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ক্রঃ

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিমূ 

প্রতিশ্রুতি 

প্রদার্নয িাতযখ 

অর্রাচনা/ফাস্তফায়ন গ্রগতি তদ্ধান্ত ফাস্তফায়নকাযী 

কিেক্ষ 

১ যুফর্দয প্রতক্ষণ  

কভ েংস্থার্নয সুর্মাগ 

সৃতিয রর্ক্ষ তযাজগর্  

আন্পটিটিউট ফ বভতযন 

বটকর্নারতজ প্রতিষ্ঠা 

কযা। 

০৯-০৪-২০১১ ৮ বভ ২০১৫ িাতযর্খ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী তবতড 

কনপার্যর্ন্পয ভাধ্যর্ভ তযাজগর্ য আন্পটিটিউট ফ বভতযন 

বটকর্নারতজ এয শুব উর্বাধন কর্যন। ফিেভার্ন প্রতক্ষণ 

কাম েক্রভ চরভান অর্ছ। 

ফাস্তফাতয়ি  

২ ফার্গযার্ট আন্পটিটিউট 

ফ বভতযন 

বটকর্নারতজ স্থান 

কযা। 

১৫-০৩-২০১১ ১৩ নর্বম্বয ২০১৩ িাতযর্খ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী তবতড 

কনপার্যর্ন্পয ভাধ্যর্ভ ফার্গযার্টয আন্পটিটিউট ফ বভতযন 

বটকর্নারতজয শুব উর্বাধন কর্যন। ফিেভার্ন প্রতক্ষণ 

কাম েক্রভ চরভান অর্ছ। 

ফাস্তফাতয়ি  

৩ প্রফাী কল্যাণ ব্াংক 

প্রতিষ্ঠা। 

১৮-০২-২০০৯ ২০১১ ার্র  প্রফাী কল্যাণ ব্াংক প্রতিষ্ঠা রাব কর্য। 

ফিেভার্ন প্রফাী কল্যাণ ব্াংকর্ক ফাতণতজিক ব্াংর্ক 

রূান্তয কযা র্য়র্ছ। 

ফাস্তফাতয়ি  

৪ তযাজগর্  কাতযগতয 

প্রতক্ষণ বকন্দ্র স্থান 

কযা। 

০৯-০৪-২০১১                                       

                                           

                                        

                                        

                                      

                                             

                                            

                                               

                                       

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তনধ োতযি ভর্য়য 

ভর্ধ্য টিটিতমূ 

তনভ োণ ম্পন্ন 

কযর্ি র্ফ।  

তযকল্পনা 

 

উন্নয়ন 

তধাখা 

 

তফএভআটি। 
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ক্রঃ 

নং 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী প্রদত্ত 

তনর্দ েনামূ 

অর্রাচনা ফাস্তফায়ন গ্রগতি তদ্ধান্ত ফাস্তফায়কাযী 

কর্তেক্ষ 
১ তফর্দর্ ফাংরার্দত কভীর্দয 

অর্যা তধকার্য 

কভ েংস্থার্নয সুর্মাগ বৃতদ্ধয 

রর্ক্ষি প্রততক্ষি  দক্ষ 

শ্রভতক্ত সৃতিয জন্য প্রতক্ষণ 

কাম েক্রভ বজাযদায কযর্ি 

র্ফ। জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন 

নীতিভারায অর্রার্ক ন্যান্য 

বম কর ভন্ত্রণারয়  

প্রতক্ষণ প্রতিষ্ঠান তফতবন্ন 

বের্ড প্রতক্ষণ প্রদান কর্য 

র্ার্ক িার্দয র্ে 

ভন্বয়পূফ েক প্রতক্ষণ প্রদার্নয 

ভাধ্যর্ভ তধক ার্য দক্ষ 

জনতক্ত সৃতি কযর্ি র্ফ। 

                             : 

   SEIP               City & Guilds    

          -    ,        Electrical, 

Scaffolding, Plumbing     ,     -    ,       

Bricklaying     ,     -    ,        

Electrical, Scaffolding     ,             

Scaffolding                       

                                              -

                                           

                                             

              STEP                       

     -                                      

                

                                ,        Level- 
1   2                  House keeping 

                              City & Guilds 

         Level- 1         (    -             

       House keeping                         

                       

           -                         

                             -             

                                       

                                             

BMET                                      

                   NTVQF                   

                             

1) ‡gwib wW‡Rj AvwU©wdmvi 

2) wgW †j‡fj Mv‡g©›Um mycvifvBRvi 

3) Computer Aided Design Operation 

4) ‡cÖvMÖv‡gej jwRK K‡›Uªvjvi 

5) c¨vUvY© †gwKs 

6) Wv± †dweª‡Kkb 

7) cøvw÷K †gwkb Acv‡iUi 

8) cvBc wdwUs 

B‡Zvg‡a¨  wU †Uª‡Wi KvwiKzjvg cÖ ‘̄Z Kiv n‡q‡Q Ges 

evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †evW© Standard and 

Curriculum Development Committee 
(SCDC) Gi gva¨‡g Aby‡gv           এ তফলর্য় 

অআএর এয ার্র্ একটি চুতক্ত স্বাক্ষতযি র্য়র্ছ এফং 

অআএর এ কার্জ অতর্ েক  কাতযগতয র্মাতগিা প্রদান 

কযর্ছ।  

     -                                      

                                           

                                          -

             NTVQF           Level-1, 2   

                                      

   তডর্ম্বয/২০১৮ ভা ম েন্ত ২০ টি টিটিত’বি ড্রাআতবং 

বকার্ ে প্রতক্ষণ প্রদান কযা র্য়র্ছ। SEIP       

ক) দক্ষ জনতক্ত সৃতিয 

রর্ক্ষি প্রতক্ষণ 

কাতযকুরাভ যুর্গার্মাগী 

কযর্ণয চরভান 

কাম েক্রভমূ অর্যা 

গতিীর কযর্ি র্ফ।   

 

ক) তফএভআটি 
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         ৪ ভা বভয়াদী বকার্ ে ১ভ  ২য় ব্ার্চ ৭০১ জন 

প্রতক্ষাণার্ী উত্তীণ ে র্য়র্ছ।  িন্র্ধ্য ৬২৮ জন রাআর্ন্প 

প্রাপ্ত র্য়র্ছ। ৩য়  ৪র্ ে ব্ার্চ (র্ভ-অগস্ট/২০১৮) ৬৫৬ 

জন প্রতক্ষণার্ী উত্তীণ ে র্য়র্ছ। িন্র্ধ্য ৩৫৪ জন রাআর্ন্প 

প্রাপ্ত র্য়র্ছ।  ৫ভ  ৬ষ্ঠ ব্ার্চ ৭৯৯ জন প্রতক্ষণার্ীয 

Assesment কাম েক্রভ চরভান যর্য়র্ছ। এছাড়া 

জানুয়াতয/২০১৯তরঃ বর্র্ক অর্যা ৪১ টি টিটিতর্ি ড্রাআতবং 

বকা ে চালু কযা র্ে। 

২ ফিেভার্ন বম কর বের্ড 

প্রতক্ষণ প্রদান কযা য় িায 

াাাত অন্তজোতিক 

শ্রভফাজার্যয চাতদায র্ে 

াভ স্যপূণ ে নতুন নতুন বের্ড 

এফং ংতিি বদর্য 

ব্ফাতযক বালা তক্ষর্ণয 

প্রতক্ষণ প্রদান কযর্ি র্ফ। 

প্রর্য়াজর্ন তফদ্যভান প্রতক্ষণ 

বকার্ েয বভয়াদ বৃতদ্ধ কযর্ি 

র্ফ। 

 )                      : 

তফর্দস্থ শ্রভ ফাজার্যয চাতদা ম্বতরি িথ্যাতদ শ্রভ উআং   

ভন্ত্রণারর্য়য তভন াখা র্ি        ংগ্র         । 

ংগৃীি নতুন বেড নুমায়ী প্রতক্ষণ প্রদার্নয ব্ফস্থা কযা 

র্ে। 

 

 
 

 

 )           : 

       -              

                  

      

          

     

                      

                    ৯    

                     

                   

                               

 

                     

    ,                               

                                    

                                   

                                    

                                   

                        

   

         

                               -      

                                 

                          

                                      

                                     

       

          

    -                     -        

           

         

                          

        

  -                                   

                    -                 

                                      

                                         

                                   

                                          

                                        

                         

                          

ক) তফর্দস্থ 

শ্রভফাজার্যয চাতদা  

নতুন বের্ডয িথ্য শ্রভ 

উআং র্ি ংগ্রপূফ েক 

মর্াতফতি প্রচায 

প্রর্য়াজনীয় কাম েক্রভ 

ব্াি যাখর্ি র্ফ। 

 

 )              

           

কাম েক্রভ           

             

              

             

                 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক) তবফাী 

কল্যাণ /গর্ফলণা 

 নীতিভারা 

নুতফবাগ, এফং 

তফএভআটি। 

 

 

খ)    তফএভআটি 
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        mv‡j †mŠw` AvieMvgx gwnjv M„nKgx©‡`i nvDR 

wKwcs †Kv‡m©        Rb‡K cÖwkÿY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 M„nKg© †ckvq         -                     B-

jvwbs Gi gva¨‡g 12 w`‡bi cÖwkÿY †Kvm© Pvjy Kiv 

n‡q‡Q|  

                                ,         

                                    

                                     

 

গ)               : 

তনর্দ েনা প্রদার্নয য নতুন বেড চালুয জন্য একটি   তড 

কযা র্য়র্ছ।      বর্ল ১২টি বেড চালুয তফলর্য় তদ্ধান্ত 

য়। বেডমূ তনম্নরু: 

  ১. কিাটাতযং  

২. প্লাতস্টক বটকর্নারতজ  

৩. বটক্সটাআর বটকর্নারজী  

৪. স্ক্িার্পাতডং   

৫. তরতং এন্ড অর্পার      

৬. বআতটং  

৭. তএনত বভতন ার্যন   

৮. ফুটয়ায এন্ড বরদায বপ্রাডাক্ট  

৯. তফউটিতপর্কন   

১০. বারায তর্স্টভ    

১১. বভকােতনক্স  

১২. এলুতভতনয়াভ বেতির্কন। 

 

                                              

                       প্লাতস্টক বটকর্নারতজ-এআ দুটি 

বেড                                           

                                         

‘                                  , 

                                             

                 

 

 

 

 

 

 

 

 )                  

           ৎ   

           

 

 

 

 

গ) তফএভআটি 
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৩ ফাংরার্দর্ ফিেভার্ন ফ োতধক 

তযভাণ কভ েক্ষভ যুফতক্ত 

(Young Working 

Force) তফদ্যভান। 

ফাংরার্দর্ক ২০২১ ার্রয 

ভর্ধ্য ভধ্যভ অর্য়য বদর্ 

এফং ২০৪১ ার্রয ভর্ধ্য 

উন্নি বদর্ তযণি কযায 

জন্য এ যুফতক্তর্ক বদর্য 

উন্নয়ন কার্জ ম্পৃক্ত কযায 

রর্ক্ষি প্রর্য়াজনীয় প্রতক্ষণ 

প্রদান কযর্ি র্ফ। িাছাড়া, 

র্নক বদর্ জন্ায কর্ভ 

মায়ায় কভ েক্ষভ দক্ষ 

জনতক্তয ংখ্যা তদন তদন 

কর্ভ মার্ে। ঐ কর বদর্য 

চাতদা নুমায়ী ফাংরার্দর্য 

যুফ তক্তয জন্য কভ েংস্থার্নয 

সুর্মাগ সৃতি কযায তফলর্য় 

কাম েকয দর্ক্ষ গ্রণ কযর্ি 

র্ফ। 

                             

 IM Japan Gi mv‡_ gš¿Yvj‡qi MOU Abyhvqx k~b¨ 

Awfevmb e¨‡q Rvcv‡b †UKwbK¨vj B›Uvb© †cÖiY Kiv 

n‡”Q| B‡Zvg‡a¨    e¨v‡P            Rb 

†UKwbK¨vj B›Uvb© Rvcv‡b Mgb K‡i‡Q             
       -                          Rb 

†UKwbK¨vj B›Uvb©            ৯-        Rvcvb 

Mgb      | 

                                          
                                       

                                                

                                          

      ৯-                       

               ৯                             

            †UKwbK¨vj B›Uvb© Rvcv‡b Mgb 

          IM Japan Gi                         

 

 ) জাার্ন বকয়াযতগবায বায় তফপুর চাতদায 

বপ্রতক্ষর্ি আর্িাভর্ধ্য তফএভআটিয ধীনস্থ বকযানীগ   

াফনা টিটিতর্ি ৪ ভা বভয়াদী বকয়াযতগবায বের্ড প্রতক্ষণ 

কাম েক্রভ শুরু কযা র্য়র্ছ। ১ভ ব্ার্চ ২২ জন এফং ২য় ব্ার্চ 

১৮ জন প্রতক্ষণার্ীর্ক প্রতক্ষণ প্রদান কযা র্ে।   

 

 জন্ায কভ এভন বদর্য 

চাতদা নুমায়ী 

এর্দর্য যুফতক্তয 

জন্য কভ েংস্থার্নয 

সুর্মাগ সৃতিয রর্ক্ষি 

গৃীি কাম েক্রভ প্রতি 

বায় উস্থান 

কযর্ি র্ফ। 

 

 

 

 

 

 

যুগ্মতচফ  

(প্রতক্ষণ)  

 

 তফএভআটি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ নাযী তবফান কাম েক্রভ 

অর্যা বজাযদায কযর্ি র্ফ। 

নাযী তবফাী কভীর্দয 

দক্ষিা বৃতদ্ধয রর্ক্ষি তফদ্যভান 

প্রতক্ষর্ণয বভয়াদ ফাড়ার্ি 

র্ফ এফং ব্ফাতযক 

প্রতক্ষর্ণয উয গুরুত্ব তদর্ি 

র্ফ। 

নাযী কভীয বফর্দতক কভ েংস্থান বৃতদ্ধ : 

                   

          

              

               

     

২০১৫ ১,০৩,৭০১ 

 

১১,২৬৫ 

 

২০১৬ ১,১৮,১৫৮ 

 

৯,৯৬৯ 

 

          ৯   

 

       

 

   -

          

      ৯  

 

   ৯   

  

 

                                             

                                               

                                  

                                           
                                      City 

& Guilds                     Level-1   

                                              

৩০                                  

 

                                  /২০১৮      

Engineer, Manager, Receptionist, 
Mechine Operator, Factory worker, 
Quality Checker, Fish Cutter, Chef/Cook 
& Safey Controller, Cleaning labour, 

Swear, Manufacturing, Erector, Steel 

ক)                

বায় নাযী কভীয 

তবফান বৃতদ্ধ কযর্ি 

র্ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক) যুগ্মতচফ 

(প্রতক্ষণ)  

 

 তফএভআটি 
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Fixer, Manufacturing, Sea Guard, Waiter, 
Marketing Specialist, Baby Sitter, Office 
Assistant                                 

 

 )                            : 

 

                                              

                                          

          Real Time Surveillance e¨e¯’v     

           

 

 

 

 

 

খ) ব্ফাতযক প্রতক্ষণ 

ভতনটতযং বজাযদায 

কযর্ি র্ফ। 

 

 

 

 

 

খ) যুগ্মতচফ 

(প্রতক্ষণ)  

 

 তফএভআটি 

৫ দারার  ন্যান্য ভধ্য-

স্বত্বর্বাগীর্দয তফরুর্দ্ধ 

প্রর্য়াজনীয় অআনানুগ ব্ফস্থা 

গ্রণ কযর্ি র্ফ। তফর্দ 

গভর্নচ্ছু কভীযা বমন 

দারার ন্যান্য 

ভধ্যস্বত্বর্বাগীর্দয ভাধ্যর্ভ 

য়যাতন  প্রিাযণায তকায 

না ন এফং জনগণ মার্ি 

বফধ র্র্ তফর্দর্ মায়ায 

বচিা না কর্য ব ম্পর্কে 

জনর্চিনিা সৃতিয রর্ক্ষি 

ব্াক প্রচাযণা চারার্ি র্ফ। 

এজন্য িথ্য তধদপ্তর্যয প্রচায 

ভাধ্যভ এফং স্থানীয় যকায 

প্রতিষ্ঠানমূর্য র্মাতগিা 

তনর্ি র্ফ। 

মধ্যস্বত্বভ োগীভের দেৌরোত্ম প্রতিভরোধ: 

             /                           

                                            , 

           ,       ,                        , 

                                        

                                     

                                        

                 কোর্ য               

                                       

                                   

                                    , 

     ,                TVC                 

     কোর্ য              

  BMET, TTC     IMT-                    

      -                                    

                                            

               

                                            

IOM     ILO                         

                                             

            

                                           

                                           

              

                   /                
Website        Website                  

                                       

                                              

               

                                          
                   

 

 মধ্যস্বত্বভ োগীভের 
তিরুভে জনসভেিনিো 

বৃতের লভযে কোর্ যকর 

েভয গ্রহণ করভি  

হভি। 

 

কভ েংস্থান, 

এনর্পা ের্ভট 

 ভতনটতযং 

নুতফবাগ এফং 

তফএভআটি 
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৬ এ বদর্য গতযফ জনগণ মার্ি 

কভ খযর্চ তফর্দর্ 

কভ েংস্থার্নয সুর্মাগ রাব 

কযর্ি ার্য ব রর্ক্ষি 

তবফান ব্য় কভার্নায 

কাম েকয ব্ফস্থা গ্রণ কযর্ি 

র্ফ। 

তবফান ব্য়  

তবফান ব্য় হ্রার্য উর্ের্ে আর্িাভর্ধ্য ভন্ত্রণারয় কর্তেক 

বৌতদঅযফ বম ১৬টি বদর্য Country Specific 

তবফান ব্য় তনধ োযণ কযা র্য়র্ছ ব ম্পর্কে তফএভআটি’য 

ধীন কাতযগতয       বকন্দ্র  তডআএভ মূর্য ভাধ্যর্ভ 

ব্াকবার্ফ প্রচায কযা র্ে। 

কর্রয ফগতিয জন্য ভন্ত্রণারয়  তফএভআটিয 

Facebook,  র্য়ফাআট  িথ্য ফািায়র্ন এ ংক্রান্ত 

িথ্য প্রকা কযা র্য়র্ছ।  িাছাড়া তরপর্রট  বাস্টার্য 

এআ িথ্য তন্নর্ফ কর্য তফিযণ কযা র্ে। 

যকায কর্তেক  তনধ োতযি 

১৬ টি বদর্য তবফান 

ব্য় মর্ামর্বার্ফ 

প্রচাযপূফ েক 

জনর্চিনিা বৃতদ্ধ 

কযর্ি র্ফ। 

কভ েংস্থান,  

এনর্পা ের্ভট  

 ভতনটতযং 

নুতফবাগ 

এফং 

তফএভআটি 

৭ প্রফাী কভীগণ মার্ি প্রফাী 

কল্যাণ ব্াংর্কয ভাধ্যর্ভ কভ 

খযর্চ বদর্ র্ ে বপ্রযণ কযর্ি 

ার্য এফং িার্দয বপ্রতযি 

র্ ে প্রফাী কল্যাণ ব্াংর্কয 

ভাধ্যর্ভ বরনর্দন কযর্ি ার্য 

ব জন্য ীতভি তযর্য 

ফাতণতজিক কাম েক্রভ 

তযচারনায নুভতি প্রদার্নয 

জন্য র্ ে ভন্ত্রণারয়  

ফাংরার্দ ব্াংর্কয র্ে 

অর্রাচনাক্রর্ভ প্রর্য়াজনীয় 

কাম েক্রভ গ্রণ কযর্ি র্ফ। 

প্রফাী কল্যাণ ব্াংক: 

ম্প্রতি প্রফাী কল্যাণ ব্াংকর্ক িপততর ব্াংর্ক রুান্তয 

কযা র্য়র্ছ। ব্াংকটিয জনফর বৃতদ্ধয রর্ক্ষি কাম েক্রভ 

চরভান অর্ছ।  

              

                  

                   

               

                

 

 

 

 

 

 

 

প্রফাী কল্যাণ 

ব্াংক 

৮ প্রফাী কভীর্দয ন্তানর্দয 

বরখাড়ায় উৎা প্রদার্নয 

জন্য তফদ্যভান তক্ষাবৃতত্ত 

কাম েক্রভ ফাড়ার্ি র্ফ। বম 

কর বদর্ তধক ংখ্যক 

ফাংরার্দত কভী কাজ কর্য 

ব ফ বদর্ চাতদায তনতযর্খ 

ফাংরার্দর্য াঠক্রভ 

নুমায়ী তক্ষা কাম েক্রভ 

তযচারনায জন্য স্কুর 

প্রতিষ্ঠায উর্দ্যাগ গ্রণ কযর্ি 

র্ফ। 

তফর্দর্ স্কুর প্রতিষ্ঠায উর্দ্যাগ গ্রণ: 

 

                                            

                                                

           - ৯                         

                                            

                                            

                                            

                      

 

তফর্দর্ স্কুর প্রতিষ্ঠায 

রর্ক্ষি গৃীি কাম েক্রর্ভয 

গ্রগতি প্রতি বায় 

উস্থান কযর্ি র্ফ। 

 

তযকল্পনা 

তধাখা 

 

র্য়জ অন ো ে 

কল্যাণ বফাড ে 

৯ তফদ্যভান শ্রভফাজায ংযক্ষণ 

 ম্প্রাযর্ণয াাাত 

নতুন নতুন শ্রভফাজায 

নুন্ধান কযর্ি র্ফ এফং 

প্রফাী কভীর্দয কল্যাণ  

বফা তনতিি কযর্ি র্ফ। এ 

রর্ক্ষি তফর্দস্থ শ্রভ উআং-এয 

কভ েকিো/কভ েচাযীগণর্ক 

তধকিয তনষ্ঠা  

অন্ততযকিায ার্র্ কাজ 

কযর্ি র্ফ। 

                       

 

তফএভআটি কর্তেক তযচাতরি তবফান  দক্ষিা উন্নয়ন 

িতফর্রয র্ োয়র্ন তযচাতরি ‘শ্রভ ফাজায গর্ফলণা 

প্রতিষ্ঠান তনর্য়াগ তফলয়ক কাম েক্রভ’ এয অিায় তনর্য়াতজি 

প্রতিষ্ঠান Project Interaspect 

Consultants কর্তেক ৫৩টি বদর্য অন্তজোতিক 

শ্রভফাজার্যয দক্ষিা  কভ েংস্থার্নয চাতদা        

ংক্রান্ত গর্ফলণা কাম েক্রভ ম্পন্ন কর্যর্ছ। নুর্ভাতদি 

বভর্ডরতজ নুমায়ী Project Interaspect 

Consultants Firm  আর্িাভর্ধ্য ১২টি বদর্ 

র্যজতভর্ন তযদ েনপূফ েক ৫৩টি বদর্য িথ্য ংগ্র কর্য 

াতফ েক কাম েক্রভ ম্বতরি বদতবতত্তক খড়া প্রতির্ফদন ব 

কর্যর্ছ।  

ক) তফএভআটি  শ্রভফাজায 

নুন্ধার্নয রর্ক্ষি 

ম্পাতদি গর্ফলণায উয 

একটি প্রতির্ফদন 

ভন্ত্রণারর্য়য নুর্ভাদন 

ার্র্ক্ষ প্রকার্য উর্দ্যাগ 

গ্রণ কযর্ফ। 

 

 

    গর্ফলণা 

 নীতিভারা 

নুতফবাগ/ 

দক্ষিা  

উন্নয়ন 

িতফর/ 

তফএভআটি 

 

 

 

 

 

১০ প্রফাী কল্যাণ  বফর্দতক 

কভ েংস্থান ভন্ত্রণারর্য়য 

ধীর্ন নফসৃি ১২টি শ্রভ 

ফাস্তফাতয়ি   
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উআং-এয ভর্ধ্য বম ০৯টি শ্রভ 

উআং-এ (ব্রুনাআ, তভরান-

আটাতর, গ্রী, বেন, ত.অয. 

বজর্নবা, যাতয়া, দতক্ষণ 

অতেকা, র্াআল্যান্ড এফং 

র্েতরয়া) দায়নকৃি 

কভ েকিোগণ এখন ংতিি 

তভর্ন বমাগদান কযর্ি 

ার্যন তন যযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 

অগাভী ০৭ (াি)  তদর্নয 

ভর্ধ্য িার্দয নুকূর্র 

কূটবনতিক ার্াট ে 

প্রদান ন্যান্য প্রর্য়াজনীয় 

ব্ফস্থা গ্রণ কযর্ফ। 

 

 

 

বাতি ফর্রন, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রদত্ত ১০টি তনর্দ েনায ভর্ধ্য ৯টি তনর্দ েনাআ চরভান প্রকৃতিয এফং বগুর্রা 

মর্ামর্বার্ফ ফাস্তফাতয়ি র্ে। তিতন ফতণ েি প্রতিশ্রুতি  তনর্দ েনামূ ফাস্তফায়র্ন কর্রয র্মাতগিা কাভনা কর্যন। বায় অয 

বকান অর্রাচিসূতচ না র্াকায় বাতি উতস্থি করর্ক ধন্যফাদ জাতনর্য় বায ভাতপ্ত বঘালণা কর্যন।                                                                       

 
 
 
                                                                                       

স্বাক্ষতযি/ 

২৪/১/১৯    

(ড. অর্ভদ মুতনরুছ ার্রীন) 

তিতযক্ত তচফ (প্রান  র্ ে) 

প্রফাী কল্যাণ  বফর্দতক কভ েংস্থান ভন্ত্রণারয়। 

 

 

 

 


