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evYx 

 

 PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil‡`i ÔcÂevwl©K cwiKíbv eBÕ cÖKv‡ki D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q ‡R‡b 

Avwg LyeB Avb›` †eva KiwQ| eZ©gvb RbevÜe miKvi ¯’vbxq miKvi‡K memgq mwe‡kl ¸iæZ¡ w`‡q 

Avm‡Q| ¯’vbxq ch©v‡q mykvmb cÖwZôv, `vwi`ª¨ we‡gvPb, ¯’vbxq Dbœqb Z¡ivwš^ZKi‡Y I Z…Yg~jch©v‡q 

Askx`vwiZ¡g~jK MYZš¿ cÖwZôvq Ges miKvix bvbv myweavi mylg e›U‡bi †ÿ‡Î GB cwiKíbv eBwU Kvh©Kix 

I mnvqK f~wgKv ivL‡e e‡j Avgvi wek¦vm| GQvov Dc‡Rjv cwil‡`i Kvh©µg‡K AviI MwZkxj I †eMevb 

Ki‡Z GwU GKwU wbqvgK kw³ wnmv‡e KvR Ki‡e| Dc‡Rjv Z_v Z…Yg~j ch©v‡q Dc‡Rjv cwil‡`i 

AvIZvaxb miKv‡ii wewfbœ wefvM Zv‡`i wbR wbR KiYxq wel‡q ¸iæZ¡v‡ivc K‡i RbM‡Yi Kvw•ÿZ †mev 

cÖ`vb Ki‡Z mÿg n‡e| 

 RbM‡Yi AskMÖnYwfwËK Dbœqb cwiKíbv cÖYqbc~e©K Rb AvKv•ÿv c~iY KivB MYZvwš¿K kvmb 

e¨e ’̄vi Ab¨Zg ˆewkó¨| Dc‡Rjv cwil` ’̄vbxq miKv‡ii GKwU ¸iæZ¡c~Y© cÖwZôvb| GKwU myôz cwiKíbv 

I mgq Dc‡hvMx ev‡RU cÖYqbB cv‡i †h †Kvb ai‡bi Dbœqb KvR‡K ¯̂v_©K K‡i Zzj‡Z| G †ÿ‡Î PzqvWv½v 

m`i Dc‡Rjv cwil‡`i G ai‡bi D‡`¨vM mwZ¨B cÖksmbxq| 

cwi‡k‡l Avwg G Kvh©µ‡gi mv‡_ mswkøó PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil‡`i †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv 

wbe©vnx Awdmvi, fvBm †Pqvig¨vbØq I cwil‡`i Abvb¨ m`m¨MYmn mKj Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡K AvšÍwiK 

ab¨ev` Ávcb KiwQ Ges mZZv, ¯̂”QZv I AvšÍwiKZvi mv‡_ ¯̂-¯^ `vwqZ¡ cvj‡bi D`vZ© Avnevb RvbvB|  

 

 

 

 

 

PzqvWv½vt A‡±vei, 2019     ‡mvjvqgvb nK †RvqvÏ©vi (†Qjyb) 

 

‡mvjvqgvb nK †RvqvÏ©vi (†Qjyb) 

Gg.wc, PzqvWv½v -1 

evsjv‡`k RvZxq msm`| 

Dc‡`óv, Dc‡Rjv cwil`, PzqvWv½v m`i 

‡Rjv cÖkvmK 

PzqvWv½v 
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 evYx 

  

PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil` KZ©„K ÔcÂevwl©K cwiKíbv eBÕ cÖKvwkZ n‡”Q †R‡b Avwg Avbw›`Z| ’̄vbxq 

miKvi KvVv‡gv‡K kw³kvjxKi‡Y DbœqbgyLx, †mevag©x I Kvh©Ki cÖwZôvb wn‡m‡e M‡o Zzj‡Z eZ©gvb 

miKvi ̀ „pcÖwZÁ| Dc‡Rjv cwil`‡K cybivq Pvjy Kiv Ges AwaKZi RbgyLx I ‡mevag©x kw³kvjx cªwZôvb 

wn‡m‡e M‡o †Zvjvi Rb¨ wewfbœ c`‡ÿc MÖnY miKv‡ii †mB cÖwZÁviB cÖwZdjb|  

G K_v Ab¯̂xKvh© †h, GKwesk kZvãxi P¨v‡jÄ †gvKv‡ejvq mÿg I Kvh©Ki Ges GmwWwR AR©‡bi j‡ÿ¨ 

†mevgyLx ¯’vbxq miKvi e¨e ’̄v M‡o Zzj‡Z Dc‡Rjv ch©v‡q myôz cwiKíbv I mykvmb wbwðZ Kiv cÖ‡qvRb| 

MYZvwš¿K kvmb e¨e ’̄vq RbM‡Yi AskMÖn‡Yi gva¨‡g ¯’vbxq ch©v‡q gZvgZ MÖnY, mgm¨v wPwýZKiY, 

Z`viwK Ges †m Av‡jv‡K ¯’vbxqfv‡e cwiKíbv cÖYqb Kiv n‡j †UKmB Dbœqb †hgb m¤¢e nq †Zgwb 

RvZxq I ’̄vbxq Dfq ch©v‡q MYZ‡š¿i wfZI kw³kvjx nq|  

¯’vbxq miKvi wefvM I RvBKv KZ©„K ev¯Íevqbvaxb ÔDc‡Rjv Bw›U‡MÖ‡UW K¨vcvwmwU †W‡fjc‡g›U cÖ‡R± 

(BDAvBwmwWwc)Õ Gi KvwiMwi mnvqZvq B‡Zvg‡a¨ ÔcÂevwl©K Dbœqb cwiKíbvÕ cÖYq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv 

n‡q‡Q hv AZ¨šÍ mg‡qvc‡hvMx| RbM‡Yi mvwe©K AskMÖn‡Yi gva¨‡g cÖYxZ cÂevwl©K G Dbœqb cwiKíbv 

(2019-2023) PzqvWv½v m`i Dc‡Rjvi mKj ¯Í‡ii gvby‡li Pvwn`v c~iY K‡i †UKmB Dbœqb wbwðZ 

Ki‡e- GwU Avgvi `„p wek¦vm|  

Dc‡Rjv cwil`‡K AwaKZi Revew`wnZvg~jK, RbevÜe, Avw_©Kfv‡e myk„•Lj I †mevgyLx Kivi Rb¨ 

PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil‡`i GB ÔcÂevwl©K cwiKíbv eBÕ GKwU ¸iæZ¡c~Y© AMÖMwZ wn‡m‡e we‡ewPZ 

n‡e| Avwg G D‡`¨v‡Mi mvwe©K mdjZv Kvgbv KiwQ Ges Gi m‡½ mswkøó Dc‡Rjv cwil` †Pqvig¨vb, 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, fvBm †Pqvig¨vb, cwil‡`i mKj m`m¨ Ges Dc‡Rjv I †Rjv ch©v‡q Kg©iZ 

mswkøó mKj miKvwi Kg©KZ©vmn †mev cÖ`vbKvix mKj KZ©„cÿ‡K ab¨ev` Ávcb KiwQ| 

 

 

 

PzqvWv½vt A‡±vei, 2019                     (‡gvt bRiæj Bmjvg miKvi) 

 

‡gvt bRiæj Bmjvg miKvi 

‡Rjv cÖkvmK 

PzqvWv½v 
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 PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil` wewfbœ †kÖYx I †ckvi gvby‡li AskMÖn‡Yi gva¨‡g LvZwfwËK 

(†m±ivj) cÂevwl©K Dbœqb cwiKíbv c  ÖYqb K‡i‡Q †R‡b Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z| myôz cwiKíbv e¨ZxZ 

†Kvb Dbœqb Kvh©µgB mv_©KZvi m‡½ m¤úbœ nq bv| Ab¨w`‡K ¯̂”QZv I Revew`wnZv PP©vi gva¨‡g mykvmb 

cÖwZôvi Rb¨ myôz cwiKíbv Acwinvh©| PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil‡`i ÔcÂevwl©K cwiKíbv eBÕ  mykvmb 

cÖwZôvi GKwU mnvqK wn‡m‡e KvR Ki‡e hv cÖksmbxq D‡`¨vM|   

Dc‡Rjv cwil` ̄ ’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Ab¨Zg ̧ iæZ¡c~Y© ̄ Íi| GB ̄ Íi‡K AwaKZi kw³kvjx 

I Kvh©Ki Kivi Rb¨ eZ©gvb miKvi I Dbœqb mn‡hvMx cÖwZôvbmg~n wewfbœ D‡`¨vM MÖnY K‡i‡Q| ¯’vbxq 

miKvi wefvM KZ…©K ev¯Íevqbvaxb ÔBDAvBwmwWwcÕi cÖavb D‡Ïk¨ n‡jv Dc‡Rjv cwil‡`i `ÿZv e„w×i 

gva¨‡g mykvmb cÖwZôv Ges ̄ ’vbxq ch©v‡q Dbœqb I †mev Kvh©µg †Rvi`vi Kiv| G cÖK‡íi AvIZvq cÖwkÿY 

I KvwiMwi mnvqZv Ges miKvwi bxwZ cÖwZdj‡bi mnvqZvi gva¨‡g Dc‡Rjv cwil‡`i wbe©vwPZ 

RbcÖwZwbwa, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi I mswkøó 17wU n¯ÍvšÍwiZ `ß‡ii  Kg©KZ©vM‡Yi mÿgZv  e„w×i 

D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q|  

GKwU mgwš̂Z Dbœqb cwiKíbvi gva¨‡g RbMY, RbcÖwZwbwa, miKvwi Kg©KZ©v-Kg©PvixMY GjvKvi 

mgm¨v mgvav‡b mw¤§wjZfv‡e KvR Ki‡e hvi d‡j myôzfv‡e m¤ú‡`i e¨envi wbwðZ n‡e Ges `ÿZv, 

Revew`wnZv I MYZ‡š¿i PP©v e„w× cv‡e| Gi d‡j m¤ú‡`i AcPq Kg‡e, Dbœq‡bi wfZ †UKmB n‡e Ges 

bvixmn GjvKvi AbMÖmi RbM‡Yi Dbœqb m¤¢eci n‡e|  

 PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil‡`i cÂevwl©K Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡bi AwfÁZv Kv‡R jvwM‡q 

evsjv‡`‡ki Ab¨vb¨ Dc‡Rjv cwil` Zv‡`i Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡b GwM‡q Avm‡e Ges m¤ú‡`i m‡e©vËg 

e¨envi wbwðZ Ki‡e e‡j Avwg Avkvev`x| G cwiKíbv eB cÖYq‡bi m‡½ mswkøó Dc‡Rjv cwil` 

†Pqvig¨vb, Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, fvBm †Pqvig¨vbØq, cwil‡`i mKj m`m¨ Ges †Rjv I Dc‡Rjvi 

mKj `ß‡ii Kg©KZ©vmn mKj miKvix- †emiKvix †mevcÖ`vbKvix cÖwZôvbmg~n‡K ab¨ev` Ávcb KiwQ| 

 
 
PzqvWv½vt A‡±vei, 2019      (†Lv›`Kvi dinv` Avng`) 

 

†Lv›`Kvi dinv` Avng` 

AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (ivR¯^) I  

Dc-cwiPvjK (fvicÖvß), ’̄vbxq miKvi 

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq 

PzqvWv½v 
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 evYx 

  

Avwg AZ¨šÍ Avbw›`Z †h Dc‡Rjv cwil`, PzqvWv½v m`i, cÂevwl©K cwiKíbv (2019-2023 

A_©eQi) Dcnvi w`‡Z †c‡i‡Q| Gi d‡j ¯’vbxq ch©v‡q mykvmb cÖwZôv, `vwi ª̀¨ we‡gvPb, ¯’vbxq Dbœqb 

Z¡ivwš^ZKi‡Y I Z…Yg~jch©v‡q Askx`vwiZ¡g~jK MYZš¿ cÖwZôvq Ges miKvix bvbv myweavi mylg e›U‡bi 

†ÿ‡Î GB eBwU Kvh©Kix I mnvqK f~wgKv ivL‡e e‡j Avgvi wek¦vm| GQvov Dc‡Rjv cwil‡`i Kvh©µg‡K 

AviI MwZkxj I †eMevb Ki‡Z GwU GKwU wbqvgK kw³ wnmv‡e KvR Ki‡e| Dc‡Rjv Z_v Z…Yg~j ch©v‡q 

Dc‡Rjv cwil‡`i AvIZvaxb miKv‡ii wewfbœ wefvM Zv‡`i wbR wbR KiYxq wel‡q ¸iæZ¡v‡ivc K‡i 

RbM‡Yi Kvw•ÿZ †mev cÖ`vb Ki‡Z mÿg n‡e|  

Dc‡Rjv cwil`‡K Z…Yg~j †jvKR‡bi †mevg~jK cÖwZôv‡b M‡o Zzj‡Z cvivUv ¯’vbxq miKvi 

e¨e ’̄v‡K AwaKZi Kvh©Ki Kivi kvwgj| ZvB cwiKíbv m¤úwK©Z GB eBwU Dc‡Rjv cwil‡`i Kvh©µg‡K 

MwZkxj ivL‡Z I my ~̀icÖmvix djvdj e‡q Avb‡Z mvnvh¨ Ki‡e|  

Gi d‡j PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil` Zvi AMÖMwZi kx‡l© †cŠuQv‡e e‡j Avgvi aviYv| ÔcÂevwl©K 

cwiKíbv eBÕ PzqvWv½v m`i Dc‡Rjvi mvgwMÖK Kvh©µg‡K mwVK c‡_ cwiPvwjZ Ki‡e Ges RbM‡Yi 

cÖZ¨vkv c~i‡Y AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡e| 

 

 

 

 

PzqvWv½vt A‡±vei, 2019      (†gvt Avmv`yj nK wek¦vm) 

 

 

 

 

 

 

‡gvt Avmv`yj nK wek¦vm 

‡Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` 

PzqvWv½v m`i, PzqvWv½v 
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 wKQz wKQz KvR Avgv‡`i ¯^cœ †`Lvq, wb‡q hvq eû`~i| PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil` KZ©„K 

cÂevwl©K cwiKíbv (2019-2023) cÖYqb Giƒc GKwU bw›`Z D‡`¨vM| Avwg G D‡`¨v‡Mi Askx`vi n‡Z 

†c‡i Mwe©Z | 

 ewY©Z cÂevwl©K cwiKíbv cªYqb ̄ ’vbxq miKvi e¨e ’̄vi m¶gZv AR©b I KvVv‡gvMZfv‡e kw³kvjx 

nIqvi GKwU wb`k©b| ¶zav I `vwi ª̀¨gy³ evsjv‡`k wewbg©v‡Y eZ©gvb miKv‡ii wfkb 2021, GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 2030 AR©‡bi j‡¶¨ Dc‡Rjv ch©v‡q GB D‡`¨vM mwZ¨B cÖksmvi ̀ vex`vi| GB cwiKíbv cÖYqb 

I ev¯Íevqb PzqvWv½v m`i Dc‡Rjvi Dbœq‡bi wewfbœ †¶‡Î „̀k¨gvb cwieZ©b mvab Ki‡e e‡j Avwg wek¦vm 

Kwi| 

 cÂevwl©K cwiKíbvwU ev¯Íevq‡b mswkøó mK‡j GwM‡q Avm‡eb Ges PzqvWv½v m`i Dc‡Rjvevmxi 

Rxebgv‡b Kvw•LZ Dbœqb mvab n‡e e‡j cÖZ¨vkv Kwi| 

 

 

 

 

PzqvWv½vt A‡±vei, 2019      (†gvt gvmy`yi ingvb) 

 

 

 

 

 

 

‡gvt gvmy`yi ingvb 

fvBm ‡Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` 

PzqvWv½v m`i, PzqvWv½v 
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Dc‡Rjv cwil`‡K Z…Yg~j †jvKR‡bi †mevg~jK cÖwZôv‡b M‡o Zzj‡Z cvivUv ¯’vbxq miKvi 

e¨e ’̄v‡K AwaKZi Kvh©Ki Kivi mvwgj| MYZ‡š¿i wfwËg~j ̄ ’vbxq miKvi e¨e ’̄v †ek wKQz Dcv`v‡bi mgwó| 

Avi A_©‡bwZK iƒc‡iLv ev cwiKíbv n‡”Q G mgwóMy‡jvi Ab¨Zg GKwU |  

Avwg †R‡b AZ¨šÍ Avbw›`Z †h PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil` cÂevwl©K cwiKíbv (2019-2023) 

cÖYqY K‡i Zvi †giæ`Û‡K `uvo Kiv‡jv| Gi d‡j PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil` Zvi AMÖMwZi kx‡l© 

†cŠuQv‡e e‡j Avgvi aviYv| ÔcÂevwl©K cwiKíbvÕ PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv‡K mwVK c‡_ cwiPvwjZ Ki‡e 

Ges RbM‡Yi cÖZ¨vkv c~i‡Y AMÖYx f~wgKv cvjb Ki‡e| 

eB cÖKv‡ki gnwZ G D‡`¨vM‡K Avwg cÖksmv Kwi| GKB mv‡_ †Pqvig¨vb, fvBm ‡Pqvig¨vb, 

cwil‡`i Ab¨vb¨ m`m¨ Ges mKj miKvwi Kg©KZ©v‡K ab¨ev` Ávcb KiwQ| 

 

 

 

 

PzqvWv½vt A‡±vei, 2019       (mvnvRv`x) 

 

 

 

 

mvnvRv`x (wgwj) 

gwnjv fvBm ‡Pqvig¨vb 

Dc‡Rjv cwil` 

PzqvWv½v m`i, PzqvWv½v 
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m¤úv`Kxq 

 

PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv PzqvWv½v †Rjvi GKwU Ab¨Zg cÖavb Dc‡Rjv| †fŠ‡MvwjK Ae ’̄vb, A_©‰bwZK 

Kg©KvÛ Ges RxebhvÎvi gv‡bI GB Dc‡Rjv Av‡jvwPZ Ges Av‡jvwKZ| cÂevwl©K cwiKíbvi gva¨‡g 

GB Dc‡Rjvi Dbœqb Kg©Kv‡Û GKwU mgš̂‡qi my‡hvM ˆZix n‡e e‡j Avwg wek¦vm Kwi| Dc‡Rjv cwil` 

¯’vbxq miKvi e¨e ’̄vq GKwU †mev cÖ`vbKvix cÖwZôvb| miKvix †mevq Av¯’v wdwi‡q Avb‡Z †mev cÖ`vb 

cÖwµqv I e¨e ’̄vi ¸YMZ cwieZ©b Avbv cÖ‡qvRb| GK_v Ab¯^xKvh© †h, AskM Önbg~jK, kw³kvjx, 

Revew`wnZvg~jK, wbi‡cÿ cÖvwZôvwbK wfwË e¨wZ‡i‡K Dc‡Rjv cwil`‡K Kvh©Kix Kiv m¤¢ci bq| myôz 

cwiKíbvi gva¨‡g RbcÖwZwbwa‡`i ̀ xN©‡gqv‡`i wfkbB cv‡i fwel¨‡Zi KvswLZ gvÎvi ̄ ’vbxq miKvi ̂ Zix 

Ki‡Z|  

Dc‡Rjvi wewfbœ `dZ‡ii Kg©KZ©v‡`i mgš̂‡q, Zv‡`i ¯^xq wefvMmg~‡ni m¤úvw`Z KvR I fwel¨r 

cwiKíbv GLv‡b ¯’vb †c‡q‡Q| Gi cvkvcvwk RvZxq `xN©‡gqv`x I ¯̂í‡gqv`x cwiKíbv ev¯Íevq‡b ¯^-¯^ 

`dZ‡ii Kv‡Ri †hvMm~Î ’̄vwcZ n‡q‡Q| PzqvWv½v m`i Dc‡Rjvi ¯’vbxq ch©v‡q miKvix-‡emiKvix †mev 

cÖ`vbKvix mgy`q cÖwZôvb GKwU GKxf~Z mgwš̂Z cwiKíbvi ga¨ w`‡q †mev cÖ`vb Ae¨vnZ ivL‡e e‡j 

Avwg g‡b Kwi|  

†mev MÖnxZvi RvqMvq `uvwo‡q †mev cÖ`v‡bi BwZevPK gvbwmKZvB ¯’vbxq miKvi e¨e ’̄vi cwieZ©b Avb‡Z 

cv‡i| cwiKíbvi mvdj¨ wbf©i K‡i Zvi mwVK ev¯Íevq‡bi Dc‡i| cÖZ¨vkv Kwi GB Dc‡Rjvi mKj 

ch©v‡qi miKvix-‡emiKvix Kg©KZ©vMY Ges RbcÖwZwbwaMY †`‡ki Dbœq‡b GB cwiKíbv‡K Kv‡R jvMv‡Z 

m‡Pó _vK‡eb|  

GB cwiKíbv eB‡q Z_¨ w`‡q mn‡hvwMZv Kivi Rb¨ RbcÖwZwbwaMb, wewfbœ miKvix-†emiKvix `ßi I 

Zvi Kg©KZ©ve„›`‡K ab¨ev` RvbvB| m¤úv`Kxq wUg cwikÖg K‡i Z_¨ msMÖn K‡i‡Qb Zv‡`i cÖwZ K…ZÁZv 

RvbvB| 

 

 

 
PzqvWv½vt A‡±vei, 2019       (‡gvt Iqvkxgyj evix) 

 

(‡gvt Iqvkxgyj evix) 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

PyqvWv½v m`i, PzqvWv½v 
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2.1| f~wgKv I †cÖÿvcU: 

eZ©gvb I fwel¨Z Kg©Kv‡Ûi g‡a¨ †mZz eÜb m„wó Kivi bvgB cwiKíbv| †`‡ki mvgvwRK I A_©‰bwZK 

Dbœqb wbwðZ K‡í cwiKíbv Kiv nq| evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb Dbœqb cwiKíbv, cÂevwl©Kx cwiKíbv Ges ̄ ’vbxq 

ch©v‡q cwiKíbv †KŠkjMZfv‡e we‡kl ¸iæZ¡ †c‡q _v‡K| G Kvi‡bB Dc‡Rjv cwil` AvBb, 1998 (2009 I 

2011 mv‡j ms‡kvwaZ) G †`‡ki Dc‡Rjv mg~‡ni Rb¨ GKwU evwl©K Ges cÂevwl©K cwiKíbv cÖYqb eva¨Zvg~jK 

Kiv n‡q‡Q| g~jZ cwiKíbv GKwU wbw`©ó Kv‡ji Rb¨ Kiv nq| †Kvb `vwqZ¡¸‡jv KLb Kiv n‡e Zv wba©vib Kivi 

myweav‡_© GUv Kiv we‡kl cÖ‡qvRb| cwiKíbv cÖbq‡bi ïiæ‡ZB wba©vwiZ `vq `vwq‡Z¡i g‡a¨ †Kvb KvR †Kvb mg‡q 

Kiv n‡e ev AMÖvwaKvi cÖvß n‡e Zv mywbw`©ó K‡i w`‡j Kvh©µg ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î we‡kl myweav nq|  cwiKíbv 

cªYq‡b ’̄vbxq djvdj AR©‡bi w`‡K ¸iæZ¡ Av‡ivc Kiv Ges wb¤œ-Da©g~Lx (bottom up approace) c×wZ 

Abymib Ki‡j cÖZ¨vwkZ Dbœqb Zivwš̂Z nq| cwiKíbvi Ab¨Zg cÖavb welqe ‘̄i g‡a¨ GKwU n‡”Q m¤ú‡`i myó 

e¨envi wbwðZ Kiv| GmKj wel‡qi cÖwZ jÿ¨ †i‡L 2019-2023 A_© eQ‡i PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv LvZwfwËK 

cwiKíbvi jÿ¨gvÎvi mv‡_ mvgÄm¨ ‡i‡L mswkøó mKj Dbœqb LvZ‡K we‡ePbvc~e©K ’̄vbxq ch©v‡q cÂevwl©K 

cwiKíbv cÖYq‡bi c`‡ÿc MÖnY  K‡i‡Q| 

 

2.2 cÂevwl©K cwiKíbv eB cÖYq‡bi D‡Ïk¨ t 

 

PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv, PzqvWv½v †Rjvi GKwU e„nr  Rbeûj I m¤¢vebvgq Dc‡Rjv| GLvbKvi RbM‡bi i‡q‡Q 

Dbœq‡b AskMÖn‡bi B”Qv| GKB m‡½ i‡q‡Q wewfbœ m¤ú` Ges m¤¢vebv| evsjv‡`‡ki cÖvq GK Z…Zxqvsk gvbyl 

`vwi`ª mxgvi bx‡P w`bhvcb Ki‡Q| wKš‘ Rxe‡bi †gŠwjK my‡hvM myweavq G‡`i cÖ‡ekvwaKvi mxwgZ| Dc‡Rjv 

cwil‡`i Rbmvavi‡bi Ae ’̄vI mviv †`‡ki Rbmvavi‡bi Ae ’̄v n‡Z wfbœZi bq| AÎ GjvKvi RbM‡bi `vwi`ª  

n«vmKi‡bi gva¨‡g Rxeb hvÎvi gvb Dbœq‡bi j‡¶¨ myôz cwiKíbv cÖYq‡bi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| PzqvWv½v 

m`i Dc‡Rjv cwil‡`i cÂevwl©K cwiKíbvi g~j D‡Ïk¨ n‡”Q PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil‡`i wbR¯̂ m¤ú` Ges 

miKvwi I †emiKvwifv‡e Dc‡Rjvi eiv×K…Z A_© RbM‡Yi Pvwn`v Abymv‡i Ges cÖvwaKv‡ii wfwË‡Z mgwš^Z Dcv‡q 

e¨env‡ii gva¨‡g m¤ú‡`i m‡e©v”P djvdj wbwðZ Kiv| cÂevwl©K cwiKíbvi mywbw`©ó D‡Ïk¨mg~n wbgœiƒct 

 RbcÖwZwbwa‡`i AskMÖn‡Y GjvKvi Dbœqb cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evq‡bi gva¨‡g PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv 

cwil‡`i Revew`wnZv wbwðZKiY I cwil‡`i `¶Zv e„w×; 

 me© Í̄‡ii Rbmvavi‡bi †gŠwjK Pvwn`v c~i‡Yi j‡¶¨ BDwbqb¸‡jvi cwiKwíZ Db œqb mvab; 

 Avcvgi RbM‡bi Pvwn`v †gvZv‡eK †mev mieivn wbwðZKi‡bi j‡¶¨ RvwZMVbg~jK cÖwZôvbmg~‡ni 

mv‡_ Dc‡Rjv cwil‡`i Askx`vwiZ¡ m„wó Kiv; 

 cwiKwíZ †mev I mn‡hvwMZv cÖ`v‡bi gva¨‡g GjvKvi †hvMv‡hvM I †fŠZ AeKvVv‡gv, wkÿv, K…wl, ¯̂v ’̄¨ 

I m¨vwb‡Ukb I Kg©ms ’̄vb wbwðZ Kiv; 

 cÖwZwU BDwbq‡bi g‡a¨ AvšÍt†hvMv‡hvM e„w× Ges wewfbœ BDwbq‡bi mv‡_ DbœZ †hvMv‡hvM e¨e ’̄v 

wbwðZKiY| 

 

2.3 cÂevwl©K cwiKíbv eB cÖYq‡bi Kg©c×wZt 

PzqvWv½v m`i Dc‡Rjvi cwiKíbv eBwU cÖ ‘̄Z Kivi Rb¨ Dc‡Rjv cwil‡`i mKj Í̄‡ii m`m¨‡`i mgš^‡q †ek 

K‡qK evi Av‡jvPbv I ch©v‡jvPbv Kiv nq| Z…Yg~j ch©v‡qi wbe©vwPZ cÖwZwbwa huviv RbM‡Yi me©cÖKvi Pvwn`v 

Afve-Awf‡hvM, cÖ‡qvRb-AcÖ‡qvRb me wKQy IqvwKenvj, Zvu‡`i AwfgZ Ges miKv‡ii wewfbœ gš¿bvj‡qi wewfbœ 

Awa`ß‡i Kg©iZ (we‡kl K‡i Dc‡Rjv cwil‡` b¨ Í̄K„Z) AwfÁZv m¤úbœ Kg©KZ©v-Kg ©Pvix‡`i AwfÁZv I 

welqwfwËK Áv‡bi mgš^q NwU‡q cÂevwl©K cwiKíbvwU cÖ ‘̄Z Kiv nq| 

 

cwiKíbv cÖYqb cÖwµqvq K‡ZK avc AbymiY Kivi ga¨ w`‡q PzqvWv½v m`i Dc‡Rjv cwil` cÂevwl©K cwiKíbv 

eBwU cÖYqb Ki‡Z m¶g n‡q‡Q| 
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cÖ_gZ: cÂevwl©K cwiKíbv cÖYq‡bi Rb¨ Kg©kvjv Abyôv‡bi ga¨w`‡q cwil‡`i mfvi Aby‡gv`b mv‡c‡¶ Dc‡Rjv 

cwil` Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii †bZ…‡Z¡ ̀ ¶ I †hvM¨ Kg©KZ©v Ges RbcÖwZwbwa‡`i wb‡q GKwU cwiKíbv welqK 

KvwiMwi KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q| 

 

wØZxqZ: cwiKíbv welqK KvwiMwi KwgwU‡Z m¤ú‡`i Drm Ges A_©cÖevn ch©v‡jvPbv Kiv n‡q‡Q| cieZ©x‡Z G 

KwgwU cwil‡` b¨¯Í wewfbœ `ß‡ii Kg©KZ©v I mswkøó ’̄vqx KwgwUmg~‡ni Z_¨ I civgk© wb‡q GKwU m¤ú` gvbwPÎ 

ˆZwi K‡i‡Q; hv cwil‡`i Lmov mgwš^Z cwiKíbv Ges m¤¢ve¨ ev‡RU ˆZwi‡Z mnvqZv K‡i‡Q| 

 

Z…ZxqZ: Dc‡Rjv cwil` ó¨vwÛs KwgwU‡K mwµq I miKvwi Rbej‡K `vwqZ¡kxj K‡i AskMÖnYg~jK Av‡jvPbvi 

gva¨‡g LvZwfwËK mgm¨v wPwýZKiY I Pvwn`v wbiƒcb Kiv n‡q‡Q| AZtci cwiKíbv welqK KvwiMix KwgwU 

Dc‡Rjvi ’̄vqx KwgwU, BDwbqb cwil` I Ab¨vb¨ e¨w³eM©‡`i wbKU †_‡K Pvwn`v/cÖ Í̄vebv msMÖn K‡i Ges 

cieZ©x‡Z †m¸‡jv wb‡q GKwU mgwš^Z Lmov cwiKíbv ˆZwi Kiv n‡q‡Q|  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drm: GmGwcAvB `j, 2016  

PZz_©Z: cwiKíbv welqK KvwiMwi KwgwU I A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ’̄vbxq m¤ú` Av‡ivnb welqK Dc‡Rjv 

KwgwU we Í̄vwiZ Av‡jvPbvi Rb¨ Lmov cwiKíbvwU cwil‡`i we‡kl mfvq Dc¯’vcb K‡i‡Q| AZtci Dc‡Rjv 

cwil` Lmov cwiKíbvwU wb‡q cybivq Av‡jvPbv Kivi Rb¨ Dc‡Rjv cwil‡`i m`m¨, miKvwi, †emiKvwi I Avw_©K 

cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v‡`i Avnevb K‡i‡Qb| mfvq AskMÖnbKvixMY Lmov cwiKíbvwU ï‡b‡Qb Ges cybivq Zv‡`i 

gZvgZ Rvwb‡q‡Qb| me‡k‡l Dc‡Rjv cwil` cwiKíbvwU Pzovš— Aby‡gv`b cÖ`vb K‡i‡Qb| 

 

2.4 cÂevwl©K cwiKíbvi mxgve×Zv 

PzqvWv½v m`i Dc‡Rjvi wØZxq cÂevwl©K cwiKíbv wn‡m‡e G cwiKíbvi wKQz mxgve×Zv i‡q‡Q| G¸‡jv wbgœiƒc: 

Dc‡Rjv ch©v‡q wewfbœ †m±‡ii Z_¨ NvUwZ i‡q‡Q weavq mswkó †m±‡ii eZ©gvb Ae ’̄v we‡k¬lY K‡i j¶¨gvÎv 

wba©viY Kiv KóKi| Dc‡Rjv ch©v‡q cÂevwl©K cwiKíbv cÖYq‡bi AwfÁZv bv _vKvi d‡j cÖv_wgK ch©v‡q wewfbœ 

wefv‡Mi (miKvwi/†emiKvwi) Kg©KZ©v‡`i g‡b mskq cwijw¶Z n‡q‡Q| G Kvi‡Y cwiKíbv cÖYq‡b wKQzUv 

mxgve×Zv †_‡K †M‡Q|  

cª Í̄vebv cÖ ‘̄ZKiY

cÖ Í̄vebv msMÖn, hvPvB-evQvB Ges 

Lmov cwiKíbv cÖYqb

ch©v‡jvPbv, civgk© I Aby‡gv`b, 

ev Í̄evqb

BDwbqb cwil`mg~‡ni Dbœqb cwiKíbv 

GbwewWmg~‡ni Dbœqb cwiKíbv  

A_©, ev‡RU, cwiKíbv I ¯’vbxq 

m¤ú` Av‡ivnb welqK Dc‡Rjv 

KwgwU 

Dc‡Rjv cwil` 

mn‡hvwMZv 

 

mn‡hvwMZv mn‡hvwMZv 

 

17 wU Dc‡Rjv KwgwU †_‡K cÖ¯Ívebv 

mswkøó Ab¨vb¨ gn‡ji cÖ¯Ívebv 

(e¨w³LvZ, GbwRI, BZ¨vw`)   

cwiKíbv welqK KvwiMwi 

`j (wUwRwc) 

 

cÖKí wbe©vPb KwgwU 

(wcGmwm) 

BDwbqb cwil`mg~‡ni cÖ¯Ívebv 
mgš^q 
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3. Dc‡Rjv cwiwPwZt 

3.1| PyqvWv½v m`i Dc‡Rjvi cUf~wgt 

1947 mv‡ji c~e© ch©šÍ PyqvWv½v m`i Dc‡Rjv b`xqv ‡Rjvi PyqvWv½v gnKygvi GKwU _vbv wQj| 1947 

mv‡j fviZ wefv‡Mi ci GwU PyqvWv½v gnKygvi GKwU _vbv wnmv‡e e…nËi Kywóqv ‡Rjvi AšÍf©~³ nq| 1984 mv‡ji 

26 ‡deªæqvix PyqvWv½v gnKygv‡K ‡Rjv Ges 1982 mv‡j PyqvWv½v m`i _vbv‡K gv‡bvbœxZ _vbvq iƒcvšÍi Kiv nq, 

hv eZ©gv‡b PyqvWv½v m`i Dc‡Rjv wnmv‡e cwiwPZ| 1984 mv‡ji 1 ‡deªæqvix GK ‡NvlYvi gva¨‡g gv‡bvbœxZ 

PyqvWv½v _vbv‡K Dc‡Rjvq DbœxZ Kiv nq| 

 

3.2| PyqvWv½v m`i Dc‡Rjvi ‡fŠ‡MvwjK cwiwPwZ t 

evsjv‡`‡ki `w¶Y cwð‡g Aew ’̄Z evsjv‡`‡ki 1g ivRavbx wnmv‡e L¨vZ PyqvWv½v m`i Dc‡Rjvi DËi 

I DËi cwð‡g- AvjgWv½v Dc‡Rjv, c~‡e©- wSbvB`vn m`i Dc‡Rjv, `w¶b I `w¶Y c~‡e©- RxebbMi I 

‡KvUPvu`cyi Dc‡Rjv, cwð‡g-`vgyoû`v Dc‡Rjv| PzqvWv½v m`i Dc‡Rjvi †gvU AvqZb 73706 GKi 

(298.27) eM© wKt wgt|  

 

3.3| ‡hvMv‡hvM e¨e ’̄v t 

XvKv n‡Z PyqvWv½v m`i Dc‡Rjvi `~iZ¡ moK c‡_ 215 wKt wgt| PyqvWv½v m`i Dc‡Rjv n‡Z Lyjbv 

wefvMxq kn‡ii `~iZ¡ moK c‡_ 142 wKt wg| cvk¦©eZ©x Dc‡Rjv m`i I †Rjv m`img~‡ni mv‡_ DbœZ 

moK †hvMv‡hvM e¨e¯’v we`¨gvb| ‡h †Kv‡bv ’̄vb n‡Z moK ev †ijc‡_ PyqvWv½v ‡ij ‡÷kb ev evm ÷¨vÛ ‡b‡g 

wi·v A_ev A‡Uvwi·v ‡hv‡M 1.5 wKtwgt c_ AwZµg K‡i PyqvWv½v m`i nvmcvZv‡ji c~e©cv‡k© m`i Dc‡Rjv 

Awd‡m Avmv hvq| Dc‡Rjv n‡Z cÖwZwU BDwbq‡b cuvKv moK‡hv‡M Avjgmvay, bwQgb, f¨vb, mvB‡Kj, 

‡gvUimvB‡Kj‡hv‡M hvIqv hvq|   

 

3.4| BDwbqb mgynt 

PyqvWv½v m`i Dc‡Rjv 7 wU BDwbqb I 1 wU †cŠimfv wb‡q MwVZ| BDwbqb mg~n n‡jv- 1) AvjyKw`qv 

2) †gvwgbcyi 3) KzZzecyi 4) ksKiP›`ª 5) †eMgcyi 6) wZZz`n 7) cÙwejv 

 

1bs AvjyKw`qv BDwbqbt AvjyKw`qv BDwbq‡bi AvqZb 4724.53 GKi| G BDwbq‡b RbmsL¨v ‡gvU 28840 

Rb, cyiæl 14364 Rb I gwnjv 14476 Rb| BDwbq‡b 10wU MÖvg I 3wU †gŠRv i‡q‡Q| G BDwbq‡bi Awaevmx‡`i 

cÖavb †ckv K…wl| †Rjvi gv_vfv½v b`xwU G BDwbq‡bi cvk w`‡q cÖevwnZ| 

 

2bs †gvwgbcyi BDwbqbt ‡gvwgbcyi BDwbq‡bi AvqZb 4167.67 GKi | G BDwbq‡b RbmsL¨v ‡gvU 15651 

Rb, cyiæl 7787 Rb I gwnjv 7864 Rb| BDwbq‡b 12wU MÖvg I 5wU †gŠRv i‡q‡Q| G BDwbq‡bi Awaevmx‡`i 

cÖavb †ckv K…wl| G BDwbq‡b cuvU I fzÆv †ewk Drcv`b nq| G BDwbq‡bi mwilvWv½v MÖv‡g gigx mvaK weï kvn& 

Gi gvRvi Aew ’̄Z| 

 

3 bs KzZzecyi BDwbqbt KzZzecyi BDwbq‡bi AvqZb 10876.27 GKi| G BDwbq‡b RbmsL¨v ‡gvU 41140 Rb, 

cyiæl 16604 Rb I gwnjv 16627 Rb| BDwbq‡b 19wU MÖvg I 12wU †gŠRv i‡q‡Q| G BDwbq‡bi Awaevmx‡`i 

cÖavb †ckv K…wl| BDwbq‡bi K…l‡Kiv mKj cÖKvi mwâ †ewk Drcv`b K‡i| G BDwbq‡b `yBwU K‡jR Aew ’̄Z| 

 

4 bs ksKiP›`ª BDwbqbt ksKiP›`ª BDwbq‡bi AvqZb 13399.75 GKi| G BDwbq‡b RbmsL¨v ‡gvU 47315 

Rb, cyiæl 23760 Rb I gwnjv 23555 Rb| BDwbq‡b 22wU MÖvg I 19wU †gŠRv i‡q‡Q|G BDwbq‡bi 

Awaevmx‡`i cÖavb †ckv K…wl| BDwbq‡bi cÖavb A_©Kix dmj awbqv cvZv, dzujKwc, euvavKwc, avb I fzÆv| 
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BDwbq‡bi cxiMÄ (VvKzicyi) MÖv‡g HwZn¨evnx gmwR` Aew ’̄Z| G BDwbq‡b wewRwe K¨v¤ú, Avbmvi e¨vUvwjqb 

Aew ’̄Z| 

 

5 bs ‡eMgcyi BDwbqbt ‡eMgcyi BDwbq‡bi AvqZb 15041.35 GKi| G BDwbq‡b RbmsL¨v ‡gvU 41758 Rb, 

cyiæl 20669 Rb I gwnjv 20189 Rb| BDwbq‡b 20wU MÖvg I 19wU †gŠRv i‡q‡Q|G BDwbq‡bi Awaevmx‡`i 

cÖavb †ckv K…wl| GjvKvi K…l‡Kiv mKj cÖKvi mwâ I AvuL †ewk Drcv`b K‡i| `wÿb Gwkqvi me©e„nr wPwbKj 

†Kiæ GÛ †Kvt Gi ‡gvU Avu‡Li GKUv Ask G BDwbq‡b Drcv`b nq| 

 

6 bs wZZz`n BDwbqbt wZZz`n BDwbq‡bi AvqZb 12098.24 GKi| G BDwbq‡b RbmsL¨v ‡gvU 41140 Rb , 

cyiæl 20485 Rb I gwnjv 20655 Rb| BDwbq‡b 27 wU MÖvg I 21wU †gŠRv i‡q‡Q|G BDwbq‡bi  Awaevmx‡`i  

cÖavb †ckv K…wl| BDwbq‡bi K…l‡Kiv mKj cÖKvi mwâ , AvuL, cuvU, awbqv cvZv I avb †ewk Drcv`b K‡i| G 

BDwbq‡b GKwU g‡Wj K‡jR i‡q‡Q| wKQz DcRvwZ G BDwbq‡b emevm K‡i| ZvQvov PzqvWv½v †Rjvi me‡P‡q 

eo (MovBUzwc) †gjvi Av‡qvRb nq| 

 

7 bs cÙwejv BDwbqbt cÙwejv BDwbq‡bi AvqZb 5537.95 GKi | G BDwbq‡b RbmsL¨v ‡gvU 20214 Rb, 

cyiæl 10173 Rb I gwnjv 10041 Rb| BDwbq‡b 15 wU MÖvg I 11wU †gŠRv i‡q‡Q| †Rjvi GKgvÎ exicÖZxK 

†LZveavix ‡gvt mvB ỳi ingv‡bi evwo G BDwbq‡b Aew ’̄Z| GQvov K‡qKwU wkí KviLvbv I GKwU wgkb nvmcvZvj 

G BDwbq‡b Aew ’̄Z| 
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4. PzqvWv½v m`i Dc‡Rjvi gvbwPÎ 
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5. RbmsL¨v, AeKvVv‡gv I Av_©-mvgwRK ‡gŠwjK Z_¨ I DcvË  

 

উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রনয়বনি ক্ষক্ষবে উপবেলা পর্িষবদি আর্ ি-সামার্েক ক্ষমৌর্লক িথ্য উপাত্ত র্বববচনায় ক্ষনয়া 

অিযন্ত েরুিী। উপবেলাি র্বর্িন্ন খাবিি ক্ষমৌর্লক িথ্য উপাত্তবক র্ির্ত্ত ধবি পিবিী পর্িকল্পনাি লক্ষয র্নধ িািন 

সহে হয়। র্বর্িন্ন সিকািী ও ক্ষবসিকািী সংস্থাি িথ্য ও র্িবপাবট িি আবলাবক চুয়াডাঙ্গা সদি উপবেলাি 

ক্ষমৌর্লক আর্ ি-সামার্েক িথ্য উপাত্ত র্নবে তুবল ধিা হবলা।  

 

 
Welq cwigvY/ msL¨v Drm/ eQi 

Dc‡Rjvi iæc‡iLv 

AvqZb 299 eM© wK.wg †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

RbmsL¨v 3,13,935 Rb  

(bvix- 1,57,153 Rb; 

 cyiæl- 1,56,782 Rb) 

†Rjv Av`g ïgvwi 2011 

Lvbv/ cwievi 77,144 wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

RbmsL¨vi NbZ¡ 1052 Rb cÖwZ eM© wK.wg †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

‡cŠimfvi msL¨v 1wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

BDwbq‡bi msL¨v 7wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

MÖv‡gi msL¨v 128wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

‡gŠRv msL¨v 101 wU †Rjv Av`g ïgvwi 2011 

¸iæZ¡c~Y© miKvwi/ MY AeKvVv‡gv 

nvU-evRvi 29 wU Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

b`-b`x 4 wU Dc‡Rjv grm¨ Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

Lvj 1 wU Dc‡Rjv grm¨ Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

wej 25 wU Dc‡Rjv grm¨ Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

cyKzi, w`Nx I evwYwR¨K grm¨ Lvgvi 3270 wU Dc‡Rjv grm¨ Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

Dc‡Rjv cÖvYx nvmcvZvj 1 wU Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` Awdm, 2019 mvj ch©šÍ  

K…wÎg cÖRbb Dc†K›`ª 1 wU Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` Awdm, 2019 mvj ch©šÍ  

cÖvwYm¤ú` Kj¨vb †K›`ª 3 wU Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` Awdm, 2019 mvj ch©šÍ  

nvmcvZvj 01wU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I c.c. Awdm, 2019 mvj ch©šÍ  

Dc ¯^v¯’¨ †K›`ª 07wU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I c.c. Awdm, 2019 mvj ch©šÍ  

KwgDwbwU wK¬wbK 26 wU Dc‡Rjv ¯^v¯’¨ I c.c. Awdm, 2019 mvj ch©šÍ  

e¨vs‡Ki kvLv 18 wU Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

WvKNi 14 wU Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

cÖv_wgK we`¨vjq 161 wU Dc‡Rjv wkÿv Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

gva¨wgK we`¨vjq 34 wU Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

wek¦we`¨vjq/ K‡jR 6 wU Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

gv`ªvmv 10 wU Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

gmwR` 247wU Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 
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gw›`i 20 wU Dc‡Rjv wbe©vnx Kg©KZ©vi Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

K…wl Avevw` Rwg 23,470 †n±i  Dc‡Rjv K…wl Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

gvZ…Z¡Kvjxb fvZv‡fvMx 1057 Rb Dc‡Rjv gwnjv welqK Awdm, 2019 mvj 

wfwRwW 1357 Rb Dc‡Rjv gwnjv welqK Awdm, 2019 mvj 

KgRxwe `y»`vqx fvZv‡fvMx gv 1200 Rb Dc‡Rjv gwnjv welqK Awdm, 2019 mvj 

gyw³‡hv×v fvZv‡fvMx  Dc‡Rjv mgvR †mev Awdm, 2019 mvj 

weaev fvZv‡fvMx  Dc‡Rjv mgvR †mev Awdm, 2019 mvj 

eq¯‹ fvZv‡fvMx  Dc‡Rjv mgvR †mev Awdm, 2019 mvj 

cÖwZeÜx fvZv‡fvMx  Dc‡Rjv mgvR †mev Awdm, 2019 mvj 

Dce„wËi myweav‡fvMx (gva¨wgK †_‡K 

¯œvZK) 

7536 Rb 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, 2018 mvj 

webvg~‡j¨ cvV¨cy¯ÍK (gva¨wgK) weZiY 4,14,448 wU Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdm, 2018 mvj  

wbewÜZ mgevq mwgwZ msL¨v 67 wU  Dc‡Rjv mgevq Awdm, 2018 mvj 

wbewÜZ cjøx Dbœqb mwgwZ 120 wU Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Awdm, 2018 mvj 

wbewÜZ grm¨Rxwe mwgwZ 13 wU Dc‡Rjv grm¨ Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

wbewÜZ grm¨Rxwe 878 Rb Dc‡Rjv grm¨ Awdm, 2019 mvj ch©šÍ 

‡gvU K…lK cwiev‡ii msL¨v 60580 wU  Dc‡Rjv K…wl Awdm, 2018 mvj 

‡mP hš¿ 23, 438 wU Dc‡Rjv K„wl Awdm, 2018 mvj 

¸iæZ¡c~Y© Av_©-mvgvwRK Z_¨ 

gv_vwcQz `vwi‡`ªi nvi (%) (GmwWwR- 1)  32%  

Kg IR‡bi wkïi nvi (%) (GmwWwR- 2) 34%  

wkÿvi nvi: cÖv_wgK mgvß (18 eQi ev AwaK eqmx) (%) (GmwWwR 4)  34%  

Dc‡Rjv, BDwbqb I †cŠimfvq bvix m`m¨ msL¨v (%) (GmwWwR 5)  27%  

K‡ji cvwb mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR 6)  9%  

bjKz‡ci cvwb mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR 6) 89%  

we ỳ¨r mieiv‡ni AvIZvaxb cwievi (%) (GmwWwR 7) 65%  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6.1 LvZwfwËK cwiw¯’wZ we‡kølY 

পর্িকল্পনা প্রনয়বনি সময় উপবেলাি আওিাধীন র্বর্িন্ন খািসমূবহি বাস্তব অবস্থা োনা অিযন্ত প্রবয়ােনীয়। এি ফবল 

উপবেলা পর্িষদ িাবদি আর্র্ িক সক্ষমিাি আবলাবক েনগুরুত্বপূণ ি খািসমূহবক অগ্রার্ধকাি র্দবয় প্রবয়ােনীয় পদবক্ষপ 

র্নবি সক্ষম হবব। খাির্ির্ত্তক পর্ির্স্থর্ি র্ববেষবনি ক্ষক্ষবে  োিীয় উন্নয়ন পর্িকল্পনা, স্থানীয় সিকাি প্রর্িষ্ঠানসমূহ, 

এনর্েও সমূহ, ক্ষবসিকািী খাি ও অন্যান্য উৎবসি চলমান বা পর্িকল্পনাধীন উন্নয়ন কার্ িক্রমসমুহবক র্বববচনায় ক্ষনয়া 

হবয়বে। চুয়াডাঙ্গা সদি উপবেলাি র্বর্িন্ন খাবিি সার্ব িক অবস্থাি র্চোয়ন র্নবেি েবক তুবল ধিা হবলা।  

 

LvZ 

mgm¨vmg~‡ni weeiY 
mv¤úªwZK, Pjgvb ev 

cwiKíbvaxb Kvh©vejx 

5 eQi ci 

cwiw¯’wZi weeiY 

mycvwik‡hvM¨ 

c`‡ÿc/ 

M„nxZ D‡`¨vM 

mgm¨vi 

aib 
Ae¯’vb 

cwigvY/ 

we¯Í…wZ 
KviY 

১. ক্ষর্াগাবর্াগ 

ও ক্ষিৌি 

অবকাঠাবমা 

১) স্থানীয় 

েনগবনি 

স্কুল এবং 

বাোবি 

র্ািায়াবি 

অসুর্বধা 

সমগ্র 

উপবেলা 

-ক্ষমাট ১৬৮ 

র্ক.র্ম 

দদব্ িযি ৭০ 

টি পাকা 

িাস্তা  

 

-ক্ষমাট ৩৮০ 

র্ক.র্ম 

দদব্ িযি ১৫৭ 

টি কাঁচা িাস্তা 

 

- ১০ টি ব্রীে, 

২৫০ টি 

কালিাট ি 

এবং ১২০ 

র্ক.র্ম 

ক্ষেবনে লাইন 

ও 

গাইডওয়াল 

 

- ২০০ টি 

ক্ষিৌি 

অবকাঠাবমা 

১) পাকা 

িাস্তাগুবলা 

র্নয়র্মি 

ক্ষমিামি না 

কিাি কািবন 

ব্যবহাবিি 

অনুপবর্াগী 

হওয়া 

 

২) কাঁচা িাস্তা 

ক্ষর্বক মাটি সবি 

র্গবয় িাস্তা সরু 

হবয় র্ায়। 

 

৩. পর্ িাপ্ত 

সংখ্যক ব্রীে, 

কালিাট ি,  

ক্ষেবনে লাইন ও 

গাইডওয়াবলি 

অিাব 

 

৪. পর্ িাপ্ত ক্ষিৌি 

অবকাঠাবমাি 

অিাব 

ক) এলর্েইর্ডি 

অর্ িায়বন ক্ষমাট ১৫০ 

র্ক.র্ম দদব্ িযি ৬৫ টি 

পাকা িাস্তা সংস্কাি কিা 

হবব। 

 

খ) এলর্েইর্ড অর্ িায়বন 

১৫০ র্ক.র্ম দদব্ িযি ৮০ 

টি কাঁচা িাস্তা পাকা কিা 

হবব এবং ক্ষেলা পর্িষদ 

ও ইউর্নয়ন পর্িষবদি  

অর্ িায়বন ক্ষমাট ৫০ 

র্ক.র্ম দদব্ িযি ২০ টি 

কাঁচা িাস্তা ইট সর্লং 

কিা হবব। 

 

গ) এলর্েইর্ডি ও 

র্পআইওি উবেবগ ৫ টি 

ব্রীে, ১৯০ টি কালিাট ি 

এবং ক্ষপৌিসিাি 

অর্ িায়বন ৩০ র্কর্ম. 

ক্ষেবনে লাইন ও 

গাইডওয়াল র্নম িাণ কিা 

হবব। 

 

্) এলর্েইর্ডি ও 

র্পআইওি উবেবগ ১০০ 

টি ক্ষিৌি অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ কিবব। 

ক) ক্ষমাট ১৮ 

র্ক.র্ম দদব্ িযি ৫ 

টি পাকা িাস্তা 

সংস্কাবিি বাকী 

র্াকবব 

 

খ) ১৮০ র্ক.র্ম 

দদব্ িযি ৫৭ টি 

কাঁচা িাস্তা পাকা 

কিা বাকী র্াকবব 

 

গ) ৫ টি ব্রীে, ৪০ 

টি কালিাট ি এবং 

৯০ র্ক.র্ম ক্ষেবনে 

লাইন ও 

গাইডওয়াল র্নম িাণ 

বাকী র্াকবব  

 

্) ৫০ টি ক্ষিৌি 

অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ বাকী 

র্াকবব। 

 

ঙ) আকর্িক 

ক্ষর্িগ্রস্থ িাস্তা 

েরুিী সংস্কাি 

বাকী র্াকবব 

ক) ক্ষকান উবোগ 

ক্ষনয়া হবব না 

 

খ) উপবেলা 

পর্িষদ ১৬০ 

র্ক.র্ম দদ্ িয 

র্বর্িষ্ট ৫৩ টি 

কাঁচা িাস্তাবক ইট 

সর্লংবয় উন্নীি 

কিবব। 

 

গ) উপবেলা 

পর্িষদ ৩ টি 

কালিাট ি এবং 

২০ র্ক.র্ম 

ক্ষেবনে লাইন ও 

গাইডওয়াল 

র্নম িাণ কিবব। 

 

্)  উপবেলা 

পর্িষদ ৫০ টি 

ক্ষিৌি 

অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ কিবব। 

 

ঙ) ২০ র্ক.র্ম 

দদ্ িয র্বর্িষ্ট ১০ 

টি কাঁচা িাস্তাবক 

ব্যাটস-বার্ল দ্বািা 

সংস্কাি কিবব। 

 

২. কৃর্ষ 

 

 

িষ্য 

উৎপাদন 

কার্িি 

পর্িমাবন 

না হবাি 

কািবন 

কৃষকিা 

ক্ষর্িগ্রস্থ 

হবে 

সমগ্র 

উপবেলা 

- ১০,০০০ 

কৃষক 

পর্িবাি ও 

২৩,৪৭০ 

ক্ষহক্টি আবাদী 

ের্ম 

 

- ২০,১১৩ টি 

ভূর্মহীন ও 

১) কৃর্ষবি 

আধুর্নক 

র্ন্ত্রপার্ি ও 

প্রবয়ােনীয় জ্ঞান 

না র্াকা 

 

২) দর্িদ্র কৃষক 

র্ািা প্রবয়ােনীয় 

কৃর্ষ বীে, সাি 

ক) কৃর্ষ র্বিাগ আধুর্নক 

র্ন্ত্রপার্ি ও িষ্য 

বহুমুখীকিন র্বষবয় 

প্রর্িবেি ১০০০ েন 

এবং ৫ বেবি ক্ষমাট 

৫০০০ কৃষকবক প্রর্িক্ষণ 

প্রদান কিবব। 

 

খ) কৃর্ষ র্বিাগ প্রর্িবেি 

ক) ৫০০০ সাধািন 

কৃষক ক্ষের্নংবয়ি 

আওিাি বার্হবি 

র্াকবব। 

 

খ) প্রর্িবেি 

১০০০০ েন 

ভূর্মহীন ও প্রার্ন্তক 

কৃষক প্রবয়ােনীয় 

ক) উপবেলা 

পর্িষদ ১০ টি 

প্রর্িক্ষবনি 

মাধ্যবম ১০০০ 

েন কৃষকবক 

প্রর্িক্ষণ প্রদান 

কিবব। 

 

খ) উপবেলা 



18 
 

 

 

প্রার্ন্তক কৃষক 

পর্িবাি র্ািা 

কৃর্ষ উপকিণ 

র্কনবি 

অসামর্ ি  

ও উপকিণ 

র্কনবি অসামর্ ি 

১০,০০০ েন ভূর্মহীন ও 

প্রার্ন্তক কৃষবকি মাবে 

কৃর্ষ উপকিণ (বীে, সাি 

ইিযার্দ) র্বিিন কিবব। 

কৃর্ষ উপকিণ 

(বীে, সাি 

ইিযার্দ) প্রার্প্ত 

ক্ষর্বক বর্ঞ্চি 

র্াকবব। 

পর্িষদ ১০০ েন 

দর্িদ্র কৃষবকি 

মাবে কৃর্ষ 

উপকিণ (বীে, 

সাি ইিযার্দ) 

র্বিিন কিবব।  

৩. মৎস্য ১. মৎস্য 

উৎপাদন 

কার্িি 

পর্িমাবন 

না হওয়া 

সমগ্র 

উপবেলা 

মৎস্যেীর্ব 

৮৭৮ েন ও  

২১ টি উনু্মক্ত 

েলািয় 

- ১৬৬০ 

ক্ষম.ট. মৎস্য 

্াটর্ি 

১) উনু্মক্ত 

েলািবয় মাবেি 

পর্িমাণ কবম 

র্াওয়া 

 

২) 

মৎস্যচাষীবদি 

আধুর্নক প্রযুর্ক্ত 

র্বষয়ক 

প্রবয়ােনীয় জ্ঞান 

ও উপকিন না 

র্াকা 

ক) মৎস্য অর্ফস ১০ টি 

উনু্মক্ত েলািবয় ক্ষপানা 

অবমুক্তকিন ও মাবেি 

অিয়ািণ্য গবে তুলবব 

 

খ) ৫০০ েন মৎস্যচাষীি 

মাবে মৎস্যচাষ প্রযুর্ক্ত 

ক্ষসবা ও প্রর্িক্ষণ প্রদান 

কিবব। 

ক) ১১ টি উনু্মক্ত 

েলািয় বাকী 

র্াকবব। 

 

খ) ৩৭৮ েন 

মৎস্যচাষী 

মৎস্যচাষ প্রযুর্ক্ত 

ক্ষসবা ও প্রর্িক্ষণ  

ক্ষর্বক বর্ঞ্চি 

র্াকবব। 

ক) উপবেলা 

পর্িষদ ১০ টি 

উনু্মক্ত েলািবয় 

ক্ষপানা 

অবমুক্তকিন ও 

মাবেি অিয়ািণ্য 

গবে তুলবব 

 

খ) ২৫০ েন 

মৎস্যচাষীি 

মাবে মৎস্যচাষ 

প্রযুর্ক্ত ক্ষসবা ও 

প্রর্িক্ষণ প্রদান 

কিবব। 

৪. 

প্রার্ণসম্পদ 

১. গবার্দ 

পশু-পার্খি 

উৎপাদন 

কম হওয়া 

সমগ্র 

উপবেলা 

গবার্দপশু - 

৯৮৩৪২ টি 

-৭৮০ টি 

খামাি 

দুধ উৎপাদন 

্াটর্ি – 

১৫,৭৭৫ 

ক্ষম.ট 

 

১. গবার্দ পশুি 

েন্য প্রবয়ােনীয় 

টিকা প্রদান না 

কিা। 

২. খামাি 

পর্িচালনায় 

খামার্িবদি 

প্রবয়ােনীয় জ্ঞান 

ও দক্ষিা না 

র্াকা 

ক) প্রার্ণসম্পদ অর্ফস 

প্রর্িবেি ৪৬,০০০ 

গবার্দপশুবক র্বর্িন্ন 

ক্ষিাবগি টিকা প্রদান 

কিবব। 

 

খ) প্রার্ণসম্পদ অর্ফস 

৫০০ েনবক খামাি 

পর্িচালনাি প্রবয়ােনীয় 

জ্ঞান ও দক্ষিা র্বষয়ক 

প্রর্িক্ষন ও প্রদি িনী 

খামাি স্থাপন কিবব। 

ক) প্রর্িবেি 

৫৮,৩৪২ টি 

গবার্দপশু ক্ষিাবগি 

টিকা ক্ষর্বক বর্ঞ্চি 

র্াকবব। 

খ) ২৮০ েন 

খামাি 

পর্িচালনাি 

প্রবয়ােনীয় জ্ঞান 

ও দক্ষিা র্বষয়ক 

প্রর্িক্ষন ক্ষর্বক 

বর্ঞ্চি র্াকবব। 

 

ক) উপবেলা 

পর্িষদ প্রর্িবেি 

৫০,০০০ 

গবার্দপশুবক 

র্বর্িন্ন ক্ষিাবগি 

টিকা প্রদান 

কিবব। 

 

খ) উপবেলা 

পর্িষদ প্রর্িবেি 

২০০ েনবক 

খামাি 

পর্িচালনাি 

প্রবয়ােনীয় জ্ঞান 

ও দক্ষিা 

র্বষয়ক প্রর্িক্ষন 

ও প্রদি িনী খামাি 

স্থাপন কিবব। 

৫. প্রার্র্মক 

র্িক্ষা 

 

 

 

 

১. োে-

োেীবদি 

পাঠদান 

ব্যহি হবে 

ও 

র্বোলবয় 

ক্ষর্বি 

আগ্রহী হবে 

না 

 

সমগ্র 

উপবেলা  

- ৫০ টি 

প্রার্র্মক 

র্বোলয় ও 

োে-োেী 

১২,০০০ েন  

১) ৩০ টি 

র্বোলবয় 

ক্ষেণীকক্ষ ও 

অন্যান্য 

অবকাঠাবমাগি 

সমস্যা র্বেমান 

 

২) ৫০ টি 

প্রার্র্মক 

র্বোলবয় 

ক্ষচয়াি-ক্ষটর্বল ও 

পর্ িাপ্ত ক্রীো 

সামগ্রীি অিাব 

 

ক) এলর্েইর্ড ২০ টি 

প্রার্র্মক র্বোলবয় 

ক্ষের্নকক্ষ সংস্কাি/ 

প্রবয়ােনীয় অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ ও েনস্বাস্থয 

অর্ফস ব্লকওয়াি স্থাপন 

কিবব।  

 

খ) ক্ষকাবনা উবোগ ক্ষনই 

 

ক) ১০ টি প্রার্র্মক 

র্বোলবয় 

ক্ষের্নকক্ষ/ 

প্রবয়ােনীয় 

অবকাঠাবমা 

সমস্যা র্বেমান 

র্াকবব।  

 

খ) ৫০ টি 

র্বোলবয় ক্ষচয়াি-

ক্ষটর্বল ও ক্রীো 

সামগ্রীি অিাব 

র্বেমান র্াকবব 

 

ক)  ৫ টি 

প্রার্র্মক 

র্বোলবয় 

ক্ষের্নকক্ষ 

সংস্কাি/ 

প্রবয়ােনীয় 

অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ কিবব। 

 

খ)  উপবেলা 

পর্িষদ ৫০ টি 

র্বোলবয় 

ক্ষচয়াি-ক্ষটর্বল ও 

ক্রীো সামগ্রী 

সিবিাহ কিবব।  
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৬. মাধ্যর্মক 

র্িক্ষা 

১. োে-

োেীিা 

র্বোলবয় 

ক্ষর্বি 

আগ্রহী হবে 

না 

 

সমগ্র 

উপবেলা 

- ১৫ টি 

মাধ্যর্মক ও 

র্বোলয় ও 

োে-োেী 

৩০০০ েন ও 

র্িক্ষক ৭০০ 

েন 

 

১) োে-োেীিা 

পাঠদান পদ্ধর্ি 

উপবিাগ কিবে 

না।  

 

২) ২০ টি 

র্বোলবয় 

ক্ষেণীকক্ষ ও 

অন্যান্য 

অবকাঠাবমাগি 

সমস্যা র্বেমান 

 

৩) র্বোলবয় 

আসবাবপে ও 

পর্ িাপ্ত ক্রীো 

সামগ্রীি অিাব 

 

৪) োেীবদি 

র্ািায়াবি 

র্ানবাহবনি 

অসুর্বধা 

ক) মাধ্যর্মক র্িক্ষা 

অর্ফস ২০০ েন 

র্িক্ষকবক পাঠদান 

পদ্ধর্ি আনন্দময় কবি 

ক্ষিালাি র্বষবয় প্রর্িক্ষন 

র্দববন। 

 

খ) র্িক্ষা প্রবকৌিল 

অর্ধদপ্তি ১০ টি 

মাধ্যর্মক র্বোলবয় 

ক্ষের্নকক্ষ সংস্কাি/ 

প্রবয়ােনীয় অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ কিবব।  

 

গ) ক্ষকাবনা উবোগ ক্ষনই 

 

্) ক্ষকাবনা উবোগ ক্ষনই 

 

ক) ৫০০ েন 

র্িক্ষক প্রর্িক্ষণ 

পাওয়া ক্ষর্বক বাদ 

পেববন 

 

গ) ৫ টি মাধ্যর্মক 

র্বোলবয় 

ক্ষের্নকক্ষ/ 

প্রবয়ােনীয় 

অবকাঠাবমা 

সমস্যা র্বেমান 

র্াকবব।  

 

গ) ১৫ টি 

র্বোলবয় 

আসবাবপে ও 

ক্রীো সামগ্রীি 

অিাব র্বেমান 

র্াকবব 

 

ক) উপবেলা 

পর্িষদ ৩৫০ েন 

র্িক্ষকবক 

প্রর্িক্ষণ প্রদান 

কিবব। 

 

খ)  উপবেলা 

পর্িষদ ৩ টি 

মাধ্যর্মক 

র্বোলবয়ি 

ক্ষের্নকক্ষ 

সংস্কাি/ 

প্রবয়ােনীয় 

অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ কিবব। 

 

গ) উপবেলা 

পর্িষদ ১৫ টি 

র্বোলবয় 

আসবাবপে ও 

ক্রীো সামগ্রী 

সিবিাহ কিবব।  

 

্)  উপবেলা 

পর্িষদ ৫০০ েন 

োেীবক সাইবকল 

সিবিাহ কিবব।  

৭. যুব উন্নয়ন ১. 

কবম িাক্ষম 

যুবকবদি 

পর্ িাপ্ত 

সংখ্যক 

কম িসংস্থান 

না র্াকা 

সমগ্র 

উপবেলা 

- ১০০০০ 

ক্ষবকাি যুবক  

ক) 

আয়বধ িনমূলক 

কার্িগিী 

প্রর্িক্ষণ না 

োনা 

ক) উপবেলা যুব উন্নয়ন 

অর্ফস ২০০০ েন 

ক্ষবকাি যুবকবদি 

আয়বধ িনমূলক কার্িগিী 

প্রর্িক্ষণ প্রদান কিবব। 

 

 

ক) ৮০০০ েন 

ক্ষবকাি যুবক 

আয়বধ িনমূলক 

কার্িগিী প্রর্িক্ষণ 

ক্ষর্বক বাদ পেবব  

ক) উপবেলা 

পর্িষদ ৫০০ েন 

ক্ষবকাি যুবকবক 

আয়বধ িনমূলক 

কার্িগিী 

প্রর্িক্ষণ প্রদান 

কিবব। 

৮. মর্হলা 

র্বষয়ক  

১. কম িক্ষম 

নািীবদি 

পর্ িাপ্ত 

আবয়ি 

সুবর্াগ না 

র্াকা 

সমগ্র 

উপবেলা 

- ৮০০০ 

কম িক্ষম নািী 

 

 

ক) 

আয়বধ িনমূলক 

কার্িগিী 

প্রর্িক্ষণ না 

োনা 

 

খ) হস্তর্িল্প ও 

কুটিি র্িবল্পি 

প্রবয়ােনীয় 

উপকিন 

র্কনবি অসমর্ ি 

হওয়া 

ক) উপবেলা মর্হলা 

র্বষয়ক অর্ফস ৩০০০ 

ক্ষবকাি নািী ও 

যুবিীবদি আয়বধ িনমূলক 

কার্িগিী প্রর্িক্ষণ প্রদান 

কিবব। 

 

খ) ক্ষকাবনা প্রকল্প ক্ষনই 

ক) ৫০০০ ক্ষবকাি 

যুবক-যুবিীবদি 

আয়বধ িনমূলক 

কার্িগিী প্রর্িক্ষণ 

ক্ষর্বক বাদ পেবব 

 

খ) ২০০০ েন 

নািী ব্যবসাি 

প্রার্র্মক মূলধন/ 

উপকিন র্কনবি 

অসমর্ ি  

ক) উপবেলা 

পর্িষদ ৫০০ েন 

কম িক্ষম নািীবক 

আয়বধ িনমূলক 

কার্িগিী 

প্রর্িক্ষণ প্রদান 

কিবব। 

 

খ) ৭০০ েন দুস্থ 

মর্হলাি মাবে 

ক্ষসলাইবমর্িন 

র্বিিন কিবব। 

৯. স্বাস্থয ও 

পর্িবািকল্যা

ণ 

১. সিকািী 

স্বাস্থযবসবা 

ক্ষনয়াি েন্য 

ক্ষিাগীবদি 

আগ্রহ কবম 

র্াওয়া 

সমগ্র 

উপবেলা 

- ইউর্নয়ন 

স্বাস্থয 

কমবেক্স ৭ টি 

 

- কর্মউর্নটি 

র্ির্নক ২১ টি 

ক) 

স্বাস্থযবকন্দ্রগুবলা

ক্ষি আসবাবপে 

ও  প্রবয়ােনীয় 

অবকাঠাবমাগি 

সমস্যা র্বেমান 

 

খ) স্বাস্থয 

ক) স্বাস্থয প্রবকৌিল 

অর্ফস ৭ টি ইউর্নয়ন 

স্বাস্থয কমবেবক্স 

প্রবয়ােনীয় আসবাবপে 

ও  অবকাঠাবমাগি 

উন্নয়ন কিবব। 

 

খ) এনর্েওগুবলা স্বাস্থয, 

ক) ২১ টি 

কর্মউর্নটি 

র্ির্নবক 

আসবাবপে ও  

প্রবয়ােনীয় 

অবকাঠাবমাগি 

সমস্যা র্বেমান 

র্াকবব 

ক) উপবেলা 

পর্িষদ ১০ টি 

কর্মউর্নটি 

র্ির্নবক 

প্রবয়ােনীয় 

আসবাবপে ও 

সিঞ্জামার্দ 

সিবিাহ কিবব।  
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সম্পর্কিি িথ্য 

সম্পবকি 

অসবচিনিা 

 

পুর্ষ্ট ও পর্িবাি 

পর্িকল্পনা র্বষবয় 

সবচিনিা মূলক 

কযাবম্পইন চালাবব। 

 

খ) উপবেলা 

পর্িষদ স্বাস্থয, 

পুর্ষ্ট ও পর্িবাি 

পর্িকল্পনা র্বষবয় 

সবচিনিা মূলক 

কযাবম্পইন 

চালাবব। 

১০. েনস্বাস্থয 

 

১) েনগন 

সুবপয় পার্ন 

ক্ষপবি 

সমস্যাি 

সম্মুখীন 

হবে 

সমগ্র 

উপবেলা 

- ২০০০ টি 

দুস্থ পর্িবাি 

(১৫০০ টি 

নলকূপ) 

 

 

১) দুস্থ 

মানুষবদি 

নলকূপ স্থাপবনি 

সামর্ ি না র্াকা  

র্ডর্পএইচই নতুন ৫০০ 

টি নলকূপ স্থাপন কিবব। 

১০০০ টি নলকূপ 

স্থাপন কিা বাকী 

র্াকবব 

ক) উপবেলা 

পর্িষদ ৪০০ টি 

নতুন নলকূপ 

স্থাপন কিবব। 

 

১১. 

সমােবসবা 

১. 

প্রর্িবন্ধীবদ

ি 

র্নি িিিীল

িা বৃর্দ্ধ 

পাওয়া 

সমগ্র 

উপবেলা 

৮০০ েন 

প্রর্িবন্ধী  

১. প্রর্িবন্ধীবদি 

সহায়ক উপকি

ন ক্ষকনাি সামর্ ি 

না র্াকা 

সমােবসবা অর্ফস ২৫০ 

েনবক প্রর্িবন্ধীবদি 

সহায়ক উপকিন র্বিিন 

কিবব 

৫৫০ েন প্রর্িবন্ধী 

সহায়ক উপকিন 

ক্ষর্বক বর্ঞ্চি 

র্াকববন। 

ক) উপবেলা 

পর্িষদ ২৫০ েন 

প্রর্িবন্ধীবক  

সহায়ক উপকিন 

(হুইল ক্ষচয়াি, 

র্হয়ার্িং এইড) 

র্বিিন কিবব। 

১২. বন ও 

পর্িববি 

আবহাওয়া 

ও েলবায়ুি 

পর্িবিিবনি 

কািবন 

েনগবনি  

সমগ্র 

উপবেলা 

- ১৭% 

বনভূর্ম 

ক) সামার্েক 

বনায়বনি 

আওিায় 

বৃক্ষবিাপন কম 

হওয়া 

ক) উপবেলা বন র্বিাগ 

প্রর্িবেি ২০,০০০ 

গাবেি চািা ক্ষিাপন 

কিবব। 

োিীয় পর্ িাবয়ি 

লক্ষযমাো ক্ষর্বক 

৫% বনভূর্ম কম 

র্াকবব 

ক) ক্ষকাবনা 

উবোগ ক্ষনই 

১৩. সমবায় সমবায়ীবদি 

প্রবয়ােন 

পর্িমান 

আয় না 

হওয়া 

সমগ্র 

উপবেলা 

৪৯৪২ েন 

সমবায়ী 

ক) স্থায়ী আবয়ি 

উপবর্াগী 

দক্ষিামূলক 

প্রর্িক্ষন না 

র্াকা 

ক) উপবেলা সমবায় 

র্বিাগ ২২০০ েন 

সমবায়ীবক 

আয়বধ িনমূলক প্রর্িক্ষন 

প্রদান কিবব 

২৪৯২ েন 

সমবায়ী প্রর্িক্ষন 

পাওয়া ক্ষর্বক বাদ 

পেবব। 

ক) উপবেলা 

পর্িষদ ২৫০ েন 

সমবায়ীবক 

আয়বধ িনমূলক 

প্রর্িক্ষন প্রদান 

কিবব 

১৪. পল্লী 

উন্নয়ন 

পল্লী 

েনগবনি 

আর্ ি-

সামার্েক 

অবস্থাি 

উন্নয়ন ধীবি 

হওয়া 

সমগ্র 

উপবেলা 

পল্লী সমবায় 

সর্মর্িি  

৪৫০৯ েন 

সদস্য  

ক) 

সবচিনিামূলক 

কার্ িক্রম কম 

হওয়া 

 

খ) উৎপাদনমূখী 

ও আয়বৃর্দ্ধমূলক 

কম িকাবে 

গ্রামীণ েনগবনি 

অংিগ্রহন কম 

হওয়া 

ক) উপবেলা পল্লী উন্নয়ন 

অর্ফস ২৫০০ েন 

সদস্যবদি মাবে নািী 

র্নর্ িািন ক্ষিাধ এবং 

ক্ষর্ৌতুক প্রর্া র্নমূ িবল 

সবচিনিা, বয়স্ক র্িক্ষা 

স্বাস্থয, পুর্ষ্ট ও পর্িবাি 

পর্িকল্পনা, বৃক্ষবিাপন ও 

স্যার্নবটিন সম্পবকি 

সবচিনিা বৃর্দ্ধ কবল্প 

পিামি ি ও সহবর্ার্গিা 

চালাবব 

২০০৯ েন সদস্য 

সবচিনিামূলক 

কার্ িক্রম ক্ষর্বক 

বাদ পেবব 

ক) উপবেলা 

পর্িষদ নািী 

র্নর্ িািন ক্ষিাধ 

এবং ক্ষর্ৌতুক প্রর্া 

র্নমূ িবল 

সবচিনিা, বয়স্ক 

র্িক্ষা স্বাস্থয, পুর্ষ্ট 

ও পর্িবাি 

পর্িকল্পনা, 

বৃক্ষবিাপন ও 

স্যার্নবটিন 

সম্পবকি 

কযাবম্পইন 

কিবব। 
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6.2 Dc‡Rjvi GmWweøDIwU (SWOT) we‡kølb  

Dc‡Rjv cwil‡` emevmiZ gvby‡li Rxeb I RxweKv‡K cÖfvweZ Ki‡Z cv‡i Ggb Af¨šÍixY I evwn¨K 

Dcv`vbmg~n we‡køl‡bi gva¨‡g cwiw ’̄wZ we‡kølb Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œ Dc‡Rjvi cÖvwZôvwbK mÿgZv 

(strength), `ye©jZv (weakness), my‡hvM (opportunity) Ges cÖwZeÜKZv (threat) - GmWweøDIwU 

- wPwýZ Kiv n‡q‡Q| GwU‡K we‡ePbvq wb‡q KiYxq wba©viY Kiv n‡q‡Q Ges LvZIqvwi Dbœqb cÖwZeÜKZv, 

m¤¢ve¨ cÖfve wPwýZ K‡i cÖwZ‡ivag~jK e¨e ’̄v wba©vi‡bi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| 

 

 D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ mnvqK D‡Ïk¨ AR©‡bi Rb¨ ÿwZKi 

 

Af¨šÍixY 

 

cÖwZôv‡bi 

ˆewkó 

mÿgZvi w`K (Strength) ỳe©jZvi w`K (Weakness) 

cÖ‡qvRbxq e¯‘MZ (Avw_©K) m¤ú` I `¶ 

Rbej I kw³kvjx UxgIqvK© we`¨gvb 

mKj Lv‡Zi cÖwZ mg¸iæZ¡ bv w`‡q wbwÏ©ó wKQz 

LvZ †hgb- †fŠZ AeKvVv‡gv BZ¨vw`‡Z 

AZ¨waK ¸iæZ¡ †`qv 

 

RbcÖwZwbwa‡`i AvB‡bi cÖwZ kÖ×v‡eva 

 

cwiKíbv welqK KvwiMix Áv‡bi ¯^íZv I 

`xN©‡gqv`x I †UKmB Dbœqb cwiKíbv †bqvi 

gvbwmKZv bv _vKv 

Dbœqb evÜe miKvix bxwZ h_vmg‡q A_© Qv‡oi wbðqZv bv _vKv 

cwil‡`i Avq µgvMZ e„w× cvIqv Dc‡Rjv Dbœqb cwiKíbv cÖYq‡b gZvgZ 

cÖ`v‡bi my‡hvM GL‡bv mxwgZ| 

 

evwn¨K 

 

cwi‡ekMZ 

ˆewkó 

my‡hv‡Mi w`K (Opportunities) cÖwZK~jZv/SzuwKi w`K (Threat) 

Dbœqb cwiKíbv cÖYqb I ev¯Íevq‡b 

Rbmvavi‡bi AskMÖnY I Drmvn 

wewfbœg~Lx `jxq ivR‰bwZK Pvc I Af¨šÍixY 

†Kv›`j 

Dbœqb welqK mbvZbx gvbwmKZvi 

cwieZ©b 

cÖvwšÍK Rb‡Mvôx I AivRˆbwZK e¨w³e‡M ©i 

‡ÿ‡Î †mev MÖn‡b RwUjZv I `xN©m~wÎZv 

RbM‡bi wkÿv I Av_©-mvgvwRK Ae ’̄v 

Zzjbvg~jK fv‡jv nIqv 

cÖKí ev Í̄evq‡b ¸bMZ gvb iÿvKi‡Y ~̀e©j  

gvbwmKZv I miKvix µq cÖwµqv A¯^”QZv| 
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7. Dc‡Rjvi cÂevwl©K ev‡R‡Ui mvi-ms‡ÿc 

 

বাবেট হবলা ক্ষকাবনা প্রর্িষ্ঠাবনি আর্র্ িক সক্ষমিাি সম্ভাব্য র্চে। সাধািনি উপবেলাি উন্নয়ন কার্ িক্রম 

পর্িচালনায় অর্ ি-সম্পদ একার্ধক বেবিি েন্য পাওয়া র্ায় না। এ র্বববচনায় চলর্ি অর্ িবেবিি বাবেটবক ৫ 

গুন কবি প্রাপ্ত সম্ভাব্য বাবেটবক পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি বাবেট র্হবসবব ধিা হবয়বে। ক্ষিমর্নিাবব উপবেলায় 

চলমান খািওয়ার্ি উন্নয়ন উবেগসমূহবক ৫ গুন কবি র্নবেি সম্পদ র্ববিনী দিিী কিা হবয়বে। 

 

 Znwe‡ji Drm evwl©K Mo eivÏ cvuP eQ‡ii cÖ‡ÿcY 

1 evwl©K Dbœqb Kg©m~wPi (GwWwc) gÄywi 1,00,00,000.00 5,00,00,000.00 

2 we‡kl Kg©©m~wPi gÄywi 50,00,000.00 2,50,00,000.00 

3 ¯’vbxq fv‡e AvnwiZ m¤ú`  1,23,00,923.00 6,15,04,615.00 

4 Dc‡Rjvq ev¯Íevq‡bi Rb¨ RvZxq cÖKí 

eve` GbwewW mg~‡ni ev‡RU  

24,17,09,950.00 120,85,49,750.00 

5 BDwbqb/†cŠimfv/‡Rjv cwil` Dbœqb 

Kg©m~wPi gÄywi  

1,53,21,868.00 7,66,09,340.00 

6 Dc‡Rjvq msm` m`‡m¨i cÖKí  76,00,000.00  

7 GbwRI/ wmGmI cÖKí   cwigvY Q 

8 e¨w³Lv‡Zi cÖKí  cwigvY R 

 

   

 

 

8. Dc‡Rjvi n¯ÍvšÍwiZ wefvMmg~n KZ©„K ev¯ÍevwqZ D‡jøL‡hvM¨ Dbœqb Kvh©µgmg~n 

 
উপবেলাি আওিাধীন এলাকাি মবধ্য র্বর্িন্ন সিকািী, ক্ষবসিকািী সংস্থা, োিীয় ও স্থানীয় সিকাি 

প্রর্িষ্ঠানসমূহ উন্নয়ন কার্ িক্রম পর্িচালনা কবি র্াবক। একটি সমর্িি উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়বন এসকল 

প্রর্িষ্ঠাবনি কার্ িক্রমসমূহ র্বববচনায় ক্ষনয়া অিযন্ত েরুিী। এবি কাবেি দদ্বিিা পর্িহাি কিা ও সম্পবদি সবব িাচ্চ 

ব্যবহাি র্নর্িবি সঠিক পর্িকল্পনা প্রণয়ন কিা সম্ভব হয়। র্নবেি েবক উপবেলায় চলমান র্বর্িন্ন োিীয় প্রকল্প 

সমূহ, স্থানীয় সিকাি প্রর্িষ্ঠান সমূবহি প্রকল্পসমূহ, এনর্েও ও ক্ষবসিকািী উবেবগ বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূবহি 

র্চে তুবল ধিা হবলা। 

 

LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 

GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 

BDwbq‡bi 

bvg) 

 evwl©K eivÏ / 

cÖK‡íi †gqv` 

RvZxq cwiKíbv I cÖKí 

‡hvMv‡hvM I 

AeKvVv‡gv  

Dbœqb 

 

e„nËi Kzwóqv †Rjv 

(Kzwóqv, PzqvWv½v I 

‡g‡nicyi) AeKvVv‡gv 

Dbœqb cÖKí (wR‡Kwc) 

4701 wgUvi 5 wU iv¯Ív I 8 wU BD UvBc 

†Wªb wbg©vY  

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

2,78,55,264.00/ 

(2012 mvj †_‡K 

2018 mvj ch©šÍ) 
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LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 

GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 

BDwbq‡bi 

bvg) 

 evwl©K eivÏ / 

cÖK‡íi †gqv` 

e„nËi Kzwóqv †Rjv 

(Kzwóqv, PzqvWv½v I 

‡g‡nicyi)  MÖvgxb 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

(GKRIDP) 

8816 wgUvi iv¯Ívi Dbœqb mgMÖ 

Dc‡Rjv 

3,07,95329.00/ 

(2012 mvj †_‡K 

2018 mvj ch©šÍ) 

 

AMÖvwaKvi wfwËK 

¸iæZ¡c~Y© cjøx AeKvVv‡gv 

Dbœqb cÖKí 

(AvBAviwWwc-2) 

1800 wgUvi iv¯Ív Dbœqb I 3 wU KvjfvU© 

wbg©vY 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

1,21,68844.00/ 

(2010 mvj †_‡K 

2019 mvj ch©šÍ)  

MÖvgxY moK I KvjfvU©  

‡givgZ cÖKí 

14822 wgUvi iv¯Ív †givgZ mgMÖ 

Dc‡Rjv 

5,17,88900.00/ 

 

Lyjbv wefvM MÖvgxY 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

(KDRIDP) 

21449 wgUvi iv¯Ív I 27 wU KvjfvU© 

wbg©vY 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

10,48,13365.00/ 

(2017 mvj †_‡K 

2021 mvj ch©šÍ) 

eb¨v I cÖvK…wZK `~‡h ©v‡M 

ÿwZMÖ¯’ MÖvgxb moK 

AeKvVv‡gv cybe ©vmb cÖKí 

(FDDRIRP-2) 

6938 wgUvi ÿwZMÖ¯’ iv¯Ív ms¯‹vi mgMÖ 

Dc‡Rjv 

2,36,46401.00/ 

(2018 mvj †_‡K 

2020 mvj ch©šÍ) 

MÖvg moK cybe©vmb cÖKí 5280 wgUvi iv¯Ív ms¯‹vi mgMÖ 

Dc‡Rjv 

1,47,35890.00/ 

(2018 mvj †_‡K 

2021 mvj ch©šÍ) 

General Social 

Infrastructure 

Development 

Project (GSIDP) 

21 wU gmwR` I 4 wU Kei¯’vb Dbœqb| 

mvgvwRK, ag©xq I wPËwe‡bv`bg~jK 

AeKvVv‡gv wbg©vY 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

1,41,65134.00/ 

(2017 mvj †_‡K 

2020 mvj ch©šÍ) 

cjøx 

AeKvVv‡gv 

Dbœqb 

AskMÖnbg~jK cjøx Dbœqb 

cÖKí (PRDP-4) 

gvwUi iv¯Ív Dbœqb। র্স্কবমি ক্ষমাট ব্যবয়ি 

২০% গ্রামবাসী, ১০% ইউর্নয়ন পর্িষদ ও 

৭০% প্রকল্প কর্তিক বহন কিা হয় 

mKj 

BDwbqb 

2,358,242.00/ 

(2015 mvj †_‡K 

2020 mvj ch©šÍ) 

ÎvY I 

c~Ye©vmb 

MÖvgxY AeKvVv‡gv ms¯‹vi 

(KvweLv/KvweUv) 

13478 wgUvi ˆ`‡N ©¨i 26 wU iv¯Ív gvwU 

×viv cyY:wbg©vY I 152 wU ‡mvjvi ÷ªxU 

jvBU I 10 wU N‡i †mvjvi wm‡÷g ¯’vcb 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

2,31,30,000.00/ 

ivR¯^ Dbœqb 

MÖvgxY AeKvVv‡gv 

iÿYv‡eÿY (wUAvi) 

2806 wgUvi ˆ`‡N ©¨i 28 wU iv¯Ív gvwU 

×viv cyY:wbg©vY, 106 wU cÖwZôvb 

†givgZ, gvwU fivU 6 wU, 8 wU 

MvBWIqvj I 2 wU KvjfvU© wbg©vY I 

nZ`wi ª̀‡`i Rb¨ 55 wU Ni wbg©vY| 240 

wU ‡mvjvi ÷ªxU jvBU ¯’vcb 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

4,18,70,983.00/ 

ivR¯^ Dbœqb 

K…wl 

DbœZ RvZ I cÖhyw³ 

m¤úªmviY cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ¯’vcb, 350 Rb K…lK†K 

cÖwkÿY cÖ`vb 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

26,89,635.00/ 

ivR¯^ LvZ 

wbivc` D`¨vbZvwË¡K 

dmj Drcv`b I 

cÖ`k©Yx cøU ¯’vcb, 575 Rb K…lK‡K 

cÖwkÿY cÖ`vb 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

11,14,000.00/ 

(2018 mvj †_‡K 
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LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 

GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 

BDwbq‡bi 

bvg) 

 evwl©K eivÏ / 

cÖK‡íi †gqv` 

msMÖ‡nvËi e¨e¯’vcbv 

cÖKí 

2020 mvj ch©šÍ) 

wbivc` cvb Drcv`b 

e¨e ’̄vcbv cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ¯’vcb, 60 Rb  K…lK‡K cvb 

Drcv`b welqK cÖwkÿY cÖ`vb 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

4,50,000.00/ 

K…lK ch©v‡q DbœZ gv‡bi 

Wvj, †Zj I gmjv exR 

Drcv`b, msiÿY I 

weZib cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ¯’vcb, K…lK‡`i cÖwkÿY 

cÖ`vb, webvg~‡j¨ 35 Rb K…l‡Ki gv‡S 

DbœZ Rv‡Zi Wvj, †Zj I gmjv exR 

weZib 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

3,77,750.00/ 

(2017 mvj †_‡K 

2022 mvj ch©šÍ) 

 

K…wl AvenvIqv I Z_¨ 

cÖh yw³ DbœwZKib cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ¯’vcb, 200 Rb K…lK‡K wb‡q 

gZwewbgq mfv 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

10,000.00/ 

(2018 mvj †_‡K 

2022 mvj ch©šÍ) 

Lvgvi hvwš¿KxKi‡bi 

gva¨‡g dmj e„w× cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ¯’vcb, K…lK‡`i cÖwkÿY 

cÖ`vb 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

1,30,800.00/ 

(2013 mvj †_‡K 

2019 mvj ch ©šÍ) 

e„nËi Kzwóqv I h‡kvi 

AÂj K…wl Dbœqb cÖKí 

cÖ`k©Yx cøU ¯’vcb, K…lK‡`i cÖwkÿY 

cÖ`vb 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

19.14,865.00/ 

(2018 mvj †_‡K 

2023 mvj ch©šÍ) 

grm¨ 

BDwbqb ch©v‡q grm¨ Pvl 

cÖhyw³ †mev m¤úªmviY 

cÖKí 

grm¨ Pvl cÖ`k©Yx Lvgvi ¯’vcb, grm¨ 

Pvlx‡`i cÖwkÿY cÖ`vb, grm¨ Pvl cÖhyw³ 

weZiY 

mKj 

BDwbqb 

2,26,000.00 

Rjvkq ms¯‹v‡ii gva¨‡g 

grm¨ Drcv`b e„w× cÖKí 

Rjvkq cyY:Lbb, grm¨ cÖ`k©Yx Lvgvi 

¯’vcb, grm¨Pvlx‡`i cÖwkÿY cÖ`vb, 

LbbK…Z b`xi cv‡o e„ÿ‡ivcb 

 mgMÖ 

Dc‡Rjv 

 

gy³ Rjvk‡q †cvbvgvQ 

Aegyw³i gva¨‡g grm¨ 

m¤ú‡`i Dbœqb 

gy³ Rjvk‡q †cvbvgvQ Aegyw³ Kib,  mgMÖ 

Dc‡Rjv 

2,50,000.00 

(ivR¯^) 

wej bvm©vix Kvh©µg grm¨ Pvl cÖ`k©Yx Lvgvi ¯’vcb, grm¨ 

Pvlx‡`i cÖwkÿY cÖ`vb 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

50,000.00 

(ivR¯^) 

cÖvwYm¤ú` 

`wÿY-cwðgvÂjxq 

cÖvwYm¤ú` Dbœqb cÖKí 

RvZ Dbœqb, K…wÎg c«Rbb, gvbm¤úbœ 

we«W ‰Zwi Kiv, gvsm I wWg Drcv`b 

c«wk¶Y 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

7,21,060.00 

(2015 mvj †_‡K 

2019 mvj ch©šÍ) 

exd K¨v‡Uj †W‡fjc‡g›U 

cÖKí (eªvngv) 

K…wÎg c«Rbb, webvg~‡j¨ K…wgbvkK Jla 

Ges wfUvwgb wc«wg· mieivn Kiv 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

(2013 mvj †_‡K 

2018 mvj ch©šÍ) 

cÖvwYcywó Dbœqb I cÖhyw³ 

n¯ÍvšÍi cÖKí 

Lo cÖwµqvRvZKiY I KvuPv Nvm msiÿY mgMÖ 

Dc‡Rjv 

 

cÖvwYm¤ú` I †WBwi 

Dbœqb cÖKí 

 mgMÖ 

Dc‡Rjv 

 

eø¨vK †e½j Rv‡Zi QvMj 

Dbœqb I m¤úªmvib cÖKí 

QvM‡ji †ivM wbqš¿Y I e¨e¯’vcbv wel‡q 

cÖwkÿY  

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

(Rvbyqvix 2018- 

wW‡m¤^i 2021) 

cÖv_wgK wkÿv 

cÖv_wgK wkÿv Dbœqb 

cÖKí (PEDP-4 ) 

miKvix cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡ni †fŠZ 

AeKvVv‡gv Dbœqb, AvmevecÎ mieivn, 

wkÿK†`i cÖwkÿY cÖ`vb 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

35,354,719.00 

(2018 mvj †_‡K 

2022 mvj ch©šÍ) 
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LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 

GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 

BDwbq‡bi 

bvg) 

 evwl©K eivÏ / 

cÖK‡íi †gqv` 

Need Based 

Infrastructure 

Development of 

Govt. Primary 

School (NBID-

GPS) 

6 wU miKvix cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡ni 

feb I evDÛvix Iqvj wbg©vY 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

4,22,49043.00/ 

(2016 mvj †_‡K 

2022 mvj ch©šÍ) 

Need Based 

Infrastructure 

Development of 

Newly Nationalized 

Govt. Primary 

School (NBID-

NNGPS) 

14 wU miKvix cÖv_wgK we`¨vjqmg~‡ni 

feb I evDÛvix Iqvj wbg©vY 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

9,97,68073.00/ 

(2016 mvj †_‡K 

2022 mvj ch©šÍ) 

gva¨wgK wkÿv 

‡mwmc (Secondary 

Education Sector 
Investment 
Program) 

wkÿK‡`i cÖwkÿY, KvwiKzjvg Dbœqb, 

wkÿv cÖwZôv‡b wkÿv DcKiY I 

AvmevecÎ weZib, AvBwmwU jvwb©s †m›Uvi 

cÖwZôv 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

(2013 mvj †_‡K 

2023 mvj ch©šÍ) 

‡emiKvix gva¨wgK 

we`¨vjqmg~‡ni †fŠZ 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

‡emiKvix gva¨wgK we`¨vjqmg~‡ni †fŠZ 

AeKvVv‡gv Dbœqb, AvmevecÎ mieivn 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

Pjgvb 

Rb¯^v¯’¨ 

MÖvgxY cvwb mieivn cÖKí  wUDeI‡qj weZib I Mfxi bjK~c ¯’vcb mgMÖ 

Dc‡Rjv 

9,25,184.00/ 

RyjvB 2016- Ryb 

2019 

RvZxq m¨vwb‡Ukb cÖKí m¨vwbUvix †jwUªb mvgMÖx weZiY I cvewjK 

Uq‡jU wbg©vY 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

8,61,728.00/ 

 

37 wU †Rjv kn‡i cvwb 

mieivn cÖKí 

13 wK.wg †Wªb I cvBcjvBb wbg©v‡bi 

gva¨‡g evox‡Z cvwbi ms‡hvM cÖ`vb 

PzqvWv½v 

‡cŠimfv 

2,24,38795.00/ 

cÖv_wgK wkÿv Dbœqb 

cÖKí (PEDP-3) 

 cÖv_wgK we`¨vj‡q IqvkeøK wbg©vY mgMÖ 

Dc‡Rjv 

98,48739.00/ 

(2014 mvj †_‡K 

2018 mvj ch©šÍ) 

gwnjv welqK 

RxweKvq‡bi Rb¨ 

gwnjv‡`i `ÿZv wfwËK 

cÖwkÿY cÖKí 

cÖwZeQi 400 Rb‡K 3 gvm †gqv`x 5 wU 

†Uª‡W (`wR ©, GgeªqWvix, weDwUwd‡Kkb, 

eøK-evwUK I KvM‡Ri †VvOv) cÖwkÿY 

cÖ`vb Kiv nq 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

26,40,000.00/ 

Pjgvb 

Avqea©bg~jK cÖwkÿY 

cÖKí 

cÖwZeQi 120 Rb‡K 3 gvm †gqv`x 

Kw¤úDUvi mvwf©wms GÛ wi‡cqvwis I 

†gvevBj mvwf©wms †Uª‡W cÖwkÿY cÖ`vb Kiv 

nq 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

3,65,000.00/ 

(2016 †_‡K Pjgvb) 

wK‡kvix ¯^v¯’¨ myiÿv I 

bvixi A_©‰bwZK ÿgZv 

m„wó‡Z m¨vwbUvix UvI‡qj 

cÖ¯‘Z Kib I weZiY 

cÖKí 

800 Rb †g‡q‡K cÖwZgv‡m 1 wU c¨v‡KU 

m¨vwbUvix UvI‡qj cÖ`vb Kiv nq| 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

5,40,000.00/ 

(2018 †_‡K Pjgvb) 

¯’vbxq miKvi cÖwZôvbmg~‡ni Dbœqb c ÖKí 
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LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 

GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 

BDwbq‡bi 

bvg) 

 evwl©K eivÏ / 

cÖK‡íi †gqv` 

BDwbqb 

cwil` 

‡jvKvj Mfb ©‡g›U mv‡cvU© 

cÖ‡R± (GjwRGmwc) 

BDwbqb¸‡jvi wkÿv, ¯^v¯’¨, AeKvVv‡gv 

BZ¨vw` Lv‡Z wewb‡qvM 

Dc‡Rjvi 

mKj 

BDwbqb 

1,61,03,035.00/ 

(2017 mvj †_‡K 

2022 mvj ch©šÍ) 

evwl©K Dbœqb Znwej I 

ivR¯^ Dbœqb 

BDwbqb¸‡jvi wkÿv, ¯^v¯’¨, AeKvVv‡gv 

BZ¨vw` Lv‡Z wewb‡qvM 

mKj 

BDwbqb 

1,54,34820.00/ 

(ivR¯^ I GwWwc) 

‡Rjv cwil` evwl©K Dbœqb Znwej I 

ivR¯^ Dbœqb 

D&c‡Rjvi wkÿv, ¯^v¯’¨, AeKvVv‡gv 

BZ¨vw` Lv‡Z wewb‡qvM 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

21,100,000.00/ 

(ivR¯^ I GwWwc) 

‡cŠimfv 

bMi cwiPvjb I 

AeKvVv‡gv Dbœqb cÖKí 

(UGIIP-3) 

†cŠimfvi iv¯Ív-NvU I AeKvVv‡gv BZ¨vw` 

Lv‡Z wewb‡qvM 

PzqvWv½v 

‡cŠimfv 

2,96,26,868.00/ 

(2014 mvj †_‡K 

2021 mvj ch©šÍ) 

evwl©K Dbœqb Znwej I 

ivR¯^ Dbœqb 

†cŠimfvi wkÿv, ¯^v¯’¨, AeKvVv‡gv 

BZ¨vw` Lv‡Z wewb‡qvM 

PzqvWv½v 

‡cŠimfv 

8,99,43502.00/ 

(ivR¯^ I GwWwc) 

     

Ggwc, GbwRI I wmGmIÕi cÖKí 

 

¯^v¯’¨ hÿv I g¨v‡jwiqv †ivMx 

wPwýZ Kib 

eªv‡Ki D‡`¨v‡M Dc‡Rjvi RbM‡bi g‡a¨ 

hviv  hÿv I g¨v‡jwiqv †ivMx i‡q‡Q 

Zv‡`i wPwýZ K‡i wPwKrmv †mev cÖ`vb| 

mKj 

BDwbqb 

5 eQi 

¯^v¯’¨, cywó I RbmsL¨v 

cÖKí, eªvK 

25 Rb ¯^v¯’¨Kgx © I 311 Rb ¯^v¯’¨ †mweKv 

Dc‡Rjvi RbM‡bi ¯^v¯’¨ I cywó wbwð‡Z 

KvR Ki‡Q 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

Pjgvb 

IqvUvi, m¨vwb‡Ukb GÛ 

nvBwRb cÖ‡R±, eªvK 

30,000 Rb‡K m¨vwbUvix j¨vwUª‡bi Rb¨ 

FY cÖ`vb Kiv n‡q‡Q 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

Pjgvb 

AvBb-k„sLjv 

wnDg¨vb ivBUm GÛ 

wjM¨vj GBW mvwf©‡mm, 

eªvK 

gvbevwaKvi Kg©x 42 Rb, AwaKvi 

m¤úwK©Z Ávb AR©b 10474 R‡bi Ges 

AvBb mnvqZv wK¬wbK 1 wU 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

Pjgvb 

wkÿv 

wkÿv mnvqZv Kvh©µg, 

eªvK 

cÖv_wgK we`¨vjq 5 wU, wkï wb‡KZb 30 

wU, KwgDwbwU jvB‡eªix  6wU cÖwZôv 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

Pjgvb 

K…wl 

cÖvwšÍK K…lK Dbœqb 

cÖKí, eªvK 

3500 K…lK‡K FY I K…wl mnvqZv cÖ`vb mgMÖ 

Dc‡Rjv 

Pjgvb 

¯^v¯’¨ 

Strengthening 

Multisectoral 

Nutrition 

Programming 

Through 

Implementation 

Science Activity 

(MSNP), Care 

Bangladesh 

Dc‡Rjvi `y¯’ I Mf ©eZx gv, wkï‡`i  

¯^v¯’¨ I cywó wbwð‡Z KvR Ki‡Q 

mgMÖ 

Dc‡Rjv 

(2017 mvj †_‡K 

2022 mvj ch©šÍ) 

     

wkí/ evwYwR¨K D‡`¨vM 

cvUKj wkí Rvgvb MÖæc Ae †Kv¤úvbxi GKwU cÖKí AvjyKw`qv - 
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LvZ cwiKíbv/ cÖK‡íi bvg Awfó †Mvwô I djvdjmn mswÿß weeiY  Awfô 

GjvKv   

(Dc‡Rjv/ 

BDwbq‡bi 

bvg) 

 evwl©K eivÏ / 

cÖK‡íi †gqv` 

‡hLv‡b 200 ¯’vbxq gvby‡li Kg©ms¯’vb 

n‡q‡Q|  

BDwbqb 

     

Ab¨vb¨ cÖKí/ Dbœqb Kvh©µg 

     

 

 

 

 

 

9. cÂevwl©K cwiKíbvi iƒcKí weeiYx 

 

রুপকল্প হবলা উপবেলা এবং এি নাগর্িকবদি দ্ধািা র্স্থিকৃি কার্িি পর্ির্স্থর্ি বা র্চে। এটা েনগবনি কাবে 

ব্যক্ত কিা উপবেলাি ির্বষ্যি র্চে র্াবি প্রর্িফর্লি হবয়বে উপবেলাি পক্ষ ক্ষর্বক গৃহীি অগ্রার্ধকাি খাি 

সমূহ এবং একটি র্নর্িষ্ট সমবয় উপবেলা ক্ষকার্ায় ক্ষর্বি চায় িাি প্রিযয়। উপবেলায় বসবাসিি েনগবনি 

আকািাবক প্রাধান্য র্দবয় েনসাধািবনি েীবন ও েীর্বকাি সাবর্ সঙ্গর্ি ক্ষিবখ আগামী ৫ বেবিি েন্য 

র্নের্লর্খি রুপকল্পটি প্রণয়ন কিা হবয়বে। 

 

“চুয়াডাঙ্গা সদি উপবেলাি ক্ষর্াগাবর্াগ অবকাঠাবমা উন্নয়ন, কৃর্ষ উৎপাদন বৃর্দ্ধ, স্বাস্থযবসবা র্নর্িিকিন, 

র্িক্ষা ও কম িসংস্থাবনি সুবর্াগ বৃর্দ্ধি মাধ্যবম সকল েনগবনি েীবনর্াোি মাবনান্নয়ন র্নর্িি কিা” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

10. cÂevwl©K cwiKíbvi cwigvc‡hvM¨ m~PKmn LvZIqvwi jÿ¨gvÎv I djvdj  

 

পঞ্চবার্ষ িক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি লক্ষযগুবলা উপবেলাি রুপকবল্পি সাবর্ পুবিাপুর্ি র্মল ক্ষিবখ গৃহীি হবয়বে। 

উপবেলা পর্িষবদি র্নেস্ব পর্ির্স্থর্ি র্ববেষণ পূব িক বাস্তবায়নবর্াগ্য হয় এমনিাবব লক্ষযমাো র্নধ িািন কিা 

হবয়বে। এি ফবল উপবেলাি উন্নয়বনি র্চর্িি প্রর্িবন্ধকিা এবং সমস্যা ক্ষমাকাববলা কিা সম্ভব হবব এবং 

উপবেলা পর্িষদ িাি কার্িি ফলাফল র্নবয় আসবি সক্ষম হবব। চুয়াডাঙ্গা সদি উপবেলা আগামী ৫ বেবিি 

উন্নয়ন কার্ িক্রম পর্িচালনাি েন্য ৫ টি খািবক র্চর্িি কবিবে। খািগুবলা হবলা- ক্ষর্াগাবর্াগ ও অবকাঠাবমা, 

কৃর্ষ. র্িক্ষা. স্বাস্থয ও মানবসম্পদ উন্নয়ন। র্নবেি েবক পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষয, খাি, ফলাফল ও 

পর্িমাপবর্াগ্য সূচকসমূহ তুবল ধিা হবলা। 

 

ক্রম পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষয খাি ফলাফল পর্িমাপবর্াগ্য সূচক 

 

১.  স্থানীয় েনগবনি স্কুল এবং 

বাোবি র্ািায়াবিি েন্য উন্নি 

ক্ষর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা র্নর্িি কিা 

ক্ষর্াগাবর্াগ ও 

অবকাঠাবমা  

ক) উপবেলা পর্িষদ ১৬০ র্ক.র্ম 

দদ্ িয র্বর্িষ্ট ৫৩ টি কাঁচা িাস্তাবক 

ইট সর্লংবয় উন্নীি কিবব। 

 

খ) উপবেলা পর্িষদ ৩ টি 

কালিাট ি এবং ২০ র্ক.র্ম. ক্ষেবনে 

লাইন ও গাইডওয়াল র্নম িাণ 

কিবব। 

 

গ) উপবেলা পর্িষদ ৫০ টি ক্ষিৌি 

অবকাঠাবমা র্নম িাণ কিবব। 

 

্) ২০ র্ক.র্ম দদ্ িয র্বর্িষ্ট ১০ টি 

কাঁচা িাস্তাবক ব্যাটস-বার্ল দ্বািা 

সংস্কাি কিবব। 

ক) ৩৮০ র্ক.র্ম. দদব্ িযি ক্ষমাট ১৫৭ টি 

কাঁচা িাস্তাি মবধ্য ১৫০ র্ক.র্ম দদব্ িযি 

ক্ষমাট ৮০ টি কাঁচা িাস্তা পাকা কিা হবব। 

এবং ২১০ র্ক.র্ম দদব্ িযি ক্ষমাট ৭৩ টি 

কাঁচা িাস্তাবক ইট সর্লংবয় উন্নীি হবব। 

 

খ) ১০ টি ব্রীে, ২৫০ টি কালিাট ি এবং 

১২০ র্ক.র্ম ক্ষেবনে লাইবনি মবধ্য 

উপবেলা পর্িষদ ৫ টি ব্রীে, ১৯৩ টি 

কালিাট ি এবং ৫০ র্ক.র্ম ক্ষেবনে লাইন 

র্নম িাণ কিা হবব। 

 

গ) ২০০ টি ক্ষিৌি অবকাঠাবমাি মবধ্য ৫০ 

টি ক্ষিৌি অবকাঠাবমা র্নম িাণ কিা হবব। 

 

্) েরুিী চলাচবলি উপবর্াগী কিাি েন্য 

২০ র্ক.র্ম. দদ্ িয র্বর্িষ্ট ১০ টি কাঁচা 

িাস্তাবক ব্যাটস-বার্ল দ্বািা সংস্কাি কিবব।  

২ সার্ব িক কৃর্ষে উৎপাদন বৃর্দ্ধ কিা কৃর্ষ, মৎস্য ও 

প্রার্ণসম্পদ 

ক) উপবেলা পর্িষদ ১০ টি 

প্রর্িক্ষবনি মাধ্যবম ১০০০ েন 

কৃষকবক প্রর্িক্ষণ প্রদান কিবব। 

 

খ) উপবেলা পর্িষদ ১০০ েন 

দর্িদ্র কৃষবকি মাবে কৃর্ষ 

উপকিণ (বীে, সাি ইিযার্দ) 

র্বিিন কিবব। 

 

গ) উপবেলা পর্িষদ ১০ টি উনু্মক্ত 

েলািবয় ক্ষপানা অবমুক্তকিন ও 

মাবেি অিয়ািণ্য গবে তুলবব 

 

্) ২৫০ েন মৎস্যচাষীি মাবে 

মৎস্যচাষ প্রযুর্ক্ত ক্ষসবা ও প্রর্িক্ষণ 

প্রদান কিবব। 

 

ঙ) উপবেলা পর্িষদ প্রর্িবেি 

৫০,০০০ গবার্দপশুবক র্বর্িন্ন 

ক্ষিাবগি টিকা প্রদান কিবব। 

 

ক) ১০,০০০ কৃষক পর্িবাবিি মবধ্য 

৬০০০ েন কৃষক প্রর্িক্ষবণি আওিায় 

আসবব। 

 

খ) ২০,১১৩ টি ভূর্মহীন ও প্রার্ন্তক কৃষক 

পর্িবাবিি মবধ্য ১০৫০০ েবনি মাবে 

কৃর্ষ উপকিণ (বীে, সাি, র্ন্ত্রপার্ি 

ইিযার্দ) র্বিিন কিবব। 

 

গ) ২১ টি উনু্মক্ত েলািবয়ি মবধ্য ২০ 

টিবি ক্ষপানা অবমুক্তকিন ও মাবেি 

অিয়ািণ্য গবে তুলবব 

 

্) ৮৭৮ েন মৎস্যচাষীি মবধ্য ৭৫০ েন  

মৎস্যচাষ র্বষয়ক প্রযুর্ক্ত ক্ষসবা ও প্রর্িক্ষণ 

লাি কিবব। 

 

ঙ) ক্ষমাট ৯৮৩৪২ টি গবার্দপশুি মবধ্য 

প্রর্িবেি ৯৬,০০০ গবার্দপশুবক র্বর্িন্ন 

ক্ষিাবগি টিকা প্রদান কিা হবব। 
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চ) উপবেলা পর্িষদ প্রর্িবেি 

২০০ েনবক খামাি পর্িচালনাি 

প্রবয়ােনীয় জ্ঞান ও দক্ষিা 

র্বষয়ক প্রর্িক্ষন ও প্রদি িনী 

খামাি স্থাপন কিবব। 

চ) ৭৮০ েন খামার্িি মবধ্য ৭০০ েনবক 

খামাি পর্িচালনাি প্রবয়ােনীয় জ্ঞান ও 

দক্ষিা র্বষয়ক প্রর্িক্ষন ক্ষদয়া হবব ও 

প্রবয়ােনীয় সংখ্যক প্রদি িনী খামাি স্থাপন 

কিা হবব। 

৩ র্বোলবয় র্িক্ষার্ীবদি উপর্স্থর্ি 

ও পাঠদাবনি সঠিক পর্িববি 

র্নর্িি কিা 

র্িক্ষা ক) উপবেলা পর্িষদ ৩৫০ েন 

র্িক্ষকবক প্রর্িক্ষণ প্রদান কিবব। 

 

খ) উপবেলা পর্িষদ ৫ টি 

প্রার্র্মক র্বোলয় ও ৩ টি 

মাধ্যর্মক র্বোলবয় ক্ষের্নকক্ষ/ 

প্রবয়ােনীয় অবকাঠাবমা র্নম িাণ 

কিবব। 

 

গ)  উপবেলা পর্িষদ ৬৫ টি 

র্বোলবয় আসবাবপে ও ক্রীো 

সামগ্রী সিবিাহ কিবব।  

 

্)  উপবেলা পর্িষদ ৫০০ েন 

োেীবক সাইবকল সিবিাহ 

কিবব। 

ক) ক্ষর্িগ্রস্থ র্িক্ষাপ্রর্িষ্ঠাবনি ৭০০ েন 

র্িক্ষবকি মবধ্য ৫৫০ েন র্িক্ষকবক 

পাঠদান পদ্ধর্ি আনন্দময় কবি ক্ষিালাি 

র্বষবয় প্রর্িক্ষন পাববন। 

 

খ) ৩০ টি প্রার্র্মক ও ২০ টি মাধ্যর্মক 

র্বোলবয়ি মবধ্য ২৫ টি প্রার্র্মক ও ১৩ 

টি মাধ্যর্মক র্বোলবয় ক্ষের্নকক্ষ সংস্কাি/ 

প্রবয়ােনীয় অবকাঠাবমা র্নম িাণ কিা হবব। 

 

গ) ৬৫ টি র্বোলবয় আসবাবপে ও ক্রীো 

সামগ্রী সিবিাহ কিা হবব। 

  

্)  ৫০০ েন োেীবক সাইবকল সিবিাহ 

কিা হবব। 

৪ েনগবনি স্বাস্থযবসবাি মান বৃর্দ্ধ 

ও সুবপয় পার্ন র্নর্িি কিা। 

 

স্বাস্থয ও 

স্যার্নবটিন 

ক) উপবেলা পর্িষদ ১০ টি 

কর্মউর্নটি র্ির্নবক প্রবয়ােনীয় 

আসবাবপে ও সিঞ্জামার্দ 

সিবিাহ কিবব। 

 

খ) উপবেলা পর্িষদ ২৫০ েন 

প্রর্িবন্ধীবক সহায়ক উপকিন 

(হুইল ক্ষচয়াি, র্হয়ার্িং এইড)ও 

র্বিিন কিবব। 

 

গ) উপবেলা পর্িষদ ৪০০ টি 

নতুন নলকূপ স্থাপন কিবব। 

 

্) উপবেলা পর্িষদ স্বাস্থয, পুর্ষ্ট 

ও পর্িবাি পর্িকল্পনা র্বষবয় 

সবচিনিা মূলক কযাবম্পইন 

চালাবব। 

ক) ৭ টি ইউর্নয়ন স্বাস্থয কমবেক্স ও ২১ টি 

কর্মউর্নটি র্ির্নবকি মবধ্য সবগুবলা 

ইউর্নয়ন স্বাস্থয কমবেক্স ও ১০ টি 

কর্মউর্নটি র্ির্নবক প্রবয়ােনীয় 

আসবাবপে ও সিঞ্জামার্দ সিবিাহ কিা 

হবব। 

 

খ) ৮০০ েন প্রর্িবন্ধীি মবধ্য ৫০০ েন 

প্রর্িবন্ধীি মাবে সহায়ক উপকিন (হুইল 

ক্ষচয়াি, র্হয়ার্িং এইড) র্বিিন কিা হবব। 

 

গ) ২০০০ পর্িবাবিি েন্য প্রবয়ােনীয়  

১৫০০ টি নলকূবপি মবধ্য ৯০০ টি নলকূপ 

স্থাপন কিা হবব।  

 

্) েনগবনি মাবে স্বাস্থয, পুর্ষ্ট ও পর্িবাি 

পর্িকল্পনা র্বষবয় সবচিনিা মূলক 

কযাবম্পইন চালাবনা হবব। 

৫ ক্ষবকাি নািী পুরুষবদিবক দক্ষ 

মানবসম্পবদ রুপান্তি ও 

কম িসংস্থান সৃর্ষ্ট 

মানবসম্পদ 

উন্নয়ন ও 

কম িসংস্থান 

ক) উপবেলা পর্িষদ ৫০০ েন 

ক্ষবকাি যুবক ও ৫০০ েন কম িক্ষম 

নািী ও ২৪৫০ েন সমবায়ীবক 

আয়বধ িনমূলক কার্িগিী প্রর্িক্ষণ 

প্রদান কিবব। 

 

খ) ৭০০ েন কম িক্ষম দুস্থ 

মর্হলাবক ক্ষসলাইবমর্িন র্বিিন 

কিবব। 

ক) ১০০০০ েন ক্ষবকাি যুবক, ৮০০০ েন 

কম িক্ষম ক্ষবকাি নািী ও ৪৯৪২ েন 

সমবায়ীি মবধ্য র্র্াক্রবম ২৫০০ েন 

ক্ষবকাি যুবক ও ৩৫০০ েন কম িক্ষম নািী 

ও ২৫০ েন সমবায়ীবক আয়বধ িনমূলক 

কার্িগিী প্রর্িক্ষণ প্রদান কিা হবব। 

 

খ) ২০০০ েন স্বল্পপূর্েি দুস্থ মর্হলাি 

মবধ্য ৭০০ েবনি মাবে ক্ষসলাইবমর্িন 

র্বিিন কিা হবব। 

 

 



১১. পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা েযার্নং ফিম্যাট 

(অর্ িবেি ২০১৯-২০ হবি ২০২৩-২৪) 

 

 প্রকল্প র্ববিনী অবস্থান বাস্তবায়নসূর্চ র্বর্নবয়াগ 

আইর্ড 

ট্যাগ 
ক্ষপ্রাগ্রাবমি নাম র্ববিণ অর্িষ্ট লক্ষয/ পর্িমাণ 

প্রিযার্িি 

উপকািবিাগী/ নািী-

পুরুষ, র্িশু- প্রর্িবন্ধী 

খাি 
অবস্থান 

(ইউর্প) 

বাস্তবায়বনি প্রস্তার্বি বেি  

  

বাস্তবায়নকািী 

সংস্থা/ 

দার্য়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যর্ক্ত 

প্রাক্কর্লি ব্যয় 
িহর্ববলি 

উৎস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ 

কাঁচা িাস্তাবক ইট সর্লংবয় 

উন্নীি কিন 

 

ইউর্নয়ন িাস্তা এ ও 

র্ব টাইপ 

১৬০ র্ক.র্ম দদ্ িয র্বর্িষ্ট 

ক্ষমাট ৫৩ টি কাঁচা িাস্তা 

৭ টি ইউর্নয়বনি 

সকল নাগর্িকগণ 

ক্ষর্াগাবর্াগ 

অবকাঠাবমা 

সকল 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা 

প্রবকৌিলী 
৪,৯৮,৯০৪৬১.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

২ 
কাঁচা িাস্তা ব্যাটস-বার্ল 

দ্বািা সংস্কাি  

দূবর্ িাগকালীন 

ক্ষর্িগ্রস্থ িাস্তা 

২০ র্ক.র্ম দদ্ িয র্বর্িষ্ট ১০ 

টি কাঁচা িাস্তা 

৭ টি ইউর্নয়বনি 

সকল নাগর্িকগণ 

ক্ষর্াগাবর্াগ 

অবকাঠাবমা 

সকল 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা 

প্রবকৌিলী 
৪১,৫৭৫৩৮.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

৩ 
কালিাট ি, ক্ষেবনে লাইন ও 

গাইডওয়াল র্নম িাণ  

পার্ন র্নষ্কাষন ও 

িাস্তাি পাে ক্ষিবঙ্গ 

পো ক্ষিাধ 

৩ টি কালিাট ি এবং ২০ 

র্ক.র্ম ক্ষেবনে লাইন ও 

গাইডওয়াল  

৭ টি ইউর্নয়বনি 

সকল নাগর্িকগণ 

ক্ষর্াগাবর্াগ 

অবকাঠাবমা 

সকল 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা 

প্রবকৌিলী 
১,২৪,৭২৬১৫.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

৪ 

বস্তুগি অবকাঠাবমা 

(্াটলা, র্ােীোউর্ন)  

র্নম িাণ 

্াটলা, র্ােীোউর্ন, 

পাঠাগাি, ফলক 

র্নম িাণ 

৫০ টি বস্তুগি অবকাঠাবমা 

(্াটলা, র্ােীোউর্ন) 

র্নম িাণ 

৭ টি ইউর্নয়বনি 

সকল নাগর্িকগণ 

ক্ষর্াগাবর্াগ 

অবকাঠাবমা 

সকল 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা 

প্রবকৌিলী 
১,৬৬,৩০১৫৩.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

৫ 

কৃষকবদিবক আধুর্নক 

র্ন্ত্রপার্ি ব্যবহাি ও িষ্য 

বহুমুখীকিন র্বষয়ক 

প্রর্িক্ষণ প্রদান 

কৃর্ষ র্বষয়ক উন্নি 

প্রযুর্ক্ত হস্তান্তি 

১০ টি প্রর্িক্ষবনি মাধ্যবম 

১০০০ েন কৃষকবক 

প্রর্িক্ষণ প্রদান 

 

৭ টি ইউর্নয়বনি  

১০০০ েন কৃষক 
কৃর্ষ 

সকল 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা 

কৃর্ষ 

অর্ফস 

১৩,৮৫৮৪৬.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

৬ 

দর্িদ্র কৃষবকি মাবে কৃর্ষ 

উপকিণ (বীে, সাি 

ইিযার্দ) র্বিিন 

প্রার্ন্তক ও ভূর্মহীন 

কৃষক 
১০০ েন দর্িদ্র কৃষক 

৭ টি ইউর্নয়বনি 

১০০ দর্িদ্র কৃষক 
কৃর্ষ 

সকল 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা 

কৃর্ষ 

অর্ফস 

২৭,৭১৬৯২.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

৭ 

উনু্মক্ত েলািবয় ক্ষপানা 

অবমুক্তকিন ও মাবেি 

অিয়ািণ্য গবে ক্ষিালা 

সিকার্ি 

মার্লকানাধীন নদী 

ও েলািয় 

১০ টি উনু্মক্ত েলািয় 
৫ টি ইউর্নয়বনি 

সকল নাগর্িকগণ 
কৃর্ষ 

৫ টি 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা  

মৎস্য 

অর্ফস 

২৭,৭১৬৯২.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 
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৮ 

মৎস্যচাষীবদি মাবে 

মৎস্যচাষ প্রযুর্ক্ত ক্ষসবা ও 

প্রর্িক্ষণ প্রদান  

মৎস্য র্বষয়ক 

উন্নি প্রযুর্ক্ত 

হস্তান্তি 

২৫০ েন মৎস্যচাষী 

৭ টি ইউর্নয়বনি 

২৫০ েন 

মৎস্যচাষী 

কৃর্ষ 
সকল 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা 

মৎস্য 

অর্ফস 

২০,৭৮৭৬৯.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

৯ 
গবার্দপশুবক র্বর্িন্ন ক্ষিাবগি 

টিকা প্রদান 

র্পর্পআই ক্ষিাবগি 

টিকা, ক্ষমাটািাো 

কিন ইিযার্দ 

প্রর্িবেি ৫০,০০০ 

গবার্দপশুবক র্বর্িন্ন 

ক্ষিাবগি টিকা প্রদান কিবব। 

৭ টি ইউর্নয়বনি 

সকল খামািীগন 
কৃর্ষ 

সকল 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা 

প্রার্ণসম্পদ 

অর্ফস 

৩৪,৬৪৬১৫.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

১০ 

খামাি পর্িচালনাি 

প্রবয়ােনীয় জ্ঞান ও দক্ষিা 

র্বষয়ক প্রর্িক্ষন ও প্রদি িনী 

খামাি স্থাপন 

প্রার্ণ র্বষয়ক উন্নি 

প্রযুর্ক্ত হস্তান্তি 
২০০ েন খামািী 

৭ টি ইউর্নয়বনি 

২০০ েন খামািী 
কৃর্ষ 

সকল 

ইউর্নয়ন 
     

উপবেলা 

প্রার্ণসম্পদ 

অর্ফস 

১৩,৮৫৮৪৬.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

১১ 

পাঠদান পদ্ধর্ি আনন্দময় 

কবি ক্ষিালাি র্বষবয় 

প্রর্িক্ষন প্রদান 

ক্ষপডাবগার্ে ও 

আইর্সটি ক্ষবইেড 

ক্ষলকচাি দিিীি 

প্রর্িক্ষন 

৩৫০ েন র্িক্ষক 
৩০০০ েন োে-

োেী 
র্িক্ষা 

সকল 

ইউর্নয়ন      

উপবেলা 

মাধ্যর্মক 

র্িক্ষা 

অর্ফস 

৪১,৫৭৫৩৮.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

১২ 

র্বোলবয় ক্ষের্নকক্ষ/ 

প্রবয়ােনীয় অবকাঠাবমা 

র্নম িাণ 

ক্ষের্নকক্ষ, সীমানা 

ক্ষদয়াল, ক্ষগইট, োদ 

ইিযার্দ 

৩ টি মাধ্যর্মক র্বোলয় ও 

৫ টি প্রার্র্মক র্বোলয় 

৪০০০ েন োে-

োেী 

র্িক্ষা 
সকল 

ইউর্নয়ন      

উপবেলা 

র্িক্ষা 

অর্ফস/ 

প্রবকৌিলী 

৮৩,১৫০৭৬.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

১৩ 
র্বোলবয় আসবাবপে ও 

ক্রীো সামগ্রী সিবিাহ  

ক্ষবঞ্চ, ব্যাট-বল, 

ফুটবল, িবলা, 

র্বজ্ঞান র্বষয়ক 

উপকিন 

৬৫ টি র্বোলয় 
৭০০০ েন োে-

োেী 

র্িক্ষা 
সকল 

ইউর্নয়ন      
উপবেলা 

পর্িষদ 
৮৩,১৫০৭৬.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

১৪ 

ইউর্নয়ন স্বাস্থয কমবেবক্স 

৩০% র্নিয প্রবয়ােনীয় 

ঔষধ, আসবাবপে ও 

সিঞ্জামার্দ সিবিাহ কিা 

র্নিয প্রবয়ােনীয় 

ঔষধ, ক্ষেচাি, 

ক্ষচয়াি ক্ষটর্বল 

৭ টি ইউর্নয়ন স্বাস্থয 

কমবেক্স 
 

স্বাস্থয ও 

স্যার্নবটিন 

সকল 

ইউর্নয়ন      

উপবেলা 

স্বাস্থয ও 

প.প 

অর্ফস 

৪১,৫৭৫৩৮.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

১৫ নলকূপ স্থাপন  
সুবপয় পার্ন 

র্নর্িি কিা 
১০০ টি নলকূপ স্থাপন ৪০০ পর্িবাি 

স্বাস্থয ও 

স্যার্নবটিন 
সকল 

ইউর্নয়ন       
েনস্বাস্থয 

অর্ফস 
২৭,৭১৬৯২.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 
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১৬ 
আয়বধ িনমূলক কার্িগিী 

প্রর্িক্ষণ প্রদান  

কম িক্ষম ক্ষবকাি 

নািী-পুরুষবদি 

কম িসংস্থান 

১২৫০ েন ক্ষবকাি নািী 

পুরুষ 

৫০০ েন ক্ষবকাি 

নািী পুরুষ ও 

িাবদি পর্িবাি 

মানবসম্পদ 

উন্নয়ন ও 

কম িসংস্থান 

সকল 

ইউর্নয়ন      

যুব ও 

মর্হলা 

র্বষয়ক 

অর্ফস 

২৭,৭১৬৯২.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

১৭ 

দুস্থ মর্হলাবদি মাবে 

ক্ষসলাইবমর্িন র্বিিন 

কিবব।  

দুস্থ মর্হলা ও 

হিদর্িদ্রবদি 

কম িসংস্থান 

৭০০ টি ক্ষসলাই ক্ষমর্িন 

৭০০ েন দুস্থ 

মর্হলা ও 

হিদর্িদ্র 

মানবসম্পদ 

উন্নয়ন ও 

কম িসংস্থান 

সকল 

ইউর্নয়ন      

যুব ও 

মর্হলা 

র্বষয়ক 

অর্ফস 

১১০৮৬৭৬৮.০০ 

এর্ডর্প ও 

িােস্ব 

উদৃ্বত্ব 

      ক্ষমাট =                                                                            ১৩,৮৫,৮৪৬১৫.০০ 
 

 

 

 

 

 



১২. পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনা বাস্তবায়ন, পর্িবীক্ষন এবং মূল্যায়ন পর্িকল্পনা 

 

 

পর্িবীক্ষণ ও মূল্যায়বনি প্রার্িষ্ঠার্নক কাঠাবমাি অংি র্হবসবব উপবেলা পর্িষদ উন্নয়ন কার্ িক্রম পর্িচালন, 

সম্পবদি ব্যবহাি এবং উন্নয়বনি  ফলাফলসমূহ পর্িবীক্ষন ও িত্ত্বাবধান কিবব।  উপবেলা র্নব িাহী কম িকিিা 

(ইউএনও) উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, িত্ত্বাবধান ও অগ্রগর্ি প্রর্িববদন প্রস্তুি কিবি উপবেলা পর্িষদবক 

সহবর্ার্গিা কিববন। 

 

পর্িবীক্ষবনি সময় পূব ির্নধ িার্িি সূচবকি র্ির্ত্তবি পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনাি লক্ষযমাো ও প্রিযার্িি ফলাফবলি 

অগ্রগর্ি ও অেিন র্নরূপবনি েন্য র্নয়র্মি িথ্য সংগ্রহ ও র্ববেষন কিবব। অর্ ি, বাবেট, পর্িকল্পনা ও স্থানীয় 

সম্পদ আহিন র্বষয়ক উপবেলা কর্মটি টির্ের্পি সহবর্ার্গিায় পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা পর্িবীক্ষণ কিবব।  

টির্ের্প উপবেলাি আর্ ি-সামার্েক িথ্য উপাবত্তি সাবর্ র্ববেষণ কবি র্ির্ত্তবেবিি সাবর্ তুলনাি মাধ্যবম র্ক 

পর্িবিিন হবয়বে িা ক্ষদখবব এবং এই প্রর্ক্রয়ায় বার্ষ িক পর্িকল্পনা র্ির্িউ কবি ক্ষদখবব ক্ষর্ বার্ষ িক প্রিযার্িি 

লক্ষয ও  ফলাফবলি সাবর্ সামঞ্জস্যপূণ িিাবব িা পর্িচার্লি হবে র্ক না। এবক্ষবে প্রাপ্ত ফলাফবলি র্ির্ত্তবি অর্ ি, 

বাবেট, পর্িকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিন র্বষয়ক উপবেলা কর্মটি উপবেলা পর্িষবদি র্নকট একটি বার্ষ িক 

পর্িবীক্ষণ প্রর্িববদন ক্ষপি কিবব।  

 

পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা বাস্তবায়বনি ৩য় বেি উপবেিা পর্িষদ একটি মধ্যবময়াদী পর্ িাবলাচনা সম্পাদন কিবব। 

মধ্যবময়াদী পর্ িাবলাচনা র্ির্ত্তবি পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রবয়ােন অনুসাবি সংবিাধন/ হালনাগাদ কিা ক্ষর্বি 

পাবি। পর্ িাবলাচনাি ক্ষক্ষবে র্নের্লর্খি র্বষয়গুর্ল অন্তিভুক্ত র্াকবি পাবিেঃ  

 বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি এবং সম্ভাবনা 

 বাস্তবার্য়ি প্রকল্পসমূবহি ফলাফল ও সুফল 

 অগ্রগর্িি র্বলম্ব ও কািন 

 পর্ির্স্থর্ি, চার্হদা ও স্থানীয় েনগবনি অগ্রার্ধকাবিি পর্িবিিন 

 েরুিী চার্হদা ের্নি পর্িবিিন ক্ষর্মন দুবর্ িাগ, দু্ িটনা এবং অন্যান্য; 

 বিািকৃি বাবেবটি মবধ্য প্রকবল্পি ব্যয় ও প্রকবল্পি সমার্প্ত 

 বিিমান চার্হদা ও অগ্রার্ধকাবিি র্বপিীবি সম্ভাব্য স্থানীয় সম্পবদি পর্ িাপ্তিা 

 নতুন অর্বা অদূি ির্বষ্যবি বাস্তবায়ন হবব এরূপ পর্িকল্পনা, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ও কার্িগিী সহায়িা 

প্রকল্পসমূহ । 

 

উন্নয়ন পর্িকল্পনা ও সম্পবদি পর্িবিিবনি মবিা ক্ষকাবনা উবল্লখবর্াগ্য ্টনা ্টবল পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনা 

সংবিাধন কিা ক্ষর্বি পাবি। ( প্রাকৃর্িক দূবর্ িাগ, মহামািী ও র্ববিষ েরুিী অবস্থাি ক্ষপ্রর্ক্ষবি)। পঞ্চ-বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি ক্ষময়াদাবন্ত উপবেলা পর্িষদ চূোন্ত মূল্যায়ন কিবব। এ মূল্যায়বনি ফলাফল স্থানীয় সিকাি 

মন্ত্রণালবয় েমা ক্ষদয়া হবব এবং একই সাবর্ উপবেলাি নাগর্িকবদিবকও োনাবনাি ব্যবস্থা কিা হবব। এ পঞ্চ-

বার্ষ িক পর্িকল্পনা ক্ষর্বক প্রাপ্ত জ্ঞান পিবর্িি পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনা প্রণয়বনি সময় ব্যবহাি কিা হবব। 

 



1 
 

১২.১ পঞ্চ-বার্ষ িক পর্িকল্পনাি বার্ষ িক পর্িবীক্ষণ প্রর্িববদন (Monitoring Report)  

 

নং বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

প্রকল্প র্িবিানাম 

লক্ষয 

শুরুি িার্িখ/ ক্ষময়াদ  

 

বার্ষ িক 

পর্িকল্পনাি 

লক্ষয / 

পর্িমাপবর্াগ্য 

অর্িষ্ঠ সূচক  

এ পর্ িন্ত অেিন 

(অর্েিি 

অর্িবষ্ঠি %) 

বাবেট/ এ পর্ িন্ত  

োেকৃি অবর্ িি 

পর্িমান  (%)  

 

১  

 

    

উক্ত সমবয় উবল্লখ কিাি মি র্বষয়সমূহেঃ 

 

২  

 

    

উক্ত সমবয় উবল্লখ কিাি মি র্বষয়সমূহেঃ 

 


