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 evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU 

২০২২ - ২০২৩ 

Dc‡Rjv cwil` 

   মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ ।  
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evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU 

 

MÖš’¯^Z¡:  

Dc‡Rjv cwil`, মনু্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ । 

 

m¤úv`bvq: 

হ োসোইন হ োোঃ আল জুনোয়েদ 

উপয়েলো ননর্ বো ী অনিসোর, 

মুন্সীগঞ্জ সদর, 

মুন্সীগঞ্জ । 

 

 

mn‡hvwMZvq: 

KvRx ivwRe nvmvb 

†Rjv mgš^qK, gyÝxMÄ| 

BDAvBwmwWwc, RvBKv| 

 

 

  

cÖKvkK: 

Dc‡Rjv cwil`, মনু্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ | 

 

cÖ”Q` I MÖvwd·: 

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

cy¯ÍK AvKv‡i cÖKvk: 

সেপ্টেম্বর - ২০২২ 
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evYx 

মুন্সীগঞ্জ সদর, Dc‡Rjvi cwil` Zvi mKj Dbœqb Kg©Kv‡Ûi Dci 2022-23 A_©eQ‡ii Rb¨ evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU cy Í̄K 

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

G ai‡Yi D‡`¨vM cÖksmvi `vex`vi| †`‡ki Avcvgi RbM‡Yi ¯̂cœ ev Í̄evqb Ki‡Z n‡j Zv‡`i RxebhvÎvi gvb Dbœqb Kiv AZ¨šÍ 

Riæix|  

Dc‡Rjv c×wZ MÖvg evsjvi Z…Yg~j ch©v‡qi MYgvby‡li cÖv‡Yi `vex| Dc‡Rjv cwil` Kvh©µg evievi eÜ nIqv m‡Ë¦I gvbbxq 

cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbv ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄v kw³kxj I ÿgZv we‡K›`ªxKi‡Yi j‡ÿ¨ 1991 wLª. eÜ K‡i †`Iqv Dc‡Rjv cÖ_v 

cybivq Pvjyi D‡Ï‡k¨ 1998 mv‡j Dc‡Rjv cwil` AvBb cvk K‡ib| RbKj¨vY I my-kvmb cÖwZôvB Gi g~j D‡Ïk¨| 

Dc‡Rjv cwil‡`i wbR¯̂ m¤ú` Ges Rbej‡K GKwU myôz cwiKíbvi AvIZvq e¨envi Ki‡j m¤ú‡`i m‡e©vËg e¨envi wbwðZ Kiv 

m¤¢e| Z…Yg~j ch©v‡q RbM‡Yi gZvg‡Zi wfwË‡Z Pvwn`vwfwËK (Need Based) cÖKí MÖnY K‡i Dc‡Rjv cwil` evsjv‡`‡ki GKwU 

Av`k© Dc‡Rjvq cwiYZ n‡e|  

মুন্সীগঞ্জ সদর, 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|  

 

 

 

G¨vW. g„bvj KvwšÍ `vm 

েংেদ েদেয 
মুন্সিগঞ্জ-৩ 

 

 

 

 

 

G¨vW. g„bvj KvwšÍ `vm 

েংেদ েদেয 
মুন্সিগঞ্জ-৩ 
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    evYx 

মুন্সীগঞ্জ সদর Dc‡Rjv cwil` M„nxZ 2022-23A_© 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| 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| Dc‡Rjv cwil‡`i GB D‡`¨vM Ab¨vb¨ Dc‡Rjvi Rb¨ 

`„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

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

 
 

কাজী নাহিদ রসুল 

সেলা প্রশােক 

মুিীগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

কাজী নাহিদ রসুল 

সেলা প্রশােক 

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 

মুন্সীগঞ্জ সদর, Dc‡Rjv cwil` M„nxZ 2022-23A_© 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¨ 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| মুন্সীগঞ্জ সদর, Dc‡Rjv cwil‡`i GB D‡`¨vM Ab¨vb¨ 

Dc‡Rjvi Rb¨ `„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

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

 
 

মমোহোম্মদ এনোমুল আহসোন 

উপ-পহরচালক, স্থানীয় সরকার 
 মনু্সীগঞ্জ 

  

মমািাম্মদ এনামুল আিসান 

উপ-পহরচালক, স্থানীয় সরকার 

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 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 2022-23 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| 

 

 

মমোোঃ আননছ উজ্জোমোন 

‡Pqvig¨vb 

 

 

 

 

  

 

মমাোঃ আহনছ উজ্জামান 

‡Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` Kvh©vjq 

মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ | 
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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| 

মুন্সীগঞ্জ সদর 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 Dc‡Rjv cwil` 

B‡Zvg‡a¨ 2022-23 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| 

মুন্সীগঞ্জ সদর Dc‡Rjv cwil‡`i 2022-23 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|   

 

 

 

হ োসোইন হ োোঃ আল জুনোয়েদ 

উপয়েলো ননর্ বো ী অনিসোর, 

মুন্সীগঞ্জ সদর, 

মুন্সীগঞ্জ 
 

 

 

 

 

 

হ োসোইন হ োোঃ আল জুনোয়েদ 

উপয়েলো ননর্ বো ী অনিসোর, 

মুন্সীগঞ্জ সদর, 

মুন্সীগঞ্জ 
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evYx   

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

mywbw`©ó Ges ev¯ÍewfwËK cwiKíbv| G jÿ¨‡K mvg‡b †i‡L 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 wmivRw`Lvb 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`| 

 

 

 

মমোহোম্মদ নোজমুল হোসোন 

উপজজলা ভাইস মচয়ারমযান 

মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ 
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                                    evYx 

মুন্সীগঞ্জ সদর, Dc‡Rjv cwil‡`i D‡`¨v‡M B‡Zvc~‡e© M„nxZ Dc‡Rjv cwil‡`i 2022-23 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|  

 

হোনসনো মেগম 

মহিলা ভাইস মচয়ারমযান 

মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 | P a g e  
 

 

েোনষ িক পনরকল্পনোর নেষয়েস্তু 

ক্রহমক 

নং 
হিষয়িস্তু পৃষ্ঠা নং 

1 ভূহমকা ও উপজজলা পহরহচহি  

2 উপজজলা মানহচত্র  

3 জনসংখ্যািাহিক ও আর্ থ-সামাজজক মমৌহলক ির্য ও উপাত্ত  

4 িাজজট সার-সংজেপ  

5 উপজজলার সম্পদ হিিরণীর সার সংজেপ  

6 পহরহস্থহি হিজেষণ  

7 এসডহিউওটট হিজেষণ (SWOT Analysis)  

8 হিহভন্ন উৎস মর্জক চলমান উন্নয়ন কার্ থক্রম (সম্পজদর হচত্রায়ন)  

9 রুপকল্প হিিরণী (পঞ্চিাহষ থক পহরকল্পনা মর্জক)  

10 িাহষ থক পহরকল্পনার লেমাত্রা, উজেশ্য ও অহভষ্ট  

11 প্রকজল্পর সার-সংজেপ  

12 িাহষ থক পহরকল্পনা পহরিীেণ ও পর্ থাজলাচনা   
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 gvbwP‡Î  

মুন্সীগঞ্জ সদর, মুন্সীগঞ্জ 
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ভূনমকো ও উপজজলো পনরনিনি 

ভূহমকা : পহরকল্পনা িলজি িুঝায় একটট লেয অজথজনর জনয হনহদষ্ট সমজয়র মজযয যারািাহিক কার্ থক্রম। মদজশ্র আর্ থ 

সামাজজক উন্নয়জনর জনয পহরকল্পনা প্রণয়ন করা িয়। পহরকল্পনা মাযযজম সম্পজদর সুষ্ঠু িযিিার কজর স্থানীয় ির্া 

রাষ্ট্রীয় পর্ থাজয় উন্নয়ন কার্ থক্রম পহরচাহলি িয়। গনপ্রজািন্ত্রী িাংলাজদশ্ সরকার ২০২১ সাল নাগাদ হডজজটাল 

িাংলাজদশ্ এিং মযযম আজয়র মদশ্, ২০৩০ সাল নাগাদ এসহডজজ অজথন ও ২০৪১ সাজলর মজযয উন্নি মদজশ্ উন্নীি 

িওয়ার মর্ লেয হস্থর কজরজছ িা িাস্তিায়জন আমাজদর সিাইজক উন্নয়ন অগ্রর্াত্রায় শ্াহমল িজি  িজি। এ উন্নয়জনর 

অগ্রর্াত্রায় স্থানীয় পর্ থাজয় মুন্সীগঞ্জ সদর, উপজজলা পহরষজদর পহরকল্পনা প্রণজয়জনর পদজেপ গ্রিন করা িয়। সাহি থক 

উন্নয়জনর এর লজেয ইউহনয়জন খ্াি হভহত্তক সমসযা হচহিি করন, চাহিদা হনরুপন, ও সমসযা সমাযাজনর হনহমত্ত 

পহরকল্পনা করা প্রজয়াজন। হসরাজহদখ্ান উপজজলা পহরষদ স্থানীয় উন্নজয়র লজেয উপজজলার সকল ির্য সমহিি 

িাহষ থক পহরকল্পনা িই প্রণয়ন কজরজছ।  

 

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজজলার পটভুহম ঃোঃ 

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজজলা প্রাচীন িাংলার মগৌরিময় স্থান হিক্রমপুজরর অংশ্ হছল। মুন্সীগঞ্জ মস সমজয় একটট 

গ্রাম হছল, র্ার পূজি থর নাম হছল ইদ্রাকপুর। কহর্ি আজছ, মমাঘল শ্াসন আমজল এই ইদ্রাকপুর গ্রাজম মুন্সী 

িায়দার মিাজসন নাজম একজন িযজি হছজলন। হিহন মমাঘল শ্াসকজদর দ্বারা ম ৌজদার হনর্ুি িজয়হছজলন। 

অিযন্ত সজ্জন ও জনহিতিষী মুন্সী িায়দার মিাজসজনর নাজম ইদ্রাকপুজরর নাম িয় মুন্সীগঞ্জ। ১৮৪৫ সাজল 

িৃটটশ্ ভারজির প্রশ্াসহনক সুহিযাজর্ থ মুন্সীগঞ্জ র্ানা ও মিকুমা হিজসজি উন্নীি িয়। উপজজলা হিজসজি  ১৯৮২ 

সাজল মঘাষনা িয়। 

 

 

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজজলার পহরহচহি ও অিস্থান : মুন্সীগঞ্জ সদর উপজজলা ঢাকা মর্জক ২৫হকোঃহমোঃদুজর অিহস্থি।এর 

উত্তজর যজলশ্বরী নদী, শ্ীিলো নদী ও নারায়ণগঞ্জ মজলা, দহেজণ পদ্মা নদী ওশ্রীয়িপুর মজলা, পজিজম টঙ্গীিাড়ী 

উপজজলা, পূজি থ মমঘনা নদী ও গজাহরয়া উপজজলা।এর আয়িন ১৬০.৭৯ি: হক:। 

 

মর্াগাজর্াগ:  

সড়ক পজর্ : ঢাকা, গুহলস্তান িজি মভার ৫.৩০ মর্জক রাি ১১.৩০ পর্ থন্ত কজয়কটট ট্রান্সজপাটথ মকাম্পানীর ( হদঘীরপাড় 

ট্রান্সজপাটথ , ঢাকা ট্রান্সজপাটথ , ইিযাহদ)  িাস চজল। গুহলস্তান িজি মমািারপুর জনপ্রহি ভাড়া ৫৫ টাকা। মমািারপুর 

মর্জক উপজজলা পহরষদ অজটাহরক্সা িা মটম্পুজি জনপ্রহি ভাড়া ১০ টাকা। 

  

নদী পজর্ : সদরঘাট লঞ্চ টাহন থমাল মর্জক কাঠপটি / মুন্সীগঞ্জ লঞ্চ ঘাট পর্ থন্ত ভাড়া ৩০ টাকা। কাঠপটি মর্জক উপজজলা 

পহরষদ হরক্সায় ৩০ টাকা। / মুন্সীগঞ্জ লঞ্চ ঘাট মর্জক উপজজলা পহরষদ হরক্সায় ভাড়া ১০ টাকা। 

  

 

প্রিযাশ্া: মুন্সীগঞ্জ সদর উপজজলার সকল স্তজরর জনসাযারজনর অংশ্গ্রিজনর মাযযজম উপজজলা পহরষজদর সকল 

হিভাগ ও ইউহনয়ন পহরষদজক সাজর্ হনজয় এলাকার সাহি থক সম্বহিি মটকসই উন্নয়ন লজেয, উপজজলার জনগজনর 

প্রজয়াজনীয় ও কাংহখ্ি িাস্তি হভহত্তক ও দীঘ থজময়াদী পহরকল্পনা িাস্তিায়ন কজর একটট উন্নয়কামী আদশ্ থ উপজজলা 

প্রহিষ্ঠা করা। 
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মুন্সীগঞ্জ সদর উপজজলার  

জনসংখ্যোিোনিক ও আর্ ি-সোমোজজক মমৌনলক ির্য ও উপোত্ত 

welq  cwigvY/msL¨v Drm/eQi  

Dc‡Rjvi iæc‡iLv 

হেলো সদর হেয়ে দুরত্ব  সড়ে পয়ে ৩০ নে.ন   2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

আেতন  ১৬০.৭৯র্: নে.ন  2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

RbmsL¨v ৩৯৯৫৬০ 

cyiæl ২০২৭৮৬জন 

bvix ১৯৬৭৭৪জন 

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  ৫০.৬১ 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

_vbv/cwievi  ৫৩,৯৯৭জন 
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  ১৮৭ টট 
2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

‡gŠRvi msL¨v  ৯৪ টট 
2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

BDwbqb msL¨v ০৯ টট 
2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

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

মমাট আিাদী জহমোঃ  ১২,০০০জিক্টর 
 

কৃহষ পহরিারোঃ  ১৮,৫৩২টট 
 

প্রাহন্তক চাষী পহরিারোঃ  ৭,৫২৩টট 
2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

েুদ্র চাষী পহরিারোঃ  ৫,২২৯টট 
2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

মাঝাহর চাষী পহরিারোঃ  ১৮৩২টট 
2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

মসজচর আওিায়োঃ  ৪,৩৪০জিক্টর 
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  

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

b`-b`xi msL¨v  b`x : 02  2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

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

উপজজলা মা ও হশ্শু কলযাণ মকন্দ্রোঃ 01  2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

e¨vs‡Ki kvLv  16  2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

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

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

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

cÖv_wgK we`¨vjq  118 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

gva¨wgK we`¨vjq  13 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  ০৭ 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

gmwR`  365 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

gw›`i  12 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

হিমাগারোঃ  ২০টট। 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm  

‡hvMv‡hvM : cwigvY/msL¨v 2011 mvj ch©šÍ/Dc‡Rjv cwimsL¨v Awdm 

moK I Rbc`  ৪৫৩.৪৩হক:হম:  

রাস্তার সংখ্যাোঃ ১৭৯টট  

ব্রীজজর সংখ্যাোঃ  ২৪৮টট  

ম রীঘাটোঃ  ০৯ টট  

র্াত্রীছাউনীোঃ ০১টট  
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RbmsL¨vZvwZ¡K I Av_©-mvgvwRK †gŠwjK Z_¨ I DcvË 

¸iæZ¡c~Y© Av_©- mvgvwRK Z_¨ 

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

wkï g„Zy¨i nvi (%) (GmwWwR-3) 0.50% 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

gvZ„ g„Zz¨nvi (%) (GmwWwR-3) 0.072% 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

wkÿvi nvi (%) (GmwWwR-4) ৫০.৬১% 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv wkÿv `ßi 

Dc‡Rjv I BDwbq‡b bvix m`m¨ msL¨v 

(%) (GmwWwR-5) 

  

wbivc` e¨e¯’vcbvq Lvevi cvwb †mevq 

e¨envi (%) (GmwWwR-6) 

53% 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv Rb¯̂v¯’¨ I cÖ‡KŠkj `ßi 

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

(%) (GmwWwR-6) 

87% 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv Rb¯̂v¯’¨ I cÖ‡KŠkj `ßi 

 DbœZ †mwb‡Ukb myweavi e¨envi (%) 

(GmwWwR-6) 

87.5% 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv Rb¯̂v¯’¨ I cÖ‡KŠkj `ßi 

we`y¨r myweavi AvIZvaxb cwievi (%) 

(GmwWwR-7) 

100% 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv  cjøx we ỳ¨r Awdm  
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মুন্সীগঞ্জ সদর  

উপজজলার  পররষপ্টদর 

স্থায়ী কমিটিসিূহ 
 

উপজেলা পরিষদ (সংজ াধন) আইন, ২০১১ এি ধািা ২৯ অনুযায়ী পরিষজদি কায যাবলী সুচারুভাজব সম্পন্ন কিাি েন্য ভাইস চচয়ািম্যান/মরিলা ভাইস 

চচয়ািম্যাজনি সভাপরিজে ১৭ টি স্থায়ী করমটি গঠজনি রনজদ য না চদওয়া আজে। রবরধ চমািাজবক উক্ত করমটিসমূি ৫-৭ সদস্য সমন্বজয় িজব এবং সংরিষ্ট 

রবভাগীয় কম যকিযা উক্ত করমটিসমূজিি সদস্য সরচব িজবন। উপজেলা ১৭/০৬/২০১৯ রি. িারিজে উপজেলা পরিষজদি রবজ ষ সভাি অনুজমাদনক্রজম 

স্থায়ী করমটিসমূি গঠন কিা িজলা। 

 

০১. আইন শৃঙ্খলা করমটি: 

১. েনাব                 ,      ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. েনাবা   ,  মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান সদস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৫.ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য 

৬. েনাব       সদস্য   

৭. অরিসাি ইনচােয গোরিয়া থানা    সদস্য-সরচব 

 

০২.  কৃরষ ও চসচ করমটি: 

১. েনাব      ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি  

২. েনাবা  ,  মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান সদস্য  

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য  

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য  

৭. উপজেলা কৃরষ কমযকিযা    সদস্য-সরচব 

 

০৩.  চযাগাজযাগ ও চভৌি অবকাঠাজমা উন্নয়ন করমটি: 

১. েনাব     ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. েনাবা     মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান সদস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য  

৫. েনাব       সদস্য   

৬. উপজেলা প্রজকৌ লী (এলরেইরি)    সদস্য –সরচব 

 

০৪. মাধ্যরমক ও মাদ্রাসা র ক্ষা করমটি: 

১. েনাবা  ,  মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. েনাব   ,  ভাইস চচয়ািম্যান সদস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য   

৭. উপজেলা মাধ্যরমক, কা  ও মা: র ক্ষা অরিসাি  সদস্য –সরচব 

০৫. প্রাথরমক ও গণর ক্ষা করমটি: 

১. েনাব          ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. েনাবা     মরিলা ভাইস চচয়ািম্যা  সদস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. েনাব      সদস্য   

৭. উপজেলা র ক্ষা অরিসাি    সদস্য –সরচব 
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০৬. স্বাস্থয ও পরিবাি কল্যাণ করমটি: 

১. েনাবা ,  মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. েনাব  ,  ভাইস চচয়ািম্যান  সদস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য 

৬. েনাব       সদস্য   

৭. উপজেলা স্বাস্থয ও পরিবাি পরিকল্পনা কমযকিযা  সদস্য -সরচব 

০৭. যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন করমটি: 

১. েনাব  ,   ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. েনাবা       মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান  সদস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য    

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. েনাব       সদস্য   

৭. উপজেলা যুব উন্নয়ন কমযকিযা          সদস্য -সরচব 

০৮. সমাে কল্যাণ করমটি: 

১. েনাবা ,   মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান সভাপরি 

২. েনাব  ,   ভাইস চচয়ািম্যান সদস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. েনাব      সদস্য  

৭. উপজেলা সমােজসবা অরিসাি              সদস্য -সরচব 

০৯. মরিলা ও র শু উন্নয়ন করমটি: 

১. েনাবা ,  মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. েনাব  ,  ভাইস চচয়ািম্যান  সদস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৭. উপজেলা মরিলা রবষয়ক কমযকিযা              সদস্য –সরচব 

১০. মুরক্তজযাদ্ধা করমটি: 

১. েনাব  , ভাইস চচয়ািম্যান    সভাপরি 

২. েনাবা , মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান   সদস্য 

৩ ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য 

৬. েনাব      সদস্য   

৭. উপজেলা সমােজসবা কমযকিযা    সদস্য -সরচব 

১১. মৎস্য ও প্রারন সম্পদ করমটি: 

১. েনাব  ,  ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি 

২. েনাবা    মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান সদস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য   

৭. উপজেলা মৎস্য কমযকিযা    সদস্য -সরচব 

১২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় করমটি: 

১. েনাব            ভাইস চচয়ািম্যান         সভাপরি 

২. েনাবা ,  মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান  সদস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য  

৬. েনাব      সদস্য 

৭. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কমযকিযা    সদস্য -সরচব 
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১৩. সংস্কৃরি করমটি: 

১. েনাবা ,  মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান    সভাপরি 

২., েনাব     ভাইস চচয়ািম্যান  সদস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,      সদস্য    

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য  

৭. উপজেলা র ল্পকলা একাজিরম    সদস্য -সরচব 

১৪. বাোি মূল্য পয যজবক্ষণ, পরিদ যন ও রনয়ন্ত্রন করমটি: 

১. েনাবা   ,   মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান  সভাপরি 

২. েনাব   , ভাইস চচয়ািম্যান  সদস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. েনাব      সদস্য  

৭. উপজেলা সমবায় কমযকিযা    সদস্য –সরচব 

১৫. পরিজব  ও বন করমটি: 

১. েনাবা  ,        মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান             সভাপরি 

২. েনাব  ,  ভাইস চচয়ািম্যান  সদস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য  

৭. উপজেলা িজিষ্টাি                         সদস্য -সরচব 

১৬. অথ য, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আিিণ করমটি: 

১. েনাব  ,  ভাইস চচয়ািম্যান   সভাপরি 

২. েনাবা    মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান সদস্য   

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৫. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য 

৬. েনাব      সদস্য  

৭. উপজেলা রিসাব িক্ষণ কমযকিযা                     সদস্য -সরচব 

১৭. েনস্বাস্থয, স্যারনজট ন ও রবশুদ্ধ পারন সিবিাি করমটি: 

১. েনাবা    মরিলা ভাইস চচয়ািম্যান        সভাপরি 

২. েনাব    ভাইস চচয়ািম্যান  সদস্য 

৩. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য   

৪. ইউরপ চচয়ািম্যান,     সদস্য    

৫. েনাব      সদস্য 

৬. উপ-সিকািী প্রজকৌ লী (েনস্বাস্থয) প্রজকৌ ল অরধদপ্তি   সদস্য -সরচব 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 | P a g e  
 

  মুন্সীগঞ্জ সদর  

উপজজলার  পররষপ্টদর 

ev‡RU mvi ms‡ÿc 

A_© eQi ২০২২-২৩ 

dig ÒKÓ 

( wewa-3 `ªóe¨) 

µwgK bs weeiY c~e©eZx© eQ‡ii cÖK…Z 

(২০২১-২২) 

PjwZ erm‡i ev‡RU ev 

PjwZ erm‡ii 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(২০২২—২৩) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 

(২০২৩-২৪) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Ask-1 ivR¯̂ wnmve ৩,৯২,০০,০০০.০০ ৪,২০,০০,০০০.০০ ৪,৫০,০০,০০০.০০ 

cÖvwß    

ivR¯̂    

Aby`vb     

‡gvU cÖvwß ৩,৯২,০০,০০০.০০ ৪,২০,০০,০০০.০০ ৪,৫০,০০,০০০.০০ 

ev` ivR¯̂ e¨q (-)    

ivR¯̂ DØ„Ë/ NvUwZ (K) 2,88,86,000.00 3,45,16,000.00 ৪,৫০,০০,০০০.০০ 

Ask-2 Dbœqb wnmve 1,03,14,000.00 74,84,000.00 74,84,000.00 

Dbœqb Aby`vb    

Ab¨vb¨ Aby`vb I Puv`v    

‡gvU (L) 1,03,14,000.00  74,84,000.00 

‡gvU cÖvß m¤ú` (K+L) ৩,৯২,০০,০০০.০০ ৪,২০,০০,০০০.০০ ৪,৫০,০০,০০০.০০ 

ev` Dbœqb e¨q (-)    

mvwe©K ev‡RU DØ„Ë/ NvUwZ    

‡hvM cÖviw¤¢K †Ri (1 jv RyjvB)    

mgvwß †Ri 3,92,00,000.00 ৪,২০,০০,০০০.০০ ৪,৫০,০০,০০০.০০ 
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Ask-01 ivR¯̂ wnmve 

e¨q 

µwgK 

bs 

e¨‡qi LvZ c~e©eZx© eQ‡ii cÖK…Z 

(২০২১-২২) 

PjwZ erm‡i ev‡RU ev PjwZ 

erm‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU 

(২০২২—২৩) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 

(২০২৩-২৪) 

(1) (2)  (3) (4) (5) 

01 mvaviY ms ’̄vcb/ cÖvwZôvwbK ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
K. m¤§vbx fvZv ১১,৮৮,০০০.০০ ১১,৮৮,০০০.০০ ১১,৮৮,০০০.০০ 

L. Kg©KZ©v Kg©Pvix‡`i †eZb I fvZv 

  

১,৮৯,৬০২.০০ ২,২০,০০০.০০ ২,৫০,০০০.০০ 

 (1) cwil` Kg©Pvix (gvwj) gRyix eve` ১,৭৫,৭০০.০০ ১,৮০,০০০.০০ ২,০০,০০০.০০ 

(2) `vqhy³ e¨q (miKvix Kg©Pvix m¤úwK©Z) ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
M. অস্থোেী পনরচ্ছন্নতোে ী  জুরী ১,৫৬,০০০.০০ ১,৮০,০০০.০০ ২,০০,০০০.০০ 
N. Avby‡ZvwlK Znwe‡ji ’̄vbvšÍi ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

O. hvbevnb †givgZ I R¡vjvbx ২,২৪,২৮০.০০ ২,৫০,০০০.০০ ২,৮০,০০০.০০ 

02 Ki Av`v‡qi Rb¨ e¨q ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
03 Ab¨vb¨ e¨q ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

K. †Uwj‡dvb ০০.০০ ২,০০,০০০.০০ ২,৫০,০০০.০০ 

L. we`y¨r wej ২,৯৫,৮৭৬.০০ ৩,২০,০০০.০০ ৩,৫০,০০০.০০ 

M. ‡cŠiKi ১,৬৭,৩৬০.০০ ১,৮০,০০০.০০ ২,০০,০০০.০০ 

N. M¨vm wej ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
O. cvwbi wej ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
P. f‚wg Dbœqb Ki ১,২৮,৪৬০.০০ ১,৫০,০০০.০০ ১,৭০,০০০.০০ 

Q.  Af¨šÍwib AwWU e¨q ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
R.  gvgjv LiP ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
S. Avc¨vqb e¨q ৩,৬০,০০০.০০ ৪,০০,০০০.০০ ৫,০০,০০০.০০ 

T.  iÿYv‡eÿb Ges mvwf©‡mi Rb¨ e¨q ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
U.   Ab¨vb¨ cwi‡kva‡hvM¨ Ki / wej ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

V. Avbylvw½K e¨q ৬০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০ ১,৫০,০০০.০০ 

04 Ki Av`vq LiP (wewfb †iwR÷vi, dig, iwk` eB, 

BZ¨vẁ  g~ ª̀Y) 

০০.০০ ২০,০০০.০০ ২০,০০০.০০ 

05 e„ÿ‡ivcb I iÿYv‡eÿb ০০.০০ ৫,০০০.০০ ৫,০০০.০০ 

06 mvgvwRK I ag©xq cÖwZôv‡b Aby`vb ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
K. Dc‡Rjv GjvKvi wewfbœ cÖwZôvb/ K¬ve Avw_©K 

Aby`yvb 

০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

07 RvZxq w`em D &̀hvcb ১,০০,০০০.০০ ১,৫০,০০০.০০ ২,০০,০০০.০০ 

08 ‡Ljvayjv I mvs¯‹…wZK/ ¯‹vDUm& ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
09 Riæix ÎvY ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
10 Avbmvi‡`i fvZv ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
11 Dbœqb †gjvi e¨q ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
12 feb †givgZ / msiÿY ১০,০০,০০০.০০ ১২,০০,০০০.০০ ১৫,০০,০০০.০০ 

13  cvwbi cv¤ú †givgZ  ১০,০০০.০০ ২০,০০০.০০ ২০,০০০.০০ 

14 ågb fvZv eve` e¨q  ৪৯,৩৭৫.০০ ২,০০,০০০.০০ ২,৫০,০০০.০০ 

15  evox fvov (†Pqvig¨vb)  ৬০,০০০.০০ ৮০,০০০.০০ ১,০০,০০০.০০  

16 weÁvcb wej e¨q  ২,০৩,৩২৩.০০  ২,৫০,০০০.০০ ৩,০০,০০০.০০ 

17  AcÖZ¨vwkZ e¨q  ৩০,০০০.০০ ৫০,০০০.০০ ৮০,০০০.০০ 

18  U¨ve‡jU wcwm/ Kw¤úDUvi hš¿vsk eve` e¨q ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 

19 wkÿve„wË cÖ`vb eve` ০০.০০ ০০.০০ ০০.০০ 
19 ivR¯̂ DØ„Ë Dbœqb wn‡m‡e ’̄vbvšÍi ৫,০৭,৬১,৯৩৯.০০   

 ‡gvU ৫৫,১৫,৯৯,১৫.০০ ৫১,৬৩,০০০.০০ ৫৬,১৮,০০০.০০ 
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ির -খ 

(নর্নি-৩ এর্ং আইয়নর চতুে ব তিনসল দ্রষ্টব্য) 

মুন্সীগঞ্জ সদর উপয়েলো পনরষয়দর র্োয়েট 

অে ব র্ছর ২০২২-২০২৩ 

রোেস্ব ন সোর্ 

প্রোপ্ত আে 

অংশ-০১ 

cÖvwßi weeiY c~e©eZx© eQ‡ii cÖK…Z 

(২০২১-২২) 

PjwZ erm‡i ev‡RU ev PjwZ 

erm‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU 

(২০২২—২৩) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 

(২০২৩-২৪) 

(1) (2) (3) (4) 

01.  nvU- evRvi BRviv ২৬,৫৬,৮০০/-   

02. evmvfvov I Ab¨vb¨ ১৮,৮২,৮১৬.৫০/-   

03.  jvB‡mÝ cÖ`vb --   

04.  f‚wg Dbœqb Ki --   

05. ’̄vei m¤úwË n Í̄všÍi Ki --   

06. wewea (ivR¯̂ DØ„Ë 

30 Ryb/২২) 

   

   †gvU ৫০,৭০,৭৭১.৫০/-   

 

 

Ask-2 Dbœqb wnmve 

cÖvwß 

Avq 

cÖvwßi weeiY c~e©eZx© eQ‡ii cÖK…Z 

(২০২১-২২) 

PjwZ erm‡i ev‡RU ev 

PjwZ erm‡ii ms‡kvwaZ 

ev‡RU 

(২০২২—২৩) 

cieZx© erm‡ii ev‡RU 

(২০২৩-২৪) 

(1) (2) (3) (4) 

01. Aby`vb ( Dbœqb) ১,০৩,১৪,০০০.০০ ৭৪,৮৪,০০০.০০ ৭৪,৮৪,০০০.০০ 

(K)  miKvi    

(L) Ab¨vb¨ Drm( hw` _v‡K) 

      wbw ©̀ófv‡e D‡jøL Ki‡Z n‡e 

   

02. †¯̂”Qv cÖ‡bvw`Z    

03. ivR¯̂ DØ„Ë ৩,২৬,৩৫,০৫৭.৩৬/- ৪,২০,০০,০০০.০০ ৪,৫০,০০,০০০.০০ 

04. Dbœqb DØ„Ë    

     ‡gvU cÖvwß ( Dbœqb wnmve) ৪,২৯,৪৯,০৫৭.০০ ৪,৯৪,৮৪,০০০.০০ ৫,২৪,৮৪,০০০.০০ 
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Ask-2 Dbœqb wnmve 

e¨q     

    e¨q 

e¨q weeiYx 

 

c~e©eZx© eQ‡ii 

cÖK…Z 

(২০২১-২২) 

PjwZ erm‡i ev‡RU ev 

PjwZ erm‡ii 

ms‡kvwaZ ev‡RU 

(২০২২—২৩) 

cieZx© erm‡ii 

ev‡RU 

(২০২৩-২৪) 

kZKiv nvi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

01. K…wl I ÿz`ª †mP t     

K. K…wl I †mP ৬৪,৪২,৩৫৮ ৭৪,২২,৬০০ ৭৮,৭২,৬০০ ১৫% 

L. grm¨ I cÖvbx m¤ú` ২১,৪৭,৪৫২ ২৪,৭৪,২০০ ২৬,২৪,২০০ ৫% 

M. ÿz`ª I KzwUi wkí ২১,৪৭,৪৫২ ২৪,৭৪,২০০ ২৬,২৪,২০০ ৫% 

02. e¯‘MZ AeKvVv‡gv t ৮,৫৮,৯৮১ ৯৮,৯৬,৮০০ ১,০৪,৯৬,৮০০ ২০% 

K. cwienb I †hvMv‡hvM ২১,৪৭,৪৫২ ২৪,৭৪,২০০ ২৬,২৪,২০০ ৫% 

L. Rb¯^v¯’¨ ৬৪,৪২,৩৫৮ ৭৪,২২,৬০০ ৭৮,৭২,৬০০ ১৫% 

03. Av_© mvgvwRK AeKvVv‡gv ৬৪,৪২,৩৫৮ ৭৪,২২,৬০০ ৭৮,৭২,৬০০ ১৫% 

K. wkÿvi Dbœqb     

L. ¯^v¯’¨ I mgvR Kj¨vY ৪২,৯৪,৯০৫ ৪৯,৪৮,৪০০ ৫২,৪৮,৪০০ ১০% 

M. hye µxov I ms¯‹…wZ ২১,৪৭,৪৫২ ২৪,৭৪,২০০ ২৬,২৪,২০০ ৫% 

N. gwnjv I wkï Kj¨vY     

O. wewea ( cÖ‡qvR‡b Ab¨vb¨ Lv‡Z GBiæc 

e¨q D‡jøL Kwi‡Z nB‡e) 

২১,৪৭,৪৫২ ২৪,৭৪,২০০ ২৬,২৪,২০০ ৫% 

04.  mgvwßi †Ri     

      †gvU e¨q Dbœqb wnmve ৪,২৯,৪৯,০৫৭.০০ ৪,৯৪,৮৪,০০০.০০ ৫,২৪,৮৪,০০০.০০ ১০০% 

 

িিম-গ 

( রবরধ-৫দ্রষ্টব্য) 

বাজেট সাি-সংজক্ষপ 

মুন্সীগঞ্জ সদি উপজেলা পরিষজদি রনয়রমি কম যচািীজদি রববিণী 

অথ য বেি ২০২২-২০২৩ 

রবভাগ/ াো ক্ররমক 

নং 

পজদিনাম পজদি 

সংখ্যা 

চবিন ক্রম মিার্ য 

ভািা 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৬ ০৭ 

উপজেলা পরিষদ 

চচয়ািম্যান কায যালয় 

০১ সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম- করম্পউটাি অপাজিটি ০১ ১০২০০-২৪৬৮০/-মুলজবিন-১২,৪২০/- 

  

 

 ০২ েীপচালক ০১ ৯৩০০-২২৪৯০/-মুলজবিন-১৫,২০০/-  

 ০৩ অরিস সিায়ক ০২ ৮২৫০-২০০১০/-মূলজবিন-১২,২৪০/-  
 

প্রজদয় ভরবষ্য িিরবল অরিরিক্ত োটুনী  অন্যান্য ভািারদ মারসক গড় অজথ যি  

পরিমান 

বাৎসরিক প্রাক্করলি 

অজথ যি পরিমান 

মন্তব্য 

০৮ ০৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

- - ৭৯১০ ৩৫২৯০/- ৪,২৩,৪৮৬/-  

- ১৪,৪৭০/- ৭৮৯৪/- ৪০,৫১০/- ৪,৮৬,১২০/-  

- - ১৩,২৪০/- ২৩,২৫৭/- ২,৭৯,০৯০/-  

িিম র্ 

( রবরধ-৫ দ্রষ্টব্য) 

বাজেট সাি-সংজক্ষপ 

উপজেলাি চকান রবজ ষ প্রকল্প বাস্তবায়জনি েন্য সিকাি িজি প্রাপ্ত অজথ যি রববিণী 

অথ যবৎসি ২০২২-২০২৩ 

 

ক্রঃনং প্রকজল্পি নাম ও সংরক্ষপ্ত রববিণ সিকাি িজি 

প্রাপ্ত অজথ যি পরিমাণ 

চলরি অথ য বেজিি ব্যরয়ি 

অথবা সম্ভব্য ব্যজয়ি পরিমাণ 

মন্তব্য রস্থরি মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

০১ উপয়েলো পনরচোলন ও উন্নেন প্রেল্প ১,০০,০০,০০০/- ১,০০,০০,০০০/- -   সমাপ্ত  
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মুন্সীগঞ্জ সদর উপজজলার পররষপ্টদর 
cwiw¯’wZ we‡kølY (অথ য বেি ২০২২-২০২৩) 

োি 

সমস্যা / উন্নয়জনি প্ররিবন্ধকিাি বণ যনা সাম্প্ররিক, 

চলমান/ অথবা 

পরিকরল্পি 

কায যক্রম 

১  বেি পজি 

রবদ্যমান অবস্থা 

সুপারি জযাগ্য পদজক্ষপ / 

পাল্টা ব্যবস্থা 

( উপারেলা পরিষদ ) 

সমস্যা 
অরবস্তান / 

এলাকা 
পরিমান / রবরিরি কািণ 

প্রোনিসম্পদ গর্োনদ পশু-

পোনখর উৎপোদন 

ে   ওেো 

স গ্র উপয়েলো 

৯টি ইউননেন 

গর্োনদপশু 

৯৮৩৪২টি- 

৭৮০টি খো োর 

দুি উৎপোদন 

ঘোটনত-

১৫,৭৭৫য় .ট 

গর্োনদ পশুর েন্য 

প্রয়েোেনীে টিেো 

প্রদোন নো েরো। 

 

খো োর পনরচোলনোে 

খো োনরয়দর  

প্রয়েোেনীে জ্ঞোন ও 

দক্ষতো নো েোেো 

প্রোনিসম্পদ 

অনিস প্রনতর্ছর 

৫০,০০০ 

গর্োনদপশুয়ে 

নর্নিন্ন হরোয়গর 

টিেো প্রদোন 

েরয়র্। 

প্রোনিসম্পদ 

অনিস ৫০০ 

েনয়ে খো োর 

পনরচোলনোর 

প্রয়েোেনীে জ্ঞোন 

ও দক্ষতো নর্ষেে 

প্রনশক্ষন ও 

প্রদশ বনী খো োর 

স্থোপন েরয়র্। 

প্রনতর্ছর 

৫৮,৩৪২ টি 

গর্োনদপশু 

হরোয়গর টিেো 

হেয়ে র্নিত 

েোেয়র্। 

২৮০ েন 

খো োর 

পনরচোলনোর 

প্রয়েোেনীে 

জ্ঞোন ও দক্ষতো 

নর্ষেে 

প্রনশক্ষন হেয়ে 

র্নিত েোেয়র্। 

উপয়েলো পনরষদ 

প্রনতর্ছর ৫০,০০০ 

গর্োনদপশুয়ে নর্নিন্ন 

হরোয়গর টিেো প্রদোন 

েরয়র্। 

 

উপয়েলো ২৫০ েনয়ে 

খো োর পনরচোলনোর 

প্রয়েোেনীে জ্ঞোন ও 

দক্ষতো নর্ষেে প্রনশক্ষন 

ও প্রদশ বনী খো োর স্থোপন 

েরয়র্। 

কৃনষ 

 

ননরোপদ সর্নে 

উৎপোদন ে  

 ওেো। 

উপয়েলোর ২ টি 

ইউননেন 

(র্জ্রয় োনগনী ও 

  োেোলী 

১০ হ ক্টর েন য়ত 

ননরোপদ সর্নে 

উৎপোদন এর্ং 

সোর ও 

েীটনোশয়ের 

অনতনরক্ত 

ব্যর্ োয়রর 

প্রিোয়র্র উপর 

২০০ কৃষয়ের 

েন্য ৫ টি 

সয়চতনতো মূলে 

প্রনশক্ষি প্রয়েোেন। 

১.ননরোপদ সর্নে 

সরর্রোয় র 

অপ্রতুলতো  

২. সোর এর্ং 

েীটনোশে সঠিে 

 োত্রো ও ব্যর্ োর 

সম্পয়েব িোরিো নো 

েোেো।  

৩. গুিগত  োয়নর 

সর্েী র্ীয়ের 

অিোর্। 

ে) ৫ হ ক্টর 

েন য়ত ননরোপদ 

সর্নে উৎপোনদত 

 য়চ্ছ।  

খ) সোর এর্ং 

েীটনোশয়ের 

অনতনরক্ত 

ব্যর্ োয়রর 

প্রিোয়র্র উপর ৫ 

টি সয়চতনতো 

মূলে প্রনশক্ষি 

প্রদোন েরো  য়র্ |  

ে) ১০  য়ক্টর 

ে নতয়  

ননরোপদ সর্নে 

উৎপোদনয়র  

আওতোভূক্ত 

 র্।য়  

খ) 

সচয়তনতোমূলে 

প্রশনক্ষি 

অব্যো ত রোখো 

প্রয়েোেন। 

উপয়েলো পনরষদ ৫ 

হ ক্টর েন য়ত ননরোপদ 

সর্নে উৎপোদন েো বক্র  

এর্ং  

  সোর ও েীটনোশয়ের 

অনতনরক্ত ব্যর্ োয়রর 

প্রিোয়র্র উপর ৫ টি 

সয়চতনতোমূলে প্রনশক্ষি 

প্রদোয়নর সুব্যর্স্থো েরয়র্। 

যুর্ উন্নেন উপয়েলো যুর্েরো 

নর্য়দশমূনখ 

 ওেোে যুর্ 

উন্নেন অনিদপ্তর 

এর প্রনশক্ষি 

হনওেোর আগ্র  

েয়   োয়চ্ছ। 

উপয়েলোর ২ টি 

হপৌরসিো এর্ং 

৯ টি ইউননেন  

প্রনশক্ষিোেী যুর্ে প্রনশক্ষয়ির হ েোদ 

ে । 

প্রর্োসীয়দর চোন ত 

প্রনশক্ষি 

উপয়েলোে নো 

েোেো। 

প্রনশক্ষয়ির পেবোপ্ত 

র্রোদ্ধ ে  েোেো। 

উপয়েলো প বোয়ে 

যুর্ প্রনশক্ষি ও 

নর্য়নোদন হেন্দ্র 

নন বোি েরোর 

পনরেল্পনো রয়েয়ছ 

ে বসূনচটি 

র্োস্তর্োনেত  য়ল 

উপয়েলো 

প্রনশক্ষয়ির  োন 

উন্নেন  য়র্ এর্ং 

স ে উপয় োগী 

প্রনশক্ষি প্রদোন 

েরো সম্ভর্  য়র্।  

উপয়েলো 

যুর্য়দর প্রনশক্ষি 

হনওেোর আগ্র  

বৃনদ্ধ পোয়র্। 

উপয়েলো পনরষদ প্রনত 

অে ব র্ছয়র ৫০ েন 

স্থোনীে যুর্েয়দর প্রনশক্ষি 

প্রদোয়নর  োধ্যয়  

ে বসংস্থোয়নর সুয় োগ 

ততনরয়ত স োেতো েরয়ত 

পোয়র। 

স োেয়সর্ো ১)সুনর্িো 

হিোগীয়দর 

 েো েো িোয়র্ 

হসর্ো হদওেো 

সম্ভর্  য়চ্ছ নো  

উপয়েলোর ৯টি 

ইউননেন 

ও  ১ টি 

হপৌরসিো 

উপয়েলো 

স োেয়সর্ো 

েো বোলে ন য়সয়র্ 

ব্যর্হৃত েক্ষ 

নতনটি পুরোতন ও 

ঝুঁনেপূি ব 

উপয়েলো 

স োেয়সর্ো  

েো বোলয়ের েন্য 

র্রোদ্দ  েক্ষ 

নতনটির নপলোর 

ও নসনলং ও 

িোটয়লর েোরয়ন 

ঝুঁনে ননয়ে ব্যর্ োর  

েরো  য়চ্ছ 

স স্যো স োিোয়ন  

এই মুহূয়তব হেোন  

েো বক্র  চল োন 

নোই 

সুনর্িো হিোগীর 

িোলিোয়র্ ও 

ঝুঁনেমুক্ত িোয়র্ 

হসর্ো প্রদোন 

েরো  োয়র্ 

উপয়েলো পনরষদ  হেয়ে 

সংস্কোর  অের্ো 

নতুন ননন বতোব্য ির্ন 

নন বোি হশয়ষ নতুন ির্য়ন 

েক্ষ র্রোদ্দ হদওেো হ য়ত 

পোয়র   
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২)প্রনতর্ন্ধী 

ব্যনক্তয়দর সুর্ি ব  

নোগনরে েোর্ ব 

 েো স য়ে 

সরর্রো  েরো 

 োয়চ্ছ নো। 

ও 

িোতো হিোগী ও 

অন্যোন্য হসর্ো 

গ্র ীতোয়ে  দ্রুত 

হসর্ো প্রদোন েরো  

সম্ভর্  য়চ্ছ নো  

উপয়েলোর ৯টি 

ইউননেন 

ও  ১ টি 

হপৌরসিো 

*প্রনতর্ন্ধীর সংখ্যো 

আনু োননে 

৩৫০০ েন 

*িোতোয়িোগীর 

সংখ্যো ১৫,৬০৮ 

েন 

*অন্যোন্য হসর্ো 

গ্র ীতোর সংখ্যো 

আনু োননে ৫০০০ 

েন 

রনিন নপ্রন্টোর  ও 

িয়টোেনপর হ নশন 

নোই 

অনিদিয়তর 

েোয়ছ র্রোদ্দ 

চোওেো  য়েয়ছ 

নেন্তু এ প বন্ত 

র্রোদ্দ পোওেো 

 োেনন। 

দ্রুত স ে 

স ে সুর্ি ব 

নোগনরে েোর্ ব 

সরর্রো  েরো 

 োয়র্, 

িোতোয়িোগী ও 

অন্যোন্য হসর্ো 

গ্র ীতোয়ে হসর্ো 

প্রদোন েরো 

 োয়র্ 

উপয়েলো পনরষদ হেয়ে  

এেটি রনিন নপ্রন্টোর ও 

িয়টোেনপর হ নশন  

সরর্োর   েরয়ত পোয়র। 

 ৩)েোনো অের্ো 

ব্যনক্ত অের্ো 

হেোন সংস্থো 

হেয়ে প্রোপ্ত সুনর্িো 

র্নিত নশশুয়দর 

তোয়দর 

অনিিোর্েয়দর 

েোয়ছ হপৌছোয়নো 

পূয়র্ ব তোয়দর 

ননরোপদ স্থোয়ন 

রোখোর হেোন 

ব্যর্স্থো নোই   

উপয়েলোর ৯টি 

ইউননেন 

ও  ১ টি 

হপৌরসিো 

 সুনর্িো র্নিত 

নশশু 

সুনর্িো র্নিত 

নশশুয়দর তোয়দর  

রোখোর হেোন ির্ন 

নোই  

স স্যো স োিোয়ন  

এই মুহূয়তব হেোন 

েো বক্র  চল োন 

নোই 

সুনর্িো র্নিত 

নশশুয়দর 

ননরোপদ স্থোয়ন 

রোখোর ব্যর্স্থো 

েরো  োয়র্ 

উপয়েলো  

পনরষদ হেয়ে সুনর্িো 

র্নিত নশশুর েন্য ির্ন 

নন বোি েরো হ য়ত পোয়র 

 োধ্যন ে 

নশক্ষো 

 

সরেোরী র্ই 

রোখোর ব্যর্স্থো 

েরো 

উপয়েলোর 

সেল ইউননেন 

স্থোেী গুদোয় র 

ব্যর্স্থো েরো  

গুদোয় র অিোর্ স স্যো 

স োিোয়নর হেোন 

েো বক্র  এই 

 হুয়ত চল োন 

হনই 

নর্নিন্ন গুরুত্ব 

পূি ব সিোে 

আয়লোচনো েরো 

হ য়ত পোয়র  

উপোয়েলো পনরষদ নর্েল্প 

ব্যর্স্থো েরয়ত পোয়র 

ওেোটোর সোপলোই 

ও স্যোননয়টশন 

(wss)এর 

স স্য 

নশক্ষোেীয়দর  

উপয়েলোর 

সেল ইউননেন 

প্রোে ৮টি প্রনতষ্ঠোন নর্শুদ্ধ পোনন ও র্োে 

রুয় র স স্য  

সো োিোয়নর হেোন 

েো বক্র  হনই 

সিোে 

আয়লোচনো  য়ত 

পোয়র 

েোইেো ও উপয়েলো 

পনরষদ ব্যর্স্থো েরয়ত 

পোয়র 

 হর্য়ির স স্যো  উপয়েলোর 

সেল ইউননেন 

প্রোে ১৫ টি 

প্রনতষ্ঠোন 

নশক্ষোেীর হর্য়ির 

স স্যো  

েোইেো নেছু 

উয়যোগ  ননয়েয়ছ 

সিোে 

আয়লোচনো  য়ত 

পোয়র 

েোইেো ও উপয়েলো 

পনরষদ ব্যর্স্থো েরয়ত 

পোয়র 

েনম্পউটোর হর্রন 

উপেরি স স্যো 

উপয়েলোর 

সেল ইউননেন 

প্রোে ১৫ টি 

প্রনতষ্ঠোন 

প্রয়েক্ট, ল্যোর্টর্, 

নপন্টোর ইতযোনদর 

স স্যো 

সো োিোয়নর হেোন 

েো বক্র  হনই 

সিোে 

আয়লোচনো  য়ত 

পোয়র 

েোইেো ও উপয়েলো 

পনরষদ ব্যর্স্থো েরয়ত 

পোয়র 

চযাগাজযাগ 

 

 

 

 

 

ভাঙা িাস্তা ও 

অপয যাপ্ত কালভাট য 

এবং রিে এি 

অভাজব উপরেলা 

সদি, িাসপািাল 

, বাোি ও 

অন্যান্য স্থাজন 

যািায়াজি 

অসুরবধা িয়. 

 

উপজেলাি 8 টি 

ইউরনয়ন 

ক্ষরিগ্রস্ত 

বারসন্দাজদি 

সংখ্যা……. 

আনুমারনক : 

৫০০০ 

দুর্ যটনােরনি িাস্তা 

অবস্থা    ৫৭ রকরম 

৬ চসতু, ১৫ 

কালভাট য রনরম যি / 

চমিামি কিা 

িজয়জে। 

LGED রবরভন্ন 

প্রকজল্পি মাধ্যজম 

৪০ রকজলারমটাি 

সি়ক,  

১২ কালভাট য 

এবং ৪ চসতু 

চমিামি / রনম যাণ 

কিজব. 

১০ রকরম িাস্তা 

চমিামি কিা 

িজব।  

৩ কালভাট যস 

এবং ২জসতু 

প্রজয়ােন িয়  

৪৭ রকরম িাস্তা 

পিোয়ক্রজম আগামী ৪ 

বেজি উন্নয়ন/   সংস্কাি 

কিা িজব। 

 

৯ টি  কালভাট য ও ৪টি 

চসতু চমিামি / রনম যাণ 

কিা িজব। 
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 মৎস্য  

রবভাগ  

মৎস্য উৎপাদন 

কারঙ্খি 

পরিমাজন না 

িওয়া 

উপজেলায় ৯টি 

ইউরনয়ন এবং 

২টি চপৌিসভা 

-মােচারষ ১০৩৭ 

েন 

 

- ৩১৬৩.৫৭ চম. 

টন মৎস্য র্াটরি 

-উন্মুক্ত েলোশয়ে 

 োছয়র পরন োি 

েয়   োওেো 

- ৎস্যচোষীদয়র 

আধুননে প্রযুনক্ত 

র্নষেে প্রয়েোেনীে 

জ্ঞোন ও উপেরন 

নো েোেো 

- ৎস্য স¤প্রসোরি 

ও  ৎস্য সংরক্ষি 

েো বক্র   েো ে 

িোয়র্ র্োস্তর্োেন নো 

 ওেোর েোরয়ি 

-  ৎস্যচোষ,ন  

 ৎস্য ব্যর্সোেী ও 

 ৎস্যেীর্ীয়দর 

েন্য  ৎস্য খোয়তর 

দূর্ বল অর্েোঠোয় ো 

-  োছচোয়ষ 

আধুননে  ন্ত্রপোনতর 

অপ্রতুলতো 

- অগিীর 

প্রোকৃতনে েলোশে 

-শুষ্ক হ ৌসুয়  

 োছচোষয়র পুকুয়র 

পোনন নো েোেো । 

- ২৮৫ েন 

 ৎস্যচোষীর 

 োয়ে  ৎস্যচোষ 

প্রযুনক্ত সয়র্ো ও 

প্রশনক্ষি প্রদোন 

েরর্।য়  

 

-  ৎস্য 

অনিদপ্তয়রর 

নর্নিন্ন প্রেয়ল্পর 

 োধ্যয়   োছচোয়ষ  

আধুননে 

 ন্ত্রপোনতর 

ব্যর্ োর নননিত 

েরোর েোে 

চল োন হআQ|    

প বোপ্ত আধুননে 

 োছচোষয়র 

উপেরয়ির 

অিোর্ 

 

- প বোপ্ত 

প্রনশক্ষি এর 

অিোর্ 

উপয়েলো পনরষদ প্রনত 

র্ছর  ৎস্য স¤প্রসোরি 

ও  ৎস্য সংরক্ষি 

েো বক্র   েো ে     

র্োস্তর্োেয়ন এর্ং  ৎস্য 

খোয়তর অর্েোঠোয় োগত 

উন্নেয়নর েন্য এনর্নপ 

হেয়ে প্রনত র্ছর ৪ লক্ষ 

টোেো র্রোদ্দ প্রদোন 

েরয়র্।  

 

এছোড়ো  ৎস্য নর্ষেে 

প্রনশক্ষি প্রদোন েরয়র্ 

 

এছোড়ো  ৎস্য সংরক্ষি 

েো বক্র  এর র্রোদ্দ বৃনদ্ধর 

েন্য  ৎস্য অনিদপ্তরয়ে 

নচঠি নদয়ত পোয়র। 

নশক্ষো অনিস প্রিোন/স েোরী 

নশক্ষয়ের শূন্য 

পদ 

উপয়েলোর ০৯টি 

ইউননেন এর্ং 

02 টি 

হপৌরসিো  

প্রিোন নশক্ষে শূন্য 

পদ-37 

স . নশক্ষে শুন্য 

পদ-67 

অর্সর/চোকুরী  য়ত 

ইস্তিো 

2020 সোয়লর 

প্রোেন ে স েোরী 

নশক্ষে ননয়েোগ 

পরীক্ষোর  োধ্যয়  

নতুন নশক্ষে 

ননয়েোগ হদেো 

 য়র্।  

80% স . নশ. 

শূন্যপদ পূরি 

 য়র্।  

শুন্যপয়দর নর্পরীয়ত 

শতিোগ ননয়েোয়গর েন্য 

উপয়েলো পনরষদ 

প্রোেন ে নশক্ষো  

অনিদপ্তরয়ে সুপোনরশ 

েরয়ত পোয়র।  

েরোেীি ব ির্ন ও 

হেনিেক্ষ স্বল্পতো 

উপয়েলোর 

09টি ইউননেন 

এর্ং 02টি 

হপৌরসিো  

20টি নর্যোলয়ের 

েরোেীি ব ির্ন ও 

58টি নর্যোলয়ে 

নশক্ষোেী অনুপোয়ত 

হেনিেক্ষ হনই।  

পুরোয়নো ির্ন, 

প বোপ্ত নতুন ির্ন 

ননন বত নো  ওেো, 

নশক্ষোেী অনুপোয়ত 

হেনিেক্ষ ে । 

চোন ত ছে 

হ োতোয়র্ে 

সম্প্রসোনরত 

হেনিেক্ষ ও 

নতুন ির্ন 

চোওেো  য়েয়ছ।  

5টি নতুন ির্ন 

ননন বত  য়র্ ও 

6টি নতুন 

ির্য়নর নন বোি 

েোে চল োন 

েোেয়র্।  

নতুন ির্ন নন বোয়নর 

েন্য উপয়েলো পনরষদ 

প্রোেন ে নশক্ষো 

অনিদপ্তরয়ে সুপোনরশ 

েরয়ত পোয়র।  

ওেোশব্লে হনই, 

ব্যর্ োর উপয় োগী 

টেয়লট হনই 

উপয়েলোর 

09টি ইউননেন 

এর্ং 02টি 

হপৌরসিো  

61টি নর্যোলয়ে 

ওেোশব্লে হনই, 

6টি নর্যোলয়ে 

ব্যর্ োর উপয় োগী 

টেয়লট হনই।  

ননন বত  েনন।  40টি 

নর্যোলয়ের 

অগ্রোনিেোর 

নিনিয়ত ছে 

হ োতোয়র্ে 

ওেোশব্লয়ের 

চোন দো হপ্ররি 

েরো  য়েয়ছ। 6টি 

নর্যোলয়ের 

টেয়লট হ রো ত 

েয়র ব্যর্ োর 

উপয় োগী েরো 

 য়র্।  

6টি নর্যোলয়ের 

টেয়লট 

হ রো ত েয়র 

ব্যর্ োর 

উপয় োগী  য়র্।  

ওেোশব্লে নন বোয়নর েন্য 

উপয়েলো পনরষদ 

প্রোেন ে নশক্ষো 

অনিদপ্তরয়ে সুপোনরশ 

েরয়ত পোয়র এর্ং 

টেয়লট হ রো য়ত 

স য় োনগতো েরয়ত 

পোয়র।  

প বোপ্ত হর্ি হনই  উপয়েলোর 

09টি ইউননেন 

এর্ং 02টি 

হপৌরসিো  

20টি নর্যোলয়ে 

নতুন হর্ি 

প্রয়েোেন।  

হর্ি হিয়ে 

 োওেো, প বোপ্ত হর্ি 

সরর্রো  নো েরো।  

উপয়েলো পনরষদ 

 য়ত নতুন  হর্ি 

চোওেো  য়েয়ছ।  

20টি 

নর্যোলয়ে নতুন 

হর্য়ির ব্যর্স্থো 

েরো  য়র্।  

উপয়েলো পনরষদ ব্যর্স্থো 

েরয়ত পোয়র।   
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আইনসটিয়ত 

দক্ষতোসম্পন্ন 

নশক্ষয়ের অিোর্ 

উপয়েলোর 

09টি ইউননেন 

এর্ং 02টি 

হপৌরসিো  

754 েন 

নশক্ষয়ের  য়ধ্য 

524 েন 

নশক্ষয়ের 

আইনসটি প্রনশক্ষি 

হনই।  

উপয়েলোর সেল 

নশক্ষেয়ে প্রনশক্ষি 

হদেো  েনন। 

115 েন 

নশক্ষেয়ে 

আইনসটি প্রনশক্ষি 

হদেো।  

প্রনতটি 

নর্যোলয়ে নতুন 

িোয়র্ 01 েন 

প্রনশক্ষি প্রোপ্ত 

নশক্ষে েোেয়র্।  

আইনসটি নর্ষয়ে সেল 

নশক্ষেয়ে প্রনশক্ষি 

প্রদোয়নর েন্য উপয়েলো 

পনরষদ ব্যর্স্থো েরয়ত 

পোয়র।   

সরেোনর র্ই 

রোখোর স্থোেী 

গুদো  হনই।  

উপয়েলোর 

09টি ইউননেন 

এর্ং 02টি 

হপৌরসিো  

উপয়েলোে 1টি 

স্থোেী গুদোয় র 

ব্যর্স্থো  

স্থোেী গুদো  হনই স স্যো 

স োিোয়নর 

এইমূহুয়তব হেোন 

েো বক্র  হনই 

স স্যো 

স োিোয়নর 

হেোন েো বক্র  

হনই 

উপয়েলো পনরষদ নর্েল্প/ 

স্থোেী ব্যর্স্থো গ্র ি েরয়ত 

পোয়র।  

পারন সিবিাি ও 

স্যারনজট ন 

হ োট েনসংখ্যোর 

 য়ধ্য ননরোপদ 

ব্যর্স্থোপনোে 

খোর্োর পোনন 

(Safety 

managed 

drinking 

water) হসর্ো 

ব্যর্ োরেোরীর 

অনুপোত ে । 

০৯ টি ইউননেন ০৯ টি ইউননেন েনগয়নর  য়ধ্য 

ননরোপদ 

ব্যর্স্থোপনোে খোর্োর 

পোনন (Safety 

managed 

drinking 

water) গ্র য়নর 

সয়চতনতো ে । 

২০২২-২০২৩ 

অে ব র্ছয়র ২৩৪ 

টি গিীর নলকূপ, 

১৮ টি েন উননটি 

নিনিে পোননর 

উৎস, ১ টি 

পোইপর্ ওেোটোর 

স্কী  স্থোপন েরো 

 য়র্। 

 েো ে 

পদয়ক্ষপ গ্র ন 

েরয়ল স স্যো 

৫০% হ্রোস 

 য়র্। 

১.প্রনতটি ইউননেয়ন 

সয়চতনতোমূলে হপ্রোগ্রো  

েরয়ত  য়র্। 

হ োট েনসংখ্যোর 

 য়ধ্য ননরোপদ 

ব্যর্স্থোপনোে 

স্যোননয়টশন 

(Safety 

managed 

sanitation

) হসর্ো 

ব্যর্ োরেোরীর 

অনুপোত ে । 

০৯ টি ইউননেন ০৯ টি ইউননেন েনগয়নর  য়ধ্য 

ননরোপদ 

ব্যর্স্থোপনোে 

স্যোননয়টশন 

(Safety 

managed 

drinking 

water) হসর্ো 

ব্যর্ োরেোরীর 

সয়চতনতো ে । 

০৯ টি 

সয়চতনতোমূলে 

প্রনশক্ষি হপ্রোগ্রো  

েরয়ত  য়র্। 

 েো ে 

পদয়ক্ষপ গ্র ন 

েরয়ল স স্যো 

৫০% হ্রোস 

 য়র্। 

১.প্রনতটি ইউননেয়ন 

সয়চতনতোমূলে হপ্রোগ্রো  

েরয়ত  য়র্। 

২.অসচ্ছল েন উননটিয়ত 

ননরোপদ ব্যর্স্থোপনোে 

স্যোননয়টশয়নর ব্যর্স্থো 

েরয়ত  য়র্। হস লয়ক্ষয 

উপয়েলো উন্নেন র্োয়েট 

হেয়ে স্যোননয়টশন খোয়ত 

র্রোদ্দ রোখো হ য়ত পোয়র। 
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wewfbœ Drm †_‡K Pjgvb Dbœqb Kvh©µg (m¤ú‡`i wPÎvqb) 

োি  পারিকল্পনা / প্রকজল্পি নাম  অরভষ্ট চগারি ও িলািলসি সংরক্ষপ্ত রববিণ অরভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউরনয়জনি নাম) 

প্রকজল্পি চময়াদ/ বাজেট 

োিীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প 

 

এলরেইরি 

রেরিরপ-৩ 

রেরিরপ-৪ 

সাধািণ এবং পল্লী পরিবিন অবকাঠাজমা রবজ ষি অথ যনীরিি অব্যািি বৃরদ্ধ 

এবং দারিদ্রয রবজমাচজন সিায়িা কিাি চক্ষজে একটি গুরুেপূণ য উপাদান যাজি 

কৃরষ ইনপুট এবং অন্যান্য প্রাসরিক পরিজষবা এবং পণ্য সিবিাজিি সুজযাগ 

সুরবধা প্রদান কজি। বাংলাজদজ ি দৃরষ্টভরি পরিকল্পনা ২০১০-২০১১ গ্রামীণ 

অথ যনীরিজি উন্নরিি অনুর্টক রিসাজব পল্লী অবকাঠাজমাগি রবকা জকও 

রচরেি কজিজে। 

মুন্সীগঞ্জ সদর 
২০১৭ – ২১  

২০১৮ – ২২  

 

 

এলরেইরি  এসএসআিরিরপ -২ 

 

এটি লক্ষ কিা যায় চয, পয যাপ্ত রনকা ী ব্যবস্থা না থাকাি কািজণ বন্যা ও 

বষ যাকাল পজি কৃরষেরমগুরল দীর্ যকাল রনমগ্ন থাজক, যাি িজল কৃরষজক্ষজে 

মািাত্মক ক্ষরি িয়। অন্যরদজক শুকজনা মিসুজম, েিাি কািজণ কৃরষি আবাদ 

30% রিসাজব হ্রাস চপজয়জে। অন্যরদজক, কৃরষজক্ষজে উত্পাদন ীলিাি 

উন্নরিি চক্ষজে, োিটি ইরিিাজসি ওভাি-ব্যবহৃি ভূগভযস্থ েজলি চথজক 

ভূগভযস্থ েজলি দক্ষ ব্যবিাজি স্থানান্তরিি কিাি েরুরি কাে কজিজে these 

এই অবস্থাি আজলাজক, েজলি চটকসই ব্যবস্থাপনাি রবকা  অপরিিায য 

েলাবদ্ধিা, বন্যা রনয়ন্ত্রণ ও রনষ্কা ন হ্রাস কিাি েন্য পয যাপ্ত েল ব্যবস্থাপনাি 

অবকাঠাজমা সিবিাি কজি এবং েল সংিক্ষণ, বাংলাজদ  েল আইন, 

োিীয় েল নীরি, োিীয় েল ব্যবস্থাপনাি পরিকল্পনা এবং অং গ্রিণমূলক 

েল ব্যবস্থাপনাি েন্য রদকরনজদ য না 

মুন্সীগঞ্জ সদর ২০১৬/১৭ চথজক  ২০২২/২৩ 

এলরেইরি  

 

আইআিআইরিরপ -২ 

 

পল্লী অবকাঠাজমা উন্নয়ন প্রকল্পগুরলি চকৌ ল অনুসাজি এই প্রকল্পটি প্রস্তুি কিা 

িজয়জে। এই প্রকজল্পি আওিায় গুরুেপূণ য পল্লী সি়ক, উপজেলা, ইউরনয়ন ও 

গ্রাম সি়জকি কাঠাজমা (জসতু / কালভাট য), পল্লী বাোি, চনৌকা অবিিণ র্াট, 

পল্লী সি়জকি িক্ষণাজবক্ষজণি উন্নরি কিাি ব্যবস্থা কিা িজয়জে। প্রস্তারবি 

উন্নয়ন কােগুরল সািা চদজ ি গ্রামীণ অঞ্চজল এবং বাোিগুরলজি অযাজেস 

উন্নি কিজব এবং এভাজব কৃরষজক্ষজে উত্পাদন, কম যসংস্থান সৃরষ্ট এবং গ্রামীণ 

দরিদ্রজদি দারিদ্রয দূিীকিজণ সিাসরি সিায়িা কিজব। 

 

মুন্সীগঞ্জ সদর ২০১৫/১৬ চথজক  ২০২০/২১  

এলরেইরি  আইরিরেরপএস এই প্রকজল্পি বাইজি লক্ষযগুরল, িারলকাভুরক্তি িাি বাি়াজি এবং প্রাথরমক 

রবদ্যালয় চথজক বাদ পি়াি র্টনা হ্রাস কজি। প্রাথরমক রবদ্যালজয় র শুজদি 

িারলকাভুরক্ত ও উপরস্থরি বৃরদ্ধ কিাি পা াপার  মানসম্পন্ন প্রাথরমক র ক্ষা 

রনরিি কিা র শু-বান্ধব রবদ্যালজয়ি পরিজব  এবং  ািীরিক সুরবধাি উপি 

রনভযি কজি। 

 

মুন্সীগঞ্জ সদর ২০১৬/১৭ চথজক  ২০২২/২৩  

এলরেইরি  রসইউএমরসরপ মুরক্তজযাদ্ধা সংসদ অরিস সকল উপজেলায় রবদ্যমান থাকজলও িাজদি 

চবর িভাজগি েিােীণ য অবস্থাি স্বল্প বা সীরমি সুজযাগ-সুরবধা িজয়জে। 

অন্যরদজক উপজেলা পয যাজয় বিযমাজন এমন চকানও সংগ্রি ালা পাওয়া যাজে 

না যাি মাধ্যজম নতুন প্রেন্ম মুরক্তযুজদ্ধি প্রকৃি ইরিিাস চ োি সুজযাগ চপজি 

পাজি। িাই নতুন প্রেন্মজক মুরক্তযুজদ্ধি ইরিিাস সম্পজকয র রক্ষি কিজি 

মুরক্তযুদ্ধ রবষয়ক মন্ত্রণালয় অজনক সরিরলি ও বাস্তববাদী পদজক্ষপ রনজয়জে। 

দুদ য াগ্রস্ত মুরক্তজযাদ্ধাজদি আথ য-সামারেক অবস্থাি উন্নরি কিজি এটি 

প্ররিশ্রুরিবদ্ধ। উপজিাক্ত রবজবচনায় মন্ত্রক মুরক্তযুজদ্ধি চচিনা ধজি িােজি, 

নতুন প্রেন্মজক র রক্ষি কিজি এবং মুরক্তজোধজদি কল্যাণমূলক কম যকাণ্ড 

প্রচাজিি লজক্ষয সািা চদজ  একটি প্রকল্প গ্রিণ কিজব। 

 

মুন্সীগঞ্জ সদর 
২০১২/১৩  চথজক  ২০২০/২১ 

এলরেইরি  ইউরনয়ন ভূরম অরিস উপজেলায় ইউরনয়ন ভূরম অরিস রনম যাণ 

 

মুন্সীগঞ্জ সদর ২০২০/২১ 

স্বাস্থয ইরপআই উপজেলা র শুজদি েন্য টিকাদান কম যসূরচ মুন্সীগঞ্জ সদর রনয়রমি/চলমান 

স্বাস্থয এনরসরি সংক্রামক ব্যারধ রনয়ন্ত্রণ মুন্সীগঞ্জ সদর রনয়রমি/চলমান 

স্বাস্থয আরমএমরসআই শ  ব অসুস্থিা পরিচালনা মুন্সীগঞ্জ সদর রনয়রমি/চলমান 

স্বাস্থয টিরব যক্ষ্মাি রচরকত্সা এবং রনয়ন্ত্রণ। মুন্সীগঞ্জ সদর রনয়রমি/চলমান 

পরিবাি পরিকল্পনা এনরপরিএসরপ লক্ষযটি ি'ল স্বাস্থয, েনসংখ্যা এবং পুরষ্ট পরিজষবাগুরলজি অযাজেস এবং 

ব্যবিাজিি উন্নরি কজি বাংলাজদজ ি সকল নাগরিজকি েন্য মানসম্পন্ন ও 

ন্যায়সিি স্বাস্থযজসবা রনরিি কিা। 

মুন্সীগঞ্জ সদর রনয়রমি/চলমান 

বন সামারেক বনায়ন প্রকল্প বনরভরিক কম যসংস্থাজনি সুজযাগ সৃরষ্ট কজি দারিদ্রয রবজমাচন ও গণ বনায়ন 

কায যক্রজমি মাধ্যজম চদজ ি ইজকা রসজেম এবং অথ যননরিক উন্নয়জন 

বনাঞ্চজলি ভূরমকা বৃরদ্ধ কিা। 

 

মুন্সীগঞ্জ সদর রনয়রমি/চলমান 

রিরপএইচই োিীয় স্যারনজট ন প্রকল্প (২ য় এবং 

তৃিীয় ধাপ) (ক) রবনা মূজল্য ল্যারিন 

চসট রবিিণ, (ে) পাবরলক টয়জলট 

রনম যাণ, (গ) করমউরনটি ল্যারিন রনম যাণ 

এই প্রকজল্পি মাধ্যজম উপজেলাি ৬০% মানুষ স্যারনজট ন সুরবধা পাজেন। 

 

মুন্সীগঞ্জ সদর 
২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

রিরপএইচই অগ্রারধকাি পুজলি েল সিবিাি 

প্রকজল্পি (এ) গভীি নলকূজপি 

আওিায় রবরভন্ন ধিজণি েজলি 

স্থাপনা 

প্রকল্প এলাকাি ১৫০০ পরিবাি রনিাপদ পানীয় েজলি সুরবধা পাজব। 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৮/১৯ চথজক  ২০২০/২১ 
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োি  পারিকল্পনা / প্রকজল্পি নাম  অরভষ্ট চগারি ও িলািলসি সংরক্ষপ্ত রববিণ অরভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউরনয়জনি নাম) 

প্রকজল্পি চময়াদ/ বাজেট 

রিরপএইচই েল সিবিাি প্রকজল্পি (ক) এি 

অধীজন 8 টি গভীি নলকূপ স্থাপন 

কিা িজয়জে 

প্রকল্প এলাকাি ২০০ পরিবাি রনিাপদ পানীয় েজলি প্রজব ারধকাি পাজব। 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

রিরপএইচই চারিদা রভরিক সিকারি প্রাথরমক 

রবদ্যালয় উন্নয়ন প্রকজল্পি অধীজন 

ওয়া  ব্লক রনম যাণ (প্রথম ধাপ) 

উক্ত প্রকজল্পি আওিায় ১২ টি রবদ্যালজয়ি প্রায় ৪,০০০ র ক্ষাথী উন্নিিি 

স্যারনজট ন সুরবধা পাজব। 

৪ টি ইউরনয়ন সুরবধা পাজব, ২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

রিরপএইচই োিীয় স্যারনজট ন প্রকজল্পি আওিায় 

দরিদ্র পরিবািগুরলজি রবনামূজল্য 

ল্যারিন রবিিণ (২ য় পব য) 

প্রকল্প এলাকাি ১৭৫ পরিবাি রি ল্যারিজনি অযাজেস পাজবন 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৬/১৭ চথজক  ২০২০/২১ 

রিরপএইচই েল সংিক্ষণ ও রনিাপদ েল 

সিবিাজিি েন্য চেলা পরিষজদি 

পুকুি / রদরর্ / েলা জয়ি পুনগ যঠন / 

সংস্কাি প্রকল্প 

এলাকায়, েরুিী সমজয় ২৫০  পরিবাি রনিাপদ েল ব্যবিাজি রনিাপদ 

থাকজব। 

 

২ টি ইউরনয়ন সুরবধা পাজব, ২০১৭/১৮ চথজক  ২০২০/২১ 

সমবায় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ভূরমিীন ও দরিদ্র চলাজকিা থাকাি ও কাজেি োয়গা পাজব। 

 

৩ টি ইউরনয়ন সুরবধা পাজব, রনয়রমিচলমান / 

কৃরষ 

 

কৃরষি উন্নিমাজনি েন্য ধাজনি বীে / 

গম / পাট বীে উত্পাদন, সংিক্ষণ ও 

রবিিণ 

উন্নিমাজনি উত্পাদন, উন্নি মাজনি েন্য রবরভন্ন ধিজণি বীে সংিক্ষণ ও 

রবিিজণি েন্য 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৯/২০ চথজক ৫  বেি  

কৃরষ 

 

কৃরষজক্ষজে উন্নি মাজনি েন্য িাল / 

চিল ও মসলা বীে উৎপাদন, 

সংিক্ষণ ও রবিিণ 

উন্নিমাজনি উত্পাদন, উন্নি মাজনি েন্য রবরভন্ন ধিজণি বীে সংিক্ষণ ও 

রবিিজণি েন্য 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৮/১৯  চথজক ৫  বেি 

কৃরষ 

 

সমরন্বি কৃরষ রবকাজ ি মাধ্যজম োদ্য 

ও পুরষ্ট সুিক্ষা রনরিি কিা 

সমরন্বি কৃরষ রবকাজ ি মাধ্যজম উপজেলাি কৃষকজদি োদ্য ও পুরষ্ট সুিক্ষা 

রনরিি কিা 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৬/১৭ চথজক ৫  বেি 

কৃরষ েল ব্যবস্থাপনাি উন্নি প্রযুরক্তি দ্বািা 

কৃরষজক্ষজে িসজলি বৃরদ্ধ 

উন্নি েল ব্যবস্থাপনা প্রযুরক্ত দ্বািা িসজলি বৃরদ্ধ উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৮/১৯  চথজক ৫  বেি 

কৃরষ 

 

এনএটিরপ ২- কৃরষজক্ষজেি েন্য কৃরষ প্রযুরক্ত চেনাজি ন বৃরদ্ধ,  স্য রবকা জক সমথ যন, 

রি ারি উন্নয়জন সিায়িা, প্রারণসম্পদ উন্নয়জন সিায়িা, প্রকল্প পরিচালনা 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৬/১৭ চথজক ৫  বেি 

মৎস্য এনএটিরপ চমগা প্রকল্প) ২- কৃরষজক্ষজেি েন্য কৃরষ প্রযুরক্ত চেনাজি ন বৃরদ্ধ,  স্য রবকা জক সমথ যন, 

রি ারি উন্নয়জন সিায়িা, প্রারণসম্পদ উন্নয়জন সিায়িা, প্রকল্প পরিচালনা 

৩২০  রনবরন্ধি কৃষক। 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৬/১৭ চথজক ৫  বেি 

মৎস্য ইউরনয়ন পয যাজয় রি ারি িারম যং 

চটকজনালরে সারভ যজসস এেজটন ন 

প্রকল্প 

ইউরনয়ন পয যাজয় রি  িারম যং প্রযুরক্ত পরিজষবা সম্প্রসািজণি মাধ্যজম মৎস্য 

চাষ বৃরদ্ধ এবং চেজলজদি েীবনমান বাি়াজনা 

উপজেলাি ৬টি  ইউরনয়ন ২০১৫/১৬ চথজক  ২০২০/২১ 

প্রাথরমক র ক্ষা প্রাথরমক র ক্ষা অনুজেদ প্রকল্প 

 

প্রথম বয়জসি স্কুজল যাওয়াি েন্য র ক্ষাথীজদি উত্সারিি করুন, স্কুল োি়জবন 

না। চবর িভাগ প্রাথরমক রবদ্যালয়। ক্লাস ১-৫ 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান 

প্রাথরমক র ক্ষা রপইরিরপ-৪  প্রকজল্পি প্রধান লক্ষযগুরল- (i) উন্নি র ক্ষাি িলািল (ii) সব যেনীন 

অং গ্রিণ এবং সমারপ্ত, (iii) শবষম্য হ্রাস, (iv) রবজকন্দ্রীকিণ, (v) বাজেট 

বিাজেি কায যকারিিা বৃরদ্ধ, এবং (vi) চপ্রাগ্রাম পরিকল্পনা ও পরিচালনা। এই 

অঞ্চলগুরলজি িলািলগুরল উরন টি সাব-উপাদানগুরলি রক্রয়াকলাপ এবং 

আউটপুটগুরলি মাধ্যজম অেযন কিা িজব। আিরবএম একটি নমনীয় মজিল; 

কম যক্ষমিা উন্নি কিাি েন্য পরিকল্পনাগুরল সামঞ্জস্য কিা যায়। 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন  

ক্লাস ১-৫ 

২০১৮/১৯ চথজক চলমান 

মাধ্যরমক র ক্ষা 

 

এসইরিরপ (চমগা প্রকল্প) িানোরনয়া প্রোিজন্ত্রি সিকাি দ্বািা মাধ্যরমক র ক্ষা উন্নয়ন কম যসূচী 

(এসইরিরপ) প্রকল্প সংস্কািজক সমথ যন কজি। এসইরিরপটিি লক্ষয: (১) 

মাধ্যরমক র ক্ষা সম্পন্ন প্রাসরিক অনুপাজিি অনুপাি বাি়াজনা, (২) 

র ক্ষাথীজদি রবজ ষি চমজয়জদি র ক্ষাি িলািল উন্নি কিা এবং (৩) েন 

প্র াসনজক মাধ্যরমক র ক্ষাজক আিও কায যকিভাজব পরিচালনা কিজি সক্ষম 

কজি। যাজি ইকুযইটি সি িারলকাভুরক্ত প্রসারিি িয়। এসইরিরপ এি মজধ্য 

রনম্নরলরেি পদজক্ষপগুরল অন্তভু যক্ত িজয়জে: (ক) সম্পজদি আিও দক্ষ ব্যবিাি 

কিা, (ে) মূলি রনম্নাঞ্চরলি অঞ্চজল স্কুল এবং সম্প্রদাজয়ি েন্য উন্নয়ন 

অনুদান সিবিাি কিা, (গ) র ক্ষজকি সিবিাি সম্প্রসািণ, (র্) মাধ্যরমক 

র ক্ষাি েন্য রনম্ন গৃিস্থারল ব্যয় এবং সম্প্রসািণ দরিদ্র পরিবাজিি 

র ক্ষাথীজদি েন্য বৃরি কায যক্রম এবং (ঙ) চবসিকািী োজিি সাজথ 

অং ীদারিে বাি়াজনা। মাজনি উন্নরিি চপ্রাগ্রাজমি মজধ্য িজয়জে: (ক) 

পাঠ্যপুস্তক ও পিীক্ষাি সংস্কাি, (ে) রবদ্যালজয় কযাপ ন অনুদাজনি মাধ্যজম 

পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠদাজনি উপকিজণি ব্যবস্থা এবং (গ) চপ াদািজদি েন্য 

একটি রসজেম প্ররিিাি সাজথ প্রাক-পরিজষবা র ক্ষক প্রর ক্ষজণ গুণগিমাজনি 

উন্নরি ইন-সারভ যস র ক্ষক রবকা । এসইরিরপ-জি ক্লাস 6-10 চথজক 

র ক্ষাথীজদি প্রারিিারনক সংস্কাি এবং সক্ষমিা বৃরদ্ধও অন্তভু যক্ত 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৭/১৮ চথজক চলমান 

মাধ্যরমক র ক্ষা উচ্চ মাধ্যরমক উপবৃরি প্রকল্প 

 

রনয়রমিভাজব উচ্চ মাধ্যরমক র ক্ষাথীজদি পি়াজ ানা চারলজয় চযজি উত্সারিি 

কিা। 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান 

মাধ্যরমক র ক্ষা অনাস য স্তজিি র ক্ষাথীজদি দরিদ্র ও 

চমধাবী র ক্ষাথীজদি েন্য 

রেপুজল ন। 

অনাস য পয যাজয়ি র ক্ষাথীজদি রনয়রমিভাজব পি়াজ ানা চারলজয় চযজি 

উত্সারিি কিা। 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

মরিলা রবষয়ক স্যারনজট ন প্রকল্প স্কুজলি চমজয়জদি স্যারনজট ন সম্পজকয অবরিি করুন। িাজদি "নকজ াজি" 

ক্লাস ৬ – ১০ চথজক শুরু কিা 

প্ররিটি ইউরনয়ন চথজক ২টি 

স্কুল। 

২০১৮/১৯ চথজক ২ বেি 

মরিলা রবষয়ক রভরেরি প্রকল্প চোট ব্যবসাজয়ি েন্য সীমাবদ্ধ িিরবল। বয়স ২৫ -৪৯, 

 

উপজেলা চথজক ২৫ -৪৯ বেি 

বয়সী মরিলা 

চলমান. 

মরিলা রবষয়ক মাতৃেকালীন ভািা গভযবিী মরিলাজদি েন্য প্রসূরি ভািা।    বয়স ১৮-৪৫  ১৪১৬ েন উপজেলা। ২০০৭ চথজক চলমান. 

মরিলা রবষয়ক সমবায় রনবন্ধন অনুদান / 

স্বকম যসংস্থাজনি েন্য।ব-য়স গ্রুপ ২৫-৪৫  

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০০৫ চথজক চলমান 

মরিলা রবষয়ক আরমরেএ রবরভন্ন ধিজণি চিি প্রর ক্ষণ।বয়স গ্রুপ১৭-৩৫  উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৭-১৮ চথজক ৫ বেি  
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োি  পারিকল্পনা / প্রকজল্পি নাম  অরভষ্ট চগারি ও িলািলসি সংরক্ষপ্ত রববিণ অরভি এলাকা   

(জপৌিসভা/ইউরনয়জনি নাম) 

প্রকজল্পি চময়াদ/ বাজেট 

মরিলা রবষয়ক আইজনি দ্বািা রনপীরি়ি মরিলাজদি 

সমথ যন 

আইজনি দ্বািা রনপীরি়ি মরিলাজক সমথ যন কিন। চকানও বয়জসি সীমা চনই। উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০০১-২ চলমান 

রপআইও টিআি প্রকল্প দরিদ্র শ্ররমকজদি রনজয় চোট চসতু ও কালভাট য রনম যাণ। যািা দারিদ্্র সীমাি 

রনজচ। 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

রপআইও কারবো  

 

কাজেি েন্য োবাি, বন্যাি সময় এবং অন্যান্য প্রাকৃরিক দুজয যাগ এি সময়  

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

রপআইও িি দরিদ্র প্রকল্প  দরিদ্র েনগজণি সাজথ িাস্তার্াট রনম যাণ। 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

রপআইও রভরেএি প্রকল্প প্রজয়ােনীয় োদ্যদ্রব্য চদওয়া িয় দারিজদ্রযি নীজচ।  উত্সব চলাকালীন। 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন দুজয যাগ কারলন সময়  

রপআইও এইচরবরব প্রকল্প 

 

দরিদ্র চলাকজদি,যাজদি কাে চনই িাজদি দািা  এইচরবরব িাস্তা শিরি কিা। 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

যুব উন্নয়ন রবরভন্ন প্রর ক্ষণ চপ্রাগ্রাম 

 

 

মন্ত্রণালয় কতৃযক চপ্ররিি রবরভন্ন ধিজণি প্রর ক্ষণ কায যক্রম পরিচালনা কিা 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

সমােজসবা  রভরেরি প্রকল্প 

 

চোট ব্যবসাজয়ি েন্য সীমাবদ্ধ িিরবল। বয়স ২৫-৪৫, 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

সমােজসবা  মাতৃেকালীন ভািা গভযবিী মরিলাজদি েন্য মাতৃেকালীন ভািা। বয়স গ্রুপ-১৮-৪৫  

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

সমােজসবা  সমবায় রনবন্ধন  /অনুদান স্ব. কম যসংস্থাজনি েন্য।- বয়স ২৫-৪৫, 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

সমােজসবা  আইরেএ রবরভন্ন ধিজণি চিি প্রর ক্ষণ।বয়স ১৭-৩৫  উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

সমােজসবা  সমবায় ঋণ  সমবারয় চদি ঋণ রবিিন  উপজেলাি সকল ইউরনয়ন চলমান  

প্রাণী সম্পদ  মরিষ উন্নয়ন প্রকল্প 

 

উপজেলায় ভাল ও স্বাস্থযকি মরিজষি রবকা  কিা 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৯-২০ পিবিী ৩ বেি   

রবআিরিরব 

 

সংিি দারিদ্রয রবজমাচন কম যসূরচ 

 (IPAP) 

ক্ষুদ্র ব্যবসাজয়ি েন্য ক্ষুদ্র ঋণ রদজয় দারিদ্রয হ্রাস কিন। 

 

উপজেলাি ৬ টি ইউরনয়ন চলমান 

রবআিরিরব 

 

ইনজসালজভন্ট মুরক্তজযাদ্ধা এবং িাজদি 

রনভযি ীল প্রর ক্ষণ এবং স্ব-

কম যসংস্থান চপ্রাগ্রাম (এিএি) 

রবরভন্ন ধিজণি ব্যবসাজয়ি প্রর ক্ষণ এবং উপজেলাি অসেল মুরক্তজযাদ্ধাজদি 

স্ব-কম যসংস্থাজনি েন্য িিরবল প্রদান কিা। 

 

উপজেলাি সকল ইউরনয়ন ২০১৯-২০ চলমান  

এমরপ উন্নয়ন প্রকল্পসমূি 

  প্রজযােয নজি    

স্থানীয় সিকাি প্ররিিাজনি উন্নয়ন প্রকল্পসমূি (সমস্ত ইউরনয়নি  উন্নয়ন টিএলরি দ্বািা সম্পন্ন কিা িজব) 

  উপজেলা বারষ যক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৮-১৯ সময়কাজল।   

এনরেও এবং রসএসওি প্রকল্পসমূি 

  প্রজযােয নজি   

র ল্প বারণেয উজদ্যাক্তা / 

  প্রজযােয নজি   

অন্যান্য প্রকল্প উন্নয়ন চপ্রাগ্রাম / 

  প্রজযােয নজি   
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িলািল ও পরিমাপজযাগ্য সূচক 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goals/   লক্ষয   Sector/ োি Outcomes/Output িলোিল Measureable Indicators সূচক 

োেিা স্কুজল চযজি আগ্রিী িজব র ক্ষা ৫ টি স্কুল ভবন রনম যাণ কিা িজব। 

২০ েন  র ক্ষকজক প্রর ক্ষণ প্রদান  

৫ রকরম সিক় চমিামি িজব। 

উপরস্থরি িাি ৩০% চথজক ৪৫%  বৃরদ্ধ িজব 

উপজেলা েনগজণি েন্য সিে 

চযাগাজযাগ িজব। 

চযাগাজযাগ ১০ রকরম সি়ক চমিামি  

৩ টি কালভাট য ও ২ টি চসতু চমিামি কিা 

িজব। 

উপজেলা েনগজণি েন্য চযাগাজযাগ বাবস্থা 

উন্নি িজব। 

মানুষ সংক্রামক চিাগ চথজক মুক্ত 

িজব 

স্যারনজট ন  

 

৫০ স্যারনটারি ল্যারিন উপকিণ রবিিণ 

৫ টি গভীি নলকূপ স্থাপন 

সংক্রামক চিাগ দ্বািা সৃষ্ট চিাগীজদি সংখ্যা  

৭৫% চথজক ৬৫% হ্রাস কিা িয়। 

নািী দক্ষ ও স্ব-রনযুক্ত িজব নািী উন্নয়ন 

 

৫০ েন  মরিলা েন্য দক্ষিা প্রর ক্ষণ দক্ষ ও স্ব-কমী নািী সংখ্যা বৃরদ্ধ পাজব । 

gva¨wgK ch©v‡q weÁvb 

wk¶v_©xi msL¨v e„w× Kiv | 

gva¨wgK wk¶v 

300 Rb weÁvb wk¶‡Ki Rb¨ weÁvb 

K¬v‡mi Av‡qvRb Kiv| 

20wU gva¨wgK we`¨vj‡q ˆeÁvwbK 

hš¿cvwZ mieivn Kiv nq| 

gva¨wgK ch©v‡q weÁvb wk¶v_©xi msL¨v 

13% n‡Z 30%G DbœxZ n‡e| 
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রুপকল্প নেেরণী   

রুপকল্ল 

মুন্সীগঞ্জ সদর উপজজলার সকল জনগজণর জনয মটকসই মর্াগাজর্াগ িযিস্থা ও মভৌি অিকাঠাজমাগি উন্নয়ন, কৃহষর র্ান্ত্রীকীকরণ 

ও আযহুনহককরণ, স্বাস্থযজসিা ও হশ্োর মাজনান্নয়ন, হিশুদ্ধ খ্ািার পাহনর হনরাপদ সরিরাি ও মসহনজটশ্ন িযিস্থা হনজিিকরণসি 

ির্য প্রর্জুি হনভথর সম্ভিনাময় মুন্সীগঞ্জ সদর উপজজলার হিহনম থাণ। 

আদর্ ি অেস্থো 

১. মর্াগাজর্াগ ও মভৌি অিকাঠাজমার উন্নয়ন। 

২. স্বাস্থয ও জনস্বাস্থয মসিার উন্নয়ন। 

৩. হশ্োর মাজনান্নয়ন। 

৪. কৃহষর র্ান্ত্রীকীকরণ ও আযহুনহককরণ 

৫. প্রহশ্েজণর মাযযজম দেিা, কম থসংস্থান, সজচিনিা িজৃদ্ধ, মূলযন গঠজন সিায়িা ও মসলাই মমহশ্ন হিিরণ। 

েোনষ িক পনরকল্পনোর লক্ষমোত্রো, উজের্য ও অনভষ্ট 

িিথমান মকাহভড-১৯ অহিমারী মচজলঞ্জজক হিজিচনায়  হনজয় উপজজলা পহরষদ স্থানীয় জনগজণর চাহিদার সাজর্ সঙ্গহি মরজখ্ িাহষ থক 

পহরকল্পনার জনয ৫ টট লেয হনয থারণ কজরজছ। খ্াি গুজলা িজলা মর্াগাজর্াগ ও মভৌি অিকাঠাজমা, স্বাস্থয, জনস্বাস্থয, হশ্ো (প্রার্হমক 

ও মাযযহমক হশ্ো) ও কৃহষ। অপর একটট লে িজলা মানিস্পদ উন্নয়ন র্া অজনক গুজলা খ্ািজক অন্তভুথি কজরজছ। মনু্সীগঞ্জ 

সদর উপজজলা পহরষদ িিথমান মকাহভড-১৯ অহিমারী মচজলঞ্জজক হিজিচনায়  হনজয় মর্াগাজর্াগ ও মভৌি অিকাঠাজমা, স্বাস্থয, 

জনস্বাস্থয, হশ্ো (প্রার্হমক ও মাযযহমক হশ্ো) ও কৃহষ খ্াজি মিশ্ হকছু প্রকল্প গ্রিন কজরজছ। িিথমান পহরহস্থহিজি কৃষকগণ মর্ন 

অহযক  সল উৎপাদন করজি পাজর ও উৎপাহদি  সজলর সটঠক দাম পায়, স্বাস্থযজসিা মর্ন অিযািি র্াজক এিং জনগণ মর্ন সকল 

সমজয় মানসম্মি স্বাস্থযজসিা পায় মসসি মেজত্র গুরুি মদওয়া িজয়জছ। মটকসই মর্াগাজর্াগ িযিস্থা গঠজন সি থাহযক গুরুি প্রদান করা 

িজয়জছ।  

লক্ষ-১ (ম োগোজ োগ ও মভৌি অেকোঠোজমো) অজথজনর জনয উপজজলা পহরষদ রাস্তা ও ব্রীজ হনম থাণ ও সংস্কার, িক্স কালভাটথ, রাস্তা 

পাইহলং/ গাইড ওয়াল, ঘাটলা হনম থাণ করজি। 

লক্ষ-২ (নর্ক্ষো) অজথজনর জনয উপজজলা পহরষদ ির্য প্রর্ু্জি সম্পহকথি উপকরণ সরিরাি, হিদযালজয়র সীমানা প্রাচীর হনম থাণ, 

আসিািপত্র সরিরাি, ভিন হনম থাণ, ভিন সংষ্কার ও অিকাঠাজমাগি উন্নয়ন, ক্রীড়া সামগ্রী হিিরণ, হশ্েক হনজয়াগ ও 

আযহুনহককরণ করার জনয িযিস্থা গ্রিণ করজি। 

লক্ষ-৩ (স্বোস্থয ও জনস্বোস্থয) অজথজনর জনয উপজজলা পহরষদ মকাহভড-১৯ মরাগীজদর সুহচহকৎসার িযিস্থা হনজিি করজি, হিহভন্ন 

ইউহনয়জন স্বাস্থয সরুো সামগ্রী (মাস্ক, িযান্ড সযাহনটাইজার, সািান, হিহচং পাওডার) হিিরণ, এনালাইজার মমহশ্ন, এযাম্বুজলন্স মমরামি, 

কজরানা ওর্াডথ এ অজক্সজজন ও এহস সরিরাি ও পর্ থাপ্ত জনিল হনজর্াজগর িযিস্থা গ্রিন করজিন। 

এছাড়া হনরাপদ পাহন সরিরাি িযিস্থাপনার জনয গভীর নলকুপ স্থাপন এিং স্বাস্থযসম্মি ও মটকসই পর্োঃহনষ্কাশ্ন িযিস্থা হনম থাজণ 

উজদযাগ গ্রিন করজি। 

লক্ষ-৪ (কৃনষ) অজথজনর জনয উপজজলা পহরষদ কৃষকজদর মাজঝ উন্নি কৃহষ র্ন্ত্রপাহি হিিরণ, জলািদ্ধিা হনরসজন িালট ও খ্াল 

পুনোঃখ্নন, মসচ িযিস্থার উন্নয়ন ও অযুহনক  সজলর িীজ হিনামূজলয হিিরজণর িযিস্থা গ্রিন করজি। 

লক্ষ-৫ হশ্োয় আইহসটট িযিিার হিষয়ক হশ্োর প্রহশ্েণসি, মৎসয, স্বাস্থয ও পহরিার কলযাণ, উপজজলা পহরষদ, এলজজইহড, 

প্রাহণসম্পদ ও মহিলা হিষয়ক মমাট সািটট হিষজয়র উপর প্রহশ্েণ প্রদান, দসু্র্্ মহিলাজদর মাজঝ মসলাই মমহশ্ন হিিরণ এিং 

মকাহভড-১৯ হিষজয় সজচিনািা িৃজদ্ধ, আদশ্ থ খ্ামার হিষজয় জনগণজক আগ্রিী করার জনয “পহরচ্ছন্ন গ্রাম-পহরচ্ছন্ন শ্ির” ও “আমার 

িাহড়, আমার খ্ামার” দুইটট মলাগানর্ুি হিলজিাডথ িা িযানার স্থাপন। 
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ক্রন ে 

নং 

র্োনষ বে পনরেল্পনোর 

লক্ষসমূ  

খোত র্োনষ বে পনরেল্পনোর উয়দ্দশ্য র্োনষ বে পনর োপয় োগ্য সূচেস  অিীষ্ট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১.  স্থোনীে েনগয়ির েন্য 

হ োগোয় োগ ব্যর্স্থো ও 

হিৌত অর্েোঠোয় োগত 

উন্নেন। 

হ োগোয় োগ ও 

হিৌত 

অর্েোঠোয় ো 

স্থোনীে েনগয়ির নর্নিন্ন স্থোয়ন (র্োেোর, স্কুল, 

েয়লে, নিননে, ইউননেন পনরষদ, স্বোস্থয হেন্দ্র, 

উপয়েলো পনরষদ)  োতোেোত ব্যর্স্থো স ে েরয়ত 

ননয়ে উয়েনখত েোেবক্র  গ্র ন েরয়র্: 

১) ১৪ টি ইউননেয়নর ৩৫.৫৪ নেন  রোস্তো নন বোি ও 

সংস্কোর। 

২) ৩ টি ব্রীে ( ১৫৬ ন ) নন বোি ও সংস্কোর। ৩) 

৩০ টি ঘোটলো নন বোি। 

৪) ২ টি র্ক্স েোলিোট ব নন বোি। 

৫) ৭০০ ন টোর রোস্তো পোইনলং /গোইর্ ওেোল 

নন বোি।   

১) ১৪ টি ইউননেয়নর ৩৫.৫৪ নেন  রোস্তো নন বোি ও 

সংস্কোর। 

২) ৩ টি ব্রীে ( ১৫৬ ন ) নন বোি ও সংস্কোর। ৩) ৩০ 

টি ঘোটলো নন বোি। 

৪) ২ টি র্ক্স েোলিোট ব নন বোি। 

৫) ৭০০ ন টোর রোস্তো পোইনলং /গোইর্ ওেোল 

নন বোি।   

 

২. নশক্ষোর সোনর্ বে 

অর্স্থোর উন্নেন এর্ং 

উপনস্থনতর  োর বৃনদ্ধ 

নশক্ষো ১. নশক্ষো প্রনতষ্ঠোয়নর সী োনো প্রোচীর নন বোি 

২. নর্যোলে ির্ন নন বোি র্ো সংষ্কোর 

৩. নশক্ষো উপেরি সরর্রো  

৪. ক্রীড়ো সো গ্রী সরর্রো  

৫. নশক্ষে ননয়েোয়গর ব্যর্স্থো গ্র ন 

৬. আইনসটি ল্যোর্ স্থোপয়ন ব্যর্স্থো গ্র ন 

১. নশক্ষো প্রনতষ্ঠোয়নর সী োনো প্রোচীর নন বোি 

২. নর্যোলে ির্ন নন বোি র্ো সংষ্কোর 

৩. নশক্ষো উপেরি সরর্রো  

৪. ক্রীড়ো সো গ্রী সরর্রো  

৫. নশক্ষে ননয়েোয়গর ব্যর্স্থো গ্র ন 

৬. আইনসটি ল্যোর্ স্থোপয়ন ব্যর্স্থো গ্র ন 

৩. স্থোনীে েনগয়ির েন্য 

উন্নত স্বোস্থযয়সর্ো, 

ননরোপদ নর্শুদ্ধ পোনন 

সরর্রো  ব্যর্স্থোপনো ও 

হটেয়সই পেোঃননষ্কোশন 

ব্যর্স্থো নননিতেরি 

স্বোস্থয ও 

েনস্বোস্থয 

১. পোনন সরর্রো  ব্যর্স্থোপনোর েন্য গিীর নলকুপ 

স্থোপন, 

২. স্বোস্থযসম্মত ও হটেসই প োঃননষ্কোশন ব্যর্স্থো 

নন বোি 

১. পোনন সরর্রো  ব্যর্স্থোপনোর েন্য গিীর নলকুপ 

স্থোপন, 

২. স্বোস্থযসম্মত ও হটেসই প োঃননষ্কোশন ব্যর্স্থো 

নন বোি 

৪. আধুননে কৃনষ 

 ন্ত্রপোনত নর্তরি, 

েলোর্দ্ধতো ননরসন, 

িসল সংরক্ষি ও হসচ 

ব্যর্স্থোর উন্নেন। 

কৃনষ আধুননে কৃনষ ব্যর্স্থো প্রর্তবয়ি ননয়ে উয়েনখত 

েোর যক্র  গ্র ন েরো   য়র্:  

১. ২ টি েম্বোইন  োরয়িস্টোর,২ টি রোইস ট্রোন্সপ্লোন্টোর 

,২ টি ভূট্টো  োড়োই ন্ত্র ,৫ টি পোওেোর হেসোর িতুবনে 

মূয়ল্য অের্ো নর্নোমূয়ল্য কৃনষ  ন্ত্রপোনত  কৃষেয়দর 

 োয়ে সরর্রো  েরো । 

২. েলোর্দ্ধতো ননরসয়নর েন্য ২ টি  োলট ও খোল 

পুনোঃখনন েরো  য়র্। 

৩. কৃষেগিয়ে উদু্বদ্ধ েরয়ত ২০০০ েন কৃষেয়ে 

র্ীে ও সোর প্রদোন। 

৪. আলূ সংরক্ষয়নর েন্য ১০ স্থোনীে সংরক্ষিোগোর 

নন বোি। 

১. ২ টি েম্বোইন  োরয়িস্টোর,২ টি রোইস ট্রোন্সপ্লোন্টোর 

,২ টি ভূট্টো  োড়োই ন্ত্র ,৫ টি পোওেোর হেসোর িতুবনে 

মূয়ল্য অের্ো নর্নোমূয়ল্য কৃনষ  ন্ত্রপোনত  কৃষেয়দর 

 োয়ে সরর্রো  েরো । 

২. েলোর্দ্ধতো ননরসয়নর েন্য ২ টি  োলট ও খোল 

পুনোঃখনন েরো  য়র্। 

৩. কৃষেগিয়ে উদু্বদ্ধ েরয়ত ২০০০ েন কৃষেয়ে 

র্ীে ও সোর প্রদোন। 

৪. আলূ সংরক্ষয়নর েন্য ১০ স্থোনীে সংরক্ষিোগোর 

নন বোি। 

৫. নর্নিন্ন নর্ষয়ের উপর 

প্রনশক্ষয়ির  োধ্যয়  

দক্ষতো বৃনদ্ধ ও 

ে বসংস্থোন সৃনষ্ট 

 োনর্সম্পদ 

উন্নেন 

১. নশক্ষো হক্ষয়ত্র আইনসটি প্রযুনক্তর ব্যর্ োর বৃনদ্ধ 

২. উপয়েলো পনরষদ, এলনেইনর্,স্বোস্থয ও পনরর্োর  

েল্যোি, কৃনষ,  ৎস্য, প্রোনিসম্পদ ও  ন লো নর্ষেে 

হ োট সোতটি নর্ষয়ের প্রনশক্ষি প্রদোন 

৩. ২০ টি হসলোই হ নশন নর্তরি 

৪. “পনরচ্ছন্ন গ্রো -পনরচ্ছন্ন শ র” ও “আ োর র্োনড়, 

আ োর খো োর” দুইটি হলোগোনযুক্ত নর্লয়র্োর্ ব র্ো 

ব্যোনোর স্থোপন। 

 

১. নশক্ষো হক্ষয়ত্র আইনসটি প্রযুনক্তর ব্যর্ োর বৃনদ্ধ 

২. উপয়েলো পনরষদ, এলনেইনর্,স্বোস্থয ও পনরর্োর  

েল্যোি, কৃনষ,  ৎস্য, প্রোনিসম্পদ ও  ন লো নর্ষেে 

হ োট সোতটি নর্ষয়ের প্রনশক্ষি প্রদোন 

৩. ২০ টি হসলোই হ নশন নর্তরি 

৪. “পনরচ্ছন্ন গ্রো -পনরচ্ছন্ন শ র” ও “আ োর র্োনড়, 

আ োর খো োর” দুইটি হলোগোনযুক্ত নর্লয়র্োর্ ব র্ো 

ব্যোনোর স্থোপন। 
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মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষজদি 

বারষ যক পরিকল্পনাি 

cÖK‡íi mvi-ms‡ÿc 

২০২২-২৩ 

প্রকজল্পি রববিণ অবস্থান বাস্তবায়জনি সময়সূরচ রবরনজয়াগ পরিবীক্ষণ 

ট্যাগ প্রকজল্পি র জিানাম রববিণ অরভষ্ট/ 

পরিমাণ 

প্রিযার ি 

উপকািজভাগী নািী/ 

পুরুষ/ র শু/ প্ররিবরন্ধ 

োি অবস্থান আিজম্ভি 

িারিে 

সমারপ্তি 

িারিে 

বাস্তবায়নকারি 

সংস্থা 

প্রাক্করলি 

ব্যয় 

িিরবজলি উৎস দারয়ে ীল সংস্থা 

১ প: রো নশং েোলোল হ ম্বোয়রর র্োড়ীর 

সো য়ন ব্রীে হেয়ে িট্টোচোয় বর পোড়ো 

ততের্ আলী হ োেোর র্োড়ী প ©ন্ত আর নস 

নস েরন 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

১১০রমঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ িজ্রজর্াহগনী ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ  

600000.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

২ গোইট্টোতলো হ ইনয়রোর্  ইয়ত 

হর্েরোপোড়ো আয়েল আলী ঢোলীর র্োড়ী 

প ন্ত  রোস্তোআর নস নস েরন 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

১০০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ িজ্রজর্াহগনী ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

279153.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

৩ রো নশং েেনোল আয়র্দীন 

 োওলোদোয়রর র্োড়ীর সো য়ন  ইয়ত 

 নেদ  োলদোয়রর র্োড়ী প বন্ত রোস্তো 

আরনসনস েরন  

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৫০ হমোঃ  এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ িজ্রজর্াহগনী ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

50000.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

৪ পুকুরপোড়ো নলটু ন য়রর র্োড়ী  ইয়ত 

িোেো পুকুরপোড়ো েোয়   সনেদ  ইেো 

হ োয়সন  ীরর র্োড়ী প বন্ত রোস্তো 

আরনসনস েরন। 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৬০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ িজ্রজর্াহগনী ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

50000.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

৫ চুড়োইন হ ইন হরোর্ েোয়র্দ আলী 

হ োেোর র্োড়ী  ইয়ত েোল প বন্ত রোস্তো 

নসনস েরন। 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৬০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ িজ্রজর্াহগনী ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

200000.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

৬ সদ বোর েোনি আ োদুেো  িনেয়রর র্োনড় 

 ইয়ত খনলর খোর র্োনড় প বন্ত রোস্তো 

আরনসনস েরন 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৬০ হমোঃ  এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ িজ্রজর্াহগনী ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

50000.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

৭ উির ভূ-কেলোশ আেো োর আলী পীর 

সোয় য়র্র েন   ইয়ত েনলল ন েো 

 োলদোয়রর েন  প বন্ত গোইর্ ওেোল 

নন বোি। 

K…wl ৮০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

K…wl িজ্রজর্াহগনী ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

200000.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 
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৮ হনোেোদ্দো েোলোই নশেদোয়রর র্োড়ী 

সংলগ্ন পোেো রোস্তো  ইয়ত  োয়স  

সরদোয়রর েন  সংলগ্ন রোস্তো প ©ন্ত আর 

নস নস ঢোলোই 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

১০০ হমোঃ  এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

K…wl  ‡gvjøvKvw›` ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

১৫,০০,০০০/

- 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

৯ হনোেোদ্দো েোলোই নশেদোয়রর র্োড়ী 

সংলগ্ন ব্রীে  ইয়ত উির নদয়ে 

হ লোলউনদ্দন খো র্োড়ী প ©ন্ত রোস্তো আর 

নস নস ঢোলোই 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

১০০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

K…wl  ‡gvjøvKvw›` ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

১৪,০০,০০০/- এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১০  োে োটি পনি পোড় রনিে হেোিোয়লর 

র্োড়ী  ইয়ত নর্েোল  নেয়ের র্োড়ী প ©ন্ত 

রোস্তো আর নস নস ঢোলোই। 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 
৫০ হমোঃ  এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

হশ্ো ‡gvjøvKvw›` ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

৫,০০,০০০/- এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১১ আশুরোন র্োয়তন  োদর্য়রর র্োড়ী সংলগ্ন 

হ ইন রোস্তো  ইয়ত শোন ন ন নের র্োড়ী 

প ©ন্ত রোস্তো আর নস নস ঢোলোই। 

নোরী উন্নেন ৬০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

নোরী উন্নেন ‡gvjøvKvw›` ১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপরেলা 

পরিষদ 

৩,০০,০০০/- এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১২ PievsjvevRvi †_‡K ¸”QMÖvg ch©šÍ iv¯Ívq 

Aviwmwm Kib 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

১০০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ িাংলািা

জার 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

1100000.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১৩ KvwRqvjPi KwgDwbwU wK¬wb‡Ki mvg‡bi 

gv‡V BUv weQv‡bv 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৫০ হমোঃ  এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ িাংলািা

জার 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

500000.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১৪ AwjDjøvn Lvi evwoi mvg‡b KvjfvU© 

wbg©vY 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৬০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ িাংলািা

জার 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

600000.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১৫ খোলোসী ন েোনি খোয়লর উপর ফুট ওিোর 

ব্রীে নন বোি 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৬০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ আযারা ১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

600000.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১৬ হসোনোলী েোনি হচৌধুরীর র্োনড় রোস্তোে 

আরনসনস দ্বোরো উন্নেন 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৬০ হমোঃ  এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ আযারা ১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

600116.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১৭ আিোরো ইউননেন-এ রোড়ী পোড়ো গ্রোয় র 

এে োত্র ের্র স্থোয়নর র্োউন্ডোরী ওেোল পুন: 

নন বোন ও  োটি িরোট 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৮০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ আযারা ১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

962313.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১৮ রোড়ী পোড়ো প্রোই োরী স্কুল  ইয়ত হচৌধুরী র্োড়ী 

 সনেদ পh©ন্ত রোস্তোর িেল িনের এর 

র্োড়ী  ইয়ত হচৌধুরী র্োড়ী  সনেদ পh©ন্ত 

1124 নিট পোেো েরন 

নর্নিন্ন েোয়ে 

পোননর চোন দো 

পূরি 

১০০ হমোঃ  এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

স্যোননয়টশন আযারা ১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

988020.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

১৯ g‡nkcyi gy³vi MvRxi evox nB‡Z Kv‡k 

miKv‡ii evox msjMœ eªxR ch©šÍ iv¯Ív 

Aviwmwm XvjvB 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৯০ হমোঃ  এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ ‡gvjøvKvw›` ১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

950000.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 
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২০ `wÿY †e‡niKvw›` gmwR` nB‡Z 

gyÝxKvw›` miKvix cÖv_wgK we`¨vjq ch©šÍ 

iv¯Ív Aviwmwm XvjvB 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

১০ হমোঃ এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

চযাগাজযাগ ‡gvjøvKvw›` ১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

250000.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

২১ হ োগলোেোনি-চরয়েওেোর রোস্তোে আরনসনস 

অংয়শর   োেো  ইয়ত ন েোর্োনড় ব্রীে 

পh©ন্ত রোস্তো আরনসনস েরন 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৫০ হমোঃ এলাকাি েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজিাক্ষ 

ভাজব উপকাি/সুরবধা 

চভাগ কিজব। 

চযাগাজযাগ চরজকওয়া

র 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

600000.0

0 

এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

২২ হচেোবুননেোেোনি ব্রীে  ইয়ত গুয় র েোনি 

আরনসনস রোস্তো পh©ন্ত রোস্তো আরনসনস 

েরন 

চযাগাজযাগ 

ব্যবস্থাি উন্নয়ন 

৩০ হমোঃ  এলাকাি েনগন 

প্রিযক্ষ ও পজিাক্ষ 

ভাজব উপকাি/সুরবধা 

চভাগ কিজব। 

চযাগাজযাগ চরজকওয়া

র 

১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

279153.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

২৩ পোয়লর িরট ঠোকুর র্োড়ী হ ইন রোস্তো  য়ত 

ন ন্দু পোড়ো েনর্রোে র্োড়ী পh©ন্ত রোস্তোে 

নব্রে সনলং ও গোইর্ ওেোল নন বোি  

কৃহষ কাজজ 

উন্নয়ন  

প্রদশ্ থনী 

খ্ানার  

এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

K…wl রামপাল 
১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

50000.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

২৪ উির দোলোলপোড়ো হ ইন রোস্তো  ইয়ত 

হদওেোন র্োড়ী পh©ন্ত রোস্তো নসনস েরন 

কৃহষ কাজজ 

উন্নয়ন  

প্রদশ্ থনী 

িাগান  

এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

K…wl  রামপাল 
১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

50000.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 

২৫ পোনো  হেোড়পুকুর পোয়ড়র দুই পোয়বব 

আরনসনস ঢোলোই ও গোইর্ ওেোল নন বোি 

কৃহষ কাজজ 

উন্নয়ন  

পেহি 

প্রদশ্ থনী 

এলাকাি েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজিাক্ষ ভাজব 

উপকাি/সুরবধা চভাগ 

কিজব। 

K…wl  রামপাল 
১ জুলাই 

২০২১ 

৩০ জুন 

২০২২ 

উপরেলা 

পরিষদ 

200000.00 এরিরপ ও উপজেলাি 

রনেস্ব িােস্ব িিরবল 

উপজেলা পরিষদ 
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evwl©K Dbœqb cwiKíbv cwiexÿY I ch©v‡jvPbv 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

gvm   

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

Aby‡gv`b 

 

Ryb evwl©K Dbœqb cwiKíbv Aby‡gv`b  

RyjvB ev Í̄evqb I cwiexÿY  

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

AMÖvwaKvi wPwýZ Kiv| 

‡m‡Þ¤^i   

A‡±vei 1g ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv  

b‡f¤^i   

wW‡m¤̂i   

Rvbyqvwi 2q ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv  

‡deªæqvwi   

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

cwil‡`i cÖKí †ck 

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

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

Ryb   

RyjvB  ev Í̄evqb I ZË¡veavb 

 

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

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

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

ms‡kvab Kiv †h‡Z cv‡i| D³ ms‡kvabx Dc‡Rjv cwil‡`i mfvq Aby‡gvw`Z n‡Z n‡e| 
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িজটা গ্যালারি 

  রচজে উপজেলাি রবরভন্ন কায যক্রম 
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