
                                                                     

   

দেশবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ি বত্তমান সরকার একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী এবং মুয়িযুদ্ধদ্ধর দেত্নাি উজ্জীয়বত্ 

য়িয়িটাল বাংলাদ্ধেশ য়বয়নম তাদ্ধে য়বগত্ পাঁে বৎসর উদ্ধেখদ্ধযাগ্য সাফল্য অিতন কদ্ধরদ্ধে। এ সমদ্ধি প্রধানমন্ত্রীর কায তালদ্ধির 

অয়ধন য়বয়িন্ন সংস্থা য়বয়নদ্ধিাগ, কম তসংস্থান, য়শল্পািন, য়িয়িটালাইদ্ধিশন, েয়রদ্র  ও ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর আবাসনসহ িীবন-

িীয়বকার উন্নিন এবং নাগয়রদ্ধকর দমৌয়লক োয়হো পূরদ্ধে নানানমুখী কায তক্রম গ্রহে কদ্ধরদ্ধে।    

১.০.   ত্থ্যপ্রযুয়ি ব্যবহার কদ্ধর সমাদ্ধির সকল দেেী-দপশার মানুদ্ধের দোরদ্ধগাড়াি দ্রুত্, স্বল্পমূদ্ধল্য, স্বচ্ছ ও হিরায়নমুি 

দসবা দপৌৌঁদ্ধে দেিার িন্য প্রধানমন্ত্রীর কায তালদ্ধির য়বদ্ধশে ত্ত্ত্বাবধাদ্ধন একদ্ধসস টু ইনফরদ্ধমশন (এটুআই) দপ্রাগ্রাম বাস্তবায়িত্ 

হদ্ধচ্ছ। ইউয়নিন দেদ্ধক শুরু কদ্ধর উপদ্ধিলা, দিলা, য়বিাগ ও মন্ত্রোলিসহ সব তত্র সময়িত্ ই-দসবা কাঠাদ্ধমা গড়ার কায তক্রম 

েলদ্ধে, যাদ্ধত্ দযখাদ্ধনই দসবা তত্য়র দহাক না দকন িনগে দয দকাদ্ধনা সমদ্ধি, দযদ্ধকাদ্ধনা িািগাি বদ্ধস ত্া দপদ্ধত্ পাদ্ধর। 

ইদ্ধত্ামদ্ধে মানুে ত্ার সুফল দপদ্ধত্ শুরু কদ্ধরদ্ধে। এ দপ্রাগ্রাদ্ধমর আওত্াি ইউয়নিন ত্থ্য ও দসবাদ্ধকন্দ্র, দিলা ই-দসবাদ্ধকন্দ্র, 

িাত্ীি ত্থ্যদ্ধকাে, ই-প ৌঁয়িত,  ই-এয়শিা-২০১১ প্রভৃয়ত্ যুগান্তকায়র উদ্ধযাগ গ্রহে করা হদ্ধিদ্ধে। এ প্রকদ্ধল্পর আওত্াি ২০,৫০০ 

মােয়মক য়বযালদ্ধি মায়িয়ময়িিা ক্লাসরুম প্রয়ত্ষ্ঠার কাি েলমান রদ্ধিদ্ধে, িাত্ীি ই-ত্থ্যদ্ধকাদ্ধের ওদ্ধিবসাইট দেদ্ধক ২০১২ 

সাল পয তন্ত প্রাি আট লাখ মানুে ত্থ্য সংগ্রহ কদ্ধরদ্ধে এবং ইউয়নিন ও ত্থ্যদ্ধসবা দকন্দ্র দেদ্ধক প্রয়ত্ মাদ্ধস গদ্ধড় প্রাি ৪০ 

লক্ষায়ধক মানুে দসবা গ্রহে করদ্ধে।   

২.০.   বাংলাদ্ধেশ রপ্তায়ন উন্নিন কর্ততপক্ষ (দবপিা) এর আওত্াধীন ইয়পদ্ধিিসমূদ্ধহ য়বগত্ পাঁে বৎসদ্ধর ১৩০টি নতুন য়শল্প 

প্রয়ত্ষ্ঠান স্থায়পত্ হি। এ সব য়শল্প প্রয়ত্ষ্ঠান ইদ্ধত্ামদ্ধে উৎপােন শুরু কদ্ধরদ্ধে। ১,৩৫৯.৭৮ য়ময়লিন মায়কতন িলার 

(১০৬০৬.২৮ দকাটি টাকা) প্রকৃত্ য়বয়নদ্ধিাগ, ১৮,৫৯৫.১৪ য়ময়লিন মায়কতন িলার (১৪৫০৪২.০৯ দকাটি টাকা) রপ্তানী এবং 

১,৭৪,৫৭৭ িদ্ধনর  প্রত্যক্ষ কম তসংস্থান হদ্ধিদ্ধে। দবসরকারী খাদ্ধত্ দুটি য়বদুযৎ দকন্দ্র, দুটি দকন্দ্রীি বিতয দশাধনাগার, ৪টি পায়ন 

পয়রদ্ধশাধনাগার (WTP), েয়মকদ্ধের নুযনত্ম মজুরী  ৩৪-৯৩% (২০১০ সাল) বৃয়দ্ধ হদ্ধিদ্ধে। ১১,০০০ নারী েয়মদ্ধকর 

প্রয়শক্ষদ্ধের িন্য িরদ্ধমটরী ও দেয়নং ইন্সয়িটিউট য়নম তাে, দবপিার য়নিস্ব কারখানা িবন য়নম তাে, ঈশ্বরেী ইয়পদ্ধিদ্ধির ২ি 

পয তাদ্ধির কাি বাস্তবািনাধীন রদ্ধিদ্ধে।   

৩.০.   য়বয়নদ্ধিাগ দবাি ত কর্ততক য়বগত্ পাঁে বেদ্ধর (িানুিারী, ২০০৯ - নদ্ধিম্বর, ২০১৩ পয তন্ত) স্থানীি ও য়বদ্ধেশী দমাট 

৮৪১৩টি য়শল্প য়নবন্ধন প্রোন করা হদ্ধিদ্ধে। প্রস্তায়বত্ দমাট য়বয়নদ্ধিাদ্ধগর পয়রমাে টাকা ৩২১৬৩৮৫.৬৩৬ য়ময়লিন, (মাাঃ 

িলার ৪২৬৫৭.১০৪ য়ময়লিন)। স্থানীি য়বয়নদ্ধিাদ্ধগ য়নবয়ন্ধত্ ৭৫০১টি য়শল্প প্রকদ্ধল্প প্রস্তায়বত্ দমাট য়বয়নদ্ধিাদ্ধগর পয়রমাে টাকা 

২০৫২৫৮৯.৮৫২ য়ময়লিন। দযৌে ও ১০০% য়বদ্ধেশী য়বয়নদ্ধিাগ য়হদ্ধসদ্ধব য়নবয়ন্ধত্ ৯১২টি য়শল্প প্রকদ্ধল্প প্রস্তায়বত্ দমাট 

য়বয়নদ্ধিাদ্ধগর পয়রমাে টাকা ১১৬৬১৩০.৮৯৬ য়ময়লিন। উি প্রকল্পসমূদ্ধহর মােদ্ধম সব তদ্ধমাট ১৭৯৭৩৭২ িদ্ধনর 

কম তসংস্থাদ্ধনর সুদ্ধযাগ সৃয়ি হদ্ধিদ্ধে। য়বয়নদ্ধিাগ দবাদ্ধি তর ২৯৩টি পে সম্বয়লত্ অনুদ্ধমায়েত্ সাংগঠয়নক কাঠাদ্ধমা ও য়নদ্ধিয়গয়বয়ধ 

দগদ্ধিট আকাদ্ধর প্রকায়শত্ হদ্ধিদ্ধে এবং িনবল য়নদ্ধিাদ্ধগর প্রয়ক্রিা েলমান রদ্ধিদ্ধে।   

৪.০.   বত্তমান সরকাদ্ধরর সমিকাদ্ধল ২০০৯-২০১৩ সদ্ধন এনয়িও য়বেিক ব্যযদ্ধরা’ র য়নবয়ন্ধত্ এনয়িওসমূহ 

২১০,৫৬৮,০২৬,০৩৭/-  (একুশ হািার োপ্পান্ন দকাটি আয়শ লক্ষ োয়ববশ হািার সাইয়ত্রশ) টাকার তবদ্ধেয়শক সাহাদ্ধে 

৫,৪৫৯ টি প্রকল্প বাস্তবািন কদ্ধরদ্ধে। বয়ে তত্ অদ্ধে ত য়শক্ষা দক্ষদ্ধত্র প্রয়ত্ বের প্রাি ৫৫ হািার য়শক্ষা প্রয়ত্ষ্ঠাদ্ধনর মােদ্ধম প্রাি 

৪৫ লক্ষ োত্র/োত্রী উপকরেসহ য়শক্ষা সুয়বধা দপদ্ধিদ্ধে। স্বাস্থয খাদ্ধত্ প্রয়ত্বের প্রাি ৩০ হািার হাসপাত্াল/য়ক্লয়নদ্ধকর 



মােদ্ধম উদ্ধেখদ্ধযাগ্য সংখ্যক দলাক স্বাস্থযদ্ধসবা দপদ্ধিদ্ধে। পায়ন  ও পিাঃয়নষ্কাশন খাদ্ধত্ এসমিকাদ্ধল প্রাি ১৯০০০ 

গিীর/অগিীর নলকুপ স্থাপন এবং প্রাি ১২ লক্ষ দশৌোগার য়নম তান করা হদ্ধিদ্ধে। দবকার সমস্যা সমাধাদ্ধন এনয়িওসমূহ 

এসমিকাদ্ধল প্রাি ৫,৮০,০০০ দলাদ্ধকর কম তসংস্থাদ্ধনর ব্যবস্থা কদ্ধরদ্ধে। ১৪০ টি দিাদ্ধকশনাল প্রয়ত্ষ্ঠাদ্ধনর মােদ্ধম প্রাি ৫ লক্ষ 

দলাকদ্ধক প্রয়শক্ষে দেিা হদ্ধিদ্ধে। একই সমিকাদ্ধল ১৯৫৪টি মসয়িে, ১৪০টি মাদ্রাসা ২৫টি এয়ত্মখানা ও  ৩৬৮টি অজুখানা 

য়নম তাে করা হদ্ধিদ্ধে।   

৫.০.   আেিে-২ (জুলাই ২০১০-জুন ২০১৭) নাদ্ধম একটি প্রকদ্ধল্পর কায তক্রম বত্তমাদ্ধন েলমান রদ্ধিদ্ধে। এ প্রকদ্ধল্প 

উপকূলীি/ঘূয়ে তঝড় প্রবন এলাকার িন্য পাকা ব্যারাক, অন্যান্য অঞ্চদ্ধলর িন্য দসয়ম পাকা ব্যারাক এবং নৃত্ায়ত্ত্বক 

িনদ্ধগাষ্ঠীর িন্য য়বদ্ধশে য়িিাইদ্ধনর গৃহ য়নম তাদ্ধের ব্যবস্থা রাখা হদ্ধিদ্ধে। ২২০৪০০.১৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কয়লত্ ব্যদ্ধি ৫০ হািার 

ভূয়মহীন, গৃহহীন, য়েন্নমূল পয়রবার পনব তাসদ্ধনর লক্ষযমাত্রা য়স্থর করা হদ্ধিদ্ধে। য়বগত্ পাঁে বৎসদ্ধর বাস্তবায়িত্ ৪০০ টি 

প্রকদ্ধল্পর মােদ্ধম ৩০,৬০০ পয়রবারদ্ধক পনব তাসন করা হদ্ধিদ্ধে  এবং ত্াদ্ধেরদ্ধক স্বাবলয়ম্ব করার িন্য ২০.০০ দকাটি টাকা ঋে 

দেিা হদ্ধিদ্ধে। ত্াোড়া পনব তায়সত্ পয়রবাদ্ধরর সেস্যদ্ধের প্রয়শক্ষে প্রোন করা হদ্ধিদ্ধে।  প্রকল্পগুয়লদ্ধত্ বৃক্ষদ্ধরাপন ও 

য়বদুযত্ািদ্ধনর ব্যবস্থা করা হদ্ধিদ্ধে।   

৬.০.   ২০০৯-২০১০ হদ্ধত্ ২০১২-২০১৩ সমিকাদ্ধল ‘য়বদ্ধশে এলাকার িন্য উন্নিন সহািত্া (পাব তত্য েট্টগ্রাম ব্যত্ীত্)’ 

শীে তক কম তসূয়ে আওত্াি দমাট ৫৪ দকাটি টাকা বরাদ্দ দেিা হি। এ সমিকাদ্ধল ১৬২ টি  উপদ্ধিলাি য়বয়িন্ন ধরদ্ধের ১৬২টি 

বৃহৎ আকাদ্ধরর আি বধ তনমূলক প্রকল্প (গরু পালন, মৎস্য োে, কয়িউটার প্রয়শক্ষে দকন্দ্র, দসলাই প্রয়শক্ষে দকন্দ্র, পাদ্ধনর 

বরি, হস্ত য়শল্প, য়রক্সা-িযান, পয়রবহন প্রকল্প, নাস তারী সৃিন, দপায়ি প্রকল্প, ত্াঁত্ প্রয়শক্ষে দকন্দ্র, জুত্া তত্য়র প্রকল্প, য়েংয়ড় 

োে প্রকল্প ইত্যায়ে) বাস্তবািন করা হি।    

৭.০.   ২০১০ সাদ্ধল পাবয়লক-প্রাইদ্ধিট পাট তনারশীপ (য়পয়পয়প) পয়লয়স প্রেীত্ হওিার পর অযাবয়ধ য়বয়িন্ন 

মন্ত্রোলি/য়বিাদ্ধগর প্রাি ৭০টি প্রকল্প প্রস্তাব য়পয়পয়প অয়ফদ্ধস পাওিা যাি। এর মদ্ধে ৩৫টি প্রকল্প যাোই/বাোই কদ্ধর পরবত্ী 

কায তক্রম গ্রহদ্ধের িন্য য়েয়িত্ করা হদ্ধিদ্ধে এবং যা য়বয়িন্ন পয তাদ্ধি প্রয়ক্রিায়ধন রদ্ধিদ্ধে। প্রস্তায়বত্ প্রকল্পসমূদ্ধহ ১২ য়বয়লিন 

মায়কতন িলার য়বয়নদ্ধিাদ্ধগর আশা করা হদ্ধচ্ছ।  য়পয়পয়প আইন ময়ন্ত্রসিাি নীয়ত্গত্ অনুদ্ধমােদ্ধনর পর আইন, য়বোর ও সংসে 

য়বেিক মন্ত্রোলদ্ধি দিটিং িন্য রদ্ধিদ্ধে। এোড়া Public Private Partnership (PPP) Screening 

Manual এবং Viability Gap Financing (VGF) গাইিলাইন প্রেিন করা হদ্ধিদ্ধে।   

৮.০.   দেদ্ধশর দবসরকায়র খাত্ উন্নিন কায তক্রম পয তাদ্ধলােনা ও সমিদ্ধির উদ্ধদ্দদ্ধে ২০১২ সাদ্ধল প্রধানমন্ত্রীর কায তালদ্ধি 

প্রাইদ্ধিট দসক্টর দিদ্ধিলপদ্ধমন্ট পয়লয়স দকা-অয়ি তদ্ধনশন কয়মটি গঠন করা হি। পয়লয়স দকা-অয়ি তদ্ধনশন কয়মটি ২০১২-২০১৩ 

সমিকাদ্ধল দমাট ০৪টি সিা কদ্ধর য়বয়নদ্ধিাগ পয়রদ্ধবশ উন্নিন, রািস্ব আোি বৃয়দ্ধ ও দবসরকায়র খাত্দ্ধক প্রদ্ধেি দসবা 

সহয়িকরেসহ সংয়িি অন্যান্য য়বেদ্ধি  দমাট ৪৮টি য়সদ্ধান্ত গ্রহে কদ্ধর। যার দবয়শরিাগ ইদ্ধত্ামদ্ধে বাস্তবায়িত্ হদ্ধিদ্ধে। উি 

য়সদ্ধাদ্ধন্তর আদ্ধলাদ্ধক ক্ষুদ্র ও কুটির য়শদ্ধল্পর িন্য ঋদ্ধের সুদ্ধের হার কমাদ্ধনা ও এ খাত্দ্ধক ঋে সুয়বধা প্রোদ্ধনর িন্য িাত্ীি 

য়শল্পনীয়ত্র পয়রবত্তন, কাস্টম বন্ড লাইদ্ধসন্স, কলকারখানা ও প্রয়ত্ষ্ঠাদ্ধনর লাইদ্ধসন্স, আমোয়ন ও রফত্ায়ন লাইদ্ধসন্স প্রয়ক্রিা 

সহয়িকরে করা হদ্ধিদ্ধে।    

৯.০.   দেশাল য়সয়কউয়রটি দফাস ত (এসএসএফ) মহামান্য রাষ্ট্রপয়ত্, মাননীি প্রধানমন্ত্রী, িায়ত্র য়পত্ার পয়রবাদ্ধরর 

সেস্যবগ ত, সফরকারী সরকার/রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার দ ায়েত্ য়িআইয়পদ্ধের য়নরাপত্তা য়নয়িত্ করার োয়িত্ব যোযেিাদ্ধব 

পালন কদ্ধর আসদ্ধে। য়বয়িন্ন সমদ্ধি য়বদ্ধেয়শ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগদ্ধের বাংলাদ্ধেশ সফরকাদ্ধল য়নরাপত্তা য়নয়িত্করদ্ধে 

ত্াদ্ধের য়নরলস ও কদ্ধঠার পয়রেম য়বদ্ধেয়শ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগে কর্ততক প্রশংয়সত্ হদ্ধিদ্ধে। প্রযুয়ির সুষ্ঠু ও 

সমদ্ধিাপদ্ধযাগী প্রদ্ধিাগ, দগাদ্ধিন্দা কায তক্রম, ত্থ্য সংগ্রহ ও য়বদ্ধশে ত্দ্ধথ্যর ওপর য়িয়ত্ত কদ্ধর য়িয়িআইয়পগদ্ধের য়নরাপত্তা 



য়নয়িত্ করা হদ্ধিদ্ধে, যা ত্াদ্ধের কম তেক্ষত্ার বয়হাঃপ্রকাশ। অত্র সংস্থার সাংগঠয়নক কাঠাদ্ধমাদ্ধত্ ১৮৩টি দগদ্ধিদ্ধটি ও নন-

দগদ্ধিদ্ধটি সাময়রক এবং দবসাময়রক পদ্ধের প্রায়ধকার সৃয়ি করা হদ্ধিদ্ধে। এোড়া উি পদ্ধের সাদ্ধে আনুপায়ত্ক হাদ্ধর 

যানবাহন ও অন্যান্য সরঞ্জাম বৃয়দ্ধর অনুদ্ধমােন প্রোন করা হদ্ধিদ্ধে। ২০০৯-২০১৩ সাল পয তন্ত ৩৬ িন ৩ি ও ৪ে ত দেেীর 

কম তোরীদ্ধক য়নদ্ধিাগ প্রোন হদ্ধিদ্ধে। আদ্ধরা ১৯ িন ৩ি ও ৪ে ত দেেীর কম তোরীদ্ধক য়নদ্ধিাগ প্রোদ্ধনর কায তক্রম েলমান 

রদ্ধিদ্ধে।    

১০.০. িাত্ীি য়নরাপত্তা দগাদ্ধিন্দা অয়ধেপ্তর রাদ্ধষ্ট্রর গুরুত্বপূে ত, েশ তকাত্র ও সংদ্ধবেনশীল সংস্থা য়হদ্ধসদ্ধব য়বদ্ধবয়েত্। দেদ্ধশর 

অত্ীত্ ও বত্তমান আে তসামায়িক দপ্রক্ষাপট য়বদ্ধবেনাি দেদ্ধশর সাব তদ্ধিৌমত্ব এবং য়নরাপত্তা আদ্ধরা সুদৃঢ় করার লদ্ধক্ষয 

দিৌদ্ধগায়লক সীমানা লঙ্ঘন, অে তননয়ত্ক ও গুরুত্বপূে ত স্থাপনা ধ্বংস, দকাদ্ধনা য়বদ্ধেয়শ অনাকায়িত্ মত্বাে বা ধারো স্থাপদ্ধনর 

মােদ্ধম দেদ্ধশর মূল স্বত্ব য়বনি, সুষ্ঠু আইনশৃঙ্খলার েরম অবনয়ত্, দেয়শ ও য়বদ্ধেয়শ প্রয়শক্ষেপ্রাপ্ত গুপ্তের দেদ্ধশর য়বয়িন্ন 

প্রয়ত্ষ্ঠাদ্ধনর য়বয়িন্ন দপশাি অবস্থানপূব তক েদ্মদ্ধবদ্ধশর আেি য়নদ্ধি গুপ্তেরবৃয়ত্ত, ধ্বংসাত্মক ও নাশকত্ামূলক কায তকলাপ 

পয়রোলনা ইত্যায়ে কম তত্ৎপরত্াি য়লপ্ত ব্যয়ি, দগাষ্ঠী বা প্রয়ত্ষ্ঠান/সংগঠদ্ধনর য়বরুদ্ধদ্ধ অয়গ্রম ত্থ্য সংগ্রহ কদ্ধর ত্াৎক্ষয়েক ও 

পয তািক্রয়মকিাদ্ধব য়বদ্ধিেে এবং মূল্যািনপূব তক মত্ামত্ ও সুপায়রশ সরকারদ্ধক অবয়হত্ করদ্ধে। এোড়াও ২০১০-২০১৩ 

অে ত বেদ্ধর িনবল বৃয়দ্ধ হদ্ধিদ্ধে-৩৪৩ িন, য়নদ্ধিাগ প্রোন করা হদ্ধিদ্ধে-৮৯৮ িন, পদ্ধোন্নয়ত্ দেিা হদ্ধিদ্ধে-৪৪৭ িন, প্রয়শক্ষে 

প্রোন করা হদ্ধিদ্ধে-২০০০ িন, টিওএন্ডইদ্ধত্ ২৮০টি যানবাহন অন্তভূ তি করা হদ্ধিদ্ধে এবং য়নিস্ব অয়ফস/বায়ড়/িয়ম-১৫.৩৭ 

একর প্রোন করা হদ্ধিদ্ধে।    

১১.০.  ২০০৯-২০১৩ সমদ্ধি প্রাইদ্ধিটাইদ্ধিশন কয়মশন কর্ততক দমাট ৭৭ (সাত্াত্তর) টি রাষ্ট্রািত্ত য়শল্প প্রয়ত্ষ্ঠান 

দবসরকায়রকরে করা হদ্ধিদ্ধে। দবসরকায়রকরেকৃত্ ৭৭ (সাত্াত্তর) টির মদ্ধে ৭৫ (পঁোত্তর) টি য়শল্প প্রয়ত্ষ্ঠান ২০০৯ সাদ্ধল 

সদ্ধরিয়মদ্ধন পয়রেশ তন ও সমীক্ষা করা হি। সমীক্ষাি দেখা যাি, এসব প্রয়ত্ষ্ঠাদ্ধনর মদ্ধে ৪৪টি (৫৯%) প্রয়ত্ষ্ঠান 

লািিনকিাদ্ধব োলু রদ্ধিদ্ধে এবং য়বয়িন্ন সীমাবদ্ধত্া কাটিদ্ধি োলু করার প্রয়ক্রিাধীন আদ্ধে ১৬টি (২১%) প্রয়ত্ষ্ঠান। 

অন্যয়েদ্ধক, চূড়ান্তিাদ্ধব বন্ধ রদ্ধিদ্ধে এমন প্রয়ত্ষ্ঠাদ্ধনর সংখ্যা ১৫টি (২০%)। সমীক্ষাি প্রাপ্ত ত্থ্যানুসাদ্ধর দবসরকায়রকরদ্ধের 

পূদ্ধব ত উি ৭৫ (পঁোত্তর) টি প্রয়ত্ষ্ঠাদ্ধন দমাট িনবল য়েল প্রাি ৩১,০০০ (একয়ত্রশ হািার)। দবসরকায়রকরদ্ধের পর ৪৪ 

(চুিায়েশ)টি য়শদ্ধল্প ত্া বৃয়দ্ধ দপদ্ধি প্রাি ৯০,০০০ (নব্বই হািার) এ উন্নীত্ হদ্ধিদ্ধে।   

১২.০. এ সরকাদ্ধরর সমদ্ধি গত্ ১৭ নদ্ধিম্বর ২০১০ ত্ায়রদ্ধখ প্রয়ত্য়ষ্ঠত্ বাংলাদ্ধেশ অে তননয়ত্ক অঞ্চল কর্ততপক্ষ (দবিা) য়বগত্ 

১৮/৪/২০১২ য়রাঃ ত্ায়রদ্ধখ মাননীি প্রধানমন্ত্রীর য়েক য়নদ্ধে তশনাি সংয়িি গিয়ন তং বয়ি’র সিাি ০৫টি স্থাদ্ধন অে তননয়ত্ক 

অঞ্চল স্থাপদ্ধনর নীয়ত্গত্ য়সদ্ধান্ত গৃহে কদ্ধর। স্থানসমূহ হদ্ধলাাঃ (১) মীরসরাই, েট্টগ্রাম- ৬৬১৫ (েি হািার েিশত্ পদ্ধনর) 

একর; (২) আদ্ধনািারা গহীরা, েট্টগ্রাম- ৬১১ (েিশত্ এগার) একর; (৩) দশরপর, দমৌলিীবািার- ৩৫২ (য়ত্নশত্ বািান্ন) 

একর; (৪) য়সরািগঞ্জ (বঙ্গবন্ধুদ্ধসতু সংলগ্ন)- ১০৪১ (এক হািার একেয়েশ) একর এবং (৫) মংলা, বাদ্ধগরহাট- ২০৫ 

(দুইশত্ পাঁে) একর। প্রস্তায়বত্ ৫টি স্থাদ্ধনর মদ্ধে দমৌলিীবািাদ্ধরর দশরপর, েেগ্রাদ্ধমর মীরসরাই ও আদ্ধনািারা গহীরাি 

Japan development Institute (JDI) ও Maxwell stamp Ltd (BD) এবং sheltech 

Pvt Ltd  (BD) কর্ততক সম্ভাব্যত্া যাোই কাি সিন্ন হদ্ধিদ্ধে। উপদ্ধরাি ৫টি স্থান োড়াও প্রােয়মকিাদ্ধব আদ্ধরা ৬টি 

স্থাদ্ধন যো: মায়নকগঞ্জ, আশুগঞ্জ, দনািাখালী, নীলফামারী, গিায়রিা এবং নরয়সংেী অে তননয়ত্ক অঞ্চল স্থাপদ্ধনর িন্য 

উদ্ধযাগ গ্রহে করা হদ্ধিদ্ধে। এ সব কায তক্রম বাস্তবায়িত্ হদ্ধল গ্রামীন য়বয়নদ্ধিাগ ও কম তসংস্থাদ্ধন তবপ্লয়বক পয়রত্তন সায়ধত্ 

হদ্ধব।   

১৩.০. িায়ত্র িনক বঙ্গবন্ধু দশখ মুয়িব্যর রহমান কৃয়ে ও য়শল্প খাদ্ধত্র যুগপৎ উন্নিদ্ধনর মােদ্ধম বাংলাদ্ধেশদ্ধক একটি 

শয়িশালী অে তননয়ত্ক য়িয়ত্তর উপর প্রয়ত্ষ্ঠা করদ্ধত্ দেদ্ধিয়েদ্ধলন। বঙ্গবন্ধু কন্যা দশখ হায়সনার দনর্তত্বাধীন বত্তমান সরকার 



বাংলাদ্ধেদ্ধশর িনসংখ্যা বৃয়দ্ধর য়বেিটি য়বদ্ধবেনাি দরদ্ধখ দবকার িনদ্ধগায়ষ্ঠর কম তসংস্থাদ্ধনর লদ্ধক্ষয দেদ্ধশর য়শল্পািদ্ধন অয়ধক 

গুরুত্ব আদ্ধরাপ করদ্ধে। য়শল্প উদ্ধযািাদ্ধেরদ্ধক উৎসায়হত্ করার িন্য য়বয়িন্ন প্রকাদ্ধরর সুদ্ধযাগ সুয়বধা প্রোন করা হদ্ধচ্ছ। ফদ্ধল 

দেশী-য়বদ্ধেশী য়শল্প উদ্ধযািাগে এদ্ধেদ্ধশ য়বয়নদ্ধিাদ্ধগ আগ্রহ প্রেশ তন করদ্ধে। বত্তমাদ্ধন বাংলাদ্ধেদ্ধশ দুইটি দবসরকারী 

ইয়পদ্ধিদ্ধির কায তক্রম েলমান আদ্ধে। যো:- (১) রাঙ্গুয়নিা ইয়পদ্ধিি এবং (২) দকায়রিান ইয়পদ্ধিি।                 

------------  

 


