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ভন্ত্রণারয়/বফবাগভহয ফাবল িক প্রবিহফদন ছক 
 
ভন্ত্রণারয়/বফবাহগয নাভ: াফ িিয চট্টগ্রাভ বফলয়ক ভন্ত্রণারয়।    অওিাধীন বধদপ্তয/ংস্থায ংখ্যা: ০৬টি 

প্রবিহফদনাধীন ফৎয -২০১৮-১৯                         প্রবিহফদন প্রস্তুবিয িাবযখ : ২২/০৭/২০১৮বি:                                                      
 

(১) প্রাবনক    
 

১. ১ কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয ংখ্যা (যাজস্ব ফাহজহে) 
ংস্থায স্তয নুহভাবদি 

দ 

পূযণকৃি  

দ 

শূন্য 

দ 

ফৎযবববিক ংযবিি 

(বযহেননকৃি) স্থায়ী দ 

ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 

 

৮১ ৬৫ ১৬ ১১ -- 

বধদপ্তয/ংস্থাভ/ংযুক্ত 

বপ (হভাে দ ংখ্যা) 

৪৫৫ ৩৯০ ৬৫ ২২  

মভাে ৫৩৬ ৪৫৫ ৮১ ৩৩  
 

* নুহভাবদি হদয হ্রা/বৃবিয কাযণ ভন্তব্য করাহভ উহেখ কযহি হফ। 

         

১.২ শূন্য হদয বফন্যা  
বিবযক্ত 

বচফ/িদূর্ধ্ি দ 

মজরা 

কভ িকিিায দ 

ন্যান্য ১ভ 

মেবণয দ 

২য় মেবণয 

দ 

৩য় মেবণয 

দ 

৪র্ ি মেবণয 

দ 

মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- 

 

- ২৮ ১১ ৩১ ১১ ৮১ 

১.৩ িীফ গুরুত্বপূণ ি (strategic) দ (বিবযক্ত বচফ/ভদভম িাদা ম্পন্ন/ংস্থা প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহর  

িায িাবরকা। 

 

১.৪       শূন্য দ পূযহণ ফড় যকহভয মকান ভস্যা র্াকহর িায ফণ িনা: মনআ। 

  

১.৫       ন্যান্য হদয িথ্য  
প্রবিহফদনাধীন ফৎহয উন্নয়ন ফাহজে মর্হক যাজস্ব ফাহজহে 

স্থানান্তবযি হদয ংখ্যা 

প্রবিহফদনাধীন ফৎহয উন্নয়ন ফাহজে মর্হক যাজস্ব ফাহজহে  

স্থানান্তহযয  জন্য প্রবিয়াধীন হদয ংখ্যা 

১ ২ 

প্রহমাজয নয় 

 

* মকান ংরগ্নী ব্যফায কযায প্রহয়াজন  নাআ। 

১.৬ বনহয়াগ/হদান্নবি প্রদান 

প্রবিহফদনাধীন  ফৎহয হদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান ভন্তব্য 
কভ িকিিা কভ িচাযী মভাে কভ িকিিা কভ িচাযী মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯ ৮ ১৭ ৬ ২১ ২৭  
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১.৭ ভ্রভণ/বযদ িন (হদহ)  
ভ্রভণ/বযদ িন 

(হভাে বদহনয ংখ্যা) 

ভন্ত্রী/উহদষ্টা প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ মোর 

এ্যাবহেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২৭০ ২৩০ - ৪০  

   --  

 

১.৮ ভ্রভণ/বযদ িন (বফহদহ) 
ভ্রভণ/বযদ িন 

 (হভাে বদহনয ংখ্যা) * 

ভন্ত্রী/উহদষ্টা প্রবিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

মোর এ্যাবহেন্ট 

বচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪৫ ২০ - ২৫  

     
 

* কিবদন বফহদহ ভ্রভণ কহযহছন সুবনবদ িষ্টবাহফ উহেখ কযহি হফ। 

 

১.৯    উহযাক্ত ভ্রভহণয য ভ্রভণ বৃিান্ত/বযদ িন প্রবিহফদন দাবখহরয ংখ্যা 

 

(২) বিে অবি  
 

২.১  বিে অবি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাআ ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 

 
(োকায ঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান কযহি হফ) 

িবভ

ক 

ভন্ত্রণারয়/ 

বফবাগভহয  

নাভ 

বিে অবি ব্রিবে 

জফাহফয 

ংখ্যা

বনষ্পবিকৃি বিে অবি বনষ্পন্ন বিে অবি 

ংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

ংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

ংখ্যা োকায বযভাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

 ভন্ত্রণারয় ও 

ংস্থাভ  

১৮+১৫৭১টি .৪৯+২৩০.৯৭ ১৩+১০৯৮

টি 

০৪+৭৯৬

টি 

০.০৫+৭৬.১৬ ১৪+৭৭৫টি ০.৪৫+১৫৬ 

 ফ িহভাে ১৫৮৯টি  ২৩১.৪৬ ১১১১টি ৮০০টি ৭৬.২১ ৭৮৯টি ১৫৬.৪০ 

                    

 
 

২.২  বিে বযহাহে ি গুরুিয/ফড় যকহভয মকান জাবরয়াবি/র্ ি অত্মাৎ, বনয়ভ ধযা হড় র্াকহর ম ফ মক 

ভহয িাবরকা   

 
(৩) শৃঙ্খরা/বফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/বফবাগ এ্ফং বধদপ্তয/ংস্থায বিবরি ংখ্যা)  

প্রবিহফদনাধীন র্ ি-ফৎহয (১৭-

১৮ )ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয/ 

ংস্থাভহ পুঞ্জীভূি মভাে 

বফবাগীয় ভাভরায ংখ্যা 

প্রবিহফদনাধীন ফৎহয বনষ্পবিকৃি  ভাভরায ংখ্যা বনষ্পন্ন  বফবাগীয় 

ভাভরায ংখ্যা চাকুবযচ্যযবি/ 

ফযখাস্ত 

ব্যাবি  ন্যান্য দণ্ড মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

- - - - - - 
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(৪) যকায কর্তিক/যকাহযয বফরুহি দাহয়যকৃি ভাভরা (০১ জুরাআ ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 
 

যকাবয ম্পবি/স্বার্ ি যিাহর্ ি 

ভন্ত্রণারয়/ বফবাগ/অওিাধীন 

ংস্থাভ কর্তিক দাহয়যকৃি 

ভাভরায ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ-এ্য 

বফরুহি দাহয়যকৃি বযে 

ভাভরায ংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়হনয 

মিহে যকাহযয বফরুহি 

দাহয়যকৃি ভাভরায ংখ্যা 

দাহয়যকৃি মভাে 

ভাভরায ংখ্যা 

বনষ্পবিকৃি মভাে 

ভাভরায ংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 

 

 (৫) ভানফম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        মদহয বযন্তহয প্রবিণ (০১ জুরাআ ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 
 

প্রবিণ কভ িসূবচয মভাে ংখ্যা ভন্ত্রণারয় এ্ফং অওিাধীন ংস্থাভ মর্হক ংগ্রণকাযীয ংখ্যা  

১ ২ 

১৯ ৩০৯ জন 

 

৫.২   ভন্ত্রণারয়/বধদপ্তয কর্তিক পূফ িফিী র্ ি-ফৎহয (১৭-১৮) মকান আন-াউজ প্রবিহণয অহয়াজন কযা হয় 

র্াকহর িায ফণ িনা: হয়হছ। এ্ ভন্ত্রণাহরয়য ১ভ, ২য়, ৩য় মেনীয কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয আন াউজ প্রবিণ, 

আ-পাআবরং প্রবিণ প্রদান, ফাবল িক কভ িম্পাদন চ্যবক্ত(এ্বএ্), এ্বএ্ বফলয়ক এ্বএ্এ্ভএ্ পেওয়যায, 

জািীয় শুিাচায মকৌর, এ্বিবজ, নরাআন মফিন বনধ িাযণ ও কবম্পউোহযয মভৌবরক প্রবিণ প্রদান কযা 

হয়হছ। 

   

৫.৩   প্রবিণ কভ িসূবচহি কভ িকিিা/কভ িচাবযহদয ংগ্রণ ফা ভহনানয়হনয মিহে ফড় যকহভয মকান ভস্যা 

র্াকহর িায ফণ িনা: মনআ। িহফ কভ িকিিা/কভ িচাযীহদয স্বল্পিায কাযহণ কর প্রবিহণ ভহনানয়ন প্রদান কযা ম্ভফ 

য় না।     

 

 

৫.৪   ভন্ত্রণারহয় ন্ দ্য জফ মেবনং (OJT) এ্য ব্যফস্থা অহছ বক না; না র্াকহর ন্ দ্য জফ মেবনং অহয়াজন 

কযহি ফড় যকহভয মকান সুবফধা অহছ বক না : য়বন।  

 
 

 

৫.৫      প্রবিহফদনাধীন র্ ি-ফৎহয (০১ জুরাআ ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) প্রবিহণয জন্য বফহদ 

গভনকাযী কভ িকিিায ংখ্যা: াফ িিয চট্টগ্রাভ বফলয়ক ভন্ত্রণারয় ২৮ জন এ্ফং খাগড়াছবড় মজরা বযলদ ১১জন । 

মভাে-৩৯ জন।  

 
(৬)  মবভনায/ওয়াকি ংিান্ত িথ্য (০১ জুরাআ ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 

মদহয বযন্তহয মবভনায/ওয়াকিহয ংখ্যা মবভনায/ওয়াকিহ ংগ্রণকাযীহদয ংখ্যা 

১ ২ 

 
৪১ 

১,৪৮৩ জন 
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(৭)  িথ্য প্রযুবক্ত ও কবম্পউোয স্থান  (০১ জুরাআ ২০১৮ মর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ম িন্ত) 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থাভহ 

কবম্পউোহযয মভাে 

ংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থাভহ আন্টাযহনে 

সুবফধা অহছ বক না 

ভন্ত্রণারয় /বফবাগ/ 

ংস্থাভহ ল্যান 

(LAN) সুবফধা 

অহছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ 

ংস্থাভহ ওয়ান 

(WAN) সুবফধা 

অহছ বক না 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ংস্থাভহ 

কবম্পউোয প্রববিি 

জনফহরয ংখ্যা 

কভ িকিিা কভ িচাবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১৯৯ যাঁ  যাঁ মনআ ৯১ ১৫৭ 

 
 

(৮)   যকাবয প্রবিষ্ঠানভহয অহয়য রবযাং/ভৄনাপা/অদায়কৃি যাজস্ব মর্হক যকাবয মকালাগাহয জভায বযভাণ  

(র্ ি বফবাহগয জন্য): : প্রহমাজয নয়।  

(োকায ঙ্ক মকাটি োকায় প্রদান কযহি হফ) 

(৯) প্রবিহফদনাধীন র্ ি-ফৎহয ম্পাবদি উহেখহমাগ্য কাম িাফবর/অআন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কে:    
 

৯.১  প্রবিহফদনাধীন র্ ি-ফৎহয নতুন অআন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন হয় র্াকহর িায িাবরকা: প্রবিহফদনাধীন 

র্ ি-ফৎহয নতুন অআন, বফবধ ও নীবি প্রণয়ন য়বন।  

 

৯.২ প্রবিহফদনাধীন র্ ি-ফৎহয ম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহমাগ্য কাম িাফবর: 

 

২০১৮-১৯ র্ ি -ফছহয  াফ িিয চট্টগ্রাভ বফলয়ক ভন্ত্রণারময়য এ্বিবভুক্ত ২০ টি প্রকল্প ও এ্বিবফ ফবভূ িি ০১টি প্রকল্প 

এ্ফং াফ িিয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন ায়িা (হকাি-২২১০০০৯০০), াফ িিয চট্টগ্রাভ স্থানীয় যকায উন্নয়ন ায়িা (হকাি-

২২১০০১০০০) Gi ভাধ্যহভ গুরুত্বপূণ ি/উহেখহমাগ্য কাম িাফবর বনম্নরূ: 

(১)   াফ িিয                -                            াফ িিয চট্টগ্রাভ অঞ্চবরক বযলদ ংহ                    -

                      (            )      -                   -                 -                

                            - ১৯                              -                       -  ১ ১            

      -                                  -১                 - ৯                       -১১                   -

                      -১                                                                                   

                                                                               -   

                  (                            )                                              

                               ৯৯                 ৯                                                 

     -              -          ১       (                                  )                           

                                 এ্রবজআবি ংহ                  (                             )      ১   

                        ৯ ১                                                                         

         ১    ১                    
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( )                                                                                                         

                                  ১৯                                                                     

        %  

 

(3) Òাফ িিয চট্টগ্রাহভয প্রিযন্ত এ্রাকায় বভে পর চাল’’ ীল িক প্রকহল্পয অওিায়             (১                    কয     

                                ৯         )                

  

(৪) ‘‘াফ িিয চট্টগ্রাহভয প্রিযন্ত এ্রাকায়                                       ’’ ীল িক প্রকহল্পয অওিায়             

     -                    ফা          -  ৯                              -  ১                      

 

( )                                                                                            ১   

       ১                                                                      ১                    

           

 

 

(6)                                                                                                   

             -               -                         -                           -         

    -১                     ৯                               -   স্থান কযা হয়হছ।  

 

( )   াফ িিয     মভয                অর্ ি-াভাবজক                      মজরায উহজরা                   

                                            বনভ িাণ কযা হয়হছ।  

 

( )                                                              ’’               ১৯                      

           

 

(৯) ‘‘ ফান্দযফান াফ িিয মজরায গ্রাভীণ ড়ক ফকাঠাহভা বনভ িান ’’ প্রকমল্পয অওিায়                                ৯     

                            

 

(১০)                                                                                          ’’ প্রকহল্পয 

অওিায়  ১                                                                                              

 

(১১) ‘‘ বান্দরবান পাব বত্য জোয়     অবকাঠামমা উন্নয়ন’’ প্রকজের আওত্ায়  ১                                           
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(১২)     Z¨                                        জের আওত্ায় ইউননমমের অর্ বায়মন 25টি মমে পাড়ামকন্দ্র ননম বাণ 

করা ময়মে। 1000 টি নতুন পাড়ামকন্দ্র ননম বামণ স্থান ননব বাচন, ৪ টি আবানক নবদ্যাময় 100 েন নতুন োত্র-োত্রী ভনত্ব, 121টি 

ইউননয়মন নলশু জমার আময়ােন, 4000 টি পাড়ামকমন্দ্র নলশুমের েন্য উচ্চ কযামানরযুক্ত নবস্কুটি রবরা, ম্যানপিং এক্সারাইমের 

মাধ্যমম 5000 পাড়ার জবা োনকারী িংস্থা মূমর অবস্থান নচনিত্করণ, 1060 টি পাড়ামকন্দ্র িংস্কার, পাড়ামকমন্দ্র 100টি স্বাস্থযম্মত্ 

ল্যানিন ননম বাণ, পাড়ামকমন্দ্র 100টি গভীর নকূপ স্থাপন, 3757 টি পাড়ামকমন্দ্র নবশ্ব াত্ জ ায়া নেব, নবেয় নেব, োত্ীয় নলশু নেব 

ও মান স্বা ীনত্া নেব উেযাপন, 1575 েন কম বকত্বা, পাড়াকমী ও মাঠ িংগঠকমের প্রকে ব্যবস্থাপনা নবয়ক প্রনলক্ষণ প্রোন, জা 

পারেরনমিং 6টি উপমোয় লত্ভাগ েন্ননবন্ধন নননিত্ করমত্ এযােমভামকী কায বক্রম, 400 ক্লাষ্টামর 520টি পাড়ামকমন্দ্র 50,000 

বৃক্ষমরাপণ, 400 েন মাঠ িংগঠক ও 4000 েন পাড়াকমীমক ইউননেরম রবরা করা ময়মে। পাড়ামকমন্দ্র বয়স্ক নলক্ষা চালুর নননমমে 

ম্ভাব্যত্া যাচাই, 3 জোয় 1500 নকমলার-নকমলারীমের অিংলগ্রমণ পুন বনমনী অনুষ্ঠান, 26টি উপমোর উন্নয়ন জমায় অিংলগ্রণ, 3 

জো ও 26টি উপমোয় আচরণ পনরবত্বন নবয়ক কম বলাা আময়ােন করা ময়মে। 300 েন নপনএমন েস্য, 400 েন মাঠ 

িংগঠক ও 100 েন প্রকে কম বকত্বামক প্রাক- জলন নবময় প্রনলক্ষণ প্রোন করা ময়মে। 108টি নকমলার- নকমলারী ক্লামবর েন্য ক্রীড়া 

ও ািংস্কৃনত্ক রঞ্জাম রবরা করা ময়মে। 

 

(১৩) “                                                                                                     

                               ’’           ১                                     

 

(14) ‘াফ িিয চট্টগ্রাভ ঞ্চহরয নগ্রয জনহগাষ্ঠীয অয়ফধ িক কভ িসূচী বাহফ উন্নি জাহিয ফাঁ উৎাদন Ó প্রকহল্পয অওিায়       

                                                                         ১               ১              

                                                               চ্ছন্নিাকযণ                                

                                          

 

(15) Ò‡÷ªb‡`wbs BbK¬zwmf †W‡f‡jc‡g›U Bb wmGBPwUÓ kxl©K cÖK‡íi AvIZvq ১০০৫টি কৃলক ভাঠ স্কুর প্রবিষ্ঠা ও 

প্রহয়াজনীয় ায়িা প্রদান, কৃলক ভাঠ স্কুর ভ হি মভাে ২৬,০০৭ জন কৃলকহক (৫৫% নাযী) উদ্ভাফনী কৃবল মকৌর 

ংিান্ত উন্নি ব্যফাবযক বিায় বধগি কযায রহিয প্রবিণ প্রদান,                       ব্যাি যাখায জন্য ৩৭৪ 

জন (৩০% নাযী) কবভউবনটি দস্য মক কৃলক ভাঠ স্কুর ায়িাকাযী বহহফ প্রস্তুি কযা হয়হছ,                   

                ১০৩ জন            (  %     )            কাম িিভ ফাস্তফায়ন ও বযফীিহণয রহিয 

প্রযুবক্তগি জ্ঞান উন্নিকযণ, ১৫০০টি াড়া উন্নয়ন মকন্দ্র গঠন এ্ফং প্রহয়াজনীয় ায়িা প্রদান, কবভউবনটি মিহবরহভন্ট 

প্রকল্প এ্ফং মিবিে স্কীভ প্রদাহনয ভাধুহভ ৪৯৬৭ বযফাযহক ায়িা প্রদান, কবভউবনটিয িত্ত্বাফধায়হন ২০টি ভাআহিা 

ওয়াোযহি তিবয, ১১                                                                       

         ,                                                  প্রহয়াজনীয়            ,              
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   ৬টি অঞ্চবরক ও মজরা ম িাহয়য আন্টাহযস্ট গ্রু প্রবিষ্ঠা, স্থানীয়বাহফ িভিা বৃবিয রহিয উদ্ভাফনী অআবিয়া ভ 

ফাস্তফায়হন নুদান প্রদান,                                      াংস্কৃবিক বফবনভয় মপ্রাগ্রাভ প্রভৃবিয ভাধ্যহভ ৭৮৮৬ 

জন যুফক/যুফিীহদয াভাবজক কভ িকাহেয াহর্ মৃ্পক্তকযণ,                গ্রাবধকায বচবিিকযহণয রহিয 

আউবনয়ন ও উহজরা ম িাহয় ৩৪টি অঞ্চবরক মনেওয়াকি ও মপাযাভ গঠন, বনফ িাবচি জনপ্রবিবনবধ ও ঐবিযফাী বরিাযহদয 

ভধ্য হি  ২৫০ জন স্থানীয় মচ্ছাহফক ায়িাকাযী/ভধ্যস্থিাকাযী বহহফ প্রস্তুি কযায জন্য প্রবিণ প্রদান, াফ িিয 

চট্টগ্রাহভয বফফাদভান অআনভহয সুলভকযহণয রহিয মযািম্যা প্রস্তুিকযণ, এ্বিবজ’য রিযভাো পূযহণ মজরা 

বযলদভহয িভিা বৃবি, ৩ াফ িিয মজরায় ৪৮টি নতুন ববহরজ কভন পহযস্ট বচবিিকযণ, ১৮টি াে িনায এ্নবজও 

কভীহদয জরফায়ু বযফিিন এ্ফং ববহমাজন, ম িহফিণ এ্ফং প্রবিহফদন প্রবিয়া ম্পহকি প্রবিণ প্রদান কযা হয়হছ। 

 

(১ ) “                                                                               ”     ক       

            না                  -                                                - ১              

                   -                                       -১       িাভ       -                -

                      -১ ১  স্থান কযা হয়হছ। 

 

(১৭)                                                                                               

                                                                    ণ      Kiv n‡q‡Q  

 

(১ )                                                                                              -

                    -                       -১                                                     

 

(১৯)                                                                       (       )                

 

(  )                                                                   ১৯                             

   ২৪৪৩১.০০          

( ১)              (      )             ২,৫৩০ জন গবিফিী ভা  ৯   ৯    (গবিফিী ও দুগ্ধদানকাযী নাযী) এ্য মফব 

ংগ্রণকাযী ভাবক MCHN দরগি বধহফনগুহরাহি ংগ্রন কহযহছ, ৯  ৯৯    মভহয় ফয়ঃবিকাহরয বযফিিন, 

তফবচেযপূণ ি খাদ্য, স্বাস্থযবফবধ এ্ফং প্রজনন স্বাহস্থযয গুরুত্ব ম্পহকি বহখহছ,   ফছহযয কভ ফয়ী মভাে   ৯     বশু GMP 

(Growth and Monitoring) বধহফহনয মফা মহয়হছ, স্যাবরং প্রকল্প ফাস্তাফায়নাধীন উহজরায় ১    স্যাহেরাআে/ 

মভাফাআর াবব ি বিবনক মর্হক মভাে     জন PLW ANC/PNC (antenatal care and postnatal care) 

মফা মহয়হছন, কবভউবনটি ম িাহয় MCHN দহরয ংগ্রণকাযীহদয এ্ফং বকহাযী মভহয়হদয দহরয জন্য smart যান্নায ৫ টি 

ধাহয জন্য  ১  টিযও মফব যান্নায প্রদ িনী বযচাবরি কযা হয়হছ, কাম িকয স্বাস্থযবফবধ প্রচায এ্ফং এ্য ভূবভকা ও দাবয়ত্বভহয বফলহয় 
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১১    আউবনয়ন WATSAN কবভটিয দস্যহক প্রববিি কযা হয়হছ, ১  টি বনফ িাবচি বফদ্যারহয়       ভাধ্যবভক বফদ্যারহয়য 

বিকহক WASH (Water, Sanitation and Hygeine) বফলহয় প্রবিণ মদয়া হয়হছ, স্বাস্থযবফবধ বফলহয়       

বিার্ীহদয াহর্/ভাধ্যহভ হচিনিা বৃবি াহচ্ছ, স্থানীয় WASH চাবদা মভোহি WASH উহদ্যাক্তা বফকা কযায জন্য ১১ জন 

বযং স্ল্যাফ উৎাদক এ্ফং ২৫ জনহক কাবযগবয ও ব্যফাবয়ক বযকল্পনা ম্পহকি প্রববিি কযা হয়হছ, IEHFP               

            স্বাস্থয ভস্যা, মজোয ভূবভকা, stress ব্যফস্থানা এ্ফং বযফাহযয পুবষ্টয গুরুহত্বয ব্যাাহয বধহফন বযচারনা কযা 

হয়হছ, াি মধায়া পুবষ্ট এ্ফং ল্যাবেন এ্য গুরুত্ব ম্পহকি               প্রার্বভক বফদ্যারয় বিার্ীহদয –  Little Doctors“ 

মদযহক প্রবিণ মদওয়া হয়হছ,                এ্ফং ন্যান্য NGO গুহরায ভন্বহয় জািীয় পুবষ্ট প্তা উদমান কযা হয়হছ, 

১   টি Water user committees মক operation ও যিণাহফিহণয উয প্রবিণ মদয়া হয়হছ, স্থানীয় WASH 

চাবদা পূযহণয জন্য ১১ জন বযং স্ল্যাফ উৎাদক এ্ফং           e      কাবযগবয এ্ফং ব্যফা প্রবিণ প্রদান কযা হয়হছ, কৃবল 

ংহফদনীর পুবষ্ট ও পুবষ্টকয খাফায গ্রণ প্রচায কযায জন্য আউবনয়ন ম িাহয় ২৪ টি পুবষ্ট মভরা ংগঠিি কযা হয়হছ, দুআ ফছহযয কভ 

ফয়ী       বশুহদয বযফায িাহদয তফ পুবষ্ট উন্নি কযায জন্য বযকবল্পি কাম িিভগুহরাহি মৃ্পক্ত। জীবফকায মিহে        জন 

উৎাদকহক ভবন্বি কীেিঙ্গ ব্যফস্থানা,         কহম্পাবস্টং, ফীজ উৎাদন, ফীজ ংযিণ  উন্নি কৃবল প্রযুবক্তভহয বফলহয় 

প্রবিণ মদওয়া হয়হছ,                    প্রবিবষ্ঠি কযা হয়হছ, উন্নি পুবষ্ট ও অয় বৃবি কযায জন্য ৯   ৯    PLW মক 

মাবি ারন বফলহয় প্রববিি কযা হয়হছ,                  বরিাযহক  e et ti e        ti                    

     , ১   IGA দহরয ১     জন ংগ্রণকাযীহদয জন্য IGA ব্যফায় বযকল্পনা এ্য উয প্রবিণ বযচারনা কযা হয়হছ, 

১   জন রাবনং মন্টায বরিাযহদয জন্য রুভা ও রাভাহি ংগ্রণভরক বফহেলণ, াহি-করহভ কাজ         উন্নি প্রযুবক্তয প্রদ িন 

কযহি য় এ্ফং vegetation        ti                                 , দীঘ ি ভয়কারব্যাী মমাগান বনবিি 

কযায জন্য ১  জন ংগ্রণকাযী র্ানবচ ও রাভা মর্হক মাবি যাচাবয বফলহয় প্রবিণ গ্রণ কহযহছন,                         

     (   কবপ ংগ্রণকাযীহদয দ্বাযা ব্যফায কযা হফ) এ্ফং দয আউবনয়ন এ্য রাআরুনব াড়াহি (   কবপ ংগ্রণকাযীহদয 

দ্বাযা ব্যফহৃি হফ) ২ টি কবপ  e-  l i         যফযা কযা হয়হছ,                                       বববিক 

বুননকাযী এ্ফং ব্যফায়ী গঠহনয জন্য এ্কটি ংহমাগ আহবন্ট ংগঠিি কযা হয়হছ, উন্নি প্রযুবক্তভ, ব্যফা বযচারনা ও বফণহনয 

উয        বুননকাযীহক প্রবিণ মদয়া হয়হছ  ৯  জন SAPLING বুননকাযী িাহদয ণ্য (ার) বফবি কহযহছন এ্ফং 

         োকায ভতুল্য অয় কহযহছন,       টি খানা (HHs) বযফাহযয উন্নি পুবষ্টয জন্য মাবি ায়িা মহয়হছন বফহল 

কহয গবিফিী ভা, দুগ্ধদানকাযী ভবরা এ্ফং বশুহদয জন্য, মভাে  ১১ টি বাযবভকহম্পাবস্টং মস্টন স্থান কযা হয়হছ (রুয়াংছবড়-    

র্ানবচ-১   রুভা-৩৬ এ্ফং ফান্দযফন দয-১১১), Savings and Internal Lending Communities (SILC) 

স্তহিহয ভাধ্যহভ প্রায় ১      খানা অবর্ িক বযহফাগুহরায বধগম্যিা (access) জিন কহযহছ। (এ্খন ম িন্ত     টি নতুন 

াড়াহি      SILC দর তিবয কযা হয়হছ।),  ৯      ন-পাভ ি ফাবণবজযক উৎাদক উন্নি কৃবল প্রযুবক্ত, পর মিারা যফিী 

ব্যফস্থানা ও ব্যফায় বাহফ কৃবল বফলহয় প্রবিণ মহয়হছ, ১   জন মজহর/ভবরাহদয জন্য প্রবিণ বযচারনা কযা হয়হছ এ্ফং 

       ভাছ চােবন ফয়াভ (jars) এ্ফং ২০,০০০ fish powder sachets বফিযণ কযা হয়হছ ৮১৫ টি খানা পুকুহযয 

aquaculture কাম িিহভয ভাধ্যহভ পুবষ্ট ায়িা মহয়হছ,        প-পাভ ি উৎাদক এ্ফং ক্ষুদ্র-উহদ্যাক্তাহদযহক উন্নি 

উৎাদন, ব্যফা বযকল্পনা এ্ফং বফণহনয উয প্রবিণ মদওয়া হয়হছ। দুহম িাহগয মিহে াঁচটি ফহচহয় দুফ ির আউবনয়নগুহরায 

চাযটিহি   ৯   জন মরাহকয (১   জন পুরুল এ্ফং       জন ভবরা) এ্য জন্য     টি খানা প্রস্তুবি বধহফন বযচাবরি কযা 

হয়হছ, ১   জন Disaster Risk Team (CDRT) মস্বচ্ছাহফকহক first aid, দুহম িাগ ঝুঁবক ব্যফস্থানা, মস্বচ্ছাহফকিা 

এ্ফং কবভবনউটি মনর্তত্ব বফলহয় প্রবিণ মদয়া হয়হছ,         টি CDRT তফঠহকয ভাধ্যহভ ১       CDRT দস্যহক (    

জন পুরুল এ্ফং ৯      নাযী) অন্ন দুহম িাগ মভৌসুভ (ফন্যা, ঘূবণ িঝি, বৃবষ্টাি, ভূবভর্ধ্ আিযাবদ) এ্ফং আহবহন্টয বফববন্ন ভহয় িাহদয 
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বনজ বনজ ভূবভকা ম্পহকি প্রবিণ মদয়া হয়হছ, াবন ংযিহণয    ১  টি creek     valley reservoir 

rehabilitation এ্য উহদ্যাগ এ্ফং   টি ন্তভু িক্ত pond re-excavation  ১  টি CFW (cash for work) 

প্রকল্প প্রফবিিি কযা হয়হছ, Red Cross/Red Crescent induction, first aid এ্ফং জরুযী প্রবিবিয়া এ্ফং 

বভৄহরন ম্পহকি ১  টি বফদ্যারহয়য     জন বিার্ীহক প্রবিণ মদওয়া হয়হছ ১   জন কাযফাযীহক প্রাকৃবিক ম্পদ ব্যফস্থানা 

এ্য প্রবিণ এ্ফং ৯  জন ধভীয় মনিাহদযহক দুহম িাগ ঝুঁবক হ্রা বফলহয় প্রবিণ মদওয়া হয়হছ, উহজরা, মৌযবা ও মজরা ম িাহয়    

  দুহম িাগ ব্যফস্থানা কবভটিয তফঠক এ্ফং 13 UCV (urban community volunteer) এ্ফং RCY (Red 

Crescent Youth) মস্বচ্ছাহফক দহরয বধহফনগুহরাহক ায়িা কযা হয়হছ, জািীয় দুহম িাগ প্রস্তুবিয বদফ উদমান কযা 

হয়হছ মমখাহন ১    এ্যও মফব ব্যবক্ত ংগ্রণ কহযবছহরন, বগ্নবনফ িাক বভৄহরন কভ ি বযকল্পনায জন্য রাভা ও ফান্দযফহন    

জন Urban Community Volunteers (পুরুল-২৬, নাযী-১ )      জন্য দুআটি তফঠক অহয়াজন কযহি FSCD 

(Fire Service and Civil Defense)হক ায়িা কযা হয়হছ, ার্য ংগ্র, বৃিবনধন, ভাটি িয় এ্ফং watershed 

ব্যফস্থানায গুরুহত্বয উয Forest Management Brigades এ্য ২১১ জন দস্যহক প্রবিণ মদয়া হয়হছ, GOB 

safety-net        ভহ    ১ জন মমাগ্য ংগ্রণকাযীহদযহক ংযুক্ত কযা হয়হছ, first aid, নুিান ও উিায, 

কবভউবনটি মনর্তত্ব এ্ফং প্রার্বভক DRM ফা CDRT এ্য ভূবভকা ম্পহকি ওয়াি ি-ম িাহয় CDRT (কবভউবনটি বিহজস্টায মযন্স 

টিভ) এ্য        দস্যহক প্রববিি কযা হয়হছ, যবিি            ৯   ংগ্রণকাযীহদয াহর্ দুহম িাগ প্রস্তুবি বধহফন 

বযচারনা কযা হয়হছ, ফাংরাহদ মযি বিহন্ট মাাআটি               Fire Service and Civil Defense ১    

   BDRCS মস্বচ্ছাহফক (৯   জন পুরুল এ্ফং        নাযী)              it    l  tee   (   ) 

      First Aid, নুিান এ্ফং উিায এ্ফং Fire Fighting এ্য প্রবিণ বদহয়হছ, ১২   জন মজরা/উহজরা Red 

Crescent Youth (BDRCS- Bangladesh Red Crescent    iet )        first aid, নুিান 

এ্ফং উিায এ্ফং Fire  i  ti                         , ১  টি বিা প্রবিষ্ঠাহন ১  টি forest brigades 

(অনুভাবনক     বিার্ী) গঠন কযা হয়হছ, মাহদযহক প্রাকৃবিক ম্পদ ব্যফস্থানায় প্রবিণ মদয়া হফ, দুহম িাগ ঝুঁবক ব্যফস্থানা, 

(DM Act. 2012, Standing Orders on Disaster (SoD) এ্ফং িাহদয ভূবভকা ও দাবয়ত্বভহয উয ফান্দযফান 

ও রাভা উহজরায উহজরা দুহম িাগ ব্যফস্থানা কবভটিয (উহজরা ম িাহয়) দস্যহদয জন্য দুআটি প্রবিণ ংঘটিি কযা হয়হছ, মজরা 

ও উহজরা ম িাহয় অন্তজিাবিক দুহম িাগ প্রভন বদফহ ভর প্রবিাদ্য বফলহয়য (theme) উয মপাকা কহয বদফটি উদমান কযা 

হয়হছ। 

 

(  )                          (    -  ১   ৯  )                                       (    -  ১  ১   )    

      যাঙাভাটি াফ িিয মজরায় ভৎস্য চাহলয জন্য ফাঁধ বনভ িাণ ৪৫০বভ, মচ মেন ৫০বভ:, বিা ব্যফস্থায উন্নয়হন ছাোফা ০৬টি, 

স্কুর/কহরজ/ভাদ্রাা/াবর বিা মকন্দ্র বনভ িাণ/ম্প্রাযণ/ংস্কায/হভযাভি ৩৯টি (৭২১৩ ফ:বভ:) বনভ িাণ কযা হয়হছ। ভহধ্য ২১.৬২ 

বক:বভ: যাস্তা, ১৮০ বভ: ফক্স কারবাে ি/ব্রীজ বনভ িাণ, বফববন্ন িাফ কাভ কবভউবনটি মন্টায বফন বনভ িাণ (২২০ ফ:বভ:) ফাস্তফাবয়ি হয়হছ। 

বফববন্ন উহজরায় বনযাদ াবন ব্যফস্থায জন্য বজএ্পএ্ এ্ফংগবীয নরকূ স্থাহনয ভাধ্যহভ ১৫টি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কহয বনিয ব্যফাম ি 

াবনয ভস্যা বনযন কযা হয়হছ।                                                               ,         

                                                                                        ,               

              বয                 ,                                                                      

           ,                                                                         ,                   
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                                                                                            ,        

          বফ  আ                                                                        ,               

                                              ,                                                             

                      ণ,                                                                         ,     

                                                        ,                                            

                                                                             ,             -       ড়ক 

    (                         )                             ,                                           

      ,                                                        ,                 চা                     

                   ,                                                                                      , 

                                                           ,                                      মকায়াে িায 

      ,                                                               ,                            

                                  ,                                                               

       ,                                                              ,                      

                                                         ,                                             

                                                        ,                                         

                   ,                                                      ,                          

                               ,                                                        ,     

                                                                    ,                                       

                                             ,                                                                

                             ,                        -                                               

            কযা হয়হছ  

 

(  )   ১ -  ১৯                                    (       -  ১   ৯  )                               

       (       -  ১  ১   )                                                                 /     , 

          ,              ,                                                                             

                         ১                                                                             

                                                                                            ,        

                ,                                                                           -             

                                                                                                      

                                                                                                   

                                                                                                        

                                                                                              -        
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       জন্য                                                                                -        

                                           -                                                       

                                                                                                        

                                                                বচ                                

                                                                                                     ১   

                                                                                                        

    -                                                       ১                                     

                                                                    বিষ্টান                              

                                    -                                                              

                                                                                    -                -    

                                                                                                       

                                                                                                     

                                              (      )                                                    

                                                                                                            

                                       ১                                                                    

                                                                  –       (          )                   

                                                                                                       

                                                                মরা              -                    

                                                                                                        

                                                                                                          

                                                                                                        

                                         ১                                                                 

                                                                                                   

                                                                                      ৯                   

                                                   -                                                       

                                                                                                          

                    কযা হয়হছ  

 

(24)                          (    -  ১   ৯  ),                                      (    -  ১  ১   )    

      খাগড়াছবড় াফ িিয মজরা বযলদ কর্তিক াফ িিয চট্টগ্রাভ উন্নয়ন ায়িা (হকাি নং-৯০০), াফ িিয চট্টগ্রাভ স্থানীয় যকায 

উন্নয়ন ায়িা (হকাি নং-১০০০) ও বনজস্ব িবফহরয ায়িায় ভৎস্য চাহলয জন্য ফাঁধ বনভ িাণ ২১০বভ: , ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরদ ফাগান সৃজন 

১.৫০ মক্টয, মচ মেন ১৭০০বভ:, প্রায় ১.০৫ মক্টয পুকুয খনন কযা হয়হছ। বিা ব্যফস্থায উন্নয়হন রাআহব্রযী ০২টি, ছাোফা ০৬টি, 
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স্কুর/কহরজ/ভাদ্রাা ম্প্রাযণ/ংস্কায/হভযাভি ৮৪টি (৪৮০৫০ ফ:বভ:), ৫০০ জন ছাে-ছােী বিা বৃবি প্রদান কযা হয়হছ। 

০৬৫বক:বভ: যাস্তা, মেন ১৭৫০ বভ:, ১৪টি ফক্সকারবাে ি, আউ মেন ১৮০৫বভ:, ব্রীজ ০৪টি(৪১০বভ:), ৩০০ বভ: ধাযক ওয়ার বনভ িাণ কযা 

হয়হছ। বশু দহনয নার্ারয় বফন বনভ িাণ (১২০ফ:বভ:), ভবরা বভবি উন্নয়ন (১০৫০ফ:বভ:), িাফ/ংঘ, ভা ও বশু কল্যাণ বভবি 

(১৭০৫ফ:বভ:) ফাস্তফাবয়ি হয়হছ। ভবজদ উন্নয়ন ৪৭টি (১৭০৫ফ:বভ:), ভবন্দয উন্নয়ন ৫৭টি (৮৫০ফ:বভ:), মফৌি ভবন্দয/বফায উন্নয়ন 

৫৩টি (৩৯৫০ফ:বভ:) ফা ফায়ন কযা হয়হছ। বফববন্ন উহজরায় শুষ্ক মভৌসুহভ াবন ধাযন কহয যাখায জন্য ০৪টি পুকুয খনন কহয বনিয 

ব্যফাম ি াবনয ভস্যা বনযন কযা ময়হছ। এ্ছাড়া,                                                                   

         ণ,                                                                                                   

          ,                   ,                               ,                               ,        

                       ,                                ,                                 ,                 

                     ,                                           ,                                      

                      ,                                             ,                                    

 ভাপ্ত            ,                                            ,                                            

                           ,                                                                 ,          

                                                            কযা হয়হছ। 

  

(25)                          (       -  ১   ৯  )          যাঙাভাটি াফ িিয মজরায় যাস্তা ৫.০০ বক:বভ:, স্কুর বফন 

৩০০.০০ ফ:বভ:, ছাোফা ২০০.০০ ফ:বক: াভাবজক ও ধভীয় প্রবিষ্ঠান ৫৯১.২১ ফ:বভোয,  খাগড়াছবড় াফ িিয মজরায় যাস্তা ১০.০০ 

বক:বভ:, স্কুর বফন ২৮০.২০ ফ:বভ:, ছাোফা ১৫০.০০ ফ:বভ:, াভাবজক ও ধভীয় প্রবিষ্ঠান ১৫০০.০০ ফ:বভ;, মতু/ব্রীজ ৩০.৪৭ বভোয, 

ফান্দযফান াফ িিয মজরায় যাস্তা ২১.০০ বক:বভ:, স্কুর বফন ২৫০.০০ ফ:বভ:, কহরজ বফন ৮৭৫.০০ ফ:বভ: ছাোফা ৬৫০.০০ ফ:বভোয 

বনভ িাণ কযা হয়হছ। 

 

(২৬)                                          (       -   ১  ১১  )          যাঙাভাটি াফ িিয মজরায় যাস্তা 

১৫.০০ বক:বভ:, স্কুর বফন ৯০০.০০ ফ:বভ:, ছাোফা ৬০০.০০ ফ:বক: াভাবজক ও ধভীয় প্রবিষ্ঠান ১৭৭৩.৬৩ ফ:বভোয, খাগড়াছবড় 

াফ িিয মজরায় যাস্তা ১৮.২১ বক:বভ:, স্কুর ১৯৩৫.৭৪ ফ:বভ:, ছাোফা ৫৭৯.৬১ ফ:বভ:, াভাবজক ও ধভীয় প্রবিষ্ঠান ৫১০২.৩৩ ফ:বভ;, 

মতু/ব্রীজ ১৬৭.০২ বভোয, ফান্দযফান াফ িিয মজরায় যাস্তা ৬৮.০০ বক:বভ:, স্কুর বফন ৪৬৮.০০ ফ:বভ:, কহরজ বফন ৪৫২.০০ ফ:বভ: 

ছাোফা ১৪৭৮.০০ ফ:বভোয বনভ িাণ কযা হয়হছ।  

 

৯.৩       ২০১৮-১৯ র্ ি-ফৎহয ভন্ত্রণারহয়য কাম িাফবর ম্পাদহন ফড় যকহভয মকান ভস্যা/ঙ্কহেয অঙ্কা কযা হর  িায বফফযণ 

(াধাযণ/রুটিন প্রকৃবিয ভস্যা/ঙ্কে উহেহখয প্রহয়াজন মনআ; উদাযণ: দ সৃবষ্ট, শূন্য দ পূযণ আিযাবদ):  মনআ। 

(১০)    ভন্ত্রণারহয়য উহেশ্য াধন ংিান্ত   

10.1 ২০১৮-১৯ র্ ি-ফৎহযয কাম িাফবরয ভাধ্যহভ ভন্ত্রণারহয়য অযি উহেশ্যাফবর হন্তালজনকবাহফ াবধি হয়হছ বক? যাঁ।  

১০.২   উহেশ্যাফবর াবধি না হয় র্াকহর িায কাযণভ : প্রহমাজয নয়।   
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১০.৩   ভন্ত্রণারহয়য অযি উহেশ্যাফবর অযও দিিা ও াপহল্যয হঙ্গ াধন কযায রহিয মম ফ ব্যফস্থা/দহি গ্রণ কযা মমহি 

াহয, ম ম্পহকি ভন্ত্রণারহয়য সুাবয: প্রহমাজয নয়। 

 

(১১)  উৎাদন বফলয়ক ( ংবেষ্ট ভন্ত্রণারয় পূযণ কযহফ) : প্রহমাজয নয়।  

(১২)  অআন-শৃঙ্খরা বফলয়ক (স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারহয়য জন্য) : প্রহমাজয নয়।  

(১৩) মপৌজদাবয  ভাভরা ংিান্ত িথ্য (অআন ও বফচায বফবাহগয  জন্য) : প্রহমাজয নয়। 

(১৪)  র্ িননবিক (র্ ি বফবাহগয জন্য) : প্রহমাজয নয়।  

(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প ংিান্ত  (ফাস্তফায়ন বযফীিণ ও ভল্যায়ন বফবাহগয জন্য) : প্রহমাজয নয়। 

 

(১৬)    ঋণ ও নুদান ংিান্ত িথ্য (র্ িননবিক ম্পকি বফবাহগয জন্য) : প্রহমাজয নয়। 

 

(১৭) ফকাঠাহভা উন্নয়ন (ফকাঠাহভা উন্নয়ন কভ িসূবচ ও ফাস্তফায়ন গ্রগবিয বফফযণ, ংবেষ্ট র্ ি-ফৎহয  

(২০১৮-১৯) ফযােকৃি র্ ি, ব্যবয়ি র্ ি, ংবেষ্ট র্ ি-ফৎহয (২০১৮-১৯) রিযভাো এ্ফং রিযভাোয বফযীহি বজিি গ্রগবি): 

 

াবন্ত চ্যবক্তয পহর নগ্রয াফ িিয ঞ্চর জািীয় উন্নয়ন বযকল্পনায ভর ধাযায াহর্ ংযুক্ত য় এ্ফং এ্ এ্রাকায অর্ ি-াভাবজক 

উন্নয়হনয জন্য মদীয় র্ িায়হন ও তফহদবক ায়িায় নানা প্রকল্প গ্রণ কযা য় মায পর ফাস্তফায়হনয সুপর জনগণ মহি শুরু 

কহযহছ। াফ িিয চট্টগ্রাভ ঞ্চহরয বিা ,স্বাস্থয ,কৃবল, াভাবজক বনযািা, উদ্বাস্ত পুনফ িান, বফদুযৎ, মমাগাহমাগ, ফকাঠাহভা বনভ িাণ, 

িভিা বৃবি, মখরাধুরা ও ংস্কৃবিয চচ িা ও বফকা বফববন্ন প্রকায অর্ ি-াভাবজক  কভ িকাহেয উন্নয়হন এ্ ভন্ত্রণারয় কাজ কহয 

মাহচ্ছ- মায গ্রগবি খুফআ অাব্যজ্ঞক । ২০১৮-২০১৯ র্ ি ফছহয ১০১৭.৬৫ মকাটি োকা ব্যহয় বিন াফ িিয মজরায় ফ িহভাে ২২১৮ টি 

প্রকল্প/স্কীভ গ্রণ কযা হয়হছ। 

(১৮)      যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ংবেষ্ট িথ্য: প্রহমাজয নয়।  

(১৯)     বিা ংিান্ত িথ্য : প্রহমাজয নয়। 
 

(২০)  স্বাস্থয ংিান্ত িথ্য (স্বাস্থয ও বযফায কল্যাণ ভন্ত্রণারহয়য জন্য) : প্রহমাজয নয়। 

 
 

(২১) জনবক্ত যপ্তাবন ংিান্ত (প্রফাী কল্যাণ ও তফহদবক কভ িংস্থান ভন্ত্রণারহয়য জন্য) : প্রহমাজয নয়। 
 

(২২)    জ্জ্ব ংিান্ত (ধভ ি ভন্ত্রণারহয়য জন্য) : প্রহমাজয নয়। 

(২৩)  াভাবজক বনযািা কভ িসূবচ (ংবেষ্ট ভন্ত্রণারয়/বফবাগ পূযণ কযহফ) 

 

        

         

          

 

    

                

                

                

(  ১ -  ১৯) 

           

(  ১ -  ১ ) 

           

                    

     

            

(        ) 

           

                    

     

      

      

(        ) 

১             

 

 

 

 

১   ৯৯     -        

                      

 

 

 

 

  ৯৯         

 

১ ১      

 

  ৯৯         

 

৯     ১ 



   

14 

 

াফ িিয চট্টগ্রাভ 

বফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 

 

                      

                      

 

১              

 

        ১              
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                     ১        
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৯    ১   ১   ৯    

৯           

৯       
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১১  ৯     

১            

           

          

       

  

                        

        

১    ৯৯        

             

            

 

 ১৭৩৫.৮০ ১ ৯        

             

             

           

  ১    ৯ 

 

(হভা: মভফাহুর আরাভ) 

বচফ 
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                                                           -                                                   

                    ণা                     উবস্থি                                                               

    , াফ িিয চট্টগ্রাভ                                                , এ্নবিব,                 বাযপ্রাপ্ত                

            ভ ও           উর্ধ্িিন           । 
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