
 

  

পঞ্চ- বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ও বাজেট 

 ২০২২/২৩ – ২০২৬/২৭   

 

 

 

উপজেলা পরিষদ, ললৌহেং 

 ললৌহেং, মুন্সীগঞ্জ। 



পঞ্চ- বার্ষ িক  Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU 

 

MÖš’¯^Z¡:  

উপজেলা পরিষদ, ললৌহেং উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ । 

 

m¤úv`bvq: 

ল াোঃ আব্দুল আউয়াল, 

উপজেলা রির্ বাহী অরিসাি, 

ললৌহেং উপজেলা, মুন্সীগঞ্জ । 

 

 

 

mn‡hvwMZvq: 

KvRx ivwRe nvmvb 

†Rjv mgš^qK, gyÝxMÄ| 

BDAvBwmwWwc, RvBKv| 

 

 

  

cÖKvkK: 

উপজেলা পরিষদ, ললৌহেং, মুন্সীগঞ্জ । 

 
--------------------- 

cy¯ÍK AvKv‡i cÖKvk: 

 

অগাস্ট - ২০২২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



m~wPcÎ 

 

 

১.  লাট  

২. মুখর্ন্ধ/র্ািী  

৩.উপজেলাি  ািরিত্র  

৪. েিসংখ্যাতারিক এর্ং আথ-সা ারেক ল ৌরলক তথ্য-উপাত্ত   

৫. পরিরিরত রর্জেষি  

৬.র্াজেজটি সাি-সংজেপ  

৭. হস্তান্তরিত প্ররতটি রর্ভাগ কর্তবক উপজেলায় সম্পারদত ক বকান্ড  

৮.রূপকল্প রর্র্িণী  

৯. খাতওয়ািী লেয এর্ং িলািল  

১০.পঞ্চর্ারষকী পরিকল্পিা িিম্যাট  

১১.পরির্ীেি এর্ং মূল্যায়ি পরিকল্পিা  

১২.উপজেলা পরিষদ, ইউরসএিরর্রপএলআিএ  এর্ং টিরেরপ'ি সদজেি তারলকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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¨ 

‡jŠnRs 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 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 ‡jŠnRs  Dc‡Rjvq evwl©K Dbœqb cwiKíbv AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡e|  

 

B‡Zvc~‡e© M„nxZ cÂevwl©Kx cwiKíbv I ev‡RU cy Í̄K AvKv‡i cÖKvk Kiv n‡q‡Q| GiB avivevwnKZvq ২০২২-২৬ A_© eQ‡ii Rb¨ পঞ্চ-

evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cÖYqb Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖYxZ cwiKíbv h_vh_ ev Í̄evq‡bi gva¨‡g ‡jŠnRs Dc‡Rjv‡K 

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

 

 

ওস াি গরণ তালুকদাি 

লিয়ািম্যাি 

উপজেলা পরিষদ কার্ বালয় 

ললৌহেং, মুন্সীগঞ্জ 

 



 

 

m¤úv`Kxq 

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

†`qv, ’̄vbxq Dbœqb I cÖkvm‡b RbM‡Yi AskMÖnY wbwðZKiY, miKvwi Aby`vb I ’̄vbxq m¤ú‡`i wfwË‡Z ’̄vbxq `ÿZv‡K Kv‡R jvwM‡q 

Rb¸iæZ¡c~Y© cÖKí ev Í̄evqb| 

‡jŠnRs  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 ‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil` B‡Zvg‡a¨ 

2022-26A_© eQ‡ii Rb¨ পঞ্চ-evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cÖYqb K‡i; hv cy Í̄K AvKv‡i cÖKv‡ki D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil‡`i পঞ্চ-evwl©K, 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|   

 

ল াোঃ আব্দুল আউয়াল 

উপজেলা রির্ বাহী অরিসাি 

ললৌহেং, মুন্সীগঞ্জ 

 

 

 



 

evYx 

‡jŠnRs  Dc‡Rjvi cwil` Zvi mKj Dbœqb Kg©Kv‡Ûi Dci 2022-26A_© eQ‡ii Rb¨ পঞ্চ-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 ‡jŠnRs  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 ‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil` evsjv‡`‡ki GKwU 

Av`k© Dc‡Rjvq cwiYZ n‡e|  

‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil‡`i cÂ 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|  

 

সাগুফতা ইযাসমিন এমিমি 

সংসদ সদসয 
মুন্সিগঞ্জ- ২ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://louhajanj.munshiganj.gov.bd/site/leaders/c9562e3d-2015-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%20%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%20%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF
http://louhajanj.munshiganj.gov.bd/site/leaders/c9562e3d-2015-11e7-8f57-286ed488c766/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%AB%E0%A6%A4%E0%A6%BE%20%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A8%20%E0%A6%8F%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF


 

 

evYx 

‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil` M„nxZ 2022-26A_© eQ‡ii Rb¨ পঞ্চ-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¨ ‡jŠnRs  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; ``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| ‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil‡`i GB D‡`¨vM Ab¨vb¨ Dc‡Rjvi 

Rb¨ `„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

Avwg ‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil‡`i cÂ 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। 
 

 

 

 

 

 

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


 

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 ‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil` 2022-26A_© eQ‡ii Rb¨ পঞ্চ-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 cÂ evwl©K Dbœqb cwiKíbv I 

ev‡RU ev Í̄evqb Kiv †M‡j ‡jŠnRs  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`| 

 

 

 

ল াহাম্মদ লতািাজ্জল লহাজসি (তপি) 

ভাইস চেয়ািম্যান 

ললৌহেং, মুন্সীগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

http://louhajanj.munshiganj.gov.bd/site/leaders/3c84a388-9139-418d-8999-a5de5b84c368/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A6%20%20%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%B2%20%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%20(%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A6%A8)


 

evYx 

‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil‡`i D‡`¨v‡M B‡Zvc~‡e© M„nxZ Dc‡Rjv cwil‡`i 2022-26A_© eQ‡ii Rb¨ পঞ্চ-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|  

 

রিিা ইসলা  

ভাইস চেয়ািম্যান (মর্িলা) 

ললৌহেং, মুন্সীগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://louhajanj.munshiganj.gov.bd/site/leaders/3fded17f-d747-4972-a554-9a5086266051/%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%20%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE


cÖv_wgK Z_¨ 

f~wgKv: 

Dc‡Rjv cwil` ¯’vbxq miKvi e¨e¯’vi GKwU Ab¨Zg ¯Íi| RbmsL¨v, AvqZb, AbMÖmiZv, AeKvVv‡gvMZ my‡hvM, cÖkvmwbK 

myweav BZ¨vw`i wbwi‡L Dc‡Rjv m„wó n‡q‡Q| 1984 mv‡j Dc‡Rjv MwVZ nIqvi ci MÖvgxY Rbc‡`i Dbœq‡b ¯’vbxq miKv‡ii 

G cÖwZôvbwU AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡Z mÿg nq| ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄v kw³kvjx I ÿgZv we‡K›`ªxKi‡Yi j‡ÿ¨ 

1991 wLª: eÜ K‡i ‡`qvi ci 2009 mv‡j Dc‡Rjv cwil` wbe©vP‡bi ci A‡bKUv bZzbfv‡e cÖwZôvbwU Kvh©µg ïiæ K‡i| 

¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmgy‡ni mgš^qnxbZv, †K›`ªxq miKv‡ii AcÖZzj eivÏ, Dc‡Rjv cwil` e¨e¯’vcbvq `ÿZv I mÿgZvi 

Afve, cvkvcvw©k Dc‡Rjv cwil` AvB‡bi ~̀e©jZv Avi †Kw›`ªq miKv‡ii my`„wói Afv‡e Dc‡Rjv cwil` GLbI Kvh©Ki ¯’vbxq 

miKvi cÖwZôvb wn‡m‡e cÖwZôv jvf Ki‡Z cv‡iwb| ‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil`I G e„Ë †_‡K †ei n‡q Avm‡Z cv‡iwb| Z‡e 

Avkvi K_v Dc‡Rjv Mf©Y¨vÝ cÖ‡R± Gi mnvqZvq ‡jŠnRs  Dc‡Rjv cwil` KvVv‡gvMZfv‡e kw³kvjxKiY Ges Gi `ÿZv I 

mÿgZv e„w×i gva¨‡g GKwU MYZvwš¿K I Kvh©Ki ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb wn‡m‡e Zvi †mev mvaviY Rb‡Mvôxi Kv‡Q †cŠu‡Q w`‡Z 

m‡Pó n‡q‡Q| GiB cÖqvm wn‡m‡e Dc‡Rjv cwil` evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cÖYqbc~e©K eB cÖKv‡ki D‡`¨vM MÖnY 

K‡i‡Q| Dc‡Rjv evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cÖYqb cwil‡`i ¯^”QZv, Revew`wnZv Z_v mykvmb cÖwZôv cwil`‡K Kvh©Ki 

I MwZkxj Kivi †ÿ‡Î Ab¨Zg avc|  

 

 Dbœqb I cwiKíbv ev‡RU cÖYq‡bi mvsMVwbK cÖwµqv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dc‡Rjv cwil` AvBb, 1998 Gi 42 aviv Abyhvqx cwil` Zvi GLwZqvifz³ wel‡q Znwe‡ji mv‡_ msMwZ †i‡L evwl©K cwiKíbvmn 

wewfbœ †gqv`x cwiKíbv cÖ ‘̄Z Ges Zv ev Í̄evq‡bi weavb i‡q‡Q| ̄ ’vbxq mgm¨v I m¤¢vebv wPwýZKiY, m¤ú‡`i myôz e¨envi Ges LvZwfwËK 

cwiKíbv‡K mvgÄm¨ K‡i ’̄vbxq Pvwn`vi wfwË‡Z evsjv‡`k miKv‡ii Dbœqb iƒcKí (wfkb)- 2021 Ges mn ª̄vã Dbœqb jÿ¨gvÎv mwµq 

we‡ePbv K‡i ‡jŠnRs  Dc‡Rjv  cwil‡`i evwl©K cwiKíbv I ev‡RU cÖbq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

 

 

 

 

 

 

Dc‡Rjv cwil` 

Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU 

eB‡qi P~ovšÍ Aby‡gv`b  

cÖKí evQvB AMÖvwaKvi wbY©q I 

Lmov cÖYqb  

Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU 

cÖYqb KwgwU  

17wU ’̄vqx KwgwU KZ…©K Dbœqb 

cwiKíbv cÖ Í̄ve cÖYqb I †cÖiY  

BDwbqb cwil‡`i cÖKí cÖ Í̄ve 

cÖYqb I cwil‡`i we‡ePbvi Rb¨ 

†cÖiY  

GbwRI ev cÖvB‡fU †m±‡ii mv‡_ 

D‡`¨vM mgwš̂ZKiY|  



 

 উপজেিা পমিমিমত 
ভূর কা : পরিকল্পিা র্লজত বুঝায় একটি লেয অেবজিি েন্য রিরদষ্ট স জয়ি  জে ধািার্ারহক কার্ বক্র । লদজেি আথ ব সা ারেক উন্নয়জিি েন্য পরিকল্পিা 

প্রণয়ি কিা হয়। পরিকল্পিা  ােজ  সম্পজদি সুষ্ঠু ব্যর্হাি কজি িািীয় তথা িাষ্ট্রীয় পর্ বাজয় উন্নয়ি কার্ বক্র  পরিিারলত হয়। গিপ্রোতন্ত্রী র্াংলাজদে সিকাি 

২০২১ সাল িাগাদ রিরেটাল র্াংলাজদে এর্ং  ে  আজয়ি লদে, ২০৩০ সাল িাগাদ এসরিরে অেবি ও ২০৪১ সাজলি  জে উন্নত লদজে উন্নীত হওয়াি লর্ 

লেয রিি কজিজে তা র্াস্তর্ায়জি আ াজদি সর্াইজক উন্নয়ি অগ্রর্াত্রায় োর ল হজত  হজর্। এ উন্নয়জিি অগ্রর্াত্রায় িািীয় পর্ বাজয় ললৌহেং উপজেলা পরিষজদি 

পরিকল্পিা প্রণজয়জিি পদজেপ গ্রহি কিা হয়। সারর্ বক উন্নয়জিি এি লজেয ইউরিয়জি খাত রভরত্তক স ো রিরিত কিি, িারহদা রিরুপি, ও স ো স াধাজিি 

রির ত্ত পরিকল্পিা কিা প্রজয়ােি। রসিােরদখাি উপজেলা পরিষদ িািীয় উন্নজয়ি লজেয উপজেলাি সকল তথ্য স রিত র্ারষ বক পরিকল্পিা র্ই প্রণয়ি 

কজিজে।  

লভৌগরলক পরিরিরত 

উত্তজি রসিােরদখাি উপজেলা, পূজর্ ব টংরগর্াড়ী উপজেলা, পরিজ  শ্রীিগি উপজেলা, দরেজণ পদ্মা িদী। 

ললৌহেং উপজেলাি পটভূর  

মুন্সীগঞ্জ লেলাি ললৌহেং উপজেলা আয়তজিি রদক রদজয় ক্ষুদ্রত । ১৯১৫ সজি শ্রীিগি থািা লথজক ১২ টি ইউরিয়ি লর্াজগ ললৌহেং থািা গঠিত হয়। তজর্ 

েিশ্রুরত আজে লর্, রিটিে োসজিি প্রথ  রদজক এ এলাকায় র্ড় ধিজিি যুদ্ধ হজয়রেল।জর্ দুটি দল লস যুজদ্ধ অংে রিজয়রেল তাজদি সর্াই ললৌহ রির বত অস্র 

ব্যর্হাি কজিরেল। উদু ব েব্দ েং  াজি যুদ্ধ, আি র্াংলা েব্দ ললৌহ স িজয় যুজদ্ধি িা  হজয়রেল ললৌহেং। লস অনুসাজি পির্তীজত এলাকাটিি িা  ললৌহেং 

রহজসজর্ পরিরিরত লাভ কজি।১২/১২/১৯৮২ সজি ললৌহেং থািাটি উপজেলা রহজসজর্ উরন্নত হয়। 

লর্াগাজর্াগ ব্যর্িা 

• ললৌহেং উপজেলা সড়ক পজথ িােধারি ঢাকা হজত প্রায় ৫০রক.র  দুির্তীজত অর্িীত।গাং রিল পরির্হি এ উপজেলাি সাজথ ঢাকাি এক াত্র 

র্াস লর্াগাজর্াজগি  াে । ঢাকাি র্াবুর্াোি রিজেি রিকট হজত ১৫ র রিট পি পি র্াস লেজড় আজস। র্াস ভাড়া  াত্র ৭০ টাকা। 

• মুরন্সগঞ্জ সদি হজত লটম্পু লর্াজগ মুক্তািপুি রিে, মুক্তািপুি রিে হজত লটম্পু লর্াজগ র্ারলগাও র্াোি, অতোঃপি র্ারলগাও র্াোি হজত লটম্পু 

লর্াজগ ললৌহেং, এ ভাজর্ মুরন্সগঞ্জ এি সাজথ র্াতায়াত কিা র্ায়।    

• এোড়া র্াংলাজদজেি দরেণাংজেি ২১ টি লেলাি সাজথ ঢাকাি লর্াগাজর্াজগি অন্যত   াে   াওয়া লিিীঘাট। র্াংলাজদজেি অন্যত  বৃহত্ত  

লিরিঘাট  াওয়া। এখাজি একই সাজথ রতিটি লিিী িলািল কজি থাজক। লিা লিা লিরি,িাম্ব লিিী এর্ং লক টাইপ এই রতি ধিজিি লিিী 

আজে। সর্ বজ াট ১৮ টি লিিী এ রুজট িলািল কজি থাজক। র্াংলাজদজেি দরেণ অংজেি সাজথ লর্াগাজর্াজগি এক াত্র  াে  এ লিিী ঘাট। 

 াওর্া় কাওিাকারি ও  াওর্া় েরির্ত়পুি রুজট ২৪ ঘণ্টা ব্যারপ লিিী িলািল কজি থাজক। 

• এোড়া স্পীিজর্াজটি  ােজ   াত্র ২০-২৫ র রিজট পদ্মা িদী পাি হওয়াি ব্যর্িা িজয়জে। ভাড়া  াত্র ১৩০ টাকা েিপ্ররত। অন্যরদজক রর্ আই 

িার্লু টি এ কর্তবক লোট লোট লঞ্চ পরিিালিা কিা হজয় থাজক। ১০ র রিট পি পি কাওিাকারি ও েরির়্তপুি এি উজেজে এসর্ লঞ্চ লেজড় 

র্ায়।  াওয়া কাওিাকারি রুজট ভাড়া  াত্র ৬০ টাকা। অন্যরদজক  াওয়া লিিীঘাট পর্ বটি সমৃদ্ধ একটি এলাকা। এখাজি এজল উপজভাগ কিা 

র্াজর্ পদ্মাি অপাি লসৌন্দ্রর্ লসৌির্ ব । 

 

প্রতযাো: ললৌহেং উপজেলাি সকল স্তজিি েিসাধািজিি অংেগ্রহজিি  ােজ  উপজেলা পরিষজদি সকল রর্ভাগ ও ইউরিয়ি পরিষদজক সাজথ রিজয় 

এলাকাি সারর্ বক সম্বরিত লটকসই উন্নয়ি লজেয, উপজেলাি েিগজিি প্রজয়ােিীয় ও কাংরখত র্াস্তর্ রভরত্তক ও দীঘ বজ য়াদী পরিকল্পিা র্াস্তর্ায়ি কজি একটি 

উন্নয়কা ী আদেব উপজেলা প্ররতষ্ঠা কিা। 

 

 

 

 

 

 



gvbwP‡Î 

ললৌহেং উপজেলা 

 

 

 

 

 

 

 

 



েনসংখ্যাতামিক ও আর্ থ-সািাজেক মিৌমিক তর্য 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 বর্ গ হকললাহিটার 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 হিক্টর 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

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

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

wZb dmjx Rwgi cwigbv ৩৫২ হিক্টর 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  
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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. 

অর্ গ পাকা রাস্তা 35.94 wK.wg. 

KvPv iv Í̄v 36.63 wK.wg 

eªxR, KvjfvU© 162wU 

 



 

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% রর্রর্এস রিজপাট ব-2011 

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

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

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

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

wkÿvi nvi (%) (GmwWwR-4) 54.9% 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 

পরিকল্পিা (২০২০-২০২৫) 

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

(GmwWwR-6) 

87.5% MICS Report, ৮  পঞ্চ র্ারষ বকী 

পরিকল্পিা (২০২০-২০২৫) 

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

Dc‡Rjv cjøx we ỳ¨r Awdm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনাি  

পরিরিরি রিশ্লেষণ 

খাত  

সমসযা / উন্নয়শ্লেি প্ররিিন্ধকিাি িণ ণো সাম্প্রর্তক, 

চলমান/ অথবা 

পর্িকর্ল্পত 

কার্ িক্রম 

৫ বছি পরি 

র্বদযমান অবস্থা 

সুপার্িশরর্াগয 

পদরেপ / পাল্টা 

বযবস্থা  

(  উপাজিলা 
পর্িষদ )  

সমসযা 
অর্বস্তান / 

এলাকা 

পর্িমান / 

র্বর্ির্ত 
কািণ 

র্শো 
 
 

ছাত্ৰিা সু্করল 

র্াইরত অনীহা 

প্রকাশ করি  

উপন্সেলাি  

৮ টি 

ইউর্নয়ন 

(ছাত্ৰ সংখযা) 

আনমুার্নক : 

২৫০০  

জেণীকরে ঘাির্ত / 

৬০  সু্কল ভবন 

ঘাির্ত 

 

 

অপর্ িাপ্ত দে 

র্শেক (120েন )  

 

সু্কল জিাড ভাল 

অবস্থা নয় / 

৫০র্কর্ম িাস্তা  

র্শো মন্ত্রণালয় 

৩৫টি সু্কল 

ভবন র্নম িাণ / 

সম্প্রসার্িত 

কিরব  

 

এবং 90  েন 

র্শেকরক 

প্রর্শেণ জদরব। 

 

এলন্সেইর্ড 30 

র্করলার্মিাি 

সড়ক 

িেণারবেরণি 

উরদযাগ 

র্নরয়রছ। 
 

২৫ টি সু্কল এি 

প্ররয়ােন আরছ/ 

অবর্শষ্ট আরছ 

 

 

 

৩০ েন র্শেক 

এি প্রর্শেণ 

অবর্শষ্ট িইরলা 

 

২০  র্কর্ম িাস্তা 

দুব িল অবস্থা িইরলা  
 

অবর্শষ্ট ২৫ টি সু্কল 

উন্নত কিরব, 

 
 

 

 

30 েন র্শেকরক 

প্রর্শেণ জদওয়াি 

উরদযাগ জনরব।  

 
 

অবর্শষ্ট  ২০  
র্কর্ম সড়ক 

জমিামত কিরব  

 জর্াগারর্াগ 

 
 
 
 

 

ভাঙা িাস্তা ও 

অপর্ িাপ্ত 

কালভািি এবং 

র্িে এি 

অভারব 

উপন্সেলা সদি, 

হাসপাতাল , 

বাোি ও 

অনযানয স্থারন 

র্াতায়ারত 

অসুর্বধা হয়. 

 

উপরেলাি 

৮ টি 

ইউর্নয়ন 

ের্তগ্রস্ত 

বার্সন্দারদি 

সংখযা……. 

আনমুার্নক : 

৫০০০ 

দুঘ িিনাের্নত িাস্তা 

অবস্থা  (৬৫ র্কর্ম) 

 

২৫ জসতু, ৩৫ 

কালভািি র্নর্ম িত / 

জমিামত কিা 

প্ররয়ােন।  

LGED র্বর্ভন্ন 

প্রকরল্পি 

মাধযরম ৪০ 
র্কর্ম সড়ক,  

 

১৫ জসতু    ১৫  
কালভািি এবং 

জমিামত / 

র্নম িাণ কিরব. 

২৫ র্কর্ম 

িাস্তাগুর্লি দুব িল 

অবস্থা িইরলা 

 

 

১০  জসতু এবং 

২০  কালভািিস 

প্ররয়ােন হয় 

২৫ র্কর্ম সংস্কাি 

কিা হরব। 

 
 

 

 

১০  জসতু ও ২০ 
কালভািি জমিামত 

/ র্নম িাণ কিা হরব।  

সযার্নরিশন  

 
 
 
 
 

মানুষ 

সংক্রামক 

জিাগ জভাগা 

করি । 

উপরেলাি 

8টি 

ইউর্নয়ন 

সমসযা জভাগী 

বার্সন্দাি 

সংখযা 

আনমুার্নক : 

1200 

অপর্ িাপ্ত সযার্নিার্ি 

লযাটিন/ 300 

সযার্নিার্ি লযাটিন 

প্ররয়ােন 

 
 

র্নিাপদ পানীয় 

পার্নি অভাব / 

প্ররয়ােন 80 টি 

গভীি নলকূপ 
 

র্ডর্পএইচই 

১৫০  টি 

সযার্নিার্ি 

লযাটিন স্থাপন  
 

 

 

 

60 টি গভীি 

নলকূপ স্থাপন 

কিাি 

পর্িকল্পনা 

করিরছ। 
 

প্ররয়ােন১৫০ 
সযার্নিার্ি লযাটিন 

 

 

 

 

 
 

২০টি গভীি 

নলকূপ এি 

প্ররয়ােন 

১৫০  টি 

সযার্নিার্ি লযাটিন 

সিবিাহ কিা হরব। 

 

 

 
২০ টি গভীি 

নলকূপ স্থাপন 

কিা হরব 



নািী উন্নয়ন 

 
 
 
 

নািী কম আয় বা 

জবকাি থারক  

উপরেলাি 

8টি 

ইউর্নয়ন. 

ের্তগ্রস্ত নািী 

সংখযা 

আনমুার্নক 

:২৫০ েন  

দে নািীরদি ঘাির্ত। ১০০  েন  

নািীরক 

প্রর্শেণ র্দরত 

মর্হলা র্বষয়ক 

মন্ত্রণালয় 

উরদযাগ গ্রহণ 

করিরছ 
 

অদে নািীি 

সংখযা ১৫০ েন  
১৫০ েন  মর্হলা 

প্রর্শেণ সম্পন্ন 

কিাি উরদযাগ 

জনয়া হরব  

সমােরসবা

  

সুর্বধারভাগীরদ

ি র্থার্থভারব 

জসবা জদওয়া 

সম্ভব হরেনা। 

উপরেলাি 

8টি 

ইউর্নয়ন. 

৯ েন মাঠ 

কমী আরছ 

র্কন্তু দে না।  

 

৬ েন নতুন 

মাঠ কমীি 

প্ররয়ােন। 

দে েনবরলি 

অভাবওেনবল 

সংকি  

 

সমােরসবা 

অর্িরসি নর্থপত্ৰ 

সংিেরণি েনয 

পর্ িাপ্ত িার্ন িচারিি 

স্বল্পতা। 

মন্ত্রনালয় এি 

কার্ িক্রম 

পর্ িাপ্ত নয় ।  

 

৯ েন মাঠ কমী 

আরছ র্কন্তু দে 

না।  

 

৬ েন নতুন মাঠ 

কমীি প্ররয়ােন। 

 

 িার্ন িচাি 

প্ররয়ােন 

উপরেলা পর্িষদ 

সমােরসবা 

অর্িরসি েনবল 

সংকি দূিীকিরণি 

েনয সমােরসবা 

অর্ধদপ্তি এি 

কারছ র্চটঠ র্দরব। 

 

বতিমারন  কম িিত 

সমােরসবা 

অর্িরসি মাঠ কমী 

এবং অর্িস 

কমীরদি 

প্রর্শেরণি বযবস্থা 

কিরব। 

 

স্বাস্থয ও 

পর্িবাি 

পর্িকল্পনা 

কর্মউর্নটি 

র্ির্নকগুর্লরত 

ওরয়টিং রুম না 

থাকায় গভিবতী 

মর্হলািা প্রচুি 

সমসযা পরড়ন  

 

কর্মউর্নটি 

র্ির্নরক 

স্তনযপান 

কিারনাি    

োয়গা   

উপরেলা 

৮৫টি 

কর্মউর্নটি 

র্ির্নক 

১০০০০  েন 

মর্হলা এই 

সমসযায় 

ভুগরছন র্ািা 

স্বাস্থযরসবাি 

েনয 

কর্মউর্নটি 

র্ির্নকগুর্লরত 

আরসন 

 

পূলব গ  ওরয়টিং রুম 

এর দরকার িয় নাই, 

বিগিালন জনসংখ্যা 

হবলে যাওয়া ওরয়টিং 

রুম প্ররয়ােন  

চলমান এবং 

পর্িকর্ল্পত 

কার্ িকলাপ 

জনই 

সমসযাটি ৮৫  টি 

কর্মউর্নটি 

র্ির্নরক থাকরব 

 

উপরেলা পর্িষদ 

এর্ডর্প জথরক ৮৫  

টি কর্মউর্নটি 

র্ির্নরক  ওরয়টিং 

রুম এবং জিস্ট 

র্ির্ডং কন িাি 

র্নম িারণি েনয 

অগ্রার্ধকাি 

র্ভর্িরত কাে 

কিরব (৫  বছরি 

আিও অনুদান 

এরল এই সমসযা 

সমাধান কিা হরব) 

  

মাধযর্মক 

র্শো 

 

ড্রপআউরিি 

হাি মাধযর্মক 

র্শোি স্তরি 

জবর্শ 

 

উপরেলাি 

8টি 

ইউর্নয়ন. 

ড্রপআউি হাি 

৬০%;  

- বালয র্ববাহ 

- দার্িদ্র্য 

- সরচতনতাি অভাব 

(পর্িবারিি সদসয 

এবং আরশপারশি) 

 

র্শোথীরদি 

উপবৃর্ি প্রদান 

কিরব, 

সরচতনতা- 

মূলক 

কম িসূর্চি 

বযবস্থা কিরব,  

ড্রপআউি হাি 

৬০% জথরক 

কর্মরয় ১০% কিা 

হরব 

উপরেলা পর্িষদ 

বাকী৩ % েনরক 

র্পতামাতাি েনয 

অনুরপ্রিণামূলক 

কম িশালা, 

 

দর্িদ্র্ র্শোথীরদি 

েনয বৃর্ি (রমধাি 

র্ভর্িরত) 

 

সু্করল র্শোথীরদি 

শতভাগ উপর্স্থর্ত 

অেিরনি েনয 

করঠাি 

পর্ িরবেরণি  



কৃর্ষ উপরেলায় 

ভুট্টা চাষ 

বাড়ারনা 

 

উপরেলায় 

আলু চাষ 

বাড়ারনা 

 

 

উপরেলাি 

র্বর্ভন্ন  

ইউর্নয়রন 

পর্ির্স্থর্ত 

খািাপ 

 

উপরেলাি  

কৃষক 

 

অনযানয কৃর্ষ 

পণযগুর্লরত কম বা 

জকানও লাভ নয়। 

 

কৃষকরদি বীে, সাি 

ও অনযানয কৃর্ষ 

উপকিণ সিবিাহ 

কিা 

 

কৃষকরদি জ্ঞান ও 

দেতাি অভাব 

 

অনযানয নতুন িসল 

/ প্ররু্ন্সিি প্রদশ িনীি 

পর্ িাপ্ত িলািরলি 

অভাব 

 

উচ্চ িলনশীল 

িসরলি প্রর্শেণ 

এবং প্রদশ িনীি েনয 

বিারেি অভাব 

 

সিকািী ভারব 

র্া পাওয়া র্ায় 

তা পর্ িাপ্ত নয় 

পাাঁচ বছি পরি 

ভুট্টাি চাষাবাদ 

উরেখরর্াগযভারব 

বৃন্সি পারব। 

 

চাষ কিা ের্মি 

উব িিতা আিও 

করম জর্রত পারি। 

 

কৃষকরদি েনয 

ভুট্টা চারষি 

প্রর্তকূল প্রভাব 

সম্পরকি প্রর্শেণ 

জকারস িি বযবস্থা 

কিা উর্চত। 

 

উচ্চমূরলযি নতুন 

িসল / 

প্ররু্ন্সিগুর্লরত, 

র্বরশষত সংকি 

ভুট্টা, আলুি সংখযা 

বৃন্সি করুন। 

 

এই উচ্চমরূলযি 

িসরলি র্বপণন 

বযবস্থাি উন্নয়ন 

কিা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

িাশ্লেশ্লেি সংরিপ্তসাি 

 

 

 িহরিশ্লেি উৎস িারষ ণক গড় িিাদ্দ  পাাঁচ িছশ্লিি প্রশ্লিপণ 

 

১ 
বার্ষ িক উন্নয়ন কার্ িক্রম (এর্ডর্প) অনদুান 

 

১২১০০০০০ ৬০৫০০০০০ 

২ 
র্বরশষ কার্ িক্রম অনুদান (BDwRwWwc) 

 

৫০০০০০০  ২৫০০০০০০ 

৩ 
স্থানীয় সম্পদ আহিণ  (গত বছরিি িােস্ব উদ্বৃি) 

 

৪৯৭২০০০০  ২৪৮৫০০০০০ 

৪ 
উপরেলায় োতীয় উন্নয়ন পর্িকল্পনা জথরক প্রাপ্ত সম্পদ 
 

৩৪৮১৭৫৯৬০ ১৭৪০৮৭৯৮০০ 

৫ 
ইউর্নয়ন/জপৌিসভা উন্নয়ন পর্িকল্পনা জথরক প্রাপ্ত সম্পদ ৬৫০০০০০০ ৩২৫০০০০০০ 

৬ 
উপরেলায় এমর্পি প্রকল্প 
 

১২৫০০০০০  ৬২৫০০০০০ 

৭ 
এনন্সেও/র্সএসও প্রকল্পসমূহ 

 

  

৮ 
জবসিকার্ি/বযন্সিখারতি প্রকল্পসমূহ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 
খাত  পার্িকল্পনা / প্রকজল্পি নাম  অর্ভষ্ট চ ার্ি ও ফলাফলসি সংর্িপ্ত র্ববিণ অর্ভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউর্নয়জনি 

নাম) 

প্রকজল্পি চময়াদ/ বাজেট 

োতীয় পর্িকল্পনা ও প্রকল্প 

এলর্েইর্ি র্ের্ির্প-৩ 

র্ের্ির্প-৪ 

সাধািণ এবং পল্লী পর্িবিন অবকাঠাজমা র্বজেষত অর্ িনীর্তি 

অব্যািত বৃর্ি এবং দার্িদ্র্য র্বজমােজন সিায়তা কিাি চিজে 

একটি গুরুত্বপূণ ি উপাদান যাজত কৃর্ষ ইনপুট এবং অন্যান্য 

প্রাসর্িক পর্িজষবা এবং পণ্য সিবিাজিি সুজযা  সুর্বধা প্রদান 

কজি। বাংলাজদজেি দৃর্ষ্টভর্ি পর্িকল্পনা ২০১০-২০১১ গ্রামীণ 

অর্ িনীর্তজত উন্নর্তি অনুঘটক র্িসাজব পল্লী অবকাঠাজমা ত 

র্বকােজকও র্ের্েত কজিজে। 

হলৌিজং, 

উপলজলা  
 

২০১৭ – ২১  

২০১৮ – ২২  

 

 

এলর্েইর্ি  এসএসআির্ির্প -২ 

 

এটি লি কিা যায় চয, পয িাপ্ত র্নকােী ব্যবস্থা না র্াকাি কািজণ 

বন্যা ও বষ িাকাল পজি কৃর্ষের্মগুর্ল দীঘ িকাল র্নমগ্ন র্াজক, যাি 

ফজল কৃর্ষজিজে মািাত্মক ির্ত িয়। অন্যর্দজক শুকজনা মিসুজম, 

খিাি কািজণ কৃর্ষি আবাদ 30% র্িসাজব হ্রাস চপজয়জে। 

অন্যর্দজক, কৃর্ষজিজে উত্পাদনেীলতাি উন্নর্তি চিজে, খাতটি 

ইর্তিাজসি ওভাি-ব্যবহৃত ভূ ভিস্থ েজলি চর্জক ভূ ভিস্থ েজলি 

দি ব্যবিাজি স্থানান্তর্িত কিাি েরুর্ি কাে কজিজে these 

এই অবস্থাি আজলাজক, েজলি চটকসই ব্যবস্থাপনাি র্বকাে 

অপর্িিায ি েলাবিতা, বন্যা র্নয়ন্ত্রণ ও র্নষ্কােন হ্রাস কিাি েন্য 

পয িাপ্ত েল ব্যবস্থাপনাি অবকাঠাজমা সিবিাি কজি এবং েল 

সংিিণ, বাংলাজদে েল আইন, োতীয় েল নীর্ত, োতীয় েল 

ব্যবস্থাপনাি পর্িকল্পনা এবং অংেগ্রিণমূলক েল ব্যবস্থাপনাি 

েন্য র্দকর্নজদ িেনা 

হলৌিজং, 

উপলজলা  
 

২০১৬/১৭ চর্জক  ২০২২/২৩ 

এলর্েইর্ি  

 

আইআিআইর্ির্প -২ 

 

পল্লী অবকাঠাজমা উন্নয়ন প্রকল্পগুর্লি চকৌেল অনুসাজি এই 

প্রকল্পটি প্রস্তুত কিা িজয়জে। এই প্রকজল্পি আওতায় গুরুত্বপূণ ি পল্লী 

সি়ক, উপজেলা, ইউর্নয়ন ও গ্রাম সি়জকি কাঠাজমা (জসতু / 

কালভাট ি), পল্লী বাোি, চনৌকা অবতিণ ঘাট, পল্লী সি়জকি 

িিণাজবিজণি উন্নর্ত কিাি ব্যবস্থা কিা িজয়জে। প্রস্তার্বত 

উন্নয়ন কােগুর্ল সািা চদজেি গ্রামীণ অঞ্চজল এবং বাোিগুর্লজত 

অযাজেস উন্নত কিজব এবং এভাজব কৃর্ষজিজে উত্পাদন, 

কমিসংস্থান সৃর্ষ্ট এবং গ্রামীণ দর্িদ্র্জদি দার্িদ্র্য দূিীকিজণ 

সিাসর্ি সিায়তা কিজব। 

 

হলৌিজং, 

উপলজলা  
 

২০১৫/১৬ চর্জক  ২০২০/২১  

এলর্েইর্ি  আইর্ির্ের্পএস এই প্রকজল্পি বাইজি লিযগুর্ল, তার্লকাভুর্িি িাি বাি়াজত এবং 

প্রার্র্মক র্বদ্যালয় চর্জক বাদ পি়াি ঘটনা হ্রাস কজি। প্রার্র্মক 

র্বদ্যালজয় র্েশুজদি তার্লকাভুর্ি ও উপর্স্থর্ত বৃর্ি কিাি 

পাোপার্ে মানসম্পন্ন প্রার্র্মক র্েিা র্নর্িত কিা র্েশু-বান্ধব 

র্বদ্যালজয়ি পর্িজবে এবং োিীর্িক সুর্বধাি উপি র্নভিি কজি। 

 

হলৌিজং, 

উপলজলা  

২০১৬/১৭ চর্জক  ২০২২/২৩  

এলর্েইর্ি  র্সইউএমর্সর্প মুর্িজযািা সংসদ অর্ফস সকল উপজেলায় র্বদ্যমান র্াকজলও 

তাজদি চবর্েিভাজ ি েিােীণ ি অবস্থাি স্বল্প বা সীর্মত সুজযা -

সুর্বধা িজয়জে। অন্যর্দজক উপজেলা পয িাজয় বতিমাজন এমন 

চকানও সংগ্রিোলা পাওয়া যাজে না যাি মাধ্যজম নতুন প্রেন্ম 

মুর্িযুজিি প্রকৃত ইর্তিাস চেখাি সুজযা  চপজত পাজি। তাই নতুন 

প্রেন্মজক মুর্িযুজিি ইর্তিাস সম্পজকি র্ের্িত কিজত মুর্িযুি 

র্বষয়ক মন্ত্রণালয় অজনক সর্ির্লত ও বাস্তববাদী পদজিপ 

র্নজয়জে। দুদ িোগ্রস্ত মুর্িজযািাজদি আর্ ি-সামার্েক অবস্থাি 

উন্নর্ত কিজত এটি প্রর্তশ্রুর্তবি। উপজিাি র্বজবেনায় মন্ত্রক 

মুর্িযুজিি চেতনা ধজি িাখজত, নতুন প্রেন্মজক র্ের্িত কিজত 

এবং মুর্িজোধজদি কল্যাণমূলক কম িকাণ্ড প্রোজিি লজিয সািা 

চদজে একটি প্রকল্প গ্রিণ কিজব। 

 

হলৌিজং, 

উপলজলা  

২০১২/১৩  চর্জক  ২০২০/২১ 



খাত  পার্িকল্পনা / প্রকজল্পি নাম  অর্ভষ্ট চ ার্ি ও ফলাফলসি সংর্িপ্ত র্ববিণ অর্ভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউর্নয়জনি 

নাম) 

প্রকজল্পি চময়াদ/ বাজেট 

এলর্েইর্ি  ইউর্নয়ন ভূর্ম অর্ফস উপজেলায় ইউর্নয়ন ভূর্ম অর্ফস র্নম িাণ 

 

হলৌিজং, 

উপলজলা  

২০২০/২১ 

স্বাস্থয ইর্পআই 

 

উপরেলা র্শশুরদি েনয টিকাদান কম িসরূ্চ হলৌিজং, 

উপলজলা  

র্নয়র্মত/চলমান 

স্বাস্থয এনর্সর্ড সংক্রামক বযার্ধ র্নয়ন্ত্রণ হলৌিজং, 

উপলজলা  

র্নয়র্মত/চলমান 

স্বাস্থয আর্মএমর্সআই শশশব অসুস্থতা পর্িচালনা হলৌিজং, 

উপলজলা  

র্নয়র্মত/চলমান 

স্বাস্থয টির্ব র্ক্ষ্মাি র্চর্কত্সা এবং র্নয়ন্ত্রণ। হলৌিজং, 

উপলজলা  

র্নয়র্মত/চলমান 

পর্িবাি 

পর্িকল্পনা 

এনর্পর্ডএসর্প লেযটি হ'ল স্বাস্থয, েনসংখযা এবং পটুষ্ট 

পর্িরষবাগুর্লরত অযারেস এবং বযবহারিি 

উন্নর্ত করি বাংলারদরশি সকল নাগর্িরকি 

েনয মানসম্পন্ন ও নযায়সঙ্গত স্বাস্থযরসবা 

র্নন্সিত কিা। 

হলৌিজং, 

উপলজলা  

র্নয়র্মত/চলমান 

বন সামান্সেক বনায়ন 

প্রকল্প 

বনর্ভর্িক কম িসংস্থারনি সুরর্াগ সটৃষ্ট করি 

দার্িদ্র্য র্বরমাচন ও গণ বনায়ন কার্ িক্ররমি 

মাধযরম জদরশি ইরকা র্সরস্টম এবং অথ িননর্তক 

উন্নয়রন বনাঞ্চরলি ভূর্মকা বৃন্সি কিা। 

 

হলৌিজং, 

উপলজলা  

র্নয়র্মত/চলমান 

র্ডর্পএইচই োতীয় সযার্নরিশন 

প্রকল্প (২ য় এবং 

তৃতীয় ধাপ) (ক) 

র্বনা মূরলয লযাটিন 

জসি র্বতিণ, (খ) 

পাবর্লক িয়রলি 

র্নম িাণ, (গ) 

কর্মউর্নটি লযাটিন 

র্নম িাণ 

 

এই প্রকরল্পি মাধযরম উপরেলাি ৬০% মানুষ 

সযার্নরিশন সুর্বধা পারেন। 

 

হলৌিজং, 

উপলজলা  

২০১৬/১৭ জথরক  

২০২০/২১ 

র্ির্পএইেই অগ্রার্ধকাি পুজলি েল 

সিবিাি প্রকজল্পি (এ) 

 ভীি নলকূজপি আওতায় 

র্বর্ভন্ন ধিজণি েজলি 

স্থাপনা 

 

প্রকল্প এলাকাি ১৫০০ পর্িবাি র্নিাপদ পানীয় েজলি সুর্বধা 

পাজব। 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৮/১৯ চর্জক  ২০২০/২১ 

র্ির্পএইেই েল সিবিাি প্রকজল্পি (ক) 

এি অধীজন 8 টি  ভীি 

নলকূপ স্থাপন কিা িজয়জে 

 

প্রকল্প এলাকাি ২০০ পর্িবাি র্নিাপদ পানীয় েজলি 

প্রজবোর্ধকাি পাজব। 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৬/১৭ চর্জক  ২০২০/২১ 

র্ির্পএইেই োর্িদা র্ভর্িক সিকার্ি 

প্রার্র্মক র্বদ্যালয় উন্নয়ন 

প্রকজল্পি অধীজন ওয়াে ব্লক 

র্নম িাণ (প্রর্ম ধাপ) 

 

উি প্রকজল্পি আওতায় ১২ টি র্বদ্যালজয়ি প্রায় ৪,০০০ র্েিার্ী 

উন্নততি স্যার্নজটেন সুর্বধা পাজব। 

 

৪ টি ইউর্নয়ন সুর্বধা 

পাজব, 

২০১৬/১৭ চর্জক  ২০২০/২১ 

র্ির্পএইেই োতীয় স্যার্নজটেন 

প্রকজল্পি আওতায় দর্িদ্র্ 

পর্িবািগুর্লজত র্বনামূজল্য 

ল্যার্িন র্বতিণ (২ য় পব ি) 

 

প্রকল্প এলাকাি ১৭৫ পর্িবাি র্ি ল্যার্িজনি অযাজেস পাজবন 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৬/১৭ চর্জক  ২০২০/২১ 

র্ির্পএইেই েল সংিিণ ও র্নিাপদ 

েল সিবিাজিি েন্য চেলা 

এলাকায়, েরুিী সমজয় ২৫০  পর্িবাি র্নিাপদ েল ব্যবিাজি 

র্নিাপদ র্াকজব। 

২ টি ইউর্নয়ন সুর্বধা 

পাজব, 

২০১৭/১৮ চর্জক  ২০২০/২১ 



খাত  পার্িকল্পনা / প্রকজল্পি নাম  অর্ভষ্ট চ ার্ি ও ফলাফলসি সংর্িপ্ত র্ববিণ অর্ভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউর্নয়জনি 

নাম) 

প্রকজল্পি চময়াদ/ বাজেট 

পর্িষজদি পুকুি / র্দর্ঘ / 

েলােজয়ি পুন িঠন / 

সংস্কাি প্রকল্প 

 

সমবায় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ভূর্মিীন ও দর্িদ্র্ চলাজকিা র্াকাি ও কাজেি োয় া পাজব। 

 

৩ টি ইউর্নয়ন সুর্বধা 

পাজব, 

র্নয়র্মতেলমান / 

কৃর্ষ 

 

কৃর্ষি উন্নতমাজনি েন্য 

ধাজনি বীে /  ম / পাট 

বীে উত্পাদন, সংিিণ ও 

র্বতিণ 

উন্নতমাজনি উত্পাদন, উন্নত মাজনি েন্য র্বর্ভন্ন ধিজণি বীে 

সংিিণ ও র্বতিজণি েন্য 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৯/২০ চর্জক ৫  বেি  

কৃর্ষ 

 

কৃর্ষজিজে উন্নত মাজনি 

েন্য িাল / চতল ও মসলা 

বীে উৎপাদন, সংিিণ ও 

র্বতিণ 

উন্নতমাজনি উত্পাদন, উন্নত মাজনি েন্য র্বর্ভন্ন ধিজণি বীে 

সংিিণ ও র্বতিজণি েন্য 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 
২০১৮/১৯  চর্জক ৫  বেি 

কৃর্ষ 

 

সমর্িত কৃর্ষ র্বকাজেি 

মাধ্যজম খাদ্য ও পুর্ষ্ট 

সুিিা র্নর্িত কিা 

সমর্িত কৃর্ষ র্বকাজেি মাধ্যজম উপজেলাি কৃষকজদি খাদ্য ও 

পুর্ষ্ট সুিিা র্নর্িত কিা 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৬/১৭ চর্জক ৫  বেি 

কৃর্ষ েল ব্যবস্থাপনাি উন্নত 

প্রযুর্িি দ্বািা কৃর্ষজিজে 

ফসজলি বৃর্ি 

উন্নত েল ব্যবস্থাপনা প্রযুর্ি দ্বািা ফসজলি বৃর্ি উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৮/১৯  চর্জক ৫  বেি 

কৃর্ষ 

 

এনএটির্প ২- কৃর্ষজিজেি েন্য কৃর্ষ প্রযুর্ি চেনাজিেন বৃর্ি, েস্য র্বকােজক 

সমর্ িন, র্ফোর্ি উন্নয়জন সিায়তা, প্রার্ণসম্পদ উন্নয়জন সিায়তা, 

প্রকল্প পর্িোলনা 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 
২০১৬/১৭ চর্জক ৫  বেি 

 

মৎস্য 

এনএটির্প চম া প্রকল্প) ২- কৃর্ষজিজেি েন্য কৃর্ষ প্রযুর্ি চেনাজিেন বৃর্ি, েস্য র্বকােজক 

সমর্ িন, র্ফোর্ি উন্নয়জন সিায়তা, প্রার্ণসম্পদ উন্নয়জন সিায়তা, 

প্রকল্প পর্িোলনা ৩২০  র্নবর্ন্ধত কৃষক। 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৬/১৭ চর্জক ৫  বেি 

মৎস্য ইউর্নয়ন পয িাজয় র্ফোর্ি 

ফার্ম িং চটকজনালর্ে 

সার্ভিজসস এেজটনেন 

প্রকল্প 

ইউর্নয়ন পয িাজয় র্ফে ফার্ম িং প্রযুর্ি পর্িজষবা সম্প্রসািজণি 

মাধ্যজম মৎস্য োষ বৃর্ি এবং চেজলজদি েীবনমান বাি়াজনা 

উপজেলাি ৬টি  

ইউর্নয়ন 

২০১৫/১৬ চর্জক  ২০২০/২১ 

প্রার্র্মক র্েিা প্রার্র্মক র্েিা অনুজেদ 

প্রকল্প 

 

প্রর্ম বয়জসি স্কুজল যাওয়াি েন্য র্েিার্ীজদি উত্সার্িত করুন, 

স্কুল োি়জবন না। চবর্েিভা  প্রার্র্মক র্বদ্যালয়। ক্লাস ১-৫ 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

েলমান 

প্রার্র্মক র্েিা র্পইর্ির্প-৪  প্রকজল্পি প্রধান লিযগুর্ল- (i) উন্নত র্েিাি ফলাফল (ii) 

সব িেনীন অংেগ্রিণ এবং সমার্প্ত, (iii) ববষম্য হ্রাস, (iv) 

র্বজকন্দ্রীকিণ, (v) বাজেট বিাজেি কায িকার্িতা বৃর্ি, এবং 

(vi) চপ্রাগ্রাম পর্িকল্পনা ও পর্িোলনা। এই অঞ্চলগুর্লজত 

ফলাফলগুর্ল উর্নেটি সাব-উপাদানগুর্লি র্িয়াকলাপ এবং 

আউটপুটগুর্লি মাধ্যজম অেিন কিা িজব। আির্বএম একটি 

নমনীয় মজিল; কমিিমতা উন্নত কিাি েন্য পর্িকল্পনাগুর্ল 

সামঞ্জস্য কিা যায়। 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন  

ক্লাস ১-৫ 

২০১৮/১৯ চর্জক েলমান 

মাধ্যর্মক র্েিা 

 

এসইর্ির্প (চম া প্রকল্প) তানোর্নয়া প্রোতজন্ত্রি সিকাি দ্বািা মাধ্যর্মক র্েিা উন্নয়ন 

কম িসূেী (এসইর্ির্প) প্রকল্প সংস্কািজক সমর্ িন কজি। 

এসইর্ির্পটিি লিয: (১) মাধ্যর্মক র্েিা সম্পন্ন প্রাসর্িক 

অনুপাজতি অনুপাত বাি়াজনা, (২) র্েিার্ীজদি র্বজেষত 

চমজয়জদি র্েিাি ফলাফল উন্নত কিা এবং (৩) েন প্রোসনজক 

মাধ্যর্মক র্েিাজক আিও কায িকিভাজব পর্িোলনা কিজত সিম 

কজি। যাজত ইকুযইটি সি তার্লকাভুর্ি প্রসার্িত িয়। এসইর্ির্প 

এি মজধ্য র্নম্নর্লর্খত পদজিপগুর্ল অন্তভুিি িজয়জে: (ক) 

সম্পজদি আিও দি ব্যবিাি কিা, (খ) মূলত র্নম্নাঞ্চর্লত 

অঞ্চজল স্কুল এবং সম্প্রদাজয়ি েন্য উন্নয়ন অনুদান সিবিাি কিা, 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৭/১৮ চর্জক েলমান 



খাত  পার্িকল্পনা / প্রকজল্পি নাম  অর্ভষ্ট চ ার্ি ও ফলাফলসি সংর্িপ্ত র্ববিণ অর্ভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউর্নয়জনি 

নাম) 

প্রকজল্পি চময়াদ/ বাজেট 

( ) র্েিজকি সিবিাি সম্প্রসািণ, (ঘ) মাধ্যর্মক র্েিাি েন্য 

র্নম্ন গৃিস্থার্ল ব্যয় এবং সম্প্রসািণ দর্িদ্র্ পর্িবাজিি র্েিার্ীজদি 

েন্য বৃর্ি কায িিম এবং (ঙ) চবসিকািী খাজতি সাজর্ 

অংেীদার্িত্ব বািা়জনা। মাজনি উন্নর্তি চপ্রাগ্রাজমি মজধ্য িজয়জে: 

(ক) পাঠ্যপুস্তক ও পিীিাি সংস্কাি, (খ) র্বদ্যালজয় কযাপেন 

অনুদাজনি মাধ্যজম পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠদাজনি উপকিজণি ব্যবস্থা 

এবং ( ) চপোদািজদি েন্য একটি র্সজেম প্রর্তিাি সাজর্ প্রাক-

পর্িজষবা র্েিক প্রর্েিজণ গুণ তমাজনি উন্নর্ত ইন-সার্ভিস 

র্েিক র্বকাে। এসইর্ির্প-জত ক্লাস 6-10 চর্জক র্েিার্ীজদি 

প্রার্তিার্নক সংস্কাি এবং সিমতা বৃর্িও অন্তভুিি 

 

মাধ্যর্মক র্েিা উচ্চ মাধ্যর্মক উপবৃর্ি 

প্রকল্প 

 

র্নয়র্মতভাজব উচ্চ মাধ্যর্মক র্েিার্ীজদি পি়াজোনা োর্লজয় 

চযজত উত্সার্িত কিা। 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

েলমান 

মাধ্যর্মক র্েিা অনাস ি স্তজিি র্েিার্ীজদি 

দর্িদ্র্ ও চমধাবী 

র্েিার্ীজদি েন্য 

র্েপুজলেন। 

অনাস ি পয িাজয়ি র্েিার্ীজদি র্নয়র্মতভাজব পি়াজোনা োর্লজয় 

চযজত উত্সার্িত কিা। 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

েলমান  

মর্িলা র্বষয়ক স্যার্নজটেন প্রকল্প স্কুজলি চমজয়জদি স্যার্নজটেন সম্পজকি অবর্িত করুন। তাজদি 

"ককজোজি" ক্লাস ৬ – ১০ চর্জক শুরু কিা 

 

প্রর্তটি ইউর্নয়ন 

চর্জক ২টি স্কুল। 

 

২০১৮/১৯ চর্জক ২ বেি 

মর্িলা র্বষয়ক র্ভর্ের্ি প্রকল্প চোট ব্যবসাজয়ি েন্য সীমাবি তির্বল। বয়স ২৫ -৪৯, উপজেলা চর্জক ২৫ -

৪৯ বেি বয়সী মর্িলা 

 

েলমান. 

মর্িলা র্বষয়ক মাতৃত্বকালীন ভাতা 

 

 ভিবতী মর্িলাজদি েন্য প্রসূর্ত ভাতা।    বয়স ১৮-৪৫  ১৪১৬ েন উপজেলা। 

 

২০০৭ চর্জক েলমান. 

মর্িলা র্বষয়ক সমবায় র্নবন্ধন অনুদান / 
স্বকমিসংস্থাজনি েন্য।ব-য়স গ্রুপ ২৫-৪৫  

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০০৫ চর্জক েলমান 

মর্িলা র্বষয়ক আর্মর্েএ র্বর্ভন্ন ধিজণি চিি প্রর্েিণ।বয়স গ্রুপ১৭-৩৫  উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৭-১৮ চর্জক ৫ বেি  

মর্িলা র্বষয়ক আইজনি দ্বািা র্নপীর্িত় 

মর্িলাজদি সমর্ িন 

আইজনি দ্বািা র্নপীর্িত় মর্িলাজক সমর্ িন কিন। চকানও বয়জসি 

সীমা চনই। 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০০১-২ েলমান 

র্পআইও টিআি প্রকল্প দর্িদ্র্ শ্রর্মকজদি র্নজয় চোট চসতু ও কালভাট ি র্নম িাণ। যািা 

দার্িদ্্র্ সীমাি র্নজে। 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

েলমান  

র্পআইও কার্বখা  

 

কাজেি েন্য খাবাি, বন্যাি সময় এবং অন্যান্য প্রাকৃর্তক দুজয িা  

এি সময়  

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 
েলমান  

র্পআইও িত দর্িদ্র্ প্রকল্প  দর্িদ্র্ েন জণি সাজর্ িাস্তাঘাট র্নম িাণ। উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 
েলমান  

র্পআইও র্ভর্েএফ প্রকল্প প্রজয়ােনীয় খাদ্যদ্র্ব্য চদওয়া িয় দার্িজদ্র্যি নীজে।  উত্সব 

েলাকালীন। 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 
দুজয িা  কার্লন সময়  

র্পআইও এইের্বর্ব প্রকল্প 

 

দর্িদ্র্ চলাকজদি,যাজদি কাে চনই তাজদি দািা  এইের্বর্ব িাস্তা 

বতর্ি কিা। 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 
েলমান  

যুব উন্নয়ন র্বর্ভন্ন প্রর্েিণ চপ্রাগ্রাম মন্ত্রণালয় কতৃিক চপ্রর্িত র্বর্ভন্ন ধিজণি প্রর্েিণ কায িিম 

পর্িোলনা কিা 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  র্ভর্ের্ি প্রকল্প 

 

চোট ব্যবসাজয়ি েন্য সীমাবি তির্বল। বয়স ২৫-৪৫, উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  মাতৃত্বকালীন ভাতা  ভিবতী মর্িলাজদি েন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা। বয়স গ্রুপ-১৮-৪৫  উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  সমবায় র্নবন্ধন  /অনুদান স্ব. কম িসংস্থাজনি েন্য।- বয়স ২৫-৪৫, উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  আইর্েএ র্বর্ভন্ন ধিজণি চিি প্রর্েিণ।বয়স ১৭-৩৫  উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 
েলমান  



খাত  পার্িকল্পনা / প্রকজল্পি নাম  অর্ভষ্ট চ ার্ি ও ফলাফলসি সংর্িপ্ত র্ববিণ অর্ভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউর্নয়জনি 

নাম) 

প্রকজল্পি চময়াদ/ বাজেট 

সমােজসবা  সমবায় ঋণ  সমবার্য় চদি ঋণ র্বতিন  উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 
েলমান  

প্রাণী সম্পদ  মর্িষ উন্নয়ন প্রকল্প উপজেলায় ভাল ও স্বাস্থযকি মর্িজষি র্বকাে কিা উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 
২০১৯-২০ পিবতী ৩ বেি   

র্বআির্ির্ব 

 

সংিত দার্িদ্র্য র্বজমােন 

কম িসূর্ে 

 (IPAP) 

ক্ষুদ্র্ ব্যবসাজয়ি েন্য ক্ষুদ্র্ ঋণ র্দজয় দার্িদ্র্য হ্রাস কিন। 

 

উপজেলাি ৬ টি 

ইউর্নয়ন 

েলমান 

র্বআির্ির্ব 

 

ইনজসালজভন্ট মুর্িজযািা 

এবং তাজদি র্নভিিেীল 

প্রর্েিণ এবং স্ব-

কম িসংস্থান চপ্রাগ্রাম 

(এফএফ) 

র্বর্ভন্ন ধিজণি ব্যবসাজয়ি প্রর্েিণ এবং উপজেলাি অসেল 

মুর্িজযািাজদি স্ব-কম িসংস্থাজনি েন্য তির্বল প্রদান কিা। 

 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৯-২০ েলমান  

এমর্প উন্নয়ন প্রকল্পসমূি 

  প্রজযােয নজি    

স্থানীয় সিকাি প্রর্তিাজনি উন্নয়ন প্রকল্পসমূি (সমস্ত ইউর্নয়নি  উন্নয়ন টিএলর্ি দ্বািা সম্পন্ন কিা িজব) 

  উপজেলা বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ 

সময়কাজল। 

  

এনর্েও এবং র্সএসওি প্রকল্পসমূি 

  প্রজযােয নজি   

র্েল্প বার্ণেয উজদ্যািা / 

  প্রজযােয নজি   

অন্যান্য প্রকল্প উন্নয়ন চপ্রাগ্রাম / 

  প্রজযােয নজি   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cÂ-evwl©K Kg©-cwiKíœbv 

Kg©-cwiKíbvwU cÖ¯‘Z Kivi c~‡e© Dc‡Rjv cwil‡`i mKj m`‡m¨i mgš̂‡q Av‡jvPbv I ch©v‡jvPbv Kiv nq| wbe©vwPZ cÖwZwbwa‡`i AwfgZ Ges miKvix Kg©KZ©v‡`i (we‡kl K‡i 

Dc‡Rjv cwil‡` b¨ Í̄K…Z) AwfÁZv I welqwfwËK Áv‡bi mgš̂q NwU‡q cÂ evwl©K Kg©- cwiKíbvwU cÖ¯‘Z Kiv nq| Kg©-cwiKíbvwU ˆZwii D‡Ïk¨, cÖZ¨vkv, cwiKíbvi 

iæc‡iLv wb¤œiƒct  

 

cÖZ¨vkv  

Drcv`bkxj Kg©ms¯’vb m„wói gva¨‡g `vwi`ª¨ n «vmKiY, AeKvVv‡gv Dbœqb, AvaywbK †mP e¨e ’̄vcbv I wb®‹vkb my‡hvM m„wó, mvgvwRK b¨vq wePvi cÖwZôv, K…wl †ÿ‡Î mg„w× AR©b, 

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

 

cÂ-evwl©K cwiKíbvi D‡Ïk¨  

evsjv‡`‡ki cÖvq GK PZz_©vsk gvbyl `vwi`ª mxgvi bx‡P w`bhvcb Ki‡Q| Rxe‡bi †gŠwjK my‡hvM myweavq G‡`i cÖ‡ekvwaKvi mxwgZ| MRvwiqv Dc‡Rjvi Rbmvavi‡Yi Ae¯’vI 

mviv †`‡ki Rbvmvavi‡Yi Ae ’̄v n‡Z wfbœZi bq| AÎ GjvKvi RbM‡Yi `vwi`ªZv üªvmKiY gva¨‡g RxebhvÎvi gvb Dbœq‡bi j‡ÿ¨ myôz cwiKíbv cÖbq‡b D‡`¨vM MÖnY Kiv 

n‡q‡Q| MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`I cÂ evwl©K cwiKíbvi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q MRvwiqv Dc‡Rjv  cwil‡`i wbR¯^ m¤ú` Ges miKvix I †emiKvixfv‡e eiv×K…Z A_© RbM‡Yi 

Pvwn`v Abymv‡i Ges cÖvwaKv‡i wfwË‡Z mgwš̂Z Dcv‡q e¨env‡ii gva¨‡g `vwi`ª¨ n«vm Kiv| cÂ evwl©K cwiKíbvi mywbw`©ó D‡Ïk¨mgyn wb¤œiƒct  

 

❖ RbcÖwZwbwa‡`i AskMÖn‡Y GjvKvi Dbœqb cwiKíbv cÖbqb I ev¯Íevq‡bi gva¨‡g MRvwiqv Dc‡Rjv cwil‡`i Revew`wnZv wbwðZKiY I cwil‡`i `ÿZv e„w×;  

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

❖ Avcvgi RbM‡Yi Pvwn`v †gvZv‡eK †mev mieivn wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ RvwZMVbg~jK cÖwZôvb mg~‡ni mv‡_ Dc‡Rjv cwil‡`i Askx`vwiZ¡ m„wó Kiv; 

❖ cwiKwíZ †mev I mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi gva¨‡g GjvKvi †mP e¨e¯’vcbv, cvwb I cqtwb®‹vkb, km¨, cÖvYx m¤ú‡`i Drm BZ¨vw` Drcv`bkxjZv e„w× Kiv; 

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

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

 

 

 

রূপজিখা র্নধ িািণ 

 

উপজেলাি 

নাম 
পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনাি রূপকল্প র্ববিণী 

ললৌহেং, 

উৎপাদনেীল কম িসংস্থান সৃর্ষ্টি মাধ্যজম দার্িদ্র্য হ্রাসকিণ, অবকাঠাজমা উন্নয়ন, আধুর্নক চসে ব্যবস্থাপনা ও 

র্নষ্কােন সুজযা  সৃর্ষ্ট, সামার্েক ন্যায় র্বোি প্রর্তিা, কৃর্ষ চিজে সমৃর্ি অেিন, উন্নত র্েিা ও স্বাস্থয চসবা 

গ্রিজণি সুজযা  সৃর্ষ্ট, র্লির্ভর্িক ববষম্য হ্রাস এবং চযা াজযা  ব্যবস্থাি মাধ্যজম স্বয়ংসম্পূণ িতা অেিণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনাি  

ফোফে ও পরিমাপশ্ল াগয সূচক 
 

 

 

 

 

 

 

 

লেয  খ্াি  িলািল  পর্িমাপরর্াগয সূচক 

ছাত্ৰিা সু্করল জর্রত 

আগ্রহী হরব 

র্শো ২৫ টি সু্কল ভবন র্নম িাণ কিা হরব। 

৩০  েন র্শেকরক প্রর্শেণ প্রদান  

২০  র্কর্ম সড়ক জমিামত হরব। 
 

উপর্স্থর্ত হাি 30% জথরক 70% 

বৃন্সি হরব 

উপরেলা েনগরণি 

েনয সহে জর্াগারর্াগ 

হরব। 

জর্াগারর্াগ ২৫ র্কর্ম সড়ক জমিামত কিা হরব। 

১০ টি জসতু ও  ২০ টি কালভািি জমিামত 

কিা হরব। 

২৫ র্কর্ম  সড়ক সম্পণূ ি 

জমিামত , ১০ টি জসতু ও  ২০ 

টি কালভািি বযবহাি উপরর্াগী  

হরব।  

 

মানুষ সংক্রামক জিাগ 

জথরক মুি হরব 

সযার্নরিশন  

 

১৫০ সযার্নিার্ি লযাটিন / উপকিণ র্বতিণ 

২০ টি গভীি নলকূপ স্থাপন 

সংক্রামক জিাগ দ্বািা সষৃ্ট 

জিাগীরদি সংখযা ৭৫%  জথরক 

২৫% হ্রাস পারব । 
 

নািী দে ও স্ব-র্নর্ুি 

হরব 

নািী উন্নয়ন 

 

১৫০ মর্হলারদি েনয দেতা প্রর্শেণ 

প্রদান কিা হরব।  

দে ও স্ব-কমী নািী সংখযা 

বৃন্সি  পারব । 

 
 



পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনাি  

পর্িকল্পনা ফিম্যাট 

অর্ ি বেি: ২০২২/২৩ চর্জক ২০২৬/২৭ 

কম িসূর্েি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়ন সূেী র্বর্নজয়া   

ট্যা  

নং 

কম িসূর্েি নাম 

(programme) 

র্ববিণ অর্ভষ্ট লিয/ পর্িমাণ প্রতযার্েত 

উপকািজভা ী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্েশু/ প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান 

(ইউর্প) 

বাস্তবায়জনি প্রস্তার্বত 

বেি 

বাস্তবায়নকািী 

সংস্থা/ 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ি 

প্রাক্কর্লত ব্যয় তির্বজলি 

উৎস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১  িাস্তা মাটি ভিাট, সর্লংকিন, 

আির্সর্স ও এইে.র্ব.র্ব দ্বািা 

সংজযা  সড়ক র্নম িাণ / উন্নয়ন। 

ইউর্নয়ন িাস্তা  মাটি ভিাট- ২৫  র্কর্ম 

সর্লংকিন- ৩০ র্কর্ম 

আির্সর্স- ১৫ র্কর্ম 

এইে.র্ব.র্ব- ৩৭ র্কর্ম 

উপার্েলাবাসীি চযা াজযা  সকল  

ইউর্নয়জন  

     উপার্েলা 

প্রজকৌেলী 

অর্ফস 

৩,০০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

২  চসতু, কাজঠি পুল ও কালভাট ি 

চমিামত/ র্নম িাণ 

উপার্েলাবাসীি 

যাতায়াত বাবস্থা 

সিেতি কিা ।  

কাজঠি পুল - ১ টি  

চসতুুঃ ১০ টি  

কালভাট ি - ২০ টি চমিামত 

কিা িজব। 

উপার্েলাবাসীি  চযা াজযা  সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপার্েলা 

প্রজকৌেলী 

অর্ফস 

১,০০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

৩ িাস্তায়  চপ্রাজটকেন ওয়াল, চেন, 

 াইি ওযাল র্নম িাণ। 

পার্ন র্নষ্কাষন ও 

িাস্তাি পাড় চভজি 

পড়া চিাধ  

চেন- ১০ র্কর্ম 

চপ্রাজটকেন ওযাল-৯ র্কর্ম  

উপার্েলাবাসীি  চযা াজযা  সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপার্েলা 

প্রজকৌেলী 

অর্ফস 

৩০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

 ৪  বস্তু ত অবকাঠাজমা (ঘাটলা, 

চসি)  র্নম িাণ 

ঘাটলা ও চসি ঘাটলা- ১৫ টি  

চসি-  ৫ টি  

উপার্েলাবাসীি  চযা াজযা  

অবকাঠাজমা 

সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপার্েলা 

প্রজকৌেলী 

অর্ফস 

৫০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

৫  এজপ্রাজে  াইি ওয়াল। এজপ্রাজে  াইি 

ওয়াল উন্নয়ন  

 াইি ওয়াল -১৭ র্কর্ম  উপার্েলাবাসীি  চযা াজযা  সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপার্েলা 

প্রজকৌেলী 

অর্ফস 

২০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 



৬  চখলাি মাঠ সংস্কাি, বাউন্দািী 

ওয়াল র্নম িাণ। 

চখলাি মাঠ সংস্কাি 

ও  সীমানা ওয়াল 

র্নম িাণ। 

চখলাি মাঠ- ১২ টি  

সীমানা ওয়াল-১৮টি  

উপার্েলাবাসীি  র্েিা সকল  

ইউর্নয়জন 

     প্রর্র্মক র্েিা 

অর্ফস ও 

উপার্েলা 

প্রজকৌেলী 

২০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

৭  র্ির্েটাল িার্েিা ও র্ির্েটাল 

ম্যাজনেজমন্ট র্সজেম সিবািাি 

িার্েিা র্নর্িতকিণ  র্ির্েটাল িার্েিা-১৬ টি  উপার্েলাবাসীি  র্েিা সকল  

ইউর্নয়জন 

     প্রর্র্মক র্েিা 

অর্ফস 

২০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

৮  র্বদ্যালজয় চশ্রর্নকি র্নম িাণ, 

দিো / োনালা সংস্কাি 

চশ্রর্নকি, চবঞ্চ 

সীমানা চদয়াল, 

চ ইট, ইতযার্দ 

চশ্রর্নকি – ১৯ টি  

চবঞ্চ- ১২০০ টি  

 

উপার্েলাবাসীি  র্েিা সকল  

ইউর্নয়জন 

     প্রর্র্মক র্েিা 

অর্ফস ও 

উপার্েলা 

প্রজকৌেলী 

২০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

৯  মার্ির্মর্িয়া প্রজেক্টি চসট 

র্বতিণ ও সাউন্ড র্সজেম 

র্বতিণ 

আইর্সটি চবইেি 

চলকোি বতিীি 

র্নর্মজি র্বতিণ 

প্রজেক্টি- ১৬ টি  উপার্েলাবাসীি  মাধ্যর্মক  

র্েিা 

সকল  

ইউর্নয়জন 

     মাধ্যর্মক  

র্েিা অর্ফস 

৪,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

১০ স্বাস্থয ও পর্িবাি কল্যাণ চকন্দ্র 

উন্নয়ন  

 

ওজয়টিং রুম ও ঔষধ 

সিবিাি 

ওজয়টিং রুম-৮ টি  

ঔষধ- পর্িমান মত 

উপার্েলাবাসীি  স্বাস্থয সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপজেলা 

স্বাস্থয ও প.প 

৩০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

১১ ইউর্নয়ন স্বাস্থয কমজেজে  র্নতয 

প্রজয়ােনীয় ঔষধ, সিবিাি 

র্নতয প্রজয়ােনীয় 

ঔষধ সিবিাি 

ঔষধ সিবিাি- পর্িমান মত উপার্েলাবাসীি  স্বাস্থয সকল  

ইউর্নয়জন 

     স্বাস্থয অর্ফস 

ও উপার্েলা 

প্রজকৌেলী 

৫,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

১২ দুস্থ মর্িলা ও িতদর্িদ্র্জদি 

মাজে চসলাইজমর্েন র্বতিন 

কিজব।  

দুস্থ মর্িলা ও 

িতদর্িদ্র্জদি 

কমিসংস্থান 

চসলাইজমর্েন- ২৫০ টি  উপার্েলাবাসীি  নািী উন্নয়ন  সকল  

ইউর্নয়জন 

     যুব ও মর্িলা 

র্বষয়ক 

অর্ফস 

২৫,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

১৩ আয়বধ িনমূলক কার্ি িী প্রর্েিণ 

প্রদান 

কমিিম চবকাি 

নািী-পুরুষজদি 

প্রর্েিণ প্রদান 

প্রর্েিণ- ৪৫০ েন  উপার্েলাবাসীি  নািী উন্নয়ন সকল  

ইউর্নয়জন 

     যুব ও মর্িলা 

র্বষয়ক 

অর্ফস 

৯৫,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

১৪ খাোয় মাে োষ মৎস্য র্বষয়ক উন্নত 

প্রযুর্ি িস্তান্তি 

প্রর্েিণ- ১২০০ েন  উপার্েলাবাসীি  মৎস্য সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপজেলা 

মৎস্য অর্ফস 

২৫,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 



১৫ ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র র্বতিণ ও বীে 

সিবিাি 

কৃষকজদি মাজে 

ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র 

র্বতিণ 

ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র-১২০ টি  উপার্েলাবাসীি  কৃর্ষ সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপজেলা কৃর্ষ 

অর্ফস 

৩০,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

১৬ দুধ উৎপাদজনি লজিয  াভী 

পালন র্বষয়ক প্রর্েিণ প্রদান। 

প্রার্ণ র্বষয়ক উন্নত 

প্রযুর্ি িস্তান্তি 

প্রর্েিণ- ২৫০০ েন  উপার্েলাবাসীি  প্রার্ণসম্পদ  সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপজেলা 

প্রার্ণসম্পদ 

অর্ফস 

৩৫,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

১৭ টার্কি মুি ীি সম্প্রসািজনি প্রার্ণ র্বষয়ক উন্নত 

প্রযুর্ি িস্তান্তি 

প্রর্েিণ- ১০০ েন  উপার্েলাবাসীি  প্রার্ণসম্পদ  সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপজেলা 

প্রার্ণসম্পদ 

অর্ফস 

৫,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

১৮ ভযাকর্সন (প্রাণী ) সিবিাি প্রার্ণি র্বর্ভন্ন 

চিাজ ি টিকা, 

ভযাকর্সন- পর্িমান মত  উপার্েলাবাসীি  প্রার্ণসম্পদ  সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপজেলা 

প্রার্ণসম্পদ 

অর্ফস 

৫,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

১৯ ববজ্ঞার্নক উপাজয়  রু হুষ্টপুে 

কিণ 

প্রার্ণ র্বষয়ক উন্নত 

প্রযুর্ি িস্তান্তি 

প্রর্েিণ- ১৫০ েন  উপার্েলাবাসীি  প্রার্ণসম্পদ  সকল  

ইউর্নয়জন 

     উপজেলা 

প্রার্ণসম্পদ 

অর্ফস 

৪৫,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

২০  ভীি নলকূপ স্থাপন আজস ির্নকপ্রবণ 

এলাকায় সুজপয় 

পার্ন র্নর্িত কিা 

 ভীি নলকূপ- ১১৫ টি  উপার্েলাবাসীি  েনস্বাস্থয সকল  

ইউর্নয়জন 

     েনস্বাস্থয 

অর্ফস 

১,৫৫,০০,০০০ এর্ির্প ও 

উপজেলাি 

র্নেস্ব 

তির্বল 

২১ র্মর্ন পাকি র্নম িাণ। র্বজনাদন চকন্দ্র  র্মর্ন পাকি- ৯ টি  উপার্েলাবাসীি  র্বর্বধ উপজেলা 

পর্িষদ 

     উপার্েলা 

প্রজকৌেলী 

অর্ফস 

১,০০,০০,০০০ 

এর্ির্প ও 

িােস্ব উদৃ্বত্ব 

 

 

 

 



পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনাি  

পর্িবীিন ও মূল্যায়ন ফিম্যাট  
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