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Dc‡Rjv cwil` 

     wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ | 
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evwl©K Dbœqb cwiKíbv I ev‡RU 

 

MÖš’¯^Z¡:  

Dc‡Rjv cwil`, wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ| 

 

m¤úv`bvq: 

ম  োঃ শরীফুল আল  ত নভীর,  

উপজেল  ননর্ ব হী অনফস র,  

নসর েনিখ ন,  

 ুন্সীগঞ্জ। 

 

 

mn‡hvwMZvq: 

KvRx ivwRe nvmvb 

†Rjv mgš^qK, gyÝxMÄ| 

BDAvBwmwWwc, RvBKv| 

 

 

  

cÖKvkK: 

Dc‡Rjv cwil`, wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ | 

 

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

cy¯ÍK AvKv‡i cÖKvk: 

মসজেম্বর -২০২২ 

 

অনুম োদিত: 

মসজেম্বর -২০২২ 
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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 2022-23A_© 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| 

 

 

gwnDwÏb Avn‡g` 

‡Pqvig¨vb 

 

 

gwnDwÏb Avn‡g` 

‡Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` Kvh©vjq 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ| 
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 m¤úv`Kxq 

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

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

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

wmivRw`Lvb 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¨ 2022-23A_© 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| 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjv cwil‡`i 2022-23A_© 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|   

 

 

 

ম  োঃ শরীফুল আল  ত নভীর  

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ 

 

 

 

ম  োঃ শরীফুল আল  ত নভীর 

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ 

http://sirajdikhan.munshiganj.gov.bd/bn/site/officer_list/%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A7%9F%E0%A6%A6-%E0%A6%AB%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-1
http://sirajdikhan.munshiganj.gov.bd/bn/site/officer_list/%E0%A6%B8%E0%A7%88%E0%A7%9F%E0%A6%A6-%E0%A6%AB%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-1
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evYx 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjvi cwil` Zvi mKj Dbœqb Kg©Kv‡Ûi Dci 2022-23A_© 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|  

wmivRw`Lvb 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|  

 

 

 

মাহি হি চ ৌধরী 

সংসদ সদস্য 

মুন্সিগঞ্জ- 1 

 

 

 

 

 

 

মাহি হি চ ৌধরী 

সংসদ সদসয 
মুন্সিগঞ্জ- 1 
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    evYx 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjv cwil` M„nxZ 2022-23 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¨ 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 ``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| wmivRw`Lvb Dc‡Rjv cwil‡`i GB D‡`¨vM Ab¨vb¨ 

Dc‡Rjvi Rb¨ `„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

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

 
 

কাজী নাহিদ রসুল 

জেলা প্রশাসক 

মুন্সীগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ক েী ন নহি রসুল 

জেলা প্রশাসক 

মুিীগঞ্জ। 
 

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

wmivRw`Lvb Dc‡Rjv cwil` M„nxZ 2022-23 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¨ 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 `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| wmivRw`Lvb Dc‡Rjv cwil‡`i GB D‡`¨vM Ab¨vb¨ 

Dc‡Rjvi Rb¨ `„óvšÍ n‡q _vK‡e| 

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

 
 

চমািাম্মদ এনামুল আিসান 

উপ-পনরচ লক, স্থ নীয় সরক র 
  নু্সীগঞ্জ 

  

ম  হ ম্মি এন  ুল আহস ন 

উপ-পনরচ লক, স্থ নীয় সরক র 

 ুন্সীগঞ্জ 

http://www.munshiganj.gov.bd/site/officer_list/ab4a6bad-2536-4c3c-806d-b969cdfb0903/
http://www.munshiganj.gov.bd/site/officer_list/ab4a6bad-2536-4c3c-806d-b969cdfb0903/
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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` 2022-23A_© 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`| 

 

 

 

মঈনুল িাসান 

ভাইস জেয়ারম্যান 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ 
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                                    evYx 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjv cwil‡`i D‡`¨v‡M B‡Zvc~‡e© M„nxZ Dc‡Rjv cwil‡`i 2022-23A_© 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|  

 

তািহমনা আক্তার 

ভাইস জেয়ারম্যান(মহিলা 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ 
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িাহষ িক পহরকল্পনার হিষয়িস্তু 
ক্রন ক 

নং নর্ষয়র্স্তু পৃষ্ঠ  নং 

১ উপজেল    ননচত্র  

২ ভূন ক  ও উপজেল  পনরনচনত  

৩ জনসংখ্যাতাহিক চমৌহলক তথ্য ও উপাত্ত  

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

৫ উপজেলা কহমটিসমূি  

৬ র্ জেট স র-সংজেপ  

৭ cwiw ’̄wZ we‡kølY  

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

৯ রুপকল্প হিিরণী    

১০ র্ নষ বক পনরকল্পন র লে  ত্র , উজেশয ও অনভষ্ট  

১১ প্রকজল্পর স র-সংজেপ  

১২ র্ নষ বক পনরকল্পন  পনরর্ীেণ ও পর্ ব জল চন    
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 gvbwP‡Î  

wmivRw`Lvb Dc‡Rjv  
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ভূহমকা ও উপজজলা পহরহ হত 

ভূহমকা : পহরকল্পনা িলজত বুঝায় একটি লক্ষ্য অজজজনর জন্য হনহদষ্ট সমজয়র মজে ধারািাহিক কার্ জক্রম। চদজের আর্ জ সামাহজক উন্নয়জনর জন্য পহরকল্পনা প্রণয়ন 

করা িয়। পহরকল্পনা মােজম সম্পজদর সুষ্ঠ ুব্যিিার কজর স্থানীয় তর্া রাষ্ট্রীয় পর্ জাজয় উন্নয়ন কার্ জক্রম পহর াহলত িয়। গনপ্রজাতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার ২০২১ সাল 

নাগাদ হিহজটাল িাংলাজদে এিং মেম আজয়র চদে, ২০৩০ সাল নাগাদ এসহিহজ অজজন ও ২০৪১ সাজলর মজে উন্নত চদজে উন্নীত িওয়ার চর্ লক্ষ্য হস্থর কজরজে 

তা িাস্তিায়জন আমাজদর সিাইজক উন্নয়ন অগ্রর্াত্রায় োহমল িজত  িজি। এ উন্নয়জনর অগ্রর্াত্রায় স্থানীয় পর্ জাজয় হসরাজহদখান উপজজলা পহরষজদর পহরকল্পনা প্রণজয়জনর 

পদজক্ষ্প গ্রিন করা িয়। সাহি জক উন্নয়জনর এর লজক্ষ্য ইউহনয়জন খাত হিহত্তক সমস্যা হ হিত করন,  াহিদা হনরুপন, ও সমস্যা সমাধাজনর হনহমত্ত পহরকল্পনা করা 

প্রজয়াজন। হসরাজহদখান উপজজলা পহরষদ স্থানীয় উন্নজয়র লজক্ষ্য উপজজলার সকল তথ্য সমহিত িাহষ জক পহরকল্পনা িই প্রণয়ন কজরজে।  

হসরাজহদখান উপজজলার পহরহ হত ও অিস্থান : হসরাজহদখান ঢাকা হিিাজগর মুন্সীগঞ্জ চজলার একটি উপজজলা। এটি ঢাকা হজজরা পজয়ন্ট িজত ৩০ হক: হম: দহক্ষ্জন 

এিং মুন্সীগঞ্জ চজলা েির িজত ১৯ হক.হম পহিজম অিহস্থত। হসরাজহদখান উপজজলার চিৌগহলক অিস্থান ২৩.৩০০ ও ২৩.৪০০ উত্তর অক্ষ্াংে এিং ৯০.১৫০ ও 

৯০.২৭০ দ্রাহিমাংজের মজে। হসরাজহদখান উপজজলার উত্তজর ঢাকা চজলার চকরানীগঞ্জ উপজজলা ও নারায়নগঞ্জ সদর উপজজলা, পূজি জ টংহগিাড়ী ও নারায়নগঞ্জ সদর 

উপজজলা, দহক্ষ্জন চলৌিজং ও শ্রীনগর উপজজলা এিং পহিজম শ্রীনগর উপজজলা ও ঢাকা চজলার নিািগঞ্জ উপজজলা।  

হসরাজহদখান উপজজলার নামকরন: সম্রাট জািাঙ্গীজরর িীর চসনােক্ষ্ িাংলার সুজিদার রুস্তম ই জমানী, সুজাত আলী খাজনর  তুর্ জ পুরুষ হিক্রমপুর অঞ্চজলর জহমদার 

জামাল মািমুদ খান ও আঃ লহতফ খাজনর তৃতীয় পুরুষ জহমদার িাকী খাজনর পুত্র জহমদার হসরাজউহিন খান। হসরাজউহিন খান একজন অোহিক সাধ জক পুরুষ 

হেজলন। ির্রত হসরাজউহিন খাজনর নাম অনুসাজর অঞ্চলটি নাম করন করা িয় হসরাজহদখান। (সূত্র: েতিজষ জর েতকর্া, লুৎফর রিমান খান, ইসলামী ফাউজেেন 

২য় খে, ইসলামী হিশ্বজকাষ ২৪ খে) । 

চর্াগাজর্াগ: ঢাকা গুহলস্তান িজত িাস চর্াজগ সরাসহর হসরাজহদখান উপজজলা চমাড়, চসখান চর্জক পাজয় চিজট িা হরক্সা চর্াজগ হসরাজহদখান উপজজলা কযাম্পাজস আসা 

র্ায়। মুন্সীগঞ্জ চজলা েির িজত হসএনহজ িা অজটাহরক্সা চর্াজগ হসরাজহদখান উপজজলায় সিজজই র্াতায়াত করা র্ায়।  

প্রতযাো: হসরাজহদখান উপজজলার সকল স্তজরর জনসাধারজনর অংেগ্রিজনর মােজম উপজজলা পহরষজদর সকল হিিাগ ও ইউহনয়ন পহরষদজক সাজর্ হনজয় এলাকার 

সাহি জক সম্বহিত চটকসই উন্নয়ন লজক্ষ্য, উপজজলার জনগজনর প্রজয়াজনীয় ও কাংহখত িাস্তি হিহত্তক ও দীি জজময়াদী পহরকল্পনা িাস্তিায়ন কজর একটি উন্নয়কামী আদে জ 

উপজজলা প্রহতষ্ঠা করা। 
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wmivRw`Lvb Dc‡Rjv  

জনসংখ্যাতাহিক চমৌহলক তথ্য ও উপাত্ত 

welq  cwigvY/msL¨v eQi/ Drm 

Dc‡Rjvi iæc‡iLv 

‡Rjv m`i ‡_‡K ỳiZ¡  moK c‡_ 19 wK.wg  হিহিএস হরজপাট জ-2011  

AvqZb  180.19 eM© wK‡jvwgUvi  হিহিএস হরজপাট জ-2011 

RbmsL¨v 2,88,107 

cyiæl: 143559 

bvix: 144548 

হিহিএস হরজপাট জ-2011 

RbmsL¨v e„w×i nvi  1.74% হিহিএস হরজপাট জ-2011  

wkÿvi nvi  54.9% হিহিএস হরজপাট জ-2011  

_vbv/cwievi  59873 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

RbmsL¨vi NbZ¡  1599 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

MÖv‡gi msL¨v  178 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

‡gŠRvi msL¨v  124 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

BDwbqb msL¨v 14 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

Avevw` Rwgi cwigvb :  

GK dmjx Rwgi cwigvb :  

`yB dmjx Rwgi cwigvb :  

wZb dmjx Rwgi cwigbv :  

cÖavb dmj :  

27102 GKi  

15748 GKi  

10262 GKi  

1092 GKi  

Avjy, avb, cvU I mwilv  

হিহিএস হরজপাট জ-2011  

Kg©iZ GbwRI  27 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

nvU-evRvi  29 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

b`-b`xi msL¨v  b`x : 02 

Lvj : 20 

wej : 01 

হিহিএস হরজপাট জ-2011  

K…wËg cÖRbb †K› ª̀  13  হিহিএস হরজপাট জ-2011  

nvmcvZvj  01 (50 েয্যা wewkó) হিহিএস হরজপাট জ-2011  

BDwbqb ¯̂v¯’¨ I cwievi Kj¨vb †K› ª̀  14 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

e¨vs‡Ki kvLv  

 

miKvwi: 09wU  

‡emiKvwi: 07wU  

হিহিএস হরজপাট জ-2011  

Znwkj Awdm  14 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

 †Uwj‡dvb G·‡PÄ  01 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

WvKNi  15 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

cÖv_wgK we`¨vjq  128 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

gva¨wgK we`¨vjq  29 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

wek¦we`¨vjq/K‡jR  05 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

gv`&ivmv  wmwbqi : 01 

`vwLj : 09 

KIgx : 39 

হিহিএস হরজপাট জ-2011  

gmwR`  496 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

gw›`i  85 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

wMRv©  01 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

B`Mvn&  33 হিহিএস হরজপাট জ-2011  

‡hvMv‡hvM : cwigvY/msL¨v Drm/eQi  

moK I Rbc`  26.83 wK.wg. ২০২০ সাল পর্ জন্ত/ উপজজলা স্থানীয় সরকার 

প্রজকৌেল অহধদপ্তর  _vbv I BDwbqY chv©‡q iv Í̄v  443.53 wK.wg. 

cvKv iv Í̄v 52.01 wK.wg. 

BU weQv‡bv iv Í̄v 50.30 wK.wg 

KvPv iv Í̄v 1279.89 wK.wg 

eªxR  97wU 

KvjfvU© 131wU 
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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% হিহিএস হরজপাট জ-2011 

wkï g„Zy¨i nvi (প্রনত হ ে জর) (GmwWwR-3) 4.87 2020 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ I cwievi cwiKíbv 

`ßi 

gvZ„ g„Zz¨nvi (প্রনত ল 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, ৮ম পঞ্চ িাহষ জকী 

পহরকল্পনা (২০২০-২০২৫) 

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

(GmwWwR-6) 

87.5% MICS Report, ৮ম পঞ্চ িাহষ জকী 

পহরকল্পনা (২০২০-২০২৫) 

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

Dc‡Rjv cjøx we ỳ¨r Awdm  
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হসরাজহদখান উপজজলা পহরষজদর 

উপজেলা কহমটিসমূি 

উপজেলা পহরষদ (সংজশাধন) আইন, ২০১১ এর ধারা ২৯ অনুযায়ী পহরষজদর কায যাবলী সুোরুভাজব সম্পন্ন করার েন্য ভাইস জেয়ারম্যান/মহিলা ভাইস জেয়ারম্যাজনর 

সভাপহিজে ১৭ টি স্থায়ী কহমটি গঠজনর হনজদ যশনা জদওয়া আজে। হবহধ জমািাজবক উক্ত কহমটিসমূি ৫-৭ সদস্য সমন্বজয় িজব এবং সংহিষ্ট হবভাগীয় কম যকিযা উক্ত 

কহমটিসমূজির সদস্য সহেব িজবন। উপজেলা ১৭/০৬/২০১৯ হি. িাহরজে উপজেলা পহরষজদর হবজশষ সভার অনুজমাদনক্রজম স্থায়ী কহমটিসমূি গঠন করা িজলা। 

০১. আইন শৃঙ্খলা কহমটি: 

১. েনাব তািহমনা আক্তার, মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান সভাপহি 

২. েনাবা মঈনুল িাসান  ভাইস জেয়ারম্যান  সদস্য   

৩. চমাঃ আবুিকর হসহিক জেয়ারম্যান বালুের ইউহনয়ন,  সদস্য   

৪. আব্দুল মহতন িাওলাদার জেয়ারম্যান ইোপুরা ইউহনয়ন সদস্য 

৫.চমাঃ আশ্রাফ আলী ইউহপ জেয়ারম্যান জকয়াইন ইউহনয়ন,  সদস্য 

৬. েনাব রুহুল আহমন , রশুহনয়া ইউহনয়ন   সদস্য   

৭. অহিসার ইনোেয হসরােহদোন থানা  সদস্য-সহেব 

০২.  কৃহষ ও জসে কহমটি: 

১. েনাব েনাব মঈনুল িাসান ভাইস জেয়ারম্যান  সভাপহি  

২. জমাোঃ রহিকুল ইসলাম, জেয়ারম্যান জেনসার ইউহনয়ন  সদস্য  

৩. সাইফুল ইসলাম হিজরাে, হসরােহদোন   সদস্য    

৪. সিকারী প্রজকৌশলী (জসে) হসরােহদোন মুন্সীগঞ্জ         সদস্য  

৫. িাজুল ইসলাম হপন্টু, সভাপহি , ইউ হস হস এ হপ  সদস্য 

৬. উপজেলা কৃহষ কমযকিযা   সদস্য-সহেব 

০৩.  জযাগাজযাগ ও জভৌি অবকাঠাজমা উন্নয়ন কহমটি: 

১. েনাব েনাব মঈনুল িাসান ভাইস জেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. েনাবা তািহমনা আক্তার, মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান সদস্য   

৩. এস এম জসািরাব জিাজসন  জেয়ারম্যান লিহি ইউহনয়ন সদস্য    

৪. উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কম যকিযা   সদস্য  

৫. আসাদুজ্জামান বাচ্ছু , জকয়াইন হসরােহদোন    সদস্য  

৬. এি আবুল সাঈদ , রশুহনয়া ইউহনয়ন                  সদস্য 

৭. উপজেলা প্রজকৌশলী (এলহেইহি)   সদস্য –সহেব 

০৪. মাধ্যহমক ও মাদ্রাসা হশক্ষা কহমটি: 

১. েনাব মঈনুল িাসান ভাইস জেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. েনাব তািহমনা আক্তার, মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান সদস্য  

৩. চমাঃ সামছুল হুদা বাবুল জেয়ারম্যান হেত্রজকাট ইউহনয়ন  সদস্য    

৪.  অধ্যক্ষ , ইসলামপুর কাহমল মাদ্রাসা   সদস্য 

৫. প্রধান হশক্ষক মালোনগর মাদ্রাসা   সদস্য 

৬. িাজুল ইসলাম িালু, বাসাইল ইউহনয়ন  ,  সদস্য   

৭. উপজেলা মাধ্যহমক, কা: ও মা: হশক্ষা অহিসার সদস্য –সহেব 

০৫. প্রাথহমক ও গণহশক্ষা কহমটি: 

১. েনাব তািহমনা আক্তার,মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান সভাপহি 

২. েনাব মঈনুল িাসান, ভাইস জেয়ারম্যান  সদস্য   

৩. গােী জমাোঃ আলাউহিন জেয়ারম্যান, িয়রাগাদী  সদস্য    

৪. জমাোঃ ইমরান , প্রধান হশক্ষক বরবিযা প্রাথহমক হবদ্যালয়  সদস্য 

৫. আলমগীর কহবর , রাোনগর হসরােহদোন   সদস্য 

৬. েনাব রহিকুল ইসলাম বাবুল, বালুের   সদস্য   

৭. উপজেলা হশক্ষা অহিসার   সদস্য –সহেব 

০৬. স্বাস্থয ও পহরবার কল্যাণ কহমটি: 

১. েনাব তািহমনা আক্তার,মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান সভাপহি 

২. েনাব মঈনুল িাসান, ভাইস জেয়ারম্যান  সদস্য   

৩. জমাোঃ ইকবাল জিাজসন  জেয়ারম্যান, রশুহনয়া ইউহনয়ন  সদস্য    

৪. মধু সুধন দাস দুলু  হসরাজহদখান মুন্সী গঞ্জ     সদস্য 

৫. মিহসন ভুঁইয়া , জকয়াইন, হসরােহদোন   সদস্য 

৬.  উপজজলা পহরবার পহরকল্পনা কমযকিযা  সদস্য   

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

১. েনাবমঈনুল িাসান,  ভাইস জেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. জশে জমাোঃ কহরম  জেয়ারম্যান, মধয়পাড়া    সদস্য 

৩. মহনর জিাজসন মৃধা, হসরােহদোন   সদস্য   

৪. মাসুদ লস্কর , সিাপহত রশুহনয়া উচ্চ হিদ্যালয়         সদস্য    

৫. সামসুজ্জামান ( োরমানী) সাধারণ সম্পাদক হক্রয়া সংস্থা  সদস্য   

৬.. উপজেলা যুব উন্নয়ন কমযকিযা         সদস্য -সহেব 

০৮. সমাে কল্যাণ কহমটি: 

১. েনাব তািহমনা আক্তার, মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান সভাপহি   

২. কামাল জিাজসন িাদী, জেয়ারম্যান, রাজানগর ইউহনয়ন  সদস্য    

৩. রহিকুল ইসলাম জেৌধুরী ( অরুন) ইোপুরা   সদস্য 

৪. িািহমদা োিান তৃহি , হশক্ষক োসমিল বালুের উোঃ হবোঃ সদস্য  

৫. উপজেলা সমােজসবা অহিসার             সদস্য -সহেব 

০৯. মহিলা ও হশশু উন্নয়ন কহমটি: 

১. েনাব তািহমনা আক্তার,মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান সভাপহি 

২. সাহঞ্জদা আক্তার  জেয়ারম্যান মালখানগর     সদস্য 

৩. জিজলনা ইয়াসহমন ,হসরাজহদখান মুন্সীগঞ্জ   সদস্য   

৪. লুৎির নািার খুকু ,হসরাজহদখান মুন্সীগঞ্জ  সদস্য    

৫. িারোনা আক্তার েহন্ন , হসরাজহদখান মুন্সীগঞ্জ সদস্য 

৬. উপজেলা মহিলা হবষয়ক কমযকিযা             সদস্য –সহেব 

১০. মুহক্তজযাদ্ধা কহমটি: 

১. েনাব মঈনুল িাসান , ভাইস জেয়ারম্যান   সভাপহি 

২. আব্দুল মহতন িাওলাদার জেয়ারম্যান ইোপুরা ইউহনয়ন সদস্য  

৩ মীর হলয়াকি আলী জেয়ারম্যান, চকালা ইউহনয়ন  সদস্য   

৪. নােমুল আলম োন, হসরােহদোন মুন্সী গঞ্জ   সদস্য    

৫. সামছুল িক , জেনসার , হসরােহদোন    সদস্য 

৬. উপজেলা সমােজসবা কমযকিযা   সদস্য -সহেব   

১১. মৎস্য ও প্রাহন সম্পদ কহমটি: 

১. েনাব মঈনুল িাসান , ভাইস জেয়ারম্যান   সভাপহি 

২. সাইফুল ইসলাম  জেয়ারম্যান বাসাইল ইউহনয়ন  সদস্য   

৩. পহবত্র জ াষ, বাসাইল হসরােহদোন  সদস্য    

৪. আসলাম োন, জসয়দপুর , রাোনগর   সদস্য 

৫. উপজেলা প্রানী সম্পদ কম যকিযা    সদস্য 

৬ উপজেলা মৎস্য কমযকিযা   সদস্য -সহেব   

 

 

১২. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কহমটি: 

১. েনাব মঈনুল িাসান  ভাইস জেয়ারম্যান         সভাপহি 

২. এস এম জসািরাব জিাজসন, জেয়ারম্যান লিহি ইউহনয়ন   সদস্য 

৩. জমািাম্মদ ইকবাল জিাজসন, জেয়ারম্যান রশুহনয়া ইউহনয়ন সদস্য   

৪. শামসুহিন আিজমদ োজয়র, িাসাইল   সদস্য    

৫. উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কমযকিযা   সদস্য -সহেব 

 

১৩. সংস্কৃহি কহমটি: 

১. েনাব তািহমনা আক্তার, মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান সভাপহি 

২.এস এম জসািরাব জিাজসন, লিহি       সদস্য 

৩. চমাঃ এজাজ জিাজসন খান, প্রিাষক  (িাংলা)   সদস্য   

৪. জুজয়ল জিাজসন হেত্রজকাট      সদস্য    

৫. উপজেলা হশক্ষা অহিসার   সদস্য –সহেব 
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১৪. বাোর মূল্য পয যজবক্ষণ, পহরদশ যন ও হনয়ন্ত্রন কহমটি: 

১. েনাব মঈনুল িাসান, ভাইস জেয়ারম্যান  সভাপহি 

২. সিকারী  কহমশনার (ভূহম)   সদস্য 

৩. সভাপহি, িালিলা বাোর কহমটি  সদস্য    

৪. সভাপহি, বাোর কহমটি হসরােদীোন  সদস্য 

৫. েনাব েহসম উহিন, লিহি    সদস্য 

৬. েনাব  দহলল উহিন, রাজহদয়া , ইোপুরা   সদস্য  

৭. উপজেলা খাদ্য কমযকিযা   সদস্য –সহেব 

১৫. পহরজবশ ও বন কহমটি: 

১. েনাব তািহমনা আক্তার,মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান        সভাপহি 

২. েনাব চমাঃ নজরুল ইসলাম, চেখরনগর       সদস্য 

৩. ঢালী জমাোঃ শহিদ,জকাষাধ্যক্ষ,বাংলাজদশ আওয়ামীলীগ হসরােহদোন উপজেলা সদস্য   

৪. বেলুর রিমান,জকয়াইন হসরােহদোন     সদস্য    

৫. নুরুজ্জামান,িাষান  র, লতহি      সদস্য 

৬. উপজেলা িজরষ্টার                                   সদস্য -সহেব 

  

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

১. েনাব তািহমনা আক্তার,মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান      সভাপহি 

২. েনাব মঈনুল িাসান, ভাইস জেয়ারম্যান  সদস্য   

৩. েনাব এস এম জসািরাব জিাজসন, লিহি    সদস্য    

৪. চমাঃ আশ্রাফ আলী, জেয়ারম্যান জকয়াইন ইউহনয়ন,  সদস্য 

৫. হমেযা িায়দার জনকবর,সদস্য চজলা পহরষদ   সদস্য 

৬. েনাব জমাোঃ জসািরাব জিাজসন, োলপাড়, হেত্রজকাট  সদস্য  

৭. উপজেলা প্রজকৌশলী (এলহেইহি)   সদস্য –সহেব 

১৭. েনস্বাস্থয, স্যাহনজটশন ও হবশুদ্ধ পাহন সরবরাি কহমটি: 

১. েনাব মঈনুল িাসান, ভাইস জেয়ারম্যান         সভাপহি 

২. েনাবা তািহমনা আক্তার, মহিলা ভাইস জেয়ারম্যান সদস্য 

৩. জমাোঃ কামাল জিাজসন িাহদ জেয়ারম্যান, রাজানগর  সদস্য   

৪. মাসুদ রানা,  বালুের  ইউহনয়ন   সদস্য    

৫. উপ-সিকারী প্রজকৌশলী, েনস্বাস্থয প্রজকৌশল অহধদির সদস্য -সহেব 
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খাত  

 

সমস্যা /উন্নয়জনর প্রহতিন্ধকতার িণ জনা 
 

 

 

সাম্প্রহতক, লমান 

এিং/ অর্িা 

পহরকহল্পত 

কার্ জািলী 

 

 

 

১ িের পজর 

হিদ্যমান 

সমস্যা 

 

 

 

সুপাহরেজর্াগ্য  

সমস্যা  অিস্থান

/ 

এলাকা  

পহরমাণ/হিস্তৃহত কারণ 

চর্াগাজর্াগ 

ও চিৌত 

অিকাঠাজমা 

 
 
 
  

স্থানীয় িাহসন্দারা 

স্কুল,কজলজ, 

উপজজলা সদর, 

ইউহনয়ন কমজেক্স 

এিং গ্রামীণ 

িাজাজর চর্জত 

পাজরনা 

১৪ টি 

ইউহনয়ন 

১) ৩৩১ সড়জকর ৫৭৬ 

হক.হম রাস্তা (১৩৪ 

হক.হম রাস্তা চমরামত 

অ পুনঃহনম জাণ ও ৪৪২ 

হক.হম রাস্তা হনম জাণ )  ।                                             

২) ২৪৩ টি ব্রীজ ( ১৫৫ 

সংস্কার ও ৮৮ হনম জাণ 

)৩) ১০ টি কালিাট জ 

হনম জাণ।৪) ১০০ টি 

িাটলা হনম জাণ।৫) 

১০০০০ হমটার রাস্তা 

পাইহলং /গাইি ওয়াল 

হনম জাণ।৬) ৫ টি র্াত্রী 

োউহন হনম জাণ।   

১) পর্ ্র্াপ্ত 

রাস্তা,ব্রীজ,কালিাট জ,

িাটলা, গাইি 

ওয়াল ও র্াত্রী 

োউহন এর অিাি।     

এলহজইহি এর হিহিন্ন 

প্রকজল্পর মােজম 

 লহত িেজর (২০২১-

২০২২) হনম্ন িহন জত 

কাজ  লমান আজেঃ 

১) ১৪ টি ইউহনয়জনর 

৩৫.৫৪ হকহম রাস্তা 

হনম জাণ ও সংস্কার।২) 

৩ টি ব্রীজ ( ১৫৬ হম) 

হনম জাণ ও সংস্কার। ৩) 

৩০ টি িাটলা 

হনম জাণ।৪) ২ টি িক্স 

কালিাট জ হনম জাণ।৫) 

৭০০ হমটার রাস্তা 

পাইহলং /গাইি ওয়াল 

হনম জাণ।   
 

১) ৫৪০ হক.হম. 

রাস্তা হনম জাণ ও 

সংস্কার।২) ২৪০ 

টি ব্রীজ হনম জাণ ও 

সংস্কার। ৩) ৮ 

টি িক্স কালিাট জ 

হনম জাণ। ৪) 

৯৩০০ হমটার 

রাস্তা পাইহলং 

/গাইি ওয়াল 

হনম জাণ।৫) ৭০ টি 

িাটলা হনম জাণ। 

১) ৫৪০ হক.হম. রাস্তা 

হনম জাণ ও সংস্কার।২) ২৪০ 

টি ব্রীজ হনম জাণ ও সংস্কার। 

৩) ৮ টি িক্স কালিাট জ 

হনম জাণ। ৪) ৯৩০০ হমটার 

রাস্তা পাইহলং /গাইি 

ওয়াল হনম জাণ।৫) ৭০ টি 

িাটলা হনম জাণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

জনস্বাস্থয  চমাট জনসংখ্যার 

মজে হনরাপদ 

ব্যিস্থাপনায় খািার 

পাহন (Safely 

managed 

drinking 

water) চসিা 

ব্যিিারকারীর 

অনুপাত কম।  

১৪টি 

ইউহনয়ন 

১৪টি ইউহনয়ন জনগজনর মজে 

হনরাপদ 

ব্যিস্থাপনায় খািার 

পাহন (Safely 

managed 

drinking 

water) গ্রিজনর 

সজ তনতা কম  

২০২১-২০২২ অর্ জ 

িেজর ৩৬৪ গিীর 

নলকূপ, ১৮ টি 

কহমউহনটি হিহত্তক 

পাহনর উৎস, ১টি 

পাইপি ওয়াটার হস্কম 

স্থাপন করা িজি। 

র্র্ার্ত পদজক্ষ্প 

গ্রিন করজল 

সমস্যা ৫০% 

হ্রাস িজি। 

১. প্রহতটি ইউহনয়জন 

সজ তনতা মুলুক চপ্রাগ্রাম  

করজত িজি।  

চমাট জনসংখ্যার 

মজে হনরাপদ 

ব্যিস্থাপনায় 

স্যাহনজটেন 

(Safely 

managed 

sanitation) 

চসিা ব্যিিারকারীর 

অনুপাত কম। 

১৪টি 

ইউহনয়ন 

১৪টি ইউহনয়ন জনসংখ্যার মজে 

হনরাপদ 

ব্যিস্থাপনায় 

স্যাহনজটেন 

(Safely 

managed 

sanitation) 

চসিা ব্যিিারকারীর 

সজ তনতা কম 

১৪ টি সজ তনতা 

মুলুক প্রহেক্ষ্ণ 

চপ্রাগ্রাম  করজত িজি। 

র্র্ার্ত পদজক্ষ্প 

গ্রিন করজল 

সমস্যা ৫০% 

হ্রাস িজি। 

১. প্রহতটি ইউহনয়জন 

সজ তনতা মুলুক চপ্রাগ্রাম  

করজত িজি।               

২। অসে ল কহমউহনটি 

চত হনরাপদ ব্যিস্থাপনায় 

স্যাহনজটেন এর ব্যিস্থা 

করজত িজি। চস লজক্ষ্ 

উপজজলা উন্নয়ন িাজজট 

চর্জক স্যাহনজটেন খাজত 

িরাি রাখা চজজত পাজর। 

মৎস্য মৎস্য উৎপাদন 

র্র্ার্র্িাজি বৃহি 

পাজেনা।  

১৪টি 

ইউহনয়ন 

মৎস্য াষী ৩০০ জন, 

মৎস্যজীহি ৯৩২ জন 

১) প্রাকৃহতক মৎস্য 

বৃহির অন্তরাজল নদী 

ও খাজলর নাব্যতা 

কজম র্াওয়া, দূহষত 

পাহন।২) মৎস্য  াষ 

হিষয়ক প্রহেক্ষ্জনর 

অিাি।  

১) ৩ টি জলােয় 

পুনঃখনন করা িজি।               

২) ২০ টি  মৎস্য  াষ 

হিষয়ক প্রহেক্ষ্ন 

প্রধান করা িজি। 

প্রিেজনী মৎস্য 

 াষ কার্ জক্রম 

র্াকজিনা।  

১) উপজজলা পহরষদ 

কতৃজক এহদহি িরাি 

অনুজমাহদত িজল প্রদে জনী 

ও মৎস্য খামার বৃহি করা 

চর্জত পাজর। প্রহেক্ষ্ন ও 

সম্প্রসারণ কার্ জক্রম গ্রিণ 

করজত িজি।৩) পর্ জাপ্ত 

জনিল হনহিত করজত 

িজি। 
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সমাজজসিা 

অহফসাজরর 

কার্ জালয় 

১) চমািাইল িাতা  

কার্ জক্রম িাস্তিায়জন 

সমস্যা ।  

১৪টি 

ইউহনয়ন 

২০০ এর মত িাতা 

চিাগী 

িাতাজিাগীজদর 

সজ তনতার অিাি 

১৪ টি সজ তনতা 

মুলুক প্রহেক্ষ্ণ 

চপ্রাগ্রাম  করজত িজি। 

নতুন িরাি 

িাতা িাস্তিায়ন 

সমহিত উজদ্যাগ 

২)  াহিদার তুলনায় 

িরাজির িাটহত । 

১৪টি 

ইউহনয়ন 

৩০০০ জন 

িাতাজিাগীর অহতহরক্ত 

িরাি প্রজয়াজন 

িরাি িাটহত ৩০০০ জন 

িাতাজিাগীর 

অহতহরক্ত িরাি 

প্রজয়াজন।  

অহতহরক্ত 

িাতার  াহিদা 

িাতা িরাি 

িাংলাজদে 

পল্লী উন্নয়ন 

চিাি জ  

সহমহত /দলগত 

িাজি ঋণ চনয়ার 

জন্য আগ্রিী নয় 

হসরাজহদ

খান 

উপজজলা 

    ১) সহমহত 

/দলগতিাজি ঋণ 

প্রদান করা িজে।  

  ১) ব্যহক্তগত িাজি ঋণ 

প্রদাজনর জন্য সুপাহরে 

ঋজণর িার ১১% 

িজত ১৫ % 

২) ১১% িাজর ঋণ 

প্রদান 

২)৪% িজত ৫% িাজর 

ঋন প্রদাজনর জন্য 

সুপাহরে 

কৃষজকর আিাদী 

জহম হ্রাস পাজে। 

  ৩) আিাদী জহম র্াজত 

িাউহজং করজত না পাজর। 

মহিলা 

হিষয়ক 

হনিন্ধনকৃত 

চস্বোজসিী মহিলা 

সংগঠজনর সদস্যরা 

হনজজজদর 

আত্নকম জসংস্থান সৃহষ্ট 

করজত পারজেনা। 

১৪ টি 

ইউহনয়ন 

১২৫ নারী সদস্য ১) পর্ জাপ্ত 

আত্নকম জসংস্থান 

মূলক প্রহেক্ষ্জণর 

অিাি 

১) ২০২১-২০২২ অর্ জ 

িেজর  িাহম জ 

কজম্পাস্ট,  মােরুম 

 াষ, চমৌমাহে  াষ 

এিং ফযােন 

হিজাইহনং এর উপর 

১৪ টি প্রহেক্ষ্ন প্রদান 

করা িজি। ২) ১৪০ টি 

চসলাই চমহেন হিতরন 

করা িজি।  

  ১। আইহজএফ প্রকজল্পর 

মােজম ০৪ টি প্রহেক্ষ্ণ 

এিং উপজজলা উন্নয়ন 

িাজজট চর্জক িরাি প্রাহপ্ত 

সাজপজক্ষ্ ১০টি প্রহেক্ষ্ন 

প্রদান করা িজি। ২) 

চসলাই চমহেন হিতরন 

এর জন্য উপজজলা চর্জক 

িরাি হিজত িজি।  

২) চসলাই চমহেন 

স্বল্পতা। 

যুি 

অহধদপ্তর  

১। প্রহেক্ষ্ণ িাতা 

হেলনা িজল 

প্রহেক্ষ্ণার্ীজদর 

প্রহেক্ষ্ণ গিজণ 

আগ্রিী। 

১৪ টি 

ইউহনয়ন 

প্রহেক্ষ্জণর টাজগ জট 

অনুর্ায়ী সকল 

যুিক/যুিতী 

২০২১-২০২২ইং 

তাহরজখ 

প্রহেক্ষ্ণার্ীজদর 

িাতা প্রদান করা 

িজি। 

২০২০-২০২১ অর্ জ 

িের ১৪টি ব্যা  এ ৩০ 

জন কজর  ৪২০ জন 

চক প্রহেক্ষ্ণ প্রদান 

করা িজি।    

  প্রহেক্ষ্ণার্ীজদর িাটা 

চিইজ ততরীর জন্য 

প্রজয়াজনীয় পদজক্ষ্প গ্রিণ 

করজত িজি। 

২। দূরিতী ইউহনয়ন 

গুজলাজত 

প্রহেক্ষ্ণার্ীর 

প্রহেক্ষ্ণ গিজণ 

অনীিা প্রকাে কজর। 

চেখরনগ

র, 

রাজানগর 

ও 

হ ত্রজকাট  

ইউহনয়ন 

৩ টি ইউহনয়ন   ১৪টি ব্যা  এ ইউহনয়ন 

হিহত্তক প্রহেক্ষ্ন 

প্রদান করা িজি।  

    

৩। যুি 

প্রহেক্ষ্ণার্ীজদর 

িাটা চিইজ 

দরকার। 

       ২০২১-২০২০ অর্ জ 

িেজর যুি 

প্রহেক্ষ্ণার্ীজদর িাটা 

চিইজ ততরী করজত 

িজি।  

    

পহরিার 

পহরকল্পনা 

স্থানীয় জনগজণর 

হনজ এলাকায় 

স্বািাহিক ও 

হসজাহরয়ান 

চিহলিারীজত 

অনীিা   

১।ইউহনই

য়ন স্বাস্থয 

ও 

পহরিার 

কল্যাণ 

চকন্দ্র 

(FWC

)  ১২টা , 

R.D.A 

১টি, সদর 

হিহনক 

ইোপুরা । 

১। ১২টির মজি ৩টি 

ইউহনয়ন স্বাস্থয ও 

পহরিার কল্যাণ চকজন্দ্রর 

দুি জল ও জরাজীণ জ 

অিকাঠাজমা  । 

১। িাজজট স্বল্পতা  

। 

৩টি ইউহনয়ন স্বাস্থয ও 

পহরিার কল্যাণ 

চকজন্দ্রর দুি জল ও 

জরাজীণ জ অিকাঠাজমা 

সংস্কার করা িজি।  

১।জরুহর জনিল 

হনজয়াগ  । 

১। উপজজলা পহরষদ 

চর্জক স্বািাহিক প্রসি 

চসিার জন্য ব্যপক প্র ার 

প্রসার এিং স্বািাহিক 

প্রসি ব্রহির জন্য  স্বাস্থয 

চসিা সংক্রান্ত হিহিন্য 

উপকরন দরকার  এিং 

অিকাঠাজমা উন্নযজনর জন্য 

সািাজয্যর িরক র । 

২। ১টি  

দে(১০) 

েয্যা 

হিহেষ্ট 

মাত ও 

হেশু 

কল্যাণ 

চকন্দ্র 

২। প্রহতটা ইউহনয়ন 

স্বাস্থয ও পহরিার 

কল্যাণ চকজন্দ্র আসিাি 

পত্র সংকট  রজয়জে ।  

অপ্রতুল িরাি  ৫ টি ইউহনয়ন স্বাস্থয 

ও পহরিার কল্যাণ 

চকজন্দ্র আসিাি পত্র 

সরিরাি করজত িজি।  

২। আসিাি পত্র 

সংকট 

২। মেপাড়া এিং 

তজনসার ইউহনয়জন 

হসমানা ও দহলল জহনত 

সমস্যা  । 
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( ালুর 

অজপক্ষ্ায়

) 
চেজখরনগ

র  । 

  ৩। উপসিকারী 

কহমহনটি অহফসার 

SACMO- (০৭ জন 

(শূন্য পদ০৩টি)পহরিার 

পহরিার পহরকল্পনা 

সিকারী FWV-১২ 

জন, (শূন্য পদ০৩টি) 

৩। ইউহনয়ন স্বাস্থয 

ও পহরিার কল্যাণ 

চকজন্দ্রর  আসিাি 

পত্র সংকট । 

  ৩। ১৫জন 

পহরিার 

পহরকল্পন 

সিকারী(FW

A)হনজয়াগ িজি  
। 

৩। অিকাঠাজমা চমরামত  

পহরিার কল্যান 

সিকারী FWA- ৪০ 

জন (শূন্য পদ ২৫টি), 

আয়া-১১জন (শূন্য 

পদ০৩টি), MLSS- 

৫জন (শুন্যপদ ০৮টি) 

৪। হসরাজহদখান 

িাহস হ হকৎসার 

জন্য ঢাকার উপর 

হনিজরেীলতা । 

  ৪।  াহিদা 

অনুর্ায়ী সংস্কার 

করা িজত পাজর  

। 

৪। জনগণজক স্বাস্থয চসিা 

চনয়ার জন্য উদু্বিকরন  । 

প্রানী সম্পদ  Lvgvixiv Zv‡`I 

Mevw`cï-cvLx‡`I 

Rb¨ ch©vß 

wPwKrmv,civgk© I 

cÖwkÿY cvq bv|& 

১৪টি 

ইউহনয়ন 

1|1778 wU Miæ,QvMj 

I †fovi Lvgvi I 

1467 wU nvm-gyiMxi 

Lwgwi|2| 

AvaywbK,weÀvbwfwËK 

Lvgvi ˆZixi wel‡q 

Rbm‡PZbZv e„w×I 

j‡ÿ¨ 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 c Ö`vb Ki‡eb| 

প্রার্হমক ১) অজনক 

স্কুলগুজলার সাজর্ 

সড়ক চর্াগাজর্াগ 

ব্যিস্থা হিদ্যমান 

চনই। 

১৪টি 

ইউহনয়ন 

১২৮ টি প্রার্হমক 

হিদ্যালয় 

১) দীি জহদন 

পুনঃহনম জাণ িয়হন। 

১) ৩৭ টি হিদ্যালজয় 

২০২০-২০২১ 

অর্ জিেজর িরাি 

৭৪০০০০০০ টাকা 

অিকাঠাজমা 

সমূজির 

পুনঃহনম জাণ না 

করজল চসগুজলা 

সমস্যা িজত 

পাজর। 

  

২) প্রায় ৫০ টি স্কুজল 

মাঠ চনই ( হনচু 

জহম) 

২) হনচু জায়গা 

িরাট করা িয়হন। 

২) ৫০ টি স্কুজলর মাঠ 

িরাট কজর উচু করা  

িজি। 

    

৩) প্রায় ২০ টি স্কুজল 

Laptop নষ্ট 

িজয় হগজয়জে 

৪)অিকাঠাজমাগত 

সমস্যা ( ৩০ টি 

স্কুজলর িিন 

জরাজীণ জ) 

৩) 

Warrenty 

period চেষ 

িজয় হগজয়জে,  নতুন 

ক্রয় করজত িজি। 

৩) ২০ টি স্কুজলর 

জন্য  laptop ক্র য় 

করজত িজি। ১) 

অিকাঠাজমাগত 

উন্নয়ন (৩০ টি 

হিদ্যালয় পুনঃহনম জাণ 

প্রজয়াজন 

    

৫) ইন্টারজনজটর 

িাটা খর  

৪) অপ্রতুল িরাি       
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৬) ২২ টি স্কুজলর 

দাপ্তহরক পদ সৃহষ্ট 

িয় হন। 

  ৪) ২২ টি স্কুজলর 

আউটজসাহস জং িা অন্য 

চর্জকান িাজি 

MLSS হনজয়াগ 

চদয়া প্রজয়াজন।   

    

কৃহষ  কৃহষ র্াহন্ত্রকীকরণ 

সমস্যা 

১৪টি 

ইউহনয়ন 

১৩৮৯০ চি. আিাহদ 

জহম  

অর্ জননহতক িাজি 

সেল না িওয়ায় 

কৃহষ র্ন্ত্রপাহত  

হকনজত অপারগ 

কৃহষ র্াহন্ত্রকীকরণ 

প্রকজল্পর আওতায় 

ির্তজকী মূজল্য র্ন্ত্রপাহত 

সরিরাি করা িজে। 

পর্ জাপ্ত র্জন্ত্রর 

অিাি 

১৪ টি কম্বাইন 

িারজিস্টার,২ টি রাইস 

ট্রান্সোন্টার ,২ টি ভূট্টা 

মাড়াইর্ন্ত্র ,৫ টি পাওয়ার 

চেসার িতুজহক মূজল্য 

অর্িা হিনামূজল্য কৃহষ 

র্ন্ত্রপাহত  কৃষকজদর মাজঝ 

সরিরাি করা । 

জলিিতা সমস্যা ১৪টি 

ইউহনয়ন 

১৩০০০ চি. আিাহদ 

জহম 

খালহিল  ও নালা 

িরাট করা 

 ২ টি কালিাট হনম জান 

করা িজে। 

১০০০০ চি. 

আিাহদ জহমজত  

 ১৪ টি ইউহনয়জন খাল 

খনন কাজ িের ব্যাপী 

অব্যিত রাখা এিং 

কালিাট জ হনম জাণ করা। 

নতুন জাত 

সম্প্রসারজণ সমস্যা 

১৪টি 

ইউহনয়ন 

১৩৮৯০ কৃষকরা হেহক্ষ্ত ও 

সজ তন না িওয়ায় 

নতুন জাত ও 

প্রযুহক্ত গ্রিজণ 

অনীিা রজয়জে ।  

 প্রহত ইউহনয়জন ২০ 

টি  কজর  চমাট ২৮০ 

টি নতুন জাজতর 

প্রদে জনী িাস্তিায়ন 

করা ।  

 উন্নত জাজতর 

িীজজর 

অপ্রর্তলতা । 

কৃহষ প্রজণানা ও পূন জিাসন 

কার্ জক্রম এিং হিনামূজল্য 

িীজ হিতরণ কার্ জক্রম 

অব্যিত রাখা। 

আলু 

সংরক্ষ্ণাগাজরর 

অিাি  

১৪ টি 

ইউহনয়ন 

৯৩৫০ চি. জহমজত  

আলু  াষ িয় । 

চকাল্ড চস্টাজরজ এর 

অিাি ।  

 িতজমাজন এ ধরজণর 

চকাজনা কার্ জক্রম চনই 

।  

 ১৯০০ জন  াষী 

সঠিক উপাজয় 

আলু সংরক্ষ্জণর 

সমস্যা।  

 স্থানীয় পিহতজত আলু 

সংরক্ষ্জনর জন্য  ১০০০ 

জন কৃষকজক চগালানতরী 

কজর চদওয়া ।  

মােহমক 

হেক্ষ্া  

1. eZ©gv‡b 

Kg©KZ©v 

Kg©Pvix‡`i ’̄vb 

msKzjvb mgm¨v| 

14wU 

BDwbqb 

42 wU 

wkÿv 

cÖwZôvb 

Awdm iæg 1= 12¢´10¢ 1. ¯’vb msKzj‡bi 

Afvev 

wkÿK cÖwkÿY 

Kvh©µg Pjgvb 

1. cvV¨ cy ‘̄K 

eB myôz 

msiÿ‡bi 

mgm¨v 

1. Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i 

¯’vb msKzjv‡bi mgm¨v 

mgvavb 

2. wkÿv_©x‡`i 

Dcw ’̄wZi nvi K‡g 

hv‡”Q| 

Awdm iæg 2= 

10¢´08¢ 

2. 25wU gva¨wgK 

we`¨vj‡qi wkÿv 

DcKib ¯̂íZ 

2. 35wU 

cÖwZôv‡b 

wkÿK‡`i 

ICT Dci 

ch©vß cÖwkÿb 

Afve 

2. ¯’vbxq fA‡e miKvix 

webvg ~‡j¨ eB‡qi 

msiÿ‡bi myôz I wbivc` 

e¨e¯’v KiY| 

3. 10wU wkÿv 

cÖwZôv‡b `ye©j 

AeKvVv‡gv।          

4. gvbm¤§Z 

cvV`vb               

5. wkÿ‡`i ICT 

Dci ch©vß 

cÖwkÿ‡bi Afve 

3. 10wU 

gv`ªvmvq ICT 

cÖwkÿY I 

gvwëwgwWqvi 

Afve।               

4. 10 wU 

gv`&ivmvq 

Kw¤úDUvi j¨ve 

Afve 

3. mKj wkÿK‡`i 

eva¨Zvg~jK ICT 

cÖwkÿY cÖ`v‡bi e¨e¯’v 

Kib| 

¯^v¯’¨ RbMb mwVKfv‡e 

Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ 

Kg‡cøK&ª, 

14wU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ 

Kg‡cøK&ª, BDwbqb mve 

†m›Uvi I KwgDwbwU 

wK¬wb‡K-G  †givgZ I 

Ab¨vb¨ Kv‡Ri 

weeibx: 

  1| ¯^v¯’¨ c Ö‡KŠkj 

Awa`ß‡ii wewfbœ 

cªK‡íi gva¨‡g 

Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ 

Kg‡cøK&ª, BDwbqb 

Dc-¯̂v¯’¨ †K›`ª, 

cwievi Kj¨vY ‡K› ª̀ 

Ges KwgDwbwU 

wK¬wb‡Ki †givgZ 

Kvh©µg Pjgvb| 

1| BD.GBPwm-

01wU, 

BDGmwm-04 wU 

1| feb ms¯‹vi:  



29 | P a g e  
 

BDwbqb Dc-¯̂v¯’¨ 

†K› ª̀, KwgDwbwU 

wK¬wbK †_‡K 

wPwKrmv †mev 

cvqbv| 

BDwbqb   1| `ÿ  gvbe 

m¤ú‡`i  ¯^íZv 

2|¯^v¯’¨ Awa`ßi 

†_‡K Wv³vi I bvm© 

mn ¯^v¯’¨ Kg©x‡`i 

wcwcB mieiv‡ni 

KvR Pjgvb Av‡Q| 

wmwm-12wU feb 

ms¯‹vi I 

nvmcvZv‡ji 

AeKvVv‡gv 

Dbœqb| 

BD.GBP.wm-‡Z-01wU, 

BDGmwm-04wU 

    1| Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ 

Kg‡cøK&ª (UHC ), 

BDwbqb mve †m›Uvi 

(USC) I 

KwgDwbwU wK¬wb‡K 

(CC)-G  †givgZ | 

2| `~e©j 

AeKvVv‡gv 

3| Kg©iZ ¯^v¯’¨ 

Kg©x‡`i cÖwkÿY 

Pjgvb Av‡Q| 

  wmwm‡Z -12wU| 

    2| mKj BDwbqb mve 

†m›Uvi (USC) -G  

cÖ‡qvRbxq †gwW‡Kj 

BKzBc‡g›U ( wewc 

†gwkb, †ó‡_v‡®‹vc, 

mvwR©‡Kj 

&A¨vcv‡iUvm) 

mieivn| 

3| Avmevec‡Îi 

Afve 

4| †KvwfW-19  

†ivaK‡í 

2| 23 Rb 

Rbej 

msKUBD.GBPw

m Ges  

2| Rbej msKU: 

    3| BDwbqb mve 

†m›Uvi (USC) I 

KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC)- G  cÖ‡qvRbxq  

AvmevecÎ mieivn 

4| †KvwfW-19 

†ivMx‡`i  bgybv 

msMÖ‡ni Rb¨ 

m¨v¤új ey_ I 

wcwcB msKU| 

wmGmwU Kvh©µg 

Pjgvb 

BDGmwm| BD.GBP.wm-‡Z 23 Rb 

Ges  

    4| BDwbqb mve 

†m›Uvi (USC) I 

KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC)- G `dvq `dvq 

cÖ‡qvRbxq  Jla 

mieivn| 

5| Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ 

Kg‡cøK&ª-G 

GbvjvBRvi 

†gwkb, GK&ª‡i 

‡gwkb , 

AvjUªvm‡bvM Övg  

5|Z…Yg~j ch©v‡q  

†KvwfW-19  

m‡PZbZv e„w×i 

Kvh©µg Pjgvb| 

3| Avmeve 

c‡Îi 

msKU(BDGmwm

-04wU 

BDGmwm......... 

    5| KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC)- G ‰e ỳ¨wZK 

ms‡hv‡Mi †givgZ| 

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

msKU: 

    6|  COVID-19  

‡ivMx‡`i  bgybv 

msMÖ‡ni Rb¨ m¨v¤új 

ey_ ¯’vcb| 

6| AvB‡mv‡jkb 

BDwb‡U ˆe ỳ¨wZK  

msKU| 

  4| G¨v¤̂y‡jÝ 

hvwš¿K ÎæwU 

†givgZ m¤úbœ| 

BDGmwm-‡Z-04wU 

    7| Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ 

Kg‡cøK&ª (UHC)-G 

ewn:wefvM, AšÍ:wefvM 

Ges Riæix wefv‡M 

AeKvVv‡gvMZ 

†givgZ| 

7| Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ 

Kg‡cøK&ª-Gi eR©¨ 

e¨e¯’vcbv,‡Wªb 

msKUmn  wewfbœ 

mgm¨v| 

  5| myôz eR©¨ 

e¨e¯’vcbv 

Ge  wmwm †Z-12wU| 

    8| Dc‡Rjv ¯̂v¯’¨ 

Kg‡cøK&ª (UHC )-G  

AvjUªvm‡bvM Övg †gwkb 

¯’vcb| 

8|  G¨v¤̂y‡jÝ-Gi 

hvwš¿K ÎæywU| 

  6| ¯^v¯’¨ welqK 

cÖwkÿY| 

5| myôz eR©¨ e¨e¯’vcbv 

    9| AvB‡mv‡jkb 

BDwb‡Ui ˆe ỳ¨wZK 

ms‡hv‡Mi †givgZ| 

9| ¯^v¯’¨ wel‡qi 

Dci AcÖh©vß 

cÖwkÿY| 

  7| Z…Yg~j 

ch©v‡q myiÿv 

mvgMÖxi msKU| 

6| ¯^v¯’¨ welqK 

cÖwkÿY| 

    10| Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ 

Kg‡cøK&ª (UHC )- 

G †gwW‡Kj eR ©̈ Gi 

Rb¨ myiwÿZ  eR©¨ 

e¨e¯’vcbv| 

10| Z…Yg~j ch©v‡q 

myiÿv mvgMÖxi 

msKU| 

  8| †KvwfW-19  

wel‡q 

Rbm‡PZbZv 

e„w×i j‡ÿ¨ MY 

cÖPvibv| 

8| Z…Yg~j ch©v‡q myiÿv 

mvgMÖxi msKU| 

    11| COVID-19- 

G  & Avµvš¿ †ivMx‡`i 

wPwKrmv †mevq 

wb‡qvwRZ Wv³vi I 

bvm©mn mKj ¯^vv¯’¨ 

11| †KvwfW-19  

wel‡q 

Rbm‡PZbZv 

e„w×i 

    9| †KvwfW-19  wel‡q 

Rbm‡PZbZv e„w×i 

j‡ÿ¨  Mb cÖPvibv| 
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Kg©x‡`i  ch©vß wcwcB 

mieivn| 

    12| bZzb Rbej 

wb‡hvM (AvDU‡mvwm©s) 

I  Kg©iZ ¯^v¯’¨ 

Kg©x‡`i cÖwkÿY 

cÖ`vb| 

j‡ÿ¨ cÖPvibvi 

Afve| 

    10|  Wv³vi , bvm©mn, 

(Kg©KZ©v) 

    13| KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC) G KwgDwbwU 

mv‡c©vU Uxg MV‡bi 

gva¨‡g Z…Yg~j ch©vq 

n‡Z  †KvwfW-19-G 

AvµvšÍ/m‡›`nRbK 

†ivMx  mbv³Kib I 

bgybv  msMÖ‡ni e¨e ’̄v| 

12|  †KvwfW-19  

‡ivaK‡í AvµvšÍ 

I m‡›`nfvRb 

e¨w³i  wPwKrmv 

mvgMÖxmn  m¨v¤új 

cÖ`v‡b hvZvqvZ 

e¨e¯’vi Afve| 

     Zq I 4_© †kÖbx 

Kg©Pvix‡`i Rb¨ 

Wi‡gUix I Avevmb 

e¨e¯’v c Ö‡qvRb| 

    14| KwgDwbwU wK¬wbK 

(CC)- G  myiÿv 

mvgMÖx mieivn| 

13| †KvwfW-19  

†ivMx‡`i m¨v¤új 

enb Kwiqv Avmv 

hvIqv Amyweav| 

    11| ¯^v¯Í¨ Kg‡cøK&ª-G 

weKí we`y¨r‡Zi e¨e¯’v 

    15| Rbm‡PZbv e„w×i 

j‡ÿ¨ cÖPvibv| 

14| m‡›`nfvRb 

‡KvwfW-19 

†ivMx‡`i m¨v¤új 

cixÿvi Rb¨ bgybv 

†cÖi‡bi cwienY 

e¨e¯’v bvB| 

    Kiv ( †mvjvi c¨v‡bj&-

Gi gva¨‡g)| 

            12| ¯^v¯’¨ Kg‡cøK&ª-Gi 

Rb¨ ¯^v¯’¨ m¤§Z I ¯’vqx 

cvKv iæ‡g wK‡P‡bi 

e¨e¯’v Kiv| 

            13| ¯̂v¯’¨ Kg‡cøK&ª-Gi 

wbivcËvi Rb¨ mve©ÿwbK 

Avbmvi evwnbx/cÖnix 

wb‡qvM cÖ`vb| 
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wewfbœ Drm †_‡K Pjgvb Dbœqb Kvh©µg (m¤ú‡`i wPÎvqb) 

োি পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম অহভষ্ট জগাহি ও িলািলসি সংহক্ষি হববরণ অহভি এলাকা 

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর জময়াদ/ বাজেট 

োিীয় পহরকল্পনা ও প্রকল্প 

এলহেইহি হেহিহপ-৩ 

হেহিহপ-৪ 

সাধারণ এবং পল্লী পহরবিন অবকাঠাজমা হবজশষি অথ যনীহির 

অব্যািি বৃহদ্ধ এবং দাহরদ্রয হবজমােজন সিায়িা করার জক্ষজত্র 

একটি গুরুেপূণ য উপাদান যাজি কৃহষ ইনপুট এবং অন্যান্য 

প্রাসহিক পহরজষবা এবং পণ্য সরবরাজির সুজযাগ সুহবধা 

প্রদান কজর। বাংলাজদজশর দৃহষ্টভহি পহরকল্পনা ২০১০-২০১১ 

গ্রামীণ অথ যনীহিজি উন্নহির অনু টক হিসাজব পল্লী 

অবকাঠাজমাগি হবকাশজকও হেহত্রি কজরজে। 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ ২০১৭ – ২১  

২০১৮ – ২২  

 

 

এলহেইহি  এসএসআরহিহপ -২ 

 

এটি লক্ষ করা যায় জয, পয যাি হনস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার 

কারজণ বন্যা ও বষ যাকাল পজর কৃহষেহমগুহল দী যকাল হনমগ্ন 

থাজক, যার িজল কৃহষজক্ষজত্র মারাত্মক ক্ষহি িয়। অন্যহদজক 

শুকজনা মরসুজম, েরার কারজণ কৃহষর আবাদ 30% হিসাজব 

হ্রাস জপজয়জে। অন্যহদজক, কৃহষজক্ষজত্র উত্পাদনশীলিার উন্নহির 

জক্ষজত্র, োিটি ইহিিাজসর ওভার-ব্যবহৃি ভূগভযস্থ েজলর 

জথজক ভূগভযস্থ েজলর দক্ষ ব্যবিাজর স্থানান্তহরি করার েরুহর 

কাে কজরজে এই অবস্থার আজলাজক, েজলর জটকসই 

ব্যবস্থাপনার হবকাশ অপহরিায য েলাবদ্ধিা, বন্যা হনয়ন্ত্রণ ও 

হনষ্কাশন হ্রাস করার েন্য পয যাি েল ব্যবস্থাপনার অবকাঠাজমা 

সরবরাি কজর এবং েল সংরক্ষণ, বাংলাজদশ েল আইন, 

োিীয় েল নীহি, োিীয় েল ব্যবস্থাপনার পহরকল্পনা এবং 

অংশগ্রিণমূলক েল ব্যবস্থাপনার েন্য হদকহনজদ যশনা 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ ২০১৬/১৭ জথজক  ২০২২/২৩ 

এলহেইহি  

 

আইআরআইহিহপ -২ 

 

পল্লী অবকাঠাজমা উন্নয়ন প্রকল্পগুহলর জকৌশল অনুসাজর এই 

প্রকল্পটি প্রস্তুি করা িজয়জে। এই প্রকজল্পর আওিায় গুরুেপূণ য 

পল্লী সি়ক, উপজেলা, ইউহনয়ন ও গ্রাম সি়জকর কাঠাজমা 

(জসতু / কালভাট য), পল্লী বাোর, জনৌকা অবিরণ  াট, পল্লী 

সি়জকর রক্ষণাজবক্ষজণর উন্নহি করার ব্যবস্থা করা িজয়জে। 

প্রস্তাহবি উন্নয়ন কােগুহল সারা জদজশর গ্রামীণ অঞ্চজল এবং 

বাোরগুহলজি অযাজেস উন্নি করজব এবং এভাজব কৃহষজক্ষজত্র 

উত্পাদন, কমযসংস্থান সৃহষ্ট এবং গ্রামীণ দহরদ্রজদর দাহরদ্রয 

দূরীকরজণ সরাসহর সিায়িা করজব। 

 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ ২০১৫/১৬ জথজক  ২০২০/২১  

এলহেইহি  আইহিহেহপএস এই প্রকজল্পর বাইজর লক্ষযগুহল, িাহলকাভহক্তর িার বাি়াজি 

এবং প্রাথহমক হবদ্যালয় জথজক বাদ পি়ার  টনা হ্রাস কজর। 

প্রাথহমক হবদ্যালজয় হশশুজদর িাহলকাভহক্ত ও উপহস্থহি বৃহদ্ধ 

করার পাশাপাহশ মানসম্পন্ন প্রাথহমক হশক্ষা হনহিি করা 

হশশু-বান্ধব হবদ্যালজয়র পহরজবশ এবং শারীহরক সুহবধার উপর 

হনভযর কজর। 

 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ ২০১৬/১৭ জথজক  ২০২২/২৩  

এলহেইহি  হসইউএমহসহপ মুহক্তজযাদ্ধা সংসদ অহিস সকল উপজেলায় হবদ্যমান 

থাকজলও িাজদর জবহশরভাজগর েরােীণ য অবস্থার স্বল্প বা 

সীহমি সুজযাগ-সুহবধা রজয়জে। অন্যহদজক উপজেলা পয যাজয় 

বিযমাজন এমন জকানও সংগ্রিশালা পাওয়া যাজে না যার 

মাধ্যজম নতুন প্রেন্ম মুহক্তযুজদ্ধর প্রকৃি ইহিিাস জশোর সুজযাগ 

জপজি পাজর। িাই নতুন প্রেন্মজক মুহক্তযুজদ্ধর ইহিিাস 

সম্পজকয হশহক্ষি করজি মুহক্তযুদ্ধ হবষয়ক মন্ত্রণালয় অজনক 

সহম্মহলি ও বাস্তববাদী পদজক্ষপ হনজয়জে। দুদ যশাগ্রস্ত 

মুহক্তজযাদ্ধাজদর আথ য-সামাহেক অবস্থার উন্নহি করজি এটি 

প্রহিশ্রুহিবদ্ধ। উপজরাক্ত হবজবেনায় মন্ত্রক মুহক্তযুজদ্ধর জেিনা 

ধজর রােজি, নতুন প্রেন্মজক হশহক্ষি করজি এবং 

মুহক্তজোধজদর কল্যাণমূলক কম যকাণ্ড প্রোজরর লজক্ষয সারা 

জদজশ একটি প্রকল্প গ্রিণ করজব। 

 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ ২০১২/১৩  জেকক  ২০২০/২১ 

এলহেইহি  ইউহনয়ন ভূহম অহিস উপজেলায় ইউহনয়ন  ভূহম অহিস হনম যাণ 

 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ ২০২০/২১ 
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োি পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম অহভষ্ট জগাহি ও িলািলসি সংহক্ষি হববরণ অহভি এলাকা 

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর জময়াদ/ বাজেট 

স্বাস্থয ইহপআই 

 

উপজেলা হশশুজদর েন্য টিকাদান কম যসূহে wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ হনয়হমি/েলমান 

স্বাস্থয এনহসহি সংক্রামক ব্যাহধ হনয়ন্ত্রণ wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ হনয়হমি/েলমান 

স্বাস্থয আহমএমহসআই জশশব অসুস্থিা পহরোলনা wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ হনয়হমি/েলমান 

স্বাস্থয টিহব যক্ষ্মার হেহকত্সা এবং হনয়ন্ত্রণ। wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ হনয়হমি/েলমান 

পহরবার 

পহরকল্পনা 

আই হপ এস সংজর্াগ প্রাদান 

উপজজলা  

হিদুযৎ আয়ন হনহিত করা, অিকাঠাজমা উন্নয়ন সাধন কজর 

চসিার মান সাহি জক উন্নয়ন করা। 

উপজজলা পহরিার 

পহরকল্পনা অপাজরেন 

হর্জয়টার  হসরাজহদখান 

মুন্সীগঞ্জ। 

হ ত্রজকাট,রাজানগর, 

চেখরনগর,চকয়াইন,িাসা

ইল,লতহি 

িালু র,রশুহনয়া,,িয়রাগা

দী,মালখানগর, 

মেপাড়া, তজনসার। 

২০২১-২০২২ 

 

৬,৬০.০০০/- 

পহরবার 

পহরকল্পনা 

গহির নলকুপ স্থাপন প্রকল্প আজস জহনক মুক্ত পাহন সরিরাি হনিত করন । হ ত্রজকাট,রাজানগর, 

,চকয়াইন,িাসাইল,লতুহি

,িালু র,রশুহনয়া,,িয়রাগা

দী, মেপাড়া, তজনসার। 

২০২১-২০২২ 

৬,০০,০০০/- 

 

পহরবার 

পহরকল্পনা 

অিকাঠাজমা  চমরামত প্রকল্প ইউহনয়ন স্বাস্থয  পহরিার কল্যান চকন্দ্র চমরামত এর মােজম 

অিকাঠাজমা উন্নয়ন সাধন কজর চসিার মান সাহি জক উন্নয়ন 

করা। 

চেখরনগর, লতুহি, 

মেপাড়া,  ইউহনয়ন 

স্বাস্থয  পহরিার কল্যান 

চকন্দ্র ।  

2021-2022 

15,০০,০০০/- 

পহরবার 

পহরকল্পনা 

 হ হকৎসা চসিায় ব্যিিত 

সরঞ্জামাহদ,(অহক্সজজন 

হসহলোরও হিহপ চমহেন 

,র্াজম জাহমটার,ওজয়ট চমহেন 

সরিরাি প্রকল্প 

ইউহনয়ন স্বাস্থয পহরবার কল্যান চকন্দ্র চমরামত এর মােজম 

অিকাঠাজমা উন্নয়ন সাধন কজর চসিার মান সাহি জক উন্নয়ন 

করা। 

হ ত্রজকাট,রাজানগর,চেখ

রনগর,চকয়াইন,িাসাইল,

লতহি 

িালু র,রশুহনয়া,িয়রাগা

দী,মালখানগর, 

মেপাড়া, তজনসার 

২০২১-২০২২ 

৫,০০,০০০/- 

বন সামাহেক বনায়ন প্রকল্প বনহভহিক কম যসংস্থাজনর সুজযাগ সৃহষ্ট কজর দাহরদ্রয হবজমােন 

ও গণ বনায়ন কায যক্রজমর মাধ্যজম জদজশর ইজকা হসজেম এবং 

অথ যননহিক উন্নয়জন বনাঞ্চজলর ভূহমকা বৃহদ্ধ করা। 

 

wmivRw`Lvb, gyÝxMÄ হনয়হমি/েলমান 

হিহপএইেই cvwb mieiv‡n Av‡m©wbK 

SuywK wbimb cÖK‡íi AvIZvq 

mvegviwmej cv¤úhy³ Mfxi 

bjK~c ¯’vcb| 

cÖK‡íi AvIZvq 6,500wU cwievi wbivc` cvwbi myyweav 

cv‡e| 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjvi 

mKj BDwbqb 

Ryb 2018-2021 

হিহপএইেই mgMÖ‡`‡k wbivc` cvwb 

mieivn cÖK‡íi AvIZvq 

mvegviwmej cv¤úhy³ Mfxi 

bjK~c ¯’vcb| 

cÖK‡íi AvIZvq 3,640wU cwievi wbivc` cvwbi myweav 

cv‡e| 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjvi 

mKj BDwbqb 

Rvbyqvix 2019 - wW‡m¤̂i 

2024 

হিহপএইেই cjøx AÂ‡j cvwb mieivn 

cÖK‡íi AvIZvq 

mvegviwmej cv¤úhy³ Mfxi 

bjK~c ¯’vcb| 

cÖK‡íi AvIZvq 120wU cwievi wbivc` cvwbi myweav 

cv‡e| 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjvi 

mKj BDwbqb 

Ryb 2016-2021 

হিহপএইেই GPS,NNGPS, 

PED-4 cÖK‡íi AvIZvq 

miKvix cÖv_wgK we`¨vj‡q 

Wash Block wbgv©Y| 

cÖK‡íi AvIZvq 10wU we`¨vj‡q 3300Rb wkÿv_©x DbœZ 

m¨vwb‡Ukb Gi myweav cv‡e| 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjvi 

mKj BDwbqb 

Ryb 2018-2021 

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

 

৩ টি ইউহনয়ন সুহবধা 

পাজব, 

হনয়হমিেলমান / 

কৃহষ    

 

K…lK ch©v‡q DbœZgv‡bi 

Wvj,‡Zj I gmjv exR 

K…lK ch©v‡q DbœZgv‡bi Wvj,‡Zj I gmjv exR 

Drcv`b, msiÿb, weZiY Gi gva¨‡g GK Rb exR 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

2018/19=378170/- 

2019/20=584700/- 

2020/21=802180/- 
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োি পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম অহভষ্ট জগাহি ও িলািলসি সংহক্ষি হববরণ অহভি এলাকা 

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর জময়াদ/ বাজেট 

Drcv`b, msiÿb, weZiY 

cÖKí 

wWjvi ˆZix Kiv | hv‡Z K…lK mn‡R nv‡Z KvQ 

DbœZgv‡bi exR cvq 

কৃহষ 

 

AvaywbK cÖhyw³i gva¨‡g 

K…lK ch©v‡q DbœZgv‡bi 

avb,Mg I cvU exR 

Drcv`b, msiÿb, weZiY 

cÖKí 

AvaywbK cÖhyw³i gva¨‡g K…lK ch©v‡q DbœZgv‡bi avb,Mg 

I cvU exR Drcv`b, msiÿb, weZiY GK Rb exR wWjvi 

ˆZix Kiv | hv‡Z K…lK mn‡R nv‡Z KvQ DbœZgv‡bi exR 

cvq 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

2019/20=63700/- 

2020/21=192875/- 

কৃহষ 

 

XvKv gvwbKMÄ, gywÝMÄ, 

biwms`x, bvivqbMÄ, †Rjvq 

DËg K…wl e¨e¯’vcbvi gva¨‡g 

dj Ges mewR Drcv`b, 

evRviRZKiY Kg©m~Px 

DËg K…wl e¨e¯’vcbvi gva¨‡g dj Ges mewR Drcv`b, 

evRviRZKiY gva¨‡g wel gy³ mewR RbM‡b Kv‡Q †cŠ‡Q 

†`qv| 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

2019/20=50000/- 

2020/21=498000/- 

কৃহষ Abvevw` cwZZ Rwg I 

emZevwoi Aw½bvq 

cvwievwiK cywó evMvb ¯’vc 

cÖK‡íi 

Abvevw` cwZZ Rwg I emZevwoi Aw½bvq cvwievwiK cywó 

evMvb ¯’vcb Gi gva¨‡g Rwgi myô e¨envi wbwðZ K‡i 

cwiev‡ii cywói Pvwn`v ‡gUv‡bv| 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

2020/21=213900/- 

কৃহষ 

 

‡Zj RvZxq dm‡ji 

Drcv`b e„w× cÖK‡íi 

‡Zj RvZxq dm‡ji Drcv`b e„w× K‡i  Avg`vbx wbf©iZv 

Kg‡bv| 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

2020/21=210325/- 

কৃহষ 

K…wl AvenvIqv Z_¨ c×wZ 

DbœZKiY cÖK‡íi 

K…wl AvenvIqv Z_¨ c×wZ DbœZKiY Gi gva¨‡g K…lK 

ch©v‡q AvenvIqvi Leiv Lei †cŠ‡Q †`qv| 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

2018/19=10000/- 

2020/21=5750/- 

 

মৎস্য 

এনএটিহপ জমগা প্রকল্প) ২- কৃহষজক্ষজত্রর েন্য কৃহষ প্রযুহক্ত জেনাজরশন বৃহদ্ধ, শস্য 

হবকাশজক সমথ যন, হিশাহর উন্নয়জন সিায়িা, প্রাহণসম্পদ 

উন্নয়জন সিায়িা, প্রকল্প পহরোলনা ৩২০  হনবহন্ধি কৃষক। 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৬/১৭ জথজক ৫  বের 

মৎস্য ইউহনয়ন পয যাজয় হিশাহর 

িাহম যং জটকজনালহে সাহভযজসস 

এেজটনশন প্রকল্প 

ইউহনয়ন পয যাজয় হিশ িাহম যং প্রযুহক্ত পহরজষবা সম্প্রসারজণর 

মাধ্যজম মৎস্য োষ বৃহদ্ধ এবং জেজলজদর েীবনমান বাি়াজনা 

উপজেলার ৬টি  ইউহনয়ন ২০১৫/১৬ জথজক  ২০২০/২১ 

প্রাথহমক হশক্ষা প্রাথহমক হশক্ষা অনুজেদ 

প্রকল্প 

 

প্রথম বয়জসর স্কুজল যাওয়ার েন্য হশক্ষাথীজদর উত্সাহিি 

করুন, স্কুল োি়জবন না। জবহশরভাগ প্রাথহমক হবদ্যালয়। ক্লাস 

১-৫ 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান 

প্রাথহমক হশক্ষা হপইহিহপ-৪  প্রককের:প্রধান:লক্ষ্যগুলল-:( i) উন্নত:লশক্ষ্ার:

ফলাফল:( ii) সর্ বেনীন:অংশগ্রহণ:এর্ং:

সমালি, (iii) বর্ষময:হ্রাস, (iv) লর্ককন্দ্রীকরণ, 

(v) র্াকেট:র্রাকের:কার্ বকালরতা:র্নৃ্সি, এর্ং:

(vi) জপ্রাগ্রাম:পলরকেনা:ও:পলরচালনা।:এই:

অঞ্চলগুললকত:ফলাফলগুলল:উলনশটট:সার্-

উপাদানগুললর:ন্সিয়াকলাপ:এর্ং:

আউটপুটগুললর:মাধযকম:অেবন:করা:হকর্।:

আরলর্এম:একটট:নমনীয়:মকেল; কম বক্ষ্মতা:

উন্নত:করার:েনয:পলরকেনাগুলল:সামঞ্জসয:

করা:র্ায়। 
 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন  

ক্লাস ১-৫ 

২০১৮/১৯ জথজক েলমান 

মাধ্যহমক হশক্ষা 

 

wbe©vwPZ gva¨wgK we`¨vjq 

mg~‡n †fŠZ AeKvVv‡gv 

kxl©K cÖKí 

wbe©vwPZ gva¨wgK we`¨vj‡qi †fŠZ AeKvVv‡gv Dbœq‡bi 

gva¨‡g wkÿvi gvb Dbœqb n‡e Ges †kÖYx Kvh©µg 

cwiPvjbv Kiv mnR n‡e| 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjv 

wmivRw`Lvb D”P 

we`¨vjq 

2020-2021 cÖK‡íi †gqv`- 

2,73,00,000/- ( ỳB †KvwU 

wZqvËi jÿ) UvKv ev‡RU| 

মাধ্যহমক হশক্ষা Z_¨ I cÖhyw³i mnvqZvi 

Kv‡R ¯‹z‡j Dbœqb 

Z_¨ I cÖhyw³i d‡j wkÿv_©x‡`i wkÿvi gvb Dbœqb n‡e 

Ges wkÿK wkÿv_©xiv GB cÖhyw³‡Z Ávb AR©b Ki‡e| 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjv  

মাধ্যহমক হশক্ষা gva¨wgK ¯Í‡ii we`¨vjq 

mg~‡ni e„ÿ‡ivcb Kg©m~Px 

MÖnY 

Dc‡Rjv ebvqb Awdm †_‡K cÖvß Mv‡Qi Pviv wkÿv 

cÖwZôv‡b weZiY Kiv n‡q‡Q| 

wmivRw`Lvb Dc‡Rjv cÖvß Mv‡Qi Pviv 3500 wU 

weZiY Kiv n‡q‡Q| Gi gva¨‡g 

cwi‡ek msiÿY m¤¢e n‡e| 
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োি পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম অহভষ্ট জগাহি ও িলািলসি সংহক্ষি হববরণ অহভি এলাকা 

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর জময়াদ/ বাজেট 

মহিলা হবষয়ক VGD প্রহত মাজস ৩০ চকহজ কজর  াল হিতরন হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন 

চময়াদ: ২ িের  

 

মহিলা হবষয়ক মাতৃি্কাল িাতা প্রদান প্রহত মাজস ৮০০ টাকা িাজর িাতা প্রদান হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন 

চময়াদঃ ৩ িের  

 

মহিলা হবষয়ক ক্ষূদ্রঋণ হিতরন ৪৭৩৭০০০ টাকা (হিতরণক„ত অর্ জ) হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন 

েলমান 

মহিলা হবষয়ক চসলাই চমহেন হিতরন 
১০ টি  

হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন 

(২০১৯-২০২০ ও ২০২০-

২০২১অর্ জ িের) 

মহিলা হবষয়ক জহয়তা সংিধ জনা প্রহত িের ৫ জন হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন 

েলমান 

মহিলা হবষয়ক আইনী সিায়তা প্রদান উপজেল  ননর্ ব হী অনফস র এর্ংননম্ন 

স্ব েরক রী র্র র্র আজর্িজনর মপ্রনেজত 

আইনী সহ য়ত  প্রি ন কর  হজয় থ জক। 

হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন 

েলমান 

হপআইও টিআর প্রকল্প দলরদ্র শ্রলমককদর লনকয় জ াট জসতু ও 

কালভাটব লনম বাণ। র্ারা দালরদ্র্ সীমার লনকচ। 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

হপআইও কাহবো  

 

কাজের েন্য োবার, বন্যার সময় এবং অন্যান্য প্রাকৃহিক 

দুজয যাগ এর সময়  

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

হপআইও িি দহরদ্র প্রকল্প  দহরদ্র েনগজণর সাজথ রাস্তা াট হনম যাণ। 

 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

হপআইও হভহেএি প্রকল্প প্রজয়ােনীয় োদ্যদ্রব্য জদওয়া িয় দাহরজদ্রযর নীজে।  উত্সব 

েলাকালীন। 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

দুজয যাগ কাহলন সময়  

হপআইও এইেহবহব প্রকল্প 

 

দহরদ্র জলাকজদর,যাজদর কাে জনই িাজদর দারা  এইেহবহব 

রাস্তা জিহর করা। 

উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

যুব উন্নয়ন যুি প্রহেক্ষ্ণ 18-35 িের িয়সী  যুি ও যুি নারীজদর আত্নকমী করার 

লজক্ষ্য হিহিন্ন বৃহত্তমুলক প্রহেক্ষ্ন প্রদান করা িয় ।এ পর্ জন্ত 

প্রহেক্ষ্ন প্রদান করা িজয়জে =5038 । 

হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন । 

2021-2022 অর্ জ 

িের=2,64,500/= 

প্রহেক্ষ্নার্ী 420 জন । 

যুব উন্নয়ন যুি ঋণ যুি প্রহেক্ষ্ন প্রাপ্ত 18-35 িের িয়সী যুি ও যুি নারীজদর 

আত্নকমী করার জন্য ঋণ প্রদান করা িয় । এ পর্ জন্ত ঋণ প্রদান 

করা িজয়জে=15,45,48,500/= 

হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন । 

2021-2022 অর্ জ 

িের/49,10,000/= 

( 150 জনঅর্ জ িেজরর 

লক্ষ্যমাত্রা )  

যুব উন্নয়ন যুি সংগঠন হনিন্ধন ও 

তাহলকাভুহক্ত করণ 

যুিজদর আর্ জ সামাহজক  কাজজ সমৃ্পক্ত করার জন্য যুি 

সংগঠন হনিন্ধন করা িয় । 

এ পর্ জন্ত হনিন্ধন করা িজয়জে  

তাহলকা ভুতক্ত-২৭টি  

 হনিন্ধনকৃত -০৭ টি । 

হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন । 

০২ টি অর্ জ িেজরর লক্ষ্যমাত্রা । 

যুব উন্নয়ন সিা চসহমনার আর্ জ সামাহজক উন্নয়জনর(চর্মন 

মাদজকর কুফল,িাল্য হিিাি 

প্রহতজরাধ,চর্ৌতুক,ইিটিহজং,এইিস,মিামাহর 

চকাহিট-১৯) জন্য হিহিন্ন জনসজ তনামুলক অনুষ্ঠান । এ 

পর্ জন্ত-২০ টি । 

হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন । 

02 টি অর্ জ িেজরর লক্ষ্যমাত্রা । 

যুব উন্নয়ন িাজয়াগ্যাস গ্রাহমন জ্বালানী  াহিদা পুরজনর জন্য পহরজিে িান্ধি ,সাশ্রয়ী 

িাজয়াগ্যাস োন্ট স্থাপন এ পর্ জন্ত 465 টি  এিং প্রহেক্ষ্ন প্রদান 

করা িজয়জে 475 জন  

হসরাজহদখান উপজজলার 

সকল ইউহনয়ন । 

--- 

সমােজসবা  হভহেহি প্রকল্প 

 

জোট 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 জেি প্রহশক্ষণ। বয়স ১৭-৩৫  উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  

সমােজসবা  সমবায় ঋণ  সমবাহয় জদর ঋণ হবিরন  উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

েলমান  
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োি পাহরকল্পনা / প্রকজল্পর নাম অহভষ্ট জগাহি ও িলািলসি সংহক্ষি হববরণ অহভি এলাকা 

(জপৌরসভা/ইউহনয়জনর 

নাম) 

প্রকজল্পর জময়াদ/ বাজেট 

প্রাণী সম্পদ  মহিষ উন্নয়ন প্রকল্প 

 

উপজেলায় ভাল ও স্বাস্থযকর মহিজষর হবকাশ করা উপজেলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০১৯-২০ পরবিী ৩ বের   

হবআরহিহব 

 

সমিায়ীজদর আিকমজসংস্থান 

সৃহষ্ট 

সুফলজিাগীরা প্রহেক্ষ্জণর সুজর্াগ গ্রিন কজর চদজের আর্ জ-

সামাহজক উন্নয়জন অিদান রাখজে। সমিায়ীজদর প্রহেক্ষ্ণ 

প্রদান ২৬০ জন 

উপজজলার সকল 

ইউহনয়ন 

২০২০-২০২১ অর্িের  লমান 

হবআরহিহব 

 

অপ্রধান েস্য উৎপাদন ও 

িাজারজাতকরণ কম জসূ ী 

 

 

সুফলজিাগীজদর মাজঝ ৪% সরল চসিামূজল্য ঋণ সিায়তা 

হিতরন (১৯.৯৫ লক্ষ্ টাকা), প্রহেক্ষ্ণ প্রদান ও িীজ ও  ারা 

হিতরণ (৮০ জন সদস্যজদর মাজঝ) এিং ৬টি প্রদেনী েট 

সদস্যজদর মাজঝ িরাি প্রদান । 

উপজজলার সকল 

ইউহনয়ন 

 লমান   

   

   

   

হবআরহিহব পল্লী প্রগহত কম জসূ ী

  

২,০০,০০০/- টাকা   িয়রাগাদী ইউহনয়ন 

  

 লমান   

হবআরহিহব িীর মুহক্তজর্ািা কম জসূ ী ২,০২ লক্ষ্ টাকা উপজজলার সকল 

ইউহনয়ন   

 লমান 

হবআরহিহব গুচ্চগ্রাম- ২য় পর্ জায়

  

প্রহেক্ষ্ণ প্রদান ৮০ জন সদস্য   পলােপুর গুচ্চগ্রাম 

  

 লমান 

হবআরহিহব সদাহিক কম জসূ ী

  

  

২৭.৭০ লক্ষ্ টাকা ঋণ সিায়তা হিতরন 

   

উপজজলার সকল 

ইউহনয়ন   

   

 লমান 

হবআরহিহব আিতজক কৃহষ ঋন

  

১৫.২৯ লক্ষ্ টাকা ঋণ হিতরন  উপজজলার সকল 

ইউহনয়ন   

   

 লমান 

হবআরহিহব চকাহিি-১৯ প্রজণাদনা

  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিাহষত ক্ষ্হতগ্রস্থ পল্লী  উজিযাক্তাজদর  

মাজঝ ৪% চসিামূজল্য প্রজণাদনা ঋণ হিতরন (৩,৫০,০০/-) 

০২জন সদজস্যর মাজঝ 

উপজজলার সকল 

ইউহনয়ন  

   

 লমান 

হবআরহিহব পল্লী জীহিকায়ন কম জসূ ী ঋণ হিতরণ ৪৩.১২ লক্ষ্ টাকা   

    

উপজজলার সকল 

ইউহনয়ন  

  

 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 ২০২১-২০২২ 

সময়কাজল। 

  

এনহেও এবং হসএসওর প্রকল্পসমূি 

  প্রজযােয নজি   

হশল্প বাহণেয উজদ্যাক্তা / 

  প্রজযােয নজি   

অন্যান্ন উন্নয়ন প্রকল্প  
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রুপকল্প হিিরণী   

রুপকল্ল 

হসরাজহদখান উপজজলার সকল জনগজণর জন্য চটকসই চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থা ও চিৌত অিকাঠাজমাগত উন্নয়ন, কৃহষর র্ান্ত্রীকীকরণ ও আধুহনহককরণ, স্বাস্থযজসিা ও হেক্ষ্ার মাজনান্নয়ন, 

হিশুি খািার পাহনর হনরাপদ সরিরাি ও স্যাহনজটেন ব্যিস্থা হনহিতকরণসি তথ্য প্রযুহক্ত হনিজর সম্ভিনাময় হসরাজহদখান হিহনম জাণ। 

আদেজ অিস্থা 

১. চর্াগাজর্াগ ও চিৌত অিকাঠাজমার উন্নয়ন। 

২. স্বাস্থয ও জনস্বাস্থয চসিার উন্নয়ন। 

৩. হেক্ষ্ার মাজনান্নয়ন। 

৪. কৃহষর র্ান্ত্রীকীকরণ ও আধুহনহককরণ 

৫. প্রহেক্ষ্জণর মােজম দক্ষ্তা, কম জসংস্থান, সজ তনতা বৃহি, মূলধন গঠজন সিায়তা ও চসলাই চমহেন হিতরণ। 

িাহষ জক পহরকল্পনার লক্ষ্মাত্রা, উজিশ্য ও অহিষ্ট 

িতজমান চকাহিি-১৯ অহতমারী চ জলঞ্জজক হিজি নায়  হনজয় উপজজলা পহরষদ স্থানীয় জনগজণর  াহিদার সাজর্ সঙ্গহত চরজখ িাহষ জক পহরকল্পনার জন্য ৫ টি লক্ষ্য হনধ জারণ কজরজে। 

খাত গুজলা িজলা চর্াগাজর্াগ ও চিৌত অিকাঠাজমা, স্বাস্থয, জনস্বাস্থয, হেক্ষ্া (প্রার্হমক ও মােহমক হেক্ষ্া) ও কৃহষ। অপর একটি লক্ষ্ িজলা মানিস্পদ উন্নয়ন র্া অজনক গুজলা খাতজক 

অন্তভুজক্ত কজরজে। হসরাজহদখান উপজজলা পহরষদ িতজমান চকাহিি-১৯ অহতমারী চ জলঞ্জজক হিজি নায়  হনজয় চর্াগাজর্াগ ও চিৌত অিকাঠাজমা, স্বাস্থয, জনস্বাস্থয, হেক্ষ্া (প্রার্হমক ও 

মােহমক হেক্ষ্া) ও কৃহষ খাজত চিে হকছু প্রকল্প গ্রিন কজরজে। িতজমান পহরহস্থহতজত কৃষকগণ চর্ন অহধক ফসল উৎপাদন করজত পাজর ও উৎপাহদত ফসজলর সঠিক দাম পায়, 

স্বাস্থযজসিা চর্ন অব্যািত র্াজক এিং জনগণ চর্ন সকল সমজয় মানসম্মত স্বাস্থযজসিা পায় চসসি চক্ষ্জত্র গুরুি চদওয়া িজয়জে। চটকসই চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থা গঠজন সি জাহধক গুরুি প্রদান 

করা িজয়জে।  

লক্ষ্-১ (চর্াগাজর্াগ ও চিৌত অিকাঠাজমা) অজজজনর জন্য উপজজলা পহরষদ রাস্তা ও ব্রীজ হনম জাণ ও সংস্কার, িক্স কালিাট জ, রাস্তা পাইহলং/ গাইি ওয়াল, িাটলা হনম জাণ করজি। 

লক্ষ্-২ (হেক্ষ্া) অজজজনর জন্য উপজজলা পহরষদ তথ্য প্রয্ুহক্ত সম্পহকজত উপকরণ সরিরাি, হিদ্যালজয়র সীমানা প্রা ীর হনম জাণ, আসিািপত্র সরিরাি, িিন হনম জাণ, িিন সংষ্কার ও 

অিকাঠাজমাগত উন্নয়ন, ক্রীড়া সামগ্রী হিতরণ, হেক্ষ্ক হনজয়াগ ও আধুহনহককরণ করার জন্য ব্যিস্থা গ্রিণ করজি। 

লক্ষ্-৩ (স্বাস্থয ও জনস্বাস্থয) অজজজনর জন্য উপজজলা পহরষদ চকাহিি-১৯ চরাগীজদর সুহ হকৎসার ব্যিস্থা হনহিত করজি, হিহিন্ন ইউহনয়জন স্বাস্থয সুরক্ষ্া সামগ্রী (মাস্ক, িযাে 

স্যাহনটাইজার, সািান, হিহ ং পাওিার) হিতরণ, এনালাইজার চমহেন, এযামু্বজলন্স চমরামত, কজরানা ওর্াি জ এ অহক্সজজন ও এহস সরিরাি ও পর্ জাপ্ত জনিল হনজর্াজগর ব্যিস্থা গ্রিন 

করজিন। 

এোড়া হনরাপদ পাহন সরিরাি ব্যিস্থাপনার জন্য গিীর নলকুপ স্থাপন এিং স্বাস্থযসম্মত ও চটকসই পর্ঃহনষ্কােন ব্যিস্থা হনম জাজণ উজদ্যাগ গ্রিন করজি। 

লক্ষ্-৪ (কৃহষ) অজজজনর জন্য উপজজলা পহরষদ কৃষকজদর মাজঝ উন্নত কৃহষ র্ন্ত্রপাহত হিতরণ, জলািিতা হনরসজন িালট ও খাল পুনঃখনন, চস  ব্যিস্থার উন্নয়ন ও অধুহনক ফসজলর 

িীজ হিনামূজল্য হিতরজণর ব্যিস্থা গ্রিন করজি। 

লক্ষ্-৫ হেক্ষ্ায় আইহসটি ব্যিিার হিষয়ক হেক্ষ্ার প্রহেক্ষ্ণসি, মৎস্য, স্বাস্থয ও পহরিার কল্যাণ, উপজজলা পহরষদ, এলহজইহি, প্রাহণসম্পদ ও মহিলা হিষয়ক চমাট সাতটি হিষজয়র 

উপর প্রহেক্ষ্ণ প্রদান, দুস্্থ মহিলাজদর মাজঝ চসলাই চমহেন হিতরণ এিং চকাহিি-১৯ হিষজয় সজ তনাতা বৃহি, আদেজ খামার হিষজয় জনগণজক আগ্রিী করার জন্য “পহরেন্ন গ্রাম-

পহরেন্ন েির” ও “আমার িাহড়, আমার খামার” দুইটি চলাগানযুক্ত হিলজিাি জ িা ব্যানার স্থাপন। 

ক্রহমক 

নং 

িাহষ জক পহরকল্পনার 

লক্ষ্সমূি 

খাত িাহষ জক পহরকল্পনার উজিশ্য িাহষ জক পহরমাপজর্াগ্য সূ কসি অিীষ্ট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১.  স্থানীয় জনগজণর জন্য 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থা ও 

চিৌত অিকাঠাজমাগত 

উন্নয়ন। 

চর্াগাজর্াগ ও 

চিৌত 

অিকাঠাজমা 

স্থানীয় জনগজণর হিহিন্ন স্থাজন (িাজার, স্কুল, 

কজলজ, হিহনক, ইউহনয়ন পহরষদ, স্বাস্থয চকন্দ্র, 

উপজজলা পহরষদ) র্াতায়াত ব্যিস্থা সিজ করজত 

হনজম্ন উজল্লহখত কায়জক্রম গ্রিন করজি: 

১) ১৪ টি ইউহনয়জনর ৩৫.৫৪ হকহম রাস্তা হনম জাণ ও 

সংস্কার। 

২) ৩ টি ব্রীজ ( ১৫৬ হম) হনম জাণ ও সংস্কার। ৩) 

৩০ টি িাটলা হনম জাণ। 

৪) ২ টি িক্স কালিাট জ হনম জাণ। 

৫) ৭০০ হমটার রাস্তা পাইহলং /গাইি ওয়াল 

হনম জাণ।   

১) ১৪ টি ইউহনয়জনর ৩৫.৫৪ হকহম রাস্তা হনম জাণ ও 

সংস্কার। 

২) ৩ টি ব্রীজ ( ১৫৬ হম) হনম জাণ ও সংস্কার। ৩) ৩০ 

টি িাটলা হনম জাণ। 

৪) ২ টি িক্স কালিাট জ হনম জাণ। 

৫) ৭০০ হমটার রাস্তা পাইহলং /গাইি ওয়াল 

হনম জাণ।   
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২. হেক্ষ্ার সাহি জক 

অিস্থার উন্নয়ন এিং 

উপহস্থহতর িার বৃহি 

হেক্ষ্া ১. হেক্ষ্া প্রহতষ্ঠাজনর সীমানা প্রা ীর হনম জাণ 

২. হিদ্যালয় িিন হনম জাণ িা সংষ্কার 

৩. হেক্ষ্া উপকরণ সরিরাি 

৪. ক্রীড়া সামগ্রী সরিরাি 

৫. হেক্ষ্ক হনজয়াজগর ব্যিস্থা গ্রিন 

৬. আইহসটি ল্যাি স্থাপজন ব্যিস্থা গ্রিন 

১. হেক্ষ্া প্রহতষ্ঠাজনর সীমানা প্রা ীর হনম জাণ 

২. হিদ্যালয় িিন হনম জাণ িা সংষ্কার 

৩. হেক্ষ্া উপকরণ সরিরাি 

৪. ক্রীড়া সামগ্রী সরিরাি 

৫. হেক্ষ্ক হনজয়াজগর ব্যিস্থা গ্রিন 

৬. আইহসটি ল্যাি স্থাপজন ব্যিস্থা গ্রিন 

৩. স্থানীয় জনগজণর জন্য 

উন্নত স্বাস্থযজসিা, 

হনরাপদ হিশুি পাহন 

সরিরাি ব্যিস্থাপনা ও 

চটকজসই পয়ঃহনষ্কােন 

ব্যিস্থা হনহিতকরণ 

স্বাস্থয ও 

জনস্বাস্থয 

১. পাহন সরিরাি ব্যিস্থাপনার জন্য গিীর নলকুপ 

স্থাপন, 

২. স্বাস্থযসম্মত ও চটকসই পর্ঃহনষ্কােন ব্যিস্থা 

হনম জাণ 

১. পাহন সরিরাি ব্যিস্থাপনার জন্য গিীর নলকুপ 

স্থাপন, 

২. স্বাস্থযসম্মত ও চটকসই পর্ঃহনষ্কােন ব্যিস্থা 

হনম জাণ 

৪. আধুহনক কৃহষ 

র্ন্ত্রপাহত হিতরণ, 

জলািিতা হনরসন, 

ফসল সংরক্ষ্ণ ও চস  

ব্যিস্থার উন্নয়ন। 

কৃহষ আধুহনক কৃহষ ব্যিস্থা প্রিতজজণ হনজম্ন উজল্লহখত 

কার যক্রম গ্রিন করাি িজি:  

১. ২ টি কম্বাইন িারজিস্টার,২ টি রাইস ট্রান্সোন্টার 

,২ টি ভূট্টা মাড়াইর্ন্ত্র ,৫ টি পাওয়ার চেসার িতুজহক 

মূজল্য অর্িা হিনামূজল্য কৃহষ র্ন্ত্রপাহত  কৃষকজদর 

মাজঝ সরিরাি করা । 

২. জলািিতা হনরসজনর জন্য ২ টি িালট ও খাল 

পুনঃখনন করা িজি। 

৩. কৃষকগণজক উদু্বি করজত ২০০০ জন কৃষকজক 

িীজ ও সার প্রদান। 

৪. আলূ সংরক্ষ্জনর জন্য ১০ স্থানীয় সংরক্ষ্ণাগার 

হনম জাণ। 

১. ২ টি কম্বাইন িারজিস্টার,২ টি রাইস ট্রান্সোন্টার 

,২ টি ভূট্টা মাড়াইর্ন্ত্র ,৫ টি পাওয়ার চেসার িতুজহক 

মূজল্য অর্িা হিনামূজল্য কৃহষ র্ন্ত্রপাহত  কৃষকজদর 

মাজঝ সরিরাি করা । 

২. জলািিতা হনরসজনর জন্য ২ টি িালট ও খাল 

পুনঃখনন করা িজি। 

৩. কৃষকগণজক উদু্বি করজত ২০০০ জন কৃষকজক 

িীজ ও সার প্রদান। 

৪. আলূ সংরক্ষ্জনর জন্য ১০ স্থানীয় সংরক্ষ্ণাগার 

হনম জাণ। 

৫. হিহিন্ন হিষজয়র উপর 

প্রহেক্ষ্জণর মােজম 

দক্ষ্তা বৃহি ও 

কমজসংস্থান সৃহষ্ট 

মানিসম্পদ 

উন্নয়ন 

১. হেক্ষ্া চক্ষ্জত্র আইহসটি প্রযুহক্তর ব্যিিার বৃহি 

২. উপজজলা পহরষদ, এলহজইহি,স্বাস্থয ও পহরিার  

কল্যাণ, কৃহষ, মৎস্য, প্রাহণসম্পদ ও মহিলা হিষয়ক 

চমাট সাতটি হিষজয়র প্রহেক্ষ্ণ প্রদান 

৩. ২০ টি চসলাই চমহেন হিতরণ 

৪. “পহরেন্ন গ্রাম-পহরেন্ন েির” ও “আমার িাহড়, 

আমার খামার” দুইটি চলাগানযুক্ত হিলজিাি জ িা 

ব্যানার স্থাপন। 

১. হেক্ষ্া চক্ষ্জত্র আইহসটি প্রযুহক্তর ব্যিিার বৃহি 

২. উপজজলা পহরষদ, এলহজইহি,স্বাস্থয ও পহরিার  

কল্যাণ, কৃহষ, মৎস্য, প্রাহণসম্পদ ও মহিলা হিষয়ক 

চমাট সাতটি হিষজয়র প্রহেক্ষ্ণ প্রদান 

৩. ২০ টি চসলাই চমহেন হিতরণ 

৪. “পহরেন্ন গ্রাম-পহরেন্ন েির” ও “আমার িাহড়, 

আমার খামার” দুইটি চলাগানযুক্ত হিলজিাি জ িা 

ব্যানার স্থাপন। 

 

 

 

 



38 | P a g e  
 

হসরাজহদখান উপজেলা পহরষজদর 

বাহষ যক পহরকল্পনার 

cÖK‡íi mvi-ms‡ÿc 

২০২২-২৩ 

প্রকজল্পর হববরণ অবস্থান বাস্তবায়জনর সময়সূহে হবহনজয়াগ পহরবীক্ষণ 

ট্যাগ প্রকজল্পর হশজরানাম হববরণ অহভষ্ট/ 

পহরমাণ 

প্রিযাহশি 

উপকারজভাগী নারী/ 

পুরুষ/ হশশু/ 

প্রহিবহন্ধ 

োি অবস্থান আরজের 

িাহরে 

সমাহির 

িাহরে 

বাস্তবায়নকাহর 

সংস্থা 

প্রাক্কহলি ব্যয় িিহবজলর উৎস দাহয়েশীল সংস্থা 

১ ক) পহিম হেয়ালদী চদজলায়ার 

চদওয়ান এর িাড়ীর চকানা িজত পহিম 

হেয়ালদী সরকারী প্রার্হমক হিদ্যালয় 

পর্ জন্ত রাস্তায় আরহসহস দ্বারা উন্নয়ন, 

ইোপুরা ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

১০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ পহিম 

হেয়ালদী 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 
১০০,০০০/- 

এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

২ (খ) ফুরোইল পঞ্চিটি ফুরোইল 

সরকারী প্রার্হমক হিদ্যালয় রাস্তার 

সাহিদার িাড়ীর হনকট িজত হদহিরপাড়া 

মনু হময়ার িাড়ী পর্ জন্ত রাস্তা আরহসহস 

দ্বারা উন্নয়ন, মালখানগর ইউহনয়ন 

 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ মালখানগর 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৩৬৫৭২০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৩ (ক) জািাঙ্গীর নগর ইহঞ্জহনয়ার িজনর 

িাড়ী িজত িাঃ আমানত খাজনর িাড়ী 

পর্ জন্ত রাস্তা আরহসহস দ্বারা উন্নয়ন, 

রাজানগর ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ রাজানগর 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২০,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪ (খ) হসরাজহদখান িাজাজরর হেকদার 

েহপং কমজেক্স এর পূি জ পাে চর্জক 

খালপাড় পর্ জন্ত রাস্তা ইউহন িক রাস্তা 

হনম জাণ, রশুহনয়া ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ রশুহনয়া 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৩,৭৩,৬০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৫ (ক) মেপাড়া তহরকুল ইসলাম রতন 

সাজিজির িাড়ীর পহিম উত্তর হদজকর 

পাকা রাস্তা িজত মেপাড়া সরকারী 

প্রার্হমক হিদ্যালজয়র পহিম পাজশ্বর 

পাকা ব্রীজ পর্ জন্ত আরহসহস দ্বারা উন্নয়ন, 

মেপাড়া ইউহনয়ন। 

 

হেক্ষ্ার উন্নয়ন ২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

হেক্ষ্া মেপাড়া 

ইউহনয়ন। 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২০,০০,৫১২/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 
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৬ (খ)  াইনপাড়া হিরন সদ জাজরর িাড়ী 

িজত িাজী আলী আকরাম চমাল্লা 

সাজিজির িাড়ী পর্ জন্ত রাস্তায় আহসহস 

দ্বারা উন্নয়ন, তজনসার  ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩৫ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ তজনসার  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৭,৭৩,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৭ (ক) িালু র িাজাজরর িাচ্চুর চদাকান 

িজত সাই্দ মুন্সীর চদাকান পর্ জন্ত রাস্তা 

আরহসহস দ্বারা উন্নয়ন,িালুর র 

ইউহনয়ন 

ইউহনয়ন  

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

১০০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ িালুর র 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

১০,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৮ (খ) রাজানগর আফজাল চমম্বাজরর িাড়ী 

িজত আকির নগর হসরাজুল ইসলাম এর 

িাড়ী পর্ জন্ত চেন হনম জাণ িালুর র 

ইউহনয়ন 

স্যাহনজটেন  

ব্যিস্থার উন্নয়ন 

৪০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

স্যাহনজটেন   িালুর র 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৪,৬৭,২৬৮/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৯ (গ) িাজী আবুিক্কর হসহিক উচ্চ 

হিদ্যালয় চমরামত িালুর র ইউহনয়ন 

  

হেক্ষ্ার উন্নয়ন  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

হেক্ষ্া িালুর র 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৬,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

১০ (ি) িালুর র ইউহনয়জসর ৭নয় ওয়াজি জ 

চিতকা-চতিহরয়া চরাজির আয়ত আলী 

খান সাজিজির িাহড় িজত কৃষ্ণনগর 

মেপাড়া জাজম মসহজদ পর্ জন্ত রাস্তা 

আরহসহস দ্বারা িালুর র  ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

১০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ িালুর র 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৪,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

১১ (ঙ) িালুর র ইউহনয়জনর ৪নং ওয়াজি জ 

চমাল্লাকান্দা গ্রাজম চগালাম চিাজসন 

চ য়ারম্যাজনর িাহড় িজত মুহন্সিাহড় 

জাজম মসহজদ িজয় নদীর পাড় পর্ জন্ত 

রাস্তা আরহসহস দ্বারা উন্নয়ন িালুর র   

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

১০০ হম 
এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ িালুর র 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

১০,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

১২ ক) চগাপালপুর প্রধান সড়ক রুস্তুম 

চমাড়জলর িাড়ীজর সীমানা িইজত নামার 

িাটি প্রধান সড়ক পর্ জন্ত রাস্তা এই হিহি 

দ্বারা উন্নয়ন,চেখরনগর ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ চেখরনগর 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৮,০০,০৪২/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

১৩ (খ) চগায়ালখালী হপয়ার আলীর িাহড় 

িজত আবুল চমম্বজরর িাহড় পর্ জন্ত রাস্তা 

এই  হিহি করণ হ ত্রজকাট ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ হ ত্রজকাট 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৭,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

১৪ (গ) হনমতলা িাজাজরর সম্মুজখ ব্রীজ 

চমরামত চকয়াইন ইউহনয়ন, 

হসরাজহদখান, মুহন্সগঞ্জ। 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ চকয়াইন 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৬,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

১৫ (ি) তসয়দপুর আব্দুর রহিম উচ্চ 

হিদ্যালয় চমরামত রাজানগর  ইউহনয়ন 

হেক্ষ্ার উন্নয়ন ২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

হেক্ষ্া রাজানগর  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৭.০০.০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 
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১৬ (ক) চকইয়ান ইউহনয়জনর শুলপুর-

মহজদপুর ইোমহত খাজলর উপর ব্রীজ 

হনম জাণ।  

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

১০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ চকইয়ান  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৩৭,৩৫,৮৪০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

১৭ (ক) কয়রাজখালা অশ্রয়ন প্রকজল্পর 

প্রজটকেন ওয়াল হনম জাণ িালুর র 

ইউহনয়ন 

  

স্যাহনজটেন  

ব্যিস্থার উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

স্যাহনজটেন িালুর র 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২০,৭০,২২৩/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

১৮ (খ) কয়রাজখালা খাজলর উপর ব্রীজ 

হনম জাণ লতিী  ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ লতিী  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২০,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

১৯ (ক) নতুন িাষান র িজত নতুন র রাস্তা 

(২য় অংে) এই হিহি দ্বারা উন্নয়ন, 

লতিী  ইউহনয়ন 

 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ লতিী  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৬,২০,১৮৩/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

২১ (খ) লতিী ইউহপ িিজনর হপেজন 

হখহদরপুর খাজল কাজঠর ব্রীজ হনম জাণ 

লতিী  ইউহনয়ন 

 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ লতিী  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৫,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

২২ (গ) কুমারখালী ইজ্জত আলী িাড়ীর 

সামজন িইজত আমজাদ হময়ার িাহড় 

পর্ জন্ত রাস্তা এই  হিহি করন িয়রাগাহদ 

ইউহনয়ন 

 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

১০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ িয়রাগাহদ 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৫,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

২৩ (ি) িয়রাগাদী ইউহনয়জন উত্তর চগািদী 

চমইন রাস্তা িজত কিরস্থান পর্ জন্ত 

আরহসহস রাস্তা হনম জান িয়রাগাদী 

ইউহনয়ন 

 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ িয়রাগাহদ 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৫,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

২৪ (ঙ) লতিী ইউহনয়জন িাসান র মাদ্রাসা 

মাঠ িজত চমইন রাস্তা পর্ জন্ত এই হিহি 

দ্বারা উন্নয়ন লতিী  ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ লতিী  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৫,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

২৫ (ক) িাতরপাড়া হুমায়ুন পাজটায়ারীর 

জহমজনর চকানা িজত ফারুক 

িাওলাদাজরর িাড়ী পর্ জন্ত রাস্তা 

এই হিহি দ্বারা উন্নয়ন ,চকালা ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ চকালা 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৪,৫৫,৮৮৬/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

২৬ (খ) পার্রিাটা জহমর আলীর জহম িজত 

চদলু পুহলজের িাহড় পর্ জন্ত  রাস্তা 

এই হিহি দ্বারা উন্নয়ন,িাসাইল 

ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরা ক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ িাসাইল 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৬,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 
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২৭ গ) চিাড়ামারা কাদুদা হিশ্বাজসর িাহড় 

িজত চগাড়ামারা সরকারী প্রার্হমক 

হিদ্যালয় পর্ জন্ত রাস্তা এই হিহি দ্বারা 

উন্নয়ন,িাসাইল ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

১০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ িাসাইল 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৫,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

২৮ (ি) হসরাজহদখান উপজজলা সড়ক 

(কাঠপহট্ট) চর্জক চ াকদার পাড়া িক্স 

কালিাট জ পর্ জন্ত আরহসহস দ্বারা উন্নয়ন 

রশুহনয়া  ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ রশুহনয়া  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৬,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

২৯ (ঙ) দাহনয়াপাড়া িাচ্চু সরকাজরর িাড়ীর 

পহিম উত্তর চকানা রাজু মাস্টাজরর 

িাড়ীর রাস্তা ইজটর সহলং রশুহনয়া  

ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ রশুহনয়া  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৮,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৩০ ( ) সন্তষ পাড়া কাওোজরর িাহড়র 

সামজন িাটলা হনম জাণ রশুহনয়া ইউহনয়ন 

স্যাহনজটেন  

ব্যিস্থার উন্নয়ন 

১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

স্যাহনজটেন রশুহনয়া  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৩১ (ক) ইোপুরা  মুকজলে এর িাড়ী চর্জক 

কালু সরদার এর িাড়ী পর্ জন্ত রাস্তা 

আরহসহস দ্বারা উন্নয়ন ইোপুর ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

১০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ ইোপুর 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

১৫,০০,১১৬/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৩২ (খ) রাজহদয়া িাহলকা উচ্চ হিদ্যালজয়র 

িাউোরী ওয়াল হনম জাণ ইোপুর 

ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

৩০ হম  এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ ইোপুর 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

১২,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৩৩ (গ) মেপাড়া িাজার িজত হমজজা মাসুম 

এর িাহড় পর্ জন্ত আরহসহস রাস্তা হনম জান 

মেিালুর র ইউহনয়ন 

চর্াগাজর্াগ ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

২০০ হম এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

চর্াগাজর্াগ মেিালুর র 

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৭,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৩৫ (ি) মালখানগর জহলল হময়ার িাহড়র 

সামজন িাটলা হনম জাণ মালখানগর  

ইউহনয়ন 

স্যাহনজটেন  

ব্যিস্থার উন্নয়ন 

১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

স্যাহনজটেন মালখানগর  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৩,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৩৬ (ঙ) নাইহসং গ্রাজম মহজির িহড়র 

সামজন িাটলা হনম জাণ মালখানগর  

ইউহনয়ন 

স্যাহনজটেন  

ব্যিস্থার উন্নয়ন 

১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

স্যাহনজটেন মালখানগর  

ইউহনয়ন 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৩,০০,০০০/- এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৩৭ মসলা জাতীয় ফসজলর উৎপাদন 

প্রদে জনী  

কৃহষ ১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

কৃহষ উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৫০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৩৮ এযািজকািা ফজলর িাগান স্থাপন  কৃহষ ১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

কৃহষ উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৫০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 
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৩৯ সজ্বহন পিহতজত ফসল  াষ।  কৃহষ ১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

কৃহষ উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪০ মােহমক পর্ জাজয়র হেক্ষ্কজদর দক্ষ্তা 

উন্নয়জনর জন্য হিষয় হিহক্তক প্রহেক্ষ্ণ।

  

হেক্ষ্ার উন্নয়ন ১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

হেক্ষ্া উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪১ িাল্য হিিাি, চর্ৌতুক ও ইিটিহজং িজন্ধ 

সামাহজক সজ তন চপ্রাগ্রাম ও 

স্যাহনটাহর ন্যাপহকন হিতরন।  

মহিলা হিষয়ক  ১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

মহিলা 

হিষয়ক  

উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

২,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪২ সংস্কৃহতক কমজকাে বৃহির লজক্ষ্য 

প্রহেক্ষ্জনর আজয়াজন। 

হেল্পও  সংস্কৃহতক ১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

হেল্পও  

সংস্কৃহতক 

উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

১,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪৩ প্রকল্প িাস্তিায়র করার জন্য অহফস 

মাজলর র্ন্ত্রপাহত ও চমরামত খাজতর 

ব্যয়।  

  

আনুসাহঙ্গক প্রজয়াজন 

মত 

এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

প্রজয়াজন মত উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৭০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪৪ প্রকল্প িাস্তিায়জনর জন্য আনুসাহঙ্গক 

ব্যয়।  

আনুসাহঙ্গক প্রজয়াজন 

মত 

এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

প্রজয়াজন মত উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

৩৫,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪৫ ভূট্রার আিাদ বৃহির লজক্ষ্য কৃষকজদর 

মাজঝ সার িীজ হিতরন।  

কৃহষ  ১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

কৃহষ  উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

১,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪৬ হনরাপত সিহজ িাগান ততরী করন।   কৃহষ ১টি। এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

কৃহষ  উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপজেলা 

পহরষদ 

১,০০,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪৭ প্রকল্প িাস্তিায়ন এর জন্য উপজজলা 

পহরষদ উন্নয়ন তিহিল উন্নয়ন কার্ জ 

তদারকী ব্যায় হিসাি।  

আনুসাহঙ্গক প্রজয়াজন 

মত 

এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

আনুসাহঙ্গক উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপহেলা 

পহরষদ 

২,৩৫,০০০/= এহিহপ ও উপজেলার 

হনেস্ব রােস্ব 

িিহবল 

উপজেলা পহরষদ 

৪৮ উপজজলা সকল উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন 

করার জন্য আনুসাহঙ্গক ব্যয়। 

আনুসাহঙ্গক প্রজয়াজন 

মত 

এলাকার েনগন প্রিযক্ষ 

ও পজরাক্ষ ভাজব 

উপকার/সুহবধা জভাগ 

করজব। 

আনুসাহঙ্গক উপজেলা 

পহরষদ 

১ জুলাই 

২০২২ 

৩০ জুন 

২০২৩ 

উপহেলা 

পহরষদ 

১,১৮,০০০/= 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 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 গ্যালাহর 

  হেজত্র উপজেলার হবহভন্ন কায যক্রম 
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