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2.3 AbywefvM-3t cÖkvmb I ga¨cÖvP¨ 

2.3.1 cÖkvmb  

G wefv‡Mi cÖkvmb I ga¨cÖvP¨ Abywefv‡M †gvU 05wU AwakvLv Ges 07wU kvLv i‡q‡Q| Zb¥‡a¨ cÖkvm‡b 4 wU Ges ga¨cÖv‡P¨ 

1wU AwakvLv i‡q‡Q| cÖkvmb AwakvLvq †gvU 4(Pvi) wU kvLv i‡q‡Q| G AwakvLvq G wefv‡Mi Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i `vßwiK 

I e¨w³MZ welq m¤cwK©Z Kvh©µg M„nxZ n‡q _v‡K| ZvQvov G wefv‡Mi Rb¨ evwl©K ev‡RU cÖYqb I wefvRb, 

Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i †eZb-fvZv Ges Ab¨vb¨ wejmg~n cÖwµqvKiY I Aby‡gv`‡bi wbwgË cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v Kiv, ’̄vbxq I 

ˆe‡`wkK cÖwk¶‡Yi Rb¨ Kg©KZ©v/Kg©Pvwi wbe©vPb I g‡bvbqb, cÖ‡UvKj m¤cwK©Z Kvh©vw`, mvaviY †mev I hveZxq µq 

সংক্রান্ত Kvh©µg, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের Pvu`v cwi‡kva, ˆe‡`wkK A_©‰bwZK wgkbmg~‡n wb‡qvM/‡Wcy‡Ukb BZ¨vw` Kvh©vw` G 

AwakvLv KZ©…K m¤cbœ n‡q _v‡K|  

2.3.1.2 wb‡qvM 

2015-2016 A_©eQ‡i 3q Ges 4_© †kªYxi †gvU 36 wU k~b¨ c‡` wb‡qv‡Mi Kvh©µg cÖwµqvaxb i‡q‡Q| ZvQvov, A_©‰bwZK 

m¤úK© wefv‡Mi AvBwmwU †m‡ji cÖwgZ c`-web¨vm Abyhvqx wmwbqi wm‡÷gm Gbvwj÷ Gi 01wU, wmwbqi ‡cÖvMÖvgvi Gi 01 wU, 

†gBb‡Ub¨vÝ BwÄwbqvi Gi 01wU, mnKvix †gBb‡Ub¨vÝ BwÄwbqvi Gi 01wU I Kw¤úDUvi Acv‡iUi Gi 05wU c`mn me©‡gvU 

09wU c`„ m„Rb Kiv n‡q‡Q| bem„ó G mKj c‡` wb‡qvM Kvh©µg cÖwµqvaxb Av‡Q|   

2.3.1.3 cÖwk¶Y 

G wefv‡Mi Kg©KZ©v/Kg©Pvwi‡`i hy‡Mvc‡hvMx Ávb AR©b I cÖwk¶‡Yi gva¨‡g `¶ I †hvM¨ Kg©KZ©v wn‡m‡e M‡o †Zvjvi Rb¨ 

2015-16 A_© eQ‡i 331 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K ’̄vbxq ch©v‡q cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| G AbywefvM KZ©„K Autism 

msµvšÍ D³ A_©eQ‡i 01 wU Workshop-Gi Av‡qvRb Kiv nq|  

 

¯’vbxq cÖwk¶Y 

 

bs তিষয় অংশগ্রেণকারী 

১ম শ্রেণী ২য় ও ৩য় শ্রেতণ ৪র্ জ শ্রেতণ শ্রমাট 

১ ই-ফাইত ং ৮৫ ৮৭ - ১৭২ 

২ স্টাফ শ্রেহে পহমন্ট - ৬৮ ৯১ ১৫৯ 

 শ্রমাট ৮৫ ১৫৫ ৯১ ৩৩১ 

 

 

ˆe‡`wkK cÖwk¶Y 

G wefv‡Mi 131 Rb Kg©KZ©v 2015-2016 A_©eQ‡i ˆe‡`wkK cÖwk¶Y I wk¶v md‡i AskMÖnY K‡ib| 

 

2.3.1.4 DËg PP©v Ges cÖkvm‡bi MwZkxjZv e„w×KiYmn D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vejx (2015-2016) 

wWwRUvj evsjv‡`k Mo‡Z eZ©gvb miKvi ICT’i Dci e¨vcK ¸iæZ¡v‡ivc K‡i‡Q| A_©‰bwZK m¤cK© wefvM‡K ICT †Z mg„× 

Kivi j‡¶¨ তিহে উহেতিি Kvh©µg িাস্তিায়ি Kiv n‡”Qt- 

1. Kg©KZv©‡`i তিন্তা, M‡elYv mÿgZvmn †ckvMZ `ÿZv e„w×i j‡ÿ¨ G wefv‡M Ávb e¨ve¯’vcbv ‡Kvl 

(Knowledge Management Cell) MVb Kiv n‡q‡Q, †hLv‡b G wefv‡Mi ¸iæZ¡c~Y© wel‡qi Dci wbqwgZ 

Dc¯’vcbv (presentatioin) Kvh©µg cwiPvwjZ nq; 

2. Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i h_vmg‡q Dcw¯’wZi Rb¨ ˆ`bw›`b nvwRiv LvZvi cvkvcvwk mwPevjq wb‡`©kgvjv-2014 

Abyhvqx B‡j±ªwbK nvwRiv c×wZ A_©vr Bb-AvDU wWfvBm Gi e¨envi cÖeZ©b Kiv n‡q‡Q, d‡j 

Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i h_vmg‡q Awd‡m Dcw ’̄wZi nvi m‡bÍvlRbK ch©v‡q DbœxZ n‡q‡Q; 
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3. G wefv‡Mi 3q I 4_© †kÖYxi Kg©Pvix wb‡qv‡Mi †ÿ‡Î Ab-jvB‡b Av‡e`b Kivi c×wZ PvjyKiY Ges G c×wZ‡Z 

wb‡qvM Kvh©µg m¤úv`b; 

4. 2015-2016 A_©eQ‡i G wefv‡Mi 172  Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡K B-dvBwjs Gi Dci cÖwkÿY cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q 

Ges B-dvBwjs Gi gva¨‡g bw_ wb¯úwËi Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q;  

5. B-‡UÛvwis c×wZ Pvjy Kiv n‡q‡Q;  

6. evw©l©K Kg©m¤úv`b Pzw³‡Z RvZxq ï×vPvi ‡KŠkj ev Í̄evqb, DËg PP©v I `vßwiK Kv‡R MwZkxjZv Avbqb Ges 

Kg©e¨e ’̄vcbv‡K `xN©‡gqv`x I hy‡Mvc‡hvMxKi‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q; 

7. ¸iæZ¡c~Y© miKvwi Av‡`k/‡bvwUkmg~n Ges cÖwkÿY/e„wË msµvšÍ Z_¨mg~n Kg©KZ©v‡`i Mailbox G ‡cÖiY Kiv 

nq, hv‡Z Kg©KZ©vMY ª̀æZ miKvwi wb‡`©kbvmg~n  I we‡`‡k cÖwkÿY msµvšÍ my‡hvM m¤ú‡K© AewnZ n‡Z cv‡ib;  

8. RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evq‡bi wbwgË ˆbwZKZv KwgwU MVb I †dvKvj c‡q›U wba©viY Kiv n‡q‡Q| GQvov, G 

wefv‡M GKwU Awf‡hvM ev· ’̄vcb Kiv n‡q‡Q;  

9. ‡W‡fjc‡g›U B‡dKwUf‡bm bv‡g GKwU bZzb AbywefvM ’̄vcb Kiv n‡q‡Q;  

10.  †eBwRs¯’ evsjv‡`k ~̀Zvev‡m KvD‡Ýji ch©v‡q BKbwgK DBs ’̄vcb Kiv n‡q‡Q;  

11. 03wU d‡UvKwcqvi µq Kiv n‡q‡Q; 

12. 2015-16 A_© eQ‡i †h mKj Kw¤úDUvi ¸‡jv cyivZb g‡W‡ji Ges axiMwZ m¤úbœ, †givgZ K‡iI m‡šÍvlRbK 

djvdj AwR©Z n‡”Q bv Ges e¨qeûj H mKj Kw¤úDUvi mg~n cwieZ©b K‡i AZ¨vaywbK IGm G¨vwcø‡Kkb 

mdUIqvi mg„× 25wU Kw¤úDUvi µq/mieivn wb‡q wewfbœ `ß‡ii AwahvPbc‡Îi wfwË‡Z mieivn Kiv n‡q‡Q hv 

B-dvBwjs Kvh©µg m¤úv`‡b mnvqK n‡”Q;  

13.  200wU cyivZb Kw¤úDUv‡i Gw›UfvBivm Bb÷j Kiv n‡q‡Q d‡j Kw¤úDUvi¸‡jv‡Z `ªæZMwZ‡Z KvR Kiv m¤¢e 

n‡”Q; 

14.  A_©‰bwZK m¤úK© wefv‡Mi evwl©K cÖwZ‡e`b 2014-15, Flow of External Resources into 

Bangladesh (As of 30 June 2015) cÖKv‡ki wbwgË miKvwi cÖKvkbv Awa`ß‡ii GbIwmi wfwË‡Z cÖkvmb 

3 AwakvLv n‡Z hveZxq cÖKvkbvi Kvh©ejx m¤úv`b Kiv n‡q‡Q| GQvov, cÖwZkÖæwZ bv‡g my¨‡fwbi cÖKv‡ki 

hveZxq Kvh©ejx cÖkvmb-3 AwakvLv n‡Z m¤úv`b Kiv n‡q‡Q; 

15.  2q, 3q Ges 4_© †kÖYxi 125 Rb Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i bZzbfv‡e 05(cvuP) eQi †gqv`x I 01 eQi †gqv`x 

mvgwqK cwiPqcÎ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q;  

16.  GBW B‡dKwUf‡bm cÖK‡íi A_©vq‡b G AwakvLv n‡Z AvDU †mvwm©s‡qi gva¨‡g 01 eQ‡ii Rb¨ 02 Rb 

cwiQbœKg©x wb‡qvM w`‡q G wefv‡Mi 7,8,10, 15 Ges 16 bs eøK¸‡jv cwi¯‹vi-cwiQbœ Kiv n‡q‡Q; 

17.  †bUIqvK© AeKvVv‡gv (j¨vb) Dbœq‡bi j‡ÿ¨ 2015-16 A_©eQ‡i h_vh_ e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡q‡Q;  

18.  G wefv‡Mi 1998-2013 ch©šÍ †gvU AwWU AvcwË 13wU| D³ 13wU AwWU AvcwËi g‡a¨ 10 wU wb®úwË Kiv 

n‡q‡Q| Aewkó  †cwÛs AwWU AvcwË mg~n wb®úwËi D‡`¨vM Ae¨vnZ Av‡Q| GQvov K¨vcvwmwU wewì Ae BAviwW 

(2q ms‡kvwaZ) kxl©K KvwiMwi mnvqZv cÖK‡íi 2013-14 A_© eQ‡ii 02 wU AwWU AvcwË wb®úwËi D‡`¨vM 

Ae¨vnZ Av‡Q; 

19.  G wefv‡Mi 08 wU wefvMxq/ixU gvgjvi g‡a¨ 2015-16 A_© eQ‡i 03 wU wb®úwË Kiv n‡q‡Q| Aewkó 05 wU 

wefvMxq/ixU gvgjv wb®úwËi cÖ‡Póv Ae¨vnZ Av‡Q;  

20. G wefv‡M 2015-16 A_© eQ‡i cÖkvmb-1 kvLv n‡Z 01 wU, cÖkvmb -2 kvLv n‡Z 03 wU Ges cÖkvmb-5 kvLv 

n‡Z 05 wU †cbkb †KBm wb®úwË Kiv n‡q‡Q;  

21.  Aid Effectiveness Unit cÖK‡íi Avw_©K mnvqZvq GbBwm-2 m‡¤§jb K‡ÿi AvemevecÎ µq;  

22.  A_©‰bwZK m¤úK© wefv‡Mi Af¨šÍixb †hvMv‡hvM I `vßwiK Kv‡Ri myweav‡_© 150 jvBb wewkó B›UviK‡gi bZzb 

†gwkb ¯’vcb Kvh©µg m¤úv`b;  

23. `ªæZ `vßwiK Kv‡Ri myweav‡_© G wefv‡M e¨eüZ 150 jvBb wewkó B›UviKg wm‡÷‡gi evrmwiK ‡givgZ I 

iÿYv‡eÿ‡Yi Rb¨ evW †UªwWs, XvKv-Gi mv‡_ Pzw³ m¤úv`b; 
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24.  `vßwiK Kv‡Ri myweav‡_© wewfbœ AbywefvM, AwakvLv, kvLvi Pvwn`vi †cÖwÿ‡Z †Uwj‡dvb wkí ms ’̄v wjt UsMx, 

MvRxcyi †_‡K 09 wU †÷‡bv †Uwj‡dvb †mU I 08wU mvaviY †Uwj‡dvb †mU µq/msMÖn Kiv  n‡q‡Q|  

25. Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i Awd‡m hvZvqv‡Zi Rb¨ 2015-16 A_© eQ‡i 03 wU gvB‡µvevm I 01wU Kvi µq Kiv 

n‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

2.3.1.6 we‡`‡k Aew¯’Z evsjv‡`k ~̀Zvev‡mi BKbwgK DBs Gi Kvh©vejxt 

Rules of Business, 1996 (ms‡kvwaZ 2009) Abymv‡i A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡Mi cÖavb KvR nj evsjv‡`‡ki evwl©K 

Dbœqb Kg©m~wP, `vwi ª̀ we‡gvPb †KŠkjcÎ Ges cÂevwl©K cwiKíbvi AvIZvq M„nxZ Dbœqb Kvh©µg ev Í̄evqb Z¡ivwš̂Z Kivi 

j‡¶¨ ˆe‡`wkK mnvqZv/m¤c` (Aby`vb, FY) msMÖn I mieivn Z¡ivwš^Z Kiv| G ˆe‡`wkK mnvqZv/m¤c‡`i cÖevn wbwðZ 

Kivi j‡¶¨ evsjv‡`k miKvi wewfbœ †`k I AvšÍR©vwZK ms ’̄vi m‡½ wØcvw¶K A_©‰bwZK m¤cK© ’̄vcb K‡i‡Q| GKB mv‡_ 

A_©‰bwZK m¤cK© MfxiZi I mnvqZv AwaKZi Kvh©Ki Kivi j‡¶¨ evsjv‡`k miKvi †Kv‡bv †Kv‡bv †`k I ms ’̄vq 

A_©‰bwZK wgkb ’̄vcb K‡i‡Q| 

  

we‡`k¯’ BKbwgK DBsmg~n evsjv‡`‡ki ˆe‡`wkK A_©‰bwZK mnvqZv e„w× I m¤c‡`i MwZkxjZv Avbq‡b wgkb mswkøó †`‡ki 

ms‡M wjqvu‡Rv i¶v K‡i A_©‰bwZK mnvqZvi m¤¢vebvi Øvi D‡b¥vP‡b ¸iæZ¡c~Y© Ae`vb iv‡L| GQvov wewfbœ Dbœqb mn‡hvMx 

†`k/ms ’̄vi Dbœqb mnvqZv msµvšÍ bxwZgvjv, c×wZ, cwigvY I aiY m¤c‡K© evsjv‡`k miKvi‡K AewnZ K‡i|  

A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡Mi mvsMVwbK KvVv‡gv Abyhvqx we‡`k ’̄ evsjv‡`k wgk‡b eZ©gv‡b G wefv‡Mi AvIZvaxb 8wU 

BKbwgK DBs i‡q‡Q| Zb¥‡a¨ IqvwksUb wWwm, wbDBqK© I Rvcv‡b BKbwgK wgwb÷vi c‡` hyM¥-mwPe ev mgc`gh©v`v m¤cbœ 

Kg©KZ©v Ges †ivg, wiqv` I e¨vsKK-G BKbwgK KvD‡Ýji c‡` Dc-mwPe ev mg c`gh©v`v m¤cbœ Kg©KZ©v I †ejwRqv‡gi 

eªv‡mj‡m cÖ_g mwPe (BKbwgK) c‡` wmwbqi mnKvix mwPe ch©v‡qi Kg©KZ©v Kg©iZ Av‡Qb| GQvov, 2015 m‡b Px‡bi 

†eBwRs¯’ evsjv‡`k ~̀Zvev‡m KvD‡Ýji ch©v‡q BKbwgK DBs ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| G DBs-G Kg©KZ©v wb‡qv‡Mi Kvh©µg 

cÖwµqvaxb Av‡Q| GQvov fvi‡Zi bqvw`jøx‡Z evsjv‡`k nvBKwgkb KvD‡Ýji ch©v‡qi BKbwgK DBs †Lvjvi Kvh©µgI 

cÖwµqvaxb i‡q‡Q|  

2.3.1.7 wb‡¤œ A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡Mi wbqš¿Yvaxb we‡`k ’̄ wgk‡b BKbwgK DBs Gi cwiwPwZ I msw¶ß Kvh©vejx eY©bv 

Kiv njt  

2.3.1.7.1 mKj BKbwgK DBs Gi mvaviY Kvh©vejx- 
 

 A_©‰bwZK m¤cK© †Rvi`viKiY;  

 ˆe‡`wkK m¤c` AvniY; 

 Dbœqb mn‡hvwMZv e„w× I †¶Î m¤cÖmviY Kiv; 

 Dfq †`k/ms ’̄vi wewb‡qvMKvix‡`i g‡a¨ ms‡hvM ’̄vcb Kiv; 

 Dfq †`‡ki A_© I evwYR¨ gš¿Yvj‡qi mv‡_ †hvMv‡hvM i¶v Kiv; 

 Dbœqb mn‡hvwMZv e„w×mn A_©‰bwZK welqvw` m¤c‡K© †hvMv‡hvM i¶v Kiv; 

 A_©‰bwZK mnvqZv e„w×, KvwiMwi mnvqZv I m¤c‡`i MwZkxjZv Avbq‡bi j‡¶¨ KvR Kiv; 

 

2.3.1.7.2 BKbwgK DBswfwËK Rbej Ges mvaviY I m¤cvw`Z Kvh©vejx- 

2.3.1.7.2.1 BKbwgK DBs, evsjv‡`k ~̀Zvevm, IqvwksUb-wWwm t 

Rbejt BKbwgK wgwb÷vi-1 Rb, e¨w³MZ Kg©KZ©v-1Rb I cÖkvmwbK Kg©KZ©v-1Rb 

Kvh©vejxt 
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 A_©‰bwZK welqvw` m¤c‡K© hy³ivóª, wek¦e¨vsK I AvBGgGd Gi ms‡M †hvMv‡hvM i¶v Kiv; 

o hy³ivóª I evsjv‡`‡ki g‡a¨ wØcvw¶K A_©‰bwZK m¤cK© †Rvi`vimn evwYR¨ I wewb‡qvM e„w×‡Z Kvh©Ki 

f‚wgKv ivLv; 

o hy³ivóª miKv‡ii wbKU n‡Z A_©‰bwZK mnvqZv cÖvwß‡Z BDGmGAvBwW Gi mv‡_ wjqvu‡Rv i¶v Kiv; 

o Mellinium Challange Corporation, Heritage Foundation, Freedom House, World Bank 

Institute mn mswkøó Ab¨vb¨ ms ’̄vi mv‡_ mve©¶wYK †hvMv‡hvM i¶vmn Zv‡`i‡K evsjv‡`‡ki Dbœqb 

m¤c‡K© AewnZ Kiv| 

 

2015-16 A_© eQ‡i m¤cvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgt 
 

 G eQ‡i BKbwgK DBs, IqvwksUb-wWwm evsjv‡`‡k weivRgvb DbœZZi wewb‡qvM cwiw ’̄wZ I mykvmb AewnZKi‡Yi 

j‡¶¨ mswkøó wewfbœ ms¯’vi cÖwZwbwae„‡›`i m‡½ Av‡jvPbvq AskMÖnY K‡ib| Zb¥‡a¨ hy³ivóª miKv‡ii wewfbœ `ßi 

†hgbt BD Gm GBW, wgjvwbqvg P¨v‡jÄ Ki‡cv‡ikb D‡jøL‡hvM¨|    

 cÖKí mn‡hvwMZv Z_v mvwe©K mnvqZv wbwðZKi‡Yi j‡¶¨ wgkb BDGmGBW Ges Iqvì© e¨vsK Gi mv‡_ †hvMv‡hvM 

i¶v K‡i P‡j‡Q|  

 GQvov BKbwgK DBs, IqvwksUb-wWwm Gi D‡`¨v‡M evsjv‡`k miKv‡ii wewfbœ cÖKv‡ii eÛ †hgb; I‡qR Avb©vm© 

eÛ, BDGmwW Bb‡f÷‡g›U eÛ Ges BDGmwW wcÖwgqvg eÛ BZ¨vw`‡Z hy³ivóª cÖevmx evsjv‡`kx bvMwiK‡`i 

wewb‡qvM e„w×i j‡¶¨ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| d‡j cÖevmx evsjv‡`kx‡`i gv‡S ewY©Z eÛmg~‡n wewb‡qv‡M 

D‡jøL‡hvM¨ mvov cvIqv hvq| 2015-2016 A_© eQ‡i 10 wU I‡qR Avb©vm eÛ µ‡qi cÖvß Av‡e`b evsjv‡`‡ki 

evwYwR¨K e¨vsKmg~‡n †cÖiY Kiv n‡q‡Q| 

 28 GwcÖj 2016 wgkb KZ©„K evsjv‡`k cÖwZwbwa`‡ji Rb¨ ÒBangladesh Investment  MeetingÓ kxl©K 

GKwU mfvi Av‡qvRb Kiv nq| G mfvq ICT  cÖwZgš¿x Rbve RybvB` Avn&‡g` cjK evsjv‡`k cÖwZwbwa `‡ji 

†bZ…Z¡ †`b|  

 wgkb KZ©„K 4 †g 2016 †Z AbywôZ Ò Worship on Brahmaputra River Basin: Bangladesh, India 

and ChinaÓ kxl©K mfvq AskMÖnb K‡i evsjv‡`‡ki Ae ’̄vb Zz‡j aiv nq|  

2.3.1.7.2.2 BKbwgK DBs, RvwZms‡N evsjv‡`‡ki ’̄vqx wgkb, wbDBqK© t 

Rbejt BKbwgK wgwb÷vi-1 Rb I cÖkvmwbK Kg©KZ©v-1 Rb 

Kvh©vejxt 

 Dbœqb mn‡hvwMZv e„w×mn A_©‰bwZK welqvw` m¤c‡K© RvwZms‡Ni mv‡_ †hvMv‡hvM i¶v Kiv; 

 ECOSOC (Economic and Social Council), Group-77, Group of Least Developed Countries 

(LDCs) Most Vulnerable Countries (MVC) mn wewfbœ Strategic Group Gi ms‡M mgwš̂Z Kvh©µg MÖnY 

Kiv| 
 

 

 

 

2015-2016 A_© eQ‡i m¤cvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgt 

 (1) miKvi †NvwlZ iƒcKí 2021 ev¯Íevq‡bi wbwgË ga¨g Av‡qi †`‡k DbœxZ nIqvi j‡¶¨ A_©‰bwZK cÖe„w×, `vwi`ª 

we‡gvPb, wk¶v, ¯̂v ’̄¨ I mykvmb cÖwZôvq RvwZms‡Ni mnvqZv e„w×‡Z Kvh©µg MÖnY; 

(2)  ২ জু াই ২০১৫ তিউইয়হকজ অনুতিি “High Level Political Forum on Sustainable Development Under 

the auspices of ECOSOC” Ges ৩১ আগস্ট-৪ শ্রসহেম্বর ২০১৫ UNDP এর Second Regular Session এ 

AskMÖnY K‡i Sustainable Development Goals G evsjv‡`‡ki Kvh©µg I AMÖMwZ Zz‡j aiv nq;  

 (3)  BKbwgK wgwbóvi 7 RyjvB 2015 ÒA presentation of the Eurasian Economic UnionÓ kxl©K Av‡jvPbvq 

AskMÖnb K‡i evsjv‡`‡ki Ae ’̄vb Zz‡j a‡ib;  

(4)  30 RyjvB 2015 †Z RvwZmsN m`i`ß‡i AbywôZ ÒPreparing for implementation phase of the post 

2015, Development Agenda: what next?Ó kxl©K Av‡jvPbvq AskMÖnb;   
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(5) BKbwgK wgwbóvi RvwZmsN m`i `ßi KZ©…K Av‡qvwRZ Sustaitable Development, World Autism Awarness, 

HIV/AIDS, FfD msµvšÍ mfv I †mwgbv‡i AskMÖnY K‡ib;  

(6) BKbwgK wgwb÷vi 31 AvM÷ 2015 †Z ÒRevolutionizing Data on Women’s Leadership in Public 

LifeÓ kxl©K B‡f‡›U AskMÖnY K‡ib;  

(7)  BbKwgK wgwb÷vi KZ©„K UNDP’S 2015 িাতষ জক সো, 7 July 2015 ‡Z Group 77-Gi Ambassadorial 

mfv, 17 September, ECOSOC Plenary Meeting -এ অংশগ্রেণ এিং ৩০ জুি-০২ জু াই, ২০১৫ অনুহিয় UN-

Women Executive Board-এর িাতষ জক শ্রসশহি AskMÖnY।  

 

 

 

 

2.3.1.7.2.3  BKbwgK DBs, evsjv‡`k ~̀Zvevm, †UvwKI, Rvcvb t 

Rbejt BKbwgK wgwb÷vi-1Rb I e¨w³MZ Kg©KZ©v-1Rb 

Kvh©vejxt 

wØcvw¶K ch©v‡q Rvcvb evsjv‡`‡ki me© e„nr Dbœqb mn‡hvMx †`k| ¯^vaxbZvi ci †_‡K Rvcvb evsjv‡`‡ki Av_©-mvgvwRK 

Dbœq‡b 12 wewjqb BD Gm Wjv‡ii  AwaK FY, Aby`vb Ges KvwiMwi mnvqZv wnmv‡e cÖ`vb K‡i‡Q weavq; 

 wØcvw¶K ch©v‡q ỳB †`‡ki g‡a¨ we`¨gvb A_©‰bwZK m¤cK© Av‡iv †Rvi`viKiY mn evwYR¨ I wewb‡qvM e„w×‡Z 

Kvh©Ki f‚wgKv cvjb Kiv;  

 evsjv‡`‡k Rvcv‡bi A_©‰bwZK I KvwiMwi mnvqZv Av‡iv e„w×i j‡¶¨ KvR Kiv; 

 gvbem¤c` Dbœq‡b Rvcv‡bi wewfbœ wek¦we`¨vjq KZ©…c‡¶i ms‡M Nwbô †hvMv‡hv‡Mi gva¨‡g evsjv‡`wk bvMwiK‡`i 

AbyK‚‡j e„wËi (Japanese Development Scholarship, Youth Development Program, Monbukagakusho 

Scholarship BZ¨vw`) e¨e ’̄v Kiv| 

2015-2016 A_© eQ‡i m¤cvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgt  

1. eZ©gv‡b Kg©iZ Economic Minister Gi Kg©Kv‡ji ‡gqv` c~Y© nIqvq D³ c‡` bZzb Kg©KZ©v wb‡qvM †`qv 

n‡q‡Q|   

2. wgk‡bi D‡`¨v‡M MRT Project Gi m¤¢vebv Ges Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv wbg©v‡b mnvqZvi wel‡q JICA Gi Vice 

President Ges gvbbxq moK cwienb I ‡mZy gš¿x Rbve Ievq ỳj Kv‡`i-Gi mv‡_ Av‡jvPbv|   

3. evsjv‡`k I Rvcv‡bi wewfbœ wek¦we`¨vj‡qi g‡a¨ GKvwaK mg‡SvZv ¯§viK I Pzw³ ¯^v¶wiZ n‡q‡Q|   

4. BKbwgK wgwb÷vi 37th ODA loan package Pzw³ P~ovšÍKiY I ¯̂v¶‡ii j‡¶¨ Rvcv‡bi A_© gš¿Yvjq, ciivóª 

gš¿Yvjq Ges JICAÕi mv‡_ †hvMv‡hvM i¶vmn cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ̀ vb| 

5. evsjv‡`‡ki gvbbxq cÖavbgš¿x Ges Rvcv‡bi D”Pch©v‡qi e¨emvwqK †bZ…e„‡›`i mv‡_ FDI e„w×i j‡ÿ¨ Av‡jvPbv 

Ges evsjv‡`k RvcvbxR FDI e„w×i j‡ÿ¨ evsjv‡`k wgkb Ges University of Hyogo Gi ‡hŠ_ D‡`¨v‡M 

Investment Symposium AbywôZ nq| 

6. MZ 2014 mv‡j `yÕ‡`‡ki cÖavbgš¿xi g‡a¨ ¯̂v¶wiZ Pzw³i Av‡jv‡K AMÖvwaKvi cÖKímg~n ev Í̄evq‡bi j‡¶¨ (600 

wewjqb Rvcvbx B‡qb) ˆe‡`wkK mnvqZv e„w×i Rb¨ BKbwgK DBs KvR K‡i hv‡”Q| 

7. moK I †mZz wefvM Ges †ij gš¿Yvjq Gi KZ©KZ©vMY Rvcvb mdiKv‡j  MRT project G Technology 

transfer, MRT-6 Project G technical Support cÖ̀ vb, NGO Ges SME Sector G mnvqZv cÖ̀ vb 

msµvšÍ welqmn Av‡iv A‡bK ¸iæZ¡c~Y© Dbœqb Kg©Kv‡Û Rvcv‡bi mnvqZvi wel‡q Av‡jvPbv nq| BKbwgK 

wgwb÷vi G‡Z mnvqK f‚wgKv cvjb K‡ib| 

2.3.1.7.2.4  BKbwgK DBs, evsjv‡`k ~̀Zvevm, wiqv`, †mŠw`Avie t 

Rbejt BKbwgK KvD‡Ýji-1Rb I e¨w³MZ Kg©KZ©v-1Rb 

Kvh©vejxt 
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 evsjv‡`‡k †mŠw` Avi‡ei wewb‡qvM e„w×‡Z Saudi Fund for Development (SFD), Council of Saudi 

Chambers of Commerce and Industries (CSCCI) Ges mswkøó Ab¨vb¨ ms ’̄vi mv‡_ †hvMv‡hvM i¶v; 

 A_©‰bwZK welqvejx, e¨emv evwYR¨, wewb‡qvM, Uz¨wiRg BZ¨vw` wel‡q †mŠw` Avi‡e Aby‡ôq wewfbœ †mwgbvi 

wm‡¤cvwRqv‡g evsjv‡`‡ki welqvejx Zz‡j aiv| 

2015-2016 A_© eQ‡i m¤cvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgt 

 (1)  Exhibition in Riyadh kxl©K Exhibition G †mŠw` gv‡K©‡U evsjv‡`kx c‡Y¨i evRviRvZKi‡Yi m¤¢vebv Zz‡j 

aiv nq|  

(2)   3-4 †g 2016 †Z Euro money Saudi Ariabia Conference G BKbwgK KvD‡Ýji AskMÖnY K‡ib|   

(3) Technology Transfer Gi m¤¢vebvi welqwU Zz‡j ai‡Z BKbwgK KvD‡Ýji 27-28 Rvbyqvix 2016 

ÒExhibition in Riyadh Technology incubation conference 2016Ó kxl©K Exhibition AskMÖnY 

K‡ib|  

 (4)  fvBm †Pqvig¨vb †mŠw` dvÛ di †W‡fjc‡g›U Ges WvB‡i±i, SFD Gi mv‡_ wiqv` ’̄ evsjv‡`‡ki gvb¨ei ivóª`~Z, 

wmwbqi mwPe BAviwW Ges wmwbqi mwPe A_© wefvM Gi mv‡_ BDwiqv mvi Avg`vwbi wel‡q ˆeVK AbywôZ nq| 

 

2.3.1.7.2.5 BKbwgK DBs, evsjv‡`k ~̀Zvevm, †ivg, BUvjx t 

Rbejt BKbwgK KvD‡Ýji-1Rb I e¨w³MZ Kg©KZ©v-1Rb  

Kvh©vejxt 

 A_©‰bwZK welqvw` m¤c‡K© †iv‡g Aew¯’Z RvwZms‡Ni wZbwU ms ’̄v h_v Lv`¨ I K…wl ms ’̄v (FAO), Bdv` (IFAD) 

I wek¦ Lv`¨ Kg©m~wP (WFP) Ges BZvwj miKv‡ii ms‡M †hvMv‡hvM i¶v Kiv; 

 RbZv e¨vs‡Ki gvwjKvbvaxb RbZv G·‡PÄ GmAviGj Gi †evW© Ae WvB‡i±i Gi m`m¨ wn‡m‡e `vwqZ¡cvjb|  

2015-2016 A_© eQ‡i m¤cvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgt 

1) BKbwgK KvD‡Ýji 25 AvM÷ 2015 JEC †evW© wgwUs G AskMÖnY Ges 15 †m‡Þ¤̂i 2015 †Z G-77 Gi 

Plenary Bureau Meeting G AskMÖnY K‡ib|  

2) 14 ‡m‡Þ¤̂i 2015 †Z IFAD Gi Special Meeting  G AskMÖnY  K‡i evsjv‡`‡ki Ae ’̄v Zz‡j a‡ib|  

3) 22-26 †deªæqvwi 2016, Agadir, Morocco - ‡Z FAO KZ…©K Av‡qvwRZ Fifteenth Session of the 

Sub-Committee on Fish Trade - G AskMÖnY| 

4) BKbwgK KvD‡Ýji 09-11 gvP© 2016 _vBj¨v‡Ûi e¨vsK‡K High Level Meeting of Eminent 

Personalities Ges G-77 Chapters Annual Meeting -G AskMÖnY K‡ib| 

5) MZ 23-27 †g 2016 BKbwgK KvD‡Ýji ‡Kvwiqvi eymv‡b 7
th
 World Fisheries Congress -G AskMÖnY 

K‡i evsjv‡`‡ki Ae ’̄vb Zz‡j a‡ib|      

 

2.3.1.7.2.6  BKbwgK DBs, evsjv‡`k ~̀Zvevm, eªv‡mj&m, †ejwRqvg t 

Rbejt cÖ_g mwPe (BKt)-1Rb I †÷‡bvUvBwc÷-1Rb 

Kvh©vejxt 

 AvšÍR©vwZK Dbœqb †dviv‡g evsjv‡`k‡K m¤c„³ Kiv; 

 A_©‰bwZK welqvw` m¤c‡K© †ejwRqvg I BD‡ivcxq BDwbq‡bi ms‡M †hvMv‡hvM i¶v Kiv| 

2015-2016 A_© eQ‡i m¤cvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgt 

1) European Development Day (EDD) 2015 Dcj‡¶ Ryb 2015 G AbywôZ A matter of birth, life and death: 

Walking in the shoes of women and girls without access to water, sanitation and hygiene kxl©K j¨ve 

†mk‡b H.E. Ambassador of Bangladesh, Ms. Ismat Jahan Gi c¨v‡bj †g¤^vi wnmv‡e AskMÖnY Ges wewfbœ 

we‡kl‡Ái mv‡_ gZ wewbgq| 

2) 6-9 wW‡m¤^i 2015 LDC Focal Point wgwUs G AskMÖnY;  
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(3)  A‡±vei 2015 †Z Av‡qvwRZ ÒStarting from girls-including girls in nutrition, agriculture and 

Food” Ges “Horizon-2020 open the world” kxl©K Conference/Seminer/Workshop G AskMÖnY;  

(4)  8 wW‡m¤̂i 2015 wgkb cÖwZwbwa Ò Fight Unfair Ending Violance and Discrimanation against 

Children with disabilities Ó kxl©K †mwgbv‡i AskMÖnY K‡i cÖwZeÜx wkï‡`i AwaKv‡ii wel‡q Av‡jvPbv K‡ib|  

5) Post-2015 Agenda Gi Av‡jv‡K 5 Ryb 2015 G AbywôZ Seminar on Òthe inclusion of culture in 

development programmes in the framework of the UNESCO/EU Expert Facility Project: 

Opportunities and challenges for the diversity of cultural expressionÓ G AskMÖnY Ges evsjv‡`‡ki nvRvi 

eQ‡ii mvs¯‹…wZK HwZn¨ evsjv‡`k miKvi KZ©…K cÖmv‡ii welqwU Zz‡j a‡ib| 

6) cÖ_g mwPe  (BKbwgK)  KZ©…K EU Gi mwnZ Av‡jvPbvµ‡g PEDP-III Project Gi 3q wKw Í̄Íi A_© QvoKi‡Y 

mnvqZv| 

7)  cÖ_g mwPe  (BKbwgK)  Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Programme- Gi AvIZvq evsjv‡`kx 

M‡elK‡`i  M‡elYvi my‡hvM e„w×i j‡¶¨ ms ’̄vi mswkøó cÖwZwbwai mv‡_ mv¶vr K‡ib| 

 

 

 

 

2.3.1.7.2.7 BKbwgK DBs, evsjv‡`k ~̀Zvevm, e¨vsKK, _vBj¨vÛ t 

Rbejt BKbwgK KvD‡Ýji-1Rb I cÖkvmwbK Kg©KZ©v-1Rb 

Kvh©vejxt  

 UNESCAP I evsjv‡`‡ki g‡a¨ †hvMm~Î wn‡m‡e Kvh© m¤cv`b| 

2015-2016 A_© eQ‡i m¤cvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgt 

1) BKbwgK DBs wewfbœ wel‡q GmKvc, A_©‡bwZK m¤cK© wefvM (BAviwW), mswkøó gš¿Yvjq/wefvM/ ms ’̄vi mv‡_ 

†hvMv‡hvM Ges Z_¨ Av`vb-cÖ̀ vb|  

2) cÖwZeQi GmKv‡ci gvB‡µv BKbwgK cwjwm GÛ †Wfjc‡g›U, †UªW GÛ Bb‡f÷‡g›U, UªvÝ‡cvU©, Gbfvqib‡g›U, 

wWRv÷vi wi¯‹ wiWvKkb GÛ AvBwmwU, †mvmvj †Wfjc‡g›U, ÷¨vwUmwUKm wefv‡Mi AvIZvq gš¿x ch©v‡qi Kbdv‡iÝ, 

KwgwU mfv, B›Uvi Mfb©‡g›Uvj mfv, †mwgbvi BZ¨vw` AbywôZ nq| evsjv‡`k †_‡K cÖwZwbwa `j G‡Z AskMÖnY K‡ib| 

BKbwgK KvD‡Ýji  mvwe©K mnvqZv cÖ`vbmn mfvq AskMÖnY K‡ib| 

3) cÖwZ eQi UNESCAP Gi Kwgkb †mkb AbywôZ nq| D³ †mk‡b m`m¨ ivóªmg~n AvÂwjK mn‡hvwMZv e„w× I †UKmB 

Dbœqb wel‡q wewfbœ wm×všÍ MÖnY K‡i| Kwgkb †mk‡b evsjv‡`k cÖwZwbwa mgwóK A_©bxwZ, evwYR¨, †hvMv‡hvM, 

cwi‡ek, Z_¨ I cÖhyw³, `y‡h©vM e¨e¯’vcbv, mvgvwRK Dbœqb, cwimsL¨vb, wgwjwbqvg †W‡fjc‡g›U †Mvjm BZ¨vw` †¶‡Î 

M„nxZ Kvh©µg, mvdj¨, mvwe©K Dbœqb Ges fwel¨r cwiKíbv wb‡q gZ wewbgq K‡ib|  

4) GmKvc wewfbœ †m±‡i h_v †UªW d¨vwm‡j‡Ukb, AvBwmwU, †¯cm †UK‡bvjwR, UªvÝ‡cvU©, cwi‡ek, cwimsL¨vb, ỳ‡h©vM 

e¨e ’̄vcbv BZ¨vw` †¶‡Î m`m¨ iv‡óªi Kg©KZ©v‡`i cÖwk¶Y I m¶gZv e„w×i j‡¶¨ Kvh©µg MÖnY K‡i| BKbwgK DBs 

GmKv‡ci AvIZvq evsjv‡`‡ki wewfbœ †m±‡i D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ cÖ‡Póv MÖnY K‡i, hv‡Z evsjv‡`‡ki 

Kg©KZ©v‡`i wbR¯̂ Kg©‡¶‡Î Kvh© cwiPvjbvq m¶gZv e„w× cvq| 

5) A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡Mi cÖwZwbwa, gnvgvb¨ ivóª`~Z, _vBj¨vÛ Ges BKbwgK KvD‡Ýji evsjv‡`‡ki cÖwZwbwa wnmv‡e 

15-19 †g, 2016-G ESCAP Gi ৭২ িম Commission Session-G AskMÖnY K‡ib|   

6) 30 †g-1 Ryb 2016, A_©‰bwZK m¤úK© wefv‡Mi wmwbqi mwPe Rbve ‡gvnv¤§` †gRevnDwÏb Ges _¨vBj¨v‡Ûi BKbwgK 

KvD‡Ýji Rbve Kwei Avn‡g` jvD wcwWAv‡ii wf‡qbwZ‡q‡b AbywôZ ÒRegional Workshop on the 

Adaptation of the 2030 Agenda and the Istanbul Programme of Action at the National Level 

for the Least Developed Countries in Asia and the Pacific” Ges ÒRegional Capacity Building 

Workshop on SDGs Modelling for the Least Developed Countries in Asia and the PacificÓ 

kxl©K IqvK©k‡c AskMÖnY K‡i evsjv‡`‡ki Ae ’̄vb Zz‡j a‡ib| 
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২.৩.২ মধ্যপ্রািয  

সরকার কর্তজক গৃেীি উন্নয়ি কম জকান্ড িাস্তিায়হির র্ন্য অর্ জনিতিক সম্পকজ তিোহগর মধ্যপ্রািয অতিশািা 

(মধ্যপ্রািয ১, ২ ও ৩ শািা) প্রিািি: তিেত তিি কার্ জক্রম সম্পাদি কহর র্াহক: 

 

অর্ জায়ি (ঋণ ও অনুদাি) সংক্রান্ত কার্ জক্রমঃ  

মধ্যপ্রািয ও আতিকার তিেত তিি তিতেন্ন মুসত ম শ্রদশ ও উন্নয়ি সেহর্াগী সংস্থা েহি প্রকহে অর্ জায়ি (ঋণ ও অনুদাি) 

সংগ্রে কার্ জক্রম প্রতক্রয়াকরণ, সমন্বয় ও পর্ জাহ ািিা কহর র্াহকঃ  

1. a) Islamic Development Bank (IDB) 

b) Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) 

c) International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) 

d) Islamic Solidarity Fund for Development (ISFD) 

2. Saudi Fund for Development (SFD) 

3. Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) 

4. OPEC Fund for International Development (OFID) 

5. Abu Dhabi Fund for Development (ADFD) 

6. Qatar, Iran, Turkey, Iraq, Egypt- সে মধ্যপ্রািয এিং আতিকার শ্রদশসমূে ইিযাতদ। 

 
 

শ্রর্ৌর্ কতমশি/শ্রর্ৌর্ অর্ জনিতিক কতমশি সংক্রান্ত কার্ জক্রম 

তিহমাক্ত শ্রদশসমূহের সাহর্ শ্রর্ৌর্ কতমশি/শ্রর্ৌর্ অর্ জনিতিক কতমশি (শ্রর্ইতস) সংতিষ্ট কার্ জাতদ সম্পাদি কহর র্াহক :  

 শ্রসৌতদ আরি 

 ইরাি 

 তুরস্ক 

 সংযুক্ত আরি আতমরাি এিং 

 কুহয়ি 

অন্যান্য ি মাি কার্ জক্রম 

 িাং াহদশ শ্রপহরাত য়াম কহপ জাহরশি (তিতপতস) কর্তজক জ্বা ািী শ্রি  আমদািীহি International Islamic Trade 

Finance Corporation (ITFC)-এর অর্ জায়ি প্রতক্রয়াকরণ সংক্রান্ত কার্ জাি ী সম্পাদি করা েয়। 

 SFD’র শ্রসৌতদ এক্সহপাট জ শ্রপ্রাগ্রাম -এর আওিায় শ্রসৌতদ আরি শ্রর্হক িাং াহদশ শ্রকতমকযা  ইন্ডাতির্ কহপ জাহরশি 

(তিতসআইতস) কর্তজক সার আমদািী প্রতক্রয়াকরণ সংক্রান্ত কার্ জক্রম। 

 ইস াতমক শ্রেহে পহমন্ট ব্াংক (আইতেতি)-এর Merit Scholarship Programme-এর আওিায় িাং াহদহশর 

তশক্ষার্ী মহিািয়হির র্ন্য প্রতক্রয়াকরণ সংক্রান্ত কার্ জাি ী সম্পাদি করা েয়। 

 OFID, ICD, ITFC কর্তজক শ্রিসরকারী িাহি অর্ জায়ি কার্ জক্রম প্রতক্রয়াকরণ। 
 

২০১৫-১৬ অর্ জ িছহর উন্নয়ি সেহর্াগী কর্তজক অর্ জায়ি সংক্রান্ত িথ্যাি ীঃ 

 

এ অনুতিোহগর আওিায় উন্নয়ি সেহর্াগীসমূে মূ িঃ তিদ্যযৎ ও জ্বা ািী ,পতরিেি ও শ্রর্াগাহর্াগ অিকাঠাহমা ,স্বাস্থয ,তশক্ষা 

ও কৃতষ উন্নয়িসে সামাতর্ক অিকাঠাহমা িাহির কম জসূতিসমূে িাস্তিায়হি ঋণ সোয়িা প্রদাি কহর র্াহক। এ অনুতিোহগর 

আওিায় ২০১৫-১৬ অর্ জিছহর উন্নয়ি সেহর্াগীহদর সাহর্ ৩০৪.০০ তমত য়ি মাতকজি ে াহরর ৫টি ঋণচুতক্ত স্বাক্ষতরি 

েহয়হছ। A_©vr AvBwWweÕi 248.30 wg. gv. Wjvi, KFAED Gi 50.00 wg. gv. Wjvi I OFID Gi 6.00 wg. gv. Wjv‡ii 

FY Pzw³ ¯̂vÿwiZ n‡q‡Q| 

http://www.itfc-idb.org/
http://www.itfc-idb.org/
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২০১৫-২০১৬ অর্ জ িছহর স্বাক্ষতরি চুতক্তসমূে 

২০১৫-১৬ অর্ জিছহর প্রশাসি ও মধ্যপ্রািয অনুতিোহগর অিীি উন্নয়ি সেহর্াগী শ্রদশ/সংস্থাওয়ারী চুতক্ত 

স্বাক্ষর/সম্পাতদি কার্ জাি ী সংক্রান্ত তিতেন্ন িথ্য তিহে প্রদাি করা েহ াঃ 

২০১৫-১৬ অর্ জ িছহর স্বাক্ষতরি চুতক্তর সার-সংহক্ষপ 

IDB  

১। The Sustainable Housing for Low-Income Urban Communities Project 

িাস্তিায়িকারী সংস্থা: িাং াহদশ তমউতিতসপা  শ্রেহে পহমন্ট ফান্ড (তিএমতেএফ) 

সোয়িার পতরমাণ (চুতক্ত স্বাক্ষর): ২০.০০ তম.মা.ে ার (ঋণ) (১৭/০৫/২০১৬) 

- প্রকহের উহেহে: ময়মিতসংে, ফতরদপুর এিং গার্ীপুহরর কাত য়ানকর শ্রপৌরসোর আওিািীি অিগ্রসর 

র্িহগাতির পাতি ও পয়ঃসুতিিা উন্নয়ি। 

 

২। Establishment of Bangladesh-IDB Friendship Technical Teachers Training Institute 

Project 

- িাস্তিায়িকারী সংস্থা: র্িশতক্ত কম জসংস্থাি ও প্রতশক্ষণ ব্যযহরা। 

- সোয়িার পতরমাণ (চুতক্ত স্বাক্ষর): ৮.৩০ তম.মা.ে ার (ঋণ) (১৮/০৫/২০১৬) 

- প্রকহের উহেহে: িাং াহদহশ কাতরগতর তশক্ষকহদর প্রতশক্ষহণর ব্িস্থা ও মাি উন্নয়ি। 

৩। “Construction of Ashuganj 400(+5%)MW Combind Cycle Power Plant (East)” 

- িাস্তিায়িকারী সংস্থা: তিদ্যযৎ তিোহগর অিীহি আশুগঞ্জ পাওয়ার শ্রস্টশি শ্রকা. ত .। 

- সোয়িার পতরমাণ (চুতক্ত স্বাক্ষর): ২২০.০০ তম.মা.ে ার (ঋণ) (িাং াহদশ সরকার: ৩০/০৬/২০১৬, IDB: 

৩১/০৭/২০১৬) 

-প্রকহের উহেহে: ইহিাপূি জ অকহর্া েহয় র্াওয়া 150 MW Stem Turbine Power Plant-এর স্থহ  

অতিক ক্ষমিাসম্পন্ন 

        400 MW Combind Cycle Power Plant  প্রতিস্থাপি করা। 
    

  
তিত্র: ঢাকায় প্রিািমন্ত্রীর কার্ জা হয় গি ০৪/০৫/২০১৬ িাতরহি ‘Construction of Paira Bridge (Lebukhali Bridge) 

on Barisal-Patuakhali Highway’ শীষ জক প্রকহের অনুকূহ  ঋণ চুতক্ত (২য় ঋণচুতক্ত)-শ্রি  অর্ জনিতিক সম্পকজ তিোহগর 

অতিতরক্ত সতিি (প্রশাসি ও মধ্যপ্রািয ) তমর্ মােমুদা শ্রিগম এবং KFAED ’ মোপতরিা ক স্বাক্ষর কহরি। 
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তিত্র: ইহদাহিতশয়ার রার্িািী র্াকািজায় IDB’র শ্রিাে জ অি গেি জরস-এর ৪১িম িাতষ জক সো ি াকাহ  গি ১৭/০৫/২০১৬ িাতরহি িাং াহদশ 

সরকাহরর মািিীয় অর্ জমন্ত্রী এিং IDB’র শ্রপ্রতসহেন্ট ‘The Sustainable Housing for Low-Income Urban Communities 

Project’ শীষ জক প্রকহের ঋণ চুতক্তহি স্বাক্ষর কহরি। 

 

উহেিহর্াগ্য কার্ জক্রম 

BDI' র শ্রিাে জ অি গেণ জরস-এর ৪১-িম িাতষ জক সো  

 
 

IDB’র শ্রিাে জ অি গেি জরস-এর ৪১িম িাতষ জক সো গি ১৭-১৯ শ্রম ২০১৬ িাতরহি ইহদাহিতশয়ার রার্িািী র্াকািজায় অনুতিি েয়। সোয় 

আইতেতি-শ্রি িাং াহদহশর গেি জর ও িাং াহদশ সরকাহরর মািিীয় অর্ জমন্ত্রী র্িাি আব্য  মা  আিদ্য  মুতেি-এর শ্রির্তহে ৬ সদহের িাং াহদশ 

প্রতিতিতিদ  শ্রর্াগদাি কহরি। সো ি াকাহ  আইতেতির সেহর্াগী সংস্থা Islamic Corporation for the Insurance of 

Investment & Export Credit (ICIEC) এর ২৩িম িাতষ জক সো ,ISFD’র ৯ম িাতষ জক সো , ICD’র ১৬শ িাতষ জক সো এিং 

ITFC’র একাদশ িাতষ জক সো অনুতিি েয়। িাং াহদশ প্রতিতিতিদহ র সদেগণ এ সক  গুরুেপূণ জ সোয় অংশগ্রেণ কহরি। 

 
 

 আইতেতি শ্রিাে জ অি গেি জরস-এর শ্রিয়ারম্যাি তিি জািিঃ 

আইতেতি’র ৪১ িম িাতষ জক শ্রিাে জ সোর অব্ািতেি পর েহি ২০১৭ সাহ  শ্রর্োয় অনুতিিব্ ৪২ িম শ্রিাে জ সো পর্ জন্ত দাতয়ে পা হির 

র্ন্য িাং াহদহশর মািিীয় অর্ জমন্ত্রীহক আইতেতি শ্রিাে জ অি গেি জরস-এর শ্রিয়ারম্যাি তিি জাতিি করা েয়। সোর সমাপিী অতিহিশহি তিগি শ্রময়াহদর 

শ্রিয়ারম্যাি ইহদাহিতশয়ার অর্ জমন্ত্রী Dr. Bambang Brodjonegoro িাং াহদশ প্রতিতিতির োহি Chairmanship Hammer 

তুহ  শ্রদি। িাং াহদহশর মািিীয় অর্ জমন্ত্রীর পহক্ষ উক্ত Chairmanship Hammer টি গ্রেণ কহরি অর্ জনিতিক সম্পকজ তিোহগর তসতিয়র 

সতিি র্িাি শ্রমাোম্মদ শ্রমর্িােউতেি। 
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তিত্র: অর্ জনিতিক সম্পকজ তিোহগর তসতিয়র সতিি র্িাি শ্রমাোম্মদ শ্রমর্িােউতেি, মািিীয় অর্ জমন্ত্রীর পহক্ষ  

IDB’র Chairmanship Hammer গ্রেণ কহরি। 

 Innovation Exhibition: 

 আইতেতি’র ৪১ িম িাতষ জক শ্রিাে জ সোর আহরকটি উহেিহর্াগ্য তিষয় েহ া Innovation Exhibition। সো ি াকা ীি ১৫-১৯ 

শ্রম ২০১৬ িাতরি পর্ জন্ত র্াকািজা কিহেিশি  শ্রসন্টাহর Innovation for development শীষ জক একটি প্রদশ জিী অনুতিি েয়। 

প্রদশ জিীহি ১৮টি শ্রদশ েহি স্বাস্থয ,কৃতষ ,তশক্ষা ,পাতিসম্পদ ,তিম জাণ তশে ,যুি উন্নয়ি এিং দাতরদ্র্য দূরীকরণ তিষহয় তিতেন্নœ 

Innovative cªKí cÖ`wk©Z nq| D³ Innovation Exhibition G evsjv‡`k n‡Z যুি ও ক্রীড়া মন্ত্রণা হয়র অিীহি 

িাস্তিায়িািীি “Building Capable Youth for National Development in a Particular Village, 

Lahinipara, Kushtia প্রদশ জহির র্ন্য মহিািীি েয়। প্রকহের আওিায় কুতষ্টয়ার  াতেিীপাড়া গ্রাহম যুি সমাহর্র কার্ জকর 

অংশগ্রেহণর মাধ্যহম তকোহি আত্মকম জসংস্থাি ও শ্রিকারে দূরীকরণকরা েহে িা শ্রদিাহিা েয়। এছাড়া আইতেতি এর ফাহয়  িাহয়র 

শ্রপ্রাগ্রাম এর অিীহি িাং াহদহশ িাস্তিায়িািীি স্কু -কাম-সাইহলাি শ্রশল্টার তিম জাহণর মাধ্যহম তকোহি প্রাকৃতিক দ্যহর্ জাগ েহি র্ীিি 

রক্ষা পাহে এিং প্রকহের আওিায় তিতেন্ন ক্ষুদ্র্ ঋণ কম জসূতির মাধ্যহম দাতরদ্র্য দূরীকরণ ও তশক্ষার প্রসার সম্ভি েহে িা প্রদশ জিীহি 

তুহ  িরা েয়। মািিীয় অর্ জমন্ত্রী Exhibition-এ প্রদতশ জি িাং াহদশ ছাড়াও অন্যান্য শ্রদহশর স্ট সমূেও ঘুহর শ্রদহিি।  

িাং াহদশ ও শ্রসৌতদ আরহির মহধ্য Joint Commission (JC) এর ১১-িম সো। 

 

পারস্পতরক অর্ জনিতিক ও িাতিতর্যক সম্পকজ শ্রর্ারদারকরহণর  হক্ষয িাং াহদশ ও শ্রসৌতদ আরহির মহধ্য Joint Commission 

(JC) এর ১১-িম সো গি িহেম্বর ১৮-১৯, ২০১৫ িাতরহি ঢাকায় অর্ জনিতিক সম্পকজ তিোহগ অনুতিি েয়। উক্ত সোয় িাং াহদশ 

প্রতিতিতিদহ র শ্রির্তে প্রদাি কহরি এ তিোহগর তসতিয়র সতিি র্িাি শ্রমাোম্মদ শ্রমর্িােউতেি এিং শ্রসৌতদ প্রতিতিতিদহ র শ্রির্তে 

প্রদাি কহরি শ্রসহদহশর H.E. Dr. Ahmad Bin Fahad Al-Fuhaid. 
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তিত্র: গি িহেম্বর ১৮-১৯, ২০১৬ িাতরহি ঢাকায় অনুতিি Joint Commission (JC) এর ১১-িম সো। 

 

IDB’র Fael Khair Program-এর আওিায় তিতম জি স্কু -কাম-সাইহলাি শ্রসন্টার েস্তান্তর 

২০১৫-১৬ অর্ জিছহর ২৭টি স্কু -কাম-সাইহলাি শ্রসন্টার তিম জাণকার্ সম্পন্নকরি Fael Khair Program-এর পক্ষ েহি সংতিষ্ট 

কর্তজপহক্ষর তিকট েস্তান্তর করা েহয়হছ। এ পর্ জন্ত শ্রমাট ৯৪টি স্কু /মাদ্র্াসা-কাম সাইহলাি শ্রসন্টার সংতিষ্ট কর্তজপহক্ষর তিকট েস্তান্ত করা 

েহয়হছ। এ সক  সাইহলাি শ্রসন্টার সরকারী সম্পতি তেসাহি গণ্য।  

 

IDB-এর  (ACH )Aost Cogotrr Hgreemeot স্বাক্ষর 

গি ২৩-২৭ িহেম্বর ২০১৫ িাতরহি মািিীয় অর্ জমন্ত্রীর শ্রির্তহে িাং াহদশ প্রতিতিতিদহ র শ্রসৌতদ আরি সফরকাহ  িাং াহদশ ও 

’BD’র মধ্যে Host Country Agreement স্বাক্ষতরি েহয়হছ। উক্ত Host Country Agreement িাং াহদহশর পহক্ষ 

স্বাক্ষর কহরহছি মািিীয় অর্ জমন্ত্রী এিং আইতেতি’র পহক্ষ স্বাক্ষর কহরহছি আইতেতি’র মান্যির শ্রপ্রতসহেন্ট ে .আেহমদ শ্রমাোম্মদ 

আ ী। 

 

IDB’র Merit Scholarship Programme   

IDB’র Merit Scholarship Programme 2016-2017-এর আওিায় িাং াহদহশর তশক্ষার্ীগহণর মহিািয়ি এিং আহিদি 

পত্র তশক্ষা মন্ত্রণা হয়র সুপাতরশক্রহম র্ািিীয় প্রতক্রয়া সম্পন্ন করা েহয়হছ।  

 

SFD’র Saudi Export Programme-এর আওিায় শ্রসৌতদ আরি শ্রর্হক BCIC কর্তজক সার আমদাতি 

শ্রসৌতদ আরি শ্রর্হক সার আমদাতির র্ন্য শ্রসৌতদ SFD কর্তজক প্রস্তাতিি ৫০.০০ তম.মা.ে াহরর ঋণ প্রস্তাহির Preliminary 

Indicative Term Sheet (Amdndment-2)-এর তিষহয় তশে মন্ত্রণা হয়র মিামি সে তিষয়টি চূোন্ত করহণর র্ন্য িহেম্বর, 

২০১৫ িাতরহি SFD-শ্রি শ্রপ্ররণ করা েহয়হছ।  

 
িাং াহদহশর শ্রিসরকারী িাহি OFID-এর তিতিহয়াগ উৎসাতেিকরণ 

িাং াহদহশর শ্রিসরকারী িাহি OFID-এর তিতিহয়াগ আকৃষ্টকরহণর র্ন্য শ্রিসরকারী িাহির প্রতিিাি “ONE Bank Limited”-

এর অনুকূহ  ওহপক ফাহন্ডর ১৫.০০ তম.মা.ে ার ঋণ সোয়িা প্রদাহির তিষহয় িাং াহদশ সরকাহরর “Statement of No 

Objection” গি তেহসম্বর ২৪, ২০১৫ িাতরহি OFID-এ শ্রপ্ররণ করা েহয়হছ। 
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িাং াহদহশর শ্রিসরকারী িাহি ICD-এর তিতিহয়াগ উৎসাতেিকরণ 

িাং াহদহশর শ্রিসরকারী িাহি ICD-এর তিতিহয়াগ আকৃষ্টকরহণর র্ন্য শ্রিসরকারী িাহির প্রতিিাি “PRAN-RFL”-এর 

Subsidiary Company, “Rangpur Metal Industries Limited (RMIL)”-এর অনুকূহ  BCD’র ২০.০০ 

তম.মা.ে ার ঋণ সোয়িা প্রদাহির তিষহয় িাং াহদশ সরকাহরর “Statement of No Objection” ICD-শ্রি গি জু াই ২২, 

২০১৫ িাতরহি শ্রপ্ররণ করা েহয়হছ। 

 
উন্নয়ি সেহর্াগীহদর িাং াহদশ সফর ও িাং াহদশ প্রতিতিতিদহ র তিহদশ সফর 

২০১৪-১৫ অর্ জ িছহর অর্ জনিতিক সেহর্াগীিা প্রতক্রয়াকরহির র্ন্য এ অনুতিোহগর আওিািীি উন্নয়ি সেহর্াগীহদর উহেিহর্াগ্য 

সফরসমূে তিেরূপ: 

 
শ্রসৌতদ আরহির মান্যির তপ্রন্স তুতকজ তিি আব্দুোে এিং IDB-এর মান্যির শ্রপ্রতসহেন্ট ে .আেমদ শ্রমাোম্মদ আ ীর িাং াহদশ সফর 

 শ্রসৌতদ আরহির মান্যির তপ্রন্স তুতকজ তিি আব্দুোে এিং আইতেতি’র মান্যির শ্রপ্রতসহেন্ট ে .আেমদ শ্রমাোম্মদ আ ী গি ১১-১২ 

র্ানুয়াতর ২০১৬ শ্রময়াহদ িাং াহদশ সফর কহরি। ইস াতমক শ্রেহে পহমন্ট ব্াংক আইতেতি )Fael Khair Programme) এর 
আওিায় িাং াহদহশর তসের তিধ্বস্ত দতক্ষণ-পতিম অঞ্চহ  তিিীয় প্যাহকহর্ 27 (সািাশ)টি তিতম জি স্কু -কাম-সাইহলাি শ্রসন্টার 

উহিািি উপ হক্ষয শ্রসৌতদ আরহির মান্যির তপ্রন্স তুতকজ তিি আব্দুোে এিং আইতেতি’র মান্যির শ্রপ্রতসহেন্ট ে .আেমদ শ্রমাোম্মদ আ ী 

গি ১২ র্ানুয়াতর ২০১৬ িাতরি িরগুিা শ্রর্ ার আমি ী উপহর্ ায় সফর কহরি। উক্ত সফরকাহ  মান্যির তপ্রন্স এিং আইতেতি’র 

মান্যির শ্রপ্রতসহেন্ট মািিীয় প্রিািমন্ত্রী শ্রশি োতসিার সাহর্ শ্রর্ৌর্োহি তেতেও কিফাহরহন্সর মাধ্যহম তিতম জি স্কু -কাম-সাইহলাি 

শ্রসন্টার উহিািি কহরি। এ সংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ জক্রম এ অনুতিোহগর মাধ্যহম সম্পন্ন করা েহয়হছ। 

 

IDB এর Member Country Partnership Strategy (MCPS) তমশহির িাং াহদশ সফর 

ইস াতমক শ্রেহে পহমন্ট ব্াংক (আইতেতি) এর Member Country Partnership Strategy (MCPS) Programming 

and Review Mission গি ১৮-২১ অহটাির ২০১৬ িাতরি পর্ জন্ত িাং াহদশ সফর কহরহছ। উক্ত সফর শ্রশহষ িাং াহদশ সরকার 

এিং BDI’র মহধ্য Agreed Minutes of Meeting স্বাক্ষতরি েহয়হছ। তিি িছর শ্রময়াদী MCPS িাস্তিায়হির র্ন্য 

১৬৯৭.৩০ তমত য়ি মাতকজি ে ার ব্হয় শ্রমাট ১৫টি প্রকে িাস্তিায়হির র্ন্য িাছাই করা েহয়হছ। 

 

IDB এর অর্ জায়হি িাস্তিায়ি/মূল্যায়হির র্ন্য তিতেন্ন প্রকহের Appraisal/Evaluation Mission 

 গি ০৬-০৯ জু াই ২০১৫ িাতরি পর্ জন্ত BID এর একটি তমশি Host Country Agreement-এর িসড়া চূড়ান্ত করার 

উহেহে িাং াহদহশ আগমি কহর।  

 গি ২৬-৩০ জু াই ২০১৫ িাতরি পর্ জন্ত “Regional Submarine Telecommunications Project, 

Bangladesh (BD-0171)”-শীষ জক প্রকহের  র্ন্য IDB’র একটি Supervision Mission িাং াহদহশ আগমি 

কহর। 

 গি ০৬-১৫ আগস্ট ২০১৫ িাতরি পর্ জন্ত “Rehabilitation of Rural Infrastructure in Gaibandha & 

Kurigram Damaged by Flood 2007 ”- শীষ জক প্রকহের িাস্তিায়হিাির মূল্যায়হণর র্ন্য  ’BD’ র একটি Mission 

িাং াহদহশ আগমি কহর। 

 গি ২০-২৪ তেহসম্বর ২০১৫ িাতরি পর্ জিন্ত IDB’র একটি তমশি 400+ MW Ashugnaj East Power Plant 

Efficiency Improvement Project-এর সমীক্ষা কার্ জক্রম সম্পন্ন করার র্ন্য িাং াহদশ সফর কহর।   

 BDI’র Fael Khair Programme-এর আওিায় িাং াহদহশর তসের তিধ্বস্ত দতক্ষণ-পতিম অঞ্চহ  তিিীয় 

প্যাহকহর্ ২৭ (সািাশ) টি তিতম জি স্কু -কাম-সাইহলাি শ্রসন্টার উহিািি উপ হক্ষয শ্রসৌতদ আরহির মান্যির তপ্রন্স তুতকজ 

তিি আব্দুোে এিং আইতেতি’র মান্যির শ্রপ্রতসহেন্ট ে .আেমদ শ্রমাোম্মদ আ ী গি ১১-১২ র্ানুয়াতর ২০১৬ শ্রময়াহদ 

িাং াহদশ সফর কহরি। 

 গি ৩০ র্ানুয়াতর েহি ০৩ শ্রফব্রুয়াতর ২০১৬ শ্রময়াহদ আইতেতি’র একটি Portfolio Follow-up/Pre CPPR তমশি 

িাং াহদশ সফর কহরহছ।   
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 “Sylhet Feeder Roads Upgrading Project” এিং “Submarine Cable Telecommunications 

Project”-শীষ জক প্রকে দ্যটির উপর Success Stories Document প্রস্তুি করার উহেহে  BDI’ র কম জকিজা এবং 

’BD  কর্তজক তিহয়াগকৃি Country Firm ‘GREEN INK’-এর কম জকিজা সমন্বহয় একটি টীম গি ১৫-২৪ 

শ্রফব্রুয়াতর ২০১৬ িাতরহি িাং াহদশ সফর কহরহছ। 

 গি ০১-০৮ মাি জ ২০১৬ শ্রময়াহদ আইতেতি’র একটি Supervisionতমশি িাং াহদশ সফর কহরহছ। 

 গি ০৯-১৩ এতপ্র  ,২০১৬ শ্রময়াহদ আইতেতি’র একটি Preparation তমশি িাং াহদশ সফর কহরহছ। 

 গি ২৯ শ্রম ২০১৬ েহি ০৩ জুি ২০১৬ শ্রময়াহদ আইতেতি’র একটি Program Mission িাং াহদশ সফর কহরহছ। 

 

KFAED-এর Mission -এর িাং াহদশ সফর 

 গি র্ানুয়াতর ৫-৮ এতপ্র  ২০১৬ িাতরহি কুহয়ি ফাহন্ডর ২ (দ্যই) সদে তিতশষ্ট একটি তমশি “Construction of 

Paira Bridge (Lebukhali Bridge) on Barisal-Patuakhali Highway” শীষ জক প্রকহে অতিতরক্ত 

অর্ জায়ি (২য় ঋণ) এযাপ্রাইর্াহ র র্ন্য িাং াহদশ সফর কহর। 

 গি র্ানুয়াতর ৩-৫ শ্রম ২০১৬ িাতরি পর্ জন্ত কুহয়হির মািিীয় প্রিাি মন্ত্রী এিং িাঁর সফরসঙ্গী তেহসহি কুহয়ি ফাহন্ডর 

মো পতরিা ক িাং াহদশ সফর কহর। কুহয়ি ফাহন্ডর িাং াহদশ সফহরর উহেে তছ  “Construction of 

Paira Bridge (Lebukhali Bridge) on Barisal-Patuakhali Highway” শীষ জক প্রকহের অনুকূহ  

ঋণচুতক্ত  ) ২য় ঋণচুতক্ত স্বাক্ষর। 

SFD’র Mission-এর িাং াহদশ সফর 

 গি জু াই ২৬-৩০ ,২০১৫ িাতরহি SFD’র ৩ সদহের একটি Mission, SFD’র অর্ জায়হি িাস্তিায়িািীি 

ি মাি প্রকেসমূহের অগ্রগতি, অতিষ্পন্ন তিষয় এিং পাইপ াইি প্রকেসমূহের তিষহয় আহ ািিার  হক্ষয ঢাকা সফর 

কহরি। 

 গি শ্রফব্রুয়াতর ১৩-১৫, ২০১৬ িাতরহি SFD’র ২ সদে তিতশষ্ট একটি প্রতিতিতিদ  ‘Enhancement of ICT 

& Arabic Language Skills in Madrasha Education’ শীষ জক প্রকহে SFD’র অর্ জায়হির সম্ভাব্িা 

র্ািাইকহে ঢাকা সফর কহরি। তমশি সংক্রান্ত র্ািিীয় কার্ জক্রম এ অনুতিোগ শ্রর্হক মাধ্যহম সম্পন্ন করা েহয়হছ।  

 

িাং াহদশ Mission-এর  শ্রসৌতদ আরি সফর 

মািিীয় অর্ জমন্ত্রীর শ্রির্তহে িাং াহদশ প্রতিতিতিদ  গি ২৩-২৭ িহেম্বর ২০১৫ িাতরহি শ্রসৌতদ আরি সফর কহরহছি। উক্ত 

সফহর মািিীয় অর্ জমন্ত্রী শ্রসৌতদ আরহির অর্ জমন্ত্রীর সতেি তি-পাতক্ষক আহ ািিায় তমত ি েহয়হছি। এছাড়াও মািিীয় 

অর্ জমন্ত্রী আইতেতি’র মান্যির শ্রপ্রতসহেহন্টর সতেি আহ ািিা সোয় তমত ি েহয়হছি। এছাড়াও িাং াহদশ প্রতিতিতিদ   

তরয়াদ ও শ্রর্োয় অনুতিি তিতেন্ন অনুিাহি অংশগ্রেণ কহরহছি। উহেখ্য ,মািিীয় অর্ জমন্ত্রীর এ সফহর িাং াহদশ ও 

আইতেতি’র মহধ্য Host Country Agreement স্বাক্ষতরি েহয়হছ। উক্ত Host Country Agreement 

িাং াহদহশর পহক্ষ স্বাক্ষর কহরহছি মািিীয় অর্ জমন্ত্রী এিং আইতেতি’র পহক্ষ স্বাক্ষর কহরহছি আইতেতি’র মান্যির 

শ্রপ্রতসহেন্ট ে .আেহমদ শ্রমাোম্মদ আ ী। 

 

ITFC Mission -এর িাং াহদশ সফর 

গি মাি জ ৭-৯, ২০১৬ িাতরহি ITFC’র তিি সদে তিতশষ্ট একটি Mission ঢাকা সফর কহর এিং তমশিটি অর্ জনিতিক 

সম্পকজ তিোগ, জ্বা ািী ও িতির্ সম্পদ তিোগ, িাং াহদশ ব্াংক, িাং াহদশ শ্রপহরাত য়াম কহপ জাহরশি এিং তিতসআইতস-

এর সাহর্ তি-পাতক্ষক সো কহর। 

আন্ত:মন্ত্রণা য় ও অন্যান্য সো 

মধ্যপ্রািয অতিশািা (মধ্যপ্রািয-১, ২ এিং ৩ শািা) এর আওিায় ২০১৫-১৬ অর্ জ িছহর ি তি প্রকহের িাস্তিায়ি অগ্রগতি, 

িসড়া ঋণ চুতক্ত পর্ জাহ ািিা, িতুি প্রকহের অর্ জায়ি প্রতক্রয়াকরণ, শ্রর্ৌর্ অর্ জনিতিক কতমশি (শ্রর্ইতস) সো পর্ জাহ ািিা 

প্রভৃতি তিষহয় ৩৫টি আন্তঃমন্ত্রণা য় সো/অন্যান্য সো অনুতিি েহয়হছ। 


