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�খব� 

�া� স�েদর সেব�া�ম �বহােরর মা�েম সকল জনগেণর �ত জীবনযা�ার মান 
উ�য়নই হে� উ�য়ন পিরক�নার �ল ল��। বাংলােদেশর সংিবধােনর ১৫ নং অ�ে�দ অ�যায়ী 
পিরকি�ত উ�য়েনর মা�েম �দেশর সকল অ�েলর সকল নাগিরেকর �ত জীবনযা�ার মান 
উ�য়ন িনি�ত করা রা�ীয় দািয়ে�র অ����। পিরক�না ম�ণালয় সরকােরর উ�য়ন পিরক�না 
�ণয়ন ও বা�বায়েন ����ণ� �িমকা পালন কের থােক। পিরক�না ম�ণালেয়র অ�তম 
����ণ� দািয়� হল- জাতীয় অথ �ৈনিতক পিরষেদর িনব�াহী কিম� (একেনক) এবং জাতীয় 
অথ �ৈনিতক পিরষদ (এনইিস) এর সভা আেয়াজন ক রা। মাননীয় �ধানম�ী একেনক ও এনইিস 
সভাস�েহ �চয়ারপারসন িহেসেব উপি�ত থােকন। বািষ�ক উ�য়ন কম��চী, দাির�� িনরসন 
�কৗশল ও অথ �ৈনিতক কম�প�া িন�পেণ একেনক ও এনইিস সভাস�েহর ��� অপিরসীম। এ 
সকল সভায় �ক� সং�া� িবিভ� ত�ািদ িবে�ষণকােল মাননীয় �ধানম�ী উ�য়ন পিরক�না 
বা�বায়েন িবিভ� অ�শাসন �দান কের থােকন। �দেশর �টকসই উ�য়ন িনি�ত করেত মাননীয় 
�ধানম�ী ক� �ক �দ� এ সকল অ�শাসনস�েহর যথাযথ বা�বায়ন �েয়াজন। 

এত�ে�ে� জা�য়াির ২০০৯ হেত �ন ২০১৯ পয �� অ�ি�ত একেনক সভাস�েহ 
মাননীয় �ধানম�ী �য সকল অ�শাসন �দান কেরেছন �স সকল অ�শাসনস�হ সংকিলত কের 
�ি�কা আকাের �কাশ করা হল। মাননীয় �ধানম�ীর অ�শাসনস�হ বা�বায়েন সংি�� 
ম�ণালয়/িবভাগস�হ জ�িরিভি�েত �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেবন বেল আমার িব�াস। এ 
সংকলন �কােশ পিরক�না িবভােগর এনইিস-একেনক ও সম�য় অ�িবভােগর �য সকল 
কম �কত �া-কম �চারী অ�া� পির�ম কেরেছন তােদর সকলেক আ�িরক �েভ�া জানাি�। 
 

�মাঃ ��ল আিমন 
সিচব 

পিরক�না িবভাগ 
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িবষয়ঃ জা�য়াির ২০০৯ হেত �ন  ২০০৯ পয �� অ�ি�ত একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক� �ক �দ� 
িনেদ�শনা/অ�শাসনস�হ 

�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০১। ১৩/০১/২০০৯ 

৫.৩ 
�কে� �িম অিধ�হণ যত�র স�ব পিরহার করেত 
হেব। তেব একা� �েয়াজেন সীিমতভােব �িম 
অিধ�হণ করা �যেত পাের। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“পাবিলক িব�িব�ালয় স�েহর উ�য়ন” 
�ক�। 

০২। ২৭/০১/২০০৯ 

১২.০ 

�ক� �� ভবন িনম�াণ, গাড়ী ও আ�ষি�ক 
কােজর জ� নয়। জনেসবার জ� �ক� �হণ  ও 
অথ � �য় হওয়া উিচৎ। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

 

০৩। ০৩/০২/২০০৯ 

৫.৩ 

�নৗ, �রল ও সড়ক পিরবহণ খােত বত�মােন িক 
পিরমাণ িবিনেয়াগ হে�, এ িবিনেয়ােগর ফেল 
Rate of return িক �স িবষেয় পিরক�না 
কিমশেনর �ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ এক� 
�লনা�লক �িতেবদন একেনক-এ �পশ করেব।  

�যাগােযাগ ম�ণালয়, সড়ক ও �রলপথ 
িবভাগ এবং �ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ, 
পিরক�না কিমশন।  

“�জলা সড়ক উ�য়ন (বিরশাল �জান) 
�ক�”। 

৬.৩ সকল রা�ার পােশ এক �র নী� িদেয় রা�ার 
�’পাশ িদেয় আর একটা রা�া িনম�াণ করেত হেব 
যােত ির�া, ভ�ান, মা�ষ এবং Slow moving 

vehicles িনিব�ে� চলাচল করেত পাের। 

�যাগােযাগ ম�ণালয়, সড়ক ও �রলপথ 
িবভাগ। 
“�জলা  সড়ক উ�য়ন (রাজশাহী �জান)” 
�ক�। 

০৪। ১৭/০২/২০০৯ 

৯.৩ 
পাহাড়ী এলাকার সড়ক �ঘ�টনা এড়ােনার জ� 
�ক� এলাকা�� সড়ক�েলার �যখােন �যখােন 
Safety measure �নয়া দরকার �সখােন তা 
করেত হেব এবং সাইন, িসগ�াল, িক:িম: 
�পা��েলা যােত সহেজ �দখা ও �ঝা যায় তার 
�ব�া করেত হেব। ভিব�েত এ ধরেনর সকল 
�কে� িবষয়�র �িতপালন িনি�ত করেত হেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 
“প�ী অবকাঠােমা উ�য়ন” �ক�।  

০৫। ০৩/০৩/২০০৯ 

৪.৩ 

(১) ২০০ শ�ার কারা হাসপাতােল ি�জন �সল 
থাকেব, আেশ -পােশর জনসাধারেণর িচিকৎসা 
�ব�া থাকেত হেব এবং ��শালাইজড ইউিনটও 
থাকেব। 

(২) কারার�ীেদর িবেশষ কের মিহলা কারা 
র�ীেদর থাকার ভাল �ব�া করেত হেব। 

(৩) �ি�র পািন সংর�ণ ও �বহােরর �ব�া 
করেত হেব। 

�রা� ম�ণালয়, �র�া �সবা িবভাগ। 

“গাজী�র �জলার কািশম�ের ঢাকা �ক�ীয় 
কারাগার িনম�াণ (২য় সংেশািধত)” �ক�। 

৭.৪ �হদাকার �ক� অ�েমাদেনর �েব� আইএমইিড 
ক��ক �য় �ি���করণ করেত  হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“িব�িব�ালয়স�েহর িশ�ার �নগত মান 
এবং অবকাঠােমাগত উ�য়ন (১ম পয �ায়) 
সংেশািধত” �ক�।  
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০৬। ১৯/০৩/২০০৯ 
৬.৩ 

�কে�র অধীেন সং�হীত� য�পািত য� সহকাের 
�বহার ও র�ণােব�ণ করেত হেব যােত �কে�র 
মা�েম developed system �ক� সমাি�র 
পরও ধের রাখা যায় বা চলমান রাখা যায়। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 
“Introduction of Machine 

Readable Passport (MRP) and 

Machine Readable Visa (MRV) in 
Bangladesh” �ক�। 

০৭। ২৮/০৪/২০০৯ 
১৫.৩ 

আ� :ম�ণালয় কিম�র �িতেবদন অ�যায়ী যারা 
অিনয়ম কেরেছন সংি�� ম�ণালয় ত�েদর িব�ে� 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ কের একেনক-�ক অবিহত 
করেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 
“রাজশাহী মহানগরীর ফায়ার ি�েগড �িসং 
�থেক উ�র নওদাপাড়া� চাপ�ইনবাবগ�-
নােটার মহাসড়ক পয �� সংেযাগ সড়ক 
িনম�াণ (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

০৮। ০৫/০৫/২০০৯ 
৫.৩ 

(১) মা� ভরােটর জ� পাে��র সমতল /ফসলী জিম 
খনন করা পিরহার কের িবেবচ� সড়েক মা� 
ভরােটর জ� িনকট� নদী/খাল খনন কের মা� 
আনেত হেব। 
(২) ��ািবত সড়েকর পােশ এক �র নী� িদেয় 
আর এক� �ল ন িনম�াণ করেত হেব যােত ির�া, 
ভ�ান, মা�ষ এবং Slow Moving Vehicles 
িনিব�ে� চলাচল করেত পাের। 

�যাগােযাগ ম�ণালয়, সড়ক ও �রলপথ 
িবভাগ।  
“বা�রহাট-মতলব-�প�াই সড়ক উ�য়ন 
(২য় পয �ায়)” �ক�।  
 
 

৭.৩ মা� ভরােটর জ� পাে��র সমতল /ফসলী জিম 
খনন করা পিরহার কের িবেবচ� সড়েক মা� 
ভরােটর জ� িনকট� নদী/খাল খনন কের মা� 
আনেত হেব। 

�যাগােযাগ ম�ণালয়, সড়ক ও �রলপথ 
িবভাগ,  
“চ��াম-রা�ামা� জাতীয় মহাসড়েকর 
চ��াম (অি�েজন �মাড়) হাটহাজারী অংশ 
িডভাইডারসহ �শ�করণ” �ক�। 

০৯। 
 

০২/০৬/২০০৯ 
৪.৩ 

(১) আ�য়েকে�র � ’িদেক �’� িসিড়র সং�ান 
এবং �েয�াগকালীন সমেয় গবািদপ�র িনরাপেদ 
ওঠা-নামার জ� িসিড়র সােথ র �া� িনম�াণ 
করেত হেব।  
(২) িনম�াণকালীন সমেয় িশ�াদান কায��ম যােত 
িবি�ত না হয় �স জ� �েয়াজনেবােধ িবক� 
�ব�া রাখেত হেব এবং 
(৩) খাবার পািনর জ� �উবওেয়ল এবং �ি�র 
পািন ধের রাখার �েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনম�াণ 
করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ এবং 
�েয �াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়। 
“�িণ�ঝেড় (িসডর) �িত�� এলাকায় 
ব��খী �িণ�ঝড় আ�য়েক� িনম �াণ” �ক�।  

৬.৩ ন�ন �কে�র �ান িনব�াচেনর জ� �া�� �িবধা 
িবচাের অন�সর এলাকা অথ�াৎ �য সম� এলাকায় 
�মিডেকল কেলজ বা �া�� �সবা �দানকারী বড় 
�িত�ান �নই তােদরেক অ�ািধকার িদেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 
“ি�তীয় আরবান �াইমারী �হলথ �কয়ার 
(সংেশািধত)” �ক�।  
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

১০। 
 

১৬/০৬/২০০৯ 

৬.৩ 
(১) �কে�র আয় , �েয়র িহেসব (NPV, BCR, 

IRR) যথাযথভােব �ণয়ন কের িডিপিপেত 
সং�� করেত হেব। 

(২) যথাসমেয় �ক� বা�বায়েনর লে�� �কে�র 
�য় পিরক�নায় �ট�ার আহবান, ক�া� সাইন, 
সমাি� ইত�ািদ িবষেয় স�া� তািরখ উে�খ 
করেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“ডাল ও �তল বীজ �ক� (২য় পয �ায়)”।  

 
 

১৪.০ (১) উ�য়ন �ক� �ণয়নকােল �কে�র ল�� ও 
উে�� �িনিদ�� হেত হেব। �কে�র উে�� 
অজ �েনর জ� �য় �া�লন ও বা�বায়নকাল 
�যৗি�কভােব িনধ�ারণ করেত হেব। �কে�র 
আয় /�েয়র িহসাব (NPV, BCR, IRR) লগ 
��ম �য় পিরক�না ইত�ািদ �ণয়েন সেব�া� 
সতক�তা অবল�ন করেত হেব। 
(২) একেনক-এ উপ�াপনকােল িডিপিপ, কায �প� 
ইত�ািদেত িন��ল ত� �দান ও বানান -এর িবষেয় 
সেব �া� সতক�তা অবল�ন করেত  হেব। 
(৩) এখন �থেক ভবন িনম�াণ �কে� �ি�র পািন 
সংর�ণ ও �বহােরর �েযাগ রাখেত হেব। 
(৪) �য সকল �ােন িব��ৎ সরবরাহ �নই �স সকল 
�ােন �সৗর িব��েতর মা�েম িব��ৎ �বহােরর 
�ব�া িনেত হেব। 
(৫) �কে�র আয় /�েয়র িহসাব, জনবল সং�া� 
িবষয়ািদ এবং অ�া� অিন�� িবষয়ািদ অব�ই 
িপইিস সভায়/পিরক�না কিমশেনর �স�র পয�ােয় 
িন�� কের �ক� ��াব একেনক-এ উপ�াপন 
করেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 
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িবষয়ঃ ২০০৯-২০১০ অথ �-বছের একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� িনেদ�শনা/অ�শাসন স�হ 

�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  
 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০১। ০২/০৭/২০০৯ 

৬.৩ 

 

িনম�াণ কােজর জ� �ক� এলাকার পাহাড় 
কাটা যােব না এবং �া�ে�প িভউ ন� করা 
যােব না। 

িব�ান এবং ত� ও �যাগােযাগ ��ি� 
ম�ণালয়। 

“জাতীয় স�� গেবষণা ইনি��উট �াপন 
(১ম পয �ায়)(১ম সংেশািধত)” �ক�। 

০২। ০৭/০৭/২০০৯ 

৬.৩ 

(১) সড়ক িনম�ােণর জ� যত�� জিমর 
�েয়াজন তত��ই অিধ�হণ করেত হেব। 

(২) সড়েকর আেশপােশর নদী/খাল �থেক মা� 
�কেট রা�া ভরাট ও িনম�াণ করেত হেব।  

 

সড়ক পিরবহণ ও �স� ম�ণালয়,  

সড়ক ও �রলপথ িবভাগ।  

“িরকাবীবাজার-রামপাল-িদঘীরপাড়-
বাংলাবাজার-�ি�গ� সদর-নয়াগ�ও-
��ার�র সড়ক (নয়াগ�ও হাসপাতাল 
সংেযাগসহ) িনম�াণ” �ক�।  

০৩। 
 

২১/০৭/২০০৯ 

৬.৩ 

(১) পয �ায়�েম রাজশাহী মহানগরীেত পািন 
সরবরােহর �ব�া ১০০ শতাংেশ উ�ীত করেত 
হেব।  

(২) ভিব�েত রাজশাহী শহের পািন সরবরােহর 
জ� �হীত  �কে� অব�ই � -উপির� পািন ও 
�ি�র পািন সংর�ণ এবং �বহার িনি�ত 
করেত হেব। ঐ অ�েল �-গভ�� পািনর �বহার 
িন�ৎসািহত করেত হেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

 

“রাজশাহী মহানগরীেত পািন সরবরাহ (২য় 
পব �) �ক� (২য় সংেশািধত)”।  

৭.৩ (১) �কে� �ি�র পািন, �-উপির� পািন 
(��র/দীিঘ) �বহােরর িবষেয় �জার িদেত 
হেব। 

(২) �ি�র পািন/�-উপির� পািন/নল�েপর 
পািনর �কান অপসন �কাথায় �ব �ত হেব �স 
িবষয়� িনধ�ারণ করার জ� �ানীয় সরকার 
িবভাগ �ানীয় সরকার �িত�ানেক স�ৃ� কের 
এক� কিম� করেব এবং �েয়াজনীয় িনেদ�শনা 
জারী করেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�দেশর দি�ণ-পি�মা�েল �ামীণ পািন 
সরবরাহ” �ক�।  

৮.৪ িবগত ৭ বৎসের সরকাির িবিনেয়ােগ �িতি�ত 
িবিভ� আিথ�ক �িত�ান �থেক ঋণ িনেয় তা 
পিরেশাধ না কের নানাভােব Rescheduling 
কিরেয়েছন অথবা �দ ও আসল আংিশক বা 
স�ণ � মও�ফ করােনা হেয়েছ। এ ধরেণর ঋণ 
�হীতােদর এক� তািলকাসহ �িতেবদন আগামী 
১ মােসর মে� অথ � ম�ণালয় একেনক-এ �পশ 
করেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক ও 
�রলপথ িবভাগ এবং অথ � ম�ণালয়। 

“গাজী�র-আজমত�র -ইট �খালা সড়ক 
িনম�াণ (সংেশািধত)” �ক�।  
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  
 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

 ১১.২ (১) সদরঘাট �থেক আ�িলয়া �নৗ-পেথর নী� 
�ীজ�েলা �� করার �ব�া িনেত হেব।  
(২) নদী/জলাশয় অৈবধ দখল �� করেত হেব। 
(৩) িশে�র বজ�� নদীেত না �ফলার িবষেয় 
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেত হেব। 
(৪) �িড়গ�া, �রাগ ও বা� নদীসহ সকল নদীর 
অৈবধ দখলদার উে�দ কের তার পােড় Walk-

Way, গােড �ন ইত�ািদ িনম�াণ করেত হেব। 
(৫) এখন �থেক �কান উ�য়ন �ক� �হণ করার সময় 
জলাশয় ন� করা যােব না। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 
“ঢাকা শহেরর চািরিদেক �নৗপথ 
চা�করণ (১ম পয �ায়): সদরঘাট হেত 
আ�িলয়া �ীজ পয �� �নৗপেথর না�তা 
উ�য়ন ও �াি�ং �িবধািদ �দান” 
�ক�। 

০৪। ০৪/০৮/২০০৯ 
৬.৩ 

(১) �ক��েত �সালার �ােনল �াপেনর মা�েম 
�সৗর িব��ৎ উৎপাদন এবং �ি�র পািন সংর�েণর 
�ব�া রাখেত হেব। 
(২) আেশপােশ র হাসপাতাল�েলার বজ�� এই 
হাসপাতাল-এর �াে� Dispose করার �েযাগ 
থাকেব। 

�রা� ম�ণালয়। 
“৫০ শ�া িবিশ� ৩� িবিডআর 
হাসপাতাল (�য়াডা�া, ঠা�রগ�ও ও 
খাগড়াছিড়) �াপন” �ক�। 
 

৮.৪ সড়ক �ঘ�টনার পিরমাণ �াস ও যানজট িনরসেনর 
লে�� িরকশা, ভ�ান ইত�ািদ ধীরগিত স�� 
যানবাহেনর জ� হাইওেয়র উভয় পাে�� এক �র িন� 
িদেয় রা�া িনম�ােণর সং�ান এবং হাইওেয়র পা��বত� 
হাট-বাজােরর জ� িনরাপদ �রে� িনিদ�� জায়গা 
রাখেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, 
সড়ক ও �রলপথ িবভাগ। 
“সড়ক �নটওয়াক� উ�য়ন ও 
র�ণােব�ণ �ক�-২ 
(আরএনআইএমিপ -২) (সংেশািধত)”। 

০৫। 
 

১১/০৮/২০০৯ 
৫.৪ 

ভিব�েত �কান �কা�ানীর জ� �ক� �ণয়েনর 
সময় িডিপিপেত Profit and loss account, 

balance sheet ইত�ািদ Financial statement 
সংেযাগ করেত হেব। 

িশ� ম�ণালয়। 
“য�না ফা� �লাইজার �কা�ানী িলঃ 
(�জএফিসএল)-এর �মরামেতর 
মা�েম �ািপত উৎপাদন �মতা 
অ�াহত রাখা (সংেশািধত)” �ক�। 

 ৬.৩ 
 

(১) �কে�র আওতায় বা�/�সৗর িব��ৎ উৎপাদেনর 
�ব�া রাখেত হেব। 
(২) �ক�� যথাসমেয় বা�বায়েনর লে�� পিরেবশ 
ও বন ম�ণালয়েক �ক��র অ��েল ৩৫.৫০ একর 
জিম বরা� �দান এবং ০.৫০ একর জিম অিধ�হেণর 
জ� �িম ম�ণালয়েক �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেত হেব। 

িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় এবং �িম 
ম�ণালয়। 
“জাতীয় স�� গেবষণা ইনি��উট 
�াপন (সংেশািধত)” �ক�। 

৭.৩ সড়ক িনম�াণ/�মরামেতর সময় �িষ জিমর মা� না 
�কেট আেশপােশর নদী /খােলর মা� �কেট সড়ক 
িনম�াণ/�মরামত করেত হেব। 
 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 
“�হ�র বিরশাল �জলা �ামীণ 
�যাগােযাগ ও হাটবাজার অবকাঠােমা 
উ�য়ন �ক� (বিরশাল, িপেরাজ�র, 
�ভালা ও ঝালকা� �জলা)”।  
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  
 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

 ৭.৪ (১) ��াবাল ওয়ািম�ং-এর কারেণ স���ে�র 
উ�তা �ি� পাে� িবধায় উপ�লীয় এলাকায় 
রা�া ও ��াথ �স�ারস�হ �� কের িনম�াণ 
করেত হেব।  
(২) উপ�লীয় অ�েল সাইে�ান �স�ার কাম 
�ক�া িনম�ােণর লে�� ন�ন �ক� �ণয়ন 
করেত হেব। 
(৩) �ামীণ এলাকায় ��াথ �স�ার, হাট-বাজার 
উ�য়ন সং�া� �ক� �ণয়েনর সময় ��াথ 
�স�ার, হাট-বাজােরর পােশ �সালার �ােনল, 
সাইবার ক�ােফ এবং �� �েয় বাড়ী িনম�ােণর 
�িবধাসহ আ�িনক �েযাগ �িবধা স�িলত 
পিরকি�ত আবািসক এলাকা (প�ী িনবাস) 
�াপেনর �ব�া রাখেত হেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�হ�র বিরশাল �জলা �ামীণ �যাগােযাগ ও 
হাটবাজার অবকাঠােমা উ�য়ন �ক� 
(বিরশাল, িপেরাজ�র, �ভালা ও ঝালকা� 
�জলা)”। 

০৬ ১৮/০৮/২০০৯ 
৭.৬ 

(১) ভিব�েত উ�য়ন �ক� বা�বায়েনর ��ে� 
পিরক�না কিমশনসহ যথাযথ ক��পে�র 
অ�েমাদন �তীত যােত অ�েমািদত �ক� 
ছেকর সং�ােনর অিতির� �কান �য় স�ািদত 
না হয় �স িবষয়� সকলেক িনি�ত করেত 
হেব। 
(২) �ক� �ণয়ন ও বা�বায়েন পিরক�না, 
��লা কেঠারভােব অ�সরণ করেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“িরহ�ািবিলেটশন, িরেনােভশন এ� 
অগেমে�শন অব �ীড িসে�ম 
(আরআরএিজএস ), �ফইজ-২ (সংশািধত)” 
�ক�। 
 

০৭। ২৫/০৮/২০০৯ 
৫.৩ 

িডিপিপেত সড়েকর এলাইনেমে� �বধ �াপনা 
শে�র পিরবেত� �� �াপনা শ� উে�খ করেত 
হেব। 

�হায়ণ ও গণ�ত� ম�ণালয়। 

“চ��াম কেলজ হেত কাপাসেগালা �রােডর 
স�সারণ ও উ�য়ন (গিণ �বকারী জংশন 
হেত বহ�ারহাট জংশন পয��)” �ক�। 

০৮। ০৮/০৯/২০০৯ 
৭.৩ 

(১) নদীর উপের িনিম�ত� �ীজ�েলা যথাযথ 
উ�তায় িনম�াণ করেত হেব যােত নীচ িদেয় 
সহেজ �নৗকা/�লার চলাচল করেত পাের। এ 
��ে� বষ �াকােলর সেব �া� পািনর উ�তা 
িবেবচনা করেত হেব। 
(২) ল�ঘাটসহ রা�া ও নদীর পােড় ফ�কা 
জায়গায় �কান ঘরবাড়ী/�দাকানপাট করা যােব 
না এবং এ সকল ফ�কা জায়গায় বাগান করেত 
হেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�গাপালগ� �পৗরসভার মরা ম�মিত নদী 
�নব �াসন ও পা��বত� এলাকা উ�য়ন” �ক�।  

১০.৩ ভিব�েত �িত� লাইে�রীেক D igital/ 

Virtual library-�ত �পা�েরর উে�াগ �হণ 
করেত হেব। 

সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়। 

“�জলা পাবিলক লাইে�রীস�েহর উ�য়ন ৩য় 
পয �ায় (২য় সংেশািধত)” �ক�।  
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সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০৯। ১৭/০৯/২০০৯ 

৬.৩ 

ছা�ীেদর হেলর �েত�ক ��াের কমন িকেচন ও 
লি�র �ব�া রাখেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়। 

“ঢাকা িব�িব�ালেয়র িবেশষ উ�য়ন ২য় 
পয �ায় (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

১০। ১৩/১০/২০০৯ 

৭.৪ 

নদী ��িজং কের ��িজং�ত মা� িদেয় ব�া 
িনয়�ণ ব�ধ িনম�াণ করেত হেব। �কান ফসলী 
জিমর মা� �কেট জিম ন� করা যােব না। �য 
সব এলাকা অিধক ভা�ন�বণ ��মা� �স সব 
এলাকায় নদী শাসন করেত হেব। ব�া িনয়�ণ 
ব�ধ সং�া� সকল �কে�র ��ে� এ িবষয়� 
�েযাজ� হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“রাজবাড়ী শহর র�া” �ক�।  

১১। ০৯/১২/২০০৯ 

৫.৩ 

ভিব�েত নদী ভা�ন �রােধ �হীত� �য �কান 
�কে� অব�ই নদী খনন কের নদী তীর 
সংর�ণ কাজ করার িবষেয় �ব�া রাখেত 
হেব।  

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“ম�মিত নদীর ভা�ন হেত �গাপালগ� 
�জলার কািশয়ানী উপেজলায় অবি�ত 
কালনা �ফরীঘাট এবং আিড়য়াল খ� নদীর 
ভা�ন হেত মাদারী�র শহর ও তৎসংল� 
এলাকা সংর�ণ” �ক�। 

৭.৪ এখন �থেক একেনক সভায় উপ�াপেনর জ� 
��িরত� কায�প� ও িডিপিপ’র �িত পাতায় 
উভয় পােশ ি�� করেত হেব যােত কাগজ 
সা�য়সহ কেলবর �াস পায়। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

 

১২। ২২/১২/২০০৯ 

৫.৩ 

সংি�� ম�ণালয় বাংলােদশ �রলওেয়েত 
বত�মােন িক পিরমাণ �লাকেমা�ভ, ওয়াগন, 
কনেটইনার ও অ�া� মালামাল  রেয়েছ, 
এ�েলার বত�মান অব�া িক, ভিব�েতর জ� 
িক িক �েয়াজন হেব তা উে�খ�ব�ক এক� 
�য়ংস�ণ � �িতেবদন মাননীয় �ধানম�ীর 
দ�ের �পশ করেব। 

সড়ক পিরবহণ ও �স� ম�ণালয়, সড়ক ও 
�রলপথ িবভাগ। 

“বাংলােদশ �রলওেয় �মইন লাইন 
�সকশনস�েহর �নব�াসন (পি�মা�ল ) 
�কে�র অবিশ� কাজ” �ক�।  

১৩। ২৯/১২/২০০৯ 

৭.৩ 

�দেশর সকল মহাসড়েক �েযাজ� �ােন �টাল 
আদােয়র �ব�া চা� করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক ও 
�রলপথ িবভাগ। 

“ঢাকা-চ��াম মহাসড়কেক ৪ �লেন 
উ�ীতকরণ (দাউদকাি�-চ��াম অংশ)” 
�ক�। 

১৪। ০৭/০১/২০১০ 

৯.৩ 

�দেশর অ�া� এলাকার জ�ও �েয়াজনীয় 
আ�য়েক� িনম �ােণর লে�� �ক� �হণ করেত 
হেব। এ �েয়াজেন Climate change fund 
�বহােরর িবষয়� পরী�া করা যায়। 

খা� ও �েয �াগ �ব�াপনা ম�ণালয়। 

“ব�া �বণ ও নদী ভাংগন এলাকায় ব�া  
আ�য় �ক� িনম �াণ (১ম সংেশািধত)” 
�ক�।   
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১৫। ২১/০১/২০১০ 
৬.৩ 

(১) �ক� এলাকায় িবএিডিস এবং 
িবএমিডএ’র কায��েমর মে� যােত 
O verlapping না হয় �সিদেক ল�� 
রাখেত হেব। 
(২) �ক� এলাকায় �য সকল জলাশয় 
রেয়েছ �স�েলােক �বহার উপেযাগী কের 
�সচ কায��ম পিরচালনা করা যায় িকনা �স 
িবষেয় পরী�া-িনরী�া কের �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ করেত হেব। 
(৩) �ক��� িক� গভীর নল�প �সৗর 
িব��েতর মা�েম চালােনা যায় িকনা �স 
িবষেয় পরী�া-িনরী�া কের �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ করেত হেব। 

�িষ ম�ণালয়। 
“গভীর নল�প �াপন (২য় পয �ায়)” �ক� 
[Deep Tubewell Installation (Phase-

11) Project]. 

১৩.৩ �ক� সংেশাধনকােল এলাকা িনব�াচেনর 
��ে� �া�� �িবধা িবচাের অন�সর এলাকা 
অথ �াৎ �য সম� এলাকায় �মিডেকল কেলজ 
বা �া�� �সবা �দানকারী বড় �িত�ান �নই 
তােদরেক অ�ািধকার িদেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 
“ি�তীয় আরবান �াইমারী �হলথ �কয়ার 
(সংেশািধত)” �ক�। 

১৬। ০২/০৩/২০১০ 
১০.৪ 

এখন হেত সকল সরকাির Procurement-
এর ��ে� সরকাির �িত�ােন উৎপািদত 
��/সাম�ী অ�ািধকারিভি�েত �য় করেত 
হেব। সরকাির �িত�ােন �েয়াজনীয় মালামাল 
পাওয়া না �গেল বাইের �থেক �য় করা 
যােব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 
“আপে�িডং এ� এ�পাি�ং িডি�িবউশন 
িসে�ম ইন �লশান সােক�ল (১ম সংেশািধত)” 
�ক�।  

১৭। ৩০/০৩/২০১০ 
৮.৩ 

বাংলােদেশর ���াপেট �কান িশ�া/িডি� 
�কান পয �ােয়র সম�� তা সংি�� সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ/অিধদ�র/পিরদ�র এবং 
সংি�� সরকাির/�বসরকাির সং�ােক িশ�া 
ম�ণালয় জািনেয় িদেব। 

িশ�া ম�ণালয়। 
“�ি�গ�, ফিরদ�র, চ�দ�র, িসরাজগ� ও 
বােগরহােট ৫� ইনি��উট অব �ািরন 
�টকেনালিজ �াপন” �ক�।  

১৮। ০৬/০৪/২০১০ 
৮.৩ 

ছা�ী �হাে�ল-এর �েত�ক ��াের 
Common kitchen ও লি�র �ব�া 
রাখেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়। 
“বিরশাল ইি�িনয়ািরং কেলজ �াপন” �ক�। 

১৯। ১৩/০৪/২০১০ 
৭.৩ 

(১) �কে�র আওতায় �কান�েমই �িষ 
জিম ন� করা যােব না। নদী তীর 
সংর�েণর সকল ��ে� �িষ জিম �থেক 
মা� সং�হ না কের নদী �থেক মা� 
উে�ালন কের নদী তীর সংর�ণ কাজ 
করেত হেব। 
 

পািন স�দ ম�ণালয়। 
“য�না নদীর বাম তীেরর ভা�ন হেত 
জামাল�র �জলার বাহা�রাবাদ ঘাট হেত 
�টািনর বাজার পয�� ও সিরষাবাড়ী 
উপেজলাধীন িপংনা বাজার এলাকা এবং 
ইসলাম�র উপেজলার হিরণধরা হেত হািড়িগলা 
পয �� তীর সংর�ণ” �ক�।   
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  (২) চলিত অথ�-বছের িসিস �ক ও িজও �ট�টাইল 
�ারা জ�িরিভি�েত নদীর তীর সংর�ণ করা �যেত 
পাের। িক� পরবত�েত নেভ�র মাস হেতই িসিস �ক 
ও িজও �ট�টাইল �ারা ব�ধ সংর�েণর পাশাপািশ 
নদীর পােশ ব�েশর চাটাইেয়র �বড়া িদেয় তার 
�ভতের ��িজং�ত মা� িদেয় ব�ধ িনম�াণ করেত 
হেব। 

 

 ৯.৪ ����ণ� ও �ত বা�বায়ন ��েয়াজন এমন �কে�র 
জ� �ত পিরেবশগত ছাড়প� �দয়ার কারণ 
উে�খ�ব �ক �ক� বা�বায়নকারী ম�ণালয় ক��ক 
পিরেবশ ও বন ম�ণালয়েক প� িদেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

২০। ০৪/০৫/২০১০ 

৯.৩ 

�া�িতক মৎ� �জনন ��� সংর�ণ এবং জাটকা 
ও �জননকােল �জনন�ম মৎ� িনধন �রােধ 
কেঠারভােব আইন �েয়ােগর �ব�া �হণ করেত 
হেব। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়, মৎ� 
অিধদ�র। 

“িচি�ত অব�িয়ত জলাশয় উ�য়ন ও 
�ব�াপনা  এবং �দশীয় �জািতর �ছাট 
মৎ� সংর�ণ” �ক�।  

 ১৪.৩ (১) �কে�র আওতায় ১৭৫ জন ছা� ও ১৭৫ জন 
ছা�ীর �হাে�েল থাকার �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেত হেব। 

(২) �কে�র সকল ন�ন ভবেনর িভত �ক� সংল� 
এলাকার অ�েমািদত সেব�া� উ�তা অ�যায়ী রাখেত 
হেব এবং ছা�ী �হাে�েলর �েত�ক তলায় কমন 
রা�াঘর এবং কাপড় �ধায়া ও ইি�র �ব�া রাখেত 
হেব। 

ব� ও পাট ম�ণালয়। 

“বিরশাল �ট�টাইল ইনি��উটেক 
আব�র রব �সরিনয়াবাত �ট�টাইল 
ইি�িনয়ািরং কেলেজ উ�ীতকরণ” 
�ক�।  

২১। ১১/০৫/২০১০ 
৮.৪ 

শালবেনর দখল�ত জিম উ�ােরর �ব�া �হণ করেত 
হেব এবং বন িবভােগর জিম�েলা সরকােরর দখেল 
রাখেত হেব। 

পিরেবশ ও বন ম�ণালয়। 

“ব�ব� �শখ �িজব সাফারী পাক�, 
গাজী�র” �ক�।  

২২। ০১/০৬/২০১০ 
৬.৩ 

িবগত সরকােরর আমেল �যখােন �কান কাজ হয়িন, 
�স সকল অন�সর এলাকায় অ�ািধকারিভি�েত প�ী 
অবকাঠােমা উ�য়েনর লে�� অ��প �ক� �হণ 
করেত হেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�হ�র �িম�া প�ী অবকাঠােমা 
উ�য়ন” �ক�। 

২৩। ০৮/০৬/২০১০ 

১৩.৩ 

সড়েকর জ� �েয়াজনীয় মা� �িষ জিম হেত না 
�কেট িনকটবত� খাল, িবল, নদী বা �ডাবা �থেক 
সং�হ করেত হেব। 

 

সড়ক পিরবহণ ও �স� ম�ণালয়, 
সড়ক ও �রলপথ িবভাগ। 

“জয়েদব�র-ময়মনিসংহ �রাড 
ইম�ভেম�” �ক�।   
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

২৪। ১৫/০৬/২০১০ 

৯.৩ 
(১) ��ািবত িশ�া �িত�ােনর মে� �কা-এ�েকশন 
�িত�ানস�েহ ছা�-ছা�ীেদর জ� আলাদা আলাদা 
কমন �ম ও টয়েলেটর �ব�া রাখেত হেব। 

(২) ঢাকা মহানগরীর �যসব এলাকায় �ল-কেলজ 
�নই, �সখােন �ল-কেলজ �াপন করেত হেব। 
(৩) হািতরিঝল �কে�র সােথ সম�য় কের �সখােন 
এক� �ল �াপন করেত হেব। 

(৪) �যখােন টাউনশীপ গেড় �তালা হে� �সখােন 
একই কমে�ে� �াথিমক, মা�িমক ও কেলজ 
�িত�া করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� 
িশ�া িবভাগ। 

“ঢাকা মহানগরীেত ১১� মা�িমক 
িব�ালয় এবং ৬� মহািব�ালয় 
(সরকাির) �াপন” �ক�।  
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িবষয়ঃ ২০১০-২০১১ অথ �-বছের একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক� �ক �দ� িনেদ�শনা/অ�শাসন স�হ 

�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০১। ০৬/০৭/২০১০ 

১০.৩ 

 

�ি� মািলকানাধীন জিম অিধ�হেণর �েব� 
জিমর মািলকানা স�েক� ভালভােব 
যাচাই/বাছাই কের িনি�ত হেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ।  

“�লশান, বনানী, বািরধারা �লক উ�য়ন” 
�ক�। 

১১.৩ 

 

পািনেত আেস �িনেকর মা�া, িব�� পািনর �া�তা, 
জনগেণর �েযাগ-�িবধা, �জলার আয়তন , 
জনসং�া ইত�ািদ িবেবচনা কের �ক��� 
�জলা�েলার মে� �ষমভােব অথ � �ন:বরা� 
করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“Special Rural Water Supply” 

Project. 

০২। ১৩/০৭/২০১০ 

৬.৪ 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয় �দেশর সকল 
সরকাির �মিডেকল কেলজ, হাসপাতাল এবং 
ইনি��উেট কম�রত িচিকৎসকেদর কম��েল 
�াইেভট ��াক�স করার িবষেয় এক� 
নীিতমালা �ণয়ন করেব। 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়। 

“�াশনাল ই���উট অব িনউেরাসােয়ে�স 
�াপন (২য় সংেশািধত)” �ক�। 

 ০৩। ২০/০৭/২০১০ 

৭.৪ 

িস� কেপ�ােরশন এলাকায় পয়:িন�াশন কাজ 
পিরেবশ স�তভােব স�াদন করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ।  

“অ�বত�কালীন জ�ির পয়:লাইন িনম�াণ ও 
�নব �াসন �ক�-২”। 

০৪। ২৭/০৭/২০১০ 

৫.৩ 

(১) �ক� বা�বায়েনর সময় �কান�েমই �িষ 
জিম ন� করা যােব না। 

(২) �ক� বা�বায়েনর �েব� পিরেবশ 
অিধদ�েরর ছাড়প� �হণ করেত হেব।  

(৩) ১০০ িম.-এর �বিশ দীঘ� �স� িনম�ােণর �েব� 
হাইে�ালিজক�াল ও মরফলিজক�াল �ািড 
করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“বািনয়াচং-নবীগ� সড়ক িনম�াণ” �ক�। 

০৫। ০৩/০৮/২০১০ 

৫.৪ 

গেবষণা কােজ গেবষকেদর উৎসাহ �দােনর 
জ� আলাদা তহিবল -এর �ব�া রাখা �যেত 
পাের। 

 

 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়। 

“বাংলােদশ মৎ� গেবষণা ইনি��উেটর 
অবকাঠােমাগত উ�য়ন ও গেবষণা কায��ম 
শি�শালীকরণ” �ক�। 

৬.৪ �ঘ�টনা �াস ও যানযট িনরসেনর লে�� জাতীয় 
ও আ�িলক মহাসড়ক িনম�ােণর সময় 
ধীরগিতস�� যানবাহন চলাচেলর জ� 
িনিম�ত� সড়েকর পােশ �ল সড়েকর এক �র 
িন� আলাদা �লন িনম�ােণর �ব�া রাখেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“নিড়য়া-পাঠানবাড়ী-নয়নমাতবারকাি�-
ডগরী-শাওড়া সড়ক উ�য়ন” �ক�।  
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

০৬। ১৭/০৮/২০১০ 

১০.৩ 

(১) ��িজং-এ ঘ�ায় কত মা� কাটা হেলা এবং কত 
�তল খরচ হেলা তা িন�পেণর স�ক প�িত �বর 
করেত হেব। 

(২) ��িজং-এর মা�েম �ন��ার�ত �িমর স�ক 
িহসাব থাকেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“বাংলােদশ নদী ��িজং-এর জ� 
��জার ও আ�ষি�ক য�পািত �য়” 
�ক�। 

০৭। ০৯/০৯/২০১০ 

১১.৪ 

প�ী িব��তায়ন �বাড� িব��েতর অপচয় �রােধ 
ভিব�েত �ত ি�-�পইড িমটার �বত�েনর উে�াগ 
�হণ করেব। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 

“প�ী িব��তায়ন স�সারণ রাজশাহী 
ও রং�র িবভাগীয় কায��ম -১” �ক�। 

০৮। 

 

১৪/০৯/২০১০ 

৫.৪ 

খাল এবং উ�ু� জলাশয়�েলােক অৈবধ দখল�� 
করেত হেব। 

 

 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ।  

“Improvement of Roads, 

Drains & Footpath at Ward 

No-42 & Mohammadpur, 

adabar at Zone-6 under Dhaka 

City Corporation” �ক�। 

০৯। ০৫/১০/২০১০ 

৫.৩ 

(১) পিরক�না িবভাগ ক��ক জারী�ত পিরপ� 
অ�সাের ১০০ িমটােরর �বিশ �দেঘ��র �স�র জ� 
হাইে�ালিজক�াল ও মরেফালিজক�াল সমী�া করেত 
হেব। 

(২) �কে�র জ� �িম অিধ�হেণর অি�ম পিরক�না 
�হণ করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 
এবং �রলপথ ম�ণালয়। 

“কা�খালী-ভা�য়াপাড়া �সকশন 
�নব �াসন এবং কািশয়ানী-�গাপালগ�-
�ি�পাড়া ন�ন �রলপথ িনম�াণ” 
�ক�। 

৭.৩ �মবধ �মান �ােসর চািহদা �মটােনার লে�� 
সালদাসহ �দেশর অ�া� অ�েলর জ� আরও �প 
খনন �ক� �ত আনয়েনর জ� �ালানী ও খিনজ 
স�দ িবভাগ �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, �ালানী ও খিনজ স�দ 
িবভাগ। 

“সালদা ৩, ৪ এবং �ফ�গ� ৪, ৫ 
�াস ��ে�র উ�য়ন” �ক�। 

১০। ২৬/১০/২০১০ 

১২.৩ 

ব�েধর �ই পাে�� �াপকভােব ��েরাপেণর মা�েম 
স�জ �ব�নী �ি�র জ� �ানীয় জনগণেক উ��ু 
করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“উপ�লীয় এলাকায় �িণ�ঝড় আইলার 
আঘােত �িত�� বাপাউেবা’র 
অবকাঠােমাস�হ �নব�াসন (দি�ণ-
পি�মা�ল )” �ক�।  

১১। ০৯/১১/২০১০ 

১২.৩ 

কােগ �াসহ �নৗ-যান চলাচেল যােত অ�িবধা না হয় 
�স� �খয়াল �রেখ ি�েজর উ�তা িনধ�ারণ করেত 
হেব। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“নারায়ণগে�র ব�র উপেজলায় ৩য় 
শীতল��া �স� িনম�াণ” �ক�। 
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

১২। ০৭/১২/২০১০ 

৮.৩ 
নদী তীর সংর�েণর ��ে� �িষ জিম �থেক 
মা� সং�হ না কের নদী �থেক মা� উে�ালন 
কের নদী তীর সংর�ণ করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়।  

“�নায়াখালী �জলার হািতয়া উপেজলাধীন 
�পা�ার ৭৩/১ (এ+িব)-এর তম�ি�ন ও 
বাংলাবাজার এলাকায় নদী তীর সংর�ণ” 
�ক�। 

১৩। ০৮/০৩/২০১১ 

৬.৩ 
বষ�াকােল যােত �নৗ-চলাচল িবি�ত না হয় �স 
�িবধা �রেখ ি�েজর উ�তা িনধ�ারণ করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“আইলায় �িত�� �ামীণ অবকাঠােমা 
�নব �াসন (আরএএআরআইিপ )” �ক�। 

১২.৩ �ানীয় জনসাধারেণর চলাচেলর জ� সড়েকর 
�’পাে�� �থক �লেনর �ব�া করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“যা�াবাড়ী-ক�চ�র সড়ক ৮-�লেন 
উ�ীতকরণ (�পা�ার সড়ক)” �ক�। 

১৪। ২২/০৩/২০১১ 

১১.৪ 
 

�িষ জিম অপচয় না কের �েয়াজন অ�যায়ী 
ন�ন সড়ক িনম�ােণর পিরবেত� িব�মান সড়ক 
উ�য়ন করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“িমজ�া�র-ওয়ািরশ�-বািলয়া সড়ক িনম�াণ” 
�ক�। 

১৪.৩ 

 

নদ �মার পািন যােত �কান�েম �লেক �েবশ না 
কের �স িদেক িবেশষ নজর িদেত হেব। 
 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“ঢাকা িস� কেপ�ােরশন (িডিসিস), ঢাকা 
িস� কেপ�ােরশেনর �িত�� রা�া, নদ �মা ও 
�টপাত উ�য়ন” �ক�। 
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িবষয়ঃ ২০১১-২০১২ অথ �-বছের একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� িনেদ�শনা/অ�শাসন স�হ 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ ও 
িস�াে�র �িমক 

নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০১। ২৩/০৮/২০১১ 

৯.৩ 
(১) পািনর অপচয় �রােধ �াপক �চারণা 
চালােত হেব। 

(২) ঢাকা শহেরর �য সকল �ােন ওয়াসা পািন 
সরবরাহ করেত পারেছনা �স সকল �ােন গভীর 
নল�প �াপেনর উে�াগ ওয়াসােক �হণ করেত 
হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“ইমারেজ�ী িরেহিবিলেটশন এ� 
এ�পানশন অব ওয়াটার সা�া ই িসে�ম” 
�ক�-২। 

০২। ০৪/১০/২০১১ 

১০.৪ 

ব�ব� িকংবা ত�র পিরবােরর নােম �কান 
ধরেণর কায��ম �হেণর �েব� ‘জািতর জনক 
ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �মেমািরয়াল 
�া�’-এর অধীন �াি� �বােড�র অ�েমাদন িনেত 
হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“ব�ব� �শখ �িজব সাফারী পাক� (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

০৩। ৩১/০১/২০১২ 

৬.৩ 
�কে�র আওতায় ঝড়, ব�া , জেলা�াস�বণ 
এবং উপ�লীয় এলাকার ইউএলিডিস 
�ক��েলার ��ে� �া�িতক �েয�াগ �েয়াজনীয় 
�িতেরাধক/�টকসই িডজাইন করেত হেব। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়। 

“উপেজলা �ািণ স�দ উ�য়ন �ক� 
(ইউএলিডিস) �াপন (৩য় পয �ায়)” �ক�। 

০৪। ০৮/০৫/২০১২ 

৬.৩ 

অিভ� কম�কত �া/িবেশষ�েদর পরামশ��েম  
সারা �দেশ ��েরাপেণর জ� এক� নীিতমালা 
�ণয়ন করেত হেব এবং এই নীিতমালা অ�যায়ী 
�দেশ ��েরাপেণর �ব�া িনেত হেব। মাননীয় 
�ধানম�ীর একা� সিচব-১ এর সােথ আেলাচনা 
কের পিরেবশ ও বন ম�ণালয় এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

পিরেবশ ও বন ম�ণালয়। 

“����ণ � �ামীণ অবকাঠােমা উ�য়ন” 
�ক�।  

০৫। ১৯/০৬/২০১২ 

১৩.২ 

�কে�র অ�েমাদন িবেবচনার জ� �ক� 
�ণয়েনর �যৗি�কতা, �কে�র অব�ান, 
মানিচ�, �ক� সংি�� ছিব, সংে�েপ 
অ�স�হ ও �য়  িবভাজন, সংেশাধেনর ��ে� 
সংেশাধেণর কারণ/কারণস�হ উে�খ�ব�ক 
সংি�� আকাের এক� সার-সংে�প 
একেনেকর সদ�েদর মে� িবতরেণর �ব�া 
িনেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“চ��াম কেলজ হেত কাপাসেগালা পয �� 
�রােডর স�সারণ ও উ�য়ন (গিন �বকারী 
জংশন হেত বহ�ারহাট জংশন পয��) (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 
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িবষয়ঃ ২০১২-২০১৩ অথ �-বছের একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� িনেদ�শনা/অ�শাসনস�হ 

�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

০১। 

 

২৮/০৮/২০১২ 

১২.১  

আউটেসািস�ং �িত�ান/ফাম�স�হেক �ম আইেনর 
আওতায় এেন Licensing প�িত �বত�ন করেত 
হেব। �ম ও কম �সং�ান ম�ণালয় এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

�ম ও কম �সং�ান ম�ণালয়। 

িবিবধ আেলাচনা  
 

০২। 

 

০৪/১০/২০১২ 

৭.৩ 

�দেশর িবিভ� �ােন থাকা �রাতন ঐিতহ�বাহী ও 
মানস�� �বসরকাির মা�িমক িব�ালয়স�হেক 
সরকাির িব�ালেয় �পা�েরর উে�াগ িশ�া 
ম�ণালয় �হণ করেত পাের। 

িশ�া ম�ণালয়। 

“িসেলট, বিরশাল ও �লনা শহের ৭� 
সরকাির মা�িমক িব�ালয় �াপন” 
�ক�। 

০৩। 

 

১৩/১১/২০১২ 

১৩.৩ 
 

�নৗ-পিরবহন ম�ণালেয়র িনকট চ��াম িস� 
কেপ �ােরশেনর কর বাবদ �া� �ায় ৩০০.০০ �কা� 
টাকা �ত পিরেশােধর জ� �নৗ-পিরবহন ম�ণালয় 
�ব�া িনেব। 

�নৗ-পিরবহন ম�ণালয়।  

“চ��াম িস� কেপ�ােরশেনর িবিভ� 
এলাকার অবকাঠােমা উ�য়ন (১ম 
সংেশািধত)” �ক�।  

 ০৪। 
 

০১/০১/২০১৩ 
৬.৩ 

পািন স�দ ম�ণালয়, �নৗ-পিরবহন ম�ণালয় এবং 
বন ও পিরেবশ ম�ণালয়সহ সংি��েদর িনেয় 
সমি�তভােব নদীেত �নৗ-চ�ােনল িনধ�ারণ, ��িজং 
এর মা�েম চর কাটা, নদী শাসন এবং �েয়াজনীয় 
অংেশ নদীর চের গাছ লািগেয় জিম �ন��ােরর 
জ� পািন স�দ ম�ণালয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়, �নৗ-পিরবহন 
ম�ণালয় এবং বন ও পিরেবশ ম�ণালয়। 

“�ভালা �জলা শহর সংর�ণ �ক� (৩য় 
পয �ায়)”। 

০৫। 
 

০৫/০২/২০১৩ 

৭.৩ 
নদীর তীর সংর�েণর মা�র জ� �িষ জিম কাটা 
যােব না। নদী ��িজং কের মা�র �ব�া করেত 
হেব। 
 

 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“পাবনা �জলার ঈ�রদী উপেজলার 
�কামর�র হেত সাড়া ঝাউিদয়া এবং 
নােটার �জলার িতলক�র-�গৗরী�র পয �� 
প�া নদীর বাম তীর সংর�ণ” �ক�। 

০৬। 
 

০২/০৪/২০১৩ 

৫.৩ 
হািতরিঝল এলাকায় �ল ও কেলজসহ এক� িশ�া 
কমে�� �াপেনর জ� িশ�া ম�ণালয় �ব�া �হণ 
করেব।  
 
 

িশ�া ম�ণালয়। 

“ঢাকা মহানগরীেত ১১� মা�িমক 
িব�ালয় এবং ৬� মহািব�ালয় 
(সরকাির) �াপন (১ম সংেশািধত)” 
�ক�। 

  ৮.৩ �কান �ক�/�িত�ােনর �েয়াজেন জিম অিধ�হণ 
করা হেল জিমর মািলকেদর পিরবােরর সদ�েদর 
ঐ �ক�/�িত�ােন চা�ির �দয়ার ��ে� অ�ািধকার 
�দান করার িবষেয় এক� নীিতমালা �ণয়ন করা 
�যেত পাের। জন�শাসন ম�ণালয় িবষয়� পরী�া 
কের পরবত� �ব�া �হণ করেব। 

জন�শাসন ম�ণালয়। 

“ব�ব� দাির� িবেমাচন �িশ�ণ 
কমে�� (বত�মােন বাপাড �), �কাটালীপাড়া, 
�গাপালগ�-এর স�সারণ, সং�ার ও 
আ�িনকায়ন (সংেশািধত)” �ক�। 
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িবষয়ঃ ২০১৩-২০১৪ অথ �-বছের একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� িনেদ�শনা/অ�শাসনস�হ 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  
 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০১। 
 
 

০২/০৭/২০১৩ 
৬.৩  

�দেশ/িবেদেশ উ�িশ�ার কায��ম চলমান 
রাখার লে�� সংি�� ম�ণালয় এক� নীিতমালা 
�ণয়ন করেব। 

িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়। 

“Bangabandu Fellowship on 

Science and Information & 

Communication Technology (1st 

Revised)” �ক�। 

৮.৩ �কে�র আওতায়  সড়েকর �ই পাে�� �রইনি�সহ 
ফলজ গাছ লাগােত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“প�ী কম �সং�ান ও সড়ক র�ণােব�ণ 
কম ��িচ (আরইআরএমিপ -২)” �ক�। 

১০.৩ �দেশর নদ/নদী ��িজং-এর মা�েম 
�ন��ার�ত জিমেত িশ� পাক�সহ 
টাউনশীপ/হাউিজং ইত�ািদ �তিরর জ� 
নীিতমালা �ণয়ন করেত হেব। পিরক�না 
কিমশেনর �িষ, পািন স�দ ও প�ী �িত�ান 
িবভাগ এ িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং �িষ, পািন 
স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ, পিরক�না 
কিমশন। 

“ক�ািপটাল (পাইলট) ��িজং অব িরভার 
িসে�ম ইন বাংলােদশ” �ক�। 

০২। 
 

৩০/০৭/২০১৩ 
৫.৩ 

িব�িব�ালয়/কেলজ-এর �হাে�লস�েহ �িত 
তলায় কমন রা�াঘর, ডাইিনং �ম ও লি�’র 
�ব�া রাখেত হেব। এ সং�া� এক� অ�শাসন 
িশ�া ম�ণালয় জারী করেব। 

িশ�া ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� িশ�া 
িবভাগ। 

“মাওলানা ভাসানী িব�ান ও ��ি� 
িব�িব�ালেয়র উ�য়ন” �ক�। 

০৩। 
 

১৩/০৮/২০১৩ 
১০.৩ 

CETP �াপেনর পাশাপািশ �দ� িসিডউল 
অ�যায়ী চামড়া িশ� ইউিনটস�হ �ক� 
এলাকায় িশ� ম�ণালয় ক��ক �ানা�র িনি�ত 
করেত হেব। 

িশ� ম�ণালয়। 

“চামড়া িশ�নগরী, ঢাকা (২য় সংেশািধত)” 
�ক�।  

০৪। 
 

১৯/০৯/২০১৩ 
৫.৩ 

(১) হাসপাতােল গিরব প� �রাগীেদর িচিকৎসা 
�সবা �দােনর জ� হাসপাতােল এক� তহিবল 
(Trust Fund) গঠেনর উে�াগ �া�� ও 
পিরবার ক�াণ ম�ণালয় �হণ করেব। 
(২) �রাটারী ই�ার�াশনাল-এর িনকট হেত 
হাসপাতােলর জ� �িত�ত ১০০ শ�া �াি�র 
িবষেয় ম�ণালয় �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 
করেব। 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়। 

“Extension of National Institute of 

Traumatology & Orthopedic 

Rehabilitation” �ক�। 

০৫। ০১/১০/২০১৩ 
৬.৩ 

�গ�ম এলাকার �েল �সালার �ােনেলর �ব�া 
করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়। 

“িনব�ািচত �বসরকাির মা�িমক িব�ালয়-
স�েহর �ভৗত অবকাঠােমা উ�য়ন (১ম 
সংেশািধত)” �ক�।  
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�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

 ৭.৩ (১) �কে� �েয়াজনীয় �িম অিধ�হেণর 

কায ��ম �কে�র ১ম ও ২য় বছের স�� 
করেত হেব। Resettlement Action Plan 

(RAP) কে�ােনে�র আওতায় �িম 
অিধ�হেণর ফেল ��ত �িত��েদর 
�নব �াসেনর �ব�া িনেত হেব। �ক� এলাকায় 
�াপক  িভি�ক বনায়েনর �ব�া �হণ করেত 
হেব। 
(২) �কে�র ��ািবত �পা�ার িনম�ােণর 

নকশা �ণয়েনর সময় পিরক�না কিমশন ও 
আইএমইিডেক স�ৃ� করেত হেব এবং 
�ড়া��ত নকশা অবগিতর জ� পিরক�না 
কিমশেন ��রণ করেত হেব। 
(৩) �পা�ার িনম�ােণর ফেল এর �ভাব 
(লাভ/�িত) িনণ�েয়র জ� সংি�� ম�ণালয় 
সমী�া পিরচালনা করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“Costal embankment Improvement 

Project Phase-I (CEIP-I) in Satkhira, 

Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna 

and Patuakhali District” �ক�। 

০৬। ০৮/১০/২০১৩ 

৯.৩ 

সার কারখানা�েলােত অ�ািধকারিভি�েত 
�াস সরবরােহর �ব�া িনেত হেব। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, 
�ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ। 

“িবএিডিস’র িব�মান সার �দাম�েহর 
র�ণােব�ণ, �নব �াসন ও সার �ব �াপনা 
কায ��ম �জারদারকরণ” �ক�। 

০৭।  

 

২৯/১০/২০১৩ 

৮.৩ 

�িশ�ণ �কে� ��ষ ও মিহলােদর জ� 
আলাদা টয়েলট িনম�াণ করেত হেব এবং 
�িতব�ী ও বেয়া��েদর জ� �থক িবেশষ 
টয়েলেটর �ব�া রাখেত হেব।  

�িষ ম�ণালয়। 

“উপেজলা পয �ােয় ��ি� হ�া�েরর জ� 
�ষক �িশ�ণ (২য় পয �ায়) (২য় সংেশািধত)” 
�ক�। 

 ০৮। ১৯/০১/২০১৪  

৫.৩ 

সকল �কে�র নাম/িশেরানাম বাংলায় িলখেত 
হেব। �বেদিশক সহায়তা�া� �কে�র ��ে� 

�েয়াজেন �ােকেট ইংেরজীেত নাম �দয়া 
�যেত পাের। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“হায়ার এ�েকশন �কায়ািল� এনহ�া�েম� 
�েজ� (এইচইিকউইিপ) (৩য় সংেশািধত)”। 

০৯। 

 

২৬/০১/২০১৪  

৭.৩ 

ভিব�েত জাম�ান, জাপািনজ, চায়িনজসহ 
অ�া� ভাষা য় ি�-�াি�ং/আউটেসািস�ং-এর 
উপর �িশ�েণর �ব�া িনেত হেব। 

ত� ও �যাগােযাগ ��ি� (আইিস�) িবভাগ। 

“Learning & Earning Development” 

Project. 

১০। 

 

২৫/০২/২০১৪ 

৫.৩ 

অ�ি�ক ও �িতব�ী িশ�েদর জ� িশ� 

পিরবার িনম�ােণর লে�� �থক �ক� �হণ 
করেত হেব। 

সমাজক�াণ ম�ণালয়। 

“সরকাির িশ� পিরবােরর �হাে�ল িনম�াণ  
(৮ ইউিনট)” �ক�। 
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�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

  ৬.৩ রাজশাহী ও চ��ােম �’� �মিডেকল িব�িব�ালয় 
�াপেনর �েয়াজনীয় �ব�া  �া�� ও পিরবার ক�াণ 
ম�ণালয় �হণ করেব। 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়। 

“ই�াবিলশেম� অব �শখ �ৎফর 
রহমান �ড�াল কেলজ, �গাপালগ�” 
�ক�। 

১১। 

 

১৫/০৪/২০১৪ 

৬.৩ 

�ানীয় সরকার িবভােগর িনকট �ানা�িরত করার 
কারণ, সড়ক�েলার বত�মান অব�া  িক, ইতঃ�েব� এ 
সকল রা�ার �কান িনম�াণ/�মরামত হেয়িছল িকনা, 
�নরায় �কন রা�া�েলা িনম�াণ/�মরামেতর ��াব 
করা হেয়েছ, একই রা�ার জ� একািধকবার অথ � 
�েয়র �ব�া করা হে� িকনা এ সকল িবষেয় সড়ক 
িবভাগ এবং �ানীয় সরকার িবভাগ �েয়াজনীয় তদ� 
কের একেনক সভায় �থকভােব িব�ািরত �িতেবদন 
উপ�াপন করেব। 

সড়ক পিরবহণ ও মহাসড়ক িবভাগ 
এবং �ানীয় সরকার িবভাগ।  

“সওজ অিধদ�র হেত �ানা�িরত 
১১৫� সড়ক উ�য়ন” �ক�। 

১২। ২৯/০৪/২০১৪ 

৭.৩ 

�জলা পয �ােয়র অিফস ভবনস�হ িবিভ� জায়গায় 
িবি��ভােব �াপন না কের এক জায়গায় ব�তল 
ভবন িনম�ােণর মা�েম একই ভবেন অেনক�েলা 
অিফস �াপেনর �ব�া িনেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“সদর দ�র ও �জলা কায�ালয় 
�াপেনর মা�েম িশ�া �েকৗশল 
অিধদ�র শি�শালীকরণ” �ক�। 

 ১৩। 

 

 

১৭/০৬/২০১৪ 

৫.৩ 

জিম অিধ�হেণর ��ে� যত�� অিধ�হণ না করেলই 
নয় �ক তত�� জিম অিধ�হণ করেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“Flood and Riverbank Erosion 

Risk Management Investment 

Program (Tranche-l)” Project. 

 ১১.১ ঘািসয়ার খালসহ অ�া� নদী বা খাল হেত খনন�ত 
মা�/বািল �দেশর চািহদা �রণ করার পাশাপািশ 
িবেদেশও র�ািনর উে�াগ �হণ করা �যেত পাের। 

বািণজ� ম�ণালয় এবং পািন স�দ 
ম�ণালয়। 

িবিবধ আেলাচনা। 

যত�� স�ব �র�েলটর এবং �ইস �গইট িনম�ােণর 
�বণতা পিরহার করেত হেব। ��িতর �াভািবক 
পিরেবশেক কােজ লািগেয় িনয়িমত নদীর ��িজং ও 
নদী শাসেনর �িত ��� িদেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

িবিবধ আেলাচনা। 

 

১৪। 

 

২৪/০৬/২০১৪ 

 ৯.১ 

(১) �টাল আদােয়র নীিতমালা অ�যায়ী �টালেযা� 
�স� িনম�াণ-এর ��ে� Pre-Paid Electronic 

Card �বহােরর মা�েম �য়ংি�য়ভােব �টাল 
আদােয়র �ব�া রাখেত হেব। 

(২) �স�র ধারণ �মতা স�� যানবাহন চলাচেলর 
লে�� ন�ন িনিম�ত �স�র ��ে� Weighing 

Machine-এর �ব�া রাখেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, 
সড়ক পিরবহণ ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“পাগলা-জগ�াথ�র-রাণীগ�-আউশকাি� 
মহাসড়েকর রাণীগ� �িশয়ারা নদীর 
উপর �স� িনম�াণ” �ক�। 
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�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

১০.১ প�চ বছেরর �রাতন গাড়ী�েলার িবষেয় িস�া� 
�হেণর লে�� �� সিচব, �ধানম�ীর কায�ালেয়র 
ত�াবধােন সংি�� সিচবগেণর সম�েয় এক� কিম� 
গঠন করেত হেব। উ� কিম� সভা আহবােনর 
মা�েম এ সম�া সমাধােনর জ� �েয়াজনীয় িদক 
িনেদ�শনা �দান করেবন। 

�ধানম�ীর কায�ালয়।  

িবিবধ আেলাচনা-৩। 
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িবষয়ঃ ২০১৪-২০১৫ অথ �-বছের একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক� �ক �দ� িনেদ�শনা/অ�শাসনস�হ 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  
 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং 
�কে�র নাম 

০১। 
 

 

 

০১/০৭/২০১৪  
৮.৩ 

জবাবিদিহতা িনি�ত করার লে�� সমবায় ভবন িনম�াণ 
সং�া� কম ��িচ� পয �ােলাচনা�ব�ক ��ায়ন করেত হেব 
এবং ��ায়েন দায়ী �ি�বেগ �র িব�ে� িক িক �ব�া  
�হণ করা হেয়েছ তা জ�িরিভি�েত মাননীয় �ধানম�ী, 
মাননীয় পিরক�না ম�ী, পিরক�না কিমশন, পিরক�না 
িবভােগর একেনক ও আই এমইিডেক অবিহত করেত 
হেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় ম�ণালয়, প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় িবভাগ। 

“�সালার �ােনল �াপনসহ সমবায় 
ভবেনর অসমা� অংেশর �ভৗত 
িনম�াণ” �ক�। 

১০.১ (১) নগর উ�য়ন সং�া� সকল �কে� বজ�� �ব�াপনার  
িবষয়� িবেশষ ���সহকাের অ�� ��  করেত হেব। বজ�� 
�ব�াপনার  জ�  িক িক কায ��ম  �হণ করা হেব তা 
�িনিদ� অথ � বরা�সহ িডিপিপ’�ত উে�খ থাকেত হেব। 

(২) উপেজলা  সং�া� মা�ার ��ান-এ বজ�� �ব�াপনার  
িবষয়� ���সহকাের অ�� ��  করেত হেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় ম�ণালয়, �ানীয় সরকার 
িবভাগ। 

িবিবধ আেলাচনা-১ 
 

 

১১.১ িস� কেপ �ােরশন�েলার বজ�� �ব�াপনা  কায ��মসহ 
চলমান নগর উ�য়ন �ক�স�েহ বজ�� �ব�াপনার  উপর 
িক িক কায ��ম  �হণ করা হেয়েছ তার অ�গিত সং�া� 
সিচ� �িতেবদন একেনক সভায় উপ�াপন করেত হেব। 
�ানীয় সরকার িবভাগ উ�  �িতেবদন �ণয়ন করেব। 

�ানীয় সরকার িবভাগ। 

িবিবধ আেলাচনা-২ 

 

০২। 

 

 

১৫/০৭/২০১৪ 

 ১১.১ 

আগামী  একেনক সভা হেত ২/৩� ম�ণালেয়র চলমান 
�কে�র অ�গিত িনেয় আেলাচনা  করা হেব। আইএমইিড 
এ ��ে�  �েয়াজনীয় সািচিবক সহায়তা �দান করেবন। 

পিরক�না ম�ণালয়, বা�বায়ন 
পিরবী�ণ ও ��ায়ণ িবভাগ। 

িবিবধ আেলাচনা-১ 

 

১২.১ 

�সচ কায � পিরচালনার জ�  �যখােন �-গভ�� পািন 
�বহার করা হয় �সখােন �সালার �ােনল পা� �াপেনর 
উে�াগ �হণ করেত হেব। এক� আ� :ম�ণালয় সভার 
মা�েম  �সালার �ােনল �াপেনর িবষেয় �েয়াজনীয় 
পদে�প  �হণ করেত হেব। 

প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, �িষ 
ম�ণালয়; �ানীয় সরকার িবভাগ; 
িব��ৎ িবভাগ। 

িবিবধ আেলাচনা-২ 

০৩। 
 

 

১২/০৮/২০১৪ 
 ৬.৩ 

(১) হােত কলেম কািরগির �িশ�েণ মিহলােদরেক ��� 
িদেয় িবটােকর কায ��ম  স�সারণ�ব �ক আ� -
কম �সং�ান �ি� ও দাির� িবেমাচন (২য় সংেশািধত)” 
শীষ �ক �ক��র সকল কায ��ম  িনধ�ািরত সমেয়র মে�  
স�� করেত হেব। 

(২) আেলাচ� �ক�� িনধ�ািরত সমেয়র মে�  �শষ 
হওয়ার �েব �ই �কে�র কায ��ম  িবটােকর মা�েম  
�ায়ীভােব চা� করার �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত 
হেব। 

িশ� ম�ণালয়। 

“হােত কলেম কািরগির �িশ�েণ 
মিহলােদরেক ��� িদেয় িবটােকর 
কায ��ম  স�সারণ�ব �ক আ� -
কম �সং�ান �ি� ও দাির� িবেমাচন 
(২য় সংেশািধত)” �ক�। 
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সভার তািরখ 
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সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং 
�কে�র নাম 

 ৮.৩ হাওর অ�েলর  �ক� এলাকায় খা� �ি�য়াজাতকরণ, 
শা�ক, ক�কড়া ইত�ািদর চাষ এবং �ছাট �ছাট িশ� গেড় 
�তালার িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় ম�ণালয়, �ানীয় সরকার 
িবভাগ। 

“হাওর অ�েল  ব�া �ব �াপনা ও 
জীবনমান উ�য়ন (এলিজইিড পাট�)” 
�ক�। 

০৪। ২৬/০৮/২০১৪  

৭.৩ 

(১) ���ােসবক কম�েদর জ� অি�িনব�াপক সং�া� 
দ�তা উ�য়ন �িশ�ণ কায ��ম বরা�সহ �ক� দিলেল 
অ�� �� করেত হেব।  

(২) আ�ন লাগেল িক করণীয় এ িবষেয় িবিভ� 
গণমা�েম �াপক �চার �চারণার এবং কায��ম �ক� 
দিলেল অ���� করেত হেব। 

(৩) আ�ন লাগেল িক করণীয় এ িবষেয় �ল ও 
গােম ��েস �িশ�েণর �ব�া �হেণর কায��ম �ক� 
দিলেল অ���� করেত হেব। 

�রা� ম�ণালয়, �র�া �সবা 
িবভাগ। 

“৪০ �ট �দঘ�� িবিশ� এয়ার ি�িদং 
ও �াস ফায়াড � ফায়ার ফাই�ং 
��িনং �ালারী এবং ঘাটিত ফায়ার 
ফাই�ং �রসিকউ সর�াম সং�হ” 
�ক�।  

 ৮.২ Anaesthetist গেণর অ��লতা  �র করার লে�� 
নাস �েদর Anaesthesia িবষেয় Intensive �িশ�েণর 
মা�েম  �েয়াজনীয় সহায়ক জনশি� �তরী করেত হেব। 
এ িবষেয় �া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয় �েয়াজনীয় 
উে�াগ �হণ করেবন। 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়। 

 “�া�� জনসং�া এবং �ি� �স�র 
উ�য়ন কম��চী (HPNSDP)-এর 
২০১২-২০১৩ অথ �-বছেরর Annual 

Program Implementation 

Report (APIR) 2013”। 

০৫। ২১/১০/২০১৪ 

৭.৩ 

(১) �েয়াজন অ�যায়ী িব��ৎ চািলত এবং �সালার 
�ােনল চািলত পা� এর সং�ান রাখেত হেব। তেব এ 
��ে� িব��ৎ এবং �সালার পাে�র মে� �� সা�য়ী 
পা� �াপেনর িবষেয় অিধক ��� িদেত হেব।  

(২) �িষ জিম অপচয় �রােধ �সালার �ােনল, পা� 
হাউেসর উপের অথবা �েয়াজন অ�যায়ী �-উপির� �সচ 
নালার উপের �াপন করেত হেব, যােত �কান �েমই 
�সালার �ােনল �াপেনর জ� �িষ জিমর অপচয় না 
হয়।  

�িষ ম�ণালয়। 

“িসেলট িবভাগ �� �সচ উ�য়ন” 
�ক�।  

০৬। 

 

১৮/১১/২০১৪ 

 ৬.৩ 

ঢাকার িমর�েরর �বনারসী প�ী ঢাকার বাইের 
�খালােমলা পিরেবেশ �ানা�র করেত হেব। �সখােন 
তােদর জ�  ঘরবািড়, িশ�েদর জ�  �ল ও কেলেজর 
�ব�া  থাকেত হেব এবং উ�ত পিরেবশ �ি�র মা�েম  
ত�েদর উৎপাদন �মতা �ি�র উে�াগ �হণ করেত হেব। 
ব� ও পাট ম�ণালয় এ িবষেয় জ�িরিভি�েত �ক� 
�হেণর মা�েম �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

ব� ও পাট ম�ণালয়। 

“ত�ত বে�র উ�য়েন ফ�াশন 
িডজাইন, ��িনং ইনি��উট ও ১� 
�বিসক �স�ার �াপন (২য় 
সংেশািধত” �ক�। 

 
 



 
 

26 
 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  
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�কে�র নাম 

 ১০.৩ ভিব�েত �িতব�ীেদর জ�  িনিম�ত�  সকল �াপনােত  
Ramp এবং �িতব�ী বা�ব টয়েলেটর সং�ান রাখেত 
হেব এবং এ িবষেয় �াপত� অিধদ�র �েয়াজনীয় �ব�া  
�হণ করেব। 

সমাজ ক�ান ম�ণালয় এবং �হায়ন 
ও গণ�ত� ম�ণালয়। 

“�ি��িতব�ী িশ�েদর জ� �হাে�ল 
িনম�াণ (১ম সংেশািধত” �ক�। 

১৪.২ উপেজলা, �জলা, িবভাগ এবং ঢাকায় �ক�ীয় পয �ােয় 
অিফস ভবন িনম�ােণর িবষেয় এক� সমি�ত পিরক�না 
�হণ করেত হেব। যােত সকল সরকাির অিফস�েলা 
একই ভবেন �াপেনর �ব�া  করা যায়। মি�পিরষদ 
সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ সমি�ত পিরক�নার িবষেয় 
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেবন। 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় এবং 
মি�পিরষদ িবভাগ। 

“কলকারখানা ও �িত�ান পিরদশ�ন 
অিধদ�র আ�িনকায়ন ও 
শি�শালীকরণ এবং ০৯ �জলা 
কায �ালয় �াপন (১ম সংেশািধত)” 
�ক�। 

০৭। 
 

০৯/১২/২০১৪  
৮.৩ 

(১) ঢাকা ও এর আেশ -পােশর নদী�েলা �ষণ�� করার 
লে�� শহেরর �য়�ােরজ লাইন, Treatment ��া� 
ইত�ািদ কায ��ম  স�িলত এক� �ক� জ�িরিভি�েত 
�ণয়ন করেত হেব। 

(২) হািতরিঝেল যােত �কান �য়�ােরজ-এর লাইন উ�ু� 
না থােক, সংি�� ক��প�  এ িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া  
�হণ করেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় ম�ণালয়, �ানীয় সরকার 
িবভাগ। 

“ঢাকা ওয়াটার সা�াই এ� 
�ািনেটশন (১ম সংেশািধত)” 
�ক�। 

০৮। ৩০/১২/২০১৪ 
৬.৩ 

(১) িশ� �িত�ান, কল কারখানা, িসএনিজ ��শন 
ইত�ািদেত অত�া�িনক ি�-�পইড �াস িমটার �াপেনর 
জ�  জ�িরিভি�েত এক� �ক� �হণ করেত হেব। 
�পে�াবাংলা এ িবষেয় জ�িরিভি�েত �েয়াজনীয় 
পদে�প  �হণ করেব। 

(২) �াস �কাথায় �কাথায় �বিশ �ব�ত হয় এবং 
�কাথায় িসে�ম লস হয় তা পরী�া  কের �সখােন 
জ�িরিভি�েত ি�-�পইড �াস িমটার বসােনার উে�াগ 
�হণ করেত হেব। এ িবষেয় �পে�াবাংলা �েয়াজনীয় 
উে�াগ �হণ কের এর বা�বায়ন অ�গিত সং�া� 
�িতেবদন আগামী  এক মােসর মে�  �ালানী ও খিনজ 
স�দ িবভাগ এবং পিরক�না কিমশেনর সংি�� 
�স�েরর মা�েম  এনইিস-একেনক ও সম�য় অ�িবভােগ 
��রণ করেব। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, �ালানী ও খিনজ স�দ 
িবভাগ। 

“Natural Gas Energy 

Efficiency Project 

(Installation of Prepaid Gas 

Meter of KGDCL)” �ক�। 

 

 ৯.৩ �দেশর �িত� �জলায় যােত একজনও  �হহীন, আ�য়হীন  
না থােক �স জ�  �েয়াজনীয় পদে�প  �হেণর িনেদ�শ 
িদেয় মাননীয় �ধানম�ী’র কায �ালয় হেত এক� প� 
সকল �জলা  �শাসকেদর িনকট ��রণ করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় ম�ণালয়, �ানীয় সরকার 
িবভাগ এবং �ধানম�ীর কায�ালয়। 

“Economic Empowerment of 

the Poorest in Bangladesh 
(EEP) 2nd Revised” �ক�।  
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০৯। 
 

০৬/০১/২০১৫  

৫.৩ 
ভিব�েত মহাসড়েক বাইপাস সড়ক িনম�াণ করেত 
হেল সড়ক িনম�ােণর জ�  জিম অিধ�হণ �িত�রণ, 
জিমেত মা� ভরাট, আ�ষি�ক অ�া�  কাজসহ 
বাইপাস সড়েকর িনম�াণ �য়  এবং তার পিরবেত� 
�সখােন Elevated Way িনম�ােণর জ�  িনম�াণ 
�েয়র  এক� �লনা�লক সমী�া  করেত হেব। সড়ক 
ও জনপথ  অিধদ�র জ�িরিভি�েত উ�  সমী�া  
�ণয়ন�ব�ক ম�ণালয়, সংি�� �স�র, এনইিস-
একেনক ও সম�য় অ�িবভােগ ��রণ করেব। উ�  
সমী�ারিভি�েত বাইপাস অথবা  Elevated Way 
িনম�ােণর �ক� �ণয়ন করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 

“�ি�য়া শহর বাইপাস সড়ক িনম�াণ (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

 
 

১০। 

 

১৩/০১/২০১৫ 

৯.৩ 
ভিব�েত িব�িব�ালয় বা কেলজ�েলােত  �হাে�ল 
িনম�ােণর সময় ছা�-ছা�ীেদর জ�  সম-আসেনর  
�হাে�ল িনম�াণ করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়। 

“�বগম �রােকয়া িব�িব�ালেয়র িবেশষ 
উ�য়ন” �ক�। 

১১। 

 

০৩/০২/২০১৫  

৭.৩ 
�দেশর সকল জাতীয়  মহাসড়েকর পােশ এক� নী�েত 
কম গিতর যানবাহন (ির�া, ভ�ান ইত�ািদ) চলাচেলর 
জ�  আলাদা  সড়েকর �ব�া  করেত হেব। সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ��াপন জারী কের এ 
িবষয়�র বা�বায়ন িনি�ত করেবন। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“�গৗরী�র-�হামনা সড়ক� �িম�া-
িসেলট হাইওেয় পয�� স�সারণ” 
�ক�। 

 ১০.৩ �ক� এলাকা িবেশষ কের ��রবন �ানে�াভ 
ফের� এবং �লনার �-উপির� পািনর লবনা�তা  
�ােসর লে�� �িত বছরই ক�ািপটাল ��িজং ও 
�মইনেট�া� ��িজং এর �েয়াজনীয়তা  রেয়েছ। এ 
��ি�েত পরবত�েত �কে�র মা�েম  এ কায ��ম  না 
কের �েয়াজনীয় অথ � বরা�সহ �ায়ীভােব �িত বছর 
��িজং-এর �ব�া  করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“গড়াই নদী �ন��ার �ক� (২য় পয �ায়) 
(১ম সংেশািধত)” �ক�। 
 

১২। 

 
 

১০/০২/২০১৫ 

১২.২ 
�দেশর উপেজলা  সদের সরকাির অিফসারেদর জ�  
সরকােরর িনজ� জায়গায় ব�তল িবিশ� আবািসক 
ভবন িনম�াণ সং�া� এক� উ�য়ন �ক� �হণ করেত 
হেব। এ িবষেয় �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় 
�েয়াজনীয় পদে�প  �হণ করেব। 

�হায়ন ও গণ�ত � ম�ণালয়। 

িবিবধ-১ 
“সরকাির িব�ালয়িবহীন ৩১৫� 
উপেজলা সদের অবি�হত িনব�ািচত 
�বসরকাির িব�ালয়স�হেক মেডল 
িব�ালেয় �পা�র (২য় সংেশািধত)” 
�ক�। 

১৩.২ বিরশােল �রিগ চােষর �য কায ��ম  ব� রেয়েছ তা 
�নরায় চা� করার �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেত 
হেব। উ�  এলাকায় �রিগ চােষর পাশাপািশ হ�স 
চােষর উে�াগ �হণ করেত হেব। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়। 

িবিবধ-২ 

“�দশী �রিগ সংর�ণ ও উ�য়ন” �ক�। 
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নাম 

১৩। 
 

১৭/০২/২০১৫  

৫.৪ 

�াইেভট �স�র বা িপিপিপ-এর মা�েম  বাংলােদেশ 
ি�-�পইড �াস িমটার �তিরর �ব�া  �হণ করেত 
হেব। ��াবনা পাওয়া  �গেল �াইেভট �স�রেক এ 
িবষেয় সরকার হেত সহায়তা �দান করেত হেব। িশ� 
ম�ণালয় এ িবষেয় �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেব। 

িশ� ম�ণালয় এবং �ালানী ও খিনজ 
স�দ িবভাগ। 

“ি�-�পইড �াস িমটার �াপন 

(Installation of Prepaid Gas 

Meter for TGTDCL)” �ক�। 

১৪। 

 

০৩/০৩/২০১৫  

৫.৪ 

িবিনেয়াগ �বাড � ও �াইেভটাইেজশন �বাড � 
একী�তকরেণর �েয়াজনীয় কায ��ম  �ত সমেয়র 
মে�  স�� করেত হেব। 
 
 

�ধানম�ীর কায�ালয়,  

�াইেভটাইেজশন কিমশন, িবিনেয়াগ 
�বাড �। 
“িবিনেয়াগ �বাড� ভবন িনম�াণ (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

 ৯.৪ পািন �বহাের জনগণেক অিধক িমত�য়ী হওয়ার 
জ�  আরও  �চার/�চারণার �েয়াজন রেয়েছ। এক 
িলটার পািন �শাধন করেত িক পিরমাণ �য়  হেয় 
থােক তা িব�াপেনর মা�েম  সাধারণ জনগণেক 
অবিহত করেত হেব। তেব িব�াপন যােত �বাধগ� 
হয় �সভােব �চার করা �েয়াজন। �ানীয় সরকার 
িবভােগর মা�েম  ঢাকা ওয়াসা িব�াপন� িনম�ােণর 
িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 
“সােয়দাবাদ পািন �শাধনাগার �ফজ-২ 
এর িব��ৎ সরবরাহ ি�হিতশীল রাখার 
জ� ৩৩/১১ �কিভ ইেলকি�ক�াল সাব-
��শন সরবরাহ ও �াপন কাজ” �ক�। 

১৫। 
 

২৪/০৩/২০১৫ 
৫.৪ 

রাজশাহী অ�েলর  িব��ৎ ��ুভােব িবতরেণর জ�  
�কা�ািন গঠেনর সকল কায ��ম  জ�িরিভি�েত 
স�� করেত হেব। এছাড়াও ময়মনিসংহ-িসেলট 
অ�েল  িব��ৎ িবতরেণর জ�  �কা�ািন গঠেনর 
উে�াগ �হণ করেত হেব। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 

“িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, 
রাজশাহী �জান”। 

৬.৪ ইেভ� �ােনজেম�, �হােটল �ােনজেম�, হাউজ 
িকিপং ইত�ািদ িবষয়স�েহ উ�তর িড�ী �দােনর 
জ�  ইনি��উট �িত�া করার লে�� জ�িরিভি�েত 
এক� �ক� �হেণর উে�াগ �হণ করেত হেব। 
�যৗথভােব �বাসী ক�াণ ও �বেদিশক কম �সং�ান 
ম�ণালয় এবং �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন 
ম�ণালয় এ ��ািবত ইনি��উেটর বা�বায়নকারী 
ম�ণালয় িহেসেব কাজ করেব। 

�বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন 
ম�ণালয় এবং �বাসী ক�ান ও 
�বেদিশক কম�সং�ান ম�ণালয়। 

“জামাল�র �ট�টাইল ইনি��উট 
�াপন” �ক�। 
 

১৬। 
 

৩১/০৩/২০১৫ 

৫.৪ 
 

ভিব�েত �হৎ ি�জ (�রল ও সড়ক) িনম�াণ 
পিরক�নার সময় ব�মাি�ক উে�ে�র (�াস, িব��ৎ 
ইত�ািদ) সং�ান �রেখ �ব�া �হণ করেত হেব।  

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, �স� 
িবভাগ এবং িব��ৎ �ালানী ও খিনজ 
স�দ ম�ণালয়। 
“বাংলােদশ (�ভড়ামারা)-ভারত (বহরম�র) 
িব�মান �ীড আ�ঃসংেযােগর �মতা 
বিধ�তকরণ (৫০০ �মগাওয়াট)” �ক�।  
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 ৭.৪ 

 

(১) িশ� নগরী �িত�ার পিরক�নায় মহাসড়েকর পােশ 
এক� বাইপাস সড়ক িনম�াণ কের মালামাল আনা  �নয়ার 
জ�  �ব�া  রাখেত হেব। যােত িশ� নগরীর মালামাল 
পিরবহেনর জ�  মহাসড়েক �কান যানজেটর �ি� না হয়। 

(২) �য সকল �বাসী বাংলােদিশ �র�ের� �বসার সােথ 
জিড়ত ত�েদরেক খা� �ি�য়াজাতকরণ িশ� �িত�ার জ�  
উৎসািহত করেত হেব। এছাড়া যারা আগর  িশ� �িত�া 
করেত চান ত�েদর �ট বরাে� অ�ািধকার িদেত হেব। 

িশ� ম�ণালয়।  

“িবিসক িশ� নগরী, �ম�ল 
(১ম সংেশািধত)” �ক�। 

  

 

১৭। 

 

০৭/০৪/২০১৫ 

৫.৪ 

(১) সড়ক �বহােরর ��ে� ১০ চাকার লির/�াক, বিডর 
উ�তা, লির/�ােকর িনধ�ািরত ওজন ইত�ািদ িবষয়ািদর 
�িনিদ�� িদক িনেদ�শনা স�িলত এক� িনেদ�শনা প� সড়ক 
পিরবহন ও �স� ম�ণালেয়র মা�েম জাির করেত হেব। উ� 
িনেদ�শনা অমা� করেল প�বাহী �াক /লিরর �রিজে�শন, �ট 
পারিমট, �াইিভং লাইেস� বািতল, জিরমানা ইত�ািদ 
িবষয়ািদও িনেদ�শনা পে� থাকেত হেব। 

(২) �নৗ-পিরবহন ম�ণালয় �ভালাগ� ও ছাতক হেত �নৗপেথ 
পাথর পিরবহন করার িবষয়�র স�া�তা  যাচাই করেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� 
ম�ণালয়, সড়ক পিরবহন ও 
মহাসড়ক িবভাগ এবং �নৗ-
পিরবহন ম�ণালয়।  

“িবমানব�র বাইপাস ই�ারেসকশন- 
লালবাগ-সা��কর-�কা�ানীগ�- 
�ভালাগ� সড়কেক জাতীয় 
মহাসড়েক উ�ীতকরণ” �ক�। 

১৮। 

 

০৫/০৫/২০১৫  

৫.২ 

��ািবত িবমানব�েরর পােশ �’� �হােটল িনম�ােণর লে�� 
(এক� প�চ তারা মােনর এবং অপর�  ইকনিমক �হােটল) 
জিম অিধ�হণসহ �েয়াজনীয় কায ��ম  স�� কের �ক� 
��াব �ত �ি�য়াকরেণর উে�াগ �হণ করেত হেব। 

�বসামিরক িবমান পিরবহন ও 
পয �টন ম�ণালয়।  

“খানজাহান আলী িবমান ব�র 
িনম�াণ” �ক�। 

 

৯.২ মিহলােদর সময় কাটােনার জ� আলাদা কণ�ার, িশ�েদর 
পড়ার জ� আলাদা কণ �ার, �ছেল/�মেয় ও �িতব�ীেদর জ� 
আলাদা টয়েলট, সাইবার ক�ােফ, িডপাট�েম�াল ��ার, �ক 
সপ, িজম ইত�ািদর সং�ান পাবিলক লাইে�রী�েলােত 
থাকেত হেব। এছাড়াও ঢাকাসহ �দেশর অ�া� পাবিলক 
লাইে�রী�েলােত পয �ায়�েম অেটােমশেনর মা�েম  
ই-লাইে�রীর �ব�া চা� করেত হেব।  

সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়।  

“ছয়� �জলা পাবিলক লাইে�রীর 
উ�য়ন” �ক�।  

১৯। 

 

 

১২/০৫/২০১৫  

৫.২ 

(১) �দেশর �িত� িবিসক িশ� নগরীেত জলাধােরর সং�ান 
রাখেত হেব, যােত �ি�র পািন ধের রাখা যায়। পরবত�েত 
জ�ির �েয়াজেন, অি� িনব�াপেন এবং পিরেশাধন কের 
অ�া�  কােজ �বহার করেত হেব। 
(২) িশ� নগরীর পােশ �িমকেদর আবাসেনর �ব�া  করেত 
হেব। এ িবষেয় �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় �েয়াজনীয় 
�ব�া  �হণ করেবন। 

িশ� ম�ণালয় এবং �হায়ন ও 
গণ�ত� ম�ণালয়। 

“িবিসক িশ� নগরী, িমরসরাই 
(২য় সংেশািধত)” �ক�। 
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 ১০.৪ (১) ভিব�েত �য �কান িব�িব�ালেয়/কেলেজ �হাে�ল 
িনম�াণ করা হেল ছা�/ছা�ীেদর জ�  সমান সমান 
আসেনর  �হাে�ল িনম�াণ করেত হেব। 

(২) িব�িব�ালয়�েলােত ছা�-ছা�ীর সং�া সীিমত 
করেত হেব। পাবিলক কেলজ�েলােক পাবিলক 
িব�িব�ালেয়র আওতায় এবং �াইেভট কেলজ�েলােক 
জাতীয় িব�িব�ালেয়র আওতায় এ�ািফিলেয়েটড করার 
িবষেয় �েয়াজনীয় পদে�প  �হণ করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয় এবং িব�িব�ালয় 
ম�রী কিমশন।  

“ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �িষ 
িব�িব�ালেয় �িষ অথ�নীিত ও 
�ামীণ উ�য়ন অ�ষেদর �ভৗত ও 
অ�া� �েযাগ �িবধািদ �ি�” 
�ক�। 

১৩.২ পাব �ত� চ��াম এলাকায় �ক�� বা�বায়েনর �েব � এবং 
বা�বায়ন পয �ােয় পাব �ত� চ��াম আ�িলক  পিরষদেক 
আরও  কায �করভােব স�ৃ� করেত হেব। 

�িম ম�ণালয়। 

“জাতীয় �িম �জািনং (২য় পয �ায়), 
(২য় সংেশািধত)” �ক�। 

২০। 

 

 

১৯/০৫/২০১৫  

৫.২ 

িশ� নগরী �িত�া, হাউিজং �ট ইত�ািদ �ক� �ণয়েনর 
সময় আবি�কভােব  জলাধােরর সং�ান রাখেত হেব, 
যােত জলাধাের �ি�র পািন সংর�ণ করা যায়। 
পরবত�েত �ি�র পািন জ�ির �েয়াজেন, অি� িনব�াপেন 
এবং পিরেশাধন কের অ�া�  কােজ �বহার করেত 
হেব। 

�ধানম�ীর কায�ালয়, িশ� ম�ণালয় 
এবং �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়। 

“রাজশাহী ক�না িসেনমা হল �থেক 
তালাইমারী �মাড় পয�� সড়ক 
�শ�করণ ও উ�য়ন” �ক�। 

৬.২ পিরক�না কিমশেনর �ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ িবিভ� 
ম�ণালয়/িবভাগ/সং�ার এক� ��া�াড� ও একক �রট 
িসিডউল �ণয়েনর লে�� সম�য়েকর কাজ করেব। 

 

�ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক�না 
কিমশন। 

“বা�রহাট-মতলব-�প�াই সড়ক উ�য়ন 
(২য় পয �ায়) (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

৯.২ “গ� �মাটাতাজাকরণ” �বহােরর পিরবেত� “গ� 
�ি�করণ” বা “গ� ����করণ” এ জাতীয়  নাম �বহার 
করা �যেত পাের। মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এ 
পিরবত�েন �েয়াজনীয় �ব�া  এবং �াপক  �চােরর 
�ব�া  �হণ করেবন। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়।  

“দি�ণ-পি�মা�লীয় �ািণস�দ 
উ�য়ন” �ক�। 

 

১০.২ চর/�েবাচর, নদীর গিতপথ পিরবত�ন ইত�ািদ মিনটিরং 
এর ��ে�  �ােটলাইট ইেমেজর �বহােরর মা�া 
স�সারণ করা �যেত পাের। 

 

 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“�িড়�াম �জলার ���ামারী 
উপেজলাধীন �সানাহাট ি�েজর 
সি�কেট �ধ�মার নদীর ভা�ন হেত 
���ামারী-মাদারগ� সড়ক র�া 
এবং উিল�র উপেজলার �নাইগাছ 
হেত বজরা িসিনয়র মা�াসা পয�� 
িত�া নদীর বাম তীর সংর�ণ (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

 



 
 

31 
 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং 
�কে�র নাম 

 ১১.২ নদী তীর সংর�ণ, নদী ��িজং, ব�ধ �নরা�িতকরণ 
ইত�ািদ কাজ শীতকােল �� �মৗ�েম করেত হেব। এ 
িবষেয় পািন স�দ ম�ণালয় এবং �নৗ-পিরবহন 
ম�ণালয়েক �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। এছাড়া 
�ক� চলাকালীন তদারকী আেরা  �জারদার করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং �নৗ-
পিরবহন ম�ণালয়। 

“িসরাজগ� �জলার িসরাজগ� সদর 
ও কাজী�র উপেজলায় য�না নদীর 
ডান তীর সংর�ণ �ক� (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

২১। 

 

২৬/০৫/২০১৫ 

১০.২ 
(১) এ জাতীয় সকল �কে� উৎপািদত পে�র 
বাজারজাতকরণ �ব�া থাকেত হেব। 

(২) �� িশ� ও খা� �ি�য়াজাতকরণ িশ� �িত�া 
করার িদেক অিধক ��� �দান করেত হেব। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং 
িশ� ম�ণালয়।  

“হ�াচারীসহ আ�িলক হ�স �জনন 
খামার �াপন (৩য় পয �ায়)(২য় 
সংেশািধত)” �ক�। 

১২.২ বাংলােদশ �� উৎপাদনকারী সমবায় ইউিনয়ন িলিমেটড 
(িম� িভটা)-�ক লাভজনক �িত�ােন পিরণত করার 
লে�� নজরদারী আরও বাড়ােত হেব। মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ণালয় এ িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় ম�ণালয়, প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় িবভাগ। 

“িসরাজগে�র বাঘাবািড় ঘােট �ঁেড়া 
�� কারখানা �াপন” �ক�। 

২২। ০৯/০৬/২০১৫ 

১২.২ 
��িজং এ �া� মা� িজও-�ট�টাইল, ব�শ ও চাটাই িদেয় 
পেকট �তির কের নদীর তীর সংর�েণর কােজ �বহার 
করেত হেব।  

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“িব�কিব রিব�নাথ ঠা�েরর 
��বাড়ী ও পা��বত� এলাকা 
সংর�েণর লে�� প�া নদীর ডান 
তীর সংর�ণ” �ক�।  

২৩। ২৫/০৬/২০১৫ 
১০.২ 

(১) �ডিজং সং�া� বত�মােন �ি�য়াধীন �কে� সা� ও 
চ�দখালী নদীর ��িজং-এর কায ��ম  অ�� ��  করেত হেব। 
(২) �যখােন �যখােন �েয়াজন হেব �সখােন নদী ��িজং 
করেত হেব এবং ��িজং এ উে�ািলত মা�/বা� িদেয় 
পাড় ব�ধাই এর কাজ করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“চ��াম �জলার চ�নাইশ ও 
সাতকািনয়া উপেজলার সা� ও 
চ�দখালী নদীর উভয় তীর সংর�ণ” 
�ক�। 
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িবষয়ঃ ২০১৫-২০১৬ অথ �-বছের একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক� �ক �দ� িনেদ�শনা/অ�শাসনস�হ 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০১। ১১/০৮/২০১৫ 

৭.২ 

�ল ব�র �াপন, উ�য়ন, �মরামত, সং�ার 
ইত�ািদ সকল �কে�র ��ে�ই ভিব�ৎ 
পিরক�না মাথায় �রেখ �েয়াজনীয় জিম 
অিধ�হণ ও অ�া� কায ��ম �হণ করেত হেব। 

�নৗ-পিরবহন ম�ণালয়।  

“�সানাহাট �ল ব�র উ�য়ন” �ক�। 

 ৮.২ িবিজিব’র িবিভ� ক�াটাগিরর অিফসারেদর 
আবাসন সম�া �র করার লে�� সদর দ�রসহ 
সারা �দেশ ব�তল িবিশ� আবািসক ভবন 
িনম�ােণর জ� এক� মেডল িডজাইন �ণয়ন কের 
�ক� �হণ করেত হেব। পরবত�েত তা পয�ায়�েম 
িবিজিব’র সদর দ�রসহ অ�া� ��শন�েলােত 
বা�বায়ন করা হেব। এ িবষেয় বড�ার গাড� 
বাংলােদশ জ�িরিভি�েত �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব। 

�রা� ম�ণালয়, �র�া �সবা িবভাগ। 

“িবিজিব’র সদর দ�ের �জিসও ও অ�া� 
পদধারীেদর (ORs) জ� ২� ১৫ তলা 
িবিশ� আবািসক ভবন িনম�াণ” �ক�। 

 ৯.২ (১) িজও-�ট�টাইল, ব�শ ও চাটাই িদেয় নদীর 
পােড় পেকট �তির করেত হেব। ��িজং এ �া� 
মা�/বা� ��ার পাইপ িদেয় ঐ পেকেট �ফলেত 
হেব। পরবত�েত তা নদীর তীর সংর�েণর কােজ 
�বহার করেত হেব। 

(২) �নৗ-�ট�েলার চলাচল �াভািবক পয�ােয় রাখা 
এবং নদীর না�তার জ� বছর িভি�ক 
Maintenance ��িজং-এর সং�ান রাখেত হেব। 

(৩) নদীর না�তা �াভািবক পয�ােয় রাখার লে�� 
নদীর সংেযাগ�েল �য খাল-িবল রেয়েছ তা 
��িজং-এর �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব। 

�নৗ-পিরবহন ম�ণালয়।  

“২০� ��জারসহ সহায়ক য�পািত এবং 
সর�ামািদ সং�হ” �ক�। 

 

০২। 

 

২৫/০৮/২০১৫ 

৫.২ 

(১) মংলা-খািসয়াখািল চ�ােনেলর মা�েম �নৗ 
চলাচেলর িবষয়� িনি�ত করার লে�� উ� 
চ�ােনেলর ��িজং�ত মা� �ারা �কে�র মা� 
ভরােটর কাজ স�� করেত হেব। তেব উ� 
চ�ােনল হেত ��িজং-এর মা�েম আহরণেযা� 
মা� সং�েহর পর অিতির� মা� �েয়াজন হেল 
প�র নদী ��িজং-এর মা�েম অবিশ� মা� 
সং�হ করেত হেব। 

(২) ��িজং, মা� সং�হ ও ভরােটর িবষেয় �নৗ-
পিরবহন ম�ণালয় এবং িব��ৎ িবভাগ 
সমি�তভােব কাজ করেব যার িববরণ 
�িনিদ��ভােব িডিপিপ’�ত উে�খ থাকেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, 
িব��ৎ িবভাগ এবং �নৗ-পিরবহন ম�ণালয়।  

“রামপাল িব��ৎ �ক� �ক� এলাকার 
ি�তীয় �েকর �িম উ�য়ন সংর�ণ ও 
বাউ�াির ওয়াল িনম�াণ” �ক�। 
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�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

 ৯.২ স�া�তা যাচাই করার পর পয়:�শাধনাগােরর 
�শাধন�ত বজ �� িদেয় কমেপা� সার এবং িব��ৎ 
উৎপাদেনর বা�বস�ত �ব�া �হণ করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ এবং 
িব��ৎ িবভাগ।  

“দােশরকাি� পয়:�শাধনাগার” �ক�। 

০৩। ০১/০৯/২০১৫ 

৫.২ 
বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন 
(িবিসক) ক��ক বা�বািয়ত/বা�বািয়ত� সকল 
িশ� পাক� �াপন �কে� িনে�া� �িবধািদর সং�ান 
থাকেত হেব:- ১. Effluent Treatment Plant 

(ETP); ২. বজ�� �ব�াপনা; ৩. মিহলা �িমকেদর 
আবাসন এবং ৪. �দেশর সকল িশ� পােক� 
জলাধােরর সং�ান রাখা যােত �ি�র পািন 
জলাধাের জমা হেত পাের। িশ� ম�ণালয় এ সকল 
িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

িশ� ম�ণালয়। 

“িবিসক িশ� পাক�, টাংগাইল” �ক�। 

 ৭.২ বাংলােদেশর �-��িত, �ভৗগিলক অব�ান, জলবা� 
ইত�ািদ িবেবচনায় নদী ভা�েনর কারণ এবং এর 
�িতকার সং�া� এক� সামি�ক গেবষণা করেত 
হেব। পািন স�দ ম�ণালয় এ গেবষণার যথাযথ 
উে�াগ �হণ করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“ব�ড়া �জলার সািরয়াকাি� উপেজলাধীন 
�িন�বাড়ী হেত চ�নবাইশা পয�� য�না 
নদীর ডান তীর সংর�ণ কাজসহ িবক� 
ব�ধ িনম�াণ” �ক�। 

 ৯.২ (১) �কে�র কায��ম ��ুভােব বা�বায়েনর লে�� 
�য �কান �কে�র �া�িলত �য় ৫০.০০ �কা� বা 
ত��� হেল �ণ�কালীন অিভ� ও �যা� �ক� 
পিরচালক িনেয়ােগর িবষয়� অব�ই পিরপালন 
করেত হেব। ইেতামে� অ�েমািদত/বা�বায়নাধীন 
এবং ভিব�েত ��ািবত সকল �কে�র ��ে� এই 
অ�শাসন �েযাজ� হেব।  

(২) কািরগিরভােব জ�ল ��িতর �কে�র ��ে� 
উ� কােজ অিভ�তা স�� িবেশষ� �ি�বগ �েক 
�ণ �কালীন �ক� পিরচালক িহেসেব িনেয়াগ �দান 
করেত হেব। এছাড়া িবেশষািয়ত কােজ ও �কে�র 
অিভ�তাস�� অবসর�া� কম �কত �ােদরেক 
�ণ �কালীন �ক� পিরচালক িহেসেব িনেয়াগ 
�দােনর িবষেয় িবেবচনা করা �যেত পাের। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“কণ ��লী পািন সরবরাহ (২য় সংেশািধত)” 
�ক�। 

০৪। 

 

১৫/০৯/২০১৫ 

৫.২ 

চায়না, ভারত, দি�ণ �কািরয়া ও মায়ানমােরর 
উে�ােগ মায়ানমার হেত �য �াস উে�ালন করা 
হে� তা ��ািবত চায়িনজ অথ�ৈনিতক ও িশ�া�েল 
�বহােরর লে�� বাংলােদশ অথ�ৈনিতক অ�ল 
ক��প�  (�বজা) সংি�� চায়িনজ অথির�েক 
অ�েরাধ জানােব । 

�ধানম�ীর কায�ালয়, �বজা, ঢাকা 

“আেনায়ারা -২ অথ �ৈনিতক অ�েলর জ� 
�িম অিধ�হণ (চায়িনজ অথ �ৈনিতক ও 
িশ�া�ল)” �ক�। 
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 ৮.২ ইউিনয়ন পয�ােয় উ�য়ন কায ��েমর তািলকা 
িবলেবােড�র মা�েম সব �সাধারণেক অবিহত 
করেত হেব। �ানীয় সরকার িবভাগ এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“ি�তীয় �লাকাল গভ��া� সােপাট � �েজ� 
(এলিজএসিপ-২) (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

 ১১.২ �য সকল রাে� বাংলােদেশর চ�া�াির কমে�� 
িনম�ােণর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ তা িনধ �ারণ কের 
��া�াড� িডজাইন িভি�ক এক� �হৎ �ক� 
�ণয়ন কের পরবত�েত পয �ায়�েম বা�বায়েনর 
উে�াগ �হণ করেত হেব। 

পররা� ম�ণালয়। 

“পািক�ােনর ইসলামাবােদ চ�া�াির 
কমে�� িনম�াণ (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

০৫। ২২/০৯/২০১৫ 
৬.২ 

সাফারী পাক�, ইেকা পাক�, সংরি�ত বনা�ল, 
অভয়ার� ইত�ািদ �াপনা�েলার িনয়িমত 
র�ণােব�েণর জ� পিরেবশ ও বন ম�ণালয় 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

পিরেবশ ও বন ম�ণালয়।  

“ব�ব� �শখ �িজব সাফারী পাক�, 
ক�বাজার এর উ�য়ন ও স�সারণ (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

 ৯.২ Special Land Develoment Tax আেরােপর 
িবষেয় পরী�া-িনরী�ার জ� �িম ম�ণালয় 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। এছাড়া, 
আবািসক, বািণিজ�ক, িশ� কারখানার উে�ে� 
�বহার ইত�ািদ িবেবচনায় �িম ও খাজনা 
িনধ�ারেণর িবষয়� �িম ম�ণালয় revisit করেব। 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় এবং �িম 
ম�ণালয়। 

“�িড়ল �ব�াচল িলংক �রােডর উভয় পাে�� 
(�িড়ল হেত বা� নদী পয��) ১০০ �ট 
চওড়া খাল খনন ও উ�য়ন” �ক�। 

০৬। ২৯/১০/২০১৫ 
৫.২ 

ঢাকাসহ বড় বড় শহের জিমর ��তার িবষয়� 
িবেবচনায় িনেয় �কান সং�া/�িত�ােনর জিমেত 
িনজ� ভবন িনম�াণ পিরক�নায় অ�া� �িত�ান 
বা সং�ার জ� অিফস সং�লােনর িবষয়� 
িবেবচনায় রাখেত হেব, �েযাজ� ��ে� 
বািণিজ�কিভি�েত �বহােরর �েযাগ/�িবধাসহ 
�ব�া রাখেত হেব এবং সমি�ত অিফস ভবন 
িনম�াণ িবষেয় িবগত ১৮.১১.২০১৪ তািরেখর 
একেনক সভার ১৪.২নং িস�া� অ�যায়ী 
মি�পিরষদ িবভাগ �য সমি�ত পিরক�না �হণ 
করেছ �সখােন উপেরা� িনেদ�শনা� িবেবচনায় 
িনেত হেব। 

িশ� ম�ণালয়, মি�পিরষদ িবভাগ, �হায়ন 
ও গণ�ত� ম�ণালয়। 

“চ��াম এবং �লনায় িবএস�আই-এর 
আ�িলক অিফস �াপন ও আ�িনকীকরণ” 
�ক�।  

০৭। ১০/১১/২০১৫ 
৫.২ 
 

ঢাকা শহেরর �কাথায় �কাথায় ব�তল ভবন 
িনিম�ত হেব এর কািরগির িবে�ষণ স�িলত এক� 
�য়ংস�ণ � নীিতমালা হওয়া �েয়াজন। রাজউক 
এ িবষেয় নীিতমালা �ণয়েনর উে�াগ �হণ 
করেব। পরবত�েত অ�েমািদত নীিতমালার 
িভি�েত ঢাকা শহেরর ব�তল ভবেনর 
জায়গা/�ান, ভবেনর উ�তা অথ �াৎ কত তলার 
মে� সীমাব� রাখা হেব এবং ভবন সং�া� 
অ�া� কািরগির িবষয়ািদসহ “��া�াড� ভবন” 
িনম�াণ পিরক�না �হণ করেত হেব। 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়। 

“আ�িনক �েযাগ-�িবধাসহ �াশনাল 
��াডাি�িভ� অগ�ানাইেজশন (এনিপও) ও 
�পেট�, িডজাইন ও ��ডমাক�স অিধদ�র 
(িডিপিড�)-এর অিফস ভবন িনম�াণ” 
�ক�। 
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নাম 

০৮। ২৪/১১/২০১৫ 
৫.২ 

(১) �বেদিশক সাহাে�র মা�েম �ক� �হণকােল 
�েব � �কে�র িডিপিপ �ণয়ন করেত হেব এবং 
পরবত�েত িনেগািসেয়শেনর সময় �লান �মাডািল� 
ও অ�া� �েটাকল িনধ �ারণ করেত হেব। 
(২) উ�য়ন �কে�র অ�� �� �কান �েয়র কায ��ম 
সরকাির �য় সং�া� মি�সভা কিম�েত 
(িসিসিজিপ) উপ�াপেনর �েব � �ক�স�হ 
আবি�কভােব এক েনক ক��ক অ�েমািদত হেত 
হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“Construction of Multi Lane Road 

Tunnel under the river karnaphuli” 

Projcet। 

 ৭.২ ভিব�েত সকল ম��ণালয়/িবভাগ তােদর �কে� 
দা�িরক/বািণিজ�ক/আবািসক ভবন িনম�াণ সং�া� 
�কে�র নকশা �ণয়নকােল বা�তা�লকভােব 
জলাধার/��র/�লেকর সং�ান রাখেত হেব। �িত� 
ভবেনর ছােদর �ি�র পািন আলাদা ��ন কের 
জলাধার/��র/�লেক সংর�ণ ও �বহােরর �ব�া 
রাখেত হেব। �ি�র পািন ��েনর সােথ ��য়ােরজ 
লাইেনর �যন �কান সংেযাগ না থােক �স িবষেয 
��ে�র সােথ ল�� রাখেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“Construction of Administrative 

Building and sailors Barrack for 

three Coast Guard stations” 

Project.  

 ৮.২ �দেশর সকল �জলা পিরষেদর আওতায় �য ১৭০০� 
��র সনা�করণ করা হেয়েছ �স�েলার �বহার 
উপেযাগীতা �ি�র লে�� ��েরর পােড় িনম, 
�পাির, তাল, নািরেকল ইত�ািদ গাছ লাগােত হেব। 
ইউিনয়ন পয�ােয় খাবার পািন সরবরােহর জ� 
অ�ত এক� ��র িনধ �ািরত থাকেব। উ� ��র�র 
পাড় ও ঘাট বাধােনা যােবনা এবং মাছ চাষ, �গাসল 
ও অ��া� কােজ এর পািন �বহার করা যােবনা। 
��র �থেক পাইপ সংেযােগর মা�েম �উবওেয়ল 
�ারা পািন উে�ালন কের �বহার করেত হেব। 
লবনা��বণ এলাকায় পািন িড-�ালাইেনশন এর 
�ব�া করা �যেত পাের। সারা �দেশ �-উপির� 
পািন সরবরােহর জ� �জলা পিরষেদর ��র উ�য়ন 
ও সংর�ণ সং�া� �ক� �হেণর সময় উি�িখত 
িবষয়�েলা িবেবচনায় িনেত হেব। �ানীয় সরকার 
িবভাগ এ িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�লনা শহেরর পািন সরবরাহ �ব�ার 
উ�য়ন ও স�সারণ ” �ক�। 
 

 ৯.২ ��ািবত �ক�সহ অ�া� সকল �ল /কেলেজর 
ভবন িনম�ােণর নকশা �ণয়েনর সময় ভবেনর 
�াস�মসহ সকল কে� পয �া� ভ�াি�েলশেনর 
সং�ান রাখেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� িশ�া 
িবভাগ। 

“ত� ��ি�র সহায়তায় িশ�ার 
মােনা�য়েনর লে�� িনব�ািচত �বসরকাির 
কেলজস�েহর উ�য়ন (১ম সংেশািধত)” 
�ক�।  
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 ১৩.২ �য �কান অথ �ৈনিতক অ�ল �াপেনর পিরক�নায় 
বা�তা�লকভােব জলাধার /��র/�লেকর সং�ান 
রাখেত হেব যােত �ি�র পািন সংর�ণ ও 
�বহােরর �ব�া থাকেব।  

�ধানম�ীর কায�ালয়। 

“বাংলােদশ অথ �ৈনিতক অ�ল উ�য়ন 
�ক� ১ম পয �ায় (১ম সংেশািধত)”। 

০৯। ০১/১২/২০১৫ 
৬.২ 

(১) ঢাকা উ�র ও দি�ণ িস� কেপ�ােরশেনর 
য�পািত সম�েয়র মা�েম �ত নাগিরক �সবা �দান 
ও �সবার মান �ি�র লে�� �ানীয় সরকার িবভাগ 
এক� সম�য় কিম� গঠন করেব। 
(২) ঢাকার �ই িস� কেপ�ােরশেনর বজ��স�হ বজ�� 
��ীর মা�েম �িড়েয় �া� ছাই সার িহেসেব 
�বহােরর উপেযাগী করার লে�� �েয়াজনীয় 
�ব�া িনেয় �ত এক� �ক� �ণয়ন করেত হেব। 
(৩) ঢাকা উ�র ও দি�ণ িস� কেপ�ােরশেনর 
�ট�ারস�হ অনলাইেনর মা�েম �ি�য়াকরেণর 
জ� �ানীয় সরকার িবভাগ অিত�ত পদে�প �হণ 
করেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�ডিলভারী �সবা �তকরণ” �ক�। 

 ১১.২ (১) �িত� িবিসক িশ� এলাকায় Central 

Effluent Treatment Plant (CETP) এর 
�ব�া থাকেত হেব এবং তা িনধ�ািরত হাের অথ� 
�দােনর মা�েম বা�তা�লক �বহােরর িন�য়তা 
িবধােনর জ� িবিসক যথাযথ �ব�া �হণ করেব। 
(২) �িত� িবিসক িশ� এলাকায় জলাধার/��র/ 
�লক/খােলর সং�ান রাখেত হেব যােত �ি�র পািন 
সংর�ণ ও �বহার করা যায়। 

িশ� ম�ণালয়। 

“িবিসক �াি�ক িশ� নগরী” �ক�। 

১০। ০৮/১২/২০১৫ 

৫.২ 

কমািশ�য়াল �লান �হেণর মা�েম বা�বািয়ত� 
�ক�স�েহ �কাদার িনেয়ােগর আরও ��তা ও 
জবাবিদিহতা িনি�ত করার লে�� সংি�� িসিনয়র 
সিচব/সিচব-এর সভাপিতে� কমািশ�য়াল �লান 
িনেগািসেয়শন কিম� গঠন করেত হেব। উ� 
কিম�েত অথ � ম�ণালয়, আইএ মইিড, ইআরিড, 
পিরক�না কিমশন ও আইন, িবচার ও সংসদ 
িবষয়ক ম�ণালয় ছাড়াও সংি�� িবষেয় 
িবেশষ�সহ �েযাজ� ��ে� অ�া� সং�ার 
সদ�েকও অ�� �� করেত হেব। উ� কিম� 
িডজাইন, সং�হীত� প�, কায � ও �সবার পিরমাণ 
ও �নগতমানসহ �য় �া�লণ, �েযাজ� ��ে� 
Limited Tendering Method সহ �য় প�িত 
�হণ ইত�ািদ ����ণ� িবষয়ািদ িবেবচনার জ� 
অ�� �� করেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, 
�ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ এবং অথ� 
ম�ণালয়, অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগ। 

“Installation of Single point 

mooring (SPM) with Double 

pipeline” project. 
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১১। ১৯/০১/২০১৬ 
৫.২ 

(১) উ�রা�েলর িব��ৎ িবতরণ �ব�া  আরও  
�� ু ও ��তার  সােথ �ব�াপনার  জ�  
উ�রা�েল এক� িব��ৎ িবতরণ �কা�ািন 
গঠন করেত হেব। 
(২) প�ী িব��তায়ন �বাড � (আরইিব) �জােনর 
�য সকল এলাকায় িপিডিব িব��ৎ িবতরণ 
�ব�া  চািলেয় যাে�, �সখােন উ�  লাইন�েলা 
আরইিবেক হ�া�র কের আরইিব'র িনজ� 
�জােনর মা�েম  িব��ৎ িবতরেণর �েয়াজনীয় 
�ব�া  �হণ করেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, 
িব��ৎ িবভাগ। 

“িব��ৎ িবতরণ �ব�া  উ�য়ন, রং�র �জান” 
�ক�। 

  ৭.২ �তজগ�ও  এলাকায় আর  �কান িশ� কারখানা 
�াপন না করার িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া  
�হণ করেত হেব। 

িশ� ম�ণালয় এবং িশ� ও শি� িবভাগ, 
পিরক�না কিমশন। 

“এলইিড লাইট (িসেকিড) এ�ােসমি�ং �া� ইন 
ই�এল” �ক�। 

 ৮.২  �-গভ�� ইউ�িল� লাইন�েলা সনা�করেণর 
লে�� ঢাকা উ�র ও দি�ণ িস� কেপ �ােরশন 
সংি�� সকল �িত�ােনর সােথ সম�েয়র 
মা�েম  �ত এক� সােভ � �াপ �তরী করার 
�ব�া  �হণ করেব। �ানীয় সরকার িবভাগ এ 
িবষেয় সািব�ক সহেযািগতা �দান করেব। 

�ানীয় সরকার িবভাগ এবং �ভৗত অবকাঠােমা 
িবভাগ, পিরক�না কিমশন। 

“ঢাকা মহানগরীেত �াইওভার �ীজ িনম�াণ 
(মগবাজার- �মৗচাক) (সমি�ত) �াইওভার 
িনম�াণ (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

 ১১.২  নারী িশ�ার �ম  উ�িতর িবষয়� িবেবচনায় 
িনেয় িশ�া �িত�ােনর �হাে�ল 
িনম�াণ/�নঃিনম�ােণর সকল �কে� 
আবি�কভােব  ছা� ও ছা�ীর িসট সং�া 
সমান রাখেত হেব। 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়, িশ�া 
ম�ণালয় এবং ব� ও পাট ম�ণালয়। 

“শহীদ এম মন�র আলী  �মিডেকল কেলজ 
এবং ৫০০ শ�ার �মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, 
িসরাজগ� �াপন” �ক�। 

১২। ০২/০২/২০১৬ 

৫.২  
িবএসএমএমইউ ও বারেডম-এর সােথ সহজ 
সংেযাগ/চলাচেলর জ�  শাহবােগর �পসী 
বাংলা �হােটেলর কােছ এক� �খ, �রাতন 
�রিডও ভবেনর িনকট আেরক�  �খ এবং 
িবএসএমএমইউ-এর িনকট আেরক�  �খ 
স�িলত এক� আ�ারপাস  িনম�ােণর জ�  
�ানীয় সরকার িবভাগেক �েয়াজনীয় �ব�া  
�হণ করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“ব�ব� �শখ �িজব �মিডেকল িব�িব�ালয় 
(িবএসএমএমইউ)-এর অধীেন  �পার 
��িশয়ালাইজড হাসপাতাল �াপন” �ক�। 

 ১০.২  মৎ� িবপণন �ব�ার উ�য়েনর জ� হাওড় 
বাওড় এলাকায় মৎ� আহরণ �ক��েলােত 
বরফকল িনম�াণ করেত হেব। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়। 

“জলাশয় সং�ােরর মা�েম  মৎ� উৎপাদন 
�ি�” �ক�।  
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১৩। ০৯/০২/২০১৬ 
৫.২  

�ইস �গইট িনম�ােণর ফেল পািনর �বােহর 
পিরবত�ন, �ভৗেগািলক ও পিরেবশগত পিরবত�ন 
এবং �কান �কান খাল�েলা ব� হেয়েছ তা 
িন�পেণর জ�  পািন স�দ ম�ণালয় এবং 
আইএমইিড �যৗথভােব এক� ��ায়ন কের তার 
�িতেবদন সংি�� সকেলর িনকট ��রণ করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং পিরক�না 
ম�ণালয়, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন 
িবভাগ।  

“পািন �ব�াপনা  উ�য়ন �ক� (ওয়ািমপ) 
(৩য় সংেশািধত)” �ক�। 

 ১২.২  িবগত ১ িডেস�র ২০১৫ তািরেখ অ�ি�ত 
একেনক সভায় িবিসক িশ� নগরী এলাকায় 
Central Effluent Treatment Plant 

(CETP) বা�তা�লক  সং�া� মাননীয় 
�ধানম�ীর সদয় অ�শাসন  �িতপালেনর �ব�া  
�হণ করেত হেব। 

িশ� ম�ণালয় এবং িশ� ও শি� িবভাগ, 
পিরক�না কিমশন।  

“নরিসংদী িবিসক িশ� নগরী স�সারণ” 
�ক�। 

১৪। ১৬/০২/২০১৬ 

৬.২  
(১) ��ািবত �কে�র মত ১০/১২� �ারাক  
�াপেনর ��াব না কের একে� �িলশ বািহনীর 
জ�  �েয়াজনীয় সকল �ারােকর ��াবসহ এক� 
�হৎ �ক� �ণয়ন কের অ�েমাদেনর উে�াগ 
�হণ করেত হেব এবং পরবত�েত তা পয �ায়�েম  
বা�বায়ন করেত হেব। 

(২) �রা� ম�ণালেয়র আওতায়  �হীত উ�য়ন 
�ক�স�েহর ��,ু কায �কর ও মানস�ত 
বা�বায়েনর লে�� পিরক�না কিমশন, 
আইএমইিড ও �রা� ম�ণালেয়র সম�েয় এক� 
মিনটিরং �ম গঠন কের �ক��েলার মিনটিরং 
�জারদার করেত হেব। 

�রা� ম�ণালয়, জনিনরাপ�া িবভাগ ও 
পিরক�না কিমশন, বা�বায়ন পিরবী�ণ ও 
��ায়ন িবভাগ।  

“বাংলােদশ �িলেশর িবিভ� ইউিনেট ১২� 
�ারাক  িনম�াণ” �ক�। 

১৫। ০১/০৩/২০১৬ 

১১.২ 
��ািবত �ক� এলাকায় �া�িতক অব�া, পািনর 
উৎস ইত�ািদ িবেবচনায় পয�া� �স�/কালভাট � এর 
সং�ান �রেখ জাতীয় সহাসড়ক িনম�াণ করেত 
হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়,  

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“জাতীয় মহাসড়ক এন-৮ এর �রঘাটা-
বিরশাল-�ল�খালী �স� পয �� সড়ক উ�য়ন 
ও �শ�করণ” �ক�। 

 ১২.২ (১) �জলা পয �ােয়র সরকাির অিফসস�হ এক 
জায়গায় আনয়েনর  লে�� আ�ার�াউ�  পািক�ং, 
ওেয়�ং ��স, কনফাের� �স�ার, একািধক সভা 
ক� , ক�ােফেটিরয়া, �াথ �নাক� , �িত ��াের 
মিহলা ও ��ষেদর জ�  �থক �পিরসর 
ওয়াশ�ম/টয়েলট, �ড-�কয়ার �স�ার, মাদাস� 
কন �ার ইত�ািদ �িবধাসহ ব�তল ভবেনর এক� 
মেডল নকশা �ণয়ন করেত হেব যা পয �ায়�েম  
�দেশর সকল �জলাশহের বা�বায়ন করেত হেব। 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়। 

“মাদারী�ের সরকাির অিফস স�েহর জ�  
ব�তল ভবন িনম�াণ” �ক�। 
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  (২) সরকাির কম�কত �া/কম �চারীগণ ক��ক 
বরা��া� সরকারী বাসা �বহার/অব�ান 
না করেল �প-��ল অ�যায়ী িনধ�ািরত বাড়ী 
ভাড়া ভাতা �া� হেবন না। 

(৩) �জলা পয �ােয় সরকাির কম �কত �ােদর 
আবাসেনর  জ�  এক� ব�তল ভবেনর 
মেডল নকশা �ণয়ন কের পয �ায়�েম  
�দেশর সকল �জলাশহের বা�বায়েনর 
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। 

 

 ১৬.২  লাল�� মা� ও িশ� �া�� �কে�র 
সামেন িব�মান জরাজীণ � লাল ভবন� 
(��) �ভে� �সখােন এক� �ি�ন�ন 
বাগান করেত হেব। 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়।  

“লাল�� মা� ও িশ� �া�� �কে�র অস�ণ � 
কাজ সমা�করণ” �ক�। 

১৬। ০৮/০৩/২০১৬ 

৭.২ 

 

জিম অিধ�হেণর ফেল �িত�� লবণ 
চাষীেদর �নব�াসেনর �ব�া করেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, িব��ৎ 
িবভাগ। 

“বাংলােদশ-িস�া�র ৭০০ �ম:ও: আ�া�পার 
ি��ক�াল কয়লা িভি�ক িব��ৎ �কে�র �িম 
অিধ�হণ ও �র�া এবং িফিজিবিল� �ািড” 
�ক�। 

 ১৭.২ �দেশর বড় বড় �জলা শহর�েলােক আরও  
পিরকি�ত নগরী িহেসেব গেড় �তালার 
লে�� এ জাতীয়  �জলা  শহর উ�য়ন শীষ �ক 
�মগা �ক� �ণয়ন কের পয �ায়�েম  
�ািধকারিভি�েত বা�বায়েনর �ব�া  �হণ 
করেত হেব। �ানীয় সরকার িবভাগ �ত এ 
িবষেয় উে�াগ �হণ করেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয়, 
�ানীয় সরকার িবভাগ।  

“জামাল�র শহেরর নগর �াপেত�র �ন:সং�ার ও 
সাং�িতক �ক� উ�য়ন” �ক�। 

 ১৯.২  �দেশর �য সকল �জলায় �িলশ অিফস 
ভবন�েলা জরাজীণ � রেয়েছ �স�েলা 
সং�ার বা �ন:িনম�ােণর লে�� এক� 
�মগা �ক� �ণয়ন কের পয �ায়�েম  তা 
বা�বায়েনর উে�াগ �হণ করেত হেব। 
বাংলােদশ �িলশ এ িবষেয় �ত পদে�প  
�হণ করেব। 

�রা� ম�ণালয়, জনিনরাপ�া িবভাগ।  

“৯� �িলশ �পার অিফস ভবন িনম�াণ (িসআইিড 
ও িপিবআই অিফসসহ)” �ক�। 

১৭। ২২/০৩/২০১৬ 

 ৯.২  

িফস ও �পালি� িফড এর �ণগত ��া�াড� 
মান িনি�ত করার জ�  মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ণালয় িনিবড় মিনটিরং এর 
�ব�া  করেব। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয়।  

“�হ�র যেশার �জলায় মৎ� চাষ উ�য়ন” �ক�। 
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সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
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িনেদ�শনা/অ�শাসন  
 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

১৮। ২৯/০৩/২০১৬ 
৫.২ 

(১) পয �া� জিমর সং�ান �রেখ ক�বাজাের ন�ন 
এক� �ন �া� িব�িব�ালয় �াপেনর জ�  
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। 
(২) �ভেটিরনাির কেলজ�েলােক িব�িব�ালেয় 
�পা�িরত না কের �ভেটিরনাির িব�িব�ালেয়র 
সােথ এিফিলেয়েটড করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয় এবং মৎ� ও �ািণস�দ 
ম�ণালয়। 

“চ��াম �ভেটিরনাির ও এিন�াল 
সােয়ে�স িব�িব�ালয় ২য় ক�া�াস 
�াপন” �ক�। 

 ৯.২  িসেলট অ�েল  �পারভাইজির কে�াল ও ডাটা 
এ�া�ইিজশন (��াডা) িসে�ম �াপেনর �েয়াজনীয় 
�ব�া  �হণ করেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, 
িব��ৎ িবভাগ। 

“�ডসেকা এলাকায় �পারভাইজির কে�াল 
ও ডাটা এ�া�ইিজশন (��াডা) িসে�ম 
�াপন” �ক�। 

১৯। ১২/০৪/২০১৬ 

৯.২ 
 

�ক� এলাকায় মা� ভরােটর জ� মা� পা��বত� 
িবল অথবা িনকটবত� নদী হেত ��িজং এর মা�েম 
স�� করেত হেব। 

�ধানম�ীর কায�ালয়। 

“জামাল�র অথ �ৈনিতক অ�ল �াপন” 
�ক�। 

 ১২.২ জামাল�র অ�েল  য�না নদীর নীচ িদেয় সড়ক 
টােনল িনম�ােণর �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেত 
হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“গাইবা�া-�লছিড়-ভরতখালী-সাঘাটা সড়ক 
�শ�করণ ও উ�য়ন (�জড-৫৫৫২)” 
�ক�। 

২০। ১৯/০৪/২০১৬ 

৬.২ 
বাংলােদশ �রলওেয়র �ডেগজ ও িমটারেগজ-এর 
��ে�  কী পিরমাণ �নব �াসন �েয়াজন, �রলওেয়র 
কারখানা�েলার �নব �াসন ও আ�িনকায়ন ইত�ািদ 
িবষয় অ�� ��  কের বাংলােদশ �রলওেয় সামি�ক 
��ায়ন কের তার এক� �িতেবদন �ণয়ন করেব। 

�রলপথ ম�ণালয়। 

“বাংলােদশ �রলওেয়র জ�  ১০০� িমটার 
�গজ যা�ীবাহী ক�ােরজ �নব �াসন” �ক�। 

 ৭.২ (১) �টপােতর �দাকানদারেদর �নব �াসেনর লে�� 
সা�ািহক বে�র িদন�েলােত িনিদ�� সমেয়র জ�  
এলাকা িভি�ক সা�ািহক বাজার (Weekly 

Market)-এর �ব�া  করেত হেব। 

(২) হকারেদর �ায়ীভােব �নব �াসেনর লে�� ঢাকা 
উ�র ও দি�ণ িস� কেপ �ােরশন এর িনধ�ািরত �ােন 
ব�তল মােক�ট িনম�াণ কের তােদর �নব �ািসত 
করেত হেব। এে�ে�  ��ত হকারেদর সনা�করেণর 
জ�  ছিব �েল/িভিডও কের রাখেত হেব। 

�ানীয় সরকার প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ।  

“ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশেনর 
আওতাধীন  যা�াবাড়ী �মাড় হেত ি��খী 
রা�া স�সারণ ও উ�য়ন” �ক�। 

 ১১.২ ম� নদী �সচ �কে�র আওতাধীন  এলাকায় নদী 
��িজং, �প কা�ং এবং নদী শাসন ��িত িবষয় 
অ�� ��  কের �থক এক� �ক� �হণ করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“ম� নদী �সচ �কে�র আওতাধীন  
কািশম�র পা� হাউস �নব �াসন” �ক�।  
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সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

২১। ২৬/০৪/২০১৬ 

৮.২ 
িব��ৎ স�ালন  লাইন মা�র নীচ িদেয় �নয়ার 
স�া�তা  যাচাই করার জ�  জ�িরিভি�েত 
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 

“আিমনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ �কিভ 
স�ালন  লাইন” �ক�। 

২২। ০৩/০৫/২০১৬ 

৫.২ 
বিরশাল অ�েল  �রল �যাগােযাগ �াপেনর লে�� 
জ�িরিভি�েত �ক� �হেণর �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 
করেত হেব। 

�রলপথ ম�ণালয়। 

“প�া �স� �রল সংেযাগ �ক�”। 

 ৮.২ িব��ৎ িবতরণ সং�া� জ�লতা  এড়ােনার জ�  
িব��ৎ িবতরণ সং�া� �ক� �হেণর সময় �কান 
সং�া/�বাড �/�কা�ািন িব��ৎ িবতরণ করেব তা 
�িনিদ��ভােব উে�খ থাকেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 

“িব��ৎ িবতরণ �ব�া  উ�য়ন �ক�, 
িসেলট িবভাগ”। 

 ১২.২ পাবিলক িব�িব�ালয় স�েহর উ�য়েনর জ�  �থেমই 
এক� "মা�ার ��ান" �তরী কের �স অ�যায়ী �ক� 
�হণ কের উ�য়ন কাজ স�� করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয় এবং িব�িব�ালয় 
ম�রী কিমশন। 

“�লনা িব�িব�ালেয়র অিধকতর 
অবকাঠােমা উ�য়ন” �ক�। 

২৩। ১০/০৫/২০১৬ 

৫.২ 
হাওর অ�ল , �ীপা�ল , চরা�ল ��িত �গ�ম 
এলাকায় �সৗর িব��েতর �ব�া  করার জ�  �ক� 
�হণ করেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 

“িসেলট িবভাগ প�ী িব��তায়ন কায ��ম  
স�সারণ এবং িবআরইিব'র সদর 
দ�েরর �ভৗত �িবধািদর উ�য়ন” �ক�। 

 ৬.২ ঢাকার �মাহা�দ�ের বসবাসরত িবহারীেদর জ�  
পয �া� নাগিরক �িবধাসহ ��াট িনম�াণ কের 
বাস�ােনর �ব�া  করার লে�� �থক �ক� �হণ 
করেত হেব। 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়। 

“�� আেয়র  মা�েষর জ�  উ�ত জীবন 
�ব�া ” �ক�। 

 ৯.২ ব�ধ �তরী এবং নদী সংর�ণ �কে� আবি�কভােব  
ক�ািপটাল ��িজং-এর সং�ান রাখেত হেব এবং 
�া�িলত �েয়র  ৫০%-৬০% অথ � ক�ািপটাল 
��িজং-এর জ�  বরা� �দান করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং �িষ, পািন 
স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ, 
পিরক�না কিমশন। 

“�মঘনা নদীর ভা�ন হেত �ভালা 
�জলার চরফ�াশন �পৗর শহর সংর�ণ” 
�ক�। 

 ৯.২ নদীর ক�ািপটাল ��িজং এর কায ��ম  পািন স�দ 
ম�ণালয় এবং �নৗ-পিরবহন ম�ণালয় সম�েয়র 
মা�েম  �যৗথভােব বা�বায়ন করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং �নৗ-পিরবহন 
ম�ণালয়। 

“�মঘনা নদীর ভা�ন হেত �ভালা 
�জলার চরফ�াশন �পৗর শহর সংর�ণ” 
�ক�।  
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�কে�র নাম 

২৪। ২৪/০৫/২০১৬ 

৫.২ 

(১) ঢাকা শহের ইউ�িল� সািভ�স �েলা িকভােব 
Underground Duct System এর আওতায়  
সমি�তভােব আনা  যায় তার উপর পরী�া -িনরী�া কের 
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। 

(২) ঢাকা িস� কেপ �ােরশন এলাকায় নব সংেযািজত 
১৬� ইউিনয়েন �কে�র কায ��ম  স�সারেণর জ�  
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। 

�ানীয় সরকার িবভাগ এবং �ভৗত 
অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক�না 
কিমশন। 

“ঢাকা পািন সরবরাহ �নটওয়াক� 
উ�য়ন” �ক�। 

 ৮.২ মা�র নীেচ �কান �কান জায়গা িদেয় িক লাইন িগেয়েছ 
তা Identification এবং র�ণােব�েণর জ�  ইউ�িল� 
সািভ�েস Underground Duct System এর �েয়াগ 
এবং তা এলাকা িভি�ক GIS Mapping এর আওতায়  
িনেয় আসার  জ�  �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ; �হায়ন ও 
গণ�ত� ম�ণালয় এবং �ানীয় 
সরকার িবভাগ। 

“�ডসেকা'র উ�রা ও ব��রা 
১৩২/৩৩/১১ �কিভ �ীড উপেকে�র 
�মতা  বধ �ন ও �নব �াসন” �ক�। 

২৫। ৩১/০৫/২০১৬ 

৬.২ 

(১) নদী সংর�ণ ও ব�ধ িনম�াণ �কে� ব�ধ িনম�ােণর পর 
ব�েধর ঢােল স�জ �ব�নী (Artificial Mangrove) 
�তরী কের িদেত হেব। পািন স�দ ম�ণালয় এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেব। 

(২) দীঘ�িদন ধের চলমান পািন স�দ ম�ণালেয়র 
আওতাধীন �ক�স�েহর সকল কাজ িনধ �ািরত সমেয়র 
মে� সমা� করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“ইমােজ ��ী ২০০৭ সাইে�ান 
িরকভাির এ� �রে�ােরশন ��ােজ� 
(ইিসআরআরিপ: বাপাউেবা অংশ) 
(৩য় সংেশািধত)” �ক�। 

 ৯.২ (১) ফসলী জিম �কেট মা� না িনেয় নদী ��িজং-এর 
মা�েম  অথবা  �� �মৗ�েম নদীেত �� চর �থেক মা� 
�কেট �া� মা� িদেয় নদীর উভয় তীেরর �ব �ল 
জায়গা�েলা সংর�ণ ও ব�ধ �নরা�িতকরণ করেত হেব। 

(২) পািন �ব�াপনা  ও ব�ধ িনম�াণ �কে� ��িজং ও 
নদীশাসন খােত কমপে�  ৭৫% (�চা�র শতাংশ) অথ � 
বরা� রাখার িবষেয় পিরক�না কিমশন এবং পািন 
স�দ ম�ণালয় �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং �িষ, 
পািন স�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ, 
পিরক�না কিমশন। 

“রং�র �জলার গ�াচড়া ও রং�র 
সদর উপেজলায়  িত�া নদীর ডান 
তীর ভা�ন হেত র�া ” �ক�। 

 

২৬। ১৪/০৬/২০১৬ 

৫.২ 

মাননীয় ম�ী, �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয় �ক সভাপিত কের পািন স�দ ম�ণালয়সহ 
সংি��েদর িনেয় এক� সম�য় কিম� গঠন কের 
চ��ােমর কণ ��লী নদীসহ ঢাকার চারপােশর নদী�েলার 
�ষণেরাধ এবং না�তা  �ি�র জ�  এক� মা�ার ��ান 
�তরী করেত হেব। এ িবষেয় �ধানম�ীর কায �ালয় 
সাব ��িণক মিনটিরং ও সম�েয়র জ�  সািচিবক দািয়� 
পালন করেবন। 

পািন স�দ ম�ণালয়, �নৗ-পিরবহন 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার, প�ী 
উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় এবং 
�ধানম�ীর কায�ালয়। 

“�িড়গ�া নদী �ন��ার (ন�ন 
ধেল�রী-�ংলী-বংশাই-�রাগ-�িড়গ�া 
িরভার িসে�ম) (১ম সংেশািধত)” 
�ক�। 
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�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

 ৬.২ ফােম�র বাই �ডা� িহেসেব �য �গাবর ও অ�া�  
বজ�� পাওয়া  যায় তা �জব সার �তরীেত �বহার 
করেত হেব। ফােম�র আওতায়  �� ও ��জাত 
প� �যমন পিনর, বাটার, িমি� ইত�ািদ �তরী 
কের বািণিজ�কিভি�েত বাজারজাতকরেণর 
�ব�া  করেত হেব। 

�িতর�া ম�ণালয় এবং মৎ� ও 
�ািণস�দ ম�ণালয়।  

“িমিলটাির ফাম� আ�িনকায়ন (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

 ৭.২ (১) ব�ধ িনম�ােণর কাজ ভােগ ভােগ না কের 
একবাের সামি�কভােব ব�ধ িনম�াণ করেত হেব। 
এে�ে�  �কে�র �ািধকার তািলকা কের �স 
�মাতােবক �েয়াজনীয় বরাে�র সং�ান কের 
এক� �কে�র কাজ একবাের স�� কের 
�ফলেত হেব। 

(২) ব�ধ িনম�াণ �কে�র �িত� কায ��ম  IMED 
ক��ক িনিবড় মিনটিরং করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং আইএমইিড।  

“�ভালা �জলার �বারহানউি�ন উপেজলায় 
�মঘনা নদীর ভা�ন হেত শাহবাজ�র �াস 
িফ� র�া  (২য় পয �ায়) (২য় সংেশািধত)” 
�ক�। 

২৭। ২১/০৬/২০১৬ 

৬.২ 

িচিনকল হেত �া� বাই-�ডা� যােত �দেশর 
চািহদা �রণ কের িবেদেশ র�ািন করা যায় �স 
�ব�া �হণ করেত হেব। 

িশ� ম�ণালয়। 

“নথ � �ব�ল িচিনকেল �কা-�জনােরশন 
প�িতেত িব��ৎ উৎপাদন ও �গার 
িরফাইনাির �াপন (১ম সংেশািধত)” �ক�।  

 ৮.২ হাওড়-বাওড় চর এলাকার পািনর �বাহ, 
জীবৈবিচ� ও পিরেবশ র�ার  লে�� এিলেভেটড 
সড়ক িনম�ােণর স�া�তা  যাচাইেয়র �েয়াজনীয় 
�ব�া  �হণ করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়,সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ।  

“বািনয়াচং-আজিমরীগ� সড়ক িনম�াণ (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

২৮। ২৮/০৬/২০১৬ 

৫.২ 

�দেশর �িত� উপেজলায়  িবিভ� ম�ণালেয়র 
অধীেন  কািরগির িশ�া/�ভােকশনাল ��িনং 
সং�া� �লসহ কত�েলা �ল/কেলজ রেয়েছ 
(সাধারণ/�ভােকশনাল), কত জন ছা�/ছা�ী, কী 
কী িবষেয় অ� য়ন করেছ, �িত�ান�েলার ��ত 
জিমর পিরমাণ কত এবং তার মে�  অ�ব�ত  
জিমর পিরমাণ ইত�ািদ ত�  িভি�ক এক� জিরপ 
পিরচালনা কের তার িরেপাট� জ�িরিভি�েত 
�ধানম�ীর কায �ালয়সহ পিরক�না কিমশেনর 
সংি�� �স�ের সরবরাহ করেত হেব। উ�  
িরেপােট�রিভি�েত পরবত�েত বাকী 
উপেজলা�েলােত  (�টকিনক�ালসহ সাধারণ) 
�ল/কেলজ িনম�ােণর পিরক�না �হণ করেত 
হেব। 

িশ�া ম�ণালয় এবং আথ �-সামািজক 
অবকাঠােমা িবভাগ, পিরক�না কিমশন। 

“১০০� উপেজলায় ১ (এক)� কের �টকিনক�াল 
�ল ও কেলজ �াপন (১ম সংেশািধত)” 
�ক�। 
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�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

 ৭.২ �িত� সরকাির �িত�ান, ব�জািতক �কা�ািন, 
�াংক, গােম ��স ইত�ািদেত িনজ উে�ােগ �ড-
�কয়ার �স�ার �াপন করেত হেব এবং অ�া�  
��ে�  �কান িশ� �িত�ান জায়গা �দােন স�ত 
হেল �সখােন সরকাির সহায়তায় �ড-�কয়ার 
�স�ার �াপেনর �ব�া  �হণ করেত হেব। 

মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয় এবং 
অ�া� সকল ম�ণালয় /িবভাগ।  

“২০� িশ� িদবায� �ক� �াপন” �ক�। 

 ১২.২ িবভাগীয় পয �ােয়র �য সকল �জলায় ��াথ �স�ার 
গেড় উঠার স�াবনা রেয়েছ �স সকল �ােন এ 
জাতীয়  আ�কম �সং�ান�লক �ক� �হণ করেত 
হেব। 

িশ� ম�ণালয়।  

“হােত কলেম কািরগির �িশ�েণ 
মিহলােদরেক ��� িদেয় িবটােকর কায ��ম  
স�সারণ�ব �ক আ� -কম �সং�ান �ি� ও 
দাির� িবেমাচন (৩য় সংেশািধত)” �ক�। 
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িবষয়ঃ ২০১৬-২০১৭ অথ �-বছের একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� িনেদ�শনা/অ�শাসন স�হ 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  
 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

০১। ১২/০৭/২০১৬ 

৫.২ 
 

বাংলােদশ �কা� গাড� তােদর �চিলত �িতেরাধ 
কায ��ম , �চারাচালান, মাদক, মানব পাচার ইত�ািদ 
ছাড়াও �দেশর উপ�লীয় অ�ল এবং উপ�লীয় অ�েল 
িনিম�ত ����ণ � �াপনার িনরাপ�া র�ার িবষয়� 
িবেবচনায় িনেয় �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করেব। 

�রা� ম�ণালয়। 

“বাংলােদশ �কা� গােড�র জ� িবিভ� 
�কার জলযান িনম�াণ” �ক�। 

৮.২ (১) ভিব�েত ভবন িনম�াণ সং�া� �কে� িনধ�ািরত 
িভত অ�যায়ী স�ণ � ভবন� একবাের িনম�াণ স�� 
করেত হেব। 
(২) চলমান �ট�টাইল ইি�িনয়ািরং কেলজ/ইনি��উট 
�াপন সং�া� �ক��েলার ভবন িনম�াণ কাজ সমাি�র 
পর িশ�ক, লিজি�ক ইত�ািদ সং�ােনর মা�েম  যােত 
তৎ�ণাৎ ইনি��উট� চা� করা যায় �স ধরেণর 
��িত�লক কাজ িনধ�ািরত সমেয় স�� করেত হেব। 

ব� ও পাট ম�ণালয় এবং সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ। 

“�বগম আিমনা মন�র �ট�টাইল 
ইি�িনয়ািরং ইনি��উট, কািজ�র, 
িসরাজগ�” �ক�। 

৯.২ �ক� অ�েমাদনকােল ভিব�েত ���ীিত িবেবচনায় 
িনেয় �য়  �া�লন এবং বা�বায়নকােল তা 
আবি�কভােব  অ�সরণ করেত হেব। �ক� সংেশাধেনর 
�বণতা পিরহার কের িনধ�ািরত �ময়ােদ ও �া�িলত 
�েয়  �কে�র বা�বায়ন কাজ �শষ করেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“িবিসক িশ� নগরী, �ভরব (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

০২। ২১/০৭/২০১৬ 
৭.২ 

সারা �দেশ �গারিবট চাষ স�সারেণর লে�� �িষ 
ম�ণালয়, িশ� ম�ণালয় �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 
করেব। 

িশ� ম�ণালয় এবং �িষ ম�ণালয়। 

“ঠা�রগ�ও িচিনকেলর �রাতন 
য�পািত �িত�াপন এবং িবট �থেক 
িচিন উৎপাদেনর �েয়াজনীয় য�পািত 
সংেযাজন (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

 

৮.২  
(১) �হিরেটজ র�ােথ � �রাতন ও জরাজীণ � ঢাকা 
�মিডেকল কেলজ হাসপাতােলর সামেনর অংশ�� 
অিব�ত �রেখ �পছেনর অংেশ ন�ন কের �মিডেকল 
কেলজ ও হাসপাতােলর ন�ন ব�তল ভবন িনম�াণ এবং 
সিল��াহ �মিডেকল কেলজ ও হাসপাতাল স�সারেণর 
জ�  এক� �ক� �হেণ �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত 
হেব �যখােন সকল আ�িনক �েযাগ-�িবধা স�িলত 
��িণক�, আ�জ �ািতক মােনর �সিমনার ক� , আ�িনক 
িচিকৎসা ও �রাগ িনণ�য় য�পািত এবং উ�ত �মিডেকল 
বজ�� �ব�াপনা  থাকেত হেব। 

(২) পয �ায়�েম  বাকী �রাতন ৬� �মিডেকল কেলজ ও 
হাসপাতােলর স�সারণ ও আ�িনকীকরেণর জ�  �ক� 
�হণ করেত হেব। 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়। 

“িশ� ও মা��া�� এবং �া�� 
�ব�ার  উ�য়ন [কে�ােন� ২: �দেশর 
৭� িবভাগীয় �মিডেকল কেলজ ও 
হাসপাতােলর ডায়াগনি�ক ইেমিজং 
�ব�ার  আ�িনকীকরণ]” �ক�। 

 



 
 

46 
 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  
 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

 ১০.২  পািনস�দ ম�ণালয় খাল, নদী ও স�� পােড় ব�েধর 
উ�তা িনিদ�� কের নীিতমালা/িনেদ�িশকা �ণয়ন করেব 
এবং তা অ�সরণ কের ভিব�েত এ জাতীয়  �ক� �হণ 
করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“তারাইল-প��িরয়া ব�া  িনয়�ণ, 
িন�াশন ও �সচ �ক� (২য় পয �ায়) 
(১ম সংেশািধত)” �ক�। 

০৩। ০২/০৮/২০১৬ 
৭.২  

�ম বাজােরর চািহদার আেলােক  �দেশর 
িব�িব�ালয়স�েহর িবিভ� িবষেয়র কাির�লাম 
�েগাপেযাগী করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয় এবং িব�িব�ালয় 
ম�রী কিমশন। 

“হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও 
��ি� িব�িব�ালেয়র িবেশষ উ�য়ন” 
�ক�। 

 ১১.২  (১) �করাণীগ� �ক�ীয় কারাগার সং�া� �কে� 
সা�াৎ �াথ�েদর জ�  পয �া� ওয়াশ�েমর �িবধাসহ 
ওেয়�ং �েমর �ব�া , দাগী আসামীেদর  িভিডও 
কনফােরে�র মা�েম  আদালেতর  কায ��েমর সােথ 
��  করার জ�  এক� �চ�ার/�কাট � (ভা� �য়াল 
আদালত )-এর সং�ান �রেখ ৩য় সংেশাধেনর ��াব 
�পশ করেত হেব। 
(২) কেয়দীেদর িবিভ� উপাজ �ন�খী কেম � �িশ�ণ 
�দান এবং �িশ�েণর মা�েম  উৎপািদত প� 
বাজারজাতকরেণর মা�েম  �া� অেথ �র এক� অংশ 
কেয়দীেদর নােম তােদর �ি�গত  তহিবেল স�েয়র 
�ব�া  করেত হেব। অথ � িবভাগ কেয়দীেদর উপাজ �ন 
সং�া� িবষয়�র উপর অিত �ত �েয়াজনীয় �ব�া  
�হণ করেব। 

�রা� ম�ণালয়, �র�া  �সবা িবভাগ 
এবং অথ � িবভাগ। 

“মিহলা কারার�ীেদর জ�  আবাসন  
িনম�াণ” �ক�। 

০৪। ০৯/০৮/২০১৬ 
৭.২  

�দেশর িবিভ� �ােন চলমান ব�ার  পািন নামার সােথ 
সােথ রা�া, ব�ধ ইত�ািদ অবকাঠােমা জ�িরভােব 
�মরামেতর জ�  �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়, সড়ক পিরবহণ 
ও মহাসড়ক িবভাগ এবং �ানীয় 
সরকার িবভাগ। 

“চ��াম �জলার উপ�লীয় এলাকার 
�পা�ার নং-৬২ (পেত�া), �পা�ার 
নং-৬৩/১ এ (আেনায়ারা ), �পা�ার 
নং-৬৩/১ িব (আেনায়ারা  এবং প�য়া) 
�নব �াসন” �ক�। 

০৫। ১৬/০৮/২০১৬                                      
৭.২  

(১) নদীর না�তা  র�ােথ � ক�ািপটাল ��িজং এর পর 
�িত বছর Maintenance ��িজং করার �েয়াজনীয় 
�ব�া  �হণ করেত হেব। ��িজং এর ফেল �া� মা�, 
পিল, বািল ইত�ািদ নদীর পাড় ব�ধাইসহ অ�া�  কােজ 
যােত �বহার করা যায় তার �ব�া  �হণ করেত হেব। 
(২) সরকাির �াপনা িনম�ােণ িস� িদেয় িনিম�ত 
ইট/হেলা �ক এর �বহােরর জ�  �হায়ন ও গণ�ত� 
ম�ণালয় �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং �হায়ন ও 
গণ�ত� ম�ণালয়। 

“�ভরব িরভার �বিসন এলাকার 
জলাব�তা  �রীকরণ ও �টকসই পািন 
�ব�াপনা  উ�য়ন” �ক�। 

 



 
 

47 
 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

 ৮.২ �ক� এলাকায় ব�েধর সাগেরর িদেক �গালপাতা, 
ঝাউগাছ, নািরেকল ইত�ািদ গােছর বনায়েনর �ব�া 
�হণ করেত হেব। পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র সােথ 
আেলাচনা কের এর সম�য় করেত হেব।  

পািন স�দ ম�ণালয় এবং পিরেবশ ও 
বন ম�ণালয়। 

“ক�বাজার �জলার �টকনাফ উপেজলার 
শাহপরীর �ীেপ �পা�ার নং-৬৮ এর সী-
ডাইক অংেশ ব�ধ �নঃিনম�াণ ও 
�িতর�া কাজ বা�বায়ন” �ক�। 

১০.২  মিহলােদর চা�রী বাজার ও কম �সং�ােনর িবষয়� 
িবেবচনায় িনেয় হাউজেহা� গভেণ �স, �ড �েসিসং, 
�বিবিস�ং, ইত�ািদ ন�ন ন�ন ��ড-এ �িশ�ণ 
�দােনর �ব�া  �হণ করেত হেব। 

মিহলা ও িশ� িবষয়ক ম�ণালয়। 

“নগর িভি�ক �াি�ক মিহলা উ�য়ন 
(২য় পয �ায়)” �ক�। 

০৬। ২৩/০৮/২০১৬
৬.২ 

(১) �িত� িবভাগীয় �ধান কায �ালয় এর Exterior 

Design যথাস�ব একরকম হেত হেব যােত বাইের 
�থেক �দেখই �বাঝা যায় এ� িবভাগীয় �ধান 
কায �ালয়। 

(২) ভিব�েত ব�তল অিফস ভবন িনম�ােণর ��ে�  
অিডটিরয়াম/�সিমনার হল, ভবেনর নীচ তলায়/১ম 
তলায় সং�ান �রেখ নকশা �ণয়ন করেত হেব।  

জন�শাসন  ম�ণালয় এবং �হায়ন ও 
গণ�ত� ম�ণালয়। 

“রং�র িবভাগীয় সদর দ�র িনম�াণ” 
�ক�। 

৭.২  িব��ৎ �কে�র কয়লা পিরবহেনর �িবধােথ� �মঘনা 
নদীর স�ীপ চ�ােনেল নদীর না�তা  �ি�র জ�  
��িজং করেত হেব। �নৗ-পিরবহন ম�ণালয় এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেব। 

�নৗ-পিরবহণ ম�ণালয়। 

“��ীগ� �জলায় ৩০০/৪০০ �মঃওঃ 
�পার ি�ি�ক�াল কয়লা িভি�ক িব��ৎ 
�ক� �াপেনর লে�� �িম অিধ�হণ ও 
�নব �াসন” �ক�। 

 ৮.২  ঢাকার িনকটবত� Four River Restoration 

�ক��র কায ��ম  �কন ব� কের �দয়া হয় তার 
কারণ এবং �ক��র নিথ-প� �েঁজ �বর কের 
নদী�েলার না�তা  �ি�র িবষেয় করণীয় িনধ�ারেণর 
জ�  �মজর �জনােরল সাইদ, �কা-অিড�েনটর, প�া 
�স� �ক� �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেবন। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ এবং 
�কা-অিড�েনটর, প�া �স� �ক�। 

“�পগ� জলিসিড় আবাসন  সংেযাগকারী 
সড়ক উ�য়ন” �ক�। 

০৭। ৩০/০৮/২০১৬ 

৮.২  

(১) �গিত ই�াি�জ হেত ঋেণর টাকায় �য়�ত  
িবআর�িস'র বাস�েলার ঋেণর �দ মও�েফর জ�  
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, অথ � িবভাগ এবং 
িশ� ম�ণালেয়র সম�েয় গ�ত আ�ঃম�ণালয় 
কিম�র মা�েম  �চিলত িনয়ম অ�সরণ কের সংি�� 
�াংেকর �বােড �র অ�েমাদন িনেয় �ব�া �হণ করেত 
হেব।  

(২) ন� হেয় পেড় থাকা বাস�েলা অিবলে� িনলােম 
িবি�র জ�  িবআর�িস �ব�া  �হণ করেব।  

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, অথ � 
িবভাগ ও িশ� ম�ণালয়। 

“িবআর�িস'র জ�  ি�তল, একতলা 
এিস ও নন এিস বাস সং�হ” �ক�। 
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 ৯.২  িবআর�িস'র িক� �াক কাভাড � ভ�ােন �পা�িরত কের 
Online-এ �য়�ত  প� সরবরাহ এবং অ�া�  ��ে�  
�িরয়ার সািভ�স �ডিলভািরর কােজ �বহার করা �যেত 
পাের। এ িবষেয় ডাক িবভােগর সােথ সম�য় কের 
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 
এবং ডাক ও �টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ। 

“িবআর�িস’র জ�  �াক সং�হ” 
�ক�। 

০৮। ০৬/০৯/২০১৬ 
৮.২  

ভিব�েত আলাদাভােব  িবিসক িশ�নগরী না কের �দেশর 
�েত�ক িবেশষ অথ �ৈনিতক �জােন িবিসক ক��ক �ট িকেন 
িশ�নগরী �িত�া করেত হেব। 

িশ� ম�ণালয় ও �বজা। 

“িবিসক �ব��িতক প� উৎপাদন 
ও হালকা �েকৗশল িশ�নগরী” 
�ক�। 

৯.২  ভিব�েত চ��াম-রা�ামা� মহাসড়েকর স�সারেণর 
িবষয়� িবেবচনায় িনেয় মহাসড়ক হেত �ের এবং 
��ািবত �ক� এলাকায় িব�মান খােলর পর �থেক �ট 
বরাে�র িবষয়� িবেবচনায় িনেত হেব। 

িশ� ম�ণালয়। 

“িবিসক িশ�নগরী, রাউজান” 
�ক�। 

০৯। ০৪/১০/২০১৬ 
৫.২  

�সালার �ােনেলর মা�েম  পািরবািরক পয �ােয় উৎপািদত 
�সৗর িব��ৎ জাতীয়  �ীেড সরবরােহর লে�� িবেশষ� 
�ি�বেগ �র মা�েম  গেবষণা/পরী�া  কের �েয়াজনীয় 
�ব�া  �হণ করেত হেব। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ।  

“�রাল ইেলকি�িফেকশন আপে�েডশন  
�েজ� (রাজশাহী, রং�র, �লনা ও 
বিরশাল িবভাগ) (৩য় সংেশািধত)” 
�ক�। 

৭.২  (১) সীমা�বত� নদী�েলার না�তা  �ি�েত ��িজং করার 
লে�� পািন স�দ ম�ণালয় ও �নৗ-পিরবহণ ম�ণালয় 
�যৗথভােব �ািপং কের পিরক�না �হণ করেব এবং �স 
�মাতােবক সংি�� �জলা  �শাসক িনিদ�� জায়গায় ��িজং -
এর মা�েম  বা� উে�ালেনর জ�  লীজ �দােনর �ব�া  
�হণ করেব। 
(২) ��িজং-এর ফেল �া� বািল �ারা হেলা�ক �তরী করার 
িবষেয় গণ�ত� ম�ণালয় �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেব। 

পািনস�দ ম�ণালয়, �নৗ-পিরবহণ 
ম�ণালয় এবং �হায়ন ও গণ�ত� 
ম�ণালয়। 

“�ামগ� -জািরয়া-িবিরিশির-�গ �া�র 
�জলা মহাসড়কেক জাতীয়  মহাসড়ক 
মােন উ�য়ন” �ক�। 

৮.২  ��ািবত ভবনসহ আেশপােশর সরকাির আবািসক ভবেনর 
বজ�� পিরেশােধর জ� এক� �স�াল  �য়ােরজ ি�টেম� 
�া� (CSTP) �াপেনর �ব�া �হণ করেত হেব। 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়। 

“ঢাকার আিজম�ের �িডিসয়াল 
কম �কত �ােদর আবািসক ভবন 
িনম�াণ” �ক�। 

১০। ২৫/১০/১৬ 
৮.২ 

(১) �মিডক�াল য�পািত যথাযথ �বহােরর জ�  �া�� ও 
পিরবার ক�াণ ম�ণালয় ক��ক সংি�� জনবেলর 
�িশ�েণর �ব�া  �হণ করেত হেব। 
(২) �েত�ক িবভােগ এক� ক�া�ার হাসপাতাল �াপেনর 
িবষেয় �া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয় উে�াগ �হণ 
করেব। 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়। 

“ঢাকা িসএমএইচ এ ক�া�ার 
�স�ার িনম�াণ” �ক�। 
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 ১০.২ ১৯৯৬ �থেক ২০০১ সাল �ময়ােদ �কান �কান �ক� 
অ�েমাদন করা হেয়িছল এবং ত�ে�  �কান�েলা 
বা�বায়ন পয �ােয় ব� কের �দয়া হেয়িছল তার 
তািলকা সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ ক��ক 
�ণয়ন�ব�ক চািহদার আেলােক  তা বা�বায়েনর 
জ�  উে�াগ �হণ করেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“�গািব�গ�-ছাতক-�দায়ারা বাজার 
সড়েকর ছাতেক �রমা নদীর উপর �স�র 
অবিশ� কাজ সমা�করণ” �ক�। 

১১। ১০/১১/২০১৬ 

৭.২  

�নৗ �িলেশর জ�  আেরা  সর�ামািদ ও যানবাহেনর 
�েয়াজন হেল তার জ�  আলাদাভােব  এক� �ক� 
��াব �তির করেত হেব। 

�রা� ম�ণালয়। 

“১৯� �নৗ �িলশ ফ�িড় ও �ারাক  িনম�াণ” 
�ক�। 

৯.২  িব��ৎ িবভাগেক িব��ৎ স�ালন  �ব�ার  উ�য়েনর 
জ�  এলাকা বাছাই এর সময় অবেহিলত জায়গা 
�েলােক অ�ািধকার �দান করেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�নালয়, 
িব��ৎ িবভাগ।  

“�ীড িভি�ক িব��ৎ সরবরােহ দ�তা  
উ�য়ন” �ক�।  

১০.২  �ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ ক��ক ইেতা�েব � 
এিডিব এর অথ �ায়েন কমে�সার �াপেন �দরী 
হওয়ার কারণ ও এেত �য়  �ি�র িহসাব সং�া� 
এক� িরেপাট� �তির করেত হেব এবং তা 
�ধানম�ীর কায �ালয়েক অবিহত করেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�নালয়, 
�ালানী ও খিনজ স�দ িবভাগ।  

“িততাস �াস িফে�র �লােকশন-এ �ত 
ওেয়লেহড কে�সর  �াপন” �ক�। 

১১.২ (১) �িম অিধ�হেণর ��ে� ধািন জিম যথাস�ব 
বাদ িদেয় অনাবািদ জিম বা �বচর িনেত হেব। 

(২) �িম অিধ�হণকােল সব�েশষ �রিজে�শন দর 
অ�যায়ী এলাকার জনগণেক �িমর �া��� ও 
�িত�রণ �দয়ার �ব�া করেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“প�য়াখালী ১৩২০ �ম:ও: কয়লা িভি�ক 
িব��ৎ �ক� িনম�ােণর জ� �িম অিধ�হণ, 
�িম উ�য়ন এবং �নব�াসন” �ক�। 

১২.২ �জায়ােরর সময় �য পিলমা� পাওয়া যােব তা �িম 
উ�য়েন কােজ লাগােত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“�নায়াখালী এলাকার জলাব�তা 
িনরসনকে� ব�া িনয়�ণ ও িন�াশন 
�ব �ার উ�য়ন” �ক�। 

১৪.২  �া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয় িব�মান �িলশ 
হাসপাতালস�েহ ডা�ার , নাস � ও �টকিনিশয়ান 
পদায়ন িনি�ত করেব। 

�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়। 

“িব�মান �িলশ হাসপাতালস�েহর 
আ�িনকীকরণ” �ক�। 

১২। ২২/১১/২০১৬ 

৬.২  
আরইিব ও িপিডিব'র মে�  সম�েয়র মা�েম  
এলাকা ভাগ কের �াহক পয �ােয় িব��ৎ িবতরণ 
করেত হেব এবং �েটা সং�ার �ািরেফর হার 
সমান করেত হেব। িব��ৎ িবভাগ এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ ম�নালয়, 
িব��ৎ িবভাগ।  

“িবতরণ �ব�ার  �মতাবধ �ন, �নব �াসন ও 
িনিবড়করণ (ঢাকা, ময়মনিসংহ, চ��াম 
ও িসেলট িবভাগ)” �ক�।  
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 ১৩.২  

 

জ�িরিভি�েত ���� নদ ��িজং এর জ�  এক� 
�ক� �হণ করেত হেব। পািন স�দ ম�ণালয় এ 
�ক� �হেণ �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“ক�বাজার �জলার ব�কখালী নদী ব�া  
িনয়�ণ, িন�াশন, �সচ ও ��িজং (১ম 
পয �ায়)” �ক�। 

 ১৪.২  �ধানম�ীর কায �ালয় ক��ক উ�য়ন �কে�র আওতায়  
�য়�ত  গাড়ী�েলার এক� �য়ংস�ণ � Inventory 
করার উে�াগ �হণ করেব। 

�রা� ম�ণালয় এবং �ধানম�ীর 
কায �ালয়। 

“ঢাকা �মে�াপিলটন �িলেশর অপােরশন  
স�মতা  ও দ�তা  �ি�করণ” �ক�। 

১৩। ০৬/১২/২০১৬ 

৬.২  

�ম  পিরবত�নশীল বাজার চািহদা িবেবচনায় িনেয় 
দ�  �িশি�ত �িমক �তিরর লে�� িকভােব িবিভ� 
ম�ণালেয়র অধীেন  সংি�� �িত�ানস�েহ বা�বািয়ত/ 
বা�বািয়ত� এ ধরেণর �িশ�ণস�হ সম�েয়র 
মা�েম  �দেশ ও িবেদেশ �িশি�ত দ�  �িমক �তির 
কের �দেশ ও িবেদেশ িবিভ� �িত�ােন কম �সং�ান 
করা যায়, �স লে�� �� সম�য়ক (এসিডিজ), 
�ধানম�ীর কায �ালয় �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ 
করেবন। 

অথ � ম�ণালয় এবং �ধানম�ীর কায �ালয়। 

“ি�ল� ফর এম�য়েম� ইনেভ�েম� 
��া�াম (�ফজ-১) (১ম সংেশািধত)” 
�ক�। 

৯.২ ঢাকা িব�িব�ালেয়র হল�েলার র�ণােব�ণ কােজ 
ছা�/ছা�ীেদর সংি�� কের িনয়িমত পির�ার/ 
পির�� রাখার উে�াগ �হণ করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয় এবং িব�িব�ালয় 
ম�রী কিমশন। 

“ঢাকা িব�িব�ালেয়র একােডিমক ও 
আবািসক ভবন িনম�াণ” �ক�। 

১৪.২  

 

��ািবত �রলেস� হেত ব�ড়া পয �� এক� �রললাইন 
িনম�ােণর লে�� আলাদা  এক� �ক� �হণ করেত 
হেব। 

�রলপথ ম�ণালয়। 

“য�না �রলওেয় �স� িনম�াণ” �ক�। 

১৫.২  

 

 

�িম ম�ণালয় ক��ক অবিশ� (৩১০০∑১০০০)= 
২১০০ ইউিনয়ন �িম অিফস িনম�ােণর জ�  �ক� 
�ণয়ন কের তা অ�েমাদেনর �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ 
করার জ�  পিরক�না কিমশেন ��রণ করেত হেব। 

�িম ম�ণালয়। 

“সম� �দেশ শহর ও ইউিনয়ন �িম 
অিফস িনম�াণ” �ক�। 

১৪। ২২/১২/২০১৬  

৫.২ 

 

��ািবত �াথিমক িব�ালয়স�েহর ওয়াশ�েক 
ছা�/ছা�ীেদর জ� �ই� আলাদা আলাদা �েবশপথ 
থাকেত হেব, যােত ছা�/ছা�ী�� �ই� �থক 
�েবশপথ িদেয় আলাদা �ই� টয়েলট �বহার করেত 
পাের। �িতব�ী ছা�/ছা�ীেদর টয়েলট �বহােরর 
িবষয়� মাথায় �রেখ ওয়াশ�েকর �েবশপেথ ি�িড়র 
পাশাপািশ র �া� এবং �িতব�ীেদর �বহার 
উপেযাগী হাইকেমাড টয়েলেটর সং�ান রাখেত হেব। 

�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়। 

“চািহদা িভি�ক সরকাির �াথিমক 
িব�ালয় উ�য়ন (১ম পয �ায়)” �ক�। 
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 ৬.২  

 

সরকাির �াথিমক িব�ালয়�েলা যােত �কান 
�েমই অ��  ভাড়া �দয়া না হয় �স িবষেয় 
এক� অ�শাসন  �ধানম�ীর কায �ালয় এবং 
পিরক�না ম�ণালেয়র একেনক অ�িবভাগ হেত 
জাির করেত হেব। 

�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয়, �ধানম�ীর 
কায �ালয় এবং পিরক�না িবভাগ। 

“চািহদা িভি�ক ন�ন জাতীয়করণ�ত 
সরকাির �াথিমক িব�ালয় উ�য়ন (১ম 
পয �ায়)” �ক�। 

৯.২  
 

িব�িব�ালয়�েলার সািব�ক উ�য়েন এ�ালামনাই 
এেসািসেয়শন�েলােক অথ � সং�েহ কায �কির 
�িমকা পালন করেত হেব এবং সং�হীত অথ � 
িব�িব�ালেয়র উ�য়েন �বহার করার উে�াগ 
�হণ করা �যেত পাের। িব�িব�ালয় ম�রী 
কিমশন এ িবষেয় �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 
করেত পাের। 

িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন এবং িশ�া 
ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ। 

“রাজশাহী িব�িব�ালেয়র �ভৗত অবকাঠােমা 
উ�য়ন” �ক�। 

১৯.২  

 

এ �দেশ এক� মা�ষও যােত �হহারা না থােক-
এ িবষেয় �ধানম�ীর কায �ালয় �েয়াজনীয় 
উে�াগ �হণ করেব। 

�ধানম�ীর কায �ালয়। 

“���াম ২য় পয �ায় (�াইেমট িভক�মস 
িরহ�ািবিলেটশন) (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

১৫। ০৩/০১/২০১৭ 

৫.২  

 

(১) িনিম�ত�  বা �উ� ভবন িনম�াণ পিরক�নায় 
জলাশেয়র সং�ান রাখেত হেব, যােত কের 
অি�কা� বা �েয়াজেনর সময় �সখান �থেক 
পািন সং�হ করা যায়। 

(২) পদ �ি�, পদ �ায়ীকরণ এবং জনবল 
িনেয়াগ প�িত (রাজ�) ��িত সমজাতীয়  
কায ��মেক আরও  সহজতর করার লে�� 
মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ, অথ � 
িবভাগ, জন�শাসন  ম�ণালয় �ক িনেয় �ত 
এক� কিম� গঠন কের �েয়াজনীয় �ব�া  
�হণ করেবন। 

(৩) জনবেলর আউট  �সািস�ং কায ��ম�েক  
��লায় আনার  জ�  ��  নীিতমালা �তির কের 
এ ধরেণর �কা�ািনেক লাইেসি�ং এর 
আওতায়  আনেত  হেব এবং তািলকা�� কের 
�কা�ািনস�েহর ডাটােবজ করেত হেব। অথ � 
িবভাগ এ িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ 
করেব। 

�রা� ম�ণালয়, জন�শাসন ম�ণালয়, অথ � 
িবভাগ ও মি�পিরষদ িবভাগ। 

“�দেশর ����ণ� উপেজলা/সদর �ােন ১৫৬� 
ফায়ার সািভ�স ও িসিভল িডেফ� ��শন 
�াপন (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

১৬। 

 

১০/০১/২০১৭ 

৫.২  
 

আেলাচ� �কে�র মা�েম  �ণীত�  মা�ার ��ান 
এর িভি�েত চ��াম িস� কেপ �ােরশন এলাকার 
�ািনেটশন �ব�ার  উ�য়ন সং�া� এক� �ক� 
�হেণর �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“চ��াম পািন সরবরাহ উ�য়ন ও �ািনেটশন 
(১ম সংেশািধত)” �ক�।  
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�ঃ 
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ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  
 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

 ৬.২  
 

ঢাকা শহেরর �টপাত র�া  করার লে�� �টপােতর 
হকারেদর �নব �াসেনর জ�  বে�র িদন�েলােত িনিদ�� 
�ােন সা�ািহক মােক�ট বসােনার িদন ধায � করেত 
হেব। 
 
 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
িবভাগ, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশন 
আওতাধীন  নবসং�� �াম�র , দিনয়া, 
মা�য়াইল এবং সা�িলয়া এলাকার 
সড়ক অবকাঠােমা ও ��েনজ �ব�ার  
উ�য়ন” �ক�। 

৮.২  পিল �ব�াপনার  �ণ �া� পিরক�না �হণ করেত হেব। 
িবেশষ কের নদী/খাল খনেনর মা�েম  �া� পিল �ারা 
�ক �তিরর জ�  �বজােক স�ৃ� কের এক� পাইলট 
�ক� �হণ করা �যেত পাের। এ িবষেয় পািন স�দ 
ম�ণালয় �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়, �নৗ-পিরবহন 
ম�ণালয় এবং �ধানম�ীর কায�ালয়। 

“বােগরহাট �জলায় ৮৩� নদী/খাল 
�নঃখনন এবং মংলা/ঘিষয়াখালী 
চ�ােনেলর না�তা  �ি�” �ক�। 

১১.২  
 

(১) হাইে�ালিজক�াল, মরেফালিজক�াল ও 
�নিভেগশন সমী�ায়  নদীর �বিশ��, পািনর �বাহ, 
চেরর গিতিবিধ, �� চেরর এিরয়াল িভউ ইত�ািদ 
িবষয়ািদ িবেবচনায় রাখেত হেব। 
(২) আেলাচ� �কে�র আওতায়  ��ািবত নদী�েলার 
উপর কয়� ি�জ রেয়েছ বা কয়� িনম�াণ করা হে� 
তা �ধানম�ীর কায �ালয়েক অবিহত করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এবং 
পািনস�দ ম�ণালয় 

“প�ী সড়েক ����ণ� �স� িনম�াণ” 
�ক�। 

১২.২  
 

পাব �ত� এলাকার �কান ঘর �যন অ�কার না থােক 
�সজ�  �গ�ম এলাকাবাসীেদর জ�  �সালার �ােনেলর 
�ব�া  করার লে�� �েয়াজনীয় �ক� ��াব �ত 
�ি�য়াকরণ করেত হেব। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 

“িতন� পাবত �� �জলায় িব��ৎ িবতরণ 
�ব�ার  উ�য়ন” �ক�। 

১৭। ৩১/০১/২০১৭ 
৫.২  
 

(১) আরবান  ও �রাল এলাকায় িক পিরমাণ রা�ার 
�েয়াজন তার এক� সমি�ত 'মা�ার ��ান' �তির 
করেত হেব। সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এ িবষেয় 
�েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেব। 
(২) সরকাির খাসজিম/চর অ�েলর  খাসজিম 
পিরকি�তভােব অথ �াৎ বসিতর জিম একে� এবং 
চােষর জিম আলাদা  আলাদাভােব  পিরক�না কের 
িবতরেণর �ব�া  িনেত হেব। এ িবষেয় �ানীয় 
সরকার িবভাগ হেত ��ািবত এক� িনেদ�শনা 
মি�পিরষদ িবভাগ ক��ক �দেশর সকল �জলা 
�শাসেকর িনকট ��রণ করেত হেব। 
(৩) ইউিনয়ন পয �ােয় বা�বায়নাধীন উ�য়ন কম �কা� 
স�েক� সাইন �বােড � �কে�র �মাট �য়  �া�লনসহ 
সংি�� িবষয়ািদ উপ�াপেনর মা�েম  �ানীয় সংসদ 
সদ�সহ সব �সাধারণেক অবিহত করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এবং 
মি�পিরষদ িবভাগ। 

“�লাকাল গভ��া�  সােপাট � �েজ�-৩ 
(এলিজএসিপ-৩)” �ক�। 
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িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

 ৭.২  

 

(১) �লনা িবভােগর �য সকল �জলায় কম পাকা রা�া 
রেয়েছ �স সকল �জলায় �বশী পাকা রা�া করার জ�  
��� �দান করেত হেব। 

(২) সড়ক �মরামত ও র�ণােব�েণর সময় 
�জায়ার/ভাটার িবষয়� িবেবচনায় িনেয় নদীর ��াত 
ও িমঠা পািনর �বাহ বাড়ােনার জ�  ি�জ/কালভােট �র 
উ�তা �ি� করেত হেব এবং ি�জ/কালভােট �র �খ 
যােত ব� না থােক �স িবষয়� ল�� রাখেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�লনা িবভাগ প�ী অবকাঠােমা উ�য়ন” 
�ক�।  

১১.২  

 

�িলশ বািহনীর িবিভ� কম ��েল আবািসক �িবধািদ 
�ি�র জ�  এক� বড় �ক� �হণ করেত হেব। 

�রা� ম�ণালয়, জনিনরাপ�া িবভাগ। 

“বিরশাল ও িসেলট আম �ড �িলশ 
�াটািলয়ন (এিপিবএন) এবং �র� 
িরজাভ� (আরআরএফ ) �িলশ লাইন 
িনম�াণ” �ক�। 

১৮। ০৭/২/২০১৭ 

৯.২ 

কািরগির িব�িব�ালয়�েলােত আ�িনক িব�ােনর 
সা�িতক িবষয়�েলার সােথ িমল �রেখ ফিলত ও 
�বহািরক িবষয়�েলার উপর সাবেজ�/অ�ষদ 
�খালার জ� িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন �েয়াজনীয় 
উে�াগ �হণ করেব।  

িশ�া ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� িশ�া 
িবভাগ ও িব�িব�ালয় ম�রী কিমশন। 

“চ��াম �েকৗশল ও ��ি� 
িব�িব�ালেয়র উ�য়ন” �ক�।  

১৯। ১৪/০২/২০১৭ 

৭.২ 

িস� কেপ�ােরশন, �পৗরসভা, �জলা, উপেজলা ও 
ইউিনয়ন পয�ােয় ন�ন শহর�েলার উ�য়ন কম�কাে�র 
অংশ িহেসেব আবি�কভােব বজ�� �ব�াপনা ও পািন 
�শাধনাগােরর �ব�া �রেখ �ক� �ণয়ন করেত হেব।  

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�গাপালগ� এবং বােগরহাট �পৗরসভার 
পািন সরবরাহ ও এনভায়রনেম�াল 
�ািনেটশন �ব�া উ�িতকরণ” �ক�।  

 ৮.২  

 

ইউ�িল� সািভ�স�েলা Common duct-এর মা�েম  
সরবরােহর িবষেয় এক� Uniform Standard 

Model �বহার করেত হেব যােত Model অ�যায়ী 
অ�া�  �িত�ানস�হ কাজ করেত পাের। এছাড়া, এ 
সািভ�স�েলা সমেয় সমেয় �মরামেতর জ�  
�েয়াজনীয় জাংশন ব�সহ �য়ংস�ণ � �ািপং এর 
�ব�া  থাকেত হেব। 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয় এবং �ানীয় 
সরকার িবভাগ। 

“�কাট � হেত রাজশাহী বাইপাস �রাড 
পয �� সড়ক �শ�করণ (১ম সংেশািধত)” 
�ক�। 

 ৯.২  

 

ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশেন �যখােন জায়গার �িবধা 
রেয়েছ �সখােন �ব��িতক তার ও িডশ/ই�ারেনট এর 
তার�েলা Under ground-এ �াপেনর �ব�া  
করেত হেব। এছাড়া, িবিভ� �ােন একািধক িসিস�িভ 
কে�াল �ম রাখেত হেব যােত �ঘ�টনা ঘটেল 
কাছাকািছ �ােন �থেক �ত �ঘ�টনা �েল �পৗঁছা স�ব 
হয়। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন এলাকায় 
এলইিড (LED) সড়কবািত, িসিস�িভ 
ক�ােমরা ও িসিস�িভ কে�াল �স�ার 
সরবরাহ ও �াপন” �ক�। 

 



 
 

54 
 

�ঃ 
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

২০। ১৪/০৩/২০১৭ 

৭.২  

 

�দেশর �কাথায় �কান রা�া হেব তার এক� 'মা�ার 
��ান' করেত হেব। পরবত�েত এ 'মা�ার ��ান' 
অ�যায়ী সড়েকর উ�য়ন কায ��ম  বা�বায়ন করেত 
হেব। সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ, �ানীয় 
সরকার িবভাগ এবং �ামীণ �� রা�ার ��ে�  �েয�াগ 
�ব�াপনা  ও �াণ ম�ণালয় এ ৩� ম�ণালেয়র মে�  
সম�েয়র মা�েম  মা�ার ��ান �তিরর জ�  
পিরক�না কিমশন �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেব। 

�ভৗত অবকাঠােমা িবভাগ এবং �িষ, 
পািনস�দ ও প�ী �িত�ান িবভাগ, 
পিরক�না কিমশন। 

“�ামীণ মা�র রা�াস�হ �টকসইকরেণর 
লে�� �হিরং �বান ব� (এইচিবিব) 
করণ” �ক�। 

২১। ২১/০৩/২০১৭ 

৫.২ 

(১) �িত� �েল �া�ন ছা�/ছা�ীেদর িনেয় এক� 
এলামনাই গঠন করেত হেব। �া�ন ছা�/ছা�ীেদর 
�ডােনশেনর মা�েম �া� অথ � ��তার সােথ ঐ 
�েলর উ�য়েন �য় করেত হেব। িশ�া ম�ণালয় এ 
িবষেয় �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেব।  

(২) �গ�ম এলাকায় �ল�েলার আবািসক �ব�া 
থাকেত হেব।  

িশ�া ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� িশ�া 
িবভাগ। 

“সরকাির মা�িমক িব�ালয়স�েহর 
উ�য়ন” �ক�।  

 ৮.২ �দেশ িশ� কারখানা িনম�াণ �কে�, �হৎ আবািসক বা 
সমজাতীয় �কে� আবি� কভােব ETP বা STP 
(�যখােন �যটা �েযাজ�) এর সং�ান রাখেত হেব।  

ব� ও পাট ম�ণালয়, িশ� ম�ণালয় 
এবং �হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়।  

“�গৗরনদী �ট�টাইল ইনি��উট �াপন 
(১ম সংেশািধত)” �ক�।  

২২। ২৮/০৩/১৭ 

১৫.২  

 

�দেশ ইসলােমর নােম জ�ীবাদ ও স�াসবােদর �য 
উ�ান হেয়েছ তার িব�ে� সেচতনতা �তির করেত 
হেব। এ িবষেয় ধম � িবষয়ক ম�ণালয় ও ইসলািমক 
ফাউে�শন �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেব। 

ধম � িবষয়ক ম�ণালয়। 

“মসিজদ িভি�ক িশ� ও গণিশ�া 
কায ��ম  (৬� পয �ায়) (১ম সংেশাধন)” 
�ক�। 

২৩। ০৪/০৪/২০১৭ 

৬.২ 

সারােদেশ পিরত�া� বসতবািড় সরকােরর �হফাজেত 
রাখেত যথাযথ পদে�প �হণ করেত হেব এবং 
পিরত�� এসব জিমর উপ�� �বহার িনি�ত 
করেত এখােন সরকাির কম�কত �া, কম �চারীেদর 
আবাসেনর জ� ন�ন ভবন িনম �াণ করেত হেব।  

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়।  

“চ��াম শহের পিরত�� বািড়েত 
সরকাির আবািসক ��াট ও ডরিমটির 
ভবন িনম�াণ” �ক�। 

 ৭.২  

 

অবিশ� �জলা  �রিজি� ও সাব �রিজি� অিফস ভবন 
িনম�ােণর জ�  এক� সামি�ক �ক� �ণয়েনর 
উে�াগ �হণ করেত হেব, যা পরবত�েত �ফজিভি�েত 
বা�বায়ন করেত হেব। এছাড়াও এ ভবন�েলার জ�  
এক� ��ােটা-টাইপ িডজাইন �ণয়ন করেত হেব। 
তেব জিমর পিরমাণ কম হেল উ���খী স�সারেণর 
িবষয়� ��ােটা-টাইপ িডজাইেন সং�ান রাখেত হেব। 

আইন িবচার ও সংসদ িবষয়ক 
ম�ণালয়, আইন ও িবচার িবভাগ এবং 
�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়।  

“�দেশর িবিভ� �জলায় �জলা �রিজি� 
ও সাব �রিজি� অিফস ভবন িনম�াণ 
(২য় পয �ায়)” �ক�। 
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২৪। ১১/০৪/২০১৭ 
৫.২ 

(ক.১) উপ�লীয় অ�েল সাইে�ান �শ�ার িনম�ােণর 
��ে� িনে�া� িতন� িবষয় আবি�কভােব থাকেত 
হেবঃ 
(১) ছােদর �ি�র পািন ধের রাখার জ� ছােদর নীেচ 
�থম তলার উপর ইনহাউজ ওয়াটার িরজােভ�র 
সং�ান থাকেত হেব।  
(২) �শ�ার�েলােত �সালার �ােনেলর সং�ান 
থাকেত হেব।  
(৩) �েয �াগকালীন সমেয় সাইে�ান �শ�ােরর 
��বান িজিনস/কাগজপ� সংর�েণর জ� ��ার 
�েমর সং�ান থাকেত হেব।  

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ এবং 
�েয�াগ �ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়। 

“উপ�লীয় শহর পিরেবশগত অবকাঠােমা 
�ক� (১ম সংেশািধত)”।  

২৫। ২৫/০৪/২০১৭  
৮.২  
 

সারা �দেশর সকল িব��ৎ উৎপাদন �ক��েলার 
উৎপাদন �মতা সেরজিমেন পিরদশ�ন কের উৎপাদন 
�ক��েলার Lifespan স�েক� এক� জিরপ করেত 
হেব। উ� জিরেপর ফলাফেলরিভি�েত এক� �য়ং 
স�ণ � মা�ার ��ান �ণয়ন কের �স অ�যায়ী ন�ন 
উৎপাদন �ক� �াপেনর উে�াগ �হণ করেত হেব। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 

“প�য়াখালী (পায়রা)-�গাপালগ� ৪০০ 
�কিভ স�ালন লাইন এবং 
�গাপালগ� ৪০০ �কিভ �ীড উপেক� 
িনম�াণ” �ক�। 

২৬। ০২/০৫/২০১৭ 
৬.২ 

হাওড়, িবল এলাকায় �য সড়ক�েলা িনম�াণ করা হেব 
তােত আবি�কভােব পািন িন�াশন �ব�ার সং�ান 
থাকেত হেব। িবেশষ কের পয�া� সং�ক 
ি�জ/কালভাট � এর সং�ান এবং নদী/খাল�েলা না� 
রাখার �ব�া করেত হেব।  

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এবং 
�ানীয় সরকার িবভাগ। 

“����ণ� আ�িলক মহাসড়ক যথাযথ 
মান ও �শ�তায় উ�ীতকরণ (িসেলট 
�জান)” �ক�।  

৭.২ মহাসড়েকর পােশ যােত বাজার, হাট, �দাকান 
ইত�ািদ গেড় উঠেত না পাের �স লে�� িনধ�ািরত 
িক.িম. পর পর মহাসড়ক হেত এক� �ের বাজার, 
�দাকান এবং চালক ও যা�ীেদর জ� িব�ােমর 
�ােনর সং�ান রাখেল ভাল হয়। এেত মহাসড়েকর 
পােশ �দাকান, হাট ইত�ািদ গেড় উঠার স�াবনা �াস 
পােব।  

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“নরিসংদী �জলার মেনাহরদী উপেজলার 
�হেতমদী �থেক সাগরদী বাজার পয�� 
সংেযাগ সড়ক িনম�াণ” �ক�।  

২৭। ০৬/০৬/২০১৭ 
১১.২ 

পািনর অপচয় �রাধ করেত হেব। এ জ� পািন 
পিরেশাধন কের সরবরাহ করেত ইউিনট �িত কত 
টাকা খরচ হয়, তা �চােরর মা�েম জনগণেক 
সেচতন করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“অ�বত�কালীন পািন সরবরাহ �ক� 
(১ম সংেশািধত)”।  

১২.২ ময়লা/আবজ �না আলাদা করার �ব�া করেত হেব। এ 
��ে� �চারণার মা�েম �কাথায় �কান ময়লা �ফলা 
হেব �স িবষেয় জনগণেক জানােত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�িকউরেম� অব ই�পেম� ফর সিলড 
ওেয়� �ােনজেম� ” �ক�।   
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 ১৪.২ ��ািবত �কে�র আওতায় ভ বন িনম�াণ সং�া� 
একেনক সভায় �দ� মাননীয় �ধানম�ীর 
অ�শাসন�েলা �িতপালনসহ আবি�কভােব 
ভবনস�েহ �ল�িল ও পিরিমত �স �ভি�েলশেনর 
সং�ান রাখেত হেব। এছাড়া, িনিম�ত� ভবন�েলার 
ছােদর �ি�র পািন যােত িনকটবত� ��র বা 
জলাধাের �যেত পাের তার জ� �েয়াজনীয় 
��েনেজর �ব�া করেত হেব। �ক� এলাকার 
��র�েলা যােত ন� করা না হয় �স িবষেয় 
�েয়াজনীয় উ�াগ �হণ করেত হেব। 

�রা� ম�ণালয়, �র�া �সবা িবভাগ। 

“�লনা �জলার কারাগার িনম�াণ (১ম 
সংেশািধত)” �ক�।  

২৮। ২০/০৬/২০১৭ 

৬.২ 
�াহক পয�ােয় িক িক করেল িব��ৎ িবল কম হেব 
তার উপর িব�াপন �তরী কের তা �চার মা�েম 
�চােরর �ব�া �হণ করেত হেব। এছাড়া িব��ৎ 
�বহােরর সা�য়ী করার লে�� িব��েতর িকেলাওয়াট 
�িত উৎপাদন খরচ ও �াহক পয�ােয় কম �ে�র জ� 
সরকার কত টাকা ভ��িক িদে� তাও গণমা�েমর 
মা�েম জনগণেক অবিহত করেত হেব। 

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ।  

“শতভাগ প�ী িব��তায়েনর জ� 
িবতরণ �নটওয়াক� স�সারণ (রাজশাহী, 
রং�র, �লনা ও বিরশাল িবভাগ)” 
�ক�।  

৮.২ �াপত� অিধদ�রেক ভবন িনম�ােণ একই ধরেনর 
িডজাইন না কের ন�ন ন�ন �ি�ন�ন িডজাইন 
করেত হেব।  

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়।  

“িবিপএ�িস’র �িশ�ণ স�মতা �ি�করণ” 
�ক�।  
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িবষয়ঃ ২০১৭-২০১৮ অথ �-বছেরর একেনক সভাস�েহ মাননীয় �ধানম�ী ক��ক �দ� িনেদ�শনা/অ�শাসনস�হ 

�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০১। ১১/০৭/২০১৭  
৭.২ 
 

জামাল�র �জলার দাির�িপড়ীত �পৗরসভাস�হ 
যথা- ইসলাম�র, সিরষাবািড় এবং �দওয়ানগ� 
এর উ�য়েনর জ� �থক �ক� ��াব �ণয়েনর 
উে�াগ �হণ করেত হেব। �ানীয় সরকার িবভাগ 
এ িবষেয় উে�াগ �হণ করেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“জামাল�র �জলার িতন� �পৗরসভায় পািন 
সরবরাহ ও এনভায়রনেম�াল �ািনেটশন 
�ব �ার উ�িতকরণ” �ক�। 

৯.২ ��িজং হেত �া� পিল নদীর পােড় পেকট কের 
�ফলেত হেব যােত কের পরবত�েত এ মা� িদেয় 
ভা�ন কবিলত নদীর পাড় ব�ধােনা যায় এবং 
�েয়াজেনর সময় অ� কােজ লাগােনা যায় । 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“নরিসংদী �জলার অ���� আিড়য়াল খ� 
নদী, হািড়েদায়া নদী, ���� নদ, পাহািড়য়া 
নদী, �মঘনা শাখা নদী ও �রাতন ���� 
শাখা নদ �ন:খনন” �ক�। 

১০.২ বাংলােদশ-ভারত �যৗথ নদী কিমশেনর সভায় 
আেলাচনা কের �যৗথভােব সীমা� নদীস�হ িবেশষ 
কের নদীস�েহর ভারতীয় অংশ ��িজং এর 
মা�েম না�তা র�া করার িবষেয় উে�াগ �হণ 
করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“সীমা� নদী তীর সংর�ণ ও উ�য়ন (২য় 
পয �ায়)” �ক�। 

১২.২ 

 
ছিড়েয়/িছ�েয় িবি��ভােব এ িব�িব�ালেয়র 
জ� �াপনা িনম �াণ না কের �ন�া� মা�ার �ান 
�তির কের �করাণীগে� �ল িব�িব�ালয় �ানা�র 
করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� িশ�া 
িবভাগ। 

“জগ�াথ িব�িব�ালেয়র অিধকতর উ�য়ন” 
�ক�। 

০২। ০১/০৮/২০১৭ 

৯.২ 
(১) �কান �কান নদী �কান �কান জায়গায় 
�ভে�েছ এবং �কন �ভে�েছ ত�র এক� িব�ািরত 
�িতেবদন পািন স�দ ম�ণালয়, �ধানম�ীর 
কায �ালয়েক সরবরাহ করেব। 

(২) �ধানম�ীর কায�ালয় �দেশর নদী ভা�েনর 
ফেল কত �লাক �হহারা হে� তার িহেসব 
সংর�ণ করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয় ও �ধানম�ীর 
কায �ালয়। 

“রাজবাড়ী শহর র�া (২য় পয �ায়)” �ক�। 

১১.২ �রাতন ব�ধ�েলা পরী�া-িনরী�া কের 
র�ণােব�ণ ও �মরামত করেত হেব। পািন স�দ 
ম�ণালয় এ িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব।  

পািন স�দ ম�ণালয়। 
“�মঘনা নদীর ভাঙন হেত চ�দ�র �জলার 
হিরণা �ফরীঘাট এবং চরৈভরবী এলাকার 
কাটাখাল বাজার র�া” �ক�। 

০৩। ০৯/০৮/২০১৭ 

১৪.২ 

উ�য়ন �কে� জিম অিধ�হেণর ফেল যারা 
�িত�� হেব, যথা সমেয় তােদর বািড়/ঘর কের 
িদেয় �নব�াসেনর �ব�া করেত হেব। জিম 
অিধ�হণ সং�া� �িত� উ�য়ন �কে�র ��ে�ই 
এ িনেদ�শ �েযাজ� হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ।  

“�সৗর শি� ও পািন সা�য়ী আ�িনক 
��ি�র স�সারেণর মা�েম ফসল 
উৎপাদন �ি� পাইলট” �ক�। 

 



 
 

58 
 

�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র নাম 

০৪। ২৯/০৮/২০১৭ 

৫.২ 

(১) ঢাকা শহেরর সকল সরকাির �াথিমক 
িব�ালয়�েলােত উপ-�ি� �দান করেত হেব। 
�বসরকাির �াথিমক িব�ালয়�েলার তািলকা 
মাননীয় �ধানম�ীর দ�র যাচাই-বাছাই কের 
�ড়া� কের িদেবন। এ িবষেয় �াথিমক ও 
গণিশ�া ম�ণালয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব।  

(২) �য সকল এবেতদায়ী মা�াসার ছা�-
ছা�ীগণ এ উপ-�ি� আেগ �থেকই �পেয় 
আসেছন তােদর ��ে� ইহা চলমান থাকেব।  

�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালয় এবং �ধানম�ীর 
কায �ালয়। 

“�াথিমক িশ�ার জ� উপ�ি� �ক�-৩য় 
পয �ায় (১ম সংেশািধত)” �ক�। 

 

 

৬.২ �ল, কেলজ ও হাসপাতাল  ভবেনর নকশায় 
টানা বারা�া থাকেত হেব যােত পয�া� আেলা 
বাতােসর �ব�া থােক ।  

সকল ম�ণালয়/িবভাগ।  

“৬৪ �জলায় �জলা সমাজেসবা কমে�� িনম �াণ 
(১ম পয �ােয় ২২ �জলা)” �ক�।  

৭.২ রা�া পারাপােরর জ� ��ািবত �কে�র িক� 
িক� জায়গায় আ�ারপাস ও ওভারপােসর 
�ব�া থাকেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ 

“�ফনী-�নায়াখালী জাতীয় মহাসড়েকর 
�বগমগ� �থেক �সানা�র পয�� ৪-�লেন 
উ�ীতকরণ” �ক�। 

৮.২ ব�ার ফেল রা�ার �য সকল জায়গা িদেয় 
পািন �বািহত হে�, �স সকল জায়গার 
আয়তন /িব�িত �ছাট হেল কালভাট� এবং বড় 
হেল �ীজ করেত হেব।  

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ।  

“নলকা-িসরাজগ�-সয়দাবাদ আ�িলক িসরাজগ� 
শহর অংশ (শিহদ এম মন�র আলী �মিডেকল 
কেলজ হেত কাটা ওয়াপদা �মাড় পয��) ৪ �লেন 
উ�ীতকরণ ও অবিশ� অংশ ২ �লেন উ�ীত 
করণ” �ক�। 

৯.২ কমপে� আগামী ২০ বছেরর �েয়াজনীয়তার 
িবষয়� মাথায় �রেখ ি�েজর পিরক�না 
করেত হেব। ভিব�েত �বসা বািণজ�, পয �টন 
ইত�ািদ িবেবচনায় �রেখ ি�েজর উ�তা 
িনধ�ারণ করেত হেব। ি�জ িনম�ােণ 
িময়ানমােরর সহেযািগতার �েয়াজন হেল 
পররা� ম�ণালেয়র মা�েম �টৈনিতকভােব 
তার সমাধান করেত হেব।  

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এবং পররা� 
ম�ণালয়। 

“বাংলােদশ-মায়ানমার �ম�ী সড়ক (বা�খালী-
�ন�ম) বড �ার �রাড িনম�াণ (১ম সংেশািধত)” 
�ক�।  

১২.২ �য �য ইউিনয়ন/উপেজলায় ��র/িদিঘ ও খাল 
উ�য়ন করা হেব ঐ সকল ইউিনয়ন/উপেজলার 
অিফেস তার এক� তািলকা থাকেত হেব। 

��ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ।  

“সারােদেশ ��র, খাল উ�য়ন” �ক�। 
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�ঃ

নং 
সভার তািরখ 

ও িস�াে�র 

�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 

নাম 

০৫। ১৩/০৯/২০১৭ 

৯.২ 

(১) য�না নদীর না�তা �ক রাখার জ� Capital 

��িজং-এর পর �িত বছর যােত িনয়িমতভােব 

Maintenance ��িজং-এর �ব�া করা হয় তা 

িনি�ত করেত হেব।  

(২) ব�েধর ��ােপ গাছ লািগেয় স�জ বনায়েনর �ব�া 

করেত হেব। পিরেবশ ও বন ম�ণালেয়র সােথ 

আেলাচনা কের এর অথ �ায়েনর �ব�া করেত হেব।  

পািন স�দ ম�ণালয় এবং পিরেবশ ও 

বন ম�ণালয়।  

“য�না নদীর ভাঙন হেত িসরাজগ� 

�জলার কািজ�র উপেজলায় �দবাি�, 

িসংড়াবাড়ী ও �ভগাছা এলাকা 

সংর�ণ” �ক�।  

০৬। ১৭/১০/২০১৭ 

১১.২ 

সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভােগর আওতায় �য 

সকল বড় ি�জ িনম�াণ করা হেব �স ি�জ �েলােত 

�টাল আদােয়র সং�ান রাখেত হেব। এ �টাল আদায় 

আ�িনক প�িতর মা�েম করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 

পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“িজি�রা-�করানীগ�-নবাবগ�-�দাহার-

�নগর মহাসড়ক উ�য়ন (কদমতলী 

�থেক জিন টাওয়ার িলংকসহ) (আর -

৮২০)” �ক�। 

০৭। ২৪/১০/২০১৭ 

৮.২  

ভিব�েত য�না নদীেত টােনল িনম�ােণর লে�� �স� 

িবভাগ এক� িফিজিবিল� ��ািড করার িবষেয় 

�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেব।  

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, �স� 

িবভাগ।  

“বালাশী ও বাহা�রাবােদ �ফিরঘাটসহ 

আ�ষি�ক �াপনািদ িনম�াণ” �ক�।  

০৮। ৩১/১০/২০১৭ 

৫.২ 

ঢাকার বাইেরর িবিভ� িবভাগীয় শহর/িস� 

কেপ �ােরশন এলাকায় ব�তল িবিশ� আবািসক ভবন 

িনম�ােণর �ক� �নয়ার �েয়াজনীয় �ব�া করেত 

হেব।  

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়।  

“ঢাকা� উ�রা ১৮নং �স�ের িন� ও 

ম�ম আেয়র জনসাধারেণর জ� 

এপাট �েম� িনম�াণ (১ম সংেশািধত)” 

�ক�।  

৭.২ িব��ৎ িবভাগ ক��ক বজ�� �ব�াপনার মা�েম িব��ৎ 

উৎপাদেনর জ� পাওয়ার ��া� �াপেনর লে�� 

নারায়ণগ� িস� কেপ�ােরশন হেত ��ািবত �া�িফল 

এলাকায় ১০ একর জিম �দান করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 

ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ এবং 

িব��ৎ িবভাগ। 

“নারায়ণগ� িস� কেপ�ােরশেন ক�ন 

বজ�� সং�হ এবং অপসারন �ব�াপনা ” 

�ক�। 

 ১১.২ (১) িনিম�ত� বাজার ভবেন আলাদা টয়েলটসহ 

মিহলা ও িশ�েদর জ� আলাদা কন �ার এর �ব�া 

থাকেত হেব।  

(২) ��ািবত �ামীণ বাজােরর �দাকানস�হ কমপে� 

৩ বছেরর জ� ইজারা �দান করেত হেব।  

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 

ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ।  

“�দশ�াপী �ামীণ বাজার অবকাঠােমা 

উ�য়ন” �ক�। 
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�ঃ

নং 
সভার তািরখ ও 

িস�াে�র �িমক 

নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 

নাম 

০৯। ০৭/১১/২০১৭ 

৮.২ 

(১) চামড়া িশে�র ��� িবেবচনায় �দেশর উ�র 

ও দি�ণ অ�েল আরও এক� কের চামড়া 

িশ�নগরী �াপেনর �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 

করেত হেব।  

(২) �কান �বসরকাির �িত�ান চামড়া িশ� নগরী 

�িত�ায় আ�হী হেল সরকার তােদর জিম 

�দােনর মা�েম সহায়তা করেব।  

িশ� ম�ণালয়।  

“চাম ড়া িশ�নগরী, ঢাকা (৩য় সংেশািধত)” 

�ক�।  

৯.২ (১) �যেহ� পরমা� িচিকৎসা এক� িবেশষািয়ত 

কায ��ম , তাই এর সােথ জিড়ত সকলেক িবেশষ 

�িশ�েণর �ব�া �হণ করেত হেব। �েয়াজেন 

িবেদশী �িশ�কেদর �দেশ এেন এ িবেশষািয়ত 

�িশ�েণর আেয়াজন করেত হেব।  

(২) �সনাবািহনী পিরচািলত সকল ‘িসএমএইচ’ এ 

�যখােন �মিডেকল কেলজ করা হেয়েছ �সখােন এ 

ধরেনর িনউি�য়ার �মিডিসন ইনি��উট �াপেনর 

�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেত হেব।  

িব�ান ও ��ি� ম�ণালয় এবং �িতর�া 

ম�ণালয়।  

“�দেশর ৮� �মিডেকল কেলজ 

হাসপাতাল ক�া�ােস ইনি��উট অব 

িনউি�য়ার �মিডিসন এ� এ�ালােয়ড 

সােয়ে�স (ইনমাস) �াপন” �ক�।  

১০.২ �ি�র পািন সড়ক হেত �ত �নেম যাওয়ার জ� 

িনম�াণাধীন িবিভ� সড়েকর পাে�� জলাধােরর 

সং�ান রাখেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 

পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ।  

“�সয়দ�র-নীলফামারী মহাসড়ক (আর -

৫৭০) �শ�করণ ও মজ�িতকরণ” �ক�। 

১০। ২৬/১২/২০১৭ 

৫.২ 

িনিম�ত� সড়েকর পােশ জলাশয় ভরাট করা যােব 

না, যােত কের �ি�র পািন �ত জলাশেয় �নেম 

�যেত পাের।  

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 

ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“ময়মনিসংহ অ�ল প�ী অবকাঠােমা 

উ�য়ন” �ক�। 

১১। ০২/০১/২০১৮ 

৯.২ 

গাছ লাগােনার কায��েম �দবদা� গাছ লাগােনার 

পিরবেত� িনমগাছ, বটগাছ বা �য�েলা ফল ও �ল 

�দয়, এ জাতীয় গাছ লাগােনার �ব�া করেত 

হেব। 

পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন 

ম�ণালয়। 

“�শখ রােসল এিভয়াির ও ইেকা-পাক� 

�াপন, রা�িনয়া, চ��াম (২য় পয �ায়)” 

�ক�। 

১০.২ গাছ র�ণােব�েণর কােজ �ানীয় জনগণেক 

স�ৃ� করেত হেব। 
পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন 

ম�ণালয়। 

“বে�াপসাগের �জেগ ওঠা ন�ন চরসহ 

উপ�লীয় এলাকায় বনায়ন” �ক�। 
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

১২। ০৯/০১/২০১৮ 

১৫.২ 

বাংলােদেশর আবহাওয়া ও পিরেবশ িবেবচনায় 
�রেখ �খালা বারা�া, �ল�িল, ছােদর �ি�র পািন 
যােত পা��বত� জলাশেয় যাওয়ার �ব�া থােক 
ইত�ািদর সং�ান �রেখ �কে�র আওতায় িনিম�ত� 
ভবন�েলার নকশা �ণয়ন করেত হেব। ভবন�েলার 
নকশা মাননীয় �ধানম�ীেক �দিখেয় িনেত হেব। 

মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ এবং 
�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়। 

“Establishment of 160 Upazila 

ICT Training and Resource 

Center for Education (UITRCE) 

(2nd Phase)” �ক�। 

১৩। ১৬/০১/২০১৮ 

৬.২ 

�েয�াগ �ব�াপনায় বত �মান সরকােরর সাফ�, �ত 
�াণ সাম�ী সরবরােহ সাথ�কতা, �িণ�ঝড় 
কায �করভােব �মাকােবলার কলােকৗশল ইত�ািদর 
উপর বছর িভি�ক ত�সহ এক� �য়ংস�ণ� 
�িসয়ার �ণয়ন কের �াপকভােব �কাশ ও 
িবতরেণর �ব�া �হণ করেত হেব। 

�েয�াগ � ব�াপনা ও �াণ ম�ণালয়। 

“�জলা �াণ �দাম কাম �েয�াগ �ব�াপনা 
ত� �ক� িনম �াণ” �ক�। 

৭.২ ��িজং কায��ম অিধক ��তার সােথ এবং িনিবড় 
মিনটিরং এর মা�েম বা�বায়ন করেত হেব। 
সেরজিমেন পিরদশ�ন কের ��িজং পরবত� 
ফলাফেলর �িতেবদন সংি�� সকল দ�র�েলােত 
��রণ করেত হেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“চ�পাইনবাবগ� �জলার সদর উপেজলায় 
মহান�া নদী ��িজং ও রাবার ড�াম” 
�ক�।  

৯.২ �ধ উৎপাদেন �য়ংস�ণ�তা অজ �েনর জ� প�ী 
উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ, পিরক�না কিমশেনর 
সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ ও সংি��েদর িনেয় 
ল��মা�া িনধ�ারণ�ব�ক পিরক�না কের �স 
অ�যায়ী �ক� বা�বায়েনর উে�াগ �হণ করেত 
হেব।  

প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ এবং 
সাধারণ অথ �নীিত িবভাগ, পিরক�না 
কিমশন। 

“�হ�র ফিরদ�েরর চরা�ল এবং 
পা��বত� এলাকায় গবািদপ�র জাত উ�য়ন 
ও �ে�র ব��খী �বহার িনি�তকরণ 
কারখানা �াপন” �ক�। 

১৪। ২৩/০১/২০১৮ 

৫.২ 

িব��ৎ িবতরণ লাইন স�সারেণর ��ে� প�ী 
িব��তায়ন �বাড� (আরইিব) ও বাংলােদশ িব��ৎ 
উ�য়ন �বাড� (িবিপিডিব) এর কােজর মে� 
ওভার�ািপং পিরহার করেত হেব।  

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, 
িব��ৎ িবভাগ।  

“িব��ৎ িবতরণ �ব�া উ�য়ন �ক�, 
�িম�া �জান”। 

৭.২ �যখােন ব�ধ িনম�াণ করা হেব �সখােন নদীর িদেক 
ব�েধর িনেচর ঢােল ঝাউ ও �কওড়া গাছ লাগােত 
হেব, যােত ব�ধ র�া পায় এবং ি�ন �ব� �ি�র 
মা�েম পিরেবশগত ভারসাে�র �ি� হয়। 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং পিরেবশ, বন 
ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়। 

“ক�বাজার �জলার বাংলােদশ-মায়ানমার 
সীমা� িনরাপ�া উ�ত করার জ� উিখয়া 
ও �টকনাফ উপেজলায় নাফ নদী বরাবর 
�পা�ারস�েহর (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/িব এবং 
৬৮) �নব �াসন” �ক�।  
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

 

১৭.২ (১) আেলাচ� �কে�র আওতায় �িশ�ণ �কােস � 
মেনানয়ন �দয়ার ��ে� �শাসন ক�াডােরর ৭০% এবং 
অ�া� ক�াডােরর ৩০% অ�পােতর িবষয়� ল�� 
রাখেত হেব।  

(২) সকল ক�াডার কম �কত �াগণ যােত িবেদেশ উ�ত 
�িশ�ণ �পেত পাের �স লে�� এক� �ায়ী �ব�া �হণ 
করেত হেব। 

জন�শাসন ম�ণালয়। 

“িবিসএস ক�াডার কম�কত �ােদর 
স�মতা �ি�র মা�েম সরকারেক 
শি�শালীকরণ (২য় পয �ায়)” �ক�। 

১৫। ০৪/০২/২০১৮ 

৬.২ 

�কে�র কােজর �ণগতমান আরও �ি�র লে�� 
আইএমইিড’র পাশাপািশ উে�াগী ম�ণালয় পয�ােয় 
িনিবড় মিনটিরং করেত হেব। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“�হ�র ফিরদ�র �ামীণ অবকাঠােমা 
উ�য়ন (২য় পয �ায়) (৩য় সংেশািধত)” 
�ক�। 

৭.২ �ছাট �ছাট সড়ক�েলােত যােত ভারী মালামালসহ বড় 
�াক �েবশ করেত না পাের, �স লে�� �ব�া রাখেত 
হেব। িনধ�ািরত ওজেনর �চেয় �বিশ মালামাল ভিত� 
�কান �াকেক �ছাট সড়ক�েলা �বহার করেত �দয়া 
যােবনা। �ানীয় সরকার িবভাগেক এ �াপাের 
�েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“�হ�র ফিরদ�র �ামীণ অবকাঠােমা 
উ�য়ন (৩য় সংেশািধত)” �ক�। 

৮.২ উৎপািদত পে�র বাজারজাতকরণ ও �ি�য়াকরেণর 
জ� �েয়াজেন �ক� �হেণর �ব�া করেত হেব । 
এজ� সংি�� সং�া/ম�ণালয়/িবভােগর সােথ বেস 
�িষ ম�ণালয় �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ করেব। 

�িষ ম�ণালয়। 

“সমি�ত �িষ উ�য়েনর মা�েম �ি� 
ও খা� িনরাপ�া িনি�তকরণ (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

১৫.২ �তজগ�ও �রাতন িবমান ব�র এলাকার চারিদেক �কান 
�কান জায়গায় কত �ট �� ভবন িনম�াণ করা যােব 
তার এক� নীিতমালা সংি�� সকেলর িনকট ��রণ 
করেত হেব এবং �রাতন িবমান ব�র এলাকার 
িনধ�ািরত �ান স�েহ সাইনেবাড� টািনেয় �কাশ করেত 
হেব, যােত সাধারণ জনগণ এ িবষেয় অবগত হেত 
পােরন। 

�বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয�টন 
ম�ণালয়। 

“জাতীয় রাজ� ভবন িনম�াণ (১ম 
সংেশািধত)” �ক�। 

১৬। ২৭/০২/২০১৮ 

৭.২ 

�ষক �িশ�েণর িবষয়�েক �ায়ী�প দােনর লে�� 
পয �ায়�েম রাজ� বােজেটর আওতায় �ষক �িশ�ণ 
পিরচালনার �ব�া �হণ করেত হেব।  

�িষ ম�ণালয়। 

“উপেজলা পয �ােয় ��ি� হ�া�েরর 
জ� �ষক �িশ�ণ (৩য় পয �ায়)” 
�ক�। 

৮.২ �দিশ ফল উৎপাদন �ি� এবং গেবষণার মা�েম এর 
�নগত মান ও �াদ �ি�র �েয়াজনীয় উে�াগ �হণ 
এবং সারা বছর �ি�য়াজাত�ত ফল সরবরােহর �ব�া 
�হণ করেত হেব। 

�িষ ম�ণালয়। 

“বছর�াপী ফল উৎপাদেনর মা�েম 
�ি� উ�য়ন (১ম সংেশািধত)” �ক�। 
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�ঃ

নং 
সভার তািরখ 

ও িস�াে�র 

�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 

নাম 

 

১৯.২ বীমার িক িক �িবধা রেয়েছ �স িবষেয় �াপক 

সেচতনতা �ি� করেত হেব এবং বীমার টাকা 

�লেত িগেয় মা�ষ যােত হয়রািনর িশকার না হয় 

�সিদেক ল�� রাখেত হেব। 

অথ � ম�ণালয়, আিথ �ক �িত�ান িবভাগ। 

“বাংলােদেশর বীমা খাত উ�য়ন” �ক�। 

১৭। ০৮/০৩/২০১৮ 

৭.২ 

�পৗরসভা স�েহর রা�া�েলার �শা�ার �েয়াজন 

অ�যায়ী বাড়ােত হেব এবং পিরকি�ত বজ�� 

�ব�াপনা করেত হেব।  

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 

ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“����ণ� নগর অবকাঠােমা উ�য়ন (২য় 

পয �ায়)” �ক�।  

১৮। ২০/০৩/২০১৮ 

১৩.২ 

��িজং এর মা�েম �া� মা� নদীর পােড় পেকট 

কের �ফলেত হেব। ব�েধর ঢােল �� �রাপণ কের 

�ানে�াভ �ি� করেত হেব। 

 

 

পািন স�দ ম�ণালয়। 

“�ভালা �জলার চরফ�াশন উপেজলাধীন 

�ত�িঁলয়া নদীর ভা�ন হেত বকসী 

ল�ঘাট হেত বা�রহাট ল�ঘাট পয�� 

�িতর�া ও ��িজং এবং �করী-�করী 

�ীপ ব�া িনয়�ণ” �ক�। 

১৪.২ নদীর পােড় �� �রাপণ কের �ানে�াভ �ি� করেত 

হেব। 

 

 

পািন স�দ ম�ণালয় এবং পিরেবশ, বন 

ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়। 

“�মঘনা নদীর ভা�ন হেত �ভালা �জলার 

লালেমাহন উপেজলাধীন লড �হািড�� ও 

ধিলেগৗরনগর বাজার র�া” �ক�। 

১৯। ০৩/০৪/২০১৮ 

১০.২ 

বাংলােদশ ইনি��উট অব �ােনজেম� 

(িবআইএম)-এর িবিভ� �কােস�র কাির�লাম 

আ�িনক ও Need Based হেত হেব এবং িবিভ� 

িব�িব�ালয় ও িশ� �িত�ােনর সােথ �িত�ান�র 

স�ৃ�তা বাড়ােত হেব। 

িশ� ম�ণালয় এবং িশ�া ম�ণালয়, 

মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ।  

“ঢাকা� বাংলােদশ ইনি��উট অব 

�ােনজেম� (িবআইএম)-�ক শি�শালীকরণ” 

�ক�। 

২০। ২২/০৫/২০১৮ 

৬.২ 

অেনক �কে� �থেম �য় �ি� �িতেরেক সময় 

�ি� করা হয় এবং এরপর �য় �ি� কের �ক� 

সংেশাধন করা হয়। এই �বণতা �রাধ করার জ� 

স�ক কম�পিরক�না �ণয়ন কের �ক� বা�বায়ন 

করেত হেব।  

সকল ম�ণালয়/িবভাগ। 

“ক��াকশন অব িনউ ১৩২/৩৩ �কিভ 

এ� ৩৩/১১ �কিভ সাবে�শন আ�ার 

িডিপিডিস (১ম সংেশাধন)” �ক�।  

৭.২ Raw �গার হেত িচিন উৎপাদেনর জ� 

পরী�া�লকভােব ৪/৫� িচিনকেল িরফাইনাির করা 

�যেত পাের। বািক�েলা �যভােব চলিছল �সভােবই 

চলেব।  

িশ� ম�ণালয়।  

“১৪� িচিনকেল বজ�� পিরেশাধনাগার 

(ই�িপ) �াপন” �ক�।  
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নাম 

 ৯.২ িব�িব�ালয়�েলা আ�িনক উ�ত িবে�র মত 
�শাসিনক, �পা� �া�েয়শন ও গেবষণা কায ��ম 
পিরচািলত করেব। িবিভ� কেলজ�েলা উ� 
িব�িব�ালেয়র সােথ সং�� �থেক পিরচািলত হেব।  

 িশ�া ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� 
িশ�া িবভাগ এবং িব�িব�ালয় ম�রী 
কিমশন। 

“বাংলােদশ ইউিনভািস�� অব 
�েফশনালস-এর উ�য়ন (১ম পয �ায়)” 
�ক�। 

২১। ২৯/০৫/২০১৮ 

৭.২ 

�য সকল �ছাট পাটগাছ হেত উ�ত �শ পাওয়া যায় 
তার উৎপাদন �ি� ও বড় জােত পিরণত করার জ� 
গেবষণা কায��ম পিরচািলত করেত হেব। পােটর 
উৎকষ�তা �ি�র জ� Viscose �তরী ও �বহার কের 
ফ�াশেনবল ��স �তরীর উে�াগ �হণ করেত হেব। 

ব� ও পাট ম�ণালয়। 

“উ�ত ��ি� িনভ�র পাট ও পাটবীজ 
উৎপাদন এবং স�সারণ” �ক�। 

১৫.২ �রলপথ, সড়কপথ, নদীপথ এবং িবমান পেথ ডাক 
পিরবহেনর জ� ডাক �টিলেযাগােযাগ িবভাগ ক��ক 
এক� সামি�ক পিরক�না �হণ করেত হেব।  

ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত� ��ি� 
ম�ণালয়, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ। 

“�মইল �েসিসং ও লিজি�ক সািভ�স 
�স�ার িনম�াণ” �ক�।  

২২। ২১/০৬/২০১৮ 

১৩.২ 
বড় বড় শহর�েলােত ভিব�েত এ ধরেণর আ�ার 
�াউ� সাব-��শন িনম�ােণর জ� িব��ৎ িবভাগ 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব।  

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়, িব��ৎ িবভাগ। 

“িডিপিডিস’র আওতায়  ঢাকার 
কাওরানবাজাের �-গভ�� উপেক� 
িনম�াণ” �ক�। 

১৭.২ পরবত�েত হাওড় অ�েলর সড়কস�হ িপলােরর উপর 
এ�ািলেভেটড এ�ে�সওেয়র আদেল িনম�াণ করেত 
হেব।  

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“ইটনা-িমঠামইন-অ��াম সড়ক িনম�াণ 
(১ম সংেশািধত)” �ক�। 

২৩। ২৬/০৬/২০১৮ 

১০.২ 
 

সড়ক িনম�ােণর পর সড়েকর পাে��র জলাধার�েলা 
সংর�ণ করেত হেব যােত �ি�র পািন জলাধাের �নেম 
�যেত পাের। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, 
সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“ঢাকা-িসেলট মহাসড়েকর �লতায় ৪-
�লন িবিশ� �াইওভার িনম�াণ (২য় 
সংেশািধত)” �ক�। 
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০১। ০৩/০৭/২০১৮ 
৯.২ 
 

�-গভ�� �ীড উপেক� িনম�ােণর সময় �ি�র 
পািন যােত �ীড উপেকে� �েবশ করেত না 
পাের �স অ�যায়ী ভবেনর নকশা এবং 
িনরাপ�ার িবষয়� িনি�ত করেত হেব। 

িব��ৎ, �ালানী ও খিনজ স�দ ম�ণালয়, 
িব��ৎ িবভাগ। 

“ঢাকা� �লশােন ১৩২/৩৩/১১ �কিভ �-গভ�� 
�ীড উপেক� িনম�াণ” �ক�। 

০২। ১০/০৭/২০১৮ 
৬.২ 

অিধ�হণ�ত জিম যােত �বদখল বা �বহাত না 
হেত পাের �স লে�� রা�ার উভয় পাে�� গাছ 
লাগােত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“মাইজদী-রাজগ�-ছয়ানী-ব�রহাট-চ�গ� (আর - 
১৪৩) আ�িলক মহাসড়কেক যথাযথ মান ও 
�শ�তায় উ�তীকরণ” �ক�। 

০৩। ২৯/০৭/২০১৮ 
৮.২ 

(১) �বসরকাির খােতর �য সকল �মাবাইল 
অপােরটর বাংলােদশ �রলওেয়র অপ�ক�াল 
ফাইবার �নটওয়াক� �বহার কের আসেছন 
তারা এর িবিনমেয় ভাড়া িহেসেব িক পিরমাণ 
অথ � �দান করেছন তার এক� �ণ�া� 
�িতেবদন �ণয়ন কের �ধানম�ীর কায�ালেয় 
��রণ করেত হেব। 
(২) �মাবাইল অপােরটরেদর সােথ ইতঃ�েব� 
�া�িরত �ি�েত যাই থা�ক না �কন এখন 
�থেক �রলওেয়র অপ�ক�াল ফাইবার 
�নটওয়াক� �বহােরর জ� �বসরকাির 
�মাবাইল অপােরটরেদর িনকট হেত ভাড়া 
িহেসেব অথ� �হণ করেত হেব। 

�রলপথ ম�ণালয়। 

“বাংলােদশ �রলওেয়র ৫৭৫ িক.িম. 
�সেক�াির লাইেন অপ�ক�াল ফাইবার 
িভি�ক �টিলেযাগােযাগ �ব�া �াপন এবং 
চা�করণ” �ক�।  

০৪। ০৭/০৮/২০১৮ 
৯.২ 

সরকাির িশ� পিরবােরর িশ�রা যােত বড় 
হেয় �াবল�ী হেত পাের �স জ� তােদর 
িবিভ� ধরেণর �ভােকশনাল ��িনং এর �ব�া 
�হণ করেত হেব। 

সমাজক�াণ ম�ণালয়। 

“সরকাির িশ� পিরবার এবং �ছাটমিন িনবাস 
িনম�াণ/�নঃিনম�াণ” �ক�।  

০৫। ১৪/০৮/২০১৮ 
৬.২ 

�দেশর �িষ জিমর ��তা, আিথ �ক স�মতা 
ইত�ািদ িবষয়�েলা িবেবচনায় িনেয় ন�ন 
সড়ক িনম�াণ করার �চেয় িব�মান সড়ক�েলা 
র�ণােব� ণ, �শ�করণ ইত�ািদ কায��েম 
অিধক ��� �দান করেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“নবীনগর-আ�গ� সড়ক উ�য়ন” �ক�। 

০৬। ১১/০৯/২০১৮ 
১৩.২ 

িনজ� জনবল িদেয় পরমা� গেবষণা 
িরঅ�া�েরর আ�িনকায়নসহ এ ��ে�  
বাংলােদেশর অজ �েনর িবষয়� জনগেণর 
িনকট আরও  �াপকভােব  �চােরর �ব�া  
�হণ করেত হেব। 

িব�ান ও ��ি� ম�ণালয়। 

“সাভার� পরমা� শি� গেবষণা �িত�ােনর ৩ 
�মগাওয়াট �মতা স�� গেবষণা িরঅ�া�র 
ফ�ািসিল�র �সফ� িসে�েমর সম�য়সাধন, 
আ�িনকীকরণ, র�ণােব�ণ ও বিধ �তকরণ” 
�ক�।  
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 ১৮.২ ব�ব� ও চার �নতার �িতিবজিড়ত 
�ানসহ সকল ঐিতহািসক ভবন অিবকল 
সংর�ণ কের রাখেত হেব। দশ �নাথ�েদর 
হ�টাচলার জ�  পয �া� উ�ু� জায়গা রাখেত 
হেব। এছাড়া কারগােরর অভ��ের �ািপত 
ক�ল কারখানার িলজ বািতল কের �স 
জায়গা�  উ�ু� রাখেত হেব। এ সকল িবষয় 
সি�েবিশত কের �কে�র �ড়া� িডজাইন� 
�নরায় মাননীয় �ধানম�ীেক �দিখেয় 
অ�েমাদন িনেত হেব। 

�রা� ম�ণালয়, �র�া  �সবা িবভাগ। 

“�রাতন ঢাকা �ক�ীয় কারাগার-এর ইিতহাস, 
ঐিতহািসক ভবন সংর�ণ ও পািরপাি��ক 
উ�য়ন” �ক�। 
 

০৭। ০২/১০/২০১৮ 

৯.২ 
(১) �য সকল �দেশ বাংলােদেশর �তাবাস 
িনম�াণ করা হেব, �স সকল �দেশ �সই 
�দেশর আইন কা�ন এবং িবি�ং �কাড 
�মেন ভবন িনম�াণ করেত হেব। 
(২) িবেদেশ �যখােন বাংলােদেশর �তাবাস 
রেয়েছ, ঐ সকল �দেশ িনজ� জিম �য় 
কের পয �ায়�েম  �ায়ী ভবন িনম�ােণর 
উে�াগ �হণ করেত হেব।  

পররা� ম�ণালয়।  

“জাম �ািনর বািল�েন বাংলােদশ চ�া�াির কমে�� 
িনম�াণ” �ক�। 

০৮। ০৯/১০/২০১৮ 

৭.২ 
(১) �রািহ�া শরণাথ�েদর জ� �কান �ক� 
�হেণর সময় সংি�� ম�ণালয় ও 
িবভাগস�হ �ানীয় অিধবাসীেদর �িবধা 
�দয়ার িবষয়� ��ে�র সােথ িবেবচনায় 
িনেব।  
(২) ভাষানচের িব��ৎসহ অবকাঠােমাগত 
উ�য়েনর �াপাের Asian Development 

Bank (ADB) এর সহায়তার জ� তােদর 
সােথ আেলাচনা করার লে�� অথ �ৈনিতক 
স�ক� িবভাগ �ত �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব। 

অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগসহ সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ।  

“জ�ির সহায়তা �ক� িবআরইিব অংশ 
(ক�বাজাের আ�য়�হণকারী বা���ত মায়ানমার 
নাগিরকেদর জ� িব��তায়ন)” �ক�। 

৮.২ বত�মান সরকােরর সময় িবিভ� সড়ক 
উ�য়ন ও �মরামেতর জ� �য সকল �ক� 
অ�েমাদন করা হেয়েছ �স�েলা �াপকভােব 
�চােরর লে�� সংি�� ম�ণালয় �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ করেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ এবং সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“�রাল কােনক�িভ� ইম�ভেম� �েজ� 
(আরিসআইিপ)” �ক�। 

৯.২ উিখয়া ও �টকনাফ এলাকায় পয�া� 
বনায়েনর লে�� পিরেবশ, বন ও জলবা� 
পিরবত�ন ম�ণালয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব। 

পিরেবশ, বন ও জলবা� পিরবত�ন ম�ণালয়।  

“বাংলােদশ: ইমারেজি� এিসসেট� �েজ� 
(এলিজইিড অংশ)” �ক�। 
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০৯। ১১/১০/২০১৮ 

১১.২ 
�য সকল �দেশ �তাবাস িনম�ােণর জ� জায়গা পাওয়া 
�গেছ �স সকল �দেশ �তাবাস িনম�ােণর লে�� �ত 
�ব�া �হণ করেত হেব। 

পররা� ম�ণালয়।  

“পররা� ম�ণালেয়র িব�মান চ�ের 
১� ব�তল অিফস ভবন িনম�াণ (১ম 
পয �ায়)” �ক�। 

১০। ২৩/১০/২০১৮ 

১৪.২ 
পয �টকরা যােত ��র ও মেনারম পিরেবেশ �িথবীর 
িবিভ� �ান হেত আগত পািখেদর িবচরণ পয�েব�ণ 
করেত পাের �স জ� িব�িব�ালেয়র অভ��ের আলাদা 
�েবশ পথ িনম�াণ, পয �টকেদর বসার জায়গা, টয়েলেটর 
�ব�া ইত�ািদ �িবধািদ িনম�াণসহ এি� িফ’র �ব�া 
রাখেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� 
িশ�া িবভাগ। 

“জাহা�ীরনগর িব�িব�ালেয়র 
অিধকতর উ�য়ন” �ক�। 

১৭.২ �সালার িসে�ম �বহার কের আ�িনক �টকেনালিজর 
মা�েম অ� পিরমাণ জিমেত অিধক পিরমাণ লবন 
উৎপাদেনর িবষেয় িব��ৎ িবভাগ িশ� ম�ণালেয়র 
সােথ সম�য় কের �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব।  

িব��ৎ �ালানী ও খিনজ স�দ 
ম�ণালয়,  

িব��ৎ িবভাগ এবং িশ� ম�ণালয়।  

“িসিপিজিসিবএল-�িমেতােমা ১২০০ 
�ম: ও: আ�া �পার ি��ক�াল 
কয়লা িভি�ক িব��ৎ �ক� �াপেনর 
লে�� �িম অিধ�হণ ও আ�ষাি�ক 
কায ��ম ” �ক�। 

১১। 

 

৩০/১০/২০১৮ 

২২.২ 
 

�গ�ম ও অিধক জনব�ল এলাকায় এেকর অিধক 
সরকাির মা�িমক িব�ালয় �াপন করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়, মা�িমক ও উ� 
িশ�া িবভাগ। 

“৯� সরকাির মা�িমক িব�ালয় 
�াপন” �ক�। 

 ২৬.২ পাহাড় যােত �েস না পেড় �স জ� িরেটইিনং ওয়াল 
িনম�াণসহ পয�া� গাছ এবং ঘাস লাগােত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় ম�ণালয়, �ানীয় সরকার 
িবভাগ।  

“জ�িরিভি�েত �রািহ�া সংকট 
�মাকােবলায় মাি�-�স�র” �ক�। 

২৮.২ �দশীয় প� �কনার জ� সকলেক উ�ু� করেত হেব। িশ� ম�ণালয়। 

“গাজী ওয়�ারস িল: �ক শি�শালী ও 
আ�িনকীকরণ” �ক�। 

১২। ০৭/১১/২০১৮ 

৫.২ 
�হ�ািল বজ�� ও িশ� বজ�� িবি��ভােব িবিভ� ��ন ও 
খােলর মা�েম �-উপির� পািনর সােথ িমেশ যােত 
কণ ��লী নদীেক �িষত করেত না পাের �স জ� 
STP/ETP �াপেনর মা�েম � িষত পািন 
ি�টেম��ব�ক তা কণ ��লী নদীেত িন�াশন করার জ� 
সংি�� ম�ণালয় ও িবভাগ �েয়াজনীয় �ব�া �হণ 
করেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও 
সমবায় ম�ণালয়, �ানীয় সরকার 
িবভাগ।  

“চ��াম মহানগরীেত পয়ঃিন�াশন 
�ব�া �াপন  (১ম পয �ায়)” �ক�। 
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১৩। ২২/০১/২০১৯ 
৬.২ 

গবািদ প�র �রাগ িনরামেয়র জ� �েয়াজনীয় 
ভ�াকিসন ঔষেধর উৎপাদন �ি�র লে�� �া�� ও 
পিরবার ক�াণ ম�ণালয় �বসরকাির 
ফাম�ািসউ�ক�ালস �কা�ানী�েলার সােথ 
আেলাচনা কের �েয়াজনীয় �ব�া িনেবন। 

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং �া�� 
ও পিরবার ক�াণ ম�ণালয়।  

“িপিপআর �রাগ িন��ল এবং �রােরাগ 
িনয়�ণ” �ক�। 

৭.২ 
 

এক� বািড় এক� খামার �কে�র সমবায়��  
সদ�গণ ছাড়াও দাির� িবেমাচন সং�া� িবিভ� 
�ক� হেত ঋণ �হণকারী দির� জনেগা�ীরা “প�ী 
স�য়  �াংক” � �বহার করেত পারেব িক-না 
অথ � ম�ণালয় ক��ক এ সং�া� আইন�  পরী�া -
িনরী�া কের পরবত� �ব�া  �হণ করেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, প�ী উ�য়ন ও সমবায় িবভাগ 
এবং অথ � ম�ণালয়, আিথ �ক �িত�ান 
িবভাগ। 

“দাির�� িবেমাচেনর লে�� �ি� স�� উ� 
�ে�র অ�ধান শ� উৎপাদন ও 
বাজারজাতকরণ কম ��িচ”। 

১০.২ �দশ�াপী যত িশ�নগরী গেড় �তালা হেব, 
�সখােন আবি�কভােব বজ �� �ব�াপনার সং�ান 
রাখেত হেব। 

িশ� ম�ণালয় ও �ধানম�ীর কায �ালয়। 

“�গাপালগ� িবিসক িশ�নগরী স�সারণ 
(৩য় সংেশািধত)” �ক�। 

১১.২ িনধ�ািরত �ান �তীত �দেশর য�ত�  িশ� 
কারখানা �াপন না করার িবষেয় িশ� ম�ণালয় 
�েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

িশ� ম�ণালয়। 

“যা�াবাড়ী (�ময়র হািনফ �াইওভার)-
�ডমরা (�লতানা কামাল �স�) মহাসড়ক 
(আর-১১০) ৪ �লেন উ�ীতকরণ” �ক�। 

১৪। ২৯/০১/১৯ 
১১.২ 

িব��ৎ ��া� িনম�াণসহ িবিভ� উ�য়ন �ক� 
বা�বায়েনর ��ে� িতন ফসলী জিম ন� করা 
যােব না। 

সকল ম�ণালয়/িবভাগ।  

“রং�র িবভাগ িব��ৎ িবতরণ লাইন ও 
উপেক� স�সারণ এবং �নব �াসন” 
�ক�। 

১৫। ২৭/০২/১৯ 
৮.২ 

(১) জাতীয় মহাসড়ক�েলা ৪-�লেন উ�ীতকরেণর 
পর হাইওেয়েত যােত য�ত� �দাকান �াপনা গেড় 
উঠেত না পাের �স িবষেয় নজর িদেত হেব।  
(২) মহাসড়েকর �ি�র পািন �নেম যাওয়ার জ� 
জলাধােরর �ব�া রাখেত হেব।  
(৩) জাতীয় মহাসড়ক�েলােক ৪-�লেন 
উ�ীতকরেণর জ� এক� মা�ার ��ান �তির কের 
তার আেলােক �হৎ আকােরর �ক� �হণ করেত 
হেব। 
(৪) ৪-�লন সড়ক িনম �ােণর পিরক�নায় 
হাইওেয়েত চলাচলকারী যানবাহেনর চালকরা 
যােত িব�ােমর জ� যা�ািবরিত করেত পাের �স 
জ� িনিদ �� �র� পরপর সািভ �স ��শন ও গািড় 
পািক�ংসহ িব�ােমর �ব�া রাখেত হেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয়, সড়ক 
পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ। 

“�ফনী-�নায়াখালী জাতীয় মহাসড়েকর 
এন-১০৪ (�লন-২ অংশ) মিহপাল হেত 
�চৗ�হনী �ব�বাজার পয �� (�লন-৪)-এ 
উ�ীতকরণ” �ক�। 
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নাম 

 ১০.২ (১) িচংিড় চাষসহ িবিভ� কারেণ �য সকল খােলর 
�খ ব� কের রাখা হেয়েছ �স সকল খােলর �খ 
�েল �দয়ার জ�  �নৗ-পিরবহন/পািন স�দ 
ম�ণালয় �েয়াজনীয় �ব�া  �হণ করেব।  
(২) ব�র ক��প�স�হ তােদর আয়�ত অথ � 
বা�তা�লকভােব সরকাির �াংেক জমা রাখেত 
হেব এবং উ�ৃ� অথ � �েয়াজেন অপরাপর ব�েরর 
উ�য়ন কম �কাে� �য় করেব। 

�নৗ-পিরবহন ম�ণালয় ও পািন স�দ 
ম�ণালয়।  

“�মাংলা ব�েরর জ� অত�াব�কীয় 
য�পািত-সর�াম সং�হ” �ক�। 

১৬। ০৫/০৩/২০১৯ 

৭.২ 
�ণগত মানস�� সবিজ ও অ�া� �িষজাত 
প� উৎপাদেনর পাশাপািশ এ�েলার ব��খী 
�বহােরর লে�� উপ�� পিরেবেশ এ�েলার 
সংর�েণর �ব�া �হণ করেত হেব এবং 
বিহিব�ে� বাংলােদেশর সবিজর বাজার 
স�সারেণর জ� উে�াগ �হণ করেত হেব। 

�িষ ম�ণালয় এবং বািণজ� ম�ণালয়। 

“ক�াল ফসল উ�য়ন” �ক�। 

১০.২ (১) ঢাকা শহেরর ��েনজ �ব�ার উ�য়নসহ 
��র ও জলাশয়�েলা উ�য়ন/সং�ােরর মা�েম 
�ি�র পািন ধারেণর উপেযাগী কের যথাযথভােব 
সংর�ণ করেত হেব।  

(২) �রাতন ঢাকা শহরেক পিরকি�ত সং�ােরর 
মা�েম িনরাপদ ও বাসেযা� করার লে�� 
সামি�ক িবষয়ািদ পয�ােলাচনা কের �হায়ন ও 
গণ�ত� ম�ণালয় এবং �ানীয় সরকার িবভাগ 
সমি�তভােব এক� পিরক�না �হণ করেব।  

(৩) িস� কেপ �ােরশেনর নবগ�ত ওয়াড �/ 
এলাকাস�েহর উ�য়েনর লে�� �ক� �হণ করেত 
হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ এবং 
�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়।  

“Dhaka City Neighborhood 

Upgrading Project (DCNUP)” 
�ক�। 
 

১৭। ০৯/০৪/২০১৯ 

৯.২ 

বাংলােদেশর িবিভ� এলাকায় স�� �থেক �য 
সকল চর �জেগ উেঠেছ �স�েলা আেগ �থেকই 
িচি�ত কের অিধ�হেণর লে�� বাংলােদশ 
অথ �ৈনিতক অ�ল ক��প� (�বজা) �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ করেব, যােত ভিব�েত �কান �িষ 
জিম/ফসলী জিম অিধ�হণ করেত না হয়। 

�ধানম�ীর কায�ালয়। 

“িমরসরাইেয় ভারতীয় অথ�ৈনিতক অ�ল 
�াপন” �ক�। 

১২.২ বাংলােদশ ও ভারেতর ম�কার �য সকল অিভ� 
নদী রেয়েছ �স�েলার িমড ি�ম �থেক যােত 
নদীর ��িজং করা হয় �সজ� পািন স�দ 
ম�ণালয় �যৗথ নদী কিমশেনর (JRC) সভায় 
আেলাচনা কের  �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

পািন স�দ ম�ণালয়।  

“�িড়�াম �জলার �রৗমারী উপেজলার 
��মারী হেত ��য়ার চর ঘাট ও 
রািজব�র উপেজলা সদর (�ম�রপাড়া) 
হেত �মাহনগ� বাজার পয �� ���� নেদর 
ভা�ন হেত বাম তীর সংর�ণ” �ক�।  
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�কে�র নাম 

১৮। ৩০/০৪/২০১৯ 
৭.২ 

িনমতলী �ঘ�টনা ও �িড়হা�া �ঘ�টনার মত ভিব�েত �য 
�কান �ঘ�টনা �রাধকে� �রাতন ঢাকায় িব�মান সকল 
রাসায়িনক কারখানা ও �দাম জ�িরিভি�েত িনরাপদ �ােন 
�ানা�র করেত হেব এবং সংি�� সকল ম�ণালয়/িবভাগ ও 
সং�া এ �াপাের �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

িশ� ম�ণালয় এবং সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ। 

“অ�ায়ীিভি�েত রাসায়িনক 
�� সংর�েণর জ�  �দাম 
িনম�াণ” �ক�। 

৮.২ (১) �রাতন ঢাকা এলাকা হেত সকল রাসায়িনক 
কারখানা/�দাম অিত স�র িনরাপদ �ােন �ানা�র িনি�ত 
করেত হেব এবং সংি�� সকল ম�ণালয়/িবভাগ ও সং�া এ 
�াপাের �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 
(২) �রাতন ঢাকায় ঘেট যাওয়া িনমতলী ও �িড়হা�া 
অি�কাে� �িত��েদরেক �িবধার আওতায় আনেত হেব 
এবং আেলাচ� �কে�র আওতায় �ট বরাে�র ��ে�  যােত 
উ� �’� �ঘ�টনায় �িত��রা অ�ািধকার পান �স িবষয়� 
িনি�ত করেত হেব। ��/মাঝারী পয�ােয়র রাসায়িনক 
�বসায়ীেদর �যৗথ উে�ােগ িবিনেয়ােগর �েযাগ �রেখ �ট 
বরাে�র �ব�া রাখা  �যেত পাের। 
(৩) রাসায়িনক কারখানা/�দাম িনম�ােণর ��ে� ি�ল 
�াকচার �ঁিক�ণ� িবধায় ি�ক �াকচােরর অবকাঠােমা 
িনম�াণ করেত হেব এবং �ট বরাে�র ��ে� এ ধরেণর এক� 
শত � আেরাপ করেত হেব ।  
(৪) বরা��া� �েট রাসায়িনক কারখানা/�দাম িনম�াণ করেত 
হেব, বরা��া� �ট যােত অ� �কান কােজ �বহার করা না 
হয় �স িবষয়� িনি�ত করেত হেব। 

িশ� ম�ণালয় এবং সকল 
ম�ণালয়/িবভাগ। 

“িবিসক �কিমক�াল ই�াি�য়াল 
পাক�, �ি�গ� (১ম সংেশািধত)” 
�ক�। 
 
 

 ৯.২ কািরগির ও �ভােকশনাল িশ�া/�িশ�েণর মা�েম 
িশ�াথ�েদরেক কম��খী িশ�ায় উ�ু� করেত হেব। 
�দেশ/িবেদেশ চা�ির বাজােরর চািহদা িবেবচনায় �রেখ 
িশ�াথ�েদরেক সংি�� িবষেয় �িশি�ত করেত হেব এবং 
�েয়াজেন িব�মান িসেলবাস/কাির�লাম সমেয়াপেযাগী 
করেত হেব। 

িশ�া ম�ণালয়, কািরগির ও 
মা�াসা িশ�া িবভাগ। 

“�িশ�ণ ও দ�তা উ�য়ন 
�ক� (Skills and Training 

Enhancement Project) 
(৩য় সংেশািধত)” �ক�। 

১৯। ১৮/০৬/২০১৯ 
৫.২ 

মহাসড়ক সংল�/সি�কটবত�  এলাকার �-�া�িতক ও আথ �-
সামািজক �ি�েকাণ �থেক সামি�ক পিরি�িত িবেবচনায় 
িনেয় বত�মান ও ভিব�ৎ পিরক�না/চািহদা স�েক� 
িব�ািরত পয�ােলাচনা কের বাস-�ব, বাস��া�, বাস 
টািম�নাল, সািভ�স এিরয়া ও আ�ষি�ক অবকাঠােমা/�াপনা 
িবষেয় সড়ক পিরবহন ও মহাসড়ক িবভাগ এবং �ানীয় 
সরকার িবভাগ ক��ক সমি�তভােব এক� মহাপিরক�না 
�ণয়ন করেত হেব। উ� মহাপিরক�না অ�যায়ী �েয়াজনীয় 
অবকাঠােমা/�াপনা িনম�ােণর জ�  সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ 
ও সং�া �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেব। 

সড়ক পিরবহন ও �স� 
ম�ণালয়, সড়ক পিরবহন ও 
মহাসড়ক িবভাগ এবং �ানীয় 
সরকার িবভাগ।  

“�ন�েকাণা-�ক�য়া-আঠারবাড়ী- 
ঈ�রগ� �জলা মহাসড়ক উ�য়ন” 
�ক�। 
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নাম 

 ৬.২ (১) ��ািবত �কে�র আওতা�� ৩০� 
�পৗরসভায় িনরাপদ ও �েপয় পািন সরবরাহ 
করাসহ �া��স�ত �ািনেটশন ও বজ�� 
�ব�াপনা িনি�ত করেত হেব।  
(২) পয �ায়�েম ইউিনয়ন পয�ােয়ও িনরাপদ ও 
�েপয় পািন সরবরাহ করাসহ �া��স�ত 
�ািনেটশন �ব�া িনি�ত করার জ� উে�াগ 
িনেত হেব। 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“বাংলােদেশর ৩০� �পৗরসভায় পািন 
সরবরাহ ও �ািনেটশন” �ক�। 

৭.২ িবমানব�র এলাকায় িনরাপ�া �ব�া �জারদার 
করার লে�� সংি�� ক��পে�র সােথ আলাপ -
আেলাচনা কের ডগ ��ায়াড িন�� করেত হেব।  

�বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয�টন 
ম�ণালয়।  

“আ�জ �ািতক িবমানব�রস�েহর িসিকউির� 
�ব�ার উ�য়ন” �ক�। 

৯.২ ২০১৬ সােলর দির�তার মানিচ� �িতেবদন 
পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভাগ ক��ক �ত 
�ড়া� করেত হেব। 

পিরক�না ম�ণালয়, পিরসং�ান ও ত� 
�ব�াপনা িবভাগ।  

“Investment Component for 

Vulnerable Group Development 

Program (2nd Phase)” �ক�। 

 ১০.২ �সচ কায��ম সং�া� �কে�র আওতায় 
�সৗরশি�র �বহার �ি� করেত হেব এবং 
আ�িনক �সচ ��ি�র �েয়াগসহ 
উপকারেভাগীেদর যথাযথ ও মানস�ত �িশ�ণ 
�দােনর মা�েম �সচ দ�তা �ি� করেত হেব। 

�িষ ম�ণালয়। 

“�িম�া-চ�দ�র-�া�ণবািড়য়া �জলা �সচ 
এলাকা উ�য়ন” �ক�।  
 

১১.২ (১) �পাি� খাে�র মান িনয়�েণ এবং �পাি� ও 
�ডইির ফােম� যথাযথ মানস�ত ও পিরিমত 
মা�ায় এি�বােয়া�ক �েয়ােগর িবষেয়ও সংি�� 
সকেলর মে� সেচতনতা �ি�সহ কায�কর �ব�া 
�হণ করেত হেব।  
(২) �পাি� িশ�েক �িষ িশ� িহেসেব �ী�িত 
�দয়ার িবষেয় মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং 
�িষ ম�ণালয় আলাপ/আেলাচনা কের 
আ�ঃম�ণালয় সম�েয়র মা�েম �েয়াজনীয় 
�ব�া �হণ করেব।  

মৎ� ও �ািণস�দ ম�ণালয় এবং �িষ 
ম�ণালয়। 

“�পাি� গেবষণা ও উ�য়ন �জারদারকরণ” 
�ক�। 

২০। ২৫/০৬/২০১৯ 
৬.২ 

(১) �েয়াজেন গাজী�র িস� কেপ �ােরশেনর 
আয়তন পয �ােলাচনা কের �যৗি�কভােব 
�নঃিনধ�ারণ করেত হেব এবং এ সং�া� ��াব 
NICAR-এর সভায় উপ�াপন করেত হেব। 
 

�ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় 
ম�ণালয়, �ানীয় সরকার িবভাগ। 

“গাজী�র িস� কেপ�ােরশেনর িবিভ� 
�জােনর �ধান সংেযাগ রা�া�িল 
�শ�করণসহ নদ�মা ও �টপাত িনম�াণ” 
�ক�।  
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�ঃ
নং 

সভার তািরখ 
ও িস�াে�র 
�িমক নং 

িনেদ�শনা/অ�শাসন  

 

সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ এবং �কে�র 
নাম 

  (২) গাজী�র িস� কেপ�ােরশেন পিরকি�ত 
উ�য়েনর লে�� সামি�ক িবষয়ািদ িবেবচনা কের 
এক� মা�ার ��ান �তরী করেত হেব এবং 
মা�ার ��ান অ�যায়ী পয�ায়�িমকভােব উ�য়েনর 
জ� �েয়াজনীয় �ব�া �হণ করেত হেব । 
(৩) িনয়িমত কর আদায় ও অ�া� উৎস �থেক 
গাজী�র িস� কেপ�ােরশেনর িনজ� আয় �ি� 
করেত হেব। 

 

 ৮.২ পয �ায়�েম অ�া� �জলা সদের সরকাির /আধা 
সরকাির অিফেস চািহদা অ�যায়ী �জলার আকার , 
জনসং�া ইত�ািদ িবেবচনায় িনেয় �জলা�িলেক 
বড়, মাঝারী ও �ছাট ৩� ক�াটাগরীেত ভাগ কের 
Proto-type িডজাইেন সমি�ত অিফস ভবন 
িনম�ােণর উে�াগ �হণ করেত হেব। 

�হায়ন ও গণ�ত� ম�ণালয়।  

“মািনকগে� ব�তল িবিশ� সমি�ত 
সরকাির অিফস ভবন িনম�াণ” �ক�। 

 ৯.২ �দশ�াপী  �রলপেথ িব�মান ি�জ�েলার বত�মান 
অব�া স�েক � এক� িব�ািরত সমী�া 
পিরচালনা কের তার িভি�েত পয �ায়�েম �রল 
ি�জ�েলা �মরামত/�নব �াসেনর জ� উে�াগ �হণ 
করেত হেব। 

�রলপথ ম�ণালয়।  

“বাংলােদশ �রলওেয়র ২১� িমটারেগজ 
িডেজল ইেলকি�ক �লােকােমা�ভ 
নব�পায়ন” �ক�। 

১৩.২ �সচ কায��ম সংবিলত �কে�র আওতায় �সচ 
কােজ �সৗরশি�র �বহার �ি� করেত হেব এবং 
আ�িনক �সচ ��ি�র �েয়াগসহ 
উপকারেভাগীেদর যথাযথ ও মানস�ত �িশ�ণ 
�দােনর মা�েম �সচ দ�তা �ি� করেত হেব। 

�িষ ম�ণালয়। 

“�হ�র ফিরদ�র �সচ এলাকা উ�য়ন 
�ক� (৪থ � পয �ায়)” �ক�। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

বাঃসঃ�ঃ-২০১৯/২০-৩৩৩৪ কম(িস-২)-১,০০০ বই, ২০১৯। 


