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উন্নয়দের বরাল মদেল, আমার বাাংলাদেশ 

১। সাধারণ ফবষয়াবলী 

• ২০০৫-০৬ অে যবছদর ফজফেফপ ফছদলা ৭২ ফবফলয়ে েলাদররও কম এবাং ২০০৮-০৯ অে যবছদর 

১০২ ফবফলয়ে েলার, ২০১৭-১৮ অে যবছদরর ফজফেফপর আকার ২৭৪ ফবফলয়ে েলার। 

 

• ২০১৭-১৮ অে যবছদর চূড়ান্ত ফহসাদব বমাট বেশজ উৎপােে বা ফজফেফপর প্রবৃফি হদয়দছ ৭.৮৬ 

শতাাংশ। অদে এর আকার ফছল ২২ লাখ ৫০৪ হাজার ৭৯৩ বকাটি টাকা।  

 

• ২০০৫-০৬ অে যবছদর জাতীয় বাদজদটর আকার ফছল ৬১ হাজার ৫৮ বকাটি টাকা, র্া চলফত 

২০১৮-১৯ অে যবছদর সাদড় চার গুদণরও ববফশ বৃফি বপদয় ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ বকাটি 

টাকায় োঁফড়দয়দছ। 

 

• ২০০৫-০৬ অে যবছদর বাফষ যক উন্নয়ে কম যসূফচর আকার ফছল মাত্র ২৪ হাজার ৫শত বকাটি 

টাকা, র্া ২০১৮-১৯ অে যবছদর পাঁচ গুণ বৃফি বপদয় ১ লাখ ৭৩ হাজার বকাটি টাকা হদয়দছ। 

 

 

• ২০০০ সাদল বেদশ োফরদযের হার ফছল ৪৮.৯ শতাাংশ। বেদশ এখে োফরদযের হার ২১.৮ 

শতাাংশ।  
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• সরকার ১০০টি ফবদশষ অে যনেফতক অঞ্চল প্রফতষ্ঠার কাজ শুরু কদরদছ। এদত প্রায় এক বকাটি 

মানুদষর কম যসাংস্থাে হদব বদল আশা করা হদে। 

 

 

• গত ১০ বছদর সরকাদরর উদযাদগ এক লাখ ৮২ হাজার ৭৫৬ জেদক প্রফশক্ষণ বেওয়া সম্ভব 

হদয়দছ। আর ২০১০ বেদক ২০১৭ সাল পর্ যন্ত সাত বছদর বেদশ ৬৩ লাখ মানুদষর েতুে 

কম যসাংস্থাে হদয়দছ, ফবদেদশ বগদছ ৫১ লাখ। 

 

 

• জাফতর ফপতা বঙ্গবন্ধু বশখ মুফজবুর রহমাদের ঐফতহাফসক ৭ মাদচ যর ভাষণ ইউদেদকার 

‘ঐফতহাফসক েফলল’ ফহদসদব স্বীকৃফত বপদয়দছ। এ এক অেন্য উচ্চতার ফশখদর আদরাহণ: ৭ 

মাদচ যর ভাষণ এখে সমগ্র ফবদের। 

 

• দুই প্রফতদবশী ভারত ও ফময়ােমাদরর ফবপদক্ষ সমুযফবজয় ফেফিত কদরদছ বাাংলাদেশ। 

বদঙ্গাপসাগদর এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগ যফকদলাফমটাদরর ববফশ বটফরটফরয়াল সমুয, ২০০ 

েটিকোল মাইল এলাকায় একেত্র অে যনেফতক অঞ্চল এবাং চট্টগ্রাম উপকূল বেদক ৩৫৪ 

েটিকোল মাইল পর্ যন্ত মহীদসাপাে এলাকার প্রাফণজ ও অপ্রাফণজ সম্পদের ওপর সাব যদভৌম 

অফধকার প্রফতফষ্ঠত হদয়দছ। 
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• বাাংলাদেশ এখে এক লাখ ১৩ হাজার বকাটি টাকা খরচ কদর রূপপুর পারমাণফবক 

ফবদুেৎদকন্দ্র স্থাপে করদছ। গত ৩০ েদভম্বর ফবদের ৩১টি পারমাণফবক শফিধর বেদশর 

তাফলকায় যুি হদয়দছ বাাংলাদেশ। 

 

• ফবদের ৫৭তম বেশ ফহদসদব ফেজস্ব স্যাদটলাইদটর মাফলক এখে আমরা। এ স্যাদটলাইট ফেদয় 

বাাংলাদেদশর মানুষ মূলত বমাটাোদগ ফতে ধরদের সুিল পাদব। প্রেমত, এ স্যাদটলাইদটর 

সমতা ফবফক্র কদর ববদেফশক মুযা আয় ও সাশ্রয়। ফিতীয়ত, বেদশর প্রতেন্ত অঞ্চদল 

স্যাদটলাইদটর মাধ্যদম ইন্টারদেট ও বটফলদর্াগাদর্াগ বসবার সম্প্রসারণ করা সম্ভব হদব। 

তৃতীয়ত, দুদর্ যাগ পফরফস্থফত বমাকাফবলা ও ব্যবস্থাপোয় কার্ যকর ভূফমকা রাখদব এ 

স্যাদটলাইট। 
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২। উন্নয়েশীল বেদশ উদতারণ 

বাাংলাদেদশর স্বদপান্নত বেশ (এলফেফস) বেদক উন্নয়েশীল বেদশ উদতারণ ঘদটদছ। 

জাফতসাংদঘর অে যনেফতক ও সামাফজক উন্নয়ে েীফত সাংক্রান্ত কফমটি (ফসফেফপ) গত ১৫ মাচ য/ ২০১৮ 

এলফেফস বেদক বাাংলাদেদশর উতরদণর বর্াগ্যতা অজযদের আনুষ্ঠাফেক বঘাষণা বেয়। এলফেফস 

কোটাগফর বেদক উতরদণর জন্য মাোফপছু আয়, মােব সম্পে সূচক এবাং অে যনেফতক ভঙ্গুরতা সূচক 

এ ফতেটি সূচদকর বর্ বকাে দুটি অজযদের শতয োকদলও বাাংলাদেশ ফতেটি সূচদকর মােেদেই উন্নীত 

হদয়দছ। 

জাফতসাংদঘর অে যনেফতক ও সামাফজক কাউফিদলর (ইদকাসক) মােেে অনুর্ায়ী এদক্ষদত্র 

একটি বেদশর মাোফপছু আয় হদত হদব কমপদক্ষ ১২৩০ মাফকযে েলার, বাাংলাদেদশর মাোফপছু আয় 

তার বেদক অদেক ববফশ অে যাৎ ১৭৫১ মাফকযে েলার। মােবসম্পে সূচদক ৬৬ প্রদয়াজে হদলও 

বাাংলাদেশ অজযে কদরদছ ৭২ েমফমক ৯। অে যনেফতক ভঙ্গুরতা সূচক হদত হদব ৩২ ভাগ বা এর কম 

বর্খাদে বাাংলাদেদশর রদয়দছ ২৪ েশফমক ৮ ভাগ। 
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৩। ফশক্ষাখাদত অজযে 

• বছদরর প্রেম ফেদে প্রােফমক ও মাধ্যফমক পর্ যাদয়র সাদড় চার বকাটি ছাত্রছাত্রীর মাদে 

ফবোমূদে ৩৫ বকাটি ৪২ লাখ কফপ বই ফবতরণ করা হদয়দছ। 

• োরী ফশক্ষাদক এফগদয় বেবার জন্য প্রােফমক বেদক মাধ্যফমক স্তর পর্ যন্ত চালু করা হদয়দছ 

উপবৃফত ব্যবস্থা। 

• প্রােফমক ফবযালদয় গমদোপদর্াগী ফশশুদের ভফতযর হার ও উপফস্থফত বৃফি, ছাত্র-ছাত্রীদের 

েদর পড়া বরাধ ও প্রােফমক ফশক্ষাচক্র সমাফির হার বৃফি করদত প্রায় ১ বকাটি ৪০ লাখ 

ফশক্ষােীদক উপবৃফত প্রোে করা হদে। 

• বতযমাে প্রায় ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রােফমক ফবযালয়দক েতুে কদর জাতীয়করণ কদরদছ। এক 

লাদখরও ববফশ সাংখ্যক ফশক্ষদকর চাকফর সরকারীকরণ করা হদয়দছ। 

• োফরযপীফড়ত এলাকায় স্কুল ফিফোং প্রকদপর আওতায় ৯৩টি উপদজলার ১৫৭০০টি প্রােফমক 

ফবযালদয় ৩০ লক্ষ ৭৫৮ জে ফশক্ষােীদের মদধ্য ৭৫ গ্রাম ওজে ফবফশষ্ট প্যাদকট ফবস্কুট 

সরবরাহ করা হদে। 

• ২০০৭ সাদল প্রােফমক ফবযালদয় ভফতয হওয়া ফশশুর শতকরা হার ফছল ৯১.১, বতযমাদে তা 

উন্নীত হদয়দছ শতকরা ৯৭.৯ ভাদগ। 

• ২০০৭ সাদল প্রােফমক ফবযালদয় ছাত্র-ছাত্রী েদর পড়ার শতকরা হার ফছল ৫০.৫, বতযমাদে 

তা কদম হদয়দছ শতকরা ১৯.২ ভাদগ। 

• ফশক্ষার সুফবধাবফঞ্চত গফরব ও বমধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের ফশক্ষা ফেফিত করার লদক্ষে “ফশক্ষা 

সহায়তা ট্রাস্ট আইে, ২০১২ প্রণয়ে কদর গঠে করা হদয়দছ "ফশক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট” । এর 

আওতায় ২০১৭ সাদল ৭,৪৬,১৯২ জে স্নাতক (পাস) ও সমমাে পর্ যাদয়র ফশক্ষােীদক উপবৃফত 

প্রোে করা হদয়দছ। 
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৪। স্বাস্থেদসবায় সািে 

• ২০১৭ সাদলর ফহসাব অনুর্ায়ী গড় আয়ু ববদড় োঁফড়দয়দছ ৭২ বছর। 

• বতযমাদে সম্প্রসাফরত টিকাোে কম যসূফচর (ইফপআই) আওতায় টিকা প্রাফির হার শতকরা 

৮৬.৫ ভাগ, ২০১১ সাদল টিকা প্রাফির হার ফছল শতকরা ৮২.৯ভাগ।   

• তৃণমূল পর্ যাদয়র েফরয মানুষদের স্বাস্থে বসবা ফেফিত করদত প্রায় ১৮ হাজার কফমউফেটি 

ফিফেক ও ইউফেয়ে স্বাস্থে বকদন্দ্রর মাধযশম ফবোমূদে ৩০ ধরদের ওষুধ ফবতরণ করা হদে। 

মা ও ফশশুদের জন্য গ্রামাঞ্চদল পফরচাফলত হদে ৩০,০০০ স্যাদটলাইট ফিফেক। 

• মাতৃ ও ফশশু মৃতুেহার এবাং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হদয়দছ উদেখদর্াগ্য হাদর। মাতৃমৃতুের 

হার কদম প্রফত হাজাদর ১.৮১ এবাং েবজাতক মৃতুের হার প্রফত হাজাদর ২৪ জে।  

• স্বাস্থে বসবাদক জেগদণর বোরদগাড়ায় বপৌৌঁদছ বেবার লক্ষেদক সামদে বরদখ ফেম যাণ করা 

হদয়দছ েতুে ১২টি বমফেদকল কদলজ, ফেদয়াগ বেওয়া হদয়দছ ৪৭ হাজাদরও ববফশ জেশফি। 

• অটিজম বরাদগর উপর ফবদশষ গুরুত্ব ফেদয় বেদশর ২২টি সরকাফর ও ববসরকাফর বমফেদকল 

কদলজ হাসপাতাদল ফশশু ফবকাশ বকন্দ্র বখালা হদয়দছ। প্রায় ৫০০,০০০ অটিফস্টক ফশশুদক 

ফবোমূদে ৩২০ টি সাফভ যস বসন্টাদরর মাধ্যদম বসবা প্রোে করা হদে।  

• বেদশর বাফষ যক চাফহোর ৯৭ ভাগ ওষুধ বেদশই বতফর হয় এবাং বাাংলাদেদশর বতফর ওষুধ 

ফবদের প্রায় ১৫০টি বেদশ রিাফে হয়। 
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৫। োরী ও ফশশু উন্নয়দে অজযে 

• প্রযুফি জগদত োরীদের প্রদবশদক সহজ করদত ইউফেয়ে ফেফজটাল বকদন্দ্রর মদতা ইউফেয়ে 

ফভফতক তথ্যদসবায় উদযািা ফহদসদব একজে পুরুদষর পাশাপাফশ ফেদয়াগ বেওয়া হদয়দছ 

একজে োরী উদযািাদক।  

 

• বেশব্যাপী ফের্ যাতদের ফশকার োরী ও ফশশুদের বসবাপ্রাফির সুফবধাদে য ৪০ টি বজলা সের 

হাসপাতাল এবাং ২০ টি উপদজলা স্বাস্থে কমদেদে বমাট ৬০টি ওয়াে-স্টপ ক্রাইফসস বসল 

স্থাপে করা হদয়দছ। দুিঃস্্থ, এফতম, অসহায় পে-ফশশুদের সাফব যক ফবকাদশর জন্য স্থাপে করা 

হদয়দছ ১৫টি ফশশু ফবকাশ বকন্দ্র।  

 

৬। োরীর ক্ষমতায়দে অজযে 

 

• বপাশাকফশদপ বাাংলাদেশ এখে ফবদের ফিতীয় বৃহৎ বেশ। আর এই ফশদপর ফসাংহভাগ কমী 

হদে োরী।  

• ক্ষুযঋণ বাাংলাদেদশ গ্রামীণ উন্নয়দে ও োরীর ক্ষমতায়দে অভূতপূব য অবোে বরদখদছ। আর 

ক্ষুযঋণ গ্রহীতাদের মদধ্য ৮০% এর উপর োরী।  

 

• ফবফবএদসর বেওয়া তথ্য মদত, কৃফষ খাদত পাঁচ বছর আদগ একজে োরীর বেফেক মজুফর ফছল 

মাত্র ১৯৫ টাকা। বসটি এখে ২৭০ টাকা। 

 

• পাঁচ বছর আদগও বেদশ কম যদক্ষদত্র োরীর অাংশগ্রহণ ফছল এক বকাটি ৬০ লাখ। বসটি ববদড় 

এখে এক বকাটি ৮৩ লাখ। 
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• ২০১০ সাদল পফরবারফভফতক ফবো ববতদে কাজ করত ৯১ লাখ োরী। বসটি এখে কদম 

োঁফড়দয়দছ ৮৪ লাদখ। বেদশ এখে কম যজীবী মানুদষর সাংখ্যা ছয় বকাটি ১৪ লাখ। এর মদধ্য 

পুরুষ চার বকাটি ৩১ লাখ আর োরী এক বকাটি ৮৩ লাখ। 

 

৭। ফেফজটাল বাাংলাদেশ গঠে 

• জেগদণর তথ্য প্রাফির অফধকার ফেফিতকরণ এবাং সরকাফর েির বেদক প্রদেয় বসবাসমূহ 

প্রাফির ফেিয়তা ফবধাদের লদক্ষে বেদশর সকল ইউফের়্ে, উপদজলা, বজলা, ফবভাগ, অফধেির 

ও মন্ত্রণালয়সহ প্রায় পঁফচশ হাজার সরকাফর েিদরর ওদয়ব সাইদটর একটি সমফিত জাতীয় 

তথ্য বাতায়ন বা ওদয়ব বপাট যাল বাোদো হদয়দছ। 

 

• োগফরদকর জরুফর প্রদয়াজদে সম্পূণ য বটাল ফি ভাদব পুফলশ, িায়ার সাফভ যস ও এোমু্বদলি 

সাফভ যস প্রোে করার জন্য চালু হদয়দছ ৯৯৯ জরুফর বসবা। সিাদহ ৭ ফেে ২৪ ঘন্টা চালু রদয়দছ 

এই বসবা।  

 

• দুেীফত বরাদধ সাধারণ মানুষদক সম্পৃি করদত ও ভুিদভাগীদের পাদশ তাৎক্ষফণকভাদব 

োঁড়াদত দুেীফত েমে কফমশে (দুেক) হটলাইে েম্বর ‘১০৬’ চালু কদরদছ। ২৪ ঘণ্টাই এই 

েম্বদর চাজয ছাড়া কল কদর সরাসফর অফভদর্াগ বেয়া র্াদব। সাংফিষ্ট ফবষদয় জেসাধারণ 

আইফে পরামশ যও ফেদত পারদবে। 
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• স্বাস্থে সাংক্রান্ত বর্ বকাে ফবষদয় সরাসফর োিাদরর পরামশ য ফেদত গ্রাহকগণ ‘১৬২৬৩’–এ 

োম্বাদর কল করদত পাদরে। োিাদরর পরামশ য ছাড়াও সরকারী হাসপাতাল, োিাদরর তথ্য 

ফকাংবা স্বাস্থেদসবা ফবষয়ক বর্ বকাে তথ্য ও বিাে োম্বার পাওয়া র্াদব স্বাস্থে বাতায়দে। 

সরকারী ও ববসরকারী হাসপাতাল ফবষয়ক অফভদর্াগও করা র্াদব ১৬২৬৩ এ োম্বাদর কল 

কদর। 

 

 

• বমাবাইল বা োেলাইে বেদক ফবো খরদচ বিাে কদর োরী ফের্ যাতদের ফশকার বকােও 

োরীদক প্রদয়াজেীয় সহায়তা ফেদত ১০৯ বহপলাইে চালু করা হদয়দছ। ফের্ যাতদের ফশকার 

হদলই েয়, আশপাদশর কাউদক ফের্ যাতদের ফশকার হদত বেখদল বা শুেদলও বস তথ্যও 

জাোদো র্াদব এই েম্বদর। 

  

• কৃফষ ফবষয়ক তথ্য সহায়ক কল বসন্টার ১৬১২৩ োম্বাদর কল কদর কৃষকরা কৃফষ, মৎস্য ও 

প্রাণীসম্পে ফবষদয় বর্ বকাে সমস্যার তাৎক্ষফণক পরামশ য পাদবে। 

 

• দুদর্ যাদগর আগাম বাতযা প্রোদের লদক্ষে ১০৯০ োম্বার বহপলাইে চালু করা হদয়দছ। এ োম্বাদর 

বিাে কদর আবহাওয়া ও দুদর্ যাগ বাতযা পাওয়া র্াদব। 

 

• েফরয ও দুিঃস্থ ব্যফিদের ফবোমূদে আইেী সহায়তা প্রোদের লদক্ষে ১৬৪৩০ েম্বর 

বহপলাইেটি চালু করা হদয়দছ। আইে বসবার এ বহপলাইদে কল কদর দুিঃস্থ ও েফরয ব্যফিগণ 

আইেী পরামশ য ছাড়াও সরাসফর আইেী সহায়তাও পাদবে।  
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• বেদশর তৃণমূল পর্ যাদয় প্রযুফির ব্যবহাদরর মাধ্যদম সরকাফর বসবা বপৌৌঁদছ বেবার অফভপ্রাদয় 

বেদশর ৫২৮৬ টি ইউফেয়ে পফরষদে স্থাপে করা হদয়দছ ইউফেয়ে ফেফজটাল বসন্টার। 

 

• বেদশর সবক’টি উপদজলাদক আো হদয়দছ ইন্টারদেদটর আওতায়। বটফলদর্াগাদর্াদগর বক্ষদত্র 

বেওয়া ফবফভন্ন পেদক্ষদপর কারদণ বতযমাদে বাাংলাদেদশ বমাবাইল গ্রাহদকর সাংখ্যা ১৪ বকাটি 

৩১ লক্ষ ০৬ হাজার এবাং ইন্টারদেট গ্রাহদকর সাংখ্যা প্রায় ৮ বকাটি ১ লক্ষ ৬৬ হাজার এ 

উন্নীত হদয়দছ। বসবা প্রোে প্রফক্রয়া সহজ ও স্বে করদত চালু করা হদয়দছ ই-বপদমন্ট ও 

বমাবাইল ব্যাাংফকাং। 

 

• ইদলকট্রফেক গভে যদমন্ট প্রফকউরদমন্ট (ই-ফজফপ) এর মাধ্যদম সরকারী ক্রয় প্রফক্রয়া অেলাইদে 

সম্পােে করার ফবষয়টিদক প্রাফতষ্ঠাফেক রূপ বেওয়া হদয়দছ।  

৮। কৃফষদত কৃফতত্ব এবাং খাদয স্বয়াংসম্পূণ যতা অজযে 

• কৃফষখাদত অভূতপূব য ফকছু সািদের জন্য ফবে েরবাদর বাাংলাদেশ বারবার আদলাফচত 

হদয়দছ। প্রায় ১৬ বকাটি জেদগাষ্ঠীর বাাংলাদেশ বতযমাদে খাদয স্বয়াংসম্পূণ য। ফবগত 

বছরগুদলাদত বাাংলাদেদশ ধাদের উৎপােে ববদড়দছ প্রায় ৫০ লক্ষ বমফট্রক টে।  

• কৃষকদের মাদে কৃফষ উপকরণ ফেফিত করার জন্য কৃষক পফরবারদক ২ বকাটি ৫ লাখ ৪৪ 

হাজার ২০৮টি কৃফষ উপকরণ কাে য ফবতরণ করা হয়। সরকাদরর ফবদশষ সুফবধায় কৃফষ 

উপকরণ কাদে যর মাধ্যদম বখালা সচল ১০ টাকার ব্যাাংক একাউদন্টর সাংখ্যা ৯২ লাখ ৩৭ 

হাজার ৯৯০টি। র্ার মাধ্যদম কৃষকগণ িসল উৎপােদের ঋণ এবাং কৃফষ উপকরণ সহায়তা 

বপদয় োদকে। 
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• প্রধােমন্ত্রী ও কৃফষমন্ত্রীর সরাসফর পৃষ্ঠদপাষকতায় বাাংলাদেদশর ফবজ্ঞােী ে. মাকসুদুল আলম 

আফবষ্কার কদরদছে পাদটর ফজদোম ফসকুদয়ফিাং। সারা ফবদে আজ পর্ যন্ত মাত্র ১৭ টি উফিদের 

ফজদোম ফসকুদয়ফিাং হদয়দছ, তার মদধ্য ে. মাকসুে কদরদছে ৩টা। তাঁর এই অেন্য অজযে 

বাাংলাদেদশর মানুষদক কদরদছ গফব যত। 

• পাট ফেদয় গদবষণায় সািদের িদল পাট বেদক বতফর পদের সাংখ্যা এখে ফগদয় ২৩৭-এ 

বপৌৌঁদছদছ। বর্ কারদণ বেদশ চাফহো বাড়ার পাশাপাফশ রিাফেও প্রফতফেয়তই বাড়দছ। ২০০৮-

০৯ অে যবছদর পাট খাদতর রিাফে আয় ফছল ৪১ বকাটি ৭৪ লাখ েলার।চলফত বছর এ পর্ যন্ত 

রিাফের পফরমাণ ৯১ বকাটি ৯৫ লাখ ৮০ হাজার েলার। 

• চাল উৎপােদে ফবদে বাাংলাদেদশর অবস্থাে ৪ে য। শুধু তাই েয়, সবফজদত ৩য় ও আলুদত ৭ম 

অবস্থাদে বপৌছাদত সক্ষম হদয়দছ। খাযশস্য উৎপােে ববদড়দছ ৩০ েশফমক ৪৮ শতাাংশ। 

মাছ উৎপােদে বাাংলাদেশ এখে ফবদে তৃতীয় অবস্থাদে। 

৯। প্রবাসী শ্রফমকদের উন্নয়দে অজযে 

• বতযমাদে ফবদের ১৫৭টি বেদশ বাাংলাদেদশর ৮৬ লদক্ষরও অফধক শ্রফমক কম যরত আদছ। স্বপ 

সুদে অফভবাসে ঋণ প্রোদের লদক্ষে প্রবাসী কোণ ব্যাাংক স্থাপে কদর বেদশর ৭টি ফবভাগীয় 

শহদর এর শাখা স্থাপে করা হদয়দছ। এই ব্যাাংদকর মাধ্যদম উদেখ বর্াগ্য পফরমাে অে য 

অফভবাসে ঋণ ফহদসদব ফবতরণ করা হদয়দছ। 
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• তথ্য প্রযুফি ব্যবহার কদর সারাদেদশ তৃণমূল পর্ যায় বেদক ফবদেশ গমদেচ্ছু জেগণদক 

বরফজদেশে করা হদয়দছ িদল বেদশর প্রতেন্ত অঞ্চদলর জেগণদকও এ বসবা গ্রহদণর 

আওতায় আো সম্ভব হদয়দছ এবাং মধ্যস্বত্বদভাগীদের মাধ্যদম হয়রাফে ছাড়াই স্বপ ব্যদয় 

মালদয়ফশয়াসহ অন্যান্য বেশগুদলাদত শ্রফমকগণ বর্দত বপদরদছ। 

১০। জাফতসাংঘ শাফন্ত ফমশদে বাাংলাদেশ 

• ১৯৮৮ সাদল বাাংলাদেশ জাফতসাংঘ শাফন্ত ফমশদে বর্াগোদের পর এ পর্ যন্ত ফবদের ৪০টি 

বেদশর ৫৪ শাফন্ত ফমশদে খ্যাফত ও সিলতার সাদে তাদের কার্ যক্রম পফরচালো কদরদছ। 

বতযমাদে জাফতসাংঘ শাফন্ত ফমশদে ফবফভন্ন কার্ যক্রদম অাংশগ্রহণকারী ১১৫টি বেদশর মদধ্য 

বাাংলাদেদশর অবস্থাে সব যাদগ্র। 

  

১১। ফবদুেৎখাদত সািে 

• ২০০৯ সাদল ফবদুেৎ উৎপােে ক্ষমতা ফছল ৪৯৪২ বমগাওয়াট, বতযমাদে সদব যাচ্চ ফবদুেৎ 

উৎপােে ক্ষমতা ২০,০০০ বমগাওয়াট। ফবদুেদতর গ্রাহক সাংখ্যা ৩ বকাটি ০৩ লক্ষ, র্ার িদল 

ফবদুেদতর সুফবধাদভাগীর জেদগাষ্ঠী ৯০ শতাাংশ।  

১২। ফশপ ও বাফণজে খাদত অজযে 

• বতযমাে সরকাদরর দূরেশী বেতৃদত্ব, বাাংলাদেদশর বপাশাক ফশদপর পাশাপাফশ প্রসার ঘদটদছ 

আবাসে, জাহাজ, ঔষুধ, ও প্রফক্রয়াজাতকরণ খায ফশদপর। বাাংলাদেদশর রিাফে পদের 

তাফলকায় বর্াগ হদয়দছ জাহাজ, ঔষুধ এবাং ফবফভন্ন প্রফক্রয়াজাত খাযসামগ্রী। 
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১৩। সামাফজক ফেরাপতা খাদত বাাংলাদেদশর অজযে 

• হতেফরযদের জন্য সামাফজক ফেরাপতা ববষ্টফে ফবস্তৃত করদত বয়ক, ফবধবা, স্বামী পফরতেি 

ও দুিঃস্থ মফহলা ভাতা, অস্বেল প্রফতবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীে ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা 

ব্যাপকভাদব বৃফি করা হদয়দছ। ২০০৮-২০০৯ সাদল এই খাদত বমাট বরাদ্দ ফছল ১৩ হাজার 

৮৪৫ বকাটি টাকা, বতযমাদে এ কার্ যক্রদম বরাদদ্দর পফরমাণ ২৫ হাজার ৩৭১ বকাটি টাকা। 

• একটি বাফড় একটি খামার প্রকদপর মাধ্যদম ভূফমহীে, গৃহহীে ও কম যহীে োরীরা সঞ্চদয়র 

মাধ্যদম ক্ষুয উদযািায় পফরণত হদয় স্বাবলম্বী হদেে। একটি বাফড় একটি খামার প্রকদপর 

আওতায় সফমফত গঠিত হদয়দছ ৭৭ হাজার ৩৩ টি, উপকারদভাগী সেস্য পফরবার ৩৭ লক্ষ 

৩১ হাজার, বমাট তহফবল হদয়দছ ৪৭৯৪ বকাটি ৫৬ লক্ষ টাকা।  

• বেদশ আশ্রয়ণ প্রকদপর মাধ্যদম প্রায় ২ লাখ গৃহহীে পফরবারদক পুেব যাসে করা হদয়দছ। 

সুফবধাদভাগীদের বকবল একটি কদর ঘর কদর বেয়া হয়ফে, পাশাপাফশ পফরবাদরর সেস্যদের 

চাফহোমদতা কম যমূখী প্রফশক্ষণ বেয়া হদয়দছ। প্রফশক্ষণ বশদষ পফরবার প্রফত ৩০ হাজার টাকা 

কদর সুেমুি ঋণও বেয়া হয়। এই ঋণ ফেদয় তারা আয়বধ যক কম যকাদে যুি হদয় ফেদজদের 

ভাদগ্যর পফরবতযে করদছে। 

১৪। বর্াগাদর্াগ ব্যবস্থা 

 

• ফেজস্ব অে যায়দে মুিীগদের মাওয়া বেদক শরীয়তপুদরর জাফজরা পর্ যন্ত ৬ েশফমক ১৫ 

ফকদলাফমটার েীঘ য বেদশর সবদচদয় বড় অবকাঠাদমা পদ্মা বসতু প্রকদপর কাজ দ্রুতগফতদত 

এফগদয় চলদছ। বসতুটি ফেম যাদণর কাজ বশষ হদল ঢাকার সদঙ্গ েফক্ষণ-পফিদমর ২১ বজলার 

সরাসফর সড়ক বর্াগাদর্াগ স্থাফপত হদব। 

 



ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম  

বাাংলাদেশ ববতার 

 
 

পৃষ্ঠা: 16/১৮  

 

• রাজধােীর বর্াগাদর্াগব্যবস্থা ফেফব যঘ্ন করদত উতরার ফেয়াবাড়ী বেদক মফতফেল পর্ যন্ত প্রায় ২০ 

ফকদলাফমটার বমদট্রা বরল স্থাপদের প্রকদপর কাজ পুদরােদম এফগদয় চলদছ। বমদট্রা বরল চালু 

হদল দুই ফেক বেদক ঘণ্টায় ৬০ হাজার র্াত্রী পফরবহে করা সম্ভব হদব এবাং সময় লাগদব 

মাত্র ৩৭ ফমফেট। 

• রাজধােীর ঢাকার র্ােজট ফেরসদে হাদত বেওয়া ঢাকা এফলদভদটে এেদপ্রসওদয় বতফরর 

কাজ চলদছ। রাজধােীর ফবমােবন্দর বেদক কুফড়ল, বোেী, মহাখালী, বতজগাঁও, মগবাজার, 

কমলাপুর ও সাদয়োবাে হদয় র্াত্রাবাড়ীর কুতুবখালী পর্ যন্ত র্াদব এটি।  

১৫। প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় হতত ননরাপদ সড়ক ও মহাসড়তকর শৃঙ্খলা প্রনতষ্ঠায় ননতদ যশনা 

• মহাসড়তক চলমান অবস্থায় গণপনরবহন যর্মন বাস ও নমননবাস এর দরজা বন্ধ রাখুন। বাস 

স্টতপজ ছাড়া র্ানি উঠা-নামা করাতবন না। 

 

• পনরবহন মানলক এবং চালকতদর বলনছ, গণপনরবহন যর্মন বাস ও নমননবাতস, দৃশ্যমান দুটি 

স্থাতন চালক ও যহলপাতরর ছনবসহ নাম এবং চালতকর লাইতসন্স নম্বর, যমাবাইল নম্বর প্রদশ যন 

করার ব্যবস্খা ননন। 

 

 

• জনননরাপত্তায় মটরসাইতকতল সতব যাচ্চ দুইজন আতরাহী হতবন এবং প্রততেতক বাধ্যতামুলকভাতব 

যহলতমট ব্যবহার করুন। 

 

• সকল সড়তক চলমান অবস্থায়, নবতশষত দূরপাল্লার বাতস, চালক ও র্ািীর ননরাপত্তায় নসট যবল্ট 

ব্যবহার করুন। ইততামতধ্য, এই নবষতয় পনরবহন মানলকতদর প্রতয়াজনীয় ননতদ যশনা যদয়া হতয়তছ। 
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• ঢাকা শহতরর যর্সকল স্থাতন ফুটওভার নিজ বা আন্ডারপাস রতয়তছ,   যসসকল স্থাতনর উভয়পাতশ 

একশ নমটাতরর মতধ্য রাস্তা পারাপার সম্পূণ য বন্ধ থাকতব। পথচারীবৃন্দ, আপনন র্নদ এ আইনটি 

যমতন থাতকন, ততব আইতনর প্রনত শ্রদ্ধাশীল নাগনরক নহতসতব ট্রানিক সম্প্রচার কার্ যক্রতমর পক্ষ 

যথতক আপনাতক জানাই- আন্তনরক ধন্যবাদ। এরই মতধ্য ফুটওভার নিজ বা আন্ডারপাসসমূতহর 

পনরচ্ছন্নতা ও ননরাপত্তা নননিত করতত প্রতয়াজনীয় লাইট, নসনসটিনভ ও আয়নার ব্যবস্থা করার 

ননতদ যশনা যদয়া হতয়তছ। 

 


