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শখ াড়নায উায, আভায ফাড়ি আভায খাভায, 

ফদরাদফ ড়দন শতাভায আভায। 

 এ প্রকদল্পয আওতায় ৫৫ ািায ৭৮৬টি ড়ভড়ত গদি উদেদে 

 উকাযদবাগী ড়যফাদযয াংখ্যা ২৯ রাখ ৩৫ ািায ৮৪৩ 

িন 

 উকাযদবাগীয াংখ্যা ১ শকাটি ৪৭ রাখ 

 এ প্রকদল্পয রক্ষু শদব্যাী ৬০ রাখ দস্য ড়নদয় ১ রাখ 

ড়ভড়ত গেন কযা 

 খুরনায নয়টি উদিরায় ১,০২০টি ড়ভড়তয অধীদন 

৩৯৭১৯িন দস্য যদয়দেন। 

 দস্য প্রড়ত ভাড়ক ফ মড়নম্ন ২ টাকা ঞ্চদয়য ভাধ্যদভ 

খুরনায ড়ভড়তগুদরায শভাট ঞ্চয় ১০শকাটি ৬০রাখ ৪৩ 

ািায টাকা। যকায কর্তমক উৎা শফানা ড়দদফ শমাগ 

দয়দে ১০শকাটি ১১রাখ ৫৬ ািায টাকা। 

 ড়ভড়ত প্রড়ত ৩রাখ টাকা ড়যবরড়ফাং পান্ড ড়দদফ যকাড়য 

ায়তা প্রদান কযা দয়দে। 

 ড়ভড়তদত নাযী ও পুরুল দদস্যয অনুাত ২:১ মা নাযীয 

ক্ষভতায়দন ড়ফদল অফদান যাখদে 

 



 

 আশ্রয়ণ প্রকদল্পয মূর উদেশ্য ড়ফন্ন 

ভানুদলয আশ্রয় ও গৃীদন আফান 

ড়নড়িত কযা 

  ভূড়ভীন, গৃীন, ড়েন্নমূর,অায় দড়যদ্র 

িনদগাষ্ঠীয পুনফ মান 

 ঋণ প্রদান ও প্রড়ক্ষদণয ভাধ্যদভ িীড়ফকা 

ড়নফ মাদ ক্ষভ কদয শতারা 

 আয়ফধ মক কাম মক্রভ সৃড়িয ভাধ্যদভ দাড়যদ্রু 

দূযীকযণ। 

 



 ফাাংরাদদ যকাদযয অথ মায়দন ১৯৯৭ ার শথদক (১৯৯৭-২০১৭) ড়তনটি 

শপদি আশ্রয়ণ প্রকদল্প  ১রাখ ৫৯ ািাদযয শফড় ড়যফায পুনফ মান কযা য়,  

 তন্মদধ্য আশ্রয়ণ – ২ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ২০১০ ার শথদক ৫৩ ািাদযয শফড় 

ড়যফায পুনফ মান কযা য়। 

 খুরনায ০৮টি উদিরায় শভাট ২৭টি আশ্রয়ণ শকন্দ্র যদয়দে। 

  এড়প্রর ২০১৯ এ আশ্রয়ণ প্রকদল্প ১৫,২১,৫০০ টাকা, আশ্রয়ণ প্রকল্প(শপইি-২) 

শত ১,১৮,৩০০০০ টাকা ও আশ্রয়ণ-২ প্রকদল্প ৫২ রাখ টাকা ঋণ ফযাে কযা 

দয়দে। 



িনগদণয শদাযগিায় অনরাইন যাষ্ট্রীয় শফা 

শ ৌঁোদনা। 

ড়িড়িটার ফাাংরাদদদয অগ্রগড়তিঃ 

শদদয প্রড়তটি ইউড়নয়দন তথ্য ও শফাদকন্দ্র িালু 

দয়দে। 

 কর শিরায় ততড়য দয়দে শিরা তথ্য ফাতায়ন ও 

শিরা ওয়ান-স্ট শফাদকন্দ্র। 

 পৃড়থফীয বৃত্তভ ন্যানার ওদয়ফ শাট মার ততড়য 

কযা দয়দে।  

 শকন্দ্র শথদক শুরু কদয ইউড়নয়ন ম মায় ম মন্ত এ 

শাট মাদরয াংখ্যা প্রায় ২৫,০০০।  

  শদদয ফক’টি উদিরাদক আনা দয়দে 

ইন্টাযদনদটয আওতায় 



 যকাযী ক্রয় প্রড়ক্রয়া অনরাইদন ম্পাদন কযায ড়ফলয়টিদক প্রাড়তষ্ঠাড়নক রূ শদওয়া দয়দে।  

 ৪-ড়ি প্রযুড়িয শভাফাইর শনটওয়াদকময ফাড়ণড়িুক কাম মক্রভ শুরু কযা দয়দে।  

  †gvevBj ব্যাংক াং, Rxeb exgv, gvwU cixÿv I mv‡ii mycvwik, we`y¨rwej cwi‡kva 

Ges Rwgi cP©vmn Ab¨vb¨†mev cvIqvi my‡hvM m„wó|  

 Dc‡Rjv I †Rjv nvmcvZvj¸‡jv‡Z †gvevBj ¯^v¯’¨‡mev Pvjy| †Uwj‡gwWwmb 

wm‡÷g Pvjy|  

 †gvevBj †Uwj‡dvb MÖvnK 13 †KvwU Ges B›Uvi‡bU MÖvnK cÖvq 7 †KvwU 

  23,500wU gva¨wgK ,5,500wU gv`ªvmv Ges 15,000wU cÖv_wgK we`¨vj‡q 

gvwëwgwWqv K¬vmiæg ¯’vwcZ n‡q‡Q| 

  1,355wU miKvwi Awd‡m B-dvBwjs  Pvjy n‡q‡Q| 

 wWwRUvj †m›Uv‡i 116 ai‡bi †mev cÖ`vb Kiv n‡”Q| 

  Lyjbv †Rjv cÖkvm‡bi D‡`¨v‡M AvBwmwU wfwËK wd«j¨vwÝs I  K¨vcvwmwU wewìs 

welqK cÖwkÿ‡Yi AvIZvq MÖvwdK wWRvBwbs, wWwRUvj gv‡K©wUs I AvDU‡mvwms 

wel‡q `ÿZv Dbœq‡bi my‡hvM cv‡”Q| 



প্রধানভন্ত্রীয ড়ক্ষা ায়তা ট্রাস্ট  

  সুড়ফধাফড়ঞ্চত গড়যফ ও শভধাফী োত্র-োত্রীদদয 

ড়ক্ষা ড়নড়িত কযায রদক্ষু “ড়ক্ষা ায়তা ট্রাস্ট 

আইন, ২০১২ প্রণয়ন কযা দয়দে, গেন কযা 

দয়দে "ড়ক্ষা ায়তা ট্রাস্ট”। 

উবৃড়ত্ত ও ফই ড়ফতযণ 

 লষ্ঠ শথদক স্নাতক ও ভভান শশ্রড়ণ ম মন্ত দড়যদ্র 

শভধাফী োত্র-োত্রীদদয ড়ফনা শফতদন ড়ক্ষা গ্রদণয 

সুদমাগ সৃড়ি ও উবৃড়ত্ত প্রদান; 

 ১ িানুয়াড়য ২০১৭ াদর ৪.২৭ শকাটি ড়ক্ষাথীয 

ভাদে ড়ফনামূদে ৩৬ শকাটি ২২ রক্ষ ফই ড়ফতযণ 

কযা দয়দে। 

 াঠ্যপুস্তদকয অনরাইন বা মন ততড়য কযা দয়দে। 

 



 

 ২০১৬-১৭ অথ মফেদয প্রাথড়ভক স্তদযয ১ শকাটি ৭ রাখ ড়ক্ষাথীয ভাদে 

প্রথভ ড়কড়স্তদত ২৮৭ শকাটি টাকায উবৃড়ত্ত প্রদান কযা দয়দে। 

 ২০১৬-১৭ অথ মফেদয ঞ্চভ শশ্রড়ণদত াধাযণ ও ট্যাদরন্টপুদর শভাট 

৮২,৪৫৪ িনদক বৃড়ত্ত প্রদান কযা দয়দে। 

 ২৬,১৯৩টি প্রাথড়ভক ড়ফদ্যারয় িাতীয়কযণ কযা দয়দে। 

 এ ম মন্ত ১ রাখ ২০ািায ড়ক্ষদকয িাকুড়য িাতীয়কযণ কযা দয়দে। 

 ৫,৫৪৯টি ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠাদনয একাদিড়ভক ও প্রাড়নক বফন ড়নভ মাণ কযা 

দয়দে। 

 ২০১৫ ার শথদক দৃড়ি প্রড়তফড়ি ড়শুদদয শেইর দ্ধড়তয ফই ড়ফতযণ কযা 

দয়দে। 

 উচ্চ ড়ক্ষায প্রাদযয রদক্ষু ২০০৯ ার শথদক এ ম মন্ত ৮টি যকাড়য এফাং 

৪২টিয অড়ধক শফযকাড়য ড়ফশ্বড়ফদ্যারয় স্থ্াদনয অনুভড়ত শদয়া দয়দে। 

 



 খুরনা শিরায় ১১৫৯টি যকাড়য প্রাথড়ভক ড়ফদ্যারয় যদয়দে। মায ফগুদরাদত উবৃড়ত্ত প্রকল্প ও 

প্রাক-প্রাথড়ভক ড়ক্ষা িালু আদে। 

 ২০১৯ াদরয িানুয়াড়য প্রাথড়ভক ড়ফদ্যারদয়য োত্রোত্রীদদয ভাদে ১১ রাখ ফই ড়ফনামূদে 

ড়ফতযণ কযা দয়দে। 

 খুরনা দাদকা ও ফটিয়াঘাটায় স্কুর ড়পড়িাং িরভান আদে। াাাড় অন্যান্য উদিরায 

প্রাথড়ভক ড়ফদ্যারয়গুদরাদত wkÿv_©xiv ফাড়ি দত ভাদয়যদদয়া খাফায স্কুদর এদন ফাই 

একাদথ খাফায খায়।  

 খুরনা শিরায় ভাধ্যড়ভক স্তদযয ৬১০টি ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠান আদে 

 এ ম মন্ত খুরনায ৪৪৭টি ড়ক্ষা প্রড়তষ্ঠাদন ভাড়িড়ভড়িয়া িা রুভ াভগ্রী প্রদান কযা দয়দে। 

শিরায় ২৪টি আইড়টি রাড়ন মাং শন্টায ও ৬০টি শখ যাদর ড়িড়িটার োফ স্থ্ান কযা 

দয়দে।  

 খুরনা শিরায় ভাধ্যড়ভক ম মাদয় ড়ফগত ৯ ফেদয ৩ রাখ ৬ ািায ড়ক্ষাথীদক উবৃড়ত্ত প্রদান 

কযা দয়দে 

 প্রড়ত ফেয খুরনায ভাধ্যড়ভক ড়ফদ্যারয়গুদরাদত গদি ৩৩ রাখ াঠ্যপুস্তক ড়ফতযণ কযা দে। 

 



নাযীয ক্ষভতায়দন গৃড়ত কাম মক্রভ 

 ২০০৯ াদর ক্ষভতা গ্রদণয দয শখ াড়নায 

যকায নাযী উন্নয়দনয িন্য নানাড়ফধ কভ মসূিী ও 

প্রকল্প শুরু কদযদে।  

 

 যকায নাযীদক যািননড়তক ও অথ মননড়তক 

কভ মকাদে মৃ্পি কযাদক নাযীয ক্ষভতায়দনয 

প্রধানতভ িাড়রকাড়ি ড়দদফ ড়ফদফিনায় 

ড়নদয়দে। 

 

 ফাাংরাদদ ইদতাভদধ্যই প্রাথড়ভক ও ভাধ্যড়ভক 

ড়ক্ষায িাতীম ম মাদয় ড়রঙ্গ ভতা ড়নড়িত 

কযায ভাধ্যদভ এভড়িড়ি-৩ মথাথ মবাদফই অিমদন 

ভথ ম দয়দে। 

 



 নাযীয অথ মননড়তক ক্ষভতায়নদক এড়গদয় ড়নদত তাদদযদক প্রড়ড়ক্ষত কযা, 

কভ মাংস্থ্াদনয সৃড়ি কযা, শ্রভফািাদয অাংগ্রণ ড়নড়িত কযা দে 

 অথ মননড়তকবাদফ এড়গদয় ড়নদত াভাড়িক ড়নযাত্তা শফিনীয আওতায় দ্য:স্থ্ 

নাযী বাতা, ভার্তকারীন এফাং দ্যগ্ধদায়ী ভাদয়য িন্য বাতা, অক্ষভ ভাদয়য 

বাতা, তারাকপ্রাপ্ত বাতা ইতুাড়দ ম্প্রাযণ কযা দে। 

 খুরনা শিরায় দ্য:স্থ্ ভড়রা উন্নয়ন (ড়বড়িড়ি) কভ মসূড়ি আওতায় ১,০৫,২১৫ 

িন, কভ মিীফী োকদটটিাং ভাদায কভ মসূড়িদত ১৮,৮০২ িন, 

আত্মকভ মাংস্থ্ান ড়বড়ত্তক ক্ষুদ্র ঋদণ ২০৫০ িন উকাযদবাগী আদে 

  িীফীকায়দণয দক্ষতাড়বড়ত্তক প্রড়ক্ষদণ ১৭০০ িন, ভার্তত্বকাড়রন বাতায় 

১৮১৫৬িন, ইদরকদট্রাড়নক এন্ড ইদরকড়ট্রকুাদর ৯০ িন, দ্য:স্থ্ 

ভড়রাদদয ভাদে শরাইদভড়ন ড়ফতযদণ ১৪২ িন উকাযদবাগী যদয়দেন। 

 ড়ফবাগীয় ম মাদয় ভটয ড্রাইড়বাং প্রড়ক্ষণ গ্রণ কদযদে ৯০ িন নাযী। 

 

  



 ২০০৯  াদর প্রধানভন্ত্রী শখ াড়না দাড়য়ত্ব 

প্রণকাদর ড়ফদ্যুদতয উৎাদন ড়ের ৩,২৬৮ 

শভগাওয়াট। ফতমভাদন উৎাদন ক্ষভতা ২১,৪১৯ 

শভগাওয়াদট উন্নীত দয়দে। ১১ শভ ২০১৯ তাড়যদখ 

১২,৪৯৪ শভগাওয়াট ড়ফদ্যুৎ উৎাদন য় 

 ১০৩টি নতুন ড়ফদ্যুৎ প্লান্ট স্থ্াড়ত দয়দে। শদদ 

ফভ মাদন ড়ফদ্যুৎ শকদন্দ্রয াংখ্যা ১৩০ টি 

 ড়ফদ্যুৎড়ফীন এরাকায ড়ক্ষাপ্রড়তষ্ঠানমূদয 

অগ্রড়ধকায ড়বড়ত্তদত শারায প্যাদনর স্থ্ান কযা  

 রূকল্প-২০২১ ার নাগাদ ড়ফদ্যুৎ উৎাদন ক্ষভতা ২৪ 

ািায শভগাওয়াদট উন্নীত কযা দফ 

 



 eZ©gv‡b খুরনা ল্লী ড়ফদ্যুৎ ড়ভড়তয 

AvIZvq ২,৭২,৪৫৮টি াংদমাগ  ও 

৬০৯২ ড়ক.ড়ভ ঞ্চারন রাইন যদয়দে। 

 খুরনায রূা, ডুমুড়যয়া, ড়দঘড়রয়া ও 

শতযখাদা উদিরা তবাগ ড়ফদ্যুতায়ন 

দয়দে। আগাভী ড়িদম্বদযয ভদধ্য খুরনা 

ভস্ত উদিরা তবাগ ড়ফদ্যুতায়দনয 

আওতায় আদফ 

 খুরনায় ড়ফদ্যুদতয িাড়দা ৫৪ শভগাওয়াট 

মা  পুদযাটাই িাতীয় গ্রীি শথদক াওয়া 

মায়। খুরনায় শকান শরািদড়িাং শনই। 

 গ্রাকগণ ব্যাাংক, 

ইউড়িড়,শভাফাইরদপাদনয ভাধ্যদভ ড়ফদ্যুৎ 

ড়ফর ড়যদাধ কযদত াযদেন 



 াধাযণ ভানুদলয াদতয নাগাদর প্রাথড়ভক 

স্বাস্থ্ুদফা শ ৌঁোদনায রদক্ষু ১৯৯৬ াদর 

আওয়াভী রীগ যকায ড়যিারনায দাড়য়ত্ব 

ড়নদয় কড়ভউড়নটি ড়িড়নক স্থ্াদনয কাি শুরু 

কদয। 

 াযাদদদ ১৩,১৩৫ টি (জুন ২০১৬) 

কড়ভউড়নটি ড়িড়নদকয ভাধ্যদভ ড়ফনামূদে 

স্বাস্থ্ুদফা শদয়া দে 

 কড়ভউড়নটি ড়িড়নক শথদক ৮২ তাাং 

এরাকাফাী শফা শনয়। 

 এ ম মন্ত ৪০ শকাটিযও শফড় ড়বড়িদটয ভাধ্যদভ 

িনগণ কড়ভউড়নটি ড়িড়নক শথদক শফা গ্রণ 

কদযদেন। 

 



 

 কড়ভউড়নটি ড়িড়নকগুদরাদত অন্তিঃত্ত্বা ভড়রাদদয প্রফপূফ ম 

প্রড়তদলধক টিকাদান প্রফ যফতী ভদয় নফিাতক 

ভাদকও স্বাস্থ্ুদফা প্রদান কযা য়। 

  ভয় ভদতা মক্ষ্মা, ড়িদথড়যয়া, হুড়াং কা, শাড়রও, 

ধনুস্টাংকায, াভ, শাটাইটি-ড়ফ, ড়নউদভাড়নয়া টিকা দান 

ড়শু ও ড়কদায-ড়কদাযীদদয প্রদয়ািনীয় স্বাস্থ্ুদফা প্রদান 

কযা য়।  

 অস্থ্ায়ী ড়যফায ড়যকল্পনা দ্ধড়ত াংক্রান্ত ড়ফড়বন্ন উকযণ 

শমভন- কনিভ, ড়র, ইড়ড় ইতুাড়দ যফযা ও ড়ফতযণ 

কযা য়। 

 খুরনা শিরায় ২০৩টি কড়ভউড়নটি ড়িড়নক যদয়দে । 

 কড়ভউড়নটি ড়িড়নক দত ৩০ ধযদনয ওষুধ ড়ফনামূদে 

যফযা কযা য়। 

 প্রড়তড়দন প্রায় ৮ািায ভানুল খুরনা শিরায ২০৩টি 

কড়ভউড়নটি ড়িড়নক দত শফা গ্রণ কদযন। 

 



  

 ফয়স্ক, অায়, অক্ষভ ও ড়ড়েদয় 

িা ভানুদলয আথ ম াভাড়িক 

ড়নযাত্তা ড়নড়িতকযণ। 
 



াভাড়িক ড়নযাত্তা কাম মক্রভমূ 

 ফয়স্ক বাতা কাম মক্রভ 

 ড়ফধফা ও স্বাভী ড়যতুিা দ্যিঃস্থ্ ভড়রাদদয িন্য বাতা 

 অের প্রড়তফিীদদয িন্য বাতা 

 দড়যদ্র ভাদয়য িন্য ভার্তত্বকার বাতা 

 অের মুড়িদমাদ্ধা ম্মানী ও যুদ্ধাত মুড়িদমাদ্ধাদদয ড়িড়কৎা ও ম্মানী বাতা 

 ীদ ড়যফায ও যুদ্ধাত মুড়িদমাদ্ধাদদয িন্য শযন 

 যকাড়য ড়শু ড়যফায ও অন্যান্য প্ররড়তষ্ঠানমুদ ড়নফাীদদয শখাযাড়ক বাতা 

 শফযকাড়য এড়তভখানায় কুাড়দটন ভঞ্জুড়য 

 খুরনায় ফয়স্কবাতায় ৬৭,৮৭৪ িন, ড়ফধফা বাতায় ২৩,৬০০ িন, প্রড়তফিী বাতা 

১৭,০২৮ িন, প্রড়তফিী ড়ক্ষা উবৃড়ত্তদত ১৩,৩৯ িন উকাযদবাগী যদয়দেন।  

 এোিাও মুড়িদমাদ্ধাদদয িদন্য ড়নধ মাড়যত ম্মাড়ন বাতা ান ১,৮৭০ িন। 

 দড়রত শশ্রড়ণয ড়ক্ষাবাতা ৪৬৫ িন ও ১৩ িন ড়িিা প্রড়তড়নড়ধ বাতায আওতায় 

যদয়দেন। 



 প্রধানভন্ত্রী শখ াড়নায ড়ফদল উদদ্যাগ ব্র্যাড়ন্ডাংদয় এফায যুি 

দরা ‘ড়ফড়নদয়াগ ড়ফকা’ কভ মসূিী। 

 শদী-ড়ফদদী ড়ফড়নদয়াগ আকল মদণ এই কভ মসূিী গ্রণ কযা 

দয়দে।  

 ড়ফড়নদয়াদগয প্রধান ফাধাগুদরা ড়ক তা ড়িড়িত কযায উদদ্যাগ 

ড়নদয়দে যকায।  

 এ রদক্ষু িাতীয় ড়ল্পনীড়তও ড়ফড়নদয়াগফািফ কযা দয়দে।  

 যকাদযয এই উদদ্যাগদক ড়ফদদীযা ইড়তফািক ড়দদফ শদখদে 

ফদর দাড়ফ কদযদেন উদদ্যািাযা। 

 এোিা বাযত, িীন, িাান ও শকাড়যয়ায ড়ফড়নদয়াগ ফািাদত 

ওই শদগুদরায িন্য পৃথক অথ মননড়তক অঞ্চর াংযক্ষণ কযায 

শঘালণা শদয়া দয়দে। 

  ইদতাভদধ্য প্রধানভন্ত্রী শখ াড়না ১০টি অথ মননড়তক অঞ্চর 

আনুষ্ঠাড়নকবাদফ উদবাধন কদযদেন।  

 দ্রুত অথ মননড়তক উন্নয়দন ৩০টি অথ মননড়তক অঞ্চদরয অনুদভাদন 

ড়দদয়দে যকায। 

 



 শদদয ৮টি যপ্তাড়ন প্রড়ক্রয়াকযণ অঞ্চদর ৪৬৪টি িালু ড়ল্পপ্রড়তষ্ঠাদন 

এমাফৎ ৪.৩৪ ড়ফড়রয়ন ভাড়কমন িরায ড়ফড়নদয়াগ দয়দে। 

 ২০০১-০৮ ভদয় ইড়দিিমূদ ড়ফড়নদয়াদগয ড়যভাণ ড়ের ৯৫৫ 

ড়ভড়রয়ন ভাড়কমন িরায ২০০৯-১৬ ম মান্ত এই ড়ফড়নদয়াদগয ড়যভাণ 

দাড়িদয়দে ২৬৬৮ ড়ভড়রয়ন ভাড়কমন িরায। প্রবৃড়দ্ধয ড়যভাণ ১৭৯%। 

 শদড়-ড়ফদদড় ড়ফড়নদয়াগ প্রিায  ও প্রায এফাং নতুন উদদ্যািা সৃড়িয 

রদক্ষু ড়ফড়নদয়াগ শফাি ম ও প্রাইদবটাইদিন কড়ভন একীভূত কদয 

ফাাংরাদদ ড়ফড়নদয়াগ উন্নয়ন কর্তমক্ষ (ড়ফিা) গেন কযা দয়দে। 

 িাৎদ ও অনুন্নত অঞ্চর শদদয ম্ভাফনাভয় এরাকামূদ 

অথ মননড়তক অঞ্চর কর্তমক্ষ (শফিা) গেন কযা দয়দে। 

 পটওয়ায শটকদনারড়ি াকম, আইটি াকম, আইটি ড়বদরি, আইটি াফ  

ও আইটি খাদতয ড়যাি ম অুান্ড শিদবরদভন্ট শন্টায স্থ্াদনয রদক্ষু 

ফাাংরাদদ াইদটক াকম কর্তমক্ষ গেন কযা দয়দে। 



ড়বনিঃ  ২০২১ াদরয ভদধ্য দূলণমুি 

ফফাদমাগ্য একটি সুস্থ্,সুন্দয ও ভদির 

ফাাংরাদদ গদি শতারা। 

ড়ভনিঃ ফতমভান ও বড়ফষ্যত প্রিদন্ময িন্য 

একটি সুস্থ্, সুন্দয ও ড়নযাদ ড়যদফ 

ড়নড়িত কযায রদক্ষু- 

১) ড়যদফগত ড়ফড়ধ-ড়ফধাদনয সুষ্ঠু ও 

মথামথ প্রদয়াদগয ভাধ্যদভ ড়যদফ 

আইন অনুযদণ াংড়িি করদক 

উবুদ্ধকযণ; 

২) ড়যদফ ড়ফলদয় িনদিতনতা সৃড়িয 

ভাধ্যদভ শটকই উন্নয়দন িনগদণয 

অাংগ্রণ উৎাড়তকযণ।  

 

িরফায়ু ড়যফতমদনয ড়ফরূ প্রবাফ শভাকাড়ফরা উদদ্যাদগয স্বীকৃড়ত ড়দদফ িাড়তাংদঘয দফ মাচ্চ পুযস্কায ‘িুাড়ম্পয়ন অফ দ্য আথ ম’ পুযস্কায গ্রণ 

কযদেন প্রধানভন্ত্রী শখ াড়না।  



 খুরনায ড়যদফ অড়ধদপ্তয ড়যদফগত োিদত্রয আদফদন গ্রণ ও 

োিত্র প্রদাদনয কাম মক্রভ অনরাইদন ম্পন্ন কযদে।  

 খুরনায ৭১.৯৪ তাাং ইটবাটা আদৄড়নক প্রযুড়ি ব্যফায কযদে ও 

৯৩.৫৫ তাাং ড়ল্প প্রড়তষ্ঠাদন ইটিড় স্থ্ানা আদে। 

 প্রড়তভাদ ৩০টি নরকূ ও ১১টি নদী ১৫টি দয়ন্ট দত াড়নয নমূনা 

াংগ্র কদয ভান মািাই কদয প্রদয়ািনীয় ব্যফস্থ্া কযা দে। 

 ২০১৮ াদরয জুরাই দত ২০১৯ াদরয ১৬ শভ ম মন্ত ড়যদফ াংড়িি 

আইদনয আওতায় ৬১টি শভাফাইর শকাট ম ড়যিারনা কদয ২২,৫১,৫০০ 

টাকা িড়যভানা আদায় কযা দয়দে। 

 দ্যলণ ড়নয়ন্ত্রদণ ড়নয়ড়ভত করকাযখানা ড়যদ মন ও অন্যান্য কাম মক্রভ 

িরভান আদে। 

িরফায়ু ড়যফতমদনয ড়ফরূ প্রবাফ শভাকাড়ফরা উদদ্যাদগয স্বীকৃড়ত ড়দদফ 

িাড়তাংদঘয দফ মাচ্চ পুযস্কায ‘িুাড়ম্পয়ন অফ দ্য আথ ম’ পুযস্কায শদয়দেন 

প্রধানভন্ত্রী শখ াড়না।  
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