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০৫ ভার্ চ ২০১৮ খ্রিঃ।

নং-১৮.১৪.০১৫৮.১২৪.৩৫.০৫২.২০১৮-৬২৮

খ্ফলয় :খ্বখ্িও কনপারযন্স-এ প্রদত্ত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয খ্নরদ চনা ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্ত প্রখ্তরফদন প্রপ্রযণ।
সূত্র : প্রনৌখ্যফন ভন্ত্রণাররয়য ত্র নং-১৮.০০.০০০০.০১৬.৪৫.০০৬.১৫-১০৩৪ , তাখ্যখ : ০১/০৬/২০১৫ইং।
উর্য চক্ত খ্ফলয় ও সূরত্রয প্রপ্রখ্িরত জানারনা মারে প্রম

, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তক
চ ২৭-০৪-২০১৫ তাখ্যরখ ফগুড়া

াতিীযা, জয়পুযাট, খ্যাজগঞ্জ, খ্িনাইদ ও নড়াইর প্রজরা উন্নয়ন ও ভন্বয় কখ্ভটিয রে খ্বখ্িও কনপারযন্স-এ প্রদত্ত
খ্নরদ চনা মূরয ভরে প্রভাংরা ফন্দয ংখ্িষ্ট খ্ফলরয়য ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্ত প্রখ্তরফদন প্রপব্রুয়াখ্য-২০১৮ অত্রাথ প্রপ্রযণ কযা
ররা।
জাযীকৃত রত্র মথামথ কর্তচ রিয অনুরভাদন যরয়রে।

ংযুখ্ক্ত :ফণ চনা প্রভাতারফক।
স্বািখ্যত/ ০৫-০৩-১৮
খ্যর্ারক (প্রান)
খ্র্ফ
প্রনৌখ্যফন ভন্ত্রণারয়
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরারদ যকায
ফাংরারদ খ্র্ফারয়
ঢাকা।
অনুখ্রখ্িঃ অফগখ্ত ও প্ররয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্ররনয জন্য প্রপ্রযণ কযা ররা।
যুগ্ম)প্রভাংরা ফন্দয াখা(খ্র্ফ
প্রনৌখ্যফন ভন্ত্রণারয়,ফাংরারদ খ্র্ফারয়, ঢাকা।
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প্রভাংরা ফন্দয কর্তচ ি
প্রভাংরা, ফারগযাট।
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তচক ২৭.০৪.২০১৫ তাখ্যরখ ফগুড়া, াতিীযা, জয়পুযাট, খ্যাজগঞ্জ, খ্িনাইদ ও নড়াইর প্রজরা
উন্নয়ন ও ভন্বয় কখ্ভটিয রে খ্বখ্িও কনপারযন্স এ প্রদত্ত খ্দক খ্নরদ চনায ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্ত।
প্রদত্ত খ্নরদ চনা:
প্রম প্রকান উারয় প্রভাংরা ফন্দযরক র্র যাখরত রফ ;
ভফক কর্তচক গৃীত দরি :
প্রভাংরাফন্দযকাম চকযীবারফর্রযরয়রেএফংফন্দরযযকাম চক্রভিভতাআযওবৃখ্িযকযাযজন্যফহুখ্ফধপ্রকল্পারত প্রনয়া রয়রে।
ফতচভান যকায িভতায় আায য প্রভাংরা ফন্দরযয ব্যফায বৃখ্ি ও উন্নয়নকরল্প অগ্রাখ্ধকায ও খ্ফরল গুরুত্ব প্রদান করয । এরত প্রভাংরা
ফন্দরযয ব্যফায আানুরুবারফ বৃখ্ি প্ররত থারক এফং প্রভাংরা ফন্দয পুনযায় একটি রাবজনক প্রখ্তষ্ঠারন খ্যণত রয়রে। ফন্দয ব্যফায বৃখ্িয
ধাযাফাখ্কতায় ২০১৬-২০১৭ অথ চ ফেরযয জাাজ যান্ডখ্রং এয ংখ্যা ৬২৩ টি , কারগাচ যান্ডখ্রং ৭৫ .১৪ রিরভিঃ টন (আভদাখ্ন ও যপ্তাখ্ন) এফং
২৬৯৫২ টিইইউজ করেইনায যারন্ডর কযা রয়রে এফং ২২৬.৫৬ প্রকাটি টাকা যাজস্ব আয় কযা ম্ভফ রয়রে।
মুদ্র রথ ফাখ্ণরজযয প্রায আঞ্চখ্রক প্রমাগারমাগ এফং ফন্দরযয িভতা বৃখ্িয ররিয ২০০৯-২০১৭ ম চন্ত প্রভাট ৪২৩ প্রকাটি ৬৯ রি
৪০ াজায টাকা ব্যরয় প্রভাট ০৮ টি উন্নয়ন প্রকল্প এফং ০৪ টি উন্নয়ন কভচসূর্ী ফাস্তফায়ন কযা রয়রে। ২০১৭-২০১৮ অথ চফেরয ০৭ টি উন্নয়ন প্রকল্প
ফাস্তফায়নাধীন আরে এফং ০৮ টি উন্নয়ন প্রকল্প অনুরভাদরনয প্রখ্ক্রয়াধীন আরে।
২০১৬-১৭ অথ চফেরয প্রভাংরা ফন্দরযয অজচন:

ক্রিঃ নিঃ
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

কাম চক্রভ
জাাজ যান্ডখ্রং
কারগাচ যান্ডখ্রং
গাখ্ড় যান্ডখ্রং
যাজস্ব আয়
অখ্িট আখ্ত্ত খ্নষ্পখ্ত্ত
াইখ্িি প্রফাট ংগ্র
করেইনায ও কারগাচ যান্ডখ্রং মন্ত্রাখ্ত
ংগ্র
এখ্িখ্ ফযাদ্দ ফাস্তফায়ন

অজচন (২০১৬-১৭)
৬২৩ টি
৭৫.১২ রি প্রভিঃ টন
১৫৯০৭ টি
২২৬.৫৬ প্রকাটি টাকা
১৯ টি
১ টি
২০ টি

ভন্তব্য
(+) ২৯.২৫ %
(+) ২৯.৬১ %
(+) ২.২৮%
(+)১৫.২৩%

২৫.৭৯ প্রকাটি (৯২.২৭%)

স্বািখ্যত/ ০৫-০৩-১৮
খ্যর্ারক (প্রান)
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