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মন্ত্রণালয়/বিভাগসমহূের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 
 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম: পাি িিয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।    আওিাধীন 

অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: ০৬টি 
প্রবিহিদনাধীন িৎসর -২০১৭-১৮                         প্রবিহিদন প্রস্তুবির 

িাবরখ্    ২৪/০৭/২০১৮খ্রি                                                       
 

(১) প্রশাসবনক    
 

১. ১ কর্ মকর্মা/কর্ মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাদজদে) 

সংস্থার স্তর অনুহমা

বদি পদ 

পূরণকৃ

ি  

পদ 

শূনয 

পদ 

িৎসরবভবিক 

সংরবিি 

 ( বরহিনশনকৃি) 

অস্থায়ী পদ 

মন্তিয* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

র্ন্ত্রণালয় 

 

৮০ ৫৯ ২১ -- -- 

অখ্রিেপ্তর/সংস্থাসর্ূহ

/সংযুক্ত অখ্রিস 

 (দর্াে দে সংখ্যা) 

৪৫৯ ৩৬২ ৯৭ --  

মমাি ৫৩৯ ৪২১ ১১৮ --  

 

* অনুদর্াখ্রের্ দদের হ্রাস/বদৃ্ধির কারণ র্ন্তবয কলাদর্ উদেখ্ করদর্ হদব। 
         

১.২ শূনয দদের খ্রবনযাস  

অবিবরক্ত 

সবচি/িদূ

র্ধ্ ি পদ 

মেলা 

কম িকিিা

র পদ 

অনযানয 

১ম মেবণর 

পদ 

২য় 

মেবণর 

পদ 

৩য় 

মেবণর 

পদ 

৪র্ ি 

মেবণর 

পদ 

মমাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- 

 

- ৩৫ ১৯ ৪০ ২৪ ১১৮ 

১.৩ অর্ীব গুরুত্বদূণ ম  (strategic ) দে  (অখ্রর্খ্ররক্ত সখ্রচব/সর্দের্য মাো সন্ন//সংস্থা 

প্রিান/র্েরূ্ধ্ ম) শূনয থাকদল  

র্ার র্াখ্রলকা। 

 

১.৪       শূনয দে দূরদণ বড় রকদর্র ককান সর্সযা থাকদল র্ার বণ মনা   কন।। 

  

১.৫       অনযানয দদের র্থয  
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প্রবিহিদনাধীন িৎসহর উন্নয়ন িাহেি মর্হক 

রােস্ব িাহেহি স্থানান্তবরি পহদর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর উন্নয়ন িাহেি 

মর্হক রােস্ব িাহেহি  স্থানান্তহরর  

েনয প্রক্রিয়াধীন পহদর সংখ্যা 

১ ২ 
 
 

 

* ককান সংলগ্নী বযবহার করার প্রদয়াজন  না।। 

১.৬ খ্রনদয়াগ/দদো/খ্রর্ প্রোন 

প্রবিহিদনাধীন  িৎসহর পহদান্নবি নিুন বনহয়াগ প্রদান মন্তিয 

কম িকিিা কম িচারী মমাি কম িকিিা কম িচারী মমাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - ৫ ২৯ ৩৪  

 

 

১.৭ ভ্রর্ণ/দখ্ররেশ মন (দেদশ)  

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (হমাি বদহনর 

সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

মেশাল 

এ্যাবসসহিন্ট 

সবচি মন্তিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৯৪  ২৫৪ ৪০  

   --  

 

১.৮ ভ্রর্ণ/দখ্ররেশ মন ( খ্রবদেদশ) 

ভ্রমণ/পবরদশ িন 

  (হমাি বদহনর 

সংখ্যা) * 

মন্ত্রী/উপহদ

ষ্টা 

প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

মেশাল 

এ্যাবসসহিন্ট 

সবচি মন্তিয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৬৬  ২২ ৪৪  

     
 

* কর্খ্রেন খ্রবদেদশ ভ্রর্ণ কদরদেন সুখ্রনখ্রেমষ্টভাদব উদেখ্ করদর্ হদব। 
 

১.৯    উদদরাক্ত ভ্রর্দণর দর ভ্রর্ণ বতৃ্তান্ত/দখ্ররেশ মন প্রখ্রর্দবেন োখ্রখ্দলর সংখ্যা 
 

(২) অবিি আপবি  
 

২.১  অখ্রিে আদখ্রত্ত সংক্রান্ত র্থয (০১ জলুা। ২০১৭ কথদক ৩০ জনু ২০১৮ দয মন্ত) 
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 (োকার অঙ্ক ককাটে োকায় প্রোন করদর্ হদব) 
ি

বম

ক 

মন্ত্রণাল

য়/ 

বিভাগস

মূহের  

নাম 

অবিি আপবি ব্রিবশি 

েিাহির 

সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি অবিি 

আপবি 

অবনষ্পন্ন অবিি 

আপবি 

সংখ্যা িাকার 

পবরমাণ 

 (দকাটে 

োকায়) 

সংখ্যা িাকার 

পবরমাণ 

 (দকাটে 

োকায়) 

সংখ্যা িাকার 

পবরমাণ 

 (দকাটে 

োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

 মন্ত্রণাল

য় ও 

সংস্থাস

মূে  

১৬+১৫৩

২টে 

.৪৮+২২৪

.৫৩ 

১৩+২০

৩টে 

০০+৮

১২টে 

০০+৭৬.৭

২ 

১৬+৭২

০টে 

.৪৮+১৪৭.

৭৮ 

 সি িহমাি ১৫৪৮টে  ২২৫.০১ ২১৬টে ৮১২টে ৭৬.৭২ ৭৩৬টে ১৪৮.২৬ 

                    
 
 

২.২  অখ্রিে খ্ররদদাদেম গুরুর্র/বড় রকদর্র ককান জাখ্রলয়াখ্রর্/অথ ম আত্মসাৎ, 

অখ্রনয়র্ িরা দদড় থাকদল কস সব ককস সর্ূদহর র্াখ্রলকা   

 

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা  (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িং অবধদপ্তর/সংস্থার 

সক্রিবলি সংখ্যা)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-

িৎসহর (১৭-১৮ 

 )মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সংস্থাসমূহে পুঞ্জীভূি 

মমাি বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িৎসহর বনষ্পবিকৃি  

মামলার সংখ্যা 

অবনষ্পন্ন  

বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা চাকুবরচুয

বি/ 

িরখ্াস্ত 

অিযাে

বি  

অনযানয 

দণ্ড 

মমাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৩ ১ - - ১ ২ 

 
(৪) সরকার কিৃিক/সরকাহরর বিরুহে দাহয়রকৃি মামলা (০১ জলুা। ২০১৭ 

কথদক ৩০ জনু ২০১৮ দয মন্ত) 
 

সরকাবর 

সম্পবি/স্বার্ ি রিাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কিৃিক 

দাহয়রকৃি মামলার 

সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বি

ভাগ-এ্র 

বিরুহে 

দাহয়রকৃি 

বরি মামলার 

সংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প 

িাস্তিায়হনর 

মিহে সরকাহরর 

বিরুহে দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্যা 

দাহয়রকৃি 

মমাি 

মামলার 

সংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি 

মমাি 

মামলার 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
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 (৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        কেদশর অভযন্তদর প্রখ্রশক্ষণ (০১ জলুা। ২০১৭ কথদক ৩০ জনু ২০১৮ দয মন্ত) 
 

প্রবশিণ কম িসূবচর মমাি সংখ্যা মন্ত্রণালয় এ্িং আওিাধীন সংস্থাসমূে মর্হক 

অংশগ্রেণকারীর সংখ্যা  

১ ২ 

২৩ ৪১৪ জন 

 

৫.২   র্ন্ত্রণালয়/অখ্রিেপ্তর করৃ্ মক দূব মবর্ী অথ ম-বৎসদর (১৬-১৭) ককান ।ন-হাউজ 

প্রখ্রশক্ষদণর আদয়াজন করা হদয় থাকদল র্ার বণ মনা   হদয়দে।   র্ন্ত্রণাদলয়র 

১র্, ২য়, ৩য় কেনীর কর্ মকর্মা/কর্ মচারীদের ।ন হাউজ প্রখ্রশক্ষণ, ।-িা।খ্রলং 

প্রখ্রশক্ষণ প্রোন ও কম্পন্নউোদরর কর্ৌখ্রলক প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। 

   

৫.৩   প্রখ্রশক্ষণ কর্ মসূখ্রচদর্ কর্ মকর্মা/কর্ মচাখ্ররদের অংশগ্রহণ বা র্দনানয়দনর কক্ষদে 

বড় রকদর্র ককান সর্সযা থাকদল র্ার বণ মনা   কন।। র্দব কর্ মকর্মা/কর্ মচারীদের 

স্বল্পর্ার কারদণ সকল প্রখ্রশক্ষদণ র্দনানয়ন প্রোন করা সম্ভব হয় না।     
 

 

৫.৪   র্ন্ত্রণালদয় অন্ েয জব কেখ্রনং (OJT)  র বযবস্থা আদে খ্রক না; না থাকদল অন্ 

েয জব কেখ্রনং আদয়াজন করদর্ বড় রকদর্র ককান অসুখ্রবিা আদে খ্রক না    কন।।  

 

 

 

৫.৫      প্রখ্রর্দবেনািীন অথ ম-বৎসদর ((০১ জলুা। ২০১৭ কথদক ৩০ জনু ২০১৮ দয মন্ত) 
প্রখ্রশক্ষদণর জনয খ্রবদেশ গর্নকারী কর্ মকর্মার সংখ্যা    ১৮ জন।  

 

(৬)  মসবমনার/ওয়াকিশপ সংিান্ত ির্য (০১ জলুা। ২০১৬ কথদক ৩০ জনু ২০১৭ 

দয মন্ত) 

মদহশর অভযন্তহর মসবমনার/ওয়াকিশহপর 

সংখ্যা 

মসবমনার/ওয়াকিশহপ অংশগ্রেণকারীহদর 

সংখ্যা 

১ ২ 

 

৬৬ 
৩,৩২০ 
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(৭)  ির্য প্রযুক্রক্ত ও কম্পম্পউিার স্থাপন  (০১ জলুা। ২০১৭ কথদক ৩০ জনু ২০১৮ 

দয মন্ত) 
মন্ত্রণালয়/বি

ভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

কম্পম্পউিাহরর 

মমাি সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভা

গ/ 

সংস্থাসমূহে 

ইন্টারহনি 

সুবিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রণালয় 

/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

লযান (LAN) 

সুবিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রণালয়/বি

ভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

ওয়ান 

(WAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/

সংস্থাসমূহে 

কম্পম্পউিার 

প্রবশবিি েনিহলর 

সংখ্যা 

কম িকিিা কম িচা

বর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

২০৩ হযা াঁ  হযা াঁ কন। ৯২ ১৪০ 
 

 
(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমূহের আহয়র লভযাংশ/মুনাফা/আদায়কৃি রােস্ব মর্হক 

সরকাবর মকাষাগাহর েমার পবরমাণ  

 (অথ ম খ্রবভাদগর জনয)  
 (োকার অঙ্ক ককাটে োকায় প্রোন করদর্ হদব) 

(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িৎসহর সম্পাবদি উহেখ্হযাগয কায িািবল/আইন, 

বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমসযা-সঙ্কি    
 

৯.১  প্রখ্রর্দবেনািীন অথ ম-বৎসদর নরু্ন আ।ন, খ্রবখ্রি ও নীখ্রর্ প্রণয়ন হদয় থাকদল 

র্ার র্াখ্রলকা   প্রখ্রর্দবেনািীন অথ ম-বৎসদর নরু্ন আ।ন, খ্রবখ্রি ও নীখ্রর্ প্রণয়ন হয়খ্রন।  
 

৯.২ প্রখ্রর্দবেনািীন অথ ম-বৎসদর সন্নাখ্রের্ গুরুত্বপূণ ি/উহেখ্হযাগয কায মাবখ্রল  
 

২০১৭-১৮ অর্ ি -িছহর  পাি িিয চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালময়র এ্বিবপভুক্ত ১৯ টি 

প্রকহল্পর মাধযহম গুরুত্বপূণ ি/উহেখ্হযাগয কায িািবল বনম্নরূপ: 
 

  (1)   cve©Z¨ PÆMÖvg GjvKvq mgwš^Z mgvR Dbœqb cÖKí -3q ch©vq-kxl©K cªK‡íi AvIZvq 

র্াননীয় প্রিানর্ন্ত্রী করৃ্ মক ৪০০০র্র্ দাড়াদকন্দ্র উদবািন; ৩টে র্দিল দাড়াদকন্দ্র খ্রনর্ মাণ; 

৮৮৫জন দাড়াকর্ীর কর্ৌখ্রলক প্রখ্রশক্ষণ; ১০০জন প্রখ্রর্স্থাখ্রদর্ দাড়াকর্ীর কর্ৌখ্রলক প্রখ্রশক্ষণ; 

৪০০০ পাড়াকর্মী ও ৪০০ জন সিসনয়র পাড়াকর্মীর অন জব প্রসিক্ষণ; ১৮টে কহলথ কযান্ন 

দখ্ররচালনা; ৮৫০টে সািারণ ও ১২০টে প্রখ্রর্বন্ধী লযাটেন খ্রনর্ মাণ; ১০০টে কগাসলখ্ানা স্থাদন  বং 

৯৭০টে হযান্ডওয়াশ খ্রিভা।স প্রোন; ৭০০টে দাড়াদকদন্দ্র হা।দ্ধজন প্রদর্াশন খ্রবষয়ক কসশন 

দখ্ররচালনা; ৩১জন কর্ মকর্মা ও ৪৬জন খ্রসখ্রনয়র দাড়াকর্ীর জরুখ্রর দখ্ররখ্রস্থখ্রর্ কর্াকাদবলা খ্রবষয়ক 

প্রখ্রশক্ষণ; খ্রশশু খ্রববাহ বদন্ধ জার্ীয় বহুর্ুখ্ী প্রচারণা খ্রবষয়ক সভা-১টে ও ২৫জন কর্ মকর্মার টেওটে; 

বাখ্রষ মক কর্ মদখ্ররকল্পনা সভা-১টে; ৩৬৫টি ইউসনয়ন ির্মন্বয় িভা, ১০০টি উপজজলা ির্মন্বয় িভা, 6টি 
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জজলা ির্মন্বয় িভা, ২টি আঞ্চসলক ির্মম্বয় িভা, 1টে প্রজজক্ট টষ্টয়াসরিং কসর্মটির িভা, ৩টি 

আভযন্তরীণ বযবস্থাপনা ও পসরবীক্ষণ কসর্মটির িভা অনুষ্ঠান; ৬-৫৯ র্মাি বয়িী 1,56,987 জন 

সিশুজক জাতীয় সভিাসর্মন ‘এ’ প্লাি কযাজেইন সিবজি সভিাসর্মন ‘এ’ প্রিান ৯৯.৮৫%); আয়রন 

ফসলক িযাবজলি গ্রহণ ( সকজিারী-৯৬%গভভবতী-৯৮%, িুগ্ধিানকারী র্মা-৯৬%);৬-২৩ র্মাি বয়িী 

সিশুজির র্মাইজরাসনউটিজয়ন্ট পাউডার (MNP)  খাওয়াজনা ৯৮%; 26,103 জন প্রিূসত র্মা’জক 

সভিাসর্মন ‘এ’ কযাপিুল প্রিান (৯৭.১3%)। 

 
 

(2) “স্ট্রেনদেননিং ইনক্লুনিভ স্ট্রেদভদলপদেন্ট ইন নিএইচটি” প্রকজের আওতায় পাব ভতয চট্টগ্রার্ম 

সবষয়ক র্মন্ত্রণালয় ও ইউএনসডসপ কতত ভক খ্রনদনাক্ত কার্ ভরর্ম গতহীত হজয়জে। র্ার বরাদ্দ সেল ২৪৯.৮৭ 

জকাটি িাকা।   

 

আউিপুি -১ – ভূবম, সম্পদ ও েীিন েীবিকা িযিস্থাপনা  শক্রক্তশালীকরণ  

১৫,৯৫৬ জন কৃষকদক (দুরুষ  ৭,৬৯৮  বং নারী  ৮,২৮৫) ।খ্রিদগ্রদেি িার্ ম র্যাদনজদর্ি 

িার্ মার খ্রিল্ড সু্কল (আ। ি র্- ি ি স)  র র্ািযদর্ খ্রবখ্রভ/ উ/র্ কৃখ্রষ ককৌশলগুখ্রলদর্ 

প্রখ্রশক্ষণ প্রোন। র্াদের র্দিয, ৩,০০৭ জন কৃষক দে  বা কবি দিখ্রর্ বযবহার কদর উদ্ধিজ্জ চাষ 

কদর  বং খ্রবখ্রভ/ শাকসখ্রি উৎদােন কদর। ২,১৭০ জন নারীদক উ/র্ হযাখ্রচং দযান বযবহাদরর 

র্ািযদর্ র্ুরখ্রগ দালদন প্রখ্রশক্ষণ প্রোন। ১৬২৩ জন নারীদক লাউ উৎদােদন খ্রবদশষ প্রখ্রশক্ষণ 

প্রোন। র্ালদয়খ্রশয়া ও ।দদাদনখ্রশয়ায় অনুরূদ কায মক্রর্ দখ্ররেশ মদনর জনয দাব মর্য চট্টগ্রার্ খ্রবষয়ক 

সংসেীয় কখ্রর্টের সেসযরা ভ্রর্ন কদরদেন। কাদজর দ্ববর্র্া হ্রাদসর লদক্ষয উ/য়ন কবাদিমর সাদথ 

সুখ্রবিাদভাগী কৃষকদের র্াখ্রলকা কশয়ার করা। ৫৪টে গ্রাদর্র খ্রভদলজ কর্ন িদরদের দ্ধজখ্রদ স 

র্যাদ প্রস্তুর্ ও র্ুদ্রণ করা হদয়দে। ৩ দাব মর্য কজলায় ৪৮টে নরু্ন খ্রভদলজ কর্ন িদরে 

খ্রচখ্রির্করণ, ১৮টে দােমনার  নদ্ধজও কর্ীদের জলবায়ু দখ্ররবর্মন  বং অখ্রভদযাজন, দয মদবক্ষণ 

 বং প্রখ্রর্দবেন প্রদ্ধক্রয়া সন্নদকম প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা হয়। খ্রর্ন দাব মর্য কজলা দখ্ররষদের ৫৬ জন 

কর্ মচারীদক (১৩ জন নারী)   সআ।খ্রি-খ্রস ।চটে প্রকদল্পর কৃখ্রষ ও খ্ােয খ্রনরাদত্তা প্রকল্প – ৩য় 

দয মাদয়র উদর অখ্ররদয়দিশন প্রখ্রশক্ষণ প্রোন।  প্রকদল্পর কায মক্রদর্ জখ্রড়র্ উদদজলা দয মাদয় ২৩ 

টে  কেকদহাল্ডার আহবায়ক সভার আদয়াজন।  ।উ স আ।খ্রি’র সেদসযর সর্ন্বদয় গটির্ দা াঁচটে 

টের্ করৃ্ মক দাব মর্য চট্টগ্রাদর্ ওয়াোর কশি ককা-র্যাদনজদর্ি অযাখ্রিখ্রভটে ( খ্রস ।চটেউখ্রস ) 

দখ্ররেশ মন।  

 

আউিপুি ২ – অংশগ্রেণমূলক বসোন্ত গ্রেহণর েনয সিমিা িৃক্রে  

অনানুষ্ঠাখ্রনকভাদব খ্রবদরাি খ্রনষ্পদ/র র্িয খ্রেদয় সাম্প্রোখ্রয়ক সম্প্রীখ্রর্ বজায় রাখ্ার জনয নাগখ্ররক 

অংশগ্রহণ বদৃ্ধি  বং লংগেু, র্হালেখ্রড় ও না।ক্ষংেখ্রড় উদদজলার খ্রনব মাখ্রচর্ জনপ্রখ্রর্খ্রনখ্রি ও 

ঐখ্রর্হযবাহী খ্রলিারদের র্িয হদর্  ৮৩ জন স্থানীয় কস্বচ্ছাদসবক সহায়র্াকারী/র্িযস্থর্াকারী 

খ্রহদসদব প্রস্তুর্ করার জনয প্রখ্রশক্ষণ প্রোন।   র্িযস্থর্া ও শাখ্রন্তদূণ ম উদাদয় খ্রবদরাি কর্োদনার জনয 

২৪ জন স্থানীয় প্রখ্রশক্ষক খ্রনদয়  কটে খ্ররদসাস ম দুল গিন। খ্রবখ্রভন অনুষ্ঠান, কখ্লািুলা, সাংসৃ্কখ্রর্ক 

অনুষ্ঠান আদয়াজদনর র্ািযদর্ সম্প্রীখ্রর্ বজায় রাখ্ার জনয উে্বুি করা হয়। সু্কদলর োেীদের র্দিয 

আত্মখ্রনভমরশীলর্া বদৃ্ধির লদক্ষয র্াশ মাল আেম  র উদর প্রখ্রশক্ষণ প্রোন। দূব মবর্ী যুব কযাদন্ন 

অংশগ্রহণকারীদের িাোদবস দ্বর্খ্রর করা হদয়দে।  

 

আউিপুি-৩ – গণিাবন্ত্রক শাসনিযিস্থা শক্রক্তশালীকরহণ সোয়িা প্রদান  

দাব মর্য চট্টগ্রার্ খ্রবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র সহায়র্ায় ২৬টে জার্ীয় আ।ন ১২টে ঐখ্রর্হযবাহী আ।ন 

সংদশািদনর র্ািযদর্ দাব মর্য চট্টগ্রাদর্ আ।নসর্ূদহর সুষর্করদণ বযবস্থা গ্রহণ। দাব মর্য চট্টগ্রাদর্ 



   

7 

 

আ।দনর সুষর্করদণর লদক্ষয আঞ্চখ্রলক দখ্ররষে ও কজলা দখ্ররষেসর্ূদহর ১০টে আ।ন সংদশািদনর 

সহায়র্া প্রোন। আঞ্চখ্রলক দখ্ররষে, কজলা দখ্ররষে, উদদজলা দখ্ররষে ও ।উখ্রনয়ন দখ্ররষদের ১০৫ 

জন সেসযদক আ।খ্রসটে  র উদর প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। দাব মর্য চট্টগ্রাদর্ উ/য়দনর জনয 

সকল র্ন্ত্রণালদয়র র্হখ্রবল দাব মর্য র্ন্ত্রণালদয়র র্ািযদর্ হস্তান্তদরর জনয খ্রবদশষজ্ঞ দরার্শ মক 

খ্রনদয়াগ কেয়া হদয়দে। 

 

 

 (3) পাব ভতয চট্টগ্রার্ম পল্লী উন্নয়ন -২য় পর্ ভায় প্রকজের আওতায় পাব ভতয চট্টগ্রার্ম আঞ্চসলক পসরষি 

কতত ভক এইচসবসব রাস্তা সনর্ম ভাণ - ১১.৫৮ সকজলাসর্মিার, নলকূপ স্থাপন - ৬১৮টি, সরিংওজয়ল স্থাপন - 

৪৪টি, সিিঁসড় সনর্ম ভাণ - ৪২০০.০০ সর্মিার, পাওয়ার টিলার ও পাওয়ার দান্ন িরবরাহ - ৪৭৬,  

জিচনালা সনর্ম ভাণ ১৩,৪২৮ সর্মিার, জজএফএি/আইএফজজ সনর্ম ভাণ - ৮টি, ফুিব্রীজ সনর্ম ভাণ - ২৬.২০ 

সর্মিার, কালভািভ সনর্ম ভাণ - ১০.৯০ সর্মিার, ইউ-জেইন সনর্ম ভাণ - ৮.৭৫ সর্মিার। তাোড়া, সতন পাব ভতয 

জজলার গুরুত্বপূণ ভ প্রসতষ্ঠানগুজলাজক র্জ াপর্ুক্ত িজক্তিালী করার লজক্ষয ৫০টি প্রসিক্ষণ/কর্ম ভিালা 

এবিং র্মূলযবান িিযাসি/ফলাসি/উৎপািজন উৎিাহ প্রিাজনর সনসর্মজে MAD Component-এর 

আওতায় ২২১১টি প্রসিক্ষণ প্রিান করা হজয়জে । এোড়া, পাব ভতয চট্টগ্রার্ম পল্লী উন্নয়ন প্রকে -২য় 

পর্ ভায় এর এলজজইসড অিংজির জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজরর িিংজিাসিত বাজজজি বরাদ্দ সেল 

৫০০০.০০ লক্ষ িাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা উপজজলা িড়ক উন্নয়ন (BC)-২.৪৫সকিঃসর্মিঃ, উপজজলা 

িড়ক উন্নয়ন (HBB)-২.৪৫সকিঃসর্মিঃ, উপজজলা িড়জক ব্রীজ/কালভািভ সনর্ম ভাণ-৩১০.০০সর্মিঃ, 

ইউসনয়ন িড়ক উন্নয়ন (BC)-৭.৭৫সকিঃসর্মিঃ, ইউসনয়ন িড়ক উন্নয়ন (HBB)- ৪.৩৫সকিঃসর্মিঃ, 

ইউসনয়ন িড়জক ব্রীজ/কাল মভােম সনর্ম ভাণ-৩১০.০০ সর্মিঃ সনর্ম ভাণ করা হজয়জে।  
 

 

(4) “প পাবত্য চট্টগ্রামমর প্রত্যন্ত এলাকায় স্ট্রিালার পযামনল স্থাপহনর োধ্যদে বিদযুৎ 

িরবরাহ’’ (১র্ম িিংজিািসত) িীষক প্রককল্পর জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজরর িিংজিাসিত বাজজজি 

জর্মাি বরাদ্দ ১৩৫৬.০০ লক্ষ িাকা। উক্ত বরাদ্দ হজত ৬৭৮.০০ িাকা অবর্মুক্ত করা হজয়সেল এবিং 

বযসয়ত অজ ভর পসরর্মাণ ৬৪.৭৪১ লক্ষ িাকা। উজল্লখয জর্, অগাে ২০১৭ সরিঃ হজত সডসপসপ িিংজিািন 

পর্ ভাজয়  াকার কারজণ ২০১৭-২০১৮ অ ভবেজর জিালার সিজের্ম স্থাপন করা িম্ভব হয় নাই। গত 

২৬/০৬/২০১৮ সরিঃ তাসরজখ িিংজিাসিত সডসপসপ একজনক িভায় অনুজর্মাসিত হয়। এজত প্রকজের 

জর্ময়াি জনু ২০১৯ পর্ ভন্ত বসি ভত করা হয় এবিং আরসডসপসপজত অসতসরক্ত আজরা ৫০০০ টি জিালার 

জহার্ম সিজের্ম, ৫৮৯০টি জর্মাবাইল চাজভার এবিং ১২০ ওয়াে সপজকর পসরবজতভ ৩২০ ওয়াি সপজকর 

২৩১৫ টি জিালার কসর্মউসনটি সিজের্ম অন্তভভুক্ত করা হজয়জে। 

 

(5) ‘‘পাি িিয চট্টগ্রাহমর প্রিযন্ত এ্লাকায় বমে ফল চাষ’’ শীষ িক প্রকহল্পর আওিায় রাঙ্গার্াটে 

দাব মর্য কজলায় ৬০০ দখ্ররবার, বাদরবান দাব মর্য কজলায় ৬০০ দখ্ররবার  বং খ্াগড়ােখ্রড় দাব মর্য 

কজলায় ৫০০ দখ্ররবার সব মদর্াে ১,৭০০ কৃষক দখ্ররবার খ্রনব মাচন করার কাজ সন্নােন করা হদয়দে। 

খ্রনব মাখ্রচর্ ১,৭০০ জন কৃষকদক বরাদ্দ অনুযায়ী খ্রবখ্রভ/ খ্রর্ে িদলর চারা কলর্, প্রদয়াজনর্র্ 

েযাবদলে সার (খ্রসলভাখ্রর্ক্স-কিােম) ও প্রখ্রর্জনদক কৃখ্রষ উদকরণ (০১ টে কদর খ্রসদকচার, ০১ টে কদর 

হাসুয়া, ০১ টে কদর কনকদসক কেয়ার  বং ০১ টে কদর ককাোল) প্রোন করা হয়।  োড়াও ১,৭০০ 

জন কৃষকদক ।দর্ার্দিয উেযান উ/য়দনর উদর  ক খ্রেদনর েক্ষর্া উ/য়ন প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা 

হদয়দে। 
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(6) “খাগড়াছনড় স্ট্রেলার গুরুত্বপূর্ প বাোরিহ পার্শ্ পবত্ী েনবিনত্দত্ ননরাপে পানন 

িরবরাহ ও িযাননদিশন” িীষ ভক প্রকজের আওতায়  খাগড়ােসড় জজলার ১৮টি গুরুত্বপূণ ভ বাজাজর 

১৮টি পাে হাউজ, ১৮টি িাবর্মারসিবল পাে এবিং ৩২ সক.সর্ম পাইপ লাইন এবিং ৮টি গুরুত্বপূণ ভ 

বাজাজর পাবসলক লযাটিন স্থাপন  করা হজয়জে। এোড়া ১৮টি গুরুত্বপূণ ভ বাজাজর পাসন 

িরবরাহকরজনর র্মািযজর্ম আগত জনগজনর পাসনর চাসহিা পূরণ, পার্শ্ ভবতী এলাকায় ৫১টি সডএিসপ 

নলকূপ স্থাপজনর র্মািযজর্ম প্রায় ৯০০০ জনগজনর র্মাজে িুজপয় পাসন িরবরাহ করা হজয়জে। 
 

(7) “বান্দরবান স্ট্রেলার গুরুত্বপূর্ প বাোরিহ পার্শ্ পবত্ী েনবিনত্দত্ ননরাপে পানন 

িরবরাহ ও িযাননদিশন িিংক্রান্ত” প্রকজের জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজরর িিংজিাসিত বাজজজি 

জর্মাি বরাদ্দ সেল ৫০২.০০ লক্ষ িাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা বান্দরবান জজলার ৯টি গুরুত্বপূণ ভ বাজাজর 

৯টি পাে হাউজ, ৯টি িাবর্মারসিবল পাে এবিং ২২ সক.সর্ম পাইপ লাইন এবিং ১০টি গুরুত্বপূণ ভ 

বাজাজর পাবসলক লযাটিন স্থাপন  করা হজয়জে। এোড়া ১৮টি গুরুত্বপূণ ভ বাজাজর পাসন িরবরাহ 

করজনর র্মািযজর্ম আগত জনগজনর পাসনর চাসহিা পূরণ পার্শ্ ভবতী এলাকায় ৭৮টি সডএিসপ নলকূপ 

স্থাপজনর র্মািযজর্ম প্রায় ৮০০০ জনগজনর র্মাজে িুজপয় পাসন িরবরাহ করা হজয়জে। 

 

(8) Òঢাকার স্ট্রবইলী স্ট্ররাদে পাব পত্য চট্টগ্রাে কেদেক্স ননে পার্” প্রকজের জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ 

বেজরর বাজজজি জর্মাি বরাদ্দ সেল ৮২৬১.০০ লক্ষ িাকা।  উক্ত বরাদ্দ হজত ২২৭২.২৭ িাকা বযয় 

হজয়জে। তজব প্রকজের জভৌত অগ্রগসত ৫০%। প্রকেটির ইনজিসরয়র সডজাইন পসরবতভন হওয়ায় 

প্রকেটি গত ২৬/০৬/২০১৮ তাসরখ একজনজক িিংজিাসিত প্রস্তাব অনুজর্মাসিত হজয়জে। আগার্মী 

সডজিম্বর,২০১৮ এর র্মজিয প্রকেটি ির্মাপ্ত করা হজব।   

 

(9) “খাগড়াছনড় স্ট্রেলার উপদেলা িের হদত্ প্রত্যন্ত অঞ্চদল িিংদ াগ িড়ক ননে পার্’’ 

প্রকজের জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজরর িিংজিাসিত বাজজজি জর্মাি বরাদ্দ সেল ১৯৯৮.০০ লক্ষ 

িাকা। উক্ত বরাদ্দ বারা িীসিনালা ও র্মাসনকেসড় এলাকায় ইজতার্মজিয িিংজর্াগ িড়জকর প্রায় ১৮.০০ 

সক. সর্ম র্মাটির কাজ, ১৫ সক.সর্ম এইচ.সব.সব করণ, ৬,১০০ সর্ম. এল-ইউ েজইন, ৮৫ খ্রর্োর কাল মভােম 

এবিং ৩২৭ সর্ম. সরজিইসনিং ওয়াল সনর্ম ভাণ করা হজয়জে। 

 

(10) “খাগড়াছনড় স্ট্রেলার নয়নপুর েিজেে হদত্ বিত্লী প পন্ত োষ্টার স্ট্রেইন ননে পার্’’ 

িীষ ভক প্রকজের প্রকজে জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজরর িিংজিাসিত বাজজজি জর্মাি বরাদ্দ সেল 

৯৮৫.০০ লক্ষ িাকা। খাগড়ােসড় জজলার পাসন সনষ্কািন বযবস্থা িচল রাখার জনয নয়নপুর র্মিজজি 

হজত বিতলী পর্ ভন্ত ১.০০ সক.সর্ম িীি জেইন সনর্ম ভান করা হজয়জে। জেইনটির উচ্চতা-১০ ফুি, প্রস্থ-৭ 

ফুি। 
 

(11) “খাগড়াছনড় পাব পত্য স্ট্রেলায় নবনভন্ন উপদেলার িাদে প্রত্যন্ত েনপদের িাদে 

উপদেলা িেদরর স্ট্র াগাদ াগ স্ট্রনিওয়াকপ গদড় স্ট্রত্ালার লদযয গ্রােীন িড়ক অবকাঠাদো 

ননে পার্’ প্রকজের জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজরর িিংজিাসিত বাজজজি জর্মাি বরাদ্দ সেল ২০০০.০০ 

লক্ষ িাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা র্মাটিরািংগা, র্মহালেসড়, গুইর্মারা ও খাগড়ােসড় িির উপজজলায় 

ইজতার্মজিয প্রায় ২২.০০ সক. সর্ম র্মাটির কাজ, ২০ সক.সর্ম এইচ.সব.সব করণ, ২০০০ সর্ম. এল-ইউ জেইন, 

৪৫ র্মটিার কাল ভভািভ এবিং ৪০০ সর্ম. সরজিইসনিং ওয়াল সনর্ম ভাণ করা হজয়জে।  

 

(12) “রািংগাোটি পাব পত্য স্ট্রেলার উপদেলা িেদরর িাদে স্ট্র াগাদ াগ উন্নয়দনর লদযয 

গ্রােীর্ িড়ক অবকাঠাদো ননে পান’’  প্রকজের জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজরর িিংজিাসিত 
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বাজজজি জর্মাি বরাদ্দ ৬৯৫.০০ লক্ষ িাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা রািংগার্মাটি িির ও বািাইেসড় এলাকায় 

ইজতার্মজিয প্রায় ৪.০০ সক. সর্ম র্মাটির কাজ,৩ সক.সর্ম এইচ.সব.সব করণ, ২০০০ সর্ম. এলইউ এবিং ৫০ 

সর্ম. সরজিইসনিং ওয়াল খ্রনর্ মাণ করা হদয়দে এবিং ৩৫ খ্রর্োর গািমার ব্রীজ খ্রনর্ মাণ করা হদয়দে। 
 

(13)  ‘‘ িান্দরিান পাি িিয মেলায় পল্লী অিকাঠাহমা উন্নয়ন’’ প্রকদল্পর জনয ২০১৭-২০১৮ অথ ম 

বেদরর সংদশাখ্রির্ বাদজদে কর্াে বরাদ্দ খ্রেল ১৫৫০.০০.০০ লক্ষ োকা। উক্ত বরাদ্দ বারা 

১০০০০০.০০ ঘঃখ্রর্ঃ র্াটেকাো, ৮৫০০.০০ ঘঃখ্রর্ঃ র্াটে খ্রিখ্রলং, ১০.৫০ খ্রকঃখ্রর্ঃ  ।চ.খ্রব.খ্রব, ৯০.০০ 

খ্রর্োর কসরু্ খ্রনর্ মাণ, ৬০.০০ খ্রর্োর কালভােম , ৪০০০.০০ খ্রর্োর কে।ন, ১৭৫.০০ খ্রর্োর খ্ররদে।খ্রনং 

ওয়াল  বং ৩০০.০০ খ্রর্োর ব্রীক খ্ররদে।খ্রনং ওয়াল খ্রনর্ মাণ করা হদয়দে।  

 

(14) ‘‘ িান্দরিান পাি িিয মেলার গ্রামীণ সড়ক অিকাঠাহমা বনম িান ’’ শীষ মক প্রকদল্পর জনয 

২০১৭-২০১৮ অথ ম বেদরর সংদশাখ্রির্ বাদজদে কর্াে বরাদ্দ খ্রেল ১৫০০.০০ লক্ষ োকা। উক্ত বরাদ্দ 

বারা ৯৯৪৬০.০০ ঘঃখ্রর্ঃ র্াটের কাজ, ১২.০০ খ্রকঃখ্রর্ঃ  ।চ.খ্রব.খ্রব ৭০.০০ খ্রর্োর কসরু্ , ৭৫.০০ 

খ্রর্োর কালভােম , ৪০০০.০০ খ্রর্োর কে।ন, ১৫০.০০ খ্রর্োর আর.খ্রস.খ্রস খ্ররদে।নখ্রংংং ওয়াল ও 

৩০০.০০ খ্রর্োর ব্রীক খ্ররদে।খ্রনং ওয়াল খ্রনর্ মাণ করা হদয়দে। 

 

 

(15) Òপাি িিয চট্টগ্রাম অঞ্চহলর অনগ্রসর েনহগাষ্ঠীর আয়িধ িক কম িসূচী বেসাহি উন্নি 

োহির িাাঁশ উৎপাদনÓ  প্রকজের জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজরর িিংজিাসিত বাজজজি জর্মাি 

বরাদ্দ সেল ৫৮০.০০ লক্ষ িাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা  ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজর ৯,১০,০০০ চারা 

সবতরণ; ৪২২০ জন উপকারজভাগী সনব ভাচন ও প্রসিক্ষণ প্রিান; ৪৪২০ টি জে জর্মসিন সবতরণ, িার 

ও কীিনািক সবতরণ; ভূসর্ম উন্নয়ন ভাতা প্রিান করা হজয়জে। 
 

(16)  “রাঙ্গাোটি স্ট্রেলার গুরুত্বপূর্ প বাোরিহ পার্শ্বত্ী েনবিনত্দত্ ননরাপে পানন 

িরবরাহ ও িযাননদিশন উন্নয়ন শীর্ পক” প্রকজে ২০১৭-১৮ অ ভ বেজরর বাজজি বরাদ্দ সেল 

৩৫০.০০ লক্ষ িাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা সবসভন্ন স্থাজন ২৬৫টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হজয়জে। 
 

(17) Òপাব পত্য চট্টগ্রাদের প্রত্যন্ত অঞ্চদলর অস্বচ্ছল ও প্রানন্তক পনরবাদরর নারী উন্নয়দন 

গাভী পালন ” িীষ ভক প্রকজের জনয ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজরর িিংজিাসিত বাজজজি জর্মাি বরাদ্দ 

সেল ১৫৯.০০ লক্ষ িাকা। এ বের সতন পাব ভতয জজলায় ১৯০ টি গাভী সবতরজণর লজক্ষয ১৯০ জন 

উপকারজভাগী সনব ভাচন করা হয়। র্ার র্মজিয বান্দরবান পাব ভতয জজলায় ৭০ জন, রাঙ্গার্মাটি পাব ভতয 

জজলায় ৬০ জন ও খাগড়ােসড় পাব ভতয জজলায় ৬০ জন।  ১৯০ জন উপকারজভাগীজক গাভী পালন 

সবষজয় সতন সিন বযাপী প্রসিক্ষণ প্রিান করা হয়।  

 

(18) Òদাব মর্য চট্টগ্রার্  লাকায় স্ট্রিকিই িাোজেক স্ট্রিবা প্রোন” প্রকদের মাধযহম ২৬৮ টি 

পাড়াজকন্দ্র জর্মরার্মত; ৩ টি প্রসিক্ষণ ভবন জর্মরার্মত;  ২৫ টি র্মজডল পাড়াজকন্দ্র সনর্ম ভাজণর স্থান 

সনব ভাচন; ইউসনজিফ এর অ ভায়জন ৫০০ নতুন পাড়াজকন্দ্র স্থাপজনর প্রা সর্মক জসরপ িোিন;  

১,৭৭,০০০টে পসরবারজক স্বাস্থয ও পুটি জিবা প্রিান;  ৪৫,০০০ সিশুজক প্রাক-প্রা সর্মক সিক্ষা প্রিান; 

৪টি আবাসিক সবিযালজয়র ১,০০০ জন োত্র-োত্রীজক সিক্ষা প্রিান করা হয়।  োড়া, বািংলাজিি 

িরকার ও ইউসনজিফ এর জর্ৌ  অ ভায়জন বাস্তবাসয়ত “জিকিই িার্মাজজক জিবা প্রিান” িীষক 

প্রকেটি পাব ভতয চট্টগ্রার্ম অঞ্চজলর সিশু ও র্মসহলাজির অসিকার িিংরক্ষণ, উন্নয়ন এবিং নারীর 

ক্ষর্মতায়জনর জক্ষজত্র উজল্লখজর্াগয ভূসর্মকা পালন করজে। পাড়াজকজন্দ্রর সবসভন্ন জিবা সবতরজন পাব ভতয 
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জজলা পসরষি ির্মূজহর িাসব ভক তত্ত্বাবিাজন সবসভন্ন িরকাখ্রর সবভাগজক িেতক্ত করা হজয়জে। 

অনযসিজক সবসভন্ন স্তজর জনপ্রসতসনসি ও স্থানীয় িরকার প্রসতষ্ঠান ির্মূজহর তত্ত্বাবিান ও িহায়ক 

ভূসর্মকা সনজিত করা হজয়জে। 

 

 (19) এনেনপ বনহভভ পত্ (সযাদখ্রলং) প্রকদে Sustainable Agriculture and Production linked to 

Improved Nutrition Status, Resilience and Gender Equity (SAPLING) কর্ম ভিূসচর আওতায় 

৪৪,৮০৮ জন অংশগ্রহণকারীর সর্ন্বদয় ২৫৬৫টে (Integrated Enhanced Homestead Food 

Production (IEHFP) গ্রুদ প্রখ্রর্ষ্ঠা করা হদয়দে।  নরু্ন ৫১১টে লারখ্রনং কসিার (Learning Centre) 

প্রখ্রর্ষ্ঠা করা হদয়দে। আ।। ।চ িখ্রদ অংশগ্রহণকারীদের হটেমকালচার, কদালটে স্থাদন প্রভৃখ্রর্র 

উদর প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। ৩৯,৭৩১ জন আ।। ।চ িখ্রদ অংশগ্রহণকারীদের র্দিয 

শীর্কালীন সবদ্ধজর চারা খ্রবর্রণ করা হদয়দে। প্রকল্প  লাকায় ১৮০০০ ও ি সখ্রদ   (Orange-

Fleshed Sweet Potato) সরবারহ করা হদয়দে। ১৬৯ জন নারী ও ২৬ জন দুরুষ সহ কর্াে ১৯৫ 

জন কখ্রি উৎদােকদক কু্ষদ্র দখ্ররসদর বযবসা করার জনয প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। ৮,৩২৬ 

জন উৎদােদকর সর্ন্বদয় ৩৬৭টে গ্রুদ প্রখ্রর্ষ্ঠা করা হদয়দে যারা আয় বি মনর্ূলক খ্রবখ্রভ/ 

কায মক্রদর্ অংশগ্রহণ করদব। ৪২১ জন কদাঁদদ চাখ্রষদক কদাঁদদ চাদষর উদর প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা 

হদয়দে। করায়াংেখ্রড় উদদজলায় প্রকদল্পর সহায়র্ায় ৪টে নাস মারী স্থাদন করা হদয়দে কযখ্াদন 

১৬৫০০টে কাদ ম র্াদের কদানা, ১৭০০০ কর্লাখ্রদয়া র্াদের কদানা  বং ৯০ ককদ্ধজ নাস মারী খ্রিি 

সরবরাহ করা হদয়দে। কর্াে ২২৩ জন র্ৎসয চাষীদক প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। ৩৪৪টে 

গ্রুদদক  সআ। লখ্রস  (Savings and Internal Lending Committee-SILC )  দজি বারা 

প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। অর্যাবশকীয় দুটষ্ট ও স্বাস্থদসবার (Essential Nutrition Action-

Essential Health Action, ENA-EHA ) উদর প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা হদয়দে। স্বাস্থয ও দখ্ররবার 

দখ্ররকল্পনা র্ন্ত্রণালয় ও সংখ্রিষ্ট অনযানয র্ন্ত্রণালয়  বং খ্রবভাদগর র্াি দয মাদয়র 

কর্ মকর্মা/কর্ মচারীদের অর্যাবশকীয় দুটষ্ট ও স্বাস্থদসবার উদর (ENA-EHA ) প্রখ্রশক্ষণ প্রোন করা 

হদয়দে । সু্কলগুদলাদর্ জরুরী খ্রচখ্রকৎসা কসবা প্রোদনর জনয ৯১টে প্রাথখ্রর্ক খ্রবেযালদয়র ১৪০৭ জন 

খ্রশক্ষাথীদের প্রখ্রশক্ষণ কেয়া হদয়দে। কর্ুযউখ্রনটে কহলথ সাখ্রভমস ওয়াকমারদের সর্ন্বদয় র্যাোরনাল 

 ন্ড চা।ল্ড কহলথ নাস ম গ্রুদ প্রখ্রর্ষ্ঠা করা হদয়দে যার র্ািযদর্ গভমকালীন সর্দয় ও খ্রশশু জদের 

দরবর্ী সর্দয় র্া ও খ্রশশুদের স্বাস্থযদসবা প্রোন করা হদয়দে।  
 
 
 

(২০) রাঙ্গার্াটে দাব মর্য কজলা দখ্ররষদে ২০১৭-২০১৮ অথ মবেদর ৫০১০ ককাদির আওর্ায় প্রাপ্ত 

বরাদদ্দর দখ্ররর্াণ ৪৬৮০.০০ োকা। র্া বারা গহৃীর্ প্রকল্প সংখ্যা ১৭২টে  বং দাব মর্য চট্টগ্রার্ 

স্থানীয় সরকার উ/য়ন সহায়র্ার (৭০২০ ককাদির আওর্ায়) প্রাপ্ত বরাদদ্দর দখ্ররর্াণ ২৭৬০.০০ 

োকা, র্া বারা গহৃীর্ প্রকল্প সংখ্যা ২৬২টে।   প্রকল্পসর্ূদহর বারা সন্নাখ্রের্ উদেখ্দযাগয 

কায মক্রদর্র র্দিয রদয়দে ৪টে খ্রশক্ষা প্রখ্রর্ষ্ঠান ৮০৫.৬৩৫ বঃখ্রর্ঃ, ৩টে রাস্তা ৬.৩৮খ্রকঃখ্রর্ঃ ও ১টে 

ব্রীজ ১৮.৪৫খ্রর্ঃ, ১টে োোবাস ২০৭.০০ বঃখ্রর্ঃ, ২টে কৃখ্রষদসচনালা ৯৪০.৪২৫খ্রর্ঃ, ির্ীয় 

প্রখ্রর্ষ্ঠান ৪টে ৯১৮.১৬ বঃখ্রর্ঃ, র্ৎসয ও কসচ বা াঁি ১টে ১৫০ খ্রর্ঃ, বাংদলা ১টে ৫০৪.০০ বঃখ্রর্ঃ, 

খ্রবোর্াগার ২টে ৫৬৫.০০ বঃখ্রর্ঃ  বং ১টেসুদদয় দানীয় জদলর বযবস্থাকরণ ।র্যাখ্রে ।  োড়া 

অনযানয উদেখ্দযাগয প্রকল্পসর্ূহ হদচ্ছ নাখ্রনয়ারচর উদদজলািীন খ্রঘলােখ্রড় ।উখ্রনয়দন রার্হখ্রর 

দাড়া র্হাদুরর্ উচ্চখ্রবেযালয় ভবন খ্রনর্ মাণ ; বাঘা।েখ্রড় উদদজলািীন বাঘা।েখ্রড় কদৌর  লাকায় 

খ্রবদ্ধজখ্রব কসির প্রাথখ্রর্ক খ্রবেযালদয়র কক্ষ সম্প্রসারণ ; সের উদদজলািীনদদৌর  লাকায় েখ্রক্ষণ 

কাখ্রলদীদুর কাদদ মটেং করাি হ।দর্ র্ালবীদ দাড়া ভায়াকখ্রব অরুন রায় সরকারী প্রাথখ্রর্ক খ্রবেযালয় 

দয মন্ত সংদযাগ রাস্তা খ্রনর্ মাণ ; বাঘা।েখ্রড় উদদজলািীন বাঘা।েখ্রড় কদৌরসভা  লাকায় র্িযর্দাড়া 



   

11 

 

হ।দর্ র্ুসখ্রলর্ ব্লক গ্রার্ রাস্তায় ব্রীজ খ্রনর্ মাণ ; রাজস্থলী উদদজলািীন গা।্দযা ।উখ্রনয়দন বালুদর্ারা 

হ।দর্ ম্রংওয়া হ।য়া কর্লেখ্রড় রাস্তা খ্রনর্ মাণ ; রাজস্থলী উদদজলািীন দা।দংদাড়া হ।দর্ র্ুসখ্রলর্ 

বালুদর্ারা দয মন্ত রাস্তা খ্রনর্ মাণ ; নাখ্রনয়ারচর উদদজলািীন নাখ্রনয়ারচর সের ।উখ্রনয়দন নাখ্রনয়ারচর 

কালী র্দ্ধদর উ/য়ন ; কাপ্তা। উদদজলািীন চন্দ্রদঘানা ।উখ্রনয়দন চন্দ্রদঘানা বযখ্রিে চাচম  র 

অসর্াপ্ত কাজ সর্াপ্ত করণ ; রাজস্থলী উদদজলািীন বাঙ্গালহাখ্রলয়া ।্উখ্রনয়দন বাঙ্গালহাখ্রলয়া সেদর 

জাদর্ র্সদ্ধজে খ্রনর্ মাণ ; নাখ্রনয়ারচর উদদজলািীন নাখ্রনয়ারচর ।উখ্রনয়দন খ্ুেযাংদাড়া েশবল কবৌি 

খ্রবহাদরর অসর্াপ্ত কাজ সর্াপ্ত করণ ; সের উদদজলািীন কদৌর  লাকায় খ্ররজাভম বাজার 

 খ্রর্র্খ্ানা ও র্াদ্রাসা খ্রনর্ মাণ ; কাপ্তা। উদদজলািীন নারানখ্রগখ্রর সরকারী উচ্চখ্রবেযালদয় েুগ মর্ 

 লাকার োেোেীদের জনয োোবাস খ্রনর্ মাণ ; রাজস্থলী উদদজলািীন গা।দযা ।উখ্রনয়দন 

।সলার্দুর হ।দর্ ৮নং ব্লদক র্ংসানু র্ারর্ার বাড়ীর দাদব ম র্ৎসয ও কসচ কাদজর সুখ্রবিাদথ ম 

বা াঁিখ্রনর্ মাণ ; রাঙ্গার্াটে দাব মর্য কজলা দখ্ররষে কচয়ারর্যান  র বাসভবন খ্রনর্ মাণ ; নাখ্রনয়ারচর 

উদদজলািীন নাখ্রনয়ারচর সের ।উখ্রনয়দন নাখ্রনয়ারচর খ্রবোর্াগাদরর বাউন্ডারী ওয়াল খ্রনর্াণ ; 

লংগেু উদদজলািীন লংগেু সেদর কজলা দখ্ররষদের খ্রনর্ মাণািীন র্াদকমে ভবদনর অসর্াপ্ত কাজ 

সর্াপ্ত করণ ; জরুােখ্রড় উদদজলািীন দানেখ্রড় ভূবনজয় সরকারী প্রাথখ্রর্ক খ্রবেযালয় ভবন খ্রনর্ মাণ ; 

বাঘা।েখ্রড় উদদজলািীন বঙ্গলর্লী ।উখ্রনয়দন খ্রস ব্লদক কসচদে।ন খ্রনর্ মাণ ; বরকল উদদজলািীন 

বরকল সেদর কজলা দখ্ররষে খ্রবোর্াগাদরর অসর্াপ্ত কাজ সর্াপ্ত করণ ; কাপ্তা। উদদজলািীন 

কাপ্তা। নরু্ন বাজাদর খ্রিদ টেউবওদয়ল স্থাদন  বং কে।ন   রাস্তা খ্রনর্ মাণ। 
 

(২১) বান্দরবান পাব ভতয জজলা পসরষজি ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজর ৫০১০ জকাড এর আওতায় প্রাপ্ত 

বরাজদ্দর পসরর্মাণ ৫৩০০.০০ লক্ষ িাকা। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা গতহীত প্রকজের িিংখযা ২১৬টি জর্াগাজর্াগ 

খাজত ৩৮.৫৯১ সক.সর্ম. নতুন রাস্তা, ৫.৯৯ সক.সর্ম রাস্তা িিংস্কার, ৬৮ সর্মিার ব্রীজ (২টি)। সিক্ষা খাজত 

৩৬৭০.০০৪ বগ ভসর্মিার কক্ষ, ৩১৫ জজাড়া ক্লাি ফাসন ভচার (২ জিি) আিবাবপত্র িরবরাহ, িীর্মানা 

প্রাচীর ৪২৪.০০ সর্মিার নতুন এবিং ২৪১ বগ ভসর্মিার িিংস্কার । ৩৮৮৮.৩১ বগ ভসর্মিার জভৌত 

অবকাঠাজর্মা, ২৫০ সর্মিার সরজিইসনিং ওয়াল, ২০০ সর্মিার সিসড়, ৩৭৫৭ বগ ভসর্মিার ির্মীয় খাজত, পাসন 

ও পয়িঃপ্রণালী বযবস্থা বা িঁি ৩২০ সর্মিার, জিচ জেইন ৪৯৫ সর্মিার এবিং ৭০২০ জকাড এর আওতায় 

প্রাপ্ত বরাজদ্দর পসরর্মাণ ৩১০০.০০ লক্ষ িাকার র্মজিয জর্মাি ৭২টি প্রকে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকে 

ির্মূজহর উজল্লখজর্াগয কার্ ভরজর্মর র্মজিয রদয়দে ২টি সিক্ষা প্রসতষ্ঠান (১৫৯৫ বিঃসর্মিঃ), ৪টি রাস্তা 

(১৪.৫০সকিঃসর্মিঃ), ১টি ব্রীজ (৩৪ সর্মিঃ), ১টি সিসড় (৪৫সর্মিঃ), ৩টি জভৌত অবকাঠাজর্মা (৬৬৫ বিঃসর্মিঃ), 

১টি আয়-বি ভক (অবকাঠাজর্মা) (৫২০বিঃসর্মিঃ), কত সষজ ও ফলজ বাগান িতজজনর চারা সবতরণ (২৫ 

উপকারজভাগী পসরবার), র্মৎিয চাষ, গরু োগল সবতরণ (৭৫টি উপকারজভাগী পসরবার), রীড়া 

িার্মগ্রী (৫০০ জন), ৭০২০ জকাড এর আওতায় ১টি সিক্ষা প্রসতষ্ঠান (৩৩৫০ বিঃসর্মিঃ) ও সিক্ষা 

প্রসতষ্ঠাজন সবসভন্ন উপকরণ সবতরণ (৩০টি কম্পেউিার, হাই জবঞ্চ, জলা জবঞ্চ ২০০টি) িরবরাহ 

ইতযাসি।   

 

(22) খ্াগড়ােখ্রড় দাব মর্য কজলা দখ্ররষে করৃ্ মক দাব মর্য চট্টগ্রার্ উ/য়ন সহায়র্া (  ককাি নং-৫০১০), 

দাব মর্য চট্টগ্রার্ স্থানীয় সরকার উ/য়ন সহায়র্া (দকাি নং-৭০২০) ও খ্রনজস্ব র্হখ্রবদলর সহায়র্ায় 

র্ৎসয চাদষর জনয বা াঁি খ্রনর্ মাণ ১২০খ্রর্, কু্ষদ্র কু্ষদ্র িলে বাগান সৃজন ২.৭৫ কহির, কসচ কেন 

৫৩০খ্রর্ , দুকুর খ্নন প্রায় ১.৪৫ কহির। খ্রশক্ষা বযবস্থার উ/য়দন লা।দব্ররী ০১টে, োোবাস ০৪টে, 

সু্কল/কদলজ/র্াদ্রাসা সম্প্রসারণ/সংস্কার/দর্রার্র্ ৮২টে (৫৩৫০ ব খ্রর্ ) , ৭০০ জন োে-োেী 

খ্রশক্ষা বখৃ্রত্ত প্রোন করা হদয়দে। ১৮.৮খ্রক খ্রর্  রাস্তা , কেন ১৫০০ খ্রর্ , ০৭টে বক্সকালভােম , ।উ কেন 

১২০০খ্রর্  , ব্রীজ ০৫টে(১৫০খ্রর্ ) , ৯৫০ খ্রর্  িারক ওয়াল খ্রনর্ মাণ করা হদয়দে। খ্রশশু সেদনর 

অনাথালয় ভবন খ্রনর্ মাণ (১১০ ব  খ্রর্ ) , র্খ্রহলা সখ্রর্খ্রর্ উ/য়ন (৯০০ব খ্রর্ ) , ক্লাব/সংঘ, র্া ও খ্রশশু 
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কলযাণ সখ্রর্খ্রর্ (১৭৫.০০ব খ্রর্ ) বাস্তবাখ্রয়র্ হদয়দে। র্সদ্ধজে উ/য়ন ৩১টে (১০৯৬৪ব খ্রর্ ) , র্দ্ধদর 

উ/য়ন ৫৩টে (৮৫০ব খ্রর্ ) , কবৌি র্দ্ধদর/খ্রবহার উ/য়ন ৬০টে (৩৯৫০ব খ্রর্ ) বাস্তবায়ন করা 

হদয়দে। খ্রবখ্রভ/ উদদজলায় শুষ্ক কর্ৌসুদর্ দাখ্রন িারন কদর রাখ্ার জনয ১০টে দুকুর খ্নন কদর খ্রনর্য 

বযবহায ময দাখ্রনর সর্সযা খ্রনরসন করা হদয়দে।  োড়া, র্মাটিরাঙ্গা আর্মতলী উচ্চ সবিযালয় সনর্ম ভাণ ; 

র্মাসনকেসড় সগসরমর্মত্রী কজলজ োত্রবাি সনর্ম ভাণ; িীসিনালা বাবুেড়া র্মুখ উচ্চ সবিযালয় সনর্ম ভাণ; 

লক্ষীেসড় কজলজ ভবন সনর্ম ভাণ; পানেসড় কলাবাগান - অক্ষয়র্মসনপাড়া - নাটিকাপাড়া রাস্তা উন্নয়ন; 

র্মাটিরাঙ্গা তপ্তর্মািারপাড়া - বীজরন্দ্র কাব ভারীপাড়া - ভক্তপাড়া রাস্তা সনর্ম ভাণ; খাগড়ােসড় উের 

খবিংপসড়য়া চন্দন জিওয়ান গিং এর জিচনালা সনর্ম ভাণ; পানেসড় প্রাসন্তক জনজগাষ্ঠীর আ ভ-িার্মাজজক 

উন্নয়জন শুকর পালন; র্মহালেসড় কায়ািংিাি সহল আনিার কযাে- কায়ািংিাি নতুন বাজার 

প্রা সর্মক সবিযালয় পর্ ভন্ত রাস্তা উন্নয়দনর বযবস্থা করা হদয়দে। 

  

 

(২৩) ২০১৭-২০১৮ অে প বছদরর পাব পত্য চট্টগ্রাে উন্নয়ন িহায়ত্া (দকাে নিং-৫০১০) ও 

পাব পত্য চট্টগ্রাে উন্নয়ন স্ট্রবাদেপর েনয উন্নয়ন িহায়ত্া (দকাে নিং-৭০৩০) এর আওত্ায় 

রাঙ্গার্মাটি জজলার লিংগিু উপজজলািীন ববরাগী বাজার জচৌর্মুহনী-জঠকাপাড়া-গুলিাখালী জচৌর্মুহনী 

পর্ ভন্ত ৮.০০ সকিঃসর্মিঃ এইচ সবসব রাস্তা সনর্ম ভাণ, খাগড়ােসড় জজলার খাগড়ােসড় উপজজলািীন পানেসড় 

িড়জকর ঢলুেড়া ৯নিং প্রকে গ্রার্ম হজত রসবিন বাব ভারী পাড়া পর্ ভন্ত ৪ সকিঃসর্মিঃ রাস্তা সনর্ম ভাণ 

 (রিজেইন-২টি, এলজডইন- ১৩০০ ফুি, ব্রীজ- ১৬৮০ বগ ভ ফুি) এবিং বান্দরবান জজলার বান্দরবান 

িির উপজজলািীন কযার্মলিং-বিতলী িড়ক িিংস্কার ও িম্প্রিারণ ৩.০০ সকিঃ সর্মিঃ (এইচ.সব,সব রাস্তা-

৩.৫০ সকিঃসর্মিঃ ব্রীজ-৬০.০০ সর্মিার, সরজজড জপভজর্মন্ট ০.৪০ সকিঃসর্মিঃ) ও সবজরেড়া র্মুখপাড়া হজত 

সর্মনজেসড় পাড়া হজয় জ ায়াইিংগয পাড়া পর্ ভন্ত রাস্তা সনর্ম ভাণ ৫.০০ সকিঃ সর্মিঃ (র্মাটির কাজ ৪.০০ সর্মিার, 

ব্রীজ ৩০.০০ সকিঃসর্মিঃ, কালভািভ ২৫.০০ সর্মিার, জেইন-৩.০০ সকিঃসর্মিঃ সরজিইসনিং ওয়াল-১৫০.০০ 

সর্মিার, বল্লা জপলািাইসডিং ৪০.০০ সর্মিার) এবিং পাব ভতয চট্টগ্রার্ম উন্নয়ন জবাজডভর জনয উন্নয়ন 

িহায়তা (জকাড নিং-৭০৩০) এর আওতায় রাঙ্গার্মাটির িির উপজজলািীন কাইন্দারর্মুখ পর্ ভিন এর 

জনয রান্নাির, িয়জলি, সরসিপিন ও ডাইসনিং রুর্ম সনর্ম ভাণ ও খাগড়ােসড়র িীসিনালা রাস্তার ৪ র্মাইজল 

বতবাকলাই পাড়ায় র্াওয়ার রাস্তা সনর্ম ভাণ (র্মাটির কাজ-৯৯৪৩.০৮ িনফুি, রাস্তার বিি ভয-৮০৪০ 

বগ ভফুি, জিাওয়াল- ২৯ʹ-০ʺ × ৩৩ʹ-০ʺ ফুি) এবিং বান্দরবান লার্মা উপজজলার ফাইিংতিং উচ্চ 

সবিযালজয়র জেণী কক্ষ(২য় তলা) ও িীর্মানা জিওয়াল সনর্ম ভাণ (২২০০.০০ বগ ভফুি)। পাব পত্য চট্টগ্রাে 

উন্নয়ন িহায়ত্া (স্ট্রকাে নিং-৫০১০) রাঙ্গাোটি ইউননি করৃ্ মক লিংগিু উপজজলািীন ববরাগী 

বাজার জচৌর্মুহনী-জঠকাপাড়া-গুলিাখালী জচৌর্মুহনী পর্ ভন্ত ৮.০০ সকিঃসর্মিঃ এইচ সবসব রাস্তা সনর্ম ভাণ; 

বািাইেসড় উপজজলািীন সিজকর্মুখ উচ্চ সবিযালজয়র একাজডসর্মক ভবন সনর্ম ভাণ; রাঙ্গার্মাটি িির 

উপজজলািীন আিার্মবস্তী এলাকাস্থ সহন্দ ুও জবৌদ্ধ ির্ম ভাবলম্বীজির িশ্মান উন্নয়ন; রাঙ্গার্মাটি জবাজডভর 

জরি হাউজ সনর্ম ভাণ; বািাইেসড় উপজজলািীন সিজকর্মুখ উচ্চ সবিযালজয়র একাজডসর্মক ভবন সনর্ম ভাণ। 

খাগড়াছনড় ইউননি করৃ্ মক খাগড়ােসড় পানেসড় িড়জকর ঢলুেড়া ৯নিং প্রকে গ্রার্ম হজত রসবিন 

কাব ভারী পাড়া পর্ ভন্ত ৪.০০ সকিঃ সর্মিঃ রাস্তা সনর্ম ভাণ; খাগড়ােসড় িির উপজজািীন সবজজতলা রাবার 

বাগান হজত নুনেসড় িসলিং পর্ ভন্ত ৬ সকিঃসর্মিঃ রাস্তা সনর্ম ভাণ; র্মাসনকেসড় উপজজলািীন র্মহার্মুসন 

বাজাজরর পাজর্শ্ ভ র্মাসনকেসড় খাজলর উপর জীজপবল ব্রীজ সনর্ম ভাণ। ব্রীজজর বিি ভয-২০০ ফুি, প্রস্থ- ৯ 

ফুি; িীসিনালা উপজজলািীন বভরফা িুিীন জর্মম্বার পাড়া হজত িার্মাচরণ পাড়া পর্ ভন্ত ৩.৫০ সকিঃ সর্মিঃ 

রাস্তা সনর্ম ভাণ; খাগড়ােসড় িির উপজজািীন সবজজতলা রাবার বাগান হজত নুনেসড় িসলিং পর্ ভন্ত ৬ 

সকিঃসর্মিঃ রাস্তা সনর্ম ভাণ; িীসিনালা উপজজলািীন বভরফা িুিীন জর্মম্বার পাড়া হজত িার্মাচরণ পাড়া 

পর্ ভন্ত ৩.৫০ সকিঃ সর্মিঃ রাস্তা সনর্ম ভাণ; খাগড়ােসড় িিজর র্মারর্মা কসর্মউসনটি জিন্টার সনর্ম ভাণ। ৯৬০০ 

বগ ভফুি। বান্দরবান ইউননি করৃ্ মক কযার্মলিং-বিতলী িড়ক িিংস্কার ও িম্প্রিারণ (৩.০০ সকিঃসর্মিঃ); 
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জরায়ািংেসড়-রুর্মা িড়ক সনর্ম ভাণ (২৫.০০ সকিঃ সর্মিঃ) এইচ. সব. সব রাস্তা ২৪.০০ সকিঃসর্মিঃ ব্রীজ-৫৫.০০ 

সর্মিার, কালভািভ ৪৫.০০ সর্মিার; বান্দরবান িির উপজজলার রুর্মা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ 

সবিযালজয়র জেণী কক্ষ এবিং জহাজেল ভবন সনর্ম ভাণ; রুর্মা উপজজলার রুর্মা িির হজত জিপররু পাড়া 

পর্ ভন্ত রাস্তা সনর্ম ভাণ (২.০০ সকিঃসর্মিঃ); বান্দরবান িির উপজজলার রুর্মা উপজাতীয় আবাসিক উচ্চ 

সবিযালজয়র জেণী কক্ষ এবিং জহাজেল ভবন সনর্ম ভাণ জেণী কক্ষ ৫০০.০০ বগ ভসর্মিার, জহাজেল ভবন 

৪১০.০০ বগ ভসর্মিার; রুর্মা উপজজলার রুর্মা িির হজত জিপররু পাড়া পর্ ভন্ত রাস্তা সনর্ম ভাণ (২.০০ 

সকিঃসর্মিঃ) কাজপ ভটিিং রাস্তা ১.৯০ সকিঃসর্মিঃ; জরায়ািংেসড়-রুর্মা িড়ক সনর্ম ভাণ (২৫.০০ সকিঃ সর্মিঃ)। পাব পত্য 

চট্টগ্রাে উন্নয়ন স্ট্রবাদেপর েনয উন্নয়ন িহায়ত্া (দকাে নিং-৭০৩০) এর আওত্ায় রাঙ্গাোটি 

ইউননি করৃ্ মক রাইখালী ইউসনয়জনর ডিংনালা বািংগালী পাড়া হইজত পজির্ম জকািলা পর্ ভন্ত রাস্তা 

উন্নয়ন; কাপ্তাই উপজজলািীন রাইখালী ইউসনয়জনর বালুখালী রাস্তার র্মুখ হইজত র্মারর্মা পাড়া পর্ ভন্ত 

রাস্তা সনর্ম ভাণ; কাউখালী উপজজলািীন িহীি জাফর িড়ক হজত বতক্ষভানুপুর বাজার(বতন্দাবন) িড়ক 

সনর্ম ভাণ; কাপ্তাই উপজজলািীন ডিংনালা-বািংগালহাসলয়া িড়জকর খন্তাকািা িরলুইচ জগইি অিংি হইজত 

খন্তাকািা র্মারর্মা পাড়া পর্ ভন্ত রাস্তা সনর্ম ভাণ; িাজজক রুইলুই জত্রপুড়া পাড়ায় কসর্মউসনটি জিন্টাজরর 

রাস্তা সনর্ম ভাণ; কাসলন্দীপুরস্থ উন্নয়ন জবাডভ জরি হাউজজর রাস্তা িিংস্কার এবিং গাসড় পাসকভিং এর জিড 

জর্মরার্মতকরণ; িির উপজজলািীন কাইন্দারর্মুখ পর্ ভিন এর জনয রান্নাির, িয়জলি, সরসিপিন ও 

ডাইসনিং রুর্ম সনর্ম ভাণ। খাগড়াছনড় ইউননি করৃ্ মক খাগড়ােসড় িির উপজজলািীন রসবিন কাব ভারী 

পাড়া হজত নবকুর্মার পাড়া পর্ ভন্ত ৮.০০ সকিঃ সর্মিঃ রাস্তা উন্নয়ন (জচইজনজ-২.০০ সকিঃ সর্মিঃ হজত ৪.০০ 

সকিঃসর্মিঃ); র্মহালেসড় উপজজলািীন র্মাইিেসড় িওজ রাস্তা র্মাসনকেসড় জবইসল ব্রীজ হজত হাসত পাড়া 

পর্ ভন্ত ৬.০০ সকিঃসর্মিঃ রাস্তা উন্নয়ন (জচইজনজ-৪.০০ সকিঃসর্ম হজত ৬.০০ সকিঃসর্ম; খাগড়ােসড়-িীসিনালা 

িড়জকর খাগড়াপুর এলাকায় জগাপাল কত ঞ্চ পাড়ী হজয় খজগি লাল জত্রপুরার বাড়ী পর্ ভন্ত ০.৭৫ 

সকিঃসর্মিঃ রাস্তা র্মাটিকািা, র্মাটিভরাি ও িাইড জেইনিহ রাস্তা সনর্ম ভাণ; র্মাসনকেসড় সিএর্মসব রাস্তা হজত 

চজেসবল র্মালঙ্গী পাড়া জিারেসড় র্াওয়ার রাস্তায় র্মাসনকেসড় খাজলর উপর ফুি ব্রীজ সনর্ম ভাণ। 

 (উজদ্বািন কজরন র্মাননীয় এর্ম.সপ র্মজহািয়, খাগড়ােসড়); িীসিনালা রাস্তার ৪ র্মাইজল বতবাকলাই 

পাড়ায় র্াওয়ার রাস্তা সনর্ম ভাণ; খাগড়ােসড় সরজজয়জন অভযন্তরীন রাস্তা সনর্ম ভাণ; র্মাসনকেসড় সিএর্মসব 

রাস্তা হজত চজেসবল র্মালঙ্গী পাড়া জিারেসড় র্াওয়ার রাস্তায় র্মাসনকেসড় খাজলর উপর ফুি ব্রীজ 

সনর্ম ভাণ; বান্দরবান ইউননি করৃ্ মক বান্দরবান িির উপজজলার বাকীেড়া-সকবুকেড়া রাস্তা হজত 

কযিংবা পাড়া পর্ ভন্ত রাস্তা ও ব্রীজ সনর্ম ভাণ; লার্মা উপজজলার ফাইতিং ইউসনয়জনর িোর আইসির ির 

হজত জচাবাহাজনর বাসড় হজয় জসুনয়র হাইসু্কল পর্ ভন্ত রাস্তা সনর্ম ভাণ; লার্মা উপজজলার ফাইিংতিং উচ্চ 

সবিযালজয়র জেণী কক্ষ(২য় তলা) ও িীর্মানা জিওয়াল সনর্ম ভাণ;  নাইক্ষযিংেসড় উপজজলার িির 

ইউসনয়জনর চাকপাড়া সচকনজিানা নাইক্ষযিংেসড় েড়ার উপর আর.সি.সি বক্স কালভািভ সনর্ম ভাণ; 

বান্দরবান িির উপজজলার বান্দরবান কযান্টিঃ পাবসলক সু্কল এন্ড কজলজজর কনফাজরন্স রুজর্মর 

আিবাবপত্রিহ আনুষসঙ্গক কাজ করা হদয়দে। 

৯.৩       ২০১৭-১৮ অর্ ি-িৎসহর মন্ত্রণালহয়র কায িািবল সম্পাদহন িড় রকহমর মকান 

সমসযা/সঙ্কহির আশঙ্কা করা েহল  িার বিিরণ  (সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমসযা/সঙ্কি 

উহেহখ্র প্রহয়ােন মনই; উদােরণ: পদ সৃটষ্ট, শূনয পদ পূরণ ইিযাবদ) 

(১০)    মন্ত্রণালহয়র উহেশয সাধন সংিান্ত   

10.1 ২০১৭-১৮ অথ ম-বৎসদরর কায মাবখ্রলর র্ািযদর্ র্ন্ত্রণালদয়র আরি উদদ্দশযাবখ্রল 

সদন্তাষজনকভাদব সাখ্রির্ হদয়দে খ্রক? েযাাঁ।  

১০.২   উদদ্দশযাবখ্রল সাখ্রির্ না হদয় থাকদল র্ার কারণসর্ূহ ।   
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১০.৩   র্ন্ত্রণালদয়র আরি উদদ্দশযাবখ্রল আরও েক্ষর্া ও সািদলযর সদঙ্গ সািন করার লদক্ষয কয 

সব বযবস্থা/দেদক্ষদ গ্রহণ করা কযদর্ দাদর, কস সন্নদকম র্ন্ত্রণালদয়র সুদাখ্ররশ    

 

(১১)  উৎপাদন বিষয়ক ( সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি ) 

(১২)  আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র েনয)   

 

(১৩) মফৌেদাবর  মামলা সংিান্ত ির্য (আইন ও বিচার বিভাহগর  েনয) 

(১৪)  অর্ িননবিক (অর্ ি বিভাহগর েনয)  

(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত   (বাস্তবায়ন দখ্ররবীক্ষণ ও র্ূলযায়ন খ্রবভাদগর জনয) 
 

(১৬)    ঋণ ও অনুদান সংিান্ত ির্য  (অর্ িননবিক সম্পকি বিভাহগর েনয )  
 

(১৭) অিকাঠাহমা উন্নয়ন  (অবকািাদর্া উ/য়ন কর্ মসূখ্রচ ও বাস্তবায়ন অগ্রগখ্রর্র খ্রববরণ, 

সংখ্রিষ্ট অথ ম-বৎসদর  

(২০১৭-১৮) বরাদ্দকৃর্ অথ ম, বযখ্রয়র্ অথ ম, সংখ্রিষ্ট অথ ম-বৎসদর (২০১৭-১৮) লক্ষযর্াো  বং 

লক্ষযর্াোর খ্রবদরীদর্ অদ্ধজমর্ অগ্রগখ্রর্)   
 

িাসন্ত চুজক্তর ফজল অনগ্রির পাব ভতয অঞ্চল জাতীয় উন্নয়ন পসরকেনার র্মূল িারার িাজ  িিংর্ুক্ত হয় 

এবিং এ এলাকার আ ভ-িার্মাজজক উন্নয়জনর জনয জিিীয় অ ভায়জন ও ববজিসিক িহায়তায় জনয়া হয় 

নানা  প্রকে র্ার িফল বাস্তবায়জনর িুফল জনগণ জপজত শুরু কজরজে। পাব ভতয চট্টগ্রার্ম অঞ্চজলর 

সিক্ষা ,স্বাস্থয ,কত সষ, িার্মাজজক সনরাপো, উদ্বাস্ত পুনব ভািন, সবিুযৎ, জর্াগাজর্াগ, অবকাঠাজর্মা সনর্ম ভাণ, 

িক্ষর্মতা বতজদ্ধ, জখলািুলা ও িিংস্কত সতর চচভা ও সবকািিহ সবসভন্ন প্রকার আ ভ-িার্মাজজক  কর্ম ভকাজন্ডর 

উন্নয়জন এ র্মন্ত্রণালয় কাজ কজর র্াজে- র্ার অগ্রগসত খুবই আিাবযঞ্জক । ২০১৭-২০১৮ অ ভ বেজর 

৯১৪.৪৮ জকাটি িাকা বযজয় সতন পাব ভতয জজলায় িব ভজর্মাি ২২০৪ টি প্রকে/স্কীর্ম গ্রহণ করা হজয়জে। 

 

(১৮)    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবিষ্ট ির্য  

 

(১৯)     বশিা সংিান্ত ির্য  

 
 

(২০)  স্বাস্থয সংিান্ত ির্য (স্বাস্থয ও পবরিার কলযাণ মন্ত্রণালহয়র েনয ) 

 
 

(২১) েনশক্রক্ত রপ্তাবন সংিান্ত  (প্রিাসী কলযাণ ও বিহদবশক কম িসংস্থান মন্ত্রণালহয়র 

েনয )  
 

(২২)    েজ্জ্ব সংিান্ত (ধম ি মন্ত্রণালহয়র েনয ) 

 

(২৩)  সামাক্রেক বনরাপিা কম িসূবচ  (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পূরণ করহি ) 

 
 

 

র্ন্ত্রণালয়

/ 

খ্রবভাদগর/ 

সংস্থার 

ক্রখ্রর্

ক 

সার্াদ্ধজক 

খ্রনরাদত্তা 

কর্ মসূখ্রচর 

িরণ/নার্ 

প্রখ্রর্দবেনািীন বের 

(২০১৭-২০১৮) 

দূব মবর্ী বের 

(২০১৬-২০১৭) 

সুখ্রবিাদভাগী 

বযদ্ধক্ত/দখ্ররবা

আখ্রথ মক 

সংদিষ 

সুখ্রবিাদভাগী 

বযদ্ধক্ত/দখ্ররবার/ 

আখ্রথ মক 

সংদিষ 
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নার্ র/ 

প্রখ্রর্ষ্ঠাদনর 

সংখ্যা 

 (লক্ষ 

োকায়) 

প্রখ্রর্ষ্ঠাদনর 

সংখ্যা 

 (লক্ষ 

োকায়) 

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

 

 

দাব মর্য 

চট্টগ্রার্ 

খ্রবষয়ক 

র্ন্ত্রণালয় 

১ ২৫৯৯৭ টে অ-

উদজার্ীয় 

দখ্ররবাদরর 

গুচেগ্রার্ 

কর্ মসূখ্রচ 

২৫৯৯৭ 

দখ্ররবার 

৯৬৩০.৫

১ 

২৫৯৯৭ দখ্ররবার ৯২১২.৫০ 

২ ভারর্ প্রর্যাগর্ 

উদজার্ীয় 

শরণাথী দুনব মাসন 

কর্ মসূখ্রচ 

১২২২৩ টে 

দখ্ররবার 

৬৫৩৯.

৬৪ 

১২২২৩ টে 

দখ্ররবার 

৫৮৭০.০

৫ 

৩ জনসংহখ্রর্ 

সখ্রর্খ্রর্র 

র্াখ্রলকাভুক্ত 

সেসযদের খ্ােয 

দুনব মাসন 

কর্ মসূখ্রচ 

১৯৬৬ জন ৯৯৪.৭১ ১৯৬৬ জন ৮৯২.৮৬ 

৪ সম্প্রীখ্রর্ ও 

উ/য়ন প্রকল্প 

৭৬৫৫৭০ 

জন 

৩০৭৪.৮

৯ 

৫৪৬৫০১ জন 

৭৯০৯৯ দখ্ররবার 

৩০৩৭.৩

৪ 

৫ খ্রবদশষ প্রকল্প 

কর্ মসূখ্রচ 

২১৪৫৩৯ 

জন 

৯৮টে 

প্রখ্রর্ষ্ঠান 

৯২০৫.৮

৪ 

১৯০১৪০ জন 

১৩৩টে প্রখ্রর্ষ্ঠান 

৬৫৬৫.৯

৭ 

৬ ভারর্ প্রর্যাগর্ 

উদজার্ীয় 

শরণাথী 

প্রর্যাবাসন ও 

দুনব মাসন  বং 

অভযন্তরীন 

উবাস্র্্র্ 

খ্রনখ্রেমষ্টকরণ 

সংক্রান্ত 

োস্কদিাস ম  র 

জনয 

৮০ জন ২৫.০০ ৩৩ জন ১৫.০০ 

৭ আদেকালীন 

দখ্ররখ্রস্থখ্রর্ 

১১৩০৯৮ 

জন 

১৪৫টে 

৬৭৫.০০  ৪৮৬৬৫ জন 

১৭৫ টে প্রখ্রর্ষ্ঠান 

২১২টে দখ্ররবার 

৪৮৫.০০ 
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প্রখ্রর্ষ্ঠান 

২৬ দূজা 

র্ন্ডদ 

৪৬ দখ্ররবার 

২৯টে দুজা 

র্ন্ডদ 

  সব মদর্াে ১০৯৫২৫৩ 

জন 

৩৮২৬৬ 

দখ্ররবার 

২৪৩টে 

প্রখ্রর্ষ্ঠান 

২৬ দূজা 

র্ন্ডদ 

৩০১৪৫.

৫৯ 

৭৮৭৩০৫ জন 

১১৭৫৩১ 

দখ্ররবার 

 

২৬০৭৮.

৭২ 

 

 

 

 

 
 (দর্া  নূরুল আখ্রর্ন ) 

ভারপ্রাপ্ত সখ্রচব 
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খ্াগড়ােখ্রড় সেদর র্ারর্া কখ্রর্উখ্রনটে কসিার খ্রনর্ মাণ প্রকল্প দখ্ররেশ মন করদেন   র্ন্ত্রণালদয়র 

ভারপ্রাপ্ত সখ্রচব জনাব কর্া   নূরুল আখ্রর্ন।  

 

 
রাঙার্াটে বাঙ্গালহাখ্রলয়াদর্ খ্রর্ে িল প্রকল্প দখ্ররেশ মদন দাব মর্য চট্টগ্রার্ খ্রবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র 

ভারপ্রাপ্ত সখ্রচব জনাব কর্া  নূরুল আখ্রর্ন।
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দাব মর্য চট্টগ্রার্ খ্রবষয়ক র্ন্ত্রণালদয়র অথ মায়দন র্খ্রহলাদের কসলা। কর্খ্রশন খ্রবর্রণ করদেন   

র্ন্ত্রণালদয়র র্াননীয় প্রখ্রর্র্ন্ত্রী জনাব বীর বাহােুর উশশখ্রসং  র্.খ্রদ । 

 
দাব মর্য চট্টগ্রার্ উ/য়ন কবািম করৃ্ মক কেশীয় ।দ্ধিন চাখ্রলর্ কনৌযান খ্রবর্রণ করদেন   র্ন্ত্রণালদয়র 

র্াননীয় প্রখ্রর্র্ন্ত্রী জনাব বীর বাহােুর উশশখ্রসং  র্.খ্রদ । 



   

19 

 

 

- 


