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gyyLeÜ 

 

cwiKíbv Dbœq‡bi c~e© kZ©| mwVK cwiKíbv Qvov Dbœqb m¤¢e bq| cwiKíbv ej‡Z Avgiv eywS eZ©gvb cwiw ’̄wZ‡K 

we‡ePbvq wb‡q we`¨gvb m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi wbwðZ K‡i wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ wbw`©ó jÿ¨ I D‡Ï‡k¨ AR©‡bi 

Rb¨ fwel¨‡Z KiYxq myk„•Lj Kg©hÁ‡K; †hLv‡b GKwU Kg©KvÛ Ab¨ Av‡iKwUi mv‡_ IZ‡cÖvZfv‡e RwoZ| cwiKíbv 

n‡Z n‡e cÖ‡qvRb wfwËK, Pvwn`v gvwdK I Kvw•LZ jÿ¨ AR©‡bi Dc‡hvMx| cwiKíbvi Ab¨Zg welqe ‘̄ n‡jv we`¨gvb 

m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Kiv| AvaywbK A_©bxwZ‡Z Dbœq‡bi Rb¨ cwiKíbv Kiv ivóªxq Kg©Kv‡Ûi GKwU 

Awe‡”Q`¨ Ask|  

 

LvZwfwËK cwiKíbvi jÿ¨gvÎvi mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L mswkøó mKj Dbœqb LvZ‡K we‡ePbvc~e©K ’̄vbxq ch©v‡q mvwe©K 

Dbœq‡bi j‡ÿ¨ MRvwiqv Dc‡Rjvq cwiKíbv cÖYq‡bi cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q| D‡jøL¨ †h, Dc‡Rjv cwil` AvBb, 2009 

Abyhvqx cwil` KZ…©K Zvi GLwZqvify³ †h †Kvb wel‡q Zvi Znwe‡ji mv‡_ msMwZ †i‡L evwl©K Dbœqb cwiKíbvmn 

†h †Kvb †gqv‡`i Rb¨ cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evq‡bi weavb i‡q‡Q| GQvov eZ©gvb miKv‡ii Dbœqb ÒiæcKí 2021Ó 

Ges Sustatinable Development Goals (SDG) AR©‡b Z…Yg~j ch©vq †_‡K ’̄vbxq Pvwn`vi wbwi‡L LvZwfwËK 

Dbœqb‡K ¸iæZ¡ w`‡q evwl©K Dbœqb cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q| †hLv‡b RbM‡Yi Avkv AvKv•Lv I Pvwn`vi cÖwZdjb 

NUv‡bvi wbwgË  cÖKí MÖn‡Yi †ÿ‡Î Z…Yg~j ch©v‡q Rbmvavi‡Yi gZvgZ MÖnY, Db¥y³ ev‡RU Awa‡ekb I Dc‡Rjv 

cwil‡` n Í̄všÍwiZ 17 wU ’̄vbxq KwgwUi mycvwik, RbcÖwZwbwa, miKvwi-†emiKvwi Kg©KZ©v I ’̄vbxq ch©v‡qi ¸bxRb‡`i 

gZvgZ Ges civgk© AZ¨šÍ ¸iæ‡Z¡i mv‡_ cwiKíbvq mwbœ‡ek Kiv n‡q‡Q| µgea©gvb RbmsL¨v, µgn«vmgvb K…wl Rwg, 

Rjevqy cwieZ©bmn bvbv P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq MRvwiqv Dc‡Rjvq evwl©K Dbœqb cwiKíbv AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡e|  

 

B‡Zvc~‡e© M„nxZ cÂevwl©Kx cwiKíbv I ev‡RU cy Í̄K AvKv‡i cÖKvk Kiv n‡q‡Q| GiB avivevwnKZvq 2021-22 A_© 

eQ‡ii Rb¨ evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cÖYqb Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖYxZ cwiKíbv h_vh_ ev Í̄evq‡bi 

gva¨‡g MRvwiqv Dc‡Rjv‡K ¯̂wbf©i DbœZ Rbc‡` iæcvšÍi Kiv m¤¢e n‡e e‡j Avgv‡`i „̀p wek̂vm| 

 

 

†gvt আমিরুল ইসলাি 

চেয়ারিযান 

 

 

†gvt আমিরুল ইসলাি  

চেয়ারিযান 

Dc‡Rjv cwil`,MRvwiqv, 

gyÝxMÄ 

 



 

 

 

 m¤úv`Kxq 

cÖkvmwbK we‡K›`ªxKi‡Yi Ask wn‡m‡e Dc‡Rjv cwil‡`i m„wó n‡q‡Q| G e¨e ’̄vi jÿ¨ n‡jv RbM‡Yi Kv‡Q 

we‡K›`ªxKi‡Yi mydj †cŠu‡Q †`qv, ’̄vbxq Dbœqb I cÖkvm‡b RbM‡Yi AskMÖnY wbwðZKiY, miKvwi Aby`vb I ’̄vbxq 

m¤ú‡`i wfwË‡Z ’̄vbxq `ÿZv‡K Kv‡R jvwM‡q Rb¸iæZ¡c~Y© cÖKí ev Í̄evqb| 

MRvwiqv Dc‡Rjv cwil` RvZxq cwiKíbvi cwic~iK cÖKí MÖnY K‡i Ges Zv ev Í̄evqb K‡i| Dc‡Rjv cwil‡` i‡q‡Q 

’̄vbxq mgm¨vi mv‡_ cwiwPwZ RbM‡Yi wbe©vwPZ cÖwZwbwa I †ckvMZ Kg©Kv‡Û cvi`k©x wewfbœ cÖwZôv‡bi Kg©KZ©ve„›`| 

RbcÖwZwbwa I †ckvRxex‡`i mw¤§wjZ cÖqv‡m ’̄vbxq Pvwn`v, m¤ú` I KvwiMwi `ÿZv‡K we‡klfv‡e cÖvavb¨ w`‡q mgMÖ 

Dc‡RjvwU‡K GKK wn‡m‡e we‡ePbv K‡i cÖKí cÖYqb Kiv nq| 

AcÖZzj m¤ú‡`i Kvh©Ki e¨envi wbwðZ I ’̄vbxq m¤ú` mgv‡ek‡K DrmvwnZ Kivi j‡ÿ¨ Dc‡Rjv cwil‡`i Znwej, 

miKv‡ii Aby`vb I wewfbœ wefv‡Mi m¤ú`mg~n GKwU mwVK cwiKíbvi AvIZvq Avbv n‡j jÿ¨wfwËK Rb‡Mvôx‡K 

†mev cÖ`vb mnRZi n‡e Ges Dbœqb n‡e `„k¨gvb| DwjøwLZ welqmg~n Dcjwä K‡i I Dc‡Rjv cwil` AvB‡bi 

wb‡`©kbv AbymiYc~e©K MRvwiqv Dc‡Rjv cwil` B‡Zvg‡a¨ 2021-22 A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU 

cÖYqb K‡i; hv cy Í̄K AvKv‡i cÖKv‡ki D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i 2021-22A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cÖYqbmn cy Í̄K AvKv‡i cÖKv‡ki 

Kv‡R wb‡qvwRZ e¨w³eM©‡K RvbvB AvšÍwiK ab¨ev`| Dc‡Rjv cwil‡`i mswkøó Kg©KZ©v, wbe©vwPZ RbcªwZwbwa I 

Kg©Pvix‡`i AskMÖn‡Y cÖYxZ cwiKíbv ev Í̄evqb I RbKj¨vYg~Lx ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄v cÖwZôvB †nvK Avgv‡`i mK‡ji 

A½xKvi|   

 

 

 

জিয়াউল ইসলাম চ ৌধুরী 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার 

 

 

 

জিয়াউল ইসলাম চ ৌধুরী 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার 

Dc‡Rjv cwil`, MRvwiqv, 

gyÝxMÄ 



 

 

 

 

evYx 

MRvwiqv Dc‡Rjvi cwil` Zvi mKj Dbœqb Kg©Kv‡Ûi Dci  2021-22A_© eQ‡ii Rb¨ evwl©K Dbœqb cwiKíbv I 

ev‡RU cy Í̄K AvKv‡i cÖKv‡ki e¨e ’̄v MÖnY K‡i‡Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z| myôz cwiKíbv A_©‰bwZK Dbœq‡bi 

c~e©kZ©| ZvB MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i G ai‡Yi D‡`¨vM cÖksmvi `vex`vi| †`‡ki Avcvgi RbM‡Yi ¯̂cœ ev Í̄evqb 

Ki‡Z n‡j Zv‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœqb Kiv AZ¨šÍ Riæix|  

Dc‡Rjv c×wZ MÖvg evsjvi Z…Yg~j ch©v‡qi MYgvby‡li cÖv‡Yi `vex| Dc‡Rjv cwil` Kvh©µg evievi eÜ nIqv m‡Ë¦I 

gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbv ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄v kw³kxj I ÿgZv we‡K›`ªxKi‡Yi j‡ÿ¨ 1991 wLª. eÜ K‡i 

†`Iqv Dc‡Rjv cÖ_v cybivq Pvjyi D‡Ï‡k¨ 1998 mv‡j Dc‡Rjv cwil` AvBb cvk K‡ib| RbKj¨vY I my-kvmb 

cÖwZôvB Gi g~j D‡Ïk¨| 

Dc‡Rjv cwil‡`i wbR¯̂ m¤ú` Ges Rbej‡K GKwU myôz cwiKíbvi AvIZvq e¨envi Ki‡j m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi 

wbwðZ Kiv m¤¢e| Z…Yg~j ch©v‡q RbM‡Yi gZvg‡Zi wfwË‡Z Pvwn`vwfwËK (Need Based) cÖKí MÖnY K‡i MRvwiqv 

Dc‡Rjv cwil` evsjv‡`‡ki GKwU Av`k© Dc‡Rjvq cwiYZ n‡e|  

MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cÖYq‡bi AwfÁZv Kv‡R jvwM‡q ‡`‡ki Ab¨vb¨ Dc‡Rjv 

cwil` cwiKíbv cÖYq‡b GwM‡q Avm‡e Ges mxwgZ m¤ú` I Rbe‡ji m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Ki‡e e‡j Avwg „̀pfv‡e 

wek̂vm Kwi|  

 

 

 

G¨vW. g„bvj KvwšÍ `vm 

সংসদ সদসয 
মুন্সিগঞ্জ-৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G¨vW. g„bvj KvwšÍ `vm 

সংসদ সদসয 
মুন্সিগঞ্জ-৩ 

 



 

 

 

     evYx 

MRvwiqv Dc‡Rjv cwil` M„nxZ 2021-22A_© eQ‡ii Rb¨ evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cy Í̄K AvKv‡i cÖKvk Ki‡Z 

hv‡”Q †R‡b Avwg Avbw›`Z| GB Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU eB Dc‡Rjvi n Í̄všÍwiZ-msiwÿZ wefv‡Mi cvkvcvwk 

cwil‡`i mvwe©K Kvh©µg Av‡iv myk„•Lj Ges Kvh©Kifv‡e ev Í̄evq‡bi mnvqK n‡e e‡j Avwg g‡b Kwi| GQvov ev‡RU 

cÖYqb Dc‡Rjv cwil‡`i Avw_©K ¯̂”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Ki‡e e‡j Avgvi wek̂vm| 

Dc‡Rjv cwil`‡K GKwU MYZvwš¿K ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z n‡j cwil‡`i mswkøó wewfbœ `ßi, 

BDwbqb cwil` Ges mvaviY RbM‡Yi mw¤§wjZ cÖ‡Póv cÖ‡qvRb| cwil`‡K GKwU Rbg~Lx cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjv 

Ges Gi †mev mvaviY gvby‡li wbKU †cŠu‡Q †`qvi Rb¨ cwil`‡K Kvh©Ki f~wgKv cvjb Ki‡Z n‡e| B‡Zvg‡a¨ MRvwiqv 

Dc‡Rjv cwil`‡K Av‡iv Kvh©Ki, MYZvwš¿K, †mevg~Lx I Revew`wnZvg~jK ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjvi 

j‡ÿ¨ Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q| G Kvh©µ‡gi Ask wn‡m‡e Dc‡Rjv evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU eB cÖYqb Avkve¨ÄK 

cÖqvm e‡j Avgvi wbKU cÖZxqgvb n‡q‡Q; hv Òwfkb 2021Ó I ``Sustainable Development Goals (SDG)``  

AR©‡b mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡e| 

GB D‡`¨v‡Mi Rb¨ Dc‡Rjv cwil` †Pqvigv¨b, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, fvBm †Pqvig¨vbØqmn cwil‡`i mKj m`m¨ 

Ges wewfbœ wefv‡Mi Kg©KZ©vMYmn mswkøó mKj‡K Avwg AvšÍwiKfv‡e ab¨ev` Rvbvw”Q| MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i 

GB D‡`¨vM Ab¨vb¨ Dc‡Rjvi Rb¨ `„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

Avwg MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i evwl©K Dbœqb cwiKKíbv I ev‡RU eB cÖYq‡b M„nxZ D‡`¨v‡Mi mvwe©K mvdj¨ Kvgbv 

KiwQ| 

 
 

কাজী নারিদ িসুল 

জেলা প্রশাসক 

মুিীগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

  

কাজী নারিদ িসুল 

জেলা প্রশাসক 

মুিীগঞ্জ। 

http://www.munshiganj.gov.bd/site/officer_list/69c10fad-2010-11e7-8f57-286ed488c766/
http://www.munshiganj.gov.bd/site/officer_list/69c10fad-2010-11e7-8f57-286ed488c766/


 

 

evYx 

MRvwiqv Dc‡Rjv cwil` M„nxZ 2021-22A_© eQ‡ii Rb¨ evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cy Í̄K AvKv‡i cÖKvk Ki‡Z 

hv‡”Q †R‡b Avwg Avbw›`Z| GB Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU eB Dc‡Rjvi n Í̄všÍwiZ-msiwÿZ wefv‡Mi cvkvcvwk 

cwil‡`i mvwe©K Kvh©µg Av‡iv myk„•Lj Ges Kvh©Kifv‡e ev Í̄evq‡bi mnvqK n‡e e‡j Avwg g‡b Kwi| GQvov ev‡RU 

cÖYqb Dc‡Rjv cwil‡`i Avw_©K ¯̂”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Ki‡e e‡j Avgvi wek̂vm| 

Dc‡Rjv cwil`‡K GKwU MYZvwš¿K ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z n‡j cwil‡`i mswkøó wewfbœ `ßi, 

BDwbqb cwil` Ges mvaviY RbM‡Yi mw¤§wjZ cÖ‡Póv cÖ‡qvRb| cwil`‡K GKwU Rbg~Lx cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjv 

Ges Gi †mev mvaviY gvby‡li wbKU †cŠu‡Q †`qvi Rb¨ cwil`‡K Kvh©Ki f~wgKv cvjb Ki‡Z n‡e| B‡Zvg‡a¨ MRvwiqv 

Dc‡Rjv cwil`‡K Av‡iv Kvh©Ki, MYZvwš¿K, †mevg~Lx I Revew`wnZvg~jK ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjvi 

j‡ÿ¨ Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q| G Kvh©µ‡gi Ask wn‡m‡e Dc‡Rjv evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU eB cÖYqb Avkve¨ÄK 

cÖqvm e‡j Avgvi wbKU cÖZxqgvb n‡q‡Q; hv Òwfkb 2021Ó I ``Sustainable Development Goals (SDG)``  

AR©‡b mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡e| 

GB D‡`¨v‡Mi Rb¨ Dc‡Rjv cwil` †Pqvigv¨b, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, fvBm †Pqvig¨vbØqmn cwil‡`i mKj m`m¨ 

Ges wewfbœ wefv‡Mi Kg©KZ©vMYmn mswkøó mKj‡K Avwg AvšÍwiKfv‡e ab¨ev` Rvbvw”Q| MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i 

GB D‡`¨vM Ab¨vb¨ Dc‡Rjvi Rb¨ `„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

Avwg MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i evwl©K Dbœqb cwiKKíbv I ev‡RU eB cÖYq‡b M„nxZ D‡`¨v‡Mi mvwe©K mvdj¨ Kvgbv 

KiwQ| 

 
 

চমাহাম্মদ এিামুল আহসাি 

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সিকাি 

 মনু্সীগঞ্জ 

  

চমাহাম্মদ এিামুল আহসাি 

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সিকাি 

মুন্সীগঞ্জ 

http://www.munshiganj.gov.bd/site/officer_list/ab4a6bad-2536-4c3c-806d-b969cdfb0903/
http://www.munshiganj.gov.bd/site/officer_list/ab4a6bad-2536-4c3c-806d-b969cdfb0903/


 

 

 

evYx   

†mvbvi evsjv M‡o Zzj‡Z n‡j Z…Yg~j ch©v‡q e¨vcK Dbœqb Avek¨K| Avi Zv ev¯Íevqb Ki‡Z n‡j cÖ‡qvRb 

GKwU my¯’, mywbw`©ó Ges ev¯ÍewfwËK cwiKíbv| G jÿ¨‡K mvg‡b †i‡L MRvwiqv Dc‡Rjv cwil` 2021-22A_© 

eQ‡ii Rb¨ evwl©K KZ…©K Dc‡Rjv cwil` Z_¨, cwiKíbv I ev‡RU eB AvKv‡i cÖKv‡ki D‡`¨vM MÖnY Kiv 

n‡q‡Q| Avkv Kwi G cwiKíbv mg‡qi Pvwn`vc~iY K‡i GjvKvi Dbœq‡b h‡_ó f~wgKv ivL‡e|  

Dc‡Rjv cwil‡`i Dbœqb cwiKíbv ev Í̄evq‡b AvBb-k„•Ljvi Dbœqb mvab, gva¨wgK I gv`ªvmv wkÿvi gvb 

Db œqb, †hvMv‡hvM I ‡fŠZ AeKvVv‡gvi Dbœqb, mgvR‡mev, mvgvwRK ebvqb Kvh©µ‡gi Dci ¸iæZ¡v‡ivc Kiv 

n‡q‡Q| hw` †`‡ki mvwe©K Dbœq‡bi aviv Aÿzbœ ivL‡Z nq Zvn‡j Dc‡Rjv cwil‡`i Dbœq‡bi aviv‡K †eMevb 

ivLv evÂbxq| GB cwiKíbv cÖYq‡bi gva¨‡g cÖwZwU Lv‡Zi Dbœqb Ges Revew`wnZv wbwðZ Ki‡e Ges DbœZ 

evsjv‡`k Movi †ÿ‡Î AMÖYx f~wgKv ivL‡Z cvi‡e e‡j Avgvi `„p wek̂vm|  

Dc‡Rjv cwil‡`i RbcÖwZwbwa I mKj ¯Í‡ii miKvwi Kg©KZ©v Kg©Pvixe„›`‡K mv‡_ wb‡q GB evwl©K Dbœqb 

cwiKíbv I ev‡RU ev¯Íevqb Kiv †M‡j MRvwiqv Dc‡Rjv GKwU Av`k© Dc‡Rjvq cwibZ n‡e| MYZš¿‡K 

mymsnZ K‡i Dc‡Rjv cwil`‡K AviI MwZkxj I Kvh©Ki Kiv †M‡j mykvmb wbwðZ n‡e e‡j Avwg g‡b Kwi|  

me‡k‡l G cwiKíbv cÖYqb I cy¯ÍK AvKv‡i cÖKv‡ki mv‡_ mswkó mKj‡K RvbvB AvšÍwiK ï‡f”Qv I ab¨ev`| 

 

 

 

আতাউর রহিান চনমি 

ভাইস জেয়ারমযাি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

evYx 

MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i D‡`¨v‡M B‡Zvc~‡e© M„nxZ Dc‡Rjv cwil‡`i 2021-22A_© eQ‡ii Rb¨ evwl©K Dbœqb 

cwiKíbv I ev‡RU eB AvKv‡i cÖKvwkZ n‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg LyeB Avbw›`Z| †UKmB Dbœq‡bi Rb¨ cwiKíbvq 

Z…Yg~j chv©‡q Rbmvavi‡Yi AskMÖnY Ab¯̂xKvh©| eBwU cÖKv‡ki gva¨‡g Dbœqb cwiKíbvq GKw`‡K †hgb ’̄vbxq 

RbM‡Yi AvKv•Lvi cÖwZdjb NU‡e †Zgwb Dbœq‡b mykvmb cÖwZôv cv‡e| AÎ GjvKvq GKRb bvix RbcÖwZwbwa wn‡m‡e 

GjvKvi cÿ ‡_‡K †`kevmx‡K Avwg Awfb›`b Rvbvw”Q|  

cwi‡k‡l GB Dbœqb cwiKíbv eB cÖKv‡k hviv mvwe©K mn‡hvwMZv I AK¬všÍ cwikÖg K‡i‡Qb Zv‡`i Kv‡Q K…ZÁZv 

Ávcb KiwQ Ges mvwe©K mvdj¨ Kvgbv KiwQ|  

 

খামিজা আক্তার 

ভাইস জেয়ারমযাি(মনহলা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

gvbwP‡Î MRvwiqv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

†ivW g¨v‡c MRvwiqv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GK bR‡i MRvwiqv Dc‡Rjv 

µ. bs weeiY msL¨v µ. bs weeiY msL¨v 

01 Dc‡Rjvi AvqZb 131 eM© wK.wg. 40 Av`k© MÖvg/¸”Q MÖvg 02wU 

02 BDwbq‡bi msL¨v 08 wU 41 cyKzi 260 wU 

03 MÖv‡gi msL¨v 133wU 42 †gvU †R‡ji msL¨ 2,072 Rb  

04 ‡gŠRvi msL¨v 110wU 43  Lv‡ji msL¨v 08wU 

05 RbmsL¨v  

                            

1,57,988 Rb 

(78,744 Rb bvix 

I 79,244 Rb cyiæl) 

44 

 

b`x 

 

03wU 

 

06 RbmsL¨vi NYZ¡ (cÖwZ eM© wK.wg.) 1206 Rb 45 Rj gnj 02wU 

07 RbmsL¨v e„w×i nvi 1.33% 46 †Lqv NvU/‡bŠKv NvU 07wU 

08 _vbv 1wU  47 wUDeI‡qj (miKvix) 2,061wU 

09 nvBI‡q cywjk dvwo 1wU 48 nvU evRvi 07 wU 

10 †bŠ cywjk dvwo 1wU  49 WvKNi 13wU 

11 MRvwiqv _vbv Z`šÍ †K›`ª,  1wU  50 e¨vsK 13wU 

12 dvqvi mvwf©m wmwfj wW‡dÝ 1wU  51 ‡Uwj‡dvb (ms‡hvMmn) 30wU 

13 †Kv÷MvW© †ókb 1wU 52 we ỳ¨ZvwqZ MÖvg 92 wU 

14 miKvix cÖv_wgK we`¨vjq 87 wU 53  ˆe ỳ¨wZK Dc-‡K›`ª 02 wU 

15 cÖv.we.-‡Z Dce„wË  6,777 wU 54 gmwR` 349wU 

16 wb¤œ gva¨wgK we`¨vjq 02wU 55 gw›`i 16 wU 

17 gva¨wgK we`¨vjq  18wU 56 miKvix/‡emiKvix †i÷ nvDR 02 wU 

18 K‡jR 3wU 57 Gb.wR.I 08 wU 

19 gv`ªvmv 05wU 58 A_©‰bwZK AÂj 01wU 

20 BwÄwbqvwis ÷vd K‡jR 1 wU 59 eb¨v/mvB‡K¬vb †m›Uvi 16 wU 

21 †fv‡Kkbvj Bbw÷wUDU 01wU 60 mÕ wgj 15 wU 

22 wkÿvi nvi 57.34% 61 BU fvUv 03 wU 

23 miKvix nvmcvZvj 01wU (50 kh¨v) 62 †c‡Uªvj cv¤ú/wdwjs †÷kb 11 wU 

24 BDwbqb Dc ¯̂v¯’¨ †K›`ª 04wU 63 mvi KviLvbv  01 wU 

22 BDwbqb cwievi Kj¨vY †K› ª̀ 04wU 64 ‡ccvi wgj 05 wU 

23 KwgDwbwU wK¬wbK 17wU 65 ‡U·UvBj wgj 01wU 

24 ‡emiKvix nvmcvZvj/wK¬wbK 03wU 66 cvKv iv Í̄v 69 wK.wg 

25 WvqvMbw÷K †m›Uvi 07wU 67 KvuPv iv Í̄v 154 wK.wg. 

26 eq¯‹ fvZv MÖnxZvi msL¨v 3609 Rb 68 K…wl Rwgi cwigvY 10,789 GKi 

27 weaev fvZv MÖnxZv 1,176 Rb  69 Mv‡g©›Um  02 wU 

28  cÖwZeÜx fvZv MÖnxZv 367 Rb 70 wm‡g›U KviLvbv 02 wU 

29 gyw³‡hv×v fvZv MÖnxZv 341 Rb 71 RvnvR wkí  

30 wfwRwW MÖnxZv 1,299 Rb 72 Ab¨vb¨ wgj 14 wU 

31 †gvU Rwgi cwigvY 13,092 ‡n±i,  73 RyU wgj 1 wU  

32 bxU Avev`x Rwg 6,990 †n±i 74 myZvi KviLvbv 1 wU 

33 †gvU K…lK cwiev‡ii msL¨v, 23,084 Rb,  75 RvnvR wkí 3 wU 

34  f~wgnxb K…l‡Ki msL¨v 4,032 Rb,  76 Lv`¨ ¸`vg 1wU 

35 ‡gvU Lv`¨ Pvwn`v 25,275 †g.Ub,  77 wngvMvi 2wU 

36 ‡gvU Lv`¨ Drcv`b 16,091 †g.Ub,  78  ÷xj BÛvw÷ªR  1 wU 

37 cÖavb dmj Avjy, †ev‡iv avb 79 †KwgK¨vj BÛvw÷ªR 1 wU  

38 gvZ…Z¡Kvjxb fvZv MÖnxZv 224 Rb 80 cÖvwY nvmcvZvj 1wU 

39 AvkÖqb/Avevmb cÖKí 06wU    

 

 



 

MRvwiqv Dc‡Rjv 

RbmsL¨v, AeKvVv‡gv I Av_©-mvgwRK †gŠwjK Z_¨ I DcvË 

welq cwigvY/msL¨v Drm/eQi 

Dc‡Rjvi iæc‡iLv 

AvqZb K) 131 eM© wK.wg. 

L) 51 eM© gvBjeM© wK.wg 

 †Rjv Av`g ïgvwi 

2011 

RbmsL¨v 1,57,988 Rb (bvix-

78,744 Rb; cyiæl-

79,244 Rb) 

 

RbmsL¨vi NbZ¡ 1206 RbcÖwZ eM© wK.wg  

†cŠimfvi msL¨v  2018 mvj ch©šÍ 

BDwbq‡bi msL¨v 08 wU 2018 mvj ch©šÍ 

MÖv‡gi msL¨v 133wU 2018 mvj ch©šÍ 

¸iæZ¡c~Y© miKvwi/ MY AeKvVv‡gv 

nvU-evRvi 07 wU 2018 mvj ch©šÍ 

cÖRbb †K› ª̀  2018 mvj ch©šÍ 

nvmcvZvj 01wU 2018 mvj ch©šÍ 

Dc ¯̂v ’̄¨ †K›`ª 04wU 2018 mvj ch©šÍ 

e¨vs‡Ki kvLv 13 wU 2018 mvj ch©šÍ 

WvKNi 13wU 2018 mvj ch©šÍ 

cÖv_wgK we`¨vjq 63 wU 2018 mvj ch©šÍ 

gva¨wgK we`¨vjq 17wU 2018 mvj ch©šÍ 

wek¦we`¨vjq/ K‡jR 03wU 2018 mvj ch©šÍ 

gmwR` 349wU 2018 mvj ch©šÍ 

gw›`i 16 wU 2018 mvj ch©šÍ 

‡bŠKvi NvU 07wU 2018 mvj ch©šÍ 

¸iæZ¡c~Y© Av_©-mvgvwRK Z_¨ 

gv_vwcQz `vwi‡ ª̀i nvi (%) (GmwWwR- 1)  32 2018 mvj ch©šÍ 

Kg IR‡bi wkïi nvi (%) (GmwWwR- 2) 30 2018 mvj ch©šÍ 

5 eQ‡ii Kg eqmx wkï g„Zz¨i nvi (GmwWwR- 3)   2018 mvj ch©šÍ 

wkÿvi nvi: cÖv_wgK mgvß (18 eQi ev AwaK eqmx) (%) (GmwWwR 4)  286/544 2018 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv, BDwbqb I †cŠimfvq bvix m`m¨ msL¨v (%) (GmwWwR 5)  1/3 2018 mvj ch©šÍ 

K‡ji cvwb mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR 6)  4 2018 mvj ch©šÍ 

bjKz‡ci cvwb mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR 6) 346/544 2018 mvj ch©šÍ 

we ỳ¨r mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR 7) 26940 2018 mvj ch©šÍ 

 



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

স্থায়ী করিটিসমূহ 

উপজজলা পরিষে (সংজ াধন) আইন, ২০১১ এি ধািা ২৯ অনুযায়ী পরিষজেি কায যাবলী সুচারুভাজব সম্পন্ন কিাি জন্য ভাইস 

চচয়ািম্যান/িরহলা ভাইস চচয়ািম্যাজনি সভাপরিজে ১৭ টি স্থায়ী করিটি গঠজনি রনজে য না চেওয়া আজে। রবরধ চিািাজবক উক্ত 

করিটিসমূহ ৫-৭ সেস্য সিন্বজয় হজব এবং সংরিষ্ট রবভাগীয় কি যকিযা উক্ত করিটিসমূজহি সেস্য সরচব হজবন। উপজজলা ১৭/০৬/২০১৯ 

রি. িারিজে উপজজলা পরিষজেি রবজ ষ সভাি অনুজিােনক্রজি স্থায়ী করিটিসমূহ গঠন কিা হজলা। 

০১. আইন শৃঙ্খলা করিটি: 

১. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি 

২. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া     সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য 

৫.ইউরপ চচয়ািম্যান, ইিািপুি     সেস্য 

৬. জনাব  াহজাহান োঁন     সেস্য   

৭. অরিসাি ইনচাজয গজারিয়া থানা    সেস্য-সরচব 

 

০২.  কৃরষ ও চসচ করিটি: 

১. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি  

২. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য  

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, ভজবিচি    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, বাউর য়া    সেস্য  

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, ইিািপুি    সেস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য  

৭. উপজজলা কৃরষ কি যকিযা     সেস্য-সরচব 

০৩.  চযাগাজযাগ ও চভৌি অবকাঠাজিা উন্নয়ন করিটি: 

১. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি 

২. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, বালুয়াকারি    সেস্য  

৫. জনাব আবুল বাসাি      সেস্য   

৬. উপজজলা প্রজকৌ লী (এলরজইরি)    সেস্য –সরচব 

০৪. িাধ্যরিক ও িাদ্রাসা র ক্ষা করিটি: 

১. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি 

২. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, ভজবিচি    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, বাউর য়া    সেস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য   

৭. উপজজলা িাধ্যরিক, কারিগরি ও িাদ্রাসা র ক্ষা অরিসাি  সেস্য –সরচব 

০৫. প্রাথরিক ও গণর ক্ষা করিটি: 

১. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি 

২. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, ইিািপুি    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য 

৬. জনাব চিাোঃ আবুল বাসাি     সেস্য   

৭. উপজজলা র ক্ষা অরিসাি     সেস্য –সরচব 

 



 

০৬. স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ করিটি: 

১. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, বাউর য়া    সেস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য 

৬. জনাব মুক্তাি চহাজসন     সেস্য   

৭. উপজজলা স্বাস্থয ও পরিবাি পরিকল্পনা কি যকিযা   সেস্য -সরচব 

০৭. যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন করিটি: 

১. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী,  ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, বালুয়াকারি    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, চহাজসরি    সেস্য   

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, ইিািপুি    সেস্য 

৬. জনাব  াহ আলি     সেস্য   

৭. উপজজলা যুব উন্নয়ন কি যকিযা                     সেস্য -সরচব 

০৮. সিাজ কল্যাণ করিটি: 

১. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, গুয়াগারেয়া    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, বাউর য়া    সেস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য 

৬. জনাব িহসীন চচৌধুিী     সেস্য  

৭. উপজজলা সিাজজসবা অরিসাি                     সেস্য -সরচব 

০৯. িরহলা ও র শু উন্নয়ন করিটি: 

১. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, চহাজসিী    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, ভজবিচি    সেস্য   

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, গুয়াগারেয়া    সেস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য 

৭. উপজজলা িরহলা রবষয়ক কি যকিযা                    সেস্য –সরচব 

১০. মুরক্তজযাদ্ধা করিটি: 

১. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি 

২. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য 

৩ ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য   

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, বাউর য়া    সেস্য 

৬. জনাব িাজনে উরিন আহজেে    সেস্য   

৭. উপজজলা সিাজজসবা কি যকিযা    সেস্য -সরচব 

১১. িৎস্য ও প্রারন সম্পে করিটি: 

১. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি 

২. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, চহাজসিী    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান, বাউর য়া    সেস্য   

৭. উপজজলা িৎস্য কি যকিযা     সেস্য -সরচব 

 



 

 

১২. পল্লী উন্নয়ন ও সিবায় করিটি: 

১. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান        সভাপরি 

২. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, বালুয়াকারি    সেস্য   

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, ভজবিচি    সেস্য  

৬. জনাব চসকািি আলী     সেস্য 

৭. উপজজলা পল্লী উন্নয়ন কি যকিযা    সেস্য -সরচব 

১৩. সংস্কৃরি করিটি: 

১. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান    সভাপরি 

২. চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান   সেস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, ইিািপুি    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, গুয়াগারেয়া    সেস্য   

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, চহাজসিী    সেস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য  

৭. উপজজলা র ল্পকলা একাজিরি    সেস্য -সরচব 

১৪. বাজাি মূল্য পয যজবক্ষণ, পরিে যন ও রনয়ন্ত্রন করিটি: 

১. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান              সভাপরি 

২. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, গুয়াগারেয়া    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, ভজবিচি    সেস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, বাউর য়া    সেস্য 

৬. জনাব চসালায়িান চেওয়ান     সেস্য  

৭. উপজজলা সিবায় কি যকিযা     সেস্য –সরচব 

১৫. পরিজব  ও বন করিটি: 

১. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান                সভাপরি 

২. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, বাউর য়া    সেস্য   

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান, ইিািপুি    সেস্য 

            ৭.উপজজলা িজিষ্টাি                                 সেস্য -সরচব 

১৬. অথ য, বাজজ , পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পে আহিণ করিটি: 

১. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি 

২. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান, ইিািপুি    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান, বাউর য়া    সেস্য 

৬. জনাব চসালায়িান চেওয়ান     সেস্য  

৭. উপজজলা রহসাব িক্ষণ কি যকিযা                              সেস্য -সরচব 

১৭. জনস্বাস্থয, স্যারনজ  ন ও রবশুদ্ধ পারন সিবিাহ করিটি: 

১. জনাবা োরেজা আক্তাি, িরহলা ভাইস চচয়ািম্যান                সভাপরি 

২. জনাব চিাোঃ আিাউি িহিান চনকী, ভাইস চচয়ািম্যান  সেস্য 

৩.  ইউরপ চচয়ািম্যান, গজারিয়া    সেস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান, চ ংগািচি    সেস্য   

৫. জনাব হারিজুজ্জািান োন রজতু    সেস্য 

৬. উপ-সহকািী প্রজকৌ লী (জনস্বাস্থয) প্রজকৌ ল অরধেপ্তি   সেস্য -সরচব 

  



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

Kg©cwiKíbv 

Kg©cwiKíbv 

র্ানষ বক Kg©-cwiKíbvwU cÖ ‘̄Z Kivi c~‡e© Dc‡Rjv cwil‡`i mKj m`‡m¨i mgš̂‡q Av‡jvPbv I ch©v‡jvPbv Kiv nq| 

wbe©vwPZ cÖwZwbwa‡`i AwfgZ Ges miKvix Kg©KZ©v‡`i (we‡kl K‡i Dc‡Rjv cwil‡` b¨ Í̄K…Z) AwfÁZv I 

welqwfwËK Áv‡bi mgš̂q NwU‡q Kg©- cwiKíbvwU cÖ ‘̄Z Kiv nq| Kg©-cwiKíbvwU ˆZwii D‡Ïk¨, cÖZ¨vkv, cwiKíbvi 

iæc‡iLv wb¤œiƒct  

cÖZ¨vkv  

Drcv`bkxj Kg©ms ’̄vb m„wói gva¨‡g `vwi`ª¨  n«vmKiY, AeKvVv‡gv Dbœqb, AvaywbK †mP e¨e ’̄vcbv I wb®‹vkb my‡hvM 

m„wó, mvgvwRK b¨vq wePvi cÖwZôv, K…wl †ÿ‡Î mg„w× AR©b, DbœZ wkÿv I ¯̂v ’̄¨ †mev MÖn‡Yi my‡hvM m„wó, wj½wfwËK 

ˆelg¨ n«vm Ges †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi gva¨‡g ¯̂qsm¤ú~Y©Zv AR©Y|  

 

evwl©K cwiKíbvi D‡Ïk¨  

evsjv‡`‡ki cÖvq GK PZz_©vsk gvbyl `vwi`ª mxgvi bx‡P w`bhvcb Ki‡Q| Rxe‡bi †gŠwjK my‡hvM myweavq G‡`i 

cÖ‡ekvwaKvi mxwgZ| MRvwiqv Dc‡Rjvi Rbmvavi‡Yi Ae ’̄vI mviv †`‡ki Rbvmvavi‡Yi Ae ’̄v n‡Z wfbœZi bq| AÎ 

GjvKvi RbM‡Yi `vwi`ªZv üªvmKiY gva¨‡g RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ myôz cwiKíbv cÖbq‡b D‡`¨vM MÖnY Kiv 

n‡q‡Q| MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i evwl©K cwiKíbvi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q MRvwiqv Dc‡Rjv  cwil‡`i wbR¯̂ m¤ú` Ges 

miKvix I †emiKvixfv‡e eiv×K…Z A_© RbM‡Yi Pvwn`v Abymv‡i Ges cÖvwaKv‡i wfwË‡Z mgwš̂Z Dcv‡q e¨env‡ii 

gva¨‡g `vwi`ª¨ n«vm Kiv| evwl©K cwiKíbvi mywbw`©ó D‡Ïk¨mgyn wb¤œiƒct  

❖ RbcÖwZwbwa‡`i AskMªn‡Y GjvKvi Dbœqb cwiKíbv cÖbqb I ev Í̄evq‡bi gva¨‡g MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i 

Revew`wnZv wbwðZKiY I cwil‡`i `ÿZv e„w×;  

❖ me© Í̄‡ii Rbmvavi‡Yi †gŠwjK Pvwn`v c~i‡Yi j‡ÿ¨ BDwbq‡bi cwiKwíZ Dbœqb mvab; 

❖ Avcvgi RbM‡Yi Pvwn`v †gvZv‡eK †mev mieivn wbwðZKi‡bi j‡ÿ¨ RvwZMVbg~jK cÖwZôvb mg~‡ni mv‡_ 

Dc‡Rjv cwil‡`i Askx`vwiZ¡ m„wó Kiv; 

❖ cwiKwíZ †mev I mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi gva¨‡g GjvKvi †mP e¨e ’̄vcbv, cvwb I cqtwb®‹vkb, km¨, cÖvYx m¤ú‡`i 

Drm BZ¨vw` Drcv`bkxjZv e„w× Kiv; 

❖ DbœZ wkÿv I ¯̂v ’̄¨‡mev MÖn‡Yi my‡hvM m„Rb Ges Zv MÖn‡Y GjvKvi RbM‡Yi mÿgZv e„w× Ges 

❖ cÖwZwU BDwbq‡bi g‡a¨ AvšÍt †hvMv‡hvM e„w× Ges wewfbœ BDwbq‡bi mv‡_ DbœZ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v wbwðZKiY|  

 

evwl©K cwiKíbv iƒc‡iLvt  

RvZxq cwiKíbv I cÖKí  ’̄vbxq miKvi cÖwZôv‡bi  

Dbœqb cÖKí 

wkí I evwbR¨ D‡`¨vM  Ab¨vb¨ 

RvZxq `ßi wfwËK cÖKí 

hv BDwbqb, Dc‡Rjv I 

‡Rjv ch©v‡q 

ev Í̄evqb‡hvM¨  

Dc‡Rjv cwil‡`i wbR¯̂ 

cÖKí  

wkí I evwbR¨ cÖKí  gvbbxq msm` m`‡m¨i 

AMÖvwaKvi wfwËK cÖKí  

BDwbqb cwil‡`i wbR¯̂ 

cÖKí 

e¨vswKs/FY Kvh©µg  GbwRIÕi cÖKí  

BDwbqb ch©v‡q ’̄vbxq 

miKvi wefv‡Mi cÖKí  

 †Rjv cwil‡`i wbR¯̂ 

cÖKí  

  wmwfj †mvmvBwU/KwgDwbwU 

AM©vbvB‡Rkb  

 

 



 

 

cwiKíbv cÖYqb cÖwµqv I †KŠkjt  

cwiKíbv cÖbqb cÖwµqvq K‡qKwU avc AbymiY K‡qKwU avc AbymiY Kivi ga¨ w`‡q MRvwiqv Dc‡Rjv cÖ_g ev‡ii 

g‡Zv GKwU evwl©K cwiKíbv eB cÖbqb Ki‡Z mÿg n‡q‡Q|  

 

 

cÖ_gZ:  

evwl©K cwiKíbv cÖYq‡bi Rb¨ BDwbqb ch©v‡q IqvW© mfv I D¤§y³ ev‡RU mfv Ges Dc‡Rjv ch©v‡q D¤§y³ ev‡RU mfv 

I Kg©kvjv Abyôv‡bi ga¨ w`‡q cwil‡`i mfvi Aby‡gv`b mv‡c‡ÿ Dc‡Rjv cwil` `ÿ I ‡hvM¨ miKvwi I †emiKvix 

Kg©KZ©v Ges RbcÖwZwbwa‡`i wb‡q GKwU cwiKíbv mgš̂q KwgwU MVb K‡i‡Q|  

 

wØZxqZ:  

cwiKíbv mgš̂q KwgwU‡Z m¤ú‡`i Drm¨ Ges A_© cÖevn ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| cieZ©x‡Z G KwgwU cwil‡` b¨¯Í 

wewfbœ `ß‡ii Kg©KZ©v I mswkøó ’̄vqx KwgwUmg~‡ni  civgk© wb‡q GKwU m¤ú` gvbwPÎ ˆZwi  K‡i‡Q ; hv cwil‡`i 

Lmov mgwš̂Z cwiKíbv Ges m¤¢ve¨ ev‡RU ˆZwi‡Z mnvqZv K‡i‡Q|  

 

Z…ZxqZ:  

Dc‡Rjv cwil` ó¨vwÛs KwgwU‡Z mwµq Ges miKvix Rbej‡K `vwqZ¡kxj K‡i AskMÖnYg~jK Av‡jvPbvi gva¨‡g 

LvZwfwËK mgm¨v wPwýZKiY I Pvwn`v wbiæcb Kiv n‡q‡Q| AZtci cwiKíbv mgš̂q KwgwU ’̄vqx KwgwUi wbKU †_‡K 

Pvwn`v /cÖ Í̄vebv msMÖnc~e©K †m¸‡jv wb‡q GKwU mgwš̂Z Lmov cwiKíbv ˆZwi K‡i‡Q| 

 

PZz_©Z:  

cwiKíbv KwgwU we Í̄vwiZ Av‡jvPbvi Rb¨ Lmov cwiKíbvwU cwil‡`i we‡kl mfvq Dc ’̄vcb K‡i‡Q| AZtci  Dc‡Rjv 

cwil` Lmov cwiKíbvwU wb‡q cybivq Av‡jvPbv Kivi Rb¨ Dc‡Rjv cwil‡`i m`m¨, miKvwi I †emiKvwi Kg©KZ©v 

Ges RbcÖwZwbwaMY Zvu‡`i gZvgZ Rvwb‡q‡Qb| me‡k‡l Dc‡Rjv cwil` cwiKíbvwU PzovšÍ Aby‡gv`b cÖ`vb K‡i‡Q|  

  

m¤ú` I Gi Drm 

MRvwiqv Dc‡Rjvi Dbœq cÖKí ev Í̄evq‡b †h mKj Drm n‡Z m¤ú` AvniY Kiv n‡e Zv wb¤œiƒct 

❖ Dc‡Rjv cwil‡`i Dbœqb mnvqZv Znwej 

❖ Dc‡Rjv cwil‡`i ivR¯̂ DØ„Ë 

❖ Dc‡Rjv cwil‡`i wbKU n Í̄všÍwiZ wewfbœ wefv‡Mi Kg©m~Px/wewfbœ cÖK‡íi A_© 

❖ cÖvwaKvifz³ †Kvb cÖKí ev Í̄evq‡b ’̄vbxq ‡emiKvwi Aby`vb n‡Z cÖvß A_© Øviv m„ó Znwej 

❖ KvweLv I KvweUv 

❖ `vZv ms ’̄v 

❖ ‡emiKvwi ms ’̄v  

❖ mgevq mwgwZ 

❖ Ab¨vb¨ 

 

evwl©K cwiKíbvi mxgve×Zv 

Dc‡Rjv ch©v‡qi cÖ_g evwl©K cwiKíbv wn‡m‡e G cwiKíbvi wKQz mxgve×Zv i‡q‡Q| Dc‡Rjv ch©v‡q wewfbœ †m±‡ii 

Z_¨ NvUwZ i‡q‡Q weavq mswkøó ‡m±‡ii eZ©gvb Ae ’̄v we‡kølY K‡i jÿ¨gvÎv wba©viY Kiv KóKi| Dc‡Rjv ch© v‡q 

evwl©K cwiKíbv cÖYq‡bi †Kvb iƒc‡iLv bv _vKvi d‡j cÖv_wgK ch©v‡q wewfbœ wefv‡Mi Z_¨, m¤ú` I cwiKíbv cÖYq‡b 

wej¤̂ n‡q‡Q| G Kvi‡Y cwiKíbv cÖYq‡b mgq †ekx e¨q n‡q‡Q|  

 

 

 

 



 

Kg©cwiKíbvi `„wófw½ 

MRvwiqv Dc‡Rjv cwil`‡K GKwU kw³kvjx, Kvh©Ki, ÿzav, `vwi`ªgy³, Kg©g~Lx Ges MYZvwš¿K Revew`wnZvg~jK 

Dbœqbagx© g‡Wj cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjv|  

 

 

Dc‡Rjvi Av_© mvgvwRK cwiw ’̄wZ we‡ePbvi we‡eP¨ AMÖvwaKvi 

‡gNbv-‡MvgZx b`x†ewóZ MRvwiqv Dc‡Rjv GKwU weKvkgvb wkí GjvKv| K‡qKwU kvLv b`x I AmsL¨ G Dc‡Rjvq 

Rv‡jigZ Qwo‡q Av‡Q| †Rjvi g~j f~-LÛ n‡Z Dc‡RjvwU wew”Qbœ| K…wl I eZ©gv‡b KjKviLvbvq PvKzix G AÂ‡ji 

gvby‡li cÖavb †ckv| grm¨ AvniY, cï cvjb K‡i †KD †KD RxweKv wbe©vn K‡i| mv¤úªwZK mg‡q wewfbœ wkÿv 

cÖwZôv‡b wkÿKZv, cÖev‡m Mgb XvKvmn wewfbœ eo e&o kn‡i A‡b‡K PvKzix K‡i _v‡Kb| e¨vcK gvÎvq A‰ea ÿwZKi 

grm¨ AvniY miÄv‡gi e¨envi Db¥y³ Rjvk‡q grm¨ m¤ú` aŸs‡mi cÖavb KviY| e¨vcK nv‡i wkívqb nIqvq cwi‡ek 

`~l‡Yi cÖfve ̀ „k¨gvb| AmsL¨ Lvj-wej _vKvq PjvP‡j ̀ ~M©gZv, wkÿvi gv‡b A‡avMwZ, AeKvVv‡gvMZ ̀ ~e©jZv, wkÿv-

I µxov½‡b Drmvn DÏxcbv c„ô‡cvlKZvi Afve G AÂ‡ji Ab¨Zg mgm¨v|  

 

HwZnvwmK mgq Kvj n‡ZB G AÂ‡ji gvbyl cÖK…wZi mv‡_ hy× K‡i †eu‡P Av‡Q| Amv¤úª`vwqKZv, kvwšÍ wcÖqZv, eo‡`i 

cÖwZ AvbyMZ¨, mg‡SvZvg~jK g‡bvfve G AÂ‡ji gvby‡li Avf¨šÍixY kw³i Drm| †hvM‡hvM, K…wl, wkí, KzwUi wkí 

I AeKvVv‡gv Dbœq‡b h_vh_ c`‡ÿc G AÂ‡ji gvby‡li fvM¨ Dbœq‡b mnvqK n‡e e‡j ’̄vbxq we‡klÁiv wek̂vm 

K‡ib|  

 

mwVK cwiKíbv cÖYq‡bi Rb¨ cÖ‡qvRb mwVK Z_¨-DcvË I ’̄vbxq K…wó-KvjPvi, `~e©jZv/mgm¨v, m¤¢vebv m¤ú‡K© cÖK…Z 

aviYv| msM„wnZ Z_¨-Dcv‡Ëi wfwË‡Z fwel¨r ev Í̄e wfwËK jÿ¨gvÎv wba©viY K‡i AMÖvwaKvi wfwËK cwiKíbv cÖYqb 

I Zvi myôy avievwnK ev Í̄evqbB cwiKíbv cÖYq‡bi g~j P¨v‡jÄ| cwiKíbvi ev Í̄e I avivevwnKZv iÿv Ges mgKvjxb 

mg‡q ’̄vbxq cÖ‡qvRb I D™¢zZ cwiw ’̄wZ Abyhvqx cwiKíbvi cwieZ©b ev Í̄ewfwËK Dbœq‡bi c_wb‡`©k Ki‡e| 

  

MRvwiqv Dc‡Rjvi Av_©-mvgvwRK Ae ’̄v, †fŠMwjK Ae ’̄v, ms¯‹…wZ, mvgvwRK I ivR‰bwZK cwiw ’̄wZ, A_©‰bwZK Ae¯’v 

we‡ePbvq wb¤œ ewY©Z cÖavb cÖavb mgm¨v e‡j we‡ePbv K‡i G evwl©K cwiKíbv cÖ ‘̄Z Kiv n‡q‡Q|  

❖  †fŠZ AeKvVv‡gvMZ Dbœqb †hgb:  eªxR, KvjfvU gvwU I B‡Ui mwjs iv Í̄v wbg©vb K‡i nvU evRvi, wkÿv 

cÖwZôvbmn BDwbqb I Dc‡Rjv m`‡ii mv‡_ †hvM‡hvM myweav e„w×|  

❖ G GjvKvi RbmvaviY‡K wkwÿZ I cÖwkwÿZ K‡i `ÿ gvbe m¤ú‡` iƒcvšÍ‡ii j‡ÿ¨ wkÿvi gvb Dbœqb, wkÿv 

cÖwZôvb I cÖ‡qvRbxq AvmevecÎ mieivn I AeKvVv‡gvMZ Dbœqb cwiKíbv MÖnY|  

❖ AcwiKwíZ bMivqb I Ab¨vb¨ Kvh©µg n‡Z K…wlR Rwg iÿv Ges eZ©gv‡b GK dmwj Rwg‡K wZb dmjx‡Z 

iƒcvšÍ‡i Dcv‡q Pvlvev` Kivi wel‡q m‡PZbZv e„w× I mieivnK…Z K…wl DcKiY mvgMÖxi h_vh_ e¨envi 

wbwðZ KiY| cÖ‡hvR¨ †ÿ‡Î Dc‡Rjv cwil` n‡Z K…wl DciKiY mieivn Ges †mP myweavi Dbœqb|  

❖ †eKvi mgm¨v `~ixKi‡Y KvwiMwi cÖwZôvb M‡o †Zvjv Ges Dc‡Rjvq Kg©iZ wewfbœ miKvix `ßi¸‡jv‡Z 

cÖwkÿY Kg©m~Pxi mgš̂q mvab I cÖ‡qvRbxq †ÿ‡Î cÖwkÿY †Kv‡m©i e¨e ’̄v MÖnY|  

❖ ÿz`ª I KzwUi wk‡íi cÖmv‡i D‡`¨v³v cÖwkÿY, FY cÖvwß mnRxKi‡Yi Rb¨ Avw_©K cÖwZôv‡bi mv‡_ mgš̂q mvab 

Ges D‡`¨v³v‡`i DrmvwnZ Kivi Rb¨ wbqwgZ D‡`¨v³v m‡¤§jb cÖ‡qvRb|  

❖ mgevq Av‡›`vjb †Rvi`vi Kivi Rb¨ mgevqx‡`i cÖwkÿY cÖ`vb I DrmvwnZ Ki‡Yi e¨e ’̄v MÖnY|  

❖ AvBwmwU welqK wkÿv I cÖwkÿY †Rvi`vi Kivi Rb¨ Dc‡Rjv wWwRUvj †m›Uvi, BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi, 

wkÿv cÖwZôv‡bi Kw¤úDUvi j¨ve I †emiKvix cÖwZôv‡bi mv‡_ mvwe©K mgš̂q mvab I AvaywbK/hy‡hvc‡hvMx 

KvwiKzjvg Abyhvqx `ÿ cÖwkÿK ˆZixi D‡`¨vM MÖnY|  

❖ fwel¨r cÖRb¥‡K my-bvMwiK wnmv‡e M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ ¯‹vDwUs, Mvj©m Bb ¯‹vDwUs, †ivfvi ¯‹vDwUs Kvh©µg 

†Rvi`vi Ki‡Y Drmvn cÖ`vb|  



❖ cÖvK…wZK ỳ‡h©vM †gvKv‡ejv Ges ỳ‡h©vMKvjxb mg‡q Zrÿbvr †mev cvIqvi Rb¨ ’̄vbxq †me”Qv‡mex evwnbx 

cÖ ‘̄Z Kivi Rb¨ †iW wµ‡m›U `j cÖ ‘̄wZ‡Z Drmvn cÖ`vb, MÖvg-cywjk I Avbmvi evwnbxi m`m¨ I ’̄vbxq hyeK-

hyeZx‡`i `y‡h©vM e¨e ’̄vcbv wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb|  

❖ bvix wbh©vZb, evj¨ weevn †iva, BfwUwRs, gv`K †meb, BZ¨vw` cÖwZ‡iva Ges G¸‡jvi mvgvwRK mgm¨v 

m¤ú‡K© Rbm‡PZbv m„wó Ges mvgvwRK Rxeb gvb Dbœq‡b Kg©g~Lx I myôz cÖwZ‡hvMxZvi cwi‡ek ˆZix‡Z 

Rbm‡PZbZvg~jK mfvi Av‡qvRb I we‡klÁ e¨w³‡`i e³v wnmv‡e Dc ’̄vcb Kivi e¨e ’̄v MÖnY|  

❖ †`kxq ms¯‹…wZi cÖmvi I my ’̄¨ we‡bv`‡bi j‡ÿ¨ Dc‡Rjv wkíKjv GKv‡Wgxmn Ab¨vb¨ mvgvwRK          

mvs¯‹…wZK msMVb‡K Drmvn cÖ`vb I h_v‡cvhy³ cÖwkÿ‡Yi e¨e ’̄v Kiv| 

❖ miKv‡ii mvgvwRK wbivcËv e¨e ’̄v †Rvi`viKiY, mvwe©K DcKvi†fvMx evQvB, ̂ ØZZv cwinvi Kivi Rb¨ Rwic 

Kvh©µg cwiPvjbv|  

❖ MÖvgxY Rbc‡` we‡bv`‡bi Rb¨ cÖwZwU BDwbq‡b wkï cvK© cÖwZôv, bZzb bZzb ch©Ub †K›`ª m„wó|  

❖ Dc‡Rjvi ’̄vbxq Rmbvavi‡Yi ¯̂v ’̄¨ †mev wbwðZKi‡Y Dc‡Rjv m`‡i GKwU nvmvcvZvj ’̄vc‡bi D‡`¨vM MÖnY 

Kiv| we`¨gvb ¯̂v ’̄¨ AeKvVv‡gv ms¯‹vi I ¯̂v ’̄¨ †mev wbwðZKi‡Y Dc‡Rjv cwil` n‡Z cÖKí MÖnY|  

❖ hvÎx‡mev I hvbevnb e¨e ’̄vcbv wbwðZKiY Ges ¸iæZ¡c~Y© ’̄vb¸‡jv‡Z hvwÎ QvDwb ’̄vc‡bi D‡`¨vM MÖnY| 

 

evwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi avcmg~n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Dc‡Rjvi cwiw¯’wZ we‡kølb (GwcÖj)

(2) LvZIqvwi jÿ¨ I Awfó (Goals 
and Targets) wba©viY (GwcÖj)

(3) Lmov cwiKíbv cÖYqb (GwcÖj)

(4) Dc‡Rjv cwil‡`i mfvq 

Aby‡gv`‡bi Rb¨ Lmov cwiKíbv 

Dc¯’vcb (†g)

(5) ev‡RU cÖ¯Ívebv cÖYqb I GjwRwW‡Z 

†ck (†g gv‡mi †kl bvMv`)

(5) evwl©K cwiKíbv Aby‡gv`b I 

ev¯Íevq‡bi Rb¨ m¤ú` eivÏ Kiv (Ryb)



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

ev‡RU mvi ms‡ÿc 

dig ÒKÓ 

( wewa-3 `ªóe¨) 

µwgK bs weeiY c~e©eZ©x eQ‡ii 

cÖK…Z 

PjwZ eQ‡ii 

ev‡RU 

ev PjwZ eQ‡ii 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

cieZ©x eQ‡ii 

ev‡RU 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ask-1 ivR¯̂ wnmve    

cÖvwß    

ivR¯̂ 5,34,21,000 5,45,69,842 5,70,70,000 

Aby`vb     

‡gvU cÖvwß 5,34,21,000 5,45,69,842 5,70,70,000 

ev` ivR¯̂ e¨q (-) 2,93,81,000 2,95,73,842 3,30,36,000 

ivR¯̂ DØ„Ë/ NvUwZ (K) 2,40,40,000 2,49,96,000 2,40,34,000 

Ask-2 Dbœqb wnmve 6,36,31,000 6,94,69,842 7,25,00,000 

Dbœqb Aby`vb    

Ab¨vb¨ Aby`vb I Puv`v    

‡gvU (L) 6,36,31,000 6,94,69,842 7,25,00,000 

‡gvU cÖvß m¤ú` (K+L) 8,76,71,000 9,44,65,842 9,65,34,000 

ev` Dbœqb e¨q (-) 3,62,50,000 3,70,00,000 3,77,00,000 

mvwe©K ev‡RU DØ„Ë/ NvUwZ 5,14,21,000 5,74,65,842 5,88,34,000 

‡hvM cÖviw¤¢K †Ri (1 jv RyjvB)    

mgvwß †Ri    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

dig-L 

(wewa-3 Ges AvB‡bi PZz_© ZcwQj ª̀óe¨) 

MRvwiqv Dc‡Rjv cwil` ev‡RU 

A_© eQi 2021-2022 

ivR¯̂ wnmve 

cÖvß Avq 

Ask-01 

cÖvwßi weeiY c~e©eZ©x eQ‡ii cÖK…Z 

(2020-2021) 

PjwZ eQ‡ii ev‡RU ev 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2021-2022) 

cieZ©x eQ‡ii ev‡RU 

(2022-2023) 

(1) (2) (3) (4) 

01.  nvU- evRvi BRviv 35,00,000 36,00,000 40,00,000 

02. evmvfvov I Ab¨vb¨ 16,00,000 17,00,000 17,50,000 

03.  jvB‡mÝ cÖ`vb 00  00 

04.  f‚wg Dbœqb Ki 2,75,000 3,00,000 3,20,000 

05. ’̄vei m¤úwË n Í̄všÍi Ki 2,60,15000 2,65,00,000 2,70,00,000 

06. wewea (ivR¯̂ DØ„Ë 

30 Ryb/19) 

2,20,31000 2,24,69,842 2,40,00,000 

   †gvU 5,34,21,000 5,45,69,842 5,70,70,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ask-01 ivR¯̂ wnmve 

e¨q 

µwgK 

bs 

e¨‡qi LvZ c~e©eZ©x eQ‡ii 

cÖK…Z 

(2020-2021) 

PjwZ eQ‡ii ev‡RU ev 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2021-2022) 

cieZ©x eQ‡ii ev‡RU 

(2022-2023) 

(1) (2)  (3) (4) (5) 

01 mvaviY ms¯’vcb/ cÖvwZôvwbK 00 00 00 

K. m¤§vbx fvZv 11,28,000 11,282000 11,28,000 

L. Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i †eZb I fvZv 

  

00 00 00 

 (1) cwil` Kg©Pvix (gvwj) gRyix eve` 3,24,000 3,24,000 3,24,000 

(2) `vqhy³ e¨q (miKvix Kg©Pvix m¤úwK©Z) 00 00 00 

M. Ab¨vb¨ cÖvwZôvwbK e¨q 50,000 50,000 50,000 

N. Avby‡ZvwlK Znwe‡ji ¯’vbvšÍi 00 00 00 

O. hvbevnb †givgZ I R¡vjvbx 1,00,000 1,00,000 1,50,000 

02 Ki Av`v‡qi Rb¨ e¨q 00 00 00 

03 Ab¨vb¨ e¨q 00 00 00 

K. †Uwj‡dvb 4,000 4,000 4,000 

L. we ỳ¨r wej 5,00,000 5,50,000 6,00,000 

M. ‡cŠiKi 00 00 00 

N. M¨vm wej 00 00 00 

O. cvwbi wej 00 00 00 

P. f‚wg Dbœqb Ki 2,75,000 3,00,000 3,20,000 

Q.  Af¨šÍwib AwWU e¨q 00 00 00 

R.  gvgjv LiP 1,00,000 1,00,000 1,20,000 

S. Avc¨vqb e¨q 2,40,000 3,60,000 4,20,000 

T.  iÿYv‡eÿb Ges mvwf©‡mi Rb¨ e¨q 00 00 00 

U.   Ab¨vb¨ cwi‡kva‡hvM¨ Ki / wej 00 00 00 

V. Avbylvw½K e¨q 48000 48000 60,000 

04 Ki Av`vq LiP (wewfb  †iwR÷vi, dig, iwk` 

eB,BZ¨vw` g~ ª̀Y) 

00 00 00 

05 e„ÿ‡ivcb I iÿYv‡eÿb 5,00,000 - 5,50,000 

06 mvgvwRK I ag©xq cÖwZôv‡b  Aby`vb 

 

00 00 00 

K. Dc‡Rjv GjvKvi wewfbœ cÖwZôvb/ K¬ve 

Avw_©K Aby`yvb 

5,00,000 - 5,50,000 

07 RvZxq w`em D`&hvcb 1,00,000 1,00,000 1,50,000 

08 ‡Ljvayjv I mvs¯‹…wZK/ ¯‹vDUm& 30,000 30,000 50,000 

09 Riæix ÎvY 10,00,000 10,00,000 12,00,000 

10 Avbmvi‡`i fvZv 1,50,000 1,50,000 1,50,000 

11 Dbœqb †gjvi e¨q 1,00,000 1,00,000 1,50,000 

12 feb †givgZ / msiÿY 7,00,000 7,00,000 9,00,000 

13 cvwbi cv¤ú †givgZ 1,30,000 1,50,000 1,80,000 

14 ågb fvZv eve` e¨q 3,30,000 3,50,000 3,80,000 

15 evox fvov (†Pqvig¨vb) 60,000 60,000 60,000 

16 weÁvcb wej e¨q 5,31,000 5,50,000 5,80,000 

17 AcÖZ¨vwkZ e¨q 5,00,000 5,00,000 5,00,000 

18  U¨ve‡jU wcwm/ Kw¤úDUvi hš¿vsk eve` e¨q 50,000 50,000 60,000 

19 wkÿve„wË cÖ`vb eve` 4,00,000 4,00,000 4,00,000 

19 ivR¯^ DØ„Ë Dbœqb wn‡m‡e ’̄vbvšÍi 2,20,31000 2,24,69,842 2,40,00,000 

 ‡gvU 2,93,81,000 2,95,73,842 3,30,36,000 

 

 



 

Ask-2 Dbœqb wnmve 

cÖvwß 

Avq 

cÖvwßi weeiY c~e©eZ©x eQ‡ii cÖK…Z 

(2020-2021) 

PjwZ eQ‡ii ev‡RU ev 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2021-2022) 

cieZ©x eQ‡ii ev‡RU 

(2022-2023) 

(1) (2) (3) (4) 

01. Aby`vb ( Dbœqb)    

(K)  miKvi 76,00,000 80,00,000 90,00,000 

(L) Ab¨vb¨ Drm( hw` _v‡K) 

      wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Ki‡Z n‡e 

   

02. †¯̂”Qv cÖ‡bvw`Z    

03. ivR¯̂ DØ„Ë 2,20,31000 2,24,69,842 2,40,00,000 

04. Dbœqb DØ„Ë 3,40,00,000 3,90,00,000 3,95,00,000  

     ‡gvU cÖvwß ( Dbœqb wnmve) 6,36,31,000 6,94,69,842 7,25,00,000 

Ask-2 Dbœqb wnmve 

e¨q     

    e¨  q 

e¨q weeiYx 

 

c~e©eZ©x eQ‡ii cÖK…Z 

(2020-2021) 

PjwZ eQ‡ii ev‡RU ev 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2021-2022) 

cieZ©x eQ‡ii ev‡RU 

(2022-2023) 

kZKiv nvi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

01. K…wl I ÿz`ª †mP t     

K. K…wl I †mP 36,00,000 36,50,000 37,00,000  

L. grm¨ I cÖvbx m¤ú`    36,00,000     36,50,000 37,00,000  

M. ÿz`ª I KzwUi wkí 25,00,000 25,50,000 26,00,000  

02. e¯‘MZ AeKvVv‡gv t     

K. cwienb I †hvMv‡hvM 75,00,000 78,00,000 80,00,000  

L. Rb¯^v¯’¨ 36,00,000 36,50,000 37,00,000  

03. Av_© mvgvwRK AeKvVv‡gv     

K. wkÿvi Dbœqb 35,50,000 36,00,000 37,00,000  

L. ¯^v¯’¨ I mgvR Kj¨vY 36,00,000 36,50,000 37,00,000  

M. hye µxov I ms¯‹…wZ 27,00,000 27,50,000 28,00,000  

N. gwnjv I wkï Kj¨vY 9,00,000 9,50,000 10,00,000  

O. wewea ( cÖ‡qvR‡b Ab¨vb¨ Lv‡Z GBiæc 

e¨q D‡jøL Kwi‡Z nB‡e) 

47,00,000 47,50,000 48,00,000  

04.  mgvwßi †Ri     

      †gvU e¨q Dbœqb wnmve 3,62,50,000 3,70,00,000 3,77,00,000  



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

বারষ যক পরিরস্থরি রবজিষণ 

A_© eQi 2021-22 

খাত  

সিসযা / উন্নয়ননর প্রমতবন্ধিতার বর্ ণনা সাম্প্রনতক, 

েলমাি/ 

অথর্া 

পনরকনিত 

কার্ বক্রম 

১  র্ছর পজর 

নর্দযমাি অর্স্থা 

সুপানরশজর্াগয 

পদজেপ / পাল্টা 

র্যর্স্থা  

(  উপাজিলা 
পনরষদ )  

সমসযা 
অনর্স্তাি 

/ এলাকা 

পনরমাি / 

নর্নিনত 
কারণ 

সিবায় স্থানীয় সিবায় 

সরিরিি সেস্যিা 

সঠিকভাজব চসবা 

পাজেনা। 

উপজজলাি 

৮টি ইউরনয়ন 

উপজজলাি 

১৬০ সিবায় 

সরিরিি 

৩২০০ 

সিবায়ী 

সিবায়ীজেি পয যাপ্ত 

প্রর ক্ষজণি অভাব।  

 

উপজজলা সিবায় 

কিযকিযা এি 

কায যালজয় পয যাপ্ত 

জনবজলি অভাব। 

সিস্যা সিাধাজনি 

চকান কায যক্রি এই 

মুহুজিয চলিান চনই। 

উপজজলাি ১৬০ সিবায় 

সরিরিি ৩২০০ সিবায়ী 

প্রকল্পরভরিক জনবল 

রনজয়াজগি জন্য উপজজলা 

পরিষে িন্ত্রণালয়জক 

সুপারি  কিজি পাজি। 

কিপজক্ষ ২০ জন জনবল 

এি প্রজয়াজন। 

উপজজলা পরিষে এরিরপি 

িাধ্যজি সিবায়ীজেি জন্য 

চেিরভরিক প্রর ক্ষজণি 

ব্যবস্থা কিজি পাজি। 

সিাজজসবা সুরবধাজভাগীজেি 

যথাযথভাজব 

চসবা চেওয়া 

সম্ভব হজেনা। 

উপজজলাি 

৮টি ইউরনয়ন 

৮ জন িাঠ 

কিী আজে 

রকন্তু েক্ষ না।  

৬ জন নতুন 

িাঠ কিীি 

প্রজয়াজন | 

 

 

েক্ষ জনবজলি 

অভাব ও জনবল 

সংক   

 

 সিাজজসবা 

অরিজসি নরথপত্র 

সংিক্ষজণি জন্য 

পয যাপ্ত িারন যচাজিি 

স্বল্পিা। 

সিস্যা সিাধাজনি 

চকান কায যক্রি এই 

মুহুজিয চলিান চনই। 

 ৮ জন িাঠ কিী আজে 

রকন্তু েক্ষ না।  

 ৬ জন নতুন িাঠ কিীি 

প্রজয়াজন। 

উপজজলা পরিষে 

সিাজজসবা অরিজস 

িারন যচাি সিবিাহ কিজব। 

 

উপজজলা পরিষে 

সিাজজসবা অরিজসি 

জনবল সংক  দূিীকিজণি 

জন্য সিাজজসবা অরধেপ্তি 

এি কাজে রচঠি রেজব। 

 

বিযিাজন  কিযিি 

সিাজজসবা অরিজসি িাঠ 

কিী এবং অরিস কিীজেি 

প্রর ক্ষজণি ব্যবস্থা কিজব| 

যুব উন্নয়ন

  

 

উপজজলাি 

যুবকিা যুব 

উন্নয়ন অরধেপ্তি 

এি প্রর ক্ষণ 

কিাি আগ্রহ 

কজি যাজে।   

উপজজলাি 

৮টি ইউরনয়ন 

প্রর ক্ষণাথী 

যুবক 

পয যাপ্ত প্রর ক্ষজণি 

অভাব।  

 

প্রর ক্ষজণ প্রর ক্ষণ 

ভািা না থাকাি 

কািজণ | 

উপজজলা পয যাজয় 

যুব উন্নয়ন চসন্টাি 

(নতুন রবরডং) 

রনি যাণ কিা হজব। 

িেন অজনক অজনক 

প্রর ক্ষণ চপ্রাগ্রাি 

থাকজব এবং চসই 

সকল প্রর ক্ষজণ 

প্রর ক্ষণাথীজেি 

ভািাও থাকজব। 

১ বেি পি আি চকান 

সিস্যা থাকজবনা। 

উপজজলা পরিষে প্ররি 

অথ য-বেজি ২৫ জন স্থানীয় 

যুবকজেিজক প্রর ক্ষণ 

প্রোজনি িাধ্যজি 

কি যসংস্থাজনি সুজযাগ 

তিরিজি সহায়িা কিজি 

পাজি। 



বন চেজুি গাে ও 

িাল গাে রবলুপ্ত 

হজয় যাজে। 

উপজজলাি 

৮টি ইউরনয়ন 

১০ বেি 

আজগি চচজয় 

বিযিাজন িাল 

গাে ও চেজুি 

গাে ৫০% 

কজি চগজে। 

চেজুি গাে ও িাল 

গাে সংিক্ষণ এি 

অভাজব  

স্থানীয় জনগজণি 

িজধ্য সজচিনিাি 

অভাজব। 

বন অরধেপ্তি চথজক 

সজচিনিা বৃরদ্ধি 

জন্য সাজকযল 

অনুযায়ী পয যায়ক্রজি 

প্রর ক্ষণ প্রোন কিা 

হজব। 

বন অরধেপ্তি চথজক 

আগািী বেজি চয 

িাল গাে ও চেজুি 

গাজেি চািা পাওয়া 

যাজব িাজি প্রায় 

লক্ষযিাত্রাি ৫০ % 

পয যন্ত পূিণ হজব। 

আগািী বেি 

লক্ষযিাত্রাি ৫০% িজয় 

যাজব। 

উপজজলা পরিষে 

লক্ষযিাত্রাি বারক ৫০% 

চািা গাে চিাপন কিজব 

এবং জনগজণি িজধ্য 

সজচিনিা বৃরদ্ধি জন্য 

কযাজম্পইন কিজব। 

 

র ক্ষা 

 

 

োত্রিা স্কুজল 

যাইজি অনীহা 

প্রকা  কজি  

উপরজলাি  

৬টি ইউরনয়ন 

(োত্র সংখ্যা) 

আনুিারনক : 

২৫০০ 

স্কুল চিাি ভাল 

অবস্থা নয় / এক্স 

িাস্তা (৩৫ রকরি) 

 

 

চেণীকজক্ষ ঘা রি / 

৪০ স্কুল ভবন 

ঘা রি 

 

অপয যাপ্ত েক্ষ 

র ক্ষক (১২০জন ) 

এলরজইরি ৩০ 

রকজলারি াি সি়ক 

িক্ষণাজবক্ষজণি 

উজযাগ রনজয়জে।  

 

র ক্ষা িন্ত্রণালয় 

৩০ টি স্কুল ভবন 

রনি যাণ / 

সম্প্রসারিি কিজব  

 

 ৯০ জন র ক্ষকজক 

প্রর ক্ষণ চেজব। 

 

 

৫ রক রি  িাস্তাগুরলি 

চিিািি কিা হজব।  

 

 

 

১০ টি স্কুল রনি যাণ কিা 

হজব।  

 

 

 

২০ জন র ক্ষক এি 

প্রর ক্ষণ প্রোন কিা 

হজব।  

 

 

অবর ষ্ট  ২৫ রকরি সি়ক 

পিজায়ক্রজি আগািী ৪ 

বেজি উন্নয়ন কিজব 

চিিািি কিজব।   

 

অবর ষ্ট ৩০ টি স্কুল 

পিজায়ক্রজি আগািী ৪ 

বেজি উন্নয়ন কিজব ।  

 

১০০  জন র ক্ষকজক 

পিজায়ক্রজি আগািী ৪ 

বেজি প্রর ক্ষণ চেওয়াি 

উজযাগ চনজব।  

 

 

   

চযাগাজযাগ 

 

 

 

 

 

ভাঙা িাস্তা ও 

অপয যাপ্ত কালভা য 

এবং রিজ এি 

অভাজব উপরজলা 

সেি, হাসপািাল 

, বাজাি ও 

অন্যান্য স্থাজন 

যািায়াজি 

অসুরবধা হয়. 

 

উপজজলাি 8 

টি ইউরনয়ন 

ক্ষরিগ্রস্ত 

বারসিাজেি 

সংখ্যা……

. 

আনুিারনক : 

৫০০০ 

দুঘ য নাজরনি িাস্তা 

অবস্থা    ৫৭ রকরি 

৬ চসতু, ১৫ 

কালভা য রনরি যি / 

চিিািি কিা 

হজয়জে। 

LGED রবরভন্ন 

প্রকজল্পি িাধ্যজি 

৪০ রকজলারি াি 

সি়ক,  

১২ কালভা য এবং 

৪ চসতু চিিািি / 

রনি যাণ কিজব. 

১০ রকরি িাস্তা চিিািি 

কিা হজব।  

৩ কালভা যস এবং 

২জসতু প্রজয়াজন হয়  

৪৭ রকরি িাস্তা 

পিজায়ক্রজি আগািী ৪ 

বেজি উন্নয়ন/   সংস্কাি 

কিা হজব। 

 

৯ টি  কালভা য ও ৪টি চসতু 

চিিািি / রনি যাণ কিা 

হজব। 

স্যারনজ  ন  

 

 

 

 

 

িানুষ সংক্রািক 

চিাগ চথজক চভাগা 

হয়। 

উপজজলাি 

8টি ইউরনয়ন 

সিস্যা চভাগী 

বারসিাি 

সংখ্যা 

আনুিারনক : 

১২০০ 

অপয যাপ্ত স্যারন ারি 

ল্যারেন / ৩০০ 

স্যারন ারি ল্যারেন 

প্রজয়াজন 

 

রনিাপে পানীয় 

পারনি অভাব / 

প্রজয়াজন ৪০ টি 

গভীি নলকূপ 

রিরপএইচই ২৫০ টি 

স্যারন ারি ল্যারেন 

স্থাপন  

 

 

৬০ টি গভীি 

নলকূপ স্থাপন 

কিাি পরিকল্পনা 

কজিজে। 

৫০  স্যারন ারি ল্যারেন 

সিবিাহ কিা হজব। 

 

 

 

৫ টি গভীি নলকূপ 

সিবিাহ কিা হজব। 

২০০  টি স্যারন ারি ল্যারেন 

পিজায়ক্রজি আগািী ৪ 

বেজি সিবিাহ কিা হজব। 

 

৫৫ টি গভীি নলকূপ 

পিজায়ক্রজি আগািী ৪ 

বেজি স্থাপন কিা হজব 

নািী উন্নয়ন 

 

 

 

 

নািী কি আয় 

চভাগ কিজে। 

উপজজলাি 

8টি 

ইউরনয়ন. 

ক্ষরিগ্রস্ত নািী 

সংখ্যা 

আনুিারনক : 

২০০ 

েক্ষ নািীজেি 

ঘা রি। 

১৫০  নািীজক 

প্রর ক্ষণ রেজি 

িরহলা রবষয়ক 

িন্ত্রণালয় উজযাগ 

গ্রহণ কজিজে 

৫০ জন অেক্ষ নািীজক 

প্রর ক্ষণ চেয়া হজব।  

১০০জন িরহলাজক 

পিজায়ক্রজি আগািী ৪ 

বেজি প্রর ক্ষণ চেওয়াি 

উজযাগ চনজব।   



পল্লী উন্নয়ন পল্লী জনগজনি 

আথ য-সািারজক 

অবস্থাি উন্নয়ন 

ধীজি হওয়া 

সিগ্র 

উপজজলা 

পল্লী সিবায় 

সরিরিি  

৪৫০৯ জন 

সেস্য  

সজচিনিামূলক 

কায যক্রি কি হওয়া 

উৎপােনমূেী ও 

আয়বৃরদ্ধমূলক 

কিযকাজে গ্রািীণ 

জনগজনি 

অং গ্রহন কি 

হওয়া 

ক) উপজজলা পল্লী 

উন্নয়ন অরিস 

২৫০০ জন 

সেস্যজেি িাজে 

নািী রনয যািন চিাধ 

এবং চযৌতুক প্রথা 

রনমূ যজল সজচিনিা, 

বয়স্ক র ক্ষা স্বাস্থয, 

পুরষ্ট ও পরিবাি 

পরিকল্পনা, 

বৃক্ষজিাপন ও 

স্যারনজ  ন সম্পজকয 

সজচিনিা বৃরদ্ধ 

কজল্প পিাি য ও 

সহজযারগিা চালাজব 

২০০৯ জন সেস্য 

সজচিনিামূলক 

কায যক্রি চথজক বাে 

পড়জব 

ক) উপজজলা পরিষে নািী 

রনয যািন চিাধ এবং চযৌতুক 

প্রথা রনমূ যজল সজচিনিা, 

বয়স্ক র ক্ষা স্বাস্থয, পুরষ্ট ও 

পরিবাি পরিকল্পনা, 

বৃক্ষজিাপন ও স্যারনজ  ন 

সম্পজকয কযাজম্পইন 

কিজব। 

িাধ্যরিক 

র ক্ষা 

র ক্ষাথীিা রবজ্ঞান 

র ক্ষায় আগ্রহী 

নয়। 

উপজজলাি 

সকল 

ইউরনয়ন 

৩৮ িাধ্যরিক 

রবযালয়, 

৩০০ টি 

র ক্ষক / 

২০০০ 

র ক্ষাথী 

েক্ষ রবজ্ঞান 

র ক্ষকজেি অভাব  

র ক্ষকজেি রবজ্ঞান 

ক্লাজসি রবষজয় 

সজচিনিা কি। 

িাধ্যরিক 

রবযালজয়ি 

রবজ্ঞানাগাজি 

প্রজয়াজনীয় 

যন্ত্রপারিি অভাব। 

উপজজলাি ৫টি 

িাধ্যরিক রবযালজয় 

প্ররি বেি িন্ত্রণালয়  

চথজক 

রবজ্ঞানাগাজিি 

যন্ত্রপারি চপজয় 

থাজক।   

রবজ্ঞান চিলা 

অরনয়রিি রভরিজি 

আজয়াজজনি ব্যবস্থা 

কিা হয়। 

৩৭ টি িাধ্যরিক 

রবযালজয়ি রবজ্ঞানাগাজি 

যন্ত্রপারি চনই।  

৩০০ র ক্ষক প্রর ক্ষণ 

পায় নাই। 

উপজজলা পরিষে ২০ টি 

রবযালজয় রবজ্ঞানাগাজি 

যন্ত্রপারি সিবিাহ কিজব। 

উপজজলা পরিষে ৩০০ 

জন রবজ্ঞান র ক্ষজকি 

প্রর ক্ষণ  

প্রোজনি ব্যবস্থা কিজব। 

কৃরষ 

 

 

 

কৃরষ উৎপােন 

কজি যাওয়া 

উপজজলাি 

সকল 

ইউরনয়ন 

১৬ চহক্টি 

জরিজসজচি 

আওয়ািায় 

আনাি জন্য 

১৫ রকরি 

তেজঘ যযি ২০ টি 

চসচ নালাি 

প্রজয়াজন  

- সাি ও 

কী না জকি 

অরিরিক্ত 

ব্যবহাজিি 

প্রভাজবি উপি 

১২০০ 

কৃষজকি জন্য 

৪০ টি 

সজচিনিামুল

ক প্রর ক্ষণ 

প্রজয়াাজন 

চসচ নালাি অভাব 

সাি এবং 

কী না জকি 

অরিরিক্ত 

ব্যবহাজিি প্রভাব 

- সঠিক িাজনি 

বীজজি অভাব 

সাি ও 

কী না জকি 

অরিরিক্ত 

ব্যবহাজিি প্রভাজবি 

উপি ২৫ টি 

সজচিনিামুলক 

প্রর ক্ষণ সম্পন্ন 

(NATP-ও 

দ্বািা) 

১৫ রকরি তেজঘ যযি  ২০ 

টি চসচ নালা রনি যাণ 

কিজি হজব  

১৫টি সজচিনিামুলক 

প্রর ক্ষণ এেনও 

প্রজয়াজন 

উপজজলা পরিষে ১০ টি 

চসচ নালা রনি যাণ কিজব ও 

সাি ও কী না জকি 

অরিরিক্ত ব্যবহাজিি 

প্রভাজবি উপি ১০ টি 

সজচিনিামূলক প্রর ক্ষণ 

কিজব 

 স্বাস্থয ও 

পরিবািক

ল্যাণ 

সিকািী 

স্বাস্থযজসবা চনয়াি 

জন্য চিাগীজেি 

আগ্রহ কজি 

যাওয়া 

সিগ্র 

উপজজলা 

- ইউরনয়ন 

স্বাস্থয কিজেক্স 

৭ টি 

 

- করিউরনটি 

রক্লরনক ২১ টি 

স্বাস্থযজকন্দ্রগুজলাজি 

আসবাবপত্র ও  

প্রজয়াজনীয় 

অবকাঠাজিাগি 

সিস্যা রবযিান 

 

স্বাস্থয সম্পরকযি 

িথ্য সম্পজকয 

অসজচিনিা 

 

স্বাস্থয প্রজকৌ ল 

অরিস ৭ টি 

ইউরনয়ন স্বাস্থয 

কিজেজক্স 

প্রজয়াজনীয় 

আসবাবপত্র ও  

অবকাঠাজিাগি 

উন্নয়ন কিজব। 

 

এনরজওগুজলা স্বাস্থয, 

পুরষ্ট ও পরিবাি 

পরিকল্পনা রবষজয় 

সজচিনিা মূলক 

কযাজম্পইন চালাজব। 

 ২১ টি করিউরনটি 

রক্লরনজক আসবাবপত্র ও  

প্রজয়াজনীয় 

অবকাঠাজিাগি সিস্যা 

রবযিান থাকজব 

উপজজলা পরিষে ২ টি 

করিউরনটি রক্লরনজক 

প্রজয়াজনীয় আসবাবপত্র ও 

সিঞ্জািারে সিবিাহ 

কিজব।  

 

উপজজলা পরিষে স্বাস্থয, 

পুরষ্ট ও পরিবাি পরিকল্পনা 

রবষজয় সজচিনিা মূলক 

কযাজম্পইন চালাজব। 



 

প্রারণসম্পে 

গবারে পশু-পারেি 

উৎপােন কি 

হওয়া 

সিগ্র 

উপজজলা 

গবারেপশু - 

৯৮৩৪২ টি 

-৭৮০ টি 

োিাি 

দুধ উৎপােন 

ঘা রি – 

১৫,৭৭৫ চি.  

 

গবারে পশুি জন্য 

প্রজয়াজনীয় টিকা 

প্রোন না কিা। 

 

োিাি পরিচালনায় 

োিারিজেি 

প্রজয়াজনীয় জ্ঞান ও 

েক্ষিা না থাকা 

 প্রারণসম্পে অরিস 

প্ররিবেি ৫০,০০০ 

গবারেপশুজক রবরভন্ন 

চিাজগি টিকা প্রোন 

কিজব। 

 

প্রারণসম্পে অরিস 

৫০০ জনজক োিাি 

পরিচালনাি 

প্রজয়াজনীয় জ্ঞান ও 

েক্ষিা রবষয়ক 

প্রর ক্ষন ও প্রে যনী 

োিাি স্থাপন 

কিজব। 

 প্ররিবেি ৫৮,৩৪২ টি 

গবারেপশু চিাজগি টিকা 

চথজক বরিি থাকজব। 

 ২৮০ জন োিাি 

পরিচালনাি প্রজয়াজনীয় 

জ্ঞান ও েক্ষিা রবষয়ক 

প্রর ক্ষন চথজক বরিি 

থাকজব। 

 

 উপজজলা পরিষে 

প্ররিবেি ৫০,০০০ 

গবারেপশুজক রবরভন্ন 

চিাজগি টিকা প্রোন 

কিজব। 

 

উপজজলা  ২৫০ জনজক 

োিাি পরিচালনাি 

প্রজয়াজনীয় জ্ঞান ও েক্ষিা 

রবষয়ক প্রর ক্ষন ও 

প্রে যনী োিাি স্থাপন 

কিজব। 

 িৎস্য ১. িৎস্য 

উৎপােন কারঙ্খি 

পরিিাজন না 

হওয়া 

সিগ্র 

উপজজলা 

িৎস্যজীরব 

৮৭৮ জন ও  

২১ টি উন্মুক্ত 

জলা য় 

- ১৬৬০ 

চি. . িৎস্য 

ঘা রি 

উন্মুক্ত জলা জয় 

িাজেি পরিিাণ 

কজি যাওয়া 

 

 িৎস্যচাষীজেি 

আধুরনক প্রযুরক্ত 

রবষয়ক প্রজয়াজনীয় 

জ্ঞান ও উপকিন না 

থাকা 

িৎস্য অরিস ১০ টি 

উন্মুক্ত জলা জয় 

চপানা অবমুক্তকিন 

ও িাজেি 

অভয়ািণ্য গজড় 

তুলজব 

 

৪৮৫ জন 

িৎস্যচাষীি িাজে 

িৎস্যচাষ প্রযুরক্ত 

চসবা ও প্রর ক্ষণ 

প্রোন কিজব। 

১১ টি উন্মুক্ত জলা য় 

বাকী থাকজব। 

 

২৫৫ জন িৎস্যচাষী 

িৎস্যচাষ প্রযুরক্ত চসবা 

ও প্রর ক্ষণ  

চথজক বরিি থাকজব। 

উপজজলা পরিষে ২ টি 

উন্মুক্ত জলা জয় চপানা 

অবমুক্তকিন ও িাজেি 

অভয়ািণ্য গজড় তুলজব 

 

১১৫ জন িৎস্যচাষীি 

িাজে িৎস্যচাষ প্রযুরক্ত 

চসবা ও প্রর ক্ষণ প্রোন 

কিজব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

িলািল ও পরিিাপজযাগ্য সূচক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goals/   লক্ষয   Sector/  োি Outcomes/Output  িলািল Measureable Indicators  
সূচক 

োত্রিা স্কুজল চযজি আগ্রহী হজব র ক্ষা ৫ টি স্কুল ভবন রনি যাণ কিা হজব। 

২০ জন  র ক্ষকজক প্রর ক্ষণ প্রোন  

৫ রকরি সিক় চিিািি হজব। 

উপরস্থরি হাি ৩০% চথজক ৪৫%  বৃরদ্ধ হজব 

উপজজলা জনগজণি জন্য সহজ 

চযাগাজযাগ হজব। 

চযাগাজযাগ ১০ রকরি সি়ক চিিািি  

৩ টি কালভা য ও ২ টি চসতু চিিািি কিা 

হজব। 

উপজজলা জনগজণি জন্য চযাগাজযাগ বাবস্থা 

উন্নি হজব। 

িানুষ সংক্রািক চিাগ চথজক মুক্ত 

হজব 

স্যারনজ  ন  

 

৫০ স্যারন ারি ল্যারেন উপকিণ রবিিণ 

৫ টি গভীি নলকূপ স্থাপন 

সংক্রািক চিাগ দ্বািা সৃষ্ট চিাগীজেি সংখ্যা  

৭৫% চথজক ৬৫% হ্রাস কিা হয়। 

নািী েক্ষ ও স্ব-রনযুক্ত হজব নািী উন্নয়ন 

 

৫০ জন  িরহলা জন্য েক্ষিা প্রর ক্ষণ েক্ষ ও স্ব-কিী নািী সংখ্যা বৃরদ্ধ পাজব । 

gva¨wgK ch©v‡q weÁvb 

wk¶v_©xi msL¨v e„w× Kiv | 

gva¨wgK wk¶v 

300 Rb weÁvb wk¶‡Ki Rb¨ weÁvb 

K¬v‡mi Av‡qvRb Kiv| 

20wU gva¨wgK we`¨vj‡q ˆeÁvwbK 

hš¿cvwZ mieivn Kiv nq| 

gva¨wgK ch©v‡q weÁvb wk¶v_©xi msL¨v 

13% n‡Z 30%G DbœxZ n‡e| 



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

iƒcKí weeiYx 

Kg©-cwiKíbvwU cÖ ‘̄Z Kivi c~‡e© Dc‡Rjv cwil‡`i mKj m`‡m¨i mgš^‡q Av‡jvPbv I 

ch©v‡jvPbv Kiv nq| wbe©vwPZ cÖwZwbwa‡`i AwfgZ Ges miKvix Kg©KZ©v‡`i (we‡kl K‡i 

Dc‡Rjv cwil‡` b¨ Í̄K…Z) AwfÁZv I welqwfwËK Áv‡bi mgš^q NwU‡q Kg©- cwiKíbvwU cÖ¯‘Z 

Kiv nq| Kg©-cwiKíbvwU ˆZwii D‡Ïk¨, cÖZ¨vkv, cwiKíbvi iæc‡iLv wb¤œiƒct  

 

 

 

cÖZ¨vkv  

Drcv`bkxj Kg©ms¯’vb m„wói gva¨‡g ̀ vwi ª̀¨ n«vmKiY, AeKvVv‡gv Dbœqb, AvaywbK †mP e¨e ’̄vcbv 

I wb®‹vkb my‡hvM m„wó, mvgvwRK b¨vq wePvi cÖwZôv, K…wl †ÿ‡Î mg„w× AR©b, DbœZ wkÿv I ¯̂v¯’¨ 

†mev MÖn‡Yi my‡hvM m„wó, wj½wfwËK ˆelg¨ n«vm Ges †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi gva¨‡g ¯^qsm¤ú~Y©Zv 

AR©Y|  

iƒcKí D‡Ïk¨  

evsjv‡`‡ki cÖvq GK PZz_©vsk gvbyl `vwi ª̀ mxgvi bx‡P w`bhvcb Ki‡Q| Rxe‡bi †gŠwjK my‡hvM 

myweavq G‡`i cÖ‡ekvwaKvi mxwgZ| MRvwiqv Dc‡Rjvi Rbmvavi‡Yi Ae ’̄vI mviv †`‡ki 

Rbvmvavi‡Yi Ae ’̄v n‡Z wfbœZi bq| AÎ GjvKvi RbM‡Yi `vwi ª̀Zv üªvmKiY gva¨‡g 

RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ myôz cwiKíbv cÖbq‡b D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| MRvwiqv 

Dc‡Rjv cwil‡`i evwl©K,পঞ্চ-বাজষিক cwiKíbvi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q MRvwiqv Dc‡Rjv  cwil‡`i 

wbR¯̂ m¤ú` Ges miKvix I †emiKvixfv‡e eiv×K…Z A_© RbM‡Yi Pvwn`v Abymv‡i Ges 

AcÖvwaKv‡i wfwË‡Z mgwš̂Z Dcv‡q e¨env‡ii gva¨‡g `vwi ª̀¨ n«vm Kiv| evwl©K,পঞ্চ-বাজষিক 

cwiKíbvi mywbw ©̀ó D‡Ïk¨mgyn wb¤œiƒct  

 

 

❖ RbcÖwZwbwa‡`i AskMÖn‡Y GjvKvi Dbœqb cwiKíbv cÖbqb I ev¯Íevq‡bi gva¨‡g MRvwiqv 

Dc‡Rjv cwil‡`i Revew`wnZv wbwðZKiY I cwil‡`i `ÿZv e„w×;  

❖ me© Í̄‡ii Rbmvavi‡Yi †gŠwjK Pvwn`v c~i‡Yi j‡ÿ¨ BDwbq‡bi cwiKwíZ Dbœqb mvab; 

❖ Avcvgi RbM‡Yi Pvwn`v †gvZv‡eK †mev mieivn wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ RvwZMVbg~jK 

cÖwZôvb mg~‡ni mv‡_ Dc‡Rjv cwil‡`i Askx`vwiZ¡ m„wó Kiv; 

❖ cwiKwíZ †mev I mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi gva¨‡g GjvKvi †mP e¨e ’̄vcbv, cvwb I 

cqtwb®‹vkb, km¨, cÖvYx m¤ú‡`i Drm BZ¨vw` Drcv`bkxjZv e„w× Kiv; 

❖ DbœZ wkÿv I ̄ ^v¯’¨‡mev MÖn‡Yi my‡hvM m„Rb Ges Zv MÖn‡Y GjvKvi RbM‡Yi mÿgZv e„w× 

Ges 

❖ cÖwZwU BDwbq‡bi g‡a¨ AvšÍt †hvMv‡hvM e„w× Ges wewfbœ BDwbq‡bi mv‡_ DbœZ †hvMv‡hvM 

e¨e ’̄v wbwðZKiY|  

 

 



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

রূপজিো রনধ যািণ 

 

 

বামষ ণি পমরিল্পানা এ বমর্ ণত খাত সিূহ ঃ  

 

১, চযাগাজযাগ ও অবকাঠাজিা উন্নয়ন 

২, র ক্ষা উন্নয়ন 

৩, স্যারনজ  ন উন্নয়ন 

৪, নািী উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বারষ যক পরিকল্পনাি রূপকল্প রববিণী 

চযাগাজযাগ ও অবকাঠাজিা উন্নয়জনি িাধ্যজি র ক্ষা চকজন্দ্র যািায়াি সহজিি 

কিজনি িাধ্যজি র ক্ষা বাবস্থাি উন্নয়ন সাধন। স্যারনজ  ন এি সঠিক 

বাবহাজিি দ্বািা চিাগ মুরক্ত ও সুজপয় পারনও জ্বজলি বাবস্থা কিা। নািীি 

প্রর ন প্রোজনি িাধ্যজি েক্ষ জন রক্ত গজড় চিালা ।  

 



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

রবরভন্ন উৎস চথজক উপজজলাি উন্নয়ন কায যক্রি 

 
োি  পারিকল্পনা / 

প্রকজল্পি নাি  

অরভষ্ট চগারি ও িলািলসহ সংরক্ষপ্ত রববিণ অরভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউরনয়জনি 

নাি) 

প্রকজল্পি চিয়াে/ বাজজ  

জািীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প 

 

এলরজইরি 

রজরিরপ-৩ 

রজরিরপ-৪ 

সাধািণ এবং পল্লী পরিবহন অবকাঠাজিা রবজ ষি অথ যনীরিি অব্যাহি 

বৃরদ্ধ এবং োরিদ্রয রবজিাচজন সহায়িা কিাি চক্ষজত্র একটি গুরুেপূণ য 

উপাোন যাজি কৃরষ ইনপু  এবং অন্যান্য প্রাসরিক পরিজষবা এবং পণ্য 

সিবিাজহি সুজযাগ সুরবধা প্রোন কজি। বাংলাজেজ ি দৃরষ্টভরি 

পরিকল্পনা ২০১০-২০১১ গ্রািীণ অথ যনীরিজি উন্নরিি অনুঘ ক রহসাজব 

পল্লী অবকাঠাজিাগি রবকা জকও রচরত্রি কজিজে। 

গজারিয়া উপজজলা। ২০১৭ – ২১  

২০১৮ – ২২  

 

 

এলরজইরি  এসএসআিরিরপ -২ 

 

এটি লক্ষ কিা যায় চয, পয যাপ্ত রনকা ী ব্যবস্থা না থাকাি কািজণ বন্যা ও 

বষ যাকাল পজি কৃরষজরিগুরল েীঘ যকাল রনিগ্ন থাজক, যাি িজল 

কৃরষজক্ষজত্র িািাত্মক ক্ষরি হয়। অন্যরেজক শুকজনা িিসুজি, েিাি 

কািজণ কৃরষি আবাে 30% রহসাজব হ্রাস চপজয়জে। অন্যরেজক, 

কৃরষজক্ষজত্র উত্পােন ীলিাি উন্নরিি চক্ষজত্র, োিটি ইরিহাজসি ওভাি-

ব্যবহৃি ভূগভযস্থ জজলি চথজক ভূগভযস্থ জজলি েক্ষ ব্যবহাজি স্থানান্তরিি 

কিাি জরুরি কাজ কজিজে these এই অবস্থাি আজলাজক, জজলি 

চ কসই ব্যবস্থাপনাি রবকা  অপরিহায য জলাবদ্ধিা, বন্যা রনয়ন্ত্রণ ও 

রনষ্কা ন হ্রাস কিাি জন্য পয যাপ্ত জল ব্যবস্থাপনাি অবকাঠাজিা সিবিাহ 

কজি এবং জল সংিক্ষণ, বাংলাজে  জল আইন, জািীয় জল নীরি, 

জািীয় জল ব্যবস্থাপনাি পরিকল্পনা এবং অং গ্রহণমূলক জল 

ব্যবস্থাপনাি জন্য রেকরনজে য না 

গজারিয়া উপজজলা। ২০১৬/১৭ চথজক  ২০২২/২৩ 

এলরজইরি  

 

আইআিআইরিরপ -

২ 

 

পল্লী অবকাঠাজিা উন্নয়ন প্রকল্পগুরলি চকৌ ল অনুসাজি এই প্রকল্পটি 

প্রস্তুি কিা হজয়জে। এই প্রকজল্পি আওিায় গুরুেপূণ য পল্লী সি়ক, 

উপজজলা, ইউরনয়ন ও গ্রাি সি়জকি কাঠাজিা (জসতু / কালভা য), পল্লী 

বাজাি, চনৌকা অবিিণ ঘা , পল্লী সি়জকি িক্ষণাজবক্ষজণি উন্নরি কিাি 

ব্যবস্থা কিা হজয়জে। প্রস্তারবি উন্নয়ন কাজগুরল সািা চেজ ি গ্রািীণ 

অিজল এবং বাজািগুরলজি অযাজক্সস উন্নি কিজব এবং এভাজব 

কৃরষজক্ষজত্র উত্পােন, কিযসংস্থান সৃরষ্ট এবং গ্রািীণ েরিদ্রজেি োরিদ্রয 

দূিীকিজণ সিাসরি সহায়িা কিজব। 

 

গজারিয়া উপজজলা। ২০১৫/১৬ চথজক  ২০২০/২১  

এলরজইরি  আইরিরজরপএস এই প্রকজল্পি বাইজি লক্ষযগুরল, িারলকাভুরক্তি হাি বাি়াজি এবং 

প্রাথরিক রবযালয় চথজক বাে পি়াি ঘ না হ্রাস কজি। প্রাথরিক 

রবযালজয় র শুজেি িারলকাভুরক্ত ও উপরস্থরি বৃরদ্ধ কিাি পা াপার  

িানসম্পন্ন প্রাথরিক র ক্ষা রনরিি কিা র শু-বান্ধব রবযালজয়ি 

পরিজব  এবং  ািীরিক সুরবধাি উপি রনভযি কজি। 

 

গজারিয়া উপজজলা। ২০১৬/১৭ চথজক  ২০২২/২৩  

এলরজইরি  রসইউএিরসরপ মুরক্তজযাদ্ধা সংসে অরিস সকল উপজজলায় রবযিান থাকজলও িাজেি 

চবর িভাজগি জিাজীণ য অবস্থাি স্বল্প বা সীরিি সুজযাগ-সুরবধা িজয়জে। 

অন্যরেজক উপজজলা পয যাজয় বিযিাজন এিন চকানও সংগ্রহ ালা পাওয়া 

যাজে না যাি িাধ্যজি নতুন প্রজন্ম মুরক্তযুজদ্ধি প্রকৃি ইরিহাস চ োি 

সুজযাগ চপজি পাজি। িাই নতুন প্রজন্মজক মুরক্তযুজদ্ধি ইরিহাস সম্পজকয 

র রক্ষি কিজি মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক িন্ত্রণালয় অজনক সরেরলি ও 

বাস্তববােী পেজক্ষপ রনজয়জে। দুে য াগ্রস্ত মুরক্তজযাদ্ধাজেি আথ য-সািারজক 

অবস্থাি উন্নরি কিজি এটি প্ররিশ্রুরিবদ্ধ। উপজিাক্ত রবজবচনায় িন্ত্রক 

মুরক্তযুজদ্ধি চচিনা ধজি িােজি, নতুন প্রজন্মজক র রক্ষি কিজি এবং 

মুরক্তজজাধজেি কল্যাণমূলক কি যকাণ্ড প্রচাজিি লজক্ষয সািা চেজ  একটি 

প্রকল্প গ্রহণ কিজব। 

 

গজারিয়া উপজজলা। ২০১২/১৩  চথজক  ২০২০/২১ 



োি  পারিকল্পনা / 

প্রকজল্পি নাি  

অরভষ্ট চগারি ও িলািলসহ সংরক্ষপ্ত রববিণ অরভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউরনয়জনি 

নাি) 

প্রকজল্পি চিয়াে/ বাজজ  

এলরজইরি  ইউরনয়ন ভূরি অরিস উপজজলায় ইউরনয়ন ভূরি অরিস রনি যাণ 

 

গজারিয়া উপজজলা। ২০২০/২১ 

স্বাস্থয ইরপআই 

 

উপজজলা র শুজেি জন্য টিকাোন কি যসূরচ গজারিয়া উপজজলা। রনয়রিি/চলিান 

স্বাস্থয এনরসরি সংক্রািক ব্যারধ রনয়ন্ত্রণ গজারিয়া উপজজলা। রনয়রিি/চলিান 

স্বাস্থয আরিএিরসআই ত  ব অসুস্থিা পরিচালনা গজারিয়া উপজজলা। রনয়রিি/চলিান 

স্বাস্থয টিরব যক্ষ্মাি রচরকত্সা এবং রনয়ন্ত্রণ। গজারিয়া উপজজলা। রনয়রিি/চলিান 

পরিবাি 

পরিকল্পনা 

এনরপরিএসরপ লক্ষযটি হ'ল স্বাস্থয, জনসংখ্যা এবং পুরষ্ট পরিজষবাগুরলজি অযাজক্সস এবং 

ব্যবহাজিি উন্নরি কজি বাংলাজেজ ি সকল নাগরিজকি জন্য িানসম্পন্ন 

ও ন্যায়সিি স্বাস্থযজসবা রনরিি কিা। 

গজারিয়া উপজজলা। রনয়রিি/চলিান 

বন সািারজক বনায়ন 

প্রকল্প 

বনরভরিক কি যসংস্থাজনি সুজযাগ সৃরষ্ট কজি োরিদ্রয রবজিাচন ও গণ 

বনায়ন কায যক্রজিি িাধ্যজি চেজ ি ইজকা রসজেি এবং অথ যননরিক 

উন্নয়জন বনািজলি ভূরিকা বৃরদ্ধ কিা। 

 

গজারিয়া উপজজলা। রনয়রিি/চলিান 

রিরপএইচই জািীয় স্যারনজ  ন 

প্রকল্প (২ য় এবং 

তৃিীয় ধাপ) (ক) 

রবনা মূজল্য ল্যারেন 

চস  রবিিণ, (ে) 

পাবরলক  য়জল  

রনি যাণ, (গ) 

করিউরনটি ল্যারেন 

রনি যাণ 

 

এই প্রকজল্পি িাধ্যজি উপজজলাি ৬০% িানুষ স্যারনজ  ন সুরবধা 

পাজেন। 

 

গজারিয়া উপজজলা। ২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

রিরপএইচই অগ্রারধকাি পুজলি 

জল সিবিাহ 

প্রকজল্পি (এ) গভীি 

নলকূজপি আওিায় 

রবরভন্ন ধিজণি 

জজলি স্থাপনা 

 

প্রকল্প এলাকাি ১৫০০ পরিবাি রনিাপে পানীয় জজলি সুরবধা পাজব। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০১৮/১৯ চথজক  ২০২০/২১ 

রিরপএইচই জল সিবিাহ 

প্রকজল্পি (ক) এি 

অধীজন 8 টি গভীি 

নলকূপ স্থাপন কিা 

হজয়জে 

 

প্রকল্প এলাকাি ২০০ পরিবাি রনিাপে পানীয় জজলি প্রজব ারধকাি 

পাজব। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

রিরপএইচই চারহো রভরিক 

সিকারি প্রাথরিক 

রবযালয় উন্নয়ন 

প্রকজল্পি অধীজন 

ওয়া  ব্লক রনি যাণ 

(প্রথি ধাপ) 

 

উক্ত প্রকজল্পি আওিায় ১২ টি রবযালজয়ি প্রায় ৪,০০০ র ক্ষাথী 

উন্নিিি স্যারনজ  ন সুরবধা পাজব। 

 

৪ টি ইউরনয়ন সুরবধা 

পাজব, 

২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

রিরপএইচই জািীয় স্যারনজ  ন 

প্রকজল্পি আওিায় 

েরিদ্র 

পরিবািগুরলজি 

রবনামূজল্য ল্যারেন 

রবিিণ (২ য় পব য) 

 

প্রকল্প এলাকাি ১৭৫ পরিবাি রি ল্যারেজনি অযাজক্সস পাজবন 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

রিরপএইচই জল সংিক্ষণ ও 

রনিাপে জল 

সিবিাজহি জন্য 

চজলা পরিষজেি 

এলাকায়, জরুিী সিজয় ২৫০  পরিবাি রনিাপে জল ব্যবহাজি রনিাপে 

থাকজব। 

 

২ টি ইউরনয়ন সুরবধা 

পাজব, 

২০১৭/১৮ চথজক  ২০২০/২১ 



োি  পারিকল্পনা / 

প্রকজল্পি নাি  

অরভষ্ট চগারি ও িলািলসহ সংরক্ষপ্ত রববিণ অরভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউরনয়জনি 

নাি) 

প্রকজল্পি চিয়াে/ বাজজ  

পুকুি / রেরঘ / 

জলা জয়ি পুনগ যঠন / 

সংস্কাি প্রকল্প 

সিবায় আেয়ণ প্রকল্প। ভূরিহীন ও েরিদ্র চলাজকিা থাকাি ও কাজজি জায়গা পাজব। 

 

৩ টি ইউরনয়ন সুরবধা 

পাজব, 

রনয়রিিচলিান / 

কৃরষ 

 

কৃরষি উন্নিিাজনি 

জন্য ধাজনি বীজ / 

গি / পা  বীজ 

উত্পােন, সংিক্ষণ 

ও রবিিণ 

উন্নিিাজনি উত্পােন, উন্নি িাজনি জন্য রবরভন্ন ধিজণি বীজ সংিক্ষণ 

ও রবিিজণি জন্য 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 
২০১৯/২০ চথজক ৫  বেি  

কৃরষ 

 

কৃরষজক্ষজত্র উন্নি 

িাজনি জন্য িাল / 

চিল ও িসলা বীজ 

উৎপােন, সংিক্ষণ 

ও রবিিণ 

উন্নিিাজনি উত্পােন, উন্নি িাজনি জন্য রবরভন্ন ধিজণি বীজ সংিক্ষণ 

ও রবিিজণি জন্য 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 
২০১৮/১৯  চথজক ৫  বেি 

কৃরষ 

 

সিরন্বি কৃরষ 

রবকাজ ি িাধ্যজি 

োয ও পুরষ্ট সুিক্ষা 

রনরিি কিা 

সিরন্বি কৃরষ রবকাজ ি িাধ্যজি উপজজলাি কৃষকজেি োয ও পুরষ্ট 

সুিক্ষা রনরিি কিা 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০১৬/১৭ চথজক ৫  বেি 

কৃরষ জল ব্যবস্থাপনাি 

উন্নি প্রযুরক্তি দ্বািা 

কৃরষজক্ষজত্র িসজলি 

বৃরদ্ধ 

উন্নি জল ব্যবস্থাপনা প্রযুরক্ত দ্বািা িসজলি বৃরদ্ধ উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 
২০১৮/১৯  চথজক ৫  বেি 

কৃরষ 

 

এনএটিরপ ২- কৃরষজক্ষজত্রি জন্য কৃরষ প্রযুরক্ত চজনাজি ন বৃরদ্ধ,  স্য রবকা জক সিথ যন, 

রি ারি উন্নয়জন সহায়িা, প্রারণসম্পে উন্নয়জন সহায়িা, প্রকল্প 

পরিচালনা 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 
২০১৬/১৭ চথজক ৫  বেি 

 

িৎস্য 

এনএটিরপ  চিগা) ২-

প্রকল্প 

কৃরষজক্ষজত্রি জন্য কৃরষ প্রযুরক্ত চজনাজি ন বৃরদ্ধ,  স্য রবকা জক সিথ যন, 

রি ারি উন্নয়জন সহায়িা, প্রারণসম্পে উন্নয়জন সহায়িা, প্রকল্প 

পরিচালনা ৩২০  রনবরন্ধি কৃষক। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০১৬/১৭ চথজক ৫  বেি 

িৎস্য ইউরনয়ন পয যাজয় 

রি ারি িারি যং 

চ কজনালরজ 

সারভযজসস 

এক্সজ ন ন প্রকল্প 

ইউরনয়ন পয যাজয় রি  িারি যং প্রযুরক্ত পরিজষবা সম্প্রসািজণি িাধ্যজি 

িৎস্য চাষ বৃরদ্ধ এবং চজজলজেি জীবনিান বাি়াজনা 

উপজজলাি ৬টি  ইউরনয়ন ২০১৫/১৬ চথজক  ২০২০/২১ 

প্রাথরিক র ক্ষা প্রাথরিক র ক্ষা 

অনুজেে প্রকল্প 

 

প্রথি বয়জসি স্কুজল যাওয়াি জন্য র ক্ষাথীজেি উত্সারহি করুন, স্কুল 

োি়জবন না। চবর িভাগ প্রাথরিক রবযালয়। ক্লাস ১-৫ 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান 

প্রাথরিক র ক্ষা রপইরিরপ-৪  প্রকজল্পি প্রধান লক্ষযগুরল- (i) উন্নি র ক্ষাি িলািল (ii) সব যজনীন 

অং গ্রহণ এবং সিারপ্ত, (iii) তবষম্য হ্রাস, (iv) রবজকন্দ্রীকিণ, (v) 

বাজজ  বিাজিি কায যকারিিা বৃরদ্ধ, এবং (vi) চপ্রাগ্রাি পরিকল্পনা ও 

পরিচালনা। এই অিলগুরলজি িলািলগুরল উরন টি সাব-উপাোনগুরলি 

রক্রয়াকলাপ এবং আউ পু গুরলি িাধ্যজি অজযন কিা হজব। আিরবএি 

একটি নিনীয় িজিল; কিযক্ষিিা উন্নি কিাি জন্য পরিকল্পনাগুরল 

সািঞ্জস্য কিা যায়। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন  

ক্লাস ১-৫ 

২০১৮/১৯ চথজক চলিান 

িাধ্যরিক র ক্ষা 

 

এসইরিরপ  চিগা)

(প্রকল্প 

িানজারনয়া প্রজািজন্ত্রি সিকাি দ্বািা িাধ্যরিক র ক্ষা উন্নয়ন কি যসূচী 

(এসইরিরপ) প্রকল্প সংস্কািজক সিথ যন কজি। এসইরিরপটিি লক্ষয: (১) 

িাধ্যরিক র ক্ষা সম্পন্ন প্রাসরিক অনুপাজিি অনুপাি বাি়াজনা, (২) 

র ক্ষাথীজেি রবজ ষি চিজয়জেি র ক্ষাি িলািল উন্নি কিা এবং (৩) 

জন প্র াসনজক িাধ্যরিক র ক্ষাজক আিও কায যকিভাজব পরিচালনা 

কিজি সক্ষি কজি। যাজি ইকুযইটি সহ িারলকাভুরক্ত প্রসারিি হয়। 

এসইরিরপ এি িজধ্য রনম্নরলরেি পেজক্ষপগুরল অন্তভুযক্ত িজয়জে: (ক) 

সম্পজেি আিও েক্ষ ব্যবহাি কিা, (ে) মূলি রনম্নািরলি অিজল স্কুল 

এবং সম্প্রোজয়ি জন্য উন্নয়ন অনুোন সিবিাহ কিা, (গ) র ক্ষজকি 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০১৭/১৮ চথজক চলিান 



োি  পারিকল্পনা / 

প্রকজল্পি নাি  

অরভষ্ট চগারি ও িলািলসহ সংরক্ষপ্ত রববিণ অরভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউরনয়জনি 

নাি) 

প্রকজল্পি চিয়াে/ বাজজ  

সিবিাহ সম্প্রসািণ, (ঘ) িাধ্যরিক র ক্ষাি জন্য রনম্ন গৃহস্থারল ব্যয় 

এবং সম্প্রসািণ েরিদ্র পরিবাজিি র ক্ষাথীজেি জন্য বৃরি কায যক্রি এবং 

(ঙ) চবসিকািী োজিি সাজথ অং ীোরিে বাি়াজনা। িাজনি উন্নরিি 

চপ্রাগ্রাজিি িজধ্য িজয়জে: (ক) পাঠ্যপুস্তক ও পিীক্ষাি সংস্কাি, (ে) 

রবযালজয় কযাপ ন অনুোজনি িাধ্যজি পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠোজনি 

উপকিজণি ব্যবস্থা এবং (গ) চপ াোিজেি জন্য একটি রসজেি প্ররিিাি 

সাজথ প্রাক-পরিজষবা র ক্ষক প্রর ক্ষজণ গুণগিিাজনি উন্নরি ইন-সারভযস 

র ক্ষক রবকা । এসইরিরপ-জি ক্লাস 6-10 চথজক র ক্ষাথীজেি 

প্রারিিারনক সংস্কাি এবং সক্ষিিা বৃরদ্ধও অন্তভুযক্ত 

 

িাধ্যরিক র ক্ষা উচ্চ িাধ্যরিক 

উপবৃরি প্রকল্প 

 

রনয়রিিভাজব উচ্চ িাধ্যরিক র ক্ষাথীজেি পি়াজ ানা চারলজয় চযজি 

উত্সারহি কিা। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান 

িাধ্যরিক র ক্ষা অনাস য স্তজিি 

র ক্ষাথীজেি েরিদ্র 

ও চিধাবী 

র ক্ষাথীজেি জন্য 

রেপুজল ন। 

 

অনাস য পয যাজয়ি র ক্ষাথীজেি রনয়রিিভাজব পি়াজ ানা চারলজয় চযজি 

উত্সারহি কিা। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান  

িরহলা রবষয়ক স্যারনজ  ন প্রকল্প স্কুজলি চিজয়জেি স্যারনজ  ন সম্পজকয অবরহি করুন। িাজেি 

"নকজ াজি" ক্লাস ৬ – ১০ চথজক শুরু কিা 

 

প্ররিটি ইউরনয়ন চথজক 

২টি স্কুল। 

 

২০১৮/১৯ চথজক ২ বেি 

িরহলা রবষয়ক রভরজরি প্রকল্প চো  ব্যবসাজয়ি জন্য সীিাবদ্ধ িহরবল। বয়স ২৫ -৪৯, 

 

উপজজলা চথজক ২৫ -৪৯ 

বেি বয়সী িরহলা 

 

চলিান. 

িরহলা রবষয়ক িাতৃেকালীন ভািা 

 

গভযবিী িরহলাজেি জন্য প্রসূরি ভািা।    বয়স ১৮-৪৫  

 

১৪১৬ জন উপজজলা। 

 

২০০৭ চথজক চলিান. 

িরহলা রবষয়ক সিবায় রনবন্ধন  /

অনুোন 
স্বকিযসংস্থাজনি জন্য।ব-য়স গ্রুপ ২৫-৪৫  

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০০৫ চথজক চলিান 

িরহলা রবষয়ক আরিরজএ রবরভন্ন ধিজণি চেি প্রর ক্ষণ।বয়স গ্রুপ১৭-৩৫  

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০১৭-১৮ চথজক ৫ বেি  

িরহলা রবষয়ক আইজনি দ্বািা 

রনপীরিি় িরহলাজেি 

সিথ যন 

আইজনি দ্বািা রনপীরিি় িরহলাজক সিথ যন কিন। চকানও বয়জসি সীিা 

চনই। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০০১-২ চলিান 

রপআইও টিআি প্রকল্প েরিদ্র েরিকজেি রনজয় চো  চসতু ও কালভা য রনি যাণ। যািা োরিদ্্র 

সীিাি রনজচ। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান  

রপআইও কারবো  

 

কাজজি জন্য োবাি, বন্যাি সিয় এবং অন্যান্য প্রাকৃরিক দুজয যাগ এি 

সিয়  

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান  

রপআইও হি েরিদ্র প্রকল্প  েরিদ্র জনগজণি সাজথ িাস্তাঘা  রনি যাণ। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান  

রপআইও রভরজএি প্রকল্প প্রজয়াজনীয় োযদ্রব্য চেওয়া হয় োরিজদ্রযি নীজচ।  উত্সব চলাকালীন। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 
দুজয যাগ কারলন সিয়  

রপআইও এইচরবরব প্রকল্প 

 

েরিদ্র চলাকজেি,যাজেি কাজ চনই িাজেি োিা  এইচরবরব িাস্তা তিরি 

কিা। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান  

যুব উন্নয়ন রবরভন্ন প্রর ক্ষণ 

চপ্রাগ্রাি 

 

 

িন্ত্রণালয় কতৃযক চপ্ররিি রবরভন্ন ধিজণি প্রর ক্ষণ কায যক্রি পরিচালনা 

কিা 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান  



োি  পারিকল্পনা / 

প্রকজল্পি নাি  

অরভষ্ট চগারি ও িলািলসহ সংরক্ষপ্ত রববিণ অরভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউরনয়জনি 

নাি) 

প্রকজল্পি চিয়াে/ বাজজ  

সিাজজসবা  রভরজরি প্রকল্প 

 

চো  ব্যবসাজয়ি জন্য সীিাবদ্ধ িহরবল। বয়স ২৫-৪৫, 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান  

সিাজজসবা  িাতৃেকালীন ভািা গভযবিী িরহলাজেি জন্য িাতৃেকালীন ভািা। বয়স গ্রুপ-১৮-৪৫  

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান  

সিাজজসবা  সিবায় রনবন্ধন  /

অনুোন 

স্ব. কি যসংস্থাজনি জন্য।- বয়স ২৫-৪৫, 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 
চলিান  

সিাজজসবা  আইরজএ রবরভন্ন ধিজণি চেি প্রর ক্ষণ।বয়স ১৭-৩৫  উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

চলিান  

সিাজজসবা  সিবায় ঋণ  সিবারয় চেি ঋণ রবিিন  উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 
চলিান  

প্রাণী সম্পে  িরহষ উন্নয়ন প্রকল্প 

 

উপজজলায় ভাল ও স্বাস্থযকি িরহজষি রবকা  কিা 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০১৯-২০ পিবিী ৩ বেি   

রবআিরিরব 

 

সংহি োরিদ্রয 

রবজিাচন কি যসূরচ 

 (IPAP) 

 

ক্ষুদ্র ব্যবসাজয়ি জন্য ক্ষুদ্র ঋণ রেজয় োরিদ্রয হ্রাস কিন। 

 

উপজজলাি ৬ টি ইউরনয়ন চলিান 

রবআিরিরব 

 

ইনজসালজভন্ট 

মুরক্তজযাদ্ধা এবং 

িাজেি রনভযি ীল 

প্রর ক্ষণ এবং স্ব-

কি যসংস্থান চপ্রাগ্রাি 

(এিএি) 

রবরভন্ন ধিজণি ব্যবসাজয়ি প্রর ক্ষণ এবং উপজজলাি অসেল 

মুরক্তজযাদ্ধাজেি স্ব-কি যসংস্থাজনি জন্য িহরবল প্রোন কিা। 

 

উপজজলাি সকল 

ইউরনয়ন 

২০১৯-২০ চলিান  

এিরপ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ 

  প্রজযাজয নজহ    

স্থানীয় সিকাি প্ররিিাজনি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ (সিস্ত ইউরনয়নি  উন্নয়ন টিএলরি দ্বািা সম্পন্ন কিা হজব) 

  উপজজলা বারষ যক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ সিয়কাজল।   

এনরজও এবং রসএসওি প্রকল্পসমূহ 

  প্রজযাজয নজহ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

িহরবজলি ব্যবহাি 

গজারিয়া উপজজলাি হস্তান্তরিি রবভাগ কতৃযক উপজজলায় সম্পারেি কি যকাজণ্ডি 

 

 

 

 

 

নাি  

2018-19 2019-20 

িহরবল ব্যবহাি কাজজি প্রকৃরি / রক্রয়াকলাপ  জানুয়ািী  ২০২০ 

পয যন্ত প্রাপ্ত িহরবল 

উপজজলা পরিষে ৬৬৯০১১৯৭ িাস্তা রনি যাণ ও চিিািজিি, চো  / চলাহাি চসতু এবং 

কালভা য রনি যাণ 

ঘা লা রনি যাণ 

আসবাবপত্র সিবিাহ 

স্কুল ভবন উন্নয়ন ও চিিািি। 

রবযালজয় আসবাব সিবিাহ, গভীি নলকূপ স্থাপন ইিযারে. 

৪৮৭১৬৫০৭  

চজলা পরিষে ১৫০০০০০০  রবরভন্ন ধিজণি উন্নয়নমূলক কাজজি জন্য। ৫০০০০০০ 

ইউরনয়ন পরিষে  ( ৮  ী ) ৪৮৮৪০৯০০ িাস্তা রনি যাণ ও চিিািজিি, চো  / চলাহাি চসতু এবং 

কালভা য রনি যাণ 

ঘা লা রনি যাণ 

আসবাবপত্র সিবিাহ 

স্কুল ভবন উন্নয়ন ও চিিািি। 

রবযালজয় আসবাব সিবিাহ, গভীি নলকূপ স্থাপন ইিযারে 

২৪৭০০৯৪৬ 

এলরজইরি ১৬২০১৫৩০৯  নতুন িাস্তা রনি যাণ 

িাস্তা ও কালভা য চিিািি অবকাঠাজিা িক্ষণাজবক্ষণ 

২০১২২৪১০৭ 

কৃরষ  ১৬০০০০০ কৃষকজেি প্রর ক্ষণ, বীজ রবিিণ োিাি প্রে যনী। ০০০০০ 

প্রাথরিক র ক্ষা ৩০০৫০৫০০ প্রাথরিক রবযালজয়ি রুটিন িক্ষণাজবক্ষণ 

রবযালজয়ি ভবজনি বি় / চো োজ া চিিািি। প্রাথরিক 

রবযালজয়ি র ক্ষক ও প্রধান র ক্ষকজেি প্রর ক্ষণ। প্রভৃরি 

২০৬৪০০০০ 

িাধ্যরিক র ক্ষা ১৫৫০০০ সভা, প্রর ক্ষণ, কিয ালা এবং অন্যান্য সিকািী ব্যয়। ৮৭০০০ 

িৎস্য ১৮৪৯৯০০ চপানা িাজেি প্রে যনী, প্রর ক্ষণ ও রবিিণ ১১৮৮৪০০ 

প্রারণসম্পে ২৬৫৯৮০ প্রারণসম্পে পরিচালকজেি প্রর ক্ষণ ১৫০৭৬০ 

পল্লী উন্নয়ন  ৫০৬০০০ প্রর ক্ষণ ও ঋণ রবিিণ। ৩৫৬০০০ 

সিবায় ৩০৭৬০০ সিবায় প্রর ক্ষণ ২৮৯০০০ 

স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ ১৭০৬২০০ স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ, হাসপািাল  উন্নয়ন ও চিিািি ১৩৯১০০০ 

পরিবাি কল্যাণ ২০০০০০০ ইউরনয়ন স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ চকন্দ্র চিিািি ১৪৫০০০০ 

িরহলা রবষয়ক  ২৩৬৬৫৬০০ চসলাই, ব্লক-বুটিক, রবউটিরিজক ন প্রর ক্ষণ। চগািীগুরলজক 

অনুোন, স্তন্যোনকািী িািাজেি ভািা প্রোন ইিযারে 

৩২৫৭০০০ 

রি রপ এইচ ই  ওয়া  ব্লক, সাবিািজজবল পাম্প সহ ওয়া  অববারহকা, 

গ্রািীণ অিজল জল সিবিাহ, আজস যরনক এবং আয়িন 

অপসািণ চকন্দ্র, ইিযারে 

 

বন  ৩৫৫০০০ িাস্তাি দুপাজ  গাে লাগাজনা, স্কুল ও প্ররিিাজন গাে 

রবিিণ। ইিযারে 

২০০০০০ 

যুব উন্নয়ন ২৫০০০০  যুবকজেি রবরভন্ন ধিজনি প্রর ক্ষণ ১২৫০০০ 

রপ আই ও ৭৯৩৭৪৩০২ চসৌি রবিিণ রবরভন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, দুজয যাগকালীন বাবস্থা 

গ্রহন কিা ।  

৪০৫৬৪৯২০ 



গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

বারষ যক পরিকল্পনাি 

cÖK‡íi mvi-ms‡ÿc 

2021-2022 

প্রকজল্পি রববিণ অবস্থান বাস্তবায়জনি সিয়সূরচ রবরনজয়াগ পরিবীক্ষণ 

ট্যাগ প্রকজল্পি র জিানাি রববিণ অরভষ্ট/ 

পরিিাণ 

প্রিযার ি 

উপকািজভাগী নািী/ 

পুরুষ/ র শু/ প্ররিবরন্ধ 

োি অবস্থান আিজম্ভি 

িারিে 

সিারপ্তি 

িারিে 

বাস্তবায়নকারি 

সংস্থা 

প্রাক্করলি ব্যয় িহরবজলি উৎস োরয়ে ীল 

সংস্থা 

১  চি বাউর য়া িধ্যিকারি েরক্ষণ পাজবয হান্নান 

সিকাজিি বাড়ী িাস্তা হজি ইিারহি রিয়াি বাড়ী 

পয যন্ত িাস্তা রনি যাণ 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

১১০রিোঃ এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ বাউর য়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৮,০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২ চি বাউর য়া িধ্যিকারি ২৭নং সিকািী 

প্রাথরিক রবযালয় হজি চি বাউর য়া িিাজী 

কারি চকন্দ্রীয় জাজি িসরজে হইয়া  হীে 

মুরক্তজযাদ্ধা নজরুি ইসলাি উচ্চ রবযালয় পয যন্ত 

িাস্তা আিরসরস কিণ। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২০০রিোঃ সরলং 

 

এলাকাি জনগন 

প্রিযক্ষ ও পজিাক্ষ 

ভাজব উপকাি/সুরবধা 

চভাগ কিজব। 

চযাগাজযাগ বাউর য়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 
প
রি
ষ
ে
  ৬,০০,০০০ 

 

এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৩ িধ্য বাউর য়া সুজি  চন্দ্র োজসি বাড়ী হজি 

চপাড়াচক বাউর য়া সিকাি বাড়ী ঈেগাহ পয যন্ত 

ইজ ি সরলং 

এলাকাবাসী পারন ব্যবহাি 

সহরজকিন  

ঘা লা এলাকাি জনগন 

প্রিযক্ষ ও পজিাক্ষ 

ভাজব উপকাি/সুরবধা 

চভাগ কিজব। 

স্যারনজ  ন বাউর য়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৬০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৪ চপাড়াচক বাউর য়া পূব য নয়াকারি কারলিরিি 

হজি রহন্দুজেি নেীি ঘা  পয যন্ত িাস্তাি পাকা 

কিণ। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৩৫রিোঃ 

এইচরবরব 

এলাকাি জনগন 

প্রিযক্ষ ও পজিাক্ষ 

ভাজব উপকাি 

চযাগাজযাগ বাউর য়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০ 

 

এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৫ নতুন চিচাষী বায়তুল জান্নাি জাজি িসরজজেি 

অযুোনা ও প্রস্বাব োনা উন্নযন। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৩০০রিোঃ সরলং 

৮০রিোঃ গাইি 

ওযাল 

এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ বাউর য়া  ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১০০০,০০০ 

৫,০০,০০০ 

এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৬ বক্তািকারি েরক্ষণপাড়া বাইতুন নুি জাজি 

িসরজে আরথ যক সহায়িা 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২৪০রিোঃ 

 সরলং 

এলাকাি জনগন 

প্রিযক্ষ ও পজিাক্ষ 

ভাজব উপকাি/সুরবধা 

চভাগ কিজব। 

চযাগাজযাগ বাউর য়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৩,০০,০০০ 

 

এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭ চপাড়াচক বাউর য়া পূব য নয়াকারি চকন্দ্রীয় 

জাজি িসরজে উন্নয়ন 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৬০রিোঃ 

এইচরবরব 

 

জনগন 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ বাউর য়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৩৬০,০০০ 

 

এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৮ চপাড়াচক বাউর য়া পূব য নয়াকারি আল িরেনা 

জাজি িসরজে উন্নযন 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

১০০রিোঃ 

আিরসরস 

 

এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ বাউর য়া  ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৬০০,০০০ 

 

এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৯ বক্তািকারি োরুল চিািকান হারিরজয়া 

িাদ্রাসা ও এরিিোনা আরথ যক সহায়িা 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২০০রিোঃ সরলং এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ বাউর য়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৬০০,০০০ 

 

এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

১০ পুিান বাউর য়া আল-আকসা জাজি িসরজজেি 

আরথ যক  

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৫০০রিোঃ সরলং 

 

এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ বাউর য়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  



১১ চগাসাইচি সোঃ প্রাোঃ রবযালজয়ি  রহে রিনাি 

রনি যান 

জনস্বাজথ য উন্নয়ন ৪০রিোঃ 

বাউোিী ওয়াল 

এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ গজারিয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৪০০.০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

১২ নয়ানগি গুেগ্রাি েরক্ষণ িাথা হজি বালুিচি 

িীজজি চগাড়া পয যন্ত িাস্তা প্যালাসাইরিংসহ 

ঢালাই। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৪০০রিোঃ সরলং 

 

এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ গজারিয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১২০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

১৩ সাজহব বাড়ী চচৌজগাড়ায় কালভযা  রনি যান চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৩০০রিোঃ 

এইচরবরব 

 

এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ গজারিয়া 

 

১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১০০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

১৪ প্রধাজনিচি িরি িাজকয  হজি প্রধাজনিচি 

কবিস্থান পয যন্ত পাকা িাস্তা প্যালাসাইরিং 

র ক্ষা প্ররিিানগুজলা 

আধুরনকায়ন 
 ১৫ টি cÖ‡R±i র ক্ষা প্ররিিানগুজলা 

র ক্ষাথীিা সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

র ক্ষা গজারিয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১০,০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

১৫ েরক্ষণ ফুলেী সিকারি প্রাথরিক রবযালয় 

পাকা িাস্তা হজি িরি িাজকয  পয যন্ত িাস্তা 

প্যালাসাইরিং 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২০০রিোঃ 

এইচরবরব 

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ গজারিয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১২০০.০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

১৬ চসানালী িাজকয  িীজ হজি চগাসাইিচি িাদ্রাসা 

পয যন্ত িাস্তা প্যালাসাইরিংসহ চিিািি 

চিাগীজেি উন্নি চসবা 

প্রোন  

 রবরবধ কাজ  উপজজলাবাসী  স্বাস্থয গজারিয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১৫,০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

১৭ চসানালী িাজকয  িীজ হজি চগাসাইিচি িাদ্রাসা 

পয যন্ত িাস্তা প্যালাসাইরিং সহ চিিািি। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

 ৬০ রিোঃ 

আিরসরস 

উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ গজারিয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৭,০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

১৮ চগাসাইচি িবু হাজীি বাড়ী হজি সিকাি বাড়ী 

জাজি িসরজে পয যন্ত িাস্তা রনি যাণ। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৩০০ রিোঃ †Wªb উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ গজারিয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১৫,০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

১৯ সাজবক িাথাভািা টিএনটি সংলগ্ন িীজ হজি 

িাজনচ চবাজিি বাড়ী পয যন্ত িাস্তা চিিািি। 
চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৪৮০রিোঃ 

এইচরবরব 

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ গজারিয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২১০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২০ উিি ফুলেী পুিািন িসরজে িীজ হজি 

পুিািন িসরজে পয যন্ত িাস্তাটি ই  সরলং 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

রবরবধ কাজ ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ গজারিয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৫,০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২১ িাথািািা চকন্দ্রীয় ঈেগাহ গাইি ওয়াল পুন 

রনি যাণ। 
চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২০০রিোঃ 

এইচরবরব 

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১২০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২২ চিকারলপুি চবরুজিাল্লা কারি আোয়ন প্রকজল্পি 

ফু  িীজজি পাজবয রেল চিাহােে চিাল্লাি বাড়ী 

হজি আোফুরিন চিাল্লাি জরিি পাজ য গাউি 

ওয়াল রনি যাণ 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৫০০রিোঃ সরলং ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১৫০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২৩ আধািিারনক পরিি পাড়া জাজি িসরজজেি 

রনি যান কাজজি  

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

 ১০০রিোঃ  

ব্যা স 

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৭৫০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২৪ করিিোঁ েরক্ষণকারি পরিিপাড়া জাজি 

িসরজে এ অযুোনা রনি যান 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২৫০রিোঃ  

এইচরবরব 

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১২০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২৫ চষালআনী গ্রাজি রজল্লু রিয়াি বাড়ী হজি 

চেওয়ান এি বারড় পয যন্ত িাস্তা ইজ ি সরলং 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৩৯০ রিোঃ 

mwjs 
উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ১২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২৬ চষালআনী গ্রাজি সুরুজ আলী রিয়াি বাড়ী হজি 

ইউনুস রিয়াি বাড়ী পয যন্ত িাস্তা সংস্কাি 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২৫০ রিোঃ 

এইচরবরব 

উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৮০০.০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২৭ িসুলপুি নয়াকারি আোঃ আরজজ এি বাড়ী 

সংলগ্ন নেীি পাজড় পাকা ঘা লা রনি যাণ 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

 ৮০রিোঃ  গাইি 

ওয়াল  

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৫,০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

২৮ ইিািপুি চেীলুিপুি গ্রাজি িলেী নেীি িীজি 

রিজ ইরনং ওয়াল রনি যাণ। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

 ১০০রিোঃ  

গাইি ওয়াল  

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 
উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৫,০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  



২৯ উপজজলা পরিষজেি িিজি িী ভবজনি রপেজন 

কাজেি পুল রনি যাণ 

নািী উন্নয়ন ও 

আিোঃরনভযির ল গজড় 

চিালা 

রবরবধ উপজজলাবাসী নািী উন্নয়ন 

 

ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৩,০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৩০ চষালআনী সিকারি প্রাথরিক রবোলয় হইয়া 

পাগলা বাড়ী হজি রিন্টু িাষ্টাজিি বাড়ী পয যন্ত 

িাস্তা রনি যান 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

১৬০ রিোঃ 

এইচরবরব 

উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ ইিািপুি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৯৫০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৩১ েরক্ষন জািালপুি এরিিোনা ও হারিরজয়া 

িাদ্রাসায় চ ৌচাগাি রনি যাণ 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

 ৮০রিোঃ  গাইি 

ওয়াল  

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৬০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৩২ চিাোঃ নুরুল োজনি বাড়ী হজি চলালািঘা  পয যন্ত 

িাস্তা রনি যাণ। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

 ১০০রিোঃ  

গাইি ওয়াল  

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৬০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৩৩ উিি জািালপুি রিঠুোজনি বাড়ী হজি 

গুয়াগারেয়া কালভযা  পয যন্ত সংজযাগ সড়কটি 

সংস্কাি ও ইজ ি সরলং 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

 

১০০ রিোঃ র ক্ষা প্ররিিানগুজলা 

র ক্ষাথীিা সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

র ক্ষা গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ৮০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৩৪ ৩০নং র মুরলয়া সিকারি প্রাথরিক রবযাজলয় 

হজি বালুয়াকারি পয যন্ত সংজযাগ সড়কটি 

সংস্কাি ও বরধ যি কিণ। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

 

 

৯৬ রিোঃ 

বাউনিািী 

ওয়াল 

এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

 

 

র ক্ষা গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 
প
রি
ষ
ে
  ৯০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৩৫ ৩০নং র মুরলয়া সিকারি প্রাথরিক রবযাজলয় 

ওয়া রুি চিিািি ও রবযালয় িাঠ ভিা  

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

১০০রিোঃ 

আিরসরস 

 

এলাকাি জনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

 

চযাগাজযাগ গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 
প
রি
ষ
ে
  ৬০০,০০০ 

 

এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৩৬ উিি জািালপুি ও গুয়াগারেয়া গ্রাজিি সংজযাগ 

স্থজল কালভযাজ ি চগাড়ায় পাকা ঘা  রনি যাণ 

eªxR e¨env‡ii 

Dc‡hvwMZ K‡i †Zvjv 

১৬০ রিোঃ 

এইচরবরব 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

†hvMv‡hvM গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

30,00,000 এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৩৭ গুয়াগারেয়া ঈেগাহ জাজি িসরজে এি 

অজুোনা  য়জল  জানালা উন্নয়ন। 

we`¨vjq Dbœqb AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

†hvMv‡hvM গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

5,00,000 এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৩৮ গুয়াগারেয়া চিাসজলি ঢালীি বাড়ী চথজক 

ইউরনয়ন স্বাস্থয কিজেক্স পয যন্ত িাস্তা রনি যাণ। 

‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

†hvMv‡hvM গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

30,00,000 এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৩৯ েরক্ষণ জািালপুি চিাোঃ নুরুল োজনি বাড়ী হজি 

েলািঘা  পয যন্ত িাস্তাটিি বরধ যি অংজ  িাটি 

ভিা  

‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

†hvMv‡hvM গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

10,00,000 এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪০ গুয়াগারেয়া-বালুয়াকারি পরিি জাজি িসরজে 

রনি যাণ 

‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

†hvMv‡hvM গুয়াগারেয়া ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

4,50,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪১ আনািপুিা েরক্ষণ পাড়া রিয়াজুল জান্নাহ জাজি 

িসরজজেি চেয়াজলি ও ওযুোনা  াইলস  

‡R‡j‡`i myZvi Rvj 

e¨env‡i D‡Øv×KiY 

AvMvgx 12 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

grm¨ I cÖvwY 

m¤ú` 

ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

8,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 



fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪২ আলীপুিা িধ্যপাড়া জাজি িসরজজেি িাসজন 

ইজ ি সরলং  

Av‡m©wbK gy³ wbivc` 

Avcwb mieivn Kiv| 

AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

Rb¯̂v ’̄¨ ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

20,00,000 এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪৩ আলীপুিা চিইন িাস্তা হজি িীজ পয যন্ত 

আিরসরস পাইপ চেন রনি যান 

wkÿv cÖwZôvb¸‡jv 

AvaywbKvqb, cwi‡ek 

evÜe I h‡Mvc‡hvwM 

KiY| 

AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

15,50,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪৪ ভজবিচি বাজাি িাস্তা হজি সুিন বাড়ী পয যন্ত 

আিরসরস িাস্তা রনি যান 

wkÿv cÖwZôvb¸‡jv 

AvaywbKvqb, ‡hvMc‡hvwM 

I wWwRUvBjvB‡Rkb 

AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

28,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪৫ তপক্ষািপাি নয়াকারি পাকা িাস্তা চিাড় হজি 

ঘা লা পয যন্ত প্যালাসাইরিংসহ িাস্তা উন্নযন। 

wkÿv cÖwZôvb¸‡jv 

AvaywbKvqb 

AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

10,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪৬ ভজবিচি ও চিপাথারলয়া এি তপজক্ষিপাড় 

রভরবন্ন িাস্তা চিিািি 

‡hvMc‡hvwM I 

wWwRUvBjvB‡Rkb 

KiY| 

AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

10,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪৭ আরলপুিা বাচ্চু রিয়া বাড়ী হজি িীজ পয যন্ত 

পাইপ চেন রনি যান 

QvÎ/QvÎx‡`i †QvU‡ejv 

†_‡KB ˆbwZKZv wkÿv 

e„w× 

AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

8,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪৮ আনািপুিা আসলাি বাড়ী হজি িাজলক বাড়ী 

পয যন্ত আি রসরস কিন 

QvÎ/QvÎx‡`i cov‡jLvq 

D‡Øv× KiY 

AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

5,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৪৯ ভজবিচি বাগান বাড়ী হজি আলীপুিা িীজ 

পয যন্ত িাস্তা সংস্কাি 

QvÎ/QvÎx‡`i cov‡jLvq 

D‡Øv× KiY 

AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

5,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৫০ নয়াকারি িীজ হজি নতুন বলাকী িাস্তা সংস্কাি  cwievi cwiKíbvi wehq 

D‡Øv× KiY 

AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

¯̂v ’̄¨ I mgvR 

Kj¨vY 

ভজবিচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

7,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৫১ চগায়ালগাঁুু বাজাি হজি চগায়ালগাঁও ঈেগাহ 

পয যন্ত িাস্তাি দুই পাজ  গাউি ওয়াল রনি যান 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

¯̂v ’̄¨ I mgvR 

Kj¨vY 

চহাজসিী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

25,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 



fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৫২ চগায়ালগাঁও গ্রাজিি ঈেগাঁহ গাইি ওয়াল রনি যাণ weZiY AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

¯̂v ’̄¨ I mgvR 

Kj¨vY 

চহাজসিী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

3,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
৫৩ চগায়ালগাঁও কাজরল বাজাজি একটি পাকা ঘা  

রনি যাণ। 

weZiY AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

¯̂v ’̄¨ I mgvR 

Kj¨vY 

চহাজসিী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

3,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
৫৪ জািালেী সোঃ প্রাোঃ রবযালজয়ি  রহে রিনাি 

রনি যান 

QvÎ-QvÎx‡`i gvbwlK 

weKvk ms¯‹…Zgbv ‰Zwi 

Kiv| 

AvMvgx 8 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

hye µxov I 

ms¯‹…wZ 

চহাজসিী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

16,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 
৫৫ পজয়স্ত চহাজসিী বায়তুি িামুি জাজি িসরজে 

উন্নয়ন 

‡hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœqb AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wewea চহাজসিী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

6,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৫৬ আোবেী স্কুজলি পাজ  িাস্তা চিিািি cqtwb®‹vkb AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wewea চহাজসিী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

4,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৫৭ নতুন বলারক জাজি িসরজজেি বািািা ও 

 য়জল  রনি যান 

cqtwb®‹vkb AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wewea চহাজসিী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

10,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৫৮ আোবেী গ্রাজি কাজ ি েরলিা বাড়ী নেী পয যন্ত 

পাইপ চেন রনি যান 

cqtwb®‹vkb AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wewea চহাজসিী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

5,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৫৯ বালুয়াকারি পরিিপাড়া জাজি িসরজে উন্নযন RbmvaviY‡K ¯̂v ’̄¨m¤§Z 

m¨vwb‡Ukb Gi e¨e ’̄v 

K‡i ‡`Iqv 

AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wewea বালুয়াকারি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

2,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৬০ চো  িায়পাড়া সোঃ প্রাোঃ রবযালজয়ি  রহে 

রিনাি রনি যান 

Rbmvavi‡Yi Kó jvNe 

I hvÎv c‡_ wekªv‡gi 

e¨e ’̄v ˆZwiKiY  

AvMvgx 6-12 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wewea বালুয়াকারি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

4,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 



৬১ বালুয়াকারি সারকনস্থ ৭নং ওয়াজি যি  রিজকি 

বাড়ী হজি মুোিকারি সিকারি প্রাথরিক 

রবদ্রালয় পয যন্ত িাস্তা সংস্কাি। 

Dc‡Rjv cwil` GjvKv 

cwi®‹vi-cwi”Qbœ ivLv 

Ges AÎ GjvKv 

IqvBdvB Gwiqv ˆZwi 

KiY 

AvMvgx 6-12 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wewea বালুয়াকারি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

5,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
Dc‡Rjv 

cwil`/ 

Dc‡Rjv 

cÖ‡KŠkj 

Kvh©vjq 

৬২ িায়পাড়া িাধ্যরিক রবযালজয় সীিানা প্রাচীি 

রনি যাণ ও সংস্কাি 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

কাজঠি পুল উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ বালুয়াকারি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

২০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৬৩ িধ্য ভাজ িচি প্রাথরিক রবযালয় হজি বীি 

মুরক্তজযাদ্ধা ইউনুস প্রধাজনি বাড়ী পয যন্ত 

চপ্রাজ ক ন ওয়াল ও পারন রনস্কা ন কিণ। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২০০ রিোঃ 

এইচরবরব 

ইউরনয়নবাসী উন্নয়ন চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

৮০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৬৪ তবজযিগাঁও  সোঃ প্রাোঃ রবযালজয়ি  রহে রিনাি 

রনি যান 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৩০০রিোঃ 

এইচরবরব 

ইউরনয়নবাসী চযাগাজযাগ চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

১৮০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৬৫ চ ংগািচি রিজিিগাঁও িধ্যপাড়া জাজি িসরজে 

হজি আব্দুল িহিান িরকজিি কবিস্থান পয যন্ত 

িাস্তা ই  সরলং 

 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

আিরসরস চেন ইউরনয়নবাসী উন্নয়ন  চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

৮০০.০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৬৬ িধ্য ভাজ িচি িরিক কিাোজিি বাড়ী হজি 

জািান চেওয়াজনি মুিগী িাি য পয যন্ত ক্ষরিগ্রস্থ 

হওয়া িাস্তাটি উন্নয়ন। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

৩১০ রিোঃ 

এইচরবরব 

ইউরনয়নবাসী উন্নয়ন চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

১৮০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৬৭ বড়ইকারি ভাজ িচি চকরন্দ্রয় জাজি িসরজে  

বরধ যি কিন। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২০০ রিোঃ 

এইচরবরব 

ইউরনয়নবাসী উন্নয়ন চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

৮০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৬৮ ভাজ িচি হজি আনািপুিা রিজিিগাঁও িাস্তা 

চিিিি কিণ 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২৫০ রিোঃ 

এইচরবরব 

উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

৫০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৬৯ আনািপুিা চ ংগািচি িাস্তা চিিািি ও পাজবয 

চেন রনি যাণ 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২৫০ রিোঃ 

এইচরবরব 

উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

৪০০,০০০ 

 

এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭০ িধ্য ভাজ িচি প্রাথরিক রবযালয় হজি বীি 

মুরক্তজযাদ্ধা ইউনুস প্রধাজনি বাড়ী পয যন্ত 

চপ্রাজ ক ন ওয়াল ও পারন রনস্কা ন কিণ। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২৫০ রিোঃ 

এইচরবরব 

উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

৫০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭১ তবজযিগাঁও  সোঃ প্রাোঃ রবযালজয়ি  রহে রিনাি 

রনি যান 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২৫০ রিোঃ 

এইচরবরব 

উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

৮০০.০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭২ চ ংগািচি রিজিিগাঁও িধ্যপাড়া জাজি িসরজে 

হজি আব্দুল িহিান িরকজিি কবিস্থান পয যন্ত 

িাস্তা ই  সরলং 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থাি 

উন্নয়ন 

২৫০ রিোঃ 

এইচরবরব 

উপজজলাবাসী চযাগাজযাগ চ ংগািচি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

১০,০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭৩ গজারিয়া উপজজলাি রবরভন্ন ইউরনয়জন স্বাস্থ ও 

পরিবাি কল্যান চকজন্দ্র সমুজহি ঔষধ ও 

রচরকৎসা সািগ্রী সিবিাহ। 

wkÿv cÖwZôvb¸‡jv 

AvaywbKvqb, ‡hvMc‡hvwM 

I wWwRUvBjvB‡Rkb 

AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb রবভাগীয় ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

5,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭৪  ারকয রভজলজ স্থাপন প্রকল্প  ারকয োিািীজেি 

প্রর ক্ষণ প্রোন,বাচ্চা ক্রয়, োয রবিিন, 

wkÿv cÖwZôvb¸‡jv 

AvaywbKvqb 

AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

wkÿvi Dbœqb রবভাগীয় ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

10,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  



 
 

 

 

 

 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

৭৫ উপজজলা েরক্ষণ পুকুি সংলগ্ন বাড়ী হজি বারহি 

হওয়াি জন্য চকায়া াজিি পরিি পাজবয িাস্তা 

রেজক পজক  চগই   

‡hvMc‡hvwM I 

wWwRUvBjvB‡Rkb 

KiY| 

AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb চি সাজহবানী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

10,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭৬ গজারিয়া উপজজলা আন্তোঃ িাদ্রসা অন লাই ক্লা  

বাস্তবায়জনি জন্য আরথ যক অনুোন 

QvÎ/QvÎx‡`i †QvU‡ejv 

†_‡KB ˆbwZKZv wkÿv 

e„w× 

AvMvgx 3 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb র ক্ষক সরিরি ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

8,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭৭ ০৮টি ইউরনয়জন ব্যায়ি ও চেলাধুলাি সিঞ্জাি 

সিবিাহ 

QvÎ/QvÎx‡`i cov‡jLvq 

D‡Øv× KiY 

AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb রবভাগীয় ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

5,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭৮ ভাইস চচয়ািম্যান ও িরহলা ভাইস 

চচয়ািম্যাজনি রুি চিকজি ন ও আসবাবপত্র 

সিবিাহ। 

QvÎ/QvÎx‡`i cov‡jLvq 

D‡Øv× KiY 

AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

wkÿvi Dbœqb রবভাগীয় ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

5,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৭৯ গজারিয়া উপজজলাি রবরভন্ন ইউরনয়জন স্বাস্থ ও 

পরিবাি কল্যান চকজন্দ্র সমুজহি ঔষধ ও 

রচরকৎসা সািগ্রী সিবিাহ। 

cwievi cwiKíbvi wehq 

D‡Øv× KiY 

AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

¯̂v ’̄¨ I mgvR 

Kj¨vY 

রবভাগীয় ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

7,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

৮০  ারকয রভজলজ স্থাপন প্রকল্প  ারকয োিািীজেি 

প্রর ক্ষণ প্রোন,বাচ্চা ক্রয়, োয রবিিন, 

AeKvVv‡gvMZ Dbœqb AvMvgx 6 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

¯̂v ’̄¨ I mgvR 

Kj¨vY 

রবভাগীয় ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

25,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  

81 উপজজলা েরক্ষণ পুকুি সংলগ্ন বাড়ী হজি বারহি 

হওয়াি জন্য চকায়া াজিি পরিি পাজবয িাস্তা 

রেজক পজক  চগই   

bvix Dbœqb I 

AvZœwbf©iwkj M‡o 

†Zvjv 

AvMvgx 6-10 

gv‡mi g‡a¨  

Kiv n‡e| 

GjvKvi RbMb 

cÖZ¨ÿ I c‡ivÿ 

fv‡e DcKvi/mzweav 

†fvM Ki‡e| 

gwnjv I wkï 

Kj¨vY  

চি সাজহবানী ১ জুলাই  

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরজলা 

পরিষে 

15,00,000/- এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 
উপজজলা 

পরিষে  



গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

বাজষিক পজিকল্পনাি 

প্রর ক্ষণ / কি য ালা 

 

প্রকজল্পি রববিণ অবস্থান বাস্তবায়জনি সিয়সূরচ রবরনজয়াগ পরিবীক্ষণ 

ট্যাগ প্রকজল্পি র জিানাি রববিণ অরভষ্ট/ 

পরিিাণ 

প্রিযার ি 

উপকািজভাগী 

নািী/ পুরুষ/ 

র শু/ প্ররিবরন্ধ 

োি অবস্থান আিজম্ভি 

িারিে 

সিারপ্তি 

িারিে 

বাস্তবায়নকারি 

সংস্থা 

প্রাক্করলি ব্যয় িহরবজলি উৎস োরয়ে ীল 

সংস্থা 

১  গাজারিয়া উপারজলায় কিযিি িাজ 

রিস্ত্রীজেি কাজজি িান উন্নয়ন এি উপি 

প্রর ক্ষণ 

 

কাজজি  িান 

উন্নয়ন এি উপি 

প্রর ক্ষণ 

 ১ টি প্রর ক্ষণ  ৩০ জন িাজরিস্ত্রী র ক্ষা  / 

িানব 

সম্পে 

উন্নয়ন  

গজারিয়া 

উপজজলা 

পরিষে 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২  গাজারিয়া উপারজলায় কিযিি রিক া / 

চসএনরজ োইভািজেি সজচিনিামুলক  

কিয ালা 

কাজজি  িান 

উন্নয়ন এি উপি 

কিয ালা 

 ১ টি 

কিয ালা  

৩০ জন িাজরিস্ত্রী র ক্ষা  / 

িানব 

সম্পে 

উন্নয়ন  

গজারিয়া 

উপজজলা 

পরিষে 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩  গাজারিয়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি র শু রনয যািন 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা  

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা গজারিয়া 

ইউরনয়ন  

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৪ ভজবিচি ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি র শু রনয যািন 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ভজবিচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৫ বাউর য়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি র শু রনয যািন 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা বাউর য়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 
প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৬ গুয়াগারেয়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি র শু রনয যািন 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা গুয়াগারেয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৭ চহাজসনরে ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি র শু রনয যািন 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা চহাজসনরে 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৮ ইিািপুি ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি র শু রনয যািন 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ইিািপুি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৯ ট্যাংগািচি ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি র শু রনয যািন 

রবষজয়  কিয ালা 

 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ট্যাংগািচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

১০ বালুয়াকারি ইউরনয়জনি রবরভন্ন 

প্রাইিািী স্কুজলি র ক্ষাথীজেি র শু 

রনয যািন রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা  

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা বালুয়াকারি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  



 

১১ গাজারিয়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় Eve Teasing রবষজয়  

কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা গাজারিয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

১২ ভজবিচি ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় Eve Teasing রবষজয়  

কিয ালা 

 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ভজবিচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 
প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

১৩ বাউর য়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় Eve Teasing রবষজয়  

কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা বাউর য়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

১৪ গুয়াগারেয়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন 

িাধ্যরিক ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি রনজয় Eve Teasing 

রবষজয়  কিয ালা 

 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা গুয়াগারেয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 
প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

১৫ চহাজসনরে ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় Eve Teasing রবষজয়  

কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা চহাজসনরে 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

১৬ ইিািপুি ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় Eve Teasing রবষজয়  

কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ইিািপুি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

১৭ ট্যাংগািচি ইউরনয়জনি রবরভন্ন 

িাধ্যরিক ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি রনজয় Eve Teasing 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ট্যাংগািচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

১৮ বালুয়াকারি ইউরনয়জনি রবরভন্ন 

িাধ্যরিক ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি রনজয় Eve Teasing 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা বালুয়াকারি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

১৯ গাজারিয়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় িােক ও জিীবাে রবষজয়  

কিয ালা 

 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা গাজারিয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 
প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২০ ভজবিচি ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় িােক ও জিীবাে রবষজয়  

কিয ালা 

 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ভজবিচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 
প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২১ বাউর য়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় িােক ও জিীবাে রবষজয়  

কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা বাউর য়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  



২২ গুয়াগারেয়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন 

িাধ্যরিক ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি রনজয় িােক ও জিীবাে 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা গুয়াগারেয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২৩ চহাজসনরে ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় িােক ও জিীবাে রবষজয়  

কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা চহাজসনরে 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২৪ ইিািপুি ইউরনয়জনি রবরভন্ন িাধ্যরিক 

ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি র ক্ষাথীজেি 

রনজয় িােক ও জিীবাে রবষজয়  

কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ইিািপুি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০ এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২৫ ট্যাংগািচি ইউরনয়জনি রবরভন্ন 

িাধ্যরিক ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি রনজয় িােক ও জিীবাে 

রবষজয়  কিয ালা 

 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ট্যাংগািচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 
প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২৬ বালুয়াকারি ইউরনয়জনি রবরভন্ন 

িাধ্যরিক ও উচ্চ িাধ্যরিক স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি রনজয় িােক ও জিীবাে 

রবষজয়  কিয ালা 

সজচিনিা 

মুলক কিয ালা 

১ টি 

কিয ালা 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা বালুয়াকারি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২৭ গাজারিয়া ও ইিািপুি ইউরনয়জনি 

ইিাি/ িয়ারজনজেি িাজে প্রর ক্ষণ 

প্রোন  

প্রর ক্ষণ ১ টি 

প্রর ক্ষণ 

১০০ ইিাি/ 

িয়ারজন 

রবরবধ গাজারিয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২৮ ভজবিচি ও ট্যাংগািচি ইউরনয়জনি 

ইিাি/ িয়ারজনজেি িাজে প্রর ক্ষণ 

প্রোন 

প্রর ক্ষণ ১ টি 

প্রর ক্ষণ 

১০০ ইিাি/ 

িয়ারজন 

রবরবধ ভজবিচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

২৯ চহাজসনরে ও বালুয়াকারি ইউরনয়জনি 

ইিাি/ িয়ারজনজেি িাজে প্রর ক্ষণ 

প্রোন 

প্রর ক্ষণ ১ টি 

প্রর ক্ষণ 

১০০ ইিাি/ 

িয়ারজন 

রবরবধ বালুয়াকারি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩০ বাউর য়া ও গুয়াগারেয়া ইউরনয়জনি 

ইিাি/ িয়ারজনজেি িাজে প্রর ক্ষণ 

প্রোন 

প্রর ক্ষণ ১ টি 

প্রর ক্ষণ 

১০০ ইিাি/ 

িয়ারজন 

রবরবধ বাউর য়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩১ গাজারিয়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি স্বাস্হহয সজচিনিা, 

পরিেন্নিা রবষয়ক প্রর ক্ষণ প্রোন 

 

সজচিনিা 

মুলক প্রর ক্ষণ 

১ টি 

প্রর ক্ষণ 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা গাজারিয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩২ ইিািপুি ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি স্বাস্হহয সজচিনিা, 

পরিেন্নিা রবষয়ক প্রর ক্ষণ প্রোন 

সজচিনিা 

মুলক প্রর ক্ষণ 

১ টি 

প্রর ক্ষণ 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ইিািপুি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩৩ ভজবিচি ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি স্বাস্হহয সজচিনিা, 

পরিেন্নিা রবষয়ক প্রর ক্ষণ প্রোন 

সজচিনিা 

মুলক প্রর ক্ষণ 

১ টি 

প্রর ক্ষণ 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ভজবিচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩৪ ট্যাংগািচি ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি স্বাস্হহয সজচিনিা, 

পরিেন্নিা রবষয়ক প্রর ক্ষণ প্রোন 

সজচিনিা 

মুলক প্রর ক্ষণ 

১ টি 

প্রর ক্ষণ 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা ট্যাংগািচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩৫ চহাজসনরে ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি স্বাস্হহয সজচিনিা, 

পরিেন্নিা রবষয়ক প্রর ক্ষণ প্রোন 

সজচিনিা 

মুলক প্রর ক্ষণ 

১ টি 

প্রর ক্ষণ 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা চহাজসনরে 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 
উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  



৩৬ বালুয়াকারি ইউরনয়জনি রবরভন্ন 

প্রাইিািী স্কুজলি র ক্ষাথীজেি স্বাস্হহয 

সজচিনিা, পরিেন্নিা রবষয়ক প্রর ক্ষণ 

প্রোন 

সজচিনিা 

মুলক প্রর ক্ষণ 

১ টি 

প্রর ক্ষণ 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা বালুয়াকারি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩৭ বাউর য়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি স্বাস্হহয সজচিনিা, 

পরিেন্নিা রবষয়ক প্রর ক্ষণ প্রোন 

সজচিনিা 

মুলক প্রর ক্ষণ 

১ টি 

প্রর ক্ষণ 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা বাউর য়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩৮ গুয়াগারেয়া ইউরনয়জনি রবরভন্ন প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি স্বাস্হহয সজচিনিা, 

পরিেন্নিা রবষয়ক প্রর ক্ষণ প্রোন 

সজচিনিা 

মুলক প্রর ক্ষণ 

১ টি 

প্রর ক্ষণ 

২০০ র ক্ষাথী র ক্ষা গুয়াগারেয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৩৯ গাজারিয়া ইউরনয়জনি  প্রাইিািী স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি িাজে স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

১ টি রবিিন 

সভা  

১০০ র ক্ষাথী স্বাস্হহয গাজারিয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৪০ বাউর য়া ইউরনয়জনি  প্রাইিািী স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি িাজে স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

১ টি রবিিন 

সভা  

১০০ র ক্ষাথী স্বাস্হহয বাউর য়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৪১ গুয়াগারেয়া ইউরনয়জনি  প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি িাজে স্বাস্হহয 

উপকিন রবিিন। 

স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

১ টি রবিিন 

সভা  

১০০ র ক্ষাথী স্বাস্হহয গুয়াগারেয়া 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৪২ চহাজসনরে ইউরনয়জনি  প্রাইিািী স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি িাজে স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

১ টি রবিিন 

সভা  

১০০ র ক্ষাথী স্বাস্হহয চহাজসনরে 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৪৩ বালুয়াকারি ইউরনয়জনি  প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি িাজে স্বাস্হহয 

উপকিন রবিিন। 

স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

১ টি রবিিন 

সভা  

১০০ র ক্ষাথী স্বাস্হহয বালুয়াকারি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৪৪ ভজবিচি ইউরনয়জনি  প্রাইিািী স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি িাজে স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

১ টি রবিিন 

সভা  

১০০ র ক্ষাথী স্বাস্হহয ভজবিচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৪৫ ট্যাংগািচি ইউরনয়জনি  প্রাইিািী 

স্কুজলি র ক্ষাথীজেি িাজে স্বাস্হহয 

উপকিন রবিিন। 

স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

১ টি রবিিন 

সভা  

১০০ র ক্ষাথী স্বাস্হহয ট্যাংগািচি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  

৪৬ ইিািপুি ইউরনয়জনি  প্রাইিািী স্কুজলি 

র ক্ষাথীজেি িাজে স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

স্বাস্হহয উপকিন 

রবিিন। 

১ টি রবিিন 

সভা 

১০০ র ক্ষাথী স্বাস্হহয ইিািপুি 

ইউরনয়ন 

১ জুলাই  ২০২১ ৩০ জুন 

২০২২ 

উ
প
রজ
ল
া 

প
রি
ষ
ে
  ২০০,০০০  এরিরপ ও উপজজলাি 

রনজস্ব িাজস্ব িহরবল 

উপজজলা 

পরিষে  



 

গজারিয়া উপজজলা পরিষজেি 

বারষ যক পরিকল্পনাি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন  
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