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বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা 

অর্ িবছিঃ২০২২-২০২৩ 

 

 

 

 

 

 

 

    উপজেলা পর্িষদ 

ম ৌলভীবাোি সদি,ম ৌলভীবাোি 
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ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলা পর্িষজদি বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা 

 

উপজদষ্াঃ 

েনাব মনছাি আহ দ  

 াননীয় োতীয় সংসদ সদস্য 

ম ৌলভীবাোি-3 

 

সার্ব িক সহজ াগীতায়ঃ 

ম াঃ কা াল মহাজসন 

মেয়ািম্যান,উপজেলা পর্িষদ,ম ৌলভীবাোি সদি,ম ৌলভীবাোি  

 

েনাব ম াঃ আলাউি িহ ান 

ভাইস মেয়াি ান,উপজেলাপর্িষদ,ম ৌলভীবাোি সদি,ম ৌলভীবাোি 

 

েনাবা শাহীন িহ ান 

 র্হলা ভাইস মেয়ািম্যান,উপজেলা পর্িষদ,ম ৌলভীবাোি সদি,ম ৌলভীবাোি 

 

সম্পাদনায়ঃ  

েনাব সাবিীনা িহ ান 

উপজেলা র্নব িাহী অর্িসাি 

ম ৌলভীবাোি সদি,ম ৌলভীবাোি 

 

কার্িগিী সহজ াগীতায়ঃ 

েনাব ম াঃ ম াতাজস  র্বল্লাহ তাজিক 

মেলা স ন্বয়ক,ম ৌলভীবাোি 

উপজেলা ইর্িজেজেড কযাপার্সটি মডজভলপজ ি প্রজেক্ট,োইকা বাংলাজদশ 

 

উজযাগ ও বাস্তবায়নঃ  

উপজেলা ইর্িজেজেড কযাপার্সটি মডজভলপজ ি প্রজেক্ট 

স্থানীয় সিকাি র্বভাগ ও োপান ইিািন্যাশনাল মকাঅপাজিশন এজের্ি(োইকা) 

 

প্রকাশকালঃ অগাস্ট ২০২২ 
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সূেীপত্র 

 

 

১। বাণী 

২। উপজেলাি  ানর্েত্র 

৩। উপজেলাি েনসংখ্যাতার্িক,অবকাঠাজ া ও আর্ ি-সা ার্েক ম ৌর্লক তথ্য ও উপাত্ত 

৪। পর্ির্স্থর্ত র্বজেষণ 

৫। র্বর্ভন্ন উৎস মর্জক েল ান উন্নয়ন কা িক্র  (সম্পজদি র্েত্রায়ন) 

৬। বার্ষ িক বাজেে র্ববিণী 

৭। রূপকল্প র্ববিণী ও খাতওয়ািী লক্ষ্য (পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা মর্জক) 

৮। বার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষ্য, উজেশ্য ও অভীষ্  

৯। প্রকল্প সাি-সংজক্ষ্প 

১০। পর্িবীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন পর্িকল্পনা 
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উপজেলা পর্িষদ মেয়ািম্যাজনি বাণী 

 

 

শস্য ঢাকা পাখী ডাকা শ্যামল সবুজ বাাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশটিদে রদয়দে অপার সম্ভাবনা। এ 

সম্ভাবনাদক কাদজ লাগাদে পারদল বাাংলাদেশ পৃথিবীর বুদক হদয় উঠদে পাদর একটি ঈশ শনীয় সাফল্য মথিে দেশ। 

এর জন্য প্রদয়াজন দ াগ্য দনতৃদে প্রদয়াজনীয় সুষ্ঠ ুকম শপথরকল্পনা। জন আকাঙ্কা ও জনগদের অাংশগ্রহে থিথিক 

উন্নয়ন পথরকল্পনা প্রেয়ন করা গেোথিক শাসন ব্যবস্থার অন্যেম ববথশষ্ট। উপদজলা পথরষে স্থানীয় সরকার 

থবিাদগর একটি গুরুেপূে শ প্রথেষ্ঠান। একটি সুষ্ঠ ুপথরকল্পনা ব্যথেে দকান উন্নয়ন কাজই স্বাি শকিার মুখ দেদখ না। 

 

োর্তি েনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্েবুি িহ াজনি সুজ াগ্য কন্যা,মদশিত্ন, াননীয় প্রধান ন্ত্রী েনজনত্রী মশখ হার্সনা 

সিকাজিি উন্নয়ন রূপকল্প ‘র্ভশন ২০২১’ বাস্তবায়জন এবং মেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য সমূহ র্বজশষভাজব র্বজবেনায় এজন 

েনগজণি সার্ব িক উন্নয়জনি েন্য অংশীদার্িত্বমূলক পদ্ধর্তজত তৃণমূল প িাজয় জনগদের মোমে থনদয় চাথহো 

থনে শয়পূব শক উপজেলা পর্িষজদি বার্ষ িক উন্নয়ন ক িসূর্ে গুরুত্বপূণ ি ভূর্ কা মিজখ আসজছ। এ দৃর্ষ্জকান মর্জক 

উপজেলা পর্িষজদি ‘বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা’ প্রণয়ন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি ও যুজগাপজ াগী। 

 

স্থানীয় সিকাি র্বভাজগি উজযাজগ ও োপান ইিািন্যাশনাল মকাঅপাজিশন এজের্ি (োইকা) এি কার্িগিী 

সহজ াগীতায় ‘উপজেলা ইর্িজেজেড মডজভলপজ ি প্রজেক্ট’ এি আওতায় ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলা পর্িষদ 

২০২২-২০২৩ অর্ িবছজিি েন্য ‘বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা’ প্রণয়ন কজিজছ। এ পর্িকল্পনা অনুসাজি উপজেলা 

পর্িষদ ২০২২-২০২৩ অর্ িবছজিি  সকল উন্নয়নমূলক কা িক্র  সম্পন্ন কিাি প্রজেষ্া অব্যাহত িাখজব। 

 

আর্  স্থানীয় সিকাি র্বভাগ ও োপান ইিািন্যাশনাল মকাঅপাজিশন এজের্ি (োইকা) এি প্রর্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 

কির্ছ এবং মসই সাজর্ এই উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়জনি সাজর্ সমৃ্পক্ত সকলজক আন্তর্িক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কির্ছ। 

 

 

 

          ম াঃ কা াল মহাজসন 

          মেয়ািম্যান 

         উপজেলা পর্িষদ 

        ম ৌলভীবাোি সদি,ম ৌলভীবাোি 

            

 

 

 

 

 

  



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

সম্পাদকীয় 

 

 

 

মেকসই অর্ িননর্তক উন্নয়জনি পূব িশতি একটি সঠিক উন্নয়ন পর্িকল্পনা। বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা মূলত উপজেলা 

পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি বছি র্ভর্ত্তক অংশ  াজত র্বস্তার্িত লক্ষ্য উজেশ্য, পর্ি াপজ াগ্য সূেকসহ অভীষ্ এবং 

র্নর্দ িষ্ প্রকল্প/র্ি  ব্যয় এবং অজর্ িি উৎস, বাস্তবায়ন পদ্ধর্ত, বাস্তবায়নকািী সংস্থা, পর্িবীক্ষ্ণ পদ্ধর্ত ও অন্যান্য 

সংর্েষ্ তথ্য অন্তিভূক্ত র্াকজব। স্থানীয় সিকাি র্বভাজগি উজযাজগ, োপান ইিািন্যাশনাল মকাঅপাজিশন এজের্ি 

(োইকা) এি কার্িগর্ি সহজ ার্গতায় এবং উপজেলা ইর্িজেজেড কযাপার্সটি মডজভলপজ ি প্রজেজক্টি আওতায় 

ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলা পর্িষজদি েন্য ‘বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা’ প্রণয়ন কিা হজে  া খুবই ইর্তবােক ও 

যুজগাপজ াগী। 

 

প্রশাসর্নক র্বজকন্দ্রীকিজণি অংশ র্হজসজব ো ীণ আত্মক িসংস্থাজনি সুজ াগ সৃর্ষ্, ানব সম্পদ উন্নয়ন দার্িদ্র্য 

দূিীকিজণ সিকাজিি মসবাসমূহ েনগজণি মদািজগাড়ায় মপৌৌঁজছ মদয়া এবং েনগজণি সার্ব িক উন্নয়জনি েন্য 

অংশীদার্িত্বমূলক পদ্ধর্তজত তৃণমূল প িাজয় প্রতযক্ষ্  তা ত র্নজয় োর্হদা র্নণ িয়পূব িক পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়জন অেণী ভুর্ কা পালন কিজছ উপজেলা পর্িষদ। একটি ক্ষুধা দার্িদ্র্যমুক্ত র্ডর্েোল বাংলাজদশ র্বর্ন িাজণ  

উপজেলা পর্িষজদি কাঠাজ াগত ববর্েত্রয, কা িাবলীি ধিণ ও এখর্তয়াজিি স্বাতজন্ত্রয র্বজবেনায় সম্পজদি সুষ  

বিন ও ব্যবহাি র্নর্িজতি  াধ্যজ  উন্নয়জনি স্বল্প ও দীর্ িজ য়ার্দ পর্িকল্পনা প্রণয়ন এখন এক অপর্িহা ি বাস্তবতা। 

 

ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলায় ২০২২-২০২৩ অর্ িবছজিি বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনায় েনস্বাস্থয, ম াগাজ াগ ও 

র্শক্ষ্া খাজত অর্ধকতি গুরুত্ব মদয়া হজয়জছ।  

 

এ উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়জনি সাজর্ সম্পৃক্ত সদি উপজেলাি সংর্েষ্ সকল েনপ্রর্তর্নর্ধ ও ক িকতিা-ক িোিীজক 

আন্তর্িক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কির্ছ। পাশাপার্শ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কির্ছ স্থানীয় সিকাি র্বভাগ ও োইকাি উপজেলা 

ইর্িজেজেড কযাপার্সটি মডজভলপজ ি প্রজেজক্টি সাজর্ সংর্েষ্ সকল ঊধ িতন ক িকতিাজদি  াজদি আর্র্ িক ও 

কার্িগর্ি সহায়তায়  এ উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব হজয়জছ। আশাকর্ি এ বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনায় েনগজণি 

আশা আকাঙ্খা ও অোর্ধকাজিি প্রর্তিলন র্জেজছ এবং এটি বাস্তবায়জন সবাই এর্গজয় আসজবন। 

 

 

সাবিীনা িহ ান 

উপজেলা র্নব িাহী অর্িসাি 

ম ৌলভীবাোি সদি, ম ৌলভীবাোি 
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 ানর্েজত্র ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলা 
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RbmsL¨v, AeKvVv‡gv I Av_©-mvgwRK ‡gŠwjK Z_¨ I DcvË  
 

ম  মকান উন্নয়ন পর্িকল্পনাি মক্ষ্জত্র েনসংখ্যাতার্িক, অবকাঠাজ া ও আর্ িসা ার্েক ম ৌর্লক তথ্য-উপাত্ত অতযন্ত গুিত্বপূণ ি একটি 

র্বষয়। কািণ েনসংখ্যাতার্িক, অবকাঠাজ া ও আর্ িসা ার্েক ম ৌর্লক তথ্য-উপাত্ত হালনাগাদ কজি উন্নয়ন পর্িকল্পনাি েন্য ব্যবহাি 

কিা  ায়। ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলা পর্িষদ র্নজে উজল্লর্খত েনসংখ্যাতার্িক, অবকাঠাজ া ও আর্ িসা ার্েক ম ৌর্লক তথ্য-

উপাত্তসমূহ স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠান, সিকার্ি র্বভাগ সমূহ মর্জক সংেহ কজিজছ। এসব েনসংখ্যাতার্িক, অবকাঠাজ া ও 

আর্ িসা ার্েক ম ৌর্লক তথ্য-উপাত্ত পর্িকল্পনা প্রণয়জনি র্বর্ভন্ন ধাজপ ব্যবহাি কিা হজয়জছ। উদাহিণ র্হজসজব বলা  ায় ম  

ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলায় ৬৮% পর্িবাি কজলি পার্ন সিবিাজহি আওতায়ধীন িজয়জছ। তাহজল মদখা  াজে অজনকগুজলা 

পর্িবাি এখজনা কজলি পার্নি আওতাি বাইজি। পর্িকল্পনা প্রণয়জন তথ্যজক প্রাধান্য র্দজয় েনস্বাস্থয খাতটিজক পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনায় 

অোর্ধকাি মদওয়া হজয়জছ।  

 

 

welq cwigvY/ msL¨v Drm/ eQi 

Dc‡Rjvi iæc‡iLv 
AvqZb 348.00 eM© wK.wg †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

RbmsL¨v 342468 Rb 
(bvix-170790 

cyiæl- 171678) 

†Rjv Av`g ïgvwi 2011 

Lvbv/ cwievi 62881 wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

RbmsL¨vi NbZ¡ 995 Rb (cÖwZ eM© wK.wg) †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

‡cŠimfvi msL¨v 01 wU 2022 mvj ch©šÍ 

BDwbq‡bi msL¨v 12 wU 2022 mvj ch©šÍ 

MÖv‡gi msL¨v 429 wU 2022 mvj ch©šÍ 

¸iæZ¡c~Y© miKvwi/ MY AeKvVv‡gv 

nvU-evRvi 47 wU 2022 mvj ch©šÍ 

cÖRbb †K›`ª 5 2022 mvj ch©šÍ 

miKvwi nvmcvZvj 01 wU 2022 mvj ch©šÍ 

Dc ¯^v¯’¨ †K›`ª(KwgDwbwU wK¬wbK) 27 wU 2022 mvj ch©šÍ 
WvqMbw÷K †m›Uvi 23 wU 2022 mvj ch©šÍ 
Gv I wkï ¯^v¯’¨ †K›`ª 01 wU 2022 mvj ch©šÍ 
cÖv_wgK we`¨vjq 190 wU 2022 mvj ch©šÍ 

‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq 24 wU 2022 mvj ch©šÍ 

miKvwi gva¨wgK we`¨vjq 02 wU 2022 mvj ch©šÍ 

wek¦we`¨vjq/ K‡jR 05 wU 2022 mvj ch©šÍ 

gv`ªvmvi msL¨v 14 wU 2022 mvj ch©šÍ 

gmwR` 780 wU 2022 mvj ch©šÍ 

gw›`i 38 wU 2022 mvj ch©šÍ 
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‡gŠRvi msL¨v 225 wU 2022 mvj ch©šÍ 

Pv evMv‡bi msL¨v 03 wU 2022 mvj ch©šÍ 

gymwjg 2,89,017 Rb 2022 mvj ch©šÍ 

wn›`y 52,955 Rb 2022 mvj ch©šÍ 

gwbcywi 1,071 Rb 2022 mvj ch©šÍ 

wLª÷vb 275 Rb 2022 mvj ch©šÍ 

Lvwmqv 14 Rb 2022 mvj ch©šÍ 

mvIZvj 56 Rb 2022 mvj ch©šÍ 

‡eŠ× 50 Rb 2022 mvj ch©šÍ 

Ab¨vb¨ 171 Rb 2022 mvj ch©šÍ 

¸iæZ¡c~Y© Av_©-mvgvwRK Z_¨ 

gv_vwcQz `vwi‡`ªi nvi (%) (GmwWwR- 1)  26 GmwWwR 

Kg IR‡bi wkïi nvi (%) (GmwWwR- 2) 37 GmwWwR 

5 eQ‡ii Kg eqmx wkï g„Zz¨i nvi (GmwWwR- 3)  30.64 GmwWwR 

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

54.9 GmwWwR 

Dc‡Rjv, BDwbqb I †cŠimfvq bvix m`m¨ msL¨v (%) 
(GmwWwR 5)  

39 Dc‡Rjv, BDwbqb I 
†cŠimfv 

K‡ji cvwb mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR 
6)  

70 GmwWwR 

bjKz‡ci cvwb mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) 
(GmwWwR 6) 

90 GmwWwR 

we ỳ¨r mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR 7) 90 GmwWwR 
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পর্ির্স্থর্ত র্বজেষণ 

 

উপজেলা পর্িষজদ বসবাসিত  ানুজষি েীবন ও েীর্বকাজক প্রভার্বত কিজত পাজি এ ন অভযন্তিীণ ও বার্হযক 

উপাদানসমূহ র্বজেষণ কিাজক পর্ির্স্থর্ত র্বজেষণ বজল। পর্ির্স্থর্ত র্বজেষণ উপজেলাি প্রার্তষ্ঠার্নক 

সক্ষ্ তা,দুব িলতা,সুজ াগ এবং প্রর্তবন্ধকতা-এসডর্িউওটি – র্ের্িত কজি কিণীয় র্নধ িািণ কিজত সহয়তা কজি । 

এো খাতওয়ার্ি উন্নয়ন প্রর্তবন্ধকতা,সম্ভাব্য প্রভাব র্ের্িত কজি প্রর্তজিাধমূলক ব্যবস্থা র্নধ িািজনও সহায়তা কজি। 

ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলা পর্িষজদি উপি ন্যস্ত বা হস্তান্তর্িত ১৭ টি র্বভাগ স র্ন্বতভাজব ৮ টি খাজতি উপি 

পর্ির্স্থর্ত র্বজেষণ কজি। পর্ির্স্থর্ত র্বজেষজণি  াধ্যজ  খাত গুজলাি প্রধান স স্যাসমূহ, স স্যাি উৎস বা কািণ, 

স স্যাি বতি ান ও ভর্বষ্যৎ অবস্থা র্নরূপণ কজি। আর্ িসা ার্েক তথ্য-উপাত্ত, সম্পজদি র্েত্রায়ন ও েনগজণি 

োর্হদাি মপ্রর্ক্ষ্জত পর্ির্স্থর্ত র্বজেষজণ উপজেলা পর্িষজদি েন্য সুপার্িশজ াগ্য পদজক্ষ্জপি র্বষয় উজল্লখ কিা 

হজয়জছ।  র্দও উপজেলা পর্িষজদি সীর্ ত বাজেজেি  াধ্যজ  সকল খাজতি স স্যা একসাজর্ স াধান কিা সম্ভব 

নয় তাই েনগজণি োর্হদা, হস্তান্তর্িত র্বভাগ সমূজহি পিা শ ি এবং েনপ্রর্তর্নর্ধজদি েনগজণি র্নকে প্রর্তশ্রুর্তজক 

সা জন মিজখ উপজেলা পর্িষদ পর্িবহণ ও ম াগাজ াগ, েনস্বাস্থয এবং র্শক্ষ্া খাতজক পিবতী পাঁে বছজিি 

পর্িকল্পনায় অোর্ধকাি র্দজয়জছ। এছাড়া সম্পূণ ি পর্িকল্পনা মূলত এই র্তনটি খাতজক মকন্দ্র কজিই হজব।  

পর্ির্স্থর্ত র্বজেষজনি র্ভর্ত্তজত ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলা পর্িষদ তাি রূপকল্প,খাতওয়ার্ি লক্ষ্য াত্রা ও 

প্রতযার্শত িলািল র্নধ িািণ কজিজছ  াজত কজি পিবতী পাঁে বছজি র্ের্িত স স্যাসমূহ ম াকাজবলা কিা সম্ভব হয়। 

পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি রূপকল্প, লক্ষ্য, িলািল ও পর্ি াপজ াগ্যসূেক সম্পজকি আজিা র্বস্তার্িত তথ্য পিবতী 

অধ্যায় গুজলাজত উজল্লখ কিা হদয়দে।
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পর্ির্স্থর্ত র্বজেষণ 

 

খাত 

স স্যাি বণ িনা বা উন্নর্তকিজন প্রর্তবন্ধকতা 
সাম্প্রর্তক েল ান 

কা িক্র  বা প্রকল্প 

১ বছি পি অবর্শষ্ 

স স্যা 

সুপার্িশজ াগ্য পদজক্ষ্প 

এবং পালো ব্যবস্থা স স্যা 
অবস্থান / 

এলাকা 

পর্ি াণ বা 

র্বস্তৃর্ত 
কািণ 

পথরবহন 

 ও 

দ াগাদ াগ 

ইউথনয়দনর 

রাস্তাগুদলার অবস্থা 

িাদলা নয় থবধায় 

জনগদের  াোয়াদে 

সমস্যা হয় 

12 টি 

ইউথনয়ন 

গ্রামীে ও 

ইউথনয়ন সড়ক 

প্রায় 80 থক.থম, 

কালিার্ শ 200টি, 

আরথসথস পাইপ 

350 টি, গাইড 

ওয়াল 120 টি 

ইউথনয়দনর পাকা 

রাস্তাগুদলার দবহাল 

েশা এবাং গ্রামীে 

কাঁচা রাস্তাগুদলা 

চলাচদলর অনুপযুক্ত। 

গ্রামীে ও ইউথনয়ন সড়ক 

প্রায় 5 থক.থম, কালিার্ শ 

12টি, আরথসথস পাইপ 

20 টি, গাইড ওয়াল 10 

টি 

গ্রামীে ও ইউথনয়ন সড়ক 

প্রায় 78 থক.থম,  

কালিার্ শ 188টি,  

আরথসথস পাইপ 330 টি,  

গাইড ওয়াল 110 টি 

উপদজলা পথরষে 5500 

থমর্ার বা 5.5 থক.থম. 

গ্রামীে ইর্সথলাং রাস্তা 

এবাং 15 টি কালিার্ শ, 

23 টি আরথসথস পাইপ, 

18 টি গাইডওয়াল থনম শাে 

করদে পাদর 

 

 

 

েনস্বাস্থয 

i) সুজপয় পার্নি অভাব  

 

ii) অপ শাপ্ত 

স্যার্নজেশন   

সকল ইউর্নয়ন i) 1000 টি 

গভীিনলকূপ  50 

টি কর্ উর্নটি 

র্ভর্ত্তক পার্ন 

সিবিাহ স্থাপজনি 

 াধ্যজ  সুজপয় 

পার্ন সিবিাহ 

ii)  30 টি 

কর্ উর্নটি েয়জলে 

র্ন িান,৫ টি 

পাবর্লক েয়জলে 

ও 500 টি ই প্রুভ 

েয়ণলে র্ন িাণ 

কজি উন্নত 

স্যার্নজেশজনি 

ব্যবস্থা কিা 

i) গভীি নলকূজপি 

বিাে ওপ্রয়ােজনি 

তুলনায় অপ ার্প্ি 

ও ম িা জতি 

সজেতনতাি অভাব 

এবং পার্নি শুষ্ক 

ম ৌসুজ   পার্নি 

র্স্থর্ততল র্নজে মনজ  

 াওয়াি কািন 

ii) আধুর্নক ভাজব 

েয়জলে পর্িষ্কাি 

পর্িছন্নতাি সুইভাি 

অভাব এবং 

সজেতনতাি অভাব 

এবং প িার্প্ স্যার্নজেশন 

েয়জলে না র্াকা 

i) 5000 টি পর্িবাজিি 

েন্য ৪৬০ টি গভীি নলকূপ 

স্থাপন ও ৩০০ টি 

পর্িবাজিি েন্য পাইপ 

লাইজনি  াধ্যজ  পার্ন 

সিবিাহ ও ১৮ টি  200 টি   

পর্িবাজিি েন্য কর্ উর্নটি 

র্ভর্ত্তক পার্ন সিবিাহ 

র্ন িাণ 

ii) প্রর্ত ওয়াজড ি ১ টি কজি 

কর্ উর্নটি েয়জলে র্ন িান 

প্রর্ত বাোজি ১টি কজি 

পাবর্লক েয়জলে র্ন িান 

এবং  হতদর্িদ্র্জদি েন্য 

ই প্রুভ েয়জলে র্ন িান কজি 

স্যার্নজেশজন ব্যবস্থা কিা। 

i) সদি উপজেলা 

বসবাসকািী 5৭৬০ টি 

পর্িবাি সুজপয় পার্ন পান 

কিজত পািজব 

ii) ইউর্নয়জন বসবাসকািী 

েনসাধািণ উন্নত 

স্যার্নজেশজন সুর্বধা পাজব 

i) 10 টি গভীি নলকূপ 

এবং 32 টি অগভীি 

নলকূপ 

ii) 10 টি ল্যাথিন 
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i) স্বাস্থযখাে 

 

ii) অসাংক্রামক 

দরাদগর থবস্তার 

 

iii) NCD 
কে শার 

 

iv) বদয়াোঃ 

সথিকাল/ প্রজনন 

স্বাস্থয দসবা 

 

v) প্রসব দসবা 

 

vi) এন, এস, থি 

দসবা 

i) প্রসব পূববেী দসবা 

গ্রহদের হার কম 

 

ii)দরাদগর থবস্তার 

দবদড়  াদে 

 

iii) NCD কে শার 

চালুর জন্য লথজথিক 

এর অিাব 

 

iv) দসবা গ্রহদের 

অথনো 

 

v) থবশ্বাস অজশন, 

আথি শক প্রদোেনা ও 

 াোয়াে িাোর 

সমস্যা 

 

vi) পুরুষদের অনাগ্রহ 

সকল 

ইউথনয়ন 

vi) সের 

উপদজলা 

i) সমস্ত উপদজলা 

 

ii)DH,HW,C

VD,CKD 

chest disease 
দবদড়  াদে  

 

iii) দচয়ার, 

দর্থবল, ফযান, 

গ্লুদকাথমর্ার, 

থবথপ দমথশন 

ইেযাথে 

 

iv) বদয়াোঃ 

সথিকালীন 

অসুস্থো 

 

v) 10 টি ইউথনয়ন 

 

vi) MCWC 

১টি 

i) থনরাপে প্রসব 

দসবার সদচেনোর 

অিাব 

 

ii)সদচেনোর অিাব 

 

iii) সব থকছুর 

দ াগাড় (লথজথিক) 

 

iv) অসদচেনো, 

অজ্ঞো ও অনীহা 

- 

vi) 1। গ্রহদে িয় 

2। কাজ করার দেদে 

সমস্যা 

i) এএনথস দনওয়ার 

প্রবেো কম/সদচেনো 

বাড়াদে সথিথলে 

উদযাগ 

ii) সদচেনো বাড়াদে 

সথিথলে প্রদচষ্ঠা 

প্রদয়াজন 

iii)1। লথজথিক সাদপার্ শ 

2। প্রচারো 

iv) 1। সকল থবিাগ এর 

সথিথলে প্রচারো 

2। থবথিন্ন দপ্রাগাম এর 

আদয়াজন করা 

v) 1। সম্পূে শ থবনামূদল্য 

থচথকৎসা দসবা দেয়া হদে। 

2। অগ্রাথধকার প্রোন করার 

থনশ্চয়ো দেয়া হদে। 

vi) 1। গ্রহেকারীদের 

আথি শক প্রদোেনা দেয়া 

হদে। 

2। উৎসাথহে করার জন্য 

ব্যবস্থা গ্রহে করা হদে। 

i) মাতৃস্বাদস্থযর উন্নয়ন, 

মাতৃমৃত্যয কম,সুস্থ থশশু 

জন্ম 

ii) দকস থডদর্কশন দরর্ 

বাড়দব, দরাগ প্রথেদরাধ 

হদব 

iii) 1। সামথগ্রক NCD 

সামথগ্রক এর উন্নথে  

2। দসবা গ্রহীোর আথম শ 

থডদর্কশন সম্ভব  

iv) 1। দসবা গ্রহদের হার 

বৃথি 

2। সমৃথি ও সদচেন 

জনগে 

v) 1। প্রাথেষ্ঠাথনক 

দডথলিাথর কদম  াদব। 

2। মাতৃমৃত্যয দবদড়  াদব। 

 

vi)1। এন, এস, থি দসবা 

গ্রহীো কদম  াদব 

2। জন্মহার দবদড়  াদব 

i) সকল থবিাগ সমূদহর 

সথিথলে উদযাগ দনওয়া 

 

iii)উপদজলা পথরষে 

দিদক লথজথিক সরবরাহ 

ও সহদ াগীো 

 

iv) থবথিন্ন সুপাথরশকৃে 

দপ্রাগ্রাম এর আদয়াজন ও 

প্রচার-প্রচারো 

 

v)1। আথি শক প্রদোেনার 

ব্যবস্থা করা 

2।  াোয়াে িাোর ব্যবস্থা  

3। থবশ্বাস অজশদনর ব্যবস্থা 

 

vi)1। কম শসাংস্থাদনর ব্যবস্থা 

করা 

2। থবথিন্ন কম শকাদি 

অগ্রাথধকার 

3। িয় দূরীকরদের ব্যবস্থা 

করা 

থশো থবযালয় গুদলাদে 

থশোিীদের 

অনুপথস্থথে 

সকল 

মাধ্যথমক ও 

প্রািথমক 

থবযালয় 

প্রায় 20% 

থশোিী দেেীকদে 

অনুপথস্থে িাদক 

উন্নে দেেীকে, থশো 

উপকরে ও 

সদচেনোর অিাব 

প্রািথমকোঃ রুটিন দমরামে 

95 টি স্কুল, ওয়াশব্লবক 37 

টি স্কুল, থিপ পথরকল্পনা 

194 টি স্কুল 

প্রায় 18% পথরষে প্রথে অি শবেদর 

থনথে শষ্ট বরাদ্দ অনু ায়ী 

থবযালয়গুদলাদে থশো 

উপকরে প্রোন করদব এবাং 

সদচেনোমূলক কযাদেইন 

করদে পাদর। 
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কৃর্ষ  ও মসে খালগুজলা ভিাে 

হওয়াি কািজণ ভূপর্িস্থ 

পার্ন দ্বািা মসে 

কা িক্রজ  বাধােস্থ 

হওয়া ও বষ িা ম ৌসুজ  

েলাবদ্বতাি সৃর্ষ্ 

হওয়া। 

ম ৌলভীবাোি 

সদি 

উপজেলাি 

সকল 

ইউর্নয়ন। 

ভূপর্িস্থ পার্ন দ্বািা 

মসে কা িক্র  

েল ান িাখজত ও 

েলাবদ্বতা র্নিসজন 

উপজেলাি প্রায় 

2০র্ক.র্  খাল 

খনন প্রজয়ােন ও 

খাজলি উপি 

প্রজয়ােন অনু ায়ী 

হাইজরার্লক 

ষ্ট্রাকোি র্ন িান 

আবশ্যক এবং 

20টি ববদুযর্তক 

মসে ন্ত্র সিবিাহ 

প্রজয়ােন। 

 

ক্ষুদ্র্জসে উন্নয়জন 

েল ান মকান র্বভাগীয় 

প্রকল্প নাই ও প িার্প্ 

েনবজলি অভাব। 

১টি ০.৫ র্কউজসক মসালাি 

মসে ন্ত্র স্থাপজনি 

আনুসার্ঙ্গক কা িক্র  । 

খাল খনজনি মকান প্রকল্প 

োলু না হজল োষাবাদজ াগ্য 

ের্ ি পর্ি াণ ব্যাপক হাজি 

হ্রাস পাজব। 

ক্ষুদ্র্জসে উন্নয়জন দ্রুতত  

স জয়ি  জধ্য প্রকল্প েহণ 

আবশ্যক। 
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স বায় i)  প িার্প্ মূলধজনি 

না র্াকায়  র্নবর্ন্ধত 

স বায় সর্ র্ত গুজলা 

উৎপাদনমুখী উন্নয়ন 

প্রকল্প েহণ কিজত 

পািজছ না। 

ii)  র্নবর্ন্ধত ১২৫ টি 

কা িকি স বায় 

সর্ র্ত সদস্যজদি 

েীবন ান উন্নয়জনি 

লজক্ষ্য প িার্প্ ক িমূখী 

প্রর্শক্ষ্জণি অভাব। 

i)   ৎস্যেীর্ব 

স বায় 

সর্ র্তি 

সদস্যবৃজেি 

 ৎস্যোষ 

র্বষজয় প ার্প্ 

প্রর্শক্ষ্ণ না 

র্াকায়  ৎস্য 

উৎপাদন বৃর্দ্ধ 

ব্যাহত হজে। 

ম ৌলভীবাো

ি সদি 

উপজেলাি ১ 

টি মপৌিসভা 

ও ১২ টি 

ইউর্নয়জনি 

 জধ্য 

র্নবর্ন্ধত ১২৫ 

টি কা িকি 

স বায় 

সর্ র্ত। 

i) ম ৌলভীবাোি 

সদি উপজেলাি 

১২ টি 

ইউর্নয়জনি  জধ্য 

র্নবর্ন্ধত ২৭ টি 

কা িকি 

 ৎস্যেীর্ব 

স বায় সর্ র্ত। 

 

i)  ম ৌলভীবাোি 

সদি উপজেলা 

ii)  অত্র উপজেলায় 

এখাজত মকান বাজেে 

না র্াকায় স বায় 

সর্ র্তি সদস্যজদি 

ক িমূখী প্রর্শক্ষ্জণি 

ব্যবস্থা কিা সম্ভব 

হজে না। 

i) র্নবর্ন্ধত ২৭ টি 

কা িকি  ৎস্যেীর্ব 

স বায় সর্ র্তি 

সদস্যজদি  ৎস্যোষ 

র্বষজয় প্রর্শক্ষ্ণ এি মকান 

বাজেে না র্াকায় 

 ৎস্যোষ র্বষজয় 

 ৎস্যেীর্ব স বায়ীজদি 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান কিা সম্ভব 

হজে না। 

ii)  বতি াজন অত্র 

উপজেলায় সিকার্ি বা 

মবসিকার্ি প িাজয় 

এসংক্রান্ত  েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত মকান 

কা িাবলী র্বয ান মনই। 

i)  বতি াজন অত্র 

উপজেলায় সিকার্ি বা 

মবসিকার্ি প িাজয় 

এসংক্রান্ত  েল ান ও 

পর্িকর্ল্পত মকান 

কা িাবলী র্বয ান মনই। 

ii) প্রর্তটি স বায় 

সর্ র্তি ক পজক্ষ্ ১০ 

েন কজি সদস্যজদি 

গবার্দ-পশু, হাঁস-মুির্গ 

পালন এবং কার্িগর্ি 

অন্যান্য র্বষজয় প্রর্শক্ষ্ণ 

েদান কিা হজল 

স বায়ীজদি স্ব-

ক িসংস্থান সৃর্ষ্ সহ 

মবকািিত্ব হ্রাস পাজব। 

i)  র্নবর্ন্ধত ২৭ টি 

কা িকি  ৎস্যেীর্ব 

স বায় সর্ র্তি  ধ্য 

হজত প্রর্তটি স বায় 

সর্ র্তি ক পজক্ষ্ ৫ েন 

কজি  ৎস্যেীর্ব 

সদস্যজদি  ৎস্যোষ 

র্বষয়ক প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান 

র্নর্িত কিা হজল  ৎস্য 

উৎপাদন বৃর্দ্ধ পাজব। 

ii) েল ান অর্ ি বছজি 

উক্ত খাজত সম্ভাব্য বাজেে 

২,০০,০০০/- োকা বিাে 

কিা ম জত পাজি। 

মৎস্য মৎস্য উৎপােন বৃথি ও 

সাংরেে 

সের উপদজলা সকল ইউথনয়ন দপানামাে 

অবমুক্তকরে,প্রথশেে, 

প্রেশ শনী স্থাপন, থবল 

নাস শারী স্থাপন 

সরকাথর ও দবসরকাথর 

প শাদয় কা শক্রম চলমান 

আদে। সমস্যা সমাধানকদল্প 

আরা কা শক্রম দনয়া 

প্রদয়াজন 

উেপােন হ্রাস পাদব, প্রজাথে 

থবলুপ্ত হদব। 

মৎস্য সেে উন্নয়দন 

দপানামাে 

অবমুক্তকরে,প্রথশেে, 

প্রেশ শনী স্থাপন, থবল নাস শারী 

ও অিয়ােম স্থাপন 

প্রদয়াজন। 
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প্রার্ণসম্পদ সহজে পেনশীলদ্র্ব্য 

হওয়ায় দুধ সংিক্ষ্ণ 

কষ্সাধ্য, িজল 

খা াজি উৎপার্দত 

দুধ নষ্ হয়, ক  

মূজল্য র্বর্ক্র হয় এবং 

খা ািীিা ক্ষ্র্তেস্থ 

হয় 

সকল 

ইউর্নয়ন 

১২৮ েন 

দুগ্ধখা ািী 

দুগ্ধ 

প্রর্ক্রয়াোতকিজণি 

সুর্বধাি অভাব 

এলর্ডর্ডর্প প্রকজল্পি 

 াধ্যজ  একটি র্ ল্কর্ক্র  

মসপাজিেি প্রদান কিা 

হজয়জছ 

খা ািীগন দুগ্ধখা াজিি 

প্রর্ত আেহ হািাজব 

প্রর্ত ইউর্নয়জন ক পজক্ষ্ 

একটি র্ ল্কর্ক্র  

মসপাজিেি ম র্শন 

সিবিাহ কিা। 

যুব উন্নয়ন 

অথধেপ্তর 

মানব সেদের 

েেোর অিাব 

12 টি 

ইউথনয়ন  

40,000 জন প শাপ্ত বরাদদ্দর 

অিাদব প্রদয়াজনীয় 

সাংখ্যক যুবদের 

প্রথশেদের ব্যবস্থা 

করা  ায় না 

বেশমাদন প্রথে বের 420 

জনদক প্রথশেে দেয়া হয় 

অবথশষ্ট  39,580 জন  উপদজলা পথরষে প্রথে 

বের 1000 জদনর 

মানসিে প্রথশেদের 

ব্যবস্থা করদে পাদর 

 

 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

র্বর্ভন্ন উৎস মর্জক উপজেলাি উন্নয়ন কা িক্র  

 

উপজেলাি র্বর্ভন্ন উৎস মর্জক উন্নয়ন কা িক্রজ ি র্ববিণ এখাজন সাির্ণি  াধ্যজ  উপস্থাপন কিা হল। উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়জনি 

মক্ষ্জত্র সম্পজদি র্েত্রায়ন অর্ িাৎ েল ান উন্নয়ন কা িক্র  সম্পজকি তথ্য-উপাত্ত র্াকজল পর্িকল্পনায় প্রকজল্পি বদ্বততা পর্িহাি কিা সম্ভব 

হয়। উপজেলা পর্িষদ পর্িকল্পনা প্রণয়জনি মক্ষ্জত্র এই সাির্ণটি ব্যবহাি কজি প্রকল্প েহণ কজিজছ। 

 

 

পর্িকল্পনা/ প্রকজল্পি না 

  

  

  

খাত অর্ভষ্ মগার্ষ্ঠ ও িলািলসহ সংর্ক্ষ্র্প্ 

র্ববিণ 

অর্ভষ্ঠ এলাকা   

মেলা/ (উপজেলা/ 

ইউর্নয়জনি না ) 

প্রকজল্পি ম য়াদ/ বাজেে 

োতীয় পর্িকল্পনা ও প্রকল্প 

আ াি বার্ড় আ াি 

খা াি   

স াে কল্যাণ

  

আ াি বার্ড় আ াি খা াি প্রকল্পটি 

বাংলাজদজশ এসর্ডর্ে অেিজনি েন্য 

অতযন্ত গুরুত্বপূণ ি দার্িদ্র্ র্বজ ােজনি 

পদজক্ষ্প র্হজসজব েহণ কিা হজয়জছ। 

ম জহতু ো ীণ পর্িবাজিি ৮০% এি 

মবর্শ হজে ক্ষুদ্র্ খা াি র্ভর্ত্তি 

পর্িবাি, দার্িদ্র্ র্বজ ােজনি এই 

প্রকজল্পি উজেশ্য র্ছল ক্ষুদ্র্ কৃষকজদি 

সম্পৃক্ত কজি মেকসই ও 

ন্যয়সঙ্গতভাজব উন্নয়ন। এখন প িন্ত 

অজনক  ানুজষি ক্রয় ক্ষ্ তা ক  

কািণ তাজদি র্নয়র্ ত আজয়ি উৎস 

মনই; এই ধিজণি  ানুষজদি 

আওতাভূক্ত কিা একটি লক্ষ্য র্ছল, 

প্রার্র্ ক লক্ষ্য াত্রা র্ছল ৫ র্ র্লয়ন 

পর্িবাি।   

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

২০১৭ সাল মর্জক 

২০২২ সাল প িন্ত ৫ 

বছি 

উজপেলা ইর্িজেজেড 

কযাপার্সটি মডজভলপজ ি 

প্রজেক্ট (ইউআইর্সর্ডর্প) 

সক্ষ্ তা বৃর্দ্ধ আঞ্চর্লক ববর্শজষ্যি র্ভর্ত্তজত 

উপজেলা পর্িষদ কতৃকি অর্ধকতি 

প্রশাসর্নক সক্ষ্ তাি সাজর্ উপজেলাি 

উন্নয়ন কা িক্র  ও পর্িজসবা বাস্তবায়ন 

উপজেলা পর্িষদ

  

আগস্ট ২০১৭- জুলাই 

২০২২ 

উপজেলা গভ িন্যাি এন্ড 

মডজভলপজ ি প্রজেক্ট 

(ইউর্ের্ডর্প) 

সক্ষ্ তা বৃর্দ্ধ 

ও আর্ ি-

সা ার্েক 

উন্নয়ন 

অর্তর্িক্ত উন্নয়ন বিাে এবং 

র্বর্ভন্নমূখী দক্ষ্তাবৃর্দ্ধমূলক 

ক িকাজন্ডি  াধ্যজ  েনগনজক 

অর্ধকতি এবং উন্নত মসবা প্রদাজনি 

েন্য উপজেলা পর্িষজদি সক্ষ্ তা 

বৃর্দ্ধ। 

উপজেলা পর্িষদ র্ডজসম্বি ২০১৫ - জুন 

২০২১ 

 

এলর্েএসর্প ৩ ম াগাজ াগ স্বেতা ও েবাবর্দহীতাি  াধ্যজ  

েনগজনি অংশেহজনি  াধ্যজ  

েনগজনি মদািজগাড়ায় মসবা মপৌজছ 

মদওয়া । 

উপজেলাি সকল 

ইউর্নয়ন 

োনুয়ার্ি ২০১৭ মর্জক 

র্ডজসম্বি ২০২১ প িন্ত 

 

বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্ মাণ ॥ 

বন্যার সর্য় আক্রান্ত এলাোর বাস্তুচ্যুত 

পনরবারসমুহ যেি  নিরাপদ আশ্রয় 

গ্রহণ েরকত পাকর।  

২িং র্নুমুখ 

ইউনপ। 

২০১৯ - ২০২০ অর্ ম 

বছকর প্রেকের োজ 

শুরু হকয় এখিও চলর্াি 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্িকল্পনা/ প্রকজল্পি না 

  

  

  

খাত অর্ভষ্ মগার্ষ্ঠ ও িলািলসহ সংর্ক্ষ্র্প্ 

র্ববিণ 

অর্ভষ্ঠ এলাকা   

মেলা/ (উপজেলা/ 

ইউর্নয়জনি না ) 

প্রকজল্পি ম য়াদ/ বাজেে 

আকছ। ব্যনয়তব্য অর্ ম: 

৩,১৫,৮০,২৪৮টাো 

মুনজববর্ ম উপলকে “ে” 

যশ্রিীর ভূনর্হীি ও 

গৃহহীি পনরবারকে 

পুিব মাসকির লকেু 

োনবটা ও টিআর 

ের্ মসূনচর আওতায় 

৫২৮টি দৃকে মাগ সহিীয় 

গৃহ নির্ মাণ। 

য ৌত 

অবোঠাকর্া 

মুনজববর্ ম উপলকে র্ািিীয় 

প্রধাির্ন্ত্রীর উপহার নহকসকব “ে” 

যশ্রিীর ৫২৮টি ভূনর্হীি ও গৃহহীি 

পনরবারকে দুই শতে জনর্সহ দুই 

েে নবনশষ্ট ৫২৮টি যসনর্ পাো 

দৃকে মাগ সহিীয় গৃহ প্রদাকির  র্াধ্যকর্ 

সংনিষ্ট পনরবাকরর সদস্যকদর জীবি 

র্াি উন্নয়ি েরা হকয়কছ।      

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলাধীি 

১২টি ইউনিয়ি। 

২০২০ - ২০২১ অর্ ম 

বছর 

ব্যনয়ত অর্ ম : 

৯,৪৪,৮৪,৩৮৪ টাো 

োনবটা  ের্ মসূনচর 

আওতায় ১৫৬টি প্রেে 

বাস্তবানয়ত হকয়কছ 

॥ 

ের্ মহীি সর্কয় গ্রাকর্র অদে কৃনর্ 

শ্রনর্েকদর ের্ মসংস্থাি সৃনষ্টর 

পাশাপানশ গ্রার্ীণ অবোঠাকর্া সংস্কার 

েরা ও গ্রার্ীণ অর্ মিীনত চাঙ্গা রাখা। 

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলাধীি 

১২টি ইউনিয়ি। 

২০২০ - ২০২১ অর্ ম 

বছর 

ব্যনয়ত অর্ ম : 

২,৭৩,৫০,৭৮২ টাো 

টিআর ের্ মসূনচর 

আওতায় ৩২২টি প্রেে 

বাস্তবানয়ত হকয়কছ 

॥ 

ের্ মহীি সর্কয় গ্রাকর্র অদে কৃনর্ 

শ্রনর্েকদর ের্ মসংস্থাি সৃনষ্টর 

পাশাপানশ গ্রার্ীণ অবোঠাকর্া 

যর্রার্ত ও নবন ন্ন ধরকণর  

ধর্ীয়/নশো/সার্ানজে প্রনতষ্ঠাকির  

উন্নয়ি েরা এবং সব মপনর গ্রার্ীণ 

অর্ মিীনত চাঙ্গা রাখা 

সর্গ্র উপকজলা 

২০২০ - ২০২১ অর্ ম 

বছর 

ব্যনয়ত অর্ ম : 

২,৬৮,২৫,৩৯৩ টাো 

অনত দনরদ্রকদর জন্য 

ের্ মসংস্থাি (ইনজনপনপ) 

ের্ মসূনচর আওতায় 

১১৩টি প্রেে বাস্তবানয়ত 

হকয়কছ। 

॥ 

ের্ মহীি সর্কয় গ্রাকর্র অদে কৃনর্ 

শ্রনর্েকদর ের্ মসংস্থাি সৃনষ্টর 

পাশাপানশ গ্রার্ীণ অবোঠাকর্া সংস্কার 

েরা ও গ্রার্ীণ অর্ মিীনত চাঙ্গা রাখা। 

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলাধীি 

১২টি ইউনিয়ি। 

২০২০ - ২০২১ অর্ ম 

বছর 

ব্যনয়ত অর্ ম : 

৩,২০,৬৫,১১৮ টাো 

ন নজএফ ের্ মসূনচ 
র্ািনবে 

সহায়তা 

আিন্দঘি পনরকবকশ মুসনলর্ 

সম্প্রদাকয়র দনরদ্র জিসাধারকণর ঈদ, 

নহন্দু ধর্ মালম্বীকদর দুগ মাপূজা ও খ্রীষ্টাি 

সম্প্রদাকয়র বড়নদি উদোপি উপলকে 

র্ািনবে সহায়তা প্রদাি েরা।  

সর্গ্র উপকজলা 

২০২০ - ২০২১ অর্ ম 

বছর 

ন নজএফ েুাশ : 

৩৭,৪৮,০৫০ /- 

ন নজএফ খাদ্যশস্য: 

১৩০ যর্:টি (চাল) 

নজআর  ॥ 

যে যোি ধরকণর প্রাকৃনতে দুকে মাকগ 

েনতগ্রস্ত জিসাধারণকে 

তাৎেনিে াকব জরুরী র্ািনবে 

সহায়তা প্রদাি েরা  

॥ 

২০২০ - ২০২১ অর্ ম 

বছর 

নজআর েুাশ : 

৫০,০০,০০০/- 

নজআর খাদ্যশস্য: ১১০ 

যর্:টি (চাল) 

১। গুরুত্বপূণ ি নগি 

অবকাঠাজ া উন্নয়ন 

প্রকল্প 

ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া 

মপৌিসভাি নাগর্িকজদি েীবন  ান 

উন্নয়ন 

ম ৌলভী বাোি 

সদি মপৌিসভা 

১।২০১১-২০২০ (প্রায় ৩ 

মকাটি োকা) 

২।এর্ডর্প ৭৯ লাখ 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্িকল্পনা/ প্রকজল্পি না 

  

  

  

খাত অর্ভষ্ মগার্ষ্ঠ ও িলািলসহ সংর্ক্ষ্র্প্ 

র্ববিণ 

অর্ভষ্ঠ এলাকা   

মেলা/ (উপজেলা/ 

ইউর্নয়জনি না ) 

প্রকজল্পি ম য়াদ/ বাজেে 

২।বার্ষ িক উন্নয়ন ক িসূর্ে ৪০হাোি–২০১৯সাল 

ম ৌলভী বাোি মেলা 

পর্িষজদি বার্ষ িক উন্নয়ন 

ক িসূর্ে (জ ৌলভীবাোি 

সদি উপজেলাি বিাে)  

ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া 

পল্লী এলাকাি ম াগাজ াগ ও মভৌত 

অবকাঠাজ া উন্নয়জনি  াধ্যজ  ো ীণ 

েনগজণি  াতায়াত ব্যবস্থা অর্ধকতি 

সহে কিা। 

ম ৌলভী বাোি 

সদি উপজেলা 

২০১৯-২০ সাজলি 

েল ান কা িক্র । 

১২২৪০০০০/- 

iwe ‡gŠmy‡g, gywRe e‡l© 
f‚wgnxb‡K Rwg mn M„n 
`vb Kg©m~Pxi myweav‡fvMxi 
g‡a¨ mewR exR weZiY 

কৃথষ 

আোয়ন প্রকদল্পর আওোয় উপকারদিাগী 

550 জন কৃষক ও কৃষােীর মাদে সবথজ-

পুথষ্টর চাথহো পূরদের জন্য সবথজ বীজ 

থবেরে 

দমৌলিী বাজার সের 

উপদজলার আোয়ন 

প্রকদল্পর আওোভূক্ত 

এলাকা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 275000/- 

র্াকা। 

wbivc` mewR MÖvg m„Rb কৃথষ 

কীর্নাশক মুক্ত সবথজ আবাে বৃথির 

লদেয 20টি সবথজ গ্রাম সৃজন 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 400000/- 
র্াকা। 

avb exR D‡`¨v³v ‰Zix কৃথষ 

স্থানীয় প শাদয় উন্নেমাদনর বীদজর 

সহজলিযো বৃথিদে 50জন বীজ 

ব্যবসায়ী/ উদযাক্তা সৃথষ্ট 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 500000/- 
র্াকা। 

রথব দমৌসুদম nvBweªW avb 

exR weZib 
কৃথষ 

ধাদনর ফলন বৃথির জন্য 600 জন 

কৃষক/ কৃষােীর মাদে হাইথিড দবাদরা 
ধান বীজ থবেরে 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 420000/- 
র্াকা। 

iwe ‡gŠmy‡g mwilv exR 
weZib 

কৃথষ 

দেল জােীয় ফসদলর আবাে বৃথিদে 

1200জন কৃষােীর মাদে সথরষা বীজ 
থবেরে 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 150000/- 
র্াকা। 

Lwid-1 ‡gŠmy‡g AvDk 
exR weZib I exR 
D‡`¨v³v ‰Zix 

কৃথষ 

স্থানীয় প শাদয় উন্নেমাদনর আউশ ধান 

বীদজর সহজলিযো বৃথিদে 50জন বীজ 

ব্যবসায়ী/ উদযাক্তা সৃথষ্ট 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 500000/- 
র্াকা। 

dzUcv¤ú µq কৃথষ 

ফল বাগাদন কীর্নাশক দে করার জন্য 

25টি ফুর্পাে ক্রয় 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 200000/- 
র্াকা। 

‡m· †d‡iv‡gvb  I 
B‡q‡jv ‡Uªc weZib 

কৃথষ 

থবষ মুক্ত ও থনরাপে সবথজ উৎপােদনর 

জন্য 500দসর্ দসক্স দফদরাদমান ও 
ইদয়দলা িযাপ থবেরে 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 50000/- 
র্াকা। 

Lwid-2 ‡gŠmy‡g nvBweªW 
avb exR weZib 

কৃথষ 
খথরফ-২ দমৌসুদম ধাদনর ফলন বৃথির 

জন্য 600 জন কৃষক/ কৃষােীর মাদে 
হাইথিড দবাদরা ধান বীজ থবেরে 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 420000/- 
র্াকা। 

ন্যাপদসক দে দমথশন ক্রয় কৃথষ 
100 জন কৃষক/কৃষােীর মাদে ন্যাপদসক 

দে দমথশন (কীর্নাশক দে করার 

দমথশন) থবেরে 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 420000/- 
র্াকা। 

Lwid-1 ‡gŠmy‡g, 
gywRee‡l© f‚wgnxb‡K 
Rwgmn M„n `vb Kg©m~Pxi 
myweav‡fvMxi g‡a¨ mewR 
exR weZib 

কৃথষ 

খথরফ-১ দমৌসুদম আোয়ন প্রকদল্পর 

আওোয় উপকারদিাগী 550 জন কৃষক 

ও কৃষােীর মাদে সবথজ-পুথষ্টর চাথহো 
পূরদের জন্য সবথজ বীজ থবেরে 

দমৌলিী বাজার 
সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ ২০২১ থি. 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 275000/- 
র্াকা। 

১। রুটিন ম িা ত (৯5 

টি স্কুল) 

২। ওয়াশিক ম িা ত 

প্রর্র্ ক 

র্শক্ষ্া 

প্রার্র্ ক র্বযালজয়ি পাঠদান 

কা িক্রজ ি  ান উন্নয়ন 

১২টি ইউর্নয়ন ও 

ম ৌলভীবাোি 

মপৌিসভা 

২০20-২০২1 

অর্ িবছি। 

১,৬০,০৪,৪৮০/-  



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্িকল্পনা/ প্রকজল্পি না 

  

  

  

খাত অর্ভষ্ মগার্ষ্ঠ ও িলািলসহ সংর্ক্ষ্র্প্ 

র্ববিণ 

অর্ভষ্ঠ এলাকা   

মেলা/ (উপজেলা/ 

ইউর্নয়জনি না ) 

প্রকজল্পি ম য়াদ/ বাজেে 

(৩7টি স্কুল) 

৩। র্িপ পর্িকল্পনা (১94 

টি স্কুল) 

৪।  জড  প্রদান (১৬8 

টি স্কুল) 

১। নতুন স্কুল ভবন 

র্ন িাণ 

২। ম িা ত এবং ভবন 

উন্নর্তকিণ 

 াধ্যর্ ক 

র্শক্ষ্া 

র্বযালজয়ি পাঠদান কা িক্রজ ি  ান 

উন্নয়ন 

১।2টি স্কুল 

২। 2টি স্কুল 

২০20-২1 সাজল 

েল ান কা িক্র  

র্হজসজব। 

প্রায় 3 মকাটি 31 লক্ষ্ 

োকা 

যপািার্াছ অবমুক্তেরণ 

প্রেে 

র্ৎস্যখাা্ত 

 

যপািার্াছ অবমুক্ত েরার র্াধ্যকর্ অত্র 

এলাোয় হাওড় , নবল জলাশকয় 

র্াকছর উৎ 

পাদি বাড়াকিা ও র্ৎস্যচানর্/ 

র্ৎস্যজীনবকদর   জীবির্াি উন্নয়ি। 

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলা। 

প্রেকের যর্য়াদঃ ২০২১ 

নখ্র. 

সম্ভাব্য বাকজটঃ 

২,০০,০০০/- টাো। 

 

র্ৎস্যচানর্ প্রনশেণ 

প্রেে 

 

র্ৎস্যখাা্ত 

 

র্ৎস্যচানর্/ র্ৎস্যজীনবকদর প্রনশেণ 

প্রদাকির র্াধ্যকর্ আত্ম ের্ মসংস্বাকির 

সুকোগ সৃনষ্ট েরা এবং স্বাবলম্বী েরা।    

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলা। 

প্রেকের যর্য়াদঃ ২০২১ 

নখ্র. 

সম্ভাব্য বাকজটঃ 

১,৫০,০০০/- টাো। 

 

প্রদশ মিী  পুকুর স্থাপি  

প্রেে 

 

র্ৎস্যখাা্ত 

 

প্রদশ মিী  পুকুর স্থাপকির র্াধ্যকর্  

র্ৎস্যচানর্/ র্ৎস্যজীনবকদর হাকত 

েলকর্ র্াছচাকর্ নশো প্রদাি ও 

আগ্রহী েকর যতালা এবং র্াকছর 

উৎপাদি।    

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলা। 

প্রেকের যর্য়াদঃ ২০২১ 

নখ্র. 

সম্ভাব্য বাকজটঃ 

১,০০,০০০/- টাো। 

 

নবল িাস মারী স্থাপি  

প্রেে 

 

র্ৎস্যখাা্ত 

 

নবল িাস মারী স্থাপকির র্াধ্যকর্  যদশীয় 

প্রজানতর যরণু যপািা র্জুদ েকর,  

এবং হাওড় নবকল যপািা  অবমুক্ত 

েকর র্াকছর উৎপাদি বাড়াকিা ও 

প্রজানত সংরেণ েরা।   

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলা। 

প্রেকের যর্য়াদঃ ২০২১ 

নখ্র. 

সম্ভাব্য বাকজটঃ 

৫০,০০০/- টাো। 

সমগ্র বাাংলাদেশ গ্রামীে 

পাথন সরবরাহ প্রকল্প 
জনস্বাস্থয 

প্রদকৌশল 

অথধেপ্তর 

সাবমার থসবলযুক্ত গিীর নলখূপ-312 টি 
কথমউথনটি পাথন সরবারহ 18 টি 

পাইপ লাইদনর মাধ্যদম পাথন সরবাহ -1 

টি 

 
 

 
 
 
 
 
 

দমৌলিী বাজার সের 

উপদজলা 

2025 

যুবদের েেো উন্নয়ন 

থবষয়ক প্রথশেে 

যুব উন্নয়ন 

( 30 জন 

যুবদক 

প্রথশেে 

যুবদের েেো উন্নয়ন থবষয়ক 

প্রথশেে প্রোদনর মাধ্যদম 

জীবন াোর মান উন্নয়ন করা 

দমৌলিীবাজার 

সের উপদজলা 

প্রকদল্পর দময়ােোঃ 

21 থেন (2021 থি.) 

 

সম্ভাব্য বাদজর্োঃ 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্িকল্পনা/ প্রকজল্পি না 

  

  

  

খাত অর্ভষ্ মগার্ষ্ঠ ও িলািলসহ সংর্ক্ষ্র্প্ 

র্ববিণ 

অর্ভষ্ঠ এলাকা   

মেলা/ (উপজেলা/ 

ইউর্নয়জনি না ) 

প্রকজল্পি ম য়াদ/ বাজেে 

প্রোন) 2,17,000/- 

( দুই লে সদের  

হাজার র্াকা) 

প্রানন্তনে জিকগাষ্ঠীর 

জীবির্াি উন্নয়কির 

লকেু জুতা যর্রার্ত 

যপশার সাকর্ সম্পৃক্ত 

ব্যানক্তকদর উপাজমি 

সের্তা বৃনিেকে ও 

দেতা উন্নয়কির নিনর্কে 

ের্ মমুখী প্রনশেণ প্রদাি 

 ৫০ জি জুতা 

যর্রার্ত 

যপশার সাকর্ 

সম্পৃক্ত 

ব্যানক্তকদর   

প্রনশেণ 

প্রানন্তে যপশাজীবী জানতকগাষ্ঠীর দেতা 

উন্নয়কির র্াধ্যকর্ উৎপানদত পণ্য ও যসবার 

উৎের্ ম এবং যপশার আধুনিোয়কির র্াধ্যকর্ 

তাঁকদর অর্ মনিনতে, সাংস্কৃনতে ও সার্ানজে 

র্ে মাদা বৃনিসহ সর্াকজর মূল যশ্রাতধারায় 

সম্পৃক্তেরকণর নিনর্ে জীবির্াি উন্নয়ি। 

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলা। 

প্রেকের যর্য়াদঃ ২০২১ 

নখ্র. 

সম্ভাব্য বাকজটঃ 

২,০০,০০০/- টাো। 

প্রনতটি ইউনিয়কি এেটি 

েকর নর্ল্কনক্রর্ 

যসপাকরটর যর্নশি 

নবতরণ 

প্রানণসম্পদ 

(১২ টিপকয়ন্ট) 

সহকজ পঁচিশীল দ্রব্য হওয়ায় 

দুগ্ধপ্রনক্রয়াজাতেরকণর সুনবধার 

অ াকব অকিে সর্য় দুধ িষ্ট হয় এবং 

প্রকৃয়াজাতেরকির র্াধ্যকর্ দুকধর 

মূল্যসংকোজকির সুকোগ সৃনষ্ট হয় 

ফকল খার্ারীরা লা বাি হকব এবং 

যেইরী খার্াকর উৎসানহত হকব। 

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলা। 

প্রেকের যর্য়াদঃ 

২০২১-২২ নখ্র. 

প্রাক্কনলত বাকজটঃ 

৪,৯২,০০০/- (চার লে 

নবরািব্বই হাজার টাো 

র্াত্র) 

“মুনজব বকর্ ম ভূনর্হীি যে 

জনর্সহ গৃহদাি ের্ মসূচী” 

এর সুনবধাক াগীকদর 

নবিামূকল্য মুরনগর 

ঘরসহঅনধে 

উৎপাদিের্ যসািালী 

মুরনগ নবতরণ 

প্রানণসম্পদ 

(১০০ 

জিখার্ারী) 

 

 

মুরনগ পালকির র্াধ্যকর্ প্রানন্তে 

জিকগাষ্ঠীর নবকশর্ত মুনজববকর্ ম 

ভূনর্হীিকে জনর্সহ গৃহদাি ের্ মসূচীর 

সুনবধাক াগীকদর জীবির্াকির যটেস 

ইউন্নয়ি 

যর্ৌল ী বাজার 

সদর উপকজলার 

আশ্রয়িসমূহ 

প্রেকের যর্য়াদঃ 

২০২১-২২ নখ্র. 

প্রাক্কনলত বাকজটঃ 

৪,৭৫,০০০/- (চার লে 

পঁচাের হাজার টাো 

র্াত্র) 

১।  র্হলাজদি েন্য 

আয়বধ িক প্রর্শক্ষ্ণ 

(আইর্েএ)  

২।  র্হলাজদি আত্ম-

ক িসংস্থাজনি েন্য 

ক্ষুদ্র্ঋণ কা িক্র  

 র্হলা ও 

র্শশু র্বষয়ক  

প্রর্শক্ষ্ণ ও ঋণ প্রদাজনি  াধ্যজ  

 র্হলাজদি ক িসংস্থান সৃর্ষ্ কিা। 

প্রর্শক্ষ্ণ প্রদান ৩৫০ েন। 

ঋণ প্রদান ১৭৯ েন।  

ম ৌলভী বাোি 

সদি উপজেলা 

২০১৯-২০ 

অর্ িবছি। 

১নং- ২১০০০০০/- 

২নং- ১৫৩৫০০০/- 

     

     

স্থানীয় সিকাি প্রর্তষ্ঠানসমূজহি উন্নয়ন প্রকল্প 

১। গুরুত্বপূণ ি নগি 

অবকাঠাজ া উন্নয়ন 

প্রকল্প 

২। বার্ষ িক উন্নয়ন 

ক িসূর্ে 

ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া  

মপৌিসভাি নাগর্িকজদি েীবন ান 

উন্নয়ন 

ম ৌলভী বাোি 

সদি মপৌিসভা 

১। ২০১১-২০২০ (প্রায় 

১৩ মকাটি োকা) 

২। এর্ডর্প ৭৯ লাখ ৪০ 

হাোি – ২০১৯ সাল 

ম ৌলভীবাোি মেলা 

পর্িষজদি  বার্ষ িক উন্নয়ন 

ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

পল্লী এলাকাি ম াগাজ াগ ও মভৌত 

অবকাঠাজ া উন্নয়জনি  াধ্যজ  ো ীণ 

ম ৌলভী বাোি 

সদি উপজেলা  

২০১৯-২০ সাজলি 

েল ান কা িক্র । 
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পর্িকল্পনা/ প্রকজল্পি না 

  

  

  

খাত অর্ভষ্ মগার্ষ্ঠ ও িলািলসহ সংর্ক্ষ্র্প্ 

র্ববিণ 

অর্ভষ্ঠ এলাকা   

মেলা/ (উপজেলা/ 

ইউর্নয়জনি না ) 

প্রকজল্পি ম য়াদ/ বাজেে 

ক িসূর্ে (জ ৌলভীবাোি 

সদি উপজেলাি বিাে)  

অবকাঠাজ া  েনগজণি  াতায়াত ব্যবস্থা অর্ধকতি 

সহে কিা। 

১২২৪০০০০/- 

     

সংসদসদজস্যি প্রকল্প 

১।র্িে-কালভাে ি র্ন িাণ ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া 

পল্লীএলাকাি ম াগাজ াগ ও 

মভৌতঅবকাঠাজ া উন্নয়জনি  াধ্যজ  

ো ীণ েনগজণি  াতায়াত ব্যবস্থা 

অর্ধকতি সহেকিা। ১৫টির্িে-

কালভাে ির্ন িাণ 

সকল ইউর্নয়ন, 

ম ৌলভী বাোি 

সদি উপজেলা 

২০১৯-২০ সাজল 

েল ান ক িসূর্ে। 

৩৪৫২৭২৭১/- 

২। বন্যা আশ্রয় 

মকন্দ্রর্ন িাণ 

ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া 

১টি বন্যাআশ্রযজকন্দ্র র্ন িাণ  াজত 

বন্যাি স য়  ানুষ র্নিাপদ আশ্রজয় 

র্াকজত পাজি। 

সকল ইউর্নয়ন, 

ম ৌলভীবাোি 

সদি উপজেলা 

২০১৯-২০ সাজল 

েল ান 

কা িক্র ।৩৫৬৯৪৭৯৫/- 

৩।এইের্বর্ব সড়ক 

র্ন িাণ 

ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া 

৫র্কর্  এইের্বর্ব সড়ক র্ন িাজনি 

 াধ্যজ  ো ীণ সড়ক ম াগাজ াগ 

উন্নতকিণ 

সকল ইউর্নয়ন, 

ম ৌলভীবাোি 

সদি উপজেলা 

২০১৯-২০ সাজল 

েল ান কা িক্র । 

২৭৪৮৮০০০/- 

৪।ের্  আজছ র্িনাই 

প্রকল্প (আশ্রায়ন প্রকল্প-

২) 

ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া 

 াজদি ের্  আজছ র্কন্তু র্িনাই এ ন 

২২৩টি দর্িদ্র্ পর্িবািজক ২২৩টি 

র্ির্ন িাণ কজি মদওয়া হজে 

সকল ইউর্নয়ন, 

ম ৌলভীবাোিসদি 

উপজেলা 

২০১৯-২০২০ অর্ িবছি। 

২২৩০০০০০/- 

৫।দূজ িাগসহনীয়র্ির্ন িাণ ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া 

দূজ িাগ সহনীয় ২৪টি র্ি র্ন িাণ কজি 

মদওয়া হজে  াজত দূজ িাজগি স য় 

আবাস্থজল দর্িদ্র্  ানুষ র্নিাপজদ বাস 

কিজত পাজি 

সকল ইউর্নয়ন, 

ম ৌলভীবাোি 

সদি উপজেলা 

২০১৯-২০২০ অর্ িবছি। 

৭১৯৬০০০/- 

৬।টিআি ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া 

ো ীণ িাস্তাসংিাি,  াটি সকল ইউর্নয়ন, 

ম ৌলভীবাোি 

সদি উপজেলা 

২০১৯-২০অর্ িবছি। 

১১০৫১২৭৫/- 

৭।কার্বখা ম াগাজ াগ ও 

মভৌত 

অবকাঠাজ া 

ো ীণ িাস্তা সংিাি,  াটি সকল ইউর্নয়ন, 

ম ৌলভীবাোি 

সদি উপজেলা 

২০১৯-২০ অর্ িবছি। 

১৪১০২০২৯/- 
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dig K 

(wewa-3 `ªóe¨) 

2021-2022 A_© eQ‡i ev‡RU mvi-ms‡¶c 

weeiY c~e©eZ©x erm‡ii cÖK…Z 

20২০-২০২১ 

  

PjwZ erm‡ii ev‡RU 
ev PjwZ erm‡ii 
ms‡kvwaZ ev‡RU 

২০২১-২০২২ 

 

cieZ©x erm‡i  
ev‡RU 

২০২২-২০২৩ 

 

Ask-1 ivR¯^ wnmve 

cÖvwß 

ivR¯^  

Aby`vb   

২০৯০৩৮২০/- ৩২০৮১৩২৫ ৩৩২৫০০০০ 

‡gvU cÖvwß ২০৯০৩৮২০/- ৩২০৮১৩২৫ ৩৩২৫০০০০ 

ev` ivR¯^ e¨q ৩৪৫৯৪২৩ ৭৫৫০৪৯৮ ৭২৬০৭৬৭ 

ivR¯^ DØ„Ë (K) ১৭৪৪৪৩৯৭  ২৪৫৩০৮২৭ ২৪৯৮৯২৩৩ 

Ask-2 Dbœqb wnmve 

Dbœqb Aby`vb 

৮০২৮০০০ ৯২২০০০০ ১০১৪২০০০ 

Ab¨vb¨ Aby`vb I Puv`v  ১৪১০২০০০ ১৮০০০০০০ ২৩০০০০০০ 

‡gvU (L) ২২১৩০০০০ ২৭২২০০০০ ৩৩১৪২০০০ 

†gvU cÖvß m¤ú` (K+L) ৩৯৫৭৪৩৯৭ ৫১৭৫০৮২৭ ৫৮১৩১২৩৩ 

ev` Dbœqb e¨q ২২১৩০০০০ ২৭০০০০০০ ৩৩১৪২০০০ 

Ask-3 mvwe©K ev‡RU D×„Ë/NvUwZ ১৭৪৪৪৩৯৭  ২৪৭৫০৮২৭ ২৪৯৮৯২৩৩ 

‡hvM cÖviw¤¢K †Ri (1 RyjvB)    

mgvwß †Ri    

Ask-4 RvBKvi A_©vq‡b BDwRwWwc 
cÖK‡íi AvIZvq Avw_©K 

mÿgZv I AeKvVv‡gv Dbœqb 
Lv‡Z cÖvwß| 

৫০০০০০০ ৬০০০০০০ ৫০০০০০০ 
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রূপকল্প র্ববিণী ও খাতওয়ািী লক্ষ্য 

 

ননস্বর্গ িক মসৌন্দর্য িি লীলাভূর্  এবং প্রাকৃর্িক সম্পর্দ সমৃদ্ধ ম ৌলভীবাজাি সদি একটি উপর্জলা। স্থানীয় চার্িদা 

ও স স্যাি র্ভর্ির্ি ম ৌলভীবাজাি সদি উপর্জলা পর্িষদ কর্তিক বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি একটি রূপকল্প 

র্নর্ িািন কিা ির্য়র্ে। 

রূপকল্পটি- 

কৃর্ষ, স্যার্নজেশন ও ম াগাজ াগ ব্যবস্থাি উন্নর্ত কিজণি  াধ্যজ  সবাি েন্য স্বাস্থয-পুর্ষ্ ও র্শক্ষ্া 

র্নর্িত কজি ম ৌলভীবাোি সদি উপজেলাবাসীি েীবন ান উন্নয়ন 

 

খাতওয়ািী লক্ষ্য (পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা মর্জক) 

 

খাত খাতওয়ািী লক্ষ্য 

পর্িবহণ ও ম াগাজ াগ  েনগণ সহজে বাোি,র্বযালয় এবং উপজেলা সদজি  াতায়াত কিজত 

পািজব 
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বার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষ্য, উর্েশ্য ও অভীষ্ট 

 

বার্ষ িক পর্িকল্পনাি জন্য খািওয়ািী লক্ষ্য সমূি এখার্ন উপস্থাপন কিা ির্য়র্ে। যা পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি রূপকল্প 

র্ববিণী এবং পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি পর্ি াপর্যাগ্য সূচকসি লক্ষ্য ও ফলাফর্লি সার্ে সা ঞ্জস্যপূণ ি। খািওয়ািী 

লক্ষ্য াত্রাগুর্লা যর্েষ্ট সুর্নর্দ িষ্ট আকার্ি উপস্থাপন কিা ির্য়র্ে এবং এই লক্ষ্য াত্রাগুর্লা অজির্নি মক্ষ্র্ত্র 

পর্ি াপর্যাগ্য উর্েশ্য ও অভীষ্ট উর্েখ কিা ির্য়র্ে। যাি ফর্ল অে িবের্িি মের্ষ উন্নয়ন পর্িকল্পনাি সফলিা বা 

লক্ষ্য াত্রা কিখার্ন অর্জিি ির্লা টা র্নর্ িািণ কিা যার্ব।  

 

নং বার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষ্য খাি উর্েশ্য বার্ষ িক পর্ি াপর্যাগ্য অভীষ্ট 

০১ জনগণ সির্জ বাজাি, র্বদ্যালয় 

এবং উপর্জলা সদর্ি যািায়াি 

কির্ি পাির্ব 

পর্িবিণ 

ও 

মযাগর্যাগ 

১। উপর্জলা পর্িষদ প্রায় ১১ র্কর্  

বা ১১০০০ র্ টাি 

গ্রা ীণ সড়ক ইট সর্লং, ২০ টি 

কালভাট ি, ২৩ টি আির্সর্স পাইপ, 

১৮ টি গাইডওয়াল র্ন িাণ কির্ব। 

সুনবধাক াগীর সংখ্াঃ প্রায় ১ 

লে জিগণ। 

১। ১১ র্কর্  গ্রা ীণ সড়ক ইট 

সর্লং, ২০ টি কালভাট ি, ২৩ টি 

আির্সর্স পাইপ, ১৮ টি 

গাইডওয়াল র্ন িাণ কির্ব। 
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প্রকল্প সািসংর্ক্ষ্প 

 

অে িবেিঃ ২০২২-২০২৩ 

 

পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি ফিম্যাট অনুযায়ী উপর্জলা পর্িষদ সংর্িষ্ট অংেীজনর্দি কাে মের্ক প্রকল্প আহ্বান কর্ি। 

র্নর্দ িষ্ট ফিম্যাট ব্যবিাি কর্ি উপর্জলা পর্িষর্দি মচয়াি ান, ভাইস-মচয়ািম্যানবৃন্দ, ইউর্নয়ন পর্িষর্দি স ন্বয় 

সভা, িস্তান্তর্িি র্বভাগসমূি এবং জনসার্ািণ সিাসর্ি প্রকল্প প্রস্তাব কর্ি। প্রকল্প বাোই কর্ টি (র্পএসর্স) 

প্রস্তার্বি প্রকল্প সমূি মের্ক যাচাই বাোই কর্ি এবং পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি সার্ে সা ঞ্জস্য মির্খ বার্ষ িক উন্নয়ন 

পর্িকল্পনাি প্রকল্প সাি সংর্ক্ষ্প নির্ি কর্ি। এই সাি-সংর্ক্ষ্প সাির্ণর্ি প্রর্িযকটি প্রকর্ল্পি র্ববিণ উপস্থাপন 

কিা ির্য়র্ে। অে িবের্িি র্নর্দ িষি স র্য়ি  র্েই প্রকল্পগুর্লাি েিভাগ বাস্তবায়র্নি লক্ষ্যর্স্থি কিা ির্য়র্ে।  



প্রকল্প সািসংর্ক্ষ্প 

 

অে িবেিঃ২০২২/২০২৩ 

 

 

 

 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

০1 

1bs Lwjjcyi 
BD.wci nvgi‡Kvbv 
gmwR` gv ª̀vmvi 

mvgb nB‡Z †hvM`vb 
†g¤̂v‡ii evwoi 

mvgbv ch©šÍ iv Í̄v BU 
mwjs 

অবকাঠার্ াটি 

র্ন িার্নি  াের্  

জনগর্ণি চলাচর্লি 

পে সুগ  ির্ব এবং 

জীবনযাত্রাি  ান বৃর্দ্ধ 

পার্ব 

অে িবের্িি 

নর্ভম্বি মের্ক 

ম   ার্সি 

 র্ে 

অবকাঠার্ াটি

র্ন িান মেষ 

ির্ব 

প্রায় দুই মের্ক 

র্িনিাজাি 

জনগণ সিাসর্ি 

উপকৃি ির্ব 

 

পর্িবিন ও 

মযাগার্যাগ 

১ নং 

খলিিপুর  

নর্ভম্বি 

২০২২ ম  ২০২৩ 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয় ০.৭০ 

উপর্জলা 

পর্িষদ 

উন্নয়ন 

িির্বল 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয়  

০২ ১ িং খনললপুর ইউনপ 

িতুিবনস্ত আলী 

যহাকসকির বাড়ীর 

সার্ি হইকত 

আনলউনিকির বাড়ীর 

সার্ি পে মন্ত রাস্তায় 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

০৩ খনললপুর ইউনপ 

িতুি বাজার সাবুল 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

হইকত এর্দাদ 

যহাকসি নসরাজ নর্য়ার 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

বাড়ীর সার্ি পে মন্ত 

রাস্তায় ইট সনলং। 

পাকব র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

০৪ খনললপুর ইউনপ 

যশরপুর বাজার 

র্াম্মাকদর বাড়ীর 

সার্ি হইকত নূরুল 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

পে মন্ত বাস্তায় ইট 

সনলং। 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৫ খনললপুর ইউনপ 

ব্রাহ্মণগ্রার্ সর্র 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

হইকত র্নু নর্য়ার 

বাড়ীর সার্ি পে মন্ত 

রাস্তায় ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৬ খনললপুর ইউনপ 

হার্রকোিা নর্িারুনি 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

হইকত আব্দুর রনহর্ 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

পে মন্ত রাস্তায় ইট 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 
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পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

সনলং হকব 

০৭  খনললপুর ইউনপ 

হার্রকোিা র্বনশল 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

হইকত খাকলদ নর্য়ার 

বাড়ীর সার্ি পেন্ত 

রাস্তায় ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

০৮ খনললপুর ইউনপ 

হার্রকোিা পরকবশ 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

হইকত আব্দূল হে 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

পে মন্ত রাস্তায় ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

০৯ খনললপুর ইউনপ 

হার্রকোিা ছইদূল 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

হইকত জনরপ নর্য়ার 

বাড়ীর সার্ি পেন্ত 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

হকব 
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অবকাঠার্ াটি 

র্ন িার্নি  াের্  

জনগর্ণি চলাচর্লি 

পে সুগ  ির্ব এবং 

জীবনযাত্রাি  ান বৃর্দ্ধ 

পার্ব 

অে িবের্িি 

নর্ভম্বি মের্ক 

ম   ার্সি 

 র্ে 

অবকাঠার্ াটি

র্ন িান মেষ 

ির্ব 

প্রায় দুই মের্ক 

র্িনিাজাি 

জনগণ সিাসর্ি 

উপকৃি ির্ব 

 

পর্িবিনও

মযাগার্যাগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয় 

 ১.৫ 

উপর্জলা 

পর্িষদ 

উন্নয়ন 

িির্বল 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয় 

  

১১ খনললপুর ইউনপ 

হার্রকোিা োপ্তাি 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

হইকত আনছর্ উনিি 

নর্য়ার বাড়ী পে মন্ত 

র্াটি োজ ও ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১২ খনললপুর ইউনপ 

িাদার্পুর ছায়াফ 

নর্য়ার বাড়ীর 

সার্কির পূব ম নদে 

হইকত পনির্ নদকের 

জাহাঙ্গীর নর্য়ার 

বাড়ীর সার্ি পেন্ত 

রাস্তায় ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৩ খনললপুর ইউনপ 

ইকদালপুর েবরস্থাি 

হইকত আবু তাকহর 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

পেন্ত রাস্তায় ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৪ খনললপুর ইউনপ 

িাদার্পুর নগয়াস 

নর্য়ার যদাোকির 

সার্ি হইকত োছি 

নর্য়ার বাড়ীর সার্ি 

পেন্ত রাস্তায় ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 
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অবকাঠার্ াটি 

র্ন িার্নি  াের্  

জনগর্ণি চলাচর্লি 

পে সুগ  ির্ব এবং 

জীবনযাত্রাি  ান বৃর্দ্ধ 

পার্ব 

অে িবের্িি 

নর্ভম্বি মের্ক 

ম   ার্সি 

 র্ে 

অবকাঠার্ াটি

র্ন িান মেষ 

ির্ব 

প্রায় দুই মের্ক 

র্িনিাজাি 

জনগণ সিাসর্ি 

উপকৃি ির্ব 

 

পর্িবিনও

মযাগার্যাগ 

১ নং 

খলিিপুর  

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয় 

 ১ 

উপর্জলা 

পর্িষদ 

উন্নয়ন 

িির্বল 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয় 

  



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৬  র্নুমুখ ইউনপ 

হাজীবানড় জাকর্ 

র্সনজদ হইকত কুরুশ 

নর্য়ার বানড় পেন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 
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অবকাঠার্ াটি 

র্ন িার্নি  াের্  

জনগর্ণি চলাচর্লি 

পে সুগ  ির্ব এবং 

জীবনযাত্রাি  ান বৃর্দ্ধ 

পার্ব 

অে িবের্িি 

নর্ভম্বি মের্ক 

ম   ার্সি 

 র্ে 

অবকাঠার্ াটি

র্ন িান মেষ 

ির্ব 

প্রায় দুই মের্ক 

র্িনিাজাি 

জনগণ সিাসর্ি 

উপকৃি ির্ব 

 

পর্িবিনও

মযাগার্যাগ 

4bs Avcvi 
KvMvevjv 
BD.wc 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয় 

 ১ 

উপর্জলা 

পর্িষদ 

উন্নয়ন 

িির্বল 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয় 

  

১৮ র্নুমুখ ইউনপ 

নবশ্বকরাকের দনেণ 

পাকশ্বমর োল াট ম 

হইকত দনেণ পাড়া 

োল াট ম পে মন্ত ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৯ র্নুমুখ ইউনপ 

তাজ উনিি নর্য়ার 

বানড়র সার্ি হইকত 

আনশে নর্য়ার বানড়র 

সার্ি পে মন্ত গাইে 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 
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পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

ওয়াল নির্ মাণ পাকব র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

২০ র্নুমুখ ইউনপ 

িন্দীপাড়া অর্নরো 

সরোকরর বানড়র 

সার্কি োউয়াজানির 

খাকলর  উপর 

োল াট ম নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

২১ র্নুমুখ ইউনপ 

র্নুমুখ ইউনপ 

োে মালকয়র সম্মুখ 

হইকত পূব ম সাধুহাটি 

দনেণ পাড়া রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

২২ র্নুমুখ ইউনপ 

বাবুবাজার পনদিাপুর 

পাো রাস্তা হইকত পূব ম 

সাধুহাটি র্রহুর্ 

আব্দুল জনলল যর্ম্বার 

বাকহকবর বানড় পে মন্ত 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 
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পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

রাস্তা ইট সনলং 

২৩ র্নুমুখ ইউনপ 

বাবু বাজার –

পনদিাপুর পাো রাস্তা 

হইকত আব্দুল মুতনলব 

নর্য়ার বানড় পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

২৪ র্নুমুখ ইউনপ 

পূব ম সাধুহাটি 

োঁটাখালী োল াট ম 

হইকত হাজী খানলে 

নর্য়ার বানড় পে মন্ত 

রাস্তার এে পাকশ 

গাইে ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

২৫ র্নুমুখ ইউনপ 

পূব ম সাধুহাটি প্রার্নর্ে 

নবদ্যালকয়র সম্মুকখ 

সরোনর খাকলর উপর 

োল াট ম নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 
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পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

হকব 

২৬ র্নুমুখ ইউনপ 

সরাবপুর পাো রাস্তার 

মুখ হইকত রহর্ত 

যর্াল্লার বানড় পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

২৭ বাসুকদবশ্রী অর্রচাঁি 

বাবুর বাড়ী হইকত 

র্ানিে বাবুর বাড়ী 

পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

২৭ বাসুকদবশ্রী র্ান্ডব 

হইকত র্নু িদীর বাঁধ 

পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 
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পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

২৮ র্াসুে নর্য়ার বাড়ীর 

রাস্তা হইকত হান্নাি 

নর্য়ার বাড়ী পে মন্ত ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

২৯ খানলশপুর শুকুর 

নর্য়ার বাড়ী হইকত 

উের র্সনজকদর রাস্তা 

পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৩০ েনলর্ নর্য়ার বাড়ী 

হইকত সজ্জাদ নর্য়ার 

র্ক্তব পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৩১ নফকরাজ নর্য়ার বাড়ী 

হইকত মুনহদ নর্য়ার 

বাড়ী পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

৩২ ের্ মনচতা যসনলর্ 

নর্য়ার বাড়ী হইকত 

যপাষ্ট অনফকসর রাস্তা 

পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৩৩ খানলশপুর 

বদরনর্য়অর বাড়ী 

হইকত খানলশপুর 

দনেকির রাস্তা পে মন্ত 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৩৪ ত্রত্রকলােু নবজয় সুনফ 

নর্য়ার জনর্র সার্িা 

ইট সনলং হইকত 

র্তানজল নর্য়ার বাড়ী 

সার্িা পে মন্ত ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৩৫ সরাপুর নূরুল হকের 

বাড়ী সার্িা হইকত 

শহীদ নর্য়ার সার্িা 

পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৩৬ উের বাড়ন্তী , 

আব্দুল্লাহ নর্য়ার 

বানড়র সার্িা পেন্ত 

ইট সনলং হইকত জহুর 

নর্য়ার বানড়র সার্িা 

পে মন্ত ইটসনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

৬

৫ 

৩৭ উের বাড়ন্তী িনন্দপুর 

সুরত নর্য়ার বানড়র 

সার্িা ইটসনলং 

হইকত নজতু নর্য়ার 

বানড়র সার্িা পে মন্ত 

ইটসনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

োর্ালপুর িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৩৮ আপার োগাবলা 

ইউনপ আদশ মগ্রার্ 

নসরাজ নর্য়ার বানড়র 

সার্ি হইকত পনির্ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

নদকে রাস্তা ইট সনলং জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

৩৯ যশকখর ইজরা মুসনলর্ 

এর বানড়র সার্িা 

হইকত োনজটিলা 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৪০ নবনন্নগ্রার্ ফারুে 

নর্য়ার বানড়র সার্কি 

হইকত রাস্তা ইট ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

4১ আদশ মগ্রার্ েনরর্ 

নর্য়ার বানড়র সার্কি 

োল াট ম নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৪২ নসকিে নর্য়ার বাগাি 

বানড় হইকত সুজি 

নর্য়ার বানড় পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৪৩ যশকখর ইজরা চির 

নর্য়ার বানড়র সার্িা 

হইকত আদশ মগ্রার্ 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৪৪ যশকখর ইজরা স্কুকলর 

সার্িা হইকত ইনলয়াস 

নর্য়ার বানড় পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৪৫ যবারতলা এলনজনে 

রাস্তা হইকত েবরস্থাি 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

৪৬ যবারতলা এলনজনে 

রাস্তা হইকত আলোছ 

নর্য়ার বানড় পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৪৭ নিজ আর্ািনগনর 

আরশ নর্য়ার বানড়র 

সার্িা হকত 

আলাউনিি নর্য়ার 

বানড় পেন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

আপার 

োগাবলা 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৪৮ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ   জমুনিয়া 

আব্দুল আলীর বানড়র 

নিেট হকত শাহীি 

নর্য়ার বানড়র নিেট 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং। 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৪৯ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ  জমুনিয়া 

আব্দুল র্ন্নাফ নর্য়ার 

বানড়র নিেট হকত 

রািা যচৌধুরীর 

বাউন্ডারী পে মন্ত রাস্তা 

পুিঃনির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৫০ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ জমুনিয়া 

ইনলয়াস যর্ম্বাকরর 

বানড় হকত যশখ 

যহনের্ নর্য়ার বানড় 

পে মন্ত রাস্তা 

পুিঃনির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৫১ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ জমুনিয়া 

েনর্উনিটি নিনিকের 

সার্কি যেইি নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৫২ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ োনজর বাজার 

যচৌমুহিায় োত্রী 

ছাউিী নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৫৩ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ যবোমুড়া 

পনির্ শাহীি   

নর্য়ার বানড়র নিেট 

হকত সমুজ নর্য়ার 

বানড়র নিেট পে মন্ত 

রাস্তায় ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৫৪ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ যবোমুড়া 

পনির্ নগয়াস নর্য়ার 

বানড়র নিেট হকত 

র্দনরছ নর্য়ার বানড়র 

নিেট পে মন্ত রাস্তায় 

গাইে ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৫৫ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ যবোমুড়া 

পনির্ আলাল নর্য়ার 

বানড়র নিেট হকত 

র্নতি যবকগর বানড়র 

নিেট পে মন্ত রাস্তায় 

গাইে ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৫৬ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ যবোমুড়া 

দনেি ছানলে নর্য়ার 

যদাোকির সম্মুখ হকত 

পূব ম নদকে সতু 

যগাপাল য ৌনর্কের 

বানড়র নিেট পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৫৭ ০৫িং আখাইলকুড়া 

ইউনপ যবোমুড়া 

দনেি সতু 

যগাপাকলর বানড়র 

নিেট হকত নবজকয়র 

বানড়র নিেট পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৫িং 

আখাইলকুড়া 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৫৮ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

োলাইপুরা সরোরী 

প্রাঃ নবদ্যালকয়র 

সার্কির রাস্তায় গাইে 

ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৫৯ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

বুনড়কোিা এলনজইনে 

রাস্তা হকত র্ন্তাজ 

নর্য়ার বাড়ী পে মন্ত 

রাস্তা ও গাইে ওয়াল 

নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৬০ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

নবরাইর্াবাদ িাজুর 

বাড়ীর সার্িা হকত 

েবরস্থাি পে মন্ত রাস্তা 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৬১ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

যখাজারগাঁও আয়াছ 

নর্য়ার বাড়ী হকত 

োনিয়া লুকু নর্য়ার 

যদাোি পে মন্ত রাস্তা 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৬২ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

িবীিগর যহনলর্ 

নর্য়ার বাড়ীর সার্িা 

হকত মুনহবুর 

রহর্াকির বাড়ীর 

সার্িা পে মন্ত রাস্তায় 

গাইে ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৬৩ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

লালাপুর 

আবাসিকেকন্দ্রর 

পুকুকরর দুইটি ঘাট্লা 

নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 
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পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৬৪ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

েচ্যয়া লম্বা বানড়র 

সার্িা হকত আনজজ 

নর্য়ার বানড়র সার্িা 

পে মন্ত রাস্তা নসনস েরণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৬৫ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

র্নল্লেসরাই যতরাশাহ 

র্াজাকরর সার্কি 

পুকুর গাইে ওয়াল 

নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৬৬ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

র্নল্লেসরাই সনলং 

রাস্তা হকত হানফনজয়া 

র্াদ্রাসা পে মন্ত 

অসম্পূণ মেরণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৬৭ ০৬িং এোটুিা ইউনপ 

চাঁদিীঘাট আরএইচনে 

রাস্তা হকত সম্রাট 

েনর্উনিটি যসন্টার 

পে মন্ত যেইি নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

০৬িং 

এোটুিা 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৬৮ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ যেউপাশা স্কুল 

হকত র্সনজদ পে মন্ত 

গাইে ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৬৯ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ বানলোনন্দ 

র্রহুর্ আলর্ উল্লার 

বাড়ীর সম্মুখ হকত 

র্রহুর্ যতাতা নর্য়ার 

বাড়ীর সম্মুখ পে মন্ত 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৭০ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ বানলোনন্দ 

র্াজাকরর সম্মুখ হকত 

আলর্ লন্ডিীর জনর্র 

সম্মুখ পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৭১ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ বানলোনন্দ 

হানফজ জালাল 

উনিকির বাড়ীর 

সম্মুখ হকত র্রর্ 

লন্ডিীর বাড়ীর সম্মুখ 

পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৭২ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ বানলোনন্দ 

ঈদগাহ এর সম্মুখ 

হকত রফাছত উল্লুাহর 

বাড়ীর সম্মুখ পে মন্ত 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৭৩ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ বনলয়ার াগ 

আলতাফ নর্য়ার 

বাড়ীর সার্কির রাস্তা 

আর.নস.নস োলাই 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৭৪ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ সানবয়া ত্র রব 

র্লী রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৭৫ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ বনলয়ার াগ 

আটাইশপাইো জাকর্ 

র্সনজদ যরাকে গাইে 

ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৭৬ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ ইসলার্পুর র্নু 

নবলাস বাড়ীর উেকরর 

পুল হকত পনিকর্ 

কুলাউড়া যরাে পে মন্ত 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৭৭ ০৭িং চাঁদিীঘাট 

ইউনপ ইসলার্পুর র্গ 

নর্য়ার বাড়ীর 

পনিকর্র রাস্তা হকয় 

কুলাউড়া যরাে পে মন্ত 

৫০০ ফুট পে মন্ত গাইে 

ওয়াল ও ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৭৮ ০৮িং েিেপুর 

ইউনপ  রাজাপুর 

সার্ীর্ নর্য়ার বাড়ীর 

সার্িা হকত রাজাপুর 

র্সনজকদর সার্িা 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৭৯ ০৮িং েিেপুর 

ইউনপ র্াইজপাড়া 

সুবাকসর বাড়ীর 

সার্িা হকত আনফকসর 

বানড়র সার্িা পে মন্ত 

রাস্তার পাকশ গাইে 

ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৮০ ০৮িং েিেপুর 

ইউনপ বুনির্ন্তপুর 

আক্কাস নর্য়ার বাড়ীর 

সার্িা হকত বক্ককরর 

বানড়র সার্িা পে মন্ত 

রাস্তার পাকশ গাইে 

ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৮১ ০৮িং েিেপুর 

ইউনপ আব্দা সুরুে 

নর্য়ার বানড়র সার্িা 

হকত দনেণমুখী 

সাজলু নর্য়ার বানড়র 

সার্িা পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৮২ সানড়য়া নপচ রাস্তার 

সার্িা হকত নুরুল 

হকের বানড়র সার্িা 

পে মন্ত রাস্তার দুই পাকশ্বম 

গাইে ওয়াল নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৮৩ েিেপুর হায়দর 

খাকির বানড়র সার্িা 

হকত আজর্াি নর্য়ার 

বানড়র সার্িা পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৮৪ ০৮িং েিেপুর 

ইউনপ রংদাশ 

েবরস্থাকির সার্িা 

হকত বাবুল নর্য়ার 

বানড়র সার্িা পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৮৫ ০৮িং েিেপুর 

ইউনপ দেনবকিাসিা 

অনেল যদকবর বাড়ীর 

সার্িা হকত র্ামুি 

নর্য়ার বাড়ীর সার্িা 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৮৬ ০৮িং েিেপুর 

ইউনপ পতি যখােি 

,নর্য়ার বানড়র সার্িা 

হকত নপন্টু যদকবর 

বানড়র সার্িা পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৮৭ ০৮িং েিেপুর 

ইউনপ ইউনিয়কির 

নবন ন্ন স্থাকি 

আরনসনস পাইপ 

সরবরাহ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

েিেপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৮৮ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ বড়হর নতলে 

জাহাঙ্গীর নর্য়ার 

বাড়ীর সার্িা হইকত 

পরািকসিা ইউনুছ 

নর্য়ার বাড়ীর সার্িা 

পে মন্ত রাস্তা সংস্কার 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৮৯ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ র্াসোনন্দ 

র্াহমুদ নর্য়ার বানড়র 

সার্িা হইকত আব্দুল 

খাছ নর্য়ার বানড়র 

সার্িা পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৯০ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ সি োপি বুনি 

নর্য়ার বাড়ীর সার্িা 

হইকত নবধু যদব এর 

বাড়ীর সার্িা পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৯১ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ বাসুনরয়া দনেণ 

সীর্ািা হইকত 

 াবিার খাল পে মন্ত 

রাস্তা সংস্কার 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৯২ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ  াবিার খাল 

হইকত োলাচাকন্দর 

র্নল পে মন্ত রাস্তা 

সংস্কার 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৯৩ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ আর্নতল 

টাওয়াকরর দনেি 

সীর্ািা হইকত জলুো 

িদীর পাড় পে মন্ত রাস্তা 

সংস্কার 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৯৪ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ আর্নতল 

আর্ীর যহাকসি এর 

বাড়ীর সার্কি বক্স 

োর্ল মাট ম নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৯৫ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ সিোপি শাহ 

আলর্ নর্য়ার দনেি 

পাকশ বক্স োল ম াট ম 

নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৯৬ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ সিোপি গুরুর্ 

নর্য়ার বাড়ীর সার্িা 

হইকত জুকবল নর্য়ার 

বাড়ীর সার্িা পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

৯৭ ০৯ িং আর্নতল 

ইউনপ আটগাঁও প্রদীপ 

ত্রবদ্য এর বাড়ীর 

সার্িা হইকত আবু 

নর্য়ার বাড়ীর সার্িা 

পে মন্ত রাস্তা সংস্কার 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৯িং 

আর্নতল 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৯৮ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউ.নপ. উের 

িারাইিপাশা 

এলনজইনে পাো রাস্তা 

হকত তছনের নর্য়ার 

বানড়  ায়া র্াঈি 

নর্য়ার বানড় গার্ী 

রাস্তায় ইট সনলং 

েরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

৯৯ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউনপ  আগিসী শীল 

বানড়র নিেট হকত 

রুপ োক্তাকরর বাড়ী 

গার্ী অসর্াপ্ত রাস্তা 

ইট সনলং েরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১০০ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউনপ এলনজইনে 

পাো রাস্তা হকত 

নবষ্ণুপুর নজনপএস 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

েরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১০১ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউনপ নবরার্পুর সরঃ 

প্রাঃ নবদ্যালকয় এেটি 

নেপ িলকূপ স্থাপি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১০২ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউনপ বড়ইউনর অজয় 

োক্তাকরর বানড়র 

নিেট হকত পনজত 

বাবুর বানড়র রাস্তা ইট 

সনলং েরণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১০৩ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউনপ বড়ইউনর 

গ্রাকর্র বীকরন্দ্র বাবুর 

বানড়র নিেট হকত 

রাস্তায় এেটি 

োল ম াট ম নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

  

১০৪ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউনপ আটঘর 

সরোনর পুকুকরর পাড় 

হকত আসের 

র্হবীকরর বানড়গার্ী 

েতরপুর পকয়ন্টগার্ী 

রাস্তা ইট সনলং েরণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১০৫ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউনপ আটঘর রনফে 

র্হবীকরর বানড়র 

নিেট হকত 

ঈদগাহগার্ী রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১০৬ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউনপ িারাইিপাশা 

গ্রাকর্র তছনের 

নর্য়ার বানড়র নিেট 

হকত নগয়াস নর্য়ার 

বানড়  ায়া েবরস্থাি 

রাস্তা ইট সনলং েরণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১০৭ ১০ িং িানজরাবাদ 

ইউনপ িারাইিপাশা 

গ্রাকর্র সুরুে নর্য়ার 

বানড়র নিেট হকত 

খাকলর উপর এেটি 

ব্রীজ নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১০িং 

িানজরাবাদ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১০৮ ১১িং যর্াস্তফাপুর 

ইউনপ জগন্নার্পুর 

ইউসুফ নর্য়ার বানড়র 

পাো রাস্তার মুখ 

হইকত জলাল নর্য়া 

সূকে মর বানড়র সম্মুখ 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

েরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১০৯ ১১িং যর্াস্তফাপুর 

ইউনপ যগায়ালবানড় 

পাো রাস্তার র্ধ্যস্থল 

হইকত দনেণ নদকে 

রব্বাি নর্য়ার বানড়র 

সম্মুখ পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলংেরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১১০ ১১িং যর্াস্তফাপুর 

ইউনপ উের 

জগন্নার্পুর োনদর 

নর্য়ার বাড়ীর 

সম্মুকখর ইটসনলং 

হইকত যর্ঘিা  ছড়া 

খাল পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলংেরণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১১১ ১১িং যর্াস্তফাপুর 

ইউনপ উের 

জগন্নার্পুর ফজলু 

নর্য়ার বানড়র সার্কি 

এেটি োল াট ম 

নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১১২ ১১িং যর্াস্তফাপুর 

ইউনপ র্ঙ্গলচন্ডী 

বাজার হইকত উের 

নদকে যহলাল নর্য়ার 

বানড়র সম্মুখ পে মন্ত 

রাস্তা ইটসনলংেরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১১৩ ১১িং যর্াস্তফাপুর 

ইউনপ আজকর্রু 

সুনিল যদবিাকর্র 

বানড়র নপছি হইকত 

যবনু দাকশর যদাোকির 

সম্মুখ পে মন্ত রাস্তা 

ইটসনলং রাস্তা পুিঃ 

যর্রার্ত েরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১১৪ যর্াস্তফাপুর যিার্াি 

নর্য়ার বানড়র সম্মুখ 

হইকত চান্দু নর্য়ার 

বানড়র সম্মুখ পে মন্ত 

ইটসনলং রাস্তা পুিঃ 

যর্রার্ত েরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১১৫ ১১িং যর্াস্তফাপুর 

ইউনপ ঘড়ুয়া নির্ মল 

যদকবর বানড়র 

সম্মুকখর রাস্তা ইট 

সনলং েরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১১৬ ১১িং যর্াস্তফাপুর 

ইউনপ ফলাউি ওনল 

বখত এর বাড়ীর 

নপছি হইকত রনফে 

নর্য়ার বাড়ীর সম্মুখ 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

েরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১১৭ ১১িং যর্াস্তফাপুর 

ইউনপ গয়ঘর সুনফয়াি 

নর্য়ার বাড়ীর সম্মুখ 

হইকত ঈশাি ের 

সংকোগ পে মন্ত রাস্তা 

ইটসনলং েরি 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১১িং 

যর্াস্তফাপুর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১১৮ ১২িং নগয়াসিগর 

ইউনপ ভূজবল গ্রাকর্র 

প্রিয় এর বানড় হকত 

তাজ নর্য়ার বানড় 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১১৯ ১২িং নগয়াসিগর 

ইউনপ রাধাোন্তপুর 

লাল নর্য়ার বানড় 

হকত বাচ্চু নর্য়ার 

বানড় পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১২০ ১২িং নগয়াসিগর 

ইউনপ শ্রীর্ংগল 

গ্রাকর্র রণ সূত্রধকরর 

বাড়ী হকত অনফস 

বাজার পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১২১ ১২িং নগয়াসিগর 

ইউনপ শ্রীর্ঙ্গল 

গ্রাকর্র আনল আহকর্দ 

এর বানড় হকত িতুি 

ব্রীজ পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১২২ ১২িং নগয়াসিগর 

ইউনপ আনিকেলীবড় 

গ্রাকর্র ছুরুে নর্য়ার 

বানড়র সার্ি হকত 

শ্যার্ল দাকশর বানড় 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১২৩ ১২িং নগয়াসিগর 

ইউনপ আনিকেলীবড় 

গ্রাকর্র আহাদ নর্য়ার 

বানড় হকত 

পনির্নদকে নপচ 

রাস্তা পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১২৪ নিজগ্রার্ গ্রাকর্র ছাবু 

নর্য়ার বানড় হকত 

পনির্ নদকে নপচ 

রাস্তা পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১২৫ বাড়া ীর্ আহর্দ 

নর্য়ার বানড় হকত 

বাবুল নর্য়ার বানড় 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১২৬ রাঙ্গৃনরয়া আলসাকর 

এর সার্কি োল াট ম 

নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১২৭ দাশরাইল সরোনর 

পুকুর পাড় হকত 

োল াট ম পে মন্ত রাস্তা 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১২৮ নবন ন্ন নবদ্যালকয়র 

িাশরুকর্ আসবাবপত্র 

সরবরাহ 

উপকজলার নবন ন্ন 

স্থাকি েনর্উনিটি 

যেক লপকর্কন্টর 

উকিকশ্য 

অবোঠাকর্াগত 

উন্নয়ি 

প্রাক্কনলত 

অকর্ মর 

ন নেকত 

চলর্াি 

অর্ মবছকরই 

োে মক্রর্টি 

সম্পন্ন হকব। 

প্রাক্কলি দ্রষ্টব্য অন্যান্য/নবনব

ধ 

সেল 

ইউনিয়ি 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

৩০ ইউনজনেনপ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১২৯ ইউনিয়ি স্বাস্থু ও 

পনরবার েল্যাণ 

যেকন্দ্র গ ীর িলকূপ 

স্থাপি 

ইউনিয়ি স্বাস্থু ও 

পনরবার েল্যাণ যেন্দ্র 

র্নুমুখ, োর্ালপুর, 

চাঁদিীঘাট, 

িানজরাবাদ এ গ ীর 

িলকূপ স্থাপি 

প্রাক্কনলত 

অকর্ মর 

ন নেকত 

চলর্াি 

অর্ মবছকরই 

োে মক্রর্টি 

সম্পন্ন হকব। 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

অন্যান্য/নবনব

ধ 

ইউনিয়ি 

স্বাস্থু ও 

পনরবার 

েল্যাণ যেন্দ্র 

র্নুমুখ, 

োর্ালপুর, 

চাঁদিীঘাট, 

িানজরাবাদ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

জি স্বাস্থু 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

৪ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা জি 

স্বাস্থু 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৩০ উপকজলা র্ৎস্য 

অনফস 

যপািার্াছ 

অবমুক্তেরণ প্রেে 

উপকজলার নবন ন্ন 

স্থাকি উনু্মক্ত জলাশয়, 

হাওড়, নবল, িদীকত 

যপািার্াছ অবমুক্ত 

েরার র্াধ্যকর্ 

প্রাকৃনতে র্াকছর 

উৎপাদি বাড়াকিা ও 

র্ৎস্যজীনবকদর 

জীবির্াি উন্নয়ি 

প্রাক্কনলত 

অকর্ মর 

ন নেকত 

চলর্াি 

অর্ মবছকরই 

োে মক্রর্টি 

সম্পন্ন হকব। 

প্রাক্কলি দ্রষ্টব্য অন্যান্য/নবনব

ধ 

সেল 

ইউনিয়ি 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

র্ৎস্য 

নব াগ 

২.৫ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

র্ৎস্য নব াগ 

 

১৩১ উপকজলা র্ৎস্য 

অনফস 

প্রকৃত র্ৎস্যচার্ীকদর 

র্ৎস্য নবর্য়ে 

প্রনশেণ প্রদাি প্রেে 

ের্পকে ২০০ জি 

প্রকৃত র্ৎস্যচার্ীকে 

র্ৎস্য নবর্য়ে 

প্রনশেণ প্রদাকির 

র্াধ্যকর্ র্াকছর 

উৎপাদি বাড়াকিা ও 

র্ৎস্যজীনবকদর র্ৎস্য 

চাকর্ দেতার উন্নয়ি 

প্রাক্কনলত 

অকর্ মর 

ন নেকত 

চলর্াি 

অর্ মবছকরই 

োে মক্রর্টি 

সম্পন্ন হকব। 

প্রাক্কলি দ্রষ্টব্য অন্যান্য/নবনব

ধ 

সেল 

ইউনিয়ি 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

র্ৎস্য 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

র্ৎস্য নব াগ 

 

১৩২ দু:স্থ র্নহলাকদর 

যসলাই, ব্লে,বুটিে 

প্রনশেণ 

যবোর যুবতীকদর 

নবন ন্ন ধরকণর 

উৎপাদিমুখী 

ের্ মসংস্থাি সৃনষ্টর 

লকেু প্রনশেকণর 

র্াধ্যকর্ দে 

জিশনক্তকত   প্রদাি 

ও জীবির্াি উন্নয়ি 

প্রাক্কনলত 

অকর্ মর 

ন নেকত 

চলর্াি 

অর্ মবছকরই 

োে মক্রর্টি 

সম্পন্ন হকব। 

প্রায় ২ যর্কে ০৩ 

হাজার জিগি 

সরাসনর উপকৃত 

হকব 

অন্যান্য/নবনব

ধ 

উপকজলার 

সেল 

ইউনিয়ি 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

সর্াজকসবা 

অনফসা 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৩৩ দু:স্থ র্নহলাকদর র্কধ্য 

যসলাই, যর্নশি 

নবতরণ 

উৎপাদিমুখী 

ের্ মসংস্থাি সৃনষ্ট 

প্রাক্কনলত 

অকর্ মর 

ন নেকত 

চলর্াি 

অর্ মবছকরই 

োে মক্রর্টি 

সম্পন্ন হকব। 

প্রায় ২ যর্কে ০৩ 

হাজার জিগি 

সরাসনর উপকৃত 

হকব 

অন্যান্য/নবনব

ধ 

উপকজলার 

সেল 

ইউনিয়ি 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

সর্াজকসবা 

অনফসা 

৪ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৩৪ দু:স্থ র্নহলাকদর ক্ষুদ্র 

কুটির নশে প্রনশেণ 

পাট/যবত বাঁশ িারা   

আসবাবপত্র 

উৎপাদিমুখী 

ের্ মসংস্থাি সৃনষ্ট 

প্রাক্কনলত 

অকর্ মর 

ন নেকত 

চলর্াি 

অর্ মবছকরই 

োে মক্রর্টি 

সম্পন্ন হকব। 

প্রায় ২ যর্কে ০৩ 

হাজার জিগি 

সরাসনর উপকৃত 

হকব 

অন্যান্য/নবনব

ধ 

উপকজলার 

সেল 

ইউনিয়ি 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

সর্াজকসবা 

অনফসা 

৪ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৩৫ লার্া জগন্নার্পুর 

আখনলছ নর্য়ার 

বানড়র সার্িা যর্কে 

ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১.৫ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৩৬ উের শ্যাকর্রকোিা 

জাকর্ র্সনজদ সংলগ্ন 

র্রহুর্ ত্রসয়দ আব্বাস 

আলী হানফনজয়া 

র্াদ্রাসার রাস্তা 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

৭িং 

চাঁদিীঘাট  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১.৫ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৩৭ সরোর বাজার হকত 

যগারারাই যরাকের 

অন্তগ মত চান্দপুর 

গ্রাকর্র র্ধ্যবতী হকয় 

মুনের্পুর আনলর্ 

র্াদরাসার রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

২িং র্নুমুখ  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৩৮ জগৎপুর পাো রাস্তা 

হকত পুরাতি জাকর্ 

র্সনজকদর অসর্াপ্ত 

রান্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১.৫ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৩৯ আলাপুর গ্রাকর্র 

যলাের্াি নর্য়ার 

বানড়র সম্মুখ হকত 

র্ির নর্য়ার বানড়র 

রাস্তা ইট সনলংসনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৪০ যশরপুর িতুি বনস্ত 

োকসর্ নর্য়ার বানড়র 

সার্ি হকত পাকেখািা 

র্সনজকদর সার্ি 

পে মন্ত ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১িং 

খনললপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৪১ লার্া আইিপুর 

ইটসনলং এর সার্িা 

হকত দনেিনদকে 

যখােি সূত্রধর  ায়া 

অমূল্য যদবণাকর্র 

বানড়র সার্িা পে মন্ত 

রাস্তা ইটসনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১িং 

খনললপুর 

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৪২ আলাপুর গ্রাকর্র মুনহব 

নর্য়ার বানড় হকত 

আব্দুল হাই নর্য়ার 

বানড়র সার্ি পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৪৩ এে: অিানদশ্বর দকের 

বানড়র সার্ি হকত 

অজুমি পাকলর বানড়র 

সার্ি পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৪৪ আলাপুর ওয়ানজদ 

আলীর বানড়র সার্ি 

হকত যর্া: শাহাব 

উনিকির বানড় পে মন্ত 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৪৫ সাধুহাটির নক্রয়াউিার 

োল াট ম হকত সুনফ 

নর্য়ার বানড় পে মন্ত 

রাস্তার গাইে ওয়াল 

রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৪৬ শ্রীধরপুর গ্রাকর্র 

পূব মপাড়া র্সনজকদর 

সার্িা হকত জাহাঙ্গীর 

নর্য়ার বানড়র রাস্তা 

পে মন্ত ইা্টসনলং 

 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৪৭ শ্রীধরপুর গ্রাকর্র 

পূব মপাড়া র্সনজদ হকত 

নুরুল ইসলাকর্র বানড় 

পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলংসার্িা হকত 

জাহাঙ্গীর নর্য়ার 

বানড়র রাস্তা পে মন্ত 

ইা্টসনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৪৮ র্ািাবাজার মুনহদ 

নর্য়া লন্ডিীর বানড়র 

সার্িা হকত আবুল 

যহাকসি তালুেদাকরর 

বানড়র সার্িা  ায়া 

রায়পুর পাো সড়ে 

পে মন্ত রাস্তা ইট সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১.৫ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৪৯ খানলশপুর দনেকণর 

রাস্তা হকত যতাফাকয়ল 

আহর্কদর বানড়র 

সার্িা রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৫০ োর্ালপুর নদদার 

আহর্কদর বানড়র 

সার্িা হকত সনহদ 

নর্য়ার বানড়র সার্িা 

পে মন্ত যগইট নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 



  বার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনা ২০২২-২০২৩/ম ৌলভীবাজাি সদি 

পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 

 

মি

ফা

মি

ন্স 

 

১৫১ খানলশপুর গ্রাকর্র 

যর্া: ইন্তাজ নর্য়া 

সাকহকবর বানড় সংলগ্ন 

মূল রাস্ত হকত 

পনির্নদকে জিাব 

োজল নর্য়ার বানড়র 

সার্িা পে মন্ত রাস্তা ইট 

সনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৫২ িন্দীপুর শ্মশািঘাকটর 

ইট সনলং এর মুখ 

হকত সীকতশ দাকসর 

বানড়র সার্িা পে মন্ত 

রাস্তা অসর্াপ্ত 

ইটসনলং 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

১.৫ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

 

১৫৩ আজকর্রু নিনখল 

দাকসর বানড়র সার্কি 

যছাট োল াট ম হকত 

অনুকুল পাকলর জনর্ 

পে মন্ত রাস্তার দনেণ 

পাকশ গাইে ওয়াল 

নির্ মাণ 

অবোঠাকর্াটি 

নির্ মাকণর র্াধ্যকর্ 

জিগকির চলাচকলর 

পর্ সুগর্ হকব এবং 

জীবিোত্রার র্াি বৃনি 

পাকব 

অর্ মবছকরর 

িক ম্বর যর্কে 

যর্ র্াকসর 

র্কধ্য 

অবোঠাকর্াটি

র নির্ মাণ যশর্ 

হকব 

প্রায় দুই যর্কে 

নতি হাজার 

জিগি সরাসনর 

উপকৃত হকব 

পনরবহি ও 

যোগাকোগ 

১২িং 

নগয়াসিগর  

ইউনপ 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 

২ উপকজলা 

পনরর্দ 

উন্নয়ি 

তহনবল 

উপকজলা 

প্রকেৌশল 

নব াগ 
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পর্ি

র্চর্ি 

ট্যাগ 

প্রকর্ল্পি র্ের্িানা  

 

 

র্ববিণ 

 

 

অর্ভষ্ট/ 

পর্ি াণ 

 

প্রিযার্েি 

উপকাির্ভাগী 

নািী/পুরুষ/ 

প্রর্িবন্ধী 

 

খাি 

 

 

অবস্থান 

(ইউর্প) 

 

আির্েি 

িার্িখ 

 

স ার্িি 

িার্িখ 

 

বাস্তবায়নকা

িী সংস্থা 

 

প্রাক্কর্লি 

ব্যয় 

(লক্ষ্টাকা

) 

 

িির্বল 

উৎস 

 

দার্য়ত্বেীল 

সংস্থা 
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মি
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১৫৪ 

ইউর্জর্ডর্পপ্রকল্পির্ি

র্বর্ভন্নঅবকাঠার্ াগি

প্রকল্প 

উপর্জলাি র্বর্ভন্ন 

স্থার্ন কর্ উর্নটি 

মডর্ভলপর্ র্েি 

উর্ের্শ্য 

অবকাঠার্ াগি 

উন্নয়ন 

প্রাক্কর্লিঅর্ে িি

র্ভর্ির্িচল া

নঅে িবের্িই

কায িক্র টিসম্প

ন্নির্ব প্রাক্কলন দ্রষ্টব্য 

অন্যান্য/র্বর্ব

র্ 

সকল 

ইউর্নয়ন 

িক ম্বর 

২০২২ 

যর্ ২০২৩ 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয় ৫০ লক্ষ্ ইউর্জর্ডর্প 

উপর্জলা 

প্রর্কৌেল 

কায িালয়  
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evwl©K Dbœqb cwiKíbv cwiexÿY I ch©v‡jvPbv 

Dc‡Rjv cwil` evwl©K Dbœqb cwiKíbvi ev¯Íevqb cwiexÿY (Monitoring) Ki‡e| evwl©K Dbœqb cwiKíbv ev¯Íevq‡bi 

AMÖMwZ ZË¡veav‡bi †ÿ‡Î Dc‡Rjv †Pqvig¨vb cÖavb  f~wgKv cvjb Ki‡eb Ges BDGbI G wel‡q Zv‡K mn‡hvwMZv Ki‡eb| 
cÖK‡íi cÖwZwU ev¯ÍevqbKvwi ms¯’v A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ¯’vbxq m¤ú` Av‡ivnb welqK Dc‡Rjv KwgwUi wbKU ˆÎgvwmK 

AMÖMwZ cÖwZ‡e`b †ck Ki‡e| AMÖMwZ cÖwZ‡e`b mwbœ‡ewkZ K‡i cwiexÿY cÖwZ‡e`b cÖ¯‘Z Kivi wel‡q A_©, ev‡RU, 
cwiKíbv I ¯’vbxq m¤ú` Av‡ivnb welqK Dc‡Rjv KwgwU‡K wUwRwc mn‡hvwMZv Ki‡e| D³ cÖwZ‡e`b Dc‡Rjv cwil‡`i 

wbqwgZ mfvq ˆÎgvwmK wfwË‡Z (A‡±vei, Rvbyqvwi I GwcÖj gv‡m) ch©v‡jvPbvi Rb¨ †ck Ki‡Z n‡e| 

Dc‡Rjv cwil‡`i mfvq Dc‡Rjv cwil` cÖKí/ w¯‹g ch©v‡jvPbv Ki‡e| Awfó myPK  I cÖZ¨vwkZ mgqmxgvi wel‡q we‡kl 
¸iæZ¡ w`‡q ch©‡eÿY Ki‡Z n‡e| cwil` ch©‡eÿ‡bi wfwË‡Z cÖ‡qvRb Abymv‡i †Kvb cÖKí evwZj Kiv Ab¨ cÖK‡í m¤ú` 

¯’vbvšÍi Kivi (bZzb Riæix cÖ‡qvRb, Pvwn`v ev AMÖvwaKvi) wm×všÍ wb‡Z cv‡i|  

 

evwl©K Dbœqb cwiKíbvi mgq KvVv‡gv I ch©v‡jvPbv Pµ  

gvm eQi (Gb)  eQi (Gb + 1)  
‡g evwl©K ev‡RU I evwl©K Dbœqb cwiKíbv Aby‡gv`b   
Ryb evwl©K Dbœqb cwiKíbv Aby‡gv`b  
RyjvB ev¯Íevqb I cwiexÿY   
AvMó  cÂ-evwl©K cwiKíbv I ms‡kvwaZ cwiKíbv †_‡K Dbœqb 

Pvwn`v I AMÖvwaKvi wPwýZ Kiv|  
‡m‡Þ¤^i    
A‡±vei 1gˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv  
b‡f¤̂i    
wW‡m¤^i   
Rvbyqvwi 2q ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv  
‡deªæqvwi   
gvP©  evw©l©K Dbœqb cwiKíbvi Rb¨ cÖKí ZvwjKv cÖ¯‘Z Kiv I 

Dc‡Rjv cwil‡` cÖKí †ck  
GwcÖj 3q ˆÎgvwmK ch©v‡jvPbv bZzb cÖK‡íi we¯ÍvwiZ weeiY I e¨q cÖ°jb  
‡g  evwl©K ev‡RU I evwl©K Dbœqb cwiKíbv Aby‡gv`b  
Ryb   
RyjvB  ev¯Íevqb I ZË¡veavb 
 

 

 


