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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভাজদফা অধধদপতয 

ধফবাগী ভাজদফা কাম যার 

াগযদীধঘযাড়, ধদরট 

dss.sylhetdiv.gov.bd 

 
 

ধফল  : ধফবাগী ভাজদফা কাম যার, ধদরট এয সদন্ফম্বয, ২০২১ ভাদয ভন্ব বায কাম যধফফযণী  

বাধত  : জনাফ ন্দ্বী কুভায ধাং, ধযচারক, ধফবাগী ভাজদফা কাম যার, ধদরট 

তাধযখ  : ২৭/০৯/২০২১ ধি.  

ভ  : কার ১০:৩০ ঘটিকা 

স্থান  : দেরন কক্ষ, ধফবাগী ভাজদফা কাম যার, ধদরট  
 

উধস্থধতয ধফফযণী  : ধযধষ্ট “ক” 
 

বাধত কর্তযক উধস্থত করদক স্বাগত জানাদনায ভাধ্যদভ বায সূচনা । বায শুরুদতই                               -১৯ এ        

                                                                                       হ । এ     No Mask No Service 

            /                                                               হ । বাধতয অনুভধতক্রদভ ধফবাগী ভাজদফা 

কাম যারদয উধযচারক আদরাচযসূধচ বা উস্থান কদযন। অতয বা ধনদনাক্ত আদরাচনা  ধদ্ধান্তমূ গৃীত । 
 

ক্রঃ

নাং 

আদরাচয ধফল আদরাচনা ধদ্ধান্ত ফাস্তফানকাযী 

কর্তযক্ষ 

১ 

 

পূফ যফতী বায 

কাম যধফফযণী 

অনুদভাদন 

বা আগস্ট, ২০২১ ভাদয কাম যধফফযণী  

উস্থান কযা   

সকানরূ াংদাধন ফা াংদমাজন না থাকা তা দৃঢ়ীকযণ 

কযা  

উধযচারক  

কাম যার/ প্রধতষ্ঠান  

প্রধানগণ 

 

২. াংস্থান ধফল: 

ধযচারক ভদাদ ফদরন সম, ভাজদফা অধধদপতদযয ধদরট ধফবাদগ ভাঠ ম যাদ কভ যযত কভ যকতযা  কভ যচাযীদদয সুষ্ঠু ব্যফস্থানায 

জন্য সজরা  উদজরায কর ইউধনদটয জনফদরয ারনাগাদ তথ্যাধদ প্রদাজন। সজরায উধযচারকগণ জানান সম, উদজরা 

ম যাদ তীব্র্র জনফর াংকদটয কাযদণ কাম যক্রভ সুষ্ঠু ফাস্তফান ব্যাত দে। এছাড়া সকান সকান উদজরা ধকছু ধকছু দ এখন সৃজন 

কযা ধন এফাং প্রকল্প সথদক জনফর যাজস্ব খাদত স্থানান্তদযয ভ দশূন্য থাকা অদনক দ ধফলুপ্ত কযা দদছ। বা সজরা 

কাম যার/য ভাজদফা/উদজরা কাম যার/প্রধতষ্ঠান ধবধিক দ সৃজদনয প্রস্তাফ অধধদপতদয সপ্রযদণয ধফলদ অধবভত ব্যক্ত কযা 

। বা ধনদোক্ত জনফদরয ারনাগাদ তথ্য উস্থান কযা  :   

  -১ জনফদরয তথ্যাধদ : উধযচারক  

কাম যার/ প্রধতষ্ঠান  

প্রধানগণ 

ক্রঃ

নাং 

সজরায নাভ ১ভ সেণী ২ সেনী ৩ সেণী ৪থ য সেণী ফ যদভাট 

ভঞ্জুযীকৃ

ত দ 

ফ যদভাট 

কভ যযত 

দ 

ফ যদভাট 

শূন্যদ ভঞ্জুযীকৃত শূন্য ভঞ্জুযীকৃত শূন্য ভঞ্জুযীকৃত শূন্য ভঞ্জুযীকৃত শূন্য 

১ ধফবাগী কাম যার ০৪ ০১ ০১ ০১ ০৪ ০০ ০৭ ০৭ ১৫ ০৭ ০৮ 

২ ধদরট ৩১ ৩ ১৬ ১৫ ১৬৬ ৯২ ১৩৪ ৬৭ ৩৫৭ ১৭৬ ১৮১ 

৩ সুনাভগঞ্জ ১৯ ৬ ১৩ ১০ ৮৭ ৫৫ ৬১ ৩৪ ১৭৯ ৭৪ ১০৫ 

৪ ধফগঞ্জ ১৭ 8 ১০ ১০ ৮৬ 41 ৫৮ 30 ১৭১ ৮২ 89 

৫ সভৌরবীফাজায ১৬ ৮ ৯ ৮ ৭৫ ২৬ ৪৭ ২৫ ১৪৫ ৮১ ৬৪ 

   ফ যদভাট ৮৭ ২৬ ৪৯ ৪৪ ৪১৮ ২১৪ ৩০৭ ১৬৩ ৮৬৭ ৪২০ ৪৪৭ 

ধদ্ধান্ত:    

(১) জনফদরয কাম যার ধবধিক ত্রৈভাধক প্রধতদফদন ারনাগাদপূফ যক ধনধ যাধযত     আগাভী ১৫/১০/২০২১ধিঃ তাধযদখয               হ  । 

(২) প্রধতষ্ঠান/কাম যারমূদ আগাভী বায পূদফ য ধনজ ধনজ কাম যারদয অগ যাদনাগ্রাভ ধডদে সফাড য স্থান পূফ যক ধফবাগী কাম যারদ ৩০        ২০২১    

     প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ। 

(৩) সজরা কাম যার/য ভাজদফা/ উদজরা কাম যার/প্রধতষ্ঠান ধবধিক ধফলুপ্তকৃত/নূতন দ সৃজদনয প্রস্তাফ আগাভী ২০/১০/২০২১ধিঃ তাধযদখয ভদধ্য 

সপ্রযণ কযদত দফ।  

ফাস্তফাদন : উধযচারক (কর)/কাযী ধযচারক (কর)/ভাজদফা অধপায (কর)। 
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৩। দাধযদ্র ধনযন কাম যক্রভ :  

আদরাচনা : 

ধদরট :  

(ক) আযএএ (১ভ-৬ষ্ঠ ফ য) ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রদভয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান 

৩,৮২,৪৯,২৫১/-। আদাদয ায ৮১%।  

(খ) আযএএ “ক্ষুদ্রঋণ তধফর” এয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান ৬,৯৯,৪০,০০০/-। 

আদাদয ায ৫৮%। 

(গ) “আযএভধ” এয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান ১,২১,৭৪,৪০০/-। আদাদয ায 

৭০%। 

সভৌরবীফাজায :  

(ক) আযএএ (১ভ-৬ষ্ঠ ফ য) ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রদভয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান 

১,৮৯,২০,৯৫৮/-। আদাদয ায ৮৬%।  

(খ) আযএএ “ক্ষুদ্রঋণ তধফর” এয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান ৪,৩৯,২১,৭০০/-। 

আদাদয ায ৭৩%। 

(গ) “আযএভধ” এয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান ৭৭,৬৫,২৮৫/-। আদাদয ায 

৮৫%। 

ধফগঞ্জ :  

(ক) আযএএ (১ভ-৬ষ্ঠ ফ য) ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রদভয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান 

২,৬৬,৪৬,০৬১/-। আদাদয ায ৮৯%।  

(খ) আযএএ “ক্ষুদ্রঋণ তধফর” এয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান ৪,৪০,৮৮,৪৫০/-। 

আদাদয ায ৬৮%। 

(গ) “আযএভধ” এয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান ৪৮,৪৩,৯০০/-। আদাদয ায 

৯২%। 

সুনাভগঞ্জ :  

(ক) আযএএ (১ভ-৬ষ্ঠ ফ য) ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রদভয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান 

৩,১৫,৫৭,০৮৯/-। আদাদয ায ৭৪%।  

(খ) আযএএ “ক্ষুদ্রঋণ তধফর” এয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান ৫,০০,২৫,০০০/-। 

আদাদয ায ৪৮%। 

(গ) “আযএভধ” এয আগস্ট ২০২১ ভাদয  প্রধতদফদন ম যাদরাচনা সদখা মা সম, ধফধনদাগকৃত তধফদরয ধযভান ৯৭,০৯,২০০/-। আদাদয ায ৭৭%। 

  

(২) ক্রযা সপ্রাগ্রাভ : ধফবাগী ভাজদফা কাম যারদয গৃীত ইদনাদবন “উিযণ” এয আতা আগস্ট ২০২১ ভাদয ক্রযা সপ্রাগ্রাভভূক্ত উদজরা মূদয 

অগ্রগধত উধযচারকগণ বা উস্থান কদযন। এছাড়া জুরাই ২০২১ ভাদয ক্রযা সপ্রাগ্রাভভূক্ত  স্বঃ স্বঃ সজরায উদজরায নাভ বা উস্থান 

কযা । ধদরট সজরায সগাাইনঘাট. সভৌরবীফাজায সজরায কুরাউড়া, সুনাভগদঞ্জয ছাতক  ধফগদঞ্জয ফাধনাচাং উদজরাদক আগস্ট ২১ ভাদয ক্রযা 

সপ্রাগ্রাভভূক্ত কযা । 

 

(৩) স্বধনব যয গ্রাভ : প্রধতটি সজরা সথদক একটি গ্রাভদক “স্বধনব যয গ্রাভ” সঘালণায রদক্ষয কাম যক্রভ গ্রদণয ধফলদ বা ধফস্তাধযত আদরাচনা কযা । 

 

(৪) অথ য-আত্মাৎ  ধফবাগী ভাভরা :  অথ য-আত্মাৎ  ধফবাগী ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য সপ্রযদণয ধফলদ বা আদরাচনা কযা । 

 

(৫) আোণ প্রকল্প : আোণ প্রকদল্প ধফধনদাগকৃত ঋণ আদাদ সজাযদাযকযদণয ধফলদ বা ধফস্তাধযত আদরাচনা কযা । 
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একনজদয কর ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রদভয তথ্যাফধর : 

  -২ কর ক্ষুদ্রঋণ কাম যক্রভ : 

(ক) (১) : ল্লী ভাজদফা কাম যক্রভ (আযএএ ১ভ-৬ষ্ট) : ধফধনদাগ (আগস্ট, ২০২১) 

 

সজরায নাভ প্রকল্পভূক্ত 

ইউধনন/দৌয

বা 

প্রকল্প 

গ্রাভ 

াংখ্যা 

সভাট প্রাপ্ত 

তধফর 

ধফধনদাগকৃত 

তধফর 

অধফধনদাগকৃত 

তধফর 

আদাদমাগ্য 

টাকায 

ধযঃ(াঃ 

চাজয) 

আদাকৃত 

টাকায 

ধযঃ(াঃ 

চাজয) 

আদদয 

ায 

ধদরট ১০৯ ৬৮৭ ৩৮৬২২৫৩৯ ৩৮২৪৯২৫১ ৩৭৩২৮৮ ৪২০৮৪৫৭৭ ৩৪২৫৩২১৩ ৮১% 

সভৌরবীফাজায ৭৫ ৩৬৮ ১৮৯৬৯০০১ ১৮৯২০৯৫৮ ১৪৭৮৯ ২০৮৫১৯১৬ ১৭৭২৩৫২৩ ৮৫% 

ধফগঞ্জ ৮২ ৪৯৩ ২৬৭১৪৮৫৬ ২৬৬৪৬০৬১ ৬৮৭৯৫ ২৯৩৫৬৬৬১ ২৬২১৩০১৭ ৮৯% 

সুনাভগঞ্জ ৮৭ ৪৮৪ ৩১৯৬২৮৪৩ ৩১৫৫৭০৮৯ ৪০৫৭৫৪ ৩৪৭১২৭৯৯ ২৫৭৭৮২৯৩ ৭৪% 

ধফবাদগয ফ যদভাট ৩৫৩ ২০৩২ ১১৬২৬৯২৩৯ ১১৫৩৭৩৩৫৯ ৮৬২৬২৬ ১২৭০০৫৯৫৩ ১০৩৯৬৮০৪৬ ৮২% 

 

(ক) (২) : ল্লী ভাজদফা কাম যক্রভ (আযএএ ১ভ-৬ষ্ট) : পুনঃধফধনদাগ (আগস্ট, ২০২১) 

 
 

রায নাভ 

প্রকল্পভূক্ত 

ইউধনন/

সৌযবা 

প্রকল্প গ্রাভ 

াংখ্যা 

ঘূণ যাভান ধাদফ 

ধফধনদাগ তধফর 

আদাদমাগ্য টাকায 

ধযঃ(াঃ চাজয) 

আদাকৃত টাকায ধযঃ 

(াঃ চাজয) 
আদদয ায 

ধদরট ৯৩ ৫১০ ৪৯৮৫৯২০৫ ৫২৪৪৩০৩২ ৪৩২৮৭৬৪৮ ৮২% 

সভৌরবীফাজায ৬৮ ২৭৯ ৩০২৫৬৫৮৪ ৩৩৯৩০৫০২ ২৭৭৯৪৬১৩ ৮২% 

ধফগঞ্জ 82 ৪৬3 ৭0১৬০২৫৫ ৭৩৭৭৮৯০২ ৬৫৯০০৪৩২ ৮৯% 

সুনাভগঞ্জ ৮৭ ৪৮৪ ২৩৮৭১৮৯৭ ২৬১৭১৫২৭ ১৭৬১৬৩৩৯ ৬৭% 

ধফবাদগয ফ যদভাট ৩৩০ ১৭৩৬ ১৭৪১৪৭৯৪১ ১৮৬৩২৩৯৬৩ ১৫৪৫৯৯০৩২ ৮০% 

 

 (খ) (১): ল্লী ভাজদফা কাম যক্রভ (সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ): ধফধনদাগ  (আগস্ট, ২০২১) 

 

সজরায নাভ প্রকল্পভূক্ত 

ইউধনন/

সৌযবা 

প্রকল্প 

গ্রাভ 

াংখ্যা 

সভাট প্রাপ্ত  

তধফর 

ধফধনদাগকৃত 

তধফর 

অধফধনদাগকৃ

ত তধফর 

আদাদমাগ্য 

টাকায ধযভাণ 

(াঃ চাজয) 

আদাকৃত টাকায 

ধযভাণ (াঃ 

চাজয) 

আদদয 

ায 

ধদরট ১০৯ ২১৬ ৭৫৩০০০০০ ৬৯৯৪০০০০ ৫৩৬০০০০ ১২৩৩৩৯০৫১ ৪২৮২৯২৬৪ ৫৮% 

সভৌরবীফাজায ৬৭ ১৮৩ ৪৯৯৫৫০০০ ৪৩৯২১৭০০ ৬০৩৩৩০০ ৪৬৭৩৫১০০ ৩১৪১৫৮৭০ ৬৭% 

ধফগঞ্জ ৬১ ১৩৮ 52225000 44088450 8136550 48064415 32451043 ৬৮% 

সুনাভগঞ্জ ৮৫ ২৪১ ৭৫৬০০০০০ ৫০০২৫০০০ ২৫৫৭৫০০০ ৫৩০১১২০০ ২৫৪১৯৮৫০ ৪৮% 

ধফবাদগয ফ যদভাট ৩২২ ৭৭৮ ২৫৩০৮০০০০ ২০৭৯৭৫১৫০ ৪৫১০৪৮৫০ ২৭১১৪৯৭৬৬ ১৩২১১৬০২৭ ৬০% 
 

 

 (খ) (২): ল্লী ভাজদফা কাম যক্রভ (সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ) : পুনঃধফধনদাগ  (আগস্ট, ২০২১) 

 

সজরায নাভ প্রকল্পভূক্ত 

ইউধনন/দৌযবা 

প্রকল্প গ্রাভ 

াংখ্যা 

ঘূণ যাভান ধাদফ 

ধফধনদাগ তধফর 

আদাদমাগ্য টাকায 

ধযভাণ (াঃ চাজয) 

আদাকৃত 

টাকায 

ধযঃ(াঃ 

চাজয) 

আদদয ায 

ধদরট ৯৫ ১৭৬ ২৮২৩০০০০ ২২২১৩২০০ ১৪৬৫৮৫১৮ ৬১% 

সভৌরবীফাজায  ৪৪ ৬৭ ২৬২৪৭০০০ ২৫৮০০৯৮০ ১৯৯১৭৫৪৭ ৮০% 

হবিগঞ্জ ৫২ ৭4 31400000 31653094 25220830 ৮৫% 

সুনাভগঞ্জ ৫১ ৫৪ ১৮৬৬৪৯০০ ১৮৩৮৬৩৯০ ১১২৩৮৪১০ ৬০% 

ধফবাদগয ফ যদভাট ২৪২ ৩৭১ ১০৪৫৪১৯০০ ৯৮০৫৩৬৬৪ ৭১০৩৫৩০৫ ৭১% 
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(গ) (১): ল্লী ভার্তদকন্দ্র কাম যক্রভ (আযএভধ) : ধফধনদাগ  (আগস্ট, ২০২১) 

 

সজরায নাভ প্রকল্পভূক্ত 

ইউধনন 

াংখ্যা 

প্রকল্প গ্রাভ 

াংখ্যা 

সভাট প্রাপ্ত 

তধফর 

ধফধনদাগকৃ

ত তধফর 

অধফধনদাগ

কৃত তধফর 

আদাদমাগ্য 

টাকায  

ধযভাণ  

(াঃ চাজয) 

আদাকৃত 

টাকায 

ধযঃ(াঃ 

চাজয) 

আদদয  

ায 

ধদরট ৫৭ ১৬২ ১৬৯৬৩৫৩৫ ১২১৭৪৪০০ ৪৭৮৯১৩৫ ৯৫২৪১৮৫ ৮৮৭২৩০২ ৭০% 

সভৌরবীফাজায ৫৭ ১২৮ ৯৩৫২১০০ ৭৭৬৫২৮৫ ১৫৮৬৮১৫ ৭৫৭৮২১৩ ৬৪১৮৬৫৭ ৮৫% 

ধফগঞ্জ ৪৩ ১৩৯ ১২৬৮৭০৮৫ ৪৮৪৩৯০০ ৭৮৪৩১৮৫ ৫৩২৮২৯০ ৫০২৩৪৪৫ ৯২% 

সুনাভগঞ্জ ৬৯ ২১৩ ১৭২৪৪২০০ ৯৭০৯২০০ ৭৫৩৫০০০ ৮৫৯০১২০ ৬৫০৮৪৭৫ ৭৭% 

ধফবাদগয ফ যদভাট ২২৬ ৬৪২ ৫৬২৪৬৯২০ ৩৪৪৯২৭৮৫ ২১৭৫৪১৩৫ ৩১০২০৮০৮ ২৬৮২২৮৭৯ ৮১% 
 

 

 

 

(গ) (২): ল্লী ভার্তদকন্দ্র কাম যক্রভ (আযএভধ) : পুনঃধফধনদাগ (আগস্ট, ২০২১) 

সজরায নাভ প্রকল্পভূক্ত 

ইউধনন 

াংখ্যা 

প্রকল্প গ্রাভ 

াংখ্যা 

ঘূণ যাভান ধাদফ 

ধফধনদাগ তধফর 

আদাদমাগ্য টাকায  

ধযভাণ (াঃ 

চাজয) 

আদাকৃত টাকায 

ধযঃ 

(াঃ চাজয) 

আদদয ায 

ধদরট ৪৬ ৯০৮ ৭৮৮৩৭০০ ৮৩৮১৬৭০ ৬৭৪২২৩৭ ৬২% 

সভৌরবীফাজায ৮৫ ১২৮ ১১৮৪৬৫০০ ১১৯৩৪৪৮৩ ১০৫৯০৭৭৪ ৯০% 

ধফগঞ্জ ৪০ ৭৮ ১১২৬৯৩০০ 12290630 11333107 ৯১% 

সুনাভগঞ্জ ৩৭ ১৪৯ ৪৮১৬১০০ ৫২৯৭৭১০ ২২৪১৮৫২ ৪৫% 

ধফবাদগয ফ যদভাট ২০৮ ১২৬৩ ৩৫৮১৫৬০০ ৩৭৯০৪৪৯৩ ৩০৯০৭৯৭০ ৭২% 

 

(ঘ) (১): দগ্ধ  প্রধতফন্ধী ব্যধক্তদদয পুন যফান কাম যক্রভ : ধফধনদাগ  (আগস্ট, ২০২১) 

সজরায নাভ প্রাপ্ত মুরধন ধফধনদাগকৃত 

অদথ যয 

আদাকৃত 

াধব য চাদজযয 

২০% 

সভাট তধফর 

(২+৩) 

দগ্ধ ব্যধক্তয 

ধচধকৎা 

ফাফত 

অনুদান  

াংখ্যা 

ধফধনদাগ 

কৃত 

টাকায ধযভাণ 

আদাদমাগ্য 

টাকায ধযঃ 

(াঃ 

চাজয) 

আদাকৃত 

টাকায 

ধযঃ(াঃ 

চাজয) 

আদদয 

ায 

ধদরট ২১১০৯৮৪৯ ১৭১৫৪২ ২১২৮১৩৯১ ৫২০০০ ১৯৩৮৩৫২৪ ১৯৫৫৪০৩৬ ১১৬২০৭৩০ ৫৯% 

সভৌরবীফাজায ১০২১৮০৪৪ ৪০৯১৩ ১১৬৯৮৯৫৭ ৬০০০০ ১১৩৪৮২২৯ ১১৮৮৫৮৫২ ৬৫৫৮৮৫৯ ৫৫% 

ধফগঞ্জ ১৪২১৫১৯৬ ১২৩৯৫৬ ১৪৩৩৯১৫২ ২০০০০ ১৩৩১৯৩৮৩ 13945292 ৯৩৭২৭৩৮ ৬৫% 

সুনাভগঞ্জ ১৭৪৬৯১৫০ ৬৭৯২৫ ১৭৫৩৭০৭৫ ৭০০০ ১৬০০৩৯২০ ১৬৬০৩৫৩৮ ১০৬১৬৪০৬ ৩৬% 

ধফবাদগয ফ যদভাট ৬৩০১২২৩৯ ৪০৪৩৩৬ ৬৪৮৫৬৫৭৫ ১৩৯০০০ ৬০০৫৫০৫৬ ৬১৯৮৮৭১৮ ৩৮১৬৮৭৩৩ ৫৩% 

 

(ঘ) (২): দগ্ধ  প্রধতফন্ধী ব্যধক্তদদয পুন যফান কাম যক্রভ : পুনঃধফধনদাগ : (আগস্ট, ২০২১) 

সজরায নাভ      ক্রভ পুধঞ্জত 

ধফধনদাগকৃত 

টাকায ধযভাণ 

ফ যদভাটআদাদমাগ্য 

টাকায ধযভাণ (াঃ 

চাজয) 

ফ যদভাট    

         

       (াঃ 

চাজয) 

            

     

            

             

ফ যদভাট 

আদাদয ায 

ধদরট ১২৮৬৬৮১৩ ১৪৯৪৪৮১৫ ৭০২৭৪০৩ ৯০৫ ৭০৫৫৫২৫ ৪৭% 

সভৌরবীফাজায ৬৪৩৫৪৫০ ৬৬০৭৩৭২ ৩৯০৯৭৪৮ ৪১২ ৫৭৪৪৭৪৩ ৬০% 

ধফগঞ্জ ১৩৪০৪০০০ 14235090 ৮৯২৬৭৬১ ১২০৪ ৯৩৪৫২৫৪ ৬২% 

সুনাভগঞ্জ ৩৬১৮০০০ ৩৫৯৮৬৫০ ১৩৬৫৯৬৬ ২৪৬ ৩৭৯২১৭৭ ৩৭% 

ধফবাদগয ফ যদভাট ৩৬৩২৪২৬৩ ৩৯৩৮৫৯২৭ ২১২২৯৮৭৮ ২৭৬৭ ২৫৯৩৭৬৯৯ ৫১% 
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৩ (ঙ):ধদরট ধফবাদগয আেণ প্রকদল্পয তথ্যাধদ : ধফধনদাগ : (আগস্ট, ২০২১ 

 

 

 

 

 

 

ধদ্ধান্ত : 

(১) প্রধত ভাদয ৫ তাধযদখয ভদধ্য উদজরা ধবধিক ছক অনুমাী ঋণ ধফতযণ  আদাদয প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ। নীধতভারা অনুমাী ঋণ ধফতযণ 

কযদত দফ। কর        আদাদয ায তবাদগ উন্নীত কযদত দফ। 

 

 

 

 

 

                
      

     

     

       

       

    

      

       

     

      

     

     

     

          

      

       

           

      হ   

     

       

     

       

     

        

     

       

       

হ   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

      

       ,       ২ ২০ ১ ৩০০০ ৩০০০ ১০০০০০ ১০০০০০ ৮০% 

       ,           ২১ ৬৭ ০ ৪৫০০০ ৩৪৭৮০ ৩০০০০০ ৩০০০০০ ২৮% 

      ,       ৬ ৪৬ ১ ৭২০০ ০ ১৫০০০০ ১৫০০০০ ৯০% 

     ২৯ ১৩৩ ২ ৫৫২০০ ৩৭৭৮০ ৫৫০০০০ ৫৫০০০০ ৬৬% 

       
     ,      ৭ ৭০ ১ ১৫৬০০ ১৫৬০০ ৩৫০০০০ ৩৫০০০০ ৬৪% 

           ,    হ    ৪ ৪০ ১ ৮০০০ ৮০০০ ২০০০০০ ১৯৫০০০ ৬৪% 

 
     ১১ ১১০ ২ ২৩৬০০ ২৩৬০০ ৫৫০০০০ ৫৪৫০০০ ৬৪% 

            

    হ                       ,        ৬ ৬০ ৬ ১২৬০০ ১২৬০০ ৩০০০০০ ৩০০০০০ ৮৪% 

     (   )          ,        ৪ ৪০ ১ ৯১৩৮০ ৪৯৩৮০ ১৪০০০০০ ১০৫০০০ ৬২% 

                ,        ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

                 ,       ৪ ৪০ ০ ৪২০০ ৪২০০ ১০০০০০ ৮৮০০০ ৪৫% 

     ১৪ ১৪০ ৭ ১০৮১৮০ ৬৬১৮০ ১৮০০০০০ ৪৯৩০০০ ৭২% 

        ৫৪ ৩৮৩ ১১ ১৮৬৯৮০ ১২৭৫৬০ ২৯০০০০০ ১৫৮৮০০০ ৬৭% 

         :          : 

                              

         

        

       

        

      

      

       

        

       

(       

     হ)  

                     

(            হ) 

       

হ   

     

       

     

     

    

     

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১৩ 

             ১০৫০০০ ২১ ১৩৫০০০ ৯৮২৮০ ০ ৯৮২৮০ ৭৩% ৩৮৬৯১ 

          ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০% ৬৯৭৩২ 

      ৩৬২০০০ ৪৩ ৩৯০৯৬০ ২৫৬৮৯০ ০ ২৫৬৮৯০ ৬৬% ৩৭৬৬৬ 

     ৪৬৭০০০ ৬৪ ৫২৫৯৬০ ৩৫৫১৭০ ০ ৩৫৫১৭০ ৬৯% ১৪৬০৮৯ 

            ,      ১০০০০০ ১২ ১০৮০০০ ২৯২৪০ ০ ২৯২৪০ ২৭% ১৩৯৪৩৫ 

           ,    হ    ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ১২১০১৯ 

      ১০০০০০ ১২ ১০৮০০০ ২৯২৪০ ০ ২৯২৪০ ২৭% ২৬০৪৫৪ 

                হ                       ,        ২৬৪৫০০ ৪১ ২৮৫৬৬০ ১৩০৯৩ ০ ১৩০৯৩ ৫% ২২৪৪৯ 

     (   )          ,        ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৮৩৯১৩ 

                ,         ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

                 ,       ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ৪৬১১০ 

     ২৬৪৫০০ ৪১ ২৮৫৬৬০ ১৩০৯৩ ০ ১৩০৯৩ ৫% ১৫২৪৭২ 

        ৮৩১৫০০ ১১৭ ৯১৯৬২০ ৩৯৭৫০৩ ০ ৩৯৭৫০৩ ৩৩% ৫৫৯০১৫ 
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(২) কাযী ধযচারকগণদদয সম সকান একটি উদজরা ক্রযা সপ্রাগ্রাদভয দাধত্ব সদা সমদত াদয। সদন্ফম্বয ২০২১ ভাদয ক্রযা সপ্রাগ্রাভক্ক্ত 

উদজরামূ ধদরট সজরায সগাাইনঘাট, ধফগঞ্জ সজরায রাখাই, সভৌরবীফাজায সজরায যাজনগয এফাং সুনাভগঞ্জ সজরায সদাাযাফাজায। ক্রযা 

সপ্রাগ্রাভক্ক্ত উদজরামূদয প্রধতদফদন আগাভী ১০/১০/২০২১ তাধযদখয ভদধ্য সপ্রযণ কযদত দফ। 

(৩) স্বধনব যয গ্রাভ সঘালণায ধনধভি স্বঃ স্বঃ সজরা একটি কদয গ্রাদভয নাভ প্রস্তাফ আগাভী বায পূদফ য সপ্রযণ কযদত দফ।     

(৪) আগাভী ৫ অদটাফয ২০২১ এয ভদধ্য অথ য আত্মাতকাযী  ধফবাগী ভাভরা চরভান কভ যকতযা/কভ যচাযীয (মধদ থাদক) তাধরকা সপ্রযণ কযদত দফ।  

ধফদ্যাভান নীধতভারা অনুমাী কর ইউধনদন প্রকল্প গ্রাভমূদ নতুন দর সৃজন কদয ঋণ ধদদত দফ। 

(৫) সজরায উধযচারকগণ আগাভী আগাভী ২০/১০/২০২১ তাধযদখয ভদধ্য আোণ প্রকল্প ধযদ যন কদয ধযদাট য সপ্রযণ কযদফন। আোণ প্রকদল্পয 

প্রধতদফদন ারনাগাদপূফ যক আগাভী ০৫ অদটাফয, ২০২১ এয ভদধ্য এ কাম যারদ ধনধাধযত ছক সভাতাদফক সপ্রযণ কযদত দফ।  

ফাস্তফাদন: উধযচারক (কর)/কাযী ধযচারক (কর)/ভাজদফা অধপায/য ভাজদফা অধপায (কর)। 
 

০৩. াভাধজক ধনযািা কভ যসূধচ :  

আদরাচনা :  

(১)বাতা ধফতযণ:                                         ,                 হ        ,                       এ          

            ১                                                   হ । 

(২) MIS      এ              :  ২০২১                          MIS      এ                                       হ ।   

(৩)                                                                   হ ।                                            

                                         হ ।  

ধদ্ধান্ত:  

(১) কর বাতায Reconsiliation আগাভী ৩০ সদন্ফম্বয এয ভদধ্য সপ্রযণ কযদত দফ। 

(২) ৩০ সদন্ফম্বয ২০২১ এয ভদধ্য ২০২১-২০২২ অথ যফছদযয ১ভ ধকধস্তয সদযার সপ্রযণ কযদত দফ।  

(৩) ২০২১-২২ অথ যফছদযয অধতধযক্ত অস্বের প্রধতফন্ধী বাতা ১৫ অদটাফয এফাং ধক্ষা উবৃধি ১০ অদটাফদযয ভদধ্য ম্পন্ন কদয সদযার সপ্রযণ কযদত 

দফ।   

(৪) ১৫০ টি দধযদ্রপ্রফণ উদজরায ধদরট ধফবাদগয সুনাভগঞ্জ সজরায ধদযাই  াল্লা উদজরায অধতধযক্ত ফস্ক  ধফধফা বাতা ৩০ সদন্ফম্বয ২০২১ 

তাধযদখয ভদধ্য ধনফ যাচন ম্পন্ন কদয  ২০ অদটাফয ২০২১ তাধযদখয ভদধ্য সদযার ভাজদফা অধধদপতয সপ্রযণ ধনধিত কযদত দফ।                                                                                     

ফাস্তফাদন: উধযচারক/কাযী ধযচারক/ভাজদফা অধপায (কর)। 

০৪. যাজস্ব ফাদজদট ধযচাধরত প্রাধন্তক জনদগাষ্ঠী/দাধযদ্র সযাগী/চা-েধভক/ধবক্ষুক/প্রধতফন্ধী জধয কভ যসূধচ: আদরাচনা : উধযচারক, সজরা ভাজদফা 

কাম যার, ধদরট বা অফধত কদযন প্রাধন্তক জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন প্রকদল্প ধদরট সজরায দধক্ষণ সুযভা উদজরা অন্তযভূক্ত দদছ। সুনাভগঞ্জ 

সজরা প্রাধন্তক জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন প্রকদল্পয আতা ধফধবন্ন সরেডদড স্তাদ  াগদযদ প্রধক্ষণ কাম যক্রভ চরভান যদদছ। উক্ত কাম যক্রদভয তথ্য 

ধননরু: 

  -৩                                          
 

সজরায  

নাভ 

কাভায কুভায নাধত ফাশঁ  সফত 

প্রস্তুতকাযক 

জুতা 

সভযাভত/প্রস্তুতকাযী 

সরাকধল্প অন্যান্য সভাট 

স্তাদ াগদযদ স্তাদ াগদযদ স্তাদ াগদযদ স্তাদ াগদযদ স্তাদ াগদযদ স্তাদ াগদযদ স্তাদ াগদযদ স্তাদ াগদযদ 

সুনাভগঞ্জ ৫০ ১৬৯ ২২ ১০৬ ১০৫ ৪০৪ ৮২ ৩৫৩ ৫৪ ১৩২ ০ ০ ০ ০ ৩১৩ ১১৬৪ 
 

ধদ্ধান্ত : ক। প্রধক্ষদণয ভান ধনধিতকযণ প্রধক্ষণাথীদদয অনুদান াংধিষ্ট নীধতভারা/ধনদদ যনায আদরাদক মথামথ ধফতযণ ধনধিত কযদত দফ।  

           খ। সুনাভগঞ্জ সজরা ব্যধতত অন্যান্য সজরা প্রাধন্তক জনদগাষ্টীয জীফনভান উন্নন কভ যসূচী চালুয প্রস্তাফ সপ্রযদণয ধদ্ধান্ত । 

ফাস্তফাদন : উধযচারক (কর)।  

৪.(খ) সফদদ  অনগ্রয  জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন  ধজড়া জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন কভ যসূধচ  :  

আদরাচনা : সফদদ, অনগ্রয  ধজড়া জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন কভ যসূধচয আতা বাতা  উবৃধি মথাভদ ধফতযণ কযায ধফলদ বা দৃধষ্ট 

আকল যণ কযা ।  

 

ধদ্ধান্ত :  

(ক) সফদদ, অনগ্রয  ধজড়া জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নন কভ যসূধচয আতাভূক্ত উকাযদবাগীয MIS             হ  । 

(খ) ২০২১-২০২২ অথ যফছদয ১ ধকধস্ত দ্রুত ধফতযণ ম্পন্ন কদয প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ।  

ফাস্তফাদন : উধযচারক (কর)। 
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৪.(গ) কযান্পায, ধকডধন, ধরবায ধদযাধ, সরাদক প্যাদযরাইড, জন্গত হৃদদযাগী  থ্যারাদধভা আধথ যক াতা কভ যসূধচ:  

আদরাচনা : বা প্রাপ্ত আদফদনমূ নীধতভারায আদরাদক মথামথবাদফ মাচাই-ফাছাই কযায ভতাভত ব্যক্ত কযা । বা আদফদন মাচাই-ফাছাই এ 

তকযতা অফরম্বদনয ধফলদ গুযত্বাদযা কযা । 

 

  -৪ : কযান্পায, ধকডধন, ধরবায ধদযাধ, সরাদক প্যাদযরাইড, জন্গত হৃদদযাগী  থ্যারাদধভা আধথ যক াতা কভ যসূধচয তথ্যাধদ : 

 

          ২০১৯-২০ 

         

     

২০১৯-

২০ 

     

     

       

     

২০২০-২১                  ২০২০-২০২১ 

          

      

(৮+২) 

২০২০-২০২১ 

        

     

        

         

২০২০-

২০২১      

     

        

         

(১০+৩) 

১       ২       ৩       ৪                  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

            ২৮০০০০০০ ৫৬০ ৬৭০০০০০ ৬৭০০০০০ ৬৭০০০০০ ৬৭০০০০০ ২৬৮০০০০০ ২৬৮০০০০০ ৫৩৬ ১০৯৬ 

       ১৫৬০০০০০ ৩১২ ৩৭৫০০০০ ৩৭৫০০০০ ৩৭৫০০০০ ৩৭৫০০০০ ১৫০০০০০০ ৩০৬০০০০০ ৩০০ ৬১২ 

      ১৯২০০০০০ ৩৮৪ ৪৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ৪৮০০০০০ ১৯২০০০০০ ৩৮৪০০০০০ ২৮৪ ৭৬৮ 

হ     ১৬৪০০০০০ ৩২৮ ৪১০০০০০ ৪১০০০০০ ৪১০০০০০ ৪১০০০০০ ১৬৪০০০০০ 32800000 328 656 

                ৭৯২০০০০০ ১৫৮৪ ১৯৩৫০০০০ ১৯৩৫০০০০ ১৯৩৫০০০০ ১৯৩৫০০০০ ৭৭৪০০০০০ ১২৮৬০০০০০ ১৪৪৮ ৩১৩২ 

 

ধদ্ধান্ত: কযান্পায, ধকডধন, ধরবায ধদযাধ, সরাদক প্যাযারাইজড, জন্গত হৃদদযাগী  থ্যারাদধভা সযাগীদদয আধথ যক অনুদান দ্রুত ধফতযদণয প্রদাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ।  

ফাস্তফাদন: উধযচারক (কর)। 

৪ (ঘ) (১)  চা-েধভক জীফনভান উন্নন কভ যসূধচ: 

আদরাচনা : চা-েধভকদদয জীফনভান উন্নন কভ যসূধচ ম্পযদক ধফস্তাধযত আদরাচনা । ২০২১-২০২২ অথ যফছদযয ফযাদ্দ এখন াা মাধন ফদর 

উধযচারকগণ জানান।  

  -৫ : চা-েধভক জীফনভান উন্নন কভ যসূধচ তথ্যাধদ 

ক্র: নাং সজরা             

     

২০২০-২০২১ 

অথ যফছদয প্রাপ্ত 

ফযাদ্দ 

ধফতযণ অব্যধত  ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ধদরট ৩৯৩২ ১৯৬৬০০০০ ১৯৬৬০০০০ -- 

ভাথাধছু জনপ্রধত 

৫০০০/- টাকা ফযাদ্দ 

২ সভৌরবীফাজায ২৮৫৪৯ ১৪২৭৪৫০০০ ১৪২৭৪৫০০০ -- 

৩ ধফগঞ্জ ১২৭৬৮ ৬৩৮৪০০০  ৬৩৮৪০০০ -- 

                ৪৫২৪৯ ১৬৮৭৮৯০০০ ১৬৮৭৮৯০০০ -- 

 

৪ (ঙ) (২)  চা-েধভক আফান ধনভ যাণ : আদরাচনা : চা-েধভকদদয আফান ধনভ যাদণয সক্ষদৈ কাদজয গুনগতভান ধনধিত কদয দ্রুত ম্পন্ন কযায ধফলদ 

বা আদরাচনা কযা । এ াংক্রান্ত তথ্য ধনদোক্ত উস্থান কযা । 

  -০৬ :  চা-েধভক আফান ধনভ যাণ 

ক্র: 

নাং 
সজরায নাভ 

সভাট ফযাদ্দ 

াংধিষ্ট উদজরা 

ঘয াংখ্যা 

ভন্তব্য ২০১৮-১৯ 

অথ যফছয 

২০১৯-২০ 

অথ যফছয 

২০২০-২১ 

অথ যফছয 

২০১৮-

২৯  

অথ যফছয 

২০১৯-

২০ 

অথ যফছয 

২০২০-

২১ 

অথ যফছয 

১ ধদরট ২৩,০০,০০০ ৯২,০০,০০০ ৪০,০০,০০০ 

ধদরট দয ৬ ১২ - ২০১৮-১৯     । ২০১৯-২০২০ 

         ৯২,০০,০০০/-      

            ০৪          

            হ । এ      

              ০৩  ঘ  

                         

     হ         হ    ।     

০৩                     

সপঞ্চুগঞ্জ ৩ ৩ ৩ 

ত্রজন্তাপুয - ২ ২ 

সগাাইনঘাট - ৬ ২ 

     ঘ   - - ৩ 

সভাট ৯  ২৩টি ১০টি 
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                হ    ।    

০৩          ঘ             

           । 

২ সভৌরবীফাজায ১,২৫,০০,০০০ ৪,৪৮,০০,০০০ ১,৬০,০০,০০০ 

সভৌরবীফাজায 

দয 
১ ১০  

২০১৯-২০২০ অথ যফছদযয 

সভৌরবীফাজায সজরা ৩১টি ঘদযয 

ভদধ্য ২৬ টি ঘয ধনভ যাণ ম্পন্ন 

দদছ। অফধষ্ট ঘযগুধরযধনভ যাণ 

কাজ চরভান। ২০২০-২১ 

অথ যফছদয প্রাপ্ত ৪০ টি ঘদযয ফযাদ্দ 

উদজরা ধবধিক ধফবাজদনয 

       । 

যাজনগয ৪ ১৫  

কুরাউড়া ৬ ১৯  

জুড়ী ৪ ১৫  

ফড়দরখা ৫ ১৭  

শ্রীভঙ্গর ৬ ১৯  

কভরগঞ্জ ৫ ১৭  

সজরায সভাট ৩১ টি ১১২ টি ৪০  

৩ ধফগঞ্জ   ৪০,০০,০০০ ৪০,০০,০০০ ১,৬০,০০,০০০ 

চুনারুঘাট ০৪ ১৯ 6 ২০১৯-২০২০ অথ যফছদযয ধফগঞ্জ 

সজরা 40 টি ঘদযয ভদধ্য ৩8 টি 

ঘয ধনভ যাণ ম্পন্ন দদছ। 

উধযচারক ধফগঞ্জ জানান 

২০২০-২১ অথ যফছদয প্রাপ্ত ফযাদ্দ 

ধফবাজন পূফ যক াংধিষ্ট উদজরা 

সপ্রযণ কযা দদছ। 

নফীগঞ্জ ০১ ০২ ১ 

ভাধফপুয ০৩ ১৪ 4 

ফাহুফর ০২ ০৫ 4 

সজরায সভাট ১০ ৪০ টি ১5 টি 

        সভাট ১,,৮৮,০০০০০ ২,০০,০০,০০০ ৭,০০,০০,০০০      ঘ       ৫০  80 টি 145 টি  

 

ধদ্ধান্ত:  (ক) চা েধভকদদয সটকই আফান ধনভ যাণ কাজ দ্রুত ম্পন্ন কযদত দফ। 

            (খ) চা-েধভকদদয এককারীন াায্য নীধতভারা সভাতাদফক ধফতযণ ধনধিত কযদত দফ।  

ফাস্তফাদন: উধযচারক ধদরট/দভৌরবীফাজায/ধফগঞ্জ। 

 

৩ (চ) : ধবক্ষাবৃধিদত ধনদাধজত জনদগাষ্ঠীয পুনফা যন  ধফকল্প কভ যস্থান কভ যসূধচ : 

  -০৭ :ধবক্ষাবৃধিদত ধনদাধজত জনদগাষ্ঠীয পুনফা যন  ধফকল্প কভ যস্থান কভ যসূধচয তথ্যাধদ  

 

   

   
                                       

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১       ৬,০০,০০০ টাকা ৬,০০,০০০ টাকা ২৫ জন 

২             ১৫,০০,০০০ টাকা ৬,০০,০০০ টাকা ১০০ জন 

৩        ২৮,৪০,০০০ টাকা ২৮,৪০,০০০ টাকা ২৮৪ জন 

৪ হ     ১০,৫৫,০০০ টাকা ১০,৫৫,০০০ টাকা ৬৩ জন 

        সভাট ৫৯,৯৫,০০০ টাকা ৫০,৯৫,০০০ টাকা ৩৭২ জন 

 

৪(ছ) প্রধতফন্ধীতা নাক্তকযণ জধয কভ যসূধচ (আগস্ট, ২০২১) 

 

আদরাচনা :  প্রধতফন্ধীদদয তবাগ বাতায আতা আনদন প্রধতফন্ধী জধযদয গুরুদত্বয ধফলদ বা আদরাচনা কযা । বা জধযকৃত প্রধতফন্ধীদদয 

তবাগ বাতা কাম যক্রদভ অন্তভূ যধক্তয ধফলদ আদরাচনা । প্রধতফন্ধীতা নাক্তকযণ জধযদয সজরা ধবধিক ভধন্বত প্রধতদফদন বা উস্থান কযা : 

  -০৮ : প্রধতফন্ধীতা নাক্তকযণ জধয কভ যসূধচ : 

 

              
   

  

        

      

   

  ঘ       

       

     

     

      

   

    

      

   

    

      

   

    

      

   

    

      

   

       

      

   

      

  

      

        

      

   

     

      
             

      

 

 

 

    ৬৩৯ ১৩৩৫৯ ৯৪২ ৩২২৩ ১৬৭৪ ১৯৪৬ ৭৯৫ ৭৯ ১৭৩৮ ৩২৬৫ ৮৭ ১৮৫ ২৭৯৩২ 

  হ   ৪০২ ৭৪৩২ ৫৮৬ ২২৩০ ১১৩৯ ১৪৩৬ ৬৭৬ ৮৯ ১১২৪ ২৪৪১ ৬৬ ১২৫ ১৭৭৪৬ 

 হ    ০ ২৪ ১ ২ ১ ০ ৩ ০ ১ ৪ ০ ১৪ ৫৪ 

     ১০৪১ ২০৮১৯ ১৫২৯ ৫৪৫৫ ২৮১৪ ৩৩৮২ ১৪৭৪ ১৬৮ ২৮৬৩ ৫৭১০ ১৫৩ ৩২৪ ৪৫৭৩২ 
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    ৪২০ ৮১৩৯ ৩৬৩ ২৫৭৫ ১৩৬৭ ৬৯৮ ৫৩৪ ৭২ ৩৭৯ ১২২৬ ২৩ ১৩৪ ১৫৯৩০ 

  হ   ২৮৮ ৪৭১৯ ২৬৬ ২০০৪ ১১০৬ ৪৯৩ ৪৭৭ ৬৮ ২৫৫ ৮৯৫ ১৭ ১২১ ১০৭০৯ 

 হ    ০ ২৯ ০ ২ ০ ২ ১ ০ ১ ০ ০ ২ ৩৭ 

     ৭০৮ ১২৮৮৭ ৬২৯ ৪৫৮১ ২৪৭৩ ১১৯৩ ১০১২ ১৪০ ৬৩৫ ২১২১ ৪০ ২৫৭ ২৬৬৭৬ 

            

 

 

    ৭৮০ ৮৯৬৩ ৬৯০ ২৩৬৪ ১১২৮ ১০৬১ ৫১৫ ৬৯ ৮০৮ ১৬২৯ ৪৯ ১৪১ ১৮১৯৭ 

  হ   ৫৮২ ৪৭৩৪ ৪৮৭ ১৬২৬ ৮৮৬ ৭৫১ ৪১২ ৫২ ৫৩৯ ১১৪৫ ৩৩ ৯২ ১১৩২৯ 

 হ    ২ ২৪ ২ ১ ৩ ৫ ১ ০ ১ ৬ ১ ২০ ৬৬ 

     ১৩৫৪ ১৩৭২১ ১১৭৯ ৩৯৯১ ২০১৭ ১৮১৭ ৯২৮ ১২১ ১৩৪৮ ২৭৮০ ৮৩ ২৫৩ ২৯৫৯২ 

হ     

 

 

 

    ৫৬৬ ৮৫২১ ৫৫১ ২৬৫৭ ১২৪৪ ৭৩৩ ৩৮৯ ১৪৩ ৭৪০ ১২৮৬ ২৯ ৬৬ ১৬৯২৫ 

  হ   ৩৬০ ৫০৭৮ ৪৪১ ১৯২৯ ১০৩২ ৬০৭ ৩৫৮ ৮২ ৪৫৬ ৯৫৩ ২২ ৬৪ ১১৩৮২ 

 হ    ১ ১৪ ১ ২ ০ ২ ০ ০ ০ ০ ০ ২ ২২ 

     ৯২৭ ১৩৬১৩ ৯৯৩ ৪৫৮৮ ২২৭৬ ১৩৪২ ৭৪৭ ২২৫ ১১৯৬ ২২৩৯ ৫১ ১৩২ ২৮৩২৯ 

ধফবাদগয ফ যদভাট ৮০৭০ ১২২০৭৬ ৮৬৬০ ৩৭২৩০ ১৯১৬০ ১৫৪৬৮ ৮৩২২ ১৩০৮ ১২০৮৪ ২৫৭০০ ৬৫৪ ১৯৩২ ২৬০৬৫৮ 

 

ধদ্ধান্ত : প্রধত ভাদয ০৫ তাধযদখয ভদধ্য প্রধতফন্ধী নাক্তকযণ জধযদয ারনাগাদ তথ্য সপ্রযণ কযদত দফ। 

ফাস্তফাদন : উধযচারক (কর)। 

০৫) ধশু সুযক্ষা মূরক কাম যক্রভ:  

আদরাচনা :  

ধযচারক ভদাদ ফদরন সম, জাধতয জনক ফঙ্গফন্ধু সখ মুধজবুয যভান  মুধক্তযুদ্ধ স্মৃধত কন যায ফ যদা সুধিত  ধযস্কায ধযেন্ন যাখদত দফ। ১৮ 

অদটাফয মথাদমাগ্য ভম যাদা সখ যাদর ধদফ ারন কযায ধফলদ ধফস্তাধযত আদরাচনা । প্রধতষ্ঠানমূদ                               -১৯ 

এ                                                হ                                                   হ ।  প্রধতষ্ঠাদনয 

ধনফাীদদয যকাযী ফযাদ্দ অনুমাী ফদয ভানদন্ড অনুমাী খাদ্য সভনুয প্রস্তুত কদয তা ফাস্তফান কযদত দফ। ধনফাীদদয প্রধক্ষদণয জন্য একটি 

াকয/দধভনায কযায ধফলদ ধফবাগী উধযচারক বা ধফস্তাধযত আদরাচনা কদযন। বাধত ফদরন ধফবাগী কাম যারদয উধযচারকদক 

আফাক কদয প্রধত সজরায উধযচারকগদণয ভন্বদ একটি কধভটি গঠন কযা সমদত াদয। উক্ত কধভটি সধভনাদযয পূদফ য প্রধত সজরায চাধদা  

ধফদ্যভান প্রধক্ষণ সুদমাগ সুধফধায আদরাদক ধনফাীদদয উদমাগী প্রধক্ষণ ধযকল্পনা প্রনদণয ভতাভত ব্যক্ত কদযন। তাছাড়া প্রধতষ্ঠাদনয চাযাদয 

সেন ধযস্কায যাখায ধফলদ বা দৃধষ্ট আকল যণ কযা । বা প্রধতষ্ঠান ধবধিক ধননরূ তথ্য উস্থাধত । 

৫ (ক) :                                                 -০৯ : যকাধয ধশু ধযফায (ফারক): 

ক্রঃ নাং ধশু ধযফাদযয নাভ   

ঠিকানা 

প্রধতষ্ঠাকার  

তাধযখ 

অনুদভাধদত আন াংখ্যা ফতযভান ধনফাীয াংখ্যা ধনফাীয শূন্য আদনয াংখ্যা 

ফারক প্রফীণ ফারক প্রফীণ ফারক প্রফীণ 

১ 

যকাধয ধশু ধযফায 

(ফারক), ফাগফাধড়, ধদরট 

১৯৬৮ ধিঃ ১৬৫ জন ১০ জন ১৪৪ জন ০৫ জন ১৯ জন ০৫ জন 

২ যকাধয ধশু ধযফায 

(ফারক), ধফগঞ্জ 

২ সপব্রুাযী 

২০০৬ 

৯০জন ১০ জন ৫৯ জন ০০ জন ৩১ জন ১০ জন 

৫ (খ):                                               -১০ : যকাধয ধশু ধযফায (ফাধরকা): 

 

ক্রঃ নাং ধশু ধযফাদযয নাভ   ঠিকানা 
প্রধতষ্ঠাকার  

তাধযখ 

অনুদভাধদত আন 

াংখ্যা 

ফতযভান ধনফাীয াংখ্যা ধনফাীয শুন্য আদনয 

াংখ্যা 

ফাধরকা বৃদ্ধা ফাধরকা বৃদ্ধা ফাধরকা বৃদ্ধা 

১ 
যকাধয ধশু ধযফায (ফাধরকা) 

যানগয, ধদরট 

১ নদবম্বয 

১৯৭২ ধিঃ 

৯০ জন ১০ জন ৯০ জন ০৫ জন ০০ জন ০৫ জন 

২ 
যকাধয ধশু ধযফায (ফাধরকা) 

শ্রীভঙ্গর, সভৌরবীফাজায 

২ সপব্রুাযী 

১৯৭৩ ধিঃ 

৯০ জন ১০ জন ৭৯ জন ০০ জন ২১ জন ১০ জন 

৩ 
যকাধয ধশু ধযফায (ফাধরকা) 

াছননগয, সুনাভগঞ্জ 

২৫ নদবম্বয 

২০০৩ 

৯০ জন ১০ জন ৬৮ জন ০০ জন ২২ জন ১০ জন 

৫ (গ)                                                -১১ :  সছাটভধণ ধনফা, ফাগফাধড়, ধদরট 
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প্রধতষ্ঠাদনয নাভ  

ঠিকানা 

প্রধতষ্ঠাকার  

তাধযখ 

অনুদভাধদত 

আন 

ফতযভান ধনফাী াংখ্যা এ ম যন্ত ধফধবন্ন প্রধতষ্ঠাদনয  ফছদযয 

উদদ্ধয ধশুদদয স্থানান্তদযয ভাধ্যদভ 

পুন যফাদনয াংখ্যা 

ভন্তব্য 

সছদর সভদ সভাট 

সছাটভধণ ধনফা, ধদরট 30-06-২০০৩ ধিঃ 100 ২১ ১৯ ৪০ ১৩৮  

                   

৫ (ঘ):                             -১২ : এধতভ  প্রধতফন্ধী সভদদদয কাধযগযী প্রধক্ষণ সকন্দ্র, ভাতাযকান, সভৌরবীফাজায 

 

প্রধতষ্ঠাদনয  নাভ  ঠিকানা  প্রধতষ্ঠাকার  তাধযখ অনুদভাধদত আন াংখ্যা  ফতযভান ধনফাীয াংখ্যা শূন্য আন াংখ্যা 

এধতভ  প্রধতফন্ধী সভদদদয কাধযগযী 

প্রধক্ষণ সকন্দ্র, ভাতাযকান, সভৌরবীফাজায  
০৭-০৭-২০০৬ ধিঃ ১০০ জন  ৯০ জন ০ 

 

ধদ্ধান্ত:   

(ক)                                  হ                         হ  । 

(খ) প্রধতষ্ঠান/কাম যারদ স্থাধত জাধতয ধতা ফঙ্গফন্ধু সখ মুধজবুয যভান  মুধক্তযুদ্ধ স্মৃধত কন যায ফ যদা সুধিত যাখদত দফ।  

(গ) স্থানী চাধদা  প্রাপ্যতায আদরাদক সজরা সথদক সপ্রধযত প্রধতদফদন ম যাদরাচনা কদয ধনফাীদদয একটি ভধন্বত প্রধক্ষণ ধযকল্পনা ত্রতধয কযদত 

দফ।  

(ঘ)  প্রধতষ্ঠানমূদ ধনফাীদদয সগ্রাথ অনুমাী খাদ্য সভনূয প্রস্তুত এফাং প্রধতষ্ঠাদনয ধনযািা  ধযস্কায ধযেন্নতা ধনধিত কযদত দফ। 

(ঙ) ১৮ অদটাফয সজরা ভাজদফা কাম যারদয উধযচারকগণদক তায সজরাধীন প্রধতষ্ঠাদন সখ যাদর ধদফদয কভ যসূধচ মথামথবাদফ ফাস্তফান 

 তদাযধকয প্রদাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 
 

ফাস্তফাদন: উধযচারক (ধফবাগ /দজরা)/প্রধতষ্ঠান প্রধান (কর)। 
 

 

৬. াভাধজক অফক্ষ প্রধতদযাধ কাম যক্রভ:  

৬ (ক)                                      -১৩ : াভাধজক প্রধতফন্ধী সভদদদয প্রধক্ষণ   পুনফ যান সকন্দ্র, ধদরট 
 

µt bs 

প্রধতষ্ঠাদনয  নাভ  

 ঠিকানা 

প্রধতষ্ঠা কার  

তাধযখ 

অনুদভাধদত 

আন 

াংখ্যা 

পূফ যফতী ভা 

ম যন্ত অফগত 

ধনফাী 

াংখ্যা 

প্রধতদফদন ভাদ 

ধনফাী বধতয 
প্রধতদফদন ভাদ পুন যফান তথ্য 

াংখ্যা প্রাধপ্তয 

উৎ 

সভাট ধনফাী  

(৫  ৬ এয 

সমাগপর) 

অধববাফ

সকয 

ধনকট 

স্তান্তয 

সভাট 

পুনফ যান 

 

1 

াভাধজক প্রধতফন্ধী 

সভদদদয প্রধক্ষণ  

পুনফ যান সকন্দ্র, ধদরট 

30-06-

2003 wLªt 

100 Rb ৩৯ Rb - - ৩৯ জন --- ০১ জন 

 

৬(খ)                           -১৪ : ভধরা  ধশু ধকদাযী সপাজতীদদয ধনযাদ আফান সকন্দ্র(সপদাভ), ধদরট 

 

 

প্রধতষ্ঠাদনয নাভ  

 ঠিকানা 

অনুদভাধদ

ত আন 

াংখ্যা 

গতভা ম যন্ত 

বধতযকৃত 

ধনফাীয াংখ্যা 

প্রধতদফদনাধীন 

ভাদ বধতযকৃত 

ধনফাীয াংখ্যা 

ফ যদভাট 

ধনফাীয 

াংখ্যা 

প্রধতদফদনাধীন 

ভাদ 

অব্যাধতয 

াংখ্যা 

ফ যদভাট 

অব্যাধতয 

াংখ্যা 

পূন যফাদনয াংখ্যা ভন্তব্য 

ভধরা  ধশু 

ধকদাযী 

সপাজতীদদয 

ধনযাদ আফান 

সকন্দ্র (সপদাভ), 

ধদরট 

 

৫০টি 

ধবকটিভ-২৩০১ 

জন 

দুগ্ধদাষ্য ধশু -

৫৪ জন 

 

ধবকটিভ:  

১৪ জন 

 

ধবকটিভ-

২৩১৫ 

জন 

দুগ্ধদাষ্য 

ধশু- 

৪৮জন 

 

ধবকটিভ:  

১৯ জন 

 

ধবকটিভ- 

২২৮৫ জন 

দুগ্ধদাষ্য 

ধশু -৫৪ 

জন 

 

১। ধতা-ভাতায কাদছ স্তান্তয: 

১৮৩৮ জন 

২। ধফফা: ১ জন 

৩। ধনজ ধজো মুধক্ত: ১৯৪ জন 

৪। কভ যাংস্থান: ৩ জন 

৫। ধফধবন্ন যকাধয প্রধতষ্ঠাদন 

স্থানান্তয: ২৪৯ 

 

 

ধদ্ধান্ত:  (ক) প্রধতষ্ঠানমূদয াধফ যক ধনযািা  ধনফাীদদয খাদদ্যয গুনাগুন ফজা সযদখ সভনু অনুমাী খাফায ধযদফন ধনধিত কযদত দফ।     

 (খ) প্রধতষ্ঠাদনয েুদখ ফুর  পদরয ফাগান সৃজন কযা াধফ যক সৌন্দয্যয বৃধদ্ধয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

            (গ) সডঙ্গু প্রধতদযাদধ এধড ভায ধডভ াড়ায উদমাগী স্থানগুদরাদক ধযষ্কায যাখদত দফ এফাং ভায সে কযদত দফ।  

ফাস্তফাদন: উধযচারক (কর)/প্রধতষ্ঠান প্রধান (কর)। 

৬ (গ)                                                  -১৫ :  প্রদফন এন্ড আপটায সকায াধব য : 
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ক্রঃ  

নাং 
কাম যারদয নাভ 

প্রধতদফদন 

ভাদয পূফ যভা 

ম যন্ত চরভান 

সকইদয াংখ্যা 

প্রধতদফদন ভাদ 

আদারত কর্তযক 

ভঞ্জুযীকৃত প্রদফন 

সকইদয াংখ্যা 

ফ যদভাট 

প্রদফন 

সকইদয 

াংখ্যা 

প্রধতদফদন 

ভাদ প্রদফন 

সভাদ সদল 

মুধক্ত/পূন যফান 

াংখ্যা 

প্রধতদফদন 

ভাদ চরভান 

সভাট প্রদফন 

সকদয 

াংখ্যা 

কাযাগাদযয অবযন্তদয ধযচাধরত কাম যক্রদভয ধফফযণ 

 উকৃদতয াংখ্যা 

াধাযণ   

ধভী ধক্ষা 

বৃধিমূরক 

প্রধক্ষদণয 

নাভ 

(সরেডডায) 

উকৃদতয 

াংখ্যা 

(দধজয) 

সভাট 

উকৃদত

য 

াংখ্যা 

১ ধদরট ৩৮টি ০৪টি ৪২টি ০ ৪২টি ৩০ ০ ৯৫  ১২৫  

২ সভৌরবীফাজায ০ ০ ০ ৭ টি ১০ টি ০ ০ ০ ০ 

৩ সুনাভগঞ্জ ০২ টি ০ ০২টি ০ ০২টি ২০ ০ ০৯  ২৯  

৪ ধফগঞ্জ ০৩টি ০ ০৩টি ০ ০৩টি ৩৭ ০ ৩৯  ৭৬ 

সভাট ৪৩ টি ৪টি ৪৭ টি ৭ টি ৫৭ টি ৮৭  ০ ১৪৩  ২৩০  
        

 

আদরাচনা  : প্রদফন এন্ড আপটায সকায াধব য ম্পযদক ধফস্তাধযত আদরাচনা  । 

ধদ্ধান্ত  : প্রধত ভাদয ৫ (াঁচ) তাধযদখয ভদধ্য এ কাম যারদ অগ্রগধতয প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ। 

ফাস্তফান  : উধযচারক (কর)/প্রদফন অধপায (কর)। 
 

৭. প্রধতফন্ধী ব্যধক্তদদয কল্যাণ  উন্নন কভ যসূধচ: 

আদরাচনা  : যকাধয ফাক-েফণ প্রধতফন্ধী ধফদ্যার, ধদরট ম্পযদক ধফস্তাধযত আদরাচনা  । 

৭(ক)                                               -১৬ : যকাধয ফাক-েফণ প্রধতফন্ধী  ধফদ্যার, ধদরট : 

সজরায নাভ আন াংখ্যা ফতযভান ধনফাীয াংখ্যা ধনফাীদদয শূন্য আন াংখ্যা 

ধদরট আফাধক-১০০ 

অনাফাধক-২০ 

আফাধক-৬৭ 

অনাফাধক-২০ 

আফাধক-৩৩ 

অনাফাধক ০০ 

সভাট ১২০ ৮৭ ৩৩ 

        

ধদ্ধান্ত   : প্রধত ভাদয ৫(াচঁ) তাধযদখয ভদধ্য এ কাম যারদ অগ্রগধতয প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ। 
 

ফাস্তফাদন : উধযচারক(কর)/প্রধতষ্ঠান 

৭(খ) দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী ধক্ষা কাম যক্রভ চালুকযণ : 

 আদরাচনা: উধযচারকগণ দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী ধক্ষা কাম যক্রভ চালু কযায জন্য প্রদাজনী জনফদরয অবাফ যদদছ ভদভ য বা অফধত কদযন। বা ধদরট 

সজরায উধযচারক জানান সম, ৮ জন দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী ধক্ষাথী াা সগদছ ধকন্তু বধতয াংক্রান্ত সুধনধদ যষ্ট নীধতভারা না থাকা তাদদযদক াংধিষ্ট স্কুদর বধতয 

কযায ধফলদ ভস্যা সৃধষ্ট দে। রটাযীয ভাধ্যদভ ৩ জন বধতযয সুদমাগ সদদছ। বা প্রদাজদন কভ যকতযা/কভ যচাযীদদয অধতধযক্ত দাধত্ব প্রদান কদয  

কাম যক্রভ শুরু কযায ধফলদ বাধত উধযচারকগদণয দৃধষ্ট আকযলণ কদযন।  

  -১৭ : দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী ধক্ষা কাম যক্রভ এয ছাৈছাৈীয তথ্যাধদ  

ক্রঃ 

নাং 

সজরায নাভ  বধতযকৃত ছাৈ/ছাৈীয াংখ্যা ভন্তব্য 

১ ধদরট ০৮ জন  

২ সভৌরবীফাজায ০৫ জন  

৩ সুনাভগঞ্জ ০০ জন  

৪ ধফগঞ্জ ০০ জন  

 

ধদ্ধান্ত    : (ক) প্রদতযক সজরায দৃধষ্ট প্রধতফন্ধী ধক্ষা কাম যক্রদভয আতা ধক্ষাথী বধতযয ধফলদ ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

                 (খ) ধক্ষাথীদদয ধক্ষা কাম যক্রভ, ফযাদ্দ  জনফর াংকদটয ধফলটি উর্ধ্যতন কর্তযদক্ষয নজদয আনায ধদ্ধান্ত গৃীত । 

ফাস্তফাদন : উধযচারক (কর)/ভাজদফা অধপায (কর)। 

৮। ধশু সুযক্ষা প্রকল্প :  

৮ (ক) সখ যাদর ধশু প্রধক্ষণ পুন যফান সকন্দ্র, ধদরট :  

আদরাচনা : বা উধযচারক, ধদরট সখ যাদর ধশু প্রধক্ষণ পুন যফান সকদন্দ্রয (ফাধরকা) াখায ফতযভান বাড়াকৃত বফনটি ধনফাীদদয ফফাদয 

জন্য উদমাগী, স্বাস্থ  ধযদফ েত ন ফদর ভতাভত ব্যক্ত কদযন। ধতধন ফদরন ফতযভান বফনটিয অনুযুক্ত তায ধফলদ উর্ধ্যতন কভ যকতযাগণ 

ধযদ যনকারীন ধনদদ যনা ধদদদছন। ১৮ অদটাফয মথাদমাগ্য ভম যাদা সখ যাদর ধদফ ারন কযায ধফলদ ধফস্তাধযত আদরাচনা ।   

  -১৮ : সখ যাদর ধশু প্রধক্ষণ পুন যফান সকন্দ্র, ধদরট ধনফাীয াংখ্যা 

ক্র: নাং সজরায নাভ সভাট আন াংখ্যা ফতযভান ধনফাীয াংখ্যা ধনফাীদদয শূন্য আন াংখ্যা 
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১ ধদরট সছদর-১০০ 

সভদ-১০০ 

সছদর-৮২ 

সভদ-৭২ 

সছদর-১৮ 

সভদ-২৮ 
 

ধদ্ধান্ত:   

(ক) ধনফাীদদয খাদদ্যয গুনাগুন ফজা সযদখ সভনু অনুমাী খাফায ধযদফন কযদত দফ এফাং                                  হ       

                   হ  । 

(খ) প্রধতষ্ঠাদনয েুদখ ফুর  পদরয ফাগান সৃজন কযা াধফ যক সৌন্দয্যয বৃধদ্ধয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। এ ছাড়া ধনযািা সজাযদায কযদত দফ। 

(গ) প্রধত ভাদয ৫ (াচঁ) তাধযদখয ভদধ্য এ কাম যারদ অগ্রগধত প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ। 

(ঘ) সভদদদয ডযদভটযী বফদনয জন্য নতুন উযুক্ত ফাধড় বাড়া সনায প্রস্তাফ সপ্রযদণ াংধিষ্ট কভ যকতযা দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযদফন। 

ফাস্তফাদন: উধযচারক(ধদরট)/উ-প্রকল্প ধযচারক, সখ যাদর ধশু প্রধক্ষণ  পূনফা যন সকন্দ্র, ধদরট। 

৯.দফামুরক  কধভউধনটি ক্ষভতান কাম যক্রভ: 

০৯ (ক):                                              -১৯ : াাতার ভাজদফা কাম যক্রভ : 

সজরায নাভ াাতাদরয নাভ চরধত ভাদ 

আধথ যকবাদফ 

উকৃদতয 

াংখ্যা 

প্রধতদফদন 

ভাদ 

উকাযদবা

গীয াংখ্যা 

শুরু সথদক 

সভাট 

উকাযদবা

গীয াংখ্যা 

পূফ যফতী 

ভা ম যন্ত 

উদৃ্বি 

তধফর 

প্রধতদফদন 

ভাদ 

ফ যদভাট 

আ 

প্রধতদফদন 

ভাদ ফ যদভাট 

ব্য 

প্রধতদফদন 

ভাদ উদৃ্বত 

তধফর 

ধদরট এভ.এ.ধজ ভানী াাতার ১২১ ১৩৭ ৩৭৩৩০ ২৭৬৬২৮৯ ১৪২৬৪৬ ১৭৬৯৯৮ ২৭৬৬২৮৯ 

ধফগঞ্জ দয াাতার ৩৭ ১২৯ ২৭২২১ ১৭২৭৩৯৮ ০ ৩০৯৩৪ ১৬৯৬৪৬৪ 

সুনাভগঞ্জ দয াাতার ৮৫ ১৭০ ২৪৩৯৮ ২২০০৩২ ০ ৮৩২১৯ ১৩৬৮১৩ 

সভৌরবীফাজায ২৫০ য্যা াাতার ৮৬ ২৬৬ ৪৮৬৩৬ ১৬৮৩৩৯৯ ৭৫৫৪৪ ৬৭৬৫৬ ১৬৯১২৮৭ 

ফ যদভাট ৩২৯ ৭০২ ১৩৭৫৮৫ ৬৩৯৭১১৮ ২১৮১৯০ ৩৫৮৮০৭ ৯২৯০৮৫৭ 
       

৯.( ) :                  (      )  হ        : 

  -২০ :                  (      )  হ         

     

   

                    

            

২০২০-২১ 

            

         

          

     /   

            

     

        অব্যধত অথ য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ধদরট ১১ টি ৩২৮৮৭৫৬ -  ২৪০০০ ১৮৭৭১১১ ১২৭৬৩১০ 

২ সভৌরবীফাজায ০৭   ৫০৪৯৪৭৪ ২০০০০০ ৬০৫০০ ২৭৩৯০০০ ২৩১০৪৭৪ 

৩ সুনাভগঞ্জ ১০   ৮০০৫০০০ - ৩২১৪ ২৭২৬৯০১ ৫২৭৮০৯৯ 

৪ ধফগঞ্জ 07   3009033 0 5795 304917 2704116 

ধফবাদগয ফ যদভাট ৩৫  ১৯৩৫২২৬৩ ২০০০০০ ৯৩৫০৯ ৭৬৪৭৯২৯ ১১৫৬৮৯৯৯ 

ধদ্ধান্ত:  (ক) ধনধ যাধযত ছদক াাতার ভাজদফা কাম যক্রদভয প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ। 

  (খ) কর সযাগী কল্যাণ ধভধতয তথ্য সজরা অধপ ভন্ব কদয প্রধতভাদয ৫ তাধযদখয ভদধ্য ধফবাগী কাম যারদ সপ্রযণ কযদত দফ।  

ফাস্তফাদন : উধযচারক(কর)/ভাজদফা অধপায। 

৯ (গ) সস্বোদফী াংস্থায তথ্যাফরী: ধদরট ধফবাদগয চায সজরায সস্বোদফী াংস্থায ম্পধকযত ধফস্তাধযত আদরাচনা কযা । 

ধদরট ধফবাদগয চায সজরায সস্বোদফী াংস্থায তথ্যাফরী :  

  -২১ :সস্বোদফী াংস্থায তথ্যাফরী******* 
 

 

সজরায নাভ 
আগস্ট, ২০২১ ভাদ ধনফধন্ধত 

সস্বোদফী াংস্থায াংখ্যা 

আগস্ট, ২০২১ ম যন্ত ফ যদভাট 

াংখ্যা 
ধফলুধপ্তকৃত াংস্থায াংখ্যা 

ধদরট ০২   ১৩৫৪ টি ৯১টি 

সভৌরবীফাজায  --- ৩৬৯ টি ১০৭টি 

ধফগঞ্জ  --- ৭৫০ টি ২৪৭টি 

সুনাভগঞ্জ --- ৭৭৮ টি ১৫৬টি 

ধফবাদগয ফ যদভাট ০২   ৩২৫১ টি ৬০১টি 
 

 

৭.(ঘ) :দফযকাযী                   এধতভখানা : 
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ছক-২২ : সফযকাযী                   এধতভখানা  

সজরায নাভ 
ফ যদভাট ধনফন্ধনকৃত 

এধতভখানায াংখ্যা 

                  

এ              

                         

    এ           

           (২০২১-

২০২২       ) 

ধদরট ২৮টি ২৪  ১২৬৭    ---- 

সভৌরবীফাজায  ২৬টি ২৬  ৪৬৮    ---- 

ধফগঞ্জ  ২৮টি ২১  ৫৬৩    ---- 

সুনাভগঞ্জ ১৮টি ১৩  ৩১৬    ---- 

ধফবাদগয ফ যদভাট ১০০   ৮৪   ২৬১৪    ---- 

 
 

ধদ্ধান্ত:  (ক) প্রধত সজরা দত ধনফন্ধনকৃত এধতভখানা  সস্বোদফী াংস্থায প্রধতদফদন প্রধতভাদয ০৫ তাধযদখয ভদধ্য সপ্রযণ কযদত দফ। 

            (খ) প্রধত ভাদ নুযনতভ দুটি সস্বোদফী াংস্থা ধযদ যন কদয প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ। 
 

ফাস্তফাদন: উধযচারক (কর)। 

১০) অধ্যক্ষ, আঞ্চধরক প্রধক্ষণ সকন্দ্র, ধদরট : 

আদরাচনা: বা রক্ষযভাৈা অনুমাী ২০২১-২০২২ অথ যফছদয প্রাপ্ত ফযাদদ্দ কভ যচাযীদদয প্রধক্ষণ প্রদাদনয ধফলদ দৃধষ্ট আকল যণ কযা । অধ্যক্ষ বা 

অফধত কদযন সম, ফাধল যক প্রধক্ষণ ধযকল্পনা অনুমাী ২০২০-২০২১ অথ যফছদয ৭টি ব্যাচ প্রধক্ষণ ধনদদছন। ৭ ব্যাদচ ২৭৯ জদনয ভদধ্য ১৬৮ জনদক ৪০ 

ঘন্টা প্রধক্ষণ সদা দদছ।  

ধদ্ধান্ত      :   আগাভী বায পূদফ যই প্রধক্ষণ ধযকল্পনা  ভধডউর সপ্রযণ কযদত দফ। 

ফাস্তফাদন :              অধ্যক্ষ, আঞ্চধরক প্রধক্ষণ সকন্দ্র, ধদরট 

১১) দক্ষতা উন্নন কভ যসূধচ:    

আদরাচনা : য ভাজদফা ধযচাধরত দক্ষতা উন্নন প্রধক্ষণ সকন্দ্র ধশু ধযফাদযয ধনফাীদদয প্রধক্ষণ সদা মা ধকনা স ধফলটি বা ধফস্তাধযত 

আদরাচনা কযা । য ভাজদফা দক্ষতা উন্নন প্রধক্ষণ (আগস্ট, ২০২১ ম যন্ত): 
 

  -২৩ : দক্ষতা উন্নন কভ যসূধচয তথ্যাধদ 

প্রধক্ষণ কভ যসূধচ উকৃদতয াংখ্যা 

ক্রঃ নাং সজরায নাভ প্রধক্ষদণয নাভ পূফ যফতী ভা ম যন্ত  চরধত ভা ম যন্ত ফ যদভাট 

০১ ধদরট কধম্পউটায, সভাফাইর াধব যধাং, সরাই ২৮৩০ জন ৬০জন ২৮৯০ জন 

০২ ধফগঞ্জ কধম্পউটায ৭৩৩ জন ০৫ জন ৭৩৮ জন 

০৩ সভৌরবীফাজায কধম্পউটায ৬৬২ জন ৬০ জন ৭২২ জন 

০৪ সুনাভগঞ্জ কধম্পউটায, সরাই  আধভনী ২০৯ জন ৩২ জন ২৪১ জন 

সভাট ৪৪৩৪ জন ১৫৭ জন ৫৫৯১ জন 
 

ধদ্ধান্ত : ইউধধড ধযচাধরত দক্ষতা উন্নন প্রধক্ষণ সকন্দ্রমূদ ধধক্ষত সফকায যুফক-যুফতীদদয প্রধক্ষদণয াাাধ ধশু ধযফাদযয ধনফাীদদয   

প্রধক্ষদণয ধফলটি আগাভী বা উস্থান কযদত দফ। 

ফাস্তফান : উধযচারক (কর)। 

১২) ধফধফধ : 

১২ (ক) :                               -২৪ : (আগস্ট, ২০২১) ভাদয ধযদ যন প্রধতদফদন াংক্রান্ত আদরাচনা : 

ক্রঃ 

নাং 
ধযদ যনকাযী কভ যকতযা নাভ  দফী সপ্রধযত ধযদ যদনয াংখ্যা 

ভন্তব্য 

 

১ জনাফ সভাঃ যাদদুিাভান সচৌধুযী  

উধযচারক, সজরা ভাজদফা কাম যার, সভৌরবীফাজায 
              

২ জনাফ ধনফা যঞ্জন দা  

উধযচারক, সজরা ভাজদফা কাম যার, ধদরট 
              

৩ জনাফ সভাঃ াধফবুয যভান,  

উধযচারক, সজরা ভাজদফা কাম যার, ধফগঞ্জ 
              

৪ জনাফ সুধচৈা যা 

উধযচারক, সজরা ভাজদফা কাম যার, সুনাভগঞ্জ 
              

৫ জনাফ সভাােদ নাধজভ উধদ্দন                
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       ধযচারক, সজরা ভাজদফা কাম যার, সুনাভগঞ্জ 

৬ জনাফ সভাােদ যধপকুর ক  

       ধযচারক, সজরা ভাজদফা কাম যার, সুনাভগঞ্জ 

             
 

৭          ন         

              ,  জ      জ            ,       

             
 

৮         জ        ন 

              ,  জ      জ            ,       

             
 

৯                   

              , সজরা ভাজদফা কাম যার, সুনাভগঞ্জ 

             
 

 

 

ধদ্ধান্ত                : প্রধতভাদয ৫ তাধযদখয ভদধ্য ধযদ যন প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ। 

ফাস্তফান  : উধযচারক (কর)। 

১২ (খ) :  আদরাচনা : ভন্ত্রণার, অধধদপতয  ধফবাগী কাম যার দত প্রাপ্ত ধচঠিমূদয সধন্ডাং তাধরকা না াা বা অদন্তাল প্রকা কযা । 

  -২৫ : প্রাপ্ত ধচঠিমূদয সধন্ডাং তাধরকা : 
 

ক্রঃ 

নাং 

কাম যার/প্রধতষ্ঠাদনয নাভ গত ভাদ প্রাপ্ত 

সভাট দৈয াংখ্যা 

০৭ ধদদনয অধনষ্পন্ন 

দৈয াংখ্যা 
১৫ ধদদনয অধনষ্পন্ন 

দৈয াংখ্যা 

৩০ ধদদনয 

অধনষ্পন্ন দৈয 

াংখ্যা ভন্তব্য 

যাধয 
ই-

নধথদত 
যাধয 

ই-

নধথদত 
যাধয 

ই-

নধথদত 
যাধয 

ই-

নধথদত 

১ সজরা ভাজদফা কাম যার, ধদরট          

সকান অধপ 

দত াা 

মা নাই। 

২ সজরা ভাজদফা কাম যার সভৌরবীফাজায         

৩ সজরা ভাজদফা কাম যার, সুনাভগঞ্জ         

৪ সজরা ভাজদফা কাম যার, ধফগঞ্জ         

৫ এধতভ  প্রধতফন্ধী সভদদদয প্রধক্ষণ  

পুনফা যন সকন্দ্র, ভাতাযকান, সভৌরবীফাজায 
        

৬ আঞ্চধরক প্রধক্ষণ সকন্দ্র, ফাগফাধড়, ধদরট         

৭ সখ যাদর ধশু প্রধক্ষণ  পুনফ যান সকন্দ্র, 

ধদরট 
        

 

ধদ্ধান্ত : সধন্ডাং দৈয ধফফযণ প্রধতভাদয ৫ তাধযদখয ভদধ্য সপ্রযণ কযদত দফ। 

ফাস্তফান : উধযচারক (কর)। 
 

১২ (গ) :  অধডট :  

আদরাচনা : এ ধফবাদগ শুধুভাৈ ধদরট সজরা অধনষ্পন্ন অধডট আধিয াংখ্যা ০৮টি। বা ফাযফায তাধগদ সদা দে জফাফ না াা অদন্তাল 

প্রকা কযা । 

  -২৬ : অধডট াংক্রান্ত তথ্যাধদ 

ক্রধভক 

নাং 
কাম যারদয নাভ  আধিয ন   অনুদেদ নাং   ধফল  টাকায ধযভাণ 

১ 

সজরা ভাজদফা কাম যার, 

ধদরট এয আতাধীন 

উদজরা কাম যার 

১৯৯৮-১৪ ০১ 

ধফধবন্ন কভ যসূচী ঋণ কাম যক্রদভয ধফতযণকৃত ঋদণয সখরাী 

২৩,১৬,১২৯/- 

২ ঐ ১৯৯৮-১৪ ০২ ধফধবন্ন কভ যসূচী ঋণ কাম যক্রদভয ধফতযণকৃত ঋদণয সখরাী ৩৩,৪১,১৫৯/- 

৩ 
সজরা ভাজদফা কাম যার, 

ধদরট 
২০১৭-১৮ ১১(২ক) 

অফাধ প্রধতদমাধগতা এড়াইফায উদদ্দদে ফযাদ্দকৃত অথ য খন্ড খন্ড 

ধফদরয ভাধ্যদভ ধডধড অনকূদর ধযদাধ 
৬০,০০০/- 

৪ ঐ ২০১৭-১৮ ১৮(৪) 

কর্তযক্ষয অনুদভাদন ব্যতীত এক উখাদতয ধফযীদত 

অধনধভতবাদফ ব্য ভঞ্জুযী জ্ঞান এফাং ধফদরয দাফী ফাফদ টাকা 

ধযদাধ 

৫৪,৯০০/- 

৫ ঐ ২০১৭-১৮ ২১ 

আধথ যক ক্ষভতা অ যন ধফধধ/২০১৫ এয ধনদদ যনায তয অভান্য 

কদয গাড়ী সভযাভদতয মূর ফযাদ্দ ধফবাজন কদয ধডধড এয 

ধফযীদত টাকা ধযদাধ 

১,২৪,৯৭০/- 

৬ ঐ ২০১৭-১৮ ৩০(৩) 
ফাধল যক ক্র ধযকল্পনা অন্তক্ যক্ত/চাধদা ব্যতীত অথ য ফছয সদল 

পদটাকধায সভধন ক্র ফাফদ টাকায ফযাদ্দ প্রদান এফাং 
১,৪৫,০০০/- 
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ধফদরয দাফী ধযদাধ 
 

 

অগ্রীভ আধি: 

ক্রধভক 

নাং 
অধপদয নাভ আধিয ন অনুদেদ নাং ধফলফস্তু টাকায ধযভাণ ভন্তব্য 

০২ 
সজরা ভাজদফা কাম যার 

ধদরট 

১৯৯৭-৯৮ ৩৭ অধপ বাড়ায উয আকয কতযন ৮৪৮০/- (অগ্রীভ) ধধবর অধডট 

১৯৯৮-৯৯ ২২ প্রধক্ষণ কভ যারায অগ্রীভ উদিারন ২৩,০৭৬/- ঐ 

 

ধদ্ধান্ত : অধডট আধিমূদয ব্র্ডীট জফাফ জরুযী ধবধিদত সপ্রযণ কযদত দফ। 

ফাস্তফান : উধযচারক (ধদরট) 
 

 

(ঘ) ফাধল যক কভ যম্পাদন চুধক্ত (APA) :  

আদরাচনা : ধযচারক ভদাদ বা স্বাক্ষধযত APA সভাতাদফক মথাভদ ত্রৈভাধক অগ্রগধত প্রধতদফদন সপ্রযদণয ধফলদ গুরুত্বাদযা কদযন। 

  -২৭ : ফাধল যক কভ যম্পাদন চুধক্ত (APA): 

ক্রঃ নাং সজরায নাভ ২০২১-২২ এয ফাধল যক কভ যম্পাদন চুধক্ত (APA) 

১ ধদরট               

২ ধফগঞ্জ               

৩ সভৌরবীফাজায               

৪ সুনাভগঞ্জ               
৬ 

 

ধদ্ধান্ত : ক) সজরা, উদজরা  প্রধতষ্ঠাদনয ম যাদ APA ফাস্তফান ধনধিত কযদত দফ। 

            খ) সপাকার দন্ট কভ যকতযাদদয তাধরকা ছক সভাতাদফক সপ্রযণ কযদত দফ। 

ফাস্তফান : উধযচারক (কর)। 

 

(ঙ) চরভান উন্নন কাম যক্রভ : 

আদরাচনা :  সজরা ভাজকল্যাণ কভদেক্স বফন ধনভ যাদণয অগ্রগধতয ধফলদ আদরাচনা কযা । 

  -২৮ : সজরা ভাজকল্যাণ কভদেক্স বফন ধনভ যাণ াংক্রান্ত : 

ক্রঃ নাং সজরায নাভ প্রাক্কধরত মূল্য চুধক্ত মূল্য কাদজয অগ্রগধত ভন্তব্য 

১ ধদরট ১৩,১৪,৬২,৮২৫.৪৭৭ ১১,৮৩,১৬,৫৪২.৯৩ চরভান ২                    

২ ধফগঞ্জ ১৩,৫৮,৮৫,২১৮.০৭ ১৬,৪৯,৭০,০০০.০০ চরভান ৩                    

৩ সভৌরবীফাজায --- --- --- --- 

৪ সুনাভগঞ্জ ১৩,৫৮,৮৫,২১৮.০৭ ১৬,৪৯,৭০,০০০.০০ াধব য াইর ঢারাই চরদছ  

 
 

ধদ্ধান্ত : প্রধত ভাদয ৫ তাধযদখয ভদধ্য ভাজকল্যাণ কভদেক্স ধনভ যাদণয অগ্রগধত প্রধতদফদন সপ্রযণ কযদত দফ। 

ফাস্তফান : উধযচারক (কর)। 
 

চ) তথ্য অধধকায আইন-২০০৯ ফাস্তফান: 

তথ্য অধধকায আইন-২০০৯ ফাস্তফান আইন ধনদ ধফস্তাধযত আদরাচনা কযা 

। ধফবাগ  সজরা ম যাদ সভাট ৩০ জন কভ যকতযা অনরাইন প্রধক্ষণ ভাপ্ত 

কদযদছন। 

ইদনাদবন:  

ছ) বা এ ধফবাদগয ভাজদফা কাম যক্রদভ স্বেতা, জফাফধদধতা, শুদ্ধাচায, 

গ্রণদমাগ্যতা, ভম যাদা  াধফ যক সক্ষদৈ উন্নন  গধতীরতা আনদনয জন্য 

গৃীত ইদনাদবন “উিযণ” এয ইদতাভদধ্য ধনফ যাধচত টধক “DISCI-

PLINE” ধনধভত উধস্থত পুনযা চালু কযায ধফলদ সজরায 

উধযচারকগণ প্রস্তাফ কদযন এফাং "REPORT RETURN IN 

TIME"  চরভান যাখায ভতাভত ব্যক্ত কযা ।  

ই-পাইধরাং:  

জ) বা ই-নধথয ধফলদ আদরাচনা । 

ঝ) দবদাট যার: দবদাট যার ারনাগাদ কযায ধফলদ আদরাচনা কযা । 

চ) তথ্য প্রদানকাযী কভ যকতযা, ধফকল্প তথ্য 

প্রদানকাযী কভ যকতযাগদণয online 

প্রধক্ষণ ম্পন্ন কযদত দফ। 

 

 

ছ) “DISCIPLINE”  "RE-

PORT RETURN IN TIME” 

ইসূয দুটি ফাস্তফাদন করদক দচষ্ট থাকদত 

দফ। 

 

 

 

জ) সজরা উদজরা  প্রধতষ্ঠান ম যাদ ই-

নধথ কাম যক্রদভ গধতীরতা আনদত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

উধযচারক, সজরা 

ভাজদফা কাম যার, 

(কর)/ কাধয 

ধযচারক (কর) 
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ঝ) দফদাট যার ারনাগাদ যাখদত দফ। 

          

            

 

 (ন্দ্বী কুভায ধাং) 

ধযচারক 

ধফবাগী ভাজদফা কাম যার, ধদরট 

directordss.syl@gmail.com 

স্মাযক নম্বয ৪১.২৮.০০০০.০০০.০৬.০১৮.১৯.                                                                                           তাধযখ:  ২৭/০৯/২০২১ ধিঃ 

দ জ্ঞাতাদথ য/কাম যাদথ য অনুধরধ সপ্রযণ কযা র(                    ): 

১. ধচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ ধচফার, ঢাকা 

২. ভাধযচারক, ভাজদফা অধধদপতয, ঢাকা 

৩. কধভনায, ধদরট ধফবাগ, ধদরট 

৪. সজরা প্রাক, ধদরট/দভৌরবীফাজায/সুনাভগঞ্জ/ধফগঞ্জ 

৫. ধযচারক(প্রান  অথ য/কাম যক্রভ/প্রধতষ্ঠান), ভাজদফা অধধদপতয, ঢাকা । 

৬. ধচদফয একান্ত ধচফ, ভাজকল্যাণ ভন্ত্রণার, ঢাকা 

৭. উধযচারক(গদফলণা, মূল্যান  প্রকানা ) ,ভাজদফা অধধদপতয, ঢাকা । 

৮. উধযচারক, সজরা ভাজদফা কাম যার, ধদরট/সুনাভগঞ্জ/ধফগঞ্জ/দভৌরবীফাজায/এধতভ  প্রধতফন্ধী সভদদদয কাধযগযী প্রধক্ষণ  পুনফ যান সকন্দ্র, 

সভৌরবীফাজায। 

৯. অধ্যক্ষ ,আঞ্চধরক প্রধক্ষণ সকন্দ্র, ধদরট/ কাযী ধযচারক.............................. 

১০. উদজরা/য/ াাতার ভাজদফা অধপায (কর)........................................ 

 

উধযচারক 

ধফবাগী ভাজদফা কাম যার, ধদরট 


