বাাংলাদেশ চিচি ও খাদ্য চশল্প করদ াদরশি
চিচিচশল্প ভবি, ৩ িাং চেলকুশা বাচিচযিক/এলাকা,ঢাকা-১০০০
মািিীয় প্রধািমন্ত্রী কর্তৃক প্রেত্ত প্রচিশ্রুচি এবাং বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত িথ্য
মন্ত্রিালয়: চশল্প মন্ত্রিালয়
মাস: অদটাবর, ২০১৫
ক্রচমক
িম্বর

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রচিশ্রুচি /
চিদে ৃশিা

প্রচিশ্রুচি /
চিদে ৃশিা কি
িাচরখ ককাি
সভায় চেদয়দেি

১
১৫।

২
(প্রকল্প)
বাাংলাদেশ চিচি ও খাদ্য চশল্প
করদ াদরশদির ৪টি উন্নয়ি প্রকল্প:
প্রকল্পসমূদহর কযৌচিকিার চবষদয়
চশল্প
মন্ত্রিালয়
চরকল্পিা
মন্ত্রিালদয়র সাদথ আদলািিা কদর
দ্রুি প্রকল্প গ্রহদির ব্যবস্থা চিদব।
(ক) চিচিকলসমূদহর উৎ ােি
ক্ষমিা অব্যাহি রাখার লদক্ষি ০৭
(সাি) টি চিচিকদলর পুরািি
কসচিচিউগাল কমচশি প্রচিস্থা ি
করদি হদব।

৩
১২-০৪-২০০৯
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী চশল্প
মন্ত্রিালদয়র
কায ৃক্রম
য ৃাদলািিাকাদল
চেক চিদে ৃশিা
প্রোি কদরি।

(প্রকল্প)
(খ) চবএমআর অব িচরেপুর সুগার
চমলস চল. (২য় সাংদশাচধি)

১২-০৪-২০০৯
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী চশল্প
মন্ত্রিালদয়র
কায ৃক্রম
য ৃাদলািিাকাদল
চেক চিদে ৃশিা
প্রোি কদরি।

১৬।

প্রচিশ্রুচি /
চিদে ৃশিা
বাস্তবায়দি
োচয়ত্বপ্রাপ্ত
সাংস্থা
৪
চবএসএিআইচস

হার (%)সহ প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা বাস্তবায়দি গৃহীি ব্যবস্থা ও অগ্রগচি

সমাচপ্তর সম্ভাব্য
সময়

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা
বাস্তবায়দি ককাি
প্রচিবন্ধকিা/ সমস্যা
যচে থাদক

সমাধাদির
সম্ভাব্য প্রস্তাব

৫

৬
বাস্তবাচয়ি
(৩০ জুি ২০১১)

৭
-

৮
-

প্রকল্প সমাচপ্ত
প্রচিদবেি
(চ চসআর)
প্রিয়দির কায
চূড়ান্ত য ৃাদয়
রদয়দে।

-

-

প্রাক্কচলি ব্যয়

:

১২৩৭.৭১ লক্ষ টাকা।

:

২৫-১০-২০০৯

চিচ চ সাংদশাচধি চববরি (যচে থাদক)

:

প্রদযাযি িয়।

সাংদশাচধি প্রাক্কলদির চববরি (যচে থাদক)

:

প্রদযাযি িয়।

অগ্রগচির বি ৃিা

:

প্রকল্পটির বাস্তবায়ি ৩০জুি ২০১১ সমাপ্ত হদয়দে ।

ব্যদয়র চরমাি

:

৭১১.৭০ লক্ষ টাকা প্রকৃি ব্যদয় সমাপ্ত হদয়দে ।

অগ্রগচির হার

:

১০০%

প্রাক্কচলি ব্যয়

:

ক) মূল: ২১৬০.৫৭ লক্ষ টাকা ।
খ) ১ম সাংদশাচধি : ১৯৯০.৩৪ লক্ষ টাকা।
গ) ২য় সাংদশাচধি : ২৫৮৩.৭৪ লক্ষ টাকা
ক) মূল: ১০-১১-২০০৯
খ) ১ম সাংদশাচধি : ১৪-০৬-২০১১
গ) ২য় সাংদশাচধি : ১৭-০৯-২০১২
চিচ চ ২ েিা সাংদশাধি করা হদয়দে।
১ম েিা সাংদশাধদি প্রকল্প ব্যয় ১৯৯০.৩৪ লক্ষ
টাকার স্থদল ২১৬০.৫৭ লক্ষ টাকায় এবাং ২য় েিা
সাংদশাধদি ২৫৮৩.৭৪ লক্ষ টাকায় ৃদচধি  ায়।
প্রকল্পটির বাস্তবায়ি ৩০ জুি ২০১৩ সমাপ্ত হদয়দে

চরকল্পিা কচমশদির অনুদমােদির িাচরখ

চবএসএিআইচস

চরকল্পিা কচমশদির অনুদমােদির িাচরখ

:

চিচ চ সাংদশাচধি চববরি (যচে থাদক)
সাংশচধি প্রাক্কলদির চববরি (যচে থাদক)

:
:

অগ্রগচির বি ৃিা

:

এ য ৃন্ত ব্যদয়র চরমাি

:

অগ্রগচির হার

:

খসড়া চ চসআর অনুযায়ী ২৪৭৬.৭৫ লক্ষ টাকা
ব্যদয় প্রকল্প সমাপ্ত হদয়দে। চূড়ান্ত চ চসআর-এ
ব্যয় কমদবচশ হদি াদর।
১০০%
িলমাি ািা/২

ক্রম

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রচিশ্রুচি
/চিদে ৃশিা

১
১৭

২
(প্রকল্প)
(গ) ককরুয সুগার চমলস
(চিচিলাচরদি) কপ্রসমাি হদি
অরগাচিক জযবসার উৎ ােি
প্লাি স্থা ি প্রকল্প ।

প্রচিশ্রুচি /
চিদে ৃশিা কি
িাচরখ ককাি
সভায় চেদয়দেি
৩
১২-০৪-২০০৯
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী চশল্প
মন্ত্রিালদয়র
কায ৃক্রম
য ৃাদলািিাকাদল
চেকচিদেশিা
প্রোি কদরদেি।

প্রচিশ্রুচি /
চিদে ৃশিা
বাস্তবায়দি
োচয়ত্বপ্রাপ্ত সাংস্থা
৪
চবএসএিআইচস

হার (%)সহ প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা বাস্তবায়দি গৃহীি ব্যবস্থা ও অগ্রগচি

সমাচপ্তর
সম্ভাব্য
সময়

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা বাস্তবায়দি
ককাি প্রচিবন্ধকিা/ সমস্যা যচে
থাদক

সমাধাদির সম্ভাব্য
প্রস্তাব

৫

৬

৭
-

৮
-

প্রাক্কচলি ব্যয়

:

চরকল্পিা কচমশদির অনুদমােদির িাচরখ

:

চিচ চ সাংদশাধদির চববরি (যচে থাদক)
সাংদশাচধি প্রাক্কলদির চববরি (যচে থাদক)

:
:

অগ্রগচির বি ৃিা

:

ক) মূল: ৪৬৮.৬১ লক্ষ টাকা ।
খ) ১ম সাংদশাচধি : ৬৫৪.০৮ লক্ষ টাকা।
গ) ২য় সাংদশাচধি : ৭২৪.৬৫ লক্ষ টাকা
ক) মূল: ১১-১১-২০০৯
খ) ১ম সাংদশাচধি : ১৩-১২-২০১১
গ) ২য় সাংদশাচধি : ১৭-০৯-২০১২
চিচ চ ২ েিা সাংদশাধি করা হদয়দে।
১ম েিা সাংদশাধদি প্রকল্প ব্যয় ৪৬৮.৬১ লক্ষ টাকার
স্থদল ৬৫৪.০৮ লক্ষ টাকায় এবাং ২য় েিা
সাংদশাধদি ৭২৪.৬৫ লক্ষ টাকায় ৃদচধি  ায়।

চিদসম্বর
২০১২ কি
সমাপ্ত
হদয়দে।
বিৃমাদি
বাচিচযিক
ভাদব
জযবসার
উৎ ােদির
কায
িলদে।

প্রকল্পটির বাস্তবায়ি ৩১ চিদসম্বর ২০১২ সমাপ্ত
হদয়দে

১৮

(প্রকল্প)
(ঘ) চবচভন্ন চিচিকদলর যন্য
াওয়ার টারবাইি, চিদযল
কযিাদরটর
ও
বয়লার
প্রচিস্হা ি প্রকল্প।

১২-০৪-২০০৯
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী চশল্প
মন্ত্রিালদয়র
কায ৃক্রম
য ৃাদলািিাকাদল
চেকচিদে ৃশিা
প্রোি কদরি।

ব্যদয়র চরমাি

:

৭১৯.১৩ লক্ষ টাকা প্রকৃি ব্যদয় সমাপ্ত হদয়দে ।

অগ্রগচির হার

:

১০০%

প্রাক্কচলি ব্যয়

:

৪৩৬২.১৭ লক্ষ টাকা ।

চরকল্পিা কচমশদির/ চশল্প মন্ত্রিালদয়র
অনুদমােদির িাচরখ

:

ক) মূল: ০৯-০৯-২০১০
খ) ১ম সাংদশাচধি : ০৯-০৯-২০১২
গ) ২য় সাংদশাচধি : ১৬-০৯-২০১৩
ঘ) ৩য় সাংদশাচধি : ২২-০৬-২০১৪

চিচ চ সাংদশাচধি চববরি (যচে থাদক)

:

ব্যয়ৃদচধি  ব্যচিদরদক বাস্তবায়ি কময়াে ৩েিা ৃদচধি 
করা হদয়দে যা ও দর উদেখ রদয়দে।

সাংদশাচধি প্রাক্কলদির চববরি (যচে থাদক)

:

প্রকদল্পর বাস্তবায়ি কময়াে ৩ েিা ৃদচধি  করা হদলও
ব্যয় ৃদচধি  ায় িাই। ।

জুি ২০১৫ য ৃন্ত ব্যদয়র চরমাি

:

৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা ।

অগ্রগচির হার

:

ক) আচথ ৃক: ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যদয়র
৮৪.৮২%
খ) বাস্তব: চিদযল কযিাদরটর ১০০%, বয়লার
৯৩%, াওয়ার টারবাইি ১০০%।

চবএসএিআইচস

জুি ২০১৫

(ক) যয়পুরহাট চিচিকদলর
বয়লাদরর
চরফ্রাটচর
বাইন্ডারসমূদহর
গুিাগুি
িদের কারদি চিধ ৃাচরি
সমদয় চরফ্রাটচর কায
সম্পন্ন িা হওয়ায় এবাং
াবিা
চিচিকদলর
টারবাইদির
ট্রায়াল-রাি
সম্পন্ন িা
হওয়ায়
বাস্তবায়ি কময়াে জুি
২০১৬ য ৃন্ত ৃদচধি  করা
প্রদয়াযি ।

(ক)

ব্যয়
ৃদচধি 
ব্যচিদরদক প্রকদল্পর
বাস্তবায়ি কময়াে জুি
২০১৬ য ৃন্ত ৃদচধি র
যন্য আন্তঃমন্ত্রিালয়
সভায় চসধি ান্ত হয়। কস
অনুযায়ী
চরকল্পিা
কচমশদি
প্রস্তাব
কপ্ররীি হদয়দে।

(খ) প্রকল্পটি ২০১৫-২০১৬
আরএচিচ কি অন্তর্ভৃচি
এবাং অথ ৃ বরাদ্দ প্রদয়াযি ।

(খ)

আন্তঃমন্ত্রিালয়
সভার চসধি ান্ত অনুযায়ী
২০১৫-২০১৬
আরএচিচ
কি
অন্তর্ভৃচি এবাং অথ ৃ
বরাদদ্দর যন্য চশল্প
মন্ত্রিালদয় ত্র কপ্ররীি
হদয়দে।

২
িলমাি ািা/৩

ক্রচমক
িম্বর

১
৩৫

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রচিশ্রুচি /
চিদে ৃশিা

২
(প্রকল্প)
চিচিকদলর াওয়ার কযিাদরশি:
চিচিকলগুদলার কযিাদরটদর আখ
মাড়াই কমৌসুম ব্যিীি অন্য সমদয়
যাদি চবদ্যিৎ উৎ ােি করদি াদর
এবাং উৎ াচেি চবদ্যিৎ যািীয় চগ্রদি
সরবরাহ করদি াদর কস চবষদয়
চবএসএিআইচস চবদ্যিৎ চবভাদগর
সাদথ রামশৃ কদর প্রদয়াযিীয় ব্যবস্থা
চিদব।
র-সুগার আমোচি:
চশল্প মন্ত্রিালয় র-সুগার আমোচি এবাং
চিচিকদল িা চরিাইি করার চবষদয়
সম্ভাব্যিা যািাই কদর কেখদব।

১।

২।

(প্রকল্প বচহর্ভৃি)
চিচি আমোচি:
চবএসএিআইচস কবসরকাচর খাদির
াশা াচশ চিচি আমোচির কায ৃক্রম
গ্রহি করদব এবাং এ চবষদয় অথ ৃ ও
বাচিযি মন্ত্রিালদয়র সাদথ সমন্বয় কদর
মািিীয় প্রধািমন্ত্রী বরাবদর চশল্প
মন্ত্রিালদয় সারসাংদক্ষ কপ্ররি করদব।
(প্রকল্প বচহর্ভৃি)
চশল্প বযৃি চরদশাধি:
চরদবশ ও বি মন্ত্রিালদয়র সাদথ
আদলািিাপূব ৃক
প্রচিটি
চশল্প
কারখািায় বযৃি চরদশাধদির চিচমত্ত
Effluent Treatment Plant
স্থা ি করার চবষয়টি চিচিি করদি
হদব। ভচবষ্যদি একই ধরদির চশল্প
এক একটি চশল্প াদকৃ স্থািান্তর কদর
ককন্দ্রীয়ভাদব বযৃি
চরদশাধদির
প্রদয়াযিীয় ব্যবস্থা গ্রহি করদি হদব।

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা
কি িাচরখ ককাি
সভায় চেদয়দেি
৩
১২-০৪-২০০৯
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী চশল্প
মন্ত্রিালদয়র কায ৃক্রম
য ৃাদলািিাকাদল
চেকচিদে ৃশিা প্রোি
কদরদেি।

প্রচিশ্রুচি /
চিদে ৃশিা
বাস্তবায়দি
োচয়ত্বপ্রাপ্ত সাংস্থা
৪
চবএসএিআইচস

হার (%)সহ প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা বাস্তবায়দি গৃহীি ব্যবস্থা ও অগ্রগচি

সমাচপ্তর সম্ভাব্য
সময়

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা
বাস্তবায়দি ককাি
প্রচিবন্ধকিা/ সমস্যা
যচে থাদক

সমাধাদির
সম্ভাব্য প্রস্তাব

৫

৬
ৃ
পুিগঠিি
চিচ চ
অনুযায়ী
চিদসম্বর ২০১৬

৭
-

৮
-

-

-

-

প্রকল্প
অনুদমােদির
র ২ বেদরর
মদে
বাস্তবাচয়ি হদব
বদল আশা করা
যায়।

-

-

িথ ৃদবঙ্গল চিচিকদল ককা-কযিাদরশি ধি চিদি চবদ্যিৎ উৎ ােি ও সুগার চরিাইিাচর
স্হা ি শীষ ৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িাধীি রদয়দে। প্রকদল্পর 'প্রদযট ইচিচিয়াচরাং' কাদযর
যন্য রামশৃক প্রচিষ্ঠাি Sosam Sugar Consultants, India এর
সাদথ চুচি ত্র স্বাক্ষচরি হয়। রামশৃক প্রচিষ্ঠাি কর্তৃক কপ্রচরি প্রচিদবেদির ও র
য ৃাদলািিা কচমটি কর্তৃক মূযায়ায়ি কশদষ কচি য় সু াচরশ সম্বচলি প্রচিদবেি োচখল
কদর। উি প্রচিদবেদির ও র গি ২৩-০৯-২০১৫ িাচরদখ চিয়াচরাং কচমটির সভায়
প্রকদল্পর কদলবর ৃদচধি  কদর উৎ ােি বহুমূচখকরি প্রকল্প গ্রহদির পূদব ৃ সম্ভাব্যিা
যািাইদয়র চসধি ান্ত হয়। কসমদি রামশৃক প্রচিষ্ঠাি গি ২৬-১০-২০১৫ িাচরদখ
সম্ভাব্যিা যািাই প্রচিদবেি োচখল কদরদে। কস অনুযায়ী চিচ চ প্রিয়দির কায িলদে।
প্রকদল্পর বাস্তবায়ি কময়াে : কিব্রুয়াচর ২০১৪ হদি চিদসম্বর ২০১৬
প্রকদল্পর প্রাক্কচলি ব্যয় : ৭৩৪৬.৮১ লক্ষ টাকা ।
জুি ২০১৫ য ৃন্ত ব্যদয়র চরমাি: ৮৫.৭১ লক্ষ টাকা।

১২-০৪-২০০৯
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী চশল্প
মন্ত্রিালদয়র কায ৃক্রম
য ৃাদলািিাকাদল
চেকচিদে ৃশিা প্রোি
কদরদেি।

চবএসএিআইচস

অগ্রগচির হার:
ক) আচথ ৃক: ৮৫.৭১ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যদয়র ১.১৬%।
খ) বাস্তব: ৫.০০%
২০১১-২০১২ সাদল ২.০০ লক্ষ কম.টি (+10%) চিচি আমোচির অনুদমােি াওয়ার কপ্রচক্ষদি
য ৃায়ক্রদম ২৫০০০ কম.টি (+10%) কদর চিি চকচস্তদি চিিটি চুচির চব রীদি কমাট ৮০,৬০০
কম.টি চিচি আমোচি করা হদয়দে। রবিীদি চিচি আমোচির যন্য আর ককাি
কায ৃক্রম গ্রহি করা হয় িাই।

১২-০৪-২০০৯
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী চশল্প
মন্ত্রিালদয়র কায ৃক্রম
য ৃাদলািিাকাদল
চেকচিদে ৃশিা প্রোি
কদরদেি।

চবএসএিআইচস

 ১৫ টি চিচিকদলর মদে ২০১১ সাদল িাদটার চিচিকদল স্থাচ ি ইটিচ -টি



যথাযথভাদব কায ৃক্ষম িা হওয়ায় চরবিৃি ও সাংদশাধদির কায িলদে। এ োড়া
চযওচব অথ ৃায়দি অন্য ১৪টি চিচিকদল ইটিচ স্থা দির যন্য একটি প্রকল্প ২০১৫২০১৬ এচিচ দি সবুয ািায় অন্তর্ভৃি রদয়দে। ইটিচ স্থা দির সম্ভাব্যিা
যািাইদয়র যন্য বুদয়টদক রামশৃক চিদয়াগকদল্প মূযায়ায়ি কচমটি কর্তৃক
োচখলকৃি 'ক্রয় প্রস্তাব' মন্ত্রিালদয়র অনুদমােদির যন্য কপ্ররি করা হয়। সাংচিে
মন্ত্রিালয় ২০১৫-২০১৬ এচিচ দি অন্তর্ভৃি িতুি উন্নয়ি প্রকদল্পর আওিায়
প্রস্তাচবি সমীক্ষা সম্ভব িয় মদমৃ গি ০২-০৯-২০১৫ িাচরদখর দত্র যািায়।
চিদে ৃশিা অনুযায়ী চিচ চ প্রিয়ি প্রচক্রয়াধীি।
ইটিচ স্থা দির পূদব ৃ মেবিী ব্যবস্থা চহদসদব চিচিকলসমূদহর িরল বযৃি
সাংরক্ষদির যন্য চমল প্রাঙ্গদি ২টি কদর কলগুি চিমৃাি সম্পন্ন হদয়দে। বিৃমাদি
িরল বযৃি কলগুদি সাংরক্ষি করা হদে চবধায় চিচিকল এলাকার বাচহদরর চরদবশ
দূচষি হদে িা।
৩

িলমাি ািা/৪

ক্রচমক
িম্বর

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রচিশ্রুচি /
চিদে ৃশিা

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা
কি িাচরখ ককাি
সভায় চেদয়দেি

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা
বাস্তবায়দি
োচয়ত্ব প্রাপ্ত সাংস্থা

হার (%)সহ প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা বাস্তবায়দি গৃহীি ব্যবস্থা ও অগ্রগচি

সমাচপ্তর
সম্ভাব্য সময়

১
৩।

২
(প্রকল্প বচহর্ভৃি)
আখিাচষদের স্বাথ ৃ রক্ষায়:
আখ কাটার সাদথ সাদথ িা ক্রয়
করদি হদব এবাং দ্রুি মূযায়
চরদশাধ করদি হদব এবাং
চমলদগদট অদ ক্ষমািকাল যাদি
কমাদিা যায় কস যন্য প্রযুচির
ব্যবহার চবদশষ কদর কমাবাইল
কিাদি জ্ঞািকরদির চবষয়টি
চবদবিিা করদি হদব।

৩
১২-০৪-২০০৯
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী চশল্প
মন্ত্রিালদয়র কায ৃক্রম
য ৃাদলািিাকাদল
চেকচিদে ৃশিা প্রোি
কদরদেি।

৪
চবএসএিআইচস

৫
 ক্রয়কৃি আদখর মূযায় দ্রুি চরদশাদধর চিদে ৃশিা (চমল িাদন্ড টাকা থাকা
সাদ দক্ষ) বাস্তবাচয়ি হদে।

৬

১২-০৪-২০০৯
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী চশল্প
মন্ত্রিালদয়র কায ৃক্রম
য ৃাদলািিাকাদল
চেকচিদে ৃশিা প্রোি
কদরদেি।

চবএসএিআইচস

৪।
(প্রকল্প বচহর্ভৃি)
চিচিকদলর অব্যবহৃি যচম:

৫।

কেদশর ১৫টি সুগার চমদলর যচমর
ইযারা বাচিল কদর অব্যবহৃি
যচম কটন্ডাদরর মােদম শুধুমাত্র
আখিাদষর
উদদ্দদে
ইযারা/বরাদ্দ চেদি হদব। আদখর
সাদথ সাথী িসল োড়া কস সমস্ত
যচমদি অন্য ককাি িসল িাষ
করা যাদব িা।
(প্রকল্প বচহর্ভৃি)
কযলাচভচত্তক প্রাকৃচিক সম্পে
এবাং সম্ভাবিা চিচিি কদর ক্ষুদ্র
ও মাঝাচর চশল্প-কারখািা
স্থা দির উদদ্যাগদক উৎসাচহি
করদি হদব। কয ককাি চরকল্পিা
গ্রহদি েীঘ ৃদময়াচে িাচহো
চবদবিিায় চিদি হদব।

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা
বাস্তবায়দি ককাি
প্রচিবন্ধকিা/ সমস্যা যচে
থাদক
৭
-

সমাধাদির
সম্ভাব্য
প্রস্তাব

-

উদেখদযাগ্য ককাি
প্রচিবন্ধকিা আ ািি
কিই।

-

-

-

-

৮
-

-

 ২০১০-২০১১ মাড়াই কমৌসুম হদি সকল আখিাচষদক পুচযৃ চবিরি
সম্পচকৃি িথ্যাবচল অবগিকরদির যন্য িার চিযস্ব কমাবাইল কিাদি
এসএমএস কপ্ররি করা হদে। এ োড়া ২০১১-২০১২ মাড়াই কমৌসুম হদি
ইউচিয়ি িথ্য ও কসবা ককন্দ্র (UISC) বা ইিারদিট সুচবধা সাংবচলি
কচম্পউটার কথদক আখিাচষগি অিলাইি পুচযৃ সাংগ্রহ করদি ারদেি। এ
োড়া ২০১৪-২০১৫ মাড়াই কমৌসুম হদি িচরেপুর সুগার চমদল
রীক্ষামূলকভাদব িালু করা ই-কগদযট ও পুচযৃ চলখি ধি চি িলচি
২০১৫-২০১৬ মাড়াই কমৌসুদম সকল চমদল বাস্তবায়দির েদক্ষ গ্রহি
করা হদয়দে।

 সরকাচর খাদি

চরিাচলি ১৫টি চিচিকদলর মদে ঠাকুরগাও,
কসিাবগি, রাংপুর, িথ ৃদবঙ্গল ও ককরু এন্ড ককাাং (চবচি) চল. এই াঁিটি
চিচিকদল বাচিচযিক খামার রদয়দে।

 ককরু এন্ড ককাাং ও িথ ৃদবঙ্গল চিচিকদল বাচিচযিক খামাদরর চিযস্ব
িত্ত্বাবধাদি আখিাষ করা হয়।

 ঠাকুরগাও ও কসিাবগি চিচিকদলর বাচিচযিক খামাদরর সীচমি যিবল
ও লচযচিক সাদ াট ৃ অনুযায়ী প্রচি কমৌসুদম চিযস্ব িত্ত্বাবধাি োড়াও
আাংচশক যচমদি লীদযর মােদম আখিাষ করা হয়।

 রাংপুর চিচিকদলর বাচিচযিক খামাদর সীচমি যিবল ও লচযচিক

২৭-০৪-২০১৫
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী কদয়কটি
কযলা উন্নয়ি ও
সমন্বয় কচমটির সদঙ্গ
চভচিও কিিাদরদে
চিদে ৃশিা প্রোি
কদরদেি।

চবএসএিআইচস

সাদ াদট ৃর মােদম চিযস্ব িত্ত্বাবধাদি ২০১৫-২০১৬ করা ি কমৌসুদম ৬৭৫
একর আখিাদষর কমৃসূচি গ্রহি করা হদয়দে।
চবএসএিআইচস এর আওিায় ক্ষুদ্র ও মাঝাচর চশল্প-কারখািা স্থা দির
ককাি কমৃসূিী আ ািি কিই। ভচবষ্যদি ককাি চরকল্পিা গৃহীি হদল
েীঘ ৃদময়াচে িাচহো চবদবিিায় কিওয়া হদব।

৪
িলমাি ািা/৫

ক্রচমক
িম্বর
১
৬।

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর প্রচিশ্রুচি /
চিদে ৃশিা

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা
কি িাচরখ ককাি
সভায় চেদয়দেি

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা
বাস্তবায়দি
োচয়ত্ব প্রাপ্ত সাংস্থা

হার (%)সহ প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা বাস্তবায়দি গৃহীি ব্যবস্থা ও অগ্রগচি

সমাচপ্তর
সম্ভাব্য সময়

২

৩
১১-০৫-২০১৫
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী কদয়কটি
কযলা উন্নয়ি ও
সমন্বয় কচমটির সদঙ্গ
চভচিও কিিাদরদে
চিদে ৃশিা প্রোি
কদরদেি।

৪
চবএসএিআইচস

৫

৬

চবএসএিআইচস এর আওিায় মধুপুর এলাকায় উৎ াচেি আিারদসর যন্য
খাদ্য প্রচক্রয়াকরি চশল্প স্থা দির ককাি কমৃসূিী আ ািি িাই।

-

১১-০৫-২০১৫
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী কদয়কটি
কযলা উন্নয়ি ও
সমন্বয় কচমটির সদঙ্গ
চভচিও কিিাদরদে
চিদে ৃশিা প্রোি
কদরদেি।
১১-০৫-২০১৫
িাচরদখ মািিীয়
প্রধািমন্ত্রী কদয়কটি
কযলা উন্নয়ি ও
সমন্বয় কচমটির সদঙ্গ
চভচিও কিিাদরদে
চিদে ৃশিা প্রোি
কদরদেি।

চবএসএিআইচস

(প্রকল্প বচহর্ভৃি)
ক্ষুদ্র ও মাঝাচর চশল্প উদদ্যািাদের
উৎসাচহি কদর মধুপুর এলাকায়
উৎ াচেি আিারদসর যন্য খাদ্য
প্রচক্রয়াকরি চশল্প গদড় তুলদি
হদব। এদক্ষদত্র প্রদয়াযদি এস এম
ই িাউদন্ডশদির সহায়িা কিওয়া
কযদি াদর।

৭।
অগ্রাচধকাদরর চভচত্তদি প্রকল্প
গ্রহি করদি হদব। িলমাি উন্নয়ি
প্রকল্প চিধ ৃাচরি সমদয়র মদে
যথাযথভাদব সমাপ্ত করদি হদব।

৮।

(প্রকল্প বচহর্ভৃি)
২০২১
সাদলর
মদে
বাাংলাদেশদক একটি মেম
আদয়র কেদশ চরিি করার
লদক্ষি যিপ্রচিচিচধ ও সরকাচর
কমৃকিৃাগিদক স্ব স্ব োচয়ত্ব
সঠিকভাদব ালি করদি হদব।

চবএসএিআইচস

চবএসএিআইচস এর আওিাধীি প্রকল্পসমূহ অগ্রাচধকাদরর চভচত্তদি গ্রহি
করা হদয় থাদক। িলমাি উন্নয়ি প্রকল্পসমূহ চিধ ৃাচরি সমদয়র মদে সমাপ্ত
করার েদক্ষ গ্রহি করা হদয়দে।

২০২১ সাদলর মদে বাাংলাদেশদক একটি মেম আদয়র কেদশ চরিি
করার লদক্ষি চবএসএিআইচস এর সব ৃস্তদরর কমৃকিৃাগিদক স্ব স্ব োচয়ত্ব
সঠিকভাদব ালদির চিদে ৃশ কেওয়া হদয়দে।

৫

*
PM-Commitment-2009

প্রচিশ্রুচি / চিদে ৃশিা
বাস্তবায়দি ককাি
প্রচিবন্ধকিা/ সমস্যা যচে
থাদক
৭
-

সমাধাদির
সম্ভাব্য
প্রস্তাব

-

-

-

-

-

-

৮
-

