
ইরামভক  পাউ ন্ডেন  

আগাযগাঁ, ন্ডরযফাাংরানগয, ঢাকা-১২০৭ 
  
  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদ যকারযয ধভ ম মফলয়ক ভন্ত্রণাররয়য অধীরন ইরামভক পাউরেন একটি মফমধফদ্ধ স্বায়ত্বামত াংস্থা। 

ইরারভয প্রচায-প্রারযয ররযে ফাাংরারদরয ভান স্থমত জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু ন্ডখ ভৄমজবুয যভান ১৯৭৫ াররয ২২ ভাচ ম এক 

অধ্যারদফরর ‘ইরামভক পাউরেন’ প্রমতষ্ঠা করযন। ফাাংরারদরয াংখ্যাগমযষ্ঠ ভানুল ভৄরভান। সুপ্রাচীন কার ন্ডথরক এ ন্ডদর ইরাভী আদ ম 

 ভল্যরফারধয রারন  চচ মা রয় আরছ। ইরারভয এই ভৄন্নত আদ ম  ভল্যরফারধয প্রচায  প্রায কাম মক্রভরক ন্ডফগফান কযায ররযে 

ইরামভক পাউরেন এোক্ট ১৯৭৫ অনুমায়ী এয রযে  উরেশ্য ফাত্মফায়ন রয় থারক। 
            ইরামভক পাউরেন-এয রযে  উরেশ্য অনুমায়ী মফমবন্ন কাম মক্রভ ১৪ টি মফবাগ, ৪টি মফবাগীয়  ৬০টি ন্ডজরা কাম মারয়, ৭টি ইভাভ 

প্রমযণ একারডভী এফাং ৩৩টি ইরামভক মভন ন্ডকরেয ভাধ্যরভ ফা স্তফাময়ত রে। ফতমভান যকারযয ২০০৯-২০১৩ (মডরম্বয) ম মভত্ম ৫ 

(াঁচ) ফছরয ইরামভক পাউরেরনয মফমবন্ন মফবারগয ভাধ্যরভ ফাস্তফাময়ত উন্নয়নভরক কভ মকারেয াপরল্যয মচত্র মনরে উন্ডেখ কযা ররাোঃ 

ফতমভান যকারযয ভরয়য ৫ (াঁচ) ফছরয অথ মননমতক, াভামজক মফমবন্নখারত ইরামভক পাউরেরনয অমজমত 

াপরল্যয প্রমতরফদন ঃোঃ 
  
(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ 

নাং 
কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 

১। 
প্রান মফবাগোঃ ২০০৯-২০১৩ ইাং (মডরম্বয ২০১৩ ম মভত্ম) 

জনফর স্থানান্তয/যাজস্বখারত দ সৃজন াংক্রাভত্ম তথ্যোঃ 

  

(ক) কভ মকতমা মনরয়াগ ৬৩ জন ইরাভ প্রচায প্রারয ায়ক -- ১০০% 
(খ) কভ মচাযী মনরয়াগ ৫৩ জন ’’ -- ১০০% 
(গ) আউট ন্ডাম মাং কভ মচাযী মনরয়াগ ১০ জন ’’ -- ১০০% 

(ঘ) রদান্নমত (i) (কভ মকতমা) (মযচারক, উ-মযচারক, ম্পাদক, 

কাযী মযচারক, মাফ যযণ কভ মকতমা, গরফলণা কভ মকতমা, 

একাভত্ম মচফ) 
(ii) রদান্নমত কভ মচাযী 

৭১ জন 
  

  
৪৭ জন 

’’ -- ১০০% 

(ঙ) ভমজদ াঠাগারযয ভাপ্ত প্রকরেয দ  জনফর যাজস্বখারত 

স্থানাভত্ময 
৫ জন ’’ -- ১০০% 

(চ) ইরামভক মভন মফবারগয জন্য যাজস্বখারত দ সৃজন ৪০ টি ’’ -- ১০০% 
(ছ) ভমজদ াঠাগায মফবারগয জন্য যাজস্বখারত দ সৃজন ২টি ’’ -- ১০০% 

  
(জ) নতুন দ সৃজন (প্রান, প্রকানা এফাং দ্বীমন দায়াত  

াংস্কৃমত) 
৭টি ’’   ১০০% 

  
২। ভন্বয় মফবাগোঃ 

  

(ক) জাতীয়  ইরাভী গুযেত্বপূণ ম মদফ উদমান অনুষ্ঠান ৩৬৮৭ টি ইরাভ প্রচায  প্রায 

যকারযয নীমত  মদ্ধাভত্ম 

ফাত্মফায়ন 

-- ১০০% 

(খ) ভমরা অনুষ্ঠান ৮০০ টি ইরারভ নাযী অমধকায  যকাযী 

নাযী নীমত ফাত্মফায়রন ায়ক 
-- ১০০% 

(গ) যভজারনয তপমর ভামপর ৪৮৪১ টি যভজারনয গুযেত্ব  তাৎম ম তুরর 

ধযরত ায়ক 
-- ১০০% 

(ঘ) মযা প্রমতষ্ঠান মবমিক অনুষ্ঠান ৩৬৯০ টি ছাত্র-ছাত্রীরদয ভারঝ ইরামভক 

আদ ম তুরর দযরত ায়ক 
-- ১০০% 

(ঙ) জাতীয় মশু মকরায প্রমতরমামগতা (উরজরা, ন্ডজরা  মফবাগ 

ম মায়) 
২,৭৯৭ টি মশু-মকরাযরদয 

ইরামভক জ্ঞানঅজমরন ায়ক 
-- ১০০% 

(চ) জাতীয় ম মারয় মশু মকরায পুযস্কায মফতযণ অনুষ্ঠান ৪ টি -- ১০০% 

(ছ) জামতয জনরকয জন্  াাদাত ফামল মকী উদমান ৬৩৮৫ টি জামতয জনরকয নীমত  আদ ম 

ফাত্মফায়রন অনুপ্রামণত কযা 
-- ১০০% 

(জ) ন্ডমৌতুরকয মফযেরদ্ধ াভামজক আরদারন ২৮৮ টি ন্ডমৌতুরকয অমবা ন্ডথরক জামতরক 

ভৄক্ত কযরত ায়ক 
-- ১০০% 

(ঝ) ন্ত্রা  জঙ্গীফাদ প্রমতরযাধ  প্রমতকারয বা ভারফ  

ভমজরদ প্রাক খুতফা আররাচনা 
১১৭৭৬টি ন্ডদ ন্ডথরক ন্ত্রা  জমঙ্গফাদ 

মনভ মর কযরত ায়ক 
-- ১০০% 

(ঞ) ন্ত্রা  জঙ্গীফাদ প্রমতরযাধ  প্রমতকারয জনভত সৃমিয ৪২,০০,০০০       



ররযে মফমবন্ন ম মারয় মরপররট মফতযণ 
(ট) নাযী অমধকায ভম মাদা যযায় আররাচনা বা ৬৬৫৬ টি নাযী অমধকায ফাত্মফায়রন ায়ক 

ভূমভকা ারন -- ১০০% 

(ঠ) নাযী অমধকায ভম মাদা যযায় ভমজদ ভাদ্রাায়  ফ মত্মরযয 

ভৄমরস্দরদয ভরধ্য মরপররট মফতযণ 
২৫,০০,০০০ নাযী অমধকায ফাত্মফায়রন ায়ক 

ভূমভকা ারন নাযীনীমতভারায 

স্বরয জনভত গঠরন ায়ক 

    

(ড) ভানফ ম্পদ উন্নয়রন ধভীয় ন্ডনতারদয ম্পৃক্তকযণ ৮৬৪ টি   -- ১০০% 

(ঢ) ১৭ ভাচ ম জাতীয় মশু মদফ ৪৯০ টি   -- ১০০% 

(ণ) ঈদউিয মশু অনুষ্ঠান ৬৪ টি   -- ১০০% 

(ত) ২২ ভাচ ম ইরামভক পাউরেরনয প্রমতষ্ঠা ফামল মকী উদমান ৬৫ টি ইরামভক পাউরেরনয রযে  

উরেশ্য ফাত্মফায়রন ায়ক 
-- ১০০% 

(থ) ন্ডজরা/মফবাগীয় ম মারয় চাঁদ ন্ডদখা কমভটিয মভটিাং ৩,৭০৮ টি আযফী ভারয মদন  তামযখ মনধ মাযরণ 

ায়ক -- ১০০% 

(দ) ন্ডজরা কাম মাররয় বফন মনভ মারণয জন্য জমভ প্রামপ্তয ন্ডজরায 

াংখ্যা 
১২ টি মনজস্ব বফন মনভ মারণয ভাধ্যরভ 

দাপ্তমযক কাম মক্রভ মযচারনা 
-- -- 

(ধ) ভাঠ ম মারয়য আররভ-ররভারদয ারথ জাতীয়  াভামজক 

ভস্যা ভাধারন গণরচতনতা সৃমিয ররযে ভত মফমনভয় বা  
২৪,১৯২টি ভাঠ ম মারয় ভস্যা ভাধারন 

গণরচতনতা সৃমিয ায়ক 
    

  
(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ 

নাং 
কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 

    

৩। ন্ডকেীয় রাইরেযীোঃ 

  

(ক) ন্ডদী/মফরদী পুত্মক াংগ্র ৫৩৫৩ টি ইরারভয প্রচায  

প্রায, ইরাভী ফই 

াঠ্যবো সৃমি 

-- ১০০% 

(খ) প্যাম্পররট াংগ্র ৬৬৪ টি ’’ -- ১০০% 

(গ) াঠক ন্ডফা ৫৮৭৭০০ জন ’’ -- ১০০% 

(ঘ) গরফলক ন্ডফা ৪২২ জন ’’ -- ১০০% 

(ঙ) মরপট াংগ্র ০১ টি ’’ -- ১০০% 

(চ) ন্ডজনারযটয াংগ্র ০১ টি ’’ -- ১০০% 

(ছ) মম টিমব(কোরভযা) ০৮ টি ’’ -- ১০০% 

(জ) রাইরেযীযয স্বতন্ত্র বফন মনভ মাণ ১টি আধুমনক সুরমাগ সুমফধা 

ম্বমরত ৪ তরা মফমি 

বফন মনভ মারণয ভাধ্যরভ 

ন্ডফা প্রদান কযা 

২১০০০ ফগ মফুরটয ৪ 

তরা মফমি একটি 

স্বতন্ত্র বফন (২য় 

রত ৫ভ তরা) 

১০০% 

(ঝ) আফাফত্র াংগ্র ৪৮ টি ’’ -- ১০০% 

(ঞ) অন রাইরন ইউমএ াংগ্র ০২ টি ’’ -- ১০০% 

(ট) মপ্রন্টায াংগ্র ০২ টি ’’ -- ১০০% 

(ঠ) কার মট াংগ্র ১৬০০০ ফগ মফুট ’’ -- ১০০% 

(ড) ফাাংরা বালায় পুস্ত্িক াংগ্র ২২৪৬ টি ’’ -- ১০০% 

(ঢ) ইাংরযজী বালায় পুস্ত্িক াংগ্র ১৪৮৭ টি ’’ -- ১০০% 

(ণ) আযফী বালায় পুত্মক াংগ্র ১৬৩০ টি ’’ -- ১০০% 

            

৪। ইভাভ প্রমযণ একারডভীোঃ         

  (ক) ইভাভরদয মনয়মভত প্রমযণ (৪৫ মদন) ১৭২৬৪ জন আথ ম াভমজক উন্নয়রন 

অফদান 
-- ১০০% 

  (খ) ইভাভরদয মযরো ম ন্ডকা ম (৫ মদন) ৭৫৫৪ জন -- ১০০% 

  (গ) কভ মকতমা প্রমযণ ৩২৩ জন কভ মকতমা  

কভ মচাযীরদয দযতা 

-- ১০০% 

  (ঘ) কভ মচাযী প্রমযণ ৮৭৯ জন -- ১০০% 



(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ 

নাং 
কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 

  (ঙ) কমম্পউটায প্রমযণ (কভ মকতমা) ২০৬ জন বৃমদ্ধরত ায়ক ভূমভকা -- ১০০% 

  (চ) কমম্পউটায প্রমযণ (কভ মচাযী) ৬৪৩ জন -- ১০০% 

  (ছ) কমম্পউটায প্রমযণ (ইভাভ) ৭৫২১ জন -- ১০০% 

  (জ) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ৭,২৮৪ জন -- -- ১০০% 

  (ঝ) ন্ডজরা ম মারয় ন্ডেষ্ঠ ইভাভরদয পুযস্কায প্রদান ৯৬০ জন      ইভাভরদয ভরধ্য 

প্রমতরমামগতাভরক 

ভরনাবাফ গরে তুররত 

ায়ক 

-- ১০০% 

  
(ঞ) মফবাগীয় ম মারয় ন্ডেষ্ঠ ইভাভরদয পুযস্কায 

প্রদান 
১০৫ জন -- ১০০% 

  (ট) জাতীয় ম মারয় ন্ডেষ্ঠ ইভাভরদয পুযস্কায প্রদান ১৫ জন -- ১০০% 

  
(ঠ) ন্ডেষ্ঠ খাভাযীরদয পুযস্কায প্রদান ৩২০ জন ইভাভরদয াফরম্বী করয 

গরে ন্ডতারায উৎা 

প্রদান 

-- ১০০% 

  (ড) এর..আই. প্রমযণ প্রদান (ইভাভ) ১০,১৮৫ জন -- -- ১০০% 

  (ঢ) ইভাভ রেরন (উরজরা ম মারয়) ১,৯৪৮ টি ইরারভয প্রচায, 

প্রায  যকারযয 

রয জনভত সৃমিরত 

ায়ক 

-- ১০০% 

  (ণ) ইভাভ রেরন (ন্ডজরা ম মারয়) ৩২০ টি -- ১০০% 

  (ত) ইভাভ রেরন (মফবাগীয় ম মারয়) ৩৫ টি -- ১০০% 

  (ত) ইভাভ রেরন (জাতীয় ম মারয়) ৫টি -- ১০০% 

  
(থ) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন ইভাভরদয মফবাগীয় 

রেরন 
৭ টি ননমতক ভান উন্নয়ন  

জনাংখ্যারক 

জনমক্তরত রূাভত্মরয 

ায়ক 
  

-- ১০০% 

  
(দ) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন রেররন মফবাগীয় 

ম মারয় পুযস্কায প্রদান 
১৪৭ জন -- ১০০% 

  (ধ) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন রেরন (জাতীয় ম মারয়) ১টি -- ১০০% 

  
(ন) ভানফ ম্পদ উন্নয়ন রেররন জাতীয় ম মারয় 

ম মারয় পুযস্কায প্রদান 
৮ টি -- ১০০% 

(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ 

নাং 
কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 

৫। ইরামভক মভনোঃ 

  
(ক) মচমকৎা কাম মক্রভ (এোররাপ্যাথীক) ৩০৭২৯০৫ 

জন 

ইরারভয সুভান ফাণী প্রচায 

 প্রারযয ররযে ন্ডদরয 

প্রতেভত্ম অঞ্চরর দোঃস্থ  

দামযদ্রীমেত জনাধাযণরক 

মফনাভরল্য এরাপ্যামথক  

ন্ডামভপ্যামথক মচমকৎা ন্ডফা 

প্রদান। 

-- ৮৯% 

  
(খ) ন্ডামভপ্যাথীক ১৫৩৯৭৭১ 

জন 
-- ৭৬% 

  (গ) ডায়াগরনামিক ন্ডন্টারয ন্ডফা প্রদান ৩৪৪৪১ জন -- ৮০% 

  (ঘ) চক্ষুমমফয কর্তমক ন্ডফা প্রাপ্ত ন্ডযাগীয াংখ্যা ৪,৯৮৬ জন -- ৭৮% 

  
(ঙ) টঙ্গী মশু াাতাররয মচমকৎা ন্ডফা 

(&এোররাপ্যামথক) 
১০৫৪৭৯ 

জন 

মাকাত ন্ডফারড ময অথ মায়রন 

টাংগী মশু াাতারর 

দোঃস্থ  গযীফ ন্ডযাগীরদয 

মচমকৎা ন্ডফা প্রদান 

-- ১১৩% 

  
(চ) টঙ্গী মশু াাতাররয মচমকৎা ন্ডফা 

(&ন্ডামভপ্যামথক) 
৬৫৬৫৯ জন -- ১১৬% 

  (ছ) ভক্তফ/নন ভক্তরফয াংখ্যা ৩৫০ টি মনযযযতা দূযীকযরণয ররযে 

ভমজদ মবমিক ভক্তফ ভাধ্যরভ 

(ী শুদ্ধবারফ কুযআন 

মযা) প্রাক প্রাথমভক 

মযা প্রদান। 

-- ১০০% 

  (জ) ভক্তফ/নন ভক্তরফয ছাত্র-ছাত্রীয াংখ্যা ১৯৬০৭ জন -- ১৯৯% 

  (ঝ) ভক্তফ//নন ভক্তরফয মযক ভন্বয় বায াংখ্যা ১১৬৫৬ টি -- ৯২% 

  (ঞ) এফরতদায়ী ভাদ্রাায ছাত্র-ছাত্রীয াংখ্যা ৭০২৫ জন এফরতদায়ী ভাদ্রাায ভাধ্যরভ 

ন্ডদরয প্রতেভত্ম অঞ্চরর 

-- ৯০% 



(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ 

নাং 
কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 
প্রাথমভক, ননমতক  ধভীয় 

মযা কাম মক্রভ মযচারনা। 
  (ট) জাতীয় ধভীয় মদফ উদমান ৫৮৮২ টি ইরারভয প্রচায  প্রারযয 

ররযে মফমবন্ন ধভীয়  জাতীয় 

মদফ ারন ন্ত্রা  

জঙ্গীফাদ প্রমতরযাধ এফাং 

াভামজক ভস্যা ভাধারন 

রচতনতা বৃমদ্ধ  উদ্বুদ্ধকযণ 

কভ মসূমচ ফাত্মফায়ন। 

-- ১১৬% 

  (ঠ) উদু্বদ্ধকযণ ভামপররয াংখ্যা ৯৯৯ টি -- ৯৩% 

  (ড) উদু্বদ্ধকযণ ভামপররয উমস্থমতয াংখ্যা ৩৫১২২ জন -- ৪৫৪% 

  
(ঢ) ন্ত্রা  জমঙ্গফাদ প্রমতরযাধ অনুষ্ঠান ১৮৫ টি -- ১০০% 

  

(ণ) মভন ন্ডকরে ন্ডযামত গারছয াংখ্যা ৭৫৪৫ টি নফী কযীভ (া:) বৃযরযানরক 

দকারয় জামযয়া মারফ উররস্দখ 

করযরছন। মযরফরয বাযাম্য 

যযারথ ম বৃযরযান একাভত্ম 

আফশ্যকীয় মফধায় ইরামভক 

মভন ন্ডকেভর পাঁকা জায়গায় 

বৃয ন্ডযান কযা রয়রছ। 

-- ৯৪% 

  (ত) নতুন মভন ন্ডকে স্থানোঃ ৩ টি ফতমভান যকারযয আভরর 

উররস্দমখত স্থানভর ৩টি 

ইরামভক মভন প্রমতষ্ঠায 

ভাধ্যরভ সুমফধাফমঞ্চত দমযদ্র 

জনরগাষ্ঠীরক মযা  

মচমকৎা ন্ডফা প্রদান। 

মতন কয মফমি আধা 

াকা অস্থায়ী বফন মনভ মাণ 

কযা রয়রছ 

- 

  (ত.১) ইরামভক মভন মফজয় নগয, মফ.ফামেয়া ০১ টি 

  
(ত.২) ইরামভক মভন ইটনা, মকরাযগঞ্জ ০১ টি মতন কয মফমি আধা 

াকা বফন মনভ মাণাধীন 
- 

  (ত.৩) ইরামভক মভন কারমকমন, ভাদাযীপুয ০১টি জমভক্রয় প্রমক্রয়াধীন - 

  

(থ) ন্ডভাফামরস্দগ প্রমযণ ৪৪৫ জন ন্ডভাফামরস্দগ প্রমযরণয 

ভাধ্যরভ ভক্তফ মযকরদয 

মফমবন্ন মফলরয় অমবজ্ঞতাঅজমন 

 াভামজক ভস্যা ভাধারন 

রচতনতা সৃমি। 

-- ৭৪% 

  
(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ 

নাং 
কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 

৬। গরফলণা মফবাগোঃ           

  ান্ডুমরম মযমবউ ২৫ টি প্ররমাজে নয় প্ররমাজে নয় ৯৮%   
  ান্ডুমরম ম্পাদনা ১৫ টি প্ররমাজে নয় প্ররমাজে নয়     
  পুত্মক ভৄদ্রণ ৪৫টি 

(১৫০০ পভ মা ভৄদ্রণ 

ম্পন্ন) 

ইরাভী ন্ডভৌমরক প্রকানা   ৯৬% 
  

  ন্ডমভনায ৬ টি ইরারভয ন্ডভৌমরক মফলরয় গ্রন্থ যচনায 

ন্ডমাগ্যতা মনযেণ; 
ন্ত্রা, জমঙ্গফাদ দভরন আররভ রাভা, ীয 

ভাারয়খ  ইভাভরদয ভূমভকা, ইরাভী 

গরফলণায় নাযীরদয ম্পৃক্তকযণ  

ভাজকল্যাণভরক কারজ তারদয অফদান 

ীল মক ন্ডমভনায 

প্ররমাজে নয় ১০০% 

  

  য়াকম ২ টি  ফাত্মফায়ন ১০০ জন গরফলরকয অাংগ্ররণ 

য়াকম ফাত্মফায়ন 
প্ররমাজে নয় ১০০% 

  

  ইরমভক পাউরেন মত্রকা 

প্রকা 
১৫ টি াংখ্যা 

(২৫×১৫=৪২৫ পভ মা 

) 

গরফলণাভদ্ধ ১৭০ টি প্রফন্ধ প্রকা প্ররমাজে নয় ১০০% 
  

  ন্ডযপারযন্প গ্রন্থ  তথ্য াংগ্র ৭০ টি অখ্যাত প্রকানা প্রমতষ্ঠান  াধাযণ 

ব্যমক্তয যমচত গ্রন্থ াংগ্র 
প্ররমাজে নয় ১০০% 

  

  
(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 



নাং মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত ায 

৭। প্রকানাোঃ 

  (ক) নতুন পুত্মক প্রকা ২৩৫ টি ইরারভয প্রচায  প্রারয 

ায়ক মফমবন্ন গ্রন্থ  ত্র 

মত্রকা প্রকা কযা 

-- ১০০% 

  (খ) পুনভৄ মদ্রণ ২৭৪ টি -- ১০০% 

  (গ) ভামক অগ্রমথক মত্রকা ৬০ টি -- ১০০% 

  (ঘ) ভামক বুজাতা মত্রকা (মশু মকরাযরদয জন্য) ৬০ টি -- ১০০% 

  (ঙ) পুত্মক প্রদ মনী  ফই ন্ডভরা ১০ টি -- ১০০% 
  

৮। অনুফাদ  াংকরন মফবাগোঃ 

  (ক) নতুন পুত্মক ভৄদ্রণ ২৫ টি ইরারভয প্রচায  প্রারযয ায়ক 

মফরদী বালায পুত্মকামদ ফাাংরা 

বালায় রূাভত্ম করয তা প্রকা কযা 

-- ১০০% 

  (খ) পুনভৄ মদ্রণ ৩৩ টি -- ১০০% 
  

৯। ইরাভী মফশ্বরকাল মফবাগোঃ 

  (ক) নতুন ভৄদ্রণ ০৬ টি -- -- ৮০% 

  (খ) পুনভৄ মদ্রণ ১১ টি -- -- ৮০% 
  

১০। দ্বীমন দায়াত  াংস্কৃমত মফবাগোঃ 

  (ক) ধভীয়  জাতীয় গুযেত্বপূণ ম মদফ উদমানোঃ ৮০ টি ইরাভ প্রচারযয ায়ক -- ১০০% 

  (খ) ভনীলীরদয জীফনী আররাচনা ১৬০ টি ইরারভয মযা, আদ ম  ভল্যরফারধয 

প্রচায  প্রায, ধভীয়  জাতীয় 

গুযেত্বপূণ ম মদফভ উদমান, াাফারয় 

মকযাভ(যা), ভৄমরভ ভনীলী  জাতীয় 

ন্ডনর্তবৃরদয স্মযণ বা এফাং ইরারভয 

ন্ডভৌমরক  গুযেত্বপূণ ম মফলরয় আররাচনা 

বা, ন্ডমভনায-মরম্পামজয়াভ, তাপীয, 

দযর াদী, মফলয়মবমিক য়াজ-

ভামপর, ঈদ-ই-মভরাদন্নফী (া) প্রভৃমত 

উররয মফমবন্ন কভ মসূমচ গ্রণ  

মযচারনা, স্থানীয়, জাতীয়  

আভত্মজমামতক ম মারয় অনুমষ্ঠতব্য মকযআত 

 মপম প্রমতরমামগতায় প্রমতরমাগী 

ফাছাই ইরারভয মযা  আদ ম 

প্রচারযয ররযে মফমবন্ন কভ মসূমচ গ্রণ  

ফাস্তফায়রনয ভাধ্যরভ ইরারভয প্রচায  

প্রারযয ায়তা প্রদান কযা রয় থারক। 

-- ১০০% 

  (গ) আভত্মজমামতক মিযাত, মফ্জ  তাপীয প্রমতরমামগতায 

প্রাথী ন্ডপ্রযণ 
৩২ টি -- ১০০% 

  (ঘ) তাপীয ভামপর, দযর াদী  পামারর ভাারয়র 

আররাচনা 
৯৬০ টি -- ১০০% 

  (ঙ) চাঁদ ন্ডদখা কমভটিয বা ফাত্মফায়ন ৪৮ টি -- ১০০% 

  (চ) মফলয় মবমিক আররাচনা বা ১২০০ -- ১০০% 

  (ছ) ন্ডমভনায  মফরল য়াজ ভামপর ৬০ টি -- ১০০% 

  (জ) মফত্র ঈরদ মভরাদন্নফী (া.) উদমান ১১০ টি -- ১০০% 

  (ঝ) ারার নদ কাম মক্রভ ১২ টি চূোভত্ম ম মায় -- ৯৫% 

  (ঞ) দনীমত ন্ত্রা  জমঙ্গফাদ প্রমতরযাধ কাম মক্ররভ 

ভূমভকা 
৭০ টি দনীমত ন্ত্রা  জমঙ্গফাদ প্রমতরযারধ 

জনরচতনতা বৃমদ্ধরত ায়ক 
-- ১০০% 

  (ট) মফমবন্ন ভন্ত্রণারয়  অমধদপ্তয ন্ডথরক ন্ডপ্রমযত মফলয় ম্পরকম 

ভতাভত প্রদান 
৪৫ টি -- -- ১০০% 

  (ঠ) মফরল মভরাদ  ন্ডদায়ায অনুষ্ঠান ১০০ টি ইরারভয প্রচায  প্রারয 

ায়ক 
-- ১০০% 

  (ড) মফরদী ন্ডভভানরদয অবেথ মনা জ্ঞান এফাং 

ন্ডতরায়ারতয জন্য আয়াত  কাযী মনফ মাচন 
৯৭ টি -- -- ১০০% 

  (ঢ) ভার যভমারন তাপীয ভামপর ১২০ টি যভজারনয গুযেত্ব  তাৎম ম 

তুরর ধযরত ায়ক 
-- ১০০% 

  (ণ) তাযাফী পূফ ম াংমযপ্ত াযভভ ম আররাচনা ১১৬ টি -- ১০০% 

  (ত) জুভৄ’আ পূফ ম আররাচনা ২০৮ টি ইরাভ প্রচায, প্রায  ন্ত্রা  

জমঙ্গফাদ প্রমতরযারধ ায়ক 
-- ১০০% 

  (থ) ইরামভক পাউরেন বালা ইনমিটিউট ৩২০ টি -- -- ১০০% 

  (দ)  আই ম মপকা একারডভী  আর আমারযয ারথ 

ন্ডমাগারমাগ 
১৮টি মফমবন্ন াংস্থায ারথ ন্ডৌার্দ্মপূণ ম 

ম্পকম স্থারন ায়ক 
-- ১০০% 

  (ধ) জ্জমাত্রী াংগ্র  তারদয প্রমযণ ৬৫৬ টি যকাযী জ্জনীমত ফাত্মফায়ন -- ৮০% 

  (ন) অনুফাদ ন্ডর ২৯৯৫ টি -- -- ৯৯% 



  () ঈরদয জাভাআরতয ব্যফস্থানাোঃ জাতীয় ঈদগা 

 
৪৮ টি -- -- ১০০% 

  (প) অন্যান্য াংস্থায় রাভা  মফচাযক ন্ডপ্রযণ ৩৫ ইরারভয প্রচায  প্রারয মফমবন্ন 

ন্ডদ  াংস্থায ারথ ন্ডৌার্দ্মপূণ ম 

ম্পকম স্থারন ায়ক 

-- ১০০% 

  (ফ) আভত্মজমামতক রেরন  কভ মারায় প্রমতমনমধ 

ন্ডপ্রযণ 
২৫ -- ১০০% 

  (ব) ভমরা াখায কাম মক্রভ ২৪০ টি ভমরারদয ভরধ্য ইরাভ প্রচায 

  প্রায 
-- ১০০% 

  
  
  
  
  
  
  
(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ 

নাং 
কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 

১১। ইরামভক পাউরেন ন্ডপ্রোঃ 
(মফর্দ্ভান ছাাখানারক আধুমনকীকযণ প্রকরেয আতায় মনরোক্ত কাজভ ম্পামদত য়)ঃোঃ 

  (ক) দই যাং অপরট ন্ডভমন:১/১ াযরপকটিাং মরিভ ০১ টি ইরাভী পুস্তক  

ত্রমত্রকা প্রকারয 

ভারধ্যরভ ইরাভ প্রচারয 

ায়ক ভূমভক যাখা 

য়। 
উররস্দমখত প্রকে 

ফাত্মফায়রনয পরর 

ন্ডপ্ররয কারজয মযরফ 

উন্নত রয়রছ, কভ মদযতা 

ন্ডফরে ন্ডগরছ। ন্ডভমন, 

কমম্পউটায, কোরভযা, 

ন্ডট  প্রর মফবারগ 

প্ররয়াজনীয় ীতাতা 

মনয়ন্ত্রণ ব্যফস্থা কযা 

ম্ভফ রয়রছ। 

কভ মচাযী/েমভকরদয 

কারজয উৎাদরনয 

রযেভাত্রা বৃমদ্ধ ন্ডরয়রছ। 

পরর ইরামভক 

পাউরেন ন্ডপ্র একটি 

রাবজনক প্রমতষ্ঠারন 

মযনত রয়রছ। 

-- ১০০% 

  (খ) কমম্পউটায টু ন্ডট (মটিম) মরিভ পয বায়ররট-ন্ডনরটিব 

ন্ডভমন 
০১ টি -- ১০০% 

  (গ) কমম্পউটায কররাল্ড ন্ডায কাটিাং ন্ডভমন ০১ টি -- ১০০% 

  (ঘ) াই-স্পীড ফ্লারটফর ন্ডনটয়াকম এে এমডএপ স্কোনায ০২ টি -- ১০০% 

  (ঙ) ন্ডপামল্ডাং ন্ডভমন ০১ টি -- ১০০% 

  (চ) এইচ ম মপ্রন্টায ০২ টি -- ১০০% 

  (ছ) মিমচাং ন্ডভমন ০১ টি -- ১০০% 

  (জ) কমম্পউটায ০৬ টি -- ১০০% 

  (ঝ) পরয়র মপ্রমটাং ন্ডভমন ০১ টি -- ১০০% 

  (ঞ) ন্ডভটার মডরটক্টয ন্ডভমন ০২ টি -- ১০০% 

  (ট) মম কোরভযা ০৮ টি -- ১০০% 

  (ঠ) এয়ায কমেনায ০৫ টি -- ১০০% 

  (ড) মকআ বোন ০১ টি -- ১০০% 

  (ঢ) মডমজটার কোরভযা ০২ টি -- ১০০% 

  (ণ) ফই ছাারনা ৪৬১ টি -- ১০০% 

  (ত) আধাাকা টিন ন্ডড বফন মনভ মাণ (ফাঁধাই কারজয জন্য) ০১টি ন্ডপ্ররয ফাইমোং-এয 

কাজ কযা জ 

রয়রছ। 

২৮০ ফগ মমভটায ১০০% 

  পূফ মফতী ফছরযয তুরনায় ২০০৯-২০১৩ ম মভত্ম ন্ডপ্ররয আয়, উৎাদন যভতা এফাং াভমগ্রক ব্যফস্থানায প্রভূত উন্নয়ন ামধত 

রয়রছ। 
                                                             
  

(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ নাং কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয ায 

মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 

  
১২। ইরামভক পাউরেরনয কাম মক্রভ মডমজটার রূাভত্ময  মডমজটার আকমাইব স্থান ীল মক প্রকেোঃ প্রকেটি ২০১০-১১ অথ ম ফছরয শুযে য় 

এফাং ৩০ জুন ২০১৩ তামযরখ ভাপ্ত য়। প্রকরেয আতায় গৃীত কাম মক্রভ মনরভণ উররস্দখ কযা ররাোঃ 
ক) কমম্পউটায  আনুলমঙ্গক 

মন্ত্রামত ক্রয় 
৩৫১টি দাপ্তমযক কাম মাফরী দ্রেত মনর্ভ মরবারফ ম্পন্নকযণ  

তথ্য াংযযণ ম্ভফ রে। এয কভ মকতমা  

ইরামভক পাউরেরনয প্রধান 

কাম মারয়, মফবাগীয়, ন্ডজরা  

১০০% 



কভ মচাযীরদয কারজয গুনগত ভান বৃমদ্ধ ন্ডরয়রছ। ভাঠ ম মারয়য কর কাম মাররয় 

কমম্পউটায  আনুলমঙ্গক 

যঞ্জভামদ প্রদান কযা রয়রছ। 
খ) ফ্টয়ায উন্নয়ন ২ টি জনাধাযণ ফ মত্মরযয ভানুরলয ইরামভক 

পাউরেরনয কাম মাফরী  ন্ডফা ম্পরকম তথ্য াংগ্র 

কযায সুমফধা সৃমি রয়রছ। কাযামকমাং অরটারভন 

কযায পরর ামকমাং মপয মাফ াংযযণ কযা  

ামকমাং ব্যফস্থানা উন্নত রয়রছ। 

১টি ডাটা ড্রাইরবন ডাইনামভক 

রয়ফাইট নতযী কযা রয়রছ। 

ইরামভক পাউরেরনয মাফতীয় 

কাম মাফরীয ারনাগাদ তথ্য এই 

রয়ফাইরট ায়া মায়। ফায়তুর 

ন্ডভাকাযযভস্থ ইরামভক 

পাউরেরনয কাযামকমাং 

কমম্পউটায ফ্টয়ারযয ভাধ্যরভ 

অরটারভন কযা রয়রছ। 

৫০% 

গ) কমম্পউটায প্রমযণ ৮৪৯ 

জন 
কভ মকতমা  কভ মচাযীরদযরক ফ্টয়ায ম্পরকম 

প্রমযণ প্রদান কযায পরর তারদয দাপ্তমযক 

কভ মদযতা বৃমদ্ধ ন্ডরয়রছ এফাং দাপ্তমযক কাজ দ্রেত  

মনর্ভ মরবারফ ম্পন্ন রে। 

প্রধান কাম মারয়, মফবাগীয়, 

ন্ডজরা  ভাঠ ম মারয়য কর 

দপ্তয ন্ডথরক ম মায়ক্ররভ 

প্রমযণ প্রদান কযা রে। 

৫০% 

ঘ) ন্ডনটয়ামকম ৬০টি 

াংরমাগ 
ই-ন্ডভইর তথ্য আদান-প্রদান, রয়ফাইরটয ভাধ্যরভ 

গুযেত্বপূণ ম তথ্য াংগ্র কযা ম্ভফ রে। 
প্রধান কাম মাররয়য কর 

মফবারগ েডব্যাড ইন্টাযরনট 

াংরমাগ প্রদান কযা রয়রছ। 

৩০% 

ঙ) অমপ যঞ্জভামদ ক্রয় ৭২ টি দাপ্তমযক কাজ দ্রেত ম্পন্ন কযা ম্ভফ রে। াব মায 

করয যমযত যঞ্জভামদ মথামথবারফ াংযযণ কযা 

মারে। 

পরটাকময়ায  এম 

াংস্থান কযা রয়রছ। 
৬০% 

চ) আফাফত্র ক্রয় ২৪০ টি প্রকরেয কভ মকতমা/কভ মচাযীরদয জন্য সুষু্ঠ কারজয 

মযরফ সৃমি রয়রছ। 
কমম্পউটায স্থান  

প্রকরেয 

কভ মকতমা/কভ মচাযীরদয জন্য 

দাপ্তমযক সুমফধা সৃমি রয়রছ। 

৭০% 

ছ) গােী ক্রয় ০১ টি প্রকে কাম মক্রভ ভমনটমযাং সুমফধা সৃমি রয়রছ।   ১০০% 
  
  
  

ক্রোঃ 

নাং 
কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায 
  

মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত   

১৩। মাকাত ন্ডফাড মোঃ   

  
১) মাকাত ন্ডফাড ম মশু াাতার-১টিয ভাধ্যরভ মচমকৎা ন্ডফা ৯৮,১১০ 

জন 
ভারজয অায় দোঃস্থ, দমযদ্র 

মশুরদয মফনাভরর মচমকৎা প্রদান, 

দমযদ্র জনরগামষ্ঠরক প্রমযরণয 

ভাধ্যরভ স্বাফরম্বী করয গরে ন্ডতারা, 

দোঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীরদয আমথ মক 

ায়তা প্রদান, প্রমতফন্ধীরদয 

পূনফ মরন ায়তা প্রদান, 

নভৄমরভরদয স্বাফরম্বী করয গরে 

ন্ডতারা, বৃয ন্ডযান  া-ভৄযগী 

াররন উদু্বদ্ধকযণ কভ মসূমচ াররনয 

ভাধ্যরভ দমযদ্র জনরগামিরক 

ায়তা কযা। 

-- ১০০%^ 
  

  ২) ন্ডরাই প্রমযণ কাম মক্রভ- ২৩টি ন্ডকে ৫,০৬০ জন -- ১০০%^   

  ৩) প্রমতফন্ধী পুনফ মান অথ ম মফতযণ ১৮০ জন -- ১০০%^   

  
৪) ন্ডরাই প্রমযণ ভাপ্তকাযী দোঃস্থরদয ভরধ্য ন্ডরাই 

ন্ডভমন প্রদান 
৫৫২ জন -- ১০০%^ 

  

  ৫) দোঃস্থরদয কভ মাংস্থান কাম মক্রভ (পুযেল) ৪৭০ জন -- ১০০%^   

  ৬) নভৄমরভ স্বাফরম্বীকযণ কাম মক্রভ (পুযেল  ভমরা) ১৬০ জন -- ১০০%^   

  ৭) মাকাত বাতা প্রদান (পুযেল  ভমরা) ৬০০ জন -- ১০০%^   

  ৮) মযাথীরদয বৃমি প্রদান ৮০০ জন -- ১০০%^   

  ৯) দোঃস্থ  গযীফ ন্ডযাগীরদয মচমকৎা ায়তা কাম মক্রভ ৫৫৫ জন -- ১০০%^   

  
১০) প্রাকৃমতক দরম মারগ যমতগ্রস্থরদয ত্রাণ  পুনফ মান 

(গবীয নরকু  স্যামনরটন) 
৩৫৬ জন -- ১০০%^ 

  

  ১১) বৃযরযান কাম মক্রভ ১২৮০ জন -- ১০০%^   

  ১২) ৩টি াফ মতে ন্ডজরায জন্য মফমবন্ন খারত ন্ডথাক ফযাে ২৪০ জন -- ১০০%^   

  ১৩) মফবাগ/ন্ডজরায আদায়কৃত অথ ম মফতযণ ৩,৭৫৬ জন -- ১০০%^   

১৪। ইভাভ ভৄয়ামজ্জন কল্যাণ ট্রািোঃ       ১০০%^ 

  (ক) ঋণ মফতযণ (৬৪ মফবাগ/ন্ডজরায়) ২১৭০ জন অায় দোঃস্থ দমযদ্র ইভাভরদয াফরম্বী -- ১০০%^ 



  (খ) আমথ মক াায্য প্রদান (৬৪ মফবাগ/ন্ডজরায়) ২১৩০ জন করয গরে তুররত ায়তা প্রদান -- ১০০%^ 

  ১৫। ভমজদ মবমিক মশু  গণমযা কাম মক্রভ (৫ভ ম মায়) প্রকেোঃ 

  

ক) ভমজদ মবমিক মশু  গণমযা কাম মক্ররভয 

আতায় প্রাক-প্রাথমভক মশু মযা প্রদান 
(২০০৯-২০১৩) 

৩১,৮০,০০০ জন প্রমত ন্ডকরে ৩০ 

জন মযাথীরক 

মশু মযা দান 

২০০৯-২০১৩ ার ম মভত্ম 

ম মায়ক্ররভ ১৯০০০, ২০০০০ , 

২২০০০  ২৪০০০ প্রাক-

প্রাথমভক মযা ন্ডকরেয ভাধ্যরভ 

প্রমত ন্ডকরে ৩০ জন মযাথী 

বমতম মররফ ২০০৯ ন্ডথরক ২০১৩ 

ার ম মভত্ম ৫ ফছরয মযাদান 

৩১৮০০০০ জন মশুরক 

মযাদান অব্যাত আরছ। 

১০০% 

  

খ) ভমজদ মবমিক মশু  গণমযা কাম মক্ররভয 

আতায় স্কুর ড়ুয়া  ঝরযো মযাথীরক 

জ কুযআন মযা  ননমতকতা মযা 

প্রদান 

২১,০০,০০০ জন প্রমত ন্ডকরে ৩৫ 

জন মযাথী বমতম 

মররফ ধভীয় 

মযা দান 

প্রমতফছয ন্ডভাট ১২০০০ টি জ 

কুযআন মযা ন্ডকরেয ভাধ্যরভ 

প্রমত ন্ডকরে ৩৫ জন মযাথী 

বমতম মররফ ২০০৯-২০১৩ ার 

ম মভত্ম ৫ ফছরয কুযআন মযা 

প্রদান কযা রয়রছ। ২১০০০০০ 

জন স্কুর ড়ুয়া  ঝরয ো 

মযাথীরক মফত্র কুযআন মযা 

দান অব্যাত আরছ। 

১০০% 

  

গ) ভমজদ মবমিক মশু  গণমযা কাম মক্ররভয 

আতায় মনযযয ফয়স্ক জন ন্ডগাষ্ঠীরক অযয 

জ্ঞানদান ননমতকতা মযা প্রদান 

৯৬,০০০ জন প্রমত ন্ডকরে ২৫ জন 

মযাথীরক অযয 

জ্ঞানদান মযা 

প্রদান 

প্রমতফছয ন্ডভাট ৭৬৮ টি ফয়স্ক 

মযা ন্ডকরেয ভাধ্যরভ ২৫ জন 

মযাথী বমতম মররফ ২০০৯-

২০১৩ ার ম মভত্ম ৫ ফছরয 

৯৬০০০ জন মনয যয 

জনরগামষ্ঠরক অযযজ্ঞান ম্পন্ন 

করয ন্ডতারা রয়রছ। অযয দান 

অব্যাত যরয়রছ। 

১০০% 

  
ঘ) ভরডর মযরা ম ন্ডন্টায মযচারনা ৪৮৫ টি মযা কাম মক্রভ 

ভমনটমযাং এয জন্য 
  ১০০% 

  ঙ) াধাযণ মযরা ম ন্ডন্টায মযচারনা ১০৫১ টি ঐ   ১০০% 
            

  
                 

(১) (২) (৩) (৪) 
ক্রোঃ 

নাং 
কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয ায 

মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 

১৬। (ক) ভমজদ াঠাগায স্থান প্রকে (৬ষ্ঠ ম মায়) (২০০৮-০৯ অথ ম ফছয ন্ডথরক ২০১০-১১ অথ ম ফছয ম মভত্ম ৩ ফছয ন্ডভয়াদী)ঃোঃ 

ক. নতুন ভমজদ াঠাগায স্থান ২০০০টি প্রতেভত্ম অঞ্চরর দামযদ্রমিি 

ভানুরলয ভারঝ াঠ্যবো 

সৃমিয ররযে নতুন াঠাগায 

স্থান কযা রয়রছ। 

-- ১০০% 

খ. মফর্দ্ভান ভমজদ াঠাগারয ৫০০০টি প্রতেভত্ম অঞ্চরর দামযদ্রমিি -- ১০০% 



পুত্মক াংরমাজন ভানুরলয ভারঝ াঠাবো 

সৃমিয ররযে মফর্দ্ভান 

াঠাগারয ন্ডজরা ভরডর 

াঠাগারয  উরজরা 

ভমজদ াঠাগারয পুত্মক 

াংরমাজন কযা রয়রছ। 

গ. ন্ডজরা ভরডর াঠাগারয পুত্মক 

াংরমাজন 

৬৪টি -- ১০০% 

ঘ. উরজরা ভমজদ াঠাগারয 

পুত্মক াংরমাজন 

৪৭৭টি -- ১০০% 

ঙ. জাতীয় ধভীয় গুযেত্বপূণ ম মদফ 

উদমান  াভামজক ইসুে মনবময 

আররাচনা অনুষ্ঠান 

৭১৫৫টি যকারযয মফমবন্নভৄরক 

কাম মক্ররভয ারথ প্রতেভত্ম 

অঞ্চররয ম্পৃক্ততা বৃমদ্ধ 

ন্ডরয়রছ। 

-- ১০০% 

  

চ. আরভাযী প্রদান ২০০০ টি প্রতেভত্ম গ্রাভাঞ্চরর স্থামত 

াঠাগারযয পুত্মক 

াংযযণ কযা ম্ভফ 

রয়রছ। 

-- ১০০% 

  
ছ. ন্ডযা াঠকরদয পুযস্কায প্রদান ৫৭৬ জন াঠকরদয ভারঝ 

উৎা সৃমি রয়রছ 

-- ১০০% 

  
জ. ন্ডযা রাইরেযীয়ানরদয পুযস্কায 

প্রদান 

৪,৮৬৯ জন রাইরেযীয়ানরদয উৎা 

সৃমি রয়রছ 

-- ১০০% 

         

                 

(খ)  ‘‘ভমজদ াঠাগায ম্প্রাযণ  মক্তারীকযণ’’ ীল মক একটি প্রকে জুরাই ২০১২ রত জুন ২০১৭ ার ন্ডভয়ারদ ফাত্মফায়রনয 

জন্য একটি নতুন প্রকে অনুরভামদত রয়রছ। উক্ত প্রকরেয আতায়  ২০১২-১৩ অথ ম ফছরয প্রমতমষ্ঠত াঠাগায  আরভাযী যফযারয 

তামরকা মনরভণ উররস্দখ কযা ররাোঃ 

  ক. নতুন ভমজদ াঠাগায স্থান ৫০০টি প্রতেভত্ম অঞ্চরর দামযদ্রমিি 

ভানুরলয ভারঝ াঠ্যবো সৃমিয 

ররযে নতুন াঠাগায স্থান কযা 

রয়রছ। 

প্রমতটি ভমজদ 

াঠাগারয ১০ াজায 

টাকা মনট ভৄরল্য 

পুত্মক যফযা 

কযা রয়রছ। 

১০০% 

খ. নতুন ভমজদ াঠাগারয আরভাযী 

প্রদান 

৫০০টি প্রতেভত্ম গ্রাভাঞ্চরর স্থামত 

াঠাগারযয পুত্মক াংযযণ কযা 

ম্ভফ রয়রছ। 

প্রমতটি ভমজদ 

াঠাগারয ১০ াজায 

টাকা ভৄরল্যয 

আরভাযী যফযা 

কযা রয়রছ। 

১০০% 

  
 

 

 
      

  

  
১) (২) (৩) (৪) 

ক্রোঃ নাং কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 



১৭. ইরামভক পাউরেরনয 

মফবাগীয় অমপ, ন্ডজরা 

অমপ  ইভাভ প্রমযণ 

একারডভী বফন মনভ মাণ 

প্রকেোঃ 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  (ক) মফবাগীয়/ ন্ডজরা অমপ 

বফন মনভ মাণ- 
  
  
  
  
  
(খ) ৫টি ইভাভ প্রমযণ 

একারডভী বফন মনভ মাণ 

৯টি 
  

  
  
  
  
  

৫টি 

স্থায়ী অফকাঠারভা মনমভ মত য়ায় দাপ্তমযক 

কাম মক্রভ মনমফ মরে কযা ম্ভফ রে। 
 দাপ্তমযক কাম মক্ররভ গমতীরতা এর&&ছ। 
মফমবন্ন উন্নয়নভরক কাম মক্রভ ফাত্মফায়ন 

জতয রয়রছ 
  
স্থায়ী অফকাঠারভা মনমভ মত য়ায় প্রমযণ 

কাম মক্রভ সুচাযেরূর ম্পন্ন কযা ম্ভফ রে। 
ভান েত প্রমযণ প্রদান কযা ম্ভফ রে 

  
১৩১৬২.৬৭ ফোঃ মভোঃ 
  
  
  
  
  
১১৯৮৮.৯২ ফোঃমভোঃ 
  
  

১০০% 
  
  
  
  
  
  
১০০% 

  
১) (২) (৩) (৪) 

ক্রোঃ 

নাং 

কভ মকারেয মফলয় াঁচ ফছরযয অজমন াপরল্যয 

ায মযভাণগত গুনগত কাঠারভাগত 

১৮. জঙ্গীফাদ, ন্ত্রা প্রমতরযাধ  াভামজক ভস্যা ভাধারন ইরাভ ীল মক কভ মসূমচোঃ 

  ক. অমড মবমড 

/চরমিত্র মনভ মাণ 
১টি ইভাভ, ধভীয় ন্ডনর্তবৃদ  

ভারজয ন্ডনর্তস্থানীয় 

ব্যমক্তফগ মরক জমঙ্গফাদ  

ন্ত্রা দভন এফাং 

প্রমতরযারধয ন্ডকৌর ম্পরকম 

প্রমযণ প্রদান। 
াভামজক রচতনতা বৃমদ্ধরত 

পুমত্মকা, মরপররট, ন্ডািায, 

িীকায  মমড প্রকা 

-- ১০০% 

খ. ভৄদ্রণ  ফাধাঁই ২২০০০০ 
কম 

খুতফায পূরফ ম ভমজরদ 

ভমজরদ প্রাক-খুতফা ারঠয 

প্রচরন কযা। প্রাক- খুতফা 

ফই প্রণয়ন  প্রকা কযা। 

-- ১০০% 

গ. ন্ডমভনায, 

কনপারযন্প 
৯৯২ টি  আররাচনা বা, ন্ডমভনায, 

রেরন আরয়াজরনয 

ভাধ্যরভ অাংগ্রণকাযীরদয 

ভরধ্য রচতনাতা সৃমি কযা। 
াভামজক ভস্যা ভাধারন 

ইরারভয মদক মনরদ মনা 

ম্পমকমত মফলরয় কররক 

অফমত কযা। 

-- ১০০% 

ঘ. অনুষ্ঠান/ উৎফামদ ১০১৩ টি আররাচনা বা, ন্ডমভনায, 

রেরন আরয়াজরনয 

ভাধ্যরভ অাংগ্রণকাযীরদয 

ভরধ্য রচতনাতা সৃমি কযা। 
াভামজক ভস্যা ভাধারন 

ইরারভয মদক মনরদ মনা 

ম্পমকমত মফলরয় কররক 

-- ১০০% 



অফমত কযা। 

   

১৯.       আইমটি ন্ডরোঃ 

(ক) ‘ইরামভক পাউরেরনয কাম মক্রভ মডমজটারর রূাভত্ময  মডমজটার আকমাইব স্থান’ ীল মক প্রকে ৩০ 

জাংন ২০১৩ তামযরখ ভাপ্ত য়। উক্ত ভাপ্ত প্রকরেয অমজমত াপল্য  কাম মক্রভ চরভান যাখায ররয দয 

জনফর দ্বাযা একটি আইমটি ন্ডর স্থান কযা রয়রছ। কভ মকতমা/কভ মচাযীরদয এফাং ধভীয় ন্ডনর্তবৃদরক 

কমম্পউটায প্র মযণ প্রদারনয জন্য ৩টি কমম্পউটায ল্যাফ স্থান কযা রয়রছ। ৩টি ল্যারফ ন্ডভাট ১০০টি 

কমম্পউটায াংরমাজন কযা রয়রছ। প্রকরেয আতায় প্রমতমষ্ঠত মডমজটার আকমাইব কাম মক্রভ চরভান 

যাখায জন্য মডমজটার আকমাইব স্টুমড প্রমতষ্ঠা কযা রয়রছ। 

(খ) ইরাভী দায়াতী কাম মক্রভরক ন্ডফগফান কযায ররয আররভ-রাভা াধাযণ জনরগাষ্ঠীরক মৃ্পক্ত 

কযায জন্য ইরামভক পাউরেরনয প্রধান কাম মারয় ৭টি মফবাগীয় কাম মাররয় মবমড কনপারযন্প মরিভ 

চালু কযা রয়রছ। ফাাংরারদরয ভমজদ, ভাজায, খানকা, ারপজ  ইভাভরদয তথ্য ভদ্ধ ডাটারফইজ 

পটয়োয নতযী কযা রয়রছ। 

(গ) কমম্পউটায পটয়োরযয ভাধ্যরভ তথ্য ব্যফস্থানায জন্য  Human Resource Management 

System (HRMS) ,Aecounts Management System এফাং ভমজরদয তথ্য ব্যফস্থানা 

পটয়োয নতযী কযা রয়রছ। উক্ত পটয়োরযয ভাধ্যরভ তাৎযমণকবারফ ারনাগাদ তথ্য ায়ায থ 

সুগভ রয়রছ। 

  

২০.       ইরামভক মভন কভরস্দক্স মনভ মাণ (পতুরস্দা, নাযয়নগঞ্জ  ঝারকাঠি) প্রকরেয কাম মক্রভোঃ 

ইরামভক মভন কভরস্দক্স মনভ মাণ (পতুরস্দা, নাযায়ণগঞ্জ  ঝারকাঠি) প্রকেটিয ফাত্মফায়নকার জুরাই ২০১১ মডরম্বয ২০১২ মরোঃ 

ম মভত্ম। উক্ত প্রকরেয মডমম অনুারয প্রাক্কমরত ব্যয়োঃ ন্ডভাট ১৫০০.০০ রয টাকা। প্রকরেয উরেশ্য ররা ঝারকাঠিরত ইরামভ 

মভন কভরস্দক্স বফন মনভ মাণ। কভরস্দক্স মনভ মারণয ভর উরেশ্য ধভীয়  াভামজক কভ মসূমচ মথামথবারফ ফাত্মফায়ন কযা, 

প্রতেভত্ম অঞ্চরর মচমকৎা ন্ডফা প্রদান এফাং স্বাস্থে উন্নয়রন জনগরণয ভরধ্য রচতনতা বৃমদ্ধ কযা। প্রকরেয আতায় ঝারকাঠিরত 

১১২১.৪৩ ফগ ম মভটায াাতার বফন মনভ মাণ, ৯২৯.০২ ফগ ম মভটায ডাক্তায  নার ময ডযমভটযী বফন মনভ মাণ এফাং ইরামভক মভন 

কভরক্স পতুরস্দা, নাযায়ণগঞ্জ-এয ভাটি বযাট, ীভানা প্রাচীয  গাড ম ন্ডড মনভ মাণ। 

২১.       ফায়তুর ন্ডভাকাযযভ ভমজদোঃ 

১। যকাময উন্নয়ন প্রকরেয আতায় এফাং ন্ডৌমদযকারযয অথ মায়রন ৮.৩০ একয জমভয উয প্রমতমষ্ঠত াত তরামফমিএ ভমজরদয 

ন্ডাবা ফধ মন এফাং উন্নয়রনয কাজ ভান রয়রছ। ফতমভারন ভরভমজদ এফাং উিয, দমযণ  পূফ ম াান মভমররয় ফ মরভাট পঁয়মত্র 

স্রামধক ভৄরস্দী একরত্র নাভাম আদায় কযরত ারযন। 

২। মফগত ২৯/০১/২০০৯ তামযরখ ফায়তুর ন্ডভাকাযযভ ভমজরদয দমযণ মদরকয াান, সুদ মন মভনায, মনচতরাস্থ ভমরারদয জন্য 

নাভারময জায়গা, ন্ডফইজরভন্ট ন্ডফ্লায ইতোমদ স্থানা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদ যকারযয ভাননীয় প্রধান ভন্ত্রী ন্ডখ ামনা কর্তমক শুব 

উরদ্বাধন কযা য় এফাং ভৄরস্দীরদয ব্যফারযয জরন্য তা উনু্ক্ত করয ন্ডদয়া য়। 

৩। মফগত ২০০৯ ন্ডথরক ফায়তুর ন্ডভাকাযযভ ভমজরদ আভত্মজমামতক ন্ডকযাত ভামপর আরয়াজন কযা রে। পূরফ ম ফায়তুর ন্ডভাকাযযভ 

ভমজরদ তা কযা য়মন। এ ফছয যভজারন রফ কদয উররয মফরল মকযাত ভামপররয আরয়াজন কযা য়। মা ফাাংরারদ 

ন্ডটমরমবন যাত ১০.৩০ ন্ডথরক ১১.৩০ ম মভত্ম যাময (রাইব) ম্প্রচায করয। 

৪। মফত্র যভমারনয ২০ তামযখ ন্ডথরক ২৭ তামযখ ম মভত্ম যাত ১২.৩০ মভমনট ন্ডথরক ৩.৩০ মভমনট ম মভত্ম ফায়তুর ন্ডভাকাযযভ জাতীয় 

ভমজরদয মকয়াভৄর রাইর ারাত অনুমষ্ঠত য়। এ নাভারম মতনজন অস্থায়ী মবমিরত মনরয়ামজত ারপজ ৭ মদরন মফত্র কুযআরনয এক 

খতভ ম্পন্ন করযন। মফগত ২০১০ মরিাব্দ রত খতরভ কুযআরনয ভাধ্যরভ মকয়াভৄর রাইর ারাত চালু কযা রয়রছ।


