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3129 সােলর েকারবািন পশুর চািহদা শত ভাগ েদশীয় গরুর মা েম পূরণ করা স ব হয়। 3129-2৯ aথ র্বছের সব র্েমাট 26 দশিমক 
335 লাখ েমি ক টন খা শ  aভয্ রীণ uৎস হেত সংগৃহীত হয়। েদেশর সবেচেয় বড় সামািজক িনরাপ া কম র্সূিচ খা বা ব 
কম র্সূিচেত 21 টাকা েকিজ দের েমাট 61 লাখ পিরবােরর মে  41 েকিজ কের সব র্েমাট সাত লাখ 61 হাজার েমি ক টন খা শ  
িবতরণ করা হয়। 
3129-2৯ aথ র্বছের িবদুয্ৎ সুিবধা া  জনেগা ী ৯1 শতাংশ েথেক েবেড় ৯5 শতাংেশ u ীত হয়। ক বাজােরর মেহশখালীেত দু’িট 
ভাসমান তরলীকৃত াকৃিতক গয্ােসর (eলeনিজ) টািম র্নাল াপন করা হয় eবং তা সরবরাহ শুরু হয়। রূপপুর পারমাণিবক 
িবদুয্ৎেক  িনম র্াণ কে র থম o িদব্তীয় iuিনেটর েকার কাট র্ার াপন করা হয়। 41 দশিমক 17 িকেলািমটার মহাসড়ক চার 
েলেন u ীতকরণ, 9৯5 দশিমক 83 িকেলািমটার মহসড়ক সােফর্িসং eক হাজার 747 দশিমক 71 িকেলািমটার মহাসক শ করণ; 
239িট েসতু o 672িট কালভাট র্ িনম র্াণ স  করা হয়। 
31 দশিমক 21 িকেলািমটার দীঘ র্ (eমআরিট লাiন-7) বাংলােদেশ থম uড়াল েমে ােরেলর পূত র্ কােজর গড় a গিত 57 দশিমক 
6 শতাংশ। প া বহুমুখী েসতু িনম র্াণ কে র মূল েসতুর 92 শতাংশ েভৗত a গিত সািধত হয়। রাজশাহী-ঢাকা রুেট আ ঃনগর 
বনলতা e ে স ে ন, প গড়-ঢাকা রুেট প গড় e ে স ে ন চালু করা হয়। দু’িট 898-9 uেড়াজাহাজ িবমান বহের সংেযািজত 
হয়। 3129-2৯ aথ র্বছের aভয্ রীণ েনৗপেথর ায় 24৯ দশিমক 74 লাখ ঘন িমটার সংর ণ ে িজং eবং 526 দশিমক 13 ঘন 
িমটার u য়ন ে িজং স  হয়। নবম সংবাদপ  মজুির েবােড র্র সুপািরেশর ে ি েত 56 শতাংশ মহাঘ র্ ভাতা সুিবধা েদয়া হয়। 
ানীয় সরকার িবভাগ 3129-2৯ aথ র্বছের 69িট uপেজলা কমে  ভবন িনম র্াণ, 221িট iuিনয়ন পিরষদ (iuিপ) কমে  ভবন 

িনম র্াণ, 6 হাজার 511 িকেলািমটার uপেজলা, iuিনয়ন o াম সড়ক িনম র্াণ করা হয়। েদেশর েটিলেডনিসিট ৯9 দশিমক 62 
শতাংশ eবং i ারেনট েডনিসিট 68 দশিমক 44 শতাংেশ u ীত হয়। িডিজটাল িনরাপ া eেজি  গঠন, iuিনয়ন পয র্ােয় ফাiবার 
aপিটক কােনি িভিট াপন, েফার িটয়ার ডাটা েস ার াপন, সফটo ার েকায়ািলিট পরী াকরণ o সািট র্িফেকশন েস ার 
িত াকরণ, u াবন o uে া া u য়ন eকােডিম িত াকরণসহ 34িট হাiেটক পাক র্ াপেনর কাজ চলমান রেয়েছ। 

312৯ িশ াবেষ র্ িশ াথ েদর 46 েকািট 32 লাখ ৯8 হাজার 993 কিপ পাঠয্পু ক িবনামূে  িবতরণ করা হয়। 3129-2৯ aথ র্বছের 
2৯8িট েবসরকাির মা িমক িব ালয় সরকাির করা হয়। েশখ হািসনা িবশব্িব ালয় o ব ব  েশখ মুিজবুর রহমান aয্ািভেয়শন aয্া  
aয্ােরাে স িবশব্িব ালয় িত া করা হয়। কািরগির িশ ায় eনেরালেম  eক শতাংেশর কম েথেক 27 দশিমক 36 শতাংেশ 
u ীত হয়। সব্া য্েসবার মােনা য়েন ৯5িট হাসপাতােল u তমােনর েটিলেমিডিসন কায র্ ম চালু করা হয়। নoগা,ঁ নীলফামারী, 
মাগুরা, চাঁদপুর o েন েকানায় eকিট কের েমাট 6িট সরকাির েমিডকয্াল কেলজ াপন করা হয়। জািতর জনক ব ব র নােম 
বাংলােদশ েনৗবািহনী ঢাকা a েলর eকমা  েনৗ aপােরশনাল ঘাঁিট ‘বােনৗজা েশখ মুিজব’ কিমশিনং করা হয়। 47তম িবিসeেসর 
মা েম 3 হাজার 363 জন eবং 48তম িবিসeেসর মা েম eক হাজার 335 জন কম র্কত র্ােক িবিভ  কয্াডাের িনেয়াগ েদয়া হয়।। 
ধানম ীর 21িট িবেশষ uে াগ েশখ হািসনা িবেশষ uে াগ য্াি ং eবং য্াগিশপ ক গুেলার তব্িরত বা বায়ন কাজ িনিবড়ভােব 

তদারিক a াহত থােক। জািতসংঘ েথেক ধানম ী েশখ হািসনােক ‘িহu ািনেটiন aয্াoয়াড র্’, ‘ে শাল িডশিটংশন aয্াoয়াড র্ 
ফর িলডারিশপ’, ‘ভয্াকিসন িহেরা’ o ‘চয্াি য়ন aব ি ল েডেভলপেম  ফর i থ aয্াoয়াড র্’-e ভ‚িষত করা হয়। eছাড়া 
ধানম ীেক ‘ড. কালাম িত i ার াশনাল eে েল  aয্াoয়াড র্-312৯’ eবং ‘েটগর িপস aয্াoয়াড র্’-e ভ‚িষত করা হয়। 

আজারবাiজােনর সে  সাং িতক সহেযািগতা চুি  
মি পিরষদ সিচব েমাহা দ শিফuল আলম বেলন, আজারবাiজােনর সে  সব্া েরর লে য্ সাং িতক সহেযািগতা সং া  চুি র 
খসড়া aনুেমাদন িদেয়েছ মি সভা। ধানম ী েযেহতু আজারবাiজান যাে ন, oi সমেয় ei চুি  চ‚ড়া ভােব সব্া িরত হেব। e 
জ  মি সভার েভিটং েনয়া হেয়েছ। 

 


