পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয়য়র ২০১৫-১৬ অর্ ব র্ছয়রর উয়েখয় াগ্য
অর্বনসমূহঃ
১.
পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চয়লর বিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃবষ, সমাবর্ক বনরাপত্তা, উদ্বাস্তু পুনর্ বাসন, বর্দ্যযৎ , য াগায় াগ
অর্কাঠায়মা বনমবাণ সক্ষমত্া বৃবি, যখরাধুলা ও সংস্কৃবত্র চচ বা ও বর্কািসহ বর্বিন্ন প্রকার আর্ ব-সামাবর্ক কমবকায়ের
উন্নয়য়ন এ মন্ত্রণালয় কার্ কয়র ায়ে া অগ্রগবত্ খুর্ই আিাব্যজ্ঞক। ২০১৫-১৬ অর্ ব-র্ছয়র র্রাদ্দকৃত্ অয়র্ বর পবরমান
৫০৮.২৫ যকাটি টাকা। ব্যবয়ত্ অয়র্ বর পবরমান ৪৭৩.৯২ যকাটি টাকা । ৪৭৩.৯২ যকাটি টাকা ব্যয়য় বত্ন পার্ বত্য যর্লায়
সর্ বয়মাট ১,৫৫০ টি প্রকল্প/বিম র্াস্তর্ায়ন করা হয়। ব্যবয়ত্ অয়র্ বর িত্করা হার ৯৩.২৪ িত্াংি।
২.
পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয় বর্য়িষ প্রকল্প কমবসূবচ, আপদকালীন পবরবস্থ্বত্ যমাকায়র্লা কমবসূবচ, সম্প্রীবত্
ও উন্নয়ন প্রকল্প (Harmony and Development Project- DDP)- অ-উপর্াত্ীয় গুেগ্রাম কমবসূবচ, র্নসংহবত্
সবমবত্র সদস্যয়দর পুনর্ বাসন কমবসূবচ ও িারত্ প্রত্যাগত্ উপর্াত্ীয় প্রত্যার্াসন কমূসূবচ সংক্রান্ত সামাবর্ক বনরাপত্তা
যর্ষ্টনী কমবসূবচ র্াস্তর্ায়ন করয়ছ। ২০১৫-১৬ অর্ ব র্ছয়র এ সকল কমূসূবচর আওত্ায় ২৪,৮৭৭.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়য়
৭,৯৩,২৫৭ র্ন, ১,৮৯,০১১টি পবরর্ার ও ৩৪৫টি প্রবত্ষ্ঠান উপকৃত্ হন। ২০১৪-১৫ অর্ ব র্ছয়র এ সকল কমবসূবচর মাধ্যয়ম
যমাট ২৪,৩৫৯.৪৯ লক্ষ টাকা ব্যয়য় ৮,৭১,৪৫৬ র্ন এর্ং ৩৮,২২০টি পবরর্ার উপকৃত্ হয়। ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্ ব
র্ছয়র পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তবক র্াস্তর্াবয়ত্ সামাবর্ক বনরাপত্তা যর্ষ্টনী কমবসূবচসমূয়হর ত্থ্যবচত্র বনয়ে
যদখায়না হলঃ
মন্ত্রণালয়/
বর্িায়গর/
সংস্থ্ার নাম

ক্রঃ
নং

সামাবর্ক বনরাপত্তা
কমবসূবচর ধরণ

১

অ-উপর্াত্ীয়
পবরর্ায়রর গুেগ্রাম
কমবসূচী
িারত্ প্রত্যাগত্
উপর্াত্ীয় িারণার্ী
পুনর্ বাসন কমবসূচী
র্নসংহবত্
সবমবত্র পুনর্ বাসন
কমবসূচী
সম্প্রীবত্ ও উন্নয়ন
প্রকল্প
বর্য়িষ প্রকল্প

২
৩
৪
পার্ বত্য
চট্টগ্রাম
বর্ষয়ক
মন্ত্রণালয়

৫
৬

আপদকালীন
পবরবস্থ্বত্

প্রবত্য়র্দনাধীণ র্ছর
(২০১৫-২০১৬
সুবর্ধায়িাগী
আবর্ বক
ব্যবি/পবরর্ার/
সংয়েষ
প্রবত্ষ্ঠায়ন র সংখ্যা
(লক্ষ টাকায়)

পূর্ বর্ত্ী র্ছর
(২০১৪-২০১৫)
সুবর্ধায়িাগী
আবর্ বক সংয়েষ
ব্যবি/পবরর্ার/
(লক্ষ টাকায়)
প্রবত্ষ্ঠায়নর সংখ্যা

২৫৯৯৭ পবরর্ার

৮৭৫৮.২১

২৫৯৯৭ পবরর্ার

৮৯৪১.০৮

১২২২৩ টি পবরর্ার

৫৬৮৮.২১

১২২২৩ টি পবরর্ার

৫৩০৪.৬২

১৯৬৬ র্ন

৮৬৫.২০

১৯৬৬ র্ন

৮৩৭.২৮

৫৯৯০১১ র্ন
১৪৭১৮৯ পবরর্ার
১৫৬৫২৯ র্ন
১২০২ টি পবরর্ার
১৯২ প্রবত্ষ্ঠান
৩৫৭৫১ র্ন
২৪০০ টি পবরর্ার
১৫৩টি প্রবত্ষ্ঠান

২৮৬০.৮২

৫৮০৩২০ র্ন

২৯১৩.১৮

৬৩০৪.৭৪

২৪১৬৬৭ র্ন

৬০৬৩.৩৩

৪০০.০০

৪৭৫০৩ র্ন

৩০০.০০

৭

৩.

সর্ বয়মাট

৭৯৩২৫৭ র্ন
১৮৯০১১ টি পবরর্ার
৩৪৫ টি প্রবত্ষ্ঠান

২৪৮৭৭.১৮

৮৭১৪৫৬ র্ন
৩৮২২০ টি পবরর্ার

২৪৩৫৯.৪৯

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্দান্যত্ায় প্রাপ্ত ঢাকা িয়হরর প্রাণয়কন্দ্র যর্ইবল যরায়ের ১.৯৪ এরক র্বমর ওপর ৮যম ২০১৬
ত্াবরয়খর প্রধানমন্ত্রী কর্তবক ১২০ যকাটি টাকা ব্যয়য় বনবমবত্ব্য পার্ বত্যর্াসীর দীর্ ববদয়নর আকাবিত্ “পার্ বত্য চট্টগ্রাম
কময়েয়ে’র বিবত্তফলয়কর শুি উয়মাচন করা হয়।
(২) র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লার রুমা উপয়র্লায় বমবন ওয়াটার বিটয়মন্ট তত্বর কয়র পাইপ লাইয়নর মাধ্যয়ম রুমা উপয়র্লা
র্ার্ার ও হাসপাত্াল এলাকায় বনরাপদ পাবন সরর্রাহ এর্ং বর্বিন্ন যগ্রার্ যসন্টায়র যসন্টায়র বনরাপদ পাবন সরর্রাহ ও
স্যাবনয়টিন ব্যর্স্থ্ার উন্নয়ন করা হয়।
(৩) রাঙ্গামাটি সদর উপয়র্লাধীন বরর্ািব র্ার্ায়রর সয়ঙ্গ জুগুলুকযা পাহাড় এর্ং পুরানর্স্তী এলাকা সংয় ায়গর র্ন্য
৩৩৫.০০ বমটার বপ,বস গাে বার ফুট বির্; নাবনয়ারচর, উপয়র্লাধীন নানক্রম স ও র্ রাস্তা হয়ত্ বুবড়র্াট প বন্ত ৫.০০
বকয়লাবমটার এইচ বর্ বর্ রাস্তা; যর্ত্ছবড় খায়লর ওপর ৯১.৫০ বমটার দীর্ ব আর বসবস গাে বার বির্; সদর উপয়র্লাধীন
রাঙ্গামাটি পার্ বত্য যর্লা পবরষদ ির্ন উন্নয়ন; লংগদ্য উপয়র্লায় কাচালং নদীর ওপর বির্ বনমবাণ (মাইনীমুখ র্ার্ার হয়ত্
গার্াছড়া প বন্ত); রাঙ্গামাটি সদর উপয়র্লাধীন আসামর্সবত্ হয়ত্ িাম্মণ পাড়া প বন্ত বপবস গাোব র ফুট বির্ বনমবাণ;
র্ার্াইছবড় উপয়র্লাধীন বসর্কমুখ মইষপুয্যা হয়ত্ সায়রায়াত্লী প বন্ত ৬.০০ বকয়লাবমটার এইচ, বর্, বর্ রাস্তা বনমবাণ;
সায়রায়াত্লী স্কুল হয়ত্ আমত্লী র্ার্ার হয়য় মাঈনীমুখ (গার্াছড়া) প বন্ত ১০.০০ বকয়লাবমটার রাস্তা এইচবর্বর্করণ;
র্ার্াইছবড় উপয়র্লার বসর্ক কয়লয়র্র ৮০.০০ ফুট লম্বা ৪ ত্লাবর্বিষ্ট বিক্ষকয়দর আর্াবসক ির্ন কাম েরবমটবর বনমবাণ;
ঈদগড় হয়ত্ কযাঙ্গারবর্ল াওয়ার পয়র্ র্টত্লা বিবড়র ছড়ায় আর.বস.বস বির্ ও রাস্তা বনমবাণ (৭.৫০ বকয়লাবমটার)
র্ান্দরর্ান-যরায়াংছবড় হয়য় ত্ংপ্রু পাড়া প বন্ত (৬.০০ বকয়লাবমটার) রাস্তা বনমবাণ করা হয়।
(৪) র্াগমারা র্ার্ার হয়ত্ পূর্ ব পাড়া াওয়ার র্ন্য যনায়াপড়া খায়লর ওপর ৬০.০০ বমটার আরবসবস গাে বার বির্; কযামলংর্টত্লী সড়ক সংিার ও সম্প্রসারণ (৩.০০ বকয়লাবমটার); রূপসীপাড়া র্ার্ার হয়ত্ মংপ্রু পাড়া সড়য়কর লামা খায়লরর পর
৯০.০০ বমটার গাে বার বির্; বর্বক্রছড়া মুখ পাড়া যর্য়ক বমনবিবড় পাড়া হয়য় যর্ায়াইংগ্য পাড়া প বন্ত রাস্তা বনমবাণ (৫.০০
বকয়লাবমটার); র্ান্দরর্ান যেবেয়ায়মর গ্যালাবর বনমবাণ (গ্যালারী-১৬৭৫ র্গ ব বমঃ, প্যাবিবলয়ন ির্ন-২০০ র্গ ব বমঃ এর্ং
প্রবত্য়রাধক কার্-০.১৬ বকয়লাবমটার) র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লা পবরষয়দর র্ন্য কনফায়রন্সহলসহ চারত্লা বর্বিষ্ট ির্ন
ব বনমবাণ এর্ং
বনমবাণ; র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লা পবরষদ এলাকার পূর্ ব পায়বব যলয়কর পায়র কবমউবনটি যসন্টার (২০০০ র্গফুট)
যদাছবড়র যলমুবিবড় হয়ত্ যদাছবড় যহেম্যান পাড়া প বন্ত ৬.০০ বক.বম; রাস্তা মাটিকাটাসহ L-Drain, U-Drain, XDrain দ্বারা উন্নয়ন করা হয়।
(৫) নাইক্ষযংছবড় উপয়র্লার েলুবিবড় র্াফর আলম রার্ার র্াগান বির্ হয়ত্ বত্রিয়ের্া রার্ার প বন্ত ৬৫০০ বম: রাস্তা
মাটিকাটা, যেন: যমর্ালয় র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লা পবরষয়দর অবফস কময়েে এলাকায় হস্তান্তবরত্ বর্বিন্ন দপ্তয়রর র্ন্য
অবফস ির্ন; বদর্ীনালা কামাকযাছড়া হয়ত্ যনৌকাছড়া হয়য় কাটাচংছড়া-নুনছবড় প বন্ত ১০.০০ বকয়লাবমটার রাস্তা বনমবাণ;
খাগড়াছবড় পানছবড় সড়য়কর ঢলুছড়া ৯নম্বর প্রকল্প গ্রাম হয়ত্ রবর্ধন কার্ বারী পাড়া প বন্ত ৪.০০ বকয়লাবমটার রাস্তা বনমবাণ;
(২০১১-২০১৬) মাবনকছবড় উপয়র্লাধীন ঢকাইয়া বিবর্র হয়ত্ র্াটনাত্লী-ছদ্যরখীল র্ার্ার হয়য় বুদ্যং পাড়া প বন্ত ১২.০০
বকয়লাবমটার রাস্তা বনমবাণ; গাড়ীটানা র্ার্ার হয়ত্ বত্রপুরা র্ার্ার হয়য় দিবর্ল রওিন আলী পাড়া-যগারখানা-গাড়ীটানা যর্ৌর্ার্ার হয়ত্ চন্দ্রনার্ বত্রপুরা র্াড়ী প বন্ত ২০.০০ বকয়লাবমটার রাস্তা বনমবাণ; খাগড়াছবড় সদর উপয়র্লাধীন ধমবর্র হয়ত্
র্ড়পাড়া গ্রাম হয়য় যিাগরাছড়া প বন্ত ৫.০০ বকয়লাবমটার রাস্তা বনমবাণ। মধু র্ার্ার হয়য় িশ্মান প বন্ত ৩.০০ বকয়লাবমটার
রাস্তায় যেবের্ল যপিয়মন্টকরণসহ িশ্মান যিে বনমবাণ। খাগড়াছবড় সদর উপয়র্লাধীন নুনছবড়য়ত্ মাত্াই পুকুরী (যদর্ত্া

পুকুর) এলাকায় ত্ীর্ ব াত্রী এর্ং প বটকয়দর সুবর্ধায়র্ ব বর্বিন্ন অর্কাঠায়মা বনমবাণ। মাবনকছবড় র্ড়েলু পুরাত্ন মসবর্দ হয়ত্
যেপুয়া পাড়া প বন্ত ৩.০০ বকয়লাবমটার রাস্তা বনমবাণ করা হয়।
(৬) উচুভূবম র্য়ন্দার্স্তীকরণ প্রকয়ল্পর রার্ার র্াগায়নর সামাবর্ক সুবর্ধাবদ উন্নয়ন ও রার্ার প্রবক্রয়ার্াত্করণ পিবত্
আধুবনকায়ন করা হয়।
(৭) খাগড়াছবড় গাছর্ান- র্ড়পাড়া- র্তত্ীয় মহার্নপাড়া রাস্তা উন্নয়ন। খাগড়াছবড় র্ড়পাড়া-হবরকুঞ্জুপাড়া রাস্তা উন্নয়ন;
দীবর্নালা র্াবুছড়ায় সাধনা টিলা র্ন বর্হার এর যদিনার্র বনমবাণ; রামগড় পার্ বত্য যর্লা পবরষয়দর যরে হাউর্ সংিার;
গুইমারা হাফছবড় র্ড়র্বল যচয়ারম্যান টিলা- তৈপাড়া রাস্তা উন্নয়ন; দ্যইমারা যদওয়ানপাড়া সরকাবর প্রার্বমক বর্ৈালয়য়র
পায়বব তত্মাত্াই খায়লর ওপর বির্ বনমবাণ; গুইমারা লুয়িমরম ছড়ার ওপর ফুট বির্; রামগড় তত্চাকমা পাড়া-কংপ্রু পাড়া
রাস্তা উন্নয়ন; রামগড় পাত্াছড়া পাগলা পাড়া-নািাঙ্গা রাস্তা উন্নয়ন; খাগড়াছবড় িাইয়র্ানছড়া মধ্যম প্রবত্পদা অরন্য কুটির
রাস্তায় ফুট বির্ বনমবাণ; দীবর্নালা র্ামত্লী- মায়াফাপাড়া-তত্দ্যছড়া রাস্তা বনমবাণ করা হয়।
ব
(৮) খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লা পবরষদ ির্ন সম্প্রসারন; হটিকালচার
পাকব উন্নয়ন; যর্লায় বর্বিন্ন যসচ যেইন বনমবাণ;
মাবনকছবড় গর্ামারা-দবক্ষণ ফবকরনালা-বসন্দুকছবড় রাস্তা উন্নয়ন; মাবনকছবড় গোবর্ল বচৌধুরী পাড়া-ওয়াকছবড় রাস্তায়
মাবনকছবড় খায়ল ফুট বির্ বনমবাণ; দীবর্নালা র্ামত্লী-মায়াফাপাড়া-তত্দ্যছড়া রাস্তা বনমবাণ। পানছবড় যর্ারমরম সুয়রন্দ্র
মাষ্টাপাড়ায় যচঙ্গী নদীর ওপর ফুট বির্ বনমবাণ; খাগড়াছবড় গাছর্ান-র্ড়পাড়া-র্তত্ীয় মহার্নপাড়া রাস্তা উন্নয়ন কার হয়।
(৯) যছাট যছাট য াগায় াগ অর্কাঠায়মাসহ বর্বিন্ন অর্কাঠায়মা বনমবাণ, স্বাস্থ্য, বিক্ষাও র্নায়ন, ত্াঁত্ প্রবিক্ষণ ও উন্নয়ন, ক্ষুদ্র
ও কুটির বিয়ল্পর সম্প্রসারণ, বর্দ্যযত্ায়ন, কৃবষ গয়র্ষণা সম্প্রসারণ, মৎস্য চাষ ও পশু সম্পয়দর উন্নয়ন, ফলমুয়লর র্াগান
স্থ্াপন, রার্ার র্াগান সৃর্ন, প বটন সুবর্ধা বৃবিকরণ, বৃবত্তমূলক প্রবিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ব্যর্সা সম্প্রসারণ, পানীয় র্ল ও
প ঃপ্রনালী ইত্যাবদ যক্ষয়ত্র ১৫৫০ টি বিম র্াস্তর্ায়ন করা হয়।
(১০) পার্ বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সমবিত্ সমার্ উন্নয়ন প্রকল্প-র্তত্ীয় প বায় িীষ বক প্রকয়ল্পর আওত্ায় ৪০০০টি কমুযবনটি
বিবত্তক যসর্াদান যকয়ন্দ্রর (পাড়ায়কন্দ্র) মাধ্যয়ম ৩ পার্ বত্য যর্লার ২৬টি উপয়র্লার ১১৭টি ইউবনয়য়নর প্রায় ৩৬১৬ টি গ্রায়ম
১,৬০,০০০ পবরর্ারয়ক যমৌল যসর্া প্রর্ায়হর সয়ঙ্গ সম্পৃি করা হয়। ১,৫২,০০০ বিশুয়ক প্রাক-প্রার্বমক বিক্ষাদায়নর মাধ্যয়ম
প্রার্বমক বিক্ষার র্ন্য প্রস্তুত্ করাসহ বিশু-বকয়িারী মবহলায়দর রিস্বল্পত্া প্রবত্য়রাধ ও অপুবষ্ট র্াটবত্ র্বনত্ সমস্যা
দূরীকরণ এর্ং স্বাস্থ্য পবরচ বা, পাবন সরর্রাহ ও পয়ঃব্যর্স্থ্া উন্নয়য়ন কা বক্রম চলয়ছ।
(১১) প্রয়মািন অর্ যেয়িলপয়মন্ট এে কনবফয়েন্স বর্বডং ইন ৈা বচটাগাং বহল িাক্টস প্রকয়ল্পর আওত্ায় বর্বিন্ন উন্নয়ন
মূলক কা বক্রম চলমান রয়য়য়ছ।
(১২) পার্ বত্য চট্টগ্রাম পেী উন্নয়ন-বদ্বত্ীয় প বায় িীষ বক প্রকয়ল্পর আওত্ায় বত্ন পার্ বত্য যর্লায় ২৪.৫০ বকয়লাবমটার
এইচবর্বর্ রাস্তা বনমবাণ, ৪১৯টি নলকূপ স্থ্াপন, ২৫টি বরং ওয়য়ল স্থ্াপন, ১৯৮৯.৪৬ বমটার বিঁবড় বনমবাণ, ৫০৯টি পাওয়ার
টিলার ও পাওয়ার পাম্প সরর্রাহ, পাঁচটি পাবন সংরক্ষণকারী ট্াংক বনমবাণ, ৯৪১১ বমটার যসচনালা বনমবাণ, ১৮বমটার র্াধ
বনমবাণ,৮টি বর্এফএস/আইএফবে, ২টি ওয়াটারয়সে, ২১৬ বমটার ফুটবির্, ১৪ বমটার কালিাট ব বনমবাণ। ত্াছাড়া বত্ন
পার্ বত্য যর্লার গুরুত্বপূণ ব প্রবত্ষ্ঠানগুবলয়ক য়র্াপযুি িবিিালী করার লয়ক্ষয ৪২টি প্রবিক্ষণ/কমবিালা, উপকারীয়িাগীয়দর
সহায়ত্ায় ১৯৮টি বিয়লর্ ম্যাবপং যিবনং এর্ং মূল্যর্ান িস্যাবদ/ফলাবদ/উৎপাদয়ন উৎসাহ প্রদায়নর বনবময়ত্ত MAD
Component এর আওত্ায় ৫১টি প্রবিক্ষণ প্রদান কর হয়। এছাড়া, ৪.৪৬ যকাটি টাকা ব্যয়য় বনর্ বাহী প্রয়কৌিলীর দপ্তর,
এলবর্ইবে, রাঙ্গামাটি, র্ান্দরর্ান ও খাগড়াছবড় যর্লায় বত্নটি অবফস বর্বডং (ফাংিনাল বর্বডং) বনমবাণ করা হয়ে ার
ময়ধ্য রাঙ্গামাটি’র কার্ সমাপ্ত এর্ং র্ান্দরর্ান ও খাগড়াছবড় যর্লায় কায়র্র অগ্রগবত্ র্াক্রয়ম ৮০ িত্াংি ও ৯৫
িত্াংি। রাঙ্গামাটি যর্লার কাউখালী উপয়র্লাধীন ১টি সড়য়কর ৩টি প্যায়কয়র্র বর্পরীয়ত্ ১১৫.৩৫ বমঃ যসতু/কালিাট বসহ
৬.০১ বকয়লাবমটার সড়য়কর অনুকূয়ল ১১.০৫ যকাটি টাকার চুবি হয় এর্ং অগ্রগবত্-৮০ িত্াংি। খাগড়াছবড় যর্লায়
পানছবড় উপয়র্লাধীন ১টি সড়য়কর ৩টি প্যায়কয়র্র বর্পরীয়ত্ ২২.৫০ বমঃ যসতু/কালিাটসহ ৫.৪১ বকয়লাবমটার সড়য়কর
অনুকূয়ল ৬.৫৬ যকাটি টাকার চুবি হয় এর্ং কায়র্র অগ্রগবত্ ৯০ িত্াংি।

(১৩) পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর প্রত্যন্ত এলাকায় যসালার প্যায়নল স্থ্াপয়নর মাধ্যয়ম বর্দ্যযৎ সরর্রাহ িীষ বক প্রকয়ল্পর আওত্ায়
২০১৫-১৬ সায়ল রাঙ্গামাটি পার্ বত্য যর্লায় ৩৪টি যসালার যহাম বসয়েম, র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লায় ২৩৬টি যসালার যহাম
বসয়েম এর্ং খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লায় ১২০টি যসালার যহাম বসয়েম সর্ বয়মাট ৩৯০টি যসালার যহাম বসয়েম সরর্রাহ ও
স্থ্াপন করা হয়। বত্ন পার্ বত্য যর্লায় ১৫টি যসালার কবমউবনটি বসয়েম সরর্রাহ ও স্থ্াপন করা হয়। এছড়া, ৪৪০ র্ন
উপকারয়িাগী পবরর্ারয়ক যসালার বসয়েম রক্ষণায়র্ক্ষয়ণর ওপর প্রবিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(১৪) পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর প্রত্যন্ত এলাকায় বমশ্র ফল চাষ িীষ বক প্রকয়ল্পর আওত্ায় ২০১৫-১৬ সায়ল রাঙ্গামাটি পার্ বত্য যর্লায়
৫০ পবরর্ার, র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লায় ৭৫ পবরর্ার এর্ং খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লায় ৭৫ পবরর্ার সর্ বয়মাট ২০০ কৃষক
পবরর্ার বনর্ বাচন করা হয়। বনর্ বাবচত্ ২০০র্ন কৃষকয়ক র্রাদ্দ অনু ায়ী বর্বিন্ন বমশ্র ফয়লর চারা কলম প্রদান করা হয়।
প্রয়য়ার্নমত্ ট্ার্য়লট সার (বসলিাবমে-৪০) প্রদান করা হয়। ত্ায়দর প্রবত্র্নয়ক কৃবষ উপকরণ (০১টি কয়র বসয়কচার, ০১
টি কয়র হাসুয়া এর্ং ০১টি কয়র যনকয়সক যেয়ার) প্রদান করা হয়। এ ছাড়া ২০০ র্ন কৃষকয়ক উৈান উন্নয়ন ওপর এক
বদয়নর দক্ষত্া উন্নয়ন প্রবিক্ষণ প্রদান করা হয়।
(১৫) খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লা পবরষদ কর্তবক পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সহায়ত্া (যকাে নম্বর-৫০১০), পার্ বত্য চট্টগ্রাম স্থ্ানীয়
সরকার উন্নয়ন সহায়ত্া (যকাে নম্বর-৭০২০), বনর্স্ব ত্হবর্ল ও দাত্া সংস্থ্ার সহায়ত্ায় মৎস্য চায়ষর র্ন্য র্াঁধ বনমবাণ
৫০০বম:; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলদ র্াগান সৃর্ন ৩.০০ যহক্টর, যসচ যেন ৪০০বম:, পুকুর খনন প্রায় ১.৫০ যহক্টর, বিক্ষা ব্যর্স্থ্ার
উন্নয়য়ন লাইয়িরী ২টি, ছাত্রার্াস ৩টি, স্কুল/কয়লর্ মাদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংিার/যমরামত্ ৪৩টি (২৬৫০র্:বম:), ১,৫০০ র্ন
ছাত্র-ছাত্রী বিক্ষাবৃবত্ত প্রদা; ২৪.৩১ বকয়লাবমটার রাস্তাপ, যেন ৪৫০বম:, ১৮টি র্েকালিাট ব, ১২টি ইউ যেন এর্ং ১০৫.০০
বম: বির্, ২৫০বম: ধারক ওয়াল বনমবাণ; বিশু সদয়নর অনার্ালয় ির্ন বনমবাণ (১১০.০০ র্: বম:), মবহলা সবমবত্ উন্নয়ন
(১২৫.০০ র্: বম:) ক্লার্/সংর্, সুপার মায়কবট (৩২৫.০০ র্:বম:), মা ও বিশু কল্যান সবমবত্; মসবর্দ উন্নয়ন ১৬টি (৮১০.০০
র্:বম:), মবন্দর উন্নয়ন ১০টি (৬৫০.০০ র্:বম:), যর্ৌি মবন্দর/বর্হার উন্নয়ন ৩৩টি (২৩০০.০০ র্:বম:) র্াস্তর্ায়ন করা হয়।
নাইক্ষযংছবড় উপয়র্লার দ্যগমব এলাকার শুকনাছবড়য়ত্ বর্এফএস পিবত্ অত্র এলাকায় ৬৫০.০০ বম: প্রায় ৬০ পবরর্ায়রর
ময়ধ্য পাবন সরর্রাহ করা হয়।
(১৬) পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন যর্ায়ে বর র্ন্য উন্নয়ন (যকাে-৭০৩০) এর আওত্ায় রাইখালী ইউবনয়য়নর গংগী ছড়া সরকাবর
প্রার্বমক বর্ৈালয় হয়ত্ চুই অং প্রু মামবার র্বম প বন্ত রাস্তা উন্নয়ন; রার্স্থ্লী উপয়র্লাধীন র্াংগালহাবলয়া ইউবনয়য়নর
নাইকযছড়া-গর্াছড়া সড়য়কর প্রর্ম বকয়লাবমটার অংয়ি কালিাট ব বনমবাণ; রাইখালী ইউবনয়য়নর ৯নম্বর ওয়ায়ে বর খচরী আগা
তর্ৈ পাড়া হয়ত্ লক্ষ্মন পাড়া প বন্ত রাস্তা উন্নয়ন; বর্লাইছবড় উপয়র্লার ফারুয়া হাইস্কুল ও যহায়েয়ল াত্ায়ায়ত্র র্ন্য
এয়প্রাচ যরােসহ বির্ র্া কালিাট ব বনমবাণ; নাবনয়ারচর উপয়র্লাধীন ত্ক্ষবিলা র্নবর্হার মাঠ হয়ত্ হাবত্মারা প বন্ত রাস্তায়
মাটি কাটা ও মাটি িরাটকরণ; রাঙ্গামাটি সদর উপয়র্লাধীন চাকমা সায়কবল চীফ এর কা বালয় ও র্াসির্য়ন াত্ায়ায়ত্র
সুবর্ধায়র্ ব সংয় াগ রাস্তা বনমবাণ কায়র্র অসমাপ্ত কার্ সমাপ্তকরণ; কাপ্তাই উপয়র্লাধীন রাইখালী ইউবনয়য়নর চুবচমং এর
র্াড়ী হয়ত্ র্াটিরাম ত্নচংগ্যার র্াড়ী প বন্ত রাস্তা বনমবান; রাঙ্গামাটি সদর উপয়র্লাধীন সাপছবড় উচ্চ বর্ৈালয়য়র লাইয়িরী
কাম হলরূম বনমবাণ; রাঙ্গামাটি সদর উপয়র্লাধীন বেবর্এফআই কমবচারীয়দর আর্াবসক ির্ন বনমবাণ; বর্লাইছবড়
উপয়র্লাধীন ফারুয়া র্ার্ার শ্রী শ্রী হবর মবন্দর বনমবঅণ; আহ্চবলক পবরষদ এর অবফস বহসায়র্ ব্যর্হায়রর র্ন্য পার্ বত্য
চট্টগ্রাম উন্নয়ন যর্ায়ে বর পুরাত্ন যরে হাউর্ ির্ন সম্প্রসারণ; র্ানবচ উপয়র্লার যমইন সড়ক হয়ত্ মনাইপাড় প বন্ত রাস্তা
বনমবাণ; রুমা উপয়র্লার ইয়েন পাড়া হয়ত্ বমনবিবড় পাড়া াওয়ার রাস্তায় পবল খায়লর ওপর ফুট বির্ বনমবাণ; আলী কদম
উপয়র্লার ০২ নম্বর তচক্ষযং ইউবনয়য়নর ০৪ নম্বর ওয়ায়ে বর ফুয়টর বিবড়য়ত্ বির্ বনমবাণ; নাইক্ষযংছবড় উপয়র্লার চাকঢালা
র্ার্ায়রর পায়বব বচপ্রছড়ার ওপর বির্ বনমবাণ; র্ান্দরর্ান সদর উপয়র্লার উদালর্বনয়া রার্ার েযাম এলাকায় যেন বনমবাণ,
তর্দ্যযবত্ক লাইন স্থ্াপনসহ যমাটর এর্ং আনুষবঙ্গক কার্; র্ান্দরর্ান টাউন হয়লর যর্নায়রটরসহ সার্-যষ্টিন বনমবাণ ও
আনুষবঙ্গক কার্ সম্পাদান; খাগড়াছবড় সদর উপয়র্লাধীন নুনছবড় রয়মি কার্ বারী হয়ত্ আপন োিার হয়য় ৩ নম্বর য ৌর্

খামার প বন্ত ৪.০০ বকয়লাবমটার রাস্তা বনমবাণ; খাগড়াছবড় সদর উপয়র্লাধীন নতুন র্াগান হয়য় রবর্ধন পাড়া প বন্ত ৩.০০
বকয়লাবমটার রাস্তা উন্নয়ন; মাটিরাঙ্গা উপয়র্লাধীন যগামত্ী ইউবনয়য়নর স্মৃবত্ বর্কাি বত্রপুরার র্াড়ী লাম্বাছড়া প বন্ত ২.৫০
বকয়লাবমটার মাটিকাটা ও মাটিিরাট কার্; তত্কমবা সওর্ রাস্তা হয়ত্ বত্রপুরা পাড়া াওয়ার রাস্তাই দ্যই ব্যাে র্েকালিাট ব
বনমবাণ; খাগড়াছবড় সদয়র বর্য়াম স্কুল ির্ন বনমবাণ; দীবর্নালা উপয়র্লাধীন যছাট যমরুং উচ্চ বর্ৈালয়য়র একায়েবমক ির্ন
বনমবাণ; পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চয়লর ছাত্র/ছাত্রীয়দর বৃবত্ত প্রদান এর্ং পার্ বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বর্বিন্ন ক্রীড়া, সাংস্কৃবত্ক ও
ধমীয় প্রবত্ষ্ঠান উন্নয়ন করা হয়।
(১৭) পার্ বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ত্ামাক চাষ বনরুৎসাবহত্ করয়ণর লয়ক্ষয ইক্ষুচাষ, তুলা চাষ ও যরিম চাষ সম্প্রসারয়ণর
কা বক্রম গ্রহণ করা হয়।

০১ জুলাই ২০১৬ হয়ত্ ৩১ অয়ক্টার্র ২০১৬ প বন্ত পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক
মন্ত্রণালয়য়র গুরুত্বপূণ ব/উয়েখয় াগ্য অর্বন
পার্ বত্য চট্টগ্রাম বর্ষয়ক মন্ত্রণালয়
১ . খাগড়াছবড় যর্লায় খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লা পবরষয়দর অিযন্তরীন রাস্তা উন্নয়ন, রামগড় অসমাপ্ত মাষ্টার পাড়ার রাস্তা উন্নয়ন,
খাগড়াছবড় িাইয়র্ানছড়া মধ্যম প্রবত্পদা অরন্য কুটির রাস্তায় ফুট িীর্ বনমবাণ, গুইমারা লুয়িমরম ছড়ার উপর ফুট িীর্ বনমবাণ,
খাগড়াছবড় সদর উপয়র্লার বগবরফুল এলাকায় কুলপ্রদীপ চাকমা গংয়দর র্বময়ত্ র্াঁধ বনমবাণ, খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লায় বর্বিন্ন যসচ
যেইন বনমবাণ, সদর উপয়র্লার যপরাছড়া বচংম্রাউ মারমার র্াড়ীর পায়বব ধারক যদওয়াল বনমবাণ, খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লা পবরষদ
ব
ির্ন সম্প্রসারণ, খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লা পবরষদ হটিকালচার
পাকব উন্নয়ন, খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লা পবরষয়দর আইবসটি কা বক্রম
সম্প্রসারণ, পানছবড় উচ্চ বর্ৈালয়য়র ছাত্রার্াস বনমবাণ, গুইমারা র্াবলকা উচ্চ বর্ৈালয় উন্নয়ন, খাগড়াছবড় পার্ বত্য যর্লায় বর্বিন্ন
ক্রীড়া ও সাংস্কৃবত্ক কমবকায়ের উন্নয়ন।
২. রাংগামাটি যর্লার সদর উপয়র্লাধীন র্ালুখালী ইউবনয়য়ন র্সন্ত বনে মাধ্যবমক বর্ৈালয় বনমবাণ, র্ার্াইছবড় উপয়র্লাধীন
র্ঙ্গলত্লী ইউবনয়য়ন বর্টি উচ্চ বর্ৈালয় ও আমত্লী ইউবনয়য়ন আমত্লী উচ্চ বর্ৈালয় বনমবাণ, র্ার্াইছবড় উপয়র্লাধীন রূপকারী
ইউবনয়য়ন দবক্ষণ রূপকারী উচ্চ বর্ৈালয় বনমবাণ, লংগদ্য উপয়র্লাধীন লংগদ্য সদর ইউবনয়য়ন কাট্টলী উচ্চ বর্ৈালয়য়র ছাত্রার্াস
বনমবাণ, জুরাছবড় উপয়র্লাধীন জুরাছবড় ইউবনয়য়ন সুর্লং খাগড়াছবড় বনে মাধ্যবমক বর্ৈালয় ির্ন বনমবাণ, সদর উপয়র্লাধীণ যপৌর
এলাকায় দবক্ষণ কাবলন্দীপুর কায়পবটিং যরাে হইয়ত্ মালদ্বীপ পাড়া িায়া কবর্ অরুন রায় সরকারী প্রার্বমক বর্ৈালয় প বন্ত সংয় াগ
রাস্তা বনমবাণ, র্ার্াইছবড় উপয়র্লাধীন মাবরশ্যা ইউবনয়য়ন মুসবলম ব্লক উন্নয়ন যর্াে ব রাস্তা হইয়ত্ ৬ নং ওয়ায়ে বর কয়র্াইছবড় যর্ৌি
বর্হার প বন্ত রাস্তা উন্নয়ন, রার্স্থ্লী উপয়র্লাধীন গাইন্দা ইউবনয়য়ন র্ালুয়মারা হয়ত্ ম্রংওয়া হয়য় কমলছবড় রাস্তা বনমবাণ, বর্লাইছবড়
উপয়র্লাধীন বর্লাইছবড় ইউবনয়য়ন পাংয়খায়া পাড়া গ্রায়ম পাম্প যমবিন/যর্নায়রটর, যমাটর এর মাধ্যয়ম পাবন সাোই লাইন বনমবাণ,
রার্স্থ্লী উপয়র্লাধীন গাইন্দা ইউবনয়য়ন ইসলামপুর হয়ত্ ৮ নং ব্লয়ক মংসানু মারমার র্াড়ীর পায়বব মৎস্য ও যসচ সুবর্ধায়র্ ব র্াঁধ
বনমবাণ, রাঙ্গামাটি পার্ বত্য যর্লা পবরষদ যচয়ারম্যান এর র্াস ির্ন বনমবাণ, র্ার্াইছবড় উপয়র্লাধীন সায়র্ক ইউবনয়য়ন রুইলুই গ্রায়ম
যরে হাউস বনমবাণ।
৩. র্ান্দরর্ান
নাইক্ষযংছবড় উপয়র্লার েলুবিবড় র্াফর আলম রার্ার র্াগান িীর্ হয়ত্ বত্রিয়ের্া রার্ার র্াগান প বন্ত
৬৫০০বম: রাস্তা মাটিকাটা, যেন বনমবানসহ HBB দ্বারা উন্নয়ন, সুয়ালক ইউবনয়য়ন বেবসর র্াগান হয়ত্ প্রাণহবর পাড়া প বন্ত ১.০০
বকবম: রাস্তা HBB দ্বারা উন্নয়ন, মধুবিবড় র্ার্ার সংলগ্ন বিবড়র উপর ৪০’-০” দীর্ ব ফুটিীর্ বনমবান, র্ান্দরর্ান সরকারী কয়লয়র্র
বত্নত্লায় ক্লািরুম সম্প্রসারন করন ,র্ানবচ উপয়র্লায় োকছছ পাড়া যর্ৌি বর্হায়রর সংলগ্ন যমবেয়টিন বিক্ষা যকন্দ্র ির্ন বনমবান,
আলীকদম উপয়র্লায় বিয়গে যহেয়কায়াট বার পবরচাবলত্ বকোরগায়ট বন স্কুল বনমবান, র্ান্দরর্ান সদর উপয়র্লায় খাৈ সংরক্ষয়ণর র্ন্য
স্থ্ানীয় বের্াইয়ন যকাড যষ্টায়রর্ বনমবান, র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লা পবরষয়দর যচয়ারম্যান ময়হাদয়য়র র্াস ির্ন বনমবান ,যমর্লায়
র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লা পবরবষয়দর অবফস কময়েে এলাকায় হস্তান্তবরত্ বর্বিন্ন্ দপ্তয়রর র্ন্য অবফস ির্ন বনমবান , পার্ বত্য এলাকায়
চা ও কবফ চাষ সম্প্রসারন , লামা উপয়র্লায় র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লা পবরষয়দর র্ায়গায় ফলর্ র্াগান সৃর্ন , র্ানবচ যহেম্যান পাড়া
যর্ৌি বর্হার সংিার করন এর্ং উপাবসকায়দর উপাসনালয় বনমবান, র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লার বর্বিন্ন উপয়র্লায় সাংস্কৃবত্ক সংগঠয়নর
র্ন্য র্াৈ ন্ত্র সরর্রাহ করন, র্ান্দরর্ান পার্ বত্য যর্লাব্যাপী ক্রীড়া (প্রবত্িা অয়িষন, প্রবিক্ষণ, ক্রীড়া প্রবত্য় াবগত্া এর্ং ক্রীড়া সামগ্রী
ক্রয় ও বর্ত্রন) ব্যর্স্থ্ার উন্নয়ন করন।
৪. পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন যর্াে ব কর্তবক খাগড়াছবড় যর্লায় গুমবত্ র্ার্ার হয়ত্ যগাকুল মবন পাড়া প বন্ত রাস্তা উন্নয়ন, কমলছবড়
যমৌর্ার খালকুল পাড়া হয়ত্ কমলছবড় গ্রাম প বন্ত রাস্তা িীকসবলংকরণ, িাইয়র্ানছড়া উগ্য পাড়া হয়ত্ লম্বাপাড়া প বন্ত রাস্তা
িীকয়পিয়মন্টকরণ, পার্ বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন যর্ায়ে বর যরষ্ট হাউর্ সংিার ও যসৌর বর্দৎু স্থ্াপন কার্, খাগড়াছবড় সদরস্হ খাগড়াপুর
এলাকায় কবর্ রঞ্জন র্াবড়র পায়বব খাগড়াপুর খাল িাঙ্গন যরাধকয়ল্প বরয়টইবনং ওয়াল বনমবান, মহার্ন পাড়া র্নর্ল যর্ৌি বর্হার
সম্প্রসারণ। র্ান্দরর্ান যর্লায় র্াকীছড়া-বকবুকছড়া রাস্তা হয়ত্ র্ালুমুড়া প বন্ত রাস্তা বনমবাণ, যরইচা মুল সড়ক হয়ত্ যর্ানাপাড়া প বন্ত
রাস্তা বনমবাণ, র্ান্দরর্ান সদর উপয়র্লার র্নরূপা পাড়া র্াইি পবরর্ার এলাকায় রাস্তা বনমবাণ, র্নরূপা বছবদ্দক নগর যর্য়ক কযাবচং
পাড়া প বন্ত রাস্তা বনমবাণ, রুমা উপয়র্লার ইয়েন পাড়া হয়ত্ বমনবিবড় পাড়া াওয়ার রাস্তা পবল খায়লর উপর িীর্ বনমবাণ, যরইচা হাই
স্কুয়লর ছাত্রার্াস বনমবাণ, র্ান্দরর্ান কায়লক্টটয়রট স্কুয়লর লাইয়িরী-কাম-কমন রুম বনমবাণ, উত্তর যগায়াবলয়ায়খালা এর্ত্াবদয়া মাদ্রাসা
ির্ন বনমবাণ, যরায়াংছবড় র্াসয়ষ্টিন এলাকায় ছাত্রার্াস বনমবাণ, সাংগু স্কুল বদ্বত্ল করণ, যটকবনকযাল স্কুয়লর ছাত্রীবনর্াস বনমবাণ,

আমত্লী ত্ঞ্চগ্যা পাড়া পাবলয়টাল বনমবাণ, লামা উপয়র্লার ফাইত্ং ইউবনয়য়নর যহেম্যান পাড়া যর্ৌি বর্হার বনমবাণ, আলীকদম
উপয়র্লার যদাছবড় রাইতুমবন পাড়া যর্ৌি বর্হার বনমবাণ, র্ানবচ উপয়র্লার র্বলপাড়া আইলমারা পাড়া যর্ৌি বর্হায়র সম্প্রসারণ,
সুয়ালক র্ঙ্গপাড়া-গয়ণিপাড়া রাস্তা বনমবাণ িীষ বক প্রকয়ল্পর ১.০০ বকঃবমঃ হয়ত্ ২.৫০ বকঃবমঃ অংয়ি িীক যপিয়মন্ট,আর,বস,বস
ওয়াল,এল ও ইউ যেইন ও প্রবত্য়রাধক কার্, র্নরূপা বছবদ্দক নগর যর্য়ক কযাবচং পাড়া প বন্ত রাস্তা বনমবাণ, উবর্মুখ যহেম্যানপাড়া
হয়ত্ কাঠালী প বন্ত রাস্তা বনমবাণ প্রকয়ল্পর ০.৩৫ বকঃবমঃ হয়ত্ ২.০০ বকঃবমঃ প বন্ত িীক যপিয়মন্ট ও প্রবত্য়রাধক কার্, কাঠালী পাড়া
হয়ত্ মনর্য় পাড়া রাস্তা বনমবাণ প্রকয়ল্পর ০.০০ বকঃবমঃ হয়ত্ ০.৭৯ বকঃবমঃ অংয়ি িীকয়পিয়মন্ট ও প্রবত্য়রাধক কার্ এর্ং ০.০০
বকঃবমঃ হয়ত্ ৭.৫০ বকঃবমঃ অংয়ি মাটিকাটা িরাট কার্। রাংগামাটি যর্লার র্ার্াইছবড় উপয়র্লাধীন ৩১নং যখদারমারা
ইউবনয়য়ন নলবুবনয়া যর্ৌি বর্হার হয়ত্ প্রিাত্ চন্দ্র চাকমার র্াড়ী প বন্ত রাস্তা বনমবাণ, র্ার্াইছবড় উপয়র্লাধীন বচন্তারাম ছড়া যর্য়ক
বর্বেআর কযায়ম্পর টিলা প বন্ত রাস্তা বনমবাণ, নাবনয়ারচর উপয়র্লাধীন পবিম হাবত্মারা বর্র্য় প্রসাদ চাকমার র্াবড় হয়য় হাবত্মারা
ছড়া প বন্ত সড়ক বনমবাণ, বর্এফআইবেবস সরকারী প্রার্বমক বর্ৈালয় হয়ত্ যিষ প্রান্ত প বন্ত সড়ক উন্নয়ন, র্ড় দ্যরছবড় বর্ বস আর
রাস্তা হয়ত্ শ্যামল কাবন্ত চাকমার র্াড়ী হয়য় দ্যরছবড় সরকারী প্রার্বমক বর্ৈালয় প বন্ত রাস্তা বনমবাণ, লংগদ্য উপয়র্লাধীন র্াইট্টা পাড়া
গ্রায়মর আনসার কযাম্প যহে যকায়াট বার সংলগ্ন প্রধান সড়ক হয়ত্ মনসুর আলীর র্াড়ী প বন্ত রাস্তা বনমবাণ, রাঙ্গামাটি সদর
উপয়র্লাধীন কুতুকছবড় উপরপাড়া আরবসবস রাস্তাসহ বসবড় বনমবান, রাঙ্গামাটি সদর উপয়র্লাধীন র্ার এয়সাবসয়য়িন ির্য়নর উিবমুখী
সম্প্রসারণ, লংগদ্য উপয়র্লাধীন উত্তর ইয়াবরংছবড় যসনাছমত্রী উচ্চ বর্ৈালয়য়র একায়েমীক ির্ন বনমবাণ, রাঙ্গামাটি সদর
উপয়র্লাধীন আমানত্ র্াগ এলাকায় রাঙ্গামাটি দারুল উলুম মাদ্রাসা ও এবত্মখানা ির্য়নর বদ্বত্ীয়ত্লায় ির্ন বনমবাণ, রাঙ্গামাটি
কায়লক্টয়রট র্ায়ম মসবর্দ কময়েে উন্নয়ন, রাংগামাটি সদর উপয়র্লাধীন রাংগাপাবন লুবম্বনী যর্ৌি বর্হার বনমবাণ।
৫. পার্ বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চয়ল আইবসটি বিবত্তক আত্মকমবসংস্হান সৃবেকরণ এর্ং আইটি বিবত্তক আধুবনক য াগায় াগ ব্যর্স্হা স্হাপন
প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম (২০১৩-২০১৬) ২০০ র্ন যুর্-যুর্মবহলায়ক কবম্পউটার বর্ষয়য় যমৌবলক প্রবিক্ষণ এর্ং যর্ায়ে বর সদর কা বালয়য়
সািবার যেিন ও ওয়াইফাই যর্ান স্থ্াপন করা হয়য়য়ছ। পার্ বত্য চট্টগ্রায়মর প্রত্যন্ত এলাকায় বমশ্র ফল চাষ প্রকয়ল্পর মাধ্যয়ম ১০০০ র্ন
কৃষক বনর্ বাচন, কৃবষ উপকরণ ক্রয়, ১০৯টি পাওয়ার পাম্প ক্রয় সহ পাবনর উৎস উন্নয়য়নর র্ন্য ৪৩টি র্াঁধ বনমবায়ণর কার্ প্রবক্রয়াধীন
রয়য়য়ছ। সমবিত্ সমার্ উন্নয়ন প্রকল্প-৩য় প বায়য়র মাধ্যয়ম ২২৫র্ন পাড়াকমীয়ক যমৌবলক প্রবিক্ষণ, ৯০০টি পাড়ায় পাড়া এযাকিান
োন তত্রী, ৪টি আর্াবসক বর্ৈালয়য় ১,০০০ র্ন ক্ষুদ্র-নৃয়গাষ্ঠী ছাত্র-ছাত্রীয়ক বর্নামূয়ল্য বিক্ষা প্রদান করা হয়ে।

