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cÖavb Dc‡`óv t 
জনাব  রেমশ চ  সন 
এমিপ, VvKziMuvI m`i, evsjv‡`k RvZxq msm`| 

 
Dc‡`óvt 

G¨vW: Aiæbvsï `Ë wU‡Uv 
†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI | 
 
†gvt Av› ỳi iwk` 
fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI | 
 
‡gvQvt gvmûiv †eMg  (ûiv)  
gwnjv fvBm †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI | 
 

m¤úv`bvqt 
 Avey Zv‡ni †gv: mvgmy¾vgvb 
 Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI | 

 
m¤úv`bv cwil`t  

‡gvt BmgvBj †nv‡mb  
Dc‡Rjv cÖ‡KŠkjx Dc‡Rjv cwil`, VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI|  
 
K…ò ivq 
Dc‡Rjv K…wl Awdmvi, Dc‡Rjv cwil`, VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI |  
 
‡gvt Avãyi ingvb 
Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi, Dc‡Rjv cwil`, VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI |  

 

 
KvwiMix mn‡hvwMZvqt 
‡gvt AvKZviæ¾vgvb, BDwWGd, Dc‡Rjv cwiPvjb I Dbœqb cÖKí, VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI | 

†gvt kwdKzj Bmjvg, mvuU gy ª̀v¶wiK-Kvg Kw¤úDUvi Acv‡iUi, m`i, VvKziMuvI 
‡gvt byiæj Bmjvg, RvwiKvix I †gvt ivRy Avn‡g`, †UKwbwkqvb VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI 

 
 

cÖKvkKvj t 
‡g 2022 wLªt| 

 
cÖKvkK I MÖš’¯̂Z¡t  

Dc‡Rjv cwil`, VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI 
 
 
 

 

5th Year Plan (FY 2022-2026), Published by Thakurgaon Sadar Upazila 
Parishad on May 2022.  
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evYx 
  

Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z †h Dc‡Rjv cwil`, VvKziMuvI m`i, cÂevwl©K cwiKíbv  (2022-
2026) Dcnvi w`‡Z †c‡i‡Q| Gi d‡j ’̄vbxq ch©v‡q mykvmb cÖwZôv, `vwi ª̀¨ we‡gvPb, ¯’vbxq Dbœqb 
Z¡ivwš^ZKi‡Y I Z…Yg~jch©v‡q Askx`vwiZ¡g~jK MYZš¿ cÖwZôvq Ges miKvix bvbv myweavi mylg e›U‡bi 
†ÿ‡Î GB eBwU Kvh©Kix I mnvqK f~wgKv ivL‡e e‡j Avgvi wek¦vm| GQvov Dc‡Rjv cwil‡`i 
Kvh©µg‡K AviI MwZkxj I †eMevb Ki‡Z GwU GKwU wbqvgK kw³ wnmv‡e KvR Ki‡e| Dc‡Rjv Z_v 
Z…Yg~j ch©v‡q Dc‡Rjv cwil‡`i AvIZvaxb miKv‡ii wewfbœ wefvM Zv‡`i wbR wbR KiYxq wel‡q 
¸iæZ¡v‡ivc K‡i RbM‡Yi Kvw•ÿZ †mev cÖ`vb Ki‡Z mÿg n‡e|  

Dc‡Rjv cwil`‡K Z…Yg~j †jvKR‡bi †mevg~jK cÖwZôv‡b M‡o Zzj‡Z cvivUv ’̄vbxq miKvi 
e¨e¯’v‡K AwaKZi Kvh©Ki Kivi kvwgj| ZvB cwiKíbv m¤úwK©Z GB eBwU Dc‡Rjv cwil‡`i 
Kvh©µg‡K MwZkxj ivL‡Z I my`~icÖmvix djvdj e‡q Avb‡Z mvnvh¨ Ki‡e|  

Gi d‡j VvKziMuvI m`i Dc‡Rjv cwil` Zvi AMÖMwZi kx‡l© †cŠuQv‡e e‡j Avgvi aviYv| 
cÂevwl©K cwiKíbvÕ VvKziMuvI m`i Dc‡Rjvi mvgwMÖK Kvh©µg‡K mwVK c‡_ cwiPvwjZ Ki‡e Ges 
RbM‡Yi cÖZ¨vkv c~i‡Y AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡e| 

 
 
 
 
 

 
VvKziMuvI t ‡g, 2022           (G¨vW: Aiæbvsï `Ë wU‡U) 

 
 
 
 
 

G¨vW: Aiæbvsï `Ë wU‡Uv 
†Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` 
VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI  
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m¤úv`Kxq 

VvKziMuvI m`i Dc‡Rjv VvKziMuvI †Rjvi GKwU Ab¨Zg cÖavb Dc‡Rjv| †fŠ‡MvwjK Ae¯’vb, A_©‰bwZK 
Kg©KvÛ Ges RxebhvÎvi gv‡bI GB Dc‡Rjv Av‡jvwPZ Ges Av‡jvwKZ| evwl©K Dbœqb cwiKíbvi 
gva¨‡g GB Dc‡Rjvi Dbœqb Kg©Kv‡Û GKwU mgš̂‡qi my‡hvM ˆZix n‡e e‡j Avwg wek¦vm Kwi| Dc‡Rjv 
cwil` ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄vq GKwU †mev cÖ`vbKvix cÖwZôvb| miKvix †mevq Av ’̄v wdwi‡q Avb‡Z †mev 
cÖ`vb cÖwµqv I e¨e¯ ’vi ¸YMZ cwieZ©b Avbv cÖ‡qvRb| GK_v Ab¯^xKvh© †h, AskMÖnbg~jK, kw³kvjx, 
Revew`wnZvg~jK, wbi‡cÿ cÖvwZôvwbK wfwË e¨wZ‡i‡K Dc‡Rjv cwil`‡K Kvh©Kix Kiv m¤¢ci bq| myôz 
cwiKíbvi gva¨‡g RbcÖwZwbwa‡`i `xN©‡gqv‡`i wfkbB cv‡i fwel¨‡Zi KvswLZ gvÎvi ¯’vbxq miKvi 
ˆZix Ki‡Z|  

Dc‡Rjvi wewfbœ `dZ‡ii Kg©KZ©v‡`i mgš̂‡q, Zv‡`i ¯̂xq wefvMmg~‡ni m¤úvw`Z KvR I fwel¨r 
cwiKíbv GLv‡b ’̄vb †c‡q‡Q| Gi cvkvcvwk RvZxq `xN©‡gqv`x I ¯̂í‡gqv`x cwiKíbv ev Í̄evq‡b ¯̂-¯̂ 
`dZ‡ii Kv‡Ri †hvMm~Î ¯’vwcZ n‡q‡Q| VvKziMuvI m`i Dc‡Rjvi ¯’vbxq ch©v‡q miKvix-‡emiKvix †mev 
cÖ`vbKvix mgy`q cÖwZôvb GKwU GKxf~Z mgwš^Z cwiKíbvi ga¨ w`‡q †mev cÖ`vb Ae¨vnZ ivL‡e e‡j 
Avwg g‡b Kwi|  

†mev MÖnxZvi RvqMvq `uvwo‡q †mev cÖ`v‡bi BwZevPK gvbwmKZvB ¯’vbxq miKvi e¨e ’̄vi cwieZ©b Avb‡Z 
cv‡i| cwiKíbvi mvdj¨ wbf©i K‡i Zvi mwVK ev Í̄evq‡bi Dc‡i| cÖZ¨vkv Kwi GB Dc‡Rjvi mKj 
ch©v‡qi miKvix-‡emiKvix Kg©KZ©vMY Ges RbcÖwZwbwaMY †`‡ki Dbœq‡b GB cwiKíbv‡K Kv‡R 
jvMv‡Z m‡Pó _vK‡eb|  

Z_¨ w`‡q mn‡hvwMZv Kivi Rb¨ RbcÖwZwbwaMb, wewfbœ miKvix-†emiKvix `ßi I Zvi Kg©KZ©ve„›`‡K 
ab¨ev` RvbvB| m¤úv`Kxq wUg cwikÖg K‡i Z_¨ msMÖn K‡i‡Qb Zv‡`i cÖwZ K…ZÁZv RvbvB| 

 

 
VvKziMuvI t ‡g, 2022         (Avey Zv‡ni †gv: mvgmy¾vgvb) 

 

(Avey Zv‡ni †gv: mvgmy¾vgvb) 
Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI 
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evYx 
  

 wKQz wKQz KvR Avgv‡`i ¯̂cœ †`Lvq, wb‡q hvq eû`~i| VvKziMuvI m`i Dc‡Rjv cwil` KZ©„K 

evwl©K Dbœqb cwiKíbv (20২২-2026) cÖYqb Giƒc GKwU bw›`Z D‡`¨vM| Avwg G D‡`¨v‡Mi Askx`vi 

n‡Z †c‡iMwe©Z | 

 ewY©Z evwl©K Dbœqb cwiKíbv cªYqb ’̄vbxq miKvi e¨e¯’vi m¶gZv AR©b I KvVv‡gvMZfv‡e 

kw³kvjx nIqvi GKwU wb`k©b| ¶zav I `vwi ª̀¨gy³ evsjv‡`k wewbg©v‡Y eZ©gvb miKv‡ii wfkb 2021, 

GmwWwR jÿ¨gvÎv 2030 AR©‡bi j‡¶¨ Dc‡Rjv ch©v‡q GB D‡`¨vM mwZ¨B cÖksmvi `vex`vi| GB 

cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb VvKziMuvI m`i Dc‡Rjvi Dbœq‡bi wewfbœ †¶‡Î „̀k¨gvb cwieZ©b mvab 

Ki‡e e‡j Avwg wek¦vm Kwi| 

 cÂevwl©K cwiKíbvwU ev Í̄evq‡b mswkøó mK‡j GwM‡q Avm‡eb Ges VvKziMuvI m`i 

Dc‡Rjvevmxi Rxebgv‡b Kvw•LZ Dbœqb mvab n‡e e‡j cÖZ¨vkv Kwi| 

 
 
 
 

 
VvKziMuvI t‡g, 2022           (‡gvt আ র রিশদ) 
 

 
 
 
 

‡gvt আ র রিশদ 
fvBm‡Pqvig¨vb 
Dc‡Rjv cwil` 

VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI 
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evYx 
  

Dc‡Rjv cwil`‡K Z…Yg~j †jvKR‡bi †mevg~jK cÖwZôv‡b M‡o Zzj‡Z cvivUv ¯’vbxq miKvi 

e¨e¯’v‡K AwaKZi Kvh©Ki Kivi mvwgj| MYZ‡š¿i wfwËg~j ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄v †ek wKQz Dcv`v‡bi 

mgwó| Avi A_©‡bwZK iƒc‡iLv ev cwiKíbv n‡”Q G mgwóMy‡jvi Ab¨Zg GKwU |  

Avwg †R‡b AZ¨šÍ Avbw›`Z †hVvKziMuvI m`i Dc‡Rjv cwil` evwl©K Dbœqb cwiKíbv (20২২-

2026) cÖYqY K‡i Zvi †giæ`Û‡K ùvo Kiv‡jv| Gi d‡jVvKziMuvI m`i Dc‡Rjv cwil` Zvi AMÖMwZi 

kx‡l© †cŠuQv‡e e‡j Avgvi aviYv| cÂevwl©K cwiKíbvVvKziMuvI m`i Dc‡Rjv‡K mwVK c‡_ cwiPvwjZ 

Ki‡e Ges RbM‡Yi cÖZ¨vkv c~i‡Y AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡e| 

cÖKv‡ki gnwZ G D‡`¨vM‡K Avwg cÖksmv Kwi| GKB mv‡_ †Pqvig¨vb, fvBm ‡Pqvig¨vb, 

cwil‡`i Ab¨vb¨ m`m¨ Ges mKj miKvwi Kg©KZ©v‡K ab¨ev` Ávcb KiwQ| 

 

 

 

 
VvKziMuvI t‡g, 2022            (মাস রা বগম ( রা) 
 
 

মাস রা বগম ( রা) 
gwnjv fvBm ‡Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` 
VvKziMuvI m`i, VvKziMuvI 
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2.1| f~wgKv I †cÖÿvcU: 
eZ©gvb I fwel¨Z Kg©Kv‡Ûi g‡a¨ †mZz eÜb m„wó Kivi bvgB cwiKíbv| †`‡ki mvgvwRK I A_©‰bwZK 

Dbœqb wbwðZ K‡í cwiKíbv Kiv nq| evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb Dbœqb cwiKíbv, cÂevwl©Kx cwiKíbv Ges 
¯’vbxq ch©v‡q cwiKíbv †KŠkjMZfv‡e we‡kl ¸iæZ¡ †c‡q _v‡K| G Kvi‡bB Dc‡Rjv cwil` AvBb, 1998 
(2009 I 2011 mv‡j ms‡kvwaZ) G †`‡ki Dc‡Rjv mg~‡ni Rb¨ GKwU evwl©K Ges cÂevwl©K cwiKíbv cÖYqb 
eva¨Zvg~jK Kiv n‡q‡Q| g~jZ cwiKíbv GKwU wbw ©̀ó Kv‡ji Rb¨ Kiv nq| †Kvb `vwqZ¡¸‡jv KLb Kiv n‡e Zv 
wba©vib Kivi myweav‡_© GUv Kiv we‡kl cÖ‡qvRb| cwiKíbv cÖbq‡bi ïiæ‡ZB wba©vwiZ `vq `vwq‡Z¡i g‡a¨ †Kvb 
KvR †Kvb mg‡q Kiv n‡e ev AMÖvwaKvi cÖvß n‡e Zv mywbw ©̀ó K‡i w`‡j Kvh©µg ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î we‡kl myweav 
nq|  cwiKíbv cªYq‡b ’̄vbxq djvdj AR©‡bi w`‡K ¸iæZ¡ Av‡ivc Kiv Ges wb¤œ-Da©g~Lx (bottom up 
approace) c×wZ Abymib Ki‡j cÖZ¨vwkZ Dbœqb Zivwš̂Z nq| cwiKíbvi Ab¨Zg cÖavb welqe¯‘i g‡a¨ 
GKwU n‡”Q m¤ú‡`i myó e¨envi wbwðZ Kiv| GmKj wel‡qi cÖwZ jÿ¨ †i‡L 2022-2026 A_© eQ‡i VvKziMuvI 
m`iDc‡Rjv LvZwfwËK cwiKíbvi jÿ¨gvÎvi mv‡_ mvgÄm¨ ‡i‡L mswkøó mKj Dbœqb LvZ‡K we‡ePbvc~e©K 
¯’vbxq ch©v‡q cÂevwl©K cwiKíbv cÖYq‡bi c`‡ÿc MÖnY  K‡i‡Q| 
 
2.2 cÂevwl©K cwiKíbv  cÖYq‡bi D‡Ïk¨ t 
 
VvKziMuvI m`i Dc‡Rjv, VvKziMuvI†Rjvi GKwU e„nr  Rbeûj I m¤¢vebvgq Dc‡Rjv| GLvbKvi RbM‡bi i‡q‡Q 
Dbœq‡b AskMÖn‡bi B”Qv| GKB m‡½ i‡q‡Q wewfbœ m¤ú` Ges m¤¢vebv| evsjv‡`‡ki cÖvq GK Z…Zxqvsk gvbyl 
`vwi ª̀ mxgvi bx‡P w`bhvcb Ki‡Q| wKš‘ Rxe‡bi †gŠwjK my‡hvM myweavq G‡`i cÖ‡ekvwaKvi mxwgZ| Dc‡Rjv 
cwil‡`i Rbmvavi‡bi Ae¯’vI mviv †`‡ki Rbmvavi‡bi Ae ’̄v n‡Z wfbœZi bq| AÎ GjvKvi RbM‡bi `vwi ª̀  
n«vmKi‡bi gva¨‡g Rxeb hvÎvi gvb Dbœq‡bi j‡¶¨ myôz cwiKíbv cÖYq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 
VvKziMuvIm`i Dc‡Rjv cwil‡`i cÂevwl©K cwiKíbvi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q VvKziMuvIm`i Dc‡Rjv cwil‡`i wbR¯̂ 
m¤ú` Ges miKvwi I †emiKvwifv‡e Dc‡Rjvi eiv×K…Z A_© RbM‡Yi Pvwn`v Abymv‡i Ges cÖvwaKv‡ii wfwË‡Z 
mgwš̂Z Dcv‡q e¨env‡ii gva¨‡g m¤ú‡`i m‡e©v”P djvdj wbwðZ Kiv| cÂevwl©K cwiKíbvi mywbw ©̀ó 
D‡Ïk¨mg~n wbgœiƒct 

 RbcÖwZwbwa‡`i AskMÖn‡Y GjvKvi Dbœqb cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evq‡bi gva¨‡g VvKziMuvIm`i 
Dc‡Rjv cwil‡`i Revew`wnZv wbwðZKiY I cwil‡`i `¶Zv e„w×; 

 me©¯Í‡ii Rbmvavi‡bi †gŠwjK Pvwn`v c~i‡Yi j‡¶¨ BDwbqb¸‡jvi cwiKwíZ Dbœqb mvab; 
 Avcvgi RbM‡bi Pvwn`v †gvZv‡eK †mev mieivn wbwðZKi‡bi j‡¶¨ RvwZMVbg~jK cÖwZôvbmg~‡ni 

mv‡_ Dc‡Rjv cwil‡`i Askx`vwiZ¡ m„wó Kiv; 
 cwiKwíZ †mev I mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi gva¨‡g GjvKvi †hvMv‡hvM I †fŠZ AeKvVv‡gv, wkÿv, K…wl, ¯^v¯’¨ 

I m¨vwb‡Ukb I Kg©ms ’̄vbwbwðZ Kiv; 
 cÖwZwU BDwbq‡bi g‡a¨ AvšÍt†hvMv‡hvM e„w× Ges wewfbœ BDwbq‡bi mv‡_ DbœZ †hvMv‡hvM e¨e¯’v 

wbwðZKiY| 
 
2.3 cÂevwl©K cwiKíbv  cÖYq‡bi Kg©c×wZt 
VvKziMuvI m`i Dc‡Rjvi cwiKíbv eBwU cÖ¯‘Z Kivi Rb¨ Dc‡Rjv cwil‡`i mKj ¯Í‡ii m`m¨‡`i mgš̂‡q †ek 
K‡qK evi Av‡jvPbv I ch©v‡jvPbv Kiv nq| Z…Yg~j ch©v‡qi wbe©vwPZ cÖwZwbwa huviv RbM‡Yi me©cÖKvi Pvwn`v 
Afve-Awf‡hvM, cÖ‡qvRb-AcÖ‡qvRb me wKQy IqvwKenvj, Zvu‡`i AwfgZ Ges miKv‡ii wewfbœ gš¿bvj‡qi 
wewfbœ Awa`ß‡i Kg©iZ (we‡kl K‡i Dc‡Rjv cwil‡` b¨¯ÍK„Z) AwfÁZv m¤úbœ Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i AwfÁZv 
I welqwfwËK Áv‡bi mgš̂q NwU‡q cÂevwl©K cwiKíbvwU cÖ¯‘Z Kiv nq| 
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cwiKíbv cÖYqb cÖwµqvq K‡ZK avc AbymiY Kivi ga¨ w`‡q VvKziMuvIm`i Dc‡Rjv cwil` cÂevwl©K 
cwiKíbv  cÖYqb Ki‡Z m¶g n‡q‡Q| 
cÖ_gZ:cÂevwl©K cwiKíbv cÖYq‡bi Rb¨ Kg©kvjv Abyôv‡bi ga¨w`‡q cwil‡`i mfvi Aby‡gv`b mv‡c‡¶ 
Dc‡Rjv cwil` Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii †bZ…‡Z¡ `¶ I †hvM¨ Kg©KZ©v Ges RbcÖwZwbwa‡`i wb‡q GKwU 
cwiKíbv welqK KvwiMwi KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| 
 
wØZxqZ: cwiKíbv welqK KvwiMwi KwgwU‡Z m¤ú‡`i Drm Ges A_©cÖevn ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| cieZ©x‡Z G 
KwgwU cwil‡` b¨ Í̄ wewfbœ `ß‡ii Kg©KZ©v I mswkøó ¯’vqx KwgwUmg~‡ni Z_¨ I civgk© wb‡q GKwU m¤ú` gvbwPÎ 
ˆZwi K‡i‡Q; hv cwil‡`i Lmov mgwš̂Z cwiKíbv Ges m¤¢ve¨ ev‡RU ˆZwi‡Z mnvqZv K‡i‡Q| 
 
Z…ZxqZ: Dc‡Rjv cwil` ó¨vwÛs KwgwU‡K mwµq I miKvwi Rbej‡K `vwqZ¡kxj K‡i AskMÖnYg~jK Av‡jvPbvi 
gva¨‡g LvZwfwËK mgm¨v wPwýZKiY I Pvwn`v wbiƒcb Kiv n‡q‡Q| AZtci cwiKíbv welqK KvwiMix KwgwU 
Dc‡Rjvi ¯’vqx KwgwU, BDwbqb cwil` I Ab¨vb¨ e¨w³eM©‡`i wbKU †_‡K Pvwn`v/cÖ Í̄vebv msMÖn K‡i Ges 
cieZ©x‡Z †m¸‡jv wb‡q GKwU mgwš̂Z Lmov cwiKíbv ˆZwi Kiv n‡q‡Q|  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drm: GmGwcAvB `j, 2016  

PZz_©Z: cwiKíbv welqK KvwiMwi KwgwU I A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ’̄vbxq m¤ú` Av‡ivnb welqK Dc‡Rjv 
KwgwU we Í̄vwiZ Av‡jvPbvi Rb¨ Lmov cwiKíbvwU cwil‡`i we‡kl mfvq Dc¯’vcb K‡i‡Q| AZtci Dc‡Rjv 
cwil` Lmov cwiKíbvwU wb‡q cybivq Av‡jvPbv Kivi Rb¨ Dc‡Rjv cwil‡`i m`m¨, miKvwi, †emiKvwi I 
Avw_©K cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v‡`i Avnevb K‡i‡Qb| mfvq AskMÖnbKvixMY Lmov cwiKíbvwU ï‡b‡Qb Ges cybivq 
Zv‡`i gZvgZ Rvwb‡q‡Qb| me‡k‡l Dc‡Rjv cwil` cwiKíbvwU Pzovš— Aby‡gv`b cÖ`vb K‡i‡Qb| 
 

2.4cÂevwl©K cwiKíbvi mxgve×Zv 

VvKziMuvIm`i Dc‡RjviwØZxqcÂevwl©K cwiKíbv wn‡m‡e G cwiKíbvi wKQz mxgve×Zv i‡q‡Q| G¸‡jv wbgœiƒc: 
Dc‡Rjv ch©v‡q wewfbœ †m±‡ii Z_¨ NvUwZ i‡q‡Q weavq mswkó †m±‡ii eZ©gvb Ae¯’v we‡k¬lY K‡i j¶¨gvÎv 
wba©viY Kiv KóKi| Dc‡Rjv ch©v‡q cÂevwl©K cwiKíbv cÖYq‡bi AwfÁZv bv _vKvi d‡j cÖv_wgK ch©v‡q 

cª Í̄vebv cÖ ‘̄ZKiY cÖ Í̄vebv msMÖn, hvPvB-evQvB Ges 
Lmov cwiKíbv cÖYqb

ch©v‡jvPbv, civgk© I Aby‡gv`b, 
ev Í̄evqb

BDwbqb cwil`mg~‡ni Dbœqb cwiKíbv 
GbwewWmg~‡ni Dbœqb cwiKíbv  

A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ’̄vbxq 
m¤ú` Av‡ivnb welqK Dc‡Rjv 

KwgwU 
Dc‡Rjv cwil` 

mn‡hvwMZv 

mn‡hvwMZv mn‡hvwMZv 

17 wU Dc‡Rjv KwgwU †_‡K cÖ Í̄vebv 

mswkøó Ab¨vb¨ gn‡ji cÖ Í̄vebv 
(e¨w³LvZ, GbwRI, BZ¨vw`)  

cwiKíbv welqK KvwiMwi 
`j (wUwRwc) 

cÖKí wbe©vPb KwgwU 
(wcGmwm) 

BDwbqb cwil`mg~‡ni cÖ Í̄vebv mgš^q 



9 
 

wewfbœ wefv‡Mi (miKvwi/†emiKvwi) Kg©KZ©v‡`i g‡b mskq cwijw¶Z n‡q‡Q| G Kvi‡Y cwiKíbv cÖYq‡b 
wKQzUv mxgve×Zv †_‡K †M‡Q|  
3. Dc‡Rjv cwiwPwZt 
 

3.1|VvKziMuvI m`i Dc‡Rjvi cUf~wgt 

1960 mv‡j 6wU _vbv wb‡q VvKziMuvI gnvKzgv MwVZ nq | 1971 mv‡j †`k ¯^vaxb nIqvi ci GwU w`bvRcyi 
†Rjvi GKwU gnvKzg wn‡m‡e cwiwPZ wQj | 1984 mv‡ji 1 ‡deªæqvix GK ‡NvlYvi gva¨‡g Dc‡RjvqiæcvšÍi 
Kiv nq| 

 
3.2| VvKziMuvIm`i Dc‡Rjvi ‡fŠ‡MvwjK cwiwPwZ t 
আ তন: ৬৮৩.৪৫ বগ িকিম।  অব ান: ২৫°৪০´ থেক ২৫°৫৯´ উ র অ াংশ এবং ৮৮°১৫´ থেক ৮৮°২২´ ব 
ািঘমাংশ।  সীমানা: উ ের আেটা ারী ও বাদা উপেজলা, দি েণ পীরগ  (ঠা রগাওঁ) ও বীরগ  উপেজলা, েব 
বাদা, দবীগ  ও বীরগ  উপেজলা, পি েম বািল াডাি  ও রানীশংকাইল উপেজলা।  

 
 
3.3| ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v t 

XvKv n‡Z VvKziMuvI m`i Dc‡Rjvi `~iZ¡ moK c‡_ 300 wKt wgt| cvk¦©eZ©x Dc‡Rjv m`i I †Rjv 
m`img~‡ni mv‡_ DbœZ moK †hvMv‡hvM e¨e ’̄v we`¨gvb| ‡h †Kv‡bv ’̄vb n‡Z moK ev †ijc‡_ VvKziMuvI 
‡ij ‡÷kb ev evm ÷¨vÛ ‡b‡g wi·v A_ev A‡Uvwi·v ‡hv‡M 0.5 wKtwgt c_ AwZµg K‡i VvKziMuvI m`i  
Dc‡Rjv Awd‡m Avmv hvq| Dc‡Rjv n‡Z cÖwZwU BDwbq‡b cuvKv moK‡hv‡M gvB‡µv evm,A‡Uv wi·v, bwQgb, 
f¨vb, mvB‡Kj, ‡gvUimvB‡Kj‡hv‡M hvIqv hvq|   
 
3.4| BDwbqb mgynt 
VvKziMuvI m`i Dc‡Rjv 22 wU BDwbqb I 1 wU †cŠimfv wb‡q MwVZ| BDwbqb mg~n n‡jv- 1) িহয়া 2) 

িচলারং 3) রিহমানপুর 4) রায়পুর 5) জামালপুর 6) মাহা দপুর 7) সাল র 8) রাজাগা ঁও 9) নার ন 10) জগ াথপুর 11) 

ঢালারহাট 12) আখানগর 13) আকচা 14) বড়গাঁও 15)আউিলয়াপুর 16)বািলয়া, 17) †mbyqv 18) iæwnqv cwðg 19)ïKvbcyKzi 
20 †&¸bevox 21) †`wecyi I 22) M‡oqv 
 

িহয়া ইউিনয়নtকােলর া ী বহনকারী িহয়া বড় েরর নােম ১নং িহয়া ইউিনয়েনর নাম করন করা হয়। 
উপেজলার এক  ঐিত বাহী বািনিজ ক অ ল হেলা িহয়া ইউিন ন ।কাল পির মা  িহয়া ইউিন ন িশ া, 
সং িত, ধম  অ ান, খলা লা সহ িবিভ  ে  তার িনজ  কী তা আজও স ল এবং স  ।  আ তন  
১৪.৭০ (বগ  িকঃ িমঃ) লাকসং া  ৩০২৮৮ জন ( া ) (২০১১ সােলর আদম মাির অ যা ী) ঘ) ােমর সং া  ৯ 

। ঙ) মৗজার সং া ৯ । চ) হাট/বাজার সং া ২ ।  
 
িচলারং ইউিনয়নtআ তন 20 (বগ  িকঃ িমঃ) লাকসং া  26026 জন ( া ) (২০১১ সােলর আদম মাির অ যা ী)   
 
রিহমান র ইউিনয়নt৮ নং রিহমান র ইউিনয়ন পিরষদ ১৯৬০ সােল িতি ত হয়।  যার আয়তন ৩৪.৬২বগ.িক. মাট 
জনসং া: ৩৪,০৬১ জন, ষ:১৭৪২৩ জন; মিহলা: ১৬৬৩৮ জন ইউিনয়ন পিরষদ ঠা রগাওঁ জলা হেত ৫ িক: িম: 
পি েম ঠা রগাওঁ রাড রল শন হেত  ১িক: িমঃ পি েম  অবি ত।  ঠা রগাও সদর উপেজলার ০৮নং রিহমান র 
ইউিনয়ন পিরষদ এক  ঐিতহািসক উে খেযা  দশ নীয় মেনারম পিরেবেশ অবি ত।  
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রায় র ইউিনয়নtরায় র ইউিনয়ন  ঠা রগাওঁ উপেজলা  িনব াহী অিফসার কায ালয় হইেত রাড ভাউলার হাট মাড় 
রা া হইেত ায় ৬িক:িম এবং রাড ভাউলার হাট মাড় রায় র ইউিনয়ন পিরষদ  ৯িক:িম:।  এই ইউিনয়ন  
ঠা রগাওঁ সদর এর শষ াে । ঠা রগাওঁ রাড থেক ায় ৩০িমিনট যেত সময় লােগ, যাওয়ার ব া অিত সহজ, 
কারণ এই ইউিনয় েত যেত হেল স ণ পাকা রা া িদেয় যেত হেব।  অথ াৎ রাড ভাউলার হাট মাড়  নােম 
পিরিচত, সখান থেক ায় ৯িক:িম: ের ইউিনয়ন ।  আর এই ইউিনয়েন পৗছােত হেল য কান অেটা ির া, 
িম ক, ভন,মটরসাইেকল বা চার চাকা িবিশি  য কান গািড় িনেয় যাওয়া অিত সহজ।   
 
 জামাল র ইউিনয়ন tউ ের রিহমান র ইউিনয়ন, দি েণ খনগাওঁ ইউিনয়ন,  েব  মাহা দ র ইউিনয়ন  পি েম 
রােতার-রায় র ইউিনয়ন |  আয়তন ১৩.৫৮ বগ  িক.িম, লাকসং াঃ মাট ৩০৯৭৮ জন, ােমর সং া  ১৮ । 
 
মাহা দ র ইউিনয়ন tGB BDwbqb  1960 mv‡j cÖwZwôZ nq| Gi AvqZb 15.35 eM© wK.wg I †gvU RbmsL¨v 

18781 

সাল র ইউিনয়ন পিরষদt ১২নং সাল র ইউিনয়ন পিরষদ |  আয়তন: ২১.৩৫ব:িক:িম;, লাকসংখা: ৩১৯৪০জন।  
ােমর সং া: ০৯ ।  মৗজার সং া: ১১ ,  হাট বাজার সং া: ৪ , উপেজলা সদর থেকেযাগােযাগ মা ম 

ির া/ভ ান/িসএনিজ/বাস,  িশ ার হার৬১%, সরকারী াথিমক িব ালয় ০৮ I বসরকারী রিজ: া:িব ালয় ০৯  
 
রাজাগাঁও ইউিনয়ন t  ঠা রগাওঁ জলার এক  াচীন জনপথ।  ১৯৭৩ সােল অ  ইউিনয়ন পিরষদ গ ত হয়।  এর 
মাট আয়তন ২৮ বগ িকেলািমটার।  জনসং া ায় ২১০০০।  এই ইউিনয়েন মাট আট  াম চার  মীজা এবং 

নয়  ওয়াড রেয়েছ।  অ  ইউিনয়েন িশ ার হার ায় ৬০%।  এ  ঠা রগাওঁ জলা শহর হেত ায় ১৮ িকেলািমটার 
উ র পােশ আবি ত।  
 
নার ন ইউিনয়ন tএই নার ন ইউিনয়ন  ঠা রগাও শহর থেক ায় ০৩িক:িম: দি েণ অবি ত। এই ইউিনয়ন  
ঠা রগাও সদর িনকেট অবি ত। ঠা রগাও িবিজিব ক া  থেক ায় ১৫িমিনট যেত সময় লােগ, যাওয়ার ব া 
অিত সহজ, কারণ এই ইউিনয় েত যেত হেল স ণ  পাকা রা া িদেয় যেত হেব। আর এই ইউিনয়েন পৗছােত 
হেল য কান অেটা ির া, ভন,মটরসাইেকল বা চার চাকা িবিশি  য কান গািড় িনেয় যাওয়া অিত সহজ। 
 
জগ াথ র ইউিনয়ন tজগ াথ র ইউিনয়ন পিরষদ ঠা রগাঁও জলার ঠা রগাওঁ সদর উপেজলার বড় খাচাবাড়ী হােট 
১৭ নং জ নাথ র ইউিনয়ন পিরষদ  মেনারম পিরেবেশ এবং া িতক সােজ সি ত ভবন এই ইউিনয়ন পিরষদ  
অবি ত  
 

ঢালার হাট ইউিনয়ন t  ২নং আখানগর ইউিনয়েনর মাধব র, নওপাড়া, উ র বায়ািলয়া, বায়ািলয়া ও আরাজী 
দি ণ ব না মৗজা এবং ১৪ নং রাজাগাঁও ইউিনয়েনর ধম র, খিড়বাড়ী মৗজার দি ণ পি মাংশ ও ১নং িহয়া 
ইউিনয়েনর ঘনকা ম র মৗজার ব-দি ণ অংশ িনেয় ২১ নং ঢালার হাট ইউিনয়ন পিরষদ গ ত হয়। যা 
হ িতবার ম ২৪, ২০১২ ি া  তািরেখ বাংলােদশ গেজেট কািশত হয়। 

 
 আখানগর ইউিনয়নtঠা রগাওঁ জলার সদরউপেজলার উ র পি ম কনায়এইইউিনয়ন ািকিতক সােজ সি ত এই 
ইউিনয়ন। 
 
আকচা ইউিনয়নt জলা শহেরর সবেচেয় কােছর ইউিনয়ন যার উ র র জলা শহর এবং তার দি ন 
পারেসাভা ।  বাংলােদেশর উ রা ল িবেশষকের হ র িদনাজ েরর প গড়, ঠা রগাওঁ ও িদনাজ র জলার িব ীণ 

এলাকা স  গেভ র অ কার থেক বিরেয় আেস ।  আর এজ ই এই এলাকার মা ষ সভ তার পেথ হাটঁেত  
কেরেছ অেপ া ত আেগ থেকই।  তাই াচীন সভ তার কােনা িনদশ ন যিদ ঁ েজ পেত চাই তাহেল তার স ান 
করেত হেব াচীন জনপদ ঠা রগাওঁ ও সংল  এলাকােতই।  এখােন িবিভ  জায়গায় িকেয় আেছ অজ  স দ।  
মা  ঁ ড়েলই এখােন এখেনা পাওয়া যায় াচীন অ ািলকার ধবংসাবেশষ সহ ব  বান রাকীিত।   এই ইউিনয়েন 
িহ , সিলম, ি ান ও আদীবািস (সাওতােলর) বসবাস।  
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বড়গাওঁ ইউিন ন tআ তন  ৩০.৭০৯৭ (বগ িকঃ িমঃ),  লাকসং া  ২৬৫৩১ জন ( া ) (২০১১ সােলর আদম মাির 
অ যা ী), ােমর সং া  ১০ ।  মৗজার সং া ৯ , হাট/বাজার সং া৩ ।  উপেজলা সদর থেক যাগােযাগ 
মা যম মাটরগারী/ ট /ির া/ভ ান।  

 
 আউিলয়া র ইউিনয়ন tঠা রগাওঁ সদর উপেজলাধীন অবি ত। ঠা রগাওঁ সদর হেত ১০ িকেলািমটার উ ের 
অবি ত। আউিলয়া র ইউিনয়েন পৗছার জ  ঠা রগাওঁ শহের ঠা রগাওঁ  প গড়  িব েরােড অেটাবাইক, 
মাই াসাব, িমিনবাস  ইত ািদ পিরবহেন পৗেছােন যায়। অিফস বাজােরর সি কেট অবি ত আউিলয়া র ইউিনয়ন 
পিরষদ। 
 
 বািলয়া ইউিনয়ন tআকার ৩৬.৬৯বগ িকিম, জনসং া  ৩৩৭২০ জন, ােমর সং া  ৮, মৗজার  সং া  ৮,  হাট / 
বাজার সং া ৩,  িশ ার হার49%, সরকাির াথিমক িব াল 16wU 
     
খান রী ইউিনয়নtঠা রগাওঁ উপেজলা থেক ায় ২২ িক: িম: উ র িদেক অব ান কের আেছ।  এই ইউিনয়ন  

র ও মেনারম পিরেবেশ কািত বাকতলা বাজার সংল  হওয়ায় এবং পাশাপািশ পিরবার পিরক না হাসপাতাল, 
রাজশাহী িষ উ য়ন াংক, িষ অিফস, াথিমক িব ালয়, িন ন মা িমক িব ালয় মসিজদ সংল  অব ান করায় 
ইউিনয়ন র  অিধক সৗ য ি  পায়।  
  
 দবী রইউিনয়নt ছাট বড় িমেল ৯  মৗজা বা াম অবি ত।   ১৫নং দবী র ইউইনয়ন পিরষদ  দঈ র 
ইউিনয়েনর মাঝ থােন অবি ত।  সরকারী ভােব  ও বসরকারী ভােব  হাট বা বাজার রিহয়ােছ।  এ ইউিনয়েন 
মাট জনসং া ায় ২৬০০০ উপর।  মা িমক ও িন  মা িমক িব ালেয়র সং া ায় ১০ ।  সরকারী ও বসরকারী 
াথিমক িব ালেয়র সং া ায় ২৩ ।  মা রাসা ৩  ও ১ই সরকার পিরচািলত হািফিজয়া মাদরাসা রিহয়ােছ।   

 
গেড়য়া  ইউিনয়নt এই ইউিনয়ন জলা শহেরর সবেচেয় কােছর ইউিনয়ন যার উ র র জলা শহর এবং তার েব  
।  বাংলােদেশর উ রা ল িবেশষকের হ র িদনাজ েরর প গড়, ঠা রগাওঁ ও িদনাজ র জলার িব ীণ এলাকা 
স  গেভ র অ কার থেক বিরেয় আেস তাই অেনক আেগ।  আর এজ ই এই এলাকার মা ষ সভ তার পেথ হাটঁেত 

 কেরেছ অেপ া ত আেগ থেকই।  তাই াচীন সভ তার কােনা িনদশ ন যিদ ঁ েজ পেত চাই তাহেল তার স ান 
করেত হেব াচীন জনপদ ঠা রগাওঁ ও সংল  এলাকােতই।  এখােন িবিভ  জায়গায় িকেয় আেছ অজ  স দ।  
মা  ঁ ড়েলই এখােন এখেনা পাওয়া যায় াচীন অ ািলকার ধবংসাবেশষ সহ ব  বান রাকীিত।   এই ইউিনয়েন 
িহ , সিলম, ি ান ও আদীবািস (সাওতােলর) বসবাস।  
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4. VvKziMuvI m`i Dc‡Rjvi gvbwPÎ t 
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5. Av_©-mvgwRK Z_¨ I DcvË, RbmsL¨v I AeKvVv‡gv  
 

উ য়ন পিরক না নয়েনর ে  উপেজলা পিরষেদর আথ-সামািজক মৗিলক ত  উপা  িবেবচনায় নয়া 
অত  জ রী।  উপেজলার িবিভ  খােতর মৗিলক ত  উপা েক িভি  ধের পরবত  পিরক নার ল  িনধ ারন 
সহজ হয়।  িবিভ  সরকারী ও বসরকারী সং ার ত  ও িরেপােট র আেলােক VvKziMuvI সদর উপেজলার 
মৗিলক আথ-সামািজক ত  উপা  িনে  েল ধরা হেলা।   

 

welq cwigvY/ msL¨v Drm/ eQi 
Dc‡Rjvi iæc‡iLv 
AvqZb ক) ১৬৯২৬৬.৭ একর/ 

খ) ৬৮৫ বগ  িকেলািমটার 
†Rjv Av`g ïgvwi 2011 

RbmsL¨v ৫৮১২২৭ জন †Rjv Av`g ïgvwi 2011 
Lvbv/ cwievi 116244wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 
ভাটার সং v  ৩৬৮৯১২জন †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

RbmsL¨vi NbZ¡ 887 Rb/cÖwZ eM© wK‡jvwgUvi †Rjv Av`g ïgvwi 2011 
‡cŠimfvi msL¨v 1 wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 
BDwbq‡bi msL¨v 21wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

MÖv‡gi msL¨v ৩২৬  †Rjv Av`g ïgvwi 2011 
‡gŠRv msL¨v 197wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

¸iæZ¡c~Y© miKvwi/ MY AeKvVv‡gv 
nvU-evRvi 20wU Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2022 mvj 

ch©šÍ 
b`-b`x 5wU Dc‡Rjv grm¨ Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 

Lvj 1wU Dc‡Rjv grm¨ Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 
cyKzi, w`Nx I evwYwR¨K grm¨ 
Lvgvi 

1200wU Dc‡Rjv grm¨ Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv cÖvYx nvmcvZvj 1wU Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 
ch©šÍ  

K…wÎg cÖRbb Dc†K› ª̀ 22wU Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 

cÖvwYm¤ú` Kj¨vb †K› ª̀ 21wU Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 

nvmcvZvj 18wU Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I c.c. Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 

KwgDwbwU wK¬wbK 57wU Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ I c.c. Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 
e¨vs‡Ki kvLv 16wU Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2022 mvj 

ch©šÍ 
WvKNi 32wU Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2022 mvj 

ch©šÍ 
cÖv_wgK we`¨vjq 191wU Dc‡Rjv wkÿv Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 

gva¨wgK we`¨vjq 8wU Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, 2022 mvj 
ch©šÍ 

wek¦we`¨vjq/ K‡jR 14wU Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, 2022 mvj 
ch©šÍ 

gv ª̀vmv 44wU Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, 2022 mvj 
ch©šÍ  

gmwR` 710wU Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2022 mvj 
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ch©šÍ 

gw›`i 
204wU 

Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2022 mvj 
ch©šÍ 

K…wl Avevw` Rwg ১৩৯০৬১.০০ একর Dc‡Rjv K…wl Awdm, 2022 mvj ch©šÍ 

¸iæZ¡c~Y© Av_©-mvgvwRK Z_¨ 
gv_vwcQz `vwi‡ ª̀i nvi (%) (GmwWwR- 1)  35%  

Kg IR‡bi wkïi nvi (%) (GmwWwR- 2) 30%  

wkÿvi nvi: cÖv_wgK mgvß (18 eQi ev AwaK eqmx) 
(%) (GmwWwR 4)  

৫৩.৩%  

 . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . .  .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  .  . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .   . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . . 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . .  . . . 

 

6. cwiw ’̄wZ we‡kølY mviYx  

6.1 LvZwfwËK cwiw ’̄wZ we‡kølY 

পিরক না নয়েনর সময় উপেজলার আওতাধীন িবিভ  খাতস েহর বা ব অব া জানা অত  েয়াজনীয়।  এর ফেল 
উপেজলা পিরষদ তােদর আিথ ক স মতার আেলােক জন ণ খাতস হেক অ ািধকার িদেয় েয়াজনীয় পদে প 
িনেত স ম হেব।  খাতিভি ক পিরি িত িবে ষেনর ে  জাতীয় উ য়ন পিরক না, ানীয় সরকার িত ানস হ, 
এনিজও স হ, বসরকারী খাত ও অ া  উৎেসর চলমান বা পিরক নাধীন উ য়ন কায মস হেকিবেবচনায় নয়া 
হেয়েছ।ঠা রগাওঁ সদর উপেজলার িবিভ  খােতর সািব ক অব ার িচ ায়ন িনে র ছেক েল ধরা হেলা।   

LvZ 
mgm¨vmg~‡ni weeiY mv¤úªwZK, Pjgvb ev 

cwiKíbvaxb 
Kvh©vejx 

1 eQi ci 
cwiw ’̄wZi 
weeiY 

mycvwik‡hvM¨ 
c`‡ÿc/ M„nxZ 

D‡ ῭vM 
mgm¨vi 
aib Ae ’̄vb 

cwigvY/ 
we Í̄…wZ KviY 

 
১. যাগােযাগ ও ভৗত 
অবকাঠােমা 

১) ানীয় 
জনগেনর 

ল এবং 
বাজাের 
যাতায়ােত 
অ িবধা 

সম  
উপেজলা 

- মাট 200 
িক.িম 
দেঘ র ৭০ 
 পাকা রা া 

 
 
- মাট ৩৮০ 
িক.িম 
দেঘ র ১৫৭ 
 কাচঁা রা া 

 
- ১০  
ীজ, ২৫০  

কালভাট এবং 
১২০ িক.িম 

েনজ 
লাইন ও 
গাইডওয়াল 
 
- ২০০  
ভৗত 

অবকাঠােমা 

১) পাকা 
রা া েলা 
িনয়িমত মরামত 
না করার কারেন 

বহােরর 
অ পেযাগী হওয়া 
 
২) কাঁচা রা া 
থেক মা  সের 

িগেয় রা া স  
হেয় যায়।  
 
৩. পয া সং ক 
ীজ, কালভাট,  
েনজ লাইন ও 

গাইডওয়ােলর 
অভাব 
 
৪. পয া ভৗত 
অবকাঠােমার 
অভাব 

ক) এলিজইিডর 
অথ ায়েন মাট ১৫০ 
িক.িম দেঘ র ৬৫  
পাকা রা া সং ার 
করা হেব।  
 
খ) এলিজইিড 
অথ ায়েন ১৫০ িক.িম 
দেঘ র ৮০  কাঁচা 
রা া পাকা করা হেব 
এবং জলা পিরষদ ও 
ইউিনয়ন পিরষেদর  
অথ ায়েন মাট ৫০ 
িক.িম দেঘ র ২০  
কাচঁা রা া ইট সিলং 
করা হেব।  
 
গ) এলিজইিডর ও 
িপআইওর উে েগ ৫ 

 ীজ, ১৯০  
কালভাট এবং 
পৗরসভার অথ ায়েন 

৩০ িকিম. েনজ 
লাইন ও গাইডওয়াল 
িনম াণ করা হেব।  
 

ক) মাট ১৮ 
িক.িম দেঘ র 
৫  পাকা 
রা া সং ােরর 
বাকী থাকেব 
 
খ) ১৮০ িক.িম 
দেঘ র ৫৭  
কাচঁা রা া 
পাকা করা 
বাকী থাকেব 
 
গ) ৫  ীজ, 
৪০  কালভাট 
এবং ৯০ িক.িম 

েনজ লাইন 
ও গাইডওয়াল 
িনম াণ বাকী 
থাকেব  
 
ঘ) ৫০  
ভৗত 

অবকাঠােমা 
িনম াণ বাকী 
থাকেব।  
 

ক) কান 
উে াগ নয়া 
হেব না 
 
খ) উপেজলা 
পিরষদ ৩২ 
িক.িম দঘ  
িবিশ  ১৫  
কাচঁা রা ােক ইট 
সিলংেয় উ ীত 
করেব।  
 
গ) উপেজলা 
পিরষদ ৪ িক.িম 

েনজ লাইন ও 
িনম াণ করেব।  
 
ঘ) উপেজলা 
পিরষদ ১০  
ভৗত 

অবকাঠােমা 
িনম াণ করেব।  
 
ঙ) ৪ িক.িম 
দঘ  িবিশ  ২ 
 কাঁচা রা ােক 
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ঘ) এলিজইিডর ও 
িপআইওর উে েগ 
১০০  ভৗত 
অবকাঠােমা িনম াণ 
করেব।  

ঙ) আকি ক 
িত  রা া 

জ রী সং ার 
বাকী থাকেব 

াটস-বািল ারা 
সং ার করেব।  

 
২. িষ 
 
 

শ  
উৎপাদন 
কাি ত 
পিরমােন না 
হবার 
কারেন 

ষকরা 
িত  

হে  
 
 

সম  
উপেজলা 

- ১০,০০০ 
ষক পিরবার 

ও 
২৩,৪৭০ 
হ র আবাদী 

জিম 
 
- ২০,১১৩  
িমহীন ও 
াি ক ষক 

পিরবার যারা 
িষ উপকরণ 

িকনেত 
অসামথ  

১) িষেত 
আ িনক য পািত 
ও েয়াজনীয় 

ান না থাকা 
 
২) দির  ষক 
যারা েয়াজনীয় 

িষ বীজ, সার ও 
উপকরণ িকনেত 
অসামথ 

ক) িষ িবভাগ 
আ িনক য পািত ও 
শ  ব খীকরন 
িবষেয় িতবছর 
১০০০ জন এবং ৫ 
বছের মাট ৫০০০ 

ষকেক িশ ণ 
দান করেব।  

 
খ) িষ িবভাগ 

িতবছর ১০,০০০ 
জন িমহীন ও 

াি ক ষেকর মােঝ 
িষ উপকরণ (বীজ, 

সার ইত ািদ) িবতরন 
করেব।  

ক) ৫০০০ 
সাধারন ষক 

িনংেয়র 
আওতার 
বািহের 
থাকেব।  
 
খ) িতবছর 
১০০০০ জন 
িমহীন ও 
াি ক ষক 
েয়াজনীয় 
িষ উপকরণ 

(বীজ, সার 
ইত ািদ) াি  
থেক বি ত 

থাকেব।  

ক) উপেজলা 
পিরষদ ২  

িশ েনর 
মা েম ২০০ জন 

ষকেক 
িশ ণ দান 

করেব।  
 
খ) উপেজলা 
পিরষদ ২০ জন 
দির  ষেকর 
মােঝ িষ 
উপকরণ (বীজ, 
সার ইত ািদ) 
িবতরন করেব।   

৩. মৎ  ১. মৎ  
উৎপাদন 
কাি ত 
পিরমােন না 
হওয়া 

সম  
উপেজলা 

মৎ জীিব 
৮৭৮ জন ও  
২১  উ ু  
জলাশয় 
- ১৬৬০ 
ম.ট. মৎ  

ঘাটিত 

১) উ ু  
জলাশেয় মােছর 
পিরমাণ কেম 
যাওয়া 
 
২) মৎ চাষীেদর 
আ িনক ি  
িবষয়ক 

েয়াজনীয় ান 
ও উপকরন না 
থাকা 

ক) মৎ  অিফস ১০ 
 উ ু  জলাশেয় 

পানা অব করন ও 
মােছর অভয়ার  গেড় 

লেব 
 
খ) ৫০০ জন 
মৎ চাষীর মােঝ 
মৎ চাষ ি  সবা 
ও িশ ণ দান 
করেব।  

ক) ১১  
উ ু  জলাশয় 
বাকী থাকেব।  
 
খ) ৩৭৮ জন 
মৎ চাষী 
মৎ চাষ 

ি  সবা ও 
িশ ণ  

থেক বি ত 
থাকেব।  

ক) উপেজলা 
পিরষদ ২  
উ ু  জলাশেয় 
পানা 

অব করন ও 
মােছর অভয়ার  
গেড় লেব 
 
খ) ১০০ জন 
মৎ চাষীর মােঝ 
মৎ চাষ ি  
সবা ও িশ ণ 
দান করেব।  

৪. ািণস দ ১. গবািদ 
প -পািখর 
উৎপাদন 
কম হওয়া 

সম  
উপেজলা 

গবািদপ  - 
৯৮৩৪২  
-৭৮০  
খামার 
ধ উৎপাদন 

ঘাটিত – 
১৫,৭৭৫ 
ম.ট 

 

১. গবািদ প র 
জ  েয়াজনীয় 

কা দান না 
করা।  
২. খামার 
পিরচালনায় 
খামািরেদর 

েয়াজনীয় ান 
ও দ তা না থাকা 

ক) ািণস দ অিফস 
িতবছর ৪৬,০০০ 

গবািদপ েক িবিভ  
রােগর কা দান 

করেব।  
 
খ) ািণস দ অিফস 
৫০০ জনেক খামার 
পিরচালনার 

েয়াজনীয় ান ও 
দ তা িবষয়ক 

িশ ন ও দশ নী 
খামার াপন করেব।  

ক) িতবছর 
৫৮,৩৪২  
গবািদপ  
রােগর কা 
থেক বি ত 

থাকেব।  
খ) ২৮০ জন 
খামার 
পিরচালনার 

েয়াজনীয় 
ান ও দ তা 

িবষয়ক 
িশ ন থেক 

বি ত থাকেব।  
 

ক) উপেজলা 
পিরষদ িতবছর 
৫০,০০০ 
গবািদপ েক 
িবিভ  রােগর 

কা দান 
করেব।  
 
খ) উপেজলা  
২০০ জনেক 
খামার 
পিরচালনার 

েয়াজনীয় ান 
ও দ তা 
িবষয়ক িশ ন 
ও দশ নী খামার 
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াপন করেব।  
৫. াথিমক িশ া 
 
 
 
 

১. ছা -
ছা ীেদর 
পাঠদান 

হত হে  
ও িব ালেয় 
যেত 

আ হী হে  
না 
 

সম  
উপেজলা  

- ৫০  
াথিমক 

িব ালয় ও 
ছা -ছা ী 
১২,০০০ জন  

১) ৩০  
িব ালেয় 

ণীক  ও 
অ া  
অবকাঠােমাগত 
সম া িব মান 
 
২) ৫০  

াথিমক 
িব ালেয় চয়ার-
টিবল ও পয া 
ীড়া সাম ীর 

অভাব 
 

ক) এলিজইিড ২০  
াথিমক িব ালেয় 
িনক  সং ার/ 

েয়াজনীয় 
অবকাঠােমা িনম াণ ও 
জন া  অিফস 
কওয়াশ াপন 

করেব।   
 
খ) কােনা উে াগ 
নই 

 

ক) ১০  
াথিমক 

িব ালেয় 
িনক / 

েয়াজনীয় 
অবকাঠােমা 
সম া িব মান 
থাকেব।   
 
খ) ৫০  
িব ালেয় 
চয়ার- টিবল 

ও ীড়া 
সাম ীর অভাব 
িব মান 
থাকেব 
 

ক)  ১  
াথিমক 

িব ালেয় 
িনক  

সং ার/ 
েয়াজনীয় 

অবকাঠােমা 
িনম াণ করেব।  
 
খ)  উপেজলা 
পিরষদ ৫০  
িব ালেয় 
চয়ার- টিবল ও 
ীড়া সাম ী 

সরবরাহ করেব।   

৬. মা িমক িশ া ১. ছা -
ছা ীরা 
িব ালেয় 
যেত 

আ হী হে  
না 
 

সম  
উপেজলা 

- ১৫  
মা িমক ও 
িব ালয় ও 
ছা -ছা ী 
৩০০০ জন ও 
িশ ক ৭০০ 
জন 
 

১) ছা -ছা ীরা 
পাঠদান প িত 
উপেভাগ করেছ 
না।   
 
২) ২০  
িব ালেয় 

ণীক  ও 
অ া  
অবকাঠােমাগত 
সম া িব মান 
 
৩) িব ালেয় 
আসবাবপ  ও 
পয া ীড়া 
সাম ীর অভাব 
 
৪) ছা ীেদর 
যাতায়ােত 
যানবাহেনর 
অ িবধা 

ক) মা িমক িশ া 
অিফস ২০০ জন 
িশ কেক পাঠদান 
প িত আন ময় কের 
তালার িবষেয় 
িশ ন িদেবন।  

 
খ) িশ া েকৗশল 
অিধদ র ১০  
মা িমক িব ালেয় 

িনক  সং ার/ 
েয়াজনীয় 

অবকাঠােমা িনম াণ 
করেব।   
 
গ) কােনা উে াগ 
নই 

 
ঘ) কােনা উে াগ 
নই 

 

ক) ৫০০ জন 
িশ ক িশ ণ 
পাওয়া থেক 
বাদ পড়েবন 
 
গ) ৫  
মা িমক 
িব ালেয় 

িনক / 
েয়াজনীয় 

অবকাঠােমা 
সম া িব মান 
থাকেব।   
 
গ) ১৫  
মা িমক 
িব ালেয় 
আসবাবপ  ও 

ীড়া সাম ীর 
অভাব িব মান 
থাকেব 
 

ক) উপেজলা 
পিরষদ ৭০ জন 
িশ কেক 

িশ ণ দান 
করেব।  
 
খ)  কান উে াগ 
নই 

 
গ) উপেজলা 
পিরষদ ১৫  
মা িমক 
িব ালেয় 
আসবাবপ  ও 

ীড়া সাম ী 
সরবরাহ করেব।   
 
ঘ)  উপেজলা 
পিরষদ ১০০ জন 
ছা ীেক সাইেকল 
সরবরাহ করেব।   

৭. ব উ য়ন ১. কেম া ম 
বকেদর 

পয া 
সং ক 
কম সং ান 
না থাকা 

সম  
উপেজলা 

- ১০০০০ 
বকার বক  

ক) আয়বধ ন লক 
কািরগরী িশ ণ 
না জানা 

ক) উপেজলা ব 
উ য়ন অিফস ২০০০ 
জন বকার বকেদর 
আয়বধ ন লক 
কািরগরী িশ ণ 

দান করেব।  
 
 

ক) ৮০০০ জন 
বকার বক 

আয়বধ ন লক 
কািরগরী 

িশ ণ থেক 
বাদ পড়েব  

ক) উপেজলা 
পিরষদ ১০০ জন 
বকার বকেক 

আয়বধ ন লক 
কািরগরী 

িশ ণ দান 
করেব।  

৮. মিহলা িবষয়ক  ১. কম ম 
নারীেদর 
পয া 
আেয়র 
েযাগ না 

থাকা 

সম  
উপেজলা 

- ৮০০০ 
কম ম নারী 
 
 

ক) আয়বধ ন লক 
কািরগরী িশ ণ 
না জানা 
 
খ) হ িশ  ও 

র িশে র 
েয়াজনীয় 

ক) উপেজলা মিহলা 
িবষয়ক অিফস ৩০০০ 
বকার নারী ও 
বতীেদর 

আয়বধ ন লক 
কািরগরী িশ ণ 

দান করেব।  

ক) ৫০০০ 
বকার বক-
বতীেদর 

আয়বধ ন লক 
কািরগরী 

িশ ণ থেক 
বাদ পড়েব 

ক) উপেজলা 
পিরষদ ১০০ জন 
কম ম নারীেক 
আয়বধ ন লক 
কািরগরী 

িশ ণ দান 
করেব।  
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উপকরন িকনেত 
অসমথ হওয়া 

 
খ) কােনা ক  নই 

 
খ) ২০০০ জন 
নারী বসার 

াথিমক 
লধন/ 

উপকরন 
িকনেত অসমথ  

 
খ) ১২০ জন  
মিহলার মােঝ 
সলাইেমিশন 

িবতরন করেব।  

৯. া  ও 
পিরবারক াণ 

১. সরকারী 
া েসবা 
নয়ার জ  
রাগীেদর 

আ হ কেম 
যাওয়া 

সম  
উপেজলা 

- ইউিনয়ন 
া  

কমে  ৭ 
 

 
- কিমউিন  
ি িনক ২১  

ক) 
া েক েলােত 

আসবাবপ  ও  
েয়াজনীয় 

অবকাঠােমাগত 
সম া িব মান 
 
খ) া  
স িক ত ত  
স েক 
অসেচতনতা 
 

ক) া  েকৗশল 
অিফস ৭  ইউিনয়ন 
া  কমে ে  
েয়াজনীয় 

আসবাবপ  ও  
অবকাঠােমাগত উ য়ন 
করেব।  
 
খ) এনিজও েলা 
া , ি  ও পিরবার 

পিরক না িবষেয় 
সেচতনতা লক 
ক াে ইন চালােব।  

ক) ২১  
কিমউিন  
ি িনেক 
আসবাবপ  ও  

েয়াজনীয় 
অবকাঠােমাগত 
সম া িব মান 
থাকেব 

ক) উপেজলা 
পিরষদ ২  
কিমউিন  
ি িনেক 

েয়াজনীয় 
আসবাবপ  ও 
সর ামািদ 
সরবরাহ করেব।   
 
খ) উপেজলা 
পিরষদ া , 
ি  ও পিরবার 

পিরক না িবষেয় 
সেচতনতা লক 
ক াে ইন 
চালােব।  

১০. জন া  
 

১) জনগন 
েপয় পািন 
পেত 

সম ার 
স ুখীন 
হে  

সম  
উপেজলা 

- ২০০০  
 পিরবার 

(১৫০০  
নল প) 
 
 

১)  মা ষেদর 
নল প াপেনর 
সামথ না থাকা  

িডিপএইচই ন ন 
৫০০  নল প াপন 
করেব।  

১০০০  
নল প াপন 
করা বাকী 
থাকেব 

ক) উপেজলা 
পিরষদ ৮০  
ন ন নল প 
াপন করেব।  

 

১১. সমাজেসবা ১. 
িতব ীেদর 

িনভ রশীলতা 
ি  পাওয়া 

সম  
উপেজলা 

৮০০ জন 
িতব ী  

১. িতব ীেদর 
সহায়ক উপকরন 
কনার সামথ না 

থাকা 

সমাজেসবা অিফস 
২৫০ জনেক 

িতব ীেদর সহায়ক 
উপকরন িবতরন 
করেব 

৫৫০ জন 
িতব ী 

সহায়ক 
উপকরন থেক 
বি ত 
থাকেবন।  

ক) উপেজলা 
পিরষদ ৫০ জন 

িতব ীেক  
সহায়ক উপকরন 
( ইল চয়ার, 
িহয়ািরং এইড) 
িবতরন করেব।  

১২. বন ও পিরেবশ আবহাওয়া 
ও জলবা র 
পিরবত েনর 
কারেন 
জনগেনর  

সম  
উপেজলা 

- ১৭% 
বন িম 

ক) সামািজক 
বনায়েনর 
আওতায় 

েরাপন কম 
হওয়া 

ক) উপেজলা বন 
িবভাগ িতবছর 
২০,০০০ গােছর চারা 
রাপন করেব।  

জাতীয় 
পয ােয়র 
ল মা া 
থেক ৫% 

বন িম কম 
থাকেব 

ক) কােনা 
উে াগ নই 

১৩. সমবায় সমবায়ীেদর 
েয়াজন 

পিরমান 
আয় না 
হওয়া 

সম  
উপেজলা 

৪0৪২ জন 
সমবায়ী 

ক) ায়ী আেয়র 
উপেযাগী 
দ তা লক 

িশ ন না থাকা 

ক) উপেজলা সমবায় 
িবভাগ ২২০০ জন 
সমবায়ীেক 
আয়বধ ন লক 

িশ ন দান করেব 

২৪৯২ জন 
সমবায়ী 

িশ ন পাওয়া 
থেক বাদ 

পড়েব।  

ক) উপেজলা 
পিরষদ ৫০ জন 
সমবায়ীেক 
আয়বধ ন লক 

িশ ন দান 
করেব 

১৪. প ী উ য়ন প ী 
জনগেনর 
আথ-
সামািজক 
অব ার 
উ য়ন ধীের 
হওয়া 

সম  
উপেজলা 

প ী সমবায় 
সিমিতর  
৪৫০৯ জন 
সদ   

ক) 
সেচতনতা লক 
কায ম কম 
হওয়া 
 
খ) উৎপাদন খী 
ও আয় ি লক 

ক) উপেজলা প ী 
উ য়ন অিফস ২৫০০ 
জন সদ েদর মােঝ 
নারী িনয াতন রাধ 
এবং যৗ ক থা 
িন েল সেচতনতা, 
বয়  িশ া া , 

২০০0 জন 
সদ  
সেচতনতা লক 
কায ম থেক 
বাদ পড়েব 

ক) উপেজলা 
পিরষদ নারী 
িনয াতন রাধ 
এবং যৗ ক 

থা িন েল 
সেচতনতা, বয়  
িশ া া , ি  
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কম কাে  ামীণ 
জনগেনর 
অংশ হন কম 
হওয়া 

ি  ও পিরবার 
পিরক না, েরাপন 
ও ািনেটশন স েক 
সেচতনতা ি  কে  
পরামশ ও সহেযািগতা 
চালােব 

ও পিরবার 
পিরক না, 

েরাপন ও 
ািনেটশন 

স েক 
ক াে ইন 
করেব।  

 

6.2 Dc‡Rjvi GmWweøDIwU (SWOT) we‡kølb  

Dc‡Rjv cwil‡` emevmiZ gvby‡li Rxeb I RxweKv‡K cÖfvweZ Ki‡Z cv‡i Ggb Af¨šÍixY I evwn¨K 
Dcv`vbmg~n we‡køl‡bi gva¨‡g cwiw¯’wZ we‡kølb Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œ Dc‡Rjvi cÖvwZôvwbK mÿgZv 
(strength), ỳe©jZv (weakness), my‡hvM (opportunity) Ges cÖwZeÜKZv (threat) - GmWweøDIwU 
- wPwýZ Kiv n‡q‡Q| GwU‡K we‡ePbvq wb‡q KiYxq wba©viY Kiv n‡q‡Q Ges LvZIqvwi Dbœqb cÖwZeÜKZv, 
m¤¢ve¨ cÖfve wPwýZ K‡i cÖwZ‡ivag~jK e¨e¯’v wba©vi‡biD‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| 

 D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ mnvqK D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ ÿwZKi 
 

Af¨šÍixY 
 

cÖwZôv‡biˆewkó 

mÿgZvi w`K (Strength) `ye©jZvi w`K (Weakness) 

cÖ‡qvRbxq e ‘̄MZ (Avw_©K) m¤ú` I `¶ 
Rbej I kw³kvjx UxgIqvK© we`¨gvb 

mKj Lv‡Zi cÖwZ mg¸iæZ¡ bv w`‡q wbwÏ©ó wKQz LvZ 
†hgb- †fŠZ AeKvVv‡gv BZ¨vw`‡Z AZ¨waK ¸iæZ¡ 
†`qv 

 
RbcÖwZwbwa‡`i AvB‡bi cÖwZ kÖ×v‡eva 
 

cwiKíbv welqK KvwiMix Áv‡bi ¯̂íZv I `xN©‡gqv`x 
I †UKmB Dbœqb cwiKíbv †bqvi gvbwmKZv bv _vKv 

Dbœqb evÜe miKvix bxwZ h_vmg‡q A_© Qv‡oi wbðqZv bv _vKv 

cwil‡`i Avq µgvMZ e„w× cvIqv Dc‡Rjv Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡b gZvgZ cÖ`v‡bi 
my‡hvM GL‡bv mxwgZ| 

 
evwn¨K 

 
cwi‡ekMZ 

ˆewkó 

my‡hv‡Mi w`K (Opportunities) cÖwZK~jZv/SzuwKi w`K (Threat) 

Dbœqb cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evq‡b 
Rbmvavi‡bi AskMÖnY I Drmvn 

wewfbœg~Lx `jxq ivR‰bwZK Pvc I Af¨šÍixY †Kv›`j 

Dbœqb welqK mbvZbx gvbwmKZvi 
cwieZ©b 

cÖvwšÍK Rb‡Mvôx I AivRˆbwZK e¨w³e‡M©i ‡ÿ‡Î †mev 
MÖn‡b RwUjZv I `xN©m~wÎZv 

RbM‡bi wkÿv I Av_©-mvgvwRK Ae¯’v 
Zzjbvg~jK fv‡jv nIqv 

cÖKí ev Í̄evq‡b ¸bMZ gvb iÿvKi‡Y ~̀e©j  
gvbwmKZv I miKvix µq cÖwµqv A¯̂”QZv| 

7. Dc‡Rjvi cÂevwl©K ev‡R‡Ui mvi-ms‡ÿc 
 

বােজট হেলা কােনা িত ােনর আিথ ক স মতার স া  িচ ।  সাধারনত উপেজলার উ য়ন কায ম 
পিরচালনায় অথ-স দ একািধক বছেরর জ  পাওয়া যায় না।  এ িবেবচনায় চলিত অথ বছেরর বােজটেক ৫ 
ন কের া  স া  বােজটেক প বািষ ক পিরক নার বােজট িহেসেব ধরা হেয়েছ।  তমিনভােব উপেজলায় 

চলমান খাতওয়াির উ য়ন উে গস হেক ৫ ন কের িনে র স দ িববরনী তরী করা হেয়েছ।  
 

 Znwe‡ji Drm evwl©K Mo eivÏ cvuP eQ‡ii cÖ‡ÿcY 



19 
 

1 evwl©K Dbœqb Kg©m~wPi (GwWwc) gÄywi 2,00,00,000.00 10,00,00,000.00 
2 we‡kl Kg©©m~wPi gÄywi 50,00,000.00 2,50,00,000.00 
3 ’̄vbxq fv‡e AvnwiZ m¤ú`  1,23,00,923.00 6,15,04,615.00 
4 Dc‡Rjvq ev¯Íevq‡bi Rb¨ RvZxq cÖKí 

eve` GbwewW mg~‡ni ev‡RU  
24,17,09,950.00 120,85,49,750.00 

5 BDwbqb/†cŠimfv/‡Rjv cwil` Dbœqb 
Kg©m~wPi gÄywi 

1,53,21,868.00 7,66,09,340.00 

6 Dc‡Rjvq msm` m`‡m¨i cÖKí  80,00,000.00  
7 GbwRI/ wmGmI cÖKí   cwigvY Q 
8 e¨w³Lv‡Zi cÖKí  cwigvY R 

 
 
 

8. Dc‡Rjvi m¤ú` wPÎvqb /wewfbœ Drm †_‡K  Dc‡Rjvq Pjgvb Dbœqb Kvh©µg 
 

উপেজলার আওতাধীন এলাকার মে  িবিভ  সরকারী, বসরকারী সং া, জাতীয় ও ানীয় সরকার 
িত ানস হ উ য়ন কায ম পিরচালনা কের থােক।  এক  সমি ত উ য়ন পিরক না ণয়েন এসকল 
িত ােনর কায মস হ িবেবচনায় নয়া অত  জ রী।  এেত কােজর ততা পিরহার করা ও স েদর 

সেব া  বহার িনি েত স ক পিরক না ণয়ন করা স ব হয়।  িনে র ছেক উপেজলায় চলমান িবিভ  
জাতীয় ক প স হ, ানীয় সরকার িত ান স েহর ক স হ, এনিজও ও বসরকারী উে েগ 
বা বায়নাধীন ক স েহর িচ  েল ধরা হেলা।  
 

LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 
GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 
BDwbq‡bi 

bvg) 

evwl©K eivÏ / cÖK‡íi 
†gqv` 

RvZxq cwiKíbv I cÖKí 

‡hvMv‡hvM I 
AeKvVv‡gv  

Dbœqb 
 

AMÖvwaKvi wfwËK 
¸iæZ¡c~Y© cjøx AeKvVv‡gv 
Dbœqb cÖKí 
(AvBAviwWwc-2) 

2000 wgUvi iv Í̄v Dbœqb I 3 wU KvjfvU© 
wbg©vY 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

11,68844.00/ 
(2017 mvj †_‡K 
2023 mvj ch©šÍ)  

MÖvgxY moK I KvjfvU© 
‡givgZ cÖKí 

82211 wgUvi iv Í̄v †givgZ mgMÖ 
Dc‡Rjv 

5,17,88900.00/ 
 

eb¨v I cÖvK…wZK ~̀‡h©v‡M 
ÿwZMÖ ’̄ MÖvgxb moK 
AeKvVv‡gv cybe©vmb cÖKí 
(FDDRIRP-2) 

9380 wgUvi ÿwZMÖ ’̄ iv Í̄v ms¯‹vi mgMÖ 
Dc‡Rjv 

326,46401.00/ 
(2018 mvj †_‡K 
2023 mvj ch©šÍ) 

MÖvg moK cybe©vmb cÖKí 2980 wgUvi iv Í̄v ms¯‹vi mgMÖ 
Dc‡Rjv 

২,47,35890.00/ 
(2018 mvj †_‡K 
2023 mvj ch©šÍ) 
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LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 
GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 
BDwbq‡bi 

bvg) 

evwl©K eivÏ / cÖK‡íi 
†gqv` 

General Social 
Infrastructure 
Development 
Project (GSIDP) 

21 wU gmwR` I 4 wU Kei ’̄vb Dbœqb| 
mvgvwRK, ag©xq I wPËwe‡bv`bg~jK 
AeKvVv‡gv wbg©vY 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

1,41,65134.00/ 
(2017 mvj †_‡K 
2022 mvj ch©šÍ) 

cjøx 
AeKvVv‡gv 

Dbœqb 

AskMÖnbg~jK cjøx Dbœqb 
cÖKí (PRDP-4) 

gvwUi iv Í̄v Dbœqb।ি েমর মাট েয়র 
২০% ামবাসী, ১০% ইউিনয়ন পিরষদ ও 
৭০% ক  ক ক বহন করা হয় 

mKj 
BDwbqb 

2,358,242.00/ 
(2015 mvj †_‡K 
2022 mvj ch©šÍ) 

ÎvY I 
c~Ye©vmb 

MÖvgxY AeKvVv‡gv ms¯‹vi 
(KvweLv/KvweUv) 

13478 wgUvi ˆ`‡N©¨i 26 wU iv Í̄v gvwU 
×viv cyY:wbg©vY I 152 wU ‡mvjvi ÷ªxU 
jvBU I 10 wU N‡i †mvjvi wm‡÷g ’̄vcb 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

১,31,30,000.00/ 
ivR¯̂ Dbœqb 

MÖvgxY AeKvVv‡gv 
iÿYv‡eÿY (wUAvi) 

2806 wgUvi ˆ`‡N©¨i 28 wU iv Í̄v gvwU 
×viv cyY:wbg©vY, 106 wU cÖwZôvb 
†givgZ, gvwU fivU 6 wU, 8 wU 
MvBWIqvj I 2 wU KvjfvU© wbg©vY I 
nZ`wi ª̀‡`i Rb¨ 55 wU Ni wbg©vY| 240 
wU ‡mvjvi ÷ªxU jvBU ’̄vcb 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

২,18,70,983.00/ 
ivR¯̂ Dbœqb 

K…wl 

DbœZ RvZ I cÖhyw³ 
m¤úªmviY cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ’̄vcb, 350 Rb K…lK†K 
cÖwkÿY cÖ`vb 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

26,89,635.00/ 
ivR¯̂ LvZ 

K…lK ch©v‡q DbœZ gv‡bi 
Wvj, †Zj I gmjv exR 
Drcv`b, msiÿY I 
weZib cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ’̄vcb, K…lK‡`i cÖwkÿY 
cÖ`vb, webvg~‡j¨ 35 Rb K…l‡Ki gv‡S 
DbœZ Rv‡Zi Wvj, †Zj I gmjv exR 
weZib 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

3,77,750.00/ 
(2017 mvj †_‡K 
2022 mvj ch©šÍ) 
 

K…wl AvenvIqv I Z_¨ 
cÖhyw³ DbœwZKib cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ’̄vcb, 200 Rb K…lK‡K wb‡q 
gZwewbgq mfv 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

10,000.00/ 
(2018 mvj †_‡K 
2022 mvj ch©šÍ) 

Lvgvi hvwš¿KxKi‡bi 
gva¨‡g dmj e„w× cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ’̄vcb, K…lK‡`i cÖwkÿY 
cÖ`vb 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

1,30,800.00/ 
(2013 mvj †_‡K 
2019 mvj ch©šÍ) 

grm¨ 

BDwbqb ch©v‡q grm¨ Pvl 
cÖhyw³ †mev m¤úªmviY 
cÖKí 

grm¨ Pvl cÖ`k©Yx Lvgvi ’̄vcb, grm¨ 
Pvlx‡`i cÖwkÿY cÖ`vb, grm¨ Pvl cÖhyw³ 
weZiY 

mKj 
BDwbqb 

2,26,000.00 
(20২২ mvj ch©šÍ) 

Rjvkq ms¯‹v‡ii gva¨‡g 
grm¨ Drcv`b e„w× cÖKí 

Rjvkq cyY:Lbb, grm¨ cÖ`k©Yx Lvgvi 
’̄vcb, grm¨Pvlx‡`i cÖwkÿY cÖ`vb, 

LbbK…Z b`xi cv‡o e„ÿ‡ivcb 

 mgMÖ 
Dc‡Rjv 

4,20000.00 
 

gy³ Rjvk‡q †cvbvgvQ 
Aegyw³i gva¨‡g grm¨ 
m¤ú‡`i Dbœqb 

gy³ Rjvk‡q †cvbvgvQ Aegyw³ Kib,  mgMÖ 
Dc‡Rjv 

2,50,000.00 
(ivR¯̂) 

wej bvm©vix Kvh©µg grm¨ Pvl cÖ`k©Yx Lvgvi ’̄vcb, grm¨ 
Pvlx‡`i cÖwkÿY cÖ`vb 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

50,000.00 
(ivR¯̂) 
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LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 
GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 
BDwbq‡bi 

bvg) 

evwl©K eivÏ / cÖK‡íi 
†gqv` 

এনএ িপ grm¨ Pvl cÖhyw³ weZiY mgMÖ 
Dc‡Rjv 

২০০০০০.০০ 

cÖvwYm¤ú` 

cÖvwYcywó Dbœqb I cÖhyw³ 
n Í̄všÍi cÖKí 

Lo cÖwµqvRvZKiY I KvuPv Nvm msiÿY mgMÖ 
Dc‡Rjv 

 

cÖvwYm¤ú` I †WBwi 
Dbœqb cÖKí 

 mgMÖ 
Dc‡Rjv 

 

cÖv_wgK wkÿv 

cÖv_wgK wkÿv Dbœqb 
cÖKí (PEDP-4 ) 

miKvix cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡ni †fŠZ 
AeKvVv‡gv Dbœqb, AvmevecÎ mieivn, 
wkÿK†`i cÖwkÿY cÖ`vb 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

৪5,354,719.00 
(2018 mvj †_‡K 
2022 mvj ch©šÍ) 

Need Based 
Infrastructure 
Development of 
Govt. Primary 
School (NBID-
GPS) 

৮ wU miKvix cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡ni 
feb I evDÛvix Iqvj wbg©vY 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

4,22,49043.00/ 
(2016 mvj †_‡K 
2023 mvj ch©šÍ) 

Need Based 
Infrastructure 
Development of 
Newly Nationalized 
Govt. Primary 
School (NBID-
NNGPS) 

14 wU miKvix cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡ni 
feb I evDÛvix Iqvj wbg©vY 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

9,97,68073.00/ 
(2016 mvj †_‡K 
2023 mvj ch©šÍ) 

gva¨wgK wkÿv 

‡mwmc (Secondary 
Education Sector 
Investment 
Program) 

wkÿK‡`i cÖwkÿY, KvwiKzjvg Dbœqb, 
wkÿv cÖwZôv‡b wkÿv DcKiY I 
AvmevecÎ weZib, AvBwmwU jvwb©s †m›Uvi 
cÖwZôv 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

(2013 mvj †_‡K 
2023 mvj ch©šÍ) 

‡emiKvix gva¨wgK 
we`¨vjqmg~‡ni †fŠZ 
AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

‡emiKvix gva¨wgK we`¨vjqmg~‡ni †fŠZ 
AeKvVv‡gv Dbœqb, AvmevecÎ mieivn 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

Pjgvb 

Rb¯̂v ’̄¨ 

MÖvgxY cvwb mieivn cÖKí  wUDeI‡qj weZib I Mfxi bjK~c ’̄vcb mgMÖ 
Dc‡Rjv 

9,25,184.00/ 
RyjvB 201৯- Ryb 
20২৩ 

RvZxq m¨vwb‡Ukb cÖKí m¨vwbUvix †jwUªb mvgMÖx weZiY I cvewjK 
Uq‡jU wbg©vY 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

8,61,728.00/ 
 

37 wU †Rjv kn‡i cvwb 
mieivn cÖKí 

13 wK.wg †Wªb I cvBcjvBb wbg©v‡bi 
gva¨‡g evox‡Z cvwbi ms‡hvM cÖ`vb 

 ‡cŠimfv 2,24,38795.00/ 

cÖv_wgK wkÿv Dbœqb 
cÖKí (PEDP-3) 

 cÖv_wgK we`¨vj‡q IqvkeøK wbg©vY mgMÖ 
Dc‡Rjv 

98,48739.00/ 
(2014 mvj †_‡K 
2022 mvj ch©šÍ) 

gwnjv welqK 
RxweKvq‡bi Rb¨ 
gwnjv‡`i `ÿZv wfwËK 
cÖwkÿY cÖKí 

cÖwZeQi 400 Rb‡K 3 gvm †gqv`x 5 wU 
†Uª‡W (`wR©, GgeªqWvix, weDwUwd‡Kkb, 
eøK-evwUK I KvM‡Ri †VvOv) cÖwkÿY 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

26,40,000.00/ 
Pjgvb 
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LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 
GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 
BDwbq‡bi 

bvg) 

evwl©K eivÏ / cÖK‡íi 
†gqv` 

cÖ`vb Kiv nq 

Avqea©bg~jK cÖwkÿY 
cÖKí 

cÖwZeQi 120 Rb‡K 3 gvm †gqv`x 
Kw¤úDUvi mvwf©wms GÛ wi‡cqvwis I 
†gvevBj mvwf©wms †Uª‡W cÖwkÿY cÖ`vb Kiv 
nq 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

3,65,000.00/ 
(2016 †_‡K Pjgvb) 

wK‡kvi wK‡kvix cÖKí cÖwZ †cŠimfv I BDwbq‡b 1 wU K‡i 
wK‡kvi wK‡kvix K¬ve MVb 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

556 †KvwU 
(2018 †_‡K Pjgvb) 

gv I wkï mnvqZv Kg©m~wP cÖwZ †cŠimfv 40 Rb I BDwbq‡b 10  
Rb  K‡i cv‡e| wWwRwe mnvqZvq 
BDwbq‡b 300-400Rb 24 gvm 3 †KwR 
Pvj  cv‡e | 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

cÖvq 40 †KvwU UvKv 

’̄vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Dbœqb cÖKí 

BDwbqb 
cwil` 

‡jvKvj Mfb©‡g›U mv‡cvU© 
cÖ‡R± (GjwRGmwc) 

BDwbqb¸‡jvi wkÿv, ¯̂v ’̄¨, AeKvVv‡gv 
BZ¨vw` Lv‡Z wewb‡qvM 

Dc‡Rjvi 
mKj 

BDwbqb 

91,03,035.00/ 
(2017 mvj †_‡K 
2023 mvj ch©šÍ) 

evwl©K Dbœqb Znwej I 
ivR¯̂ Dbœqb 

BDwbqb¸‡jvi wkÿv, ¯̂v ’̄¨, AeKvVv‡gv 
BZ¨vw` Lv‡Z wewb‡qvM 

mKj 
BDwbqb 

2,54,34820.00/ 
(ivR¯̂ I GwWwc) 

‡Rjv cwil` evwl©K Dbœqb Znwej I 
ivR¯̂ Dbœqb 

D&c‡Rjvi wkÿv, ¯̂v ’̄¨, AeKvVv‡gv 
BZ¨vw` Lv‡Z wewb‡qvM 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

21,100,000.00/ 
(ivR¯̂ I GwWwc) 

Dc‡Rjv 
cwil` 

Dc‡Rjv cwiPvjb I 
Dbœqb cÖKí 

Dc‡Rjv cwiPvjb, Revew`wnZv wbwðZ, 
mÿgZv e„w× I AeKvVv‡gv Dbœqb 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

7000000-500000 
UvKv (ivR¯̂ I RvBKv) 

‡cŠimfv 
evwl©K Dbœqb Znwej I 
ivR¯̂ Dbœqb 

†cŠimfvi wkÿv, ¯̂v ’̄¨, AeKvVv‡gv 
BZ¨vw` Lv‡Z wewb‡qvM 

VvKziMuvI 
সদর 
‡cŠimfv 

8,99,43502.00/ 
(ivR¯̂ I GwWwc) 

     
Ggwc, GbwRI I wmGmIÕi cÖKí 
 
¯̂v ’̄¨ hÿv I g¨v‡jwiqv †ivMx 

wPwýZ Kib 
eªv‡Ki D‡`¨v‡M Dc‡Rjvi RbM‡bi g‡a¨ 
hviv  hÿv I g¨v‡jwiqv †ivMx i‡q‡Q 
Zv‡`i wPwýZ K‡i wPwKrmv †mev cÖ`vb| 

mKj 
BDwbqb 

5 eQi 

¯̂v ’̄¨, cywó I RbmsL¨v 
cÖKí, eªvK 

25 Rb ¯̂v ’̄¨Kgx© I 311 Rb ¯̂v ’̄¨ †mweKv 
Dc‡Rjvi RbM‡bi ¯̂v ’̄¨ I cywó wbwð‡Z 
KvR Ki‡Q 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

Pjgvb 

IqvUvi, m¨vwb‡Ukb GÛ 
nvBwRb cÖ‡R±, eªvK 

30,000 Rb‡K m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi Rb¨ 
FY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

Pjgvb 

AvBb-k„sLjv 
wnDg¨vb ivBUm GÛ 
wjM¨vj GBW mvwf©‡mm, 
eªvK 

gvbevwaKvi Kg©x 42 Rb, AwaKvi 
m¤úwK©Z Ávb AR©b 10474 R‡bi Ges 
AvBb mnvqZv wK¬wbK 1 wU 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

Pjgvb 

wkÿv wkÿv mnvqZv Kvh©µg, cÖv_wgK we`¨vjq 5 wU, wkï wb‡KZb 30 mgMÖ Pjgvb 
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LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 
GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 
BDwbq‡bi 

bvg) 

evwl©K eivÏ / cÖK‡íi 
†gqv` 

eªvK wU, KwgDwbwU jvB‡eªix  6wU cÖwZôv Dc‡Rjv 

K…wl cÖvwšÍK K…lK Dbœqb 
cÖKí, eªvK 

3500 K…lK‡K FY I K…wl mnvqZv cÖ`vb mgMÖ 
Dc‡Rjv 

Pjgvb 

¯̂v ’̄¨ 

Strengthening 
Multisectoral 
Nutrition 
Programming 
Through 
Implementation 
Science Activity 
(MSNP), Care 
Bangladesh 

Dc‡Rjvi ỳ ’̄ I Mf©eZx gv, wkï‡`i  
¯̂v ’̄¨ I cywó wbwð‡Z KvR Ki‡Q 

mgMÖ 
Dc‡Rjv 

(2017 mvj †_‡K 
2022 mvj ch©šÍ) 

     
wkí/ evwYwR¨K D‡`¨vM 
ঠা রগাঁও 
গার িমলস 

িলঃ 

খা  ও খা  সহায়ক/ িচিন 
িশ  

500 gvby‡li Kg©ms ’̄vb n‡q‡Q|   Dc‡Rjv - 

 

9. cÂevwl©K cwiKíbvi iƒcKí weeiYx 
 

পক  হেলা উপেজলা এবং এর নাগিরকেদর ারা ি র ত কাি ত পিরি িত বা িচ ।  এটা জনগেনর কােছ 
 করা উপেজলার ভিব ত িচ  যােত িতফিলত হেয়েছ উপেজলার প  থেক হীত অ ািধকার খাত 

স হ এবং এক  িনি  সমেয় উপেজলা কাথায় যেত চায় তার ত য়।  উপেজলায় বসবাসরত জনগেনর 
আকা ােক াধা  িদেয় জনসাধারেনর জীবন ও জীিবকার সােথ স িত রেখ আগামী ৫ বছেরর জ  
িন িলিখত পক  ণয়ন করা হেয়েছ।  

 

“ VvKziMuvI সদর উপেজলার যাগােযাগ অবকাঠােমা উ য়ন, িষ উৎপাদন ি , া েসবা 
িনি তকরন, িশ া ও কম সং ােনর েযাগ ি র মা েম সকল জনগেনর জীবনযা ার 
মােনা য়ন িনি ত করা”  
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10. cÂevwl©K cwiKíbvijÿ¨gvÎv I djvdj I cwigvc‡hvM¨ m~PKmn(LvZIqvwi) 
 

প বািষ ক উ য়ন পিরক নার ল েলা উপেজলার পকে র সােথ েরা ির িমল রেখ হীত হেয়েছ।  
উপেজলা পিরষেদর িনজ  পিরি িত িবে ষণ ব ক বা বায়নেযা  হয় এমনভােব ল মা া িনধ ারন করা 
হেয়েছ।  এর ফেল উপেজলার উ য়েনর িচি ত িতব কতা এবং সম া মাকােবলা করা স ব হেব এবং 
উপেজলা পিরষদ তার কাি ত ফলাফল িনেয় আসেত স ম হেব।  VvKziMuvI সদর উপেজলা আগামী ৫ 
বছেরর উ য়ন কায ম পিরচালনার জ  ৫  খাতেক িচি ত কেরেছ।  খাত েলা হেলা- যাগােযাগ ও 
অবকাঠােমা, িষ. িশ া. া য্ ও মানবস দ উ য়ন।  িনে র ছেক প বািষ ক পিরক নার ল , খাত, 
ফলাফল ও পিরমাপেযা  চকস হ েল ধরা হেলা।  

 
ম প বািষ ক পিরক নার ল  খাত ফলাফল পিরমাপেযা  চক 

 
১.  ানীয় জনগেনর ল এবং 

বাজাের যাতায়ােতর জ  উ ত 
যাগােযাগ ব া িনি ত করা 

যাগােযাগ ও 
অবকাঠােমা  

ক) উপেজলা পিরষদ ১৬০ িক.িম 
দঘ  িবিশ  ৫৩  কাচঁা রা ােক 
ইট সিলংেয় উ ীত করেব।  
 
খ) উপেজলা পিরষদ ৩  
কালভাট এবং ২০ িক.িম. েনজ 
লাইন ও গাইডওয়াল িনম াণ 
করেব।  
 
গ) উপেজলা পিরষদ ৫০  ভৗত 
অবকাঠােমা িনম াণ করেব।  
 
ঘ) ২০ িক.িম দঘ  িবিশ  ১০  
কাচঁা রা ােক াটস-বািল ারা 
সং ার করেব।  

ক) ৩৮০ িক.িম. দেঘ র মাট ১৫৭  
কাঁচা রা ার মে  ১৫০ িক.িম দেঘ র 
মাট ৮০  কাঁচা রা া পাকা করা হেব।  

এবং ২১০ িক.িম দেঘ র মাট ৭৩  
কাঁচা রা ােক ইট সিলংেয় উ ীত হেব।  
 
খ) ১০  ীজ, ২৫০  কালভাট এবং 
১২০ িক.িম েনজ লাইেনর মে  
উপেজলা পিরষদ ৫  ীজ, ১৯৩  
কালভাট এবং ৫০ িক.িম েনজ লাইন 
িনম াণ করা হ ব।  
 
গ) ২০০  ভৗত অবকাঠােমার মে  ৫০ 

 ভৗত অবকাঠােমা িনম াণ করা হেব।  
 
ঘ) জ রী চলাচেলর উপেযাগী করার জ  
২০ িক.িম. দঘ  িবিশ  ১০  কাঁচা 
রা ােক াটস-বািল ারা সং ার করেব।  

২ সািব ক িষজ উৎপাদন ি  করা িষ, মৎ  ও 
ািণস দ 

ক) উপেজলা পিরষদ ১০  
িশ েনর মা েম ১০০০ জন 
ষকেক িশ ণ দান করেব।  

 
খ) উপেজলা পিরষদ ১০০ জন 
দির  ষেকর মােঝ িষ 
উপকরণ (বীজ, সার ইত ািদ) 
িবতরন করেব।  
 
গ) উপেজলা পিরষদ ১০  উ ু  
জলাশেয় পানা অব করন ও 
মােছর অভয়ার  গেড় লেব 
 
ঘ) ২৫০ জন মৎ চাষীর মােঝ 
মৎ চাষ ি  সবা ও িশ ণ 

দান করেব।  
 
ঙ) উপেজলা পিরষদ িতবছর 
৫০,০০০ গবািদপ েক িবিভ  
রােগর কা দান করেব।  

 
চ) উপেজলা পিরষদ িতবছর 

ক) ১০,০০০ ষক পিরবােরর মে  ৬০০০ 
জন ষক িশ েণর আওতায় আসেব।  
 
খ) ২০,১১৩  িমহীন ও াি ক ষক 
পিরবােরর মে  ১০৫০০ জেনর মােঝ িষ 
উপকরণ (বীজ, সার, য পািত ইত ািদ) 
িবতরন করেব।  
 
গ) ২১  উ ু  জলাশেয়র মে  ২০ 

েত পানা অব করন ও মােছর 
অভয়ার  গেড় লেব 
 
ঘ) ৮৭৮ জন মৎ চাষীর মে  ৭৫০ জন  
মৎ চাষ িবষয়ক ি  সবা ও িশ ণ 
লাভ করেব।  
 
ঙ) মাট ৯৮৩৪২  গবািদপ র মে  

িতবছর ৯৬,০০০ গবািদপ েক িবিভ  
রােগর কা দান করা হেব।  

 
চ) ৭৮০ জন খামািরর মে  ৭০০ জনেক 
খামার পিরচালনার েয়াজনীয় ান ও 
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২০০ জনেক খামার পিরচালনার 
েয়াজনীয় ান ও দ তা 

িবষয়ক িশ ন ও দশ নী খামার 
াপন করেব।  

দ তা িবষয়ক িশ ন দয়া হেব ও 
েয়াজনীয় সং ক দশ নী খামার াপন 

করা হেব।  

৩ িব ালেয় িশ াথ েদর উপি িত 
ও পাঠদােনর স ক পিরেবশ 
িনি ত করা 

িশ া ক) উপেজলা পিরষদ ৩৫০ জন 
িশ কেক িশ ণ দান করেব।  
 
খ) উপেজলা পিরষদ ৫  

াথিমক িব ালয় ও ৩  
মা িমক িব ালেয় িনক / 

েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনম াণ 
করেব।  
 
গ)  উপেজলা পিরষদ ৬৫  
িব ালেয় আসবাবপ  ও ীড়া 
সাম ী সরবরাহ করেব।   
 
ঘ)  উপেজলা পিরষদ ৫০০ জন 
ছা ীেক সাইেকল সরবরাহ 
করেব।  

ক) িত  িশ া িত ােনর ৭০০ জন 
িশ েকর মে  ৫৫০ জন িশ কেক 
পাঠদান প িত আন ময় কের তালার 
িবষেয় িশ ন পােবন।  
 
খ) ৩০  াথিমক ও ২০  মা িমক 
িব ালেয়র মে  ২৫  াথিমক ও ১৩  
মা িমক িব ালেয় িনক  সং ার/ 

েয়াজনীয় অবকাঠােমা িনম াণ করা হ ব।  
 
গ) ৬৫  িব ালেয় আসবাবপ  ও ীড়া 
সাম ী সরবরাহ করা হেব।  
 
ঘ)  ৫০০ জন ছা ীেক সাইেকল সরবরাহ 
করা হেব।  

৪ জনগেনর া েসবার মান ি  
ও েপয় পািন িনি ত করা।  
 

া  ও 
ািনেটশন 

ক) উপেজলা পিরষদ ১০  
কিমউিন  ি িনেক েয়াজনীয় 
আসবাবপ  ও সর ামািদ 
সরবরাহ করেব।  
 
খ) উপেজলা পিরষদ ২৫০ জন 

িতব ীেক সহায়ক উপকরন 
( ইল চয়ার, িহয়ািরং এইড)ও 
িবতরন করেব।  
 
গ) উপেজলা পিরষদ ৪০০  
ন ন নল প াপন করেব।  
 
ঘ) উপেজলা পিরষদ া , ি  
ও পিরবার পিরক না িবষেয় 
সেচতনতা লক ক াে ইন 
চালােব।  

ক) ৭  ইউিনয়ন া  কমে  ও ২১ 
 কিমউিন  ি িনেকর মে  সব েলা 

ইউিনয়ন া  কমে  ও ১০  
কিমউিন  ি িনেক েয়াজনীয় 
আসবাবপ  ও সর ামািদ সরবরাহ করা 
হ ব।  
 
খ) ৮০০ জন িতব ীর মে  ৫০০ জন 

িতব ীর মােঝ সহায়ক উপকরন ( ইল 
চয়ার, িহয়ািরং এইড) িবতরন করা হেব।  

 
গ) ২০০০ পিরবােরর জ  েয়াজনীয়  
১৫০০  নল েপর মে  ৯০০  নল প 
াপন করা হেব।   

 
ঘ) জনগেনর মােঝ া , ি  ও পিরবার 
পিরক না িবষেয় সেচতনতা লক 
ক াে ইন চালােনা হেব।  

৫ বকার নারী ষেদরেক দ  
মানবস েদ পা র ও 
কম সং ান ি  

মানবস দ 
উ য়ন ও 
কম সং ান 

ক) উপেজলা পিরষদ ৫০০ জন 
বকার বক ও ৫০০ জন কম ম 

নারী ও ২৪৫০ জন সমবায়ীেক 
আয়বধ ন লক কািরগরী িশ ণ 

দান করেব।  
 
খ) ৭০০ জন কম ম  
মিহলােক সলাইেমিশন িবতরন 
করেব।  

ক)১০০০০ জন বকার বক, ৮০০০ জন 
কম ম বকার নারী ও ৪৯৪২ জন 
সমবায়ীর মে  যথা েম২৫০০ জন 
বকার বক ও ৩৫০০ জন কম ম নারী 

ও ২৫০ জন সমবায়ীেক আয়বধ ন লক 
কািরগরী িশ ণ দান করা হেব।  
 
খ) ২০০০ জন িজর  মিহলার 
মে  ৭০০ জেনর মােঝ সলাইেমিশন 
িবতরন করা হ ব।  

 
 



 

১১. প বািষ ক পিরক না ািনং ফর াট 
(অথ বছর 2022 হেত 2026) 

 

 ক  িববরনী অব ান বা বায়ন িচ িবিনেয়াগ 

আইিড 
ট াগ া ােমর নাম িববরণ অিভ  ল / পিরমাণ 

ত ািশত 
উপকারেভাগী/ নারী-

ষ, িশ - িতব ী 
খাত অব ান 

(ইউিপ) 

বা বায়েনর ািবত বছর  
 

বা বায়নকারী 
সং া/ 

দািয় া  
ি  

া িলত য় তহিবেলর 
উৎস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ 
কাঁচা রা ােক ইট সিলংেয় 
উ ীত করন 

 

ইউিনয়ন রা া এ ও 
িব টাইপ 

১৬০ িক.িম দঘ  িবিশ  
মাট ৫৩  কাঁচা রা া 

21  ইউিনয়েনর 
সকল নাগিরকগণ 

যাগােযাগ 
অবকাঠােমা 

সকল 
ইউিনয়ন      উপেজলা 

েকৗশলী ৪,৯৮,৯০৪৬১.০০ এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

২ কাঁচা রা া াটস-বািল ারা 
সং ার  

েয াগকালীন 
িত  রা া 

২০ িক.িম দঘ  িবিশ  ১০ 
 কাঁচা রা া 

21  ইউিনয়েনর 
সকল নাগিরকগণ 

যাগােযাগ 
অবকাঠােমা 

সকল 
ইউিনয়ন      উপেজলা 

েকৗশলী ৪১,৫৭৫৩৮.০০ এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

৩ কালভাট, েনজ লাইন ও 
গাইডওয়াল িনম াণ  

পািন িন াষন ও 
রা ার পাড় ভে  

পড়া রাধ 

৩  কালভাট এবং ২০ 
িক.িম েনজ লাইন ও 

গাইডওয়াল  

21  ইউিনয়েনর 
সকল নাগিরকগণ 

যাগােযাগ 
অবকাঠােমা 

সকল 
ইউিনয়ন      উপেজলা 

েকৗশলী ১,২৪,৭২৬১৫.০০ এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

৪ ব গত অবকাঠােমা (ঘাটলা, 
যা ীছাউিন)  িনম াণ 

ঘাটলা, যা ীছাউিন, 
পাঠাগার, 

ফলকিনম াণ 

৫০  ব গত অবকাঠােমা 
(ঘাটলা, যা ীছাউিন) িনম াণ 

21  ইউিনয়েনর 
সকল নাগিরকগণ 

যাগােযাগ 
অবকাঠােমা 

সকল 
ইউিনয়ন      উপেজলা 

েকৗশলী ১,৬৬,৩০১৫৩.০০ এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

৫ 

ষকেদরেক আ িনক 
য পািত বহার ও শ  
ব খীকরন িবষয়ক 

িশ ণ দান 

িষ িবষয়ক উ ত 
ি  হ া র 

১০  িশ েনর মা েম 
১০০০ জন ষকেক 

িশ ণ দান 
 

21  ইউিনয়েনর  
১০০০ জন ষক িষ সকল 

ইউিনয়ন      উপেজলা 
িষ অিফস ১৩,৮৫৮৪৬.০০ এিডিপ ও 

রাজ  উ ৃ  

৬ 
দির  ষেকর মােঝ িষ 
উপকরণ (বীজ, সার 
ইত ািদ) িবতরন 

াি ক ও িমহীন 
ষক ১০০ জন দির  ষক 21  ইউিনয়েনর 

১০০ দির  ষক িষ সকল 
ইউিনয়ন      উপেজলা 

িষ অিফস ২৭,৭১৬৯২.০০ এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

৭ 
উ ু  জলাশেয় পানা 
অব করন ও মােছর 
অভয়ার  গেড় তালা 

সরকাির 
মািলকানাধীন নদী 

ও জলাশয় 
১০  উ ু  জলাশয় 21  ইউিনয়েনর 

সকল নাগিরকগণ িষ ৫  
ইউিনয়ন      

উপেজলা  
মৎ  
অিফস 

২৭,৭১৬৯২.০০ এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

৮ 
মৎ চাষীেদর মােঝ 
মৎ চাষ ি  সবা ও 

িশ ণ দান  

মৎ  িবষয়ক উ ত 
ি  হ া র ২৫০ জন মৎ চাষী 

21  ইউিনয়েনর 
২৫০ জন 
মৎ চাষী 

িষ সকল 
ইউিনয়ন      

উপেজলা 
মৎ  
অিফস 

২০,৭৮৭৬৯.০০ এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

৯ গবািদপ েক িবিভ  রােগর 
কা দান 

িপিপআই রােগর 
কা, মাটাতাজা 
করন ইত ািদ 

িতবছর ৫০,০০০ 
গবািদপ েক িবিভ  রােগর 

কা দান করেব।  

21  ইউিনয়েনর 
সকল খামারীগন িষ সকল 

ইউিনয়ন      
উপেজলা 
ািণস দ 
অিফস 

৩৪,৬৪৬১৫.০০ এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  
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১০ 

খামার পিরচালনার 
েয়াজনীয় ান ও দ তা 

িবষয়ক িশ ন ও দশ নী 
খামার াপন 

ািণ িবষয়ক উ ত 
ি  হ া র ২০০ জন খামারী 21  ইউিনয়েনর 

২০০ জন খামারী িষ সকল 
ইউিনয়ন      

উপেজলা 
ািণস দ 
অিফস 

১৩,৮৫৮৪৬.০০ এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

১১ 
পাঠদান প িত আন ময় 
কের তালার িবষেয় 

িশ ন দান 

পডােগািজ ও 
আইিস  বইজড 

লকচার তরীর 
িশ ন 

৩৫০ জন িশ ক ৩০০০ জন ছা -
ছা ী িশ া 

সকল 
ইউিনয়ন      

উপেজলা 
মা িমক 
িশ া 
অিফস 

৪১,৫৭৫৩৮.০০ 

এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

১২ 
িব ালেয় িনক / 

েয়াজনীয় অবকাঠােমা 
িনম াণ 

িনক , সীমানা 
দয়াল, গইট, ছাদ 

ইত ািদ 

৩  মা িমক িব ালয় ও 
৫  াথিমক িব ালয় 

৪০০০ জন ছা -
ছা ী 

িশ া সকল 
ইউিনয়ন      

উপেজলা 
িশ া 

অিফস/ 
েকৗশলী 

৮৩,১৫০৭৬.০০ 

এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

১৩ িব ালেয় আসবাবপ  ও 
ীড়া সাম ী সরবরাহ  

ব , াট-বল, 
টবল, তবলা, 

িব ান িবষয়ক 
উপকরন 

৬৫  িব ালয় 8০০০ জন ছা -
ছা ী 

িশ া সকল 
ইউিনয়ন      উপেজলা 

পিরষদ ৮৩,১৫০৭৬.০০ 

এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

১৪ 
ইউিনয়ন া  কমে ে  
৩০% িনত  েয়াজনীয় 
ঔষধ, আসবাবপ  ও 
সর ামািদ সরবরাহ করা 

িনত  েয়াজনীয় 
ঔষধ, চার, 
চয়ার টিবল 

৭  ইউিনয়ন া  
কমে   

া  ও 
ািনেটশন 

সকল 
ইউিনয়ন      

উপেজলা 
া  ও 

প.পঅিফস 
৪১,৫৭৫৩৮.০০ 

এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

১৫ নল প াপন  
েপয় পািন িনি ত 

করা ১০০  নল প াপন 5০০ পিরবার 
া  ও 

ািনেটশন 
সকল 

ইউিনয়ন       জন া  
অিফস ২৭,৭১৬৯২.০০ 

এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

১৬ আয়বধ ন লক কািরগরী 
িশ ণ দান  

কম ম বকার 
নারী- ষেদর 

কম সং ান 

১২৫০ জন বকার নারী 
ষ 

৫০০ জন বকার 
নারী ষ ও 
তােদর পিরবার 

মানবস দ 
উ য়ন ও 
কম সং ান 

সকল 
ইউিনয়ন      

ব ও 
মিহলা 
িবষয়ক 
অিফস 

২৭,৭১৬৯২.০০ 

এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

১৭ 
 মিহলােদর মােঝ 

সলাইেমিশন িবতরন 
করেব।  

 মিহলা ও 
হতদির েদর 
কম সং ান 

500  সলাই মিশন 500 জন  
মিহলা ও হতদির  

মানবস দ 
উ য়ন ও 
কম সং ান 

সকল 
ইউিনয়ন      

ব ও 
মিহলা 
িবষয়ক 
অিফস 

2১০৮৬৭৬৮.০০ 

এিডিপ ও 
রাজ  উ ৃ  

      
মাট =                                                                       

১৪,৮৫,৮৪৬১৫.০০ 
 

 



 

১২. প -বািষ ক পিরক না বা বায়ন, পিরবী ন এবং ায়ন পিরক না 
 
 
পিরবী ণ ও ায়েনর ািত ািনক কাঠােমার অংশ িহেসেব উপেজলা পিরষদ উ য়ন কায ম পিরচালন, 
স েদর বহার এবং উ য়েনর  ফলাফলস হ পিরবী ন ও ত াবধান করেব।   উপেজলা িনব াহী কম কত া 
(ইউএনও) উ য়ন ক বা বায়ন, ত াবধান ও অ গিত িতেবদন ত করেত উপেজলা পিরষদেক 
সহেযািগতা করেবন।  
 
পিরবী েনর সময় ব িনধ ািরত চেকর িভি েত প বািষ ক পিরক নার ল মা া ও ত ািশত ফলাফেলর 
অ গিত ও অজন িন পেনর জ  িনয়িমত ত  সং হ ও িবে ষন করেব।  অথ, বােজট, পিরক না ও ানীয় 
স দ আহরন িবষয়ক উপেজলা কিম  িজিপর সহেযািগতায় প বািষ ক পিরক না পিরবী ণ করেব।   

িজিপ উপেজলার আথ-সামািজক ত  উপাে র সােথ িবে ষণ কের িভি বছেরর সােথ লনার মা েম িক 
পিরবত ন হেয়েছ তা দখেব এবং এই ি য়ায় বািষ ক পিরক না িরিভউ কের দখেব য বািষ ক ত ািশত 
ল য্ ও  ফলাফেলর সােথ সাম ণ ভােব তা পিরচািলত হে  িক না।  এে ে  া  ফলাফেলর িভি েত 
অথ, বােজট, পিরক না ও ানীয় স দ আহরন িবষয়ক উপেজলা কিম  উপেজলা পিরষেদর িনকট এক  
বািষ ক পিরবী ণ িতেবদন পশ করেব।   
 
প বািষ ক পিরক না বা বায়েনর ৩য় বছর উপেজরা পিরষদ এক  ম েময়াদী পয ােলাচনা স াদন 
করেব।ম েময়াদী পয ােলাচনা িভি েত প বািষ ক পিরক না েয়াজন অ সাের সংেশাধন/ হালনাগাদ করা 
যেত পাের।  পয ােলাচনার ে  িন িলিখত িবষয় িল অ  থাকেত পােরঃ 
 বা বায়ন অ গিত এবং স াবনা 
 বা বািয়ত ক স েহর ফলাফল ও ফল 
 অ গিতর িবল  ও কারন 
 পিরি িত, চািহদা ও ানীয় জনগেনর অ ািধকােরর পিরবত ন 
 জ রী চািহদা জিনতপিরবত ন যমন েয াগ, ঘ টনা এবং অ া ; 
 বরা ত বােজেটর মে  কে র য় ও কে র সমাি  
 বত মান চািহদা ও অ ািধকােরর িবপরীেত স া  ানীয় স েদর পয া তা 
 ন ন অথবা অ র ভিব েত বা বায়ন হেব এ প পিরক না, উ য়ন ক স হ ওকািরগরী সহায়তা 

ক স হ ।  
 
উ য়ন পিরক না ও স েদর পিরবত েনর মেতা কােনা উে খেযা  ঘটনা ঘটেল প -বািষ ক পিরক না 
সংেশাধন করা যেত পাের।  ( া িতক েয াগ, মহামারী ও িবেশষ জ রী অব ার ি েত)।  প -বািষ ক 
পিরক নার ময়াদাে  উপেজলা পিরষদ ড়া  ায়ন করেব।  এ ায়েনর ফলাফল ানীয় সরকার 
ম ণালেয় জমা দয়া হেব এবং একই সােথ উপেজলার নাগিরকেদরেকও জানােনার ব া করা হেব।  এ 
প -বািষ ক পিরক না থেক া  ান পরবিত প -বািষ ক পিরক না ণয়েনর সময় বহার করা হেব।  
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১২.১ প -বািষ ক পিরক নার বািষ ক পিরবী ণ িতেবদন (Monitoring Report)  
 
নং বািষ ক 

পিরক নার 
ক  িশেরানাম 

ল য্ 

র তািরখ/ ময়াদ  
 

বািষ ক 
পিরক নার 
ল  / 
পিরমাপেযা  
অিভ  চক 

এ পয  অজন 
(অিজত 
অিভে র %) 

বােজট/ এ পয   
ছাড় ত অেথ র 
পিরমান  (%)  
 

১  
 

    

উ  সমেয় উে খ করার মত িবষয়স হঃ 
 
২  

 
    

উ  সমেয় উে খ করার মত িবষয়স হঃ 
 
 

 

 

 

mgvß 
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