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উপদেষ্টা  

বীি মুর্িদ াদ্ধা জনাব ম াোঃ ম াতাহাি  মহাদসন, এ  র্প 

 াননীয় সংসে সেস্য, ১৬, লাল র্নিহাট-৩।   

 

সার্ব িক সহদ ার্িতায় 

জনাব ম াোঃ রুহুল আ ীন বাবুল 

মেয়ািম্যান, উপদজলা পর্িষে, পাটগ্রা , লাল র্নিহাট।  

 

জনাব ম াোঃ ম াফাজ্জল মহাদসন র্লপু   

ভাইস মেয়ািম্যান, উপদজলা পর্িষে, পাটগ্রা , লাল র্নিহাট। 

 

জনাবা ম াছাোঃ লর্তফা আিাি    

 র্হলা ভাইস মেয়ািম্যান, উপদজলা পর্িষে, পাটগ্রা , লাল র্নিহাট। 

 

সম্পােনায়  

জনাব ম াোঃ সাইফুি িহ ান   

উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসাি 

পাটগ্রা , লাল র্নিহাট। 

 

কার্িিিী সহদ ার্িতায়  

পর্িকল্পনা প্রণয়ন র্বষয়ক কার্িিিী েল (টির্জর্প), উপদজলা পর্িষে, পাটগ্রা , লাল র্নিহাট। 

অর্ ি, বাদজট, পর্িকল্পনা ও স্থানীয় স¤পে আদহািণ র্বষয়ক উপদজলা কর্ টি (ইউর্সএফর্বর্পএলআিএ ), উপদজলা পর্িষে, পাটগ্রা , লাল র্নিহাট। 

সাল ান জাহাঙ্গীি, মজলা স ন্বয়ক, উপদজলা ইর্িদগ্রদটড কযাপার্সটি মডদভলপদ ি প্রদজক্ট, স্থানীয় সিকাি র্বভাি। 

 

র্ডজাইন 

সু ন োস  

সাঁট মুদ্রাক্ষর্িক-কা -কর্ম্পউটাি অপাদিটি  

উপদজলা পর্িষে, পাটগ্রা ,, লাল র্নিহাট। 

 

মুদ্রদণ 

 

 

গ্রন্থস্বত্ব 

উপদজলা পর্িষে, পাটগ্রা ,, লাল র্নিহাট।  

 

 

প্রকাশকাল  

মসদেম্বি, ২০২১। 
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ম াোঃ আবু জাফি 

মজলা প্রশাসক ও মজলা ম্যার্জদেট 

লাল র্নিহাট। 

 

 

বাণী 

স্থানীয় প িাদয় জনিণদক মসবা প্রোন ও জনিদণি আর্ ি-সা ার্জক অবস্থাি উন্নয়দন উপদজলা পর্িষে স্বাবলম্বী ও স্বায়ত্তশার্সত সিকাি ব্যবস্থা 

র্হদসদব কাজ কিদছ । একর্বংশ শতাব্দীি েযাদলঞ্জ ম াকাদবলায় মসবামুখী স্থানীয় সিকাি ব্যবস্থা িদড় তুলদত উপদজলা প িাদয় সঠিক পর্িকল্পনা গ্রহণ ও তাি 

বাস্তবায়ন কিা প্রদয়াজন। এদক্ষদে িণতার্িক প্রর্িয়ায় র্নব িার্েত উপদজলা পর্িষে স্থানীয় জনিদণি প্রতযক্ষ অংশগ্রহদণি  াধ্যদ  স্থানীয় োর্হোি সাদর্ 

সা ঞ্জস্য মিদখ প্রণীত উন্নয়ন পর্িকল্পনা ও এি সঠিক বাস্তবায়দন গুরুত্বপূণ ি ভূর্ কা পালন কিদত পাদি। জনিদণি স্বত:স্ফুতি অংশগ্রহণ, উন্নয়ন পর্িকল্পনা ও 

এি বাস্তবায়ন একসূদে একটি েি র্হদসদব কাজ কিদল মটকসই উন্নয়ন র্নর্িত কিা সম্ভব। 

১৯৭১ সাদলি  হান স্বাধীনতাি পি যুদ্ধর্বধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনি িঠদন জার্তি র্পতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহ ান সকল ববষম্য ে‚ি কদি মসানাি 

বাংলা িড়াি প্রতযদয় ১৯৭৩ সাদল ১  পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়ন কদির্ছদলন। তাঁিই মেখাদনা পদর্  াননীয় প্রধান িী মশখ হার্সনাি মনতৃদত্বি বতি ান 

সিকাি জাতীয় প িাদয় "মপ্রর্ক্ষত পর্িকল্পনা-২০২১" বাস্তবায়ন কদি েদলদছ এবং ২১০০ সাল প িন্ত শতবষ ি ম য়ার্ে ব-দ্বীপ পর্িকল্পনা প্রণয়ন কদি তাি অধীদন 

স র্ন্বতভাদব ২০৩০ সাদল মটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসর্ডর্জ) অজিন ও ২০৪১ সাদল  দধ্য উন্নত মেদশ উন্নীত কিাি পর্িকল্পনা গ্রহণ কদিদছ।জাতীয় প িাদয়ি 

পর্িকল্পনাি সাদর্ সা ঞ্জস্য মিদখ স¤পদেি সদব িাত্ত  ব্যবহাি র্নর্িতকদল্প স্থানীয় সিকাি প িাদয় র্বর্ভন্ন ম য়ার্ে পর্িকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়দন র্েকর্নদে িশনা 

প্রোন কিা হদয়দছ। 

লাল র্নিহাট মজলাি পাটগ্রা  উপদজলা পর্িষে প্রর্  বাদিি  ত তাদেি বার্ষ িক পর্িকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন কদিদছ মজদন আর্  অতযন্ত আনর্িত। 

আর্  আশা কর্ি  পাটগ্রা  উপদজলা পর্িষে বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও এি বাস্তবায়দন বাংলাদেদশি সকল উপদজলাি  াদে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপদন সক্ষ  

হদব। স্থানীয় সিকাি র্বভাি ও উপদজলা ইর্িদগ্রদটড কযাপার্সটি মডদভলপদ ি প্রদজদক্টি (ইউআইর্সর্ডর্প) কার্িির্ি সহদ ার্িতায় পাটগ্রা  উপদজলা 

পর্িষদেি বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা (২০২১-২২) প্রণয়দনি উদযািদক স্বািত জানার্ি এবং উপদজলা পর্িষে ও উপদজলা প্রশাসদনি সংর্িষ্ট জনপ্রর্তর্নর্ধ, 

ক িকতিা ও ক িোিী স য়,  শ্র  ও ম ধা র্েদয় অবোন মিদখদছন তাঁদেি আন্তর্িক ধন্যবাে জ্ঞাপন কির্ছ।  

 

 

 

 

    (ম াোঃ আবু জাফি) 
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ম াোঃ ির্ফকুল ইসলা  

উপ-পর্িোলক 

স্থানীয় সিকাি 

লাল র্নিহাট। 

 

বাণী 

 

স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠানসমূদহি  দধ্য উপদজলা পর্িষে একটি  গুরুত্বপূণ ি স্তি। উপদজলা পর্িষেদক একটি কা িকি ও শর্িশালী স্থানীয় 

সিকাি প্রর্তষ্ঠাদন পর্িণত কিদত ২০১১ সাদল  হান জাতীয় সংসদে উপদজলা পর্িষে (সংদশাধন) আইন, ২০১১ পাশ কিা হয়। বতি ান সিকাি 

উপদজলা পর্িষেদক আদিা ির্তশীল ও জনস¤পৃি প্রর্তষ্ঠাদন পর্িণত কিদত উন্নয়ন সহদ ািীদেি র্নদয় নানার্বধ উদযাি গ্রহণ কদিদছ।  

 

স্থানীয় সিকাি র্বভাি কতৃিক বাস্তবায়নাধীন উপদজলা ইর্িদগ্রদটড কযাপার্সটি মডদভলপদ ি প্রদজদক্টি(ইউআইর্সর্ডর্প) লক্ষয হদি 

উপদজলা পর্িষে কতৃিক অর্ধকতি প্রশাসর্নক সক্ষ তাি সাদর্ উপদজলাি উন্নয়ন কা িি  ও পর্িদষবা বাস্তবায়ন কিা। ইদতা দধ্য এই প্রকদল্পি 

উদযাদি ‘উপদজলা স র্ন্বত উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন র্নদে ির্শকা, ২০২১’ প্রণয়ন কিা হদয়দছ  া স্থানীয় সিকাি র্বভাি কতৃিক অনুদ ার্েত হদয়দছ। 

এই র্নদে ির্শকা অনুসিণ কদি পাটগ্রা  উপদজলা পর্িষে বার্ষ িক পর্িকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়ন কদিদছ মজদন আর্  অতযন্ত আনর্িত। মূলত একটি 

স র্ন্বত উন্নয়ন পর্িকল্পনাি  াধ্যদ  জনিণ, জনপ্রর্তর্নর্ধ ও সিকার্ি ক িকতিা-ক িোিীিণ এলাকাি স স্যা স াধাদন সর্ির্লতভাদব কাজ কিদব 

 াি ফদল স¤পদেি সদব িাত্ত  ব্যবহাি র্নর্িত হদব এবং স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠানসমূদহি েক্ষতা, স্বিতা, জবাবর্ের্হতা ও িণতদিি েে িা বৃর্দ্ধ 

পাদব। এি  াধ্যদ  উন্নয়ন আদিা মটকসই ও ির্তশীলতা পাদব।    

 

পাটগ্রা  উপদজলা পর্িষদেি বার্ষ িক পর্িকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়দনি অর্ভজ্ঞতা কাদজ লার্িদয় বাংলাদেদশি অন্যান্য উপদজলা পর্িষে 

তাদেি উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়দন এর্িদয় আসদব বদল র্বশ্বাস কর্ি। পাটগ্রা  উপদজলা পর্িষদেি বার্ষ িক পর্িকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়দনি 

উদযািদক স্বািত জানাই এবং এি সাদর্ উপদজলা পর্িষে ও প্রশাসদনি ম  সকল জনপ্রর্তর্নর্ধ, ক িকতিা ও ক িোিী স য়, ম ধা ও শ্র  ব্যয় 

কদিদছন তাদেি জানাই আন্তর্িক ধন্যবাে। 

 

 

 

(ম াোঃ ির্ফকুল ইসলা ) 
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ম াোঃ রুহুল আ ীন বাবুল  

মেয়ািম্যান 

উপদজলা পর্িষে 

পাটগ্রা , লাল র্নিহাট।  

 

বাণী 

স্বাধীন বাংলাদেদসি স্থপর্ত, সব িকাদলি সব িদশ্রষ্ঠ বাঙ্গালী, জার্তি র্পতা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুি িহ ান স্থানীয় সিকাি ব্যবস্থা শর্িশালী 

কদি সর্তযকাদলি মসানাি বাংলা িড়দত মেদয়র্ছদলন। তািই মেখাদনা পদর্ বঙ্গবন্ধু কন্যা িণপ্রজাতিী বাংলাদেশ সিকাদিি  াননীয় প্রধান িী 

জনদনেী মশখ হার্সনা জনপ্রতযাশা পুিদণি লদক্ষয ২০০৯ সাদল পুনিায় উপদজলা পর্িষে ব্যবস্থা কা িকি কদিন এবং উপদজলা পর্িষদেি পর্িোলন 

ব্যবস্থাি উন্নয়দন অযবর্ধ র্বর্ভন্ন আইর্ন ের্লল ও র্বর্ধ ালা প্রণয়দনি ব্যবস্থা গ্রহণ কদিদছন।   

উপদজলা পর্িষে বাংলাদেদশি নবীনত  স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠান ম খাদন িদয়দছ স্থানীয় স স্যাি সাদর্ পর্ির্েত জনিদণি মভাদট 

র্নব িার্েত জনপ্রর্তর্নর্ধ ও জার্তিঠনমূলক সিকার্ি প্রর্তষ্ঠাদনি মপশািত কাদজ পািেশী র্বর্ভন্ন েপ্তদিি ক িকতিাবৃি । এই দু’ময়ি স ন্বদয় িঠিত 

উপদজলা পর্িষদেি আদছ জনিদণি োর্হো ার্ফক মসবা মেয়াি অপাি সম্ভাবনা। উপদজলাি র্নজস্ব তহর্বল, সিকার্ি অনুোন ও র্বর্ভন্ন 

প্রর্তষ্ঠাদনি সম্পে ও কা িি সমূহ একই পর্িকল্পনাি অধীদন র্নদয় আসা  জনিণদক সদব িাত্ত  মসবা প্রোন কিা সম্ভব হদব। পাশাপার্শ দৃশ্য ান 

ও মটকসই উন্নয়ন র্নর্িত কদি ২০৪১ সাদলি  দধ্য উন্নত মেদশ রূপান্তর্িত হওয়াি লক্ষয াো অজিদনি পদর্ সহায়ক হদব।  

স্থানীয় সিকাি র্বভাি  কতৃিক বাস্তবায়নাধীন উপদজলা ইর্িদগ্রদটড কযাপার্সটি মডদভলপদ দিি কার্িির্ি সহায়তায় পাটগ্রা  উপদজলা 

২০২১-২২ অর্ িবছদিি জন্য এক বছি ম য়ােী একটি বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়ন কদিদছ। পর্িকল্পনা প্রণয়দন উপদজলাি সকল র্বভাি, ক িকতিা, 

ইউর্নয়ন পর্িষে, এনর্জও সহ পর্িকল্পনা প্রণয়দনি সাদর্ জর্ড়ত সকলদক আর্  উপদজলা পর্িষদেি পক্ষ মর্দক আন্তর্িক ধন্যবাে জানার্ি। এবং 

এই পর্িকল্পনা দ্রুতত  স দয় বাস্তবার্য়ত হদয় জনিদণি জীবন াদনি উন্নয়দন ভূর্ কা িাখদব বদল আশাবাে ব্যি কির্ছ।    

 

 

(ম াোঃ রুহুল আ ীন বাবুল)  
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ম াোঃ সাইফুি িহ ান 

উপদজলা র্নব িাহী অর্ফসাি 

পাটগ্রা , লাল র্নিহাট। 

 

সম্পােকীয়  

িণতার্িক শাসন ব্যবস্থায় জনিদণি অংশগ্রহদণি  াধ্যদ  উন্নয়ন পর্িকল্পনাি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন জনিদণি জীবন াোয়  াদনান্নয়দন ভূর্ কা িাদখ। 

উন্নয়ন পর্িকল্পনা হদলা সকল উন্নয়দনি মকন্দ্রর্বন্দু। এই র্বষয়টি উপলর্ি কদি  াননীয় প্রধান িী জনদনেী মশখ হার্সনাি সিকাি উন্নয়নশীল মেদশি   িাো 

অজিদনি লদক্ষয ২০২১ সাল প িন্ত “র্ভশন ২০২১” প্রণয়ন কদি বাস্তবায়ন কদিদছ এবং তািই ধািাবার্হকতায় উন্নত মেদশ রূপান্তদিি লদক্ষয “র্ভশন ২০৮১” 

প্রণয়ন কদি বাস্তবায়ন কিদছ। সিকাি জাতীয় প িাদয়ি পর্িকল্পনাি সাদর্ সংির্ত মিদখ স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠান প িাদয় উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন কদি 

বাস্তবায়দনি  উপি গুরুত্বাদিাপ কিদছ। স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠান র্হদসদব তাই উপদজলা পর্িষদেি পর্িকল্পনা প্রণয়দনি বনর্তক ও আইর্ন বাধ্যবাধকতা িদয়দছ।  

উপদজলা পর্িষদেি উন্নয়ন তহর্বল ব্যবহাি কদি উপদজলা প িাদয় পঞ্চবার্ষ িক ও প্রর্ত বছি বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়দনি র্বষদয় উপদজলা পর্িষে আইন ১৯৯৮ 

(সংদশার্ধত ২০০৯ ও ২০১১) এ উদেখ আদছ। এই আইদনি আওতায় উপদজলা পর্িষদেি কা িি  সঠিকভাদব পর্িোলনা কিাি জন্য ১৩ টি র্বর্ধ ালা ও 

উপদজলা পর্িষে ম্যানুয়াল, ২০১৩ প্রণয়ণ কিা হদয়দছ। পাশাপার্শ উপদজলা প িাদয় উপদজলা স র্ন্বত উন্নয়ন পর্িকল্পনা র্নদে ির্শকা, ২০২১ প্রণয়ন কিা 

হদয়দছ। এসব আইন, র্বর্ধ ালা প্রণয়দনি ফদল এবং তাি  র্া র্ অনুসিণ কা িকি হদল স্থানীয় প িাদয় সুশাসন ও জনকল্যাণ র্নর্িত হদব। 

পাটগ্রা  উপদজলা বাংলাদেদশি উত্তিাঞ্চদলি সী ান্তবতী একটি উপদজলা। এই বৃহৎ উপদজলাি জনিদণি স্থানীয় োর্হো পূিণ, জনপ্রর্তর্নর্ধ ও 

সিকার্ি-মবসিকার্ি র্বভািসমূদহি  দধ্য স ন্বয় সাধন কদি জনবান্ধব উন্নয়ন র্নর্িতকদল্প উপদজলা স র্ন্বত উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন র্বষয়ক র্নদে ির্শকা 

২০২১ অনুসিণ কদি প্রর্ বাদিি  ত ২০২১-২২ অর্ িবছদিি জন্য একটি বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়ন কদিদছ। এই পর্িকল্পনায় উপদজলাি জনিদণি োর্হোি 

প্রর্তফলন ঘটাদনাি মেষ্টা কিা হদয়দছ  াি সঠিক বাস্তবায়ন তাদেি জীবন াদনি উন্নয়দন সহায়তা কিদব বদল আর্  র্বশ্বাস কর্ি। উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়দনি 

সাদর্ জর্ড়ত সবাইদক আর্  ধন্যবাে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কির্ছ এবং প্রণীত পর্িকল্পনাি সঠিক বাস্তবায়ন ও সদব িাত্ত  ফলাফল কা না কির্ছ।  

 

 

(ম াোঃ সাইফুি িহ ান)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

                                          সূর্েপে  

র্শদিানা       পৃষ্ঠা নং 

১ ভূর্ কা ৮ 

২. উপদজলাি আর্ ি-সা ার্জক তথ্য ও উপাত্ত ১০ 

৩.  র্বর্ভন্ন উৎস হদত উপদজলায় পর্িোর্লত উন্নয়ন কা িি  ১১ 

৪. উপদজলাি র্বর্ভন্ন খাদতি পর্ির্স্থর্ত র্বদিষণ  ১৪ 

৫.  উপদজলাি বাদজট ২০২১-২২ অর্ িবছদিি বাদজদটি সাি-সংদক্ষপ ২৩ 

৬. রূপকল্প   ২৪ 

৭. বার্ষ িক পর্িকল্পনাি খাতওয়ািী লক্ষয, উদেশ্য ও পর্ি াপদ াগ্য সূেক র্নধ িািণ ২৪ 

৮.  উপদজলা  প্রকল্প সািসংদক্ষপ ২৬ 

৯. পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পর্িকল্পনা  ৩৭  

  

  

  

  

 

র্েে ১ঃোঃ উপদজলাি  ানর্েে ৯ 

  

ছক ১ ঃোঃ উপদজলাি র্বর্ভন্ন আর্ ি-সা ার্জক তথ্য ও উপাত্ত ৮ 

ছক ২ ঃোঃ উপদজলাি খাত র্ভর্ত্তক পর্ির্স্থর্ত র্বদিষন ১৪ 

ছক ৩ ঃোঃ উপদজলাি বাদজট ২০২১-২২ অর্ িবছদিি  বাদজদটি সাি-সংদক্ষপ ২৩ 

ছক ৪ ঃোঃ উপদজলায় র্বর্ভন্ন উৎস হদত পর্িোর্লত উন্নয়ন কা িি  ১১ 

ছক ৫ ঃোঃ বার্ষ িক পর্িকল্পনাি খাতওয়ািী লক্ষয, উদেশ্য ও পর্ি াপদ াগ্য সূেক র্নধ িািণ ২৪ 

ছক ৬ ঃোঃ উপদজলা  প্রকল্প সািসংদক্ষপ ২৬ 

ছক ৭ ঃোঃ  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি স য় কাঠাদ া ও প িাদলােনা েি  ৩৭  
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১। ভূর্ কা  

িণপ্রজাতিী বাংলাদেদশি সংর্বধাদনি ৫৯ অনুদিদে বলা হদয়দছ ম , স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠানসমূহ জনদসবা ও অর্ িননর্তক উন্নয়ন 

স¤পর্কিত পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কিদব। উপদজলা পর্িষে আইন ১৯৯৮ (উপদজলা পর্িষে আইন ২০০৯ ও সংদশাধনী ২০১১) এি ধািা 

৪২ এ স্পষ্ট কদি বলা হদয়দছ ম , উপদজলা পর্িষেদক পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনা ও বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন কিদত হদব। উপদজলা পর্িষে 

বাদজট (প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন) র্বর্ধ ালা, ২০১০ ধািা ১৩ মত  বলা হদয়দছ ম ,বাদজদট উন্নয়ন প্রকদল্পি বিাে বা খাতসমুহ পঞ্চ বার্ষ িক ও বার্ষ িক 

উন্নয়ন পর্িকল্পনাি র্নর্িদখ কিদত হদব এবং পর্িকল্পনা বইদয় অন্তর্ভ িি নাই এ ন নতুন প্রকদল্প বাদজট বিাে িাখা  াদব না। আইনিত কাঠাদ াদত 

আদিা সুপার্িশকিা হদয়দছ ম , বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন কিদত হদব পঞ্চ-বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি সাদর্ সা ঞ্জস্যপূণ ি ভাদব মিদখ বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি রূপকল্প, খাতর্ভর্ত্তক অর্ধকতি সুর্নর্ে িষ্ট লক্ষয এবং প্রতযার্শত ফলাফদলি আদলাদক বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনায় অর্ধকতি সুর্নর্ে িষ্ট  

লক্ষয, উদেশ্য এবং অজিন কিা সম্ভব এ ন টাদি িট বার্ষ িক পর্িকল্পনায় বর্ণ িত র্াকদব। এদত ক িসূর্েি ইর্িক  ফলাফল ও বাস্তবায়ন মকৌশল ও 

উদেখ র্াকদব। 

প্রার্র্ কভাদব উপদজলা পর্িষদেি োর্য়ত্ব হদি বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কিা। পাটগ্রা   উপদজলাি জন্য বার্ষ িক 

পর্িকল্পনা ২০২০-২১ প্রনয়দন উপদজলা পর্িষে মুখ্য র্ভর্ কা পালন কদিদছ। অর্ ি, বাদজট, পর্িকল্পনা ও স্থানীয় সম্পে আদিাহন র্বষয়ক উপদজলা 

কর্ টি, পর্িকল্পনা র্বষয়ক কার্িির্ি কর্ টিি সহায়তায় খসড়া বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়দনি োর্য়ত্ব পালন কদিদছ।প্রকল্প র্নব িােদনি জন্য 

প্রকল্প র্নব িােন কর্ টি (র্পএসর্স) োর্য়ত্ব পালন কদিদছ । বার্ষ িক পর্িকল্পনা ২০২১-২২ প্রনয়ন জুলাই'২০২১ হদত শুরু হদয় র্বর্ভন্ন ধাপ ও প্রর্িয়া 

অনুসিন কদি অদক্টাবি'২১ এ খসড়া উপদজলা পর্িষদে অনুদ ার্েত হয়। কদিানাজর্নত কািদন এই অর্ িবছদিি বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়দন মবর্শ 

স য় প্রদয়াজন হদয়দছ।  

পাটগ্রা   উপদজলাি বার্ষ িক পর্িকল্পনায় অন্তর্ভ িি  আদছ ম  নোঃ উপদজলাি পর্ির্ের্ত ও  ানর্েে, আর্ িসা ার্জক তথ্য ও উপাত্ত, 

বাদজদটি সািসংদক্ষপ, পর্ির্স্থর্ত র্বদিষন, রূপকল্প ও বার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষয, উদেশ্য, অভীষ্ট । এছাড়াও অন্তর্ভ িি  আদছ প্রকল্প সািসংদক্ষপ ও 

পর্িবীক্ষন ও মূল্যায়ন পর্িকল্পনা। উপদজলাি  ানর্েে, আর্ িসা ার্জক তথ্য ও উপাত্ত একনজদি উপদজলা সম্পদকি ধািনা প্রোন কদি এবং র্বর্ভন্ন 

আর্ ি-সা ার্জক সূেদক উপদজলাি পর্ির্স্থর্ত ব্যাখ্যা কদি। পর্ির্স্থর্ত র্বদিষদণি উপি র্ভর্ত্ত কদি উপদজলাসমূহ তাদেি রূপকল্প, ২০২১-২২ অর্ িবছদি 

অগ্রার্ধকািপ্রাপ্ত খাদতি লক্ষয এবং পর্ি াপদ াগ্য সূেকসহ প্রতযার্শত ফলাফল র্নধ িািণ কদিদছ । উপদজলাদত উন্নয়ন কা িিদ ি জন্য প্রাপ্ত সকল 

স¤পে র্বদবেনা কিাি  াধ্যদ  প্রদতযক উপদজলা পর্িষে উপদজলায় বাস্তবার্য়ত সকল উন্নয়নমূলক প্রদেষ্টাসমূদহি  দধ্য স ন্বয় এবং পর্িপূিকতা 

বজায় িাখাি পাশাপার্শ উন্নয়ন কা িি গুদলাি  দধ্য মকান বদ্বত্বতা র্াকদল তা পর্িহাি কিদত পািদব। এভাদব  উপদজলা পর্িষে বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাদত উন্নয়ন তহর্বদলি সদব িাত্ত  ব্যবহাদিি মেষ্টা কিদত পাদি  া পিবতীদত উন্নয়দনি মক্ষদে সব িার্ধক ফলাফল এবং প্রভাব র্নর্িত কিদত 

সক্ষ  হদব। এ লদক্ষয বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়দন উপদজলা পর্িষে, এনর্বর্ড এবং ইউর্নয়ন সমূদহি স ন্বদয়ি অংশ র্হদসদব র্বর্ভন্ন 

উৎস মর্দক প্রদয়াজনীয় অর্ িননর্তক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কিাি  াধ্যদ  উন্নয়ন বিােদক র্ের্িত কিা হদয়দছ। বার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষয র্নধ িািদণি 

মক্ষদে পাটগ্রা   উপদজলা পর্ির্স্থর্ত র্বদিষদণি র্ভর্ত্তদত পােটি (০৫) খাদতি উপি গুরুত্বাদিাপ কদিদছ। বার্ষ িক পর্িকল্পনাি প্রর্তটি লদক্ষযি জন্য 

প্রতযার্শত ফলাফল র্নধ িািণ কিা হদয়দছ। উন্নয়ন উদযাি গ্রহদণি ফদল সৃষ্ট পর্িবতিনই ফলাফল। একটি ফলাফল সাধািনত ফলাফল র্ববিনী দ্বািা 

পর্ি াপদ াগ্য সূেদকি সাহাদে প্রকাশ কিা হয়। রূপকল্প, পঞ্চ বার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষয, ফলাফল এবং পর্ি াপদ াগ্য সূেক র্নধ িািদণি  াধ্যদ  

উপদজলা পর্িষে তাি ২০২১-২২ অর্ িবছদিি অগ্রার্ধকািসমূহ ঠিক কদিদছ এবং প্রকল্প সািসংদক্ষপ বতিী কদিদছ।। প্রকল্প সাি সংদক্ষপ প্রকদল্পি 

অবস্থান, র্ববিণ, প্রতযার্শত উপকািদভািী, ও ব্যয় স¤পদকি ধািনা মেয়  াি ফদল প্রকদল্পি প্রদয়াজনীয়তা, বাস্তবায়দনি সম্ভাবনা, ও বাস্তবায়দনি 

স য়সী া র্নধ িািণ কদি মেয়া হদয়দছ। পর্িদশদষ বার্ষ িক পর্িকল্পনাি পর্িবীক্ষন ও প িাদলােনা, বার্ষ িক পর্িকল্পনা বাস্তবায়দনি অগ্রির্ত সম্পদকি 

উপদজলাি কিণীয় র্নধ িািণ কিা হদয়দছ।  
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র্েে ১ঃোঃ পাটগ্রা  উপদজলাি  ানর্েে 
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২.পাটগ্রা  উপদজলাি আর্ ি-সা ার্জক তথ্য ও উপাত্ত 

বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়দনি মক্ষদে জনসংখ্যা র্বষয়ক এবং আর্ ি-সা ার্জক তথ্য ও উপাত্ত একটি গুরুত্বপূণ ি র্বষয়। প্রর্ত বছি বার্ষ িক পর্িকল্পনা 

প্রণয়দনি মক্ষদে উপদজলা পর্িষেদক  াোই কদি মেখদত হদব ম  বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়দনি পদি তথ্য-উপাদত্তি মকান পর্িবতিন হদয়দছ র্ক না 

এবং হদল তা হালনািাে কিদত হদব। বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়দন তথ্য ও উপাদত্তি গুরুত্বপূণ ি উৎস হদলা উপদজলা পর্িষে, উপদজলাি র্বর্ভন্ন র্বভাি 

ও ইউর্নয়ন, মজলা পর্িসংখ্যান ২০১১, মহলর্ বুদলটিন পাটগ্রা , ২০২১।  

উ প জ েলা ি প টভূর ম   

র্িটিশ আ দল ১৮৬৯ সাদল পাটগ্রা  ভািদতি বৃহত্তি জলপাইগুর্ড় মজলাি একটি র্ানা র্হদসদব অন্তর্ভ িি হয়। এ স য় মবাো, ফর্কিিঞ্জ ও 

সন্নযাসীকাটা র্ানাি সাদর্ পাটগ্রা  র্ানাও জলপাইগুর্ড় মজলাভূি হয়, পদি ১৯৪৭ সাদল মেশ র্বভাদিি কািদণ পাটগ্রা  র্ানা পুনিায় িংপুদিি 

সাদর্ সংযুি হয়। পাটগ্রা  উপদজলাি আয়তন ২৬১.৫১ বি ি র্কদলার্ টাি এবং মলাকসংখ্যা ১,৯৩,১৪০ জন। এখাদন র্ানা সেি প্রর্তর্ষ্ঠত হয় ১৯০১ 

সাদল।  

পাটগ্রা  উপদজলাটি লাল র্নিহাট মজলাি উত্তি সী াদন্ত তর্া র্তন র্েদক পাশ্বিবতী মেশ ভািদতি কুের্বহাি িাদজযি  ার্াভাঙ্গা ও ম কর্লিঞ্জ র্ানা 

দ্বািা মবর্ষ্টত, লাল র্নিহাট মজলাি ৫  উপদজলা। উপদজলাটি র্হ ালদয়ি পােদেশ হদত বদয় আসা র্তস্তা, ধিলা, সার্নয়াজান নেী দ্বািা প্রবার্হত 

মকালাহল মুি শান্ত র্নর্বি পর্িদবদশ অবর্স্থত। অে উপদজলাি মূল অংশটি ১ টি মপৌিসভা এবং র্তনর্বঘা কর্িদডাি সংযুি  েহগ্রা  ইউর্নয়নসহ 

ম াট ০৮ (আট) টি ইউর্নয়ন র্নদয় িঠিত। ইউর্নয়নসমূহ হদলাোঃ  ০১। শ্রীিা পুি ২। পাটগ্রা  ৩। জিতদবড় ৪। কুেলীবাড়ী  ৫। মজাংড়া  ৬। বাউিা 

৭। েহগ্রা  ৮।  বুর্ড় ািী । 

ছক ১ঃোঃ পাটগ্রা  উপদজলাি আর্ ি-সা ার্জক তথ্য ও উপাত্ত 

 

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 ) 

†ij †ókb t 04 wU| 

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

পাটগ্রা  উপদজলাি ঐর্তহয গুদলা হদলা বুর্ড় ািী স্থল বিি ,র্তনর্বঘা কর্িদডাি,নুর্ড় পার্ি, শ্রী শ্রী পাদটিশ্বিী  র্িি, ভাওইয়া িান  ইতযার্ে।  

পাটগ্রা  উপদজলাি সংস্কৃর্তোঃ  

পাটগ্রা  উপদজলায় সংস্কৃর্তি প্রভাব  দর্ষ্ট িদয়দছ। এখাদন একটি পাবর্লক অদডাটর্িয়াি ক্লাব িদয়দছ,ম খাদন অদনক ধিদনি নাট্যনুষ্ঠান,জািী িান 

,পেী িীর্ত,িবীন্দ্র সঙ্গীত,নজরুল িীর্ত ও ভাওইয়া িাদনি প্রেলন িদয়দছ। সবদেদয় মবশী প্রভাব আদছ ভাওইয়া িাদনি । পাটগ্রা  উপদজলাি 

জিৎদবড় ইউর্নয়দন িংপুি মবতাদিি অদনক র্শল্পী িদয়দছ।   

মুর্িযুদদ্ধ পাটগ্রা  ঃোঃ  

র্িটিশ আ দল পাটগ্রা  র্ানা ভািদতি জলপাইগুর্ড় মজলাি একটি  র্ানা র্ছল ১৯৪৭ সাদলদেশ র্বভাদিি পি, পাটগ্রা   র্ানা পূব ি পার্কস্তাদনি 

িংপুিদজলাি িংপুি সেি  হকু াি একটি র্ানা র্হদসদব সয়যুি হয়। পিবতীদত পাক-ভািত যুদদ্ধদেশ র্বভাদিি পি এই উপদজলা তথ্য পাটগ্রা  

র্ানাটি পূব ি-পার্কস্তাদনি একটি র্ানা র্হদসদব অন্তিভূি  হয়। ১৯৭১ সাদল  হাি মুর্িযুদদ্ধ পাটগ্রা  র্ানাি বুর্ড় ািী হাসি উর্েন উচ্চ র্বযালয়টি ০৬ 

নং মসক্টদিি অধীদন র্ছল। উি র্ানাটি যুদ্ধকালীন স দয় যুদ্ধমুি অঞ্চল র্ছল। এইদহডদকায়াট িাদি একটি ট্রানর্জট কযাম্প র্ছল। ট্রানর্জদটি  াধ্যদ  

বাংলাদেদশি  ানুষ ভািত  াতায়ত কিদতা। যুদ্ধকালীন স দয় অল্প র্কছু র্েনদসখাদন ধিলা নেীি পাদশ একটি  াদঠ  মুর্িদ াোধাদেি প্রর্শক্ষদণিও 

ব্যবস্থা র্ছল।  
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৩. র্বর্ভন্ন উৎস হদত উপদজলায় পর্িোর্লত উন্নয়ন কা িি   

উন্নয়দনি ফলাফলদক সব িার্ধক কিদত এবং উপদজলা স্তদি সীর্ ত সম্পদেি কা িকি ব্যবহাি র্নর্িত কিদত উপদজলা পর্িষে উপদজলাস্থ ইউর্নয়ন, 

মপৌিসভা ও হস্তান্তর্িত র্বভািসমূদহি সাদর্ উত্ত  স ন্বয় ও সহদ ার্িতা এ নভাদব র্নর্িত কিদব ম ন র্বর্ভন্ন প্রকল্প/পর্িকল্পনাি  দধ্য পর্িপূিকতা 

ও সায়ুজয (ঝুহবৎমু) বতর্ি কিা  ায়। উপদজলা পর্িষদেি সিাসর্ি র্নয়িণ িদয়দছ উপদজলাি মভতি েল ান বা গৃহীতব্য অন্যান্য উন্নয়ন 

কা িি গুদলা র্ক তা না বুদে উপদজলা পর্িষে একটি স র্ন্বত বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়ন কিদত সক্ষ  হদব না বা অন্যর্েদক উপদজলাি উন্নয়দন 

তাি সীর্ ত সম্পেসমূদহি েক্ষ ব্যবহািও র্নর্িত কিদত পািদব না। একািদন প্রর্ত বছি উপদজলা পর্িষে বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়নকাদল র্বর্ভন্ন 

উৎস হদত উপদজলায় পর্িোর্লত উন্নয়ন কা িি  হালনািাে কিাি  াধ্যদ  উপদজলা পর্িষে সম্পে ব্যবহাদিি মক্ষদে বদ্বত্বতা পর্িহাি কিদত 

পািদব এবং প্রধান প্রধান উন্নয়ন খাতগুদলাদত োর্হো ও সম্পদেি  দধ্য  র্ে পার্ িকয মর্দক র্াদক তাও সনাি কিদত পািদব। এভাদব উপদজলা 

পর্িষে বার্ষ িক পর্িকল্পনায় মকান্ মকান্ খাদত বিাে প্রাধান্য পাদব মসটা র্নধ িািণ কিদত পািদব।  

পাটগ্রা   উপদজলা তাি বার্ষ িক পর্িকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়নকাদল উপদজলায় মভৌির্লক সী ানাি  দধ্য র্বর্ভন্ন উৎস হদত পর্িোর্লত সম্ভাব্য সকল 

উন্নয়ন কা িি  র্লর্পবদ্ধ কিাি মেষ্টা কদিদছ ম খাদন র্বিত বছদিি ও আিা ী বছদিি সম্ভাব্য র্বর্ভন্ন প্রকদল্পি র্ববিণ ও বিাদেি কর্া উদেখ 

কদিদছ।  

ছক ৪: উপদজলায় র্বর্ভন্ন উৎস হদত পর্িোর্লত উন্নয়ন কা িি  

খাত পর্িকল্পনা/ 

প্রকদল্পি না  

অর্ভষ্ঠ মিার্ষ্ঠ ও ফলাফলসহ সংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ অর্ভষ্ঠ 

এলাকা/ 

ইউর্নয়ন 

না  

প্রকদল্পি 

ম য়াে 

প্রকদল্পি 

ম য়াে 

বিােকৃত 

অদর্ িি 

পর্ি ান 

২০২০-২১ 

সম্ভযাব্য  

ববিােকৃত 

অদর্ িি পর্ি ান 

২০২১-২২ 

জাতীয় পর্িকল্পনা ও প্রকল্প   

র্শক্ষা সিকািী প্রার্র্ ক 

র্বযালয় উন্নয়ন 

প্রকল্প র্পইর্ডর্প ৪  

২০২০-২১ অর্ িবছদি ম াট ০৯টি র্বযালয় 

ভবদনি অর্তর্িি মশ্রণীকক্ষ র্ন িাদণি বিাে 

পাওয়া মিদছ। তাি  দধ্য ০৩টিি কাজ মশষ 

হদয়দছ। ০৬ টিি কাজ েল ান আদছ। ১০টি 

র্বযালয় ভবন ম িা দতি কাজ েল ান 

আদছ। এই প্রকদল্পি আওতায় ১৯টি র্বযালদয় 

র্শক্ষাি উপযুি পর্িদবশ র্নর্িত হদয়দছ। 

৪৮০০ ছােছােী উপকৃত হদয়দছ।  

পাটগ্রা  

উপদজলা  

 ৪০০৮৭৩৮৮

/- 

২৫১২১৬১২/-  

র্শক্ষা উপদজলা পর্িষদেি 

বার্ষ িক উন্নয়ন 

ক িসূর্েি আওতায় 

গৃহীত কা িি   

২০২০-২১ অর্ িবছদি এর্ডর্প’এি অর্ িায়দন ৪৫ 

টি প্রকল্প গৃহীত হদয়দছ এবং শতভাি 

বাস্তবার্য়ত হদয়দছ  

পাটগ্রা  

উপদজলা 

 ১.৩৩.০৬.২

৬১/-  

 

র্শক্ষা োর্হো র্ভর্ত্তক নুতন 

জাতীয়কিনকৃত 

সিকার্ি প্রার্র্ ক 

র্বযালয় উন্নয়ন 

প্রকল্প -১ 

০২টি প্রার্র্ ক র্বযালদয়ি সী ানা প্রােীদিি 

র্ন িাণ কাজ েল ান আদছ।  

পাটগ্রা  

উপদজলা  

 ১৪,০০,০০০/

-  

১৪,০০,০০০/- 

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

পেী সড়ক ও 

িীজ/কালভিাট 

ম িা ত  

এই প্রকদল্পি আওতায় ২০২০-২১ অর্ িবছদি 

০৭টি িাস্তাি ম িা দতি কাজ মশষ হদয়দছ। 

০৮টি িাস্তা ম িা দতি মটন্ডাি প্রর্িয়া মশষ 

হদয়দছ। এই প্রকদল্পি  াধ্যদ  ২৫,০০০ 

জনিদনি  াতায়ত ব্যবস্থাি উন্নয়ন হদয়দছ 

এবং ১১১ জন মলাদকি ক িসংস্থাদনি ব্যবস্থা 

হদয়দছ।  

পাটগ্রা  

উপদজলা 

০৮টি 

ইউর্নয়ন 

  

৯২১৫২০২০/

-  

 

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

ইউর্নয়ন পর্িষে 

ক দেক্স ম িা ত 

প্রকল্প  

২০২০-২১ অর্ িবছদি ০১টি ইউর্নয়ন পর্িষে 

ভবন ম িা দতি কাজ েল ান আদছ।  

পাটগ্রা  

উপদজলা 

০১টি 

ইউর্নয়ন 
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খাত পর্িকল্পনা/ 

প্রকদল্পি না  

অর্ভষ্ঠ মিার্ষ্ঠ ও ফলাফলসহ সংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ অর্ভষ্ঠ 

এলাকা/ 

ইউর্নয়ন 

না  

প্রকদল্পি 

ম য়াে 

প্রকদল্পি 

ম য়াে 

বিােকৃত 

অদর্ িি 

পর্ি ান 

২০২০-২১ 

সম্ভযাব্য  

ববিােকৃত 

অদর্ িি পর্ি ান 

২০২১-২২ 

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

অগ্রার্ধকাি র্ভর্ত্তক 

গুরুত্বপূণ ি পেী 

অবকাঠাদ া উন্নয়ন 

প্রকল্প ৩  

২০২০-২১ অর্ িবছদি এই প্রকদল্পি আওতায় 

৪টি িাস্তাি ৫র্কর্  কািদপটিং কাজ েল ান 

আদছ এবং ১৫০০০ জনিন উপকৃত হদব।  

পাটগ্রা  

উপদজলা 

০১টি 

ইউর্নয়ন 

 ১৬০০০০০০

/- 

২৭০০০০০০/-  

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

িংপুি র্বভাি কৃর্ষ 

ও গ্রা ীণ উন্নয়ন 

প্রকল্প 

এই প্রকদল্পি আওতায় পাটগ্রা  উপদজলায় 

বতি াদন ০৬টি িাস্তা র্ন িাদণি কাজ মশষ 

হদয়দছ এবং ০১টি িাস্তাি কাজ েল ান আদছ। 

এই প্রকদল্পি  াধ্যদ  ১৫০০০০ জনিন উপকৃত 

হদি।  

পাটগ্রা  

উপদজলা 

০১টি 

ইউর্নয়ন  

 ৩৯৯৮৯৭১০

/- 

৩০১০২৯০/-  

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

প্রভাতী প্রকল্প  ২০২০-২১ অর্ িবছদি এই প্রকদল্পি আওতায় 

০৮টি িাস্তাি কাজ মশষ হদয়দছ.০১টি িাস্তাি 

কাজ েল ান আদছ। ২টি হাটবাজাি উন্নয়দনি 

কাজ  র্হলা ক ী দ্বািা েল ান আদছ। ০৩টি 

হাট উন্নয়দনি অনুদ ােন পাওয়া মিদছ। ০২টি 

হাট উন্নয়দনি কাজ প্রর্িয়াধীন ।  

পাটগ্রা  

উপদজলা 

০৮টি 

ইউর্নয়ন 

 ১৪৩৮৯০০০

/- 

১৪০০০০০০/-  

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

ক্ষুদ্র পার্ন সম্পে 

প্রকল্প  

২০২০-২১ অর্ িবছদি এই প্রকদল্পি আওতায় 

০১টি নেী খনদনি কাজ এলর্সএস দ্বািা 

বাস্তবায়দনি কাজ েল ান আদছ। ০৬টি মভি, 

০১টি মিগুদলটি, ০১টি কাল িভাট র্ন িাদণি 

কাজ েল ান আদছ। প্রকল্পটি বাস্তবার্য়ত হদল 

৭০০০০ জন উপকৃত হদব এবং ২২৫ জন ের্িদ্র 

মলাদকি ক িসংস্থান হদব।  

০৮টি 

ইউর্নয়ন 

 ৩০৮৮০৯৭/

- 

৩১৮১৪১৬৯/-  

অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন 

র্ছট হল উন্নয়ন 

প্রকল্প  

২০২০-২১ অর্ িবছদি এই প্রকদল্পি আওতায় 

৫টি সড়দকি ১৭র্কর্  িাস্তা ও ০৩টি 

 সর্জদেি র্ন িাণ কাজ ঠিকাোি দ্বািা 

বাস্তবার্য়ত হদয়দছ। ৯০০০ র্ছট হল্বার্স 

উপকৃত হদি।  

  ১৫৩৯০০০০

০/-  

 

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

জনস্বাস্থয স গ্র মেদশ পার্ন 

সিবিাহ প্রকল্প 

জনস্বাস্থয প্রদকৌশল অর্ধেপ্তদিি  াধ্যদ  

স গ্রদেদশ র্নিাপে পার্ন সিবিাহ প্রকল্পটি 

বাস্তবার্য়ত হদি। ২০৮০টি পর্িবাি র্নিাপে 

পার্ন পাদব। ফদল র্বর্ভন্ন িকদ ি পার্নবার্হত 

মিাি মর্দক মুর্ি পাদব।  

উপদজলাি 

০৮টি 

ইউর্নয়ন  

জানুয়ার্ি 

২০২০ 

মর্দক জুন 

২০২৫  

৪৬,৬০১৬৫.

০০/-  

 

 র্হলা 

র্বষয়ক  

র্ভর্জর্ড েি অে উপদজলাি ২০২০-২১ অর্ িবছদি ৩২৩০  

জন  দুোঃস্থ, অসহায়, হত ের্িদ্র, স্বা ী 

পর্িতযািা এবং র্বধবা   র্হলাদেিদক প্রর্ত 

 াদস  ার্া র্পছু ৩০ মকর্জ হাদি খাযশষ্য 

(োল) র্বতিণ কিা হয় এবং র্ভর্জর্ড 

উপকািদভািীদেিদক অে েপ্তদিি চুর্িবদ্ধ 

এনর্জও কতৃিক আইর্জএ প্রর্শক্ষণ প্রোনসহ 

প্যাদকজ মসবা প্রোন  কিা হয়। 

সকল 

ইউর্নয়ন 

েল ান 

ক িসূেী 

২৩২৫.৬ 

ম োঃটোঃ  

 

 র্হলা 

র্বষয়ক  

ের্িদ্র  া’ি জন্য 

 াতৃত্বকাল ভাতা 

প্রোন ক িসূর্ে 

অে উপদজলাি ২০২০-২১ অর্ িবছদি ৪৯৬  

জন দুোঃস্থ, অসহায়, হত ের্িদ্র, িভিবতী 

 র্হলাদেিদক প্রর্ত  াদস  ার্সক ৮০০/- টাকা 

র্হদসদব ভাতা প্রোন কিা হয় এবং 

উপকািদভািীদেিদক অে েপ্তদিি চুর্িবদ্ধ 

সকল 

ইউর্নয়ন 

২০২১-২২ 

হদত 

২০২৩-২৪ 
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খাত পর্িকল্পনা/ 

প্রকদল্পি না  

অর্ভষ্ঠ মিার্ষ্ঠ ও ফলাফলসহ সংর্ক্ষপ্ত র্ববিণ অর্ভষ্ঠ 

এলাকা/ 

ইউর্নয়ন 

না  

প্রকদল্পি 

ম য়াে 

প্রকদল্পি 

ম য়াে 

বিােকৃত 

অদর্ িি 

পর্ি ান 

২০২০-২১ 

সম্ভযাব্য  

ববিােকৃত 

অদর্ িি পর্ি ান 

২০২১-২২ 

এনর্জও কতৃিক আইর্জএ প্রর্শক্ষণ প্রোন  কিা 

হয়। 

 র্হলা 

র্বষয়ক  

উপদজলা প িাদয় 

 র্হলাদেি জন্য 

আয়বধ িক প্রর্শক্ষণ 

প্রকল্প  

এই প্রকদল্পি আওতায় প্রর্ত ০৩  াস পিপি 

০২টি মট্রদড মসলাই ও ব্লক বাটিক ২৫ জন কদি 

ম াট ৫০ জন  র্হলাদক প্রর্শক্ষণ প্রোন কিা 

হয়। প্রর্শক্ষণ মশদষ  াতায়ত ভাতা বাবে ১০০ 

টাকা প্রোন কিা হয়। ২০১৯-২০ অর্ ি বছদি 

২০০ জন মক প্রর্শক্ষণ প্রোন কিা হয়।  

সকল 

ইউর্নয়ন 

েল ান 

ক িসূেী 

১২,০০,০০০/

-  

 

তথ্য আপা  গ্রা ীণ  র্হলাদেি 

র্বনামূদল্য তথ্য 

প্রযুর্িি  াধ্যদ  

র্শক্ষা, স্বাস্থয, কৃর্ষ, 

আইন, মজন্ডাি ও 

ব্যবসাি পিা শ ি 

প্রোন ও স স্যাি 

স াধান  

 র্হলা ও র্শশু র্বষয়ক  িনালয়ধীন 

তথ্যআপা প্রকদল্পি  াধ্যদ  গ্রা ীণ 

সুর্বধাবর্ঞ্চত  র্হলাদেি তথ্যপ্রযুর্িদত 

প্রদবশার্ধকাি এবং তথ্যপ্রযুর্ির্ভর্ত্তক মসবা 

প্রোদনি  াধ্যদ   র্হলাদেি ক্ষ তায়ন। 

২০২০-২১ অর্ িবছদি ৪০০ জন  র্হলাদেি 

প্রর্শক্ষদণি  াধ্যদ  র্বর্ভন্ন স স্যাি স াধান 

এবং পিা শ ি প্রোন কিা হদয়দছ। এছাড়া 

র্বনামূদল্য গ্রা ীণ  র্হলাদেি প্রার্র্ ক 

স্বাস্থযদসবা প্রোন কিা হদয়দছ।  

পাটগ্রা  

উপদজলা  

েল ান 

ক িসূর্ে  

 র্হলাদেি 

প্রর্শক্ষণ ব্যয় 

১,৩৬,৮৩০/

-  

এবং  

প্রার্র্ ক 

স্বাস্থযদসবা 

৩৬,৩৪০/-  

 

স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠানসমূদহি প্রকল্প 

ইউর্নয়ন 

পর্িষে 

এলর্জএসর্প ৩      
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৪. পর্ির্স্থর্ত র্বদিষণ    

পর্ির্স্থর্ত র্বদিষণ  হদি উপদজলাি ‘বাস্তব অবস্থাি একটি র্েোয়ন’। পর্ির্স্থর্ত র্বদিষদণি মক্ষদে তথ্য সংগ্রহ, র্বদিষন ও সর্ন্নদবশন এ নভাদব কিদত হদব  াদত সম্ভাব্য সকল সম্পে ব্যবহাি কদি 

মকৌশলিত উদেশ্য অজিদনি র্সদ্ধান্ত গ্রহদণ তা সহায়তা কদি। । পর্ির্স্থর্ত বলদত উপদজলায় বসবাসিত  ানুদষি জীবন ও জীর্বকাদক প্রভার্বত কদি এ ন অভযন্তিীণ ও বার্হযক কািণগুদলাি সর্ির্লত 

র্বদিষণদক মবাোয়।তথ্য ও উপাত্ত র্বশেভাদব র্বদিষদণি মক্ষদে উপদজলাি মুখ্য উন্নয়ন সম্ভাব্যনা, সুদ াি, সী াবদ্ধতা, েযাদলদঞ্জি পাশাপার্শ প্রধান উন্নয়ন অগ্রার্ধকািগুর্লি শনািকিণও জরুিী। অতীদতি 

অর্ভজ্ঞতা মর্দক প্রাপ্ত র্শক্ষাগুদলাও গুরুত্বপূণ ি (ম  ন, আদিি বার্ষ িক পর্িকল্পনা মর্দক লি র্শক্ষা)। মকান্ লক্ষয অর্জিত হদয়দছ এবং মকান্ লক্ষয অজিন কিা  ায়র্ন এবং মকন- মসটা জানদত হদব। মকান্ 

উন্নয়ন উদযাি কাজ কদিদছ এবং মকান্ উদযাি কাজ কদির্ন? মকান্ পন্থা ির্তশীল কিা প্রদয়াজন বা মকান পন্থা বার্তল কিা প্রদয়াজন? ম াো কর্া হদলা, বতি ান কিা পর্িকল্পনাি জন্য অতীদতি উন্নয়ন 

কা িি  মর্দক উপদজলা র্শক্ষা গ্রহণ কিদব। 

পাটগ্রা  উপদজলাি খাত র্ভর্ত্তক পর্ির্স্থর্ত র্বদিষদণ প্রর্তটি খাদতি জনদকর্ন্দ্রক স স্যা র্ের্িত কদি তাি অবস্থান, পর্ি ান, কািণ, স স্যা স াধাদন েল ান কা িাবলীদক অন্তর্ভ িি কিা হদয়দছ এবং 

েল ান কা িাবর্ল মশদষ ১ বছি পি আি কতটুকু স স্যা র্াকদব তা র্ের্িত কদি উপদজলা পর্িষদেি সক্ষ তা অনু ায়ী কা িি  প্রহদণ সুপার্িশ কিা হদয়দছ। উপদজলা পর্িষে তাি সক্ষ তা অনু ায়ী 

সুপার্িশ মর্দক কা িি  গ্রহণ কদিদছ। অর্ ি, বাদজট, পর্িকল্পনা ও স্থানীয় সম্পে আহিণ র্বষয়ক উপদজলা কর্ টি ও টির্জর্প পর্ির্স্থর্ত র্বদিষদণি উপদজলা পর্িষেদক সহদ ার্িতা কদিদছ। 

ছক ৩ঃোঃ উপদজলাি খাত র্ভর্ত্তক পর্ির্স্থর্ত র্বদিষন  

খাত স স্যা ও উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতাি র্ববিণ সাম্প্রর্তক েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত কা িাবর্ল 

আি মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছি পি 

পর্ির্স্থর্তি র্ববিণ 

স স্যা স াধাদন ম  সকল 

কা িি  গ্রহণ কিা ম দত 

পাদি/বার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

সুপার্িশকৃত পেদক্ষপ 

মূল স স্যাসমূহ অবস্থান পর্ি াণ/ 

র্বস্তৃর্ত 

কািণসমূহ 

 

 

 

 

 

স্বাস্থয 

 

উপদজলা স্বাস্থয ক দেদক্স 

আিত মিািীদেি  ান 

সিত স্বাস্থয মসবা গ্রহদণ 

স স্যাি সিুখীন হদিন। 

 

 

 

উপদজলা স্বাস্থয 

ক দেক্স, পাটগ্রা   

লাল র্নিহাট। 

 

 

 

২০,০০০ জন মিািী 

১। হাসপাতাদলি Auto 

analyzer machine নষ্ট 

হওয়াদত স্বাস্থয ক দেদক্স আিত 

মিািীিা র্বদশষ র্কছু িি পিীক্ষা 

কিা হদত বর্ঞ্চত হদি।  

২। মপৌিসভা কতৃিক মেদনজ ব্যবস্থা 

পর্িপূণ ি না কিাদত  হাসপাতাল েত্বদি 

জলাবদ্ধতা র্বিাজ কিদছ। 

৩। মভাদেজ মের্বর্লদজশদনি 

অভাদব হাসপাতাদলি 

আল্ট্রাসদনাগ্রাফী কদক্ষি শীতাতপ 

র্নয়র্িত  ি নষ্ট হদয়দছ।  

৪। সান্ধযকালীন স দয় প িাপ্ত আদলাি 

ব্যবস্থা মনই। 

৫। র্বদুযদতি অভাদব হাসপাতাদলি 

ভযাকর্সনসহ অন্যান্য  ালা াল নষ্ট 

হদয়  াদি। 

৬। হাসপাতাদল বজিয ব্যবস্থাপনাি 

মকান সুদ াি না র্াকায় পর্িদবশ 

দূর্ষত হদি।  

 

 

 

কা িি  নাই। 

 

 

উপদজলা স্বাস্থয 

ক দেদক্স আিত 

২০,০০০ জন মিািী 

স্বাস্থয মসবা হদত বর্ঞ্চত 

হদব। 

১। উপদজলা স্বাস্থয 

ক দেদক্স মিািীদেি 

প্যার্লর্জকযাল পিীক্ষা-

র্নিীক্ষাি জন্য একটি 

এযানালাইজাি ম র্শন 

প্রোন কিা ম দত পাদি। 

২। জলাবদ্ধতা র্নিসদন 

ম য়ি  দহােদয়ি সাদর্ 

আদলােনািদ   মেদনজ 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত কিা ম দত 

পাদি।  

৩। মনসদকাি সাদর্ 

আদলােনািদ  

হাসপাতাদল মভাদেজ 

েযার্বলাইদজশদনি ব্যবস্থা 

কিা ম দত পাদি। 

৪। আদলাক স্বল্পতা 

র্নিসদন প িাপ্ত মসালাি 

লাইট স্থাপন কিা ম দত 

পাদি। 
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খাত স স্যা ও উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতাি র্ববিণ সাম্প্রর্তক েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত কা িাবর্ল 

আি মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছি পি 

পর্ির্স্থর্তি র্ববিণ 

স স্যা স াধাদন ম  সকল 

কা িি  গ্রহণ কিা ম দত 

পাদি/বার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

সুপার্িশকৃত পেদক্ষপ 

মূল স স্যাসমূহ অবস্থান পর্ি াণ/ 

র্বস্তৃর্ত 

কািণসমূহ 

 ৫। স্বাস্থয ক দেদক্স একটি 

মজনাদিটি প্রোন কিা 

ম দত পাদি।  

৬। বজিয ব্যবস্থাপনাি জন্য 

একটি ইনর্সদনটদিি 

ব্যবস্থা কিা ম দত পাদি।  

 

 

 

পর্িবাি 

পর্িকল্পনা 

 

উপদজলাি িভিবতী  া ও 

নবজাতকসমূহ মৃতুযি 

ঝুুঁর্কি  দধ্য আদছ  

 

উপদজলাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়দনি ৭২টি 

ওয়াড ি এবং ১টি 

মপৌিসভা  

 

পাটগ্রা  

উপদজলাি 

৪৮,৬৪০ জন 

সক্ষ  েম্পর্ত  

১। বার্ড়দত অস্বাস্থযকি পর্িদবদশ 

প্রর্শক্ষণর্বহীন োই নাস ি দ্বািা প্রসব 

কিদনা। 

২। িভিবতী  াদয়িা প্রার্তষ্ঠার্নক 

মডর্লভার্িি সুফল সম্পদকি অবিত 

নন।  

 

উপদজলা পর্িবাি 

পর্িকল্পনা র্বভাদিি 

আওতাধীন ইউর্নয়ন 

প িাদয়ি ০৪ টি 

ইউর্নয়ন স্বাস্থয ও 

পর্িবাি কল্যাণ 

মকন্দ্র, ০১টি উপ 

স্বাস্থযদকন্দ্র, েহগ্রা  

১০ শো র্বর্শষ্ট 

হাসপাতাল র্ক্লর্নক 

ও সেি হাসপাতাদল 

ক িিত ৩৩ জন 

ক ীি দ্বািা 

িভিবতীসহ পর্িবাি 

পর্িকল্পনা এবং  া 

ও র্শশু স্বাস্থয মসবা 

প্রোন কিদছ।  

 

আনু ার্নক ১০,৪৮৮ 

জন িভিবতী  া  

১। প্রার্তষ্ঠার্নক 

মডর্লভার্িি সুর্বধা এবং 

িভিবতীি জটিলতা র্বষদয় 

আিা ী বছদি 

সদেতনতামূলক 

কযাদম্পইন, পর্িবাি 

স াদবশ, উঠান ববঠক 

প্রভৃর্তি  াধ্যদ  িভিবতী 

 া ও তাি পর্িবািদক 

প্রার্তষ্ঠার্নক নি াল 

মডর্লভার্িি সুর্বধা সম্পদকি 

অবর্হত কিা ম দত পাদি। 

২। ইউর্নয়ন স্বাস্থয ও 

পর্িবাি কল্যাণ 

মকদন্দ্রগুদলাদত ানসিত 

মসবা প্রোদনি জন্য 

প্রদয়াজনীয় সিঞ্জা  প্রোন 

কিা ম দত পাদি। 

২। মসবা মকন্দ্রগুদলাদত 

২৪/৭ মসবা প্রোন কিা 

ম দত পাদি।   

পর্িবাি 

পর্িকল্পনা 

উপদজলাি ের্িদ্র ও প্রতযন্ত 

এলাকায় বসবাসিত 

পর্িবািসমূহ  ািাত্বক 

স্বাস্থয ঝুুঁর্কি  দধ্য আদছ।  

উপদজলাধীন ০৮টি 

ইউর্নয়দনি ৭২টি 

ওয়াড ি এবং ১টি 

মপৌিসভা 

ও প্রতযন্ত এলাকায় 

বসবাসিত 

পর্িবািসমূহ 

১।  াঠ প িাদয় স্বাস্থয র্শক্ষাি ব্যাপাদি 

ধািনা না র্াকায় জনিদনি  াদে  া-

র্শশুস্বাস্থয সম্পদকি প িাপ্ত জ্ঞান মনই। 

২। ধ ীয় কুসংস্কাদিি কািদন  া র্শশু 

স্বাস্থয র্বষদয় প িাপ্ত জ্ঞান পান না।  

৪৩২ টি স্যাদটলাইট 

র্ক্লর্নক  

প্রতযন্ত এলাকায় 

বসবাসিত সকল ের্িদ্র 

জনিন  

১। প্রর্তটি স্যাদটলাইট 

র্ক্লর্নদকি জন্য প্রদয়াজনীয় 

 িপার্ত, সিঞ্জা ার্ে, ঔষধ 

প্রোদনি ব্যবস্থা কিা ম দত 

পাদি।  

২। র্বর্ভন্ন সদেতনতামূলক 

কযাদম্পইন, পর্িবাি 
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খাত স স্যা ও উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতাি র্ববিণ সাম্প্রর্তক েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত কা িাবর্ল 

আি মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছি পি 

পর্ির্স্থর্তি র্ববিণ 

স স্যা স াধাদন ম  সকল 

কা িি  গ্রহণ কিা ম দত 

পাদি/বার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

সুপার্িশকৃত পেদক্ষপ 

মূল স স্যাসমূহ অবস্থান পর্ি াণ/ 

র্বস্তৃর্ত 

কািণসমূহ 

স াদবশ, উঠান ববঠক, 

প্রভৃর্তি  াধ্যদ  িভিবতী 

 া ও তাি পর্িবািদক  া ও 

র্শশু স্বাস্থয সম্পদকি প িাপ্ত 

জ্ঞান প্রোন কিা ম দত 

পাদি।  

জনস্বাস্থয  উপদজলািের্িদ্র পর্িবাি 

সমূহ, র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন 

অধ্যয়নিত ছােছােীিা 

র্নিাপে পার্ন, উন্নত 

স্যার্নদটশন, ও বজিয 

ব্যবস্থাপনাি অভাদব 

র্বর্ভন্ন ধিদনি স্বাস্থয 

ঝুুঁর্কি  দধ্য আদছ।  

উপদজলাি সকল 

ইউর্নয়ন  

অে উপদজলাি 

অর্ধকাংশ পর্িবাি 

ও র্শক্ষা 

প্রর্তষ্ঠানসমূদহ 

উন্নত স্যার্নদটশন 

ও বজিয 

ব্যবস্থাপনাি 

অভাদব আদছ।  

১। আর্র্ িক সংকট ও সদেতনতাি 

কািদন ের্িদ্র পর্িবািসমূহ ও র্শক্ষা 

প্রর্তষ্ঠানসমূদহ র্নিাপে পার্ন ও উন্নত 

স্যার্নদটশদনি অভাব আদছ।  

২। স্যার্নদটশন খাদত প িাপ্ত বিাে না 

র্াকা।  

১। স গ্র মেদশ 

র্নিাপে পার্ন স্রবিাহ 

প্রকদল্পি আওতায় 

৪১৬ টি অিভীি 

নলকূপ স্থাপদনি 

কাজ েল ান 

আদছ।সা দন ২০২১-

২২ অর্ িবছদি 

স গ্রদেদশ র্নিাপে 

সিবিাহ প্রকদল্পি 

আওতায় আদিা 

২০৮টি অিভীি 

নলকূপ স্থাপদনি 

বিাে আসদত পাদি। 

৩। র্জর্পএস/ 

র্পইর্ডর্প ৪ প্রকদল্পি 

আওতায় ১৮টি 

ওয়াশ ব্লক র্ন িাদণি 

কাজ েল ান আদছ।   

অে উপদজলাি 

অর্ধকাংশ পর্িবাি ও 

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠানসমূহ 

SDG অনু ায়ী 

safely 

manage 

water supply 

ও উন্নত স্যার্নদটসন ও 

বজিয ব্যবস্থাপনা মর্দক 

দূদি র্াকদব।  

১। ক পদক্ষ ১০০০টি 

পর্িবাদিি  াদে 

স্বাস্থযসিত ল্যার্ট্রদনি 

ব্যবস্থা কিা ম দত পাদি। 

২। নলকুপর্বহীন 

পর্িবাদিি  াদে নলকূপ 

প্রোন কিা ম দত পাদি। 

৩। উঠান ববঠদকি  াধ্যদ  

সদেতনতা বৃর্দ্ধ কিা ম দত 

পাদি।  

৪। হাট-বাজাি ও  াধ্যর্ ক 

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন কর্ উর্নটি 

টয়দলট স্থাপন কিা ম দত 

পাদি।  

 

 

প্রার্র্ ক 

র্শক্ষা 

 

প্রার্র্ ক র্বযালদয়ি 

র্শক্ষার্ীদেি র্বযালদয় 

 ানসিত আধুর্নক ও 

আনিোয়ক পর্িদবদশ 

র্শক্ষা গ্রহণ ব্যহত হদি।  

 

অে উপদজলাি 

১৪৫টি সিকার্ি 

প্রার্র্ ক র্বযালয়।  

 

৩৩,৩৪৭ জন  

র্শক্ষার্ী 

 

১। মকার্ভড পর্ির্স্থর্তদত র্শক্ষার্ীদেি 

র্বযালদয় উপর্স্থর্তি হাি ক । 

২। র্শক্ষার্ী অদন্যি বার্ড়দত/ অন্য 

মপশায় কাজ কদি। 

৩। প্রধান র্শক্ষদকি পে খার্ল 

৪। পে পের্ব র্নদয়  া লা 

৫। র্শক্ষকদেি মুদখামুর্খ 

ক্লাোির্ভর্ত্তক উপযুি প্রর্শক্ষদণি 

অভাব।  

 

১। র্িপ এি  াধ্যদ  

পাঠোন উন্নয়দন 

১৪৫টি র্বযালদয়ি 

প্রর্তটিদত ৫০-৭০ 

হাজাি টাকা। 

 

২। ২০২০-২০২১ অর্ ি 

বছদি ০৭টি র্বযালয় 

ভবন র্ন িাদণি কাজ 

 

৩৩,৩৪৭ জন  র্শক্ষার্ী 

জন র্শক্ষার্ীি 

 ানসিত আধুর্নক ও 

আনিোয়ক পর্িদবদশ 

র্শক্ষা গ্রহণ ব্যহত হদত 

পাদি।  

 

১। প্রধান র্শক্ষক ও 

সহকার্ি র্শক্ষকদেি 

স ন্বদয় বে ার্সক সভা 

কদি মেইন অফ ক ান্ড 

ঠিক মিদখ আন্তর্িকভাদব 

পাঠোদনি উন্নয়ন কিা 

ম দত পাদি।  
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খাত স স্যা ও উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতাি র্ববিণ সাম্প্রর্তক েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত কা িাবর্ল 

আি মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছি পি 

পর্ির্স্থর্তি র্ববিণ 

স স্যা স াধাদন ম  সকল 

কা িি  গ্রহণ কিা ম দত 

পাদি/বার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

সুপার্িশকৃত পেদক্ষপ 

মূল স স্যাসমূহ অবস্থান পর্ি াণ/ 

র্বস্তৃর্ত 

কািণসমূহ 

৬। র্শক্ষকিদণি আন্তর্িকতাি অভাব। 

৭। আইর্সটি মত পািেশী র্শক্ষদকি 

অভাব 

৮। ক িমুখী র্শক্ষাি অভাব। 

৯। মবসিকার্ি র্বযালয় ও মকর্জ স্কুল 

১০। প্রধান র্শক্ষক ও সহকার্ি র্শক্ষক 

সর্ র্তি কা িি  মেইন অফ ক ান্ড 

মভদে পড়া।  

১১। প্রার্র্ ক র্বযালয়সমূদহ জিাজীণ ি 

অবস্থা ও প িাপ্ত পর্ি াদন মশ্রনীকক্ষ 

আসবাবপে, স্বাস্থযসিত টয়দলট, 

মখলাধুলাি সিঞ্জা ার্ে ও র্শক্ষার্ীদেি 

 াদে র্শক্ষা উপকিদনি অভাব।  

েল ান আদছ, ২৪ টি 

র্বযালয় ভবন 

র্ন িাদণি োর্হো 

মপ্রিন কিা হদয়দছ।  

৩। ২০২০-২১ 

অর্ িবছদি র্পইর্ডর্প 

৪ এি আওতায় মছাট 

ম িা দতি জন্য 

র্বযালয় প্রর্ত ২ লক্ষ 

টাকা কদি ৩৩টি 

র্বযালদয়ি োর্হো 

মপ্রিন কিা হদয়দছ। 

৪। ২০২০-২১ 

অর্ িবছদি র্পইর্ডর্প 

৪ এি আওতায় বড়  

ম িা দতি জন্য 

র্বযালয় প্রর্ত  ৭  

লক্ষ টাকা কদি ২৪ 

টি র্বযালদয়ি 

োর্হো মপ্রিন কিা 

হদয়দছ। 

 

৫। ২০২০-২০২১ অর্ ি 

বছদি র্পইর্ডর্প-৪ 

এি আওতায় 

=৪০,০০০/= টাকা 

কদি ১০৬ টি 

র্বযালদয়ি রুটিন 

ম ইনদটদনন্স 

ম িা ত কিা 

হদয়দছ।  

৬। ২০২০-২১ 

অর্ িবছদি ১১টি 

র্বযালদয়ি ওয়াশ 

২। বে ার্সক  া স াদবশ 

ও অর্ভভাবক স াদবশ 

কদি অর্ভভাবকিদণি 

 াদে সদেতনতা সৃর্ষ্ট কিা 

ম দত পাদি। 

৩। প্রধান র্শক্ষদকি 

শূন্যপদে জরুিীভাদব 

র্শক্ষক র্নদয়াদিি সুপার্িশ 

কিা ম দত পাদি। এছাড়া 

োর্য়ত্বপ্রাপ্ত প্রধান 

র্শক্ষকিদণি মস্পশাল 

প্রশাসর্নক ও একাদডর্ ক 

র্শক্ষা র্বষদয় প্রর্শক্ষদণি 

ব্যবস্থা কিা ম দত পাদি।   

৪। িিীব ও অদন্যি বার্ড়দত 

কাজ কদি অর্বা অন্য 

মকান প্রর্তষ্ঠাদন কাজ কদি 

তাদেি পর্িবািদক আর্র্ িক 

সুর্বধাদভািীি 

তার্লকার্ভর্ি কিা সহ 

আর্র্ িক সহদ ার্িতা কিা 

ম দত পাদি।  

৫। প্রাক প্রার্র্ দকি 

মশ্রণীকক্ষ সর্জ্জত কিা 

ম দত পাদি।  

৬। ১৪৫টি র্বযালদয়ি 

প্রধান র্শক্ষকদেি ই 

ম্যাদনজদ ি এি র্বষদয় 

প্রর্শক্ষণ প্রোন কিা ম দত 

পাদি।  

৭। নবজাতীয়কিণকৃত 

র্বযালয়সমূদহ ২০০ মজাড়া 

মবঞ্চ প্রোন কিা ম দত 

পাদি  
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খাত স স্যা ও উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতাি র্ববিণ সাম্প্রর্তক েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত কা িাবর্ল 

আি মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছি পি 

পর্ির্স্থর্তি র্ববিণ 

স স্যা স াধাদন ম  সকল 

কা িি  গ্রহণ কিা ম দত 

পাদি/বার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

সুপার্িশকৃত পেদক্ষপ 

মূল স স্যাসমূহ অবস্থান পর্ি াণ/ 

র্বস্তৃর্ত 

কািণসমূহ 

ব্লক র্ন িাদণি কাজ 

েল ান আদছ। 

৭। ২০২০-২১ 

অর্ িবছদি ১০,০০০/- 

টাকা কদি ৩৮টি 

র্বযালদয়ি ৭২টি 

ওয়াশ ব্লদকি রুটিন 

ম র্িদনন্স এিকাজ 

কিা হদয়দছ।  

 

 

৮। ১৭৭১০ জন র্শক্ষার্ীদক 

র্শক্ষা উপকিণ প্রোন কিা 

ম দত পাদি।  

৯। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গ াতা 

মিাল্ডকাপ প্রার্র্ ক 

র্বযালয় ফুটবল টুন িাদ ি 

ফাইনাদল অংশগ্রহণকািী 

টীদ ি প্রর্শক্ষদণি জন্য ৫ 

লক্ষ টাকাি মর্াক বিাে 

িাখা ম দত পাদি।  

১০। ১৪৫টি সপ্রার্ব 

ছােছােীদেি  াদে 

মখলাধুলাি সা গ্রী র্বতিণ 

কিা ম দত পাদি  

১১। উপদজলা প িাদয় 

প্রার্র্ ক র্বযালদয়ি 

পাঠ্যপুস্তক সংিক্ষদনি জন্য 

মিাডাউন র্ন িাণ কিা ম দত 

পাদি।  

১২। র্বযালদয়ি লাইদির্িি 

জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রোন কিা 

ম দত পাদি।  

১৩। ম ধাবী র্শক্ষার্ী 

বাছাই ও পুিস্কাি প্রোন 

কিা ম দত পাদি।  

১৪। র্শক্ষকিদণি আইর্সটি 

প্রর্শক্ষদণি ব্যবস্থা কিা 

ম দত পাদি।  

১৫। র্শক্ষার্ীদেি ক িমুখী 

র্শক্ষা োদনি র্নর্ দত্ত 

র্শক্ষার্ীদেি আর্র্ িক 

সহদ ার্িতা কিা ম দত 

পাদি।  
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খাত স স্যা ও উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতাি র্ববিণ সাম্প্রর্তক েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত কা িাবর্ল 

আি মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছি পি 

পর্ির্স্থর্তি র্ববিণ 

স স্যা স াধাদন ম  সকল 

কা িি  গ্রহণ কিা ম দত 

পাদি/বার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

সুপার্িশকৃত পেদক্ষপ 

মূল স স্যাসমূহ অবস্থান পর্ি াণ/ 

র্বস্তৃর্ত 

কািণসমূহ 

ম ািাদ াি  জনিণ উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

পর্িদষবাগুদলাদত ি দনি 

মক্ষদে স স্যাি সিুখীন 

হদিন। 

 

উপদজলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

উপদজলাদত ম াট 

৬টি িাস্তাি ৪৭.৬২ 

র্কোঃর্ োঃ পাকা। 

ইউর্নয়ন সড়ক 

২৩টিি  দধ্য 

১০৬.৭০ িাস্তাি 

 দধ্য ৭৮.৯০ র্কর্  

সড়ক পাকা, 

গ্রা ীণ সড়ক এ 

টাইপ ম াট ৯২টি 

িাস্তাি  দধ্য 

২৭৮.৫০ র্কর্  এি 

 দধ্য ১০৭.০০ 

র্কর্  পাকা িাস্তা 

িদয়দছ।  

গ্রা ীণ সড়ক র্ব 

টাইপ এি  দধ্য 

১৪৩ টি িাস্তাি 

 দধ্য ২৭৮.৫০০ 

র্কর্  এি  দধ্য 

১০৭.০০র্কর্  

সড়ক পাকা ম াট 

পাকা িাস্তা 

৩১৩.৯২০ র্কর্  

এবং কাঁো িাস্তা 

৩৮৭.১০ র্কর্ ।  

১। ইউর্নয়ন সড়ক, গ্রা ীণ সড়ক এ ও 

র্ব এি  দধ্য ৩৮৭.১০ র্কর্  সড়ক 

কাঁো িদয়দছ।  

২। উপদজলাি গুরুত্বপূণ ি ইউর্নয়ন ও 

গ্রা ীণ সড়দকি পাদশ পার্ন র্নষ্কাশদনি 

মেন ও কাল িভাট না র্াকায় সড়দক 

জলাবদ্ধতা বতিী হদি এবং িাইড 

ওয়াল না র্াকায় সড়ক মভদে সড়দকি 

স্থার্য়ত্ব কদ   াদি।  

১। উপদজলা 

পর্িষদেি অর্ িায়দন 

অে উপদজলাি ৫০ 

টি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি 

কাজ েল ান আদছ। 

২। ১০টি র্বযালদয়ি 

সী ানা প্রােীি ও 

২৫টি র্বযালয় 

ম িা দতি কাজ 

েল ান আদছ। 

তাছাড়া ২৫টি 

র্বযালদয়ি সংদ াি 

সড়ক ৪.০০ র্কর্  

পাকা কিা হদি। 

৩। অগ্রার্ধকাি 

র্ভর্ত্তক গুরুত্বপূণ ি 

পেী অবকাঠাদ া 

উন্নয়ন প্রকদল্পি 

আওতায় ৫ র্কর্  

ইউর্নয়ন ও গ্রা ীণ 

সড়ক র্ন িাণ কিা 

হদি। 

৪। িংপুি র্বভাি 

প্রকদল্পি আওতায় 

২৫র্কর্  ইউর্নয়ন ও 

গ্রা ীণ সড়ক র্ন িাণ 

কিা হদব।  

৫। ইউর্নয়ন পর্িষে 

ক দেক্স ভবন 

ম িা ত  

৬। পেী সড়ক 

ম িা ত ক িসূর্েি 

আওতায় ৪০ র্কর্  

িাস্তা ম িা ত কিা 

হদব।  

ইউর্নয়ন সড়ক, গ্রা ীণ 

সড়ক এ ও র্ব, সহ 

ম াট ৩৮৭.১০ র্কর্  

সড়ক কাঁো মর্দক  াদব 

এবং জনিদনি 

েলােদলি অসুর্বধা 

হদব।  

১। প্রধান সড়দকি সাদর্ 

র্বর্ভন্ন পর্িদসবা 

সংদ ািকার্ি ২০ র্কর্  

সড়ক পাকা কিা ম দত 

পাদড়। 

২। ১০টি র্বযালদয়ি 

সী ানা প্রােীি ২৫টি 

র্বযালদয়ি ম িা ত কাজ, 

২৫টি র্বযালদয়ি সংদ াি 

সড়ক ৪ র্কর্  িাস্তা পাকা 

কিা ম দত পাদড়।  

৩।  গুরুত্বপূণ ি পেী 

অবকাঠাদ া উন্নয়ন 

প্রকদল্পি আওতায় ৩৫ 

র্কর্  সড়ক র্ন িাণ কিা 

ম দত পাদি।  

৪। িংপুি র্বভাি প্রকদল্পি 

আওতায় ২৫র্কর্  

ইউর্নয়ন ও গ্রা ীণ সড়ক 

র্ন িাণ কিা ম দত পাদি।  

৫। ইউর্নয়ন পর্িষে ভবন 

ম িা ত কিা ম দত পাদি।  
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খাত স স্যা ও উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতাি র্ববিণ সাম্প্রর্তক েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত কা িাবর্ল 

আি মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছি পি 

পর্ির্স্থর্তি র্ববিণ 

স স্যা স াধাদন ম  সকল 

কা িি  গ্রহণ কিা ম দত 

পাদি/বার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

সুপার্িশকৃত পেদক্ষপ 

মূল স স্যাসমূহ অবস্থান পর্ি াণ/ 

র্বস্তৃর্ত 

কািণসমূহ 

৭। উপদজলা 

পর্িোলন ও উন্নয়ন 

প্রকদল্পি আওতায় 

৮টি ইউর্নয়দনি 

র্বর্ভন্ন িাস্তা, ধ ীয় 

প্রর্তষ্ঠান, হাট বাজাি 

র্বর্ভন্ন সড়দকি 

ম াদড় মসালাি বার্ত 

স্থাপন কিা হদব।  

 ৎস্য অে উপদজলায় মবর্শিভাি 

 ৎস্যোর্স আর্র্ িক ক্ষর্তি 

সিখুীন হদিন এবং 

অর্ধকাংশ োষী 

িতানুির্তক পদ্ধর্তদত  াছ 

োষ কদি আসদছ ফদল 

উৎপােন কা িি  ব্যাহত 

হদি।  

উপদজলাি সকল 

ইউর্নয়ন। 

৪,১১০ জন 

 ৎস্যোর্ষ   

১।  ৎস্যোর্সদেি পুকুদি র্বর্ভন্ন 

স স্যা হদি এবং তা পিীক্ষা কিাি 

 ত কীট উপদজলা  ৎস্য ক িকতিাি 

কা িালদয় মনই। 

২। প্রর্শক্ষণ না র্াকায় অর্ধকাংশ 

োষী িতানুির্তক পদ্ধর্তদত  াছ োষ 

কদি আসদছ ফদল উৎপােন কা িি  

ব্যাহত হদি। 

৩। উপদজলাদত  দর্ষ্ট পর্ি াদন 

 ৎস্য োদষি প্রেশ িনীি আদয়াজন 

কিা সম্ভব কিা  াদি না।  

১। োর্ষদেি পুকুদিি 

পার্ন পিীক্ষা ও 

পিা শ ি প্রোন । 

২। ইউর্নয়ন প িাদয় 

 ৎস্য োষ প্রকদল্পি 

আওতায় বছদি  াে 

০১টি প্রেশ িনীি 

আদয়াজন কিা হদি।  

 

 

 

৪,১১০ জন  ৎস্যোর্ষ  

ও  াদছি উৎপােন 

ক্ষর্তগ্রস্ত হদব।   

১। দুটি ব্যাদে ৪০০ জন 

 ৎস্য োষীদক  প্রর্শক্ষণ 

প্রোন কিা ম দত পাদি।  

২। ২০টি প্রেশ িনীি 

আদয়াজদনি ব্যবস্থা কিা 

ম দত পাদি।   

৩। পুকুদিি  াটি ও পার্ন 

পিীক্ষাি জন্য ০১টি কীট 

িয় কিা ম দত পাদড় 

কীদটি র্ববিণ-  

1.AQUASOL 

Amonia test kit 

Model AE 307 

measuring range 

0.5-8.0mg/l as 

NH4 

2.AQUASEL total 

hardness test kit 

3. Rapitest/Luster 

leaf digital soil 

pH meter.  

4. AQUASOL 

Dissolve Iron 

Test kit Model 

AE-313 

5. Milwaukee 

TH310 Digitak 

thermometer 
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খাত স স্যা ও উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতাি র্ববিণ সাম্প্রর্তক েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত কা িাবর্ল 

আি মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছি পি 

পর্ির্স্থর্তি র্ববিণ 

স স্যা স াধাদন ম  সকল 

কা িি  গ্রহণ কিা ম দত 

পাদি/বার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

সুপার্িশকৃত পেদক্ষপ 

মূল স স্যাসমূহ অবস্থান পর্ি াণ/ 

র্বস্তৃর্ত 

কািণসমূহ 

with stainless 

steel probe with 

LCD display. 

Binocular 

biological 

microscope 

model PB 

2720.coaxial 

coarse and fine 

adjustment with 

coarse. 

7. 

Rapitest/Lusterle

af 3-way 

analyzer.Feature 

model:ME026 

Ph: 3.5-9.9 

8. Fertility 0-9 

9. Nikon D3300 

camera.  

 র্হলা 

র্বষয়ক 

উপদজলাি হত-ের্িদ্র, 

র্বধবা, প্রর্তবন্ধী, তালাক 

প্রাপ্তা/স্বা ী পর্িতযািা 

নািীদেি ক িসংস্থাদনি 

অভাব িদয়দছ। 

উপদজলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

আনু ার্নক ৪,৫০০ 

জন নািী।  

১। প্রদয়াজনীয় জ্ঞান, েক্ষতা ও র্শক্ষাি 

অভাব। 

 

২। োর্িদ্রতাি কািদন নািীিা মব-

সিকার্ি প্রর্শক্ষণ প্রর্তষ্ঠান হদত 

প্রর্শক্ষণ র্নদত পাদিন না। 

 

৩। উপদজলা  র্হলা র্বষয়ক 

ক িকতিাি কা িালদয়ি অবকাঠাদ া 

স স্যাি কািদন মসবা গ্রহীতাদেি মসবা 

প্রার্প্ত র্বর্িত হদি।  

 

 

 

উপদজলা  র্হলা 

র্বষয়ক কা িালয় 

কতৃিক পর্িোর্লত 

"উপদজলা প িাদয় 

 র্হলাদেি আয়বধ িক 

প্রর্শক্ষণ প্রকল্প" এি 

 াধ্যদ  প্রর্ত বছি 

২০০ জন  র্হলাদক 

ের্জি র্বজ্ঞান ও 

র্বউটির্ফদকশন 

প্রর্শক্ষণ প্রোন কিা 

হদি।  

৪০০০ জন নািীি 

ক িসংস্থাদনি সুদ াি 

হদত বর্ঞ্চত হদবন।  

১। নািীি ক্ষ তায়ন বৃর্দ্ধি 

লদক্ষয  ৫০  জন নািী 

র্বর্ভন্ন মট্রদড প্রর্শক্ষণ 

প্রোদনি ব্যবস্থা কিা ম দত 

পাদি। 

২। ৪০ জন নািীি 

আত্মক িসংস্থাদনি লদক্ষয 

মসলাই ম র্শন প্রোন কিা 

ম দত পাদি।  

৩। র্কদশাি-কদশািী 

ক্লাদবি জন্য প্রদয়াজনীয় 

উপকিন প্রোন কিা ম দত 

পাদি। 

৪। আত্মক িসংস্থান সৃর্ষ্ঠি 

লদক্ষয আইর্জএ প্রর্শক্ষণ 

প্রাপ্তদেি জন্য র্বর্ভন্ন 
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খাত স স্যা ও উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতাি র্ববিণ সাম্প্রর্তক েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত কা িাবর্ল 

আি মকান পেদক্ষপ না 

মনয়া হদল ১ বছি পি 

পর্ির্স্থর্তি র্ববিণ 

স স্যা স াধাদন ম  সকল 

কা িি  গ্রহণ কিা ম দত 

পাদি/বার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

সুপার্িশকৃত পেদক্ষপ 

মূল স স্যাসমূহ অবস্থান পর্ি াণ/ 

র্বস্তৃর্ত 

কািণসমূহ 

উপকিন প্রোন কিা ম দত 

পাদি। 

 

 

পেী উন্নয়ন 

 

উ প জেল া প ল্লী উ ন্নয় ি 

কার্ যাল য়  হজে  ঋণ 

গ্রহীতািা ঋণ পর্িদশাদধ 

অনীহা মেখাদিন এবং ঋণ 

মখলাপী হদিন।   

 

উপদজলাি ০৮টি 

ইউর্নয়ন ও ০১টি 

মপৌিসভা   

 

৪৫১৮ জন  

 

১। প্রর্শক্ষণ না র্াকায় গৃহীত ঋমণি 

অর্ ি সঠিক খাদত র্বর্নদয়াি কিদত 

পািদছ না। 

২। ঋমণি অর্ ি পর্িদশাদধ অনীহা ও 

অপািিতা প্রকাশ।  

 

উেকর্নক প্রকদল্প 

ের্জি র্বযা, 

এ িয়ডার্ি, 

শতির্ঞ্জ, বাটিক 

০৪টি মট্রদড প্রর্শক্ষণ 

েল ান আদছ।  

 

 

৪৫১৮ জন ঋণগ্রহীতা 

ঋদণি মবাোয় জজির্িত 

হদয়  তাদেি 

জীর্বকাজিন কঠিন হদয় 

 াদব।  

 

১। র্বয়াির্ডর্বি 

আওতাধীন সকল প্রকদেি 

ঋণ গ্রহীতাদেি (পোর্বক, 

সোর্বক, পেী প্রির্ত, 

আবতিক, মুর্িদ াদ্ধা, 

গুিগ্রা ) প্রর্শক্ষদণি 

ব্যবস্থা কিা ম দত পাদি। 

২। প্রর্ত াদস সকল প্রকল্প 

হদত ৫০ জন 

উপকািদভািীদেি 

“মনতৃদত্বি র্বকাশ ও 

সদেতনতা বৃর্দ্ধ“ প্রর্শক্ষণ 

মেয়া ম দত পাদি। 

৩। ৫০ জন ঋণ \গ্রহীতাদক 

ঋণ প্রোদনি পূদব ি উপযুি 

মট্রদড প্রর্শক্ষণ প্রোন কিা 

ম দত পাদি। 

৪। মপশার্ভর্ত্তক ম  ন ক্ষুদ্র 

ব্যবসা, িাজ র্ র্ি, কু াি, 

তাঁর্তদেি প্রর্শক্ষণ প্রোন 

কিা ম দত পাদি।   

 

 

 

যুু্ব উন্নয়ন 

 

উপদজলা যুব উন্নয়ন 

ক িকতিাি কা িালয় হদত 

প্রোনকৃত ঋদণি টাকা 

ঠিক ত আোয় হদি না।  

 

উপদজলা যুব উন্নয়ন 

কা িালয়, পাটগ্রা , 

লাল র্নিহাট।  

 

আনু ার্নক ৪৮০ 

জন যুব ও যুব 

 র্হলা  

 

১। প্রদয়াজনীয় জ্ঞান েক্ষতা ও র্শক্ষাি 

অভাব 

২। োর্িদ্রতাি কািদন প্রর্শর্ক্ষত জ্ঞান 

কাদজ লািাদত পাদি না।  

উপদজলা যুব উন্নয়ন 

কা িালয় কতৃিক 

পর্িোর্লত প্রর্শক্ষণ 

ও প্রর্শক্ষণ মশদষ 

প্রর্শক্ষণপ্রাপ্ত যুবদেি 

ঋণোন ক িসূর্ে।  

 

যুব ও যুব  র্হলািা 

ক িসংস্থাদনি সুদ াি 

হদত বর্ঞ্চত হদব  

১। জরুিী র্ভর্ত্তদত 

উপদজলা যুব উন্নয়ন 

ক িকতিাি কা িালদয়ি 

অবকাঠাদ া উন্নয়ন কিা 

ম দত পাদি।  
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৫. বাদজদটি সাি-সংদক্ষপ  

বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়নকাদল, স¤পে র্ের্িতকিণ অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি, উপদজলা পর্িষে তাি সিাসর্ি র্নয়িনাধীন উন্নয়ন তহর্বল ব্যবহাি কদি 

র্নর্ে িষ্ট সংখ্যক প্রকল্প ঐ আর্র্ িক বছদি বাস্তবায়ন কিদব। উপদজলা পর্িষে কতৃিক পর্িোর্লত উন্নয়ন তহর্বল ঐ উপদজলাি উন্নয়দন ব্যর্য়ত সমুেয় 

সম্পদেি  াে ৫-১০% ।এই প্রর্িয়া র্বর্ভন্ন উৎস মর্দক প্রদয়াজনীয় অর্ িননর্তক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কিাি  াধ্যদ  সম্পােন কিা ম দত পাদি। 

বার্ষ িক পর্িকল্পনাি প্রকল্প অর্ িায়দনি মক্ষদে উপদজলা পর্িষদেি সিাসর্ি র্নয়িদন র্াকা উন্নয়ন তহর্বদলি উৎস হদি  র্নদনাি  

১) উপদজলাি বার্ষ িক উন্নয়ন ক িসূর্ে (এর্ডর্প) 

২) র্বদশষ অনুোন  

৩) স্থানীয়ভাদব অর্জিত সম্পে   

 

পাটগ্রা   উপদজলাি বার্ষ িক পর্িকল্পনা ২০২০-২১ প্রস্তুর্তদত আর্র্ িক প্রদক্ষপণ ও উি বছদিি বাদজট প্রাক্কলদনি জন্য, র্নদনাি “বাদজদটি সাি-

সংদক্ষপ ২০২১-২২” ব্যবহাি কদিদছ।  

র্ববিণ পূব িবতী বৎসদিি বাদজট 

বা সংদশার্ধত বাদজট 

র্ববিণ পূব িবতী বৎসদিি বাদজট বা 

সংদশার্ধত বাদজট 

অংশ- ১ িাজস্ব র্হসাব 

প্রার্প্ত 

িাজস্ব 

অনুোন (সিকার্ি  ঞ্জুিী) 

   

 

ম াট প্রার্প্ত    

বাে িাজস্ব ব্যয়    

িাজস্ব উদ্বৃত্ত (ক)    

অংশ- ২ উন্নয়ন র্হসাব  

উন্নয়ন অনুোন 

   

 

 অন্যান্য অনুোন     

ম াট (খ)    

ম াট প্রাপ্ত সম্পে (ক+খ)    

বাে উন্নয়ন ব্যয় (সংির্ক্ষতসহ)    

সার্ব িক বাদজট উদ্বৃত্ত/ঘাটর্ত    

ম াি প্রাির্ম্ভক মজি (১ জুলাই)    

স ার্প্ত মজি    
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৬. রূপকল্প 

উন্নয়ন পর্িকল্পনাি মক্ষদে রূপকল্প একটি অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি র্বষয়। রূপকল্প হদি উপদজলা এবং এি জনসাধািদণি কার্ক্সক্ষত পর্ির্স্থর্ত বা র্েে। 

উপদজলাি মপ্রর্ক্ষদত রূপকল্প হদি উপদজলা এবং এি জনসাধািদণি দ্বািা র্স্থিকৃত কার্িত পর্ির্স্থর্ত বা র্েে।এটা জনসাধািদণি র্নকট ব্যি কিা 

উপদজলাি ভর্বষ্যত র্েে এবং উপদজলা র্ক কিদত োয় এবং মকার্ায় ম দত োয়। মস কািদণ এটা উেীপক র্হদসদব কাজ কদি এবং উপদজলাি 

ভর্বষ্যত ক িপন্থা র্নধ িািদণ সহায়তা কদি। এই মপ্রক্ষাপদট, একটি গুরুত্ব প্রশ্ন হদি, “আপর্ন ভর্বষ্যদত আপনাি উপদজলাদক র্কভাদব মেখদত োন?”।  

২০২১-২২ অর্ িবছদি বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়নকাদল উপদজলা পর্িষে ৫টি খাতদক প্রাধান্য র্েদয় রুপকল্প র্নধ িািণ কদিদছ।   

“পাটগ্রা  উপদজলাি জনিদণি জন্য জলাবদ্ধতা মুি উন্নত ম ািাদ াি ব্যবস্থা সৃর্ষ্ট কিা, র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠান সমূদহ র্শক্ষার্ীদেি জন্য উপযুি পর্িদবশ 

র্নর্িতকিণ, জনিদণি সুস্বাস্থয র্নর্িতকিণ, কৃর্ষি উৎপােনশীলতা বৃর্দ্ধ,  এবং মবকািদেি জন্য ক িসংস্থান সৃর্ষ্ট কদি জনিদণি জীবন  াোি 

 াদনান্নয়ন।“  

 

৭. বার্ষ িক পর্িকল্পনাি খাতওয়ািী লক্ষয, উদেশ্য ও পর্ি াপদ াগ্য সূেক র্নধ িািণ 

পাটগ্রা   উপদজলা পর্িষে পর্ির্স্থর্ত র্বদিষদনি র্ভর্ত্তদত তাি লক্ষয ও অর্ভষ্ঠ র্নধ িািণ কদিদছ  াদত উি বছদি র্ের্িত উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতা ও 

স স্যাসমূহ ম াকাদবলা কিা সম্ভব হদব। এদক্ষদে উপদজলাি রূপকল্প এবং পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনাি অগ্রার্ধকাি খাদতি লক্ষযসমূহ, বার্ষ িক উন্নয়দনি 

র্নর্ে িষ্ট লক্ষয উদেশ্য এবং অর্ভষ্ট র্নধ িািদণ র্নদে িশদকি ভূর্ কা পালন কদিদছ। বার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষয, উদেশ্য ও অর্ভষ্ট অনুসাদি উপদজলা 

পর্িষে তাি ২০২০-২১ অর্ িবছদিি অগ্রার্ধকাি প্রকল্প/ র্স্ক  র্নধ িািণ কদিদছ।  

পাটগ্রা  উপদজলা পর্িষে ২০২১-২২ অর্ িবছদিি বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়নকাদল ম ািাদ াি ও অবকাঠাদ া খাতদক সবদেদয় মবর্শ প্রাধান্য 

র্েদয়দছ।উপদজলাি র্বর্ভন্ন মগ্রার্ মসিাি , জনবহুল স্থান ও বাজাি সংদ ািকার্ি সড়দক জলাবদ্ধতা দূিীকিদণ ইউদেন ও কাল িভাট র্ন িাদণি উদযাি 

গ্রহণ কদিদছ।  জনস্বাস্থয খাদত সুদপয় পার্ন পান র্নর্িতকিদণি লদক্ষয র্বর্ভন্ন স্থাদন নলকূপ  স্থাপদনি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কিা হদয়দছ । র্শক্ষা খাদত 

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠানসমূদহি অবকাঠাদ া উন্নয়ন, আসবাবপে ও উপকিণ প্রোদনি পাশাপার্শ র্কদশািী র্শক্ষার্ীদেি  স্বাস্থয উপকিণ প্রোদনি র্সদ্ধান্ত 

র্নদয়দছ। ছােছােীদেি মখলাধূলায় আিহী কিদত ও র্বযালয়মুখী কিদত র্বর্ভন্ন িীড়া উপকিণ প্রোদনি র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কদিদছ। । মবকাি যুবক- 

যুবতী, ির্িব ও অসহায়  র্হলাদেি ক িসংস্থান সৃর্ষ্টি লদক্ষয প্রর্শক্ষণ ও উপকিণ  প্রোদনি ব্যবস্থা গ্রহণ কদিদছ।  

ছক ৫ঃোঃ বার্ষ িক পর্িকল্পনাি খাতওয়ািী লক্ষয, উদেশ্য ও পর্ি াপদ াগ্য সূেক র্নধ িািণ 

নং বার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষয খাত উদেশ্য পর্ি াপদ াগ্য সূেক 

১ জলাবদ্ধতা র্নিসন ও সড়ক 

ম ািাদ াি উন্নয়দনি  াধ্যদ  

পর্িদসবাগুদলাদত জনিদণি 

প্রদবশিম্যতা বৃর্দ্ধ 

ম ািাদ াি ও 

অবকাঠাদ া 

র্বর্ভন্ন সড়দকি গুরুত্বপূণ ি স্থাদন ১০টি 

কাল িভাট র্ন িাণ  

আনু ার্নক ১.৫ লক্ষ অর্ধবাসী উপকৃত 

হদব 

র্বর্ভন্ন সড়দকি গুরুত্বপূণ ি স্থাদন ১৫০টি 

মসালাি বার্ত স্থাপন 

২ জনিদণি  াদে পার্নবার্হত 

মিাদিি ঝুুঁর্ক ক াদনা   

জনস্বাস্থয  ১৫০ টি পর্িবাদিি  াদে নলকূপ 

সিবিাহকিন  

৬০০ অর্ধবাসী উপকৃত হদব  

৫টি কর্ উর্নটি টয়দলট র্ন িাণ  ২৫০ জন অর্ধবাসী উপকৃত হদব  

৩ র্শক্ষার্ীদেি জন্য র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন 

র্শক্ষাি উপযুি পর্িদবশ সৃর্ষ্টি 

 াধ্যদ  উপর্স্থর্ত বৃর্দ্ধ কিা 

র্শক্ষা ০৫টি র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনি র্বর্ভন্ন 

অবকাঠাদ া উন্নয়ন কিা 

২,০০০ র্শক্ষার্ী উপকৃত হদব    

র্বর্ভন্ন র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন ১০০ মজাড়া মবঞ্চ 

সিবিাহকিন 

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠানসমূদহ মখলাধুলাি সা গ্রী 

ও স্বাস্থয উপকিণ প্রোন 

৫,০০০ র্শক্ষার্ী উপকৃত হদব     

৪ মবকাি যুবক-যুবতী ও অসহায় 

নািীদেি ক িসংস্থান সৃর্ষ্টি জন্য 

প্রর্শক্ষণ গ্রহণ ও উপকিণ প্রোন   

ক িসংস্থান  

 

১৫০ জন মবকাি যুবক ও যুবতীদক র্বর্ভন্ন 

র্বষদয় প্রর্শক্ষণ প্রোন  

১৫০ জন মবকাি যুবক ও যুবতীি 

আত্মক িসংস্থাদনি ব্যবস্থা হদব 

৮০ জন অসহায় নািীি জন্য প্রর্শক্ষদণি 

আদয়াজন কিা ও উপকিণ প্রোন  

৮০ জন দুোঃস্থ নািীি আত্মক িসংস্থাদনি 

ব্যবস্থা হদব  
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নং বার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষয খাত উদেশ্য পর্ি াপদ াগ্য সূেক 

৫ কৃষক, খা ার্ি ও  ৎস্য োর্ষদেি 

প্রর্শক্ষদণি ও উপকিণ প্রোদনি 

 াধ্যদ  তাদেি আয় বৃর্দ্ধ ও 

জীবন াদনি উন্নয়ন কিা 

কৃর্ষ  খা ার্ি ও োর্ষদেি  াদে উপকিণ প্রোন 

ও প্রর্শক্ষণ  

৫০ জন খা ার্ি ও োর্ষ প্রর্শর্ক্ষত ও 

উপকিণ প্রাপ্ত হদব  
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৮. প্রকল্প সািসংদক্ষপ 

পর্ির্স্থর্ত র্বদিষদণি উপি র্ভর্ত্ত কদি উপদজলা পর্িষে তাঁদেি রূপকল্প, বার্ষ িক লক্ষয, এবং পর্ি াপদ াগ্য সূেদকি সাদর্ প্রতযার্শত ফলাফল র্নধ িািণ কদিদছ।প্রকল্প সাি সংদক্ষপ এক নজদি আিা ী 

বছদিি বাস্তবায়নদ াগ্য ও অগ্রার্ধকািমূলক সকল প্রকল্প স¤পদকি ধািণা প্রোন কদি। প্রকল্প সাি সংদক্ষপ প্রকদল্পি অবস্থান, র্ববিণ, প্রতযার্শত উপকািদভািী, ও ব্যয় স¤পদকি ধািনা মেয়  াি ফদল 

প্রকদল্পি প্রদয়াজনীয়তা, বাস্তবায়দনি সম্ভাবনা, ও বাস্তবায়দনি স য়সী া র্নধ িািণ কদি মেয়। পাটগ্রা   উপদজলা পর্িষে বার্ষ িক পর্িকল্পনা ২০২১-২২ প্রণয়দন খাত ও অর্ িায়দনি উৎস র্ভর্ত্তক প্রকল্প সাি 

সংদক্ষপ বতিী কদিদছ ম খাদন প্রর্তটি ইউর্নয়দনি র্বর্ভন্ন খাদতি প্রকল্প অন্তর্ভ িি আদছ। 

ছক ৬ ঃোঃ উপদজলা প্রকল্প সািসংদক্ষপ 

প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

1. 3 পাটগ্রা  উপদজলাি 

েহগ্রা  বালািডাঙ্গা 

োর্খল  াদ্রাসাি গৃহ 

র্ন িাণ 

র্শক্ষা গ্রহদণি 

পর্িদবশ উন্নত হদব  

২টি কক্ষ  ১৫০ জন 

ছােছােী  

র্শক্ষা  েহগ্রা  

ইউর্ননয়  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৪.৫ লক্ষ  এর্ডর্প  উপদজলা 

পর্িষে  

 

2.  পাটগ্রা  উপদজলাি 

বিদিি ডাঙ্গা মির্জয়া 

সুলতানা এবদতোর্য় 

 াদ্রাসাি গৃহ সংস্কাি কিণ 

র্শক্ষা গ্রহদণি 

পর্িদবশ উন্নত হদব  

২টি কক্ষ  ১০০ জন 

ছােছােী  

র্শক্ষা  বুর্ড় ার্ি 

ইউর্ননয়  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২.৫ লক্ষ  এর্ডর্প  উপদজলা 

পর্িষে  

 

3.  বুর্ড় ার্ি ইউর্পি 

গুর্ড়য়াটার্ি সিকার্ি 

প্রার্র্ ক র্বযালয় 

ম িা ত 

র্শক্ষা গ্রহদণি 

পর্িদবশ উন্নত হদব  

৪টি কক্ষ  ১৩০ জন 

ছােছােী  

র্শক্ষা  বুর্ড় ার্ি 

ইউর্ননয়  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

4.  জিতদবড় ইউর্পি 

জিতদবড় উচ্চ র্বযালদয়ি 

ওয়াশরু  র্ন িাণ 

র্শক্ষা গ্রহদণি 

পর্িদবশ উন্নত হদব  

১টি ওয়াসরু   ২৩০ জন 

ছােছােী  

র্শক্ষা  জিতদবড় 

ইউর্পি 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৪.৪ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  
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প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

5.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন উঁচুর্নচু 

মবঞ্চ সিবিাহকিন 

র্শক্ষার্ীদেি বসাি 

অসুর্বধা দূি হদব  

১২০টি মবঞ্চ  ৩৬০ জন 

র্শক্ষার্ী  

র্শক্ষা সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

১০  লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

6.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদনি র্কদশািী 

র্শক্ষার্ীদেি স্বাস্থয 

উপকিণ সিবিাহকিণ 

র্কদশািী র্শক্ষার্ীিণ 

বয়সর্ন্ধকালীনর্বর্ভন্ন 

স্বাস্থযিত ঝুুঁর্ক মর্দক 

পর্িোন পাদবন  

 ১০০০ ছােী  র্শক্ষা সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

7.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন িীড়া 

সা গ্রী সিবিাহকিন 

র্শক্ষার্ীিণ র্বর্ভন্ন 

মখলাধুলায় পািেশী 

হদবন এবং 

 ােকমুি স াজ 

িঠদন সহায়ক হদব  

ফুটবল, 

ভর্লবন ও 

ব্যাডর্ িন 

ব্যাট ও 

উপকিণ  

২০টি 

প্রর্তষ্ঠান  

র্শক্ষা সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

8.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

ক্লাদব ও প্রর্তষ্ঠাদন র্িদকট 

মসট প্রোন 

র্শক্ষার্ীিণ র্বর্ভন্ন 

মখলাধুলায় পািেশী 

হদবন এবং 

 ােকমুি স াজ 

িঠদন সহায়ক হদব 

১০টি র্িদকট 

মসট  

২০টি 

প্রর্তষ্ঠান 

র্শক্ষা সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

9.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

র্শক্ষা প্রর্তষ্ঠাদন িীড়া 

সা গ্রী প্রোন 

র্শক্ষার্ীিণ র্বর্ভন্ন 

মখলাধুলায় পািেশী 

হদবন এবং 

 ােকমুি স াজ 

িঠদন সহায়ক হদব 

ফুটবল, 

ভর্লবন ও 

ব্যাডর্ িন 

ব্যাট ও 

উপকিণ 

২০টি 

প্রর্তষ্ঠান 

র্শক্ষা সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

10.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

বয়সী র্শক্ষার্ীদেি ফুটবল 

প্রর্শক্ষণ প্রোন 

র্শক্ষার্ীিণ র্বর্ভন্ন 

মখলাধুলায় পািেশী 

হদবন এবং 

 ফুটবল 

প্রর্শক্ষণ  

৫০ জন 

ছােছােী  

র্শক্ষা সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  
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প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

 ােকমুি স াজ 

িঠদন সহায়ক হদব 

11.  পাটগ্রা  উপদজলাি সাদহব 

ডাঙ্গা মখলাি  াদঠ মুি 

 ঞ্চ র্ন িাণ 

র্শক্ষার্ীিণ র্বর্ভন্ন 

মখলাধুলায় পািেশী 

হদবন এবং 

 ােকমুি স াজ 

িঠদন সহায়ক হদব 

১টি মুি ঞ্চ  ৫০ হাজাি 

অর্ধবাসী  

র্শক্ষা সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৫ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

12.  পাটগ্রা   উপদজলাি 

র্বর্ভন্ন উচ্চ র্বযালদয় 

মুর্জব কন িাি বতিী ও 

উপকিন্ সিবিাহকিন  

ছােছােীদেি  াদে 

জার্তি র্পতা, 

মুর্িযুদ্ধ ও 

বাংলাদেশ সম্পদকি 

জ্ঞান অজিদন সহায়ক 

হদব  

২০টি র্শক্ষা 

প্রর্তষ্ঠান  

৪০০০ 

ছােছােী  

র্শক্ষা সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৪.৩ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

13.  পাটগ্রা   উপদজলাি 

র্বর্ভন্ন িিীব পর্িবাদিি 

 াদে নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব  

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

14.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি  াদে 

নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  সকল 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  
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প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

15.  শ্রীিা পুি ইউর্পি র্বর্ভন্ন 

িিীব পর্িবাদিি  াদে 

নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  শ্রীিা পুি 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

16.  জিতদবড় ইউর্পি র্বর্ভন্ন 

িিীব পর্িবাদিি  াদে 

নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  জিতদবড় 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

17.  মজাংড়া ইউর্পি র্বর্ভন্ন 

িিীব পর্িবাদিি  াদে 

নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  মজাংড়া 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

18.  বাউড়া  ইউর্পি র্বর্ভন্ন 

িিীব পর্িবাদিি  াদে 

নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  বাউড়া 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

19.  কুেলীবার্ড়   ইউর্পি 

র্বর্ভন্ন িিীব পর্িবাদিি 

 াদে নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  কুেলীবা

র্ড় 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 



30 
 

প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

20.  বুর্ড় ার্ি ইউর্পি  র্বর্ভন্ন 

িিীব পর্িবাদিি  াদে 

নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব  

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  বুর্ড় ার্ি 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

21.  েহগ্রা  ইউর্পি  র্বর্ভন্ন 

িিীব পর্িবাদিি  াদে 

নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব  

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  েহগ্রা  

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

22.  পাটগ্রা  ইউর্পি র্বর্ভন্ন 

িিীব পর্িবাদিি বািীদত 

নলকূপ স্থাপন 

ের্িদ্র পর্িবাদিি 

সেস্যিণ সুদপয় পার্ন 

পান কিদত পািদব ও 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব  

১৫টি নলকূপ  ১৫টি পর্িবাি  স্বাস্থয  পাটগ্রা  

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

23.  পাটগ্রা  ইউর্পি ৫নং 

ওয়াদড ি পাইকাদিি বাড়ীি 

জাদ   সর্জদেি 

কর্ উর্নটি টয়দলট র্ন িাণ 

স্থানীয় জনিণ 

স্বাস্থযসিত ল্যার্ট্রন 

ব্যবহাি কিদব এবং 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি 

কর্ উর্নটি 

টয়দলট  

৫০ জন 

গ্রা বার্স  

স্বাস্থয পাটগ্রা  

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২.২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

24.  শ্রীিা পুি ইউর্পি দূদিি 

বাড়ীি  সর্জদেি 

কর্ উর্নটি টয়দলট র্ন িাণ 

স্থানীয় জনিণ 

স্বাস্থযসিত ল্যার্ট্রন 

ব্যবহাি কিদব এবং 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি 

কর্ উর্নটি 

টয়দলট  

৫০ জন 

গ্রা বার্স  

স্বাস্থয শ্রীিা পুি 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২.২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  
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প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

25.  বাউড়া ইউর্পি জ গ্রা  

ম ৌজায় ১নং ওয়াদড িি 

পুিাতন জাদ   সর্জদেি 

সা দন কর্ উর্নটি টয়দলট 

র্ন িাণ 

স্থানীয় জনিণ 

স্বাস্থযসিত ল্যার্ট্রন 

ব্যবহাি কিদব এবং 

পার্নবার্হত মিাি 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি 

কর্ উর্নটি 

টয়দলট  

৫০ জন 

গ্রা বার্স  

স্বাস্থয বাউড়া 

ইউর্নয়ন  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২.২ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

26.  পাটগ্রা  উপদজলাি স্বাস্থয 

ক দেদক্স জলাতংকি 

ভযার্ক্সন সিবিাহকিন 

স্থানীয় জনিণ 

জলাতংক মিাি 

মর্দক মুর্িপাদব  

উপদজলা 

স্বাস্থয 

ক দেক্স  

১.৫ লক্ষ 

অর্ধবাসী  

স্বাস্থয  উপদজলা 

স্বাস্থয 

ক দেক্স 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২.৫ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

27.  শ্রীিা পুি ইউর্পি ৭নং 

ওয়াদড ি আর্জজপুি 

ম ৌজায় ফজলু আর্ দনি 

বাড়ীি পাদশ ১*৪*২.৫ 

বক্স কাল িভাট র্ন িাণ 

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

এবং জলাবদ্ধতা 

মর্দক মুর্ি পাদব  

১টি কাল িভাট  

১*৪*২.৫ 

র্ টাি   

২০ হাজাি 

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

শ্রীিা পুি 

ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

১৩.৫ 

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

28.  জিতদবড় ইউর্পি ২নং 

ওয়াদড ি পর্ি  জিতদবড় 

ম ৌজাি হাজীবুো র্ য়াি 

বাড়ীি ের্ক্ষদন িাস্তাি 

ভাঙ্গায় ১টি বক্স কাল িভাট 

র্ন িাণ 

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

এবং জলাবদ্ধতা 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি কাল িভাট  

 

২৫  হাজাি 

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

জিতদবড় 

ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

১৩.৫৫  

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

29.  মজাংড়া ইউর্পি খার্িজা 

মজাংড়া ম ৌজায় 

 হীউর্েদনি বার্ড় 

 াওয়াি িাস্তায় জালাদলি 

বাড়ীি সা দন কাল িভাট 

র্ন িাণ 

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

এবং জলাবদ্ধতা 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি কাল িভাট  

 

২৫  হাজাি 

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

মজাংড়া 

ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৬.৯১ 

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  
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প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

30.  মজাংড়া ইউর্পি 

ইসলা নিি োড়ীয়াটািী 

পাকা িাস্তায় ইউদেন 

র্ন িাণ 

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

এবং জলাবদ্ধতা 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি ইউদেন   

 

৫  হাজাি 

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

মজাংড়া 

ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৫.৫৩  

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

31.  কুেলীবার্ড় ইউর্পি ৫নং 

ওয়াদড ি পর্ি টািী হদত 

 সর্জেিা ী িাস্তায় 

খাদলি উপি িীজ র্ন িাণ 

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

এবং জলাবদ্ধতা 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি িীজ    

 

১৫   হাজাি 

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

কুেলীবা

র্ড়  ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

১৩.৬১   

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

32.  েহগ্রা  ইউর্পি বালাি 

ডাঙ্গা পাকা িাস্তা হদত 

আব্দুস সা াদেি বাড়ী 

িা ী িাস্তায় ইউদেন 

র্ন িাণ 

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

এবং জলাবদ্ধতা 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি ইউদেন   

 

২   হাজাি 

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

েহগ্রা   

ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

১.৯১    

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

33.  বুর্ড় ার্ি ইউর্পি 

মভালাপাড়া িাস্তা হদয় 

প্রধান পাড়া িাস্তায় বীি 

মুর্িদ াদ্ধা ওস ান িনীি 

বাড়ীি সা দন ১*৪*২.৫ 

র্ টাি আির্সর্স বক্স 

কাল িভাট র্ন িাণ 

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

এবং জলাবদ্ধতা 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি িীজ    

 

২০    হাজাি 

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

বুর্ড় ার্ি   

ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

১৩.৩৪    

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

34.  বুর্ড় ার্ি ইউর্পি 

কলাবািান ম াড় মর্দক 

জা াদনি বািীিা ী িাস্তায় 

িীজ র্ন িাণ 

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

এবং জলাবদ্ধতা 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি িীজ    

 

১৭,৫০০   

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

বুর্ড় ার্ি   

ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৭.৫    

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  
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প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

35.  পাটগ্রা  ইউর্পি 

ব্যাংকািা ম ৌজায় 

আউর্লয়ািহাটিা ী পাকা 

িাস্তা হদত জাদহদুল 

ইসলা  িাব্বীি বার্ড় হদয় 

কর্ উর্নটি র্ক্লর্নকিা ী 

িাস্তায় ১*০.৯*৭ র্ টাি 

ইউদেন র্ন িাণ 

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

এবং জলাবদ্ধতা 

মর্দক মুর্ি পাদব 

১টি ইউদেন    

 

৩,০০০  

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

পাটগ্রা   

ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

১.৯১     

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

36.  পাটগ্রা  উপদজলাি 

বুর্ড় ার্ি স্থলবিি মর্দক 

পাটগ্রা  বাজাি প িন্ত 

প্রধান সড়দকি পাদশ 

মসালাি েীট লাইট স্থাপন  

জনিদণি  াতায়ত 

ব্যবস্থাি উন্নর্ত হদব 

১৫০টি 

মসালাি বার্ত  

১.৫ লক্ষ 

অর্ধবাসী  

ম ািদ াি 

ও 

অবকাঠা

ম া উন্নয়ন  

পাটগ্রা   

ইউর্প 

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৫০     

লক্ষ  

ইউর্জর্ডর্প   উপদজলা 

পর্িষে  

 

37.  পাটগ্রা  উপদজলাি 

প্রাণীসম্পে অর্ফদস 

ভযার্ক্সন সিবিাহকিন 

উপদজলাি 

িবার্েপশুি উৎপােন 

বৃর্দ্ধদত সহায়ক হদব  

৩০ হাজাি 

মডাজ  

১৫ হাজাি 

িবার্েপশু  

কৃর্ষ  সকল 

ইউর্প  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২.৫ লক্ষ   এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

38.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

জলাশদয়  াদছি মপানা 

সিবিাহকিন 

উপদজলাি  াদছি 

উৎপােন বৃর্দ্ধদত 

সহায়ক হদব 

 ১৫টি জলাশয়   ৎস্য  সকল 

ইউর্প  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

39.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

ইউর্নয়দন/প্রর্তষ্ঠাদন/ 

ফলজ ও বনজ িাদছি োিা 

র্বতিন 

পর্িদবদশি ভািসাম্য 

িক্ষায় সহায়ক হদব  

১০ হাজাি 

িাছ  

১.৫ লক্ষ 

অর্ধবাসী  

কৃর্ষ সকল 

ইউর্প  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 



34 
 

প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

40.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

প্রর্তবন্ধী  ানুদষি  াদে 

হুইল মেয়াি সিবিাহকিন 

প্রর্তবন্ধী ব্যার্িি 

ম ািাদ াি সহায়ক 

হদব  

৫০টি হুইল 

মেয়াি  

৫০ জন 

প্রর্তবন্ধী  

ক িসংস্থান সকল 

ইউর্প  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৩.৩৮ 

লক্ষ  

এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

41.  পাটগ্রা   উপদজলাি 

র্বর্ভন্ন দুোঃস্থ  র্হলাদেিদক 

প্রর্শক্ষণ প্রোন ও উপকিণ 

সিবিাহকিণ 

দুোঃস্থ  র্হলাদেি 

ক িসংস্থাদনি সুদ াি 

বতিী হদব  

৮০ জন 

 র্হলা  

৮০ জন 

 র্হলা 

ক িসংস্থান  সকল 

ইউর্প  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

৫ লক্ষ  এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

42.  পাটগ্রা  উপদজলাি র্বর্ভন্ন 

ইউর্নয়দন/প্রর্তষ্ঠাদন/ 

ফলজ ও বনজ িাদছি োিা 

র্বতিন 

পর্িদবদশি ভািসাম্য 

িক্ষায় সহায়ক হদব  

১০ হাজাি 

িাছ  

১.৫ লক্ষ 

অর্ধবাসী  

পর্িদবশ  সকল 

ইউর্প  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

43.  পাটগ্রা  উপদজলাি িিীব 

ও দুোঃস্থ পর্িবাদিি  াদে 

বন্ধু চুলা সিবিাহকিন 

জ্বালার্ন কাঠ 

মপাড়াদনাি পর্ি ান 

ক াদনাি  াধ্যদ  

পর্িদবদশি ভািসাম্য 

িক্ষায় সহায়ক হদব 

৫০০ চুলা  ২০ হাজাি 

অর্ধবাসী  

পর্িদবশ  সকল 

ইউর্প  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

 এর্ডর্প/র্নজস্ব 

তহর্বল  

উপদজলা 

পর্িষে  

 

44.  মবকাি যুবকদেি র্ি 

ল্যার্ন্সং এি উপি প্রর্শক্ষণ 

প্রোন  

মবকািদেি 

ক িসংস্থাদনি ব্যবস্থা 

হদব  

৩০ জন  ৩০ জন  ক িসংস্থান  সকল 

ইউর্প  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  ইউর্জর্ডর্প   উপদজলা 

পর্িষে  

 

45.  মবকাি যুবক ও যুবতীদেি 

োইর্ভং প্রর্শক্ষণ  

মবকািদেি 

ক িসংস্থাদনি ব্যবস্থা 

হদব 

৩০ জন  ৩০ জন  ক িসংস্থান  সকল 

ইউর্প  

০১/০৭/২০২

১ 

৩০/০৬/২০২

২ 

উপদজলা 

প্রদকৌশল 

কা িালয়  

২ লক্ষ  ইউর্জর্ডর্প   উপদজলা 

পর্িষে  

 

46.               
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প্রকদল্পি র্ববিণ অবস্থান বাস্তবায়দনি স য়সূর্ে র্বর্নদয়াি পর্িবীক্ষণ 

পর্ির্ের্ত 

ট্যাি 

প্রকদল্পি র্শদিানা  র্ববিণ 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

(পর্িবাি / 

জন/ মসট/টি/ 

র্কর্ / র্ফট) 

প্রতযার্শত 

উপকািদভািী 

নািী/ পুরুষ/ 

র্শশু/ 

প্রর্তবর্ন্ধ 

খাত অবস্থান আিদম্ভি 

তার্িখ 

স ার্প্তি 

তার্িখ 

বাস্তবায়নকার্ি 

সংস্থা 

প্রাক্কর্লত 

ব্যয় 

তহর্বদলি 

উৎস 

োর্য়ত্বশীল 

সংস্থা 

মিফাদিন্স 

(পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

ির্ ক নং) 

47.               

48.               
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৯. বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা পর্িবীক্ষণ ও প িাদলােনা: 

উপদজলা পর্িষে বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি বাস্তবায়ন পর্িবীক্ষণ (িড়হিোঃড়ৎিহ ) কিদব। বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা বাস্তবায়দনি অগ্রির্ত 

তত্ত্বাবধাদনি মক্ষদে উপদজলা মেয়ািম্যান প্রধান ভূর্ কা পালন কিদবন এবং ইউএনও এ র্বষদয় তাদক সহদ ার্িতা কিদব । প্রকদল্পি প্রর্তটি 

বাস্তবায়নকািী সংস্থা অর্ ি, বাদজট, পর্িকল্পনা ও স্থানীয় সম্পে আদিাহণ র্বষয়ক উপদজলা কর্ টিি র্নকট বে ার্সক অগ্রির্ত প্রর্তদবেন মপশ 

কিদব। অগ্রির্ত প্রর্তদবেন সর্ন্নদবর্শত কদি পর্িবীক্ষণ প্রর্তদবেন প্রস্তুত কিাি র্বষদয় অর্ ি, বাদজট, পর্িকল্পনা ও স্থানীয় সম্পে আদিাহণ র্বষয়ক 

উপদজলা কর্ টিদক টির্জর্প সহদ ার্িতা কিদব। উি প্রর্তদবেন উপদজলা পর্িষদেি র্নয়র্ ত সভায় বে ার্সক র্ভর্ত্তদত (অদক্টাবি, জানুয়ার্ি ও 

এর্প্রল  াদস) প িাদলােনাি জন্য মপশ কিদব । 

উপদজলা পর্িষদেি সভায় উপদজলা পর্িষে প্রকল্প/ র্স্ক  প িাদলােনা কিদব। অর্ভষ্ট সুেক ও প্রতযার্শত স য়সী াি র্বষদয় র্বদশষ গুরুত্ব র্েদয় 

প িদবক্ষণ কিদব । পর্িষে প িদবক্ষদণি র্ভর্ত্তদত প্রদয়াজন অনুসাদি মকান প্রকল্প বার্তল কিা অন্য প্রকদল্প সম্পে স্থানান্তি কিাি (নতুন জরুিী 

প্রদয়াজন, োর্হো বা অগ্রার্ধকাি) র্সদ্ধান্ত র্নদত পািদব  

সািণী ৭ : বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি স য় কাঠাদ া ও প িাদলােনা েি 

ম া স ২ ০২ ০ ২ ০২ ১ 

মম বা র ষ যক  বাজ ে ট এবং  বার ষ যক  পর িক ল্পি া 

অনুজ ম া দি 

 

জু ি বে যম া ি  বা রষ যক  পর িক ল্পি া  অনুজ ম া দি  

জু লা ই বা স্ত বা য়ি  এবং  প্রক ল্প স মূজ হ ি পর িবীক্ষি  

আ গষ্ট   

মসজ েম্বি   

অজ টা বি ১ম  ত্র ৈম া রস ক  প র িবীক্ষি  প্রর েজ বদি  

ি জ ে ম্বি   

র িজ স ম্বি   

ে া নুয়া র ি ২ য় ত্র ৈম া রস ক  পর িবীক্ষি  প্রর েজ বদি  

মেব্রু য়া র ি  প িবেী  বা র ষ যক  পর িক ল্পি া ি ে ন্য প্রজ র্ াে ি ীয় এম ি  উ ন্নয়ি  প্রক ল্প  স ি াক্ত  কিি  

এবং  অগ্র া র িক া ি প্রদাি 

ম া র্ য  বা র ষ যক উ ন্নয়ি পর িক ল্পি া ি ে ন্য প্রক ল্প ো রলক া প্রস্তুর ে এবং উ পজ ে লা পর িষজ দ 

ে ম া 

এর প্রল ৩ য় ত্র ৈম া র সক  পর িবীক্ষি  প্রর েজ বদি ি তু ি প্রকল্প স মূজ হ ি র বস্ত ার িে প র িকল্প ি া এবং ব্যয় প্রা ক্কলি 

মম  বা র ষ যক বা জে ট এবং বা র ষ যক প র িক ল্প িা অনুজ ম া দি 

জু ি   

জু লা ই বা র ষ যক  বা স্ত বা য়ি  প্রর েজ বদি ি তু ি বা রষ যক পর িক ল্পি া বা স্ত বা য়ি এবং প র িবীক্ষি 

 

 

 

 


