প্রতিযক্ষা ভন্ত্রণারয়েয াপল্য ও উন্নেনমূরক কভমকায়েয তিত্র
মভা. জেনার আয়ফদীন
ফিমভান যকায়যয ভয়ে (২০০৯-২০২০) প্রতিযক্ষ ভন্ত্রণারে ও আওিাধীন দপ্তয/ংস্থাে অভূিপূফ ম
উন্নেন াতধি য়েয়ে। জাতিংয়ঘয াতিযক্ষী মপ্রযণকাযী মদ তয়য়ফ ফাংরায়দয়য প্রথভ স্থান পুনরুদ্ধায
তফশ্ব াতি প্রতিষ্ঠাে ফাংরায়দ মনফাতনী ও ফাংরায়দ পুতর এয মভাট ৬,৭৩১ জন াতিযক্ষী াপয়ল্যও
ায়থ গুরুত্বপূণ ম ভূতভকা ারন কয়য আয়ে। মনৌফাতনীয়ি ৩১টি জাাজ, দু’টি মভতযটাইভ মতরকপ্টায, দু’টি
মভতযটাইভ প্যায়রার এোযক্রাপট এফং দু’টি াফয়ভতযন ংয়মাজয়নয ভাধ্যয়ভ ফাংরায়দ মনৌফাতনী আজ
তত্রভাতত্রক মনৌফাতনী তয়য়ফ তফশ্ব দযফায়য আত্মপ্রকা কয়যয়ে। নাযীয ক্ষভিােন তনতিিকয়ে ফিমভায়ন
মনৌফাতনীয তফতবন্ন জাাজ ও ঘাঁটিয়ি ৪৯২ জন নাযী কভমকিমা ও কভমিাযী কভমযি যয়েয়েন। মপায় ম মগার২০৩০ এয আয়রায়ক ফাংরায়দ তফভান ফাতনীয়ি আধুতনক উচ্চ ক্ষভিাম্পন্ন তফভান, মতরকপ্টায, ম মা ডায,
ভূতভ মথয়ক আকায় তনয়ক্ষণয়মাগ্য মক্ষণাস্ত্র, অিযাধুতনক ভযাস্ত্র এফং মন্ত্রাতি ংয়মাজন কযা য়েয়ে।
এোড়া, কক্সফাজায়য ‘তফভান ফাতনী ঘাঁটি মখ াতনা’, ময়ায়য ‘ফঙ্গফন্ধু কভয়েক্স’, ফগুড়াে ‘তফএপ াীন
স্কুর এন্ড কয়রজ’ এফং িট্টগ্রায়ভ ‘এোযয়ভন মরতনং ইন্সতিটিউট’ তনভমাণ কযা য়েয়ে।
তফশ্বতযয়য াতিযক্ষায াাাত ক্রভফধ মভান জতঙ্গফাদ, আিজমাতিক ন্ত্রা মভাকাতফরাে এফং
াভতযক কূটনীতিয মক্ষয়ত্র ম্পকম উন্নেয়নয রয়ক্ষয দীঘ ম ২৩ ফেয য প্যাতয (ফ্রান্স), তউর (দতক্ষণ মকাতযো)
ও ব্রাততরোয (ব্রাতজর) ফাংরায়দ দূিাফায় নতুন তিনটি প্রতিযক্ষা াখা সৃজন প্রতিযক্ষা মগায়েন্দা
ভাতযদপ্তয এয তফদ্যভান ১৯টি াখায অতিতযক্ত নতুন ০৮টি াখা এফং তফদ্যভান ০৮টিয অতিতযক্ত ০২টি
নতুন ব্যযয়যা সৃতি কযা য়েয়ে। এোড়া, ০৫টি মনাতনফায় নতুনবায়ফ ০৫টি আতভম মভতডয়কর কয়রজ স্থান
কযা য়েয়ে।
াভতযক ফাতনী কভান্ড এন্ড িাপ কয়রয়জ ‘মখ াতনা কভয়েক্স’ একায়ডতভক বফন, ১৪ িরাতফতি
াতযফাতযক ফাস্থান (কৃষ্ণচূড়া) তফতডং এফং ফ মাধুতনক প্রযুতক্তম্পন্ন দু’টি োনাতয তনভমাণ কযা য়েয়ে।
ম
ফাংরায়দ ভযাস্ত্র কাযখানাে ফতধ মিায়য কাতুজ
ম উৎাদন ও যফযায়য জন্য ৪৫,০০০ ফগফুট
আেিনতফতি একটি  এফং মগারাফারুদ উৎাদন ও ংয়মাজয়নয ক্ষভিা বৃতদ্ধয জন্য তএ-২ ও াই
কযাতরফায অযামুতনন পযাক্টতয তফতডং তনভমাণ কযা য়েয়ে।
মদয়য ৩২ (ফতত্র)টি আফাওো ম ময়ফক্ষণাগাযয়ক তডতজটারাইয়জয়নয ভাধ্যয়ভ একই মনটওোয়কময
আওিাে আনা য়েয়ে। মদয়য াঁিটি স্থায়ন ১২টি ১ভ মেতণয আফাওো ম ময়ফক্ষণাগায স্থান কযা য়েয়ে।
ফাংরায়দ ভাকা গয়ফলণা ও দূয অনুধাফন প্রতিষ্ঠান (স্পাযয়া) এয উগ্র তিত্র ব্যফায কয়য ফাংরায়দয়য
উকূরীে এরাকায টাইডার ভাডফ্ল্যাট এয ভানতিত্র প্রণেন কযা য়েয়ে মা তফতবন্ন তযকেনা প্রণেন ও
ফাস্তফােন, ম্যানয়গ্রাব ফনােন ও মুদ্র য়ি ভূতভ পুনরুদ্ধায়যয তযকেনাে ব্যফায কযা মায়ফ। স্পাযয়া দূয
অনুধাফন প্রযুতক্ত ব্যফায়যয ভাধ্যয়ভ তনেতভিবায়ফ মফায়যা ও আভন পর আফায়দয এরাকা ম ময়ফক্ষণ কয়য এ
ংক্রাি প্রাক্কতরি িথ্যাতদ ংতিি যকাতয দপ্তযমূয়ক প্রদান কয়য আয়ে মা জািীে ম মায়ে খাদ্য তনযাত্তা
তযকেনাে গুরুত্বপূণ ম ভূতভকা যাখয়ে। ফাংরায়দ জতয অতধদপ্তয়যয ‘তডতজটার ম্যাতং তয়িয়ভয উন্নতি’
প্রকয়েয আওিাে ভগ্র মদয়য ১:২৫,০০০ মেয়রয ৯৮০টি তডতজটার ভানতিত্র এফং ৫টি তফবাগীে য়যয
(ফতযার, িট্টগ্রাভ, খুরনা, যাজাী ও তয়রয়ট) ১:৫,০০০ মেয়রয ২৫০টি তডতজটার ভানতিত্র প্রণেন কযা
য়েয়ে। এ োড়া, BMD Weather APPS এফং BMD িালু মদয়য িতিটি ম ময়ফক্ষণাগায়য স্বেংতক্রে
ভাটিয আদ্র মিা ম ময়ফক্ষণ মনটওোকম স্থান কযা য়েয়ে।
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