমাপ্ত েি। 

 ২৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িট্টগ্রাম িন্দহর বরকি থ সংখ্যক ২৪ লক্ষ ১৯ োিার TEUs কহটেরইিার েযান্ডবলং করা েি। প্রাি ৭ 

বকাটি ৯৯ লক্ষ ৮২ োিার বম  কটি কাহগ থা েযান্ডাবলং সম্পন্ন েি। িট্টগ্রাম িন্দহর ৬০ োিার ৫১০ িগ থবমটার কহটেরইিার ইিাি থ 

বিম থাণ করা েি। ২৭টি আধুবিক কহটেরইিার েযান্ডাবলং র্ন্ত্রপাবত সংগ্রে করা েি। ২৬-২৮ জুি ২০১৭  ম   দ প্রর্ম িাহরর মত 

িট্টগ্রাম িন্দহর ৩ বদিব্যবপ ইটেরারন্যািিাল বপাট থ এক্সহপা আহিািি করা েি। ই-ফাইবলং কার্ থক্রম প্রিতথি করা েি। সামাবিক 

দািিব্ধতার কম থসূবি বেসাহি িন্দর সংল্ একটি আধুবিক োসপাতাল কমহপ্ল্ক্স-এর বিম থাণকাি সম্পন্ন েি। 

(২৪) বমাংলা িন্দর কর্তথপক্ষ      ৮৭ বকাটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যহি বমাংলা িন্দহরর িন্য কহটেরইিার ও কাহগ থা েযান্ডবলং 

র্ন্ত্রপাবত সংগ্রহের কার্ থক্রহমর মহধ্য ১টি ১০০ টি ক্ষমতাসম্পন্ন টািার মাউহটেরি বমািাইল বক্রি, ১টি ৫০ টি ক্ষমতাসম্পন্ন 

বমািাইল বক্রি, ১টি ৩৫ টি ক্ষমতাসম্পন্ন বেবভ বিউটি ফকথবলফট্ ট্রাক, ২টি ৪৫ টি ক্ষমতাসম্পন্ন বরি বিকার, ২টি ০৯ টি 

ক্ষমতাসম্পন্ন ফকথবলফট্ উইর্ সাইি বিফ্টার/এম কহটেরইিার েযাহন্ডলার, ৩টি ৪০ টি ক্ষমতাসম্পন্ন স্টযাহিল বকবরিার, ২টি 

৫/৬ টি ক্ষমতাসম্পন্ন িক/হপাট থাল বক্রি, ৪টি ৫ টি ক্ষমতাসম্পন্ন ২০বফট এমটি কহটেরইিার েযান্ডবলং ফকথ বলফট ট্রাক     

৬টি ৩ টি ক্ষমতাসম্পন্ন বলা-মাষ্ট ফকথ বলফট ট্রাক বমাংলা িন্দহর বপৌৌঁহছহছ এিং সরঞ্জামগুবলর দ্বারা অপাহরিিাল কার্ থক্রম 

িালাহিা েহে।  

(২৫) িাংলাহদি স্থ্লিন্দর কর্তথপক্ষ কর্তথক তামাবিল স্থ্লিন্দহর িাউন্ডাবর ওিাল বিম থাণ ও ভূবম উন্নিি কাি সমাপ্ত েি। 

তামাবিল স্থ্লিন্দহর একটি ওহিবিি বিম থাণকাি সম্পন্ন েি; েবিগঞ্জ বিলার চুিারাঘাট উপহিলাধীি িাো স্থ্লিন্দর উন্নিহির 

িন্য ৪৮.৯০ বকাটি টাকার প্রকল্প অনুহমাবদত েি। SASEC Road Conncetivity Project: Improvement of 

Burimari Land Port -G 5900 sqm R.C.C pavement-এর কাি এিং ৭৮০ বমটার বেি বিম থাণকাি সম্পন্ন েি। 

SASEC Road Conncetivity Project: Improvement of Benapole Land Port -এ ৩৯০০০ িগ থবমটার R.C.C 

pavement বিম থাণকাি সম্পন্ন েি।  

(২৬) িাংলাহদি বিবপং কহপ থাহরিি (বিএসবস) কর্তথক িাোি বিম থাণ চুবির িতথ ও বস্পবসবফহকসি অনুর্ািী িাোি  

বিম থাহণ বিএসবসর পহক্ষ গুণগত মাি বিবিতকরহণর িন্য আন্তিথাবতক মািসম্মত প্রবতষ্ঠাি DNV-GL Germany বক  

Buyer’s supervisor বেসাহি বিহিাগ প্রদাি করা েি। বিিস্ব অর্ থািহি ‘বিএসবস‘র ঢাকাস্থ্ বিিস্ব িবমহত একটি ২৫তলা 

ভিি বিম থাণ’ িীষ থক প্রকল্প সফলভাহি সম্পন্ন েি এিং মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক ১৫ এবপ্রল, ২০১৭ তাবরহখ উি ভিিটি 

উহদ্বাধি করা েি। 

(২৭) নিহদবিক ঋণ সোিতাি বিএসবস’র িন্য িাোি ক্রি সম্পবকথত িারটি প্রকহল্পর বপবিবপবপ পবরকল্পিা কবমিি কর্তথক 

িীবতগতভাহি অনুহমাবদত েি। বমবরি একাহিবম বর্হক পাি করা ১২িি Female এিং ০৮িি Male        দ    

বিএসবসর িাোহি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি।  

(২৮)  ন      ন অবধদপ্তর কর্তথক িতথমাি সমি উপহর্াগী কহর বিবপং পবরসংখ্যাি প্রকাি করা েহে। িাবিকহদর অনুকূহল 

Machine Readable Identiy Document (SID) িাবর করা েহে। সীহফিারারহদর বর্াগ্যতা সিদ িাবলিাবত বরাধকহল্প 

অি-লাইি বভবরবফহকিি পদ্ধবত প্রিতথি করা েি। 
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(২৯) মামলাসমূে দ্রুত বিষ্পবত্তর িন্য িতথমাহি িবরিাহল ১টি িতুি বমবরি বকাট থ স্থ্াপহির প্রস্তাি অনুহমাবদত েি। িিসহিতিতা 

সৃবষ্টর উহেহে ২১-২৭ বম ২০১৭ বমিাহদ বিৌ-বিরাপত্তা সপ্তাে পালি করা েি। বছাট বছাট বিৌর্াহি বরভারবসিল বগিার 

সংহর্ািহির ফহল দূঘ থটিা অহিক কহমহছ। এিন্য বরভারবসিল বগিাহরর শুল্ক কমপহক্ষ ৫০ িতাংি কমাহিার িন্য রািস্ব 

বিাহি থর সহি সভা করা েি এিং একটি প্রস্তাি বপ্ররণ করা েি। 

(৩০) Global Maritime Distress & Safety System (GMDSS)       দ                ন          

       ন       নও     । ২০ িি কম থকতথা-কম থিারী বিহিাগ বদওিা েি এিং বকাবরিাি পরামি থক প্রবতষ্ঠাি প্রকহল্পর 

৮টি স্থ্াি পবরদি থি কহর পবরদি থি প্রবতহিদি, ভিি বিম থাহণর বিহটইল বিিাইি, বিবিং িকুহমহটেরর কমাবি থিাল অংি সমুদ্র 

পবরিেন অবধদপ্তহরর বরবভউ-এর িন্য দাবখল কহরহছ। 

(৩১) বিৌ     ন অবধদপ্তহরর উহযাহগ িাংলাহদি International Maritime Organization (IMO)-   িাংলাহদি  

বি-কযাটাগবরহত সদস্য পুিবি থবিত েহিহছ। International Maritime Organization (IMO)-এর মোসবিি পহদ 

িাংলাহদহির প্রার্ী িিলাভ কহরহছি। বমবরটাইম বক্ষহত্র ইহতামহধ্য িাংলাহদহির বর্ সকল সাফল্য অবিথত েি, মোসবিি 

পহদ িিলাহভর ফহল বমবরটাইম বিহশ্ব িাংলাহদহির ভািমূবতথ আরও উজ্জ্বল েি।  

(৩২) আন্তিথাবতক লাবসবফহকিি বসাসাইটিসমূহের কার্ থক্রম মবিটর করার িন্য International Maritime 

Organization (IMO)-র বিধাি বমাতাহিক ৪টি লাবসবফহকিি বসাসাইটির সহি চুবি সম্পাদি করা েি। বিহদবি িাোি 

মাবলকহদর িাবেদা অনুর্ািী অি-লাইহি িাংলাহদবি বর্াগ্যতা সিদধারী িাবিকহদর বর্াগ্যতা সিদ ও বসবিবস র্ািাই ব্যিস্থ্া 

গহড় বতালা েি। িাবিকহদর িাটাহিি নতবর করা েি। ফহল বিহিাগকারী িাোি মাবলক ও ম্যাবিং এহিটেরগণ অি-লাইহি 

বসবিবস র্ািাই করহত সক্ষম েহেি। 

(৩৩) ন্যািিাল বমবরটাইম ইন্সটিটিউট কর্তথক  পবরিাবলত সকল বকাহস থ অংিগ্রেণকারীহদর বরবিহিিি িাম্বার অি-লাইহি 

প্রদাি করার মাধ্যহম ১টি িতুি বসিা বিবিটাল বসটেরার বর্হক প্রদাি করা েি। িাবিকহদর অনুকূহল িাবরকৃত Certificate of 

Proficiency (COP)-এর িাটাহিি করা েি। কাি-কহম থ স্বেতা আিিি এিং বিরাপত্তা বিধাহির উহেহে অবধদপ্তহরর 

বসবসটিবভ িালু করা েি। বিসরকাবর বমবরটাইম প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম অি-লাইহি মবিটবরংহির আওতাি আিিহির উহযাগ  

বিওিা েি।  

(৩৪) পািরা িন্দহরর বসবকউবরটি লাইট ও ইিাি থ লাইটিংহির কাি সমাপ্ত েি। বমইি বেইি ও ইটেরারিাল বেইি বিম থাণকাি 

সম্পন্ন েি। বস্টার ভিি ও ভিি িং-৪ এর বদ্বতীি তলা বিম থাণকাি অবফস ভিি (ই) এর বিম থাণকাি, ইিাি থ-এর বিম থাণকাি,  

িদীর তীর বিম থাণকািসে সংরক্ষহণর বিম থাণকাি এিং Walkway-এর বিম থাণকাি সম্পন্ন েি।  

১৯। পররাে মন্ত্রণালি 

(১) জুলাই ২০১৬-এ মািিীি প্রধািমন্ত্রী মহিাবলিার রািধািী উলািিাহটাহর অনুবষ্ঠত এবিিা ইউহরাপ বমটিং (আহসম)-এর 

১১তম সহম্মলহি অংিগ্রেণ কহরি। সহম্মলহি এবিিা ও ইউহরাহপর উন্নিি, অবভিাসি-সংকট বমাকাহিলা, িহুিাবতক 

অপরাধ বমাকাহিলা ও মািিপািার বরাধসে বিবভন্ন আঞ্চবলক ও আন্তিথাবতক বিষিসমূে আহলাবিত েি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী 

Plenary বসিহি ‘Partnership for the future through Connectivity’-এর ওপর প্রদত্ত িিহব্য Connectivity is 

therefore no longer a choice for any community it is about seizing strategic opportunity িহল উহেখ 

কহরি। সহম্মলহি িাংলাহদহির অংিগ্রেণ নিবশ্বক অিহি িাংলাহদহির ভািমূবতথহক আরও উজ্জ্বল, দৃেমাি ও সুসংেত 

কহরহছ। সহম্মলহি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর িিহব্যর প্রবত বিশ্ব বির্তিবৃহন্দর সমর্ থি বর্হক প্রবতিমাি েি বর্ বিশ্ব পবরম    

একিি দূরদৃবষ্টসম্পন্ন, িাস্তিিাদী ও সােসী বিশ্বহিতা বেসাহি বতবি প্রবতষ্ঠা লাভ করহিি। িীষ থ পর্ থাহির নিঠহকর পািাপাবি 

মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিি কহিকটি বদহির রােপ্রধাি ও সরকার-প্রধািগহণর সহি নিঠক কহরি। 

(২) আগস্ট ২০১৬-এ মাবকথি যুিরাহের মািিীি বসহক্রটাবর অি বস্টট িি এফ. বকবর এক সংবক্ষপ্ত সফহর িাংলাহদি আহসি। 

বসহক্রটাবর বকবর এ সমি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সহি সাক্ষাৎকাহল তাঁর িবলষ্ঠ বির্তহত্ব খাযবিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, বিক্ষা এিং 
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অন্যান্য আর্ থসামাবিক খাহত িাংলাহদহির অভূতপূি থ উন্নিহির ভূিসী প্রিংসা কহরি এিং বিশ্ব িলিায়ু পবরিতথি বরাহধ 

িাংলাহদহির উহযাহগর িন্য তাঁহক ধন্যিাদ িািাি। এই নিঠহক দু’বদহির মহধ্য বিরাপত্তা সেহর্াবগতা বিারদারসে অন্যান্য 

িাতীি, িহুপাবক্ষক ও বদ্বপাবক্ষক স্বার্ থসংবেষ্ট বিবভন্ন বিষহি আহলািিা েি এিং পারস্পবরক সেহর্াবগতা বিারদাহরর ওপর 

গুরুত্ব আহরাপ করা েি।  

 

বিত্র : ম নন      নম           ন             ম নন      নম   ন     ম দ  ৮      ২০১৭               ন   দ            দ 

        ‘                  ’      ন    ন 

(৩) ১৬-১৭ বসহেম্বর ২০১৬ বমিাহদ কািািার মবরহিহল অনুবষ্ঠত বলািাল ফাহন্ডর পঞ্চম বরহপ্ল্বিিহমটের সহম্মলহি মািিীি 

প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা িাংলাহদি প্রবতবিবধদহলর বির্তত্ব বদি। বলািাল ফাহন্ডর পঞ্চম বরহপ্ল্বিিহমটের সহম্মলহির মূল উহেে 

বছল বিশ্ব এইিস, র্ক্ষা ও ম্যাহলবরিা বরাগ বতিটি বিমূ থহলর বক্ষহত্র এ পর্ থন্ত গৃেীত কার্ থক্রম সম্পহকথ বিশ্বিাসীর দৃবষ্ট আকষ থণ 

করা এিং এ সকল সংক্রামক ব্যাবধ বিমূ থহল সহি থাচ্চ পবরমাণ তেবিল সংগ্রে করা। মািিীি প্রধািমন্ত্রী উহদ্বাধিী অবধহিিহি 

তাঁর িিহব্য িহলি, অিীকার, সংকল্প ও সংেবতর মাধ্যহম এসি ব্যাবধ বিমূ থল করা সম্ভি। সহম্মলহির উহদ্বাধিী অনুষ্ঠাি বিহষ 
মািিীি প্রধািমন্ত্রী কািািার মািিীি প্রধািমন্ত্রী িাবস্টি ট্রুহিার সহি এক বদ্বপাবক্ষক নিঠহক বমবলত েি। নিঠহকর শুরুহতই 

কািািার মািিীি প্রধািমন্ত্রী িাংলাহদহির মািিীি প্রধািমন্ত্রীর িবলষ্ঠ বির্তহত্বর ভূিসী প্রিংসা কহরি এিং আগামী বদিগুবলহত 

উভি বদহির মহধ্য বিরািমাি সম্পকথহক আরও সুদৃঢ় ও সুসংেত করার প্রতযি ব্যি কহরি। এ ছাড়া িলিায়ু পবরিতথি, 

িাবণিয ও বিবিহিাগসে বদ্ব-পাবক্ষক স্বার্ থ-সংবেষ্ট বিবভন্ন বিষহি উভিপহক্ষর মহধ্য আহলািিা েি। 

(৪) মািিীি প্রধািমন্ত্রী ১৯ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত ‘United Nations Summit on Refugees and 

Migrants’-এর বপ্ল্িাবর বসিহি িিব্য রাহখি। এসমি বতবি অবভিাসী ও িরণার্ী ইসুযহত িাংলাহদহির অিস্থ্াি বিশ্বদরিাহর 

তুহল ধহরি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী উহেখ কহরি বর্ অবভিাসি সমস্যাহক সমবন্বতভাহি বমাকাহিলা করহত েহল পারস্পবরক 

বিশ্বাস ও েদ্ধাহিাধ, বর্ৌর্ দািিদ্ধতা এিং সকহলর অন্তর্ভ থবির বিষিটিহক গুরুত্ব বদহত েহি। িীষ থ সহম্মলহির অংি বেসাহি  

১৯ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরখ বিহকহল মািিীি প্রধািমন্ত্রী ‘Global Compact for Safe, Regular and Orderly 

Migration: Towards Realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development and Achieving Full 

Respect for the Human Rights of Migrants’-িীষ থক একটি বগালহটবিল বসিহি সুইহিহির মািিীি প্রধািমন্ত্রী বম. 

বস্টফাি লহভি-এর সহি বর্ৌর্ সভাপবতত্ব কহরি। বতবি প্রস্তাবিত Global Compact on Migration-এ বটকসই উন্নিি 

লক্ষযমাত্রাগুবলর র্র্ার্র্ প্রবতফলি বিবিত করা এিং িরণার্ী, িলিায়ু উদ্বাস্তু ও অবভিাসীহদর অবধকার সুরক্ষার বিষিটি 

বিহিষভাহি বিহিিিাি বিওিার আহ্বাি িািাি।  
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(৫) মািিীি প্রধািমন্ত্রী িাবতসংঘ মোসবিহির উহযাহগ বসহেম্বর ২০১৬-এ অনুবষ্ঠত High-Level Panel on Water-এর 
একটি বিহিষ নিঠহক অংিগ্রেণ কহরি। বতবি ২০৩০ উন্নিি এহিন্ডার পাবিসম্পদ ও স্যাবিহটিি সম্পবকথত লক্ষযমাত্রা 

অিথহির উহেহে পাবিসােিী ফসহলর নিবিত্রয িাড়াহিা, পাবিসম্পহদর উন্নিি ও দক্ষ ব্যিস্থ্াপিা বিবিতকরহণ র্র্ার্র্ 

অিকাঠাহমা বিম থাণ, লাগসই পাবি-প্রযুবির উদ্ভািি ও প্রসার এিং আন্তঃসীমান্ত সেহর্াবগতা বৃবদ্ধসে বিি বকছু গুরুত্বপূণ থ 

সুপাবরি আন্তিথাবতক সম্প্রদাহির সামহি তুহল ধহরি। ২১ এবপ্রল ২০১৬ তাবরহখ মািিীি প্রধািমন্ত্রী High-Level Panel on 

Water-এর একিি সদস্য বেসাহি মহিািীত েি।  

 

বিত্র : ম নন      নম           ন  ২১  ম ২০১৭            দ আ          দ     আ    আ     ন  ন ন        ‘Global 

Centre for Combating Extremist Thought’-        ন      ন           ন 

(৬) মািিীি প্রধািমন্ত্রী বসহেম্বর ২০১৬-বত ‘Making Every Woman and Girl Count’-িীষ থক সভাি অংিগ্রেণ 
কহরি। ২১ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ UN-Women মািিীি প্রধািমন্ত্রীহক ‘Planet 50-50 Champion’ বেসাহি স্বীকৃবত 

প্রদাি কহর। একই অনুষ্ঠাহি Global Partnership Forum তাঁহক ‘Agent of Change’ িীষ থক সম্মািিিক পুরিাহর 

ভূবষত কহর। িারীসমািহক উন্নিহির মূলধারাি সমৃ্পি কহর একটি িাবতর ভাহগ্যর আমূল পবরিতথি ঘটাহিা এিং িারী 

উন্নিহির সফল অবভর্াত্রাি বিিক্ষণ বির্তত্বদাহির স্বীকৃবতস্বরূপ সংস্থ্া দু’টি মািিীি প্রধািমন্ত্রীহক এ সম্মাহি ভূবষত কহর। 

(৭) ১৬ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ‘BRICS-BIMSTEC Outreach Summit’ ভারহতর বগািাহত অনুবষ্ঠত েি। 

িাংলাহদহির মািিীি প্রধািমন্ত্রী ভারহতর প্রধািমন্ত্রীর আমন্ত্রহণ উি সহম্মলহি অংিগ্রেণ কহরি। এই Outreach Summit-

এর মূল প্রবতপায বছল: ‘A Partnership in Opportunities’। িাবিল, রাবিিা, ভারত, িীি ও দবক্ষণ আবেকার রাে ও 

সরকার প্রধািহদর সহি িাংলাহদিসে BIMSTEC-এর সদস্য রােগুবলর রাে ও সরকার প্রধািগণ (র্াইল্যান্ড ব্যতীত) 

Outreach Summit-এ অংিগ্রেণ কহরি। BRICS ও BIMSTEC-এর পারস্পবরক সেহর্াবগতার বিষহি মািিীি 

প্রধািমন্ত্রী তাঁর িিহব্য ৩টি বক্ষহত্রর প্রবত অন্যান্য বির্তবৃন্দহক দৃবষ্ট বদওিার আহ্বাি িািাি। প্রর্মত, BIMSTEC 

বদিগুবলহত মািসম্মত ও বটকসই অিকাঠাহমা উন্নিহির িন্য বিবিহিাগ প্রহিািি। এ বক্ষহত্র িাংলাহদহির বিবিহিাগিান্ধি 

পবরহিি, সোিক সরকাবর িীবত এিং িাংলাহদহি ১০০টি বিহিষ অর্ থনিবতক অঞ্চল গঠহির বিষিটি মািিীি প্রধািমন্ত্রী 

অন্যান্য বির্তবৃন্দহক অিবেত কহরি। বতবি BRICS-এর সদস্য বদিগুবলর িন্য প্রবতবষ্ঠত ২টি উন্নিি ব্যাংক-বক িাংলাহদহির 

মত বদিগুবলহত বিবিহিাহগর িন্য বিহিষভাহি মহিাহর্াগী েিার আহ্বাি িািাি। বদ্বতীিত, মািিীি প্রধািমন্ত্রী BIMSTEC 

অঞ্চহলর উন্নিহির লহক্ষয বিজ্ঞাি, প্রযুবি ও উদ্ভািহির ওপর বিার বদি। বতবি BRICS ও BIMSTEC অঞ্চল দু’টির 

প্রযুবি, উচ্চবিক্ষা ও গহিষণামূলক প্রবতষ্ঠািগুবলর মহধ্য প্রযুবি-উন্নিি ও অংিীদাবরহত্বর আহ্বাি িািাি। র্ততীিত, মািিীি 
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প্রধািমন্ত্রী BRICS ও BIMSTEC-এর সদস্য-রােগুবলহত বটকসই উন্নিহির স্বাহর্ থ বিহিহদর পে ও বসিার Value Chain 

নতবরর প্রস্তাি কহরি। 

(৮) মািিীি প্রধািমন্ত্রী ১৫-১৬ িহভম্বর ২০১৬ বমিাহদ মরহক্কার মারাহকি িেহর অনুবষ্ঠত িাবতসংহঘর Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর Conference of the Parties (COP 22)-এর High Level 

Segment-এ মরহক্কার মোমান্য রািা His Majesty King Mohammed VI-এর বিহিষ আমন্ত্রহণ অংিগ্রেণ কহরি। 

Conference of the Parties (COP 22)-এর High Level Segment-এ ১৫ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ বদওিা িিহব্য 

মািিীি প্রধািমন্ত্রী িলিায়ু বিপর্ থি বমাকাহিলাি িাংলাহদহির দৃঢ়-সংকল্প পুিব্যথি কহরি একইসহি এ সংকট বমাকাহিলাি 

একহর্াহগ কাি করার িন্য বিশ্ব বির্তবৃহন্দর প্রবত আহ্বাি িািাি। িলিায়ু পবরিতথিিবিত ক্ষবত বমাকাহিলাি নিবশ্বক উষ্ণতা 

বরাধকরণ এিং অবভহর্ািি বিষহি িাংলাহদি সরকার কর্তথক গৃেীত িািা পদহক্ষপ ও কম থসূবির বিষহি বতবি বিশ্বিাসীহক 

অিবেত কহরি। 

(৯) ২৭-৩০ িহভম্বর ২০১৬ বমিাহদ োহিবরর মািিীি রােপবত H.E. Mr. János Áder-এর বিহিষ আমন্ত্রহণ মািিীি 

প্রধািমন্ত্রীর বির্তহত্ব িাংলাহদি প্রবতবিবধদল ব্যদাহপহস্ট অনুবষ্ঠত Budapest Water Summit ২০১৬-বত অংিগ্রেণ কহর। 

িহুপাবক্ষক এ সহম্মলহির পািাপাবি োহিবর বদ্বপাবক্ষক রােীি সফহরর আহিািি কহর, র্া বছল িাংলাহদি ও োহিবরর মহধ্য 

সরকার-প্রধাি পর্ থাহির প্রর্ম বদ্বপাবক্ষক সফর। সফরকাহল মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা োহিবরর মািিীি রােপবতর 

সহি সাক্ষাৎসে বসহদহির প্রধািমন্ত্রীর সহি আনুষ্ঠাবিক বদ্বপাবক্ষক নিঠক কহরি। বতবি োহিবরর মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সহি 

বর্ৌর্ভাহি Bangladesh Hungary Business Forum-এর সমাপিী অনুষ্ঠাহি অংিগ্রেণ কহরি।  

(১০) Global Forum on Migration and Development (GFMD)-এর সভাপবত বেসাহি িাংলাহদি ১০-১২ 

বিহসম্বর ২০১৬ বমিাহদ ঢাকাি িিম GFMD িীষ থ সহম্মলি আহিািি কহর। মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা উি 

সহম্মলহির আনুষ্ঠাবিক উহদ্বাধি কহরি। বতবি তাঁর উহদ্বাধিী িিৃতাি বিহশ্বর অবভিাসী িিহগাষ্ঠীি িন্য সুষ্ঠু, বিিবমত ও 

বিরাপদ অবভিাসি ব্যিস্থ্ার প্রহিািিীিতার ওপর গুরুত্বাহরাপ কহরি। উি সহম্মলহি আন্তিথাবতক েম সংস্থ্া এিং আন্তিথাবতক 

অবভিাসি সংস্থ্ার প্রধাি, িাবতসংঘ মোসবিহির বিহিষ প্রবতবিবধ এিং বলািাল মাইহগ্রিি গ্রুপ (বিএমবি)-এর সভাপবতসে 

বিহশ্বর ১২৫টি বদি বর্হক প্রাি ১,০০০ সরকাবর ও বিসরকাবর প্রবতবিবধ, ৩৫িি পর্ থহিক্ষক (িাবতসংহঘর বিবভন্ন সংস্থ্া এিং 

অন্যান্য আন্তিথাবতক প্রবতষ্ঠাি েহত) এিং ৩০টি আন্তিথাবতক ব্যিসা প্রবতষ্ঠাহির প্রবতবিবধ অংিগ্রেণ কহরি। সহম্মলহির 

উহদ্বাধিী অনুষ্ঠাহি িাবতসংহঘর িি-বিি থাবিত মোসবিি এক বভবিও িাতথার মাধ্যহম শুহভো িািাি। বতি বদিব্যাপী এ 

সহম্মলহি বিশ্ব অবভিাসি সম্পবকথত গুরুত্বপূণ থ বিষিসমূহের ওপর বিিদ আহলািিা করা েি। সহম্মলহি প্রাপ্ত মতামত ও 

সুপাবরহির বভবত্তহত এিং অবভিাসি বিষহি GFMD-এর পরিতী কম থপন্থার ওপর আহলাকপাত কহর ‘GFMD Chair’s 

Summary’ গৃেীত েি। িাংলাহদি কর্তথক িাবতসংহঘ প্রস্তাবিত অবভিাসিবিষিক Global Compact-এর ওপর এ 

সহম্মলহি গুরুত্বপূণ থ আহলািিা েি। পািাপাবি, অবভিাসী েবমকহদর স্বার্ থ-সংরক্ষণ ও তাহদর সুষ্ঠু অবভিাসি বিবিতকরহণ 

সংবেষ্ট সকহলর আরও কার্ থকরী পদহক্ষপ গ্রেণ করার বিষহিও সহম্মলহি গুরুত্বাহরাপ করা েি। এহিন্ডা ২০৩০-এর আহলাহক 

অবভিাসি বিষহি সরকাবর ও বিসরকাবর অংিীদাবরত্ব, অবভজ্ঞতা বিবিমিসে বিবভন্ন বিষহি প্রহিািিীি সুপাবরি প্রদাহির 

িন্য একটি এি-েক কবমটি গঠহিরও বসদ্ধান্ত েি। এিারই সি থপ্রর্ম GFMD-এর বকাি িীষ সহম্মলহি ব্যিসািী প্রবতবিবধহদর 

অংিগ্রেহণ ‘GFMD Business Mechanism’ অন্তর্ভ থি করা েি র্া এ সহম্মলহির অন্যতম অিথি। অবভিাসি বিষহি 

িহুপাবক্ষক এ সহম্মলিটির লক্ষয ও উহেে অিথহি িাংলাহদহির আহিািি অতযন্ত সাফল্যমবণ্ডত েি। বিহদবি প্রবতবিবধহদর 

অংিগ্রেণ বিহিিিাি িিম GFMD সহম্মলিটি বছল িাংলাহদহির এর্ািৎকাহলর সিহিহি িড় আহিািি। এর ফহল বিশ্ব 

পবরমন্ডহল িাংলাহদহির সাবি থক ভািমূবতথ বর্মি উজ্জ্বল েি বতমবি এ ধরহির বৃেৎ আন্তিথাবতক সহম্মলি আহিািি করার 

বক্ষহত্র আমাহদর সক্ষমতা প্রমাবণত েি। 

(১১) ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ মোমান্য রােপবত এিং মািিীি প্রধািমন্ত্রীর পৃর্ক আমন্ত্রহণ িীহির রােপবত বি বিিবপং 

এক রােীি সফহর িাংলাহদহি আসহি। সফরকাহল গণিীহির রােপবত, মোমান্য রােপবত, মািিীি প্রধািমন্ত্রী এিং িাতীি 

সংসহদর মািিীি স্পীকাহরর সহি নিঠহক বমবলত েি। এ সফহর গণিীহির রােপবত ও িাংলাহদহির প্রধািমন্ত্রীর উপবস্থ্বতহত 

দু’বদহির মহধ্য অর্ থনিবতক সেহর্াবগতা, িাবণিয, বিবিহিাগ, বিদুযৎ ও জ্বালাবি, তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি, বভৌত অিকাঠাহমা, 

সড়ক, বসতু, বরল বর্াগাহর্াগ ও িলপর্ বর্াগাহর্াগ, কৃবষসে অন্যান্য বক্ষহত্র ২৭টি চুবি ও সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষবরত েি।  
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এ সফরকাহল গণিীহির রােপবতহক িাংলাহদহির মোমান্য রােপবত এক রােীি নিিহভাহি আাািি কহরি। এই সফহরর 

মাধ্যহম দুই বদহির মহধ্য বিযমাি সম্পকথ আরও সুসংেত েি।  

(১২) ২০১৬ সাহলর বিহসম্বর মাহস িাংলাহদি বিহশ্বর প্রািীিতম আঞ্চবলক সেহর্াবগতা সংস্থ্া অরগািাইহিিি অভ 

আহমবরকাি বস্টট (ওএএস)-এর স্থ্ািী পর্ থহিক্ষহকর পদ মর্ থাদা লাভ কহর। এই মর্ থাদা লাহভর মহধ্য বদহি বটকসই উন্নিি, 

িাবণিয, বিবিহিাগ, সন্ত্রাস বিমূ থল, আন্তিথাবতক িাবন্ত ও বিরাপত্তাসে িািা বিষহি ওএএসর্ভি বদিগুবলর সহি সেহর্াবগতা বৃবদ্ধর 

অিাবরত দ্বার উহন্মাবিত েি। 

(১৩) World Economic Forum (WEF)-এর বিি থােী বিিারম্যাি Professor Klaus Schwab-এর বিহিষ আমন্ত্রহণ 

১৭-২০ িানুিাবর ২০১৭ বমিাহদ সুইিারল্যাহন্ডর িাহভাস (Davos) িেহর অনুবষ্ঠত WEF-এর ৪৭তম িাবষ থক সভাি মািিীি 

প্রধািমন্ত্রী িাংলাহদি প্রবতবিবধদহলর বির্তত্ব প্রদাি কহরি। িাহভাস সহম্মলহির প্রবতপায বিষি বছল ‘Responsive & 

Responsible Leadership’। ১৭ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ উহদ্বাধিী অনুষ্ঠাহি মািিীি প্রধািমন্ত্রীসে আমবন্ত্রত বিশ্বহির্তবৃন্দ, 

িাবতসংঘ মোসবিি, বিবভন্ন আন্তিথাবতক সংস্থ্ার প্রধাি, বিবভন্ন বদহির সরকাবর প্রবতবিবধবৃন্দ, িহুিাবতক বকাম্পাবি ও 

সংস্থ্ার প্রধাি বিি থােী, ব্যিসািী, সুিীলসমাি এিং গণমাধ্যহমর িীষ থস্থ্ািীি ব্যবিিগ থ উপবস্থ্ত বছহলি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী এ 

িাবষ থক সভার ‘Shaping a New Water Economy, ‘Worlds Underwater’, ‘Harnessing Regional 

Cooperation in South Asia’, ‘Leading the Fight Against Climate Change’, ‘Digital Leaders Policy 

Meeting on Jobs’-িীষ থক পাঁিটি বসিি ও াাহিল আহলািিাি অংিগ্রেণ কহরি। উি বসিিসমূহে মািিীি প্রধািমন্ত্রী 

িাংলাহদহি বিল্প কারখািার বক্ষহত্র ‘Go Green’ িীবত অনুসরণ করা েহে মহম থ বিশ্বিাসীহক অিবেত কহরি। বতবি 

দাবরদ্রযহক এ অঞ্চহলর অবভন্ন িত্রু বেসাহি আখ্যাবিত কহর তা দূরীকরহণর িন্য SAARC বদিগুবলর মহধ্য িাবণিয বৃবদ্ধ ও 

সম্প্রসারণ, connectivity ও িিগহণর মহধ্য অবধকতর বর্াগাহর্াগ বৃবদ্ধর ওপর গুরুত্ব আহরাপ কহরি। িলিায়ু পবরিতথহির 

বিরূপ প্রভাি বমাকাহিলার বিষিটি িাংলাহদহির মহতা ঝৌঁবকপূণ থ বদিগুবলর িন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ থ উহেখ কহর মািিীি 

প্রধািমন্ত্রী িাংলাহদিহক ‘A Tale of Climate Ground Zero’ িহল উহেখ কহরি। বতবি ‘বভিি ২০২১’ এিং ‘বভিি 

২০৪১’-বক সামহি বরহখ আগামী ২০২১ সাহলর মহধ্য িাংলাহদিহক মধ্য-আহির বদি এিং ২০৪১ সাহলর মহধ্য উচ্চ-আহির 

বদহি পবরণত করার লহক্ষয সরকাহরর ‘Digital Bangladesh’ কম থসূবির কর্া বিশ্বিাসীহক অিবেত কহরি। মািিীি 

প্রধািমন্ত্রী িাংলাহদহি বিযমাি বিবিহিাগ সুবিধা ও পবরহিহির কর্া তুহল ধহর বিহদবি বিবিহিাগকারীহদর িাংলাহদহি 

ব্যাপকভাহি বিবিহিাগ করহত আহ্বাি িািাি।  

(১৪) ০১ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ বফবলবস্তহির বপ্রবসহিটের িিাি মােমুদ আিিাস ১২ সদহস্যর প্রবতবিবধদল বিহি িাংলাহদহি 

বতি বদহির রােীি সফহর আহসি। সফরকাহল মোমান্য রােপবতর সহি বসৌিন্যসাক্ষাৎকাহল িিাি আিিাস মুসবলম বিহশ্ব 

িাবতর িিক িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির দূরদিী বির্তহত্বর কর্া েদ্ধার সহি স্মরণ কহরি। িিাি ইিাবসর আরাফাত ও 

বফবলবস্তহির িাগবরকহদর সংগ্রাহমর প্রবত িিিন্ধু ও িাংলাহদহির অবিিল সমর্ থহি বতবি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাি কহরি। 

বফবলবস্তহির বপ্রবসহিটের মোমান্য রােপবতহক একিি খ্যাতিামা বফবলবস্তবি কবি কর্তথক িিিন্ধু রবিত ‘অসমাপ্ত আত্মিীিিী’-

এর আরবি অনুিাহদর কর্া িািাহল মোমান্য রােপবত এ মোি উহযাহগর িন্য বফবলবস্তি কর্তথপক্ষহক ধন্যিাদ িািাি। 

বপ্রবসহিটের আিিাস ০২ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরখ প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সহি একাহন্ত নিঠক কহরি। পহর 

দু’বদহির বির্তবৃন্দ বদ্বপাবক্ষক নিঠহক বমবলত েি। বদ্বপাবক্ষক নিঠককাহল মািিীি প্রধািমন্ত্রী ১৯৯৭ সাহল অনুবষ্ঠত 

িাংলাহদহির স্বাধীিতার রিত িিন্তীহত আমবন্ত্রত অবতবর্ বেসাহি ইিাবসর আরাফাহতর িাংলাহদি সফরহক গভীর েদ্ধার 

সহি স্মরণ কহরি। বতবি বফবলবস্তবিহদর প্রবত ইসরাইহলর আক্রমণাত্মক ও আগ্রাসী িীবতহত গভীর উহদ্বগ প্রকাি কহরি। 

মািিীি প্রধািমন্ত্রী বফবলবস্তবি ভ্রার্তপ্রবতম িিগহণর ন্যািসংগত স্বাধীিতা সংগ্রাহমর প্রবত িাংলাহদহির অকুন্ঠ সমর্ থি পুিব্যথি 

কহরি। নিঠককাহল িিাি আিিাস ভবিষ্যহত িাংলাহদি ও বফবলবস্তহির মহধ্য প্রবতরক্ষা, বিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিবিহিাগ ও ব্যিসা-

িাবণিয প্রভৃবত বক্ষহত্র সেহর্াবগতা ক্রমাগত বৃবদ্ধ পাহি িহল আিািাদ ব্যি কহরি। বফবলবস্তহির বপ্রবসহিটের ২০১৮ সাহল 

ওআইবস’র পররােমন্ত্রীহদর সহম্মলি ঢাকাি আহিািহির বিষি িাংলাহদহির প্রাবর্ থতাহক সমর্ থহির বিষহি আশ্বাস প্রদাি 

কহরি। নিঠক বিহষ দুই বিতার উপবস্থ্বতহত দু’বদহির মহধ্য পররােমবন্ত্রপর্ থাহি সেহর্াবগতা বিষহি একটি সমহ াতা স্মারক 

স্বাক্ষবরত েি। বপ্রবসহিটের আিিাস তাঁর এই সফরকাহল মািিীি পররােমন্ত্রীর সহি বদ্বপাবক্ষক, আঞ্চবলক ও িহুপাবক্ষক 

বিষিাবদ বিহিও আহলািি কহরি।  



113 

 

(১৫) ১৭-১৮ বফব্রুিাবর ২০১৭ বমিাহদ িাম থাবির বমউবিহখ অনুবষ্ঠত ৫৩তম Munich Security Conference (MSC)-এ 

মািিীি প্রধািমন্ত্রী অংিগ্রেণ কহরি। বমউবিহখ অনুবষ্ঠত এ সহম্মলহি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর বির্তত্বাধীি িাংলাহদি 

প্রবতবিবধদহল মািিীি পররােমন্ত্রীসে প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি, স্বরাে মন্ত্রণালি এিং পবরহিি ও িি মন্ত্রণালহির উচ্চপর্ থাহির 

কম থকতথাবৃন্দ উপবস্থ্ত বছহলি। এিারই িাংলাহদহির বকাি রাে/সরকার প্রধাি এ সহম্মলহি বর্াগদাহির িন্য আমবন্ত্রত 

েহিবছহলি র্া িাংলাহদহির িন্য বছল অতযন্ত সম্মাহির। মািিীি প্রধািমন্ত্রী তাঁর িিহব্য খাযবিরাপত্তা বিবিতকরহণর লহক্ষয 

িলিায়ুসবেষ্ণু িাহতর খায িস্য উৎপাদহি গুরুত্ব বদওিার কর্া িািাি। পাবি সংবেষ্ট SDG-এর লক্ষযমাত্রা অিথহির 

পািাপাবি পাবিবিরাপত্তা বিধাহি পাবি ব্যিস্থ্াপিাি বলািাল ফান্ড গঠহির ব্যাপাহর বতবি বিশ্ব বির্তবৃহন্দর প্রবত উদাত্ত আহ্বাি 

িািাি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী উন্নত বদিগুবলহত াাবরস চুবির আহলাহক িলিায়ু পবরিতথহির ঝৌঁবক বমাকাবিলাি তাঁহদর দাবিত্ব 

পালহির িন্য অনুহরাধ িািাি। াাহিহল অংিগ্রেণকারী িিাগণ Climate Vulnerable Forum (CVF) গঠহি 

িাংলাহদহির অগ্রণী ভূবমকার কর্া উহেখ কহর িলিায়ু পবরিতথি বমাকাহিলাি িাংলাহদহির মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক গৃেীত 

পদহক্ষহপর প্রিংসা কহরি। মািিীি প্রধািমন্ত্রীর দূরদিী ও িবলষ্ঠ বির্তহত্বর কর্া তুহল ধহর তাঁরা িলিায়ুসে অন্যান্য আঞ্চবলক 

বিষহি দবক্ষণ এবিিাহত বির্তত্ব বদওিার িন্য তাঁহক বিহিষভাহি অনুহরাধ কহরি। িহুপাবক্ষক এ সহম্মলহি অংিগ্রেহণর 

পািাপাবি সফহরর বদ্বতীি বদি মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা িাম থাবির িযাহন্সলহরর সহি বদ্বপাবক্ষক নিঠহক বমবলত েি। 

িাম থাি িযাহন্সলর দাবরদ্রযদূরীকরণ, খাহয স্বিংসম্পূণ থতা অিথি, স্বাস্থ্যহসিা ও পিঃবিষ্কািি ব্যিস্থ্ার উন্নিি, িারীর ক্ষমতািি, 

সামাবিক বিরাপত্তাসে বিবভন্ন বক্ষহত্র মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সুহর্াগ্য বির্তহত্ব িাংলাহদহির অর্ থনিবতক ও সামাবিক উন্নিি 

অগ্রর্াত্রার ভূিসী প্রিংসা কহরি। বতবি বিবভন্ন নিবশ্বক বিষহি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর বির্তহত্বরও ভূিসী প্রিংসা কহরি। 

(১৬) Indian Ocean Rim Association (IORA -   ২০                      ন                 ম      

ম        Leaders’ Summit-  ম নন      নম     ন            ন  দ            । ‘Strengthening 

Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean’-             ম ন      

IORA-    দ -         ম     ম    ন  ন                 ম     ম               দ       

                              ন        ।        ন             ৬ ম    ২০১৭        IORA Business 

Summit                     দ     দ  -               ন               ন      ন            

   ন।             ন  দ -            /         ন        IORA-                 ন       ‘Jakarta 

Concord’               ন     ‘Action Plan’        ।            ,  দ  -         ম    ন      

                ও  ম             ‘Declaration on Preventing and Countering Violent Extremism 

Concord’-          Declaration        । ম নন      নম                    ন                  

     ম                       দ               দ           ন    ম     ১৪ ন      ম                

     দ      ন  ও                        ন                                    ।    ন 

      দ    ও                      ন                     ন                           ন        

          আ  ন   ন ন।    ন দ  ন     দ      আ                           দ   Indian Ocean 

Technical and Vocational University ন  ম                               ন।         ম নন   

   নম        ন      মািিীি                         ’                     ম     ন।      ন        

   ম  ,      আ  -আ ম         ম                       ম   ম নন      নম                   

     ন। 

 ১৭) ০৬-০৭ ম    ২০১৭  ম   দ               ন    Human Rights Committee            দ    

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)           ম       দন      ন        । 

ম নন      নম           ন             ম  ম   দ ০৬        ২০০০        ICCPR    ম  ন            

       ম   ২০১৫      Human Rights Committee-            ন-          ম       দন দ           । 

 ১৮) ১১ ম    ২০১৭              দ           দ ২৫ ম   -   ‘              দ  ’                          

           আ              আদ                 ন        ২০ ম    ২০১৭        ম          ম  দ    । 

      দ            আ                                     ম       দ      আ    ন      ম          
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          ১৯-২৪ ম    ২০১৭  ম   দ  ন                দ দ          ন।         ২৯ ম    ২০১৭        

Bangladesh Institute of International and Strategic Studies (BIISS)-  ‘Commemorating 25 March-

Ganohottya Dibosh (Genocide Day)’-          আ           মন     আ    ন       । 

(১৯) িাংলাহদি ও িাবিহলর মধ্যকার প্রর্ম Bilateral Consultations ২০ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি। উি 

সভাি দুই পক্ষই িলমাি সেহর্াবগতার বক্ষত্রগুবল তুহল ধহর আরও িতুি িতুি বক্ষহত্র সেহর্াবগতা বৃবদ্ধর ব্যপাহরর বিার বদি। 

বদ্বপাবক্ষক এই আহলািিাি রািনিবতক, অর্ থনিবতক, সামবরক, িাবণিয ও বিবিহিাগ এিং কাবরগবর সেহর্াবগতার প্রসহি 

ফলপ্রসু আহলািিা েি। িাংলাহদহির পক্ষ বর্হক কৃবষ, পর্ থটি, সাংস্কৃবতক এিং কূটিীবতক প্রবিক্ষণ বকহন্দ্রর বক্ষহত্র 

পারস্পবরক সেহর্াবগতা বৃবদ্ধকহল্প িারটি সমহ াতা স্মারহকর খসড়া েস্তান্তর করা েি। 

(২০) ২১ ম    ২০১৭               ন   দ       ম      দ     দ              ন         ন/   দ   

          ম              । ম নন      নম      ন                দ     ন            ন  দ     

            দ        ন       । আ           ,       ও                           ন       ন ও 

 ন ন       ন                         দ -               ন                 ম             

     ন      ও       আ           । 

 ২১) ২৭ ম    ২০১৭        ম নন            ম     ন   মনও               মনও     ম       Rt Hon 

Patricia Scotland QC-                       ম     ন।            মনও                ম 

      দ                         ন   আ    ন    । 

 ২২)           ন                    ‘Mapping of Ministries by targets in the implementation of 

SDGs aligning with 7
th

 Five Year Plan (2016-20)’              ম      SDG-   ৩     ম     

        Lead ম     , ১০     ম             Co-Lead ম          ৮৪     ম             Associate 

ম                     ।               ম       SDG  ম       ন   ন           ২৭ ম    ২০১৭        

      Co-Lead     Associate ম            ম        আ  ম          আ  ন    ।    আ  ম      

     আ    ন      Co-Lead     Associate ম                      ম  ম           SDG-      

 ম       ন             ।  

 ২৩)     ন             দ                                 ম   নম        আ       আ          

ম   নম     ন      দ  ম ন                  ২  ম   ন ম    ন      আ            দ  ন          দ    । 

   ম ন           ম            আ        ম ন               মন           ম   , আ              ন 

                                 ম ন-   ম   ম             ।     ন          আ       দ ন        

আ                   দ ন     । 

 ২৪) ইটেরার পাল থাহমটেরাবর ইউবিিি (আইবপইউ)-এর ১৩৬তম এহসম্ববল ০১-০৫ এবপ্রল ২০১৭ বমিাহদ ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি 

বর্খাহি পররাে মন্ত্রণালি সমন্বিহকর দাবিত্ব পালি কহর। বিহশ্বর ১৩১টি পাল থাহমণ্ট বর্হক ছি িতাবধক সংসদ-সদস্য ও 

অন্যান্য প্রবতবিবধ সমন্বহি সেস্রাবধক বিহদবি অবতবর্িগ থ এ সহম্মলহি অংিগ্রেণ কহরি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার 

সাবি থ ক বদক্ -বিহদ থিিাি িাংলাহদি িাতীি সংসদ এিং সংবেষ্ট সকহলর আন্তবরক সেহর্াবগতাি ১৩৬তম আইবপইউ এহসম্ববল 

সফলভাহি সম্পন্ন েওিাি িবেবি থহশ্ব একটি উদার গণতাবন্ত্রক ও সক্ষমতাি অিন্য রাে বেসাহি িাংলাহদহির ভািমূবতথ আরও 

উজ্জ্বল েি এিং এটি আমাহদর গণতাবন্ত্রক অগ্রর্াত্রাি এক মাইলফলক বেসাহি বিবিত েহি র্াকহি। ১৩৬তম আইবপইউ 

এহসম্ববলর প্রধাি আহলািয বিষি বছল নিষম্য দূরীকরণ, রািিীবতহক কাহলা টাকার প্রভািমুি রাখা, মািিাবধকার সুরক্ষা এিং 

বকাি বদহির ওপর অন্যহদহির অর্াবিত েস্তহক্ষপ িা করা। এ ছাড়া অহিক বিষহি বর্মি গণতন্ত্র, িারীর ক্ষমতািি, সুিাসি 

ইতযাবদ সম্বহন্ধও আইবপইউ’র এিাহরর এহসম্ববলহত আহলািিা েি।  

(২৫) ০১-০৪      ২০১৭  ম   দ Assistant Secretary-General (ASG) for UN Department of Political 

Affairs Mr. Miroslav Jenca             Inter Parliamentary Union (IPU)      ন         

ম             ন               নন।   ম          ন       ন       ন     দ  ন              ন ম নন   

     ম  , ম নন       ম  , ম নন      নম        ন       দ  , ম নন      নম     ন               দ  , 

   ন  ন    ন   ম ন                                                      ন। 
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 ২৬) ০৩-০৪      ২০১৭  ম   দ           Committee on Migrant Workers (CMW)      International 

Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 

(ICRMW)-         ন             দ        ম       দন      ন        । ২০১৫            দ          

    ম       দন CMW-   দ        ।       ম             ম       দন      ন             

                                                        দ ন    । 

 ২৭) ০৪      ২০১৭                                ম        ‘   ন              ম                

       ম       ন’-            আও     ন ম     ন ন    ন             ন    ন ম নন        ম  । 

   ম  দ            ম             ৪৩      ৩        ।                      ন              ম   

 দ  -   দ     ন     দ         দ  ন     আ        ম  ন         ম                  ।  

 ২৮) ০৭-১০      ২০১৭  ম   দ       দ    ম নন      নম           ন         মািিীি    নম     ন    

 ম দ   আম                       ন।              ম নন      নম       ম ন  ম   দ   ম   -            

   । ম নন      নম           ন             ম নন        ম  , ম নন               ম  , ম নন   

   ন  দম  , ম নন   আ ন,       ও    দ       ম  , ম নন      নম       ন             দ   ও ম নন   

         ম                   ম                       ২৫৭  দ                      ন  দ      

        ন।           ন     ম নন      নম          ম  ম           আম              ন আ        

       ন।      ম নন      নম          ম  ম                     ,   -        ন      মদ আন    , 

ম নন      নম     ন     ম দ                     ন।                    ম    ম     ম      , 

   ম       ম    ম   মম     ন                                 ন    ম       ন        ম নন   

   নম                      ন।             নদ      ন  ন,     (   )        নম    , নদ   

                 ন  দ      ন ,   ম       ,  ন               , আ                   ন     , 

 ন         ,                     ,   -আ              ,    ন        ,      -     ন                

     দ               আ    ন    । ম নন      নম   ১৯৭১      ম  ন     ন             ন    ন দ       ন  

     ২৫ ম                                  ,        দন    ‘        দ  ’            ন       

      দ             দ                                   ন ন।    ন         দ           আ        

  দ           আদ                               মন     ন।        মািিীি    নম           

      দ                            ন।  

 ২৯  ম নন      নম                ম ন                                   ন            ন ন   

      ,   মন     ম       ম               ,     ন ও     ,       ,          ও ম            ,  

 -          ,              ও          ,    ন ও  ন                                  দ    

                ,                          ।       দ           ম        ন                ৪.৫ 

     ন ম    ন      নমন                দ ন    ,     ম   ম     ম            ১৭            ন     

   ।          ম        ন                       ৫০০  ম   ন      নমন       দ ন        ।       দ  দ  

       দ              মািিীি    নম     ন     ম দ           ন   ন           ন       দ -       

   ম ন            আম        দ          আ    দ       ন।                       ম   ৩৫  দ    

(১১      ও ২৪   ম          )               নম    ।           ০৮         দ  ৬২ দ              

                     ,          দ      ম ন                           দ - ন দ   ন              

     ।                                                                      ম  ন             

                          ন               দ    ‘        ’-   ন ন ন ম           ‘              

    ।      ম         নম                  ‘  ম   আ    ন ’-                  ম         ন    ন। 

      নম          ম       ম   মম     ন               ন -                        ও           

         ( দন    ,       দ )-          (    )                             ন    ন।              দ    

ম  ন                            ন /  ম          ন    দ     ন      ন  দ    ন,    দ  আ        

         ‘         নন ’  দ  ন         দ    ‘ম  ন         ’       দ -                    
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     ন  আ    ন       ।      ন ম নন      নম   ১৯৭১         দ,                ন /  ম          ন  , 

    ন  দ     ন                    ন        নন   দ       দন।             ‘            ন’      

আ           ন       ন    ন              ম নন      নম             ন।         ন         ন           

      ন   ও দ       দ        দ         ও    ন      নম     .   . আদ  ন           ম         

        ন            ন   ন                     ম                   ন। ম নন      নম         দ  ও 

                            ন   দ              ন        মও     দ ন    ন।       ম ম নন      নম   

      দ         -       ও    ন                             ন                   দ        দ   

   ন          আ  ন   ন ন।                  -      -                          ম   ম    

                   । ম নন      নম          মািিীি    নম     ন     ম দ    ২০১৮            দ       

আ    আম      ন    ন। 

 ৩০) ১২-১৫      ২০১৭  ম   দ ম নন        ম              ন       ম    আম                  ন।    

                                  আ    ন     ’ দ    ম                                   ’ দ    

           দ       ম                                 ম                    । ম নন        ম   

১৪      ২০১৭        GAZPROM-          ন Alexey Miller     ১৫      ২০১৭                        

  ন      ন  ন Leningrad Oblast          ন    Alexander Drozdenko-                      ম     ন। 

 ৩১) ১৩      ২০১৭  ম   দ UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)       

      দ        ম       দন                   ম    দ           ।         দ ন     ন  ন ন  

       ন              দ                   দ                 । 

 ৩২) ১৭-১৯      ২০১৭  ম   দ ম নন            ম                         ন।       দ -               

         ন                   ’ দ    ম                    আ ও         ।         ম নন   

         ম       Business Forum-        দ      ন  দ     ন    দন                -     ম   

Valentin Rybakob-                      ম     ন।  

 ৩৩) ১৮-২০      ২০১৭  ম   দ ম নন      নম       ন  মািিীি    নম                 আম        ন       

       ন।    ম ন          ম   দ ম নন      নম         ম    ন    । ম নন      নম           ম নন   

     ম  , ম নন      নম    আ                 দ  ,   ন         ন           ন           দ      ম 

               দ     ম            ন    ম  ও    দ      ন                        ম                

 ন।         ম নন      নম   ১৯      ‘International Conference on Autism and Neuro 

Developmental Disorders (ANDD) 2017’      ন       ন       ন    ন                        ন 

         দ ন    ন।    ন             ম আ        দ   ম                     ম   ম ম   দ       

   ন    ন             দও              ন         ম                  দ          আ  ন   ন ন।       

   ন    ম     আ                দ              ,         ও        দ  ন  ম   ম  ম       ন  

                দ          ন              ন             ম নন      নম                আ     

   ন।         ন       ৩১   দ                ন   - ন       ,         ম      ,       ,  ন  ও ও 

     ম         ন       UNICEF, UNDP, UN WOMEN, IOM, UNESCO-   আ                  

আ        ন ও     ন    ম    আ ম  ন  আ                          দ ন    ন।       দ  ও    ন 

                           ন  আ    ন       ।       দ      ন        ন,           ন             

               দ   -           আ                    ন                    দ ন    ।         ন  

           ‘Developing Effective and Sustainable Multi-sectoral Programmes for Individuals, 

Families and Communities Living with Autism and Neuro Developmental Disorders’      ন  

     ন       ন                   ম নন      নম      ম                       ন            ন। 

   ম               দ     ম            ন    ম  ও    দ      ন             আ    ন               

  ম      ন    ন।       ও আ                        ম           ন            আ        দ  
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  ম     ও     ন                                                    দ  আ   ন   ন     ম      ন 

    ।                    ন  ম   ম      আ           মম       ম ও           ন   ম   

 ম               দ     ন         ।    ,        ন          ম   ম          ন       দ            

আ ও       । 

 ৩৪)    ন         ১৮      ২০১৭            ম নন      নম       ন                     -  -         

       (chipdrel)      ন         ন।                       ন  ম        দ           ন ন।      ন      

    ন           আ    ন         ম নন      নম       ন  ম  ম  ম      ও    ন                    ন। 

   ম  ম নন      নম                                                           ম  ন   দ          

ম নন      নম           ন          ম  ও    দ      ন            ,        দ                 ন  

         ন      ও  ন           ,                   ও       ন, ম নন        ম  , ম নন      নম    

আ                 দ              ঊ   ন  ম                   ন।      ম নন      নম       ন  

মািিীি    নম               -                      ম     ন।       ম নন      নম     ম            

   ন      ০৬        ১৯৭১              দ        ন  দ                দ  ন                   ন। 

      ম নন      নম   BBIN MVA-         ন,    ন            দ        ম ও ম               দ   

  ম ন         ,    ন            দ             ন -        ,     -             , আ        , 

           ,     ,     ন,                                              আ    ন     ন।         

      -আ    /আ                ম   ম দ            দ         ম        ন                   ও 

      আ    ন        ।             ম   ম নন      নম   ১৯৭১      ম  ন     ন             ন    ন দ   

    ন       ২৫ ম                                           দন    ‘        দ  ’            ন       

      দ             দ                          ন         ন ন।    ন              আ        

  দ           আদ                ন              মন     ন।              ‘          ’-   ন ম দ    

            ন        ও   ম ম                ।    ন আ ও         ন,       দ    ম নন      নম    

                        ন      ন             ।   -                ন  মািিীি    নম         

        ’ দ    ম         ,  ন                                        ও             আ        ন। 

মািিীি    নম                    ন  ম  ম  ম                               -        দ            

           আ  ন   ন ন।        ১- ম  ও     ম                 ,   -                   ,      

         ন,              ম ন   দ    ন,         ও     ন                        আ ও           

ম নন      নম     ম  ন   মন     ন।     ন  মািিীি    নম      ম  ন      আ     ন                

  ম  ন   দ          ম নন      নম           ম  ও    দ      ন-                         ন।         

           ’ দ    ম          / ম                    ।          ২০         দ  ২৬ দ          

                             দ    ম        ম ন            ,                                ন  

              আ  । ম নন      নম        ন       ‘     ’              দ          ম     -  ন 

 নম                  ন    ন।            ন      ন     ন  ম  ম  ম      ও     ন  ম নন      নম     

   ন                                 ন।       দ            ম      ন  নম             ন       

         ১.৫       ম  দ ন      ।     ন  ম  ম  ম               ম       ও      ১৯            

ম নন      নম               - ম      ন                           ন।                           

                 ম  ন    দ    ন                 ন              দ  ন              ন।    ন    

              ,          ,      ও    ন  ন         মািিীি    নম           ন                      

   ন।         ম নন      নম       ন  ম  ম  ম     ,    ন ও                    ন  ম নন      নম     

      ন   ম         দ                   আম     ন ন। 

 ৩৫) ২০-২২      ২০১৭  ম   দ ম নন            ম         -     -     ম   Ms. Joanna Wronecka-   

আম                  আ    ন                            ন।           ন            -     ম   

Ms. Joanna Wronecka-                      ম     ন                              আ    ন     ন। 

ম নন            ম                 ম   H.E. Mr. Witold Waszczykowski-      ও            
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   ন। ম নন            ম        ম Deputy Minister of Economic Development, Undersecretary for 

Asia, Pacific, Africa etc, Minister for Maritime Economy & Inland Navigation     Minister for 

Social Welfare, Family & Labour-                       ন। ম নন            ম              ন  দ  

 ন        ম President of Polish National Chamber, Department of Economic Cooperation     

Gdansk Business Club-               ন      ’ দ    ম          ও    ন                       

আ    ন     ন।    ন       দ  ও                 দ      Business Forum-            ন। 

 ৩৬) ২৪-২৬      ২০১৭  ম   দ Mr. Owen Jenkins, Director, South Asia and Afghanistan, the UK 

Foreign and Commonwealth Office       দ         ন।            ন ম নন      নম        ন    

   দ  , ম নন      নম    আ                      দ                     ও         ,       ম     -

                ন। 

 ৩৭) ২৬      ২০১৭  ম   দ        ম      ও    ন                আ     ন       Green Growth 

Solution Conference         ।  

 ৩৮) ২৬-২৭      ২০১৭  ম   দ             ন    নম   Mr. David Cameron       দ         ন।    

           ন ম নন      নম                 ন                          ন     দ  ন, International 

Growth Centre      আ                          British Bangladesh Chamber of Commerce 

আ             ম           ন। 

 ৩৯) ম নন            ম   ০৯  ম ২০১৭                      ন।    ন       দ                  

mobileGov UK       দ  Global Mobile Gov. Award-2017        ন। 

 ৪০) ম নন   আ ন,       ও    দ       ম       ম নন            ম   ১২-১৪  ম ২০১৭  ম   দ     িয     

   ন।    ম             দ            ন       ‘Bangladesh Citizenship Act 2016’       ম    নম  

               ন। ম নন            ম      ন                      দ        ন      আ       

British Bangladesh Business (BBB) Award-2017-            ন। 

(৪১) ১৫  ম ২০১৭                      ন  ম ন         দ  ও ম          ম            -         ম 

Foreign Office Consultation (FOC)         ।       দ         ন    দন               ম          

      ন    দন ম                ম                   ন    ।                                      

        আ    ন                       ন                              দ               নও     । 

ম                দ     ম        ন    - -                          ন      ন         ন       

      । ম                     ন     ১৬  ম ২০১৭        ম নন        ম                      

         ন। 

 ৪২) গিা িদীর পাবিিণ্টি চুবি িাস্তিািহির লহক্ষয গঠিত িাংলাহদি-ভারত বর্ৌর্ কবমটি ১৬ বম ২০১৭ োবি থঞ্জ বসতুর বিকট 

বর্ৌর্ প্রিাে পবরমাপ সম্পন্ন কহর, র্া বর্ৌর্ কবমটি িাৎসবরক বভবত্তহত কহর র্াহক। ১৭ বম ২০১৭ তাবরখ ঢাকাি বর্ৌর্ কবমটির 

৬৬তম নিঠক অনুবষ্ঠত েি। ১৮ বম ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি-ভারত বর্ৌর্ িদী কবমিহির কাবরগবর কবমটির নিঠক  

অনুবষ্ঠত েি।  

 ৪৩) ১৭  ম ২০১৭                    ও       দ    ম       দ  ‘Trade and Investment Co-operation 

Forum Agreement (TICFA)’-                   দ      ন  দ     দ         ম                   

    ন                        ন।                      দ       ও                             

      ও নন-               ন          আ    ন        ।       দ      দ       ন                   

                  ন  দ                           দ                      ন          আ  ন 

  ন  ন    । 
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 ৪৪) ১৮  ম ২০১৭              ‘Sustainability Compact’-                ন             ম        

ম          (            ন            )           ন।                      ন    ম       ম  দ       

      ও      ম           ন            Compact-   আও                       নও                 

       ন             ন              ।         ‘Sustainability Compact’-     ন  Pillar  ন        

আ    ন         ‘Sustainability Compact’-                 ন       দ              ন              

      । 

(৪৫) ১৯-২১  ম ২০১৭  ম   দ       ম      ও                      ‘  ম       দ          ও      ’-     

   আ             ন  আ    ন    । ম নন        ম           ন  আ    ন       ন    ন।        ন  

     ন         ম নন        ম            দ                 আ             ন                  

     ও                   ন।         ন        দ       আ                     আ ন ,         দ 

ও ম ন         ম              ন। 

(৪৬) ২০-২৩  ম ২০১৭  ম   দ      দ       ‘Arab-Islamic-American Summit’-      দ  ন       ম নন   

   নম       দ আ       দ      আম        দ আ          ন।        ম নন        ম   ম নন      নম    

           ন।              ন     দ আ       দ       ম ন   ন আ   আ    ও                    ন   

                  দ       আ       ও          ম  দ        ৫৫ ন     ও          ন        

   ন।              ন                  ‘Together We Prevail’।             ন         দ       

ম নন      নম         দ ও            দ দম ন                         দ                          

               ন।    ন আ              দ ও            দ দম ন   ন দ                     ন। 

            -          দ                 ,           দ      ন      ,        ম       ম        

         ,        আ    ন   ম   ম                       ম   ন।         ম নন      নম           

           ন                      নম      ও          ন              ম          মািিীি    নম    

                            ন।        ন ম নন      নম             ম   দ        ও       

      দ              দ       ও              ন   আ        ও আ        ম    আ ও              

          । 

 ৪৭) ২১-২৪  ম ২০১৭  ম   দ           ন         H.E. Mrs. Chandrika Bandaranaike Kumaratunga 

      দ         ন।            ন ‘Bangladesh Institute of International and Strategic Studies 

(BIISS)’      আ       ‘Reconciling Divided Societies, Building Democracy and Good 

Governance: Lessons from Sri Lanka’-         মন        ‘      দ                    (BARC)’-    

     -            ন। 

(৪৮) ২৪-২৬  ম ২০১৭  ম   দ  ম         ন ন      ‘2017 Global Platform for Disaster Risk Reduction’ 

     ন       ম            ন             ন।        ন                     ন  ও              

‘Sendai Framework’     ‘Agenda 2030’-   আ       ম       ন   ন          দ আ    ন        । 

(৪৯) ২৯  ম ২০১৭              দ  ও                  ম        ম          Foreign Office 

Consultations         ।              , আ                                 ন    ’     ম    

আ    ন    । 

 ৫০)       ম     ,         ন                  দ                     ২৯  ম ২০১৭        আ        

                 দ  -২০১৭                    ম  আ    ন       । ম  ম             দ          

     আ            ন      আ            ন    ন                        ন।      দ  ম   ম নন   

     ম      ম            ন।          ম নন            ম         Peacekeepers Day Run-   

     ন    ন। 
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(৫১) ২৯-৩০  ম ২০১৭  ম   দ International Atomic Energy Agency (IAEA -                       

আ       International Conference on the Technical Cooperation Programme: Sixty Years and 

Beyond-Contributing to Development-              ম নন      নম     ন            ন  দ  

           ন         । ম নন        ম       ম নন       ন ও      ম          ন  দ             ন। 

৩০  ম ২০১৭        ম নন      নম           ন       ন       ন      দ ন    ন।         ন ‘        

      দ ’    নম          ন,      ও     ন                      ন               নমন   ম      ন 

   ম ন                              ন। ম নন      নম              ,    ম       ন       ও          

            দ            ন       ন       ন। ম নন      নম      ম                           

                                   ও               ন                        ‘   ন ২০২১’     

‘   ন ২০৪১’        ন          ম                           ম   ম       দ    ১৬       ন     

 ম   ম ন             দ   ম   ন            দ                           ন।      ন          ন 

ম নন      নম   IAEA-   ম          Mr. Yukiya Amano-               ন।   ম  IAEA-   

ম                দ      ম                নম                       ও           ন       ম  ন       ন 

               ন           ও                  দ  ন   ন      দ ন    ন। ম নন      নম    

০৩-০৪      ২০১৭  ম   দ IAEA-   ম                  দ               ন ন। 

 ৫২)     ন          ম নন      নম          মািিীি    নম                       Mr. Christian Kern-

                       ন।                                       আ    ন    ।       , ম নন   

   নম                          Dr. Alexander Van der Bellen-                     ন। 

 ৫৩) ০১  ন ২০১৭                    ন  ন             ন     ( আ  )-          ‘          ’-   

    ন        -                   ম       ন               ম                 ম               । 

              দ          ন     ন         ম       আ  দন      -          ০৪ ন              

                           । 

(৫৪) িাপাহির বটাবকওহত ০৫-০৬ জুি ২০১৭  ম   দ Nikkei Inc. কর্তথক আহিাবিত ‘The Future of Asia’-িীষ থক 

২৩তম আন্তিথাবতক সহম্মলহি মািিীি পররাে প্রবতমন্ত্রী িিাি বমাঃ িােবরিার আলম, এমবপ িাংলাহদহির প্রবতবিবধত্ব 

কহরি। উি সহম্মলহি মািিীি প্রবতমন্ত্রী ‘South Asia: Opportunities and Challenges of a Global Growth 

Hotspot’-িীষ থক একটি session-এ গুরুত্বপূণ থ Panelist বেসাহি অংিগ্রেণ কহরি। মািিীি প্রবতমন্ত্রী তার 

িিহব্য/Interaction-কাহল িাংলাহদহির বিবভন্ন খাহত বিহিষ কহর অর্ থনিবতক বক্ষহত্র বর্ প্রভূত উন্নিি সাবধত েি তার 

িণ থিা কহরি। িাপাি সফরকাহল মািিীি প্রবতমন্ত্রী সহম্মলহির পািাপাবি িাপাহির পররাে প্রবতমন্ত্রী,               , 

বমিািমাহরর National Security Advisor, িাপাহির State Minister for Agriculture-                   

            ন। 

 ৫৫) ০৫-০৯ জুি ২০১৭  ম   দ মাবকথি যুিরাহের বিউইিহকথ িাবতসংঘ সদর দপ্তহর বটকসই উন্নিি লক্ষযমাত্রার লক্ষয-১৪ 

িাস্তিািহি সেহর্াবগতার উহেহে বফবি ও সুইহিি সরকাহরর বর্ৌর্ উহযাহগ উচ্চপর্ থাহির একটি সহম্মলি অনুবষ্ঠত েি। 

পররাে মন্ত্রণালহির বমবরটাইম অযাহফিাস থ ইউবিট-এর সবিহির বির্তহত্ব ৬-সদস্যবিবিষ্ট একটি িাংলাহদি প্রবতবিবধদল উি 

সহম্মলহি অংিগ্রেণ কহর। বটকসই উন্নিি লক্ষযমাত্রার লক্ষয-১৪ িাস্তিািহির পন্থা সিািকরণ, বিযমাি সফল অংিীদাবরত্ব 

িিাি রাখা ও উদ্ভািিীমূলক ও িাস্তিসম্মত িতুি অংিীদাবরত্ব বিবিম থাণ, সংবেষ্ট সকল বস্টকহোডারহদর সম্পৃিকরণ, 

লক্ষযমাত্রা-১৪ িাস্তিািহি িাতীি, আঞ্চবলক ও আন্তিথাবতক পর্ থাহি অবিথত অবভজ্ঞতা বিবিমি এিং বটকসই উন্নিহির 

উচ্চপর্ থাহির রািনিবতক বফারাহম ইিপুট প্রদাহির মাধ্যহম বটকসই উন্নিহির ২০৩০ আহলািযসূবির ফহলা-আপ ও পর্ থাহলািিা 

করা এ সহম্মলহির মূল লক্ষয বছল। এ Ocean Conference-এ িাংলাহদি ৩টি বস্বোহসিামূলক অিীকার বঘাষণা কহর: ক) 

মৎস্য ও অন্যান্য সামুবদ্রক প্রিাবত সংরক্ষণ ও বটকসই উৎপাদি; খ)       ম্যািহগ্রাভ িি ও উপকূলীি িিািি বৃবদ্ধ এিং 

গ) প্ল্াবস্টক ব্যাগ      ও ব্যিোর বিবষদ্ধকরণ। 
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(৫৬) িাংলাহদি ১২  ন ২০১৭           ন          আ         ম             ন       দ   ন     ন      

বমম্বার         ন ন      ন   ।       দ  ২০১৭-২১  ম   দ      দ দ        ন     ।    দ         দ   ম ন    

    ন     ন       দ             ম   ন           ন    ন               ন       । 

 ৫৭) ১২-১৬ জুি ২০১৭  ম   দ মাবকথি যুিরাহের বিউইিহকথ িাবতসংঘ সদরদপ্তহর ‘27
th

 Meeting of the State 

Parties of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)’ অনুবষ্ঠত েি। এিাহরর 

সভাি অন্যান্য বিষিািবলর পািাপাবি িাবতসংহঘর অধীিস্ত ২১-সদস্যবিবিষ্ট Commission on the Limits of the 

Continental Shelf (CLCS)-এর সিকটি পহদই িতুি সদস্য বিহিাহগর লহক্ষয বিি থািি অনুবষ্ঠত েি। িাবতসংহঘর 

International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)-এর ৭িি িতুি বিিারক বিহিাগ সংক্রান্ত বিি থািিও 

এিাহরর সভাি অনুবষ্ঠত েি। বিহিষভাহি উহেখ্য বর্, CLCS এর িন্য িিবিি থাবিত সদস্যগণ কর্তথক গঠিত কবমিহির বিকট 

িাংলাহদহির মেীহসাপাহির দাবি সংক্রান্ত Submission-টি বরবভউ করা এিং তার ওপর চূড়ান্ত রাি প্রদাি করার দাবিত্ব 

অবপ থত েহি। উহেখ্য, িাংলাহদহির অবধকৃত সমুদ্রাঞ্চহল ২০০ িটিকযাল মাইল একেত্র অর্ থনিবতক অঞ্চহলর িাইহর 

মেীহসাপাহি সাি থহভৌম অবধকার প্রবতষ্ঠার লহক্ষয িাংলাহদি ২০১১ সাহল এ সংক্রান্ত তার দািী সংিবলত Submission-টি 

CLCS-এ বপি কহর। িতথমাহি CLCS-এর Submission বিহিিিা তাবলকাি িাংলাহদহির Submission-টি ৫৫ িং 

ক্রবমহক অিস্থ্াি করহছ। অন্যবদহক, বমিািমার এিং ভারতও আন্তিথাবতক আদালহতর রাি উহপক্ষা কহর িাংলাহদহির 

ম       ন এলাকা তাহদর দাবিকৃত ম        ন অন্তর্ভ থি কহর CLCS-এ Submission বপি কহরহছ। ২০১৯ অর্িা ২০২০ 

সাহল িতুি সদস্যহদর সমন্বহি গঠিত CLCS কর্তথক িাংলাহদহির মেীহসাপাহির দািী সংক্রান্ত Submission-টি বরবভউ করা 

সাহপহক্ষ এ সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপাবরি প্রদাি করা েহি। UNCLOS-এর িাবষ থক সভাটিহত বিিবমত অংিগ্রেহণর মাধ্যহম 

িাংলাহদহির স্বার্ থ-সংবেষ্ট র্ািতীি বিষহি র্র্ার্র্ ভূবমকা পালি করা সম্ভিপর েি। 

(৫৮) ১৪-১৬  ন ২০১৭  ম   দ ম নন      নম           ন       ন  মািিীি    নম   Stefan Lofven-   

আম         ন                       ন।         ম নন      নম        ন     নম                  

    আ    ন                  ন।    ন      ন  ম  ম  ম      His Majesty Carl XVI Gustaf-       

              ন          ন        ম     দ  ন                Tobias Billstrom-            

   ন।    ন      ন    -   নম       আ           ন           ও             ম                 ন। 

     ন        ও       ন ম   ম নন      নম                 ন।              দ ন Business Sweden 

     আ             দ -    ন                  ন           ন। ম নন      নম       ন ও              

      দ          আ                  ন             ন।                        ’ দ           

      দ -    ন                      ন                                । 

(৫৯)                         ম                  দ          ম নন      নম             দ ন   

       ম    ন              ন         দ         ম ন   ২০  ন ২০১৭             ন            

         ন। 

 ৬০) ২০-২১ জুি ২০১৭  ম   দ পররােসবিি এিং মোপবরিালক (আহমবরকা) যুিরাে সফর কহরি। সফরকাহল 

পররােসবিি Amb Thomas A. Shannon. Jr, US Under Secretary for Political Affairs, Mr. DAS Mark 

C. Storella, Bureau of Population, Refugees and Migration,-এর সহি যুিরাহের বস্টট বিপাট থহমহটের এিং 

Ms. Lisa Curtis, Deputy Assistant to the U.S. President and Senior Director for South and Central 

Asia, NSC-এর সহি বোিাইট োউহি সাক্ষাৎ কহরি। পািাপাবি বতবি Mr. Mark Linscott, AUSTR for South 

and Central Asian Affairs, Dr. Jonathon Renner at Medical Faculty Associates, GW University 

Hospital এিং Ambassador Jackie Wolcott, Commissioner, USCIRF-এর সহিও সাক্ষাৎ কহরি।  

উি নিঠকগুবলহত বতবি িাংলাহদি ও যুিরাহের মধ্যকার বিবভন্ন বদ্বপাবক্ষক ও িলমাি ঘটিািবল প্রসহি ফলপ্রসূ  

আহলািিা কহরি। 

(৬১) ২৮  ন ২০১৭                 দ দ          Committee on Migrant Workers (CMW)  ন     ন 

      দ                    ম             দ   দ                              ম   দ  ন ন      ন  
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 ন। CMW-   ৫১   দ -      ম   ৪৬            দ                    দ ন    ন।        ম   

 দ         ন                             দ        আ          দ     আ         ন      ।  

      ম      ও    দ         দ   ম ন        ন     ন       দ                        ন    ন         

        ।  

 ৬২) ২৮-৩০  ন ২০১৭  ম   দ   ম    ন        ন Global Forum on Migration and Development (GFMD)-

   দ ম     ন         ।        ন                   ‘Towards a Global Social Contract on 

Migration and Development.’         ন               ন          দ      ন  দ            ন। 

  ম    ন ও ম                                      ন           ন              ‘Global Compact on 

Migration’     ন        আ    ন     ।      ন       ন ও    ন                    ও             

আ    ন    ।       দ               ন ১.২-   ও              ।    ন              From Global 

Agenda to Implementation-National Action Plans for Migration Related Sustainable Development 

Goals (SDGs)।       দ               ন ১.১   Rapporteur-   দ        ন    ।       ন       

      দ          দ              ‘Global Compact’     ন      আ    ন     ন। 

 ৬৩) ভারত সরকার কর্তথক িাংলাহদহির িাবিকহদর ভারহতর বর্ বকাি সমুদ্রিন্দর বর্হক ভারহতর বিমািিন্দর পর্ থন্ত বিিা 

প্রেরাি গমিাগমহির অনুমবত প্রদাহির বিষিটি সমাধাি করা েি। ভারহতর স্বরাে মন্ত্রণালি বিাটিবফহকিহির মাধ্যহম সংবেষ্ট 

দপ্তরসমূেহক এ সংক্রান্ত বিহদ থিিা প্রদাি কহরহছ। িাংলাহদহির       ম             কর্তথপহক্ষর সহি এ বিষহি বিবভন্ন 

বফারাহম আহলািিা িাবলহি আসবছল। মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সাম্প্রবতক ভারত সফহরও (এবপ্রল ২০১৭) এ বিষিটি আহলািিাি 

উহঠ আহস। ইহতাপূহি থ িাংলাহদহির িাবিকগহণর িাোি বর্হক বিমািিন্দহর এিং বিমািিন্দর বর্হক িাোি পর্ থন্ত 

গমিাগমহির বক্ষহত্র ভারহতর ইবমহগ্রিি পুবলি প্রেরার িাধ্যিাধকতা বছল। 

(৬৪)    দ             দ   ম  ন              ‘ ন      Unique Glimpses’, ‘           ন     Part 

1, 2 & 3)’ ও ‘Bangladesh: on The International Stage 2016’      ন             । 

 ৬৫) পররাে মন্ত্রণালহির কূটনিবতক প্রহিষ্টার বপ্রবক্ষহত  ন ২০১৭ ম      ম      ম        দ           ন কারারক্ষী 

                 ম  ন দ         ন      ন        ন।                  ম  ন         ন  ও          ন            

কারারক্ষীহদর          ম   দ                         ম       দ      দ ন             আ ও         । 

২০। পবরকল্পিা বিভাগ  

(১) ম নন      নম   ও          ন-                      ন        দ  ন         ২৮         ২০১৭ 

               ।         ২০১৬-১৭    -                         ন  ম      (আ      )         ও 

   ম দন;       ন         ও     ন       (আ  ম   )           ২০১৫-১৬    -                ন 

 ম            ন            দন         ন ; আ  ম              ২০১৬-১৭    -                ন  ম      

     ২০১৬             ২০১৭            ন            দন         ন        । 
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বিত্র : ম নন   প্রধািমন্ত্রীর সভাপবতহত্ব অনুবষ্ঠত    ন      

(২) মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সভাপবতহত্ব িাতীি অর্ থনিবতক পবরষদ (এিইবস)-এর সভা ১৪ বম ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত েি। উি 

সভাি ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহর িাবষ থক উন্নিি কম থসূবি (এবিবপ) চূড়ান্তকরণ ও অনুহমাদি করা েি। 

(৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-     বমাট ২৯টি একহিক সভার আহিািি করা েি এিং উি সভাসমূহে বমাট ২৪৯টি প্রকল্প অনুহমাবদত 

েি ও অিগবতর িন্য বমাট ১০০টি প্রকল্প উপস্থ্াপি করা েি। এ ছাড়া সভার িন্য এহিন্ডা, বিাটিি, সারসংহক্ষপ, মািিীি 

প্রধািমন্ত্রীর িন্য বিফ এিং সভা বিহষ কার্ থবিিরণী প্রস্তুত ও তা িাবর করা েি।  

(৪) মািিীি মন্ত্রী, পবরকল্পিা মন্ত্রণালি ও পবরকল্পিা কবমিহির ভাইস বিিারম্যাহির সভাপবতহত্ব ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর 

এিইবস সভার পূহি থ এিইবস সভার আহলািযসূবির ওপর পবরকল্পিা কবমিহির ০২টি িবধ থত সভা অনুবষ্ঠত েি। প্রর্ম সভা  

২৩ বফব্রুিাবর ২০১৭ এিং বদ্বতীি সভাটি ০২ বম ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত েি। উি সভা আহিািিসে র্ািতীি কার্ থক্রম 

সম্পাদি করা েি। 

 ৫) ১১-১৩ বম ২০১৭  ম   দ বভহিতিাহমর বো বি বমি বসটিহত অনুহষ্ঠি Asia Pacific Regional Seminar on 

Achieving the Sustainable Development Goals-এ িাংলাহদি সংসদীি প্রবতবিবধদহলর বর্াগদাহির বিবমত্ত 

বিফ/টবকং পহিটেরস বপ্ররণ       ।  

 ৬) ১-৫ এবপ্রল ২০১৭ বমিাহদ ঢাকাি অনুহষ্ঠি Inter-Parliamentary Union (IPU)-এর ১৩৬তম Assembly-বত 
সংসদীি প্রবতবিবধদহলর বর্াগদাহির বিবমত্ত বিফ/টবকং পহিটেরস বপ্ররণ করা েি। 

(৭) ১৬-১৭ মাি থ ২০১৭ বমিাহদ বিউইিহকথ অনুহষ্ঠি Parliamentary Events and Meeting on the Occasion of the 

61
st
 Session of the Commission on the Status of Women-এ িাংলাহদি সংসদীি প্রবতবিবধদহলর বর্াগদাহির 

বিবমত্ত বিফ/টবকং পহিটেরস বপ্ররণ করা েি।  

(৮) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ২৬৯টি প্রকহল্পর সরকাবর অনুহমাদি আহদি িাবর করা েি। 

(৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মািিীি অর্ থমন্ত্রীর িাহিট        অন্তর্ভ থি করার িন্য পবরকল্পিা কবমিি/বিভাহগর তথ্য-উপাত্ত 

অর্ থ মন্ত্রণালহি বপ্ররণ করা েি। 

(১০) ২০১৬ সাহলর জুলাই মাহস একহিক িাখা-১ েহত বমাট ১৮টি প্রকহল্পর সরকাবর অনুহমাদি আহদি িাবর, ৭টি প্রকহল্পর 

বিবপবপ পুিগ থঠি এিং একহিক সভার বসদ্ধান্ত অিবেতকরহণর িন্য সংবেষ্ট মন্ত্রণালি/বিভাহগ ১৪টি পত্র বপ্ররণ করা েি।  

(১১)    দ               ম              দ      ন ন      দ    দ                          ন  

            /ম  ম  ০৫        ২০১৬          ন                           । 
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(১২) ২০১৫-১৬    -                                                ন       (     ন       /     ন  

  ম ন            ) (                ) ১৮        ২০১৬       ম      দ                   । 

(১৩) Country Investment Plan for Environment, Forestry and Climate Change (EFCC)-   ও   

ম  ম                  ন               ন   ম           ন      ন       /     ন    ম  ন  ম  ম  

       ও  ন ম                  । 

(১৪) পবরকল্পিা বিভাগ ও আওতাধীি সংস্থ্াসমূহের ২০১৭-১৮ েহত ২০১৯-২০ অর্ থ-িছহরর িাহিট কাঠাহমা (প্রর্ম ভাগ) 

প্রস্তুতকরহণর িন্য িাহিট ওিাবকথং গ্রুহপর সভার আহিািি করা েি।  

(১৫) দিম িাতীি সংসহদর পবরকল্পিা মন্ত্রণালি সম্পবকথত সংসদীি স্থ্ািী কবমটির নিঠহকর কার্ থািবল সম্পন্ন েি।  

(১৬) ২০১৭-১৮    -                 ম  ও     ম      ম      ২০১৮-১৯ ও ২০১৯-২০    -            

   ন   ম     /      ও            ন             ম     ম ও                              ও       

           ন          iBAS++ -            । 

(১৭) গহিষণার গুণগত মাহিান্নিি এিং স্বেভাহি গহিষণা কার্ থক্রম পবরিালহি একটি গহিষণা িীবতমালা ‘সামাবিক বিজ্ঞাি 

গহিষণা িীবতমালা এিং কম থহকৌিল-২০১৭’ প্রণিি করা েি। 

(১৮) বস্টিাবরং কবমটির ৪৮তম সভা ২৯ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত েি।  

(১৯) সামাবিক বিজ্ঞাি গহিষণা পবরষদ কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর বমাট ৯৩টি গহিষণার চূড়ান্ত কার্ থক্রম সম্পন্ন েহিহছ। 

উি গহিষণা কার্ থক্রমসমূহের মহধ্য বফহলাবিপ ২৮টি, প্রাবতষ্ঠাবিক ১৬টি, প্রহমািিাল ২৯টি, বপএইিবি ১৩টি এিং  

এমবফল ০৭টি।  

(২০) এমবফল কযাটাগবরর ০৩টি ও বপএইিবি কযাটাগবরর ০৬টি সে বমাট ০৯টি িতুি গহিষণা প্রস্তািিা অনুহমাবদত েি। 

(২১) সামাবিক বিজ্ঞাি গহিষণা পবরষদ কর্তথক গহিষণা ফলাফল বিস্তরণ কম থিালা-২০১৭ িাহম ০২টি ওিাকথিপ অনুবষ্ঠত েি। 

(২২) সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পিা ২০১৫/১৬-২০১৯/২০ দ                     ন,      ও       করা েি। 

(২৩) A Handbook ‘Mapping of Ministries by Targets in the implementation of SDGs aligning with 

a 7
th

 Five Year Plan (2016-20)’ মুদ্রণ ও বিতরণ করা েি। 

(২৪) িাংলাহদহির বদ্বতীি বপ্রবক্ষত পবরকল্পিা প্রণিহির লহক্ষয ‘বপ্রবক্ষত পবরকল্পিা (২০১০-২০২১)-এর মধ্যিতী মূল্যািি এিং 

িাংলাহদি রূপকল্প ২০৪১ প্রণিি’-      ৩      ম   দ                   ।  

(২৫) মািিীি প্রধািমন্ত্রীর অর্ থনিবতক উপহদষ্টা মহোদহির বি.ও পহত্রর আহলাহক মািিীি পবরকল্পিামন্ত্রীর বিহদ থিিা 

বমাতাহিক ‘িাংলাহদহি প্রবৃবদ্ধ ও কম থসংস্থ্াহির ধারা’ সম্পবকথত এবিবি ও আইএলও-এর সংহেহষর বিষিটি অবধকতর 

পরীক্ষার িন্য ‘Study on Employment, Productivity and Sectoral Investment in Bangladesh’-িীষ থক 

একটি সমীক্ষা প্রস্তাি প্রণিি করা েি।  

(২৬) ‘Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to Integrate Population 

Issues into Development Plans’       আও    ‘Effective Use of Population Resource in 

Bangladesh for Inclusive Economic Growth and Income Distribution’-         ম     ন         

                                           ন       ।  

(২৭) ‘     দ    ম   দ      ন            ন          ম     ম         ’-      ন ন        ন       । 

(২৮)    ন              ‘Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to 

Integrate Population and Development Issues into Plans and Policies’-      ন ন        ন       । 

(২৯) ‘Vision 2021-Celebrating the Golden Jubilee of Independence in a poverty and hunger free 

Bangladesh’ বিষহির ওপর বিিন্ধ বপ্ররণ করা েি। 
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(৩০) ‘UNDESA Division for Social Policy and Development      Country Questionnaire for 

Reviewing Implementation of Second UN Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017)’- 

  ষ থক            দ    ন ি থ                  ম  ন      করা েি। 

(৩১) ২০-২২        ২০১৬  ম   দ   ন       ম      আ     -                  ন        -        

‘Interregional Seminar on Parliamentary Capacity-Building and the Further Implementation of the 

Sustainable Development Goals’-     দ       ন           দ  ন   ন ম                  করা েি। 

(৩২) আ   ২০১৬ ম       ন      -১      ম   ২৮                  ম দন আ দ      , ০৫        

        ন   ন        ন       ১০                            ম     /                     । 

(৩৩)        ২০১৬  ম         ন      -১      ম   ২৩                  ম দন আ দ      , ০৩  

              ন   ন        ন       ১১                            ম     /                   

  ।        দ ম           দ  ১২ ম        ন ম নন        ন ম         ম        দ  ন     ০৬      

         দ  ন     ০১            (        ও       )            । 

(৩৪) ন     ২০১৬  ম         ন      -১      ম   ১৯                  ম দন আ দ      , ০২        

        ন   ন        ন       ০৪                            ম     /                     ।  

       দ ম           দ  ১৩ ম        ন ম নন        ন ম         ম        দ  ন     ০৯      

          দ  ন     ০৫            (        ও       )            । 

(৩৫)        ২০১৬  ম         ন      -১      ম   ২৩                  ম দন আ দ      , ০৪        

        ন   ন        ন       ১০                            ম     /                     । 

(৩৬)         ২০১৭  ম         ন      -১      ম   ২৪                  ম দন আ দ      , ০৮        

        ন   ন        ন       ১৪                            ম     /                     । 

(৩৭)         ২০১৭  ম         ন      -১      ম   ২২                  ম দন আ দ      , ০৩        

        ন   ন        ন       ০৮                            ম     /                     । 

(৩৮) ম    ২০১৭  ম         ন      -১      ম   ২৬                  ম দন আ দ      , ০৪        

        ন   ন        ন       ০৮                            ম     /                     । 

(৩৯) এবপ্রল ২০১৭  ম         ন      -১      ম   ২১                  ম দন আ দ      , ১০        

        ন   ন        ন       ০১                            ম     /                     । 

(৪০) বম ২০১৭  ম         ন      -১      ম   ৩২                  ম দন আ দ      , ০৮        

        ন   ন        ন       ০৬                            ম     /                     । 

(৪১) ২০০৯-১৬ সাল পর্ থন্ত সমহি পবরকল্পিা কবমিহির সাধারণ অর্ থিীবত বিভাহগর আওতাি উহেখহর্াগ্য অিথহির তথ্যাবদ 

পবরকল্পিা বিভাহগর মাধ্যহম মািিীি প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহি বপ্ররণ করা েি; ১৭-২০         ২০১৭  ম   দ           

      ‘World Economic Forum (WEF)’-           ন ম নন      নম        দ  ন   ন ম  আ    ন   

                  /        ি থ       করা েি। 

(৪২)           Siem Reap-        ‘2nd
 Executive Council Meeting and APA Plenary Session’-  

      দ     দ       ন   দ    আ    ন                     /        ি থক       দ           দ 

              করা েি। 

(৪৩) ১৭-২০         ২০১৭  ম   দ                 ‘World Economic Forum (WEF)’-           ন 

ম নন      নম        দ  ন   ন ম  আ    ন                     /        ি থ       করা েি। 



126 

 

(৪৪) ১৮-২০         ২০১৭  ম   দ                     2017 South Asian Speakers’ Summit on 

Achieving the SDGs-            দ  ম নন                     ন ম     /                   

     ন          ম   ম          েি। 

(৪৫) ২৫-২৬      ২০১৭  ম   দ        ন  ম ন ম         ‘Meeting of APA Standing Committee on 

Political Affairs and Sustainable Development’-        দ            দ      ন  দ    আ    ন   

                  /                  দ           দ                   েি। 

(৪৬) ‘High level Dialogue on Regional Economic Cooperation and Integration in support of the 

2030 Agenda for Sustainable Development’      ম নন       ও      ন     ম        দ  ন   ন ম  

 ন  /        ি থক    ন                     করা েি। 

(৪৭)    ন              ‘Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to 

Integrate Population and Development Issues into Plans and Policies’-      ন ন        ন       । 

(৪৮) ম নন      নম        ন       দ   ম   দ      .ও      আ      ম নন        ন ম   ম   দ    

 ন দ   ন   ম       ‘      দ        ও  ম       ন      ’              ও আ   ও-                 

                 ‘Study on Employment, Productivity and Sectoral Investment in Bangladesh’-

           ম            ন       ,       ম  দ      ২০১৭-১৮    -                 । 

(৪৯)            ন  ম            -           ন  ম         দ              ন                  

ম   ম           ন                  । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২৯৮টি সবিত্র প্রবতহিদি বদিাহল প্রদি থি করা েি।  

২১। পবরহিি ও িি মন্ত্রণালি 

 ১  ২০১৬-১৭    -      দন      ন               ও       ১,৪০৬.৯২             ন          ম          

      ৪১.৩০                 ন            ম                ৫,৩৭০.৯৬     অর্ থাৎ  ম   ৬,৮১৯.১৮ 

     ন  ম                     ।  

(২) মোমান্য োইহকাট থ বিভাহগর বিহদ থিিা বমাতাহিক পবরহিি অবধদপ্তহরর মোপবরিালক-এর বির্তহত্ব ০৪ এবপ্রল ২০১৭ 

তাবরখ োিাবরিাগস্থ্ ১৫৪টি ট্যািাবরর বিটিবসএল-এর সংহর্াগ বিবেন্ন করা েি এিং ০৮ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ অিবিষ্ট 

বসিা    (গ্যাস, বিদুযৎ ও পাবি) সংহর্াগকারী প্রবতষ্ঠাহির সোিতাি সংহর্াগ বিবেন্ন করা েি।  

(৩) পবরহিি অবধদপ্তহর , সদর দপ্তর এিহফাস থহমটের টিম কর্তথক জুলাই ২০১৬ েহত জুি ২০১৭ সমহি পবরহিি আইি লংঘি 

এিং প্রবতহিি ব্যিস্থ্ার  বতসাধহির অপরাহধ ৩০৯টি বিল্পকারখািা/স্থ্াপিার বি    এিহফাস থহমটের অবভর্াি পবরিাবলত েি 

এিং পবরহিি দূষহণর দাহি ১৩      ৮৬    ২       ৪৪৩ টাকা  বতপূরণ ধার্ থ করা েি। এর মহধ্য ১০      ৮৭    

৬৮ োিার ২৭৭ টাকা ক্ষবতপূরণ আদাি করা েি। 

(৪)                       ন            ম   আও    ০৭-১৮ ন     ২০১৬  ম   দ ম      ম            

      ২২ ম               ন COP 22-         দ       দ                 দ দ   ম        দ  

    ন  দ            । ১৫ ন             ও   High Level Segment-      ৭০ ন     ও          ন 

          ন।    High Level Segment-  ম      ম  ম         আম    ম নন      নম           ন       

 দন           দ        Country Statement  দ ন    ন।    Country Statement-  ম নন      নম   

Water Security  ন                  global fund    ন       ন      ও         দ    ন           

      ন  ন                ন               ন         আ  ন    ন    ন         SDG    ন         ন  

       ম          ন। 
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বিত্র : মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা      িিিন্ধু আন্তিথাবতক সহম্মলি বকহন্দ্র ০৪ জুি বিশ্ব পবরহিি বদিস ২০১৭-   উহদ্বাধি 

(৫  ‘প্রাহণর স্পন্দহি, প্রকৃবতর িন্ধহি’ (Connecting People to Nature)                   ম ন      ৫  ন বিশ্ব 

পবরহিি বদিস ২০১৭ উদ র্াবপত েি। গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা িিিন্ধু আন্তিথাবতক 
সহম্মলি বকহন্দ্র ০৪ জুি বিশ্ব পবরহিি বদিস ২০১৭ উহদ্বাধি কহরি।  

(৬) ২২ ম                ন        ও  ন ম         ন          দ                 আ    ন   

      দ            দ                   ন                  ও          দ                 ও      

  ম      ন      ।       দ         ন, প্রিমি,            ন,            আ    ও                 

      ন  ন              ম  ও        ন        ন    ন ও   ন                               

            ।                          দ                               ন               

       ন      ন   দ ন       ও                          ন              দ       দ       ন    । 

(৭)                       ন       আ             ম  UNFCCC-   আও           Climate 

Technology Centre and Network (CTCN)-   আও         দ                দ               ন      

       ন       মন            ও                             ম      ০৫         ন ও   মন 

    ন               Technical Assistance       CTCN-      ন                 ন       ন       

              CTCN-           ও                          ম              : 

 Technology for Monitoring & Assessment of Climate Change Impact on Geo-morphology 

(Sea level rise/fall, Salinity, Sedimentation etc) in the Coastal Areas of Bangladesh 

(িাংলাহদি উন্নিি পবরষহদর সোিতাি       দ     ন    ন                    

 Technical assistance for saline water purification technology at household level and low-

cost durable housing technology for coastal areas of Bangladesh       ম  -            ন 

             

 Development of a certification course for energy managers and energy auditors of 

Bangladesh                    

 ৮  United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-   আও        Least 

Developed Countries Fund (LDCF)     ৫.২  ম   ন            ন UNEP-                        ও 
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  ও                   ন  ম                   দ             ‘Eco-system based approaches to 

Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor ‘Wetland’ Area’-           GEF-

এর চূড়ান্ত অনুহমাদি লাভ কহরহছ র্া           দ        ২০১৭-২০২১  ম         ন        ।  

 ৯  Adaptation Fund Board (AFB)     ১০ বমবলিি ইউএস িলার অর্ থািহি ‘Adaptation Initiatives for 

Climate Vulnerability Offshore Small Island and Reverine Charland in Bangladesh’-িীষ থক প্রকল্প 

গ্রেহণর লহক্ষয UNDP-এর মাধ্যহম AFB          প্রকল্প প্রস্তাি বপ্ররণ          । 

 ১০              ন  ম         Green Climate Fund (GCF)                  ন       National 

Implementing Entity (NIE         Accreditation                    দ        আ  দন          । 

                  দ        আ  দন GCF          ম                   ।  

 ১১  Joint Crediting Mechanism (JCM)-   আও          দ   JCM            ম                ম  

                 -                   ন        /    ন   দ          FBCCI-         ন   Capacity 

Building Workshop on JCM আ    ন          ।        JCM           -                          

                  ।        , JCM-   আও    ২০১৬-১৭    -           দ   ০২       ন          

    ন  ন                              । 

 ১২    ম   ন    ন         GIZ-                 দ    ৬৪                     ন       ও    দ      

 ন        ,    ন,        ম  ও          Nation wide and sectoral vulnerability assessment     ন  

     ম                        ম                 ম                          আ             দ    

                              ,   ও                                           ন   Climate 

Change Impact Chain        ম        আ    ন       ।  

 ১৩              ন                 ন           দ        ‘Projection of Sea Level Rise and 

Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts’          দ            

                         ,    ন  দ ও        ম   ও            ন        ‘Mainstreaming 

Climate Change Issues and Adaptive Practices in the Coastal Communities of Bangladesh’-      

                  ।  

 ১৪  ২০১৬-১৭    -           দ              ন    -         ন ০৭            ন                   

          ন   ‘      বিিন্ত্রহণ সমবন্বত ও অংিীদাবরত্বমূলক উন্নিি কম থসূবি’ িাস্তিাবিত েি। 

 ১৫      ম  ,      ন,          ও                ন        ন             ম       ন   ম       ও 

 ম                ২০১৬- ন ২০১৭  ম   দ    দ  ম          ম  ম   ম     ১,৪০০     দ-ন ন             । 

 ১৬  ‘                                                        ’-            আও    ম              

          ন   ম   ম       ০৭      দ  ন ন       আ            । 

 ১৭  ম নন      নম   ‘        ন              ’ ‘            ন       ন’                  ন     ন     

          ন                               । 

 ১৮  ২০১৬-১৭    -     ১,০৫০     দ ন ন        ন  ন ম,   ন   ন ম,       ,     ন ন    ,             , 

     ন,    ,       ন,        ,            দ                                         । 

 ১৯) Taxonomic studies-   ম   ম    ন             ম       ন   ম                  ১,০০০     দ 

       ন            ।                     ও                       ন  আ ম  ন  আ    ১,১৩৯        

          দ ন ন   ন                                   ১,০৮৬     দ-ন ন       ন ন      দ ন       । 
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বিত্র :   ম        ম  ’       ম    নম        ম      ন   ন             দ  ম             

              ন          ২০১৭   

 ২০) ২০১৬-১৭    -     Flora of Bangladesh-   ৩  ন ন       ন -৬৭, ৬৮, ৬৯ (Family : Acoraceae, 

Alangiaceae, Typhaceae)’              ন          ন                           ।  

২২। পবরসংখ্যাি ও তথ্য ব্যিস্থ্াপিা বিভাগ  

 ১     ন        ন       ২০১৭       ন              দ         ন                ও Water Aid 

Bangladesh-       ১৩  ন ২০১৭        MoU            ।  

 ২  ন্যািিাল োউিহোড িাটাহিইি (এিএইিবি) প্রকহল্পর আওতাি ১৬ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ৫৪৫িি িাটা এবর 

অপাহরটর বিহিাগ বদওিা েি।  
(৩) এিএইিবি প্রকহল্পর আওতাি মাঠপর্ থাহি তথ্য সংগ্রহের অংি বেসাহি প্রর্ম বফইহি রংপুর বিভাহগর ০৮টি বিলা, 

িবরিাল বিভাহগর ০৬টি বিলা এিং মিমিবসংে বিভাহগর মিমিবসংে, িামালপুর ও বিরপুর বিলাসে বমাট ১৭টি বিলাি 

তথ্য সংগ্রহের বিবমত্ত ০৯ িানুিাবর ২০১৭ েহত ২৩ িানুিাবর ২০১৭  ম   দ বিািাল অপাহরিি কার্ থক্রম পবরিাবলত েি এিং 

০৪ এবপ্রল েহত ২৩ এবপ্রল ২০১৭  ম   দ প্রর্ম বফইহি বমাট ১৭টি বিলাি চূড়ান্ত শুমাবর কার্ থক্রম অনুবষ্ঠত েি। 

(৪) Bangladesh Environmental Statistics Framework 2016-17                    । Compendium of 

Bangladesh Environmental Statistics 2017     ন   ন ম            ন         ,      ন    ম  ন      

২৬         ২০১৭        MoU          । 

(৫) পঞ্চগড়, িীলফামারী, লালমবিরোট এিং কুবড়গ্রাম বিলাি িানুিাবর ২০১৭ বর্হক বিহসম্বর ২০১৭ পর্ন্তথ বছটমেলিাসীহদর 

উন্নিহি তথ্য সংগ্রহের কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি এিং উি বিলাসমূহের বমাট ০৯টি (পঞ্চগড় সদর, বিাঁদা, বদিীগঞ্জ, বিমলা, 

লালমবিরোট সদর, োতীিান্ধা, পাটগ্রাম, র্ভরুিামারী এিং ফুলিাবড়) উপহিলাি এ সকল বছটমেল অিবস্থ্ত। 
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বিত্র : অর্ থনিবতক শুমাবর ২০১৩ প্রকহল্পর বরহপাট থ প্রকািিা বসবমিাহর উপবস্থ্ত মািিীি পবরকল্পিা মন্ত্রী িিাি আ ে ম মুস্তফা কামাল, এফবসএ, 

এমবপ; মািিীি পবরকল্পিা প্রবতমন্ত্রী িিাি এম এ মান্নাি, এমবপ; িিাি বক এম বমািাহম্মল েক, সবিি, পবরসংখ্যাি ও তথ্য ব্যিস্থ্াপিা বিভাগ; 

িিাি বমাোম্মদ আিদুল ওিাহিদ, মোপবরিালক, বিবিএস এিং িিাি বমা. বদলদার বোহসি, প্রকল্প পবরিালক 

(৬) Global Adult Tobacco Survey (GATS) Bangladesh 2017       ন              দ         ন 

      (      ) ও World Health Organization (WHO)-       MoU          ম     ও      ।  

(৭) ২১  ন ২০১৭                  দ       ন     ন      ম  নম   ন       ম   -২০১৫                 

     ম     । BBS-   Office Automation Software Development-        ম     । 

(৮) ‘Survey on Child and Mother Nutrition Survey 2017 Project’, ‘Compilation of Gender Statistics 

of Bangladesh 2017 Project’, ‘National Survey on Persons with Disability-2017 Project’, ‘Global 

Adults Tobacco Survey (GATS) Bangladesh-2017’        ন             ম ন      । 

(৯) ২০২১ আদম ম         ন             ন           ম     ম                 Pilot       ম  Finding-

   ও   Workshop         ম                        ন            ম   ম ন        । 

(১০) ২০১৬-১৭    -            ন ও         ন           ন দ ন                      ন      ন      

   ম                  ন         আ       ; ম ন              ন                            দ  

   ;       দ       ন     ন      ম  নম   ন       ম    ২০১৫           ন দ ন            ম      

 ন   ম ন     ম  ন       দ            ।  

(১১) ‘Survey on Child and Mother Nutrition Survey 2017 Project’-      DPP, ‘Survey on Persons 

with Disability 2017 Project’-      DPP     ‘Compilation of Gender Statistics of Bangladesh-2017 

Project’-      DPP       ন          ন  ম                  ।  
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বিত্র : AMIS       Analytical Report                                   -    ম         ন    ন  ন      

 ম  ম         ,     ,        ন ও         ন        

২৩। পেী উন্নিি ও সমিাি বিভাগ 

(১) পেী উন্নিি ও সমিাি বিভাহগ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ইহকািবমক এমপাওিারহমটের অি বদ পুওহরস্ট ইি িাংলাহদি 

(ইইবপ) (২ি সংহিাবধত); ির িীবিকািি কম থসূবি-২ি পর্ থাি (১ম সংহিাবধত); ‘দুগ্ধ সমিাি সবমবতর কার্ থক্রম বিস্তৃতকরহণর 

মাধ্যহম বৃেত্তর ফবরদপুর, িবরিাল ও খুলিা বিলার দাবরদ্রয হ্রাসকরণ ও আর্ থ-সামাবিক উন্নিি’ প্রকল্প এিং বসালার াাহিল 

স্থ্াপিসে সমিাি ভিহির অসমাপ্ত অংহির বভৌত বিম থাণ িীষ থক প্রকল্প সমাপ্ত েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র   ম নন   প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা িাি থ কর্তথক আহিাবিত বিএ-৬৩তম ব্যবিিাবদ প্রবিক্ষণ বকাহস থর  

বেষ্ঠ প্রবিক্ষণার্ীহক অযাওিাি থ প্রদাি করহছি 

(২) বিযমাি সমিাি সবমবত আইি, ২০০১ (সংহিাবধত ২০০২ ও ২০১৩) আরও কার্ থকর ও গবতিীল করার লহক্ষয পুিরাি 

আইিটি সংহিাধি করার উহযাগ গ্রেণ করা েি। বিযমাি আইি সংহিাধহির লহক্ষয মাঠপর্ থাি েহত প্রাপ্ত প্রস্তািিা র্ািাই-

িাছাইপূি থক সুপাবরিমালা প্রণিি করা েি।  
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বিত্র   ৪৫ ম        ম     দ   ২০১৬-         ম    পুরিারপ্রাপ্ত সমিািীহদর সহি মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা 

(৩)       দ         ন বিাি থ (বিআরবিবি)’র আওতাি ৯টি উপহিলাি পেী উন্নিি অবফহসর িন্য ৩ কযাটাগবরর ২৭টি 

পহদ প্রিাসবিক অনুহমাদহির বিও িাবর করা েি। 

 ৪)       দ         ন      ম  (িাি থ) বিবভন্ন বমিাহদর ১৩৭টি বিবভন্ন ধরহির কম থিালা, বসবমিার, অি   করণ ও 

প্রবিক্ষণ বকাহস থর আহিািি কহর বসখাহি ৫,৪৮৭িি প্রবিক্ষণার্ী অংিগ্রেণ কহরহছি।     উন্নিি বিষিক বমাট ২৪টি 

গহিষণা িলমাি     । 

(৫)        ন একাহিমীর বিবধিদ্ধ কার্ থক্রহমর আওতাি বিিস্ব উহযাহগ, বিবভন্ন প্রকহল্পর উহযাহগ ও বর্ৌর্ উহযাহগ ২৫৭টি 

বকাস থ পবরিালিার মাধ্যহম বমাট ১৬,৭৫৯ িিহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি; ৫৩টি গহিষণা কার্ থক্রম পবরিালিা করা েি এিং 

৪টি এবিবপর্ভি প্রকহল্প বমাট ৭৯.৭৮ বকাটি টাকা ব্যি করা েি।  

(৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর পেী দাবরদ্রয বিহমািি ফাউহন্ডিহির আইবসটি কার্ থক্রম ও ই-বসিা িবিিালীকরণ প্রকল্প সমাপ্ত েি। 

(৭) িাংলাহদি পেী উন্নিি বিাি থ (বিআরবিবি) কর্তথক ৩০টি প্রবিক্ষণ কম থসূবির মাধ্যহম ৩২,৩০৫ িিহক প্রবিক্ষণ প্রদাি  

করা েি। 

২৪। পাবি সম্পদ মন্ত্রণালি 

(১) ২০১৬-১৭    -     নদ -          :     ১১৫.৬৫       ম     নদ       : ৩৭.৫৫       ম     নদ   ন  নন 

:     ৭৭.১০       ম         নম           ৭১.৫০       ম         ন ন ম     :     ২৬০       ম        -    নন       

১১.৪৪       ম        -    ন  নন       ১৫১.২২       ম      ন   ন     নন       ১৬       ম      ন   ন 

     ন  নন :     ৪৮৮.৩৫       ম      ন   ন        ম   ন ন        ১২২    ন   ন        ম    ম  ম     

    ১৫৬              ম   ন ন        ৮৮              ম    ম  ম         ৫৮            : ৪          

 নম       ১০          নম     : ২        নম     : ১        ন  নম       ১       ও         নম       ২      ন 

     ন    ন        ২১৭      ১২,৭৮৫ ন              দ ন       । 

 ২  িদী গহিষণা ইিবস্টটিউহটর আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২,০৭৬টি গৃেীত ও পরীবক্ষত িমুিার সংখ্যাি বিলকৃত ২৫.০৭ 

লক্ষ টাকাসে ৫৭.২৪ লক্ষ টাকা আদাি েি। 

(৩) িদী গহিষণা ইিবস্টটিউহটর বিওহটকবিকযাল বরসাি থ পবরদপ্তহরর ‘Hydro-Morphological and Environmental 

Study of the Karnaphuli River’-িীষ থক গহিষণাকাি ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছহর শুরু েহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিষ েি। 

িট্রগ্রাম এিং িট্রগ্রাম পাোবড় এলাকাি সুবৃেৎ এিং গুরুত্বপূণ থ কণ থফুলী িদী সহরিবমহি পবরদি থি, বস্টকহোডার কিসালহটিি, 

োইহোলবিকযাল, মরহফালবিকযাল এিং পবি ও মাটির িমুিার গুণাগুণ পরীক্ষার মাধ্যহম এই গহিষণা কার্ থ সম্পাদি করা 

েি। পুহরা িদী জুহড় মারকাবর (Hg) একটি িড় ধরহির দূষণ বেসাহি পাওিা র্াি। অপরবদহক পবরকবল্পত বেবিংহির অভাহি 

শুষ্ক বমৌসুহম বিৌ-রুট িন্ধ েহি বর্াগাহর্াগ ব্যিস্থ্া স্থ্বির েহি পহড়। পাবি ধারণকারী বৃক্ষরাবি ব্যাপক কতথহির ফহল ছড়াগুবল 

শুবকহি শুষ্ক বমৌসুহম িদী প্রিাে কহম র্াহে এিং খািার পাবিরও সমস্যা বদখা বদহে। মৎস্য-সম্পদ ব্যাপকভাহি হ্রাস পাহে। 

এ িন্য পবরকবল্পত মৎস্যিাষ অপবরোর্ থ েহি পড়হছ।  
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(৪) Hydrological and Morphological Study for Proposed Kaharol Bridge over the river Punarbhaba 

River at 11
th

 KM of Birgonj-Kaharol Road (Z-5007) under Dinajpur Road Division, Dinajpur 
প্রকহল্পর কাি িলমাি রাখা েি। 

(৫) ‘ব্যাহম্বা ব্যাবন্ডবলংহির মাধ্যহম িামালপুর বিলার এিং বিরপুর বিলার বিবভন্ন স্থ্াহি িদীর তীর সংরক্ষণ পাইলট প্রকল্প’- 

িীষ থক প্রকহল্পর (হকাি িং-৫০৫১) কাি িলমাি রাখা েি। 

(৬) ‘ব্যাহম্বা ব্যাবন্ডবলং-এর মাধ্যহম িামালপুর বিলার পুরাতি িহ্মপুত্র িদ ও দিািী িদীর ভাঙি েহত িামালপুর সদর, 

বমলান্দাে ও ইসলামপুর উপহিলা রক্ষা পাইলট প্রকল্প’-িীষ থক প্রকহল্পর (হকাি িং-৫০৫২) কাি িলমাি রাখা েি। 

(৭) িদীতীর ভািি রক্ষাহর্ থ কংবক্রট ব্লক ম্যাহটর কার্ থকাবরতা স্টযাবি মহিল Layout চূড়ান্ত কহর কাি শুরু েি। ১৩ জুি 
২০১৭ তাবরহখ ব্যবড়গিা বরভার বরহস্টাহরিি প্রকহল্পর আওতাি বভৌত মহিল স্টযাবি চুবি েি। মহিল বিি প্রস্তুবতর কাি 

িলহছ এিং অবতিীঘ্রই কযাবলহিিি রাি সম্পন্ন েহি। 

(৮) প্রস্তাবিত িিিন্ধু বিি প্রকহল্পর West Guide Bund, East Guide Bund ও Flume Model-এর Preliminary 

Layout বদওিা েি এিং মহিল বিি প্রস্তুবতর কাি ও িাটা সংগ্রহের কাি িলমাি রাখা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :        ন  দ   ২০১৭ 

(৯) িগুড়া বিলার সাবরিাকাবন্দ উপহিলার কুবি থিাবড় েহত িন্দিিাইিা পর্ থন্ত র্মুিা িদীর িাি তীর রক্ষাহর্ থ বভৌত মহিল 

স্টাবির কাহির চুবিপহত্রর খসড়া িদী গহিষণা ইিবস্টটিউট কর্তথক সংবেষ্ট প্রকহল্পর পবরিালক ও তিািধািক প্রহকৌিলী, 

িগুড়া পওর সাহকথল িরাির দাবখল করা েি। 

 ১০) পাবি সম্পদ পবরকল্পিা সংস্থ্া কর্তথক িাংলাহদি পাবি আইি, ২০১৩-এর আহলাহক িাংলাহদি পাবি বিবধমালা, ২০১৭ 

(খসড়া) প্রণিি; ওিারহপা-বক প্রাবতষ্ঠাবিক িবিিালীকরণ সংক্রান্ত খসড়া প্রবতহিদি প্রণিি; িাংলাহদি পাবি আইি, ২০১৩ 

প্রাবতষ্ঠাবিকীকরহণ তথ্য-উপাত্ত ভান্ডার বেমওিাকথ প্রণিি; িাংলাহদি পাবি আইি, ২০১৩-এর আহলাহক উপকূলীি অঞ্চহল 

সমবন্বত পাবি সম্পদ ব্যিস্থ্াপিা সংক্রান্ত গাইি লাইি প্রণিি; উপহিলা সমবন্বত পাবি সম্পদ ব্যিস্থ্াপিা গাইিলাইি, ২০১৭ 

(খসড়া) প্রণিি; ইউবিিি সমবন্বত পাবি সম্পদ ব্যিস্থ্াপিা গাইিলাইি, ২০১৭ (খসড়া) প্রণিি এিং পাবি সম্পদ খাহত ২৩টি 

উন্নিি প্রকহল্পর ছাড়পত্র প্রদাি করা েি।  

(১১) বর্ৌর্ িদী কবমিহির আওতাি ২৫-২৬ অহক্টাির ২০১৬ বমিাহদ ভারতীি কাবরগবরদলসে িাংলাহদহির প্রস্তাবিত পদ্মা-

গিা ব্যাহরি প্রকল্প এলাকা পবরদি থি করা েি এিং ২৭ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ভারতীি কাবরগবরদহলর সাহর্ প্রস্তাবিত 

পদ্মা-গিা ব্যাহরি প্রকল্প বিষহি একটি সভা ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি।  ২০১৬ সাহলর শুকহিা বমৌসুহম ভারহতর ফারাক্কাি বর্ৌর্ 
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প্রিাে পবরমাপ ও িণ্টি এিং িাংলাহদহির োবি থঞ্জ বসতু এলাকাি প্রিাে পবরমাপ বিষিক িাবষ থক বরহপাট থ ০৪ বিহসম্বর ২০১৬ 

তাবরহখ ঢাকাি অনুবষ্ঠত বর্ৌর্ কবমটির ৬৪তম নিঠহক চূড়ান্ত কহর সরকাহরর বিকট বপি করা েি।  

(১২) গিা িদীর পাবিিণ্টি চুবির আহলাহক ২০১৭ সাহলর শুকহিা বমৌসুহম (১ িানুিাবর বর্হক ৩১ বম) ভারহতর ফারাক্কাি 

বর্ৌর্ প্রিাে পবরমাপ পর্ থহিক্ষণ ও িণ্টি এিং িাংলাহদহির োবি থঞ্জ বসতুর বিকট প্রিাে পবরমাপ পর্ থহিক্ষণ করা েি। গিা 

িদীর পাবি িণ্টি চুবি িাস্তিািহির লহক্ষয গঠিত বর্ৌর্ কবমটি কর্তথক ফারাক্কাি বর্ৌর্ প্রিাে পবরমাহপর সাইট পবরদি থি বিহষ 

এর ৬৫তম সভা ৪ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ কলকাতাি অনুবষ্ঠত এিং ৬৬তম সভা ১৭ বম ২০১৭ তাবরহখ ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি।  

১৮ বম ২০১৭ তাবরহখ ভারত-িাংলাহদি বর্ৌর্ িদী কবমিহির কাবরগবর পর্ থাহির সভা ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি। 

(১৩) Hydrological and Morphological Study for Sonahat Bridge over the river Dudkumer at 5
th

 KM 

of Burungamari-Sonahat-Mothergonj-Bhitorband-Nageshwari Road under Kurigram Road 

Division, Kurigram     the Improvements of Nikli-Soharmul-Karimgonj Road. Final report client 

িরাির দাবখল করা েি। 

(১৪) Topographical, Hydrological and Morphological Study using Mathematical Model for the 

proposed new Sachna-Golokpur Road under Sunamgonj Road Division. Draft Final report client 

িরাির দাবখল করা েি। 

২৫। পাি থতয িট্টগ্রাম বিষিক মন্ত্রণালি 

(১) ‘পাি থতয িট্টগ্রাম এলাকাি সমবন্বত সমাি উন্নিি প্রকল্প (র্ততীি পর্ থাি)’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ১৪২          

       ৭৫ ন       ম    ম            ১৫০ ন               ম    ম            ৩৫০ ন      ম   

 ম            ৩,৮০০ ন      ম      ম         ন   ম      ও          ৪,০০০          ৫১,২৫৫ ন 

         -      দ ন, ৫০  ম       ও ৪০০ ন    ন       ম     ম আ     ন         ন        ৩   ম    

      ম       ন   ম        ২৫          ম       ন   ম        ১১৯     ন ন  ম       ন   ম        ১,৫৩০  

                ন   ন  ৪,০০০      ম  ও ৪০০ ন    ন        ম    ন           ২১     ন  ন ন    ও 

    দ      ম                   ন   ম       আ    ন  ৫০     ন  ন ম  ও                       ন  

৩৬৫     ন ন  ম      , ১০০          ম      , ৯        ম      , ২  আ      ম      , ৩টি      

          ম      , ৩               ন  ও           ম           ন  ৮ ন  ম        CBT       

       ১৪  ন          ন               ও   ৩০০ ন          ন                                

   -              ম       আ    ন  ১৪১ ন    ন        ম  ও ৬৫১  ন      ম             দ           

       ৬-৫৯ ম        ৯০,৩০১ ন                  মন ‘ ’           ন  দ         মন ‘ ’  দ ন ৯৯.৮৫ 

     );         ৮৩,৩৫৭ ন            মন ‘  ’       ন        মন   ও   ন   ৯৯.৫৯      ) আ  ন 

                        -৯৬             -৯৮      ,   দ ন     ম -৯৬      ); ৬-২৩ ম            দ  

ম      ন              (MNP    ও   ন  ৯৮      ; ১৫,৫১২ ন      ম ’        মন ‘ ’         দ ন 

 ৯৭.১৯      ) ১৭  ম   ম                         ও ৮০১        প্রদাি; ২১০ ন                     

             দ                      ৩০      ও            ৬৩          ৪            ন   ন,    

 ন  ন,               ,                   ন   ১০৯৮      ন        ন    দ  ন  ৩                   

                            ন             ও     আ    ন      দ  ম                               

     ১০০                 ও         ন    ন  ২০  ন ন ন       ন, ১০০  ন    ও ৮৩      ন       

      । 

(২) পাি থতয িট্টগ্রাম প   উন্নিি (বদ্বতীি পর্ থাি)-িীষ থক (পাি থতয িট্টগ্রাম আঞ্চবলক পবরষদ অংি) প্রকহল্পর আওতাি এইিবিবি 

রাস্তা বিম থাণ- ৪৮.৯২ বকহলাবমটার, িলকূপ স্থ্াপি- ৪৪০টি, বরংওহিল স্থ্াপি- ৪৬টি, বিঁবড় বিম থাণ- ৭৩৬৮.৫০ বমটার, 

পাওিার টিলার ও পাওিার পাম্প সরিরাে - ৪৬৯টি, পাবি সংরক্ষণকারী ট্যাংক বিম থাণ- ২১টি, বসিিালা বিম থাণ- ৯৬৪৩ 

বমটার, িাঁধ বিম থাণ- ১২৬ বমটার, বিএফএস/আইএফবি বিম থাণ- ৫টি, ওিাটারহিি বিম থাণ- ৫টি, ফুটবিি বিম থাণ- ৬৩.৫০ 
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বমটার, কালভাট থ বিম থাণ- ৩৫৬.৫০ বমটার, ইউ-বেইি বিম থাণ- ৩৬৩৫.৫০ বমটার, পুকুর খিি- ১টি। এ ছাড়া বতি পাি থতয 

বিলার গুরুত্বপূণ থ প্রবতষ্ঠািগুবলহক র্হর্াপযুি িবিিালী করার লহক্ষয ৩৩টি প্রবিক্ষণ কম থিালা; উপকারহভাগীহদর সোিতাি 

২৬১টি বভহলি ম্যাবপং বট্রবিং এিং মূল্যিাি িস্যাবদ/ফলাবদ/উৎপাদহি উৎসাে প্রদাহির ২৪৩টি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(৩) পাি থতয িট্টগ্রাম পবে উন্নিি প্রকল্প (বদ্বতীি পর্ থাি) (রুরাল বরািস কহম্পাহিটের)-এর আওতাি উপহিলা সড়ক উন্নিি 

(BC)- ৪.২৫ বকহলাবমটার, উপহিলা সড়ক উন্নিি (HBB)- ৪.১০ বকহলাবমটার, উপহিলা সড়হক বিি/কালভাট থ বিম থাণ- 

৫০.০০ বমটার, ইউবিিি সড়ক উন্নিি (BC)- ৫.০০ বকহলাবমটার, ইউবিিি সড়ক উন্নিি (HBB)- ৩.০০ বকহলাবমটার, 

ইউবিিি সড়হক বিি/কালভাট থ বিম থাণ- ১০০.০০ বমটার ও ফাংিিাল বিবডং- ১টি বিম থাণ করা েি।  

(৪) প্রহমািি অি বিহভলপহমটের    ন্ড কিবফহিন্স বিবডং ইি যা বিটাগাং বেল ট্রযাক্টস সংহিাবধত প্রকহল্পর আওতাি পুবলি 

বরফম থস বপ্রাগ্রাহমর অধীি পাি থতয অঞ্চহলর পুবলিহদর প্রবিক্ষণ প্রদাহির িন্য কম থিালা আহিািি; পাি থতয অঞ্চহলর বিযমাি 

আইিসমূহের সুষমক   র লহক্ষয চূড়ান্ত রূপহরখা প্রণিি এিং বিবভন্ন বলাকাল এিবিও-সমূেহক িারীহদর প্রবত সবেংসতা 

িহন্ধর িন্য সহিতিতা বৃবদ্ধর লহক্ষয বিবভন্ন কার্ থক্রম সম্পাদহির িন্য অর্ থ প্রদাি       । 

(৫) পাি থতয িট্টগ্রাম বিষিক মন্ত্রণালি ও গণপূতথ মন্ত্রণালি কর্তথক িাস্তিািিাধীি ‘ঢাকার বিইবল বরাহি পাি থতয িট্টগ্রাম 

কমহপ্ল্ক্স বিম থাণ’ প্রকহল্পর আওতাি ১,৪৩২.০০ লক্ষ টাকা ব্যহি কমহপ্ল্ক্স ভিহির বিইিহমহটেরর কাি সম্পন্ন েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ম নন   প্রধািমন্ত্রী কর্তথক            ম  ম                   ন 

(৬)            ম    ন                  ন   ন ‘পাি থতয িট্টগ্রাহমর প্রতযন্ত এলাকাি           ন      ন  ম   ম 

            ’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ৬,২৪০টি বসালার বোম বসহস্টম স্থ্াপি, ৪৫টি বসালার কবমউবিটি বসহস্টম স্থ্াপি 

এিং ৩,৪৯০ িিহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(৭)            ম    ন                  ন   ন ‘পাি থতয িট্টগ্রাহমর প্রতযন্ত এলাকাি বমে ফল িাষ’-িীষ থক প্রকহল্পর 

আওতাি রািামাটি পাি থতয বিলাি ৬৬০টি পবরিার, িান্দরিাি পাি থতয বিলাি ৭৫০টি পবরিার এিং খাগড়াছবড় পাি থতয 

বিলাি ৮৫০টি পবরিার সি থহমাট ২,২৬০টি কৃষক পবরিার বিি থািি করার কাি সম্পাদি করা েি। বিি থাবিত ২,২৬০িি 

কৃষকহক িরাে অনুর্ািী বিবভন্ন বমে ফহলর িারা কলম, প্রহিািিমত ট্যািহলট সার (বসলভাবমক্স-বফাট থ) ও প্রবতিিহক কৃবষ 

উপকরণ প্রদাি করা েি এিং ২,২৬০িি কৃষকহক উযাি উন্নিহির ওপর একবদহির দক্ষতা উন্নিি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 
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(৮) পাি থতয বিলা পবরষদ কর্তথক িাস্তিািিাধীি ‘খাগড়াছবড় বিলার গুরুত্বপূণ থ িািারসে পাশ্বথিতী িিিসবতহত বিরাপদ পাবি 

সরিরাে ও স্যাবিহটিি’ প্রকহল্পর আওতাি খাগড়াছবড় বিলার ৩৮টি গুরুত্বপূণ থ িািাহর পাবি সরিরােকরহণর মাধ্যহম আগত 

িিগহণর পাবির িাবেদাপূরণ, ৫৬টি গুরুত্বপূণ থ িািাহরর পাশ্বথিতী এলাকাি ২৯৯টি বিএসবপ িলকূপ স্থ্াপহির মাধ্যহম প্রাি 

৯,০০০ িিগহণর মহধ্য সুহপি পাবি সরিরাে এিং খাগড়াছবড় বিলার ৮টি গুরুত্বপূণ থ িািাহর কবমউবিটি ল্যাবট্রি স্থ্াপহির 

মাধ্যহম আগত িিগহণর বিরাপদ স্যাবিহটিহির িাবেদাপূরণ করা েি।  

(৯) পাি থতয বিলা পবরষদ কর্তথক িাস্তিািিাধীি ‘িান্দরিাি বিলার গুরুত্বপূণ থ িািারসে পাশ্বথিতী িিিসবতহত বিরাপদ পাবি 

সরিরাে ও স্যাবিহটিি সংক্রান্ত’ প্রকহল্পর আওতাি িান্দরিাি বিলার ১৮টি গুরুত্বপূণ থ িািাহর পাবি সরিরােকরহণর মাধ্যহম 

আগত িিগহণর পাবির িাবেদাপূরণ এিং িান্দরিাি বিলার ১৮টি গুরুত্বপূণ থ িািাহরর পাশ্বথিতী এলাকাি ৩৩৮টি বিএসবপ 

িলকূপ স্থ্াপহির মাধ্যহম প্রাি ৯,৫০০ িিগহণর মহধ্য সুহপি পাবি সরিরাে করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :            ম    ন         আও                        ম               ম        ও    

৭০.০০  ম    আ ,  ,               নম     

(১০)            ম    ন                  ন   ন ‘খাগড়াছবড় বিলার উপহিলা সদর েহত প্রতযন্ত অঞ্চহল সংহর্াগ সড়ক 

বিম থাণ প্রকহল্পর আওতাি দীবঘিালা ও মাবিকছবড় এলাকাি সংহর্াগ সড়হকর প্রাি ৫.০০ বকহলাবমটার মাটির কাি,  

৮ বকহলাবমটার এইিবিবিকরণ, ২০০ বমটার এলইউ এিং ৩২৭ বমটার বরহটইবিং ওিাল বিম থাণ করা েি। খাগড়াছবড় বিলার 

পাবি বিষ্কািি ব্যিস্থ্া সিল রাখার িন্য িিিপুর মসবিদ েহত িটতলী পর্ থন্ত ১.৬৫ বকহলাবমটার বেইি বিম থাণ করা েি। 

মাটিরাংগা উপহিলাি ইহতামহধ্য প্রাি ৩.০০ বকহলাবমটার মাটির কাি, ১.৩৭ বকহলাবমটার এইিবিবিকরণ সম্পন্ন করা েি। 

রাংগামাটি সদর ও িাঘাইছবড় এলাকাি ইহতামহধ্য প্রাি ৪.০০ বকহলাবমটার মাটির কাি, ৩ বকহলাবমটার এইিবিবিকরণ, 

২১০০ বমটার এলইউ এিং ৪৫ বমটার বরহটইবিং ওিাল বিম থাণ করা েি। 

(১১)            ম    ন            ‘িান্দরিাি পাি থতয বিলাি পেী অিকাঠাহমা উন্নিি প্রকহল্পর আওতাি লামা 

উপহিলার সরই ইউবিিি পবরষদ েহত োসািবভটা রাস্তার মার্া বিম থাণ কার্ থক্রহম ১.৫০ বকহলাবমটার এইিবিবিকরণ,  

১টি বসহিল িক্স কালভাট থ, ৮০.০০ বমটার বরহটইবিং ওিাল ও বেইি বিম থাণ করা েি। ‘িান্দরিাি পাি থতয বিলার গ্রামীণ 

সড়ক অিকাঠাহমা বিম থাণ’ প্রকহল্পর আওতাি লামা উপহিলার িাইিফাবর েহত বিস্তাির পর্ থন্ত রাস্তা বিম থাণ কার্ থক্রহম ২.৫০ 

বকহলাবমটার এইিবিবিকরণ, ১টি ২ ব্যান্ড-এর িক্স কালভাট থ, ১টি বসহিল ব্যান্ড-এর িক্স কালভাট থ এিং ২৩০.০০ বমটার 

বরহটইবিং ওিাল নতবর করা েি। এ ছাড়া লামা উপহিলার ফাবসিাখালী ইউবিিহির গুবলস্থ্াি িািার েহত কবমউবিটি বসটেরার 

েহি িিপুর িািার পর্ থন্ত রাস্তা বিম থাণ কার্ থক্রহম ২.৫০ বকহলাবমটার এইিবিবিকরণ, ২৯০.০০ বমটার বরহটইবিং ওিাল এিং 

এল বেইি বিম থাণ করা েি। 

(১২)            ম    ন                  ন   ন ‘পাি থতয িট্টগ্রাম অঞ্চহলর অিগ্রসর িিহগাষ্ঠীর আিিধ থক কম থসূবি 

বেসাহি উন্নত িাহতর িাঁি উৎপাদি প্রকহল্পর আওতাি ৭৮০ উপকারহভাগী কৃষক পবরিার বিি থািি করা েি; ৭৮০টি িাঁি 

িাগাি সৃিহির প্রবক্রিা গ্রেণ করা েি; ৭৮০ িিহক প্রহিািিীি সার (ইউবরিা, টিএসবপ, এমওবপ) প্রদাহির ব্যিস্থ্া করা েি; 

প্রবত িিহক ১টি কহর বিপহসক বেিার বিতরণ এিং ৭৮০িি কৃষকহক কবঞ্চ-কলম পদ্ধবতহত িাঁি িাহষর ওপর ২ বদহির 

দক্ষতা উন্নিি প্রবিক্ষহণর ব্যিস্থ্া করা েি। 



137 

 

(১৩)     ম                   দ কর্তথক ২            ন, ৩       ও ১     , ২         , ১         ন   , 

১         ন                   ।  দ          ন                               ন;          

        ন           ন  ন দ                      নম    ;  দ          ন               দ  দ   ম ন    

      নম    ;                  ন ম         ন  ন     ম       ন                 ৬ন  ও               

                         ন;                 ন   ম       ন  ন ম                          দ    ন  

  ম ন        নম    ;              ন       দ     ন  ন                           নম    ;  দ  

        ন              দ    আ ম                                  ম        ম     ;  দ  

        ন           ন  ন           ম      ন     নম    ;  দ          ন   দ  দ             আ      

            ন          ন        ন       । 

(১৪) িান্দরিাি পাি থতয বিলা পবরষদ কর্তথক ০২টি বিক্ষা প্রবতষ্ঠাি, ০২টি রাস্তা, ০১টি বিি, ০১টি অিার্ ছাত্রীবিিাস, ০১টি 

কৃবষ বসিিালা, ০১টি সুহপি পািীি িহলর ব্যিস্থ্া, ০১টি আেিহকন্দ্র, ০১টি সবমবত ঘর, কৃবষ উপকরণ (০১টি মাহেন্দ্র ট্রাক্টর, 

০১টি পাওিার বিসার, ১৯টি বে বমবিি, ২টি এলএলবপ) সরিরাে করা েি।  

(১৫) খাগড়াছবড় পাি থতয বিলা পবরষদ কর্তথক মৎস্য িাহষর িন্য িাঁধ বিম থাণ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ িাগাি সৃিি; বসি বেি; পুকুর 

খিি; বিক্ষা ব্যিস্থ্ার উন্নিহি লাইহিবর ০১টি, ছাত্রািাস ০৩টি, স্কুল/কহলি/মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংিার/হমরামত ৩৯টি 

(৪,৩৬৮ ি.বম.), ৭০০িি ছাত্র-ছাত্রীহক বিক্ষা বৃবত্ত প্রদাি; রাস্তা, বেি, িক্স কালভাট থ, ইউ বেি, বিি ও ধারক ওিাল বিম থাণ 

করা েি। বিশু সদহির অিার্ালি ভিি বিম থাণ; মবেলা সবমবত উন্নিি; লাি/সংঘ, মা ও বিশু কল্যাণ সবমবত িাস্তিাবিত েি। 

এ ছাড়া মসবিদ উন্নিি ১২টি, মবন্দর উন্নিি ০৯টি, বিৌদ্ধ মবন্দর/বিোর উন্নিি ৩১টি িা িািি করা েি। বিবভন্ন উপহিলাি 

শুষ্ক বমৌসুহম পাবি ধারণ কহর রাখার িন্য ০২টি পুকুর খিি,   ন                         নম    ;   ন             

             ন; ম  ন                  নম    ;   ম        ম      -                 ন;   ম    ন ন 

    -                     ন;           ম ন                   দ           নম    ;   ম              

         িি;                          দ   ন       ;                       ন   ,       ও      

    ন  ম   ম    ন                ন ও       ; ম                            ন       । 

(১৬)            ম    ন              ন -৫০১০ -   আও        ,   ম     ও  ম        ন,    ,        , 

      ন,       ন, ০৩        ন  ও   ,      ন, ০১         ন, ০৬         , ১৩    ম     ও  ম   

     ন, ০২      ও             ও              ন    ন       ।           দ    ম     ম    ন      

         ম                 নম    ;        আন                 ন;                             ম  

                         ম    ; ম  ন             ন                   ম      , ম      ,         ন, 

         ও                ;       ন  দ                      ন                      ;       ন 

 দ             ম                      ম         ও                 ও       নম    ; র্ানবি         

  মদ            আ  ম                                   নম    ;  ম          ম          আম    

 ন    ন            নম    ;   নবি                      ন                                               

 নম    ;  ম           ম -                                    নম    ; আ   দম                  ন  ন  

০৪ন  ও                        নম    ;   ম             ন           মন           ও                    

ও        নম    ;   ম                        ন  ন  ২ন  ও           ন                   আ        

          ম                  নম    ; ন                                                   নম    ;       ন 

                             ন       ম  নম    ; আ          দ                                 

    ন              ন       ; ন                 ন                ম ম   ম       ন  নম    ;  

  ম          আ   ন      ন  ন     ন                   ন  নম    ;   ন           ন           ন   

                 ; দ   ন            ন    দম                   ম    ন  নম    ;           দ   

    ম            মও             ন  নম    ;                   ম ম   দ-             নম    ;       ন 

 দ                        ম  ন         নম    ; ন                 আ      ম         ন               

      ২                    নম          দ।  

২৬। প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালি 
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(১)        ম             ও              ২০১৫-১৬    -                  দন           ।  

  ম            দ ১৩ ম      ২  ন, ১৬ ম      ১  ন       ম   ৩  ন  ম                 ন      দ ন     

  । ম        ও           ন ন ও    ন   দ               ন   দ      ম           ।           

  দ     আ          ও         আ    ন            ন                      ম             । 

(২) ১০ ও ১৭ পদাবতক বিবভিহির অধীহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর িন্য বিধ থাবরত বদ্বতীি ধাহপর ইউবিটসমূহের গঠি কার্ থক্রম 

অনুহমাদি প্রবক্রিা সম্পন্ন করা েি। 

(৩) িাংলাহদি বসিািাবেিীর অপাহরিিাল সক্ষমতা বৃবদ্ধর লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিহশ্বর বিবভন্ন বদি      

ইহলকট্রবিক বমহটহরালবিকযাল বস্টিি, ১০৫ বমবম গাি, সাহভ থ বর্ওহিালাইট, ল্যাপটপ (বমবলটাবর স্টযান্ডাি থ), সাউন্ড বরবঞ্জং 

ইকুইপহমটের (এসআরই), রািার কহরাল গাি বসহস্টম এিং বিবভন্ন ধরহির এফবসআই সরঞ্জামাবদ ক্রহির চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

(৪) িাংলাহদি বসিািাবেিীর পদাবতক ব্যাটাবলিিসমূেহক আধুবিকািহির লহক্ষয সাংগঠবিক কাঠাহমা    ন, অতযাধুবিক অস্ত্র, 

র্ািিােি ও সরঞ্জামাবদ সংহর্ািি করা েি এিং বমকািাইিি ব্যাটাবলিহির সক্ষমতা বৃবদ্ধর িন্য বিহিষাবিত বকাস থ িালু করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৫) বিবভন্ন বসিাবিিাহস আিাসি সমস্যা সমাধািকহল্প অবফসাস থ বমস ও বিবভন্ন টাইহপর বকািাট থাস থ, বিবসও’স বমস ও বকািাট থাস থ, 
নসবিক ব্যারাক ও বকািাট থাস থ এিং ফহলািাস থ বকািাট থাস থ বিম থাণ (িহুতল ভিি) করা েি। 

(৬) বসিাবিিাসসমূহে নিদুযবতক ব্যিস্থ্া সিল রাখার লহক্ষয ট্রান্সফম থার/বিিাহরটর প্রবতস্থ্াপি, গভীর িলকূপ স্থ্াপি, রামু বসিাবিিাহস 
৩৯৯ িয্যাবিবিষ্ট োসপাতাল বিম থাহণর কার্ থক্রম োহত বিওিার পািাপাবি বিবভন্ন বসএমএইি-এ বলফট স্থ্াপি ও ঊদ্ধথমুখী সম্প্রসারহণর 
কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(৭) িিগঠিত বসিাবিিাসসমূহের ভূবমর উন্নিি, রাস্তা বিম থাণ, অিকাঠাহমাগত উন্নিিসে প্রহিািিীি অন্যান্য প্রকল্প িাস্তিািহির ব্যিস্থ্া 
বিওিা েি। 

বিত্র: মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা কর্তথক বসহলহটর িালালািাদ বসিাবিিাহসর সদর দপ্তর ১৭ পদাবতক বিবভিহির অধীহি ১১ পদাবতক বিহগি-

এর পতাকা উহত্তালি 
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(৮) রাহিন্দ্রপুর বসিাবিিাহস     ম বিিি সঠিকভাহি মজুদ করার লহক্ষয বমসাইল বটবস্টং সাহপাট থ (এমটিএস) বিি বিম থাণ, অযাহমা 
বস্টার, এমটি গ্যাহরি, িীতাতপ বিিন্ত্রণ ব্যিস্থ্াসে     ম  ল্যাি ইতযাবদ বিম থাণ করা েি। 

(৯) বিই (আবম থ) রামু, বিই (আবম থ) বলব্যখালী (এিেক), এবিই (আবম থ) বসএমএইি ঢাকা (এিেক) গঠি করা েি। এ ছাড়া ঢাকা 
বসিাবিিাহস পূতথ ও রক্ষণাহিক্ষণ কাি সুষ্ঠু ও সঠিকভাহি সম্পাদহির িন্য বিই (আবম) বসরাল ঢাকা, বিই (আবম থ) সাউর্ ঢাকা, বিই 
(আবম থ) ির্ থ ঢাকা বেসাহি িাম পবরিতথিসে বমরপুর বসিাবিিাহস সামবরক িাবেিী কমান্ড এযান্ড স্টাফ কহলি (বিএসবসএসবস)-এর 
অিকাঠাহমাগত সুবিধা সম্প্রসারণ (বদ্বতীি সংহিাবধত) করা েি। 

(১০) ঢাকা বসিাবিিাসস্থ্ Inspectorate of Vehicles and Engineers Equipment (IV&EE) G Portable 
Distilled Water plant ও Inspectorate of Electronics and Instruments (IE&I) এ Environmental 
Testing Lab স্থ্াপি করা েি এিং Inspectorate of General Stores and Clothing (IGS&C) Lab-সমূহের র্ন্ত্রপাবত 
উন্নিি এিং উন্নত আসিািপত্র সংহর্ািহির মাধ্যহম আরও আধুবিকীকরণ করা েি। 

(১১) িাংলাহদি বসিািাবেিীহত আন্তিথাবতক মািসম্পন্ন Tire3 িাটা বসটেরার বিম থাণ এিং বসিািাবেিীর ইউবিটপর্ থাি (পাি থতয িট্টগ্রাম 
এলাকাসে) পর্ থন্ত স্থ্াবপত তথ্য প্রযুবিহসিা োলিাগাদ করা েি। বসিািাবেিীর অবফসসমূহের ইটেরারহিট সংহর্াগ প্রদাহির িন্য Wifi 
স্থ্াপি ও িবধ থতকরণ এিং বভন্ন WAN গঠহির মাধ্যহম বিিস্ব বিটওিাকথ স্থ্াপি করা েি। সকল ফরহমিিসূহের BAnet-এর 
বিরাপত্তা বিবিতকরহণর িন্য স্থ্াবপত Active Directory োলিাগাদ করা েি। 

(১২) বিআইএস বসল ব্যিহৃত কবম্পউটারসমূহের লাইহসন্স ক্রি, Automation Sys Software of Sig Bwksp লাইহিবর 
ম্যাহিিহমটের সফ টওিযার, ইউবিট ম্যাহিিহমটের সফ টওিযার, িাংলাহদি বসিািাবেিীর পািবলক ওহিি বপাট থাল, Senashikha 
Result Mgt, Military Police Incident Automation System Software, বরহপাট থ বরটাি থ সফ টওিযার, এসএমএস 
সাভ থার সফ টওিযার, Personal Mail Service (PMS), Web Hosting Con Panel সফ টওিযার-এর বরবিহিিি িিািি, 
Professional Knowledge Development Assessment Software (PKDAS), Military Secretary Branch 
Decision Support System (MSDSS) এিং Family Accommodation Allotment System (FAAS) 
সফ টওিযার যুহগাপহর্াগী ও োলিাগাদ করা েি। 

(১৩) িাংলাহদি বসিািাবেিীর ১,০৮৫িি কম থকতথা, ৬৫িি বিবসও ও ৫,৬৬৩ িি অন্যান্য পদবির বসিাসদস্যহক অভযন্তরীণ বিবভন্ন 
প্রবিক্ষহণ প্রবিবক্ষত করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(১৪) িাবতসংঘ িাবন্তরক্ষা বমিি এলাকাি সন্ত্রাসমূলক কার্ থক্রম দমহি িাবতসংহঘর ম্যাহন্ডট অনুর্ািী কার্ থক্রম পবরিালিা, 

িাবতগত দািা বিরসি, িাবন্ত প্রবতষ্ঠা, গবরি ও অসুস্থ্ বলাকহদর বিিামূহল্য বিবকৎসাহসিা, ঔষধ সরিরাে, রাস্তাঘাহটর উন্নিি 

কার্ থক্রম পবরিালিা করা এিং বিক্ষা ও সংস্কৃবত উন্নিহি সোিতা প্রদাি করা েি। 

(১৫) অযিবধ প্রাি ১,২৪,৫৩৮ িি িাংলাহদবি িাবন্তরক্ষী সারা বিহশ্বর ৫৪টি িাবতসংঘ িাবন্তরক্ষা বমিহি সাফহল্যর সহি 

অংিগ্রেণ কহরহছি। িতথমাহি িাংলাহদি বসিািাবেিীর ৪,২০২ িি িাবন্তরক্ষী ০৮টি বমিহি বিহিাবিত আহছি। 

(১৬) িাংলাহদি বিৌিাবেিীর িন্য িীি বর্হক দুটি সািহমবরি ক্রি করা েি এিং মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক ১২ মাি থ ২০১৭ 

তাবরহখ সািহমবরি দুটি ‘িাহিৌিা িির্াত্রা’ ও ‘িাহিৌিা িির্াত্রা’ িাহম কবমিবিং করা েি। 

বিত্র: িাবতসংঘ িাবন্তরক্ষা বমিহি দাবিত্বরত িাংলাহদবি 
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(১৭) বদহির প্রর্ম ও একমাত্র সািহমবরি ঘাঁটি ‘িাহিৌিা বিখ োবসিা’ বিম থাহণর উহযাগ বিওিা েি। 

(১৮) খুলিা বিপইিাি থ বলবমহটহি ‘িাহিৌিা দুগ থম’ এিং ‘িাহিৌিা বিিাি’ িাহম বিবম থত দুটি লািথ াাহট্রাল ক্রাফট লবঞ্চং  

করা েি। 

(১৯) খুলিা বিপইিাি থ বলবমহটহি বিবম থত একটি সািহমবরি েযান্ডবলং টাগ ‘িাহিৌিা োলদা’ িাহম বিৌিাবেিীর বিকট েস্তান্তর 

করা েি। 

(২০) ৩০ বম ২০১৭ তাবরহখ িহিাপসাগহর সৃষ্ট ঘূবণ থ ড় ‘বমারা’-এ ঘূবণ থ ড় পরিতী উদ্ধার অবভর্াহি Maritime Search & 

Rescue Operation (MSAR) পবরিালিাি বিৌিাবেিীর ১৫টি যুদ্ধিাোি, ০১টি এমবপএ এিং ০২টি বমবরটাইম 

বেবলকোর সবক্রিভাহি অংিগ্রেণ কহর। এ সমি ৫৩ িি বিহলহক িীবিত এিং ০৪ িিহক মৃত উদ্ধার করা েি। 

(২১) িাংলাহদি বিৌিাবেিী কর্তথক বিারািালাি বিহরাধী অবভর্াহি প্রচুর িাটকা, িাল, বিহিল িে করা েি র্ার আনুমাবিক 

মূল্য ৬৬,৬০,১৪,৮২০ টাকা। অবভর্াহি ধৃত ০৮টি বিাট ও ১৬িি ক্রু এিং অন্যান্য সামগ্রী র্র্ার্র্ কর্তথপহক্ষর বিকট       

করা েি। 

(২২) বদহির অভযন্তহর ডুহি র্াওিা বিবভন্ন বদবি িাোি এিং বিহদবি র্াত্রীিােী িাোি, ট্রলার, িাবণবিযক িাোি মৃতহদে 

এিং িীবিত ক্রু উদ্ধাহর িাংলাহদি বিৌিাবেিী বিহিষ অিদাি রাহখ। 

(২৩) িাংলাহদি বিৌিাবেিীর ১১িি মবেলাসে সি থহমাট ১০৩িি সামবরক কম থিারী এিং কযাহিট বিহিাগ বদওিা েি; ১,৫৭৭ 

িি িাবিক এিং বিসামবরক ২৮৭িি কম থিারীহক বিহিাগ প্রদাি করা েি। 

(২৪) িাবতসংঘ িাবন্তরক্ষা বমিহি িতথমাহি দুটি বিৌ যুদ্ধিাোি ২৭২ িিিলসে বমাতাহিি রহিহছ। এ ছাড়া United 

Nations Mission in South Sudan (UNMISS) বমিহি িাংলাহদি বিৌিাবেিীর ২০০ িিিল এিং বিৌেটি োইবস্পি 

বিাট বমাতাহিি রহিহছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র: খুলিা বিপইিাহি থ বিবম থত িাহিৌিা দুগ থম বিত্র: বিৌিাবেিী কর্তথক কুতুিবদিাি ঘূবণ থ ড় ‘বমারাি’ দুগ থতহদর 

সোিতা প্রদাি 

(২৫) িাংলাহদি বিৌিাবেিীর িাোি ‘িাহিৌিা সমুদ্র িি’ এিং ‘িাহিৌিা সমুদ্র অবভর্াি’ ভারত ও শ্রীলংকা; ‘িাহিৌিা প্রতযি’ 

মালহিবিিা, মািািমার, র্াইল্যান্ড এিং ‘িাহিৌিা স্বাধীিতা’ বসিাপুহর শুহভো সফর, বট্রবিং ও এক্সারসাইহি অংিগ্রেণ 

কহর। ভারত ও িীি বিৌিাবেিীর কহিকটি িাোি শুহভো সফহর িট্টগ্রাম িন্দহর আগমি কহর। 

(২৬) ৩৪৯ িিিল সংিবলত িাংলাহদি বিমাি িাবেিীর ২১৪ বমইিহটন্যান্স বরহপিার ওভারেল (এমআরও) ইউবিহটর 

সাংগঠবিক কাঠাহমা প্রণীত েি। উি ইউবিটটির সাংগঠবিক কাঠাহমা প্রণীত েওিাি এফ-৭ বসবরহির যুদ্ধ বিমাহির 

ওভারেহলর কাি বদহিই সম্পন্ন করা সম্ভি েহে এিং এহত প্রচুর নিহদবিক মুদ্রা সােি েহে। 
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(২৭) বিবভন্ন যুদ্ধবিমাি, যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাহমর রক্ষণাহিক্ষণ, বমরামত এিং কাবরগরী বক্ষহত্র স্ববিভথরতা অিথহির লহক্ষয 

বদবি/বিহদবি প্রযুবির সোিতাি ও সম্পূণ থ বদিীি ত  িধাহি ০৯ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ ১৯৫ িিিল সংিবলত িিিন্ধু 

অযাহরািটিকযাল বসটেরাহরর সাংগঠবিক কাঠাহমা প্রণীত েি। এর ফহল িাংলাহদি বিমাি িাবেিীর বটকবিবিিািহদর বিহদবি 

প্রযুবি সম্পবকথত দক্ষতা বৃবদ্ধ পাহে এিং আন্তিথাবতক সুিাম অিথি করা সম্ভি েহে। 

(২৮) ৩০৬ িিিল সংিবলত বিমাি িাবেিী একাহিবমর সাংগঠবিক কাঠাহমা পুিগ থঠি করা েি। উি একাহিবম িাংলাহদি 

বিমাি িাবেিীর বিক্ষািবিি কযাহিট ও কম থকতথাহদর উন্নত প্রবিক্ষণ প্রদাহির মাধ্যহম দক্ষ কম থকতথা বেসাহি গহড় তুলহত অগ্রণী 

ভূবমকা পালি কহর। 

(২৯) ১৭ িিিল সংিবলত িাংলাহদি বিমাি িাবেিী ওভারবসস এিার অপাহরিন্স পবরদপ্তহরর সাংগঠবিক কাঠাহমা প্রণিি 

করা েি। িাংলাহদি বিমাি িাবেিীহক গবতিীল ও আধুবিকািহির লহক্ষয ০৫টি Mi-171SH Helicopter এিং ০২টি 

Maritime Search and Rescue (MSAR) Helicopter ক্রহির চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

(৩০) িাংলাহদহির আকািসীমা ও সমুদ্রসীমা বিরিবেন্নভাহি পর্ থহিক্ষণ করহত এিং সমগ্র আকািসীমাহক রািার কভাহরহির 

আওতাি আিিহির লহক্ষয ১টি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Long Range Radar (LLR) ক্রি ও ১টি এিার বিহফন্স রািার (REL-

4) প্রবতস্থ্াপহির চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

(৩১) ‘বিমাি িাবেিী ঘাঁটি িিিন্ধু’বক ০৪ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ আনুষ্ঠাবিকভাহি ন্যািিাল স্টযান্ডাি থ প্রদাি করা েি। 

(৩২) স্বাধীিতা ও মুবিযুহদ্ধ অসামান্য অিদাি, বদহির আকািসীমা মুি রাখা, সাি থহভৌমত্ব রক্ষা এিং বদহির প্রহিািহি 

িিহসিাি অিদাহির স্বীকৃবতস্বরূপ সরকার কর্তথক িাংলাহদি বিমাি িাবেিী-বক স্বাধীিতা পুরিার ২০১৭ প্রদাি করা েি। 

িাংলাহদি বিমাি িাবেিী একাহিবমহত ২৯ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ রােপবত কুিকাওিাি অনুষ্ঠাি-২০১৬ (িীতকালীি) 

অনুবষ্ঠত েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র: মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা কর্তথক ‘বিমাি িাবেিী ঘাঁটি 

িিিন্ধু’বক ন্যািিাল স্টযান্ডাি থ প্রদাি 

বিত্র: গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকার কর্তথক িাংলাহদি বিমাি 

িাবেিী-বক স্বাধীিতা পুরিার ২০১৭ প্রদাি 
 

(৩৩) িাংলাহদি বিমাি িাবেিীর ৩৫৮ সদহস্যর ০৩টি কবটেরিহিটের (BANASU-14, BANUAU-14 & BANATU-7) 

MONUSCO, DR Congo বত, ইউটিবলটি বেবলকোর এবভহিিি ইউবিহটর ০৩টি Mi-171Sh বেবলকোরসে ১৩০ িি 

ও BANUAU-3 কবটেরিহিহটেরর ১১০িি সদস্য MINUSMA, Mali বত Rotation করা েি। 

(৩৪) োইবতহত িাংলাহদি বিমাি িাবেিীর ১১০ সদহস্যর ০১টি কবটেরিহিটের (BANUAU-1)-এর কার্ থক্রম ০১ িছর 

সমাপিাহন্ত অনুরূপ কবটেরিহিটের দ্বারা পুিরাি প্রবতস্থ্াপি করা েি। 
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(৩৫) ের্রত িােিালাল আন্তিথাবতক বিমািিন্দহরর বিরাপত্তা বিারদার করার লহক্ষয িাংলাহদি বিমাি িাবেিী বর্হক  

সংবেষ্ট বিষহি অবভজ্ঞতাসম্পন্ন ১০০ িি বিমাি িাবেিী সদস্যহক ২২ িানুিাবর ২০১৬ তাবরখ বর্হক বিহিষ বিহিাগ  

করা েি। 

 ৩৬) িবরপ অবধদপ্তর কর্তথক ১:২৫,০০০ বিহলর বিবিটাল টহপাগ্রাবফকযাল মািবিহত্রর ৯৮টি এিং ১:৫,০০০ বিহলর ২৬০টি 

ম্যাপ বিহটর মাঠ িবরপ কাি সম্পন্ন করা েি। 

(৩৭) ঢাকা ও পাশ্বথিতী এলাকাি ৮৫০ বকহলাবমটার বসহকন্ড অি থার বলহভবলং কাি সম্পাদিপূি থক ৮২টি িতুি বিঞ্চমাহকথর 

গড় সমুদ্রপৃষ্ঠ বর্হক উচ্চতা বিণ থি করা েি। িাংলাহদি আিোওিা অবধদপ্তহরর িাবেদানুর্ািী িাংলাহদহির বিবভন্ন স্থ্াহি ২৩টি 

আিোওিা পর্ থহিক্ষণাগাহরর সমুদ্র সমতল বর্হক উচ্চতা বিণ থি করা েি। 

(৩৮) িাংলাহদি বকবমকযাল ইন্ডাবিি কহপ থাহরিহির িাবেদানুর্ািী ‘বঘাড়ািাল-পলাি ইউবরিা ফাটি থলাইিার’-এর িতুি 

কারখািার িন্য বিধ থাবরত স্থ্াহির টহপাগ্রাবফক মািবিত্র নতবর করা েি। 

(৩৯) ওসমািী আন্তিথাবতক বিমািিন্দর, বসহলট; র্হিার বিমািিন্দর, র্হিার; কক্সিািার বিমািিন্দর, কক্সিািার; কুবমো 

বিমািিন্দর, কুবমো এিং িাে আমািত আন্তিথাবতক বিমািিন্দর, িট্টগ্রাম ও সংল্ এলাকার Critical Points ও 

Obstacles-এর স্থ্ািাঙ্ক ও উচ্চতা বিণ থহির মাঠিবরপ কাি সম্পাদি করা েি। 

(৪০) ঢাকা-খুলিা (এি-৮) মোসড়হকর র্াত্রািাড়ী ইটেরারহসকিি বর্হক (ইকুবরিা-িাব্যিািার বলংক সড়কসে) মাওিা পর্ থন্ত 

এিং পাঁচ্চর বর্হক ভাংগা পর্ থন্ত ৬০ বকহলাবমটার প্রস্তাবিত মোসড়হকর রাইট ওহি িরাির ২০ বমটার ইটেরারহভহল এিং 

বসটেরারলাইি বর্হক উভি বদহক ৪০ বমটার িাফার এলাকাি, বকা-অবি থহিটসে স্পট োইট এিং ১৫৫টি কহরাল পহিহটেরর 

বভৌহগাবলক স্থ্ািাঙ্ক ও গড় সমুদ্র বর্হক উচ্চতা বিণ থি করা েি। 

(৪১) আন্তঃিাবেিী িিসংহর্াগ পবরদপ্তর কর্তথক সিস্ত্র িাবেিীর বিবভন্ন কার্ থক্রম, পতাকা উহত্তালি/উহদ্বাধি অনুষ্ঠাি, বিবভন্ন 

অপাহরিি/উদ্ধার কার্ থক্রম পবরিালিা সংক্রান্ত বিষিাবদ ‘বিউি কভাহরি’-এর মাধ্যহম গণমাধ্যম ও সাধারণ িিগহণর কাহছ 

তুহল ধরা েি। 

(৪২)   ম      ম ও   ন  ন       দ  ,                    ন ম     ন           ম       ১৯      ৬৪    

৭৯                ১        ন       ম     ,           ন ম             ৪২               ১       

ম       নম                  ।  ম      ও     -  ৩৭      ৩২    ৫০                ১      -  ম-

      ম     নম              নও     । 

(৪৩) রােীি বগাপি বর্াগাহর্াগ ব্যিস্থ্া সমুন্নত রাখার িন্য গুপ্তসংহকত পবরদপ্তর কর্তথক িাংলাহদি বসিািাবেিীহক ৩০৩ কবপ, 

বিমািিাবেিীহক ৪১ কবপ, বিৌিাবেিীহক ৭৪৫ কবপ, বিবিবিহক ৯১ কবপ এিং পররাে মন্ত্রণালিহক ১০২ কবপ দবলল উৎপাদি 

কহর সরিরাে করা েি। বিরাপত্তা বিষহি দক্ষতা বৃবদ্ধর লহক্ষয িাংলাহদি বসিািাবেিীর প্রবিক্ষণ বকন্দ্র এসটিবসএযান্ডএস-এ 

গুপ্তসংহকত পবরদপ্তর কর্তথক বক্রহো বিষিক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(৪৪) িাংলাহদি আিোওিা অবধদপ্তর বর্হক ঘূবণ থ ড় সম্পবকথত আিোওিার বিহিষ বিজ্ঞবপ্ত বমািাইল অযাবপ্ল্হকিি 

সফ টওিযার-এর মাধ্যহম আিোওিা িাতথা, সতকথ সংহকত ও িহলাচ্ছ্বাহসর উচ্চতার পূি থাভাস বিিবমত প্রদাি করা েি। এহক্ষহত্র 

অমািস্যা ও পূবণ থমার প্রভাহি সৃষ্ট বিািাহরর বিষিটিও বিহিিিাি রাখা েি। 

২৭। প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি 

 ১                                      ম নন      নম                     দ ন      নম    দ     ও   

           দ                    ন  আ                   দন       ।          দ       দ         ন 

                ন   ন     ন      ও ন   ম          ন        ম নন      নম             দ ন       । 

            ও  ন                    ম         ম      ন       । ম  ম         , ম নন      নম   ও     
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          দ  দ   ন                       ম   ও  দ        দন       ।       দ           

            ন,          ন                                            ন  ও  ন                 দ 

      । 

(২) মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার বিেিবণ থত বিহিষ উহযাহগর কার্ থক্রম িাস্তিািি করা েি। 

উহযাগ ১. একটি িাবড় একটি খামার প্রকল্প : পবে দাবরদ্র বিহমািি দক্ষতা ও আিিধ থক কম থসূবি 

উহযাগ ২. আেিণ প্রকল্প: বছন্নমূল, গৃেেীি মানুহষর মার্াহগাঁিার ঠাঁই কহর বদিার অন্যান্য প্রকল্প  

উহযাগ ৩. বিবিটাল িাংলাহদি : সরকাহরর সি থস্তহর ই-গভহি থন্স িাস্তিািহির সরকাবর প্রহিষ্টা 

উহযাগ ৪. বিক্ষা সোিতা কম থসূবি : বিিামূহল্য িই বিতরণ, বৃবত্ত-উপবৃবত্ত 

উহযাগ ৫. িারীর ক্ষমতািি : সরকাহরর সি থহক্ষহত্র িারীর অংিগ্রেণ ও ক্ষমতািহির িন্য বিবভন্ন উহযাগ 

উহযাগ ৬. ঘহর ঘহর       : মার্াবপছু বিদুযহতর পবরমাণ বৃবদ্ধকরণ, সকহলর িন্য বিদুযৎ বিবিতকরণ 

উহযাগ ৭. কবমউবিটি বলবিক ও মািবসক স্বাস্থ্য : গ্রাহমর মানুহষর বদারহগাড়াি স্বাস্থ্যহসিা বপৌৌঁছাহত ৬ োিার মানুহষর িন্য 

একটি কহর বলবিক স্থ্াপি  

উহযাগ ৮. সামাবিক বিরাপত্তা কম থসূবি : অিহেবলত, অক্ষম িিহগাষ্ঠী ও দবরদ্র এলাকার যুিসমািহক স্বািলম্বী করহত ১২৮টি 

সামাবিক বিরাপত্তাহিষ্টিী কার্ থক্রম গ্রেণ 

উহযাগ ৯. বিবিহিাগ বিকাি 

উহযাগ ১০. পবরহিি সুরক্ষা 

প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি বর্হক িলমাি প্রকল্প/উহযাগ সমূহের অবধকতর সমন্বি সাধি; উহযাগসমূে িাস্তিািহি উদ্ভািিী ধারণার 

প্রহিাগ ঘটাহিা; উহযাগসমূে িিগহণর আরও কাছাকাবছ বিহি র্াওিা। িিগহণর বদারহগাড়াি আরও সেি উপাহি, কম খরহি 

এিং কম সমহি বসিা বপৌৌঁহছ বদওিা; উহযাগসমূহের সফল িাস্তিািহির মাধ্যহম আরও মানুষহক বসিার আওতাি আিিি। 

সরকার এিং িিগহণর নিকট্য বৃবদ্ধ করা েি। িলমাি প্রকহল্পর/উহযাগ সমূহের মহধ্য অবধকতর সমন্বি সাধি এিং 

প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির ক্ষমতাহক ব্যিোর কহর িাস্তিািহি অন্তরািসমূে দূরীকরণ িা িাস্তিািহি আরও সোিতা প্রদাি করা 

েি। িলমাি প্রকল্প/উহযাগসমূহের চূড়ান্ত ফলাফলবভবত্তক মূল্যািহির উহযাগ গ্রেণ; মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার এ সকল 

িিমুখী উহযাগসমূহের সাহর্ িিগহণর অবধকতর সম্পৃিকরহণর িন্য উদ্বুদ্ধকরণ এিং ব্যাপক িিসম্পৃিকরণ/প্রিার  

করা েি। 

 ৩   ন       ও আ  ম       ম          ন                     ও     ম                দ        ন 

        ।   মন- ম নন   ম  ,   ন        ,        ন ও  ম             ন         ম         নদ          

         নদ                   ন             ম        ন         ম               ,    নম    

          আ                       ম    ন          ।           ম               ম             -

  ম        ।              ম   ম ন      । 

(৪) ‘বিখ োবসিা বিহিষ উহযাগ’ িাবন্ডং িাস্তিািি অগ্রগবত : 

মন্ত্রণালহির িাম বলাহগা/হোগাহির িণ থিা 

স্থ্ািীি সরকার, পেী উন্নিি ও সমিাি 

মন্ত্রণালি। 

১. ৩টি বলাগাি অনুহমাবদত েহিহছ এিং বিিবমত ব্যিহৃত েহে। 

অনুহমাবদত ৩টি বলাগাি- 
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স্থ্ািীি সরকার বিভাগ। 

উহযাগ- ১. একটি িাবড় একটি খামার 

(১) ‘উন্নিহির গণতন্ত্র 

      বিখ োবসিার মূলমন্ত্র’। 

(২) ‘বিখ োবসিার দি থি 

      িাংলাহদহির উন্নিি’। 

(৩) ‘বিখ োবসিার দি থি 

      সি মানুহষর উন্নিি’। 

২. ৩টি বলাগাি স্থ্ািীি সরকার বিভাহগর আওতাধীি দপ্তর/সংস্থ্া ও স্থ্ািীি 

সরকার প্রবতষ্ঠািসমূহের ভিহির িাম ফলহকর পাহশ্বথর দৃেমাি স্থ্াহি স্থ্াপি ও 

বলাগাি ৩টির মধ্য েহত ন্যযিতম ১টি বলাগাি স্থ্ািীি সরকার বিভাহগর 

আওতাধীি দপ্তর/সংস্থ্া ও স্থ্ািীি সরকার প্রবতষ্ঠাি েহত বপ্রবরত পত্র ও খাহমর 

ওপর মহিাগ্রাম আকাহর বসল প্রদাহির িন্য সকল সংস্থ্াহক অনুহরাধ করা েি। 

৩. িাবন্ডং প্রিাহরর িন্য কণ্ঠবিল্পী মমতাি বিগম (এমবপ) কর্তথক অবিও বভবিও 

বরকবি থং করা েি। 

৪. একটি িাবড় একটি খামার প্রকহল্পর ওপর একটি বিহিল করা েি এিং 

বিবভন্ন সরকাবর ও বিসরকাবর টিবভ িযাহিহল প্রিাহরর িন্য প্রবক্রিাধীি আহছ। 

আেিণ। 

প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি। 

উহযাগ-২. আেিণ প্রকল্প। 

 ‘আেিহণর অবধকার 

বিখ োবসিার উপোর’  

বলাগািটি সকল খাহম, বিাট ব্যহক, বফাডাহর মুবদ্রত করা েি। বলাগািটি 

বলফহলট ও বস্টকার আকাহর সকল বিলা, উপহিলাি ৬০০০টি বপ্ররণ করা েি। 

প্রকহল্পর ওহিিসাইহট বলাগািটি প্রিার করা েি এিং আেিহণর বিঠিপহত্র 

বলাগাি সংিবলত বসল বদওিা েহে। 

প্রকল্পগ্রাহম মািিীি প্রধািমন্ত্রীর িাম সংিবলত সাইিহিাি থ বদিা েহে।  

আেিণ প্রকহল্পর সাফল্যগার্া ছবিসে বদহির বিবভন্ন স্থ্াহি বিলহিাি থ স্থ্াপি করা 

েি। আেিণ বিষহি িাংলাহদি বিতার ও িাংলাহদি বটবলবভিহি প্রিার করা 

েহে। 

এটুআই প্রকল্প 

প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি। 

উহযাগ-৩. বিবিটাল িাংলাহদি 

১. বদহির সাহড় িার োিার ইউবিিি পবরষহদ স্থ্াবপত ইউবিিি বিবিটাল 

বসটেরাহরর বিলহিাহি থ মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা’বক উপস্থ্াপি করা েহিহছ। 

এটুআই প্রকহল্পর প্রাি ৩০টিরও অবধক বভবিও িকুহমটেরাবরহত মািিীি 

প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা’র ভাষণ সবন্নহিবিত করা েহিহছ, র্া এটুআই প্রকহল্পর 

ওহিিসাইহট এিং এটুআই এর ইউটিউি িযাহিহল উপস্থ্াপি করা েহিহছ। 

সকল সরকাবর দপ্তহরর িন্য প্রস্তুতকৃত িাতীি তথ্য িাতািহির প্রাি ২৫ োিার 

বপাট থাহল মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা’বক উপস্থ্াপি করা েি। 

২০১০ সাল বর্হক প্রবতিছর বিভাগীি ও বিলা পর্ থাহি বিবিটাল উদ্ভািিী বমলা 

আহিািি করা েহে। এই বমলার সকল ব্র্যাবন্ডং উপকরণ বর্মি- ব্যািার, 

আমন্ত্রণ পত্র, বমলার বিিাইি ইতযাবদহত মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা’বক 

উপস্থ্াপি করা েহিহছ। 
 

মন্ত্রণালহির িাম বলাহগা/হোগাহির িণ থিা 

বিক্ষা মন্ত্রণালি  ‘বিক্ষা বিহি গড়ি বদি 
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উহযাগ-৪. বিক্ষা সোিতা বিখ োবসিার িাংলাহদি’-বলাগািটি বিবভন্ন বক্ষহত্র ব্যিহৃত েহে। 

 ১৭টি পদহক্ষহপর বসদ্ধান্ত েি এিং িাস্তিাবিত েহে। বলাগাি প্রিার, বিিামূহল্য িই বিতরণ, 

উপবৃবত্ত, বিবিটালাইহিিি, সৃিিিীল বমধা অহন্বষণ, সৃিিিীল প্রন পদ্ধবত প্রিতথি, 

পাঠাভযাস, দক্ষতা উন্নিহি প্রবিক্ষণ, কাবরগবর বক্ষত্র প্রসার, উচ্চ বিক্ষাপ্রসার, স্কুল বফবিং 

কম থসূবি, অিকাঠাহমা উন্নিি, আধুবিক কাবরকুলাম, মাদ্রাসা বিক্ষার আধুবিকািি প্রভৃবত। 

মবেলা ও বিশু বিষিক 

মন্ত্রণালি 

উহযাগ-৫. িারীর ক্ষমতািি 

৪৬টি মন্ত্রণালি, বিভাহগর মহধ্য ৩৮টি মন্ত্রণালি, বিভাহগ বফাকাল পহিটের বিধ থারণ করা 

েি।  

িারীর ক্ষমতািি কার্ থক্রম বেহসহি ‘িবিতা ফাউহন্ডিিহক’ ব্র্যাবন্ডংকরহণ িবিতা 

ফাউহন্ডিহির ‘িবিতা সৃিহি িবিতা ফাউহন্ডিি’ িীবতমালা-২০১৬ অনুহমাবদত েি। 

১টি বলাগাি অনুহমাবদত েহিহছ এিং বিিবমত ব্যিহৃত েহে। 

অনুহমাবদত বলাগািটি- 

‘বিখ োবসিার িারতা 

িাড়হছ িারীর ক্ষমতা’। 

বিদুযৎ, জ্বালািী ও খবিি 

সম্পদ মন্ত্রণালি। 

বিদুযৎ বিভাগ। 

উহযাগ-৬. সিার িন্য বিদুযৎ 

১. ‘বিখ োবসিার উহযাগ 

ঘহর ঘহর বিদুযৎ’- বলাগািটি বিবভন্ন কার্ থক্রহম ব্যিহৃত েহে। 

২. ২৬টি পদহক্ষহপর বসদ্ধান্ত েহিহছ (হফাকাল পহিটের বিি থািি, অবভহর্াগ বকন্দ্র িালু, 

আইবসটি বরাি প্রণিি, বিদুযৎ বিহলর সাহর্ বলাগাি এিং বিদুযহতর মূল্য তাবলকা 

সংহর্ািি, বলাহগা বিি থািি, মবিটবরং বিি স্থ্াপি, তথ্য ব্যিস্থ্াপিা িালু করা, বিিবমত 

গণশুিাবি এিং বিদুযৎ সংহর্াগ প্রদাি, বিদুযৎসােিী বিষহি বমলা ও কিফাহরন্স, গ্রােহকর 

বেলফ বিি এিং ওহিিসাইহট তথ্য সরিরাে, ৬টি উপহিলাি িতভাগ বিদুযতািি করা 

প্রভৃবত। 

স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ 

মন্ত্রণালি 

কবমউবিটি বিইিি বেলর্ 

বকিার 

উহযাগ : ৭. কবমউবিটি 

বলবিক ও বিশু বিকাি। 

সুবিবদ থষ্ট বলাহগা ও বলাগাি সংিবলত সাইিহিাি থ ১৩,১২৭টি কবমউবিটি বলবিহক, ৪৮২টি 

উপহিলা স্বাস্থ্য ও পবরিার পবরকল্পিা কম থকতথার কার্ থালহি, ৬৪টি বসবভল সািথহির 

কার্ থালহি এিং ৭টি বিভাগীি কার্ থালহি বিতরণ ও স্থ্াপি করা েি। 

সুবিবদ থষ্ট বলাহগা বলাগাি সংিবলত বস্টকার ১৩,১২৭টি কবমউবিটি বলবিহক (১০টি কহর)  

৪,০০০টি ইউবিিি উপস্বাস্থ্য বকহন্দ্র (৫টি কহর), ৪৫০০টি ইউবিিি পবরষদ কার্ থালহি (৫টি 

কহর), ৪৮২টি উপহিলা স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ কম থকতথার কার্ থালহি (১৫টি কহর), 

৪৮২টি উপহিলা পবরষদ কার্ থালহি (১৫টি কহর), ৬৪টি বসবভল সািথি-এর কার্ থালহি (১৫টি 

কহর), ৬৪টি উপ-পবরিালক, পবরিার পবরকল্পিার কার্ থালহি (৫টি কহর) এিং ৭টি বিভাগীি 

কার্ থালহি (১৫টি কহর) বিতরণ করা েি। 

মস কযাহম্পইহির অংি বেসাহি উপহিলাব্যাপী মাইবকং এিং কবমউবিটি বলবিহকর ওপর 

বিবম থত গাি ও বভবিও প্রদি থি করা েি। 

বিবিটাল ব্র্যাবন্ডং কার্ থক্রম- সুবিবদ থষ্ট বলাহগা ও বলাগাি এিং কবমউবিটি বলবিহকর 

কার্ থক্রহমর তথ্যাবদ ওিাড ওিাইি ওহিভ, গুগল, ইিাহু, বফসব্যক, ইউটিউি, ইন্সটাগ্রাম, 

বিবি বিউি ২৪ িট কম এিং টুইটাহরর ইটেরারহিটবভবত্তক বর্াগাহর্াগ মাধ্যহম প্রিার করা 

েহে। 

তথ্য মন্ত্রণালহির সেহর্াবগতাি বিখ োবসিার অিদাি বিষহি বভবিও বলবপং বিবভন্ন 

ইহলকট্রবিক বমবিিাি প্রিার করা েহে। 

সমািকল্যাণ মন্ত্রণালি ১. মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার বিহিষ উহযাগ ব্র্যাবন্ডং সংক্রান্ত কম থপবরকল্পিা 
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মন্ত্রণালহির িাম বলাহগা/হোগাহির িণ থিা 

উহযাগ : ৮. সামাবিক 

বিরাপত্তা কম থসূবি। 

িাস্তিািহির লক্ষয িিি ভাতা, বিধিা ও স্বামী বিগৃেীতা মবেলা ভাতার ওপর বটবলবভিি 

স্পট (টিবভবস) এিং বিহিল (অবিও বভবিও) বিম থাণ করা েহিহছ এিং প্রিাবরত েহে। 

বিধ থাবরত বলাগাি- 

(১) ‘বিখ োবসিার মমতা, বিিবমত িিি ভাতা’ 

(২) ‘বিধিা ভাতার প্রিলি, বিখ োবসিার উদ্ভািি’ ইহতামহধ্য কহিকটি বিসরকাবর 

বটবলবভিি িযাহিহলর স্ক্রহল প্রিাবরত েি। 

পবরহিি ও িি মন্ত্রণালি। 

উহযাগ-৯. পবরহিি সুরক্ষা। 

প্রধািমন্ত্রীর অিদাি োইলাইট কহর একটি বভবিও িকুহমিটবর, একটি বর্ম সং ও বলফহলট 

নতবর করা েহিহছ এিং বলাগাি বিি থািি করা েহিহছ। বলাগািগুহলা েহলা- 

 (১) ‘বিখ োবসিার বিহদ থি 

      িলিায়ু সবেষ্ণু িাংলাহদি’। 

 (২) ‘বিখ োবসিার িাংলাহদি 

       পবরেন্ন িাংলাহদি’। 

উবেবখত পদহক্ষপসমূে প্রিাহরর িন্য তথ্য মন্ত্রণালিসে সংবেষ্ট সকহলর বিকট বপ্ররণ করা 

েহিহছ। 

িাংলাহদি রপ্তাবি প্রবক্রিাকরণ 

এলাকা কর্তথপক্ষ (হিপিা)।  

উহযাগ-১০. বিবিহিাগ বিকাি 

৪টি বলাগাি অনুহমাবদত েহিহছ এিং বিিবমত ব্যিহৃত েহে। 

অনুহমাবদত ৪টি বলাগাি- 

(১) ‘ বিখ োবসিার প্রবতশ্রুবত 

িারী িাগরহণ অগ্রগবত’। 

(২) ‘বিখ োবসিার বিহদ থি 

বিবিহিাগিান্ধি িাংলাহদি’। 

(৩) ‘বিখ োবসিার বিহদ থি 

গড়ি বসািার িাংলাহদি’। 

(৪) ‘ বিখ োবসিার প্রবতশ্রুবত 

রপ্তাবির ঊর্ধ্থগবত’। 

প্রধাি কার্ থালিসে ৮টি ইবপহিহির বিবভন্ন স্থ্াহি ৩০০টি ব্যািাহর বলাগািসমূে প্রদবি থত 

েহে। 

(৫) মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক র্তণমূল পর্ থাহি সন্ত্রাস ও িবিিাদ বিহরাধী বভবিও কিফাহরন্স: মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক 

র্তণমূলপর্ থাহি সন্ত্রাস ও িবিিাদ বিহরাধী বভবিও কিফাহরন্স-এর মাধ্যহম িবিিাদ ও উগ্র সাম্প্রদাবিকতা প্রবতহরাধ ও ধমীি 

সম্প্রীবত বৃবদ্ধর লহক্ষয জুলাই ২০১৬ েহত িাংলাহদহির বিভাগ ও বিলা পর্ থাহি বিবভন্ন বেবণ-বপিার মানুহষর সাহর্ 

মতবিবিমি করহছি। রািিােী, িট্টগ্রাম, রংপুর, মিমিবসংে ও ঢাকা বিভাহগ বমাট ২৬,৯২৪টি সভার মাধ্যহম ১      ১২ 

লক্ষ ৯১       ৯৫৯ িি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সহি বভবিও কিফাহরহন্স সংযুি বছহলি। 

(৬) উন্নিি বমলা : বদহির বমাট ৬৪টি বিলা ও ৪৯০টি উপহিলাি উন্নিি বমলার আহিািি করা েি। িিিন্ধুর স্বহদি 

প্রতযািতথি বদিসহক বকন্দ্র কহর ৯-১১ িানুিাবর ২০১৭ বমিাহদ একহর্াহগ এ বমলা অনুবষ্ঠত েি। বিহদহি িাংলাহদি দূতািাহস 

সুবিধািিক সমহি একবদহির িন্য এ বমলার আহিািি করা েি। বিলা এিং উপহিলা পর্ থাহি সি থহমাট ২৩,২৪০টি স্টহল 

সরকাহরর প্রদত্ত বসিাসমূে প্রদবি থত েি। একইসহি সরকাহরর িতথমাি এিং ভবিষ্যৎ উন্নিি পবরকল্পিা, এমবিবি অিথি এিং 

এসবিবি প্রস্তুবত বিষহি বিবভন্ন কার্ থক্রম বমলাি প্রদবি থত েি। তথ্যপ্রযুবি, বিদুযৎ, অিকাঠাহমা উন্নিি, কৃবষ, বিল্প ও বিবিহিাগ 

সম্পবকথত সরকাবর িহুমুখী কার্ থক্রম ও বসিা বমলাি প্রদবি থত েি। িারীর ক্ষমতািি, বিক্ষা, স্বাস্থ্য, িের ও পবেউন্নিি এিং 

সামাবিক বিরাপত্তাখাহত সরকাহরর সাফল্যসমূে বিহিষভাহি প্রিাহরর উহযাগ বিওিা েি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার 
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১০টি উহযাগ সম্পহকথ িিগণহক অিবেত করাসে রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ িাস্তিািহি সরকাহরর কার্ থক্রম সম্পহকথও বমলাস্থ্হল 

বসবমিার/ওিাকথিহপর আহিািি করা েি। 

(৭) বভক্ষুক পুি থিাসি ও বিকল্প কম থসংস্থ্াি : মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার বির্তহত্ব ২০২১ সাহলর মহধ্য িাংলাহদিহক 

একটি মধ্যম আহির বদি ও অনুবৃবত্তক্রহম ২০৪১ সাহলর মহধ্য িাংলাহদিহক একটি উন্নত বদহি পবরণত করার লহক্ষয 

সরকাহরর িহুমুখী কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। অিকাঠাহমা উন্নিি, বিবিটালাইহিিহির মাধ্যহম উন্নিি ও সুিাসি প্রবতষ্ঠা এিং 

বিবভন্ন বমগা প্রকহল্প সরকার অর্ থ বিবিহিাগ করহছ। দাবরদ্রযবিহমািি, কম থসংস্থ্াি ও সামাবিক বিরাপত্তা বিষ্টিী সম্প্রসারণ 

অগ্রাবধকার প্রাা। এ লহক্ষয বভক্ষাবৃবত্তহত বিহিাবিত িিহগাষ্ঠীহক উদ্বুদ্ধকরণ, পুিি থাসি ও বিকল্প কম থসংস্থ্াহির মাধ্যহম 

বভক্ষুকমুিকরহণর িন্য মািিীি প্রধািমন্ত্রী অবভপ্রাি ব্যি কহরহছি। দীঘ থবদহির িহল আসা এ সামাবিক সমস্যা দূরীকরহণর 

িন্য সমবন্বত উহযাগ গ্রেণ করা েি। বভক্ষাবৃবত্তহত বিহিাবিত িিহগাষ্ঠীহক বিকল্প কম থসংস্থ্াি সৃবষ্ট কহর পুিি থাসহির মাধ্যহম 

বভক্ষাবৃবত্তমুি করার উহেহে খুলিা এিং িড়াইল বিলা বভক্ষুকমুি েি। অন্যান্য বিলাহত বভক্ষুকমুিকরহণর কার্ থক্রম 

িলহছ। বদহি বভক্ষুহকর সংখ্যা প্রাি ১,৮৯,৩৭০ িি। তম্মহধ্য ১০,৬৯২ িিহক পুি থিাসি করা েহিহছ। সরকাবর বিবভন্ন দপ্তহরর 

কম থকতথা/কম থিারীহদর ১ (এক) বদহির বিতি, বিবভন্ন ব্যবি/প্রবতষ্ঠাহির বস্বোি অনুদাহির মাধ্যহম প্রাপ্ত অর্ থ 

বভক্ষুকমুিকরহণর কাহি ব্যবিত েহে। মািিীি প্রধািমন্ত্রী সকল বিলাি উবেবখত পদ্ধবতহত ফান্ড সংগ্রে কহর 

বভক্ষুকমুিকরহণর উহযাগ গ্রেণ করহল ত্রাণ ও কল্যাণ তেবিল বর্হক অনুদাি বদহিি মহম থ সদি বিহদ থিিা প্রদাি কহরি। 

বভক্ষুকহদর গরু, ছাগল, োঁস-মুরবগ, বসলাই-বমবিি, ভযািগাবড়, ক্ষুদ্র ব্যিসাহির বদাকাি ইতযাবদ বদহি তাহদর আিিধ থক কাহি 

সম্পৃি করা েহে। এ ছাড়া তাহদর বভবিবি, বভবিএফ, বিধিাভাতা, িিিভাতা, একটি িাবড় একটি খামার, আেিণ প্রকল্পসে 

বিবভন্ন সামাবিক বিরাপত্তা কম থসূবির আওতাি সেহর্াবগতা প্রদাি করা েহে। 

বিপিা 

(৮) িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি : রূপকল্প ২০২১ িাস্তিািহির লহক্ষয মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার উপবস্থ্বতহত প্রধািমন্ত্রীর 

কার্ থালি ও িাংলাহদি রপ্তাবি প্রবক্রিাকরণ এলাকা কর্তথপক্ষ (হিপিা)-এর মহধ্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর িাবষ থক কম থসম্পাদি 

চুবি (এবপএ) ২৮ জুি ২০১৬ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েি।  

(৯) বিবিহিাগ : ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাংলাহদি রপ্তাবি প্রবক্রিাকরণ এলাকা কর্তথপহক্ষ বিবিহিাগ এহসহছ ৩৪৩.৭১  

বমবলিি মাবকথি িলার। র্া বিবিহিাহগর লক্ষযমাত্রা (৩০০ বমবলিি মাবকথি িলার) অবতক্রম কহরহছ। আটটি ইবপহিহির  

িালু ও বিম থাণাধীি বিল্পসমূহে জুি ২০১৭ পর্ থন্ত সি থহমাট বিবিহিাহগর পবরমাণ দাঁবড়হিহছ ৪.৩৪১২৫ বিবলিি মাবকথি  

িলার।  

(১০) রপ্তাবি ও কম থসংস্থ্াি : ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিপিা ৬.২ বিবলিি মাবকথি িলার লক্ষযমাত্রার বিপরীহত রপ্তাবি কহরহছ 

৬.৫৪৯৩৩ বিবলিি মাবকথি িলার সমমূহল্যর পে। জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ইবপহিিসমূহের ক্রমপুবঞ্জত রপ্তাবির পবরমাণ 

৫৯.৩৬৬৮৫ বিবলিি মাবকথি িলার। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিপিাধীি ৪৬৪টি িালু বিল্প প্রবতষ্ঠাহি ২৬,৬৩৮িি িাংলাহদবি 

িাগবরহকর কম থসংস্থ্াহির সুহর্াগ সৃবষ্ট েি। জুি ২০১৭ পর্ থন্ত বিপিাধীি ক্রমপুবঞ্জত কম থসংস্থ্াহির পবরমাণ দাঁবড়হিহছ 

৪,৭৯,১৮১ িি।  

(১১) অিকাঠাহমাগত উন্নিি : ইবপহিিসমূহে িরােহর্াগ্য প্ল্ট খাবল িা র্াকাি গত অর্ থ-িছহর বিবভন্ন ইবপহিহি ০৮টি 

কারখািা ভিি বিম থাহণর মাধ্যহম ১,০৪,৩৫২ িগ থবমটার বফ্ল্ার বস্পস সৃবষ্ট করা েি।  

 ১২  অর্ থনিবতক অিদাি : বদহির ৮টি ইবপহিহির মাত্র ২,৩১১ একর িবম বর্হক বিপিা িাংলাহদহির অর্ থিীবতহত গুরুত্বপূণ থ 

অিদাি রাখহছ। গত অর্ থ-িছহর বদহির বমাট িাতীি রপ্তাবির বক্ষহত্র বিপিার অিদাি প্রাি ১৯ িতাংি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর 

আিকর, বিবভহিন্ড ও বিএসএল িািদ সরকাবর বকাষাগাহর বিপিার অিদাহির পবরমাণ ৯৩.৮২ বকাটি টাকা (প্রবভিিাল)। 

(১৩) িতুি বিবিহিাগ চুবি : ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিপিা বদবি-বিহদবি ১৭টি বিল্প প্রবতষ্ঠাহির সাহর্ বলি চুবি স্বাক্ষর 

কহরহছ। চুবিিদ্ধ প্রবতষ্ঠািসমূহের প্রস্তাবিত বিবিহিাহগর পবরমাণ ১২০.২৫ বমবলিি মাবকথি িলার ও সম্ভাব্য কম থসংস্থ্াি 

১৪,০২৫ িি িাংলাহদবির। এর মহধ্য িীি, দবক্ষণ বকাবরিা, েংকং ও কাতাহরর সম্পূণ থ বিহদবি মাবলকািাধীি ৮টি ও 

িাংলাহদহির ৯টি বকাম্পাবি।  
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বিত্র : ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ   ন                 বিবভন্ন উন্নিি প্রকহল্পর উহদ্বাধি, স্থ্াি : করিী েল, প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি। 

(১৪) পবরহিি সংরক্ষণ : বসৌর বিদুযৎ উৎপাদহির লহক্ষয িট্টগ্রাম ইবপহিহি (বসইবপহিি) বসৌর াাহিল স্থ্াপি করা েি। 

বসইবপহিহির রাস্তার িাবতসমূে বসৌর বিদুযহতর মাধ্যহম িলহছ। ইবপহিহির বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাহির বিিাহরটর েহত বিঃসবরত 

এক্সিস্ট গ্যাস বর্হক িাষ্প উৎপাদহির পবরকল্পিা বিওিা েহিহছ। এ ছাড়া বিদুযৎ সােহির লহক্ষয বিপিা এিং ইবপহিহির সি 

কারখািাি এলইবি িাল্ব প্রবতস্থ্াপি করা েহে। পবরহিিিান্ধি বিল্প এলাকা নতবর ও বসৌন্দর্ থিধ থহির উহেহে ঢাকা, কুবমো, 

আদমিী, কণ থফুলী ইবপহিহি বৃক্ষহরাপণ অবভর্াহির মাধ্যহম সব্যিািহির পদহক্ষপ বিওিা েি। ইবপহিহির বিবভন্ন বিল্প 

প্রবতষ্ঠাি েহত বিগ থত তরল িিথয বকন্দ্রীি তরল িিথয পবরহিাধিাগাহরর মাধ্যহম পবরহিাধি করা েহে র্া বিহিাগকৃত 

এিভািরিহমটের কাউহন্সলরগহণর মাধ্যহম প্রবতবিিত তদারবক করা েহে।  

 ১৫) েবমক কল্যাণ : বিপিা গভি থর বিাহি থর ৩৩তম সভাি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর বিহদ থিিা অনুর্ািী ইবপহিহি কম থরত িারী 

েবমকহদর আিাসি সমস্যা সমাধাহির লহক্ষয আটটি ইবপহিহি িহুতলবিবিষ্ট িরবমটবর বিম থাহণর উহযাগ বিওিা েহিহছ। 

িট্টগ্রাম ইবপহিহির বিহদবি একটি কারখািা ইবতহমহধ্য তাহদর িারী েবমকহদর িন্য িরবমটবর বিম থাণ কহরহছ। প্রহতযকটি 

ইবপহিহি বিপিার বিিস্ব োসপাতাল ও বমবিহকল বসটেরার রহিহছ। েবমকরা বসখাহি বিিামূহল্য স্বাস্থ্যহসিা পাহে। বিপিার 

বিিস্ব োসপাতাল ও বমবিকযাল বসটেরার ছাড়াও ইবপহিহির কারখািাসমূে কর্তথক পবরিাবলত প্রাি ১৮০টি বমবিকযাল বসটেরার 

রহিহছ বর্খাি বর্হক েবমকরা তাৎক্ষবণক িরুবর বিবকৎসা পাি। ইবপহিহি কম থরত েবমক-কম থিারীগহণর সন্তাহিরা বর্ি 

সুবিক্ষা বর্হক িবঞ্চত িা েি, বস িন্য বিপিার অধীি ঢাকা, িট্টগ্রাম, কুবমো ও কণ থফুলী ইবপহিহি বিপিা পািবলক স্কুল 

অযান্ড কহলি স্থ্াপি করা েি। ভবিষ্যহত অন্যান্য ইবপহিহি স্কুল স্থ্াপহির পবরকল্পিা রহিহছ।  

 ১৬) বিবিটাল িাংলাহদি : ইবপহিহির আমদাবি-রপ্তাবি কার্ থক্রম অহটাহমিহির আওতাি এহসহছ। বিপিা বিি থােী দপ্তহরর 

সাহর্ ইবপহিিসমূহের দ্রুত বর্াগাহর্াহগর লহক্ষয বভবিও কিফাহরন্সসে িতুি আবিহক ইটেরারঅযাকটিভ ওহিিসাইট িালু েি। 

ইবপহিিসমূেহক ২৪ ঘণ্টা বসবসটিবভ পর্ থহিক্ষহণর আওতাি আিা েহিহছ। ইহতামহধ্য বিপিা বিি থােী দপ্তরসে পাঁিটি ইবপহিহি 

৬৫৫টি বসবসটিবভ কযাহমরা স্থ্াপি করা েি। প্রহতযকটি ইবপহিহি িাকিারি কবম্পউটার বিটওিাকথ স্থ্াপি ও বিবিটাল 

ওিাবকটবক বসহস্টম িালু করাসে ঢাকা, িট্টগ্রাম ও আদমিী ইবপহিহি ইহটেরবলহিটের ব্যাবরিার বগইট বিম থাণ করা েি।  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর AMR (Automatic Meter Reading System) Energy Meter স্থ্াপহির মাধ্যহম অিলাইহি 
বরবিং সংগ্রে কহর বিল ইসুয ও মবিটবরং করা েহে।  

(১৭) অিথি : বিপিা ও প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির মহধ্য স্বাক্ষবরত ২০১৫-১৬ সাহলর Annual Performance Agreement 

লক্ষযমাত্রা অিথহি সফলতার িন্য সরকার বিপিাহক পুরস্কৃত কহরহছ। 
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িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ  

 ১৮) মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা ০৯ িহভম্বর ২০১৬ ব্যধিার তাঁর কার্ থালহি িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ (বিিা)-

এর গভবি থং বিাহি থর ১ম সভাি সভাপবতত্ব কহরি। উি সভাি িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর গভবি থং বিাি থ 

(কার্ থালি)-এর কার্ থ বিবধমালা, ২০১৬  িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর সাংগঠবিক কাঠাহমা এিং কম থকতথা ও 

কম থিারী-বিহিাগ প্রবিধাি, ২০১৬ প্রণিি; প্রিাসবিক ও আবর্ থক ক্ষমতা পুিবি থন্যাস এিং িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি 

কর্তথপহক্ষর তেবিল পবরিালিা বিবধমালা, ২০১৬ প্রণিি; িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর িন্য প্রণীতব্য মধ্যহমিাবদ 

বকৌিলগত পবরকল্পিা; িাংলাহদহির বিবিহিাগ পবরহিিহক বিবিহিাগিান্ধি করার িন্য বিশ্ব ব্যাংক গ্রুহপর Ease of Doing 

Business প্রবতহিদহি বিবিত প্রবতিন্ধকতা দূরীকরহণর িন্য কম থসূবি গ্রেণ ও িাস্তিািহি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টািহফাস থ গঠি; 

ওিাি স্টপ সাবভ থস আইি প্রণিহির িন্য প্রহিািিীি সমবন্বত কাঠাহমা সৃবষ্ট; সরকাবর বিল্প িা িাবণবিযক প্রবতষ্ঠাি ও এর 

অব্যিহৃত িবম িা স্থ্াপিা বিবিহিাগ ও বিল্পািহির িন্য ব্যিোর সংক্রান্ত বিবধমালা, ২০১৬-এর আহলাহক িীবতমালা প্রণিি; 

বিল্প কবরহিার প্রবতষ্ঠার বিবধমালা প্রণিি ইতযাবদ বিষহি আহলািিা ও বিবভন্ন বসদ্ধান্ত গৃেীত েি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ৯ িহভম্বর ২০১৬ তাবরখ       দ     ন     উন্নিি            ন            প্রর্ম সভা,  

স্থ্াি : িাহমলী েল, প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি 

 ১৯) বিবিহিাগ সম্পবকথত বসিা প্রদাি : ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ অবফস েহত বমাট 

২৭,০২২ িিহক প্রাক-বিবিহিাগ পরামি থ প্রদাি করা েি এিং বিমািিন্দহর ৪৯ িিহক বসৌিন্যহসিা প্রদাি করা েি। এ ছাড়া 

উি সমহি িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ কর্তথক বিিবন্ধত বিল্প প্রবতষ্ঠাি ও অনুমবতপ্রাপ্ত বিহদবি বকাম্পাবির িাঞ্চ ও 

বলিাহিাঁ অবফহসর আহিদহির বপ্রবক্ষহত ের্রত িােিালাল আন্তিথাবতক বিমাি ও িট্টগ্রাম বিমািিন্দহর িাংলাহদি বিবিহিাগ 

উন্নিি কর্তথপক্ষ ওহিলকাম সাবভ থস বিি েহত ২৭২ িিহক Visa on Arrival/Landing permit-এর সুপাবরি বপ্ররণ  

করা েি।  

(২০) বিিবন্ধত বিহল্পর বিবিহিাগ পবরসংখ্যাি : ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর স্থ্ািীি এিং ১০০       বিহদবি ও বর্ৌর্ বিবিহিাহগ 

বিলুপ্ত বিবিহিাগ বিাি থ ও িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ বর্হক (বিভাগীি অবফসসমূেসে) বমাট ১,৭৪৫টি বিল্প প্রকহল্পর 

অনুকূহল বিিন্ধি প্রদাি করা েি। এ ছাড়া উি সমহি বিযমাি বিহল্পর অবতবরি বিবিহিাহগর ফহল বমাট বিবিহিাহগর 

পবরমাণ দাঁড়াি ১,৮৫২.৬১৭৭৪৭ বিবলিি টাকা (আনুমাবিক মাবকথি িলার ২৩.২৫০৩২৩ বিবলিি) এিং বিিবন্ধত বিহল্প বমাট 

২,৭৮,০৮১ িি বলাহকর কম থসংস্থ্াহির প্রস্তাি করা েি।  
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(২১) প্রতযক্ষ নিহদবিক বিবিহিাগ আন্তঃপ্রিাে : ২০১৬ পবঞ্জকা িছহর (িানুিাবর-বিহসম্বর) বদহি বমাট ২,৩৩২.৭২ বমবলিি 

মাবকথি িলার প্রতযক্ষ নিহদবিক বিবিহিাগ আন্তঃপ্রিাে (Foreign Direct Invest Inflow) েি। উি বমাট FDI Inflow 

এর মহধ্য Export Processing Zone (EPZ) এলাকাি Inflow েি ৪১৬.৭৭ বমবলিি মাবকথি িলার  ১৭.৮৭        

এিং Non-EPZ এলাকাি Inflow েহিহছ ১,৯১৫.৯৫ বমবলিি মাবকথি িলার  ৮২.১৩       ।  

(২২) বিহদবিহদর বিল্প ও িাবণবিযক প্রবতষ্ঠাহি কম থানুমবত পবরবস্থ্বত : িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ কর্তথক ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-িছহর বমাট ৭,১৮০িি বিহদবি িাগবরহকর অনুকূহল িতুি ওিাকথ পারবমট এিং বিযমাি ওিাকথ পারবমট বোডারহদর 

অনুকূহল ওিাকথ পারবমহটর বমিাদ বৃবদ্ধ করা েি। একই সমহি িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ কর্তথক িতুি ও বিযমাি 

১২০টি বিহদবি িাঞ্চ অবফস এিং ২১১টি বলিাহিাঁ অবফহসর ও ১১টি বরহপ্রহিহটেরটিভ অবফহসর অনুহমাদি বদওিা েি।  

(২৩) বিল্প আইআরবস’র সুপাবরি : বিিবন্ধত বিল্প প্রবতষ্ঠাহির কাঁিামাল আমদাবি ও র্ন্ত্রপাবত ছাহড়র লহক্ষয বমাট ১,৯৪৩টি 

বিল্প প্রবতষ্ঠাহির অনুকূহল বিল্প আইআরবস (এি-েক ও বিিবমত) প্রদাহির িন্য প্রধাি বিিন্ত্রক, আমদাবি ও রপ্তাবি বিিন্ত্রহকর 

কার্ থালহি সুপাবরি পত্র বপ্ররণ করা েি।  

(২৪) ইহম্পাট থ পারবমট ও প্রতযিি পত্র সুবিধা প্রদাি : প্রধাি বিিন্ত্রক, আমদাবি ও রপ্তাবি বিিন্ত্রহকর দপ্তহর বমাট ১৫৫টি 

ইহম্পাট থ পারবমট িাবরর সুপাবরি পত্র বপ্ররণ করা েি ও মূলধবি র্ন্ত্রপাবত ছাড়করহণর লহক্ষয ২৭১টি প্রতযিি পত্র িাবর করা েি। 

 ২৫) বিবভন্ন কাবরগবর সোিতা বফস প্রতযািাসি অনুহমাদি : Technical Know-how fee, Technical Assistance 

fee, Other Technical fees and Royalty িািদ ৬.৪৫২৯৫৩ বিবলিি টাকা প্রতযািাসি অনুহমাদি বদিা েি। 

(২৬) প্রকািিা : বিউিহলটার, ফ্ল্াইিার, বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাহির সাকহসস বস্টাবর, বসক্টর বপ্রাফাইলসে বিবভন্ন পুবস্তকা প্রকািিার 

সংখ্যা ৩৫টি।   

(২৭) Policy Advocacy : বিল্প মন্ত্রণালহির িাবেদামহত িাতীি লিণ িীবত-২০১৬ এর খসড়া; িস্ত্র আইি-২০১৬ এর 

খসড়া; খসড়া ওিাি স্টপ সাবভ থস আইি; খবিি সম্পদ ও জ্বালািী বিভাগ েহত িাবেত প্রস্তাবিত খসড়া, অিহিার মহিল 

বপএসবস ২০১৬  প্রিাসী কল্যাণ বিাি থ আইি-২০১৬-এর খসড়া; িাবণিয মন্ত্রণালি কর্তথক িাবেত Framework Agreement 

on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and Pacific ইতযাবদ বিবভন্ন বিষহির ওপর 

িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর মতামত বপ্ররণ করা েি।  

(২৮) E-Governance কার্ থক্রম : বিবিহিাগকারীগণ র্াহত তাঁহদর বিযমাি/প্রস্তাবিত প্রবতষ্ঠাি সেহি ও দ্রুততার সাহর্ 

িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষ বিিবন্ধত েহত পাহরি, বস লহক্ষয িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষ িালু রহিহছ 

Online Registration System (ORS)। িতথমাহি ORS-এর মাধ্যহম িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর বিবভন্ন 

বসিাসমূেহক এর আওতাি এহি অিলাইহি বভসা, ওিাকথ পারবমট, িাঞ্চ অবফস, বলিাহিাঁ অবফস, বরহপ্রহিিহটটিভ অবফস 

স্থ্াপহির অনুহমাদি প্রদাি করা েহে। বস সাহর্ গ্রােক বসিার মাি উন্নিিকহল্প সরকাহরর অন্যান্য সংস্থ্া বর্মি- িাংলাহদি 

ব্যাংক, স্বরাে মন্ত্রণালি, িাতীি রািস্ব বিাি থ, বসটি কহপ থাহরিিসে িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর কার্ থক্রহমর সাহর্ 

িবড়ত অন্যান্য প্রবতষ্ঠািসমূহের মহধ্য Intra-network স্থ্াপহির মধ্যবদহি অভযন্তরীণ তথ্যাগার স্থ্াপহির কািও প্রবক্রিাধীি 

আহছ। িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর কার্ থািবল Automation এিং গ্রােক সুবিধা উন্নত করার লহক্ষয BIDA 

Online Service Tracking System (BOST) িাহম িালুকৃত একটি File Tracking System িলমাি রহিহছ,    

মাধ্যহম বিবিহিাগকারীগণ তাহদর File-এর গবতবিবধ সাি থক্ষবণকভাহি পর্ থহিক্ষণ করহত পারহছি। িাংলাহদি বিবিহিাগ 

উন্নিি কর্তথপক্ষ এর িন্য সম্পূণ থ িতুিভাহি website নতবর করা েি। িতুি ওহিি সাইটটি বোবস্টং সম্পূণ থ কহর িতথমাহি 

িলমাি অিস্থ্াি রাখা েি। িতথমাি website-টি বিবিহিাগকারীহদর প্রহিািিীিতা বমাতাহিক সেি ও আধুবিকভাহি িকিা 

করা েি। িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ কর্তথক গৃেীত বিবভন্ন কার্ থক্রম, বিবিহিাগ সংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত ইতযাবদ 

বিষিগুহলা Upload কহর website-টিহক সাি থক্ষবণকভাহি োলিাগাদ রাখা েহে। 

(২৯) বরাি বিা : কহম্বাবিিাি ২৪-২৫ িানুিাবর ২০১৭  ম   দ দুইবদিব্যাপী অনুবষ্ঠত Bangladesh Trade & Investment 

Conference-এ িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর বিি থােী বিিারম্যাি অংিগ্রেণ কহরি। লন্ডহি ০৩ এবপ্রল ২০১৭ 

তাবরহখ অনুবষ্ঠত Bangladesh Growth Summit-এ িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর বিি থােী বিিারম্যাি 

অংিগ্রেণ কহরি। িাপাহি ৯-১২ বম ২০১৭ বমিাহদ ৪ বদিব্যাপী অনুবষ্ঠত Japan IT Week Spring, 2017- এ িাংলাহদি 

বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর ২িি কম থকতথা অংিগ্রেণ কহরি। 
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(৩০) বসবমিার/ওিাকথিপ : বদহি বিবিহিাগ প্রসাহরর িন্য িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ কর্তথক বদবি ও বিহদবি 

বিম্বার, বিল্পপবত, উহযািা এিং বিবিহিাগ প্রবতবিবধদহলর সাহর্ বিবিহিাগ উন্নিি বিষিক বিবভন্ন সভা/বসবমিার অনুবষ্ঠত 

েি। ‘কাঠাহমা রূপান্তহর বৃেৎ প্রকল্প : প্রবৃবদ্ধ সঞ্চাহর িতুি মাত্রা’ প্রকল্প বিষহি একটি আহলািিা সভা ১ আ   ২০১৬ তাবরহখ 

অনুবষ্ঠত েি। ‘Bangladesh One Stop Service Act’ সংক্রান্ত বসবমিার াাি াাবসবফক বসািারগাঁও বোহটহল  

০২        ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত েি। ‘A Study on Investment Climate in Bangladesh Comparing 

Selected Asian Countries’ িীষ থক বসবমিার ০৩        ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত েি। ‘Electricity- A Sub-index 

of Ease of Doing Business Issues and Problems’ িীষ থক বিষহি ১৭         ২০১৭ তাবরহখ আহলািিাসভা 

অনুবষ্ঠত েি। Ease of Doing Business-এর অন্যতম বিণ থািক ‘Getting Credit’-এর ওপর িাংলাহদি ব্যাংক এিং 

সকল সরকাবর ও বিসরকাবর ব্যাংকসমূহের ব্যিস্থ্াপিা পবরিালকহদর বিহি অধ থবদিব্যাপী বসবমিার ১৮ িানুিাবর ২০১৭ 

তাবরখ ঢাকা াাি াাবসবফক বসািারগাঁও বোহটহল আহিািি করা েি। Ease of Doing Business Reforms-এর ওপর 

২২ িানুিাবর, ২০১৭ তাবরখ সংবেষ্ট মন্ত্রণালিসমূহের সমন্বহি বদিব্যাপী সভা ঢাকাস্থ্ াাি াাবসবফক বসািারগাঁও বোহটহল 

আহিািি করা েি। ‘Strategic Workshop : Improving Business Climate for Increased Private 

Investment in Bangladesh’ িীষ থক একটি কম থিালা ২৭-২৮ িানুিাবর ২০১৭  ম   দ World Bank Group Gi 

Trade and Compentitiveness-এর সাহর্ বর্ৌর্ উহযাহগ আহিািি করা েি। উি কম থিালাটি েবিগহঞ্জর িাহুিহলর 

Palace Resort-এ অনুবষ্ঠত েি। ৩১ িানুিাবর ২০১৭ তাবরখ ঢাকাস্থ্ াাি াাবসবফক বসািারগাঁও বোহটহল Improving 

Business Climate িীষ থক বিষহির ওপর িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ (বিিা) কর্তথক একটি সংিাদ সহম্মলি 

অনুষ্ঠাহির আহিািি করা েি। ‘How to attract Investment in BIDA for establishment of export oriented 

industries’ িীষ থক বসবমিার ২৭         ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত েি। ‘Foreign Direct Investment and Free 

Zones & Incentives advisor Investment’ িীষ থক বসবমিার ৫ ম    ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত েি। বিবিহিাগকারীহদর 

কাহছ বিবিহিাগিান্ধি পবরহিি সৃবষ্টর িন্য Improvement of Better Investment Climate Program-এর আওতাি 

আইি বিিার ও সংসদ বিষিক মন্ত্রণালি ও িাবণিয মন্ত্রণালহির দাবিহত্ব বিহিাবিত মন্ত্রী মহোদিগহণর সাহর্ বিি থােী 

বিিারম্যাহির সভা আহিািি এিং বিযমাি সমস্যা তুহল ধহর তা বিরসহির বসদ্ধান্ত গ্রেণ করা েি। ০৩-০৫ এবপ্রল ২০১৭ 

তাবরখ ওিাি স্টপ সাবভ থহসর ‘Regulatory Service Delivery in Bangladesh’ িীষ থক একটি কম থিালা িাংলাহদি 

বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর সভাকহক্ষ অনুবষ্ঠত েি। ১০-১৩ এবপ্রল ২০১৭  ম   দ ঢাকাস্থ্ াাি াাবসবফক বসািারগাঁও 

বোহটহল ‘Ease of Doing Business in Bangladesh’ িীষ থক একটি বটকবিকযাল ওিাকথিপ আহিািি করা েি, উি 

ওিাকথিহপ সংবেষ্ট মন্ত্রণালি/অবধদপ্তর/সরকাবর প্রবতষ্ঠািসমূহের প্রবতবিবধগণ অংিগ্রেণ কহরি। ‘Trading Across 

Borders-A sub-index of Ease of Doing Business Problems & Issues’ িীষ থক বসবমিার ২০      ২০১৭ 

তাবরহখ অনুবষ্ঠত েি। ৩১  ম ২০১৭ তাবরখ িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ বিশ্বব্যাংক গ্রুহপর সোিতাি 

‘Bangladesh Doing Business Reforms Update for FY 2017’ িীষ থক একটি বসবমিার ঢাকাস্থ্ াাি াাবসবফক 

বসািারগাঁও বোহটহল আহিািি করা েি। ২৬      ২০১৭ তাবরখ িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ (বিিা)-এর 

সভাকহক্ষ িাংলাহদহির বিবডং ম্যাহটবরিালস্ খাহত িীহির ২ বিবলিি িলার বিবিহিাগ সংক্রান্ত সমহ াতা স্মারহক স্বাক্ষর 

কহরি বিিা’র পবরিালক িিাি বতৌবেদুর রেমাি খাি ও িািিা বিবডং ম্যাহটবরিালস্ বফিাহরিহির পবরিালক বিং বলিং। 

০৩  ন ২০১৭ তাবরহখ রািিােীহত িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর উহযাহগ এক Investment Seminar অনুবষ্ঠত 

েি। উি বসবমিাহর ৬০০ িি বিবিহিাগকারী অংিগ্রেণ কহরি। ০৮  ন ২০১৭ তাবরহখ UNCTAD কর্তথক World 

Investment Report (WIR)-2017 launching programme াাি াাবসবফক বসািারগাঁও বোহটহল অনুবষ্ঠত েি।  

০৪ জুি ২০১৭ তাবরহখ ওিাি স্টপ সাবভ থস সংক্রান্ত ‘OSS Impact Evaluation Mission’ িীষ থক ০৫ বদিব্যাপী একটি 

কম থিালা িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর সভাকহক্ষ অনুবষ্ঠত েি। ০৬ জুি ২০১৭ তাবরহখ ঢাকাস্থ্ াাি াাবসবফক 

বসািারগাঁও বোহটহল Ease of Doing Business in Bangladesh িীষ থক একটি বসবমিার আহিািি করা েি। িাংলাহদি 

বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপহক্ষর িবরিাল বিভাগীি কার্ থালহির উহযাহগ ও িবরিাল বিভাগীি কবমিিাহরর সেহর্াবগতাি ১৩  ন 

২০১৭ তাবরহখ িবরিাহল বিবিহিাগ সমস্যা ও সম্ভািিার ওপর এক বসবমিার অনুবষ্ঠত েি। 

(৩১) নিহদবিক ঋণ অনুহমাদি : ২০১৬-১৭ অর্ থ িছহর ১৫৩টি বিল্প প্রকহল্পর অনুকূহল ১.৫৭৪৬৯ বিবলিি মাবকথি িলার 

নিহদবিক ঋহণর প্রস্তাি অনুহমাবদত েি।  
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িাতীি বিরাপত্তা বগাহিন্দা অবধদপ্তর 

(৩২) িাতীি বিরাপত্তা বগাহিন্দা অবধদপ্তহরর প্রধাি কার্ থালি ভিহির ১০তম তলার ছাদ ঢালাই কাি সম্পন্ন েি। ২৬২ িি ও 

অন্যান্য সংস্থ্ার ৬৯ িিসে বমাট ৩৩১ িি কম থকতথা-কম থিারীহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। ২৩৪ িি কম থকতথা-কম থিারীর 

িাকুবর স্থ্ািীকরণ করা েি (০২ িি অবতবরি পবরিালক, ০৪ িি যুগ্ম-পবরিালক, ২৫ িি উপ-পবরিালক, ৪৭ িি সেকারী 

পবরিালক, ০২ গহিষণা কম থকতথা, ৭৭ িি বফড অবফসার, ৬২ িি ওিািার কিহস্টিল, ১১ িি অবফস সোিক ও ০৪ িি 

স্টাফ িাস বেল্পার)। প্রর্ম বেবণর্ভি যুগ্ম-পবরিালক, উপ-পবরিালক ও সেকারী পবরিালক পহদর বমাট ১৫ িি কম থকতথাহক 

বসহলকিি বগ্রি প্রদাি করা েি। িাতীি বিরাপত্তা বগাহিন্দা অবধদপ্তহরর বিবভন্ন বিভাগ ও বিলা পর্ থাহির বিিস্ব কার্ থালি 

ভিি বিম থাহণর িন্য সরকার ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ০৯টি িবম িরাে/ক্রি কহরহছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর প্রাবধকারর্ভি  

বিপ ০৪টি, কার ০৩টি, মাইহক্রািাস ০২টি, এসকট থ বপকআপ ০১টি, বমাটর সাইহকল ৪৭টি এিং িতুিভাহি সৃষ্ট প্রাবধকারর্ভি 

বিপ ০৭টি, মাইহক্রািাস ০২টি, বকাস্টার ০৪টি, বপকআপ ০১টি, এসকট থ বপকআপ ০১টি ও বমাটর সাইহকল ৬৪টি ক্রি  

করা েি। 

এিবিও বিষিক ব্যযহরা  

(৩৩) প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির সহি APA সম্পবকথত চুবি অনুর্ািী কার্ থক্রম িাস্তিািি ভালভাহি বিষ েি। ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িছহর দু’টি বসিা সেিীকরণ করা েি। এিবিও বিষিক ব্যযহরার অবফস ভিি বিম থাণকাি বিষ েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর 

বিবভন্ন বস্বোহসিী সংস্থ্ার বমাট ১,০৩৭টি প্রকহল্প বিবভন্ন বকবস্তহত বমাট ৫,৫০৫.৫৯ বকাটি টাকা অর্ থ ছাড় করা েি। এিবিও 

বিষিক ব্যযহরাহক ধূমপািমুি এলাকা বেসাহি বঘাষণা করা েি। বমাট ১,২০৮টি অবিট বরহপাট থ গ্রেণ করা েি এিং দু’টি 

অিলাইি বসিা প্রদাি করা েি। 

আেিণ-২ প্রকল্প  

(৩৪) আেিণ-২ প্রকহল্পর উহেে েহে ভূবমেীি, গৃেেীি, বছন্নমূল, অসোি দবরদ্র িিহগাষ্ঠীর পুিি থাসি এিং প্রবিক্ষণ ও ঋহণর 

মাধ্যহম তাহদরহক উন্নিহির মূল বস্রাহতাধারাি বফবরহি আিা। প্রকহল্পর মাধ্যহম ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৮০০টি পাঁি 

ইউবিটবিবিষ্ট পাকা/হসবম পাকা ব্যারাক বিম থাণ কহর ৪,০০০টি ভূবমেীি পবরিার পুিি থাসি করা েি। এ ছাড়া ১১,৮২২টি দবরদ্র 

গৃেেীি পবরিারহক বিি িবমহত গৃে বিম থাণ কহর বদওিা েি। ২,৪৯৫টি পবরিারহক ৯৯.৮০ লক্ষ টাকা ব্যহি প্রবিক্ষণ  

প্রদাি এিং ২,৯৯৫টি পবরিারহক ৫.৯৯ বকাটি টাকার ঋণ প্রদাি করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২২টি প্রকল্পগ্রাম  

অনুহমাদি করা েি। কক্সিািার বিলার খুরুিকুল আেিণ প্রকহল্প ১০টি িহুতল ভিি বিম থাহণর কাি িলহছ। তৎপূহি থ  

প্রকহল্পর ৪৩ একর িবম ভরাট করা েহিহছ। পাশ্বথিতী সাইহলাি বসটেরার েহত প্রকল্প পর্ থন্ত ১ বকবম এইিবিবি রাস্তা বিম থাণ  

করা েি।  

বিসরকাবর ইবপহিি  

(৩৫) বকাবরিাি ইবপহিহি (KEPZ) কম থরত বিহদবিহদর ১৬  ওিাকথ পারবমট প্রদাি করা েি। বিহদবিহদর ৫  ই-বভসা 

প্রদাহির        করা েি। উহযািা বকাম্পাবির কম থকাণ্ড মবিটর ও বসিামূলক প্রহিািি সরিরাহের প্রহিািিীি সেহর্াবগতা 

প্রদাি এিং বিবিহিাগ পবরহিি উন্নিহি বসবমিার/ওিাকথিহপর আহিািি করা েি। বিহদবি বিবিহিাগ আকৃষ্ট করার লহক্ষয 

বিরািমাি সমস্যাসমূে সমাধাহির উহযাগ গ্রেহণর সোিতার বিবমহত্ত বিি থােী বসল এিং JICA-এর বর্ৌর্ উহযাহগ 

‘Investment Climate Improvement in Bangladesh’ িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাহগর 

কম থকতথাগহণর সমন্বহি গঠিত বফাকাল পহিটেরহদর এিং মুখ্য-সবিি, বসবিির সবিি এিং Chief Representative of 

JICA-এর উপবস্থ্বতহত দু’টি Workshop-এর আহিািি করা েি। এ ছাড়া িাংলাহদহি বিহদবি বিবিহিাগ বৃবদ্ধর লহক্ষয 

বিবিহিাগকারীহদর উৎসাবেত করাসে বিল্প উন্নিি সম্পবকথত ধারণা ও অবভজ্ঞতা অিথহির উহেহে JICA-এর অর্ থািহি 

০৮িি সরকাবর কম থকতথা ও বিসরকাবর উহযািা িাপাি সফর কহরি। ২০১১-১৬ বমিাহদ বকইবপহিহি ১,৮১৬ বকাটি ১৫ 

লক্ষ ২৯ োিার ৩৮৫ টাকার (২২,৪২,১৬,৪১২.১৬ মাবকথি িলার) উৎপাবদত দ্রব্য রপ্তাবি কহরহছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর 

বকইবপহিি ৭৭৭ বকাটি ৭৬ লক্ষ ৮৫ োিার ৮৬১ টাকার (৯,৫৪,৩১,৭২৮.৩৬ মাবকথি িলার) উৎপাবদত দ্রব্য রপ্তাবি কহরহছ। 

বকাবরিাি ইবপহিহি প্রাি ১৭,০০০ বলাক কম থরত আহছ। সব্যি বিষ্টিীর িন্য বকাবরিাি ইবপহিহি বিি লক্ষ গাছ বরাপণ  

করা েি। 
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বপবপবপ অবফস 

(৩৬) বপবপবপ পাইপ লাইহি ৪৪টি প্রকল্প অন্তর্ভ থি করা েি এিং সিগুহলা প্রকল্প অর্ থনিবতক সম্পকথ বিষিক মবন্ত্রসভা কবমটি 

কর্তথক িীবতগত অনুহমাদি লাভ কহরহছ। ৩০টি প্রকল্প বিষহি সম্ভাব্যতা র্ািাইহির িন্য পরামি থক বিহিাগ করা েি।  

০৪টি প্রকহল্পর পরামি থক বিহিাহগর বিষিটি প্রবক্রিাধীি রহিহছ। বিসরকাবর বিবিহিাগ আকৃষ্ট করহত বিবভন্ন বিষহি বস্টক 

বোডারগহণর সহি সভার মাধ্যহম িািার অনুসন্ধাি করা েহে। এ ছাড়া সরকাবর-বিসরকাবর পর্ থাহির কম থকতথাহদর 

দক্ষতা/সক্ষমতা বৃবদ্ধমূলক কার্ থক্রহমর আওতাি প্রবিক্ষণ/ওিাকথিপ/বসবমিার এর আহিািি করা েি।  

িাংলাহদি অর্ থনিবতক অঞ্চল কর্তথপক্ষ 

(৩৭) িাংলাহদি অর্ থনিবতক অঞ্চল কর্তথপহক্ষর ২টি গভবি থং বিাহি থ সভা অনুবষ্ঠত েি। ৪টি বিসরকাবর অর্ থনিবতক অঞ্চলহক 

অর্ থনিবতক অঞ্চল গঠহির িন্য চূড়ান্ত লাইহসন্স প্রদাি করা েি এিং ৮টি বিসরকাবর অর্ থনিবতক অঞ্চলহক  

বপ্র-বকািাবলবফহকিি লাইহসন্স প্রদাি করা েি। বমাংলা অর্ থনিবতক অঞ্চহলর প্রিাসবিক ভিি, সীমািা প্রিীর, সংহর্াগ সড়ক, 

বিি, পাবি সরিরাে লাইি এিং সাি-বস্টিহির কাি সম্পন্ন েি। বমরসরাই অর্ থনিবতক অঞ্চহলর সংহর্াগ সড়ক ও িাঁধ 

বিম থাণকাি সম্পন্ন েি। ২টি বিি বিম থাহণর কাি প্রাি ৯০       সম্পন্ন েি। মাটি ভরাট কাি প্রাি ৫০       সম্পন্ন েি। 

প্রিাসবিক ভিি বিম থাণ এিং রাস্তা প্রস্তুতকরহণর কাি শুরু েি। িাফ টুবরিম পাহকথর মাটি ভরাট কার্ থক্রহমর NoA ইসুয করা 

েি। ‘িামালপুর অর্ থনিবতক অঞ্চল স্থ্াপি’-িীষ থক প্রকহল্পর মাটি ভরাট কাহির দরপত্র মূল্যািহির কাি সম্পন্ন েি। ওিাি 

স্টপ সাবভ থহসর মাধ্যহম ৭টি বসিা (প্রহিক্ট বলিাহরন্স, বভসা বরকহমাহন্ডিি, বভসা এবসহস্টন্স, ওিাকথ পারবমট, ইহম্পাট থ পারবমট, 

এক্সহপাট থ পারবমট, ল্যান্ড বরকুবিিি) অিলাইহি প্রদাি করা েহে। আরও ৪টি বসিা (ক. বলাকাল বসলস, খ. বলাকাল পারহিি, 

গ. প্রহিক্ট বরবিহিিি, ঘ. ইউটিবলটি কাহিকিি) প্রদাহির ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। অিলাইহি ওিাি স্টপ সাবভ থস প্রদাহির িন্য 

প্রহিািিীি োি থওিযার স্থ্াপি করা েহিহছ। বিিা’র িন্য িতুি ১৮৩টি পদ সৃিি করা েি। বিিা’র প্রধাি কার্ থালহির িন্য 

আগারগাঁও-এ ০.৮৬৮ একর িবমর বরবিহিিি সম্পন্ন েি। িট্টগ্রাহম িাইবিি বিবিহিাগকারীহদর িন্য Chinese 

Economic & Industrial Zones (CEIZ) প্রবতষ্ঠার কার্ থক্রম িলমাি। CEIZ প্রবতষ্ঠার িন্য িীি সরকার কর্তথক 

মহিািীত প্রবতবিবধ China Harbor & Engineering Company (CHEC)-এর সাহর্ বিিা’র Shareholding 

Agreement স্বাক্ষবরত েি। বিহদবি বিবিহিাগকারীহদর আকৃষ্ট করার িন্য বিহদহি ৫টি ইহভস্টহমটের প্রহমািি বসবমিার 

আহিািি করা েি। ৬টি অর্ থনিবতক অঞ্চহলর সম্ভাব্যতা র্ািাই সম্পন্ন েি। বিিা’র িাবষ থক প্রবতহিদি     ইিহভস্টর গাইি 

প্রণিি করা েি। 

এটুআই বপ্রাগ্রাম  

(৩৮) িাতীি িাতািি (ন্যািিাল বপাট থাল) : এক ঠিকািাি (www.bangladesh.gov.bd) একটি মাত্র প্ল্াটফহম থ বদহির 

সকল সরকাবর দপ্তহরর তথ্য ও বসিা প্রাবপ্তর বগটওহি বেহসহি ব্যিোহরর িন্য বিবম থত িাংলাহদি িাতীি তথ্য িাতািহি 

রহিহছ। বিবভন্ন উপহিলা, বিলা, বিভাগ, অবধদপ্তর ও মন্ত্রণালহির ২৫ োিাহররও বিবি ওহিিসাইট। এর স্বীকৃবতস্বরূপ এটুআই 

বপ্রাগ্রাহমর িাতীি তথ্য িাতািি ২০১৫ সাহল ‘একহসস টু ইিফরহমিি অযান্ড িহলি কযাটাগবরহত’ মহিািীত েহি ‘ওিাডথ 

সাবমট অি ইিফরহমিি বসাসাইটি (WSIS ’ পুরিার অিথি কহরহছ। এ ছাড়া এটুআই বপ্রাগ্রাম Open Group Forum of 

India কর্তথক ‘Presidents Award’-এ ভূবষত েি। এখাহি রহিহছ ৪৩,০০০+ সরকাবর অবফহসর তথ্য, ২.১ বমবলিি 

কিহটটের, ৭১,০০০+ ছবি (স্থ্াপতয, ইবতোস এিং ভ্রমণ সংক্রান্ত) এিং ৭,০০,০০০+ সরকাবর কম থকতথার বিস্তাবরত তথ্য। প্রবত 

মাহস এই িাতািহি গহড় ৯০ বমবলিি বেট েি। 

(৩৯) বসিাকুঞ্জ ও ফরমস বপাট থাল : সরকাবর ‘সকল বসিা এক ঠিকািাি’ এই বলাগাি সামহি বরহখ বসিাকুঞ্জ িা সাবভ থস 

বপাট থাল (services.portal.gov.bd) এিং ১,৪০০-এর বিবি সরকাবর ফরম বিহি িালু করা েহিহছ ফম থ বপাট থাল 

(forms.gov.bd)। ২০১৬ সাল পর্ থন্ত ফরম বপাট থাহল ১৫৮টি সরকাবর অবফহসর ১,৫০০টি িাউিহলািহর্াগ্য সরকাবর ফম থ 

আহছ, বর্খাহি ১,২০০+ সম্পাদিাহর্াগ্য বপবিএফ ফাইল আহছ। বসিাকুহঞ্জ বিবভন্ন মন্ত্রণালি/অবধদপ্তর/সংস্থ্া, বিভাগীি, বিলা 

এিং উপহিলা পর্ থাহির বকাি বসিা কীভাহি পাওিা র্াহি তার িণ থিাসে গুরুত্বপূণ থ ৪০০টি বসিা িিাি এিং একবত্রত কহর 

প্রদি থি করা েি।  

http://services.portal.gov/
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(৪০) বিবিটাল বসটেরার : িিগহণর বদারহগাড়াি সি ধরহির সরকাবর-বিসরকাবর ও িাবণবিযক তথ্য ও বসিা বপৌৌঁহছ বদিার 

একটি সমবন্বত উহযাগ বেহসহি ২০১৬ সাল িাগাদ ৪,৫৫৪টি ইউবিিি পবরষহদ, ৬৪ বিওএসবস, ৩২৫টি বপৌরসভাি এিং 

৪০৭টি বসটি কহপ থাহরিহির ওিাহি থ বিবিটাল বসটেরার স্থ্াপি করা েি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী তথ্য ও বসিাহকন্দ্রগুহলাহক বিবিটাল 

বসটেরার বেহসহি িামকরণ কহরি। প্রাি ১১৬টিরও অবধক সরকাবর-বিসরকাবর বসিা এ সকল বকন্দ্রগুবল বর্হক িাগবরকহদর 

প্রদাি করা েহে। প্রবতবিিতই বিবভন্ন প্রকাহরর সরকাবর-বিসরকাবর বসিা বিবিটাল বসটেরাহর যুি েহে এিং প্রবতমাহস প্রাি 

৪৫ লহক্ষর বিবি প্রাবন্তক িিগণহক বসিা প্রদাি করা েহে। ২০১৪ সাহল িিগহণর বদারহগাড়াি বসিা কযাটাগবরহত আন্তিথাবতক 

সম্মািিা ওিাডথ সাবমট অি য ইিফরহমিি বসাসাইটি (WSIS) পুরিার অিথি কহরহছ বিবিটাল বসটেরার। 

(৪১) মাবিবমবিিা লাসরুম, বিবিটাল কহটেরটের ও বিক্ষক িাতািি : তথ্যপ্রযুবি বিক্ষা িি, িরং বিক্ষাি তথ্যপ্রযুবি এই 

মূলমন্ত্র ধারণ কহর বিক্ষক-বিক্ষার্ীহদর িন্য ‘মাবিবমবিিা লাসরুম’ ও ‘বিক্ষক কর্তথক বিবিটাল কিহটটের নতবর’ িাহম দুটি 

মহিল উদ্ভািি করা েি। বিক্ষকরাই বিক্ষার্ীহদর উপহর্াগী কিহটটের নতবর কহর লাহস ব্যিোর করহছি এিং বিক্ষক িাতািহি 

এগুহলা িমা রাখহছি। এটুআই বপ্রাগ্রাহমর সেহর্াবগতাি বিক্ষা মন্ত্রণালি বদহির ২৩,৩৩১টি মাধ্যবমক বিযালি এিং প্রার্বমক 

ও গণবিক্ষা মন্ত্রণালি বদহির ৪,৫০০টি প্রার্বমক বিযালহি মাবিবমবিিা লাসরুম স্থ্াপি কহর। প্রাি ৪০ লাখ বিক্ষার্ী ২০১৬ 

সাহল মাবিবমবিিা বেবণকহক্ষর সুবিধা উপহভাগ কহরহছ। সারাহদহির মাবিবমবিিা লাসরুমসমূে অিলাইহি ম্যাহিিহমটের ও 

মবিটবরং করার িন্য একটি িযািহিাি থ (mmc.e-service.gov.bd) নতবর করা েি। বিক্ষক িাতািহি (teachers.gov.bd) 
প্রবতটি বিষহি মািসম্মত মহিল কহটেরটের বিবিতকরহণ ইহতামহধ্যই বিি থাবিত বসরা ও দক্ষ বিক্ষকহদর দ্বারা মহিল কিহটটের 

নতবরর কার্ থক্রম শুরু েি। এর মাধ্যহম িাংলাহদহির স্কুল ও কহলি বিক্ষকগণ বপাট থাল বর্হক সোবিকা িাউিহলাি করহত 

পারহিি। ২০১৭ সাহলর জুি অিবধ ২,০০,০০০ বিক্ষক এই িাতািহি বিিবন্ধত েহিহছি। জুি অিবধ িাতািহি কহটেরটের সংখ্যা 

প্রাি ১,১১,২৯৫টি। 

(৪২) সরকাবর অবফস আধুবিকীকরহণ ই-ফাইবলং : ই-ফাইবলং বসহস্টমটি িতথমাহি প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালিসে ২০টি মন্ত্রণালি, 

৪টি অবধদপ্তর এিং ৬৪টি বিলা প্রিাসহকর কার্ থালি ও ৭টি বিভাগীি কবমিিার অবফহস ব্যিহৃত েহে। ২০১৭ সাহলর মহধ্য 

সকল সরকাবর অবফহস এটি িাস্তিািি েহি। 

(৪৩) ইহিাহভিি টিম ও বফারাম : সারাহদহি ১,০০০টি ইহিাহভিি টিম গঠি করা েি, র্ার বমাট সদস্য ৬,০০০ এরও বিবি। 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ ও প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির এটুআই বপ্রাগ্রাম বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং এর আওতাধীি দপ্তরসমূহের 

সাহর্ বর্ৌর্ভাহি ইহিাহভিি বফারাম আহিািি কহর। এ িছর মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর উহযাহগ তাহদর িন্য উদ্ভািি 

কম থপবরকল্পিা প্রণিি ও মূল্যািি বিহদ থবিকা ২০১৫ প্রকাবিত েি। 

(৪৪) িাগবরক বসিাি উদ্ভািি িীষ থক কম থিালা : মাঠ পর্ থাহির কম থকতথাহদর িাগবরক বসিাি উদ্ভািি, বসিা উদ্ভািি প্রবক্রিাি 

িাগবরক সম্পৃিতা সৃবষ্ট, বসিা প্রবক্রিা সেিীকরণ, পাইলট পবরকল্পিা প্রভৃবত  বিষহি দক্ষতা বৃবদ্ধ করার লহক্ষয বিভাগীি 

কবমিিার কার্ থালহি এই কম থিালা অনুবষ্ঠত েহি র্াহক। এ র্ািৎ ৭২টি ৫ বদহির প্রবিক্ষহণ ২,১৯৫ িি কম থকতথা, ২২টি  

৩ বদহির প্রবিক্ষহণ ৫৩৪ িি কম থকতথা, ৮টি ২ বদহির প্রবিক্ষহণ ৩০০ িি কম থকতথা ও ৬৬৯টি কযাসহকবিং প্রবিক্ষহণ ৪,৬৫০ 

িি কম থকতথা প্রবিবক্ষত েি।  

(৪৫) দক্ষতা বৃবদ্ধমূলক কার্ থক্রম : সকল অবতবরি বিলা প্রিাসক, বিবিএলবি, ও উপহিলা বিি থােী অবফসারগহণর িন্য  

ই-বসিাবিষিক প্রবিক্ষহণর আহিািি করা েি। এ ছাড়া সেকারী কবমিিার (আইবসটি), সেকারী বপ্রাগ্রামার, বটকবিবিিািহদর 

বিবভন্ন বমিাহদ মাবিবমবিিা লাসরুম, সাবভ থস ইহিাহভিি ফান্ড, বিবিটাল বসটেরার ,িাগবরক বসিাি উদ্ভািি ও িাতীি 

তথ্যিাতািি বিষহি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। এ র্ািৎ প্রাি ৬০,০০০ িি কম থকতথা-কম থিারীহক প্রবিক্ষণ বদিা েি। 

(৪৬) বসিা পদ্ধবত সেিীকরণ : প্রার্বমক বিক্ষা অবধদপ্তহরর আওতাধীি ‘প্রার্বমক বিযালহির বিক্ষকহদর বপিিি মঞ্জুর ও 

ভাতা প্রদাি’ প্রবক্রিা এিং যুি উন্নিি অবধদপ্তহরর মাধ্যহম ‘বিকার যুিহদর দক্ষতা বৃবদ্ধমূলক প্রবিক্ষণ প্রদাি’ কার্ থক্রমহক 

সেিীকরণ কহর ২টি বিলাি পাইলট কার্ থক্রম শুরু েি। এ ছাড়া ৪০টি অবধদপ্তহরর ৪০টি বসিাহক সেিীকরহণর লহক্ষয 

ইহতামহধ্য ১৬০ িি কম থকতথাহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(৪৭) ইহিাহভিি ফান্ড : সাবভ থস ইহিাহভিি ফাহন্ডর আওতাি িাগবরক বসিাি সি থহমাট ৪ োিার উদ্ভািিী প্রকহল্পর 

মহধ্য ১৭৬টি প্রকল্প িাস্তিািহির িন্য অর্ থ িরাে বদিা েহিহছ। এর মহধ্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১,৮০০টি প্রস্তাি গ্রেণ করা েি, 

তার মহধ্য ৭৩টি প্রকহল্পর িাস্তিািি িলমাি রহিহছ। এ পর্ থন্ত ১৯টি পাইলট প্রকহল্পর িাস্তিািি সম্পন্ন েহিহছ এিং প্রকল্পগুহলা 

সারা বদহি ছবড়হি বদিার কাি িলমাি রহিহছ। 
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(৪৮) বিবিটাল বমািাইল বকাট থ : আদালহতর কার্ থক্রম আধুবিকািহির লহক্ষয বিবিটাল বমািাইল বকাট থ বসহস্টম 

(www.ecourt.gov.bd) িালু করা েি। এর মাধ্যহম খুি সেহি ও দ্রুততার সহি অিলাইি এিং প্রহিািহি অফলাইহি 

এবক্সবকউটিভ ম্যাবিহিটগণ বমািাইল বকাহট থর সকল কার্ থক্রম বর্মি : অবভহর্াগিামা দাহির, িে তাবলকা প্রস্তুত, অবভহর্াগ 

গঠি, িিািিবন্দ গ্রেণ ও আহদি প্রদাি করহত পাহরি। এই বসহস্টহমর মাধ্যহম িাগবরকগণ অিলাইহি সরাসবর বিলা 

ম্যাবিহিট িা বিি থােী ম্যাবিহিটগণহক বিবভন্ন অপরাহধর বিষহি অিবেত করহত পাহরি। ২০১৬ সাহল ৬৪টি বিলাি 

ইহতামহধ্য ৩৪,০০০টি মামলা বিষ্পবত্ত করা েি। 

(৪৯) বিবিটাল বকাহট থর আওতাি ম্যাহিিহমটের ইিফরহমিি বসহস্টম (এমআইএস) : এই বসহস্টহমর মাধ্যহম প্রবত মাহস বিলা 

ম্যাবিহিটগণ বমািাইল বকাট থ ও এবক্সবকউটিভ বকাট থ সংক্রান্ত বমাট ৬টি প্রবতহিদি আপহলাি কহরি, বদহখি ও অনুহমাদি 

কহরি। এই বসহস্টহমর ব্যিোরকারী েহলা- মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ, প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি, স্বরাে মন্ত্রণালি, বিভাগীি কবমিিারগণ, 

বিলা ম্যাবিহিটগণ, অবতবরি বিলা ম্যাবিহিটগণ ও সকল সেকারী কবমিিার (বিিার িাখা)। িতথমাহি প্রবতমাহস সকল 

বিলা েহত বিলা ম্যাবিহিটগণ এই বসহস্টহমর মাধ্যহম প্রবতহিদি মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ বপ্ররণ করহছি। 

 ৫০) ই-ব্যক : পাঠ্যপুস্তক আকষ থণীি, বিত্তাকষ থক ও যুহগাপহর্াগী করার িন্য প্রার্বমক, মাধ্যবমক, মাদ্রাসা ও কাবরগবর 

বিক্ষাহিাহি থর ৩০০টি পাঠ্যপুস্তক এিং ১০০টির বিবি সোিক িই ই-ব্যহক রূপান্তর করা েি। www.ebook.gov.bd 

ওহিিসাইট বর্হক এসি ই-ব্যক পড়া, িাউিহলাি করা ও বপ্রটের বিওিা র্াি। এ পর্ থন্ত ১১ লক্ষ ব্যিোরকারী ই-ব্যক সাইট 

ব্যিোর কহরহছি। 

(৫১) িাতীি ই-তথ্যহকাষ : িীিি-িীবিকাবভবত্তক তথ্য এক িািগাি সেহি খু ৌঁহি বপহত িালু করা েি িাংলা ভাষাি সি থপ্রর্ম 

তথ্য ভান্ডার িাতীি ই-তথ্যহকাষ। িাতীি ই-তথ্যহকাহষ কৃবষ, বিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইি ও মািিাবধকার, পর্ থটি, কম থসংস্থ্াি, 

িাগবরক বসিা, পবরহিি ও দুহর্ থাগ ব্যিস্থ্াপিা, বিল্প ও িাবণিয, বিজ্ঞাি ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি ইতযাবদ বিষহি তথ্য, এবিহমিি, 

ছবি, অবিও এিং বভবিও আকাহর িাংলা ভাষাি সবন্নহিবিত আহছ। ১০ োিার বিষহি বমাট ১ লক্ষ কিহটটের আহছ এিং 

অিলাইহি তথ্যহকাষ ব্যিোরকারীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ।  

(৫২) বসাোল বমবিিা : ২৬৫টির বিবি সরকাবর দপ্তহর বফসব্যক বপি িলমাি রহিহছ। শুধু সরকাবর কম থকতথার িন্য িাগবরক 

বসিাি উদ্ভািিী বিষহি আহলািিার িন্য রহিহছ ‘পািবলক সাবভ থস ইহিাহভিি িাংলাহদি’ গ্রুপ। িতথমাহি এর সদস্য সংখ্যা 

৭,৫২৯ িি। সরকাবর প্রবতষ্ঠািসমূে ক্রমি থধমাি অভযন্তরীণ বর্াগাহর্াগ ও দ্রুত বসদ্ধান্ত গ্রেহণ বসাোল বমবিিার ব্যিোরহক 

উৎসাবেত করহছ। ২০১৬ সাহল ৯,৬৫৪টি সমস্যার সমাধাি েি। বর্খাহি ২৫,৩৬,০০০িি িিগণ সংযুি বছল। উহেখ্য বর্, 

৫,০৭২টি সরকাবর অবফস েহত প্রাি ৯.৫ বমবলিি িাগবরহকর ক্ষমতািি েি বসাোল বমবিিার মাধ্যহম। 

(৫৩) বিবিটাল পুবিথ : সকল আখিাবষর কাহছ তথ্যহসিা বপৌৌঁহছ বদহত মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা ২০১০ সাহলর  

১২ বিহসম্বর বিবিটাল পুবিথ ব্যিস্থ্াপিার আনুষ্ঠাবিক উহদ্বাধি কহরি। এরই ধারািাবেকতাি ২০১০ সাহল সারাহদিব্যাপী তর্া 

রাোিত্ত ১৫টি বিবিকহল বিবিটাল পুবিথ বসহস্টম কার্ থক্রম শুরু েি। ২০১২ সাল বর্হক এই কার্ থক্রম িাংলাহদি খায ও বিবি 

বিল্প কহপ থাহরিহির সরাসবর তিািধাহি পবরিাবলত েহে। এ পর্ থন্ত ৪৭ লক্ষ ৪৮ োিার বিবিটাল পুবিথ ইসুয েি। 

(৫৪) কবমউবিটি বরবিও’র দক্ষতা ও বসিার মাি বৃবদ্ধ : কবমউবিটি বরবিও েহে এমি একটি সম্প্রিার মাধ্যম র্া বকাহিা 

বিহিষ িিহগাষ্ঠীর প্রহিষ্টাি প্রবতবষ্ঠত এিং বিবদ থষ্ট িিহগাষ্ঠীর কল্যাহণ পবরিাবলত েি। এটুআই কম থসূবি বর্হক সকল 

কবমউবিটি বরবিওর তথ্যসমূেহক একটি ওহিি প্ল্াটফহম থর (http://www.communityradio.com.bd) আওতাি আিার 

মাধ্যহম সেহিই সকল কবমউবিটি বরবিওহক একসূহত্র আিা সম্ভি েি। বমাট কবমউবিটি বরবিও ১৪টি। 

(৫৫) রুরাল ই-কমাস থ : সারাহদহি স্থ্াবপত ৫,২৭৫টি বিবিটাল বসটেরাহরর মাধ্যহম রুরাল ই-কমাস থ কার্ থক্রম শুরু েি।  

(৫৬) অিলাইি েি ব্যিস্থ্াপিা : ধম থবিষিক মন্ত্রণালহির েি বিষিক ওহিিসাইট (www.hajj.gov.bd)-এর মাধ্যহম  

খুি সেহি এিং দ্রুততার সহি েহির কার্ থক্রম সম্পন্ন করা র্াহে। এর মাধ্যহম ৬ িছহর প্রাি ৭,০০০ এহিবন্সহক প্রবিক্ষণ 

প্রদাি এিং প্রবত িছর এসএমএহসর মাধ্যহম প্রাি ৬ লাখ েি র্াত্রীহক েি র্াত্রার প্রস্তুবত কাি ও প্রহিািিীি তথ্য অিগত 

করা েি। 

(৫৭) আইবিিা ব্যাংক : বদহির উদ্ভািিী সংস্কৃবতহক বিগিাি করহত আইবিিা, উহযাগ, উদ্ভািিী-প্রকল্প এিং এর সংবেষ্ট তথ্য 

সম্ববলত আইবিিা ব্যাংক (http://ideabank.eservice.gov.bd)-িাহম একটি উদ্ভািিী প্ল্াটফম থ িালু করা েি।  



156 

 

(৫৮) মুিপাঠ (ই-লাবিং প্ল্াটফম থ) : মুিপাঠ একটি উনু্মি ই-লাবি থং িাংলা মঞ্চ (www.muktopaath.gov.bd) বর্টি  

০১ বফব্রুিাবর ২০১৬ একুহি িইহমলার িাংলা একাহিবম প্রািহণ মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা বিবিটাল তথ্যহসিা বকন্দ্র 

বর্হক শুভ উহদ্বাধি কহরি। এই অিলাইি মহঞ্চ বিক্ষকহদর অিলাইিবভবত্তক উন্নত মাবিবমবিিা কিহটটের বকাস থ প্রদাহির 

মাধ্যহম র্াত্রা কহর। প্রাি ৪,০০০ িি বিক্ষক িাংলাহদহির বর্ বকাহিা প্রান্ত বর্হক বিিামূহল্য মাবিবমবিিা কিহটটের নতবরর 

প্রবিক্ষণ বপহত সক্ষম েহে।  

(৫৯) বিক্ষক িাতািি : এর মাধ্যহম িাংলাহদহির স্কুল ও কহলি বিক্ষকগণ বপাট থাল বর্হক সোবিকা িাউিহলাি করহত 

পারহিি। ২০১৭ সাহলর জুি অিবধ ২,০০,০০০ বিক্ষক এই িাতািহি বিিবন্ধত েহিহছি। জুি অিবধ িাতািহি কহটেরটের সংখ্যা 

প্রাি ১,১১,২৯৫টি। 

(৬০) আবর্ থক বসিার্ভবি কার্ থক্রম (ফাইন্যাবন্সল ইিক্লুিি) : িাংলাহদহির মূলধারার আবর্ থক প্রবতষ্ঠািগুহলার মাধ্যহম স্বল্প মূহল্য 

সেি ও বটকসই প্রযুবি ব্যিোর কহর সমাহির সকল বেবণর মানুহষর উপহর্াগী আবর্ থক বসিা বিবিত করার িন্য এটুআই 

বপ্রাগ্রাম িাংলাহদি ব্যাংহকর এিং অন্যান্য সরকাবর ও বিসরকাবর আবর্ থক প্রবতষ্ঠািসমূহের সাহর্ এই কার্ থক্রম িাস্তিািি 

করহছ। ইহতামহধ্য ২৫টি ইউবিবসহত এহিটের ব্যাংবকং পরীক্ষমূলকভাহি িালু রহিহছ। তাছাড়া সরকাহরর সামাবিক বিরাপত্তা 

কম থসূবির আওতাি টািাইল বিলার িাগরপুর উপহিলার ৭,০০০ িি িিি ও প্রবতিন্ধী ভাতাহভাগীহক বপাস্টাল কযািকাহি থর 

মাধ্যহম ভাতা প্রদাহির পরীক্ষমূলক কার্ থক্রম িালু রহিহছ।  

(৬১) বিবিটাল উদ্ভািিী বমলা : ই-বসিা বিষহি িাগবরক সহিতিতা বৃবদ্ধর লহক্ষয মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা ২০১০ 

সাহলর মাি থ মাহস বিবিটাল উদ্ভািিী বমলার আনুষ্ঠাবিক উহদ্বাধি কহরি। এরই ধারািাবেকতাি প্রবত িছর বিভাগীি ও বিলা 

পর্ থাহি বিবিটাল উদ্ভািিী বমলা আহিাবিত েহে। বিবিটাল উদ্ভািিী বমলা আহিািহির মাধ্যহম বসিাদািকারী এিং বসিা 

প্রদািকারীর মহধ্য বসতুিন্ধ রিিা ও বিবভন্ন বিবিটাল বসিার সহি মানুষহক ব্যাপকভাহি পবরবিত করাহিার পািাপাবি 

তরুণহদর অফুরন্ত প্রাণিবিহক বিবিটাল িাংলাহদি গড়ার কম থর্হজ্ঞ িাবমল করার সুহর্াগ সৃবষ্ট েহিহছ। এই বমলাি প্রবতিছর 

বিবিটাল িাংলাহদি িাস্তিািহি অসামান্য অিদাহির স্বীকৃবত বেহসহি বিলা এিং বিভাগীি পর্ থাহি বিবভন্ন কযাটাগবরহত ব্যবি 

ও প্রবতষ্ঠািহক সম্মািিা প্রদাি করা েহি র্াহক।  

(৬২) িিপ্রিাসি পদক ২০১৬ অিথি : িিহসিা প্রদাহি উহেখহর্াগ্য অিদাহির স্বীকৃবতস্বরূপ িাংলাহদি সরকার এটুআই 

বপ্রাগ্রামহক িাতীি পর্ থাহি কাবরগবর (প্রাবতষ্ঠাবিক) কযাটাগবরহত গুরুত্বপূণ থ অিদাি রাখার িন্য িিপ্রিাসি পদক ২০১৬ প্রদাি 

কহর। এটুআই-এর পক্ষ েহত প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির মোপবরিালক (প্রিাসি) এিং এটুআই-এর প্রকল্প পবরিালক িিাি কবির 

বিি আহিািার মািিীি প্রধািমন্ত্রীর বিকট েহত পুরিার গ্রেণ কহরি।  

গভথহিন্স ইহিাহভিি ইউবিট (বিআইইউ) 

(৬৩) িাল্যবিিাে বিহরাহধ উদ্ভািি : গভহি থন্স ইহিাহভিি ইউবিট িাল্যবিিাে বিহরাহধ উদ্ভািিী পদ্ধবতহত কাি কহর আসহছ। 

এটি িলার অহপক্ষা রাহখ িা বর্ িাল্যবিিাহের মহতা একটি সামাবিক সমস্যা বিরসহি িিসহিতিতা সৃবষ্টর প্রহিািিীিতা 

অপবরসীম। তহি, িাংলাহদহির বিপুল সংখ্যক িিগণহক সহিতি করা একটি অতযন্ত সমি ও ব্যিসাহপক্ষ বিষি। গতানুগবতক 

ধারাি সাধারণভাহি পাত্র পাত্রী িা কািীহদর টাহগ থট কহর বিবভন্ন কার্ থক্রম গ্রেণ করা েহি র্াহক। বকন্তু বিআইইউ এর 

গহিষণাি প্রতীিমাি েহিহছ বর্, িাংলাহদহি বিিাে সম্পাদিকারীহদর একটি িড় অংি বিিবন্ধত কািী িি এরূপ িিহগাষ্ঠী, 

র্র্া স্থ্ািীি ইমাম, পুহরাবেত, ঘটকসে বমৌসুবম বিিােসম্পাদক। এ অংিহক সমৃ্পি করা িা েহল িাল্যবিিাে বিহরাধ কার্ থক্রম 

সফল েহি িা। এ বিহিিিাি র্ারা বিিাে পবড়হি র্াহকি তাহদর সহিতি করার মাধ্যহম িাল্যবিিাে বিহরাধ সম্ভি িহল 

বিআইইউ মহি কহর। এরই ধারািাবেকতাি বিআইইউ কর্তথক এরূপ ইউবিিিবভবত্তক বিৌবখি বিিাে সম্পাদিকারীহদর একটি 

িাটাহিি প্রস্তুত করা েহিহছ। িাটাহিির্ভি ব্যবিহদর িাল্যবিিাে সংক্রান্ত আইবি িাধ্যিাধকতা বিষহি প্রবিক্ষণ প্রদাি  

করা েি।  

(৬৪) বিবধমালা প্রণিি ও ব্যাখ্যা প্রদাহি ব্যবদ্ধবৃবত্তক সোিতা : গভহি থন্স ইহিাহভসি ইউবিট, িাল্যবিিাে বিহরাধ আইি ২০১৭-

এর আওতাি প্রণীতব্য বিবধমালা প্রণিহি মবেলা ও বিশুবিষিক মন্ত্রণালিহক ব্যবদ্ধবৃবত্তক সোিতা প্রদাি করহছ। আইিটির 

র্র্ার্র্ ব্যাখ্যা প্রদাহি, বিহিষত ১৯ ধারার বিষহি িিমত এিং ব্যবদ্ধবৃবত্তক গণসহিতিতা বৃবদ্ধহত বভবিও কিফাহরবন্সংহির 

মাধ্যহম বিবভন্ন বিলা ও বিভাগীি পর্ থাহি, অংিীিি সমন্বহি কম থিালা ও প্রবিক্ষণ আহিািহির মাধ্যহম গভহি থন্স ইহিাহভিি 

ইউবিট সরকারহক সোিতা করহছ।  
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(৬৫) সংিার ব্যিস্থ্াপিা ইউবিট সৃিি সংক্রান্ত প্রস্তাি : সমহির সহি সহি পবরিবতথত পবরবস্থ্বতর সাহর্ সরকারহক 

সাি থক্ষবণক খাপ খাওিাহত েহে। িাতীি ও আন্তিথাবতক পবরিতথহির সহি কার্ থকরভাহি সরকাহরর সামথ্যথ অিথহি র্র্ার্র্ ও 

িাবেদাবভবত্তক এিং সৃিিিীল কার্ থক্রম গ্রেণ করা আিেক। এ ছাড়া বটকসই উন্নিি অভীষ্ট অিথহি সরকাবর কম থকতথাবৃন্দহক 

সক্ষম কহর বতালার িন্য বিিবমত কার্ থক্রহমর পািাপাবি বিহিষাবিত কার্ থক্রম পবরিালিা করা প্রহিািি। িতথমাহি সংিার, 

সৃিিিীল িতুি কাি, িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি, এসবিবি ইতযাবদ িাস্তিািহি প্রহতযক মন্ত্রণালি/বিভাহগ বফাকাল পহিটের 

বিধ থারণ করহত িলা েি। তাঁরা বিি দাবিহত্বর অবতবরি বেহসহি এ কাি কহরি। র্ার ফহল এ কািগুহলা গুরুহত্বর সাহর্ 

িাস্তিাবিত েি িা। তাছাড়া বফাকাল পহিটের কম থকতথা িদবল েহি বগহল সংবেষ্ট বিষহি প্রাবতষ্ঠাবিক তথ্য আর র্াহক িা। ফহল 

এ সকল গুরুত্বপূণ থ কার্ থক্রম বিবঘ্নত েি। এ পবরহপ্রবক্ষহত গহিষণাধমী বিহিষাবিত কার্ থক্রম পবরিালিা করার পািাপাবি 

মন্ত্রণালি/বিভাহগর Think Tank বেহসহি কাি করার িন্য গভহি থন্স ইহিাহভিি ইউবিট প্রবত মন্ত্রণালি/বিভাহগ একটি 

সংিার ব্যিস্থ্াপিা ইউবিট (Reform Management Unit) সৃিহির প্রস্তাি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর িীবতগত অনুহমাদি 

গ্রেণপূি থক িিপ্রিাসি মন্ত্রণালহি বপ্ররণ কহরহছ। প্রস্তাবিত এ ইউবিহটর গঠি ও কার্ থািবল বিেরূপ : 

গঠি ও কার্ থািবল : 

প্রস্তাবিত ইউবিহট বিেবলবখত দুটি টিম র্াকহত পাহর : 

১. টিম সংিার ও কাঠাহমাগত িীবত (Policy and Structural Reform Team) 

২. আন্তিথাবতক বিষিািবল ব্যিস্থ্াপিা িীবত (Global Issues Management Team) 

িীবত ও কাঠাহমাগত সংিার টিম মন্ত্রণালি সংিার-এর িীবতমালা ও আইি সংবেষ্ট বিভাগ/উহযাগ গ্রেণ; িাবষ থক 

কম থসম্পাদি চুবি প্রণিি; বিআরএস ও এিআইএস সংক্রান্ত কার্ থক্রম পবরিালিা ও বিিবমত পর্ থাহলািিা করা; সাংগঠবিক 

কাঠাহমা ও পদ্ধবত সেিীকরহণর অবধহক্ষত্র বিবিতকরণ ও উহযাগ গ্রেণ; বিযমাি কার্ থক্রহমর পবরিীক্ষণ ও মূল্যািি; 

পবরিবতথত পবরবস্থ্বতর সাহর্ খাপ খাওহিার িন্য ব্যিস্থ্াপিা পদ্ধবত উদ্ভািি; সরকার কর্তথক গৃেীত কার্ থক্রম ও সাফল্যসমূে 

তুহল ধরা   অন্যান্য সংবেষ্ট কার্ থািবল সম্পাদি করহি।  

(৬৬) িাবষ থক কম থমূল্যািি প্রবতহিদি সংক্রান্ত প্রস্তাি বপ্ররণ : সরকাবর কম থসম্পাদি ব্যিস্থ্াপিা পদ্ধবতর (GPMS) আওতাি 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ কর্তথক প্রিবতথত িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবির (APA) মাধ্যহম ইহতামহধ্যই ফলাফলধমী কম থকৃবত ব্যিস্থ্াপিা 

প্রিলি করা েহিহছ। এর ফহল পবরমাপহর্াগ্য লক্ষযমাত্রা বিধ থারহণর মাধ্যহম প্রাবতষ্ঠাবিক কম থসম্পাদহির পবরকল্পিা ও 

মূল্যািহির সুহর্াগ সৃবষ্ট েি। এ বপ্রক্ষাপহট বিআইইউ উপলবব্ধ কহরহছ, ফলাফলধমী কম থকৃবত ব্যিস্থ্াপিার অবধকতর সুফল 

অিথহির িন্য প্রাবতষ্ঠাবিক কম থসম্পাদহির সাহর্ ব্যবির (কম থকতথা/কম থিারী) কম থকৃবতর বর্াগসূত্র স্থ্াপি করা অতযন্ত িরুবর।  

এ উহেে পূরণকহল্প বিআইইউ িিপ্রিাসি মন্ত্রণালি কর্তথক ইহতাপূহি থ পরীক্ষামূলকভাহি প্রিবতথত বপবিইএস 

(Performance Based Evaluation System) পর্ থাহলািিাপূি থক একটি সংিারধমী মূল্যািি ব্যিস্থ্া সুপাবরি কহর 

সভাপবত, সরকাবর কম থসম্পাদি ব্যিস্থ্াপিা সংক্রান্ত িাতীি কবমটি (মবন্ত্রপবরষদ সবিি) িরাির বপ্ররণ কহরহছ। প্রস্তািটি 

িতথমাহি পরীক্ষামূলকভাহি প্রিলহির িন্য িিপ্রিাসি মন্ত্রণালহি বিহিিিাধীি রহিহছ। 

(৬৭) এসবিবি সংক্রান্ত কম থকাণ্ড : এসবিবির লক্ষযমাত্রাসমূেহক সরকাহরর বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাহগর কম থপবরকল্পিাি 

অন্তর্ভ থিকরহণর বক্ষহত্র িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবিহক ব্যিোহরর িন্য সক্ষমতা বৃবদ্ধহত ব্যবদ্ধবৃবত্তক সোিতা প্রদাহি গভহি থন্স 

ইহিাহভিি ইউবিট কাি করহছ। বিবসএস প্রিাসি একাহিবম ও ব্র্যাক বিশ্ববিযালহির িন্য এসবিবি বিষিক প্রবিক্ষণ 

মবিউল প্রণিি করা েহিহছ। িাবতসংহঘর High level Political Form (HLPF)-এর সহম্মলি ২০১৭-বত এসবিবি 

িাস্তিািহি িাংলাহদহির অগ্রগবত সংক্রান্ত Voluntary National Review (VNR) প্রণিহির িন্য মোপবরিালক, 

বিআইইউ-বক প্রধাি কহর VNR Team গঠি করা েি। উি টিহমর সাবিবিক সোিতা প্রদািসে VNR বরহপাট থ প্রণিহি 

বিআইইউ কাি কহরহছ। নিবশ্বক পাবি বিষিক ভািিা ও এ সংক্রান্ত িীবত পর্ থাহলািিাি িাবতসংহঘর পাবি বিষিক 

উচ্চপর্ থাহির াাহিহলর (High Level Panel on Water-HLPW) অন্যতম সদস্য মািিীি প্রধািমন্ত্রী এিং তার বিরপাহক 

বিআইইউ সেহর্াবগতা প্রদাি কহরহছ। িাতীিপর্ থাহি পাবি বিষিক কম থিালা (এসবিবি-৬) এিং পাবি বিষিক আঞ্চবলক 

সহম্মলহি বিআইইউ ব্যবদ্ধবৃবত্তক সোিতা প্রদাি কহরহছ। 
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বিত্র : ১৪        ২০১৬        মািিীি প্রধািমন্ত্রী ‘সমতহল ক্ষুদ্র-নৃ-বগাষ্ঠীর িীিিমাি উন্নিি’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি ছাত্র/ছাত্রীহদর মহধ্য 

বিক্ষা বৃবত্তর বিক বিতরণ করহছি 

বিহিষ এলাকার িন্য উন্নিি সোিতা (পাি থতয িট্টগ্রাম ব্যতীত) িীষ থক কম থসূবি 

 ৬৮  ‘বিহিষ এলাকার িন্য উন্নিি সোিতা (পাি থতয িট্রগ্রাম ব্যতীত ’-িীষ থক কম থসূবির আওতাি িলবত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর 

২০০টি উপহিলাি ৪৮৫.৭৮ লক্ষ টাকার বিক্ষা বৃবত্ত; ১২০টি উপহিলাি ৬০.৫৬ লক্ষ টাকাি স্বাস্থ্যসম্মত স্যাবিটাবর ল্যাবট্রি; 

১০১.৩০ লক্ষ টাকাি ৩২১টি সুহপি বিরাপদ পাবির িলকূপ স্থ্াপি; ৩০ িিহক ১২.০০ লক্ষ টাকার বিবকৎসা িরাে; ৭৩২.৫৯ 

লক্ষ টাকাি ৮৪টি আিিধ থিমূলক প্রকল্প (পাওিার টিলার/বসৌর বিদুযৎ/বসলাই প্রকল্প/মৎস িাষ প্রকল্প/বপাবি প্রকল্প/জুতা নতবর 

প্রকল্প/বসলুি প্রকল্প/বসএিবি িবলত অহটাবরক্সা/বপক আপ/মাবক্স বপকআপ/ইবি িাইক/বরক্সা-ভযাি/আইবসটি প্রবিক্ষণ বকন্দ্র 

বিম থাণ/বিল্প-িাঁি বিহতর সামবগ্র প্রকল্প/র্ভট্রা-ধাি মাড়াই বমবিি/িীতল পাটি নতবর প্রকল্প/কুবিিা প্রকল্প/ফুল িাষ প্রকল্প/বভড়া 

পালি/ছাগল পালি/ইতযাবদ) িরাে; ৫৮.০০ লক্ষ টাকা রািগঞ্জ উপহিলাি ১টি কবম্পউটার কাম কাবরগবর প্রবিক্ষণ বকন্দ্র 

এিং ৫৮.০০ লক্ষ টাকা কমলগঞ্জ উপহিলাি ক্ষুদ্র নৃহগাষ্ঠীর্ভি ছাত্র/ছাত্রীহদর বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি র্াতািাহতর িন্য ২টি বমবিিাস 

ক্রহির িন্য িরাে প্রদাি করা েি। 

২৮। প্রিাসী কল্যাণ ও নিহদবিক কম থসংস্থ্াি মন্ত্রণালি 

(১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৮,৯৪,০৫৪িি িাংলাহদবি বিহদহি গমি কহরহছ। তন্মহধ্য দক্ষ কমী ৪,০৯,৪৪৮ িি, অদক্ষ  

কমী ৩,৭৬,৮৭৩ িি ও আধাদক্ষ কমী ১,০৭,৭৩৩ িি এিং এহদর মহধ্য পুরুষকমীর সংখ্যা ৭,৮১,৬২৩ িি এিং 

মবেলাকমীর সংখ্যা ১,১২,৪৩১ িি। আহলািয অর্ থ-িছহর প্রিাসীহদর বপ্রবরত বরবমহটহন্সর পবরমাণ ১২.৭৬৯৪৫ বিবলিি 

ইউএস িলার। 

(২) বসৌবদ আরহির অবভিাসি ব্যি সহি থাচ্চ ১,৬৫,০০০ টাকা বিধ থারণ কহর গণমাধ্যহম ব্যাপক প্রিার করা েি। ১৪ জুি ২০১৭ 

তাবরহখ ১৪টি বদহির অবভিাসি ব্যি বিধ থারণপূি থক একটি অবফস আহদি ওহিি সাইহট আপহলািসে সংবেষ্ট সকহলর বিকট 

বপ্ররণ করা েি।            ম   ম    দ   মন     ম        ম      ম         ন        ,     ও      মন 

         -    ম   ১৭,৭৫০     । দ              ম   ম ন        ন      ম ন        ম   ৮২,০০০     । 

মবেলা গৃেকমীহদর বিিা অবভিাসি ব্যহি বসৌবদআরিসে মধ্যপ্রাহিযর কহিকটি বদহি গৃেকমী বপিাি বপ্ররণ করা েহে। কাতারসে 

কহিকটি বদহি কহিকটি বপিাি পুরুষকমীহদরও বিিা অবভিাসি ব্যহি বপ্ররণ করা েি। 
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১০        ২০১৬                   ন ম      ম      ম         ন     ন 

(৩) ২০১৬ সাহলর বিহসম্বহর Global Forum on Migration & Development (GFMD) সহম্মলি ঢাকাি অনুবষ্ঠত 

েি। বিযমাি ও িতুি ৫০টি বদহির েমিািাহরর Diversified Sector-এর িাবেদা এিং িাবেদাকৃত Sector-সমূহের িন্য 

প্রহিািিীি প্রবিক্ষণ িাবেদা বিরূপণ এিং বিযমাি প্রবিক্ষণ কার্ থক্রহম skill gap বিবিত কহর উত্তরহণ পরামি থ প্রদাহির িন্য 

গহিষণা প্রবতষ্ঠাহির সহি চুবি স্বাক্ষর েি। ই-বপএস-এর আওতাি দবক্ষণ বকাবরিা গমহির িন্য প্রার্বমকভাহি লটাবরহত 

উত্তীণ থ ৮,৪০০িি প্রার্ীর বরবিহিিি প্রবক্রিা সম্পাদি করা েি। বিম থাণখাহতর বিবভন্ন বট্রহি কাতাহর দক্ষ ও স্বল্প-দক্ষ 

পুরুষকমী বিহিাহগর িন্য ইটেরারবভউ অনুবষ্ঠত েি। মাি থ ২০১৭ সাহল িাপাহি বটকবিকযাল ইটেরাি থ বপ্ররহণর বিষহি IM Japan 

ও িাংলাহদহির মহধ্য MoU স্বাক্ষবরত েি। ফলশ্রুবতহত বটকবিকযাল ইটেরাি থ বেসাহি ৩ িছহরর স্থ্হল ৫ িছর পর্ থন্ত বসহদহি 

কাহির সুহর্াগ নতবর েি। 

(৪) বিরাপদ িারী অবভিাসি কার্ থক্রম বিারদার করণাহর্ থ বিলাপর্ থাহি গঠিত কবমটির মাধ্যহম গৃেকম থ বপিাি উপযুি কমী 

িাছাই ও িাছাইকৃত কমীহদর বিকটস্থ্ টিটিবসহত প্রবিক্ষণ প্রদাি কহর তাহদর নিহদবিক কম থসংস্থ্াহির ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। 

গৃেকম থ বপিাি িারী কমীহদর দক্ষতা বৃবদ্ধ ও কম থহক্ষহত্র গ্রেণহর্াগ্যতা বৃবদ্ধর িন্য োউিবকবপং প্রবিক্ষণ ম্যানুহিল আপহিট 

করা েি। গৃেকমী বপিাি ই-লাবি থং পদ্ধবতহত প্রবিক্ষণ প্রদাি ও বিহদিগমহিচ্ছু মবেলা গৃেকবম থগণ বমািাইল ব্যিোহরর 

মাধ্যহম ঘহর িহসই গৃেকমী বপিাি প্রবিক্ষণ গ্রেণ করহত পাহরি। ৩৩টি প্রবিক্ষণহকহন্দ্র োউিবকবপং বিষহি আিাবসক 

প্রবিক্ষণ প্রদাি অব্যােত রাখা েি।  
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বিত্র : আ                 দ   ২০১৬ 

(৫) িিিবি, কম থসংস্থ্াি ও প্রবিক্ষণ ব্যযহরা (বিএমইটি) বিহদহি িাংলাহদবি কমীহদর অবধকোহর কম থসংস্থ্াহির সুহর্াগ বৃবদ্ধ 

এিং বস অনুর্ািী প্রবিবক্ষত ও দক্ষ িিিবি সৃবষ্টর লহক্ষয িতথমাহি বমাট ৬৮টি প্রবিক্ষণ প্রবতষ্ঠাহির মাধ্যহম ৭৬টি বট্রহি 

প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েহে। বিএমইটির অধীি ৬৮টি কাবরগবর প্রবিক্ষণহকহন্দ্রর মাধ্যহম ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৬,৮১,১৬৩িি 

পুরুষ ও ৮৭,৭০০িি মবেলাহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। বিএমইটির আওতাি িতথমাহি ৩৩টি টিটিবসহত প্রবিক্ষহণর বমিাদ 

২১ বদি েহত বৃবদ্ধ কহর ৩০ বদি বমিাহদ োউিবকবপং বট্রহি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েহে। আ        ম ন          

 দ  ন                 NTVQF পদ্ধবতহত প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম িালু করা েি এিং ১৫টি বট্রহি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েহে। 

বিএমইটির বিবভন্ন প্রবিক্ষণ প্রবতষ্ঠাি ও অন্যান্য প্রবিক্ষণ প্রবতষ্ঠাহির প্রবিক্ষক ও ইন্ডাবি েহত বমাট ৫০০ িিহক Assessor 

বেসাহি কাবরগবর বিক্ষা বিাহি থর মাধ্যহম বিি থািি করা েি। বিএমইটি ও অন্যান্য প্রবিক্ষণ প্রবতষ্ঠাহির ৪০০িি প্রবিক্ষক 

NTVQF-এর আওতাি Skill Certificate        দ ন               ম             । Guangzhou Industry 

and Trade Technician College (GZITTC), Guangzhou, China বত STEP প্রকহল্পর আওতাি Mid-Level 

Management Training Programme-এ বিএমইটি’র ০১িি উপপবরিালক, টিটিবস’র ১৫িি অধ্যক্ষ, আইএমটি’র 

০১িি অধ্যক্ষ এিং Special Teachers’ Training Programme-এ আইএমটি’র ০৪িি ইন্সট্রাক্টর প্রবিক্ষহণ অংিগ্রেণ 

কহরি। STEP প্রকহল্পর আওতাি প্রবত ব্যাহি ২৪ িি কহর ০৭ বদহির Pedagogy প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। এ পর্ থন্ত 

৪৮০িি প্রবিক্ষণার্ীহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। SEIP প্রকহল্পর আওতাি বিএমইটি’র ০১িি উপপবরিালক ও টিটিবস’র 

০১িি অধ্যক্ষ Pedagogy Programme for Trainers, Institute of Technical Education, Singapore-এ 

প্রবিক্ষ   দ ন       । ০৬টি টিটিবসহত পবরিাবলত োউিবকবপং বকাহস থ েংকংগামী কমীহদর িন্য কযাটেরবিি ভাষা, 

বকাবরিাগামী কমীহদর িন্য ঢাকাস্থ্ ৩টি টিটিবসহত বকাবরিাি ভাষা প্রবিক্ষণ ও অন্যান্য বিলাি ৪টি টিটিবসহত ইংহরবি ভাষা 

প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েহে। িাপাহি কমী/ইটেরাি থ বপ্ররহণর বক্ষহত্র তাহদর িাংলাহদি-িাম থাি টিটিবসহত িাপাবিি ভাষা প্রবিক্ষণ 

বদওিা েি। অিগ্রসর বিলা কুবড়গ্রাহমর িারী পুরুষ কমীহদর প্রবিক্ষণ প্রদাহির মাধ্যহম দক্ষ কহর অগ্রাবধকার বভবত্তহত নিহদবিক 

কম থসংস্থ্াহির লহক্ষয বসৌবদ আরহির বৃেৎ বকাম্পাবি বফলকি গ্রুহপর সহি বপবপবপ মহিহল ‘কুবড়গ্রাম কম থসূবি’র মাধ্যহম কমী 

বপ্ররণ করা েি।  

(৬) িিগহণর বদারহগাড়াি বসিা বপৌৌঁহছ বদওিার লহক্ষয বিহদি  ম  কমীহদর বফিারবপ্রটের কার্ থক্রম               

িতথমাহি ২৫টি বিলাি িালু করা েি। বিহদি গমহিচ্ছু কমীহদর                    ইএমও, িট্টগ্রাহম বফিারবপ্রটের ও 

স্মাট থকাি থ প্রদাি কার্ থক্রম িালু করা েি। আরও ০৬টি বিলা র্র্া : বসহলট, র্হিার, রংপুর, কুবমো, পািিা ও বগাপালগঞ্জ 
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বিলাি স্মাট থকাি থ প্রদাি কার্ থক্রম িাস্তিািহির প্রবক্রিা িলমাি। সরকাবর কাহি তথ্য-প্রযুবি ব্যিোহরর মাধ্যহম সুিাসি, 

স্বেতা ও িিািবদবেতা বিবিত করার লহক্ষয মন্ত্রণালি ও দপ্তর/সংস্থ্াি ই-ফাইবলং ও ই-বটন্ডাবরং কার্ থক্রম শুরু েি। ২০ 

    -    -ম ন        আও    আন    ।    ন দ             ও  ন          আ  । অিলাইহির মাধ্যহম 

বভসা বিবকং সুবিধা প্রদাি করা েি। বভসা বিবকং সংক্রান্ত বমািাইল অযাপস িালু করা েি। টিটিবস েহত প্রবিক্ষণ গ্রেণকারী 

প্রবিক্ষণার্ীহদর সিদ অিলাইহি র্ািাইহির ব্যিস্থ্া বিওিা েি।  

 

বিত্র : িট্টগ্রাম েহত িবেগ থমি ছাড়পত্র ও স্মাট থকাি থ প্রদাি কার্ থক্রম উহদ্বাধি 

(৭) মধ্যস্বত্বহভাগীহদর মাধ্যহম েিরাবি ও প্রতারণা বরাধ এিং তা প্রবতকাহরর লহক্ষয অবভহর্াগ ব্যিস্থ্াপিা বসল গঠহির 

মাধ্যহম প্রিাসী িারী কমী সংক্রান্ত অবভহর্াগ দ্রুত বিষ্পবত্ত করা েি এিং প্রহিািিীি পরামি থ বদওিা েি। সদর দপ্তর ও বিলা 

পর্ থাহি ‘কমী িাছাই ও বিি থািি কবমটি’ গঠহির মাধ্যহম কমী িাছাই-এর ফহল মধ্যস্বত্বহভাগীহদর বদৌরাত্ময হ্রাস করা সম্ভি 

েহে। বিএমইটি এিং এর অধীি দপ্তরসমূহের মাধ্যহম পবত্রকাি সহিতিতামূলক বিজ্ঞবপ্ত প্রকাি, স্যাহটলাইট ও বকিল টিবভ 

িযাহিল, স্থ্ািীি বরবিও’র মাধ্যহম ২৪টি বিজ্ঞবপ্ত প্রিার করা েি। িিসহিতিতা সৃবষ্টর লহক্ষয বিএমইটি ও এর অধীি 

দপ্তরসমূহের মাধ্যহম নিধভাহি বিহদিগমি, নিধপহর্ বরবমহটন্স বপ্ররণ, নিহদবিক কম থসংস্থ্াহি প্রহিি উপহর্াগী বপিা ও বৃবত্তমূলক 

প্রবিক্ষণ গ্রেণ ও বিরাপদ অবভিাসি বিষিক ৪২,০০০ ব্যকহলট, ৬০,০০০ বলফহলট, িবসিার ও বপাস্টার বিতরণ, সতকথতামূলক 

তথ্যাবদ বিলহিাহি থ প্রদি থি করা েি। বিলা ও উপহিলাি আহিাবিত অবভিাসী বমলা, বিবিটাল বমলাি বিি বিি স্টহলর মাধ্যহম 

এসকল তথ্য বসিা প্রদাি করা েি। বসৌবদআরিসে ১৫টি বদহির Country Specific অবভিাসি ব্যি সরকার কর্তথক বিধ থারণপূি থক 

তা Electronic ও Print Media-বত প্রিার করা েি। বিহদি গমহিচ্ছু কমীহদর বদারহগাড়াি বসিা বপৌৌঁহছ বদওিার লহক্ষয 

বিইএমও ও টিটিবসর মাধ্যহম এিং প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম অবধকতর dissemination     িতথমাহি সি থহমাট ৫৯টি টিটিবস ও 

৬টি আইএমটিহত প্রাক িবেগ থমি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েহে।  

(৮) ২০১৬ সাহলর বিহসম্বহর ১২িি প্রিাসী িাংলাহদবি কমীহক বসআইবপ (এিআরবি) সম্মািিা, ২০১৫ প্রদাি করা েি। প্রিাসিন্ধু 

কল বসটেরার ১ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরখ েহত িালু করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর প্রিাসী কল্যাণ বিাি থ আইি, ২০১৭ 

মবন্ত্রপবরষদ কর্তথক িীবতগত অনুহমাদি বদওিা েি। িতথমাহি বলবিসহলটিভ ও সংসদ বিষিক বিভাহগ বভটিংহির িন্য বপ্ররণ 

করা েি। বিহশ্বর বিবভন্ন বদহি কম থরত িািাসহপারা িাংলাহদবিহদর ওহিি আি থাস থ কল্যাণ বিাি থ প্রদত্ত সুহর্াগ-সুবিধা প্রদাহির 

লহক্ষয বিাহি থর সদস্যপদ প্রদাি করা েহে। ইহতামহধ্য বগ্রস ও ইটাবলহত এ কার্ থক্রম শুরু েি। ঢাকার গুলিািস্থ্ ভাটারাি 
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ওহিি আি থাস থ কল্যাণ বিাহি থর িবমহত অিকাঠাহমা নতবর সংক্রান্ত ঠিকাদাহরর সহি মামলার বিষ্পবত্ত করা েি। ‘বসৌবদ আরহি 

অিবস্থ্ত প্রিাসী কমীহদর সন্তািহদর িাংলাহদহির পাঠ্যক্রম অনুর্ািী বিক্ষা কার্ থক্রম পবরিালিার িন্য বিবভন্ন িেহর ৯টি 

বিযালি ভিি স্থ্াপি’-িীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েি। ‘বসৌবদ আরি ও সংযুি আরি আবমরাহত সমস্যাপীবড়ত িাংলাহদবি 

কমীহদর িন্য ৩টি (বরিাদ, বিো এিং দুিাই) সাহপাট থ বসটেরার িালুকরণ’-িীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েি।  

(৯) প্রিাসী কল্যাণ ব্যাংকহক তফবসবল ব্যাংহক রূপান্তহরর লহক্ষয ওহিি আি থাস থ কল্যাণ বিাি থ ও অর্ থ মন্ত্রণালহির সেহর্াবগতাি 

প্রহিািিীি ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। প্রিাসী কল্যাণ ব্যাংহকর ৫৪টি িাখা ছাড়াও আরও ৯টি িতুি িাখা বখালার বিষহি চূড়ান্ত 

অনুহমাদহির িন্য িাংলাহদি ব্যাংকহক পত্র বপ্ররণ করা েি। 

(১০) ‘৬৪টি বিলাি ৬৪টি বিলা কম থসংস্থ্াি ও িিিবি অবফস (বিইএমও) এিং ০৮টি বিভাগীি িেহর ০৮টি বিভাগীি 

কম থসংস্থ্াি ও িিিবি অবফস এিং িট্টগ্রাহম ‘প্রিাসী কল্যাণ বকন্দ্রস্থ্াপি’-িীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েি। প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম 

অবধকতর সম্প্রসারহণর লহক্ষয প্রর্ম পর্ থাহি ৪০টি উপহিলাি ৪০টি কাবরগবর প্রবিক্ষণ বকন্দ্র এিং িট্টগ্রাম বিলাি ০১টি 

ইিবস্টটিউট অি বমবরি বটকহিালবি স্থ্াপন ও বদ্বতীি পর্ থাহি আরও ‘৫০টি উপহিলাি ৫০টি কাবরগবর প্রবিক্ষণ বকন্দ্র স্থ্াপি’ -

িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি উপহিলা পর্ থাহি কাবরগবর প্রবিক্ষণ বকন্দ্র স্থ্াপহির কার্ থক্রম িলমাি আহছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   দ  গমহি   ম  দ  আ       ন                                

(১১)     র ম ন     ন       কাবরগবর সোিতা প্রকহল্পর আওতাি আইবিবি’র আবর্ থক সোিতাি Dhaka Technical 

Teachers Training Institute (DTTTI) প্রবতষ্ঠার কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি, র্া ১৪ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত 

ECNEC এর সভাি অনুহমাবদত। প্রকল্প িাস্তিািহির কাি শুরু েহিহছ।  ন   ,  ম      ন ও                  

         ‘২৭                 , আ  ন   ন ও      ’- িীষ থক প্রকহল্পর কাি িলমাি রহিহছ।  

(১২)  ন   ,  ম      ন ও                           -      দ    ম   ন                             , 

আ  ন   ন ও      ’- িীষ থক প্রকহল্পর কাি িলহছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর িাবষ থক উন্নিি কম থসূবি (এবিবপ)-বত ৫টি 

বিবিহিাগ প্রকল্প ও ২টি কাবরগবর সোিতা প্রকল্প গ্রেণ করা েি। বমাট ৭টি উন্নিি প্রকহল্পর অনুকূহল িরাে         ২৩,৬৮২ 

বকাটি টাকা। 



163 

 

২৯।     ম  ও        ম      

(১) বদিব্যাপী বিশুহদর বিযালহি ভবতথ, উপবস্থ্বত বৃবদ্ধ,  হরপড়া বরাধ ও বিক্ষার      মাি উন্নিহি প্রার্বমক বিযালহি 

বিক্ষার্ীহদর Dropout Rate হ্রাহসর িন্য সামাবিক বিরাপত্তা কম থসূবি গ্রেণ (প্রার্বমক বিক্ষার িন্য উপবৃবত্ত, স্কুল বফবিং, 

বরবিং আউট অি স্কুল বিলহেি প্রকল্প)       ।  

(২) ২০১৬ প্রার্বমক বিক্ষা সমাপন  পরীক্ষা  পরীক্ষার্ীর সংখ্যা ২৮,৩০,৭৩৪ িি, উপবস্থ্ত পরীক্ষার্ীর সংখ্যা ২৭,৮৮,৪৩২ 

 ন,       োর ৯৮.৫১      । ইিহতদািী মাদ্রাসা বিক্ষা সমাপন  পরীক্ষা  পরীক্ষার্ীর সংখ্যা ২,৫৭,৫০০  ন, উপবস্থ্ত 

পরীক্ষার্ীর সংখ্যা ২,৪৬,৮১৮  ন           োর ৯৫.৮৫      । 

(৩) বিক্ষার      মাি উন্নিহির িন্য প্রার্বমক বিযালহির ছাত্র/ছাত্রীহদর বিহি আন্তঃপ্রার্বমক বিযালি ক্রীড়া ও সাংস্কৃবতক 

প্রবতহর্াবগতা বিযালি পর্ থাি েহত িাতীি পর্ থাি পর্ থন্ত অতযন্ত সফলভাহি অনুবষ্ঠত েি।  
(৪) বিক্ষার     মাি উন্নিহির িন্য প্রার্বমক বিযালহির ছাত্রহদর বিহি িিিন্ধু বগাডকাপ প্রার্বমক বিযালি ফুটিল 

টুি থাহমটের ২০১৬ ও িিমাতা বিগম            মুবিি বগাডকাপ প্রার্বমক বিযালি ফুটিল টুি থাহমটের ২০১৬ অনুবষ্ঠত েি। 

এই টুি থাহমটের দু’টি ইউবিিিপর্ থাি েহত িাতীিপর্ থাহি সফলভাহি অনুবষ্ঠত েি।  

 

বিত্র : ম নন      নম           ন                                 দ  ম                    ন 

(৫)  ম                  কম থসূবি িাস্তিািহির      ২৫০টি উপহিলার িন্য ২৫০টি এিবিও বিি থািি;  

১৩৭িি উপহিলা বপ্রাগ্রাম অবফসার বিহিাগ;     আউট বসা        মাধ্যহম ১৩৭িি অবফস সোিক বিহিাগ  

      । 

(৬)              ম             ন            ন   মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক বদহির ২৬,১৯৩টি প্রার্বমক 

বিযালি িাতীিকরহণর বঘাষণার      বক্ষহত এ সকল বিযালহির বিক্ষক-বিবক্ষকাহদর বিবিত কহর তাহদর িাকবর 

সরকা  করহণর কাি দ্রুত গবতহত সম্পন্ন করার বিবমত্ত বিরলসভাহি কাি করা েি। িাতীিকরহণর পূহি থ অিসরপ্রাপ্ত 

২,০২৭িি বিক্ষক-বিবক্ষকাহক বিসরকাবর প্রার্বমক বিক্ষক কল্যাণ ট্রা  েহত এককালীি আবর্ থক অনুদাি মঞ্জুবরর বিবমত্ত 

র্ািাই-িাছাই কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েি। িাতীিকরহণর পূহি থ অিসর গ্রেণকৃত ২,০২৭িি বিক্ষক/বিবক্ষকাহদর এককালীি 

অিসরভাতা িািদ ৩৭.০৯ বকাটি       দা   পবরহিাধ করা েি। 
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বিত্র : আ                দ  -২০১৬’  আ    ন       ম নন   

   নম           ন  

বিত্র : ২০১৬                      আ        

(৭) িাতীি বিক্ষা সপ্তাে           পালি       । সরকাবর প্রার্বমক বিযালহির বিক্ষক বিহিাহগর বিষহি প্রার্বমক 

বিক্ষা অবধদপ্তরহক সাবি থক সোিতা প্রদাি       ।  

(৮) ৫০     আ -       ম - ন-   ম         ন (      )                ম   ম ৮,৯৪৮ ন        

              দ ন       । ৬     আ -   ম   ম ৫৮৮ ন          - ন-          দ ন       ।  

১    ন     ও ২   ন   ন         ( ন       )            ।     ম         ম ন        ২০১৬-  ৬৫       

                       ন           ন,     ও                       দ ন       ।  

(৯)     ম             ম          ১২,৩৫২ ন  ম      - ম                দ        ন        ও দ    ম  দ  

       দ ন     ০২                            ।  

৩০। িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালি 

 ১        দ     ম      ম    ‘           দ  -২০১৭’       ন       ।          ৪-১৩ ম    ২০১৭  ম   দ দ  

 দন     ন ন       ন  আ    ন       । ম নন      নম   ০৯ ম    ২০১৭             ম  -২০১৭ আ    ন      

     ন    ন                      দ  ন              /     ন-         ও    নন   দ ন    ন। 

 ২  ২০১৬-১৭                দ                 ন               ৩২৬ ন     ,          ন          

৩২৫ ন      ম                    ন    ন          ২,৫৭৪ ন           ম   ৩,২২৫  ন               

            ন। 

 ৩        দ        ন                                        দ ন         ও  ন                  

  । ২০১৬-১৭    -        ও           ম    / ম           ও  ন            আও                দ  ন  

        ম   ৬,৯৯০  আ  দ ন  ম  , ৬,৯২৯   ন          । 

 ৪       ম  -   ২০১৬-১৭    -     ১৭.০৯                            ১৪৫ ন  ম       ও ৫৬ ন 

 ম                 দ   দ      দও     ।         দ                    ন                        ম 

     আন  ন          ম             -                         । 
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(৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ০৬টি বমলস র্র্া : (১) সুন্দরিি বটক্সটাইল বমলস-১ ও ২, সাতক্ষীরা; (২) বিিল বটক্সটাইল বমলস-

২, র্হিার; (৩) আবমি বটক্সটাইল বমলস-২, িট্রগ্রাম; (৪) রািিােী বটক্সটাইল বমলস, রািিােী; (৫) দাহরািািী বটক্সটাইল 

বমলস, িীলফামারী এিং (৬) রািামাটি বটক্সটাইল বমলস, রািামাটি সাবভ থসিািথ পদ্ধবতহত িালু রহিহছ। আেহমদ িাওিািী 

বটক্সটাইল বমলস বলবমহটি ও মাগুরা বটক্সটাইল বমল দুহটা আংবিক ভাড়াি পবরিাবলত েহে। সাবভ থস িািথ পদ্ধবতহত ও 

ভাড়াি পবরিাবলত বমলসমূে িালু র্াকাি সুতা উৎপাদি বৃবদ্ধর পািাপাবি েবমক/কম থিারীহদর কম থসংস্থ্াহির সৃবষ্ট েি, র্া 

বদহির আর্ থ-সামাবিক উন্নিহি ভূবমকা রাখহছ। বিটিএমবসর িন্ধ বমলসমূে বর্ৌর্ বিবিহিাহগর মাধ্যহম আধুবিকািিপূি থক 

িালুকরহণর িন্য বদবি/বিহদবি প্রবতষ্ঠাহির সহি আহলািিা অব্যােত রহিহছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ৬) ‘            ম                     আ ন-২০১০’       ন           দ   ১৫  ম ২০১৭        

     ম   দ              ন       ।         ন ১৫  ম - ৩০  ন ২০১৭  ম   দ ৫০২   ম             

      ন   ম   ম ৭৩৯  দ       ম ম        ন       দ   দ ন     ১,২৭,৩৫,৬০০         ম ন  আদ    

      । 

 ৭        দ     ম    ন         আও     ম   দ                  ৩.২৫                 দন  

      ।    ম             ৭,২১৫                 ম ন                ৭৭০         ম         দন  

      । 

 ৮  ২০১৬-১৭    -     ৩,৪৬১              ৪০৯.৫৬           -       দ ন       ।              ম   

আদ              ম              ৪২৩.৮২        ।  

 ৯  ২০১৬-১৭    -           দ              আও    ৫৯১    ম      দ  ন ও ১২৮    ম    ন           । 

 ১০) ২০১৬-১৭    -     ১১৫,১০,০৬০ ম    ন        ম  ন            দ     ও          ম       ন       

৩১৭               ন     ন    দ ন       ।  

(১১) পাট পহের ব্যিোর ও িািার সম্প্রসারহণর লহক্ষয িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালহির বিিন্ত্রণাধীি ‘জুট িাইভারবসবফহকিি 

প্রহমািি বসটেরার (হিবিবপবস)’-এর মাধ্যহম িতুি িতুি পাটিাত িহুমুখী পে উদ্ভািি, বিবভন্ন বমলাি প্রদি থি ও বিপণহির 

ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। ফহল পাহটর অভযন্তরীণ ব্যিোর বৃবদ্ধ বপহিহছ এিং কাঁিা পাহটর িাবেদা ও মূল্য বিহড়হছ। 

 ১২  ২০১৬-১৭    -           দ                            দ               ম         দ             ন 

৪   দ           দ  ন  ও  ম    আ    ন       ।  

 
বিত্র: ‘           দ  -২০১৭’                         দ  ন                           ম নন      নম   
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বিত্র : ‘জুট িাইভারবসবফহকিি প্রহমািি বসটেরার’ প্রদি থিী ও বিক্রি বকন্দ্র উহদ্বাধি করহছি িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রী ও প্রবতমন্ত্রী 

৩১। িাবণিয মন্ত্রণালি 

(১) বিশ্বমন্দার কিল বর্হক বদহির অর্ থিীবতহক রক্ষা এিং রপ্তাবি সম্প্রসারণসে ব্যিসা ও বিবিহিাগিান্ধি পবরহিি সৃবষ্টর 

লহক্ষয দ্রুত কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। মুিিািার অর্ থিীবত এিং বিশ্ব িাবণিয সংস্থ্ার বিবধ-বিধাহির আহলাহক প্রবত বতি িছর 

পর পর বদিীি বিল্পহক সুরক্ষা কহর উদার ও যুহগাপহর্াগী ব্যিসািান্ধি আমদাবি ও রপ্তাবি িীবত প্রণিি করা েি।  

এহত একবদহক বর্মি বদিীি বিল্প বিকবিত েহে অন্যবদহক রপ্তাবি আি ক্রমান্বহি বৃবদ্ধ পাহে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর  

দ্রব্যমূল্য বিিন্ত্রণপূি থক তা সাধারণ মানুহষর ক্রিক্ষমতার মহধ্য রাখা, বভািা অবধকার সুরক্ষা, বভিাল প্রবতহরাহধ িাবণিয 

মন্ত্রণালি সঠিক সমহি, সঠিক বসদ্ধান্ত গ্রেণ করহছ। ফহল, পহের মূল্য িিগহণর ক্রিক্ষমতার মহধ্য এিং সেিীি  

পর্ থাহি রহিহছ।  

(২) বিতযপ্রহিািিীি পহের মূল্য সেিীি পর্ থাহি রাখার োবতিার বেসাহি দ্রব্যমূল্য সাি থক্ষবণক মবিটবরং করার িন্য িাবণিয 

মন্ত্রণালহির ‘দ্রব্যমূল্য পর্ থাহলািিা ও পূি থাভাস বসল’ প্রবতবদি িাংলাহদি ব্যাংক, িাতীি রািস্ব বিাি থ, িাংলাহদি ট্যাবরফ 

কবমিি, বট্রবিং কহপ থাহরিি অি িাংলাহদি (টিবসবি) এিং কৃবষ বিপণি অবধদপ্তর েহত বিতযপ্রহিািিীি পহের সরিরাে ও 

মূল্য পবরবস্থ্বত সংগ্রে কহর র্াহক। বিতযপ্রহিািিীি পহের আন্তথিাবতক িািার পবরবস্থ্বত, িাবেদা বিণ থি, স্থ্ািীি উৎপাদি, 

মজুদ পবরবস্থ্বত, আমদাবির পবরমাণ এিং এ-সংক্রান্ত এলবস বিষ্পবত্তকরণ তথ্যসে অভযন্তরীণ ও আন্তথিাবতক িািার দহরর 

তুলিামূলক বিহেষণপূি থক বিতযপ্রহিািিীি পহের িািার বস্থ্বতিীল রাখার লহক্ষয সরকাহরর করণীি বিধ থারহণর সোিক 

বেসাহি এ পূি থাভাস বসল সফলভাহি কাি কহর। 

(৩) আহলািয অর্ থ-িছহর বদিব্যাপী বিিবমতভাহি িািার মবিটবরং এিং ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরিালিা করা েি। 

বিতযপ্রহিািিীি পহের মূল্য ও সরিরাে স্বাভাবিক রাখার লহক্ষয স্বরাে মন্ত্রণালি, বিৌ-পবরিেি মন্ত্রণালি, িাংলাহদি ব্যাংক 

ও িাতীি রািস্ব বিাহি থর মাধ্যহম সমুদ্র ও স্থ্ল িন্দহর পে দ্রুত শুল্কািি ও খালাস, অভযন্তরীণ বিৌ ও সড়ক পহর্ পহের অিাধ 

পবরিেণ বিবিত করার ব্যিস্থ্া বিওিা েি।  

(৪) িাবণিয মন্ত্রণালহির ব্যিসািান্ধি রপ্তাবি িীবত গ্রেহণর ফহল িাংলাহদহির ৭৪৪টি পে ১৯৬টি গন্তহব্য রপ্তাবি েি। বদহির 

বিতযপ্রহিািিীি পহের সরিরাে ও মূল্য স্বাভাবিক ও বদহির মানুহষর ক্রিক্ষমতার মহধ্য র্াহক। 
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(৫) পেমূল্য ও িািার বস্থ্বতিীল রাখার লহক্ষয িািার েস্তহক্ষহপর সক্ষমতা বৃবদ্ধ করহত টিবসবিহক িবিিালী করা েি। 

টিবসবির অনুহমাবদত মূলধি ৫ বকাটি টাকা বর্হক ১,০০০ বকাটি টাকাি উন্নীত করা েি। ২০০৮-০৯ সাহল গুদাহমর 

ধারণক্ষমতা বছল ৯,৫৭০ বমবট্রকটি, এখি বমাট ধারণক্ষমতা েহলা ২৫,৪৫৩ বমবট্রকটি। সারাহদহি টিবসবির বিলাহরর সংখ্যা 

১৪০ িি েহত বৃবদ্ধ কহর ২,৮৩৭ িহি উন্নীত করা েি। বিলারহদর মাধ্যহম বিধ থাবরত মূহল্য বিতযপ্রহিািিীি পে বিক্রহির 

ব্যিস্থ্া করা েি। ব্যিসা-িাবণহিয সুস্থ্ প্রবতহর্াবগতা বিবিত করহত ‘প্রবতহর্াবগতা কবমিি আইি ২০১২’ প্রণিি করা েি। 

ইহতামহধ্য এর কার্ থক্রম শুরু েহিহছ। 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :        ম         ম       দ    ম                   আ    ন 

(৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিশ্বািহির িযাহলঞ্জ বমাকাহিলাপূি থক িাংলাহদহির রপ্তাবিিাবণহিয গবতিীলতা আিিি ও 

প্রবতহর্াবগতামূলক বিশ্বিাবণহিয িাংলাহদহির স্থ্াি সুদৃঢ়করহণর      যুহগাপহর্াগী ব্যিসািান্ধি রপ্তাবি িীবত ২০১৫-২০১৮ 

প্রণিি করা েি। রপ্তাবি কার্ থক্রম পবরিীক্ষহণর িন্য িীবতবিধ থারণী পর্ থাহি একটি আন্তঃমন্ত্রণালি কবমটি রহিহছ। এ কবমটি 

রপ্তাবি িাবণহিযর গবত-প্রকৃবত সমস্যা ও সম্ভািিা বিহেষণপূি থক পরামি থ প্রদাি কহর র্াহক। কবমটির সুপাবরি িাস্তিািি, 

রপ্তাবি পহের িহুমুখীকরণ, িািার সম্প্রসারণ ও রপ্তাবি িীবত অনুর্ািী গৃেীত বসদ্ধান্ত িাস্তিািহির সুফল বদহির রপ্তাবি 

িাবণহিয ইবতিািক প্রভাি বফহলহছ। রপ্তাবি উন্নিি ব্যযহরার (ইবপবি) বির্তহত্ব রপ্তাবিকারক ও সংবেষ্ট সংস্থ্ার প্রবতবিবধহদর 

সমন্বহি গঠিত কবমটির দাবিত্বিীল ভূবমকার কারহণ রপ্তাবি িাবণহিযর সমস্যা ও সম্ভািিা বিবিড়ভাহি পবরিীক্ষণ ও গৃেীতব্য 

ব্যিস্থ্া বিধ থারণ সেিতর েি। 

(৭) সরকাহরর অব্যােত িাবণবিযক কূটনিবতক প্রহিষ্টাি, বিহিষ কহর মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সবক্রি প্রহিষ্টাি িাপাহি বিট 

বপািাক রপ্তাবির বক্ষহত্র বিএসবপ সুবিধার আওতাি ‘রুলস অি অবরবিি’ দুই স্তর বর্হক এক স্তহর িাবমহি আিা েি। ফহল, 

িাপাহি িাংলাহদিীি পহের রপ্তাবি বৃবদ্ধ পাহে। এ খাহত িাপাহি ২০১২-১৩ অর্ থ-িছহর রপ্তাবি আি বছল ৭৫০ বমবলিি 

মাবকথি িলার, র্া ক্রমান্বহি বৃবদ্ধ বপহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১,০১২.৯৮ বমবলিি মাবকথি িলাহর উন্নীত েি। তা ছাড়া, 

িাংলাহদি স্বহল্পান্নত বদি বেসাহি আগামী বিহসম্বর ২০৩২ সাল পর্ থন্ত র িযালটি ব্যবতহরহক ঔষধ উৎপাদি এিং বিপণহির 

সুহর্াগ লাভ কহরহছ। এই সুবিধা ঔষধবিহল্পর উন্নিি ও ঔষধ রপ্তাবির বৃবদ্ধ ত্বরাবন্বত কহরহছ।  

(৮) রপ্তাবি িহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারহণর বক্ষহত্র পহের গুণগতমাি ও বমাড়কিাতকরণ অতীি গুরুত্বপূণ থ। িাবণিয মন্ত্রণালি 

বদিীি উৎপাদিকারীহদর এ-সংক্রান্ত প্রবিক্ষণ ও কাবরগবর সোিতা প্রদাহির লহক্ষয বিিহিস প্রহমািি কাউবন্সলসমূহের 

কম থকাণ্ড বিারদার ও সুসংেত কহরহছ। িতুি রপ্তাবি িািার অহন্বষহণর লহক্ষয অন্যতম বিপণি বেসাহি বিহশ্বর বিবভন্ন বদহি 
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সরকাবর ও বিসরকাবর প্রবতবিবধ’র সমন্বহি িাবণিয বমিি বপ্ররণ অব্যােত রহিহছ। রপ্তাবি বিষহি সামবগ্রক সোিতা প্রদাি 

এিং অব্যােত িাবণিয সম্প্রসারহণর লহক্ষয িতথমাহি যুিরাে এিং ভারহত দুইটি কহর উইংসে ১৮টি বদহি বমাট ২১টি 

িাবণবিযক উইং আহছ। গত িছহর বসিাপুহর একটি িতুি িাবণিয উইং বখালা েি। দবক্ষণ বকাবরিাি িতুি িাবণিয উইং 

বখালা এিং বিহিভাস্থ্ িাবণিয উইংহি িিিল বৃবদ্ধর প্রবক্রিা চূড়ান্ত পর্ থাহি রহিহছ।  

(৯) বদহির বিবভন্ন অঞ্চহল উৎপাবদত ঐবতেযিােী পহের রপ্তাবি উন্নিহি ‘এক বিলা এক পে’ কম থসূবি গ্রেহণর ফহল  

িতুি িতুি পে রপ্তাবি-ঝৌঁবড়হত বর্াগ েি। এই কম থসূবির আওতাি ৪১টি বিলাি ১৪টি পেহক বিি থািি করা েি।  

উি কম থসূবির পািাপাবি সরকার প্রিবলত ও অপ্রিবলত পে রপ্তাবিহত উৎসাে প্রদাহির লহক্ষয িগদ অর্ থ সোিতা প্রদাি  

করা েি। 

(১০) িতথমাি সরকার রপ্তাবিকারক ও রপ্তাবিকারক প্রবতষ্ঠাহির মহধ্য সুষ্ঠু প্রবতহর্াবগতার পবরহিি নতবর এিং প্রবতহর্াবগতার 

মাধ্যহম রপ্তাবি িাবণিযহক অবধকতর গবতিীল করার লহক্ষয বিিবমতভাহি বসআইবপ (রপ্তাবি) এিং িাতীি রপ্তাবি ট্রবফ প্রদাি 

কহর র্াহে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাবণিয মন্ত্রণালি ও রপ্তাবি উন্নিি ব্যযহরার ব্যিস্থ্াপিাি বিহদহি ২৯টি আন্তিথাবতক বমলাি 

অংিগ্রেণ কহর ১৯১.০৮ বমবলিি মাবকথি িলাহরর রপ্তাবি আহদি লাভ কহর।  

(১১) ১৩ িানুিাবর ২০১৭ তাবরখ র্াইল্যাহন্ডর রািধািী ব্যাংকহক APTA 4th Ministerial Council অনুবষ্ঠত েি। 

অনুবষ্ঠত Ministerial Council-এ ‘Second Amendment to the Asia-Pacific Trade Agreement’ 

আনুষ্ঠাবিকভাহি গ্রেণ কহর APTA-এর সকল সদস্য বদহির িাবণিযমন্ত্রীগণ স্বাক্ষর কহরি। িাংলাহদহির পহক্ষ মািিীি 

িাবণিযমন্ত্রী িিাি বতাফাহিল আেহমদ, এমবপ, উবেবখত Ministerial Council-এ বর্াগদাি কহরি এিং বদ্বতীি সংহিাধিী 

স্বাক্ষর কহরি। APTA-এর বদ্বতীি সংহিাধিীর মাধ্যহম িতুর্ থ রাউন্ড বিহগাবসহিিি কার্ থকর েহল শুল্ক সুবিধাপ্রাপ্ত পে সংখ্যা 

৪,৬৪৮ বর্হক বৃবদ্ধ বপহি ১০,৬৭৭ েহি। এটি িাস্তিাবিত েহল APTA-এর সদস্য বদিসমূহে িাংলাহদহির পে অবধকতর 

শুল্ক-সুবিধা এিং market access পাহি র্ার ফহল এ অঞ্চহল িাংলাহদহির িাবণিয বৃবদ্ধ পাহি।  

(১২) িীি িাংলাহদহির সি থবৃেৎ িাবণিয অংিীদার। িীহির মোমান্য রােপবতর িাংলাহদি সফরকাহল ১৪ অহক্টাির ২০১৬ 

তাবরখ িীহির সহি মুি িাবণিয চুবি সম্পাদহির লহক্ষয িাংলাহদি-িীি বর্ৌর্ সমীক্ষা পবরিালিা সংক্রান্ত সমহ াতা স্মারক 

স্বাক্ষবরত েি। স্বাক্ষবরত ‘Memorandum of Understanding between the Ministry of Commerce of the 

People's Republic of China and the Ministry of Commerce of the People's Republic of Bangladesh 

on Launching the Joint Feasibility Study of China-Bangladesh Free Trade Agreement’ MoU অনুসাহর 

এ বিষহি প্রহিািিীি পদহক্ষপ গ্রেণ করা েহে।  

(১৩) ভারত-িাংলাহদি সীমান্ত ‘িি থার োট’ স্থ্াপহির সমহ াতা স্মারক অবধকতর যুহগাপহর্াগী কহর কবতপি সংহিাধিীসে 

মািিীি প্রধািমন্ত্রীর ভারত সফরকাহল ০৮ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ পুিরাি স্বাক্ষর করা েি।  

(১৪) বদহি ২০০৯ সাহল বিিবন্ধত প্রবতষ্ঠাহির সংখ্যা বছল ১,৩২,৬৫৩টি; ২০১৭ সাহলর জুহি তা দাঁবড়হিহছ ১,৯৪,৪৪৪টিহত।  

৮ িছহর ২৫১টি িাবণিয সংগঠি লাইহসন্স প্রদাি করা েি। 

(১৫) ২০০৮-০৯ অর্ থ-িছহর রপ্তাবি আহির পবরমাণ বছল ১৫,৫৬৫ বমবলিি িলার। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১৯৬টি বদহি ৭৪৪টি 

পে রপ্তাবি কহর আি ৩৪.৮৪৬৮ বিবলিি মাবকথি িলাহর উন্নীত েি র্া পূি থিতী অর্ থ-িছহরর বিহি ১.৭২ িতাংি বিবি। 

(১৬) ২০১৭-২০১৮ অর্ থ-িছহর পে খাহত ৩৭,৫০০ বমবলিি মাবকথি িলার ও বসিা খাহত ৩,৫০০ বমবলিি মাবকথি িলারসে 

সি থহমাট ৪১,০০০ বমবলিি মাবকথি িলার রপ্তাবি লক্ষযমাত্রা ধরা েি। ২০২১ সাহল রপ্তাবি লক্ষযমাত্রা ধরা েি ৬০,০০০ বমবলিি 

মাবকথি িলার। শুধু নতবর বপািাক খাহত ৫০,০০০ বমবলিি মাবকথি িলার রপ্তাবি আহির উহেহে িীহির সোিতাি মুবন্সগঞ্জ 

বিলার িাউবিিাহত ৫৩০.৭৮ একর িবমর ওপর ২,৩০০ বমবলিি মাবকথি িলার ব্যহি অতযাধুবিক গাহম থটেরস বিল্প পাকথ বিম থাণ 

কার্ থক্রম শুরু করার পবরকল্পিা করা েি। এহত ২৫৩টি কারখািাি ৩ লক্ষ বলাহকর কম থসংস্থ্ািসে িছহর ৩-৫ বিবলিি মাবকথি 

িলাহরর রপ্তাবি আি েহি।  
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(১৭) বদিীি উৎপাদিকারীহদর রপ্তাবি সক্ষমতা নতবর এিং আন্তিথাবতক মাহির পে উৎপাদহি সোিতা প্রদাহির িন্য িীি 

সরকাহরর সোিতাি ৭৯৬ বকাটি ১ লাখ টাকা ব্যহি পূি থািল উপ-িেহর ২০ একর িবমহত একটি স্থ্ািী বমলা বকন্দ্র 

‘িাংলাহদি-িীি এক্সবিবিিি বসটেরার’ বিম থাণ করা েহে। সরকাহরর আবর্ থক সোিতাি ৮০ বকাটি টাকা ব্যহি বিহর-িাংলা 

িগহরর আগারগাঁওস্থ্ প্রিাসবিক এলাকাি এক একর িবমহত একটি স্থ্ািী রপ্তাবি োউি বিম থাণ কার্ থক্রম অব্যেত রাখা েি।  

(১৮) িবব্লউটিও বসল বিশ্ব িাবণিয সংস্থ্া সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্ থক্রম পবরিালিা কহর। ২৭ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ ৯৪তম 

বদি বেসাহি িাংলাহদি িবব্লউটিও’র বট্রি বফবসবলহটিি এবগ্রহমটের অনুসমর্ থি কহর- র্া ২২ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ  

দুই-র্ততীিাংি সদস্যহদি কর্তথক অনুসমর্ থহির মাধ্যহম কার্ থকর েি। এবগ্রহমটেরটি িাস্তিািি করা েহল িাংলাহদহির আমদাবি, 

রপ্তাবি িাবণিয সংক্রান্ত কম থকাহণ্ডর সমি ও ব্যি হ্রাস পাহি। ফহল, পহরাক্ষভাহি রপ্তাবি িাবণিযহক ত্বরাবন্বত করহত কার্ থকরী 

ভূবমকা রাখহি।  

(১৯) িাবণিয মন্ত্রণালহির িবব্লউটিও বসহলর সমন্বহি ১৭ বম ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি ও মাবকথি যুিরাহের মধ্যকার র্ততীি 

টিকফা কাউবন্সল সভা ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি। উি সভাি িাংলাহদি প্রবতবিবধদহলর বির্তত্ব বদি িাবণিয সবিি এিং মাবকথি 

যুিরাে প্রবতবিবধদহলর বির্তত্ব বদি বসই বদহির সেকারী িাবণিয প্রবতবিবধ। উি কাউবন্সল সভাি দুই বদহির বদ্ব-পাবক্ষক 

িাবণিয ও বিবিহিাগ সংবেষ্ট বিষহি আহলািিা েি। 

(২০) স্বহল্পান্নত বদিসমূহের িাবণবিযক সক্ষমতা বৃবদ্ধর লহক্ষয ৬টি আন্তিথাবতক সংস্থ্ার (িবব্লউটিও, আংকটাি, আইটিবস, 

ইউএিবিবপ, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) বর্ৌর্ উহযাহগ সৃষ্ট িবব্লউটিও’র Enhanced Integrated Framework (EIF) 

কম থসূবির আওতাি Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করা েি। এ স্টাবির মাধ্যহম বদহির িাবণিয 

ব্যিস্থ্াি বিযমাি প্রবতিন্ধকতাসমূে বিবিত কহর একটি অগ্রাবধকারবভবত্তক অযাকিি বমবট্রক্স প্রণিি করা েি। বসিা খাহত 

স্বহল্পান্নত বদিসমূেহক অগ্রাবধকারমূলক িািার-সুবিধা প্রদাহির বক্ষহত্র প্রদত্ত Waiver-এর বমিাদ ২০৩০ সাল পর্ থন্ত িবধ থত 

করার বসদ্ধান্ত গৃেীত েি।  

(২১) WTO-বত স্বহল্পান্নতহদিসমূে (LDC) এর বকা-অবি থহিটর বেসাহি ২০১৫ সাহলর বফব্রুিাবর মাহস িতুর্ থ িাহরর মহতা 

দাবিত্ব পাি এিং দক্ষতার সহি দাবিত্ব পালি কহর। এহত বিশ্ব িাবণিয অিহি িাংলাহদহির সুিাম ও মর্ থাদা বৃবদ্ধ বপহিহছ 

এিং বদহির স্বার্ থ-সংবেষ্ট বিষিাবদ িবব্লউটিও’র বিহগাবিহিিহি আরও বিারাহলাভাহি উত্থাপি সেি েি। িাংলাহদহির 

বর্াগ্য বির্তহত্ব WTO’র বট্রপস চুবির বমিাদ বিহসম্বর ২০৩২ সাল পর্ থন্ত বৃবদ্ধর ফহল ঔষধ-রপ্তাবি িহুগুণ বৃবদ্ধ পাহি। 

এলবিবসর্ভি বদিগুবলর মহধ্য শুধু িাংলাহদিই বিশ্বমাহির ঔষধ উৎপাদি এিং িাবেদা বমাতাহিক রপ্তাবি করহত সক্ষম। 

ঔষহধর মাি বিিন্ত্রহণ পর্িকিা নতবর করা েি। 

(২২) বভািা অবধকার সংরক্ষণ আইহির আওতাি বিবভন্ন অপরাহধ ১১,০৩৪টি প্রবতষ্ঠািহক ৬ বকাটি ৬৯ লক্ষ ৯ োিার ৫২০ 

টাকা িবরমািা আদাি করা েি। এ ছাড়া, বভািা সাধারহণর বিকট েহত প্রাপ্ত ৫,৯৬৩টি অবভহর্াহগর মহধ্য ৫,৫১৭টি অবভহর্াগ 

বিষ্পবত্ত করা েি। উহেখ্য, বভািা অবধকার বিষিক িিসহিতিতা সৃবষ্টর লহক্ষয িিসাধারহণর মহধ্য ১,০৫,৫৯৪টি বপাস্টার, 

৩,০৪,২৮৪টি াাম্পহলট ও ৩,৭১,০১৩টি বলফহলট বিতরণ করা েি। ফহল খায দ্রহব্য বিষাি রাসািবিক বমেণসে বিবভন্ন 

অপরাধ উহেখহর্াগ্য োহর কহমহছ। 

(২৩) সরকাহরর িািাবিধ পদহক্ষহপর কারহণ বদহি িা-উৎপাদি ক্রমান্বহি বৃবদ্ধ পাহে। ২০০৮ সাহল বদহি িাহির উৎপাদি 

বছল মাত্র ৫৮.৬৬ বমবলিি বকবি। সরকাহরর বিবভন্ন পদহক্ষপ গ্রেহণর ফহল ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৬৭.৫৯ বমবলিি বকবি 

লক্ষযমাত্রার বিপরীহত ৭৪.০০ বমবলিি বকবি িা উৎপাদি েি। িাহির উৎপাদি বৃবদ্ধ, রপ্তাবি সম্প্রসারণ ও অভযন্তরীণ িাবেদা 

বমটাহিার িন্য অংবিিিহদর সহি আহলািিার মাধ্যহম িা-বিহল্পর বিযমাি সমস্যা ও প্রবতিন্ধকতাসমূে বিবিত কহর 

সমাধাহির লহক্ষয ‘িাংলাহদহির িা-বিল্প উন্নিহির পর্ িকিা’-িীষ থক পবরকল্পিা গ্রেণ করা েি। 

(২৪) বৃেত্তর পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, লালমবিরোট, বদিািপুর এিং িীলফামারী বিলাি ৫০০ (পাঁিিত) বেক্টর িবমহত িা-িাষ 

সম্প্রসারহণর লহক্ষয ৪৯৭.৬০ লক্ষ টাকা ব্যি সাহপহক্ষ ‘Extension of Small Holding Tea Cultivation in 

Northern Bangladesh’-িীষ থক প্রকল্প; লালমবিরোট বিলাি ১০০ বেক্টর িবমহত ক্ষুদ্রািতি িা-িাষ সম্প্রসারহণর িন্য 

৪৪৬.৮৯ লক্ষ টাকা ব্যি সাহপহক্ষ ‘Eradication of Rural Poverty by Extension of Small Holding Tea 

Cultivation in Lalmonirhat’-িীষ থক প্রকল্প এিং পাি থতয িট্টগ্রাহম িা-িাষ সম্প্রসারণ কার্ থক্রম িলমাি রাখার িন্য 
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৯৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা ব্যি সাহপহক্ষ ‘Extension of Small Holding Tea Cultivation in Chittagong Hill Tracts’-

িীষ থক একটি প্রকল্প কার্ থক্রম অব্যােত আহছ। উবেবখত প্রকল্প ও পর্িকিা িাস্তিািহির ফহল ২০২১ সাল িাগাদ িা বিহল্পর 

উন্নিহি িতুি মাত্রা যুি েহি।  

(২৫) বিহদবি প্রবতষ্ঠাি কর্তথক উৎপাবদত পহের সহি স্থ্ািীি প্রবতষ্ঠাি কর্তথক উৎপাবদত পহের গুণগতমাি, বমাড়কিাতকরণ 

এিং মূহল্যর তুলিামূলক নিবিষ্টয ও আন্তথিাবতক িািাহর িাংলাহদবি পে টিহক র্াকার লহক্ষয প্রবতিছর ঢাকাি রপ্তাবি উন্নিি 

ব্যযহরার ব্যিস্থ্াপিাি ‘ঢাকা আন্তিথাবতক িাবণিয বমলা’ অনুবষ্ঠত েি। এহত স্থ্ািীি প্রবতষ্ঠািসমূে বিহদবি প্রবতষ্ঠাহির প্রদবি থত 

পহের সহি তাহদর উৎপাবদত পহের গুণাগুণ, মূল্য এিং াাহকবিং ইতযাবদ বিষহি তুলিা করার সুহর্াগ পাি। ফহল স্থ্ািীি 

উৎপাদিকারীগণ বকাি বকাি বক্ষহত্র তাহদর তুলিামূলক সুবিধা এিং অসুবিধা রহিহছ বস-বিষহি অিগত েহত সক্ষম েি।  

এ ছাড়া এ বমলার মাধ্যহম স্থ্ািীি উৎপাদিকাবরগণ তাহদর িতুি বসিা এিং পে একই িািগাি অবধক সংখ্যক বভািাহদর 

বিকট উপস্থ্াপি করার সুহর্াগ বপহি র্াহক।  

 

বিত্র : ১         ২০১৭              আ            ন      ২২ ম      আ                ম              ন     

    দ  মহধ্য মািিীি    নম           ন  

(২৬) ঢাকাি রপ্তাবি উন্নিি ব্যযহরার ব্যিস্থ্াপিাি ‘ঢাকা আন্তিথাবতক িাবণিয বমলা’ অনুবষ্ঠত েি। ২০১০ সাহল ঢাকা 

আন্তিথাবতক িাবণিয বমলা বর্হক রপ্তাবি আহদি পাওিা বগহছ ২২.৮৬ বকাটি টাকা এিং ২০১৭ সাহল ২০টি বদহি ৪৮টি 

প্রবতষ্ঠািসে বিবভন্ন কযাটাগবরহত বদবি বিহদবি সি থহমাট ৫৮৭টি প্রবতষ্ঠাি বমলাি অংিগ্রেণ কহর। উি বমলাি ২৪৩.৪৪ বকাটি 

টাকার রপ্তাবি আহদি পাওিা বগহছ, র্া বিগত িছহরর তুলিাি ৮ বকাটি টাকারও বিবি।  

৩২। িাস্তিািি পবরিীক্ষণ ও মূল্যািি বিভাগ  

(১) িাস্তিািি পবরিীক্ষণ ও মূল্যািি বিভাগ  আ  ম     কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর জুি ২০১৭ মাস পর্ থন্ত িাবষ থক 

কম থসম্পাদি চুবি (APA)                     দন          ম                                       

       ১০০.১৩                     দন            ।      দন   ন                       ম       ও 

                 ন  ম                      ন              । 

 ২  ২০১৬-১৭    -                        ন  ম       আ       -    ম              ৩১২ ।  ম   

        Project Completion Report (PCR            ম        ন      দন    ন       । 

 ৩  ২০১৬-১৭    -     আ              ম   ম ২২   ম                  ন  ম        ১৮    ম ন 

       ন                 ম           ।  ম                          ন           ম     /       

           । 
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বিত্র : সমাপ্ত প্রকহল্পর প্রভাি মূল্যািি সমীক্ষা প্রবতহিদহির ওপর কম থিালা ২০১৭-বত উপবস্থ্ত প্রধাি অবতবর্ পবরকল্পিা মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রী 

িিাি আ ে ম মুস্তফা কামাল এফবসএ, এমবপ, িাস্তিািি পবরিীক্ষণ ও মূল্যািি বিভাহগর সবিি  

িিাি বমাঃ মবফজুল ইসলাম এিং বিহিষ অবতবর্বৃন্দ 

 ৪            দ ম নন   ম           দ                ন           ১০ম           দ  ‘       

                ম ’                 ন     -                । 

 ৫  ২০১৫-১৬    -                 ন         ন       দন    ন                  ন        দ   ন     

          ন       । 

 ৬  ২০১৬-১৭    -                   ম     /           ম           ন       আ  ম   ’  ও         

(www.imed.gov.bd)  ন  ম             । 

(৭)      দন   ন  ম        ’  ম    ,   ম           ন        ম     /                   ন    ম ন, 

         দ          ম               ।    দ- দ                   ন                  দ      

      । 

(৮) ২০১৬-১৭    -                 ন               ন       দন     ন                       Project 

Management Information System (PMIS)-                      ম ন      ।           আ ন, 

২০০৯-   আও        দ ন       ।  

(৯) ২০১৫-১৬    -     APA        ন                      ২      ন    ন    ;    ২০১৬-১৭    -     

             ।  

(১০)                     ম  -     ন  ও                    ম  ২০১৬-১৭-   আও       ন  ম         

   ,  নদ     আ                       । 

(১১) আ  ম   -                               ন ন  ন        ম    ন ও  ন       ম   ম    ম ন ০৪  

        ও     ন     -   ০৮          ও     ন                  ।               দন   ন       

১ম       ০৩ ন  ম           দ         ২ , ৩ , ৪                         ম ০৩  ন, ১১  ন     ০৯  ন   

 ম   ২৩ ন  ম         ন                । 

http://www.imed.gov.bd/
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(১২) Online Project Monitoring-              ২০১৬-১৭    -                                    

                    ন              ম       দ                          ও  ন              ।  

(১৩)       ন   ন ‘Strengthening Monitoring & Evaluation Capabilities of IMED (SMECI) (1
st
 

Revised)’-            ম   ম ২০১৬-১৭    -                      ১৪  দন     Management for 

Development Results ও Results Based Monitoring      ন  ম  ম   ২২  ন                      ০৭ 

 দ ন  Environmental Monitoring      ন  ম ১২ ন  ম      -      দ           দ ন       ।         

ম   ম     Monitoring      Digitalized                  ন PMIS সফ টওিযার          ন ম  ২০১৬-

১৭    -         ৪৫  ম     /        ৩৬৬ ন                             ৭১৭ ন  ম      -         

     ০৩  দ ন         দ ন                       ম    ম  ন   ম ন আ  ।  

(১৪) ‘Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of 

Basic Social Services (CDMRI-ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (1
st
 Revised)’-

            ম   ম      দন   ন      ম          ১০ ন  ম      -   ০৫  দ ন  Monitoring and 

Evaluation          দ           দ ন       ।         আও                           ও  ম   দ  ম   

৪৪ ন  ম           ন          দ ন            ০৮        ০৮   ম               । 

(১৫) ‘Enhancing Institutional Capacity of IMED (EICI)’-            ম   ম ম                   ০৭ 

 দন      ম   ২৫ ন  ম      -   Technical Audit          দ           দ ন       ।         আও    

                      ও  ম   দ  ম   ২৭৩ ন  ম      -     ন          দ ন       । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ‘e-GP ব্যিস্থ্াি ব্যাংকসমূহের ভূবমকা’ িীষ থক বসবমিাহর 

উপবস্থ্ত মািিীি অর্ থ এিং পবরকল্পিা প্রবতমন্ত্রী িিাি এম এ মান্নাি, 

এমবপ। 

বিত্র : িাস্তিািি পবরিীক্ষণ ও মূল্যািি বিভাহগর সবিি িিাি বমাঃ 

মবফজুল ইসলাম ২৫ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ পদ্মা বসতু বিম থাণ 

কাহির িাস্তিািি অগ্রগবত পবরিীক্ষণ কহরি। 

(১৬) বদহি e-Tendering-   আও    ৩০  ন ২০১৭ পর্ থন্ত  ম   ৪৮  ম     /        ১,১২০              

Electronic Government Procurement (e-GP)       আও         ।        ৩৩,৭৯২ ন দ দ   /দ দ    

     ন e-GP-    ন          । e-GP      ম ১,০২,৯৬০  দ    আ  ন            ৬৫,১৫৭টি চুবি  

সম্পাবদত েি।  

(১৭) দ      ম ন ,         দন   ম ন           ন   , ন   ন   ,          ম              ৪৪  

            ম                      । 
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 ১৮) e-GP                                ৬,৬১৭িি কম থকতথা এিং ১,৯৬৫িি বটন্ডারারহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা 

েি। e-GP     ম      ন                              দ                  e-GP-               

 ন      ম      ন ন               ন          ।               BCC National Data Centre-      

 ম                     -       ন       ।      ম      ও             । 

(১৯) Engineering Staff College Bangladesh (ESCB)-   ৭৫৮ ন  ম         ৩                 

      ম       ন               দ ন       । ৬,২৩১ ন  ম         short training (১ দন/৩ দন/৫ দন) 

 দ ন       । 

 ২০) Central Procurement Technical Unit (CPTU)- র িতুি ওহিিসাইট নতবর বিষ েহিহছ এিং তা উহদ্বাধহির 

প্রস্তুবত িলহছ।  

(২১) ITC-ILO-   ০৯ ন  ম       Masters Program-   Face to Face       Research Work (     )     

   ন। e-GP impact evaluation          ম     ন             ম          ন                   ।  

 -                ন ম        -        -              ন         দ    ।  

(২২)     ন               ম        ম                    ৭৫  ও                 ম        ম   

     আ               ২৪৯                 ম  ম                           ন       । 

 ২৩) Developing Strategic Framework for Regulatory Authority of Public Procurement and Self-

Sustainable e-Gp Operations       Consulting Firm-       ২৩        ২০১৬                     । 

 ২৪  ১৯-২১        ২০১৬  ম   দ International Convention Centre-        Digital World 2016-  

       ও                ম  দ  ন       । 

(২৫) CPTU Bhaban-   Vertical Extension              ।  ন     ম ন    ন ২১        ২০১৬        

National Procurement Trainers- দ                        । 

(২৬) Need Assessment for e-GP roll out and Capacity Development-         Consulting Firm-   

    ১৪         ২০১৭                     ।    ম  ন       ম ন      । 

 ২৭                ৩০        Government Contractor Forum (GCF     follow-up             । 

(২৮) e-GP িাস্তিািহি e-GP বিবিটাল বিলহিাি থ; e-GP ফ্ল্াইিার; e-GP বর্ম বমউবিক; e-GP বিষিক ই-বমইল িাতথা; 

e-GP বিষিক বমািাইল ক্ষুহদ িাতথা; e-GP বিষিক বপ্রস ও অিলাইি পবত্রকার বিজ্ঞাপি; সরকাবর ক্রিবিষিক বমািাইল 

অযাপস; e-GP বিষি    ন ম ন     ও; e-GP       ন   ৬      ও                ম    দন       ।  

       e-GP-            ম         ৪                ম       এিং ৮টি টিবভ টকহিা’র আহিািি করা েি। 

(২৯) বেল্প বিি সাি থক্ষবণক তিািধাহির িন্য Call Centre Manager  ন           । বেল্প বিহির সক্ষমতা বৃবদ্ধ কহর 

২৪ ঘণ্টা িালু রাখা েহে। Short Code 16575-  ন                     e-GP                           ন। 

(৩০) সরকাবর ক্রহি িাগবরক সম্পৃিতা সৃবষ্টর িন্য ২টি বিলার ৪টি উপহিলাি পাইলটিং করা েি। সরকাবর ক্রহি 

বস্টকহোডারহদর সন্তুবষ্ট িীষ থক গহিষণা প্রবতহিদি চূড়ান্ত করা েি। 

(৩১) ৬৪ বিলাি ৬৪টি e-GP কম থিালা আহিািি করা েি এিং ৬৪টি গভি থহমটের অযান্ড কিট্রাক্টর বফারাম গঠি করা েি। 

(৩২)              ম             ম               e-GP                  ন       ;     ম   ম 

দ            ন   দ     দ ন        । 

৩৩। বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালি 

(১) িিিন্ধু বফহলাবিপ কম থসূবির আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বদহি ২৮িি বপএইিবি সম্পন্ন করহছি। বিহদহি ৪িি 

বপএইিবি এিং ৭িি এমএস সম্পন্ন করহছি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর এ প্রকহল্প ৫ বকাটি ৮২ লক্ষ টাকা িরাে বদওিা েি। 

উহেখ্য, এ প্রকহল্পর আওতাি ২২৫িি বফহলার বদহি-বিহদহি বপএইিবি, বপএইিবি-উত্তর ও এমএস করার ব্যিস্থ্া রহিহছ 

এিং এ পর্ থন্ত ২২১ িিহক বফহলাবিপ প্রদাি করা েি। 
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(২) বদহি বিজ্ঞাি িি থা, বিজ্ঞাি ও প্রযুবি বিষিক গহিষণা ও উন্নিি কাহি উৎসাে ও অনুহপ্ররণা প্রদাহির িন্য বিজ্ঞাি এিং 

প্রযুবি গহিষণা খাত েহত গহিষণা প্রকহল্প অনুদাি প্রদাি করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর গহিষণা ও উন্নিি প্রকল্পসমূহের 

বিহিষ অনুদাি কম থসূবির আওতাি ৩৮৩টি প্রকহল্পর বিপরীহত ১১ বকাটি ২৭ লক্ষ টাকা িরাে বদওিা েি। 

(৩) বিজ্ঞাি ও প্রযুবি উদ্ভািি এিং গহিষণার মাি বৃবদ্ধর লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর এ খাহত ১২৬টি প্রকহল্পর অনুকূহল ৭৪ 

লক্ষ ৬০ োিার টাকা অনুদাি প্রদাি করা েি। ২২ জুি ২০১৭ তাবরহখ িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাি িহভাবর্হিটার সহম্মলি 

কহক্ষ প্রযুবি উদ্ভািি, গহিষণা ও উন্ন ন           দ ন    ৮০             ও    ন                

             মন   আ    ন       । 

(৪) বিজ্ঞাি ও প্রযুবির বিবভন্ন বক্ষহত্র গহিষণারত ছাত্রছাত্রী/গহিষকহদর গহিষণা কাহি সোিতার িন্য িাতীি বিজ্ঞাি ও 

প্রযুবি বফহলাবিপ কম থসূবির আওতাি বিবভন্ন কযাটাগবরহত (১) বভৌত, নিি ও অনিি বিজ্ঞাি, প্রহকৌিল ও পবরহিি বিজ্ঞাি, 

িিািিহর্াগ্য িবি বিজ্ঞাি, তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি, ন্যাহিাহটকহিালবি ও লাগসই প্রযুবি বিষিক (২) িীিবিজ্ঞাি ও 

বিবকৎসাবিজ্ঞাি বিষিক (৩) খায ও কৃবষ বিজ্ঞাি বিষিক এিং (৪) পূি থিতী িছহর এমবফল ও বপএইিবি বকাহস থ 

বফহলাবিপপ্রাপ্ত বফহলাহদর িিািিসে ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১,৭০২িি ছাত্র-ছাত্রী/গহিষকহক ৯ বকাটি ৯১ লক্ষ ১৭ োিার 

৪৫০ টাকা বফহলাবিপ প্রদাি করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ম নন      নম            ন ও      ম        ২০১৬-১৭    -       ন                    দ ন 

(৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৮৭টি বিজ্ঞািহসিী সংস্থ্া ও বিজ্ঞািবভবত্তক বপিািীিী সংগঠি/প্রবতষ্ঠািসমূেহক ৫০.০০ লক্ষ টাকা 

আবর্ থক অনুদাি প্রদাি করা েি। 

(৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১৬ লক্ষ ৮০ োিার টাকা ব্যহি বমাট ২৪টি উপহিলাি ‘বদহি স্থ্ািীিভাহি উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুবির 

প্রহিাগ ও সম্প্রসারণ’-িীষ থক বসবমিার ও প্রদি থিী অনুবষ্ঠত েি।  

(৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৯৮টি মাধ্যবমক ও উচ্চমাধ্যবমক বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি বিজ্ঞািাগাহরর ব্যিোর্ থ বকবমকযাল/র্ন্ত্রপাবত ক্রি, 

বিজ্ঞািবিষিক িাি থাল প্রকািিা এিং বসবমিার/বসহম্পাবিিাম/কম থিালা/প্রদি থিী আহিািহির িন্য ৫০ লক্ষ টাকা অনুদাি 

প্রদাি করা েি।  
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(৮) ০৮ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ মািিীি প্রধািমন্ত্রীর ভারত সফরকাহল িিাবদেীহত উভি বদহির মহধ্য বিেিবণ থত ৩টি চুবি 

স্বাক্ষর েি, র্া উভি বদহির িন্য বসৌোযথসূিক এিং রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র বিম থাণ তর্া িাংলাহদহির পারমাণবিক 

িগহত প্রহিহির অন্যতম মাইলফলক বেহসহি পবরগবণত েহি : 

১. ‘Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the 

Government of the Republic of India on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear 

Energy’ 

২. ‘Inter-Agency Agreement between Global Centre for Nuclear Energy Partnership 

(GCNEP), Department of Atomic Energy, Government of India and Bangladesh Atomic 

Energy Commission (BAEC), Ministry of Science and Technology, the Government of 

the People’s Republic of Bangladesh on Cooperation regarding Nuclear Power Plant 

Project in Bangladesh’ 

৩. ‘Arrangement between The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of the 

Government of the Republic of India and Bangladesh Atomic Energy Regulatory 

Authority (BAERA), the Government of the People’s Republic of Bangladesh for the 

Exchange of Technical Information and Co-operation in the Regulation of Nuclear Safety 

and Radiation Protection’ 

(৯) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহন্দ্রর শুল্ক বস্টিহির িন্য অিকাঠাহমা বিম থাহণ বল-আউট প্ল্যাি প্রস্তুতকরহণর বিষহি প্রকল্প 

অবফস, কবমিিার (কাস্টম্ স, এক্সাইি ও ভযাট কবমিিাহরট, রািিােী) এিং রািাি বফিাহরিহির বিএসবস 

এটমিিএক্সহপাট থ-এর প্রবতবিবধবৃহন্দর মহধ্য ২৪ বম ২০১৭ তাবরহখ রূপপুরস্থ্ প্রকল্প সাইহট একটি বত্রপাবক্ষক সভা অনুবষ্ঠত েি। 

উি সভাি শুল্ক বস্টিহির অিকাঠাহমা বিম থাহণর বল-আউট প্ল্যাি চূড়ান্ত েি। 

(১০) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র বিম থাণ প্রকল্প িা িািহির      আ  রােীি ঋহণর সুষ্ঠু ব্যিস্থ্াপিার িন্য বসািালী 

ব্যাংক বলবমহটি এিং রািাি বফিাহরিহির Vnesheconombank-এর মধ্যকার Interbank Arrangement-এর খসড়া 

চুবির ওপর আহলািিার িন্য ২৫ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ অর্ থনিবতক সম্পকথ বিভাহগ আন্তঃমন্ত্রণালি সভা এিং ২৬ এবপ্রল 

২০১৭ তাবরহখ ঢাকাস্থ্ রূপপুর এিবপবপ ভিহির সভাকহক্ষ একটি বদ্বপাবক্ষক সভা অনুবষ্ঠত েি। উি সভাি Interbank 

Arrangement সম্পাদহির বিষহি গুরুত্বপূণ থ আহলািিা েি। 

(১১) ০৩-০৬ এবপ্রল ২০১৭ বমিাহদ কক্সিািাহরর ইিািীস্থ্ Royal Tulip Sea Pearl Beach Resort-  IAEA-   

‘39
th

 Regional Meeting of National Representatives’-      আ            ন         ।       দ    

১৯   দ     ম   ৪১ ন     ন                    ন।     ন ও      ম        ম নন   ম               

ও ম ন    ন                         ন    ন। 

(১২) বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রী ও রািাি বফিাহরিহির Rosatom-এর বিপুটি িাইহরক্টর বিিাহরল  

Mr. N.N Spassky-এর মহধ্য ১৪ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত বদ্বপাবক্ষক সভাি খসড়া ‘Agreement between the 

Government of Russian and the Government of the People’s Republic of Bangladesh on 

Cooperation Concerning Return of Spent Nuclear Fuel From Rooppur Nuclear Power Plant to the 

Russain Federation’ চূড়ান্ত করা েি। উি IGA on Spent Nuclear Fuel ১৫ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ বিজ্ঞাি ও প্রযুবি 

মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রীর উপবস্থ্বতহত রািাি বফিাহরিহির পহক্ষ Mr. N. N Spassky এিং িাংলাহদহির পহক্ষ িিাি 

বমাঃ আহিািার বোহসি, অবতবরি সবিি, বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালি কর্তথক অনুস্বাক্ষবরত েি। 

 ১৩) ১ - ৫ মাি থ ২০১৭ বমিাহদ অর্ থনিবতক সম্পকথ বিভাগ, অর্ থ বিভাগ, বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালি এিং িাংলাহদি পরমাণু 

িবি কবমিহির ঊর্ধ্থতি কম থকতথাবৃহন্দর একটি দল িাস্তি অবভজ্ঞতা লাহভর িন্য রািাি বফিাহরিহি অিবস্থ্ত রূপপুর 

পারমাণবিক বিদুযৎহকহন্দ্রর বরফাহরন্স প্ল্াটের িহভাভরহি -২ এিবপবপ পবরদি থি কহরি। 
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 ১৪) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহন্দ্রর Physical Protection System প্রণিি বিষহি ২৭তম ও ২৮তম সমন্বি সভা 

র্র্াক্রহম ১৮ ও ২৭ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ সিস্ত্র িাবেিী বিভাগ, প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির সহম্মলি কহক্ষ অনুবষ্ঠত েি। উি সভাি 

রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহন্দ্রর বভৌত সুরক্ষা ও বিরাপত্তা বিবিত করার লহক্ষয গঠিত Working Group-এর সদস্যগণ 

উপবস্থ্ত বছহলি। 

(১৫) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র বিম থাণকাহির অগ্রগবত পর্ থাহলািিার িন্য রািাি বফিাহরিহির বিএসবস 

এটমিিএক্সহপাট থ এিং িাংলাহদি পরমাণু িবি কবমিহির মহধ্য ০৭ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ ১৪তম Joint 

Coordination Meeting ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি। উি সভাি রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র বিম থাণকাহির অগ্রগবত 

পর্ থাহলািিা করা েি এিং প্রকল্প সুষ্ঠুভাহি িাস্তিািহির িন্য বকছু গুরুত্বপূ   বসদ্ধান্ত গৃেীত েি। 

(১৬) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র পবরিালি এিং রক্ষণাহিক্ষহণর িন্য প্রহিািিীি দক্ষ িিিহলর প্রবিক্ষহণর িন্য 

গ্রুপবভবত্তক রািাি বফিাহরিহি বপ্ররহণর বিষিটি চূড়ান্তকরহণর লহক্ষয রািাি বফিাহরিহির এটমিিএক্সহপাট থ এিং িাংলাহদি 

পরমাণু িবি কবমিহির মহধ্য Joint Training Advisory Commission (JTAC)-এর Kick-off সভা ৮ বফব্রুিাবর 

২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি পরমাণু িবি কবমিহির প্রধাি কার্ থালহি অনুবষ্ঠত েি। 

(১৭) িাংলাহদি িাউটহসর উহযাহগ ২৫-৩১ িানুিাবর ২০১৭ বমিাহদ িাবতর বপতার িন্মস্থ্াি টুবিপাড়া, বগাপালগহঞ্জ 

একাদি িাতীি বরাভার মুট ২০১৭ অনুবষ্ঠত েি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা উি িাতীি বরাভার মুট ২৬ িানুিাবর ২০১৭ 

তাবরহখ উহদ্বাধি কহরহছি। উি মুহট বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালহির অধীি িাতীি বিজ্ঞাি ও প্রযুবি িাদুঘর এিং িাংলাহদি 

পরমাণু িবি কবমিি কর্তথক মুট এবরিাি দু’টি বিবিবভহত (হলািাল বিহভলপহমটের বভহলি) অনুবষ্ঠত বিজ্ঞািহমলাি রূপপুর 

পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র বিম থাণ প্রকল্প অংিগ্রেণ কহর। 

(১৮) িা ি অবভজ্ঞতা লাহভর িন্য পবরহিি অবধদপ্তর, বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালি এিং িাংলাহদি পরমাণু িবি কবমিহির 

ঊর্ধ্থতি কম থকতথাবৃহন্দর একটি দল ১৫-২২ িানুিাবর ২০১৭ সমহি রািাি বফিাহরিহি অিবস্থ্ত রূপপুর পারমাণবিক 

বিদুযৎহকহন্দ্রর বরফাহরন্স প্ল্যাটের িহভাভরহি -২ এিবপবপ পবরদি থি কহর। 

(১৯) ‘রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র বিম থাণ’-িীষ থক প্রকল্পটি ০৬ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত একহিক সভাি 

অনুহমাবদত েি। প্রকল্পটির বমাট ব্যি ১ লক্ষ ১৩ োিার ৯২ বকাটি ৯১ লক্ষ ২৭ োিার টাকা। এর মহধ্য বিওবি িাইি োিার 

িািান্ন বকাটি একািব্বই লক্ষ সাতাি োিার টাকা এিং প্রকল্প সাোয্য (রািাি বফিাহরিি) একািব্বই োিার ি  ি বকাটি টাকা। 

(২০) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র স্থ্াপি (প্রর্ম পর্ থাি) প্রকল্প িাস্তিািি অগ্রগবত সংক্রান্ত পর্ থাহলািিা সভা ২৭ বিহসম্বর 

২০১৬ তাবরহখ প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির মুখ্যসমন্বিক (এসবিবি)-এর সভাপবতহত্ব প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির সহম্মলি কহক্ষ 

অনুবষ্ঠত েি। উি সভাি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর মুখ্যসবিিসে সংবেষ্ট কম থকতথাগণ উপবস্থ্ত বছহলি। সভাি রূপপুর পারমাণবিক 

বিদুযৎহকহন্দ্রর িন্য িিিল বিহিাগ ও প্রবিক্ষণ, Physical Protection System এিং প্রকহল্পর িন্য অবতবরি িবম 

িরােসে কবতপি গুরুত্বপূণ থ বিষহি বসদ্ধান্ত গৃেীত েি। 

(২১) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র স্থ্াপি (প্রর্ম পর্ থাি) প্রকল্প িাস্তিািহি প্রহিািিীি কার্ থািবল বিবিতকরণ ও সম্পাদহির 

িন্য পদহক্ষপ গ্রেহণ ওিাবকথং গ্রুপহক সোিতা করার লহক্ষয ভাবর র্ন্ত্রপাবত ট্রান্সহপাহট থিি প্ল্যাবিংহির বদ্বতীি সভা ১৮ বিহসম্বর 

২০১৬ তাবরহখ বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালহির সবিহির সভাপবতহত্ব অনুবষ্ঠত েি। উি সভাি িন্দরসমূহে স্থ্ািী/অস্থ্ািী বিটি 

বিম থাণ, প্রকল্প সাইট পর্ থন্ত সড়ক, বরল ও বিৌ-পর্ সংবেষ্ট বিবভন্ন অিকাঠাহমার প্রহিািিীি সংিারসে কবতপি গুরত্বপুণ থ 

বিষহি বসদ্ধান্ত গৃেীত েি। 

(২২) Fast Track-র্ভি প্রকল্পসমূহের িাস্তিািি অগ্রগবত পর্ থাহলািিা এিং Fast Track-র্ভি প্রকল্প সংবেষ্ট বিরাপত্তা বিষহি 

Fast Track Project Monitoring Task Force-এর িিম সভা ৩ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ মুখ্যসবিি, প্রধািমন্ত্রীর 

কার্ থালি ও সভাপবত ‘Fast Track Project Monitoring Task Force’-এর সভাপবতহত্ব প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির 

সহম্মলি কহক্ষ অনুবষ্ঠত েি। উি সভাি রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র স্থ্াপি প্রকহল্পর বিরাপত্তা                     

      আহলািিা করা েি। 

(২৩) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র স্থ্াপি (প্রর্ম পর্ থাি) প্রকহল্পর Communication System স্থ্াপহির িন্য  

২৭ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বটবলকবমবিহকিন্স বকাম্পাবি বলবমহটি এিং িাংলাহদি পরমাণু িবি কবমিহির 

মহধ্য একটি সমহ াতাস্মারক স্বাক্ষবরত েি। 
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(২৪) িাক, বটবলহর্াগাহর্াগ ও তথ্যপ্রযুবি মন্ত্রণালহির তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাগ কর্তথক আহিাবিত ১৯-২১ অহক্টাির 

২০১৬ বমিাহদ International Convention Center Basundhara (ICCB)-বত ‘বিবিটাল ওিাডথ-২০১৬’ বপ্রাগ্রাহম 

বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালহির মাধ্যহম রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র প্রকহল্পর বিবভন্ন কার্ থক্রম িিগহণর কাহছ তুহল ধরা 

েি। উি বপ্রাগ্রাহম রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র সম্পহকথ িিগহণর ইবতিািক সাড়া পাওিা র্াি। 

 ২৫) International Atomic Energy Agency (IAEA) কর্তথক আহিাবিত ২৬-৩০ বসহেম্বর ২০১৬ বমিাহদ বভহিিা, 

অবিিাি অনুবষ্ঠত 60
th

 IAEA General Conference-এ মািিীি মন্ত্রী, বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালি-এর বির্তহত্ব 

িাংলাহদহির একটি প্রবতবিবধদল অংিগ্রেণ কহরহছন। উি Conference-        দ                   দও     । 

 ২৬) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহন্দ্রর Physical Protection System (PPS) ও Design Basis Threat (DBT) 

প্রণিি সংক্রান্ত অবভজ্ঞতা অিথহির িন্য Working Group-এর সদস্যগণ রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহন্দ্রর বরফাহরন্স 

প্ল্যাটের রািাি বফিাহরিহি অিবস্থ্ত িহভাভরহি -২ পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র ০৫-১০ বসহেম্বর ২০১৬ বমিাহদ পবরদি থি 

কহরহছি।  

(২৭) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র স্থ্াপহির িন্য রািাি বফিাহরিি সরকার কর্তথক রােীি ঋণ (১১.৩৮৫ বিবলিি মাবকথি 

িলার) প্রদাহির লহক্ষয Bangladesh-Russia Intergovernmental State Credit Agreement (IGSCA) ২৬ জুলাই 

২০১৬ তাবরহখ বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রীর উপবস্থ্বতহত রাবিিাি স্বাক্ষবরত েি। 

(২৮) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র বিম থাহণর লহক্ষয বিবভন্ন মন্ত্রণালহির বসবিির সবিি, সবিি মহোদিগণসে অন্যান্য 

ঊর্ধ্থতি কম থকতথাগণ ১১ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ ঈশ্বরদী, পািিাি অিবস্থ্ত রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র স্থ্াপি প্রকল্প 

এলাকা পবরদি থি কহরহছি। 

 ২৯) রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকন্দ্র সম্পহকথ িাস্তিধমী ধারণা লাহভর িন্য স্বরাে মন্ত্রণালহির বসবিির সবিহির বির্তহত্ব 

বিবভন্ন মন্ত্রণালহির সবিিগণসে অন্যান্য ঊর্ধ্থতি কম থকতথাগহণর একটি দল ১৭-২১ জুলাই ২০১৬ বমিাহদ রািাি বফিাহরিহি 

অিবস্থ্ত রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহন্দ্রর Reference Plant Novovoronezh-2 Nuclear Power Plant পবরদি থি 

কহরহছি। 

 ৩০) ১৮ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহন্দ্রর SECURITY AND PHYSICAL 

PROTECTION SYSTEM সংক্রান্ত সভার বসদ্ধান্ত অনুর্ািী উি প্রকহল্পর বভৌত সুরক্ষা ও বিরাপত্তা বি  ত করার লহক্ষয 

গঠিত Working Group-এর সমন্বি সভা ২৭ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ সিন্ত্র িাবেিী বিভাগ, প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি-এর সহম্মলি 

কহক্ষ অনুবষ্ঠত েি। উি সভাি রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎহকহন্দ্রর Threat Assessment এিং এ সংবেষ্ট বিষহি আহলািিা েি। 

(৩১)   ম                ১০                             ম  ম   ম ৪১ ন    /    /             

         ন                দ ন,                ৫৬   দ    ও আ          ন          ,                

          দ                         মন  /কম থিালা এিং বিজ্ঞাি ও প্রযুবি িিবপ্রি করহণর লহক্ষয ৭টি 

বিজ্ঞািবিষিক বসবমিার ও কম থিালার আহিািি করা েি। 

(৩২)   ম             রসািি বিভাহগর বিজ্ঞািীগণ কর্তথক রূপপুর পারমাণবিক বিদুযৎ প্রকল্প এলাকার পবরহিহির ওপর 

রাসািবিক দূষহণর ক্ষবতকর প্রভাি পরীক্ষাহর্ থ প্রকল্প এলাকার মাটি, ভূগভথস্থ্ পাবি, তলাবি, মাছ ও িলি উবদ্ভহদ বিবভন্ন বট্রস 

বমটাল, Wilson’s       ন              ন        ম   , িাংলাহদহির বিবভন্ন িেহরর িাতাহস িায়ুকণা ও কাহলা 

কাি থহির পবরমাণ বিণ থহির মাধ্যহম Transboundary Contribution এিং Haze Creating কণার উৎস বিণ থি করা েি। 

এ বিভাগ বমাট ৩,১৩৪টি িমুিার বিহেষণ কাি সম্পন্ন কহর বমাট ৩৪,৪৮,০৮১ টাকা আি কহর।  

(৩৩) পরমাণু িবি বকন্দ্র বিবকরণ ব্যিোরকারী িতুি বিিন্ধিকৃত প্রবতষ্ঠািসে সরকাবর ও বিসরকাবর প্রবতষ্ঠাহির ৬,৮১৬ িি 

বিবকরণ কমীহক ব্যবি পবরিীক্ষণ বসিা প্রদাহির মাধ্যহম ৪৫,৮৩,৮৮৮ টাকা রািস্ব আি কহর। এ ছাড়া ১,৬১৫টি খায 

িমুিাি বতিবস্ক্রিতার মাত্রা পরীক্ষা কহর বমাট ৫৩,৪৪,৬১৫ টাকা রািস্ব আি কহরহছ। বমাট ১৫টি প্রবতষ্ঠািহক এ বসিা প্রদাি 

কহর ৮,০০,৯৫০ টাকা রািস্ব আি কহর। এ ছাড়া মািিসম্পদ উন্নিহি বিদুযৎ উৎপাদি বকন্দ্র, সার-কারখািা, গ্যাসহক্ষত্র, 

িাোি বিম থাণ কারখািা, বসহমটের কারখািা, িাংলাহদি বিমািিাবেিী, সমরাস্ত্র কারখািা প্রভৃবত প্রবতষ্ঠাহির ৮১ িিহক 

এিবিটিবিষিক প্রবিক্ষণ প্রদাি কহর।  
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(৩৪) ৩০ বম - ০১ জুি ২০১৭ বমিাহদ International Conference on the IAEA Technical Cooperation 

Programme : Sixty Years and Beyond-Contributing to Development, Vienna, Austria        
Conference-  IAEA আম                   দ          ম নন      নম           ন       ন      

     ন    ন। ম নন      নম           ন  ও আ    -   ম        ম.        আম  ন     conference-  

      দ    ম         ম  ন              দ  ন    ন        দ  ন               ন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ম নন      নম           ন              ন        ন         ন          ৩০  ম ২০১৭       ম      আ       

‘আ        আ                   ন                ম      : ৬০                ন   দ ন’-           ন       ন       ন 

        ন 

(৩৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সম্পাবদত গুরুত্বপূণ থ কম থকাহণ্ডর মহধ্য উহেখহর্াগ্য েহলা মাইহক্রা ও ন্যাহিা বিহল চুম্বকীি িস্তু ও 

গহিষণা কম থকাণ্ড সম্প্রসারণ। এ ছাড়া বেমাটাইট ও কক্সিািাহরর ম্যাগহিটাইট ব্যিোর কহর িরম বফরাইট চুম্বকীি িস্তুর 

উদ্ভািি ও গুণাগুণ পরীক্ষা, XRD ব্যিোর কহর বিবভন্ন অনিি ও ধাতি পদাহর্ থর গুণাগুণ, গঠি ও পবরমাণগত মাি-বিণ থহির 

কাি করা েি। িস্তু বিজ্ঞাি বিভাগ কর্তথক X-ray Diffraction and Scanning Electron Microscope-এর মাধ্যহম 

০৪টি প্রবতষ্ঠাহির সি থহমাট ৮০৯টি িমুিার বিহেষণহসিা প্রদাহির মাধ্যহম ৮২,৪৫০ টাকা রািস্ব আি কহর। 

(৩৬) িাংলাহদি পরমাণু িবি কবমিহির পরমাণু িবি গহিষণা প্রবতষ্ঠাি, সাভার ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর গহিষণা ও 

উন্নিিমূলক কাহি বিবভন্ন ইিবস্টটিউট/ইউবিটসমূহের ৫০িি ছাত্র/বিক্ষক/গহিষকহক উচ্চতর বিবগ্র অিথহির িন্য গহিষণা 

সোিতা প্রদাি, বদিীি ও আন্তিথাবতক িাি থাহল ৭৬টি গহিষণালব্ধ ফলাফল প্রিন্ধাকাহর প্রকাি,                

          দ                         মন  /কম থিালা এিং বিজ্ঞাি ও প্রযুবি িিবপ্রিকরহণর লহক্ষয ২৫টি 

বিজ্ঞািবিষিক বসবমিার ও কম থিালার আহিািি কহর।  

(৩৭) পরমাণু বিজ্ঞাি ও প্রযুবি ইিবস্টটিউট (আইএিএসটি) ৭৯৯টি িমুিার বিহেষণহসিা প্রদাি কহরহছ।     ও আ         

     ন      ,   আ  ,       ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর  ম   ৮০৪      ন    ম-৯৯ ম   ন                 

১,৩৩৩.৬৫ GBq আ     ন-১৩১              ১          ম            ন         ম   ১৫    ম   

         ন          ৭        /                               ।  
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(৩৮) পরমাণু িবি গহিষণা প্রবতষ্ঠাহি স্থ্াবপত BAEC TRIGA Research Reactor (BTRR)-এর ১০ বকহলাবমটার 

ব্যাসাহধ থর মহধ্য সংগৃেীত পবরহিিগত িমুিা (হর্মি মাটি, পুকুহরর পাবি, টিউিওহিহলর পাবি, িাক-সিবি, দুধ, মাছ ইতযাবদ) 

সংগ্রে ও প্রবক্রিািাতকরণ বিহষ গামা বস্পকহট্রাহমবট্র বসহস্টহমর সাোহয্য তথ্য (Data) সংগ্রে কহর তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করা 

েি। বিবভন্ন        ও                  /   ন                 ন    দ      ,             ম       

৮৫             ম   ও          ন         দন       ।  

(৩৯) সাভারস্থ্ বতি বমগাওিাট ক্ষমতাসম্পন্ন বট্রগা মাকথ-২ গহিষণা বরঅযাক্টরটি িাংলাহদি পরমাণু িবি কবমিহির সি থাবধক 

গুরুত্বপূণ থ পরমাণু গহিষণা স্থ্াপিা। গহিষণা বরঅযাক্টরটি বিউট্রি একটিহভিি এিালাইবসস, বিউট্রি বরবিওগ্রাবফ, বিউট্রি 

িযাট্যাবরং গ্রুহপর বিবভন্ন গহিষণা ও উন্নিি কার্ থক্রম এিং মািিসম্পদ উন্নিহি িিিল প্রবিক্ষণ ইতযাবদ কাহি ব্যিহৃত েি। 

বসটেরার ফর বরসাি থ বরঅযাক্টহরর প্রহকৌিলী/বিজ্ঞািীগণ বরঅযাক্টরটি সুষ্ঠুভাহি িালিা ও রক্ষণাহিক্ষণ করহছি। বরঅযাক্টর িালিা 

ও রক্ষণাহিক্ষণ ছাড়াও IAEA-এর সহি Non-Proliferation Treaty (NPT)-এর অধীহি সম্পাবদত বদ্বপাবক্ষক 

Safeguards Agreement এিং Protocol Additional to the Safeguards Agreements-এর আওতাি বিবভন্ন 

ধরহির প্রবতহিদি, বর্মি Inventory Change Report (ICR), Material Balance Report (MBR), Physical 

Inventory Listing (PIL), Yearly and Quarterly Update Declarations ইতযাবদ বিিবমত প্রস্তুত ও বপ্ররণ 

করহছি। গহিষণা কাহি ব্যিোরসে বিবভন্ন প্রবিক্ষহণর কাহির িন্য সি থহমাট ১৪৮.২৫ ঘণ্টা (২৫৭ MWh) বরঅযাক্টর িালিা 

কহর ২২৩ িিহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(৪০) অব্যিহৃত/পবরতযি বিবভন্ন প্রকার প্রাণীি/মািিীি টিসুয সংগ্রে কহর বিজ্ঞািসম্মতভাহি প্রবক্রিািাতকরণ এিং 

বিবকরহণর সাোহয্য িীিাণুমুিকরণ ও র্র্ার্র্ মাি বিিন্ত্রণ কহর পুিি থাসি িল্যবিবকৎসাি ব্যিোহরর িন্য বদহির বিবভন্ন 

োসপাতাল/স্বাস্থ্য-বকহন্দ্র সরিরাে কহরহছ। এ অর্ থ-িছহর এ প্রবতষ্ঠাহির গহিষণাগাহর ৫,৭২৫টি অযামবিিি গ্রাফট এিং 

১৫,৫৩৩ বসবস অবস্থ্ গ্রাফট প্রবক্রিািাতকরণ, বিবকরহণর সাোহয্য িীিাণুমুিকরণ ও মাি-বিিন্ত্রহণর কাি সম্পন্ন কহর বদহির 

বিবভন্ন োসপাতাল/বলবিহক সরিরাে কহর বরাগীহদর বসিা প্রদাহির মাধ্যহম ৭,৬৯,৩৪০ টাকা রািস্ব আি কহর। 

(৪১) পরমাণু িবি বকন্দ্র, িট্টগ্রাম ৪               ন        দন           আমদাবিকৃত ১৫,১১৯টি খায িমুিার 

বতিবস্ক্রিতা পরীক্ষা কহর বমাট ১৮,৪২,৫৭,৪৯২ টাকা রািস্ব আি কহর। 

(৪২) িিিন্ধু বিখ মুবিি বমবিহকল বিশ্ববিযালি কযাম্পাহস অিবস্থ্ত ন্যািিাল ইিবস্টটিউট অি বিউবলিার বমবিবসি এযান্ড 

এলাইি সাহিন্সসসে বদহির বিবভন্ন বমবিহকল কহলি/সদর োসপাতাল সংল্ ১৫টি ইিবস্টটিউট অি বিউবলিার বমবিবসি 

এযান্ড এলাইি সাহিহন্সস (ইিমাস)-এ প্রাি ৪ লক্ষ বরাগীহক পরমাণু বিবকৎসাহসিা ও ৫,৬৬৮টি বরাগীর রি িমুিা 

বিহেষণহসিা প্রদাি কহর সি থহমাট ২৫,০৩,৭১,৪৯৯ টাকা রািস্ব আি কহর। এ বসিা প্রদাহির পািাপাবি ২২িি 

ছাত্র/বিক্ষক/গহিষকহক উচ্চতর বিবগ্র অিথহি গহিষণা সোিতা প্রদাি,                ৩৫টি  দ   /আ          ন      

    আ         ,                          দ                         মন  /কম থিালা এিং বিজ্ঞাি ও 

প্রযুবি িিবপ্রিকরহণর লহক্ষয ২৮টি বিজ্ঞািবিষিক বসবমিার ও কম থিালার আহিািি করা েি।  

(৪৩) বিবসএসআইআর কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১২টি িতুি প্রযুবি উদ্ভািি করা েি, ৩০টি গহিষণা প্রিন্ধ (হদহি ২২টি 

এিং বিহদহি ৮টি) প্রকাি, ১৪টি উদ্ভাবিত প্রযুবির িাবণবিযকীকরণ, ৪,৪৬৩  বিল্প/িাবণবিযক পে/পদাহর্ থর বিহেষণহসিা 

প্রদাি ও ১টি উন্নিি প্রকল্প সমাপ্ত করা েি।  

(৪৪) গহিষণা উন্নিি ও প্রযুবিগত তথ্য আদাি-প্রদাহির লহক্ষয বিবসএসআইআর-এর আহিািহি 4
th

 High Council 

Meeting of the Developing-8 Technology Transfer And Exchange Network (D-8 TTEN) ১৭-১৯ বম 

২০১৭ বমিাহদ        ও     ন         । উি সভাি বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রী প্রধাি অবতবর্ এিং 

সবিি বিহিষ অবতবর্ বছহলি। আটটি বদি েহত সম্মাবিত অবতবর্বৃন্দ সভাি অংিগ্রেণ কহরি এিং Technology Transfer 

বিষহি তাঁহদর সুবিবন্তত মতামত ও সুপাবরি বপি কহরি। এ অনুষ্ঠাহি একটি বসকিি অন্তর্ভ থি বছল বর্খাহি ৮টি বদহির 

Commercial sector-এর প্রবতবিবধগণ Technology Transfer বিষহি বিহিহদর মতবিবিমি কহরি। এর মাধ্যহম 

সদস্য-রােগুহলার মহধ্য প্রযুবি েস্তান্তহরর অহিক সুহর্াগ সৃবষ্ট েি। গহিষণালব্ধ ফলাফল বস্টকহোডারহদর অিবেতকরণ এিং 

উদ্ভাবিত প্রযুবি সম্প্রসারহণর লহক্ষয বিগত িছহর ২৮টি সভা, বসবমিার, কম থিালা আহিািি করা েি। এহত প্রাি ৬,৫০০ িি 

গহিষক ও বস্টকহোডার অংিগ্রেণ কহরি।  
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(৪৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাতীি বিজ্ঞাি ও প্রযুবি িাদুঘহরর ১,০৬,০৭০িি দি থিার্ী িাতীি বিজ্ঞাি ও প্রযুবি িাদুঘহরর 

গ্যালাবর পবরদি থি কহরহছ; িাবতর বপতার িন্মবদি ও িাতীি বিশু বদিহস বিশু বকহিারহদর িন্য বিত্রাঙ্কি প্রবতহর্াবগতার 

আহিািি করা েি বসখাহি প্রাি ৪০০ িি বিশু-বকহিার অংিগ্রেণ কহর। বিলা ও উপহিলা পর্ থাহি ৩৮তম িাতীি বিজ্ঞাি ও 

প্রযুবি সপ্তাে উদ র্াপহির িন্য প্রবত বিলাি ১ লক্ষ ৪ োিার টাকা, প্রবত উপহিলাি ৪০ োিার টাকা এিং ঢাকা ও িট্টগ্রাম 

বিলাি ২ লক্ষ ৮০ োিার টাকা কহর বমাট ২ বকাটি ৮৮ লক্ষ ৪৫ োিার টাকা বপ্ররণ করা েি। এ ছাড়া ১৫-১৭ জুি ২০১৭ 

বমিাহদ বকন্দ্রীিপর্ থাহি ৩৮তম িাতীি বিজ্ঞাি ও প্রযুবি সপ্তাে ও প্রর্ম বিজ্ঞাি অ  বম্পিাি উদ র্াপি করা েি। বিজ্ঞাি ও 

প্রযুবি উন্নিি ট্রাহির অর্ থািহি বিভাগীিপর্ থাহি ৮টিসে বিলা ও উপহিলা এিং বকন্দ্রীিপর্ থাহি আহিাবিত বমাট ৫৭০টি 

বিজ্ঞাি ও প্রযুবি বমলার আহিািি করা েি। প্রর্মিাহরর মহতা উপহিলাপর্ থাহি িাতীি বিজ্ঞাি ও প্রযুবি সপ্তাে আহিািহির 

কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি এিং প্রর্মিাহরর মহতা রােীিভাহি উপহিলা, বিলা ও বকন্দ্রীিভাহি িাতীি বিজ্ঞাি অবলবম্পিাহির 

আহিািি করা েি। িট্টগ্রাম বিশ্ববিযালি িাংলাহদি উবদ্ভদবিজ্ঞাি সবমবত ও িাতীি বিজ্ঞাি ও প্রযুবি িাদুঘহরর বর্ৌর্ 

উহযাহগ উবদ্ভদবিজ্ঞাি অবলবম্পিাহির আহিািি করা েি।  

(৪৬) সকল বিলাি বিজ্ঞািবিষিক বসবমিার আহিািি করা েি। এ ছাড়া ঢাকা ও অন্যান্য স্থ্াহি আরও ১৬টি বিবভন্ন সভা 

বসবমিারসে সি থহমাট ৮০টি সভা/বসবমিার অনুবষ্ঠত েি র্াহত প্রাি ৯,০০০ অংবিিি বর্াগদাি কহরি। 

(৪৭) িাতীি বিজ্ঞাি ও প্রযুবি িাদুঘহরর ৫০ িছর পূবতথহত সারা বদিব্যাপী সুিণ থিিন্তী পালি করা েি। ১৫ িহভম্বর ২০১৬ 

তাবরহখ বিভাগীি িের িট্রগ্রাহম এ কম থসূবির উহদ্বাধি করা েি। বিজ্ঞাি ও প্রযুবি মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রী স্থ্পবত ইিাহফস 

ওসমাি প্রধাি অবতবর্ বেসাহি এ কম থসূবি উহদ্বাধি কহরি। সুিণ থ িিন্তীর মূল অনুষ্ঠাি ২২-২৫ এবপ্রল ২০১৭ বমিাহদ িাতীি 

বিজ্ঞাি ও প্রযুবি িাদুঘর, ঢাকাি উদ র্াপি করা েি। ২৬      ২০১৭                  ন ও            

 ম ন    ন  ম  ন      ন   ।  

(৪৮) বিজ্ঞাি ও প্রযুবি উন্নিি ট্রাস্ট তেবিল বর্হক সকল বিলাি ১৫৫টি বিক্ষা প্রবতষ্ঠািহক বিজ্ঞািাগার  উন্নিহির িন্য ১ লক্ষ 

টাকা কহর বমাট ১ বকাটি ৫৫ লক্ষ টাকা অনুদাি বদওিা েি। 

(৪৯) বমউজু িাহসর সাোহয্য বদহির বিবভন্ন বিলাি ১০৫টি ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞাি প্রদি থিীর আহিািি করা েি। প্রাি ৮৩,৩২৭িি 

দি থিার্ী প্রদি থিী পবরদি থি কহরহছ। 

(৫০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাতীি বিজ্ঞাি ও প্রযুবি িাদুঘহর ২,১৯০িি দি থিার্ী বটবলহিাহপর সাোহয্য আকাি পর্ থহিক্ষণ 

কহর। এ ছাড়া বদহির বিবভন্ন বিলাি ৫০টি স্থ্াহি বটবলহিাহপর সাোহয্য প্রাি ২,২০,০০০িি দি থিার্ীহক আকাহির বিবভন্ন গ্রে, 

িক্ষত্র, উপগ্রে বদখাহিা েি। 

(৫১)            বিজ্ঞাি ও প্রযুবি বিষিক ৬,৭৫৫টি তথ্য সংগ্রে করা েি;     বিজ্ঞাি ও প্রযুবি বিষিক ১০,১৭৮ পৃষ্ঠা 

তথ্য বিতরণ করা েি। ১০,৫৯৫িি গ্রােক ব্যান্সিহকর বসিা গ্রেণ কহর। ৯টি বসবমিার ও ওিাকথিপ অনুবষ্ঠত েি। বসবমিার ও 

ওিাকথিহপ ৬৬৯ িি অংিগ্রেণ কহরি। ৫     ন                  ন                              ১০২  ন। 

(৫২) ২০১৬-১৭    -িছহর িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাি ন            ২,৭৯,২৪৩ ন দ     ম  ম        ২ বকাটি ৩৮ 

লক্ষ ৪৮ োিার      আ    । ৪টি বসবমিার ও ওিাকথিপ অনুবষ্ঠত েি। বসবমিার ও ওিাকথিহপ ২০০ িি অংিগ্রেণ কহরি। 

(৫৩) ন্যািিাল ইিবস্টটিউট অি িাহিাহটকহিালবি                        ন ন      ন       ন     ন     

২৭                  ,                ও                                            ম     

 ন                  ।        ৫              ,   দ  ,  ন       ,         ,                 ম   

২০০  ন ন              ন          ম            cytochrome b gene-      ম            আ      

      ।  

(৫৪)                       ন                ন  ম         ন          ও            ৫        ন  

ম               ।                                  আ        দ                       আ ও ৫  

ঔ     ম   ও            ,                                     । ২৩২                              

ন ন      ২০১  ন ন      ন                     ।          ন  ন ন       আ             

      ন       ন ও    ন                    । ৪  ন ন ঔ     ম                       -২          

 ন      ন    ন                           ।    ঔ                     দ                               । 
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(৫৫) পরমাণু িবি কবমিি বিিন্ত্রণ কর্তথপক্ষ কর্তথক ২৪ জুলাই - ০৭ আগস্ট ২০১৬ বমিাহদ VO ‘Safety’ (রাবিিাি 

বফিাহরিি) এিং BAERA-এর মহধ্য General Framework Contract (GFC) বিষহি নিঠক অনুবষ্ঠত েি। ৩ আগস্ট 

২০১৬ কর্তথপহক্ষর বিিারম্যাহির বির্তহত্ব পাঁি-সদহস্যর একটি প্রবতবিবধদল রাবিিাি বফিাহরিহির িহভাভরহিি পারমাণবিক 

বিদুযৎহকন্দ্র পবরদি থি কহরি। ১৫-১৮ িহভম্বর ২০১৬ বমিাহদ কর্তথপহক্ষর বিহগাবিহিিি টিম এিং Russian Federation-

এর ROSTCHNADZOR-এর TSO FSUE VO ‘Safety’ (রাবিিাি বফিাহরিি)-এর মহধ্য বদ্বপক্ষীি সভা অনুবষ্ঠত 

এিং বর্ৌর্ভাহি ১৬ িহভম্বর ২০১৬ রূপপুর সাইট সহরিবমহি পবরদি থি কহরি। 

(৫৬) পরমাণু িবি কবমিি বিিন্ত্রণ কর্তথপক্ষ কর্তথক ১৪-১৫        ২০১৬ বমিাহদ General Framework Contract 

(GFC)-           ন        ন   ম                  ২০-২২        ২০১৬  ম   দ General 

Framework Contract (GFC)-   Appendices                 FSUE VO ‘Safety’    ম        

        । 

 ৫৭) ২০-২২        ২০১৬ বমিাহদ Rooppur NPP Soil Stabilization রূপপুর NPP-         BAERA, 

BAEC, NPCBL, FSUE VO ‘Safety’, ATOMSTROYEXPRT (JSC-ASE)           ম        

 দ  দ  ম                        ।  

 ৫৮) ১৬        ২০১৫         ন         ও          ন          দ     ম                ১৯ ন   আ ন 

       ম  ন           দ             দ        ন         ও          ন          দ     ম    

                  । ২০১৬-১৭    -      ম   ৬                    ।         ম                নম       

                ন         দ   ন            ২০১৭      ১২৭  ন  ম        ন            ম          ।  

 ৫৯)       দ  ও   ন               ন         ওআ আ  -     ম           ২৫  ম ২০১৭            ন ও 

     ম                                ।         BORI-    ন    ন                ম      

      দ  ও   ন        ন               ম     ন ও   ম                        ন           ম  

  ন       । 

(৬০) ২০১৬-১৭    -     ৪১৮    -      ন  ও         দ            ম        ন ন        প্রদাি, ১,১৯৪  

       ন   ন; ৪২০  আমদ  ন/    ন     ম  প্রদাি; ৩০৪  আ   ও  RCO  ন ন  নদ প্রদাি; ৩৪৭  আ   ও 

(RCO  ন   ন  নদ  দ ন            ৩২৭    -      ন  ও         দ            ম           দ  ন     

  । 

৩৪। বিদুযৎ বিভাগ 

(১) মািিীি প্রধািমন্ত্রীর বির্তহত্ব বিদুযৎ খাহত অভািিীি সাফল্য অবিথত েহিহছ। বিদুযৎ গ্রােক সংখ্যা ২ বকাটি ১৮ লক্ষ েহত 

বৃবদ্ধ বপহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২ বকাটি ৫৯ লহক্ষ উন্নীত েহিহছ; অর্ থাৎ ৪১ লক্ষ িতুি গ্রােক প্রবতহিদিাধীি অর্ থ-িছহর 

বিদুযৎ সংহর্াগ বপহিহছ।  

(২) বিদুযৎ-সুবিধাপ্রাপ্ত িিহগাষ্ঠী িতকরা ৭৬ ভাগ েহত বৃবদ্ধ বপহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িতকরা ৮০ ভাহগ উন্নীত েহিহছ; 

অর্ থাৎ বিদুযৎ-সুবিধাপ্রাপ্ত িিহগাষ্ঠী িতকরা ৪ ভাগ বৃবদ্ধ বপহিহছ। 

(৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিদুযহতর সামবগ্রক বসহস্টম লস ১৩.১০ িতাংি েহত ০.৯১ িতাংি হ্রাস বপহি ১২.১৯ িতাংহি 

বপৌৌঁহছহছ। 

(৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সি থহমাট ৪৪ োিার ৪৯৭ বকহলাবমটার বিতরণ লাইি এিং ৫৪৩ সাবকথট বকহলাবমটার সঞ্চালি 

লাইি বিম থাণ করা েি। 

(৫) মার্াবপছু বিদুযৎ উৎপাদি ৪০৭ বকহলাওিাট ঘণ্টা েহত বৃবদ্ধ বপহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৪৩৩ বকহলাওিাট ঘণ্টাি উন্নীত 

েহিহছ; অর্ থাৎ মার্াবপছু বিদুযৎ উৎপাদি ২৬ বকহলাওিাট ঘণ্টা বৃবদ্ধ বপহিহছ। 

(৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১,৫৮৬ বমগাওিাট বিদুযৎ িাতীি বগ্রহি যুি েহিহছ। ০১ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ মািিীি প্রধািমন্ত্রী 

কর্তথক বভবিও কিফাহরবন্সংহির মাধ্যহম বিদুযৎহকন্দ্র উহদ্বাধি করা েি। 
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বিত্র : ম নন      নম            ও  ন           ম   ম               ন       ন             (০১ মাি থ ২০১৭) 

(৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিম্মিবণ থত বিদুযৎহকন্দ্রগুবল িালু করা েি। 

ক্র. 

িং 

বিদুযৎহকহন্দ্রর িাম ক্ষমতা 

(হমগাওিাট) 

জ্বালাবির 

ধরি 

মাবলকািা িালুর তাবরখ 

১। বিদুযৎহকন্দ্র আশুগঞ্জ বসবসবপবপ (দবক্ষণ); ৩৬০ গ্যাস এবপএসবসএল ২২ জুলাই ২০১৬ 

২। মাবিকগঞ্জ ৫৫ বমগাওিাট পাওিার প্ল্যাটের 

স্পন্সর : ঢাকা িদ থাি পাওিার বিিাহরিি বলঃ 

৫৫ এইিএফও বিসরকাবর 

(বিউহিা) 

১৭ আগস্ট ২০১৬ 

৩। িাোিীিািার ৩৩০ বমগাওিাট বসবসবপবপ 

(বিটি ইউবিট) 

৩৩০ গ্যাস বিউহিা বিটি : ২০ আগস্ট ২০১৬ 

এসটি : ২০ বিহসম্বর 

২০১৬ 

৪। িামালপুর ৯৫ বমগাওিাট পাওিার প্ল্যাটের 

স্পন্সর : পাওিার াাক মুবতিারা 

৯৫ এইিএফও বিসরকাবর 

(বিউহিা) 

২৯ িহভম্বর ২০১৬ 

৫। িবসলা, বকরািীগঞ্জ ১০৮ বমগাওিাট 

স্পন্সর : বসএলবস পাওিার ও এহসাবসহিট বলঃ 

১০৮ এইিএফও বিসরকাবর 

(বিউহিা) 

২২ বফব্রুিাবর ২০১৭ 

৬। বভড়ামারা ৩৬০ বমগাওিাট বসবসবপবপ (বিটি 

ইউবিট) 

২৭৮ গ্যাস/ 

এইিএসবি 

NWPGCL ০৯ বম ২০১৭ 

৭। আশুগঞ্জ ৪৫০ বমগাওিাট বসবসবপবপ (উত্তর) ৩৬০ গ্যাস এবপএসবসএল ১১ জুি ২০১৭ 

৩৫। বিসামবরক বিমাি পবরিেি ও পর্ থটি মন্ত্রণালি 

 ১        দ        ন          ন                 ও  দ              ন       ম নন      নম    

                         ও      ও   ,                             ন                ন       ন, 

       ,        ও         -             ন       ন,        মন    ও     ,  ন ম              ও , 

              ,       -         ,  ন    ন             ও         ,   ন            ,      ন      

                    ন                   ন                     ন       দ      ন                    

      । 
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 ২  ২০১৬-১৭    -           দ    ম ন  ন                                ন     ।                  

                         ম    ম       ন                  ৭৬৭-৩০০  আ                  ন  ম   

 দ  ম        ও                  । 

 ৩        -           ন        আও          দ      ন          ন      ন Development of Tourism 

Resort & Entertainment Village at Parjatan Holiday Complex at Cox’sbazar, Establishment of 

International Standard Tourism Complex at Existing Motel Upal Compound of BPC at Cox’sbazar, 

Establishment of a 5-Star Hotel & Others Facilities at existing Motel Sylhet Compound of BPC at 

Sylhet-          ম  দ    । 

 ৪            ম ন      আ        ম  ন                                 ম ন      ।     ম     

  ম ন                  ৭৩৭-৮০০   ম ন                  ও    ৬  ম ২০১৭        ম নন      নম       

    ন      -                   ৭৩৭-৮০০   ম ন-           ন    ন।  

(৫)   ম ন       দ              ম         িতথমাহি অভযন্তরীণ র্াত্রীহদর ৯০ ভাহগর বিবি র্াত্রীহদর    ম  -এর 

মাধ্যহম ফ্ল্াইহটর বসবিউলড্ পবরিতথহির বিষিটি অিবেত করা েহে। অিলাইি পদ্ধবতহত বিমাহির টিহকট বিক্রি ব্যাপকোহর 

বৃবদ্ধ বপহিহছ। িতথমাহি বিমাহির বমাট র্াত্রীর ৩০ ভাগ র্াত্রী অিলাইি প্রবক্রিার মাধ্যহম ব্যবকং করহছ।  

(৬) আ মন                            ম  ম                  ন             ন    ম        ম   ম 

ম ন                                  । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :                   ম ন        নও                   ৭৩৭-৮০০   ম ন               ন    ন 

ম নন      নম           ন  

 ৭  আকািপহর্ বদহির উপকূলীি এলাকাি বিরাপত্তা বৃবদ্ধর লহক্ষয িট্টগ্রাম িাে আমািত আন্তিথাবতক বিমািিন্দহর প্রাইমাবর 

ও বসহকন্ডাবর রািার স্থ্াপি; র্হিার ও নসিদপুর বিমািিন্দহর বিবভওআর এিং বিএমই স্থ্াপি; ের্রত িােিালাল 

আন্তিথাবতক বিমািিন্দহর ৯,৫০০ বলটার ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ফািার বভবেহকল, ১১ বসট বোড ব্যাহগি এক্সহর িযাবিং 

বমবিি, ১৭ বসট বোড ব্যাহগি এক্সহপ্ল্াবসভ বট্রস বিহটক্টিি বসহস্টম (ইটিবি), ১ বসট এবর এক্সহপ্ল্াবসভ কিহটইিার, ২ বসট 

বকবিি লাহগি িযাবিং বমবিি, ১৯ বসট এক্সহসস কহরাল বসহস্টম, ১ বসট এটিবস বসমুযহলটর, ১ বসট পারফরহমন্স বিসি 

বিবভহগিি (বপবভএি) ফ্ল্াইট প্রবসবিউর বিিাইি বসহস্টম, ৪টি          বোড ব্যাহগি িযাবিং বমবিি, ৪টি এলইবিএস 

(বলকুযইি এক্সহপ্ল্াবসভ বিহটকিি বসহস্টম), ১২     ইটিবি কি    ম  , ৬     আ                ন  বসহস্টম 

(        ), ৪                (     ন)     ৩              আ   আ              (       ) স্থ্াপি করা েি। 

(৮) িট্টগ্রামস্থ্ িাে আমািত আন্তিথাবতক বিমািিন্দহর ২টি          বোড ব্যাহগি িযাবিং বমবিি, ২টি          বোড 

ব্যাহগি বকবিি িযাবিং বমবিি, ১টি এলইবিএস (বলকুইি এক্সহপ্ল্াবসভ বিহটকিি বসহস্টম), ২টি ইটিবি (এক্সহপ্ল্বসভ বট্রস 



184 

 

বিহটকটর), ৩     ইটিবি কি    ম  , ২     আ                ন      ম (        )     ১              

আ    আ              (       ) স্থ্াপি করা েি। 

(৯)        ও ম ন  আ          ম ন     ২টি          বোড ব্যাহগি িযাবিং বমবিি, ২টি          বোড 

ব্যাহগি বকবিি িযাবিং বমবিি, ১টি এলইবিএস (বলকুইি এক্সহপ্ল্াবসভ বিহটকিি বসহস্টম), ২টি ইটিবি (এক্সপ্লুবসভ বট্রস 

বিহটকটর), ৩     ইটিবি কি    ম  , ১     আ                ন  বসহস্টম (        )     ১              

আ   আ              (       )     ন      সম্পন্ন করা েি। 

(১০)         ন              -                                                  ম ন।           

     ও                       ন          ,      ন  ম          েহি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : PATA NTFF-2016-           ন     ম      ম ন      ন ও     ন ম        ম নন   ম    ন       দ   ন  মনন,  ম.   

(১১) ১৫-১৭  ম ২০১৭  ম   দ      ম       29
th

 Join Meeting of the UNWTO Commission for East 

Asia and the Pacific and the UNWTO Commission for South Asia UNWTO Regional Forum on 

Crisis Communication-2017-    ২৩-২৫ ন     ২০১৬  ম   দ          PATA New Tourism Frontiers 

Forum (NTFF)-2016 আ    ন       । 

 

 বিত্র : ১৫-১৭  ম ২০১৭  ম   দ      ম       UNWTO CSA-CAP ২৯ ম        ম ন       ম  ন       ন     ম      ম ন 

     ন ও     ন ম                দ          ম           ন       দ        ন  ম  , ম              ন     , ম, 

     ম      ও UNWTO-   ম        ম.                          
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 ১২) ২০১৬-১৭    -        ন                    ম    ন   ন          ৪৯         ২,৩১৬ ন           

    ন। 

(১৩)                 ন        ম      ন                  দ      দ                   দ       ম       

     ১৭        ৯.৯৮                 দ ন       ।  

(১৪)    ন                         ম ন, ৫                         ।  

(১৫)    ন                  ন ন   ও       ন        ম     ন                      ন        ম ন।  

৩৬। ভূবম মন্ত্রণালি 

 ১  ২০১৬-১৭ অর্ থ-       ম    ন             ৪৫৩     ৭৬    ৫৪       ৬৬৫      দ             আদ      

৪৪৭      ৩৫    ৯৫       ৪৭৯     । আদ         ৯৮.৫৯      ।     দ         দ    ১,৪৮৮      ৮৬    

৪৩       ৮৬৬               আদ      ১,২২৭      ১৩    ১৬       ৬২৫     । আদ         ৮৬.২০      । 

    ম     ম    ন    আদ      ১,৬৭৪      ৪৯    ১২       ১০৪     ।  

 ২  Strengthening Governance Management Project (Component-B : Digital Land Management 

System)-প্রকহল্পর আওতাি ৬৫ লক্ষ খবতিাি িযাি করার ল  মাত্রার বিপরীহত জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ৬৫ লক্ষ খবতিাি িযাবিং 

ও ইিহিবক্সং করা েি এিং ৩৫,৬১,০৩১টি খবতিাহির এিহকাবিং কাি বিষ েি। ১৮,৫০০টি ম্যাপবসট িযাহির ল  মাত্রার 

বিপরীহত ১৮,৫০০টি ম্যাপবসট িযাবিং ও ইিহিবক্সং করা েি এিং ১০,০০৬টি ম্যাপ বসট ভযাক্টরাইি করা েি। বিলা ও 

উপহিলাি ৫৩টি অবফহসর সিকটিহত Refurbishment (Civil & Electrical) কাি সম্পন্ন েি। ভূবম বরকি থ ও িবরপ 

অবধদপ্তহর ১টি বকন্দ্রীি িাটা বসটেরার বিম থাহণর প্রহিািিীি কাি (Civil Works) সমাপ্ত েি এিং র্ন্ত্রপাবতসমূে স্থ্াপি করা 

েি। প্রকহল্পর অধীহি সকল বিলা ও উপহিলা অবফহসর আসিািপত্র ক্রি সম্পন্ন েি এিং ৫৩টি অবফহস অব্-বিি থাপক 

র্ন্ত্রপাবত স্থ্াপি করা েি। িাংলাহদি কবম্পউটার কাউবন্সহলর ব্যিস্থ্াপিাি ১টি বিিাস্টার বরকভাবর বসটেরার বিশ্ববিযালি 

মঞ্জুরী কবমিি, আগারগাঁওস্থ্ িাটা বসটেরাহর স্থ্াপি ও সংহর্াগ করা েি। ২০টি উপহিলা ভূবম তথ্য ও বসিা বকহন্দ্রর সিগুবলর 

বিম থাণকাি সমাপ্ত েি এিং উি বসিাহকন্দ্র পবরিালিার িন্য পরামি থক বিহিাগ সম্পন্ন েি।  

(৩)                  ম      ,      ও       (১ম      ) প্রকহল্পর আওতাি বসএস, এসএ ও আরএস িবরহপর  

৪      ৫৮    ৪৩       ৪০৪টি খবতিাহির িাটা এবরর ল  মাত্রার বিপরীহত এটুআই কর্তথক প্রদত্ত প্রর্ম সফটওিযাহরর 

মাধ্যহম ৫২টি বিলাি ৪৩    ২৩       ৩৮টি খবতিাি এিং Electronic Land Record System (ELRS) 

সফটওিযাহরর মাধ্যহম বসরািগঞ্জ, রংপুর ও কুবড়গ্রাম বিলাি ৬ জুি ২০১৬ পর্ থন্ত ২৭    ৯৬      টি খবতিাি এবর েি। 

এটুআই কর্তথক প্রস্তুতকৃত িতুি সফটওিযাহরর ওপর প্রবিক্ষণ সমাপিাহন্ত ৫৫টি বিলাি িতুি সফ টওিযার Digital Record 

Room (DRR)-এর মাধ্যহম জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ৯৯    ২৮       ৭৬৬টি খবতিাহির িাটা এবর করা েি। অর্ থাৎ  

৩টি বসহস্টহম জুি ২০১৭ পর্ থন্ত বমাট ১      ৭০    ৪৭       ৮০৪টি খবতিাহির িাটা এবর সম্পন্ন েি। 

(৪) Strengthening Access to Land and Property Rights for all Citizens of Bangladesh-প্রকহল্পর আওতাি 

খসড়া িাতীি ভূবম িীবতর ওপর বিলা ও বিভাগ পর্ থাহি ১৪টি এিং উপহিলাপর্ থাহি ৫টি ওিাকথিপ সম্পন্ন করা েি। খসড়া 

িাতীি ভূবমিীবত চূড়ান্ত করা েি। 

(৫)  ম              ম            ম (আ     আ   ) উপহিলা ভূবম অবফস, উপহিলা সাি-বরবিিার অবফস ও 

উপহিলা বসহটলহমটের অবফহসর সাহর্ আন্তঃহর্াগাহর্াগ সংক্রান্ত সফ টওিযার প্রস্তুত করা েি। এই সফ টওিযার ব্যিোর কহর 

র্হিার বিলার মবিরামপুর এিং িামালপুর সদর উপহিলাি অিলাইি বমউহটিি কার্ থক্রম িলমাি আহছ। িরগুিা বিলার 

আমতলীহত আইবিএলআরএস কাহিকটিবভটি স্থ্াপি করা েি। 

(৬)   ম           ৩টি পাইলট উপহিলা র্র্া, রািিােীর বমােিপুহর ১৫টি, িামালপুর সদহর ১৬টি এিং িরগুিার 

আমতলীহত ১৬টি বমাট ৪৭টি গ্রাউন্ড কহিট্রাল পহিটের (বিবসবপ) স্থ্াপি কহর সমগ্র উপহিলাহত বিবিটাল সাহভ থ কাহির 

বিটওিাকথ স্থ্াপি করা েি।        পাইলট কার্ থক্রহমর আওতাি িামালপুহর ৭৫টি, আমতলীহত ১৫টি এিং বমােিপুহর 

৩০টিসে বমাট ১২০টি বমৌিার মাঠ িাটা সংগ্রে কহর বমৌিা ম্যাপ প্রস্তুত ও পরিতী স্তহরর কাি িলমাি রহিহছ। ৪৭টি বমৌিার 

চূড়ান্ত প্রকািিা সমাপ্ত েি। 
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(৭)     দ ন        ম     ,                           ন                 প্রকহল্পর আওতাি ১০িি 

সাহভ থিারহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। এ ছাড়া ৩টি মধ্যম ক্ষমতাসম্পন্ন সাভথার, ২০টি কবম্পউটার এিং ৫০টি উচ্চ 

ক্ষমতাসম্পন্ন বলিার বপ্রটেরার, কবম্পউটার টু বপ্ল্ট (বসটিবপ)সে এক বসট িাই-কালার অফহসট ম্যাপ বপ্রবটেরং বপ্রস, ৫টি িান্ড 

বিাটব্যকসে বমাট ২০ বসট Electronic Total Station (ETS) with its related accessories সংগ্রে করা েি। 

(৮) National Land Zoning Project (2nd phase)-প্রকহল্পর আওতাি জুি ১৭ পর্ থন্ত বিলাপর্ থাহি কম থিালা অনুবষ্ঠত েি 

৪০টি (১০০ িতাংি ), িাটা কাহলকিি ওবরহিহটেরিি সম্পন্ন েি ৩২৬টি উপহিলাি (১০০ িতাংি), ইউবিিি বর্হক ভূবম 

বিাবিং বিষহি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রে করা েি ৩২৬টি উপহিলাি (১০০ িতাংি), Validation Workshop সম্পন্ন েি ১২৫টি 

উপহিলাি (১০০ িতাংি), স্যাহটলাইট ইহমি সংগ্রে করা েি ৪৩টি বিলার ৩১৬টি ও উপকূলীি বিলার ১০টি উপহিলাসে 

বমাট ৩২৬টি উপহিলাি (১০০ িতাংি), উপহিলার খসড়া ‘ভূবম বিাবিং প্রবতহিদি ও GIS Based Digital Land 

Zoning Map’ প্রণিি করা েহিহছ ৩২৬টি উপহিলাি (১০০ িতাংি), উপহিলার খসড়া ‘ভূবম বিাবিং প্রবতহিদি ও GIS 

Based Digital Land Zoning Map’ মুদ্রণ কাি সম্পন্ন করা েি ৩৩৪টি উপহিলাি (১০০ িতাংি), বিভাগীিপর্ থাহি ৮টি 

অিবেতকরণ কম থিালা অনুবষ্ঠত েি এিং ৩০৬টি উপহিলাি ৩৭,০০০ কবপ ‘ভূবম বিাবিং প্রবতহিদি ও GIS Based 

Digital Land Zoning Map’ বিতরণ করা েি। 

(৯)           ম             ম     -৪-   আও     ন ২০১৭ পর্ থন্ত   ম  ন                     ১৪,৬৪৪  

 ১০৪.৬০       ,             ন      ম দন    ১৪,৩৮৯   ১০২.৭৮       ,           দন        ১২,২৪৯  

 ৮৭.৪৯       ,               ন        ১১,৯৪৯    ৮৫.৩৫       ,      ন             ১০,৭৫১   ৭৬.৭৯ 

                ন              ১০,৬০০   ৭৫.৭১       । 

(১০)        ও    ন ন   ম       নম     (৬     ) প্রকহল্পর আওতাি ৫০০টি ইউবিিি ভূবম অবফস এিং ১৩৯টি 

উপহিলা ভূবম অবফস বিম থাহণর লক্ষযমাত্রার বিপরীহত জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ৩১০টি ইউবিিি ভূবম অবফস বিম থাণকাি সমাপ্ত েি। 

(১১)   ম   ন  ম     নম     প্রকহল্পর বটন্ডার ক্রি সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটি কর্তথক অনুহমাবদত েি। এ ছাড়া প্রকল্প 

এলাকাি বিযমাি পুরাতি ভিি ভাঙার কাি িলমাি এিং িতুি ভিি বিম থাহণর প্রার্বমক কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। 

(১২) গুেগ্রাম-বদ্বতীি পর্ থাি প্রকহল্পর আওতাি জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ৪২টি গুেগ্রাহম ১,৬০০টি ভূবমেীি দবরদ্র পবরিার পুিি থাসহির 

কার্ থক্রম, ২৫টি মাবিপারপাস েল বিম থাণ, ৩০০টি িলকূপ স্থ্াপি, ১,৫৯৭টি পবরিাহর ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ এিং ১৫টি পুকুহরর ঘাট 

বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। 

(১৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৩৮,০৭৩টি ভূবমেীি পবরিারহক বমাট ২৯,৩৮৮.২০ একর খাসিবম িহন্দািস্ত প্রদাহির মাধ্যহম 

পুিি থাসি করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :    ম ন                ম            ন    ন     ম  নম     
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(১৪)  দ          ও    ন ন   ম       নম     প্রকহল্পর আওতাি ১০০-১৫০টি ইউবিিি ভূবম অবফস বিম থাহণর বটন্ডার 

আহ্বাি করার কার্ থক্রম িলমাি এিং ৪০টি ইউবিিি ভূবম অবফস বিম থাহণর বটন্ডার আহ্বাি করা েি। প্রকহল্পর অধীহি বমাট 

১,০০০টি ভূবম অবফস বিম থাণ করা েহি। 

৩৭। মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ মন্ত্রণালি 

(১) বিহলহদর বিিন্ধি ও পবরিিপত্র প্রদাি প্রকহল্পর আও    ২০১৬-১৭    -       ন       ন            ম   ম 

                     ম       ।     ম   ১৬    ২০              ন  ন       , ১৪    ৬০       

                             ১৪    ২০             ম                       । ২০১৬-১৭    -     

 ন                  ন     ন     ১০০           ম              ৫০                    ম   ৫০     

       দ ন  দ ন       ।           ন    ন  ম       ম   ৫৮৭           ম   ২৮৯.৭০          দ ন  

      । 

(২) িাংলাহদহির িাতীি মাছ ইবলি সম্পহদর সুষ্ঠু সংরক্ষণ, িাটকা বিধিহরাধ, মা ইবলি আেরণ বিবষদ্ধকাল বঘাষণা ও 

সংবেষ্ট বিহল পবরিারহদর সম্পৃি কহর তাহদর ৪৫,৩২১.৬৮ বমবট্রকটি িাল বভবিএফ খায সোিতাসে বিবভন্ন ব্যিস্থ্াপিা 

বকৌিল অিলম্বি করাি ইবলি উৎপাদহি ইহতামহধ্যই দৃেমাি সাফল্য অবিথত েহিহছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ইবলহির বমাট 

উৎপাদি বছল প্রাি ৫.০০ লক্ষ বমবট্রকটি, র্া বদহির বমাট উৎপাবদত মাহছর ১২ িতাংহির অবধক।  

(৩)            ন                    আও    ১৯    ম      দ  ন     ২০১৬-১৭    -     ৬         

ম          দন   ম       ন     ও  নম              ন      দ          ম   ম ন      ।  ম   ৪৭৫ ন 

ম  -     ও       দ  ০৫  দন         ম      দ     ২০০ ন  ম        ০৩  দন            ম       দন 

ও   নন              দ ন       ।       আও    ০৫ ন  ম          ন ৭  দন              ম      ন। 

      আও     ২৭         ম           দন   ম                 ম   ও  দ                   ম   

    দন      ম   ম ন      ।  ম       দ ,    ন   দ ,       ও  দ ,      ম  দ ,         দ  ও 

   ম ন      দ  ম          দন   ম      নম    ,  ম  ম  ও          ম ন      ।                     

৬৭.৫      ।         ন            ম           ২৫  ম ন         ম          নম           ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র: িাতীি মৎস্য সপ্তাে উপলহক্ষয ২০ জুলাই ২০১৬ তাবরহখ মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক গণভিি বলহক মাহছর বপািা অিমুিকরণ 
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(৪)       দ     ন                    ও                            আও    কুবিিা ও কাঁকড়া িাষ বিষহি 

২,২২০িি িাবষহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি এিং ১১২টি প্রদি থিী খামার স্থ্াপি করা েি। বকহিার কাঁকড়া িাহষর ১০৭টি 

প্রদি থিী খামার স্থ্াপি করা েি। বপহি কাঁকড়া বমাটাতািাকরণ ১৪৭টি প্রদি থিী খামার স্থ্াপি করা েি। খাঁিাি কাঁকড়া 

বমাটাতািাকরহণর ১৪৭টি প্রদি থিী খামার স্থ্াপি করা েি।  

(৫) িলািি সংিাহরর মাধ্যহম মৎস্য উৎপাদি বৃবদ্ধ প্রকহল্পর আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ৩০৬১.৫০৯ লক্ষ টাকা 

ব্যহি ১০৬.০৭৫ বেক্টর আিতহির ১৪৭টি পুকুর-বদবঘ এিং ৯৫.৩৩৪ বেক্টর আিতহির ৪৫টি খাল/বিল/মরা িদীসে বমাট 

২০১.৪০৯ বেক্টর আিতহির বমাট ১৯২টি িলািি সংিার করা েি। এ ছাড়া সংিারকৃত িলািহি বমাট ২০০ লক্ষ টাকা ব্যহি 

১০০টি পাইপ কাল থভাট থ বিম থাণ করা েি। 

(৬) বগাপালগঞ্জ, বকহিারগঞ্জ ও বসরািগঞ্জ বিলাি মৎস্য বিহপ্ল্ামা ইিবস্টটিউট স্থ্াপি প্রকহল্পর আওতাি মৎস্য বিহপ্ল্ামা 

ইিবস্টটিউট বগাপালগঞ্জ, বকহিারগঞ্জ এিং বসরািগহঞ্জর প্রবতটিহত ১টি প্রিাসবিক ভিি, ১টি বপ্রবন্সপাহলর আিাবসক ভিি, ১টি 

ইন্সট্রাকটর িরবমটবর, ১টি স্টাফ িরবমটবর, ১টি ছাত্রািাস, ১টি ছাত্রী বিিাস ও ১টি গ্যারাি, ২টি গাি থরুম, বগইটসে ১টি 

িাউন্ডাবর ওিাল বমরামত, ১টি মসবিদ, ১টি কহম্পান্যাটেরসে মৎস্য েযািাবর, ১টি নিদুযবতক সাি-বস্টিি, কম্পাউন্ড বেহিি 

বসহস্টম, ১টি অবিহটাবরিাম, ভূবম উন্নিি, িবেঃ বিদুযদািি, ৩টি বিপটিউিওহিল স্থ্াপি ও অভযন্তরীণ রাস্তা বিম থাণ সম্পন্ন েি।  

(৭) িাংলাহদি বমবরি বফিাবরি কযাপাবসটি বিবডং প্রকহল্পর আওতাি ল্যান্ড বিইিড্ সাহভ থ কার্ থক্রহমর আওতাি মাঠপর্ থাহি 

উপকূলীি এলাকার ১৪টি বিলার ৩৫টি মৎস্য অিতরণহকন্দ্র েহত তথ্য সংগ্রে করা েি। মাঠপর্ থাহির মৎস্য আেরহণ 

বিহিাবিত বিৌর্াি ও িাল-সরঞ্জামাবদর তথ্য সংগ্রহের কাি োলিাগাদকরণ এিং প্রাপ্ত তথ্যাবদ িাটাহিইহি সংরক্ষহণর 

কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। প্রকহল্পর ক্রিকৃত গহিষণা ও িবরপ িাোি আর বভ মীি সন্ধািী                 ম  ম   ম 

          ম ন ও    দ    ম   ও        ম দ  ন                 ন    আ   ম     ন                FAO 

TCP       ম   ম      ন              দ  ন           ম  দ    ।           Paul Fanning, FAO 
   ম                      ন,       ,           ন,                  দ      ম           । ২০১৬-১৭ 

   -                   ২        ও ২    ম                  ।          ৪       ম   ম 

            ম   ১৭৬              ১৪৯         ম  , ১৩              , ১০                  ও ৪  

        ম      ন         । 

(৮)               ন      আ                 দ    আ  দ ন         Indian Ocean Tuna Commission 

(IOTC)-এর কমপ্ল্াহিন্স কবমটির ১২তম সভাি িাংলাহদিহক Cooperating Non-Contracting Party বেহসহি অন্তথর্ভি 

করা েি। Exclusive Economic Zone (EEZ) এিং Area Beyond National Jurisdiction (ABNJ)-এর ২০০ 

বমটার গভীরতার িাবেহর এিং আন্তথিাবতক িলািহি িাবণবিযক ভাহি টুিা এিং অন্যান্য বৃেৎ বপলাবিক মৎস্য আেরহণর 

লহক্ষয আধুবিক প্রযুবিসম্পন্ন ৪টি লং   ইিার প্রকৃবতর মৎস্য বিৌর্াি/ট্রলাহরর   ইহসহন্সর অনুহমাদি প্রদাি করা েি।  

(৯)                 ন          ন        ন                আও    ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৪৯৬টি 

বিল/িলািহি ২৭২ বমবট্রকটি বপািা মাছ অিমুি করা েি। ৯৯৩টি বিল/িলািহি ৯৯৩টি বিল িাস থাবর স্থ্াপি করা েি। 

১০০টি ব্যাহির মাধ্যহম ২,৫০০িি বিহল, মৎস্যিাবষ ও বসবিও সদস্যহক ‘বিল িাস থাবর স্থ্াপি, বপািা অিমুিকরণ ও বসবিও 

ব্যিস্থ্াপিা’ বিষহি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। ৪৯০টি গ্রুহপ সুফলহভাগীহদর অংিগ্রেহণ ৪৯০টি গ্রুপ মবিলাইহিিি সম্পন্ন েি। 

(১০)        ম         ম      ন       আও      ম  ,            ও   দ         ২৯             

 ন  নন      ম       ।   ম  ,            ও   দ         ২৩            /         ন  নন    ম  

     ম     ১২  ম        ম    ন      ম           । ৬,১২০  ন (৩০৬     )  ন                 

আ    ন          ম  ও          দ ন       । ৩,৬০০ ন (১৮০    )  ন                 আ    ন    

      ম  ও               ১০,০০০                     দ ন       । ১,৬৬০ ন (৮৩     ) ম         

       দ ন       ।       ৩৩          ৩৮          /  /    ম      দ  ন       ম       ন       । 

১৮     ন   ১৮০        ম           ম        ন   ন ম                       ম           ম   ম ন 

     । ৩২     ন ম           ম        ন   ন ম    ন            ।       ৩৩                 

   নম           ম           । ৯,৯০০ ন  ন           ম           ৯৯০                  । 

      ২৭          ২৭     ন                     ।               ন   ন ম             ও      

                       /        আ  ন ও ম    ন ন     ম             ন ন              । 
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 ১১)  দ                 ম          ম    দ    দ                      দ  ম           ন           

২০১৬-১৭    -      দ     ম      ম       ম           ন     ন       ।                          ম     

   ম  Mystusvittatus)   ন ন  ম   ম    ন      দন          ন                   । 

(১২) কৃবত্রম প্রিিি কার্ থক্রহমর আওতাি ১১ লক্ষ ৮০ োিার ৮০ বিাি তরল ও ৩০ লক্ষ ৩ োিার ৮ িত ৫৫ বিাি 

বেমাবিত সি থহমাট ৪১ লক্ষ ৮৩ োিার ৯ িত ৩৫ বিাি বসহমি উৎপাবদত েি। সম্প্রসারণ কার্ থক্রহমর আওতাি ১০ লক্ষ ২৯ 

োিার ৭ িত ৩৩ বিাি তরল ও ২৬ লক্ষ ৩৭ োিার ৯ িত ৫৪ বিাি বেমাবিত সি থহমাট ৩৬ লক্ষ ৬৭ োিার ৬ িত ৮৭ 

বিাি বসহমি দ্বারা কৃবত্রম প্রিিি কার্ থক্রম সম্পন্ন েি। তন্মহধ্য তরল বসহমি দ্বারা ৩ লক্ষ ৬৩ োিার ৭ িত ৬টি এিং 

বেমাবিত বসহমি দ্বারা ৮ লক্ষ ৭৩ োিার ৩ িত ৮৯টি সি থহমাট ১২ লক্ষ ৩৭ োিার ৯৫টি সংকর িাহতর িাচ্চা উৎপাদি েি। 

২,৪২১টি ছাগীর প্রাকৃবতক প্রিিি সম্পন্ন েি।  

(১৩) প্রাবণসম্পদ অবধদপ্তরাধীি বিইবর, ছাগল ও মবেহষর খামাহর ৮ লক্ষ ৫২ োিার ৬ িত ৫৩ বলটার দুধ, ৫৬০টি গাভীর 

িাচ্চা, ১,৪৯৪টি ছাগীর িাচ্চা, ১১০টি মবেহষর িাচ্চা উৎপাবদত েি এিং ৬১৩টি পাঁঠা বিতরণ করা েি। অবধদপ্তরাধীি োঁস-

মুরবগ খামাহর ৯১ লক্ষ ৭৫ োিার ৭ িত ১৬ টি বিম, ৪৩ লক্ষ ৫০ োিার ৮ িত ৫৯টি োঁস-মুরবগর িাচ্চা উৎপাবদত েি। 

অবধদপ্তহরর বিভাগীি কার্ থক্রহমর আওতাি বপাবি টিকা প্রদািকারী কমী ২ লক্ষ ৭ োিার ৮ িত ১৫ িি, োঁস-মুরবগ পালহি 

৩ লক্ষ ৪১ োিার ৯ িত ৫৫ িি, গাভী পালহি ২ লক্ষ ৫ োিার ৭ িত ৩১ িি, ছাগল পালহি ২ লক্ষ ৩ োিার ৮ িত ৭২ 

িি এিং বভড়া পালহি ৯৮ োিার ৪ িত ৫৭ িি খায বিহক্রতা এিং ৩৮ োিার ৮ িত ৭৯ িি কৃষকহক প্রবিক্ষণ প্রদাি 

করা েি।  

(১৪) অবধদপ্তহরর প্রাবণসম্পদ গহিষণা প্রবতষ্ঠাি েহত ২৩ বকাটি ৭৫ লক্ষ ৪১ োিার ৪ িত বিাি োঁস-মুরবগ ও ১ বকাটি ৬১ 

লক্ষ ৯২ োিার ৬০ বিাি গিাবদপশু সি থহমাট ২৫ বকাটি ৩৭ লক্ষ ৩৩ োিার ৪ িত ৬০ বিাি টিকা উৎপাবদত েি। 

সম্প্রসারণ কার্ থক্রহমর আওতাি আহলািয িছহর ২ বকাটি ৭ লক্ষ ৮৩ োিার ৭ িত ৯৩টি গিাবদপশু এিং ১১ বকাটি ৮৯ লক্ষ 

৫৩ োিার ৫ িত ৮৭টি োঁস-মুরবগর সি থহমাট ১৩ বকাটি ৯৭ লক্ষ ৩৭ োিার ৩ িত ৮০টি বিবকৎসা প্রদাি করা েি। আহলািয 

অর্ থ-িছহর ১ বকাটি ৭৮ লক্ষ ৫ োিার ৯ িত ৩১টি গিাবদপশু এিং ২২ বকাটি ৯৪ লক্ষ ৪৪ োিার ৭ িত ৬০ টি োঁস-মুরবগর 

টিকা প্রদাি করা েি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :       দ                  ম নন   ম   ম   ও       দ ম            দ     ন 
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(১৫) প্রবতহিদিাধীি অর্ থ-িছহর ২,১৯২টি িাহিাগ্যাস প্ল্াটের স্থ্াবপত েি। 

(১৬)  দ                 ও            ম   ম            ন        ,      দমন ও  ন            দ   

   ন     ন       ম   ম    /  ম    দ         দ ন           ২৪     ন           ন    ন    ন     

  ।        দ     ন     আ  ন            ন    দ   ন               ৫   ন                

               ন      আ           ন       ।         ম ও           দন      ম   ম       আ ম    

    দ          ও আ - ম       ন                   দ      ১৪                  ম      ন          

      ন      ম   ম ন     ম   ১২                ২    ম ন      ।  

 ১৭) ন ন              দ    ন                   ন  ম   ম        দ        ম ন             দন 

        আ  -  ম              ন           ৭          ৪৭        ৮৬          ন    ২৪     ন 

 নম            ,     ম   ৬৩ ’   নম         ম                  ২৩ ’   নম          ম ন      ।         

   ন ও                 ২        -   আও                       দন                          

       ও  ন         ম   ম     দ           ন                         ম                    ন 

      দ  ন      ম             ।         ম   ম           ৯,১৫০  ন          দ ন            

      ,      ও                ম       ম ন ১৮৪       ন                    দ ন       । 

৩৮। মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ৪১তম িাোদত িাবষ থকীহত সারাহদহি র্র্াহর্াগ্য 

মর্ থাদাি ‘িাতীি বিাক বদিস, ২০১৬’ পালহির িন্য ধািমবন্ডর ৩২ িম্বর সড়কস্থ্ িিিন্ধু স্মৃবত িাদুঘর, িিািী কিরস্থ্াি ও 

বগাপালগঞ্জ বিলার টুবিপাড়াস্থ্ িাবতর বপতার সমাবধস্থ্লসে সকল বিলা এিং উপহিলাি র্র্ার্র্ কম থসূবি গ্রেণ করা েি। 

িাতীি পর্ থািসে বিলা ও উপহিলা পর্ থাহি র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি ‘িাতীি বিাক বদিস, ২০১৬’ পাবলত েি। 

(২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ৩৭টি মবন্ত্রসভা-নিঠক অনুবষ্ঠত েি। এ সকল নিঠহক ৩৪৭টি বসদ্ধান্ত গৃেীত েি; এর মহধ্য 

২৪৬টি বসদ্ধান্ত িাস্তিাবিত েি এিং ১০১ িাস্তিািিাধীি রহিহছ। এ ছাড়া সরকাবর ক্রি-সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির ৩১টি নিঠক 

এিং অর্ থনিবতক বিষি-সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির ২৬টি নিঠক অনুবষ্ঠত েি। সরকাবর ক্রি-সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির 

নিঠকসমূহে ২৮৬টি প্রস্তাি উপস্থ্াপি করা েি এিং ২৫৯টি প্রস্তাি অনুহমাবদত েি। অর্ থনিবতক বিষি-সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা 

কবমটির নিঠকসমূহে ৮২টি প্রস্তাি উপস্থ্াপি করা েি এিং ৭৫টি প্রস্তাি অনুহমাবদত েি। 

(৩) প্রবতহিদিাধীি অর্ থ-িছহর      ন   ন                        ন কবমটি ( ন  র)-   একটি সভা অনুবষ্ঠত েি। 

০৯ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত বিকার-এর ১১৩তম সভাি কুবমো বিলাি ‘লালমাই’ িাহম িতুি উপহিলা গঠি; 

বপহরািপুর বিলার ‘বিিািগর’ উপহিলার িাম পবরিতথি কহর ‘ইন্দুরকািী’ িামকরণ এিং িট্টগ্রাম বিলার িন্দিাইি 

উপহিলাধীি বদাোিারী বপৌরসভা প্রবতষ্ঠার প্রস্তাি অনুহমাবদত েি। 

(৪) মবন্ত্রপবরষদ সবিহির সভাপবতহত্ব ২০ িহভম্বর ২০১৬     ১৩ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ িতুি উপহিলা ও র্ািা স্থ্াপি 

সংক্রান্ত সবিি কবমটির দুটি সভা অনুবষ্ঠত েি। সভাি পািিা বিলার ঈশ্বরদী র্ািাধীি লক্ষীকুন্ডা পুবলি তদন্তহকন্দ্র, রািিােী 

বিলার িাগমারা র্ািাধীি তাহেরপুর পুবলি তদন্তহকন্দ্র, িরবসংদী বিলার মহিােরদী র্ািাধীি রামপুর পুবলি ফাঁবড়হক 

তদন্তহকন্দ্র; বদিািপুর বিলার পাি থতীপুর র্ািাধীি বমাস্তফাপুর ইউবিিহির আমিাড়ীহত একটি এিং োিড়া ইউবিিহির 

ভিািীপুহর একটি কহর বমাট দুটি পুবলি তদন্তহকন্দ্র; বিত্রহকািা বিলার বমােিগঞ্জ র্ািার ৬ িং সুিাইর এিং ৭ িং গাগলাজুর 

ইউবিিহির সমন্বহি আদি থ িগর িািাহর ‘আদি থ িগর’ পুবলি তদন্তহকন্দ্র স্থ্াপহির বসদ্ধান্ত গৃেীত েি। 

(৫) ‘স্বাধীিতা পুরিার’, ‘একুহি পদক’, ‘বিগম বরাহকিা পদক’ এিং ‘িাতীি িলবচ্চত্র পুরিার’ প্রদাহির লহক্ষয ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িছহর িাতীি পুরিার সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা কবমটির    টি সভা অনুবষ্ঠত েি।  

(৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মবন্ত্রপবরষদ সবিহির সভাপবতহত্ব প্রিাসবিক উন্নিিসংক্রান্ত সবিি কবমটির বমাট ১৮টি সভা অনুবষ্ঠত 

েি। উি সভাসমূহে বমাট ২৩৮টি বসদ্ধান্ত গৃেীত েি। আন্তিথাবতক ও আঞ্চবলক সংস্থ্াি িাংলাহদি কর্তথক িাঁদা প্রদাি সংক্রান্ত 

সবিি কবমটির িারটি সভা অনুবষ্ঠত েি। এহত বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাহগর সি থহমাট পাঁিটি প্রস্তাি উপস্থ্াপি করা েি এিং পাঁিটি 

প্রস্তািই সুপাবরি আকাহর অনুহমাবদত েি। মবন্ত্রপবরষদ সবিহির সভাপবতহত্ব বমাট বতিটি সবিি সভা অনুবষ্ঠত েি।  
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বিত্র : ম নন   প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা িাংলাহদি সবিিালহি মবন্ত্রসভা-নিঠহক সভাপবতত্ব কহরি 

(৭) প্রবতহিদিাধীি অর্ থ-িছহর আন্তঃমন্ত্রণালি আইিগত বিহরাধ বিষ্পবত্ত কবমটির ৬টি সভা অনুবষ্ঠত েি। সভাি       

ম      ও         ম      িারটি বিহরাধীি বিষি বিষ্পবত্ত করা েি। মবন্ত্রসভা-নিঠহক গৃেীত বসদ্ধাহন্তর িাস্তিািি-অগ্রগবত 

পর্ থাহলািিা সম্পবকথত ৫৩টি আন্তঃমন্ত্রণালি সভা অনুবষ্ঠত েি। 

(৮) স্বাধীিতা পুরিার-সংক্রান্ত িীবতমালার আহলাহক বিি বিি বক্ষহত্র বগৌরহিাজ্জ্বল ও কৃবতত্বপূণ থ অিদাহির স্বীকৃবতস্বরূপ 

২০১৭ সাহল ১৫িি বিবিষ্ট ব্যবি ও একটি কৃতী প্রবতষ্ঠািহক ‘স্বাধীিতা পুরিার, ২০১৭’ প্রদাি করা েি। 

 ৯) িারীর ক্ষমতািহি অসামান্য অিদাহির স্বীকৃবতস্বরূপ ২১ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ িাবতসংহঘর িারী বিষিক সংস্থ্া 

ইউএি-উইহমি কর্তথক মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিাহক ‘প্ল্যাহিট ৫০-৫০ িযাবম্পিি’ এিং বলািাল পাট থিারবিপ বফারাম 

কর্তথক ‘এহিটের অি বিঞ্জ অযাওিাি থ’ পুরিাহর ভূবষত করা েি। মািিীি প্রধািমন্ত্রীর ‘প্ল্যাহিট ৫০-৫০ িযাবম্পিি’ এিং ‘এহিটের 

অি বিঞ্জ অযাওিাি থ’ অিথহির মাধ্যহম বিহশ্ব িাংলাহদহির ভািমূবতথ উজ্জ্বল েওিাি মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিাহক উষ্ণ 

অবভিন্দি ও আন্তবরক শুহভো    ন     ম       ০৩        ২০১৬ তাবরহখর নিঠহক একটি প্রস্তাি গৃেীত েি। 

(১০) তথ্যপ্রযুবির িগহত িাংলাহদহির সুসংেত অিস্থ্াি সুবিবিতকরহণ দূরদিী ও সুদূরপ্রসারী উহযাগ গ্রেহণর স্বীকৃবতস্বরূপ 

মািিীি প্রধািমন্ত্রীর তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিষিক উপহদষ্টা িিাি সিীি আেহমদ ওিাহিদহক ১৯ বসহেম্বর ২০১৬ 

তাবরহখ ‘আইবসটি ফর বিহভলপহমটের অযাওিাি থ-২০১৬’-বত ভূবষত করা েি। িারটি খ্যাতিামা প্রবতষ্ঠাি : ওিাডথ 

অগ থািাইহিিি অি গভহি থন্স এন্ড কবম্পটিটিভহিস, য প্ল্াি বট্রবফবিও, য বলািাল ফযািি ফর বিহভলপহমটের এিং যুিরাহের 

বিউ বেহভি বিশ্ববিযালহির স্কুল অি বিিহিস সবম্মবলতভাহি বিউ ইিহকথ এক িণ থাঢয অনুষ্ঠাহির মাধ্যহম িিাি সিীি 

আেহমদ ওিাহিদহক এই পুরিার প্রদাি কহর। ‘আইবসটি ফর বিহভলপহমটের অযাওিাি থ-২০১৬’ অিথহির মাধ্যহম বিহশ্ব 

িাংলাহদহির ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর করার িন্য মািিীি প্রধািমন্ত্রী এিং তাঁর সুহর্াগ্য পুত্র এিং মািিীি প্রধািমন্ত্রীর তথ্য ও 

বর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিষিক উপহদষ্টা িিাি সিীি আেহমদ ওিাহিদহক আন্তবরক শুহভো ও অবভিন্দি জ্ঞাপি     ম       

০৩        ২০১৬ তাবরহখর নিঠহক একটি প্রস্তাি গৃেীত েি। 

(১১) ৯ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ যুিরাহিযর বিহরাধী দল বলিার পাটি থর বিতা বিহরবম করবিি তাঁর ছািা-মবন্ত্রসভাি 

িাংলাহদবি িংহিাদ্ভূত বমজ্  টিউবলপ বরিওিািা বসবেক এমবপ-বক োহিা বমবিস্টার ফর আবল থ ইিাস থ এডুহকিি পহদ বিযুি 

কহরি। এই অিথহির মধ্য বদহি বিহশ্ব িাংলাহদহির ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর েওিাি বমজ্  টিউবলপ বরিওিািা বসবেক-বক 

আন্তবরক শুহভো ও অবভিন্দি জ্ঞাপি     ম       ২৪        ২০১৬ তাবরহখর নিঠহক একটি অবভিন্দি প্রস্তাি গৃেীত 

েি। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ২৬        ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকাবিত েি। 
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(১২) যুিরাহিযর বিহরাধী দল বলিার পাটি থর বিতা বিহরবম করবিি তাঁর ছািা-মবন্ত্রসভাি িাংলাহদবি িংহিাদূ্ভত বমজ্  রূপা েক 

এমবপ-বক োহিা বমবিস্টার ফর বোম অযাহফিাস থ উইর্ বরসপবন্সবিবলটি ফর ক্রাইম বপ্রহভিিি পহদ বিযুি কহরি।  

এই অিথহির মধ্য বদহি বিহশ্ব িাংলাহদহির ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর েওিাি বমজ্  রূপা েকহক আন্তবরক শুহভো ও অবভিন্দি 

জ্ঞাপি     ম       ২৪        ২০১৬ তাবরহখর নিঠহক একটি প্রস্তাি গৃেীত েি। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ২৬        

২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট সকহলর অিগবতর িন্য প্রকাবিত েি।  

(১৩) িাংলাহদহির িহুল আকাবিত পদ্মা বসতু প্রকহল্প কািািার পরামি থক প্রবতষ্ঠাি এসএিবস-লাভাবলি-বক ঘুষ-দুিীবতর 

মাধ্যহম কাি পাইহি বদওিার অবভহর্াহগ কািািার আদালহত দাহিরকৃত মামলা ১০ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ খাবরি েহি 

র্াি। আদালত উি অবভহর্াগহক অন্তঃসারশূন্য, কল্পিাপ্রসূত এিং গালগল্পবভবত্তক বেসাহি আখ্যাবিত কহর। বিশ্বব্যাংক পদ্মা 

বসতু প্রকহল্প দুিীবতর ষড়র্হন্ত্রর অবভহর্াগ উত্থাপি কহর িাংলাহদিহক বেি প্রবতপন্ন করার বর্ বভবত্তেীি অপপ্রিাস গ্রেণ 

কহরবছল, এই রাহির ফহল তা অমূলক পর্ থিবসত েহলা। বিহশ্বর দরিাহর িাংলাহদহির মর্ থাদাপূণ থ অিস্থ্াি অবধকতর সুসংেত 

েহলা। পদ্মা বসতু প্রকহল্পর সফল িাস্তিািি এিং নিবশ্বক পবরমণ্ডহল িাংলাহদহির ভািমূবতথ উত্তহরাত্তর বৃবদ্ধ করাি মািিীি 

প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিাহক উষ্ণ অবভিন্দি ও আন্তবরক শুহভো জ্ঞাপিপূি থক তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীঘ থায়ু কামিা     ম        

১৩         ২০১৭ তাবরহখর নিঠহক একটি প্রস্তাি গৃেীত েহিহছ। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ১৫         ২০১৭ তাবরহখ 

িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা রাে ও িিগহণর মর্ থাদা সমুন্নত বরহখ বকাহিারূপ বিহদবি 

অর্ থািি ব্যবতহরহক বিিস্ব অর্ থািহি পদ্মা বসতু বিম থাহণর বর্ সমিানুগ উহযাগ দৃঢ়তার সহি গ্রেণ কহরবছহলি তা র্র্ার্ থ 

প্রমাবণত েহিহছ। মািিীি প্রধািমন্ত্রীর িবলষ্ঠ ও দূরদিী বির্তহত্বর ফহল আন্তিথাবতক পবরমণ্ডহল িাংলাহদহির ভািমূবতথ 

উজ্জ্বলতর েহিহছ এিং িাংলাহদহির মর্ থাদা সমুন্নত রহিহছ।  

(১৪) িাংলাহদি সরকাহরর স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহির বিউহরাহিহভলপহমটেরাল বিিঅি থার অযান্ড অটিিম বিষিক 

িাতীি উপহদষ্টা কবমটির সভাপবত, আন্তিথাবতক খ্যাবতসম্পন্ন অটিিম বিহিষজ্ঞ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্ার মািবসক স্বাস্থ্যবিষিক 

বিহিষজ্ঞ উপহদষ্টা াাহিহলর সদস্য, িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির বদৌবেত্রী এিং মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ 

োবসিার সুহর্াগ্যা কন্যা বমজ্  সািমা ওিাহিদ বোহসি               কর্তথক ০১ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ ‘      ন    

   ম  ন     -              ন’ মহিািীত েি। প্রবতিন্ধী ও মািবসক স্বাস্থ্য খাহত প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার বির্তত্বাধীি 

সরকাহরর গৃেীত পদহক্ষপসমূে বিশ্বব্যাপী প্রিংবসত েহে। একই ধারািাবেকতাি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থ্া কর্তথক বমজ্  সািমা 

ওিাহিদ বোহসি-এর এই মহিািিি আহরকটি উহেখহর্াগ্য অিথি। এ বিরল সম্মাি আন্তিথাবতক পবরমণ্ডহল িাংলাহদহির 

অিস্থ্াি ও ভািমূবতথ আরও বগৌরিমি, সুসংেত ও উজ্জ্বলতর করাি মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা এিং তাঁর সুহর্াগ্যা কন্যা 

বমজ্  সািমা ওিাহিদ বোহসিহক আন্তবরক শুহভো ও অবভিন্দি জ্ঞাপি     ম       ০৩      ২০১৭ তাবরহখর নিঠহক 

একটি শুহভো প্রস্তাি গৃেীত েি। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ০৬      ২০১৭ তাবরহখর িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(১৫)           দ   দন    -৩ আ  ন  মািিীি    দ- দ  ও      ন             ম      ন     ন      ি 

বেিড়া বলহির মানুষহদর আ    ন  িন্য ‘ম ন    ’          , বৃদ্ধা ম বিম থাণ ও অন্যান্য   ম      ম              

  দ ন          ও                     ন (        )      বসাোল   ন                 ‘         

   ওিাি থ-২০১৭’-বত ভূবষত েহিহছি। ‘            ওিাি থ-২০১৭’     ন  ম   ম            দ            

      করাি মািিীি সংসদ-সদস্য ও      ন             ম   অবভিন্দি ও আন্তবরক শুহভো জ্ঞাপি     

ম       ২৭         ২০১৭ তাবরহখর নিঠহক একটি    ন ন প্রস্তাি           । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ০২ ম    ২০১৭ 

তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(১৬) ৮  ন ২০১৭              যুিরাহিযর ম     বিি থািহি    ন  েযাম্পহস্টি অযান্ড বকলিাি থ       ম        

   ও  ন       , বির্িাল বগ্রি অযান্ড বিা       ম  রুিিারা আলী     ইবলং বসরা            ন       ম  রূপা 

েক                          আ  ন  ন   দ      ন            আ ও           ন। এই অিথহির মাধ্যহম 

বিহশ্ব িাংলাহদহির ভািমূবতথ উজ্জ্বলতর েওিাি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার অনুি বিখ বরোিার কন্যা বমজ্  টিউবলপ বরিওিািা 

বসবেক-সে বমজ্  রুিিারা আলী ও বমজ্  রূপা েকহক আন্তবরক শুহভো ও অবভিন্দি জ্ঞাপি কহর ম      ১২  ন ২০১৭ 

তাবরহখর নিঠহক একটি শুহভহো প্রস্তাি গ্রেণ করা েি। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ১৪  ন ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট 

প্রকা      । 



193 

 

(১৭) িষীিাি রািিীবতবিদ, িাবতর      িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ঘবিষ্ঠ সেির, স্বাধীি িাংলাহদহির সংবিধাি প্রণিি 

কবমটির সদস্য, মুবিযুহদ্ধর অন্যতম সংগঠক ও মুবিযুদ্ধকালীি সরকাহরর পবিমাঞ্চলীি বিাি ১-এর বিিারম্যাি     

      সংসদ- দ             এম আব্দুর র  ম ৪        ২০১৬                  ন (          ...      ন)। 

           এম আব্দুর রবেহমর মৃতুযহত গভীর বিাক ও দুঃখ প্রকাি এিং মরহুহমর বিহদেী আত্মার মাগহফরাত কামিা কহর 

ও তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত গভীর সমহিদিা িাবিহি ম       ৫        ২০১৬                   

                   ।  

(১৮) ১০ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরখ সকাহল গািীপুর বিলার টিী বিবসক বিল্পিগরীহত ট্যাম্পাহকা ফহিলস কারখািাি িিলার 

বিহফারহণর ফহল সৃষ্ট ভিািে অব্কাহণ্ড ৩৯ িি বিেত এিং ৩৬ িি আেত েি। তন্মহধ্য িিািকৃত ৩১টি মৃতহদে 

বিকটাত্মীিহদর বিকট েস্তান্তর করা েি। আেত ব্যবিগণ বিবভন্ন োসপাতাহল বিবকৎসাধীি রহিহছি।  দ                

    এ মম থাবন্তক দুঘ থটিাি বিেত ব্যবিগহণর িন্য গভীর বিাক ও দুঃখ প্রকাি এিং তাহদর আত্মার মাগহফরাত   মন     , 

তাহদর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত গভীর সমহিদিা িাবিহি এিং আেত ব্যবিিহগ থর দ্রুত সুস্থ্তা কামিা     

ম       ৩        ২০১৬                                      । 

(১৯) িাংলা সাবেহতযর উজ্জ্বল িক্ষত্র এিং সব্যসািী বলখক নসিদ িামসুল েক ২৭ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ ইহন্তকাল কহরি 

(ইন্নাবলোহে ... রাবিউি)। নসিদ িামসুল েহকর                 ও          ও        দ   আ    ম        

  মন                            দ  দ            ম  দন     ন     ম       ৩        ২০১৬         

                             । 

 ২০) র্াইল্যাহন্ডর রািা এিং িাংলাহদহির শুভানুধ্যািী মোমান্য ভূবমিল আদুলাহদি ১৩ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ মৃতুযিরণ 

কহরি। এবিিার প্রাজ্ঞ বিতা মোমান্য ভূবমিল আদুলাহদি-এর মৃতুযহত গভীর বিাক ও দুঃখ প্রকাি কহর এিং র্াইল্যান্ড 

রািপবরিাহরর সদস্য ও িিগহণর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা িাবিহি ম       ২৪        ২০১৬                   

                   । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ২৬        ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকাবিত েি।  

 ২১) িাঁপাইিিািগহঞ্জর বিলা প্রিাসক িিাি বমাঃ িাবেদুল ইসলাম ১৭ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ ইহন্তকাল কহরি 

(ইন্নাবলোহে ... রাবিউি)। প্রিাতহন্ত্রর কহম থ বিহিাবিত িিাি বমাঃ িাবেদুল ইসলাহমর বপিাদাবরত্বমূলক অিদাি েদ্ধার 

সহি স্মরণ, তাঁর মৃতুযহত গভীর বিাক প্রকাি ও মরহুহমর রুহের মাগবফরাত কামিা কহর এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর 

সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা িাবিহি ম       ২৪        ২০১৬                                    

      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ২৬        ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকাবিত েি। 

(২২) ঢাকা বমবিকযাল কহলহির সাহিক অধ্যক্ষ এিং িাংলাহদি বমবিকযাল অযাহসাবসহিিহির সাহিক সভাপবত ও আিীিি 

সদস্য িা. আব্যল কাহিম ৫ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ ইহন্তকাল কহরি (ইন্নাবলোহে ... রাবিউি)। িা. আব্যল কাহিহমর মৃতুযহত 

গভীর বিাক প্রকাি ও মরহুহমর রুহের মাগবফরাত কামিা কহর এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক 

সমহিদিা িাবিহি ম       ৭ ন     ২০১৬                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি  

১০ ন     ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট        েি। 

(২৩) ঢাকা বমবিকযাল কহলি এিং িিিন্ধু বিখ মুবিি বমবিকযাল বিশ্ববিযালহির াার্লবি বিভাহগর ভূতপূি থ প্রধাি 

অধ্যাপক িা. ফারুক আহিািারুল আবিম ৫ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ ইহন্তকাল কহরি (ইন্নাবলোহে ... রাবিউি)। মৃতুযকাহল 

তাঁর িিস েহিবছল ৭৪ িছর। িা. ফারুক আহিািারুল আবিহমর মৃতুযহত গভীর বিাক প্রকাি ও মরহুহমর রুহের মাগবফরাত 

কামিা কহর এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা িাবিহি ম       ৭ ন      ২০১৬ 

                                     । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ১০ ন     ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট 

       েি। 

(২৪) িাংলাহদহির বিশুবিবকৎসার পবর্কৃৎ এিং িাতীি অধ্যাপক িাঃ এম আর খাি ৫ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ ইহন্তকাল 

কহরি (ইন্নাবলোহে ... রাবিউি)। অধ্যাপক     এম আর খাহির মৃতুযহত গভীর বিাক প্রকাি ও মরহুহমর রুহের মাগবফরাত 

কামিা কহর এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা িাবিহি ম       ৭ ন     ২০১৬ 

                                     । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ১০ ন     ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট 

       েি। 
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(২৫) বকউিার সমািতাবন্ত্রক বিপ্ল্হির অবিসংিাবদত বিতা, বিহশ্বর মুবিকামী মানুহষর বপ্ররণার উৎস, িাংলাহদহির অকৃবত্রম 

িন্ধু বকউিা প্রিাতহন্ত্রর সাহিক বপ্রবসহিটের বফহদল আহলিাহন্দ্রা কাহস্ত্রা রুি ২৫ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ মৃতুযিরণ কহরি। 

মৃতুযকাহল তাঁর িিস েহিবছল ৯০ িছর। বফহদল কাহস্ত্রার মৃতুযহত গভীর বিাক প্রকাি, তাঁর বিহদেী আত্মার িাবন্ত কামিা     

বকউিার সরকার ও িিগণ এিং বফহদল কাহস্ত্রার বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা    ন     

ম       ০৫         ২০১৬                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ০৮        ২০১৬ 

তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      ।  

(২৬) প্রবতহিিী ও িন্ধুরাে ভারহতর তাবমলিাড়ু রাহিযর মুখ্যমন্ত্রী ভারহতর িিবপ্রি ও প্রবর্তর্িা রািিীবতক িিারাম 

িিলবলতা ০৫ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ মৃতুযিরণ কহরি। িিলবলতার মৃতুযহত গভীর বিাক ও দুঃখ প্রকাি ও তাঁর বিহদেী 

আত্মার িাবন্ত কামিা কহর     ভারহতর সরকার ও িিগহণর প্রবত গভীর সমহিদিা    ন   ম       ১২        ২০১৬ 

                                     । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ১৫        ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট 

প্রকা      । 

(২৭) মািিীি প্রধািমন্ত্রীর বিহিষ সেকারী িিাি মােব্যব্যল েক িাবকল ০৬ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ ইহন্তকাল কহরি 

(ইন্নাবলোহে ... রাবিউি)। মৃতুযকাহল তাঁর িিস েহিবছল ৪৮ িছর।  ন   মােব্যব্যল েক িাবকহলর মৃতুযহত গভীর বিাক 

প্রকাি ও মরহুহমর রুহের মাগবফরাত কামিা কহর     তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা 

িাবিহি ম       ১২        ২০১৬                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ১৫        

২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      ।  

(২৮) দিম িাতীি সংসহদর গাইিান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ) আসহির সংসদ-সদস্য এিং বিবিষ্ট রািিীবতবিদ মিজুরুল ইসলাম 

বলটি ৩১ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ কবতপি দুবৃ থত্ত কর্তথক বিেত েি (ইন্নাবলোহে ... রাবিউি)।  ন   মিজুরুল ইসলাম 

বলটহির মৃতুযহত গভীর বিাক প্রকাি ও তাঁর রুহের মাগহফরাত কামিা কহর এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত 

আন্তবরক সমহিদিা িাবিহি ম       ০২         ২০১৭                                      । এ সংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপি ০৪         ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(২৯) িাংলাহদি সুপ্রীম বকাহট থর আবপল বিভাহগর বিিারপবত বমাোম্মদ িিলুর রেমাি ১ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ ইহন্তকাল 

কহরি (ইন্নাবলোবে...রাবিউি)। বিিারপবত বমাোম্মদ িিলুর রেমাহির মৃতুযহত গভীর বিাক প্রকাি ও তাঁর বিহদেী আত্মার 

িাবন্ত কামিা কহর এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা িাবিহি ম       ০২         

২০১৭                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ৪         ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট 

প্রকা      । 

(৩০)          ও                ম  ,    দ- দ             ম           ম    দ ৪         ২০১৭ 

                 ন (         ...      ন)।       ম    ম           ম     দ  মৃতুযহত গভীর বিাক প্রকাি ও 

তাঁর রুহের মাগহফরাত কামিা কহর এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা িাবিহি ম       

০৯         ২০১৭                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ১১         ২০১৭ তাবরহখ 

িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(৩১) আ           ম ম       ম আ   ম,                             ম  ন    ন         , আও  ম  

                 ন        ম          দ                    ন   ম           ২৪         ২০১৭        

          ন (          ও                   ন)।               ন   ম            মৃতুযহত গভীর বিাক 

প্রকাি ও তাঁর বিহদেী আত্মার ম        কামিা এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা    ন 

    ম       ৩০         ২০১৭                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ২         

২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(৩২)       দ  আও  ম           দ        দ   দ ;     , দ  ও            ম      ন; দ ম           দ  

 দ      আ ন,       ও    দ       ম                    ম         ;       ম  ;      ন    ন     দ 

ও               ন           ন   ৫         ২০১৭                  ন।  ন           ন     মৃতুযহত 

গভীর বিাক ও     প্রকাি ও তাঁর বিহদেী আত্মার      কামিা     এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত গভীর 

সমহিদিা    ন   ম       ৬         ২০১৭                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি  

৮         ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 
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(৩৩) িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ঘবিষ্ঠ সেহর্াগী, মোি         বির্তস্থ্ািীি      , মুবিযুদ্ধকালীি 

অস্থ্ািী সরকাহরর     ,     ও  ন    ন, কৃবষ ও খায মন্ত্রণালহির ম   এিং            ন       ম    দ এ, এইি, 

এম,   ম    ম  নর সেধবম থণী ও বিবিষ্ট সমািকমী বিগম     ন      ম ন ৬ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ ইহন্তকাল কহরি 

(ইন্নাবলো   ... রাবিউি)। বিগম িাোিারা িামাহির মৃতুযহত গভীর বিাক ও     প্রকাি ও তাঁর বিহদেী আত্মার ম        

কামিা এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত গভীর সমহিদিা    ন     ম       ৬         ২০১৭  

                                     । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ৮         ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট 

প্রকা      । 

(৩৪)        বিযুি       দ          ও                 িিাি  ম    দ  ম         স ১১ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ 

িাবিহলর িাবসবলিাি ইহন্তকাল কহরি (ইন্নাবলোবে ওিাইন্না ইলাইবে রাবিউি)।  ন    ম    দ  ম             মৃতুযহত 

গভীর বিাক প্রকাি ও মরহুহমর রুহের মাগবফরাত কামিা     এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক 

সমহিদিা    ন   ম       ১৩ ম    ২০১৭                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ১৬ ম    

২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(৩৫) িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাি েতযা মামলার প্রধাি আইিিীিী অযািহভাহকট বমা. বসরাজুল েহকর কবিষ্ঠ 

পুত্র এিং আইি, বিিার ও সংসদ বিষিক মন্ত্রী িিাি আবিসুল েহকর বছাট ভাই িিাি আবরফুল েক রবি ১১ মাি থ ২০১৭ 

তাবরহখ যুিরাহের িালাস িেহরর সাউর্ ওহিস্টাি থ ইউবিভাবস থটি োসপাতাহল ইহন্তকাল কহরি (ইন্নাবলোবে ওিাইন্না ইলাইবে 

রাবিউি)। িিাি আবরফুল েক রবি’র অকাল মৃতুযহত গভীর বিাক প্রকাি ও মরহুহমর রুহের মাগবফরাত কামিা কহর এিং 

তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা    ন   ম       ১৩ ম    ২০১৭                   

                   । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ১৬ ম    ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(৩৬)  ন    গীবতকার, সুরকার,       , সিীত         ও বিবিষ্ট          িিাি      আখন্দ ২১ এবপ্রল ২০১৭ 

                 ন (          ...     ন)। িিাি      আখহন্দর                      ও          

ম          মন      এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা    ন   ম       ২৪      

২০১৭                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ২৬      ২০১৭ তাবরহখর িাংলাহদি বগহিহট 

প্রকা      । 

 ৩৭)           ম             ম  ম           ন    ম          ম ন ১৩  ম ২০১৭           মম       

        ন        ম           ন            ...      ন ।  ন    ম          ম  ন       মৃতুযহত গভীর 

বিাক ও     প্রকাি ও        দ   আ    ম    রাত কামিা এিং তাঁর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত      

সমহিদিা    ন     ম       ১৫  ম ২০১৭                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি  

২১  ম ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(৩৮) ১২ জুি ২০১৭ তাবরহখ িট্টগ্রাম, রািামাটি, িান্দরিাি, কক্সিািার ও খাগড়াছবড় বিলাি এিং ১৮ জুি ২০১৭ তাবরহখ 

বমৌলভীিািার বিলাি অবত বৃবষ্টিবিত পাোড়ধস ও পাো   ঢহলর কারহণ ১৫৮ িহির প্রাণোবি ঘহটহছ। এ ঘটিাি িাবত 

গভীরভাহি বিাকােত।                         আ        ন ২২৭  ন। এ মম থাবন্তক ঘটিাি বিেতহদর িন্য গভীর 

বিাক ও দুঃখ প্রকাি ও তাঁহদর বিহদেী আত্মার মাগহফরাত ও িাবন্ত কামিা কহর, তাঁহদর বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর 

প্রবত গভীর সমহিদিা িাবিহি এিং আেত ব্যবিগহণর দ্রুত আহরাগ্য লাহভর িন্য প্রার্ থিা     ম       ১৯  ন ২০১৭ 

                                      । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ২১  ন ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট  

প্রকা      । 

(৩৯) ১৪ জুি ২০১৭ তাবরহখ লন্ডহির ির্ থ বকিবসংটহির লাটিমার বরািস্থ্ বগ্রিবফল টাওিাহর এক ভিািে অব্কাহণ্ডর ঘটিা 

ঘহট। এই ভিািে অব্কাহণ্ড কহিকিি িাংলাহদবিসে ১৭ িি বিেত েি। এ মম থাবন্তক অব্কাহণ্ডর ঘটিাি যুিরাহিযর 

সরকার ও িিগহণর প্রবত আন্তবরক সমহিদিা িাবিহি, বিেতহদর িন্য গভীর বিাক ও দুঃখ প্রকাি ও তাঁহদর বিহদেী আত্মার 

মাগহফরাত ও িাবন্ত কামিা    ,    দ  বিাকসন্তপ্ত পবরিাহরর সদস্যহদর প্রবত গভীর সমহিদিা িাবিহি এিং আেত 

ব্যবিগহণর দ্রুত আহরাগ্য লাহভর িন্য প্রার্ থিা কহর ম       ১৯  ন ২০১৭                                     

  । এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ২১  ন ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 
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(৪০)       দ              দ                      দ                দ               বটস্ট        

১-১ ম্যাহি        । দুই বটস্ট ম্যাহির এই বসবরহির প্রর্মটিহত িট্টগ্রাহম ২২ রাহি পরাবিত েহলও     ি       বসবরহির 

বদ্বতীি ও বিষ      ১০৮    ন                ম   ম       দ              দ              ন    ।  

              দ              দল আ  ম   ও               ন                          ম ম      

আ    দ        ম       ৩১        ২০১৬ তাবরহখর নিঠহক একটি অবভিন্দি প্রস্তাি গৃেীত েহিহছ। এ সংক্রান্ত 

প্রজ্ঞাপি ০৩ ন     ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট        েি। 

(৪১) গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদহির সংবিধাহির ১১৮(১) অনুহেহদর উহেে পূরণকহল্প বিিবন্ধত রািনিবতক দলসমূহের সহি 

অনুবষ্ঠত মোমান্য রােপবতর আহলািিার পবরহপ্রবক্ষহত প্রধাি বিি থািি কবমিিার িা অন্য বকাহিা বিি থািি কবমিিার বিহিাহগর 

লহক্ষয মোমান্য         বিকট সুপাবরি প্রদাহির িন্য একটি অনুসন্ধাি কবমটি গঠি করা েি। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি  

২৫         ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      ।  

 ৪২           ম ম                                     দ          ম নন      নম         ,      ন ও 

  ন    দ          দ    ম     দম   দ       .       - -            ,        ম        ম ন দ       

       দ             ন                      দ        ম  ন      ন    দ   (Energy Adviser)   দ 

দ                        ম        দ        ন     ন।      ন                     ম           

 ন          ।             ন ২৭      ২০১৬              দ                  । 

(৪৩) গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদহির সংবিধাহির ১১৮(১) অনুহেহদ প্রদত্ত ক্ষমতািহল মোমান্য রােপবত ৬ বফব্রুিাবর ২০১৭ 

তাবরহখ  ন     .  ম.      দ    প্রধাি বিি থািি কবমিিার পহদ বিহিাগ কহরহছি। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ৬         

২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(৪৪) গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদহির সংবিধাহির ১১৮(১) অনুহেহদ প্রদত্ত ক্ষমতািহল মোমান্য রােপবত ৬ বফব্রুিাবর ২০১৭ 

বসামিার িিাি মােব্যি তালুকদার, িিাি বমাঃ রবফকুল ইসলাম,    ম         নম         .   ন . (  .)     দ   

     ন           ন    ন   ম ন     দ  ন          ন। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ৬         ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি 

বগহিহট প্রকা      । 

(৪৫) যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালহির সবিি কািী আখতার উবেি আেহমদ দীঘ থ প্রাি ৩৩     সরকাহরর বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ পহদ 

অবধবষ্ঠত বর্হক ২৮ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ অিসর গ্রেণ    ন। বদি ও িাবতর কল্যাহণ গুরুত্বপূণ থ অিদাি রাখার িন্য কািী 

আখতার উবেি আেহমদহক ধন্যিাদ    ন  , সরকাবর িাকবর বর্হক অিসর গ্রেহণর পরও বতবি বদহির বসিাি বিহিাবিত 

র্াকহিি ম ম   আ                    ও তাঁর পবরিাহরর সকহলর দীঘ থায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর িীিি কামিা     ম       

২৭         ২০১৭ তাবরহখর নিঠহক একটি ধন্যিাদ প্রস্তাি গ্রেণ করা েি। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ০২ ম    ২০১৭ তাবরহখ 

িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 

(৪৬) িিাি মােব্যি আেহমদ                ন               দ        ন            দ          ম ন ন  ন 

           ম    ম          এবিিাি বিহভলপহমটের ব্যাংহকর বিকল্প বিি থােী পবরিালক বেসাহি দাবিত্ব         ন। 

সরকাবর কম থকতথা বেসাহি দীঘ থকাল বদহির বসিাি গুরুত্বপূণ থ অিদাি রাখাি িিাি মােব্যি আেহমদ-বক আন্তবরক অবভিন্দি ও 

ধন্যিাদ    ন  , এবিিাি বিহভলপহমটের ব্যাংহকর বিকল্প বিি থােী পবরিালক বেসাহি দাবিত্ব পালহির বক্ষহত্র তাঁর সি থািীণ 

সাফল্য কামিা             ও তাঁর পবরিাহরর সকহলর দীঘ থায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর িীিি কামিা     ম       ০২ ম    

২০১৭ তাবরহখর নিঠহক একটি ধন্যিাদ প্রস্তাি গ্রেণ করা েি। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ০২ ম    ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট 

প্রকা      । 

(৪৭)       দ              দ               আ                                                

দ                       ম   (১-১)          ।   ন               ন    মম             ন      

           ন       আ      ন।     ও      -       ’     ন               দ ।       দ              

দ                        ,     ,  ম       ও       দ                আ           ও    ন ন    ন   

     ন          ন  ম   ম আ  ম   ও              ন                                       

  দ ন      ন ম ম                    ম       ২০ ম    ২০১৭ তাবরহখর নিঠহক একটি অবভিন্দি প্রস্তাি গ্রেণ করা 

েি। এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ২২ ম    ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকা      । 
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(৪৮) গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদহির মোমান্য রােপবত িিাি বমাঃ আিদুল োবমদ ০১ জুলাই ২০১৬ বর্হক ০৪ জুলাই ২০১৬ 

বমিাহদ র্ভটাি; ২৮ আগস্ট ২০১৬ বর্হক ০৪ বসহেম্বর ২০১৬ বমিাহদ যুিরািয; ০৬ বিহসম্বর ২০১৬ বর্হক ১১ বিহসম্বর 

২০১৬ বমিাহদ বসিাপুর এিং ২৪ এবপ্রল ২০১৭ বর্হক ০৪ বম ২০১৭ বমিাহদ যুিরািয ও িাম থাি সরকাবর সফর কহরি। 

মোমান্য রােপবতর ঢাকা তযাগ ও স্বহদি প্রতযািতথিকাহল ের্রত িােিালাল আন্তিথাবতক বিমািিন্দহর রাোিার সংক্রান্ত 

দাবিত্ব পালি করা েি।  

(৪৯) গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা ১৪ জুলাই ২০১৬ বর্হক ১৬ জুলাই ২০১৬ বমিাহদ 

মহিাবলিা; ১৪ বসহেম্বর ২০১৬ বর্হক ২৫ বসহেম্বর ২০১৬ বমিাহদ কািািা ও যুিরাে; ১৫        ২০১৬ বর্হক ১৬ 

অহক্টাির ২০১৬ এিং ০৭ এবপ্রল ২০১৭ েহত ১০ এবপ্রল ২০১৭ বমিাহদ       ১৪ িহভম্বর ২০১৬ বর্হক ১৬ িহভম্বর ২০১৬ 

বমিাহদ ম        ১৫         ২০১৭ বর্হক ২১ িানুিাবর ২০১৭ বমিাহদ           ১৬         ২০১৭      

১৯         ২০১৭  ম   দ   ম    ন  ০৬ ম    ২০১৭     ০৮ ম    ২০১৭  ম   দ      ন      ২৯  ম ২০১৭     ৩০  ম 

২০১৭  ম   দ           ১৩  ন ২০১৭     ১৭  ন ২০১৭  ম   দ     ন সরকাবর সফর কহরি। মািিীি প্রধািমন্ত্রীর 

ঢাকা তযাগকাহল ের্রত িােিালাল আন্তিথাবতক বিমািিন্দহর রাোিার সংক্রান্ত দাবিত্ব পালি করা েি। 

(৫০) প্রবতহিদিাধীি অর্ থ-িছহর মবন্ত্রপবরষদ সবিহির সভাপবতহত্ব বিভাগীি কবমিিারগহণর সহি ১১টি মাবসক সমন্বি সভা 

অনুবষ্ঠত েি। এ সকল সভাি বিভাগীি কবমিিারগণহক বদক-বিহদ থিিামূলক পরামি থ প্রদাি করা েি এিং িাতীি গুরুত্বপূণ থ 

বিবভন্ন বিষহি বমাট ২৮১টি বসদ্ধান্ত গৃেীত েি।   

(৫১) মাঠপর্ থাহি কাহির গবতিীলতা বৃবদ্ধ ও প্রহিািিীি সমন্বি সাধহির উহেহে মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর উহযাহগ ২৬-২৯ 

জুলাই ২০১৬ বমিাহদ ‘বিলা প্রিাসক সহম্মলি, ২০০৬’ অনুবষ্ঠত েি। িাতীি বিবভন্ন গুরুত্বপূণ থ ইসুযহত ও মাঠপর্ থাহি বিযমাি 

সমস্যা সমাধািকহল্প এ সহম্মলহি বিলা প্রিাসকগণহক প্রহিািিীি পরামি থ ও বদক-বিহদ থিিা প্রদাি করা েি। সহম্মলহি 

বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ সম্পবকথত বমাট ৪৭৭টি বসদ্ধান্ত গৃেীত েি। এর মহধ্য ১২৯টি স্বল্পহমিাবদ, ১৪৮টি মধ্যহমিাবদ এিং 

২০০টি দীঘ থহমিাবদ বসদ্ধান্ত। ২০১৫ সহি অনুবষ্ঠত বিলা প্রিাসক সহম্মলহি বমাট ৪৭৮টি বসদ্ধান্ত গৃেীত েি এিং বসদ্ধান্ত 

িাস্তিািি/বিষ্পবত্তর োর     ৯৩.০৫      ।  

(৫২) রাে ও সমাহি শুদ্ধািার ও সুিাসি প্রবতষ্ঠার বিবমত্ত ৬১টি মন্ত্রণালি/বিভাগ/অন্যান্য রােীি প্রবতষ্ঠাহি ০১ জুলাই ২০১৬ 

েহত ৩০ জুি ২০১৭ সমহির িন্য িাতীি শুদ্ধািার বকৌিল কম থ-পবরকল্পিা প্রণিি এিং পবরিীক্ষহণর লহক্ষয প্রণীত পবরিীক্ষণ-

কাঠাহমার আহলাহক নত্রমাবসক বভবত্তহত তা পবরিীক্ষণ করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর শুদ্ধািার বকৌিল িাস্তিািহির বিবমত্ত 

সমাহির বিবভন্ন স্তহরর অংিীিহির অংিগ্রেহণ ১২টি বিলাি পৃর্ক পৃর্ক কম থিালা আহিািি করা েি। সরকাহরর সি থস্তহর 

শুদ্ধািারহক অনুপ্রাবণত করার লহক্ষয সকল সরকাবর দপ্তহরর িন্য শুদ্ধািার পুরিার িীবতমালা ২০১৭ প্রণিি করা েি।  

(৫৩) মন্ত্রণালি/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থ্ার এিং বিভাগীি/আঞ্চবলক ও বিলা পর্ থাহির কার্ থালিসমূহের ২০১৬-১৭ অর্ থিছহরর 

িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি প্রণিি, িাস্তিািি পবরিীক্ষণ ও মূল্যািহির িন্য ৩টি পৃর্ক িীবতমালা িাবর করা েি এিং 

তদানুর্ািী ২০১৬-১৭ অর্ থিছহর মন্ত্রণালি/বিভাগসমূহের বসবিির সবিি/সবিহির সহি মবন্ত্রপবরষদ সবিহির িাবষ থক 

কম থসম্পাদি চুবি িাস্তিাবিত েহিহছ। তাছাড়া মন্ত্রণালি/বিভাগসমূহের পািাপাবি তাহদর আওতাধীি দপ্তর/সংস্থ্া এিং 

মাঠপর্ থাহির কার্ থালিসমূহের সহি িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি িাস্তিাবিত েি।  

(৫৪) ০৩ আ   ২০১৬        ‘             ন   ম               ম  ম              ন দ      , ২০১৬’      

      ।               দ         ন   ম     ন             ন,   ম               আন ন ও      দ     

 ন                                  ম  ম ,  ম              ন           ম           

(www.land.gov.bd             ম                        ৩০      ২০১৭                ন      

      । ০৭  ন ২০১৭        ম     /      ও    আও    ন দ          ও                            

     ম ও       দ ন            ন                         ‘ -   ন    আ ন ২০১৭’-           ন      

         ম     /            ন        ন         ম     ন      ন            । 

 ৫৫) অবভহর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থ্াহক িিগহণর িন্য আরও বিবি অংিগ্রেণমূলক এিং সেি করার লহক্ষয মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

     অিলাইিবভবত্তক অবভহর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থ্া িালু করা েি। অবভহর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থ্া িাস্তিািহি একটি সুবিবদ থষ্ট 

পদ্ধবত অনুসরহণর সুবিধাহর্ থ ‘অবভহর্াগ প্রবতকার ব্যিস্থ্া সংক্রান্ত বিহদ থবিকা, ২০১৫’ প্রণিি করা েি।  
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 ৫৬) রােীি প্রবতষ্ঠািসমূহে সুিাসি সুসংেত করার লহক্ষয মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর তিািধাহি পবরিবতথত কাঠাহমাহত সকল 

মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং দপ্তর/সংস্থ্াসমূে কর্তথক অবভন্ন ফরম্যাহট বসিা প্রদাি প্রবতশ্রুবত (বসটিহিিস্ িাট থার) প্রণিি করা েি।  

 ৫৭      ম     /      ও    ন    দ  /           ন   ২০১৬-১৭    -                 ন   ম       ন  

      ন        ম   ২১          ন            । ম      দ                ২০      ২০১৭        

ম          দ            ন            ম      দ                     ও      ম  ন         দ         

      ম                         দন       ন    ন         -২০১৭            ।  

(৫৮)              ন                     (  আ     )          ও      ন  ন                 
                দ  ,             ন     দ                        ,    ও      ন  ন,   ন         
              ম                                ‘       ম   ’     ন           ন        ।  
        ম   ম       দ     ম      ম              (cause of death)  ন     আ        ম  ন  Verbal 

Autopsy (VA)     Medical Certification of Cause of Death (MCCoD)             ন      ম      ।  

(৫৯) ম      দ                       ম      ন       ম            ‘           ন    ম ’ (Cental 

Management Committee)     ন    ম              ম  দ  National Social Security Strategy- NSSS 
      ন        ।        ন    -                   ম      দ       Social Security Policy Support 

(SSPS) Programme       ন     ।         ম   ম     ম   বিলা প্রিাসহির অবতবরি বিলা প্রিাসকহদর িন্য 
প্রবিক্ষণ প্রদাি; কুবমোর িাংলাহদি পেী উন্নিি একাহিবমর সোিতাি মাঠ পর্ থাহির কম থকতথাহদর িন্য প্রবিক্ষণ মবিউল ও 
National Institute of Local Government-NILG-এর মাধ্যহম ইউবিিি পবরষদ বিিারম্যািহদর িন্য প্রবিক্ষণ 
মবিউল নতবর; মবন্ত্রসভা-নিঠহকর বসদ্ধান্ত িাস্তিািহির বিবমত্ত ‘সরকাহরর বিবভন্ন বমিাহদ (২০০৮-০৯ েহত ২০১৪-১৫) গৃেীত 
সামাবিক বিরাপত্তা বিষ্টিী কম থসূবিসমূে এিং এসহির ফলাফহলর সমিবভবত্তক তুলিামূলক পবরসংখ্যাি’ িীষ থক প্রবতহিদি 
প্রকাি ইতযাবদ কার্ থক্রম িাস্তিািি করা েি।  

(৬০) President’s Pension Ordinance, 1979 (Ordinance No. XVIII of 1979)-               ন   ম 

           দ   পবরমািথিপূি থক িাংলা ভাষাি ন্যতিভাহি ‘রােপবতর অিসরভাতা, আনুহতাবষক ও অন্যান্য সুবিধা 

আইি, ২০১৬’ প্রণীত েি। আইিটি ০৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি িাতীি সংসহদ পাি েি এিং ১৩ অহক্টাির 

২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকাবিত েি। 

(৬১) বিক্ষা মন্ত্রণালিহক পুিগ থঠি কহর উি মন্ত্রণালহির অধীি মাধ্যবমক ও উচ্চ বিক্ষা বিভাগ এিং কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিক্ষা 

বিভাগ িাহম দুটি বিভাগ গঠি           ন ৩০ ন     ২০১৬                   ।    দুটি         কার্ থতাবলকা 

সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপি ০১ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বগহিহট প্রকাি করা েি। 

(৬২)     ন ও      ম                    Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI)     
Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA)-             ২৮        ২০১৬        

    ন            । 

(৬৩) স্বরাে মন্ত্রণালিহক পুিগ থঠি কহর উি মন্ত্রণালহির অধীি িিবিরাপত্তা বিভাগ এিং সুরক্ষা বসিা বিভাগ িাহম দুটি 

বিভাগ গঠি এিং গঠিত বিভাগ দুটির কার্ থতাবলকা বিধ থারণ কহর ১৯ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ দুটি পৃর্ক প্রজ্ঞাপি িাবর  

করা েি। 

(৬৪)      ও             মন্ত্রণালিহক পুিগ থঠি কহর উি মন্ত্রণালহির অধীি ‘স্বাস্থ্য বসিা বিভাগ’ এিং ‘স্বাস্থ্য বিক্ষা ও 

পবরিার কল্যাণ’ বিভাগ িাহম দুটি বিভাগ গঠি এিং গঠিত বিভাগ দুটির কার্ থতাবলকা বিধ থারণ কহর ১৬ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ 

দুটি পৃর্ক প্রজ্ঞাপি িাবর করা েি। 

(৬৫)      ও আ          ন         ন ম       ন     ‘আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি বিভাগ’ (Financial Institutions 

Division) ন ম                              সংহিাধি সংক্রান্ত    প্রজ্ঞাপি ২৫      ২০১৭        িাবর  

করা েি। 

(৬৬) ম নন      নম       দ              দ         দ          ন                      ন দ         

২৭      ২০১৭                   । 
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(৬৭)       আ  ন           ন                       ন,                                 আ  ন  

      ম   ও            ন              ম                 আ  ন       ম                  ন  

          - ন         ১১  ম ২০১৭        একটি আন্তঃমন্ত্রণালি কবমটি গঠি করা েি।  

(৬৮) ম  ম              দ              দ         দ          ন                            ন দ        

১৬  ম ২০১৭                   । 

(৬৯) ২০১৬-১৭    -      ম          আ  ন       ৩৬ ।   ম   ম     -       ম   ১২  ন   ম   / 

 ম       / ম       ন      ৩১  আ           / ম              ম দন       । 

(৭০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ৪৬টি আইহির খসড়া িীবতগতভাহি এিং ৩২টি আইহির খসড়া চূড়ান্তভাহি মবন্ত্রসভাি 

অনুহমাবদত েি।  

(৭১) মন্ত্রণালি/বিভাগসমূহের ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছহরর কার্ থািবল সম্পবকথত িাবষ থক প্রবতহিদি মবন্ত্রসভার অনুহমাদি গ্রেণক্রহম 

প্রণিি, মুদ্রণ ও সীবমত আকাহর বিতরণ করা েি। ২০১৭ সাহলর প্রারহম্ভ িাতীি সংসহদর প্রর্ম অবধহিিহি প্রদত্ত মোমান্য 

রােপবতর ভাষণ প্রণিি, মবন্ত্রসভা-নিঠহক উপস্থ্াপি, মবন্ত্রসভার অনুহমাদি গ্রেণ এিং ভাষহণর কবপ িাংলা ও ইংহরবি ভাষাি 

মুবদ্রত কহর িাতীি সংসদ সবিিালহি বপ্ররণ করা েি। 

(৭২) ১৯৮৯            ম      দ-                 ,                            ন    দ ন           

            আ                ম   ন                              ০৭  ন ২০১৭               , 

আ       ও           দ      ন                  । ১৯৭৭            ম          ন   দ         

                          ও    দ                          ম নন      নম     দ     ম দ ন     

              ন                 । 

(৭৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাহগর বিরুহদ্ধ দাহিরকৃত ৮০টি মামলাি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগহক ‘বমাকাবিলা 

বিিাবদ’ উহেখ করা েি। মামলাসমূহের বিষহি প্রহিািিীি আইিানুগ কার্ থক্রম গ্রেহণর িন্য সংবেষ্ট মন্ত্রণালি/বিভাহগ 

রুলবিবি/আরবি/রাহির কবপ বপ্ররণ করা েি। 

(৭৪) বিভাগীি কবমিিার এিং বমহট্রাপবলটি পুবলি কবমিিারগহণর বিকট বর্হক প্রাপ্ত পাবক্ষক বগাপিীি প্রবতহিদহির 

বভবত্তহত প্রস্তুতকৃত ২৪টি সার-সংহক্ষপ মািিীি প্রধািমন্ত্রী িরাির বপ্ররণ করা েি। পাবক্ষক বগাপিীি প্রবতহিদহি উপস্থ্াবপত 

এিং মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক অনুহমাবদত প্রস্তাি িাস্তিািহির িন্য বিবভন্ন মন্ত্রণালি ও বিভাগ এিং সকল বিভাগীি 

কবমিিার ও বিলা প্রিাসক িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি।  

(৭৫) ‘Building Capacity for the Use of Research Evidence (BCURE)’-            আও    বতিটি 

পাইলট প্রকল্প িাস্তিািিকারী ম     /          :        ম     ,                            ও  ন ম        

           ম   ৩৬৯  ন  ম                দ ন          ।         আও     ম     /                 

 ম         Evidence-Informed Policy Making (EIPM)-      Policy     ন দ       ন      ,          

ম     /        Policy     ন          ম      ন     ।  

(৭৬) ২৮-২৯ জুলাই ২০১৬ বমিাহদ অনুবষ্ঠত ‘উন্নিি উদ্ভািহি িিপ্রিাসি’-িীষ থক সাবমহট মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর স্টল 

আহিািি এিং পবরিালিা করা েি। ০৭ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদহি বসআরবভএস িাস্তিািহি সোিতা প্রদাহির িন্য 

Bloomberg Philanthropies-এর Data for Health (D4H) Initiative-িীষ থক কাবরগবর সোিতা প্রাবপ্তবিষিক একটি 

চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

(৭৭) মন্ত্রণালি/বিভাহগর প্রিাসবিক ও আবর্ থক ক্ষমতা বিহকন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাি পর্ থাহলািিা ও বসদ্ধান্ত িাস্তিািহি 

আইিগত পদহক্ষপ গ্রেণ সংক্রান্ত কবমটির প্রর্ম সভা ১৬ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ,           ০২ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ 

এিং র্ততীি সভা ২০ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত েি। 

(৭৮) ২৩ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পিা এিং বটকসই উন্নিি অভীষ্ট লহক্ষযর কম থ-পবরকল্পিা প্রণিি 

সংক্রান্ত প্রর্ম আন্তঃমন্ত্রণালি সভা ২৩ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ এিং বদ্বতীি আন্তঃমন্ত্রণালি সভা ০৬ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ 

অনুবষ্ঠত েি। 



200 

 

(৭৯) ২৪ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ বিবসএস কম থকতথাগহণর বিবভন্ন বকাহস থ National Social Security Strategy (NSSS) 

অন্তর্ভ থি করার সম্ভাব্যতাবিষিক আন্তঃমন্ত্রণালি সভা অনুবষ্ঠত েি। ১৯ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ ইস্তামু্বল কম থ-পবরকল্পিা 

(Istanbul Programme of Action-IPoA) িাস্তিািি সংক্রান্ত ‘সমন্বি ও পবরিীক্ষণ কবমটি’-এর বদ্বতীি সভা  

অনুবষ্ঠত েি। 

(৮০) ১৮ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ ‘National Validation Workshop on Civil Registration Vital Statistics 

(CRVS) Enterprise Architecture’-িীষ থক কম থিালা অনুবষ্ঠত েি। ২৭ মাি থ ২০১৭      ০৫ বদিব্যাপী িাতীি 

সামাবিক বিরাপত্তা বকৌিল িাস্তিািহির িন্য মন্ত্রণালি/বিভাগবভবত্তক খসড়া কম থ-পবরকল্পিার বিষহি কম থিালা অনুবষ্ঠত েি। 

(৮১) ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’-িীষ থক                প্রকহল্পর 

Project Implementation Committee (PIC)-     ম     ১১ বম ২০১৭ তাবরহখ এিং Project Steering 

Committee (PSC)-     ম     ০৮ জুি ২০১৭ তাবরহখ         । 

(৮২) ২০  ন        ‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’-িীষ থক                প্রকহল্পর 

Project Steering Committee (PSC)-     ম             । ১৪  ন          ন     -১       ম     

১.১ - ১.৪     ন   ন ম   ম       ন     ন     তাহত         ম      ন                           

 ম               । 

(৮৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছরব্যাপী ‘Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh’ এিং 

‘Social Security Policy Support (SSPS) Programme’ িীষ থক দুইটি                প্রকল্প িাস্তিািি করা েি।  

(৮৪) বিভাগীি কবমিিার ও বিলা প্রিাসকগণ জুলাই ২০১৬ েহত জুি ২০১৭ মাস পর্ থন্ত প্রমাপ অনুর্ািী ভ্রমণ, রাবত্রর্াপি, 

পবরদি থি, দি থি কহরহছি। বিলা প্রিাসকগহণর পবরদি থহির বিষিটি মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর Key Performance Indicator 

(KPI)-র্ভি এিং জুলাই ২০১৬ বর্হক জুি ২০১৭ পর্ থন্ত KPI-এর লক্ষযমাত্রা অবিথত েি।  

(৮৫) উন্নিি কর্তথপহক্ষর আওতা-িবেভূ থত এলাকাি সুউচ্চ ভিি বিম থাহণর িকিা অনুহমাদি এিং গুণগত মাি বিবিতকরহণর 

বিষহি               ম ন                  িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি। বমৌলভীিািার বিলার কমলগঞ্জ 

উপহিলাি একটি কাবরগবর স্কুল ও কহলি প্রবতষ্ঠা এিং উপহিলা স্বাস্থ্য কমহপ্ল্হক্স অযামু্বহলন্স িরাহের িন্য র্র্াক্রহম 

কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাগ এিং স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহি পত্র বপ্ররণ করা েি। 

(৮৬) মহেিখালী উপহিলার মাতারিাড়ী ও ধলঘাটা ইউবিিহি একটি বটকবিকযাল স্কুল স্থ্াপি এিং মািিসম্পদ উন্নিহি 

বিবক্ষত ও বমধািী বিক্ষার্ীহদর বিষিবভবত্তক বিবগ্র অিথহির িন্য বিক্ষাবৃবত্ত প্রদাহির পদহক্ষপ গ্রেহণর িন্য মাধ্যবমক ও উচ্চ 

বিক্ষা বিভাগ এিং কাবরগবর ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাহগ পত্র বপ্ররণ করা েি। 

(৮৭) িিবিযুি বিলা প্রিাসকগহণর বতিিছর বমিাবদ অগ্রাবধকারবভবত্তক কম থপবরকল্পিা িাস্তিািহির কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(৮৮) টাঙ্গুিার োওর এলাকার সম্পদ ও িীিনিবিত্রয রক্ষার লহক্ষয প্রস্তুতকৃত বিবধমালা, িীবতমালা ও মৎস্যসম্পদ আেরণ 

ব্যিস্থ্াপিা পদ্ধবতর ওপর মতামত পবরহিি ও িি মন্ত্রণালহি বপ্ররণ করা েি। কক্সিািার বিলার িােপরীর দ্বীপ এলাকার ৬৮ 

িম্বর বপাডাহরর বভহি র্াওিা বিবড়িাঁধ পুিবি থম থাণ এিং পািিা িেহরর মধ্য বদহি প্রিাবেত ইছামবত িদীহক িাঁিাহত কার্ থক্রম 

গ্রেহণর বিষহি পাবি সম্পদ মন্ত্রণালহি পত্র বপ্ররণ করা েি। 

(৮৯) সীমান্তিতী এলাকা বদহি প্রাণী-স্বাহস্থ্যর িন্য ক্ষবতকর বস্টরহিি ও েরহমাি িাতীি ঔষধ বিারািালাি প্রবতহরাধ এিং 

বকারিাবির পশুোহট আগত বক্রতা-বিহক্রতা ও পশুর বিরাপত্তা বিবিতকরহণর বিষহি সংবেষ্ট বিলা প্রিাসক িরাির পত্র 

বপ্ররণ করা েি। ঢাকা-িট্টগ্রাম মোসড়ক বর্হক বলাক ও কারুবিল্প ফাউহন্ডিহি র্াওিার রাস্তাটি িার বলহি উন্নীতকরণ বিষহি 

স্থ্ািীি সরকার বিভাগ িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি।  

(৯০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর সহি বিভাগীি কবমিিার এিং বিভাগীি কবমিিাহরর সহি বিলা 

প্রিাসকগহণর িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবির বিষহি সকল বিভাগীি কবমিিার ও বিলা প্রিাসক িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি।  

(৯১) ক্ষবতকর রাসািবিকমুি ফল ও বভিালমুি খায বিবিতকরহণর লহক্ষয পদহক্ষপ গ্রেহণর িন্য এিং বিদুযৎ উৎপাদি 

এিং িাবেদার মহধ্য ভারসাম্য রক্ষার বিবমত্ত বিদুযহতর দক্ষ ও সােিী ব্যিোহরর বিষহি সকল বিভাগীি কবমিিার ও বিলা 

প্রিাসক িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি।  
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(৯২) বসটি কহপ থাহরিি/হপৌরসভা/হিলা িেহরর বিধ থাবরত স্থ্াহি ২০১৬ সাহলর বকারিাবির পশু িিাই বিবিতকরণ এিং পশু 

বমাটাতািাকরহণ রাসািবিহকর ব্যিোর প্রবতহরাহধ কার্ থকর ব্যিস্থ্া গ্রেহণর িন্য সকল বিলা প্রিাসক িরাির পত্র বপ্ররণ  

করা েি। 

(৯৩) ‘বিশ্ব অটিিম সহিতিতা বদিস’ উদ র্াপহির বিষহি সকল বিভাগীি কবমিিার ও বিলা প্রিাসক িরাির পত্র বপ্ররণ করা 

েি। বিসরকাবর বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহির বিক্ষার্ীহদর মাবসক বিতি ও অন্যান্য বফ সরকাহরর বিহদ থিিা ব্যবতহরহক িবধ থত োহর 

আদাি িা করার ব্যিস্থ্া গ্রেহণর িন্য সবিি, বিক্ষা মন্ত্রণালি এিং সকল বিলা প্রিাসক িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি। 

(৯৪)   ম  ন     ন  ও    -                  ম            দ  ন        সকল বিভাগীি কবমিিার, বিলা 

প্রিাসক ও উপহিলা বিি থােী অবফসার িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি। বিলা, উপহিলা ও ইউবিিি পর্ থাহি সকল প্রবতষ্ঠািহক 

কাহিকটিবভটির আওতাি আিার িন্য সকল বিভাগীি কবমিিার ও বিলা প্রিাসক িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি। মোসড়হক 

অনিধ স্থ্াপিা অপসারহণ বিহদ থিিা প্রদাহির বিষহি সকল বিভাগীি কবমিিার ও বিলা প্রিাসক িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি। 

(৯৫) বমৌলভীিািার বিলার কমলগঞ্জ উপহিলার খাসিবম িহন্দািহস্তর বিষহি র্র্ার্র্ কার্ থক্রম গ্রেহণর িন্য বিলা প্রিাসক, 

বমৌলভীিািার-বক অনুহরাধ করা েি। খুলিা বিলার ডুমুবরিা উপহিলার রঘুিার্পুর পুবলি তদন্ত বকন্দ্রহক পূণ থাি র্ািাি 

উন্নীতকরহণর বিষহি স্বরাে মন্ত্রণালহি পত্র বপ্ররণ করা েি।   ম          Base Transceiver Station (BTS)     ন 

             ন দ                  ও                      ম  ম             ।  

(৯৬)                          -            ম            দ  ন                      ম ন            

                          । ম                                      ম ন                       

‘ ম       ন      ’        ন                      ম ন                                      ।  

(৯৭) িারািণগঞ্জ বরলওহি বস্টিি িাষাড়াি স্থ্ািান্তর, িাষাড়া েহত িারািণগঞ্জ বরলওহি বস্টিি পর্ থন্ত বরলপহর্র স্থ্হল 

সড়কপর্ এিং বিযমাি বরলওহি বস্টিহি িহুতলবিবিষ্ট িাবণবিযক ভিি বিম থাহণর বিষহি বরলপর্ মন্ত্রণালি িরাির পত্র 

বপ্ররণ করা েি। র্হিার বিলার ভিহদে ও তৎসংল্ এলাকার িলািদ্ধতার বিষহি পাবি সম্পদ মন্ত্রণালি এিং সুিবন্ধ খাল 

সংিাহরর বিষহি বিবভন্ন মন্ত্রণালি িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি। 

 ৯৮     ন  ম  ম          H.E. Mr. Xi Jinping ১৪-১৫        ২০১৬  ম   দ       দ         ন। 

           ন ১৫        ২০১৬            ০৯.০০-০৯.১৫                                         

   ন।                         দ  ন,      ন              দ ন ও  ন           ন                     

                     । 

 ৯৯                           ম    ন                    ন   ন    ১০  দ            ন  দ  ২২-২৫ 

        ২০১৭  ম   দ       দ        ,     ম ও       ন             ম   ম    ও    ন        দ  ন    ন। 

           দ              দ  ন,      ন              দ ন ও  ন           ন                      

                       । 

 ১০০)        ন  ম  ম          H.E. Mr. Mahmoud Abbas ০১-০৩         ২০১৭ বমিাহদ িাংলাহদহি 

সরকাবর সফরকাহল                                 কাহল তাঁহক উপযুি বসৌিন্য প্রদি থি, প্রহিািিীি 

সেহর্াবগতা প্রদাি ও বিরাপত্তা বিধাহির ব্যিস্থ্া       িন্য বিলা প্রিাসক,               করা েি। 

 ১০১       ২০১৬- ন ২০১৭             দ    High Commissioner, Ambassador ও           ম       

 দ                             ন।            দ              দ  ন,      ন              দ ন ও 

 ন           ন                                             । 

(১০২) ২৮        ২০১৬ তাবরখ,      ,          দ বিি থািি অিাধ, সুষ্ঠু, িাবন্তপূণ থ ও বিরহপক্ষভাহি অনুষ্ঠাহির লহক্ষয 

বিি থািি-সংবেষ্ট আইহির বিধাি সম্পহকথ সিাগ বর্হক অবপ থত বিি থািবি দাবিত্ব র্র্ার্র্ভাহি পালহির বিষিটি বিবিতকরণ ও 

বিি থািি কবমিিহক সেহর্াবগতা প্রদাি     বিি থািি কম থকতথা (বিহিষ বিধাি) আইি, ১৯৯১-এর বিধাি অনুসরণ সংক্রান্ত দুটি 

পবরপত্র িাবর করা েি।  
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(১০৩) ২২        ২০১৬ তাবরখ,         , ন        বসটি         ন বিি থািি অিাধ, সুষ্ঠু, িাবন্তপূণ থ ও বিরহপক্ষভাহি 

অনুষ্ঠাহির লহক্ষয বিি থািি-সংবেষ্ট আইহির বিধাি সম্পহকথ সিাগ বর্হক অবপ থত বিি থািবি দাবিত্ব র্র্ার্র্ভাহি পালহির 

বিষিটি বিবিতকরণ, বিি থািি কবমিিহক সেহর্াবগতা প্রদাি     বিি থািি কম থকতথা (বিহিষ বিধাি) আইি, ১৯৯১-এর বিধাি 

অনুসরণ সংক্রান্ত দুটি পবরপত্র িাবর করা েি।  

(১০৪) দ ম িাতীি সংসহদর ২৯        -১ বিি থািবি এলাকার শূন্যবঘাবষত আসহির বিি থািি সুষ্ঠুভাহি সম্পাদহির লহক্ষয 

 ন     ন  ন        ম      / ম            ন    ন       আ ন ও       ম       দ        ন  ন               

    ম     /     /     ন/        ন দ   ন  ও বিি থািি কবমিিহক সেহর্াবগতা প্রদাি এিং বিি থািি কম থকতথা (বিহিষ 

বিধাি) আইি, ১৯৯১ (১৯৯১ সহির ১৩ িম্বর আইি) অনুসরণ সংক্রান্ত দুটি পবরপত্র িাবর করা েি।  

(১০৫) ৩০ ম    ২০১৭         ,   ম                ন  বিি থািি ও দ ম িাতীি সংসহদর ২২৫  ন ম  -২ বিি থািবি 

এলাকার শূন্যবঘাবষত আসহির বিি থািি সুষ্ঠুভাহি সম্পাদহির লহক্ষয  ন     ন  ন        ম      / ম            ন    ন 

      আ ন ও       ম       দ        ন  ন                   ম     /     /     ন/        ন দ   ন  

ও বিি থািি কবমিিহক সেহর্াবগতা প্রদাি এিং বিি থািি কম থকতথা (বিহিষ বিধাি) আইি, ১৯৯১ (১৯৯১ সহির ১৩ িম্বর আইি) 

অনুসরণ সংক্রান্ত দুটি পবরপত্র িাবর করা েি।  

(১০৬) মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর অবতবরি সবিি ও যুগ্মসবিিবৃন্দ কর্তথক ৭টি বিলা, ৩টি উপহিলা ও  টি        -       

     ম     উপসবিি ও বসবিির সেকারী সবিিবৃন্দ কর্তথক ৯টি উপহিলা পবরদি থি প্রবতহিদহি উবেবখত মন্তব্য/সুপাবরহির 

ওপর ব্যিস্থ্া গ্রেহণর িন্য সংবেষ্ট মন্ত্রণালি/বিভাগসমূহে পত্র বপ্ররণ করা েি।  

(১০৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিবসএস (প্রিাসি) কযািাহরর কম থকতথাহদর বিরুহদ্ধ ৩১৬টি অবভহর্াগ পাওিা র্াি। এর মহধ্য 

৩০টি বিভাগীি মামলা রুজুর িন্য অনুমবত প্রদাি করা েি এিং ১৪৮টি িবর্িাত করা েি। অিবিষ্ট ১৩৮টি অবভহর্াগ 

বিভাগীি কবমিিার এিং বিলা প্রিাসকগহণর বিকট তদন্তাধীি রহিহছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর দুিীবত দমি কবমিি কর্তথক 

সরকাবর কম থিারীহদর বিরুহদ্ধ দাহিরকৃত পুঞ্জীভূত বমাট মামলার সংখ্যা ২৩১টি। এর মহধ্য ৩৯৩টি মামলাি িািথবিট এিং 

২২৯টি মামলাি অব্যােবত বদওিা েি। অবিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ২৭৯টি। 

(১০৮) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিবভন্ন ব্যবি/সংস্থ্া/প্রবতষ্ঠাি বর্হক অবভহর্াগ সংক্রান্ত সি থহমাট পাঁিটি আহিদিপত্র পাওিা বগহছ। 

প্রবতটি পত্র র্র্াসমহি সংবেষ্ট মন্ত্রণালি/বিভাহগ প্রহিািিীি ব্যিস্থ্া গ্রেহণর িন্য বপ্ররণ করা েি। সবিিালি বিহদ থিমালা, 

২০১৪-এর ২৫৫ িম্বর অনুহেদ বমাতাহিক িিসাধারহণর আহিদি/অবভহর্াহগর পািাপাবি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বদহির সকল 

বিভাগ, বিলা, উপহিলা এিং বিবভন্ন দপ্তর েহত সবিিালহি অিবস্থ্ত সকল মন্ত্রণালি/বিভাগ িরাির বপ্রবরত আনুমাবিক 

৫,৩০,০০০টি পত্র গ্রেণ ও বিতরণ করা েি। 

(১০৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৫৩,৮২৫টি ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরিালিা করা েি। এ সমহি ১,১০,৪৩০টি মামলা দাহির এিং 

৪৮,০১,৯৭,৮১৭ টাকা িবরমািা আদাি করা েি। ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরিালিাি ১৪৯ িতাংি লক্ষযমাত্রা অবিথত েি।  

(১১০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২৮টি মবন্ত্রসভা কবমটি/পবরষদ/কবমিি ও অন্যান্য কবমটির গঠি/পুিগ থঠিপূি থক প্রজ্ঞাপি িাবর 

করা েি।           ম ন   ও                                        ম ন   ও                   দ     

   ন      ন    দ  database           । ম          ম                         ম ন            

আ    ন                    নম          ,    নম                           ন              ।  

(১১১) বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ কর্তথক ঢাকাি অনুহষ্ঠি সভাি বিভাগীি কবমিিার, বিলা প্রিাসক ও উপহিলা বিি থােী 

অবফসারগহণর অংিগ্রেহণর আিেকতা র্াকহল মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর পূি থ-সম্মবত গ্রেহণর িন্য সকল মন্ত্রণালি/বিভাহগর 

বসবিির সবিি/সবিি/ভারপ্রাপ্ত সবিিগণহক পুিরাি অনুহরাধ করা েি।  

৩৯। মবেলা ও বিশু বিষিক মন্ত্রণালি 

(১) ৩০  ম ২০১৭        ম     ও           ম             ন   ম     ম  ন               দ    ন   

  নম      ম           Mikael Hemniti Winther ন     ন    ন            ম                ম  ও   

 ম                   ন।         ন    ন                        ন ম     ও           ম        

ম নন      ম    ম    আ       ম  ,  ম  ।  
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(২) ম                   -            ম               ম      ম                  আ         ।  

(৩) ন    ও      ন    ন                         ন ১০৯২১ ন    ১   ম    ২০১৭           দ্রুত বর্াগাহর্াহগর 

িন্য িরুবর বসিা সাবভ থস বেহসহি বতি বিবিহটর িম্বর ১০৯-এ রূপান্তর করা েি। 

(৪) ১৩  ন ২০১৭        ম               ন দ  /      ২০১৭-১৮    -              ম     দন            

                        ০৬      ২০১৭        ম      দ             ম                ম     দন     

(    )          । 

(৫)  ম             -          ম                    ন        ২০১৬-১৭    -      দ      ‘      

             দ ’-            ম  আও     ম                 ৫িি ন                      বিি থািি ও 

       দ ন করা েি। 

 ৬  ন                         দ  ন  ম   ম              ন           দ                        ন 

        ন     ম   ন  ন           ম     ও           ম        আও    ‘            ন’-        ম 

       । ৯ ম    ২০১৭                  দ                                       । ২০১৬-১৭    -     

‘             ম                   ’, ‘      ’                 ও ম ন   ন              ম     ’     

‘     -                        ’ ন  ম   ন   ম                ।  

(৭)    ন    ও         ম      ন       ম       ন        ২০১৬-১৭    -     বভবিবি কম থসূবিহত ১০ লক্ষ 

েতদবরদ্র মবেলাহক খায বিরাপত্তাদাি     আ                দও     ।  

(৮) ২০১৬-১৭    -     বিবিএমইএ (ঢাকা, িারািণগঞ্জ ও গািীপুর বিলা) এিং বিহকএমইএ (ঢাকা, িারািণগঞ্জ, গািীপুর 

ও িট্টগ্রাম বিলা)                ন    বিলা পর্ থাহি ১২টি বসটি করহপাহরিি ও ৫৩টি বপৌরসভা এিং ২৬৪         

                 ১,৮০,৩০০ ন  ম       ম ’   ১০৮.১৮                 দ ন       ।        ২০১৬-১৭  

   -     ৫    দবরদ্র ও গভথিতী মা’বক ২৪ মাসব্যাপী মাবসক ৫০০ টাকা োহর মার্তত্বকাল ভাতা প্রদাি করা েি। 

(৯) ম     দ  আ - ম       ন                 ম  আও    ২০১৬-১৭    -     ম              দ     

ম   ম ৫,৯৪৮ ন              ৭.২৯৯২          ;       ম           ম   ম ৫,৮৬১ ন              

৭.৪০               িাংলাহদি মবেলা কল্যাণ পবরষদ (িামকপ)-এর মাধ্যহম মবেলাহদর আত্মকম থসংস্থ্াহির িন্য মবেলা 

বিষিক অবধদপ্তহরর বিিন্ধিকৃত ৪,৩৪৮টি সবমবতর মহধ্য ৮.৩৭৮০      টাকা অনুদাি বিতরণ করা েি। 

(১০) দুঃস্থ্ ও অসোি মবেলাহদর                               ম              দ        ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িছহর ২                 ম   ২,১৭৯         ম  ন            । ম     দ      ন      ম           

ম     ও           ম        আও                ম     দ  আ     ন                              

‘Income Generating Activities (IGA) Training of Women at Upazila level’-          ২৫০.৫৬২২ 

               ২০১৭-১৯  ম   দ    ম  দ    । ২              ন               ।           

ম     দ                                            দ  ন  ম   ম ম     দ   ম    ন         

      দ                               ম   ম ম     দ   ম   ন     (2       )    ন       

   ম  দ    ।                  ম     দ  তথ্যপ্রযুবিহত প্রহিিাবধকার এিং তথ্যপ্রযুবি বভবত্তক বসিা প্রদাহির 

মাধ্যহম মবেলাহদর ক্ষমতািহি     ‘তথ্য আপাঃ বিবিটাল িাংলাহদি গড়ার লক্ষয তথ্য ও প্রযুবির মাধ্যহম ক্ষমতািি প্রকল্প 

(২ি পর্ থাি )’ একহিক কর্তথক অনুহমাবদত েহিহছ। 

(১১)  দ    ৬৪        ‘          ম                   (৬৪     )’-                 ম   ম ন       

           ২০১৬-১৭    -            ১১.৪৫ বকাটি টাকা বর্হক ৬,৩৭৮িি বিকার ম                     

 দও     । অসোি মবেলাহদর বৃবত্তমূলক প্রবিক্ষণ দাহির িন্য মবেলা বিষিক অবধদপ্তহরর সদর কার্ থালিসে ৬৪টি বিলাি 

বিলা মবেলা বিষিক কম থকতথার কার্ থালহি বমামিাবত ও কাগহির াাহকট নতবর, বিউটিবফহকিি, খায প্রবক্রিািাতকরণ, 

বমািাইল বফাি সাবভ থবসং ইতযাবদ দক্ষতাবভবত্তক প্রবিক্ষণ কম থসূবি িালু রহিহছ। মবেলা ও বিশু বিষিক মন্ত্রণালিাধীি ৮টি 

স্থ্ািী প্রবিক্ষণ       ম   ম বিবভন্ন বট্রহি প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম িলমাি রাখা েি। 
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(১২)  ম       ম    দ     ন দ   ন   দ  দ      ন      ও    -    ম        ন              ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িছহর ২,৬৪০  ন           দ ন       ।  

(১৩  ন    দ      ন     ম                               ২০১৬-১৭    -     ম     ও           

ম        আও              ৩                  ৪   ম   ০৭   ম       ম                       আ  দন 

  ম               । নও             ম       ম           ,  ম           ম          ম       ম     

      ,      ও-      ম ন    ন  ও   ১০         ঊ                   ম ন      ।              

               ‘ ম       ম             নম     ও      দ   ত্ন     স্থ্াপি’        নম             । ‘ ম     

ম        ম       ম  দ  আ    ন             নম    ,    আ     ,      ,                  ন   নম        

 ম     ।  

(১৪) মবেলা ও বিশু বিষিক মন্ত্রণালি িারী ও বিশু বির্ থাতি দূরীকরহণ বিবিধ কার্ থক্রম পবরিালিা করহছ। িারী বির্ থাতি 

প্রবতহরাধকহল্প বির্ থাবতত িারীহদর সোিতা প্রদাহির িন্য বিভাগীি িের ঢাকা, রািিােী, িট্টগ্রাম, খুলিা, িবরিাল ও 

বসহলহট ৬টি বিিার বোহমর মাধ্যহম ২০১৬-১৭    -     ১,০০০  ন   আ  ন            ৩২৫ ন      ,    ও 

                দ ন       । িারীর প্রবত সবেংসতা প্রবতহরাধকহল্প ৮টি বমবিহকল কহলি োসপাতাহল One-Stop 

Crisis Centre (OCC) বর্হক বমাট ৩,৪১৬িি বির্ থাবতত িারী ও বিশুহক স্বাস্থ্যহসিা, পুবলবি ও আই ন সোিতা প্রদাি 

করা েি। বিলাপর্ থাহি ৪০টি এিং উপহিলাপর্ থাহি ২০টি One-Stop Crisis Cell বর্হক এ অর্ থ-িছহর ৮,৫১৪িি বির্ থাবতত 

িারী ও বিশুহক বিবকৎসা পরিতী পুিি থাসি কার্ থক্রম বেসাহি মহিাসামাবিক কাউহন্সবলংসে আইবি ও আিাসি বিষহি 

পরামি থ প্রদাি করা েি। বির্ থাতহির বিকার িারী ও বিশুহদর িন্য মহিাসামাবিক কাউহন্সবলং সোিতার      ৯১িি িারী 

ও বিশুহক মহিাসামাবিক কাউহন্সবলং বসিা এিং ১,২৭৫টি কাউহন্সবলং বসিি প্রদাি করা   । বটাল বে বেল্পলাইি (১০৯) 

বসটেরাহর বমাট ২,২৬,২৬৩টি বফাি গ্রেণ করা েি। বির্ থাতহির বিকার িারী ও বিশু বভকটিহমর অিস্থ্াি বিকটস্থ্ র্ািাি 

িািাহিার িন্য প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির একহসস টু ইিফরহমিি (এটুআই) বপ্রাগ্রাম এিং মবেলা ও বিশু বিষিক মন্ত্রণালহির 

বর্ৌর্ উহযাহগ িারী ও বিশুর প্রবত সবেংসতা প্রবতহরাহধ বমািাইল অযাপস ‘িি’ নতবর করা েি।  

(১৫) বির্ থাবতত িারীহদর  ত ন্যািবিিার বিবিত করহত ঢাকাি ন্যািিাল ফহরিবসক বিএিএ বপ্রাফাইবলং ল্যািহরটবরসে ৭টি 

বমবিহকল কহলি োসপাতাহল ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ৪৩৪টি মামলার বপ্রবক্ষহত ১,৩০৬টি িমুিার বিএিএ পরীক্ষা সম্পন্ন 

েি। বিএিএ আইহির উহেে পূরণকহল্প ‘বিএিএ ল্যািহরটবর ব্যিস্থ্াপিা অবধদপ্তর’ গঠহির কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ।  

(১৬) ১৭ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ বদিব্যাপী িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ৯৮তম িন্মবদিস ও িাতীি বিশু বদিস 

২০১৭ আিন্দঘি পবরহিহি উদ র্াপি করা েি। বদিস উপলহক্ষয ‘িিিন্ধুর িন্মবদি িাংলাহদহির খুবির বদি’ প্রবতপায বিহি 

িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ছবি সংিবলত একটি স্মারক িাকটিবকট ও উহদ্বাধিী খাম এিং বিহিষ 

বসলহমাের িাংলাহদি িাক বিভাহগর মাধ্যহম প্রকাি করা েি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা উি বদিহস বগাপালগহঞ্জর 

টুিীপাড়াি স্মারক িাকটিবকটটি অিমুি কহরি। এ বদিস উপলহক্ষয িাংলাহদি বিশু একাহিবম িত্বহর ১১ বদিব্যাপী িইহমলা 

আহিািি করা েি।  

(১৭) বদহির বিশুর অবধকার, বিকাি ও সু    বিবিতকহল্প পৃর্কভাহি অবধদপ্তর প্রবতষ্ঠার কার্ থক্রহমর অংি বেসাহি 

একাবধক আন্তঃমন্ত্রণালি সভা অনুবষ্ঠত েি। আন্তঃমন্ত্রণালি সভার বসদ্ধাহন্তর        বকার কবমটি ইহতামহধ্য সম্পৃি 

মন্ত্রণালি ও অংিীিহির সহি পর্ থাহলািিা কহর অবধদপ্তহরর প্রস্তাবিত কার্ থািবল এিং      ন    ম       প্র ত করা েি।  

(১৮) ৩ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি বিশু একাহিবম বমলিািতহি আহিাবিত ‘বিশ্ব বিশু বদিস ও বিশু অবধকার 

সপ্তাে-২০১৬’-এর     ধিী অনুষ্ঠাহি মািিীি প্রধািমন্ত্রী প্রধাি অবতবর্ বেসাহি উপবস্থ্ত বছহলি। বদিস        বিশু 

সমাহিি, আহলািিা, িাল্যবিিাে বিহরাধবিষিক মািিিন্ধি, সুবিধািবঞ্চত বিশুহদর পবরহিিিাি সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাি, 

বিত্রা ি প্রবতহর্াবগতা, বিশুহতাষ িল  ত্র প্রদি থন, বলফহলট, ব্যকহলট, বপা  র ও বক্রাড়পত্র প্রকাি, বখলাধুলা ইতযাবদ 

আহিািি করা েি। 
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বিত্র :          দ   -২০১৬’        ন       ন     দ      ম নন      নম           ন  

(১৯) বিশুর প্রারবম্ভক র্ত্ন ও বিকাহির লহক্ষয বিশুর বিকাহি প্রারবম্ভক বিক্ষা (বদ্বতীি পর্ থাি) প্রকল্পটি িানুিাবর ২০১৪ েহত 

বিহসম্বর ২০১৭ বমিাহদ ৬৩.৬৯৫৩ বকাটি টাকা ব্যহি সংহিাবধত েি। ‘বিশুর প্রারবম্ভক র্ত্ন ও বিকাহির সমবন্বত িীবত-

২০১৩’ িাস্তিািহির লহক্ষয কার্ থক্রম গ্রেণ এিং বিশুর প্রারবম্ভক বিখি ও বিকাহির আদবি থক মাি (ELDS) িকুহমটের 

বর্ৌবিকীকরণ বিহষ চূড়ান্তকরহণর লহক্ষয প্রকল্পটি কাি করহছ। এই প্রকহল্পর আওতাি ২০১৭ সাহল ১,২৭৫টি বকহন্দ্রর মাধ্যহম 

৮টি বিলা এিং ১০টি বকন্দ্রীি কারাগার, ২টি বর্ৌি পবে এিং কুবড়গ্রাম বছটমেল এলাকাি অিগ্রসর ও সুবিধািবঞ্চত বিশুহদর 

িন্য এই প্রকহল্পর কার্ থক্রম পবরিাবলত েহে। গাহম থটেরস্ এলাকার বিশুহদর িন্য ২০টি বি-বকিার বসটেরার, অন্যান্য বিলার 

সুবিধািবঞ্চত বিশুহদর ৫১৫টি বিশু বিকাি বকন্দ্র এিং ৭৪০টি প্রাক-প্রার্বমক বিক্ষা বকন্দ্র িলমাি রহিহছ। এ ছাড়া মবেলা 

বিষিক অবধদপ্তহরর আওতাি ৬৩টি এিং িাতীি মবেলা সংস্থ্াি আরও ১১টি বি-বকিার বসটেরার পবরিাবলত েহে। 

(২০) িাংলাহদি বিশু একাহিবমর মাধ্যহম পবরিাবলত ৬টি ‘বিশু বিকাি বকহন্দ্র’ দুস্থ্ ও সুবিধািবঞ্চত অসোি বিশুহক খািার 

ও িাসস্থ্ািসে বলখাপড়া ও বিবকৎসাহসিা প্রদাি কহর পুিি থাসি করা েহে। িাংলাহদি বিশু একাহিবমর বকন্দ্রীি কার্ থালহি 

প্রবতিন্ধী কন্যাবিশুসে বিশুহদর কল্যাহণ ‘স্বপ্নরাঙা’ িাহম বিত্রা ি প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম িাস্তিাবিত েহিহছ।  

(২১  ‘Enabling Environment for Child Right (EECR)’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি কন্যাবিশুসে পর্বিশু, ঝৌঁবকপূণ থ 

কাহি বিহিাবিত বিশু, বিযালি েহত  হর পড়া বিশু ও প্রবতিন্ধী বিশুহদর কল্যাহণ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৫,৩৩০িি বিশুহক 

িতথযুি অর্ থ সোিতা িািদ ৬.৪০      টাকা; ৪৯২িি বকহিার-বকহিারীহক স্টাইহপন্ড িািদ ০.৭৪      টাকা এিং 

১৫,০০০ িি বিশুহক বিরাপদ   তার প্রবি ণ  দ ন     েি।  

(২২) বিশুহদর অবধকার এিং িারীবরক-মািবসক ও সৃিিিীল প্রবতভা বিকাহির লহক্ষয িাংলাহদি বিশু একাহিবম কর্তথক 

র্তণমূলপর্ থাি বর্হক বকন্দ্র পর্ থন্ত িাছাই কহর ‘িাতীি বিশু পুরিার প্রবতহর্াবগতা-২০১৭’ আহিািি করা েি। এ িছর 

‘িিিন্ধুহক িাহিা, িাংলাহদিহক িাহিা’ িীষ থক প্রবতহর্াবগতার পি থ রাখা েি। সারাহদহি বমাট ২,৩৫,৩২৯িি বিশু 

প্রবতহর্াগী প্রবতহর্াবগতাি অংিগ্রেণ কহর এিং ২১২ িিহক পুরিার প্রদাি করা েি। ১৮ বম ২০১৭ তাবরহখ িাংলাহদি বিশু 

একাহিবম বমলিািতহি গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদহির মোমান্য রােপবত িিাি বমাঃ আিদুল োবমদ প্রধাি অবতবর্        

           পুরিার বিতরণ কহরি।  

(২৩) িাংলাহদহির বিশুহদর মাধ্যহম সংস্কৃবত বিবিমহির উহেহে এবপ্রল ২০১৭ সাহল ১৪িি বিশু তুরহির বিভবিবের িেহর 

৩৯তম টিআরটি ইটেরারন্যািিাল িান্স বফসটিহভহল বর্াগদাি কহর।  
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বিত্র : মািিীি    নম           ন  ‘   ম          দ  -২০১৬’        আ  -  ম         ন   দ  ন                      

   ম        ন          ম          দ       দ  ন 

(২৪) িারী িাগরহণর অগ্রদূত বিগম বরাহকিার অিদাি বিরস্মরণীি করা এিং এ বর্হক িারীহদর অনুপ্রাবণত করার উহেহে ৯ 

বিহসম্বর ২০১৬ তাবরখ বিগম বরাহকিা বদিহস বিগম আরমা দত্ত-বক ন           ও আ  -  ম         ন  বক্ষহত্র এিং 

বিগম ন্যরিাোি-বক িারীহদর আর্ থ-সামাবিক উন্নিহির বক্ষহত্র অিদাি রাখার িন্য ‘বিগম বরাহকিা পদক’ প্রদাি করা েি। 

(২৫) ‘িারী-পুরুষ সমতাি উন্নিহির র্াত্রা, িদহল র্াহি বিশ্ব, কহম থ িতুি মাত্রা’ প্রবতপায বিহি ৮ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ 

‘আন্তিথাবতক িারী বদিস-২০১৭’ র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি উদ র্াপি করা েি। 

(২৬) ৮ আগস্ট ২০১৬ িিমাতা বিখ ফবিলাতুিহিছা মুবিহির ৮৬তম িন্মিাবষ থকী িাতীিভাহি র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি উদ র্াপি 

করা েি। উি বদিহসর অনুষ্ঠাহি বিখ ফবিলাতুিহিছা মুবিহির িীিি সম্পহকথ একটি িকুহমটেরবর বফল্ম প্রদি থি করা েি। 

অনুষ্ঠাহি মািিীি প্রধািমন্ত্রী প্রধাি অবতবর্ বেসাহি উপবস্থ্ত বছহলি। 

(২৭) ১৮ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির কবিষ্ঠ পুত্র বিখ রাহসহলর িন্মবদি উদ র্াপি 

উপ     বদিব্যাপী বিলা ও উপহিলাি বিশুহতাষ িলবচ্চত্র ও আহলাকবিত্র প্রদি থিীসে আহলািিা ও সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাহির 

আহিািি করা েি। 

(২৮) বিশ্বকবি রিীন্দ্রিার্ ঠাকুর ও িাতীি কবি কািী িি ল ইসলাহমর িন্ম ও মৃতুয িাবষ থকী উদ র্াপি উপ     িাংলাহদি 

বিশু একাহিবমহত আহলািিা সভা ও সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাহির আহিািি করা েি। অনুষ্ঠাহি বিবিষ্ট ব্যবিিগ থ ছাড়াও বিপুল 

সংখ্যক বিশু ও অবভভািহকর সমাগম েি। ১১ বম ২০১৭ ‘মা বদিস’ উদ র্াপি, ২৯ বসহেম্বর ২০১৬ ‘িাল্য বিিাে’ প্রবতহরাধ 

বদিস পালি, ৩ অহক্টাির ২০১৬ ‘কন্যাবিশু’ বদিস উদ র্াপি     ২৮ অহক্টাির ২০১৬ ‘মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিার িন্ম 

বদিস’ পালি করা েি।  

(২৯) মবেলা ও বিশু বিষিক মন্ত্রণালহির আওতাি িারী উন্নিহি গৃেীত কার্ থক্রম সম্পহকথ সংবক্ষপ্ত বভবিও প্রবতহিদি 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjb8h18R3Ds        দ            । 

https://www.youtube.com/watch?v=Bjb8h18R3Ds
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৪০। মুবিযুদ্ধ বিষিক মন্ত্রণালি 

 ১     দ          দ  , ম  ন       দ  ,         দ  , ম  ন    ন   ও        দ                    ন   

 দ                  ন/   ন-       ম      দ        ন       । 

 ২  ১৯৭১       ২৫ ম                          ন   ন     ন                              ২৫ ম      

        দ              আ               দ           আদ          ম                দ        

    দ                  ১৪৭      ম   আন        ম  ন           দ          ম        ।          

            ম              ম       ম      দ        দ             দ      ন       ‘ ’       

                      ম দন    ন      দ             ও                 ম      ম    ২৫ ম    ২০১৭ 

      ‘        দ  ’                ।  

 ৩)         ২০১৬      ম     ১০,০০০           ১,৮১,৪৫৫ ন             ম   ২,১৯৭.২২                ন 

      দ ন       ।               ১০,০০০                        ও  দ ন        । 

 ৪  ২,৫০০    দ            ০৭ ন                 ৫,৩৩১ ন                        ন  ১৫,০০০          

       ৪৫,০০০           ম         ন         ম   ৩১৭.৬৫            আ           দ  দ ন       । 

(৫  ৫৮৭ ন                            -৩০,০০০     ,      ম-২৫,০০০     ,       ম-২০,০০০          

       -১৫,০০০       ম           ম   ১৩.৯৬            দ ন       । 

 ৬  ৭৭৭  ন              ম     নদ    দ ন       ।             ম                                    

০১                  ৯০৩   ন              -              ন       ।                     ন/  -

       -            ন     ও          ৩,২৯৭   ন   নদ        -              ন       । 

 ৭  আ  দন                  আ  দ ন            ১,৯৫০  ন           ন ম                        

৩১৮ ন                                         ন       । 

 ৮                      ম      ন  নম        ম                                আও    ১৫২.৬৭      

             -২০১৬       ন-২০১৭  ম   দ ৪৫          ন  নম                            । ১৫  

   ন   নম          ম ন      ।       ০৪          ম             ন      । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :             ম              .                         ন          ম ন      ন     দ              
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 ৯   ম   ১,০৭৮.৫১                   -২০১২       ন-২০১৬  ম   দ       ন   ন                  ম    

  ন  নম           আও     দ    ৪৭০                    ম      ন  নম            ।  ন ২০১৭      

৩৪৭           নম              ।          -২০১৬       ন-২০১৭  ম   দ ১০০            ন 

 নম         ম     । ৩৯           নম          ম ন আ       ৪৩   দ    ও     ন               ন 

     ।       ৪১     ম                  আ  । 

 ১০      -২০১২       ন-২০১৬  ম   দ  ম   ২২৭.৯৭                     ন   ন   ম  ন               দ  

        ন  নম           আও    ২,৯৭১ ন                         ন  নম            ।  ন ২০১৭      

২,৬২৪     ন     নম         ম     ।      ২০১৬       ন ২০১৭  ম   দ ৯০২       ন  নম              । 

৫৪    নম          ম ন           ৪৫   দ         ম        ন      । 

 ১১               দ  ন  ম                 ,                 , ম নন      নম                নদ, 

                ম        ও               ন    ও       ম   ম আ -           । 

 ১২  ম        ও                  ম           ,                 , ম নন      নম                নদ, 

                                     দ      ন/    ন       দ ন/ ন    ,   আ                        

                      ন দ   ন   দ ন       । 

 ১৩   দ      ম  ন  /               ন    ন     আ  দন                      ন          -           ম 

  ম ন      । 

৪১। মাধ্যবমক ও উচ্চ বিক্ষা বিভাগ 

(১) ঢাকাস্থ্ বোহটল বরবিসহি ৫-৭ বফব্রুিাবর-২০১৭ বমিাহদ বতিবদিব্যাপী আহিাবিত E-9 Ministerial Meeting on 

Education 2030 শুরু েি। উন্নিিিীল বদিগুবলর মধ্য বর্হক িিিহুল ৯টি বদি বিহি গঠিত বফারাম E-9 (Education-

9)। E-9-এর সদস্যরােসমূে েহলা িাংলাহদি, িাবিল, িীি, বমির, ভারত, পাবকস্তাি, ইহন্দাহিবিিা, বমবক্সহকা ও 

িাইহিবরিা। ‘E-9 Ministerial Meeting on Education 2030’-িীষ থক সহম্মলহির শুভ উহদ্বাধি কহরি গণপ্রিাতন্ত্রী 

িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা। উহদ্বাধিী অনুষ্ঠাহি বগস্ট অি অিার বেসাহি ইউহিহিার মোপবরিালক 

বমি ইবরিা বিাহকাভা উপবস্থ্ত বছহলি। আহলািয সহম্মলহি E-9 বফারাহমর সদস্যরাে িাংলাহদি, িাবিল, িীি, বমির, 

ভারত, পাবকস্তাি, ইহন্দাহিবিিা ও িাইহিবরিা বর্হক মন্ত্রী এিং ঊর্ধ্থতি কম থকতথাগণ অংিগ্রেণ কহরি। ৫ বফব্রুিাবর ২০১৭ 

উহদ্বাধিী অনুষ্ঠাহি বিক্ষামন্ত্রী িিাি নুরুল ইসলাম িাবেদ এমবপ আনুষ্ঠাবিকভাহি E-9 বফারাহমর বিিারম্যাহির দাবিত্বভার 

গ্রেণ কহরি এিং আগামী দুই িছর বতবি এ দাবিত্ব পালি করহিি। E-9 সহম্মলহির উহেখহর্াগ্য ফলাফল বেসাহি সদস্য 

রােসমূহে SDG-4 িাস্তিািহির বরািম্যাপ সংিবলত ‘Dhaka Declaration’ গৃেীত েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
বিত্র : ‘E-9 Ministerial Meeting on Education 2030’-            ম নন      নম           ন          ম    ন       

    ম ন   দ  ম   ও              
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(২) সন্ত্রাস ও িবিিাহদর বিরুহদ্ধ ১৭, ২১, ২৩ জুলাই ২০১৬ তাবরখ বিসরকাবর বিশ্ববিযালহির ট্রাবস্ট বিাহি থর বিিারম্যাি ও 

উপািার্ থ, বদহির সরকাবর-বিসরকাবর কহলহির অধ্যক্ষগণ, বিশ্ববিযালিসমূহের উপািার্ থ, উপ-উপািার্ থসে বসবিির বিক্ষকবৃন্দ 

ও বিক্ষক সবমবতর সভাপবত-সাধারণ সম্পাদক, বিক্ষক-বিক্ষার্ী, বিক্ষক প্রবতবিবধহদর বিহি ৩টি সভা অনুবষ্ঠত েি। উি 

সভাগুবলহত বিক্ষা ও স্বরাে মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রী, বিক্ষা সবিি, বিিারম্যাি ইউবিবস, মো-পুবলি পবরদি থক, 

মোপবরিালক, র যাি উপবস্থ্ত বর্হক সন্ত্রাস ও িবিিাদ প্রবতহরাহধ বিবভন্ন বদক-বিহদ থিিা প্রদাি কহরি।  

(৩) িবিিাহদর বিরুহদ্ধ িিসহিতিতা সৃবষ্টর উহেহে ০৩ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরখ বদহির সকল বিক্ষা-প্রবতষ্ঠাহি িবিিাদ 

ও সন্ত্রাস বিহরাধী সভা/সমাহিি/র যাবল আহিািহির বিহদ থিিার আহলাহক বদহির সকল বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি বিক্ষক অবভভািক, 

পবরিালিা কবমটি, স্থ্ািীি সকল স্তহরর িিগণ, ইমাম, আহলমহদরহক বিহি অবভভািহকর দাবিত্ব, সমাহির দাবিত্ব, 

বিক্ষার্ীহদর িিরদাবর ইতযাবদ বিষহি সভা/সমাহিি/র যাবলর আহিািি করা েি। 

(৪) িবি কার্ থক্রহমর সহি সংবেষ্টতার অবভহর্াগ পাওিাি ১১ আগস্ট ২০১৬ তাবরখ ঢাকা বপস কহলি, িতুি িািার, 

ভাটারা, গুলিাি এিং বপসফুল কহলি, বি-৭৩, দবক্ষণ িিশ্রী, বখলগাঁও-এর পাঠদাহির অনুমবত িাবতলসে বপস স্কুল, বপস 

ইটেরারন্যািিাল স্কুল ঢাকা-এর কার্ থক্রম িন্ধ করা েি। 

(৫) িাতীিভাহি সারাহদহি সরাসবর বর্াগাহর্াগ কহর সকল বিক্ষক ও বিক্ষার্ীহদরহক িবিিাদীহদর োত বর্হক রক্ষা, সন্ত্রাস 

ও িবিিাহদর বিরুহদ্ধ সামাবিক সহিতিতা, সামাবিক আহন্দালি ও প্রবতহরাধ গহড় বতালার লহক্ষয সকল বিক্ষা বিাহি থর 

আহিািহি বদহির সকল বিভাহগ, বিভাগীি বকন্দ্র ছাড়াও বছাট/িড় অঞ্চল বভহদ বিক্ষা মন্ত্রণালিাধীি সকল বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহির 

(সরকাবর-বিসরকাবর) প্রধাি বিক্ষক, অধ্যক্ষ, অবভভািক, ছাত্র-ছাত্রী, বিক্ষাবিদ, বিক্ষানুরাগী, ইমাম, সমাহির গেমান্য 

ব্যবিিগ থ, সাংিাবদক এিং স্থ্ািীি প্রিাসিহক বিহি মতবিবিমি কহর সন্ত্রাস ও িবিিাহদর বিরুহদ্ধ কম থপদ্ধবত বস্থ্র কহর 

বদওিা েহে। এ সকল সভাি মািিীি বিক্ষামন্ত্রী, সবিিসে, বিক্ষা মন্ত্রণালহির ঊর্ধ্থতি কম থকতথাগণ এিং স্থ্ািীি সংসদ-সদস্য, 

বিভাগীি কবমিিার, বিআইবি, বিলা প্রিাসক, পুবলি সুপার, বিক্ষা কম থকতথাসে সংবেষ্ট সিাইহক বিহি ব্যাপক কার্ থক্রম 

পবরিালিা করা েহে। ইহতামহধ্য িবরিাল, রািিােী, র্হিার, কুবমো, মিমিবসংে, বসহলট, রংপুর, িট্টগ্রাম ও ঢাকা বিভাগীি 

িের/অঞ্চহল এ ধরহির সভা অনুবষ্ঠত েি।  

(৬) বদহির বর্ সকল উপহিলাি বকাহিা সরকাবর মাধ্যবমক বিযালি/কহলি বিই বস সকল উপহিলাি একটি কহর কহলি 

সরকাবরকরহণর কার্ থক্রম িলহছ। ইহতামহধ্য বিবভন্ন উপহিলাি ২৮৫টি কহলি সরকাবরকরহণর িন্য অর্ থ বিভাহগর সম্মবত 

পাওিা বগহিহছ তন্মহধ্য ২৮৩টি কহলহির deed of gifts স্বাক্ষর করা েি। উহেখ্য বর্, িতথমাি সরকাহরর সমি বিবভন্ন 

উপহিলাি ৩৯টি বিসরকাবর কহলি সরকাবরকরণ করা েি। 

(৭) বদহির বর্ সকল উপহিলাি বকাহিা সরকাবর মাধ্যবমক বিযালি/কহলি বিই বস সকল উপহিলাি একটি কহর মাধ্যবমক 

বিযালি সরকাবরকরহণর কার্ থক্রম িলহছ। ইহতামহধ্য বিবভন্ন উপহিলাি ৪২টি মাধ্যবমক বিযালি সরকাবরকরহণর িন্য অর্ থ 

বিভাহগর সম্মবত পাওিা বগহিহছ। উহেখ্য বর্, িতথমাি সরকাহরর সমি বিবভন্ন উপহিলাি ১৭টি বিসরকাবর মাধ্যবমক বিযালি 

সরকাবরকরণ করা েি। 

(৮) প্রাক-প্রর্বমক স্তহর ৫টি ক্ষুদ্র নৃহগাষ্ঠীর (িাকমা, মারমা, গাহরা, মাবদ্র ও বত্রপুরা) িন্য সি থহমাট ৭৭,২৮২টি পাঠ্যপুস্তক 

সরিরাে করা েি। 

(৯) দৃবষ্ট প্রবতিন্ধীহদর িন্য প্রর্মিাহরর মহতা ৯,৭০৩ কবপ বিইল পাঠ্যপুস্তক সরিরাে করা েি। 

(১০) সকল পাঠ্যপুস্তহক মুবিযুহদ্ধর ইবতোস এিং িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির িীিিী সবন্নহিি করা েি। 

(১১) ষষ্ঠ বর্হক অষ্টম বেবণর িাংলাহদি ও বিশ্বপবরিি বিষহির ৩টি পাঠ্যপুস্তক সমহিাপহর্াগী কহর পবরমািথহির কাি 

সম্পন্ন েি। 

(১২) ষষ্ঠ বর্হক িিম-দিম বেবণর ইংহরবি বিষহির ৪টি গ্রামার পাঠ্যপুস্তক িতুি কহর প্রণিি করা েি। 

(১৩) একাদি ও দ্বাদি বেবণর িাতীি বিক্ষাক্রম ২০১২ বিস্তরণ ২৪টি প্রবিক্ষণ ম্যানুিাল, িীিি দক্ষতাবভবত্তক বিক্ষার 

প্রবিক্ষণ ম্যানুিাল এিং ৭১টি বিক্ষক বিক্ষাক্রম বিহদ থবিকা প্রণিি করা েি। 

(১৪) ১৩ জুি ২০১৭ তাবরহখ সৃিিিীল বমধা অহন্বষণ ২০১৭-এর িাতীি পর্ থাহির প্রবতহর্াবগতাি বিবভন্ন কযাটাগবরহত বসরা 

১২ িি বমধািীহক ১ লক্ষ টাকা, ১টি পদক ও সিদপত্র পুরিার বেসাহি প্রদাি করা েি। 



210 

 

(১৫) ২০১৭ বিক্ষািহষ থ প্রাক-প্রার্বমক, ইিহতদাবি, দাবখল, দাবখল বভাহকিিাল, মাধ্যবমক ও এসএসবস (বভাহকিিাল) স্তহরর 

৪ বকাটি ২৬ লক্ষ ৩৫ োিার ৯২৯ িি বিক্ষার্ীর মহধ্য ০১ িানুিাবর ২০১৭ তাবরখ ৩৫ বকাটি ১৫ লক্ষ ১৩ োিার ৮৫৭টি 

পাঠ্যপুস্তক বিিামূহল্য বিতরণ করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :            -২০১৭’        ন       ন ম নন       ম    ন           ম ন   দ  ম  ;  

 ন    ম :               ন,     , ম   ম  ও              ;  ন    ম : আ ম   ,     ,  

        ও ম           ,      ম      ও  ন           

(১৬) োসাি োবফজুর রেমাি সম্পাবদত িাংলাহদহির স্বাধীিতা যুহদ্ধর দবললপত্র (১৫ খণ্ড) বিবভন্ন বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি বিতরহণর 

িন্য ১৮ োিার বসট ক্রি ও সরিরাে করা েি। 

(১৭) সরকাবর মাধ্যবমক বিযালহির ৪৫৭টি পহদ সেকারী প্রধাি বিক্ষক/বিবক্ষকার এিং ৬৪টি পহদ সেকারী বিলা বিক্ষা 

অবফসার পহদ পহদান্নবত প্রদাহির কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ।  

(১৮) ১টি বিসরকাবর বিশ্ববিযালহির প্রার্বমক অনুহমাদি বদওিা েি। 

(১৯) ৩৪তম বিবসএস বলবখত পরীক্ষাি উত্তীণ থ বকন্তু কযািার পহদর িন্য সুপাবরিপ্রাপ্ত িি এমি ৪৫০ িিহক সরকাবর 

মাধ্যবমক বিযালহির সেকারী বিক্ষক/বিবক্ষকা বিহিাহগর লহক্ষয পুবলি বভবরবফহকিি িলমাি রহিহছ। পুবলি বভবরবফহকিি 

বিহষ দ্রুততম সমহির মহধ্য বিক্ষক পদািহির ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েহি। 

(২০) ৩৫তম বিবসএস বলবখত পরীক্ষাি উত্তীণ থ বকন্তু কযািার পহদর িন্য সুপাবরিপ্রাপ্ত িি এমি ১,৫১৮ িিহক সেকারী 

বিক্ষক/বিবক্ষকার শূন্যপহদ বিহিাহগর িন্য বপএসবস-বত অনুহরাধপত্র বপ্ররণ করা েি। 

(২১) বসহলট িবরিাল ও খুলিা িেহরর ৭টি সরকাবর মাধ্যবমক বিযালি স্থ্াপি প্রকহল্পর মাধ্যহম বসহলহট ‘বসহলট সরকাবর 

উচ্চ বিযালি’ এিং খুলিাি ‘খুউক খাি িাোি আলী সরকাবর মাধ্যবমক বিযালি’-  িানুিাবর ২০১৭ েহত পাঠদাি কার্ থক্রম 

শুরু েি। 

(২২  ‘ন্যািিাল একাহিবম ফর অটিিম এযান্ড বিউহরা-বিহভলপহমটেরাল বিিএযাবিবলটিি’ প্রকহল্পর মাধ্যহম পূি থািল িতুি িের 

এলাকাি ৩.৩৩ একর িবমহত একটি অটিবস্টক একাহিবম স্থ্াপি করা েহি। ইহতামহধ্য িবম বরবিহিিহির কাি সম্পন্ন েি। 

এই একাহিবমহত অটিবস্টক বিশুহদরহক বিবভন্ন প্রবিক্ষহণর মাধ্যহম স্বাভাবিক িাচ্চাহদর ন্যাি িীিির্াপহি উপহর্াগী কহর গহড় 

বতালা েহি। 
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(২২) TQI-II-িীষ থক প্রকহল্পর মাধ্যহম িাতীি বিক্ষক বিক্ষা কাউবন্সল (এিটিইবস) কার্ থকর করার িন্য সাংগঠবিক কাঠাহমা 

ও আইহির খসড়া প্রণিি করা েি। 

(২৩) উপবৃবত্তপ্রাপ্ত বিক্ষার্ীহদর মহধ্য উপবৃবত্তর টাকা অিলাইহি (বমািাইল অযাকাউহটেরর মাধ্যহম) প্রদাি করার ফহল 

বিক্ষার্ীরা উপবৃবত্তর টাকা র্র্াসমহি উহত্তালি করহত পারহছ। 

(২৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর উপবৃবত্ত বিতরহণর পািাপাবি প্রধািমন্ত্রীর বিক্ষা সোিতা ট্রাস্ট বর্হক ৯১ িি দবরদ্র ও বমধািী 

বিক্ষার্ীহক বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি ভবতথ বিবিতকরহণ ২,১১,০০০ টাকা এিং দুঘ থটিাি গুরুতর আেত ৫ িি বিক্ষার্ীহক বিবকৎসা 

খরি িািদ ১,০৫,০০০ টাকা প্রদাি করা েি। 

(২৫) বিসরকাবর বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি বিক্ষক বিহিাহগর সুপাবরিদাহির লহক্ষয অিলাইিবভবত্তক কার্ থক্রহমর মাধ্যহম বমধার 

বভবত্তহত ৬,৪৭০টি প্রবতষ্ঠাহি ১৪,৬৬৯টি শূন্যপহদর বিপরীহত ১৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ পর্ থন্ত ১৯,৮৫৪িি প্রার্ীহক বিহিাহগর 

িন্য সুপাবরি করা েি। 

(২৬) ১২ ও ১৩ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ এিটিআরবসএ’র এহিাহদি বিক্ষক বিিন্ধি বলবখত পরীক্ষা অনুবষ্ঠত েি। বলবখত 

পরীক্ষাি উত্তীণ থ ১৮,৯৭৩ িি পরীক্ষার্ীর বমৌবখক পরীক্ষা গ্রেণ কহর ০৮ জুি ২০১৭ তাবরহখ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফহল বমাট 

৭৭টি বিষহি ১৭,২৪৬িি উত্তীণ থ প্রার্ীর তাবলকা প্রকাি করা েি।  

(২৭) ব্যািহিইস িকুহমহটেরিি বকহন্দ্র সংরবক্ষত বিিস্ব প্রকািিাসে প্রাি ১০টি পুস্তহকর ই-ব্যক কাি সম্পন্ন কহর তা ব্যািহিইস 

ওহিিসাইহট ওহিি এিািল করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছর পর্ থন্ত প্রাি ২০,০৪৬িি ব্যিোরকারী ই-ব্যকহসিা গ্রেণ কহরহছ।  

(২৮) বকাবরিা সরকাহরর অর্ থািহি উপহিলা আইবসটি বট্রবিং অযান্ড বরহসাস থ বসটেরার ফর এডুহকিি (UITRCE) প্রকহল্প প্রর্ম 

ধাহপ ১২৫টি উপহিলা আইবসটি বট্রবিং অযান্ড বরহসাস থ বসটেরার ফর এডুহকিি (UITRCE) বিম থাণকাি সম্পন্ন। এ প্রকহল্পর 

আওতাি বদ্বতীি ধাহপ আরও ১৬০টি বিম থাণ করার িন্য বকাবরিা সরকাহরর সহি চুবি েি।  ন ম    ১২৫টি উপহিলা 

UITRCE-এ বিক্ষকহদর প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম িাস্তিািি করা েি এিং UITRCE আইবসটি ল্যাহি ৭২,০০০িি বিক্ষকহক  

১৫ বদিব্যাপী আইবসটি প্রবিক্ষণ বদওিা েি। 

(২৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর স্কুল, কহলি ও মাদ রাসা কযাটিগবরহত ১২,৯৩৫িি বিসরকাবর বিক্ষক-কম থিারীর মহধ্য সি থহমাট 

৫৪০ বকাটি ৬৮ লক্ষ ৩০ োিার টাকার অিসর ভাতার বিক প্রদাি করা েি। 

(৩০) েি গমহিচ্ছু ১,০৩৫িি বিসরকাবর বিক্ষক-কম থিারীহক ২৭ বকাটি ৭২ লক্ষ ২৯ োিার ৩৭০ টাকা প্রদাি করা েি। 

(৩১) অিসরপ্রাপ্ত ১৫১িি বিসরকাবর মুবিহর্াদ্ধা বিক্ষক কম থিারীহক ৩ বকাটি ৬ লক্ষ ৯৮ োিার ৭৭ টাকা প্রদাি করা েি। অসুস্থ্, 

প্রিাত ও কন্যাদািগ্রস্ত ১,০৯৭িি বিসরকাবর বিক্ষক-কম থিারীহক ২৫ বকাটি ৯৫ লক্ষ ৮৪ োিার ৯২৬ টাকা প্রদাি করা েি। 

(৩২) মাধ্যবমকপর্ থাহির বিজ্ঞাি বিষহির ৫০০িি ও আইবসটি বিষহির ১,২৮০ িিসে বমাট ১,৭৮০িি বিক্ষহকর িন্য 

নিহদবিক প্রবিক্ষণ আহিািহির লহক্ষয আন্তিথাবতক পরামি থক ফাহম থর সহি চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

(৩৩) মাঠপর্ থাহির কার্ থক্রহমর গবতিীলতা আিিহির লহক্ষয বিবভন্ন দপ্তহরর িন্য বমাট ১০টি বিপ ও মাঠপর্ থাহি সেকারী 

পবরদি থকহদর িন্য ৬৪০টি মটরসাইহকল প্রদাি করা েি। 

(৩৪) আন্ডার সাভথি এলাকাি বমাট ৮৩টি বিযালহির ৬৫৪িি বিক্ষক-কম থিারীহক বিতি-ভাতা প্রদাি করা েহে। 

(৩৫) বসবসপ বপ্রাগ্রাহমর মাধ্যহম এ অর্ থ-িছহর ১৭৬িি কম থকতথা ও ১১িি কম থিারীসে বমাট ১৮৭িি কম থকতথা-কম থিারীর 

বিহিাগ প্রদাি করা েি। 

(৩৬) মাধ্যবমক পর্ থাহি বিজ্ঞাি বিক্ষাহক িিবপ্রি করার লহক্ষয বসবসপ বপ্রাগ্রাহমর মাধ্যহম ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১৮,২৪৫ 

িিসে বমাট ৫৫,০১৭িি বিজ্ঞাি বিক্ষকহক বিজ্ঞাি বিষহি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি।  

(৩৭) বসকাহিপ প্রকহল্পর মাধ্যহম ৬৪ বিলার ৬৪টি উপহিলার বিি থাবিত ৬০০টি বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি ১,৭০০ িি (ইংহরবি, 

গবণত, বিজ্ঞাি বিষহি) অবতবরি বেবণ বিক্ষক বিহিাগ বদওিা েি। ১,৫০,৮২৫িি বিক্ষার্ীহক Best Student 

Achivement Award; ১,২৮,৫৫৩িি বিক্ষার্ীহক SSC Pass Award এিং ১,৪০২টি বিক্ষা প্রবতষ্ঠািহক ইিহসিটিভ 

অযাওিাি প্রদাি করা েি। এ ছাড়া পাঠাভযাস উন্নিি কম থসূবির আওতাি জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ১১,৯১৭টি প্রবতষ্ঠাহি িই পড়া 

কম থসূবি িাস্তিাবিত েি। 
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(৩৮  ‘তথ্য প্রযুবির সোিতাি বিক্ষার মাহিান্নিহির লহক্ষয বিি থাবিত বিসরকাবর কহলিসমূহের উন্নিি প্রকহল্পর’ মাধ্যহম 

অিকাঠাহমা উন্নিি িাস্তিািহি ১,৫০০টি বিসরকাবর কহলহির মহধ্য পূণ থািভাহি বিষ েি ১০০টি, র্ততীি ও িতুর্ থ তলার 

বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ ৮৫১টির, প্রর্ম ও বদ্বতীি তলার কাি িলমাি ২৪৮টির এিং ২৮৫টি কহলহির বিম থাণকাহির 

লহক্ষয বটন্ডার প্রবক্রিাধীি রহিহছ। 

(৩৯) টিবিং বকিাবলটি ইমপ্রুভহমটের (TQI-II) প্রকহল্পর আওতাি ৬৮টি উপহিলার (সরকার কর্তথক বিবিত অিগ্রসর ও 

সুবিধািবঞ্চত এলাকা) বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি কম থরত বিএিবিেীি বিক্ষকগণ বিএি প্রবিক্ষহণ অংিগ্রেণ করহলই প্রবত মাহস ৩,০০০ 

টাকা োহর বৃবত্তপ্রদাি করা েি। 

(৪০) TQI-II প্রকহল্পর আওতাি বিগত ৩ িছহরর পািবলক পরীক্ষার ফলাফহল বপবছহি পড়া প্রবতষ্ঠািসমূহে কম থরত মবেলা ও 

ক্ষুদ্র নৃ-বগাষ্ঠী পুরুষ বিক্ষকগণ (ইংহরবি, গবণত ও বিজ্ঞাি)-বক বিরামিমূলক লাহির (বপবছহি পড়া বিক্ষার্ীহদর িন্য 

অবতবরি লাি) িন্য প্রবত মাহস ২,০০০ টাকা োহর প্রহণাদিা প্রদাি করা েি। 

(৪১) টিবিং বকািাবলটি ইমপ্রুভহমটের (TQI-II)-ইি বসহকন্ডাবর প্রকহল্পর আওতাি ৫১টি লাস্টার বসটেরার স্কুল (বস বস 

এস)/লাস্টার বসটেরার কাম-ই-লাবি থং বসটেরাহরর মহধ্য ৩১টির বিম থাণকাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সম্পন্ন েি। অিবিষ্ট ২০টির 

মহধ্য ১২টির বিম থাণকাি প্রাি ৯০-৯৫       সম্পন্ন এিং ৮টির মহধ্য ১টির বটন্ডার মূল্যািি বরহপ থাট এবিবি’র বিহিিিাধীি, 

িাবক ৭টির মহধ্য ৩টির বটন্ডার আহ্বাি প্রবক্রিাধীি রহিহছ।  

(৪২) TQI-II িীষ থক প্রকহল্পর মাধ্যহম বিবিটাল কিহটটের বিভলপহমটের, োি থওিযার এিং ট্রািলশুটিং এিং এযািভান্সি 

আইবসটি বিষহি বিক্ষকহদর প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। উি প্রকহল্পর মাধ্যহম িিম ও দিম বেবণর িন্য ৩টি বিষহি  

ই-ম্যানুহিল (পদার্ থবিযা, রসািি এিং িাংলাহদি ও বিশ্ব পবরিি) প্রণিি এিং ছিটি বিষহি ই লাবি থং (ইংহরবি, গবণত ও 

বেসািবিজ্ঞাি এিং পদার্ থবিযা, রসািি ও িীিবিজ্ঞাি) উপকরণ উন্নিি ও প্রস্তুত করা েি। এ সকল উপকরণ ওহিি 

এিাহিইল করা েি।  

(৪৩) ‘সরকাবর মাধ্যবমক বিযালিসমূহের উন্নিি িীষ থক’ প্রকল্পটি ২১ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ একহিক কর্তথক অনুহমাবদত েি। 

উি প্রকল্পটির মূল উহেে েহলা ৩২৩টি সরকাবর বিযালহির বিক্ষার গুণগতমাি বিবিতকরণ এিং বিযমাি বিসরকাবর 

বিযালহির সহি প্রবতহর্াবগতাি বিহি আসা। 

(৪৪) ‘সরকাবর কহলিসমূহে বিজ্ঞাি বিক্ষার সুহর্াগ সম্প্রসারণ িীষ থক’ প্রকল্পটি ২১ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ একহিক কর্তথক 

অনুহমাবদত েি। উি প্রকল্পটির মাধ্যহম ২০০টি সরকাবর কহলহি বিজ্ঞাি বিক্ষার সুহর্াগ সম্প্রসারহণ একাহিবমক ভিি 

(পরীক্ষার েলসে) বিম থাণ ও আসিািপত্র সরিরাে, আইটি ল্যাি, মাবিবমবিিা বেবণকক্ষ ও বিজ্ঞাি গহিষণাগাহরর িন্য 

কবম্পউটার, আই-বিাি থ ও নিজ্ঞাবিক র্ন্ত্রপাবত সরিরাে এিং বিজ্ঞাি বিষহি বিক্ষকহদর পদ সৃবষ্ট এিং প্রবিক্ষণ প্রদাি  

করা েহি। 

(৪৫  ‘আইবসটির মাধ্যহম মাধ্যবমক ও উচ্চ মাধ্যবমক স্তহর বিক্ষার প্রিলি প্রকল্প পর্ থাি-২’ িীষ থক প্রকল্পটি ০৪ এবপ্রল ২০১৭ 

তাবরহখ একহিক কর্তথক অনুহমাবদত েি। উি প্রকহল্পর মাধ্যহম ২৬,০০০ বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি মাবিবমবিিা বেবণকক্ষ নতবরর 

িন্য ল্যাপটপ, মাবিবমবিিা প্রহিক্টর সরিরাে এিং বিক্ষকহদর আইবসটি বিষহি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েহি। 

(৪৬) প্রস্তাবিত ‘বতি পাি থতয বিলাি িতুি আিাবসক বিযালি স্থ্াপি ও বিযমাি মাধ্যবমক বিযালহি আিাবসক ভিি বিম থাণ’ 

প্রকহল্পর আওতাি িান্দরিাি, রািামাটি ও খাগড়াছবড় বিলার প্রতযন্ত/দুগ থম এলাকাি বমাট ২৯টি (১৯টি সরকাবর ও ১০টি 

বিসরকাবর মহিল) বিযালহি একটি কহর ছাত্রািাস ও ছাত্রীবিিাস স্থ্াপি করা েহি। ০৮ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ অনুবষ্ঠত 

অভযন্তরীণ প্রকল্প র্ািাই কবমটির সভার বসদ্ধান্ত মহত প্রস্তাবিত ১০টি স্থ্াি চূড়ান্ত করার িন্য ১৬ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ সভা 

অনুবষ্ঠত েি। উি সভার বসদ্ধাহন্তর আহলাহক বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি প্রবক্রিাধীি রহিহছ। 

(৪৭) রািধািী ঢাকা মোিগহরর বিক্ষার্ী ভবতথর িাপ হ্রাসকরণসে ঢাকার সবন্নকটিতী এলাকাি (িিীিগর, ইবপহিি/আশুবলিা, 

ধামরাই, পূি থািল, বেমাহিতপুর, বিািারসাোরা, সাইিহিাি, বিটাগাং বরাি, িাোিাোিপুর, লুহিরিালা, ইকুবিিা/ব লবমল)-

১০টি সরকাবর মাধ্যবমক বিযালি স্থ্াপহির লহক্ষয একটি প্রকল্প প্রস্তাহির ওপর ১৯ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ প্রকল্প মূল্যািি কবমটির 

সভা পবরকল্পিা কবমিহি অনুবষ্ঠত েি।  
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(৪৮) বিযালি সুবিধা বৃবদ্ধকরণ (আইএসএফ) কম থসূবির আওতাি জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ২৭০টি বেবণকক্ষ সংিার, ৫৮টি ওিাি 

ব্লক, ২০০টি বলা কস্ট ওিাি ব্লক, ১০০টি বসালার ওিাটার বট্রটহমটের এিং ১০০টি গভীর িলকূপ প্রদাি করা েি। 

(৪৯) ২০,০০০ বিযালহি নিজ্ঞাবিক সরঞ্জাম সরিরাহের লহক্ষয প্রর্ম পর্ থাহি ১০,০০০ বিযালহি নিজ্ঞাবিক সরঞ্জাম 

সরিরাহের িন্য একটি আন্তিথাবতক প্রবতষ্ঠাহির সহি চুবি স্বাক্ষবরত েি।  

(৫০) Stipend harmonization Study বিষিক বদিীি পরামি থক ফাম থ বিহিাহগর মাধ্যহম মাধ্যবমক বিক্ষা বসক্টহর 

উপবৃবত্ত বিতরহণর সমবন্বত িীবতমালা প্রণিি করা েি। 

(৫১) মাধ্যবমক পর্ থাহির ১০০টি বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি িতুি বেবণকক্ষ বিম থাণ কাহির মহধ্য ১৮টি প্রবতষ্ঠাহির বিম থাণ সম্পন্ন েি 

এিং অিবিষ্ট ৭৮টির বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। মাধ্যবমক ও উচ্চ বিক্ষা অবধদপ্তহরর িন্য ২০তলা ভিি বিম থাহণর লহক্ষয 

আন্তিথাবতক পরামি থক ফাহম থর সহি Contract negociation সম্পন্ন েি। টািাইল বিলার সবখপুর উপহিলার সবখপুর 

আিাবসক মবেলা কহলহি িিমাতা ফবিলাতুহন্নছা ছাত্রী বিিাহস ৫০০ িয্যার ছাত্রীবিিাস বিম থাণ িীষ থক প্রকহল্পর অগ্রগবত ৭০ 

িতাংি। বিখ োবসিা একাহিবম অযান্ড উইহমন্স কহলহির অিকাঠাহমা উন্নিি িীষ থক প্রকহল্পর অগ্রগবত ৬০ িতাংি। বিি থাবিত 

বিসরকাবর মাধ্যবমক বিযালিসমূহের বভৌত অিকাঠাহমা বিম থাণ িীষ থক প্রকহল্পর অগ্রগবত ৯৬ িতাংি। প্রবতষ্ঠাহির সংখ্যা 

৩০০০টি। বমাোম্মদপুর বকন্দ্রীি কহলি, লালমাটিিা কহলি ও আগারগাঁও তালতলা সরকাবর কহলাবি োই স্কুল ও কহলি 

বিম থাণ িীষ থক প্রকহল্পর অগ্রগবত ৯০ িতাংি। 

(৫২) ব্যািহিইস-এর মাধ্যহম Annual Education Survey 2016 (online) সম্পন্ন করা েি এিং িাটাহিইি 

োলিাগাদকরণসে বিআইএস ম্যাবপং োলিাগাদ করা এিং প্রাপ্ত তহথ্যর বভবত্তহত তা কবম্পউটার বিভাহগ িাটাহিইহির তথ্য 

বিহেিণ ও প্রবক্রিাকরণ কহর িাবষ থক পবরসংখ্যাি প্রবতহিদি প্রকাি করা েি। 

(৫৩) বসকাহিপ প্রকল্পাধীি বিক্ষা প্রবতষ্ঠাি িাবষ থক িবরপ Compliance Verification Survey 2016 সম্পন্ন ও 

প্রবতহিদি প্রস্তুত করা েি। প্রকল্প এলাকার বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহির ২১৫টি বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহির PMT Validation survey সম্পন্ন 

ও প্রবতহিদি প্রকাি করা েি। 

(৫৪) Climate change Education for sustainable development (CCESD) Survey সম্পন্ন ও প্রবতহিদি প্রকাি 

করা েি। 

(৫৫) োল িাগাদ ইংহরবি মাধ্যবমক স্কুল (হপাস্ট প্রাইমাবর) িবরপ ২০১৬ সম্পন্ন ও িাবষ থক িবরপ প্রবতহিদহি অন্তথর্ভি করা 

েি। বদ্ব-িাবষ থক বিক্ষক শুমাবর ২০১৫ িবরপ প্রবতহিদি প্রস্তুত করা েি। 

(৫৬) বিক্ষার গুণগতমাি র্ািাই-এ বেবণ বিখি-বিখাহিা পর্ থহিক্ষণ ২০১৫ সমীক্ষা পবরিালিা ও প্রবতহিদি প্রকাি করা েি। 

(৫৭) ব্যািহিইহসর রািস্ব খাহতর আওতাি ৯৪০িি সরকাবর ও বিসরকাবর বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহির বিক্ষক ও কম থকতথা/কম থিারীহক 

ICT বিষহি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(৫৮) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৭টি প্রকািিা (1) Bangladesh Education Statistics-2016 (2) Study on Present 

Status of Education in enclave/defunct of Bangladesh (3) Study on Private and Public Expenditure 

in Secondary School (4) Study on teaching learning environment and facilities in secondary school 

(5) Pocket Book on Bangladesh Educational Statistics-2016 (6) বটবলহফাি বিহরক্টবর-২০১৬ মুদ্রহণর কাি 

সম্পন্ন করা েি এিং (7) বটবলহফাি Apps আপহিট করা েি। 

(৫৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর (1) Study on joyful teaching learning secondary schools in Bangladesh  

(2) Study on present situation of technical education and its relation with the job market in 

Bangladesh. (3) Study on existing challenges of girls students at secondary education in rural area 

of Bangladesh িীষ থক ৩টি গহিষণা কার্ থক্রম সম্পন্ন করা েি। 
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(৬০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ব্যািহিইস বিবিটাল লাইহিবর বর্হক প্রাি ৪৭,৭১৭িি ব্যিোরকারী Full Text বসিা  

গ্রেণ কহর। 

(৬১) আন্তিথাবতক মার্তভাষা ইিবস্টটিউহটর সহি বলথুিাবিিাি ল্যাঙ্গুহিি ইিবস্টটিউহটর সেহর্াবগতা প্রহটাকল  

স্বাক্ষবরত েি। 

(৬২) বিশ্ববিযালি মঞ্জুবর কবমিি কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর িন্য িতুি, পুরাতি বমাট (১৮৫+১৭৫) ৩৬০টি প্রকল্প সমাপ্ত 

করা েি এিং গহিষণা ও বিহিষজ্ঞ সম্মাবি িািদ ২,০৫,৬৮,৩২৫.০০ টাকা ছাড় করা েি।  

(৬৩) ইউবিবস কর্তথক ৫১িি বপএইিবি বফহলার অনুকূহল ৬১,২০,০০০ টাকা; ৩৬িি এমবফল বফহলার অনুকূহল 

৩৪,৫৬,০০০ টাকা এিং ২িি বপাস্ট িহক্টারাল বফহলার অনুকূহল ৪,৮০,০০০ টাকা অনুহমাদি করা েি। িাতীি ও 

আন্তিথাবতক পর্ থাহি বিক্ষকতা, গহিষণা ও প্রকািিা বক্ষহত্র অিন্য অিদাি রাখার স্বীকৃবতস্বরূপ বদহির পািবলক বিশ্ববিযালি 

েহত অিসরপ্রাপ্ত ৫িি প্রহফসরহক মহিািিি প্রদাি কহর তাঁহদর অনুকূহল অনুহমাদিকৃত অহর্ থর পবরমাণ ৩৬,৭৫,০০০ টাকা 

ছাড় করা েি।  

(৬৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর পবরদি থি ও বিরীক্ষা অবধদপ্তর কর্তথক বমাট ২,৯১৬টি বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি পবরদি থি ও বিরীক্ষা 

কার্ থক্রম সম্পাদি করা েি। দাবখলকৃত প্রবতহিদিসমূহে বিবধিবে থভূত ভাহি বিক্ষক কম থিারীগহণর গ্রেণকৃত ৫,৬২,০৯,৯৪২ 

টাকা এিং িিািকৃত ৯৮টি (২০১৬-১৭) িাল/র্ভিা সিহদর মাধ্যহম গ্রেণকৃত ৪,০৮,৩৩,৮০৪ টাকা, সি থহমাট ৯,৭০,৪৩,৭৬৪ 

টাকা র্া সরকাবর বকাষাগাহর বফরহতর উহযাগ গ্রেণ করা েি। 

(৬৫) UNESCO-Hamad Bin Isha Al-Khalifa Prize for the use of Information and Communication 

Technologies (ICTs) in Education 2016 পুরিার িাংলাহদি বর্হক িাহগা ফাউহণ্ডিিহক প্রদাি করা েি।  

২১ বফব্রুিাবর ২০১৭ তাবরহখ ইউহিহিার সদর দফতর াাবরহস এ পুরিার প্রদাি করা েি। উি অনুষ্ঠাহি িাহগা ফাউহন্ডিিহক 

২৫,০০০ ইউ এস িলার এিং একটি বিহপ্ল্ামা প্রদাি করা েি। 

৪২। যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালি 

(১) িাতীি যুিিীবত ২০১৭ িাবর করা েি এিং বিখ োবসিা িাতীি যুি উন্নিি ইিবস্টটিউট আইি, ২০১৭-এর খসড়া 

মবন্ত্রসভা-নিঠহক অনুহমাবদত েি।  

(২) যুি উন্নিি অবধদপ্তহর কযাটাবরং ও োউিবকবপং, কৃবষ ও োটি থকালিার, ফযািি বিিাইি এিং বসলসম্যািবিপ বিষহি 

িতুি প্রবিক্ষণ বট্রি িালু করা েি। 

(৩) ০২ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ িাতীি ক্রীড়া পবরষদ বমলিািতি, ঢাকাি যুি উন্নিি অবধদপ্তহরর বিবভন্ন পর্ থাহির কম থকতথা ও 

কম থিারী এিং যুি ও যুিসংগঠহির প্রবতবিবধবৃহন্দর অংিগ্রেহণ িবিিাদ বিহরাধী বসবমিার অনুবষ্ঠত েি। ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িছহর ১৭,৮০০টি তাবলকার্ভি ও বিিবন্ধত বস্বোহসিী যুিসংগঠহির মাধ্যহম বিলা ও উপহিলা পর্ থাহি সন্ত্রাস ও িবিিাদ 

প্রবতহরাহধ ১,১৭২টি িিসহিতিামূলক সভা/হসবমিার অনুবষ্ঠত েি। 

(৪) ক্রীড়া পবরদপ্তহরর আওতাধীি ৬৪টি বিলা ক্রীড়া অবফহসর মাধ্যহম বদহির ৬৪টি বিলাি বিশুহদর সাঁতার, ফুটিল ও 

বক্রহকহট স্বল্পকালীি প্রবিক্ষণ কার্ থক্রম িাস্তিািি করা েি।  

(৫) ০৩-১৮      ২০১৬ বমিাহদ                         ৬      ন                 ন            ম -

২০১৬-         দ    ২ ন আ         দ   আ                  ম আ  মদ      ২              -এ ১টি 

বরৌা পদক    ন কহর। 

(৬) ২২-৩০ বফব্রুিাবর ২০১৭ বমিাহদ       দ  দ  ঢাকাি অনুবষ্ঠত বরালিল বিশ্বকাহপ পুরুষ বিভাহগ ৪র্ থ ও মবেলা বিভাহগ 

৭ম স্থ্াি অিথি কহর। 

(৭)        ২০১৬ মাহস িাতীি ক্রীড়া পুরিার ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ প্রদাি করা েি। িাতীি ক্রীড়া পবরষদ আইি, ২০১৬ 

মবন্ত্রসভা-নিঠহক অনুহমাবদত েি। 
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বিত্র :                ২০১৬ বিত্র :  ন ম    দ                          দ       

           

(৮) ঢাকা সরকাবর িারীবরক বিক্ষা কহলহি মাস্টাস থ অি বফবিকযাল এডুহকিি (এমবপএি) বকাস থ িালু করা েি। 

(৯) ১৫-২৯ বসহেম্বর ২০১৬ বমিাহদ ভারহত অনুবষ্ঠত ৫৭ ম             -১৪        আ             

          ি িাংলাহদি িযাবম্পিি েি। 

(১০) ২৬-৩০ বিহসম্বর ২০১৬ বমিাহদ ভারহত অনুবষ্ঠত ১ম টিআইএ ইটেরারন্যািিাল তািহকািািহিা িযাবম্পিিবিপ 

প্রবতহর্াবগতাি িাংলাহদি িযাবম্পিি েি।  

(১১) ২০-২৬      ২০১৬ বমিাহদ      আ   আ ম                   ১৪ ম      আ          ন   দ    

                  দ      দ দ িাড়ু     দ   ম ন       ন  ও             ন কহরহছ। 

(১২) ২৪-৩০        ২০১৬ বমিাহদ       দ             -১৮      ন      ন    ম         দ      দ    ন    

আ   ও             ন কহরহছ।  

(১৩) ০৭            ০১ ন     ২০১৬ বমিাহদ       দ         ৩  আ        ও  ন       ২            

ম   ২  ও  ন             ৩৪    ন                      ২            ম   ২     ১০৮    ন 

               ১-১                 -   ।               ন                        । 

(১৪) ২০-২২        ২০১৬ বমিাহদ                                ন    ম        ন           দ    

      আ         ম ২      ও ২        দ     ন কহরহছ। 

(১৫) িিিন্ধু ক্রীড়াহসিী কল্যাণ ফাউহন্ডিি েহত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৬৩৮ িি দুস্থ্, আেত, অসেল ক্রীড়াহসিী ও তাঁহদর 

পবরিারহক িিপ্রবত ১৫,০০০ টাকা কহর এককালীি অনুদাি প্রদাি করা েি। 

৪৩। বরলপর্ মন্ত্রণালি 

 ১  ২০১৬-১৭    -     ৪৫.২৮ বকহলাবমটার িতুি বরলপর্ বিম থাণ; ৩৬.৯৩ বকহলাবমটার বিযমাি বরলপর্ পুিি থাসি; ৪৭টি 

িতুি বরল বসতু বিম থাণ; ১০টি িতুি বস্টিি বিবডং বিম থাণ এিং ২২টি বিযমাি বরল বসতু পুিবি থমাণ করা েি।  

(২) বট্রহির সমিসূবি, ভাড়া ও টিহকট সংবেষ্ট তথ্য সেিলভয করহত কল বসটেরার িালু করা েি।  

(৩) র্াত্রীসাধারণ বর্ বকাহিা বমািাইল বফাি বর্হক ‘১৩১’ িম্বহর কল কহর উি তথ্য বপহত পাহর। 
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(৪) আন্তঃিগর ধূমহকতু, বসল্কবসটি, পদ্মা, পারািত, বতস্তা, বিত্রা, সুন্দরিি, একতা, দ্রুতর্াি, বসরািগঞ্জ ও িীল সাগর এক্সহপ্রস 

বট্রিসমূে আমদাবিকৃত িতুি লাল-সব্যি বকাি দ্বারা িালু করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :      দ     ও           -   ন-            ন-

      ম            ন                   -           

    ন                 

বিত্র :      দ     ও           -   ন-            ন-     

 ম            ন                   -               ন   

                    আও    ন ন    ও       

(৫) বমােিগঞ্জ-ঢাকা রুহট আন্তঃিগর বট্রি ‘বমােিগঞ্জ এক্সহপ্রস’-এর শুভ উহদ্বাধি; ৬টি িতুি বট্রি িালুকরণ     ৫০টি বিবি 

র্াত্রীিােী বকাি এিং ২টি এমবি ও ২টি বিবি বক্রি সংগ্রহের চুবি স্বাক্ষবর  েি। 

(৬) িাংলাহদি বরলওহির ঢাকা বর্হক িারািণগঞ্জ বসকিহি বিযমাি বমটার বগি বরললাইহির সমান্তরাল একটি ডুহিল বগি 

বরললাইি বিম থাহণর চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

৪৪। বলবিসহলটিভ ও সংসদ বিষিক বিভাগ  

(১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-ি    এ বিভাহগর সোিতাি               ,       দ  আ ন;                  ম ন 

           ন      ,       দ  আ ন;          ম আ ন;               আ ন;       দ     ন        ন 

      আইি; িাস র যাবপি ট্রািবিট (বিআরটি) আইি; িাংলাহদি বসতু কর্তথপক্ষ আইি; বরলওহি সম্পবত্ত (অনিধ দখল 

উদ্ধার) আইি; িা আইি; রােপবতর অিসরভাতা, আনুহতাবষক ও অন্যান্য সুবিধা আইি; নিহদবিক অনুদাি (হস্বোহসিামূলক 

কার্ থক্রম) বরগুহলিি আইি; িিিন্ধু িাতীি কৃবষ পুরিার ট্রাস্ট আইি;       দ  কযাহিট কহলি আইি;       দ  

িীিনিবিত্রয আইি;     আ ন;       দ     ন             ন আ ন           দ  অযাহক্রবিহটিি        আ ন-

                  আ ন    ন       ।  

(২) বলবিসহলটিভ ও সংসদ বিষিক বিভাগ কর্তথক ৪৭টি আইি, ৩      দ      ৩৮০   আ ও প্রণিহি সাবি থক সোিতা 

প্রদাি করা েি। 

(৩) বলবিসহলটিভ ও সংসদ বিষিক বিভাহগর ওহিিসাইটটি বিিবমত োলিাগাদ করা েি। ‘ল’ি অি িাংলাহদি’ 

(http://bdlaws.minlaw.gov.bd/) বিহরািাহম একটি ওহিিসাইহটর বলংক রহিহছ র্ার মাধ্যহম িাংলাহদহি প্রিবলত 

আইিসমূে োলিাগাদ করা েি। পৃবর্িীর বর্ বকাহিা প্রা  বর্হক িাংলাহদহি প্রিবলত বর্ বকাহিা আইহির সি থহিষ অিস্থ্া িািা 

সম্ভি েহে, র্া অতীহত সম্ভি বছল িা। ‘ল’ি অি িাংলাহদি’-এ বপবিএফ ফরম্যাহট িাংলাহদি বকাি সংরক্ষণ করা েি। 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ওহিিসাইহট প্রকাবিত আইহির সংখ্যা ৩৬টি।  

(৪) কম থকতথাহদর কবম্পউটাহর Local Area Network (LAN)-এর মাধ্যহম িিব্যান্ড ইটেরারহিট সংহর্াগ প্রদাি করা েি। 

দ্রুতগবতর ইটেরারহিট ব্যিোহরর লহক্ষয BTCL বর্হক 22 (Twenty Two) Mbps full duplex িিব্যান্ড ইটেরারহিট এিং 

পবরিেণ পুল ভিহি বলবিসহলটিভ ও সংসদ বিষিক বিভাহগর কম থকতথাহদর িন্য 10 (Ten) Mbps full duplex িিব্যান্ড 

ইটেরারহিট সংহর্াগ বিওিা েি।  
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বিত্র : ২ িানুিাবর ২০১৭ িাংলাহদি সবিিালহি মবন্ত্রসভা-নিঠহকর শুরুহত আইি, বিিার ও সংসদ বিষিক মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রী িিাি 

আবিসুল েক মািিীি প্রধািমন্ত্রীর োহত ২০১৬ সাহল প্রণীত আইি ও অধ্যাহদিসমূহের কবপ তুহল বদি। 

 ৫)       ম ন          ম  ন ২০১৬       ম   ৬৬৫          দ             ২৫০           ন       

    ৪০৫            ন              ।     ম        ম ন            দ      ম ন           ন  

৫৭    ন  আম    নও           ৪    ন   ন               ৫৩    ন              । ১০        

ম ন                  ন        ম ন           ন        দ     ন       আ  ন            ৬৪        

     আ ন        ন     ন         নও          ৪০        আ ন           ন           ।            

 ন         ম ন                    ম   ও   ন                               ম          ।   ম  ন  

ও                ন   ও              মও        আ -                            ম  ন   ন   ন 

             ন          ম       ও         ন                ও              ন          ।  

(৬) স্বল্প সমহি বিিা বভাগাবন্তহত িিগহণর বদারহগাড়াি সরকাবর বসিা বপৌৌঁহছ বদিার বিবমত্ত এিং বিবিটাল িাংলাহদি 

বিবিম থাহণ প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহির এটুআই-এর সেহর্াবগতাি এ বিভাহগ ই-ফাইবলং কার্ থক্রম শুরু করা েি। 

৪৫। বিল্প মন্ত্রণালি 

(১) িাবষ থক উন্নিি কম থসূবির অংি বেসাহি বিল্প বসক্টহরর উন্নিি সাধহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর আরএবিবপহত বিল্প 

মন্ত্রণালহির ৪৯টি প্রকহল্পর অনুকূহল বমাট ৫৬৩.৫৬ বকাটি টাকা িরাে বছল (বিওবি ৪৭৮.১৭ বকাটি এিং প্রকল্প সাোয্য 

৮৫.৩৯ বকাটি)। এ িরাে েহত জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ৫০০.৬২ বকাটি টাকা (হমাট িরাহের ৮৮.৮৩িতাংি) অিমুি করা েি।  

র্ার মহধ্য বিওবি ৪২৯.৬৩ বকাটি (িরাহের ৮৯.৮৫ িতাংি) এিং প্রকল্প সাোয্য ৭০.৯৯ বকাটি টাকা (িরাহের ৮৩.১৪ 

িতাংি)। এ সমহি প্রকল্পসমূহের অনুকূহল ব্যহির পবরমাণ বমাট ৪৫৯.৬৭ বকাটি টাকা (িরাহের ৮১.৫৭ িতাংি), র্ার মহধ্য 

বিওবি ৩৩৩.৩৭ বকাটি টাকা (িরাহের ৬৯.৭২ িতাংি) এিং প্রকল্প সাোয্য ১২৬.৩০ বকাটি টাকা (িরাহের  

১৪৭.৯১ িতাংি)। 
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(২) বিবসহকর িামড়া বিল্প িগরী প্রকল্পটির মাধ্যহম ঢাকা মোিগরী ও ব্যবড়গিা িদীর পবরহিি দূষণ বরাহধ রািধািীর 

োিারীিাগস্থ্ ট্যািাবর বিল্পসমূেহক সাভাহর পবরহিিিান্ধি স্থ্াহি স্থ্ািান্তহরর ব্যিস্থ্া করা েি। এ প্রকহল্প সাভাহর ২০০ একর 

িবমহত উন্নত প্ল্ট নতবরর মাধ্যহম একটি পবরহিিিান্ধি স্থ্াহি ট্যািাবর বিল্পসমূে স্থ্ািান্তহরর লহক্ষয ১৫৫টি বিল্প 

ইউবিট/প্রবতষ্ঠাহির অনুকূহল প্ল্ট িরাে বদওিা েি। িতথমাহি িামড়া বিল্পিগরীহত CETP ও িাবম্পং ইিাি থ বিম থাণ, Sewege 

Treatment Plant (STP) বিম থাণ, Sludge Power Generation System (SPGS) বিম থাণ, Solid Waste 

Management System (SWMS) বিম থাণ/স্থ্াপি ও ট্যািাবর মাবলকহদর অনুকূহল সরকার কর্তথক িরােকৃত ক্ষবতপূরহণর 

অর্ থ প্রদাি কার্ থক্রম এিং ট্যািাবর মাবলকহদর কারখািা বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। প্রকল্প বমিাহদর মহধ্য বসইটিবপ ও 

িাবম্পং ইিাি থ বিম থাণ ও ট্যািাবর বিল্প বিম থাণকরত আনুষবিক র্ািতীি কাি বিষ কহর োিারীিাগ েহত ট্যািাবরগুবল িামড়া 

বিল্পিগরী, সাভাহর স্থ্ািান্তর কার্ থক্রম বিষ পর্ থাহি রহিহছ।  

(৩) ঢাকার আিাবসক এলাকা েহত সকল বকবমকযাল বগািাউি/কারখািা অপসারহণর লহক্ষয উন্নত বভৌত অিকাঠাহমা সমৃদ্ধ 

এিং স্বাস্থ্যসম্মত বকবমকযাল পবে স্থ্াপি, রংপুর বিবসহকর ৮টি বিল্প িগরীর বমরামত ও রক্ষণাহিক্ষণ এিং িরবসংদী, 

রাউিাি ও িবরিাল বিল্প িগরীসমূে সম্প্রসারহণর উহযাগ বিওিা েি।  

(৪) িাংলাহদহির ঔষধ বিহল্পর আরও উন্নবত সাধহির লহক্ষয মুন্সীগঞ্জ বিলার গিাবরিাহত সকল ধরহির অিকাঠাহমাগত 

সুহর্াগ-সুবিধা এিং বকন্দ্রীি িিথয বিাধিাগারসে একটি বিল্প পাকথ স্থ্াপহির কাি দ্রুত এবগহি িলহছ। এিন্য ২০০ একর িবম 

অবধগ্রেণ সম্পন্ন েি। ‘এ’ টাইপ প্ল্ট ৩০টি, ২.৩৫ একর আিতহির ‘বি’ টাইপ প্ল্ট ৫টি এিং ১.৩৩ একর বর্হক ৩.০০ একর 

আিতহির ‘এস’ টাইপ প্ল্ট ৭টিসে বমাট ৪২টি বিল্প প্ল্ট নতবর করা েহি। ইউবিহসহফর সোিতাি বদিব্যাপী ২৬৭টি সি 

আহিািাইহিিি প্ল্যাটের (এসআইবপ) বিিামূহল্য সরিরাে করা েি এিং বিবসহকর মাধ্যহম বদহির বিবভন্ন অঞ্চহলর প্ল্া  ক 

কারখািা এিং মুদ্রণ বিল্পসমূেহক ঢাকার অদূহর বকরািীগহঞ্জ একটি আধুবিক ও পবরহিিিান্ধি িািগাি স্থ্ািান্তহরর পবরকল্পিা 

গ্রেণ করা েি। এ িন্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ‘বিবসক প্ল্া  ক বিল্প িগরী’ এিং ‘বিবসক মুদ্রণ বিল্প িগরী’-িীষ থক প্রকল্প গ্রেণ 

করা েি।  

(৫) বিল্প মন্ত্রণালি কর্তথক ইউহরাবপিাি ইউবিিি-এর আবর্ থক এিং ইউবিহিা-এর কাবরগবর সেহর্াবগতাি Better Work and 

Standards Programme (BEST) িাস্তিাবিত েি। এ প্রকল্প িাস্তিািহির ফহল বদহির উৎপাবদত পে, উপকরণ িা 

র্ন্ত্রপাবতর গুণগতমাি ও গ্রােকহসিা আন্তিথাবতক মাহি উন্নিি ও আন্তিথাবতক গ্রেণহর্াগ্যতা বৃবদ্ধ বপহিহছ। এ বপ্রাগ্রাহমর 

আওতাি িাংলাহদবি পহের আন্তিথাবতকভাহি গ্রেণহর্াগ্যতা বৃবদ্ধকহল্প National Quality Policy প্রণিি করা েি। 

(৬) বভটাবমি ‘এ’ ঘাটবতিবিত সকল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূর করার উহেহে ‘Fortification of Edible Oil in 

Bangladesh (Phase-II)’-িীষ থক প্রকল্পটি বিল্প মন্ত্রণালি কর্তথক িাস্তিাবিত েহে। বদহির িিসাধারহণর মহধ্য বভটাবমি-এ 

সমৃদ্ধ বভািযহতহলর িাবেদা সৃবষ্টর লহক্ষয বিবভন্ন বিভাগ এিং বিলাি কম থিালা আহিািি করা েি। িিসহিতিতা সৃবষ্টর 

লহক্ষয মািিীি বিল্পমন্ত্রীর বির্তহত্ব িাতীি বপ্রসলাহি একটি বগালহটবিল নিঠক ও একটি র যাবল আহিািি করা েি। 

‘বভািযহতহল বভটাবমি-এ সমৃদ্ধকরণ আইি, ২০১৩’ িাস্তিািহির লহক্ষয এর বিবধ প্রণিি করা েি এিং এটি ‘বমািাইল বকাট থ 

আইি, ২০০৯’-এর বসবিউলর্ভি করা েি।  

(৭) বিটাক কর্তথক ‘োহতকলহম কাবরগবর প্রবিক্ষণ’-িীষ থক প্রকহল্পর র্ততীি সংহিাধিী প্রস্তাি একহিহক অনুহমাবদত েি। র্ার 

প্রাক্কবলত ব্যি ৭,১৯৬.৬৪ লক্ষ টাকা এিং বমিাদ জুলাই ২০০৯ েহত জুি ২০১৯। ‘বিটাহকর কার্ থক্রম িবিিালী করার লহক্ষয 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বটবস্টং সুবিধাসে টুল ইিবস্টটিউট স্থ্াপি’-িীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েি। িলবত অর্ থ-িছহর এ প্রকহল্পর 

আওতাি টুল ভিি বিম থাণকাি শুরু েি।  

(৮) ১৯ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ বমধাসম্পদ বিষহি সেহর্াবগতা বৃবদ্ধর লহক্ষয িীহির মাি সংস্থ্া The State Intellectual 

Property Office of the People’s Republic of China (SIPO) এিং বপহটটের, বিিাইি ও বট্রিমাকথস অবধদপ্তর 

(বিবপবিটি)-এর মহধ্য সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষবরত েি।  

(৯) ২৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ Bangladesh Standards and Testing Institution (BSTI) ও িীহির মাি সংস্থ্া 

Standardization Administration of China (SAC)-এর মহধ্য সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষবরত েি। ১৮ এবপ্রল ২০১৭ 

তাবরহখ BSTI ও র্ভটাহির মাি সংস্থ্া Bhutan Standards Bureau (BSB) এর মহধ্য সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষবরত েি। 
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বিত্র : িাংলাহদহির মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা এিং র্ভটাহির 

মািিীি প্রধািমন্ত্রী দাহিা বিবরং বটািহগর উপবস্থ্বতহত র্ভটাহির 

রািধািী বর্ম্পুহত পহের মািবিিন্ত্রণ বিষহি সমহ াতা স্মারক স্বাক্ষর 

অনুষ্ঠাি 

বিত্র : বিএবপ ফাটি থলাইিার, বপপার ও বসহমটের কারখািা স্থ্াপহির 

লহক্ষয সম্ভাব্যতা র্ািাইহির িন্য বমসাস থ বসৌবদ সালওিা, বকএসএ এিং 

বিবসআইবস’র মধ্যকার এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠাি 

(১০) ইসলাবম প্রিাতন্ত্র ইরাহির বিল্প, খবি ও িাবণিযমন্ত্রী িিাি বমাোম্মদ বরিা বিমাতিাহদে-এর আমন্ত্রহণ মািিীি 

বিল্পমন্ত্রী িিাি আবমর বোহসি আমু, এমবপ ০২-০৩ অহক্টাির ২০১৬  ম   দ ইরাি সফর কহরি। সফরকাহল মািিীি 

বিল্পমন্ত্রী িাংলাহদি ও ইরাহির মহধ্য িাবণিয ও বিবিহিাগ বৃবদ্ধ, বপহট্রা-বকবমকযাল, সার ও ইস্পাত বিহল্প সোিতাসে 

বদ্বপাবক্ষক স্বার্ থ-সংবেষ্ট অন্যান্য বিষহি আহলািিা কহরি। এ সমি দু’বদহির মহধ্য বিবিহিাগ ও ব্যিসার প্রসাহর সরাসবর 

বিমাি ফ্ল্াইট িালু এিং ব্যাংবকং সোিতা বিারদাহরর বিষহি আহলািিা েি। নিঠহক উভি মন্ত্রী িাংলাহদি সরকার বঘাবষত 

রূপকল্প-২০২১ এিং ইরাি সরকাহরর বিল্পািি রূপকল্প-২০২৫ িাস্তিািহি দু’বদহির মহধ্য অর্ থিে সেহর্াবগতার ওপর 

গুরুত্বাহরাপ কহরি। তারা িাংলাহদি ও ইরাহির মহধ্য দীঘ থবদি ধহর স্থ্বির েহি র্াকা বর্ৌর্ অর্ থনিবতক কবমিহির কার্ থক্রম 

পুিরাি িালুর বিষহি একমত েি। নিঠহক মািিীি বিল্পমন্ত্রী ইরাহির িািাোহর বর্ৌর্ বিবিহিাহগ একটি ইউবরিা সার কারখািা 

স্থ্াপহির প্রস্তাি কহরি। মািিীি বিল্পমন্ত্রী আিা প্রকাি কহরি বর্, ইরাহির উহযািারা বর্ৌর্ বিবিহিাহগ িাংলাহদহির পুরাতি 

বিবিকলগুবলর আধুবিকািি, িাহিাগ্যাস প্ল্াটের স্থ্াপি, বিবিকহলর উপিাত বর্হক বিদুযৎ উৎপাদিসে কৃবষবভবত্তক বিল্প স্থ্াপহি 

সরাসবর বিবিহিাহগ এবগহি আসহত পাহর। বতবি িাংলাহদি বর্হক পাট ও পাটিাত পেসে অন্যান্য কৃবষবভবত্তক পে 

আমদাবি করহত ইরাহির মািিীি কৃবষমন্ত্রীর দৃবষ্ট আকষ থণ কহরি। 

(১১) মািিীি বিল্পমন্ত্রী িিাি আবমর বোহসি আমু, এমবপ United Nations Centre for Regional Development 

(UNCRD)-এর আমন্ত্রহণ ০২-০৪ িহভম্বর ২০১৬ বমিাহদ অহিবলিাি এবিিা-প্রিান্ত মোসাগরীি অঞ্চহলর বিল্পিিথয 

ব্যিস্থ্াপিা বিষিক সপ্তম বিআর (3R) আঞ্চবলক বফারাহম বর্াগদাি কহরি। বফারাহম মািিীি বিল্পমন্ত্রীর অংিগ্রেণ খুিই 

ফলপ্রসূ এিং প্রিংবসত েি। এর মাধ্যহম পবরহিিিান্ধি সব্যি বিল্পািহির ধারা বিারদাহরর লহক্ষয এবিিা-প্রিান্ত মোসাগরীি 

অঞ্চহলর বদিগুবলর মহধ্য পারস্পবরক সেহর্াবগতা ও সমন্বহির িতুি বক্ষত্র সৃবষ্ট েি। পািাপাবি বিল্পিিথয ব্যিস্থ্াপিার দক্ষতা 

উন্নিহি আন্তিথাবতক িহুমুখী উন্নিি ব্যাংক, উন্নিি সেহর্াগী সংগঠি ও িাবতসংঘ ি সংস্থ্াগুবল বর্হক প্রহিািিীি আবর্ থক ও 

কাবরগবর সেহর্াবগতা লাহভর পর্ও সুগম েি। এর ফহল িাংলাহদি সরকার প্র  ত সপ্তম পঞ্চিাবষ থকী পবরকল্পিার অন্যতম 

লক্ষয স্বল্প কাি থি বিগ থমিকারী বিল্পািহির ধারা প্রসাবরত েহি।  

(১২) সাহরর ক্রমিধ থমাি িাবেদা পূরহণর লহক্ষয ‘িােিালাল ফাটি থলাইিার প্রহিক্ট (সংহিাবধত)’-িীষ থক প্রকল্পটি বমাট 

৫,০৫,৩৯৯.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি িানুিাবর ২০১২ েহত জুি ২০১৮ বমিাহদ সংহিাধি করা েি। িাংলাহদহি কৃবষ 

খাহত প্রবতিছহরর প্রাি ২৫ লক্ষ বমবট্রকটি সাহরর িাবেদা সরিরাে বিবিত করার অংি বেসাহি বিল্প মন্ত্রণালহির আওতাধীি 

বিযমাি সার কারখািাসমূহে লক্ষযমাত্রা অনুর্ািী উৎপাদি এিং সরিরাে কার্ থক্রহমর পািাপাবি িাবষ থক ৫.৮০ লক্ষ বমবট্রকটি 

উৎপাদি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি িতুি িােিালাল ফাটি থলাইিার-সার কারখািা স্থ্াপহির কাি সম্পন্ন েি এিং এখাি েহত 

বিিবমত সার উৎপাবদত েহে।  
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(১৩) মািিীি প্রধািমন্ত্রীর প্রবতশ্রুবত অনুর্ািী বদহির িন্ধ কারখািা িালু করার অংি বেসাহি খুলিা বিউিবপ্রটের বমল প্রািহণ 

একটি িতুি বপপার বমল স্থ্াপহির িন্য প্রার্বমক উন্নিি প্রকল্প প্রস্তাি (বপবিবপবপ) পবরকল্পিা কবমিহি বপ্ররণ করা েি। সার 

সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার িন্য বদহির বিবভন্ন বিলাি িতুি ১৩টি িাফার গুদাম বিম থাণ প্রকল্পটি একহিক কর্তথক অনুহমাবদত 

েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৫,০১৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ‘Modernization and Strengthening of Training 

Institute for Chemical Industries in Bangladesh’-িীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েি। ‘ছাতক বসহমটের বকাম্পাবি 

বলবমহটি (বসবসবসএল)-এ ওহিট প্রহসস বর্হক োই প্রহসস রূপান্তর’-িীষ থক প্রকহল্পর কাি শুরু করা েি। 

(১৪) িাংলাহদি বিবি ও খায বিল্প কহপ থাহরিি (বিএসএফআইবস) কর্তথক িাস্তিািিাধীি ‘বিএমআর অি বকরু এযান্ড বকাং 

(বিবি) বলবমহটি’ প্রকহল্পর ওপর ২০ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ পবরকল্পিা কবমিহি বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েি। ‘ির্ থ বিিল 

বিবিকহল বকা-বিিাহরিি পদ্ধবতহত বিদুযৎ উৎপাদি ও সুগার বরফাইিাবর স্থ্াপি (প্রর্ম সংহিাবধত)’ প্রকহল্পর আওতাি 

বিহিাগকৃত পরামি থক প্রবতষ্ঠাি কর্তথক দাবখলকৃত খসড়া প্রহিক্ট ইবঞ্জবিিাবরং বরহপাট থ ব্যহিট, BERC, PDB, বিল্প মন্ত্রণালি 

ও বিএসএফআইবসর প্রবতবিবধ সমন্বহি গঠিত কবমটি কর্তথক পর্ থাহলািিা কাি সমাপ্ত করা েি। EPC ঠিকাদার বিহিাহগর 

লহক্ষয আন্তিথাবতক দরপত্র আহ্বাি করা েি। ‘ঠাকুরগাঁও বিবিকহলর পুরাতি র্ন্ত্রপাবত প্রবতস্থ্াপি এিং সুগার বিট বর্হক বিবি 

উৎপাদহির প্রহিািিীি র্ন্ত্রপাবত সংহর্ািি (প্রর্ম সংহিাবধত)’-িীষ থক জুলাই ২০১৩ েহত জুি ২০১৮ বমিাহদ িাস্তিািহির 

িন্য সংহিাধহির প্রস্তাি একহিক নিঠহক অনুহমাবদত েি। প্রকহল্পর EPC ঠিকাদার বিহিাহগর লহক্ষয ইহতামহধ্য আন্তিথাবতক 

দরপত্র আহ্বাি করা েি। বদিীি বিবিকহল উৎপাবদত আহখর বিবি ১ ও ২ বকবির সুদৃে াাহকহট বভািা সাধারহণর কাহছ 

সেি প্রাাতা অব্যােত র্াহক। 

(১৫) িাংলাহদি ক্ষুদ্র ও কুটির বিল্প করহপ থাহরিি (বিবসক) কর্তথক বিহল্পাহযািা উন্নিি প্রবিক্ষণ প্রদাি ১৬,৮৮০ িি; প্রহিক্ট 

বপ্রাফাইল প্রণিি ৪৭৫টি; প্রকল্প প্রস্তাি প্রণিি ও মূল্যািি ৭,৩১০টি     ঋণ ব্যিস্থ্াকরণ/সোিতাকরণ (ক্ষুদ্রবিল্প ২,৩১১টি, 

কুটির বিল্প ৫,২২৫টি। িকিা িমুিা উন্নিি ও বিতরণ ২,৭৩৮টি; কাবরগবর তথ্য সংগ্রে ও বিতরণ ১,০৫৫টি, সাি-বসক্টর স্টাবি 

৪১টি; বিপণি সমীক্ষা প্রণিি ৪১৫টি; বমলা আহিািি ১৮টি; প্রকল্প বিিন্ধীকরণ ২,৮১২টি; সাি-করাকটিং ইউবিট 

তাবলকার্ভিকরণ ৪৫টি; সািকরাকটিং সংহর্াগ স্থ্াপি ৬১টি এিং কম থসংস্থ্াি সৃবষ্ট ৫২,২০৯ িহির। বিবসক িকিা বকহন্দ্রর 

উহযাহগ িিনুল আহিবদি প্রদি থি কহক্ষ ৫ বদিব্যাপী িরৎ বমলা ১৪২৩ ও নত্রমাবসক কারুবিল্প প্রদি থিী েি এিং ০৩ বসহেম্বর 

২০১৬ তাবরহখ বিবসক বিসহক কুবষ্টিার উহযাহগ পবরহিি সহিতিতা িীষ থক বসবমিার অনুবষ্ঠত েি। ১৯ িহভম্বর ২০১৬ 

তাবরহখ বিসহক, বিবসক, িিপুরোট ও ন্যািিাল প্রিাক্টটিবভটি অগ থািাইহিিি (এিবপও)-এর বর্ৌর্ উহযাহগ ‘উৎপাদিিীলতা 

উন্নিি’-িীষ থক প্রবিক্ষণ কম থসূবির সমাপিী অনুষ্ঠাহি অংিগ্রেণ ও সিদপত্র বিতরণ করা েি। কালামপুর বমৌিাষ প্রকহল্পর 

আওতাি বিসহক, বিবসক, ঢাকা কর্তথক আহিাবিত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমৌ-িাষ িতুি উহযািা উন্নিি বদ্বতীি বকাহস থর 

প্রবিক্ষণার্ীহদর মহধ্য সিদপত্র ও প্রবিক্ষণ সরঞ্জামাবদ বিতরণ করা েি। ৩১ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ খাগড়াছবড় বিবসক 

কাবরগবর বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহির বর্ৌর্ উহযাহগ ‘ওহিবডং অযান্ড বমবিি টুলস বফটিংস’ িীষ থক দক্ষতা উন্নিি প্রবিক্ষণ আহিািি 

করা েি। আহিাবিিযুি লিণ প্রকল্প বিবসক এিং এমআই-এর সেহর্াবগতাি আহিাবিতব্য ‘আহিাবিিবিেীি বভািয লিণ 

প্রবতহরাধ’-িীষ থক কম থিালা অনুবষ্ঠত েি। 

(১৬) িাংলাহদি ষ্টযান্ডাি থস অযান্ড বটবস্টং ইন্সটিটিউিি (বিএসটিআই)-এর সাটি থবফহকিি মাকথস (বসএম) কার্ থক্রহমর আওতাি 

ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরিালিার সংখ্যা ৭৮১টি, মামলা দাহির ১০৬২টি, মামলা বিষ্পবত্ত ১,০৬২টি, বিবভন্ন বমিাহদ ৩০ িিহক 

কারাদণ্ড প্রদািসে ১৯টি প্রবতষ্ঠাি বসলগালা করা েি, িবরমািা আদাি ৪৯৭.৮৮ লক্ষ টাকা, বিািাি অবভর্াি ৯৭৪টি, মামলা 

দাহির ৩৭২টি, মামলা বিষ্পবত্ত ৭৮টি, িবরমািা আদাি ৪.৯৫ লক্ষ টাকা এিং িবরমািাকৃত প্রবতষ্ঠাহির সংখ্যা ১,০২৩টি। 

বিএসটিআই’র বমহট্রালবি উ    র আওতাি ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরিালিার সংখ্যা ৫৩০টি, মামলা দাহির ১,০২১টি, মামলা 

বিষ্পবত্তর সংখ্যা ১,০২১টি, িবরমািা আদাি ৪৩.২৪ লক্ষ টাকা, বিািাি অবভর্াি পবরিালিার সংখ্যা ৩২৫টি, মামলা দাহির 

৩০৩টি, মামলা বিষ্পবত্তর সংখ্যা ১৩টি, িবরমািা আদাি ১.৩২ লক্ষ টাকা এিং িবরমািাকৃত প্রবতষ্ঠাহির সংখ্যা ১,০২১টি। 

(১৭) িিস্বাহর্ থ বিএসটিআই’র কার্ থক্রম পর্ থািক্রহম বদিব্যাপী সম্প্রসারহণর লহক্ষয সরকাহরর উন্নিি িাহিহটর আওতাি 

১৮.৭৩ বকাটি টাকা ব্যহি বসহলট ও িবরিাল বিভাহগ ফুি, বকবমকযাল, বফবিকযাল, ইবঞ্জবিিাবরং ও বমহট্রালবি ল্যািহরটবর 

প্রবতষ্ঠাসে পূণ থাি আঞ্চবলক অবফস প্রবতষ্ঠা করা েি। সরকাহরর উন্নিি িাহিহটর আওতাি ৫১.৮২ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত 

ব্যহি ‘বিএসটিআই’র সম্প্রসারণ ও িবিিালীকরণ (৫ বিলা ’-িীষ থক প্রকহল্পর মাধ্যহম রংপুর বিভাগীি সদরসে অপর ৪টি 

বিলাি (ফবরদপুর, কুবমো, কক্সিািার এিং মিমিবসংে) বিএসটিআই অবফস-কাম-ল্যািহরটবর (রসািি ও বমহট্রালি) 

প্রবতষ্ঠার লহক্ষয ফবরদপুর বিলাি অবফস-কাম-ল্যািহরটবর ভিহির অিকাঠাহমা বিম থাণকাি সম্পন্ন েি।  
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 ১৮  ‘Establishment of Calibration and Verification Facilities of CNG Mass Flow Meter for CNG 

Filling Station in BSTI (2
nd

 Revised)’-িীষ থক প্রকহল্পর আওতাি বসএিবি মাস্টার বমটার ও মাস্টার 

কযাবলহিিি/বভবরবফহকিি বসহস্টম ক্রহির লহক্ষয বমসাস থ বপহট্রা বপ্রািাক্টস বকাম্পাবি িামীি প্রবতষ্ঠািহক ১০ অহক্টাির ২০১৬ 

তাবরহখ Notification of Award (NOA) প্রদাি করা েি। ‘Establishment of Chemical Metrology 

Laboratory (CML) at NML in BSTI (1st Revised)’-িীষ থক প্রকল্প বিম থাণ খাহতর বসবভল অংহির ৯২ িতাংি কাি 

সম্পাদি করা েি। ‘Modernization and Strengthening of Bangladesh Standard and Testing Institution 

(BSTI) (1st revised)’-িীষ থক প্রকল্প ৮৭            , ২০০         ম         ৯১         ও            

  ম   ম   ম      নও                        ন        ম    ম          দও       ন                

    ম               দ  দ                                            । ‘Modernization of BSTI 

Regional Offices at Chittagong & Khulna’-িীষ থক প্রকল্প ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর ১ম-৩ি বকবস্ত িািদ ৬২৭ লক্ষ 

টাকা ছাড় করাহিা েহিহছ। খুলিা আঞ্চবলক অবফহস ১০তলা বভবত্তবিবিষ্ট ভিি বিম থা  র িন্য ২৩ মাি থ ২০১৭ তাবরখ এিং 

িট্টগ্রাম আঞ্চবলক অবফহস ১০তলা বভবত্তবিবিষ্ট ভিি বিম থাহণর িন্য ০৫ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ পবত্রকাি দরপত্র বিজ্ঞবপ্ত 

প্রকাবিত েি।  

(১৯) িাংলাহদি বিল্প কাবরগবর সোিতা বকন্দ্র (বিটাক)-এর কম থকাহণ্ডর বিিরণ িিগণহক অিবেত করার িন্য বিটাক-এর ওিাহল 

বিবিটাল ওিাল সাইিহিাি থ স্থ্াপি করা েি। বিটাক-এর আরঅযান্ডবি-এর মাধ্যহম উদ্ভাবিত বগিারি মটহরর পবরিহতথ োইহোবলক 

বসহস্টহম স্থ্ািীিভাহি সেিলভয কাঁিামাহলর ওপর বভবত্ত কহর এিং আবর্ থক বদক বদহি সােিী ও বিরাপদ হুইল বিিাহর 

িলািলকারী প্রবতিন্ধীহদর িন্য নতবরকৃত বলফটি িাতীি দক্ষতা উন্নিি কাউবন্সল (এিএসবিবস) সবিিালহি স্থ্াপি করা েি। 

োহত কলহম কাবরগবর প্রবিক্ষহণ মবেলাহদর গুরুত্ব বদহি বিটাহকর কার্ থক্রম সম্প্রসারণপূি থক আত্ম-কম থসংস্থ্াি সৃবষ্ট ও দাবরদ্রয 

বিহমািি (সংহিাবধত)-িীষ থক প্রকল্পটির বমিাদ জুি ২০১৯ পর্ থন্ত বৃবদ্ধর অনুহমাদি বদওিা েি। প্রকহল্পর বমিাদ বৃবদ্ধর ফহল 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১,১৫২িি পুরুষ ও ১,২০৩িি মবেলাহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। িতথমাহি ২৮৮ িি পুরুষ ও ৩০৩ 

িি মবেলা প্রবিক্ষণরত আহছ। 

(২০) িাংলাহদি ইিবস্টটিউট অি ম্যাহিিহমটের (বিআইএম) কর্তথক বদহির মািি-সম্পদ উন্নিহি স্বল্প বমিাবদ ২৬১টি প্রবিক্ষণ 

বকাস থ পবরিালিা করা েি এহত অংিগ্রেণকারীর সংখ্যা ৬৮০০ িি। বিআইএম ১ িছর বমিাবদ ৫টি স্নাতহকাত্তর বিহপ্ল্ামা 

বকাস থ, ৬ মাস বমিাবদ বিহপ্ল্ামা ইি বসাোল কমপ্ল্াহিন্স এিং বকািাবলটি ম্যাহিিহমটের বকাস থ পবরিালিার মাধ্যহম ৯৬০িি 

প্রবিক্ষণার্ীহক প্রবিক্ষণ প্রদাি কহর। 

(২১) িাংলাহদি অযাহক্রবিহটিি বিাি থ (বিএবি) কর্তথক বিএবি’র বিউি বলটার ও একটি সুযহভবির প্রকাবিত েি। ৯ জুি ২০১৭ 

তাবরহখ ঢাকা বিম্বার অি কমাস থ অযান্ড ইন্ডাবি (DCCI)-এর সেহর্াবগতাি িাংলাহদি অযাহক্রবিহটিি বিাি থ (বিএবি) অতযন্ত 

আড়ম্বরপূণ থভাহি বিশ্ব অযাহক্রবিহটিি বদিস, ২০১৭ পালি কহর। িাতীি গুণগতমাি িীবত পে ও বসিা প্রণিহির আহলাহক 

পে ও বসিার গুণগত মাহিান্নিহির লহক্ষয িহভম্বর ২০১৬ মাহস িাতীি গুণগতমাি িীবত প্রণিি করা েি। 

(২২) ন্যািিাল বপ্রািাকটিবভটি অগ থািাইহিিি (এিবপও) কর্তথক িাতীি পর্ থাহি উৎপাদিিীলতা উন্নিহির লহক্ষয িিিহলর 

দক্ষতা বৃবদ্ধকহল্প ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিবভন্ন বিল্প কারখািা ও প্রবতষ্ঠাহি বমাট ৫৩টি প্রবিক্ষণ এিং ০৪টি কম থিালা 

আহিািহির মাধ্যহম ২,৫৯১িি বলাকহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। ০৮টি গহিষণা প্রবতহিদি প্রস্তুত এিং প্রকাি করা েি। 

১১৪টি বিল্প কারখািা ও প্রবতষ্ঠাি েহত উপাত্ত সংগ্রে করা েি। এবপও-এিবপও’র বর্ৌর্ উহযাহগ ০৩টি আন্তিথাবতক 

প্রবিক্ষণ/হসবমিার/কম থিালার আহিািি করা েি। বসক্টরবভবত্তক উৎপাদিিীলতা কার্ থক্রম বিারদার এিং িতুি িতুি 

কলাহকৌিল বিধ থারহণর লহক্ষয বসক্টরবভবত্তক ১০টি উপহদষ্টা কবমটির সভা আহিািি করা েি। 

 ২৩) বিশ্ব ব্যাংক এিং এবপও’র সোিতাি  ন  ও-   ০৩টি প্রবিক্ষণ কম থসূবির আহিািি করা েি। কারখািাপর্ থাহি 

উৎপাদিিীলতা বিষিক কার্ থক্রম বিারদার করার লহক্ষয ১৭টি বিল্প কারখািাি উৎপাদিিীলতা উন্নিি বকাষ গঠি করা েি। 

উৎপাদিিীলতা কার্ থক্রমহক আরও গবতিীল করার িন্য ৩২টি বিল্প কারখািা ও প্রবতষ্ঠাহি ফাইভ-এস ও বকউবস সাহকথল 

কবমটি গঠি করা েি। বিল্প কারখািা ও প্রবতষ্ঠাহির কম থকতথা/কম থিারী এিং েবমকহদর উৎপাদিিীলতা উন্নিি কার্ থক্রম উদু্বদ্ধ 

করার লহক্ষয ২৩টি প্রবতষ্ঠাহি উৎপাদিিীলতা বিষিক সহিতিতামূলক প্রিারাবভর্াি কম থসূবি পবরিালিা করা েি। 

উৎপাদিিীলতা উন্নিহির সুফল সম্পহকথ সহিতিতা সৃবষ্টর লহক্ষয কারখািা পর্ থাহি এ বিষহি সহিতিতামূলক ২৫,২০০টি 
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প্রিার-পুবস্তকা, বলফহলট বিতরণ করা েি। এবিিাি বপ্রািাকটিবভটি অগ থািাইহিিি (এবপও) কর্তথক আহিাবিত এর সদস্যর্ভি 

২০টি বদহি বিবভন্ন বিল্প কারখািা/প্রবতষ্ঠাি এিং সরকাবর-বিসরকাবর পর্ থাহির বমাট ৬২িি প্রবতবিবধহক উৎপাদিিীলতা 

উন্নিি বিষিক প্রবিক্ষণ/হসবমিার/কম থিালাি অংিগ্রেহণর িন্য বপ্ররণ করা েি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ১ নিিাখ ১৪২৪ তাবরহখ বিবসক ও িাংলা একাহিবমর বর্ৌর্ 

 উহযাহগ আহিাবিত নিিাখী বমলা ১৪২৪-এর উহদ্বাধিী অনুষ্ঠাি 

বিত্র :    ন                                      ও     

প্রদাি অনুষ্ঠাি 

(২৪) ‘িাতীি উৎপাদিিীলতা বদিস’ পালি করা েি এিং ‘ন্যািিাল বপ্রািাকটিবভটি অযান্ড বকািাবলটি এবক্সহলন্স অযাওিাি থ’ 

২০১৫ ২৬ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ প্রদাি করা েি।  

(২৫) ন্যািিাল বপ্রািাকটিবভটি অগ থািাইহিিি (এিবপও) এিং বপহটটের, বিিাইি ও বট্রিমাকথস অবধদপ্তহরর সি থাধুবিক 

সুবিধাসে বিিস্ব ভিি নতবরর প্রকল্প একহিহক অনুহমাবদত েি। এিবপও-বত বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাহির উৎপাদিিীলতার বলহভল 

বিধ থারহণর িন্য গহিষণামূলক বিবভন্ন কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। বিবি ও খায বিল্প খাহতর অপিি বরাহধর মাধ্যহম কীভাহি 

বলাকসাি কমাহিা র্াি এ বিষহিও গহিষণামূলক প্রবতহিদি প্রস্তুত করা েি। ন্যািিাল বপ্রািাকটিবভটি অগ থািাইহিিি 

(এিবপও) এিং িাতীি ক্ষুদ্র ও কুটির বিল্প সবমবত, িাংলাহদি (িাবসি)-এর মহধ্য ২৫ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ সমহ াতা স্মারক 

স্বাক্ষবরত েি। 

(২৬) প্রধাি িিলার পবরদি থহকর কার্ থালি কর্তথক িিলার িালিার অনুমবত প্রদাহির সংখ্যা ৫,০৩৯টি, িতুি িিলার 

বরবিহিিি প্রদাি ৬৯৭টি, স্থ্ািীিভাহি িিলার নতবরর সংখ্যা ৩২৩টি এিং িিলার পবরিারকহদর পরীক্ষা গ্রেণপূি থক সিদ 

প্রদাহির সংখ্যা ৪৫৩টি। 

৪৬। েম ও কম থসংস্থ্াি মন্ত্রণালি 

(১)        ও           ও আ  -স্বায়্ত্ত্তিাবসত           ন  ম       ম    ম    ও      দ  ন           

‘      ম    ও     দন        ম ন-২০১৫   ন’       ম  ন                     দন ম নন      নম    

 ন             ।  

(২) বিসরকাবর বিল্প বসক্টহরর মহধ্য ৭টি বসক্টহরর বর্মি : িাংলাহদি স্থ্ল িন্দর, অভযন্তরীণ বিৌর্াি, বোবসিাবর, বোহটল    ন্ড 

বরস্টুহরটের, বসাপ    ন্ড কসহমটিকস, ফাম থাবসউটিকযাল এিং বিবড় বিহল্প বিযুি েবমকহদর বিেতম মজুবর োর পুিবি থধ থারণ 

করা েি।  

(৩) েম ও কম থসংস্থ্াি মন্ত্রণালি এিং এর অধীিস্থ্ অবধদপ্তর/দপ্তর/পবরদপ্তর/সংস্থ্াসমূহের সম্পাবদত গুরুত্বপূণ থ কার্ থািবলর 

(২০১৩-২০১৬) প্রবতহিদি প্রকাি করা েি এিং প্রকাবিত প্রবতহিদি মবন্ত্রপবরষদ বিভাগসে বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং 

দপ্তর/অবধদপ্তর/বিভাগীি কবমিিার/হিলা প্রিাসক িরাির বপ্ররণ করা েি।  

(৪) মন্ত্রণালহির র্ততীি ও িতুর্ থ বেবণর ২৯টি শুন্য পহদ িিিল বিহিাগ করা েি। আইবসটি বসহলর বসহস্টম এিাবলস্ট, 

বপ্রাগ্রামার, সেকারী বপ্রাগ্রামার এিং বমইহটন্যান্স ইবঞ্জবিিার পহদ িিিল বিহিাহগর কার্ থক্রম চূড়ান্ত করা েি। 
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(৫) মন্ত্রণালহির প্রর্ম, বদ্বতীি ও র্ততীি বেবণর সকল কম থকতথা/কম থিারীর ই-ফাইবলং প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। ই-ফাইবলং-এর 

কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI)              ম ন     

ও         ন  লহক্ষয   -     ন      ও          Project Management Information System 

(PMIS)             ।       দ    ম              ন  ও        (www.blwf.gov.bd)                

       ম   ম   ম  দ                    ও                ।   ম  ও               দ  দ           

             ‘  ম            ’ ন  ম     Mobile APP            । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ১১  ম ২০১৭           নম             ম নন      নম   

        ন        ম     ম    ও    দ            দ  দ  

ম   আ                  দ ন 

বিত্র : ম নন      নম           ন    ন                      , 

          ও আ  -                    ন  ম     ন        

               ম    ও     দন        ম ন-২০১৫-   

     দন       । 

(৬)       দ    ম             ন েহত এ    -     ৯৮৭ ন   ম    ৪      ৬৫           দ ন  দ ন     

  ।    ম ন          ম   ২২৬          ।  

(৭) িতভাগ রপ্তাবিমুখী গাহম থটের বিল্প বসক্টহর কম থরত েবমকহদর কল্যাণাহর্ থ বকন্দ্রীি তেবিল গঠি করা েি। এ তেবিহল ৪৫ 

বকাটি টাকা িমা েি।  

(৮) ২০২১ সাহলর মহধ্য ঝৌঁবকপূণ থ বিশুেম  ন  ন এিং ২০২৫ সাহলর মহধ্য িাংলাহদিহক বিশুেম মুি করার লক্ষয বিহি 

িাতীি বিশুেম বিরসি িীবত, ২০১০-এর আহলাহক িাতীি কম থ-পবরকল্পিা প্রণিিপূি থক িাস্তিািি করা েহে।        

‘িাংলাহদহি ঝৌঁবকপূণ থ কাহি বিহিাবিত বিশুেম বিরসি (৪র্ থ পর্ থাি ’       প্রকল্প প্রণিি কহর অনুহমাদহির         ন  

  ম  ন               ,    সরকাহরর বিহিিিাধীি রহিহছ। এ প্রকহল্পর প্রাক্কবলত ব্যি ধরা েহিহছ ৮৭৫ বকাটি টাকা।  

(৯) ‘বদহির পাি থতয অঞ্চহলর েবমকহদর কল্যাণ       দ ও দক্ষতা কার্ থক্রম সম্প্রসারণ এিং বিারদারকরহণ ঘাগড়াি িহুবিধ 

সুবিধাসে  ম     কমহপ্ল্ক্স বিম থাণ’ িীষ থক প্রকল্প সরকার কর্তথক অনুহমাবদত েহিহছ। এ প্রকল্পটি     ম           

িাস্তিািহির কাি িলহছ। প্রকহল্পর ব্যি বিধ থারণ করা েহিহছ ৬৫.৯৩ বকাটি টাকা।        ‘েম পবরদপ্তরাধীি বিযমাি ৬টি 

দপ্তর পুিবি থম থাণ ও আধুবিকািি’ িীষ থক একটি প্রকল্প সরকার কর্তথক অনুহমাবদত েহিহছ। এ প্রকহল্পর ব্যি বিধ থারণ করা েহিহছ 

৫৮.৩৯ বকাটি টাকা। প্রকহল্পর িাস্তিািি কার্ থক্রম শুরু েহিহছ।  

(১০) সরকাহরর উহযাহগ বদহির সকল করখািা ও বিল্প প্রবতষ্ঠাহির সংিার কাি সম্পাদহির িন্য একটি Remediation 

Coordination Cell (RCC) গঠি করা েি। এ সংিার বসল সরকাহরর অন্যান্য সংবেষ্ট সংস্থ্ার সোিতাি কারখািা  

ও বিল্প প্রবতষ্ঠাহির মাবলকহদর সংিার কার্ থক্রহম কাবরগবর সোিতা প্রদাি এিং সংিার কার্ থক্রম পবরিীক্ষণ করহছ।  

সংিার বসহলর কার্ থক্রম পবরিালিার িন্য একটি বকৌিলপত্র প্রণিি করা েহিহছ। এই বসল সমগ্র বদহি কার্ থক্রম শুরু  

কহরহছ।  
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 ১১  আ      লাস্টার চূড়ান্তকরণ কম থিালা আহিািিসে আইএসবস বিষিক অন্যান্য ৮টি কম থিালা এিং ১৬টি ন্যািিাল 

বিলস বিভলপহমটের পবলবস বিহসবমহিিি ওিাকথিপ আহিািি করা েি। 

(১২) প্রবত িছহরর ন্যাি ১ বম ২০১৭ তাবরহখ রােীিভাহি ‘মোি বম বদিস’ এিং ২৮ এবপ্রল ২০১৭ ‘িাতীি বপিাগত স্বাস্থ্য ও 

বসইফটি বদিস’ িাতীিভাহি উদ র্াপি করা েি।  

৪৭।             ম      

(১) গণগ্রন্থাগার অবধদপ্তহরর অধীিস্থ্ গ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যহম ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সারাহদহি ৫৯ লক্ষ ৬১ োিার পাঠকহক 

গ্রন্থাগার ও তথ্যহসিা প্রদাি করা েি। 

(২) গণগ্রন্থাগার অবধদপ্তর কর্তথক অধীিস্থ্ গ্রন্থাগারসমূহের িন্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২ বকাটি ৫০ লক্ষ টাকার ৯২,৯৯৬টি 

বদবি-বিহদবি িই ক্রি কহর বিতরণ করা েি। 

(৩) প্রত্নতি অবধদপ্তহরর ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর এবপএর অধীহি সকল কাি র্র্াসমহি সম্পন্ন করা েি।  

(৪) প্রত্নতি অবধদপ্তহরর পািাম িগর, আরহমবিিাম গীিথা, মুিাগাছা িবমদার িাবড়, মিমিবসংহের িিীলি, মুবন্সগহঞ্জর 

ইদ্রাকপুর দুগ থ প্রভৃবত প্রত্নস্থ্ল সংিার ও উন্নিি কাি সমাপ্ত কহর প্রত্নস্থ্লগুবল পর্ থটকিান্ধি করা েি। 

(৫) িাতীি িীিহি বিবভন্ন বক্ষহত্র অিদাহির স্বীকৃবতস্বরূপ ১৭িি সুধীহক একুহি পদক-২০১৭ প্রদাি করা েি। 

(৬) র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি িেীদ বদিস ও আন্তিথাবতক মার্তভাষা বদিস-২০১৭ উদ র্াপি করা েি।  

(৭) িেীদ বদিস ও আন্তিথাবতক মার্তভাষা বদিস উপলহক্ষয মাসব্যাপী একুহি গ্রন্থহমলা, আহলািিা সভা ও সাংস্কৃবতক 

অনুষ্ঠাহির আহিািি করা েি। 

(৮) মন্ত্রণালহির উহযাহগ ঢাকাসে বিলা ও উপহিলা পর্ থাহি সরকাবরভাহি পহেলা নিিাখ ১৪২৪ উদ র্াপি করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ২০১৭ সাহলর একুহি পদক প্রদাি অনুষ্ঠাহি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর পাহি পদকপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ  

(৯) প্রিংসাহর্াগ্য ও কৃবতত্বপূণ থ কাহির িন্য কল্যাণ অনুদাি খাত বর্হক অসেল সংস্কৃবতহসিীহদর ভাতা প্রদাি মূল িরাে 

৪৫৫.৩০ লক্ষ টাকা, উপহর্ািি ৫৬.৪০ লক্ষ টাকা     সংস্কৃবতহসিী ২,৭২৬ িি। 

(১০) িারুবিল্প, বর্হিটার ইতযাবদ খাহত সাংস্কৃবতক প্রবতষ্ঠাহির অনুদাি প্রদাি মূল িরাে ৩৪৫.০০ লক্ষ টাকা এিং সাংস্কৃবতক 

প্রবতষ্ঠাি ৮১৮টি। 
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(১১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিসরকাবর পাঠাগাহর ১১৩৯টি প্রাপ্ত আহিদহির বভবত্তহত ৫৯৪টি পাঠাগাহর অনুদাি প্রদাি করা েি। 

িরােকৃত টাকার পবরমাণ ২ বকাটি ৫০ লক্ষ টাকা। 

(১২) িাংলা একাহিবম আহিাবিত অমর একুহি গ্রন্থহমলা িতথমাহি িাতীি আহিগ ও সৃিিিীল উদ্ভািহির সিহিহি িড় 

সাংস্কৃবতক বমলাি পবরণত েি। গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রী ১লা বফব্রুিাবর বিকাল ৩.০০ টাি অমর 

একুহি গ্রন্থহমলা ২০১৭-এর উহদ্বাধি কহরি। 

(১৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর পুিমুদ্র থণ উপবিভাগ েহত ৪৩টি িই প্রকাবিত েি।  

(১৪) িাংলাহদি বিল্পকলা একাহিবমহত িাবতর িিক িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ৪১তম িাোদাত িাবষ থকী ও িাতীি 

বিাক বদিস পালি করা েি। 

(১৫) িাংলাহদি বিল্পকলা একাহিবমহত িাবতর িিক িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ৯৭তম িন্মিাবষ থকী ও িাতীি বিশু 

বদিস পালি করা েি। 

(১৬) িাংলাহদি বিল্পকলা একাহিবমহত মোি ‘বম বদিস’ উপলহক্ষয িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রীর উপবস্থ্বতহত  

১ বম ২০১৭ তাবরখ বিলা ২.৩০ বমবিহট িিিন্ধু আন্তিাবতথক সহম্মলি বকহন্দ্র সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাহির আহিািি করা েি। 

(১৭) িাংলাহদি বিল্পকলা একাহিবমহত একমাসব্যাপী ১৭তম বদ্বিাবষ থক এিীি িারুকলা প্রদি থিী ২০১৬ উপলহক্ষয অভযর্ থন  ও 

বলিাহিাঁ উপকবমটির আহ্বািহকর দাবিত্ব পালি করা েি। 

(১৮) ২৫ নিিাখ/৮ বম ২০১৭ তাবরহখ বিশ্বকবি রিীন্দ্রিার্ ঠাকুহরর ১৫৬তম িন্মিাবষ থকী উদ র্াপি করা েি। এ উপলহক্ষয ০৮ 

বম ২০১৭ তাবরখ ওসমািী স্মৃবত বমলিািতহি মোমান্য রােপবত মূল অনুষ্ঠাি উহদ্বাধি কহরি।  

(১৯) ১১ নিযষ্ঠ/২৫ বম ২০১৭ তাবরখ িাতীি কবি কািী িিরুল ইসলাম-এর ১১৮তম িন্মিাবষ থকী উদ র্াপি করা েি।  

  

বিত্র : মোমান্য রােপবত িিাি বমাঃ আিদুল োবমদ প্ররধাি অবতবর্ 

বেহসহি উপবস্থ্ত বর্হক ওসমািী স্মৃবত বমলিািতহি অনুবষ্ঠত িাতীি 

কবি কািী িিরুল ইসলাহমর ১১৮তম িন্মিাবষ থকী উদ র্াপি অনুষ্ঠাি 

উহদ্বাধি কহরি। 

বিত্র : মোমান্য রােপবত িিাি বমাঃ আিদুল োবমদ প্ররধাি অবতবর্ 

বেহসহি উপবস্থ্ত বর্হক রিীন্দ্র স্মৃবত বিিবড়ত িওগাঁ’র পবতসহর 

অনুবষ্ঠত বিশ্বকবি রিীন্দ্রিার্ ঠাকুহরর ১৫৬তম িন্মিাবষ থকী উদ র্াপি 

অনুষ্ঠাি উহদ্বাধি কহরি। 

(২০) গণগ্রন্থাগার অবধদপ্তহরর রািস্ব খাহত ৯ম বগ্রহির ৩৮টি সৃবিত লাইহিবরিাি পহদর মহধ্য ২০টি পহদ বপএসবসর 

সুপাবরহির আহলাহক ২০িি লাইহিবরিাি বিহিাগ বদওিা েি। 

৪৮। সমািকল্যাণ মন্ত্রণালি 

(১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৯৬টি উপপবরিালহকর পহদ এিং ৫৮টি সেকারী পবরিালহকর পহদ পহদান্নবত বদওিা েি। ২ি বেবণ 

েহত ১ম বেবণহত ৪০ িি পহদান্নবত বদওিা েি এিং সমাপ্ত উন্নিি প্রকহল্পর ৪৩৩টি পদ রািস্ব খাহত স্থ্ািান্তর করা েি। 

(২) োসপাতাল সমািহসিা কার্ থক্রহমর আওতাি ৬ ল  ৬৬ োিার ৭৫৮িি গ  ি ও দুস্থ্ বরাগীহক বিবকৎসা-সোিতা প্রদাি 

    প্রহিিি অযান্ড আফটার বকিার কার্ থক্রহমর আওতাি ৭৬০ িিহক প্রহিিহি মুবি/িাবমি  দ ন       । 
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(৩) োসপাতাল সমািহসিা কার্ থক্রহমর আওতাি দবরদ্র বরাগীহদরহক বসিা প্রদাহির      অর্ থ সংগ্রহের িন্য সমািহসিা 

অবধদফতহর দাি-অনুদাি,   কাত বমলার আহিািি করা েি     ৪১৯টি উপহিলা বেলর্ কমহপ্ল্হক্স ‘বরাগী কল্যাণ সবমবত’ 

গঠি কহর কার্ থক্রম পবরিাবলত েি। 

(৪) ২ িানুিাবর িাতীি সমািহসিা বদিস ২০১৭ বকন্দ্রীিভাহি ঢাকা ও বদিব্যাপী ৪ বদিব্যাপী আহলািিা ও সাংস্কৃবতক 

অনুষ্ঠািসে র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি উদ র্াপি করা েি। সমািহসিা অবধদফতহরর কার্ থক্রম িহুল প্রিাহরর িন্য কার্ থক্রহমর তথ্যসে 

২০১৭ সাহলর সবিত্র কযাহলন্ডার মুদ্রণ করা েি। 

(৫) সমািহসিা অবধদফতরাধীি বিশু উন্নিি বকন্দ্র (িালক), টিী, গািীপুর ও পুহলরোট, র্হিার এিং বিশু উন্নিি বকন্দ্র 

(িাবলকা) বকািািাড়ী, গািীপুহর স্থ্াবপত Skype-ব্যহর্ বটবলকিফাহরবন্সং (বিশু ও স্বিিহদর মহধ্য কহর্াপকর্ি) ব্যিোরবিবধ 

প্রণিি করা েি। 

(৬) ১৫ আ   ২০১৬     ন    ম  ন                                  ম  ন  ৪১ ম     দ           ও 

            দ   ২০১৬       ম   দ       ন           -        (      দ       ন      )          

           । 

(৭) গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহি ঈদ-উল-আিো ২০১৬-এর শুহভো কাি থ নতবরর িন্য 

আটটি সংস্থ্া েহত প্রাপ্ত অটিবস্টক বিশুহদর     সাঁইবত্রিটি ছবি প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহি বপ্ররণ করা েি। গণপ্রিাতন্ত্রী 

িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক পবিত্র ঈদ-উল-আিো উপলহক্ষয প্রবতিন্ধী বিশুহদর মহধ্য বিতরহণর িন্য 

প্রদত্ত শুহভো কাি থ সংবেষ্ট প্রবতষ্ঠাহি বপ্ররণ করা েি। 

(৮) Winrock International কর্তথক ১৭-২০ জুলাই ২০১৬ বমিাহদ অনুবষ্ঠত িার বদিব্যাপী ট্রমা কাউবন্সবলং প্রবিক্ষহণ 

অংিগ্রেণকারী কম থকতথাগহণর িন্য ০৬ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ ০১ বদিব্যাপী Refreshers Training এিং ০৫-০৯ মাি থ 

২০১৭ বমিাহদ পাঁি বদিব্যাপী Comprehensive Survivors Servics প্রবিক্ষহণর আহিািি করা েি।  

(৯) ১৫ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ বিশ্ব সাদাছবড় বিরাপত্তা বদিস র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি উদ র্াপি করা েি। বিশ্ব সাদাছবড় বিরাপত্তা 

বদিস উপলহক্ষয র যাবল, বিাভার্াত্রা, আহলািিা সভা ও সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাহির আহিািি করা েি। 

(১০) মািিীি প্রধািমন্ত্রী ২৭ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ ০৬টি বসফহোহমর বিিাসী এিং তাহদর মাতা-বপতা/অবভভািকহদর সাহর্ 

বভবিও কিফাহরহন্সর-এর মাধ্যহম কহর্াপকর্ি কার্ থক্রহমর শুভ উহদ্বাধি কহরি। 

(১১) পবিত্র ঈদ-ই-বমলাদুন্নিী (সা:) উপলহক্ষয িিভিহি অনুবষ্ঠতব্য বমলাদ মােবফহল অংিগ্রেহণর িন্য ঢাকাস্থ্ এবতমখািার 

বমাট ১০০িি এবতম বিশু, ১০িি বি ক/গাইি এিং অবধদফতহরর ১১িি কম থকতা বমলাদ মােবফহল অংিগ্রেণ কহরি। 

(১২) বসভ য বিলহেি ইটেরারন্যািিাল, িাংলাহদহির সোিতাি সমািহসিা অবধদফতর কর্তথক বিশু আইি-২০১৩ সংহিাধিীর 

িন্য বদিব্যাপী একটি ওিাকথিপ ১২ িহভম্বর ২০১৬ তাবরখ বসরিাপ ইটেরারন্যািিাল েল, ঢাকাি অনুবষ্ঠত েি। 

(১৩) ২০১৭ বিক্ষািহষ থ িাতীি বিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিাি থ ঢাকার সেহর্াবগতাি প্রর্ম িাহরর মহতা প্রাক-প্রার্বমক েহত 

িিম বেবণ পর্ থন্ত দৃবষ্ট প্রবতিন্ধী বিক্ষা  বদর মহধ্য বিইল পাঠ্যপুস্তক বিিামূহল্য বিতরহণর িন্য সকল উপপবরিালক িরাির পত্র 

বপ্ররণ করা েি। 

(১৪) িাংলাহদি সুপ্রীম বকাহট থর োইহকাট থ বিভাগ ঢাকা েহত বপ্রবরত বিশু আইি-২০১৩-এর বিধািািবল অনুসরণ সংক্রান্ত পত্র 

সকল উপপবরিালক এিং দৃবষ্ট প্রবতিন্ধী বিক্ষার্ীহদর িন্য ২০১৭ বিক্ষািহষ থর বিইল পাঠ্যপুস্তক বিতরহণর লহক্ষয বিলাবভবত্তক 

প্রবতষ্ঠাহির তাবলকা সবিি, িাতীি বিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বিাি থ, ঢাকা িরাির বপ্ররণ করা েি। 

(১৫) ০৭ বফব্রূিাবর ২০১৭ তাবরখ আড়ম্বরপূণ থ ও র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি ‘িাংলা ইিারা ভাষা বদিস’ উদ র্াবপত েি। বদিহসর 

কম থসূবির মহধ্য র যাবল, িাক ও েিণ প্রবতিন্ধী বিশুবিল্পীহদর অংিগ্রেহণ বিত্রাঙ্কি প্রবতহর্াবগতা, বিএসবস ২০১৭ ও বপইবস 

২০১৭ পরীক্ষাি এ
+
 প্রাপ্ত িাক ও েিণ প্রবতিন্ধী বিশুহদর মহধ্য পুরিার বিতরণ, আহলািিা ও সাংস্কৃবতক অনুষ্ঠাি অন্তর্ভ থি বছল। 

(১৬) ১৭ মাি থ িাবতর িিক িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ৯৮তম িন্মবদিস ও িাতীি বিশু বদিস ২০১৭ উদর্াপি 

উপলহক্ষয সমািহসিা অবধদফতর কর্তথক পবরিাবলত সকল আিাবসক প্রবতষ্ঠাহির বিিাসীহদর উন্নতমাহির খািার পবরহিিহির 

িন্য অবভন্ন খায বমনুয প্রণিি কহর সকল উপপবরিালক িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি। 
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(১৭) ২৫ মাি থ র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি গণেতযা বদিস পালহির উহেহে সমািহসিা অবধদফতর কর্তথক পবরিাবলত সকল 

প্রবতষ্ঠাহির িন্য কম থসূবি প্রণিি কহর র্র্ার্র্ভাহি পালহির িন্য সকল উপপবরিালক িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি। 

(১৮) ৮৫টি সরকাবর বিশু পবরিার ও ৬টি বছাটমবণ বিিাহস মাবিবমবিিা প্রহিক্টর প্রদাি করা েি। 

(১৯) ২১ বম ২০১৭ তাবরখ সকাল ৯.০০টাি বসভ য বিলহেহির উহযাহগ বসরিাপ ইটেরারন্যািিাল ঢাকাি ‘Understanding 

The vulnerabilities of Children with Disabilities Living in Government-Run and Private Residential 

Institutions’-এর ওপর গহিষণা বিষিক একটি বিবসবমহিিি কম থিালা অনুবষ্ঠত েি। 

(২০) িাংলা িিিষ থ-১৪২৪-এর শুহভো কাি থ নতবরর িন্য ০৬টি সংস্থ্ার ২২িি অটিবস্টক বিশুর আঁকা ৩২টি ছবি; ঈদ-উল-

বফতর ২০১৭, ও ঈদ-উল-আিো ২০১৭-এর শুহভো কাি থ নতবরর িন্য ০৯টি সংস্থ্ার ৪৪িি অটিবস্টক বিশুর আঁকা ৫৬টি ছবি 

মািিীি প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালহি বপ্ররণ করা েি। গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক িাংলা িিিষ থ 

১৪২৪ উপলহক্ষয প্রবতিন্ধী বিশুহদর মহধ্য বিতরহণর িন্য প্রদত্ত শুহভো কাি থ সংবেষ্ট সকল প্রবতষ্ঠাহি বপ্ররণ করা েি।  

 ২১  ম নন      নম           ন       ন       ন    ন                        ন।      ন    ম 

                         ম         দ ন                    ও      ন              ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :  ম       ম      আ       ১০ম        ম     ন    দ   ২০১৭-        ন    ম                 আদ      ন 

ম নন      নমন           ন  

(২২)   বিশ্ব অটিিম সহিতিতা বদিস র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি উদ র্াপহির লহক্ষয সমািহসিা অবধদফতর, বিলা কার্ থালি এিং 

অন্যান্য প্রবতষ্ঠাি/ইউবিহট িীলিাবত প্রজ্বলহির িন্য সংবেষ্ট সকল কম থকতথা/কার্ থালি িরাির পত্র বপ্ররণ করা েি। 

(২৩) মোমান্য রাষ্টপবতর অবভপ্রাি অনুর্ািী িিভিহি বিবিষ্ট ব্যবিিহগ থর সাহর্ ইফতাহর অংিগ্রেহণর িন্য সমািহসিা 

অবধদফতরাধীি বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাহির এবতম, িারীবরক ও মািবসক এিং িাক-েিণ প্রবতিন্ধীহদর রােপবতর কার্ থালি, িিভিহি 

বপ্ররণ করা েি। 



228 

 

(২৪) বিমাি িাংলাহদি এিারলাইিস্ কর্তথপহক্ষর কহপ থাহরট বসাোল বরসপবন্সবিবলটির অংি বেহসহি Joyride ফ্ল্াইহট 

সরকাবর বিশু পবরিার, বমরপুর ও বতিগাঁও ঢাকার ১৫িি বছহল এিং ১৫িি বমহিসে ১ িি কহর বমাট ২িি গাইি 

অংিগ্রেণ কহর। 

(২৫) সমািকল্যাণ মন্ত্রণালহির ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছহরর িাবষ থক প্রবতহিদি প্রকাি এিং বিতরণ করা েি। সমািহসিার ৬১ 

িছর উদ র্াপি উপলহক্ষয স্মরবণকা প্রকাবিত েি। সমািহসিা অবধদফতরাধীি প্রবতষ্ঠাহির বিশুহদর বলখা ও আঁকা বিহি ‘বিশু 

সংকলি’ প্রকাবিত েি। সমািকল্যাণ মন্ত্রণালিাধীি সমািহসিা অবধদফতর কর্তথক পবরিাবলত সামাবিক বিরাপত্তা 

কম থসূবিসমূে েহত ‘িিিভাতা’ এিং ‘বিধিা ও স্বামী বিগৃেীতা মবেলাহদর িন্য ভাতা’ কম থসূবিদ্বি িাবন্ডংহির িন্য বিধ থারণ 

করা েি। এ উহেহে বলাগািও বিধ থাবরত েি এিং তা কহিকটি বিসরকাবর স্যাহটলাইট িযাহিহলর টিবভ স্ক্রহল প্রিাবরত েি। এ 

ছাড়া বিহিল এিং বটবলবভিি স্পট বিবম থত েি র্া বিসরকাবর স্যাহটলাইট িযাহিহল প্রিার করা েি। োসপাতাল সমািহসিা 

কার্ থক্রম বিহি িকুহমটেরাবর ‘িাবতঘর’ প্রিারপূি থক িিগণহক অিবেত করা েি। 

(২৬) পবে সমািহসিা কার্ থক্রহমর আওতাি সুদমুি  দ্রঋণ কার্ থক্রম খাহত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িরােকৃত অর্ থ ১ম বকবস্তহত 

২৫ বকাটি টাকা এিং ২ি বকবস্তহত ২৫ বকাটি টাকা বসািালী ব্যাংক, স্থ্ািীি কার্ থালি, ঢাকার মাধ্যহম উপহিলা পর্ থাহি সংবেষ্ট 

ব্যাংক বেসাহি বপ্ররণ করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সি থহমাট ৪৭ বকাটি ৪৫ লক্ষ টাকা বিবিহিাগ এিং ৬১ বকাটি ৭০ ল  ৭৭ 

োিার টাকা পুিবি থবিহিাগ করা েি। 

(২৭) দগ্ধ ও প্রবতিন্ধী ব্যবিহদর পুিি থাসি কার্ থক্রম খাহত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর িাহিহট িরােকৃত অর্ থ ১ম-২ি বকবস্ত    

১ বকাটি ৫০ ল  টাকা এিং ৩ি-৪র্ থ বকবস্তহত ১ বকাটি ৫০ ল  টাকা বসািালী ব্যাংক, স্থ্ািীি কার্ থালি, ঢাকার মাধ্যহম 

উপহিলাপর্ থাি এিং িের সমািহসিা কার্ থালহির সংবেষ্ট ব্যাংক বেসাহি বপ্ররণ করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সি থহমাট  

১ বকাটি ৭০ লক্ষ টাকা বিবিহিাগ এিং ৯ বকাটি ৯৬ লক্ষ টাকা পুিবি থবিহিাগ করা েি। 

(২৮) িাংলাহদহির ৬৪ বিলার ৮০টি িের সমািহসিা কার্ থক্রহমর আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর  দ্রঋণ বিবিহিাগ ও 

পুিবি থবিহিাগ ৭ বকাটি ৯৯ ল  ৭৮ োিার ৯১৪ টাকা, ঋণ গ্রেীতার সংখ্যা ৩ োিার ৯৯৮ িি, আদািকৃত অহর্ থর পবরমাণ  

৪ বকাটি ৮০ ল  ৭৮ োিার ৫৪৬ টাকা, আদাহির োর ৮৯ িতাংি, কাবরগবর প্রবি বণর মাধ্যহম উপকৃত ১৭ োিার ৪৪৯ 

িি, সামাবিক িিািি ৯ োিার ১৫টি, স্বা র জ্ঞাি প্রদাি ২ োিার ৪৪৭ িি এিং পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবতহত উদ্বুদ্ধকরণ  

১ োিার ৫৮০ িি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
বিত্র :  ম       ম      আ        ২৫ ম আ                দ   ও ১৮ ম               দ   ২০১৬-               

         ন ম নন      নম           ন  
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 ২৯   ম       ম      ৩        ২০১৬-  ২৫ ম আ                দ   ও ১৮ ম               দ   

২০১৬ আ        ও         ম   দ      ন    ।      ন ম নন      নম           ন     ন                    

    ন। 

(৩০) প্রবতিবন্ধতা  িািকরণ িবরপ কম থসূবি  আও    িাতীি কম থিালা, বিভাগীি ও উপহিলা পর্ থাহি অিবেতকরণ সভা, 

তথ্য সংগ্রেকারী ও সুপারভাইিার, িািার ও কিসালট্যাটের এিং সটওিযারসে বমাট ৬৭৯টি প্রবি   র মাধ্যহম সি থহমাট 

৮৫,৪৪১ িিহক প্রবি ণ ও অিবেতকরহণর আওতাি আিা েি। ১৪ িহভম্বর ২০১৩ প্রার্বমক তথ্য সংগ্রহের কাি সম্পন্ন েি। 

২০১৪-১৫ অর্ থ-িছহর িাদপড়া প্রবতিন্ধী ব্যবিহদরহক িবরপর্ভিকরণ ও িািার কর্তথক িিািকরহণর কাি সম্পন্ন করা েি। 

িািার কর্তথক িিািকৃত প্রবতিন্ধী ব্যবিগহণর তথ্যসমূে র্র্ার্র্ভাহি সংর ণ এিং সং   ত তহথ্যর আহলাহক প্রবতিন্ধী 

ব্যবিগহণর সামবগ্রক উন্নিি বিবিতকহল্প পবরকল্পিা প্রণিহির      Disability Information System বিহরািাহম একটি 

সফ টওিযার নতবর করা েি। এবরকৃত িাটা সংহিাধিপূি থক প্রবতিন্ধী ব্যবিিহগ থর ম   বলবমহিহটি পবরিিপত্র বিতরণ করা 

ে । বমাট ১৫ ল  ১৭ োিার ৮৫৪ িি প্রবতিন্ধী ব্যবিহক িািার কর্তথক িিাি সম্পন্ন এিং তাহদর তথ্যাবদ Disability 

Information System-এ এবর করা েি     প্রাি ১২ ল  িি প্রবতিন্ধী ব্যবির ম   বলবমহিহটি পবরিিপত্র বিতরণ সম্পন্ন েি। 

(৩১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বদহির ৬৪ বিলাি বেিড়া িিহগাষ্ঠীর িীিিমাি উন্নিি  ম       কার্ থক্রম িালু েি। স্কুলগামী 

বেিড়া বি  র্ীহদর বি  ত কহর গহড় বতালার      প্রার্বমক স্তহর মাবসক ৩০০ টাকা, মাধ্যবমক স্তর মাবসক ৪৫০ টাকা, 

উচ্চ মাধ্যবমক স্তর মাবসক ৬০০ টাকা, উচ্চতর স্তর মাবসক ১,০০০ টাকা োহর উপবৃবত্ত প্রদাি করা েি। ৫০ িছর িা তদূর্ধ্থ 

িিহসর অ ম ও অসেল বেিড়াহদর িিি ভাতা/বিহিষ ভাতা মাবসক ৬০০ টাকা কহর প্রদাি করা েি। বৃবত্তমূলক প্রবি   র 

মাধ্যহম কম থ ম বেিড়া িিহগাষ্ঠীর দ তা বৃবদ্ধ ও আিিধ থিমূলক কম থকাহণ্ড সমৃ্পি কহর তাহদর সমাহির মূল বস্রাতধারাি 

আিিি করা েি। ১০,০০০ টাকা কহর প্রবিক্ষহণাত্তর আবর্ থক সোিতা প্রদাি করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িিি/বিহিষ 

ভাতাহভাগী ২,৩৪০ িি; ৪টি স্তহর বি   উপবৃবত্ত গ্রেণকারী ১,৩৩০িি; আর্ থ-সামাবিক প্রবি ণ গ্রেণকারী ১,৬৫০ িি; 

প্রবি ণ সোিতা গ্রেণকারী ১,৬৫০ িি   বমাট উপকারহভাগী ৬,৯৭০ িি। 

(৩২) িাংলাহদহি দবলত, েবরিি ও বিহদ িিহগাষ্ঠী প্রাি ৬৩ লক্ষ ৭১ োিার ১০০ িি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিহদ ও 

অিগ্রসর িিহগাষ্ঠী  িীিিমাি উন্নিহি ২০ বকাটি ৬৮ লক্ষ ৭২ োিার টাকা িরাে করা েি। বিহদ ও অিগ্রসর িিহগাষ্ঠীর 

িীিিমাি উন্নিি কম থসূবির আওতাি বিহদ ও অিগ্রসর স্কুলগামী বি  র্ীহদর বি  ত কহর গহড় বতালার      প্রার্বমক স্তর 

মাবসক ৩০০ টাকা, মাধ্যবমক স্তর মাবসক ৪৫০ টাকা, উচ্চ মাধ্যবমক স্তর মাবসক ৬০০ টাকা, উচ্চতর স্তর মাবসক ১,০০০ টাকা 

     উপবৃবত্ত প্রদাি করা   । ৫০ িছর িা তদূর্ধ্থ িিহসর অ ম ও অসেল বিহদ ও অিগ্রসরহদর িিি ভাতা/বিহিষ ভাতা 

মাবসক ৫০০ টাকা, বৃবত্তমূলক প্রবি   র মাধ্যহম কম থ ম বিহদ ও অিগ্রসর িিহগাষ্ঠীর দ তা বৃবদ্ধ ও আিিধ থিমূলক 

কম থকাহণ্ড সমৃ্পি কহর তাহদর সমাহির মূল বস্রাতধারাি আিিি     ১০,০০০ টাকা কহর প্রবি বণাত্তর আবর্ থক সোিতা 

প্রদাি করা   । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িিি ভাতাহভাগী ১৯,৩০০ িি; বি   উপবৃবত্ত গ্রেণকারী ৮,৫৮৫ িি; প্রবি ণ 

গ্রেণকারী ১,২৫০ িি এিং প্রবিক্ষহণাত্তর সোিতা গ্রেণকারী ১,২৫০ িিসে বমাট উপকৃহতর সংখ্যা ৩০,৩৮৫ িি। 

(৩৩) বভক্ষাবৃবত্তহত বিহিাবিত িিহগাষ্ঠীর পুিি থাসি ও বিকল্প কম থসংস্থ্াি কম থসূবির আওতাি ঢাকা িেহর বভক্ষুকমুি বঘাবষত 

এলাকাসে ১-৫ এবপ্রল ২০১৭ বমিাহদ অনুবষ্ঠত আইবপউ সহম্মলহি আগত বিহদবি অবতবর্বৃহন্দর অিস্থ্ািরত বোহটল এলাকা, 

বিবসবস সহম্মলি বকন্দ্র ও সংসদ ভিি এলাকা েহত বমাট ১১৪ িিহক ২০টি বমািাইল বকাহট থর মাধ্যহম আেি বকহন্দ্র (অভথযর্িা 

বকন্দ্র) বপ্ররণ করা েি। এহদর মহধ্য ৭৬ িিহক পাবরিাবরকভাহি এিং ৩৮ িিহক বিবভন্ন আেি বকহন্দ্র প্রবিক্ষণ এিং 

পুিি থাসহির িন্য বপ্ররণ করা েি। পুিি থাসি খাহত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২৮ লক্ষ িরাে প্রদাি করা েি। এ র্ািৎ ৭১৭ িিহক 

বিলাপর্ থাহি পুিি থাসি করা েি। ঢাকা িেহর বভক্ষুকমুি বঘাবষত এলাকাি বিিবমত মাইবকং, বিজ্ঞাপি ও ৪০টি বিবভন্ন স্থ্াহি 

৪০টি প্ল্গস্টযান্ড লাগাহিা েি।  

(৩৪) িাতীি সমািহসিা একাহিবমহত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২টি দীঘ থহমিাবদ ও ২৯টি স্বল্পহমিাবদ বকাহস থর মাধ্যহম সি থহমাট  

১ োিার ২৩িি কম থকতথাহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৩১টি প্রবিক্ষণ বকাস থ পবরিালিা করা েি। 

প্রবিক্ষণকালীি প্রবিক্ষণার্ীহদর বিহিাদি ও িাস্তিধমী জ্ঞাি লাহভর লহক্ষয প্রবতটি স্বল্পহমিাবদ ও দীঘ থহমিাবদ বকাহস থ মাঠ 

পবরদি থহির ব্যিস্থ্া বিবিত করা েি। প্রবিক্ষণ িীবতর আহলাহক কম থকতথাহদর ৬০ ঘণ্টাব্যাপী প্রবিক্ষণ বিবিত করা েি। 

(৩৫) বস্বোহসিী সমািকল্যাণ সংস্থ্া বিিন্ধি ও বিিন্ত্রণ কার্ থক্রহমর আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর অবধদফতর েহত ৮৫৫টি 

সংস্থ্াহক বিিন্ধি প্রদাি করা েি। এ পর্ থন্ত বমাট ৬০,২১৪টি বস্বোহসিী সংস্থ্া বিিন্ধি প্রদাি করা েি। এ পর্ থন্ত ১০,৮২৭টি 

সংস্থ্াহক বিলুপ্ত করা েি। িতথমাহি ৫১,৯৭২টি সংস্থ্া সবক্রি রহিহছ। 
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(৩৬) কযান্সার, বকিবি, বলভার বসহরাবসস,                 ও       দ       আবর্ থক সোিতা কম থসূবির আওতাি 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২ োিার ৯৫০িি দবরদ্র বরাগীহক এককালীি ৫০ োিার টাকা োহর আবর্ থক সোিতা প্রদাি করা েি। 

িা-েবমকহদর িীিিমাি উন্নিি কম থসূবির আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৬টি বিলাি বমাট ৩০ োিার িা-েবমকহদর মহধ্য 

খায ও পে সামগ্রী বিতরণ করা েি।  

(৩৭) গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা ২৭ অহক্টাির ২০১৬ গণভিি বর্হক বভবিও 

কিফাহরহন্সর মাধ্যহম িাইড বেল্পলাইি-১০৯৮-এ কলকরণ এিং বসটেরার এহিহটেরর সাহর্ কহর্াপকর্হির মাধ্যহম িাইড 

বেল্পলাইি-১০৯৮-এর শুভ উহদ্বাধি বঘাষণা কহরি। িাল্যবিিাে, বিশুেম, বিশুবির্ থাতি, বিশু পািার ইতযাবদ বিশু অবধকার ও 

বিশুর সামাবিক সুহর্াগ-সুবিধা বিবিতকরহণ সাি থ বণকভাহি প্রহিািিীি বসিা প্রদাি করা েহে। 

(৩৮) গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা ২৭ অহক্টাির ২০১৬  ণভিি বর্হক বভবিও 

কিফাহরহন্সর মাধ্যহম মবেলা ও বিশু-বকহিারী বেফািতীহদর বিরাপদ আিাসি বকহন্দ্র অিস্থ্ািরতহদর স   তাহদর 

অবভভািকহদর কহর্াপকর্হির শুভ উহদ্বাধি কহরি। 

(৩৯) ১ অহক্টাির ২০১৬ আ িথাবতক প্রিীণ বদিস উপলহক্ষয প্রিীণহদর িন্য িতথমাি সরকার কর্তথক গৃেীত পদহক্ষ সমূহের 

ধারণকৃত বভবিও বিবভন্ন অনুষ্ঠাহি প্রিারপূি থক অিবেত করা েি। সমািহসিার ইউটিউহি বসিা কার্ থক্রহমর বিবভন্ন বভবিও 

আপহলাি; বিবভন্ন প্রিার বলফহলট, বফস্টুি ও ব্যািাহরর মাধ্যহম িিিভাতা এিং বিধিা ও স্বামী বিগৃেীতা মবেলা ভাতা 

সংক্রান্ত বিষহি িিগণহক অিবেত করা েি। 

(৪০) মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগর বিহদ থিিা অনুর্ািী িিপ্রিাসি কাহির গবতিীলতা, উদ্ভািিী দক্ষতা বৃবদ্ধ এিং িাগবরকহসিা প্রদাি 

প্রবক্রিা দ্রুত ও সেিীকরহণর প   উদ্ভািি ও িি থার লহক্ষয Innovation Team গঠি করা েি। প্রবতষ্ঠািসমূহে প্রবত সপ্তাহে 

বিিাসী বদিস পালি করা েি। অবভভািক এিং বিিাসীহদর মহধ্য িাইহপ বভবিও কিফাহরন্স করা েি।  

(৪১) আঞ্চবলক প্রবিক্ষণ বকন্দ্র ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর র্ততীি বেবণর কম থিারীহদর ৫৩টি প্রবিক্ষণ বকাহস থর মাধ্যহম বমাট  

১ োিার ৩৩০ িিহক ( পুরুষ ৯৬৯ িি ও ৩৬১িি িারী কম থিারী) প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি।  

৪৯। সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাগ 

(১) কার্ থবিবধমালা ১৯৯৬, সবিিালি বিহদ থিমালা ২০১৪ এিং সংবেষ্ট আইি/বিবধমালা/িীবতমালা অনুর্ািী সড়ক পবরিেন ও 

মোসড়ক বিভাহগর সকল কার্ থক্রম পবরিালিা বিবিত করা েি। সুিাসি প্রবতবষ্ঠত েি, িিগহণর েিরাবি ব্যাপকভাহি হ্রাস 

বপহিহছ ও      দ              । ফহল দীঘ থহমিাহদ বকাহিা বিষি বপবন্ডং র্াকহছ িা। মািিীি মন্ত্রী ও সবিি পর্ থাহি বর্ 

বকাহিা িবর্হত ২৪ ঘণ্টার মহধ্য বসদ্ধান্ত প্রদাহির িি থাও সুপ্রবতবষ্ঠত েি। 

(২) িাতীি, আঞ্চবলক ও বিলা মোসড়ক বমরামত, সংিার ও রক্ষণাহিক্ষণ এিং উন্নিি ও সম্প্রসারণ কার্ থক্রম বিবিড়ভাহি 

পবরিীক্ষহণর িন্য সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর অভযন্তরীণ মবিটবরং ব্যিস্থ্ার পািাপাবি সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক 

বিভাহগর কম থকতথা ও প্রহকৌিলীগহণর সমন্বহি গঠিত ২৩টি স্থ্ািী মবিটবরং টিম কাি কহর র্াহে। ম ন          ম 

      ন ও  ম                 ন ও ম              ৫ ন             ২৩  ম ন      ম ও ৬৫      

             ম         ও  ম       ন     দ     পালি করহছি। মবিটবরং টিহমর পবরদি থি প্রবতহিদি এিং 

ঊর্ধ্থতি কর্তথপহক্ষর পবরদি থি ও পর্ থহিক্ষণ অনুর্ািী তাৎক্ষবণক প্রবতকারমূলক ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েহি র্াহক। 

(৩) ক্রমিধ থমাি আর্ থ-সামাবিক কম থকাহণ্ডর সহি সামঞ্জস্য বরহখ সড়ক ও িিপর্ (সওি) অবধদপ্তর তার আওতাধীি 

মোসড়ক বিটওিাহকথর উন্নিি ও সম্প্রসারণ এিং বমরামত, সংিার ও রক্ষণাহিক্ষবণর বিপুল কম থর্জ্ঞ িাস্তিািি করহছ। এহত 

মোসড়ক বিটওিাহকথর অিস্থ্া প্রবতবিিত উন্নততর েহে। পে ও র্াত্রী পবরিেণ সেিতর েি।     ও  ন      দ     

Highway Development and Management (HDM) সাহভ থ বরহপাট থ ২০১৬ অনুর্ািী িাতীি মোসড়ক ৭৯.৬১ 

িতাংি, আঞ্চবলক মোসড়ক ৬৯.২১ িতাংি ও বিলা মোসড়ক ৫২.৯২ িতাংি good to fair condition-এ রহিহছ। 

২০২১ সাহলর মহধ্য           মোসড়ক Good to Fair Condition-                 ন        ন   ন রহিহছ। 

ঈদ-  -     ২০১৭                ন       স্বেহন্দ ও আিন্দঘি পবরহিহি গন্তহব্য আসা-র্াওিা করহত বপহরহছি। 

(৪) সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাহগর কম থকতথাগহণর নিহদবিক প্রবিক্ষণ/বসবমিার/সভা/বসহম্পাবিিাম/ওিাকথিপ 

ইতযাবদহত অংিগ্রেণ বিহষ বদহি প্রতযািতথহির পর ইংহরবিবত বি-বিবফং করার প্রর্া িলমাি রহিহছ। বিহিিিাধীি  

অর্ থ-িছহর ২৩টি দল এ বিভাহগর সকল প্রর্ম বেবণর কম থকতথার উপবস্থ্বতহত বি-বিবফং-এ অংিগ্রেণ কহরি। এহত বিহদি 

সফরলব্ধ জ্ঞাি সম্পহকথ সকহলই অিবেত েওিার সুহর্াগ বপহিহছি।  
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(৫) সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীি সংস্থ্া/কর্তথপক্ষ/অবধদপ্তহর দীঘ থবদহির অবিষ্পন্ন অবিট আপবত্তসমূে 

দ্রুত বিষ্পবত্তর স্বাহর্ থ    ম  ন ১৮টি   -     অবিট টিম কাি কহর র্াহে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর অবিট টিম কর্তথক ২৭টি  

বত্র-পক্ষীি সভা করা েি। ৭৮১টি অবগ্রম আপবত্তর িিবিট িিাি পূতথ অবিট অবধদপ্তর ও ফাপাি-এ বপ্ররণ করা েি। অবগ্রম 

২৫৮টি ও খসড়া ৮টিসে বমাট ২৬৬টি অবিট আপবত্ত পূতথ অবিট অবধদপ্তর ও ফাপাি কর্তথক বিষ্পবত্ত করা েি।  

(৬) িাবষ থক উন্নিি কম থসূবি         ন      ৩                  ম     ন  ম          । ১ম         দ    

                    , ২                                                                

  ও         অগ্রগবত         ন        ।     ,         ন                ন             -     ১০  

    ন           ন ম          ন      িাবষ থক উন্নিি কম থসূবি         ন            এিং উত্থাবপত 

 ম  সমূহের তাৎক্ষবণক সমাধাি বদওিা েি।  

(৭) আধুবিক ও দ্রুত গণপবরিেণ-ব্যিস্থ্া গহড় বতালার লহক্ষয সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাহগ যুগ্মসবিি-০১টি, উপসবিি-

০২টি, বসবিির সেকারী সবিি-০৪টি এিং সোিক পদ-১৬টি সমন্বহি আরিাি ট্রান্সহপাট থ অনুবিভাগ সৃিি       ।          

                    ০১             দ   ন       । িিপ্রিাসি মন্ত্রণালহির প্রবমত পদ বিন্যাস অনুর্ািী এ 

বিভাহগর আইবসটি অনুবিভাগ/অবধিাখা/িাখার ০৪টি, িাহিট অনুবিভাগ/অবধিাখা/িাখার ১৩টি এিং আইি অনুবিভাগ/ 

অবধিাখা/িাখার ১৭টি সি থহমাট ৩৪টি পদ সৃিহির কার্ থক্রম বিষ পর্ থাহি রহিহছ।  

(৮) এ বিভাহগ একটি সমৃদ্ধ লাইহিবরহত িতথমাি িইহির সংখ্যা ১,১০০। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর লাইহিবরর িন্য বিবভন্ন ধরহির 

৩০টি িতুি িই সংগ্রে করা েি। সুষ্ঠুভাহি লাইহিবর পবরিালিার িন্য কযাটালগার-এর ১টি পদ সৃিি করা েি।  

(৯) BBIN MVA’       ন িাংলাহদহির উহযাহগ       দ  ও        ম   প্রর্ম কাহগ থা ট্রািাল রাি ২৭ আগস্ট 

২০১৬ তাবরখ কমলাপুর বিআরটিবস’র আন্তিথাবতক টাবম থিাল েহত ঢাকা-র্হিার-বিিাহপাল/হপট্রাহপাল (ভারত)-        -

      -   ম ন   -  ন   -       দ-  ন  -আ       ৭        ২০১৬         দ    আ      বপৌৌঁছাি এিং 

পরবদি র্াত্রা শুরু কহর একই রুহট ১৩ বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ ঢাকা প্রতযািতথি কহর।  

(১০) BBIN MVA-       ন ভারহতর উহযাহগ       দ  ও        ম   Passenger Trial Run         -

  ন      ৩০ আ   ২০১৬                                দন   ন          । ৩১ আ   ২০১৬             

                   ন  দ        দ          ।  

(১১) Agreement between The Government of The People’s Republic of Bangladesh and the 

Government of the Republic of India for the Regulation of Motor Vehicle Passenger Traffic 

between the Two Countries     Protocol on Operation of Passenger Bus Service between Kolkata 

in India and Dhaka in Bangladesh via Khulna in Terms of Agreement between The Government of 

The People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Republic of India ০৩      ২০১৭ 

       মবন্ত্রসভা         ম  দ    । ০৮      ২০১৭               ন   দ           দ  ও        ম নন   

   নম             দু’বদহির সংবেষ্ট সবিি Agreement     Protocol         ন।  

(১২) ম নন      নম   ৭-১০      ২০১৭  ম   দ          কহরি। সফর     ৮ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ       দ  ও 

       ম নন      নম             দ       বকালকাতাি     ও  ন      র ম   ম ঢাকা-খুলিা-বকালকাতা রুহট 

িাস সাবভ থস উহদ্বাধি কহরি। িাস সাবভ থহসর বিস্তাবরত রুট েহে :     -ম ও  -    ন    -    -         -        -

 ম       -       -নও      -  ন -     -  ন     /        -        ।  

(১৩) সবিিালি বিহদি থমালা, ২০১৪ অনুর্ািী িবর্র বেবণবিন্যাস ও র্র্ার্র্ প্রবক্রিাি িাছাই কহর   বেবণর ১২৬টি িবর্ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিিষ্ট করা   । 

 ১৪  সড়ক      ন ও মোসড়ক বিভাহগ কম থরত গণকম থিারীহদর         িন্য         ৬০            ম       

আওতাি       ম                , ২০১৬ অনুর্ািী এ বিভাহগর সকল বগ্রহির কম থিারীহদর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃবদ্ধর 

লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৮,৭৬০ ঘণ্টা প্রবিক্ষহণর লক্ষযমাত্রা বিধ থারণ করা েি। লক্ষযমাত্রার বিপরীহত ১২,৭০৬ ঘণ্টা 

প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি, র্া লক্ষযমাত্রার ৪৫ িতাংি বিবি। এ    ক্ষণ কম থসূবির আওতাি বিহিষ উহযাগ বেসাহি এ বিভাগ 
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ও সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর িতুি বর্াগদািকৃত ১৩তম বর্হক ২০তম বগ্রহির ৫৫িি কম থিা  বক আরবপএটিবসহত দু টি 

ব্যাহি ১৮ বদিব্যাপী Special Course on Office Management বিষহি আিাবসক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি।  

(১৫) সড়ক পবরিেি ও ম      বিভাগ     অধীিস্থ্ অবধদপ্তর/কর্তথপক্ষ/সংস্থ্ার           কম থিারীহদর মহধ্য র্াঁরা 

অিসহর র্াহেি তাঁহদর বপিিি বকইস দ্রুত         বিষ্পবত্ত করা েি। অবিষ্পন্ন বপিিি বকইসসমূে মাবসক সমন্বি সভাি 

পবরিীক্ষণ করা ে ।      দন   ন  ম            ন ও ম              ৩        ১ ন     সড়ক ও িিপর্ 

অবধদ   র ৯ম বগ্রি েহত তদূ   পর্ থাহির সি থহমাট ৫৯িি কম থিারীর অনুকূহল বপিিি মঞ্জুবর প্রদাি করা েি। সুবিবদ থষ্ট কারণ 

ব্যতীত বকাহিা বপিিি বকইস pending বিই। 

(১৬) দুই িছহরর ধারািাবেকতাি মািিীি প্রধািমন্ত্রীর পহক্ষ মবন্ত্রপবরষদ সবিি এিং সড়ক পবরিেি ও বসতু মন্ত্রণালহির 

মািিীি মন্ত্রীর পহক্ষ এ বিভাহগর সবিহির মহধ্য ০৪ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি 

(APA) স্বাক্ষবরত েি। একইভাহি এ বিভাহগর আওতাধীি অবধদপ্তর/কর্তথপক্ষ/সংস্থ্ার প্রধািহদর সহি সবিি, সড়ক পবরিেি 

ও মোসড়ক বিভাগ-এর িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি ৩০ জুি ২০১৬ তাবরহখ স্বাক্ষবরত েি। অনুরূপভাহি এ বিভাহগর 

আওতাধীি মাঠ পর্ থাহি অধঃস্তি অবফসসমূহের সাহর্ ৩০ জুি ২০১৬ তাবরহখর মহধ্য িাবষ থক কম থসম্পাদি চুবি স্বাক্ষবরত েি।  

(১৭) িাবতসংঘ বঘাবষত বটকসই উন্নিি অভীষ্ট (SDGs)-এর বিধ থাবরত-১৭টি অভীষ্ট (Goals) ও ১৬৯টি লক্ষযমাত্রা 

(Targets)-এর বিপরীহত সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাগ সংবেষ্ট ৩টি লক্ষযমাত্রা িাস্তিািহির িন্য Lead Ministry ও 

৫টি লক্ষযমাত্রা িাস্তিািহির িন্য Associate Ministry বেসাহি দাবিত্ব পালি করহছ। সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাহগর 

বলহি বিধ থাবরত Target 3.6, 9.1 ও 11.2-এর সূিকসমূহের (Indicators) Data Gap Analysis করা েি। এ ছাড়া সড়ক 

পবরিেি ও মোসড়ক বিভাহগর সপ্তম পঞ্চিাবষ থক পবরকল্পিাি অন্তর্ভ থি Target-সমূহের ২০২০ পর্ থন্ত লক্ষযমাত্রা বিধ থারণ করা 

েি এিং বিধ থাবরত Targets িাস্তিািহির িন্য Action Plan প্রণিি করা েি। 

(১৮) সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভা   ১৩টি বিষিবভবত্তক দল (Thematic Group)  ন            পর্ থাহলািিা কহর 

সুবিবদ থষ্ট মতামত/       প্রদাি কহর     । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর Thematic Group-এর ৪৩টি সভা অনুবষ্ঠত েি। 

 ১৯  ‘তথ্য বপহল মুবি বমহল বসািার    লার স্বপ্ন ফহল’ এ প্রবতপাযহক সামহি বরহখ এ বিভাহগর ওহিিসাইহট Right to 

Information (RTI) িাহম একটি তথ্যিহুল আলাদা ব্লক রহিহছ। িিসাধারহণর বিকট বর্হক প্রাপ্ত আহিদি অনুর্ািী আইি 

বমাতাহিক তথ্য সরিরাে করা েহি র্াহক। ২০১৬-১৭    -             ১  আ  দন   ও                       

আ  দন                    ।  

(২০)          ন ও ম              ও         Grievance Redress System (GRS) ন  ম একটি আলাদা 

   ন রহিহছ।    ম   ম                ও    ন     দ  /     /       ম        ও               ন ও 

   ম    দ ন          ন। ২০১৬-১৭    -     ১৩৫টি         ও    ম     ও         । প্রহতযকটি অবভহর্াগ ও 

পরামহি থর বিষহি গৃেীত ব্যিস্থ্া আহিদিকারীহক র্র্াসমহি িাবিহি বদওিা েি।          ন         িতভাগ।  

(২১) িাতীি শুদ্ধািার বকৌিল িাস্তিািহির লহক্ষয সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাগ এিং এর আওতাধীি অবধদপ্তর/কর্তথপক্ষ/ 

সংস্থ্া ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর শুদ্ধািার কম থ-পবরকল্পিা প্রণিি কহর নিবতকতা কবমটির মাধ্যহম প্রাি িতভাগ িাস্তিাবিত েি।  

(২২)          ন ও ম                   ন     দ  /     /      ম   ৬২      ন         ন           

    । ৩৮                   ১৭          ম ন      ।                      ন     আ    ৭      ন  

                 ন            ।  

(২৩) সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভা   ন ন         ও   ম ন            ন            -          

     ন    ম  ন              ।         ২০১৬-১৭    -                   -            ১৩          

        ম ’              ।     ,           ন              ন ম         -     ২০              

    ন   ম           -               ।  

 ২৪  এ বিভাহগর  ন  ম ন ন   ম  ৪টি সভা     সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর ৯৩  র্ািিােি ও র্ন্ত্রপাবত কিহিমড্  

বঘাষণা      ।   আ    ’           ম  ন        ন           ন                                      

  আ    ’   ন  ম ন ন   ম                               ১৫৭         ও Beyond Economic Repair 

(BER)          দ            ন   ম          ম    দ ন       ।  
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 ২৫  কাহির স্বীকৃবত কম থকতথাহদর মহধ্য ব্যাপক উৎসাে ও উেীপিার সৃবষ্ট কহর। মূল্যািহির আিাি খুি কম সংখ্যক 

কম থকতথা কাি করহলও অবধকাংি কম থকতথা দাবিত্বহিাধ বর্হক বকংিা মহির টাহি িিকল্যাহণ বিভৃহত কাি কহর র্াি। এটি 

     ন   বরহখ          ন ও ম            ২০১৬ সাহল ৪িি কম থকতথাহক Officer of the Year        বঘাষণা 

করা েি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :             -        ন    ন   -আ   

(২৬) ঢাকা বর্হক িন্দ্রা বমাড় েহি উত্তরিহি র্াতািাত র্ািিটমুি করার বিবমত্ত সংবেষ্ট সকহলর সমন্বহি     ন        

       িন্দ্রা ইটেরারহসকিি উন্নিহির একটি পবরকল্পিা গ্রেণ করা েি। পবরকল্পিা বমাহতাহিক ঈহদর পূহি থই ইটেরারহসকিিটি 

উন্নিি সম্পন্ন করা েি। গৃেীত পবরকল্পিা সংবেষ্ট সকহলর সমন্বহি কার্ থকরভাহি িাস্তিািি করাি িন্দ্রা বমাড় েহি 

র্ািিটমুিভাহি িিসাধার  ঈদ-  -     ২০১৭-     দ        ম                          ন।  

(২৭) িানুিাবর ২০০৯ বর্হক জুি ২০১৭ সমহি মািিীি প্রধািমন্ত্রী এ বিভাগ সংবেষ্ট ৫৮টি প্রবতশ্রুবত প্রদাি কহরহছি।      

৩         ম নন      নম         ন              ন ন                       ।       ৫৫  প্রবতশ্রুবতর 

বিপরীহত িাবষ থক উন্নিি কম থসূবি (ADP) এিং Periodic Maintenance Programme (PMP)-এর আওতাি 
িাস্তিািহির বিবমত্ত ৬৮টি প্রকল্প/কম থসূবি গ্রেণ করা েি। এ পর্ থন্ত ৩২টি প্রকল্প িাস্তিািি করা েি এিং ২০টি প্রকল্প 

িাস্তিািিাধীি আহছ।       ১৬     / ম             ন ম                      ন আ  । িাস্তিা    প্রবতশ্রুত 

প্রকল্পগুবলর মহধ্য              -     -ম মন           ম      ৪-   ন                               দ 

      ম  ,    দ       ম   ও    দ                নম    । িাস্তিািিাধীি প্রবতশ্রুত প্রকল্পগুহলার মহধ্য িিহদিপুর-

টািাইল-এহলিা       মোসড়ক এক স্তর বিচু বদহি পৃর্ক সাবভ থ  বলিসে ৪-বলহি উন্নীতকরণ, র্ততীি িীতলক্ষযা বসতু 

বিম থাণ,  ন ম            নদ   ও               নম         পািরা িদীর ওপর পািরা বসতু (হলব্যখালী বসতু) বিম থাণ 

উহেখহর্াগ্য।  

(২৮) Public Private Partnership (PPP)-এর আওতাি িাস্তিািহির লহক্ষয ৬টি প্রকল্প বিধ থাবরত আহছ।         

        ন    : 

 ঢাকা-িট্টগ্রাম িাতীি মোসড়হকর ক্রমিধ থমাি ট্রাবফক িাবেদা বিহিিিাি বিহি ২১৮ বকহলাবমটার দীঘ থ ঢাকা-

িট্টগ্রাম এক্সহপ্রসওহি At Grade ও Elevated  ম    বিম থাহণর লহক্ষয বিস্তাবরত সমীক্ষা ও বিহটইল ি 

বিিাইি সম্পন্ন     েি। ভূবম অবধগ্রেণ ও ক্ষবতগ্রস্তহদর পুিি থাসহির িন্য Link Project পবরকল্পিা 

কবমিহি    ম দ ন            ন      । 

 িিহদিপুর-বদিগ্রাম-র্ভলতা-মদিপুর ম  সড়ক (ঢাকা িাইপাস) একস্তর বিচু বদহি             সাবভ থস 

বলিসে ৪-বলহি              Concessionaire  ন        ন ম  RFQ (Request for 

Qualification) আহ্বাি কহর Short List করা েি। ভূবম অবধগ্রেণ ও ক্ষবতগ্রস্তহদর পুিি থাসহির িন্য 

২৩৬.৫০ বকাটি টাকা ব্যহি সাহপাট থ টু িিহদিপুর-বদিগ্রাম-র্ভলতা-মদিপুর মোসড়ক (ঢাকা িাইপাস) Link 

Project িাস্তিািিাধীি রহিহছ।  
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 োবতরব ল-রামপুরা-িিশ্রী আইবিিাল স্কুল অযান্ড কহলি-বিহখর িািগা-আমুবলিা-বিমরা মোসড়ক (বিটাগাং বরাি 

বমাড় এিং তারাহিা বলংক মোসড়কসে) বপবপবপ বভবত্তহত একস্তর বিচু বদহি             সাবভ থস বলিসে  

৪-বলহি উন্নীতকরহণর বিবমত্ত বফবিবিবলটি স্টাবির িন্য  ন   পরামি থক                দন           ।  

 একস্তর বিচু বদহি             সাবভ থস বলিসে       -ন  ন   ম      ৮-বলহি            ন ম       

     ন  ম         (      )-    ন     ২৩      ২০১৭         ও      ।     ন               

ম        ম ’  ন         ম দন            ন      । 

 একস্তর বিচু বদহি             সাবভ থস বলি ও মহধ্য ৫.০০ বমটার বমবিিািসে ৬৭.০০ বকহলাবমটার দীঘ থ ঢাকা 

সাকুথলার রুট : বদ্বতীি অংি (আব্দুোেপুর-ধউর-বিরুবলিা-গািতলী-িাব্য িািার-িাষাড়া-সাইিহিাি থ) বিম থাহণর       

          । Detailed Environmental Examination (DEE), Environmental Impact 

Assessment (EIA) ও Feasibility Study বিহসম্বর ২০১৭ মাহসর মহধ্য সম্পন্ন করার বিবমত্ত ৬.৮৭২৫      

                ২৩ মাি থ ২০১৭ তাবরখ পরামি থক  ন           ।        ম        ও        

  ন                      ন       ।            ও   ২৬      ২০১৬                     

  ম               ।  ন                 ন    ম  ন     ম দ ন                       । 

 ের্রত িােিালাল (রঃ) আন্তিথাবতক বিমািিন্দহর মাবিহমািাল োি বিম থাহণর িন্য বিবিত   ম  ম     ন  

      দ     ও   ।               নম                ম   ল                 ম          । 

  ম             ন ও ম           ,     ম      ম ন      ন ও     ন ম              

ম        আও    ন    দ  /     /          ন        ন। 

(২৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সওি অবধদপ্তহরর আওতাি িাস্তিািিাধীি উন্নিি প্রকল্পসমূহের মাধ্যহম ২৬৪.৮৭ বকহলাবমটার 

বফ্ল্বক্সিল বপভহমটের (সাহফথবসং ব্যতীত) বিম থাণ, ১৯.৮৭ বকহলাবমটার বরবিি বপভহমটের  নম    , ৯৮৪.৫০ বকহলাবমটার 

মোসড়ক সাহফথবসং, ৬৩৬.৩৯ বকহলাবমটার মোসড়ক প্রিস্তকরণ, ৩৫৩.৯৬ বকহলাবমটার মোসড়ক মিব্যবতকরণ, ৬৯টি 

(৪৭১৮.০০ বমটার) কংবক্রট বসতু বিম থাণ ও ২৭১টি (১৪২৪.০০ বমটার) আরবসবস কালভাট থ বিম থাণ সম্পন্ন করা েি।  

(৩০) সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর আওতাধীি মোসড়ক বিটওিাকথ বমরামত, সংিার ও রক্ষণাহিক্ষণ কহর সারা িছর র্াি 

িলািহলর উপহর্াগী রাখা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর অনুন্নিি খাহতর আওতাি ১,১১২.৭১ বকহলাবমটার ওভারহল, ৪৩.৭৫ 

বকহলাবমটার বিবিএসটি, ৮.৮৫ বকহলাবমটার বরবিি বপভহমটের, ৪১টি বসতু (১,৫৫২.৮১ বমটার) ও ৪১টি কালভাট থ (৩৭২.৫৬ 

বমটার) পুিবি থম থাণ করা েি। 

(৩১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সংহিাবধত িাবষ থক উন্নিি কম থসূবির আওতাি   বিভাগ বমাট ৯,২৩৮.৭২ বকাটি টাকা ব্যহি ৫০টি 

প্রকল্প সমাপ্ত কহর। সমাপ্ত প্রকল্পগুবলর মহধ্য উহেখহর্াগ্য কবতপি প্রকহল্পর বিিরণ বিেরূপ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ৪-বলহি উন্নীত ঢাকা-িট্টগ্রাম িাতীি মোসড়ক 
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 ৩,৪৩৯.২১ বকাটি টাকা ব্যহি িাতীি গুরুত্বপূণ থ ঢাকা-িট্টগ্রাম মোসড়হকর দাউদকাবন্দ েহত িট্টগ্রাম বসটি বগইট পর্ থন্ত 

১৯০.৪৮ বকহলাবমটার মোসড়ক ২-বলি বর্হক ৪-বলহি উন্নীত করা েি। ২ জুলাই ২০১৬ তাবরখ মািিীি প্রধািমন্ত্রী 

র্ািিােি িলািহলর িন্য মোসড়কটি উহদ্বাধি কহরি।  

 ১,৮১১.৫২ বকাটি টাকা ব্যহি িাতীি গুরুত্বপূণ থ ঢাকা-মিমিবসংে িাতীি মোসড়হকর িিহদিপুর বিৌরাস্তা েহত 

মিমিবসংে বমবিহকল কহলি বমাড় পর্ থন্ত ৮৭.১৮ বকহলাবমটার মোসড়ক ২-বলি বর্হক ৪-বলহি উন্নীত করা েি।  

২ জুলাই ২০১৬ তাবরখ মািিীি প্রধািমন্ত্রী র্ািিােি িলািহলর িন্য মোসড়কটি উহদ্বাধি কহরি। 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র: মািিীি প্রধািমন্ত্রী ২ জুলাই ২০১৬ তাবরখ ৪-বলহি উন্নীত ঢাকা-মিমিবসংে িাতীি মোসড়ক এিং ঢাকা-িট্টগ্রাম িাতীি মোসড়ক 

উহদ্বাধি কহরি 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বিত্র : ৪-বলহি উন্নীত ঢাকা-মিমিবসংে িাতীি মোসড়ক 

সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর ৬৫৪টি মোসড়ক সমন্বহি ১৩,২৪২.৩৩ বকহলাবমটার দীঘ থ বিলা মোসড়ক বিটওিাকথ গঠিত, র্া 

সমগ্র মোসড়ক বিটওিাহকথর ৬২.১৬ িতাংি। বিযমাি বিলা মোসড়ক বিটওিাকথ উন্নিহির মাধ্যহম অর্ থনিবতক কম থকাহণ্ড 

গবত সঞ্চাহরর বিবমত্ত ১,০৬২.৬৮ বকাটি          ১০টি     বিাহির          ১      ১০টি পৃর্ক বিলা মোসড়ক 
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উন্নিি প্রকল্প গ্রেণ কহর ১৭৩টি বিলা মোসড়হকর ১,৬৯৩.১২ বকহলাবমটার সংিার, বমরামত ও রক্ষণাহিক্ষণ এিং উন্নিি ও 

সম্প্রসারণ       । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র :      ম         ন       আও       ন       দ ন -            ম      

 রািধািী ঢাকা ও গািীপুর মোিগরীহক িাইপাস কহর িরবসংদী বিলার ইটাহখালা িামক স্থ্াি বদহি বদহির 

উত্তরাঞ্চহলর সহি পূি থাঞ্চহলর বর্াগাহর্াগ সেি করার লহক্ষয ২২৭.৪৯ বকাটি টাকা ব্যহি গািীপুর-আিমতপুর-

ইটাহখালা মোসড়ক বিম থাণ করা েি। উহেখ্য বর্, এ মোসড়হকর একমাত্র বমবসং বলংক বেসাহি িরবসংদী বিলার 

িরবসন্দুর িামক স্থ্াহি িীতলক্ষযা িদীর ওপর ১২৯.৯৮ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৫১০.৪০২ বমটার দীঘ থ িরবসন্দুর 

বসতুর বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : বিখ রাহসল বসতু 

 নিসবগ থক বসৌন্দর্ থম  ত সমুদ্র নসকত কুিাকাটার সহি সারা বদহির মোসড়ক বর্াগাহর্াগ বিরিবেন্ন করার লহক্ষয 

১৭৫.৭৮ বকাটি টাকা ব্যহি পটুিাখালী-কুিাকাটা আঞ্চবলক মোসড়হক বখপুপাড়া িামক স্থ্াহি আন্ধারমাবিক িদীর 

ওপর ৮৯৩.১০ বমটার দীঘ থ িেীদ বিখ কামাল বসতু, োিীপুর িামক স্থ্াহি বসািাতলা িদীর ওপর ৪৮৩.৭২ বমটার 

দীঘ থ িেীদ বিখ িামাল বসতু ও মেীপুর ও আলীপুর িামক স্থ্াহির মধ্যিতী খাপড়াভািা িদীর ওপর ৪০৮.৩৬ 

বমটার দীঘ থ িেীদ বিখ রাহসল বসতু বিম থাণ করা েি।  
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 বিরপুর বিলার িাকুগাঁও স্থ্লিন্দর বদহি আন্তঃরােীি বর্াগাহর্াগ ও আমদা ন-রপ্তাবি সম্প্রসারহণর লহক্ষয 

২০৭.৩৫ বকাটি টাকা ব্যহি িকলা-িাবলতািাড়ী-িাকুগাঁও স্থ্লিন্দর মোসড়ক উন্নিি ও সরলীকরণ করা েি। 

 র্ািিটমুিভাহি িট্টগ্রাম মোিগরী বর্হক রািামটি ও খাগড়াছবড় পাি থতয বিলাি র্াতািাহতর সুবিধাহর্ থ 

১৯০.৫০ বকাটি টাকা ব্যহি িট্টগ্রাম-রািামাটি িাতীি মোসড়হকর অবক্সহিি বমাড় েহত োটোিাবর পর্ থন্ত 

১২.৬০ বকহলাবমটার বিভাইিারসে ৪-বলহি উন্নীত করা েি। 

 United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020     িাবতসংঘ বঘাবষত 

বটকসই উন্নিি অভীষ্ট (SDG) ২০৩০-এর অনুসমর্ থিকারী বেসাহি Goal-3.6 অনুর্ািী িাংলাহদি ২০২০ 

সাহলর মহধ্য সড়ক দুঘ থটিাি আেত ও বিেহতর সংখ্যা অহধ থহক িাবমহি আিহত অিীকারিদ্ধ। দুঘ থটিা 

হ্রাসকহল্প বলি বমবিবি বেসাহি সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাগ 3E অর্ থাৎ Engineering, Education 

ও Enforcement বিহিিিাি বিহি ধারািাবেকভাহি প্রকল্প, কার্ থক্রম ও কম থসূবি িাস্তিািি কহর র্াহে। এরই 

ধারািাবেকতাি সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর মোসড়ক বিটওিাহকথ বিবিত ১২১টি দুঘ থটিাপ্রিণ স্থ্াি (Black 

Spot)-   প্রবতকারমূলক ব্যিস্থ্া ১৬৮.০৫ বকাটি টাকা ব্যহি     করা   ।          ম      

 ন ও          ম             দুঘ থটিাপ্রিণ    ন  প্রবতকারমূলক ব্যিস্থ্া           । ন ন 

Black Spot                    ম          ন         ।  

 িাঁদপুর ও কুবমো বিলার মোসড়ক  ন ও     উন্নিহির বিবমত্ত ১২৭.৬৭ বকাটি টাকা ব্যহি ৪৩.১০ 

বকহলাবমটার দীঘ থ িাব্যরোট-মতলি-বপন্নাই মোসড়ক উন্নিহির আওতাি িাঁক সরলীকরহণর বিবমত্ত ৮.৪০ 

বকহলাবমটার িতুি মোসড়ক বিম থাণ, ৩৪.৭০ বকহলাবমটার মোসড়ক ৩.৭০  ম        ৫.৫০ বমটার 

প্রিস্ততা  উন্নীত     ৫টি বসতু ও ১৩টি কালভাট থ বিম থাণ করা েি।  

 িওগাঁ ও       ন      বিলার মোসড়ক  ন ও     উন্নিহির বিবমত্ত ১২০.৫৭ বকাটি টাকা ব্যহি ৬৭.৫৯ 

বকহলাবমটার দীঘ থ মািিীি প্রধািমন্ত্রী  প্রবতশ্রুত পত্নীতলা-সাপাোর-রেিপুর মোসড়ক মিব্য  করণসে ৩.৭০ 

 ম        ৫.৫০ বমটার প্রিস্ততা  উন্নীত করা েি।  

 বফ   ও পন্টুি বিম থাণ/পুিি থাসি প্রকহল্পর আওতাি মোসড়ক বিটওিাহকথ বিযমাি ৪১টি বফ  ঘাহটর 

ব্যিস্থ্াপিাি ব্যাপক উন্নিহির বিবমত্ত ১২০.০৪ বকাটি টাকা ব্যহি ১০টি বফ   ও ৬টি পন্টুি িতুি বিম থাণ, ১৭টি 

ইবঞ্জি ও প্রপালিি ইউবিটসে ২৭টি িতুি ইবঞ্জি সংগ্রে     েি। এ ছাড়া ৯টি ইবঞ্জি ওভারেবলং     ১৯টি 

বফ   ও ২৬টি পন্টুহির পুিি থাসি/বমরামত করা েি।  

 টািাইল বিলার সহি মাবিকগঞ্জ বিলার সংবক্ষপ্ত মোসড়ক বর্াগাহর্াগ স্থ্াপহির উহেযহি ১০১.৩৫ বকাটি 

টাকা ব্যহি ১২ বকহলাবমটার দীঘ থ বমিথাপুর-ওিাসী-িাবলিা মোসড়ক ৫.৫০ বমটার প্রিস্ততাি বিম থাণ করা েি। 

বিরিবেন্ন বর্াগাহর্াহগর সুবিধাহর্ থ িিবিবম থত মোসড়কটিহত এ প্রকহল্পর আওতাি ৩টি বসতু ও ১৭ টি কালভাট থ 

এিং      - দ     -     ন ম            নম           আও    বমিথাপুর-ওিাসী-িাবলিা 

মোসড়হক আ ও ২      (     ম    ও   ও   ) বিম থাণ করা েি।  

 বগাপালগঞ্জ বিলাি ৯৬.১৫ বকাটি টাকা ব্যহি ২৮.২৫ বকহলাবমটার দীঘ থ িাজুবিিা-গা  সুর-সাতপার-

োবতিারা-রামবদিা মোসড়ক উন্নিি করা েি। এ প্রকহল্পর আওতাি ৭.১৭ বকহলাবমটার মোসড়ক িতুি 

বিম থাণ, ৩.১৫ বকহলাবমটার মোসড়ক পুিবি থম থাণ, ১৭.৯৩ বকহলাবমটার মোসড়হকর প্রিস্ততা ৩.৭০ বমটার 

বর্হক ৫.৫০ বমটাহর উন্নীতকরণসে মিব্যবতকরণ এিং ১২টি বসতু ও ১৩টি কালভাট থ বিম থাণ করা েি। 

 ১৭৩ বকহলাবমটার দীঘ থ সুিামগঞ্জ-বিত্রহকািা-মিমিবসংে-বিরপুর-িামালপুর সীমান্ত মোসড়ক বিম থাহণর  

অংি বেসাহি ৮১.২৫ বকাটি টাকা ব্যহি ৫০ বকহলাবমটার দীঘ থ োতীপাগাড়-সন্ধযাকুড়া-ধানুিা কামালপুর 

মোসড়ক বিম থাণ করা েি। আন্তঃহিলা সীমান্ত ম  সড়ক বিম থাণ (মিমিবসংে ও বিত্রহকািা) প্রকহল্পর 

আওতাি ৪৫৭.৩০ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি বিত্রহকািা বিলাি ৩৬ বকহলাবমটার ও মিমিবসংে বিলাি 

৪৪ বকহলাবমটার বমাট ৮০ বকহলাবমটার (মহেিহখালা-বতিাবল-োবতপাগাড়) সীমান্ত মোসড়ক বিম থাণকাি 

  ম ন      ।  
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(৩২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সংহিাবধত িাবষ থক উন্নিি কম থসূবির আওতাি ১৪২টি প্রকল্প িাস্তিািহির বিবমত্ত ৯,৪০৩.০১ বকাটি 

টাকা িরাে বছল। একই অর্ থ-িছহর সংহিাবধত িাবষ থক উন্নিি কম থসূবি চূড়ান্ত েওিার পর আরও ২১টি প্রকল্প একহিক কর্তথক 

অনুহমাবদত েি। এহত প্রবতহিদিাধীি অর্ থ-িছহর িলমাি প্রকহল্পর সংখ্যা ১৬৩-বত উন্নীত েি। তম্মহধ্য নিহদবিক সোিতাপুষ্ট 

বিবিহিাগ প্রকল্প ১৫টি ও কাবরগ   সোিতা প্রকল্প ৮টি। িলমাি নিহদবিক সোিতাপুষ্ট প্রকল্প ও কাবরগ   সোিতা প্রকল্পগুবলর 

মহধ্য উহেখহর্াগ্য কবতপি প্রকহল্পর বিিরণ বিেরূপ : 

 িাংলাহদহির উত্তরাঞ্চল বদহি দবক্ষণ এিীি বদিসমূহের মহধ্য আঞ্চবলক মোসড়ক বর্াগাহর্াগ উন্নিহির 

মাধ্যহম অর্ থনিবতক সমৃবদ্ধ ত্বরাবন্বত করার লহক্ষয নিহদবিক সোিতাি ১১,৮৯৯.০১ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত 

ব্যহি এহলিা বর্হক োটি মরুল েহি রংপুর পর্ থন্ত ১৯০.৪০ বকহলাবমটার মোসড়হকর উভি পাহশ্বথ এক স্তর 

বিচু বদহি পৃর্ক সাবভ থসহলিসে মোসড়কটিহক ২-বলি বর্হক ৪-বলহি উন্নীতকরহণর প্রকল্প িলমাি রহিহছ। 

 ঢাকা-িট্টগ্রাম িাতীি মোসড়ক ৪-বলহি উন্নীত করা েি। বকন্তু বমঘিা ও বগামতী বসতু ২-বলিবিবিষ্ট। 

র্াত্রািাড়ী বর্হক কাঁিপুর বসতু পর্ থন্ত মোসড়ক ৮-বলহি উন্নীত করা েি। বকন্তু কাঁিপুর বসতু ৪-বলিবিবিষ্ট। এ 

বপ্রক্ষাপহট ক্রমিধ থমাি র্ািিােহির সংখ্যা বিহিিিাি নিহদবিক সোিতাি ৮,৪৮৬.৯৪ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত 

ব্যহি একই মোসড়হক ৪-বলিবিবিষ্ট ৩টি বসতু র্র্াক্রহম িীতলক্ষযা িদীর ওপর ৩৯৬.৫০ বমটার দীঘ থ বদ্বতীি 

কাঁিপুর বসতু, বমঘিা িদীর ওপর ৯৩০ বমটার দীঘ থ বদ্বতীি বমঘিা বসতু ও বগামতী িদীর ওপর ১৪১০ বমটার 

দীঘ থ বদ্বতীি বগামতী বসতু বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। সাবি থক অগ্রগবত ২৫ িতাংি। 

 আন্তঃরােীি বর্াগাহর্াগ বৃবদ্ধর লহক্ষয নিহদবিক সোিতাি ৩,৫৬৭.৮৫ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৫০.৫৮ 

বকহলাবমটার দীঘ থ আশুগঞ্জ িদীিন্দর-সরাইল-ধরখার-আখাউড়া স্থ্লিন্দর মোসড়ক উভি পাহি এক স্তর বিচু 

বদহি পৃর্ক সাবভ থসহলিসে ৪-বলহি উন্নীত করার লহক্ষয একটি প্রকল্প িাস্তিািিাধীি আহছ।  

 উপ-আঞ্চবলক ম  সড়ক বর্াগাহর্াহগর সহি সংবেষ্ট িাংলাহদি অংহির মোসড়ক বিটওিাকথ পর্ থািক্রহম 

উন্নিহির লহক্ষয নিহদবিক সোিতাি ৩,৩৬৪.৭৫ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৭০ বকহলাবমটার দীঘ থ 

িিহদিপুর-িন্দ্রা-টািাইল-এহলিা িাতীি মোসড়ক উভি পাহি এক স্তর বিচু বদহি পৃর্ক সাবভ থসহলিসে ৪ 

বলহি উন্নীতকরহণর কাি িলমাি রহিহছ। সাবি থক অগ্রগবত ৪৬ িতাংি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : িিহদিপুর-িন্দ্রা-টািাইল-এহলিা িাতীি মোসড়ক ৪ বলহি উন্নীতকরহণর িলমাি কাি 

 িাংলাহদহির পবিমাঞ্চহলর ক্ষবতগ্রস্ত ও সরু ৬০টি বসতু পুিবি থম থাণ এিং িরবসংদী অর্ থনিবতক বিাহির সহি 

সংহর্াগ স্থ্াপহির বিবমত্ত ১টি িতুি বসতু বিম থাহণর লহক্ষয নিহদবিক সোিতাি ২,৯১১.৭৫ বকাটি টাকা 

প্রাক্কবলত ব্যহি ওহিস্টাণ থ িাংলাহদি বিি ইমপ্রুভহমটের প্রহিক্ট (WBBIP)-এর কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ।  
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 িাংলাহদহির অভযন্তহরর এবিিাি োইওহি বিটওিাকথ উন্নিহির লহক্ষয Cross Border Road Network 

Improvement Project (Bangladesh)-এর আওতাি ২,৪৮৬.১১ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি এবিিাি োইওহি 

কবরহিার AH-1ও AH-41-এ অিবস্থ্ত ৬৯০ বমটার দীঘ থ িতুি কালিা বসতু বিম থাণ এিং ১৬টি বসতু ও ৭টি 

কালভাট থ প্রবতস্থ্াপি-এর বিবমত্ত একটি প্রকল্প িলমাি রহিহছ। 

 গািীপুর েহত এিারহপাট থ পর্ থন্ত র্াতািাত দ্রুত করার লহক্ষয নিহদবিক সোিতাি ২,০৩৯.৮৫ বকাটি টাকা ব্যহি 

২০.৫০ বকহলাবমটার দীঘ থ              দ   ২৫                      ম িাস র যাবপি ট্রািবিট (বিআরটি) 

প্রকল্প িাস্তিািিাধীি রহিহছ।       আও                   নম                        ৩৫      । 

 পািরা সমুদ্রিন্দর ও সমুদ্র নসকত কুিাকাটার সহি বিরিবেন্ন মোসড়ক বর্াগাহর্াগ স্থ্াপহির লহক্ষয ঢাকা-মাওিা-

ভািা-িবরিাল-পটুিাখালী িাতীি মোসড়হকর বলব্যখালী িামক স্থ্াহি পািরা িদীর ওপর নিহদবিক সোিতাি 

১,২৭৮.৮২ টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ১৪৭০ বমটার দীঘ থ পািরা বসতুর বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ।               

১০      । 

 মাতারিাড়ী কিলা বিভথর বিদুযৎ উৎপাদি বকন্দ্র সংহর্াগ মোসড়ক বিম থাণ প্রকহল্পর আওতাি নিহদবিক সোিতাি 

৬৫৯.৯৮ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি িট্টগ্রাম-কক্সিািার িাতীি মোসড়হকর একতা িািার পহিটের েহত 

মাতারিাড়ী বকাল পাওিার প্ল্যাটের পর্ থন্ত ৪৩.৬৬ বকহলাবমটার দীঘ থ বিলা মোসড়কহক আঞ্চবলক মোসড়হক 

উন্নীতকরহণর কার্ থক্রম িলমাি আহছ। এ প্রকহল্পর আওতাি বকাহেবলিা িদীর ওপর ৬৮০ বমটার দীঘ থ একটি িতুি 

বসতু বিম থাণ করা েহি।  

         ন        ও     ম        ন       ৫৮৫.৮৮                      আ  ন  ও      

 ম          ম,                       ন   ন      ম   ম     ও  ন      দ       ম   

      ন ম            ম ন      ।         আও    ৬১৫    ন   ন ও ৪৭৮টি সরঞ্জাম ও র্ন্ত্রপাবত, 

৩টি পবরপূণ থ ভ্রাম্যমা  ল্যািহরট  , ৩১ বসট বিবভন্ন প্রকার ল্যািহরট   র্ন্ত্রপাবত এিং ০২টি বরগ বমবিি সংগ্রে  

করা েহি।  

 পদ্মা বসতু বিম থাহণর পর ঢাকা মোিগরীহক িাইপাস কহর বদহির দবক্ষণ-পবিমাঞ্চহলর সহি বর্াগাহর্াগ স্থ্াপি এিং 

িারািণগঞ্জ মোিগরীর সহি বসািারগাঁও ও িন্দর উপহিলার সরাসবর বর্াগাহর্াগ স্থ্াপহির লহক্ষয নসিদপুর-মদিগঞ্জ 

পহিহটের ৫৩৯.৬৮ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ১,২৯০ বমটার দীঘ থ র্ততীি িীতলক্ষযা বসতু বিম থাহণর কার্ থক্রম িলমাি 

রহিহছ।  

 ৩৩৬.০০ বকাটি টাকা ব্যহি িাে আমািত (রঃ) বসতু (র্ততীি কণ থফুলী বসতু) বিম থাণ করা েি। এ বসতুর উভি প্রাহন্তর 

র্ািিট বিরসহি ৩৪৬.৫৯ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি বসতুর িট্টগ্রাম প্রাহন্ত িেোরোট বর্হক বসতু পর্ থন্ত ৫.০০ 

বকহলাবমটার মোসড়ক উভি পাহি এক স্তর বিচু বদহি পৃর্ক সাবভ থসহলিসে ৪-   ন এিং কক্সিািার প্রাহন্ত ৩.০০ 

বকহলাবমটার মোসড়ক ৪-বলহি উন্নীত করা েহে। সাবি থক অগ্রগবত ২০ িতাংি। 

      দ    ৩,৮১২.৭৮       ম          ম               ম উভি পাহি এক স্তর বিচু বদহি পৃর্ক 

সাবভ থসহলিসে ৪-   ন            ন ম    ম        ১৭৫২ বকহলাবমটার মোসড়হকর বফবিবিবলটি স্টাবি এিং 

বিহটইড বিিাইি সম্পন্ন করা েি। এরই ধারািাবেকতাি Last Mile Connectivity ও Missing Link     ন  

   ৫০.৪৯ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি আরও ৫৯০ বকহলাবমটার গুরুত্বপূণ থ মোসড়ক ধীরগবতর র্ািিােহির িন্য 

উভি       পৃর্ক বলহির সংস্থ্াি বরহখ ৪-বলহি উন্নীতকরহণর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিহটইড বিিাইহির কাি 

িলমাি রহিহছ। 

(৩৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সংহিাবধত িাবষ থক উন্নিি কম থসূবির আওতাি সরকাবর অর্ থািহি ১৪০টি প্রকল্প িাস্তিািিাধীি 

বছল। সরকাবর অর্ থািহি িাস্তিািিাধীি প্রকল্পগুবলর মহধ্য উহেখহর্াগ্য কবতপি প্রকহল্পর বিিরণ বিেরূপ : 

        ৫৪.২৩ বকহলাবমটার দীঘ থ র্াত্রািাড়ী-মাওিা (ইকুবরিা িাব্যিািার বলংক বরািসে) এিং পাঁচ্চর - ভাংগা িাতীি 

মোসড়ক উভি পাহি এক স্তর বিচু বদহি পৃর্ক সাবভ থসহলিসে ৪-বলহি উন্নীতকরহণর বিবমত্ত ৬,৮৫২.২৯ বকাটি টাকা 

প্রাক্কবলত ব্যহি বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। ১৩ আগস্ট ২০১৬ তাবরখ মািিীি প্রধািমন্ত্রী মোসড়কটির বিম থাণ কাহির শুভ 

উহদ্বাধি কহরি। সাবি থক অগ্রগবত ৪০ িতাংি। 



240 

 

 

বিত্র : মািিীি প্রধািমন্ত্রী ১৩ আগস্ট ২০১৬ তাবরখ গণভিি বর্হক বিবিটাল পদ্ধবতহত র্াত্রািাড়ী-মাওিা এিং পাঁচ্চর - ভাংগা িাতীি মোসড়হকর 

বিম থাণকাি উহদ্বাধি কহরি। 

 ৫,৪১৬.৯৩ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি বদহির গুরুত্বপূণ থ ১১৩৯.৫০ বকহলাবমটার আঞ্চবলক মোসড়ক র্র্ার্র্ 

মাি ও প্রিস্ততাি উন্নীত করার বিবমত্ত ১০টি সড়ক বিাহির আওতাি ১০টি গুে প্রকল্প িাস্তিািিাধীি আহছ। 

 িান্দরিাি পাি থতয বিলার িিগহণর আর্ থ-সামাবিক অিস্থ্ার উন্নিি, সীমান্ত বিরাপত্তা বিারদার এিং 

Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor এর বিকল্প রুট বেসাহি ব্যিোহরর 

বিবমত্ত ৪৬৯.৫৩ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৮০ বকহলাবমটার দীঘ থ র্ািবি-বরমাবক্র-বমাদক-বলকবর মোসড়ক 

বিম থাহণর কাি িলমাি রহিহছ। 

 বভালাগঞ্জ স্থ্লিন্দর ও পার্র বকািারী েহত ভারী র্ািিােি বসহলট েহি সারাহদহি িলািল কহর। এ বপ্রক্ষাপহট 

৪৪১.৫৪ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৩১.৭৮ বকহলাবমটার দীঘ থ বসহলট বিমািিন্দর ইটেরারহসকিি-লালিাগ-

বকাম্পাবিগঞ্জ-সালুটিকর-বভালাগঞ্জ বিলা মোসড়কহক িাতীি মোসড়ক মাহি উন্নিহির কাি িলমাি রহিহছ। 

    ,        ন   ন      বসহলট মোিগরীহত      ন                              ১২.৭০ 

      ম    দ     ম    ও-  দ    -          বিলা মো            ম           ন  বিবমত্ত 

৩৫৩.০৫           সম্ভাব্য        ব্যহি একটি প্রকল্প গ্রেণ প্রবক্রিাধীি আহছ। 

 বকহিারগঞ্জ বিলার ইটিা, বমঠামইি ও অষ্টগ্রাম উপহিলা বমঘিা, ধনু ও িাউলাই িদী বিহধৌত োওর অঞ্চল। 

৪৩৮.৩৫ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি এ বতিটি উপহিলা সংহর্াগকারী এিং সকল বমৌসুহম ব্যিোর উপহর্াগী 

২৯.১৫ বকহলাবমটার দীঘ থ ইটিা-বমঠামইি-অষ্টগ্রাম মোসড়ক বিম থাহণর কাি িলমাি রহিহছ। সাবি থক অগ্রগবত 

৫৩.৪২ িতাংি। 

 িান্দরিাি পাি থতয বিলার িিগহণর আর্ থ-সামাবিক অিস্থ্ার উন্নিি, সীমান্ত বিরাপত্তা বিারদার এিং 

Bangladesh China India Myanmar (BCIM) Economic Corridor-এর বিকল্প রুট বেসাহি 

ব্যিোহরর বিবমত্ত ৩৭৪.০১ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৩৭.৫০ বকহলাবমটার দীঘ থ আবলকদম-িালািীপাড়া-

কুরুকপাতা-বপািামুহুরী মোসড়ক বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ।  

 ৩২৮.৯৩ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি বিিাহপাল স্থ্লিন্দহরর সহি বিযমাি মোসড়ক বর্াগাহর্াগ উন্নিহির 

লহক্ষয ৩৮.২০ বকহলাবমটার দীঘ থ র্হিার-বিিাহপাল মোসড়ক িাতীি মোসড়ক মাি ও প্রিস্ততাি উন্নীতকরহণর 

কাি িলমাি রহিহছ। 

 ৩২১.৫৬ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি র্হিার-খুলিা মোসড়হকর র্হিার বিলার পালিাড়ী বর্হক রািঘাট পর্ থন্ত 

৩৮.০০ বকহলাবমটার মোসড়ক িাতীি মোসড়ক মাি ও প্রিস্ততাি উন্নীতকরহণর কাি িলমাি রহিহছ।  
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 ৩১৬.০২ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৩৬.৫৩ বকহলাবমটার দীঘ থ োমগঞ্জ-িাবরিা-বিবরবিবর-দুগ থাপুর বিলা 

মোসড়কহক িাতীি মোসড়ক মাহি উন্নিহির কাি িলমাি রহিহছ। সাবি থক অগ্রগবত ১২.৬৬ িতাংি। 

 ঐবতোবসক মুবিিিগহরর সহি বদহির মোসড়ক বর্াগাহর্াগ ব্যিস্থ্া উন্নিিকহল্প ২৮৬.৭৫ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত 

ব্যহি ব িাইদে-চুিািািা-বমহেরপুর-মুবিিিগর মোসড়ক উন্নিি প্রকহল্পর কাি িলমাি রহিহছ। সাবি থক অগ্রগবত 

৩৫.৪০ িতাংি। 

     -ম  ন    ম                বেসাহি ২৫৫.৩০                      ৩১.০৭       ম    দ    

  ম      -       -ম  ন    আ     ম              ম ন ও            ন           

    িাস্তিািিাধীি আহছ।  

 দু’টি গুরুত্বপূণ থ িাতীি মোসড়ক (ঢাকা-বসহলট ও ঢাকা িাইপাস) এিং দু’টি আঞ্চবলক মোসড়ক (র্ভলতা-রূপগঞ্জ 

এিং র্ভলতা-আড়াইোিার)-এর সংহর্াগস্থ্ল র্ভলতা িািার এলাকার র্ািিট বিরসহি ২৬৩.৩২ বকাটি টাকা 

প্রাক্কবলত ব্যহি ঢাকা-বসহলট মোসড়হক ৪-বলি বিবিষ্ট ১২৩৮ বমটার দীঘ থ বগ্রি বসপাহরহটি ফ্ল্াইওভার 

বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। সাবি থক অগ্রগবত ৪৪.৬৮ িতাংি।  

 ২৬১.১৯ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি মািিীি প্রধািমন্ত্রী প্রবতশ্রুত ২৮.৫০ বকহলাবমটার দীঘ থ বিত্রহকান -বিবিউড়া-

ঈশ্বরগঞ্জ বিলা মোসড়ক ৩.৭০ বমটার বর্হক ৫.৫০ বমটাহর প্রিস্তকরণ ও উন্নিহির কাি িলমাি আহছ। 

 ১৯৫.৫৮ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৪.০০ বকহলাবমটার দীঘ থ সস্রাইল-আলফািািা-কাবিিািী বিলা মোসড়কবক 

৩.৭০ বমটার বর্হক ৫.৫০ বমটার প্রিস্ততাি উন্নীতকরণ এিং ৪৩.১৭ বকহলাবমটার দীঘ থ ফবরদপুর (মাইিকাবন্দ)-

বিািালমারী-বগাপালগঞ্জ (ভাটিিাপাড়া) বিলা মোসড়কবক ৫.৫০ বমটার েহত ৭.৩০ বমটার প্রিস্ততাি 

উন্নীতকরহণর বিবমত্ত একটি প্রকল্প িাস্তিািিাধীি আবছ। এ প্রকহল্পর আওতাি সানতর িামক স্থ্াহি ৪৩৪ বমটার 

দীঘ থ একটি বরলওহি ওভারপাস বিম থাণকাি অন্তর্ভ থি রহিহছ। 

 আবড়িাল খাঁ িদীর ওপর িিবিবম থত আিমত আলী খাি ৭ম িাংলাহদি-িীি নমত্রী বসতু ও বিম থাণাধীি পদ্মা বসতু 

ব্যিোরকারী র্ািিােহির িলািল বিবি থঘ্ন করার লহক্ষয ১৯১.৭৮ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি মাদারীপুর বিলার 

বমাস্তফাপুর বর্হক বিবস বিি পর্ থন্ত ৭.০০ বকহলাবমটার মোসড়কাংি ৪-বলহি উন্নীতকরণ, বিবস বিি বর্হক 

িবরিতপুর পর্ থন্ত ১৪.০০ বকহলাবমটার মোসড়ক ৫.৫০ বমটার েহত ৭.৩০ বমটার প্রিস্ততাি উন্নীতকরণ এিং 

িামিাতলা      আিমত আলী খাি ৭ম িাংলাহদি-িীি নমত্রী বসতু               ১.৭৫ বকহলাবমটার ন ন 

ম       নম            প্রকল্পটি িাস্তিািিাধীি আহছ।              ৬৫      । 

 খাগড়াছবড় পাি থতয বিলার বিবভন্ন মোসড়হক অিবস্থ্ত বিযমাি অবত পুরাতি ও িরািীণ থ ৪৩টি বসতু ও ১৩টি 

কালভাট থ-এর স্থ্হল ১৯০.২৮ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি সমসংখ্যক বসতু ও কালভাট থ পুিবি থম থাহণর কাি িলমাি 

রহিহছ।              ২০      । 

 বকহিারগঞ্জ বিলার অষ্টগ্রাম উপহিলাহক সংবক্ষপ্ত মোসড়ক পহর্ বর্াগাহর্াগ স্থ্াপহির বিবমত্ত ১৭৯.৬৫ বকাটি 

টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি িাবিতপুর-অষ্টগ্রাম মোসড়ক বিম থাহণর কাি িলমাি রহিহছ। প্রকহল্পর আওতাি ১২.৩০ 

বকহলাবমটার সািমাবিথিল মোসড়ক, সকল বমৌসুহম িলািল উপহর্াগী ৭.৭০ বকহলাবমটার মোসড়ক ও ৩টি বসতু 

(২৮৬ বমটার) বিম থাণ করা েহে।        অগ্রগবত ৮৮ িতাংি। 

 বভামরা স্থ্লিন্দহরর সহি সারাহদহির মোসড়ক বর্াগাহর্াগ উন্নত করহত এিং সাতক্ষীরা িেহরর র্ািিট 

বিরসিকহল্প ১৭৬.৬০ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি সাতক্ষীরা-বভামরা স্থ্লিন্দর মোসড়ক উন্নিি এিং সাতক্ষীরা 

িের িাইপাস মোসড়ক বিম থাণ প্রকল্প িলমাি রহিহছ।        অগ্রগবত ৫৯ িতাংি। 

 বফিী, বিািাখালী ও লক্ষ্মীপুর বিলার সহি বিকল্প রুহট িট্টগ্রাম বিলার মোসড়ক বর্াগাহর্াগ স্থ্াপহির লহক্ষয 

১৭২.৬৫ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি বসািাপুর (হিািাখালী)-বসািাগািী (হফিী)-বিারারগঞ্জ (িট্টগ্রাম) মোসড়ক 

উন্নিহির কাি িলমাি রহিহছ। প্রকহল্পর আওতাি ৫৬.৫০ বকহলাবমটার মোসড়হকর প্রিস্ততা ৩.৭০ বমটার েহত 

৫.৫০ বমটাহর উন্নীত করা েহে।        অগ্রগবত ৬১ িতাংি। 
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 ঢাকা-িট্টগ্রাম িাতীি মোসড়হকর ট্রাবফক প্রিাে বিরিবেন্ন করার লহক্ষয ঢাকা-িট্টগ্রাম ও বফিী-বিািাখালী 

মোসড়হকর মবেপাল সংহর্াগস্থ্হল ১৫৮.০০ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৬-বলি বিবিষ্ট ৬৬০.০০ বমটার দীঘ থ 

মবেপাল ফ্ল্াইওভার বিম থাহণর কাি িলমাি রহিহছ।        অগ্রগবত ৭৯ িতাংি।  

 ১৪৭.৮২                                        আও    ন ৬  ম                ও         

২১                  ন      ম                নম                      ম ন      । 

       অগ্রগবত ৮ িতাংি। 

     ম         দ        ন  ন      ও                     ম                    ন       

১৫৭.২১                            -ন  ন     -     ম        দ ম       ম           নদ   

ও   ৫০০  ম    দ    ন  ন           নম             ম ন      ।  

 ১৪৪.১৯ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি িাহকরগঞ্জ-পাদ্রীবিিপুর-কাঁঠালতলী-সুবিদখালী-িরগুিা মোসড়ক ৩.৭০ 

বমটার েহত ৫.৫০ বমটার প্রিস্ততাি উন্নীতকরণ ও মিব্যবতকরহণর বিবমত্ত     প্রকল্প       ন   ন আ  । 

       অগ্রগবত ২৮ িতাংি।  

 ঢাকার সহি সুিামগঞ্জ বিলার মোসড়ক পহর্র দূরত্ব ৫০.০০ বকহলাবমটার হ্রাস করার লহক্ষয ইহতামহধ্য বিবম থত 

পাগলা-িগন্নার্পুর-রািীগঞ্জ-আউিকাবন্দ মোসড়হকর বমবসং বলংক রািীগহঞ্জ কুবিিারা িদীর ওপর ১৪১.৩৮ 

বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৭০২.৬১ বমটার দীঘ থ        বসতু বিম থাণকাি িলমাি র    ।        অগ্রগবত ২৩ 

িতাংি। 

 মািিীি প্রধািমন্ত্রীর প্রবতশ্রুত বসহলট-সুিামগঞ্জ ম             ও     ন       ১৪০.৬৪ বকাটি টাকা 

প্রাক্কবলত ব্যহি ৬৫.৪১ বকহলাবমটার দীঘ থ বসহলট-সুিামগঞ্জ মোসড়ক ৫.৫০ বমটার বর্হক ৭.৩০ বমটার প্রিস্ততাি 

উন্নীত করার    প্রকল্প        ন   ন আবছ।  

 কবরমগঞ্জ উপহিলাধীি প্রবসদ্ধ বিৌ-িন্দর িামড়াঘাট বদহি োওর বিবষ্টত ইটিা, বমটামইি ও অষ্টগ্রাম উপহিলাি 

র্াত্রী ও পে পবরিেণ সেি করার বিবমত্ত ১৩২.৫৩ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি িামড়াঘাট-বমঠামইি অংহির 

৯.২০ বকহলাবমটার সািমাবিথিল ম  সড়ক  নম    সে বমাট ১৭ বকহলাবমটার মোসড়হকর উন্নিি কার্ থক্রম িলমাি 

রহিহছ।        অগ্রগবত ৫৫ িতাংি।  

 সারাহদহির সহি েবিগঞ্জ বিলার আিবমরীগঞ্জ উপহিলাহক মোসড়ক পহর্ সংযুি করার বিবমত্ত ১১৬.০০ 

বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ২১.০০ বকহলাবমটার দীঘ থ িাবিিািং-আিবমরীগঞ্জ মোসড়ক বিম থাহণর কাি িলমাি 

রহিহছ।        অগ্রগবত ৪৫ িতাংি। 

 বমরসরাই অর্ থনিবতক অঞ্চল বর্হক ঢাকা-িট্টগ্রাম িাতীি মোসড়হক র্াতািাত সেি করার লহক্ষয ১১৪.৮৯ বকাটি 

টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি আব্য বতারাি িািার িাইপাস ও ১০ বকহলাবমটার দীঘ থ িড়তাবকিা আব্য বতারাি-বমরসরাই 

অর্ থনিবতক অঞ্চল মোসড়ক উন্নিি ও সম্প্রসারণ কাি শুরু করা েি।        অগ্রগবত ৩০ িতাংি। 

 ১১২.৯৯ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি বগাবিন্দগঞ্জ-ছাতক-বদািারািািার মোসড়হকর ১৪তম বকহলাবমটাহর সুরমা 

িদীর ওপর ৪০২ বমটার দীঘ থ ছাতক বসতুর অিবিষ্ট কাি সমাপ্তকরহণর কাি িলমাি রহিহছ। 

 খুলিা ও সাতক্ষীরা বিলার সুন্দরিি সংল্ দুটি উপহিলার মহধ্য বর্াগাহর্াগ সেিতর করার লহক্ষয ১০৮.৮২ 

বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৩০৪ বমটার দীঘ থ মাবিকখালী বসতু ও ২০২ বমটার দীঘ থ িড়দল বসতু বিম থাণ এিং 

২১.৫০ বকহলাবমটার দীঘ থ আিাশুবি-পাইকগাছা মোসড়হকর ১১.২০ বকহলাবমটার িতুি বিম থাণ, ১.৮০ 

বকহলাবমটার ৩.৭০ বমটার বর্হক ৫.৫০ বমটার প্রিস্ততাি উন্নীতকরণ এিং ৮.৫০ বকহলাবমটার মিব্যবতকরণসে 

উন্নিহির কাি িলমাি রহিহছ। সাবি থক অগ্রগবত ৪৯ িতাংি। 

 ফবরদপুর বিলার সহি বগাপালগঞ্জ বিলার মোসড়ক বর্াগাহর্াগ উন্নত করার লহক্ষয ১০৭.৪৭ বকাটি টাকা 

প্রাক্কবলত ব্যহি ৪১.০৯ বকহলাবমটার দীঘ থ ফবরদপুর (িদরপুর)-সালর্া-বসািাপুর-মুকসুদপুর মোসড়হকর প্রিস্ততা 

৩.৭০ বমটার বর্হক ৫.৫০ বমটাহর উন্নীতকরহণর কাি িলমাি রহিহছ। সাবি থক অগ্রগবত ৩০ িতাংি।  
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 ১০৫.৭৬ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ঢাকা-িবরিাল-পটুিাখালী িাতীি মোসড়হকর ৫৯.৬০ বকহলাবমটার দীঘ থ 

র্ভরঘাটা-িবরিাল-বলব্যখালী (পািরা বসতু    বপ্রাি পর্ থন্ত) অংি ৫.৫০ বমটার বর্হক ৭.৩০ বমটার প্রিস্ততাি 

উন্নিহির কাি িলমাি রহিহছ। সাবি থক অগ্রগবত ৩৩ িতাংি। 

 বিত্রহকািা বিলার মদি উপহিলার সহি খাবলিাঝবর উপহিলার মোসড়ক সংহর্াগ স্থ্াপহির বিবমত্ত ১০৪.০১ 

বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ২৩.০০ বকহলাবমটার দীঘ থ মদি-খাবলিাঝবর সািমাবিথিল মোসড়ক বিম থাণ এিং 

মদি-খাবলিাঝবর মোসড়হকর িালাই িদীর ওপর ৯৪.২৭ বমটার দীঘ থ বসতু বিম থাহণর কাি িলমাি রহিহছ। 

সাবি থক অগ্রগবত ৭০ িতাংি। 

(৩৪) িলমাি িাবষ থক উন্নিি কম থসূবিহত নিহদবিক সোিতা প্রাবপ্তর সুবিধাহর্ থ ৪১টি অিনুহমাবদত িতুি প্রকল্প অন্তর্ভ থি আহছ। 

তম্মহধ্য উহেখহর্াগ্য কবতপি প্রকহল্পর বিিরণ বিেরূপ :  

 িাংলাহদহির উত্তর-পূি থাঞ্চল বদহি দবক্ষণ এিীি বদিসমূহের মহধ্য আঞ্চবলক মোসড়ক বর্াগাহর্াগ স্থ্াপহির 

মাধ্যহম অর্ থনিবতক উন্নিহির লহক্ষয ২২৬ বকহলাবমটার দীঘ থ ঢাকা (কাঁিপুর)-বসহলট মোসড়হকর উভি পাহশ্বথ এক 

স্তর বিচু বদহি পৃর্ক সাবভ থস বলিসে ৪-বলহি উন্নীত করার বিবমত্ত বি টু বি বভবত্তহত প্রকল্প গ্রেহণর উহযাগ বিিা েি।  

 রািাপুর-নিকাঠী-বিকুটিিা-বপহরািপুর মোসড়হকর ১২তম বকহলাবমটাহর িীি সরকাহরর অনুদাহি কিা িদীর 

ওপর বিকুটিিা পহিহটের ১৪৯৩ বমটার দীঘ থ ৮ম িাংলাহদি-িীি নমত্রী বসতু বিম থাহণর লহক্ষয সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও 

বিহটইড বিিাইি প্রণিি করা েহিহছ। প্রণীত বিবপবপ’র ওপর গত ১৫ বম ২০১৭ তাবরহখ বপইবস সভা অনুবষ্ঠত 

েহিহছ। িীি সরকার কর্তথক বিহিাবিত ঠিকাদার ইহতামহধ্য প্রকল্প এলাকাি বসতু বিম থাহণর িন্য প্রাক-প্রস্তুবত শুরু 

কহরহছ। 

 পটুিাখালী বিলাি িগা িদীর  পর িীি সরকাহরর অনুদাহি ১০২০ বমটার দীঘ থ ৯ম িাংলাহদি-িীি নমত্রী বসতু 

(িগা বসতু) বিম থাহণর লহক্ষয ১১ বম ২০১৭ তাবরখ িীি সরকাহরর সাহর্ চুবি স্বাক্ষবরত েি। বসতু বিম থাহণর লহক্ষয 

সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন েি। বিহটইড বিিাইি প্রণিহির কাি িলমাি      । 

                ম        ন        িীি সরকাহরর অনুদাহি      ১০৫০  ম    দ    ১০ম       দ -  ন 

 ম       (ম       ) বিম থাহণর লহক্ষয প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন েি। আ  ম  ৫     (২০১৬-২০২০) 

 ম   দ       নম            গত ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি অর্ থমন্ত্রী এিং িীি 

সরকাহরর মািিীি িাবণিয মন্ত্রী The Plan of Special Assistance Project’s of Bridge 

Construction       MoU           ন।  

   ন                নদ       িীি সরকাহরর অনুদাহি      ১০৪০  ম    দ    ১১ ম       দ -  ন 

 ম       (           ) বিম থাহণর লহক্ষয প্রাক-সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন েি। আ  ম  ৫     (২০১৬-২০২০) 

 ম   দ       নম            ১৪ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ িাংলাহদি সরকাহরর মািিীি অর্ থমন্ত্রী এিং িীি 

সরকাহরর মািিীি িাবণিয মন্ত্রী The Plan of Special Assistance Project’s of Bridge 

Construction       MoU           ন।  

 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)-         ন                 ম   ও        

                                 নদ       ন   -             নম            AIIB         

আ    ন      । 

(৩৫) িলমাি িাবষ থক উন্নিি কম থসূবিহত               দ  ন        ন       ১৩৪টি অিনুহমাবদত িতুি প্রকল্প 

        ন     অন্তর্ভ থি আহছ। তম্মহধ্য উহেখহর্াগ্য কবতপি প্রকহল্পর বিিরণ বিেরূপ: : 

 পাি থতয বিলা িান্দরিাি, রািামাটি ও খাগড়াছবড়র সীমান্ত বিরাপত্তা বৃবদ্ধর লহক্ষয ১ম পর্ থাহি ১,৮৮০.৮৩ বকাটি 

     সম্ভাব্য ব্যহি ৪টি মোসড়হকর সমন্বহি ৩১৭ বকহলাবমটার দীঘ থ সীমান্ত মোসড়ক (রািামাটি, খাগড়াছবড় ও 

িান্দরিাি পাি থতয বিলা) বিম থাহণর উহযাগ গ্রেণ করা েহিহছ। প্রকল্পটির ওপর গত ২৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ 

বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েহিহছ। বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি িলহছ। 
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 সম্ভাব্য ৯৬২.০০ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি বফিী-বিািাখালী িাতীি মোসড়হকর বিগমগঞ্জ বিৌরাস্তা বর্হক 

বসািাপুর পর্ থন্ত ১৩.৩৮ বকহলাবমটার মোসড়কাংি ৪-বলহি উন্নীতকরহণর উহযাগ গ্রেণ করা েহিহছ। প্রকল্পটির 

ওপর গত ১১ বম ২০১৭ তাবরখ বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েহিহছ। বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি িলহছ। 

 ৯৩৮.৬৪ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ২০.১০ বকহলাবমটার দীঘ থ পাঁিহদািা-িাংগা-বঘাড়ািাল মোসড়ক উভি 

পাহি এক স্তর বিচু বদহি পৃর্ক সাবভ থস বলিসে ৪-বলহি উন্নিহির বিবমত্ত একহিক অনুিাসি প্রদাি কহরহছ।  

বস লহক্ষয বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি িলহছ।  

 কুবমো ও বিািাখালী বিলার মোসড়ক বর্াগাহর্াগ সেি করার লহক্ষয সম্ভাব্য ৬৭৪.৭২ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত 

ব্যহি ৫৯.০০ বকহলাবমটার দীঘ থ কুবমো (টমছম িীি)-বিািাখালী (হিগমগঞ্জ) মোসড়ক ৪-বলহি উন্নীতকরহণর 

বিবমত্ত একটি প্রকল্প গ্রেহণর উহযাগ বিিা েহিহছ। প্রকল্পটির ওপর ইহতামহধ্য বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েহিহছ। 

বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি িলহছ। 

 িামালপুর বিলার সাহর্ কুবড়গ্রাম বিলার দু’টি উপহিলার মোসড়ক বর্াগাহর্াগ সেি করার লহক্ষয ৬৫৩.১৪ 

বকাটি টাকা সম্ভাব্য ব্যহি ৯১.৬৪ বকহলাবমটার দীঘ থ িামালপুর-ধানুিা কামালপুর-বরৌমারী-দাঁতভাংগা মোসড়কটি 

প্রিস্তকরণসে উন্নিহির বিবমত্ত িামালপুর ও কুবড়গ্রাম সড়ক বিভাগ কর্তথক দুইটি পৃর্ক প্রকল্প গ্রেহণর উহযাগ 

বিিা েহিহছ। প্রকল্প দু’টির ওপর গত ৪ জুি ২০১৭ তাবরখ বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েহিহছ। বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি 

িলহছ। 

 বিভাগীি িের মিমি       সাহর্ িামালপুর বিলার মোসড়ক বর্াগাহর্াগ সেি করার লহক্ষয সম্ভাব্য ৪৮৭.২৯ 

বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৩৬.৮৫ বকহলাবমটার দীঘ থ িামালপুর-বিচুিা-মুিাগাছা মোসড়কটিহক ৫.৫০ বমটার 

প্রিস্ততা বর্হক উভি পাহি োি থ বসাডারসে ৯.১৫ বমটার প্রিস্ততাি উন্নীতকরহণর বিবমত্ত একটি প্রকল্প প্রণিি 

করা েহিহছ। প্রকল্পটির ওপর গত ২৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েহিহছ। বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি 

িলহছ। 

 ৪৬৯.৯৩ বকাটি টাকা সম্ভাব্য ব্যহি ৭২.৯৫ বকহলাবমটার দীঘ থ বিবঞ্জরা-বকরািীগঞ্জ-িিািগঞ্জ-বদাোর-শ্রীিগর 

মোসড়কটিহক ৫.৫০ বমটার প্রিস্ততা বর্হক ৭.৩০ বমটার প্রিস্ততাি উন্নীতকরহণর বিবমত্ত একটি প্রকল্প প্রণিি 

করা েি। প্রকল্পটির ওপর গত ১ জুি ২০১৭ তাবরখ বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েি। বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি িলহছ। 

 ৪১৫.৭১ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৭৭.৬০ বকহলাবমটার দীঘ থ এহলিা-িামালপুর িাতীি মোসড়কটিহক ৫.৫০ 

বমটার প্রিস্ততা বর্হক উভি পাহি োি থ বসাডারসে ৯.১৫ বমটার  প্রিস্ততাি উন্নীতকরহণর বিবমত্ত একটি প্রকল্প 

প্রণিি করা েহিহছ। বিবপবপ অনুহমাদহির বিবমত্ত পবরকল্পিা কবমিহি প্রবক্রিাধীি আহছ। 

 সম্ভাব্য ৩৪৩.৬০ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ১৭.৭১ বকহলাবমটার দীঘ থ িিীিগর-বিিপুর-রাবধকা আঞ্চবলক 

মোসড়ক বিম থাহণর লহক্ষয একটি প্রকল্প প্রণিি করা েি। প্রকল্পটির ওপর ১৫ বম ২০১৭ তাবরখ বপইবস সভা 

অনুবষ্ঠত েি। বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি িলহছ। 

 পর্ থটিসমৃদ্ধ িান্দরিাি পাি থতয বিলার সাহর্ সারাহদহির সড়ক বর্াগাহর্াগ উন্নত করার লহক্ষয ১৮৫.১৫ বকাটি 

টাকা সম্ভাব্য ব্যহি ২২.৬৪ বকহলাবমটার দীঘ থ বকরািীোট-িান্দরিাি িাতীি মোসড়কহক র্র্ার্র্ মাি, উচ্চতা ও 

প্রিস্ততাি উন্নীতকরহণর লহক্ষয একটি প্রকল্প প্রণিি করা েহিহছ। প্রকল্পটির ওপর ৩০ মাি থ ২০১৬ তাবরখ 

অভযন্তরীণ র্ািাই কবমটির সভা অনুবষ্ঠত েি। মাঠ পর্ থাহি বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি িলহছ।  

 নিসবগ থক বসৌন্দর্ থম  ত কুিাকাটাি পর্ থটকহদর র্াতািাহতর সুবিধাহর্ থ ১৭৭.৫৫ বকাটি টাকা সম্ভাব্য ব্যহি ১৪.২০ 

বকহলাবমটার দীঘ থ কুিাকাটা(তুলাতলী)-গিামবত সূহর্ থাদি মোসড়ক বিম থাহণর লহক্ষয একটি প্রকল্প প্রণিি করা 

েি। প্রকল্পটির ওপর ২৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ বপইবস সভা অনুবষ্ঠত েি। বিবপবপ পুিগ থঠহির কাি িলহছ। 

(৩৬) িলিায়ু পবরিতথহির বিবতিািক প্রভাি বরাধকহল্প ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর আওতাধীি প্রবতটি 

সড়ক বিভাহগ ২ বকহলাবমটার কহর বৃক্ষহরাপণ কম থসূবি গ্রেণ করা েি। এ কম থসূবির আওতাি সারাহদহি মোসড়হকর ঢাহল 

২,৩৬,০০০টি বৃক্ষহরাপ  করা েি। একই সমহি সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর আরিবরকালিার বিভাগ আরও ১,৬৯,৩৫০টি 
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বৃক্ষহরাপ  কহরহছ।  পরন্তু, ৪-বলহি উন্নীত ঢাকা-িট্টগ্রাম িাতীি মোসড়ক ও ৪-বলহি উন্নীত ঢাকা-মিমিবসংে িাতীি 

মোসড়হকর বমবিিাহি ১,০০,০০০টি বিাভািধ থিকারী বৃক্ষ বরাপ  করা েি। ৪-বলহি উন্নীত ঢাকা-িট্টগ্রাম িাতীি মোসড়হকর 

ঢাহল ৪৪,২০০টি বৃক্ষ বরাপ  করা েি। িবরিাল সড়ক বিাহির ৬টি সড়ক বিভাহগ ৬,৫০০টি তালিীি বরাপ  করা েি। 

(৩৭) বমাটরর্াহির কর ও বফ আদাি ব্যিস্থ্াি স্বেতা ও িিািবদবেতা প্রবতষ্ঠার পািাপাবি সরকাহরর রািস্ব আদাি বৃবদ্ধর 

উহেহে ১৪ িহভম্বর ২০১০ তাবরখ বর্হক বমাটরর্াহির কর ও বফ আদাহি অি-লাইি ব্যাংবকং পদ্ধবত িালু করা েি। এ 

ব্যিস্থ্া প্রিতথহির পর বর্হক ৩০ জুি ২০১৭ পর্ থন্ত বমাট ৬৯২৪.৩৫ বকাটি টাকা রািস্ব আদাি করা েি। তম্মহধ্য ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-িছহর ১,৪৭০.১৮      টাকা রািস্ব আদাি েি। বমাটরর্াহির কর ও বফ আদাহির পািাপাবি একই সমহি বমাটরর্াহির 

অবগ্রম ও অনুবমত আিকর ও ভযাট িািদ ১,০৯৬.২৩ বকাটি টাকা আদাি কহর িাতীি রািস্ব বিাহি থর খাহত িমা প্রদাি  

করা েি। 

(৩৮) ৩১ অহক্টাির ২০১২ তাবরখ বর্হক বমাটরর্াহির বরহট্রা-বরহফ্ল্বক্টভ িাম্বারহপ্ল্ট প্রিতথহির ফহল একই িাম্বার ব্যিোর কহর 

একাবধক গাবড় পবরিালিার সুহর্াগ িহুলাংহি হ্রাস বপহিহছ। এ ধরহির িাম্বারহপ্ল্ট প্রিতথহির পর বর্হক ৩০ জুি ২০১৭ পর্ থন্ত 

বমাট ১৭,৩৯,৬৪৪ বসট িাম্বারহপ্ল্ট প্রস্তুত কহর ১৩,৩৭,৬৮২টি গাবড়হত সংহর্ািি করা েি। তম্মহধ্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর 

বমাট ৪,২৮,৩০৮ বসট িাম্বারহপ্ল্ট প্রস্তুত করা েি এিং ৩,৯৭,০৫৫টি গাবড়হত সংহর্ািি করা েি।  

(৩৯) ১৭ অহক্টাির ২০১১ তাবরখ বর্হক ইহলিবিক বিপযুি বিবিটাল স্মাট থ কাি থ োইবভং লাইহসন্স প্রিবতথত েওিাি 

র্ভিা/িাল/অনিধ োইবভং লাইহসন্স ব্যিোহরর প্রিণতা িহুলাংহি হ্রাস বপহিহছ। এ ধরহির লাইহসন্স প্রিতথহির পর বর্হক ৩০ 

জুি ২০১৭ পর্ থন্ত বমাট ১৪,৮০,৪১৫টি স্মাট থ-কাি থ োইবভং লাইহসন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর 

৩,৭৬,৬৬৭টি বিবিটাল স্মাট থ-কাি থ োইবভং লাইহসন্স প্রস্তুত ও বিতরণ করা েি।  

(৪০) ৩১ অহক্টাির ২০১২ তাবরখ বর্হক বমাটরর্াহির বরবিও বেকুযহিবন্স আইহিিটিবফহকিি (আরএফআইবি) ট্যাগ প্রিতথহির 

ফহল বমাটরর্াহির এিহফাস থহমটের কার্ থক্রম বিবিটাল পদ্ধবতর আওতাি এহসহছ। এ ধরহির ট্যাগ প্রিতথহির পর বর্হক ৩০ জুি 

২০১৭ পর্ থন্ত বমাট ১৩,৩৭,৬৮২টি ট্যাগ গাবড়হত সংহর্ািি করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ৩,৯৭,৬৮২টি ট্যাগ গাবড়হত 

সংহর্ািি করা েি।  

(৪১) বপপারব্যক ফরহমহটর বরবিহিিি সাটি থবফহকট (ব্লু-ব্যক) এর পবরিহতথ ১ অহক্টাির ২০১৩ তাবরখ বর্হক বমাটরর্াি 

মাবলকগহণর িাহিাহমবট্রক গ্রেণ কহর অতযাধুবিক প্রযুবি বিভথর বিবিটাল বরবিহিিি সাটি থবফহকট (বিআরবস) কার্ থক্রহমর 

আওতাি জুি ২০১৪ মাস বর্হক বিআরবস প্রস্তুত শুরু েি। বিআরবস প্রিতথহির পর বর্হক ৩০ জুি ২০১৭ পর্ থন্ত বমাট 

৯,৬২,৪০৯টি প্রস্তুত করা েি এিং ৫,৬৭,২০৬টি বিতরণ করা েি। তন্মহধ্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৪,৭৭,২০৫টি বিবিটাল 

বরবিহিিি সাটি থবফহকট প্রস্তুতপূি থক গ্রেহণর িন্য গ্রােকগণহক এসএমএস প্রদাি করা েি। গ্রােকগণ ৩,১২,৫৯২টি সাটি থবফহকট 

গ্রেণ কহরহছি। 

 ৪২  United Nations Decade of Action for Road Safety 2011-2020     িাবতসংঘ বঘাবষত বটকসই উন্নিি 

অভীষ্ট (SDG) ২০৩০-এর অনুসমর্ থিকারী বেসাহি Goal-3.6 অনুর্ািী িাংলাহদি ২০২০ সাহলর মহধ্য সড়ক দুঘ থটিাি 

আেত ও বিেহতর সংখ্যা অহধ থহক িাবমহি আিহত অিীকারিদ্ধ। িাবতসংঘ বঘাবষত বটকসই উন্নিি অভীষ্ট (SDG) ২০৩০-

এর Goal-3.6 িাস্তিািহির িন্য Action Plan প্রস্তুত কহর পরিতী ব্যিস্থ্া গ্রেহণর িন্য সাধারণ অর্ থনিবতক বিভাগ, 

পবরকল্পিা কবমিি িরাির বপ্ররণ করা েি। দুঘ থটিা হ্রাসকহল্প বলি বমবিবি বেসাহি সড়ক পবরিেণ ও মোসড়ক বিভাগ 3E 

অর্ থাৎ Engineering, Education ও Enforcement বিহিিিাি বিহি ধারািাবেকভাহি প্রকল্প, কার্ থক্রম ও কম থসূবি 

িাস্তিািি কহর র্াহে। এরই ধারািাবেকতাি সপ্তম National Road Safety Strategic Action Plan 2014-16 

িাস্তিািি করা েি। অষ্টম National Road Safety Strategic Action Plan 2017-20 চূড়ান্তকরহণর কাি িলমাি 

রহিহছ। সরকার ২২ অহক্টাির তাবরখহক িাতীি বিরাপদ সড়ক বদিস বেসাহি ০৫ জুি ২০১৭ তাবরখ বঘাষণা কহরহছ। বদিসটি 

খ বেবণর বদিস বেসাহি এ িছর সারাহদহি উদর্াপহির বিবমত্ত কম থসূবি প্রস্তুত করা েি। 

(৪৩) বদহি পর্ থাপ্ত োইবভং স্কুল ও ইিিাক্টর িা র্াকাি প্রহিািিীি সংখ্যক দক্ষ গাবড়িালক নতবর েবেল িা। এ লহক্ষয 

বিআরটিএ র্র্ার্র্ পদ্ধবতহত ধারািাবেকভাহি োইবভং ইিিাক্টর ও োইবভং প্রবিক্ষণ স্কুল বরবিহিিি প্রদাি করহছ। জুি 

২০১৭ পর্য্নন্তথ ১১০টি োইবভং স্কুলহক বরবিহিিি বদওিা েি এিং ১৬৬ িিহক োইবভং ইিিাক্টর লাইহসন্স প্রদাি করা েি। 

তন্মহধ্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৭টি োইবভং স্কুলহক বরবিহিিি প্রদাি এিং ২৪ িিহক ইন্সট্রাক্টর লাইহসন্স প্রদাি করা েি।  
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(৪৪) সড়ক দুঘ থটিা হ্রাসকহল্প বিিবমত প্রবিক্ষণ কম থসূবির আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৫২,৬৭০ িি বপিািীিী গাবড় 

িালকহক দক্ষতা উন্নিি ও সহিতিতা বৃবদ্ধমূলক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। উহেখ্য বর্, লাইহসন্স িিািহির পূহি থ বপিািীিী 

গাবড় িালকহদর ২ বদিব্যাপী এ প্রবিক্ষণ িাধ্যতামূলকভাহি গ্রেণ করহত েি।  

(৪৫) সড়ক বিরাপত্তাি িিসহিতিতা বৃবদ্ধর লহক্ষয বিিবমত কম থসূবির আওতাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সড়ক ব্যিোরকারীহদর 

অংিগ্রেহণ ৬৮টি বসবমিার/র যাবল/আহলািিা সভা করা েি এিং এহত বমাট ২৪,০৭৬ িি অংিগ্রেণ কহরি। একই উহেহে 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিলা পর্ থাহি মোসড়হকর পাশ্বথিতী বিবভন্ন বিক্ষা-প্রবতষ্ঠাহির ছাত্র-ছাত্রীহদর বিহি ৭৯টি সমাহিি করা 

েি এিং এহত ১৬,১৩০ িি ছাত্র-ছাত্রী অংিগ্রেণ কহর। একই উহেহে একই সমহি িাতীি ও আঞ্চবলক নদবিক/সাপ্তাবেক 

পবত্রকাি ৫৮০ িার বিজ্ঞাপি প্রিার, ৭,০৬,০৮৩টি বলফহলট ও ৩,১৯,২৫৩টি বপাস্টার/বস্টকার বিতরণ করা েি।  

(৪৬) সড়ক দুঘ থটিা বিিন্ত্রণ করার িন্য ২২টি িাতীি মোসড়হক ১ আগস্ট ২০১৫ তাবরখ বর্হক বি-হুইলার 

অহটাবরক্সা/অহটাহটম্পু এিং সকল বেবণর অর্াবন্ত্রক র্ািিােি িলািল বিবষদ্ধ বঘাষণা করা েি। এ ছাড়া ও সকল িাতীি ও 

আঞ্চবলক মোসড়হক িবছমি ও কবরমি, ভটভটি, ইবিিাইক, ব্যাটাবরিাবলত বি-েইলার িা অনুরূপ র্ািিােি িলািল বিবষদ্ধ 

রহিহছ। উভি সরকাবর বসদ্ধান্ত িাস্তিািহির িন্য বিআরটিএ’র সমন্বহি বিলা প্রিাসি, বিলা পুবলি ও োইওহি পুবলি কাি 

কহর র্াহে।  

(৪৭) ঢাকা এিং িট্রগ্রাম মোিগরীহত বসএিবি অহটাবরক্সাি অবতবরি ভাড়া আদাি, বর্ বকাহিা দুরহত্ব িলািহল অপারগতা 

প্রকাি, বমটাহর িা র্াওিা ইতযাবদ  ন     বিিবমত ভ্রাম্যমাণ আদালত পবরিালিা করা েহে। একইসহি সামাবিক 

বর্াগাহর্াগ মাধ্যম ব্যিোর কহর ও বটবলহফাহি প্রাপ্ত এ সংক্রান্ত অবভহর্াগ বিহিিিাি বিহি শুিাবি গ্রেণ কহর সংবেষ্টহদর 

বিরুহদ্ধ আইিানুগ কহঠার ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েহে। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর এতদ সংক্রান্ত ৫১টি অবভহর্াগ র্র্ার্র্ শুিাবির পর 

বিষ্পবত্ত করা েি। 

(৪৮) পবরিেণ বসক্টহর অবধকতর শৃঙ্খলা িিাি রাখা, অনিধ ও ক্রটিপূণ থ র্ািিােি অপসারণ এিং অবতবরি ভাড়া আদাহির 

প্রিণতা বরাহধ ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমািাইল বকাট থ পবরিালিার মাধ্যহম ৩৭,২৪২টি মামলাি ৪ বকাটি ৭২ লক্ষ ৫৯ োিার 

৩০৭ টাকা িবরমািা আদাি, ৮৪৩টি গাবড় িাবম্পং বস্টিহি বপ্ররণ এিং ৮৬৬ িিহক বিবভন্ন বমিাহদ কারাদণ্ড প্রদাি  

করা েি।  

(৪৯) নিহদবিক আবর্ থক অনুদাি ও কাবরগবর সোিতাি বিআরটিএ-বত একটি িাটাহসটেরার স্থ্াপি করা েি। এ িাটাহসটেরাহর 

বিআরটিএ’র সকল বিবিটাল সাবভ থহসর িাটা আন্তিথাবতক মাহির বকন্দ্রীি িাটাহসটেরাহর (ব্যাক-আপসে) বিরাপদ ও সুরবক্ষত 

রহিহছ। অিলাইি বসিা প্রদাহির সুবিধাহর্ থ একটি ওহিি বপাট থাল পরীক্ষামূলকভাহি িালু করা েি।  

(৫০) বমাটরর্াহির বফটহিস স্বিংবক্রিভাহি পরীক্ষাপূি থক বফটহিস সাটি থবফহকট ইসুযর লহক্ষয বমরপুরস্থ্ বমাটরর্াি পবরদি থি 

বকন্দ্র (বভআইবস) প্রবতস্থ্াপিপূি থক গত ৩০ অহক্টাির ২০১৬ তাবরখ েহত িালু করা েি। এ বভআইবস পবরিালিার অবভজ্ঞতার 

আহলাহক পর্ থািক্রহম অিবিষ্ট ৪টি বভআইবস (ঢাকার ইকুবরিা, িট্টগ্রাম, রািিােী ও খুলিা) অনুরূপভাহি প্রবতস্থ্াপহির উহযাগ 

গ্রেণ করা েি।  

(৫১) িাংলাহদি সড়ক পবরিেণ কর্তথপক্ষহক একটি আধুবিক, কার্ থকর ও গবতিীল প্রবতষ্ঠাহি রূপান্তহরর বিবমত্ত ১১ জুলাই 

২০১৭ তাবরখ মোি িাতীি সংসহদ িাংলাহদি সড়ক পবরিেণ কর্তথপক্ষ আইি, ২০১৭ পাস েি। Motor Vehicle 

Ordinance, 1983 এর স্থ্হল িাংলাি প্রণীত সড়ক পবরিেণ আইি ২০১৭, ২৭ মাি থ ২০১৭ তাবরখ মবন্ত্রসভাি িীবতগতভাহি 

অনুহমাবদত েি। িতথমাহি আইিটি বলবিসহলটিভ ও সংসদ বিষিক বিভাহগ বভটিংহির িন্য প্রবক্রিাধীি আহছ।  

(৫২) স্বল্প দূরহত্ব ভাড়াি িাবলত গণপবরিেহণর অপ্রতুলতা হ্রাসকহল্প গণপবরিেহণর পািাপাবি অিাবণবিযক বমাটরর্ািসমূে 

অব্যিহৃত সমহি ভাড়াি পবরিালিার িন্য স্মাট থহফাি    পবভবত্তক রাইি বিিাবরং সাবভ থস িীবতমালা, ২০১৭-এর খসড়া প্রণিি 

করা েি। খসড়া িীবতমালাটি ওহিিসাইহট প্রকাহির মাধ্যহম িিসাধারহণর মতামত গ্রেণ করা েি। িতথমাহি বিবভন্ন 

মন্ত্রণালি/বিভাহগর মতামত গ্রেণ প্রবক্রিাধীি আহছ।  

(৫৩) িিািীহত সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর খাবল িািগাি বতিটি বিিহমটেরসে ১৫ তলাবিবিষ্ট বিআরটিএ’র সদর কার্ থালি 

ভিি বিম থাণ িলমাি রহিহছ। মূল ভিহির বিম থাণকাি ইহতামহধ্য সম্পন্ন েি। অন্যান্য আনুষবিক কাি িলমাি রহিহছ। 

ভিিটি বিম থাণ সম্পন্ন েহল বিআরটিএ’র কাহি গবতিীলতা আরও বৃবদ্ধ পাহি।  
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(৫৪) ২০০৯ সাহল বিআরটিএ’র সাংগঠবিক কাঠাহমাহত অনুহমাবদত িিিল বছল ৫৭৩ িি। সাংগঠবিক কাঠাহমা সংহিাধি 

কহর িিিল ৮২৩ িহি উন্নীত করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ৪১ িিহক বিহিাগ বদওিা েি। িতথমাহি ৫৮০ িি 

কম থরত আহছি। অিবিষ্ট িিিল বিহিাহগর কার্ থক্রম িলমাি আহছ।  

(৫৫) বিআরটিএ’র কার্ থক্রহম স্বেতা ও িিািবদবেতা বৃবদ্ধর লহক্ষয প্রধাি কার্ থালি, ঢাকার ৪টি সাহকথল অবফস ও িট্টগ্রাহমর 

৩টি সাহকথল অবফহস বেল্পহিি ও অবভহর্াগ িাক্স স্থ্াপি করা েি। বিআরটিএ’র ওহিিসাইহট Queries and Complaints 

Link বখালা েি। বিআরটিএ’র প্রধাি কার্ থালি ও সকল সাহকথল অবফহসর বফসব্যক বপইি বখালা েি। এসি মাধ্যহম প্রাপ্ত 

অবভহর্াগ ও সমস্যা র্র্ার্র্ গুরুহত্বর সহি খবতহি বদহখ বিষ্পবত্ত করা েি এিং সংবেষ্টহদর িাবিহি বদিা েি। ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-িছহর অিলাইহি প্রাপ্ত ৭০৯টি অবভহর্াগ ও সমস্যা র্র্ার্র্ পদ্ধবতহত বিষ্পবত্ত করা েি। 

 ৫৬    আ    ’             ম ন            ৯৮১ । আ ও ৩০১       ম  ম                           

       ন আ  । রােীি গণপবরিেণ বসিার পবরবধ বৃবদ্ধর িন্য সরকার নিহদবিক সোিতাি আরও ৬০০টি িাস (িািল 

বিকার িাস ৩০০টি, এবস বসটি িাস ১০০টি, এবস ইটেরারবসটি িাস ১০০টি ও িি-এবস িাস ১০০টি) সংগ্রহের লহক্ষয একটি প্রকল্প 

গ্রেণ কহর। প্রকহল্পর বিবপবপ ৩০ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ একহিক কর্তথক অনুহমাবদত েি। দরপত্র আহ্বাি প্রবক্রিাধীি আহছ। 

 ৫৭    আ    ’         ম ন            ১১৩ । রােীি পবরিেণ বসিার পবরবধ বৃবদ্ধর িন্য সরকার নিহদবিক 

সোিতাি আরও ৫০০টি ট্রাক (১৫ টি       ম       ৩৫০টি এিং ১০ টি       ম       ১৫০টি) সংগ্রহের লহক্ষয 

একটি প্রকল্প গ্রেণ কহর। প্রকহল্পর বিবপবপ ৩০ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ একহিক কর্তথক অনুহমাবদত েি। দরপত্র আহ্বাি 

প্রবক্রিাধীি আহছ। 

 ৫৮  ঢাকা-বকালকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-বকালকাতা-আগরতলা, ঢাকা-বিলং-বগাোটি-ঢাকা রুহট 

আন্তিথাবতক িাস সাবভ থস িালু আহছ। ০৮ বম ২০১৭ তাবরখ ঢাকা-খুলিা-বকালকাতা-ঢাকা রুহট িতুি কহর আন্তিথাবতক িাস 

সাবভ থস সম্প্রসারণ করা েি। িাংলাহদহির মািিীি প্রধািমন্ত্রী এিং ভারহতর মািিীি প্রধািমন্ত্রী ভারহতর রািধািী বর্হক 

বভবিও কিফাহরহন্সর মাধ্যহম এ সাবভ থহসর উহদ্বাধি কহরি। এ সাবভ থস িালু েওিাি আন্তঃরােীি বর্াগাহর্াগ সেি ও সুলভ 

এিং উভি বদহির িিগহণর মহধ্য সম্প্রীবতর িন্ধি আরও বিবিড় েি।  

 ৫৯  মবেলাহদর র্াতািাহতর সুবিধাহর্ থ ১৫টি রুহট মবেলা িাস সাবভ থস িালু আহছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাহসর সংখ্যা বৃবদ্ধ 

কহর ১৮-বত উন্নীত করা েি। 

 ৬০  সমগ্র িাংলাহদহির বিবভন্ন বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহির ছাত্র-ছাত্রীহদর র্াতািাহতর সুবিধাহর্ থ বিআরটিবস’র ১৩৫টি বিহিষ িাস 

সাবভ থস িালু আবছ। বমরপুর-আবিমপুর সড়হকর পাহশ্বথ অিবস্থ্ত বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহির ছাত্র-ছাত্রীহদর র্াতািাহতর সুবিধাহর্ থ 

বমরপুর-আবিমপুর রুহট বিআরটিবস’র ২টি স্কুল িাস সাবভ থস বিিবমত িলািল কহর।  

(৬১) বিবভন্ন ঝৌঁবকপূণ থ অবস্থ্বতিীল পবরবস্থ্বতহত, দুহর্ থাগকালীি এিং ধমীি উৎসি ও সহম্মলহি বিআরটিবস িিস্বাহর্ থ র্াত্রী 

বসিা ও পে পবরিেণহসিা প্রদাি কহর র্াহক। উপরন্তু বিহিাদিমূলক বিক্ষা সফহরর িন্য বিআরটিবস’র িাস বসিা খুিই 

িিবপ্রি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরও এ ধরহির বিহিষ ও ঝৌঁবকপূণ থ বসিা অব্যােত বছল।  

 ৬২  দক্ষ িালক সৃবষ্ট এিং বদহির যুিক ও যুি মবেলাহদর বমাটর োইবভং, বমাটর বমকাবিক, ওহিবডং ইতযাবদ বিষহি 

প্রবিক্ষণ প্রদাহির িন্য বদহির বিবভন্ন স্থ্াহি বিআরটিবসর ১৪টি োইবভং প্রবিক্ষণ বকন্দ্র ও ৩টি বট্রবিং ইিবস্টটিউট রহিহছ। এ 

সকল প্রবিক্ষণ বকন্দ্র ও ইিবস্টটিউহটর মাধ্যহম ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৭,৯৬৬ িি প্রবিক্ষণার্ীহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

তন্মহধ্য মবেলা প্রবিক্ষণার্ীর সংখ্যা ৫১৩ িি। মবেলা, মুবিহর্াদ্ধা ও প্রবতিন্ধীহদর হ্রাসকৃত বফ’বত োইবভং প্রবিক্ষণ প্রদাি 

করা েি। 

 ৬৩  আব্দুোেপুর-মবতব ল রুহট             আ    ’  এবস িাহস পরীক্ষামূলকভাহি Rapid Pass প্রিতথহির লহক্ষয 

বিআরটিবস, বিটিবসএ ও JICA এর মহধ্য গত ১১ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ বত্রপক্ষীি চুবি স্বাক্ষবরত েি। স্বাক্ষবরত চুবি অনুর্ািী 

১৬ বম ২০১৭ তাবরখ বর্হক এ রুহট র্াতািাতকারী র্াত্রীসাধারণ প্রর্মিাহরর মত Rapid Pass ব্যিোর কহর ভ্রমণ করহছি।  

 ৬৪  বিআরটিবস'র িালকহদর দক্ষতা ও সহিতিতা বৃবদ্ধ এিং র্াত্রীহসিা উন্নিহির বিবমত্ত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বমাট ১,৫৩৯ 

িি িালক, কন্ডাক্টর ও কাবরগরহদরহক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। বিআরটিবস’র িাহসর িালক ও কন্ডাক্টরহদর র্াত্রীহদর সহি 

বসৌিন্যতামূলক আিরণ বিষিক প্রবিক্ষণও বিিবমত প্রদাি করা েহি র্াহক। 
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 ৬৫  বিআরটিবস ১৫০টি রুহট ৪০৬টি িাস দ্বারা আন্তঃহিলা সাবভ থস এিং ৪৪টি রুহট ২৬৭টি িাস দ্বারা বসটি সাবভ থস পবরিালিা 

করহছ। মবেলা, বিশু ও প্রবতিন্ধীহদর র্াতািাহতর সুবিধাহর্ থ বসটি সাবভ থহসর প্রবতটি িাহস ১৩টি আসি সংরবক্ষত র্াহক এিং এ 

সংরক্ষণ বিবিত করা েি।  

 ৬৬  সবিিালি এিং বিবভন্ন সরকাবর/হিসরকাবর প্রবতষ্ঠাহির সকল বগ্রহির কম থিারীহদর অবফহস র্াতািাহতর সুবিধাবর্ থ ১০৪টি 

রুহট বিআরটিবস’র ১৩৭টি স্টাফ িাস িলািল করহছ। 

 ৬৭  ঢাকাস্থ্ বিআরটিবস’র বকন্দ্রীি বমরামত কারখািাি                    ন    ন   ন  ন  ম   ম  ম          

    । ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৩,৫৪৭টি র্ািিােি বমরামত কহর ৪,১৯,২৪৭ টাকা িীট মুিাফা অিথি করা েি।  

(৬৮)      ম  ন       ন    ন   ন   ,  ন   দ,  ন       ,         ন     ও             আ  ন  

        -          ন        প্রাি ২২,০০০ বকাটি টাকা ব্যহি উত্তরা র্ততীি বফইি েহত িাংলাহদি ব্যাংক পর্ থন্ত 
২০.১০ বকহলাবমটার দীঘ থ ১৬ বস্টিি বিবিষ্ট উভিবদহক ঘণ্টাি ৬০ োিার র্াত্রী পবরিেহণ সক্ষম          Mass Rapid 

Transit (MRT) Line-6 (িাংলাহদহি প্রর্ম বমহট্রাহরল) িাস্তিািহির কাি িলহছ। প্রকল্পটি ২০১২-২০২৪ বমিাহদ গ্রেণ 

করা েহলও পরিতীহত বিহিষ উহযাহগ উত্তরা র্ততীি বফইি বর্হক আগারগাঁও পর্ থন্ত অংি ২০১৯ সহির মহধ্য এিং িাংলাহদি 
ব্যাংক পর্ থন্ত সম্পূণ থ অংি ২০২০ সাহলর মহধ্য িাস্তিািহির পবরকল্পিা গ্রেণ করা েি।  মআ      ন-৬        ৮  

             ন        ।      -১ ও ২-   আও             ম    ন ও        ম   নম          ম ন আ  । 

     -৩ ও ৪-   আও    উত্তরা র্ততীি বফইি বর্হক আগারগাঁও পর্ থন্ত বমহট্রাহরহলর ভািািাক্ট ও ৯টি বস্টিি বিম থাহণর 

কাি সম্প্রবত শুরু েি।      -৫ ও ৬-   আও    আগারগাঁও বর্হক িাংলাহদি ব্যাংক পর্ থন্ত ভািািাক্ট ও ৭টি বস্টিি 

বিম থাহণর িন্য দরপত্র আহ্বাি করা েি।      -৭    আও    বমহট্রাহরহলর            ম   ন         ম সংগ্রহের 

বিবমত্ত দ    মূল্যািি িলমাি      ।      -৮    আও    বমহট্রাহরহলর বরাবলং স্টক সংগ্রহের বিবমত্ত দ    মূল্যািি 

সম্পন্ন কহর উন্নিি সেহর্াগীর সম্মবতর অহপক্ষাি আহছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ভািািাক্টসে বমহট্রাহরল-এর প্রহক্ষবপত বিত্র 

(৬৯) ২৬.৬০ বকহলাবমটার দীঘ থ (এবলহভহটি ১০.২০ বকহলাবমটার ও আন্ডারগ্রাউন্ড ১৬.৪০ বকহলাবমটার) MRT Line-1 
(রুট : এিারহপাট থ-      -কুবড়ল-        -িাড্ডা-রামপুরা-ম      -বমৌিাক-রািারিাগ-কমলাপুর এিং       -

 ি থািল-   ন    ) বিম থাহণর লহক্ষয সম্ভাি যতা র্ািাইহির কাি িলহছ। বিস্তাবরত িকিা প্রণিহির িন্য ২৯ জুি ২০১৭ তাবরখ 

উন্নিি সেহর্াগীর সহি ঋণচুবি স্বাক্ষবরত েি। এ প্রকহল্পর আওতািই িাংলাহদহির প্রর্ম পাতাল বরল বিবম থত েহত র্াহে। 

(৭০) ২০.৮০ বকহলাবমটার (এবলহভহটি ৬.০০ বকহলাবমটার ও আন্ডারগ্রাউন্ড ১৪.৮০ বকহলাবমটার) দীঘ থ MRT Line-5 [রুট 
(উত্তরাংি) : বেমাহিতপুর-গািতলী-বটকবিকযাল-বমরপুর ১-বমরপুর ১০-কচুহক্ষত-িিািী-গুলিাি ২-িতুি িািার-ভাটারা] 

বিম থাহণর লহক্ষয সম্ভাি যতা র্ািাইহির কাি িলহছ। সম্পূণ থ আন্ডারগ্রাউন্ড MRT Line-5 [রুট (দবক্ষণাংি) : গািতলী-
ধািমবন্ড-পান্থপর্-োবতরব ল বলংক বরাি-িগরপাড়া] বিম থাহণর লহক্ষয নিহদবিক অনুদাহি প্রাক সম্ভাব্যতা র্ািাইহির বিবমত্ত 

কাবরগবর সোিতা প্রকল্প গ্রেণ করা েি। পরামি থক বিহিাগ প্রবক্রিাধীি আহছ। 
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(৭১) ের্রত িােিালাল (রঃ) আন্তিথাবতক বিমািিন্দর েহত মোখালী-মগিািার-গুবলস্তাি-িিািািার-ব লবমল পর্ থন্ত  

২২ বকহলাবমটার দীঘ থ, ১৬ বস্টিি বিবিষ্ট এিং ঘণ্টাি উভিবদহক ৩০,০০০ র্াত্রী পবরিেহণ সক্ষম BRT System িালুর 

লহক্ষয নিহদবিক সোিতাি         ন    প্রণিি করা েি। িাস্তিতার বভবত্তহত প্রকল্পটি বতিটি Phase-এ (Phase-1 : 

ের্রত িােিালাল (রঃ) আন্তিথাবতক বিমািিন্দর েহত মোখালী, Phase-2 : মোখালী-মগিািার-গুবলস্তাি ও Phase-3 : 

গুবলস্তাি-িিািািার-ব লবমল) বিভি কহর িাস্তিািহির উহযাগ বিওিা েি। Phase-1        ন        ন         

     ন        । 

(৭২)      ম  ন                  ন ও        ন,      ম  ন          ও  ন  মন ম          ন    ন  ন 
         ম  ন    ও                       পবরকবল্পত ও সমবন্বত আধুবিক   পবরিেণ-ব্যিস্থ্া গহড় বতালার 

লহক্ষয ঢাকা পবরিেণ সমন্বি কর্তথপক্ষ (DTCA)-          ২০০৫      ২০      ম   দ বকৌিলগত পবরিেণ পবরকল্পিা 
(Strategic Transport Plan    STP ) প্রণিি       ।                              দ               

ব্যাপ  আ  -  ম        ন         ।      ম  ন    ও                 ন     ও িগরািি           । 
       ও ন                    ন       ।                  ন    ’               ।          

         ন       ও           ।            দ   ন ন ন ন   -                 মন :        ও     ম । 
              Urban Transport-       দ  ও                      । এ সকল কারহণ ২০০৫ সাহল প্রণীত 

Strategic Transport Plan (STP) সংহিাধি ও োলিাগাদ কহর সংহিাবধত STP প্রণিি করা েি র্া গত ২৯ আগস্ট 

২০১৬ তাবরখ মবন্ত্রসভা কর্তথক অনুহমাবদত েি। Revised STP-বত ৫  Mass Rapid Transit (MRT) [MRT Line-

1, 2, 4, 5 & 6]    ন,     ২  Bus Rapid Transit (BRT) [BRT        - 3 & 7],   ন         বরং বরাি 

(ইিার, বমিল ও আউটার), ৮টি বরবিিাল সড়ক, ৬টি এক্সহপ্রসওহি, ২১টি ট্রান্সহপাহট থিাি োি বিম থাণ এিং ট্রাবফক 
ম্যাহিিহমটের, ট্রাবফক বসফটি ব্যিস্থ্ার উন্নিি ও িাস পবরিেণ বসক্টর পুিগ থঠহির     ন      ।  

 ৭৩  Rapid Pass ব্যিোর কহর বিবভন্ন পবরিেণ মাধ্যম বর্মি-বমহট্রাহরল, িাস র যাবপি ট্রািবিট, িাংলাহদি বরলওহি, 

বিআরটিবস’র িাস, বিআইিবব্লউটিবস’র বিৌ-র্াি ও চুবিিদ্ধ বিসরকাবর িাহস স্বােহন্দয ও বিরিবেন্নভাহি র্াতািাহতর       

              ম         ৬০,০০০ Rapid Pass কাি থ      করা েি। আব্দুলােপুর-মবতব ল রুহট           
  আ    ’  এবস িাহস পরীক্ষামূলকভাহি Rapid Pass প্রিতথহির লহক্ষয বিআরটিবস, বিটিবসএ ও JICA-এর মহধ্য  

১১ এবপ্রল ২০১৭ তাবরখ বত্রপক্ষীি চুবি স্বাক্ষবরত েি। একইভাহি বিসরকাবর িাস বকাম্পাবি বমসাস থ ওমামা বলবমহটি 

পবরিাবলত মবতব ল-কাওলা রুহট এবস িাহস পরীক্ষামূলকভাহি Rapid Pass প্রিতথহির বিবমত্ত বমসাস থ ওমামা বলবমহটি, 

বিটিবসএ ও JICA-এর মহধ্য ১৬ বম ২০১৭ তাবরহখ Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষবরত েি। 
Rapid Pass-এর মাধ্যহম             আদ                      পবরিেণ বসিা প্রদািকারী       ন  ম   

         ন ম  e-Clearing House কার্ থকর করা েি। মািিীি প্রধািমন্ত্রী সেসাই Rapid Pass প্রিতথি আনুষ্ঠাবিকভাহি 
শুভ উহদ্বাধি করহিি। 

(৭৪) ঢাকা ম  ন     ৪           ন  র্ািিট বিরসহি Dhaka Integrated Traffic Management কাবরগবর 
প্রকহল্পর আওতাি গুবলস্তাি, পিি, গুলিাি-১ ও মোখালী ইটেরারহসকিি উন্ন  ন       ন       ন     কহর গত  
০৭ জুি ২০১৭ তাবরখ দরপত্র উনু্মি করা েি। দ        ন      ম   ম ন      ।  

(৭৫) ঢাকা পবরিেণ সমন্বি কর্তথপক্ষ (DTCA)-এর সক্ষমতা বৃবদ্ধর লহক্ষয Technical Assistance to DTCA কাবরগরী 
প্রকহল্পর আওতাি পরামি থক প্রবতষ্ঠাি বিহিাগ করা েি। পরামি থক প্রবতষ্ঠাি ২৩ বম ২০১৭ তাবরখ খসড়া Inception Report 

দ          । 

(৭৬) ঢাকা পবরিেণ সমন্বি কর্তথপক্ষ (বিটিবসএ)-এর ১৫ তলা (বদ্বতল বিিহমটের) বিবিষ্ট বিিস্ব ভিি বিম থাহণর লহক্ষয 
ঠিকাদার প্রবতষ্ঠািহক ০৪ জুি ২০১৭ তাবরখ কার্ থাহদি প্রদাি করা েি।  

(৭৭) বমহট্রাহরল আইি, ২০১৫-এর উহেে পূরণকহল্প  বমহট্রাহরল বিবধমালা ২০১৬ প্রণিি কহর ০৩ িহভম্বর ২০১৬ তাবরখ 
প্রজ্ঞাপি িাবর করা েি। 

(৭৮) ঢাকা পবরিেণ সমন্বি কর্তথপক্ষ (বিটিবসএ)-এর পবরবধ বৃবদ্ধর সহি সামঞ্জস্য বরহখ বিযমাি ৬৪ িি িিিল সংিবলত 

সাংগঠবিক কাঠাহমা পুিগ থঠিত কহর ২১০-এ উন্নীত করা েি। িতুিভাহি ১৪৬ িিিল সৃিহি িিপ্রিাসি মন্ত্রণালি ও অর্ থ 
বিভাবগর সম্মবত পাওিা বগহিহছ। পরিতী কার্ থক্রম অব্যােত আহছ।  
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(৭৯) ঢাকা পবরিেণ সমন্বি কর্তথপক্ষ (বিটিবসএ)-এর কম থকতথা ও কম থিারী বিহিাগ বিবধমালা ২০১৭-এর খসড়া প্রণিি করা েি। 

(৮০)       ’         Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET)-   Civil 

Engineering Department-   আ     ন ৫  দন     Leadership in Urban Transport     BUET-   

Accident Research Institute-        ন   ৫  দন     Road Safety                         ন        । 

                                               দ  /     /    /      ন      ন            

   ন। 

 ৮১               ম                 -                                ন      ন     ম দন,  ম   

ও         কহর র্াহক। এরই ধারািাবেকতাি ২০১৬-১৭    -                         ৪            ন     

 দ ন      । প্রকল্পগুবল েহলা- রািউক ফ্ল্াইওভার, বিিিসরবি ফ্ল্াইওভার, বপবপবপ বভবত্তহত গািতলী-িিীিগর 

এক্সহপ্রসওহি বিম থাণ এিং ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরিি কর্তথক ১১টি ইউ টাি থ বিম থাণ করা েি।  

 ৮২                      বকাহিা ব্যবি িা প্রবতষ্ঠাি কর্তথক ১০ তলার ঊহর্ধ্থ িহুতল ভিি বিম থাণ ও আিাবসক প্রকল্প 

গ্রেণ করহত েহল বিটিবসএ েহত র্ািিােহির প্রহিি-বিগ থমি ও িলািল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত িক্সার অনুহমাদি 

গ্রেণ করা িাধ্যতামূলক। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর Traffic Circulation সংক্রান্ত িক্ িা অনুহমাদহির িন্য প্রাপ্ত ৮০টি আহিদি 

পহত্রর মহধ্য ৪টি আিাবসক প্রকল্প এিং ৭২টি আিাবসক ও িাবণবিযক িহুতল ভিহির Traffic Circulation িক্ িা 

অনুহমাদি করা েি।  

৫০। বসতু বিভাগ  

(১) পদ্মা িহুমুখী বসতু বিম থাণ প্রকহল্প জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ক্রমপুবঞ্জত বভৌত অগ্রগবত ৪৪ িতাংি। পদ্মা বসতু প্রকহল্পর ৫টি গুরুত্বপূণ থ 

াাহকহির মহধ্য মাওিা সংহর্াগ সড়ক ও সাবভ থস এবরিা-২ এর বিম থাণকাি সম্পন্ন েি। ০৮ িানুিাবর ২০১৭ তাবরহখ পদ্মা 

বসতু প্রকহল্পর িাবিরা সংহর্াগ সড়হকর বিিির-কাঁঠালিাড়ী অংহির উহদ্বাধি করা েি।  

(২) সাহপাট থ-টু-ঢাকা এবলহভহটি এক্সহপ্রসওহি বপবপবপ-িীষ থক প্রকল্পটি (সংহিাবধত) ৪,৮৬৯.০৭ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি 

একহিক সভাি অনুহমাবদত েি। 

(৩) ঢাকা এবলহভহটি এক্সহপ্রসওহি প্রকহল্প জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ৫৮৯টি ওিাবকথং পাইল োইবভং, ৪৬টি Pile cap, ২টি বপিার 

এিং ২৪টি কলাম প্রর্ম ধাপ বিম থাণ সম্পন্ন েি। 

(৪) কণ থফুলী িদীর তলহদহি িহু বলি সড়ক টাহিল বিম থাহণ িীিা অর্ থািিকারী প্রবতষ্ঠাি Exim Bank-এর সহি ১৪ অহক্টাির 

২০১৬ তাবরহখ ঋণচুবি স্বাক্ষবরত েি। কণ থফুলী টাহিল প্রকহল্পর বিিাইি বরবভউ ও বিম থাণকাি তদারবকর িন্য বিি থাবিত 

পরামি থক প্রবতষ্ঠাি SMEC-COWI JV and Associates-এর সহি ১৯ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ চুবি স্বাক্ষবরত েি। 

প্রকহল্পর অনুকূহল ১৭৭ একর ভূবম অবধগ্রেণ সম্পন্ন েি। 
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(৫) ঢাকা-আশুবলিা এবলহভহটি এক্সহপ্রসওহি প্রকহল্পর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন েি এিং প্রকল্পটি বি-টু-বি বভবত্তহত 
বিম থাহণর লহক্ষয িাংলাহদি বসতু কর্তথপক্ষ এিং China National Machinery Import and Export Corporation 

(CMC)-এর মহধ্য িাবণবিযক চুবি স্বাক্ষহরর প্রস্তাি ২৬ এবপ্রল ২০১৭ তাবরহখ অনুবষ্ঠত অর্ থনিবতক বিষি সংক্রান্ত মবন্ত্রসভা 
কবমটির সভাি িীবতগতভাহি অনুহমাবদত েি। 

(৬) মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ এিং বসতু বিভাহগর মহধ্য Annual Performance Agreement (APA) স্বাক্ষবরত েি। 

(৭) বসতু বিভাহগর আওতাধীি ২টি বসতু েহত বটাল িািদ ৫০১.৫২ বকাটি টাকা আি েি, র্া পূি থিতী িছহরর তুলিাি ১৯.৮৫ 
িতাংি বিবি।      দন   ন                   ন        ১,০৩৭.১৮                 আ     ন      । 

৫১।                 

      মন ও             দ   

(১) এমআরবপ এিং এমআরবভ বর্হক রািস্ব আি : বদহি অিবস্থ্ত পাসহপাট থ অবফসসমূে এিং বিহদহি অিবস্থ্ত িাংলাহদি 

বমিিসমূে েহত বমাট ৩২,৭২,২১৫টি বমবিি বরহিিল পাসহপাট থ (এমআরবপ) এিং ১,৫৫,৬৮৬টি বমবিি বরহিিল বভসা 

(এমআরবভ) ইসুয করা েি এিং এ িািদ ২০১৬-১৭    -     ১,১৫৩ বকাটি ২৫ লক্ষ ৬৮ োিার টাকা রািস্ব আি েি। 

(২) বভসা অব্যােবত চুবি : ২২ অহক্টাির ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি ও রাবিিা  ম   এিং ১৪ জুলাই ২০১৭ তাবরহখ 

িাংলাহদি ও শ্রীলংকার মহধ্য কূটনিবতক ও অবফবসিাল পাসহপাট থধারীহদর এিং ০১ বম ২০১৬ তাবরহখ িাংলাহদি ও িাপাি 

সরকাহরর মহধ্য কূটনিবতক পাসহপাট থধারীহদর বভসা অব্যােবত চুবি স্বাক্ষবরত েি। িাংলাহদি সরকাহরর     িাবিল এিং 

সাবি থিার মহধ্য কূটনিবতক ও অবফবসিাল এিং র্াইল্যাহন্ডর সহি কূটনিবতক পাসহপাট থধারীহদর বভসা অব্যােবত চুবি 

স্বাক্ষহরর বিষিটি প্রবক্রিাধীি আহছ। 

(৩) িতুি পাসহপাট থ অবফস স্থ্াপি : িবেরাগমি ও পাসহপাট থ অবধদপ্তহরর আওতাি ০৪টি আঞ্চবলক পাসহপাট থ অবফস র্র্া- 

ঢাকা বিলার উত্তরা ও র্াত্রািাড়ী, িট্টগ্রাম বিলার িাদগাঁও এিং কক্সিািার বিলাি বিিস্ব ভিহি আঞ্চবলক পাসহপাট থ 

অবফহসর কার্ থক্রম এিং বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ/দপ্তহরর কম থকতথা/কম থিারীহদর িন্য িাংলাহদি সবিিালহি পাসহপাট থ ইসুযর 

কার্ থক্রম িালু করা েি। 

(৪) বিহদহি অিবস্থ্ত িাংলাহদি বমিিসমূহে পাসহপাট থ ও বভসা উইং স্থ্াপি : ১১টি বদহির (হসৌবদআরি, সংযুি আরি 

আবমরাত, মালহিবিিা, ওমাি, কাতার, কুহিত, বসিাপুর, ইতাবল, যুিরাে, যুিরািয, কািািা) ১৫টি িাংলাহদি বমিহি (হিো, 

বরিাদ, দুিাই, আব্যধাবি, কুিালালামপুর, মািাট, বদাো, কুহিত, বসিাপুর, বরাম, বিউইিকথ, ওিাবিংটি, লন্ডি, িাবম থংোম, 

অহটািা) ‘পাসহপাট থ ও বভসা উইং’ বখালা েি।        ম       দ            ও                      ম           । 

 

    : ম নন       ম    ন   আ     ম ন   ন,  ম        ‘                  -২০১৭’      ন 
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(৫) প্রিাসীহদর কাহছ স্বল্পতম সমহি পাসহপাট থ বপ্ররণ : বতি বর্হক পাঁি বদহির মহধ্য বিহশ্বর বিবভন্ন বদহি অিস্থ্ািরত 
প্রিাসীহদর কাহছ পাসহপাট থ বপৌৌঁহছ বদওিার িন্য ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি।  

(৬) নদ্বত িাগবরকত্ব প্রদাি : বিহদহি িসিাসরত ১,৩৫১িি িাংলাহদবি িাগবরকহক নদ্বত িাগবরকত্ব সিদপত্র প্রদাি করা েি। 

(৭) বিহদবি িাগবরকহদর িাংলাহদবি িাগবরকত্ব প্রদাি : ০৫িি বিহদবি িাগবরকহক িাংলাহদহির িাগবরকত্ব প্রদাি করা েি। 

(৮) বিরাপত্তা ছাড়পত্র প্রদাহি অহটাহমিি     ন : ১৮ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ বিহদবি িাগবরকগহণর বিরাপত্তা ছাড়পত্র 

প্রদাহির বক্ষহত্র অহটাহমিি প্রিতথি করা েি। 

(৯) অিলাইি বভসা প্রদাি ব্যিস্থ্া প্রিতথি : ০১ জুি ২০১৭ তাবরহখ বিহদবি িাগবরকগহণর িন্য অিলাইহি বভসা সুবিধা প্রদাি করা েি। 

ম দ     ন       দ   

 ১০  ম দ                : ম দ                             দ             ন ২০১৬-১৭    -     ৬,৩১৩  

ম দ         আ    ন     ,        ও ম ন   ন         । 

(১১)            ন ম দ           ম    ন : ম দ     ন       দ        ২০১৬-১৭    -     ৩,৬৭৫       

      ন ম দ           ম    ন       ।        ৩২,০৫৭             ন  ম   ২৫,৬০৫             ন 

ম দ           ম    ন       । 

 ১২  ম দ                 ন :      ম         ন  ম   ম     ম    দ ম দ             ন                
           ।  

 ১৩            ও                 ম       নম     :             মও  -   ম   ম ১০       , ২      

     , ২  ন     ও ৩    ম       নম           । 

 ১৪  দ       ম ম       : ২০১৬-১৭    -     ম দ     ন       দ        ৩৫,৫২৬       ন       ন , 

১০,৪৪৩   ন  ম  ম ম   দ         ১১,৩১৫ ন আ   ম                ।                    ন          

২০১৬-১৭    -      ম              ম   ম ৫,৯৯১  ম ম    ৬,১৩০ ন ম দ                             

 ম   দ       দ ন       । 

 ১৫         ম দ    ও      আ  ম  : ৫২    ন       ম দ  ও আ  ম    ম   ৮    ৩১       ২৭৫  

              ৩,৮২০            ১৪.৫            ন  ২৬,২৭২         ন       ২৬,০০,০০০ ন দ      ৪৯  

 ম            ১৫              ৫       ৮       ও ৯৪                     । 

 
 

 

১৪  ম, ২০১৭                ন ও ম দ     ন       দ  ,   ন                 ন    ‘ম দ          ম    ’-   আ    ন     

  ।     ম           ম        দ       ন       ম নন   ম    ন   আ     ম ন   ন,  ম      ন                        ন। 

                             ন  ন    ন  ম    ন       , ম নন      দ- দ ,   ন -২ ও  ন      দ    ন আ  দ       ,     , 

               ,      ম      
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 ১৬        ন                : ২০১৬-১৭    -     ম দ     ন       দ           ন                

৫০,৮০৬  ম দ            ন                  । 

 ১৭       আদ   : ম দ     ন       দ        ২০১৬-১৭    -     ৬৭      ৪৩    ৯৫       ৯২৫      

     আদ         । 

 ১৮   ন  ম      :         ন  ম        ম   ম ২০১৬-১৭    -                 ৩,৪৬৫  ন ম দ     

               দ ন       ।      ম   ম দ     ন       দ                         ১৯১   ন  ম  

      ম   ম ১০,৬২৬  ন ম দ                    দ ন       । ৭                ন  ম          ন  

       নও     । 

 ১৯        : ২০১৬-১৭         ম দ     ন       দ     ৬১ ন  ম      - ম            দ  , ৭২৩ ন  ম      -

 ম          দ          দ ন       ।               ন     ন   দ  ম দ                          ২১৩ 

 ন          দ ন       । আ        ম  ন                ন         নও     । 

 ২০        ন        ম :                               ম দ     ন       দ     ৭২     ন    
      ন        ম  ন  ম  ম ন          । আ          ন       ন                              ন     

  ।                      ন                    ন    ম                     ন       । আ      ন   

 ম       দ            ।                                     ন             ।    ন              

   ন     ন             । 

 ২১         ন         : ম দ     ন       দ       ম                      ,  ,                  
      ন ম ৪০  ন      ন      ন             । 

        দ   

 ২২               ন : ম নন      নম   ১০      ২০১৬            ন     ন - ন ম                       

     ন    ন।                  দ       ম   ৪,৫৯০  ন।                                দ     

২৯      ২০১৬            ন                     ন          ।                ম    ও              ন 

আ                     ন           । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    :                   ,     ন     নম           ন - ন ম               -১  ৩             -         । ১০      ২০১৬ 

           ম নন      নম             ন            ২৯      ২০১৬             ন              ন       ম           । 
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 ২৩  ম নন      নম     ন দ   ন        ন   ম নন      নম     ন দ   ন   আ          ন                      

         ম                 ,            ন                               ও    ন দন     

 নম                            ম  ও             ন          ।   ম   ১১              ।      

       ন           ম         ন আ   ন          ।          ন                     -                   

      ম   ০৫-১৫        ২০১৭  ম   দ  দ  ন            ।        ২০১৮-   ম            ন                । 

 ২৪   দ   ন :         দ   ন          ন ও       ম ন     ন       ৬৬               ৩২           
৩,১০৭  ন     ন       । 

 ২৫  4 th
 ASIA PACIFIC REGIONAL CORRECTIONAL MANAGERS CONFERENCE     ন : 

        দ            8th ASIA PACIFIC REGIONAL CORRECTIONAL MANAGERS 
CONFERENCE ১৫-১৯  ম ২০১৭  ম   দ         । ১৪   দ        ন    ন             আ        

 ন        আ                দ । 

 ২৬             ম :     ম   ম                    আ   ন        দ              ন        দ ন     

  ।     ম   ম                    আ   ন        দ          ও             দ ন       । ম         

আ             ন        দ     ম ন                     ম   ম                     ১০        

           -               ন       ।     ম   ম                    ম         আ       দ           

              ন       ।     দ        ও     দ     দ          দ      দ                 ম         
       -২,       -    ন    ও     ম  ম  ন    ন       । 

             ও                দ   

 ২৭  এলাকাবভবত্তক কবমউবিটি ভলাবটেরিার প্রস্তুতকরণ : ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স কর্তথক দুহর্ থাগ বমাকাহিলার প্রস্তুবত 
বেহসহি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৮,৩০০ িিসে এ পর্ থন্ত বমাট ৩৭,১৯১ িি এলাকাবভবত্তক কবমউবিটি ভলাবটেরিার সংগঠিত 

কহর বমৌবলক প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

 ২৮  Fire Safety Manager Course িালুকরণ : ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স অবধদপ্তহরর বমরপুরস্থ্ বট্রবিং 
কমহপ্ল্হক্স ০৬ মাস ব্যাপী Fire Safety Manager Course িালু করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ২৬ িিসে এর্ািৎ বমাট 

১০৪ িিহক উি বকাহস থর আওতাি প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১৯৩ িিসে বমাট ৬১২িি কমী বিবভন্ন 

বমিাহদ মালহিবিিা, বসিাপুর, র্াইল্যান্ড, িীি, ভারত, যুিরািয প্রভৃবত বদহি উচ্চতর প্রবিক্ষণ গ্রেণ কহরহছি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      ম নন      নম                ও                দ      দ      ম       দ   দ         দন 
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 ২৯  ঘূবণ থ ড় ‘বমারা’ আঘাত আিার বপ্রবক্ষহত গৃেীত কার্ থক্রম : ‘বমারা’ আঘাত োিার বপ্রবক্ষহত ফািার সাবভ থস ও       

      অবধদপ্তর কর্তথক উপকূলীি এলাকা েহত বলাকিিহক বিরাপদ স্থ্াহি স্থ্ািান্তহরর ব্যিস্থ্া করা েি। এ ছাড়া বভহি পড়া 

১৭৫টি গাছ বকহট ও অপসারণ কহর িিিীিি স্বাভাবিক ও সড়ক র্াি িলািহলর উপহর্াগী করা েি এিং বিবভন্ন স্থ্াহি 

িসিাসরত বলাকিিহক ফািার সাবভ থস কর্তথক পাবি সরিরাে করা েি। 

 ৩০  পাোড় ধহস গৃেীত কার্ থক্রম : ১৩-১৬  ন ২০১৭ বমিাহদ রািামাটি িের এলাকাি ফািার সাবভ থস কর্তথক           বমাট 

৪২টি মৃতহদে এিং আেত অিস্থ্াি ১৮ িিহক উদ্ধার করা েি। এ ছাড়া িান্দরিাি বিলাি বিেত ০৬ িি ও আেত ১৫ িি, 

কক্সিািার বিলাি বিেত ০২ িি এিং িট্টগ্রাম বিলাি বিেত ১৮ িি ও আেত ০২ িিহক ফািার সাবভ থহসর কমীিাবেিী কর্তথক 

উদ্ধার করা েি। 

(৩১) ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স অবধদপ্তহরর ডুব্যবর ইউবিট সম্প্রসারণ : ফািার সাবভ থহসর বিযমাি ডুব্যবর ইউবিহটর 

সক্ষমতা বৃবদ্ধর লহক্ষয িঁিবত্রি বকাটি               প্রাক্কবলত ব্যহি ‘ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স ডুব্যবর ইউবিট 

সম্প্রসারণ’-িীষ থক ০১ টি উন্নিি প্রকল্প প্রস্তাি প্রণিি কহর বিবপবপ প্রস্তুত করা েি। 

(৩২) মাউহটেরি বরসবকউ টিম গঠি : িট্টগ্রাম অঞ্চহলর পাোড় ধসসে অন্যান্য দুহর্ থাগ/দুঘ থটিাি সফলভাহি উদ্ধার কাি 

পবরিালিার লহক্ষয বিহিষাবিত ইউবিট বেহসহি মাউহটেরি বরসবকউ টিম গঠহির িন্য ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স 

অবধদপ্তর কর্তথক উহযাগ গ্রেণ করা েি। 

 ৩৩  িবিবিহরাধী কার্ থক্রহম অংি গ্রেণ : ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স অবধদপ্তহরর অকুহতাভি কমীবৃন্দ িবিবিহরাধী 

অবভর্াহি অন্যান্য িাবেিীর সহি অংিগ্রেণ কহর র্াহকি। ১১  ম ২০১৭ তাবরহখ রািিােী বিলার বগাদাগাবড়হত পবরিাবলত 

িবিবিহরাধী অবভর্াহি বমা: আব্দুল মবতি িাহমর একিি ফািারম্যাি িাোদাৎ িরণ কহরি। 

 ৩৪  বদহির প্রহতযক উপহিলাি ন্যযিতম ০১টি কহর ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স বস্টিি স্থ্াপি : মািিীি প্রধািমন্ত্রীর 

সদি বিহদ থিিা অনুর্ািী বদহির প্রবতটি উপহিলাি   ন ম ০১টি কহর ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স বস্টিি স্থ্াপহির কাি 

০৩টি উন্নিি প্রকহল্পর মাধ্যহম সারাহদহি ৩৭৫টি ফািার বস্টিি বিবম থত েি। 

(৩৫) ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স মিাি থাইহিিি িীষ থক প্রকল্প : প্রকহল্পর আওতাি ১৯৮ বকাটি টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি 

অব্ বিি থাপণ ও উদ্ধার সরঞ্জাম সংগ্রে করা েি। এগুহলার মহধ্য রহিহছ টাি থ বটবিল ল্যািার িা টিটিএল র্া ১৭তলা পর্ থন্ত উঁচুহত 

আগুি বিভাহত ও উদ্ধার কাি করহত সক্ষম। 

 ৩৬  িাি থ বট্রটহমটের োসপাতাল : ২৩      ৮৮    ১৭       টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৫০ িয্যাবিবিষ্ট ‘এস্টাবব্লিহমটের অি 

ফািার সাবভ থস ও বসবভল বিহফন্স িাি থ বট্রটহমটের োসপাতাল’-িীষ থক প্রকল্প ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সমাপ্ত েি। 

 ৩৭  ‘এযামু্বহলন্স বসিা সম্প্রসারণ’-িীষ থক প্রকল্প : ফািার সাবভ থস কর্তথক ৩৪ বকাটি ৮১ লক্ষ টাকা প্রাক্কবলত ব্যহি ৭৫টি 

অযামু্বহলন্স সংগ্রহের লক্ষযমাত্রা বিধ থারণ কহর ইহতামহধ্য ৫০টি অযামু্বহলন্স সংগ্রে করা েি। ১৩,৪০০টি কহল সাড়া বদহি  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১২,৮১৬ িি বরাগীহক বিবভন্ন োসপাতাল/বলবিহক বপৌৌঁহছ বদওিা েি। 

 ৩৮  অব্ বিরাপত্তা ও অব্ ঝৌঁবক বমাকাহিলার লহক্ষয িবরপ কার্ থক্রম পবরিালিা : ফািার সাবভ থস কর্তথক ২০১৬-১৭  

অর্ থ-িছহরর বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাি সাহভ থ কহর প্রবতষ্ঠািগুবলহক বিেরূপভাহি বেবণবিন্যাস করা েি : 

ক্রবমক প্রবতষ্ঠাহির ধরি অবত ঝৌঁবকপূণ থ ঝৌঁবকপূণ থ সহন্তাষিিক সি থহমাট 

০১। িবপংমল/মাহকথট ৫৪১টি ৬৮৭টি ৪৭ ১২৭৫টি 

০২। স্কুল/কহলি/বিশ্ববিযালি ৯৪টি ৯২৪টি ১৭ ১০৩৫টি 

০৩। ব্যাংক ১৭৩টি ৪৭৪টি ৪৫ ৬৯২টি 

০৪। োসপাতাল/বলবিক ১৭৩টি ২৪৯টি ১১ ৪৩৩টি 

০৫। আিাবসক বোহটল ৭০টি ২৪৮টি ০৭ ৩২৫টি 

০৬। বমবিিা বসটেরার ১৮টি ০৬টি ০২ ২৬টি 

(৩৯) অব্কাণ্ড ও অন্যান্য দুঘ থটিাি সাড়া প্রদাি : ২০১৬ সাহল বমাট ১৬,৮৫৮টি অব্কাহণ্ড সাড়া প্রদাি কহর ১,১৫৭ বকাটি 

টাকার সম্পদ উদ্ধার করা েি। একই সমহি বমাট ৫,৮৭৮টি অন্যান্য দুঘ থটিাি সাড়া বদহি ৭,৯৫২িি আেত ব্যবিহক উদ্ধার 

করা েি। 
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৫২। স্থ্ািীি সরকার বিভাগ 

(১) স্থ্ািীি সরকার বিভাগ একটি উন্নিিমুখী মন্ত্রণালি। বদহির গ্রামীণ সড়ক উন্নিি/রক্ষণাহিক্ষণ, সুহপি পাবি সরিরােসে 

বিবভন্ন অিকাঠাহমা বিম থাণ করা এ বিভাহগর অন্যতম কাি। ঢাকা, িট্টগ্রাম, রািিােী এিং খুলিা ওিাসা রািধািী ঢাকাসে 

৪টি মোিগরীর সুহপি পাবি সরিরাে কহর র্াহক। অিবিষ্ট মোিগরী, বিলা িেরসে বদহির গ্রামীণ এলাকাি এ বিভাহগর 

আওতাধীি িিস্বাস্থ্য প্রহকৌিল অবধদপ্তর সুহপি পাবি সরিরাহের দাবিহত্ব বিহিাবিত। িাতীি স্থ্ািীি সরকার ইিবস্টটিউহটর 

মাধ্যহম স্থ্ািীি সরকার প্রবতষ্ঠািসমূহের (হর্মি : বিলা পবরষদ, উপহিলা পবরষদ, ইউবিিি পবরষদ, বসটি কহপ থাহরিি ও 

বপৌরসভা) বিি থাবিত িিপ্রবতবিবধ এিং কম থকতথা/কম থিারীহদর প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর এ বিভাহগর 

আওতাধীি বরবিিার বিিাহরল, িন্ম-মৃতুয বিিন্ধি িাহম িতুি অবধদপ্তর সৃবষ্ট করা েহিহছ। এ অবধদপ্তহরর মাধ্যহম বদহির 

মানুহষর িন্ম-মৃতুয বিিন্ধি কার্ থক্রম পবরিালিা এিং মবিটবরং করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর স্থ্ািীি সরকার বিভাহগর বমাট 

িাহিট বছল ২২ োিার ২ িত ৫৩ বকাটি ৪২ লক্ষ ৮০ োিার টাকা। এর মহধ্য উন্নিি িাহিহটর পবরমাণ ১৯ োিার ৪ িত ৬ 

বকাটি ৫০ লক্ষ টাকা। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাবষ থক উন্নিি কম থসূবি িাস্তিািি োর বছল ৯৭.০৫ িতাংি। িাবষ থক কম থসম্পাদি 

চুবি (APA) অিথহি এ বিভাগ ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছহর প্রর্ম স্থ্াি অবধকার কহরহছ, ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর মূল্যািি কাি 

িলমাি রহিহছ। এ বিভাগ স্থ্ািীি সরকার প্রবতষ্ঠািসমূহের বিি থািহির লহক্ষয আইি সংহিাধি, বিবধমালা প্রণিিসে বিবভন্ন 

উহযাগ গ্রেণ কহর গণতাবন্ত্রক ধারা অব্যােত রাখহত গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা পালি কহর র্াহক। Local Self Government Act 

১৮৮৫ বমাতাহিক বিলা পবরষদ সৃবষ্টর ১৩১ িছর পর ২৮ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ প্রর্মিাহরর মত ৬১টি বিলা পবরষদ (৩টি 

পাি থতয বিলা পবরষদ ব্যতীত) বিি থািহির মাধ্যহম ৬১িি বিলা পবরষদ বিিারম্যাি এিং ১,২২০ িি বিলা পবরষদ সদস্য 

বিি থাবিত েহিহছ।  

(২) এলবিইবি কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৪০টি উপহিলা কমহপ্ল্  ভিি বিম থাণ/সম্প্রসারণ, ১৪০টি ইউবিিি পবরষদ 

কমহপ্ল্ক্স ভিি বিম থাণ; ৫,২০০ বকহলাবমটার উপহিলা, ইউবিিি ও গ্রাম সড়ক বিম থাণ/পুিবি থম থাণ ও পুিি থাসি; ২৯,০০০ বমটার 

উপহিলা, ইউবিিি ও গ্রাম সড়হক বিি/কালভাট থ বিম থাণ; পুিবি থম থাণ ও রক্ষণাহিক্ষণ, ১৭৫টি বগ্রার্-বসটেরার/গ্রামীণ োট/িািার, 

৯০টি ঘূবণ থ ড়/িন্যা আেিহকন্দ্র বিম থাণ; ১০,২০০ বকহলাবমটার উপহিলা, ইউবিিি ও গ্রাম সড়ক বমরামত, ফসবল িবমহক 

িন্যার োত েহত রক্ষা ও বসি-সুবিধা প্রদাি করার লহক্ষয ৩৬ বমটার িাঁধ পুিবি থম থাণ/উন্নিি, ৪৯০ বকহলাবমটার খাল পুিঃখিি 

এিং ১৪৫টি পাবি বিিন্ত্রক অিকাঠাহমা বিম থাণ/পুিি থাসি করা েি। 
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(৩) এলবিইবি’র উহযাহগ ঢাকা মোিগরীর র্ািিট ও িিদুহভথাগ বিরসহির      মগিািার, বমৌিাক, মাবলিাগ এলাকাি ৪ 

বলিবিবিষ্ট ৮.৭০ বকহলাবমটার মগিািার-বমৌিাক ফ্ল্াইওভার বিম থাণকাি িলমাি রহিহছ। এর মহধ্য সাতরা   বমাড় বর্হক 

এফবিবস বমাড়, মগিািার বমাড় েহি েবলফযাবমবল পর্ থন্ত অংিটি ৩০ মাি থ ২০১৬ তাবরহখ মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক 

উহদ্বাধহির পর র্ািিলািহলর িন্য উনু্মি কহর বদওিা েি। ইিাটি বর্হক মগিািার েহি ওিারহলস বগট পর্ থন্ত অংিটি ১৫ 

বসহেম্বর ২০১৬ তাবরহখ এিং এফবিবস বর্হক বসািারগাঁও বোহটল পর্ থন্ত অংিটি ১৭ বম ২০১৭ তাবরহখ স্থ্ািীি সরকার প   

উন্নিি ও সমিাি মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রী কর্তথক উহদ্বাধি কহর র্াি িলািহলর িন্য উনু্মি করা েি। 

(৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর উন্নিি িাহিহটর আওতাি িিস্বাস্থ্য প্রহকৌিল অবধদপ্তর কর্তথক িাস্তিািিাধীি বমাট ১৪টি প্রকহল্পর 

অনুকূহল ৫৮,৮৭৮ লক্ষ টাকার িরাে পাওিা র্াি তন্মহধ্য জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ৫৬,৮৩৮.৯১ লক্ষ টাকা ব্যি েি। আবর্ থক অগ্রগবত 

িরাহের ৯৬.৫৪ িতাংি।  

(৫) িতথমাহি পবে এলাকাি প্রবত ৮৮ িহির িন্য একটি সরকাবর বিরাপদ খািার পাবির উৎস রহিহছ এিং বদহির প্রাি 

প্রবতটি মানুষ বিরাপদ পাবি পাি কহর। িতথমাহি পাবি সরিরাে কভাহরি ৮৮ িতাংি। 

(৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিবভন্ন িলমাি প্রকহল্পর আওতাি ৩৪,৯৬৩টি পাবির উৎস স্থ্াপি ও ৩৭টি গ্রাহম পাইপ লাইহির 

মাধ্যহম পাবি সরিরাে ব্যিস্থ্া িালু করা েি। 

(৭) িতথমাি সরকাহরর আমহল ২৯টি উন্নিি প্রকল্প ও ৪৪টি কম থসূবি অনুহমাবদত েি। অনুহমাবদত প্রকল্পগুবল সমাপ্ত েওিার পর 

পবে এলাকাি পাবি সরিরাে কভাহরি ৮৮ িতাংি েহত বৃবদ্ধ বপহি ৯৩ িতাংহি উন্নীত েহি।  

(৮) িতথমাহি ১৩৯টি বপৌরসভাি পাইপ লাইহির মাধ্যহম পাবি সরিরাে ব্যিস্থ্া িালু আহছ। অিবিষ্ট বপৌরসভাি পহিটের বসাহস থর 

মাধ্যহম পাবি সরিরাে ব্যিস্থ্া িালু রহিহছ। িতথমাহি বপৌর এলাকাি পাবি সরিরাহের কভাহরি ৯০ িতাংি।  

(৯) পাবি সরিরাে ও স্যাবিহটিি ব্যিস্থ্া সংিার ও সম্প্রসারহণর আওতাি ১২২টি বপৌর এলাকাি পাইপ লাইহির মাধ্যহম 

পাবি সরিরাে কার্ থক্রম িাস্তিািিাধীি আহছ। বপৌর এলাকাি পাবি সরিরাে ব্যিস্থ্ার উন্নিহির লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর 

৮৫  উৎপাদক িলকূপ স্থ্াপি/প্রবতস্থ্াপি, ৬৯০.৯০ বকহলাবমটার সঞ্চালি ও বিতরি পাইপ লাইি স্থ্াপি/সংিার, ৪টি 

(আংবিক)           ও ২৪     ন      ন      নম           ।             ম      প্রকল্পর্ভি বপৌর এলাকার 

৮০িতাংি িিসাধারণ পাইপ লাইহির মাধ্যহম পাবি সরিরাে ও বিরাপদ স্যাবিহটিহির আওতাি আসহি। 

(১০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর সি থহমাট ৮১,৩৩৮টি স্বল্পমূহল্যর স্যাবিটাবর ল্যাবট্রি বিবম থত েি। জুি ২০১৭ মাহস সমগ্র বদহি 

বিবসক স্যাবিহটিি কভাহরি িতকরা ৯৯ ভাহগ উন্নীত েি। ২০১৬ সাহলর অহক্টাির মাহস বদিব্যাপী িাতীি স্যাবিহটিি মাস 

উদ র্াবপত েি।  

(১১) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৬৬৪টি পািবলক টিহলট/কবমউবিটি ল্যাবট্রি, ৯০০টি বিিারড্ ল্যাবট্রি এিং ১১টি (২৫ িতাংি)  

৩-তলা টিহলট বিবডং স্থ্াপি করা েি।  

(১২) ভূ-গভথস্থ্ পাবিহত আহস থবিকসে অন্যান্য উপাদাহির উপবস্থ্বত পবরমাহপর িন্য বদহির ১৪টি বিলাি স্থ্াবপত পাবি 

পরীক্ষাগাহরর মাধ্যহম এ সংক্রান্ত কার্ থক্রম িলমাি আহছ। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বকন্দ্রীি পাবি পরীক্ষাগার ও বিািাল 

ল্যািহরটবরর মাধ্যহম বমাট ৪৩,৫৯৮টি পাবির িমুিা পরীক্ষা করা েি। 

(১৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িিস্বাস্থ্য প্রহকৌিল অবধদপ্তর কর্তথক    ন        ও    ন   ন          আও    পবে 

এলাকাি পাবির উৎস স্থ্াপি ৩৪,৯৬৩ ;   ম        স্থ্াপি ৩৭ ;           ন         ন  নম     ৮১,৩৩৮ ; 

             নম     ৬ ;                    ১৯ ; িের এলাকাি : পরীক্ষা ও পর্ থহিক্ষণ িলকূপ স্থ্াপি ১১৪ ; 

উৎপাদক িলকূপ স্থ্াপি/প্রবতস্থ্াপি ৮৫ , উৎপাদক িলকূপ পুিরুিীবিতকরণ ২৬ , সঞ্চালি ও বিতরি পাইপ লাইি 

স্থ্াপি/সংিার ৬৯০.৯০ বকহলাবমটার;           ন  ম   ১০৭টি;            নম     ৪টি; ভূ-গভথস্থ্ ও ভূ-পৃষ্ঠ পাবি 

বিাধিাগার বিম থাণ ২৪টি;         ন  ন ৩,৭০০ ;             /       ন  ম   ৬৬৪ ; ৩-                

১১ ;    ন         ন ১,৭০২                 ন    ন ৯০০ ; র্ার মহধ্য ৪৭টির কাি প্রাি বিষ পর্ থাহি; র্া 

ইহতামহধ্য পাবি সরিরাহের বক্ষহত্র দবক্ষণ এবিিার বরাল মহিল বেসাহি স্বীকৃবত বপহিহছ। িাবক DMA (District Metered 

Area) করার িন্য ‘ঢাকা ওিাটার সাপ্ল্াই বিটওিাকথ ইমপ্রুভহমটের প্রহিক্ট’ িামক প্রকহল্পর কাি শুরু েি। 
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(১৪) ঢাকা ওিাসা LIC unit-এর মাধ্যহম ঢাকা িেহরর সকল িবস্ত এলাকাি নিধ পাবির লাইহির সংহর্াগ প্রদাি করা েি। 

ইহতামহধ্য কড়াইল, ভাষািহটক, ব লপাড়, সাততলা, রেমত কযাম্পসে অবধকাংি িবস্তহত নিধ পাবি সংহর্াগ প্রদাি করা েি। 

অিবিষ্ট িবস্তহত পাবি সরিরাহের িন্য ‘ঢাকা ওিাসার সাহিদািাদ বফি-৩ প্রকহল্পর বেমওিাহকথর আওতাি ঢাকা মোিগরীর 

LIC এলাকাি ঢাকা ওিাসা কর্তথক পাবি সরিরাে বসিার মাি উন্নিি এিং ঢাকা ওিাসার ফাইিাবন্সিাল মহিবলং ও কাবরগবর 

সক্ষমতার উন্নিি’-িীষ থক একটি প্রকল্প গ্রেণ করা েি। এ প্রকহল্পর মাধ্যহম সকল িবস্তহত স্বল্প সমহির মহধ্য নিধ পাবি সংহর্াগ 

প্রদাি করা সম্ভি েহি। 

(১৫) পাইলটবভবত্তহত পাবির ATM ব্যর্ স্থ্াপি করা েি র্ার মাধ্যহম স্বল্প খরহি সুহপি পাবি সরিরাে করা েহে।  

(১৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছর পর্ থন্ত ঢাকা ওিাসা কর্তথক ‘সাভাহরর বেঁতুল রা-ভাকুথতা সংল্ এলাকাি ওহিড বফড-বিম থাণ 

(প্রর্ম পি থ) প্রকহল্প’ প্রাি ৩০৫ বকহলাবমটার পাবির লাইি বিম থাণ ও পূিি থাসি এিং ৭৬টি গভীর িলকূপ স্থ্াপি, প্রবতস্থ্াপি ও 

বরহিিাহরিি করা েি।  

(১৭) পদ্মা িদীর উৎস েহত নদবিক ৪৫ বকাটি বলটার পবরহিাবধত পাবি ঢাকা িেহর সরিরাে করার বিবমত্ত িীি সরকাহরর 

আবর্ থক সোিতাি প্রকহল্পর কাি শুরু েি এিং ২০১৯ সাল িাগাদ তা সম্পন্ন েহি। বমাট প্রকল্প ব্যি ৩,৪০০ বকাটি টাকা। এ 

ছাড়া গন্ধিপুর পাবি বিাধিাগার এিং সাহিদািাদ পাবি বিাধিাগার প্রকহল্পর (হফি-৩) কার্ থক্রম শুরু প্রবক্রিধীি। 

(১৮) ঢাকা িেহরর পাবি সরিরাহে DMA স্থ্াপি কহর স্মাট থ পাবি সরিরাে ব্যিস্থ্াপিাি ঢাকা ওিাসা অভূতপূি থ সাফল্য অিথি 

কহর দবক্ষণ-পূি থ এবিিাি বরাল মহিল বেসাহি বিহিবিত েি। 

(১৯) ঢাকা ওিাসা বসহস্টম লস (NRW) ৪০ িতাংি (২০১০) েহত ২০ িতাংহি (২০১৬) িাবমহি এহি এিং DMA 

এলাকাি বসহস্টম লস ৫ িতাংহি কবমহি দবক্ষণ-পূি থ এবিিাি দৃষ্টান্ত স্থ্াপি কহরহছ। িতথমাহি ২৩০ বকাটি বলটার পাবির 

িাবেদার বিপরীহত ২৪৫ বকাটি বলটার পাবি উৎপাদি ক্ষমতাি বপৌৌঁহছহছ। অর্ থাৎ ঢাকা ওিাসা িাবেদার তুলিাি িতথমাহি বিবি 

উৎপাদি করহত সক্ষমতা অিথি কহরহছ। স্বল্প-আহির িিহগাষ্ঠী (LIC)/িবস্ত এলাকাি ২০১৭ সাহলর মহধ্য পাবি সুবিধা ১০০ 

িতাংি উন্নীতকরহণ ওিাসা গুরুত্বপূণ থ ভূবমকা পালি করহছ।  

(২০) ঢাকা ওিাসা িতথমাহি ই-বসিাি যুগান্তকারী পদক্ষপ বেসাহি ই-বিবলং, ই-বিবপ, ই-পাবি ও পিঃসংহর্াগ, ই-িবর্ এিং 

ই-বরক্রুটহমটের কহর বিবিটাল ঢাকা ওিাসাি রূপান্তবরত েি। পাবির পাহম্প SCADA স্থ্াপি কহর ওহিি ও বমািাইল অযাপ 

দ্বারা গভীর িলকূহপর অপাহরিি, কহরাল ও মবিটবরং-এর কার্ থক্রম পবরিালিা কহর ঢাকা ওিাসার পবরিালি ব্যি কবমহি 

দৃষ্টান্ত স্থ্াপি কহরহছ। গ্রােকিান্ধি ওিাসা বলংক ১৬১৬২ স্থ্াপি কহর িিসাধারণ েহত সাি থক্ষবণক ২৪ ঘণ্টা অবভহর্াগ গ্রেণ ও 

তাৎক্ষবণক ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি।  

(২১) ঢাকা ওিাসাি ২০১৬ সাহলর বিবভন্ন উন্নিি প্রকহল্প নিহদবিক বিবিহিাগ ২ বিবলিি মাবকথি িলাহর উন্নীত েি। নিহদবিক 

সাোয্যপুষ্ট িড় প্রকল্প সফলভাহি িাস্তিািহি ঢাকা ওিাসা সক্ষমতা অিথি কহরহছ। 

(২২) িট্টগ্রাম মোিগরীর িিসাধারহণর বিকট সুহপি পাবি সরিরাহের লহক্ষয িতথমাি সরকার ‘কণ থফুলী পাবি সরিরাে 

প্রকল্প’- িীষ থক প্রকল্পটি গ্রেণ কহর। এ প্রকহল্পর বমাট প্রাক্কবলত ব্যি ১,৮৪৮.৫২ বকাটি টাকা। কণ থফুলী পাবি সরিরাে প্রকহল্পর 

আওতাি বিবম থত ‘বিখ োবসিা পাবি বিাধিাগার’ ১২ মাি থ ২০১৭ তাবরহখ মািিীি প্রধািমন্ত্রী বিখ োবসিা কর্তথক উহদ্বাধি করা 

েি। িতথমাহি বিখ োবসিা পাবি বিাধিাগার বর্হক িট্টগ্রাম মোিগরীহত নদবিক ১৪৩ এমএলবি সুহপি পাবি সরিরাে করা েহে।  

(২৩) বিটাগাং ওিাটার সাপ্ল্াই ইমপ্রুভহমটের অযান্ড স্যাবিহটিি প্রহিহক্টর আওতাি কালুরঘাট ব্যু্স্টার পাম্প বস্টিি বিম থাণ ও 

পুিি থাসি করা েি এিং িট্টগ্রাম িেহরর বেহিি ও স্যাবিহটিি মাস্টার প্ল্যাি প্রস্তুত সম্পন্ন েি। 

(২৪) কণ থফুলী পাবি সরিরাে (বদ্বতীি পি থ) প্রকহল্প বিখ োবসিা পাবি বিাধিাগাহরর পাহশ্বথ অপর একটি ১৪৩ এমএলবি ক্ষমতার 

পাবি বিাধিাগার, ৩৮ বকহলাবমটার সঞ্চালি ও ৫৭৫ বকহলাবমটার বিতরণ পাইপলাইি, িাবসরািাদ এলাকাি ২৪,৮০০ 

ঘিবমটার ভূ-গভথস্থ্ এিং োবলিেহর ২,৪০০ ঘিবমটার ক্ষমতার ওভারহেি িলাধার বিম থাণ করা উহেখহর্াগ্য কাি। প্রকহল্পর 

সিগুবল াাকহির ঠিকাদার বিি থািি কহর কাি শুরু করা েহিহছ। প্রকহল্পর িাস্তি অগ্রগবত ২৮ িতাংি। 

(২৫) ভান্ডাল জুবড় পাবি সরিরাে প্রকহল্পর আওতাি পাবি বিাধিাগার বিম থাহণর িন্য ৪১.২৬ একর ভূবম অবধগ্রেণ প্রবক্রিাধীি 

আহছ। প্রকহল্পর সামবগ্রক পবরহিিগত সমীক্ষা কাি িলমাি আহছ। প্রকহল্পর পূণ থাি বিিাইি ও সামবগ্রক কাি তদারবকর িন্য 

প্রহকৌিল পরামি থক বিি থািি ১৪ জুি ২০১৭ মবন্ত্রসভা কবমটিহত অনুহমাবদত েি।  
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(২৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর রািিােী ওিাসার রািস্ব আি ৪.২০ বকাটি েহত ৪.৭০ বকাটিহত উন্নীত েি। রািিােী ওিাসা 

কার্ থালহি ১০ mbps বস্পি ইটেরারহিট স্থ্াপি করা েি। পাবির কভাহরি ৭১ িতাংি েহত বৃবদ্ধ বপহি ৭৭ িতাংহি উন্নীত 

েি। ৪০টি িতুি পাম্পমটর এিং ১২টি িতুি উৎপাদক িলকূপ স্থ্াপি করা েি। ২ বকহলাবমটার ১০
‾‾
 পাবি সরিরাহের লাইি 

এিং ৩২ বকহলাবমটার ৬
‾‾
 পাবি সরিরাহের লাইি স্থ্াপি করা েি।        ৩০ বকহলাবমটার ৪

‾‾
 পাবি সরিরাহের লাইি স্থ্াপি 

করা েি। 

(২৭) খুলিা মোিগরীহত ৩টি উৎপাদক িলকূপ স্থ্াপি করা েি, র্ার মাধ্যহম ৩ এমএলবি পাবি উৎপাদি ও সরিরাে করা 

েহে। জুি ২০১৭ পর্ থন্ত পাবি সরিরাহের পবরমাণ ১১৯.৫০ এম এল বি-বত উন্নীত েি। পাবির অপিি বরাধকহল্প ও পাবির 

ব্যিোর অনুর্ািী বিল বিধ থারহণর লহক্ষয পূহি থর মাবসক ফ্ল্যাট বরইট (ব্যাস পদ্ধবত)-এর পবরিহতথ বমটাবরং ব্যিস্থ্া িালুর লহক্ষয 

পাবির সংহর্াহগ বফ্ল্া বমটার স্থ্াপি করা েহে। জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ৫৫ িতাংি পাবির সংহর্াহগ বফ্ল্া বমটার স্থ্াপি করা েি। জুি 

২০১৭ পর্ থন্ত রািস্ব আদাহির োর বৃবদ্ধ বপহি ৯৫ িতাংহি উন্নীত েি। ‘উৎপাদক িলকূপ স্থ্াপি এিং পাবি সরিরাে বিটওিাকথ 

উন্নিি’ প্রকল্প িাস্তিািহির মাধ্যহম ৮টি উৎপাদক িলকূপ স্থ্াপহির মাধহম ৮ এমএলবি পাবি সরিরাে বৃবদ্ধ করা েি। 

৫,০০০টি পাবির বফ্ল্া বমটার স্থ্াপি, ৮.৫ বকহলাবমটার পাবি সরিরাে পাইপ লাইি স্থ্াপি এিং ২,৫০০টি পাবির িতুি 

গৃেসংহর্াগ প্রদাি করা েি। 

(২৮)   ন  মোিগরীহত বিবভন্ন স্থ্াহি ৭টি Distribution Reservoir (৫,০০০ বর্হক ১৩,৫০০ ঘিবমটার ক্ষমতাসম্পন্ন) 

এিং ১০টি Overhead Tanks (৪০০ ঘিবমটার ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি এিং ৬৫০ ঘিবমটার ক্ষমতাসম্পন্ন ৫টি)-এর বিম থাণকাি 

িলমাি রহিহছ। ইহতামহধ্য ৮৫ িতাংি কাি সমাপ্ত েি।  

(২৯) Clear Water Transmission Mains including River crossing কাহি বিহদি েহত ৩০০ বর্হক ১,২০০ 

বমবলবমটার ব্যাহসর িাকটাইল আিরি পাইপ, বফটিংস এিং এইিবিবপই পাইপ আমদাবি করা েি। ইহতামহধ্য ২৫ 

বকহলাবমটার িাকটাইল আিরি পাইপ ও ১০ বকহলাবমটার এইিবিবপই পাইপ স্থ্াপি করা েি। বমাট কাহির ৭০ িতাংি 

সমাপ্ত েি।  

(৩০) Distribution Pipe Network কাহি বিবভন্ন ব্যাহসর ৩৩ বকহলাবমটার িাকটাইল আিরি পাইপ ও বফটিংস এিং 

৫২৭ বকহলাবমটার এইিবিবপই পাইপ ও বফটিংস-এর মালামাল বিহদি েহত আমদাবি করা েি। িাকটাইল আিরি পাইপ ১৫ 

বকহলাবমটার এিং এইিবিবপই পাইপ ৫০০ বকহলাবমটার স্থ্াপি করা েি। কািটির ৬০ িতাংি সমাপ্ত েি।  

(৩১) Impounding Reservoir & Surface Water Treatment Plant কাহির আওতাি Reservoir বিম থাহণর িন্য 

২,৭০০টি ২২ বমটার নদহঘযর বস্টল বসট পাইল বিহদি েহত আমদাবি এিং এর Driving কাি সম্পন্ন েি। ১,৭০০টি cast-

in-situ pile-এর কাি সমাপ্ত েি। এ ছাড়া clear water reservoir, filter tank ও sedimentation tank-এর 

basement vertical wall-এর কাি সম্পন্ন েি। সাইহট প্রহিািিীি বিম থাণ সামগ্রী মজুদ করা েি। িতথমাি কাহির িাস্তি 

অগ্রগবত ৫৫ িতাংি।  

(৩২) Water Intake Facilities and Raw Water Transmission Pipeline বিম থাহণর      ইিহটক পহিটের-এ সাইট 

বিহভলপহমহটেরর কাি শুরু করা েি। ৩০       ম    িাকটাইল আিরি পাইপ (১,৪০০ বমবলবমটার িািা) আমদাবি করা েি 

এিং ১৭ বকহলাবমটার পাইপ স্থ্াপহির কাি সম্পন্ন েি। িতথমাি কাহির িাস্তি অগ্রগবত ৫৫ িতাংি। 

(৩৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাবষ থক উন্নিি কম থসূবির আওতাি ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরিি কর্তথক ৯টি উন্নিি প্রকল্প 

িাস্তিািি করা েি। জুি ২০১৭-এর মহধ্য ৫টি প্রকল্প সমাপ্ত েি। ৯টি প্রকহল্পর অনুকূহল বিওবি খাত েহত বমাট িরাহের 

পবরমাণ ৪৩৮.২৭ বকাটি টাকা; র্ার মহধ্য ব্যি েি ৪৩৭.৮৯ বকাটি টাকা। অর্ থাৎ ব্যহির িতকরা োর ৯৯.৯২ িতাংি। 

প্রকল্পসমূহের আওতাি রাস্তা উন্নিি ১২৫.২৯ বকহলাবমটার, ফুটপাত বিম থাণ ২৮.৪২ বকহলাবমটার, বেি বিম থাণ ১২০.৫৫ 

বকহলাবমটার, বেি পবরষ্কার ১০.০০ বকহলাবমটার, িাবন্তিগর এলাকার িলািদ্ধতা দূরীকরহণর লহক্ষয ৮.৪০ বকহলাবমটার বেি 

বিম থাণ, ৭.০০ বকহলাবমটার ফুটপাত বিম থাণ, ১.৪০ বকহলাবমটার রাস্তা উন্নিি, ২৬,০৩৩টি বিদুযৎসােিী এলইবি িাবত স্থ্াপি, 

১৬টি ফুটওভার বিি (সংিার), িতুি পািবলক টিহলট বিম থাণ ২টি, ৪৫টি িলমাি, আবিমপুর কিরস্থ্াহি মসবিদ বিম থাণ ১টি 

(৬০ িতাংি) এিং িিথয ব্যিস্থ্াপিার িন্য বসহকন্ডাবর ট্রান্সফার বস্টিি বিম থাণ ২৩টিসে (কাি িলমাি) িিথয ব্যিস্থ্াপিা 

িবিিালীকরহণ ব্যাপক কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 
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(৩৪) ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরিহির এলাকার্ভি িাবড়ঘর/অিকাঠাহমার বোবডং ট্যাক্স সমতা আিিহির লহক্ষয অঞ্চল-১ ও 

২-এর পঞ্চিাবষ থকী সাধারণ মূল্যািি কাি শুরু করা েি। ৫৭টি ওিাহি থ ৫,৭০০ ওহিস্টবিি স্থ্াপি ও ১০টি বসহকন্ডাবর ট্রান্সফার 

বস্টিি নতবর করা েি। ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরিহি কম থকতথা/কম থিারীহদর সঠিক সমহি অবফহস উপবস্থ্ত েওিা ও অবফস 

তযাগ করার এিং কাহির স্বেতা/িিািবদবেতার িন্য Digital Attendance Management System িালু করা েি।  

(৩৫) ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরিহির পাশ্বথিতী ৮টি ও ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরিহির পাশ্বথিতী ৮টি ইউবিিি উভি বসটি 

কহপ থাহরিহি অন্তর্ভ থি কহর ওিাি থ গঠহির বগহিট প্রকাি করা েি। 

(৩৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাবষ থক উন্নিি সোিতা বেহসহি ১১টি বসটি কহপ থাহরিহি ৩০৩ বকাটি টাকা িরাে প্রদাি করা 

েহিহছ। 

(৩৭) বদহির ১১টি বসটি কহপ থাহরিহি অবধকতর িাগবরক সুবিধা প্রদাহির লহক্ষয পর্ থাপ্ত বিবিটাল বসটেরার িালু করা েি। 

বদহির ১১টি বসটি কহপ থাহরিহি ই-বিবপ’র মাধ্যহম বটন্ডাহরর কার্ থক্রম শুরু েি। বদহির ১১টি বসটি কহপ থাহরিহির অনুকূহল 

উন্নিি প্রকল্প িাস্তিািহির িন্য ১,২৬৩ বকাটি টাকা িরাে বদওিা েি। 

(৩৮) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরিি ১২৬টি াাহকহির আওতাি বিিস্ব তেবিহলর ১৭,৫১৫.৫৭ বকাটি 

টাকা ব্যহি ৯৫.৮৬ বকহলাবমটার সড়ক; ৮৪.৭৩ বকহলাবমটার িদ থমা ও ২৭.৫১ বকহলাবমটার ফুটপাত সংিার/হমরামত কাি 

সম্পন্ন করা েি। ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরিি বিওবি তেবিহল ২৬৮.৪৮ বকহলাবমটার পাকা সড়ক; ৩২৩.৯৯ বকহলাবমটার 

িদ থমা ও ১৮৬.৮০ বকহলাবমটার ফুটপাত সংিার/উন্নিি কাি সম্পন্ন করা েি। ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরিি এলাকাি ১০টি 

আধুবিক পািবলক টিহলট, ২টি িলন্ত বিঁবড়, ১০টি ওভার বিি, নগদার বটক এলাকাি একটি সড়ক বসতু, ২টি আন্ডারপাস 

বিম থাণ করা। বিবভন্ন সড়হক ৬৫,৭৫৬টি সড়কিাবত স্থ্াপি; রািধািীর গুলিাহি িাস সাবভ থস িালু করা; মোখালীহত ৭ োিার 

৫ িত িগ থফুট িািগার ওপর ৩-তলাবিবিষ্ট আঞ্চবলক কার্ থালি বিম থাণ; ০২টি িিাইখািা সংিার করা এিং মোখালীহত 

ইসলাবমক বরবলফ িাংলাহদহির সেহর্াবগতাি ১ বকাটি ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যহি ১টি অতযাধুবিক িিাইখািা বিম থাণ করা েি।  

(৩৯) িগরীর বিওিাবরি কুকুহরর িলাতহঙ্কর টিকা প্রদাি এিং িন্ধযাকরণ কার্ থক্রম পবরিালিার      অভিারে িাংলাহদি 

িাহম Animal Welfare Organization-এর সহি MOU স্বাক্ষর করা েি।  

(৪০) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরিি এলাকাি ৫৭টি বসহকন্ডাবর ট্রান্সফার বস্টিি বিম থাণ এিং সব্যিািহির 

িন্য ৩২,০০০টি বৃক্ষ বরাপণ করা েি। 

(৪১) ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরিি কর্তথক বমাট ৩৩ লক্ষ ৮৫ োিার ৯৮৯িি মা ও বিশুহক প্রার্বমক স্বাস্থ্যহসিা, বমাট  

১১ লক্ষ ২২ োিার ৫২৫ িিহক বিিামূহল্য স্বাস্থ্যহসিা, ১৮,০৩৬ িিহক স্বাভাবিক ও ৯,৯৭১ িিহক অপাহরিহির মাধ্যহম 

প্রসিহসিা প্রদাি করা েি।  

(৪২) বিরিবেন্ন িাগবরক বসিা প্রদাহির িন্য ঢাকা উত্তর বসটি কহপ থাহরিি অযাপস িালু করা েি। 

(৪৩) িট্টগ্রাম বসটি কহপ থাহরিহি ১২০ বকাটি টাকা ব্যহি ৫০ বকহলাবমটার সড়ক বিম থাণ; ২০ বকাটি টাকা ব্যহি ১২০ 

বকহলাবমটার রাস্তা রক্ষণাহিক্ষণ; ২২ বকাটি টাকা ব্যহি ২৫ বকহলাবমটার বেিবিম থাণ; ১০ বকাটি টাকা ব্যহি ১৫ বকহলাবমটার 

ফুটপাত বিম থাণ; ৫ বকাটি টাকা ব্যহি ৫ বকহলাবমটার সড়কিাবত স্থ্াপি; ৩০ বকাটি টাকা ব্যহি ৪১টি ওিাহি থ বিার টু বিার 

কার্ থক্রহমর িন্য দিলক্ষ বিি সরিরাে; ৫ বকাটি টাকা ব্যহি বিকিগুবিিা ও বিঙ্গু প্রবতহরাহধ ৪১টি ওিাহি থ ঔষধ বছটাহিা     

১ বকাটি টাকা ব্যহি বটক্স এহসসহমটের কার্ থক্রম করা েি। 

(৪৪) কুবম   বসটি কহপ থাহরিহি ৯৪ বকাটি ৭৯ লক্ষ ৪৯ োিার ৯০ টাকা ব্যহি রাস্তা-ঘাট, বেি-কালভাট থ, ফুটপাত ও বিট 

লাইট বিম থাণ করা েি। 

(৪৫) Implementing Online Digital Record & Payment System for Trade Licencese at Comilla City 

Corporation-এর কার্ থক্রম সম্পন্ন েি। 

(৪৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বসহলট বসটি কহপ থাহরিি ২৭       ম    কাহপ থটিং বরাি বিম থাণ/সংিার, ৩৭       ম    

আরবসবস বরাি/বসবস বরাি, ৩       ম    বরহটইবিং ওিাল, ৮৬       ম    আরবসবস বেি, ৫টি িক্স কালভাট থ বিম থাণ, ২৭ 

বকহলাবমটার সড়কিাবত, ২       ম    এলইবি লাইট স্থ্াপি, ৪       ম    ফুটপার্ বিম থাণ এিং বসহলট বকন্দ্রীি ট্রাক 

টাবম থিাহল ৭৩১ বমটার আরবসবস বরহটইবিং ওিাল বিম থাণ ও ৩টি Secondary Transfer Station (STS) বিম থাণ করা েি। 
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(৪৭) বসহলট মোিগরীর িাব্যছড়াি আরবসবস ‘ইউ’ টাইপ বেি বিম থাণ, িালালািাদ বমইি বরাি প্রিস্তকরণ ও আরবসবস িক্স 

বেি বিম থাণ, বরকািী িািার েহত বমহরর মিদাি পর্ থন্ত ৪-বলি-বিবিষ্ট রাস্তা বিম থাণ, দবক্ষণ সুরমা হুমায়ুি রিীদ িত্বর এলাকাি 

আরবসবস বেি বিম থাণ, বমহরর মিদাি পহিটের েহত ব্লুিাি থ স্কুল পর্ থন্ত আরবসবস বেি বিম থাণ ও রাস্তা ৪-বলহি উন্নিি, 

বসািোিীঘাট ও িাইওরপুল এলাকাি আরবসবস বেি বিম থাণ, পবিটুলা লবতফ মবঞ্জল বরাহি আরবসবস বেি বিম থাণ, পাঠািটুলা 

বমইি বরাহি আরবসবস বেি বিম থাণ, বসহলট বকন্দ্রীি ট্রাক টাবম থিাল বিম থাহণর িন্য মাটি ভরাট, বসহলট বকন্দ্রীি ট্রাক টাবম থিাহল 

আরবসবস বরহটইবিং ওিাল বিম থাণকাি, বসহলট বকন্দ্রীি ট্রাক টাবম থিাহল বিি বিম থাণ, ভাতাবলিা প্রধাি রাস্তাি আরবসবস বেি 

ও রাস্তা এসফি দ্বারা উন্নিি, িিাি বরাি (ওসমািী বমবিহকল েহত কািীর িািার পর্ থন্ত) আরবসবস বেি ও এসফি রাস্তা 

বিম থাণ, কািীর িািার রাস্তা আরবসবস ও এসফি দ্বারা উন্নিি, বসািোিীঘাট পহিটের েহত বরািবভউ পহিটের েহি বমবন্দিাগ 

পর্ থন্ত বরাি বিভাইিাহরর বসৌন্দর্ থিধ থি, দাবড়িাপাড়া এলাকাি বসহলট বসটি কহপ থাহরিহির বিিস্ব বরস্ট োউস বিম থাণ, বরকািী 

িািার পহিটের সংল্ Secondary Transfer Station (STS) বিম থাণকাি, িােী ঈদগাে আোহু পহিটের সংল্ 

Secondary Transfer Station (STS) বিম থাণকাি এিং টিলাগড় পহিটের সংল্ এমবস কহলি-এর পাহশ্বথ Secondary 

Transfer Station (STS) বিম থাণকাি সম্পন্ন েি। 

(৪৮) খুলিা বসটি কহপ থাহরিহি ৩০      ৩৩ লক্ষ ১০ োিার টাকা ব্যহি ৩০ বকহলাবমটার সড়ক বমরামত ও উন্নিি, ৮০.০০ 

লক্ষ টাকা ব্যহি ৭ বকহলাবমটার বেি বমরামত ও উন্নিি; ৭৭.০০ লক্ষ টাকা ব্যহি ৭৯০.০০ বকহলাবমটার সড়কিাবত স্থ্াপি; ২ 

লক্ষ টাকা ব্যহি ২টি পািবলক টিহলট সংিার, ১২৪.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যহি ৩টি এসটিএস বিম থাণ, ১৯৪.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যহি ১টি 

ম্যাটারবিটি োসপাতাল বিম থাণ করা েি। 

(৪৯) গািীপুর বসটি কহপ থাহরিহি ৭৭ বকাটি টাকা ব্যহি বমাট ১৫৫ বকহলাবমটার সড়ক বমরামত; ৪৫ বকাটি টাকা ব্যহি ৩০ 

বকহলাবমটার বেি বিম থাণ; ১ বকাটি টাকা ব্যহি ৫ বকহলাবমটার ফুটপাত বিম থাণ; ৩ বকাটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যহি ৪,০০০টি 

সড়কিাবত    ন ৫৪ লক্ষ টাকা ব্যহি ২টি পািবলক টিহলট বিম থাণ; ১ বকাটি ৫০ লক্ষ টাকাি ১০টি Secondary Dumping 

Point বিম থাণ; ১ বকাটি টাকা ব্যহি ১টি অস্থ্ািী িাবম্পং বস্টিি বিম থাণ এিং ১৫ বকাটি ৭৯ লক্ষ টাকা ব্যহি র্ািিােি ও 

র্ন্ত্রপাবত ক্রি করা েি। 

(৫০) রংপুর বসটি কহপ থাহরিহি ৮১      ২৯ লক্ষ ৭৮ োিার টাকা ব্যহি ৬৬ বকহলাবমটার িতুি সড়ক বিম থাণ; ১১ বকাটি 

টাকা ব্যহি ৫৫ বকহলাবমটার রাস্তা রক্ষণাহিক্ষণ; ৪১ বকাটি ২৪ লক্ষ ৪০ োিার টাকা ব্যহি ৪৪ বকহলাবমটার সড়হক বেি/িদ থমা 

বিম থাণ; ৩ বকাটি লক্ষ টাকা ব্যহি ১০ বকহলাবমটার ফুটপাত বিম থাণ; ১ বকাটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যহি ১৮ বকহলাবমটার এলাকাি 

সড়কিাবত স্থ্াপি; ৬০ লক্ষ টাকা ব্যহি ২০টি পািবলক টিহলট/কবমউবিটি ল্যাবট্রি স্থ্াপি; ১ বকাটি ২৩ লক্ষ টাকা ব্যহি ১টি 

নিি-সার উৎপাদিহকন্দ্র স্থ্াপি এিং ৭ বকাটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যহি ৩টি বিি বিম থাণ করা েি। 

(৫১) রািিােী বসটি কহপ থাহরিহি ১১ বকাটি ১১ লক্ষ ২০ োিার টাকা ব্যহি ৯.২৬ বকহলাবমটার িতুি সড়ক বিম থাণ; ১০ বকাটি 

৪ লক্ষ ৫০ োিার টাকা ব্যহি ১৪.৩৫ বকহলাবমটার রাস্তা রক্ষণাহিক্ষণ; ২ বকাটি ১৫ লক্ষ ২৫ োিার টাকা ব্যহি ৬.১৫ 

বকহলাবমটার বেি বিম থাণ; ৪ বকাটি ৬ লক্ষ টাকা ব্যহি ৮.১২ বকহলাবমটার ফুটপাত বিম থাণ; ৩৪ লক্ষ ৭       টাকা ব্যহি 

১.১০ বকহলাবমটার সড়কিাবত স্থ্াপি; ৩ বকাটি ৮১ লক্ষ টাকা ব্যহি ৩টি বসহকন্ডাবর ট্রান্সফার বস্টিি পহিটের বিম থাণ; ২ বকাটি 

৭৪ লক্ষ ২৭ োিার টাকা ব্যহি ১১টি আর্ থ-সামাবিক প্রবতষ্ঠাহির অিকাঠাহমা উন্নিি করা েি। 

(৫২) িারািণগঞ্জ বসটি কহপ থাহরিহি ৩৮ বকাটি ৬৪ লক্ষ টাকা ব্যহি ২৯.৫০ বকহলাবমটার সড়ক বিম থাণ; ৩ বকাটি ৫০ লক্ষ 

টাকা ব্যহি ৬.৫০ বকহলাবমটার সড়ক রক্ষণাহিক্ষণ; ৪০ বকাটি ৪৭ লক্ষ টাকা ব্যহি ২৮.৫০ বকহলাবমটার বেি/িদ থমা বিম থাণ; ৪ 

বকাটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যহি ১২ বকহলাবমটার ফুটপাত বিম থাণ; ১ বকাটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যহি ১০ বকহলাবমটার সড়কিাবত স্থ্াপি; 

৩৫ লক্ষ টাকা ব্যহি ৩টি পািবলক টিহলট বিম থাণ; ৩ বকাটি ৫৬ লক্ষ টাকা ব্যহি ২টি এহক্সহিটর ক্রি; ১৯১ বকাটি ১৮ লক্ষ 

টাকা ব্যহি কঠিি িিথয সংগ্রে এিং অপসারণ ব্যিস্থ্াপিা করা েি। 

(৫৩) বসটি কহপ থাহরিহির বমিহরর মাবসক সম্মাবি ভাতা ৪৪,৫০০ টাকাি েহত বৃবদ্ধ কহর ৮৫,০০০ টাকা এিং 

কাউবন্সলরগহণর মাবসক সম্মাবি ভাতা ১৭,৫০০ টাকা েহত ৩৫,০০০ টাকা বৃবদ্ধ করা েি। 

(৫৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িট্টগ্রাম বিলার ফটিকছবড় উপহিলাধীি বদাোিারী বপৌরসভা গঠি করা েহিহছ।  

(৫৫) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৩৩টি বপৌরসভার বেবণ উন্নীত করা েি। এর মহধ্য ১৪টি ‘খ’ বেবণর বপৌরসভাহক ‘ক’ বেবণহত 

উন্নীত এিং ১৯টি ‘গ’ বেবণর বপৌরসভাহক ‘খ’ বেবণহত উন্নীত করা েি। িতথমাহি বদহি বপৌরসভার সংখ্যা ৩২৮টি। এর মহধ্য 

‘ক’ বেবণর বপৌরসভা ১৭২টি, ‘খ’ বেবণর বপৌরসভা ১০৮টি এিং ‘গ’ বেবণর বপৌরসভা ৪৮টি।  
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(৫৬) বপৌরসভাসমূহে িিথয ব্যিস্থ্াপিা বিবিত করার লহক্ষয ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর িাবষ থক উন্নিি কম থসূবির অহর্ থ ১৩১টি 

িাম্পার ট্রাক বপৌরসভার অনুকূহল বিতরণ করা েি। 

(৫৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাবষ থক উন্নিি সোিতা বেহসহি বপৌরসভাসমূহে ৫৩১ বকাটি টাকা িরাে প্রদাি করা েহিহছ। 

(৫৮) বপৌরসভাসমূহের িন্য বিলারুি েহত বমবিিাবরি ও র্ন্ত্রপাবত ক্রি প্রকল্প েহত ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৩২৪টি বপৌরসভার 

অনুকূহল Skid Steer Loader এিং Twin Drum Vibratory Road Roller বিতরণ করা েি।  

(৫৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বপৌরসভা উন্নিি সোিতা বর্াক িরাে খাহত ৫৩১.০০ বকাটি টাকা িরাে পাওিা র্াি। উি অর্ থ 

দ্বারা বপৌরসভা স্থ্ািীি িাবেদার বিবরহখ রাস্তাঘাট ও বেি বিম থাণ, বিি ও কালভাট থ বিম থাণ, িািার উন্নিি, বিরাপদ পাবি 

সরিরাে ও স্যাবিহটিি, সড়কিাবত স্থ্াপি, বিশু পাকথ বিম থাণ, বপৌরসভার গুরুত্বপূণ থ প্রকল্প িাস্তিািি, আপৎকালীি অিস্থ্া 

বমাকাহিলা এিং অন্যান্য উন্নিিমূলক কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(৬০) ‘ক’ বেবণর বপৌরসভার বমিহরর মাবসক সম্মাবি ভাতা ২০,০০০ টাকা েহত ৪০,০০০ টাকা ও কাউবন্সলরগহণর মাবসক 

সম্মাবি ভাতা ৫,০০০ টাকা েহত ১০,০০০ টাকা; ‘খ’ বেবণর বপৌরসভার বমিহরর মাবসক সম্মাবি ভাতা ১৫,০০০ টাকা েহত 

৩০,০০০ টাকা ও কাউবন্সলরগহণর মাবসক সম্মাবি ভাতা ৪,০০০ টাকা েহত ৯,০০০ টাকা এিং ‘গ’ বেবণর বপৌরসভার বমিহরর 

মাবসক সম্মাবি ভাতা ১২,০০০ টাকা েহত ২৪,০০০ টাকা ও কাউবন্সলরগহণর সম্মাবি ভাতা ৩,০০০ টাকা েহত ৯,০০০ টাকাি 

বৃবদ্ধ করা েি। 

(৬১) িাবষ থক উন্নিি কম থসূবিহত ৬১ বিলা পবরষহদর (বতিটি পাি থতয বিলা ব্যতীত) অনুকূহল এবিবপ ৪৮১ বকাটি টাকা 

ছাড়করণ এিং গৃেীত উন্নিিমূলক প্রকল্প িাস্তিািহির প্রিাসবিক অনুহমাদি প্রদাি করা েি। ৬১ বিলা পবরষহদর (বতিটি 

পাি থতয বিলা ব্যতীত) রািস্ব িাহিট অনুহমাদি এিং রািস্ব তেবিহলর অর্ থািহি গৃেীত উন্নিিমূলক প্রকল্প িাস্তিািহির 

প্রিাসবিক অনুহমাদি প্রদাি করা েি। ৬১ বিলা পবরষহদ ই-বটন্ডাবরং পদ্ধবত িালু করা েি। বিলা পবরষদ সৃবষ্টর ১৩১ িছর 

পর ২৮ বিহসম্বর ২০১৬ তাবরহখ প্রর্মিাহরর মহতা ৬১টি বিলা পবরষদ বিি থািি অনুবষ্ঠত েি। ২০১৬ সাহল বিলা 

পবরষদসমূহে বিবিটাল বসটেরার িালুর িন্য ৬১ বিলা পবরষদহক বিহদ থিিা প্রদাি করা েি। 

(৬২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিলা পবরষহদর বিিারম্যাি, সদস্য, সংরবক্ষত মবেলা আসহির সদস্য, প্রধাি বিি থােী কম থকতথা ও 

অন্যান্য কম থকতথা সমন্বহি গঠিত িার টিহম সি থহমাট ১০৭িি প্রবতবিবধহক বট্রবিং-কাম স্টাবি টুযহর বিহদহি বপ্ররণ করা েি।  

(৬৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মাদারীপুর, মিমিবসংে, গাইিান্ধা, পটুিাখালী, খুলিা ও মাগুরা বিলা সদহর বিলা পবরষহদর 

বিিস্ব িািগাি ১০০০ আসিবিবিষ্ট অবিটবরিাম-কাম-মাবিপারপাস েল বিম থাহণর িন্য প্রর্ম পর্ থাহি সি থহমাট ২০ বকাটি 

টাকা িরাে প্রদাি করা েি। 

(৬৪) িন্যা কিবলত সুিামগঞ্জ, েবিগঞ্জ, বকহিারগঞ্জ ও বিত্রহকািা বিলা পবরষহদর অনুকূহল অপ্রতযাবিত উপখাত েহত 

সি থহমাট ১০.০০ বকাটি টাকা িরাে প্রদাি করা েি।  

(৬৫) বিলা পবরষহদর দাপ্তবরক কাহির সুবিধাহর্ থ বলাক বিহিাহগর লহক্ষয সাংগঠবিক কাঠাহমার্ভি ৪২ িি এিং সাংগঠবিক 

কাঠাহমা িবেভূ থত নদবিক মজুবর বভবত্তহত ২০িি বলাক বিহিাহগর ছাড়পত্র প্রদাি করা েি। 

(৬৬) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িট্টগ্রাম বিলার কণ থফুলী এিং কুবমো বিলার লালমাই উপহিলা গঠি/সৃবষ্ট করা েি। বদহি 

িতথমাি উপহিলার সংখ্যা ৪৯১টি। 

(৬৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাবষ থক উন্নিি সোিতা বেহসহি উপহিলা পবরষদসমূহে ৬৪৬ বকাটি টাকা িরাে প্রদাি করা 

েহিহছ।  

(৬৮) উপহিলা পবরষদ কর্তথক গৃেীত বিবভন্ন উন্নিিমূলক কার্ থক্রম পবরদি থি এিং উপহিলা পবরষহদর বিিারম্যাি/ভাইস 

বিিারম্যািগহণর দাপ্তবরক কাহি ব্যিোহরর িন্য ০৯টি (মিমিবসংে বিলার তারাকান্দা, বসহলট বিলার ওসমািীিগর, িাহটার 

বিলার িলিািা, পটুিাখালী বিলার রািািালী ও গলাবিপা, িরগুিা বিলার তালতলী, রািিাড়ী বিলার কালুখালী, 

খাগড়াছবড় পাি থতয বিলার গুইমারা, িাহ্মণিাবড়িা বিলার বিিিিগর) উপহিলা পবরষহদর অনুকূহল িতুি বমতসুবিবস 

পাহিহরা বিপ গাবড় সরিরাে করা েি। িরােকৃত বিপগাবড়গুবলর প্রহিািিীি জ্বালাবি িািদ অহর্ থর িরাে স্থ্ািীি সরকার 

বিভাগ েহত বিিবমত প্রদাি করা েহে। 
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(৬৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর উপহিলা পবরষহদর কার্ থক্রহম স্বেতা, িিািবদবেতা ও গবতিীলতা আিিহির লহক্ষয সরকার 

কর্তথক িাবরকৃত বিবভন্ন আইি/বিবধ/পবরপহত্রর সঠিক প্রহিাগ বিবিতকরহণর িন্য সকল উপহিলা পবরষদ বিিারম্যাি/ভাইস 

বিিারম্যাি এিং উপহিলা বিি থােী অবফসারসে উপহিলা পবরষহদ েস্তান্তবরত দপ্তহরর কম থকতথাহদর অংিগ্রেহণ ৩,৩১৯ িি 

িিপ্রবতবিবধ ও কম থকতথাহক অভযন্তরীণ প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি। 

(৭০) আইবসটি ব্যিোহরর সুহর্াগ সৃবষ্টর লহক্ষয উপহিলা পবরষহদর ভাইস বিিারম্যািগণহক উপহিলা পবরষহদর রািস্ব 

তেবিহলর অর্ থািহি একটি কহর ট্যািহলট বপবস ও একটি কহর বটবলটক বসম ক্রহির অনুহমাদি বদওিা েি। 

(৭১) স্থ্ািীি সরকার বিভাগ সম্পবকথত উপহিলা পবরষহদর র্ািতীি বিষি এখি স্থ্ািীি সরকার বিভাহগর 

www.lgd.gov.bd -ওহিি সাইহট বিিবমত প্রকাি করা েহে। 

(৭২) প্রবতটি উপহিলাি মবেলা ভাইস বিিারম্যাহির বির্তহত্ব িারী উন্নিি বফারাম গঠি করা েি। উপহিলা পবরষহদর 

িাৎসবরক িাহিহটর ৩ িতাংি পর্ থন্ত িারী উন্নিি বফারাহমর িন্য িরাে প্রদাি এিং উপহিলা পবরষহদর ২৫ িতাংি প্রকল্প 

িারী সদস্যহদর মাধ্যহম িাস্তিািহির িন্য পবরপত্র িাবর করা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : ম      ন                           ম     দ         

(৭৩) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ০৮টি (মিমিবসংে বিলার তারাকান্দা, বসহলট বিলার ওসমািীিগর, িাহটার বিলার িলিািা, 

পটুিাখালী বিলার রািািালী, িরগুিা বিলার তালতলী, রািিাড়ী বিলার কালুখালী, খাগড়াছবড় পাি থতয বিলার গুইমারা, 

িাহ্মণিাবড়িা বিলার বিিিিগর) উপহিলা পবরষহদ ৩২টি বিবভন্ন কযাটাগবরর পদ সৃিি করা েি। স্থ্ািীি সরকার বিভাগ 

বর্হক প্রবতটি উপহিলা পবরষহদর অনুকূহল প্রহিািিীি বিতি-ভাতা বিিবমত ছাড়/িরাে প্রদাি করা েি। 

(৭৪) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর উপহিলা পবরষদ বিিারম্যাি, ভাইস বিিারম্যাি ও কম থকতথাগহণর সমন্বহি গঠিত ৪টি টিহম 

সি থহমাট ১০৩িি প্রবতবিবধহক বট্রবিং-কাম-স্টাবি টুযহর বিহদহি বপ্ররণ করা েি।  

(৭৫) উপহিলা বিিারম্যাহির মাবসক সম্মাবি ভাতা ২০,৫০০ টাকা েহত ৪০,০০০ টাকা এিং ভাইস বিিারম্যাহির মাবসক 

সম্মাবি ভাতা ১৪,৫০০ টাকা েহত ২৭,০০০ টাকাি বৃবদ্ধ করা েি এিং ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর অিগ্রসর ১১৯টি উপহিলা 

পবরষহদর অনুকূহল ৪৭ বকাটি ১৮ লক্ষ টাকা বিহিষ িরাে প্রদাি করা েি। 

(৭৬) উপহিলা পবরষহদর আওতাি ৫০০ আসিবিবিষ্ট অবিটবরিাম-কাম-মাবিপারপাস েল বিম থাণ খাহত ১১ বিলার  

১১টি উপহিলা পবরষহদর অনুকূহল প্রর্ম পর্ থাহি ২ েহত ৩ বকাটি টাকা কহর প্রবতটি উপহিলা পবরষহদ িরাে প্রদাি  

করা েি। 

http://www.lgd.gov.bd/


264 

 

(৭৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর উপহিলা উন্নিি সোিতা (হর্াক) িরাহের ‘উপহিলা পবরষহদর কমহপ্ল্ক্স ভিিাবদ 

বিম থাণ/পুিবি থম থাণ, বিযমাি ভিি সম্প্রসারণ, বমরামত ও রক্ষণাহিক্ষণ’ উপখাত েহত ১৪টি উপহিলা বিি থােী অবফসার ও ০৬টি 

উপহিলা পবরষদ বিিারম্যািগহণর িতুি িাসভিি বিম থাহণ বিধ থাবরত বিিাইি ও প্রাক্কবলত মূহল্যর বিপরীহত প্রর্ম ও বদ্বতীি 

পর্ থাহি প্রবতটি উপহিলাি ৪০ লক্ষ টাকা িরাে প্রদাি করা েি। 

(৭৮) ৪,৫৫০টি ইউবিিি পবরষহদর িন্য বেসাি সেকারী-কাম-কবম্পউটার অপাহরটর পদ সৃিি ও ২,০০০টি পহদ বিহিাহগর 

িন্য ছাড়পত্র প্রদাি করা েি। ইউবপ বিিারম্যাহির মাবসক সম্মাবি ভাতা ৩,৫০০ টাকা েহত ১০,০০০ টাকা এিং ইউবপ 

সদস্যগহণর মাবসক সম্মাবি ভাতা ২,০০০ টাকা েহত ৮,০০০ টাকাি বৃবদ্ধ করা েি। ইউএিবিবপ িাংলাহদি, ইউহরাপীি 

ইউবিিি এিং িাংলাহদি সরকাহরর আবর্ থক ও কাবরগবর সেহর্াবগতাি িাংলাহদহি গ্রাম আদালত সবক্রিকরণ প্রকহল্প (বদ্বতীি 

পর্ থাি) ৪ িছহরর (২০১৬-২০১৯) িন্য বদহির ২৭টি বিলার ১২৮টি উপহিলার ১,০৮০টি ইউবিিহি গ্রাম আদালত কার্ থক্রম 

শুরু েি। প্রকল্পটির বমাট িরাে ২৮ বকাটি ৯৪ লক্ষ ৩০ োিার টাকা। 

(৭৯) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বলাকাল গভন্যথান্স সাহপ থাট প্রহিক্ট-৩ (LGSP-3)-এ কার্ থক্রম শুরু করা েহিহছ। এ প্রহিহক্টর 

বমিাদ িানুিাবর ২০১৭ েহত বিহসম্বর ২০২১ পর্ থন্ত। প্রহিহক্টর মাধ্যহম ইউবিিি পবরষহদর আিতি, িিসংখ্যা এিং 

অিগ্রসরতা বিহিিিা কহর িাবষ থক উন্নিি সোিতা প্রদাি করা েি। প্রবত অর্ থ-িছর ইউবিিি প্রবত গহড় ১৪,৫০,৪২৫ টাকা েহত 

১ বকাটি ৫৪ ল  ৪৬ োিার ৯০০ টাকা প্রদাি করা েহি র্াহক।  

(৮০) গ্রামপুবলিহদর সপ্তাহে একবদি র্ািাি োবিরার িন্য র্াতািাত ও নদবিক ভাতা িািদ ৩০০ টাকা প্রদাহির ব্যিস্থ্া করা 

েি। দক্ষতা বৃবদ্ধর িন্য ইউবপ বিিারম্যাি, সদস্য ও উপহিলা পর্ থাহি কম থকতথাগণসে বমাট ২৭,৬০৪ িিহক এিআইএলবিহত 

প্রবিক্ষণ প্রদাহির ব্যিস্থ্া এিং ১৬০িি ইউবপ বিিারম্যািহক নিহদবিক প্রবিক্ষহণ বপ্ররণ করা েি। 

(৮১) িাতীি স্থ্ািীি সরকার ইিবস্টটিউট কর্তথক ৩২৫টি প্রবিক্ষণ বকাস থ সম্পন্ন করা েি। এ সকল প্রবিক্ষহণ ১৩,৮৬৫িি 

অংিগ্রেণকারী বছহলি। স্থ্ািীি সরকার প্রবতষ্ঠািসমূহের িিপ্রবতবিবধ ও বিহিাগকৃত কম থকতথা এিং কম থিারী এ সকল বকাহস থ 

অংিগ্রেণ কহরি।  

(৮২) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১৬টি গহিষণা সমীক্ষা িাস্তিািি করা েি। 

৫৩।                 

 ১  ২০১৬-১৭    -             দ ১৭৮  ন,                দ ৪৯৯  ন  ম   ৬৭৭  ন     দ      দ ন     

  ।     ২০১১      ম         দ      দ                     ৫৭৪ ন        ১,৬৭৬ ন               

    ২,৭৫৬ ন                    ম   ৫,০০৬  ন     দ      দ ন          ।                    

      /                          দ ১২০  ন                 দ ৩৬ ন  ম           দ      দ ন       । 

৩৫ ম       -   ম   ম ৪৪৫ ন                          ন ও                  ন   দ  ন      দ ন     

     । 

 ২  ২১  ন ২০১৭                            ম   ম                                   ন/             

    ন   দ ১০,০০০  দ                  ন                           ,      ও             ম        

     ম নন      নম            ম দন  দ ন      ন।        ম      ৪,৭৯২ ন          ন            

          ন    ন ম                 দ          ম     ম ন                   । 

 ৩          দ                     নন- ম       ম        ন         ম   , ২০১৬-           ন      

০৬ ন     ২০১৬         ন    ন ম          ম দ ন                ।     ন              ন      

       দ             দ                ন  আ ও        ন               ন       ।    ন         

   ন  ম        ও    ন ন             দ     ন  ন         ‘The Bangladesh Health Services  

(Non-Medical Officers and Emplyees Recruitment) Rules, 1985’-   আ           ন ও    ম   ন  

                ‘             নন- ম        ম      - ম         ন        , ২০১৭-         

   ম দ ন      ন    ন ম         ন                         ম    ন   ১৪  ন ২০১৭             

      ।  
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 ৪  ২০১৬-১৭    -             দ     ন        ম          /        /      ন  ১১     ২০          

১,০১১  আ             দ  ন    ন            ন     ম দন  দ ন       । 

 ৫          দ     ন                   ন ম          ন  ম            ন   ম        ০১  ন ২০১৭        

 ন      দও     ।        ২০  ন ৭ম          ন                      দ  ন    ন                   দ  

        ম     ম  ন   ম ন      । 

(৬)                  লাইহিবর িাখাি মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং অধীিস্থ্ অবধদপ্তর, পবরদপ্তর-এর প্রকাবিত িই, HPNSDP, 

Bangladesh Code, Dictionary, ADP, PPR, SDG, PRSP িাকুবরর বিবধ-বিধাি, আইি-কানুি, রুলস-বরগুহলিন্স, 

প্রিাসবিক, অবফস ব্যিস্থ্াপিা, িাংলাহদি বগহিটসে অন্যান্য গুরুত্বপূণ থ তথ্যািবল এিং বতিটি বিহদবি ম্যাগাবিি ও সাতটি 

নদবিক পবত্রকা রাখা েি। ২০১৬-১৭    -     উহেখহর্াগ্যসংখ্যক ন ন    ক্রি       ।  

(৭) ০৯টি মবিউলবিবিষ্ট Webbased Supply Chain Management Portal (SCMP)            । SCMP-   

ম   ম       ন     ন        ম     ন  ন    ন ম       দ           ।  

(৮) ৫০, ২৫০     ৫০০                        Standard List of Equipent            ।          

        আও    ন            ন    ও            ন,   ন     -                  দ  দ        দ     

‘        ন     ন    ন           ন                     ’     ন       ম          । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : বিখ োবসিা ন্যািিাল ইিবস্টটিউট অি িাি থ অযান্ড প্ল্াবস্টক সািথাবর-এর বিম থাণ কাহির শুভ উহদ্বাধি কহরি বিখ োবসিা, মািিীি প্রধািমন্ত্রী, 

গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলাহদি সরকার 

(৯)   ম                                          নম            ন       ম    মআ                

 দ ন       ।    ন             ম     ন                ০.২১০০       ম         দ ন       ।         

                     ন  ম     ম                  ম     ন   ন   ম     ৬.৯৭            ৫.৫০     

           ম       দ      ন         ন-                 দ  ন      ন      দ ন       ।  

(১০)                        দ  /       /           ম            দ ন        ন ও                 । 

(১১) EGP     ম                       ম Online System-   আও    আন  ন                

        CPTU-   আও    ন EGP     ম        ন                      । 

(১২) ‘কুহিত-িাংলাহদি নমত্রী োসপাতালটি’ বিজ্ঞ আদালহতর রাহি বিসরকাবর ব্যিস্থ্াপিা েহত সরকাবর ব্যিস্থ্াপিাি আসার 

পর প্রহিািিীি সংিার/হমরামত কা  সম্পাদি কহর ১ জুি ২০১৬ তাবরখ বর্হক োসপাতালটিহত িবেবি থভাগ বিবকৎসা 

কার্ থক্রম িালু করা েি। োসপাতালটিহত অন্তবি থভাগ িালুর কার্ থক্রম প্রবক্রিাধীি রহিহছ।  
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(১৩) পািবলক প্রাইহভট পাট থিারবিপ-   আও       ন    ন             ন                           

    ম  ম                         দ           ন ৯০              ম   ন  ম   ৪৫   ম  ন    ন  

      ।  

(১৪) ২০১৭                      ম ন  ১,২৭,২৯৮ ন                       ন   ন             ম      

 ম   ন       ।                  ম নন      ও  ন                  ন          ।  

 ১৫              ও                        ন   ন                               ম       ম ও 

ঔ                 ন          ।  

(১৬) ২০১৬-১৭    -        ম  দ                ও           ৪,৮৬৮ (বিবকৎসা ও িল্য বিবকৎসা সরঞ্জামাবদ) 

      ১৭০.০০                 দ                  ন                      ।         ম  ম  ও       

      ৪,৯১৬         ও     ম        ৩৫.০০            দ                               ন      

               ম  ম               দ ন       ।  

 ১৭  ২০১৬-১৭    -                    দ ন      ৫,৯৬৫              ৩,৫০,০০,০০০.০০          ,     ও 

 ন           ম             ম   ৫৩৩                        ন                 । 

 ১৮  বমািাইল কযাম্প, অবতবরি কমী বিহিাগ, বিবভন্ন পর্ থাহির সুপারবভিি ইতযাবদর মাধ্যহম দ্রুত বরাগ িিািকরণ ও 

বিবকৎসাদাি বিবিত করা েি। বিিামূহল্য সরকাবর স্বাস্থ্যহকহন্দ্র িািাগিবস্টক ও ঔষধ সরিরাে বিবিত করা েি। দীঘ থস্থ্ািী 

কীটিািকযুি মিাবর বিতরণ সম্পন্ন করা েি।                                       ১৩                  

      ন                ন         ন    । িািার, িাস থ ও স্বাস্থ্যকমীহদর প্রবিক্ষণ প্রদাি করা েি।  

(১৯) বদহির বতি পাি থতয বিলাি প্রাবধকার বভবত্তহত ম্যাহলবরিা বিিন্ত্রহণ কার্ থকর ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা েি। বদহির বিবভন্ন 

বিলাি ফাইহলবরিা িিািকরণ িবরপ কার্ থক্রম পবরিালিা       । ফাইহলবরিা অধুযবষত বিলাগুবলহত গণঔষধ বসিি 

কার্ থক্রম পবরিালিা       ।  

(২০) বদিব্যাপী প্রার্বমক বিযালিসমূহে ক্ষুহদ িািার কর্তথক বি  র্ীহদর স্বাস্থ্য পরীক্ষা       । প্রার্বমক বিযালহি ক্ষুহদ 

িািারহদর মাধ্যহম কৃবম বিিন্ত্রণ সপ্তাে উদ র্াপি       । 

(২১) স্বাস্থ্য িাতািি িাহম ২৪/৭ একটি বেলর্ কল বসটেরার িালু করা েি। এর িম্বর ১৬২৬৩। বমাটামুটি স্বাভাবিক কল বরহট 

এর মাধ্যহম বিবকৎসহকর তাৎক্ষবণক পরামি থ ও বিবভন্ন স্বাস্থ্য তথ্য প্রদাি করা েি এিং সরকাবর-বিসরকাবর স্বাস্থ্যহসিা 

প্রবতষ্ঠাি সম্পহকথ অবভহর্াগ গ্রেণ এিং প্রবতকার করা েি। ৬৪ বিলা োসপাতাল ও ৪২১টি উপহিলা োসপাতাহল বমািাইল 

বফাহির মাধ্যহম ২৪ ঘণ্টা/সপ্তাহের সাতবদি বিিামূহল্য বিবকৎসা-পরামি থ প্রদাহির কার্ থক্রম িালু করা েি। বটবলিহরর সহি 

বর্ৌর্ সেহর্াবগতামূলক স্বাস্থ্যহসিার কম থসূবি িালু করা েি। স্বাস্থ্য অবধদপ্তহরর এমআইএস িাখাি সমন্বি বকন্দ্রসে ৮৪টি 

োসপাতাহল উন্নতমাহির বটবলহমবিবসি কার্ থক্রম িালু করা েি।  

(২২) সকল বিভাগীি ও বিলা স্বাস্থ্য ব্যিস্থ্াপহকর কার্ থালিগুবলহত সফ টওিযারবভবত্তক বভবিও কিফাহরবন্সং বসহস্টম িালু 

করা েি এিং এসএমএসবভবত্তক অবভহর্াগ/পরামি থ িািাহিার ব্যিস্থ্া প্রিতথি করা েি। প্রবতবদি ওহিি সাইহটর মাধ্যহম 

অবভহর্াগগুবল বদখা েি এিং সমাধাি বদওিা েি।  

(২৩) বেলর্ বসহস্টম বিংহদবিং (এইিএসএস) িাহম একটি কম থসূবি িালু করা েি। র্ার মাধ্যহম প্রবতটি প্রবতষ্ঠাহির সকল 

কম থকাহণ্ডর দক্ষতা র্ািাই করা েি। প্রবত িছর এ-বিষহি বেলর্ বমবিস্টারস পুরিার প্রদাি করা েহে। 

(২৪) স্বাস্থ্যহসিা বিভাগ এিং স্বাস্থ্য অবধদপ্তরসে সকল বিলা ও উপহিলা োসপাতাল এিং ৪টি বিহিষাবিত োসপাতাল 

বমবলহি বমাট ৪৬৩টি প্রবতষ্ঠাহি আঙুহলর ছাপ িিািকারী বরহমাট ইহলিবিক্স অবফস Attendance System িালু করা েি।  

(২৫) সরকাবর-বিসরকাবর স্বাস্থ্য প্রবতষ্ঠাি ও োসপাতাহলর ইহলিবিক তথ্য ভান্ডার, বদিবভবত্তক স্বাস্থ্য মািিসম্পদ তথ্য 

ভান্ডার, বিও-বলাহকিি তথ্য ভান্ডার, োসপাতাল অহটাহমিহির িন্য ওহপি এমআরএস সফ টওিযার িালু, িিস্বাস্থ্য বিষিক 

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের িন্য বিএইিআইএস ২ (DHIS2) সফ টওিযার ব্যিোর কহর বিহশ্বর সি থবৃেৎ স্বাস্থ্য তথ্য বিটওিাকথ 

নতবর করা েি। 
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(২৬) িাবতসংহঘর বকাইিা (COIA) িামক একটি উহযাহগর আওতাি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থ্ার আবর্ থক সোিতাি সরকাবর-

বিসরকাবর, এিবিও-দাতা সংস্থ্ার সমবন্বত অংিগ্রেহণ অিলাইহি প্রবতটি কবমউবিটির প্রসুবত মা ও অনুধ থ ৫ বিশুহদর বিিন্ধি 

ও ট্রাবকং করার পদ্ধবত িালু করা েি, র্া এসবিবি অগ্রগবত পবরমাপ ও উন্নিহি ব্যাপকভাহি সোিতা করহি। 

(২৭) ইউএসএআইবি এিং বি.হিট িামক একটি স্থ্ািীি সংস্থ্ার সোিতাি আপিিি িাহম মা ও বিশু স্বাস্থ্য উন্নিিমূলক 

বমািাইল ভহিস ও এসএমএসবভবত্তক পরামি থহসিা কার্ থক্রম িালু আহছ। 

(২৮) স্বাস্থ্য অবধদপ্তহরর এমআইএস বিভাহগ সি থাধুবিক িাটা বসটেরার স্থ্াপি করা েি এিং খুলিাি এর একটি বরহমাট 

বিহিস্টার বরকভাবর বসটেরার স্থ্াপি করা েি। বদহির প্রবতটি িাগবরহকর স্বাস্থ্য উপাত্তবভবত্তক একটি ইহলিবিক তথ্যভান্ডার 

গহড় বতালার িন্য গ্রামপর্ থাহি িসিাসকারী সকল িাগবরহকর তথ্য সংিবলত িাটাহিইি নতবরর কাি সস্পন্ন েি। 

িাটাহিইিবভবত্তক লাইফ টাইম বিিার বপাহট থিল বসটিহিিস ইহলক্টবিক বেলর্ বরকি থ নতবরর কাি িলমাি রহিহছ। বসবভল 

বরবিহিিি অযান্ড ভাইটাল Statistics িাহম একটি আন্তিথাবতক উহযাহগর আওতাি িতথমাহি িন্ম-মৃতুয বিিন্ধি, ইহলকিি 

কবমিি বভাটার িাটাহিইি, স্বাস্থ্য িাটাহিইি এিং বিমীিমাণ দাবরদ্রয িাটাহিইিসমূে সমবন্বত কহর আঙুহলর ছাপ ও 

বরটিিার ছবিযুি ন্যািিাল ইহলিবিক পপুহলিি বরবিস্টার নতবরর কাি িলহছ।  

(২৯) স্বাস্থ্য কযািাহরর সকল কম থকতথার িাবষ থক বগাপিীি তথ্য বিবিটাইল করা েি। এর মাধ্যহম পহদান্নবতর সমি মন্ত্রণালি 

কর্তথক কম থকতথাহদর এবসআর অি লাইহি বদখা সম্ভি েহে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য কযািাহরর সকল কম থকতথার ব্যবিগত ফাইল 

বিবিটাহল রূপান্তর করা েি এিং বসগুবল বেউম্যাি বরহসাস থ ম্যাহিিহমহটের ব্যিোর েহে। 

(৩০) িাতীি ই-বেল র্ পবলবস এিং ই-বেল র্ িাহটবি নতবরর কাি অব্যােত আহছ।  

(৩১) িাংলাহদহি বিধ থাবরত ৭টি পহিটের অি এবরসমূহে র্র্াক্রহম ের্রত িােিালাল আন্তিাবতথক বিমাি িন্দর, মংলা সমূদ্র 

িন্দর ও িাি থা স্থ্লিন্দহর দ্রুত বরাগ িিািকরহণর িন্য র্াম থাল িযািার িসাহিা েি। 

(৩২) বদহির বিবভন্ন উপহিলাি/হিলাি িািার, িাস থ ও অন্যান্য াারাহমবিক্সহদর আই এইি আর ও ইমারবিং  

বর-ইমারবিং-এর ওপর প্রবিক্ষণ বদওিা েি। 

(৩৩) বিপাহ, মাস থ কহরািা ভাইরাস ও বিঙ্গু, বিকুিগুবিিা বরাগ সম্পহকথ িিসহিতিতা বৃবদ্ধর লহক্ষয ৬৪টি বিলার বিলা 

স্বাস্থ্যবিক্ষা কম থকতথাগহণর ওবরহিহটেরিি সভা আহিািি করা েি। 

(৩৪) ঢাকা মোিগহর বিকুিগুবিিা বরাহগর প্রাদূ থভাহির পবরহপ্রবক্ষহত ঢাকা বসটি কহপ থাহরিি (দবক্ষণ)-এর প্রবতটি বিাহি এিং 

ঢাকা (উত্তর) বসটি কহপ থাহরিহির ২টি বিাহি ৯টি ওিাহি থ িািার, াারাহমবিক, কাউবন্সলর, মসবিহদর ইমাম, গেমান্য 

ব্যাবিহক বিহি সহিতিতামূলক অিবেতকরণ সভা করা েি। বিকুিগুবিিার ওপর ন্যািিাল বলবিকযাল ম্যাহিিহমটের গাইি 

লাইি প্রস্তুত করা েি। ঢাকা িেহরর ৬২টি বমবিহকল কহলি ও প্রবতষ্ঠাহির ১০,০০০ বমবিহকল বিক্ষার্ীহক বিহি 

বিকুিগুবিিার ওপর সামাবিক আহন্দালি ও সহিতিতামূলক কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 

(৩৫) অিস্ ও গাইবি বিষহি ২৪িি এিং অযাহিসহর্বসিা বিষহি ২০ িিসে বমাট ৪৪িি বিবকৎসক বিবভন্ন বমবিহকল 

কহলি ও োসপাতাহল ৬ মাসব্যাপী ইওবস বকাহস থ প্রবিক্ষণ সমাপ্ত কহর বিবভন্ন উপহিলাি কম থরত আহছি। 

(৩৬) বিএসএফ কার্ থক্রমর্ভি ৫৩ উপহিলাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৮৯,৬১৮িি দবরদ্র গভথিতী মবেলাহক ভাউিার প্রদাি; 

৮৪,৪৩৯িি গভথিতী মবেলাহক ANC-1 বসিা প্রদাি; ৭১,৫২৫িি গভথিতী মবেলাহক ANC-2 বসিা প্রদাি; ৬০,৩৩২িি 

গভথিতী মবেলাহক ANC-3 বসিা প্রদাি; ৬৩,৬১৭িি মবেলাহক বিবলভাবর করাহিা এিং ৫৯,৪১২িি মবেলাহক PNC-বসিা 

প্রদাি করা েি। 

(৩৭) ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ঔষধ প্রিাসি অবধদপ্তর কর্তথক ৩৩৭টি      ও         ন ন             দ ন       ; 

৩৭,২৬৫       ও                    িিািি করা েি; ৫,২৬৬টি িমুিা োগ বটবস্টং ল্যাহি (বিটিএল ও বসবিটিএল) 

বটহস্টর িন্য বপ্ররণ করা েি; ৬,৬০০টি বটস্ট বরহপাট থ োগ বটবস্টং ল্যাি (বিটিএল ও বসবিটিএল) েহত বপ্ররণ করা েি। ১০০  

    দন           ন ঔ       দন        ন   ন       । ১০৪  ঔ     ও ৪৮৯   ম               

       ন  দ ন       ।  
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 ৩৮) ২০১৬-১৭    -     ঔ       ন    দ        োগ বকাহট থ ২০টি, ম্যাবিহিট বকাহট থ ৬৯টি এিং বমািাইল বকাহট থ 

২,০০২টি ম মলা দাহির করা েি এিং বমািাইল বকাট থ কর্তথক িবরমািা আদাি করা েি ৪      ২৫    ৬০       ১০০ 

টাকা। এ ছাড়া ৫৮,১০৬টি ঔষহধর বদাকাি; ১,২৯৯টি ঔষধ প্র তকারী কারখািা পবরদি থি করা েি। ঔ       ন   ন ম   

৪,৩২৪  CPP, ৫২৪  DSC     ১,২৫৬  Form-10           ।  

(৩৯) িাবস থং ও বমিওিাইফাবর বসক্টরহক িবিিালীকরহণর বক্ষহত্র িাবস থং িাইহরক্টহরট-বক িাবস থং ও বমিওিাইফাবর 

অবধদপ্তহর উন্নীত করা েি। ৯,৫৯৮িি বরবিস্টাি থ িাস থ বিহিাগ বদওিা েি। মোপবরিালক, অবতবরি মোপবরিালক  

ও পবরিালকসে ১৭টি গুরুত্বপূণ থ পদ সৃবষ্ট করা েি। বিযমাি ৪৩টি সরকাবর িাবস থং ইিবস্টটিউহটর আসি সংখ্যা ১,৫৮০  

েহত বৃবদ্ধ কহর ২,৫৮০ করা েি। উপহিলা স্বাস্থ্য কমহপ্ল্ক্স ৪২১টি, ইউবিিি সাি-বসটেরাহরর ১,৩১২টির িন্য বসিা পবরদপ্তহরর 

আওতাি ৩,০০০টি পদ েহত ২০১৪-১৫ অর্ থ-িছর বর্হক ০৫ অর্ থ-িছহর সৃিিহর্াগ্য বমাট ২,৯৯৬টি বমিওিাইফ পহদর  

মহধ্য ৩টি অর্ থ-িছহরর িন্য উপহিলা স্বাস্থ্য কমহপ্ল্ক্স/ইউবিিি সাি-বসটেরাহরর বিভািি অনুর্ািী িছর িছর সংরক্ষহণর 

বভবত্তহত ৬০০টি কহর বমাট ১,৮০০টি পদ সৃিি করা েি। ২০ তলাবিবিষ্ট িাবস থং ও বমিওিাইফাবর ভিণ বিম থাণকাি িলমাি 

রাখা েি। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : িিবিহিাগপ্রাপ্ত বসবিির স্টাফ িাস থহদর বর্াগদাি অনুষ্ঠাহি িিব্য রাখহছি িিাি বমাোম্মদ িাবসম, এমবপ, মািিীি মন্ত্রী,  

স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালি 

 ৪০)                  আও    ন  ন ম                ৩,৬৪৯টি বমবিহকল র্ন্ত্রপাবত বমরামত করা েি। 
(৪১) ৭      ২০১৭                 দ        ন       ।      দ                 , আ    ন      ন         

            ম           । ২৪-৩০      ২০১৭  ম   দ World Immunization Week, 2017      ন     

  । ২৫                    দ          ম       ন              ।       দ    ১৩                     

    ন      ও                       ম           । ৩১  ম ২০১৭              ম      দ        ন 

      ।    দ      ন        ও ম ন       ম ন    ন ম নন   ম      ন              দন।          

     দ         , আ    ন      ও                  ম                । 
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৫৪। স্বাস্থ্য      ও             বিভাগ 

বিবকৎসা বিক্ষা সংক্রান্ত 

(১) িট্টগ্রাম বমবিহকল বিশ্ববিযালি আইি-২০১৬ এিং রািিােী বমবিহকল বিশ্ববিযালি আইি-২০১৬ মোি িাতীি সংসহদ 

পাি েি। উভি বিশ্ববিযালহি ভাইস িযাহন্সলর বিহিাগ করা েি এিং বিশ্ববিযালি িাস্তিািি কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। 

বসহলট বমবিহকল বিশ্ববিযালি আইি প্রণিহির কাি িলমাি রহিহছ।  

(২        দ                  ন           ন  আ ন, ২০১৬ (বিবসবপএস) মবন্ত্রপবরষদ কর্তথক চূড়ান্ত অনুহমাদি 

প্রদাি করা েি এিং মোি িাতীি সংসহদ উপস্থ্াপহির িন্য মোমান্য রােপবতর অনুহমাদি পাওিা বগহছ।  

(৩) িাংলাহদি াারাহমবিহকল বিক্ষাহিাি থ আইহির খসড়া চূড়ান্ত করা েি। মবন্ত্রপবরষহদর িীবতগত অনুহমাদহির লহক্ষয 

চূড়ান্তকরণ কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। 

(৪) The Bangladesh Unani and Ayurvedic Practitioners Ordinance 1983 : িাংলাহদি ইউিািী ও 

আয়ুহি থবদক বিবকৎসা পদ্ধবত আইহির িাংলা খসড়া প্রণিি করা েি। খসড়াটি িাংলাি চূড়ান্ত করার বিবমত্ত কহিকটি 

আন্তঃমন্ত্রণালি সভা অনুবষ্ঠত েি।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : মন্ত্রণালহির সমন্বি সভা 

(৫) ২৯ িহভম্বর ২০১৬ তাবরহখ বোবমও াাবর্ক বিবকৎসা পদ্ধবত আইি ২০১৬-এর খসড়ার ওপর আন্তঃমন্ত্রণালি সভা 

অনুবষ্ঠত েি। উি আইহির বিষহি সংবেষ্ট মন্ত্রণালি এিং বস্টকহোডারহদর মতামত পাওিা বগহছ। উি মতামত সবন্নহিি 

কহর খসড়া সমৃদ্ধ করা েহে।  

(৬) বিসরকাবর বমবিহকল কহলি স্থ্াপি ও পবরিালিা িীবতমালা ২০১১ (সংহিাবধত) ও বিসরকবর বিটেরাল কহলি স্থ্াপি ও 

পবরিালিা িীবতমালা ২০০৯-বক বিসরকাবর বমবিহকল ও বিটেরাল কহলি স্থ্াপি ও পবরিালিা আইহি রূপান্তহরর লহক্ষয খসড়া 

চূড়ান্ত করা েি। মবন্ত্রপবরষহদর িীবতগত অনুহমাদহির লহক্ষয চূড়ান্তকরণ কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ।  

(৭) সরকাবর েবিগঞ্জ বমবিহকল কহলি-এর প্রিাসবিক অনুহমাদি প্রদাি করা েহিহছ এিং ২০১৭-১৮ বিক্ষািহষ থ বিক্ষা 

কার্ থক্রম শুরুর র্ািতীি কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি।  
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পবরিার পবরকল্পিা অবধদপ্তর :  

(৮) সারাহদহি ইউবিিি পর্ থাহি ৩,৯৪৮টি ইউবিিি স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ বকহন্দ্রর মহধ্য ৩,৩৫৫টি ইউবিিি স্বাস্থ্য ও 

পবরিার কল্যাণ বকহন্দ্র ২৪/৭ ঘণ্টা সাধারণ প্রসি বসিা, ৯৮ টি মা ও বিশু কল্যাণ বকহন্দ্রর মহধ্য ৭০টি মা ও বিশু কল্যাণ 

বকহন্দ্র িরুবর প্রসূবত বসিা এিং ঢাকার আবিমপুহর অিবস্থ্ত মা ও বিশু কল্যাণ প্রবিক্ষণ প্রবতষ্ঠাি এিং বমাোম্মদপুর ফাটি থবলটি 

ও প্রবিক্ষণ বকহন্দ্র সাি থক্ষবণক মা ও বিশু স্বাস্থ্য বসিা এিং প্রসূবত বসিা প্রদাি করা েহে।  

(৯) প্রবতমাহস সারাহদহি ৩০,০০০ স্যাহটলাইট বলবিক আহিািহির মাধ্যহম গভথিতী মাহিহদর প্রসিপূি থ বিকআপসে, মা ও 

বিশু পুবষ্ট বসিা ও পরামি থ প্রদাি করা েহে।  

(১০) বকহিার-বকহিারীহদর উন্নত বসিা প্রদাহির লহক্ষয বসিা বকন্দ্রগুবলহক বকহিার িান্ধি করা েহিহছ এিং প্রহিািিীি বসিা 

ও পরামি থ প্রদাি করা েহে; ১৪টি মা ও বিশু কল্যাণ বকহন্দ্র ও ১৮৯টি ইউবিিি স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ বকহন্দ্র বকহিার-

বকহিারীহদর স্বাস্থ্য বসিা প্রদাহির িন্য স্বাস্থ্য কণ থার বখালা েি।  

(১১) দুগ থম এলাকা, বছটমেল, কম অগ্রগবত সম্পন্ন এলাকা এিং িিিল সংকট রহিহছ এমি এলাকাি কার্ থক্রহমর অগ্রগবত 

বৃবদ্ধর িন্য বমাট ১১৩৮িি Paid Volunteer বিহিাগ বদিা েি।  

(১২) দুগ থম এলাকা, বছটমেল, কম অগ্রগবতসম্পন্ন এলাকা এিং িিিল সংকট রহিহছ এমি ১২টি বিলাি উপহিলা 

ম্যাহিিারহক কার্ থক্রহমর অগ্রগবত মবিটবরং করার িন্য ৭িি বফবসবলহটটর বিহিাগ বদিা েি।  

(১৩) বরাগীহদরহক বিবিটাল পদ্ধবতহত বরবিহিিিসে দ্রুত বসিা প্রদাহির লহক্ষয ঢাকার আবিমপুহর অিবস্থ্ত মা ও বিশু 

কল্যাণ প্রবিক্ষণ প্রবতষ্ঠাহি বমাোম্মদপুর ফাটি থবলটি ও প্রবিক্ষণ বকন্দ্রটিহত অহটাহমিি কার্ থক্রম সম্পন্ন েহিহছ। র্ার মাধ্যহম 

বিবিটাল পদ্ধবতহত বরবিহিিিসে দ্রুত বসিা প্রদাি করা সম্ভি েহে।  

(১৪) কম থসূবির লক্ষযমাত্রা অিথহির িন্য পবরিার পবরকল্পিা পদ্ধবত গ্রেীতার োর বৃবদ্ধর লহক্ষয Projection অনুর্ািী 

Method-এর Drop out rate কমাহিা, Client Segmentation অনুর্ািী বসিা প্রদাি, Satellite Clinic সংগঠিসে 

কম থস্থ্হল সাি থক্ষবণক অিস্থ্াি কহর মাঠ পর্ থাহি সঠিক বদক বিহদ থিিা প্রদাহির লহক্ষয বিবভন্ন প্রকার পবরপত্র ও প্রজ্ঞাপি বপ্ররণ 

করা েি।  

(১৫) বিগত িছহর আইইএম ইউবিহটর মাধ্যহম িি দম্পবতহদর িন্য ১০০টি, ছাত্রছাত্রীহদর িন্য ১৫০টি এিং িারী স্কুল 

বিক্ষকহদর িন্য ১২০টি কম থিালা অনুবষ্ঠত েি।  

(১৬) মাঠ কমীহদর দক্ষতা উন্নিহির মাধ্যহম কাহির গুণগতমাি বৃবদ্ধর িন্য ১১৫ টি কম থিালা অনুবষ্ঠত েি।  

(১৭) পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য বিষিক ছবি ও িাতথাসে ৭৫টি বিল বিাি থ স্থ্াপহির মাধ্যহম বিলা এিং উপহিলা 

পর্ থাহির িিগণ পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য এিং বিন্ডার বিষহি অিবেত করার ব্যিস্থ্া করা েি।  

(১৮) এ ছাড়া অভীষ্ট িিহগাষ্ঠীর মাহ  পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য বিষহি সহিতিতা বৃবদ্ধর িন্য পবরিার 

পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য বিষিক ১৮টি পর্িাটক প্রদি থি করা েি। 

(১৯) িাংলাহদি বটবলবভিি-এর িিসংখ্যা বসহলর মাধ্যহম ২৪৩টি অনুষ্ঠাি প্রিার করা েহিহছ এিং িাংলাহদি বটবলবভিিসে 

অন্যান্য প্রাইহভট টিবভ িযাহিহলর মাধ্যহম পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য বিষিক ১,১৩৩টি টিবভবস (Television 

Commercial) এিং এছাড়াও ৪টি বিসরকাবর টিবভ িযাহিহলর মাধ্যহম পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য ও বিন্ডার 

বিষিক স্ক্রল প্রিার করা েি।  

(২০) িাংলাহদি বিতার-এর িিসংখ্যা বসহলর মাধ্যহম পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য ১০,১৮৪টি অনুষ্ঠাি প্রিার করা 

েহিহছ এিং Private community FM Radio-বত ৬০০ িার Radio Commercial (RDC) প্রিার করা েহিহছ। র্ার 

মাধ্যহম সারা বদহির িিগণ পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য ও বিন্ডার বিষহি এিং সংবেষ্ট বিষহি উদ্বুদ্ধ েহিহছি।  

(২১) ১৭টি ভ্রাম্যমাণ িলবচ্চত্র ইউবিট দ্বারা সারাহদহি প্রতযন্ত অঞ্চহল পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য বিষিক বমাট 

৪,৫৭৭টি িলবচ্চত্র প্রদি থহির মাধ্যহম বিলা এিং উপহিলা পর্ থাহির প্রতযন্ত অঞ্চহলর িিগণ পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু 

স্বাস্থ্য ও বিন্ডার বিষহি এিং সংবেষ্ট বিষহি উদ্বুদ্ধ েহিহছি।  
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(২২) প্রবতিছহরর ন্যাি বিগত িছহরও িাতীি, বিভাগ, বিলা এিং উপহিলা পর্ থাহি বিাভার্াত্রা, আহলািিা অনুষ্ঠাহির মাধ্যহম 

‘বিশ্ব িিসংখ্যা বদিস’ পালহি পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য সংবেষ্ট বিষহি উদ্বুদ্ধ েহিহছি। এ ছাড়া বদিব্যপী একটি বসিা 

সপ্তাে উদ র্াপহির মাধ্যহম বিবভন্ন পদ্ধবতর বিষহি তথ্য প্রদাি এিং বিহিষ বসিা প্রদাহির মাধ্যহম গ্রেীতা সংখ্যা বৃবদ্ধ করা েি। 

(২৩) পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য ও পুবষ্ট বসল বর্হক বমাট ৫,০০০ কবপ নত্রমাবসক মুখপত্র ‘পবরক্রমা’ মুদ্রণ করা 

েহিহছ। বিলা এিং উপহিলা পর্ থাহির পবরিার পবরকল্পিাসে অন্যান্য বিভাহগর কম থকতথা/কম থিারীগণ নত্রমাবসক পবরক্রমা’র 

মাধ্যহম পবরিার পবরকল্পিা, মা ও বিশু স্বাস্থ্য এিং বিন্ডার বিষহি অিবেত েহিহছি। 

(২৪) দ্রুত ও বির্ভ থল তথ্য সংগ্রহের িন্য বিভাগ, বিলা ও উপহিলাি মাহিান্নীত ইউবিিি স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ বকহন্দ্র 

ইটেরারহিট বমাহিমসে ল্যাপটপ সরিরাে করা েহিহছ। র্ার মাধ্যহম িানুিাবর ২০১৬ সাল েহত বদহির সকল উপহিলা পর্ থাি 

েহত ইউবিিি ওিাবর অিলাইহির মাধ্যহম তথ্য সংগ্রে করা েহে। 

(২৫) বিগত িছহর উপকরণ ও সরিরাে ইউবিহটর মাধ্যহম ৫ বমবলিি িন্ম বিিন্ত্রণ ইিহিকিি, ৩ বমবলিি বপওবপ, ২ লক্ষ 

ইমপ্ল্াটের বসট এিং ২০ বকাটি টাকার বিবভন্ন প্রকার ঔষধ ক্রি করা েহিহছ। উহেখ্য বর্, গত পাঁি িছহর িন্ম বিিন্ত্রণ সামগ্রীর 

মজুহদর বকাহিা ঘাটবত বছল িা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বিত্র : মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সহি স্বাস্থ্য বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাহগর িাবষ থক চুবি স্বাক্ষর 

(২৬) বিবভন্ন আর্ থ-সামাবিক প্রবতকূল অিস্থ্ার মহধ্যও পবরিার পবরকল্পিা অবধদপ্তর কর্তথক যুহগাপহর্াগী ও িেমুখী সমবন্বত 

কার্ থক্রমসমূে গ্রেণ করাি মার্তমৃতুয ও বিশু মৃতুয োর হ্রাসসে বিবভন্ন িিবমবতক সূিহক ব্যাপক অগ্রগবত অবিথত েহিহছ। 

বিবিএইিএস (BD Health Service) ২০১৪-এর প্রবতহিদি অনুর্ািী িতথমাহি ৫ িছহরর বিহি বিশু মৃতুযর োর প্রবত োিার 

িীবিত িহির ৪৬ এিং এক িছহরর বিহি িিসী বিশু মৃতুযর োর িতথমাহি প্রবত োিার িীবিত িন্ম ৩৮ এ বিহম এহসহছ। 

মার্ত স্বাহস্থ্যর উন্নবতর বক্ষহত্রও অিথি বিাহখ পড়ার মহতা। ২০১৬ সাহল এ সংখ্যা ১৪৩-এ বিহম এহসহছ। বিগত এক দিক মার্ত 

মৃতুযর োর প্রাি ৪০ িতাংি হ্রাস বপহিহছ র্া এক যুগান্তরকারী সাফল্য বেসাহি বিশ্ব দরিাহর সমাদৃত েহিহছ। এভাহি প্রবতটি 

সূিহকই দৃেমাি উন্নবত সম্ভি েহিহছ। সরকাহরর উচ্চ পর্ থাহির বিহদ থিিা অনুর্ািী পবরিার পবরকল্পিা অবধদপ্তর গৃেীত বিবভন্ন 

কার্ থক্রহমর মাধ্যহম। গত কহিক দিহক বিবভন্ন িিবমবতক সূিহক িাংলাহদহির অভািিীি অগ্রগবত েহিহছ। বিশু মৃতুয হ্রাহস 

সাফহল্যর িন্য িাংলাহদি প্রর্মিাহরর মহতা এমবিবি অযাওিাি থ বপহিহছ এিং মািিীি প্রধািমন্ত্রী িাংলাহদহির পহক্ষ এ 

পুরিার গ্রেণ কহরহছি। পবরিার পবরকল্পিা অবধদপ্তর িাংলাহদিহক ২০২১ সাহলর মহধ্য মধ্যম আহির বদহি রূপান্তহরর িন্য 

িবঞ্চত িিসংখ্যাি সীবমত রাখার িন্য বিরলস কাি কহর র্াহে। 
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িাতীি িিসংখ্যা ও গহিষণা প্রবিক্ষণ ইিবস্টটিউট (বিহপাট থ) :  

(২৭) িাংলাহদি বিহমাগ্রাবফক অযান্ড বেলর্ সাহভ থ-২০১৭; তথ্য সংগ্রেকারীহদর প্রবিক্ষণ েি। 

(২৮) িাংলাহদি মার্ত মৃতুয ও স্বাস্থ্য বসিা িবরপ-২০১৬ সম্পন্ন করা েি এিং প্রার্বমক ফলাফল প্রকাহির কার্ থক্রম গ্রেণ  

করা েি। 

(২৯) িাংলাহদি বেলর্ ফযাবসবলটি সাহভ থ ২১০৬-এর তথ্য সংগ্রহের কাি িলমাি রহিহছ। 

(৩০) অতযািেকীি স্বাস্থ্য বসিা ব্যিোর িবরপ ২০১৬-এর প্রবতহিদি প্রণিি করা েি। 

(৩১) অগ্রাবধকার প্রাপ্ত ৬টি বিষহি গহিষণার ফলাফল বিহসবমহিিি বসবমিাহরর মাধ্যহম প্রকাবিত েি। 

(৩২) িানুিাবর-বফব্রুিাবর ২০১৭ সাহল দুইটি ‘বরসাি থ বমহর্াহিালবি’ প্রবিক্ষণ বকাস থ সম্পন্ন করা েি। 

(৩৩) বিহপাহট থর প্রধাি কার্ থালিসে ১২টি এফিবব্লউবভটিআই ও ২০টি আরটিবসহত সি থহমাট ১৯,৯৫০িি কম থসূবি সংগঠক, 

ব্যিস্থ্াপক, াারাহমবিক্স, ইউবিিি পর্ থাহি বসিা প্রদািকারী, মাঠ পর্ থাহির সুপারভাইিার ও মাঠকমীহদর প্রবিক্ষণ প্রদাি করা 

েি। তন্মহধ্য ১২টি এফিবব্লউবভটিআই-এ ৪৪২ িি এফিবব্লউবভ পহদ মহিািীত প্রবিক্ষণার্ীর ১৮ মাহসর বমৌবলক প্রবিক্ষণ 

অন্তর্ভ থি রহিহছ। 

(৩৪) বিহপাহট থ িতথমাহি অনুহমাবদত পহদর সংখ্যা বমাট ৭৬৬টি তন্মহধ্য পূরণকৃত পদ ৬৩১টি ও শূন্যপহদর সংখ্যা ১৩৫টি। এ 

অর্ থ-িছহর র্ততীি ও িতুর্ থ বেবণর ৭৯টি শূন্য পদ পূরহণর িন্য বিহিাগ প্রবক্রিা িলমাি আহছ। সরকাবর কম থ কমবিি সবিিালি 

বর্হক প্রর্ম বেবণর ২৭টি শূন্য পহদ কম থকতথা বিহিাহগর সুপাবরি পাওিা র্াি এিং এহদর মহধ্য ১৫ িি কম থকতথা িতথমাহি 

বিহপাট থ এর অধীি বিবভন্ন প্রবতষ্ঠাহি বর্াগ বদহিহছি।  

(৩৫) প্রাি ৩৩ বকাটি টাকার ক্রিকৃত কবম্পউটার ও নিদুযবতক সামগ্রী, আসিািপত্র, বখলাধুলা সামগ্রী, বস্টিিাবর ও পবরষ্কার 

পবরেন্নতা সামগ্রী বিহপাট থ ও এর অধীি প্রবতষ্ঠাহি িাবেদা অনুর্ািী বিতরণ করা েি। এ ছাড়া ৩টি মাইহক্রািাস ক্রি কহর মাঠ 

পর্ থাহির প্রবতষ্ঠাহি সরিরাে করা েি। 

(৩৬) বিরাপত্তা ব্যিস্থ্া বিারদার করার লহক্ষয বিহপাট থ প্রধাি কার্ থালহি বসবস কযাহমরা স্থ্াপি করা েি। বিবিটাল পদ্ধবতহত 

কাহির মাি িাড়াহিার িন্য সম্পূণ থ বিহপাট থ ভিি ওিাইফাই-এর আওতাি আিা েি এিং বিহপাহট থর ওহিিসাইহটর উন্নিি 

করা েি। 

(৩৭) গুণগতমাহি উন্নত প্রবিক্ষণ প্রদাহির মাধ্যহম দক্ষ িিিবি গহড় তুহল ও িাবেদাবভবত্তক গহিষণা পবরিালিা কহর স্বাস্থ্য, 

িিসংখ্যা ও পুবষ্ট কম থসূবির উন্নিি ঘটিহি বদহির িিসংখ্যাহক সেিীি পর্ থাহি রাখহত সরকারহক সাবি থক সেহর্াবগতা প্রদাি 

বিহপাহট থর মাধ্যহম সম্পন্ন করা েি। 

িাবস থং ও বমিওিাইফারী অবধদপ্তর 

(৩৮) িাবস থং ও বমিওিাইফারী অবধদপ্তরাধীি বতিটি সরকাবর িাবস থং কহলি; কহলি অি িাবস থং, মোখালী, ঢাকা; িগুড়া 

িাবস থং কহলি িগুড়া ও বফৌিদারোট িাবস থং কহলি, িট্টগ্রাম-এ ২০১৭-২০১৮ বিক্ষািহষ থ বিএসবস িাবস থং/বিএসবস পািবলক 

বেলর্ িাবস থং (বপাস্ট বিবসক) বকাহস থ ছাত্র-ছাত্রী ভবতথ করা েি।  

(৩৯) ২০ জুি ২০১৭ তাবরহখ সকল অবধদপ্তহরর সহি ২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহরর িন্য িাবষ থক কম থ সম্পাদি করা েি।  

প্রকল্প/অপাহরিিাল প্ল্াি (OP) সংক্রান্ত  

(৪০) ২০১৬-২০১৭ অর্ থ-িছহরর িাবষ থক উন্নিি কম থসূবিহত স্বাস্থ্য বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাহগর আওতাি িাস্তিািিাধীি 

১০টি অপাহরিিাল প্ল্াি (OP) এিং ৫টি বিবিহিাগ প্রকহল্পর অনুকূহল বমাট িরাে ৫৬৫.৫৯ বকাটি টাকার (বিওবি ৩৯০.৫৯ 

বকাটি টাকা এিং প্রকহল্পর সাোয্য ১৭৫.০০ বকাটি টাকা) মহধ্য ব্যি েহিহছ বমাট ৩৮৭.৭০ বকাটি টাকা (৩৩০.৬৬ বকাটি টাকা 

এিং প্রকল্প সাোয্য ৫৭.০৪ বকাটি টাকা)।  



273 

 

ি. ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মন্ত্রণালি ও বিভাগসমূহের কার্ থািবল সম্পাদহি সম্ভাব্য িড় রকহমর িযাহলঞ্জসমূে (পবরবিষ্ট : ি) 

২। সাবি থক পর্ থাহলািিা  

২.১। বিশ্বািহির িযাহলঞ্জ বমাকাহিলা     ২০১৬-১৭    -     িাংলাহদি সামবষ্টক অর্ থিীবত ও সামাবিক সূিকসমূহে 

ইবতিািক অগ্রগবতসে প্রবৃবদ্ধর গবতধারা অব্যােত রাখহত সক্ষম েহিহছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছহরর িাংলাহদহি বিবিবপ প্রবৃবদ্ধ 

বছল ৭.১১ িতাংি এিং মার্াবপছু আি বছল ১,৪৬৫ মাবকথি িলার। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর বিবিবপ প্রবৃবদ্ধ ৭.২৮িতাংি এিং 

মার্াবপছু আি ১,৬১০ িলাহর দাঁবড়হিহছ, র্া িাংলাহদহির অর্ থহিবতক অগ্রগবতর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 

২.২। ‘রূপকল্প-২০২১’ িাস্তিািহি উপযুি অর্ থনিবতক পবরকল্পিা প্রণিি, প্রাবতষ্ঠাবিক কাঠাহমার উন্নিি, গণদ্রব্য ও বসিার 

বর্াগাি বৃবদ্ধ, বিশ্বিািাহর ক্রমান্বহি একীভূত েওিা, উৎপাদি বিহিষািি ও প্রযুবিগত উন্নিি এিং সামবষ্টক অর্ থিীবতর 

বস্থ্বতিীলতা রক্ষাসংক্রান্ত কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর রািস্ব আদাহির পবরমাণ পূি থিতী অর্ থ-িছহরর বিহি 

৭.৭০ িতাংি বিবি েি। ১০.৭৩ িতাংি প্রবৃবদ্ধ োহর নিহদবিক মুদ্রার বরিাভথ ৩৩.৪০৬৬ বিবলিি মাবকথি িলাহর উন্নীত েি 

এিং সরাসবর নিহদবিক বিবিহিাহগর পবরমাণও বৃবদ্ধ পাি। এ সমি রপ্তাবি ও আমদাবি বৃবদ্ধ পাি এিং মূল্যফীবত সেিীি 

পর্ থাহি র্াহক। 

২.৩। উন্নিি কম থসূবির িাস্তিািহি বিরন্তর প্রহিষ্টার ফহল িাবষ থক উন্নিি কম থসূবির িাস্তিািহির বক্ষহত্র উহেখহর্াগ্য সাফল্য 

অিথি সম্ভি েহিহছ। ২০০৮-০৯ অর্ থ-িছহর বর্খাহি িাবষ থক উন্নিি কার্ থক্রহম প্রকৃত ব্যি েি ১৯,৭০১ বকাটি টাকা, ২০১৬-১৭ 

অর্ থ-িছহর তা বৃবদ্ধ বপহি ১,০৭,২২৯ বকাটি টাকা দাঁবড়হিহছ। িাবষ থক উন্নিি কম থসূবির িাস্তিািি-দক্ষতা বৃবদ্ধর ধারাও  

অব্যােত র্াহক।  

২.৪। কৃবষখাহত উৎপাদি বৃবদ্ধ, গহিষণাকম থ এিং আধুবিকািহি ব্যাপক সাফল্য অবিথত েহিহছ। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছহরর 

তুলিাি ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর গহমর উৎপাদি ০.৭৫৬ লক্ষ বমবট্রকটি, বিঁিাহির উৎপাদি ০.২৩২ লক্ষ বমবট্রকটি, পাহটর 

উৎপাদি ৬.৮৬৭ লক্ষ বিল, িাকসিবির উৎপাদি ৭.৭৮৩ লক্ষ বমবট্রকটি, মাহছর উৎপাদি ১.৯৭ লক্ষ বমবট্রকটি, মাংহসর 

উৎপাদি ১০.০৩ লক্ষ বমবট্রকটি, দুহধর উৎপাদি ২০০.৯১৫ বকাটি বলটার এিং বিহমর উৎপাদি ৩০১.৯২ বকাটি বৃবদ্ধ পাি।  

২.৫। বিল্পািহি উত্তম পবরহিি বিবিত করার িন্য প্রহিািিীি িীবত ও আইি প্রণিি এিং বিল্পিগরী স্থ্াপি করা েি। 

       ও                     ন  ম       ম    ম    ও      দ  ন           ‘      ম    ও 

    দন        ম ন-২০১৫   ন’       ম  ন                     দন ম নন      নম     ন           

  । রািধািীর োিরীিাগস্থ্ ট্যািাবর বিল্পসমূেহক সাভাহর পবরহিিিান্ধি স্থ্াহি স্থ্ািান্তহরর লহক্ষয ১৫৫টি বিল্প 

ইউবিট/প্রবতষ্ঠাহির অনুকূহল প্ল্ট িরাে বদিা েি। িাংলাহদহির ঔষধবিহল্পর আহরা উন্নবত সাধহির লহক্ষয মুন্সীগঞ্জ বিলার 

গিাবরিাহত সকল ধরহির অিকাঠাহমাগত সুহর্াগ-সুবিধা এিং বকন্দ্রীি িিথয বিাধিাগারসে একটি বিল্প পাকথ স্থ্াপহির কাি 

দ্রুত এবগহি িলহছ। ‘বিবসক প্ল্াবস্টক বিল্প িগরী এিং বিবসক মুদ্রণ বিল্প িগরী’-িীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েি। 

২.৬। বর্াগাহর্াগ ব্যিস্থ্ার উন্নিহি উহেখহর্াগ্য অগ্রগবত েহিহছ। বদহির সড়ক বর্াগাহর্াগ বিটওিাকথ উন্নিহির অংি বেসাহি 

িাংলাহদহির সি থবৃেৎ পদ্মা বসতু প্রকহল্পর িাস্তিািি কাি এবগহি িলহছ। প্রকহল্পর ক্রমপুবঞ্জত ও বভৌত অগ্রগবত ৪৪ িতাংি। 

কণ থফুলী িদীর তলহদহি িহুহলি সড়ক টাহিল বিম থাহণ িীিা অর্ থািিকারী প্রবতষ্ঠাি Exim Bank-এর সাহর্ ঋণচুবি 

স্বাক্ষবরত েি।              ন    ম    ম   ন                  আ          ম ন            -    ম 

ম                                        ও          ন            ।  

২.৭। রূপকল্প-২০২১-এর লক্ষয ও                    ন      ২০৩০    ন, সমিািদ্ধ কম থপবরকল্পিা ২০৪১ এিং 

ম            Bangladesh Delta Plan 2100 িাস্তিািহির উহেহে সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাগ 

বিরিবেন্নভাহি কাি কহর র্াহে।        Highway Development and Management (HDM) সাহভ থ বরহপাট থ 

অনুর্ািী িাতীি মোসড়ক ৭৯.৬১ িতাংি, আঞ্চবলক মোসড়ক ৬৯.২১ িতাংি ও বিলা মোসড়ক ৫২.৯২ িতাংি good 

to fair condition-এ রহিহছ।     িিগহণর র্াতািাত এিং পে-পবরিেণ    দ    ও বিবি থঘ্ন ে    । ২০২১ সাহলর 

মহধ্য           মোসড়ক good to fair condition-                 ন        ন   ন আহছ। আ     ও   -

আ     ম                                   ম                 দ                  ন   দ ম      

 ন ও                           আ  ।                      -    ম       ম              -ম মন     
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      ম      ৪-   ন               ।    দ   -    ম  -           ম          আ    নদ    -

     -     -আ                  ম                      ন   দ              ন    ন         

         ন   ৪-   ন                 ম ন      ।          নম                    -      -     

     ও    নম            দ ম            ।                ২       , ২   ম ন , ২     ম  ,    ন ,      , 

৩          ও ৮ম       দ -  ন  ম        নম           ম            ম          ম ন      ।      

ম  ন       ন    ন   ন              দ   ৬০                  ন   ম Mass Rapid Transit (MRT) 

Line-6 (      দ      ম  ম      )  ন        ম                      নম                   । গািীপুর েহত 

এিারহপাট থ পর্ থন্ত র্াতািাত দ্রুত করার লহক্ষয              দ   ২৫                  ন   ম িাস র যাবপি ট্রািবিট 

(বিআরটি) কবরহিার বিম থাহণর মূল কাি শুরু েি। ২৬.৬০ বকহলাবমটার দীঘ থ MRT Line-1 বিম থাহণর লহক্ষয সম্ভাি যতা র্ািাই 

      । বিস্তাবরত িকিা প্রণিহির িন্য ২৯ জুি ২০১৭ তাবরখ উন্নিি সেহর্াগীর সাহর্ ঋণচুবি স্বাক্ষবরত েি। ২০.৮০ 

বকহলাবমটার দীঘ থ MRT Line-5 বিম থাহণর লহক্ষয সম্ভাি যতা র্ািাইহির কাি িলহছ।         ন  আও    িাংলাহদহি 

প্রর্ম ৩১.২০       ম        Underground MRT    পাতাল বরল        বিবম থত েহত র্াহে। 

২.৮। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৩৬.৯৩ বকহলাবমটার বিযমাি বরলপর্ পুিি থাসি, ৪৫.২৮ বকহলাবমটার িতুি বরলপর্ বিম থাণ, 

৪৭টি িতুি বরলহসতু, ১০টি িতুি বস্টিি বিবডং বিম থাণ, ২২টি বিযমাি বরলহসতু পুিবি থম থাণ, ৬টি িতুি বট্রি িালু করা েি।  

২.৯। অভযন্তরীণ বিৌপর্সমূহের িাব্যতা উন্নিি ও সংরক্ষহণ বিআইিবব্লউটিএ কর্তথক জুি ২০১৭ পর্ থন্ত সি থহমাট ২৭৬.০০ লক্ষ 

ঘিবমটার বেবিং সম্পন্ন করা েি। বিআইিবব্লউটিবস ৩৮টি র্াত্রীিােী িাোি, ৫০টি বফবর, ৪০টি কাহগ থা িাোি এিং ৫৩টি 

সোিক িাোহির সমন্বহি ০৩টি ইউবিহটর মাধ্যহম অভযন্তরী  ও উপকূলীি রুহট বিরাপদ র্াত্রী, মালামাল ও র্ািিােি 

পারাপার করা েি। আকািপহর্ বদহির বর্াগাহর্াগ ব্যিস্থ্ার উন্নিহি বিবভন্ন বিমািিন্দহরর অিকাঠাহমার উন্নিি করা েি।  

২.১০। িাস-উপহর্াগী পবরহিি সৃবষ্টহত এিং িলিায়ুর বিরূপ প্রবতবক্রিা প্রিমহি প্রহিািিীি কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি।  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৬,৮১৯.১৮ একর ভূবম সংরবক্ষত িি বেসাহি বঘাষণা করা েি।       দ    ৬৪              

       ন       ও         ন        ,    ন,        ম  ও          Nationwide and sectoral vulnerability 

assessment     ন       ম          । দুহর্ থাগ বমাকাহিলাি সক্ষমতা বৃবদ্ধর বিবভন্ন কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। িন্যা 

পূি থাভাস সতকীকরণ এিং পাবিবিজ্ঞাি সম্পবকথত অনুসন্ধাি কাি অব্যােত র্াহক।  

২.১১। ঢাকা িেহর কম থরত সরকাবর কম থকতথা-কম থিারীহদর আিাসি-সংকট বিরসহি গণপূতথ অবধদপ্তর ঢাকার আবিমপুর 

সরকাবর কহলাবি, মবতব ল সরকাবর কহলাবি, ঢাকার বমরপুর ৬ িম্বর বসকিি, বমরপুহরর পাইকপাড়া, মাবলিাগ, ইিাটি ও 

িারািণগহঞ্জর আলীগহঞ্জ ১৪টি প্রকহল্পর আওতাি ৫,২৯০টি ফ্ল্যাট বিম থাণ কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। সুবপ্রম বকাহট থর মািিীি 

বিিারপবতগহণর িন্য ২০তলা ভিহি ৩,৫০০ িগ থফুট আিতিবিবিষ্ট ৭৬টি ফ্ল্যাট এিং িাতীি সংসদ সবিিালহির কম থকতথা-

কম থিারীহদর িন্য বিহরিাংলা িগহর ৪৪৮টি ফ্ল্যাট বিম থাণকাি জুি ২০১৭-এ সমাপ্ত েি। গণপূতথ অবধদপ্তর কর্তথক ঢাকার বিইবল 

বরাহি মািিীি মবন্ত্রিহগ থর িন্য ৫,৯৭৬ িগ থফুটবিবিষ্ট ১০টি ফ্ল্যাট বিম থাণ এিং ঢাকার ইিাটহি বসবিির সবিি, সবিি ও বগ্রি-১ 

পদমর্ থাদার কম থকতথাহদর িন্য ৩,৪৫০ িগ থফুহটর ১১৪টি ফ্ল্যাট বিম থাণকাি িলমাি আহছ।  

২.১২। বদিব্যাপী বিশুহদর বিযালহি ভবতথ, উপবস্থ্বত বৃবদ্ধ,  হর পড়া বরাধ ও বিক্ষার      মাি উন্নিহির িন্য সামাবিক 

বিরাপত্তা কম থসূবি গ্রেণ করা েি। প্রার্বমক বিযালহির ছাত্রহদর বিহি িিিন্ধু বগাডকাপ প্রার্বমক বিযালি ফুটিল টুি থাহমটের 

২০১৬ ও প্রার্বমক বিযালহির ছাত্রীহদর বিহি িিমাতা বিগম ফবিলাতুহন্নসা মুবিি বগাডকাপ প্রার্বমক বিযালি ফুটিল 

টুি থাহমটের ২০১৬ ইউবিিি পর্ থাি েহত িাতীি পর্ থাহি সফলভাহি অনুবষ্ঠত েি।     ম             ম           

১২,৩৫২ ন  ম      - ম                দ        ন        ও দ    ম   দ        দ ন       ।  

২.১৩। সকল পাঠ্যপুস্তহক মুবিযুহদ্ধর ইবতোস এিং িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির িীিিী সবন্নহিি করা েি। 

বদহির বর্ সকল উপহিলাি বকাহিা সরকাবর মাধ্যবমক বিযালি     কহলি বিই বস সকল উপহিলাি একটি কহর মাধ্যবমক 

বিযালি     একটি কহর কহলি সরকাবরকরহণর কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। ২০১৭ বিক্ষািহষ থ প্রাক-প্রার্বমক, ইিহতদাবি, 

দাবখল, দাবখল বভাহকিিাল, মাধ্যবমক ও এসএসবস (বভাহকিিাল) স্তহরর ৪ বকাটি ২৬ লক্ষ ৩৫ োিার ৯২৯ িি বিক্ষার্ীর 

মহধ্য ০১ িানুিাবর ২০১৭ তাবরখ ৩৫ বকাটি ১৫ লক্ষ ১৩ োিার ৮৫৭টি পাঠ্যপুস্তক বিিামূহল্য বিতরণ করা েি। কাবরগবর 

এিং মাদ্রাসা বিক্ষার উন্নিহি বিবভন্ন কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। 
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২.১৪। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ৮,৯৪,০৫৪ িি িাংলাহদবি বিহদহি গমি কহর। ‘৬৪টি বিলাি ৬৪টি বিলা কম থসংস্থ্াি ও 

িিিবি অবফস (বিইএমও) এিং ০৮টি বিভাগীি িেহর ০৮টি বিভাগীি কম থসংস্থ্াি ও িিিবি অবফস’ এিং িট্টগ্রাহম 

‘প্রিাসী কল্যাণ বকন্দ্র’ স্থ্াপি িীষ থক প্রকল্প গ্রেণ করা েি। িিগহণর বদারহগাড়াি বসিা বপৌৌঁহছ বদওিার লহক্ষয বিহদি  ম  

কমীহদর বফিারবপ্রটের কার্ থক্রম               িতথমাহি ২৫টি বিলাি িালু করা েি।  

২.১৫। ‘িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির ৪১তম িাোদত িাবষ থকী ১৫ আগস্ট ২০১৬ তাবরহখ ‘িাতীি বিাক 

বদিস, ২০১৬’     ৯৮তম িন্মবদিস ও িাতীি বিশু বদিস, ২০১৭’ র্র্াহর্াগ্য মর্ থাদাি পালি করা েি। ঢাকাসে সারাহদহি 

সরকাবরভাহি ‘পহেলা নিিাখ, ১৪২৪’ উদ র্াপি করা েি। ঢাকাসে সারাহদহি বিশ্বকবি রিীন্দ্রিার্ ঠাকুহরর ১৫৬তম 

িন্মিাবষ থকী ও িাতীি কবি কািী িিরুল ইসলাহমর ১১৮তম িন্মিাবষ থকী উদ র্াপি করা েি। িাতীি িীিহি বিবভন্ন বক্ষহত্র 

গুরুত্বপূণ থ অিদাহির স্বীকৃবতস্বরূপ ‘স্বাধীিতা পুরিার, ২০১৭’, ‘একুহি পদক, ২০১৭’ এিং ‘বিগম বরাহকিা পদক, ২০১৬’ 

প্রদাি করা েি।  

২.১৬। কযাপটিভসে বিদুযৎ উৎপাদি ক্ষমতা ১৫,৭৫৫ বমগাওিাহট উন্নীত েি। এ অর্ থ-িছহর সি থহমাট ৪৪,৪৯৭ বকহলাবমটার 

বিদুযৎ-বিতরণ-লাইি বিম থাণ করা েি; ১,৫৮৬ বমগাওিাট ক্ষমতার সাতটি বিদুযৎহকন্দ্র িালু েি এিং ২,৮৮৯ বমগাওিাট 

ক্ষমতার িিটি বিদুযৎহকন্দ্র বিম থাহণর লহক্ষয চুবি স্বাক্ষবরত েি। িতথমাহি বিদুযৎ-সুবিধাপ্রাপ্ত িিহগাষ্ঠী ৮০ িতাংি এিং 

মার্াবপছু বিদুযৎ-উৎপাদি ৪৩৩ (কযাপটিভসে) বকহলাওিাট ঘণ্টাি উন্নীত েি।  

২.১৭।      ও             ম         ন   ন          ম                         ও                   

  ন       । স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালি এিং স্বাস্থ্য অবধদপ্তরসে সকল বিলা ও উপহিলা োসপাতাল এিং 

বিহিষাবিত োসপাতালসে বমাট ৪৬৩টি প্রবতষ্ঠাহি আঙুহলর ছাপ িিািকারী বরহমাট ইহলিবিক অবফস এহটহন্ডন্স বসহস্টম 

িালু করা েি। এ সমহি গড় আয়ু ৭১.৮ িছহর উন্নীত েি।                   আও    ন ‘        ন     ন   

 ন           ন                     ’     ন       ম          ।     ম  ম                আ ন     

         ম                আ ন-২০১৬ ম  ন           দ       ।               ম          -   

     ন     ম দন  দ ন       । 

২.১৮। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর স্থ্ািীি সরকার ব্যিস্থ্া িবিিালী করার কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। কুবমো বিলাি ‘লালমাই’ িাহম 

িতুি উপহিলা গঠি; বপহরািপুর বিলার ‘বিিািগর’ উপহিলার িাম পবরিতথি কহর ‘ইন্দুরকািী’ উপহিলা িামকরণ     

িট্টগ্রাম বিলার িন্দিাইি উপহিলাধীি বদাোিারী বপৌরসভা প্রবতষ্ঠা       । এলবিইবি কর্তথক উপহিলা কম ক্স ভিি 

বিম থাণ/সম্প্রসারণ, ইউবিিি পবরষদ কম ক্স ভিি বিম থাণ, উপহিলা, ইউবিিি ও গ্রাম সড়ক/বিি/কালভাট থ 

বিম থাণ/পুিবি থম থাণ ও পুিি থাসি, বগ্রার্-বসটেরার/গ্রামীণ োট/িািার/ঘূবণ থ ড়/িন্যা আেিহকন্দ্র বিম থাণ         অিকাঠাহমা 

বিম থাণ/পুিি থাসি করা েি। 

২.১৯। বিিার বিভাহগর স্বাধীিতা সমুন্নত রাখহত সরকার সি সমি সহিষ্ট রহিহছ। মামলা-বিষ্পবত্ত ত্বরাবন্বত করহত 

বিিারকহদর কম থদক্ষতা বৃবদ্ধ, আদালত ও ট্রাইব্যযিাল গঠি/সংিার, প্রহিািিীি বভৌত অিকাঠাহমা বিম থাণ ও সংিাহরর লহক্ষয 

বিবভন্ন কার্ থক্রম পবরিাবলত েি।  

২.২০। রাে ও সমাহির সি থহক্ষহত্র িাবন্ত, শৃঙ্খলা ও বস্থ্বতিীলতা প্রবতষ্ঠা করার লহক্ষয আইি-শৃঙ্খলা িাবেিীর সকল িাখাহক 

অবধক িবিিালী ও দক্ষ কহর গহড় বতালার কার্ থক্রম অব্যােত র্াহক। িাংলাহদি পুবলি, র যাি, বিবিবি ও বকাস্টগাহি থর 

দক্ষতা বৃবদ্ধর িন্য আধুবিক র্ন্ত্রপাবত ও সাি-সরঞ্জাহম সবিত করা েি। িবিবিহরাধী কার্ থক্রহম িাংলাহদি আন্তিথাবতক 

খ্যাবত অিথি কহর।       মন ও             দ  , মাদকদ্রব্য বিিন্ত্রণ অবধদপ্তর, আিসার, বভবিবপ ও কারারক্ষীহদর 

সক্ষমতা বৃবদ্ধর কার্ থক্রম অব্যােত র্াহক। প্রাকৃবতক ও মািিসৃষ্ট বিপর্ থি এিং িরুবর পবরবস্থ্বত বমাকাহিলাি ফািার সাবভ থস ও 

বসবভল বিহফন্স িাবেিীর সক্ষমতা বৃবদ্ধ করা েি। 

২.২১। ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িবিিাদ, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদাবিকতা দূর কহর রাে ও সমাহির সি থহক্ষহত্র িাবন্ত, শৃঙ্খলা ও 

বস্থ্বতিীলতা প্রবতষ্ঠা করার লহক্ষয আইি-শৃঙ্খলা িাবেিীর সি থাত্মক প্রহিষ্টা অব্যােত র্াহক। পবিত্র রমিাি, পবিত্র ঈদ-উল-

বফতর, পবিত্র ঈদ-উল-আিো, বিশ্ব ইিহতমা, শুভ িন্মাষ্টমী, িারদীি দুগ থাপূিা, শ্রী শ্রী লক্ষ্মীপূিা, পবিত্র আশুরা, ইতযাবদ 

ধমীি অনুষ্ঠাি এিং িাতীি বিাক বদিস, িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাহির িন্মবদি, স্বাধীিতা ও িাতীি বদিস, 

মোি বিিি বদিস, িেীদ বদিস ও আন্তিথাবতক মার্তভাষা বদিস, বিলেতযা বদিস, িেীদ ব্যবদ্ধিীিী বদিস, িিিন্ধুর স্বহদি 
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প্রতযািতথি বদিস, পহেলা নিিাখ, বম বদিস ইতযাবদ উৎসিমুখর পবরহিহি, বিরাপহদ, বিবি থহঘ্ন, িাবন্তপূণ থভাহি ও র্র্ার্র্ 

মর্ থাদাি পাবলত েি।  

২.২২। ২০১৫-১৬ অর্ থ-িছহর সিস্ত্র িাবেিীর সক্ষমতা বৃবদ্ধর লহক্ষয ব্যাপক কার্ থক্রম গ্রেণ ও িাস্তিািি করা েি। একুি 

িতহকর িযাহলঞ্জ বমাকাহিলাি সক্ষম একটি িবিিালী ও আধুবিক সিস্ত্র িাবেিী গহড় বতালার লহক্ষয িতুি বিবভিি, বিহগি, 

ব্যাটাবলিি, ইউবিট সৃবষ্ট করা েি এিং অতযাধুবিক যুদ্ধ-সরঞ্জাম সংহর্ািি করা েি। সম্প্রসারণ করা েি িাবেিীসমূহের 

প্রবিক্ষণ-সুবিধা। িাংলাহদি বিৌিাবেিীর িন্য িীি বর্হক দুটি সািহমবরি ক্রি করা েি এিং মািিীি প্রধািমন্ত্রী কর্তথক গত ১২ 

মাি থ ২০১৭ তাবরহখ সািহমবরি দুটি ‘িাহিৌিা িির্াত্রা’ ও ‘িাহিৌিা িির্াত্রা’ িাহম কবমিবিং করা েি। স্বাধীিতা ও 

মুবিযুহদ্ধ অসামান্য অিদাি, বদহির আকািসীমা মুি রাখা, সাি থহভৌমত্ব রক্ষা এিং বদহির প্রহিািহি িিহসিাি অিদাহির 

স্বীকৃবতস্বরূপ সরকার কর্তথক িাংলাহদি বিমাি িাবেিী-বক স্বাধীিতা পুরিার ২০১৭ প্রদাি করা েি। 

২.২৩। মুবিযুহদ্ধর ইবতোস, ঐবতেয ও স্মৃবত সংরক্ষণ এিং িীরমুবিহর্াদ্ধাহদর কল্যাহণ বিবভন্ন কম থসূবি িাস্তিািি করা েি। 

ভূবমেীি, অসেল মুবিহর্াদ্ধাহদর ২,৯৭১টি ইউবিহটর িন্য ২২৭.৯৭ বকাটি টাকা ব্যহি িাস্তিািিাধীি িাসস্থ্াি বিম থাণ প্রকহল্পর 

আওতাি ২,৬২৪টি িাসস্থ্াি বিম থাহণর কাি সম্পন্ন েি। সকল বিলাি মুবিহর্াদ্ধা কমহপ্ল্ক্স ভিি বিম থাণ প্রকহল্পর আওতাি 

৪৫টি বিলাি ভিি বিম থাণকাি সম্পন্ন কহর েস্তান্তর করা েি। জুি ২০১৭ পর্ থন্ত ৩৪৭টি উপহিলা মুবিহর্াদ্ধা কমহপ্ল্ক্স ভিহির 

বিম থাণকাি সমাপ্ত েি। 

২.২৪। ৬৪                             ৮            ম ন               আ                        

          ২১৬   দ    ন         ম       ন; সরকাহরর উপসবিিহদর সাি থক্ষবণক সরকাবর গাবড় ব্যিোহরর 

   প্রাবধকার প্রদাি; মািিীি প্রধািমন্ত্রীর সানুগ্রে উপবস্থ্বতহত িিপ্রিাসি পদক প্রদাি; বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং 

দপ্তর/সংস্থ্ার িাবেদার পবরহপ্রবক্ষহত ১৯,৬৬১টি পদ সৃিি, ৬৫,৫৮৯টি পদ সংরক্ষণ, ৪,৬২২টি পদ স্থ্ািীকরণ, ১৯৫টি পদ 

বিলুবপ্ত, ১৯১টি পদ রািস্ব খাহত স্থ্ািান্তর এিং ১,৫৭৭টি র্ািিােি টিওএন্ডই-বত অন্তর্ভ থবি করহণ সম্মবত প্রদাি; ২০১৬-১৭ 

অর্ থিছহর বদহির অভযন্তহর ৬৩টি প্রবিক্ষণ কম থসূবিহত ২,৯৫৩ িি কম থকতথার অংিগ্রেণ ও িিপ্রিাসি মন্ত্রণা     ম   ম 

    ম   ১,০৪৮ িি কম থকতথাহক বিবভন্ন স্বল্পহমিাবদ ও দীঘ থহমিাবদ বকাহস থ প্রবিক্ষহণর িন্য    দ  বপ্ররণ করা েি।  

২.২৫। িিপ্রিাসহি কম থকতথা-কম থিারীহদর দক্ষতা ও দািিদ্ধতা বৃবদ্ধর মাধ্যহম অভীষ্ট লক্ষয অিথহির িন্য ফলাফলবভবত্তক 

কম থসম্পাদি ব্যিস্থ্া মন্ত্রণালি/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থ্ার এিং বিভাগীি/আঞ্চবলক ও বিলা পর্ থাহির কার্ থালিসমূহে িালু করা েি। 

স্বেতা ও িিািবদবেতা বিবিত করহত বসিাপ্রতযািী িিগহণর অভাি-অবভহর্াগ সরাসবর শুিাবির মাধ্যহম বসগুহলার বিষ্পবত্ত 

এিং িাগবরক বসিা প্রদাহির মাি ও গবত বৃবদ্ধর লহক্ষয সকল মন্ত্রণালি/বিভাহগ গণশুিাবি গ্রেণ করা েি। রােীি ও অ-রােীি 

প্রবতষ্ঠািসমূহে িাতীি শুদ্ধািার বকৌিল িাস্তিািহির কার্ থক্রম অব্যােত র্াহক।  

২.২৬। বিবিটাল িাংলাহদি বিবিম থাহণ বদ্বতীি সািহমবরি কযািল ল্যাবন্ডং বস্টিি পটুিাখাবল বিলার কুিাকাটাি স্থ্াপি করা 

েি এিং িিিন্ধু স্যাহটলাইহটর বিম থাণকাি বিষ পর্ থাহি রহিহছ। আইবসটি বিহল্পর উন্নিহি বিবভন্ন অিকাঠাহমা বিম থাণসে 

আইবসটিহত দক্ষ মািিসম্পদ উন্নিহির কার্ থক্রম অব্যােত র্াহক। আইবসটি বিহল্পর উন্নিহি বিবভন্ন অিকাঠাহমা বিম থাণসে 

আইবসটিহত দক্ষ মািিসম্পদ উন্নিহির কার্ থক্রম অব্যােত র্াহক। িতথমাহি বদহি ২৮টি োই-বটক/আইটি পাকথ বিম থাহণর 

কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। ইহতামহধ্য ৩টি োই-বটক পাহকথ ৪৮টি প্রবতষ্ঠািহক বস্পস িরাে বদওিা েহিহছ। প্রধািমন্ত্রীর 

কার্ থালহির এটুআই বপ্রাগ্রাহমর মাধ্যহম সরকাবর দপ্তরসমূহে স্বেতা এিং গবতিীলতা আিিহি ই-ফাইবলং পদ্ধবত এিং 

বিলাপর্ থাহি ই-বসিা প্রদাহির ব্যিস্থ্া বিওিা েি। িাগবরক বসিাি উদ্ভািি কম থিালার আ    ন, ইহিাহভিি পাইলট প্রকহল্পর 

িাস্তিািি, দক্ষতা বৃবদ্ধমূলক কার্ থক্রম,            সেিীকরণ   তথ্য অবধকার আইহির আওতাি তথ্য-প্রতযািীহদর তথ্য 

সরিরাে বিবিত করা েি। 

২.২৭। ২০২১ সাহলর মহধ্য পূণ থ মাত্রাি বিবিটাল গভি থহমটের প্রবতষ্ঠার লহক্ষয ই-গভি থহমটের কার্ থক্রমহক এবগহি বিওিার িন্য 

সরকাহরর সমবন্বত কম থপদ্ধবত পবরিালিার অংি বেসাহি ন্যািিাল এটেরারপ্রাইি আবকথহটকিার (এিইএ) প্রবতষ্ঠা করার কাি 

এবগহি িলহছ।  

২.২৮। আইবসটি খাহত উন্নিহির িন্য অসামান্য অিদাি এিং ‘বিবিটাল িাংলাহদি’ বিবিম থাহণর লহক্ষয বিবভন্ন উন্নিিমূলক 

উহযাগ গ্রেহণর স্বীকৃবত বেসাহি ‘World Organization of Governance & Competitiveness’, ‘Plan Trifinio’, 

‘Global Fashion for Development’, ‘School of Business of University of New Haven, Connecticut’ 
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প্রধামন্ত্রীর তথ্য ও বর্াগাহর্াগ      বিষিক মািিীি উপহদষ্টা িিাি সিীি ওিাহিদ-বক ‘ICT for Development 

Award, ২০১৬’  দ ন কহরি।  

২.২৯। ‘সকহলর সহি িন্ধুত্ব, কাহরা প্রবত নিবরতা িি’     ‘সকল বিহরাহধর িাবন্তপূণ থ সমাধািই েহি িাংলাহদহির 

পররােিীবতর মূলমন্ত্র’ িাবতর বপতা িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাি প্রণীত িাংলাহদহির পররােিীবত-    ধারািাবেকতাি 

একটি সমবন্বত, কার্ থকর ও বিগিাি পররােিীবত পবরিালিা এিং ‘রূপকল্প ২০২১’-এর আহলাহক িবেবি থহশ্ব িাংলাহদহির 

কূটনিবতক উপবস্থ্বত ও তৎপরতা অবধকতর দৃেমাি করার লহক্ষয         বিরলস প্রিাস           । ন     ম     

    ন                                   আ         ন     ন      ন        ন               

       ন  দ  ন            ২১       ২০১৬        UN-Women ম নন      নম     ‘Planet 50-50 

Champion’               দ ন    ।         ন Global Partnership Forum      ‘Agent of Change’-

         ন ন                 । দাবরদ্রযদূরীকরণ, িারীর ক্ষমতািি এিং সন্ত্রাস ও িবিিাদ বিমূ থহল িাংলাহদহির 

প্রবতশ্রুবত এিং কার্ থকর উহযাহগর ফহল আন্তিথাবতক পবরমণ্ডহল একটি িাবন্তবপ্রি, গণতাবন্ত্রক ও অসাম্প্রদাবিক রাে বেসাহি 

আন্তিথাবতক অিহি িাংলাহদহির ভািমূবতথ এক উচ্চতর মাত্রা লাভ কহর।  

৩। সুপাবরি 

৩.১।  মবন্ত্রসভা-নিঠহক গৃেীত বসদ্ধান্ত, বিবভন্ন মবন্ত্রসভা কবমটির সভাি গৃেীত বসদ্ধান্ত এিং প্রিাসবিক পুিবি থন্যাস-সংক্রান্ত 

িাতীি িাস্তিািি কবমটি (বিকার)-এর নিঠহক গৃেীত বসদ্ধান্তসমূে র্র্াসমহি ও কার্ থকরভাহি িাস্তিািহির লহক্ষয 

মন্ত্রণালি ও বিভাগসমূে কর্তথক বিার তৎপরতা ও প্রহিষ্টা অব্যােত রাখা আিেক। এ বক্ষহত্র আন্তঃমন্ত্রণালি সমন্বি 

আরও বিারদার করা বর্হত পাহর। 

৩.২। বদহি বিযমাি আইি-শৃঙ্খলা পবরবস্থ্বত অতীহতর তুলিাি সহন্তাষিিক।                 ন            । 

যুদ্ধাপরাধ ও মািিতাবিহরাধী অপরাধীহদর বিিার কার্ থক্রম বিবি থহঘ্ন পবরিালিা ও আইি-শৃঙ্খলা পবরবস্থ্বতর অবধকতর 

উন্নিহির লহক্ষয এিং িবিিাদ, সন্ত্রাস, িাঁদািাবি ও অন্যান্য অপরাধ বরাধকহল্প বগাহিন্দা সংস্থ্াসমূহের কার্ থক্রম 

সুসমন্বি, আইি-শৃঙ্খলা িাবেিীর সদা-সতকথ র্াকা এিং খাযদ্রহব্য বভিাল বরাধকহল্প ভ্রাম্যমাণ আদালহতর কার্ থক্রম 

আরও বিারদার করা বর্হত পাহর।  

৩.৩।  বিধ থাবরত সমহির মহধ্য িাবষ থক উন্নিি কম থসূবি পবরপূণ থভাহি িাস্তিািহির লহক্ষয র্র্ার্র্ভাহি প্রকল্প িাস্তিািি এিং 

কাহির গুণগতমাি বিবিতকরহণ িাহিট অনুর্ািী সমিািদ্ধ পবরকল্পিা গ্রেণ এিং প্রকল্প িাস্তিািিকারী 

সংস্থ্া/কর্তথপক্ষ কর্তথক প্রকল্প িাস্তিািি বিবিড়ভাহি পবরিীক্ষহণর পািাপাবি প্রাবতষ্ঠাবিক সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃবদ্ধর 

ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা      ন।       এমটি  এফ িরাে অনুর্ািী এবিবপ িরাে বিবিত করা; ভূবম অবধগ্রেহণর 

প্রাক্কবলত অর্ থ পবরহিাহধর সমিসীমা    মাহস উন্নীত করা     পবরকল্পিা কবমিহি প্রকল্প প্রবক্রিাকরণ ও 

অনুহমাদহির িন্য বিধ থাবরত সমিসূবি      ভাহি অনুসরণ করা বর্হত পাহর।  

৩.৪।    ন          দ      ন             ম       ন ও     দন            ন      আ         ন         । 

      দ             ম   ম             -                     ম     দ                

   -          ন            দ ন  লহক্ষয প্রহিািিীি উহযাগ গ্রেণ              ।  

৩.৫।       ,    ,      ,   ম  , নদ    ন      দ প্রাকৃবতক দুহর্ থাহগ    ন ও    দ       ও ঝৌঁবকহ্রাহস  

     দুহর্ থাগ ব্যিস্থ্াপিার কাহি বিহিাবিত সংবেষ্ট মন্ত্রণালি, বিভাগ এিং অবধদপ্তর কর্তথক সমিানুগ কার্ থক্রম  

গ্রেণ              ।   ম           ও                ম     দ                              

                    বিোঞ্চহল      ন         নম    / ন ন ম     সমিািদ্ধ কম থপবরকল্পিা            

        । 

৩.৬।   রূপকল্প ২০২১ অনুসাহর দাবরহদ্রযর োর ২০২১ সাল িাগাদ ১৫ িতাংহি িাবমহি আিার লহক্ষয সরকাহরর বিবভন্ন 

মন্ত্রণালি/বিভাহগর গৃেীত সামাবিক বিরাপত্তা বিষ্টিী কম থসূবিসমূে অবধকতর বিবিড়ভাহি মবিটবরং কহর প্রকৃত 

সুবিধাহভাগী বিি থািি এিং দাবরদ্রয বিহমািি কম থসূবি গ্রেণ ও সুবিধাহভাগী বিি থািহি নদ্বততা পবরোহরর লহক্ষয বিলা 
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ও উপহিলা কবমটিগুবলহক সদা সিাগ ও র্ত্নিাি র্াকহত েহি। সংবেষ্ট মন্ত্রণালি/বিভাগ কর্তথক বকন্দ্রীি পবরিীক্ষণ 

কবমটির বসদ্ধান্ত র্র্াসমহি ও র্র্ার্র্ভাহি িাস্তিািি বিবিত করহত েহি।  
৩.৭।  বদহির িিহগাষ্ঠীহক সুস্থ্ ও সুিাগবরক বেসাহি গহড় বতালা ও তাহদর িন্য প্রহিািিীি স্বাস্থ্যহসিা বিবিত করার 

লহক্ষয িবধ থত িিসংখ্যার সহি সিবত বরহখ িািার, িাস থ, াারাহমবিক্স ও োসপাতাহলর সংখ্যা এিং বসিার মাি 

বৃবদ্ধর প্রহিষ্টা অব্যােত রাখহত েহি। গ্রামীণ িিগহণর স্বাস্থ্যহসিা-প্রাবপ্ত বিবিত করার লহক্ষয বদহির প্রতযন্ত অঞ্চহল 

অিবস্থ্ত োসপাতাল, উপহিলা স্বাস্থ্যকমহপ্ল্ক্স, ইউবিিি স্বাস্থ্যহকন্দ্র ও কবমউবিটি স্বাস্থ্যহকন্দ্রসমূহে িািার, িাস থ ও 

াারাহমবিক্সহদর বিিবমত উপবস্থ্বত এিং অতযািেকীি উপকরণসমূহের সেিলভযতা বিবিত করা          ।  

৩.৮।  িছহরর শুরুহত বিিামূহল্য পাঠ্যপুস্তক সরিরাহের ধারা অব্যােত রাখার পািাপাবি সকল বিশুহক বিযালহি গমি 

বিবিতকরণসে বদহির সকল বিক্ষাপ্রবতষ্ঠাহি ছাত্রীহদর িন্য আলাদা টিহলট বিম থাণ, বিক্ষার মাহিান্নিি ও 

পাঠ্যক্রমহক যুহগাপহর্াগী করার প্রিাস অব্যােত রাখহত    ।  দ                  সংখ্যা                   

আ ও  ন         উহযাগ গ্রেণ করা বর্হত পাহর।  

৩.৯। গভি থহমটের-টু-গভি থহমটের (বি-টু-বি) পদ্ধবতর মাধ্যহম স্বল্প ব্যহি বিহদহি কমী বপ্ররহণর প্রহিষ্টা আরও বিারদার করার 

পািাপাবি সংবেষ্ট সরকাহরর সহি পরামি থক্রহম সেিতর অন্যান্য প্রবক্রিাি কমী বপ্ররহণর বকৌিল গ্রেণ করহত    । 

বিহদহি দক্ষ েবমক/কমী বপ্ররহণর লহক্ষয কমী বিহিাগকারী বদিসমূহের িাবেদা বিরূপণ কহর প্রবিক্ষণ 

প্রবতষ্ঠািসমূহের িাবেদা অনুর্ািী দক্ষ িিিল নতবর কহর কমী প্রবিক্ষহণর ব্যিস্থ্া বিওিা বর্হত পাহর।  
৩.১০।  বিদুযহতর গড় বসহস্টম লহসর োর আরও হ্রাস করার লহক্ষয বিহিষ কম থসূবি গ্রেণ করা বর্হত পাহর। বিদুযৎ-িাবেদার 

ক্রমাগত বৃবদ্ধর পবরহপ্রবক্ষহত বিদুযহতর বলাি ম্যাহিিহমটেরসংক্রান্ত তথ্য গ্রােকহদরহক র্র্াসমহি অিবেতকরহণর 

ব্যিস্থ্া গ্রেণ এিং বিদুযহতর সােিী ব্যিোর বিবিত করার লহক্ষয গৃেীত কম থসূবির িাস্তিািি বিারদার করা  

বর্হত পাহর। 

৩.১১।  তথ্যপ্রযুবি ব্যিোহরর মাধ্যহম প্রিাসবিক কাি-কহম থ গবতিীলতা বৃবদ্ধসে ই-সাবভ থস কার্ থক্রম বৃবদ্ধর মাধ্যহম ‘রূপকল্প-

২০২১’ তর্া বিবিটাল িাংলাহদি গড়ার রূপকল্প িাস্তিািহি কার্ থকর উহযাগ ও সমবন্বত কার্ থক্রম গ্রেণ অব্যােত 

রাখহত েহি। সরকাবর কার্ থক্রহম স্বেতা বৃবদ্ধর লহক্ষয সকল মন্ত্রণালি/বিভাগ এিং এর আওতাধীি অবধদপ্তর, সংস্থ্া 

ও দপ্তরসমূহে ই-ফাইবলং পদ্ধবত এিং ই-বসিা প্রদাহির কার্ থক্রম বিারদার করা বর্হত পাহর। 

৩.১২।  িাংলাহদহি পর্ থটি বিহল্পর অবধকতর উন্নিহির মাধ্যহম বদহির অর্ থিীবতহক আরও বিগিাি করার লহক্ষয সংবেষ্ট 

মন্ত্রণালি/দপ্তরহক প্রহিািিীি উহযাগ গ্রেণ করহত েহি। পর্ থটি বিহল্পর প্রসার ঘটিহি এিং বসইসহি পর্ থটকহদর 

বিশ্বমাহির বিরাপত্তা বিবিত কহর বিশ্বিািাহর িাংলাহদিহক একটি পর্ থটিস্থ্ল বেহসহি প্রিাহরর ব্যিস্থ্া গ্রেণ  

করহত েহি।  

৩.১৩।  সরকাহরর উন্নিিমূলক ও প্রিাসবিক কার্ থক্রম দ্রুততার সহি এিং র্র্ার্র্ভাহি সম্পাদহির স্বাহর্ থ শূন্যপদসমূে দ্রুত 

পূরহণর প্রহিািিীি ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা বর্হত পাহর।  

৩.১৪।  সরকাবর ক্রহি ই-বটন্ডাবরং ব্যিস্থ্া দ্রুততার সহি সম্প্রসারহণর লহক্ষয মন্ত্রণালি/বিভাগসমূে কর্তথক প্রহিািিীি ব্যিস্থ্া 

গ্রেণ এিং সংবেষ্ট কম থকতথাহদর প্রবিক্ষণ প্রদাহি সমিািদ্ধ কম থপবরকল্পিা গ্রেণ করা বর্হত পাহর। 

৩.১৫। সরকাহরর কাবিত লক্ষয অিথহির স্বাহর্ থ সরকাবর দপ্তরসমূহে কম থসম্পাদি ব্যিস্থ্াপিা পদ্ধবতর র্র্ার্র্ িাস্তিািি, 

িিগহণর অভাি-অবভহর্াগ গণশুিাবির মাধ্যহম দ্রুত বিষ্পবত্ত এিং িিপ্রিাসহি উদ্ভািিী সংস্কৃবতর বিকাি, 

িাগবরকহসিা সেিীকরণ ও ই-গভন্যথান্স উন্নিহির লহক্ষয গঠিত ইহিাহভিি টিমগুহলা আরও কার্ থকর করা বর্হত পাহর।  

৩.১৬। মন্ত্রণালি ও বিভাগসমূহের আবর্ থক ও প্রিাসবিক শৃঙ্খলা িিাি রাখার লহক্ষয অবিট-আপবত্তসমূে দ্রুত বিষ্পবত্তর িন্য 

সমিািদ্ধ কম থপবরকল্পিা গ্রেণ এিং অবধক সংখ্যক বত্রপক্ষীি সভার আহিািি কহর অবিট আপবত্তসমূহের দ্রুত 

বিষ্পবত্তর ব্যিহো গ্রেণ করা বর্হত পাহর। 
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বমাোম্মদ িবফউল আলম 

মবন্ত্রপবরষদ সবিি 

      -  

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহরর িাবষ থক উন্নিি কম থসূবির্ভি সমাপ্ত প্রকহল্পর তাবলকা 

 মন্ত্রণালি/বিভাহগর িাম ক্রবমক িং প্রকহল্পর িাম 

1 2 3 4 

১. বিদুযৎ বিভাগ 01.  ন    ন                ৩৩০  ম  ও                   ও          

  02.      ন      ১০০  ম  ও         ও        ও         

  03. Technical Assistance for Study of Energy Security and Feasibility 

Study of Generation Project in Bangladesh 

  04.       ন -          ৪০০          ন    ন ও      -      ন  ২৩০ 

         ন    ন  নম     

  05.    ম                                               ম    

  06. আ      ন      ন  ১৫০  ম  ও            ও           ২২৫  ম  ও    

               ও         

  07. পেী বিদুযতািি সম্প্রসারহণর মাধ্যহম ১৮ লক্ষ গ্রােক সংহর্াগ প্রদাি 

  08.                 ন আ      ন              ,     ,   ন  ও        

       

২.      ন ও   ন    দ 

      

09. বমািারকপুর বতল/গ্যাস অনুসন্ধাি কূপ খিি প্রকল্প 

 10. বভড়ামারা-খুলিা গ্যাস সঞ্চালি পাইপলাইি প্রকল্প 

  11. সাপ্ল্াই ইবফবসহিবন্স ইমপ্রুভহমটের অি বততাস গ্যাস ট্রান্সবমসি অযান্ড বিবিবিউসি 

বকাম্পাবি 

  12. অগহমহটেরিি অি গ্যাস বপ্রািাকিি আন্ডার ফাস্টট্রাক বপ্রাগাম  

  13. িাহপক্স-এর গ্যাস বক্ষত্র উন্নিি প্রকল্প (সালদা # ৩, ৪ ও বফঞ্চুগঞ্জ # ৪, ৫) 

  14. বসহলট গ্যাস ট্রান্সবমিি বিটওিাকথ আপহগ্রহিিি প্রকল্প 

  15. অযাপ্রাইহিল অি গ্যাস বফডস (৩-বি সাইসবমক) (বততাস, িাখরািাদ, বসহলট, 

নকলািটিলা ও রবিদপুর) (সংহিাবধত) 

  16. বটকবিকযাল এবসসহটন্স ফর ন্যািারাল গ্যাস ট্রান্সবমিি অযান্ড বিবিবিউিি 

বিহভলপহমটের ইিহভস্টহমটের বপ্রাগ্রাম 

  17. ইিস্টহলিি অি বসহিল পহিটের মুবরং  

  18. কিিাকিি অি এমএস বস্টাহরি ট্যাঙ্ক এট ইআরএল 

  19. ের্রত িােিালাল আন্তিথাবতক বিমািিন্দর ঢাকাহত বিমাহির জ্বালাবি (হিট এ ১) 

সরিরাহের োইহেটের বসহস্টম িবধ থতকরণ 

  20. বিও-ইিফরহমিি ফর আরিাি বিহভলপহমটের (বিইউবি) িাংলাহদি 

  21. রবিদপুর কিহিিহসট োকিহিিি প্ল্াটের (আরবসএফবপ)-বত দুইটি বস্টাহরি ট্যাংক 

বিম থাণ 

  22. সম্প্রসাবরত বভালা গ্যাস বিতরণ বিটওিাকথ এিং বিারোিউবেি-এ িতুি গ্যাস 

বিতরণ বিটওিাকথ 

  23. িােিািপুর গ্যাস বক্ষহত্রর িন্য গ্যাস প্রহসস প্ল্াটের সংগ্রে 
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  24. নকলািটিলা িাকিাহর ১টি মূল্যািি বতল কূপ/উন্নিি গ্যাস কূপ (নকলািটিলা-৭) 

খিি প্রকল্প  

      ন ও   ন    দ 

      

25. আইবিহকা বরগ-এর ইবঞ্জি মাি ট্যাংক এিং ইহলকবট্রকযাল পাওিার বসহস্টম 

পুিি থাসিকরণ প্রকল্প 

  26. বততাস ২৭ িং কূপ খিি 

  27.     ম       ম            ন        ন  নম     

  28.                         ন                    ন ও    ন 

  29.            ন         ন        আ     ও,       ২       ম  ১৩    

             ’     ন           ন  নম     

  30.                    দ       ন           ম  ন         ম      

  ম              

  31.                    ন  ২৩, ২৪                            ন  ২৫, 

২৬  ম                              ন         ন  নম         

  32.        ম               ন    ন    ৩ ২৫০০  ম. ন      -১ 

             ন                     ম              ন       

  33.                                        ও    ও     ৫       

ও    ও     

  34.        দ                    ন 

  35.    দ   ৯ ন          ন/   ন      নন 

  36.    দ   ১০,    দ   ১২       ন      নন 

  37.                                       

  38.       ২১ ন     ও    ও    

  39.        ৪     ন/    নন     

  40.        দ          ১০ ন      নন 

৩.             ন  ও     

ম      

41.        ও নদ    ন            আ       নম                         

    

  42.             ন    ন ঊ                 

৪.       ম      

             ম   

     ৫০-৫৩ ন       

৪       ম          

  । 

43. িাংলাহদি বরলওহির সাি-বরবিওিাল বরল ট্রান্সহপাট থ প্রকল্প বপ্রপাহরটবর সোিতার 

িন্য কাবরগবর সোিতা 

44. িাংলাহদি বরলওহির ১০০টি বমটার বগি ও ৫০টি িি বগি র্াত্রীিােী গাবড় সংগ্রে 

45. দি থিা-ঈশ্বরদী-বসরািগঞ্জ বসকিহির বিবভন্ন বস্টিহির ইিাি থ পুিি থাসি এিং লুপ 

লাইি িবধ থতকরণ 

  46. িাংলাহদি বরলওহির প্রাবতষ্ঠাবিক সোিতার িন্য কাবরগবর সোিতা। 

  47. িাংলাহদি বরলওহির পাি থতীপুর-কাঞ্চি-পঞ্চগড় এিং কাঞ্চি-বিরল বমটারহগি 

বসকিিহক ডুহিল বগহি এিং বিরল-বিরল িি থার বসকিিহক িি বগহি রূপান্তর 

(১ম সংহিাবধত) 

  48. কিসালহটবন্স ইবঞ্জ : সাবভ থহসস ফর ঢাকা-িট্টগ্রাম বরলওহি প্রহিক্ট এিং বিল 

বিহভলপহমটের বপ্রাগ্রাম (বদ্বতীি সংহিাবধত) 
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  49. িাংলাহদি বরলওহির আমনুরা িাইপাস বিম থাণ (১ম সংহিাবধত)। 

  50. রপ্তাবি অিকাঠাহমা উন্নিি প্রকল্প
*
 

       ম      

 

51. িাংলাহদি বরলওহির িন্য ২৬৪টি এমবি বকাি ও ২টি বিবি ইন্সহপকিি কার 

সংগ্রে* 

  52. বিশ্ব ব্যাংহকর অর্ থািহি ‘রপ্তাবি অিকাঠাহমা উন্নিি প্রকল্প’ িাস্তিািহির লহক্ষয 

প্রকল্প প্রস্তুবতর িন্য কাবরগবর সোিতা* 

  53. বিশ্ব ব্যাংহকর অর্ থািহি িাস্তিাবিতব্য প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতার সমীক্ষা, বসফগাি থ 

পবলবস সমীক্ষা, বিস্তাবরত ইবঞ্জবিিাবরং বিিাইি ও বটন্ডাবরং সাবভ থস প্রদাহির 

লহক্ষয কাবরগবর সোিতা* 

৫. ম      দ       54. National Integrity Strategy (NIS) Support Project 

       দ   ন    ন 

  ম ন         

55. Construction of Upazila & Regional Server Stations for Electoral 

Database (CSSED) প্রকল্প 

  56. Construction of Election Resource Centre (ERC) প্রকল্প 

৭.          ন ও 

ম            

57.     -    ম ম        ৪-   ন          দ  দ    -    ম       ৩  

          

  58.         -                   ম      ,       ম       ও           

     নম       ৩            

  59.       -আ ম   -              নম      ১ম           

  60.     ম-    ম         ম            ম       ন  ম                  

                   ১ম           

  61.        -ম   -             ন                ১ম           

  62.            -  ম   - দ      -           -       দ -ন    ও-       

     ন    ও                         নম      ১ম           

  63.    দ   -ম মন            ন                  

  64.    ন    -ন          নম      ১ম           

  65.        -   দ  -              ন 

  66.     ন  -       -      -        -  ম দ      ম দ                   

     নম      ১ম           

  67. মদন  - দ   -            দ   -             নম     

  68.       ন-  ম  ন  -       -           নম                      

  69. ন   -ন         -ন    ও-              ন                  

  70.  ম     -ও     -            নম      ১ম           

  71.   ন -       -  ম             ন  ১ম           

  72.    ন  -                       ও             ১ম           

  73.         -                  নম      ম                  ১ম 

          

  74.   ম                 -       -    -  ম           নম     
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  75.      ও   ন  নম    / ন    ন  ১ম           

  76.       -        -আ   -  মন -               ৩২ ম       ম     

আ            নদ   ও   ২১৭.৬৮  ম    দ                     নম     

          ন ও 

ম            

77.      ম মন           ২         ন 

 78. নও  ও- দ     -              ন     ম   দ    ও  দ          

 নম      ১ম           

  79.       -       -  ন          ন 

  80.    দ  ম মন   আ               -   ন    - ন          ন  ১ম 

          

  81.  দ    -        - ন   -    ম  -             ন 

  82.   ন   আ  দ ন                 ম- দ     -ন       -   দ     -

     -  ও                 ন  ১ম           

  83.  ম   ম                              ন    ন       ও    

  84.        -   মন         ম  -         ও                ১ম 

          

  85.      - দ     -     ন       ১২ ম       ম        ন  ন  নদ   ও   

৯৩.০২  ম    ন                                 -ও     - ম           

২                  নম     

  86. ম     -   ম   -   -              ন  ১ম           

  87.    ম   -               নম      ১ম           

  88.   ম                     নম         ম    -    ম  - দও  ন   

          ন  ৩০ ০০০     ৩৯ ০০০                 ও 

ম         ১ম           

  89. ম   - ম ন - ন    দ -                  -১০৬৯              ন  ১ম 

          

  90.    দ     -আম   -ন     -        -আ          ন 

  91.    ম  -    -  ম-আ  -             ন     ম  -  ম-আ        

 ১ম           

  92.     -          ন         -১২০১   ১ম           

  93.             ন              ন   ১ম           

  94.             ন      ম মন        ন   ১ম           

  95.             ন          ম    ন   ১ম           

  96.             ন        ম      ন   ১ম           

  97.             ন               ন   ১ম           

  98.             ন        ন     ন   ১ম           

  99.             ন                ন   ১ম           

  100.             ন                  ন   ১ম           

  101.             ন                 ন   ১ম           
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  102.             ন              ন   ১ম           

  103.    ন  -        ন-ম     -                 নম          ১ম 

          

          ন ও 

ম            

104.        -        -দ  ন          ১১ ম       ম            ন  নদ   

ও   ৯৪.৩১  ম    দ                    নম      ১ম           

  105.          ন      আ                                          ন 

  106.                           ও                ম      আ     

৮.   ন               107.                   ম          /             ম     ন    । 

  108.    ন ন     ও             ম     ন           , ন    ন  ,      , 

      , ন    দ  ও ম  ন        । 

  109.    ন ন     দ                   ন                 ও    ন       

               ১ম           

  110.  দ           ম      ন                    ন ,        , ন     , 

নও  ,        , ন      ও              ম      ,    /        ও      

       ম     ন     

  111.   ম                ম        ন দ  ও           নম         

  112. Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP) 

  113.                        ম     ন     

  114.          ম                      ও             ন  ন           

  115.      ম                           নদ   ও   ৯৫০  ম    দ         

            নম                    

  116.              ন              ন ন     - ম            ম  ন         

            নদ       ৫২০.৬০  ম    দ         নম         

  117.               ম       ও               ৬     /        ও ৬       

   ন     

  118.   ম         দ  দ    ও ন                           ম     ন 

   । 

  119. ন            দ          ন     ন                   নদ   ও   ১৪০ 

 ম    দ            ১৪০ ম             নম         

  120.             ন        ন     

  121.                       ও    ন                           ম     ন 

    

  122.               ন               ম          ম     ন     

  123.                    ম   ,  ম       ও                            ম  

   ন     

  124.              দ ,       ন   ন, ও  দ     ন          ম          ম  

   ন     

  125.                      দ  ও ন               ম          ম     ন 
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  126.                 দ  ও      ন                             ম  

   ন     

  127. ন                                  ন     

   ন               128.                ন ম                  ম          ন          । 

  129.            ম     ন        ন                     ও    ন      

       

  130.      ম  ন         ও         নম          ম      - ম       ম     

   ও     নম      

  131.     ন                  ন     ,                      দ          

  132. Preparation of Action Area Plan for Narayangonj and Gazipur 

City Corporation 

  133.       ন   ন                           ম     ন           

  134.                ন     নদ   ন    ন ও                             

   ন    । 

  135. Technical Assiatance for Transit Oriented Development and 

Improved Traffic Management in Tongi-Gazipur Poura Area 

(proposed Gazipur City Corporation).                          

  136.  ন                     ন                      

  137.        ও    ন ন    ,    /         নম    / ন ন ম              ও 

 ন         ন       

  138. টিী িেহর পাবি সরিরাে, স্যাবিহটিি ও বেহিি প্রকল্প  

  139. ঢাকা মোিগরীর আগারগাঁও এলাকার বৃবষ্টর পাবি বিষ্কািি ব্যিস্থ্ার উন্নিি প্রকল্প 

  140. কণ থফুলী পাবি সরিরাে প্রকল্প (বদ্বতীি পর্ থাি) 

  141. উৎপাদক িলকূপ স্থ্াপি এিং পাবি সররিরাে বিটওিথাক উন্নিি প্রকল্প 

  142.                             দ ও                    ন   ন    -

  ক্ট   ন       দ     -৩ 

  143. আ   ন    ম                                 প্রকল্প  

  144.                                 -২ 

  145.                    (ইউহিিবপবপ) (বিহিষ সংহিাবধত) 

  146.    ন ন     দ                        

  147.      আ   ন  ন          ম   ম       

  148.      দ                 ন  আও    ন ৫৫ ও ৫৬ ন  ও          ম      

                ও নদ  ম   নম             ন ন ম         

  149.      দ                 ন  আও    ন ৫           ন              

   , নদ  ম  ও          ন     

  150.      দ                 ন  আও    ন     দ   দ,          ও দ     

           ও                                  , নদ  ম      

           ন     

  151.   ন        আ  ন      ও  ন        ম   ম      দ        
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         ন            ন                 

  152.     ম ম  ন                                    ন ও        প্রকল্প 

  153.   ন               ন             ও        ম           ন প্রকল্প 

   ন               154.                    ন            র আরবসবস রাস্তা, বেি,       ন  

ও    ও          নম     প্রকল্প 

  155. Infrastructure Improvement and Procurement of Vehicle & 

Equipment in Narayanganj City Corporation 

  156.                     ন       ন   ন ও               

  157.                    আ            ন           ম           

    ন         -   ম               ন ও            

৯.           ও    দ 

            

158.                                   ম           ন 

১০.       দ        

   দ         

159. Strengthening Parliament’s Capacity in Integrating Population 

Issues in to Development. 

১১.    ন   দ ম      160. র্মুিা িদীর ভািি েহত িামালপুর বিলার বদওিািগঞ্জ ও ইসলামপুর উপহিলার 

িাোদূরািাদ ঘাট েহত ফুটািী িািার পর্ থন্ত ও সবরষািাড়ী উপহিলাধীি বপংিা 

িািার এলাকা এিং ইসলামপুর উপহিলার েবরণধরা েহত োরবগলা পর্ থন্ত তীর 

সংরক্ষণ প্রকল্প (বদ্বতীি সংহিাবধত) 

  161. ঢাকা বিলার বদাোর উপহিলাধীি পবিম িাবরিা িািার এিং বমঘুলা িািার 

সংল্ পদ্মা িদীর িাম তীহর অস্থ্ািী প্রবতরক্ষামূলক কাি প্রকল্প 

  162. িতুি িাকাবতিা ও পুরাতি িাকাবতিা বছাট বফিী িদী বিবসি উন্নিি প্রকল্প  

  163. িাহ্মণিাবড়িা বিলার িাবসরিগর উপহিলাধীি বিমাবলিা, লংগি এিং িলভদ্র িদী 

পুিঃখিি প্রকল্প 

  164. িট্টগ্রাম বিলাি বিািালখালী ও রাউিাি উপহিলার কণ থফুলী িদী, বিািালখালী ও 

রাইখালীখাল এিং এর িাম ও িাি তীহরর বিবভন্ন অংহি প্রবতরক্ষা কাি 

  165. িট্টগ্রাম বিলার পটিিা উপহিলাধীি মাবলিারা-িাকখাইি-ভান্ডারগাঁও বসি, িন্যা 

বিিন্ত্রণ ও বিষ্কািি প্রকল্প 

  166. কুবড়গ্রাম বিলার র্ভরুিামারী উপহিলাধীি বসািারোট বিহির সবন্নকহট দুধকুমার 

িদীর ভাঙি েহত র্ভরুিামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এিং উবলপুর উপহিলার 

গুিাইগাছ েহি িিরা বসবিির মাদ্রাসা পর্ থন্ত বতস্তা িদীর িাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প 

  167. কুবড়গ্রাম বিলার বিলমারী ও উবলপুর উপহিলাধীি নিরাগীর োট ও বিলমারী িন্দর 

িহ্মপুত্র িহদর িাি তীহরর ভাঙি েহত রক্ষা প্রকল্প, বফি-২ 

  168. বকহিারগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও িদরগঞ্জ উপহিলার র্মুহিশ্বরী, বিকবি ও িারালকাটা িদী 

তীর সংরক্ষণ  

  169. বসরািগঞ্জ বিলার কাবিপুর উপহিলাি র্মুিা িদীর িাি তীর সংরক্ষণ প্রকল্প 

  170. পািিা বিলার সুিািগর উপহিলার বিবভন্ন স্থ্াহি পদ্মা িদীর িাম তীর ভাঙি এিং 

বিড়া উপহিলাধীি িাগরিাড়ী েহত কাবিরোট পর্ থন্ত র্মুিা িদীর িাি তীর ভাঙি 

বরাধ 

  171. পািিা বিলার ঈশ্বরদী উপহিলার পদ্মা িদীর ভাঙি েহত কমরপুর েহত সারা 

 াউবদিা পর্ থন্ত এিং িাহটার বিলার লালপুর উপহিলাধীি তীলকপুর েহত বগৌরীপুর 
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পর্ থন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প 

  172. তারাইল-পাঁচুবরিা িন্যা বিিন্ত্রণ, বিষ্কািি ও বসি প্রকল্প (বদ্বতীি পর্ থাি) 

  173. পবিম বগাপালগঞ্জ সমবন্বত পাবি ব্যিস্থ্াপিা প্রকল্প 

    ন   দ ম      174. নভরি িদী পুিঃখিি প্রকল্প 

  175. কুবষ্টিা বিলার বদৌলতপুর উপহিলাধীি বফবলপিগর, আহিহদর ঘাট ও ইসলামপুর 

এলাকাি পদ্মা িদীর িাি তীর সংরক্ষণ প্রকল্প 

  176. িরফযািি মিপুরা িের সংরক্ষণ প্রকল্প 

  177. বমঘিা-িদীর ভাঙি েহত বভালা বিলার বিারোি উবেি উপহিলাি িােিািপুর 

গ্যাস বফড রক্ষা প্রকল্প (হফি-২) 

  178. বভালা বিলার লালহমােি উপহিলার ঝৌঁবকপূণ থ অংহি িদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প 

(বদ্বতীি পর্ থাি) 

  179. কহপাতাক্ষ িহদর িলািদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্ থাি) 

  180. পাবি ব্যিস্থ্াপিা উন্নিি প্রকল্প (WMIP) 

  181. Strengthening Hydrological Information Services and Early 

Warning Systems (Compound-B) 

  182. গড়াই িদী পুিরুদ্ধার প্রকল্প, বফি-২ 

  183. কযাবপটাল (পাইলট) বেবিং অি বরভার বসহস্টম ইি িাংলাহদি 

  184. Development of Smart Project Monitoring & Management 

Information System (SPMMIS) 

১২.     ম      185. Construction of Multistoried Warehouse at Santahar Grain Silo 

Premises, Bogra 

১৩.           দ       186.     ম, ম   , আ       ম           ন         ম           

    ন      ন      

১৪.   ম ম      187.     দ ন        ম     ,                       ন            

    ,                 

  188. Strengthening Governance Management project (Component-B : 

Digital Land Management System),                

  189. Strengthening Access to Land and Property Rights to all Citizens 

of Bangladesh ১ম          

  190. Capacity Building and Supporting the Implementation 

Strengthening Governance Management Project(Component-B : 

Digital Land Management System) 

  191. National Land Zoning Projet (2
nd

 Phase) 

১৫.     ম      192. ইবটেরহগ্রহটি এবগ্রকালিারাল প্রিাবক্টবভটি প্রহিক্ট (আইএবপবপ) (হফি-২) 

  193. খায উৎপাদি বৃবদ্ধর লহক্ষয ক্ষুদ্র ও মা াবর িদীহত রািার িযাম বিম থাণ প্রকল্প 

(বদ্বতীি সংহিাবধত) 

  194. বদ্বতীি িস্য িহুমুখীকরণ প্রকল্প 

  195. উপহিলা পর্ থাহি প্রযুবি েস্তান্তহরর িন্য কৃষক প্রবিক্ষণ প্রকল্প (বদ্বতীি পর্ থাি) 

(বদ্বতীি সংহিাবধত) (বিহিষ সংহিাধি) 
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  196. বপহরািপুর-বগাপালগঞ্জ-িাহগরোট সমবন্বত কৃবষ উন্নিি প্রকল্প (১ম সংহিাবধত) 

  197. মুবিি িগর সমবন্বত কৃবষ উন্নিি প্রকল্প (বদ্বতীি সংহিাবধত) 

  198. দবক্ষণ উপকূলীি অঞ্চহল (িবরিাল ও পটুিাখালী) িীি িধ থি খামার স্থ্াপি প্রকল্প 

     ম      199. সার পরীক্ষাগার ও গহিষণা বকন্দ্র স্থ্াপি প্রকল্প 

  200. পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বদিািপুর এিং িিপুরোট সমবন্বত এলাকা উন্নিি প্রকল্প 

  201. পািিা-িাহটার-বসরািগঞ্জ ক্ষুদ্রহসি উন্নিি প্রকল্প (৩ি পর্ থাি) (প্রর্ম সংহিাবধত) 

  202. পূি থাঞ্চলীি বসি এলাকা উন্নিি (বদ্বতীি পর্ থাি) 

  203. বৃেত্তর রংপুর বিলাি আধুবিক ক্ষুদ্র বসি সম্প্রসারণ প্রকল্প 

  204. বিএআরআই-এর গহিষণা ও গহিষণা অিকাঠাহমা উন্নিি ও সম্প্রসারণ প্রকল্প 

  205. ম ন                      প্রকল্প (২          ) 

১৬. মৎস্য ও প্রাবণসম্পদ 

মন্ত্রণালি 

206. প্রাবণহরাগ প্রবতহরাধ ও বিিন্ত্রণ (বদ্বতীি সংহিাবধত) প্রকল্প 

207. টীকা উৎপাদি প্রযুবি আধুবিকািি ও গহিষণাগার সম্প্রসারণ 

  208. িাংলাহদি বমবরি বফিারীি একাহিবমর প্ররাবতষ্ঠাবিক উন্নিি ও বিারদারকরণ 

  209. বিহলহদর বিিন্ধি ও পবরিিপত্র প্রদাি 

  210. ইবটেরহগ্রহটি এবগ্রকালিার বপ্রািাকটিবভটি (আইএবপবপ) মৎস্য অবধদপ্তর অংি 

  211. ইবটেরহগ্রহটি এবগ্রকালিার বপ্রািাকটিবভটি (আইএবপবপ) প্রাবণসম্পদ অবধদপ্তর অংি 

  212. ইবটেরহগ্রহটি এবগ্রকালিার বপ্রািাকটিবভটি (আইএবপবপ ৩) বিএফআরআই অংি (১ম 

সংহিাবধত 

  213. বিংহদবিং অফ বফিাবরি অযান্ড এযাকুিাকালিার ফুি বকািাবলটি ম্যাহিিহমটের 

বসহস্টম ইি িাংলাহদি 

  214. Enhancing Aquaculture Production for Food Security and Rural 

Development through Better Seed and feed production and 

management with special focus on public private partnership 

  215.  মবেষ উন্নিি প্রকল্প (কহম্পাহিটের-এ) 

  216. মবেষ উন্নিি প্রকল্প (কহম্পাহিটের- বি) 

  217. িন্যা বিিন্ত্রণ ও বসি প্রকল্প এলাকাি এিং অন্যান্য িলািহি সমবন্বত মৎস্য ও 

প্রাবণসম্পদ উন্নিি প্রকল্প 

১৭.                 218.        ম       ন      ন                      ম                  

                 

 219.                  ন ,         ,         ও                     

 ন ন ম     

  220.                   ,     ম,        ,       , ও           ন          

       ন  নম     

  221. ১৯  আ                    নম     

১৮.  ন ন            222.       দ             ন              ৬০   দ               ন  নম     

  223.          ন  ম       ম            

  224.       ’   দ  দ       ও ও       দ       দ     ০২  ১৫         
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আ        ন  নম     

  225.              ম   ন ম      ম ন     

  226.        ন       ন      ম        মন       

১৯.             

ম      

227.           ন     ম  ন                ম                     

  228.                    ম            ম             

২০.      ও             

ম      

229. Health, Population and Nutrition Sector Development Program 

(HPNSDP) (৩২টি অপাহরিিাল প্ল্যাহির মাধ্যহম িাস্তিাবিত) 

  230. সাসহটইবিং ইিফ্লুহিঞ্জা সাবভ থহলন্স বিটওিাকথ অযান্ড বরসপন্স টু বসিিাল অযান্ড 

বপিহিবমক ইিফ্লুহিঞ্জা ইি িাংলাহদি 

  231. ওিাি বেলর্ বফহলাবিপ ইবটেরহগ্রটিং এডুহকিি অযান্ড অযাকিি ফর ওিাি বেলর্ 

ইি িাংলাহদি 

২১.     ম      232. বিবসক বিল্প িগরী, বমরসরাই (সংহিাবধত) 

  233. পািিা বিবসক বিল্পিগরী সম্প্রসারণ 

  234. Estab. of Calibration & Verification Facilities of CNG Mass 

  235. মি থািাইহিিন  অযান্ড বিংহদবিং অি বিএসটিআই 

  236. স্টযািবলিহমটের অি কযাবমকযাল বমহট্রালবি ল্যািহরটবর (বসএমএল) অযাট 

এিএমএল ইি বিএসটিআই 

২২.  ম ও  ম      ন 

ম      

237. Changing gender norms of garments employees 

 238. Improving working conditions in the readymade garments sector 

  239. Insuring improvement of the fire and general building safety in 

Bangladesh 

২৩.    ম      240.       দ      আ        ন  নম     

  241.          আ  ন   ন ও        

  242.     ও ন        ন                ম  ৫ম        

২৪. ম   ম  ও        

      

243.                               ন 

 244.                  ম ন                           ন 

  245.       দ                           ন 

  246.  ন            ন ও                     ন 

  247. ম ও  ন      ন      ন ও                     ন 

  248.     ম       ন    ও   ন                           ন 

  249.                               ৭ ম       ন            নম     

  250.       ম    দ দ  ন      ন ও                           

  251. ৩১৫          দ    ন                            ম            

      

  252.         ম        ন            ন       -২         -২  
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  253.         ম            আ        ন                        

     ন    আ  আ      

  254.       দ                       ন                            

                                ন 

২৫. যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালি 255. বসহলট বিভাগীি বস্টবিিামহক আন্তিথাবতকমাহির বক্রহকট বস্টবিিাহম উন্নীতকরণ 

প্রকল্প (সংহিাবধত)। 

  256. বদহির বিযমাি বিলা বস্টবিিামসমূহের সংিার ও উন্নিি (১ম পর্ থাি) প্রকল্প 

  257. বরালার বিটিং কমহপ্ল্ক্স বিম থাণ এিং িাতীি ক্রীড়া পবরষহদর বিযমাি 

বোহস্টলসমূে বমরামত, সংিার ও উন্নিি (১ম সংহিাবধত) প্রকল্প 

  258. বমরপুর বিহর িাংলা িাতীি বক্রহকট বস্টবিিাম, ঢাকা খাি সাহেি আলী বস্টবিিাম, 

িারািণগঞ্জ এিং িহুর আেহমদ বিৌধুরী বস্টবিিাম, িট্টগ্রাম-এর সংিার ও উন্নিি 

২৬. িাবণিয মন্ত্রণালি 259. Economic opportunities and sexual & reproductive health and 

rights-a pathway to empowering girls and women in Bangladesh 

২৭. ধম থ বিষিক মন্ত্রণালি 260. মসবিদ পাঠাগার সম্প্রসারণ ও িবিিালীকরণ (১ম সংহিাবধত) প্রকল্প 

  261. মবন্দরবভবত্তক বিশু ও গণবিক্ষা কার্ থক্রম-৪র্ থ পর্ থাি প্রকল্প 

২৮. গৃোিি ও গণপূতথ 

মন্ত্রণালি 

262. িাংলাহদি িাতীি সংসদ সবিিালহি কম থকতথা/কম থিারীহদর িন্য বিহরিাংলা িগহর 

িহুতলবিবিষ্ট ৪৪৮টি ফ্ল্যাট বিম থাণ 

  263. সুপ্রীম বকাহট থর মািিীি বিিারপবতগহণর িন্য সুউচ্চ আিাবসক ভিি বিম থাণ 

  264. িাংলাহদি সুপ্রীম বকাহট থর অভযন্তরীণ অিকাঠাহমাগত উন্নিি প্রকল্প 

  265. িিিন্ধু আন্তিথাবতক সহম্মলি বকহন্দ্র (বিআইবসবস) বিহসম্বর ২০১৬-এ অনুহষ্ঠি 

িিম বলািাল বফারাম মাইহগ্রিি উন্নিি বিষিক আন্তিথাবতক সহম্মলি-এর 

আহিািি উপলহক্ষয বিহিষ আধুবিকািি, সংহর্ািি ও পবরিতথিকরণ কাি 

  266. বিবস বরাহির সম্প্রসারণ ও উন্নিি 

  267. বপ্রপাহরিি অি বিহভলপহমটের প্ল্যাি ফর বিিাহপাল-র্হিার োইওহির কবরহিার 

  268. গ্রামীণ গৃোিহণ বফহরাবসহমটের প্রযুবির প্রহিাগ  

  269. ইহটর বিকল্প উদ্ভািি ও উন্নিি 

  270. ঢাকা-মাওিা বরাহির পাহশ্বথ স্বল্প ও মধ্যম আহির বলাকহদর িন্য আিাবসক িের 

(ব লবমল) বিম থাণ প্রকল্প 

  271. গুলিাি এপাট থহমটের প্রকল্প (হফইি-২) 

  272. িাঁপাইিিািগঞ্জ বিলার সদর উপহিলাি সাইট অযান্ড সাবভ থহসস আিাবসক প্ল্ট 

উন্নিি প্রকল্প (বদ্বতীি পর্ থাি) 

  273. বিািাখালীর মাইিদীহত আিাবসক প্ল্ট উন্নিি প্রকল্প (বদ্বতীি পর্ থাি) 

  274. র্হিার োউবিং এহস্টহট মধ্য-আহির বলাকহদর িন্য আিাবসক ফ্ল্যাট বিম থাণ প্রকল্প 

  275. িট্টগ্রাম বিলার রাউিাি উপহিলাি িট্টগ্রাম-কাপ্তাই মোসড়হকর পাহি প্ল্ট উন্নিি 

প্রকল্প 

  276. িট্টগ্রাম বিলার রাউিাি উপহিলাি িট্টগ্রাম-রািামাটি মোসড়হকর পাহি প্ল্ট 

উন্নিি প্রকল্প 

  277. বিািাখালীর মাইিদীহত মধ্য-আহির বলাকহদর িহন্য আিাবসক ফ্ল্যাট বিম থাণ  
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  278. িট্টগ্রাম িন্দরিগরীর োবলিের োউবিং এহস্টহট সীবমত আহির বলাকহদর িহন্য 

আিাবসক ফ্ল্যাট বিম থাণ (বদ্বতীি পর্ থাি) 

  279. রািিােীর বছাট িিগ্রাহম সাইট অযান্ড সাবভ থহসস আিাবসক প্ল্ট উন্নিি প্রকল্প 

  280. িগুড়া োউবিং এহস্টহট আিাবসক ফ্ল্যাট বিম থাণ প্রকল্প 

 গৃোিি ও গণপূতথ 

মন্ত্রণালি 

281. িড়াইল বিলার সদর উপহিলাি সাইট অযান্ড সাবভ থহসস আিাবসক প্ল্ট উন্নিি প্রকল্প 

 282. কািীর বদউরী কাঁিা িািার ও এপাট থহমটের কমহপক্স বিম থাণ প্রকল্প 

  283. অিন্যা আিাবসক এলাকার উন্নিি 

  284. িিলতা িাবণবিযক এলাকা সম্প্রসারণ ও উন্নিি 

২৯. মবেলা ও বিশু বিষিক 

মন্ত্রণালি 

285. Enabling Environment for Child Rights প্রকল্প 

 286. এিভান্সহমটের অযান্ড বপ্রাহমাটিং উইহমি রাইটস 

  287. কম থরত মবেলা গাহম থটেরস েবমকহদর আিাসহির িন্য বোহস্টল বিম থাণ, িড় 

আশুবলিা, সাভার, ঢাকা প্রকল্প 

  288. িাংলাহদি বিশু একাহিবম ৬টি বিলা িাখা কমহপ্ল্ক্স বিম থাণ প্রকল্প (বদ্বতীি 

সংহিাবধত) 

৩০. বিজ্ঞাি ও প্রযুবি 

মন্ত্রণালি 

289. মংলা িন্দহর বতইবস্ক্রিতা পরীক্ষা ও পবরিীক্ষণ গহিষণাগার স্থ্াপি (১ম 

সংহিাবধত)  

  290. আপহগ্রবিং অযান্ড বিংহদবিং য ফযাবসবলটিি অি ন্যািিাল ইিবস্টটিউট অি 

বিউবলিার বমবিবসি অযান্ড এল্যাইি সাহিন্সস প্রকল্প 

  291. এস্টাবব্লিহমটের অি বিবিগহিহটি বরফাহরন্স ইিবস্টটিইট ফর বকবমকযাল 

বমিারহমটেরস প্রকল্প 

  292. স্টাবি প্রহিক্ট ফর এস্টািবলবিং-এ ওিাি থ লাস বস্টট অফ বদ আট থ সাহিন্স অযান্ড 

বটকহিালবি বমউবিিাম  

  293. স্টাবি প্রহিক্ট ফর এস্টািবলিহমটের অফ বমবরি একুবরিাম    ট িাংলাহদি 

ওিাহিাগ্রাবফক বরসাি থ ইিবস্টটিউট, কক্সিািার 

৩১. িাক ও বটবলহর্াগাহর্াগ 

বিভাগ 

294. ১,০০০টি ইউবিিি পবরষহদ অপটিকযাল ফাইিার কযািল বিটওিাকথ উন্নিি 

(সংহিাবধত); 

  295. িাক বিভাহগর কার্ থ প্রবক্রিা স্বিংবক্রিকরণ (সংহিাবধত); 

  296. তথ্য প্রযুবি বিভ থর গ্রামীণ িাকঘর বিম থাণ (সংহিাবধত); 

  297. বপাস্ট-ই-বসটেরার ফর রুরাল কমুবিটি (সংহিাবধত) প্রকল্প 

৩২. প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি 298. এিবিও ব্যযহরার অবফস ভিি বিম থাণ প্রকল্প  

  299. আহিািারা-২ অর্ থনিবতক অঞ্চল স্থ্াপহির িন্য ভূবম অবধগ্রেণ [িাইবিি অর্ থনিবতক 

ও বিল্পাঞ্চল] 

৩৩. অর্ থ বিভাগ 300. Investment Promotion & Financing (IPFF)  

  301. SPEMP B Strengthening the Office of the Comptroller & Auditor 

General 

৩৪.  ন      ন ম      302. িাংলাহদহি পবে অঞ্চহল লঞ্চঘাট এিং ওহিসাইট ঘাট উন্নিি (১ম সংহিাবধত) 

প্রকল্প 

  303. ৪টি ১০৮টি ইইউ বসলফ বপ্রাহপড মাবি পারপাস ইিল্যান্ড কহটেরইিার বভহসল 

বিম থাণ/সংগ্রে প্রকল্প 
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  304. কহটেরইিার অযান্ড কাহগ থা েযাবন্ডবলং র্ন্ত্রপাবত সংগ্রে 

  305. িাংলাহদি বট্রি অযান্ড ট্রান্সহপাট থ বফবসবলহটিি স্টাবিি প্রকল্প 

  306. বিআইিবব্লউটিবস’র ২টি বমবিিাম ঢাকা ও কুবমো পুিি থাসি (১ম সংহিাবধত) 

প্রকল্প। 

  ন      ন ম      307. ঢাকা িন্দরস্থ্ সদরঘাট টাবম থিাল ভিি সম্প্রসারণ প্রকল্প 

  308. ঢাকা িন্দহরর আওতাি সদরঘাট েহত শ্মিািঘাট পর্ থন্ত রাস্তা উন্নিি প্রকল্প 

৩৫.        ম      309.  ম      ন  ন       ম        ন   ম                              

           ম                                  

  310.                         ন     ন ম                           

  ম       ন ম  

  311.       দ          দ                            ন        

          

৩৬.  ম       ম      312.     ন ন             ম     ন    ম                     

  313.        ন                 ন  ন       দ             

  314.                দ             নম      ৩৭    ন   

৩৭. পাি থতয িট্টগ্রাম বিষিক 

মন্ত্রণালি 

315. প্রহমািি অি বিহভলপহমটের অযান্ড কিবফহিন্স বিবডং ইি য বিটাগাং বেল ট্রাক্টস 

৩৮. িাস্তিািি পবরিীক্ষণ ও 

মূল্যািি বিভাগ 

316. Public Procurement Reform Project (3
rd

 revised) (PPRP-II) 

৩৯. পবরসংখ্যাি ও তথ্য 

ব্যিস্থ্াপিা বিভাগ 

317. বিিহদবিং কযাপাবসটি অি বিবিএস ইি পপুহলিি অযান্ড বিহমাগ্রাবফক িাটা 

কাহলকিি ইউবিং বিআইএস প্রকল্প 

  318. মবিটবরং যা বসচুহিিি অি ভাইটাল স্টযাটিসটিক্স অি িাংলাহদি প্রকল্প 

  319. িাংলাহদহি অিস্থ্ািরত অবিিবন্ধত বমিািমার িাগবরক শুমারী-২০১৫ প্রকল্প 

  320. বিিহদবিং এবগ্রকালিার মাহকথট ইিফরহমিি বসহস্টম ইি িাংলাহদি প্রকল্প 

৪০. পেী উন্নিি ও সমিাি 

বিভাগ 

321. ইকিবমক এমপাওিারহমটের অি বদ পুওহরস্ট ইি িাংলাহদি (ইইবপ) (বদ্বতীি 

সংহিাবধত) 

 322. ির িীবিকািি কম থসূবি-বদ্বতীি পর্ থাি (১ম সংহিাবধত)  

  323. দুগ্ধ সমিাি সবমবতর কার্ থক্রম বিস্তৃতকরহণর মাধ্যহম বৃেত্তর ফবরদপুর ও িবরিাল 

বিলার দাবরদ্রয হ্রাসকরণ ও আর্ থ-সামাবিক উন্নিি প্রকল্প 

  324. বসালার াাহিল স্থ্াপিসে সমিাি ভিহির অসমাপ্ত অংি বিম থাণ প্রকল্প 

  325. বসি সম্প্রসারণ প্রকল্প 

  326. ইবিবিহিটিভ ফর বিহভলপহমটের, এমপাওিারহমটের, এওিারহিস অযান্ড লাইভবলহুি 

প্রহিক্ট  

  327. ক্ষুদ্র কৃষক উন্নিি ফাউহন্ডিি-এর কার্ থক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প 

  328. পেী দাবরদ্রয বিহমািি ফাউহন্ডিি-এর আইবসটি কার্ থক্রম ও ই-বসিা িবিিালীকরণ 

প্রকল্প 

৪১. পবরহিি ও িি মন্ত্রণালি 329. Bangladesh Brick Kiln Efficiency Project  

  330. Installation of 70,000 Improved Cook Stoves in Selected Areas of 
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Bangladesh 

  331. Bangladesh Third National Communication (TNC) to the 

UNFCCC  

  332. Institutional Strengthening for the Phase-out of Ozone Depleting 

Substances (Phase-7)  

 পবরহিি ও িি মন্ত্রণালি 333. বিখ রাহসল অযাবভিাবর অযান্ড ইহকা-পাকথ রাঙ্গুবিিা, িট্টগ্রাম (৩ি সংহিাবধত) 

প্রকল্প 

  334. Strengthening Regional Cooperation for wildlife Protection 
প্রকল্প (১ম সংহিাবধত)  

  335. িিিন্ধু বিখ মুবিি সাফাবর পাকথ, কক্সিািাহরর উন্নিি ও সম্প্রসারণ (১ম 

সংহিাবধত) প্রকল্প  

  336. Bangladesh Climate Resilient Participatory Afforestation and 

Reforestation Project 

  337. কবমউবিটি বিইিি সাসহটইন্যািল ম্যাহিিহমটের অি টাংগুিার োওর (বদ্বতীি 

সংহিাবধত) (৩ি পর্ থাি) 

৪২.      ন        338.     দ ন                  ন         ন ম       ন            

     ন       ন         ম     ন     

  339.  ন   ন                     আ       ন                 ন      

            ন             ন      

  340.                 ন         ন         ন      

  341.      ন    ম ন       ৫×২০  ১০০kwp            ম        ও     ন 

    

৪৩.     ম      ম ন 

     ন ও     ন 

ম      

342.       দ                 ন   ন              ম       দন     
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পবরবিষ্ট : খ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মন্ত্রণালি ও বিভাহগর আওতাধীি লাভিিক প্রবতষ্ঠাহির িাম ও লাহভর পবরমাণ 

মন্ত্রণালি/বিভাগ ক্রবমক লাভিিক প্রবতষ্ঠাি লাহভর 

পবরমাণ 

(বকাটি টাকাি) 

মন্তব্য 

আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি 

বিভাগ 

১। বসািালী ব্যাংক বলবমহটি ১,০২০.০৮ (সামবিক) 

২। িিতা ব্যাংক বলবমহটি ১,০৬৩.০১ (সামবিক) 

৩। অগ্রণী ব্যাংক বলবমহটি ৭৫১.২০ (সামবিক) 

৪। রূপালী ব্যাংক বলবমহটি ৯৩.২৫ (সামবিক) 

৫। িাংলাহদি বিহভলপহমটের ব্যাংক বলবমহটি ৪০.০০ (চূড়ান্ত) 

৬।            বলবমহটি ৭৪.৭৫ (সামবিক) 

৭। ইিহভস্টহমটের কহপ থাহরিি অি িাংলাহদি ৩৮৯.০০ (সামবিক) 

৮। িাংলাহদি োউস বিবডং ফাইন্যান্স কহপ থাহরিি ১৫৮.৫৩ (বিট) 

৯।                ন      ১০.৬২ (বিট) 

১০। কম থসংস্থ্াি ব্যাংক ০.০৫৮ (বিট) 

১১। বদ বসবকউবরটি বপ্রবটেরং কহপ থাহরিি (িাংলাহদি) 

বলবমহটি 

১৬৭.৪০ (সামবিক) 

১২। সাধারণ িীমা কহপ থাহরিি ২৮৫.৪৩ (বিট) 

১৩। িীিি িীমা কহপ থাহরিি ১০৫.৬৭ (বিট) 

১৪। আন   -          ন      ৮.৩০ (বিট) 

১৫।                 ৩.৯৭ (বিট) 

জ্বালািী ও খবিি 

সম্পদ বিভাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৬। িাংলাহদি গ্যাস বফডস বকাম্পাবি বলবমহটি ১৫৪.৯৩ (কর-পূি থ) 

১৭। বসহলট গ্যাস বফডস বলবমহটি ৩৭১.০০ (কর-পূি থ) 

১৮। গ্যাস ট্রান্সবমিি বকাম্পাবি বলবমহটি ৭.৮৪ (কর পুি থ) 

১৯। বততাস গ্যাস ট্রান্সবমিি অযান্ড বিবিবিউিি বকা   ন 

বলবমহটি 
 চূড়ান্ত বেসাি সম্পন্ন 

েিবি। 

২০। িাখরািাদ গ্যাস বিবেবিউিি বকাং বলবমহটি ১৪৬.৫০ (কর পরিতী) 

২১। িালালািাদ গ্যাস ট্রান্সবমিি অযান্ড বিবিবিউিি বসহস্টম 

বলবমহটি 
৪৮.৪৭ (কর পুি থ) 

২২। কণ থফুলী গ্যাস বিবিবিউিি বকাম্পাবি বলবমহটি  চূড়ান্ত বেসাি সম্পন্ন েিবি 

২৩। পবিমাঞ্চল গ্যাস বকাম্পাবি বলবমহটি ৪৪.৭০ (কর-পরিতী) 

২৪। সুন্দরিি গ্যাস       ন    ম    ২.৭৬ (আনুমাবিক) 

২৫। রূপান্তবরত প্রাকৃবতক গ্যাস বকাম্পাবি বলবমহটি ৫০.০০ (আনুমাবিক) 
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মন্ত্রণালি/বিভাগ ক্রবমক লাভিিক প্রবতষ্ঠাি লাহভর 

পবরমাণ 

(বকাটি টাকাি) 

মন্তব্য 

 

 

 

 

 

জ্বালািী ও খবিি 

সম্পদ বিভাগ 

২৬। িড়পুকুবরিা বকাল মাইবিং বকাম্পাবি বলবমহটি ৩২৫.০০ (কর-পূি থ) 

২৭। পদ্মা অহিল বকাম্পাবি বলবমহটি ২৩৫.০০ (কর-পূি থ) 

২৮। র্মুিা অহিল বকাম্পাবি বলবমহটি ২৫৩.৩৩ (কর-পূি থ) 

২৯। বমঘিা বপহট্রাবলিাম বলবমহটি ২৫৮.০০ (কর-পূি থ) 

৩০। ই  ন   বরফাইিাবর বলবমহটি ১২.৫১২৯ (কর-পূি থ) 

৩১। ইস্টাি থ লুবিহকটেরস বব্লন্ডাস থ বলবমহটি ৫.০০ (কর-পূি থ) 

৩২। এবিিাটিক অহিল বকাম্পাবি বলবমহটি ১৭.৫ (কর-পূি থ) 

িাক ও 

বটবলহর্াগাহর্াগ 

বিভাগ 

৩৩। িাংলাহদি বটবলকবমউবিহকিন্স বকাম্পাবি বলবমহটি ১১৯.৪১ (অবিরীবক্ষত) 

৩৪। িাংলাহদি সািহমবরি কযািল বকাম্পাবি বলবমহটি ১৭.৬১ প্রাি  

৩৫। িাংলাহদি কযািল বিল্প বলবমহটি ২৯.৮২ প্রাি (অবিরীবক্ষত) 

৩৬। বটবলহফাি বিল্প সংস্থ্া বলবমহটি ১.২৯ প্রাি (অবিরীবক্ষত) 

বিৌ-পবরিেি 

মন্ত্রণালি 

৩৭। বিআইিবব্লউটিবস ১২.৯৪  

৩৮। মংলা িন্দর কর্তথপক্ষ ৭১.৪০৭৩ (প্রবভিিাল) 

৩৯। িট্টগ্রাম িন্দর কর্তথপক্ষ ১০৯৯.১৯ সামবিক (কর-পূি থ) 

(অবিবরক্ষীত) 

৪০। িাংলাহদি বিবপং কহপ থাহরিি ১০.০০ আনুমাবিক মুিাফা 

(অবিরীবক্ষত) 

পবরহিি ও িি 

মন্ত্রণালি 

৪১।       দ   ন       ন         ন ৪.০৬  

           ও 

   দ    

 ম      ন 

ম      

৪২।          ৮.০০ আ ম  ন  

বিদুযৎ বিভাগ 

 

৪৩। ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই ককাম্পাট্রি ট্রেট্রিলেড (লডসলকা) 37.22                 

          

৪৪। ঢাকা পাওয়ার ট্রডট্রিট্রিউশি ককাম্পাট্রি ট্রেট্রিলেড 

(ট্রডট্রপট্রডট্রস) 

৭২.০৪ (িার্ চ ২০১৭ পর্ চন্ত) 

(কর-পরির্তী) 

৪৫।                        ট্রি             

                  

৫২             

৪৬। পাওিার বগ্রি বকাম্পাট্রি অি িাংলাহদি ট্রেট্রিলেড 

(ট্রপট্রিট্রসট্রি) 

২২৯.১২ (কর-পূি থ)। 

৪৭। রুরাে পাওয়ার ককাম্পাট্রি ট্রেট্রিলেড (আরট্রপট্রসএে) ১২৭.৩৫ (অট্রিরীট্রির্ত) 

৪৮। ির্ থ-ওহিস্ট পাওিার বিিাহরিি বকাম্পাবি ট্রেট্রিলেড 

(িওপালিলকা) 

১৪৬.১৫ (অবিরীবক্ষত) 
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মন্ত্রণালি/বিভাগ ক্রবমক লাভিিক প্রবতষ্ঠাি লাহভর 

পবরমাণ 

(বকাটি টাকাি) 

মন্তব্য 

৪৯। আশুগঞ্জ পাওিার বস্টিি বকাম্পাবি ট্রেট্রিলেড 

(এবপএসবসএল) 
১০৮.০০ (অবিরীবক্ষত) 

বিসামবরক 

বিমাি পবরিেি 

ও পর্ থটি 

মন্ত্রণালি 

৫০।       দ      ন         ন ৩২৯.৩৭  

৫১।       দ      ম      ম ন             ৬৯০.৮৬  

৫২।               ন      ম    ৩৫.৯৯ (অবিরীবক্ষত) 

মুবিযুদ্ধ বিষিক 

মন্ত্রণালি 

৫৩। পূবণ থমা বফবলং অযান্ড সাবভ থস বস্টিি ০.৩৫ প্রবভিিাল 

বিল্প মন্ত্রণালি ৫৪। র্মুিা ফাটি থলাইিার বকাম্পাবি ট্রেট্রিলেড ১৩১.৪৮ (প্রবভঃ) 

৫৫। টিএসবপ কমহপ্ল্ক্স ট্রেট্রিলেড ৪২.৪৯ (প্রবভঃ) 

৫৬। বকরু অযান্ড বকাং (বিবি) ট্রেট্রিলেড ৩৭.৯০ (প্রবভঃ) (হম, ২০১৭ 

পর্ থন্ত) 

৫৭। বরিউইক, র্হজ্ঞশ্বর অযান্ড       ন ট্রেট্রিলেড ০.৪৬ (প্রবভঃ) (হম, ২০১৭ 

পর্ থন্ত) 

৫৮। প্রগবত ইন্ডাবিি ট্রেট্রিলেড ৩১.৩২ (প্রবভঃ) 

৫৯। ইস্টাি থ বকিলস ট্রেট্রিলেড ১.১৫ (প্রবভঃ) 

৬০। গািী ওিযারস ট্রেট্রিলেড ১০.৯৫ (প্রবভঃ) 

স্বাস্থ্য বসিা 

বিভাগ 

৬১।    ন                  ন ট্রেট্রিলেড ১৩.০০ আ ম  ন     ন       

বমাট ৬১ টি প্রবতষ্ঠাি ৯,৫৭৪.৭৩৮২  
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পবরবিষ্ট : গ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মন্ত্রণালি ও বিভাহগর আওতাধীি অলাভিিক প্রবতষ্ঠাহির িাম ও অন্যান্য তথ্য 

মন্ত্রণালি/বিভাহগর িাম ক্রবমক অলাভিিক প্রবতষ্ঠাহির িাম বলাকসাহির 

পবরমাণ 

             

মন্তব্য 

আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি বিভাগ ১। িাংলাহদি কৃবষ ব্যাংক ৫১০.৮৯ (সামবিক) 

জ্বালািী ও খবিি সম্পদ 

বিভাগ 

২। িাংলাহদি বপহট্রাবলিাম এক্সহপ্ল্াহরিি অযান্ড 

বপ্রািাকিি বকাম্পাবি বল: (িাহপক্স) 
১৯৮.৩৭ (হলাকসাি) 

৩। এলবপ গ্যাস বলবমহটি ০.৫০ (হলাকসাি) 

িাক ও বটবলহর্াগাহর্াগ 

বিভাগ 

৪। বটবলটক িাংলাহদি বলবমহটি ২৪৬.০০    ন       

িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালি ৫।       দ                ন ৪৩৩.৯২  

৬।       দ           ম           ন ৯.৫৮৬৯  

বিদুযৎ বিভাগ ৭। ওলয়স্ট কিাি পাওয়ার ট্রডট্রিট্রিউশি 

ককাম্পাট্রি ট্রেট্রিলেড (ওলিাপাট্রডলকা) 

১২.৭৭ (সািট্রয়ক ট্রিসাি) 

বিল্প মন্ত্রণালি  

 

৮। িােিালাল ফাটি থলাইিার বকাম্পাবি 

বলবমহটি 

১৯৭.০২ (প্রবভঃ) 

৯। ইউবরিা ফাটি থলাইিার ফযাক্টবর বলবমহটি ১২৪.৯৪ (প্রবভঃ) 

১০। কণ থফুলী বপপার বমলস বলবমহটি ৬৫.৮৫ (প্রবভঃ) 

১১। বিটাগাং ইউবরিা ফাটি থলাইিার বলবমহটি ৯৮.০৪ (প্রবভঃ) 

১২। ছাতক বসহমটের বকাম্পাবি বলবমহটি ৩৬.৫১ (প্রবভঃ) 

১৩।             ফাটি থলাইিার ফযাক্টবর 

বলবমহটি 

৩৪.১৭ (প্রবভঃ) 

১৪। আশুগঞ্জ ফাটি থলাইিার অযান্ড বকবমকযাল 

বকাম্পাবি বলবমহটি 

৩১.৭২ (প্রবভঃ) 

১৫। িাংলাহদি ইন্সুহলটর অযান্ড স্যাবিটাবরওিযার 

ফযাক্টবর বলবমহটি 

৫.২০ (প্রবভঃ) 

১৬। উসমািীিা লাস বসট ফযাক্টবর বলবমহটি ৮.৯০ (প্রবভঃ) 

১৭। পঞ্চগড় সুগার বমলস বলবমহটি ২৫.১০ (প্রবভঃ) 

১৮। ঠাকুরগাঁও সুগার বমলস বলবমহটি ৩১.২৬ (প্রবভঃ) 

১৯। বসতািগঞ্জ সুগার বমলস বলবমহটি ২৫.৮৮ (প্রবভঃ) 

২০। োমপুর সুগার বমলস বলবমহটি ১৪.৮৮ (প্রবভঃ) 

২১। রংপুর সুগার বমলস বলবমহটি ২৭.৯৮ (প্রবভঃ) 

২২। িিপুরোট সুগার বমলস বলবমহটি ২৬.৩২ (প্রবভঃ) 

২৩। রািিােী সুগার বমলস বলবমহটি ৩৩.৯৬ (প্রবভঃ) 

২৪। িাহটার সুগার বমলস বলবমহটি ৩৩.৩১ (প্রবভঃ) 

২৫। ির্ থহিিল সুগার বমলস বলবমহটি ৪৭.৯৪ (প্রবভঃ) 

২৬। কুবষ্টিা সুগার বমলস বলবমহটি ২৯.৭০ (প্রবভঃ) 

২৭। ফবরদপুর সুগার বমলস বলবমহটি ২৭.৭৫ (প্রবভঃ) 

২৮। বিল িাংলা সুগার বমলস বলবমহটি ২১.১৮ (প্রবভঃ) 

২৯। পািিা সুগার বমলস বলবমহটি ৩১.৮৫ (প্রবভঃ) 

৩০। বমািারকগঞ্জ সুগার বমলস বলবমহটি ১৫.৮৭ (প্রবভঃ) 

         ন ও 

ম            

৩১।       দ           ন         ন ৭.৭৫৪৯  

বমাট ৩১টি প্রবতষ্ঠাি ২,৪১৫.১২১৮  
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পবরবিষ্ট : ঘ 

অবিট বরহপাহট থ সবন্নহিবিত গুরুতর অবিিহমর তথ্যাবদ  

১। আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি বিভাগ 

রূপালী ব্যাংক বলবমহটি   ম        ,  ন                ম                       ন            -          

ম   ম ১৩০.১৮         আ    ।                 ও    ন            -                      -

আ    ও                   ৫৬.৯৪        ।        আ                                     ম   ম 

        ৫.৯৩        ।                            ম   ম আ     ১.৯৮                               

  ন দন,                  ন   ন দন,            ,                                                  

   -          ম   ম আ     ৪৭২.৫৮        । রূপালী ব্যাংক বলবমহটি            ,    ম ন    -         

 ম      দ                      ম  ন      আ              ১২.৪৮        । রূপালী ব্যাংক বলবমহটি 

                 ,  ন              ও                ম   ম আ     ১৫.৪০        ।  

২। খায মন্ত্রণালি  

কুবমো বিলাধীি বদৌলতগঞ্জ খায গুদাহম ১১ িানুিাবর ২০১৪ েহত ০৫ অহক্টাির ২০১৬ পর্ থন্ত সমহি খাযিহস্যর মূহল্যর 

বদ্বগুণ োহর ১১,৭৪,৭১,৭৬৬.৬০ টাকা এিং িাবন্দিা খায গুদাহম ১৭ অহক্টাির ২০০৮ েহত ২৭ বসহেম্বর ২০১১ পর্ থন্ত সমহি 

বিহিষ বিরীক্ষাি বদ্বগুণ োহর ৪৪,৮৯,৬২৩.৯৯ টাকাসে সি থহমাট ১২,১৯,৬১,৩৯০.৫০ টাকা সরকাবর ক্ষিক্ষবত ও আত্নসাৎ েি। 

৩। ম     ও           ম      

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মন্ত্রণালি এিং আওতাধীি দপ্তর/সংস্থ্ার বমাট অবিট আপবত্তর সংখ্যা ৮৯৩টি এিং িবড়ত অহর্ থর 

পবরমা  ৩৭৩.৩৬ বকাটি টাকা। এর মহধ্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর ১৬৩টি আপবত্ত বিষ্পবত্ত কহর ১৭.১২ বকাটি টাকা আদাি করা 

েি। িা   ৭৩০টি  বিট আপবত্ত বিষ্পবত্তর কার্ থক্রম িলমাি রহিহছ। এ ছাড়া ২০০৭-০৮ অর্ থ-িছর েহত এ পর্ থন্ত ৮টি গু তর 

অর্ থ আত্মসাৎ ও অবিিম সংক্রান্ত অবিট আপবত্তর মহধ্য িাংলাহদি পািবলক সাবভ থস কবমিি কর্তথক বগহিহটি পহদ বিিবমত 

িা করা সহিও বিতি ভাতাবদ গ্রেণ িািদ রািস্ব ক্ষবত ৪,৭৪,৫,১৮.৩০ টাকা। বিহিিয বিষহি োইহকাহট থ মামলা িলমাি 

রহিহছ। িবিতা কম থসূবিহত পরামি থক ও অন্যান্য খাহতর বিল েহত ১,৯০,১০২.০০ টাকা আিকর কম কতথি বিষিক আপবত্তর 

মহধ্য ১,২৬,২৭৪.০০ টাকা আদাি করা েি। সরকার বিধ থাবরত োর অহপক্ষা কম োহর এিং বকাহিা বকাহিা বক্ষহত্র আিকর 

কতথি িা করাি সরকাহরর ৩৮,০৩,৫১৮.০০ টাকা রািস্ব ক্ষবত বিষিক আপবত্তর মহধ্য ৪১,৮০৫.৫০ টাকা িালাহির মাধ্যহম 

রািস্ব খাহত িমা প্রদাি করা েি। অিবিষ্ট টাকার আদাি/প্রমাণক সংগ্রহের কার্ থক্রম গ্রেণ করা েি। সরকাহরর বিধ থাবরত োর 

অহপক্ষা কম োহর এিং বকাহিা বকাহিা বক্ষহত্র ভযাট কতথি িা করাি সরকাহরর ১,৬৩,৪০২.০০ টাকা রািস্ব ক্ষবত বিষিক 

আপবত্তর মহধ্য ২৮,১২৫.০০ টাকা িালাহির মাধ্যহম রািস্ব খাহত িমা প্রদাি করা েি। সি থবিে দরদাতাহক কার্ থাহদি িা বদহি 

সহি থাচ্চ দরদাতাহক কার্ থাহদি বদওিাি সরকাহরর ৩৮,০৩,৫১৮.০০ টাকা রািস্ব ক্ষবত বিষিক আপবত্তটি প্রমাণহকর আহলাহক 

বিষ্পবত্তর িন্য পুিরাি িিবিট িিাি বপ্ররহণর ব্যিস্থ্া বিিা েহে। বখলাবপ ঋণ আদাি িা করাি সংস্থ্াি ১৯,৪৮,৫৯,০০০.০০ 

টাকা আবর্ থক ক্ষবত বিষিক আপবত্তর মহধ্য ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর প্রাি ৩২.৬২ লক্ষ টাকা আদাি করা েি এিং আদাি প্রবক্রিা 

িলমাি রহিহছ। িাংলাহদি বিশু একাহিবমর বিক্রিকমী, িিাি অবভরাম িন্দীর বিরুহদ্ধ িই পবত্রকা বিক্রহির ৪,৭৪,৫৭১.৫৫ টাকা 

আত্নসাৎ মামলার রাহি ২ িছহরর কারাদণ্ডসে ৫ লক্ষ টাকা িবরমািা করা েি।  

৪। মুবিযুদ্ধ বিষিক মন্ত্রণালি  

সরকাবর োট-িািারসমূহের ইিারালব্ধ ৪ িতাংি তেবিহল প্রাপ্ত অর্ থ বর্হক ব্যিকৃত ৬১,৯৬,৪৪,৫৪২ টাকার বেসাি গরবমল। 

মুবিহর্াদ্ধাহদর কল্যাহণ প্রাপ্ত অর্ থ (৪ িতাংি) িীবতমালা িবেভূ থতভাহি প্রবতষ্ঠািহক অনুদাি বেসাহি প্রদাি করাি ক্ষবত 

৪,১১,০০,০০০০ টাকা এিং ঐবতোবসক মুবিিিগর বদিস, ২০১৪ উদর্াপি উপ     উহত্তালিকৃত ৭০,০০,০০০ টাকা সমন্বি 

করা েিবি।  

৫। স্বাস্থ্য বসিা বিভাগ  

বসবি ভযাট িািদ ৪১১.৯৪ লক্ষ টাকা (বসএমএসবি)-বত ১৯৯৭-৯৮ অর্ থ-িছহর আত্মসাৎ করা েি। এ বিষহি দুিীবত দমি 

ব্যযহরাহত ২০০২ সাহল মামলা েহিহছ           িতথমাহি দুিীবত দমি কবমিহি প্রবক্রিাধীি আহছ। এ ছাড়া ৩১ বিহসম্বর 

২০১৬ মাহস স্বাস্থ্য অবধদপ্তহর ৪৯,৫৪৩.৮৫ লক্ষ টাকার ৬,৭১১টি অবিট আপবত্ত উত্থাবপত েি। ২০১৩-১৪    -     ১০  

ও           ন                  ম   ন ম ও দুিীবত       ২০            আ           ০৯  ন ২০১৫ 

            দ    ম    ন             দ       ম   ম ন। 
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পবরবিষ্ট : ঙ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাতীি সংসদ কর্তথক প্রণীত/সংহিাবধত আইিসমূে 

ক্রবমক িং আইহির সংবক্ষপ্ত বিহরািাম আইি িম্বর 

১. রিীন্দ্র বিশ্ববিযালি, িাংলাহদি আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৩০ িং আইি 

২. িিিন্ধু বিখ মুবিব্যর রেমাি বিবিটাল ইউবিভাবস থটি, িাংলাহদি আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৩১ িং আইি 

৩. বপহরাবলিাম আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৩২ িং আইি 

৪. যুিকল্যাণ তেবিল আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৩৩ িং আইি 

৫. িাংলাহদি বসতু কর্তথপক্ষ আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৩৪ িং আইি 

৬. বরলওহি সম্পবত্ত (অনিধ দখল উদ্ধার) আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৩৫ িং আইি 

৭. িাংলাহদি বিবিহিাগ উন্নিি কর্তথপক্ষ আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৩৬ িং আইি 

৮. পািবলক প্রবকউরহমটের (সংহিাধি) আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৩৭ িং আইি 

৯. িা আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৩৮ িং আইি 

১০. Supreme Court Judges (Remuneration and Privileges) 

(Amendment) Law, 2016 

২০১৬ সহির ৩৯ িং আইি 

১১. প্রধািমন্ত্রীর বিক্ষা সোিতা ট্রাস্ট (সংহিাধি) আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৪০ িং আইি 

১২. Supreme Court Judges (Leave, Pension and Privileges) 

(Amendment) Law, 2016 

২০১৬ সহির ৪১ িং আইি 

১৩. রােপবতর অিসরভাতা, আনুহতাবষক ও অন্যান্য সুবিধা আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৪২ িং আইি 

১৪. নিহদবিক অনুদাি (হস্বোহসিামূলক কার্ থক্রম) বরগুহলিি আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৪৩ িং আইি 

১৫. বিলা পবরষদ (সংহিাধি) আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৪৪ িং আইি 

১৬. পাি থতয িট্টগ্রাম ভূবম-বিহরাধ বিষ্পবত্ত কবমিি (সংহিাধি) আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৪৫ িং আইি 

১৭. িাংলাহদি ন্যািিাল কযাহিট বকার আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৪৬ িং আইি 

১৮. িিিন্ধু িাতীি কৃবষ পুরিার ট্রাস্ট আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৪৭ িং আইি 

১৯. িাংলাহদি িাবস থং ও বমিওিাইফাবর কাউবন্সল আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৪৮ িং আইি 

২০. িাস র যাবপি ট্রািবিট (বিআরটি) আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৪৯ িং আইি 

২১. পবে সঞ্চি ব্যাংক (সংহিাধি) আইি, ২০১৬ ২০১৬ সহির ৫০ িং আইি 

২২. কযাহিট কহলি আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ০১ িং আইি 

২৩. িাংলাহদি িীিনিবিত্রয আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ০২ িং আইি 

২৪. বিসামবরক বিমাি িলািল কর্তথপ  আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ০৩ িং আইি 

২৫. িাংলাহদি পবে উন্নিি একাহিবম আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ০৪ িং আইি 

২৬. পাট আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ০৫ িং আইি 

২৭. িাল্যবিিাে বিহরাধ আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ০৬ িং আইি 

২৮. ব্যাটাবলিি আিসার (সংহিাধি) আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ০৭ িং আইি 

২৯. িাংলাহদি উন্নিি গহিষণা প্রবতষ্ঠাি আইি, ২০১৬ ২০১৭ সহির ০৮ িং আইি 

৩০. িাংলাহদি অযাহক্রবিহটিি কাউবন্সল আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ০৯ িং আইি 

৩১. িাংলাহদি বিবপং কহপ থাহরিি আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ১০ িং আইি 

৩২. িাংলাহদি পরমাণু কৃবষ গহিষণা ইিবস্টটিউট (বিিা) আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ১১ িং আইি 

৩৩. িাংলাহদি কৃবষ গহিষণা ইিবস্টটিউট (িাবর) আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ১২ িং আইি 

৩৪. বিবদ থষ্টকরণ (সম্পূরক) আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ১৩ িং আইি 

৩৫. অর্ থ আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ১৪ িং আইি 

৩৬. বিবদ থষ্টকরণ আইি, ২০১৭ ২০১৭ সহির ১৫ িং আইি 
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পবরবিষ্ট : ি 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মবন্ত্রসভা-নিঠহক অনুহমাবদত িীবতমালা 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর মবন্ত্রসভা-নিঠহক অনুহমাবদত িীবতমালা বিেরূপ : 

১। িাতীি লিণ িীবত, ২০১৬ 

২। বখতািপ্রাপ্ত িীর মুবিহর্াদ্ধাহদর সম্মাবি বিতরণ িীবতমালা, ২০১৬ 

৩। িাতীি ট্যাক্স কাি থ (সংহিাবধত) িীবতমালা, ২০১৬ 

৪। িাতীি নিি কৃবষ িীবত, ২০১৬ 

৫। িাতীি ঔষধ িীবত, ২০১৬ 

৬। িাতীি েি ও ওমরাে িীবত ১৪৩৮ বেিবর/২০১৭ বিস্টাে 

৭। সমবন্বত ক্ষুদ্রহসি িীবতমালা, ২০১৬ 

৮। িস্ত্র িীবত, ২০১৭ 

৯। িাতীি যুি িীবত, ২০১৭ 

১০। তথ্য ও বর্াগাহর্াগ প্রযুবি খাহত গহিষণার িন্য বফহলাবিপ ও বৃবত্ত প্রদাি এিং উদ্ভািিমূলক কাহির িন্য অনুদাি প্রদাি 

সম্পবকথত (সংহিাবধত) িীবতমালা, ২০১৬ 

১১। িাতীি িলবচ্চত্র িীবতমালা, ২০১৭ 

১২। িাতীি অিলাইি গণমাধ্যম িীবতমালা, ২০১৭ 
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পবরবিষ্ট : ছ 

মন্ত্রণালি/বিভাগসমূে কর্তথক ২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর প্রণীত/সংহিাবধত বিবধমালা ও িীবতসমূে 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর বিবভন্ন মন্ত্রণালি/বিভাগ কর্তথক প্রণীত সংহিাবধত বিবধমালা ও িীবতসমূে বিেরূপ : 

আবর্ থক প্রবতষ্ঠাি বিভাগ 

(১) প্রিাসী কল্যাণ ব্যাংক কম থিারী পহদান্নবত িীবতমালা, ২০১৬  

(২) নন-     ইন্সুযহরন্স ব্যিসা ব্যিস্থ্াপিা ব্যহির সহি থাচ্চ সীমা বিধ থারণী প্রবিধািমালা, ২০১৬ 

(৩) লাইফ ইন্সুযহরন্স গ্রােক বিরাপত্তা তেবিল প্রবিধািমালা, ২০১৬ 

 ৪  Jibon Bima Corporation Development Managers and Development Officers Service Regulation, 
1978 সংহিাধি 

(৫) িীিি িীমা কহপ থাহরিি কম থিারী (অিসরভাতা ও অিসরিবিত সুবিধাবদ) প্রবিধািমালা, ১৯৮৮ সংহিাধি 

(৬) কম থসংস্থ্াি ব্যাংক (কম থকতথা ও কম থিারী) িাকুবর প্রবিধািমালা, ২০০২ সংহিাধি 

(৭) িাংলাহদি কৃবষ ব্যাংক (কম থকতথা ও কম থিারী) িাকুবর প্রবিধািমালা, ২০০৮ সংহিাধি 

আইি ও বিিার বিভাগ 

(১) ঢাকা ও িট্টগ্রাম বিভাহগ ০২টি সন্ত্রাসবিহরাধী বিহিষ ট্রাইব্যযিাল গঠি 

    ম      

(১) খাহযর িমুিা সংগ্রে, পরীক্ষা ও বিহেষণ প্রবিধািমালা, ২০১৭ 

(২) খায-সংহর্ািি দ্রব্য ব্যিোর প্রবিধািমালা, ২০১৭ 

(৩) বমাড়কািদ্ধ খায বলহিবলং প্রবিধািমালা, ২০১৭ 

(৪) বিরাপদ খায (রাসািবিক দূষক, টবক্সি ও ক্ষবতকর অিবিষ্টাংি) প্রবিধািমালা, ২০১৭ 

    ন ও       ম      

(১) িাতীি গৃোিি িীবতমালা  

িি বিভাগ 

(১) রােপবতর কার্ থালি (িি বিভাগ)-এর কম থকতথা ও কম থিারী বিহিাগ বিবধমালা, ২০১৬  

িিপ্রিাসি মন্ত্রণালি 

(১) The Bangladesh Civil Service (Engneering : Public Works) Composition and Cadre Rules 1980  

(২) মহিল বিহিাগ বিবধমালা  

(৩) ১৬তম বগ্রি েহত ১০ম বগ্রি পর্ থন্ত (বদ্বতীি ও র্ততীি বেবণ) কম থকতথা/কম থিারীহদর িন্য বগাপিীি অনুহিদিসংক্রান্ত 

অনুিাসিমালা 

িি বিরাপত্তা বিভাগ 

(১) বিল্পাঞ্চল পুবলি বিবধমালা, ২০১৭  

জ্বালান  ও খবিি সম্পদ বিভাগ 

(১)       দ           ম         ম                  নম   , ২০১৬ 

িাক ও বটবলহর্াগাহর্াগ বিভাগ 

(১) Bangladesh Communication Satellite Company Limited-এর Memorandum of Agreement (MoA) 
এিং Articles of Association (AoA)  
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       ও  ন ম      

(১)                           ন      ম   , ২০১৬ 

প্রধািমন্ত্রীর কার্ থালি 

(১) Bangladesh Economic Zones (Construction of Building ) Rules, 2017 

(২) Policy  for Implementing PPP Projects through Government to Government (G2G) Partnership, 

2017 

িাবণিয মন্ত্রণালি  

(১) রপ্তাবি িীবত ২০১৫-১৮-এর ইংহরবি সংিরণ  

(২) িা আমদাবি লাইহসন্স বিবধমালা ২০১৬  

(৩) িা ও িামড়া উন্নিহি পর্ িকিা  

(৪) িামড়ািাত পে ও পাদুকা রপ্তাবি বিষহি িীবতমালা  

(৫) বসৌর িবি িীবতমালা  

(৬) এবপআই খাহতর িীবতমালা  

(৭) আমদাবি ও রপ্তাবি প্রধাি বিিন্ত্রহকর দপ্তহর বদ্বতীি বর্হক ৪র্ থ বেবণর িিিল বিহিাগবিবধ  

    ন ও প্রযুবি ম      

(১) িাংলাহদি ন্যািিাল সাহিবটেরবফক অযান্ড বটকবিকযাল িকুহমহটেরিি বসটেরার (ব্যান্সিক)-এর িাকুবর প্রবিধািমালা, ২০১৭ 

(২) িাংলাহদি ওিাহিাগ্রাবফক বরসাি থ ইিবস্টটিউট-এর কম থিারী িাকুবর প্রবিধািমালা, ২০১৭ 

(৩) িাংলাহদি পরমাণু িবি বিিন্ত্রণ কর্তথপক্ষ-এর কম থিারী িাকুবর প্রবিধািমালা, ২০১৭ 

(৪)    ন    ন                  ন     ( ম       ও  ম      )            নম   , ২০১১-          

      ন । 

 ৫  Agreement between the Government of the People's Republic of Bangladesh and the 

Government of the Republic of India on Cooperation in the Peaceful Uses of Nuclear Energy. 
(৬) Inter-Agency Agreement between Global Centre for Nuclear Energy Partnership (GCNEP), 

Department of Atomic Energy, Government of India and Bangladesh Atomic Energy 

Commission (BAEC), Ministry of Science and Technology, Government of People’s Republic 

of Bangladesh on Cooperation regarding Nuclear Power Plant Project in Bangladesh. 

 ৭  Arrangement between The Atomic Energy Regulatory Board (AERB) of the Government of the 

Republic of India and Bangladesh Atomic Energy Regulatory Authority (BAERA), the 

Government of the People’s Republic of Bangladesh for the Exchange of Technical Information 

and Co-operation in the Regulation of Nuclear Safety and Radiation Protection. 

           

(১) জ্বালাবি দক্ষতা ও সংরক্ষণ বিবধমালা, ২০১৬  

বিসামবরক বিমাি পবরিেন ও পর্ থটি মন্ত্রণালি 

(১)       দ         ও             ম    ২০১৬  

 ২                          দ             ন   ম     

 ৩    ম ন  ম      / ম       দ     ন   ম          ন 
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মবেলা ও বিশু বিষিক মন্ত্রণালি 

(১)    ম          দ  ন   ম   , ২০১৭ 

(২)        ন    ন      ম       ন      ন    ন           ন  ন   ম   , ২০১৬  

(৩)          ন             ন ন   ম   -২০১৬  

(৪)      দ              ন  ন   ম   , ২০১৭ 

ম   ম  ও               

(১) প্রধািমন্ত্রীর বিক্ষা সোিতা ট্রাস্ট বর্হক এম.বফল.ও বপএইি.বি.বফহলাবিপ ও বৃবত্ত প্রদাি িীবতমালা, ২০১৭  

   ও      ম      

 ১          ন    ২০১৭ 

েম ও কম থসংস্থ্াি মন্ত্রণালি 

(১)         ন                     ও                                  ও  ম  -     ন  

সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাগ 

(১) বমহট্রাহরল বিবধমালা, ২০১৬  

স্থ্ািীি সরকার বিভাগ 

(১) বিলা পবরষদ (ওিাহি থর সীমািা বিধ থারণ) বিবধমালা, ২০১৬  

(২) বিলা পবরষহদর বিিারম্যাি, সদস্য ও সংরবক্ষত আসহির মবেলা সদস্যগহণর দাবিত্ব ও কার্ থািবল বিবধমালা, ২০১৭  

(৩) বিলা পবরষদ বিিারম্যাি, সদস্য ও সংরবক্ষত আসহির মবেলা সদস্যগহণর ছুটি বিবধমালা, ২০১৭  

(৪) বিলা পবরষদ িাহিট বিবধমালা, ২০১৭  

(৫) বিলা পবরষদ বিবিটাল বসটেরার (হিিবপবিবস) স্থ্াপি ও পবরিালিা বিষিক বিহদ থবিকা-২০১৬ 

(৬) উপহিলা পবরষদ সদস্য ও মবেলা সদস্যহদর (অপসারণ, অিাস্থ্া ও পদ-শূন্যতা) বিবধমালা, ২০১৬  

(৭) উপহিলা পবরষদ বিবিটাল বসটেরার (ইউবিবস) স্থ্াপি ও পবরিালিা বিষিক বিহদ থবিকা ২০১৬  

(৮) উপহিলা পবরষদ (আহদহির বিরুহদ্ধ আবপল) বিবধমালা, ২০১৬  

(৯) ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরিহির মাহকথট উপ-আইি, ২০১৬  

(১০) ইউবিিি পবরষদ (পবরষদ পবরদি থহির পদ্ধবত এিং পবরদি থহকর ক্ষমতা) বিবধমালা, ২০১৬  

(১১) ইউবিিি পবরষদ (সংরবক্ষত আসহির মবেলা সদস্যহদর ক্ষমতা ও বিহিষ কার্ থািবল) বিবধমালা, ২০১৬  

(১২) ইউবিিি পবরষদ (হিিারম্যাি ও সদস্যগহণর ক্ষমতা ও কার্ থািবল) বিবধমালা, ২০১৬  

(১৩) ইউবিিি পবরষদ (পবরষহদর আহদহির বিরুহদ্ধ আবপহলর কর্তথপক্ষ বিধ থারণ পদ্ধবত) বিবধমালা, ২০১৬  

(১৪) ইউবিিি পবরষদ (িাহিট প্রণিি ও অনুহমাদি এিং এতৎসংক্রা  অন্যান্য বিষি) বিবধমালা, ২০১৬  

(১৫) গ্রাম আদালত বিবধমালা, ২০১৬  

(১৬) ইউবিিি পবরষদ িমুিা প্রবিধািমালা, ২০১৬  

(১৭) স্থ্ািীি সরকার (ইউবিিি পবরষদ) কম থিারী িাকুবর বিবধমালা, ২০১১  

(১৮) ঢাকা দবক্ষণ বসটি কহপ থাহরিি মাহকথট উপ-আইি, ২০১৬ 

(১৯) বসটি কহপ থাহরিি আদি থ কর তফবসল, ২০১৬  

(২০) বসটি কহপ থাহরিহির অবধহক্ষহত্র রােীি বখতািপ্রাপ্ত, যুদ্ধােত মুবিহর্াদ্ধাহদর বোবডং ট্যাক্স সম্পূণ থ মওকুফ এিং অন্যান্য 

প্রকৃত মুবিহর্াদ্ধাহদর মাবলকািাধীি ইমারত/িবমর ওপর বোবডং ট্যাক্স ১,৫০০ িগ থফুট পর্ থন্ত মওকুহফর বিধাি কহর 

‘আদি থ কর তফবসল, ২০১৬  
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পবরবিষ্ট : ি 

২০১৭-১৮ অর্ থ-িছহর মন্ত্রণালি/বিভাগসমূহের কার্ থািবল সম্পাদহির সম্ভাব্য িড় িযাহলঞ্জসমূে 

২। বিৌ-পবরিেি মন্ত্রণালি 

(১) িাংলাহদি বিবপং কহপ থাহরিি (বিএসবস)-এর িাোিগুবল অবত পুরাতি (গড় িিস ৩০ িছহরর অবধক) েওিাি এ 

িাোিগুবল বমরামত, পবরিালিা খরি অতযবধক। ফহল আহির বিহি পবরিালিা ব্যি বিবি েহে। িাোিগুবল অবত পুরাতি 

েওিাি বিহদবি িীমা বকাম্পাবি গুবল িাোহির িীমা করহত আগ্রেী েি িা। িাোহির িীমা করা িা বগহল িাংলাহদহির 

সমুদ্রসীমার িাইহর িাোি িলািল করা অসম্ভি েহি পড়হি। 

২। পেী উন্নিি ও সমিাি বিভাগ 

(১) বিআরবিবি’র আওতাি বিযমাি ১৩ কযাটাগবরর ১২৩টি শূন্যপহদর বিপরীহত বিহিাহগর বকাটাি ছাড়কৃত ১১২টি শূন্যপহদ 

সরাসবর িিিল বিহিাহগর লহক্ষয বিহিাগ বিজ্ঞবপ্ত প্রকাবিত েি। বিহিাগ কার্ থক্রম িলমাি বছল। বকন্তু মোমান্য আদালত েহত 

বিআরবিবি’র িলমাি বিহিাগ প্রবক্রিার ওপর স্থ্বগতাহদহির কারহণ বিহিাগ কার্ থক্রম এবগহি বিওিা সম্ভি িি। 

৩। পাবি সম্পদ মন্ত্রণালি 

(১) পাবি সম্পদ মন্ত্রণালহির বিবপবপ/টিবপবপ/আরবিবপবপ দ্রুত অনুহমাবদত িা েহল িতুি প্রকহল্পর িাস্তিািি র্র্াসমহি শুরু 

করা সম্ভি েহি িা। িাপাউহিার কার্ থক্রমহক আরও এিং িাতীি পর্াহির প্রকল্পসমূে MTBF বর্হক আলাদা কহর িরাে 

প্রদাহির ব্যিস্থ্া গ্রেণ করা আিেক।  

৪। িস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালি 

(১) বিহিএমবস-বত বমৌসুহমর শুরুহত পাটক্রি খাহত প্রহিািিীি অহর্ থর সংস্থ্াি িা েহল পরিতী সমহি উচ্চ মূহল্য পাটক্রহি 

উৎপাদি খরি বৃবদ্ধ পাহি। 

(২) িাংলাহদি বরিম উন্নিি বিাহি থর সাংগঠবিক কাঠাহমা অনুহমাদি িা েওিা। 

৫।       ন         ও     ন       

(১) বদ্বতীি বেবণর ‘ব্যবিগত কম থকতথা’ পহদর বিষহি উচ্চ আদালহত মামলা অবিষ্পন্ন র্াকাি আদালহতর বিহদ থহি পদগুবল পূরণ করা সম্ভি  

েহে িা। 

৬।             মন্ত্রণালি 

(১) িীর মুবিহর্াদ্ধা র্ািাই-িাছাই কার্ থক্রহমর বিরুহদ্ধ বরট মামলা দাহির করার কারহণ বিি বকছু উপহিলা, মোিগহর 

মুবিহর্াদ্ধা র্ািাই-িাছাই কার্ থক্রম িন্ধ রহিহছ। 

৭। যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালি 

(১) িিিন্ধু ক্রীড়াহসিী কল্যাণ ফাউহন্ডিহি তেবিল স্বল্পতা ও িীবতমালার অভাহি ফাউহন্ডিহির ওপর অবপ থত কল্যাণমূলক 

সকল কার্ থািবল র্র্ার্র্ভাহি সম্পাদি করা সম্ভি েহে িা। 

৮। েম ও কম থসংস্থ্াি মন্ত্রণালি 

 ১  ম নন          ম          ও      ম        ম নন     ম                 ম                     

ন       দও     ।       ম         ম       ও           দ    ন       ন       দ    দও    দ      

     ম         ।  

(২) কলকারখািা ও প্রবতষ্ঠাি পবরদি থি অবধদপ্তহরর িিিল বৃবদ্ধর িন্য আউট বসাবস থংহির মাধ্যহম ১৬৬টি পহদ বিহিাগ 

প্রবক্রিাি মোমান্য োইহকাট থ কর্তথক বিহষধাজ্ঞার কারহণ বিহিাগ সম্পন্ন করা সম্ভি েহে িা।  
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(৩   ন                  ন        ম     ম  দ       ।    ম  দ   ন       ।  ন            ম  দ  ন  

 ও     ন    ন              ন ।  ন                          ম         দ                 ও       

                     ।  

 ৫   ন                      ম       দ                       ন        ন   ম           ন  ম  । 

 ৬   ন                 দ  -   দ         দ        দ                            ন          ন      

     ন।  

৯। সড়ক পবরিেি ও মোসড়ক বিভাগ 

(১) সড়ক ও িিপর্ অবধদপ্তহরর আওতাধীি মোসড়ক বিটওিাহকথ বিধ থাবরত ওিিসীমার অবতবরি ওিি বিহি র্ািিােি 

িলািহলর কারহণ মোসড়ক বিটওিাকথ বিধ থাবরত সমহির পূহি থই ক্ষবতগ্রস্ত েহি র্াি িলািহলর অনুপহর্াগী েহি পহড়। এহত 

সরকাবর অহর্ থর অপিি েি ও িিদুহভথাগ সৃবষ্ট কহর। অবতবরি ওিি িেিকারী র্ািিােি দুঘ থটিারও অন্যতম কারণ। এ 

পবরবস্থ্বত বর্হক উত্তরহণর বিবমত্ত সরকার মোসড়হক িলািলকারী র্ািিােহির িন্য এহক্সল বলাহির সহি থাচ্চ সীমা বিধ থারণ 

কহর ২০০৪ সাহল বগহিট প্রকাি কহর। বকন্তু পবরিেণ বসক্টহরর মাবলক ও েবমক সংগঠিসমূহের প্রতযাবিত সেহর্াবগতা িা 

পাওিাি অবতবরি ওিি িেি কহর র্ািিােি িলািল বিিন্ত্রহণ আিা সম্ভিপর েিবি। এ বপ্রক্ষাপহট অবতবরি ওিি িেি কহর 

র্ািিােি িলািল বিিন্ত্রহণর বিবমত্ত সংবেষ্ট সকহলর সাহর্ মতবিবিমি কহর বমাটরর্াহির এহক্সল বলাি বিিন্ত্রণ বকন্দ্র 

পবরিালিা সংক্রান্ত িীবতমালা-২০১২ প্রণিি করা েি। এিারও পবরিেণ বসক্টহরর মাবলক ও েবমক সংগঠিসমূে িীবতমালা 

িাস্তিািহি প্রতযাবিত সেহর্াবগতা িা কহর িরং প্রবতিন্ধকতা সৃবষ্টর মাধ্যহম উহেখহর্াগ্য সংখ্যক এহক্সল বলাি কহরাল 

বস্টিহি োমলা কহর বস্টিি ও সরঞ্জামাবদর ব্যাপক ক্ষবত সাধি কহর অহকহিা কহর বদি। এ পবরবস্থ্বতহত এহক্সল বলাি 

িীবতমালা কার্ থকরভাহি প্রহিাহগর িন্য সরকার গত ১৬ আগস্ট ২০১৬ তাবরখ অবতবরি ওিি বিহি িলািলকারী র্ািিােহির 

ওপর প্রহগ্রবসভ োহর িবরমািা আহরাহপর বসদ্ধান্ত গ্রেণ কহর। বকন্তু আহরাবপত িবরমািা বিধ থাবরত োহর পবরহিাহধ মাবলক ও 

েবমক সংগঠিসমূহের প্রতযাবিত সেহর্াবগতা এখিও পাওিা র্াহে িা। বমাটরর্াহির এহক্সল বলাি বিিন্ত্রণ বকন্দ্র পবরিালিা 

সংক্রান্ত িীবতমালা-২০১২ এিং প্রহগ্রবসভ োহর িবরমািা আদাি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপহির বিহদ থিিা কহঠারভাহি প্রহিাগ করার িন্য 

সকল বিভাগীি কবমিিার, উপ-মো পুবলি পবরদি থক (হরঞ্জ ও োইওহি), বমহট্রাপবলটি পুবলি কবমিিার, বিলা প্রিাসক, 

পুবলি সুপারহক অনুিাসি প্রদাি করা প্রহিািি। এহক্ষহত্র লাগাতার বমািাইল বকাট থ পবরিালিা অন্যতম কার্ থকর ব্যিস্থ্া েহত 

পাহর। েম আইি-২০১০ অনুর্ািী মাবলক ও েবমক সংগঠিসমূেহক িিস্বাহর্ থ িাবরকৃত সরকাবর বিহদ থিিাসমূে বমহি িলার 

িন্য আইিানুগভাহি িাধ্য করহত সংবেষ্ট মন্ত্রণালি/বিভাগহক বিহদ থিিা বদওিা প্রহিািি। ২ (দুই) এহক্সল বিবিষ্ট পেিােী 

বমাটরর্াি আমদাবি বিবষদ্ধ করার িন্য িাবণিয মন্ত্রণালিহক বিহদ থিিা প্রদাি করা বর্হত পাহর। 

(২) িতথমাহি সরকাবর ক্রি কার্ থক্রহমর কার্ থ, সরিরাে ও বসিাসমূহের দরপত্র/প্রস্তাি প্রবক্রিাকরণ, মূল্যািি এিং অনুহমাদি 

পািবলক প্রবকউরহমটের আইি ২০০৬ এিং পািবলক প্রবকউরহমটের বিবধমালা ২০০৮ অনুর্ািী পবরিাবলত েহে। বভবত্ত 

অপবরিবতথত বরহখ ২০১১ সাহল Web Portal-এর মাধ্যহম বিবদ থষ্ট অংক পর্ থন্ত দরপত্র/প্রস্তাি প্রবক্রিাকরণ, মূল্যািি এিং 

অনুহমাদহি e-Government Procurement (e-GP) প্রিতথি করা েি। এহত স্বেতা ও িিািবদবেতা প্রবতবষ্ঠত েহিহছ। 

অহিক অিাকাবিত পবরবস্থ্বতর অিসাি েহিহছ। বকন্তু সরকাহরর ইিারা প্রদাি কার্ থক্রহম এখহিা বকাহিা Web-based 

Electronic System িালু করা েিবি। এহত স্বেতা ও িিািবদবেতা বিবিত করা কঠিি েহি পহড়হছ। প্রািিঃই 

অিাকাবিত পবরবস্থ্বতর সৃবষ্ট েহে। এ পবরবস্থ্বত েহত উত্তরহণর িন্য e- Government Auction (e-GA) িালু করা 

প্রহিািি। e- Government Auction (e-GA) িালু করা েহল রািস্ব আি িহুলাংহি বৃবদ্ধ পাহি। িাস্তিািি পবরিীক্ষণ ও 

মূল্যািি বিভাহগর আওতাধীি Central Procurement Technical Unit (CPTU) সরকাবর ইিারা কার্ থক্রহম e- 

Government Auction (e-GA) Web Portal িালুর উহযাগ গ্রেণ করহত পাহর।  

(৩) পবিত্র ঈদ-উল-বফতর ও ঈদ-উল-আর্ো উপলহক্ষয ৩ বদি সরকাবর ছুটি প্রদাি করা েহি র্াহক। এ অল্প সমহির মহধ্য 

রািধািী ঢাকা বর্হক অবধকাংি মানুষহক গ্রাহমর িা     আসা-র্াওিা করহত েি। বকন্তু এ স্বল্পসমহি বিপুল সংখ্যক মানুহষর 

িাবড় বফরা এিং পুিরাি রািধািীহত বফহর আসার িন্য পর্ থাপ্ত পবরিেণ র্াি এিং একই সাহর্ বিপুল পবরমাণ র্ািিােি 

িলািহলর উপহর্াগী সড়ক/মোসড়ক বিই। ফহল ঘরমুহখা মানুহষর বিবি থহঘ্ন র্াতািাহত সরকাহরর সবদো র্াকা সহিও মানুহষর 

দুহভথাগ লাঘি প্রতযাবিত মাত্রাি করা সম্ভি েি িা। এ বক্ষহত্র ধমীি উৎসহির বিধ থাবরত বদহির আহগর ৩ বদি ও পহরর ৩ বদি 

সরকাবর ছুটি বঘাষণা করা েহল মানুষ       র্াতািাত করহত পারহি িহল আিা করা র্াি।  

http://www.cptu.gov.bd/
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(৪) আইি অনুর্ািী বিআরটিবস’র িাস িাংলাহদহির বর্ বকাহিা রুহট িলািল করহত পাহর। বকন্তু িিগহণর ব্যাপক িাবেদা 

সহিও মাবলক ও েবমক সংগঠিগুহলার প্রিল িাঁধার কারহণ বিআরটিবস বিিস্ব পবরকল্পিা অনুর্ািী বর্ বকাহিা রুহট গাবড় 

পবরিালিা করহত পারহছ িা। এ পবরবস্থ্বত উত্তরহণ আঞ্চবলক পবরিেণ কবমটির সভাপবত বেহসহি বিলা প্রিাসক কার্ থকর 

ভূবমকা           ন।  

 ৫  িাতীি বিতি বিল, ২০১৫ প্রিবতথত েওিাি বিআরটিবস’র কম থিারীহদর বিতি-ভাতাবদ অন্যান্য সরকাবর প্রবতষ্ঠাহির ন্যাি 

বদ্বগুহিরও বিবি বৃবদ্ধ পাি। বকন্তু বিআরটিবস’র িাস ও ট্রাহকর ভাড়া িিস্বাহর্ থ বৃবদ্ধ িা করাি বিিস্ব আি দ্বারা িবধ থত বিতি-

ভাতাবদ পবরহিাধ করা সম্ভিপর েবেল িা। এ বপ্রক্ষাপহট সরকার ০৭  ম ২০১৭ তাবরখ বিআরটিবসহক েবমক/কম থিারীহদর 

িহকিা বিতি ও গ্রাচুইটি পবরহিাহধর বিবমত্ত ২১ (একুি) বকাটি টাকা সুদমুি ঋণ প্রদাি কহরহছ। ভবিষ্যহত িবধ থত বিতি-

ভাতাবদ পবরহিাধ অব্যােত রাখার বিবমত্ত প্রবতিছর সরকাহরর সোিতা প্রহিািি। 

১০। স্বাস্থ্য      ও             বিভাগ 

(১) িি সৃষ্ট স্বাস্থ্য বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাহগর কম থকতথা-কম থিারীহদর কক্ষ সংকহটর কারহণ এ বিভাহগর কম থপবরহিি 

বিবঘ্নত েহে।  

(২) স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালি বিভি েওিার পূহি থ সকল Operational Plan (OP) প্রণিি করার কারহণ বকাহিা 

বকাহিা Operational Plan-এর উভি বিভাহগরই সম্পৃিতা রহিহছ। এরূপ OP িাস্তিািহি Manager পর্ থাহি এ বিভাহগর 

সম্পৃিতা িা র্াকাি কাহির গবতিীলতা হ্রাস পাহে।  

(৩) Transport & Equipment Maintenance Organization (TEMO) এিং National Electro-Medical 

Equipment Workshop (NEMEMW) স্বাস্থ্য বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাগ এিং স্বাস্থ্য বসিা বিভাহগর 

অগ থাহিাগ্রামর্ভি েহলও এ দু’টি প্রবতষ্ঠাহির িরাে বসিা বিভাহগ প্রদাি করাি গাবড় ও র্ন্ত্রপাবত সংগ্রে, বমরামত ও 

রক্ষণাহিক্ষহণর বক্ষহত্র িটিলতা েহে। এ বক্ষহত্র এ বিভাহগর িন্য TEMO এিং NEMEMW-এর িন্য আলাদা বকাি সৃবষ্ট 

কহর উি বকাহি িরাে প্রদাি করা প্রহিািি।  

(৪) স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালিহক পুিগ থঠি কহর স্বাস্থ্য বসিা বিভাগ এিং স্বাস্থ্য বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাগ গঠি 

করা েি। দু’টি বিভাহগর িন্য প্রণীত Allocation of Business, অনুহমাবদত সাংগঠবিক কাঠাহমা এিং িাস্তিতার মহধ্য 

বকাহিা বকাহিা বক্ষহত্র অসামঞ্জস্য (Incoherence), নদ্বততা (duplication) ও ধারণাগত ত্রুটি রহিহছ মহম থ প্রতীিমাি েি। 

উহেখ্য, স্বাস্থ্য বসিা বিভাহগর Allocation of Business-এর ১৮ অনুহেহদ ‘Administration of B.C.S (Health) 

cadre officers including those who work in Medical Colleges, Medical College Hospitals and 

Specialized Hospitals’ বিষিটি উহেখ আহছ। এ কারহণ স্বাস্থ্য বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাহগর আওতাধীি বমবিহকল 

কহলি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহির কম থরত বিবসএস (স্বাস্থ্য) কযািার কম থকতথাহদর বিিন্ত্রণসে সাবি থক বিষহি 

সমন্বিেীিতা রহিহছ। এ পবরহপ্রবক্ষহত ১ আ   ২০১৭ তাবরহখ স্বাস্থ্য ও পবরিার কল্যাণ মন্ত্রণালহির মািিীি মন্ত্রী অবফস 

আহদহির মাধ্যহম বমবিহকল কহলিসে বিক্ষা প্রবতষ্ঠাি সুষ্ঠুভাহি পবরিালিার স্বাহর্ থ বর্ সকল কম থকতথা সুবপবরির বসহলকিি 

বিাি থ (এস.এস.বি)-এর মাধ্যহম অধ্যাপক পহদ পহদান্নবত পাহিি বস সকল কম থকতথাসে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ পহদর বর্াগ্য 

কম থকতথাগণ-বক বিবভন্ন বমবিহকল কহলিসে বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি টিবিং পহদ পদািহির িন্য স্বাস্থ্য বসিা বিভাগ বর্হক স্বাস্থ্য 

বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাহগ ন্যস্ত করার আহদি প্রদাি কহরি। বমবিহকল কহলিসে বিক্ষা প্রবতষ্ঠাি সুষ্ঠুভাহি 

পবরিালিার স্বাহর্ থ বমবিহকল কহলিসে অন্যান্য স্বাস্থ্য বিক্ষা প্রবতষ্ঠাহি টিবিং পহদ কম থরত সকল কম থকতথা-বক স্বাস্থ্য বসিা 

বিভাগ েহত স্বাস্থ্য বিক্ষা ও পবরিার কল্যাণ বিভাহগ ন্যস্ত করা প্রহিািি।  
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পবরবিষ্ট-  

বিশ্বিাবন্ত প্রবতষ্ঠা ও উন্নিহির িন্য মািিীি প্রধািমন্ত্রীহক আন্তিথাবতক স্বীকৃবতস্বরূপ প্রদত্ত পদক ও সম্মািিাসমূে 

 UNESCO Houphouet-Boigny Peace Prize 1998  

For bringing peace in the Chittagong Hill Tracts region  

 Mother Teresa Award 1998 

For outstanding contribution to global peace and stability  

 The Mahatma Gandhi Award 1998 (Oslo, Norway)  

For contribution towards promotion of communal understanding, non-violence, religious 

harmony and growth of grassroots democracy in Bangladesh 

 CERES Medal 1999, Food and Agriculture Organization (FAO), UN, Rome  

For contribution to agriculture development in Bangladesh  

 Pearl S. Buck Award 1999  

For vision, courage and achievements in political, economic and humanitarian spheres 

that capture the spirit of the award and of the author who inspired it 

 MDG Award 2010 

For Bangladeshs’ achievement in attaining the Millennium Development Goal in 

reducing child and infant mortality  

 Indira Gandhi Peace Prize 2010 

For outstanding contribution to peace and democracy  

 South South Award 2011 

For promoting maternal and child health through the use of Information and 

Communication Technology (ICT) 

 Duphine University Gold Medal 2011  

For contribution to strengthening of democracy and women empowerment 

 UNESCO Cultural Diversity Medal 2012 

For protection and promotion of diverse cultural expressions as a force for peace and 

development  

 Achievement in Fighting Poverty 2013 by the International Organization for South-

South Cooperation For poverty alleviation 

 Visionary Award 2014 by the United Nations Office for South-South Cooperation and 

Organization of American States 

For contribution to building ‘Digital Bangladesh’ through promoting ICT 
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 Tree of Peace by UNESCO in 2014 

For her remarkable contribution to promoting girl’s and women’s literacy and education 

 Enlisted in ‘Decision makers’ category in first 13 thinkers in 2015. 

In recognition of Bangladeshs’ far-reaching initiatives to address climate change 

 Champions of the Earth Awards 2015 

For highest environmental accolade, in recognition of Bangladeshs’ far-reaching 

initiatives to address climate change 

 ICTs in Sustainable Development Award 2015 

For recognizing success stories and impressive progress made in ICT development  

 Women in Parliaments Global Forum Award 2015 

As a pioneering country in reducing gender discrimination 

 Plant 50-50 Champion Award 2016 

 For outstanding contributions to women empowerment 

 Acceptance as ‘Agent of Change’ 2016 

For outstanding contributions to women empowerment 
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পবরবিষ্ট-ঞ 

২০১৬-১৭ অর্ থ-িছহর িাতীি পর্ থাহির পুরিারপ্রাপ্ত ব্যবিগহণর িাম 

স্বাধীিতা পুরিার  

ক্রবমক িম্বর পদকপ্রাপ্ত ব্যবিহদর িাম িাতীি বক্ষহত্র অিদাি 

১। গ্রুপ কযাপহটি (অি:) িামসুল আলম, িীর উত্তম, বপ.এস.বস স্বাধীিতা ও মুবিযুদ্ধ 

২। িিাি আিরাফুল আলম স্বাধীিতা ও মুবিযুদ্ধ 

৩। িেীদ বমাঃ িিমুল েক বপ.এস.বপ, বপ.বপ.এম স্বাধীিতা ও মুবিযুদ্ধ 

৪। মরহুম নসিদ মেবসি আলী স্বাধীিতা ও মুবিযুদ্ধ 

৫। িেীদ এি. এম. িািমুল আেসাি স্বাধীিতা ও মুবিযুদ্ধ 

৬। িেীদ ফিজুর রেমাি আেহমদ স্বাধীিতা ও মুবিযুদ্ধ 

৭। িাংলাহদি বিমাি িাবেিী স্বাধীিতা ও মুবিযুদ্ধ 

৮। অধ্যাপক িা: এ. এইি. এম. বতৌবেদুল আহিািার বিৌধুরী বিবকৎসাবিযা 

৯। বিগম রাহিিা খাতুি সাবেতয 

১০। মরহুম বগালাম সামদািী বকারািিী সাবেতয 

১১। প্রহফসর িক্টর এিামুল েক সংস্কৃবত 

১২। ওস্তাদ িিলুর রেমাি িাদল সংস্কৃবত 

১৩। িিাি      কািী ওবিই সমািহসিা 

১৪। িিাি িামসুিামাি খাি গহিষণা ও প্রবিক্ষণ 

১৫। অধ্যাপক ি. লবলত বমােি িার্ (প্রিাত) গহিষণা ও প্রবিক্ষণ 

১৬। প্রহফসর বমাোম্মদ আসাদুিামাি  ন    ন 

একুহি পদক  

ক্রবমক িম্বর পদকপ্রাপ্ত ব্যবিহদর িাম িাতীি বক্ষহত্র অিদাি 

১। ভাষানসবিক অধ্যাপক ি. িবরফা খাতুি ভাষা আহন্দালি 

২। সুষমা দাস বিল্পকলা (সংগীত) 

৩। িিাি জুলোস উবেি আেহমদ বিল্পকলা (সংগীত) 

৪। ওস্তাদ আবিজুল ইসলাম বিল্পকলা (সংগীত) 

৫। িিাি তািভীর বমাকাহম্মল বিল্পকলা (িলবচ্চত্র) 

৬। নসিদ আব্দুোে খাবলদ বিল্পকলা (ভাির্ থ) 

৭। সারা র্াহকর বিল্পকলা (িাটক) 

৮। িিাি আব্যল বমাহমি সাংিাবদকতা 

৯। নসিদ আকরম বোহসি গহিষণা 

১০। প্রহফসর ইহমবরটাস ি. আলমগীর বমাোম্মদ বসরাজুউেীি বিক্ষা 

১১। অধ্যাপক ি. িাবমলুর বরিা বিৌধুরী বিজ্ঞাি ও প্রযুবি 

১২। অধ্যাপক িা. মােমুদ োসাি সমািহসিা 

১৩। মরহুম কবি ওমর আলী ভাষা ও সাবেতয 

১৪। সুকুমার িড়ুিা ভাষা ও সাবেতয 

১৫।  ন     দ      সাংিাবদকতা 

১৬।    ম   ম ম আ   ন           (   ) 

১৭।  ন   রেমতউোে আল মােমুদ বসবলম বিল্পকলা (সংগীত) 

বিগম বরাহকিা পদক  

ক্রবমক িম্বর পদকপ্রাপ্ত ব্যবিহদর িাম িাতীি বক্ষহত্র অিদাি 

১। আ ম  দ  িারী অবধকার, িারী ক্ষমতািি, বিন্ডার সমতা এিং িারীহদর আর্ থ-সামাবিক উন্নিি 

২।    ম       ন িারী অবধকার, িারী ক্ষমতািি, বিন্ডার সমতা এিং িারীহদর আর্ থ-সামাবিক উন্নিি 
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িাতীি িলবচ্চত্র পুরিার 

ক্রবমক িম্বর ২০১৫ সাহলর পুরিাহরর িন্য সুপাবরিকৃত ব্যবি/িলবচ্চহত্রর িাম িাখার িাম 

১ (ক) িািািা 

(খ) বফরহদৌবস রেমাি  

আিীিি সম্মািিা (হর্ৌর্ভাহি) 

২ (ক) িাপিাহির িাহিাহিাপ (প্রহর্ািক : বমাঃ বরিাজুল মওলা বরজু)  

(খ) অবিল িাগিীর একবদি (প্রহর্ািক : বমারহিদুল ইসলাম) 

বেষ্ঠ িলবচ্চত্র (হর্ৌর্ভাহি) 

৩ একাত্তহরর গণেতযা ও িধ্যভূবম (িলবচ্চত্র ও প্রকািিা অবধদপ্তর) বেষ্ঠ প্রামাে িলবচ্চত্র 

৪ (ক) বমাঃ বরিাজুল মওলা বরজু (িলবচ্চত্র : িাপিাহির িাহিাহিাপ) 

(খ) বমারহিদুল ইসলাম (িলবচ্চত্র : অবিল িাগিীর একবদি) 

বেষ্ঠ িলবচ্চত্র পবরিালক (হর্ৌর্ভাহি) 

৫ (ক) িাবকি খাি (িলবচ্চত্র : আহরা ভাহলািাসহিা বতামাি) 

(খ) মােফুি আেহমদ (িলবচ্চত্র : বিহরা বিগ্রী) 

বেষ্ঠ অবভহিতা প্রধাি িবরহত্র (হর্ৌর্ভাহি) 

৬ িিা আেসাি (িলবচ্চত্র : বিহরা বিগ্রী) বেষ্ঠ অবভহিত্রী প্রধাি িবরহত্র 

৭ গািী রাকাহিত (িলবচ্চত্র : অবিল িাগিীর একবদি) বেষ্ঠ অবভহিতা পাশ্বথ িবরহত্র 

৮ তমা বমিথা (িলবচ্চত্র : িদীিি) বেষ্ঠ অবভহিত্রী পাশ্বথ িবরহত্র 

৯ ইহরি র্াহকর (িলবচ্চত্র : ছুৌঁহি বদল মি) বেষ্ঠ অবভহিতা/অবভহিত্রী খল িবরহত্র 

১০ র্ারা র্াবরি (িলবচ্চত্র : প্রার্ থিা) বেষ্ঠ বিশু বিল্পী 

১১ প্রবমিা রেমাি (িলবচ্চত্র : প্রার্ থিা) বিশু বিল্পী িাখাি বিহিষ পুরিার 

১২ সািী জুিাহির (িলবচ্চত্র : অবিল িাগিীর একবদি) বেষ্ঠ সিীত পবরিালক 

১৩ (ক) সুিীর িন্দী (হতামাহর ছাবড়হত িন্ধু...)  

(িলবচ্চত্র : মহুিা সুন্দরী) 

(খ) এস আই টুটুল (উর্াল পাতাল বিািার...) 

(িলবচ্চত্র : িাপিাহির িাহিাহিাপ) 

বেষ্ঠ গািক (হর্ৌর্ভাহি) 

১৪ বপ্রিাংকা বগাপ (আমার সুখ বস বতা...) 

(িলবচ্চত্র : অবিল িাগিীর একবদি) 

বেষ্ঠ গাবিকা 

১৫ আবমরুল ইসলাম (উর্াল পাতাল বিািার...) 

(িলবচ্চত্র : িাপিাহির িাহিাহিাপ) 

বেষ্ঠ গীবতকার 

১৬ এস আই টুটুল (উর্াল পাতাল বিািার...) 

(িলবচ্চত্র : িাপিাহির িাহিাহিাপ) 

বেষ্ঠ সুরকার 

১৭ মাসুম বরিা (িলবচ্চত্র : িাপিাহির িাহিাহিাপ) বেষ্ঠ কাবেবিকার 

১৮ (ক) মাসুম বরিা (িলবচ্চত্র : িাপিাহির িাহিাহিাপ) 

(খ) বমাঃ বরিাজুল মওলা বরজু (িলবচ্চত্র : িাপিাহির িাহিাহিাপ) 

বেষ্ঠ বিত্রিাট্যকার (হর্ৌর্ভাহি) 

১৯ হুমায়ূি আেহমদ (িলবচ্চত্র : অবিল িাগিীর একবদি) বেষ্ঠ সংলাপ রিবিতা 

২০ বমহেদী রবি (িলবচ্চত্র : িাপিাহির িাহিাহিাপ) বেষ্ঠ সম্পাদক 

২১ সামুরাই মারুফ (িলবচ্চত্র : বিহরা বিগ্রী) বেষ্ঠ বিল্প বিহদ থিক 

২২ মােফুজুর রেমাি খাি (িলবচ্চত্র : পদ্ম পাতার িল) বেষ্ঠ বিত্রগ্রােক 

২৩ রতি কুমার পাল (িলবচ্চত্র : বিহরা বিগ্রী) বেষ্ঠ িেগ্রােক 

২৪ মুসকাি সুমাইকা (িলবচ্চত্র : পদ্ম পাতার িল) বেষ্ঠ বপািাক ও সািসিা 

২৫ িবফক (িলবচ্চত্র : িালাহলর গল্প) বেষ্ঠ বমকআপ ম্যাি 
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