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উপদেষ্টা  

বীর মুক্তিদ াদ্ধা জনাব ম াোঃ ম াতাহার  মহাদেন, এ  ক্তপ 

 াননীয় েংেে েেস্য, ১৬, লাল ক্তনরহাট-১।    

 

োক্তব িক েহদ াক্তিতায় 

জনাব ম াোঃ রুহুল আ ীন বাবুল 

মেয়ারম্যান, উপদজলা পক্তরষে, পাটগ্রা , লাল ক্তনরহাট।  

 

জনাব ম াোঃ ম াফাজ্জল মহাদেন ক্তলপু   

ভাইে মেয়ারম্যান, উপদজলা পক্তরষে, পাটগ্রা , লাল ক্তনরহাট। 

 

জনাবা ম াছাোঃ লক্ততফা আিার    

 ক্তহলা ভাইে মেয়ারম্যান, উপদজলা পক্তরষে, পাটগ্রা , লাল ক্তনরহাট। 

 

েম্পােনায়  

জনাব ম াোঃ নাজমুল হক সু ন  

উপদজলা ক্তনব িাহী অক্তফোর 

পাটগ্রা , লাল ক্তনরহাট। 

 

কাক্তরিরী েহদ াক্তিতায়  

পক্তরকল্পনা প্রণয়ন ক্তবষয়ক কাক্তরিরী েল (টিক্তজক্তপ), উপদজলা পক্তরষে, পাটগ্রা , লাল ক্তনরহাট। 

অর্ ি, বাদজট, পক্তরকল্পনা ও স্থানীয় েম্পে আদহারণ ক্তবষয়ক উপদজলা কক্ত টি (ইউক্তেএফক্তবক্তপএলআরএ ), উপদজলা পক্তরষে, পাটগ্রা , লাল ক্তনরহাট। 

োল ান জাহাঙ্গীর, মজলা ে ন্বয়ক, উপদজলা ইক্তিদগ্রদটড কযাপাক্তেটি মডদভলপদ ি প্রদজক্ট, স্থানীয় েরকার ক্তবভাি। 

 

ক্তডজাইন 

সু ন োে  

োঁট মুদ্রাক্ষক্তরক-কা -কক্তম্পউটার অপাদরটর  

উপদজলা পক্তরষে, পাটগ্রা ,, লাল ক্তনরহাট। 

 

মুদ্রদণ 

 

 

গ্রন্থস্বত্ব 

উপদজলা পক্তরষে, পাটগ্রা ,, লাল ক্তনরহাট।  

 

 

প্রকাশকাল  

জুলাই, ২০২২।   
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ম াোঃ আবু জাফর 

মজলা প্রশােক ও মজলা ম্যাক্তজদেট 

লাল ক্তনরহাট। 

 

 

বাণী 

স্থানীয় প িাদয় জনিণদক মেবা প্রোন ও জনিদণর আর্ ি-ো াক্তজক অবস্থার উন্নয়দন উপদজলা পক্তরষে স্বাবলম্বী ও স্বায়ত্তশাক্তেত েরকার ব্যবস্থা 

ক্তহদেদব কাজ করদছ । একক্তবংশ শতাব্দীর েযাদলঞ্জ ম াকাদবলায় মেবামুখী স্থানীয় েরকার ব্যবস্থা িদে তুলদত উপদজলা প িাদয় েঠিক পক্তরকল্পনা গ্রহণ ও তার 

বাস্তবায়ন করা প্রদয়াজন। এদক্ষদে িণতাক্তিক প্রক্তিয়ায় ক্তনব িাক্তেত উপদজলা পক্তরষে স্থানীয় জনিদণর প্রতযক্ষ অংশগ্রহদণর  াধ্যদ  স্থানীয় োক্তহোর োদর্ 

ো ঞ্জস্য মরদখ প্রণীত উন্নয়ন পক্তরকল্পনা ও এর েঠিক বাস্তবায়দন গুরুত্বপূণ ি ভূক্ত কা পালন করদত পাদর। জনিদণর স্বত:স্ফুতি অংশগ্রহণ, উন্নয়ন পক্তরকল্পনা ও 

এর বাস্তবায়ন একসূদে একটি েি ক্তহদেদব কাজ করদল মটকেই উন্নয়ন ক্তনক্তিত করা েম্ভব। 

১৯৭১ োদলর  হান স্বাধীনতার পর যুদ্ধক্তবধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনি িঠদন জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুক্তজবুর রহ ান েকল ববষম্য ে‚র কদর মোনার 

বাংলা িোর প্রতযদয় ১৯৭৩ োদল ১  পঞ্চবাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়ন কদরক্তছদলন। তাঁরই মেখাদনা পদর্  াননীয় প্রধান িী মশখ হাক্তেনার মনতৃদত্বর বতি ান 

েরকার জাতীয় প িাদয় "মপ্রক্তক্ষত পক্তরকল্পনা-২০২১" বাস্তবায়ন কদর েদলদছ এবং ২১০০ োল প িন্ত শতবষ ি ম য়াক্তে ব-দ্বীপ পক্তরকল্পনা প্রণয়ন কদর তার অধীদন 

ে ক্তন্বতভাদব ২০৩০ োদল মটকেই উন্নয়ন অভীষ্ট (এেক্তডক্তজ) অজিন ও ২০৪১ োদল  দধ্য উন্নত মেদশ উন্নীত করার পক্তরকল্পনা গ্রহণ কদরদছ।জাতীয় প িাদয়র 

পক্তরকল্পনার োদর্ ো ঞ্জস্য মরদখ ে¤পদের েদব িাত্ত  ব্যবহার ক্তনক্তিতকদল্প স্থানীয় েরকার প িাদয় ক্তবক্তভন্ন ম য়াক্তে পক্তরকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়দন ক্তেকক্তনদে িশনা 

প্রোন করা হদয়দছ। 

লাল ক্তনরহাট মজলার পাটগ্রা  উপদজলা পক্তরষে তাদের বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়ন কদরদছ মজদন আক্ত  অতযন্ত আনক্তিত। আক্ত  আশা 

কক্তর  পাটগ্রা  উপদজলা পক্তরষে বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়ন ও এর বাস্তবায়দন বাংলাদেদশর েকল উপদজলার  াদে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপদন েক্ষ  হদব। স্থানীয় 

েরকার ক্তবভাি ও উপদজলা ইক্তিদগ্রদটড কযাপাক্তেটি মডদভলপদ ি প্রদজদক্টর (ইউআইক্তেক্তডক্তপ) কাক্তরিক্তর েহদ াক্তিতায় পাটগ্রা  উপদজলা পক্তরষদের বাক্তষ িক 

উন্নয়ন পক্তরকল্পনা (২০২২-২৩) প্রণয়দনর উদযািদক স্বািত জানাক্তি এবং উপদজলা পক্তরষে ও উপদজলা প্রশােদনর েংক্তিষ্ট জনপ্রক্ততক্তনক্তধ, ক িকতিা ও ক িোরী 

ে য়,  শ্র  ও ম ধা ক্তেদয় অবোন মরদখদছন তাঁদের আন্তক্তরক ধন্যবাে জ্ঞাপন করক্তছ।  

 

 

 

 

    (ম াোঃ আবু জাফর) 
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ম াোঃ রক্তফকুল ইেলা  

উপ-পক্তরোলক 

স্থানীয় েরকার 

লাল ক্তনরহাট। 

 

বাণী 

 

স্থানীয় েরকার প্রক্ততষ্ঠানেমূদহর  দধ্য উপদজলা পক্তরষে একটি  গুরুত্বপূণ ি স্তর। উপদজলা পক্তরষেদক একটি কা িকর ও শক্তিশালী স্থানীয় 

েরকার প্রক্ততষ্ঠাদন পক্তরণত করদত ২০১১ োদল  হান জাতীয় েংেদে উপদজলা পক্তরষে (েংদশাধন) আইন, ২০১১ পাশ করা হয়। বতি ান েরকার 

উপদজলা পক্তরষেদক আদরা িক্ততশীল ও জনে¤পৃি প্রক্ততষ্ঠাদন পক্তরণত করদত উন্নয়ন েহদ ািীদের ক্তনদয় নানাক্তবধ উদযাি গ্রহণ কদরদছ।  

 

স্থানীয় েরকার ক্তবভাি কতৃিক বাস্তবায়নাধীন উপদজলা ইক্তিদগ্রদটড কযাপাক্তেটি মডদভলপদ ি প্রদজদক্টর(ইউআইক্তেক্তডক্তপ) লক্ষয হদি 

উপদজলা পক্তরষে কতৃিক অক্তধকতর প্রশােক্তনক েক্ষ তার োদর্ উপদজলার উন্নয়ন কা িি  ও পক্তরদষবা বাস্তবায়ন করা। ইদতা দধ্য এই প্রকদল্পর 

উদযাদি ‘উপদজলা ে ক্তন্বত উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়ন ক্তনদে িক্তশকা, ২০২১’ প্রণয়ন করা হদয়দছ  া স্থানীয় েরকার ক্তবভাি কতৃিক অনুদ াক্তেত হদয়দছ। 

এই ক্তনদে িক্তশকা অনুেরণ কদর পাটগ্রা  উপদজলা পক্তরষে বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়ন কদরদছ মজদন আক্ত  অতযন্ত আনক্তিত। মূলত একটি 

ে ক্তন্বত উন্নয়ন পক্তরকল্পনার  াধ্যদ  জনিণ, জনপ্রক্ততক্তনক্তধ ও েরকাক্তর ক িকতিা-ক িোরীিণ এলাকার ে স্যা ে াধাদন েক্তিক্তলতভাদব কাজ করদব 

 ার ফদল ে¤পদের েদব িাত্ত  ব্যবহার ক্তনক্তিত হদব এবং স্থানীয় েরকার প্রক্ততষ্ঠানেমূদহর েক্ষতা, স্বিতা, জবাবক্তেক্তহতা ও িণতদির েে িা বৃক্তদ্ধ 

পাদব। এর  াধ্যদ  উন্নয়ন আদরা মটকেই ও িক্ততশীলতা পাদব।    

 

পাটগ্রা  উপদজলা পক্তরষদের বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়দনর অক্তভজ্ঞতা কাদজ লাক্তিদয় বাংলাদেদশর অন্যান্য উপদজলা পক্তরষে 

তাদের উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়দন এক্তিদয় আেদব বদল ক্তবশ্বাে কক্তর। পাটগ্রা  উপদজলা পক্তরষদের বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়দনর 

উদযািদক স্বািত জানাই এবং এর োদর্ উপদজলা পক্তরষে ও প্রশােদনর ম  েকল জনপ্রক্ততক্তনক্তধ, ক িকতিা ও ক িোরী ে য়, ম ধা ও শ্র  ব্যয় 

কদরদছন তাদের জানাই আন্তক্তরক ধন্যবাে।  

 

 

 

(ম াোঃ রক্তফকুল ইেলা ) 
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ম াোঃ রুহুল আ ীন বাবুল  

মেয়ারম্যান 

উপদজলা পক্তরষে 

পাটগ্রা , লাল ক্তনরহাট।  

 

বাণী 

স্বাধীন বাংলাদেদের স্থপক্তত, েব িকাদলর েব িদশ্রষ্ঠ বাঙ্গালী, জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুক্তজবুর রহ ান স্থানীয় েরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী 

কদর েক্ততযকাদলর মোনার বাংলা িেদত মেদয়ক্তছদলন। তারই মেখাদনা পদর্ বঙ্গবন্ধু কন্যা িণপ্রজাতিী বাংলাদেশ েরকাদরর  াননীয় প্রধান িী 

জনদনেী মশখ হাক্তেনা জনপ্রতযাশা পুরদণর লদক্ষয ২০০৯ োদল পুনরায় উপদজলা পক্তরষে ব্যবস্থা কা িকর কদরন এবং উপদজলা পক্তরষদের পক্তরোলন 

ব্যবস্থার উন্নয়দন অযবক্তধ ক্তবক্তভন্ন আইক্তন েক্তলল ও ক্তবক্তধ ালা প্রণয়দনর ব্যবস্থা গ্রহণ কদরদছন।   

উপদজলা পক্তরষে বাংলাদেদশর নবীনত  স্থানীয় েরকার প্রক্ততষ্ঠান ম খাদন রদয়দছ স্থানীয় ে স্যার োদর্ পক্তরক্তেত জনিদণর মভাদট 

ক্তনব িাক্তেত জনপ্রক্ততক্তনক্তধ ও জাক্ততিঠনমূলক েরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠাদনর মপশািত কাদজ পারেশী ক্তবক্তভন্ন েপ্তদরর ক িকতিাবৃি । এই দু’ময়র ে ন্বদয় িঠিত 

উপদজলা পক্তরষদের আদছ জনিদণর োক্তহো াক্তফক মেবা মেয়ার অপার েম্ভাবনা। উপদজলার ক্তনজস্ব তহক্তবল, েরকাক্তর অনুোন ও ক্তবক্তভন্ন 

প্রক্ততষ্ঠাদনর েম্পে ও কা িি েমূহ একই পক্তরকল্পনার অধীদন ক্তনদয় আো  জনিণদক েদব িাত্ত  মেবা প্রোন করা েম্ভব হদব। পাশাপাক্তশ দৃশ্য ান 

ও মটকেই উন্নয়ন ক্তনক্তিত কদর ২০৪১ োদলর  দধ্য উন্নত মেদশ রূপান্তক্তরত হওয়ার লক্ষয াো অজিদনর পদর্ েহায়ক হদব।  

স্থানীয় েরকার ক্তবভাি  কতৃিক বাস্তবায়নাধীন উপদজলা ইক্তিদগ্রদটড কযাপাক্তেটি মডদভলপদ দির কাক্তরিক্তর েহায়তায় পাটগ্রা  উপদজলা 

২০২২-২৩ অর্ িবছদরর জন্য এক বছর ম য়ােী একটি বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়ন কদরদছ। পক্তরকল্পনা প্রণয়দন উপদজলার েকল ক্তবভাি, ক িকতিা, 

ইউক্তনয়ন পক্তরষে, এনক্তজও েহ পক্তরকল্পনা প্রণয়দনর োদর্ জক্তেত েকলদক আক্ত  উপদজলা পক্তরষদের পক্ষ মর্দক আন্তক্তরক ধন্যবাে জানাক্তি। এবং 

এই পক্তরকল্পনা দ্রুতত  ে দয় বাস্তবাক্তয়ত হদয় জনিদণর জীবন াদনর উন্নয়দন ভূক্ত কা রাখদব বদল আশাবাে ব্যি করক্তছ।    

 

 

(ম াোঃ রুহুল আ ীন বাবুল)  
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ম াোঃ নাজমুল হক সু ন  

উপদজলা ক্তনব িাহী অক্তফোর 

পাটগ্রা , লাল ক্তনরহাট। 

 

েম্পােকীয়  

িণতাক্তিক শােন ব্যবস্থায় জনিদণর অংশগ্রহদণর  াধ্যদ  উন্নয়ন পক্তরকল্পনার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জনিদণর জীবন াোয়  াদনান্নয়দন ভূক্ত কা রাদখ। 

উন্নয়ন পক্তরকল্পনা হদলা েকল উন্নয়দনর মকন্দ্রক্তবন্দু। এই ক্তবষয়টি উপলক্তি কদর  াননীয় প্রধান িী জনদনেী মশখ হাক্তেনার েরকার উন্নয়নশীল মেদশর   িাো 

অজিদনর লদক্ষয ২০২১ োল প িন্ত “ক্তভশন ২০২১” প্রণয়ন কদর বাস্তবায়ন কদরদছ এবং তারই ধারাবাক্তহকতায় উন্নত মেদশ রূপান্তদরর লদক্ষয “ক্তভশন ২০৮১” 

প্রণয়ন কদর বাস্তবায়ন করদছ। েরকার জাতীয় প িাদয়র পক্তরকল্পনার োদর্ েংিক্তত মরদখ স্থানীয় েরকার প্রক্ততষ্ঠান প িাদয় উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়ন কদর 

বাস্তবায়দনর  উপর গুরুত্বাদরাপ করদছ। স্থানীয় েরকার প্রক্ততষ্ঠান ক্তহদেদব তাই উপদজলা পক্তরষদের পক্তরকল্পনা প্রণয়দনর বনক্ততক ও আইক্তন বাধ্যবাধকতা রদয়দছ।  

উপদজলা পক্তরষদের উন্নয়ন তহক্তবল ব্যবহার কদর উপদজলা প িাদয় পঞ্চবাক্তষ িক ও প্রক্তত বছর বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়দনর ক্তবষদয় উপদজলা পক্তরষে আইন ১৯৯৮ 

(েংদশাক্তধত ২০০৯ ও ২০১১) এ উদেখ আদছ। এই আইদনর আওতায় উপদজলা পক্তরষদের কা িি  েঠিকভাদব পক্তরোলনা করার জন্য ১৩ টি ক্তবক্তধ ালা ও 

উপদজলা পক্তরষে ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রণয়ণ করা হদয়দছ। পাশাপাক্তশ উপদজলা প িাদয় উপদজলা ে ক্তন্বত উন্নয়ন পক্তরকল্পনা ক্তনদে িক্তশকা, ২০২১ প্রণয়ন করা 

হদয়দছ। এেব আইন, ক্তবক্তধ ালা প্রণয়দনর ফদল এবং তার  র্া র্ অনুেরণ কা িকর হদল স্থানীয় প িাদয় সুশােন ও জনকল্যাণ ক্তনক্তিত হদব। 

পাটগ্রা  উপদজলা বাংলাদেদশর উত্তরাঞ্চদলর েী ান্তবতী একটি উপদজলা। এই বৃহৎ উপদজলার জনিদণর স্থানীয় োক্তহো পূরণ, জনপ্রক্ততক্তনক্তধ ও 

েরকাক্তর-মবেরকাক্তর ক্তবভািেমূদহর  দধ্য ে ন্বয় োধন কদর জনবান্ধব উন্নয়ন ক্তনক্তিতকদল্প উপদজলা ে ক্তন্বত উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়ন ক্তবষয়ক ক্তনদে িক্তশকা 

২০২১ অনুেরণ কদর ২০২২-২৩ অর্ িবছদরর জন্য একটি বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়ন কদরদছ। এই পক্তরকল্পনায় উপদজলার জনিদণর োক্তহোর প্রক্ততফলন ঘটাদনার 

মেষ্টা করা হদয়দছ  ার েঠিক বাস্তবায়ন তাদের জীবন াদনর উন্নয়দন েহায়তা করদব বদল আক্ত  ক্তবশ্বাে কক্তর। উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়দনর োদর্ জক্তেত েবাইদক 

আক্ত  ধন্যবাে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করক্তছ এবং প্রণীত পক্তরকল্পনার েঠিক বাস্তবায়ন ও েদব িাত্ত  ফলাফল কা না করক্তছ।  

 

 

(ম াোঃ নাজমূল হক সু ন)   
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                                          সূক্তেপে  

ক্তশদরানা       পৃষ্ঠা নং 

১ ভূক্ত কা ৮ 

২. উপদজলার আর্ ি-ো াক্তজক তথ্য ও উপাত্ত ১০ 

৩.  ক্তবক্তভন্ন উৎে হদত উপদজলায় পক্তরোক্তলত উন্নয়ন কা িি  ১১ 

৪. উপদজলার ক্তবক্তভন্ন খাদতর পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষণ  ১৫  

৫.  উপদজলার বাদজট ২০২২-২৩ অর্ িবছদরর বাদজদটর োর-েংদক্ষপ ২৩ 

৬. রূপকল্প   ২৪ 

৭. বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষয, উদেশ্য ও পক্তর াপদ াগ্য সূেক ক্তনধ িারণ ২৪ 

৮.  উপদজলা  প্রকল্প োরেংদক্ষপ ২৬ 

৯. পক্তরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পক্তরকল্পনা   ৪৩  

  

  

  

  

 

ক্তেে ১ঃোঃ উপদজলার  ানক্তেে ৯ 

  

ছক ১ ঃোঃ উপদজলার ক্তবক্তভন্ন আর্ ি-ো াক্তজক তথ্য ও উপাত্ত ১০-১১  

ছক ২ ঃোঃ উপদজলায় ক্তবক্তভন্ন উৎে হদত পক্তরোক্তলত উন্নয়ন কা িি  ১২-১৪  

ছক ৩ ঃোঃ উপদজলার খাত ক্তভক্তত্তক পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষন ১৫- ২২ 

ছক ৪ ঃোঃ উপদজলার বাদজট ২০২২-২৩ অর্ িবছদরর  বাদজদটর োর-েংদক্ষপ ২৩ 

ছক ৫ ঃোঃ বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষয, উদেশ্য ও পক্তর াপদ াগ্য সূেক ক্তনধ িারণ ২৪-২৫ 

ছক ৬ ঃোঃ উপদজলা  প্রকল্প োরেংদক্ষপ ২৬-৪২  

ছক ৭ ঃোঃ  বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনার ে য় কাঠাদ া ও প িাদলােনা েি  ৩৭  
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১। ভূক্ত কা  

িণপ্রজাতিী বাংলাদেদশর েংক্তবধাদনর ৫৯ অনুদিদে বলা হদয়দছ ম , স্থানীয় েরকার প্রক্ততষ্ঠানেমূহ জনদেবা ও অর্ িননক্ততক উন্নয়ন 

ে¤পক্তকিত পক্তরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করদব। উপদজলা পক্তরষে আইন ১৯৯৮ (উপদজলা পক্তরষে আইন ২০০৯ ও েংদশাধনী ২০১১) এর ধারা 

৪২ এ স্পষ্ট কদর বলা হদয়দছ ম , উপদজলা পক্তরষেদক পঞ্চ-বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা ও বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়ন করদত হদব। উপদজলা পক্তরষে 

বাদজট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) ক্তবক্তধ ালা, ২০১০ ধারা ১৩ মত  বলা হদয়দছ ম ,বাদজদট উন্নয়ন প্রকদল্পর বরাে বা খাতেমুহ পঞ্চ বাক্তষ িক ও বাক্তষ িক 

উন্নয়ন পক্তরকল্পনার ক্তনক্তরদখ করদত হদব এবং পক্তরকল্পনা বইদয় অন্তর্ভ িি নাই এ ন নতুন প্রকদল্প বাদজট বরাে রাখা  াদব না। আইনিত কাঠাদ াদত 

আদরা সুপাক্তরশকরা হদয়দছ ম , বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়ন করদত হদব পঞ্চ-বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনার োদর্ ো ঞ্জস্যপূণ ি ভাদব মরদখ বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার রূপকল্প, খাতক্তভক্তত্তক অক্তধকতর সুক্তনক্তে িষ্ট লক্ষয এবং প্রতযাক্তশত ফলাফদলর আদলাদক বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনায় অক্তধকতর সুক্তনক্তে িষ্ট  

লক্ষয, উদেশ্য এবং অজিন করা েম্ভব এ ন টাদি িট বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় বক্তণ িত র্াকদব। এদত ক িসূক্তের ইক্তিক  ফলাফল ও বাস্তবায়ন মকৌশল ও 

উদেখ র্াকদব। 

প্রার্ক্ত কভাদব উপদজলা পক্তরষদের োক্তয়ত্ব হদি বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা। পাটগ্রা   উপদজলার জন্য বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনা ২০২০-২১ প্রনয়দন উপদজলা পক্তরষে মুখ্য র্ভক্ত কা পালন কদরদছ। অর্ ি, বাদজট, পক্তরকল্পনা ও স্থানীয় েম্পে আদরাহন ক্তবষয়ক উপদজলা 

কক্ত টি, পক্তরকল্পনা ক্তবষয়ক কাক্তরিক্তর কক্ত টির েহায়তায় খেো বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়দনর োক্তয়ত্ব পালন কদরদছ।প্রকল্প ক্তনব িােদনর জন্য 

প্রকল্প ক্তনব িােন কক্ত টি (ক্তপএেক্তে) োক্তয়ত্ব পালন কদরদছ । বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা ২০২২-২৩ প্রনয়ন এক্তপ্রল’'২০২২ হদত শুরু হদয় ক্তবক্তভন্ন ধাপ ও প্রক্তিয়া 

অনুেরন কদর জুলাই'২২ এ খেো উপদজলা পক্তরষদে অনুদ াক্তেত হয়।  

পাটগ্রা   উপদজলার বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় অন্তর্ভ িি  আদছ ম  নোঃ উপদজলার পক্তরক্তেক্তত ও  ানক্তেে, আর্ িো াক্তজক তথ্য ও উপাত্ত, 

বাদজদটর োরেংদক্ষপ, পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষন, রূপকল্প ও বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার লক্ষয, উদেশ্য, অভীষ্ট । এছাোও অন্তর্ভ িি  আদছ প্রকল্প োরেংদক্ষপ ও 

পক্তরবীক্ষন ও মূল্যায়ন পক্তরকল্পনা। উপদজলার  ানক্তেে, আর্ িো াক্তজক তথ্য ও উপাত্ত একনজদর উপদজলা েম্পদকি ধারনা প্রোন কদর এবং ক্তবক্তভন্ন 

আর্ ি-ো াক্তজক সূেদক উপদজলার পক্তরক্তস্থক্তত ব্যাখ্যা কদর। পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষদণর উপর ক্তভক্তত্ত কদর উপদজলােমূহ তাদের রূপকল্প, ২০২২-২৩  

অর্ িবছদর অগ্রাক্তধকারপ্রাপ্ত খাদতর লক্ষয এবং পক্তর াপদ াগ্য সূেকেহ প্রতযাক্তশত ফলাফল ক্তনধ িারণ কদরদছ । উপদজলাদত উন্নয়ন কা িিদ র জন্য 

প্রাপ্ত েকল ে¤পে ক্তবদবেনা করার  াধ্যদ  প্রদতযক উপদজলা পক্তরষে উপদজলায় বাস্তবাক্তয়ত েকল উন্নয়নমূলক প্রদেষ্টােমূদহর  দধ্য ে ন্বয় এবং 

পক্তরপূরকতা বজায় রাখার পাশাপাক্তশ উন্নয়ন কা িি গুদলার  দধ্য মকান বদ্বত্বতা র্াকদল তা পক্তরহার করদত পারদব। এভাদব  উপদজলা পক্তরষে 

বাক্তষ িক পক্তরকল্পনাদত উন্নয়ন তহক্তবদলর েদব িাত্ত  ব্যবহাদরর মেষ্টা করদত পাদর  া পরবতীদত উন্নয়দনর মক্ষদে েব িাক্তধক ফলাফল এবং প্রভাব ক্তনক্তিত 

করদত েক্ষ  হদব। এ লদক্ষয বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন উপদজলা পক্তরষে, এনক্তবক্তড এবং ইউক্তনয়ন েমূদহর ে ন্বদয়র অংশ ক্তহদেদব 

ক্তবক্তভন্ন উৎে মর্দক প্রদয়াজনীয় অর্ িননক্ততক তথ্য-উপাত্ত েংগ্রহ করার  াধ্যদ  উন্নয়ন বরােদক ক্তেক্তিত করা হদয়দছ। বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার লক্ষয 

ক্তনধ িারদণর মক্ষদে পাটগ্রা   উপদজলা পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষদণর ক্তভক্তত্তদত োরটি (০৪) খাদতর উপর গুরুত্বাদরাপ কদরদছ। বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার প্রক্ততটি 

লদক্ষযর জন্য প্রতযাক্তশত ফলাফল ক্তনধ িারণ করা হদয়দছ। উন্নয়ন উদযাি গ্রহদণর ফদল সৃষ্ট পক্তরবতিনই ফলাফল। একটি ফলাফল োধারনত ফলাফল 

ক্তববরনী দ্বারা পক্তর াপদ াগ্য সূেদকর োহাদে প্রকাশ করা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার লক্ষয, ফলাফল এবং পক্তর াপদ াগ্য সূেক 

ক্তনধ িারদণর  াধ্যদ  উপদজলা পক্তরষে তার ২০২২-২৩ অর্ িবছদরর অগ্রাক্তধকারেমূহ ঠিক কদরদছ এবং প্রকল্প োরেংদক্ষপ বতরী কদরদছ।। প্রকল্প োর 

েংদক্ষপ প্রকদল্পর অবস্থান, ক্তববরণ, প্রতযাক্তশত উপকারদভািী, ও ব্যয় ে¤পদকি ধারনা মেয়  ার ফদল প্রকদল্পর প্রদয়াজনীয়তা, বাস্তবায়দনর েম্ভাবনা, 

ও বাস্তবায়দনর ে য়েী া ক্তনধ িারণ কদর মেয়া হদয়দছ। পক্তরদশদষ বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার পক্তরবীক্ষন ও প িাদলােনা, বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা বাস্তবায়দনর 

অগ্রিক্তত েম্পদকি উপদজলার করণীয় ক্তনধ িারণ করা হদয়দছ।  
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ক্তেে ১ঃোঃ পাটগ্রা  উপদজলার  ানক্তেে 
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২.পাটগ্রা  উপদজলার আর্ ি-ো াক্তজক তথ্য ও উপাত্ত 

বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়দনর মক্ষদে জনেংখ্যা ক্তবষয়ক এবং আর্ ি-ো াক্তজক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূণ ি ক্তবষয়। প্রক্তত বছর বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা 

প্রণয়দনর মক্ষদে উপদজলা পক্তরষেদক  াোই কদর মেখদত হদব ম  বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়দনর পদর তথ্য-উপাদত্তর মকান পক্তরবতিন হদয়দছ ক্তক না 

এবং হদল তা হালনািাে করদত হদব। বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়দন তথ্য ও উপাদত্তর গুরুত্বপূণ ি উৎে হদলা উপদজলা পক্তরষে, উপদজলার ক্তবক্তভন্ন ক্তবভাি 

ও ইউক্তনয়ন, মজলা পক্তরেংখ্যান ২০১১, মহলর্ বুদলটিন পাটগ্রা , ২০২১।  

উ প জ েলা ি প টভূর্ ম   

ক্তিটিশ আ দল ১৮৬৯ োদল পাটগ্রা  ভারদতর বৃহত্তর জলপাইগুক্তে মজলার একটি র্ানা ক্তহদেদব অন্তর্ভ িি হয়। এ ে য় মবাো, ফক্তকরিঞ্জ ও 

েন্নযােীকাটা র্ানার োদর্ পাটগ্রা  র্ানাও জলপাইগুক্তে মজলাভূি হয়, পদর ১৯৪৭ োদল মেশ ক্তবভাদির কারদণ পাটগ্রা  র্ানা পুনরায় রংপুদরর 

োদর্ েংযুি হয়। পাটগ্রা  উপদজলার আয়তন ২৬১.৫১ বি ি ক্তকদলাক্ত টার এবং মলাকেংখ্যা ১,৯৩,১৪০ জন। এখাদন র্ানা েের প্রক্ততক্তষ্ঠত হয় ১৯০১ 

োদল।  

পাটগ্রা  উপদজলাটি লাল ক্তনরহাট মজলার উত্তর েী াদন্ত তর্া ক্ততন ক্তেদক পাশ্বিবতী মেশ ভারদতর কুেক্তবহার রাদজযর  ার্াভাঙ্গা ও ম কক্তলিঞ্জ র্ানা 

দ্বারা মবক্তষ্টত, লাল ক্তনরহাট মজলার ৫  উপদজলা। উপদজলাটি ক্তহ ালদয়র পােদেশ হদত বদয় আো ক্ততস্তা, ধরলা, োক্তনয়াজান নেী দ্বারা প্রবাক্তহত 

মকালাহল মুি শান্ত ক্তনক্তবর পক্তরদবদশ অবক্তস্থত। অে উপদজলার মূল অংশটি ১ টি মপৌরেভা এবং ক্ততনক্তবঘা কক্তরদডার েংযুি  েহগ্রা  ইউক্তনয়নেহ 

ম াট ০৮ (আট) টি ইউক্তনয়ন ক্তনদয় িঠিত। ইউক্তনয়নেমূহ হদলাোঃ  ০১। শ্রীরা পুর ২। পাটগ্রা  ৩। জিতদবে ৪। কুেলীবােী  ৫। মজাংো  ৬। বাউরা 

৭। েহগ্রা  ৮।  বুক্তে ারী । 

ছক ১ঃোঃ পাটগ্রা  উপদজলার আর্ ি-ো াক্তজক তথ্য ও উপাত্ত 

 

তদথ্যর মশ্রণী   বণ িনা  

Dc‡Rjvi AvqZb t 261 eM© wK‡jvwgUvi 

Rb msL¨v t 2,45,512 Rb  ( 2011) 

‡fvUvi msL¨v  t  1,31,952 Rb 

cÖavb †ckv t K…wl (77%) 

cÖe„w×i nvi  t 07% 

BDwbqb msL¨v  t 08 (AvU) wU| 

‡cŠimfv  t 01 (GK) wU| 

nvU-evRvi  t 16  (†lvj) wU 

‡gŠRvi msL¨v  t Gm.G   = 45 wU ,Avi.Gm = 47 wU 

miKvwi gnvwe`¨vjq  t   02 (`yB) wU| 

‡emiKvwi gnvwe`¨vjq  t   05 (cuvP) wU| 

‡emiKvwi KvwiMix  gnvwe`¨vjq  t   04 (Pvi) wU| 

miKvwi D”P we`¨vjq  t 01 (GK) wU| 

wmwbqi gv`ªvmv  t 02 (`yB) wU| 

`vwLj gv`ªvmv  t 06 (Qq) wU| 

miKvwi cÖv_wgK  we`¨vjq t 136 (GKkZ QwÎk) wU 

Ge‡Z`vqx gv`ªvmv t  36 (QwÎk) wU| 

¯^v¯’¨ ‡mev (nvmcvZvj) t 02 wU ( `nMÖv‡g 01 wU) 

BDwbqb ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv t 07 (mvZ) wU| 

gmwR`  t 230 wU| 

gw›`i  t  29 wU| 

wejyß evsjv‡`kx wQU gnj t  29 wU 

wejyß fviZxq wQU gnj  t 55 wU (fviZxq 111 wU wQU gn‡ji g‡a¨) 

AvkÖqb cÖKí t gnv¤§`cyi, aejmwZ, ingvbcyi, KvjxinvU, gwgbcyi, Svj½x 

Avevmb cÖKí  t 01 wU cwðg RMZ‡eo 

¸”QMÖvg  t    K) Bmjvgcyi ¸”QMÖvg 

L) Ddvigviv ¸”QMÖvg| 

M) evsjvevox ¸”QMÖvg 

N) †LswU My”QMÖvg| 

¯’je›`i t  01 wU (eywogvix ) 



10 
 

†ij †ókb t 04 wU| 

evm †ókb t 02 wU  K) eywogvix ( eywogvix- XvKv) 

L)  cvUMÖvg  (cvUMÖvg- iscyi) 

b`-b`x t aijv, wZ¯Ív, mvwbqvRvb, wmsMxgvix 

Aÿvsk- ª̀vwNgvsk  t 26.13 I 26.28 wWwMÖ DËi 

88.50 I 88.12 wWwMÖ c~e© 

mgy`ª c„ô †_‡K D”PZv  t +/- 6 wgUvi 

‡gvU RbmsL¨v  t 2,45,512 Rb 

D‡jøL‡hvM¨ dmjv`x t `vbv`vi, Wvj,‰Zj, ZvgvK I gmjv RvZxq dmj 

†gvU K…lK cwievi t 38051 wU 

Lv`¨ cwiw¯’wZ t 2013-2014 A_© eQ‡i 86627.00 †gt Ub 

Lvbv / cwievi t 46893 Rb 

 

পাটগ্রা  উপদজলার ঐক্ততহয ঃোঃ  

পাটগ্রা  উপদজলার ঐক্ততহয গুদলা হদলা বুক্তে ারী স্থল বির ,ক্ততনক্তবঘা কক্তরদডার,নুক্তে পার্র, শ্রী শ্রী পাদটরশ্বরী  ক্তির, ভাওইয়া িান  ইতযাক্তে।  

পাটগ্রা  উপদজলার েংস্কৃক্ততোঃ  

পাটগ্রা  উপদজলায় েংস্কৃক্ততর প্রভাব  দর্ষ্ট রদয়দছ। এখাদন একটি পাবক্তলক অদডাটক্তরয়ার ক্লাব রদয়দছ,ম খাদন অদনক ধরদনর নাট্যনুষ্ঠান,জারী িান 

,পেী িীক্তত,রবীন্দ্র েঙ্গীত,নজরুল িীক্তত ও ভাওইয়া িাদনর প্রেলন রদয়দছ। েবদেদয় মবশী প্রভাব আদছ ভাওইয়া িাদনর । পাটগ্রা  উপদজলার 

জিৎদবে ইউক্তনয়দন রংপুর মবতাদরর অদনক ক্তশল্পী রদয়দছ।   

মুক্তিযুদদ্ধ পাটগ্রা  ঃোঃ  

ক্তিটিশ আ দল পাটগ্রা  র্ানা ভারদতর জলপাইগুক্তে মজলার একটি  র্ানা ক্তছল ১৯৪৭ োদলদেশ ক্তবভাদির পর, পাটগ্রা   র্ানা পূব ি পাক্তকস্তাদনর 

রংপুরদজলার রংপুর েের  হকু ার একটি র্ানা ক্তহদেদব েয়যুি হয়। পরবতীদত পাক-ভারত যুদদ্ধদেশ ক্তবভাদির পর এই উপদজলা তথ্য পাটগ্রা  

র্ানাটি পূব ি-পাক্তকস্তাদনর একটি র্ানা ক্তহদেদব অন্তিভূি  হয়। ১৯৭১ োদল  হার মুক্তিযুদদ্ধ পাটগ্রা  র্ানার বুক্তে ারী হাের উক্তেন উচ্চ ক্তবযালয়টি ০৬ 

নং মেক্টদরর অধীদন ক্তছল। উি র্ানাটি যুদ্ধকালীন ে দয় যুদ্ধমুি অঞ্চল ক্তছল। এইদহডদকায়াট িাদর একটি ট্রানক্তজট কযাম্প ক্তছল। ট্রানক্তজদটর  াধ্যদ  

বাংলাদেদশর  ানুষ ভারত  াতায়ত করদতা। যুদ্ধকালীন ে দয় অল্প ক্তকছু ক্তেনদেখাদন ধরলা নেীর পাদশ একটি  াদঠ  মুক্তিদ াোধাদের প্রক্তশক্ষদণরও 

ব্যবস্থা ক্তছল।  
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৩. ক্তবক্তভন্ন উৎে হদত উপদজলায় পক্তরোক্তলত উন্নয়ন কা িি   

উন্নয়দনর ফলাফলদক েব িাক্তধক করদত এবং উপদজলা স্তদর েীক্ত ত েম্পদের কা িকর ব্যবহার ক্তনক্তিত করদত উপদজলা পক্তরষে উপদজলাস্থ ইউক্তনয়ন, 

মপৌরেভা ও হস্তান্তক্তরত ক্তবভািেমূদহর োদর্ উত্ত  ে ন্বয় ও েহদ াক্তিতা এ নভাদব ক্তনক্তিত করদব ম ন ক্তবক্তভন্ন প্রকল্প/পক্তরকল্পনার  দধ্য পক্তরপূরকতা 

ও োয়ুজয (ঝুহবৎমু) বতক্তর করা  ায়। উপদজলা পক্তরষদের েরােক্তর ক্তনয়িণ রদয়দছ উপদজলার মভতর েল ান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন 

কা িি গুদলা ক্তক তা না বুদে উপদজলা পক্তরষে একটি ে ক্তন্বত বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়ন করদত েক্ষ  হদব না বা অন্যক্তেদক উপদজলার উন্নয়দন 

তার েীক্ত ত েম্পেেমূদহর েক্ষ ব্যবহারও ক্তনক্তিত করদত পারদব না। একারদন প্রক্তত বছর উপদজলা পক্তরষে বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়নকাদল ক্তবক্তভন্ন 

উৎে হদত উপদজলায় পক্তরোক্তলত উন্নয়ন কা িি  হালনািাে করার  াধ্যদ  উপদজলা পক্তরষে েম্পে ব্যবহাদরর মক্ষদে বদ্বত্বতা পক্তরহার করদত 

পারদব এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুদলাদত োক্তহো ও েম্পদের  দধ্য  ক্তে পার্ িকয মর্দক র্াদক তাও েনাি করদত পারদব। এভাদব উপদজলা 

পক্তরষে বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় মকান্ মকান্ খাদত বরাে প্রাধান্য পাদব মেটা ক্তনধ িারণ করদত পারদব।  

পাটগ্রা   উপদজলা তার বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়নকাদল উপদজলায় মভৌিক্তলক েী ানার  দধ্য ক্তবক্তভন্ন উৎে হদত পক্তরোক্তলত েম্ভাব্য েকল 

উন্নয়ন কা িি  ক্তলক্তপবদ্ধ করার মেষ্টা কদরদছ ম খাদন ক্তবিত বছদরর ও আিা ী বছদরর েম্ভাব্য ক্তবক্তভন্ন প্রকদল্পর ক্তববরণ ও বরাদের কর্া উদেখ 

কদরদছ।   

ছক ৪: উপদজলায় ক্তবক্তভন্ন উৎে হদত পক্তরোক্তলত উন্নয়ন কা িি  

খাত পক্তরকল্পনা/ 

প্রকদল্পর না  

অক্তভষ্ঠ মিাক্তষ্ঠ ও ফলাফলেহ েংক্তক্ষপ্ত ক্তববরণ অক্তভষ্ঠ এলাকা/ 

ইউক্তনয়ন না  

প্রকদল্পর 

ম য়াে 

েম্ভযাব্য  

ববরােকৃত 

অদর্ ির 

পক্তর ান 

২০২১-২২ 

জাতীয় পক্তরকল্পনা ও প্রকল্প  

ক্তশক্ষা েরকারী প্রার্ক্ত ক 

ক্তবযালয় উন্নয়ন প্রকল্প 

ক্তপইক্তডক্তপ ৪  

২০২২-২৩ অর্ িবছদর ম াট ০৯টি ক্তবযালয় ভবদনর 

অক্ততক্তরি মশ্রণীকক্ষ ক্তন িাদণর বরাে পাওয়া মিদছ। 

তার  দধ্য ০৩টির কাজ মশষ হদয়দছ। ০৬ টির কাজ 

েল ান আদছ। ১০টি ক্তবযালয় ভবন ম রা দতর কাজ 

েল ান আদছ। এই প্রকদল্পর আওতায় ১৯টি ক্তবযালদয় 

ক্তশক্ষার উপযুি পক্তরদবশ ক্তনক্তিত হদয়দছ। ৪৮০০ 

ছােছােী উপকৃত হদয়দছ।    

পাটগ্রা  উপদজলা    

ক্তশক্ষা উপদজলা পক্তরষদের 

বাক্তষ িক উন্নয়ন ক িসূক্তের 

আওতায় গৃহীত কা িি   

২০২২-২৩ অর্ িবছদর এক্তডক্তপ’এর অর্ িায়দন ৪৫ টি প্রকল্প 

গৃহীত হদয়দছ এবং শতভাি বাস্তবাক্তয়ত হদয়দছ  

পাটগ্রা  উপদজলা   

ক্তশক্ষা োক্তহো ক্তভক্তত্তক নুতন 

জাতীয়করনকৃত 

েরকাক্তর প্রার্ক্ত ক 

ক্তবযালয় উন্নয়ন প্রকল্প -

১ 

০২টি প্রার্ক্ত ক ক্তবযালদয়র েী ানা প্রােীদরর ক্তন িাণ 

কাজ েল ান আদছ।  

পাটগ্রা  উপদজলা    

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

পেী েেক ও 

িীজ/কালভিাট ম রা ত  

এই প্রকদল্পর আওতায় ২০২২-২৩ অর্ িবছদর ০৭টি 

রাস্তার ম রা দতর কাজ মশষ হদয়দছ। ০৮টি রাস্তা 

ম রা দতর মটন্ডার প্রক্তিয়া মশষ হদয়দছ। এই প্রকদল্পর 

 াধ্যদ  ২৫,০০০ জনিদনর  াতায়ত ব্যবস্থার উন্নয়ন 

হদয়দছ এবং ১১১ জন মলাদকর ক িেংস্থাদনর ব্যবস্থা 

হদয়দছ।   

পাটগ্রা  উপদজলা 

০৮টি ইউক্তনয়ন 

  

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

ইউক্তনয়ন পক্তরষে 

ক দেক্স ম রা ত প্রকল্প  

২০২২-২৩ অর্ িবছদর ০১টি ইউক্তনয়ন পক্তরষে ভবন 

ম রা দতর কাজ েল ান আদছ।   

পাটগ্রা  উপদজলা 

০১টি ইউক্তনয়ন 

  

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

অগ্রাক্তধকার ক্তভক্তত্তক 

গুরুত্বপূণ ি পেী 

অবকাঠাদ া উন্নয়ন 

প্রকল্প ৩  

২০২২-২৩ অর্ িবছদর এই প্রকদল্পর আওতায় ৪টি রাস্তার 

৫ক্তকক্ত  কারদপটিং কাজ েল ান আদছ এবং ১৫০০০ 

জনিন উপকৃত হদব।  

পাটগ্রা  উপদজলা 

০১টি ইউক্তনয়ন 

  

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

রংপুর ক্তবভাি কৃক্তষ ও 

গ্রা ীণ উন্নয়ন প্রকল্প 

এই প্রকদল্পর আওতায় পাটগ্রা  উপদজলায় বতি াদন 

০৬টি রাস্তা ক্তন িাদণর কাজ মশষ হদয়দছ এবং ০১টি 

পাটগ্রা  উপদজলা 

০১টি ইউক্তনয়ন  
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খাত পক্তরকল্পনা/ 

প্রকদল্পর না  

অক্তভষ্ঠ মিাক্তষ্ঠ ও ফলাফলেহ েংক্তক্ষপ্ত ক্তববরণ অক্তভষ্ঠ এলাকা/ 

ইউক্তনয়ন না  

প্রকদল্পর 

ম য়াে 

েম্ভযাব্য  

ববরােকৃত 

অদর্ ির 

পক্তর ান 

২০২১-২২ 

রাস্তার কাজ েল ান আদছ। এই প্রকদল্পর  াধ্যদ  

১৫০০০০ জনিন উপকৃত হদি।   

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

প্রভাতী প্রকল্প  ২০২২-২৩ অর্ িবছদর এই প্রকদল্পর আওতায় ০৮টি 

রাস্তার কাজ মশষ হদয়দছ.০১টি রাস্তার কাজ েল ান 

আদছ। ২টি হাটবাজার উন্নয়দনর কাজ  ক্তহলা ক ী দ্বারা 

েল ান আদছ। ০৩টি হাট উন্নয়দনর অনুদ ােন পাওয়া 

মিদছ। ০২টি হাট উন্নয়দনর কাজ প্রক্তিয়াধীন ।   

পাটগ্রা  উপদজলা 

০৮টি ইউক্তনয়ন 

  

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

ক্ষুদ্র পাক্তন েম্পে প্রকল্প  ২০২২-২৩ অর্ িবছদর এই প্রকদল্পর আওতায় ০১টি নেী 

খনদনর কাজ এলক্তেএে দ্বারা বাস্তবায়দনর কাজ 

েল ান আদছ। ০৬টি মভি, ০১টি মরগুদলটর, ০১টি 

কাল িভাট ক্তন িাদণর কাজ েল ান আদছ। প্রকল্পটি 

বাস্তবাক্তয়ত হদল ৭০০০০ জন উপকৃত হদব এবং ২২৫ 

জন েক্তরদ্র মলাদকর ক িেংস্থান হদব।   

০৮টি ইউক্তনয়ন   

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

ক্তছট হল উন্নয়ন প্রকল্প  ২০২২-২৩ অর্ িবছদর এই প্রকদল্পর আওতায় ৫টি 

েেদকর ১৭ক্তকক্ত  রাস্তা ও ০৩টি  েক্তজদের ক্তন িাণ 

কাজ ঠিকাোর দ্বারা বাস্তবাক্তয়ত হদয়দছ। ৯০০০ 

ক্তছট হল্বাক্তে উপকৃত হদি।  

   

জনস্বাস্থয PEDP 4 ১৬টি ওয়াশ ব্লদকর কাজ েল ান আদছ।    

জনস্বাস্থয ে গ্র মেদশ পাক্তন 

েরবরাহ প্রকল্প 

জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অক্তধেপ্তদরর  াধ্যদ  ে গ্রদেদশ 

ক্তনরাপে পাক্তন েরবরাহ প্রকল্পটি বাস্তবাক্তয়ত হদি। 

২০৮০টি পক্তরবার ক্তনরাপে পাক্তন পাদব। ফদল ক্তবক্তভন্ন 

রকদ র পাক্তনবাক্তহত মরাি মর্দক মুক্তি পাদব।   

উপদজলার ০৮টি 

ইউক্তনয়ন  

জানুয়াক্তর 

২০২০ 

মর্দক জুন 

২০২৫  

 

 ক্তহলা ক্তবষয়ক  ক্তভক্তজক্তড েি অে উপদজলার ২০২২-২৩ অর্ িবছদর ৩২৩০  জন  

দুোঃস্থ, অেহায়, হত েক্তরদ্র, স্বা ী পক্তরতযািা এবং 

ক্তবধবা   ক্তহলাদেরদক প্রক্তত  াদে  ার্া ক্তপছু ৩০ মকক্তজ 

হাদর খাযশষ্য (োল) ক্তবতরণ করা হয় এবং ক্তভক্তজক্তড 

উপকারদভািীদেরদক অে েপ্তদরর চুক্তিবদ্ধ এনক্তজও 

কতৃিক আইক্তজএ প্রক্তশক্ষণ প্রোনেহ প্যাদকজ মেবা 

প্রোন  করা হয়। 

েকল ইউক্তনয়ন েল ান 

ক িসূেী 

 

 ক্তহলা ক্তবষয়ক  েক্তরদ্র  া’র জন্য 

 াতৃত্বকাল ভাতা প্রোন 

ক িসূক্তে 

অে উপদজলার ২০২২-২৩ অর্ িবছদর ৪৯৬  জন দুোঃস্থ, 

অেহায়, হত েক্তরদ্র, িভিবতী  ক্তহলাদেরদক প্রক্তত  াদে 

 াক্তেক ৮০০/- টাকা ক্তহদেদব ভাতা প্রোন করা হয় 

এবং উপকারদভািীদেরদক অে েপ্তদরর চুক্তিবদ্ধ 

এনক্তজও কতৃিক আইক্তজএ প্রক্তশক্ষণ প্রোন  করা হয়। 

েকল ইউক্তনয়ন ২০২১-২২ 

হদত 

২০২৩-২৪ 

 

 ক্তহলা ক্তবষয়ক  উপদজলা প িাদয় 

 ক্তহলাদের জন্য 

আয়বধ িক প্রক্তশক্ষণ প্রকল্প  

এই প্রকদল্পর আওতায় প্রক্তত ০৩  াে পরপর ০২টি 

মট্রদড মেলাই ও ব্লক বাটিক ২৫ জন কদর ম াট ৫০ জন 

 ক্তহলাদক প্রক্তশক্ষণ প্রোন করা হয়। প্রক্তশক্ষণ মশদষ 

 াতায়ত ভাতা বাবে ১০০ টাকা প্রোন করা হয়। 

২০২২-২৩ অর্ ি বছদর ২০০ জন মক প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

করা হয়।  

েকল ইউক্তনয়ন েল ান 

ক িসূেী 

 

তথ্য আপা  গ্রা ীণ  ক্তহলাদের 

ক্তবনামূদল্য তথ্য প্রযুক্তির 

 াধ্যদ  ক্তশক্ষা, স্বাস্থয, 

কৃক্তষ, আইন, মজন্ডার ও 

ব্যবোর পরা শ ি প্রোন 

ও ে স্যার ে াধান  

 ক্তহলা ও ক্তশশু ক্তবষয়ক  িনালয়ধীন তথ্যআপা 

প্রকদল্পর  াধ্যদ  গ্রা ীণ সুক্তবধাবক্তঞ্চত  ক্তহলাদের 

তথ্যপ্রযুক্তিদত প্রদবশাক্তধকার এবং তথ্যপ্রযুক্তিক্তভক্তত্তক 

মেবা প্রোদনর  াধ্যদ   ক্তহলাদের ক্ষ তায়ন। ২০২২-

২৩ অর্ িবছদর ৪০০ জন  ক্তহলাদের প্রক্তশক্ষদণর  াধ্যদ  

ক্তবক্তভন্ন ে স্যার ে াধান এবং পরা শ ি প্রোন করা 

পাটগ্রা  উপদজলা  েল ান 

ক িসূক্তে  
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খাত পক্তরকল্পনা/ 

প্রকদল্পর না  

অক্তভষ্ঠ মিাক্তষ্ঠ ও ফলাফলেহ েংক্তক্ষপ্ত ক্তববরণ অক্তভষ্ঠ এলাকা/ 

ইউক্তনয়ন না  

প্রকদল্পর 

ম য়াে 

েম্ভযাব্য  

ববরােকৃত 

অদর্ ির 

পক্তর ান 

২০২১-২২ 

হদয়দছ। এছাো ক্তবনামূদল্য গ্রা ীণ  ক্তহলাদের প্রার্ক্ত ক 

স্বাস্থযদেবা প্রোন করা হদয়দছ।  

পেী উন্নয়ন উত্তরাঞ্চদলর েক্তরদ্রদের 

ক িেংস্থান ক্তনক্তিতকরণ 

ক িসূক্তে 

উেকক্তনক-২য় প িায় 

এই ক িসূক্তের আওতায় কৃষক ে বায় েক্ত ক্ততর 

ে বায়ীদের েলীয়ভাদব ক্ষুদ্র কৃক্তষ ঋণ েহায়তা প্রোন 

করা হয়। েেস্যিণ ৬% মেবামূদল্য ১ বছদর ৪৮-৫০ 

ক্তকক্তস্তর  াধ্যদ  গৃহীত ঋণ পক্তরদশাধ কদরন। শুধু াে 

৬০ ক্তেন ব্যাপী (দেলাই, এ িয়ডাক্তর, শতরক্তঞ্জ, ব্লক 

বাটিক ও ম াবাইল োক্তভিক্তেং) প্রক্তশক্ষণপ্রাপ্তরাই ঋণ 

েহায়তা পাদব।  

উপদজলার ০৮টি 

ইউক্তনয়ন 

েল ান 

ক িসূেী 

 

পেী উন্নয়ন ক্তপআরক্তডক্তপ-৩ গ্রা  ও ইউক্তনয়ন প িাদয় ক্ষুদ্র অর্ে গ্রা বাক্তের জন্য 

অক্তত প্রদয়াজনীয় মভৌত অবকাঠাদ া ক্তভক্তডক্তে ক্তি  

ক্তহোদব রাস্তা, কালভাট ি, িাল ম রা ত, মেদনজ, 

টিউবদয়ল, স্যাক্তনটারী ল্যাক্তট্রন ইতযাক্তে ক্তি েমূহ 

বাস্তবায়ন করা হদি। টাকার  দধ্য প্রকল্প েহায়তা 

৭০% গ্রা বােীর অংশ ২০%এবং ইউক্তপর অংশ 

১০%।  

উপদজলার ০৮টি 

ইউক্তনয়ন 

েল ান 

ক িসূেী 

 

পেী উন্নয়ন আবতিক (কৃক্তষ) ক িসূক্তে এই ক িসূক্তের আওতায় কৃষক ে বায় েক্ত ক্ততর 

ে বায়ীদের েলীয়ভাদব ক্ষুদ্র কৃক্তষ ঋণ েহায়তা প্রোন 

করা হয়। তারা ১১% মেবামূদল্য ১ বছদর  াক্তেক ১২ 

ক্তকক্তস্তর  াধ্যদ  গৃহীত ঋণ পক্তরদশাধ  

কদরন।  

উপদজলার ০৮টি 

ইউক্তনয়ন 

েল ান 

ক িসূেী 

 

পেী উন্নয়ন েোক্তবক প্রকল্প এই প্রকদল্পর র আওতায় অনানুষ্ঠাক্তনক েদল েলীয় ক্ষুদ্র 

ঋণ েহায়তা প্রোন করা হয়। েেস্যিণ ১১% 

মেবামূদল্য ১ বছদর ৪৮-৫০ ক্তকক্তস্তর  াধ্যদ  গৃহীত ঋণ 

পক্তরদশাধ কদরন।  

উপদজলার ০৮টি 

ইউক্তনয়ন 

েল ান 

ক িসূেী 

 

পেী উন্নয়ন পেী প্রিক্তত ক িসূক্তে এই প্রকদল্পর র আওতায় অনানুষ্ঠাক্তনক েদল েলীয় ক্ষুদ্র 

ঋণ েহায়তা প্রোন করা হয়। েেস্যিণ ১১% 

মেবামূদল্য ১ বছদর ৪৮-৫০ ক্তকক্তস্তর  াধ্যদ  গৃহীত ঋণ 

পক্তরদশাধ কদরন।  

উপদজলার ০৮টি 

ইউক্তনয়ন 

েল ান 

ক িসূেী 

 

পেী উন্নয়ন অপ্রধান শস্য 

বাজারজাতকরণ ক িসূক্তে 

এই প্রকদল্পর র আওতায় অনানুষ্ঠাক্তনক েদল/এককভাদব 

ক্ষুদ্র ঋণ েহায়তা প্রোন করা হয়। অপ্রধান শস্য 

উৎপােন, প্রক্তিয়াকরণ ও বাজারজাতকরদণর োদর্ 

েংক্তিষ্টরাই এ ক িসূক্তের আওতার্ভি হদত পারদবন। 

তারা ৪% মেবামূদল্য ১ বছদর ২৪ ক্তকক্তস্তর  াধ্যদ  

গৃহীত ঋণ পক্তরদশাধ কদরন।  

উপদজলার ০৮টি 

ইউক্তনয়ন 

েল ান 

ক িসূেী 

 

পেী উন্নয়ন গুিগ্রা  প্রকল্প এই প্রকদল্পর র  াধ্যদ  অনানুষ্ঠাক্তনক েলীয় ক্ষুদ্রঋণ 

েহায়তা প্রোন করা হয়। েেস্যিন ৮.৫% মেবামূদল্য 

১ বছদর ৪৮-৫০ ক্তকক্তস্তর  াধ্যদ  গৃহীত ঋণ পক্তরদশাধ 

কদরন ।  

উপদজলার ০৮টি 

ইউক্তনয়ন 

েল ান 

ক িসূেী 

 

 ৎস্য ইউক্তনয়ন প িাদয় 

 ৎস্যোষ প্রযুক্তি মেবা 

ে¤প্রোরণ প্রকল্প  (২য় 

প িায়) 

ইউক্তনয়ন প িাদয়  ৎস্যোষ প্রযুক্তি মেবা ে¤প্রোরণ 

প্রকল্প (২য় প িায়) এর  উপদজলায়  ৎস্য োক্তষদের  

প্রক্তশক্ষণ প্রোন করা হয়   

 ২০১৬-১৭ 

হদত 

২০২১-২২ 
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খাত পক্তরকল্পনা/ 

প্রকদল্পর না  

অক্তভষ্ঠ মিাক্তষ্ঠ ও ফলাফলেহ েংক্তক্ষপ্ত ক্তববরণ অক্তভষ্ঠ এলাকা/ 

ইউক্তনয়ন না  

প্রকদল্পর 

ম য়াে 

েম্ভযাব্য  

ববরােকৃত 

অদর্ ির 

পক্তর ান 

২০২১-২২ 

 ৎস্য জলাশয় েংিাদরর 

 াধ্যদ   ৎস্য উৎপােন 

বৃক্তদ্ধ প্রকল্প 

উপদজলার স্থানীয়  ৎস্য োষী,  ৎস্য জীক্তব,  ৎস্য 

ব্যবোয়ী ও স্থানীয়  ক্তহলাদের প্রক্তশক্ষদণর  াধ্যদ  

েক্ষতা উন্নয়ন ও প্রেশ িনীর  াধ্যদ   াদছর উৎপােন 

ক্তবকল্প আয়-বধ িক ক িেংস্থাদনর সৃক্তষ্ঠ হদব।  

   

 ৎস্য রাজস্ব খাদতর প্রক্তশক্ষণ 

ও প্রেশ িনী স্থাপন 

রাজস্ব খাদতর প্রক্তশক্ষণ ও প্রেশ িনী স্থাপদনর  আওতায় 

উপদজলার  ৎস্য োক্তষদের প্রক্তশক্ষণ প্রোন ও প্রেশ িনীর 

আদয়াজন করা হয়।  
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৪. পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষণ    

পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষণ  হদি উপদজলার ‘বাস্তব অবস্থার একটি ক্তেোয়ন’। পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষদণর মক্ষদে তথ্য েংগ্রহ, ক্তবদিষন ও েক্তন্নদবশন এ নভাদব করদত হদব  াদত েম্ভাব্য েকল েম্পে ব্যবহার কদর 

মকৌশলিত উদেশ্য অজিদনর ক্তেদ্ধান্ত গ্রহদণ তা েহায়তা কদর। । পক্তরক্তস্থক্তত বলদত উপদজলায় বেবােরত  ানুদষর জীবন ও জীক্তবকাদক প্রভাক্তবত কদর এ ন অভযন্তরীণ ও বাক্তহযক কারণগুদলার েক্তিক্তলত 

ক্তবদিষণদক মবাোয়।তথ্য ও উপাত্ত ক্তবশেভাদব ক্তবদিষদণর মক্ষদে উপদজলার মুখ্য উন্নয়ন েম্ভাব্যনা, সুদ াি, েী াবদ্ধতা, েযাদলদঞ্জর পাশাপাক্তশ প্রধান উন্নয়ন অগ্রাক্তধকারগুক্তলর শনািকরণও জরুরী। অতীদতর 

অক্তভজ্ঞতা মর্দক প্রাপ্ত ক্তশক্ষাগুদলাও গুরুত্বপূণ ি (ম  ন, আদির বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা মর্দক লি ক্তশক্ষা)। মকান্ লক্ষয অক্তজিত হদয়দছ এবং মকান্ লক্ষয অজিন করা  ায়ক্তন এবং মকন- মেটা জানদত হদব। মকান্ 

উন্নয়ন উদযাি কাজ কদরদছ এবং মকান্ উদযাি কাজ কদরক্তন? মকান্ পন্থা িক্ততশীল করা প্রদয়াজন বা মকান পন্থা বাক্ততল করা প্রদয়াজন? ম াো কর্া হদলা, বতি ান করা পক্তরকল্পনার জন্য অতীদতর উন্নয়ন 

কা িি  মর্দক উপদজলা ক্তশক্ষা গ্রহণ করদব। 

পাটগ্রা  উপদজলার খাত ক্তভক্তত্তক পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষদণ প্রক্ততটি খাদতর জনদকক্তন্দ্রক ে স্যা ক্তেক্তিত কদর তার অবস্থান, পক্তর ান, কারণ, ে স্যা ে াধাদন েল ান কা িাবলীদক অন্তর্ভ িি করা হদয়দছ এবং 

েল ান কা িাবক্তল মশদষ ১ বছর পর আর কতটুকু ে স্যা র্াকদব তা ক্তেক্তিত কদর উপদজলা পক্তরষদের েক্ষ তা অনু ায়ী কা িি  প্রহদণ সুপাক্তরশ করা হদয়দছ। উপদজলা পক্তরষে তার েক্ষ তা অনু ায়ী 

সুপাক্তরশ মর্দক কা িি  গ্রহণ কদরদছ। অর্ ি, বাদজট, পক্তরকল্পনা ও স্থানীয় েম্পে আহরণ ক্তবষয়ক উপদজলা কক্ত টি ও টিক্তজক্তপ পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষদণর উপদজলা পক্তরষেদক েহদ াক্তিতা কদরদছ। 

ছক ৩ঃোঃ উপদজলার খাত ক্তভক্তত্তক পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষন  

খাত ে স্যা ও উন্নয়ন প্রক্ততবন্ধকতার ক্তববরণ োম্প্রক্ততক েল ান ও 

পক্তরকক্তল্পত কা িাবক্তল 

আর মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছর পর 

পক্তরক্তস্থক্ততর ক্তববরণ 

ে স্যা ে াধাদন ম  েকল 

কা িি  গ্রহণ করা ম দত 

পাদর/বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় 

সুপাক্তরশকৃত পেদক্ষপ 

মূল ে স্যােমূহ অবস্থান পক্তর াণ/ 

ক্তবস্তৃক্তত 

কারণেমূহ 

 

 

 

 

 

স্বাস্থয 

 

উপদজলা স্বাস্থয ক দেদক্স 

আিত মরািীদের  ান 

েিত স্বাস্থয মেবা গ্রহদণ 

ে স্যার েিুখীন হদিন। 

 

 

 

উপদজলা স্বাস্থয 

ক দেক্স, পাটগ্রা   

লাল ক্তনরহাট। 

 

 

 

২০,০০০ জন মরািী 

১। হােপাতাদলর Auto 

analyzer machine নষ্ট 

হওয়াদত স্বাস্থয ক দেদক্স আিত 

মরািীরা ক্তবদশষ ক্তকছু রি পরীক্ষা 

করা হদত বক্তঞ্চত হদি।  

২। মপৌরেভা কতৃিক মেদনজ ব্যবস্থা 

পক্তরপূণ ি না করাদত  হােপাতাল েত্বদর 

জলাবদ্ধতা ক্তবরাজ করদছ। 

৩। মভাদেজ মেক্তবক্তলদজশদনর 

অভাদব হােপাতাদলর 

আল্ট্রােদনাগ্রাফী কদক্ষর শীতাতপ 

ক্তনয়ক্তিত  ি নষ্ট হদয়দছ।  

৪। োন্ধযকালীন ে দয় প িাপ্ত আদলার 

ব্যবস্থা মনই। 

৫। ক্তবদুযদতর অভাদব হােপাতাদলর 

ভযাকক্তেনেহ অন্যান্য  ালা াল নষ্ট 

হদয়  াদি। 

৬। হােপাতাদল বজিয ব্যবস্থাপনার 

মকান সুদ াি না র্াকায় পক্তরদবশ 

দূক্তষত হদি।  

 

 

 

কা িি  নাই। 

 

 

উপদজলা স্বাস্থয 

ক দেদক্স আিত 

২০,০০০ জন মরািী 

স্বাস্থয মেবা হদত বক্তঞ্চত 

হদব। 

১। উপদজলা স্বাস্থয 

ক দেদক্স মরািীদের 

প্যার্লক্তজকযাল পরীক্ষা-

ক্তনরীক্ষার জন্য একটি 

এযানালাইজার ম ক্তশন 

প্রোন করা ম দত পাদর। 

২। উপদজলা স্বাস্থয 

ক দেদক্স জলাতংক ও 

জরায়ু মরাদির ভযাক্তক্সন 

েরবরাহ করা ম দত পাদর  

৩। আদলাক স্বল্পতা 

ক্তনরেদন প িাপ্ত মোলার 

লাইট স্থাপন করা ম দত 

পাদর। 

৪। স্বাস্থয ক দেদক্স একটি 

মজনাদরটর প্রোন করা 

ম দত পাদর।  

৫। বজিয ব্যবস্থাপনার জন্য 

একটি ইনক্তেদনটদরর 

ব্যবস্থা করা ম দত পাদর।  
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খাত ে স্যা ও উন্নয়ন প্রক্ততবন্ধকতার ক্তববরণ োম্প্রক্ততক েল ান ও 

পক্তরকক্তল্পত কা িাবক্তল 

আর মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছর পর 

পক্তরক্তস্থক্ততর ক্তববরণ 

ে স্যা ে াধাদন ম  েকল 

কা িি  গ্রহণ করা ম দত 

পাদর/বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় 

সুপাক্তরশকৃত পেদক্ষপ 

মূল ে স্যােমূহ অবস্থান পক্তর াণ/ 

ক্তবস্তৃক্তত 

কারণেমূহ 

  

 

 

পক্তরবার 

পক্তরকল্পনা 

 

উপদজলার িভিবতী  া ও 

নবজাতকেমূহ মৃতুযর 

ঝুুঁক্তকর  দধ্য আদছ  

 

উপদজলাধীন ০৮টি 

ইউক্তনয়দনর ৭২টি 

ওয়াড ি এবং ১টি 

মপৌরেভা  

 

পাটগ্রা  

উপদজলার 

৪৮,৬৪০ জন 

েক্ষ  েম্পক্তত  

১। বাক্তেদত অস্বাস্থযকর পক্তরদবদশ 

প্রক্তশক্ষণক্তবহীন োই নাে ি দ্বারা প্রেব 

করদনা। 

২। িভিবতী  াদয়রা প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক 

মডক্তলভাক্তরর সুফল েম্পদকি অবিত 

নন।  

 

উপদজলা পক্তরবার 

পক্তরকল্পনা ক্তবভাদির 

আওতাধীন ইউক্তনয়ন 

প িাদয়র ০৪ টি 

ইউক্তনয়ন স্বাস্থয ও 

পক্তরবার কল্যাণ 

মকন্দ্র, ০১টি উপ 

স্বাস্থযদকন্দ্র, েহগ্রা  

১০ শো ক্তবক্তশষ্ট 

হােপাতাল ক্তক্লক্তনক 

ও েের হােপাতাদল 

ক িরত ৩৩ জন 

ক ীর দ্বারা 

িভিবতীেহ পক্তরবার 

পক্তরকল্পনা এবং  া 

ও ক্তশশু স্বাস্থয মেবা 

প্রোন করদছ।  

 

আনু াক্তনক ১০,৪৮৮ 

জন িভিবতী  া  

১। প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক 

মডক্তলভাক্তরর সুক্তবধা এবং 

িভিবতীর জটিলতা ক্তবষদয় 

আিা ী বছদর 

েদেতনতামূলক 

কযাদম্পইন, পক্তরবার 

ে াদবশ, উঠান ববঠক 

প্রভৃক্ততর  াধ্যদ  িভিবতী 

 া ও তার পক্তরবারদক 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক নর াল 

মডক্তলভাক্তরর সুক্তবধা েম্পদকি 

অবক্তহত করা ম দত পাদর। 

২। ইউক্তনয়ন স্বাস্থয ও 

পক্তরবার কল্যাণ 

মকদন্দ্রগুদলাদত  ানেিত 

মেবা প্রোদনর জন্য 

প্রদয়াজনীয় েরঞ্জা  প্রোন 

ও অবকাঠাদ া উন্নয়ন করা 

ম দত পাদর। 

২। মেবা মকন্দ্রগুদলাদত 

২৪/৭ মেবা প্রোন করা 

ম দত পাদর।   

পক্তরবার 

পক্তরকল্পনা 

উপদজলার েক্তরদ্র ও প্রতযন্ত 

এলাকায় বেবােরত 

পক্তরবারেমূহ  ারাত্বক 

স্বাস্থয ঝুুঁক্তকর  দধ্য আদছ।  

উপদজলাধীন ০৮টি 

ইউক্তনয়দনর ৭২টি 

ওয়াড ি এবং ১টি 

মপৌরেভা 

ও প্রতযন্ত এলাকায় 

বেবােরত 

পক্তরবারেমূহ 

১।  াঠ প িাদয় স্বাস্থয ক্তশক্ষার ব্যাপাদর 

ধারনা না র্াকায় জনিদনর  াদে  া-

ক্তশশুস্বাস্থয েম্পদকি প িাপ্ত জ্ঞান মনই। 

২। ধ ীয় কুেংিাদরর কারদন  া ক্তশশু 

স্বাস্থয ক্তবষদয় প িাপ্ত জ্ঞান পান না।  

৪৩২ টি স্যাদটলাইট 

ক্তক্লক্তনক  

প্রতযন্ত এলাকায় 

বেবােরত েকল েক্তরদ্র 

জনিন  

১। প্রক্ততটি স্যাদটলাইট 

ক্তক্লক্তনদকর জন্য প্রদয়াজনীয় 

 িপাক্তত, েরঞ্জা াক্তে, ঔষধ 

প্রোদনর ব্যবস্থা করা ম দত 

পাদর।  

২। ক্তবক্তভন্ন েদেতনতামূলক 

কযাদম্পইন, পক্তরবার 

ে াদবশ, উঠান ববঠক, 

প্রভৃক্ততর  াধ্যদ  িভিবতী 

 া ও তার পক্তরবারদক  া ও 

ক্তশশু স্বাস্থয েম্পদকি প িাপ্ত 
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খাত ে স্যা ও উন্নয়ন প্রক্ততবন্ধকতার ক্তববরণ োম্প্রক্ততক েল ান ও 

পক্তরকক্তল্পত কা িাবক্তল 

আর মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছর পর 

পক্তরক্তস্থক্ততর ক্তববরণ 

ে স্যা ে াধাদন ম  েকল 

কা িি  গ্রহণ করা ম দত 

পাদর/বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় 

সুপাক্তরশকৃত পেদক্ষপ 

মূল ে স্যােমূহ অবস্থান পক্তর াণ/ 

ক্তবস্তৃক্তত 

কারণেমূহ 

জ্ঞান প্রোন করা ম দত 

পাদর।  

জনস্বাস্থয  উপদজলারেক্তরদ্র পক্তরবার 

েমূহ, ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন 

অধ্যয়নরত ছােছােীরা 

ক্তনরাপে পাক্তন, উন্নত 

স্যাক্তনদটশন, ও বজিয 

ব্যবস্থাপনার অভাদব 

ক্তবক্তভন্ন ধরদনর স্বাস্থয 

ঝুুঁক্তকর  দধ্য আদছ।  

উপদজলার েকল 

ইউক্তনয়ন  

অে উপদজলার 

অক্তধকাংশ পক্তরবার 

ও ক্তশক্ষা 

প্রক্ততষ্ঠানেমূদহ 

উন্নত স্যাক্তনদটশন 

ও বজিয 

ব্যবস্থাপনার 

অভাদব আদছ।  

১। আক্তর্ িক েংকট ও েদেতনতার 

কারদন েক্তরদ্র পক্তরবারেমূহ ও ক্তশক্ষা 

প্রক্ততষ্ঠানেমূদহ ক্তনরাপে পাক্তন ও উন্নত 

স্যাক্তনদটশদনর অভাব আদছ।  

২। স্যাক্তনদটশন খাদত প িাপ্ত বরাে না 

র্াকা।  

১। ে গ্র মেদশ 

ক্তনরাপে পাক্তন স্রবরাহ 

প্রকদল্পর আওতায় 

৪১৬ টি অিভীর 

নলকূপ স্থাপদনর 

কাজ েল ান 

আদছ।ো দন ২০২১-

২২ অর্ িবছদর 

ে গ্রদেদশ ক্তনরাপে 

েরবরাহ প্রকদল্পর 

আওতায় আদরা 

২০৮টি অিভীর 

নলকূপ স্থাপদনর 

বরাে আেদত পাদর। 

৩। ক্তজক্তপএে/ 

ক্তপইক্তডক্তপ ৪ প্রকদল্পর 

আওতায় ১৮টি 

ওয়াশ ব্লক ক্তন িাদণর 

কাজ েল ান আদছ।   

অে উপদজলার 

অক্তধকাংশ পক্তরবার ও 

ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠানেমূহ 

SDG অনু ায়ী 

safely 

manage 

water supply 

ও উন্নত স্যাক্তনদটেন ও 

বজিয ব্যবস্থাপনা মর্দক 

দূদর র্াকদব।  

১। নলকুপক্তবহীন ২০০ 

পক্তরবাদরর  াদে নলকূপ 

প্রোন করা ম দত পাদর। 

২। উঠান ববঠদকর  াধ্যদ  

েদেতনতা বৃক্তদ্ধ করা ম দত 

পাদর।  

৩।হাট-বাজার ও  াধ্যক্ত ক 

ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন কক্ত উক্তনটি 

টয়দলট স্থাপন করা ম দত 

পাদর।  

 

 

প্রার্ক্ত ক 

ক্তশক্ষা 

 

প্রার্ক্ত ক ক্তবযালদয়র 

ক্তশক্ষার্ীদের ক্তবযালদয় 

 ানেিত আধুক্তনক ও 

আনিোয়ক পক্তরদবদশ 

ক্তশক্ষা গ্রহণ ব্যহত হদি।  

 

অে উপদজলার 

১৪৫টি েরকাক্তর 

প্রার্ক্ত ক ক্তবযালয়।  

 

৩৩,৩৪৭ জন  

ক্তশক্ষার্ী 

 

১। মকাক্তভড পক্তরক্তস্থক্ততদত ক্তশক্ষার্ীদের 

ক্তবযালদয় উপক্তস্থক্ততর হার ক । 

২। ক্তশক্ষার্ী অদন্যর বাক্তেদত/ অন্য 

মপশায় কাজ কদর। 

৩। প্রধান ক্তশক্ষদকর পে খাক্তল 

৪। পে পেক্তব ক্তনদয়  া লা 

৫। ক্তশক্ষকদের মুদখামুক্তখ 

ক্লাোরক্তভক্তত্তক উপযুি প্রক্তশক্ষদণর 

অভাব।  

৬। ক্তশক্ষকিদণর আন্তক্তরকতার অভাব। 

৭। আইক্তেটি মত পারেশী ক্তশক্ষদকর 

অভাব 

৮। ক িমুখী ক্তশক্ষার অভাব। 

 

১। ক্তিপ এর  াধ্যদ  

পাঠোন উন্নয়দন 

১৪৫টি ক্তবযালদয়র 

প্রক্ততটিদত ৫০-৭০ 

হাজার টাকা। 

 

২। ২০২০-২০২১ অর্ ি 

বছদর ০৭টি ক্তবযালয় 

ভবন ক্তন িাদণর কাজ 

েল ান আদছ, ২৪ টি 

ক্তবযালয় ভবন 

ক্তন িাদণর োক্তহো 

মপ্ররন করা হদয়দছ।  

 

৩৩,৩৪৭ জন  ক্তশক্ষার্ী 

জন ক্তশক্ষার্ীর 

 ানেিত আধুক্তনক ও 

আনিোয়ক পক্তরদবদশ 

ক্তশক্ষা গ্রহণ ব্যহত হদত 

পাদর।  

 

১। প্রধান ক্তশক্ষক ও 

েহকাক্তর ক্তশক্ষকদের 

ে ন্বদয় বে াক্তেক েভা 

কদর মেইন অফ ক ান্ড 

ঠিক মরদখ আন্তক্তরকভাদব 

পাঠোদনর উন্নয়ন করা 

ম দত পাদর।  

 

২। বে াক্তেক  া ে াদবশ 

ও অক্তভভাবক ে াদবশ 

কদর অক্তভভাবকিদণর 

 াদে েদেতনতা সৃক্তষ্ট করা 

ম দত পাদর। 
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খাত ে স্যা ও উন্নয়ন প্রক্ততবন্ধকতার ক্তববরণ োম্প্রক্ততক েল ান ও 

পক্তরকক্তল্পত কা িাবক্তল 

আর মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছর পর 

পক্তরক্তস্থক্ততর ক্তববরণ 

ে স্যা ে াধাদন ম  েকল 

কা িি  গ্রহণ করা ম দত 

পাদর/বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় 

সুপাক্তরশকৃত পেদক্ষপ 

মূল ে স্যােমূহ অবস্থান পক্তর াণ/ 

ক্তবস্তৃক্তত 

কারণেমূহ 

৯। মবেরকাক্তর ক্তবযালয় ও মকক্তজ স্কুল 

১০। প্রধান ক্তশক্ষক ও েহকাক্তর ক্তশক্ষক 

েক্ত ক্ততর কা িি  মেইন অফ ক ান্ড 

মভদে পো।  

১১। প্রার্ক্ত ক ক্তবযালয়েমূদহ জরাজীণ ি 

অবস্থা ও প িাপ্ত পক্তর াদন মশ্রনীকক্ষ 

আেবাবপে, স্বাস্থযেিত টয়দলট, 

মখলাধুলার েরঞ্জা াক্তে ও ক্তশক্ষার্ীদের 

 াদে ক্তশক্ষা উপকরদনর অভাব।  

৩। ২০২০-২১ 

অর্ িবছদর ক্তপইক্তডক্তপ 

৪ এর আওতায় মছাট 

ম রা দতর জন্য 

ক্তবযালয় প্রক্তত ২ লক্ষ 

টাকা কদর ৩৩টি 

ক্তবযালদয়র োক্তহো 

মপ্ররন করা হদয়দছ। 

৪। ২০২০-২১ 

অর্ িবছদর ক্তপইক্তডক্তপ 

৪ এর আওতায় বে  

ম রা দতর জন্য 

ক্তবযালয় প্রক্তত  ৭  

লক্ষ টাকা কদর ২৪ 

টি ক্তবযালদয়র 

োক্তহো মপ্ররন করা 

হদয়দছ। 

 

৫। ২০২০-২০২১ অর্ ি 

বছদর ক্তপইক্তডক্তপ-৪ 

এর আওতায় 

=৪০,০০০/= টাকা 

কদর ১০৬ টি 

ক্তবযালদয়র রুটিন 

ম ইনদটদনন্স 

ম রা ত করা 

হদয়দছ।  

৬। ২০২০-২১ 

অর্ িবছদর ১১টি 

ক্তবযালদয়র ওয়াশ 

ব্লক ক্তন িাদণর কাজ 

েল ান আদছ। 

৭। ২০২০-২১ 

অর্ িবছদর ১০,০০০/- 

টাকা কদর ৩৮টি 

৩। প্রধান ক্তশক্ষদকর 

শূন্যপদে জরুরীভাদব 

ক্তশক্ষক ক্তনদয়াদির সুপাক্তরশ 

করা ম দত পাদর। এছাো 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত প্রধান 

ক্তশক্ষকিদণর মস্পশাল 

প্রশােক্তনক ও একাদডক্ত ক 

ক্তশক্ষা ক্তবষদয় প্রক্তশক্ষদণর 

ব্যবস্থা করা ম দত পাদর।   

৪। িরীব ও অদন্যর বাক্তেদত 

কাজ কদর অর্বা অন্য 

মকান প্রক্ততষ্ঠাদন কাজ কদর 

তাদের পক্তরবারদক আক্তর্ িক 

সুক্তবধাদভািীর 

তাক্তলকার্ভক্তি করা েহ 

আক্তর্ িক েহদ াক্তিতা করা 

ম দত পাদর।  

৫। প্রাক প্রার্ক্ত দকর 

মশ্রণীকক্ষ েক্তজ্জত করা 

ম দত পাদর।  

৬। ১৪৫টি ক্তবযালদয়র 

প্রধান ক্তশক্ষকদের ই 

ম্যাদনজদ ি এর ক্তবষদয় 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন করা ম দত 

পাদর।  

৭। নবজাতীয়করণকৃত 

ক্তবযালয়েমূদহ ২০০ মজাো 

মবঞ্চ প্রোন করা ম দত 

পাদর  

৮। ১৭৭১০ জন ক্তশক্ষার্ীদক 

ক্তশক্ষা উপকরণ প্রোন করা 

ম দত পাদর।  

৯। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গ াতা 

মিাল্ডকাপ প্রার্ক্ত ক 

ক্তবযালয় ফুটবল টুন িাদ ি 
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খাত ে স্যা ও উন্নয়ন প্রক্ততবন্ধকতার ক্তববরণ োম্প্রক্ততক েল ান ও 

পক্তরকক্তল্পত কা িাবক্তল 

আর মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছর পর 

পক্তরক্তস্থক্ততর ক্তববরণ 

ে স্যা ে াধাদন ম  েকল 

কা িি  গ্রহণ করা ম দত 

পাদর/বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় 

সুপাক্তরশকৃত পেদক্ষপ 

মূল ে স্যােমূহ অবস্থান পক্তর াণ/ 

ক্তবস্তৃক্তত 

কারণেমূহ 

ক্তবযালদয়র ৭২টি 

ওয়াশ ব্লদকর রুটিন 

ম ক্তিদনন্স এরকাজ 

করা হদয়দছ।  

 

 

ফাইনাদল অংশগ্রহণকারী 

টীদ র প্রক্তশক্ষদণর জন্য ৫ 

লক্ষ টাকার মর্াক বরাে 

রাখা ম দত পাদর।  

১০। ১৪৫টি েপ্রাক্তব 

ছােছােীদের  াদে 

মখলাধুলার ো গ্রী ক্তবতরণ 

করা ম দত পাদর  

১১। উপদজলা প িাদয় 

প্রার্ক্ত ক ক্তবযালদয়র 

পাঠ্যপুস্তক েংরক্ষদনর জন্য 

মিাডাউন ক্তন িাণ করা ম দত 

পাদর।  

১২। ক্তবযালদয়র লাইদিক্তরর 

জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রোন করা 

ম দত পাদর।  

১৩। ম ধাবী ক্তশক্ষার্ী 

বাছাই ও পুরিার প্রোন 

করা ম দত পাদর।  

১৪। ক্তশক্ষকিদণর আইক্তেটি 

প্রক্তশক্ষদণর ব্যবস্থা করা 

ম দত পাদর।  

১৫। ক্তশক্ষার্ীদের ক িমুখী 

ক্তশক্ষা োদনর ক্তনক্ত দত্ত 

ক্তশক্ষার্ীদের আক্তর্ িক 

েহদ াক্তিতা করা ম দত 

পাদর।  

 

ম ািাদ াি  জনিণ উপদজলার ক্তবক্তভন্ন 

পক্তরদষবাগুদলাদত ি দনর 

মক্ষদে ে স্যার েিুখীন 

হদিন। 

 

উপদজলার েকল 

ইউক্তনয়ন 

উপদজলাদত ম াট 

৬টি রাস্তার ৪৭.৬২ 

ক্তকোঃক্ত োঃ পাকা। 

ইউক্তনয়ন েেক 

২৩টির  দধ্য 

১০৬.৭০ রাস্তার 

 দধ্য ৭৮.৯০ ক্তকক্ত  

১। ইউক্তনয়ন েেক, গ্রা ীণ েেক এ ও 

ক্তব এর  দধ্য ৩৮৭.১০ ক্তকক্ত  েেক 

কাঁো রদয়দছ।  

২। উপদজলার গুরুত্বপূণ ি ইউক্তনয়ন ও 

গ্রা ীণ েেদকর পাদশ পাক্তন ক্তনষ্কাশদনর 

মেন ও কাল িভাট না র্াকায় েেদক 

জলাবদ্ধতা বতরী হদি এবং িাইড 

১। উপদজলা 

পক্তরষদের অর্ িায়দন 

অে উপদজলার ৫০ 

টি ক্তবক্তভন্ন গুরুত্বপূণ ি 

কাজ েল ান আদছ। 

২। ১০টি ক্তবযালদয়র 

েী ানা প্রােীর ও 

ইউক্তনয়ন েেক, গ্রা ীণ 

েেক এ ও ক্তব, েহ 

ম াট ৩৮৭.১০ ক্তকক্ত  

েেক কাঁো মর্দক  াদব 

এবং জনিদনর 

েলােদলর অসুক্তবধা 

হদব।  

১। প্রধান েেদকর োদর্ 

ক্তবক্তভন্ন পক্তরদেবা 

েংদ ািকাক্তর ২.৫ ক্তকক্ত  

েেক পাকা করা ম দত 

পাদে। 

২। ৩০টি কাল িভাট/ইউদেন 

ক্তন িাণ করা ম দত পাদর  
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খাত ে স্যা ও উন্নয়ন প্রক্ততবন্ধকতার ক্তববরণ োম্প্রক্ততক েল ান ও 

পক্তরকক্তল্পত কা িাবক্তল 

আর মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছর পর 

পক্তরক্তস্থক্ততর ক্তববরণ 

ে স্যা ে াধাদন ম  েকল 

কা িি  গ্রহণ করা ম দত 

পাদর/বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় 

সুপাক্তরশকৃত পেদক্ষপ 

মূল ে স্যােমূহ অবস্থান পক্তর াণ/ 

ক্তবস্তৃক্তত 

কারণেমূহ 

েেক পাকা, 

গ্রা ীণ েেক এ 

টাইপ ম াট ৯২টি 

রাস্তার  দধ্য 

২৭৮.৫০ ক্তকক্ত  এর 

 দধ্য ১০৭.০০ 

ক্তকক্ত  পাকা রাস্তা 

রদয়দছ।  

গ্রা ীণ েেক ক্তব 

টাইপ এর  দধ্য 

১৪৩ টি রাস্তার 

 দধ্য ২৭৮.৫০০ 

ক্তকক্ত  এর  দধ্য 

১০৭.০০ক্তকক্ত  

েেক পাকা ম াট 

পাকা রাস্তা 

৩১৩.৯২০ ক্তকক্ত  

এবং কাঁো রাস্তা 

৩৮৭.১০ ক্তকক্ত ।  

ওয়াল না র্াকায় েেক মভদে েেদকর 

স্থাক্তয়ত্ব কদ   াদি।  

২৫টি ক্তবযালয় 

ম রা দতর কাজ 

েল ান আদছ। 

তাছাো ২৫টি 

ক্তবযালদয়র েংদ াি 

েেক ৪.০০ ক্তকক্ত  

পাকা করা হদি। 

৩। অগ্রাক্তধকার 

ক্তভক্তত্তক গুরুত্বপূণ ি 

পেী অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন প্রকদল্পর 

আওতায় ৫ ক্তকক্ত  

ইউক্তনয়ন ও গ্রা ীণ 

েেক ক্তন িাণ করা 

হদি। 

৪। রংপুর ক্তবভাি 

প্রকদল্পর আওতায় 

২৫ক্তকক্ত  ইউক্তনয়ন ও 

গ্রা ীণ েেক ক্তন িাণ 

করা হদব।  

৫। ইউক্তনয়ন পক্তরষে 

ক দেক্স ভবন 

ম রা ত  

৬। পেী েেক 

ম রা ত ক িসূক্তের 

আওতায় ৪০ ক্তকক্ত  

রাস্তা ম রা ত করা 

হদব।  

৭। উপদজলা 

পক্তরোলন ও উন্নয়ন 

প্রকদল্পর আওতায় 

৮টি ইউক্তনয়দনর 

ক্তবক্তভন্ন রাস্তা, ধ ীয় 

প্রক্ততষ্ঠান, হাট বাজার 

ক্তবক্তভন্ন েেদকর 

৩। গুরুত্বপূণ ি পেী 

অবকাঠাদ া উন্নয়ন 

প্রকদল্পর আওতায় ৩৫ 

ক্তকক্ত  েেক ক্তন িাণ করা 

ম দত পাদর।  

৪। রংপুর ক্তবভাি প্রকদল্পর 

আওতায় ২৫ক্তকক্ত  

ইউক্তনয়ন ও গ্রা ীণ েেক 

ক্তন িাণ করা ম দত পাদর।  

৫। ইউক্তনয়ন পক্তরষে ভবন 

ম রা ত করা ম দত পাদর।  
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খাত ে স্যা ও উন্নয়ন প্রক্ততবন্ধকতার ক্তববরণ োম্প্রক্ততক েল ান ও 

পক্তরকক্তল্পত কা িাবক্তল 

আর মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছর পর 

পক্তরক্তস্থক্ততর ক্তববরণ 

ে স্যা ে াধাদন ম  েকল 

কা িি  গ্রহণ করা ম দত 

পাদর/বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় 

সুপাক্তরশকৃত পেদক্ষপ 

মূল ে স্যােমূহ অবস্থান পক্তর াণ/ 

ক্তবস্তৃক্তত 

কারণেমূহ 

ম াদে মোলার বাক্তত 

স্থাপন করা হদব।  

 ৎস্য অে উপদজলায় মবক্তশরভাি 

 ৎস্যোক্তে আক্তর্ িক ক্ষক্ততর 

েিখুীন হদিন এবং 

অক্তধকাংশ োষী 

িতানুিক্ততক পদ্ধক্ততদত  াছ 

োষ কদর আেদছ ফদল 

উৎপােন কা িি  ব্যাহত 

হদি।  

উপদজলার েকল 

ইউক্তনয়ন। 

৪,১১০ জন 

 ৎস্যোক্তষ   

১।  ৎস্যোক্তেদের পুকুদর ক্তবক্তভন্ন 

ে স্যা হদি এবং তা পরীক্ষা করার 

 ত কীট উপদজলা  ৎস্য ক িকতিার 

কা িালদয় মনই। 

২। প্রক্তশক্ষণ না র্াকায় অক্তধকাংশ 

োষী িতানুিক্ততক পদ্ধক্ততদত  াছ োষ 

কদর আেদছ ফদল উৎপােন কা িি  

ব্যাহত হদি। 

৩। উপদজলাদত  দর্ষ্ট পক্তর াদন 

 ৎস্য োদষর প্রেশ িনীর আদয়াজন 

করা েম্ভব করা  াদি না।  

১। োক্তষদের পুকুদরর 

পাক্তন পরীক্ষা ও 

পরা শ ি প্রোন । 

২। ইউক্তনয়ন প িাদয় 

 ৎস্য োষ প্রকদল্পর 

আওতায় বছদর  াে 

০১টি প্রেশ িনীর 

আদয়াজন করা হদি।  

 

 

 

৪,১১০ জন  ৎস্যোক্তষ 

ও  াদছর উৎপােন 

ক্ষক্ততগ্রস্ত হদব।   

১। দুটি ব্যাদে ৪০০ জন 

 ৎস্য োষীদক প্রক্তশক্ষণ 

প্রোন করা ম দত পাদর।  

২। ০৭টি উন্মিু জলাশদয় 

 াদছর মপানা অবমুি করা 

ম দত পাদর  

৩। পুকুদরর  াটি ও পাক্তন 

পরীক্ষার জন্য ০১টি কীট 

িয় করা ম দত পাদর  

. 

  

 ক্তহলা 

ক্তবষয়ক 

উপদজলার হত-েক্তরদ্র, 

ক্তবধবা, প্রক্ততবন্ধী, তালাক 

প্রাপ্তা/স্বা ী পক্তরতযািা 

নারীদের ক িেংস্থাদনর 

অভাব রদয়দছ। 

উপদজলার েকল 

ইউক্তনয়ন 

আনু াক্তনক ৪,৫০০ 

জন নারী।  

১। প্রদয়াজনীয় জ্ঞান, েক্ষতা ও ক্তশক্ষার 

অভাব। 

 

২। োক্তরদ্রতার কারদন নারীরা মব-

েরকাক্তর প্রক্তশক্ষণ প্রক্ততষ্ঠান হদত 

প্রক্তশক্ষণ ক্তনদত পাদরন না। 

 

৩। উপদজলা  ক্তহলা ক্তবষয়ক 

ক িকতিার কা িালদয়র অবকাঠাদ া 

ে স্যার কারদন মেবা গ্রহীতাদের মেবা 

প্রাক্তপ্ত ক্তবক্তিত হদি।  

 

 

 

উপদজলা  ক্তহলা 

ক্তবষয়ক কা িালয় 

কতৃিক পক্তরোক্তলত 

"উপদজলা প িাদয় 

 ক্তহলাদের আয়বধ িক 

প্রক্তশক্ষণ প্রকল্প" এর 

 াধ্যদ  প্রক্তত বছর 

২০০ জন  ক্তহলাদক 

েক্তজি ক্তবজ্ঞান ও 

ক্তবউটিক্তফদকশন 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন করা 

হদি।  

৪০০০ জন নারীর 

ক িেংস্থাদনর সুদ াি 

হদত বক্তঞ্চত হদবন।  

১। নারীর ক্ষ তায়ন বৃক্তদ্ধর 

লদক্ষয ৫০ জন নারী ক্তবক্তভন্ন 

মট্রদড প্রক্তশক্ষণ প্রোদনর 

ব্যবস্থা করা ম দত পাদর। 

২। ৪০ জন নারীর 

আত্মক িেংস্থাদনর লদক্ষয 

মেলাই ম ক্তশন প্রোন করা 

ম দত পাদর।  

৩। ক্তকদশার-কদশারী 

ক্লাদবর জন্য প্রদয়াজনীয় 

উপকরন প্রোন করা ম দত 

পাদর। 

৪। আত্মক িেংস্থান সৃক্তষ্ঠর 

লদক্ষয আইক্তজএ প্রক্তশক্ষণ 

প্রাপ্তদের জন্য ক্তবক্তভন্ন 

উপকরন প্রোন করা ম দত 

পাদর। 

 

 

পেী উন্নয়ন 

 

উ প জেল া প ল্লী উ ন্নয় ন 

কার্ িাল য়  হজে  ঋণ 

গ্রহীতারা ঋণ পক্তরদশাদধ 

 

উপদজলার ০৮টি 

ইউক্তনয়ন ও ০১টি 

মপৌরেভা   

 

৪৫১৮ জন  

 

১। প্রক্তশক্ষণ না র্াকায় গৃহীত ঋমণর 

অর্ ি েঠিক খাদত ক্তবক্তনদয়াি করদত 

পারদছ না। 

 

উেকক্তনক প্রকদল্প 

েক্তজি ক্তবযা, 

এ িয়ডাক্তর, 

শতরক্তঞ্জ, বাটিক 

 

৪৫১৮ জন ঋণগ্রহীতা 

ঋদণর মবাোয় জজিক্তরত 

হদয়  তাদের 

 

১। ক্তবয়ারক্তডক্তবর 

আওতাধীন েকল প্রকদের 

ঋণ গ্রহীতাদের (পোক্তবক, 

েোক্তবক, পেী প্রিক্তত, 
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খাত ে স্যা ও উন্নয়ন প্রক্ততবন্ধকতার ক্তববরণ োম্প্রক্ততক েল ান ও 

পক্তরকক্তল্পত কা িাবক্তল 

আর মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছর পর 

পক্তরক্তস্থক্ততর ক্তববরণ 

ে স্যা ে াধাদন ম  েকল 

কা িি  গ্রহণ করা ম দত 

পাদর/বাক্তষ িক পক্তরকল্পনায় 

সুপাক্তরশকৃত পেদক্ষপ 

মূল ে স্যােমূহ অবস্থান পক্তর াণ/ 

ক্তবস্তৃক্তত 

কারণেমূহ 

অনীহা মেখাদিন এবং ঋণ 

মখলাপী হদিন।   

২। ঋমণর অর্ ি পক্তরদশাদধ অনীহা ও 

অপারিতা প্রকাশ।  

০৪টি মট্রদড প্রক্তশক্ষণ 

েল ান আদছ।  

 

জীক্তবকাজিন কঠিন হদয় 

 াদব।  

আবতিক, মুক্তিদ াদ্ধা, 

গুিগ্রা ) প্রক্তশক্ষদণর 

ব্যবস্থা করা ম দত পাদর। 

২। প্রক্তত াদে েকল প্রকল্প 

হদত ৫০ জন 

উপকারদভািীদের 

“মনতৃদত্বর ক্তবকাশ ও 

েদেতনতা বৃক্তদ্ধ“ প্রক্তশক্ষণ 

মেয়া ম দত পাদর। 

৩। ৫০ জন ঋণ \গ্রহীতাদক 

ঋণ প্রোদনর পূদব ি উপযুি 

মট্রদড প্রক্তশক্ষণ প্রোন করা 

ম দত পাদর। 

৪। মপশাক্তভক্তত্তক ম  ন ক্ষুদ্র 

ব্যবো, রাজ ক্ত ক্তি, কু ার, 

তাঁক্ততদের প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

করা ম দত পাদর।   

 

 

 

যুু্ব উন্নয়ন 

 

উপদজলা যুব উন্নয়ন 

ক িকতিার কা িালয় হদত 

প্রোনকৃত ঋদণর টাকা 

ঠিক ত আোয় হদি না।  

 

উপদজলা যুব উন্নয়ন 

কা িালয়, পাটগ্রা , 

লাল ক্তনরহাট।  

 

আনু াক্তনক ৪৮০ 

জন যুব ও যুব 

 ক্তহলা  

 

১। প্রদয়াজনীয় জ্ঞান েক্ষতা ও ক্তশক্ষার 

অভাব 

২। োক্তরদ্রতার কারদন প্রক্তশক্তক্ষত জ্ঞান 

কাদজ লািাদত পাদর না।  

উপদজলা যুব উন্নয়ন 

কা িালয় কতৃিক 

পক্তরোক্তলত প্রক্তশক্ষণ 

ও প্রক্তশক্ষণ মশদষ 

প্রক্তশক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের 

ঋণোন ক িসূক্তে।  

 

যুব ও যুব  ক্তহলারা 

ক িেংস্থাদনর সুদ াি 

হদত বক্তঞ্চত হদব  

১। জরুরী ক্তভক্তত্তদত 

উপদজলা যুব উন্নয়ন 

ক িকতিার কা িালদয়র 

অবকাঠাদ া উন্নয়ন করা 

ম দত পাদর।  
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৫. বাদজদটর োর-েংদক্ষপ  

বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়নকাদল, ে¤পে ক্তেক্তিতকরণ অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি, উপদজলা পক্তরষে তার েরােক্তর ক্তনয়িনাধীন উন্নয়ন তহক্তবল ব্যবহার কদর 

ক্তনক্তে িষ্ট েংখ্যক প্রকল্প ঐ আক্তর্ িক বছদর বাস্তবায়ন করদব। উপদজলা পক্তরষে কতৃিক পক্তরোক্তলত উন্নয়ন তহক্তবল ঐ উপদজলার উন্নয়দন ব্যক্তয়ত েমুেয় 

েম্পদের  াে ৫-১০% ।এই প্রক্তিয়া ক্তবক্তভন্ন উৎে মর্দক প্রদয়াজনীয় অর্ িননক্ততক তথ্য-উপাত্ত েংগ্রহ করার  াধ্যদ  েম্পােন করা ম দত পাদর। 

বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার প্রকল্প অর্ িায়দনর মক্ষদে উপদজলা পক্তরষদের েরােক্তর ক্তনয়িদন র্াকা উন্নয়ন তহক্তবদলর উৎে হদি  ক্তনদনাি  

১) উপদজলার বাক্তষ িক উন্নয়ন ক িসূক্তে (এক্তডক্তপ) 

২) ক্তবদশষ অনুোন  

৩) স্থানীয়ভাদব অক্তজিত েম্পে   

 

পাটগ্রা   উপদজলার বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা ২০২২-২৩ প্রস্তুক্ততদত আক্তর্ িক প্রদক্ষপণ ও উি বছদরর বাদজট প্রাক্কলদনর জন্য, ক্তনদনাি “বাদজদটর োর-

েংদক্ষপ ২০২২-২৩” ব্যবহার কদরদছ।   

ক্তববরণ পূব িবতী বৎেদরর প্রকৃত  

২০২০-২১  

েলক্তত বছদরর 

েংদশাক্তধত ২০২১-২২  

পরবতী বছদরর বাদজট 

২০২২-২৩  

অংশ- ১ রাজস্ব ক্তহোব প্রাক্তপ্ত 

রাজস্ব 

অনুোন (েরকাক্তর  ঞ্জুরী) 

 

৯৯,৯২,২৪৬/-  

 

১,১১,৬৫,০০০/-  

 

১,২০,০০,০০০/- 

 

ম াট প্রাক্তপ্ত ৯৯,৯২,২৪৬/-  ১,১১,৬৫,০০০/-  ১,২০,০০,০০০/- 

বাে রাজস্ব ব্যয় ৪১,৫৭,১০৯/-  ৫১,২০,৮০০/-  ৬৫,০০,০০০/- 

রাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক) ৫৮,৩৫,১৩৭/-  ৬০,৪৪,২০০/-  ৫৫,০০,০০০/- 

অংশ- ২ উন্নয়ন ক্তহোব  

উন্নয়ন অনুোন 

 

১,৩৯,৭১,০০০/- 

 

১,৬১,৪৭,০০০/- 

 

১,৮০,০০,০০০/- 

 

 অন্যান্য অনুোন (ইউক্তজক্তডক্তপ) ৫০,০০,০০০/- ৬০,০০,০০০/- ৭০,০০,০০০/- 

ম াট (খ) ১,৮৯,৭১,০০০/- ২,২১,৪৭,০০০/- ২,৫০,০০,০০০/- 

ম াট প্রাপ্ত েম্পে (ক+খ) ২,৪৮,০৬,১৩৭/- ২,৮১,৯১,২০০/-  ৩,০৫,০০,০০০/-  

বাে উন্নয়ন ব্যয় (েংরক্তক্ষতেহ) ১,৮৩,০০,০০০/- ২,০৮,৪১,৯০৫/-  ২,৫৫,০০,০০০/- 

োক্তব িক বাদজট উদ্বৃত্ত/ঘাটক্তত ৬৫,০৬,১৩৭/- ৭৩,৪৯,২৯৫/- ৫০,০০,০০০/- 

ম াি প্রারক্তম্ভক মজর (১ জুলাই) - -  

ে াক্তপ্ত মজর ৬৫,০৬,১৩৭/- ৭৩,৪৯,২৯৫/-  ৫০,০০,০০০/-  

 

উপদজলা ে ক্তন্বত উন্নয়ন পক্তরকল্পনা প্রণয়ন ক্তবষয়ক ক্তনদে িক্তশকার আদলাদক ও উপদজলা পক্তরষে পাটগ্রা -এর ২০২২-২৩ এর বাদজট অনুোদর  

উপদজলায় ২০২২-২৩ অর্ িবছদর উপদজলা উন্নয়ন তহক্তবদলর পক্তর ান (১,৮০,০০,০০০/-+ ০) = ১,৮০,০০,০০০/- 
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৬. রূপকল্প 

উন্নয়ন পক্তরকল্পনার মক্ষদে রূপকল্প একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি ক্তবষয়। রূপকল্প হদি উপদজলা এবং এর জনোধারদণর কাক্তক্সক্ষত পক্তরক্তস্থক্তত বা ক্তেে। 

উপদজলার মপ্রক্তক্ষদত রূপকল্প হদি উপদজলা এবং এর জনোধারদণর দ্বারা ক্তস্থরকৃত কাক্তিত পক্তরক্তস্থক্তত বা ক্তেে।এটা জনোধারদণর ক্তনকট ব্যি করা 

উপদজলার ভক্তবষ্যত ক্তেে এবং উপদজলা ক্তক করদত োয় এবং মকার্ায় ম দত োয়। মে কারদণ এটা উেীপক ক্তহদেদব কাজ কদর এবং উপদজলার 

ভক্তবষ্যত ক িপন্থা ক্তনধ িারদণ েহায়তা কদর। এই মপ্রক্ষাপদট, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হদি, “আপক্তন ভক্তবষ্যদত আপনার উপদজলাদক ক্তকভাদব মেখদত োন?”।  

২০২২-২৩ অর্ িবছদর বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়নকাদল উপদজলা পক্তরষে ০৪টি খাতদক প্রাধান্য ক্তেদয় রুপকল্প ক্তনধ িারণ কদরদছ।    

“পাটগ্রা  উপদজলার জনিদণর জন্য জলাবদ্ধতা মুি উন্নত ম ািাদ াি ব্যবস্থা সৃক্তষ্ট করা, ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠান েমূদহ ক্তশক্ষার্ীদের জন্য উপযুি পক্তরদবশ 

ক্তনক্তিতকরণ, জনিদণর সুস্বাস্থয ক্তনক্তিতকরণ, কৃক্তষর উৎপােনশীলতা বৃক্তদ্ধ,  এবং মবকারদের জন্য ক িেংস্থান সৃক্তষ্ট কদর স্থানীয় জনিদণর জীবন 

 াোর  াদনান্নয়ন।“   

৭. বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষয, উদেশ্য ও পক্তর াপদ াগ্য সূেক ক্তনধ িারণ 

পাটগ্রা   উপদজলা পক্তরষে পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষদনর ক্তভক্তত্তদত তার লক্ষয ও অক্তভষ্ঠ ক্তনধ িারণ কদরদছ  াদত উি বছদর ক্তেক্তিত উন্নয়ন প্রক্ততবন্ধকতা ও 

ে স্যােমূহ ম াকাদবলা করা েম্ভব হদব। এদক্ষদে উপদজলার রূপকল্প এবং পঞ্চ-বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার অগ্রাক্তধকার খাদতর লক্ষযেমূহ, বাক্তষ িক উন্নয়দনর 

ক্তনক্তে িষ্ট লক্ষয উদেশ্য এবং অক্তভষ্ট ক্তনধ িারদণ ক্তনদে িশদকর ভূক্ত কা পালন কদরদছ। বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার লক্ষয, উদেশ্য ও অক্তভষ্ট অনুোদর উপদজলা 

পক্তরষে তার ২০২২-২৩ অর্ িবছদরর অগ্রাক্তধকার প্রকল্প/ ক্তি  ক্তনধ িারণ কদরদছ।   

পাটগ্রা  উপদজলা পক্তরষে ২০২২-২৩ অর্ িবছদরর বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা প্রণয়নকাদল ম ািাদ াি ও অবকাঠাদ া খাতদক েবদেদয় মবক্তশ প্রাধান্য 

ক্তেদয়দছ।উপদজলার ক্তবক্তভন্ন মগ্রার্ মেিার , জনবহুল স্থান ও বাজার েংদ ািকাক্তর েেক পাকাকরন এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরদণ ইউদেন ও কাল িভাট 

ক্তন িাদণর উদযাি গ্রহণ কদরদছ। স্বাস্থয খাদত উপদজলার ইউক্তনয়ন স্বাস্থয মকন্দ্রেমূদহর অবকাঠাদ া উন্নয়ন ও ক্তেক্তকৎো েরঞ্জা াক্তে প্রোদনর ক্তেদ্ধান্ত 

গ্রহণ কদরদছ। এছাো উপদজলা স্বাস্থয ক দেদক্স ক্তবক্তভন্ন মরাদির ভযক্তক্সন েরবরাহ করার ক্তেদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদয়দছ। জনস্বাস্থয খাদত সুদপয় পাক্তন পান 

ক্তনক্তিতকরদণর লদক্ষয ক্তবক্তভন্ন স্থাদন নলকূপ  স্থাপদনর ক্তেদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদয়দছ। ক্তশক্ষা খাদত ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠানেমূদহর অবকাঠাদ া উন্নয়ন, আেবাবপে 

ও িীো ো গ্রী প্রোদনর পাশাপাক্তশ েক্তরদ্র নারী ক্তশক্ষার্ীদের  াদে বাইোইদকল ক্তবতরদনর প্রোদনর ক্তেদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদয়দছ। কৃক্তষ উৎপােনশীলতা 

বৃক্তদ্ধর জন্য কৃষকদের  াদে মে ম ক্তশন েরবরাহ করার ক্তেদ্ধান্ত গ্রহণ করা হদয়দছ।  

ছক ৫ঃোঃ বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার খাতওয়ারী লক্ষয, উদেশ্য ও পক্তর াপদ াগ্য সূেক ক্তনধ িারণ 

নং বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার লক্ষয খাত উদেশ্য পক্তর াপদ াগ্য সূেক 

১ জলাবদ্ধতা ক্তনরেন ও েেক 

ম ািাদ াি উন্নয়দনর  াধ্যদ  

পক্তরদেবাগুদলাদত জনিদণর 

প্রদবশিম্যতা বৃক্তদ্ধ 

ম ািাদ াি ও 

অবকাঠাদ া 

উপদজলার ২৪০০ ক্ত টার েেক 

এইেক্তবক্তব/ক্তেক্তে করণ  

আনু াক্তনক ১.৫ লক্ষ অক্তধবােী উপকৃত 

হদব 

ক্তবক্তভন্ন েেদকর গুরুত্বপূণ ি স্থাদন ২০টি  

কাল িভাট ক্তন িাণ 

ক্তবক্তভন্ন েেদকর গুরুত্বপূণ ি স্থাদন ১৫০টি 

মোলার বাক্তত স্থাপন 

২ জনিদণর  াদে পাক্তনবাক্তহত 

মরাদির ঝুুঁক্তক ক াদনা   

জনস্বাস্থয  ইউক্তনয়ন স্বাস্থয ও পক্তরবার কল্যাণ 

মকন্দ্রেমূদহর েংিার ও ক্তেক্তকৎো 

েরঞ্জা াক্তে প্রোন  

২ লক্ষ অক্তধবােী উপকৃত হদব   

উপদজলা স্বাস্থয ক দেদক্স জলাতংক ও 

জরায়ু মুখ কযান্সাদরর ভযাক্তক্সন 

েরবরাহকরন  

১৫০ টি পক্তরবাদরর  াদে নলকূপ 

েরবরাহকরন  

১৫টি পক্তরবার সুদপয় পাক্তন পান করার 

সুদ াি পাদব   

৩ ক্তশক্ষার্ীদের জন্য ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন 

ক্তশক্ষার উপযুি পক্তরদবশ সৃক্তষ্টর 

 াধ্যদ  উপক্তস্থক্তত বৃক্তদ্ধ করা 

ক্তশক্ষা ০৩টি ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদনর ক্তবক্তভন্ন 

অবকাঠাদ া উন্নয়ন করা  

২০,০০০ ক্তশক্ষার্ী উপকৃত হদব     

ক্তবক্তভন্ন ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন ১০০ মজাো মবঞ্চ 
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নং বাক্তষ িক পক্তরকল্পনার লক্ষয খাত উদেশ্য পক্তর াপদ াগ্য সূেক 

েরবরাহকরন 

নারী ক্তশক্ষার্ীদের  াদে ৫০টি োইদকল 

ক্তবতরন  

ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠানেমূদহ মখলাধুলার ো গ্রী 

প্রোন  

৪ কৃষক, খা াক্তর ও  ৎস্য োক্তষদের 

প্রক্তশক্ষদণর ও উপকরণ প্রোদনর 

 াধ্যদ  তাদের উপদজলার কৃক্তষ, 

 ৎস্য ও প্রাণীেম্পদের উৎপােন 

বৃক্তদ্ধ  

কৃক্তষ  প্রাক্তন্তক প িাদয়র কৃষকদের  াদে মে 

ম ক্তশন েরবরাহকরন  

২০০ জন কৃষক উপকৃত হদব  

 ৎস্য উৎপােন বৃক্তদ্ধদত উপদজলার উন্মুি 

জলাশদয়  াদের মপানা েরবরাহকরন   

০৭টি জলাশদয়  াদের মপানা অবমুিকরণ  
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৮. প্রকল্প োরেংদক্ষপ 

পক্তরক্তস্থক্তত ক্তবদিষদণর উপর ক্তভক্তত্ত কদর উপদজলা পক্তরষে তাঁদের রূপকল্প, বাক্তষ িক লক্ষয, এবং পক্তর াপদ াগ্য সূেদকর োদর্ প্রতযাক্তশত ফলাফল ক্তনধ িারণ কদরদছ।প্রকল্প োর েংদক্ষপ এক নজদর আিা ী 

বছদরর বাস্তবায়নদ াগ্য ও অগ্রাক্তধকারমূলক েকল প্রকল্প ে¤পদকি ধারণা প্রোন কদর। প্রকল্প োর েংদক্ষপ প্রকদল্পর অবস্থান, ক্তববরণ, প্রতযাক্তশত উপকারদভািী, ও ব্যয় ে¤পদকি ধারনা মেয়  ার ফদল 

প্রকদল্পর প্রদয়াজনীয়তা, বাস্তবায়দনর েম্ভাবনা, ও বাস্তবায়দনর ে য়েী া ক্তনধ িারণ কদর মেয়। পাটগ্রা   উপদজলা পক্তরষে বাক্তষ িক পক্তরকল্পনা ২০২২-২৩ প্রণয়দন খাত ও অর্ িায়দনর উৎে ক্তভক্তত্তক প্রকল্প োর 

েংদক্ষপ বতরী কদরদছ ম খাদন প্রক্ততটি ইউক্তনয়দনর ক্তবক্তভন্ন খাদতর ৬৪টি প্রকল্প অন্তর্ভ িি আদছ। ার  দধ্য ম ািাদ াি ও অবকাঠাদ া খাদত ৪১টি, স্বাস্থয খাদত ০৮টি, ক্তশক্ষা খাদত ০৮টি ও কৃক্তষ খাদত ০৭টি 

প্রকল্প গ্রহণ করা হদয়দছ।    

ছক ৬ ঃোঃ উপদজলা প্রকল্প োরেংদক্ষপ 

প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

1.  পাটগ্রা  উপদজলার  

প্রক্ততটি  ইউক্তনয়দনর  

৩০০.০০ ক্ত টার কদর  

রাস্তা এইে ক্তবক্তব  করন 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব  

২৪০০ ক্ত টার  ২ লক্ষ  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

েকল  

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৭২  

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

2.  েহগ্রা  ইউ,ক্তপর হারুন 

মুক্তন্সর বােীর ো দন  

রাস্তায়  ৭.০০ ক্ত টার 

*২.০০ ক্ত টার  কালভাট 

ক্তন িান। 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি কাল িভাট 

৭.০০ ক্ত টার 

*২.০০ 

ক্ত টার 

২০ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

েহগ্রা  

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৫ 

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

3.  েহগ্রা  ইউ,ক্তপর 

োলতলী   েক্তজদের  

ো দন  ম াজাদিদলর 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

১টি কাল িভাট 

 

২০ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

েহগ্রা   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৫ 

লক্ষ  

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  



27 
 

প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

বােীর ো দন  কালভাট 

ক্তন িান 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

4.  েহগ্রা  ইউ,ক্তপর 

েোরপাো  পাক্ততর 

বােীর ো দন  রাস্তায় 

০.৯০.০০ক্ত টার *৬.০০ 

ক্ত টার  ইউ,মেন ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি কাল িভাট 

 

২০ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

েহগ্রা   

ইউক্তপ  

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ  এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

5.  বুক্তে ারী  ইউ,ক্তপর 

মষালঘক্তেয়া  প্রার্ক্ত ক 

ক্তবযালয় হদত  পুরাতন 

 েক্তজেিা ী  রাস্তায় 

বক্স কালভাট ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি কাল িভাট 

 

২০ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বুক্তে ারী 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

6.  বুক্তে ারী  ইউ,ক্তপর  ৪নং  

ওয়াদড ির  ক্তবষারুর 

বােীর ো দন  ৭ ক্ত টার 

* ২.০০ ক্ত টার কালভাট 

ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি কাল িভাট 

৭ ক্ত টার * 

২.০০ ক্ত টার  

২০ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বুক্তে ারী  

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৫ 

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

7.  বুক্তে ারী  ইউ,ক্তপর  

৩নং ওয়াদড ি কাক্তনর 

হইদত  র্ভক্তলর বােী 

 াওয়া রাস্তায় ৬ক্ত টার 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

১টি কাল িভাট 

৬ক্ত টার * 

২.০০ ক্ত টার  

২০ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বুক্তে ারী  

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

* ২.০০ ক্ত টার কালভাট 

ক্তন িান 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

8.  বুক্তে ারী  ইউ,ক্তপর ৯নং 

ওয়াদড ি নুক্তনয়াটারী 

হইদত  মতক্তলর বােী  

 াওয়া রাস্তায়  

আলতাদফর বােীর 

েক্তক্ষদন ৭ক্ত টার ঃী২.০০ 

ক্ত টার  কালভাট ক্তন িান 

। 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি কাল িভাট 

১*৪*২.৫ 

ক্ত টার 

২০ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বুক্তে ারী  

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৫ 

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

9.  বুক্তে ারী  ইউ,ক্তপর  

নাটার বােী  ম াজাদিল 

মুক্তিদ াোর বােীর  

ো দনর রাস্তায় ৬ক্ত টার 

* ২.০০ ক্ত টার  

কালভাট ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি কাল িভাট 

৬ ক্ত টার * 

২.০০ ক্ত টার   

২০ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বুক্তে ারী  

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

10.  বুক্তে ারী  ইউ,ক্তপর  ১নং 

ওয়াদড ি  (কলাবািান 

জা াদনর বােীর 

ো দন) ৬ ক্ত টার * 

২.০০ ক্ত টার  কালভাট 

ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি কাল িভাট 

৬ ক্ত টার * 

২.০০ ক্ত টার    

২০ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বুক্তে ারী  

ইউক্তপ  

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬ লক্ষ  এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

11.  মজাংো ইউ,ক্তপর 

ধবলগুেী ম ৌজার 

স্থানক্তয় পাো আ: 

রক্তহদ র বােীর পুব ি 

পাদশ^ তুক্তহদনর বােী 

 াওয়া রাস্তায় ইউ,মেন 

ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি কাল িভাট 

 

২৫ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

মজাংো 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১  

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

12.  মজাংো  ইউ,ক্তপর 

ধবলগুেী  ম ৌজায়  

কলনী পাো নুরুদলর 

বােীর ো দন  পাক্তন 

ক্তনিাশদনর জন্য  

ইউ,মেন ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৫ হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

মজাংো 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৩.৫   

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

13.  মজাংো  ইউ,ক্তপর 

ইেলা  নির ম ৌজার 

মেবদুবার পাে  

আনারুদলর বােীর 

ো দনর রাস্তায় ভাঙ্গায়  

ইউ, মেন ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

১৫   হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

মজাংো 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১ 

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

14.  মজাংো ইউ,ক্তপর 

 ক্ত নপুর ম ৌজার 

ক্তরপুক্তজটারী মিালা  

কাদের এর বােীর  

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

১টি ইউদেন 

 

২   হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

মজাংো 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১ 

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  



30 
 

প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

ো দনর রাস্তার ভাংিায় 

ইউ,মেন ক্তন িান 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

15.  মজাংো  ইউ,ক্তপর  

 ক্ত নপুর  ম ৌজার  

ক্ত িী পাো   েক্তজদের  

উত্তর পাদশ^ রাস্তার  

ভাংিায় ইউ,মেন ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

  

২০    

হাজার 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

মজাংো 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১  

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

16.  মজাংো  ইউ,ক্তপর  

খাক্তরজা মজাংো  

ম ৌজার ডাংিাপাো  

োক্ত উদলর বােীর 

পাদশ^  রাস্তায় ভাংিায়  

ইউদেন ক্তন িান।  

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

১৭,৫০০   

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

মজাংো 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১  

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

17.  জিতদবে ইউ,ক্তপর 

ম াহািেপুর  ম ৌজার 

পরা াক্তনক ডা: এর 

বােীর  পুব ি  পাদশ^  

বে  রাস্তায়  আরক্তেক্তে 

বক্স কালভাট ক্তন িান। 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

জিতদব

ে   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৯১      

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

18.  জিতদবে ইউ,ক্তপর  

বাংলাবােী  ম ৌজার 

রাজার বােীর বািাদনর 

পাদশ^  ইউদেন  ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

জিতদব

ে   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

19.  জিতদবে ইউ,ক্তপর  

ভান্ডারেহ বটতলা 

বাজাদরর বাবু প্রফুে  

কু াদরর বােীর পাদশ^ 

রাস্তায়  ইউ,মেন ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

জিতদব

ে   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

20.  জিতদবে ইউ,ক্তপর  

ম াহািপুর ম ৌজার 

৬নং ওয়াদডর জুদয়ল 

োইভাদরর বােীর 

পাদশর্^ পাকার  ার্া 

 াোদরর  বােী  াওয়া  

রাস্তায়  ইউ, মেন  

ক্তন িান। 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

জিতদব

ে   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

21.  বাউো ইউ,ক্তপর  

োক্তনয়ান নেীর নতুন  

িীজ হদয় বাউো বাজার 

িা ী রাস্তায় নবী 

উক্তেদনর বােীর ও হাজী  

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বাউো   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৯.৭০     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

বাহাজ  ন্ডদলর  বােীর  

উত্তদর  একটি  কালভাট 

ক্তন িান । 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

22.  জিতদবে ইউ,ক্তপর   

নাক্তজর গু াক্তনর ছক্ত দরর 

 াওয়া রাস্তায় ইউ,মেন 

ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

জিতদব

ে   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

23.  বাউো  ইউ,ক্তপর 

জ গ্রা   ম ৌজার  

এনামুদলর  বােীর  

ো দনর  রাস্তায়  

কালভাট  ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বাউো   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৫     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

24.  বাউো ইউ,ক্তপর  

প্রক্ততবক্তি ক্তবযালদয়র  

মবলাদলর বােীর 

ো দনর  রাস্তায়  

কালভাট ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বাউো   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৫     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

25.  বাউো  ইউ,ক্তপর  হাই  

স্কুল   াঠ েংলগ্ন রাস্তায় 

কালভাট ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

বাউো   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৫     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

26.  বাউো  ইউ,ক্তপর  

নবীনির বালারডাংিা  

 েক্তজদের   ক্তজবদরর 

বােীর ো দনর  রাস্তায়  

বক্স কালভাট ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বাউো   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৭     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

27.  বাউো  ইউ,ক্তপর  

মহােনাবাে ভাটিয়াপাো  

রাস্তায়  ইউ,মেন ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

বাউো   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৭৫      

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

28.  পাটগ্রা  ইউ,ক্তপর  

ঠিরটারী  তক্তফয়ার  

 াষ্টাদরর বােীর  রাস্তায়  

কালভাট ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

পাটগ্রা   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

29.  পাটগ্রা  ইউ,ক্তপর  

কাক্তলরহাট হাট  হদত  

মহলাদলর বােীর রাস্তায়  

কালভাট ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

পাটগ্রা   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৫০      

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

30.  পাটগ্রা  ইউ,ক্তপর   

শ দেদের বােী হদত  

নতুন বাজার  দধ্য  

ইউ,মেন ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

পাটগ্রা   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

31.  পাটগ্রা  ইউ,ক্তপর  বীর 

মুক্তিদ াো  আব্দুদলর 

বােীর ো দন ইউ,মডন 

ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

পাটগ্রা   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

32.  পাটগ্রা  ইউ,ক্তপর  ফাটুর 

বাজার  মকরাক্তনপাো  

মটাোর বােীর  রাস্তায় 

কালভাট ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

পাটগ্রা   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৫০      

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

33.  কুেলীবােী  ইউ,ক্তপর 

বিার ক্ত য়ার খা ার 

েংলগ্ন রাস্তায় ইউ,মেন 

ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

কুেলীবা

েী   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

34.  কুেলীবােী  ইউ,ক্তপর 

৩নং  ওয়াদড ির  নসুর 

আলীর বােীর পক্তিদ   

পাক্তন ক্তনিাশদনর জন্য 

ইউ,মেন ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

কুেলীবা

েী   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

35.  শ্রীরা পুর ইউ,ক্তপর  ১নং 

ওয়াদডর গুি বালািরীর 

ো দন ইউ,মেন ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

শ্রীরা পু

র  ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

36.  শ্রীরা পুর ইউ,ক্তপর  ৬৫  

বােীর ো দন  ইউ,মেন 

ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

শ্রীরা পু

র  ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

37.  শ্রীরা পুর ইউ,ক্তপর  

মখংটি  ম ৌজার  

 াষ্টাদরর  বােীর ো দন  

কালভাট ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

শ্রীরা পু

র  ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

38.  শ্রীরা পুর ইউ,ক্তপর  

২নং ওয়াদডর  

ইেলা পুর   াোদরর  

বােীর ো দন  ইউ,মেন 

ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

শ্রীরা পু

র  ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

39.  শ্রীরা পুর ইউ,ক্তপর  ৪নং 

ওয়াদডর  হাদেদ র  

বােীর ো দন  বক্স  

কালভাট ক্তন িান । 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

শ্রীরা পু

র  ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৯১     

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

40.  শ্রীরা পুর ইউ,ক্তপর   

আলহাজ  হক  

েরকাদরর বােীর রাস্তায় 

১০০ ক্ত টার  

প্যালাোইক্তডং ক্তন িান 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব এবং 

জলাবদ্ধতা মর্দক 

মুক্তি পাদব 

১টি ইউদেন 

 

৩,০০০  

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

শ্রীরা পু

র  ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৪.৪০      

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

41.  পাটগ্রা  উপদজলার  

গুরুত্বপুন ি স্থাদন মোলার 

ক্তষ্টট লাইট  স্থাপন ৫০টি 

জনিদণর  াতায়ত 

ব্যবস্থার উন্নক্তত 

হদব 

১৫০টি 

মোলার বাক্তত 

১.৫ লক্ষ 

অক্তধবােী 

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন 

েকল   

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২০      

লক্ষ 

ইউক্তজ

ক্তডক্তপ 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

42.  পাটগ্রা  উপদজলার 

ক্তবক্তভন্ন  িরীব  পংগু  

মলাকদেরদক  হুইল  

মেয়ার ক্তবতরন 

প্রক্ততবন্ধী ব্যাক্তির 

ম ািাদ াি েহায়ক 

হদব 

৫০টি হুইল 

মেয়ার 

৫০ জন 

প্রক্ততবন্ধী 

স্বাস্থয  েকল 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৩.৩৮ 

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

43.  পাটগ্রা  উপদজলার  

ক্তবক্তভন্ন ইউক্তনয়দনর  

স্বাস্থয  ও পক্তরবার  

কল্যান  মকন্দ্র   আেবাব 

পে  েরবরাহ ও  

ম রা ত 

স্থানীয় জনিদণর 

উন্নত স্বাস্থযদেবা 

গ্রহদণর সুদ াি 

হদব 

০৭টি 

স্বাস্থযদকন্দ্র  

২ লক্ষ 

অক্তধবােী  

স্বাস্থয েকল 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

১৫ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

44.  পাটগ্রা  উপদজলার 

ক্তবক্তভন্ন ইউক্তনয়ন স্বাস্থয 

পক্তরবার কল্যান  মকদন্দ্র  

ক্তক্লক্তনকযাল  উপকরন  

েরবরাহ  করন। 

স্থানীয় জনিদণর 

উন্নত স্বাস্থযদেবা 

গ্রহদণর সুদ াি 

হদব 

০৭টি 

স্বাস্থযদকন্দ্র 

২ লক্ষ 

অক্তধবােী 

স্বাস্থয েকল 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৫৮  

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

45.  পাটগ্রা  উপদজলার  

স্বাস্থয  মকদন্দ্র  কুকুর  

কা রাদনা  মভক্তক্সন  

েরবরাহ  ২০০ টি 

স্থানীয় জনিণ 

জলাতংক মরাি 

মর্দক মুক্তিপাদব 

২০০ মডাজ  ১.৫ লক্ষ 

অক্তধবােী 

স্বাস্থয উপদজলা 

স্বাস্থয 

ক দেক্স 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

46.  পাটগ্রা  উপদজলার 

ক্তবক্তভন্ন  যুবক্তত 

নারীদেরদক  জরায়ু 

মকন্সার  প্রক্ততদরাধ  

মভক্তক্সন েরবরাহ 

দুোঃস্থ নারীদের 

জরায়ু কযান্সাদরর 

ঝুুঁক্তক ক দব  

 ২ লক্ষ 

অক্তধবােী 

স্বাস্থয উপদজলা 

স্বাস্থয 

ক দেক্স 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৮ লক্ষ  এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

47.  বুক্তে ারী  ইউ,ক্তপর  

ক্তবক্তভন্ন  িরীব  

পক্তরবাদরর  বােীদত  

নলকুপ  স্থাপন 

েক্তরদ্র পক্তরবাদরর 

েেস্যিণ সুদপয় 

পাক্তন পান করদত 

পারদব ও 

পাক্তনবাক্তহত মরাি 

মর্দক মুক্তি পাদব 

১৫টি নলকূপ ১৫টি 

পক্তরবার 

স্বাস্থয বুক্তে ারী 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

 লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

48.  জিতদবে  ইউ,ক্তপর  

ক্তবক্তভন্ন  িরীব  

পক্তরবাদরর বােীদত  

নলকুপ  স্থাপন 

েক্তরদ্র পক্তরবাদরর 

েেস্যিণ সুদপয় 

পাক্তন পান করদত 

পারদব ও 

পাক্তনবাক্তহত মরাি 

মর্দক মুক্তি পাদব 

১৫টি নলকূপ ১৫টি 

পক্তরবার 

স্বাস্থয জিতদব

ে 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

49.  েহগ্রা   ইউ,ক্তপর  

ক্তবক্তভন্ন িরীব পক্তরবাদরর  

বােীদত  নলকুপ স্থাপন 

েক্তরদ্র পক্তরবাদরর 

েেস্যিণ সুদপয় 

পাক্তন পান করদত 

পারদব ও 

১৫টি নলকূপ ১৫টি 

পক্তরবার 

স্বাস্থয েহগ্রা  

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

পাক্তনবাক্তহত মরাি 

মর্দক মুক্তি পাদব 

50.  পাটগ্রা  উপদজলার 

ক্তবক্তভন্ন  ক্তবযালদয়  

উচু/ক্তনচু  মিঞ্চ  েরবরাহ 

ক্তশক্ষার্ীদের বোর 

অসুক্তবধা দূর হদব 

১২০টি মবঞ্চ ৩৬০ জন 

ক্তশক্ষার্ী 

ক্তশক্ষা েকল 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৪২  

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

51.  পাটগ্রা  উপদজলার  

োদহব ডাঙ্গা মখলার 

 াদঠ মুি  ঞ্চ ক্তন িান 

উপদজলার 

ো াক্তজক 

োংস্কৃক্ততক অনুষ্ঠান  

আদয়াজদনর 

সুদ াি হদব   

১টি মুি ঞ্চ ২ লক্ষ 

অক্তধবােী  

ক্তশক্ষা েকল 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৬.৫  

লক্ষ 

এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

52.  পাটগ্রা   উপদজলার 

জিতদবে ইউ,ক্তপর  

টংটিংডাংিা  েরকারী  

প্রার্ক্ত ক  ক্তবযালদয়র 

পুরাতন ভবন ম রা ত 

ক্তশক্ষা গ্রহদণর 

পক্তরদবশ উন্নত হদব 

২টি কক্ষ ১৫০ জন 

ছােছােী 

ক্তশক্ষা জিতদব

ে 

ইউক্তনয়ন  

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

53.  েহগ্রা  ইউ,ক্তপর  

ক্তবযাক্তনদকতদনর  

টয়দলট ক্তন িান 

ক্তশক্ষা গ্রহদণর 

পক্তরদবশ উন্নত হদব  

১টি টয়দলট  ১৫০ জন 

ছােছােী 

ক্তশক্ষা েহুগ্রা  

ইউক্তনয়ন  

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

54.  পাটগ্রা   উপদজলার  

ক্তবক্তভন্ন  বয়েী  

ক্তকদশার/ক্তকদশারী মছদল  

ক্তশক্ষার্ীিণ ক্তবক্তভন্ন 

মখলাধুলায় 

পারেশী হদবন 

ফুটবল 

মখলায় 

পারেশী হদব  

২০টি 

প্রক্ততষ্ঠান 

ক্তশক্ষা েকল 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

ম দয়দেরদক ফুটবল 

প্রক্তশক্ষন প্রোন 

এবং  ােকমুি 

ে াজ িঠদন 

েহায়ক হদব 

55.  ২০২১-২২ ইং অর্ ি  

বৎেদরর  এক্তডক্তপ  

বরােকৃত অদর্ ির নারী  

উন্নয়দনর ৩%  অর্ ি 

দ্বারা  পাটগ্রা  

উপদজলার  ক্তবক্তভন্ন  

িরীব  ছােীর  াদে  

বাইোইদকল েরবরাহ 

করন। 

ছােীদের 

ক্তবযালদয় ি ন 

ক্তনক্তিত হদব  

৮০ জন ছােী  ৮০ জন 

ছােী  

ক্তশক্ষা েকল 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

৫ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

56.  পাটগ্রা  উপদজলার  

ক্তবক্তভন্ন  প্রক্ততষ্ঠাদন  / 

ক্লাদব  িীো ো গ্রী  

েরবরাহ করন 

ক্তশক্ষার্ীিণ ক্তবক্তভন্ন 

মখলাধুলায় 

পারেশী হদবন 

এবং  ােকমুি 

ে াজ িঠদন 

েহায়ক হদব 

ফুটবল, 

ভক্তলবন ও 

ব্যাডক্ত িন 

ব্যাট ও 

উপকরণ 

২০টি 

প্রক্ততষ্ঠান 

ক্তশক্ষা েকল 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

57.  পাটগ্রা  উপদজলায় 

ক্তবক্তভন্ন  ক্তশক্ষা  

প্রক্ততষ্ঠাদন  িীো  

ো গ্রী েরবরাহ । 

ক্তশক্ষার্ীিণ ক্তবক্তভন্ন 

মখলাধুলায় 

পারেশী হদবন 

এবং  ােকমুি 

ফুটবল, 

ভক্তলবন ও 

ব্যাডক্ত িন 

২০টি 

প্রক্ততষ্ঠান 

ক্তশক্ষা েকল 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

ে াজ িঠদন 

েহায়ক হদব 

ব্যাট ও 

উপকরণ 

58.  শ্রীরা পুর  ইউ,ক্তপর  

ক্তবক্তভন্ন  প্রাক্তন্তক িরীর  

কৃষদকর   াদে  

ক্তকটনাষক  মে-ম ক্তেন 

েরবরাহ 

কৃক্তষ উৎপােন 

বাোদত েহায়ক 

হদব এবং কৃষকিণ 

আক্তর্ িকভাদব 

লাভবান হদব   

৫০ টি ৫০ জন 

কৃষক   

কৃক্তষ  শ্রীরা পু

র 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

59.  কুেলীবােী  ইউ,ক্তপর  

ক্তবক্তভন্ন  িরীব  কৃষদকর  

 াদে  ক্তকট-নাষক  

মে- ম ক্তেন েরবরাহ 

করন। 

কৃক্তষ উৎপােন 

বাোদত েহায়ক 

হদব এবং কৃষকিণ 

আক্তর্ িকভাদব 

লাভবান হদব   

৫০ টি ৫০ জন 

কৃষক   

কৃক্তষ  কুেলীবা

েী 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

60.  পাটগ্রা   ইউ,ক্তপর  

ক্তবক্তভন্ন  প্রাক্তন্তক িরীর  

কৃষদকর   াদে  

ক্তকটনাষক  মে-ম ক্তেন 

েরবরাহ 

কৃক্তষ উৎপােন 

বাোদত েহায়ক 

হদব এবং কৃষকিণ 

আক্তর্ িকভাদব 

লাভবান হদব   

৫০ টি ৫০ জন 

কৃষক   

কৃক্তষ  েকল 

ইউক্তনয়ন  

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

61.  বাউো ইউ,ক্তপর  ক্তবক্তভন্ন  

প্রাক্তন্তক িরীর  কৃষদকর  

 াদে  ক্তকটনাষক  মে-

ম ক্তেন েরবরাহ 

কৃক্তষ উৎপােন 

বাোদত েহায়ক 

হদব এবং কৃষকিণ 

৫০ টি ৫০ জন 

কৃষক   

কৃক্তষ  বাউডা 

ইউক্তনয়ন 

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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প্রকদল্পর ক্তববরণ অবস্থান বাস্তবায়দনর ে য়সূক্তে ক্তবক্তনদয়াি পক্তরবীক্ষণ 

পক্তরক্তে

ক্তত ট্যাি 

প্রকদল্পর ক্তশদরানা  ক্তববরণ 

 

অক্তভষ্ট/ 

পক্তর াণ 

(পক্তরবার / 

জন/ মেট/টি/ 

ক্তকক্ত / ক্তফট) 

প্রতযাক্তশত 

উপকারদভা

িী 

নারী/ পুরুষ/ 

ক্তশশু/ 

প্রক্ততবক্তন্ধ 

খাত অবস্থান আরদম্ভর 

তাক্তরখ 

ে াক্তপ্তর 

তাক্তরখ 

বাস্তবায়নকাক্তর 

েংস্থা 

প্রাক্কক্তল

ত ব্যয় 

তহক্তব

মলর 

উৎে 

োক্তয়ত্বশীল েংস্থা মরফাদরন্স 

(পঞ্চ-

বাক্তষ িক 

পক্তরকল্পনার 

িক্ত ক নং) 

আক্তর্ িকভাদব 

লাভবান হদব   

62.  মজাংো  ইউ,ক্তপর  

ক্তবক্তভন্ন  িরীব  প্রাক্তন্তক  

কৃষদকর  াদে  ক্তকট 

নাশক মে-ম ক্তেন 

েরবরাহ 

কৃক্তষ উৎপােন 

বাোদত েহায়ক 

হদব এবং কৃষকিণ 

আক্তর্ িকভাদব 

লাভবান হদব   

৫০ টি ৫০ জন 

কৃষক   

কৃক্তষ  মজাংো 

ইউক্তনয়ন  

০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

63.  পাটগ্রা   উপদজলার  

ক্তবক্তভন্ন  প্রাক্তন্তক িরীব  

োক্তষদের   াদে  ক্তকট-

নাষক  মে- ম ক্তেন 

েরবরাহ করন 

কৃক্তষ উৎপােন 

বাোদত েহায়ক 

হদব এবং কৃষকিণ 

আক্তর্ িকভাদব 

লাভবান হদব   

৫০ টি ৫০ জন 

কৃষক   

কৃক্তষ   ০১/০৭/

২০২২ 

৩০/০৬/ 

২০২৩ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  

64.  পাটগ্রা  উপদজলার  

ক্তবক্তভন্ন  মজদলদেরদক  

 াদছর মপানা  েরবরাহ  

করন 

উপদজলার  াদছর 

উৎপােন বৃক্তদ্ধদত 

েহায়ক হদব 

 ১৫টি 

জলাশয় 

 ৎস্য েকল 

ইউক্তপ 

০১/০৭/

২০২১ 

৩০/০৬/২০

২২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয় 

২ লক্ষ এক্তডক্তপ/

ক্তনজস্ব 

তহক্তবল 

উপদজলা পক্তরষে  
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৯. বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনা পক্তরবীক্ষণ ও প িাদলােনা: 

উপদজলা পক্তরষে বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনার বাস্তবায়ন পক্তরবীক্ষণ (িেহরোঃেৎরহ ) করদব। বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনা বাস্তবায়দনর অগ্রিক্তত 

তত্ত্বাবধাদনর মক্ষদে উপদজলা মেয়ারম্যান প্রধান ভূক্ত কা পালন করদবন এবং ইউএনও এ ক্তবষদয় তাদক েহদ াক্তিতা করদব । প্রকদল্পর প্রক্ততটি 

বাস্তবায়নকারী েংস্থা অর্ ি, বাদজট, পক্তরকল্পনা ও স্থানীয় েম্পে আদরাহণ ক্তবষয়ক উপদজলা কক্ত টির ক্তনকট বে াক্তেক অগ্রিক্তত প্রক্ততদবেন মপশ 

করদব। অগ্রিক্তত প্রক্ততদবেন েক্তন্নদবক্তশত কদর পক্তরবীক্ষণ প্রক্ততদবেন প্রস্তুত করার ক্তবষদয় অর্ ি, বাদজট, পক্তরকল্পনা ও স্থানীয় েম্পে আদরাহণ ক্তবষয়ক 

উপদজলা কক্ত টিদক টিক্তজক্তপ েহদ াক্তিতা করদব। উি প্রক্ততদবেন উপদজলা পক্তরষদের ক্তনয়ক্ত ত েভায় বে াক্তেক ক্তভক্তত্তদত (অদক্টাবর, জানুয়াক্তর ও 

এক্তপ্রল  াদে) প িাদলােনার জন্য মপশ করদব । 

উপদজলা পক্তরষদের েভায় উপদজলা পক্তরষে প্রকল্প/ ক্তি  প িাদলােনা করদব। অক্তভষ্ট সুেক ও প্রতযাক্তশত ে য়েী ার ক্তবষদয় ক্তবদশষ গুরুত্ব ক্তেদয় 

প িদবক্ষণ করদব । পক্তরষে প িদবক্ষদণর ক্তভক্তত্তদত প্রদয়াজন অনুোদর মকান প্রকল্প বাক্ততল করা অন্য প্রকদল্প েম্পে স্থানান্তর করার (নতুন জরুরী 

প্রদয়াজন, োক্তহো বা অগ্রাক্তধকার) ক্তেদ্ধান্ত ক্তনদত পারদব  

োরণী ৭ : বাক্তষ িক উন্নয়ন পক্তরকল্পনার ে য় কাঠাদ া ও প িাদলােনা েি 

ম া স ২ ০২ ২ ২ ০২ ৩   

মম বা র্ ষ িক  বাজ ে ট এবং  বার্ ষ িক  পর্ িক ল্পন া 

অনুজ ম া দন 

 

জু ন বে িম া ন  বা র্ষ িক  পর্ িক ল্পন া  অনুজ ম া দন  

জু লা ই বা স্ত বা য়ন  এবং  প্রক ল্প স মূজ হ ি পর্ িবীক্ষন  

আ গষ্ট   

মসজ েম্বি   

অজ টা বি ১ম  ত্র ৈম া র্স ক  প র্ িবীক্ষন  প্রর্ েজ বদন  

ন জ ে ম্বি   

র্ িজ স ম্বি   

ে া নুয়া র্ ি ২ য় ত্র ৈম া র্স ক  পর্ িবীক্ষন  প্রর্ েজ বদন  

মেব্রু য়া র্ ি  প িবেী  বা র্ ষ িক  পর্ িক ল্পন া ি ে ন্য প্রজ র্ াে ন ীয় এম ন  উ ন্নয়ন  প্রক ল্প  স ন াক্ত  কিন  

এবং  অগ্র া র্ িক া ি প্রদান 

ম া র্ ি  বা র্ ষ িক উ ন্নয়ন পর্ িক ল্পন া ি ে ন্য প্রক ল্প ো র্লক া প্রস্তুর্ ে এবং উ পজ ে লা পর্ িষজ দ 

ে ম া 

এর্ প্রল ৩ য় ত্র ৈম া র্ সক  পর্ িবীক্ষন  প্রর্ েজ বদন ন তু ন প্রকল্প স মূজ হ ি র্ বস্ত ার্ িে প র্ িকল্প ন া এবং ব্যয় প্রা ক্কলন 

মম  বা র্ ষ িক বা জে ট এবং বা র্ ষ িক প র্ িক ল্প না অনুজ ম া দন 

জু ন   

জু লা ই বা র্ ষ িক  বা স্ত বা য়ন  প্রর্ েজ বদন ন তু ন বা র্ষ িক পর্ িক ল্পন া বা স্ত বা য়ন এবং প র্ িবীক্ষন 

 

 

 

 


