
আছাপুযা আউননয়ন নযলদ 

ঞ্চফানল িকী নযকল্পনা 

২০২১-২০২২ 

১। নক্ষা, স্বাস্থ্য ও নযফায নযকল্পনা 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর যকানয প্রাথনভক নফদ্যারল্পয় 

নববাফকল্পদয ফায শড ননভ িাণ। 

নক্ষা ১,০০,০০০/-  

২ ০৪ আছাপুযা যকানয ভল্পডর উচ্চ নফদ্যারল্পয়য 

টয়ল্পরট ংস্কায। 

নক্ষা ২,০০,০০০/-  

৩ ০৬                             

(              )            । 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৪ ০৫ নিভ যাজনদয়া কফয স্থ্ান ংরগ্ন 

যকানয প্রাথনভক নফদ্যারময় পযান 

যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৫ ০২ উত্তয কুসুভপুয যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় অরভানয যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৬ ০৭ নিভ নয়ারদী যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারয় রাআল্পেযীল্পত ফআ যফযা। 

নক্ষা ২০,০০০/-  

৭ ০৪ আছাপুযা উচ্চ নফদ্যারয় রাআল্পেযীল্পত ফআ 

যফযা। 

নক্ষা ২০,০০০/-  

৮ ০৪ আছাপুযা শক.নফ. নডগ্রী কল্পরজ রাআল্পেযীল্পত 

ফআ যফযা। 

নক্ষা ২০,০০০/-  

৯ ০৪  আছাপুযা রারফানি যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় ল্যাট যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

১০ ০৬ শটংগুনযয়াািা যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় অরভানয যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

১১ ০১ চন্দনধূর কনভউননটি নিননল্পক ফায শড 

ননভ িাণ। 

স্বাস্থ্য ১,০০,০০০/-  

১২ ০৩ দনক্ষণ কুসুভপুয গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  



শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

১৩ ০২ উত্তয কুসুভপুয গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৭০,০০০/-  

১৪ ০৪ আছাপুযা যকানয াাতার চত্তয ার্শ্ি 

অনিনা নযষ্কায নযছন্নতাকযণ ও ফুল্পরয 

চাযা শযান। 

স্বাস্থ্য ১,০০,০০০/-  

১৫ ০৫ নিভ যাজনদয়া গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয 

ভল্পে স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

১৬ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

১৭ ০৭ নিভ নয়ারদী গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয 

ভল্পে স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫৫,০০০/-  

১৮ ০৮ ভেভ নয়ারদী গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

১৯ ০৯ পূফ ি নয়ারদী গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৪৫,০০০/-  

২০ ১-৯ বা শনভনায কল্পয জনংখ্যা বৃনি হ্রা 

কযায জন্য নযফায নযকল্পনা িনত 

ফাস্তফজীফল্পন গ্রণ কযায জন্য নাযী পুরুল 

করল্পক উৎানত কযণ। 

নযফায 

নযকল্পনা 

৫০,০০০/-  

 

 

 

 

২০২১-২০২২ 



২। কৃনল, ভৎস্য ও শু ম্পদ 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদয জন্য উন্নত 

কৃনল চালাফাল্পদয উয কানযগনয প্রনক্ষণ। 

কৃনল ৭৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ভৎস্য চানলল্পদযল্পক উন্নত 

ভৎস্য চালাফাল্পদয উয প্রনক্ষণ। 

ভৎস্য ৩০,০০০/-  

৩ ১-৯ আছাপুযা গ্রাল্পভ গফানদশুয টিকাদান শকন্দ্র 

ংস্কায। 

শুম্পদ ২০,০০০/-  

৪ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পন দনযদ্র ায় শরাকল্পদযল্পক 

ছাগর ারল্পনয জন্য উৎানত কযন ও 

অনথ িক ায়তা প্রদান। 

শুম্পদ ৫০,০০০/-  

 

 

 

২০২১-২০২২ 

৩। ানন যফযা, য়ঃননষ্কান 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

২ ০৭ নিভ নয়ারদী গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৩ ০৪ আছাপুযা গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৪ ০২ কুসুভপুয উচ্চ নফদ্যারল্পয় ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৫ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৬ ০৪ আছাপুযা ফাজায য়ঃননস্কান য়ঃননষ্কান ২,০০,০০০/-  



৭ ০৪ আছাপুযা শচৌযাস্তায় ানন ননষ্কাল্পনয জন্য 

শেন ননভ িাণ। 

শেল্পনজ ১,০০,০০০/-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২১-২০২২ 



৪। গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা ননভ িাণ ও যক্ষণাল্পফক্ষণ 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয ধযণ ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর অরাউনেন এয ফানি আল্পত প্রধান নক্ষক 

জাানাযা শফগভ এয ফানিয যাস্তা ম িন্ত আটা 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৩,০০,০০০/-  

২ ০১ চন্দনধূর ভাাবুফ ভাস্টায এয ফানিয শকানায় 

কারবাট ি ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৩,০০,০০০/-  

৩ ০৪ আছাপুযা যতল্পনয ফানি ল্পত অব্বাল্পয ফানি ম িন্ত 

যাস্তায় আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,৫০,০০০/-  

৪ ০৭ নিভ নয়ারদী খনরর শফাযীয ফানিয ঘাট শথল্পক 

ভনত তালুকদাল্পযয ফানি ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

৫ ০৭ নিভ নয়ারদী তালুকদায ফানিয ভনজদ শথল্পক 

জাকানযয়া হুজুল্পযয ফানি ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

৬ ০৭ নিভ নয়ারদী নপ তালুকদাল্পযয ফানি শথল্পক 

ভনত তালুকদাল্পযয ফানি ম িন্ত আটা নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

৭ ০২ উত্তয কুসুভপুয শযান শদওয়ান এয ফানি শথল্পক 

শদওয়ান ফানিয জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

৮ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

ল্পত অভজাদ শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আট 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

৯ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা আল্পত উত্তয 

কুসুভপুয ভনজফয শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আটা 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

১০ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা আল্পত উত্তয 

কুসুভপুয াান অরীয ফানি ম িন্ত অংনক যাস্তা 

ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  



১১ ০১ চন্দনধূর কছুভউনেন াল্পযং ফানি আল্পত 

অরাউনেন াওরাদাল্পযয ফানি ম িন্ত যাস্তা 

পুনঃননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

৩,০০,০০০/-  

১২ ০৫ : যাজনদয়া খনরলুয যভান খাল্পনয ফািী ল্পত 

ভারুপ খাল্পনয ফািী ম িন্ত যাস্তায় অংনক আট 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

১৩ ০১ চন্দনধূর অজাায পনকল্পযয ফানি আল্পত জাানিয 

এয ফানি ম িন্ত যাস্তা পুনঃননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৪ ০২ উত্তয কুসুভপুয শখ ফানি জাল্পভ ভনজদ এয 

াভল্পন শথল্পক কাল্পভ শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় 

অংনক শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

১৫ ০৫ : যাজনদয়া কাঞ্চন তালুকদাল্পযয ফািীয শছল্পন 

শথল্পক ভনজবুয াওরাদাল্পযয ফািী ম িন্ত যাস্তায় 

অনংক আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৬ ০৯ পূ: নয়ারদ াজাান এয ফানি ল্পত খাল্পরক 

শদওয়াল্পনয াভল্পনয েীজ ল্পত াজাান শভািল্পরয 

ফািী ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

১৭ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া শকান্দল্পযয ফািী শথল্পক শভআন যাস্তা 

ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

৩,৫০,০০০/-  

১৮ ০২ কুসুভপুয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় আল্পত ভেভ 

কুসুভপুয জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত অংনক যাস্তা 

শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৭০,০০০/-  

১৯ ০৮ ভেভ নয়ারদী নভরন শভম্বাল্পযয ফািী শথল্পক শভআন 

যাস্তা ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,৭০,০০০/-  

 

 

 

 

২০২১-২০২২ 

৫। ভাজ কল্যাণ ও দুল্পম িাগ ব্যফস্থ্ানা 



ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ যাায়ননক াল্পযয নযফল্পতি জজফ ায তথা শগাফয, 

বুজ ায, নভশ্র ায আতযানদ ব্যফাল্পয জনাধাযণল্পক 

উৎানত কযণ। 

ভাজ 

কল্যাণ 

৪০,০০০/-  

২ ১-৯ জন্ননফন্ধন নদ ছািা নফফা শযনজনি মাল্পত না য় শ 

নফলল্পয় নননিতকযল্পণয জন্য ত্র এরাকায ফ িস্তল্পযয 

শরাকজন ননল্পয় বা শনভনাল্পযয অল্পয়াজন কযা। 

ভাজ 

কল্যাণ 

৪৫,০০০/-  

৩ ১-৯ বা, শনভনায কল্পয এরাকায় শরাকজনল্পক ঘূনণ িঝি ও 

ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত শভাকাল্পফরা কযায জন্য পূফ ি তকিতা 

মূরক প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা  

৪,০০,০০০/-  

৪ ১-৯ কল্পযানা বাআযা নযনস্থ্নত শভাকাল্পফরায় 

গণল্পচতনতা সৃনিয রল্পক্ষয বা, শনভনাল্পযয 

অল্পয়াজন ও সুযক্ষা াভগ্রী নফতযণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা 

৫০,০০০/-  

  

 

 

 

২০২১-২০২২ 

৬। নযল্পফ ও বৃক্ষল্পযান 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদযল্পক কৃনল নফলয়ক 

নফল্পলজ্ঞ ফা যকানয কৃনল কভ িকতিাল্পদয ভতাভত 

ব্যতীত কীটনাক ব্যফায না কযায জন্য বা 

শনভনায কল্পয উৎানত কযাা্ 

নযল্পফ ৪৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ৯ টি যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারয়গুল্পরায অনিনায় ও চতু িাল্প বৃক্ষল্পযাণ 

(নানযল্পকর গাছ) 

বৃক্ষল্পযাণ ৯৫,০০০/-  

 

আছাপুযা আউননয়ন নযলদ 

ঞ্চফানল িকী নযকল্পনা 



২০২২-২০২৩ 

১। নক্ষা, স্বাস্থ্য ও নযফায নযকল্পনা 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর াজী অব্দুর াআ নুযারীয়া 

ভাদ্রাায় ঘয ননভ িাণ। 

নক্ষা ২,০০,০০০/-  

২ ০৪  আছাপুযা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারল্পয় 

পানন িচায যফযা। 

নক্ষা ২,০০,০০০/-  

৩ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারল্পয় 

ল্যাট যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৪ ০৪ আছাপুযা উচ্চ নফদ্যারল্পয় অফাফত্র 

যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৫ ০৭ নিভ নয়ারদী যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় শফঞ্চ যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৬ ০৪ আছাপুযা শক.নফ. নডগ্রী কল্পরল্পজ শটনফর 

যফযা 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৭ ০২ উত্তয কুসুভপুয যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় শফঞ্চ যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৮ ০৬ শনাযাফাদ নুনযয়া অনরভ ভাদ্রাা 

(যকানয ননফন্ধনকৃত) পযান যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৯ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া ফানরকা উচ্চ নফদ্যারল্পয় 

অফাফত্র যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

১০ ০৬ শটংগুনযয়া ািা যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় শফঞ্চ যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

১১ ০৪ আছাপুযা রারফানি যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় শটনফর যফযা 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

১২ ০১ চন্দনধূর গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে স্বাস্থ্য 

ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য শননল্পটন 

নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

১৩ ০৩ দনক্ষণ কুসুভপুয গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  



শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

১৪ ০২ উত্তয কুসুভপুয গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৭০,০০০/-  

১৫ ০৪ আছাপুযা গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে স্বাস্থ্য 

ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য শননল্পটন 

নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৭০,০০০/-  

১৬ ০৫ নিভ যাজনদয়া গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয 

ভল্পে স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

১৭ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

১৮ ০৭ নিভ নয়ারদী গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয 

ভল্পে স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫৫,০০০/-  

১৯ ০৮ ভেভ নয়ারদী গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

২০ ০৯ পূফ ি নয়ারদী গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৪৫,০০০/-  

২১ ১-৯ বা শনভনায কল্পয জনংখ্যা বৃনি হ্রা 

কযায জন্য নযফায নযকল্পনা িনত 

ফাস্তফজীফল্পন গ্রণ কযায জন্য নাযী পুরুল 

করল্পক উৎানত কযণ। 

নযফায 

নযকল্পনা 

৫০,০০০/-  

 

 

 

 

২০২২-২০২৩ 



২। কৃনল, ভৎস্য ও শু ম্পদ 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদয জন্য উন্নত 

কৃনল চালাফাল্পদয উয কানযগনয প্রনক্ষণ। 

কৃনল ৭৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ভৎস্য চানলল্পদযল্পক উন্নত 

ভৎস্য চালাফাল্পদয উয প্রনক্ষণ। 

ভৎস্য ৩০,০০০/-  

৩ ১-৯ আছাপুযা গ্রাল্পভ গফানদশুয টিকাদান শকন্দ্র 

ংস্কায। 

শুম্পদ ২০,০০০/-  

৪ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পন দনযদ্র ায় শরাকল্পদযল্পক 

ছাগর ারল্পনয জন্য উৎানত কযন ও 

অনথ িক ায়তা প্রদান। 

শুম্পদ ৫০,০০০/-  

 

 

 

২০২২-২০২৩ 

৩। ানন যফযা, য়ঃননষ্কান 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০২ উত্তয কুসুভপুয গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

২ ০৭ নিভ নয়ারদী গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৩ ০৪ আছাপুযা গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৪ ০২ কুসুভপুয উচ্চ নফদ্যারয় ১টি াননয ট্াংক 

স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৫ ০৩ দনক্ষণ কুসুভপুয গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৬ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ফ িস্তল্পযয য়ঃননষ্কান ৫০,০০০/-  



জনাধাযল্পণয ভল্পে য়ঃননষ্কান ম্পল্পকি 

গণল্পচতনতা প্রচায নবমান নযচারনা। 

৭ ০৪ আছাপুযা শচৌযাস্তায় ানন ননষ্কাল্পনয জন্য 

শেন ননভ িাণ। 

শেল্পনজ ১,০০,০০০/-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২২-২০২৩ 



৪। গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা ননভ িাণ ও যক্ষণাল্পফক্ষণ 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয ধযণ ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর শখাদাআ ফানি জাল্পভ ভনজদ আল্পত কনযভ 

শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আটা নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,৫০,০০০/-  

২ ০১ চন্দনধূর অল্পরািনন ংদ শখরায ভাঠ আল্পত গনন 

শখ এয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আটা নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

৩ ০৪ আছাপুযা নরটুয ফানি ল্পত নান্নুয ফানি ম িন্ত যাস্তায় 

আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,৫০,০০০/-  

৪ ০৪ আছাপুযা জুরা শভম্বাল্পযয ফািী শথল্পক শভআন যাস্তা 

ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৪,০০,০০০/-  

৫ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা ল্পত 

শদল্পরায়ায াওরাদাল্পযয ফানি ম িন্ত যাস্তায ফনি 

ং আটা নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

৬ ০২ উত্তয কুসুভপুয াান অরী ভাদফয ফানিয াভল্পন 

ভনজদ শথল্পক কফযস্থ্ান ম িন্ত যাস্তায় আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

৭ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

আল্পত স্বণ িা শভম্বাল্পযয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আট 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৭০,০০০/-  

৮ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

আল্পত অবুরল্পদয ফানি ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

৯ ০২ উত্তয কুসুভপুয শযান শদওয়ান এয ফানি শথল্পক 

শদওয়ান ফানিয জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

১০ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

ল্পত অভজাদ শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আট 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  



১১ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা আল্পত উত্তয 

কুসুভপুয ভনজফয শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আটা 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

১২ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা আল্পত উত্তয 

কুসুভপুয াান অরীয ফানি ম িন্ত অংনক যাস্তা 

ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

১৩ ০১ চন্দনধূর শখাযল্পদ এয ফানি আল্পত ভির শল্পখয 

ফানি ম িন্ত যাস্তা পুনঃননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

১৪ ০১ চন্দনধূর বুজ অরীয ফানি আল্পত শখাদাআ ফানি 

ভনজদ ম িন্ত যাস্তা পুনঃননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,৮০,০০০/-  

১৫ ০৫ : যাজনদয়া কুদ্দু শভান্ডল্পরয ফািী আল্পত জুল্পয়র 

খাল্পনয ফািী ম িন্ত যাস্তায় আটা নফছাল্পনা 

 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

১৬ ০৫ : যাজনদয়া নরটন শল্পখয ফািী আল্পত জুল্পয়র 

খাল্পনয ফািী ম িন্ত যাস্তায় আটা নফছাল্পনা 

 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৭০,০০০/-  

১৭ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া শকান্দায ফানিয শভআন যাস্তা ম িন্ত 

যাস্তা ননভ িাণ 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

৮০,০০০/-  

১৮ ০২ উত্তয কুসুভপুয শখ ফানি জাল্পভ ভনজদ এয 

াভল্পন শথল্পক কাল্পভ শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় 

অংনক শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

১৯ ০৯ পূফ ি নয়ারদী নরমুা্ল্লায ফািী শথল্পক শরু খায 

নফনডং ম িন্ত যাস্তায় আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

২০ ০৮ ভেভ নয়ারদী নরন শভম্বাল্পযয ফািী শথল্পক শভআন 

যাস্তা ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,৮০,০০০/-  

২১ ০২ উত্তয কুসুভপুয াননপ নভয়ায জনভয নিভ া 

শথল্পক নিভ কুসুভপুয জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত আটায 

যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

২২ ০৯ পূফ ি নয়ারদী ফাবুর শফাযীয পূফ ি াআড ভাটি বযাট 

ও যাস্তায় আট পুনযায় নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৭০,০০০/-  



 

 

 

 

 

 

 

২০২২-২০২৩ 

৫। ভাজ কল্যাণ ও দুল্পম িাগ ব্যফস্থ্ানা 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ যাায়ননক াল্পযয নযফল্পতি জজফ ায তথা শগাফয, 

বুজ ায, নভশ্র ায আতযানদ ব্যফাল্পয জনাধাযণল্পক 

উৎানত কযণ। 

ভাজ 

কল্যাণ 

৪০,০০০/-  

২ ১-৯ জন্ননফন্ধন নদ ছািা নফফা শযনজনি মাল্পত না য় শ 

নফলল্পয় নননিতকযল্পণয জন্য ত্র এরাকায ফ িস্তল্পযয 

শরাকজন ননল্পয় বা শনভনাল্পযয অল্পয়াজন কযা। 

ভাজ 

কল্যাণ 

৪৫,০০০/-  

৩ ১-৯ বা, শনভনায কল্পয এরাকায় শরাকজনল্পক ঘূনণ িঝি ও 

ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত শভাকাল্পফরা কযায জন্য পূফ ি তকিতা 

মূরক প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা  

৪,০০,০০০/-  

৪ ১-৯ কল্পযানা বাআযা নযনস্থ্নত শভাকাল্পফরায় 

গণল্পচতনতা সৃনিয রল্পক্ষয বা, শনভনাল্পযয 

অল্পয়াজন ও সুযক্ষা াভগ্রী নফতযণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা 

৫০,০০০/-  

  

 

 



২০২২-২০২৩ 

৬। নযল্পফ ও বৃক্ষল্পযান 

 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদযল্পক কৃনল নফলয়ক 

নফল্পলজ্ঞ ফা যকানয কৃনল কভ িকতিাল্পদয ভতাভত 

ব্যতীত কীটনাক ব্যফায না কযায জন্য বা 

শনভনায কল্পয উৎানত কযাা্ 

নযল্পফ ৪৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ৯ টি যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারয়গুল্পরায অনিনায় ও চতু িাল্প বৃক্ষল্পযাণ 

(নানযল্পকর গাছ) 

বৃক্ষল্পযাণ ৯৫,০০০/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



আছাপুযা আউননয়ন নযলদ 

ঞ্চফানল িকী নযকল্পনা 

২০২৩-২০২৪ 

১। নক্ষা, স্বাস্থ্য ও নযফায নযকল্পনা 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর যকানয প্রাথনভক নফদ্যারল্পয় 

নফদুযৎ ংল্পমাগ। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

২ ০৪ আছাপুযা শক.নফ যকানয কল্পরল্পজয টয়ল্পরট 

ংস্কায। 

নক্ষা ৩,০০,০০০/-  

৩ ০৪ আছাপুযা রারফানি যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় অফাফ যফযা। 

নক্ষা ১,০০,০০০/-  

৪ ০৭ নিভ নয়ারদী যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় শটনফর যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৫ ০২ উত্তয কুসুভপুয যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় পযান যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৬ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া ফানরকা উচ্চ নফদ্যারল্পয় 

শটনফর যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৭ ০৬ শটংগুনযয়াািা যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় অরভানয যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৮ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া যকানয প্রাথনভক নফদ্যারল্পয় 

শফঞ্চ যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৯ ০৭ নিভ নয়ারদী যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় শটনফর যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

১০ ০৪ আছাপুযা যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় 

ংস্কায 

নক্ষা ১,০০,০০০/-  

১১ ০৪ আছাপুযা উচ্চ নফদ্যারল্পয় শটনফর যফযা। নক্ষা ৫০,০০০/-  

১২ ০৫ নিভ যাজনদয়া কফয স্থ্ান ংরগ্ন 

যকানয প্রাথনভক নফদ্যারল্পয় শফঞ্চ 

যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  



১৩ ০৪ আছাপুযা শক.নফ. নডগ্রী কল্পরল্পজ শফঞ্চ 

যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

১৪ ০১ চন্দনধূর গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে স্বাস্থ্য 

ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য শননল্পটন 

নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

১৫ ০৩ দনক্ষণ কুসুভপুয গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

১৬ ০২ উত্তয কুসুভপুয গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৭০,০০০/-  

১৭ ০৪ আছাপুযা গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে স্বাস্থ্য 

ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য শননল্পটন 

নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৭০,০০০/-  

১৮ ০৫ নিভ যাজনদয়া গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয 

ভল্পে স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

১৯ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

২০ ০৭ নিভ নয়ারদী গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয 

ভল্পে স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫৫,০০০/-  

২১ ০৮ ভেভ নয়ারদী গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৫০,০০০/-  

২২ ০৯ পূফ ি নয়ারদী গ্রাল্পভ দুস্থ্ নযফাল্পযয ভল্পে 

স্বাস্থ্য ম্মত টয়ল্পরট ননভ িাল্পণয জন্য 

শননল্পটন নযং স্লাফ যফযা 

স্বাস্থ্য ৪৫,০০০/-  

২৩ ১-৯ বা শনভনায কল্পয জনংখ্যা বৃনি হ্রা 

কযায জন্য নযফায নযকল্পনা িনত  

নযফায 

নযকল্পনা 

৫০,০০০/-  

 

২০২৩-২০২৪ 



২। কৃনল, ভৎস্য ও শু ম্পদ 

 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদয জন্য উন্নত 

কৃনল চালাফাল্পদয উয কানযগনয প্রনক্ষণ। 

কৃনল ৭৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ভৎস্য চানলল্পদযল্পক উন্নত 

ভৎস্য চালাফাল্পদয উয প্রনক্ষণ। 

ভৎস্য ৩০,০০০/-  

৩ ১-৯ আছাপুযা গ্রাল্পভ গফানদশুয টিকাদান শকন্দ্র 

ংস্কায। 

শুম্পদ ২০,০০০/-  

৪ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পন দনযদ্র ায় শরাকল্পদযল্পক 

ছাগর ারল্পনয জন্য উৎানত কযন ও 

অনথ িক ায়তা প্রদান। 

শুম্পদ ৫০,০০০/-  

 

 

 

 

২০২৩-২০২৪ 

৩। ানন যফযা, য়ঃননষ্কান 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া কুসুভপুয গ্রাল্পভ ২টি 

অল্প িননকমুক্ত টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

২ ০৮ ভেভ নয়ারদী গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৩ ০৪ আছাপুযা গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৪ ০২ কুসুভপুয উচ্চ নফদ্যারয় ১টি াননয ট্াংক 

স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  



৫ ০২ উত্তয কুসুভপুয গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৬ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ফ িস্তল্পযয 

জনাধাযল্পণয ভল্পে য়ঃননষ্কান ম্পল্পকি 

গণল্পচতনতা প্রচায নবমান নযচারনা। 

য়ঃননষ্কান ৫০,০০০/-  

৭ ০৪ আছাপুযা শচৌযাস্তায় ানন ননষ্কাল্পনয জন্য 

শেন ননভ িাণ। 

শেল্পনজ ১,০০,০০০/-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২৩-২০২৪ 

৪। গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা ননভ িাণ ও যক্ষণাল্পফক্ষণ 



ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয ধযণ ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর কনভউননটি নিননক আল্পত াল্পযং ফানি 

ম িন্ত যাস্তা নচ ঢারাআ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

২ ০১ চন্দনধূর রারনভয়া শখ এয ফানি শথল্পক নতরা 

ফানি ম িন্ত যাস্তায় আটা নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

৩ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা ল্পত 

শদল্পরায়ায াওরাদাল্পযয ফানি ম িন্ত যাস্তায ফনি 

ং আটা নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

৪ ০২ উত্তয কুসুভপুয াান অরী ভাদফয ফানিয াভল্পন 

ভনজদ শথল্পক কফযস্থ্ান ম িন্ত যাস্তায় আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

৫ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

আল্পত স্বণ িা শভম্বাল্পযয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আট 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৭০,০০০/-  

৬ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

আল্পত অবুরল্পদয ফানি ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

৭ ০২ উত্তয কুসুভপুয শযান শদওয়ান এয ফানি শথল্পক 

শদওয়ান ফানিয জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

৮ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

ল্পত অভজাদ শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আট 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

৯ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা আল্পত উত্তয 

কুসুভপুয ভনজফয শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আটা 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

১০ ০৫ : যাজনদয়া ভামুল্পনয ফািী আল্পত ভননল্পযয ফািী 

ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  



১১ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া শকান্দল্পযয ফািী শথল্পক শভআন যাস্তা 

ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

৩,৫০,০০০/-  

১২ ০১ চন্দনধূর ফাবুয ফানি আল্পত আকফার মৃধায ফানি 

ম িন্ত যাস্তা পুনঃননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৩ ০১ চন্দনধূর বুজ অরীয ফানি আল্পত শখাদাআ ফানি 

ভনজদ ম িন্ত যাস্তা পুনঃননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,৮০,০০০/-  

১৪ ০১ চন্দনধূর াধন াল্পরয ফানি আল্পত পূফ ি নদল্পক 

াকা যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৫ ০৪ আছাপুযা জুরা শভম্বাল্পযয ফািী শথল্পক শভআন যাস্তা 

ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

৪,০০,০০০/-  

১৬ ০১ চন্দনধূর নিননক আল্পত ভাসুদ নভয়ায ফানি ম িন্ত 

যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

৮০,০০০/-  

১৭ ০২ উত্তয কুসুভপুয শখ ফানি জাল্পভ ভনজদ এয 

াভল্পন শথল্পক কাল্পভ শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় 

অংনক শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

১৮ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ. াকা যাস্তা আল্পত উত্তয 

কুসুভপুয ভাল্পরক শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তা 

শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৯ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ. াকা যাস্তা আল্পত 

শদল্পরায়ায শদওয়াল্পনয ফানি ম িন্ত যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,৮০,০০০/-  

২০ ০২ উত্তয কুসুভপুয াননপ নভয়ায জনভয নিভ া 

শথল্পক নিভ কুসুভপুয জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত আটায 

যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

২১ ০২ কুসুভপুয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় আল্পত ভেভ 

কুসুভপুয জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত অংনক যাস্তা 

শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৭০,০০০/-  

২০২৩-২০২৪ 

৫। ভাজ কল্যাণ ও দুল্পম িাগ ব্যফস্থ্ানা 



ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ যাায়ননক াল্পযয নযফল্পতি জজফ ায তথা শগাফয, 

বুজ ায, নভশ্র ায আতযানদ ব্যফাল্পয জনাধাযণল্পক 

উৎানত কযণ। 

ভাজ 

কল্যাণ 

৪০,০০০/-  

২ ১-৯ জন্ননফন্ধন নদ ছািা নফফা শযনজনি মাল্পত না য় শ 

নফলল্পয় নননিতকযল্পণয জন্য ত্র এরাকায ফ িস্তল্পযয 

শরাকজন ননল্পয় বা শনভনাল্পযয অল্পয়াজন কযা। 

ভাজ 

কল্যাণ 

৪৫,০০০/-  

৩ ১-৯ বা, শনভনায কল্পয এরাকায় শরাকজনল্পক ঘূনণ িঝি ও 

ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত শভাকাল্পফরা কযায জন্য পূফ ি তকিতা 

মূরক প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা  

৪,০০,০০০/-  

৪ ১-৯ কল্পযানা বাআযা নযনস্থ্নত শভাকাল্পফরায় 

গণল্পচতনতা সৃনিয রল্পক্ষয বা, শনভনাল্পযয 

অল্পয়াজন ও সুযক্ষা াভগ্রী নফতযণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা 

৫০,০০০/-  

  

 

 

২০২৩-২০২৪ 

৬। নযল্পফ ও বৃক্ষল্পযান 

 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদযল্পক কৃনল নফলয়ক 

নফল্পলজ্ঞ ফা যকানয কৃনল কভ িকতিাল্পদয ভতাভত 

ব্যতীত কীটনাক ব্যফায না কযায জন্য বা 

শনভনায কল্পয উৎানত কযাা্ 

নযল্পফ ৪৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ৯ টি যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারয়গুল্পরায অনিনায় ও চতু িাল্প বৃক্ষল্পযাণ 

(নানযল্পকর গাছ) 

বৃক্ষল্পযাণ ৯৫,০০০/-  

আছাপুযা আউননয়ন নযলদ 

ঞ্চফানল িকী নযকল্পনা 

২০২৪-২০২৫ 



১। নক্ষা, স্বাস্থ্য ও নযফায নযকল্পনা 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর যকানয প্রাথনভক নফদ্যারল্পয় শফঞ্চ 

যফযা। 

 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

২ ০৪ আছাপুযা রারফািী যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় পানন িচায যফযা। 

নক্ষা ১,০০,০০০/-  

৩ ০২           যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় শপন যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৪ ০৬ শটংগুনযয়াািা যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় যং কযণ। 

নক্ষা ১,০০,০০০/-  

৫ ০৭ নিভ নয়ারদী যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয় অফাফত্র যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৬ ০৬ শনাযাফাদ নুনযয়া অনরভ ভাদ্রাা 

(যকানয ননফন্ধনকৃত) পযান যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৭ ০৬ নিভ নয়ারদী যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারয় যং কযণ। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৮ ০৯                                  

                           

                       । 

     ৬০,০০০/-  

৯ ০১                                 

                               

              । 

     ৫০,০০০/-  

১০ ০৫  :                              

                           

                       । 

     ৪০,০০০/-  

১১ ০১                         

                      ঔষধ 

      । 

     ১,৫০,০০০/-  

১২ ১-৯                                

                            

       

        

৪০,০০০/-  



                             ষ 

                 । 

 

 

 

 

২০২৪-২০২৫ 

২। কৃনল, ভৎস্য ও শু ম্পদ 

 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদয জন্য উন্নত 

কৃনল চালাফাল্পদয উয কানযগনয প্রনক্ষণ। 

কৃনল ৭৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ভৎস্য চানলল্পদযল্পক উন্নত 

ভৎস্য চালাফাল্পদয উয প্রনক্ষণ। 

ভৎস্য ৩০,০০০/-  

৩ ১-৯ আছাপুযা গ্রাল্পভ গফানদশুয টিকাদান শকন্দ্র 

ংস্কায। 

শুম্পদ ২০,০০০/-  

৪ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পন দনযদ্র ায় শরাকল্পদযল্পক 

ছাগর ারল্পনয জন্য উৎানত কযন ও 

অনথ িক ায়তা প্রদান। 

শুম্পদ ৫০,০০০/-  

 

 

 

 

২০২৪-২০২৫ 

৩। ানন যফযা, য়ঃননষ্কান 



ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০২ উত্তয কুসুভপুয গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

২ ০৫ নিভ যাজনদয়া গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৩ ০৪ আছাপুযা গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৪ ০২ কুসুভপুয উচ্চ নফদ্যারয় ১টি াননয ট্াংক 

স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৫ ০৫ নিভ যাজনদয়া গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৬ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ফ িস্তল্পযয 

জনাধাযল্পণয ভল্পে য়ঃননষ্কান ম্পল্পকি 

গণল্পচতনতা প্রচায নবমান নযচারনা। 

য়ঃননষ্কান ৫০,০০০/-  

৭ ০৪ আছাপুযা শচৌযাস্তায় ানন ননষ্কাল্পনয জন্য 

শেন ননভ িাণ। 

শেল্পনজ ১,০০,০০০/-  

  

 

 

 

 

 

 

 

২০২৪-২০২৫ 

৪। গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা ননভ িাণ ও যক্ষণাল্পফক্ষণ 



ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয ধযণ ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর শখরায ভাল্পঠ ফাযল্পাস্ট ননভ িাণ। গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৭০,০০০/-  

২ ০১ চন্দনধূর কানদয শভম্বাল্পযয নেজ ল্পত চন্দনধূর 

ভনজদ ম িন্ত যাস্তায় আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,২০,০০০/-  

৩ ০৪ আছাপুযা ভনজল্পদয শদাকান ল্পত ভনভল্পনয নযল্প িাট 

ম িন্ত যাস্তায় আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

৪ ০৪ আছাপুযা শাফান নভয়ায ফানিয নেজ ল্পত 

জয়নার াওরাদায এয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আট 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

৫ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা ল্পত অবুর 

শভম্বাল্পযয ফানি ম িন্ত যাস্তায় ফনি ং আটা 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

৬ ০৩ দনক্ষণ কুসুভপুয আয়ানল্পনয ফািী শথল্পক শভআন 

যাস্তা ম িন্ত  যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,৫০,০০০/-  

৭ ০২ উত্তয কুসুভপুয াান অরী ভাদফয ফানিয 

াভল্পন ভনজদ শথল্পক কফযস্থ্ান ম িন্ত যাস্তায় আট 

নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

৮ ০৫ নিভ যাজনদয়া শছন্টুয ফািীয শছল্পন শথল্পক 

যনফউল্পরয ফািী ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৭০,০০০/-  

৯ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

আল্পত অবুরল্পদয ফানি ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

১০ ০৩ তারতরা –শ্রীনগয শযাড ল্পত কনযভ শল্পখয 

ফািী পুর/নেজ ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

১১ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

ল্পত অভজাদ শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আট 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

৫০,০০০/-  



নফছাল্পনা। ননভ িাণ 

১২ ০৭ : নয়ারদী আকফার ঢারীয ফািী আল্পত 

াজাান নকদাল্পযয ফািী ম িন্ত যাস্তায় 

অংনক আটা নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

১৩ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা আল্পত 

উত্তয কুসুভপুয াান অরীয ফানি ম িন্ত 

অংনক যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

১৪ ০১ চন্দনধূর ফাবুয ফানি আল্পত আকফার মৃধায ফানি 

ম িন্ত যাস্তা পুনঃননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৫ ০৪ অভান শকাড শস্টাল্পযজ আল্পত রূকল্পদয ফািী 

ম িন্ত ভাটি শপরাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৬ ০১ চন্দনধূর াধন াল্পরয ফানি আল্পত পূফ ি নদল্পক 

াকা যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৭ ০৪ ততা িাল্পফয কাল্প িটিং ল্পত নরা কাভাল্পরয 

ফানি ম িন্ত কাল্প িটিং। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৮ ০১ চন্দনধূর নিননক আল্পত ভাসুদ নভয়ায ফানি ম িন্ত 

যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

৮০,০০০/-  

১৯ ০২ উত্তয কুসুভপুয শখ ফানি জাল্পভ ভনজদ এয 

াভল্পন শথল্পক কাল্পভ শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় 

অংনক শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

২০ ০৩ ভেভ ভনন ািা ভনন্দয উন্নয়ন। গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

২১ ০৪ আঠাপুযা রারভনন্দয ফািী ননকট শথল্পক আছাপুযা 

শদাতরা জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত যাস্তা ংস্কায। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,৮০,০০০/-  

২২ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া শনাযাফাদ ভাদ্রাায পূফ ি াআড 

শথল্পক যকাযী ফািী ম িন্ত যাস্তায দুআ া ি 

ংস্কায। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,৫০,০০০/-  

২৩ ০৯ ভেভ নয়ারদী শভাফাআর টাওয়াল্পযয ননকট 

শভআন যাস্তা শথল্পক ননেক শভম্বাল্পযয ফািী ম িন্ত 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

১,৭০,০০০/-  



যাস্তা ংস্কায। যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

 

 

২০২৪-২০২৫ 

৫। ভাজ কল্যাণ ও দুল্পম িাগ ব্যফস্থ্ানা 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ যাায়ননক াল্পযয নযফল্পতি জজফ ায তথা শগাফয, 

বুজ ায, নভশ্র ায আতযানদ ব্যফাল্পয জনাধাযণল্পক 

উৎানত কযণ। 

ভাজ 

কল্যাণ 

৪০,০০০/-  

২ ১-৯ জন্ননফন্ধন নদ ছািা নফফা শযনজনি মাল্পত না য় শ 

নফলল্পয় নননিতকযল্পণয জন্য ত্র এরাকায ফ িস্তল্পযয 

শরাকজন ননল্পয় বা শনভনাল্পযয অল্পয়াজন কযা। 

ভাজ 

কল্যাণ 

৪৫,০০০/-  

৩ ১-৯ বা, শনভনায কল্পয এরাকায় শরাকজনল্পক ঘূনণ িঝি ও 

ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত শভাকাল্পফরা কযায জন্য পূফ ি তকিতা 

মূরক প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা  

৪,০০,০০০/-  

৪ ১-৯ কল্পযানা বাআযা নযনস্থ্নত শভাকাল্পফরায় 

গণল্পচতনতা সৃনিয রল্পক্ষয বা, শনভনাল্পযয 

অল্পয়াজন ও সুযক্ষা াভগ্রী নফতযণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা 

৫০,০০০/-  

  

 

 

 

 

২০২৪-২০২৫ 

৬। নযল্পফ ও বৃক্ষল্পযান 

 

ক্রনভক ওয়াড ি প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয ফযাল্পেয ভন্তব্য 



নং নং ধযণ নযভান 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদযল্পক কৃনল নফলয়ক 

নফল্পলজ্ঞ ফা যকানয কৃনল কভ িকতিাল্পদয ভতাভত 

ব্যতীত কীটনাক ব্যফায না কযায জন্য বা 

শনভনায কল্পয উৎানত কযাা্ 

নযল্পফ ৪৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ৯ টি যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারয়গুল্পরায অনিনায় ও চতু িাল্প বৃক্ষল্পযাণ 

(নানযল্পকর গাছ) 

বৃক্ষল্পযাণ ৯৫,০০০/-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আছাপুযা আউননয়ন নযলদ 

ঞ্চফানল িকী নযকল্পনা 

২০২৫-২০২৬ 

১। নক্ষা, স্বাস্থ্য ও নযফায নযকল্পনা 



ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর যকানয প্রাথনভক নফদ্যারল্পয় 

নফদুযৎ ংল্পমাগ স্থ্ান। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

২ ০৪ আছাপুযা যকানয ভল্পডর উচ্চ নফদ্যারল্পয় 

পানন িচায যফযা। 

নক্ষা ১,০০,০০০/-  

৩ ০২                         

                  । 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

২ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া ফানরকা উচ্চ নফদ্যারল্পয় ব্যাঞ্চ 

ও শচয়ায যফযা। 

নক্ষা ১,০০,০০০/-  

৩ ০৪ আছাপুযা উচ্চ নফদ্যারল্পয় ল্যাট যফযা। নক্ষা ১,০০,০০০/-  

৪ ০৭              যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারল্পয়ল্পচয়ায যফযা। 

নক্ষা ৫০,০০০/-  

৫ ০৭  :                              

                           

                       । 

     ৫০,০০০/-  

৬ ০৫  :                              

                           

                       । 

     ৫০,০০০/-  

৭ ০৮                               

                               

                       । 

     ৫০,০০০/-  

৮ ১-৯                                 

                            

                              ষ 

                 । 

       

        

৫০,০০০/-  

 

 

২০২৫-২০২৬ 

২। কৃনল, ভৎস্য ও শু ম্পদ 

 



ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদয জন্য উন্নত 

কৃনল চালাফাল্পদয উয কানযগনয প্রনক্ষণ। 

কৃনল ৭৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ভৎস্য চানলল্পদযল্পক উন্নত 

ভৎস্য চালাফাল্পদয উয প্রনক্ষণ। 

ভৎস্য ৩০,০০০/-  

৩ ১-৯ আছাপুযা গ্রাল্পভ গফানদশুয টিকাদান শকন্দ্র 

ংস্কায। 

শুম্পদ ২০,০০০/-  

৪ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পন দনযদ্র ায় শরাকল্পদযল্পক 

ছাগর ারল্পনয জন্য উৎানত কযন ও 

অনথ িক ায়তা প্রদান। 

শুম্পদ ৫০,০০০/-  

 

 

 

 

২০২৫-২০২৬ 

৩। ানন যফযা, য়ঃননষ্কান 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ০১ চন্দনধূর গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

২ ০৩ দনক্ষণ কুসুভপুয গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৩ ০৭ নিভ নয়ারদী গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৪ ০৯ পূফ ি নয়ারদী উচ্চ নফদ্যারয় ১টি াননয 

ট্াংক স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  

৫ ০৬ পূফ ি যাজনদয়া গ্রাল্পভ ২টি অল্প িননকমুক্ত 

টিউফওল্পয়র স্থ্ান। 

ানন 

যফযা 

১,২০,০০০/-  



৬ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ফ িস্তল্পযয 

জনাধাযল্পণয ভল্পে য়ঃননষ্কান ম্পল্পকি 

গণল্পচতনতা প্রচায নবমান নযচারনা। 

য়ঃননষ্কান ৫০,০০০/-  

৭ ০৪ আছাপুযা শচৌযাস্তায় ানন ননষ্কাল্পনয জন্য 

শেন ননভ িাণ। 

শেল্পনজ ১,০০,০০০/-  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২৫-২০২৬ 

৪। গ্রাভীণ ফকাঠাল্পভা ননভ িাণ ও যক্ষণাল্পফক্ষণ 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয ধযণ ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 



১ ০১ চন্দনধূর বৄট্টু াল্পল্পফয ফানি ল্পত নফলু শল্পখয 

ফানি ম িন্ত যাস্তায় আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

২ ০৪ আছাপুযা জয়নার এয ফানি ল্পত জুরা শভম্বায 

এয ফানি ম িন্ত যাস্তায় আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,৫০,০০০/-  

৩ ০৮                                         

                      

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,৭০,০০০/-  

২ ০৯ পূফ ি নয়ারদী ফাবুর শফাযীয পূফ ি াআড ভাটি বযাট 

ও যাস্তায় আট নফছাল্পনা 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২৮০,০০০/-  

৩ ০৩ দ: কুসুভপুয কফযস্থ্াল্পনয নেজ ল্পত াল্পভদ নভয়ায 

ফানিয শকানা ম িন্ত যাস্তায় ভাটি বযাট ও ঋনল 

ফানি ম িন্ত যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

৪ ০৪ পজর াওরাদাল্পযয শদাকান আল্পত ফাজায আয়া 

ফটতরা ম িন্ত যাস্তা কাল্প িটিং। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,৮০,০০০/-  

৫ ০২ উত্তয কুসুভপুয াননপ নভয়ায জনভয নিভ া 

শথল্পক নিল্পভ কুসুভপুয জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত উটায 

যাস্তা শভযাভত।  

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৫০,০০০/-  

৬ ০২ উত্তয কুসুভপুয নওািা নযাজনদখান াকা যাস্তা 

আল্পত অবুরল্পদয ফানি ম িন্ত যাস্তা ননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

২,০০,০০০/-  

৭ ০৯ পূফ ি নয়ারদী শফাযী ফািী আল্পত মৃধা ফািী ম িন্ত 

আল্পটয যাস্তা দুআ াল্পভ ি ভাটি দ্বাযা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৫০,০০০/-  

৮ ০৭ নিভ নয়ারদী অনভনুয ঢারীয ফািী আল্পত 

আোীভ শল্পখয শদাকান ম িন্ত অনংক যাস্তা 

শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

১,৭০,০০০/-  

৯ ০৫ : যাজনদয়া অনজজুর ভাস্টাল্পযয ফািী আল্পত 

াারল্পভয ফািী ম িন্ত যাস্তায় ভাটি গতি বযাট। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

ননভ িাণ 

৭০,০০০/-  

১০ ০২ উত্তয কুসুভপুয ন.এভ.নফ াকা যাস্তা আল্পত উত্তয 

কুসুভপুয াান অরীয ফানি ম িন্ত অংনক যাস্তা 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

৫০,০০০/-  



ননভ িাণ। ননভ িাণ 

১১ ০১ চন্দনধূর ফাবুয ফানি আল্পত আকফার মৃধায ফানি 

ম িন্ত যাস্তা পুনঃননভ িাণ। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১২ ০৯ পূফ ি নয়ারদী অতাাল্পযয ফািী আল্পত শভআন যাস্তা 

ম িন্ত আট নফছাল্পনা। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৩ ০১ চন্দনধূর াধন াল্পরয ফানি আল্পত পূফ ি নদল্পক 

াকা যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৫০,০০০/-  

১৪ ০১ চন্দনধূর নতরা ফানি আল্পত ভাল্পঠয উত্তয া 

ংরগ্ন যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৭০,০০০/-  

১৫ ০১ চন্দনধূর নিননক আল্পত ভাসুদ নভয়ায ফানি ম িন্ত 

যাস্তা শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

৮০,০০০/-  

১৬ ০২ উত্তয কুসুভপুয শখ ফানি জাল্পভ ভনজদ এয 

াভল্পন শথল্পক কাল্পভ শল্পখয ফানি ম িন্ত যাস্তায় 

অংনক শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

১৭ ০৭ যভত শফাযীয ফানি ল্পত ফাবূল্পরয ফানি ম িন্ত 

প্যাযাাআটিং ও আল্পটয শদয়ার এফং ভাটি বযাট। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

২,০০,০০০/-  

১৮ ০২ কুসুভপুয যকানয প্রাথনভক নফদ্যারয় আল্পত ভেভ 

কুসুভপুয জাল্পভ ভনজদ ম িন্ত অংনক যাস্তা 

শভযাভত। 

গ্রাভীণ 

ফকাঠাল্পভা 

যক্ষণাল্পফক্ষণ। 

১,৭০,০০০/-  

 

 

২০২৫-২০২৬ 

৫। ভাজ কল্যাণ ও দুল্পম িাগ ব্যফস্থ্ানা 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ যাায়ননক াল্পযয নযফল্পতি জজফ ায তথা শগাফয, 

বুজ ায, নভশ্র ায আতযানদ ব্যফাল্পয জনাধাযণল্পক 

ভাজ ৪০,০০০/-  



উৎানত কযণ। কল্যাণ 

২ ১-৯ জন্ননফন্ধন নদ ছািা নফফা শযনজনি মাল্পত না য় শ 

নফলল্পয় নননিতকযল্পণয জন্য ত্র এরাকায ফ িস্তল্পযয 

শরাকজন ননল্পয় বা শনভনাল্পযয অল্পয়াজন কযা। 

ভাজ 

কল্যাণ 

৪৫,০০০/-  

৩ ১-৯ বা, শনভনায কল্পয এরাকায় শরাকজনল্পক ঘূনণ িঝি ও 

ফন্যায ক্ষয়ক্ষনত শভাকাল্পফরা কযায জন্য পূফ ি তকিতা 

মূরক প্রল্পয়াজনীয় ব্যফস্থ্া গ্রণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা  

৪,০০,০০০/-  

৪ ১-৯ কল্পযানা বাআযা নযনস্থ্নত শভাকাল্পফরায় 

গণল্পচতনতা সৃনিয রল্পক্ষয বা, শনভনাল্পযয 

অল্পয়াজন ও সুযক্ষা াভগ্রী নফতযণ। 

দুল্পম িাগ 

ব্যফস্থ্ানা 

৫০,০০০/-  

  

 

 

২০২৫-২০২৬ 

৬। নযল্পফ ও বৃক্ষল্পযান 

 

ক্রনভক 

নং 

ওয়াড ি 

নং 

প্রকল্পল্পয নাভ প্রকল্পল্পয 

ধযণ 

ফযাল্পেয 

নযভান 

ভন্তব্য 

১ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয কৃলকল্পদযল্পক কৃনল নফলয়ক 

নফল্পলজ্ঞ ফা যকানয কৃনল কভ িকতিাল্পদয ভতাভত 

ব্যতীত কীটনাক ব্যফায না কযায জন্য বা 

শনভনায কল্পয উৎানত কযাা্ 

নযল্পফ ৪৫,০০০/-  

২ ১-৯ আছাপুযা আউননয়ল্পনয ৯ টি যকানয প্রাথনভক 

নফদ্যারয়গুল্পরায অনিনায় ও চতু িাল্প বৃক্ষল্পযাণ 

(নানযল্পকর গাছ) 

বৃক্ষল্পযাণ ৯৫,০০০/-  

 


