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শ্রীনগর উপজেলার পররষদ তার েকল উন্নয়ন ক বকাজের উপর ২০২২-২৩ অর্ ব র্ছজরর েন্য র্ারষ বক উন্নয়ন পররকল্পনা ও 

র্াজেট পুস্তক আকাজর প্রকাজের ব্যর্স্থা গ্রহণ কজরজছ মেজন আর  অতযন্ত আনরিত। সুষ্ঠু পররকল্পনা অর্ বননরতক উন্নয়জনর 

পূর্ বেতব। তাই উপজেলা পররষজদর এ ধরজণর উজযাগ প্রেংোর দার্ীদার। মদজের আপা র েনগজণর স্বপ্ন র্াস্তর্ায়ন করজত হজল 

তাজদর েীর্নযাত্রার  ান উন্নয়ন করা অতযন্ত েরুরী।  

উপজেলা পদ্ধরত গ্রা  র্াংলার তৃণমূল পয বাজয়র গণ ানুজষর প্রাজণর দার্ী। উপজেলা পররষদ কায বক্র  র্ারর্ার র্ন্ধ হওয়া েজে¦ও 

 াননীয় প্রধান ন্ত্রী েনজনত্রী মেখ হারেনা স্থানীয় েরকার ব্যর্স্থা েরিেীল ও ক্ষ তা রর্জকন্দ্রীকরজণর লজক্ষয ১৯৯১ রি. র্ন্ধ 

কজর মদওয়া উপজেলা প্রর্া পুনরায় চালুর উজেজে ১৯৯৮ োজল উপজেলা পররষদ আইন পাে কজরন। েনকল্যাণ ও সু-োেন 

প্ররতষ্ঠাই এর মূল উজেে। 

উপজেলা পররষজদর রনেস্ব েম্পদ এর্ং েনর্লজক একটি সুষ্ঠু পররকল্পনার আওতায় ব্যর্হার করজল েম্পজদর েজর্ বাে  ব্যর্হার 

রনরিত করা েম্ভর্। তৃণমূল পয বাজয় েনগজণর  তা জতর রিরেজত চারহদারিরেক প্রকল্প গ্রহণ কজর উপজেলা পররষদ 

র্াংলাজদজের একটি আদে ব উপজেলায় পররণত হজর্।  

শ্রীনগর উপজেলা পররষজদর র্ারষ বক উন্নয়ন পররকল্পনা ও র্াজেট প্রণয়জনর অরিজ্ঞতা কাজে লারগজয় মদজের অন্যান্য উপজেলা 

পররষদ পররকল্পনা প্রণয়জন এরগজয় আেজর্ এর্ং েীর ত েম্পদ ও েনর্জলর েজর্ বাে  ব্যর্হার রনরিত করজর্ র্জল আর  

দৃঢ়িাজর্ রর্শ্বাে করর। 

 

 

 ারহ রর্ মচৌধরী 

েংেদ েদস্য 

মুন্সরগঞ্জ- ১ 

 

 

 

 

মাহি হি চ ৌধরী 

সংসদ সদসয 
মুন্সিগঞ্জ- 1 
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শ্রীনগর উপজেলা পররষদ গৃহীত ২০২২-২৩ অর্ থ বছজরর েনয বারষ থক উন্নয়ন পররকল্পনা ও বাজেট পসু্তক আকাজর প্রকাশ 

করজত যাজে জেজন আরি আনন্দিত। এই উন্নয়ন পররকল্পনা ও বাজেট বই উপজেলার হস্তান্তররত-সংররিত রবভাজগর পাশাপারশ 

পররষজদর সারব থক কায থক্রি আজরা সুশঙৃ্খল এবং কায থকরভাজব বাস্তবায়জনর সহায়ক হজব বজল আরি িজন করর। এছাড়া বাজেট 

প্রণয়ন উপজেলা পররষজদর আরর্ থক স্বেতা ও েবাবরদরহতা রনন্দিত করজব বজল আিার রর্শ্বাে । 

উপজেলা পররষদজক একটট গণতারিক স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠান রহজসজব গজড় তুলজত হজল পররষজদর সংরিষ্ট রবরভন্ন দপ্তর, 

ইউরনয়ন পররষদ এবং সাধারণ েনগজণর সন্দিরলত প্রজেষ্টা প্রজয়ােন। পররষদজক একটট েনিখূী প্ররতষ্ঠান রহজসজব গজড় জতালা 

এবং এর জসবা সাধারণ িানুজষর রনকট জপ ৌঁজছ জদয়ার েনয পররষদজক কায থকর ভূরিকা পালন করজত হজব। ইজতািজধয শ্রীনগর 

উপজেলা পররষদজক আজরা কায থকর, গণতারিক, জসবািূখী ও েবাবরদরহতািূলক স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠান রহজসজব গজড় জতালার 

লজিয কায থক্রি শুরু হজয়জছ। এ কায থক্রজির অংশ রহজসজব উপজেলা বারষ থক উন্নয়ন পররকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন 

আশাবযঞ্জক প্রয়াস বজল আিার রনকট প্রতীয়িান হজয়জছ; Sustainable Development Goals (SDG)``  অেথজন সহায়ক 

ভূরিকা পালন করজব। 

এই উজদযাজগর েনয উপজেলা পররষদ জেয়ারিযান, উপজেলা রনব থাহী অরিসার, ভাইস জেয়ারিযানদ্বয়সহ পররষজদর সকল সদসয 

এবং রবরভন্ন রবভাজগর কি থকতথাগণসহ সংরিষ্ট সকলজক আরি আন্তররকভাজব ধনযবাদ োনান্দে। শ্রীনগর উপজেলা পররষজদর 

এই উজদযাগ অনযানয উপজেলার েনয দৃষ্টান্ত হজয় র্াকজব। 

আরি শ্রীনগর উপজেলা পররষজদর বারষ থক উন্নয়ন পররককল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়জন গৃহীত উজদযাজগর সারব থক সািলয কািনা 

কররছ। 

 

কােী নারহদ রসুল 

জেলো প্রশোসক 

মুন্সীগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

কােী নারহদ রসুল 

জেলো প্রশোসক 

মুন্সীগঞ্জ। 

 

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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শ্রীনগর উপজেলা পররষদ গৃহীত ২০২২-২৩অর্ ব র্ছজরর েন্য র্ারষ বক উন্নয়ন পররকল্পনা ও র্াজেট পুস্তক আকাজর প্রকাে করজত যাজে মেজন আর  

আনরিত। এই উন্নয়ন পররকল্পনা ও র্াজেট র্ই উপজেলার হস্তান্তররত-েংররক্ষত রর্িাজগর পাোপারে পররষজদর োরর্ বক কায বক্র  আজরা সুশৃঙ্খল 

এর্ং কায বকরিাজর্ র্াস্তর্ায়জনর েহায়ক হজর্ র্জল আর   জন করর। এছাড়া র্াজেট প্রণয়ন উপজেলা পররষজদর আরর্ বক স্বেতা ও ের্ার্রদরহতা 

রনরিত করজর্ র্জল আ ার রর্শ্বাে । 

উপজেলা পররষদজক একটি গণতারন্ত্রক স্থানীয় েরকার প্ররতষ্ঠান রহজেজর্ গজড় তুলজত হজল পররষজদর েংরিষ্ট রর্রিন্ন দপ্তর, ইউরনয়ন পররষদ এর্ং 

োধারণ েনগজণর েরম্মরলত প্রজচষ্টা প্রজয়ােন। পররষদজক একটি েনমূখী প্ররতষ্ঠান রহজেজর্ গজড় মতালা এর্ং এর মের্া োধারণ  ানুজষর রনকট 

মপৌৌঁজছ মদয়ার েন্য পররষদজক কায বকর ভূর কা পালন করজত হজর্। ইজতা জে শ্রীনগর উপজেলা পররষদজক আজরা কায বকর, গণতারন্ত্রক, মের্ামূখী 

ও ের্ার্রদরহতামূলক স্থানীয় েরকার প্ররতষ্ঠান রহজেজর্ গজড় মতালার লজক্ষয কায বক্র  শুরু হজয়জছ। এ কায বক্রজ র অংে রহজেজর্ উপজেলা র্ারষ বক 

উন্নয়ন পররকল্পনা ও র্াজেট র্ই প্রণয়ন আোব্যঞ্জক প্রয়াে র্জল আ ার রনকট প্রতীয় ান হজয়জছ Sustainable Development 

Goals (SDG)``  অেবজন েহায়ক ভূর কা পালন করজর্। 

এই উজযাজগর েন্য উপজেলা পররষদ মচয়ারম্যান, উপজেলা রনর্ বাহী অরিোর, িাইে মচয়ারম্যানদ্বয়েহ পররষজদর েকল েদস্য এর্ং রর্রিন্ন 

রর্িাজগর ক বকতবাগণেহ েংরিষ্ট েকলজক আর  আন্তররকিাজর্ ধন্যর্াদ োনারে। শ্রীনগর উপজেলা পররষজদর এই উজযাগ অন্যান্য উপজেলার েন্য 

দৃষ্টান্ত হজয় র্াকজর্। 

আর  শ্রীনগর উপজেলা পররষজদর র্ারষ বক উন্নয়ন পররককল্পনা ও র্াজেট র্ই প্রণয়জন গৃহীত উজযাজগর োরর্ বক োিল্য কা না কররছ| 

 
 

জিাহািদ এনািুল আহসান 

উপ-পররোলক, স্থানীয় সরকার 

 িনু্সীগঞ্জ 

  

জিাহািদ এনািুল আহসান 

উপ-পররোলক, স্থানীয় সরকার 

িুন্সীগঞ্জ 

http://www.munshiganj.gov.bd/site/officer_list/ab4a6bad-2536-4c3c-806d-b969cdfb0903/
http://www.munshiganj.gov.bd/site/officer_list/ab4a6bad-2536-4c3c-806d-b969cdfb0903/
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পররকল্পনা উন্নয়জনর পূর্ ব েতব। েঠিক পররকল্পনা ছাড়া উন্নয়ন েম্ভর্ নয়। পররকল্পনা র্লজত আ রা বুরি র্তব ান পরররস্থরতজক রর্জর্চনায় 

রনজয় রর্য ান েম্পজদর েজর্ বাে  ব্যর্হার রনরিত কজর রনধ বাররত ে জয়র  জে রনরদ বষ্ট লক্ষয ও উজেজে অেবজনর েন্য িরর্ষ্যজত 

করণীয় সুশৃঙ্খল ক বযজ্ঞজক; মযখাজন একটি ক বকাে অন্য আজরকটির োজর্ ওতজপ্রাতিাজর্ েরড়ত। পররকল্পনা হজত হজর্ প্রজয়ােন 

রিরেক, চারহদা  ারিক ও কারঙ্খত লক্ষয অেবজনর উপজযাগী। পররকল্পনার অন্যত  রর্ষয়র্স্তু হজলা রর্য ান েম্পজদর েজর্ বাে  ব্যর্হার 

রনরিত করা। আধুরনক অর্ বনীরতজত উন্নয়জনর েন্য পররকল্পনা করা রাষ্ট্রীয় ক বকাজের একটি অরর্জেয অংে।  

 

খাতরিরেক পররকল্পনার লক্ষয াত্রার োজর্ ো ঞ্জস্য মরজখ েংরিষ্ট েকল উন্নয়ন খাতজক রর্জর্চনাপূর্ বক স্থানীয় পয বাজয় োরর্ বক উন্নয়জনর 

লজক্ষয উপজেলায় পররকল্পনা প্রণয়জনর প্রজয়ােনীয়তা রজয়জছ। উজেখ্য ময, উপজেলা পররষদ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পররষদ কতৃবক তার 

এখরতয়ারভুি ময মকান রর্ষজয় তার তহরর্জলর োজর্ েংগরত মরজখ র্ারষ বক উন্নয়ন পররকল্পনােহ ময মকান ম য়াজদর েন্য পররকল্পনা 

প্রণয়ন ও র্াস্তর্ায়জনর রর্ধান রজয়জছ। এছাড়া র্তব ান েরকাজরর Sustainable Development Goals (SDG)``অেবজন 

তৃণমূল পয বায় মর্জক স্থানীয় চারহদার রনররজখ খাতরিরেক উন্নয়নজক গুরুত্ব রদজয় র্ারষ বক উন্নয়ন পররকল্পনা গ্রহণ করা হজয়জছ। মযখাজন 

েনগজণর আো আকাঙ্খা ও চারহদার প্ররতিলন ঘটাজনার রনর ে  প্রকল্প গ্রহজণর মক্ষজত্র তৃণমূল পয বাজয় েনোধারজণর  তা ত গ্রহণ, 

উন্মুি র্াজেট অরধজর্েন ও উপজেলা পররষজদ হস্তান্তররত ১৭ টি স্থানীয় কর টির সুপাররে, েনপ্ররতরনরধ, েরকারর-মর্েরকারর ক বকতবা 

ও স্থানীয় পয বাজয়র গুনীেনজদর  তা ত এর্ং পরা ে ব অতযন্ত গুরুজত্বর োজর্ পররকল্পনায় েরন্নজর্ে করা হজয়জছ। ক্র র্ধ ব ান েনেংখ্যা, 

ক্র হ্রাে ান কৃরষ ের , েলর্ায়ু পররর্তবনেহ নানা চযাজলঞ্জ ম াকাজর্লায় উপজেলায় র্ারষ বক উন্নয়ন পররকল্পনা অগ্রণী ভূর কা পালন 

করজর্।  

 

এরই ধারার্ারহকতায় ২০২২-২৩ অর্ ব র্ছজরর েন্য র্ারষ বক উন্নয়ন পররকল্পনা ও র্াজেট প্রণয়ন কায বক্র  গ্রহণ করা হজয়জছ। প্রণীত 

পররকল্পনা যর্াযর্ র্াস্তর্ায়জনর  ােজ  উপজেলাজক স্বরনিবর উন্নত েনপজদ রুপান্তর করা েম্ভর্ হজর্ র্জল আ াজদর দৃঢ় রর্শ্বাে । 

চমা: মহিউর রিমান (মামুন) 

‡Pqvig¨vb 

 

 

 

 

 

 

চমা: মহিউর রিমান (মামুন) 

‡Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` Kvh©vjq 

k«xbMi, gyÝxMÄ | 
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 m¤úv`Kxq 

প্রোেরনক রর্জকন্দ্রীকরজণর অংে রহজেজর্ উপজেলা পররষজদর সৃরষ্ট হজয়জছ। এ ব্যর্স্থার লক্ষয হজলা েনগজণর কাজছ রর্জকন্দ্রীকরজণর 

সুিল মপৌৌঁজছ মদয়া, স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রোেজন েনগজণর অংেগ্রহণ রনরিতকরণ, েরকারর অনুদান ও স্থানীয় েম্পজদর রিরেজত স্থানীয় 

দক্ষতাজক কাজে লারগজয় েনগুরুত্বপূণ ব প্রকল্প র্াস্তর্ায়ন। 

 

শ্রীনগর উপজেলা পররষদ োতীয় পররকল্পনার পররপূরক প্রকল্প গ্রহণ কজর এর্ং তা র্াস্তর্ায়ন কজর। উপজেলা পররষজদ রজয়জছ স্থানীয় 

ে স্যার োজর্ পরররচরত েনগজণর রনর্ বারচত প্ররতরনরধ ও মপোগত ক বকাজে পারদেী রর্রিন্ন প্ররতষ্ঠাজনর ক বকতবাবৃি। েনপ্ররতরনরধ ও 

মপোেীর্ীজদর েরম্মরলত প্রয়াজে স্থানীয় চারহদা, েম্পদ ও কাররগরর দক্ষতাজক রর্জেষিাজর্ প্রাধান্য রদজয় ে গ্র উপজেলাটিজক একক 

রহজেজর্ রর্জর্চনা কজর প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। 

 

অপ্রতুল েম্পজদর কায বকর ব্যর্হার রনরিত ও স্থানীয় েম্পদ ে াজর্েজক উৎোরহত করার লজক্ষয উপজেলা পররষজদর তহরর্ল, েরকাজরর 

অনুদান ও রর্রিন্ন রর্িাজগর েম্পদেমূহ একটি েঠিক পররকল্পনার আওতায় আনা হজল লক্ষযরিরেক েনজগাষ্ঠীজক মের্া প্রদান েহেতর 

হজর্ এর্ং উন্নয়ন হজর্ দৃে ান। উরেরখত রর্ষয়েমূহ উপলরি কজর ও উপজেলা পররষদ আইজনর রনজদ বেনা অনুেরণপূর্ বক শ্রীনগর 

উপজেলা পররষদ ইজতা জে ২০২২-২৩ অর্ ব র্ছজরর র্ারষ বক উন্নয়ন পররকল্পনা ও র্াজেট প্রণয়ন কজর; যা পুস্তক আকাজর প্রকাজের 

উজযাগ গ্রহণ করা হজয়জছ। 

 

শ্রীনগর উপজেলা পররষজদর ২০২২-২৩ অর্ ব র্ছজরর র্ারষ বক উন্নয়ন পররকল্পনা ও র্াজেট প্রণয়নেহ পুস্তক আকাজর প্রকাজের কাজে 

রনজয়ারেত ব্যরির্গ বজক োনাই আন্তররক ধন্যর্াদ। উপজেলা পররষজদর েংরিষ্ট ক বকতবা, রনর্ বারচত েনপ্ররতরনরধ ও ক বচারীজদর 

অংেগ্রহজণ প্রণীত পররকল্পনা র্াস্তর্ায়ন ও েনকল্যাণমূখী স্থানীয় েরকার ব্যর্স্থা প্ররতষ্ঠাই মহাক আ াজদর েকজলর অঙ্গীকার।   

 

 

ম াহাম্মদ মহাজেন পাটওয়ারী 

উপজেলা রনর্ বাহী অরিোর, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ | 

 

 

 

 

 

 

 

ম াহাম্মদ মহাজেন পাটওয়ারী 

উপজেলা রনর্ বাহী অরিোর 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ | 
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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` 2022-23 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`| 

 

 

 

ওয়ারহদুর রহ ান 

ভোইস জেয়োরম্যোন 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

শ্রীনগর উপজেলা পররষজদর উজযাজগ ইজতাপূজর্ ব গৃহীত উপজেলা পররষজদর ২০২২-২৩ অর্ ব র্ছজরর েন্য র্ারষ বক উন্নয়ন 

পররকল্পনা ও র্াজেট র্ই আকাজর প্রকারেত হজত যাজে মেজন আর  খুর্ই আনরিত। মটকেই উন্নয়জনর েন্য পররকল্পনায় 

তৃণমূল পয বাজয় েনোধারজণর অংেগ্রহণ অনস্বীকায ব। র্ইটি প্রকাজের  ােজ  উন্নয়ন পররকল্পনায় একরদজক ময ন স্থানীয় 

েনগজণর আকাঙ্খার প্ররতিলন ঘটজর্ মত রন উন্নয়জন সুোেন প্ররতষ্ঠা পাজর্। অত্র এলাকায় একেন নারী েনপ্ররতরনরধ রহজেজর্ 

এলাকার পক্ষ মর্জক মদের্ােীজক আর  অরিনিন োনারে।  

 

পররজেজষ এই উন্নয়ন পররকল্পনা র্ই প্রকাজে যারা োরর্ বক েহজযারগতা ও অক্লান্ত পররশ্র  কজরজছন তাজদর কাজছ কৃতজ্ঞতা 

জ্ঞাপন কররছ এর্ং োরর্ বক োিল্য কা না কররছ।  

 

জরহানা জবগি 

ভোইস জেয়োরম্যোন ( দিলো) 

শ্রীনগর, িুন্সীগঞ্জ 
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িাহষ িক পহরকল্পনার হিষয়িস্তু 

ক্ররিক 
নং রবষয়বস্তু পৃষ্ঠা নং 

১ উপজেলা িানরেত্র  

২ ভূরিকা ও উপজেলা পরররেরত  

৩ েনেংখ্যাতারত্বক ম ৌরলক তথ্য ও উপাে  

৪ RbmsL¨vZvwZ¡K I Av_©-mvgvwRK †gŠwjK Z_¨ I DcvË  

৫ উপমেলো কদ টিসমূি  

৬ বাজেট সার-সংজিপ  

৭ cwiw ’̄wZ we‡kølY  

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

৯ রুপকল্প রর্র্রণী    

১০ বারষ থক পররকল্পনার লিিাত্রা, উজেশয ও অরভষ্ট  

১১ প্রকজল্পর সার-সংজিপ  

১২ বারষ থক পররকল্পনা পররবীিণ ও পয থাজলােনা   
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 gvbwP‡Î  

k«xbMi Dc‡Rjv  
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ভূর কা ও উপজেলা পরররচরত 

ভূর কা : পররকল্পনা র্লজত বুিায় একটি লক্ষয অেবজনর েন্য রনরদষ্ট ে জয়র  জে ধারার্ারহক কায বক্র । মদজের আর্ ব ো ারেক উন্নয়জনর েন্য পররকল্পনা প্রণয়ন 

করা হয়। পররকল্পনা  ােজ  েম্পজদর সুষ্ঠু ব্যর্হার কজর স্থানীয় তর্া রাষ্ট্রীয় পয বাজয় উন্নয়ন কায বক্র  পররচারলত হয়। গনপ্রোতন্ত্রী র্াংলাজদে েরকার ২০২১ 

োল নাগাদ রিরেটাল র্াংলাজদে এর্ং  ে  আজয়র মদে, ২০৩০ োল নাগাদ এেরিরে অেবন ও ২০৪১ োজলর  জে উন্নত মদজে উন্নীত হওয়ার ময লক্ষয রস্থর 

কজরজছ তা র্াস্তর্ায়জন আ াজদর ের্াইজক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় োর ল হজত  হজর্। এ উন্নয়জনর অগ্রযাত্রায় স্থানীয় পয বাজয় শ্রীনগর উপজেলা পররষজদর পররকল্পনা 

প্রণজয়জনর পদজক্ষপ গ্রহন করা হয়। োরর্ বক উন্নয়জনর এর লজক্ষয ইউরনয়জন খাত রিরেক ে স্যা রচরিত করন, চারহদা রনরুপন, ও ে স্যা ে াধাজনর রনর ে 

পররকল্পনা করা প্রজয়ােন। শ্রীনগর উপজেলা পররষদ স্থানীয় উন্নজয়র লজক্ষয উপজেলার েকল তথ্য ে রিত র্ারষ বক পররকল্পনা র্ই প্রণয়ন কজরজছ।  

মিৌগরলক পরররচরত 

েী ানা: উেজর ঢাকার নর্ার্গঞ্জ এর্ং রেরােরদখান উপজেলা, পূজর্ ব রেরােরদখান উপজেলা, পরিজ  কৃরেবনাো পদ্ধা ঢাকা মদাহার উপজেলা, দরক্ষজন পদ্ধা নদী 

এর মলৌহেং উপজেলা। 

 

উপজেলা পরররচরত ঐরতহযর্াহী শ্রীনগজরর প্রাচীন না  রাজয়ের্র নর্ার্  ীর কারে  কতৃবক রনযুি র্াংলা রর্হার উরড়োর গিবণ বর লালা কীরতব নারায়ন র্সু 

র্াজয়ের্জরর শ্রী বৃরদ্ধ কজর এর না করণ কজরন শ্রীনগর। রতরন শ্রীনগর তর্া রর্ক্র পুজর একটি  জনার  প্রাোদ রন বান কজরন যা র্তব াজন শ্রীনগর পাইলট স্কুল 

ির্ন রহজেজর্ ব্যর্হৃত হজে। 

  

শ্রীনগজরর োংস্কৃরতক অংগন প্রাচীনকাল মর্জকই েমৃদ্ধ। এখাজন যাত্রা, রর্জয়টার, পালাগান, োররগান, োররগান, প্রভৃরত প্রচরলত। উপ হাজদে খ্যাত শ্রীনগজরর 

রর্ যাত্রায় মদজের রর্রিন্ন অঞ্চল মর্জক েনে াজর্ে ঘটত। 

  

রনপুন কারুকায ব ঘরচত কাঠ ও টিজনর  জনার  রদ্বতল ঘরর্াড়ী এর্ং আের্াপত্র এ অঞ্চজলর ঐরতহয কাজঠর কারুকায ব য় পানরে মনৌকা,  াটির ততরর নানারক  

মখলনা, পুতুল, হারড়-পারতল প্রভৃরতর েন্য এ অঞ্চল রর্খ্যাত। শ্রীনগজরর তাত রেল্প মদজের অন্যত  ঐরতহয। এখানকার তা া ও কাোর রেরনেপত্র রর্খ্যাত। 

  

 হান মুরিজযাজদ্ধর ে য় শ্রীনগর উপজেলা েত্রুমুি হয় ১১ই আগষ্ট ১৯৭১ এ। উপজেলা রহজেজর্ প্ররতষ্ঠা পায় ১২ই আগষ্ট ১৯৮৩ এ। 

 

মযাগাজযাগ: ঢাকা গুরলস্তান হজত র্াে মযাজগ েরােরর শ্রীনগর উপজেলা ম াড়, মেখান মর্জক পাজয় মহজট র্া ররক্সা মযাজগ রেরােরদখান উপজেলা কযাম্পাজে আো 

যায়। মুন্সীগঞ্জ মেলা েহর হজত রেএনরে র্া অজটাররক্সা মযাজগ রেরােরদখান উপজেলায় েহজেই যাতায়াত করা যায়।  

প্রতযাো: শ্রীনগর উপজেলার েকল স্তজরর েনোধারজনর অংেগ্রহজনর  ােজ  উপজেলা পররষজদর েকল রর্িাগ ও ইউরনয়ন পররষদজক োজর্ রনজয় এলাকার 

োরর্ বক েম্বরিত মটকেই উন্নয়ন লজক্ষয, উপজেলার েনগজনর প্রজয়ােনীয় ও কাংরখত র্াস্তর্ রিরেক ও দীঘ বজ য়াদী পররকল্পনা র্াস্তর্ায়ন কজর একটি উন্নয়কা ী 

আদে ব উপজেলা প্ররতষ্ঠা করা। 
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k«xbMi Dc‡Rjv 

 েনসংখযাতারিক ও আর্ থ-সািান্দেক জি রলক তর্য ও উপাত্ত 

welq  cwigvY/msL¨v Drm/eQi  

Dc‡Rjvi iæc‡iLv 

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

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

RbmsL¨v ২,৫৯,৮৮৭  

cyiæl ১,২৭,৩৭৪ েন 

bvix ১,৩২,৫১৩ েন 

2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

জলাক সংখযার ঘনি ১১১২৭ েন (প্ররত বগ থ রক:রি:) 
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 েন 
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 জহক্টর 
2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

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

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

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

গভীর নলকূপ ০৯ টট 
 

অ-গভীর নলকূপ ৯২০টট 
 

বাৎসররক খাদয োরহদা ৪৩,০২৮ 
 

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

পুকুজরর সংখযা ৯১৫ টট 
 

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›`ª  10 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

e¨vs‡Ki kvLv  16 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  

‡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. 

অধ 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) 

 

3.1% রর্রর্এে ররজপাট ব-2011 

wkï g„Zy¨i nvi (প্ররত হাোজর) (GmwWwR-3) 4.87 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

gvZ„ g„Zz¨nvi (প্ররত লাজি) (GmwWwR-3) ১০৩.৩৭ 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

wkÿvi nvi (%) (GmwWwR-4) 49.5% 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv wkÿv `ßi 

Dc‡Rjv I BDwbq‡b bvix m`m¨ msL¨v (%) 

(GmwWwR-5) 

25% 2020 mvj ch©šÍ 

 

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

(GmwWwR-6) 

53% MICS Report, ৮  পঞ্চ র্ারষ বকী 

পররকল্পনা (২০২০-২০২৫) 

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

(GmwWwR-6) 

87.5% MICS Report, ৮  পঞ্চ র্ারষ বকী 

পররকল্পনা (২০২০-২০২৫) 

we`y¨r myweavi AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR-7) 100% 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv cjøx we ỳ¨r Awdm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 | P a g e  
 

 

শ্রীনগর উপজেলা পহরষদজর  

স্থোয়ী কদ টিসমূি 

উপমেলো পদরষি (সংমশোধন) আইন, ২০১১ এর ধোরো ২৯ অনুযোয়ী পদরষমির কোয যোবলী সুেোরুভোমব সম্পন্ন করোর েন্য ভোইস জেয়োরম্যোন/ দিলো 

ভোইস জেয়োরম্যোমনর সভোপদতমে ১৭ টি স্থোয়ী কদ টি গঠমনর দনমি যশনো জিওয়ো আমে। দবদধ জ োতোমবক উক্ত কদ টিসমূি ৫-৭ সিস্য স ন্বময় িমব 

এবং সংদিষ্ট দবভোগীয় ক যকতযো উক্ত কদ টিসমূমির সিস্য সদেব িমবন। উপমেলো পদরষমির দবমশষ সভোর অনুম োিনক্রম  স্থোয়ী কদ টিসমূি গঠন 

করো িমলো। 

০১. আইন শৃঙ্খলো কদ টি: 

১. েনোব  ওয়ারহদুর রহ ান , ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো মরহানা মর্গ ,  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৫.ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৬.অদিসোর ইনেোেয গেোদরয়ো থোনো    সিস্য-সদেব       

০২.  কৃদষ ও জসে কদ টি: 

১. েনোব  ওয়ারহদুর রহ ান , ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো মরহানা মর্গ ,  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য  

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য  

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৬. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য  

৭. উপমেলো কৃদষ ক যকতযো    সিস্য-সদেব 

০৩.  জযোগোমযোগ ও জভৌত অবকোঠোম ো উন্নয়ন কদ টি: 

১. েনোব  ওয়ারহদুর রহ ান , ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো মরহানা মর্গ ,  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য  

৫. েনোব       সিস্য   

৬. উপমেলো প্রমকৌশলী (এলদেইদি)    সিস্য –সদেব 

০৪.  োধ্যদ ক ও  োদ্রোসো দশক্ষো কদ টি: 

১. েনোব  মরহানা মর্গ  ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো, ওয়ারহদুর রহ ান  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৬. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য   

৭. উপমেলো  োধ্যদ ক, কোদরগদর ও  োদ্রোসো দশক্ষো অদিসোর  সিস্য –সদেব 

০৫. প্রোথদ ক ও গণদশক্ষো কদ টি: 

১. েনোব  ওয়ারহদুর রহ ান , ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো মরহানা মর্গ ,  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৬. েনোব      সিস্য   

৭. উপমেলো দশক্ষো অদিসোর    সিস্য –সদেব 

 

০৬. স্বোস্থয ও পদরবোর কল্যোণ কদ টি: 

১. েনোব  মরহানা মর্গ  ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো, ওয়ারহদুর রহ ান  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৬. েনোব       সিস্য   

৭. উপমেলো স্বোস্থয ও পদরবোর পদরকল্পনো ক যকতযো  সিস্য -সদেব 

 

 

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
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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০৭. যুব ও ক্রীড়ো উন্নয়ন কদ টি: 

১. েনোব  ওয়ারহদুর রহ ান , ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো মরহানা মর্গ ,  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৬. েনোব      সিস্য   

৭. উপমেলো যুব উন্নয়ন ক যকতযো                     সিস্য -সদেব 

 

০৮. স োে কল্যোণ কদ টি: 

১. েনোব  মরহানা মর্গ  ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো, ওয়ারহদুর রহ ান  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য    

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৬. েনোব       সিস্য   

৭. উপমেলো স োেমসবো অদিসোর                     সিস্য -সদেব 

 

০৯.  দিলো ও দশশু উন্নয়ন কদ টি: 

১. েনোব  মরহানা মর্গ  ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো, ওয়ারহদুর রহ ান  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য     

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৬. েনোব       সিস্য   

৭. উপমেলো  দিলো দবষয়ক ক যকতযো                    সিস্য –সদেব 

 

১০. মুদক্তমযোদ্ধো কদ টি: 

১. েনোব  ওয়ারহদুর রহ ান , ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো মরহানা মর্গ ,  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৬. েনোব      সিস্য    

৭. উপমেলো স োেমসবো ক যকতযো    সিস্য -সদেব 

 

১১.  ৎস্য ও প্রোদন সম্পি কদ টি: 

১. েনোব  ওয়ারহদুর রহ ান , ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো মরহানা মর্গ ,  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৬. েনোব      সিস্য   

৭. উপমেলো  ৎস্য ক যকতযো    সিস্য -সদেব 

 

১২. পল্লী উন্নয়ন ও স বোয় কদ টি: 

১. েনোব  ওয়ারহদুর রহ ান , ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো মরহানা মর্গ ,  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৬. েনোব      সিস্য   

৭. উপমেলো পল্লী উন্নয়ন ক যকতযো    সিস্য -সদেব  

১৩. সংস্কৃদত কদ টি: 

১. েনোব  মরহানা মর্গ  ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো, ওয়ারহদুর রহ ান  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য     

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৬. েনোব       সিস্য  

৭. উপমেলো দশল্পকলো একোমিদ     সিস্য -সদেব 

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
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
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১৪. বোেোর মূল্য পয যমবক্ষণ, পদরিশ যন ও দনয়ন্ত্রন কদ টি: 

১. েনোব  মরহানা মর্গ  ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো, ওয়ারহদুর রহ ান  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য     

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৬. েনোব       সিস্য  

৭. উপমেলো স বোয় ক যকতযো    সিস্য –সদেব 

 

১৫. পদরমবশ ও বন কদ টি: 

১. েনোব  মরহানা মর্গ  ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো, ওয়ারহদুর রহ ান  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য     

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৬. েনোব       সিস্য  

৭. উপমেলো িমরষ্টোর                        সিস্য -সদেব 

 

১৬. অথ য, বোমেট, পদরকল্পনো ও স্থোনীয় সম্পি আিরণ কদ টি: 

১. েনোব  ওয়ারহদুর রহ ান , ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো মরহানা মর্গ ,  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য   

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য 

৬. েনোব      সিস্য    

৭. উপমেলো দিসোব রক্ষণ ক যকতযো                      সিস্য -সদেব 

 

১৭. েনস্বোস্থয, স্যোদনমটশন ও দবশুদ্ধ পোদন সরবরোি কদ টি: 

১. েনোব  মরহানা মর্গ  ভোইস জেয়োরম্যোন    সভোপদত 

২. েনোবো, ওয়ারহদুর রহ ান  দিলো ভোইস জেয়োরম্যোন  সিস্য     

৩. ইউদপ জেয়োরম্যোন,     সিস্য    

৪. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৫. ইউদপ জেয়োরম্যোন,      সিস্য 

৬. েনোব       সিস্য  

৬. উপ-সিকোরী প্রমকৌশলী (েনস্বোস্থয)     সিস্য -সদেব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/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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শ্রীনগর উপজেলা পহরষজদর 

িাজেট িার িংজেপ 

২০২২ -২৩ 
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খাত  

সমসযা / উন্নয়নের প্রতিবন্ধকিার বর্ ণো সাম্প্রততক, 

চলমান/ অথবা 

পতিকতিত 

কার্ যক্রম 

১  বছি পরি 

তবদযমান অবস্থা 

সুপাতিশরর্াগয 

পদরেপ / পাল্টা 

বযবস্থা  

(  উপাজিলা 
পতিষদ )  

সমসযা 
অতবস্তান / 

এলাকা 

পতিমান / 

তবতিতত 
কািণ 

   

জযোগোমযোগ 

 

 

 

 

 

ভোঙো রোস্তো ও 

অপয যোপ্ত 

কোলভোট য এবং 

দিে এর 

অভোমব 

উপদেলো সির, 

িোসপোতোল , 

বোেোর ও 

অন্যোন্য স্থোমন 

যোতোয়োমত 

অসুদবধো িয়. 

উপমেলোর ১৪ 

টি ইউদনয়ন 

ক্ষদতগ্রস্ত 

বোদসন্দোমির 

সংখ্যো 

আনু োদনক : 

৫০০০ 

দুর্ যটনোেদনত রোস্তো 

অবস্থো    ৫৭ দকদ  

৬ জসতু, ১৫ কোলভোট য 

দনদ যত / জ রো ত 

করো িময়েমে। 

LGED দবদভন্ন 

প্রকমল্পর  োধ্যম  ৪০ 

দকমলোদ টোর সি়েক,  

১২ কোলভোট য এবং ৪ 

জসতু জ রো ত / 

দন যোণ করমব. 

১০ দকদ  রোস্তো 

জ রো ত করো িমব।  

৩ কোলভোট যস এবং 

২মসতু প্রময়েোেন িয়ে  

৪৭ দকদ  রোস্তো 

পরেোয়ক্রম  আগো ী ৪ 

বেমর উন্নয়ন/   সংস্কোর 

করো িমব। 

 

৯ টি  কোলভোট য ও ৪টি 

জসতু জ রো ত / দন যোণ 

করো িমব। 

স্যোদনমটশন  

 

 

 

 

 

 োনুষ 

সংক্রো ক জরোগ 

জথমক জভোগো 

িয়ে। 

উপমেলোর ১৪ 

টি ইউদনয়ন 

স স্যো জভোগী 

বোদসন্দোর সংখ্যো 

আনু োদনক : 

১২০০ 

অপয যোপ্ত স্যোদনটোদর 

ল্যোদিন / ৩০০ 

স্যোদনটোদর ল্যোদিন 

প্রময়েোেন 

 

দনরোপি পোনীয়ে পোদনর 

অভোব / প্রময়েোেন ৪০ 

টি গভীর নলকূপ 

দিদপএইেই ২৫০ টি 

স্যোদনটোদর ল্যোদিন 

স্থোপন  

 

 

৬০ টি গভীর নলকূপ 

স্থোপন করোর 

পদরকল্পনো কমরমে। 

৫০  স্যোদনটোদর 

ল্যোদিন সরবরোি করো 

িমব। 

 

 

 

৫ টি গভীর নলকূপ 

সরবরোি করো িমব। 

২০০  টি স্যোদনটোদর 

ল্যোদিন পরেোয়ক্রম  

আগো ী ৪ বেমর 

সরবরোি করো িমব। 

 

৫৫ টি গভীর নলকূপ 

পরেোয়ক্রম  আগো ী ৪ 

বেমর স্থোপন করো িমব 

নোরী উন্নয়েন 

 

 

 

 

নোরী ক  আয়ে 

জভোগ করমে। 

উপমেলোর 8টি 

ইউদনয়েন. 

ক্ষদতগ্রস্ত নোরী 

সংখ্যো 

আনু োদনক : 

২০০ 

িক্ষ নোরীমির র্োটদত। ১৫০  নোরীমক 

প্রদশক্ষণ দিমত  দিলো 

দবষয়ক  ন্ত্রণোলয় 

উমযোগ গ্রিণ কমরমে 

৫০ েন অিক্ষ নোরীমক 

প্রদশক্ষণ জিয়ো িমব।  

১০০েন  দিলোমক 

পরেোয়ক্রম  আগো ী ৪ 

বেমর প্রদশক্ষণ জিওয়েোর 

উমযোগ জনমব।   

 

দশক্ষো 

 

 

েোত্ৰরো স্কুমল 

যোইমত অনীিো 

প্রকোশ কমর  

উপদেলোর  

৬টি ইউদনয়ন 

(েোত্ৰ সংখ্যো) 

আনু োদনক : 

২৫০০ 

স্কুল জরোি ভোল অবস্থো 

নয়ে / এক্স রোস্তো (৩৫ 

দকদ ) 

 

 

জেণীকমক্ষ র্োটদত / 

৪০ স্কুল ভবন র্োটদত 

 

অপয যোপ্ত িক্ষ দশক্ষক 

(১২০েন ) 

এলদেইদি ৩০ 

দকমলোদ টোর সি়েক 

রক্ষণোমবক্ষমণর 

উমযোগ দনময়েমে।  

 

দশক্ষো  ন্ত্রণোলয়ে 

৩০ টি স্কুল ভবন 

দন যোণ / সম্প্রসোদরত 

করমব  

 

 ৯০ েন দশক্ষকমক 

প্রদশক্ষণ জিমব। 

 

৫ দক দ   রোস্তোগুদলর 

জ রো ত করো িমব।  

 

 

 

১০ টি স্কুল দন যোণ 

করো িমব।  

 

 

 

২০ েন দশক্ষক এর 

প্রদশক্ষণ প্রিোন করো 

িমব।  

অবদশষ্ট  ২৫ দকদ  

সি়েক পরেোয়ক্রম  

আগো ী ৪ বেমর উন্নয়ন 

করমব জ রো ত করমব।   

 

অবদশষ্ট ৩০ টি স্কুল 

পরেোয়ক্রম  আগো ী ৪ 

বেমর উন্নয়ন করমব ।  

 

১০০  েন দশক্ষকমক 

পরেোয়ক্রম  আগো ী ৪ 

বেমর প্রদশক্ষণ জিওয়েোর 

উমযোগ জনমব।  

 োধ্যদ ক দশক্ষো দশক্ষোথীরো 

দবজ্ঞোন দশক্ষোয় 

আগ্রিী নয়। 

উপমেলোর 

সকল ইউদনয়ন 

৩৮  োধ্যদ ক 

দবযোলয়, ৩০০ 

টি দশক্ষক / 

২০০০ দশক্ষোথী 

িক্ষ দবজ্ঞোন 

দশক্ষকমির অভোব  

দশক্ষকমির দবজ্ঞোন 

ক্লোমসর দবষময় 

সমেতনতো ক । 

 োধ্যদ ক দবযোলময়র 

দবজ্ঞোনোগোমর 

প্রময়োেনীয় যন্ত্রপোদতর 

অভোব। 

উপমেলোর ৫টি 

 োধ্যদ ক দবযোলময় 

প্রদত বের  ন্ত্রণোলয়  

জথমক দবজ্ঞোনোগোমরর 

যন্ত্রপোদত জপময় থোমক।   

দবজ্ঞোন জ লো 

অদনয়দ ত দভদিমত 

আময়োেমনর ব্যবস্থো 

করো িয়। 

৩৭ টি  োধ্যদ ক 

দবযোলময়র 

দবজ্ঞোনোগোমর যন্ত্রপোদত 

জনই।  

৩০০ দশক্ষক প্রদশক্ষণ 

পোয় নোই। 

উপমেলো পদরষি ২০ টি 

দবযোলময় দবজ্ঞোনোগোমর 

যন্ত্রপোদত সরবরোি 

করমব। 

উপমেলো পদরষি ৩০০ 

েন দবজ্ঞোন দশক্ষমকর 

প্রদশক্ষণ  

প্রিোমনর ব্যবস্থো করমব। 
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কৃদষ 

 

 

 

কৃদষ উৎপোিন 

কম  যোওয়ো 

উপমেলোর 

সকল ইউদনয়ন 

১৬ জিক্টর 

েদ মসমের 

আওয়োতোয় 

আনোর েন্য ১৫ 

দকদ  দিমর্ যযর 

২০ টি জসে 

নোলোর প্রময়োেন  

- সোর ও 

কীটনোশমকর 

অদতদরক্ত 

ব্যবিোমরর 

প্রভোমবর উপর 

১২০০ কৃষমকর 

েন্য ৪০ টি 

সমেতনতোমুলক 

প্রদশক্ষণ 

প্রময়োোেন 

জসে নোলোর অভোব 

সোর এবং 

কীটনোশমকর 

অদতদরক্ত ব্যবিোমরর 

প্রভোব 

- সঠিক  োমনর 

বীমের অভোব 

সোর ও কীটনোশমকর 

অদতদরক্ত ব্যবিোমরর 

প্রভোমবর উপর ২৫ টি 

সমেতনতোমুলক 

প্রদশক্ষণ সম্পন্ন 

(NATP-ও দ্বোরো) 

১৫ দকদ  দিমর্ যযর  

২০ টি জসে নোলো 

দন যোণ করমত িমব  

১৫টি সমেতনতোমুলক 

প্রদশক্ষণ এখনও 

প্রময়োেন 

উপমেলো পদরষি ১০ টি 

জসে নোলো দন যোণ করমব 

ও সোর ও কীটনোশমকর 

অদতদরক্ত ব্যবিোমরর 

প্রভোমবর উপর ১০ টি 

সমেতনতোমূলক 

প্রদশক্ষণ করমব 

 স্বোস্থয ও 

পদরবোরকল্যোণ 

সরকোরী 

স্বোস্থযমসবো 

জনয়োর েন্য 

জরোগীমির আগ্রি 

কম  যোওয়ো 

স গ্র উপমেলো - ইউদনয়ন 

স্বোস্থয ক মেক্স 

৭ টি 

 

- কদ উদনটি 

দক্লদনক ২১ টি 

স্বোস্থযমকন্দ্রগুমলোমত 

আসবোবপত্ৰ ও  

প্রময়োেনীয় 

অবকোঠোম োগত 

স স্যো দবয োন 

 

স্বোস্থয সম্পদকযত তথ্য 

সম্পমকয অসমেতনতো 

 

স্বোস্থয প্রমকৌশল 

অদিস ৭ টি ইউদনয়ন 

স্বোস্থয ক মেমক্স 

প্রময়োেনীয় 

আসবোবপত্ৰ ও  

অবকোঠোম োগত 

উন্নয়ন করমব। 

 

এনদেওগুমলো স্বোস্থয, 

পুদষ্ট ও পদরবোর 

পদরকল্পনো দবষময় 

সমেতনতো মূলক 

কযোমম্পইন েোলোমব। 

 ২১ টি কদ উদনটি 

দক্লদনমক আসবোবপত্ৰ 

ও  প্রময়োেনীয় 

অবকোঠোম োগত 

স স্যো দবয োন 

থোকমব 

উপমেলো পদরষি ২ টি 

কদ উদনটি দক্লদনমক 

প্রময়োেনীয় আসবোবপত্ৰ 

ও সরঞ্জো োদি সরবরোি 

করমব।  

 

উপমেলো পদরষি 

স্বোস্থয, পুদষ্ট ও পদরবোর 

পদরকল্পনো দবষময় 

সমেতনতো মূলক 

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

খোত পোদরকল্পনো / প্রকমল্পর 

নো   

অদভষ্ট জগোদি ও িলোিলসি সংদক্ষপ্ত দববরণ অদভি এলোকো   

(মপৌরসভো/ইউদনয়মন

র নো ) 

প্রকমল্পর জ য়োি/ 

বোমেট 

National Plan and projects (to be completed by TLDs for all national sector development initiatives) 

 

এলদেইদি 

দেদিদপ-৩ 

দেদিদপ-৪ 

সোধোরণ এবং পল্লী পদরবিন অবকোঠোম ো দবমশষত 

অথ যনীদতর অব্যোিত বৃদদ্ধ এবং িোদরদ্রয দবম োেমন 

সিোয়েতো করোর জক্ষমত্ৰ একটি গুরুেপূণ য উপোিোন যোমত 

কৃদষ ইনপুট এবং অন্যোন্য প্রোসদিক পদরমষবো এবং 

পণ্য সরবরোমির সুমযোগ সুদবধো প্রিোন কমর। 

বোংলোমিমশর দৃদষ্টভদি পদরকল্পনো ২০১০-২০১১ গ্রো ীণ 

অথ যনীদতমত উন্নদতর অনুর্টক দিসোমব পল্লী 

অবকোঠোম োগত দবকোশমকও দেদত্ৰত কমরমে। 

শ্রীনগর উপমেলো। ২০১৭ – ২১  

২০১৮ – ২২  

2023-25 

এলদেইদি এসএসআরদিদপ -২ 

 

এটি লক্ষ করো যোয়ে জয, পয যোপ্ত দনকোশী ব্যবস্থো নো 

থোকোর কোরমণ বন্যো ও বষ যোকোল পমর কৃদষেদ গুদল 

িীর্ যকোল দন গ্ন থোমক, যোর িমল কৃদষমক্ষমত্ৰ  োরোত্মক 

ক্ষদত িয়ে। অন্যদিমক শুকমনো  রসুম , খরোর কোরমণ 

কৃদষর আবোি 30% দিসোমব হ্রোস জপময়েমে। 

অন্যদিমক, কৃদষমক্ষমত্ৰ উত্পোিনশীলতোর উন্নদতর 

জক্ষমত্ৰ, খোতটি ইদতিোমসর ওভোর-ব্যবহৃত ভূগভযস্থ 

েমলর জথমক ভূগভযস্থ েমলর িক্ষ ব্যবিোমর স্থোনোন্তদরত 

করোর েরুদর কোে কমরমে these এই অবস্থোর 

আমলোমক, েমলর জটকসই ব্যবস্থোপনোর দবকোশ 

অপদরিোয য েলোবদ্ধতো, বন্যো দনয়েন্ত্রণ ও দনষ্কোশন হ্রোস 

করোর েন্য পয যোপ্ত েল ব্যবস্থোপনোর অবকোঠোম ো 

সরবরোি কমর এবং েল সংরক্ষণ, বোংলোমিশ েল 

আইন, েোতীয়ে েল নীদত, েোতীয়ে েল ব্যবস্থোপনোর 

পদরকল্পনো এবং অংশগ্রিণমূলক েল ব্যবস্থোপনোর েন্য 

দিকদনমি যশনো 

শ্রীনগর উপমেলো। ২০১৬/১৭ জথমক  

২০২২/২৩ 

2023-25 

এলদেইদি 

 

আইআরআইদিদপ -2 

আইআরআইদিদপ -3 

 

পল্লী অবকোঠোম ো উন্নয়েন প্রকল্পগুদলর জকৌশল অনুসোমর 

এই প্রকল্পটি প্রস্তুত করো িময়েমে। এই প্রকমল্পর আওতোয়ে 

গুরুেপূণ য পল্লী সি়েক, উপমেলো, ইউদনয়েন ও গ্রো  

সি়েমকর কোঠোম ো (মসতু / কোলভোট য), পল্লী বোেোর, 

জনৌকো অবতরণ র্োট, পল্লী সি়েমকর রক্ষণোমবক্ষমণর 

উন্নদত করোর ব্যবস্থো করো িময়েমে। প্রস্তোদবত উন্নয়েন 

কোেগুদল সোরো জিমশর গ্রো ীণ অঞ্চমল এবং 

বোেোরগুদলমত অযোমক্সস উন্নত করমব এবং এভোমব 

কৃদষমক্ষমত্ৰ উত্পোিন, ক যসংস্থোন সৃদষ্ট এবং গ্রো ীণ 

িদরদ্রমির িোদরদ্রয দূরীকরমণ সরোসদর সিোয়েতো করমব। 

 

শ্রীনগর উপমেলো। ২০১৫/১৬ জথমক  

২০১৯/২০  

2023-25 

LGED 

 

আইদিদেদপএস এই প্রকমল্পর বোইমর লক্ষযগুদল, তোদলকোভুদক্তর িোর 

বোি়েোমত এবং প্রোথদ ক দবযোলয়ে জথমক বোি পি়েোর 

র্টনো হ্রোস কমর। প্রোথদ ক দবযোলময়ে দশশুমির 

তোদলকোভুদক্ত ও উপদস্থদত বৃদদ্ধ করোর পোশোপোদশ 

 োনসম্পন্ন প্রোথদ ক দশক্ষো দনদিত করো দশশু-বোন্ধব 

দবযোলময়ের পদরমবশ এবং শোরীদরক সুদবধোর উপর 

দনভযর কমর। 

 

শ্রীনগর উপমেলো। ২০১৬/১৭ জথমক  

২০২২/২৩  

2023-25 
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খোত পোদরকল্পনো / প্রকমল্পর 

নো   

অদভষ্ট জগোদি ও িলোিলসি সংদক্ষপ্ত দববরণ অদভি এলোকো   

(মপৌরসভো/ইউদনয়মন

র নো ) 

প্রকমল্পর জ য়োি/ 

বোমেট 

LGED 

 

দসইউএ দসদপ মুদক্তমযোদ্ধো সংসি অদিস সকল উপমেলোয়ে দবয োন 

থোকমলও তোমির জবদশরভোমগর েরোেীণ য অবস্থোর স্বল্প 

বো সীদ ত সুমযোগ-সুদবধো রময়েমে। অন্যদিমক উপমেলো 

পয যোময়ে বতয োমন এ ন জকোনও সংগ্রিশোলো পোওয়েো 

যোমে নো যোর  োধ্যম  নতুন প্রেন্ম মুদক্তযুমদ্ধর প্রকৃত 

ইদতিোস জশখোর সুমযোগ জপমত পোমর। তোই নতুন 

প্রেন্মমক মুদক্তযুমদ্ধর ইদতিোস সম্পমকয দশদক্ষত করমত 

মুদক্তযুদ্ধ দবষয়েক  ন্ত্রণোলয়ে অমনক সদিদলত ও 

বোস্তববোিী পিমক্ষপ দনময়েমে। দুি যশোগ্রস্ত মুদক্তমযোদ্ধোমির 

আথ য-সো োদেক অবস্থোর উন্নদত করমত এটি 

প্রদতশ্রুদতবদ্ধ। উপমরোক্ত দবমবেনোয়ে  ন্ত্রক মুদক্তযুমদ্ধর 

জেতনো ধমর রোখমত, নতুন প্রেন্মমক দশদক্ষত করমত 

এবং মুদক্তমেোধমির কল্যোণমূলক ক যকোণ্ড প্রেোমরর 

লমক্ষয সোরো জিমশ একটি প্রকল্প গ্রিণ করমব। 

 

শ্রীনগর  উপমেলো। ২০১২/১৩  জথমক  

২০১৯/২০ 

LGED ইউদনয়েনভূদ  অদিস উপমেলোয়ে ইউদনয়েন ভূদ  অদিস দন যোণ 

 

শ্রীনগর  উপমেলো। ২০১৯/২০ 

2021-23 

     

স্বোস্থয ইদপআই 

 

উপমেলো দশশুমির েন্য টিকোিোন ক যসূদে 

 

শ্রীনগর  উপমেলো। দনয়েদ তেল োন / 

স্বোস্থয এনদসদি সংক্রো ক ব্যোদধ দনয়েন্ত্রণ শ্রীনগর  উপমেলো। দনয়েদ তেল োন / 

স্বোস্থয আদ এ দসআই দশশব অসুস্থতো পদরেোলনো শ্রীনগর  উপমেলো। দনয়েদ তেল োন / 

স্বোস্থয টিদব যক্ষ্মোর দেদকত্সো এবং দনয়েন্ত্রণ। শ্রীনগর  উপমেলো। দনয়েদ তেল োন / 

পদরবোর 

পদরকল্পনো 

এনদপদিএসদপ লক্ষযটি ি'ল স্বোস্থয, েনসংখ্যো এবং পুদষ্ট 

পদরমষবোগুদলমত অযোমক্সস এবং ব্যবিোমরর উন্নদত কমর 

বোংলোমিমশর সকল নোগদরমকর েন্য  োনসম্পন্ন ও 

ন্যোয়েসিত স্বোস্থযমসবো দনদিত করো। 

 

শ্রীনগর  উপমেলো। দনয়েদ তেল োন / 

বন সো োদেক বনোয়েন প্রকল্প বনদভদিক ক যসংস্থোমনর সুমযোগ সৃদষ্ট কমর িোদরদ্রয 

দবম োেন ও গণ বনোয়েন কোয যক্রম র  োধ্যম  জিমশর 

ইমকো দসমস্ট  এবং অথ যননদতক উন্নয়েমন বনোঞ্চমলর 

ভূদ কো বৃদদ্ধ করো। 

 

শ্রীনগর  উপমেলো। দনয়েদ তেল োন / 

দিদপএইেই েোতীয়ে স্যোদনমটশন প্রকল্প 

(২ য়ে এবং তৃতীয়ে ধোপ) 

(ক) দবনো মূমল্য ল্যোদিন 

জসট দবতরণ, (খ) 

পোবদলক টয়েমলট দন যোণ, 

(গ) কদ উদনটি ল্যোদিন 

দন যোণ 

 

এই প্রকমল্পর  োধ্যম  উপমেলোর ৬০%  োনুষ 

স্যোদনমটশন সুদবধো পোমেন। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

 

২০১৬/১৭ জথমক  

২০১৯/২০ 
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খোত পোদরকল্পনো / প্রকমল্পর 

নো   

অদভষ্ট জগোদি ও িলোিলসি সংদক্ষপ্ত দববরণ অদভি এলোকো   

(মপৌরসভো/ইউদনয়মন

র নো ) 

প্রকমল্পর জ য়োি/ 

বোমেট 

দিদপএইেই অগ্রোদধকোর পুমলর েল 

সরবরোি প্রকমল্পর (এ) 

গভীর নলকূমপর আওতোয়ে 

দবদভন্ন ধরমণর েমলর 

স্থোপনো 

 

প্রকল্প এলোকোর ১৫০০ পদরবোর দনরোপি পোনীয়ে েমলর 

সুদবধো পোমব। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৮/১৯ জথমক  

২০১৯/২০ 

দিদপএইেই েল সরবরোি প্রকমল্পর 

(ক) এর অধীমন 8 টি 

গভীর নলকূপ স্থোপন করো 

িময়েমে 

 

প্রকল্প এলোকোর ২০০ পদরবোর দনরোপি পোনীয়ে েমলর 

প্রমবশোদধকোর পোমব। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৬/১৭ জথমক  

২০১৯/২০ 

দিদপএইেই েোদিিো দভদিক সরকোদর 

প্রোথদ ক দবযোলয়ে উন্নয়েন 

প্রকমল্পর অধীমন ওয়েোশ 

ব্লক দন যোণ (প্রথ  ধোপ) 

 

উক্ত প্রকমল্পর আওতোয়ে ১২ টি দবযোলময়ের প্রোয়ে ৪,০০০ 

দশক্ষোথী উন্নততর স্যোদনমটশন সুদবধো পোমব। 

 

৪ টি ইউদনয়েন সুদবধো 

পোমব, 

২০১৬/১৭ জথমক  

২০১৯/২০ 

দিদপএইেই েোতীয়ে স্যোদনমটশন 

প্রকমল্পর আওতোয়ে িদরদ্র 

পদরবোরগুদলমত দবনোমূমল্য 

ল্যোদিন দবতরণ (২ য়ে পব য) 

 

প্রকল্প এলোকোর ১৭৫ পদরবোর দি ল্যোদিমনর অযোমক্সস 

পোমবন 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৬/১৭ জথমক  

২০১৯/২০  

দিদপএইেই েল সংরক্ষণ ও দনরোপি 

েল সরবরোমির েন্য 

জেলো পদরষমির পুকুর / 

দিদর্ / েলোশময়ের পুনগ যঠন 

/ সংস্কোর প্রকল্প 

এলোকোয়ে, েরুরী স ময়ে ২৫০  পদরবোর দনরোপি েল 

ব্যবিোমর দনরোপি থোকমব। 

 

২ টি ইউদনয়েন সুদবধো 

পোমব, 

২০১৭/১৮ জথমক  

২০১৯/২০ 

স বোয়ে আেয়েণ প্রকল্প। ভূদ িীন ও িদরদ্র জলোমকরো থোকোর ও কোমের েোয়েগো 

পোমব। 

 

৩  টি ইউদনয়েন 

সুদবধো পোমব, 

দনয়েদ তেল োন / 

কৃদষ 

 

কৃদষর উন্নত োমনর েন্য 

ধোমনর বীে / গ  / পোট 

বীে উত্পোিন, সংরক্ষণ ও 

দবতরণ 

উন্নত োমনর উৎপািন, উন্নত  োমনর েন্য দবদভন্ন 

ধরমণর বীে সংরক্ষণ ও দবতরমণর েন্য 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৯/২০ জথমক ৫  

বের  

কৃদষ 

 

কৃদষমক্ষমত্ৰ উন্নত  োমনর 

েন্য িোল / জতল ও  সলো 

বীে উৎপোিন, সংরক্ষণ 

ও দবতরণ 

উন্নত োমনর উত্পোিন, উন্নত  োমনর েন্য দবদভন্ন 

ধরমণর বীে সংরক্ষণ ও দবতরমণর েন্য 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৮/১৯  জথমক ৫  

বের 

কৃদষ 

 

স দন্বত কৃদষ দবকোমশর 

 োধ্যম  খোয ও পুদষ্ট 

সুরক্ষো দনদিত করো 

স দন্বত কৃদষ দবকোমশর  োধ্যম  উপমেলোর কৃষকমির 

খোয ও পুদষ্ট সুরক্ষো দনদিত করো 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৬/১৭ জথমক ৫  

বের 

কৃদষ েল ব্যবস্থোপনোর উন্নত 

প্রযুদক্তর দ্বোরো কৃদষমক্ষমত্ৰ 

িসমলর বৃদদ্ধ 

উন্নত েল ব্যবস্থোপনো প্রযুদক্ত দ্বোরো িসমলর বৃদদ্ধ উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৮/১৯  জথমক ৫  

বের 

কৃদষ 

এনএটিদপ ২- কৃদষমক্ষমত্ৰর েন্য কৃদষ প্রযুদক্ত জেনোমরশন বৃদদ্ধ, শস্য 

দবকোশমক স থ যন, দিশোদর উন্নয়েমন সিোয়েতো, 

প্রোদণসম্পি উন্নয়েমন সিোয়েতো, প্রকল্প পদরেোলনো 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৬/১৭ জথমক ৫  

বের 
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খোত পোদরকল্পনো / প্রকমল্পর 

নো   

অদভষ্ট জগোদি ও িলোিলসি সংদক্ষপ্ত দববরণ অদভি এলোকো   

(মপৌরসভো/ইউদনয়মন

র নো ) 

প্রকমল্পর জ য়োি/ 

বোমেট 

  

 

 ৎস্য 

এনএটিদপ জ গো প্রকল্প) ২- কৃদষমক্ষমত্ৰর েন্য কৃদষ প্রযুদক্ত জেনোমরশন বৃদদ্ধ, শস্য 

দবকোশমক স থ যন, দিশোদর উন্নয়েমন সিোয়েতো, 

প্রোদণসম্পি উন্নয়েমন সিোয়েতো, প্রকল্প পদরেোলনো ৩২০  

দনবদন্ধত কৃষক। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৬/১৭ জথমক ৫  

বের 

 ৎস্য ইউদনয়েন পয যোময়ে দিশোদর 

িোদ যং জটকমনোলদে 

সোদভযমসস এক্সমটনশন 

প্রকল্প 

ইউদনয়েন পয যোময়ে দিশ িোদ যং প্রযুদক্ত পদরমষবো 

সম্প্রসোরমণর  োধ্যম   ৎস্য েোষ বৃদদ্ধ এবং জেমলমির 

েীবন োন বোি়েোমনো 

উপমেলোর ৬টি  

ইউদনয়েন 

২০১৫/১৬ জথমক  

২০১৯/২০ 

প্রোথদ ক 

দশক্ষো 

প্রোথদ ক দশক্ষো অনুমেি 

প্রকল্প 

 

প্রথ  বয়েমসর স্কুমল যোওয়েোর েন্য দশক্ষোথীমির 

উত্সোদিত করুন, স্কুল েোি়েমবন নো। জবদশরভোগ 

প্রোথদ ক দবযোলয়ে। ক্লোস ১-৫ 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন 

প্রোথদ ক 

দশক্ষো 

দপইদিদপ -৪  প্রকমল্পর প্রধোন লক্ষযগুদল- (i) উন্নত দশক্ষোর িলোিল 

(ii) সব যেনীন অংশগ্রিণ এবং স োদপ্ত, (iii) দবষম্য 

হ্রোস, (iv) দবমকন্দ্রীকরণ, (v) বোমেট বরোমের 

কোয যকোদরতো বৃদদ্ধ, এবং (vi) জপ্রোগ্রো  পদরকল্পনো ও 

পদরেোলনো। এই অঞ্চলগুদলমত িলোিলগুদল উদনশটি 

সোব-উপোিোনগুদলর দক্রয়েোকলোপ এবং আউটপুটগুদলর 

 োধ্যম  অেযন করো িমব। আরদবএ  একটি ন নীয়ে 

 মিল; ক যক্ষ তো উন্নত করোর েন্য পদরকল্পনোগুদল 

সো ঞ্জস্য করো যোয়ে। 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

ক্লোস ১-৫ 

২০১৮/১৯ জথমক 

েল োন 

 োধ্যদ ক 

দশক্ষো 

 

এসইদিদপ (জ গো প্রকল্প) তোনেোদনয়েো প্রেোতমন্ত্রর সরকোর দ্বোরো  োধ্যদ ক দশক্ষো 

উন্নয়েন ক যসূেী (এসইদিদপ) প্রকল্প সংস্কোরমক স থ যন 

কমর। এসইদিদপটির লক্ষয: (১)  োধ্যদ ক দশক্ষো সম্পন্ন 

প্রোসদিক অনুপোমতর অনুপোত বোি়েোমনো, (২) 

দশক্ষোথীমির দবমশষত জ ময়েমির দশক্ষোর িলোিল 

উন্নত করো এবং (৩) েন প্রশোসনমক  োধ্যদ ক 

দশক্ষোমক আরও কোয যকরভোমব পদরেোলনো করমত সক্ষ  

কমর। যোমত ইকুযইটি সি তোদলকোভুদক্ত প্রসোদরত িয়ে। 

এসইদিদপ এর  মধ্য দনম্নদলদখত পিমক্ষপগুদল অন্তভু যক্ত 

রময়েমে: (ক) সম্পমির আরও িক্ষ ব্যবিোর করো, (খ) 

মূলত দনম্নোঞ্চদলত অঞ্চমল স্কুল এবং সম্প্রিোময়ের েন্য 

উন্নয়েন অনুিোন সরবরোি করো, (গ) দশক্ষমকর সরবরোি 

সম্প্রসোরণ, (র্)  োধ্যদ ক দশক্ষোর েন্য দনম্ন গৃিস্থোদল 

ব্যয়ে এবং সম্প্রসোরণ িদরদ্র পদরবোমরর দশক্ষোথীমির 

েন্য বৃদি কোয যক্র  এবং (ঙ) জবসরকোরী খোমতর সোমথ 

অংশীিোদরে বোি়েোমনো।  োমনর উন্নদতর জপ্রোগ্রোম র 

 মধ্য রময়েমে: (ক) পোঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষোর সংস্কোর, 

(খ) দবযোলময়ে কযোপশন অনুিোমনর  োধ্যম  পোঠ্যপুস্তক 

এবং পোঠিোমনর উপকরমণর ব্যবস্থো এবং (গ) 

জপশোিোরমির েন্য একটি দসমস্ট  প্রদতিোর সোমথ 

প্রোক-পদরমষবো দশক্ষক প্রদশক্ষমণ গুণগত োমনর উন্নদত 

ইন-সোদভযস দশক্ষক দবকোশ। এসইদিদপ-মত ক্লোস 6-

10 জথমক দশক্ষোথীমির প্রোদতিোদনক সংস্কোর এবং 

সক্ষ তো বৃদদ্ধও অন্তভু যক্ত 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৭/১৮ জথমক 

েল োন 
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খোত পোদরকল্পনো / প্রকমল্পর 

নো   

অদভষ্ট জগোদি ও িলোিলসি সংদক্ষপ্ত দববরণ অদভি এলোকো   

(মপৌরসভো/ইউদনয়মন

র নো ) 

প্রকমল্পর জ য়োি/ 

বোমেট 

 োধ্যদ ক 

দশক্ষো 

উচ্চ  োধ্যদ ক উপবৃদি 

প্রকল্প 

 

দনয়েদ তভোমব উচ্চ  োধ্যদ ক দশক্ষোথীমির পি়েোমশোনো 

েোদলময়ে জযমত উত্সোদিত করো। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন 

 োধ্যদ ক 

দশক্ষো 

অনোস য স্তমরর দশক্ষোথীমির 

িদরদ্র ও জ ধোবী 

দশক্ষোথীমির েন্য 

দস্টপুমলশন। 

 

অনোস য পয যোময়ের দশক্ষোথীমির দনয়েদ তভোমব পি়েোমশোনো 

েোদলময়ে জযমত উত্সোদিত করো। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

 দিলো 

দবষয়েক 

স্যোদনমটশন প্রকল্প স্কুমলর জ ময়েমির স্যোদনমটশন সম্পমকয অবদিত করুন। 

তোমির "নকমশোমর" ক্লোস ৬– ১০ জথমক শুরু করো 

 

প্রদতটি ইউদনয়েন 

জথমক ২টি স্কুল। 

 

২০১৮/১৯ জথমক ২ 

বের 

 দিলো 

দবষয়েক 

দভদেদি প্রকল্প জেোট ব্যবসোময়ের েন্য সী োবদ্ধ তিদবল। বয়েস ২৫ -

৪৯, 

 

উপমেলো জথমক ২৫ 

-৪৯ বের বয়সী 

 দিলো 

 

েল োন. 

 দিলো 

দবষয়েক 

 োতৃেকোলীন ভোতো 

 

গভযবতী  দিলোমির েন্য প্রসূদত ভোতো।    বয়েস ১৮-৪৫  

 
১৪১৬ েন উপমেলো। 

 

২০০৭ জথমক 

েল োন. 

 দিলো 

দবষয়েক 

স বোয়ে দনবন্ধন অনুিোন / 
স্বক যসংস্থোমনর েন্য।ব-য়স গ্রুপ ২৫-৪৫  

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০০৫ জথমক েল োন 

 দিলো 

দবষয়েক 

আদ দেএ দবদভন্ন ধরমণর জিি প্রদশক্ষণ।বয়েস গ্রুপ১৭-৩৫  

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৭-১৮ জথমক ৫ 

বের  

 দিলো 

দবষয়েক 

আইমনর দ্বোরো দনপীদি়েত 

 দিলোমির স থ যন 

 

আইমনর দ্বোরো দনপীদি়েত  দিলোমক স থ যন করন। 

জকোনও বয়েমসর সী ো জনই। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০০১-২ েল োন 

দপআইও টিআর প্রকল্প িদরদ্র েদ কমির দনময়ে জেোট জসতু ও কোলভোট য দন যোণ। 

যোরো িোদরদ্র্ সী োর দনমে। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

দপআইও কোদবখো  

 

কোমের েন্য খোবোর, বন্যোর স য়ে এবং অন্যোন্য 

প্রোকৃদতক দুময যোগ এর স য়  

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

দপআইও িত িদরদ্র প্রকল্প  িদরদ্র েনগমণর সোমথ রোস্তোর্োট দন যোণ। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

দপআইও দভদেএি প্রকল্প প্রময়েোেনীয়ে খোযদ্রব্য জিওয়েো িয়েিোদরমদ্রযর নীমে।  

উত্সব েলোকোলীন। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

দুময যোগ কোদলন স য়  

দপআইও এইেদবদব প্রকল্প 

 

িদরদ্র জলোকমির,যোমির কোে জনই তোমির িোরো  

এইেদবদব রোস্তো দতদর করো। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

যুব উন্নয়েন দবদভন্ন প্রদশক্ষণ জপ্রোগ্রো  

 

 

 ন্ত্রণোলয় কতৃযক জপ্রদরত দবদভন্ন ধরমণর প্রদশক্ষণ 

কোয যক্র  পদরেোলনো করো 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  
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খোত পোদরকল্পনো / প্রকমল্পর 

নো   

অদভষ্ট জগোদি ও িলোিলসি সংদক্ষপ্ত দববরণ অদভি এলোকো   

(মপৌরসভো/ইউদনয়মন

র নো ) 

প্রকমল্পর জ য়োি/ 

বোমেট 

 

স োেমসবো  দভদেদি প্রকল্প 

 

জেোট ব্যবসোময়ের েন্য সী োবদ্ধ তিদবল। বয়েস ২৫-৪৫, 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

স োেমসবো   োতৃেকোলীন ভোতো গভযবতী  দিলোমির েন্য  োতৃেকোলীন ভোতো। বয়েস 

গ্রুপ-১৮-৪৫  

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

স োেমসবো  স বোয়ে দনবন্ধন  /অনুিোন স্ব. ক যসংস্থোমনর েন্য।- বয়েস ২৫-৪৫, 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

স োেমসবো  আইদেএ দবদভন্ন ধরমণর জিি প্রদশক্ষণ।বয়েস ১৭-৩৫  উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

স োেমসবো  স বোয়ে ঋণ  স বোদয় জির ঋণ দবতরন  উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

েল োন  

প্রোণী সম্পি   দিষ উন্নয়েন প্রকল্প 

 

উপমেলোয়ে ভোল ও স্বোস্থযকর  দিমষর দবকোশ করো 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৯-২০ পরবতী ৩ 

বের   

দবআরদিদব 

 

সংিত িোদরদ্রয দবম োেন 

ক যসূদে 

 (IPAP) 

 

ক্ষুদ্র ব্যবসোময়ের েন্য ক্ষুদ্র ঋণ দিময়ে িোদরদ্রয হ্রোস করন। 

 

উপজিলার ১৪ টি 

ইউজনয়ন 

েল োন 

দবআরদিদব 

 

ইনমসোলমভন্ট মুদক্তমযোদ্ধো 

এবং তোমির দনভযরশীল 

প্রদশক্ষণ এবং স্ব-

ক যসংস্থোন জপ্রোগ্রো  

(এিএি) 

দবদভন্ন ধরমণর ব্যবসোময়ের প্রদশক্ষণ এবং উপমেলোর 

অসেল মুদক্তমযোদ্ধোমির স্ব-ক যসংস্থোমনর েন্য তিদবল 

প্রিোন করো। 

 

উপমেলোর সকল 

ইউদনয়েন 

২০১৯-২০ েল োন  

এ দপ উন্নয়েন প্রকল্পসমূি 

  প্রমযোেয নমি    

স্থোনীয়ে সরকোর প্রদতিোমনর উন্নয়েন প্রকল্পসমূি (স স্ত ইউদনয়েনর  উন্নয়েন টিএলদি দ্বোরো সম্পন্ন করো িমব) 

  উপমেলো বোদষ যক উন্নয়েন পদরকল্পনো অনুযোয়েী ২০১৮-

১৯  2020-2025 স য়েকোমল। 

  

এনদেও এবং দসএসওর প্রকল্পসমূি 

  প্রমযোেয নমি   

দশল্প বোদণেয উমযোক্তো / 

 

 প্রমযোেয নমি   

অন্যোন্য প্রকল্প উন্নয়েন জপ্রোগ্রো  / 

  প্রমযোেয নমি   
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রুপকল্প হিিরণী   
রুপকে 

শ্রীনগর উপজেলার েকল েনগজণর েন্য মটকেই মযাগাজযাগ ব্যর্স্থা ও মিৌত অর্কাঠাজ াগত উন্নয়ন, কৃরষর যান্ত্রীকীকরণ ও আধুরনরককরণ, 

স্বাস্থযজের্া ও রেক্ষার  াজনান্নয়ন, রর্শুদ্ধ খার্ার পারনর রনরাপদ েরর্রাহ ও মেরনজটেন ব্যর্স্থা রনরিতকরণেহ তথ্য প্রযুরি রনিবর েম্ভর্না য় 

শ্রীনগর রর্রন বাণ। 

আদে ব অর্স্থা 

১. মযাগাজযাগ ও মিৌত অর্কাঠাজ ার উন্নয়ন। 

২. স্বাস্থয ও েনস্বাস্থয মের্ার উন্নয়ন। 

র্ারষ বক পররকল্পনার লক্ষ াত্রা, উজেে ও অরিষ্ট 

র্তব ান মকারিি-১৯ অরত ারী মচজলঞ্জজক রর্জর্চনায়  রনজয় উপজেলা পররষদ স্থানীয় েনগজণর চারহদার োজর্ েঙ্গরত মরজখ র্ারষ বক পররকল্পনার 

েন্য ৫ টি লক্ষয রনধ বারণ কজরজছ। খাত গুজলা হজলা মযাগাজযাগ ও মিৌত অর্কাঠাজ া, স্বাস্থয, েনস্বাস্থয, রেক্ষা (প্রার্র ক ও  াের ক রেক্ষা) ও 

কৃরষ। অপর একটি লক্ষ হজলা  ানর্স্পদ উন্নয়ন যা অজনক গুজলা খাতজক অন্তভু বি কজরজছ। শ্রীনগর উপজেলা পররষদ র্তব ান মকারিি-১৯ অরত ারী 

মচজলঞ্জজক রর্জর্চনায়  রনজয় মযাগাজযাগ ও মিৌত অর্কাঠাজ া, স্বাস্থয, েনস্বাস্থয, রেক্ষা (প্রার্র ক ও  াের ক রেক্ষা) ও কৃরষ খাজত মর্ে রকছু প্রকল্প 

গ্রহন কজরজছ। র্তব ান পরররস্থরতজত কৃষকগণ মযন অরধক িেল উৎপাদন করজত পাজর ও উৎপারদত িেজলর েঠিক দা  পায়, স্বাস্থযজের্া মযন 

অব্যাহত র্াজক এর্ং েনগণ মযন েকল ে জয়  ানেম্মত স্বাস্থযজের্া পায় মেের্ মক্ষজত্র গুরুত্ব মদওয়া হজয়জছ। মটকেই মযাগাজযাগ ব্যর্স্থা গঠজন 

ের্ বারধক গুরুত্ব প্রদান করা হজয়জছ।  

লক্ষ-১ (মযাগাজযাগ ও মিৌত অর্কাঠাজ া) অেবজনর েন্য উপজেলা পররষদ রাস্তা ও ব্রীে রন বাণ ও েংস্কার, র্ক্স কালিাট ব, রাস্তা পাইরলং/ গাইি 

ওয়াল, ঘাটলা রন বাণ করজর্। 

লক্ষ-২ (রেক্ষা) অেবজনর েন্য উপজেলা পররষদ তথ্য প্রযুু্রি েম্পরকবত উপকরণ েরর্রাহ, রর্যালজয়র েী ানা প্রাচীর রন বাণ, আের্ার্পত্র েরর্রাহ, 

ির্ন রন বাণ, ির্ন েংষ্কার ও অর্কাঠাজ াগত উন্নয়ন, ক্রীড়া ো গ্রী রর্তরণ, রেক্ষক রনজয়াগ ও আধুরনরককরণ করার েন্য ব্যর্স্থা গ্রহণ করজর্। 

ক্রর ক 

নং 

র্ারষ বক 

পররকল্পনার 

লক্ষেমূহ 

খাত র্ারষ বক পররকল্পনার উজেে র্ারষ বক পরর াপজযাগ্য সূচকেহ অিীষ্ট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১.  স্থানীয় েনগজণর 

েন্য মযাগাজযাগ 

ব্যর্স্থা ও মিৌত 

অর্কাঠাজ াগত 

উন্নয়ন। 

মযাগাজযাগ 

ও মিৌত 

অর্কাঠাজ া 

স্থানীয় েনগজণর রর্রিন্ন স্থাজন (র্াোর, 

স্কুল, কজলে, রক্লরনক, ইউরনয়ন পররষদ, 

স্বাস্থয মকন্দ্র, উপজেলা পররষদ) যাতায়াত 

ব্যর্স্থা েহে করজত রনজে উজেরখত 

কায়বক্র  গ্রহন করজর্: 

১) ১৪ টি ইউরনয়জনর ৩৫.৫৪ রকর  রাস্তা 

রন বাণ ও েংস্কার। 

২) ৩ টি ব্রীে (১৫৬ র ) রন বাণ ও েংস্কার। 

৩) ৩০ টি ঘাটলা রন বাণ। 

৪) ২ টি র্ক্স কালিাট ব রন বাণ। 

৫) ৭০০ র টার রাস্তা পাইরলং /গাইি 

ওয়াল রন বাণ।   

১) ১৪ টি ইউরনয়জনর ৩৫.৫৪ রকর  রাস্তা 

রন বাণ ও েংস্কার। 

২) ৩ টি ব্রীে (১৫৬ র ) রন বাণ ও েংস্কার। 

৩) ৩০ টি ঘাটলা রন বাণ। 

৪) ২ টি র্ক্স কালিাট ব রন বাণ। 

৫) ৭০০ র টার রাস্তা পাইরলং /গাইি 

ওয়াল রন বাণ।   

 

২. রেক্ষার োরর্ বক 

অর্স্থার উন্নয়ন 

এর্ং উপরস্থরতর 

হার বৃরদ্ধ 

রেক্ষা ১. রেক্ষা প্ররতষ্ঠাজনর েী ানা প্রাচীর রন বাণ 

২. রর্যালয় ির্ন রন বাণ র্া েংষ্কার 

৩. রেক্ষা উপকরণ েরর্রাহ 

৪. ক্রীড়া ো গ্রী েরর্রাহ 

৫. রেক্ষক রনজয়াজগর ব্যর্স্থা গ্রহন 

৬. আইরেটি ল্যার্ স্থাপজন ব্যর্স্থা গ্রহন 

১. রেক্ষা প্ররতষ্ঠাজনর েী ানা প্রাচীর রন বাণ 

২. রর্যালয় ির্ন রন বাণ র্া েংষ্কার 

৩. রেক্ষা উপকরণ েরর্রাহ 

৪. ক্রীড়া ো গ্রী েরর্রাহ 

৫. রেক্ষক রনজয়াজগর ব্যর্স্থা গ্রহন 

৬. আইরেটি ল্যার্ স্থাপজন ব্যর্স্থা গ্রহন 
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 উপমেলো পদরষমির 

বোদষ যক পদরকল্পনোর 

cÖK‡íi mvi-ms‡ÿc 

২০২২ -২৩ 

প্রকমল্পর দববরণ অবস্থোন বোস্তবোয়মনর স য়সূদে দবদনময়োগ পদরবীক্ষণ 

ট্যোগ প্রকমল্পর দশমরোনো  দববরণ অদভষ্ট/ 

পদর োণ 

প্রতযোদশত 

উপকোরমভোগী 

নোরী/ পুরুষ/ 

দশশু/ প্রদতবদন্ধ 

খোত অবস্থোন আরমের 

তোদরখ 

স োদপ্তর 

তোদরখ 

বোস্তবোয়নকো

দর সংস্থো 

প্রোক্কদলত ব্যয় তিদবমলর উৎস িোদয়েশীল 

সংস্থো 

১  mv‡eK †Pqvig¨vb †gvkvid 

†nv‡m‡bi evox n‡Z ev”Pz Wv³vi Gi 

evox ch©šÍ iv¯Ív  Aviwmwm Kvib| 

‡PB: 254wg: cÖ: 2.13wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১১০দ িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ হাঁোড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

১৮৮২৯৫/- 

 

এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২ dinv` Gi evox n‡Z myjZvb Gi 

evox ch©šÍ iv¯Ív  B‡Ui mwjs ‡PB: 

536wg: cÖ: 1.83wg: 

উন্নয়ন েংস্কার  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

েংস্কার র্ীরতারা ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

১৭১১৭৮/ এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৩ j¯‹icyi Avjxg gv ª̀vmvi `wÿY c~e© 

†Kvb n‡Z ûgvq‡bi evox ch©šÍ iv¯Ív  

B‡Ui mwjs|‡PB: 380wg: cÖ: 

1.83wg: 

েংস্কার েংস্কার  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

েংস্কার র্ীরতারা ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

১০০০০০/ এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

 

উপমেলো 

পদরষি  

৪ `wÿb j¯‹icyi kvnRvnv‡bi RvqMv 

n‡Z Qwgi‡bi evox †cvj ch©šÍ iv¯Ív  

B‡Ui mwjs | 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১১০দ িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

 

 

জযোগোমযোগ মষালঘর ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৩৮২৭৭৯/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  
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৫ evqZzj Avgvb Rv‡g gmwR‡`i 

mvg‡bi evox iv¯Ív n‡Z C`MvW iv¯Ív 

n‡q Kzwo evox iv¯Í 

GBPwewe/Aviwmwm Kib |‡PB: 

450wg: cÖ: 1.83wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১২০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ মষালঘর ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৬ 07 bs Iqv‡W©i mgi g„avi Rwg n‡Z 

gvwScvov Rv‡g gmwR` ch©šÍ iv¯Ív  

Aviwmwm Kib |‡PB: 150wg: cÖ: 

2.13wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১২০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ শ্রীনগর  ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৭ mv‡eK †Pqvig¨vb †gvkvid 

†nv‡m‡bi evox n‡Z ev”Pz Wv³vi Gi 

evox ch©šÍ iv¯Ív  Aviwmwm Kvib| 

‡PB: 254wg: cÖ: 2.13wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১২০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ আরধীপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

১৯৩৮০৫/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৮ ivwoLvj evjvïi bZzb evRvi n‡Z 

AvkÖqb cÖK‡íi iv¯Ívi Aviwmwm 

Kvib (evKx Ask) ‡PB: 350wg: cÖ: 

4.00wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১২০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ শ্রীনগর ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৯ gvBRcvov myKzgvi †Nvl miKvix cÖvt 

wet D‡ëv w`K n‡Z †mjvgwZ gv ª̀vmv 

ch©šÍ iv¯Ív  GBPwewe Kib |‡PB: 

325wg: cÖ: 2.44wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১২০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ শ্রীনগর ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

১০ kÖxbMi †`vnvi iv¯Ív wZb †`vKvb 

evRvi †mvbvjx e¨vsK msjMœ Xv‡ji 

iv¯Ív nB‡Z XvKv - †`vnvi iv¯Ívi iwe 

fvqv g„av evox I ̀ vgjv bZzb gmwR` 

iv¯ÍvwU B‡Ui mwjs|‡PB: 220wg: cÖ: 

2.40wg:  

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩০০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ র্াঘড়া  ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৫১৬৩৮৮/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

১১ ev‡iK Lv‡bi evox n‡Z Avjvj 

DwÏb †k‡Li evox n‡q fvov Xvjx 

evox Rv‡g gmwR` ch©šÍ iv¯Ív 

Aviwmwm/ Kv‡c©wUs |‡PB: 855wg: 

cÖ: 2.74wg: 

 

 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১০০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ র্াঘড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  
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১২ ivpxLvj BDwbqb msjMœ iv¯Ív n‡Z 

Avãyj Rwjj Lvi evox ch©šÍ iv¯Ív 

Aviwmwm|‡PB: 681wg: cÖ: 2.44wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩৫০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ র্াঘড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৬৫০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

১৩ DËiMvI g„av evox eªxR Gi †Mvov 

n‡Z DËiMvI gmwR` ch©šÍ iv¯Ív  

Kv‡c©wUs Kvib|‡PB: 600wg: cÖ: 

2.44wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৪০০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ িাগ্যকুল ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৩৯৬৫৭৫/ এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

১৪ `qnvUv nvmvb †g¤̂v‡ii evox n‡Z 

`qnvUv Kei ’̄vb Rv‡g gmwR` ch©šÍ 

iv¯Ív  c¨vjvmvBwUs I Aviwmwm Kib 

| ‡PB: 510wg: cÖ: 2.44wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৪৫০  র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ রারড়খাল ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৪১৭৫০৮/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

১৫ gyÝxinvwU eªxR n‡Z ev½vQvov Rv‡g 

gmwR` ch©šÍ iv¯Ív Aviwmwm XvjvB 

|‡PB: 330wg: cÖ: 3.00wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩১৫  র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ মকালাপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৩০৩৯০৮/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

১৬ Aviaxcvov Ry‡qj j¯‹i Gi evox 

n‡Z cvKv iv¯Ív ch©šÍ MvBW Iqvj 

wbg©vY| 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৫০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ আটপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

১৫০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

১৭ `qnvUv gwiPevox eªxR n‡Z 

Qvgmy‡ji evox ch©šÍ iv¯Ív Aviwmwm  

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৫০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ আটপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

১৪৭৫৫৩/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

১৮ `qnvUv AvjvDwÏ‡bi evox n‡Z 

gv`eicvov AvwRR †ecvixi evox 

ch©šÍ iv¯Ív Aviwmwm  

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩১০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ তন্তর ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২৯৮৮৯৭/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

 

উপমেলো 

পদরষি  
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১৯ `qnvUv AvjgMx‡ii evox n‡Z QvËvi 

†g¤̂v‡ii evox ch©šÍ iv¯Ív Aviwmwm 

XvjvB  

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১৩০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ কুকুটিয়া  ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

১৪৭১৩২/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২০ Mvw`NvU evqZzj gvgyi Rv‡g gmwR` 

n‡Z †gvK‡k` Gi evox ch©šÍ iv¯Ív  

Aviwmwm KviY| ‡PB: 70wg: cÖ: 

2.00wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১২০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ কুকুটিয়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

১৪০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২১ k¨vgwmw× BDwbqb cwil` iv¯Ív 

Dbœqb| ‡PB: 40wg: cÖ: 5.00wg: 

রেক্ষা ৫০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

রেক্ষা কুকুটিয়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৬০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২২ KqKx©Ëb Kvjx †Lvjv n‡Z g_yivcvov 

ch©šÍ iv¯Ív  Kv‡cwUs Kvib ‡PB: 

1590wg: cÖ: 3.00wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩৫০ দ িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ র্ানড়খালী  ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৬০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২৩ 8 bs Iqv‡W©i igRv‡bi evox n‡Z 

†gvKÏ‡gi evox ‡gBb †ivW ch©šÍ 

iv¯Ív Kv‡cwUs XvjvB Øviv Dbœqb 

‡PBt 695wg: cÖ:3.00wg: 

 ২০০ দ িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ র্ানড়খালী ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২৪ evNov †`vnvi cvKv iv¯Ív n‡Z †njvj 

Lv‡bi evox ch©šÍ iv¯Ív Aviwmwm Kib 

| ‡PB: 185wg: cÖ: 3.00wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৪৫০ দ িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ র্ীতারা  ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৬০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২৫ evNov miæc P›`ª D”P we`¨vjq eªxR 

Gi c~e©cvo n‡Z Rv‡e` Avjxi evox 

ch©šÍ iv¯Ív B‡Ui mwjs|‡PB: 300wg: 

cÖ: 3.00wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩৫০  দ িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ মষালঘর  ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৪০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

 

উপমেলো 

পদরষি  
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২৬ ‡lvjNi cÖvwY m¤ú` nvmcvZvj n‡Z 

†gvK‡j‡Qi evoxi wbKU ch©šÍ iv¯Ív 

†cjvmvwUs mn ms¯‹vi  

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১০০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ পুররহতপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২৭ gwR`cyi `qnvUv Avãym Qvgv‡`i 

†`vKvb n‡Z BDwbqb cwil` feb 

ch©šÍ iv¯Ív Aviwmwm Kib||‡PB: 

86.02wg: cÖ: 3.00wg: 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১০০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ মষালঘর ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২৮ ‡gvt weíe †kL, wcZvt BqvKze †kL, 

MÖvgt KvRjcyi, kÖxbMi, gyÝxMÄ Gi 

evoxi cv‡k¦© Mfxi bjKzc ’̄vcb 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১০০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ ো রেরদ্ধ ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

২৯ †Mvjvg mv‡ivqvi, wcZvt g„Z mv‡n` 

Avjx gv`ei, MÖvgt c~e© gyÝxqv, 

kÖxbMi, gyÝxMÄ Gi evoxi cv‡k¦© 

Mfxi bjKzc ¯’vcb 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩০০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ ো রেরদ্ধ ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৬০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৩০  †gvt dinv` †gvjøv, wcZvt †gvt 

nv‡mg †gvjøv, MÖvgt wee›`x 

†gvjøvevox, kÖxbMi, gyÝxMÄ Gi 

evoxi cv‡k¦© Mfxi bjKzc ’̄vcb 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৪০০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ আটপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৮০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৩১ Avmv`yj Bmjvg wjqb, wcZvt Av: 

jwZd, MÖvgt cv‡jievox, kÖxbMi, 

gyÝxMÄ Gi evoxi cv‡k¦© Mfxi bjKzc 

¯’vcb 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩৫০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ আটপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৭০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৩২ †gvt iwb wcZvt g„Z AvdRvj †ecvix, 

MÖvgt evjvïi †ecixevox, kÖxbMi, 

gyÝxMÄ Gi evoxi cv‡k¦© Mfxi bjKzc 

¯’vcb 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩০০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ আটপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৬০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

 

উপমেলো 

পদরষি  
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৩৩ ‡gvt mwRe gvwS, wcZvt g„Z AvdRvj 

gvwS, MÖvg: DËi ivwoLvj, kÖxbMi, 

gyÝxMÄ Gi evoxi cv‡k¦© Mfxi bjKzc 

¯’vcb 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩০০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ আটপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৬০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৩৪  †gvt myjZvb Lvb, wcZvt †gvt 

Av‡qZ Avjx Lvb, MÖvgt KeyZi‡Lvjv 

(Lvbevox), kÖxbMi, gyÝxMÄ Gi 

evoxi cv‡k¦© Mfxi bjKzc ’̄vcb 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৩৫০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ আটপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৭০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৩৫  †gvt Rvjvj DwÏb, wcZvt g„Z Avt 

ingvb, MÖvgt g`bLvjx, kÖxbMi, 

gyÝxMÄ Gi evoxi cv‡k¦© Mfxi bjKzc 

¯’vcb 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

৪৫০ র িঃ  এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ আটপাড়া ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

৮০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  

৩৬ BgwZqvR Avn‡g`, wcZv: Gidvb 

DwÏb, MÖvg: gËMÖvg, kÖxbMi, 

gyÝxMÄ Gi evoxi cv‡k¦© Mfxi bjKzc 

¯’vcb 

জযোগোমযোগ ব্যবস্থোর 

উন্নয়ন 

১০০ র িঃ এলোকোর েনগন 

প্রতযক্ষ ও 

পমরোক্ষ ভোমব 

উপকোর/সুদবধো 

জভোগ করমব 

জযোগোমযোগ তন্তর ১ জুলোই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপমেলো  

পদরষি 

২০০০০০/- এদিদপ ও 

উপমেলোর 

দনেস্ব রোেস্ব 

তিদবল 

উপমেলো 

পদরষি  



40 | P a g e  
 

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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িমটো গ্যোলোদর 

  দেমত্ৰ উপমেলোর দবদভন্ন কোয যক্র 
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