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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¨ 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 Dc‡Rjvq evwl©K Dbœqb cwiKíbv 

AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡e|  

 

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

 

ম ো:  সিউর রহ োন ( ো ুন) 

‡Pqvig¨vb 

 

 

ম ো:  সিউর রহ োন ( ো ুন) 

‡Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` Kvh©vjq 

k«xbMi, gyÝxMÄ | 
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 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› ª̀xKi‡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| 

k«xbMi 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 k«xbMi 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| 

k«xbMi Dc‡Rjv cwil‡`i 2021-22 A_© 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|   

 

 

 

প্রণব কুমার ঘ াষ 

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi 

k«xbMi, gyÝxMÄ 

 

 

 

প্রণব কুমার ঘ াষ 

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi 

k«xbMi  

শ্রীনগর , gyÝxMÄ 
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evYx 

শ্রীনগর Dc‡Rjvi cwil` Zvi mKj Dbœqb Kg©Kv‡Ûi Dci 2021-22 A_© 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 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 Dc‡Rjv cwil` 

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

শ্রীনগর 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|  

 

 

 

 োসহ সি ম ৌধরী 

সংসদ সদসয 
মুন্সিগঞ্জ- 1 

 

 

 

 

 

 

 োসহ সি ম ৌধরী 

সংসদ সদসয 
মুন্সিগঞ্জ- 1 
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    evYx 

শ্রীনগর Dc‡Rjv cwil` M„nxZ 2021-22 A_© 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¨ শ্রীনগর 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| শ্রীনগর Dc‡Rjv cwil‡`i GB D‡`¨vM 

Ab¨vb¨ Dc‡Rjvi Rb¨ `„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

Avwg শ্রীনগর 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 নাহিদ রসুল 

জেলা প্রশাসক 

মুিীগঞ্জ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাজী নাহিদ রসুল 

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/
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evYx   

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

mywbw`©ó Ges ev¯ÍewfwËK cwiKíbv| G jÿ¨‡K mvg‡b †i‡L শ্রীনগর Dc‡Rjv cwil` 2021-22 A_© 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¯Íevq‡b AvBb-k„•Ljvi Dbœqb mvab, gva¨wgK I gv`ªvmv wkÿvi gvb Dbœqb, 

†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 wek^vm|  

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 Í̄evqb Kiv †M‡j শ্রীনগর 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`| 

 

 

 

ওয়াহিদুর রিমান 

ভাইস জেয়ারমযান 
k«xbMi, gyÝxMÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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evYx 

k«xbMi Dc‡Rjv cwil‡`i D‡`¨v‡M B‡Zvc~‡e© M„nxZ Dc‡Rjv cwil‡`i 2021-22 A_© 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|  

 

ঘরিানা ঘবগম 

ভাইস জেয়ারমযান(মহিলা) 

k«xbMi, gyÝxMÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE


9 | P a g e  
 

 

িোসষ িক পসরকল্পনোর সিষয়িস্তু 
ক্রহমক 
নং হবষয়বস্তু পৃষ্ঠা নং 

1 েূহমকা ও উপভজলা পহরহিহি  

2 উপভজলা মানহিত্র  

3 জনসংখ্যািাহিক ও আর্ থ-সামাজজক ঘমৌহলক ির্য ও উপাত্ত  

4 বাভজট সার-সংভেপ  

5 উপভজলার সম্পদ হববরণীর সার সংভেপ  

6 পহরহিহি হবভেষণ  

7 এসডহিউওটট হবভেষণ (SWOT Analysis)  

8 হবহেন্ন উৎস ঘর্ভক িলমান উন্নয়ন কার্ থক্রম (সম্পভদর হিত্রায়ন)  

9 রুপকল্প হববরণী (পঞ্চবাহষ থক পহরকল্পনা ঘর্ভক)  

10 বাহষ থক পহরকল্পনার লেমাত্রা, উভেশ্য ও অহেষ্ট  

11 প্রকভল্পর সার-সংভেপ  

12 বাহষ থক পহরকল্পনা পহরবীেণ ও পর্ থাভলািনা   
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 gvbwP‡Î  

k«xbMi Dc‡Rjv  
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ভূস কো ও উপজেলো পসরস সি 
েূহমকা : পহরকল্পনা বলভি বুঝায় একটট লেয অজথভনর জনয হনহদষ্ট সমভয়র মভযয যারাবাহিক কার্ থক্রম। 
ঘদভশ্র আর্ থ সামাজজক উন্নয়ভনর জনয পহরকল্পনা প্রণয়ন করা িয়। পহরকল্পনা মাযযভম সম্পভদর সুষ্ঠু বযবিার 
কভর িানীয় ির্া রাষ্ট্রীয় পর্ থাভয় উন্নয়ন কার্ থক্রম পহরিাহলি িয়। গনপ্রজািন্ত্রী বাংলাভদশ্ সরকার ২০২১ সাল 
নাগাদ হডজজটাল বাংলাভদশ্ এবং মযযম আভয়র ঘদশ্, ২০৩০ সাল নাগাদ এসহডজজ অজথন ও ২০৪১ সাভলর 
মভযয উন্নি ঘদভশ্ উন্নীি িওয়ার ঘর্ লেয হির কভরভে িা বাস্তবায়ভন আমাভদর সবাইভক উন্নয়ন অগ্রর্াত্রায় 
শ্াহমল িভি  িভব। এ উন্নয়ভনর অগ্রর্াত্রায় িানীয় পর্ থাভয় হসরাজহদখ্ান উপভজলা পহরষভদর পহরকল্পনা 
প্রণভয়ভনর পদভেপ গ্রিন করা িয়। সাহব থক উন্নয়ভনর এর লভেয ইউহনয়ভন খ্াি হেহত্তক সমসযা হিহিি 
করন, িাহিদা হনরুপন, ও সমসযা সমাযাভনর হনহমত্ত পহরকল্পনা করা প্রভয়াজন। হসরাজহদখ্ান উপভজলা পহরষদ 
িানীয় উন্নভয়র লভেয উপভজলার সকল ির্য সমহিি বাহষ থক পহরকল্পনা বই প্রণয়ন কভরভে।  

ঘেৌগহলক পহরহিহি 

সীমানা: উত্তভর ঢাকার নবাগঞ্জ এবং হসরাজহদখ্ান উপভজলা, পূভব থ হসরাজহদখ্ান উপভজলা, পজিভম কৃহত্তথনাশ্া 

পদ্ধা ঢাকা ঘদািার উপভজলা, দহেভন পদ্ধা নদী এর ঘলৌিজং উপভজলা। 
 

উপজেলো পসরস সি ঐহিিযবািী শ্রীনগভরর প্রািীন নাম রাভয়সবর নবাব মীর কাহসম কিৃথক হনর্ুক্ত বাংলা হবিার 

উহিশ্যার গেথণ থর লালা কীহিথ নারায়ন বসু বাভয়সবভরর শ্রী বৃজদ্ধ কভর এর নামকরণ কভরন শ্রীনগর। হিহন শ্রীনগর ির্া 

হবক্রমপুভর একটট মভনারম প্রাসাদ হনম থান কভরন র্া বিথমাভন শ্রীনগর পাইলট সু্কল েবন হিভসভব বযবহৃি িভে। 

  

শ্রীনগভরর সাংসৃ্কহিক অংগন প্রািীনকাল ঘর্ভকই সমৃদ্ধ। এখ্াভন র্াত্রা, হর্ভয়টার, পালাগান, জাহরগান, সাহরগান, 

প্রেৃহি প্রিহলি। উপমিাভদশ্ খ্যাি শ্রীনগভরর রর্ র্াত্রায় ঘদভশ্র হবহেন্ন অঞ্চল ঘর্ভক জনসমাভবশ্  টি। 
  

হনপনু কারুকার্ থ  হিি কাঠ ও টটভনর মভনারম হিিল  রবািী এবং আসবাপত্র এ অঞ্চভলর ঐহিিয কাভঠর 

কারুকার্ থময় পানহস ঘনৌকা, মাটটর তিহর নানারকম ঘখ্লনা, পুিুল, িাহি-পাহিল প্রেৃহির জনয এ অঞ্চল হবখ্যাি। 

শ্রীনগভরর িাি হশ্ল্প ঘদভশ্র অনযিম ঐহিিয। এখ্ানকার িামা ও কাসার জজহনসপত্র হবখ্যাি। 
  

মিান মুজক্তভর্াভদ্ধর সময় শ্রীনগর উপভজলা শ্ত্রুমুক্ত িয় ১১ই আগষ্ট ১৯৭১ এ। উপভজলা হিভসভব প্রহিষ্ঠা পায় ১২ই 

আগষ্ট ১৯৮৩ এ। 
 

ঘর্াগাভর্াগ: ঢাকা গুহলস্তান িভি বাস ঘর্াভগ সরাসহর শ্রীনগর উপভজলা ঘমাি, ঘসখ্ান ঘর্ভক পাভয় ঘিভট বা 
হরক্সা ঘর্াভগ হসরাজহদখ্ান উপভজলা কযাম্পাভস আসা র্ায়। মুন্সীগঞ্জ ঘজলা শ্ির িভি হসএনজজ বা অভটাহরক্সা 
ঘর্াভগ হসরাজহদখ্ান উপভজলায় সিভজই র্ািায়াি করা র্ায়।  

প্রিযাশ্া: শ্রীনগর উপভজলার সকল স্তভরর জনসাযারভনর অংশ্গ্রিভনর মাযযভম উপভজলা পহরষভদর সকল 
হবোগ ও ইউহনয়ন পহরষদভক সাভর্ হনভয় এলাকার সাহব থক সম্বহিি ঘটকসই উন্নয়ন লভেয, উপভজলার 
জনগভনর প্রভয়াজনীয় ও কাংহখ্ি বাস্তব হেহত্তক ও দী থভময়াদী পহরকল্পনা বাস্তবায়ন কভর একটট উন্নয়কামী 
আদশ্ থ উপভজলা প্রহিষ্ঠা করা। 
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k«xbMi Dc‡Rjv জনসংখ্যািাহিক ও আর্ থ-সামাজজক ঘমৌহলক ির্য ও উপাত্ত 

welq  cwigvY/msL¨v Drm/eQi  

Dc‡Rjvi iæc‡iLv 

‡Rjv m`i ‡_‡K ỳiZ¡  moK c‡_ 30 wK.wg  2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

AvqZb  ২০২.৯৮ বগ থ হকভলাহমটার 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

RbmsL¨v ২,৫৯,৮৮৭  

cyiæl ১,২৭,৩৭৪ জন 

bvix ১,৩২,৫১৩ জন 

2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

RbmsL¨v e„w×i nvi  
1.74% 

2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

wkÿvi nvi  ৪৯.৫% 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

_vbv/cwievi  ৪৫,৪৭৫ জন 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

RbmsL¨vi NbZ¡  
 

2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

MÖv‡gi msL¨v  ১৪৭ টট 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

‡gŠRvi msL¨v  ১০২ টট 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

BDwbqb msL¨v 14 টট 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

K…wl msµvšÍ   2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

Avevw` Rwgi cwigvb :  ১৭,০২৪ ঘিক্টর 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

GK dmjx Rwgi cwigvb ৯,০৮৪ ঘিক্টর 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

`yB dmjx Rwgi cwigvb ৩,৪৪০ ঘিক্টর 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

wZb dmjx Rwgi cwigbv ৩৫২ ঘিক্টর 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

cÖavb dmj : Avjy, avb, cvU I mwilv 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

Kg©iZ GbwRI   2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

nvU-evRvi  20 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

b`-b`xi msL¨v  b`x : 02 

Lvj :  

wej :  

2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

K…wËg cÖRbb †K› ª̀  1 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

nvmcvZvj  01 (50 mh¨v wewkó) 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

BDwbqb ¯̂v¯’¨ I cwievi Kj¨vb †K› ª̀  10 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

e¨vs‡Ki kvLv  

 

16 

miKvwi:  

‡emiKvwi:  

2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

Znwkj Awdm  14 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

 †Uwj‡dvb G·‡PÄ  01 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

WvKNi  01 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

cÖv_wgK we`¨vjq  92 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

gva¨wgK we`¨vjq  23 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

wek¦we`¨vjq/K‡jR  04 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

gv`& ivmv  wmwbqi : 01 

`vwLj : 03 

KIgx : 39 

2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

gmwR`  247 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

gw›`i  53 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

wMRv©   2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

B`Mvn&   2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

‡hvMv‡hvM : cwigvY/msL¨v Drm/eQi  

moK I Rbc`   2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

_vbv I BDwbqY chv©‡q iv Í̄v   

cvKv iv Í̄v 66.32 wK.wg. 

অয থ পাকা রাস্তা 35.94 wK.wg. 

KvPv iv Í̄v 36.63 wK.wg 

eªxR, KvjfvU© 162wU 
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RbmsL¨vZvwZ¡K I Av_©-mvgvwRK †gŠwjK Z_¨ I DcvË 

 

¸iæZ¡c~Y© Av_©- mvgvwRK Z_¨ 

gv_vwcQz `vwi‡ ª̀i nvi (%) (GmwWwR-1)   

wkï g„Zy¨i nvi (%) (GmwWwR-3)  Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

gvZ„ g„Zz¨nvi (%) (GmwWwR-3)  Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

wkÿvi nvi (%) (GmwWwR-4)  Dc‡Rjv wkÿv `ßi 

Dc‡Rjv I BDwbq‡b bvix m`m¨ msL¨v (%) 

(GmwWwR-5) 

  

wbivc` e¨e¯’vcbvq Lvevi cvwb †mevq e¨envi (%) 

(GmwWwR-6) 

 Dc‡Rjv Rb¯̂v¯’¨ I cÖ‡KŠkj `ßi 

wbivc` e¨e¯’vcbvq †mwb‡Ukb †mevi e¨envi (%) 

(GmwWwR-6) 

 Dc‡Rjv Rb¯̂v¯’¨ I cÖ‡KŠkj `ßi 

 DbœZ †mwb‡Ukb myweavi e¨envi (%) (GmwWwR-6)  Dc‡Rjv Rb¯̂v¯’¨ I cÖ‡KŠkj `ßi 

we`y¨r myweavi AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR-7)  Dc‡Rjv  cjøx we ỳ¨r Awdm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k«xbMi Dc‡Rjv পসরষজের 

স্থোয়ী কদ টিস ূহ 
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উপজেলা পহরষদ (সংজশাধন) আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী পহরষজদর কায যাবলী সুোরুভাজব 
সম্পন্ন করার েনয ভাইস জেয়ারমযান/মহিলা ভাইস জেয়ারমযাজনর সভাপহিজে ১৭ টি স্থায়ী কহমটি 
গঠজনর হনজদযশনা জদওয়া আজে। হবহধ জমািাজবক উক্ত কহমটিসমূি ৫-৭ সদসয সমন্বজয় িজব এবং 
সংহিষ্ট হবভাগীয় কম যকিযা উক্ত কহমটিসমূজির সদসয সহেব িজবন। উপজেলা পহরষজদর হবজশষ সভার 
অনুজমাদনক্রজম স্থায়ী কহমটিসমূি গঠন করা িজলা। 

০১. আইন শৃঙ্খলো কদ টি: 
১. েনাব  ওয়াহিদুর রিমান , ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা ঘরিানা ঘবগম, মহিলা ভাইস জেয়ারমযান  সদসয   
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৫.ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৬. েনাব       সদসয   
৭. অহিসার ইনোেয গোহরয়া থানা   সদসয-সহেব 

০২.  কৃদি ও সসচ কদ টি: 
১. েনাব  ওয়াহিদুর রিমান , ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা ঘরিানা ঘবগম, মহিলা ভাইস জেয়ারমযান  সদসয  
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয  
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৬. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয  
৭. উপজেলা কৃহষ কম যকিযা    সদসয-সহেব 

০৩.  স োগোম োগ ও স ৌত অবকোঠোম ো উন্নয়ন কদ টি: 
১. েনাব  ওয়াহিদুর রিমান , ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা ঘরিানা ঘবগম, মহিলা ভাইস জেয়ারমযান  সদসয   
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয  
৫. েনাব       সদসয   
৬. উপজেলা প্রজকৌশলী (এলন্সেইহি)   সদসয –সহেব 

০৪.  োধ্যদ ক ও  োদ্রোসো দশক্ষো কদ টি: 
১. েনাব  ঘরিানা ঘবগম ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা, ওয়াহিদরু রিমান মহিলা ভাইস জেয়ারমযান সদসয   
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৬. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয   
৭. উপজেলা মাধযহমক, কাহরগহর ও মাদ্রাসা হশক্ষা অহিসার,সদসয –সহেব 

০৫. প্রোথদ ক ও গণদশক্ষো কদ টি: 
১. েনাব  ওয়াহিদুর রিমান , ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা ঘরিানা ঘবগম, মহিলা ভাইস জেয়ারমযান  সদসয   

http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
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৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৬. েনাব      সদসয   
৭. উপজেলা হশক্ষা অহিসার    সদসয –সহেব 
 

০৬. স্বোস্থয ও পদিবোি কলযোণ কদ টি: 
১. েনাব  ঘরিানা ঘবগম ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা, ওয়াহিদরু রিমান মহিলা ভাইস জেয়ারমযান সদসয  সদসয   
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৬. েনাব       সদসয   
৭. উপজেলা স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা কম যকিযা  সদসয -সহেব 

০৭.  ুব ও ক্রীড়ো উন্নয়ন কদ টি: 
১. েনাব  ওয়াহিদুর রিমান , ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা ঘরিানা ঘবগম, মহিলা ভাইস জেয়ারমযান  সদসয   
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৬. েনাব      সদসয   
৭. উপজেলা যবু উন্নয়ন কম যকিযা                   সদসয -সহেব 
 

০৮. স োজ কলযোণ কদ টি: 
১. েনাব  ঘরিানা ঘবগম ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা, ওয়াহিদরু রিমান মহিলা ভাইস জেয়ারমযান সদসয    
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৬. েনাব       সদসয   
৭. উপজেলা সমােজসবা অহিসার                   সদসয -সহেব 
 

০৯.  দহলো ও দশশু উন্নয়ন কদ টি: 
১. েনাব  ঘরিানা ঘবগম ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা, ওয়াহিদরু রিমান মহিলা ভাইস জেয়ারমযান সদসয     
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৬. েনাব       সদসয   
৭. উপজেলা মহিলা হবষয়ক কম যকিযা                   সদসয –সহেব 
 
 
 

http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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১০.  ুক্তিম োদ্ধো কদ টি: 
১. েনাব  ওয়াহিদুর রিমান , ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা ঘরিানা ঘবগম, মহিলা ভাইস জেয়ারমযান  সদসয   
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৬. েনাব      সদসয    
৭. উপজেলা সমােজসবা কম যকিযা   সদসয -সহেব 
 

১১.  ৎসয ও প্রোদন সম্পি কদ টি: 
১. েনাব  ওয়াহিদুর রিমান , ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা ঘরিানা ঘবগম, মহিলা ভাইস জেয়ারমযান  সদসয   
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৬. েনাব      সদসয   
৭. উপজেলা মৎসয কম যকিযা    সদসয -সহেব 
 
 

১২. পল্লী উন্নয়ন ও স বোয় কদ টি: 
১. েনাব  ওয়াহিদুর রিমান , ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা ঘরিানা ঘবগম, মহিলা ভাইস জেয়ারমযান  সদসয   
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৬. েনাব      সদসয   
৭. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কম যকিযা   সদসয -সহেব 
 

১৩. সংসৃ্কদত কদ টি: 
১. েনাব  ঘরিানা ঘবগম ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা, ওয়াহিদরু রিমান মহিলা ভাইস জেয়ারমযান সদসয     
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৬. েনাব       সদসয  
৭. উপজেলা হশল্পকলা একাজিহম    সদসয -সহেব 
 
 
 

১৪. বোজোি  ূলয প যমবক্ষণ, পদিিশ যন ও দনয়ন্ত্রন কদ টি: 
১. েনাব  ঘরিানা ঘবগম ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা, ওয়াহিদরু রিমান মহিলা ভাইস জেয়ারমযান সদসয     

http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৬. েনাব       সদসয  
৭. উপজেলা সমবায় কম যকিযা    সদসয –সহেব 
 

১৫. পদিমবশ ও বন কদ টি: 
১. েনাব  ঘরিানা ঘবগম ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা, ওয়াহিদরু রিমান মহিলা ভাইস জেয়ারমযান সদসয     
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৬. েনাব       সদসয  
৭. উপজেলা িজরষ্টার                       সদসয -সহেব 
 

১৬. অথ য, বোমজি, পদিকল্পনো ও স্থোনীয় সম্পি আহিণ কদ টি: 
১. েনাব  ওয়াহিদুর রিমান , ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা ঘরিানা ঘবগম, মহিলা ভাইস জেয়ারমযান  সদসয   
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয 
৬. েনাব      সদসয    
৭. উপজেলা হিসাব রক্ষণ কম যকিযা                     সদসয -সহেব 
 

১৭. জনস্বোস্থয, সযোদনমিশন ও দবশুদ্ধ পোদন সিবিোহ কদ টি: 
১. েনাব  ঘরিানা ঘবগম ভাইস জেয়ারমযান   সভাপহি 
২. েনাবা, ওয়াহিদরু রিমান মহিলা ভাইস জেয়ারমযান সদসয     
৩. ইউহপ জেয়ারমযান,     সদসয    
৪. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৫. ইউহপ জেয়ারমযান,      সদসয 
৬. েনাব       সদসয  
৬. উপ-সিকারী প্রজকৌশলী (েনস্বাস্থয)     সদসয -সহেব 
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http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e56c-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%97%E0%A6%AE
http://sreenagar.munshiganj.gov.bd/site/leaders/8346e463-9d13-11e7-bae2-81eb18b33c10/%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%20%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8
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cwiw ’̄wZ we‡kølY 

খ্াি  

সমসযা /উন্নয়ভনর প্রহিবন্ধকিার বণ থনা  

সাম্প্রহিক,িলমান 
এবং/ অর্বা 

পহরকহল্পি কার্ থাবলী 

১ বের পভর 
হবদযমান 
সমসযা 

সুপাহরশ্ভর্াগয  

সমসযা  অবিান/ 
এলাকা 

পহরমাণ/হবস্িৃহি কারণ 

ঘর্াগাভর্াগ 
ও ঘেৌি 

অবকাঠাভমা 

িানীয় 
বাহসন্দারা 
সু্কল,কভলজ, 
উপভজলা 
সদর, 
ইউহনয়ন 
কমভেক্স এবং 
গ্রামীণ 
বাজাভর ঘর্ভি 
পাভরনা 

১৪ টট 
ইউহনয়ন 

১) ৩৩১ 
সিভকর ৫৭৬ 
হক.হম রাস্তা 
(১৩৪ হক.হম 
রাস্তা ঘমরামি 
অ পুনঃহনম থাণ 
ও ৪৪২ হক.হম 
রাস্তা হনম থাণ )  
।                                             
২) ২৪৩ টট 
ব্রীজ ( ১৫৫ 
সংস্কার ও ৮৮ 
হনম থাণ )৩) ১০ 
টট কালোটথ 
হনম থাণ।৪) ১০০ 
টট  াটলা 
হনম থাণ।৫) 
১০০০০ হমটার 
রাস্তা পাইহলং 
/গাইড ওয়াল 
হনম থাণ।৬) ৫ টট 
র্াত্রী োউহন 
হনম থাণ।   

১) পর্্র্াপ্ত 
রাস্তা,ব্রীজ,কালো
টথ, াটলা, গাইড 
ওয়াল ও র্াত্রী 
োউহন এর 
অোব।     

এলজজইহড এর 
হবহেন্ন প্রকভল্পর 
মাযযভম িলহি 
বেভর (২০২১-
২০২২) হনম্ন বহন থি 
কাজ িলমান 
আভেঃ ১) ১৪ টট 
ইউহনয়ভনর ৩৫.৫৪ 
হকহম রাস্তা হনম থাণ 
ও সংস্কার।২) ৩ টট 
ব্রীজ ( ১৫৬ হম) 
হনম থাণ ও সংস্কার। 
৩) ৩০ টট  াটলা 
হনম থাণ।৪) ২ টট বক্স 
কালোটথ হনম থাণ।৫) 
৭০০ হমটার রাস্তা 
পাইহলং /গাইড 
ওয়াল হনম থাণ।   

১) ৫৪০ 
হক.হম. রাস্তা 
হনম থাণ ও 
সংস্কার।২) 
২৪০ টট ব্রীজ 
হনম থাণ ও 
সংস্কার। ৩) 
৮ টট বক্স 
কালোটথ 
হনম থাণ। ৪) 
৯৩০০ হমটার 
রাস্তা পাইহলং 
/গাইড ওয়াল 
হনম থাণ।৫) 
৭০ টট  াটলা 
হনম থাণ। 

১) ৫৪০ হক.হম. রাস্তা 
হনম থাণ ও সংস্কার।২) 
২৪০ টট ব্রীজ হনম থাণ 
ও সংস্কার। ৩) ৮ টট 
বক্স কালোটথ হনম থাণ। 
৪) ৯৩০০ হমটার রাস্তা 
পাইহলং /গাইড ওয়াল 
হনম থাণ।৫) ৭০ টট 
 াটলা হনম থাণ। 

জনস্বািয  ঘমাট 
জনসংখ্যার 
মভযয হনরাপদ 
বযবিাপনায় 
খ্াবার পাহন 
(Safely 
managed 
drinking 
water) ঘসবা 
বযবিারকারীর 
অনুপাি কম।  

১৪টট 
ইউহনয়ন 

১৪টট ইউহনয়ন জনগভনর মভযয 
হনরাপদ 
বযবিাপনায় 
খ্াবার পাহন 
(Safely 
managed 
drinking water) 
গ্রিভনর 
সভিিনিা কম  

২০২১-২০২২ অর্ থ 
বেভর ৩৬৪ গেীর 
নলকূপ, ১৮ টট 
কহমউহনটট হেহত্তক 
পাহনর উৎস, ১টট 
পাইপড ওয়াটার 
হস্কম িাপন করা 
িভব। 

র্র্ার্ি 
পদভেপ 
গ্রিন করভল 
সমসযা ৫০% 
হ্রাস িভব। 

১. প্রহিটট ইউহনয়ভন 
সভিিনিা মুলুক 

ঘপ্রাগ্রাম  করভি িভব।  

ঘমাট 
জনসংখ্যার 
মভযয হনরাপদ 
বযবিাপনায় 
সযাহনভটশ্ন 
(Safely 
managed 
sanitation) 
ঘসবা 
বযবিারকারীর 
অনুপাি কম। 

১৪টট 
ইউহনয়ন 

১৪টট ইউহনয়ন জনসংখ্যার মভযয 
হনরাপদ 
বযবিাপনায় 
সযাহনভটশ্ন 
(Safely 
managed 
sanitation) ঘসবা 
বযবিারকারীর 
সভিিনিা কম 

১৪ টট সভিিনিা 
মুলুক প্রহশ্েণ 
ঘপ্রাগ্রাম  করভি 
িভব। 

র্র্ার্ি 
পদভেপ 
গ্রিন করভল 
সমসযা ৫০% 
হ্রাস িভব। 

১. প্রহিটট ইউহনয়ভন 
সভিিনিা মুলুক 
ঘপ্রাগ্রাম  করভি িভব।               
২। অসেিল 
কহমউহনটট ঘি 
হনরাপদ বযবিাপনায় 
সযাহনভটশ্ন এর বযবিা 
করভি িভব। ঘস লভে 
উপভজলা উন্নয়ন 
বাভজট ঘর্ভক 
সযাহনভটশ্ন খ্াভি 
বরাে রাখ্া ঘজভি 
পাভর। 
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মৎসয মৎসয 
উৎপাদন 
র্র্ার্র্োভব 
বৃজদ্ধ 
পাভেনা।  

১৪টট 
ইউহনয়ন 

মৎসযিাষী ৩০০ 
জন, মৎসযজীহব 
৯৩২ জন 

১) প্রাকৃহিক 
মৎসয বৃজদ্ধর 
অন্তরাভল নদী ও 
খ্াভলর নাবযিা 
কভম র্াওয়া, 
দূহষি পাহন।২) 
মৎসয িাষ 
হবষয়ক 
প্রহশ্েভনর 
অোব।  

১) ৩ টট জলাশ্য় 
পুনঃখ্নন করা 
িভব।               
২) ২০ টট  মৎসয 
িাষ হবষয়ক 
প্রহশ্েন প্রযান করা 
িভব। 

প্রেশ্ থনী 
মৎসয িাষ 
কার্ থক্রম 
র্াকভবনা।  

১) উপভজলা পহরষদ 
কিৃথক এহদহব বরাে 
অনুভমাহদি িভল 
প্রদশ্ থনী ও মৎসয 
খ্ামার বৃজদ্ধ করা 
ঘর্ভি পাভর। প্রহশ্েন 
ও সম্প্রসারণ কার্ থক্রম 
গ্রিণ করভি িভব।৩) 
পর্ থাপ্ত জনবল হনজিি 
করভি িভব। 

সমাজভসবা 
অহিসাভরর 
কার্ থালয় 

১) ঘমাবাইল 
োিা  
কার্ থক্রম 
বাস্তবায়ভন 
সমসযা ।  

১৪টট 
ইউহনয়ন 

২০০ এর মি 
োিা ঘোগী 

োিাভোগীভদর 
সভিিনিার 
অোব 

১৪ টট সভিিনিা 
মুলুক প্রহশ্েণ 
ঘপ্রাগ্রাম  করভি 
িভব। 

নিুন বরাে 
োিা 
বাস্তবায়ন 

সমহিি উভদযাগ 

২) িাহিদার 
িুলনায় 
বরাভের 
 াটহি । 

১৪টট 
ইউহনয়ন 

৩০০০ জন 
োিাভোগীর 
অহিহরক্ত বরাে 
প্রভয়াজন 

বরাে  াটহি ৩০০০ জন 
োিাভোগীর 
অহিহরক্ত বরাে 
প্রভয়াজন।  

অহিহরক্ত 
োিার িাহিদা 

োিা বরাে 

বাংলাভদশ্ 
পল্লী উন্নয়ন 
ঘবাডথ  

সহমহি 
/দলগি োভব 
ঋণ ঘনয়ার 
জনয আগ্রিী 
নয় 

১৪টট 
ইউহনয়ন 

    ১) সহমহি 
/দলগিোভব ঋণ 
প্রদান করা িভে।  

  ১) বযজক্তগি োভব ঋণ 
প্রদাভনর জনয 
সুপাহরশ্ 

ঋভণর িার 
১১% িভি ১৫ 
% 

২) ১১% িাভর ঋণ 
প্রদান 

২)৪% িভি ৫% িাভর 
ঋন প্রদাভনর জনয 
সুপাহরশ্ 

কৃষভকর 
আবাদী জহম 
হ্রাস পাভে। 

  ৩) আবাদী জহম র্াভি 
িাউজজং করভি না 
পাভর। 

মহিলা 
হবষয়ক 

হনবন্ধনকৃি 
ঘস্বোভসবী 
মহিলা 
সংগঠভনর 
সদসযরা 
হনভজভদর 
আত্নকম থসংিা

ন সৃটষ্ট করভি 
পারভেনা। 

১৪ টট 
ইউহনয়ন 

১২৫ নারী 
সদসয 

১) পর্ থাপ্ত 
আত্নকম থসংিান 
মূলক প্রহশ্েভণর 
অোব 

১) ২০২১-২০২২ 
অর্ থ বেভর  োহম থ 
কভম্পাস্ট,  মাশ্রুম 
িাষ, ঘমৌমাহে িাষ 
এবং িযাশ্ন 
হডজাইহনং এর 
উপর ১৪ টট 
প্রহশ্েন প্রদান 
করা িভব। ২) ১৪০ 
টট ঘসলাই ঘমহশ্ন 
হবিরন করা িভব।  

  ১। আইজজএি 
প্রকভল্পর মাযযভম ০৪ 
টট প্রহশ্েণ এবং 
উপভজলা উন্নয়ন 
বাভজট ঘর্ভক বরাে 
প্রাহপ্ত সাভপভে ১০টট 
প্রহশ্েন প্রদান করা 
িভব। ২) ঘসলাই 
ঘমহশ্ন হবিরন এর 
জনয উপভজলা ঘর্ভক 
বরাে হবভি িভব।  

২) ঘসলাই ঘমহশ্ন 
স্বল্পিা। 

রু্ব 
অহযদপ্তর  

১। প্রহশ্েণ 
োিা হেলনা 
বভল 
প্রহশ্েণার্ীভদ

র প্রহশ্েণ 
গিভণ 
আগ্রিী। 

১৪ টট 
ইউহনয়ন 

প্রহশ্েভণর 
টাভগ থট অনুর্ায়ী 

সকল 
রু্বক/রু্বিী 

২০২১-২০২২ইং 
িাহরভখ্ 

প্রহশ্েণার্ীভদর 
োিা প্রদান করা 

িভব। 

২০২০-২০২১ অর্ থ 
বের ১৪টট বযাি এ 
৩০ জন কভর  
৪২০ জন ঘক 

প্রহশ্েণ প্রদান করা 
িভব।    

  প্রহশ্েণার্ীভদর ডাটা 
ঘবইজ তিরীর জনয 
প্রভয়াজনীয় পদভেপ 
গ্রিণ করভি িভব। 

২। দূরবিী 
ইউহনয়ন 
গুভলাভি 
প্রহশ্েণার্ীর 
প্রহশ্েণ 
গিভণ অনীিা 
প্রকাশ্ কভর। 

 
৩ টট ইউহনয়ন   ১৪টট বযাি এ 

ইউহনয়ন হেহত্তক 
প্রহশ্েন প্রদান 
করা িভব।  

    

৩। রু্ব 
প্রহশ্েণার্ীভদ

র ডাটা ঘবইজ 
দরকার। 

      

 ২০২১-২০২০ অর্ থ 
বেভর রু্ব 
প্রহশ্েণার্ীভদর 
ডাটা ঘবইজ তিরী 
করভি িভব।  
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পহরবার 
পহরকল্পনা 

িানীয় 
জনগভণর 

হনজ এলাকায় 
স্বাোহবক ও 
হসজাহরয়ান 
ঘডহলোরীভি 
অনীিা   

১।ইউহনইয়ন 
স্বািয ও 
পহরবার 
কলযাণ 
ঘকন্দ্র 
(FWC)  
১২টা , 
R.D.A ১টট, 
সদর 
হিহনক 
ইোপুরা । 

১। ১২টটর মভদ্ধ 
৩টট ইউহনয়ন 
স্বািয ও পহরবার 
কলযাণ ঘকভন্দ্রর 
দুব থল ও 
জরাজীণ থ 
অবকাঠাভমা  । 

১। বাভজট স্বল্পিা  ৩টট ইউহনয়ন স্বািয 
ও পহরবার কলযাণ 
ঘকভন্দ্রর দুব থল ও 
জরাজীণ থ 
অবকাঠাভমা সংস্কার 
করা িভব।  

১।জরুহর 
জনবল 
হনভয়াগ  । 

১। উপভজলা পহরষদ 
ঘর্ভক স্বাোহবক প্রসব 
ঘসবার জনয বযপক 
প্রিার প্রসার এবং 
স্বাোহবক প্রসব ব্রজদ্ধর 
জনয  স্বািয ঘসবা 
সংক্রান্ত হবহেনয 
উপকরন দরকার  
এবং অবকাঠাভমা 
উন্নযভনর জনয 
সািাভর্যর দরকার । 

২। ১টট  
দশ্(১০) 
শ্র্যা হবহশ্ষ্ট 
মাি ও 
হশ্শু 
কলযাণ 
ঘকন্দ্র 
(িালুর 
অভপোয়) 
ঘশ্ভখ্রনগর  
। 

২। প্রহিটা 
ইউহনয়ন স্বািয 
ও পহরবার 
কলযাণ ঘকভন্দ্র 
আসবাব পত্র 
সংকট  রভয়ভে 
।  

অপ্রিুল বরাে  ৫ টট ইউহনয়ন 
স্বািয ও পহরবার 
কলযাণ ঘকভন্দ্র 
আসবাব পত্র 
সরবরাি করভি 
িভব।  

২। আসবাব 
পত্র সংকট 

২। মদ্ধপািা এবং 
তজনসার ইউহনয়ভন 
হসমানা ও দহলল 
জহনি সমসযা  । 

  

৩। উপসিকারী 
কহমহনটট 
অহিসার 
SACMO- (০৭ 
জন (শূ্নয 
পদ০৩টট)পহরবা
র পহরবার 
পহরকল্পনা 
সিকারী FWV-
১২ জন, (শূ্নয 
পদ০৩টট) 

৩। ইউহনয়ন 
স্বািয ও পহরবার 
কলযাণ ঘকভন্দ্রর  
আসবাব পত্র 
সংকট । 

  ৩। ১৫জন 
পহরবার 
পহরকল্পন 
সিকারী(FW
A)হনভয়াগ 
িভব  । 

৩। অবকাঠাভমা 
ঘমরামি  

পহরবার কলযান 
সিকারী FWA- 
৪০ জন (শূ্নয 
পদ ২৫টট), 
আয়া-১১জন 
(শূ্নয পদ০৩টট), 
MLSS- ৫জন 
(শুনযপদ ০৮টট) 

৪। শ্রীনগর বাহস 
হিহকৎসার জনয 
ঢাকার উপর 
হনেথরশ্ীলিা । 

  ৪। িাহিদা 
অনুর্ায়ী 
সংস্কার করা 
িভি পাভর  । 

৪। জনগণভক স্বািয 
ঘসবা ঘনয়ার জনয 
উদ্বুদ্ধকরন  । 

প্রানী সম্পদ  Lvgvixiv Zv‡`I 

Mevw`cï-cvLx‡`I 

Rb¨ ch©vß 

wPwKrmv,civgk© I 

cÖwkÿY cvq bv|& 

১৪টট 
ইউহনয়ন 

1|1778 wU Miæ,QvMj 

I †fovi Lvgvi I 

1467 wU nvm-gyiMxi 

Lwgwi|2| 

AvaywbK,weÀvbwfwËK 

Lvgvi ˆZixi wel‡q 

Rbm‡PZbZv e„w×I 

j‡ÿ¨ c ÖPvibv| 

1| `ß‡I Ach©vß 

hvbevnb (1wU †gvUi 

mvB‡Kj)         

2|Ach©vß AvBwU miÄvg 

(1wU Kw¤ú&DwUvi           

3|Lvgvix‡`i cÖwkÿ‡bi 

Afve|         4|Lvgvi 

ˆZexi wel‡q 

Rbm‡PZbZv e„w×i 

j‡ÿ¨ c ÖPvibvi Afve| 

1|cÖvwYm¤ú` I †WBix 

Dbœqb c ÖK‡íi gva¨‡g ¯̂í 

msL¨K Lvgvix‡`i mvewmwW 

cÖ`vb|        2| Miæ 

üócyóKiY cÖK‡íi gva¨‡g 

erm‡i 100 Rb Lvgvix‡K 

†gvUvZvRvKib wel‡q 

cÖwkÿY cÖ`vb|                      

3|cÖwZwU BDwbq‡b K…wÎg 

cÖRbb †¯̂”Qv‡mexi gva¨‡g 

K…wÎg c ÖRbb Kvh©µg 

cwiPvjbv|             4| 

¯̂í msL¨K Rbej w`‡q 

wPwKrmv I `vßwiK †mev 

cÖ`vb| 

1| `ß‡I Ach©vß 

hvbevnb (1wU 

†gvUi mvB‡Kj)                      

2|Ach©vß AvBwU 

miÄvg (1wU 

Kw¤ú&DwUvi                            

3|Lvgvix‡`i 

cÖwkÿ‡bi Afve| 

4|Lvgvi ˆZexi 

wel‡q 

Rbm‡PZbZv 

e„w×i j‡ÿ¨ 

cÖPvibvi Afve| 

1| Dc‡Rjv cwil` c ÖvwYm¤ú` 

`ßi‡K Kgc‡ÿ¨ 03wU †gvUi  

mvB‡Kj Ges 1wU Kw¤úDUvi I 

1wU j¨vcUc cÖ`v‡bi e¨e ’̄v 

Ki‡e|                              

2|Lvgvix‡`I wewfbœ wel‡q 

cÖwkÿ‡bi Rb¨ &Dc‡Rjv 

cwil` A_©vqb Ki‡e|            

3|Lvgvi ‰Zexi wel‡q 

Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ 

&Dc‡Rjv cwil` A_©vq‡bi 

gva¨v‡g c Ö‡qvRbxq e¨e ’̄v I 

w`K wb‡`©kbv c Ö`vb Ki‡eb| 
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প্রার্হমক 

১) অভনক 
সু্কলগুভলার 
সাভর্ সিক 
ঘর্াগাভর্াগ 
বযবিা 

হবদযমান ঘনই। 

১৪টট 
ইউহনয়ন 

১২৮ টট 
প্রার্হমক 
হবদযালয় 

১) দী থহদন 
পুনঃহনম থাণ িয়হন। 

১) ৩৭ টট হবদযালভয় 
২০২০-২০২১ 
অর্ থবেভর বরাে 
৭৪০০০০০০ টাকা 

অবকাঠাভমা 
সমূভির 
পুনঃহনম থাণ 
না করভল 
ঘসগুভলা 
সমসযা িভি 
পাভর। 

  
২) প্রায় ৫০ 
টট সু্কভল মাঠ 
ঘনই ( হনিু 
জহম)  

২) হনিু জায়গা 
েরাট করা িয়হন। 

২) ৫০ টট সু্কভলর 
মাঠ েরাট কভর 
উিু করা  িভব। 

    

৩) প্রায় ২০ 
টট সু্কভল 
Laptop নষ্ট 
িভয় হগভয়ভে 
৪)অবকাঠাভমা

গি সমসযা ( 
৩০ টট সু্কভলর 
েবন 
জরাজীণ থ)  

৩) Warrenty 
period ঘশ্ষ িভয় 
হগভয়ভে,  নিুন 
ক্রয় করভি িভব। 

৩) ২০ টট সু্কভলর 
জনয  laptop ক্রয় 
করভি িভব। ১) 
অবকাঠাভমাগি 
উন্নয়ন (৩০ টট 
হবদযালয় পুনঃহনম থাণ 
প্রভয়াজন 

    

৫) 
ইন্টারভনভটর 
ডাটা খ্রি 

৪) অপ্রিুল বরাে       

৬) ২২ টট 
সু্কভলর 

দাপ্তহরক পদ 
সৃটষ্ট িয় হন। 

  ৪) ২২ টট সু্কভলর 
আউটভসাহস থং বা 
অনয ঘর্ভকান োভব 
MLSS হনভয়াগ 
ঘদয়া প্রভয়াজন।  
  

    

কৃহষ  কৃহষ 
র্াহন্ত্রকীকরণ 
সমসযা 

১৪টট 
ইউহনয়ন 

১৩৮৯০ ঘি. 
আবাহদ জহম  

অর্ থননহিক োভব 
সেল না িওয়ায় 
কৃহষ র্ন্ত্রপাহি  
হকনভি অপারগ 

কৃহষ র্াহন্ত্রকীকরণ 
প্রকভল্পর আওিায় 
েিূথকী মূভলয 
র্ন্ত্রপাহি সরবরাি 
করা িভে। 

পর্ থাপ্ত র্ভন্ত্রর 
অোব 

১৪ টট কম্বাইন 
িারভেস্টার,২ টট রাইস 
ট্রান্সোন্টার ,২ টট 
েূট্টা মািাইর্ন্ত্র ,৫ টট 
পাওয়ার ঘেসার েিুথহক 
মূভলয অর্বা 
হবনামূভলয কৃহষ 
র্ন্ত্রপাহি  কৃষকভদর 
মাভঝ সরবরাি করা ।  

জলবদ্ধিা 
সমসযা 

১৪টট 
ইউহনয়ন 

১৩০০০ ঘি. 
আবাহদ জহম 

খ্ালহবল  ও নালা 
েরাট করা 

 ২ টট কালোট 
হনম থান করা িভে। 

১০০০০ ঘি. 
আবাহদ 
জহমভি  

 ১৪ টট ইউহনয়ভন 
খ্াল খ্নন কাজ বের 
বযাপী অবযিি রাখ্া 
এবং কালোটথ হনম থাণ 
করা।  

নিুন জাি 
সম্প্রসারভণ 
সমসযা 

১৪টট 
ইউহনয়ন 

১৩৮৯০ কৃষকরা হশ্হেি 
ও সভিিন না 
িওয়ায় নিুন 
জাি ও প্ররু্জক্ত 
গ্রিভণ অনীিা 
রভয়ভে ।   

 প্রহি ইউহনয়ভন 
২০ টট  কভর  ঘমাট 
২৮০ টট নিুন 
জাভির প্রদশ্ থনী 
বাস্তবায়ন করা ।  

 উন্নি 
জাভির 
বীভজর 
অপ্রিূলিা । 

কৃহষ প্রভণানা ও 
পূন থবাসন কার্ থক্রম 
এবং হবনামূভলয বীজ 
হবিরণ কার্ থক্রম 
অবযিি রাখ্া। 

আলু 
সংরেণাগাভর

র অোব  

১৪ টট 
ইউহনয়ন 

৯৩৫০ ঘি. 
জহমভি  আলু 
িাষ িয় । 

ঘকাল্ড ঘস্টাভরজ 
এর অোব ।  

 বিথমাভন এ যরভণর 
ঘকাভনা কার্ থক্রম 
ঘনই ।  

 ১৯০০ জন 
িাষী সটঠক 
উপাভয় আলু 
সংরেভণর 
সমসযা।  

 িানীয় পদ্ধহিভি 
আলু সংরেভনর জনয  
১০০০ জন কৃষকভক 
ঘগালানিরী কভর 
ঘদওয়া ।   

মাযযহমক 

হশ্ো  

1. eZ©gv‡b Kg©KZ©v 

Kg©Pvix‡`i ’̄vb 

msKzjvb mgm¨v| 

14wU BDwbqb 

42 wU wkÿv 

cÖwZôvb 

Awdm iæg 1= 12¢´10¢ 1. ’̄vb msKzj‡bi Afvev wkÿK cÖwkÿY Kvh©µg 

Pjgvb 

1. cvV¨ cy ‘̄K eB 

myôz msiÿ‡bi 

mgm¨v 

1. Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i ’̄vb 

msKzjv‡bi mgm¨v mgvavb 
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2. wkÿv_©x‡`i 

Dcw ’̄wZi nvi K‡g 

hv‡”Q| 

Awdm iæg 2= 

10¢´08¢ 

2. 25wU gva¨wgK 

we`¨vj‡qi wkÿv DcKib 

¯̂íZ 

2. 35wU cÖwZôv‡b 

wkÿK‡`i ICT 

Dci ch©vß 

cÖwkÿb Afve 

2. ’̄vbxq fA‡e miKvix 

webvg~‡j¨ eB‡qi msiÿ‡bi myôz 

I wbivc` e¨e ’̄v KiY| 

3. 10wU wkÿv cÖwZôv‡b 

`ye©j AeKvVv‡gv।          

4. gvbm¤§Z cvV`vb               

5. wkÿ‡`i ICT Dci 

ch©vß cÖwkÿ‡bi Afve 

3. 10wU gv ª̀vmvq 

ICT cÖwkÿY I 

gvwëwgwWqvi 

Afve।               

4. 10 wU 

gv`&ivmvq 

Kw¤úDUvi j¨ve 

Afve 

3. mKj wkÿK‡`i 

eva¨Zvg~jK ICT cÖwkÿY 

cÖ`v‡bi e¨e ’̄v Kib| 

¯̂v ’̄¨ RbMb mwVKfv‡e 

Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cøK&ª, 

14wU Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cøK&ª, BDwbqb mve 

†m›Uvi I KwgDwbwU 

wK¬wb‡K-G  †givgZ I 

Ab¨vb¨ Kv‡Ri 

weeibx: 

  1| ¯̂v ’̄¨ c Ö‡KŠkj 

Awa`ß‡ii wewfbœ cªK‡íi 

gva¨‡g Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cøK&ª, BDwbqb Dc-¯̂v ’̄¨ 

†K›`ª, cwievi Kj¨vY ‡K›`ª 

Ges KwgDwbwU wK¬wb‡Ki 

†givgZ Kvh©µg Pjgvb| 

1| BD.GBPwm-

01wU, BDGmwm-

04 wU 

1| feb ms¯‹vi:  

BDwbqb Dc-¯̂v ’̄¨ 

†K›`ª, KwgDwbwU 

wK¬wbK †_‡K 

wPwKrmv †mev 

cvqbv| 

BDwbqb   1| `ÿ  gvbe m¤ú‡`i  

¯̂íZv 

2|¯̂v ’̄¨ Awa`ßi †_‡K 

Wv³vi I bvm© mn ¯̂v ’̄¨ 

Kg©x‡`i wcwcB mieiv‡ni 

KvR Pjgvb Av‡Q| 

wmwm-12wU feb 

ms¯‹vi I 

nvmcvZv‡ji 

AeKvVv‡gv 

Dbœqb| 

BD.GBP.wm-‡Z-01wU, 

BDGmwm-04wU 

    1| Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cøK&ª (UHC ), 

BDwbqb mve †m›Uvi 

(USC) I KwgDwbwU 

wK¬wb‡K (CC)-G  

†givgZ | 

2| `~e©j AeKvVv‡gv 3| Kg©iZ ¯̂v ’̄¨ Kg©x‡`i 

cÖwkÿY Pjgvb Av‡Q| 

  wmwm‡Z -12wU| 

    2| mKj BDwbqb mve 

†m›Uvi (USC) -G  

cÖ‡qvRbxq †gwW‡Kj 

BKzBc‡g›U ( wewc 

†gwkb, †ó‡_v‡®‹vc, 

mvwR©‡Kj &A¨vcv‡iUvm) 

mieivn| 

3| Avmevec‡Îi Afve 4| †KvwfW-19  †ivaK‡í 2| 23 Rb Rbej 

msKUBD.GBPwm 

Ges  

2| Rbej msKU: 

    3| BDwbqb mve 

†m›Uvi (USC) I 

KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC)- G  cÖ‡qvRbxq  

AvmevecÎ mieivn 

4| †KvwfW-19 †ivMx‡`i  

bgybv msMÖ‡ni Rb¨ 

m¨v¤új ey_ I wcwcB 

msKU| 

wmGmwU Kvh©µg Pjgvb BDGmwm| BD.GBP.wm-‡Z 23 Rb Ges  

    4| BDwbqb mve 

†m›Uvi (USC) I 

KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC)- G `dvq `dvq 

cÖ‡qvRbxq  Jla 

mieivn| 

5| Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cøK&ª-G GbvjvBRvi 

†gwkb, GK&ª‡i ‡gwkb , 

AvjUªvm‡bvM Övg  

5|Z…Yg~j ch©v‡q  †KvwfW-

19  m‡PZbZv e„w×i 

Kvh©µg Pjgvb| 

3| Avmeve c‡Îi 

msKU(BDGmwm-

04wU 

BDGmwm......... 

    5| KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC)- G ‰e`y¨wZK 

ms‡hv‡Mi †givgZ| 

†gwk‡bi msKU|   I wmwm-12wU) 3| Avmeve c‡Îi msKU: 

    6|  COVID-19  

‡ivMx‡`i  bgybv 

msMÖ‡ni Rb¨ m¨v¤új 

ey_ ’̄vcb| 

6| AvB‡mv‡jkb 

BDwb‡U ˆe`y¨wZK  

msKU| 

  

4| G¨v¤^ y‡jÝ 

hvwš¿K ÎæwU 

†givgZ m¤úbœ| 

BDGmwm-‡Z-04wU 

    7| Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cøK&ª (UHC)-G 

ewn:wefvM, AšÍ:wefvM 

Ges Riæix wefv‡M 

AeKvVv‡gvMZ 

†givgZ| 

7| Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cøK&ª-Gi eR©¨ 

e¨e ’̄vcbv,‡Wªb msKUmn  

wewfbœ mgm¨v| 

  

5| myôz eR©¨ 

e¨e ’̄vcbv 

Ge  wmwm †Z-12wU| 
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    8| Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cøK&ª (UHC )-G  

AvjUªvm‡bvM Övg †gwkb 

’̄vcb| 

8|  G¨v¤^y‡jÝ-Gi hvwš¿K 

ÎæywU| 

  

6| ¯̂v ’̄¨ welqK 

cÖwkÿY| 

5| myôz eR©¨ e¨e ’̄vcbv 

    

9| AvB‡mv‡jkb 

BDwb‡Ui ˆe`y¨wZK 

ms‡hv‡Mi †givgZ| 

9| ¯̂v ’̄¨ wel‡qi Dci 

AcÖh©vß cÖwkÿY| 

  

7| Z…Yg~j ch©v‡q 

myiÿv mvgMÖxi 

msKU| 

6| ¯̂v ’̄¨ welqK c ÖwkÿY| 

    

10| Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cøK&ª (UHC )- G 

†gwW‡Kj eR ©̈ Gi Rb¨ 

myiwÿZ  eR©¨ 

e¨e ’̄vcbv| 

10| Z…Yg~j ch©v‡q myiÿv 

mvgMÖxi msKU| 

  

8| †KvwfW-19  

wel‡q 

Rbm‡PZbZv 

e„w×i j‡ÿ¨ MY 

cÖPvibv| 

8| Z…Yg~j ch©v‡q myiÿv 

mvgMÖxi msKU| 

    11| COVID-19- G  & 

Avµvš¿ †ivMx‡`i 

wPwKrmv †mevq 

wb‡qvwRZ Wv³vi I 

bvm©mn mKj ¯̂vv ’̄¨ 

Kg©x‡`i  ch©vß wcwcB 

mieivn| 

11| †KvwfW-19  wel‡q 

Rbm‡PZbZv e„w×i 

  

  

9| †KvwfW-19  wel‡q 

Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨  Mb 

cÖPvibv| 

    12| bZzb Rbej 

wb‡hvM (AvDU‡mvwm©s) 

I  Kg©iZ ¯̂v ’̄¨ 

Kg©x‡`i c ÖwkÿY 

cÖ`vb| 

j‡ÿ¨ c ÖPvibvi Afve| 

    

10|  Wv³vi , bvm©mn, 

(Kg©KZ©v) 

    13| KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC) G KwgDwbwU 

mv‡c©vU Uxg MV‡bi 

gva¨‡g Z…Yg~j ch©vq 

n‡Z  †KvwfW-19-G 

AvµvšÍ/m‡›`nRbK 

†ivMx  mbv³Kib I 

bgybv  msMÖ‡ni e¨e ’̄v| 

12|  †KvwfW-19  

‡ivaK‡í AvµvšÍ I 

m‡›`nfvRb e¨w³i  

wPwKrmv mvgMÖxmn  

m¨v¤új cÖ`v‡b hvZvqvZ 

e¨e ’̄vi Afve| 

    

 Zq I 4_© †k Öbx Kg©Pvix‡`i 

Rb¨ Wi‡gUix I Avevmb 

e¨e ’̄v c Ö‡qvRb| 

    

14| KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC)- G  myiÿv 

mvgMÖx mieivn| 

13| †KvwfW-19  

†ivMx‡`i m¨v¤új enb 

Kwiqv Avmv hvIqv 

Amyweav| 

    

11| ¯̂v Í̄¨ Kg‡cøK&ª-G weKí 

we`y¨r‡Zi e¨e ’̄v 

    

15| Rbm‡PZbv e„w×i 

j‡ÿ¨ c ÖPvibv| 

14| m‡›`nfvRb 

‡KvwfW-19 †ivMx‡`i 

m¨v¤új cixÿvi Rb¨ 

bgybv †cÖi‡bi cwienY 

e¨e ’̄v bvB| 

    

Kiv ( †mvjvi c¨v‡bj&-Gi 

gva¨‡g)| 

      

  

    12| ¯̂v ’̄¨ Kg‡cøK&ª-Gi Rb¨ 

¯̂v ’̄¨ m¤§Z I ’̄vqx cvKv iæ‡g 

wK‡P‡bi e¨e ’̄v Kiv| 

      

  

    13| ¯̂v ’̄¨ Kg‡cøK&ª-Gi 

wbivcËvi Rb¨ mve©ÿwbK 

Avbmvi evwnbx/cÖnix wb‡qvM 

cÖ`vb| 

 

 

 

 

 

 

wewfbœ Drm †_‡K Pjgvb Dbœqb Kvh©µg (m¤ú‡`i wPÎvqb) 

 



31 | P a g e  
 

খোত  পোদিকল্পনো / 
প্রকমল্পি নো   

অদ ষ্ট সগোটি ও ফলোফলসহ সংদক্ষপ্ত 
দববিণ 

অদ ি 
এলোকো   
(সপৌিস ো/ইউ
দনয়মনি নো ) 

প্রকমল্পি স য়োি/ 
বোমজি 

জোতীয় পদিকল্পনো ও প্রকল্প 

এলন্সেইহি ন্সেহিহপ-৩ 
ন্সেহিহপ-৪ 

সাধারণ এবং পল্লী পহরবিন অবকাঠাজমা 
হবজশষি অথ যনীহির অবযািি বৃন্সি এবং 
দাহরদ্রয হবজমােজন সিায়িা করার জক্ষজে 
একটি গুরুেপণূ য উপাদান যাজি কৃহষ ইনপুি 
এবং অনযানয প্রাসহিক পহরজষবা এবং পণয 
সরবরাজির সুজযাগ সহুবধা প্রদান কজর। 
বাংলাজদজশর দৃটষ্টভহি পহরকল্পনা ২০১০-
২০১১ গ্রামীণ অথ যনীহিজি উন্নহির অনঘুিক 
হিসাজব পল্লী অবকাঠাজমাগি হবকাশজকও 
হেন্সেি কজরজে। 

শ্রীনগর 
উপজেলা। 

২০১৭ – ২১  
২০১৮ – ২২  
 
 

এলন্সেইহি  এসএসআরহিহপ -
২ 
 

এটি লক্ষ করা যায় জয, পয যাপ্ত হনকাশী 
বযবস্থা না থাকার কারজণ বনযা ও বষ যাকাল 
পজর কৃহষেহমগুহল দীঘ যকাল হনমগ্ন থাজক, 
যার িজল কৃহষজক্ষজে মারাত্মক ক্ষহি িয়। 
অনযহদজক শুকজনা মরসুজম, খরার কারজণ 
কৃহষর আবাদ 30% হিসাজব হ্রাস জপজয়জে। 
অনযহদজক, কৃহষজক্ষজে উি্পাদনশীলিার 
উন্নহির জক্ষজে, খািটি ইহিিাজসর ওভার-
বযবহৃি ভূগভযস্থ েজলর জথজক ভূগভযস্থ 
েজলর দক্ষ বযবিাজর স্থানান্তহরি করার 
েরুহর কাে কজরজে these এই অবস্থার 
আজলাজক, েজলর জিকসই বযবস্থাপনার 
হবকাশ অপহরিায য েলাবিিা, বনযা হনয়ন্ত্রণ 
ও হনষ্কাশন হ্রাস করার েনয পয যাপ্ত েল 
বযবস্থাপনার অবকাঠাজমা সরবরাি কজর এবং 
েল সংরক্ষণ, বাংলাজদশ েল আইন, 
োিীয় েল নীহি, োিীয় েল বযবস্থাপনার 
পহরকল্পনা এবং অংশগ্রিণমূলক েল 
বযবস্থাপনার েনয হদকহনজদযশনা 

শ্রীনগর 
উপজেলা। 

২০১৬/১৭ জথজক  
২০২২/২৩ 

এলন্সেইহি  
 

আইআরআইহিহপ 
-২ 
 

পল্লী অবকাঠাজমা উন্নয়ন প্রকল্পগুহলর 
জকৌশল অনুসাজর এই প্রকল্পটি প্রস্তুি করা 
িজয়জে। এই প্রকজল্পর আওিায় গুরুেপূণ য 
পল্লী সড়ক, উপজেলা, ইউহনয়ন ও গ্রাম 
সড়জকর কাঠাজমা (জসিু / কালভািয), পল্লী 
বাোর, জনৌকা অবিরণ ঘাি, পল্লী সড়জকর 
রক্ষণাজবক্ষজণর উন্নহি করার বযবস্থা করা 
িজয়জে। প্রস্তাহবি উন্নয়ন কােগুহল সারা 
জদজশর গ্রামীণ অঞ্চজল এবং বাোরগুহলজি 
অযাজেস উন্নি করজব এবং এভাজব 
কৃহষজক্ষজে উি্পাদন, কম যসংস্থান সটৃষ্ট এবং 
গ্রামীণ দহরদ্রজদর দাহরদ্রয দূরীকরজণ সরাসহর 
সিায়িা করজব। 
 

শ্রীনগর 
উপজেলা। 

২০১৫/১৬ জথজক  
২০২০/২১  
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খোত  পোদিকল্পনো / 
প্রকমল্পি নো   

অদ ষ্ট সগোটি ও ফলোফলসহ সংদক্ষপ্ত 
দববিণ 

অদ ি 
এলোকো   
(সপৌিস ো/ইউ
দনয়মনি নো ) 

প্রকমল্পি স য়োি/ 
বোমজি 

এলন্সেইহি  আইহিন্সেহপএস এই প্রকজল্পর বাইজর লক্ষযগুহল, 
িাহলকাভুন্সক্তর িার বাড়াজি এবং প্রাথহমক 
হবদযালয় জথজক বাদ পড়ার ঘিনা হ্রাস কজর। 
প্রাথহমক হবদযালজয় হশশুজদর িাহলকাভুন্সক্ত ও 
উপহস্থহি বনৃ্সি করার পাশাপাহশ মানসম্পন্ন 
প্রাথহমক হশক্ষা হনন্সিি করা হশশু-বান্ধব 
হবদযালজয়র পহরজবশ এবং শারীহরক সহুবধার 
উপর হনভযর কজর। 
 

শ্রীনগর 
উপজেলা। 

২০১৬/১৭ জথজক  
২০২২/২৩  

এলন্সেইহি  হসইউএমহসহপ মুন্সক্তজযািা সংসদ অহিস সকল উপজেলায় 
হবদযমান থাকজলও িাজদর জবহশরভাজগর 
েরােীণ য অবস্থার স্বল্প বা সীহমি সুজযাগ-
সুহবধা রজয়জে। অনযহদজক উপজেলা পয যাজয় 
বিযমাজন এমন জকানও সংগ্রিশালা পাওয়া 
যাজে না যার মাধযজম নিুন প্রেন্ম 
মুন্সক্তযুজির প্রকৃি ইহিিাস জশখার সুজযাগ 
জপজি পাজর। িাই নিুন প্রেন্মজক 
মুন্সক্তযুজির ইহিিাস সম্পজকয হশহক্ষি করজি 
মুন্সক্তযুি হবষয়ক মন্ত্রণালয় অজনক সন্সিহলি 
ও বাস্তববাদী পদজক্ষপ হনজয়জে। দদুযশাগ্রস্ত 
মুন্সক্তজযািাজদর আথ য-সামান্সেক অবস্থার 
উন্নহি করজি এটি প্রহিশ্রুহিবি। উপজরাক্ত 
হবজবেনায় মন্ত্রক মুন্সক্তযুজির জেিনা ধজর 
রাখজি, নিুন প্রেন্মজক হশহক্ষি করজি এবং 
মুন্সক্তজোধজদর কলযাণমূলক কম যকাণ্ড 
প্রোজরর লজক্ষয সারা জদজশ একটি প্রকল্প 
গ্রিণ করজব। 
 

শ্রীনগর 
উপজেলা। 

২০১২/১৩  জথজক  
২০২০/২১ 

এলন্সেইহি  ইউহনয়ন ভূহম 
অহিস 

উপজেলায় ইউহনয়ন ভূহম অহিস হনম যাণ 
 

শ্রীনগর 
উপজেলা। 

২০২০/২১ 

স্বাস্থয ইহপআই 
 

উপজেলা হশশুজদর েনয টিকাদান কম যসূহে শ্রীনগর 
উপজেলা। 

হনয়হমি/েলমান 

স্বাস্থয এনহসহি সংক্রামক বযাহধ হনয়ন্ত্রণ শ্রীনগর 
উপজেলা। 

হনয়হমি/েলমান 

স্বাস্থয আহমএমহসআই শশশব অসসু্থিা পহরোলনা শ্রীনগর 
উপজেলা। 

হনয়হমি/েলমান 

স্বাস্থয টিহব যক্ষ্মার হেহকি্সা এবং হনয়ন্ত্রণ। শ্রীনগর 
উপজেলা। 

হনয়হমি/েলমান 

পহরবার 
পহরকল্পনা 

এনহপহিএসহপ লক্ষযটি ি'ল স্বাস্থয, েনসংখযা এবং পুটষ্ট 
পহরজষবাগুহলজি অযাজেস এবং বযবিাজরর 
উন্নহি কজর বাংলাজদজশর সকল নাগহরজকর 
েনয মানসম্পন্ন ও নযায়সিি স্বাস্থযজসবা 
হনন্সিি করা। 

শ্রীনগর 
উপজেলা। 

হনয়হমি/েলমান 
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খোত  পোদিকল্পনো / 
প্রকমল্পি নো   

অদ ষ্ট সগোটি ও ফলোফলসহ সংদক্ষপ্ত 
দববিণ 

অদ ি 
এলোকো   
(সপৌিস ো/ইউ
দনয়মনি নো ) 

প্রকমল্পি স য়োি/ 
বোমজি 

বন সামান্সেক বনায়ন 
প্রকল্প 

বনহভহিক কম যসংস্থাজনর সুজযাগ সটৃষ্ট কজর 
দাহরদ্রয হবজমােন ও গণ বনায়ন কায যক্রজমর 
মাধযজম জদজশর ইজকা হসজস্টম এবং 
অথ যননহিক উন্নয়জন বনাঞ্চজলর ভূহমকা বনৃ্সি 
করা। 
 

শ্রীনগর 
উপজেলা। 

হনয়হমি/েলমান 

হিহপএইেই োিীয় 
সযাহনজিশন প্রকল্প 
(২ য় এবং িৃিীয় 
ধাপ) (ক) হবনা 
মূজলয লযাটিন জসি 
হবিরণ, (খ) 
পাবহলক িয়জলি 
হনম যাণ, (গ) 
কহমউহনটি লযাটিন 
হনম যাণ 
 

এই প্রকজল্পর মাধযজম উপজেলার ৬০% 
মানুষ সযাহনজিশন সহুবধা পাজেন। 
 

শ্রীনগর 
উপজেলা। 

২০১৬/১৭ জথজক  
২০২০/২১ 

হিহপএইেই অগ্রাহধকার পুজলর 
েল সরবরাি 
প্রকজল্পর (এ) 
গভীর নলকূজপর 
আওিায় হবহভন্ন 
ধরজণর েজলর 
স্থাপনা 
 

প্রকল্প এলাকার ১৫০০ পহরবার হনরাপদ 
পানীয় েজলর সুহবধা পাজব। 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৮/১৯ জথজক  
২০২০/২১ 

হিহপএইেই েল সরবরাি 
প্রকজল্পর (ক) এর 
অধীজন 8 টি 
গভীর নলকূপ 
স্থাপন করা িজয়জে 
 

প্রকল্প এলাকার ২০০ পহরবার হনরাপদ 
পানীয় েজলর প্রজবশাহধকার পাজব। 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ জথজক  
২০২০/২১ 

হিহপএইেই োহিদা হভহিক 
সরকাহর প্রাথহমক 
হবদযালয় উন্নয়ন 
প্রকজল্পর অধীজন 
ওয়াশ ব্লক হনম যাণ 
(প্রথম ধাপ) 
 

উক্ত প্রকজল্পর আওিায় ১২ টি হবদযালজয়র 
প্রায় ৪,০০০ হশক্ষাথী উন্নিির সযাহনজিশন 
সুহবধা পাজব। 
 

৪ টি ইউহনয়ন 
সুহবধা পাজব, 

২০১৬/১৭ জথজক  
২০২০/২১ 

হিহপএইেই োিীয় 
সযাহনজিশন 
প্রকজল্পর আওিায় 
দহরদ্র 
পহরবারগুহলজি 
হবনামূজলয লযাটিন 
হবিরণ (২ য় পব য) 
 

প্রকল্প এলাকার ১৭৫ পহরবার হি লযাটিজনর 
অযাজেস পাজবন 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ জথজক  
২০২০/২১ 
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খোত  পোদিকল্পনো / 
প্রকমল্পি নো   

অদ ষ্ট সগোটি ও ফলোফলসহ সংদক্ষপ্ত 
দববিণ 

অদ ি 
এলোকো   
(সপৌিস ো/ইউ
দনয়মনি নো ) 

প্রকমল্পি স য়োি/ 
বোমজি 

হিহপএইেই েল সংরক্ষণ ও 
হনরাপদ েল 
সরবরাজির েনয 
জেলা পহরষজদর 
পুকুর / হদহঘ / 
েলাশজয়র 
পুনগ যঠন / সংস্কার 
প্রকল্প 

এলাকায়, েরুরী সমজয় ২৫০  পহরবার 
হনরাপদ েল বযবিাজর হনরাপদ থাকজব। 
 

২ টি ইউহনয়ন 
সুহবধা পাজব, 

২০১৭/১৮ জথজক  
২০২০/২১ 

সমবায় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ভূহমিীন ও দহরদ্র জলাজকরা থাকার ও 
কাজের োয়গা পাজব। 
 

৩ টি ইউহনয়ন 
সুহবধা পাজব, 

হনয়হমিেলমান / 

কৃহষ 
 

কৃহষর উন্নিমাজনর 
েনয ধাজনর বীে 
/ গম / পাি বীে 
উি্পাদন, 
সংরক্ষণ ও 
হবিরণ 

উন্নিমাজনর উি্পাদন, উন্নি মাজনর েনয 
হবহভন্ন ধরজণর বীে সংরক্ষণ ও হবিরজণর 
েনয 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৯/২০ জথজক ৫  
বের  

কৃহষ 
 

কৃহষজক্ষজে উন্নি 
মাজনর েনয িাল 
/ জিল ও মসলা 
বীে উৎপাদন, 
সংরক্ষণ ও 
হবিরণ 

উন্নিমাজনর উি্পাদন, উন্নি মাজনর েনয 
হবহভন্ন ধরজণর বীে সংরক্ষণ ও হবিরজণর 
েনয 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৮/১৯  জথজক ৫  
বের 

কৃহষ 
 

সমহন্বি কৃহষ 
হবকাজশর মাধযজম 
খাদয ও পুটষ্ট 
সুরক্ষা হনন্সিি 
করা 

সমহন্বি কৃহষ হবকাজশর মাধযজম উপজেলার 
কৃষকজদর খাদয ও পুটষ্ট সুরক্ষা হনন্সিি করা 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ জথজক ৫  
বের 

কৃহষ েল বযবস্থাপনার 
উন্নি প্রযনু্সক্তর 
দ্বারা কৃহষজক্ষজে 
িসজলর বনৃ্সি 

উন্নি েল বযবস্থাপনা প্রযনু্সক্ত দ্বারা িসজলর 
বৃন্সি 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৮/১৯  জথজক ৫  
বের 

কৃহষ 
 

এনএটিহপ ২- কৃহষজক্ষজের েনয কৃহষ প্রযুন্সক্ত জেনাজরশন 
বৃন্সি, শসয হবকাশজক সমথ যন, হিশাহর 
উন্নয়জন সিায়িা, প্রাহণসম্পদ উন্নয়জন 
সিায়িা, প্রকল্প পহরোলনা 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ জথজক ৫  
বের 

 
মৎসয 

এনএটিহপ   ২-
জমগা প্রকল্প) 

কৃহষজক্ষজের েনয কৃহষ প্রযুন্সক্ত জেনাজরশন 
বৃন্সি, শসয হবকাশজক সমথ যন, হিশাহর 
উন্নয়জন সিায়িা, প্রাহণসম্পদ উন্নয়জন 
সিায়িা, প্রকল্প পহরোলনা ৩২০  হনবহন্ধি 
কৃষক। 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ জথজক ৫  
বের 

মৎসয ইউহনয়ন পয যাজয় 
হিশাহর িাহম যং 
জিকজনালন্সে 

ইউহনয়ন পয যাজয় হিশ িাহম যং প্রযুন্সক্ত 
পহরজষবা সম্প্রসারজণর মাধযজম মৎসয োষ 
বৃন্সি এবং জেজলজদর েীবনমান বাড়াজনা 

উপজেলার 
৬টি  ইউহনয়ন 

২০১৫/১৬ জথজক  
২০২০/২১ 
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খোত  পোদিকল্পনো / 
প্রকমল্পি নো   

অদ ষ্ট সগোটি ও ফলোফলসহ সংদক্ষপ্ত 
দববিণ 

অদ ি 
এলোকো   
(সপৌিস ো/ইউ
দনয়মনি নো ) 

প্রকমল্পি স য়োি/ 
বোমজি 

সাহভযজসস 
এেজিনশন প্রকল্প 

প্রাথহমক 
হশক্ষা 

প্রাথহমক হশক্ষা 
অনুজেদ প্রকল্প 
 

প্রথম বয়জসর সু্কজল যাওয়ার েনয 
হশক্ষাথীজদর উি্সাহিি করুন, সু্কল োড়জবন 
না। জবহশরভাগ প্রাথহমক হবদযালয়। ক্লাস ১-
৫ 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান 

প্রাথহমক 
হশক্ষা 

হপইহিহপ-৪  প্রকজল্পর প্রধান লক্ষযগুহল- (i) উন্নি হশক্ষার 
িলািল (ii) সব যেনীন অংশগ্রিণ এবং 
সমাহপ্ত, (iii) শবষময হ্রাস, (iv) হবজকন্দ্রীকরণ, 
(v) বাজেি বরাজের কায যকাহরিা বৃন্সি, এবং 
(vi) জপ্রাগ্রাম পহরকল্পনা ও পহরোলনা। এই 
অঞ্চলগুহলজি িলািলগুহল উহনশটি সাব-
উপাদানগুহলর ন্সক্রয়াকলাপ এবং 
আউিপুিগুহলর মাধযজম অেযন করা িজব। 
আরহবএম একটি নমনীয় মজিল; কম যক্ষমিা 
উন্নি করার েনয পহরকল্পনাগুহল সামঞ্জসয 
করা যায়। 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন  
ক্লাস ১-৫ 

২০১৮/১৯ জথজক 
েলমান 

মাধযহমক 
হশক্ষা 
 

এসইহিহপ   জমগা)
(প্রকল্প 

িানোহনয়া প্রোিজন্ত্রর সরকার দ্বারা 
মাধযহমক হশক্ষা উন্নয়ন কম যসূেী (এসইহিহপ) 
প্রকল্প সংস্কারজক সমথ যন কজর। 
এসইহিহপটির লক্ষয: (১) মাধযহমক হশক্ষা 
সম্পন্ন প্রাসহিক অনুপাজির অনুপাি 
বাড়াজনা, (২) হশক্ষাথীজদর হবজশষি জমজয়জদর 
হশক্ষার িলািল উন্নি করা এবং (৩) েন 
প্রশাসনজক মাধযহমক হশক্ষাজক আরও 
কায যকরভাজব পহরোলনা করজি সক্ষম কজর। 
যাজি ইকুযইটি সি িাহলকাভুন্সক্ত প্রসাহরি 
িয়। এসইহিহপ এর মজধয হনম্নহলহখি 
পদজক্ষপগুহল অন্তভুযক্ত রজয়জে: (ক) 
সম্পজদর আরও দক্ষ বযবিার করা, (খ) 
মূলি হনম্নাঞ্চহলি অঞ্চজল সু্কল এবং 
সম্প্রদাজয়র েনয উন্নয়ন অনুদান সরবরাি 
করা, (গ) হশক্ষজকর সরবরাি সম্প্রসারণ, 
(ঘ) মাধযহমক হশক্ষার েনয হনম্ন গৃিস্থাহল 
বযয় এবং সম্প্রসারণ দহরদ্র পহরবাজরর 
হশক্ষাথীজদর েনয বহৃি কায যক্রম এবং (ঙ) 
জবসরকারী খাজির সাজথ অংশীদাহরে 
বাড়াজনা। মাজনর উন্নহির জপ্রাগ্রাজমর মজধয 
রজয়জে: (ক) পাঠযপুস্তক ও পরীক্ষার সংস্কার, 
(খ) হবদযালজয় কযাপশন অনুদাজনর মাধযজম 
পাঠযপসু্তক এবং পাঠদাজনর উপকরজণর 
বযবস্থা এবং (গ) জপশাদারজদর েনয একটি 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৭/১৮ জথজক 
েলমান 
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খোত  পোদিকল্পনো / 
প্রকমল্পি নো   

অদ ষ্ট সগোটি ও ফলোফলসহ সংদক্ষপ্ত 
দববিণ 

অদ ি 
এলোকো   
(সপৌিস ো/ইউ
দনয়মনি নো ) 

প্রকমল্পি স য়োি/ 
বোমজি 

হসজস্টম প্রহিষ্ঠার সাজথ প্রাক-পহরজষবা 
হশক্ষক প্রহশক্ষজণ গুণগিমাজনর উন্নহি ইন-
সাহভযস হশক্ষক হবকাশ। এসইহিহপ-জি ক্লাস 
6-10 জথজক হশক্ষাথীজদর প্রাহিষ্ঠাহনক সংস্কার 
এবং সক্ষমিা বনৃ্সিও অন্তভুযক্ত 
 

মাধযহমক 
হশক্ষা 

উচ্চ মাধযহমক 
উপবহৃি প্রকল্প 
 

হনয়হমিভাজব উচ্চ মাধযহমক হশক্ষাথীজদর 
পড়াজশানা োহলজয় জযজি উি্সাহিি করা। 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান 

মাধযহমক 
হশক্ষা 

অনাস য স্তজরর 
হশক্ষাথীজদর দহরদ্র 
ও জমধাবী 
হশক্ষাথীজদর েনয 
হস্টপুজলশন। 

অনাস য পয যাজয়র হশক্ষাথীজদর হনয়হমিভাজব 
পড়াজশানা োহলজয় জযজি উি্সাহিি করা। 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

মহিলা 
হবষয়ক 

সযাহনজিশন প্রকল্প সু্কজলর জমজয়জদর সযাহনজিশন সম্পজকয 
অবহিি করুন। িাজদর "শকজশাজর" ক্লাস ৬ 
– ১০ জথজক শুরু করা 
 

প্রহিটি 
ইউহনয়ন জথজক 
২টি সু্কল। 
 

২০১৮/১৯ জথজক ২ 
বের 

মহিলা 
হবষয়ক 

হভন্সেহি প্রকল্প জোি বযবসাজয়র েনয সীমাবি িিহবল। 
বয়স ২৫ -৪৯, 

উপজেলা 
জথজক ২৫ -৪৯ 
বের বয়সী 
মহিলা 
 

েলমান. 

মহিলা 
হবষয়ক 

মািৃেকালীন ভািা 
 

গভযবিী মহিলাজদর েনয প্রসূহি ভািা।    
বয়স ১৮-৪৫  

১৪১৬ েন 
উপজেলা। 
 

২০০৭ জথজক 
েলমান. 

মহিলা 
হবষয়ক 

সমবায় হনবন্ধন  /
অনুদান 

স্বকম যসংস্থাজনর েনয।ব-য়স গ্রুপ ২৫-৪৫  উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০০৫ জথজক 
েলমান 

মহিলা 
হবষয়ক 

আহমন্সেএ হবহভন্ন ধরজণর জিি প্রহশক্ষণ।বয়স গ্রুপ১৭-
৩৫  

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৭-১৮ জথজক ৫ 
বের  

মহিলা 
হবষয়ক 

আইজনর দ্বারা 
হনপীহড়ি 
মহিলাজদর সমথ যন 

আইজনর দ্বারা হনপীহড়ি মহিলাজক সমথ যন 
করন। জকানও বয়জসর সীমা জনই। 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০০১-২ েলমান 

হপআইও টিআর প্রকল্প দহরদ্র শ্রহমকজদর হনজয় জোি জসিু ও 
কালভািয হনম যাণ। যারা দাহরদ্র্ সীমার হনজে। 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

হপআইও কাহবখা  
 

কাজের েনয খাবার, বনযার সময় এবং 
অনযানয প্রাকৃহিক দুজয যাগ এর সময়  

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

হপআইও িি দহরদ্র প্রকল্প  দহরদ্র েনগজণর সাজথ রাস্তাঘাি হনম যাণ। উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

হপআইও হভন্সেএি প্রকল্প প্রজয়ােনীয় খাদযদ্রবয জদওয়া িয় দাহরজদ্রযর 
নীজে।  উি্সব েলাকালীন। 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

দুজয যাগ কাহলন সময়  

হপআইও এইেহবহব প্রকল্প 
 

দহরদ্র জলাকজদর,যাজদর কাে জনই িাজদর 
দারা  এইেহবহব রাস্তা শিহর করা। 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  
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খোত  পোদিকল্পনো / 
প্রকমল্পি নো   

অদ ষ্ট সগোটি ও ফলোফলসহ সংদক্ষপ্ত 
দববিণ 

অদ ি 
এলোকো   
(সপৌিস ো/ইউ
দনয়মনি নো ) 

প্রকমল্পি স য়োি/ 
বোমজি 

যুব উন্নয়ন হবহভন্ন প্রহশক্ষণ 
জপ্রাগ্রাম 

মন্ত্রণালয় কিৃযক জপ্রহরি হবহভন্ন ধরজণর 
প্রহশক্ষণ কায যক্রম পহরোলনা করা 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  হভন্সেহি প্রকল্প 
 

জোি বযবসাজয়র েনয সীমাবি িিহবল। 
বয়স ২৫-৪৫, 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  মািৃেকালীন ভািা গভযবিী মহিলাজদর েনয মািৃেকালীন 
ভািা। বয়স গ্রুপ-১৮-৪৫  

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  সমবায় হনবন্ধন  /
অনুদান 

স্ব . কম যসংস্থাজনর েনয।- বয়স ২৫-৪৫, উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  আইন্সেএ হবহভন্ন ধরজণর জিি প্রহশক্ষণ।বয়স ১৭-৩৫  উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  সমবায় ঋণ  সমবাহয় জদর ঋণ হবিরন  উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

েলমান  

প্রাণী সম্পদ  মহিষ উন্নয়ন 
প্রকল্প 

উপজেলায় ভাল ও স্বাস্থযকর মহিজষর হবকাশ 
করা 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৯-২০ পরবিী 
৩ বের   

হবআরহিহব 
 

সংিি দাহরদ্রয 
হবজমােন কম যসূহে 
 (IPAP) 

কু্ষদ্র বযবসাজয়র েনয কু্ষদ্র ঋণ হদজয় দাহরদ্রয 
হ্রাস করন। 
 

উপজেলার ৬ 
টি ইউহনয়ন 

েলমান 

হবআরহিহব 
 

ইনজসালজভন্ট 
মুন্সক্তজযািা এবং 
িাজদর হনভযরশীল 
প্রহশক্ষণ এবং স্ব-
কম যসংস্থান 
জপ্রাগ্রাম (এিএি) 

হবহভন্ন ধরজণর বযবসাজয়র প্রহশক্ষণ এবং 
উপজেলার অসেল মনু্সক্তজযািাজদর স্ব-
কম যসংস্থাজনর েনয িিহবল প্রদান করা। 
 

উপজেলার 
সকল ইউহনয়ন 

২০১৯-২০ েলমান  

এমহপ উন্নয়ন প্রকল্পসমূি 
  প্রজযােয নজি    

স্থানীয় সরকার প্রহিষ্ঠাজনর উন্নয়ন প্রকল্পসমূি (সমস্ত ইউহনয়নর  উন্নয়ন টিএলহি দ্বারা সম্পন্ন করা িজব) 
  উপজেলা বাহষ যক উন্নয়ন পহরকল্পনা অনুযায়ী 

২০১৮-১৯ সময়কাজল। 
  

এনন্সেও এবং হসএসওর প্রকল্পসমূি 
  প্রজযােয নজি   
হশল্প বাহণেয উজদযাক্তা / 
  প্রজযােয নজি   
অনযানয প্রকল্প উন্নয়ন জপ্রাগ্রাম / 
  প্রজযােয নজি   

 

 

রুপকল্প সিিরণী   
রুপকল্ল 
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শ্রীনগর উপভজলার সকল জনগভণর জনয ঘটকসই ঘর্াগাভর্াগ বযবিা ও ঘেৌি অবকাঠাভমাগি উন্নয়ন, কৃহষর 
র্ান্ত্রীকীকরণ ও আযুহনহককরণ, স্বািযভসবা ও হশ্োর মাভনান্নয়ন, হবশুদ্ধ খ্াবার পাহনর হনরাপদ সরবরাি ও 
ঘসহনভটশ্ন বযবিা হনজিিকরণসি ির্য প্রর্জুক্ত হনেথর সম্ভবনাময় শ্রীনগর হবহনম থাণ। 

আের্ ি অিস্থো 

১. ঘর্াগাভর্াগ ও ঘেৌি অবকাঠাভমার উন্নয়ন। 

২. স্বািয ও জনস্বািয ঘসবার উন্নয়ন। 

৩. হশ্োর মাভনান্নয়ন। 

৪. কৃহষর র্ান্ত্রীকীকরণ ও আযুহনহককরণ 

৫. প্রহশ্েভণর মাযযভম দেিা, কম থসংিান, সভিিনিা বৃজদ্ধ, মূলযন গঠভন সিায়িা ও ঘসলাই ঘমহশ্ন হবিরণ। 

িোসষ িক পসরকল্পনোর লক্ষ োত্রো, উজের্য ও অসভষ্ট 

বিথমান ঘকাহেড-১৯ অহিমারী ঘিভলঞ্জভক হবভবিনায়  হনভয় উপভজলা পহরষদ িানীয় জনগভণর িাহিদার সাভর্ 
সঙ্গহি ঘরভখ্ বাহষ থক পহরকল্পনার জনয ৫ টট লেয হনয থারণ কভরভে। খ্াি গুভলা িভলা ঘর্াগাভর্াগ ও ঘেৌি 
অবকাঠাভমা, স্বািয, জনস্বািয, হশ্ো (প্রার্হমক ও মাযযহমক হশ্ো) ও কৃহষ। অপর একটট লে িভলা মানবস্পদ 
উন্নয়ন র্া অভনক গুভলা খ্ািভক অন্তেুথক্ত কভরভে। হসরাজহদখ্ান উপভজলা পহরষদ বিথমান ঘকাহেড-১৯ 
অহিমারী ঘিভলঞ্জভক হবভবিনায়  হনভয় ঘর্াগাভর্াগ ও ঘেৌি অবকাঠাভমা, স্বািয, জনস্বািয, হশ্ো (প্রার্হমক ও 
মাযযহমক হশ্ো) ও কৃহষ খ্াভি ঘবশ্ হকেু প্রকল্প গ্রিন কভরভে। বিথমান পহরহিহিভি কৃষকগণ ঘর্ন অহযক 
িসল উৎপাদন করভি পাভর ও উৎপাহদি িসভলর সটঠক দাম পায়, স্বািযভসবা ঘর্ন অবযািি র্াভক এবং 
জনগণ ঘর্ন সকল সমভয় মানসম্মি স্বািযভসবা পায় ঘসসব ঘেভত্র গুরুি ঘদওয়া িভয়ভে। ঘটকসই ঘর্াগাভর্াগ 
বযবিা গঠভন সব থাহযক গুরুি প্রদান করা িভয়ভে।  

লক্ষ-১ (ম োগোজ োগ ও মভৌি অিকোঠোজ ো) অজথভনর জনয উপভজলা পহরষদ রাস্তা ও ব্রীজ হনম থাণ ও 
সংস্কার, বক্স কালোটথ, রাস্তা পাইহলং/ গাইড ওয়াল,  াটলা হনম থাণ করভব। 

লক্ষ-২ (সর্ক্ষো) অজথভনর জনয উপভজলা পহরষদ ির্য প্রর্ুজ্ক্ত সম্পহকথি উপকরণ সরবরাি, হবদযালভয়র 
সীমানা প্রািীর হনম থাণ, আসবাবপত্র সরবরাি, েবন হনম থাণ, েবন সংষ্কার ও অবকাঠাভমাগি উন্নয়ন, ক্রীিা 
সামগ্রী হবিরণ, হশ্েক হনভয়াগ ও আযুহনহককরণ করার জনয বযবিা গ্রিণ করভব। 

লক্ষ-৩ (স্বোস্থয ও েনস্বোস্থয) অজথভনর জনয উপভজলা পহরষদ ঘকাহেড-১৯ ঘরাগীভদর সুহিহকৎসার বযবিা 
হনজিি করভব, হবহেন্ন ইউহনয়ভন স্বািয সুরো সামগ্রী (মাস্ক, িযান্ড সযাহনটাইজার, সাবান, হিহিং পাওডার) 
হবিরণ, এনালাইজার ঘমহশ্ন, এযামু্বভলন্স ঘমরামি, কভরানা ওর্াডথ এ অজক্সভজন ও এহস সরবরাি ও পর্ থাপ্ত 
জনবল হনভর্াভগর বযবিা গ্রিন করভবন। 

এোিা হনরাপদ পাহন সরবরাি বযবিাপনার জনয গেীর নলকুপ িাপন এবং স্বািযসম্মি ও ঘটকসই 
পর্ঃহনষ্কাশ্ন বযবিা হনম থাভণ উভদযাগ গ্রিন করভব। 

লক্ষ-৪ (কৃসষ) অজথভনর জনয উপভজলা পহরষদ কৃষকভদর মাভঝ উন্নি কৃহষ র্ন্ত্রপাহি হবিরণ, জলাবদ্ধিা 
হনরসভন িালট ও খ্াল পুনঃখ্নন, ঘসি বযবিার উন্নয়ন ও অযহুনক িসভলর বীজ হবনামূভলয হবিরভণর বযবিা 
গ্রিন করভব। 
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লক্ষ-৫ হশ্োয় আইহসটট বযবিার হবষয়ক হশ্োর প্রহশ্েণসি, মৎসয, স্বািয ও পহরবার কলযাণ, উপভজলা 
পহরষদ, এলজজইহড, প্রাহণসম্পদ ও মহিলা হবষয়ক ঘমাট সািটট হবষভয়র উপর প্রহশ্েণ প্রদান, দুস্র্ ্মহিলাভদর 
মাভঝ ঘসলাই ঘমহশ্ন হবিরণ এবং ঘকাহেড-১৯ হবষভয় সভিিনািা বজৃদ্ধ, আদশ্ থ খ্ামার হবষভয় জনগণভক 
আগ্রিী করার জনয “পহরেন্ন গ্রাম-পহরেন্ন শ্ির” ও “আমার বাহি, আমার খ্ামার” দুইটট ঘলাগানর্ুক্ত হবলভবাডথ 
বা বযানার িাপন। 

ক্রহমক 
নং 

বাহষ থক 
পহরকল্পনার 
লেসমূি 

খ্াি বাহষ থক পহরকল্পনার উভেশ্য বাহষ থক পহরমাপভর্াগয সূিকসি 
অেীষ্ট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১.  িানীয় 

জনগভণর জনয 
ঘর্াগাভর্াগ 
বযবিা ও ঘেৌি 
অবকাঠাভমাগি 
উন্নয়ন। 

ঘর্াগাভর্াগ 
ও ঘেৌি 
অবকাঠাভমা 

িানীয় জনগভণর হবহেন্ন িাভন 
(বাজার, সু্কল, কভলজ, হিহনক, 
ইউহনয়ন পহরষদ, স্বািয ঘকন্দ্র, 
উপভজলা পহরষদ) র্ািায়াি বযবিা 
সিজ করভি হনভম্ন উভল্লহখ্ি 
কায় থক্রম গ্রিন করভব: 
১) ১৪ টট ইউহনয়ভনর ৩৫.৫৪ 
হকহম রাস্তা হনম থাণ ও সংস্কার। 
২) ৩ টট ব্রীজ ( ১৫৬ হম) হনম থাণ 
ও সংস্কার। ৩) ৩০ টট  াটলা 
হনম থাণ। 
৪) ২ টট বক্স কালোটথ হনম থাণ। 
৫) ৭০০ হমটার রাস্তা পাইহলং 
/গাইড ওয়াল হনম থাণ।   
 

১) ১৪ টট ইউহনয়ভনর ৩৫.৫৪ হকহম 
রাস্তা হনম থাণ ও সংস্কার। 
২) ৩ টট ব্রীজ ( ১৫৬ হম) হনম থাণ 
ও সংস্কার। ৩) ৩০ টট  াটলা 
হনম থাণ। 
৪) ২ টট বক্স কালোটথ হনম থাণ। 
৫) ৭০০ হমটার রাস্তা পাইহলং 
/গাইড ওয়াল হনম থাণ।   
 

২. হশ্োর সাহব থক 
অবিার উন্নয়ন 
এবং উপহিহির 
িার বৃজদ্ধ 

হশ্ো ১. হশ্ো প্রহিষ্ঠাভনর সীমানা প্রািীর 
হনম থাণ 
২. হবদযালয় েবন হনম থাণ বা সংষ্কার 
৩. হশ্ো উপকরণ সরবরাি 
৪. ক্রীিা সামগ্রী সরবরাি 
৫. হশ্েক হনভয়াভগর বযবিা গ্রিন 
৬. আইহসটট লযাব িাপভন বযবিা 
গ্রিন 

১. হশ্ো প্রহিষ্ঠাভনর সীমানা প্রািীর 
হনম থাণ 
২. হবদযালয় েবন হনম থাণ বা সংষ্কার 
৩. হশ্ো উপকরণ সরবরাি 
৪. ক্রীিা সামগ্রী সরবরাি 
৫. হশ্েক হনভয়াভগর বযবিা গ্রিন 
৬. আইহসটট লযাব িাপভন বযবিা 
গ্রিন 

৩. িানীয় 
জনগভণর জনয 
উন্নি 
স্বািযভসবা, 
হনরাপদ হবশুদ্ধ 
পাহন সরবরাি 
বযবিাপনা ও 
ঘটকভসই 
পয়ঃহনষ্কাশ্ন 
বযবিা 
হনজিিকরণ 

স্বািয ও 
জনস্বািয 

১. পাহন সরবরাি বযবিাপনার জনয 
গেীর নলকুপ িাপন, 
২. স্বািযসম্মি ও ঘটকসই 
পর্ঃহনষ্কাশ্ন বযবিা হনম থাণ 

১. পাহন সরবরাি বযবিাপনার জনয 
গেীর নলকুপ িাপন, 
২. স্বািযসম্মি ও ঘটকসই 
পর্ঃহনষ্কাশ্ন বযবিা হনম থাণ 

৪. আযহুনক কৃহষ 
র্ন্ত্রপাহি 
হবিরণ, 
জলাবদ্ধিা 
হনরসন, িসল 

কৃহষ আযহুনক কৃহষ বযবিা প্রবিথভণ 
হনভম্ন উভল্লহখ্ি কারযক্রম গ্রিন 
করাি িভব:  

১. ২ টট কম্বাইন িারভেস্টার,২ টট 
রাইস ট্রান্সোন্টার ,২ টট েূট্টা 
মািাইর্ন্ত্র ,৫ টট পাওয়ার ঘেসার 
েিুথহক মূভলয অর্বা হবনামূভলয কৃহষ 
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সংরেণ ও 
ঘসি বযবিার 
উন্নয়ন। 

১. ২ টট কম্বাইন িারভেস্টার,২ টট 
রাইস ট্রান্সোন্টার ,২ টট েূট্টা 
মািাইর্ন্ত্র ,৫ টট পাওয়ার ঘেসার 
েিুথহক মূভলয অর্বা হবনামূভলয কৃহষ 
র্ন্ত্রপাহি  কৃষকভদর মাভঝ সরবরাি 
করা । 
২. জলাবদ্ধিা হনরসভনর জনয ২ 
টট িালট ও খ্াল পুনঃখ্নন করা 
িভব। 
৩. কৃষকগণভক উদব্ুদ্ধ করভি 
২০০০ জন কৃষকভক বীজ ও সার 
প্রদান। 
৪. আলূ সংরেভনর জনয ১০ 
িানীয় সংরেণাগার হনম থাণ। 

র্ন্ত্রপাহি  কৃষকভদর মাভঝ সরবরাি 
করা । 
২. জলাবদ্ধিা হনরসভনর জনয ২ 
টট িালট ও খ্াল পুনঃখ্নন করা 
িভব। 
৩. কৃষকগণভক উদ্বদু্ধ করভি 
২০০০ জন কৃষকভক বীজ ও সার 
প্রদান। 
৪. আলূ সংরেভনর জনয ১০ 
িানীয় সংরেণাগার হনম থাণ। 

৫. হবহেন্ন হবষভয়র 
উপর 
প্রহশ্েভণর 
মাযযভম দেিা 
বৃজদ্ধ ও 
কম থসংিান সৃটষ্ট 

মানবসম্পদ 
উন্নয়ন 

১. হশ্ো ঘেভত্র আইহসটট প্রর্ুজক্তর 
বযবিার বজৃদ্ধ 
২. উপভজলা পহরষদ, এলজজইহড, 
স্বািয ও পহরবার কলযাণ, কৃহষ, 
মৎসয, প্রাহণসম্পদ ও মহিলা 
হবষয়ক ঘমাট সািটট হবষভয়র 
প্রহশ্েণ প্রদান 
৩. ২০ টট ঘসলাই ঘমহশ্ন হবিরণ 
৪. “পহরেন্ন গ্রাম-পহরেন্ন শ্ির” 
ও “আমার বাহি, আমার খ্ামার” 
দুইটট ঘলাগানর্ুক্ত হবলভবাডথ বা 
বযানার িাপন। 
 

১. হশ্ো ঘেভত্র আইহসটট প্রর্ুজক্তর 
বযবিার বজৃদ্ধ 
২. উপভজলা পহরষদ, এলজজইহড, 
স্বািয ও পহরবার কলযাণ, কৃহষ, 
মৎসয, প্রাহণসম্পদ ও মহিলা 
হবষয়ক ঘমাট সািটট হবষভয়র 
প্রহশ্েণ প্রদান 
৩. ২০ টট ঘসলাই ঘমহশ্ন হবিরণ 
৪. “পহরেন্ন গ্রাম-পহরেন্ন শ্ির” ও 
“আমার বাহি, আমার খ্ামার” দুইটট 
ঘলাগানর্ুক্ত হবলভবাডথ বা বযানার 
িাপন। 
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প্রকজল্পর হববরণ অবস্থান বাস্তবায়জনর সময়সহূে হবহনজয়াগ পহরবীক্ষণ 

িযা

গ 
প্রকজল্পর হশজরানাম হববরণ অহভষ্ট/ 

পহরমাণ 
প্রিযাহশি 
উপকারজভা

গী নারী/ 
পুরুষ/ 
হশশু/ 
প্রহিবহন্ধ 

খাি অবস্থান আরজে

র 
িাহরখ 

সমাহপ্ত

র 
িাহরখ 

বাস্তবায়ন

কাহর 
সংস্থা 

প্রাক্কহলি 
বযয় 

িিহবজলর 
উৎস 

দাহয়েশীল 
সংস্থা 

১     এলাকার 
েনগন 
প্রিযক্ষ ও 
পজরাক্ষ ভাজব 
উপকার/সহুব
ধা জভাগ 
করজব। 

জযাগাজযাগ  ১ 
েলুাই 
২০২০ 

৩০ 
েনু 
২০২১ 

উ
প
ন্সে
ল
া প

হর
ষ
দ
   এহিহপ ও 

উপজেলার 
হনেস্ব 
রােস্ব 
িিহবল 

উপজেলা 
পহরষদ  

২             

৩    এলাকার 
েনগন 
প্রিযক্ষ ও 
পজরাক্ষ 
ভাজব 
উপকার/সহুব
ধা জভাগ 
করজব। 

সযাহনজিশন  ১ 
েলুাই 
২০২০ 

৩০ 
েনু 
২০২১ 

উ
প
ন্সে
ল
া প

হর
ষ
দ
   এহিহপ ও 

উপজেলার 
হনেস্ব 
রােস্ব 
িিহবল 

উপজেলা 
পহরষদ  

৪             
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evwl©K Dbœqb cwiKíbv cwiexÿY I ch©v‡jvPbv 

Dc‡Rjv cwil` evwl©K Dbœqb (2021-2022 A_©eQi) cwiKíbvi ev Í̄evqb Ki‡e| evwl©K Dbœqb cwiKíbv ev Í̄evq‡b AMÖMwZ 

ZË¡veav‡mi †ÿ‡Î Dc‡Rjv cwil` †Pqvig¨vb cÖavb f~wgKv cvjb Ki‡e Ges Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi G wel‡q Zv‡K mn‡hvwMZv Ki‡e| 

 cÖK‡íi cÖwZwU ev Í̄evqbKvwi ms ’̄v, A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ’̄vbxq m¤ú` Av‡ivnb welqK Dc‡Rjv KwgwUi wbKU ˆÎgvwmK 

AMÖMwZ cÖwZ‡e`b †ck Ki‡e| AMÖMwZ cÖwZ‡e`b mwbœ‡ewkZ K‡i cwiexÿY cÖwZ‡e`b cÖ ‘̄Z Kivi wel‡q A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ¯’vbxq 

m¤ú‡` Av‡ivnb welqK Dc‡Rjv KwgwU‡K wUwRwc mn‡hvwMZv Ki‡e| D³ cÖwZ‡e`b Dc‡Rjv cwil‡`i wbqwgZ mfvq ˆÎgvwmK wfwË‡Z 

(A‡±vei, Rvbyqvwi I GwcÖj gv‡m) ch©v‡jvPbvi Rb¨ ‡ck Ki‡Z n‡e| 

 Dc‡Rjv cwil‡`i mfvq Dc‡Rjv cwil` cÖKí/ w¯‹g ch©v‡jvPbv Ki‡e| Awfó m~PK I cÖZ¨vwkZ mgqmxgvi wel‡q we‡kl 

¸iæZ¡ w`‡q ch©‡eÿY Ki‡Z n‡e| cwil` ch©‡eÿ‡Yi wfwË‡Z cÖ‡qvRb Abymv‡i †Kvb cÖKí evwZj Kiv Ab¨ cÖK‡í m¤ú` ’̄vbvšÍi Kivi 

(bZzb Riæix cÖ‡qvRb, Pvwn`v ev AMÖvwaKvi) wm×všÍ wb‡Z cvi‡e| 

 

evwl©K Dbœqb mgq KvVv‡gv I ch©v‡jvPbv Pµ 

gvm   

‡g evwl©K ev‡RU I evwl©K Dbœqb cwiKíbvi 

Aby‡gv`b 

 

Ryb evwl©K Dbœqb cwiKíbv Aby‡gv`b  

RyjvB ev Í̄evqb I cwiexÿY  

AvM÷  cÂ-evwl©K cwiKíbv I ms‡kvwaZ cwiKíbv †_‡K Dbœqb 

AMÖvwaKvi wPwýZ Kiv| 

‡m‡Þ¤^i   

A‡±vei 1g ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv  

b‡f¤^i   

wW‡m¤̂i   

Rvbyqvwi 2q ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv  

‡deªæqvwi   

gvP©  evwl©K Dbœqb cwiKíbvi Rb¨ cÖKí ZvwjKv cÖ ‘̄Z Kiv 

cwil‡`i cÖKí †ck 

GwcÖj 3q ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv bZzb cÖK‡íi we Í̄vwiZ weeiY I e¨q cÖ°jb 

‡g  evwl©K ev‡RU I evwl©K Dbœqb cwiKíbv Aby‡gv`b 

Ryb   

RyjvB  ev Í̄evqb I ZË¡veavb 

 

 evwl©K Dbœqb cwiKíbv ch©v‡jvPbv I ms‡kvab ev‡R‡Ui mv‡_ m¤úwK©Z, KviY ev‡R‡Ui gva¨‡g ev Í̄evq‡bi 

wbðqZv cvIqv hvq| cÖwZ eQ‡ii †g gv‡mi g‡a¨ Dc‡Rjv cwil‡`i ev‡RU cÖYq‡bi c~‡e© evwl©K cwiKíbvi 

ch©v‡jvPbv I ms‡kvab m¤úv`b Ki‡e| cÖ‡qvRb Abymv‡i D³ A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡R‡Ui mv‡_ evwl©K cwiKíbvi 

ms‡kvab Kiv †h‡Z cv‡i| D³ ms‡kvabx Dc‡Rjv cwil‡`i mfvq Aby‡gvw`Z n‡Z n‡e| 
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ফমিো গযোলোদি 
  হেজে উপজেলার হবহভন্ন কায যক্রম 
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