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Dc‡Rjv cwil` 
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evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU 

 

MÖš’¯^Z¡:  

উপজজ া পরিষদ, ল ৌহজং উপজজ া, মুন্সীগঞ্জ 
 

m¤úv`bvq: 

ম  োঃ আব্দলু আউয় ল, উপজেল  নির্ ব হী অনিস র, মলৌহেং উপজেল ,  ুন্সীগঞ্জ | 

 

mn‡hvwMZvq: 

KvRx ivwRe nvmvb 

†Rjv mgš^qK, gyÝxMÄ| 

BDAvBwmwWwc, RvBKv| 

 

 

  

cÖKvkK: 

উপজজ া পরিষদ, মলৌহেং,  ুন্সীগঞ্জ । 

 

cÖ”Q` I MÖvwd·: 

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

cy¯ÍK AvKv‡i cÖKvk: 

 

অক্টোব র - ২ ০ ২১ 

 

অ নু ক্  ো দ ি ত 

ন ক্ ে ম্ব র, ২ ০ ২ ১ 
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evYx 

ল ৌহজং Dc‡Rjvi cwil` Zvi mKj Dbœqb Kg©Kv‡Ûi Dci 2021-22 A_© eQ‡ii Rb¨ evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cy Í̄K AvKv‡i 

cÖKv‡ki e¨e ’̄v MÖnY K‡i‡Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z| myôz cwiKíbv A_©‰bwZK Dbœq‡bi c~e©kZ©| ZvB ল ৌহজং 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› ª̀xKi‡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 ল ৌহজং Dc‡Rjv cwil` evsjv‡`‡ki GKwU 

Av`k© Dc‡Rjvq cwiYZ n‡e|  

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

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

 

 

 
 

স গুিত  ইয় সন ি এন নল 

সংসদ সদসয 
মুন্সিগঞ্জ-  

 

 

 

 

 

 

স গুিত  ইয় সন ি এন নল 

সংসদ সদসয 
মুন্সিগঞ্জ-  

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
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
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    evYx 

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

†R‡b Avwg Avbw›`Z| GB Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU eB Dc‡Rjvi n Í̄všÍwiZ-msiwÿZ wefv‡Mi cvkvcvwk cwil‡`i mvwe©K 

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

Avw_©K ¯̂”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Ki‡e e‡j Avgvi wek̂vm| 

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

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

gvby‡li wbKU †cŠu‡Q †`qvi Rb¨ cwil`‡K Kvh©Ki f~wgKv cvjb Ki‡Z n‡e| B‡Zvg‡a¨ ল ৌহজং Dc‡Rjv cwil`‡K Av‡iv 

Kvh©Ki, MYZvwš¿K, †mevg~Lx I Revew`wnZvg~jK ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q| G 

Kvh©µ‡gi Ask wn‡m‡e Dc‡Rjv evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU eB cÖYqb Avkve¨ÄK cÖqvm e‡j Avgvi wbKU cÖZxqgvb 

n‡q‡Q; hv Òwfkb 2021Ó I ``Sustainable Development Goals (SDG)``  AR©‡b mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡e| 

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

wewfbœ wefv‡Mi Kg©KZ©vMYmn mswkøó mKj‡K Avwg AvšÍwiKfv‡e ab¨ev` Rvbvw”Q| ল ৌহজং Dc‡Rjv cwil‡`i GB D‡`¨vM 

Ab¨vb¨ Dc‡Rjvi Rb¨ `„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

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

 
 

কাজী নারহদ িসু  

জেলা প্রশাসক 

মুিীগঞ্জ। 
 

 

  

কাজী নারহদ িসু  

জেলা প্রশাসক 

মুিীগঞ্জ। 
 

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

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

†R‡b Avwg Avbw›`Z| GB Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU eB Dc‡Rjvi n Í̄všÍwiZ-msiwÿZ wefv‡Mi cvkvcvwk cwil‡`i mvwe©K 

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

Avw_©K ¯̂”QZv I Revew`wnZv wbwðZ Ki‡e e‡j Avgvi wek̂vm| 

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

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

gvby‡li wbKU †cŠu‡Q †`qvi Rb¨ cwil`‡K Kvh©Ki f~wgKv cvjb Ki‡Z n‡e| B‡Zvg‡a¨ ল ৌহজং Dc‡Rjv cwil`‡K Av‡iv 

Kvh©Ki, MYZvwš¿K, †mevg~Lx I Revew`wnZvg~jK ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ Kvh©µg ïiæ n‡q‡Q| G 

Kvh©µ‡gi Ask wn‡m‡e Dc‡Rjv evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU eB cÖYqb Avkve¨ÄK cÖqvm e‡j Avgvi wbKU cÖZxqgvb 

n‡q‡Q; hv Òwfkb 2021Ó I ``Sustainable Development Goals (SDG)``  AR©‡b mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡e| 

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

wewfbœ wefv‡Mi Kg©KZ©vMYmn mswkøó mKj‡K Avwg AvšÍwiKfv‡e ab¨ev` Rvbvw”Q| ল ৌহজং Dc‡Rjv cwil‡`i GB D‡`¨vM 

Ab¨vb¨ Dc‡Rjvi Rb¨ `„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

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

 
ম  হ ম্মদ এি  ুল আহস ি 

উপ-পরিচা ক, 

 স্থানীয় সিকাি, মনু্সীগঞ্জ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ম  হ ম্মদ এি  ুল আহস ি 

উপ-পরিচা ক, স্থানীয় সিকাি 

মুন্সীগঞ্জ 

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

 

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

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

myk„•Lj Kg©hÁ‡K; †hLv‡b GKwU Kg©KvÛ Ab¨ Av‡iKwUi mv‡_ IZ‡cÖvZfv‡e RwoZ| cwiKíbv n‡Z n‡e cÖ‡qvRb wfwËK, 

Pvwn`v gvwdK I Kvw•LZ jÿ¨ AR©‡bi Dc‡hvMx| cwiKíbvi Ab¨Zg welqe ‘̄ n‡jv we`¨gvb m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi wbwðZ 

Kiv| AvaywbK A_©bxwZ‡Z Dbœq‡bi Rb¨ cwiKíbv Kiv ivóªxq Kg©Kv‡Ûi GKwU Awe‡”Q`¨ Ask|  

 

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

j‡ÿ¨ Dc‡Rjvq cwiKíbv cÖYq‡bi cÖ‡qvRbxqZv i‡q‡Q| D‡jøL¨ †h, Dc‡Rjv cwil` AvBb, 2009 Abyhvqx cwil` KZ…©K Zvi 

GLwZqvify³ †h †Kvb wel‡q Zvi Znwe‡ji mv‡_ msMwZ †i‡L evwl©K Dbœqb cwiKíbvmn †h †Kvb †gqv‡`i Rb¨ cwiKíbv cÖYqb 

I ev Í̄evq‡bi weavb i‡q‡Q| GQvov eZ©gvb miKv‡ii Dbœqb ÒiæcKí 2021Ó Ges Sustatinable Development Goals 

(SDG) AR©‡b Z…Yg~j ch©vq †_‡K ’̄vbxq Pvwn`vi wbwi‡L LvZwfwËK Dbœqb‡K ¸iæZ¡ w`‡q evwl©K Dbœqb cwiKíbv MÖnY Kiv 

n‡q‡Q| †hLv‡b RbM‡Yi Avkv AvKv•Lv I Pvwn`vi cÖwZdjb NUv‡bvi wbwgË  cÖKí MÖn‡Yi †ÿ‡Î Z…Yg~j ch©v‡q Rbmvavi‡Yi 

gZvgZ MÖnY, Db¥y³ ev‡RU Awa‡ekb I Dc‡Rjv cwil‡` n Í̄všÍwiZ 17 wU ’̄vbxq KwgwUi mycvwik, RbcÖwZwbwa, miKvwi-

†emiKvwi Kg©KZ©v I ’̄vbxq ch©v‡qi ¸bxRb‡`i gZvgZ Ges civgk© AZ¨šÍ ¸iæ‡Z¡i mv‡_ cwiKíbvq mwbœ‡ek Kiv n‡q‡Q| 

µgea©gvb RbmsL¨v, µgn«vmgvb K…wl Rwg, Rjevqy cwieZ©bmn bvbv P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq Dc‡Rjvq evwl©K Dbœqb cwiKíbv 

AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡e|  

 

GiB avivevwnKZvq 2021-22 A_© eQ‡ii Rb¨ evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cÖYqb Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖYxZ 

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

 

 

ওস োন গদ ি ত োলুকি োর 

ল েয়োর ম্যোন 

 

 

 

ওস  োন গদ ি ত োলুকি োর 

ল েয়োর ম্যোন 

উ পক্ জ  ো পদ র ষি  কোর্ যো য় 

ল  ৌহ জং , মুন্স ীগঞ্জ  | 
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 m¤úv`Kxq 

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

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

Kv‡R jvwM‡q Rb¸iæZ¡c~Y© cÖKí ev Í̄evqb| 

 

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

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

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

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

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

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

n‡e Ges Dbœqb n‡e ̀ „k¨gvb| DwjøwLZ welqmg~n Dcjwä K‡i I Dc‡Rjv cwil` AvB‡bi wb‡`©kbv AbymiYc~e©K k«xbMi Dc‡Rjv 

cwil` B‡Zvg‡a¨ 2021-22 A_© eQ‡ii evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cÖYqb K‡i; hv cy Í̄K AvKv‡i cÖKv‡ki D‡`¨vM MÖnY 

Kiv n‡q‡Q| 

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

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

cÖYxZ cwiKíbv ev Í̄evqb I RbKj¨vYg~Lx ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄v cÖwZôvB †nvK Avgv‡`i mK‡ji A½xKvi|   

 

 

 

লমাোঃ আব্দ ু আউয়া  

উপজজ া রনর্ বাহী অরিসাি 

ল ৌহজং, মুন্সীগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ল  োোঃ আব্দু  আউয়ো  

উপক্জ ো দ নব যোহ ী অদিসোর 

ল  ৌহ জং, মুন্স ীগঞ্জ 
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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 ল ৌহজং Dc‡Rjv cwil` 2021-22 A_© eQ‡ii Rb¨ 

evwl©K KZ…©K Dc‡Rjv cwil` Z_¨, cwiKíbv I ev‡RU eB AvKv‡i cÖKv‡ki D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| Avkv Kwi G 

cwiKíbv mg‡qi Pvwn`vc~iY K‡i GjvKvi Dbœq‡b h‡_ó f~wgKv ivL‡e|  

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

†hvMv‡hvM I ‡fŠZ AeKvVv‡gvi Dbœqb, mgvR‡mev, mvgvwRK ebvqb Kvh©µ‡gi Dci ¸iæZ¡v‡ivc Kiv n‡q‡Q| hw` 

†`‡ki mvwe©K Dbœq‡bi aviv Aÿzbœ ivL‡Z nq Zvn‡j Dc‡Rjv cwil‡`i Dbœq‡bi aviv‡K †eMevb ivLv evÂbxq| GB 

cwiKíbv cÖYq‡bi gva¨‡g cÖwZwU Lv‡Zi Dbœqb Ges Revew`wnZv wbwðZ Ki‡e Ges DbœZ evsjv‡`k Movi †ÿ‡Î AMÖYx 

f~wgKv ivL‡Z cvi‡e e‡j Avgvi „̀p wek^vm|  

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

ev‡RU ev Í̄evqb Kiv †M‡j ল ৌহজং 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 োহ োম্ম ি লত োি োজ্জ   লহ োক্স ন (ত প ন) 

ভাইস চেয়ারম্যান 

ল ৌহজং, মুন্স ীগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)
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evYx 

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

ev‡RU eB AvKv‡i cÖKvwkZ n‡Z hv‡”Q †R‡b Avwg LyeB Avbw›`Z| †UKmB Dbœq‡bi Rb¨ cwiKíbvq Z…Yg~j chv©‡q Rbmvavi‡Yi 

AskMÖnY Ab¯̂xKvh©| eBwU cÖKv‡ki gva¨‡g Dbœqb cwiKíbvq GKw`‡K †hgb ’̄vbxq RbM‡Yi AvKv•Lvi cÖwZdjb NU‡e †Zgwb 

Dbœq‡b mykvmb cÖwZôv cv‡e| AÎ GjvKvq GKRb bvix RbcÖwZwbwa wn‡m‡e GjvKvi cÿ ‡_‡K †`kevmx‡K Avwg Awfb›`b 

Rvbvw”Q|  

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

Ges mvwe©K mvdj¨ Kvgbv KiwQ|  

 

দ রন ো ই স  ো   

ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) 

ল ৌহজং, মুন্স ীগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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র্ নষ বক পনরকল্পি র নর্ষয়র্স্তু 

ক্ররমক 
নং রর্ষয়র্স্তু পৃষ্ঠা নং 

১ উপজজ া মানরচত্র  

২ ভূরমকা ও উপজজ া পরিরচরি  

৩ জনস ং খ্যোত ো দি ক ল ৌ দ ক ত থ্য ও উপ োত্ত  

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

৫ উপজেলা কহমটিসমূি  

৬ র্াজজট সাি-সংজেপ  

৭ cwiw ’̄wZ we‡kølY  

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

৯ রুপ কল্প দ ববরি ী    

১০ র্ারষ বক পরিকল্পনাি  েমাত্রা, উজেশ্য ও অরভষ্ট  

১১ প্রকজল্পি সাি-সংজেপ  

১২ র্ারষ বক পরিকল্পনা পরির্ীেণ ও পর্ বাজ াচনা   
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gvbwP‡Î 

ল ৌ হজং উপ ক্ জ ো 
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ভূন ক  ও উপজেল  পনরনিনত 
ভূ দ  কো : প দ রকল্প ন ো ব ক্ ত বু ঝো য় একটি  ক্ষ্য অ জযক্ ন র জন্য দ ন দ ি ষ্ট স  ক্ য়র  ক্ ে ধো রো বো দ হক কো র্ যক্র । লি ক্ ে র আর্ য স ো  ো দ জক উ ন্নয়ক্ ন র জন্য 

প দ রকল্প নো প্রি য়ন করো হয়। প দ রকল্প ন ো  ো েক্   স ম্পক্ ি র সু ষ্ঠু ব্য বহো র কক্ র স্থ ো ন ীয় তর্ ো রো ষ্ট্র ীয় প র্ যো ক্ য় উ ন্নয়ন কো র্ যক্র  প দ রেো দ  ত হয়। গন প্র জো তন্ত্রী 

বো ং  ো ক্ িে স রকো র ২০২১ স ো   ন ো গো ি দ িদ জটো   বো ং  োক্ ি ে এবং  ে   আক্ য়র লি ে, ২০৩ ০ স ো   ন ো গো ি এস দ িদ জ অ জযন ও ২০৪ ১ স ো ক্  র  ক্ ে 

উ ন্নত লি ক্ ে উ ন্নীত হও য়ো র লর্  ক্ষ্য দ স্থ র কক্ রক্ে তো বো স্তবো য়ক্ ন আ োক্ ি র স বো ই ক্ ক উ ন্নয়ন অ গ্র র্ো ত্রো য় ে োদ    হক্ ত  হক্ ব। এ উ ন্নয়ক্ ন র অ গ্রর্ো ত্রো য় 

স্থ ো ন ীয় প র্ যো ক্ য় ল ৌহজং উপ ক্ জ ো প দ রষক্ ি র প দ রকল্প ন ো প্রি ক্ য়ক্ ন র পি ক্ ক্ষ্প গ্র হন করো হয়। স োদ ব যক উ ন্নয়ক্ ন র এ র  ক্ ক্ষ্য ই উদ ন য়ক্ন খো ত দেদ ত্ত ক 

স  স্যো দ েদি ত করন, েো দ হি ো দ ন রুপন, ও স  স্যো স  ো ধো ক্ ন র দন দ  ত্ত প দ রকল্প নো করো প্রক্ য়ো জন । দ স রো জদ ি খো ন উপ ক্ জ ো প দ রষি স্থ োন ীয় উন্নক্ য়র 

 ক্ ক্ষ্য উ প ক্ জ ো র স ক  তথ্য স  দি ত বো দ ষ যক প দ রকল্পন ো বই প্রি য়ন কক্ রক্ ে ।  

লেৌগদ  ক প দ রদ েদ ত 

উ ত্ত ক্ র দ স রো জদি খো ন উ পক্ জ ো, পূ ক্ ব য টং দ গবোড় ী উপ ক্ জ ো, প দ িক্  শ্রীন গর উ প ক্ জ ো, ি দ ক্ষ্ক্ি প দ্মো ন ি ী । 

ল ৌহজং  উ প ক্ জ ো র প টভূদ   

মুন্স ীগঞ্জ লজ ো র ল ৌহজং  উ প ক্ জ ো  আয়তক্ ন র দ ি ক দ ি ক্ য় ক্ষু দ্র ত ।  ১৯১৫ স ক্ ন  শ্রীন গর র্ ো ন ো  লর্ ক্ ক ১২ টি ই উ দ ন য়ন  লর্োক্ গ ল ৌহজং  র্ ো ন ো  গঠিত 

হয়।  তক্ ব  জন শ্রু দ ত আক্ ে  লর্,  দ ি টিে  ে ো স ক্ ন র প্রর্   দ ি ক্ ক এ এ ো কো য় বড়  ধরক্ ন র যু দ্ধ হক্ য়দ ে  । ক্ র্ দুটি ি   লস  যুক্দ্ধ অ ং ে  দ ন ক্ য়দ ে   তো ক্ ি র স বো ই  

ল ৌহ দ ন দ  যত অ স্র  ব্য বহো র কক্ র দ ে  ।  উ দু য ে ব্দ  জং   ো ক্ ন  যুদ্ধ, আ র বো ং  ো  ে ব্দ  ল ৌহ স  ি ক্ য় যুক্ দ্ধ র ন ো   হক্ য়দ ে   ল ৌহজং ।  লস  অ নুস ো ক্ র প রব তী ক্ ত 

এ ো কো টির ন ো   ল ৌহজং  দ হক্ স ক্ ব প দ রদ েদ ত  ো ে কক্র। ১২/১ ২/১ ৯৮ ২ স ক্ ন  ল ৌহজং  র্ ো নো টি উ প ক্ জ ো  দ হক্ স ক্ ব উ দ ন্নত হয়। 

লর্ো গো ক্ র্ো গ ব্য বস্থ ো 

• ল ৌহজং উ প ক্ জ ো স ড় ক প ক্ র্ রো জধোদ ন ঢো কো হক্ ত প্রো য় ৫০দ ক.দ   দুরবতী ক্ ত অ বস্থ ীত। গো ং দ ে  প দ রবহন এ উপ ক্ জ ো র স োক্ র্ ঢো কো র 

এক ো ত্র বো স লর্ো গো ক্ র্ো ক্ গর  ো ে  । ঢ ো কো র বো বু বো জো র দ ি ক্ জর দ ন কট হক্ ত ১ ৫ দ  দ ন ট প র প র বো স লে ক্ ড় আক্ স । বো স েো ড় ো  ো ত্র ৭০ 

টো কো । 

• মুদ ন্স গঞ্জ স ি র হক্ ত লটম্পু লর্ো ক্ গ মুক্তো রপু র দ ি জ, মুক্তো রপু র দ ি জ হক্ ত ল টম্পু লর্ো ক্ গ বো দ  গোও বো জো র, অ তোঃ প র বো দ  গো ও বো জো র হক্ ত 

লটম্পু লর্ো ক্ গ ল ৌহজং, এ েো ক্ ব মুদ ন্স গঞ্জ এ র স ো ক্ র্ র্ো তো য়ো ত করো র্ো য়।    

• এে ো ড়ো বো ং  ো ক্ ি ক্ে র ি দ ক্ষ্িো ং ক্ ে র ২১ টি লজ ো র স ো ক্র্ ঢ ো কো র লর্ো গো ক্ র্োক্ গর অ ন্যত   ো ে    ো ও য়ো লি রীঘো ট। বো ং  োক্ ি ক্ ে র অ ন্যত  

বৃ হত্ত   লি দ রঘো ট  ো ও য়ো। এখো ক্ ন একই স ো ক্র্ দ তন টি লি রী ে ো ে  কক্ র র্ ো ক্ ক। লরো লরো লি দ র,িো ম্ব লি রী এবং লক টো ই প এই দ তন 

ধরক্ ন র লি রী আক্ ে । স ব যক্  ো ট ১ ৮ টি লি রী এ রুক্ ট ে ো ে  কক্ র র্ োক্ক। বো ং  ো ক্ি ক্ ে র ি দ ক্ষ্ি অ ং ক্ ে র সো ক্ র্ লর্ো গো ক্ র্ো ক্ গর এক ো ত্র 

 ো ে   এ লি রী ঘো ট।  ো ও র্ ো কোও রো কো দ ি ও  ো ও র্ ো েদ রর্ তপু র রুক্ ট ২৪ ঘণ্ট ো ব্য ো দ প লি রী ে ো ে  কক্ র র্ো ক্ ক। 

• এে ো ড়ো স্পীিক্ বো ক্ টর  ো েক্    ো ত্র ২০-২৫ দ  দ নক্ ট প দ্মো ন ি ী প ো র হও য়ো র ব্য বস্থ ো রক্ য়ক্ ে । েো ড়ো  ো ত্র ১ ৩ ০ টো কো জন প্রদ ত। অ ন্যদ িক্ ক 

দ ব আ ই িো বলু টি এ কর্ত যক লে ো ট লে ো ট  ঞ্চ প দ রেো  ন ো করো হক্ য় র্ ো ক্ ক। ১ ০ দ  দ ন ট প র প র কো ও রো কো দ ি ও ে দ রর্ তপু র এ র উ ক্ ে ক্ ে 

এস ব  ঞ্চ লে ক্ ড় র্ো য়।  ো ও য়ো কো ও রো কো দ ি রুক্ ট েো ড় ো  ো ত্র ৬০ টো কো । অ ন্যদ ি ক্ ক  ো ও য়ো লি রীঘো ট প র্ যটন স মৃদ্ধ একটি এ ো কো । 

এখো ক্ ন এক্   উ প ক্েো গ করো র্ো ক্ ব প দ্মো র অ প ো র লস ৌন্দ্রর্ লস ৌির্ য । 

 

প্রতযো ে ো: ল ৌহজং উ প ক্ জ ো র স ক  স্তক্ রর জন স ো ধো রক্ ন র অং ে গ্র হক্ নর  ো ে ক্   উপ ক্ জ ো পদ রষক্ ি র স ক  দ বেো গ ও ই উদ ন য়ন পদ রষি ক্ ক স ো ক্ র্ 

দ ন ক্ য় এ ো কো র স ো দ ব যক স ম্বদ ি ত লটকস ই উ ন্নয়ন  ক্ ক্ষ্য, উ প ক্ জ ো র জন গক্ ন র প্রক্ য়ো জন ীয় ও কো ং দ খত বো স্তব দ েদ ত্ত ক ও ি ীঘ যক্  য়ো ি ী প দ রকল্প ন ো 

বো স্তবো য়ন কক্ র একটি উ ন্নয়কো  ী আি ে য উ প ক্ জ ো প্রদ তষ্ঠো করো । 
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েিসংখ্য ত নিক ও আর্ ব-স   জেক ম ৌনলক তর্য ও উপ ত্ত 

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 র্গ ব রকজ ারমটাি 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 লহক্টি 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

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

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

wZb dmjx Rwgi cwigbv ৩৫২ লহক্টি 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 ব পাকা িাস্তা 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% দ বদ বএস দ রক্ পো ট য-2011 

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

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

gvZ„ g„Zz¨nvi (প্ররি  াজে) (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   প ঞ্চ ব োদষ যক ী 

প দর ক ল্পনো (২০ ২০-২০ ২৫) 

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

(GmwWwR-6) 

87.5% MICS Report, ৮   প ঞ্চ ব োদষ যক ী 

প দর ক ল্পনো (২০ ২০-২০ ২৫) 

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

Dc‡Rjv cjøx we ỳ¨r Awdm  
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মলৌহেং উপজেল  পনরষজদর 

স্থায়ী কহমটিসমূি 

 

উপজেলা পহরষদ (সংজ াধন) আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী পহরষজদর কায যাবলী সুোরুভাজব সম্পন্ন করার েন্য ভাইস চেয়ারম্যান/মহিলা 

ভাইস চেয়ারম্যাজনর সভাপহিজে ১৭ টি স্থায়ী কহমটি গঠজনর হনজদ য না চদওয়া আজে। হবহধ চমািাজবক উক্ত কহমটিসমূি ৫-৭ সদস্য সমন্বজয় িজব 

এবং সংহিষ্ট হবভাগীয় কম যকিযা উক্ত কহমটিসমূজির সদস্য সহেব িজবন। উপজেলা পহরষজদর হবজ ষ সভার অনুজমাদনক্রজম স্থায়ী কহমটিসমূি গঠন 

করা িজলা। 

০১. আইন শৃঙ্খলা কহমটি: 

১. েনাব চিাফাজ্জল  চিাজসন              , ভাইস চেয়ারম্যান   সভাপহি 

২. েনাব লুৎফর রিমান   চেয়ারম্যান  সদস্য   

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৫.ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য 

৬.েনাব অহফসার ইনোেয গোহরয়া থানা   সদস্য-সহেব         

 

০২.  কৃহষ ও চসে কহমটি: 

১. েনাব  চিাফাজ্জল  চিাজসন   ভাইস চেয়ারম্যান  সভাপহি  

২. েনাব চমাোঃ রাহফকুল ইসলাম   , চেয়ারম্যান সদস্য  

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য  

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য 

৬. উপজেলা কৃহষ কমযকিযা    সদস্য-সহেব  

 

০৩.  চযাগাজযাগ ও চভৌি অবকাঠাজমা উন্নয়ন কহমটি: 

১. েনাব চিাফাজ্জল  চিাজসন              , ভাইস চেয়ারম্যান   সভাপহি 

২. েনাব লুৎফর রিমান   চেয়ারম্যান  সদস্য  

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য  

৫. েনাব প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকিযা    সদস্য   

৬. উপজেলা প্রজকৌ লী (এলহেইহি)    সদস্য –সহেব 
 

০৪. মাধ্যহমক ও মাদ্রাসা হ ক্ষা কহমটি: 

১. েনাব চিাফাজ্জল  চিাজসন              , ভাইস চেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. েনাব আ রাফ চিাজসন  , চেয়ারম্যান সদস্য   

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য   

৭. উপজেলা মাধ্যহমক, কাহরগহর ও মাদ্রাসা হ ক্ষা অহফসার  সদস্য –সহেব 

 

০৫. প্রাথহমক ও গণহ ক্ষা কহমটি: 

১. েনাব হরনা ইসলাম   মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. েনাব মাজলক হসকদার     চেয়ারম্যান সদস্য   

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. েনাব      সদস্য   

৭. উপজেলা হ ক্ষা অহফসার       সদস্য –সহেব 

 

০৬. স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাণ কহমটি: 

১. েনাব হরনা ইসলাম   , মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সভাপহি 

২. েনাব আহমর চিাজসন িালুকদার                 চেয়ারম্যান সদস্য   

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য 

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য 

৬. েনাব       সদস্য   

৭. উপজেলা স্বাস্থয ও পহরবার পহরকল্পনা কমযকিযা  সদস্য -সহেব 
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০৭. যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কহমটি: 

১. েনাব চিাফাজ্জল  চিাজসন              ভাইস চেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. েনাব  লুৎফর রিমান              চেয়ারম্যান  সদস্য 

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য   

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য    

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. েনাব       সদস্য   

৭. উপজেলা যুব উন্নয়ন কমযকিযা                     সদস্য -সহেব 

 

০৮. সমাে কল্যাণ কহমটি: 

১. েনাব হরনা ইসলাম            মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. েনাব আহমর চিাজসন িালুকদার         চেয়ারম্যান  সদস্য   

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. েনাব      সদস্য  

৭. উপজেলা সমােজসবা অহফসার                     সদস্য -সহেব 

 

০৯. মহিলা ও হ শু উন্নয়ন কহমটি: 

১. েনাব হরনা ইসলা               মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. েনাব আ রাফ চিাজসন    চেয়ারম্যান সদস্য 

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য   

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৭. উপজেলা মহিলা হবষয়ক কমযকিযা                    সদস্য –সহেব 

 

১০. মুহক্তজযাদ্ধা কহমটি: 

১. েনাব চিাফাজ্জল  চিাজসন             ভাইস চেয়ারম্যান   সভাপহি 

২. েনাব িােী চমাোঃ চমাোমজমল িক             চেয়ারম্যান  সদস্য 

৩ ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য   

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য 

৬. েনাব      সদস্য   

৭. উপজেলা সমােজসবা কমযকিযা    সদস্য -সহেব 

 

১১. মৎস্য ও প্রাহন সম্পদ কহমটি: 

১. েনাব চিাফাজ্জল  চিাজসন      ভাইস চেয়ারম্যান   সভাপহি 

২. েনাব  মাজলক হসকদার         চেয়ারম্যান  সদস্য   

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য   

৭. উপজেলা মৎস্য কমযকিযা    সদস্য -সহেব 

 

১২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কহমটি: 

১. েনাব  হরনা ইসলাম ভাইস চেয়ারম্যান        সভাপহি 

২. েনাব আহমর চিাজসন িালুকদার      চেয়ারম্যান  সদস্য 

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য   

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য  

৬. েনাব      সদস্য 

৭. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কমযকিযা    সদস্য -সহেব 
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১৩. সংস্কৃহি কহমটি: 

১. েনাব হরনা ইসলাম  মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সভাপহি 

২., েনাব  আ রাফ চিাজসন চেয়ারম্যান   সদস্য 

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য   

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,      সদস্য    

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য  

৭. উপজেলা হ ল্পকলা একাজিহম    সদস্য -সহেব 

 

১৪. বাোর মূল্য পয যজবক্ষণ, পহরদ যন ও হনয়ন্ত্রন কহমটি: 

১. েনাব হরনা ইসলাম  মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. েনাব চমাোঃ রাহফকুল ইসলাম ,     চেয়ারম্যান সদস্য   

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. েনাব           সদস্য  

৭. উপজেলা সমবায় কমযকিযা    সদস্য –সহেব 

 

১৫. পহরজব  ও বন কহমটি: 

১. েনাব হরনা ইসলাম  মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান             সভাপহি 

২. েনাব আ রাফ চিাজসন  চেয়ারম্যান  সদস্য 

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য   

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য  

৭. উপজেলা ফজরষ্টার                                    সদস্য -সহেব 

 

১৬. অথ য, বাজেট, পহরকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আিরণ কহমটি: 

১. েনাব চিাফাজ্জল  চিাজসন             ভাইস চেয়ারম্যান   সভাপহি 

২. েনাব  মাজলক হসকদার   চেয়ারম্যান  সদস্য   

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৫. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য 

৬. ইউহপ চেয়ারম্যান      সদস্য 

৭. কৃহষ অহফসার     সদস্য  

৮। প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকিযা     সদস্য 

৯।উপজেলা প্রজকৌ লী (এলহেইহি)    সদস্য -সহেব 

১৭. েনস্বাস্থয, স্যাহনজট ন ও হবশুদ্ধ পাহন সরবরাি কহমটি: 

১. েনাব  হরনা ইসলাম মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. েনাব আ রাফ চিাজসন    চেয়ারম্যান সদস্য 

৩. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য   

৪. ইউহপ চেয়ারম্যান,     সদস্য    

৫ ইউহপ চেয়ারম্যান     সদস্য 

৬. উপ-সিকারী প্রজকৌ লী (েনস্বাস্থয) প্রজকৌ ল অহধদপ্তর   সদস্য -সহেব 
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ev‡RU mvi ms‡ÿc 

dig-K 

(wewa  -3 `ªóe¨) 

ev‡RU mviÑ ms‡ÿc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cÖvwßi weeiY c~e©eZx© eQ‡ii cÖK…Z 

(2019-2020) 

PjwZ erm‡i ev‡RU ev PjwZ 

erm‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2020-2021 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 

(2021-2022) 

Ask- 01 ivR¯̂ wnmve 3,61,38,000/- 3,77,51,800/- 4,15,27,000/- 

cÖvwß    

ivR¯̂    

Aby`vb    

‡gvU cÖvwß 3,61,38,000/- 3,77,51,800/- 4,15,27,000/- 

ev` ivR¯̂ e¨q 1,91,73,000/- 1,98,55,000/- 2,05,60,900/- 

ivR¯̂ D×…Ë/NvUwZ(K) 1,69,65,000/- 1,78,96,800/- 2,09,66,100/- 

Ask- 02 Dbœqb wnmve 6,07,20,000/- 6,67,92,000/- 7,23,82,200/- 

Dbœqb Aby`vb    

Dbœqb Aby`vb I Puv`v    

Ab¨vb¨ Aby`vb I Puv`v    

‡gvU (L) 6,07,20,000/- 6,67,92,000/- 7,23,82,200/- 

‡gvU cÖvß m¤ú` (K+L) 7,76,85,000/- 8,46,88,800/- 9,33,48,300/- 

ev` Dbœqb e¨q 5,22,50,000/- 5,74,75,000/- 6,32,22,500/- 

mwe©K ev‡RU D×…Ë/ NvUwZ 2,54,35,000/- 2,72,13,800/- 3,01,25,800/- 

‡hvM cviw¤¢K †Ri (1RyjvB)    

mgvwß †Ri 2,54,35,000/- 2,72,13,800/- 3,01,25,800/- 
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dig -  L 

(wewa  -3 Ges AvB‡bi PZz_© Zdwmj `ªóe¨) 

‡jŠnRs Dc‡Rjv cwil‡`i ev‡RU 

A_© ermi 2020-2021 

ivR¯^ wnmve 

cÖvß Avq 

AsktÑ 01 

Avq 

cÖvwßi weeiY c~e©eZx© eQ‡ii cÖK…Z 

(2019-2020) 

PjwZ erm‡ii ev‡RU ev  

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2020-2021) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 

(2021-2022) 

1. 2. 3. 4. 

1| nvU evRvi BRviv 1,00,00,000/- 1,10,00,000/- 1,21,00,000/- 

2| evmv fvov 60,50,000/- 66,55,000/- 73,20,500/- 

3| jvB‡mÝ cÖ`vb -- -- -- 

4| f~wg Dbœqb Ki 

 

88,000/- 

 

96,800/- 1,06,500/- 

5| wewea (1%) 

 

2,00,00,000/- 2,00,00,000/- 2,20,00,000/- 

‡gvU = 3,61,38,000/- 3,77,51,800/- 4,15,27,000/- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 | P a g e  
 

Ask 1 Ñ ivR¯^ wnmve 

e¨q 

µwgK bs e¨‡qi LvZ c~e©eZx© eQ‡ii cÖK…Z 

(2019-2020) 

PjwZ erm‡i ev‡RU ev  

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2020-2021) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 

(2021-2022) 

mvaviY ms ’̄vcb/ cÖvwZôvwbK 

1| K. m¤§vbx fvZv 11,28,000/- 11,28,000/- 11,28,000/- 

L. cwil` Kg©Pvwi‡`i †eZb fvZv 3,00,000/- 3,00,000/- 3,00,000/- 

M. hvbevnb †givgZ I R¡vjvbx 4,00,000/- 4,00,000/- 4,00,000/- 

N. ågY fvZv 1,50,000/- 1,65,000/- 1,81,500/- 

O. evwo fvov fvZv     

P.  †Uwj‡dvb fvZv    

2| Ki Av`v‡qi Rb¨ e¨q     

3| Ab¨vb¨ e¨q    

 K. ‡Uwj‡dvb 20,000/- 20,000/- 20,000/- 

L. we ỳ¨r wej 2,75,000/- 3,02,500/- 3,32,000/- 

M. f~wg Dbœqb Ki 15,000/- 15,000/- 15,000/- 

N. Avc¨vqb e¨q 4,00,000/- 4,00,000/- 4,00,000/- 

O. Awdm miÄvg †givgZ I 

msiÿY 

1,10,000/- 1,20,000/- 1,32,000/- 

P. AvmevecÎ msMÖn I †givgZ 2,75,000/- 3,02,500/- 3,32,000/- 

Q. msev` c‡Îi weÁwß 2,20,000/- 2,42,000/- 2,56,000/- 

R. Avbylvw½K 1,10,000/- 1,20,000/- 1,32,000/- 

S. BDwbqb cwil` Ki    

T. Avmeve cÎ msMÖn    

U. AcÖZ¨vwkZ e¨q 5,00,000/- 5,00,000/- 5,00,000/- 

     

4| Ki Av`vq LiP    

5| e„ÿ †ivcY 1,10,000/- 1,20,000/- 1,32,000/- 

6| mvgvwRK I agx©q Abyôv‡b Aby`vb    

7| RvZxq w`em D &̀hvcb 1,00,000/- 1,00,000/- 1,00,000/- 

8| ‡Ljvayjv I ms¯‹„wZ 2,20,000/- 3,00,000/- 3,30,000/- 

9| Riæix ÎvY    

10| Z_¨ I cÖhyw³ (j¨vb ’̄vcb)    

11| Awdm miÄvg µq 3,30,000/- 3,60,000/- 3,96,000/- 

12| feb †givgZ I msiÿY 1,00,00,000/- 1,00,00,000/- 1,00,00,000/- 

13| cvwbi cv¤ú †givgZ 1,10,000/- 1,20,000/- 1,32,000/- 

14| BDwbqb cwil` Kg©Pvix‡`i †eZb 44,00,000/- 48,40,000/- 53,33,400/- 

‡gvU= 1,91,73,000/- 1,98,55,000/- 2,05,60,900/- 

Ask Ñ 2 Dbœqb wnmve 

cÖvwß 

Avq 

cÖvwßi weeiY c~e©eZx© eQ‡ii cÖK…Z 

(2019-2020) 

PjwZ erm‡i ev‡RU ev  

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2020-2021) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 

(2021-2022) 

1. 2. 3. 4. 

1| Aby`vb(Dbœqb) 

    K. miKvi 

    L. Ab¨vb¨ Drm (hw` _v‡K , wbw ©̀÷ fv‡e   

        D‡jøL Kwi‡Z nB‡e ) 

 2| ‡m”Qv cÖ‡bvw`Z Puv`v 

3| ivR¯̂ D×…Ë 

 

1,10,00,000/- 

 

 

 

4,97,20,000/- 

 

1,21,00,000/- 

 

 

 

5,46,92,000/- 

 

1,22,21,000/- 

 

 

 

6,01,61,200/- 

‡gvU cÖvwß (Dbœqb wnmve)= 6,07,20,000/- 6,67,92,000/- 7,23,82,200/- 
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Ask Ñ 2 Dbœqb wnmve 

e¨q 

e¨q 

e¨q weeiY c~e©eZx© eQ‡ii cÖK…Z 

(2019- 2020) 

PjwZ erm‡i ev‡RU ev  

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(2020-2021) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 

(2021-2022) 

kZKiv fvM 

1 2 3 4 5 

1| K…wl I †mP 33,00,000/- 36,30,000/- 39,93,000/-  

2| wkí I KzwU wkí 5,50,000/- 6,05,000/- 6,65,500/-  

3| †fŠZ AeKvVv‡gv 7,70,000/- 8,47,000/- 9,31,700/-  

      K. cwienb I †hvMv‡hvM 1,65,00,000/- 1,81,50,000/- 1,99,65,000/-  

      L. M„nwb©gvb I e ‘̄MZ cwiKíbv 82,50,000/- 90,75,000/- 99,82,500/-  

      M. Rb¯̂v ’̄¨ 49,50,000/- 54,45,000/- 59,89,500/-  

4| Av_©ÑmvgvwRK AeKvVv‡gv 55,00,000/- 60,50,000/- 66,55,000/-  

5| µxov I msK…wZ 33,00,000/- 36,30,000/- 39,93,000/-  

6| wewea 11,00,000/- 12,10,000/- 13,31,000/-  

7| ‡mev 6,60,000/- 7,26,000/- 7,98,600/-  

8| wkÿv 11,00,000/- 12,10,000/- 13,31,000/-  

9| ¯̂v ’̄¨ I MÖvwgb ¯̂v¯’¨ †mev 55,00,000/- 60,50,000/- 66,55,000/-  

10| `vwi ª̀ n«vmKibt mvgvwRK wbivcËv    

I cÖvwZôvwbK mnvqZv 

-- -- --  

11| cjøx Dbœqb I mgevq -- -- --  

12| gwnjv hye I wkï Dbœqb 2,20,000/- 2,42,000/- 2,66,200/-  

13| ~̀‡h©vM e¨ve ’̄v I ÎvY 5,50,000/- 6,05,000/- 6,65,500/-  

14| mgvwß †Ri -- -- --  

‡gvU e¨q (Dbœqb wnmve) 5,22,50,000/- 5,74,75,000/-  6,32,22,500/-  

                                  

dig- M 

(wewa  -5 ª̀óe¨) 

Dc‡Rjv cwil‡`i wbqwgZ Kg©Pvwi‡`i weeiYx 

A_© eQi 2020-2021 

wefvM/kvLv µwgK 

bs 

c‡`i bvg      c‡`i 

msL¨v 

‡eZb µg gnvN© 

fvZv 

(hw` 

_v‡K) 

cÖ‡`q 

fwel¨ 

Znwej 

Ab¨vb¨ fvZv gvwmK Mo 

A‡_©i 

cwigvb  

evrmwiK 

cÖv°wjZ A‡_©i 

cwigvb 

gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

¯’vbxq miKvi 

wefvM 

1 mvuUgy`ªvÿwii Kvg 

Kw¤úDUvi 

Acv‡iUi 

01 10,200-

24,680/- 

-- 2,000/- 5,00,000/- 25,000/- 5,00,000  

2 Mvox PvjK 01 9,300-

22,490/- 

-- 2500/- 6,00,000/- 24,000/- 6,00,000/-  

3 Awdm mnvqK 02 8,250-

20,010/- 

-- 4,000/- 5,50,000/- 40,000/- 5,50,000-  
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dig- N 

(wewa  -5 ª̀óe¨) 

Dc‡Rjv  †Kvb we‡kl cÖKí ev Í̄evq‡bi Rb¨ miKvi nB‡Z cÖvcÍ A‡_©i weeibx  

A_© eQi 2021-2022 

 

 

 

 

 

   

ল োোঃ আব্দু  আ উয় ো  

উপ ক্জ ো দনব যোহ ী অ দি স োর 

ল ৌহ জং, মু ন্সী গ ঞ্জ 

ওস  োন গ দি ত োলুক ি োর 

লেয় োর ম্য োন 

উপ ক্জ ো প দর ষি ক োর্ যো য় 

ল ৌহ জং, মু ন্সী গ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

  

µwgK bs cÖK‡íi bvg I mswÿß weeibx miKvi nB‡Z cÖvß 

A‡_©i cwigvb  

PjwZ A_© erm‡i e¨wqZ 

A_ev m¤¢ve¨ e¨‡qi 

cwigvb 

m¤¢ve¨ w ’̄wZ gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 
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cwiw¯’wZ we‡kølY 

খাি  

সমসযা /উন্নয়জনি প্ররির্ন্ধকিাি র্ণ বনা  সাম্প্ররিক,চ মা
ন এর্ং/ অথর্া 
পরিকরল্পি 
কার্ বার্ ী 

১ র্ছি পজি 
রর্দযমান 
সমসযা 

সপুারিশ্জর্াগয  

সমসযা  অর্স্থান/ 
এ াকা 

পরিমাণ/রর্স্িৃরি কািণ 

লর্াগাজর্া

গ ও 
লভৌি 
অর্কাঠা

লমা 

স্থানীয় 
র্ারসন্দািা 
সু্ক ,কজ জ, 
উপজজ া 
সদি, 
ইউরনয়ন 
কমজেক্স এর্ং 
গ্রামীণ 
র্াজাজি লর্জি 
পাজিনা 

১০ টট 
ইউরনয়ন 

১) ৩৩১ 
সড়জকি ৫৭৬ 
রক.রম িাস্তা 
(১৩৪ রক.রম 
িাস্তা লমিামি 
অ পুনোঃরনম বাণ 
ও ৪৪২ রক.রম 
িাস্তা রনম বাণ )                                           
২) ২৪৩ টট 
ব্রীজ ( ১৫৫ 
সংস্কাি ও ৮৮ 
রনম বাণ )৩) ১০ 
টট কা ভাটব 
রনম বাণ।৪) ১০০ 
টট ঘাট া 
রনম বাণ।৫) 
১০০০০ রমটাি 
িাস্তা পাইর ং 
/গাইড ওয়া  
রনম বাণ।৬) ৫ টট 
র্াত্রী ছাউরন 
রনম বাণ।   

১) পি্ ্র্াপ্ত 
িাস্তা,ব্রীজ,কা 
ভাটব,ঘাট া, 
গাইড ওয়া  ও 
র্াত্রী ছাউরন 
এি অভার্।     

এ জজইরড এি 
রর্রভন্ন প্রকজল্পি 
মার্যজম চ রি 
র্ছজি (২০২১-
২০২২) রনম্ন 
র্রন বি কাজ 
চ মান আজছোঃ 
১) ১০ টট 
ইউরনয়জনি 
৩৫.৫৪ রকরম 
িাস্তা রনম বাণ ও 
সংস্কাি।২) ৩ টট 
ব্রীজ ( ১৫৬ রম) 
রনম বাণ ও 
সংস্কাি। ৩) ৩০ 
টট ঘাট া 
রনম বাণ।৪) ২ টট 
র্ক্স কা ভাটব 
রনম বাণ।৫) ৭০০ 
রমটাি িাস্তা 
পাইর ং /গাইড 
ওয়া  রনম বাণ।   

১) ৫৪০ 
রক.রম. িাস্তা 
রনম বাণ ও 
সংস্কাি।২) 
২৪০ টট 
ব্রীজ রনম বাণ 
ও সংস্কাি। 
৩) ৮ টট 
র্ক্স কা ভাটব 
রনম বাণ। ৪) 
৯৩০০ 
রমটাি িাস্তা 
পাইর ং 
/গাইড ওয়া  
রনম বাণ।৫) 
৭০ টট 
ঘাট া 
রনম বাণ। 

১) ৫৪০ রক.রম. 
িাস্তা রনম বাণ ও 
সংস্কাি।২) ২৪০ টট 
ব্রীজ রনম বাণ ও 
সংস্কাি। ৩) ৮ টট 
র্ক্স কা ভাটব 
রনম বাণ। ৪) ৯৩০০ 
রমটাি িাস্তা পাইর ং 
/গাইড ওয়া  
রনম বাণ।৫) ৭০ টট 
ঘাট া রনম বাণ। 

মৎসয 

মৎসয 
উৎপাদন 
র্থার্থভাজর্ 
র্ৃজি পাজেনা।  

১০টট 
ইউরনয়ন 

মৎসযচাষী ৩০০ 
জন, মৎসযজীরর্ 
৯৩২ জন 

১) প্রাকৃরিক 
মৎসয র্ৃজিি 
অন্তিাজ  নদী 
ও খাজ ি 
নার্যিা কজম 
র্াওয়া, দূরষি 
পারন।২) মৎসয 
চাষ রর্ষয়ক 
প্ররশ্েজনি 
অভার্।  

১) ৩ টট জ াশ্য় 
পুনোঃখনন কিা 
হজর্।               
২) ২০ টট  
মৎসয চাষ 
রর্ষয়ক প্ররশ্েন 
প্রর্ান কিা হজর্। 

প্রেশ্ বনী 
মৎসয চাষ 
কার্ বক্রম 
থাকজর্না।  

১) উপজজ া 
পরিষদ 
কিৃবক এরদরর্ র্িাে 
অনুজমারদি হজ  
প্রদশ্ বনী ও মৎসয 
খামাি র্ৃজি কিা 
লর্জি পাজি। 
প্ররশ্েন ও 
সম্প্রসািণ কার্ বক্রম 
গ্রহণ কিজি 
হজর্।৩) পর্ বাপ্ত 
জনর্  রনজিি 
কিজি হজর্। 

সমাজজস

র্া 
অরিসা

লিি 
কার্ বা য় 

১) লমার্াই  
ভািা  
কার্ বক্রম 
র্াস্তর্ায়জন 
সমসযা ।  

১০টট 
ইউরনয়ন 

২০০ এি মি 
ভািা লভাগী 

ভািাজভাগীজদি 
সজচিনিাি 
অভার্ 

১৪ টট সজচিনিা 
মু ুক প্ররশ্েণ 
লপ্রাগ্রাম  কিজি 
হজর্। 

নিুন র্িাে 
ভািা 
র্াস্তর্ায়ন 

সমরিি উজদযাগ 

২) চারহদাি 
িু নায় 
র্িাজেি 
ঘাটরি । 

১০টট 
ইউরনয়ন 

৩০০০ জন 
ভািাজভাগীি 
অরিরিক্ত র্িাে 
প্রজয়াজন 

র্িাে ঘাটরি 

৩০০০ জন 
ভািাজভাগীি 
অরিরিক্ত র্িাে 
প্রজয়াজন।  

অরিরিক্ত 
ভািাি 
চারহদা 

ভািা র্িাে 
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মরহ া 
রর্ষয়ক 

রনর্ন্ধনকৃি 
লেোজসর্ী 
মরহ া 
সংগঠজনি 
সদসযিা 
রনজজজদি 
আত্নকম বসংস্থা

ন সটৃষ্ট কিজি 
পািজছনা। 

১০ টট 
ইউরনয়ন 

১২৫ নািী 
সদসয 

১) পর্ বাপ্ত 
আত্নকম বসংস্থা

ন মূ ক 
প্ররশ্েজণি 
অভার্ 

১) ২০২১-২০২২ 
অথ ব র্ছজি  
ভারম ব 
কজপাস্ট,  মাশ্
রুম চাষ, 
লমৌমারছ চাষ 
এর্ং িযাশ্ন 
রডজাইরনং এি 
উপি ১৪ টট 
প্ররশ্েন প্রদান 
কিা হজর্। ২) 
১৪০ টট লস াই 
লমরশ্ন রর্িিন 
কিা হজর্।  

  

১। আইজজএি 
প্রকজল্পি মার্যজম 
০৪ টট প্ররশ্েণ 
এর্ং উপজজ া 
উন্নয়ন র্াজজট 
লথজক র্িাে প্রারপ্ত 
সাজপজে ১০টট 
প্ররশ্েন প্রদান 
কিা হজর্। ২) 
লস াই লমরশ্ন 
রর্িিন এি জনয 
উপজজ া লথজক 
র্িাে রর্জি হজর্।  

২) লস াই 
লমরশ্ন েল্পিা। 

রু্র্ 
অরর্দপ্ত

ি  

১। প্ররশ্েণ 
ভািা রছ না 
র্জ  
প্ররশ্েণাথীজদ

ি প্ররশ্েণ 
গহজণ আগ্রহী। 

১০ টট 
ইউরনয়ন 

প্ররশ্েজণি 
টাজগ বট অনুর্ায়ী 

সক  
রু্র্ক/রু্র্িী 

২০২১-
২০২২ইং 
িারিজখ 

প্ররশ্েণাথীজদি 
ভািা প্রদান 
কিা হজর্। 

২০২০-২০২১ 
অথ ব র্ছি ১৪টট 
র্যাচ এ ৩০ জন 
কজি  ৪২০ জন 
লক প্ররশ্েণ 

প্রদান কিা হজর্।    

  

প্ররশ্েণাথীজদি 
ডাটা লর্ইজ তিিীি 
জনয প্রজয়াজনীয় 
পদজেপ গ্রহণ 
কিজি হজর্। 

২। দূির্িী 
ইউরনয়ন 
গুজ াজি 
প্ররশ্েণাথীি 
প্ররশ্েণ 
গহজণ অনীহা 
প্রকাশ্ কজি। 

৩ টট 
ইউরনয়ন ৩ টট ইউরনয়ন   

১৪টট র্যাচ এ 
ইউরনয়ন রভরিক 
প্ররশ্েন প্রদান 
কিা হজর্।  

    

৩। রু্র্ 
প্ররশ্েণাথীজদ

ি ডাটা লর্ইজ 
দিকাি। 

      

 ২০২১-২০২০ 
অথ ব র্ছজি রু্র্ 
প্ররশ্েণাথীজদি 
ডাটা লর্ইজ 
তিিী কিজি 
হজর্।  

    

পরির্াি 
পরিকল্প

না 

স্থানীয় 
জনগজণি 

রনজ এ াকায় 
োভারর্ক ও 
রসজারিয়ান 
লডর ভািীজি 
অনীহা   

১।ইউরনই
য়ন োস্থয 
ও 
পরির্াি 
ক যাণ 
লকন্দ্র 
(FWC)  
১২টা , 
R.D.A 
১টট, সদি 
রিরনক 
ইছাপুিা । 

১। ১২টটি মজি 
৩টট ইউরনয়ন 
োস্থয ও পরির্াি 
ক যাণ লকজন্দ্রি 
দুর্ ব  ও 
জিাজীণ ব 
অর্কাঠাজমা  । 

১। র্াজজট 
েল্পিা  । 

৩টট ইউরনয়ন 
োস্থয ও পরির্াি 
ক যাণ লকজন্দ্রি 
দুর্ ব  ও 
জিাজীণ ব 
অর্কাঠাজমা 
সংস্কাি কিা 
হজর্।  

১।জরুরি 
জনর্  
রনজয়াগ  । 

১। উপজজ া 
পরিষদ লথজক 
োভারর্ক প্রসর্ 
লসর্াি জনয র্যপক 
প্রচাি প্রসাি এর্ং 
োভারর্ক প্রসর্ 
ব্রজিি জনয  োস্থয 
লসর্া সংক্রান্ত 
রর্রভনয উপকিন 
দিকাি  এর্ং 
অর্কাঠাজমা 
উন্নযজনি জনয 
সাহাজর্যি দিকাি । 

  অপ্রিু  র্িাে  

৫ টট ইউরনয়ন 
োস্থয ও পরির্াি 
ক যাণ লকজন্দ্র 
আসর্ার্ পত্র 
সির্িাহ কিজি 
হজর্।  

২। আসর্ার্ 
পত্র সংকট 

২। মিপাড়া এর্ং 
তজনসাি ইউরনয়জন 
রসমানা ও দর   
জরনি সমসযা  । 



25 | P a g e  
 

  

২। উপসহকািী 
করমরনটট 
অরিসাি 
SACMO- (০৭ 
জন (শ্ূনয 
পদ০৩টট)পরির্া
ি পরির্াি 
পরিকল্পনা 
সহকািী FWV-
১২ জন, (শ্ূনয 
পদ০৩টট) 

৩। ইউরনয়ন 
োস্থয ও 
পরির্াি ক যাণ 
লকজন্দ্রি  
আসর্ার্ পত্র 
সংকট । 

  

৩। ১৫জন 
পরির্াি 
পরিকল্পন 
সহকািী(FW
A)রনজয়াগ 
হজর্  । 

৩। অর্কাঠাজমা 
লমিামি  

পরির্াি ক যান 
সহকািী FWA- 
৪০ জন (শ্নূয 
পদ ২৫টট), 
আয়া-১১জন 
(শ্ূনয পদ০৩টট), 
MLSS- ৫জন 
(শুনযপদ ০৮টট) 

৪। 
রসিাজরদখান 
র্ারস 
রচরকৎসাি 
জনয ঢাকাি 
উপি 
রনভবিশ্ী িা । 

  

৪। চারহদা 
অনুর্ায়ী 
সংস্কাি কিা 
হজি পাজি  
। 

৪। জনগণজক োস্থয 
লসর্া লনয়াি জনয 
উদ্র্ুিকিন  । 

প্রানী 
সপদ  

Lvgvixiv Zv‡`I 

Mevw`cï-cvLx‡`I 

Rb¨ ch©vß 

wPwKrmv,civgk© I 

cÖwkÿY cvq bv|& 

১৪টট 
ইউরনয়ন 

1|1778 wU Miæ,QvMj 

I †fovi Lvgvi I 

1467 wU nvm-gyiMxi 

Lwgwi|2| 

AvaywbK,weÀvbwfwËK 

Lvgvi ˆZixi wel‡q 

Rbm‡PZbZv e„w×I 

j‡ÿ¨ cÖPvibv| 

1| `ß‡I Ach©vß 

hvbevnb (1wU †gvUi 

mvB‡Kj)         

2|Ach©vß AvBwU 

miÄvg (1wU 

Kw¤ú&DwUvi           

3|Lvgvix‡`i 

cÖwkÿ‡bi Afve|         

4|Lvgvi ˆZexi 

wel‡q Rbm‡PZbZv 

e„w×i j‡ÿ¨ cÖPvibvi 

Afve| 

1|cÖvwYm¤ú` I †WBix 

Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g 

¯̂í msL¨K Lvgvix‡`i 

mvewmwW cÖ`vb|        

2| Miæ üócyóKiY 

cÖK‡íi gva¨‡g erm‡i 

100 Rb Lvgvix‡K 

†gvUvZvRvKib wel‡q 

cÖwkÿY cÖ`vb|                      

3|cÖwZwU BDwbq‡b 

K…wÎg cÖRbb 

†¯̂”Qv‡mexi gva¨‡g 

K…wÎg cÖRbb Kvh©µg 

cwiPvjbv|             

4| ¯̂í msL¨K Rbej 

w`‡q wPwKrmv I 

`vßwiK †mev cÖ`vb| 

1| `ß‡I Ach©vß 

hvbevnb (1wU 

†gvUi mvB‡Kj)                      

2|Ach©vß AvBwU 

miÄvg (1wU 

Kw¤ú&DwUvi                            

3|Lvgvix‡`i 

cÖwkÿ‡bi 

Afve| 4|Lvgvi 

ˆZexi wel‡q 

Rbm‡PZbZv 

e„w×i j‡ÿ¨ 

cÖPvibvi Afve| 

1| Dc‡Rjv cwil` 

cÖvwYm¤ú` `ßi‡K 

Kgc‡ÿ¨ 03wU †gvUi  

mvB‡Kj Ges 1wU 

Kw¤úDUvi I 1wU j¨vcUc 

cÖ`v‡bi e¨e ’̄v Ki‡e|                              

2|Lvgvix‡`I wewfbœ wel‡q 

cÖwkÿ‡bi Rb¨ &Dc‡Rjv 

cwil` A_©vqb Ki‡e|            

3|Lvgvi ‰Zexi wel‡q 

Rbm‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ 

&Dc‡Rjv cwil` A_©vq‡bi 

gva¨v‡g cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v I 

w`K wb‡ ©̀kbv cÖ`vb 

Ki‡eb| 

প্রাথরমক 

১) অজনক 
সু্ক গুজ াি 
সাজথ সড়ক 
লর্াগাজর্াগ 
র্যর্স্থা 

রর্দযমান লনই। 

১০টট 
ইউরনয়ন 

১২৮ টট 
প্রাথরমক 
রর্দযা য় 

১) দীঘ বরদন 
পুনোঃরনম বাণ 
হয়রন। 

১) ৩৭ টট 
রর্দযা জয় ২০২০-
২০২১ অথ বর্ছজি 
র্িাে 
৭৪০০০০০০ 
টাকা 

অর্কাঠাজমা 
সমূজহি 
পুনোঃরনম বাণ 
না কিজ  
লসগুজ া 
সমসযা হজি 
পাজি।   

২) প্রায় ৫০ 
টট সু্কজ  মাঠ 
লনই ( রনচু 
জরম) 

২) রনচু জায়গা 
ভিাট কিা 
হয়রন। 

২) ৫০ টট 
সু্কজ ি মাঠ 
ভিাট কজি উচু 
কিা  হজর্।     

৩) প্রায় ২০ 
টট সু্কজ  
Laptop নষ্ট 
হজয় রগজয়জছ 
৪)অর্কাঠাজমা
গি সমসযা ( 
৩০ টট সু্কজ ি 
ভর্ন 
জিাজীণ ব) 

৩) Warrenty 
period লশ্ষ 
হজয় 
রগজয়জছ,  নিু
ন ক্রয় কিজি 
হজর্। 

৩) ২০ টট 
সু্কজ ি 
জনয  laptop 
ক্র য় কিজি 
হজর্। ১) 
অর্কাঠাজমাগি 
উন্নয়ন (৩০ টট 
রর্দযা য় 
পুনোঃরনম বাণ 
প্রজয়াজন     
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৫) 
ইন্টািজনজটি 
ডাটা খিচ 

৪) অপ্রিু  
র্িাে       

৬) ২২ টট 
সু্কজ ি 

দাপ্তরিক পদ 
সৃটষ্ট হয় রন। 

  

৪) ২২ টট সু্কজ ি 
আউটজসারস বং র্া 
অনয লর্জকান 
ভাজর্ MLSS 
রনজয়াগ লদয়া 
প্রজয়াজন।       

কৃরষ  

কৃরষ 
র্ারিকীকিণ 
সমসযা 

১০টট 
ইউরনয়ন 

১৩৮৯০ লহ. 
আর্ারদ জরম  

অথ বননরিক 
ভাজর্ সে  
না হওয়ায় 
কৃরষ র্িপারি  
রকনজি 
অপািগ 

কৃরষ 
র্ারিকীকিণ 
প্রকজল্পি 
আওিায় ভিূবকী 
মূজ য র্িপারি 
সির্িাহ কিা 
হজে। 

পর্ বাপ্ত র্জিি 
অভার্ 

১৪ টট কম্বাইন 
হািজভস্টাি,২ টট 
িাইস ট্রান্সোন্টাি 
,২ টট ভূট্টা 
মাড়াইর্ি ,৫ টট 
পাওয়াি লেসাি 
ভিুবরক মজূ য অথর্া 
রর্নামজূ য কৃরষ 
র্িপারি  কৃষকজদি 
মাজে সির্িাহ কিা 
। 

জ র্িিা 
সমসযা 

১০টট 
ইউরনয়ন 

১৩০০০ লহ. 
আর্ারদ জরম 

খা রর্   ও 
না া ভিাট 
কিা 

 ২ টট কা ভাট 
রনম বান কিা 
হজে। 

১০০০০ লহ. 
আর্ারদ 
জরমজি  

 ১৪ টট ইউরনয়জন 
খা  খনন কাজ 
র্ছি র্যাপী অর্যহি 
িাখা এর্ং কা ভাটব 
রনম বাণ কিা। 

নিুন জাি 
সম্প্রসািজণ 
সমসযা 

১০টট 
ইউরনয়ন ১৩৮৯০ 

কৃষকিা 
রশ্রেি ও 
সজচিন না 
হওয়ায় নিুন 
জাি ও প্ররু্জক্ত 
গ্রহজণ অনীহা 
িজয়জছ ।  

 প্ররি ইউরনয়জন 
২০ টট  কজি  
লমাট ২৮০ টট 
নিুন জাজিি 
প্রদশ্ বনী 
র্াস্তর্ায়ন কিা ।  

 উন্নি 
জাজিি 
র্ীজজি 
অপ্রিূ িা । 

কৃরষ প্রজণানা ও 
পূন বর্াসন কার্ বক্রম 
এর্ং রর্নামজূ য 
র্ীজ রর্িিণ 
কার্ বক্রম অর্যহি 
িাখা। 
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wewfbœ Drm †_‡K Pjgvb Dbœqb Kvh©µg (m¤ú‡`i wPÎvqb) 

 
খাি  পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম  অহভষ্ট চগাহি ও ফলাফলসি সংহক্ষপ্ত হববরণ অহভি এলাকা   

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর চময়াদ/ বাজেট 

োিীয় পহরকল্পনা ও প্রকল্প 

এলহেইহি হেহিহপ-৩ 

হেহিহপ-৪ 

সাধারণ এবং পল্লী পহরবিন অবকাঠাজমা হবজ ষি অথ যনীহির 

অব্যািি বৃহদ্ধ এবং দাহরদ্রয হবজমােজন সিায়িা করার চক্ষজে 

একটি গুরুেপূণ য উপাদান যাজি কৃহষ ইনপুট এবং অন্যান্য 

প্রাসহিক পহরজষবা এবং পণ্য সরবরাজির সুজযাগ সুহবধা প্রদান 

কজর। বাংলাজদজ র দৃহষ্টভহি পহরকল্পনা ২০১০-২০১১ গ্রামীণ 

অথ যনীহিজি উন্নহির অনুঘটক হিসাজব পল্লী অবকাঠাজমাগি 

হবকা জকও হেহেি কজরজে। 

ল ৌহজং, 

উপজজ া  
 

২০১৭ – ২১  

২০১৮ – ২২  

 

 

এলহেইহি  এসএসআরহিহপ -২ 

 

এটি লক্ষ করা যায় চয, পয যাপ্ত হনকা ী ব্যবস্থা না থাকার কারজণ 

বন্যা ও বষ যাকাল পজর কৃহষেহমগুহল দীঘ যকাল হনমগ্ন থাজক, যার 

ফজল কৃহষজক্ষজে মারাত্মক ক্ষহি িয়। অন্যহদজক শুকজনা মরসুজম, 

খরার কারজণ কৃহষর আবাদ 30% হিসাজব হ্রাস চপজয়জে। 

অন্যহদজক, কৃহষজক্ষজে উত্পাদন ীলিার উন্নহির চক্ষজে, খািটি 

ইহিিাজসর ওভার-ব্যবহৃি ভূগভযস্থ েজলর চথজক ভূগভযস্থ েজলর 

দক্ষ ব্যবিাজর স্থানান্তহরি করার েরুহর কাে কজরজে these 

এই অবস্থার আজলাজক, েজলর চটকসই ব্যবস্থাপনার হবকা  

অপহরিায য েলাবদ্ধিা, বন্যা হনয়ন্ত্রণ ও হনষ্কা ন হ্রাস করার েন্য 

পয যাপ্ত েল ব্যবস্থাপনার অবকাঠাজমা সরবরাি কজর এবং েল 

সংরক্ষণ, বাংলাজদ  েল আইন, োিীয় েল নীহি, োিীয় েল 

ব্যবস্থাপনার পহরকল্পনা এবং অং গ্রিণমূলক েল ব্যবস্থাপনার 

েন্য হদকহনজদ য না 

ল ৌহজং, 

উপজজ া  
 

২০১৬/১৭ চথজক  ২০২২/২৩ 

এলহেইহি  

 

আইআরআইহিহপ -২ 

 

পল্লী অবকাঠাজমা উন্নয়ন প্রকল্পগুহলর চকৌ ল অনুসাজর এই 

প্রকল্পটি প্রস্তুি করা িজয়জে। এই প্রকজল্পর আওিায় গুরুেপূণ য পল্লী 

সি়ক, উপজেলা, ইউহনয়ন ও গ্রাম সি়জকর কাঠাজমা (জসতু / 

কালভাট য), পল্লী বাোর, চনৌকা অবিরণ ঘাট, পল্লী সি়জকর 

রক্ষণাজবক্ষজণর উন্নহি করার ব্যবস্থা করা িজয়জে। প্রস্তাহবি 

উন্নয়ন কােগুহল সারা চদজ র গ্রামীণ অঞ্চজল এবং বাোরগুহলজি 

অযাজেস উন্নি করজব এবং এভাজব কৃহষজক্ষজে উত্পাদন, 

কমযসংস্থান সৃহষ্ট এবং গ্রামীণ দহরদ্রজদর দাহরদ্রয দূরীকরজণ 

সরাসহর সিায়িা করজব। 

 

ল ৌহজং, 

উপজজ া  
 

২০১৫/১৬ চথজক  ২০২০/২১  

এলহেইহি  আইহিহেহপএস এই প্রকজল্পর বাইজর লক্ষযগুহল, িাহলকাভুহক্তর িার বাি়াজি এবং 

প্রাথহমক হবদ্যালয় চথজক বাদ পি়ার ঘটনা হ্রাস কজর। প্রাথহমক 

হবদ্যালজয় হ শুজদর িাহলকাভুহক্ত ও উপহস্থহি বৃহদ্ধ করার 

পা াপাহ  মানসম্পন্ন প্রাথহমক হ ক্ষা হনহিি করা হ শু-বান্ধব 

হবদ্যালজয়র পহরজব  এবং  ারীহরক সুহবধার উপর হনভযর কজর। 

 

ল ৌহজং, 

উপজজ া  

২০১৬/১৭ চথজক  ২০২২/২৩  

এলহেইহি  হসইউএমহসহপ মুহক্তজযাদ্ধা সংসদ অহফস সকল উপজেলায় হবদ্যমান থাকজলও 

িাজদর চবহ রভাজগর েরােীণ য অবস্থার স্বল্প বা সীহমি সুজযাগ-

সুহবধা রজয়জে। অন্যহদজক উপজেলা পয যাজয় বিযমাজন এমন 

চকানও সংগ্রি ালা পাওয়া যাজে না যার মাধ্যজম নতুন প্রেন্ম 

মুহক্তযুজদ্ধর প্রকৃি ইহিিাস চ খার সুজযাগ চপজি পাজর। িাই নতুন 

প্রেন্মজক মুহক্তযুজদ্ধর ইহিিাস সম্পজকয হ হক্ষি করজি মুহক্তযুদ্ধ 

হবষয়ক মন্ত্রণালয় অজনক সহিহলি ও বাস্তববাদী পদজক্ষপ 

হনজয়জে। দুদ য াগ্রস্ত মুহক্তজযাদ্ধাজদর আথ য-সামাহেক অবস্থার 

উন্নহি করজি এটি প্রহিশ্রুহিবদ্ধ। উপজরাক্ত হবজবেনায় মন্ত্রক 

মুহক্তযুজদ্ধর চেিনা ধজর রাখজি, নতুন প্রেন্মজক হ হক্ষি করজি 

এবং মুহক্তজোধজদর কল্যাণমূলক কম যকাণ্ড প্রোজরর লজক্ষয সারা 

চদজ  একটি প্রকল্প গ্রিণ করজব। 

 

ল ৌহজং, 

উপজজ া  

২০১২/১৩  চথজক  ২০২০/২১ 

এলহেইহি  ইউহনয়ন ভূহম অহফস উপজেলায় ইউহনয়ন ভূহম অহফস হনম যাণ 

 

ল ৌহজং, 

উপজজ া  

২০২০/২১ 
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খাি  পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম  অহভষ্ট চগাহি ও ফলাফলসি সংহক্ষপ্ত হববরণ অহভি এলাকা   

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর চময়াদ/ বাজেট 

স্বাস্থ্য ইপিআই 

 

উিজেলা পশশুজদর েন্য টিকাদান্ কম মসপূি ল ৌহজং, 

উপজজ া  

পন্য়পমত/িলমান্ 

স্বাস্থ্য এন্পসপি সংক্রামক ব্যাপি পন্য়ন্ত্রণ ল ৌহজং, 

উপজজ া  

পন্য়পমত/িলমান্ 

স্বাস্থ্য আপমএমপসআই শশশব্ অসুস্থ্তা িপরিালন্া ল ৌহজং, 

উপজজ া  

পন্য়পমত/িলমান্ 

স্বাস্থ্য টিপব্ যক্ষ্মার পিপকত্সা এব্ং পন্য়ন্ত্রণ। ল ৌহজং, 

উপজজ া  

পন্য়পমত/িলমান্ 

িপরব্ার 

িপরকল্পন্া 

এন্পিপিএসপি লক্ষ্যটি হ'ল স্বাস্থ্য, েন্সংখ্যা এব্ং িটুি 

িপরজেব্াগুপলজত অযাজেস এব্ং ব্যব্হাজরর 

উন্নপত কজর ব্াংলাজদজশর সকল ন্াগপরজকর 

েন্য মান্সম্পন্ন ও ন্যায়সঙ্গত স্বাস্থ্যজসব্া 

পন্ন্সিত করা। 

ল ৌহজং, 

উপজজ া  

পন্য়পমত/িলমান্ 

ব্ন্ সামান্সেক ব্ন্ায়ন্ 

প্রকল্প 

ব্ন্পিপিক কম মসংস্থ্াজন্র সুজযাগ সটৃি কজর 

দাপরদ্র্য পব্জমািন্ ও গণ ব্ন্ায়ন্ কায মক্রজমর 

মািযজম জদজশর ইজকা পসজেম এব্ং অর্ মনন্পতক 

উন্নয়জন্ ব্ন্াঞ্চজলর িূপমকা ব্ৃন্সি করা। 
 

ল ৌহজং, 

উপজজ া  

পন্য়পমত/িলমান্ 

পিপিএইিই োতীয় সযাপন্জিশন্ 

প্রকল্প (২ য় এব্ং 

তৃতীয় িাি) (ক) 

পব্ন্া মূজলয লযাটিন্ 

জসি পব্তরণ, (খ্) 

িাব্পলক িয়জলি 

পন্ম মাণ, (গ) 

কপমউপন্টি লযাটিন্ 

পন্ম মাণ 

 

এই প্রকজল্পর মািযজম উিজেলার ৬০% মান্ুে 

সযাপন্জিশন্ সুপব্িা িাজেন্। 
 

ল ৌহজং, 

উপজজ া  

২০১৬/১৭ জর্জক  

২০২০/২১ 

হিহপএইেই অগ্রাহধকার পুজলর েল 

সরবরাি প্রকজল্পর (এ) 

গভীর নলকূজপর আওিায় 

হবহভন্ন ধরজণর েজলর 

স্থাপনা 

 

প্রকল্প এলাকার ১৫০০ পহরবার হনরাপদ পানীয় েজলর সুহবধা 

পাজব। 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৮/১৯ চথজক  ২০২০/২১ 

হিহপএইেই েল সরবরাি প্রকজল্পর (ক) 

এর অধীজন 8 টি গভীর 

নলকূপ স্থাপন করা িজয়জে 

 

প্রকল্প এলাকার ২০০ পহরবার হনরাপদ পানীয় েজলর 

প্রজব াহধকার পাজব। 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

হিহপএইেই োহিদা হভহিক সরকাহর 

প্রাথহমক হবদ্যালয় উন্নয়ন 

প্রকজল্পর অধীজন ওয়া  ব্লক 

হনম যাণ (প্রথম ধাপ) 

 

উক্ত প্রকজল্পর আওিায় ১২ টি হবদ্যালজয়র প্রায় ৪,০০০ হ ক্ষাথী 

উন্নিির স্যাহনজট ন সুহবধা পাজব। 

 

৪ টি ইউহনয়ন সুহবধা 

পাজব, 

২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

হিহপএইেই োিীয় স্যাহনজট ন 

প্রকজল্পর আওিায় দহরদ্র 

পহরবারগুহলজি হবনামূজল্য 

ল্যাহিন হবিরণ (২ য় পব য) 

 

প্রকল্প এলাকার ১৭৫ পহরবার হি ল্যাহিজনর অযাজেস পাজবন 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

হিহপএইেই েল সংরক্ষণ ও হনরাপদ 

েল সরবরাজির েন্য চেলা 

পহরষজদর পুকুর / হদহঘ / 

েলা জয়র পুনগ যঠন / 

সংস্কার প্রকল্প 

এলাকায়, েরুরী সমজয় ২৫০  পহরবার হনরাপদ েল ব্যবিাজর 

হনরাপদ থাকজব। 

 

২ টি ইউহনয়ন সুহবধা 

পাজব, 

২০১৭/১৮ চথজক  ২০২০/২১ 
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খাি  পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম  অহভষ্ট চগাহি ও ফলাফলসি সংহক্ষপ্ত হববরণ অহভি এলাকা   

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর চময়াদ/ বাজেট 

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

 

৩ টি ইউহনয়ন সুহবধা 

পাজব, 

হনয়হমিেলমান / 

কৃহষ 

 

কৃহষর উন্নিমাজনর েন্য 

ধাজনর বীে / গম / পাট 

বীে উত্পাদন, সংরক্ষণ ও 

হবিরণ 

উন্নিমাজনর উত্পাদন, উন্নি মাজনর েন্য হবহভন্ন ধরজণর বীে 

সংরক্ষণ ও হবিরজণর েন্য 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৯/২০ চথজক ৫  বের  

কৃহষ 

 

কৃহষজক্ষজে উন্নি মাজনর 

েন্য িাল / চিল ও মসলা 

বীে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও 

হবিরণ 

উন্নিমাজনর উত্পাদন, উন্নি মাজনর েন্য হবহভন্ন ধরজণর বীে 

সংরক্ষণ ও হবিরজণর েন্য 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৮/১৯  চথজক ৫  বের 

কৃহষ 

 

সমহন্বি কৃহষ হবকাজ র 

মাধ্যজম খাদ্য ও পুহষ্ট 

সুরক্ষা হনহিি করা 

সমহন্বি কৃহষ হবকাজ র মাধ্যজম উপজেলার কৃষকজদর খাদ্য ও 

পুহষ্ট সুরক্ষা হনহিি করা 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ চথজক ৫  বের 

কৃহষ েল ব্যবস্থাপনার উন্নি 

প্রযুহক্তর দ্বারা কৃহষজক্ষজে 

ফসজলর বৃহদ্ধ 

উন্নি েল ব্যবস্থাপনা প্রযুহক্ত দ্বারা ফসজলর বৃহদ্ধ উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৮/১৯  চথজক ৫  বের 

কৃহষ 

 

এনএটিহপ ২- কৃহষজক্ষজের েন্য কৃহষ প্রযুহক্ত চেনাজর ন বৃহদ্ধ,  স্য হবকা জক 

সমথ যন, হফ াহর উন্নয়জন সিায়িা, প্রাহণসম্পদ উন্নয়জন সিায়িা, 

প্রকল্প পহরোলনা 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ চথজক ৫  বের 

 

মৎস্য 

এনএটিহপ চমগা প্রকল্প) ২- কৃহষজক্ষজের েন্য কৃহষ প্রযুহক্ত চেনাজর ন বৃহদ্ধ,  স্য হবকা জক 

সমথ যন, হফ াহর উন্নয়জন সিায়িা, প্রাহণসম্পদ উন্নয়জন সিায়িা, 

প্রকল্প পহরোলনা ৩২০  হনবহন্ধি কৃষক। 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ চথজক ৫  বের 

মৎস্য ইউহনয়ন পয যাজয় হফ াহর 

ফাহম যং চটকজনালহে 

সাহভযজসস এেজটন ন 

প্রকল্প 

ইউহনয়ন পয যাজয় হফ  ফাহম যং প্রযুহক্ত পহরজষবা সম্প্রসারজণর 

মাধ্যজম মৎস্য োষ বৃহদ্ধ এবং চেজলজদর েীবনমান বাি়াজনা 

উপজেলার ৬টি  

ইউহনয়ন 

২০১৫/১৬ চথজক  ২০২০/২১ 

প্রাথহমক হ ক্ষা প্রাথহমক হ ক্ষা অনুজেদ 

প্রকল্প 

 

প্রথম বয়জসর স্কুজল যাওয়ার েন্য হ ক্ষাথীজদর উত্সাহিি করুন, 

স্কুল োি়জবন না। চবহ রভাগ প্রাথহমক হবদ্যালয়। ক্লাস ১-৫ 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান 

প্রাথহমক হ ক্ষা হপইহিহপ-৪  প্রকজল্পর প্রধান লক্ষযগুহল- (i) উন্নি হ ক্ষার ফলাফল (ii) 

সব যেনীন অং গ্রিণ এবং সমাহপ্ত, (iii) ববষম্য হ্রাস, (iv) 

হবজকন্দ্রীকরণ, (v) বাজেট বরাজের কায যকাহরিা বৃহদ্ধ, এবং 

(vi) চপ্রাগ্রাম পহরকল্পনা ও পহরোলনা। এই অঞ্চলগুহলজি 

ফলাফলগুহল উহন টি সাব-উপাদানগুহলর হক্রয়াকলাপ এবং 

আউটপুটগুহলর মাধ্যজম অেযন করা িজব। আরহবএম একটি 

নমনীয় মজিল; কমযক্ষমিা উন্নি করার েন্য পহরকল্পনাগুহল 

সামঞ্জস্য করা যায়। 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন  

ক্লাস ১-৫ 

২০১৮/১৯ চথজক েলমান 

মাধ্যহমক হ ক্ষা 

 

এসইহিহপ (চমগা প্রকল্প) িানোহনয়া প্রোিজন্ত্রর সরকার দ্বারা মাধ্যহমক হ ক্ষা উন্নয়ন 

কম যসূেী (এসইহিহপ) প্রকল্প সংস্কারজক সমথ যন কজর। 

এসইহিহপটির লক্ষয: (১) মাধ্যহমক হ ক্ষা সম্পন্ন প্রাসহিক 

অনুপাজির অনুপাি বাি়াজনা, (২) হ ক্ষাথীজদর হবজ ষি 

চমজয়জদর হ ক্ষার ফলাফল উন্নি করা এবং (৩) েন প্র াসনজক 

মাধ্যহমক হ ক্ষাজক আরও কায যকরভাজব পহরোলনা করজি সক্ষম 

কজর। যাজি ইকুযইটি সি িাহলকাভুহক্ত প্রসাহরি িয়। এসইহিহপ 

এর মজধ্য হনম্নহলহখি পদজক্ষপগুহল অন্তভুযক্ত রজয়জে: (ক) 

সম্পজদর আরও দক্ষ ব্যবিার করা, (খ) মূলি হনম্নাঞ্চহলি 

অঞ্চজল স্কুল এবং সম্প্রদাজয়র েন্য উন্নয়ন অনুদান সরবরাি করা, 

(গ) হ ক্ষজকর সরবরাি সম্প্রসারণ, (ঘ) মাধ্যহমক হ ক্ষার েন্য 

হনম্ন গৃিস্থাহল ব্যয় এবং সম্প্রসারণ দহরদ্র পহরবাজরর হ ক্ষাথীজদর 

েন্য বৃহি কায যক্রম এবং (ঙ) চবসরকারী খাজির সাজথ 

অং ীদাহরে বািা়জনা। মাজনর উন্নহির চপ্রাগ্রাজমর মজধ্য রজয়জে: 

(ক) পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষার সংস্কার, (খ) হবদ্যালজয় কযাপ ন 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৭/১৮ চথজক েলমান 
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খাি  পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম  অহভষ্ট চগাহি ও ফলাফলসি সংহক্ষপ্ত হববরণ অহভি এলাকা   

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর চময়াদ/ বাজেট 

অনুদাজনর মাধ্যজম পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠদাজনর উপকরজণর ব্যবস্থা 

এবং (গ) চপ াদারজদর েন্য একটি হসজেম প্রহিিার সাজথ প্রাক-

পহরজষবা হ ক্ষক প্রহ ক্ষজণ গুণগিমাজনর উন্নহি ইন-সাহভযস 

হ ক্ষক হবকা । এসইহিহপ-জি ক্লাস 6-10 চথজক হ ক্ষাথীজদর 

প্রাহিিাহনক সংস্কার এবং সক্ষমিা বৃহদ্ধও অন্তভুযক্ত 

 

মাধ্যহমক হ ক্ষা উচ্চ মাধ্যহমক উপবৃহি 

প্রকল্প 

 

হনয়হমিভাজব উচ্চ মাধ্যহমক হ ক্ষাথীজদর পি়াজ ানা োহলজয় 

চযজি উত্সাহিি করা। 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান 

মাধ্যহমক হ ক্ষা অনাস য স্তজরর হ ক্ষাথীজদর 

দহরদ্র ও চমধাবী 

হ ক্ষাথীজদর েন্য 

হেপুজল ন। 

অনাস য পয যাজয়র হ ক্ষাথীজদর হনয়হমিভাজব পি়াজ ানা োহলজয় 

চযজি উত্সাহিি করা। 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

মহিলা হবষয়ক স্যাহনজট ন প্রকল্প স্কুজলর চমজয়জদর স্যাহনজট ন সম্পজকয অবহিি করুন। িাজদর 

"ককজ াজর" ক্লাস ৬ – ১০ চথজক শুরু করা 

 

প্রহিটি ইউহনয়ন 

চথজক ২টি স্কুল। 

 

২০১৮/১৯ চথজক ২ বের 

মহিলা হবষয়ক হভহেহি প্রকল্প চোট ব্যবসাজয়র েন্য সীমাবদ্ধ িিহবল। বয়স ২৫ -৪৯, উপজেলা চথজক ২৫ -

৪৯ বের বয়সী মহিলা 

 

েলমান. 

মহিলা হবষয়ক মাতৃেকালীন ভািা 

 

গভযবিী মহিলাজদর েন্য প্রসূহি ভািা।    বয়স ১৮-৪৫  ১৪১৬ েন উপজেলা। 

 

২০০৭ চথজক েলমান. 

মহিলা হবষয়ক সমবায় হনবন্ধন অনুদান / 
স্বকমযসংস্থাজনর েন্য।ব-য়স গ্রুপ ২৫-৪৫  

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০০৫ চথজক েলমান 

মহিলা হবষয়ক আহমহেএ হবহভন্ন ধরজণর চিি প্রহ ক্ষণ।বয়স গ্রুপ১৭-৩৫  উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৭-১৮ চথজক ৫ বের  

মহিলা হবষয়ক আইজনর দ্বারা হনপীহিি় 

মহিলাজদর সমথ যন 

আইজনর দ্বারা হনপীহিি় মহিলাজক সমথ যন করন। চকানও বয়জসর 

সীমা চনই। 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০০১-২ েলমান 

হপআইও টিআর প্রকল্প দহরদ্র শ্রহমকজদর হনজয় চোট চসতু ও কালভাট য হনম যাণ। যারা 

দাহরদ্্র সীমার হনজে। 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

হপআইও কাহবখা  

 

কাজের েন্য খাবার, বন্যার সময় এবং অন্যান্য প্রাকৃহিক দুজয যাগ 

এর সময়  

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

হপআইও িি দহরদ্র প্রকল্প  দহরদ্র েনগজণর সাজথ রাস্তাঘাট হনম যাণ। উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

হপআইও হভহেএফ প্রকল্প প্রজয়ােনীয় খাদ্যদ্রব্য চদওয়া িয় দাহরজদ্রযর নীজে।  উত্সব 

েলাকালীন। 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

দুজয যাগ কাহলন সময়  

হপআইও এইেহবহব প্রকল্প 

 

দহরদ্র চলাকজদর,যাজদর কাে চনই িাজদর দারা  এইেহবহব রাস্তা 

বিহর করা। 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

যুব উন্নয়ন হবহভন্ন প্রহ ক্ষণ চপ্রাগ্রাম মন্ত্রণালয় কতৃযক চপ্রহরি হবহভন্ন ধরজণর প্রহ ক্ষণ কায যক্রম 

পহরোলনা করা 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  হভহেহি প্রকল্প 

 

চোট ব্যবসাজয়র েন্য সীমাবদ্ধ িিহবল। বয়স ২৫-৪৫, উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  মাতৃেকালীন ভািা গভযবিী মহিলাজদর েন্য মাতৃেকালীন ভািা। বয়স গ্রুপ-১৮-৪৫  উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  সমবায় হনবন্ধন  /অনুদান স্ব. কম যসংস্থাজনর েন্য।- বয়স ২৫-৪৫, উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  আইহেএ হবহভন্ন ধরজণর চিি প্রহ ক্ষণ।বয়স ১৭-৩৫  উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  সমবায় ঋণ  সমবাহয় চদর ঋণ হবিরন  উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

প্রাণী সম্পদ  মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প উপজেলায় ভাল ও স্বাস্থযকর মহিজষর হবকা  করা উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৯-২০ পরবিী ৩ বের   

হবআরহিহব 

সংিি দাহরদ্রয হবজমােন 

কম যসূহে 

ক্ষুদ্র ব্যবসাজয়র েন্য ক্ষুদ্র ঋণ হদজয় দাহরদ্রয হ্রাস করন। 

 

উপজেলার ৬ টি 

ইউহনয়ন 

েলমান 
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খাি  পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম  অহভষ্ট চগাহি ও ফলাফলসি সংহক্ষপ্ত হববরণ অহভি এলাকা   

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর চময়াদ/ বাজেট 

  (IPAP) 

হবআরহিহব 

 

ইনজসালজভন্ট মুহক্তজযাদ্ধা 

এবং িাজদর হনভযর ীল 

প্রহ ক্ষণ এবং স্ব-

কম যসংস্থান চপ্রাগ্রাম 

(এফএফ) 

হবহভন্ন ধরজণর ব্যবসাজয়র প্রহ ক্ষণ এবং উপজেলার অসেল 

মুহক্তজযাদ্ধাজদর স্ব-কম যসংস্থাজনর েন্য িিহবল প্রদান করা। 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৯-২০ েলমান  

এমহপ উন্নয়ন প্রকল্পসমূি 

  প্রজযােয নজি    

স্থানীয় সরকার প্রহিিাজনর উন্নয়ন প্রকল্পসমূি (সমস্ত ইউহনয়নর  উন্নয়ন টিএলহি দ্বারা সম্পন্ন করা িজব) 

  উপজেলা বাহষ যক উন্নয়ন পহরকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ 

সময়কাজল। 

  

এনহেও এবং হসএসওর প্রকল্পসমূি 

  প্রজযােয নজি   

হ ল্প বাহণেয উজদ্যাক্তা / 

  প্রজযােয নজি   

অন্যান্য প্রকল্প উন্নয়ন চপ্রাগ্রাম / 

  প্রজযােয নজি   
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রুপকল্প নর্র্রণী   
রুপকল্ল 

ল ৌহজং উপজজ াি সক  জনগজণি জনয লটকসই লর্াগাজর্াগ র্যর্স্থা ও লভৌি অর্কাঠাজমাগি উন্নয়ন, কৃরষি 
র্ািীকীকিণ ও আর্ুরনরককিণ, োস্থযজসর্া ও রশ্োি মাজনান্নয়ন, রর্শুি খার্াি পারনি রনিাপদ সির্িাহ ও 
লসরনজটশ্ন র্যর্স্থা রনজিিকিণসহ িথয প্রর্জুক্ত রনভবি সম্ভর্নাময় রসিাজরদখান রর্রনম বাণ। 
আদর্ ব অর্স্থ  

১. লর্াগাজর্াগ ও লভৌি অর্কাঠাজমাি উন্নয়ন। 
২. োস্থয ও জনোস্থয লসর্াি উন্নয়ন। 
৩. রশ্োি মাজনান্নয়ন। 
৪. কৃরষি র্ািীকীকিণ ও আর্ুরনরককিণ 
র্ নষ বক পনরকল্পি র লক্ষ  ত্র , উজের্য ও অনভষ্ট 

র্িবমান লকারভড-১৯ অরিমািী লচজ ঞ্জজক রর্জর্চনায়  রনজয় উপজজ া পরিষদ স্থানীয় জনগজণি চারহদাি সাজথ 
সঙ্গরি লিজখ র্ারষ বক পরিকল্পনাি জনয ৫ টট  েয রনর্ বািণ কজিজছ। খাি গুজ া হজ া লর্াগাজর্াগ ও লভৌি 
অর্কাঠাজমা, োস্থয, জনোস্থয, রশ্ো (প্রাথরমক ও মার্যরমক রশ্ো) ও কৃরষ। অপি একটট  ে হজ া মানর্স্পদ 
উন্নয়ন র্া অজনক গুজ া খািজক অন্তভুবক্ত কজিজছ। রসিাজরদখান উপজজ া পরিষদ র্িবমান লকারভড-১৯ 
অরিমািী লচজ ঞ্জজক রর্জর্চনায়  রনজয় লর্াগাজর্াগ ও লভৌি অর্কাঠাজমা, োস্থয, জনোস্থয, রশ্ো (প্রাথরমক ও 
মার্যরমক রশ্ো) ও কৃরষ খাজি লর্শ্ রকছু প্রকল্প গ্রহন কজিজছ। র্িবমান পরিরস্থরিজি কৃষকগণ লর্ন অরর্ক 
িস  উৎপাদন কিজি পাজি ও উৎপারদি িসজ ি সটঠক দাম পায়, োস্থযজসর্া লর্ন অর্যাহি থাজক এর্ং 
জনগণ লর্ন সক  সমজয় মানসম্মি োস্থযজসর্া পায় লসসর্ লেজত্র গুরুত্ব লদওয়া হজয়জছ। লটকসই লর্াগাজর্াগ 
র্যর্স্থা গঠজন সর্ বারর্ক গুরুত্ব প্রদান কিা হজয়জছ।  

লক্ষ-১ (ম  গ জ  গ ও মভৌত অর্ক ঠ জ  ) অজবজনি জনয উপজজ া পরিষদ িাস্তা ও ব্রীজ রনম বাণ ও 
সংস্কাি, র্ক্স কা ভাটব, িাস্তা পাইর ং/ গাইড ওয়া , ঘাট া রনম বাণ কিজর্। 

লক্ষ-২ (নর্ক্ষ ) অজবজনি জনয উপজজ া পরিষদ িথয প্রর্ুজ্ক্ত সপরকবি উপকিণ সির্িাহ, রর্দযা জয়ি 
সীমানা প্রাচীি রনম বাণ, আসর্ার্পত্র সির্িাহ, ভর্ন রনম বাণ, ভর্ন সংষ্কাি ও অর্কাঠাজমাগি উন্নয়ন, ক্রীড়া 
সামগ্রী রর্িিণ, রশ্েক রনজয়াগ ও আর্ুরনরককিণ কিাি জনয র্যর্স্থা গ্রহণ কিজর্। 

লক্ষ-৩ (স্ব স্থয ও েিস্ব স্থয) অজবজনি জনয উপজজ া পরিষদ লকারভড-১৯ লিাগীজদি সুরচরকৎসাি র্যর্স্থা 
রনজিি কিজর্, রর্রভন্ন ইউরনয়জন োস্থয সুিো সামগ্রী (মাস্ক, হযান্ড সযারনটাইজাি, সার্ান, রিরচং পাওডাি) 
রর্িিণ, এনা াইজাি লমরশ্ন, এযামু্বজ ন্স লমিামি, কজিানা ওর্াডব এ অজক্সজজন ও এরস সির্িাহ ও পর্ বাপ্ত 
জনর্  রনজর্াজগি র্যর্স্থা গ্রহন কিজর্ন। 

এছাড়া রনিাপদ পারন সির্িাহ র্যর্স্থাপনাি জনয গভীি ন কুপ স্থাপন এর্ং োস্থযসম্মি ও লটকসই 
পর্োঃরনষ্কাশ্ন র্যর্স্থা রনম বাজণ উজদযাগ গ্রহন কিজর্। 

লক্ষ-৪ (কৃনষ) অজবজনি জনয উপজজ া পরিষদ কৃষকজদি মাজে উন্নি কৃরষ র্িপারি রর্িিণ, জ ার্িিা 
রনিসজন হা ট ও খা  পুনোঃখনন, লসচ র্যর্স্থাি উন্নয়ন ও অর্রুনক িসজ ি র্ীজ রর্নামূজ য রর্িিজণি র্যর্স্থা 
গ্রহন কিজর্। 
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ক্ররমক 
নং 

র্ারষ বক 
পরিকল্পনাি 
 েসমূহ 

খাি র্ারষ বক পরিকল্পনাি উজেশ্য র্ারষ বক পরিমাপজর্াগয সূচকসহ 
অভীষ্ট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
১.  স্থানীয় 

জনগজণি জনয 
লর্াগাজর্াগ 
র্যর্স্থা ও লভৌি 
অর্কাঠাজমাগি 
উন্নয়ন। 

লর্াগাজর্াগ 
ও লভৌি 
অর্কাঠাজমা 

স্থানীয় জনগজণি রর্রভন্ন স্থাজন 
(র্াজাি, সু্ক , কজ জ, রিরনক, 
ইউরনয়ন পরিষদ, োস্থয লকন্দ্র, 
উপজজ া পরিষদ) র্ািায়াি 
র্যর্স্থা সহজ কিজি রনজম্ন 
উজেরখি কায় বক্রম গ্রহন কিজর্: 
১) ১৪ টট ইউরনয়জনি ৩৫.৫৪ 
রকরম িাস্তা রনম বাণ ও সংস্কাি। 
২) ৩ টট ব্রীজ ( ১৫৬ রম) 
রনম বাণ ও সংস্কাি। ৩) ৩০ টট 
ঘাট া রনম বাণ। 
৪) ২ টট র্ক্স কা ভাটব রনম বাণ। 
৫) ৭০০ রমটাি িাস্তা পাইর ং 
/গাইড ওয়া  রনম বাণ।   
 

১) ১৪ টট ইউরনয়জনি ৩৫.৫৪ 
রকরম িাস্তা রনম বাণ ও সংস্কাি। 
২) ৩ টট ব্রীজ ( ১৫৬ রম) 
রনম বাণ ও সংস্কাি। ৩) ৩০ টট 
ঘাট া রনম বাণ। 
৪) ২ টট র্ক্স কা ভাটব রনম বাণ। 
৫) ৭০০ রমটাি িাস্তা পাইর ং 
/গাইড ওয়া  রনম বাণ।   
 

২. রশ্োি সারর্ বক 
অর্স্থাি উন্নয়ন 
এর্ং উপরস্থরিি 
হাি র্জৃি 

রশ্ো ১. রশ্ো প্ররিষ্ঠাজনি সীমানা 
প্রাচীি রনম বাণ 
২. রর্দযা য় ভর্ন রনম বাণ র্া 
সংষ্কাি 
৩. রশ্ো উপকিণ সির্িাহ 
৪. ক্রীড়া সামগ্রী সির্িাহ 
৫. রশ্েক রনজয়াজগি র্যর্স্থা 
গ্রহন 
৬. আইরসটট  যার্ স্থাপজন 
র্যর্স্থা গ্রহন 

১. রশ্ো প্ররিষ্ঠাজনি সীমানা 
প্রাচীি রনম বাণ 
২. রর্দযা য় ভর্ন রনম বাণ র্া 
সংষ্কাি 
৩. রশ্ো উপকিণ সির্িাহ 
৪. ক্রীড়া সামগ্রী সির্িাহ 
৫. রশ্েক রনজয়াজগি র্যর্স্থা 
গ্রহন 
৬. আইরসটট  যার্ স্থাপজন 
র্যর্স্থা গ্রহন 

৩. স্থানীয় 
জনগজণি জনয 
উন্নি 
োস্থযজসর্া, 
রনিাপদ রর্শুি 
পারন সির্িাহ 
র্যর্স্থাপনা ও 
লটকজসই 
পয়োঃরনষ্কাশ্ন 
র্যর্স্থা 
রনজিিকিণ 

োস্থয ও 
জনোস্থয 

১. পারন সির্িাহ র্যর্স্থাপনাি 
জনয গভীি ন কুপ স্থাপন, 
২. োস্থযসম্মি ও লটকসই 
পর্োঃরনষ্কাশ্ন র্যর্স্থা রনম বাণ 

১. পারন সির্িাহ র্যর্স্থাপনাি 
জনয গভীি ন কুপ স্থাপন, 
২. োস্থযসম্মি ও লটকসই 
পর্োঃরনষ্কাশ্ন র্যর্স্থা রনম বাণ 

৪. আর্ুরনক কৃরষ 
র্িপারি 
রর্িিণ, 
জ ার্িিা 
রনিসন, িস  

কৃরষ আর্ুরনক কৃরষ র্যর্স্থা প্রর্িবজণ 
রনজম্ন উজেরখি কাি যক্রম গ্রহন 
কিাহ হজর্:  

১. ২ টট কম্বাইন হািজভস্টাি,২ 
টট িাইস ট্রান্সোন্টাি ,২ টট ভূট্টা 
মাড়াইর্ি ,৫ টট পাওয়াি লেসাি 
ভিুবরক মূজ য অথর্া রর্নামূজ য 
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সংিেণ ও 
লসচ র্যর্স্থাি 
উন্নয়ন। 

১. ২ টট কম্বাইন হািজভস্টাি,২ 
টট িাইস ট্রান্সোন্টাি ,২ টট ভূট্টা 
মাড়াইর্ি ,৫ টট পাওয়াি 
লেসাি ভিুবরক মূজ য অথর্া 
রর্নামূজ য কৃরষ র্িপারি  
কৃষকজদি মাজে সির্িাহ কিা 
। 
২. জ ার্িিা রনিসজনি জনয 
২ টট হা ট ও খা  পুনোঃখনন 
কিা হজর্। 
৩. কৃষকগণজক উদ্র্ুি কিজি 
২০০০ জন কৃষকজক র্ীজ ও 
সাি প্রদান। 
৪. আ ূ সংিেজনি জনয ১০ 
স্থানীয় সংিেণাগাি রনম বাণ। 

কৃরষ র্িপারি  কৃষকজদি মাজে 
সির্িাহ কিা । 
২. জ ার্িিা রনিসজনি জনয 
২ টট হা ট ও খা  পুনোঃখনন 
কিা হজর্। 
৩. কৃষকগণজক উদ্র্ুি কিজি 
২০০০ জন কৃষকজক র্ীজ ও 
সাি প্রদান। 
৪. আ ূ সংিেজনি জনয ১০ 
স্থানীয় সংিেণাগাি রনম বাণ। 
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ল ৌহজং, উপজজ া  
বাহষ যক পহরকল্পনার 

cÖK‡íi mvi-ms‡ÿc 

2021-2022 

প্রকজল্পর হববরণ অবস্থান বাস্তবায়জনর সময়সূহে হবহনজয়াগ পহরবীক্ষণ 

ট্যাগ প্রকজল্পর হ জরানাম হববরণ অহভষ্ট/ 

পহরমাণ 

প্রিযাহ ি 

উপকারজভাগী 

নারী/ পুরুষ/ 

হ শু/ প্রহিবহন্ধ 

খাি অবস্থান আরজের 

িাহরখ 

সমাহপ্তর 

িাহরখ 

বাস্তবায়নকাহর 

সংস্থা 

প্রাক্কহলি ব্যয় িিহবজলর উৎস দাহয়ে ীল 

সংস্থা 

১ ক দ বর  খ োক্নর  ব ো দ ড়র  ল ো র  হইক্ত কুদ্দুস  

হোদ জ র  ব োদ ড় হইয় ো ি োরক  খ োক্নর  ব োদ ড় 

পর্ যন্ত  

চযাগাজযাগ ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

১৪ ০ হমোঃ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

চযাগাজযাগ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৭২৫০৫৬/-  এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

২ লখ ক্তর  পোড়ো  স দ জি হইক্ত ক ো দ র্ র গোও 

স ড়ক   োটি স হ প্রক্তেদ তওন ওয় ো  

চযাগাজযাগ ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

১৫০ হমোঃ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

চযাগাজযাগ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৩০৩০০১/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

৩ স োতঘ দর য় ো লখ  োর   ো ঠ হক্ত ক ব রস্ত োন  

 োটি স হ প্রক্তেদ তওন ওয় ো  

চযাগাজযাগ ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

১০০ হমোঃ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

চযাগাজযাগ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৫ ৬ ৮৩৮৪ / - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

৪ ের োক র নোদস র উদ েন পুর োতন ব োদ ড় হইক্ত 

ের োক র স রক োরী প্রোর্ দ  ক দ বদ্য ো য় পর্ যন্ত 

লে ন  

চযাগাজযাগ ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

১৫০ হমোঃ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

চযাগাজযাগ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৫ ১৫০৪৯ / -  এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

৫ হোতেগদ িয় ো গদ ন খ োন  প্রোর্ দ  ক দ বদ্য ো য় 

হইক্ত ইক ব ো  খ োক্নর ব োদ ড় পর্ যন্ত র োস্ত ো  

চযাগাজযাগ ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

২১০ হমোঃ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

চযাগাজযাগ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৪ ২০৯ ৩৩/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  
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৬  স দ্গ য় োও ক োক্হতোর ো পোক ো র োস্ত ো  ক্েক্ র 

লিোক োন হক্ত ব োং  োদ  ঙ্ক ট োওক্য়র পর্ যন্ত 

র োস্ত ো। 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

৪ ৫ হমোঃ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

চযাগাজযাগ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২২৮২৫ ৩/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

৭ জস  দ িয় ো জদ স   িোক্ত োক্র র ব োদ ড় হইক্ত 

জো ো  খ োক্নর ব োদ ড় পর্ যন্ত র োস্ত ো  

চযাগাজযাগ ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

১২৫ হমোঃ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

চযাগাজযাগ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৪ ৮১৪৯ ৮/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

৮ নওপোর ো ব োজোর র োজ্জ োক্ক র লিোক োন হক্ত 

দ ি ক্র োজ দ  য় োর জদ   পর্ যন্ত র োস্ত ো   

চযাগাজযাগ ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

১২৫ হমোঃ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

চযাগাজযাগ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৬ ০০০০০/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

৯ কু োর েগ হোদ    ি দক র এ র লিোক োন হক্ত 

আ ইনো  ব োদ ড় পর্ যন্ত ল র ো ত 

চযাগাজযাগ ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

১০০ হমোঃ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

চযাগাজযাগ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৪ ২৫ ১৪ ৮/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

১০ ল ৌহজং উ পক্জ ো দ ব দ েন্ন ইউ দ নয় ন 

কৃষ ক ক্ির দ বনোমুল্য লেঁয় োজ ও স দ রষ ো ব ীজ 

দ ব তর ি  

কৃদ ষ   ব্যবস্থার উন্নয়ন ১০০ ব স্ত ো এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

কৃদ ষ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২০০০০০/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

১১ ল ৌহজং উ পক্জ ো লঘ োড়ক্িৌড় পোদ্ম ো নিীর 

 ৎ স্য সু র োক্কোহ ও স ম্প্রসর ন এর জন্য 

লপোনো  োে অ ব মুক্ত কর ি  

 ৎ স্য  ব্যবস্থার উন্নয়ন লপোিো  এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

 ৎ স্য শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

১০০০০০/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

১২ ল ৌহজং উ পক্জ ো দ ব দ েন্ন ইউ দ নয় ন 

ক ক্র োনো েোইর োস দ বস্ত োর লর োধ ক ক্ল্প 

দ ব নোমুল্য  োস্ক দব তর ি 

স ক্েতন ক র ি  দ ব দ বধ   এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

দ ব দ বধ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

১৩০০০০/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

পহরষদ  

১৩ ল ৌহজং উ পক্জ ো দ ব দ েন্ন ইউ দ নয় ন 

ক ক্র োনো েোইর োস দ বস্ত োর লর োধক ক্ল্প  োস্ক 

ক্র য় ও দব তর ি 

স ক্েতন ক র ি দ ব দ বধ এলাকার েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজরাক্ষ 

ভাজব 

উপকার/সুহবধা 

চভাগ করজব। 

দ ব দ বধ শ্রীনগর  

উপজেলা 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৬ ৮০০০/ - এহিহপ ও 

উপজেলার হনেস্ব 

রােস্ব িিহবল 

উপজেলা 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

gvm   

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

Aby‡gv`b 

 

Ryb evwl©K Dbœqb cwiKíbv Aby‡gv`b  

RyjvB ev Í̄evqb I cwiexÿY  

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

AMÖvwaKvi wPwýZ Kiv| 

‡m‡Þ¤^i   

A‡±vei 1g ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv  

b‡f¤^i   

wW‡m¤̂i   

Rvbyqvwi 2q ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv  

‡deªæqvwi   

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

cwil‡`i cÖKí †ck 

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

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

Ryb   

RyjvB  ev Í̄evqb I ZË¡veavb 

 

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

  হেজে উপজেলার হবহভন্ন কায যক্রম 
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