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০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলদ এয 

ফানলিও, অনথিও  প্রাননও প্রনতবফদনঃ  ২০১৯-২০২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৫নং ফাদাখাট (উঃ)  আউননয়ন নযলদ, 

উবেরাঃ তানযুয, জেরাঃ ুনাভকঞ্জ। 
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+প্রথভ ধযায়: নবযানাভ 

 

১.১ ওবায জে (প্রনতবফদন-এয নবযানাভ ''ফানলিও  প্রাননও প্রনতবফদন'', ংনিষ্ট আউনয যনিন ছনফ, প্রওাওার, 

কণপ্রোতন্ত্রী ফাংরাবদ যওাবযয রবকা, এনডন, ডযাননডা এফং আউএননডন’য রবকা এফং বমানকতায়-ওামিওয  

েফাফনদনভূরও স্থানীয় যওায প্রওল্প এয নাভ) 
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১.২ প্রওানা ংক্রান্ত াতা  

(প্রনতবফদন প্রস্তুতওাযী/ দযবদয নাভ,  

 

তথয ংগ্রব  প্রনতবফদন প্রস্তুতওাযী দযবদয নাভঃ  
 

ক্র: 

নং 

প্রস্তুতওাযী দযবদয 

নাভ 

দফী প্রনতবফদন 

ওনভটিবত দফী 

০১ জভাঃ ভননরুর আরাভ আউন নিফ, ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলদ দয 

০২ জভাঃ ওনফয জাবন গ্রাভ অদারত ওাযী, ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলদ দয 

০৩ জভাঃ অক্তায জাবন আউনডন  উবদযাক্তা, ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলদ দয 

০৪ নফভর কুভায যায় উবেরা ভােওভী, ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলদ দয 

 

উবদষ্টাকবণয নাভ : 

ক্র: 

নং 

প্রস্তুতওাযী দযবদয নাভ দফী প্রনতবফদন 

ওনভটিবত দফী 

০১ জভাঃ নযপুর আরাভ উ - নযিারও, স্থানীয় যওায, ুনাভকঞ্জ। প্রধান উবদষ্টা 

০২ পদ্মাসন সসিংহ উবেরা ননফিাী নপায , তানযুয, ুনাভকঞ্জ। নফবল উবদষ্টা 

০৩ জভাঃ াআদুল্লা নভয়া উবেরা প্রবওৌরী, তানযুয, ুনাভকঞ্জ। নফবল উবদষ্টা 

 

স্বত্বঃ ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলদ, তানযুয, ুনাভকঞ্জ। 

 

প্রনতবফদন প্রওাওারঃ ২০২০ 

 

প্রনতবফদন প্রওাওার  নডোআন এফং ভুদ্রণ প্রনতষ্ঠাবনয নাভ আতযানদ… 

 

নডোআনাযঃ 

 

ভুদ্রণ প্রনতষ্টাবনয নাভঃ 
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       ফাণী ( জেরা প্রাও, ুনাভকঞ্জ ) 

 
GKwU ÿzav `vwi`ªgy³ mg„× evsjv‡`k wewbg©v‡Y BDwbqb ch©v‡q evwl©K, Avw_©K I cÖkvmwbK 

cÖwZ‡e`b eB cÖKvk Kiv wbtm‡›`‡n cÖmsmbxq D‡`¨vM e‡j Avwg g‡b Kwi| GB eB cÖKvk 

Kivq Avwg ০৫নং ফাদাখাট (উঃ)   BDwbqb cwil‡`i m¤§vwbZ †Pqvig¨vb, m`m¨e„›` I mwPemn 

mswkøó mKj‡K AvšÍwiK Awfb›`b RvbvB| weMZ 1 eQ‡ii cwiKíbvi mdj ev Í̄evqb 

nIqvq Dbœqb Kv‡Ri ga¨ w`‡q BDwbqbevmx DcK…Z n‡q‡Qb| RbM‡bi Avkv AvKv•Lvi w`K‡K 

¸iæZ¡ w`‡q ’̄vbxq ch©v‡q mgm¨v wPwýZ K‡i †mev wbwðZ Ki‡Z G BDwbqb `vwi`ª we‡gvP‡bi 

cvkvcvwk wkÿv, ¯̂v¯’¨, cwi‡ek I gvbem¤ú` Dbœq‡b fzwgKv ivL‡Q| 1 eQ‡ii ev Í̄evwqZ 

Dbœqb Kg©Kv‡Û Gi mvwe©K wPÎB D‡V G‡m‡Q| Gme †ÿ‡Î Kv‡Ri ev Í̄evqb K‡i BDwbqi 

cwil` AwaKZi Kvh©Ki I MwZkxjZvi cÖgvY ivL‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿xi we‡kl 10 D‡`¨vM 

GKwU evwo GKwU Lvgvi, Avk«qY, wWwRUvj evsjv‡`k, wk¶v mnvqZv Kg©m~wP, bvixi ¶gZvqb, 

N‡i N‡i we`¨yr, KwgDwbwU wK¬wbK, mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wP, wewb‡qvM weKvk Ges cwi‡ek 

myi¶v ev Í̄evq‡bi gva¨‡g M«vgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb I Avq e…w×i Kvh©µg ev Í̄evq‡bi ga¨ w`‡q 

Avgiv GKwU mg„× evsjv‡`k M‡o †Zvj‡ev| 

RbM‡bi AskMÖnY wbwðZ K‡i Zv‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z Dbœqb cÖK‡íi hyZmB ev¯Íevq‡bi 

DciB wbf©i K‡i DbœZ mywL mg„× evsjv‡`k wbwYg©v‡Yi mvwe©K mdjZv| ‡UKmB Dbœqb 

j¶¨gvÎv (GmwWwR) ev Í̄evq‡bi ga¨ w`‡q nvIi Rbc‡`i gvbyl‡`i AviI GwM‡q ivL‡Z n‡e| 

Avwg evwl©K, Avw_©K I cÖkvmwbK cÖwZ‡e`b eB cÖKvk Kivq ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) BDwbq‡bi 

mswkøó mKj‡K AvšÍwiK ï‡f”Qv Rvbvw”Q, cvkvcvwk GB BDwbq‡bi D‡Ëv‡ivËi mg„w× Kvgbv 

KiwQ| 

 

 

 

                                                                 ‡gvnv¤§` Avãyj Avnv` 

                                                                     †Rjv cÖkvmK, mybvgMÄ| 

 



 

 

পৃষ্ঠা নম্বর- 5 

 

 

 

              

 

        evYx (DccwiPvjK ¯’vbxq miKvi, সুনামগঞ্জ।) 
 

mybvgMÄ †Rjvi ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) BDwbqb cwil` Zv‡`i weMZ 1 eQ‡ii mKj Dbœqb Kg©KvÛ 

†Zv‡j a‡i GKwU evwl©K, Avw_©K I cÖkvmwbK cÖwZ‡e`b welqK eB cÖKvk Ki‡Q ‡R‡b Zv‡`i 

GB D‡`¨vM †K Avwg mvayev` RvbvB| miKvi nvIi Rbc`mn †`‡ki MÖvgxY I cÖZ¨šÍ AÂ‡ji 

gvby‡li Rxebgv‡bi Dbœq‡bi Rb¨ cÖwZkÖæwZe×| ‡UKmB Dbœqb j¶¨gvÎv (GmwWwR) ev Í̄evq‡bi 

ga¨ w`‡q `vwi`ª n«vmKib, AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó I gvbe m¤ú` Dbœq‡b cÖwZwbqZ eûgyLx 

Dbœqb cwiKíYv MÖnY I ev Í̄evqb K‡i P‡j‡Q eZ©gvb miKvi| gvbbxq cÖavbgš¿xi we‡kl 10 

D‡`¨vM GKwU evwo GKwU Lvgvi, Avk«qY, wWwRUvj evsjv‡`k, wk¶v mnvqZv Kg©m~wP, bvixi 

¶gZvqb, N‡i N‡i we`¨yr, KwgDwbwU wK¬wbK, mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wP, wewb‡qvM weKvk Ges 

cwi‡ek myi¶v ev Í̄evq‡bi gva¨‡g M«vgxY Rb‡Mvôxi Rxebgvb I Avq e…w×i Kvh©µg ev Í̄evq‡b 

AwaK ¸iæZ¡ w`‡q iæcKí 2021 ev Í̄evq‡bi P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv K‡i GKwU DbœZ mg„× 

evsjv‡`k M‡o †Zvj‡Z m¤ú‡`i myôz e¨envi wbwðZKiY I hy‡Mvc‡hvMx cwiKíbv MÖn‡Yi ci 

mwVKfv‡e ev Í̄evqb Riæix|  

’̄vbxq RbM‡bi AwaKvi I Pvwn`vi cÖwZ ms‡e`bkxj GKwU kw³kvjx we‡K›`ªxKfz³ cÖkvmwbK 

BDwbUB ‡Kej ’̄vbxq GjvKvi Pvwn`v Abymv‡i Dbœqb Kg©mywP MÖn‡Yi ci ¸iæZ¡mnKv‡i ev Í̄evqb 

Ki‡Z cv‡i| Avwg wek^vm Kwi ’̄vbxq RbM‡Yi Avkv- AvKv•Lvi RvqMvq ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) 

BDwbqb cwil` AMÖvwaKvi wfwË‡ZB Kv‡Ri ev Í̄evqb K‡i‡Q| Zv‡`i GB mgwš̂Z cÖ‡Póvq 

ev Í̄evwqZ 1 eQ‡ii Kv‡R ’̄vbxq RbMb Zv‡`i cÖZ¨vwkZ †mev †c‡q‡Qb e‡j Avwg wek^vm 

Kwi| AvMvgx‡ZI RbM‡bi Pvwn`v Abyhvwq Dbœqb cwiKíYv MÖnY I ev¯Íevq‡bi †ÿ‡Î 06 bs 

Zvwnicyi m`i BDwbqb cwil` fzwgKv ivL‡e e‡j cÖZ¨vkv ivwL| 

 

 

 

                              মমাোঃ শরিফুল ইসলাম  
                                                            DccwiPvjK (DcmwPe) 

                                                                    ’̄vbxq miKvi wefvM, mybvgMÄ 
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evYx (Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, Zvwnicyi, সুনামগঞ্জ।) 

 
 

 ÿzav `vwi`ªgy³ wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Y  BDwbqb cwil` ch©v‡q evwl©K, Avw_©K I 

cÖkvmwbK cÖwZ‡e`b cÖKvk wbtm‡›`‡n cÖmsmbxq D‡`¨vM| GB cÖwZ‡e`b c ÖKvk Kivq Avwg 

০৫নং ফাদাখাট (উঃ) BDwbqb cwil‡`i m¤§vwbZ †Pqvig¨vb, m`m¨e„›` I mwPemn mswkøó 

mKj‡K AvšÍwiK Awfb›`b RvbvB| weMZ 1 eQ‡ii cwiKíbvi mdj ev Í̄evqb nIqv Dbœqb 

Kv‡Ri ga¨ w`qv BDwbqbevmx DcK„Z n‡q‡Qb| RbM‡bi Avkv AvKv•Lvi  w`K‡K ¸iæZ¡ w`‡q 

’̄vbxq chv©‡q mgm¨v wPwýZ K‡i †mev wbwðZ Ki‡Z  G BDwbqb `vwi`ª we‡gvP‡bi cvkvcvwk 

wkÿv, ¯̂v ’̄¨, cwi‡ek I gvbem¤ú` Dbœq‡b fzwgKv ivL‡Q| 1 eQ‡ii ev Í̄evwqZ Dbœqb Kg©Kv‡Û 

Gi mvwe©K wPÎB D‡V Avm‡e| Gme †ÿ‡Î Kv‡Ri ev Í̄evqb K‡i BDwbqb cwil` AwaKZi 

Kvh©Ki I MwZkxjZvi cÖgvY ivL‡Q| gvbbxq cÖavbgš¿xi 10wU we‡kl D‡`¨vM, GKwU evox GKwU 

Lvgvi, AvkÖqb, wWwRUvj evsjv‡`k, wkÿv mnqZv Kg©mywP, bvixi ÿgZvqb, N‡i N‡i we`y¨r, 

KwgDwbwU wK¬wbK, mvgvwRK wbivcËv Kg©mywP, wewb‡qvM weKvk Ges cwi‡ek myiÿv ev Í̄evq‡bi 

gva¨‡g MÖvgxb Rb‡Mvôxi Rxebgvb I Avq e„w×i Kvh©µg ev Í̄evq‡bi ga¨ w`‡q Avgiv GKwU mg„× 

evsjv‡`k M‡o ‡Zvje| 

 

RbM‡bi AskMÖnY wbwðZ K‡i Zv‡`i gZvg‡Zi wfwË‡Z Dbœqb cÖK‡íi hyZmB ev¯Íevq‡bi 

Dc‡iB wbf©i K‡i DbœZ mywL mg„× evsjv‡`k wewb©gv‡Yi mvwe©K mdjZv| †UKmB Dbœqb Awfó 

(GmwWwR) ev Í̄evq‡bi ga¨ w`‡q nvIi Rbc‡`i gvbyl‡`i AviI GwM‡q ivL‡Z n‡e| Avwg GB 

evwl©K, Avw_©K I cÖkvmwbK cÖwZ‡e`b cÖKvk Kivq Zvwnicyi m`i BDwbq‡bi mswkøó mKj‡K 

AvšÍwiK ï‡f”Qv Rvbvw”Q, cvkvcvwk GB BDwbq‡bi D‡Ëv‡ivËi mg„w× Kvgbv KiwQ| 

 

 

 

 

   পদ্মাসন সসিংহ  
                                                                            Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi 

                                                                                 Zvwnicyi, mybvgMÄ| 
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ভুঔফন্ধ (আউননয়ন নযলদ জিয়াযভযান) 

 

১.৩ ভুঔফন্ধ (আউননয়ন নযলদ জিয়াযভযান)                                                     

কণোতন্ত্রী ফাংরাবদ যওায ফযফস্থায়  আউননয়ন নযলদ  বে াধাযণ ভানুবলয ফবিবয় নত প্রািীন এওটি 

প্রনতষ্টান। ফতি ভাবন আউননয়ন নযলবদয ভূর উবেয বে াধাযন ভানুবলয ওরযাবণ ওাে ওযা , আউননয়বন 

ফফাওানয ভানুবলয প্রতযাা নুমায়ী জফা প্রদান ওযা । আউননয়ন নযলদ জমবতু তৃণভূর েনকবণয ননওটস্থ 

এওটি প্রনতষ্ঠান জবতু তাবদয প্রবয়ােন ভত জফা প্রদাবন আউননয়ন নযলবদয ওামিওনয বূনভওা যাঔায ুবমাক 

ম্ভাফনা দুবটাআ  যবয়বছ । নওন্তু তযন্ত নযতাবয নফলয় জম , ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) এয িাযনদবও ায ,নদী,ঔার 

 নফর থাওায় তযন্ত দূকিভ আউননয়ন নাবফ ুনাভবকবঞ্জয ভানুবলয ননওট নত নযনিত । ফছবযয প্রায় বধিও 

ভয় এআ আউননয়বনয াযাঞ্চর  নযানযস্থান াননবত ননভনিত থাওায় মাতায়াত ফযফস্থা তযন্ত ঔাযা ।  এ 

ওাযবনআ ভূরতঃ এ ঞ্চবরয েনকণ আউননয়ন নযলদ জফা ভূ জথবও প্রায় ভয়আ ফনঞ্চত বেন । উবল্লনঔত 

আউননয়বনয েনকবনয াভনগ্রও উন্নয়বন েনকবনয ননফিানিত প্রনতনননধ এফং নফনবন্ন দপ্তবযয জাকত ওভিওাবে 

াযদী ওভিওতি াফৃন্দ ননবফনদত বাবফ ওাে ওবযবছন এআ প্রবিষ্ঠাবও  নতযওায বথি পরপ্রূ ওযবত  ফানলিও , অনথিও 

 প্রাননও প্রনতবফদনটি প্রণয়বনয এআ প্রয়া ।  

০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলবদয ফানলিও ,অনথিও  প্রাননও প্রনতবফদন (২০১৯-২০২০) প্রওা ওযবত  

জবয অনভ তযন্ত অননন্দত । ত্র আউননয়ন নযলবদয ম্মাননত দযফৃন্দ ,নিফ এফং বিতন নাকনযওকবণয 

যাভবিয নবনিবত এফং ানফিও বমানকতায় ত্র আউননয়বনয  ৯টি য়াডি  বায ভাধযবভ ওর জেনণয  

েনাধাযবণয  নক্রয় ংগ্রবণয ভাধযবভ এরাওায ভযাফরী , িানদা, প্রবয়ােনীয়তা  ম্পদ ভূ ননরুন 

ওযা য় ।  ১৩টি স্ট্যানেং ওনভটি , ত্র আউনন য়বন ওভিযত যওানয ওভিওতা -ওভিিাযীয াবথ ভত নফননভবয়য 

ভাধযনদবয়  এরাওায ভযাফরী  গ্রানধওায ননরুন ওবয এআ  ফানলিও , অনথিও  প্রাননও প্রনতবফদন ফআটি 

প্রওা ওযা বয়বছ । এ প্রনতবফদনটি ত্র আউননয়বনয এওটি মুকান্তওাযী ভাআরপরও নববফ নিনিত বয় থাওবফ। 

এআ ওামি ক্রভটি স্থানীয় যওাযবও অয জফী কনতীর ,েফাফনদনতা ভুরও ওযবফ এফং ওয অদায়  স্থানীয় 

ম্পবদয ফযফায ুনননিত ওযবফ । মা এওটি আউননয়ন নযলবদয উন্নয়ন ওভিওােবও অয জফী তযানন্তত ওযবত 

াাময ওযবফ ফবর অনভ নফশ্বা ওনয ।  

দীখিবভয়াদী এ ফানলিও , অনথিও  প্রা ননও প্রনতবফদনটি  আউননয়ন জও জটওআ উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা (এনডনে ) 

নবনিও এওটি অদি আউননয়ন প্রনতষ্ঠায় এফং েনকবণয জভৌনরও িানদা ূযবনয ক্ষ্ভ বয় উঠবত ায়তা ওযবফ 

।  ফানলিও ,অনথিও  প্রাননও প্রনতবফদন ফআটি ততনযবত ওানযকনয ায়তায েনয (আএএরনে) এফং ুনাভকঞ্জ 

জেরা, তানযুয উবেরায নফনবন্ন দপ্তয এফং নফবল ওবয স্থানীয় যওায নফবাক , ুনাভকবঞ্জয ওর ওভিওতি াবদয 

প্রনত ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযনছ ।  

ওবরয নিনরত প্রবিষ্টায় ০৫নং ফাদাখাট (উঃ)  আউননয়বনয জম ফানলিও , অনথিও  প্রাননও প্রনতবফদন প্রনণত 

বয়বছ তা ফাস্তফায়বনয ভধযনদ জয় মৃ্বদ্ধ আউননয়ন কড়বত আউননয়নফাী  ওবরয ঐওানন্তও বমানকতা ওাভনা 

ওযনছ । 

 

                                                 (জভাঃ অপতাফ উনেন) 

             জিয়াযভযান  

        ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলদ

         তানযুয, ুনাভকঞ্জ ।  
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  ম্পাদবওয ওথা 

 

 জটওআ উন্নয়ন ফযফস্থানায় ীনভত ম্পবদয ুষু্ঠ ফযফাবয ফানলিও , অনথিও  প্রাননও প্রনতবফদবন নফওল্প জনআ। স্থানীম 

যওায ওাঠাবভাবত আউননয়ন নযলবদয বুনভওা নফবলবাবফ উবল্লঔবমাকয।  আউননয়ন নযলবদয ওামক্রি ভবও কনতীর এফং 

থিফ ওযায জক্ষ্বত্র  ুনননদি ষ্ট অনথিও  ফানলিও প্রনতবফদন প্রনয়ন এওটি গুরুত্বুণি নফলয়। ায , নফর  নদী -নারায়ূণি 

০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলদ প্রাওৃনতও ম্পবদ বযুয ায ম্ভাফনাভয় এওটি আউননয়ন। ক্ষ্ান্তবয অকাভ  

ফনযা  নযানয প্রাওৃনতও দূবমি াবকয ওাযবণ এআ আউননয়বনয উন্নয়ন প্রনতননয়ত ফাধাগ্রস্থ য় । নক্ষ্া , স্বাস্থয, ওৃনল, এফং 

ফওাঠাবভা উন্নয়বনয নযানয ভানদবে ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন োতীয় িরভান উন্নয়ন  জথবও বনওটা 

ননছবয় যবয়বছ । এ ওর প্রনতফন্ধওতা স্ববে  ০৫নং ফাদাখাট (উঃ)  আউননয়বনয নফনবন্ন ওামিক্রভ ক্রভান্ববয় এনকবয় 

মাবে । এওটি উন্নত েনবদয স্বপ্নবও ফাস্তফানয়ত ওযায রবক্ষ্য এনকবয় মায়ায এআ প্রয়াবও অবযা ত্বযানন্বত  জফকফান 

ওযায েনয ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলবদয ফা নলিও, অনথিও  প্রাননও (২০১৯-২০২০) প্রনতবফদনটি ুস্তও 

অওাবয প্রওাবয উবদযাক গ্রন ওযা বয়বছ । 

 

এঔানওায েনকবনয প্রধান জা ওৃনল । এতদ্ব্যতীয় নদনভেুয , ভৎযেীনফ, ফযফায়ী নযানয জায় নওছুংঔযাও জরাও 

েনড়ত । ানফিও নদও নফবফিনায় জদঔা মায় জম , আউননয়নটি মাতায়াত ফযফস্থা নক্ষ্া, স্বাস্থয, যাননবটন, ুনষ্ট, বিতনতা  

নাযী উন্নয়বনয নদও জথবও বনও ননছবয় । তাআ ত্র আউননয়বনয েনকনবও মৃ্পক্ত ওবয ৬নং তানযুয দয , আউননয়ন 

নযলদ দীখি নদন ধবয ফা নলিও, অনথিও  প্রাননও (২০১৯-২০২০) প্রনতবফদন প্রনয়ন  ফাস্তফায়ন ওবয অবছ । জআ াবথ 

আউননয়ন নযলদ দয যা াফিক্ষ্ননও েনকবনয াব জঔবও নফনবন্ন ধযবনয জফা প্রদান েনকবনয িানদা নুমায়ী তথয 

প্রওা ওবয অবছ । আউননয়ন নযলবদয উবল্লঔবমাকয ওভিওাবেয ভবধয যবয়বছ ফিবক্ষ্বত্র নাযীবদয ংগ্রন , ভূরযায়ন 

এফং নফনবন্ন াভানেও ওভিওাবে নাযীবদয মৃ্পক্তওযণ আতযানদ । 

 

অা যাঔনছ, ফানলিও, অনথিও  প্রাননও (২০১৯-২০২০)  প্রনতবফদন ফাস্তফায়বনয ভধযনদবয় ত্র আউননয়বনয ানফিওনিবত্রয 

অভূর নযফতি ন অনা ম্ভফ বফ। বফিানয , ফানলিও, অনথিও  প্রাননও (২০১৯-২০২০) প্রনতবফদন ফআটি ততনযবত ওানযকনয 

ায়তায েনয আএএরনে প্রবেক্ট , ুনাভকঞ্জ জেরায তানযুয উবেরায নফনবন্ন দপ্তয এফং নফবল ওবয স্থানীয় যওায 

নফবাক, ুনাভকবঞ্জয ওর ওভিওতি াবদয প্রনত ওৃতজ্ঞতা প্রওা ওযনছ । নযববল , ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়বনয 

ননফিানিত প্রনতনননধ , ংনিষ্ট ওভিওতি া  ওভিিাযীবদয ভন্ববয় জম ফা নলিও, অনথিও  প্রাননও (২০১৯-২০২০)  প্রনতবফদন 

প্রনণত বয়বছ তা ফাস্তফায়বনয ভধযনদবয় ভৃদ্ধ আউননয়ন কড়বত আউননয়নফাী ওবরয ঐওানন্তও বমানকতা ওাভনা 

ওযনছ । 

 

 

                                                                                                                

 

                        ( জভাঃ ভননরুর আরাভ ) 

             আউন নিফ 

         ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়ন নযলদ 

         তানযুয, ুনাভকঞ্জ। 
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১.৫ ূনিত্র 

 

ক্রনভও 

নং 

নফফযণ ৃষ্ঠা নম্বয 

 

প্রথভ ধযায়: নবযানাভ 

০১ ১.১ ওবায জে ০২ 

০২ ১.২ প্রওানা ংক্রান্ত াতা ০৩ 

০৩ ১.৩ ভুঔফন্ধ (আউননয়ন নযলদ জিয়াযভযান) ০৪-০৫ 

০৪ ১.৪ ফাণী (উবেরা নযলদ জিয়াযভযান, উনযিারও স্থানীয় যওায, জেরা প্রাও) ০৬-০৮ 

০৫ ১.৫ ূনিত্র ০৯-১০ 

০৬ ১.৬ আউননয়ন নযলবদয ংনক্ষ্প্ত আনতা ১১ 

০৭ ১.৭ আউননয়ন নযলদ এয জভৌনরও তথযভূ ১২ 

০৮ ১.৮ আউননয়ন নযলবদয প্রাননও  ওাঠাবভা  েনফর  ১৩ 

   

নদ্ব্তীয় ধযায়: উন্নয়ন ওামিক্রভূ 

০৯ ২.১ আউননয়ন নযলবদয স্থায়ী ওনভটি কঠন  তানরওা  ১৪-১৮ 

১০ ২.২ আউন অআন নুমায়ী (নুবেদ-৬) য়াডি  বা ওতৃি ও কৃীত ওামিক্রভূ ১৮-১৯ 

১১ ২.৩ আউননয়ন নযলবদয ২০১৯-২০২০ থিফছবযয য়াডি নবনিও কৃীত ওামিক্রবভয তথয 

নফফযণী 

১৯-২২ 

১২ ২.৪ গ্রাভ অদারত  গ্রাভ ুনর ম্পনওি ত ফাৎনযও নফফযণী  ২৩-৩৫ 

১৩ ২.৫ েন্  ভৃতুয ননফন্ধন  আউন নডনেটার জন্টায (UDC) ম্পনওি ত ফাৎনযও নফফযণী ২৫-২৭ 

১৪ ২.৬ াভানেও ননযািা ওভিূনিয অতায় কৃীত ওামিক্রভভূ  উওাযববাকীয 

ংঔযা (নবনেনড, নবনেএপ, টিঅয, ওানফঔা/ওানফটা, নত দনযদ্রবদয ওভিংস্থান আতযানদ) 

২৮ 

   

তৃতীয় ধযায়: াপরয  েি নভূ 

১৫ ৩.১ ২০১৯-২০ থিফছবযয নফবল াপরয: ২৯-৩১ 

১৬ ৩.১.১ দানযদ্রয ননযবন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং দানযদ্রয ননযবনয ংঔযা) ২৯ 

১৭ ৩.১.২ নক্ষ্া নফস্তাবয আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং ংঔযা) ২৯ 

১৮ ৩.১.৩ স্বাস্থয  নযফায নযওল্পনা জফায় আউননয়ন নযলবদয বূনভওা ২৯ 

১৯ ৩.১.৪ ওৃনল উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং জফাপ্রাপ্ত েনাধাযবণ 

ংঔযা) 

৩০ 

২০ ৩.১.৫ যাননবটন জফায় আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং জফাপ্রাপ্ত 

েনাধাযবণয ংঔযা) 

৩০ 

২১ ৩.১.৬ নাযী উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং জফাপ্রাপ্ত নাযীয ংঔযা) ৩০ 

২২ ৩.১.৭ ননছবয় ড়া  প্রানিও েনবকানষ্ঠ নফবলওবয প্রনতফন্ধী, দনরত জেনণ, কু্ষ্দ্র 

েনবকানষ্ঠ, তৃতীয় নরি, নত দনযদ্র আতযানদ উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা  

৩১ 

২৩ ৩.১.৮ উদ্ভাফন এফং উিভ  িিি াভূ (এভন জওান ওামিক্রভ ফা নধওতয পরপ্রূ, ভয় এফং 

েভ ওভ প্রবয়ােন য় এফং নযযা তা গ্রণ/নুওযণ ওযবত াবয) 

৩১ 

   

িতুথি ধযায়: আউননয়ন নযলবদয ফানলিও অনথিও নফফযণী 
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ক্রনভও 

নং 

নফফযণ ৃষ্ঠা নম্বয 

২৪ ৪.১ ম্পদ  দায় জদনায নফফযণ অনথিও  ংস্থান ম্পনওি ত নফফযণী ৩২-৩৯ 

২৫ ৪.২ ফযাংও নফফযণী ৪০-৪১ 

২৬ ৪.৩ এরনেএন এয ২০১৯-২০ থি ফছবযয অনথিও  ফাস্তফ ওামি াফরীয নফফযণী ৪১ 

   

 

ঞ্চভ ধযায়: ফাজেট 

২৭ ৫.১ ২০১৯-২০২০ থি ফছবযয ফবেট নফফযণী ৪৩-৪৫ 

২৮ ৫.২ ২০২০-২০২১ থি ফছবযয ফাবেট নফফযণী ৪৬-৪৭ 

২৯ ৫.৩ ুানযভারা ৪৮-৪৯ 

৩০ ৫.৪ উংায ৪৯ 

লষ্ঠ ধযায়: ংমুনক্ত 

৩১ ৬.১ আউননয়ন নযলদ েনপ্রনতনননধ  েনফবরয যনিন ছনফ নযনিনত  ৫০-৫১ 

৩২ ৬.২ ২০১৯-২০২০ থি ফছবযয নডট নযবাটি   ননস্পনি ওামিক্রভ  

৩৩ ৬.৩ ভানও বায (১২ ভাবয) ওামি নফফযণী ৫২-৫৮ 

৩৪ ৬.৪ জনাটি জফাডি   নটিবেন িাটি ায (ছনফ) ৫৮ 

৩৫ ৬.৫ নভুনা ওযা ফআ ৫৯ 

৩৬ ৬.৬ এরনেএন-৩ দক্ষ্তা ভূরযায়বনয জকায/ূিওভূ ৬০-৬১ 

৩৭ ৬.৭ পবটা কযারাযী ৬২-৭১ 
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১.৬ আউননয়ন নযলবদয ংনক্ষ্প্ত আনতা ( ভাননিত্র জবৌকনরও, প্রাওৃনতও  ঐনতযকত নফফযণী) 

 প্রািীন রাউড় যকনায , তানযুয থানায  ননয  ভাটিয়ান াবযয ননওটফতী  জফৌরাআ নদী, যনক্ত নদী  রূ 

মাদুওাটা নদীয প্রান্ত জদজ  এফং দৃনষ্ট নন্দন ননরানদ্র (ীদ নযাে জরও ), া অবযনপবনয ভাোয , ুনাতীথি 

দনক্ষ্ন এনয়ায ফৃত নভুর ফাকান  (প্রনতষ্ঠাতা নফনষ্ট দানফীয েনাফ েয়নার অবফদীন াবফ ) ননবয় কবড় উঠা 

েনবদ তানয অরী নাবভয েননও এও ফযনক্তয অফাস্থ র নছর । উক্ত এরাওায জরাওভুবঔ প্রিায অবছ জম , জআ  

তানয অরীয নাভানুাবয তানযুয থানা য নাভওযণ য় এফং যফতীবত  উবেরায ১টি আউননয়ন নববফ 

ফাদাখাট আউননয়ন নযলবদয অত্মপ্রওা খবট।  

 

আউননয়ন নযলবদয দমাত্রা 

১৯৫৭ াবর তৎতারীন নবরট জেরায নধন ুনাভকঞ্জ ভকুভায ন্তকিত তানযুয আউননয়ন জফাডি  নাবভ উক্ত 

আউননয়বনয মাত্রা শুরু য়। জআ ভয় ফি প্রথভ অরাজ্ব জভাঃ অরাউনেন  জিয়ানভযান নছবরন  জাারা গ্রাবভয 

াফ ফংবয ।  নতনন এআ আ উননয়বনয জিয়াযভযান ননফানিি ত বয়  তযান্ত দক্ষ্তায নত দানয়ত্ব ারন ওবযণ। এযয 

১৯৫৯ াবর অআয়ুফ ঔাবনয াভননও ান অভবর ফাংরাবদবয ওর আউননয়ন জফাবডি য াবথ উক্ত আউননয়ন 

জফাবডি য ওামক্রি ভ যনত ওযা য়। তয ১৯৬২ াবর ুনযায় তানযুয আউননয়ন নযলদ ওাউনন্পর নাবভ উক্ত 

আউননয়বনয মাত্রা শুরু য়। জদ স্বাধীন য়ায য  ১৯৭৩ াবর েনকবনয যানয জবাবট ০১ েন জিয়াযভযান , 

০১েন বাআ জিয়াযভযান , ০৩টি য়াবডি  ০৩েন ওবয ০৯েন জভম্বায ননবয় জভাট ১১ দয নফনষ্ট আউননয়ন 

ওাউনন্পর কঠিত  য়। ১৯৮৮ াবর নাভওনযণয ভবয় ০১ েন জিয়াযভযান , ০৯েন য়াডি  জভম্বায  ০৩ েন 

ংযনক্ষ্ত ভনরা জভম্বায ননবয় আউননয়ন নযলদ জপাযাভ কঠিত য়।  ২০০৫ াবর তৎওানরন জিয়াযভযান এয 

প্রবিষ্টায় আউননয়ন নযলদ বফন স্থানত য়  ।  

*সনম্নে উম্নেসিত ০১নিং সিম্নে বাদাঢ়াট ইউসনয়ম্ননর অবস্থান সিসিত করা হম্নয়ম্নে।  

ভাননিবত্র ৫নং ফাদাখাট আউননয়ন নযলদঃ
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১.৭ আউননয়ন নযলদ এয জভৌনরও তথযভূ  
(অয়তন, গ্রাভ ংঔযা, ঔানা ংঔযা, জভাট েনংঔযা: নাযী-ুরুল  ননছবয় ড়া েনাধাযবনয ংঔযা/ায, 

নক্ষ্াায, দুবমি াক ঝুুঁ নও মনদ থাবও আতযানদ) 

 

K) BDwbqb  mxgvbv t G BDwbqbwU mybvgMÄ ‡Rjvi DËi cwðg mxgv‡šÍ Aew¯’Z| 

  hvnvi DË‡i: fvi‡Zi †gNvjq ivR¨ Ges 4bs eo`j (Dt) BDwbqb, 

`wÿ‡b: 3bs eo`j (`t) BDwbqb, c~‡e©: wek¦¤¢icyi Dc‡Rjv Ges  

cwð‡g: 4bs eo`j (Dt) BDwbqb| 

L) AvqZb  t 36.87 eM© wKtwgt| 

M) f~wg    t Avev`x Rwg- 6371.5 GKi, Abvevw` Rwg- 

863.75 GKi, 

      Lvm Rwg- 200 GKi| GK dmjx Rwg- 1875 GKi,  

      `yB dmjx Rwg- 1752 †n±i, wZb dmjx Rwg- 2748 †n±i| 

N) Rjvkq  t cyKzi- 40wU, ‡Wvev- 20wU, bvjv- 10wU,  Lvj- 12wU| 

O) RbmsL¨v  t ‡gvU- 46865 Rb, cyiæl- 23525 Rb,  gwnjv-  23340 Rb 

P) ‡fvUvi msL¨v  t ‡gvU- 24551 Rb, cyiæl- 12285 Rb, gwnjv-  12266 Rb 

Q) MÖvg    t 50wU, ‡g․Rv: 23wU, Lvbv- 9029 Rb, Av`k©MÖvg: 1wU| 

Q) ‡f․Z AeKvVv‡gv  t KuvPv evwo- 5420wU, AvavcvKv evwo- 1248wU, cvKvevwo- 20wU 

  gmwR`- 70wU, gw›`i- 11wU, MxR©v- 1wU, Kei¯’vb-20wU, 

  nvUevRvi- 3wU, †LqvNvU- 4wU, eªxR- 10, KvjfvU©- 30 

R) wkÿv cÖwZôvb t cÖv_wgK we`¨vjq- 22wU, miKvix- 21wU, ‡emiKvix- 1 

      ga¨wgK we`¨vjq- 3wU, Avwjqv gv`ªvmv- 1wU, KIqvgx-05, 

GwZgLvbv- 1wU, 

S) K‡jR  : 01wU| 

U) ¯^v¯’¨ I cwievi cwiKíbv †K›`ª: 01 wU| 

V) KwgDwbwU wK¬wbK : 04 wU| 

W) cywjk Z`šÍ †K›`ª : 01 wU| 
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১.৮ আউননয়ন নযলবদয প্রাননও  ওাঠাবভা  েনফর 

 (ছও অওাবয প্রদিন ওযবত বফ) 

 

০৫নং ফাদাখাট  আউননয়ন নযলবদয জিয়াযভযান (১েন), াধাযণ দয (৯েন), এফং ংযনক্ষ্ত ভনরা দয 

(৩েন)।  উক্ত নযলবদয ওর দযকন  ১৬-০৮-২০১৬নি: তানযঔ থ গ্রণ ওবযণ। আউননয়ন নযলদ েনফর 

নাবফ ১েন আউন নিফ , ১েন দপাদায এফং ৯েন ভল্লাদায ওভিযত অবছন। ননবিয ছও নুমায়ী ০৬নং 

তানযুয দয আউননয়ন নযলবদয প্রাননও ওাঠাবভা  েনফর উস্থান ওযা র।  

 

QK 01t 05 bs ev`vNvU BDwbqb cwil‡`icÖkvmwbK KvVv‡gv I Rbej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‡Pqvig¨vb 

(ম া: আফতাব উসিন) 

m`m¨e„›` msiwÿZ gwnjv m`m¨ MÖvg cywjk 

IqvW© bs 1,2,3 

(জ. রাশেদা) 

IqvW© bs 4,5,6 

(জ. হাসনারা )  

 

IqvW© bs 7,8,9 

(জ.  শনায়ারা) 

 

 IqvW© bs 02 

(জ. মের আলী) 

 

IqvW© bs 04 

(জ.সা ছুল হক) 

 

 IqvW© bs 06 

(জ. সনর উসিন) 

 

 

 

IqvW© bs 08 

(জ.আ:হক) 

 
 

 

IqvW© bs 01 

(ম া:  সফজ) 

 

 IqvW© bs 03 

(জ.আলী আহ দ) 

 

 

 

IqvW© bs 05 

(জ. মরনু স য়া) 

 

 

 

IqvW© bs 07 

(জ.জাসকর) 

 

 

 

IqvW© bs 09 

(জ.ম াস্তফা) 

 

 

 

gnjøv`vi 

(জ.বাচ্ছু স য়া) 

 

gnjøv`vi 

(জ.আছাল উসিন) 

 

 

 

gnjøv`vi 

(জ. াছু া মবগ ) 

 

 gnjøv`vi 

(জ.জালাল উসিন) 

 

 

`dv`vi 

(জ.আবুল বাোর) 

 

gnjøv`vi 

(জ. ঞ্জুর আলী) 

 

gnjøv`vi 

(জ.হাস দ স য়া) 

 

 

 

gnjøv`vi 

(জ.মগালাপ স য়া) 

 

 

 

gnjøv`vi 

(জ.আঞ্জু স য়া) 

 

 

 

gnjøv`vi 

(জ.আক্কাছ স য়া) 

 

 

(   ) 

 

 ৫নিং বাদাঘাট BDwbqb cwil` 

BDwc mwPe 

(ম া:  সনরুল ইসলা ) 
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নদ্ব্তীয় ধযায়: উন্নয়ন ওামিক্রভূ 

২.১ আউননয়ন নযলবদয স্থায়ী ওনভটি কঠন  তানরওা  

(ওনভটিভূবয নাভ, বানত, দয নিফ  নযানয দযকবণয ক্রভ তানরওা।  

স্থানীয় যওায ফযফস্থাবও নক্তারী, ওামওি য  েফাফনদনভুরও ওযবত আউননয়ন নযলদ স্থায়ী ওনভটি কঠন 

ওযা য়  ।  স্থানীয় যওায অআন ২০০৯ এয ৪৫ ধাযা আউননয়ন নযলদ নফনবন্ন নফলবয়  ১৩টি স্থায়ী ওনভটি 

কঠন ওযা য় । স্থায়ী ওনভটি গুবরা ০৭ দয  নফনষ্ট এফং স্থায়ী ওনভটিয বানত জওা -প্ট দয ছাড়া 

নযলবদয দযবদয ভধয বত ননফিািন ওযা য় । ংযনক্ষ্ত অন বত ননফিানিত ভনরা দযকবনয ভধয 

বত নুযন এও তৃনতয়াং স্থায়ী ওনভটিয বনত থাবওন । ননয়ন নুমায়ী প্রনতটি স্থায়ী ওনভটি দুআ ভা 

ন্তয ন্তয বা ওবযণ এফং প্রবয়ােবন নতনযক্ত বা নুষ্টান ওযজত াবযন । 

 

উক্ত অআবন য ধাযা নুমায়ী ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) আউননয়বন  ২০১৯-২০২০ থি ফছবযয জ্ননয তানযুয 

দয আউননয়ন নযলবদয ওর স্থায়ী ওনভটি ভু ০৫-০১-২০১৯ নি: তানযবঔয আউননয়ন নযলবদয নফবল 

বায় কঠন ওযা য় । আউননয়ন স্থায়ী ওনভটি ভুবয নাভ  দযবদয ক্রভ তানরওা। 

 

 

BDwbqb ó¨vwÛs KwgwU mg~n: 

 

1| A_© I ms¯’vcb KwgwU  

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1 ‡gvt RvwKi †nv‡mb ingZcyi 7 BDwc m`m¨ 01674517604 

2 gv‡jK wgqv jvD‡oMo 8 mvgR‡meK 01740986723 

3 Avwj Bmjvg Qovi cvo 9 Mb¨gvb¨ 01712126676 

4 gvbœvb wgqv ‡fvjvLvwj 2 Mb¨gvb¨ 01711049073 

5 wmivR wgqv KvÃbcyi 1 Mb¨gvb¨ 01733147771 

6 dviRvbv MoKvwU 6 bvix cÖwZwbwa  

7      

 

2 |  wnmve wbixÿv I wnmve iÿY  KwgwU 

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1  mvgQzj nK BQecyi 4 BDwc m`m¨ 01718724338 

2  wbRvg   †gvjøvcvov 4 mvgR‡meK  

3 wmivR wgqv ‣RZvcyi 5 Mb¨gvb¨  

4 iwk` wgqv Kvgove›` 3 Mb¨gvb¨  

5 dwi` wgqv jvgvcvov 2 Mb¨gvb¨  

6 wbwjgv LvZzb webœvKzwj 7 bvix cÖwZwbwa  

7      
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3| Ki wbiæcb I Av`vq msµvšÍ ’̄vqx  KwgwU 

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1  ‡ki Avjx bbvB 2 BDwc m`m¨  01732027881 

2 Avey e°i jvD‡oMo 8 mvgR‡meK 01738981915 

3 Rqbvj wgqv jvD‡oMo 8 Mb¨gvb¨ 01750133738 

4 Avt nvwmg BQecyi 4 Mb¨gvb¨  

5 gvbœvb wgqv cvZviMvuI 1 Mb¨gvb¨  

6 Zviv wgqv  mybvcyi 1 hyeK 01733824192 

7 mcœv Av³vi ‡gvjøvcvov 5 bvix cÖwZwbwa   m`m¨ 

  

4 | wkÿv ¯^¯’̈  I  cwievi cwiKíbv msµvšÍ ’̄vqx KwgwU  

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1  gwbi DwÏb ‡bvqvcvov 6 BDwc m`m¨  01719190525 

2 bRiæj Bmjvg BQecyi 4 mvgR‡meK 0171884086 

3 gvneye gwjøK gwjøKcyi 3 Mb¨gvb¨ 01777783078 

4 nxiv gv÷vi BDbyQcyi 1 Mb¨gvb¨  

5 dzj wgqv Kvgove›` 3 hyeK  

6 AvQgv Av³vi NvMwUqv 6 bvix cÖwZwbwa  

7 wg›Uz Zvs ev`vNvU  3 ctct cwi`k©K 01713810777 

 

 

5| K…wl; grm¨ cï m¤ú` Ges Ab¨vb¨ Dbœqb¥yjK KvR msµvšÍ ¯’vqx  KwgwU 

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1  ‡iby wgqv NvMov 5 BDwc m`m¨ 01721045497 

2 Rvgvj  Kvgove›` 3 mvgR‡meK 01915445033 

3 byi Bmjvg Bmjvgcyi 1 Mb¨gvb¨ 01731898494 

4 Avey e°i Kvgove›` 3 Mb¨gvb¨ 01714628038 

5 mvRyj  my›`i cvnvox 5 Mb¨gvb¨ 01719948037 

6 ‡nvmbviv   †mvbvcyi 1 bvix cÖwZwbwa  

7 Aveyj nvmvb  NvMwUq 6 DctmnKvix K…wl Awdmvi  

 

 

6| cjøx AeKvVv‡gv Dbœqb msiÿb iÿYv‡eÿY msµvšÍ ’̄vqx KwgwU 

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1  Avjx Avng` Kvgove›` 3 BDwc m`m¨ 01716653210 

2 Avey mvB` gvIjvbv NvMwUqv 6 Mb¨gvb¨  

3 Avjx Avng` b~icyi 4 mvgR‡meK  

4  Iqvwn` wgqv  jvgvcvov 4 mgvR †meK  

5 wQwÏK wgqv ‡mvnvjv 4 hyeK cÖwZwbwa 01716653210 

6 Kgjv Bmjvgcyi 1 bvix cÖwZwbwa  

7 bRiæj wmK`vi ev`vNvU 3 Mb¨gvb¨ 01721482199 

 

 

 

 



 

 

পৃষ্ঠা নম্বর- 16 

 

7| m¨vwbU¨kb, cvwb mieivn,I cqt wb¯‥vkb msµvšÍ ’̄vqx KwgwU 

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1  gwdR DÏxb  1 BDwc m`m¨ 01729132171 

2 Avjx Bmjvg Qov 4 mvgR‡meK 01713865403 

3 Av¯Íviæj  NvMwUqv 6 hyeK cÖwZwbwa 01711877662 

4 gywnZ †P․ayix cvVvbcvov 4 Mb¨gvb¨ 01714486341 

5 Iqv‡n` wgqv Kvgove›` 3 Mb¨gvb¨ 01725168298 

6 ¯^Yv© †eMg  ev`vNvU 3 bvix cÖwZwbwa  

7 nvwiQ DwÏb   w`Nxi cvo 4 bjK~c  †gKvwbK  

 

 

8| cwi‡ek Dbœqb, cwi‡ek msiÿb I e„ÿ‡ivcb msµvšÍ ’̄vqx KwgwU  

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1 ‡gvt Avt nK  8 BDwc m`m¨ 01754195388 

2 mvnv`xi jvD‡oMo 8 mvgR‡meK 01713815547 

3 LvBivZ †nv‡mb Wvjvicvi 8 hyeK cÖwZwbwa 01710658234 

4 gy‡k©` wgqv Bmjvgcyi 1 Mb¨gvb¨ 01731138731 

5 mvw` Bmjvg Kvgove›` 3 Mb¨gvb¨ 01733154637 

6 ‡gvQv wgqv ‡gvjøv cvov 5 Mb¨gvb¨ 01710299917 

7 gv‡R`v  Kvgov e›` 3 bvix cÖwZwbwa  

 

 

 

9| AvBb k„sLjv  msµvšÍ ¯’vqx KwgwU  

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1 †gvt AvdZve DwÏb ‡mvnvjv 4 ‡Pqvig¨vb  01713678698 

2 Avt †nwKg   †fvjvLvjx 3 mvgR‡meK 01712183403 

3 Avkivd Zvs MoKvwU 6 hyeK cÖwZwbwa 01712454499 

4 byi †nvt gwjøK NvMov 5 Mb¨gvb¨ 01714699260 

5 Dmgvb MwY †gvK‡k`cyi 9 Mb¨gvb¨ 01769111818 

6 dzj wgqv Kvgove›` 3 Mb¨gvb¨ 01726522964 

7 Wwj †eMg Kvgove›` 3 bvix cÖwZwbwa  

 

 

10| Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb msµvšÍ ’̄vqx KwgwU 

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1  iv‡k`v Av³vi  1,2,3 BDwc m`m¨ 01942073166 

2 Avt b~i  gwjøKcyi 3 mvgR‡meK  

3 ‡k‡idzj  Kvgove›` 3 hyeK cÖwZwbwa  

4 wgjb wgqv KzbvBQov 4 Mb¨gvb¨  

5 ¯^cb evey ‡gvjøvcvov 5 Mb¨gvb¨  

6 Avwgb wgqv w`wNicvo 5 Mb¨gvb¨  

7 iæbv Av³vi jvgvcvov 4 gwnjv cÖwZwbwa  
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11| cvwievwiK we‡iva wbimb, bvix I wmky Kj¨vb  msµvšÍ ¯’vqx KwgwU 

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1  g‡bvqviv LvZzb mvwn`vev` 7,8,9 BDwc m`m¨ 01736656606 

2 Avjx AvKei ‣RZvcyi 5 mvgR‡meK  

3 jvK wgqv NvMwUqv 6 hyeK cÖwZwbwa  

4 Pvb wgqv ingZcyi 7 Mb¨gvb¨  

5 Avjx b~i webœvKzwj 7 Mb¨gvb¨  

6 byi DwÏb jvD‡oMo 8 Mb¨gvb¨  

7 Rwibv †eMg cyivb jvDo 9 gwnjv cÖwZwbwa  

           

  

12| mvs¯‥…wZ I †Ljvayjv  msµvšÍ ¯’vqx KwgwU 

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1  ‡gvt g Í̄dv cyivb jvDo 9 BDwc m`m¨ 01748971836 

2 Av³vi û‡mb ‡KvbvUQov 4 mvgR‡meK  

3 Kwei û‡mb ingZcyi 7 hyeK cÖwZwbwa  

4 ibRb evey ev`vNvU 3 Mb¨gvb¨  

5 gyQwjg DwÏb ‣RZvcyi 5 Mb¨gvb¨  

6 ‡Zvdv¾j NvMwUqv 6 Mb¨gvb¨  

7 AvQgv Av³vi BQecyi 4 gwnjv cÖwZwbwa  

 

 

13| mgvR Kj¨vb I ỳ‡hv©M e¨e¯’vcbv welqK  ¯’vqx KwgwU: 

µwgK 

bs 
bvg MÖvg IqvW© bs cwiPq ‡gvevBj b¤̂i 

1 nvmbviv †eMg ‣RZvcyi 4,5,6 BDwc m`m¨ 01796766623 

2 ‡bKei KzbvUPov 4 mvgR‡meK  

3 `vwbQ wgqv w`wNicvo 5 hyeK cÖwZwbwa  

4 mb©v †eMg ev`vNvU 3 Mb¨gvb¨  

5 Avgvb Djøv BDbyQ cyi 1 Mb¨gvb¨  

6 QvweKzi bvnvi ‡gvjøvcvov 5 gwnjv cÖwZwbwa  

7 mvgQzjnK  Zvwnicyi -- BDwbqbmgvRKgx© 01753-608492 

 

 

২.২ আউন অআন নুমায়ী (নুবেদ-৬) য়াডি  বা ওতৃি ও কৃীত ওামিক্রভূ 

ক্র: নং য়াডি  নং য়াডি  বায তানযঔ ঔাত নবনিও ওামক্রি বভয নাভ নকবভয ংঔযা ভন্তফয 

০১ ০১ ১৭-০৪-২০১৯ নযফন  জমাকাবমাক ঔাত ০৪  

নক্ষ্া, স্বাস্থয  যাননবটন ০২  

দানযদ্র নফবভািন   নাযী উন্নয়ন ০২  

ওৃনল  জি ০২  

০২ ০২ ১৭-০৪-২০১৯ নযফন  জমাকাবমাক ঔাত ০৪  

নক্ষ্া, স্বাস্থয  যাননবটন ০২  

দানযদ্র নফবভািন   নাযী উন্নয়ন  ০২  

ওৃনল  জি ০২  
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০৩ ০৩ ১৭-০৪-২০১৯ নযফন  জমাকাবমাক ঔাত ০৪  

নক্ষ্া, স্বাস্থয  যাননবটন ০২  

দানযদ্র নফবভািন   নাযী উন্নয়ন  ০২  

ওৃনল  জি ০২  

০৪ ০৪ ১৮-০৪-২০১৯ নযফন  জমাকাবমাক ঔাত ০৪  

নক্ষ্া, স্বাস্থয  যাননবটন ০২  

দানযদ্র নফবভািন   নাযী উন্নয়ন  ০২  

ওৃনল  জি ০২  

০৫ ০৫ ১৮-০৪-২০১৯ নযফন  জমাকাবমাক ঔাত ০৪  

নক্ষ্া, স্বাস্থয  যাননবটন ০২  

দানযদ্র নফবভািন   নাযী উন্নয়ন  ০২  

ওৃনল  জি ০২  

০৬ ০৬ ১৮-০৪-২০১৯ নযফন  জমাকাবমাক ঔাত ০৪  

নক্ষ্া, স্বাস্থয  যাননবটন ০২  

দানযদ্র নফবভািন   নাযী উন্নয়ন  ০২  

ওৃনল  জি ০২  

০৭ ০৭ ১৯-০৪-২০১৯ নযফন  জমাকাবমাক ঔাত ০৪  

নক্ষ্া, স্বাস্থয  যাননবটন ০২  

দানযদ্র নফবভািন   নাযী উন্নয়ন  ০২  

ওৃনল  জি ০২  

০৮ ০৮ ১৯-০৪-২০১৯ নযফন  জমাকাবমাক ঔাত ০৪  

নক্ষ্া, স্বাস্থয  যাননবটন ০২  

দানযদ্র নফবভািন   নাযী উন্নয়ন  ০২  

ওৃনল  জি ০২  

০৯ ০৯ ১৯-০৪-২০১৯ নযফন  জমাকাবমাক ঔাত ০৪  

নক্ষ্া, স্বাস্থয  যাননবটন ০২  

দানযদ্র নফবভািন   নাযী উন্নয়ন ০২  

ওৃনল  জি ০২  

 

 

২.৩ * ০৫নং ফাদাখাট (উঃ) নযলবদয ২০১৯-২০২০ থি ফছবযয য়াডি  

নবনিও ওামক্রি বভয তথয নফফযণীঃ- 

 

২০১৯-২০২০আং থিফছবযয ফাদাখাট (উঃ) আউননয়বন যওায জথবও  ফিবভাট            টাওা অনথিও ফযাে প্রদা ন 

ওযা য় । ফযােওৃত ায়তাগুবরা  আউননয়ন নযলবদয নয়টি য়াবডি য ভবধয ফন্টন ওযা বয়বছ । তন্বধয ১নং  

০২নং য়াবডি  ১০ তাং, ০৩নং  ০৪নং য়াবডি  ১৫ তাং, ০৫নং  ০৬নং য়াবডি  ১০ তাং,   ৭নং   

য়াবডি  ১০ তাং, ০৮নং  ০৯নং য়াবডি  ১৫ তাং থি নফনবন্ন উন্নয়ন ভুরও ওভিওাবে ফযয় ওযা বয়জছ ।  

 

 



 

 

পৃষ্ঠা নম্বর- 19 

 

 

 

 

[গ্রাপ নং-০১]     

 

 
 

গ্রাপ নং-০১: ২০১৯-২০২০ থি ফছবযয য়াডি  নবনিও ফযাবেয নযভান 

 

ঔাতয়াযী ঔি ফযাবেয জক্ষ্বত্র নযফন  জমাকাবমাক ফযফস্থা উন্নয়বন ফিানধও থি ঔযছ ওযা বয়বছ মা জভাট 

ফযাবেয ২৫ তাং ।  দানযদ্র ননযবন নদ্ব্তীয় গুরুত্বুণি  ঔাত নাবফ জভাট ফযাবেয  ১৫ তাং ফযয় ওযা বয়বছ । 

নরকু স্থান স্বাস্থয  যাননবটন , জৌয নফদুযৎ, নক্ষ্া  এফং নাযী উন্নয়বন ৬০ তাং থি ফযয় ওযা য় । 

                          

                 [গ্রাপ নং-০২]     

    

 

 

MÖvd 02t 2017-18 A_©eQ‡ii LvZIqvix A_© eivÏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment [SA1]:  
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ননবিাক্ত জটনফবর য়াডি  নবনিও কৃনও ওামক্রি বভয তথয নফফযণী উস্থানত র । 

জটনফর ০৩: ০৫নং ফাদাখাট (উ:) আউননয়ন নযলবদয নফনবন্ন য়াডি  নবনিও ওামক্রি বভয তথয নফফযণীঃ-  

ক্র: 

নং 

যফাে ঔাবতয 

নাভ 

য়াডি  

নং 

ঔাত নবনিও ওামক্রি বভয নাভ ফযােওৃত 

টাওা 

উওায 

জবাকীয ংঔযা 
পরাপর 

০১ এরনে 

এন-৩ 

৯ 9bs Ihv‡W© `wÿb Qovicvi iv Í̄vq KvjfvU© wbg©vb| 2,00,000/- ১৬০ জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 
৯ 9bs Iqv‡W© evjyi Qo iv¯Ívq KvjfvU© wbg©vb|  1,00,000/- ৯৮ জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

৯ 9bs Iqv‡W© evIqvBj¨v nvwUi iv Í̄vq KvjfvU© wbg©vb| 2,00,000/- ১০০ জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

২ 2bs Iqv‡W© bvMicyi iv Í̄vq KvjfvU© wbg©vb|  1,00,000/- ১৭০ জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

২ 2bs Iqv‡W© bbvB iv Í̄vq KvjfvU© wbg©vb|  1,00,000/- ৬২ জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

৯ 9bs Iqv‡W© Lqv‡ji evwoi cv‡k KvjfvU© wbg©vb| 1,00,000/- ২৯০ জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

৩ 3bs Avj-nv¾¡ Rqbvj Av‡e`xb Mvj©m ¯‥z‡ji †MBU 

wbg©vb| 

2,00,000/- ৬৫০ নক্ষ্াযভান উন্নয়ন বয়বছ , নফদযারবয় 

অন ংঔযা ফৃনদ্ধ বয়বছ । 

১ 1bs Iqv‡W© Bmjvgcyi Kv›`vnvwUi iv Í̄vq KvjfvU© 

wbg©vb| 

1,00,000/- ১৭০ জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

৭ 7bs Iqv‡W© ingZcyi mitcÖvtwe`¨vj‡qi Qv` 

†givgZ| 

1,00,000/- ৩২৪ নক্ষ্াযভান উন্নয়ন বয়বছ , নফদযারবয় অন 

ংঔযা ফৃনদ্ধ বয়বছ । 

৮ 8bs Iqv‡W© jvD‡oi Mo evRv‡ii cyivZb gv‡Qi Ni 

†givgZ| 

3,00,000/- ১০০০ ফাোয উন্নয়ন 

১ 1bs Iqv‡W©i ‡mvbvcyi cvKv iv Í̄vi cv‡k MvBW-Iqvj 

wbg©vb| 

2,00,000/- ২৩১ জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

২ 2bs Iqv‡W© †fvjvLvwj mitcÖvtwe`¨vj‡q wmwjs †db I 

`iRv-Rvbvjv †givgZ| 

1,00,000/- ৩৩১ নক্ষ্াযভান উন্নয়ন বয়বছ , নফদযারবয় অন 

ংঔযা ফৃনদ্ধ বয়বছ । 

৪ 4bs Iqv‡W© †mvnvjv mitcÖvtwe`¨vj‡qi wU‡bi Qv` 

‡givgZ| 

1,00,000/- ২১৩ নক্ষ্াযভান উন্নয়ন বয়বছ, নফদযারবয় অন 

ংঔযা ফৃনদ্ধ বয়বছ । 

৩ 3bs Iqv‡W© Avj&-nvR¡ Rqbvj Av‡e`xb Mvj©m& ¯‥z‡j 

Mvj©m&-KY©vi I Uq‡jU wbg©vb| 

8,00,000/- ৬৫৩ নক্ষ্াযভান উন্নয়ন বয়বছ , নফদযারবয় অন 

ংঔযা ফৃনদ্ধ বয়বছ । 

৩ 3bs Iqv‡W© ingvwbqv `vwLj gv ª̀vmvq e½eÜz KY©vi 

’̄vcb| 

50,000/- ৩০০ নক্ষ্াযভান উন্নয়ন বয়বছ , নফদযারবয় অন 

ংঔযা ফৃনদ্ধ বয়বছ । 

৩ 3bs Iqv‡W© ev`vNvU cvewjK D”P we`¨vj‡q mZZv-

‡óvi ’̄vcb| 

25,000/- ২০০ নক্ষ্াযভান উন্নয়ন বয়বছ , নফদযারবয় অন 

ংঔযা ফৃনদ্ধ বয়বছ । 

৬ 6bs Iqv‡W© NvMwUqv ei‡U‡K cvewjK Uq‡jU wbg©vb| 6,00,000/- ২৫০০ স্বাস্থয জফা নননিত বয়বছ এফং 

নযবফ দুলনভুক্ত বয়বছ । 
১-৯ ev`vNvU wewfbœ ¯‥z‡ji `wi ª̀ QvÎ-QvÎx‡`i gv‡S 

†mvjvi evj¦ weZib| 

93,289/- ১৮৭ নক্ষ্াযভান উন্নয়ন বয়বছ , নফদযারবয় অন 

ংঔযা ফৃনদ্ধ বয়বছ । 

১-৯ BDwc wWwRUvj †m›Uv‡ii Dbœq‡b 1wU j¨vcUc , 2wU 

j¨vcUc †givgZ, 2wU wcÖ›Uvi µq, 2wU wcÖ›Uvi 

2,81,811/- ২৮৮০ ভানফ-ম্পদ উন্নয়ন 
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†givgZ, 2wU AUex †Uwej, 5wU †Pqvi µq, 1wU 

Avjwgov †givgZ, 1wU AvBcGm µq Ges wWwRUvj 

†m›Uv‡ii KÿwU †mvjvimn ms¯‥vi| 

১-৯ gv¯‥, mvevb I weøwPs cvDWvi mieivn I weZib 60,000/- ২০০ স্বাস্থয জফা নননিত বয়বছ এফং নযবফ 

দুলনভুক্ত বয়বছ । 
০২ টি অয 

প্রওল্প 

০৯ BDbyQcyi bqv nvwU MÖv‡gi iv Í̄v wbg©vb 4,08,000/- ৩০০০ েন জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

০৬ bvMicyi MÖv‡gi Rv½v‡ji iv¯Ív wbg©vb 4,08,000/- ১২০০০ েন জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  দ্রুত 

ভবয় স্বাস্থযবফা নননিত বয়বছ । 

০৮ Rv½vj nvwU MÖv‡gi iv Í̄v ms¯‥vi 4,08,000/- ১২০০ েন জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

০৯ ingZcyi Kvwj evwo MÖv‡gi iv Í̄v wbg©vb 4,08,000/- ১৫০০০ েন জমাকাবমাক ফযফস্থা য উন্নয়ন  দ্রুত 

ভবয় স্বাস্থযবফা নননিত বয়বছ । 

১-৯ ev`vNvU evRvi n‡Z `xNxicvo cvKv iv Í̄vi ỳB cv‡k 

gvwU Øviv iv¯Ív ms¯‥vi 

4,08,000/- ১২০০ েন জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  দ্রুত 

ভবয় স্বাস্থযবফা নননিত বয়বছ । 

১-৯ সবনা মূশে মসৌর সবদ্যুৎ সবতরন ৩,৯১,০২০ ৬০টি  যাবতয ন্ধওায দুয বয়বছ এফং 

দনযদ্র ছাত্র-ছাত্রীবদয নক্ষ্ায উন্নয়ন। 

 

০৩ ওানফটা ০৯ Kvgove›` Qvgvi evwo n‡Z gÄyi Avjxi Rwg ch©šÍ 

iv¯Ív wbg©vb 
8.300 †gt 

Ub 

১২০০ েন জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

০৮ cvVvbcvov evnvi DwÏ‡bi evwo n‡Z m ©̀v‡ii evwo 8.300 †gt 

Ub 

১৫০০০ েন জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

১-৯ সবনা মূশে মসৌর সবদ্যুৎ সবতরন ৩,৯১,০২০ ৬০টি  যাবতয ন্ধওায দুয বয়বছ এফং 

দনযদ্র ছাত্র-ছাত্রীবদয নক্ষ্ায উন্নয়ন। 

১-৯ ধভীয় প্রনতষ্টান উন্নয়বন নফনাভুবরয জৌয জারায 

যাবনর নফতনণ। 

৭০,০০০ ০৩ টি যাবতয ন্ধওায দুয বয়বছ এফং 

দনযদ্র ছাত্র-ছাত্রীবদয নক্ষ্ায উন্নয়ন। 



 

 

পৃষ্ঠা নম্বর- 22 

 

 

 

*৫নং ফাদাখাট আউননয়ন নযলবদয ২০১৯-২০২০আং থি ফছবযয য়াডি  

নবনিও ওামক্রি বভয তথয নফফযণীঃ- 

 

ক্র: 

নং 

যফাে 

ঔাবতয নাভ 

য়াডি  

নং 

ঔাত নবনিও ওামক্রি বভয নাভ ফযােওৃত 

টাওা 

উওায 

জবাকীয ংঔযা 
পরাপর 

০৪ 

 

এনডন ০৫ 5bs Iqv‡W© •RZvcyi wK¬wb‡Ki †`qvj wbg©vb|  2,00,000/- ১৩০ েন নক্ষ্াযভান উন্নয়ন বয়বছ, নফদযারবয় 

অন ংঔযা ফৃনদ্ধ বয়বছ । 
এনডন 

 

১-৯ 3bs Iqv‡W©i  Kvgove›` Kvgv‡ji evwoi cv‡ki iv¯Ívq 

†WªBb wbg©vb| 

3,00,000/- ৩৫ টি 

নযফায 

ননযাদ ানন নননিত বয়বছ, এফং 

েনস্বাস্থয ফযফস্থায উন্নয়ন বয়বছ । 
এনডন ১-৯ ev`vNvU evRv‡ii KvV-cwÆi iv¯Ívi †WªBb wbg©vb| 7,00,000/- ৩০০০ েন জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 
 এনডন ১-৯ ev`vNvU Avj& nv¾¡ Rqbvj Av‡e`xb Mvj©m ¯‥z‡ji mvg‡b 

gwjøKcyi n‡Z Kvgove›` iv¯Ívi Aewkó Ask Aviwmwm Øviv 

cvKKib| 

6,00,000/- ৩২৪৪ জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  ভয় 

িয় ওবভবছ । 

০৫ আনেনন ০১ jvD‡iiMo evRv‡ii Rv‡g gmwR` Dbœqb Ges 

¯^wbf©i hye Dbœqb mwgwZ-Gi Dbœqb| 

1,00,000/- ১৩০০ েন ওৃনল  জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  

ভয় িয় ওবভবছ । 

০২ BDbyQ cyi Rv½v‡ji iv¯Ív †givgZ|   45,000/- ১৩০০ েন ওৃনল  জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  

ভয় িয় ওবভবছ । 

০৩ BDbyQcyi eªx‡Ri `yB  cv‡ki ¸ovq Ges BDQzecyi 

iªx‡Ri `yB cv‡ki ¸ovq gvwU fivU|  

1,20,420/- ১৫০০ েন ওৃনল  জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  

ভয় িয় ওবভবছ । 

০৪ Kvgove›` Kvjv‡gi evwo n‡Z iwK‡ei evwo ch©šÍ 

iv¯Ív wbg©vb  

1,05,420/- ১৫০০ েন ওৃনল  জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  

ভয় িয় ওবভবছ । 

০৬ NvMov cvKv iv¯Ív n‡Z ‡i‡nbvi evwo iv Í̄v wbg©vb 60,000/- ৭৫০ েন ওৃনল  জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  

ভয় িয় ওবভবছ । 

০৮ bbvB MÖv‡gi iv Í̄v ms¯‥vi 50,000/- ৯৭০ েন ওৃনল  জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  

ভয় িয় ওবভবছ । 

০২ BDQzecyi MÖv‡gi iv¯Ív ms¯‥vi 50,000/- ৫৫০ েন ওৃনল  জমাকাবমাক ফযফস্থায উন্নয়ন  

ভয় িয় ওবভবছ । 
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2.4 MÖvg Av`vjZ I MÖvg cywjk m¤úwK©Z evrmwiK weeiYx 

MÖvgxb Rb‡Mvôx GKwU wekvj Ask `wi`ª Ges wbiÿi| `wi`ª Rmmvai‡Yi c‡ÿ kn‡i Av`vj‡Z `xN©w`b 

gvgjv-‡gvKÏgv Pvjv‡bv KwVb Ges e¨qeûj| GB cwi‡cÖwÿ‡Z MÖvgvÂ‡ji †QvU †QvU †`Iqvbx I 

†d․R`vix gvgjv wb®úwËi Rb¨ MÖvg Av`vjZ AvBb 2006 Abyhvqx BDwbqb cwil‡`i AvIZvq MÖvg 

Av`vjZ MwVZ nq| MÖvg Av`vjZ 75,000/-UvKv gyj¨gv‡bi †`Iqvbx I †d․R`vix gvgjv wb®úwË 

Ki‡Z cv‡i| BD/wc GjvKvi RbMY †d․R`vix gvgjvi Rb¨ 10UvKv Ges †`Iqvbx gvgjvi Rb¨ 

20UvKv wd w`‡q `ªæZ mg‡qi gvgjv wb®úwËi Rb¨ `v‡qi Ki‡Z cv‡i| 

5bs ev`vNvU BDwbq‡bi MÖvg Av`vj‡Z 2019-2020A_© eQ‡i †gvU 32wU Awf‡hvM M„wnZ nq| Zb¥‡a¨ 

---wU gvgjv wewa 31 wb®úwË 26wU LvwiR 03wU, cªvK wePv‡ii gva¨‡g 01wU, ‡diZ 02wU Ges 0 wU 

D”P Av`vj‡Z †cÖiY Kiv n‡q‡Q| MÖvg ch©v‡q MÖvg Av`vjZ Gfv‡e `ªæZZg mg‡q gvgjv wb®úwËi d‡j 

MÖvgxb Rb‡Mvôxi A‡bK weo¤b̂v I Li‡Pi nvZ †_‡K iÿv ‡c‡q‡Q| GQvov `ªæZ wePviKv‡h©i d‡j 

SMov weev‡`i e¨vcKZv eûjvs‡k n«vm †c‡q‡Q| 

*wb‡¤œ 05bs ev`vNvU BDwbqb cwil‡`I 2019-2020A_© eQ‡i MÖvg Av`vjZ 

m¤úwK©Z evrmwiK weeibxt 

µ:bs IqvW© 

bs 

gvgjvi aib ev`xi weeiY wVKvbv cÖwZevw`i weeiY 

wVKvbv 

AvbygvwbK 

gyj¨ 

wb®úwËi 

aiY 

myweav‡fvMxi 

mydj 

01 07 ‡`Iqvbx ‡gvt kvnvbyi Avjg, MÖvg: 

†mvbvcyi 

Avjx AvKei, MÖvg: 

ingZcyi 

15,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

02 07 ‡`Iqvbx mvgv` wgqv, MÖvg: 

webœvKzwj 

gv‡jKv †eMg, 

MÖvg: †gvK‡k`cyi  

10,500/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

03 09 ‡d․R`vwi kwn` wgqv, MÖvg: 

mvwn`vev` 

wd‡ivR Avjx, MÖvg: 

mvwn`vev` 

2,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

04 03 ‡d․R`vwi AvKei Avjx, MÖvg: 

Kvgove›` 

gig Avjx, MÖvg: 

Kvgove›` 

200/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

05 07 ‡`Iqvbx mvgv` wgqv, MÖvg: 

webœvKzwj 

¸igyR, MÖvg: 

†gvK‡k`cyi 

5,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

06 08 ‡`Iqvbx Ry‡jLv †eMg, MÖvg: 

ivRviMvuI 

kwn` wgqv, MÖvg: 

Qovicvo 

15,000/= LvwiR m‡šÍvlRbK 

07 07 ‡`Iqvbx gvneyeyi ingvb †P․ayix, 

MÖvg: webœvKzwj 

Avey mvC`, MÖvg: 

Kwigcyi 

avb wewµi 

UvKv 

‡diZ 

†`Iqv nj 

m‡šÍvlRbK 

08 09 ‡`Iqvbx byiæj Avwgb, MÖvg: 

gyK‡k`cyi 

AvwRRyjBmjvg 

MÖvg: Kvgove›` 

2,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

09 03 ‡`Iqvbx wgwj Av³vi, MÖvg: 

Kvgove›` 

Avwdqv †eMg, 

MÖvg: Kvgove›` 

2,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

10 01 ‡`Iqvbx ‡Mvjvc wgqv, MÖvg: 

Bmjvgcyi 

Zviv wgqv, MÖvg: 

†mvbvcyi 

5,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

11 04 ‡d․R`vix ‡mwjbv †eMg, MÖvg: 

jvgvcvov 

iv‡k`v †eMg, MÖvg: 

jvgvcvov 

300/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

12 04 ‡`Iqvbx Lv‡j`v Av³vi, MÖvg: 

†mvnvjv 

mgjv †eMg, MÖvg: 

Kvgove›` 

1,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

13 03 ‡`Iqvbx wmivRyj Bmjvg, MÖvg: 

Kvgove›` 

byiæj Avwgb, MÖvg: 

Kvgove›` 

7,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

14 05 ‡`Iqvbx Qwdbv LvZzb, MÖvg: 

•RZvcyi 

AviRy wgqv, MÖvg: 

•RZvcyi 

5,000/= cÖvK 

wePvi 

m‡šÍvlRbK 

15 07 ‡`Iqvbx nvwjgv †eMg, MÖvg: iwngv LvZzb, MÖvg; 1,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 
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ingZcyi ingZcyi 

16 08 ‡d․R`vwi eKzj wgqv, MÖvg: jvgvkÖg RR wgqv, MÖvg: 

Kwigcyi 

3,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

17 04 ‡`Iqvbx ‡gvt Iqvwn` wgqv, MÖvg: 

jvgvcvov 

‡gvt wgjb wgqv, 

MÖvg: Bmjvgcyi 

1,500/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

18 09 ‡`Iqvbx Rûiv wewe, MÖvg: 

gyK‡k`cyi 

išÍv †eMg, MÖvg: 

gyK‡k`cyi 

1,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

19 07 ‡d․R`vwi Avj Avwgb, MÖvg: 

Kwigcyi 

iæûj Avwgb, MÖvg: 

Kwigcyi 

600/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

20 04 ‡`Iqvbx nvR¦x: jv‡qQ wgqv, MÖvg: 

KzbvnvU Qov 

gy³vi wgqv, MÖvg: 

KzbvnvU Qov 

2,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

21 03 ‡`Iqvbx Avey e°i wmwÏK, MÖvg: 

Kvgove›` 

byiæj Avwgb, MÖvg: 

Kvgove›` 

3,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

22 03 ‡d․R`vwi wniv gwb †eMg, MÖvg: 

Kvgove›` 

iægvB †eMg, MÖvg: 

Kvgove›` 

500/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

23 07 ‡d․R`vwi iv‡mj wgqv, MÖvg: 

Kwigcyi 

RvwKi †nv‡mb, 

MÖvg: Kwigcyi 

1,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

24 02 ‡`Iqvbx byi wgqv, MÖvg: †fvjvLvwj Av³vi wgqv, MÖvg: 

bbvB 

Miæ wewµi 

cvIbv UvKv 

‡diZ m‡šÍvlRbK 

25 08 ‡`Iqvbx BmgZ Avjx, MÖvg: 

‣cjbcyi(eo`j Dt) 

BD/wc 

Avey Kv‡kg, MÖvg: 

ev`vNvU 

10,500/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

26 01 ‡`Iqvbx Øxb Bmjvg, MÖvg: 

KvÂbcyi 

kvgmy wgqv, MÖvg: 

†mvbvcyi 

Miæi 

wewµi 

cvIbv UvKv 

LvwiR m‡šÍvlRbK 

27 03 ‡`Iqvbx mv‡q`v †eMg, MÖvg: 

Kvgove›` 

dvinvbv †eMg, 

MÖvg: Kvgove›` 

2,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

28 07 ‡d․R`vwi Kvgvj †nv‡mb, MÖvg: 

ingZcyi 

Avt AvwR`, MÖvg: 

ingZcyi 

3,000/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

29 07 ‡d․R`vwi gvmy` wgqv, MÖvg: 

†gv‡`iMvuI 

Avjvwgb, MÖvg: 

Kvgove›` 

gUi mvB‡Kj 

GKwm‡W›U mµvšÍ 
wewa-31 m‡šÍvlRbK 

30 01 ‡`Iqvbx ‡gvt wgjb wgqv, MÖvg: 

Bmjvgcyi 

‡mv‡nj wgqv, MÖvg: 

jvD‡oiMo 

75,000/= LvwiR m‡šÍvlRbK 

31 02 ‡d․R`vwi ‡gvt gby wgqv, MÖvg: 

†bvqvMvuI 

Rwmg wgqv, MÖvg: 

†bvqvMvuI 

200/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 

32 07 ‡d․R`vwi AvwRRyj nK, MÖvg: 

ingZcyi 

gy³vi wgqv, MÖvg: 

ingZcyi 

1,500/= wewa-31 m‡šÍvlRbK 
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*MÖvg cywjkt- 

MÖvg cywjk n‡jv BDwbqb cwil‡`I cÖwZiÿv evwnbx wnmv‡e KvR K‡i| MÖvgÂ‡j Zviv †P․wK`vi, 

`dv`vi Ges gnjøv`vi bv‡g cwiwPZ| †h‡Kvb bvgB m‡¤v̂ab Kiv †nvK bv †Kb, Zviv ¯’vbxq 

miKvi(BDwbqb cwil`) Aa¨v‡`k 1983 Gi Zdwmj-1-G Abyhvqx KZ©e¨ cvjb K‡ib| GB evwnbxi 

wbw ©̀ó †cvkvK Av‡Q, Ges Zviv A‡bK †ÿ‡Î Z…Ygyj ch©v‡qi cÖ_g cÖwZiÿv `vwqZ¡ cvjb K‡ib| MÖvg 

cywj‡ki `vwqZ¡ Ges KZ©e¨ mgMÖ BDwbqb Ry‡o _v‡K| BDwbqb cwil` KZ…©K wba©vwiZ GjvKvq wbqwgZ 

cvnviv †`qv BDwbqb cwil‡`i Ki Av`v‡qi mnvqZv cÖ`vb, MÖvg Av`vj‡Zi wbivcËv iÿv, Ges mswkó 

_vbvi cywjk‡K GjvKvi kvwšÍ k„•Ljv iÿvq mnvqZv Kiv MÖvg cywj‡ki Ab¨Zg cÖavb `vwqZ¡| 

 

*ev`vNvU BDwbqb cwil‡`I 2019-2020A_© eQ‡I MÖvg cywjk m¤úwK©Z 

evrmwiK weeiYxt- 

µ:bs Z_¨ 

cÖavbKvixi 

MÖvg cywj‡ki 

bvg 

IqvW© 

bs 

gvgivi 

aib 

ev`xi weeiY 

wVKvbv 

cÖwZev`xi 

weeiY 

PvwnZ Z‡_¨i 

weeiY 

‡cÖwiZ Z‡_¨i 

weeiY 

01 Aveyj evkvi `dv`vi ‡`Iqvbx gvneyeyi 

ingvb,MÖvg: 

webœvKzwj 

Avey mvC`, 

MÖvg: Kwigcyi 

mgbRvix mgbcÖavb 

02 ‡Mvjvc wgqv 01 ‡d․R`vwi kwn` wgqv, MÖvg: 

mvwn`vev` 

wd‡ivR Avjx, 

MÖvg: mvwn`vev` 

mgbRvix mgbcÖavb 

03 AvÄy wgqv 02 ‡`Iqvbx Kvnbyi, MÖvg: 

†mvbvcyi 

Avjx AvKei, 

MÖvg: ingZcyi 

mgbRvix mgbcÖavb 

04 Av: nvwg` 03 ‡d․R`vwi ‡m‡jbv †eMg,MÖvg: 

jvgvcvov 

iv‡k`v Av³vi, 

MÖvg: jvgvcvov 

mgbRvix mgbcÖavb 

05 ev”Qz wgqv 04 ‡`Iqvbx wgwj Av³vi,MÖvg: 

Kvgove›` 

mvwdqv †eMg, 

MÖvg: Kvgove›` 

mgbRvix mgbcÖavb 

06 gvQzgv 05 ‡d․R`vwi AvKei Avjx, MÖvg: 

Kvgove›` 

gig Avjx, MÖvg: 

Kvgove›` 

mgbRvix mgbcÖavb 

07 Rvjvj wgqv 06 ‡`Iqvbx Lv‡j`v Av³vi, 

MÖvg: †mvnvjv 

mgjv †eMg, 

MÖvg: Kvgove›` 

mgbRvix mgbcÖavb 

08 gÄyi Avjx 07 ‡d․R`vwi eKzj wgqv, MÖvg: 

jvgvkÖg 

RR wgqv, MÖvg: 

Kwigcyi 

mgbRvix mgbcÖavb 

09 AvQvj DwÏb 08 ‡`Iqvbx wmivRyj Bmjvg, 

MÖvg: Kvgove›` 

iæûj Avwgb, 

MÖvg: Kvgove›` 

mgbRvix mgbcÖavb 

10 Av°vQ wgqv 09 ‡d․R`vwi Avj Avwgb, MÖvg: 

Kwigcyi 

iæûj Avwgb, 

Kwigcyi 

mgbRvix mgbcÖavb 
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২.৫ েন্  ভৃতুয ননফন্ধন  আউন নডনেটার জন্টায (UDC) ম্পনওি ত 

ফাৎনযও নফফযণী 

Rb¥ wbeÜb n‡jv GKRb gvby‡li bvg, wj½, R‡b¥i ZvwiL I ¯’vb, evev-gv‡qi bvg, Zv‡`i RvZxqZv 

Ges ¯’vqx wVKvbv wba©vwiZ wbeÜK KZ©…K †iKW© Ges mb` cÖ`vb Kiv| GKBfv‡e g„Z¨y wbeÜb n‡jv g„Z 

e¨w³i bvg, g„Z¨yi ZvwiL, g„Z¨yi ¯’vb, wj½, wcZv ev gvZv ev ¯^vgx A_ev ¯¿xi bvg wba©vwiZ wbeÜK 

KZ©…K †iKW© Ges mb` cÖ`vb Kiv| 1873 mv‡j e„wUk miKvi Awef³ evsjvq Rb¥ wbeÜb ংক্রান্ত 

AvBb Rvix Ki‡j evsjv‡`†k cÖ_gev‡ii g‡Zv Rb¥ wbeÜb Kvh©µg Pvjy nq| eZ©gvb Rb¥ Ig„Z¨y wbeÜb 

AvBb, 2004 Abyhvqx RvwZ-ag©-eY©-‡Mvôx-wj½wbwe©‡k‡lme e¨w³i Rb¥ Ges g„Z¨y wbeÜb eva¨Zvg~jK| 

ivóªxq bvbv my‡hvM-myweav Ges cwiP‡qi evnK wnmv‡e wbeÜb েরুযী| 

GKB e¨w³i AbyK‚‡j GKvwaKevi Rb¥ wbeÜb Kiv hv‡e bv| GwU Rb¥ I g„Z¨y wbeÜb AvBb, 2004 Gi 

21 aviv Abyhvqx `Ûbxq Aciva|†Kvb g„Z e¨w³i Rb¥ wbeÜb bv n‡q _vK‡j Zvi g„Z¨y wbeÜ‡bi c~‡e© 

Rb¥ wbeÜb Kiv Avek¨K| 

 

৫নং ফাদাখাট আউননয়ন নযলবদয  Pvjy nIqvi ci †_‡KB Rb¥ wbeÜb †mev cÖ`vb Kiv ংক্রান্ত  

শুরুK‡i| c~‡e© ïay nv‡Z †jLv mb` Bm ÿ Kiv nZ| Z‡e, eZ©gv‡b BDwbqb wWwRUvj †m›Uv‡ii gva¨‡g 

Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜ‡bi mb` cÖ ‘̄Z Kiv nq| 

 

* ২০১৯-২০২০ থি ফছবয  ফাদাখাট আউননয়ন নযলদ নডনেটার জন্টায (UDC) জফা ম্পনওি ত ফাৎনযও 

নফফযণীঃ- 

ক্র: 

নং 

জফায ধযণ য়াডি  

নং 

জফা গ্রনতায নাভ  ঠিওানা তানযঔ অদায়ী 

ভুরয 

ুনফধাববাকীয  

ভন্তফয 

০১ জন্ম ননবন্ধন ০১ মমাোঃ শনরফ নময়া, কাঞ্চনপুর ০৩-১-২০২০ 50  

০২ মৃত্য ননবন্ধন ০৫ রজব আলী, মমাল্লাপাড়া ১৬-০৩-২০২০ 50  

০৩ নাগনরগত্ব সনদপত্র ০৯ মাননক নময়া, পুরান লাউড় ১৪-৩-২০২০ 10  

০৪ উত্তরানিকারী সনদপত্র ০৮ আবু্দল বানরক, লাউড়ড়রগড় ২১-৪-২০২০ 20  

০৫ প্রত্যয়নপত্র ০৩ পারুল মবগম, কামড়াবন্দ  20  

০৬ চানরনত্রক সনদপত্র ০৯ আনমর ম াড়সন, মমাকড়সদপুর    

০৭ জন্ম ননবন্ধন আড়বদন ফরম ০৫ কুলসুমা মবগম, নদঘীরপাড়    

০৮ ভুনম ীন সনদপত্র ০১ ম াড়সন নময়া, ইউনুছপুর    

০৯ ওৃনল ুনফিান ায়তা ০৭ আনজজুল ইসলাম, র মত্পুর    

১০ উন্নত োবতয কফানদশু  াুঁ -

ভুযনক েনকবণয  

০৪ মসাড় ল নময়া, মসা ালা    

১১ পরদ  লনধ ফৃবক্ষ্য 

িাযা/ওরভ/ফীে উৎাদন, 

োভিপ্লােভ ংগ্র  ংযক্ষ্ণ 

০৬ শামীম নময়া, আদশশগ্রাম    

১২ ায নডরায  ঔুিযা ায নফবক্রতা 

ননজয়াক 

০২ কাজল নময়া, ননাই    

১৩ াুঁ - ভুযনকয টিওাদান ০২ উছমান গনন, নাগরপুর    

১৪ ওৃনলণয নফণবন ায়তা প্রদান ০৭ ফারুক নময়া, মমাড়দরগাাঁ ও    

১৫ কফানদ শুয টিওাদান ০৩ আলী ম াড়সন, মনল্লকপুর    

১৬ েনভ আোযা/ভৎয িাল/ফৃক্ষ্বযাণ ০৫ আফজাল ম াড়সন, ঘাগড়া ২৩-৪-২০২০   

http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/0358cd9c-469c-4b41-8aa7-8383bcd3a12e/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/27dcdfe6-c8a2-4136-b1c1-156f9b0e4309/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%93-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/27dcdfe6-c8a2-4136-b1c1-156f9b0e4309/%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%A4-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%81-%E0%A6%93-%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B8-%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A6%A3
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/6d768f04-4df2-4776-a26b-3d5e090a2977/%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A6%A6-%E0%A6%93-%E0%A6%94%E0%A6%B7%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%AE/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8,-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/6d768f04-4df2-4776-a26b-3d5e090a2977/%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A6%A6-%E0%A6%93-%E0%A6%94%E0%A6%B7%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%AE/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8,-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/6d768f04-4df2-4776-a26b-3d5e090a2977/%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A6%A6-%E0%A6%93-%E0%A6%94%E0%A6%B7%E0%A6%A7%E0%A6%BF-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%AE/%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%9C-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%A8,-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%A3
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/72c28d71-444f-4873-880f-a3cb4c913961/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/72c28d71-444f-4873-880f-a3cb4c913961/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%93-%E0%A6%96%E0%A7%81%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%8B%E0%A6%97
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/85c697e6-f5ef-48f7-8226-5d64281e20c8/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%B8--%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/da1daeb3-f04c-4574-bb1b-747ef4193118/%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/fab19dd6-459a-443e-8b71-2ab0c1824127/%E0%A6%97%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://services.portal.gov.bd/site/service_portal/fffd6e63-179c-48a3-932e-1fd3de402a3c/%E0%A6%9C%E0%A6%AE%E0%A6%BF-%E0%A6%87%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE/%E0%A6%AE%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B7/%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%A3
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১৭ ই-নামজানর আড়বদন ০৩ আোঃ ম নকম, বাদাঘাট ২৫-৫-২০২০   

১৮ 
অনলাইড়ন পাসড়পাড়টশ র আড়বদন 

০২ রনবউল আওয়াল ২৭-২-২০২০   

১৯ জন্ম ননবন্ধড়নর সংড়শািড়নর 

আড়বদন 

০৩ ত্া নমনা সুলত্ানা ময়না, বাদাঘাট ১৩-৬-২০২০   

২০ মৃতু্য ননবন্ধন সংড়শািন ০৫ নুরুল ইসলাম ২৫-৬-২০২০   

২১  AvBwW KvW© AbjvBb †_‡K 

WvDb‡jvW 

03 nvwbd wgqv, gvjv †eMg, jvwK Av³vi 01-12-2020   

২২ gvZ…Z¡Kvjxb fvZv Av‡e`b 04 bqb gwb, gqbv †eMg, iwngv †eMg, 

cvwLgv Av³vi 

20-11-2020   

২৩ AvBwW Kv‡W©i AbjvBb 

Av‡e`b 

02wU KweZv Av³vi, gvmyK wgqv 25-11-2020   
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*২০১৯-২০২০ থি ফছবয ফাদাখাট আউননয়ন নযলদ নডনেটার জন্টায (UDC) েন্  ভৃতুয ননফন্ধন ম্পনওি ত  

ফাৎনযও নফফযণীঃ  

                                                                                          (েভনন পযভ-৯) 

েন্  ভৃতুয ননফন্ধন নযংঔযান  

েুরাআ ২০১৯ বত ৩০ েুন ২০২০ মন্তি  ভবয় েন্  ভৃতুয 

ননফন্ধন ংক্রান্ত  ফাৎনযও নফফযণীঃ- 

প্রনতবফদন প্রনয়বণয তানযঔ ০২ ০৭ ২০২০ 

নদন ভা ফছয 

৫নং ফাদাখাট আউননয়ন নযলদ েন্  ভৃতুয ননফন্ধবওয ওামারিয়  

উবেরাঃ-তানযুয, জেরাঃ-ুনাভকঞ্জ। 

১।  েন্ ননফন্ধন নযংঔযান: 

প্রনতবফদনাধীন ওার মন্তি  েন্ ননফন্ধন ফনবত তথয নরনফদ্ধ 

ওযায ক্রভুনঞ্জত ংঔযা 

প্রনতবফদনাধীন ওার মন্তি  ক্রভুনঞ্জত েন্  নদ নফতযবণয 

ংঔযা 

১৮ ফৎবযয ফা 

তাায ননবিয নশু 

১৮ ফৎবযয উবধফিয 

প্রাপ্ত ফয়ক 

জভাট 

(১+২+৩+৪) 

১৮ ফৎবযয ফা 

তাায ননবিয নশু 

১৮ ফৎবযয উবধফিয 

প্রাপ্ত ফয়ক 

জভাট 

(৫+৭+৮+৯) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ুরুল ভনরা ুরুল ভনরা জভাট ুরুল ভনরা ুরুল ভনরা জভাট 

৮৩০ ৬৩৭ ১০৪৩ ৯৩২ ৩৪৪২ ৮৩২৪ ৬৫৩৪ ১১৫৩৪ ৯৫৩৪ ৩৫৯২৬ 

২।  ভৃতুয ননফন্ধবনয নযংঔযান :- 

প্রনতবফদনাধীন ওার মন্তি  ভৃতুয ননফন্ধন ফনবত তথয নরনফদ্ধ 

ওযায ক্রভুনঞ্জত ংঔযা  

প্রনতবফদনাধীন ওার মন্তি  ক্রভুনঞ্জত ভৃতুয  নদ নফতযবণয 

ংঔযা 

১৮ ফৎবযয ফা 

তাায ননবিয নশু 

১৮ ফৎবযয উবধফিয 

প্রাপ্ত ফয়ক 

জভাট 

(১+২+৩+৪) 

১৮ ফৎবযয ফা 

তাায ননবিয নশু 

১৮ ফৎবযয উবধফিয 

প্রাপ্ত ফয়ক 

জভাট 

(৫+৭+৮+৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

ুরুল ভনরা ুরুল ভনরা জভাট ুরুল ভনরা ুরুল ভনরা জভাট 

৪ ২ ৪৫ ৫৩ ১০৪ ৩৪ ২৩ ৪০২ ১১২ ৫৭১ 

 

৩।  প্রনতবফদনাধীন ওার মন্তি  েন্  ভৃতুয ননফন্ধন ঔাবত ক্রভুনঞ্জত নপ অদাবয়য নযভান ঃঃ ৫০৫২৫/- টাওা এফং 

ক্রভুনঞ্জত থি ফযবয়য নযভান  ০০/- টাওা। 

১।  েন্ ননফন্ধন টাকবপাি প্রনতবফদন ওাবর েন্ ননফন্ধন প্রাবয ওী ওী ওামক্রি ভ গ্রণ ওনযয়াবছ :-   নশুয েবন্য ৪৫ নদবনয 

ভবধয নশুয েন্ ননফন্ধন ওযায ফযফস্থা গ্রবণ  েনকনবও বিতন ওযায ফনত ওযণ বা  জনভনায ওযা য় । 

২।  ংবক্ষ্ব েন্  ভৃতুয ননফন্ধবনয ভযা  উা ভাধাবনয উায় :-  জনটয়াওি  ফযফস্থা উন্নত ওযণ , েন্ তানযঔ 

ংবাধবনয েরুযী দবক্ষ্ গ্রণ । 
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২.৬ াভানেও ননযািা ওভিূনিয অতায় কৃীত ওামিক্রভভূ  উওাযববাকীয ংঔযা (নবনেনড, নবনেএপ, 

টিঅয, ওানফঔা/ওানফটা, নত দনযদ্রবদয ওভিংস্থান আতযানদ) 

 

*জটনফর-১: াভানেও ননযািা জফষ্টনীয অতায় নফনবন্ন বাতাববাকী, উওাযববাকীয তথয ছওঃ- 

য়াডি  

নং 

ফয়ক বাতায 

ুনফধাববাকী 

নফনধফা 

বাতায 

ুনফধাববাকী 

প্রনতফন্ধী 

বাতায 

ুনফধাববাকী 

ভুনক্তবমাদ্ধা 

বাতায 

ুনফধাববাকী 

ভাতৃত্ব 

বাতায 

ুনফধাববাকী 

ঔাদয ফান্ধফ 

ুনফধা জবাকী 

নবনেএপ 

ুনফধা 

জবাকী  

নবনেনড 

ুনফধাববাকী 

নত 

দনযদ্র ূনি 

অয আ 

এভন 

ুনফধাববাকী 

০১    ০৪ ১৪ ১৩০ ৩৪৫   ০১ 

০২    ০৩ ১৩ ১৩০ ২৮৫   ০১ 

০৩    ০৬ ১৬ ১৪০ ৩৭৫   ০১ 

০৪    ০৭ ১৮ ১৪০ ৪৬৫   ০১ 

০৫    ০৬ ১৩ ১৩০ ৩১৫   ০১ 

০৬    ০৫ ১৩ ১৩০ ৩২৫   ০১ 

০৭    ০৩ ১৩ ১৩০ ২৯৫   ০১ 

০৮    ০৫ ১৫ ১৩০ ৩৩৭   ০১ 

০৯    ০৮ ১৫ ১৪০ ২৮৫   ০১ 

জভাট    ৪৭ ১৩০ ১২০০ ৩০২৭   ১০ 

 

 

*জটনফর-২: জবৌত ফওাঠাবভা তথয ছওঃ- 

ওািাুঁ  

ফাড়ী 

অধা াওা 

ফাড়ী 

াওা 

ফাড়ী 

ওািাুঁ  

যাস্তা 

াওা 

যাস্তা 

আট 

নরং 

ভনেদ ভনন্দয ওফযস্থান াট 

ফাোয 

ফযাংও ওারবাটি  ব্রীে জঔায়ায 

২৫৬৭ ৩৭৯ ১৩৫ ১৬নও: 

নভ: 

১০ নও: নভ: ০.৫০০ 

নও: নভ: 

২৪টি ০৯ টি ০৯ টি ০১ টি ০২ টি ১২ টি ০৭ টি ৩ টি 

 

+ 

*জটনফর-৩: নক্ষ্া প্রনতষ্টান  নক্ষ্ায ায ংক্রান্ত তথয ছওঃ- 

নওোয 

কাবটি ন 

প্রাথনভও 

নফদযারয় 

ভাধযনভও 

নফদযারয় 

ভাদ্রা ওবরে ানফিও 

স্বাক্ষ্যতায ায 

প্রা: নফদযা: 

বনতি য ায 

ঝবয 

ড়ায ায 

ভাধ: নফদ্রা: 

বনতি য ায 

ঝবয 

ড়ায ায 

ঝবয ড়ায 

ওাযণ 

           

 

 

*জটনফর-৩: স্বাস্থয, ানন যফযা  য়:ননকালন  ংক্রান্ত তথয ছওঃ- 

স্বাস্থযবওন্দ্র নিননও রযাট্রিন াননয উৎবয ংঔযা (নরকু) ভন্তফয 
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তৃতীয় ধযায়: াপরয  েি নভূ 

 

৩.১ ২০১৭-১৮ থিফছবযয নফবল াপরয: 

 ৩.১.১ দানযদ্রয ননযবন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং দানযদ্রয ননযবনয ংঔযা) 

ক্র: 

নং 

দানযদ্রয ননযবন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা  প্রওবল্পয নাভ য়াডি  ুনফধাববাকীয 

ংঔযা 

ভন্তফয 

০১ দানযদ্রয ননযবন ায়  দনযদ্র নযফাবযয  ভবধয নবনেএপ িার  

নকদ ায়তা প্রদান 

১-৯ ৩৫০০ টি নযফায  

০২ দানযদ্রয ননযবন ায়  দনযদ্র নযফাবয য ভবধয নবনে নড ওাবডি য 

ভাধযবভ ঔাদয ায়তা প্রদান। 

১-৯ ২৬০ টি নযফায  

০৩ অেয়ন প্রওবল্পয ভাধযবভ দানযদ্রয ননযবন ায়  দনযদ্র 

নযফাবযয ভবধয কৃ ননভিান ায়তা প্রদান ।  

১-৯ ৪৫ টি নযফায  

০৪ তানযুয দয আউনয দনযদ্র েনবকানষ্ঠয অথি াভানেও উন্নয়বন 

জৌাদি য । ।  ।  ওভিূিী ভাধযবভ অয় ফৃনদ্ধ ভুরও ওভিংস্থান ৃেন ওবয  

নকদ টাওা ায়তা প্রদান ।  

১-৯ ১১৮০টি ঔানা  

 

 

 ৩.১.২ নক্ষ্া নফস্তাবয আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং ংঔযা) 

ক্র: 

নং 

নক্ষ্া নফস্তাবয আউননয়ন নযলবদয বূনভওা  প্রওবল্পয নাভ য়াডি  ুনফধাজবাকীয 

ংঔযা 

 

০১ উোন তানযুয োানাযা জফকভ ননি ভাধযনভও নফদযারবয় 

অফাফত্র যফযা। 

০৫ ১৫০ েন  

০২ ূবমি যযযকা প্রাথনভও নফদযারয় উন্নয়ন । ০৬ ২০০ েন  

০৩ দানযদ্র েবনয ঝবড় ড়া নশুবদয নযফাবয যওানয নফনবন্ন ায়তা 

প্রদাবন নফদযারয় কভবন উৎানত ওযা ।  

১-৯ ২৬০ নযফায  

০৪ আউনয য়াডি  মাবয়ি উঠান তফঠও  ভা ভাবফ ।  ১-৯ ১৮ টি  

 

 ৩.১.৩ স্বাস্থয  নযফায নযওল্পনা জফায় আউননয়ন নযলবদয  বূনভওা 

ক্র: 

নং 

স্বাস্থয  নযফায নযওল্পনা জফায় আউননয়ন নযলবদয বূনভওা  

প্রওবল্পয নাভ 

য়াডি    

০১ জকানফন্দশ্রী ওনভউননটি  নিননবও আবরনক্টনটি উওযণ যফযাব উন্নয়ন। ০২ ২০০০ েন  

০২ তানযুয দয াাতাবর জৌয জারায যাবনর যফযা। ০৫ ২০০০ েন  

০৩ স্বাস্থয  নযফায নযওল্পনা জফা  নফস্তাবয আউনয ওর স্তবযয  েনকবনয 

ভবধয যওানয  নফনবন্ন দ্ধনত গ্রবণ উৎানত ওযা । 

১-৯ ৪৫০ েন  

০৪ আউনয ওর স্তবযয েনকবনয াবথ যাননবটবনয গুযত্ব বিবদ্ধ 

উৎানত ওযা । 

১-৯ ৫০০ নযফায  
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৩.১.৪ ওৃনল উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং জফাপ্রাপ্ত েনাধাযবণ ংঔযা) 

ক্র: 

নং 

ওৃনল উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা  প্রওবল্পয নাভ য়ার্

ড 

ওৃনল উন্নয়বন 

ুনফধাববাকীয  ংঔযা 

ম্পানদত 

প্রওবল্পয ছনফ 

০১ আউন ওৃলওবদয জি ওাবে  ওৃনল উন্নয়বন ননয াবড় জকানফন্দশ্রী 

গ্রাবভয োিার ননভিাণ । 

০২ ২৬০টি নযফায  

০২ আউন ওৃলওবদয জি ওাবে  ওৃনল উন্নয়বন ননয াবড় বাটি তানযুয 

োিার ননভিাণ । 

০৩ ৩৬০টি নযফায  

০৩ আউন ওৃলওবদয জি ওাবে  ওৃনল উন্নয়বন ননয াবড় ভধয তানযুয 

োিার  ননভিাণ । 

০৪ ৫৫০টি নযফায  

০৪ আউন ওৃলওবদয জি ওাবে  ওৃনল উন্নয়বন ভাটিয়ান াবড় যতনশ্রী  

োিার  ননভিাণ । 

০৩ ৩৫০টি নযফায  

০৫ আউন ওৃলওবদয জি ওাবে  ওৃনল উন্নয়বন ননয  াবড় নিওা  

োিার  ননভিাণ । 

০৯ ৪৩০টি নযফায  

০৬ আউন ওৃলওবদয জফাবযা পর যক্ষ্াওবল্প   ওৃনল উন্নয়বন ননয  

ভাটিয়ান াবড়য নফনবন্ন পর যক্ষ্াফাধ উিু ওযন । 

১-৯ ২৫০০টি নযফায  

০৭ আউন ওৃলওবদয  ওৃনল উন্নয়বন  উন্নত ওৃনল প্রমুনক্তয  ফযফাবয প্রনক্ষ্ণ ।  ১-৯ ১৬০ েন ওৃলও  

০৮ আউন ওৃলওবদয  ওৃনল উন্নয়বন দনযদ্র প্রানন্তও িালীবদয ভবধয নফনাভুবরয 

ায ফীে যফযা ।   

১-৯ ৭০ েন ওৃলও   

৩.১.৫ যাননবটন জফায় আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং জফাপ্রাপ্ত েনাধাযবণয ংঔযা) 

ক্র: 

নং 

যাননবটন জফায় আউননয়ন নযলবদয বূনভওা  প্রওবল্পয নাভ য়াডি  যাননবটন জফায় 

ুনফধাববাকীয  ংঔযা 

ম্পানদত 

প্রওবল্পয ছনফ 

০১ দরযদ্র রযফারযয ভরে রফনামুরে ১১০ সট স্যারনটাযী রযিং স্ল্যাফ 

রফতযণ 

১,২, 

 ৩ 

৫৫০েন  

০২ তানযুয উবেরা নযলদ াফ -জযনেনি নপ ংরগ্ন ুযাতন 

াফনরও টয়বরট ংকায    জভযাভত। 

০৩ ১৫০  

০৩ েনস্বাবথি  তানযুয আউনয নফনবন্ন য়াবডি   জভাট ০৮ টি নরকু 

যফযা। 

১-৯ ৮০ টি নযফায  

০৪ দনযদ্র নযফাবযয ভবধয স্বল্প ফযবয় যাননবটন ুনফধা গ্রবণ নফনাভুবরয 

৩০০ জট জটুপযান নফতযণ 

১-৯ ৩০০ টি নযফায  

০৫ স্বাস্থয ুনষ্টয ভান ফৃনদ্ধয েনয উটান তফঠও  বিতন ভুরও বা  ১-৯ ০৯ টি  

 ৩.১.৬ নাযী উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা (ওামিক্রভ এফং জফাপ্রাপ্ত নাযীয ংঔযা) 

ক্র: 

নং 

নাযী উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা  প্রওবল্পয নাভ য়াডি  নাযী উন্নয়বন 

ুনফধাববাকীয  ংঔযা 

ম্পানদত 

প্রওবল্পয ছনফ 

০১ নাযী উন্নয়বন দনযদ্র নাযীবদয অয়ফধিও প্রওবল্প নফনাভুবরয জরাআ 

জভনন নফতযণ। 
১-৯ ০৫  

০২ নাযী উন্নয়বন দনযদ্র নাযীবদয অয়ফধিও প্রওবল্প  ১-৯ ৯০ েন  

০৩ কবি ফতী  প্রুনত ভাবদয স্বাস্থয জফা  ুনষ্ট উন্নয়বন জৌাদি য ।।।  

ওভিূিীয ভাধযবভ নফনাভূবরয ুনষ্ট ায়তা নফতযণ । 

১-৯ ২৮৭টি নযফায  

০৪ নাযী  নওবাযীবদয উন্নয়বন জৌাদি য ।।।  ওভিূিীয এওতা নক্ষ্া 

জওবন্দয ভাধযবভ অয়ফৃনদ্ধ ভূরও প্রনক্ষ্ণ প্রদান ।  

১-৯ ৪৫টি নযফায  

০৫ আউনয ননক্ষ্ত জফওায  তরুণীবদয ভাধযবভ নফনবন্ন অয়ফধিও 

প্রনক্ষ্ণ প্রদান ।  

১-৯ ১০০েন   
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৩.১.৭ ননছবয় ড়া  প্রানিও েনবকানষ্ঠ নফবলওবয প্রনতফন্ধী , দনরত জেনণ, কু্ষ্দ্র েনবকানষ্ঠ, তৃতীয় নরি, নত 

দনযদ্র আতযানদ উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয বূনভওা 

ক্র: 

নং 

ননছবয় ড়া  প্রানিও েনবকানষ্ঠ উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয 

বূনভওা  প্রওবল্পয নাভ 

য়াডি  ুনফধাজবাকীয  ংঔযা ম্পানদত 

প্রওবল্পয ছনফ 

০১ দররত ও মুরি ম্প্রদায় িঅথ থ াভারিক উন্নয়রন ওস্তাদ ও াগরযদ 

প্ররক্ষণ প্রদান। 

১-৫ ৩৫ েন  

 

৩.১.৮ উদ্ভাফন এফং উিভ  িিি াভূ (এভন জওান ওামিক্রভ ফা নধওতয পরপ্রূ, ভয় এফং েভ ওভ প্রবয়ােন য় 

এফং নযযা তা গ্রণ/নুওযণ ওযবত াবয) 

ক্র: 

নং 

ননছবয় ড়া  প্রানিও েনবকানষ্ঠ উন্নয়বন আউননয়ন নযলবদয 

বূনভওা  প্রওবল্পয নাভ 

য়াডি  ুনফধাববাকীয  ংঔযা ম্পানদত 

প্রওবল্পয ছনফ 

০১ ল্পমূরে স্থায়ীবারফ  স্বাস্থয ম্নত ায়খানা স্থান ও ব্যফায ১-৯ ১২০ টি  

০২ টিটি দ্বরতরত াত সধাওমায িবযা ততযী কযা ১-৯ ৫০ েন  

০৩ গ্রারভয মুরদ সদাকারনয উন্নত িারতয ফীি রফরি যাভ থ 

প্রদান । 

১-৯ ৭৫ েন  

০৪ গ্রারভয যুফক যুফতীরদয িংগঠন ততযী করয গ্রাভ উন্নয়রন কাি 

কযরত ভূরভকা যাখা । 

১-৯ ৩৫ েন  

০৫ াির দ্ধরতরত মুযগী ারন ত বাগ রডভ রত ফাচ্চা ফুরট  ১-৯ ১৫ েন  

০৬ প্ররতটি ফারিরত ফল থাকারর ফস্তা দ্ধরতরত াক ফরি িাল । ১-৯ ২২০ েন  
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িতুি থি ধযায়: আউননয়ন নযলবদয ফানলিও অনথিও নফফযণী 

৪.১ ম্পদ  দায় জদনায নফফযণ অনথিও  ংস্থান ম্পনওি ত নফফযণী 

ফাৎনযও নাফ নফফযণী (এ এপ এ) 

০৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ( L G D) অআ নড নং  ৬৯০৯২৬৪ 

থি ফৎয ২০১৭-২০১৮ 

নফফযণ টীওা ২০১৭-২০১৮ থি ফছয নফকত থি ফছয 

২০১৬-২০১৭ ননেস্ব তনফর উন্নয়ন তনফর জভাট 

প্রানপ্ত ভু,   ফৎবযয প্রাযনম্বও জেযঃ-      

নকদ  ৮০২১২২/- ০ ৮০২১২২/- ১৩৩০৩৭/- 

ফযাংও  ০ ০ ০ ০ 

ওয  জযট ৩ ২৫৯১০০/- ০ ২৫৯১০০/- ২০৫১৭৩/- 

আোযা ৪ ১০০০/- ০ ১০০০/- ২০০০/- 

মানফান ( ভটযমান ফযতীত )  ০ ০ ০ ০ 

ননফন্ধন ওয  ৬৬১৭৫/- ০ ৬৬১৭৫/- ৭৮৬৯৪/- 

রাআবন্প  াযনভট নপ  ৬০৩৫০/- ০ ৬০৩৫০/- ৬১৮০০/- 

ম্পনিয বাড়া  রাবেননত নপ  ০ ০ ০ ০ 

যওাযী নুদান - বুনভ স্থান্তনযত ওয (১% ) ৫ ০ ০ ০ ০ 

যওাযী নুদান- ংস্থান (২৫% + ৭৫%) ৬ ০ ১৪১০৯০০/- ১৪১০৯০০/- ৭৯৯৫০০/- 

যওাযী নুদান - উন্নয়ন   ৭ ০ ৪০৩০৪৪২/- ৪০৩০৪৪২/- ১০৭১০০৬/- 

স্থানীয় যওায জেরা নযলদ নুদান ৮ ০ ০ ০ ০ 

স্থানীয় যওায - উবেরা নযলদ নুদান ৯ ০ ৫৩৫২৭০৩/- ৫৩৫২৭০৩/- ৫২৯৩২২৫/- 

নযানয প্রানপ্ত ১০ ১৫৩১৫৮২৮/- ০ ১৫৩১৫৮২৮/- ৩০৪৪৩৫০/- 

                                ফি জভাট=  ১৬৫০৪৫৭৫/- ১০৭৯৪০৪৫/- ২৭২৯৮৬২০/- ১০৬৮৮৭৮৫/- 

ফযয় ঔাত      

াধাযণ ংস্থান ১১ ২০৮২৯৬/- ১৪১০৯০০/- ১৬১৯১৯৬/- ১০৪৫১৭৯/- 

ওৃনল ১২ ০ ১৬৪৩৮৮৬/- ১৬৪৩৮৮৬/- ৭৫০০০০/- 

স্বাস্থয  যাননবটন ১৩ ৩৩১০০/- ১৭০৯৭০/- ২০৪০৭০/- ১৯৮৬২০/- 

যাস্তা জমাকাবমাক  আভাযত ১৪ ০ ৩৫১৪৪৭১/- ৩৫১৪৪৭১/- ৩৫০০৬৮৫/- 

নক্ষ্া  ১৫ ০ ১৫৫৭৪০৫/- ১৫৫৭৪০৫/- ১০২৮৫০৮/- 

জি  ফাধুঁ  ১৬ ০ ৬৪১০৬৩/- ৬৪১০৬৩/- ৭৫০০০০/- 

জভাট=  ২৪১৩৯৬/- ৮৯৩৮৬৯৫/- ৯১৮০০৯১/- ৭২৭২৯৯২/- 

নফনফধ  নডট      

নযানয ১৭ ১৭১৬২২/- ১৭০৯৬৩/- ৩৪২৫৮৫/- ১০২৪৯৬/- 

গ্রীভ ১৮ ১৫৯৫৬০০০/- ০ ১৫৯৬০০০/- ২৫১১১৭৫/- 

জভাট=   ১৬১২৭৬২২ ১৭০৯৬৩/- ১৬২৯৮৫৮৫/- ২৬১৩৬৭১/- 

ভানী জেয ছাড়া জভাট ঔযছ=  ১৬৩৬৯০১৮/- ৯১০৯৬৫৮/- ২৫৪৭৮৬৭৬/- ৯৮৮৬৬৬৩/- 

ভানী জেয      

ফযাংও ১৯ ১৩৫৫৫৭/- ১৬৮৪৩৮৭/- ১৮১৯৯৪৪/- ৮০২১২২/- 

নকদ  ০ 0 ০ ০ 

ফি জভাট টাওা  ১৩৫৫৫৭/- ১৬৮৪৩৮৭/- ১৮১৯৯৪৪/- ৮০২১২২/- 

ভানী জেয  জভাট ঔযছ=  ১৬৫০৪৫৭৫/- ১০৭৯৪০৪৫/- ২৭২৯৮৬২০/- ১০৬৮৮৭৮৫/- 
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ফাৎনযও নাফ নফফযণী টীওা 

১. এআ ফৎবয আউননয়ন নযলবদয ওভিওতি াবদয নাভ ঃঃ- 

ক্র নং নাভ দফী য়াডি  নং/ আউননয়ন জভাফাআর নম্বয ভন্তফয 

০১ েনাফ জফাযান উনেন আউন জিয়াযভযান ০৪ ০১৭১১৪৭৭২৬৮  

০২ েনাফা জভাছাঃ ভনল্লওা ঔাতুন আউন দয ১,২,৩ ০১৭৭৬৮৪৮৬৭৫  

০৩  িি না যানী তারুওদায আউন দয ৪,৫,৬ ০১৭৪৭৪০৮৫৬৫  

০৪ েনাফা িনা যানী যায়  আউন দয ৭,৮,৯ ০১৭৩৬০৫৪১৪১  

০৫ েনাফ জভাঃ ওাভার উনেন আউন দয ০১ ০১৭১৬৮২৬৮৬১  

০৬ েনাফ জভাঃ ভানপও ভুযাদ আউন দয ০২ ০১৭১৯৪১০৪৩৭  

০৭ েনাফ জভাঃ হুভায়ুন ওফীয আউন দয ০৩ ০১৭২৫৬৫৫৬৯৩  

০৮ েনাফ জভাঃ অবু্দর ভনতন আউন দয ০৪ ০১৭৩৫১০৪২৪৫  

০৯ েনাফ জভাঃ ফুে নভয়া আউন দয ০৫ ০১৭৫৯৭২২৪৪৬  

১০ েনাফ প্রদী দা আউন দয ০৬ ০১৭১৪৯৭৪২৮৫  

১১ েনাফ জভাঃ ফাফুর নভয়া আউন দয ০৭ ০১৭২৪৩১১৩১০  

১২ েনাফ জভাঃ নফল্লার অনভন আউন দয ০৮ ০১৭৬৩৯৬৮৯৭৭  

১৩ েনাফ অবু্দর জনওভ আউন দয ০৯ ০১৭৭০১২৪১১৭  

১৪ জভাঃ জকাবরনুয নভয়া আউন নিফ  ০১৭১৪৭০৪৪৯৯  

 

২. নাফ ংক্রান্ত গুরুত্বূণি  নীনতভারা  

নযলবদয প্রানপ্ত - ফযবয়য নাফ নফফযণী প্রস্তুত ওযা বয়বছ ননবন্াক্ত তথয বতঃ- 

(ও) নকদ / ফযাংবওয জরনবদন । 

জঔ) যওাযী  জেোযী ফযাংবওয জরনবদন। 

(ক) প্রানপ্ত  ঔযছ মথা :- (১) ওাবেয নফননভজয় ঔাদয (ওানফঔা),   (২) নযনয যওাযী প্রনতষ্টান আবত প্রাপ্ত ম্পনি।  

 

৩.          ওয  জযট  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

ফত ফাড়ী ২৫৯১০০/- ২০৫১৭৩/- 

ফযফা জা  েীনফওা ০ ০ 

নফবনাদন ওয নবনভা ০ ০ 

নফবনাদন ওয মাত্রা নাঠও  নযানয  ০ ০ 

নফবনাদন ভুরও নুষ্টান ০ ০ 

জভাট ২৫৯১০০/- ২০৫১৭৩/- 

 

 

৪.       আোযা িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

াট ফাোয ০ ০ 

জপযীখাট / ফাষ্টযাে উন্নয়ন ১০০০/- ০ 

জঔায়ায ০ ২০০০/- 

েন্ ননফন্ধন নপ ৬৬১৭৫/- ৭৮৬৯৪/- 

রাআবন্প  াযনভট ৬০৩৫০/- ৬১৮০০/- 

জভাট ১২৫৫২৭ ১৪২৪৯৪/- 
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৫.       যওাযী নুদান (বুনভ স্তান্তয ওয  ১%) িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

যওাযী নুদান ০ ০ 

২য় নওনস্থ ০ ০ 

জভাট ০ ০ 

 

৬.       যওাযী নুদান - ংস্থান (উন্নয়ন)  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

জিয়াভযান  দযফৃবন্দয বাতা ৫৭২৪০০/- ২৪৮৭০০/- 

জবক্রটাযী  নযানয ওভিিাযীবদয জফতন বাতা ৮৩৮৫০০/- ৫৫০৮০০/- 

জভাট ১৪১০৯০০/- ১৪১০৯০০/- 

 

৭.       যওাযী নুদান - (উন্নয়ন) িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

জানারী ফযাংও, তানযুয াঔা, নাফ নং-৫৫৮ ০ ০ 

এরনেএন-৩ ১ভ নওনস্ত                           ৮৩৪৬৯১/- ০ 

 এরনেএন-৩ ২য় নওনস্ত                                          ৭৬১২৭৬/-                         ৯৬২১০৬/- 

ওভিদক্ষ্তা   তৎযতা ১৪০০৬০/- ০ 

এরনেএন- ৩ , ১ভ নওনস্ত (১৭-১৮)                            ১৬৫৬০২৮/-                      ১০৮৯০০/- 

এরনেএন-৩,  ১ভ নওনস্ত (ননফনে)                            ৬৩৮৩৮৭/- ১৪২৪৯৪/- 

জভাট= ৪০৩০৪৪২/- ১০৭১০০৬/- 

 

৮.   স্থানীয় যওায - জেরা নযলদ নুদান  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

দওও/ নবনেএপ/ এান ননেস্ব তনফর ০ ০ 

এনডন ০ ০ 

জভাট ০ ০ 

 

৯.       স্থানীয় যওায- (উবেরা নযলদ নুদান) িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

ওানফটা (নকদ টাওা) ১০৪৭৪৮৭/- ৯৫৬১৫০/- 

টি অয (নকদ টাওা) ৭৪৪২১৬/- ৭৯৬২২৫/- 

এনডন ৪২৫০০০/- ৫৬৪৮৫০/- 

নতদনযদ্র ওভিংস্থান ৩১৩৬০০০/- ২৯৭৬০০০/- 

জভাট ৫৩৫২৭০৩/- ৫২৯৩২২৫/- 

১০       নযানয প্রানপ্ত িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

েনস্বাস্থয  জননবটন উন্নয়বন  ৩৩১০০/- ৩০৪১৮০০/- 

নফনফধ , উবেরা নযলদ নবনেএপ  ত্রান ১৫২৮২৭২৮/- ৩০৪৪৩৫০/- 

জভাট ১৫৩১৫৮২৮/- ৩২৪৭২৬২/- 

 

১১.   াধাযণ ংস্থান  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

জিয়াযভযান  দযবদয বাতা ৭৫৪৫৮০/- ৩৫৪৩০০/- 

ওভিিাযীবদয জফতন ৮৩৮৫০০/- ৬৬২৯০০/- 

টযাক্স অদাবয়য নননভবি ঔযছ  ২৬১১৬/- ২৭৯৭৯/- 

নযানয ংস্থান ফযয় ০ ০ 

জভাট= ১৬১৯১৯৬/- ১০৪৫১৭৯/- 
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১২.     উন্নয়ন - ুতি ওাে - -ওৃনল    জি   িরনত থি ফছয(২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

নত দনযদ্রবদয েনয ওভিংস্থান ( উ: নযলদ) ১৪৫৬০০০/- ৭৫০০০০/- 

ওৃনল উন্নয়বন জি  ফাধুঁ  ১৮৭৮৮৬/- ০ 

জভাট ১৬৪৩৮৮৬/- ৭৫০০০০/- 

 

১৩.    উন্নয়ন - ুতি  ওাে - স্বাস্থয   যাননবটন:  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

যাননবটন ১৩৩১০০/- ২৩৬২০/- 

দক্ষ্তা নবনিও ফযাে ৭০৯৭০/- ১৭৫০০০/- 

জভাট ২০৪০৭০/- ১৯৮৬২০/- 

 

১৪. উন্নয়ন- ুতি ওাে, যাস্তা  জমাকাবমাক িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

যাস্তা ননভিাণ (এনডন) ০ ০ 

যাস্তা ননভিাণ (ওানফঔা) ০ ০ 

যাস্তা ননভিাণ (এরনেএন-৩) ২৭০৫০০/- ২৩৯৮৫০/- 

যাস্তা ননভিাণ ( টিঅয) ৫২০৭৭৪/- ৪৯৬১৫০/- 

যাস্তা ননভিাণ (আনেনন) ৮৫৫২১৭/- ৮৭৭৪৬০/- 

যাস্তা ননভিাণ (এরনেএন-৩) ১৬৮০০০০/- ১৪৭৬০০০/- 

জভাট= ৩৫১৪৪১৭/- ৩৫০০৬৮৫/- 

 

১৫.    উন্নয়ন - ুতি  ওাে - নক্ষ্া:  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

দক্ষ্তা নবনিও ফযাে (নক্ষ্ায উন্নয়ন) ৬৯০০০/- ১৮৭৫০/- 

নক্ষ্া  ধভীয় প্রনতষ্টান উন্নয়ন (টিঅয) ১৮৪১৩০/- ১৪৬৫৮/- 

ফওাঠাবভা উন্নয়ন ( এরনেএন-৩) ৭৪৫০৫৫/- ৩৮৫১০০/- 

নক্ষ্ায উন্নয়ন (এনডন) ২০০০০০/- ১৫০০০০/- 

নক্ষ্া  দানযদ্র নফবভািন ( টিঅয) ১৮৪২২০/- ০ 

নক্ষ্া  ধভীয় প্রনতষ্টান উন্নয়ন (ওানফঔা) ১৭৫০০০/- ৪৬০০০০/- 

জভাট= ১৫৫৭৪০৫/- ১০২৮৫০৮/- 

 

১৬.    উন্নয়ন - ুতি  ওাে - জি  ফাধুঁ :  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

ননেস্ব তনফর ( ফাধুঁ  ননভিাণ) ০ ০ 

নরকু স্থান (এনডন) ১২৫০০০/- ০ 

নযবফ উন্নয়বন আউবেআন ননভিাণ (এরেএন-৩) ১৬৪৩৫০/- ০ 

নক্ষ্া  ধভীয় প্রনতষ্টান উন্নয়ন (ওানফঔা) ৩৫১৭১৩/- ৭৫০০০০/- 

জভাট= ৬৪১০৬৩/- ৭৫০০০০/- 

 

১৭.    নফনফধ  নযনয ফযয়:  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

ননেস্ব তনফর ( জষ্টনাযী ফযয়) ১৭১৬০৭/- ৭৫১০২/- 

উন্নয়ন তনফর (জষ্টনাযী) ১৭০৬৯৩/- ১০২৪৯৬/- 

জভাট= ৩,৪২৫৮৫/- ১০২৪৪৯৬/- 
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১৮.নফনফধ গ্রীভ :  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

ননেস্ব তনফর ( নবনেএপ ায়তা) ১৫৮৫৬০০০/- ২৩০৬০০০/- 

ননবেস্ব তনফর (নে অয) ১০০০০০/- ২০৫২৭৫/- 

জভাট= ১৫৯৫৬০০০/- ২৫১১২৭৫/- 

 

১৯.  ভানী জেয:  িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

ননেস্ব তনফর জানারী ফযাংও , নাফ নং-৬৩৪ ৪৩১৭/- ৭৩৭০৪২/- 

ননেস্ব তনফর জানারী ফযাংও , নাফ নং-৮৪৪ ১৩১২৪০/- ৬৫০৮০/- 

উন্নয়ন তনফর জানারী ফযাংও , নাফ নং-৫৫৮ ১৬৮৪৩৮৭/- ০ 

জভাট= ১৮১৯৯৪৪/- ৮০২১২২/- 

উক্ত ফযাংও এওাউন্ট গুনর ফযাংও নফফযণীয াবথ ওযা ফআবয়য ফৎযাবন্ত নভর অবছ। তবফ উবল্লঔয জম, ননেস্ব তনফবরয 

.............টাওা উন্নয়ন তনফবরয ফযাংও নাফ উবযয ন্তবুি ক্ত যবয়বছ। 

ফযাংও ভন্বয় নফফযণী  :- 

 ফযাংও ভন্বয় নফফযণী  :- িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

ওযাফুও নুমায়ী ভানী জেয ১৬৮৪৩৮৭/- ৮০২১২২/- 

জিও আুয নওন্তু  উস্থান য়নন ০ ০ 

জভাট ১৬৮৪৩৮৭/- ৮০২১২২/- 

 

ফযাংও ভন্বয় নফফযণী  :- িরনত থি ফছয (২০১৭-২০১৮) নফকত থি ফছয (২০১৬-২০১৭) 

জিও প্রানপ্ত নওন্তু ওযাফুবও নরনফদ্ধ য়নন ০ ০ 

ফযাংও ফুও নুমায়ী ভানী জেয ১৬৮৪৩৮৭/- ৮০২১২২/- 

জভাট ১৬৮৪৩৮৭/- ৮০২১২২/- 

২০. প্রানপ্ত  ফযয় নফবিলন: (উন্নয়ন তনফর প্রানপ্ত  ফযয় নফবিলন):- 

নফফযণ জনাট নং যওাযী স্থানীয় যওায 

  বুনভ স্তান্তয ওয 

১% 

ংস্থান উন্নয়ন জেরা 

নযলদ 

উবেরা 

নফলদ 

প্রানপ্ত: ১৯ - - - - - 

প্রাযনম্ভও তনফর -- - - ৮০২১২২/- - - 

নুদান - - - - - - 

এরনেএন-৩ ০৭ - - ৪০৩০৪৪২/- - - 

ওানফঔা, টিঅয, এনডন, আনেনন ০৯ - - -- - ৫৩৫২৭০৩/- 

যওাযী নুদান ০৬ - ১৪১০৯০০/- - - - 

নযানয - - - - - - 

ফিবভাট  - ১৪১০৯০০/- ৪৮৩২৫৬৪/- - ৫৩৫২৭০৩/- 

ফযয়:- ওৃনল ১২ - - - - ১৬৪৩৮৮৬/- 

স্বাস্থয  যাননবটন ১৩ - - - - ২০৪০৭০/- 

যাস্তা, জমাকাবমাক  আভাযত ১৪ - - - - ৩৫১৪৪৭১/- 

নক্ষ্া ১৫ - - - - ১৫৫৭৪০৫/- 

জি  ফাধুঁ  ১৬ - - - - ৬৪১০৬৩/- 

াধাযণ ংস্থান ১১ - - - - ১৬১৯১৯৬/- 

নযানয ১৭ - - - - ৩৪২৫৮৫/- 

ভানী জেয ১৯ - - - - ১৮১৯৯৪৪/- 

ফিবভাট=  - - - - ২৭২৯৮৬২০/- 
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* ফাবেট এয প্রওৃত অয়  ফযয় নফফযণীঃ-  ( ফাবেট  প্রওৃত ) 

 প্রানপ্ত:- 

ও ক্র: 

নং 

নফফযণ ফাবেট প্রওৃত াথিওয +  (-) 

ননেস্ব উৎ ভুঃ-    

১ অকত তনফরঃ- নকদ  ফযাংও ৫৫০০০/- ৮০২১২২/- + ৭৪৪১২২/- 

২ বুনভ  দারান জওাঠায উয টযাক্স ০ ০ ০ 

৩ ফতফাড়ীয ফাৎনযও ভুবেয উয ওয ৪২৫০০০/- ২৫৯১০০/- -১৬৫৯০০/- 

৪ ফযফা ,জা  েনফওায উয ওয ৫০০০/- ০ - ৫০০০/- 

৫ মাত্রা নাঠও  নযনয নফবনাদন ভুরও নু : ওয ২০০০/- ০ - ২০০০/- 

৬ নযানয ওয ১৫০০০০/- ৬৬১৭৫/- - ৮৩৮২৫/- 

৭ আউন রাআবন্প  াযনভট  নপ ৭৫০০০/- ৬০৩৫০/- - ১৪৬৫০/- 

৮ াট-ফাোয আোযা ফাফদ প্রানপ্ত ১০০০/- ০ - ১০০০/- 

৯ জঔায়ায আোযা ফাফদ প্রানপ্ত ২০০০/- ১০০০/- - ১০০০/- 

১০ ভাভরা নপ ৫০০/- ০ - ৫০০/- 

১১ জপযীখাট ৭৫০০/- - - ৭৫০০/- 

১২ নযানয প্রানপ্ত ২৫৩৯৫০/- ১৫৩১৫৮২৮/- - ১৫০৩২৫৯৮/- 

  জভাট= ১০৩০৯৫০/- ১৬৫০৪৫৭৫/- ১৫৪৭৩৬২৫/- 

 

 

 

 প্রানপ্ত:- 

ঔ ক্র: 

নং 

নফফযণ ফাবেট প্রওৃত াথিওয +  (-) 

উন্নয়ন তনফর ভুঃ-    

১ অকত তনফরঃ- নকদ  ফযাংও ১০০০০/- ০ - ১০০০০/- 

২ জিয়াযভযান  দযবদয বাতা ১৫৫৭০০/- ৪২৭৪০০/- + ৩৭১৭০০/- 

৩ নিবফয জফতন  ম্মানী ফাতা ২৮২০০০/- ৪২০০০০/- + ১৩৮০০০/- 

৪ গ্রাভ ুনরবভয জফতন বাতা ২৬৮৮০০/- ৪১৮৫০০/- - ১৪৭৭০০/- 

৫ এরনেএন-৩ ২১০০০০০/- ৪০৩০৪৪২/- + ১৯৩০৪৪২/- 

৬ টি অয, ওানফটা, এনডন ১৯৫০০০০/- ১০৪৭৪৮৭/- - ৮৫২৫১৩/- 

৭ টি অয ১০৫৫২০০/- ৭৪৪২১৬/- - ৩১০৯৮৪/- 

৮ আনেনন ৩০০০০০০/- ৩১৩৬০০০/- - ১৩৬০০০/- 

৯ বুনভ স্তান্তয ১% ০ ০ ০ 

১০ এনডন ০ ৪২৫০০০/- - ৪২৫০০০/- 

১১ জেরা নযলদ ০ ০ ০ 

১২ নযানয প্রানপ্ত ৩০০০০০/- ৪৫০০০/- - ২৫৫০০০/- 

  জভাট= ৯১২১৭০০/- ১০৭৯৪০৪৫/- - ১৬৭২৩৪৫/- 

  ফিবভাট (ও+ঔ) ১০১৫২৬৫০/- ২৭২৯৮৬২০/- ১৭১৪৫৯৭০/- 
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ফাবেট এয প্রওৃত  ফযয় নফফযণীঃ -  ( ফাবেট  প্রওৃত ) 

 প্রানপ্ত:- 

ও ক্র: 

নং 

নফফযণ ফাবেট প্রওৃত াথিওয +  (-) 

ননেস্ব তনফর ভুঃ-    

১ জিয়াযভযান  দযবদয জফতন বাতা ৬৫০২০০/- ১৮২১৮০/- - ৪৬৮০২০/- 

২ টযাক্স অদায়  ংস্থান ফযয়  ৫০০০০/- ২৬১১৬/- - ২৩৮৮৪/- 

৩ স্বাস্থয  যাননবটন ৫০০০০/- ৩৩১০০/- ১৬৯০০/- 

৪ যাস্তা জমাকাবমাক  আভাযত ২৫০০০/- - - ২৫০০০/- 

৫ নক্ষ্া ২৫০০০/- -  ২৫০০০/- 

৬ নফদুযৎ  ১২০০০/- - - ১২০০০/- 

৭ াাময নুদান ১৫০০০/- - - ১৫০০০/- 

৮ োতীয় উৎফ উদমান ৬০০০/- - - ৬০০০/- 

৯ ছাা  জষ্টনাযী ২৫০০০/- ১০৯৮২৪/- + ৮৪৮২৪/- 

১০ ংফাদত্র / ফযাংও িােি  ৫০০০/- ৩২৩৫/- - ১৭৬৫/- 

১১ কৃ ননভিাণ / বযাট ১০০০০/- ১০৮২০/- + ৮২০/- 

১২ ওনম্পউটায জভযাভত ২৫০০০/- ০ - ২৫০০০/- 

১৩ েন্ ননফন্ধন  ছাা ঔযছ  ২৫০০০/- ০ - ২৫০০০/- 

১৪ অফাফত্র / নযফন ২৫০০০/- ০ - ২৫০০০/- 

১৫ নফনফধ  নবনেএপ ২৮০০০/- ১৫৯৫৬০০০/- + ১৫৯২৮০০০/- 

১৬ ভানী জেয ০ ১৩৫৫৫৭/- + ১৩৫৫৫৭/- 

১৭ নকদ  ব্রাংও ৬৪৭৫০/- ০ ৬৪৭৫০/- 

  জভাট= ১০৩০৯৫০/- ১৬৫০৪৫৭৫/- - 

 

 

 

 প্রানপ্ত:- 

ঔ ক্র: 

নং 

নফফযণ ফাবেট প্রওৃত াথিওয +  (-) 

উন্নয়ন তনফর ভুঃ- ০ ০ ০ 

১ নিবফয জফতন বাতা ৪১৩৪০০/- ৮৩৮০০/- + ৪২৫১০০/- 

২ জিয়াযভযান  দযবদয জফতন বাতা ১৫৫৭০০/- ৫২৭৪০০/- + ৩৭১৭০০/- 

৩ ওৃনল ১০৮৭৬০০/- ১৬৪৩৮৮৬/- + ৫৫৬২/-৮৬ 

৪ যাননবটন ২০০০০০০/- ১৭০৯৭০/- - ১৮২৯০৩০/- 

৫ যাস্তা / জতু ননভিাণ  জভযাভত ২০০০০০০/- ৩৫১৪৪৭১/- + ১৫১৪৪৭১/- 

৬ নক্ষ্া - উৎফ   জঔরাধুরা ৩০০০০০/- ১৫৫৭৪০৫/- - ১২৫৭৪০৫/- 

৭ জি  ফাধুঁ  ২১০০০০০/- ৬৪১০৬৩/- - ১৪৫৮৯৩৭/- 

৮ ভানী জেয ফযাংও ১২৯৭৫০/- ১৬৮৪৩৮৭/- + ১৫৫৪৬৩৭/- 

৯ নযানয প্রানপ্ত ৯৩৫২৫০/- ২১৫৯৬৮/- - ৭১৯২৮২/- 

১০ জভাট= ৯১২১৭০০/- ১০৭৯৪০৫০/- + ১৬৭২৩৫০/- 

১১ ফিবভাট (ও+ঔ) ১০১৫২৬৫০/- ২৭২৯৮৬২০/- + ১৭১৪৫৯৭০/- 
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স্থায়ী ম্পদ এফং ফওাঠাবভা জযনেষ্টায 

০৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ( L G D) অআ নড নং  ৬৯০৯২৬৪ 

থি ফৎয ২০১৭-২০১৮ 

ক্র: 

নং 

ম্পবদয নাভ  ফস্থান ম্পবদয 

নযভান 

ননভিাণ ফা ক্রবয়য 

তানযঔ 

ভূরয যফতী 

যক্ষ্নাবফক্ষ্বনয  

তনফবরয উৎ 

০১ আউন বফন ০১  ১৯৭৪-১৯৭৫ ১০০০০০০/-  যওায 

০২ জিয়ায প্রানষ্টও ৪০ টি ০৯-০২-২০০৩ ২০০০০/-  ননেস্ব 

০৩ জিমায াতা য়ারা ১৩ টি ০৯-০২-২০০৩ ২০০০০/-  ননেস্ব 

০৪ আউন জিমাযভযান ০১ টি ০৯-০২-২০০৩ ৫০০০০/-  ননেস্ব 

০৫  অরভাযী ০৪ টি ১৪-০৩-১৯৯৮ ৩৫০০০/-  ননেস্ব 

০৬ নরকু নফনবন্ন য়াবডি  ১২০ টি ২০১০-২০১৭ ৪৫০০০০০/-  যওাযী 

০৭ জটনফর ০৫ টি ০৯-০২-২০০৩ ২০০০০/-  ননেস্ব 

০৮ রযাট ০২ টি ০৯-০২-২০০৩ ৫০০০০/-  যওায 

০৯ ওনভউননটি নিননও ০১ টি ২০১৪-২০১৫ ১০০০০০০/-  যওায 

১০ স্বাস্থয জওন্দ্র ০১ টি     

১১ রযাট ০১ টি ২০১৫-২০১৬ ৩৫০০০/-  ননেস্ব 

১২ প্রবেক্টয ০১ টি ১৩-০৫-২০১২ ১১০০০০/-  ননেস্ব 

১৩ ননরং পযান ০৫ টি ০৯-০২-২০০৩ ২৭২০০/-  ননেস্ব 

১৪ দানঔর ভাদ্রাা ০১ টি নাআ নাআ  যওায 

১৬ ভৌো ০৫ টি  নাআ নাআ  যওায 

১৭ গ্রাভ ১৫ টি  নাআ নাআ  যওায 

১৮ াট ফাোয ০১ টি নাআ নাআ  যওায 

১৯ য: প্রা: নফদযারয় ১০ টি নাআ নাআ  যওায 

২০ উচ্চ  নফদযারয় ০১ টি নাআ নাআ  যওায 

২১ ানপনেয়া ভাদ্রাা ০২ টি নাআ নাআ  যওায 

২২ ডাওখয  ০১ টি নাআ নাআ  যওায 

২৩ াওা যাস্তা ৩৩ নও: নভ: নাআ নাআ  যওায 

২৪ ওািাুঁ  যাস্তা ৭২ নও: নভ: নাআ নাআ  যওায 

২৫ শু স্বাস্থয জওন্দ্র ০১ টি নাআ নাআ  যওায 

২৬ ভবডভ ০২ ন ০৫-০২-২০১৩   যওায 

২৭ জরবভননটিং জভনভন ০১ টি ২৬-০৬-২০১২   যওায 

২৮ যাবনটাযী নযং স্ল্যাফ  রযাট্রিন ৩৯৫ জট ২০-১১-২০১২   যওায 

২৯ নপ্রন্টায ০১ টি ০১-০১-২০০৮   যওায 

৩০ জকনায ০১ টি ০১-০২-২০০৭   যওায 

৩১ ওাজঠয জযও ০২ টি ২০-১১-২০১২   যওায 

৩২ জারায যাবনর ০১ টি ২০-১১-২০১২   যওায 

৩৩ গ্রাভ অদাযরউওযণ ০১ জট ২০১৫-২০১৬   যওায 

৩৪ ভনেদ ২২ টি    যওায 

৩৫ ভনন্দয ০৭নঃ টি    যওায 

৩৬ জঔরায ভাঠ ০৪ টি    যওায 

      যওায 
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৪.২ ফযাংও নফফযণী (াধাযন ফযাংও না ফ, এরনেএন ফযাংও নাফ , ১% বূনভ স্তান্তয ন াফ, েন্ ননফন্ধন 

নাফ আতযানদ 
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৪.৩ এরনেএন এয ২০১৭-১৮ থি ফছবযয অনথিও  ফাস্তফ ওামি াফরীয নফফযণী 

ক্র: 

নং 

এরনেএন-৩ প্রওবল্পয ২০১৭-২০১৮ থি ফছবযয  ফযাবে ম্পানদত 

প্রওবল্পয নাভ 

য়াডি  ফযাবেয 

নযভান 

ম্পানদত 

প্রওবল্পয ছনফ 

০১ যতনশ্রী নিভ াটি ভয়না নভয়ায ফাড়ী বত ভনেদ মন্তি  যাস্তা নন 

দ্ব্াযা উন্নয়ন।  

০১ ১,০০,০০০/-  

০২ তানযুয ফাোয জানারী ফযাবওয াভন বত নিভ ফাোয মন্তি  

জকানরয যাস্তা জভযাভত। যত 

০৩ ৫,৪০,০০০/-  

০৩ তানযুয উবেরা নয লদ াফ -জযনেনি নপ ংরগ্ন ুযাতন 

াফনরও টয়বরট ংকায    জভযাভত।  

০৩ ১,০০,০০০/-  

০৪ ভধয তানযুয জভবয জনছায ফাড়ী বত অঃ ভন্নাবছয ফাড়ী মন্তি  যাস্তা 

নন দ্ব্াযা উন্নয়ন। 

০৪ ৫,০০,০০০/-  

০৫ ভধয তানযুয ননোবভয ফাড়ী বত উয়ােঔারী যাস্তা মন্তি   যাস্তা  নন 

দ্ব্াযা উন্নয়ন। 

০৪ ২,০০,০০০/-  

০৬ উোন তানযুয অফুর ওারাভ  ভধয তানযুয যনভ উনেবনয ফাড়ী 

ংরগ্ন স্থাবন াআ  টযাংনও স্থাবন েরাফদ্ধতা ননষ্কান।  

০৪-০৫ ১,০০,০০০/-  

০৭ উোন তানযুয োানাযা জফকভ ননি ভাধযনভও নফদযারবয় অফাফত্র 

যফযা।  

০৫ ৯৬,০২৮/-  

০৮ তানযুয দয আউনয দক্ষ্তা উন্নয়বন ০১টি স্মাট জপান ক্রয়। 

 

০১-০৯ ২০,০০০/-  



 

 

পৃষ্ঠা নম্বর- 43 

 

ঞ্চভ ধযায়: ফাবেট 

৫.১ ২০১৭-২০১৮ থি ফছবযয ফবেট নফফযণী 

আউন পযভ  -১ 

০৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ 

তানযুয, ুনাভকঞ্জ 

ক্র: 

নং 

অভদানী ঔাত ভুবয নাভ যফতী ফছবযয ফাজেট ২০১৭-২০১৮ িরনত বনয 

ংবানধত ফাবেট 

২০১৬-২০১৭ 

নফকত বনয প্রওৃত 

অয় ২০১৫-২০১৬ 

ননেস্ব তনফর নযনয তনফর জভাট 

০১ প্রাযনম্বও জেয       

াবত নকদ ০ ০ ০ ০ ০ 

ফযাংও েভা ৫৫০০০ ১০০০০ ৬৫০০০ ২০০০০০ ১৫১৬৬৯৫ 

জভাট প্রাযনম্বও জেয  ৫৫০০০ ১০০০০ ৬৫০০০ ২০০০০০ ১৫১৬৬৯৫ 

০২ প্রানপ্ত ভূ 

 ওয অদায় ৪২৫০০০ ০ ৪২৫০০০ ৩০০০০০ ২৫২৭৭৮ 

জেড রাআবন্প ৭৫০০০ ০ ৭৫০০০ ৭৫০০০ ১১০৬০০ 

ফযফা,জা  েীনফওাযফৃনিয উয 

টযাক্স 

৫০০০০ ০ ৫০০০০ ৫০০০০ ০ 

নফজ্ঞাবনয উয ওয ১০০০ ০ ১০০০ ১০০০ ০ 

নফবনাদন ভূরও নুষ্ঠাবনয উয ওয ২০০০ ০ ২০০০ ২০০০ ০ 

ফানর-াথয, ওয়রা নযফনওাযী 

জনৌওায উয ওয 

০ ০ ০ ০ ০ 

মানন্ত্রও মানফাবনয উয ওয ২০০০ ০ ২০০০ ২০০০ ০ 

গ্রাভ অদনরত নপ ৭০০০ ০ ৭০০০ ৫০০০ ০ 

েন্  ভৃতুয ননফন্ধন নপ অদায়  ১৫০০০০ ০ ১৫০০০০ ১০০০০ ৭০৮১১ 

জভাট= ৭১২০০০ ০ ৭১২০০০ ৫৩৫০০০ ৪৩৪১৮৯ 

৩ আোযা ফাফদ প্রানপ্ত 

 জঔায়ায আোযা ৫০০০ ০ ৫০০০ ৩০০০ ২০০০ 

জঔয়া খাট / জপযীখাট আোযা ৫০০০ ০ ৫০০০ ৫০০০ ০ 

জভাট= ৭১২০০০ ০ ৭১২০০০ ৫৩৫০০০ ৪৩৪১৮৯ 

৪ ংস্থান  যওাযী ূবত্র নুদান 

 জিয়াযভযান  দযবদয ম্মানন বাতা ০ ১৫৫৭০০ ১৫৫৭০০ ১৫৫৭০০ ১৫৫৭০০ 

আউন নিবফয জফতন বাতা ০ ২৮২০০০ ২৮২০০০ ২৮২০০০ ২৮২০০০ 

দপাদায  ভল্লাদাযকবনয জফতন বাতা ০ ২৬৮৮০০ ২৬৮৮০০ ২৬৮৮০০ ০ 

 ১% বূনভ স্তান্তনযত ওয/যােস্ব তনফর ২৫৩৯৫০ ০ ২৫৩৯৫০ ১৩৭৫২০ ০ 

 উন্নয়ন ঔাত ( এনডন ) উবেরা নযলদ বত ০ ৮৫০০০০ ৮৫০০০০ ৭৫০০০০ ৫৭০০০ 

 গ্রাভীণ ফওাঠাবভা যক্ষ্নাবফক্ষ্ন ( টিঅয ) ০ ১০৫৫২০০ ১০৫৫২০০ ৬০০০০০ ৫৫০০০০ 

 গ্রাভীণ ফওাঠাবভা ংকায (ওানফঔা) ০ ১১০০০০০ ১১০০০০০ ৭০০০০০ ৬০১৬৪০ 

 নত দনযদ্রবদয েনয ওভিংস্থান ফভিূিী ( 

আনেনন) 

০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০০ ২৫০০০০০ ২৭২০০০০ 

জভাট=  ০ ৩০০০০০০ ৩০০০০০০ ২৫০০০০০ ২৭২০০০০ 

৫ জেরা নযলদ নুদান ০ ০ ০ ০ ০ 

জভাট= ০ ০ ০ ০ ০ 
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৬ এরনেএন-২ জভৌনরও ফযাে ০ ১৬৫০০০০ ১৬৫০০০০ ১৬৫০০০০ ৫৮৯১৮৭ 

এরনেএন-২ দক্ষ্তা ভূরযায়ন 

নুদান 

০ ৩৫০০০০ ৩৫০০০০ ২৫০০০০ ২৯৩৬৯৬ 

আউননেন ০ ১০০০০০ ১০০০০০ ২৫০০০০ ৩৭৫৯০ 

জভাট= ০ ২১০০০০০ ২১০০০০০ ২১০০০০০ ৯২০৪৭৩ 

৭ ংনধাযীত্ব নুদান 

 আযা / যীও নুদান ০ ১৫০০০০ ১৫০০০০ ১৫০০০০০ ৮৮০০০০ 

 নযানয এননে ০ ১৫০০০০ ১৫০০০০ ৫০০০০০ ২৩৬৭২৬২ 

জভাট= ০ ৩০০০০০ ৩০০০০০ ২০০০০০০ ৩২৪৭২৬২ 

৮ নফনফধ প্রানপ্ত ০ ০ ০ ৫০০০০ ০ 

জভাট ০ ০ ০ ৫০০০০ ০ 

 

 

আউন পযভ  -১ 

০৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ 

তানযুয, ুনাভকঞ্জ 

  *২০১৭-২০১৮ থি ফছবযয ফবেট নফফযণী :- 

ক্র: 

নং 

ফযয় ঔাত ভুবয নাভ যফতী ফছবযয ফাবেট ২০১৭-২০১৮ িরনত বনয 

ংবানধত ফাবেট 

২০১৬-২০১৭ 

নফকত বনয প্রওৃত 

ফযয় ২০১৫-২০১৬ 

ননেস্ব তনফর নযনয তনফর জভাট 

১ ংস্থান ফযায় 

 জিয়াযভযান ম্মানন বাতা ২৩১০০ ১৮৯০০ ৪২০০০ ৩৫০০০ ৯৩০০০ 

জিয়াযভযান জ্বারানন ঔযি/ভ্রভন বাতা ২৫০০০ ০ ২৫০০০ ২৫০০০ ০ 

দযবদয ম্মানন বাতা ১৫১২০০ ১৩৬৮০০ ২৮৮০০০ ৩০৬০০ ১৫২০০০ 

আউন নিবফয জফতন বাতা ৯৩০০০ ২৭৯০০০ ৩৭২০০০ ২৮২০০০ ১৭২০০০ 

দপাদয ভল্লাদাযকবনয জফতন বাতা ১৩৪৪০০ ১৩৪৪০০ ২৬৮৮০০ ২৬৮৮০০ ৫০০০০ 

 ওয অদায়ওাযীয অদায়ী ওনভন ৪২৫০০ ০ ৪২৫০০ ০ ১৫৭০০ 

ওয অদায়ওাযীয অদায় ওাবে ভ্রভন নফর ১৫০০০ ০ ১৫০০০ ০ ০ 

নপ্রনন্টং  জশনাযী ৫৫০০০ ০ ৫৫০০০ ৪০০০০ ১৮৮০০ 

নফনবন্ন বা  নুষ্ঠাবনয অযায়ন ঔযি ১৫০০০ ০ ১৫০০০ ১৫০০০ ৭৫০০ 

আউন নপবয অফাত্র ক্রয় ঃ  ু

জভযাভত 

০ ০ ০ ২০০০০ ০ 

আউন নপবয েনয নপ কৃ বাড়া ০ ০ ০ ২০০০০ ০ 

োতীয় উৎফাদী ারন ৬০০০ ০ ৬০০০ ৫০০০ ০ 

াংকৃনতও নুষ্ঠান  জঔরাধুরা ১৫০০০ ০ ১৫০০০ ১০০০০ ০ 

আউন তথযবফা জওবন্দ্রয আবরওট্রিও 

মন্ত্রানত ক্রয়  জভযাভত 

৫০০০০ ০ ৫০০০০ ২৫০০০ ১২৫০০ 

জিয়াযভযান / দয / নিবফয আউন ওাবে 

ভ্রভন বাতা 

১২০০০ ০ ১২০০০ ১০০০০ ০ 

আউন নপবয নফদুযৎ নফর ৯০০০ ০ ৯০০০ ৬০০০ ৩৫০০ 

নত্রওা  জভকানেন ক্রয় ৪০০০ ০ ৪০০০ ৪০০০ ০ 

জবরুয়যান  এববভন্ট তানরওা প্রনয়ন ০ ০ ০ ০ ০ 

ফযাংও িােি  ওতি ন ০ ০ ০ ৪০০০ ০ 
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জভাট= ৬৫০২০০ ৫৬৯১০০ ১২১৯৩০০ ১০৯১৭০০ ৫২৫০০০ 

২ আউনয ননেস্ব তনফর আবত উন্নয়ন ভূরও ওাে 

 আউন নপ বফন যক্ষ্নাবফক্ষ্ন ২৫০০০ ০ ২৫০০০ ৫০০০০ ০ 

যাস্তা যক্ষ্নাবফক্ষ্ন / জি  ফাুঁ ধ ননভিাণ ৭৫০০০ ০ ৭৫০০০ ৮০০০০ ০ 

স্বাস্থয য়ঃ প্রনানর  ১৫০০০ ০ ১৫০০০ ৫০০০ ২০০০ 

নযবফ ংযক্ষ্ন  ফৃক্ষ্ জযান ৪৫০০০ ০ ৪৫০০০ ৫০০০০ ০ 

বিতনতা ভূরও ওামি াফনর ১৫০০০ ০ ১৫০০০ ২০০০০ ১৫০০০ 

দনযদ্রবদয ভবধয উন্নয়ন ায়তা ২৫০০০ ০ ২৫০০০ ২৫০০০ ০ 

ত দনযবদ্রয জরাবওয েনয অয় ফধিও 

প্রওল্প 

২৫০০০ ০ ২৫০০০ ৪০২০ ০ 

নাযী োকযন  নাযী উন্নয়ন ভূরও প্রওল্প  ২৫০০০ ০ ২৫০০০ ২০০০০ ০ 

নক্ষ্ায উন্নয়বন উফৃনি  উওযণ প্রদান ২৫০০০ ০ ২৫০০০ ১০০০০ ২৫০০০ 

েনস্বাস্থয উন্নয়বন রযাট্রিন  নরকূ স্থান ২৫০০০ ০ ২৫০০০ ০ ১৫০০০ 

 প্রনতফনন্ধ এফং ভুনি ম্প্রদাবয়য অনথিও 

ায়তা  

১০০০০ ০ ১০০০০ ১০০০০ ৩৫০০০ 

নযানয প্রতযানত ফযয় ০ ০ ০ ১১০০০ ০ 

নাফ ননযীক্ষ্া ৬০০০ ০ ৬০০০ ৬০০০ ০ 

জভাট= ৩১৬০০০ ০ ৩১৬০০০ ২৯১০২০ ৯২০০০ 

 ১% বূনভ স্তান্তনযত ওয বত ফযায় ০ ০ ০ ০ ৭৫০০০০ 

নফনবন্ন পর যক্ষ্া ফাুঁ ধ ননভিাণ ০ ০ ০ ০ ০ 

জভাট= ০ ০ ০ ০ ৭৫০০০০ 

৪ উন্নয়ন ঔাত (এনডন) 

  ওৃনল  জি ঔাত, যাস্তা, ব্রীে, ওারফাটি  

জেআন 

০ ৩০০০০০ ৩০০০০০ ৬০০০০০ ৪২৫০০০ 

নক্ষ্া ঔাত: প্রনতক্ষ্ান উন্নয়ন ০ ২২৫০০০ ২২৫০০০ ৭৫০০০ ৪১৫০০০ 

 নযবফ উন্নয়বন ননযাদ ানন  

স্বাস্থযম্মত নরকূ স্থান 

০ ৩২৫০০০ ৩২৫০০০ ৭৫০০০  

৫ উন্নয়ন ঔাত ( টিঅয, ওানফঔ, আনেনন) 

 ভাটিয যাস্তা ননভিাণ  জভযাভত  ০ ১৮৫০০০০ ১৮৫০০০০ ২৭৫০০০০ ১৫৫০০০০ 

জি, নারা, ফাুঁ ধ ননভিাণ  জভযাভত  ০ ১০৫০০০০ ১০৫০০০০ ৩৫০০০০ ৫৫০০০০ 

নফনবন্ন ধভীয় প্রনতষ্ঠান  জভযাভত ০ ১০৫০০০০ ১০৫০০০০ ৩০০০০০ ৫৫০০০০ 

নযবফ উন্নয়বন ফৃক্ষ্বযান ০ ২৩৭৬০০ ২৩৭৬০০ ১৭৭৫০০ ৩২৫০০০ 

জভাট= ০ ৫২৩৭৬০০ ৫২৩৭৬০০ ৪৪২৭৫০০ ৩৫২৫০০ 

৬ উন্নয়ন ঔাত (এরনেএন-২) 

 যাস্তা,ব্রীে,ওারফাটি ,নযং াআ ননভিাণ ০ ৮৫০০০০ ৮৫০০০০ ১২০০০০০ ৮১০০০০ 

 জি,নারা,ফাুঁ ধ  ওৃনল ায়তা প্রদান ০ ৩৫০০০০ ৩৫০০০০ ১০০০০০ ২৭০০০০ 

নক্ষ্া উওযণ,উফুনি, নক্ষ্া প্রনতষ্টান 

উন্নয়ন 

০ ২৫০০০০ ২৫০০০০ ২০০০০০ ১৭৫০০০ 

নযবফ উন্নয়বন ফৃক্ষ্ জযান / নরকূ  

রযাট্রিন স্থান 

০ ২০০০০০ ২০০০০০ ২০০০০০ ১৫০০০০ 

দানযদ্র নফবভািবন দনযদ্রবদয প্রনক্ষ্ন  

উওযণ ায়তা প্রদান 

০ ১৫০০০০ ১৫০০০০ ২০০০০০ ৫০০০০ 

ুান  উন্নয়বন প্রনক্ষ্ন বা জনভনায 

অবয়ােন 

০ ৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ ৫০০০০ 
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জভাট=  ০ ২১০০০০০ ২১০০০০০ ২১০০০০০ ১৫৫৫০০০ 

৭ উন্নয়ন ঔাত (আযা / যীও ) 

  ননযাদ ানন  স্বাস্থয রযাটিন যফযা 

ম্মত যফযা 

০ ৫০০০০ ৫০০০০ ৮০০০০০ ১৪২৫০০০ 

ননযাদ ানন  স্বাস্থয ম্মত যফযা  ০ ১০০০০০ ১০০০০০ ২০০০০০ ১১০৫০০ 

৮ ুান  উন্নয়বন ( নযানয এননে আযা / যীও 

 আউনয দক্ষ্তা উন্নয়বন ুাবনয 

নফনবন্ন নযওল্পনা 

০ ৭৫০০০ ৭৫০০০ ১৫০০০০ ১৫০০০০ 

নক্ষ্ায উন্নয়বন কযীফ  জভধাফী 

ছাত্রবদয ভবধয উফৃনি প্রদান 

০ ২৫০০০ ২৫০০০ ১৫০০০ ৫৭৫০০০ 

প্রনতফন্ধীবদয অনথিওায়তা ০ ০ ০ ৩০০০০ ০ 

নযবফ ংযক্ষ্ন, ফৃক্ষ্বযান  

াভানেও ফনায়ন 

০ ১৫০০০ ১৫০০০ ৫০০০০ ০ 

ওৃনল উন্নয়বন ঃ নৃল উওযন নফতযন ০ ১৫০০০ ১৫০০০ ২০০০০ ৫০০০০ 

আউন ফবনরত উন্নয়বন েনবকানষ্ঠয 

উন্নয়বন অনথিও ায়তা 

০ ১০০০০ ১০০০০ ২০০০০ ৫০০০০ 

ত দনযদ্র নাযীবদয ওভিভুঔী নক্ষ্ায 

অয় ফধিও প্রওল্প 

০ ০ ০ ৩০০০০ ০ 

আউন নপবয অফাফত্র যফযা ০ ০ ০ ৫০০০০ ০ 

আউন ওাবে েনভত মািাআ  েন 

ংগ্রবন য়াডি  নবনিও াভানেও 

০ ৫০০০ ৫০০০ ০ ৬০২৬২ 

যালটীয় উৎাফাদী ারন  ফযরী ০ ৫০০০ ৫০০০ ০ ০ 

জভাট= ০ ১৫০০০০ ১৫০০০০ ৫০০০০০ ৮৮৫২৬২ 

৯ জল উদৃ্ধত ৬৪৭৫০ ৬৫০০০ ১২৯৭৫০ ১২৬৮০০ ১৩২৬১২ 

জভাট= ৬৪৭৫০ ৬৫০০০ ১২৯৭৫০ ১২৬৮০০ ১৩২৬১২ 
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৫.২ ২০১৮-২০১৯ থি ফছবযয ফাবেট নফফযণী:     আউন পযভ  -১ 

০৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ 

তানযুয, ুনাভকঞ্জ 

  *২০১৮-২০১৯ থি ফছবযয ফবেট নফফযণী :- 

ক্র: 

নং 

অভদানী ঔাত ভুবয নাভ যফতী ফছবযয ফাবেট ২০১৮-২০১৯ িরনত বনয 

ংবানধত ফাবেট 

২০১৭-২০১৮ 

নফকত বনয প্রওৃত 

অয় ২০১৬-২০১৭ 

ননেস্ব তনফর নযনয তনফর জভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

প্রাযনম্বও জেয 

াবত নকদ ০ ০ ০ ০ ০ 

ফযাংবও েভা ১১৫০০০/- ৫৫০০০/- ১৭০০০০/- ৬৫০০০/- ১৩৩০৩৭/- 

জভাট প্রাযনম্বও জেয= ১১৫০০০/- ৫৫০০০/- ১৭০০০০/- ৬৫০০০/- ১৩৩০৩৭/- 

প্রানপ্ত 

ওয অদয় ৪২৫০০০/- ০ ৪২৫০০০/- ৪২৫০০০/- ২০৫১৩৭ 

ফতফানড়য ফানলিও ভূবরযয উয ফবওয়া ওয ২৫০০০০/- ০ ২৫০০০০/- ৫০০০০/- ০ 

নযলদ ওতৃি ও আুযওৃত রাআবন্প  াযনভট নপ  ৭৫০০০/- ০ ৭৫০০০/- ৭৫০০০/- ৬১৮০০/- 

ফযফা, জা  েীনফওাফৃনিয উয টযাক্স ১০০০/- ০ ১০০০/- ১০০০/- ০ 

নফজ্ঞাবনয উয ওয ১০০০/- ০ ১০০০/- ২০০০/- ০ 

ফানর-াথয নযফনওাযী জনৌওা  মানফাবনয উয ওয  ২০০০০/- ০ ২০০০০/- ০ ০ 

মানন্ত্রও মানফাবনয উয ওয ২০০০০/- ০ ২০০০০/- ২০০০/- ০ 

গ্রাভ অদারত নপ ৫০০/- ০ ৫০০০/- ৭০০০/- ০ 

মাতায়াত ভ্রভন ০ ০ ০ ০ ০ 

েন্  ভৃতুয ননফন্ধন নপ অদয়  ১৫০০০০/- ০ ১৫০০০০/- ১৫০০০০/- ৭৮৬৯৪/- 

আোযা ফাফদ প্রানপ্ত  ১০০০০/- ০ ১০০০০/- ১০০০০/- ২০০০/- 

ংস্থান  যওাযী ূবত্র নুদান ০ ০ ০ ০ ০ 

জিয়াযভযান  দযবদয ম্মানী বাতা ০ ৫৫৮০০০/- ৫৫৮০০০/- ১৫৫৭০০/- ১৫৫৭০০/- 

আউন নিবফয জফতন বাতা ০ ৪৫০০০০/- ৪৫০০০০/- ২৮২০০০/- ২৮২০০০০/- 

দপাদায  গ্রাভ ুনরবয জফতন বাতা ০ ৪২৬০০০/- ৪২৬০০০/- ২৬৮৮০০ ৩৬১০০০/- 

স্থাফয ম্পনি স্তান্তয ১% থি ২৫৫০০০/- ০ ২৫৫০০০/- ২৫৩৯৫০ ০ 

এনডন ০ ৪৩৫০০০/- ৪২৫০০০/- ৮৫০০০০/- ৫৬৪৮৫০/- 

টিঅয  ০ ৮৫০০০০/- ৮৫০০০০/- ১০৫৫২০০/- ৭৯৬২২৫ 

ওানফঔা, ওানফটা ০ ৮৫০০০০/- ৮৫০০০০/- ১১০০০০০/- ৯৫৬১৫০/- 

নত দনযদ্র ওভিৃেন ওভিূনি  ০ ৩০০০০০০/- ৩০০০০০০/- ৩০০০০০০/- ২৯৭৬০০০/- 

এরনেএন-৩ ০ ২০০০০০০/- ২০০০০০০/- ১৬৫০০০০/- ৯৬২১০৬ 

নবনেএপ ০ ১৯৯০০০/- ১৯৯০০০/- ৩৫০০০০/- ৩০২৭০০০/- 

আউননেন ০ ০ ০ ১০০০০০/- ১০৮৯০০/- 

নযানয  ২০০০০/- ৫০০০/- ২৫০০০/- ০ ২৫৫০/- 

আযা য়া-আন-জল্থ প্রওল্প ৩৫০০০/- ২৫০০০/- ৬০০০০/- ১৫০০০০/- ০ 

নযানয এননে নুদান ৩৫০০০/- ১৫০০০/- ৫০০০০/- ১৫০০০০/- ১৪৮০০০/- 

জভাট প্রানপ্ত ১৩০২০০০/- ৮৮০৩০০০/- ১০১০৫০০০/ ১০০৮৭৬৫০/ ১০৫৫৫৭৪৮/ 

প্রাযনম্বও জেয ১১৫০০০/- ৫৫০০০/- ১৭০০০০/- ৬৫০০০/- ১৩৩০৩৭ 

ফিবভাট ( প্রাযনম্বও জেয+প্রানপ্ত )= ১৪১৭০০০/- ৮৮৫৮০০০/- ১০২৭৫০০০/ ১০১৫২৬৫৯/ ১০৬৮৮৭৮৫/ 
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আউন পযভ  -১ 

০৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ 

তানযুয, ুনাভকঞ্জ 

  *২০১৮-২০১৯ থি ফছবযয ফবেট নফফযণী :- 

ক্র: 

নং 

ফযয় ঔাত ভুবয নাভ যফতী ফছবযয ফাবেট ২০১৮-২০১৯ িরনত বনয 

ংবানধত ফাবেট 

২০১৭-২০১৮ 

নফকত বনয প্রওৃত 

ফযয় ২০১৬-২০১৭ 

ননেস্ব তনফর নযনয তনফর জভাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

ফযয়: 

ংস্থান ফযয় ০ ০ ০ ০  

জিয়াযভযান  দযবদয ম্মনীবাতা ৭১৪০০০/- ৫৫৮০০০/- ১২৭২০০০/- ৩৬৭০০০/- ৩৫৪০০০/- 

আউন নিবফয জফতন বাতা ০ ৪৫০০০০/- ৪৫০০০০/- ৩৭২০০০/- ৩১২৯০০/- 

দপাদায  গ্রাভ ুনরবয জফতন বাতা ০ ৪২৬০০০/- ৪২৬০০০/- ২৬৮৮০০/- ৩৫০০০/- 

ওয অদায় মাফত ফযয় ৭৬০০০/- ০ ৭৬০০০/- ৫৭৫০০/- ২৭৯৭৯/- 

নপ্রনন্টং এফং জষ্টনাযী ১২৫০০০/- ০ ১২৫০০০/- ৫৫০০০/- ২৭৪৯৬/- 

ডাও  তায ২৫০০০/- ০ ২৫০০০/- ৪০০০/- ৫০০০/- 

নফদুযৎ নফর ১২০০০/- ০ ১২০০০/- ৯০০০/- ৫০০০/- 

মাতায়ত  ভ্রভন ৬৫০০০/- ০ ৬৫০০০/- ৩৭০০০/- ১৫০০০/- 

নপ যক্ষ্নাবফক্ষ্ন ফযয় ৭৫০০০/- ৬৫০০০০/- ৭২৫০০০/- ০ ২৫০০০/- 

নযানয ফযয় ০ ০ ০ ৪৯০০০/- ২৫০০০/- 

উন্নয়ন ভূরও ফযায় ০ ০ ০ ০ ০ 

ওৃনল প্রওল্প ০ ১৫০০০০০/- ১৫০০০০০/- ১৮৫০০০০/- ৭৫০০০০/- 

ম্বাস্থয  য়ননষ্কান ০ ৭৫০০০০/- ৭৫০০০০/- ৮২৫০০০/- ১৯৮৬২০/- 

যাস্তা ননভিাণ  জভযাভত  ০ ১৭৫০০০০/- ১৭৫০০০০/- ১৮৭৫০০০/- ৩৫০০৬৮৫/- 

কৃ ননভিান  জভযাভত ০ ৫২৫০০০/- ৫২৫০০০/- ৭২৫০০০/- ১০২৮৫০৮/- 

নক্ষ্া ওভিূনি ০ ৯৫০০০০/- ৯৫০০০০/- ৯৮০০০০/- ৭৫০০০০/- 

জি  ঔার ০ ৫০০০০০/- ৫০০০০০/- ১৪০০০০০/- ৩০০/- 

নযানয ফযয়  ০ ৫০০০০০/- ৫০০০০০/- ৮৪৮৬০০/- ২৫১১১৭৫/- 

আযা য়া-আন-জল্থ প্রওল্প ৩৫০০০/- ২৫০০০/- ৬০০০/- ১৫০০০০/- ০ 

নযানয এননে  নুদান ৩৫০০০/- ১৫০০০/- ৫০০০০/- ১০০০০০/- ০ 

নবনেএপ ০ ১২৫০০০/- ১২৫০০০/- ০ ০ 

নযানয ২০০০০/- ৯০০০/- ২৯০০০/- ৫০০০০/- ০ 

জভাট ফযম= ১১৮২০০০/- ৮৭৩৩০০/- ৯৯১৫০০০/- ১০০২২৯০০/- ৯৮৮৬৬৬৩/- 

ভানী জেয= ২৩৫০০০/- ১২৫০০০/- ৩৬০০০০/- ১২৯৭৫০/- ৮০২১২২/- 

ভানী জেয  জভাট ফযয়= ১৪১৭০০০/- ৮৮৫৮০০/- ১০২৭৫০০০/- ১০১৫২৬৫০/- ১০৬৮৮৭৮৫/- 
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৫.৩ ুানযভারাঃ- 

ফানলিও, অনথিও  প্রাননও প্রনতবফদবন ঔাত নবনিও  আুয / নফলয় ভু ফাস্তফায়বন আউনয নবনফন্ন ুানযভারাঃ- 

০৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ তায রক্ষ্  উবেয ফাস্তফায়বন প্রাননও প্রনতবফদবন ওবয়ওটি ভনযা 

নিনিত ওবযবছ। এআ ভ যাগুনর স্বল্প ভবয় ভাধান ওযা ম্ভফ নয় , নুন্ননত এ আউনয নভযাগুনর ভাধাবন 

ঞ্চফানলিও নযওল্পনা প্রণয়ন ওযা বয়বছ। তানযুয দয আউননয়বনয প্রধান আুয / ভযা ভু ননিরুঃ- 

১।  ২০২১ াবরয ভবধয আউননয়বনয ৮০% জমাকাবমাক  ফওাঠাবভা উন্নয়বনয ভাধযবভ অন্ত:জমাবমাক ফৃনদ্ধ াবফ। 

২।  ২০২১ াবরয ভবধয আউননয়বনয ৯০% নশুয প্রাথনভও  ভাধযনভও নফদযারবয় কভবনয ভাধযবভ নক্ষ্ায ভান 

উন্নয়ন বফ। 

৩।  ২০২১ াবরয ভবধয আউননয়বনয ৮০% ভানুল ননযাদ ানন ান ওযবফ  তাবদয স্বাস্থয জফা নননিতওযবণয 

ভাধযবভ আউনয েন ভানুবলয স্বাবস্থযয উন্নয়ন বফ। 

৪।  ২০২১ াবরয ভবধয ১০০% ওৃলও উন্নত ওৃনল প্রমুনক্ত ফযফায নননিতও যবণয ভাধযবভ ওৃনল , জি ফযফস্থা 

নযনয থিনননতও উন্নয়ন ভুরও ওাবে ভৃনদ্ধ অবফ।  

৫।  ২০২১ াবরয ভবধয ১০০% ভৎয, শু ম্পদ  নযানয থিনননতও উন্নয়ন ভুরও ওাবে ভৃনদ্ধ অবফ। 

৬।  ২০২১ াবরয ভবধয আউননয়ন মাবয়ি ননক্ষ্ত  ননক্ষ্ত এফং জফওায ুরুল এফং ৮০% দনযদ্র ভনরাবদয 

ওভিংস্থাবনয ভাধযবভ অয় ফৃনদ্ধ াবফ  ওাবেয ুবমাক াবফ। 

৭।  ২০২১ াবরয ভবধয তানযুয দয আউননয়বনয েনকন নফনবন্ন দুবমাকি  জভাওাবফরায় ক্ষ্ভ বফ। 

 

ওনভননটিবত নফদযভান ভযা / আুয নিনিতওযবণয ওাযণঃ 

০১) নুন্নত জমাকাবমাক ফযফস্থাঃ  ৬ নং তানযুয দয আউননয়নটি ায জফনষ্টত । জেরা দবযয াবথ ৬ নং তানযুয দয 

আউননয়ন নযলবদয জমাকাবমাক ফযফস্থা বার থাওবর আউননয়বনয জফ নওছু গ্রাভ জথবও জভৌুবভ আউননয়ন নযলবদয াবথ 

মাতায়াত ঔুফআ ওষ্টও য । ফলিা জভৌুবভ  ৬নং তানযুয দয আউননয়বনয জফীযবাক জথবও জমাকাবমাবকয এওভাত্র ভাধযভ 

জনৌওা ।ননতয প্রবয়ােনীয় নেনন ত্রানদ জওনা জফিা  এরাওায় অনা জনয়া ঔুফআ ওষ্টওয । এওনদবও থিনননতওবাবফ 

ক্ষ্নতগ্রস্থ বিছ নযনদবও ভয় জফী রাকায ওাযবণ এঔানওায েনকণ উন্ন য়ন জথবও  জনও ননছবয় ড়বছ । অধু ননও 

প্রমুনক্তয ফযফায োনা স্ববত্ব  জমাকাবমাক ফযফস্থা নুন্নত থাওায ওাযবণ আউননয়ন জথবও তা ফাস্তফায়ন ওযা ম্ভফ বে না । 

জছবরবভবয়যা কুর ওবরে ভাদ্রাায় মাতামাবতয ুনফধা বার না থাওায েনয নক্ষ্া জথবও ফনঞ্চত বিছ । জরঔা ড়া জছবড় 

ফাধয বয় নয োমকায় স্ানান্তনযত বয় নয ননি জায াবথ মৃ্পক্ত বিছ । এরাওায েনাধাযন ুস্থ বয়  ড়বর 

দ্রুত উবেরা াাতাবর ফা স্থানীয় ফাোবয ুনিনওৎা জদয়া ওঠিন বয়  ড়বছ তাআ এআ ভযাটিবও আউননয়নফাী 

ফানলিও অনথিও প্রনতবফদন নযওল্পায নযতভ গুযত্বূণি আুয নাবফ নিনিত ওবযবছ । 

০২) ননক্ষ্বতয ায ওভঃ  ৬নং তানযুয দয আউননয়বনয েনকণ নফনবন্ন াভানেও  ভযা বক্ষ্া ওবয ফফা ওযবছ । 

এয ভবধয  এওটি  প্রধান ভযা স্বল্প নক্ষ্ায ায । এ আউননয়বন নক্ষ্ায ায ভাত্র ৪৫% ।  নুন্নত জমাকাবমাক ফযফস্থা, াভানেও 

বিতনতা, দানযদ্রতা, নশু েভ  নক্ষ্া প্রনতষ্টাবনয ফওাঠাবভাকত নুন্নয়বনয পবর নক্ষ্া ফযফস্থায ঔুফ নােুও মাবয়ি 

অবছ। তাছাড়া ০৬নং তানযুয দয আউননয়বন ১১টি প্রাথনভও নফদযারয় , ০১টি ভাধযনভও নফদযারয়  ১টি ফানরওা নফদযারয় 

কুর এে ওবরে এফং ০১টি ননি ভাধযনভও নফদযারয় যবয়বছ।  নবফাফওবদয বিতনতা  এফং দানযদ্রতায ওাযবণ প্রাথনভও 

নক্ষ্ায যআ যআ বনও ছাত্র - ছাত্রী ঝবয যবছ । নক্ষ্া ফযফস্থায ফাস্তফ নিত্র জওৌরকত নযওল্পনা গ্রবণয েনয ফস্থা 

নফবিলন েনয জথবও আউন ফুঝবত াবয। নক্ষ্াআ োনতয জভরুদে থি আউননয়বন ত  জিষ্টা ওবয নক্ষ্ায উন্নয়ন ানধত 

বে না । উমুক্ত নক্ষ্ায ভান ফৃনদ্ধ না ায়াযয় ংকৃনত ,  নাযী ননমাতি ন , ফারযনফফা, াভানেও ানাানন , স্বাস্থয  
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ুনষ্টীনতা, নশুেভ আতযানদ  াভানেও ভযা নদন  নদন ফৃনদ্ধ াবে । উবযাক্ত নফলয় নিন্তা ওবয তানযুয  নযলবদয 

ফানলিও,  অনথিও  প্রাননও প্রনতবফদবন  নক্ষ্াবও দ্ব্ীনতয় আুয নাবফ  নিনিত ওবয ।    

০৩।  ানন যফযা য়:ননকান  ফেি য-ফযফস্থানাঃ- ায  নদী জফষ্ঠীত ০৬নং তানযুয দয আউননয়ন ফানয গ্রমাত্রায 

অবযওটি ফড় ভযা যাননবটন ফযফস্থা। আউননয়বন য ানফিও েনযব জদঔা মায় ৫৮% েনকন যাননবটন ফযফায ওবয। 

জঔারা মায়কা  েুরন্ত রযাট্রিবন ায়ঔানা ওযায পবর ডায়নযয়া , অভায়, ওবরযা  নফনবন্ন স্বাস্থয  েটিরতায় েনকন 

বুকবছ। প্রনত ফছয বনও নশু ডায়নযয়া , অভায়, ওবরযায় বুবক ভৃতয ফযণ ওবয। বিতনতা  দানযদ্রতায ওায জণ ৃষ্ট এ 

ভযা আউননয়ন নযলদ ভবন ওবয জম ুষ্ট নযওল্পনায় যওাযী  নফনবন্ন দাতা ংস্থায ভাধযবভ ভা  নশুয স্বাস্থয  ুনষ্ট  

ীনতা,  নক্ষ্ায বাফ, স্বাস্থয বিতনতায বাফ, কুংকায দুনযওণবন আউনবও ায়তা ওযা। 

৪।  নুন্নত ওৃনল   জি ফযফস্থানাঃ -মুক মুক ধবয আউননয়নফাী ওৃনল ওাবেয উয ননবি যীর বর ওৃনল উৎাদন ওাবে 

অধুননওায়বন পর বত াবযনন। উন্নত অধুননও প্রমুনক্ত ফযফায  প্রননক্ষ্ত ওৃলও না য়ায ওাযবণ ওৃনল ওাবে েনকন 

বনও ননছবয় অবছ। আউননয়বনয জভাট েনংঔযায তওযা ৮৫% েনকন ওৃনলয উয ননবি যীর। ওৃনলয উন্নয়ন  ছাড়া 

আউননয়বনয উন্নয়ন ম্ভফ নয়। তাআ আউননয়ন নযলদ ভবন ওবয জম , ওৃনল ওাবে েনকনবও ভৃনদ্ধ অনায েনয যওাযী  

নফনবন্ন দাতা ংস্থায থিায়বন আউনয ওৃনল  ওৃলওবদয ভযা ভাধাবন নফনবন্ন াবয পরযক্ষ্া ফাুঁ ধ , োিার ততযী, ওৃনল 

নফলবয় উন্নত ওৃলওবদয প্রনক্ষ্বনয ভাধযজভ এ ঔাবতয উন্নয়ন ওযা ।  

৫।  নুন্নত ভৎয , শু ম্পদ  নযানয থিনননতও উন্নয়ন ভুরও ওাে এয ফযফস্থানাঃ - আউনয েনকবনয তীত দীখি  

ভবয়য নদবও ফবরাওন জওবয োনা মায় জম , আউননয়নফাী ওৃনল ওাবেয াবথ াবত ভৎয  শু ম্পদ জায উয 

ননবি যীর নির। আউন এরাওায ায-েরায়  নদীগুবরা মনদ এওভয় প্রাওৃনতওবাবফউ ভৎয  শু ম্পদ ফৃনদ্ধয 

উৎাদন জক্ষ্ত্র নছর। নওন্তু ফতি ভাবন নননফিিাবয ভাছ ফৃনদ্ধয ফযফস্থা না ওবয ানন জবি ভাছ ধযায পবর এ ম্পদ ফযফস্থা 

অধুননওায়বন পর বত ানযনন।  তাআ আউননয়ন নযলদ ভবন ওবয জম , নুন্নত ভৎয , শু ম্পদ  নযানয থিনননতও 

উন্নয়বন আউনয নফনবন্ন াবয ঔার  েরায় ঔনন, ভৎযেীনফ শুেীনফবদয অধুননও প্রনক্ষ্বনয ভাধযবভ এ ঔাবতয উন্নয়বন 

ভবনাননবফ ওযা।  

০৬।  দক্ষ্ ভানফ ম্পদঃ - আউননয়ন নযলদ ভবন ওবয জম , আউননয়বনয স্বপ্ন ফাস্তফায়ন ওযবত বর দক্ষ্ েননক্ত প্রবয়া েন। 

দক্ষ্ েননক্ত কবড় জতারায েনয প্রবয়ােন আউনয েনকনবও মাপ্তি  ওানযকযী প্রনক্ষ্ন , ুরুবলয াা-ান নাযীবদয েনয 

ওানযকযী নক্ষ্ায প্রবয়ােন। এয পবর দানযদ্রতা হ্রা াবফ, থিনননতও উন্নয়ন ানধত বফ। 

 

৫.৪ উংায 

 

জম জওান ওভিওাে ঠিওবাবফ ফাস্তফায়বনয েনয দযওা য এওটি ফাস্তফনবনিও নযওল্পনা । অয এ নযওল্পনা  

ফাস্তফায়বনয েনয িাআ নিনরত উবদযাক ঠিও ওভিবওৌর ননধিাযণ । ওবরয ভবধয ুন্দয ভন্বয় ,অন্তনযওতা, 

ততা েফাফনদনতা নযামির ।  বফিানয ওর জফাদান ওাযী প্রনতষ্ঠাবনয নতযওাবযয েনবফায ভাননওতা 

থাওা দযওায ।  ফতি ভান যওায স্থানীয় যওাযবও নক্তারী ওযবনয ভাধযবভ উন্নয়বও েনকবনয জদাযবকাড়ায় তথা 

একু তবওয িযাবরঞ্জ জভাওাবফরা ওযায েনয ফদ্ধ নযওয ।  এ েনয যওাযী  জফযওাযী নফনবন্ন জফা ভুরও  

প্রবেক্ট ভু আউননয়ন নযলদ গুবরাবও ফাস্তফভুঔী নযওল্পনা প্রণয়বণ  দক্ষ্তা ফৃনদ্ধতা েনয নফবলবাবফ ওাে ওবয 

মাবে । এয ভাধযবভ আউননয়ন উবেরা  জেরায নফনবন্ন জফাদানওাযী প্রনতষ্ঠানভূবয ভবধয জতুফন্ধন যনিত বফ 

ফবর অা ওযা মায় ।  অভাবদয এ ফানলিও , অনথিও  প্রাননও প্রনতবফদন  প্রণয়বন ভবয়য মবথষ্ট খাটনত নছর 

নফধায় এবত বনও বুর ত্রুটি না না ধযবনয ীভাফদ্ধতা যবয়বছ ফবর ংনিষ্ট ওনভটি ভবন ওবযন ।  উন্নয়ন এওটি 

িরভান প্রনক্রয়া  এফং জআ াবথ নযওল্পনা  । তাআ ১ভ ংকযবনয উন্নয়বনয স্বাবথি যনিত এআ ফানলিও  অনথিও 

নযওল্পনা নযফতি ন , নযফধিন ,নযভােি ন তথা ংকাবযয ওাে িরভান থাওবফ এ েনয ওর শুবা নুধযায়ী , 

নফবলজ্ঞ এফং েনবফওবদয ভূরযফান এফং অন্তনযও যাভি  দযওায ।  জ াবথ নযওল্পনা ফাস্তফায়বনয ওর 

যওাযী ,জফযওাযী এফং েনপ্রনতনননধ ওর স্তবযয েনকবণয স্বতঃসু্ফতি  ংগ্রণ এফং ানফিও বমাকীতা 

এওান্তবাবফ ওাভয। 
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লষ্ঠ ধযায়: ংমুনক্ত 

৬.১ ৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ েনপ্রনতনধফৃবন্দয যনিন ছনফ   নযনিনতঃ- 
 

 

জফাযান উনেন 

জিয়াযভযান 

০১৭১১-৪৭৭২৬৮ 

 

 

 

 

 

 
জভাছাঃ ভনল্লওা ঔাতুন 

আউন দয  

 য়াডি  নং-১,২,৩ 

০১৭৭৬৮৪৮৬৭৫ 

িি না যানী তারুওদায 

আউন দয 

য়াডি  নং-৪,৫,৬ 

০১৭৪৭৪০৮৫৬৪ 

িনা যানী যায় 

আউন দয 

য়াডি  নং -৭,৮,৯ 

০১৭৩৬০৪৪১৪১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
জভাঃ ওাভার উনেন 

দয য়াডি  নং-০১ 

০১৭৬৮২৬৮৬১ 

জভাঃ ভানপও ভুযাদ 

দয য়াডি  নং-০২ 

০১৭১৯৪১০৪৩৭ 

 

জভাঃ হুভায়ুন ওনফয 

দয য়াডি  নং-০৩ 

০১৭২৫৬৫৫৬৯৩ 

 

জভাঃ ভনতন নভয়া 

দয য়াডি  নং-০৪ 

০১৭৩৫১০৪২৪৫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জভাঃ ফুে নভয়া 

দয য়াডি  নং-০৫ 

০১৭৫৯৭২২৪৪৬ 

প্রদী দা 

দয য়াডি  নং-০৬ 

০১৭১৪৯৭৪২৮৫ 

জভাঃ ফাফুর নভয়া 

দয য়াডি  নং-০৭ 

০১৭২৪৮৩১৩১০ 

 

জভাঃ নফল্লার অনভন 

দয য়াডি  নং-০৮ 

০১৭৬৩৯৬৮৯৭৭ 

 

জভাঃ অবু্দর জনওভ 

দয য়াডি  নং-০৯ 

০১৭৭০১২৪১১৭ 
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৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ েনফবরয যনিন ছনফ   নযনিনতঃ- 

 
জভাঃ জকাবরনুয নভয়া 

আউন নিফ 

০১৭১৪৭০৪৪৯৯ 

 
 

 
 

 

 
নফপ্লফ ুযওায়স্থ 

গ্রাভ অদারত ওাযী 

০১৭৪৬৭৯৭৬৪২ 

নপ্রয়াংওা দা 

আউনডন উবদযাক্তা-১ 

০১৭৪৯৯৮০০৫৫ 

জওনান অভদ ম্রাট 

আউনডন উবদযাক্তা-২ 

০১৭৪৯৯৮০০৫৫ 

 

 

  

 

জভাঃ ঔাআরুর ফাায 

আউন দপাদায 

০১৭২৭২৮৫১৪০ 

অরী অেকয 

গ্রাভ ুনর 

য়াডি  নং-০১ 

০১৭৮৭২৮৭৫৮৪ 

ভয়না দা 

গ্রাভ ুনর 

য়াডি  নং-০২ 

০১৭৯১৪০৪৮৩৮ 

জভাানদ নভয়া 

গ্রাভ ুনর 

য়াডি  নং-০৩ 

০১৭৭৮৩৪৩৩৮৯ 

জভাঃ অবু্দর ভন্নাছ 

গ্রাভ ুনর 

য়াডি  নং-০৪ 

 

    

 

অফু ফক্কয অঔন্দ 

গ্রাভ ুনর 

য়াডি  নং-০৫ 

০১৭ 

ংওয দা 

গ্রাভ ুনর 

য়াডি  নং-০৬ 

০১৭৯৩৫৫৩৯১০ 

অবু্দয নুয 

গ্রাভ ুনর 

মাডি  নং-০৭ 

০১৩১৬১৬৪৫১৩ 

জভাঃ অফুর ওারাভ 

গ্রাভ ুনর 

য়াডি  নং-০৮ 

০১৭৫৮২০৪৮২৭ 

ুবাল তাং 

গ্রাভ ুনর 

য়াডি  নং-০৯ 

০১৭৯০৪৪২৮১১ 
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৬.২ ২০১৭-২০১৮ থি ফছবযয নডট নযবাটি   ননস্পনি ওামিক্রভ 
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৬.৩ ভানও বায (১২ ভাবয) ওামি নফফযণী 

কনপ্রোতন্ত্রী ফাংরাবদ যওায 

০৬নং তানযুয দয আউননয়ন নযলদ ওামারিয়  

উবেরা:- তানযুয, জেরঃ-ুনাভকঞ্জ। 

 

স্মাযও নং তানয/ আউন/া: বা:/২০১৭-২০১৮/ ১১৮(৫৫)                                            তানযঔঃ ২৯-০৭-২০১৭নি:।  

* েুরাআ /২০১৭ ভাব নুনষ্টত আউননয়ন নযলদ াদাযণ বায ওামি নফফযণীঃ- 

বানতঃ- েনাফ জফাযান উনেন , জিয়াযভযান, উনস্থত ওর দযবদয স্বাকত োনাআয়া বায ওাে অযম্ভ 

ওবযণ 

* বায স্থানঃ-  আউননয়ন নযলদ ওামি ারয় 

* বায তনযঔঃ- ২৯-০৭-২০১৭নি:। 

* বায় উনস্থত দযবদয নাভ  ানেযাঃ- “নযনষ্ট-ঔ” 

* প্রথবভ নফকত বায ওামি নফফযণী বায় াঠ ওনযয়া শুনানী য় এফং তাায জওান ংবাধন ফা নযফতি ন না 

থাওায় তাা ফিম্মনতক্রবভ নুবভানদত য়। 

বায় অবরািনা  নন্ধান্ত নফফযণীঃ- 

ক্র: অবরািয ূনি অবরািনা নন্ধান্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত ফযনক্ত  

০১ জমাকাবমাক 

ফযফস্থা উন্নয়ন 

িরভান ফনযায় ত্র আউন নফনবন্ন য়াবডি য 

যাস্তাখাট াননয ননবি তনরবয় মায়ায় ফনযায 

াননবত যাস্তাখাবটয ফযাও ক্ষ্য় -ক্ষ্নত য়। 

িরভান ফনযায় যাস্তাখাট জববি মায়ায় েন 

িরািবরয নফবল ুনফধায  ৃনষ্ট বয়বছ। 

েরুযী নবনিবত ক্ষ্নতগ্রস্ত যাস্তাখাট 

েনিরািবরয ুনফধাবথি জভযাভত ওযায 

ফযফস্থা আউন বায় প্রস্থাফ ওবযণ।  

ফনযায় ক্ষ্নতগ্রস্ত যাস্তাখাট জভযাভবত আউন 

ননেস্ব থফা যওাযী তনফবর প্রবয়ােনীয় 

থি ফযাে না থাওায় আউন জিয়াযভযান ননে 

উবদযাবক েরুযী নবনিবত উবেরা নযলদ 

জিমাযভযান  উবেরা ননফিাী নপায 

ভবাদবয়য বি অবরািনাক্রবভ েনস্বাবথি 

ক্ষ্নতগ্রস্ত যাস্তাখাট জভযাতবতয ফযস্থা ননবফন।  

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০২ নবনেএপ ত্রান 

ায়তা 

উবেরা ননফিাী নপায , তানযুয বত 

নবনেএপ  ায়তা ফাফদ ১৫,১৩,৫০০/-টাওা 

এফং নবনেএপ নফতযবণয প্রস্থাফ ওযা য়। 

ফনযায় প্রওৃত ক্ষ্নতগ্রস্থ জরাবওয ভবধয 

নবনেএপ িার নফযবনয গ্রানধওায তানরওা 

িুড়ান্ত ওযা য়। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০৩ আউন যােস্ব 

অদায় উন্নয়ন 

ওয ননরুন  অদায় ংক্রান্ত ংনিষ্ট স্থায়ী 

ওনভটিয ুানয নুমায়ী আউন নিফ িরনত 

াবয আউনয যােস্ব ঔাবতয ওর অদায় 

নফফযণী উস্থান ওবযণ।উস্থানত নফফযণী 

নুমায়ী টযাক্স  যােস্ব অদায় ায তাা 

েনও ভবভি অদায় ায উন্নয়বনয মথামত 

ফযফস্থা গ্রবন ননিরু নন্ধান্ত গ্রণ ওযা য়।  

২০১৭-২০১৮ থি ফছবয ফাবেট ফাস্তফায়ন  

আউন েনকবনয প্রতযানত জফা এফং 

উন্নয়নভুরও নযওল্পনা ফাস্তফায়বন আউন 

ফবওয়া ওয / টযাক্স অদাবয় ফযফস্থা গ্রবণ 

ওর য়াবডি  ওয অদাবয় বিতন ওযায 

রবক্ষ্ ভাআনওং , বিতন ভুরও বা  ওয 

জভরায অবয়ােন ওযায নন্ধান্ত জনয়া য়। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

অয জওান অবরািনা না থাওায় বানত াবফ উনস্থত ওর দযবদয ধনযফাদ োনাআয়া বায ভানপ্ত 

জখালনা ওবযণ। 

 

                                                              (সফাযান উরিন) 

                                                               সিয়াযম্যান 

                                                                ০৬নিং তারযপুয দয িআউরনয়ন রযলদ 

                                                                 তারযপুয, সুনাভগঞ্জ। 
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স্মাযও নং তানয/ আউন/া: বা:/২০১৭-২০১৮/ ১১৮(৫৫)                                            তানযঔঃ ২৯-০৭-২০১৭নি:।  

*দয় িফগরতয ও প্ররয়ািনীয় ব্যফস্থা গ্ররণ িনুরররিঃ- 

০১। সিয়াযম্যান, উরিরা রযলদ, তারযপুয, সুনাভগঞ্জ। 

০২। উরিরা রনফ থাী িরপায, তারযপুয, সুনাভগঞ্জ। 

০৩। িনাফ------------------িআউর দস্য ওয়াড থ নিং -------, ০৬নিং তারযপুয  দয িআউরনয়ন রযলদ , 

তারযপুয, সুনাভগঞ্জ। 

০৪। িরপ নরথ। 

  

                                                                          (সফাযান উরিন) 

                                                               সিয়াযম্যান 

                                                                ০৬নিং তারযপুয দয িআউরনয়ন রযলদ 

                                                                 তারযপুয, সুনাভগঞ্জ। 

 

 

*িঅগষ্ট /২০১৭ ভার িনুরষ্টত িআউরনয়ন রযলদ াধাযণ বায ওামি নফফযণীঃ- 

বানতঃ- েনাফ জফাযান উনেন , জিয়াযভযান, উনস্থত ওর দযবদয স্বাকত োনাআয়া বায ওাে অযম্ভ 

ওবযণ। 

বায তানযঔঃ-২৮-০৮-২০১৭ নি:। 

* বায় উনস্থত দযবদয নাভ  ানেযাঃ- “নযনষ্ট-ঔ” 

* প্রথবভ নফকত বায ওামি নফফযণী বায় াঠ ওনযয়া শুনানী য় এফং তাায জওান ংবাধন ফা নযফতি ন না 

থাওায় তাা ফিম্মনতক্রবভ নুজভানদত য়। 

বায় অবরািনা  নন্ধান্ত নফফযণীঃ- 

ক্র: অবরািয ূনি অবরািনা নন্ধান্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত ফযনক্ত  

০১ আউন যােস্ব 

অদায় উন্নয়ন 

ওয ননরুন  অদায় ংক্রান্ত ংনিষ্ট স্থায়ী 

ওনভটিয ুানয নুমায়ী আউন নিফ িরনত 

াবয আউনয যােস্ব ঔাবতয ওর অদায় 

নফফযণী উস্থা ন ওবযণ।উস্থানত নফফযণী 

নুমায়ী টযাক্স  যােস্ব অদায় ায তাা 

েনও ভবভি অদায় ায উন্নয়বনয মথামত 

ফযফস্থা গ্রবন ননিরু নন্ধান্ত গ্রণ ওযা য়।  

িরনত থি ফছবয ফাবেট ফাস্তফায়ন  আউন 

েনকবণয প্রতযানত জফা এফং উন্নয়নভুরও 

নযওল্পনা ফাস্তফায়বন  আউন ফবও য়া 

ওয/টযাক্স অদাবয় ফযফস্থা গ্রবন ওর 

য়াবডি  ওয অদাবয় বিতন ওযায রবক্ষ্ 

ভাআনওং, বিত  ভুরও বা ,ওয জভরায 

ভাধযবভ প্রবয়ােনীয় ফযফস্থা গ্রবন ওযা।  

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০২ নক্ষ্া-স্বাস্থয, 

নযফায  

নযওল্পনা 

নযফায নযওল্পনা গ্রনওাযী ফিবভাট ২০৯২ 

েন, কবি ফতী ভনরায ংঔযা ১৮০ েন, ক্ষ্ভ 

দম্পনতয ংঔযা ৩৬৪৪ েন, দ্ধনত 

গ্রনওাযীয ায ৭৯.৬৩%।  এয ভবধয ঔাফায 

ফনড় ১২৭৪, ওনডভ ১৯৩, আনবটফর ৫২২, 

অআ আউনড ১৩১, আভপ্লযানট ২৩৪, ুরুল 

ফন্ধযাওযন ১৩৮, ভনরা ফন্ধযাওযন ৪১০ েন।  

নযফায নযওল্পনা দ্ধনত গ্রবন েনকবন য 

ভবধয অগ্র ৃনষ্টয েনয যওাযী নফনবন্ন 

ুনফধা, জমভন নবনেনড , নবনেএপ  

ভাতৃত্ববাতায ুনফধাববাকী ননফিািবন দ্ধনত 

গ্রনওাযী ভনরা /ুরুলবদয গ্রানধওায 

জদয়ায নদ্ধান্ত গ্রন ওযা য়। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০৩ নফনফধ ০৮ নং য়াডি  দয েনাফ জভা : নফল্লার 

অভীন   ০৯ নং য়াডি  দয েনাফ অবু্দর 

ানওভ  োনান জম , ওৃলওবদয েনভয পর 

করু/ছাকবরয অক্রভন বত যক্ষ্াওবল্প উক্ত 

য়াডি  ভুব জঔায়ায স্থান এফং তাা 

ননরাবভ নফক্রয় ওযা প্রজয়ােন। 

আউন যােস্ব অদাবয়য স্বাবথি ০৮  ০৯ নং 

য়াবডি  ০২টি জঔায়ায ননরাবভ নফতনক্র ওযা 

য়। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 
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০৪ নফনফধ িরনত ভাব আউনয ওর অভদানী  ফযয় 

নফফযণী উস্থান ওযা য়। 

িরনত ভাব আউনয ওর অভদানী  ফযয় 

নফফযণী নুবভানদত য়। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

অয জওান অবরািনা না থাওায় বানত াবফ উনস্থত ওর দযবদয ধনযফাদ োনাআয়া বায ভা নপ্ত 

জখালনা ওবযন। 

 

*জবপ্টম্বয / ২০১৭ ভাব নুনষ্টনত আউন াধাযণ বায ওামি নফফযণীঃ- 

*বানত:-েনাফ জফাযান উনেন , জিয়াযভযান, উনস্থত ওর দযবদয স্বাকত োনাআয়া বায ওাে অযম্ভ 

ওবযন।  

***বায স্থান :- আউননয়ন নযলদ ওামারিয়। 

* বায় উনস্থত দযবদয নাভ  ানেযাঃ- “নযনষ্ট-ঔ” 

* প্রথবভ নফকত বায ওামি নফফযণী বায় াঠ ওনযয়া শুনানী য় এফং তাায জওান ংবাধন ফা নযফতি ন না 

থাওায় তাা ফিম্মনতক্রবভ নুবভানদত য়। 

বায় অবরািনা  নন্ধান্ত নফফযণীঃ- 

ক্র: অবরািয ূনি অবরািনা নন্ধান্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত ফযনক্ত  

০১ আউন যােস্ব 

অদায় উন্নয়ন 

ওয ননরুন  অদায় ংক্রান্ত ংনিষ্ট স্থায়ী 

ওনভটিয ুানয ুানয নুমায়ী আউন 

নিফ িরনত ভাবয আউনয টযাক্স  যােস্ব 

অদায় নফফযণী বায় উস্থান ওবযন। 

বায় দানঔরওৃত উস্থানত নফফযণী 

অবরািনায় োনা মায় জম , নফকত তিত্র ভাব 

ওার ফনযায় আউন এরাওায ওৃলওবদয 

এওভাত্র জফাবযা পর ফনযায াননবত ম্পন্ন 

তনরবয় মায়ায় টযাক্স  যােস্ব অদায় ায 

তাা েনও ভবভি ভতাভত প্রওা ওবয 

অদায় ায উন্নয়বনয প্রস্থাফ ওযা য়। 

উন্নয়নভূরও নযওল্পনা ফাস্তফায়বন আউন 

ফবওয়া ওয / টযাক্স অদাবয় ফযফস্থা গ্রবন 

যওাযী ওৃনল ায়তা প্রদা জনয ভয় টযাক্স 

অদায় ফাধযতাভূরও ওযায নদ্ধান্ত গ্রন ওযা 

য় । এছাড়া ওর য়াবডি  ওয অদাবয় 

বিতন ওযায রবক্ষ্য ভাআনওং , বিতনাভূরও 

বা, ওয জভরায ভাধযবভ প্রবয়ােনীয় ফযফস্থা 

গ্রবন ওয অদায় ফাধযতাভূরও নননিত 

ওযায ফযফস্থা গ্রবন আউন ওর দয  

ংনিষ্ট ওর জফাদানওাযী প্রনতষ্ঠান প্রধান 

ফযাফবয নফবল নুবযাধ ওযা য় । 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০২ নক্ষ্া-স্বাস্থয, 

নযফায  

নযওল্পনা 

নফকত ফনযায ভয় আউনয স্বাস্থযবফা 

প্রনতষ্টান ওনভউননটি নিননও , াাতার 

যাস্তা াননয ননবি তনরবয় মায়ায় এ ওর 

যাস্তাখাট এফং কৃব য ভাটি প্রফর জঢউবয়য 

দ্ব্াযা ক্ষ্নত য়ায় েরুযী নবনিবত ভাটি 

বযাবটয ভাধযবভ জভযাভত ওযা এওান্ত 

প্রবয়ােন। ক্ষ্নতগ্রস্থ যাস্তাখাট েরুযী নবনিবত 

েনিরািবরয ুনফধাবথি জভযাভত  ননভিান 

ওযায ফযফস্থা গ্রবন আউন জিয়াযভযান 

ফযাফবয নুবযাধ ওবযণ। 

আউন যােস্ব থফা উন্নয় ন ায়তা তনফবর 

প্রবয়ােনীয় থিফযাে না থাওায় আউন 

জিয়াযভযান ননে উবদযাবক েনকবনয 

মাতায়াত  িরািবরয ুনফধাবথি উবেরা 

ননফাী নপায ভবাদয়  উবেরা প্রওল্প 

ফাস্তফায়ন ওভিওতি া , তানযুয, ুনাভকঞ্জ 

ভবাদবয়য বি অবরািনাক্রবভ প্রবয়ােনীয় 

বথিয জমাকান নদবফন 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০৩ নফনফধ িরনত ভাব আউনয ওর অভদানী  ফযয় 

নফফযণী উস্থান ওযা য়। 

িরনত ভাব আউনয ওর অভদানী  ফযয় 

নফফযণী নুবভানদত য়। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 
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* নডবম্বয /২০১৭ ভাব নুনষ্টত আউননয়ন নযলদ াধাযণ বায ওামি নফফযণীঃ- 

*বানত:-েনাফ জফাযান উনেন , জিয়াযভযান, উনস্থত ওর দযবদয স্বাকত োনাআয়া বায ওাে অযম্ভ 

ওবযন।  

**বায তানযঔ:- তানযঔ:- ২৮-১২-২০১৭নি:। 

***বায স্থান :- আউননয়ন নযলদ ওামারিয়। 

* বায় উনস্থত দযবদয নাভ  ানেযাঃ- “নযনষ্ট-ঔ” 

* প্রথবভ নফকত বায ওামি নফফযণী বা য় াঠ ওনযয়া শুনানী য় এফং তাায জওান ংবাধন ফা নযফতি ন না 

থাওায় তাা ফিম্মনতক্রবভ নুবভানদত য়। 

বায় অবরািনা  নন্ধান্ত নফফযণীঃ- 

ক্র: অবরািয ূনি অবরািনা নন্ধান্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত ফযনক্ত  

০১ ওৃনল, ভৎয  

প্রানণ ম্পদ  

নযানয 

থিনননতও 

উন্নয়ন। 

ওৃনল, ভৎয  প্রানণ ম্পদ  নযানয 

থিনননতও উন্নয়নভুরও ওাে ংক্রান্ত স্থায়ী 

ওনভটিয বানত েনাফ জভাঃ ফাফুর নভয়া 

উনস্থত দযবদয ফকনতয েনয োনান 

জম, জফাবযা পবরয েনভবত ানন জবিয 

ুনফধাবথি নন  ভাটিয়ান াবযয নফনবন্ন 

োিার জভযাভত ওাে ফাস্তফায়বন নকভ গ্রণ 

ওযায প্রস্থাফ ওবযণ। 

আউন যােস্ব থফা উন্নয়ন ায়তা তনফবর 

প্রবয়ােনীয় থিফযাে না থাওায় আউন 

জিয়াযভযান ননে উবদযাবক েনকবনয 

মাতায়াত  িরািবরয ুনফধাবথি প্রবয়ােনীয় 

বথিয জমাকান নদবফন এফং যওাযী ফযাে 

ায়া জকবর তাা ভন্ববয়ন ফযফস্থা ননবফন । 

 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০২ জমাকাবমাক 

ফযফস্থা উন্নয়ন 

ল্লী ফওাঠাবভা উন্নয়ন , ংযক্ষ্ন, যক্ষ্না-

জফক্ষ্ন আতযানদ ংক্রান্ত স্থায়ী ওনভটিয 

ুানয নুমায়ী আউনয জমাকাবমাক ফযফস্থা 

উন্নয়বন ফানলিও নযওল্পনায় ুানযওৃত নকভ 

তানরওা বত নকভ ফাস্তফায়বনয প্রস্থাফ ওযা 

য়। 

যওাযী ফযাে প্রানপ্ত বর জমাকাবমাক ফযফস্থা 

উন্নয়বন ফানলিও নযওল্পনায় ুানযওৃত নকভ 

তানরওা বত নকভ ফাস্তফায়বনয প্রস্থাফ ওযা 

য়। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০৩ নফনফধ িরনত ভাব আউনয ওর অভদানী  ফযয় 

নফফযণী উস্থান ওযা য়। 

িরনত ভাব আউনয ওর অভদানী  ফযয়  

নফফযণী নুবভানদত য়। 

জিয়াযভযান 

ওর আউন দয 

অয জওান অবরািনা না থাওায় বানত াবফ উনস্থত ওর দযবদয ধনযফাদ োনাআয়া বায ভানপ্ত 

জখালনা ওবযণ। 

 

 

* জেরুয়াযী /২০১৮ ভাব নুনষ্টত আউননয়ন নযলদ াধাযণ বায ওামি নফফযণীঃ- 

*বানত:-েনাফ জফাযান উনেন , জিয়াযভযান, উনস্থত ওর দযবদয স্বাকত োনাআয়া বায ওাে অযম্ভ 

ওবযন।  

**বায তানযঔ:- তানযঔ:- ২৮-০২-২০১৮নি:। 

***বায স্থান :- আউননয়ন নযলদ ওামারিয়। 

 

* বায় উনস্থত দযবদয নাভ  ানেযাঃ- “নযনষ্ট-ঔ” 

 

* প্রথবভ নফকত বায ওামি নফফযণী বায় াঠ ওনযয়া শুনানী য় এফং  তাায জওান ংবাধন ফা নযফতি ন না 

থাওায় তাা ফিম্মনতক্রবভ নুবভানদত য়। 
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বায় অবরািনা  নন্ধান্ত নফফযণীঃ- 

ক্র: অবরািয ূনি অবরািনা নন্ধান্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত ফযনক্ত  

০১ আউনয নবনফন্ন 

ওয, টযাক্স 

অদায় 

ওয ননরুন  অদায় ংক্রান্ত ংনিষ্ট স্থায়ী 

ওনভটিয বানত  িরনত বনয ফাবেট দাফী 

নুমায়ী আউনয ফবওয়া ওয টযাক্স অদাবয়য 

প্রবিষ্টা ফযাত থাওা বত্ব অদায় ায 

উন্নয়ন ওযা ম্ভফ বে না ভতাভত প্রওা ওবয 

অদায় ায উন্নয়বনয প্রস্থাফ ওযা য়। 

আউনয ফবওয়া টযাক্স অদাবয় য়াডি  

বায় েনকনবও বিতন ওযা এফং জম 

জওান জফায় ওয নযবা ধ ফাধযতা ভুরও 

নননিতওযা। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০২ জমাকাবমাক 

ফযফস্থা উন্নয়ন 

ল্লী ফওাঠাবভা উন্নয়ন , ংযক্ষ্ন, যক্ষ্না-

জফক্ষ্ন আতযানদ ংক্রান্ত স্থায়ী ওনভটিয ুানয 

নুমায়ী আউনয জমাকাবমাক ফযফস্থা উন্নয়বন 

ফানলিও নযওল্পনায় ুানযওৃত নকভ তানরওা 

বত নকভ ফাস্তফায়বনয প্রস্থাফ ওযা য়।  

প্রস্থাফটিয েনগুরুত্ব নফবিনায় যওাযী 

ফযাে প্রানপ্তয াবথ াবথ নকভ 

ফাকফায়বনয এওভত জালন ওযা য়। 

 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০৩  বায় আউন নিফ  ওবরয ফকনতয েনয 

িরনত ভাব আউনয ওর অভদানী  ফযয় 

নফফযণী উস্থান ওবয ণ। উস্থানত নফফযণী 

অবরািনায় নুবভানদত য় এফং আউন 

জষ্টনাযী নফর নযবাবধ ননিরু নন্ধান্ত গ্রণ 

ওযা য়। 

আউনয ওর অভদানী ংনিষ্ট ফযাংও 

নাবফ েভা ওযায ফযফস্থা গ্রবণ আউন 

নিফবও অবদ জদয়া য় এফং ভানও 

জষ্টনাযী নফর আউন যােস্ব তনফর বত 

নযবাধ ওযায ফয ফস্থা গ্রবণ জিয়াযভযান 

ফযাফবয নুবযাধ ওযা য়। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

অয জওান অবরািনা না থাওায় বানত াবফ উনস্থত ওর দযবদয ধনযফাদ োনাআয়া বায ভানপ্ত 

জখালনা ওবযণ। 

* এনপ্রর /২০১৮ ভাব নুনষ্টত আউননয়ন নযলদ াধাযণ বায ওামি নফফযণীঃ- 

বায তানযঔঃ- ২৯-০৪-২০১৮ নি:। 

***বায স্থান :- আউননয়ন নযলদ ওামারিয়। 

* বায় উনস্থত দযবদয নাভ  ানেযাঃ- “নযনষ্ট-ঔ” 

* প্রথবভ নফকত বায ওামি নফফযণী বায় াঠ ওনযয়া শুনানী য় এফং তাায জওান ংবাধন ফা নযফতি ন না 

থাওায় তাা ফিম্মনতক্রবভ নুবভানদত য়। 

বায় অবরািনা  নন্ধান্ত নফফযণীঃ- 

ক্র: অবরািয ূনি অবরািনা নন্ধান্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত ফযনক্ত  

০১ ওৃনল, ভৎয 

প্রানণ ম্পদ  

নযানয 

থিনননতও 

উন্নয়নভুরও 

ওৃনল, ভৎয  প্রানণ ম্পদ  নযানয 

থিনননতও উন্নয়নভুরও ওাে ংক্রান্ত স্থায়ী 

ওনভটিয বানত েনাফ জভাঃ ফাফুর নভয়া 

উনস্থত দযবদয ফকনতয েনয োনান 

জম, ওৃলওকন মাাবত প্রবয়ােনীয় েনভও  

াবযয পরযক্ষ্া ফাবধুঁয উয নেযধাযী 

ওযায প্রস্থাফ ওযা য়। 

প্রস্থাফটিয েনগুরুত্ব নফবিনায় জিয়াযভযান 

াবফ ননে উবদযাবক য়াডি  দযবদয 

ভাধযবত তদননও অফায়া ফাতি া প্রিায 

ওৃলওবদয াওা ধান মথা ভবয় ওাটায 

ফযফস্থা গ্রবন ভাআনওং ভ নফনবন্ন প্রিায 

প্রিাযণায ভাধযবভ োগ্রত ওনযবফন। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০২ জমাকাবমাক 

ফযফস্থা উন্নয়ন 

ল্লী ফওাঠাবভা উন্নয়ন , ংযক্ষ্ন, যক্ষ্না-

জফক্ষ্ন আতযানদ ংক্রান্ত স্থায়ী ওনভটিয 

ুানয নুমায়ী আউনয জমাকাবমাক ফযফস্থা  

উন্নয়বন ফানলিও নযওল্পনায় ুানযওৃত নকভ 

তানরওা বত নকভ ফাস্তফায়বনয প্রস্থাফ ওযা 

য়। 

প্রস্থাফটিয েনগুরুত্ব নফবিনায় যওাযী ফযাে 

প্রানপ্তয াবথ াবথ নকভ ফাকফায়বনয এওভত 

জালন ওযা য়। 

 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 
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০৩ নফনফধ আউন নিফ িরনত বনয উন্নয়ন  ভুরও 

ওাবেয গ্রকনত ম্পবওি  প্রস্থাফ ওনযবর 

উনস্থত দযকন ননে ননে অবরািনায় 

িরনত বনয টিঅয , ওানফটা, এরনেএন-

৩, এনডন ওর ফযাবেয ভাধযবভ ফাস্তফানয়ত 

প্রওবল্পয ওাবেয গ্রকনত বায় অবরািনা 

ওবযন।  

আউন জিমাযভযান  ংনিষ্ট স্থায়ী ওনভটিয 

দযকন প্রওল্প এরাওা  নযদিন ওবয 

প্রনতবফদন জ ওনযবফন। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

 

অয জওান অবরািনা না থাওায় বানত াবফ উনস্থত ওর দযবদয ধনযফাদ োনাআয়া বায ভানপ্ত 

জখালনা ওবযণ। 

* েুন /২০১৮ ভাব নুনষ্টত আউননয়ন নযলদ াধাযণ বায ওামি নফফযণীঃ- 

বায তানযঔঃ- ২৮-০৬-২০১৮ নি:। 

***বায স্থান :- আউননয়ন নযলদ ওামারিয়। 

* বায় উনস্থত দযবদয নাভ  ানেযাঃ- “নযনষ্ট-ঔ” 

* প্রথবভ নফকত বায ওামি নফফযণী বায় াঠ ওনযয়া শুনানী য় এফং তাায জওান ংবাধন ফা নযফতি ন না 

থাওায় তাা ফিম্মনতক্রবভ নুবভানদত য়। 

বায় অবরািনা  নন্ধান্ত নফফযণীঃ- 

ক্র: অবরািয ূনি অবরািনা নন্ধান্ত দানয়ত্বপ্রাপ্ত ফযনক্ত  

০১ ওয ননরুন  

অদায় 

ংক্রান্ত 

ওয ননরুন  অদায় ংক্রান্ত ংনিষ্ট স্থায়ী 

ওনভটিয বানত েনাফ জভাঃ ওাভার উনেন 

বায় উনস্থত দযবদয ফকনতয েনয 

িরনত ২০১৭-২০১৮থি ফছবযয ফাবেট দাফী 

নুমায়ী আউনয  ওয টযাক্স অদাবয়য ফানলিও 

নাফ নফফযণী ফায় জ ওবযণ। উস্থানত 

নফফযণী অবরািনায় ২,৭২,৯৮,৯২০/-টাওা 

এফং অদায় ২,৫৪,৭৮,৬৭৬/-টাওা । উনস্থত 

দযকন উস্থানত অবরািনায় বন্তানষ্ট  

প্রওা ওবয , নফনবন্ন ভবয় প্রাওৃনতও দুবমাবকি  

আউনয েনকবনয পরানন  নফনবন্ন 

অনথিও ক্ষ্ য়-ক্ষ্নতয ভাধযবভ েনকন তাবদয 

উয অবযানত ওয টযাক্স প্রদান ওবয আউন 

উন্নয়বন ায়তা ওযায় ওর েনকনবও 

ধনযফাদ োনাবনা য়।  

- ২০১৮-২০১৯ থি ফছবযয ফাবেট ফাস্তফায়ন 

 আউন েনকবনয প্রতযানত জফা এফং 

উন্নয়নভুরও নযওল্পনা ফাস্তফায়বন আউন 

ফবওয়া ওয / টযাক্স অদাবয়য ফয ফস্থা গ্রবণ 

১রা েুরাআ /২০১৮ বত ৩০ জবপ্টম্বয/২০১৮ 

মন্তি  ওয / টযাক্স অদাবয়য নবমান 

জওায়াটায ভা নাবফ ননফিািন ওযা য় এফং 

অদায় ায উন্নয়বন ওর য়াবডি  ওয 

অদাবয় বিতন ওযায রবক্ষ্ ভাআনওং , 

বিতন ভুরওবা , ওয জভরায ভাধযবভ 

প্রবয়ােনীয় ফযফস্থা গ্রবন ওয অদায় 

ফাধযতাভুরও নননিত ওযায ফযফস্থা গ্রবন 

আউনয ওর দয  ংনিষ্ট ওর 

জফাদানওাযী প্রনতষ্টান ফযাফবয নফবল 

নুবযাধ ওযা য়। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 

০২ নক্ষ্া-স্বাস্থয, 

নযফায  

নযওল্পনা 

নক্ষ্া-স্বাস্থয, নযফায  নয ওল্পনা ংক্রান্ত 

স্থায়ী ওনভটি িরনত বনয ফানলিও নযওল্পনা 

নুমায়ী নক্ষ্া -স্বাস্থয, নযফায  নযওল্পনা 

ংক্রান্ত নফলবয়য উন্নয়বন তযান্ত 

েনগুরুত্বুণি ওাে ভু ফাস্তফায়বনয প্রস্থাফ 

ওবযন। ফনযা েননত ওাযবণ ক্ষ্নতগ্রস্থ যাস্তাখাট 

েরুযী নবনিবত েনিরািবরয ুনফধাবথি 

জভযাভত  ননভিাণ ওযায ফযফ স্থা গ্রবন আউন 

জিয়াযভযান ফযাফবয নুবযাধ ওযা য়।  

আউন যােস্ব থফা উন্নয়ন ায়তা তনফবর 

প্রবয়ােনীয় থিফযাে না থাওায় আউন 

জিয়াযভযান ননে উবদযাবক েনকবনয 

মাতায়াত  িরািবরয ুনফধাবথি উবেরা 

ননফিাী নপায ভবাদয়  উবেরা প্রওল্প 

ফাস্তফায়ন ওভিওতি া , তানযুয, ুনাভকবঞ্জ 

এয বি অবরািনাক্রবভ প্রবয়ােনীয় বথিয 

জমাকান নদবফন এফং যফনতি বত তা ভন্ববয়য 

ফযফস্থা ননবফন। 

জিয়াযভযান 

 

ওর আউন দয 
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০৩ নফনফধ প্রস্থাফ নাফ ননযীক্ষ্া ংক্রান্ত স্থায়ী ওনভটিয 

বানত ২০১৭-২০১৮ থি ফছবযয অভদানী 

 ফযয়ঔাবত ফানলিও নাফ নফফ যণী বায় 

উস্থান ওবযন। উস্থানত নফফযণী ২০১৭-

২০১৮ বনয অভদানী  ফযয় নফফযণী 

নুমায়ী জভাট অভদানী ২,৭২,৯২০/-টাওা 

এফং ফযয় ২,৫৪,৬৭৬/-টাওা এফং ভানী 

১৮,১৯,৯৪৪/-টাওা ংনিষ্ট স্খায়ী ওনভটিয 

বানত মািাআ ওবয ঔড়া নফফযণী বায় 

জ ওবযণ। 

২০১৭-২০১৮বনয ফানলিও না ফ নফফযণী 

েনকবনয ফকনতয েনয আউন 

জনাঠিবফাবডি  প্রদি ন ওযায মথামথ ফযফস্থা 

গ্রবণ আউন নিফবও নুবযাধ ওযা য়। 

 

            অয জওান অবরািনা না থাওায় বানত াবফ উনস্থত ওর দযবদয ধনযফাদ োনাআয়া বায 

ভানপ্ত জখালনা ওবযণ। 

 

 

 

                                                                        (সফাযান উরিন) 

                                                               সিয়াযম্যান 

                                                                ০৬নিং তারযপুয দয িআউরনয়ন রযলদ 

                                                                 তারযপুয, সুনাভগঞ্জ। 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

৬.৪ জনাটি জফাডি   নটিবেন িাটি ায (ছনফ) 
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৬.৫ নভুনা ওযা ফআ 
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৬.৬ এরনেএন-৩ দক্ষ্তা ভূরযায়বনয জকায/ূিওভূ 

# আউননয়ন নযলবদয নাভঃ- তানযুয দয,  উবেরায নাভঃ- তানযুয,   জেরায নাভঃ- ুনাভকঞ্জ। 

# ভুরযায়ন শুরু  জল য়ায তানযঔঃ 

# ভুরযায়ন দবরয দযবদয নাভঃ নডট ভযাবনোবযয নাভঃ 

                                                         নডট ১- 

                                                          নডট ২-                         

দক্ষ্তা ভুরযায়বনয 

জক্ষ্ত্রভু 

উ-জক্ষ্ত্রভু ূিও বফিাচ্চ 

জকায 

(ভাট=৪০) 

প্রাপ্ত 

জকায 

০১. ম্পদ ফন্টন                                                                                                                               ১২ ০৭ 

প্রাপ্ত বথিয ুষ্ঠ নযওল্পনা 

প্রণয়ন  কীভ ননফিািন / গ্রণ-এ 

উৎানতওযণ 

 

আউননয়ন নযলদ ওতৃি ও 

নুদাবনয মথামথ ফযফায  

১.১ আউননয়ন নযলদ তায উন্নয়ন তনফর দ্ব্াযা ওভ ংঔও 

নওন্তু বক্ষ্াওৃত ফড় কীভ (নফনফনে  ননফনে  ফযাে 

দ্ব্াযা )  ফাস্তফায়ন ওযবর  

ও. ১টি কীবভয জভাট ফযাবেয ১০%এয ওভ =১ নম্বয 

ঔ. ১টি কীভ জভাট ফযাবেয ১০% -২৫% এয ওভ =৩ 

নম্বয 

ক. ১টি কীভ জভাট ফযাবেয ২৫% এফং এয উববি  =৫ 

নম্বয   

৫  

 কীভ গ্রবণ ফহুভুনঔতা 

 

১.২ প্রনত অনথিও ফছয ওভবক্ষ্  নতনটি নবন্ন নবন্ন জক্টবযয 

কীভ ফাস্তফায়ন ওযবর (নফনফনে  ননফনে ফযাে দ্ব্াযা ) 

ও. ১টি জক্টবয কীভ ফাস্তফায়ন ওযবর =১ নম্বয 

ঔ. ২টি জক্টবয কীভ ফাস্তফায়ন ওযবর =২ নম্বয 

ক. ৩টি জক্টবয কীভ ফাস্তফায়ন ওযবর =৪ নম্বয 

৪  

 আউননয়ন মাবয়ি নদ্ধান্ত  

গ্রবণয নযনধ  

১.৩ স্থায়ী ওনভটিভূ ওামওয থাওা (ননয়নভত বা  

নযানয ওামত্রুবভয জযওডি  ংযক্ষ্ণ ) 

ও. ১-৫ টি স্থায়ী ওনভটিয বা ননয়নভত ওযা  বায 

ওামনফফযনী ংযযক্ষ্ণ ওযবর =১ নম্বয 

ঔ.৬-১০টি স্থায়ী বা ননয়নভত ওযা  ওামনফফযনী 

ংযক্ষ্ণ ওযবর =২নম্বয 

ক. ১১-১৩ টি স্থায়ী ওনভ টিয বা ননয়নভত ওযা বায 

ওামনফিফযনী ংযক্ষ্ণ ওযবর=৩ নম্বয 

৩  

২.অনথিও ফযফস্থানা  নফশ্তস্ততা   

আউনয ফাবেট প্রণয়ন ফযয় 

ননয়ন্ত্রণ নফলবয় উৎানতওযণ 

ভয়ভত অনথিও নফফযনী 

প্রস্তুত ওযণ 

২.১ ও. ফানলিও অনথিও নফফযনী প্রস্তুতূফিও ননধিানযত ভবয়য 

(৩১জ েুরাআ ) ভবধয উবেরা ননফিাী নপাবযয 

নপব দানঔর=৩ 

ঔ. এভ অআএ দ্ধনতয ভাধযবভ (MIS SYSTEM ) 

ফানলিও অনথিও নফফযনী এনন্টওযণ /অবরাড=২ 

৫  

 নযওল্পনা নুমায়ী ফাবেট 

এয থি ংগ্র  ফযয় 

২.২ ফানলিও উন্নয়ন ফাবেবটয প্রাপ্ত বথিয ফযয়  

ও. ৮০% এয ওভ ফাস্তফায়ন-১ 

ঔ.৮০%এফং এয ফাস্তফায়ন -৩  

৩  

 

অনথিও ফযফস্থানা নক্তারী 

ওযণ  অনথিও 

(FIDUCIARY) ঝুনও ওভাবনা 

নডট নযবাট ২.৩ ূফিফতী থি ফছবযয নডট ভতাভত  

ও.স্বীওৃনত (DISCLMER)=0 

ঔ. নফরু (ADVERSE)=0 

ক. তি মুক্ত (QUALITIED)=৩ 

খ. তি ীন(UN-QUALIFED)=৫ 

৫  

 নডট অনিয েফাফ   

ননষ্পনিবত তৎযাতা 

 

২.৪ ূফিফতী থি ফছবযয নডট  অনি নফলয়ও( এডডাি নডবিআভায  

তি মুক্ত ভতাভবতয জক্ষ্বত্র) 

ও.উত্থানত অনি ননষ্পনিয রবক্ষ্য প্রভানও  ব্রডীট েফাফ 

দানঔর ওযবর=১ 

ঔ.অনি ননষ্পনি/বাযরুর বর=২ 
ক.তি ীন (un-qualified) ভতাভবতয জক্ষ্বত্র=৩ 

৩  
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দক্ষ্তা ভুরযায়বনয 

জক্ষ্ত্রভু 

উ-জক্ষ্ত্রভু ূিও বফিাচ্চ 

জকায () 

প্রাপ্ত 

জকায 

৩.ননেস্ব যােস্ব অযন ৮  

জটওআ অনথিও 

ফযফস্থনায নননিতওযণ 

েফাফনদনতায জক্ষ্ত্র 

ম্প্রাযন  

 

জানডংটযাক্র, ওয,জযট 

নযানয ননেস্ব অবয়য জযওডি  

যক্ষ্ণাবফক্ষ্ণ (জযনেস্ট্ায ,যনদ 

ফন ,ফযাংও নফফযনী আতযানদ 

ংযক্ষ্ণ ওযবত বফ)  

৩

.

১ 

জানডি ং টযাক, আোযা ,নপ’ নযানয ননেস্ব অবয়য জযওডি  আউন ’জত 

ংযক্ষ্ণঃ 

ও. নফকত ন্তত ২ জভয়াবদ  ৫ ফছয ন্তয ননয়নভত ওয ধাময ওযা বর 

(ওয  ধাময ফছয ২০.. ১২...... ২০.. ১৭)=২ 

ঔ.ন্তফতীওানরন ওয ননধিাযণ ওামযত্রুভফযাত যাঔবর=১ 

*কত ২ জভয়াবদ এববভন্ট নুমায়ী জানডি ং ংঔযা মথাত্রুবভ ..........টি 

..........টি 

 *নফকত ২জভয়াবদ এববভন্ট নুমায়ী ফিবল ফছযদ্ব্বয় ধায়যওৃত টাওায 

নযভান মথাত্রুবভ ........টাওা .........টাওা 

*নডট ফছবয  ৩০ েুন মন্ত ন্তফিতী ওানরন এববভন্ট নুমামী  

জানডি ং ংঔযা ......টি ........টাওায নযভান....... 

৩  

 ননেস্ব উৎ বত যােস্ব ফৃনদ্ধ  নডট ফছবয রক্ষ্যভাত্রা নুমায়ী যােস্ব অদায় ায  

(ও) ০-৪০%=১ 

(ঔ) ৪১%-৬০%=২ 

(ক) ৬১%-৮০%=৩ 

(খ) ৮০%-এয উবদ্ধি =৫ 

(যােস্ব অদাজয়য রক্ষ্যভাত্রা........টাওা, অদায়.......টাওা 

৫  

৪. স্বেতা েফাফনদনতা তথয প্রওা ৪  

েফাফনদনতা ুান 

নননিতওযণ 

েনকবনয াবথ তথয নফননভয় 

জোযদাযওযণ 

৪.১ ও.আউন’য ারনাকাদ তথয ম্বনরত জনাটি জফাডি  উিুত 

স্থাবন থাওবর (গুরুত্বূনি জনাটি ,নফজ্ঞান,ফানলিও 

ফাবেট, ফানলিও অনথিও নফফযনী ,কত ফছবযয নডট 

নযবাবটি য পবটাওন আতযানদ )=২ 

ঔ.আউন’য ারনাকাদ তথয ম্বনরত নফরবফাডি  উিুি 

স্থাবন থাওবর (নফকত /িরনত থি ফছবয কৃনত কীভ 

ংক্তান্ত ওর তথয ারনাকাদ থাওবর)=২ 

(প্রভাণ স্বরু জনাটি জফাডি   নফয জফাবডি য ছনফ ংয ক্ষ্ণ 

ওযবত বফ) 

  

   ফিবভাট ৪০  

(নফ:দ্র: দক্ষ্তাভূরযায়ন জকায ীবট প্রাপ্ত নম্বয ম্ভাফয ,এয ভথিবন মবথামুক্ত প্রভাণও নযনপউ পাভি ওতৃওি  

নযনপউ ওযা বফ। এ জক্ষ্বত্র যফতীবত আউন’য প্রাপ্ত (ম্ভাফয) নম্বয ওভ-জফী বত াবয)।  
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৬.৭ পবটা কযারাযী 
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নাযীবদয ওভিংস্থাবন তানযুয দয আউননয়ন নযলদ ওতৃি ও 

ননক্ষ্ত দনযদ্র নাযীবদয ভবধয নফনাভুবরয জরাআ জভনন নফতযণ ছনফ। 

 
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

পৃষ্ঠা নম্বর- 73 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

পৃষ্ঠা নম্বর- 74 

 

 

5.3 mycvwikgvjv: 

 

BDwbqb cwil`‡K GwM‡q wb‡Z n‡j BDwbqb cwil`‡`i ¯^”QZv I Revew`wnZv evov‡Z n‡e| BDwbqb 

cwil‡`i ivR¯^ Av`vq e„w× Ki‡Z n‡e Ges ivR¯^ Av`vq †_‡K RbM‡Yi Rb¨ Dbœqbg~jK KvR Ki‡Z 

n‡e BDwbqb cwil‡`i ev‡R‡U bvix I wkï Dbœq‡b Ges wcwQ‡q cov Rb‡Mvwôi Rb¨ we‡kl eivÏ 

ivL‡Z n‡e| BDwbqb cwil‡`i ivR¯ ̂Av`v‡qi e„w×i j‡ÿ RbMY‡K U¨v· cwi‡kva e¨emv I †ckv Ki 

Av`vq Ki‡Z DrmvwnZ Ki‡Z n‡e| BDwbq‡b hZ iv¯Ív Kiv nq mKj iv¯Ívi cv‡k e„ÿ †ivcb ¯‥xg 

MÖnY Ki‡Z n‡e| wkïi R‡b¥i 45 w`‡bi weZi Rb¥ wbeÜb Kivi †ÿ‡Î wewfbœ ai‡Yi e¨e¯’v MÖnY 

Ki‡Z n‡e| wbqwgZ ¯’vqx KwgwU¸‡jvi mfv Ki‡Z n‡e| BDwbqb Dbœqb mgš^q mfvq miKvwi 

Kg©KZ©v‡`i Dcw¯’wZ evov‡Z n‡e| 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

 

5.4 Dcmsnvi: 

 

cwi‡k‡l ejv hvq †h, Zvwnicyi m`i BDwbqb cwil` RbKj¨v‡Yi w`K we‡ePbv K‡i ¯^”QZv I 

Revew`wnZv wbwðZ Kivi j‡ÿ BDwbqb cwil` Gi evwl©K,Avw_©K I cÖkvmwbK cÖwZ‡e`b 2017-2028 

cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q hv BDwbqb cwil‡`i Kvh©µ‡gi Revew`wnZvi GK avc GwM‡q hv‡e| miKv‡ii mKj 

gnj I mswkøó RbMY hw` G cÖwZ‡e`b cvq Zvn‡j GKbR‡i BDwbq‡bi mvwe©K Dbœqb m¤ú‡K© AewnZ 

n‡e| GK K_vq G evwl©K,Avw_©K I cÖkvmwbK cÖwZ‡e`b 2017-2018 Zvwnicyi m`i BDwbq‡bi Rb¨ 

GKwU gvBjdjK n‡q _vK‡e| 

 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
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