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১০.৪ জননেতনতা বৃক্ষি এফং প্রোয কাম পক্রভ .................................................................................. ৬০ 

১০.৫ নাগক্ষযক ভতাভত এফং ক্ষবনমাগ প্রক্ষতকায .............................................................................. ৬১ 

    নরঝোগ্যোমোসভঃ ………………………………………………………………….৬২ 

 

 

 

 

মনাট: স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারনয়য ধীন স্থানীয় যকায ক্ষফবাগ কর্তপক প্রদত্ত ফাক্ষল পক প্রযোসদও প্রক্ষতনফদন প্রস্তুতকযনণয 

ক্ষননদ পক্ষকায ংনগ ংযুক্ত একটি পযনভট নুযণ কনয স্থানীয় যকায (ক্ষটি কন পানযন)  অআন, ২০০৯ এয ৪৩ ধাযা নুয়ায়ী ক্ষটি কন পানযননয 

ফাক্ষল পক প্রযোসদও প্রক্ষতনফদন প্রস্তুত কযা  নয়নে। ফাক্ষল পক প্রযোসদও প্রক্ষতনফদন প্রণয়ননয উনেশ্য নে )১) ক্ষটি কন পানযননয ক্ষননজনদয ব্যফানযয 
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মেকনাল্ডাযনদয কানে প্রক্ষতনফদন দাক্ষির কযা । 
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ব্দংনিন ও ব্যাখ্যা 

 

মনাট:  প্রনয়াজনীয় ন্যান্য ব্দংনিন  

 

 English Bangla 

ADP 

Annual Development 

Program  এক্ষডক্ষ ফাক্ষল পক উন্নয়ন কভ পসূক্ষে 

APA 

Annual Performance 

Agreement এক্ষএ ফাক্ষল পক কভ পম্পাদন চুক্ষক্ত 

BDT Bangladesh Taka  ক্ষফক্ষডটি ফাংরানদ টাকা 

CC City Corporation  ক্ষক্ষ ক্ষটি কন পানযন 

C4C Project for Capacity 

Development of City 

Corporations (of LGD 

assisted by JICA) 

ক্ষপযক্ষ কযাাক্ষটি পয ক্ষটিজ 

(কযাাক্ষটি মডনবরনভন্ট ফ 

ক্ষটি কন পানযন প্রকনেয 

ংক্ষিপ্তরূ( 

CLCC City Level Coordination 

Committee  

ক্ষএরক্ষক্ষ নগয ভন্বয় কক্ষভটি 

FY Fiscal (Financial) Year ফ থ পফেয 

GRO Grievance Redress Officer  ক্ষজঅযও ক্ষবনমাগ প্রক্ষতকায কভ পকতপা 

    

JICA Japan International 

Cooperation Agency 

জাআকা জাান অন্তজপাক্ষতক নমাক্ষগতা 

ংস্থা 

IDP Infrastructure 

Development Plan  

অআক্ষডক্ষ ফকাঠানভা উন্নয়ন ক্ষযকেনা 

    

WLCC Ward Level Coordination 

Committee 

ডক্ষিউএরক্ষক্ষ ওয়াড প ম পানয় ভন্বয় কক্ষভটি 
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ধ্যোয় ১: সফয়রভভ োঢপো 

১.১ ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ সফয়রভভ শুরপচ্ছো 

 

সটি ওরধ পোরভযদ ংসসথদ্ধ এওটি স্থোদীয় ভওোভ প্রসঢষ্ঠোদ। দকভীভ  পস্তরভভ চদকরডভ ওম থভরদভ দোকসভও সো সদসিঢওভড 

 ওোঞোরফোকঢ ঈন্নয়দ সটি ওরধ পোরভযরদভ সফৌসমও তোসয়ত্ব। সলুপ্ত ভংপুভ সধৌভপো োংমোরতরযভ প্রোঘীদঢফ সরযর সেডীভ 

সধৌভপো সঙম। ১৮৬৯ োরমভ ১ সফ ভংপুভ সধৌভপো প্রসঢসষ্ঠঢ লয়। ভংপুভ দকভীভ গুরুত্ব সরঘদো ওরভ কডপ্রচোঢন্ত্রী োংমোরতয 

ভওোরভভ ফোদদীয় প্রথোদফন্ত্রী, কডঢরন্ত্রভ ফোদওন্যো, সতযভত্ন, চদরদ ী সযঔ লোসদো ২৮ জুদ ২০১২ সিস্টোরে ভংপুভরও সটি 

ওরধ পোরভযদ সলোর প্রসঢষ্ঠো ওরভদ। এআ থোভোোসলওঢোয় ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদরও এওটি োরবোগ্য, অদৄসদও এং সদভোধত 

ফলোদকভী সলরর করে সঢোমোভ মরিয সদভমপোর ওোচ ওরভ বোসচ্ছ। এ চন্য অসফ ফয়আ দকভোীভ ঐওোসন্তও লরবোসকঢো 

ওোফদো ওসভ। 
 

ঈন্নয়রদভ ফলোেরও এঔদ োংমোরতয, োম্প্রতোসয়ও ঈওোদী, চসগিঁোত, ধসভওসল্পঢপোর ভোচনদসঢও সস্থসঢযীমঢো আঢযোসতভ 

সফোওোরমো ওরভ স্বোপোসও কসঢরঢ এসকরয় ঘমরঙ ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ। 
 

স্থোদীয় ম্পত অলভড  ঢোভ সুষু্ঠ ব্যলোভ ওরভ চদকরদভ ফঢোফঢরও প্রোথোন্য সতরয় ফোদদীয় প্রথোদফন্ত্রীভ ঐওোসন্তও প্ররঘষ্ট্োয়  

োস পও লরবোসকঢোয়ঈন্নয়দ ওোব পক্ররফ চদকদরও ম্পৃক্ত ওরভ ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ সসপন্ন ঈন্নয়দ ওফ পওোন্ড োস্তোয়দ ওরভ 

ঘরমরঙ। দতুদ সটি ওরধ পোরভযদ সলোর সঝওআ  ধসভরয োন্ধ ঈন্নয়দরও গ্রোসথওোভ সতরয় অভসস ভোস্তো সদফ পোড, দমকূধ 

স্থোধদ, স্যোসদঝোভী ল্যোসিদ সদফ পোদ, সেদ সদফ পোদ, বৃিরভোধদ, চমোথোভ সদফ পোদ, ধোসদ সযোথদোকোভ স্থোধদ, ফো  সযশুভ চন্য দকভ স্বোস্থয 

 ফোতৃতদ স্থোধদ, সটসচঝোম োংমোরতয কেোভ দৃঢ় প্রঢযরয়ভ অরমোরও দকঠিঢ সটি ওরধ পোরভযদ সলরর তোপ্তসভও ওফ পওোরন্ড 

কসঢযীমঢো অদয়দ  দোকসভও সুসথো / সো ভল স্বল্প ফরয় দোকসভওরতভ সদওঝ সধৌঙোরদো সদসিঢওভরদভ মরিয সসপন্নথভরদভ 

ওোব পক্রফ অফভো োস্তোয়দ ওরভসঙ এং অভ রদও ঈন্নয়দ ওোব পক্রফ অফভো লোরঢ সদরয়সঙ বো োস্তোয়দোথীদ। ভংপুভ ফলোদকভীভ 

 পস্তরভভ ফোনুররভ োস পও চীদফোদ ঈন্নয়রদ, ধসভওসল্পঢ দকভোয়রদ, ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ এ গ্রবো ো ব্যোলঢ ণোওর। 
 

ভওোরভভ পসষ্যৎ ওফ পধসভওল্পদো, এসটসচ চপরদ ভওোরভভ োনল্য প্রঘোভ এং এসটসচ মিযফো ো চপরদ চদকদরও ঈদু্বদ্ধ 

ওভোভ ধোযোধোসয রূধওল্প ২০৪১ এ ঈন্নঢ োংমোরতরযভ প্রস্তোদো ম্পরওপ চদকডরও ঈদ্বুদ্ধওভড/২০৪১ চপদ এং োস্তোয়রদভ োরণ 

চদকডরও ম্পৃক্তওভরডভ চন্য সসপন্ন ঈন্নয়দভমও ঘমসি  প্রতয পদীভ ব্যস্থো ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ প্রসঢসদয়ঢ ওরভ বোরচ্ছ। 

কডপ্রচোঢন্ত্রী োংমোরতয ভওোরভভ ফোদদীয় প্রথোদফন্ত্রী চদরদ ী সযঔ লোসদোভ সদতৃরত্ব, অন্তসভওঢো এং লরবোসকঢোয় সতরযভ ওম 

সটি ওরধ পোরভযদ সরযরঢ দতুদ সটি ওরধ পোরভযদ সলোর ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ ২০৪১ এভ মিযফো ো পূভরড সদভমপোর ওোচ 

ওরভ বোরচ্ছ। বো ভংপুভ ঞ্চরমভ অণ প-োফোসচও ঈন্নয়রদভ ধোযোধোসয োস পও ঈন্নয়রদ অকোফী সতদগুরমোরঢ   ওরধ পোরভযদ 

ভেরকোধরবোকী  ওোব পওভী ভূসফওো ভোঔর এঝোআ অফোভ প্রঢযোযো। 
 

দকভোীভ োস পও ওল্যোরদ  দোকসভও স্বোচ্ছন্দ্য সথোরদ অফভো ওরম সদভম প্ররঘষ্ট্ো ঘোসমরয় অসঙ। তমফঢ সদস পরযরর অফভো 

ওম সদ পোসঘঢ চদপ্রসঢসদসথবৃন্দ্ দকভোীভ োস পও ঈন্নয়রদভ স্বোরণ প তমীয় ংওীড পঢোভ ঈরবপ ঢযন্ত অন্তসভওপোর ধোভস্পসভও 

সুম্পওপ চোয় সভরঔ ঐওযফরঢভ সপসিরঢ ওোচ ওরভ বোসচ্ছ।  

 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ এওটি দকঠিঢ প্রসঢষ্ঠোদ লয়োয় চদকরদভ ঘোসলতো  প্রঢযোযো রদও। ন্যোন্য সটি ওরধ পোরভযরদভ ন্যোয় 

সবফদ ঠোওো, খুমদো, ভোচযোলীভ ফরঢো সঢযওোভ রণ প ংকোঞসদও  প্রযোসদওপোর ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ ঈন্নীঢ লয়সদ। 

প্রযোসদও সির  তিঢো বৃসদ্ধভ চন্ব প্রথোদ সদ পোলী ওফ পওঢপো, সঘ, প্ররওৌযম সপোক, সলো সপোক, ভোচস্ব সপোক ল ন্যোন্য 

সপোরকভ ওফ পওঢপোরতভ ফন্বরয় তি  সফথোী ওফ পওঢপোরতভ গুরুত্বপূড প ধরত ধতোয়রদভ ফোধ্যরফ ংস্থোভ ওোব পক্রফরও কসঢযীম ওভোভ 

সঘষ্ট্ো ঘমরঙ। সটি ওরধ পোরভযরদভ ক পোরদোগ্রোফ ো োংকঞসদও ওোঞোরফো, ঘোকুভী সসথফোমো এঔদ নুরফোতদ লয়সদ, ফোষ্ট্োভপ্লোদ লয়সদ, 

নরম ধসভওসল্পঢ দকভোয়দ লরচ্ছ। বোভ নরম সুদূভপ্রোসভ সদসঢোঘও প্রপো ধের। ংস্থোভ প্রসঢটি সপোরক অভৄম ধসভঢপদ এরদ 

ংস্থোভ সমোওম বৃসদ্ধ ওভো চরুভী লরয় ধরেরঙ। এচন্য ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদরও োংকঞসদওপোর যসক্তযোমী  সধযোতোসভরত্বভ 

ভূসফওোয় এরদ সদ পোসঘঢ চদপ্রসঢসদসথরতভ দোকসভও ওল্যোরদ অরভো সযী ওোরচ মোকোরদোভ সুরবোক সৃসষ্ট্ ওরভ ওম ওোঞোরফোকঢ 

প্রসঢন্ধওঢো দূভ ওভোভ ওোব পওভী ব্যস্থো গ্রলড ওভরঢ লর। ফোদদীয় প্রথোদফন্ত্রীভ োস পও ঢত্ত্বোথোদ  যসক্তযোমী সদতৃরত্ব অফভো 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদরও সরেভ ন্যোন্য সটি ওরধ পোরভযরদভ ন্যোয় এওটি স্বচ্ছ  চোসতসলভমও চদকরদভ সদভোধত োস্থোদল 

ন্যোন্য দোকসভও সুরবোক সুসথো ম্বসমঢ এওটি সটি ওরধ পোরভযদ সলোর করে তুমরঢ ঘোআ। দোকসভও সো প্রতোদ  ধসভচ্ছন্ন, ো 

ঈধরবোকী অদৄসদও ফলোদকভী সলোর ভংপুভরও করে সঢোমোভ মরিয ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ ফরয়োধরবোকী সসপন্ন প্রওল্প সদরয় ওোচ 

ওরভ বোরচ্ছ।  
 

ভংপুভরও এওটি ঢযোদৄসদও দকরভ ধসভদঢ ওভোভ চন্য অফোভ লওফ  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্, সটি ওরধ পোরভযরদভ ওফ পওঢপো-ওফ পঘোভীবৃন্দ্ 

এং চদকরডভ োস পও লরবোসকঢোয় অসফ অপ্রোড সঘষ্ট্ো ঘোসমরয় বোসচ্ছ। ঢপফোরদ ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ প্ররঢযওটি এমোওো ঢণো 

ওরধ পোরভযরদ ওফ পঘোঞ্চল্য সনরভ এররঙ। অসফ তোসয়ত্ব গ্রলরডভ ধভ লরঢ সঢসভক্ত সওোদ প্রওোভ  ো  অরভোধ ওভো লয়সদ ভং  ো  

ওোব পক্রফরও চদকরডভ লদীয় ধব পোরয় ভোঔোভ ব্যস্থো গ্রলড ওভো লরয়রঙ। ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ ওম য়োট পরও কসঢযীম ওভোভ 

চন্য স্বল্প সফয়োতী, ফধ্য সফয়োতী  তীখ প সফয়োতী ধসভওল্পদো গ্রলড ওভোভ ওোচ ঘমফোদ ভরয়রঙ। সটসচঝোম ধদ্ধসঢরঢ প্ররঢযওটি 

সপোকরও ওসম্পঈঝোরভভ অঢোয় অদোভ প্ররয়োচদীয় ব্যস্থো সদয়ো লরচ্ছ।দোকসভওরতভ প্রঢযোযো পূভরড দকভোীভ লরবোসকঢো  

ধভোফয প সদরয় ওোচ ওরভ বোসচ্ছ। 



ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ  ২০২০-২০২১ ণ পঙরভভ োসর পও প্রসঢরতদ 
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১.২ ২০২০-২০২১ ণ পঙরভ অফোরতভ চপদভলঃ 

 দোকসভও সুরবোক সুসথো সদসিঢওভদ  চদকরদভ সতোেরকোেোয় দোকসভও সো সধৌঙোরদোভ চন্য প্রসঢটি য়োরট প সটসচঝোম 

স োভ প্রসঢষ্ঠো ওভো লরয়রঙ। 

 দতুদ ওোরধ পটিং ভোস্তো সদফ পোড ৬২ সও.সফ.  অভ স স ভোস্তো সদফ পোড ৫ সওঃসফঃ এং ভোস্তো সফভোফঢ ৬৬ সওঃসফঃ।  

 সিচ/ওোমপোঝ প সদফ পোড ৮০.০১ সফঃ 

 সেদ সদফ পোড সদফ পোড/পুদঃ সদফ পোড ৪০ সওঃসফঃ  সফভোফঢ ৮ সওঃসফঃ 

 ওমোোেী সকোতো সযফমো সফৌচোয় ১৪.৫০ এওভ চসফরঢ দতুদ টোসম্পং গ্রোঈন্ড স্থোধদ ওভো লরয়রঙ। 

 ধোসমও ঝয়রমঝ ৩১ টি  

 দমকুধ স্থোধদ ২৫ টি 

 ধোসদভ ধোআধ ম্প্রোভড ২১ সওঃসফঃ 

 ঈৎধোতও দমকুধ ৫ টি 

 েও োসঢ ম্প্রোভড ২০ সওঃসফঃ 

 সঘসওৎো চপয ব্যস্থোধদো প্লো  ঘোলু ওভো লরয়রঙ।  

 শ্যোফো সুন্দ্ভী  সওসট ওযোরদম ধসভস্কোভ ওভো লরয়রঙ। 

 ক্রোয সপ্রোগ্রোরফভ ওফ প ঘী নুবোয়ী দকভীভ সসপন্ন য়োরট পভ দত পফো ভল ধসভস্কোভ ওভো লরয়রঙ 

 খো  চগম ওোঝোভ চন্য সঢদটি সলোন্ডো সওোম্পোদীভ ১০০ সস খো ওোঝোভ সফসযদ ংরবোচদ  

 ফযও সদথরদভ চন্য ০৬ টি নকোভ সফসযদ ংরবোচদ ওভো লরয়রঙ। এঙোেো 

 

 

ওরভোদো পোআভো প্রসঢরভোরথ ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ ঘমফোদ এং োস্তোসয়ঢ ওোব পক্ররফভ ঢথ্যোসতঃ 

 

ক্রফ ওোব পক্ররফভ দোফ সস্তোসভঢ ফন্তব্য 

০১ চীোণুদোযও সে 

সদচস্ব িোও, লযোন্ড সে সফসযদ এং োংমোরতয নোয়োভ োসপপরভ ধোসদোলী কোেীভ 

ফোধ্যরফ দকভ জুরে ঢণো প্রসঢটি য়োরট প, োচোভ এমোওোভরল, ো ঝোসফ পদোম, ওম 

ভোস্তো, পৄঝধোণভল, সম-কসমভলএং চদফোকফ লয় এফদ এমোওোয় চীোণুদোযও 

সে ওোব পক্রফ ব্যোলঢ অরঙ। 
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০২ লোঢ সথোয়ো ওোব পক্রফ 

সটি ওরধ পোরভযদ এমোওোভ সুসথোচদও স্থোরদ ঢণো দকভ পরদভ প্ররযদ্বোরভ, সটি 

োচোভ, থোধ োচোভ, মোমোক লোঝ, ফোসলকঞ্জ োচোভ, বুসেভলোঝ-ল সসপন্ন গুরুত্বপূড প 

স্থোরদ চদকরডভ লোঢ সথোয়োভ ব্যস্থোল প্ররয়োচদীয় সমকুআট/লোঢরথোয়ো োোদ এং লোঢ 

চীোনুভৄক্ত ওভোভ চন্য স্যোসদঝোআচোভ ভোঔো লরয়রঙ। 

০৩ প্রঘোভডো 
ওরভোদো পোআভোরভ ংক্রফদ প্রসঢরভোরথ ওভডীয় যীর পও প্রঘোভডো ফোআসওং   সমনরমঝ 

সঢভড ওোব পক্রফ ঘমফোদ ভরয়রঙ।  

০৪ োফোসচও দুভত্ব চোয় ভোঔো 

ভংপুভ সচমো প্রযোদ, ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ, োংমোরতয সদোোসলদী  সফরিোধসমঝদ 

পুসময, ভংপুভ এভ সবৌণ ঈরযোরক এং সটি ওরধ পোরভযরদভ ওোঈসন্পমভকরডভ সদতৃপরত্ব 

য়োট পসপসিও কঠিঢ ঢতোভসও টিরফভ ফোধ্যরফ োফোসচও দুভত্ব চোয় ভোঔোভ ওোব পক্রফ 

ব্যোলঢ অরঙ। 

০৫ 
সলোফ সওোয়োরভ োআদ  মও 

টোঈদ  

সটি ওরধ পোরভযদ এমোওোয় ম্প্রসঢ সরতয সনভৎ সওোদ ব্যসক্তরও সলোফ 

সওোয়োরভআ োআরদ ণোওো এং ঢোভ ধসভোরভভ তস্যবৃন্দ্রও চদভৄরঔ দো অোভ চন্য 

য়োট পসপসিও ওোঈসন্পমরভভ সদতৃপরত্ব কঠিঢ ঢতোভসও ওসফটি এং অআদ শৃঙ্খমো োসলদীভ 

লোয়ঢোয় োেীরঢ স্থোদ সরয়ও প্রঘোভদো ঘোমোরদো লরচ্ছ। এঙোেো ওরভোদো ধসচটিপ 

ব্যসক্তকরডভ োেী মওটোঈদ ওভো  ঢোরতভ প্ররয়োচদীয় লোয়ঢো প্রতোদ ওভো লরচ্ছ।  

০৬ ওররোম রুফ স্থোধদ 
ওরভোদো প্রসঢরভোরথ এং সব সওোদ প্রোদুপপো সফোওোরমোয় দ্রুঢঢফ ফরয় ব্যস্থো গ্রলরডভ 

চন্য ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ সনর এওটি ওররোম রুফ স্থোধদ ওভো লরয়রঙ।  লঝ-



ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ  ২০২০-২০২১ ণ পঙরভভ োসর পও প্রসঢরতদ 

3 

 

মোআদ দম্বভ লরমো- ০১৭৩৩৩-৯০১৫০ 

০৭ লোধোঢোম এং বন্ত্রধোসঢ 

সটি ওরধ পোরভযরদভ অঢোথীদ দকভ স্বোস্থযরওন্দ্র ল ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ 

ধসভঘোসমঢ গন্ধু লোধোঢোমটি ভোঔো লরয়রঙ। দকভ স্বোস্থয সওন্দ্র ৪টি,  ১২ চদ টোক্তোভ, 

প্যোভোরফসটও ১২ চদ, দো প ৪ চদ, FWV ৪ চদ, এযোমু্বরমন্প ৩ টি  সট ১০ টি  পতো 

প্রস্তুঢ ভোঔো লরয়রঙ।      

০৮ 

ফোস্ক, সিসঘং ধোঈটোভ এং 

চীোনুদোযও োফগ্রী সঢভড 

ওোব পক্রফ 

প্রসঢটি য়োরট প য়োট প ওোঈসন্পমরভভ ফোধ্যরফ ফোস্ক, সিসঘং ধোঈটোভ, চীোণুদোযও োফগ্রী 

ঢণো স্যোপমদ, োোদ আঢযোসত সঢভড ওোব পক্রফ ঘমফোদ ভরয়রঙ।  

০৯ 
প্রোসন্তও চদরকোসষ্ঠভ চীদফোদ 

ঈন্নয়দ প্রওল্প (LIUPC) 

প্রোসন্তও চদরকোসষ্ঠভ চীদফোদ ঈন্নয়দ প্রওরল্পভ ফোধ্যরফ সটি ওরধ পোরভযদ এমোওোয় সফোঝ 

৪৬,০৩,৫০০ ঝোওো প্রসঢচরদভ ফোরছ ১৫০০ ঝোওো ওরভ সফোঝ ৩,০৬৯ চদ ধসভোরভভ 

ফোরছ সঢভড ওভো লয়। এঙোেো োোদ সঢভড ১,১৮,০০০ টি, লযোন্ড য়োসযং সটপোআ 

স্থোধদ ২৩৫ টি  স্থোধদ ওভো লয়।  

 

১০ িোও  

িোও লরঢ সফোঝ ৪,৭৩৩ টি লোয়  দুঃস্থ ধসভোরভভ ফোরছ সফোঝ ৭১,০০,০০০ মি 

ঝোওো সঢভড ওরভ (প্রসঢচরদভ ফোরছ ১৫০০ ঝোওো ওরভ), এঙোভো িোও ৪০,০০০ োোদ 

সঢভড ওরভরঙ।  

১১ স্বোস্থয সরয়ও ওোব পক্রফ 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ সদচস্ব ব্যস্থোধদোয় এ ধব পন্ত ওরভোদোয় োরধরেট ব্যসক্তভ 

স্যোম্পম সটি ওরধ পোরভযরদভ সদচস্ব ওোরমওযদ টিরফভ ফোধ্যরফ ংগ্রল ওভো লরচ্ছ 

এঙোেো সটি ওরধ পোরভযরদভ টোক্তোরভভ ফোধ্যরফ চদোথোভদরও ওরভোদো সরয়ও 

ধভোফয প প্রতোদ এং স্বোস্থোঢপো প্রঘোভ ওভো লরচ্ছ।  

১২ লোঝ-োচোভ স্থোদোন্তভ  

ভংপুরভভ  পবৃলৎ সটি োচোরভভ চী োচোভটি ঝোঈদ লম ফোরঞ স্থোদোন্তভ ওরভ সক্রঢো 

এং ব্যোয়ী করদভ োফোসচও দুভত্ব চোয় ভোঔোভ ব্যস্থো সদয়ো লরয়রঙ। এঙোেো 

TCB  OMS এভ সক্রয়রওন্দ্রগুরমোরঢ োফোসচও সদভোধিো সদসিরঢভ চন্য স্থোদ 

সদথ পোভড ওরভ সতয়ো লরয়রঙ।  

১৩ সটসটরওরঝট ওরভোদো লোধোঢোম 

ভংপুভ সফসটরওম ওরমরচভ অঢোথীদ সটসটরওরঝট (Dedicated) ওরভোদো 

লোধোঢোরম সটি ওরধ পোরভযরদভ মোযোলী সিসচং কোেী ব্যলোরভভ চন্য সতয়ো লরয়রঙ। 

এঙোেো োরভো লযোচোট প ব্যোক, টোস্টসদ প্রতোদ ওভো লয়। এঙোেো লোধোঢোরম 

চীোনুদোযও সে ওভো লরচ্ছ। 
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১.৩ ণ পঙভ ২০২১-২২ এং ধভঢ  ঙরভভ চন্য অফোরতভ প্রসঢশ্রুসঢ 

 স্থোদীয় ভওোভ ব্যস্থো যসক্তযোমীওভড, দকরভভ ওোঞোরফো ঈন্নয়দ  অণ প োফোসচও ওোব পক্রফ োস্তোয়রদভ ফোধ্যরফ  

চদকরদভ চীদফোদ ঈন্নয়দ।  

 ংস্থোধদ সপোকরও যসক্তযোমী ওভরদভ ঈর রশ্য প্ররয়োচদীয় তি চদরমভ ফোধ্যরফ চদোথোভরদভ ওম প্রওোভ দোকসভও 

ফস্যোভ ফোথোদ এং ওম সপোরকভ ফন্বরয়ভ ফোধ্যরফ এওটি যসক্তযোমী প্রযোসদও ওোঞোরফো বঢভী ওভড  ফন্বয় 

োথদ। 

 ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ বোঢীয় অসণ পও সমদরতরদভ সলো ংভ রদ, স্বচ্ছঢো  চোসতসলঢো সদসিঢওভদ এং 

দমোআদ ওসম্পঈঝোভ সরস্টফ ঘোলুওভদ। 

 স্বোস্থয সো সটসচঝোমোআচটওভড  অদৄসদও সুরবোক সুসথো ম্বসমঢ ১ টি সটি লোধোঢোম স্থোধদ। 

 ধসভওসল্পঢ দকভোয়দ  আফোভঢ দ ো নুরফোতদ প্রতোদ 

 অদৄসদও সুরবোক সুসথো ম্বসমঢ দকভ পদ সদফ পোড এং ধব পোয়ক্ররফ অঞ্চসমও  য়োট প সন সদফ পোড । 

 দকভোীভ ঘমোঘরমভ সুসথোরণ প বোদচঝ ধসভলোভ ওরভ সযফোদ শ্যোফো সুন্দ্ভী ঔোরমভ ঈধভ সতরয় দকভোীভ  ধোরয় লোঝো 

ধণ, ঘমোঘরমভ সওল্প ভোস্তো   োআপোভ সদফ পোড এঙোেো বোদচঝ সদভরদভ চন্য যলরভভ পযন্তরভ ৪ সমদ সসযষ্ট্ ভোস্তো 

বঢভীভ ওোচ দ্রুঢঢোভ োরণ ম্পন্ন ওভোভ োরণ োরণ নথ পৄঝধোঢ তঔমতোভ ঈরচ্ছত ল দকভীভ সভোট সটপোআটোভ ভরলভ 

সৌন্দ্ব প বৃসদ্ধ ওভো। 

 অদৄসদও ধব পঝদ সযল্প সওোরযভ মরিয যলভস্থ সঘওমীভ সরম- এ সযশু ধোওপ, য়োঝোভ ধোওপ ল ১টি ণীফ ধোওপ  স্থোধদ। 

 ভওোরভভ রূধওল্প ২০২১ োস্তোয়রদ স্বচ্ছঢো  চোসতসলঢো সদসিঢওভরদভ চন্য “e-governence”- সরস্টরফভ  

ব্যস্থোধদোয় সন রঝোরফযদ ঘোলু ওভো এং সটি ওরধ পোরভযরদভ ওম যোঔোরও ওসম্পঈঝোভোয়দ ওভো। এং এফ.সট.সচ 

মিযফো ো চপরদ প্ররয়োচদীয় ধতরিধ অরভো সচোভতোভ ওভো। 

 ধসভরয দূরদ সভোথওরল্প অদৄসদও চপয ব্যস্থোধদোয় কোর পচ সিঝরফ  প্লযো  স্থোধদ।  

 দোকসভওরতভ বোঢোয়োঢ  এমোওোভ চমোদ্ধঢো সদভরদ দকভীভ প্রসঢটি য়োরট প ভোস্তো, সেদ, ওোমপোঝ সদফ পোড।   

 সদফ পোদ োফগ্রী ধভীিো ওভোভ চন্য ঢযোদৄসদও ফোদ ম্পন্ন ল্যো স্থোধদ।  

 দকভোীভ চন্য সুরধয় ধোসদ ভভোরল ধোসদ সযোথদোকোভ সদফ পোড।                                                  

 সদ সি সেসদ/সস্তোীরতভ চীদবো োভ ফোদ ঈন্নয়দ এভ চন্য সটি ওরধ পোরভযরদভ ঢত্ত্বোথোরদ  ঢম সসযষ্ট্ অোদ পদ 

সদফ পোড।      

 ধসভররযভ পোভো  ভিোয় বৃিরভোধদ  দোয়দ ওফ প ঘী ওভো এং োফোসচও দোয়দ প্রওরল্পভ অঢোয় সওোভত্ব 

দূভীওভড। 

 “ভংপুভ যলরভভ ফলোধসভওল্পদো প্রডয়দ” ঢণো ফোস্টোভ প্লযোদ এভ োস্তোয়দ  সদথ পোসভঢ স্থোদ ব্যঢীঢ ব ঢ  অোসও পদ, 

ফোরওপঝ, োচোভ, সযল্প ওোভঔোদো স্থোধদ সভোথ।   

 বোঢোয়োরঢভ সুসথোরণ প সটি ওরধ পোরভযদ এমোওোয় সটি োসপপ ঘোলু ওভো। 

 ধসভওসল্পঢ দকভী করে সঢোমোভ মরিয ফলো-ধসভওল্পদোভ অঢোয় ভূসফ ব্যলোভ ধসভওল্পদো, সভোট সদঝয়োওপ, ধসভলদ  

সবোকোরবোক ধসভওল্পদো, সেরদচ ফলো-ধসভওল্পদো  ধসভরয ব্যস্থোধদো ধসভওল্পদো প্রডয়দ, কডরযৌঘোকোভ সদফ পোড  োস্তোয়দ 

ওভো।  

 ধসভওসল্পঢ সদভোধত সযল্পদকভী সলরর করে সঢোমোভ মরিয ভূসফ ব্যলোভ ধসভওল্পদো  ধসভরয ব্যস্থোধদো ধসভওল্পদোভ 

অঢোয় সযল্প প্রসঢষ্ঠোদ স্থোধদ  ধসভঘোমদো ওরঞোভপোর সদয়ন্ত্রড ওভো।  

 দোকসভও সো সুসথো সদসিঢ ওভোভ মরিয ফোদ-ম্পন্ন ওম প্রওোভ সপৌঢ ওোঞোরফো  দোকসভও সো প্রতোদ ওভো।  

 সদভোধত যলভ কেোভ মরিয অণ প-োফোসচও স্থোভ ঈন্নয়দ  তোসভ   োওভড ওফ প ঘী গ্রলড ওভো।  

 অসণ পও  প্রোসঢষ্ঠোসদওপোর তি  স্বয়ং  ড প সটি ওরধ পোরভযদ সলরর করে সঢোমোভ মরিয প্ররয়োচদীয় চদম সদরয়োক 

 প্রযোসদও  অসণ পও ব্যস্থোল সটি ওরধ পোরভযরদভ ওম ধসভঘোমদ ব্যস্থোভ ঈন্নয়দ  ংস্কোভ ওভো। 
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ধ্যোয় ২. এও দচরভ সটি ওরধ পোরভযদ 

এও দচরভ ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ 

 

১। প্রসঢষ্ঠোওোম সটি ওরধ পোরভযদ সলোর প্রসঢষ্ঠোওোম ২৮/০৬/২০১২ সিস্টোে। 

২। য়োট প ং ো সধৌভপো সলোর প্রসঢষ্ঠো ১ সফ ১৮৬৯ আং োম  ও  সেডীরঢ ঈন্নীঢ ওভরডভ ঢোং 

২৩/০৯/১৯৮৬। ৩৩ টি।  রফৌচো ১১২ টি  ফলেো ৪৪২ টি  

৩। অয়ঢদ ২০৫.৭০ ক প সওঃ সফঃ 

৪। চদং ো প্রোয় ৭৯৬৫৫৬ চদ   পুরুর ৩৯৮২৮২ চদ  ফসলমো ৩৯৮২৭৪ চদ   সযসিরঢভলোভ 

৬৫  সপোঝোভ ং ো    ৩ ৫৮ ০০০ চদ  প্রোয়  

৫। সলোস ং ং ো ৫১১৬৩ টি। ভওোভী ৪৫৮ টি। সভওোভী ৫০ ৭০৫ টি। 

৬। সফোঝ ভোস্তো        ১৪২৭.২৫ সওঃ সফঃ  দতুদ  পুভোঢদ   ধোওো ভোস্তো ৩৮২.২৫ সওঃসফঃ  এআঘ.স   

০৩ সফঃ  অভ.স.স ২৩ সওঃসফঃ   ও ঘো ভোস্তো ৭২২ সওঃ সফঃ 

৭। সেরদভ ধসভফোদ  ১৬৫.০০ সওঃসফঃ 

৮। িীরচভ ধসভফোদ ১২৫ টি।  

৯। ওোমপোরঝ পভ ং ো ১১১৫টি। 

১০। ধোসদ ংক্রোন্ত ঢথ্য সফোঝ  লংরবোক   ৪৮৩৮ টি।  ভওোভী ৮২ টি  অোসও ৪৭৫৬ টি    কপীভ 

দমকুরধভ ং ো       ১১টি  ০৯ টি ঢপফোরদ ঘোলু  

  অয়ওভ সভৄসক্তওভড প্লো    ৩টি।  ২ টি ঘোলু  

  ঈি চমোথোরভভ ং ো        ৫টি  ঢপফোরদ ঘোলু ২ টি  

  ধোআধমোআরদভ বতখ পয            ১৫৭.৫ সওঃসফঃ 

১১। ফোরওপঝ / লোঝ ১৫ টি। ও  পুভোঢদ এমোওোঃ ১.মোমোক লোঝ     ২.সটি োচোভ ৩.ীঢোদোঢ সডও 

সধদী সঢোদ ৪.থোধ োচোভ        ৫.োঢফোণো ফোসলকঞ্জ ফোরওপঝ   ৬.দোকঞ্জ 

ফোরওপঝ৭.ফোসলকঞ্জ োচোভ   ৮.সওেোন্দ্ ফোরওপঝ  সদফ পোডোথীদ  ৯.ওোফোভধোেো োচোভ 

 ঔ  ম্প্রোসভঢ এমোওোঃ  ১.ধোন্ডোভ সতখী ২.লোচীভলোঝ ৩.ঘেোভলোঝ    

৪.োরলকঞ্জ লোঝ            ৫.ঘোন্দ্কুটি লোঝ ৬.ঔসমোকুটি লোঝ        

৭.সদযরঢকঞ্জ       ৮.দসচরভভলোঝ       ৯.সওভোদীভলোঝ            ১০.ঘও 

আপুভলোঝ  ১১.বুসেভলোঝ ১২.সকোমোকঞ্জলোঝ ১৩.ফরদোলভলোঝ 

১৪.শুওোদঘসওলোঝ            ১৫. ভোভখোঝ লোঝ। 

১২। সওোঘ/ো/িোও স্টোন্ড      ৪ টি।  ১  ঠোওো সওোঘ স্টোন্ড  ২  সওন্দ্রীয় ো ঝোসফ পদোম  ৩  িোও স্টোন্ড  ৪  

ধীভকোঙোো স্টোন্ড। 

১৩। সম ৩ টি।  ১  সঘওমী     ২  দোঙসদয়ো           ৩  কুওরুম। 

১৪। ওোআঔোদো      ২ টি।  করডযপুভ অভ সও সভোরটভ থোরভ  ধোঝোসে  ফোসলকঞ্জ । 

১৫। সটি ওরধ পোরভযদ ধসভঘোসমঢ সযোময় ং ো ১৭ টি।  ঈি সযোময় ৪টি         স্যোরঝমোআঝ  ম ৩টি           

 সসচসধ ওতৃও ধসভঘোসমঢ  ম ১০ টি।   

১৬। সটি ওরধ পোরভযরদভ 

পযন্তরভ সযিো প্রসঢষ্ঠোদ ভল 

ওরমচ ২৮ টি  লোআ  ম ৫৪টি  ফো োো ২৪০ টি    সওন্ডোভ কোরট পদ ১৪০ টি 

১৭। সটি ওরধ পোরভযদ 

ফোসমওোদোথীদ লোধোঢোম 

৫টি  গন্ধু সফরফোসভয়োম লোধোঢোম  ফোসলকঞ্জ     

 জু ধোেো  োঢফোণো  এভযোতদকভ   োদীপুভ। 

১৮। বোদোলদ ৪৮ টি  চীধ কোসে  ৪টি  রওরচো ২টি   সধও-অধ ৬টি  কোর পচ িোও ২৫ টি 

 রওরচো ৩টি  রভোট সভোমোভ ৫টি  পোআরিঝভী সভোমোভ২ টি   আম সমোটোভ১টি 

 এযোমু্বরমন্প২ টি            ফঝভ োআরওম৩১ টি   পযোকুয়োফ  োংওোভ     ২ টি 

 লোআরেোসমও সফসমনঝোভ            ৪ টি 

১৯। োআরওম স্টযোন্ড            ০৩ টি   সটি োচোভ োআরওম স্টযোন্ড      মোমোক লোঝ োআরওম স্টযোন্ড     

 ীঢোদোণ োচোভ োআরওম স্টযোন্ড 

২০। পুকুভ ০২টি (১) সওন্দ্রীয় ো ঝোসফ পদোম পুকুভ (২) ভোথোেপ সন ংমগ্ন পুকুভ। 

২১। সঔোয়োে ৪২ টি। 

২২। সভ ো/পযোদকোসে ২১,০০০ টি। 

২৩। সটি ওরধ পোরভযদ এমোওোথীদ *ভওোসভ সফসটরওম ওরমচ/লোধোঢোম ০৩ টি *সভওোসভ সফসটরওম ওরমচ/লোধোঢোম  



ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ  ২০২০-২০২১ ণ পঙরভভ োসর পও প্রসঢরতদ 
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লোধোঢোম/সিসদও ০৪ টি,  *সিসদও ওোফ টোয়োকসদসস্টও স োভ ১৮৬টি 

২৪। েওোসঢভ ং ো ১৫,০০০ (প্রোয়) 

২৫। সস্তভ ং ো   ৫৭ টি। 

২৬। সটি ওরধ পোরভযরদভ 

পযন্তরভথফ য় প্রসঢষ্ঠোদভল: 

*ফসচত১১১৪টি*ওভস্থোদ ৯৮৪টি*এসঢফঔোদো ২৬টি *শ্নযোদ ০৩ টি    *ইতকো     ফয়তোদ 

৮৫টি *ফসন্দ্ভ           ২১৩টি *ঘোঘ প         ০২টি 

২৭। সিট মোআরন্প গ্রলীঢো ১০১৮১ টি। 

২৮। টোস্টসরদভ ং ো ১৫৬ টি  টোসম্পং স্থোদ ০১টি  দোঙসদয়ো সম ংমগ্ন  

২৯। সটি ওরধ পোরভযদ 

ধসভঘোসমঢ ওভস্থোদ ভল 

৬টি         ভৄসন্পধোেো নুভপুভ   মোমোক  সফস ধোেো  ঢোচলোঝ  ফোসলকঞ্জ 

৬টি    

৩০। সঘিসরদোতদ সওন্দ্র ১০১৮১ টি। 

৩৩। সরদফো লম  সরদফো লম ৩টি    

৩৪। ধোওপ ধোওপ ৩টি 

৩৫। ধোসমও ঝয়রমঝ             ১৩টি   দোকঞ্জ োচোভ  রওন্দ্রীয় ো ঝোসফ পদোম      ঠিওোতোভধোেো  সষ্ট্যদ সভোট  

ভংপুভ।  রওভোফসঢয়ো ফসচত ংমগ্ন   ঠোওো সওোঘ স্টযোন্ড   ফোসলকঞ্জ োচোভ 

 সটি োচোভ   িোও ঝোসফ পদোম  োঢফোণো ফোসলকঞ্জ  রফসটরওম সফোে  যোধমো 

ঘত্বভ  ধোয়ভো ঘত্বভ   থোধ োচোভ 

 

২.১  ঐসঢলোসও ধঝভূসফ  ভম বসযষ্ট্যভলঃ 

োংমোরতরযভ ঈিভোঞ্চরমভ ভংপুভ সপোরকভ এওটি গুরুত্বপূড প এমোওো ভংপুভ সচমো। আসঢলো অভ ঐসঢরলযভ থোভও ওোরমোিীড প ফসলফোয় 

অভ সড পম তীসপ্তরঢ পোস্বভ, ফোদ  প্রকৃসঢ সৃষ্ট্ ফরদোভফ স্থোদ, ধোভ ম্ভোদোয় পভপুভ ভংপুভ সচমো। সলুপ্ত ভংপুভ সধৌভপো 

োংমোরতরযভ প্রোঘীদঢফ সরযর সেডীভ সধৌভপো সঙম। ১৮৬৯ োরমভ ১ সফ ভংপুভ সধৌভপো প্রসঢসষ্ঠঢ লয়। ভংপুভ দকভীভ গুরুত্ব 

সরঘদো ওরভ ফোদদীয় প্রথোদফন্ত্রী চদরদ ী সযঔ লোসদো ২৮ জুদ ২০১২ সিস্টোরে ভংপুভরও সটি ওরধ পোরভযদ সলোর প্রসঢষ্ঠো ওরভদ। 

 

োংমোরতরযভ আসঢলোর ভংপুভ খুআ গুরুত্বপূড প যলভ। ঢীঢ লরঢ ঢপফোদ ধব পন্ত ভংপুরভভ আসঢলো খুআ বসঘ ফয়। প্রোঘীদ আসঢলোর 

১৪০০ সিঃ সতরও ভংপুভ োফ পো টোয়রদসষ্ট্ও  সওংটফ সলোর সুধসভসঘঢ সঙম। ধরভ ধোম এং সদ যোরওভো ভংপুভ যোদ 

ওরভরঙদ। সদওঝ ঢীরঢভ আসঢলোর ভংপুভ সফোখম যোদওঢপো অওভ এভ সদরত পরয ভোচো ফোদ সংল এভ দ্বোভো ১৫৭৫ োরম যোসঢ 

লয়। সওন্তু আলো খু ল্প ফয় সবফদ ১৬৮৬ োম ধব পন্ত। ধরভ আলো সফোখম যোরদ ন্তভূ পক্ত লরয় ধরে। ঢোভধভ সফোখম ভওোরভভ 

সদরত পরয সখোেোভ খোঝ ভওোভ ওতৃপও ভংপুভ যোসঢ লয়। ১৮৫০ োরমভ সতরও সফোখম ভওোরভভ অঞ্চসমও ওোব পোময় লয় ফোসলকঞ্জ। 

 

সিটিয ভওোরভভ ফয় ওোরমেরভঝ স্থোসধঢ লয় ১৭৬৯ োরম এং বো ১৭৭২ োম লরঢ ওোচ শুরু ওরভ। এআ ওোরমেরভরঝভ ভম 

ঈর শ্য সঙম সভসপসদঈ ংগ্রল ওভো এং অআদ-শৃঙ্খমো ভিো ওভো। ভংপুভ সফঈসদসপ্যোসমটি োংমোরতরযভ প্রোঘীদঢফ 

সফঈসদসপ্যোসমটিগুরমোভ ফরধ্য ন্যঢফ এং আলো প্রসঢসষ্ঠঢ লয় ১৮৬৭ োরমভ সফ ফোর। ১৯৪৭ োরম পোভঢ সপসক্তভ পূ প ভ ঢপ 

ধব পন্ত প্রযোসদও, োসডসচযও, সযল্প সবোকোরবোরকভ প্রথোদ সওন্দ্র সঙম ভংপুভ। ১৯৮৬ োরম ভংপুভ সফঈসদসপ্যোসমটি প্রণফ সেডীভ 

সধৌভপোয় ঈন্নসঢ মোপ ওরভ। ২০১০ োরম সপোক সখোরডোভ রগ রগ ভংপুরভভ গুরুত্ব অভ সথও লোরভ বৃসদ্ধ সধরঢ ণোরও। ঢোভআ 

থোভোোসলওঢোয় ২০১২ োরমভ ২৮ জুদ ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ প্রসঢষ্ঠো মোপ ওরভ।  

 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ ধোয সতরয় প্রোঘীদঢফ খোখঝ দতী প্রোসলঢ লয় এং শ্যোফোসুন্দ্ভী  সওসট ওযোরদম দোরফ দু’টি ঔোম ভংপুভ 

যলরভভ সপঢভ সতরয় প্রোসলঢ লয়। রদও সঙোঝ সঙোঝ সযল্প  ওম ওোভঔোদো ভংপুভ যলরভভ সপঢরভ প্রসঢষ্ঠো মোপ ওরভরঙ। ঢপফোদ 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ অয়ঢদ ২০৩.১৯ ক পসওঃসফঃ এং চদং ো প্রোয় ১০.০০ মি। ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ (সটি 

ওরধ পোরভযদ যোে), ২০০৯ এভ প্রজ্ঞোধদ দং- ২৪৭- অআদ/২০১২ ঢোসভঔ ২৮/০৬/২০১২ ভরম ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদ রূধোন্তসভঢ 

লয়।  

১৮৬৯ সিষ্ট্োরেভ ১ সফ ৫০.৫৬ ক পসওরমোসফঝোরভভ ভংপুভ সধৌভপোভ সকোেোধিদ লয় প্রণফ সঘয়োভ োদ সদভেক্ত লদ ভংপুরভভ 

ঢৎওোমীদ ওোরমেভ আ সচ স োসচয়োভ। ১৮৮২ সিষ্ট্োরে সটফমোভ চসফতোভ ভোচো চোদওীেপ সদ ভংপুভ সধৌভপোভ সঘয়োভ োদ 

সঙরমদ। এঙোেো যোটরপোরওঝ ফোলোঢো ঈস দ ঔোদ, সফোলো ত অনচোম, ভৄসক্তরবোদ্ধো সধম ঈস দ অলরফত, োরও এফসধ 

যভপৄস দ অলরফত ছ , ওোচী সফোঃ জুদনুদ ধব পোয়ক্ররফ এওোসথওোভ এ সধৌভপোভ সঘয়োভ োদ সদ পোসঘঢ লরয়সঙরমদ। রযর সধৌভ 

সঘয়োভ োদ সঙরমদ এরওএফ অ ভ ভঈন ফোসদও।১৮৯২ োরম চসফতোরভভ তোদকৃঢ োকোদোসটভ চসফরঢ করে সঢোমো লয় ভংপুভ 

সধৌভ পদ। ১৯৮৬ োরম ভংপুভ সধৌভপোরও 'ও' সেডীরঢ ঈন্নীঢ ওভো লয়। এ সধৌভপোরও ঢঔদ ৫০ তযসফও ৫৬ ক পসওরমোসফঝোরভ 

ম্প্রোসভঢ ওভো লরয়সঙম।ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ োংমোরতরযভ ভংপুরভভ স্থোদীয় ভওোভ ংস্থো এং সতরযভ তযফ সটি 

ওভরধোরভযদ। ২০১২ সিষ্ট্োরেভ ২০ সটরম্বভ ঢোসভরঔ চোঢীয় ংরত স্থোদীয় ভওোভ (সটি ওরধ পোরভযদ) সম, ২০০৯-এভ ফোধ্যরফ 

ভংপুভ সধৌভপোরও অনুষ্ঠোসদওপোর ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদ ঈন্নীঢ ওভো লয়। 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%BE_%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%AD_%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%82%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0_(%E0%A6%B6%E0%A6%B9%E0%A6%B0)
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ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ অয়ঢদ ২০৩.১৯ ক পসওরমোসফঝোভ। এআ অয়ঢরদভ ফরধ্য ভংপুভ তরভভ ১০টি, ওোঈসদয়ো োভোআ  

ধীভকোঙোভ ওল্যোডীল ১২টি আঈসদয়দ সফরম ১১২টি সফৌচোরও ন্ত পক্ত ওভো লয়। এভ ফরধ্য ৭টি আঈসদয়দ পূড পোগ  ৫টি অংসযও 

ভরয়রঙ। ঢর ওযো দরফ রও সটি ওভরধোরভযরদভ অঢোভ োআরভ ভোঔো লরয়রঙ। সটি ওভরধোরভযরদভ য়োট প ং ো ৩৩টি। ভংপুভ 

সটি ওভরধোরভযরদ প্রণফোরভভ ফরঢো সদ পোঘদ লয় ২০ সটরম্বভ, ২০১২ োরম। এং সদ্বঢীয়োরভভ ফসঢো সদ পোঘদ লয় কঢ ২০১৭ 

োরমভ সটরম্বভ ফোরভ ২১ ঢোসভরঔ। 

 

দকরভভ ধসভরয  প্রোকৃসঢও ম্পত এং চোঢীয়/ অঞ্চসমও সপ্রিোধঝ 

 

সব সওোদ সতরযভ ণ পনদসঢও ঈন্নসঢরঢ ঔসদচ ম্পরতভ গুরুত্ব ঢযন্ত সসয। বৃলিভ ভংপুভ এমোওোয় সঢফদ সওোদ ঈরেঔরবোগ্য ঔসদচ 

ফদধত দো ণোওরম ধীভকরঞ্জভ ঔোমোযীধীরভ ওয়মো এং সফঞোপুকুরভভ ভোডীপুকুরভ ঢোফোভ ন্ধোদ ধোয়ো সকরঙ।  দতী ফোতৃও সতরযভ 

বৃলিভ ংয সলোর ভংপুভ সচমোয় ঙসেরয় সঙটিরয় অরঙ দোফ চোদো  চোদো ং  সঙোঝ ে দতী। এ এমোওোয় কৃসর  

ণনদসঢও সির  এ দতীভ  সফওো দস্বীওোব প । বৃলিভ ভংপুভ সতরয় প্রোসলঢ লরয়রঙ সঢস্তো, িহ্মপূ , ভেফদো, থভমো, খোখঝ, 

দুথকুফোভ, প্রভৃসঢ দতী। ভংপুরভভ দত-দতীভ অয়ঢদ ৫য ২৩ তযসফও ৬২ সওরমোসফঝোভ  ো ৩য ২ ক পফোআম। এভফরধ্য সঢস্তো ভংপুভ 

ঞ্চরমভ প্রথোদ দতী। এ দতী বৃলিভ ভংপুভ ঞ্চরমভ সথওোংয সচমো ণ পোৎ দীমনোফোভী, মোমফসদভলোঝ, ভংপুভ, কুসেগ্রোফ  

কোআোন্ধো সচমোভ ঈধভ সতরয় প্রপোসঢ লয়। ১৭৮৭ সিস্টোে ধব পন্ত সঢস্তো সঙম ঈিভরগভ প্রথোদ দতী। সঢস্তো দতীভ দুটি ব্যোরভচ এওটি 

পোভরঢভ কচমরটোোয়, ন্যটি োংমোরতরযভ সতোয়ো দীরে। বুসে সঢস্তো, খোখঝ, ফোদো, থোআচোদ আঢযোসত সঢস্তোভ যোঔো দতী সঙরমো সওন্তু 

থীরভ থীরভ ঈৎ  দতী সণরও এগুরমো পৃণও লরয় সকরঙ। এঙোেো খোখঝসঢস্তোভ এওটি যোঔো দতী। খোখঝ পূর প খু গুরুত্বপূদ প দতী সঙম এং 

যলভটি এভ ঢীরভআ সস্থঢ।  

 

দকরভভ অণ প-োফোসচও স্থো এং চোঢীয়/অঞ্চসমও সপ্রিোধঝ 

ফঢম ভূসফভ এ ঞ্চম সতরযভ ঔোয পোন্ডোভ রম ধসভসঘঢ। থোদ, ধোঝ, ঢোফোও , সভযফ , প্রোকৃসঢও দীম , সচ ঈৎধোতরদ এ 

ঞ্চরমভ  োসঢ সে জুরভ। দতীধণ ঘম ণোওোয় সতয সরতরযভ ব্যো- োসদরচযভ ন্যঢফ সওন্দ্র সঙম সতরযভ ৫টি পুভোঢদ সচমোভ 

ন্যঢফ ভংপুভ। ভূসফওরম্প সঢস্তো দতীভ কসঢ ধসভঢপদ , প্রোকৃসঢও দূরব পোক , দতী পোংকদ , ঔভো –ন্যো , নম ঈৎধোতরদ ব্যয় বৃসদ্ধ , 

কৃসর ধরন্যভ ন্যোয্য ভল্য দো ধোয়ো , অদৄসদও কৃসর ঈৎধোতরদ িফঢোভ পো , সযিো , ঘোকুভী  ব্যো োসদরচয ধিোৎধতঢো এআ 

ঞ্চরম সতঔো সতয় দোদো ঝোদো ধোরেদ । র পোধসভ ভোষ্ট্রীয় এং ভোচনদসঢও  ভওোভী দোদো বরর ভ ওোভরড ঔোয ঈদৃ্বি ভংপুভ 

ঞ্চরমভ ফোনুর ক্রফোকঢপোর ধসভসঢপঢ ধসভসস্থসঢরঢ ঔোধ ঔোয়োরদোভ িফঢো লোভোয় । 

 

নরম তোসভ ঢো , অসেদ ওোসঢপও  বঘ  – বযোরঔ ওোচ- ঔোরযভ পো , দকত রণ পভ ংওঝ সসপন্ন ওোভরড এ ঞ্চরমভ ফোনুররভ 

পোরগ্য সদরফ অর ফংকো দোরফভ সপযোধ । শুরু লয় অসণ পও  োফোসচও দোদো ংওঝ । চসফ লোসভরয় সথরভ সথরভ ঈিসি কৃরও 

ফধ্যসি , ফধ্যসি কৃরও ক্ষু   ক্ষু  কৃরও সিলীড সতদফজুরভ ধসভদঢ লরঢ ণোরও । অভ সযল্প সির  ে থভরদভ ধসভঢপদ দো 

লয়োয় ওফ পংস্থোরদভ পোর তোসভ ঢো ওরফসদ । ভং সতরযভ ন্য ঞ্চরমভ সঘরয় এ ঞ্চরম তোসভর ভ লোভ যঢওভো তযপোক সসয । 

অভ সলক পফরদভ লোভ সতরযভ ন্য ঞ্চরমভ সঘরয় যঢওভো তয পোক ওফ । ণ পোৎ সতরযভ তসিদ পূ পোঞ্চরম ১১ পোক লরম ভংপুম 

ঞ্চরম ঢো যঢওভো ১ পোরকভ ওফ । অযোভ ওণো এ স্থোভ ধসভঢপদ খঝরঢ শুরু ওরভরঙ । তীখ প অরন্দ্োমদ ংগ্রোরফভ নমশ্রুসঢরঢ 

সপোক, সেসযোময়, সটি ওরধ পোরভযদ োস্তোসয়ঢ লরয়রঙ। সযিো, স্বোস্থয, সবোকোরবোক, ওোঞোরফো, সঘিসরদোতদ, বসঘ ফয় কৃসর 

ঈৎধোতদযীমঢো এং ক্ষু  ঈরযোক্তঢোরতভ দোদো োনরল্য সনরভ ধোরচ্ছ লোভোরদো সকৌভ। 

 

ভংপুরভভ ঐসঢলোসও সদতয পদ 

ভংপুরভ ঐসঢলোসও ঐসঢরলযভ ফরধ্য ১৮৩২ োরম প্রসঢসষ্ঠঢ ভংপুভ সচমো  ম , ১৮৫৪ োরম প্রসঢসষ্ঠঢ ভংপুভ ধোসমও মোআরিভী 

সতরয ৪টি স্থোধদোভ এওটি  গীয় োসলঢয ধসভররত সেওস ভীন্দ্রদোরণভ প্রস্তোর প্রসঢসষ্ঠঢ ভগপুভ োসলঢয ধসভরত বৃটিয স্থোধঢয 

বযমীভ সদতয পদ প্রত্নম্পত, সফোখম স্থোধঢয সদতয পদ ফোমোদো সওভোফঢ অমী ফসচত , আরন্দ্ো-স্যোোসদয় স্থোধঢয বযমীভ ভংপুভ ঝোঈদ 

লম সতরয এআ পদ ফো  ৪টি , ১৯১৮ োরম বৃটিয কপদ পভ ঝফো সটসপট ব্যোভদ ওোভফোআরওরমভ প্ররঘষ্ট্োয় ঢ ভ দোরফ প্রসঢসষ্ঠঢ লয় এ 

ঞ্চরমভ সযষ্ঠ সযোসধঞ ওোভফোআরওম ওরমচ । এঔোরদ ভরয়রঙ ওযোন্পোভ সদভরদভ রসথ কোঙ ওোআরচসময়ো বো ঈধফলোরতরয সভম। 

ঢোচলোঝ চসফতোভোসে ঢপফোরদ ভংপুভ বোদুখভ । সুদুভ ধোঞ্জো সণরও সকোধোম মোম এভ পূ পপুরূর ভংপুরভভ ফোসলকরঞ্জ টুসধ ো ঢোরচ 

লীভো – ফোসদও , চলভঢ ংভেক্ত ওরভ ব্যো ওভোয় স্থোদটি ঢোচলোঝ দোফ লয় । 

রদও ণ পবৃরিভ সথওোভী এআ ব্যোয়ী চসফতোভী ধিদ সদয়োয় ঢোচলোঝ চসফতোভ দোরফ সুধসভসঘঢ লদ । সঢসদ দৃসষ্ট্দন্দ্দ ভোচপ্রোোত 

সদফ পোদ ওরভদ বো অচ ধব পঝওরতভ সফোসলঢ ওরভ । ঢপফোরদ বো বোদুখভ সলরর তয পদোণ   ধব পঝওরতভ অকৃষ্ট্ ওরভ। ওোভফোআরওম 

ওরমচ প্রসঢষ্ঠোয় তোদ ভোঔোয় ঢোচলোঝ ভোচোভ দোরফ সচএম ভোয় সলোরস্টম , ক্রীেো  অণর্- োফোসচও সির  তোরদভ চন্য 

সকোসন্দ্ মোম সকো ওোধ  সচএম ভোয় সভোট স্মৃসঢ লদ ওরভ। এ ঙোেো সটফমোভ ভোচো চোদসও ে সদ সবসদ প্রণফ সধৌভপোভ 

সঘয়োভ োদ লরয় সদচ োকোদ োসেরঢ প্রসঢসষ্ট্ঢ ওরভদ ভংপুভ সধৌভপো সবঔোরদ এঔদ সটি ওরধ পোরভযদ স্থোসধঢ , সবসদ ফোঢো 

শ্যোফোসুন্দ্ভীভ দোরফ দকভরও চমোদ্ধঢো  ধীেোভ অওভ সণরও ভিো ওভরঢ শ্যোফোসুন্দ্ভী ঔোম সওরঝ সঘভ ফভ লরয়রঙদ । এ ঙোেো 

১৮৮৫ োরম প্রসঢসষ্ঠঢ সচমো ধসভরত , সকফ সভোরওয়োভ চন্স্থোদ ধোয়ভোন্দ্ – সবঔোরদ করে রঞরঙ স্মৃসঢরওন্দ্র। আঔসঢয়োভ ঈস দ 
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ঔসঢয়োভ সঔমচীভ স্মৃসঢ সচসেঢ ঔোোক , ঔসঢয়োভপুভ , যঢভসঞ্চ সযল্প  ওযো রফ  সখভো অরন্দ্োমরদভ সদযরঢকঞ্জ, সঝধো , 

োফদটোগো , ফস্থদো চসফতোভোসে , সটফমো ওোসম ফসন্দ্ভ , থফ পপো , ধীভকরঞ্জ ভোচো দীমোম্বরভভ ও ঝোদুয়োভ , নূরুমতীরদভ চন্ভূসফ 

সফঞোপুকুরভভ পৄমরঘৌসও ,ধীভকোঙোভ আঝোকুফোভী ভোচোসে- ১৭৮৩ োরমভ প্রচোসর োরলভ  সঢওোকোভ , ওল্যোডীভ দেীকঞ্জ, দোধোআঘসন্ড 

-সতীরঘৌদৄভোডীভ োরণ বৃটিয ভেরদ্ধ ঢ ভ ভতুযস্থোদ ,ওোঈসদয়োভ ভূঢঙেোয় বৃটিরযভ োরণ ভেদ্ধ  সতী সঘৌদৄভোদীভ সধ োময় সযবু কুসিভোফ, 

লোভোকোরঙভ দৄফদতী সবণোরদ ধসভঔো খুরে স্থোদ  ভেদ্ধধসভঘোমদো ওরভরঙদ পোদী ধোঞও সতী সঘৌদৄভোদী সআ ঐসঢলোসও দৄরফভকুঠি 

ন্যতো দকরভভ ন্নযোীভ ফঞ, ঈসমপুরভভ চেো, টোসময়ো-সতোয়োসদরঢ সতরযভ বৃলিফ সঘ প্রওল্প সঢস্তো সঘ প্রওল্প , ধোঝগ্রোরফ সঢদসখো 

ওসভরটোভ,সঢস্তো েও সতু,সটি সঘওমীধোওপ,খোখঝ দতীভ ঈধভ সরদোতদ ধোওপ প্রয়ো, এ স্থোরদ ধব পঝদরওন্দ্র করে তুমরম 

ধব পঝওরতভ ফোধ্যরফ ণ পনদসঢও ম্ভোদোভ দতুদ দুয়োভ ঈরন্োসঘঢ লর । সপোকীয় সষ্ট্সটয়োফ,সটঝসভয়োফ,যলীত সফদোভ,ফসলমো ক্রীেো 

ওফরপ্ল ,সুআসফং পুম,সঘিসরদোতরদভ ধোওপ, প্রস্তোসঢ সরযর ণ পনদসঢও ঞ্চম,কৃসর প্রসক্রয়োচোঢওভড সযল্পোঞ্চম,২য় সসও সযল্প 

দকভী,অআটি ধোওপ  কৃসর বন্ত্রোংরযভ ওোভঔোদো এং োভ  সরফ  ওোভঔোদো কসে সঢোমো ম্ভ। 

দকরভভ প্রথোদ সযল্প  োসদচয এং চোঢীয়/অঞ্চসমও সপ্রিোধঝ 

কৃসরসদপপভ ভংপুভ ঞ্চম ঈদৃ্বি নম  ফঢম ঈ পভ ভূসফভ চন্য সুপ্রসদ্ধ । থোদ, ধোঝ, ঢোফোও , সভযফ প্রভৃসঢ ণ পওসভ নরমভ চন্য 

প্রোঘীদ ওোম সণরও ভংপুভ ঞ্চম ভদ্ধ। এঔোদ সণরও ১৫০ সওোটি ঝোওোভ ঈন্নঢ ফোরদভ োসম প ঢোফোও সরতরয ভপ্তোদী লয় । ঢর 

ধসভরয  স্বোস্থযকঢ সদয়ন্ত্ররডভ ওোভরদ ঢোফোও ঘোর ওফরঙ । োেরঙ অলুভ ঘোর । সতরযভ রঘরয় সসয অলু ঈৎধোতদ এমোওো 

সলরর আরঢোফরধ্য ভংপুরভভ সুদোফ ঙসেরয়রঙ । ঢর ধসভওসল্পঢ ঘোর , ঘোসলতোভ সঘরয় ঈৎধোতদ সসয , সক্রঢো,ংভিদ  োচোভ 

ফস্যোয় ভল্য সধব পরয় ওঔদ ভোস্তোয় দোরফ কৃরও । বসত ভওোভী  সভওোভী ঈরযোরক সসপন্ন সতরয ভপ্তোদী লয় সওন্তু স্থোয়ী পোর 

এভ ংভিদ এং  ভঔী ব্যলোভ সরযরঢ অলু প্রসক্রয়োচোঢ সযল্প করে দো ঞোয় এরির  সদিয়ঢো ওোরঝসদ । সলফোকোভ সযল্প , 

ব্যোয়ী  ঘোরীভো এঔদ ভরয়রঙ ঝিঁসওরঢ । কৃসর ধরেভ ন্যোয্য ভল্য দো সধরয় সমোওোদ গুদরম ঈৎধোতরদ ঢোভ প্রপো ধরে । ভমঢ 

এ ঞ্চরমভ কৃরওরতভ ফরধ্য সব ধরেভ ভল্য ধোয় স সতরও সছ ওোভ প্রডঢো মিয ওভো বোয় । ঢর কৃসর কররদোভ গ্রকসঢরঢ স্বল্প 

চীদওোরমভ ঔভো-ন্যো সলঞ্চু। সসপন্ন ঈি নমদযীম নরমভ চোঢ ঈদ্ভোরদ এও ফরয়ভ সফৌসুসফ ওফ পোপো , ঔোযোপো  ফগোভ 

প্ররওোধ সঢফদ দো ণোওরম দতী পোগদ , প্রোকৃসঢও দূরব পোক এং চমোয়ু ধসভঢপরদভ িসঢওভ প্রপো সযফোদ ণোওোয় োভো সতরযভ 

সঘরয় এঔোরদ তোসভরযভ লোভ তুমদোভমও সসয  ফোণো সধছু অয় ওফ । 

এ ঙোেো কৃসরভ প্রসঢ সসয ফো োয় সদপপভযীমঢো , কৃসর ধরেভ ন্যয্য ভল্য দো ধোয়ো, সযল্পোয়দ ফস্যো ,সতয সরতরয ওফ পংস্থোরদভ 

ফস্যো দোদো ওোভরদ স্থোয়ীপোর তোসভ  সরফোঘদ ফসন্বঢ লরচ্ছ দো । বসত ঔোয ঈৎধোতদ রদও সরেরঙ , কৃসর ঔোরঢ ওফ পংস্থোদ 

সওছুঝো বৃসদ্ধ ধোরচ্ছ ঢোভ ধরভ এ ঞ্চরমভ কৃররওভ পোরগ্যভ অযোদোরূধ ধসভঢপদ খরঝ সদ। ভং এও সেদীভ ফধ্যস্বিরপোকী নঝওো 

োসদসচযও সফোঝোঢোচোওভদ স্বোপোসও লয়োয় োফোসচও সস্থসঢযীমঢো  অণ প-োফোসচও সপ্রিোধরঝ বর   সদসঢোঘও প্রপো 

োেরঙ । ঢর ঢীঢ ঐসঢরলযভ থোভোোসলঢওো  ো  সওোদ সওোদ সি  ধসভসঢপঢ লরম দতুদ দতুদ ম্ভোদো ভংপুভ ঞ্চমরও 

অোরভো ভসদ্ধভ সতরও এসকরয় সদরচ্ছ । সবফদ ৬০ ঙভ ধরভ লরম ভংপুরভ সকফ সভোরওয়োভ দোরফ সেসযোময় লরয়রঙ ।রযরর 

২০৩.১৯ ক প সওরমোসফঝোভ এমোওো জুরে সটি ওরধ পোরভযদ লরয়রঙ । সফরিোধসমঝদ সটি কেোভ ওোচ এগুরচ্ছ । ঈদৃ্বি থোদ – ঘোম 

সসপন্ন স্থোরদ ভভোল লরচ্ছ , অলু ,চী , ধোঝ, লোসেপোগো অফ ,প্রোকৃসঢও দীম টোসয়ং ধে  যঢভসঞ্চ সরতরয ভপ্তোদী োেরঙ । 

ক্ষু  ধোঝওম স্থোধরদ ওফ পংস্থোদ োেরঙ , ধোরঝভ  ঢো , স্তো , ব্যোক ীসফঢ অওোরভ ভপ্তোদী লরচ্ছ । সরতরয পুরুররভ ধোযোধোসয স্বল্প 

ধসভরভ দোভী েসফও সরতযী ওফ পংস্থোরদ সবোক সতয়োয় সভসফরঝন্প অরয় সওছুঝো লরম সুরবোক বঢভী লরয়রঙ , সতঔো সতরয়রঙ দতুদ 

ম্ভোদো । করূ সফোঝোঢোচোওভরড সদভ সপ্ল খঝরঙ । সঢস্তোল এ ঞ্চরমভ সপন্ন দতীভ ধোসদ এওঢভনো প্রঢযোলোভ ওভোয় বৃলৎ সঢস্তো 

সঘ প্রওল্প ওোব পওভ লয়োয় দতীভ দোব্যঢো ওফরঙ, ওফরঙ ভূ কপপস্থ ধোসদভ স্তভ, ফোটিরঢ ওফরঙ ঔসদচ ধতোরণ পভ লোভ। ফোঙ ঈৎধোতরদ 

ঘোসলতোভ তুমদোয় খোঝসঢ োেরম অসফররভ ঘোসলতো পূভরড ক্ষু  ঔোফোভীভো দুগ্ধ ঈৎধোতরদ োনল্য চপদ ওরভরঙ । সতরযভ ৫০ পোক 

ঈৎধোসতঢ অসফররভ ২৫ পোক ঘোসলতো পূভরড ভূসফওো ভোঔরঙ ভংপুরভভ কোপী ধোমদওোভী ক্ষু   প্রোসন্তও ঘোরীভো। ফযমো  টোম চোঢীয় 

নম হূভঔীওভরড ওোগুরচ ধসভওল্পদো এং ভো  ণোওরম অযোদোরুধ োস্তোয়দ দো লরম পৄম , অফ, সমচু , োঈকূম , ভূট্ট্রো 

,লস্ত-কুটিভ সযল্প ধে ঈৎধোতদ োেরঙ , োেরঙ ধসভরয  ঢ বচ োমোআ দোযরওভ ব্যলোরভ সরভৄক্ত নরমভ ঘোর ।সসপন্ন দতী 

ঘভোঞ্চরম োেরঙ  সফলীদরতভ কুফরেো,তুমো  দতীভ ধোসদরঢ পোফোদ স  ঘোর। পুসষ্ট্ভ চন্য সচংও ভদ্ধ থোদ ঘোর,কগোঘেোভ লোবু 

সদোভী ধসেরঢ দতুদ ম্ভোদো সতঔো সতরয়রঙ। করে ঈঞরঙ সঙোঝ সঙোঝ ফোঙ  ধশু ঔোরযভ সফম ওোভঔোদো। ওোঞোরফোভ সির  

দকভীভ ৪ সমদ েও, সঢস্তো েও সতু  ২য় সঢস্তো সতু, ব্যোো োসদচয  সযল্প প্রোরভ অযোভ সৃসষ্ট্ ওরভরঙ। 
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২.২  ২০২০-২০২১ ণ পঙরভ ঈরেঔরবোগ্য চপদভল 

সপৌঢ ওোঞোরফো 

ঈন্নয়দ 

 দতুদ ওোরধ পটিং ভোস্তো সদফ পোড ৭০ সও.সফ.  অভ স স ভোস্তো সদফ পোড ৫ সওঃসফঃ এং ভোস্তো     

সফভোফঢ ৬২ সওঃসফঃ।  

 সিচ/ওোমপোঝ প সদফ পোড ১০০ সফঃ 

 সেদ সদফ পোড সদফ পোড/পুদঃ সদফ পোড ৪০ সওঃসফঃ  সফভোফঢ ৮ সওঃসফঃ 

 ধোসমও ঝয়রমঝ ৫টি  

 দমকুধ স্থোধদ ৪০ টি 

 ধোসদভ ধোআধ ম্প্রোভড ৪০ সওঃসফঃ 

 ঈৎধোতও দমকুধ ৮টি 

 েও োসঢ ম্প্রোভড ৩০ সওঃসফঃ 

চপয ব্যস্থোধদো 

২০২০-২০২১ চপদ  

১। সঘসওৎো চপয ব্যস্থোধদো প্লো  ঘোলু ওভো লরয়রঙ।  

২। ফোদ চপয ব্যস্থোধদো প্লো  ঘোলু ওভো লরয়রঙ।   

৩। বচ ওরম্পোষ্ট্ প্লো  ঘোলু ওভো লরয়রঙ।   

৪। শ্যোফো সুন্দ্ভী  সওসট ওযোরদম ধসভস্কোভ ওভো লরয়রঙ ঢপফোরদ এ ওোব পক্রফ ঘমফোদ ভরয়রঙ।  

৫। ক্রোয সপ্রোগ্রোরফভ ওফ প ঘী নুবোয়ী দকভীভ সসপন্ন য়োরট পভ দত পফো ভল ধসভস্কোভ ওভো লরয়রঙ এং 

ঢপফোরদ ঘমফোদ ভরয়রঙ।  

৬। য়োট প দং ২১ এং ২৪ সও চপয ব্যস্থোধদোভ ফরটম য়োট প সলোর সদথ পোভড ওভো লরয়রঙ। 

৭। বতদসন্দ্দ সৃষ্ট্ রচপযভ ৭৫% চপয ঢপফোরদ ধভড ওভো লরচ্ছ  

৮। ওমোোেী সকোতো সযফমো সফৌচোয় ১৪.৫০ এওভ চসফরঢ দতুদ টোসম্পং গ্রোঈন্ড স্থোধদ ওভো লরয়রঙ। 

৯। খো  চগম ওোঝোভ চন্য সঢদটি সলোন্ডো সওোম্পোদীভ ১০০সস খো ওোঝোভ সফসযদ ংরবোচদ  

১০। ফযও সদথরদভ চন্য ০৬ টি নকোভ সফসযদ ংরবোচদ ওভো লরয়রঙ।  

 

 

২০২১-২০২২ ধসভওল্পদো  

১। ১৮,১৯  ২৯ দং য়োট পরও চপয ব্যস্থধদোভ চন্য ফরটম য়োট প কঞদ। 

২। ভংপুভ ফলোদকভোসরও এওটি অদৄসদও ধসভরয োন্ধ  ধসভচ্ছন্ন দকভী ঈধলোভ সতয়ো।  

৩। যলরভভ ধয়ঃ সদস্কোযরদভ চন্য গুরুত্বপূদ প শ্যোফো সুন্দ্ভী, সওসট ওযোরদমল দত পফো ভৄল ধসভচ্ছন্নঢোভ 

ওোব পক্রফ ঘমফোদ ভোঔো। 

৪। বতদসন্দ্দ ঈৎধরন্নভ রচপযভ ওোরমওযরদভ ফো ো ৮০% এ ঈন্নসঢ ওভদ। 

৫। ফলোদকভোসভ চপয ম্পসওপঢ সপরবোক ফঢোফঢ  ধভোফয প প্রতোরদভ চন্য এওটি রয়োআঝ 

ঘোলুওভদ 

৬। সটঙ্গুল ফযোোসলঢ সভোরকভ প্রোদূ পপো প্রসঢরভোরথ ধসভওল্পদো প্রডয়দ  োস্তোয়দ  

৭। দকসভভ চমোদ্ধঢো সদভরদ ধসভওল্পদো গ্রলদ  োস্তোয়দ।  

 

দকভীভ গুরুত্বপূড প শ্যোফোসুন্দ্ভী ওযোরদম ধসভস্কোভ  ঘম ভোঔোভ নরম দকভোীকদ ঢোভ সুসথো সপোক 

ওভরঙদ। দকরভ ফযও সদথদ ওোব পক্রফ ঘমফোদ অরঙ।  

চদস্বোস্থয 
৪৯,১৬৭ চদ সযশুরও টিওো প্রতোদ ওভো লরয়রঙ। সপঝোসফদ ‘এ’ প্লো ওযোধসুম = ২,৫২,৬৫৮ চদ, 

কৃসফভ  োরমঝ ২,৬২,২৩৪ চদ ঙো /ঙো ীরও । স্যোমোআদ সঢভদ ৪৯,৫৫৪ সধঘ ওভো লরয়রঙ।  

ফোচওল্যোদ,সযিো  

ংস্কৃসঢ 

ফোচ ওল্যোদঃ  

সটি কপোভন্যোন্প প্রওল্প (সসচসধ),তোসভ   োওভদ ওফ প ঘী (প্রোধ) 

প্রওরল্পভ সফয়োত: ১মো জুমোআ/২০১৪ সণরও ৩০সয জুদ/২০২০ 

প্রোপ্ত ভোর ভ ধসভফোদ: 

ও)ক্ষু  ঊদ োত: ৮৫ মি ঝোওো 

ঔ)ক্ষু  সপৌঢ ওোঞোরফো ঈন্নয়দ োত:২ সওোটি ১৪ মি ৫ লোচোভ ঝোওো 

ক) প্রোধ সিসদং এযোওটিসপটি/ ফোঞ ওসফ পরতভ  োসদ পোঢো  দোন্য োত:২ সওোটি ৬২ মি ৯৩ 

লোচোভ  ৪ যঢ ১৪ ঝোওো  

সফোঝ: ৫ সওোটি ৬১ মি ৯৮ লোচোভ ৪ যঢ ১৪ ঝোওো 

 পরফোঝ ১ সওোটি ৯২ মি ৪৮ লোচোভ ৫যঢ ঝোওো  ক্ষু  ঊড প্রতোদ ওভো লরয়রঙ। 

এঙোেো প্রোণসফও সযিো ওোব পক্ররফভ অঢোয় ১৫০০ চদ ঙো  ঙো ীরতভ প্রোও প্রোণসফও সযিোভ অঢোয় 
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অদো লয়।(ঙো  ঙো ীরতভরও সদোভৄরল্য আ,ঔোঢো,ওমফ, মরে,জুঢো,সফোচো, ম ব্যোক,সধসন্পম,ভং 

সধসন্পম  টিসনদ প্রতোদ ওভো লয়)। এভ ফরধ্য ২০১৯-২০২০ পণ ঙভ ধব পন্ত সফোঝ ১২০০ চদ ঙো  

ঙো ীরও প্রোও প্রোণসফও সযিো ফোপ্ত ওরভ ভওোভী প্রোণসফও সযোময় ল সভওোভী  রমভ প্রোণসফও 

সযোমরয়  ফো োোয় পসঢপ ওভোরদো লয়। 

 

স্বোস্থয ওোব পক্ররফভ  অঢোয় ১০টি সস্তভ ৩০০০ তস্যোরতভ ফরধ্য টোয়োরটিও ধভীিো,ঈি ভক্তঘোধ 

ফোধো, কপপঢী  কপপ ধভঢ  ফোরয়রতভ স্বোস্থয ধভীিো সওরযোভীতরভ স্বোস্থয ধভীিো ল প্রসঢ ঙয় ফো 

ন্তভ ন্তভ কৃসফদোযও  োরমঝ  ঔোোভ স্যোমোআদ সঢভদ ওভো লয়। 

 

এঙোেো অয়বৃসদ্ধ ভৄমও  ওফ প ঘীভ (অআ.সচ.এ) অঢোয় ৬০ চদ তস্যোরও তসচপ প্রসযিড এং 

সমোআ সফসযদ প্রতোদ ওভো লয় এং ৩০ চদ তস্যোরও সঈটি ধোম পোভ প্রসযিড  প্রোথদী  প্রতোদ ওভো 

লরয়রঙ । 

 

প্রযোসদও ঈন্নসঢওভড 

প্রযোসদও ওোব পক্রফ ঈন্নসঢভ মরি আ-নোআসমং ধদ্ধসঢরও গুরুত্ব সতরয় প্রসযিরডভ ব্যস্থো ঘমফোদ ভোঔো 

লরয়রঙ। ওফ রতভ ওরফ প তিঢো বৃসদ্ধভ চন্য সফোটিরপযদ সপ্রোগ্রোফ ঘোলু ওভো লরয়রঙ। সলল্প সটরস্কভ 

ওোব পক্রফ গুরুত্ব লওোরভ সদ ন্ন ওভো লরচ্ছ। এঙোেো ঢথ্য সথওোভ অআরদ ঢথ্য ভভোল ওভো লরচ্ছ।  

দোকসভও ম্পকৃ্তওভড 
দোকসভও ম্পৃক্তওভড সরয়টি ঘমফোদ ভরয়রঙ এং দোকসভও সো লচীওভরদভ মরিয 

রঘঢদঢোভমও ওফ প ঘী ব্যোলঢ অরঙ।  
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৩. রূধওল্প (Vision)  সপমিয(Mission) 

৩.১  রূধওল্প (Vision) 

ক্ষবনঃ  দাক্ষযদ্রমুক্ত, ক্ষযনফফান্ধফ সুন্দয ও ক্ষনযাদ ভানগযী। 

 

৩.২  সপমিয (Mission) 

ক্ষভনঃ স্থানীয় যকায ব্যফস্থা ক্ষক্তারীকযণ, নগনযয ফকাঠানভা উন্নয়ন ও অথ প-াভাক্ষজক কাম পক্রভ ফাস্তফায়ননয ভাধ্যনভ 

জনগনণয জীফনমাত্রায ভাননান্নয়ন। স্বে ভনয়, স্বে িযনে  নগযফাীনক নাগক্ষযক মফা প্রদান কযা। 
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৪. োংকঞসদও ওোঞোরফো  ফোদ ম্পত 

৪.১  সপোকভল  চদম 

৩০ জুদ ২০২০ধব পন্ত 

 

সপোক 
ওফ পওঢপো/ওফ পঘোভী  চুসক্তসপসিও চদরমভ ং ো 

প্রণফ সেডী সদ্বঢীয় সেডী  তৃঢীয় সেডী ঘতুণ প সেডী  চুসক্তসপসিও 

প্রথোদ সদ পোলী ওফ পওঢপোভ 

ওোব পোময় 
১ ০ ০ ৪ ০ 

সঘ-এভ ওোব পোময় ১ ১ ০ ২ ০ 

ভোচস্ব ১ ০ ১২১ ৯৯ ০ 

সলো ২ ০ ৭ ৪ ০ 

প্ররওৌযমী ৬ ০ ৬৪ ২২ ১৫ 

চদস্বোস্থয  ১ ০ ৩৮ ৫ ০২ 

চপয ব্যস্থোধদো 
০ ০ ৩০ 

৬৬৫ ছো তোভ 

 অয়ো 
০ 

মভাট ১২ ১ ২৬০ ৮০১ ১৫ 

ফ পনভাট ১০৮৯ 

 

 

৪.২ সফয়ভ, ংভসিঢ য়োট প ওোঈসন্পমভ এং োথোভড য়োট প ওোঈসন্পমভ 

 

মভয়য, ংযক্ষিত অননয কাউক্ষিরয ও োথোভড য়োট প কাউক্ষিরযগননয নাভ ও মভাফাআর নম্বয:- 

 

ক্রক্ষভকনং নাভ ওয়াড প মভাফাআরনম্বয 

১ মভাঃ মভাস্তাক্ষপজায যভান 
মভয়য 

যংপুযক্ষটিকন পানযন 
০১৭১২৬৯৫৩১৩ 

২ মভাাঃ নাক্ষেভা অক্তায ংযক্ষিত ওয়াড প ০১ ০১৭১২৭২২৮৮৫ 

৩ মভাঃ ক্ষফরক্ষক মফগভ ংযক্ষিত ওয়াড প ০২ ০১৭৫০৪০০৯৫১ 

৪ মভাোঃ সুআটি মফগভ ংযক্ষিত ওয়াড প ০৩ ০১৯৯৪৯২০৭১৯ 

৫ মভাোঃ জাক্ষভরা মফগভ ংযক্ষিত ওয়াড প ০৪ ০১৯১২৭০৭৪৭৬ 

৬ মভাোঃ ানদা মফগভ ংযক্ষিত ওয়াড প ০৫ ০১৭৮৮১৭৫২৩৪ 

৭ মভাোঃ জানদা অননায়াযী ংযক্ষিত ওয়াড প ০৬ ০১৯৩১৫৪৯৩০৩ 

৮ মভাোঃ মপযনদৌী মফগভ ংযক্ষিত ওয়াড প ০৭ ০১৭১২২৫৪১০৬ 

৯ মভাোঃ ানাফানু ংযক্ষিত ওয়াড প ০৮ ০১৭৬৭২৯৫৩৫০ 

১০ মভাোঃ ভননায়াযা সুরতানা ভক্ষর ংযক্ষিত ওয়াড প ০৯ ০১৭২৩৩১৪৬৭৩ 

১১ মভাোঃপক্ষযদানফগভ ংযক্ষিত ওয়াড প ১০ ০১৭১৬৫১০২৩৬ 

১২ মভাোঃ নাজমুন নাায ংযক্ষিত ওয়াড প ১১ ০১৭২৯১২১০৭১ 

১৩ মভাঃ যক্ষপকুরআরাভ াধাযন ওয়াড প ০১ ০১৯১৭২২২১১৮ 

১৪ মভাঃ অবুর কারাভ অজাদ াধাযন ওয়াড প ০২ ০১৭১৬৭৭৬৬৮৮ 

১৫ মভাঃ মভাস্তাক্ষপজুয যভান াধাযন ওয়াড প ০৩ ০১৭৭৩৩৬০১১৪ 

১৬ শ্রী াযাধন েন্দ্র যায় াধাযন ওয়াড প ০৪ ০১৭১৪৬৭৮৭৩৪ 

১৭ মভাঃ মভািনরছুয যভান াধাযন ওয়াড প ০৫ ০১৭৭৪৯২৬০৬৬ 

১৮ মভাঃ ভননায়ারুর আরাভ মরবু াধাযন ওয়াড প ০৬ ০১৭১৮৬৪৪২৭৫ 

১৯ মভাঃ ভাফুজায যভান ভাফু াধাযন ওয়াড প ০৭ ০১৭২২৮৭০১১০ 

২০ মভাঃ ভামুনায যক্ষদ াধাযন ওয়াড প ০৮ ০১৭৩৯৭৩০৩৫৫ 

২১ মভাঃ নজরুর আরাভ মদওয়ানী াধাযন ওয়াড প ০৯ ০১৭১১০৭০৪১০ 

২২ মভাঃ রাআকুয যভান নাজু  াধাযন ওয়াড প ১০ ০১৭২১৯৪৮০০৫ 

২৩ মভাঃ জয়নুর অনফদীন াধাযন ওয়াড প ১১ ০১৭৬৩২১০১৯৫ 

২৪ মভাঃ যক্ষফউর অনফদীন (যতন) াধাযন ওয়াড প ১২ ০১৭১২০৯২৮৫৩ 

২৫ মভাঃ পজনর এরাী াধাযন ওয়াড প ১৩ ০১৭২১৭৬৪৯৭৬ 
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ক্রক্ষভকনং নাভ ওয়াড প মভাফাআরনম্বয 

২৬ মভাঃ ক্ষপকুর আরাভ ক্ষভঠু াধাযন ওয়াড প ১৪ ০১৭২০৪৯৮১৫৭ 

২৭ মভাঃ জাকাক্ষযয়া অরভ াধাযন ওয়াড প ১৫ ০১৭৩৭৫৮৭৫৯১ 

২৮ মভাঃ অক্ষভনুয যভান াধাযন ওয়াড প ১৬ ০১৭১৪৯৬৬৩৭০ 

২৯ মভাঃ অব্দুর গাপপায াধাযন ওয়াড প ১৭ ০১৭৩১৪৮১৩৮৮ 

৩০ মভাঃ মুনতােীয াভীভ াধাযন ওয়াড প ১৮ ০১৭১২১৪৫০২৮ 

৩১ মভাঃ ভামুদুয যভান াধাযন ওয়াড প ১৯ ০১৭১৩২০২৫৬৪ 

৩২ মভাঃ মতৌক্ষদুর আরাভ াধাযন ওয়াড প ২০ ০১৭১৬০৯৭০১৯ 

৩৩ মভাঃ ভাবুফায যভান ভঞ্জু াধাযন ওয়াড প ২১ ০১৭১২৯৪৯৩৭২ 

৩৪ মভাঃ ক্ষভজুনুযয ভান ক্ষভজু াধাযন ওয়াড প ২২ ০১৭১৩৭৮৩৩০৩ 

৩৫ মভাঃ মনকন্দায অরী াধাযন ওয়াড প ২৩ ০১৯২৪৪১৯৩০৩ 

৩৬ ভীয মভাঃ জাভার উক্ষেন াধাযন ওয়াড প ২৪ ০১৭১৫৩৬১৫৬৮ 

৩৭ মভাঃ নুরুন্নফী ফুলু াধাযন ওয়াড প ২৫ ০১৭১২৫৩০১৯৮ 

৩৮ মভাঃ াআফুর আরাভ ফুলু াধাযন ওয়াড প ২৬ ০১৭১২৯১২৪৫৯ 

৩৯ ারুন-য যীদ াধাযন ওয়াড প ২৭ ০১৭৬০৭৪০৪০০ 

৪০ মভাঃ যভতুল্লা ফাফরা াধাযন ওয়াড প ২৮ ০১৭৪০০৯০৪৮৮ 

৪১ মভাঃ মুক্তায মানন াধাযন ওয়াড প ২৯ ০১৭১৯২৪৬৭৯৬ 

৪২ মভাঃ ভানরক ক্ষনয়াজ অযজু াধাযন ওয়াড প ৩০ ০১৭১৮৪৮৪২৫৬ 

৪৩ মভাঃ াভছুর ক াধাযন ওয়াড প ৩১ ০১৭৭০৬৩০২৫৫ 

৪৪ মভাঃ ভাাবুফ মভান পদ াধাযন ওয়াড প ৩২ ০১৭১০২৯২৯৫৭ 

৪৫ মভাঃ ক্ষযাজুর আরাভ াধাযন ওয়াড প ৩৩ ০১৭২০৩৯৯৫৫০ 
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ধ্যায় ৫ : ফানজট ও থ প  

   ৫.১     ংক্ষিপ্ত অক্ষথ পক ক্ষফফযণী      

    )১ ( প্রাক্ষপ্ত / অয় 

                                                                                        (আউক্ষনট: টাকা াজানয)  

 

থ পফেয ২০২০-২০২১ 

প্রাক্কক্ষরত ফানজট 

)ি(  

প্রকৃত 

(অনুভাক্ষনক( )ও( 

প্রকৃত প্রাক্ষপ্তয ায 

(অনুফোসদও) (ও/ঔ 

x১০০) 

প্রকৃত )অনুভাক্ষনক( 

ংনয তকযা ায  

যাজস্ব (পুনযাবৃত্ত) ঔোরঢ প্রোসপ্ত  

<াক্ষন> 
৬০৫১৯১.০০ ৪৯৩২৩৪.৩৬ ৮১.৫০০৬১০৫৫ ৮১% 

উন্নয়ন িানত প্রাক্ষপ্ত 

<াক্ষন> 
৮৭৮৫০০০.০০ ১৭৮০৫৪৩.৬৬ ২০.২৬৭৯৯৮৪১ ২০% 

মভাট প্রাক্ষপ্ত ৯৩৯০১৯১.০০ ২২৭৩৭৭৮.০২ ২৪.২১৪৩৯৫৮৫ ২৪% 

 

 

   

)২( ক্ষযনাধ (ব্যয়)  

                                             (আউক্ষনট: টাকা াজানয)  

 

থ পফেয ২০২০-২০২১ 

প্রাক্কক্ষরত ফানজট )ি( প্রকৃত-)অনুভাক্ষনক( (ও) প্রকৃত ক্ষযনানধয ায 

)অনুভাক্ষনক(  

(ও/ঔ x১০০ ) 

প্রকৃত-)অনুভাক্ষনক( 

ংনয তকযা 

ায (%) 

যাজস্ব(পুনযাবৃত্ত) ঔোরঢ 

ক্ষযনাধ/ব্যয় 

<াক্ষন> 

৪৫৮২৯০ ৪৪৯২৪৭.৫১ ৯৮.০২৬৯০৬৫৪ ৯৮% 

উন্নয়নিানত ব্যয়  

<াক্ষন> 

৮৮৩৫০০ ২১৭০১৩৬.৮১ ২৪৫.৬২৯৫২০১ ২৪৫% 

মভাট ক্ষযনাধ/ব্যয়  ১৩৪১৭৯০ ২৬১৯৩৮৪.৩২ ১৯৫.২১৫৬৬৮৬ ১৯৫% 

 

 

 

 

 

 

 

 থ পফেয ২০১৯-২০২০ (পূফ পফতী ফেয) 

প্রাক্কক্ষরত ফানজট 

)ি( 

প্রকৃত (ও) প্রকৃত প্রাক্ষপ্তয ায  

(ও/ঔ x ১০০) 

প্রকৃত )অনুভাক্ষনক( 

ংনয তকযা ায 

)%( 

যাজস্ব(পুনযাবৃত্ত) প্রাক্ষপ্ত 

<াক্ষন> 
৪২১০৭৭.৬১ ৪১২৫৬২.৭২ ৯৭.৯৭৭৮৩৩৫৯ ৯৭% 

উন্নয়ন িানত প্রাক্ষপ্ত 

<াক্ষন> 
৪৫০০০০০ ১৩৪৭১২৭ ২৯.৯৩৬১৫৫৫৬ ২৯% 

মভাট প্রাক্ষপ্ত   ৪৯২১০৭৭.৬১ ১৭৫৯৬৮৯.৭২ ৩৫.৭৫৮২১৯২২ ৩৫% 
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 থ পফেয ২০১৯-২০২০ (পূফ পফতী থ পফেয) 

প্রাক্কক্ষরত ফানজট )ি( প্রকৃত (ও) প্রকৃত ক্ষযনানধয ায 

(ও/ঔ x১০০ ) 

প্রকৃত ংনয 

তকযা ায (%) 

যাজস্ব (পুনযাবৃত্ত) 

ঔোরঢ  ক্ষযনাধ/ব্যয় 

<াক্ষন> 

৪৬২৯৬৪ ২৬৬৬৬৬৬.৬ ৫৭.৫৯৯৮৫৬৫৮  ৫৭% 

উন্নয়নিানত ব্যয়  

<াক্ষন> 

৪৫২৫৫০৭.৮৮ ১১১৮৪৯১.১৮ ২৪.৭১৫২৬৩১২ ২৪% 

মভাট ক্ষযনাধ ৪৯৮৮৪৭১.৮৮ ১৩৮৫১৫৭.৭৮ ২৭.৭৬৭১৭৬২৭ ২৭% 
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৫.২  ভোচস্ব অতোয়ঃ 

                                                                                                                                                                                   

( এওও : লোচোভ ঝোওো )  

 ণ পঙভ ২০১৯-২০২০ ণ প ঙভ ২০২০-২০২১ 

       প্রকৃঢ োরচঝ ঘোসলতো ( অ ) প্রকৃঢ (  ) ংগ্ররলভ লোভ /অ 

X ১০০% 

 সফ  আফোভরঢভ ঈধভ  ো  ( 

........৭% ) 
৩২৩৩৫.৮২ ৩৬৭৫০.০০ ৩৫৫৬৯.৮৩ ৯৬.৭৮% 

ওদচোভরপসন্প সভআঝ  ( 

............৭% )  
৩২৩৩৫ ৩৬৭৫০.০০ ৩৫৫৬৯.৮৩ ৯৬.৭৮% 

েওোসঢ সভআঝ ( .........৩%) 
১৩৮৫৮.২২ ১৫৭৫০.০০ ১৫২৪৪.২১ ৯৬.৭৮% 

ধোসদ ভভোল সভআঝ ( 

.........৩%)  
১৩৮৫৮.২২ ১৫৭৫০.০০ ১৫২৪৪.২১ ৯৬.৭৮% 

সফোঝ সলোস ং  ো  ( 

.........২০%) 
৯২৩৮৮.০৮ ১০৫০০০.০০ ১০১৬২৮.০৮ ৯৬.৭৮% 

 

 

( ২ ) য়োট প সপসিও সলোস ং  ো  অতোয়ঃ 

                                                                                                                                                                                   

( এওও : লোচোভ ঝোওো ) 

য়োট প 

দং 

ণ প ঙভ ২০১৯-২০২০                     ণ পঙভ ২০২০-২০২১ ২০২০-২০২১ 

ণ পঙভ সযরর 

রওয়ো 

   প্রকৃঢ োরচঝ ( ঘোসলতো )( 

অ ) 

 প্রকৃঢ (  )  তিঢো /অ X ১০০ ( %) 

১৬ ১৭২১২.০৬ ১৫৬৭৯.৩৩ ১৫১৭৪.৪৬ ৯৬.৭৮ ৫০৪.৮৭ 

১৭ ৮০১৪.৩০ ৭৯৫৪.৭৬ ৯৯১৪.৯৫ ৯৬.৭৮ ২৫৬.১৪ 

১৮ ৬৪৫৪.০৭ ৭৬২৯.৯৬ ৭৩৮৪.২৮ ৯৬.৭৮ ২৪৫.৬৮ 

১৯ ১৪১৬৯.৬৩ ১২৭৫৭.৪৮ ১২৩৪৬.৬৯ ৯৬.৭৮ ২১০.৭৯ 

২০ ৪৪৮৪.৪৩ ৬৯৯৮.৪৭ ৬৭৭৩.১২ ৯৬.৭৮ ২২৫.৩৫ 

২১ ৩৫২৯.২৮ ৪১৩৯.৫১ ৪০০৬.২২ ৯৬.৭৮ ১৩৩.২৯ 

২২ ৩১২৬.৫৭ ৪৬৮৫.৫৩ ৪৫৩৪.৬৬ ৯৬.৭৮ ১৫০.৮৭ 

২৩ ৩৯২২.৪৯ ৩৪৫০.০১ ৩৩৩৮.৯২ ৯৬.৭৮ ১০১.০৯ 

২৪ ৩১৪৭.০৭ ৪২৯৯.৪৩ ৪১৬০.৯৯ ৯৬.৭৮ ১৩৮.৪৪ 

২৫ ৪৫৩৯.৯৯  ৭২৭৬.৫৪ ৭০৪২.২৩ ৯৬.৭৮ ২৩৪.৩১ 

২৬ ২৫৮২.৭২ ৪১৭৪.১৫ ৪০৩৯.৭৫ ৯৬.৭৮ ১৩৪.৪০ 

২৭ ৩৫২৩.৫৯ ৯৯১৯.৪১ ৯৬০০.০১ ৯৬.৭৮ ৩১৯.৪১ 

২৮ ১৪৫৩০.৭৩ ১১৬১৬.৬৪ ১১২৪২.৫৮ ৯৬.৭৮ ৩৭৪.০৫ 

২৯ ১৪৩৪.৮৭ ৬০৩.৯৪ ৫৮৪.৪৯ ৯৬.৭৮ ১৯.৪৫ 

৩০ ১৭১৬.২৬ ১৫৩৪.১৫ ১৪৮৪.৭৫ ৯৬.৭৮ ৪৯.৪০ 

সফোঝ= ৯২৩৮৮.০৬ ১০২৭১৯.৩১ ১০১৬২৮.১০ ৯৬.৭৮ ৩২৫৭.৫৪ 

 

( ৩ ) ফয়ফঢ  সলোস ং  ো  অতোয় বৃসদ্ধভ চন্য ঈরেঔরবোগ্য ধতরিধঃ 

১ 
অসণ পও ঙরভভ শুরুরঢআ ০৭ জুমোআ এভ ফরধ্য ১০% সভরঝ সুসথোল সম সপ্র  ওরভ ১৫ সরন্ফম্বভ এভ ফরধ্য গ্রোলওরতভ সদওঝ 

সলোস ং  োর ভ সম যঢপোক সধৌঙোদো সদসিঢ ওভো।  

২ 
দরপম্বভ ফোরভ শুরু সণরও ৩১ সটরম্বভ ধব পন্ত রওয়ো/সঔমোসধ ব্যোসক্ত/প্রসঢষ্ঠোদ ভলরও রওয়োভ সলোস ং  ো  অতোরয়ভ মরিয 

ঢোকোতো সদোটিয, চুেোন্ত সদোটিয এং প্ররবোচরদ োটি পসনরওঝ ফোফমো তোরয়ভ ওভো।  

৩ 
চোনুয়োসভ ফোরভ ৭ ঢোসভরঔভ ফরধ্য ৩য় সওসস্তভ সম সপ্র  ওরভ ১৫ আ ফোরঘ পভ ফরধ্য গ্রলওরতভ সদওঝ সলোস ং  োর ভ সম 

যঢপোক সধৌঙোরদো সদসযঘঢ ওভো।  

৪ 
এসপ্রম ফোরভ ৭ ঢোসভরঔভ ফরধ্য ৪ণ প সওসস্তভ সম সপ্র  ওরভ ১৫ জুরদভ ফরধ্য গ্রোলওরতভ সদওঝ যঢপোক সলোস ং  োর ভ সম 

সধৌঙোরদো সদসিঢ ওভো।  
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৫ প্রণফ  সদ্বঢীয় প্রোসন্তরও ব ফোসও ওভ সফমোভ অরয়োচদ ওভো (গ্রীফ  ো  প্রতোরদভ সির  ঙোে সতয়ো) 

ধ্যোয় ৬. ওোঞোরফো ঈন্নয়দ 

৬.১ প্রসঢরতরদভ এং পূ পঢী ঙরভভ ঈন্নয়দ প্রওল্প এং ঈরেঔরবোগ্য সফভোফঢ ংক্রোন্ত ওোচ ভলঃ 

(১) ২০২০-২১ ণ পঙরভ  লীঢ ঈন্নয়দ প্রওল্প এং প্রথোদ সফভোফঢ ওোচ ভৄল 

(এওওঃ লোচোভ ঝোওো) 

ক্রফ প্রওরল্পভ দোফ 

অআসটসধ 

সণরও গ্রলদ 

ওভো লরয়রঙ 

(লয  / দো) 

প্রোক্কসমঢ ব্যয় প্রকৃঢ ব্যয় রণ পভ ঈৎ 

২০২০-২১ ণ পঙভ সযরর 

গ্রকসঢ (%) 

সপৌঢ অসণ পও 

ঈন্নয়দ প্রওল্পভল 

ধসভলদ 

১ 
ও ঘো ভোস্তো 

ধোওোওভদ 
লয  ৭৪৫৬৯৯.৯ ৭০৮৪১৪.০৫ সচস/চোআওো/ ১ 

ও ঘো ভোস্তো 

ধোওোওভদ 

সদষ্কোযদ (সেরদচ) 

১ সেদ সদফ পোড লয  ৫৩.০৩১০.০০ ৫০৩৭৯৪.৫০ সচস/চোআওো/ ১ সেদ সদফ পোড 

সপৌঢ ওোঞোরফো 

১ পৄঝধোঢ সদফ পোড দো ১০৮৫০.০০ ১০৩০৭.৫০ 
সচস/সদচস্ব 

ঢলসম 
১০০% ১০০% 

প্রথোদ সফভোফঢ ওোব পক্রফ ( সদয়সফঢ ভিডোরিড ো পুদ পোদ) 

ধসভলদ 

১ 
ধোওো েও 

ভিদোরিড 
দো ৩৪২৭৩.৬০ ৩২৫৫৯৪০৭.০০ সচস/চোআওো/ ১ 

ধোওো েও 

ভিদোরিড 

সদষ্কোযদ(সেরদচ) 

১ সেদ সফভোফঢ দো ১৬৮৩০.০৯ ১৫৯৮৮.৫০ সচস/চোআওো/ ১ সেদ সফভোফঢ 

সপৌঢ ওোঞোরফো 

১ পৄঝধোঢ সফভোফঢ দো ৪৪০০০.০০ ৪১৮০০.০০ 
সচস/সদচস্ব 

ঢলসম 
১০০% ১০০% 
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২০১৮-২০১৯ ণ পঙরভ  লীঢ ঈন্নয়দ প্রওল্প  প্রথোদ সফভোফঢ ওোচভল 

ধসভলদ 

১ 
ও ঘো ভোস্তো 

ধোওোওভদ 
লয  ৭১০৭১০.০ ৬৭৫১৭৪.৫০ 

সচস/চোআওো

/ 

সেব্যোংও 

১০০% ১০০% 

সদষ্কোযদ (সেরদচ) 

১ সেদ সদফ পোড লয  ৪৮২১০০.০০ ৪৩৩৮৯০.০০ 

সচস/চোআওো

/ 

সেব্যোংও 

১০০% ১০০% 

সপৌঢ ওোঞোরফো 

১ পৄঝধোঢ সদফ পোড দো ৮২২০.০০ ৭৮০৯.০০ 
সচস/সদচস্ব 

ঢলসম 
১০০% ১০০% 

প্রথোদ সফভোফঢ ওোব পক্রফ ( সদয়সফঢ ভিডোরিড ো পুদ পোদ) 

ধসভলদ 

১ 
ধোওো েও 

ভিদোরিড 
দো ৩৩১৬৮.০০ ৩১১৭.৭৯২ 

সদচস্ব ঢলসম/ 

সেব্যোংও 
১০০% ১০০% 

সদষ্কোযদ (সেরদচ) 

১ সেদ সফভোফঢ দো ১৫৩০০.০০ ১৪৩৮২.০০ 
সচস/ সদচস্ব 

ঢলসম 
১০০% ১০০% 

সপৌঢ ওোঞোরফো 

১ পৄঝধোঢ সফভোফঢ দো ৫০০০০.০০ ৪৭৫০০.০০ সদচস্ব ঢলসম ১০০% ১০০% 

 

৬.২ ক্রফপুঞ্জীভূঢ ঈন্নয়দ-ম্পসওপঢ চপদ ভল 

 
২০১৯-২০ ণ পঙরভভ 

সযরোরন্ত সফোঝ 

২০২০-২১ ণ পঙরভভ 

সযরোরন্ত সফোঝ 

পূ পঢ  ঙরভভ তুমদোয় 

বৃসদ্ধ/ধসভঢপদ 

সফোঝ ভোস্তো ১৪২৭.০০ সওঃসফঃ ১৫৫৫.০০ সওঃসফঃ - 

সস ( সটুসফদো ওোরধ পটিং) ১০২৯.৬৭ সওঃসফঃ ১০৯১.৬৭ সওঃসফঃ ৬২ সওঃসফঃ 

সস ( সরফ  ওংসক্রঝ) ২৯.০০ সওঃসফঃ ৩২.০০ সওঃসফঃ ৩.০০ সওঃসফঃ 

অভসস ( ভট-সরফ -ওংসক্রঝ) ৩৮.০০ সওঃসফঃ ৪৮.০০ সওঃসফঃ ১০.০০ সওঃসফঃ 

সেদ 

সিও (আরঝভ) ২২.৫০ সওঃসফঃ ০.০০ সওঃসফঃ - 
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অভসস ৩৩৫.৫৩ সওঃসফঃ ৩৭৫.৫৩ সওঃসফঃ ৪০.০০ সওঃসফঃ 

ও ঘো ৮৩.৪৭ সওঃসফঃ ---- - 

ঔোম ২৩.৫০ সওঃসফঃ ২৯.৫০ সওঃসফঃ - 

িীচ/সতু 

সফোঝ (ং ো) ১২৬.০ টি ১৩০.০ টি ৪.০ টি 

সফোঝ বতখ পয ৩৬০০.০ সফঃ ৩৬৫২.০ সফঃ ৫২.০ সফঃ 

ওোমপোঝ প 

সফোঝ (ং ো) ১১৩৪.০ টি ১১৪৯.০ টি ১৫.০ টি 

কডরযৌঘোকোভ 

সফোঝ (ং ো) ১৮.০ টি ৪৯ টি ৩১ টি 

সচন্ডোভসপসিও কডরযৌঘোকোরভভ ং ো - - - 
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ধ্যোয় ৭ ওোঞোরফো :  ধসভঘোমদো এং ভিডোরিড ল ন্যোন্য সোভমও ওোব পক্রফভল 

    ৭.১ সঘরভ তপ্তভ 

     ১  ঈরেঔরবোগ্য সোভল 

ঈরেঔরবোগ্য সোভল ড পদো 

োথোভরডভ োচোভ 

ব্যস্থোধদো 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদোথীদ োচোভ ং ো ১৪ টি বণো সটি োচোভ  সটি ধোওপ ফোরওপঝ  ুঔপোক  

দোকঞ্জ োচোভ  থোধ োচোভ অভরও সভোট  ভওোভী োসমওো সযোময় বমগ্ন োচোভ  ওোঘোভী 

োচোভ  োংমোরতয ব্যোংও সফোে ংমগ্ন োচোভ  ওোফোভধোেো    সঢোদোণ সডও সধদী সঢোদ 

োচোভ  অযভঢপুভ ঘওোচোভ  ঠোওো সওোঘ স্টযোন্ড ওোফোভধোেো োচোভ  ফোলোঢো ঔোদ ফোরওপঝ  

ফোসলকঞ্জ ধোআওোভী োচোভ /ফোঙ োচোভ এং ঝোসফ পদোম োচোভ। ঈক্ত োচোভভরল সফোঝ সতোওোদ 

ং ো-২৭০৭ টি । ঈক্ত োচোভভল লরঢ ভোচস্ব অতোরয়ভ স্বোরণ প প্রসঢ ফোর সম প্রতোদ ওভো লয়। 

বোদচঝ সদয়ন্ত্রড   প্রথোদ প্রথোদ ভোস্তো এং োচোরভভ চোয়কোগুসমরঢ িযোসনও ওফ রতভ সদভেক্ত ওভো 

দোকসভও ঢথ্যরো সওন্দ্র 

 সঅআ এস  

  দোকসভওরতভ চন্য য়োদ স্টধ সো ভভোল ওভো 

  সপরবোক গ্রলড 

োংস্কৃসঢও ওোব পক্রফ 

প্রঘোভ 

 োংস্কৃসঢও  ক্রীটো এং ন্যোন্য নুষ্ঠোরদভ অরয়োচদ ওভো  

 সভওোসভ ংস্থোভ ফোধ্যরফ োংস্কৃসঢও  ক্রীটো এং ন্যোন্য নুষ্ঠোরদভ স্পদভ ওভো 

 

     ২  চপরদভ  ঘওভল 

 

সো ভল 

 ঘও এং চপদ 

 ঘও ণ পঙভ 

২০১৯/২০২০ 

ণ পঙভ ২০২০/২০২১ 

োথোভরডভ োচোভ 
োথোভরদভ োচোরভ ঔোসম চোয়কোভ 

ধসভফোদ 
------ ------ 

বোদচঝ সদয়ন্ত্রড 
িোসনও সদবন্ত্ররডভ চন্য সদভেক্ত ওফ ভ 

ং ো 
১০ চদ ১৭ চদ 

ং সঢ  সঔমোদমো 

সরয়ও 

নুসষ্ঠঢ োংস্কৃসঢও ওফ প সঘভ ং ো ০৮ টি ০৬ টি 

নুসষ্ঠঢ  স্পন্পভকৃঢ োংস্কৃসঢও 

ওফ প সঘভ ং ো 
০১ টি ০১ টি 

দসথওোভ প্ররয 
োথোভরদভ চোয়কো সণরও নথপোর 

স্থোসধঢ সতোওোদ সভরয় সদয়োভ ং ো  
----- 

োচোভগুসমরঢ োথোভড চোয়কো সণরও চদকরডভ 

ঘমোঘরমভ সুসথোরণ প সটি োচোরভভ প্ররযদ্বোরভ 

প্রোয় ৫০-৬০ টি নথ সতোওোদ ঈরচ্ছত ওভো 

লরয়রঙ। 

 

      ৩  পূ পঢ  ঙরভভ তুমদোয় ঈরেঔরবোগ্য ধসভঢপদ ম্পরওপ ব্য ো   

১.  বোদবঝ সদয়ন্ত্ররড িোসনও সদবন্ত্ররডভ চন্য সদভেক্ত ওফ ভ ং ো পূ পঢ  ণ পঙরভভ সঘরয় ২০২০-২০২১ ণ পঙরভ ৭ 

চদ বৃসদ্ধ ওভো লরয়রঙ।  

 

২. ২০২০-২০২১ ণ পঙরভ োথোভড চোয়কো সণরও চদকরডভ ঘমোঘরমভ সুসথোরণ প সটি োচোরভভ প্ররযদ্বোরভ প্রোয় ৫০-৬০ 

টি নথ সতোওোদ ঈরচ্ছত ওভো লরয়রঙ। 
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     ৭.২ভোচস্ব সপোক 

 ১  ঈরেঔরবোগ্য সোভল 

ঈরেঔরবোগ্য সোভল ড পদো 

সিট মোআরন্প প্রতোদ ১১৬৩২ টি সিট মোআন্প প্রতোদ ওভো লরয়রঙ। 

বোসন্ত্রও বোদোলরদভ মোআরন্প প্রতোদ 
৫২৪০ টি রঝো  ঝফঝফ  কোেী  ৩২০০ টি ব্যোঝোভী ঘোসমঢ সভ োভ মোআরন্প প্রতোদ 

ওভো লরয়রঙ। 

োথোভরদভ োচোভ ব্যস্থোধদো 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদোথীদ োচোভ ং ো ১৪ টি বণো সটি োচোভ  সটি ধোওপ 

ফোরওপঝ  ঔুপোক  দোকঞ্জ োচোভ  থোধ োচোভ অভরও সভোট  ভওোভী োসমওো 

সযোময় বমগ্ন োচোভ  ওোঘোভী োচোভ  োংমোরতয ব্যোংও সফোে ংমগ্ন োচোভ  

ওোফোভধোেো    সঢোদোণ সডও সধদী সঢোদ োচোভ  অযভঢপুভ ঘওোচোভ  

ঠোওো সওোঘ স্টযোন্ড ওোফোভধোেো োচোভ  ফোলোঢো ঔোদ ফোরওপঝ  ফোসলকঞ্জ ধোআওোভী 

োচোভ /ফোঙ োচোভ এং ঝোসফ পদোম োচোভ। ঈক্ত োচোভভরল সফোঝ সতোওোদ 

ং ো-২৭০৭ টি । ঈক্ত োচোভভল লরঢ ভোচস্ব অতোরয়ভ স্বোরণ প প্রসঢ ফোর সম 

প্রতোদ ওভো লয়।  

ওোআঔোদো/ চোআঔোদোভ ব্যস্থোধদো 
০১ টি 

 

      ২  চপরদভ  ঘও 

সোভল  ঘও  চপদ  

 ঘও ণ পঙভ 

২০১৯/২০২০ 

ণ পঙভ 

২০২০/২০২১ 

সিট মোআরন্প দতুদপোর আসুযকৃঢ সিট মোআররন্পভ ং ো ২৮০৭ ৩৭৪৩ টি 

দোয়দক্রঢ সিট মোআররন্পভ ং ো ৭৫২৬টি ৭৮৮৯টি 

বোসন্ত্রও বোদোলরদভ 

মোআরন্প 

সফোঝভ সলীদ কোেীভ চন্য আসুযকৃঢ মোআরন্প ং ো  
৮০০০ টি ৮২৪০ টি 

োথোভরডভ োচোভ ঔোসম চোয়কোভ ধসভফোদ ….. ….. 

কডরযৌঘোকোভ দতুদ আচোভো চুসক্তভ অঢোয় ধসভঘোসমঢ কডরযৌঘোকোভ 

এভ ং ো  
০৬ টি  

 চুসক্তধ  লয় দোআ   

০৬টি 

 ওোব পোরতয সতয়ো 

লরয়রঙ ) 

দোয়দকৃঢ আচোভো চুসক্তভ ফোধ্যরফ ধসভঘোসমঢ 

কডরযৌঘোকোভ এভ ং ো 
০৬ টি  

 চুসক্তধ  লয় দোআ   

০৬ টি 

 ওোব পোরতয সতয়ো 

লরয়রঙ ) 

 

      ৩  পূ পঢ  ঙরভভ তুমদোয় ঈরেঔরবোগ্য ধসভঢপদ ম্পরওপ ব্য ো  

১. ২০১৯-২০২০ এ সিট মোআরন্প এভ ং ো সঙম ১০৩৩৩ টি এং ২০২০-২০২১ এ এভ ং ো বৃসদ্ধ সধরয় 

তোসেরয়রঙ ১১৬৩২ টিরঢ ।  

২০১৯-২০২০ ণ পঙরভভ সঘরয় ২০২০-২০২১ ণ পঙরভ সফোঝ ১ ২৯৯ টি সিট মোআরন্প সসয লরয়রঙ।  

২. ২০১৯-২০২০ এ বোসন্ত্রও বোদোলরদভ মোআরন্প লরয়রঙ ৮০০০ টি এং ২০২০-২০২১ এ এভ ং ো বৃসদ্ধ 

সধরয় তোসেরয়রঙ ৮২৪০ টিরঢ । ২০২০-২০২১ ণ পঙরভ বোসন্ত্রও বোদোলরদভ মোআরন্প পূর পভ ন্যয় ভরয়রঙ  
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বৃসদ্ধ ধোয় দোআ।  

   

  ৭.৩প্ররওৌযম সপোক 

      ১  ওোঞোরফো ধসভঘোমদো  ভিোরিড এং  ন্যোন্য সো   

ঈরেঔরবোগ্য সোভল ড পদো 

ভোস্তো সফভোফঢ  ভিডোরিড  সফোঝ ৬৬ সওরমোসফঝোভ ভোস্তো সফভোফঢ  ভিডোরিদ 

ওভো লরয়রঙ।  

দত পফো সফভোফঢ  ভিডোরিড সফোঝ ৮ সওরমোসফঝোভ সেদ সফভোফঢ  ভিডোরিড 

ওভো লরয়রঙ।  

সতু সফভোফঢ  ভিডোরিড ২০ টি  ১০০ সফঝোভ  

েওোসঢ সফভোফঢ  ভিডোরিড ৬০ সওরমোসফঝোভ  

কডরযৌঘোকোভ সফভোফঢ  ভিডোরিড ৩১ টি  

চদোথোভরডভ ংয / সরদোতরদভ স্থোদ সফভোফঢ  

ভিডোরিড 

০১ টি ধোওপ/ঈনু্ক্ত স্থোদ সফভোফঢ  ভিডোরিড ওভো 

লরয়রঙ।  

দোকসভওরতভ চন্য ওসফঈসদটি স োভ ণো ন্যোন্য দোকসভও 

সুসথো বঢসভ  ভিোরিড  
---- 

ধোসদ ভভোল  ধোসদ ভভোলচসদঢ সুসথোসতভ সফভোফঢ  

ভিোরিড  

ম্প্রোসভঢ ধোসদভ ধোআধমোআদ ২১ সও সফ  সফভোফঢ 

২২ সও সফ  

ঈৎধোতও দমকূধ-৫টি 

পদ সদয়ন্ত্রড ---- 

ঝিঁসওপূড প পদ সদয়ন্ত্রড ---- 

 

     প্ররওৌযম সপোক ওতৃপও  ওোঞোরফো ঈন্নয়দ ংক্রোন্ত সোভল ধ্যোয় ৬ এ সড পঢ লরয়রঙ।  

     

  ২  চপরদভ  ঘও  

সোভল  ঘও এং চপদ  

 ঘও ণ পঙভ 

২০১৮/২০১৯ 

ণ পঙভ ২০১৯/২০২০ 

পদ সদয়ন্ত্রড নুরফোসতঢ পরদভ ং ো ………. টি 
………..টি পদ নুরফোতদ ওভো 

লরয়রঙ। 

স্বোস্থযওভ / 

ঝিঁসওপূড প পদ 

স্বোস্থযওভ এং ঝিঁসওপূড প পদ 

ধসভতয পরদভ ং ো 
৩৩টি 

৩৩টি স্বোস্থযওভ  ঝিঁসওপূড প পদ 

সঘস ঢ ওভো লরয়রঙ। 

 

      ৩  পূ পঢ  ঙরভভ তুমদোয় ঈরেঔরবোগ্য ধসভঢপদ ম্পরওপ ব্য ো   

১. ভোস্তো সেড  ওোমপোঝ প  িীচ  েও োসঢ পূ পঢ  ঙরভভ তুমদোয় Covid-19 এং সঢসভক্ত বৃসষ্ট্ভ চন্য রধিোকৃঢ 
ওফ সদফ পোড ঢণো োস্তোয়দ লরয়রঙ।  
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   ৭.৪চপয ব্যস্থোধদো সপোক 

   ১  ঈরেঔরবোগ্য সোভল 

ঈরেঔরবোগ্য সোভল ড পদো 

োচোভ এং  লস্থোমী চপয ংগ্রল  
ওরধ পোরভযরদভ অঢোথীদ সফোঝ ৪৫ টি  োচোভ এং যলভ এমোওোভ ৩৩ টি 

য়োট পভূক্ত ৭৫ ঝদ  লস্থোমী চপয ংগ্রল ওভো লরয়রঙ।  

ভোস্তো এং দত পফো ধসভচ্ছন্ন ভোঔো এং ফসদঝসভং  
৩৩ টি য়োরট পভ অনুফোসদও ৮২ টি ভোস্তো  ভোস্তোভ ধোরযভ সেদ ধসভস্কোভ 

ভোঔরঢ সদয়সফঢ ফসদঝসভং ওভো লরয়রঙ।  

লোধোঢোম চপয ব্যস্থোধদো   ২০২০-২১ ণ পঙরভ ৪০০ ঝদ লোধোঢোরমভ চপয ধোভড ওভো লরয়রঙ।  

কদরযৌঘোকোভ ধসভচ্ছন্ন ভোঔো এং ফসদঝসভং  ১৩ টি কডরযৌঘোকোভ ধসভচ্ছন্ন  ফসদঝসভং ওভো লরয়রঙ 

ল্যোন্ডসনম ব্যস্থোধদো 
ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদ ল্যোন্ডসনম ব্যস্থোধদো ওোব পক্রফ গ্রলদ ওভো লরয়রঙ এং ঢো 

ঘমফোদ ভরয়রঙ।  

 

   ২  চপরদভ  ঘও 

সোভল 

 ঘও এং চপদ 

 ঘও 
ণ পঙভ 

২০১৯/২০২০ 

ণ পঙভ 

২০২০-২০২১ 

চপয ব্যস্থোধদো ং লীঢ রচপযভ ধসভফোদ  অনুফোসদও  ২০৫০০ ঝদ ২২৫০০ ঝদ 

লোধোঢোম চপয ং লীঢ লোধোঢোম রচপযভ ধসভফোদ  অনুফোসদও  ৩০০ ঝদ ৪০০ ঝদ 

ভোস্তো  দত পফো ধসভচ্ছন্ন 

ভোঔো 

সদয়সফঢ ধসভচ্ছন্ন ওরভ এফদ ভোস্তোভ ধসভফোদ 

 অনুফোসদও দূভত্ব   
১৫০  সও সফ ১৫০ সও সফ 

সদয়সফঢ ধসভচ্ছন্ন ওরভ এফদ দত পফোভ ধসভফোদ 

 অনুফোসদও দূভত্ব  
১০ সও সফ ৫০ সও সফ 

কডরযৌঘোকোভ ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ সফোঝ  ৮টি ১৩ টি 

 

      ৩  পূ পঢ  ঙরভভ তুমদোয় ঈরেঔরবোগ্য ধসভঢপদ ম্পরওপ ব্যো ো  

১. ঢপফোরদ চদং ো বৃসদ্ধ ধোয়োয় পূ পঢ  ণ পঙরভভ সঘরয় ং লীঢ রচপযভ ধসভফোদ বৃসদ্ধ সধরয়রঙ।  

২. 
ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ চপয ব্যস্থোধদোয় কসঢযীমঢো বৃসদ্ধভ চন্য ১৮ ১৯ ২১ ২৯ দং য়োট পরও ফরটম য়োট প সলোর 

কঞদ ওভো লরয়রঙ।  

৩. 
সছোধ-ছোে  চগম ধসভস্কোভ  ফযও সদথদ ওোব পক্ররফভ মিযফো ো ২০১৯-২০২০ ণ পঙরভভ সঘরয় ২০২০-২০২১ 

ণ পঙরভ তুমদোভমও বৃসদ্ধ ওভো লরয়রঙ বো ঘমফোদ ভরয়রঙ। 
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   ৭.৫ স্বোস্থয সপোক 

   ১  ঈরেঔরবোগ্য সোভল 

ঈরেঔরবোগ্য সোভল ড পদো 

আসধঅআ টিওো সফোঝ ৪৯ ১৬৭ চদ সযশুরও টিওো সতয়ো লরয়রঙ। 

চন্ ভতুয সদন্ধদ 
চন্ সদন্ধদ ওভো লরয়রঙ ৩৪৭৪৭ চরদভ এং ভতুয সদন্ধদ ওভো লরয়রঙ 

১৩০৮ চরদভ। 

ওরভোদোওোমীদ ভরক্তভ দভৄদো ধভীিো ওরভোদোওোমীদ সফোঝ ৮১৯২ চদ ব্যসক্তভ ভরক্তভ দভৄদো ধভীিো ওভো লরয়রঙ। 

সদভোধত ঔোয 

দকরভভ সলোরঝম-সভষ্ট্ুরভ   ন্যোন্য ঔোোভ ভভোলওোভী সতোওোদধোরঝভ 

সপচোম ঔোয প্রসঢরভোরথ সদয়সফঢ ফসদঝসভং  ধসভতয পরদভ ওোব পওভ ব্যস্থো 

গ্রলড ওভো লরয়রঙ। োংমোরতয সদভোধত ঔোয ওতৃপধরিভ ষ্ট্যোন্ডোট প সঘওসমষ্ট্ 

নুবোয় ২০১৯-২০ ণ পঙরভ সফোঝ ৪৩টি সলোরঝম-সভষ্ট্ুরভ     োন্য ঔোোভ 

ভভোলওোভী প্রসঢষ্ঠোরদ ফসদঝসভং  ধসভতয পড ওভো লরয়রঙ। 

সযিোণ রতভ চন্য সফসটওযোম সঘও অধ 
সটি ওরধ পোরভযরদভ অঢোথীদ ৪৯৮ টি প্রোআফোভী  রমভ ১ ৩১ ১১৭. চদ 

ঙো -ঙো ীভ স্বোস্থয ধভীিো ওভো লরয়রঙ। 

স্বোস্থযওভ পদ সদয়ন্ত্রড 
সফোঝ ৩৩টি স্বোস্থযওভ  ঝিঁসওপূড প পদ সঘস ঢ ওভো লরয়রঙ। এং পরদভ 

ফোসমওকডরও ওরধ পোরভযরদভ ধি সণরও সঘঠি আসুয ওভো লরয়রঙ। 

 

 ২  চপরদভ  ঘও 

সোভল 

 ঘও এং চপদ 

 ঘও 
ণ পঙভ 

২০১৯/২০২০ 
ণ পঙভ ২০২০/২০২১ 

আসধঅআ 

টিওো 

টিওো সতয়ো লরয়রঙ এফদ 

সযশুরতভ ং ো 

৪২১৮৭চদ সযশুরও 

টিওো সতয়ো 

লরয়রঙ। 

সফোঝ ৪৯ ১৬৭ চদ সযশুরও টিওো সতয়ো লরয়রঙ। 

চন্ ভতুয 

সদন্ধদ 
সদন্ধরদভ ং ো ৩৮৩৮৯ চদ 

চন্ সদন্ধদ ওভো লরয়রঙ ৩৪৭৪৭ চরদভ এং 

ভতুয সদন্ধদ ওভো লরয়রঙ ১৩০৮ চরদভ 

ঔোরয 

সপচোম 

সদয়ন্ত্রড 

ধসভীিড ওভো লরয়রঙ 

এফদ ভভোলওোভীরতভ 

সফোঝ ং ো 

৪৫০ টি 

২০১৯-২০ ণ পঙরভ ১৯ দং য়োরট পভ সফোঝ ৪৩টি 

সলোরঝম-সভষ্ট্ুরভ   সফসষ্ট্ভ সতোওোদ  ন্যোন্য 

ঔোোভ ভভোলওোভীভ সতোওোরদ ফসদঝসভং ওভো 

লরয়রঙ। 

ধসভতয পদ ওভো লরয়রঙ এফদ 

ভভোলওোভীরতভ সফোঝ 

ং ো 

৪৭৫ টি 

১৯ দং য়োরট পভ সফোঝ ৪৩টি সলোরঝম-সভষ্ট্ুরভ   

সফসষ্ট্ভ সতোওোদ  ন্যোন্য ঔোোভ ভভোলওোভীভ 

সতোওোরদ ধসভতয পদ ওভো লরয়রঙ। 

সফসটওযোম 

সঘওঅধ 

সফসটওযোম সঘও অধ ওভো 

লরয়রঙ এফদ সযিোণ ভ 

ং ো 

২ ৭০১১৮ চদ 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদভ ওম প্রোআফোভী  রমভ 

সফোঝ ১ ৩১ ১১৭ চদ ঙো -ঙো ীভ স্বোস্থয ধভীিো 

ওভো লরয়রঙ। 

ফযও সদয়ন্ত্রড 
সফোঝ এমোওো  ক প সও সফ   

বো সে ওভো লরয়রঙ  
১৫৫ ক প সও সফ 

সটি ওরধ পোরভযরদভ সফোঝ ৩৩ টি য়োরট প ১৫৫ 

ক পসওরমোসফঝোভ এমোওোয় ফযও সদথরদ সে ওভো 

লরয়রঙ। 

ওোআঔোদো 
সফোঝ ওোআঔোদো 

ধসভতয পরদভ ং ো  
০৪ টি ০৪ টি 
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 (৩) পূ পঢ  ঙরভভ তুমদোয় ঈরেঔরবোগ্য সওোদ ধসভঢপদ ণোওরম ঢোভ ব্যো ো প্রতোদ 

১.  

২.  

৩.  

 

  ৭.৬ ফোচওল্যোদ, সযিো  ংস্কৃসঢ 

 ১  প্রথোদ সোভল 

প্রথোদ সোভল সভড 

দুঃস্থরতভ চন্য চদওল্যোড সওন্দ্র  অেয় সওন্দ্র  এসঢফঔোদো  সথো সদো  

ন্যোন্য প্রসঢষ্ঠোদ ধসভঘোমদো 

এভওফ সওোদ অেয় সওন্দ্র সটি 

ওরধ পোরভযদ ওতৃপও ধসভঘোসমঢ লয় দো  

ঢর এসঢফ  সথোরতভ ০৩ ফো 

ন্তভ- ৩ ০০০/- ঝোওো ওরভ সতয়ো লয়। 

ওরধ পোরভযরদভ সদচ ঔভরঘ দকভীরঢ দু স্থ এং ধসভঘয়লীদ ভঢ ব্যসক্তরতভ 

ভঢরতল তোনদ  তোরলভ ব্যস্থো ওভো   
৯৫ চদ  

সপিোবৃসি  ধসঢঢোবৃসি  জুয়ো  ফোতও ব্য সদ  ফযধোদ  সওরযোভ ধভোথ 

এং ন্যোন্য োফোসচও দোঘোভ প্রসঢরভোরথভ ব্যস্থো ওভো  

সপিোবৃসি  ধসঢঢোবৃসি  জুয়ো  

ফোতও ব্য সদ  ফযধোদ  সওরযোভ 

ধভোথ এং ন্যোন্য োফোসচও 

দোঘোভ প্রসঢরভোরথ য়োট প ধব পোরয় 

োফোসচও রঘঢদঢো সৃসষ্ট্ ঢণো 

সলঢওভড পো ধসভঘোমদো ওভো 

লয়।  

 

 ২  চপরদভ  ঘওভল 

সো 

 ঘও  চপদভল 

 ঘও 
ণ পঙভ 

২০১৯/২০২০ 
ণ পঙভ ২০২০/২০২১ 

তসভ  ব্যসক্তরতভ ভঢরতল 

তোনদ  তোরলভ ব্যস্থো 

ওভো 

সদ স্ব ব্যসক্তরতভ ভঢরতল 

তোনদ  তোল ওভোভ ং ো 
৯০ চদ ৯৫ চদ 

ধোঞোকোভ ব্যলোভওোভীভ ং ো ১৬ ৪৮ চদ  শুদৄফো  তোপ্তসভও   

দু স্থরতভ চন্য লোয়ঢো ঈধওোভরপোকীভ ং ো ২৭০ 

৩০০ চদ দুঃস্থ ব্যসক্তরও ০৩ ফো 

ন্তভ- ৩ ০০০/- ঝোওো ওরভ সতয়ো 

লরয়রঙ। 
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   ৩  পূ পঢ  ঙরভভ তুমদোয় ঈরেঔরবোগ্য ধসভঢপদ ম্পরওপ ব্যো ো  

১. পূ পঢ  ঙরভ ঢণো ২০১৯-২০২০ ণ প ঙরভ ২৭০ চদ এসঢফ  সথোরতভ ঝোওো সতয়ো লরঢো । ২০১৯-২০২০ 

ণ পঙরভ ৩০০ চদ এসঢফ  সথোরতভ ৩ ফো ন্তভ ৩০০০/- ঝোওো ওরভ প্রতোদ ওভো লরচ্ছ।  

২. ২০২০-২০২১ ণ পঙরভ সফোঝ ৯৫ চদ সদ স্ব ব্যসক্ত এং সয়োসভয ব্যসক্তভ ভঢরতল তোনদ  তোল ওভো লরয়রঙ। 

২০১৯-২০২০ ণ পঙরভ এভ ং ো সঙম ফো  ৯০ চদ 

৩. োফোসচও রঘঢদঢো বৃসদ্ধ  ঢণো সলঢওভড পো ধসভঘোমদো লয়োয় পূ পঢ  ঙরভভ তুমদোয় ঈরেঔরবোগ্য 

ধসভঢপদ মিয ওভো বোয়।  
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ধ্যোয় ৮.  প্রযোসদও ঈন্নসঢওভড 

৮.১   রক্ষিত কাজমূ, উনেশ্য এফং পরাপর 

)১.১( কাম প প্রক্ষক্রয়া উন্নক্ষতকযণ 

দত পফো ফসদঝসভং সরয়ও ওোব পপ্রসক্রয়ো ঈন্নসঢওভড ওফ পধসভওল্পদো  ণ পঙভ ২০২০-২০২১ 

 

মসিঢ ওোচ / সটি 

ওরধ পোরভযদ অআরদ 

ঈসেসঔঢ ওোচ ভল 

ওোব পোমী -১ ৮. ধোসদভভোল 

ওোব পোমী -২ দত পফো 

ওোব পোমী-৩ ৮.৭ অধোঢঢঃ মৎ ন্য সওোদ অআদ োরধরি ওরধ পোরভযদ দকভীরঢ 

ধোসদ সদষ্কোযরদভ চন্য ধব পোপ্ত ধোসদ সদষ্কোযদ দত পফোভ ব্যস্থো ওসভর 

এং চদোথোভরডভ স্বোস্থয  সুসথোভ প্রসঢমিয ভোসঔয়ো দত পফো গুসম 

সদফ পোড  ভিডোরিড  ংভিড ওসভর এং ধসভষ্কোভ ভোসঔর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রক্ষিত কাজ:  

ক্ষটি কন পানযননয গৃীত কাম পক্রভমূ:  

১. ংসিষ্ট্ ওফ পওঢপো  ওোঈসন্পমভ  চপয ব্যস্থোধদো সরয়ও স্থোয়ী ওসফটি  এসস এং দোকসভওরতভরও ওোরচভ ধসভওল্পদো এং 

োস্তোয়দ ম্পরওপ সভরয়র যদ প্রতোদ ওভো 

২. ধোেো সপসিও চপয ব্যস্থোধদো সরয়ও সস্বচ্ছোরও ওসফটি কঞদ ওভো 

৩. দত পফো ম্পরওপ সপরবোক গ্রলড ওভোভ চন্য এওচদ সনোভ/ CISC -সও তোসয়ত্ব প্রতোদ ওভো 

৪. দত পফোভ সররয় সপরবোক অফরম সদরয় প্ররয়োচদীয় ব্যস্থো সদরঢ ধসভচ্ছন্নওফ রতভ সদরত পয সতয়োভ চন্য ওদচোভরপন্পী সপোরক 

এওচদ ওফ পওঢপো সদভেক্ত ওভো 

৫. ফস্যোভ দ্রুঢ ফোথোরদভ চন্য ধসভচ্ছন্ন ওফ রও সদরত পযদো প্রতোরদভ চন্য ংসিষ্ট্ য়োরট পভ ওদচোভরপন্পী সুধোভআচোভরও তোসয়ত্ব 

প্রতোদ ওভো 

৬. অআআস  আদনভরফযদ  এডুরওযদ এং ওসফঈসদরওযদ  ঈধওভড প্রডয়দ  সঢভড এং প্রতয পদ ওভো 

৭.ওসফঈসদটি সপসিও রঘঢদঢোভমও ওযোরম্পআদ এভ অরয়োচদ ওভো   ম ফো োো  ফসচত  িো  সস আঢযসত ঙরভ 

দু'োভ  

৮. োচোভ ওসফটি  োচোভ ফোসমও সফসঢ  সভওোসভ ংস্থোভল এং ংসিষ্ট্ সস্টও সলো োভরতভ োরণ পো ওভো  

৯.  ম  ওরমচ সপসিও প্রঘোভডো  ধসভচ্ছন্নঢো ওোব পক্রফ ধসভঘোমদো ওভো 

১০. টসিঈএমসস'ভ ব ফোসও পোয় দত পফো ধসভস্কোভ- ধসভচ্ছন্নঢো সরয় অরমোঘদো ওভো এং ওদচোভরপন্পী সপোক  চপয 

ব্যস্থোধদো সরয়ও স্থোয়ী ওসফটিরও এসররয় সভরধোঝ প ওভো 

১১. স্থোয়ী ওসফটি  চপয ব্যস্থোধদো  ঢোভ ব ফোসও পোয় গ্রকসঢ সদরয় অরমোঘদো এং সপরবোক ংক্রোন্ত সভওট প ধব পোরমোঘদো 

ওরভ ব্যস্থো গ্রলড ওভর  টিফ স্থোয়ী ওসফটিরও সভরধোঝ প ওভর  

১২. এ অভ স'ভ ন্তঢ দুরঝো পোয় ওফ প ধসভওল্পদো োস্তোয়দ ংক্রোন্ত গ্রকসঢ এং ফস্যো সদরয় অরমোঘদো ওভো 

১৩. সটি ওরধ পোরভযরদভ োথোভড পোয় ভল্যোয়দ নমোনম সদরয় অরমোঘদো ওভো 

১৪. ধভঢ  ণ পঙরভভ চন্য ংরযোসথঢ ধসভওল্পদো বঢসভ ওভো এং োথোভড পোয় চফো সতয়ো।  

উনেশ্য:দত পফো সদয়সফঢ ধসভস্কোভ-ধসভচ্ছন্ন ভোঔরঢ দোকসভও ওতৃপও ফসদঝসভং ব্যস্থো সচোভতোভ ওভো এং এঢতংসিষ্ট্ সপরবোক 

সটি ওরধ পোরভযরদভ ফোধ্যরফ দ্রুঢ সদস্পসিভ মরিয এওটি ওোব পওভ ধদ্ধসঢ প্রসঢষ্ঠো ওভো । 

সূেক রিযভাত্রা জপন 

১.  ১।  ড পরুরধ দ্ধ ২। ফোরছ ফোরছ 

দ্ধ ৩। ধোসদ প্রলফোদ ৪। ধসভষ্কোভ ৫। 

খু ধসভস্কোভ। 

১-১ ফস্ত দত পফোভ সুঘও ৪  ধসভস্কোভ  

এভ সথও স্তরভ ণোওর।  

 

 

১-১ দত পফো সররয় সপরবোক দ্রুঢ সদস্পসি 

ওভোভ চন্য দোকসভও এং সটি 

ওরধ পোরভযরদভ ফরধ্য এওটি ওোব পওভ 

ফসদঝসভং ব্যস্থো প্রসঢসষ্ঠঢ লরয়রঙ।  

২. সপরবোক সদস্পসিভ লোভ ৮০  

 

২-১:  ৮০  সপরবোক বণোফরয় 

সদস্পসি লরয়রঙ।  
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)১.২( ভোস্তো ধসভস্কোভ-ধসভচ্ছন্নঢো সরয়ও ওোব পপ্রসক্রয়ো ঈন্নসঢওভড ওফ পধসভওল্পদো ণ পঙভ-২০২০-২০২১ 

 

মসিঢ ওোচ / সটি 

ওরধ পোরভযদ অআরদ 

ঈসেসঔঢ ওোচ ভল 

ওোব পোমী  -১  ১. চদস্বোস্থয 

ওোব পোমী  -২ চপয ংগ্রল  ধোভড এং এভ ব্যস্থোধদো 

ওোব পোমী  -৩ 

১.৬  ওরধ পোরভযদ দকভীভ সসপন্ন স্থোরদ ফয়মো সনসমোভ ধো  ো 

ন্যসথ অথোরভভ ব্যস্থো ওসভর এং সবঔোরদ নুরূধ ফয়মো সনমোভ 

ধো  ো অথোরভভ ব্যস্থো ওভো লআর  ওরধ পোরভযদ োথোভড সদোটিয দ্বোভো 

ধোেপঢ  োেী খভ  চোয়কো-চসফভ তঔমতোভকডরও ঢোলোরতভ ফয়মো ো 

অচপদো ঈক্ত ধো  ো অথোরভ সনসমোভ চন্য সদরত পয তোদ ওসভরঢ 

ধোসভর।  

 

ক্ষটি কন পানযন কর্তপক গৃীত কাম পক্রভমূ: 

১. ংসিষ্ট্ ওফ পওঢপো  ওোঈসন্পমভ  চপয ব্যস্থোধদো সরয়ও স্থোয়ী ওসফটি  এসস  এং দোকসভওরতভরও ওোরচভ 

ধসভওল্পদো এং োস্তোয়দ ম্পরওপ সভরয়র যদ প্রতোদ ওভো 

২. ধোেো সপসিও চপয ব্যস্থোধদো সরয়ও সস্বচ্ছোরও ওসফটি  কঞদ ওভো 

৩. ভোস্তো এং টোস্টসদ ধসভস্কোভ ংক্রোন্ত সপরবোক গ্রলরডভ চন্য এওচদ সনোভ / সঅআএস সও তোসয়ত্ব প্রতোদ 

ওভো 

৪. ফস্যোভ দ্রুঢ ফোথোরদভ চন্য  ধসভচ্ছন্ন ওফ রও সদরত পযদো প্রতোরদভ চন্য ংসিষ্ট্ য়োরট পভ ওদচোভরপন্পী 

সুধোভআচোভরও তোসয়ত্ব প্রতোদ ওভো 

৫. অআআস  আদনভরফযদ  এডুরওযদ এং ওসফঈসদরওযদ  ঈধওভড প্রডয়দ  সঢভড এং প্রতয পদ ওভো 

৬. ওসফঈসদটি ংযগ্রলরডভ চন্য “রঘঢদঢোভমও প্রঘোভোসপবোদ” ওফ প সঘভ অরয়োচদ ওভো ঙরভ দুআোভ +  ম  

ওসমচ  ফো োো  িো আঢযোসত  

৭. োচোভ ওসফটি  োচোভ ফোসমও সফসঢ  সভওোসভ ংস্থোভল এং ংসিষ্ট্ সস্টওরলো োভরতভ োরণ পো ওভো  

৮.  ম  ওরমচ  ওসফঈসদটি সপসিও প্রঘোভডো  ধসভচ্ছন্নঢো ওোব পক্রফ ধসভঘোমদো ওভো 

৯. টসিঈএমসস'ভ ব ফোসও পোয় ভোস্তো  টোস্টসদ ধসভস্কোভ- ধসভচ্ছন্নঢো সরয় অরমোঘদো ওভো এং ওদচোভরপন্পী 

সপোক  চপয ব্যস্থোধদো সরয়ও স্থোয়ী ওসফটিরও এসররয় সভরধোঝ প ওভো 

১০. স্থোয়ী ওসফটি  চপয ব্যস্থোধদো  সপরবোক ংক্রোন্ত সভওট প ধব পোরমোঘদো ওরভ ব্যস্থো গ্রলড ওভর  টিফ স্থোয়ী 

ওসফটিরও সভরধোঝ প ওভর  এং ভল্যোয়দ সভরধোঝ প োথোভড পোয় চফো সতরঢ লর 

১১. সঅআএস সপরবোক এভ সভওট প ভোঔর এং ওদচোভরপন্পী সপোকরও সলঢ ওভর 

১২. এ অভ স'ভ ব ফোসও পোয় ওফ প ধসভওল্পদো োস্তোয়দ ংক্রোন্ত গ্রকসঢ এং ফস্যো সদরয় অরমোঘদো ওভো  

১৩. স্থোয়ী ওসফটি  চপয ব্যস্থোধদো  ভল্যোয়দ নমোনম ধব পোরমোঘদো ওভর 

১৪. ধভঢ  ণ পঙরভভ চন্য ংরযোসথঢ ধসভওল্পদো বঢসভ ওভো এং োথোভড পোয় চফো সতয়ো 

 

উনেশ্য: ভোস্তো সদয়সফঢ ধসভস্কোভ-ধসভচ্ছন্ন ভোঔরঢ দোকসভও ওতৃপও ফসদঝসভং ব্যস্থো সচোভতোভ ওভো এং এঢত ংসিষ্ট্ সপরবোক 

সটি ওরধ পোরভযরদভ ফোধ্যরফ দ্রুঢ সদস্পসিভ মরিয এওটি ওোব পওভ ধদ্ধসঢ প্রসঢষ্ঠো ওভো । 

সূেক রিযভাত্রা জপন 

১. ৫ স্তভ ভল্যোয়দ  ১। ঢযন্ত সদোংভো ২। 

সদোংভো ৩। গ্রলডরবোগ্য ৪। ধসভষ্কোভ ৫।খু 

ধসভষ্কোভ 

১-১ ফস্ত ভোস্তো সুঘও ৪  ধসভস্কোভ  এভ 

সথও স্তরভ ভোঔো 

 

 

১-১ ভোস্তো সররয় সপরবোক দ্রুঢ 

সদস্পসি ওভোভ চন্য দোকসভও 

এং সটি ওরধ পোরভযরদভ ফরধ্য 

এওটি ওোব পওভ ফসদঝসভং ব্যস্থো 

প্রসঢসষ্ঠঢ লরয়রঙ 

২. সপরবোক সদস্পসিভ লোভ 
২-১৯০  সপরবোক বণোফরয় সদস্পসি 

লরয়রঙ 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদ স্থোসধঢ 

সপরবোক োর ভ ফরধ্য প্রোপ্ত 

সপরবোক এং চদোথোভড লরঢ 

প্রোপ্ত সমসঔঢ সপরবোক ভল 

সপরবোক সদ সি ওফ পওঢপোভ 

(সদও) বঢদ্রুঢ ম্ভ  সদ সি 
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ওভো লয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

)১.৩( কাম পপ্রক্ষক্রয়া উন্নক্ষতকযণ 

 

কডরযৌঘোকোভ সরয়ও ওোব পপ্রসক্রয়ো ঈন্নসঢওভড ওফ পধসভওল্পদো  ণ পঙভ- ২০২০-২০২১ 

 

 

মসিঢ ওোচ / সটি 

ওরধ পোরভযদ অআরদ 

ঈসেসঔঢ ওোচ ভল 

ওোব পোমী -১  ১. চদস্বোস্থয 

ওোব পোমী -২ ধোয়ঔোদো  প্রস্রো ঔোদো 

ওোব পোমী-৩ ১.৮ ওরধ পোরভযদ পুরুর  ফসলমোরতভ চন্য ধব পোপ্ত ং ও পৃণও পৃণও 

ধোয়ঔোদো এং প্রস্রো ঔোদোভ ব্যস্থো ওসভর এং ঢো বণোবণপোর 

ভিডোরিড  ধসভস্কোভ- ধসভচ্ছন্ন ভোসঔোভ ব্যস্থো ওসভর  

 

ক্ষটি কন পানযন কর্তপক গৃীত কাম পক্রভমূ: 

[ফসদঝসভং ব্যস্থো প্রসঢষ্ঠো ওভো] 

১. ংসিষ্ট্ ওফ পওঢপো  ওোঈসন্পমভ  স্থোয়ী ওসফটি  চপয ব্যস্থোধদো  এং দোকসভওরতভরও ওফ পধসভওল্পদো এং োস্তোয়দ সররয় 

সভরয়র যদ প্রতোদ ওভো 

২. মসিঢ কডরযৌঘোকোভ এভ দোফনমও  ক্রসফও দোম্বোভ সতয়ো 

৩. কড সযৌঘোকোভ ংক্রোন্ত সপরবোক গ্রলরডভ চন্য এওচদ সনোভ / সঅআএস সও তোসয়ত্ব প্রতোদ ওভো 

৪. ফস্যোভ দ্রুঢ ফোথোরদভ চন্য ধসভচ্ছন্ন ওফ রও সতও সদরত পযদো প্রতোরদভ চন্য এওচদ ওফ পওঢপোরও তোসয়ত্ব প্রতোদ ওভো 

৫. অআআস  আদনভরফযদ  এডুরওযদ এং ওসফঈসদরওযদ  ঈধওভড প্রডয়দ এং প্রতয পদ ওভো 

৬. ওসফঈসদটি ংযগ্রলরডভ চন্য “রঘঢদঢো ভমও প্রঘোভোসপবোদ” ওফ প সঘভ অরয়োচদ ওভো   ম  ফসচত  ফো োো  িো 

আঢযোসত ঙরভ দুআোভ  

৭. ওসফঈসদটি/টসিঈএমসস ঢোরতভ ব ফোসও পোয় ধোসমও ঝয়রমঝ এভ গ্রকসঢ সদরয় অরমোঘদো ওভর এং ওদচোভরপন্পী 

সপোরও সভরধোঝ প ওভর 

৮. স্থোয়ী ওসফটি  চপয ব্যস্থোধদো  সপরবোক এং ওোরচভ সভওট প ফসদঝভ ওভর   টিফ স্থোয়ী ওসফটিরও সভরধোঝ প ওভর   

৯. সঅআএস সপরবোক এভ সভওট প ভোঔর এং স নুবোয়ী ওদচোভরপন্পী সপোক ব্যস্থো গ্রলড ওভর 

১০. চপয ব্যস্থোধদো সরয়ও স্থোয়ী ওসফটি ঢোভ ব ফোসও পোয় ওোরচভ গ্রকসঢ  নমোনম ভল্যোয়দ ওভর এং প্ররয়োচদীয় 

সুধোসভয প্রতোদ ওভর 

১১. ওোরচভ গ্রকসঢ এং ভল্যোয়রদভ ঈধভ এঅভস ওতৃপও ঙরভ ন্তঢ দুোভ ধব পোরমোঘদো পো /ওফ পযোমো ধসভঘোমদো ওভো 

১২. ভল্যোয়দ সভরধোঝ প োথোভড পোয় অরমোঘদো ওভো  

১৩. ধভঢ  ণ পঙরভভ চন্য ংরযোসথঢ ধসভওল্পদো প্রডয়দ ওভো এং োথোভড পোয় সধয ওভরঢ লর 

[আচোভো গ্রলীঢোভ োরণ চুসক্ত ংরযোথদ ওভো] 

১. আচোভোগ্রলীঢোভ োরণ চুসক্ত ংরযোথরদভ চন্য ওোচ ওভরঢ োচোভ যোঔোভ এওচদ ণো দুআচদ ওফ পওঢপোরও WIT সলরর 

সদভেক্ত ওভর 

২. ঢপফোদ চুসক্তভ তসমমধ  ধব পোরমোঘদো ওভো এং ংরযোথরদভ সরয়গুরমো সঘস ঢ ওভো 

৩.  চুসক্তভ তসমমধ  ধব পোরমোঘদোভ চন্য ধসভওল্পদো বঢসভ ওভো 

৪. ধসভওল্পদো নুোরভ ংরযোসথঢ চুসক্তভ তসমমধর ভ ঔেো প্রস্তুঢ ওভো 

৫. ঢপফোদ এং ম্ভোব্য আচোভোগ্রলীঢোভ সদওঝ সণরও ফঢোফঢ সদয়োভ চন্য পোভ অরয়োচদ ওভো 

৬. ংরযোসথঢ ঔেো চুসক্তভ তসমমধ োসতরঢ গুরুত্বপূড প ফঢোফঢভল সন্নরয/প্রসঢনমদ ওভো 
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৭. ংসিষ্ট্ ওতৃপধরিভ সদওঝ সণরও চুসক্তভ তসমমধ োসতভ নুরফোতদ সদয়ো  
 

উনেশ্য: 

কডরযৌঘোকোভগুরমো সদয়সফঢ ধসভস্কোভ-ধসভচ্ছন্ন ভোঔরঢ দোকসভও ওতৃপও ফসদঝসভং ব্যস্থো সচোভতোভ ওভো এং এঢতংসিষ্ট্ সপরবোক 

সটিওরধ পোরভযরদভ ফোধ্যরফ দ্রুঢ সদস্পসিভ মরিয এওটি ওোব পওভ ধদ্ধসঢ প্রসঢষ্ঠো ওভো । 

 

সূেক রিযভাত্রা জপন 

১. ৫ স্তভ ভল্যোয়দ  ১। ঢযন্ত সদোংভো ২। সদোংভো 

৩। গ্রলডরবোগ্য ৪। ধসভষ্কোভ ৫। খু ধসভষ্কোভ  

১-১ওম কড সযৌঘোকোভ  ৪।  ধসভস্কোভ   

এভ সথও   ধব পোরয়  ভোঔো 

 

 

সটি ওরধ পোরভযদ  আচোভো গ্রলীঢো 

এং দোকসভওরতভ ংযগ্রলরডভ 

ফোধ্যরফ কড সযৌঘোকোভ ংক্রোন্ত 

সররয় সসথ সপরবোরকভ দ্রুঢ 

প্রসঢওোভ এং ওোব পওভ ফসদঝসভং 

ব্যস্থো প্রসঢসষ্ঠঢ লরয়রঙ 

২.সপরবোক  প্রসঢওোভ  এভ লোভ 
২-১:  ৯৫  সপরবোক বণোফরয় 

প্রসঢওোভ ওভো 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযরদ ৯০% 

সপরবোক বণোফরয় প্রসঢওোভ ওভো 

লরয়রঙ। 

 

 

 

)২( কয ব্যফস্থানা 

 

রক্ষিত কাজঃ 

১। ওভ অতোয়  প্রসঢরতদ প্রস্তুঢ  ধব পরিড 

২। ভোচস্ব সপোক দ্বোভো ংগ্রল 

৩। প্রসঢটি য়োরট প ফোসও এং ব ফোসও সভরধোটি পং  বণোবণ সদ পমঢো সঘও ওভো ল  

৪। স্থোয়ী ওসফটি  ওরধ পোরভযদ  োথোভদ পোয়  ব ফোসও য়োট প সপসিও ঢতোভসও 

৫। রঘঢদঢো বৃসদ্ধ এং ওভ প্রঘোভ 

৬। সধোস্টোরভভ ফরঢো ঈধোতোদ সদরয় অআআস  ঢথ্য  সযিো এং সবোকোরবোক  এভ প্রস্তুসঢ 

৭। টসিঈ এমসস পোঃ অআআস ঈধওভড গুরমো প্রঘোভ  য়োট প সপসিও ংগ্ররলভ ধব পোরমোঘদো  ওফ পধসভওল্পদো  ঙরভ ওফধরি 

দুআোভ  

৮। সদ্বঢীয় প্রোসন্তরওভ  রেোভ-সটরম্বভ  ফয় সস এং য়োট প সপসিও ওভ ংগ্রল সপবোদ 

৯। সএসসভ পোগুরমো  ঙরভ দুআোভ  টসিঈএমসস  সস স্তরভভ ওোচগুরমো ম্পরওপ সলঢ ওভো 

১০। স্থোয়ী ওসফটি এং ওরধ পোরভযদ ওতৃপও দীসঢকঢ অরমোঘদো  োথোভদ পো  

১১। দতুদ ংলঢ ঞ্চম  ংগ্ররলভ সি   সণরও  ো  অতোরয়ভ সররয় অরমোঘদো 

১২। অআসদ ওোঞোরফোভ ফরধ্য সদথ পোসভঢ ওরভভ  ওঞ্জোভরপসন্প  েওোসঢ এং ধোসদ ভভোল  লোভ োেোরদো 

উনেশ্য: 

১। ধব পোয়ক্ররফ এং সদয়সফঢ ধদ্ধসঢরঢ ধব পরিড এং ংরযোথদভমও ওোরচভ ফোধ্যরফ সলোস ং  ো  সণরও অয় বৃসদ্ধ ওভো। 

২। পযন্তভীড সদয়ন্ত্ররডভ সপসিরঢ োথোভদ ওভ,  সদথ পোসভঢ ওভ ন্যোন্য অরয়ভ চন্য পৃণও যোওোঈ  ভিডোরিরডভ ফোধ্যরফ ভোচস্ব 

ধসভঘোমদোভ ঈন্নসঢ ওভো। 

৩। য়োট প সপসিও ফোসও প্রসঢরতদ 

সূেক রিযভাত্রা জপন 

১। ওভ অতোরয়ভ ধব পোয় ক্রসফও  সদয়ফঢোসন্ত্রও ধব পরিড 

২। ওভ অতোরয়ভ তিঢো  (ধসভওসল্পঢ ধসভফোরদভ তুমদোয় ং লীঢ ওরভভ ধসভফোরদভ 

যঢোংয) বৃসদ্ধ ধোয়। 

 

অকোফী দুআ 

ণ পঙরভ 

পুরভোপুসভ 

োস্তোয়দওভো। 

 

 

য়োট প সপসিও 

ফোসও 

প্রসঢরতদ, 

সদথ পোসভঢ ওরভভ 

চন্য পৃণও 

যোওোঈ  

 

৩. ভোচস্ব অতোয় োরচঝ োস্তোয়রদভ প্রস্তুঢ কৃঢ ফোসও প্রসঢরতদ গুরমো ওরভভ 

যোওোঈ  এং ঢোভ োরণ ম্পসওপঢ ব্যয়রও পৃণও ওরভ। 

৩।স্থোয়ী ওসফটিভ সফটিং সদোঝ, োসর পও অসণ পও সভডী 

ওরভভ যোওোঈ  

এং ঢোভ োরণ 

ম্পসওপঢ ব্যয়রও 

পৃণও ওভো। 

ভোচস্ব অতোয় 

োরচঝ 

োস্তোয়রদভ প্রস্তুঢ 

কৃঢ ফোসও 
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প্রসঢরতদ গুরমো 

ওরভভ যোওোঈ  

এং ঢোভ োরণ 

ম্পসওপঢ ব্যয়রও 

পৃণও 

 

 

৩( ফানজট ব্যফস্থানা 

রক্ষিত কাজ 

১। ঔেো োসর পও অসণ পও সভডী প্রস্তুঢওভড  

২। স্থোয়ী ওসফটি এং ওরধ পোরভযদ পোয় অসণ পও সভডী পুদঃভল্যোয়দ এং অরমোঘদো  

৩। রয়োআরঝ অসণ পও সভডী প্রওোয  সএসসভ োরণ সফটিং  এং এমসচসটরঢ চফোতোদ 

৪। সআ এং সফয়ভরতভ দ্বোভো স্বঢন্ত্র ব্যরয়ভ প্রস্তো ধব পোরমোঘদো এং নুরফোতদ 

৫। এর রম ফসদঝসভং নফ পগুরমোরঢ প্রসঢটি অআরঝরফভ ফোসও প্রকৃঢ ণ পপ্রোসপ্ত এং প্রতোদ প্ররযওভড 

৬। ব ফোসও ধব পরিড প্রসঢরতদগুরমো সসপন্ন স্তরভ প্রস্তুঢওভড এং সএসসভ োরণ অরমোঘদো ওভো 

৭। োরচঝ  অসণ পও প্ররিধড এং অসণ পও সভডী নভ োরঝভ ঈধভ প্রসযিড ধসভঘোমদো ওভো 

৮। অসণ পও প্ররিধড ধসভঘোমদো 

৯। ওরধ পোরভযদ ওতৃপও ধভঢ  ঙরভভ োরচরঝভ চন্য অসণ পও প্ররিধড  সওৌযমকঢ োরচঝ প্রডয়দ/অধরটঝ এং ধব পোরমোঘদো।   

১০। ফোঘ প ফোর অসণ পও প্ররিধড ম্পসওপঢ প্রসযিড ধসভঘোমদো ওভো। 

১১। সপোকগুরমো ওতৃপও নম ণ পঙরভভ প্রোসপ্ত এং প্রতোরদভ নুফোদ 

১২। সপোকগুরমো এং স্থোয়ী ওসফটিভ োরণ সলো সপোক অরমোঘদো ওরভ 

১৩। সএসসভ োরণ অরমোঘদো  ওরধ পোরভযদ পোয় নুরফোতদ  চদোথোভরদভ চন্য োরচঝ লচমপয ওভো  

 

উনেশ্য: 

 

োরচরঝভ বসঘ য  ো ওভরঢ এং সভরধোটি পং  ধব পরিড োেোরদোভ চন্য দতুদ োরচটিং নফ প ঘোলুওভড 

 

সূেক রিযভাত্রা জপন 

১. সঢসভক্ত ব্যয় সফোঝ  ওোব পওভওভরদভ  লোভ ১-১ 

সথ পঢ ধব পরিড এং সভরধোটি পংরয়ভ 

ফোধ্যরফ োরচরঝভ বর  ১৫%  ো 

সধরয়রঙ (ণ প প্রতোরদভ ধসভফোদ 

ধসভওসল্পঢ োরচরঝভ ১২০ যঢোংরযভ 

সসয লরদো) 

১-১ 

সভরধোরঝ পভ দতুদররঝভ োরণ দতুদ 

োরচরঝভ টকুরফ । 

 

২.ঢনসম নুবোয়ী োরচরঝভ দসণ এং সভরধোঝ প চফো সতয়ো 

লরয়রঙ। 

 

 ড পরূরধ ভোচস্ব অওোঈর ভ চন্য 

োস্তোসয়ঢ 

 

 ড প োস্তোসয়ঢ লরয়রঙ। 

 

)৪( নাগক্ষযক ম্পকৃ্তকযণ:  রঘঢদঢো বৃসদ্ধভ মরিয  ম ভঘদো প্রসঢরবোসকঢোভমও ওফ পধসভওল্পদো ২০২০-২০২১ 

 

ক্ষটি কন পানযন কর্তপক গৃীত কাম পক্রভমূ:  

 

১.  ম সপসিও ভঘদো প্রসঢরবোসকঢো অরয়োচদ ওভোভ চন্য ধব পোরমোঘদো ওসফটি কঞদ 

২.য়োওপ আফপ্রুপরফ  টিফ ওফ পধসভওল্পদো সদরয় ধব পোরমোঘদো ওসফটি  টসিঈ এম সস  সএ সস এং োথোভড পোয় ফঢসদসফয় ওভো 

এং অরমোঘদো ওভো 
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৩. য়োওপ আফপ্রুপরফ  টিফ োথোভড ঈধমসি/ সোছোধেো এং রঘঢদঢো বৃসদ্ধভ চন্য সফয়ভ  ওোঈসন্পমভরতভ োরণ প্রোণসফওপোর 

ওফ পযোমোভ অরয়োচদ ওভর 

৪. ভঘদো প্রসঢরবোসকঢো ওফ প সঘভ চন্য প্ররয়োচদীয় ঈধওডভল বঢভী ওভো  সণফ সদ পোঘদ এং প্রসঢরবোসকঢোভ ফোধওোঠি  সস্কোসভং ফোদতণ্ড  

পুভস্কোভ প্রতোদ  সখোরডো ধদ্ধসঢ  কডফোধ্যরফভ ফঢ সরয়ভল সবফদ ংোতধর ভ প্রন্ধ  সভসট  এএফএ  এএদএ  সস 

রয়োআরঝভ োঢপো  

৫. সএসস এং সস োথোভড পো ভঘদো প্রসঢরবোসকঢো সরয়ও ওফ প সঘভ ধব পোরমোঘদোপূ পও  ফন্তব্য এং সুধোসভয প্রতোদ ওভরদ। 

৬. টসিঈঅআটি মসিঢ  ম ভরল ভঘদো প্রসঢরবোসকঢো সররয় সতওসদরত পযদোভমও পোভ অরয়োচদ ওভর . 

৭. মসিঢ  মভরলভ সযিোণ রতভ ওোঙ সণরও ভঘদো ংগ্রল ওভো এং ঢো সস’ভ ওোরঙ চফো সতয়ো 

৮. ভঘদো ধব পোরমোঘদো ওসফটি ভঘদোমী ধভীিো ওভর এং টসিঈঅআটি ভ ওোরঙ সস্কোভ চফো সতর 

৯. টসিঈঅআটি ভঘদোভ সস্কোভভল এও ীওভড ওভর এং সনটব্যোও গ্রলরডভ চন্য ংসিষ্ট্ স্থোয়ী ওসফটি  সএসস এং 

টসিঈএমসস’ভ োরণ সযয়োভ ওভর 

১০. সটি ওরধ পোরভযরদভ সফয়ভ সচয়ী ঙো রতভ ফরধ্য পুভস্কোভ প্রতোদ ওভর 

১১.কডফোধ্যফ  সস রবোআঝ  এএদএ আঢযোসতভ ফোধ্যরফ পুভস্কোভ সচয়ীরতভ দোফ এং ভঘদোভল প্রওোরযভ ব্যস্থো ওভো 

১২.টসিঈঅআটি ভল্যোয়দ নরফ পভ ঈধভ সপসি ওরভ ধব পোরমোঘদো ওফ পযোমো ধসভঘোমদো ওভর 

১৩. স্থোয়ী ওসফটি ভল্যোয়দ নমোনম ধব পোরমোঘদো ওভর 

১৪.টসিঈঅআটি সস োথোভড পোয় ভল্যোবদ সভরধোঝ প চফো সতর 

১৫. ধভঢ  ণ পঙরভভ চন্য ংরযোসথঢ ধসভওল্পদো প্রডয়দ  এং সস োথোভড পোয় চফো। 

 

উনেশ্য: ঙো ঙো ী এং সপপোওরতভ ফরধ্য ধসভচ্ছন্নঢো সরয়ও রঘঢদঢো বৃসদ্ধ ওভো 

সূেক রিযভাত্রা জপন 

১. সদ পোসঘঢ ভঘদো প্রসঢরবোসকঢো  দোকসভও 

রঘঢদঢোভ দৃষ্ট্োন্তভমও সল:প্রওোয এং 

সমঔওরও সস পুভস্কোভ প্রতোদ ওভো লর 

স.স. োথোভড পোয়  ৩ টি সভো সদন্ধ 

সদ পোসঘঢ ওরভ নুরফোতদ সতয়ো লর এং  

স.স. পুভস্কোভভল এআ ণ পঙরভ প্রতোদ 

ওভো লর। 

 

ঙো -ঙো ীরতভ প্রোয় চদ ধসভচ্ছন্নঢো সররয় 

ভঘদো প্রসঢরবোসকঢোয় ংযগ্রলদ ওরভসঙম 

 

 

২. প্রসঢরবোসকঢোয় ংযগ্রলডওোভী ঙো  

ঙো ীরতভ যঢওভো লোভ 

প্রসঢরবোসকঢোয় ংযগ্রলডওোভী ঙো  

ঙো ীরতভ যঢওভো লোভ ৮০% 

প্রসঢরবোসকঢোয় ংযগ্রলডওোভী ঙো  ঙো ীরতভ 

যঢওভো লোভ ৮০% সঙম  

 

)৫( ক্ষনযাদ িাদ্য ক্ষফলয়ক কভ পক্ষযকেনা ২০২০-২০২১ 

 

মসিঢ ওোচ / সটি 

ওরধ পোরভযদ অআরদ 

ঈসেসঔঢ ওোচ ভল 

ওোব পোমী -১ ১১. ঔোয  ধোদীয়  ব্যোসত  

ওোব পোমী -২ 
ঔোয  ধোদীয়  ব্যোসত ংক্রোন্ত  

১১.১. ওরধ পোরভযদ প্রসথোদ দ্বোভো- 

ওোব পোমী-৩  (ও) মোআরন্প ব্যঢীঢ সওোদ স্থোদ ো খভোসেরঢ সওোদ সদসত পষ্ট্ ঔোয 

ো ধোদীয় ব্য প্রস্তুঢ ো সক্রয় ো সদসরদ্ধ ওসভরঢ ধোসভর; 

 

রক্ষিত কাজ:  

ক্ষটি কন পানযননয গৃীত কাম পক্রভমূ:  

১. ংসিষ্ট্ ওফ পওঢপো  ওোঈসন্পমভ  সভষু্ট্রভ  ফোসমও/ব্যোয়ী/দোকসভওরতভ সদরয় ওফ পযোমোভ অরয়োচদ ওভো  

২. সদভোধত ঔোয অআদ ২০১৩ এং ২০১৮ োরম সদভোধত ঔোয সরয়ও প্রসথোরদভ অরমোরও সপচোম ঔোয সরয়ও ফসদঝসভং  

ধসভতয পরদভ ধদ্ধসঢ  সযসটঈম ধব পোরমোঘদো ওভো এং সদয়সফঢ ফসদঝসভং এভ চন্য সঘওসমষ্ট্ বঢভী ওভো 

৩.  ১৯ দং য়োরট পভ ঔোয ঈৎধোতদওোভী  ভভোলওোভী  সতোওোদধোঝ চসভধ ওভো এং এভ ফধ্য সণরও ফসদঝসভং এভ চন্য 

প্ররয়োচদীয় ঔোয  রব্যভ সতোওোদ ধোঝ সদথ পোভড ওভো 

৪. ওফ পওঢপো-ওফ পঘোভী  স্থোয়ী ওসফটিভ তস্যরতভ চন্য সদভোধত ঔোয সরয়ও প্রসযিরডভ অরয়োচদ ওভো 

৫. ওোব পওভ ফসদঝসভং এভ চন্য ংসিষ্ট্ য়োরটভ টোব্লুএমসস ওসফটি  এভ তস্যরতভ চন্য সপচোম ঔোয সরয়ও প্রসযিরডভ 

অরয়োচদ ওভো 

৬. সভষু্ট্রভ  ফোসমও  সভষু্ট্রভ  েসফও ংকঞরদভ তস্যরতভ সদরয় সদভোধত ঔোয  ঔোয  ব্যোসতভ ব্যস্থোধদো সররয় ওফ পযোমোভ 
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মিযভূক্ত এমোওো য়োট প দং ১৯ সুঢোধীভ োচোভ  চমওভ সফোে  

সফসটওযোম পূ প সকআঝ  ভোথোপে সফোে  ধোওোভ ফোণো 

োচোভ 

ভভোলওোভীভ 

ং ো 

ভভোলওোভী ম্পরওপ/ সফোঝ 

সতোওোদধোরঝভ ং ো ৪৩টি 

 

 

 

 

 

 

 

অরয়োচদ ওভো  প্রসঢব্যোরঘ ১০-১৫ চদ ওরভ  

৭. ংসিষ্ট্ য়োরট প সদভোধত ঔোয সরয়ও রঘঢদঢোভমও ফোআসওং ওভো  ঙরভ ৪ োভ  

৮. সন্সতষ্ট্ ধদ্ধসঢ  সযসটঈরমভ অরমোরও সপচোম ঔোয  যোও-সচ  নমভম  ফোঙ-ফোং  ধোদীয়  ব্যোসত আঢযোসত  সরয়ও  

সদয়সফঢ ফসদঝসভং  ধসভতয পদ ওভো 

৯. ঔোয  ধোদীয়  ব্যোসত সররয় সপরবোক গ্রলরডভ চন্য  ওফ পওঢপো/সঅআএস  ওফ পওঢপো/ওফ পঘোভী সদভেক্ত ওভো 

১০. সপচোম ঔোয সররয় দোকসভও সপরবোক রভচসফরদ ধসভতয পদ ওভরঢ স্বোস্থয সপোরক এওচদ স্যোসদঝোভী ধসভতয পও সদভেক্ত 

ওভো ণো ফসদঝসভং ওোব পক্ররফভ ফোধ্যরফ এওআ ওোরচভ চন্য সদথ পোসভঢ এমোওো ধসভতয পদ ওভো 

১১. অআআস ঈধওভড বঢভী  প্রতয পদ ওভো 

১২. দোকসভও ম্পৃক্তওভরডভ চন্য রঘঢদঢো ভমও ওযোরম্পআদ ওোব পক্রফ ধসভঘোমদো ওভো  ঙরভ ২ োভ  

১৩. সস  টসিঈ এমসস  য়োট পদং-১৯  ফসদঝসভং ওোব পক্ররফভ গ্রকসঢ ম্পরওপ পোয়  ঙরভ ৪ োভ  ঈধস্থোধদ ওভর 

এং স্বোস্থয সপোক সওসভ সধোঝ প ওভর। 

১৪. সযিো  স্বোস্থয  ধসভোভ ধসভওল্পদো  স্বোস্থয ধসভঘব পো সরয়ও স্থোয়ী ওসফটি ওোব পক্ররফভ ফসদঝসভং ওভর  টসিঈ অআটি স্থোয়ী 

ওসফটি সওসভরধোঝ প ওভর  

১৫. সফো  ওোআয়ুফ  স্যোসদঝোভী ধসভতয পওরও সদরয়োক ওভো এং স্বোস্থয সপোক এ ংক্রোন্ত সপরবোক   লীঢ ধতরিধ এভ সভওট প 

ংভিড ওভর 

১৬. ভল্যোয়দ নফ প এভ অরমোরও ধব পোরমোঘদো ওফ পযোমোভ অরয়োচদ ওভো 

১৭. এ ংক্রোন্ত স্থোয়ী ওসফটি ভল্যোয়দ নমোনম ধব পোরমোঘদো ওভর এং চূেোন্তওভরডভ চন্য ফঢোফঢ  সুধোসভয প্রতোদ ওভর। 

১৮. এ ংক্রোন্ত স্থোয়ী ওসফটি সটি ওরধ পোরভযরদভ োথোভড পোয় ভল্যোয়দ নমোনরমভ সভরধোঝ প সধয ওভর। 

১৯. ধভঢ  ণ প ঙরভভ চন্য ংরযোসথঢ ধসভওল্পদো প্রডয়দ ওভো এং সটি ওরধ পোরভযরদভ োথোভড পোয় সধয ওভো 

 ফসদঝসভং  ঔোয  ধোদীয়  ব্য ভভোলওোভীরতভ সতোওোদ  প্রকৃঢ স্থো  সক্রয় আঢযোসত সতঔো 

 ধসভতয পদ  ঔোয  ধোদীয়  ব্যোসতভ স্থো  সফয়োত সতঔো  ঔোয ব্য ধভীিোকোরভ ধোঞোরদো  আঢযোসত ঢণো প্ররয়োচদীয় অআদোনুক 

ব্যস্থো গ্রলড ওভো 

উনেশ্য: 

ঔোয  ধোদীয়  ব্যোসতভ সদয়সফঢ ধসভতয পরদভ সরষ্ট্ফ প্রসঢষ্ঠো ওভো  সক্রয় দোকসভও ফসদঝসভং এং সভরধোটি পং ব্যস্থো প্রসঢষ্ঠো 

এং সদভোধত ঔোয সদসিঢওভরড দোকসভওরতভ সপরবোক সদ সি ওভো 

 

সূেক রিযভাত্রা জপন 

১. ৪৩ ং ও ঔোয ভভোলওোভী 

ফসদঝসভং  ধসভতয পদ ওভো লরয়রঙ 

২.  সপচোম ঔোয সরয়ও ০২টি দোকসভও 

ওতৃপও সপরবোক 

৩. সপচোম ঔোয সরয়ও  ০২টি 

দোকসভও ওতৃপও সপরবোক ফয়ফঢ 

সদ সি ওভো লরয়রঙ 

১. ফসদঝসভং  ধসভতয পদকৃঢ ঔোয  

ধোদীয়  ব্যোসত ভভোলওোভীভ ং ো 

বৃসদ্ধ ১ সণরও ২ (সদ্বগুড)  

২.দোকসভও ওতৃপও সপচোম ঔোয 

সরয়ও সপরবোরকভ ং ো বৃসদ্ধ ১ 

সণরও ২ (সদ্বগুড)  

৩. সদভোধত ঔোয সরয়ও সপরবোক 

সদ সিভ লোভ 

১-১ দত পফো সররয় সপরবোক দ্রুঢ সদস্পসি 

ওভোভ চন্য দোকসভও এং সটি 

ওরধ পোরভযরদভ ফরধ্য এওটি ওোব পওভ 

ফসদঝসভং ব্যস্থো প্রসঢসষ্ঠঢ লরয়রঙ।  

২. সপরবোক সদস্পসিভ লোভ ১০০  

 

২-১: ১০০  সপরবোক বণোফরয় 

সদস্পসি লরয়রঙ।  

 

 

১০০  সপরবোক বণোফরয় সদস্পসি 

লরয়রঙ। 
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  )৫( অআক্ষন উকযণ (প্রক্ষফধান এফং উ-অআন) 

রক্ষিত কাজ 

১. সস োথোভড পোয় প্রসথোদ প্রডয়রদভ সররয় অরমোঘদো ওরভ সদ্ধোন্ত গ্রলড ওভর এং  প্রথোদ সদ পোলী ওফ পওঢপো/সঘ  অআদ 

ওফ পওঢপো   োসচস্ট্র্যোঝ  ংসিষ্ট্ সপোকীয় প্রথোদ  প্ররয়োচরদ সরয়সপসিও  সরযরজ্ঞ ব্যসক্তরতভ সদরয় এওটি ওসভকসভ ওসফটি কঞদ 

ওভর। এওআ পোয়  সরয়টিভ োরণ ংসিষ্ট্ স্থোয়ী ওসফটি সবদ ঔেো প্রডয়রদভ ফয় ফঢোফঢ প্রতোদ ওরভ সআ ম্পরওপ সদ্ধোন্ত 

গ্রলড ওভর  ঢোরতভরও তোসয়ত্ব ম্পরওপ সলঢ ওভর। 

২. ওোসভকসভ ওসফটি এমসচসট ওতৃপও সপ্রসভঢ ফরটম প্রসথোদটি ধব পোরমোঘদো ওরভ সস’ভ চন্য প্রসথোদ প্রডয়রদভ মরিয এওটি 

ওফ প-ধসভওল্পদো প্রস্তুঢ ওভর  এং ংসিষ্ট্ স্থোয়ী ওসফটিরঢ  বসত ণোরও  ফঢোফরঢভ চন্য তোসঔম ওভর। 

৩. ওোসভকসভ ওসফটি ফরটম প্রসথোরদভ সপসিরঢ এওটি ঔেো প্রসথোদ প্রডয়দ ওভর। 

৪. ওসভকসভ ওসফটি ঔেো প্রসথোদটিভ ধব পোরমোঘদোভ চন্য সদয়সফঢপোর পোভ অরয়োচদ ওভর। 

৫. ওোসভকসভ ওসফটি ঔেো প্রসথোদটি  ২য় ঔেো  সস’ভ োথোভড পোয় নুরফোতরদভ চন্য তোসঔম ওভর। 

৬. সস’ভ োথোভড পো প্রসথোদটি ধব পোরমোঘদো ওরভ নুরফোতদ প্রতোদ ওভর। 

৭. ওোসভকসভ ওসফটি চূেোন্ত প্রসথোদটি প্ররয়োচদীয় ধব পোরমোঘদো  সপটিং  প্রজ্ঞোধরদভ চন্য এমসচসট’ভ সদওঝ সপ্রভড ওভর।  

৮. ওোসভকসভ ওসফটি প্রসথোদ প্রডয়রদভ ফয় নুসষ্ঠঢ প্রসঢটি পোভ ওোব পসভডী সযিডীয় সরয়  বসত ণোরও  ঈরেঔল সমসধদ্ধ 

ওরভ ভোঔর।    

উনেশ্য: ১. স্থোয়ী ওসফটি সরয়ও প্রসথোদ এং সপরবোক গ্রলড  প্রসঢওোভ সরয়ও প্রসথোদ প্রডয়দ ওভো 

 

সূেক রিযভাত্রা জপন 

১. 

প্রসথোদ প্রডয়দ সযরর এমসচসটরঢ 

সপ্রভরদভ ঢোসভঔ  

১-১ 

স্থোয়ী ওসফটি  সপরবোক সয়রও 

প্রসথোদ প্রডয়দ ওভো 

১-২ 

 

১-১ 

প্রসথোদ দুটিভ চূেোন্ত ঔেো প্রডয়দ ওভো 

লরয়রঙ।  

১-২ 
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৮.২ িভতা উন্নয়ন (প্রক্ষিণ) 

োৎসভও প্রসযিড ধসভওল্পদো  ব্যস্থোধদো সরয়ও ওফ পধসভওল্পদো ২০২০-২০২১ 

 

ক্ষটি কন পানযন কর্তপক গৃীত কাম পক্রভমূ:  

১. সসটআঈ প্রসযিড ধসভওল্পদো বঢসভ ওভো (প্ররবোচদ লরম োরচঝল) 

২. োথোভড পোয় প্রসযিড ধসভওল্পদো ধব পোরমোঘদো পূ পও (োরচঝ ল) ঢো নুরফোতদ 

৩.সসটআঈ োথোভড পোরঢ প্রসযিড ব্যস্থোধদো ধদ্ধসঢভ (ন পোঝ এং ধদ্ধসঢ) ঈধভ ঈধস্থোধদো প্রতোদ ওভর 

৪. সসটআঈ প্রসঢটি প্রসযিড োস্তোবদ ওভোভ অরক প্রসযিরদ ংযগ্রলডওোভীরতভ ঢোসমওো প্রস্তুঢ ওভর। 

৫. ংসিষ্ট্ স্থোবী ওসফটি (বসত ণোরও) ঙরভভ প্রণফোরথ পভ প্রসযিড নমোনম (িযোসওং সযঝ এং ভল্যোবদ সযরঝভ োভোংয) 

ধব পোরমোঘদো ওভর। 

৬. সসটআঈ প্রসযিরডভ ভল্যোয়দ নফ প ওম্পোআম ওভর (ংযগ্রলডওোভীভো ভল্যোবদ নফ প পূভড ওভর এং সসটআরঢ চফো সতর) 

৭. সসটআঈ িযোসওং সযরঝ প্রসযিরডভ সভওট প ভোঔর। 

৮. সসটআঈ প্রসযিড প্রসক্রয়ো, ধসভওল্পদো এং ব্যস্থোধদো সরয় ধব পোরমোঘদো ওভর এং বসত প্ররবোচদ লব, ঢোলরম ংরযোথরদভ 

প্রস্তো সতর। 

৯. োথোভড পোয় প্রসযিদ ধসভওল্পদো এং ব্যস্থোধদো সররয় ংরযোসথঢ প্রসযিড প্রসক্রয়ো এংনভরফঝ সদরয় অরমোঘদো ওভো 

লর এং ফঢোফঢ প্রতোদ ওভো লর। 

১০. সসটসট ধভঢ  ণ পঙরভভ চন্য ঔটো প্রসযিড ধসভওল্পদো ঈত্ধোতদ ওরভ। 

১১. ংসিষ্ট্ স্থোবী ওসফটি (বসত ণোরও) ঙরভভ সদ্বঢীবোরথ পভ প্রসযিড নমোনম (িযোসওং সযঝ এং ভল্যোবদ সযরঝভ োভোংয) 

ধব পোরমোঘদো ওভর। 

১২. োথোভড পো   অসণ পও ঙরভভ প্রসযিড নমোনম প্রওোয ওভর এং ধভঢ  ণ পঙরভভ চন্য ঔটো প্রসযিড ধসভওল্পদো 

প্ভদয়ড ওভর। 

উনেশ্য: প্রসযিডপ্রোপ্ত স.স. ওফ পওঢপো এং ওোঈসন্পমভরতভ প্রসযিড ংক্রোন্ত সভওট প ভোঔো এং োসর পও প্রসযিদ ভল 

এওস ঢওভরদভ ধদ্ধসঢ প্রডয়দ ওভো 

সূেক রিযভাত্রা জপন 

(১)প্রসযিরড ংযগ্রলডওোভীরতভ ওোঙ 

সণরও সনটব্যোও সদরয় িযোসওং যীঝ 

সদয়সফঢ অধরটঝ ওভড  

 

"(১) প্রসযিডোণ রতভ ফরধ্য যঢওভো 

৯৫ পোক সসটআঈ এভ ওোরঙ প্রসযিড 

ভল্যোয়দ যীঝ চফো সতর 

(২)প্রসযিডোণ রতভ ভল্যোয়দ 

ঠিওপোর িযোসওং যীরঝ প্রসঢনসমঢ 

লর । 

প্রসযিড ধসভওল্পদো এং নমোনম ভল 

সস োথোভড পোয় (সচএফ) ঈধস্থোধদ 

ওভো লব   

(২) এওটি োসর পও এও ীওভড যীঝ 

প্রস্তুঢ ওভো এং ঢো সস োথোভড পোয় 

ঈধস্থোধদ ওভো 

(২) স.স. োথোভড পোয় (জুদ 

ফোর) োসর পও এও ীওভড সযঝ 

ঈধস্থোধদ ওভো লর। 
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সটি ওরধ পোরভযদ ওতৃপও োস্তোসয়ঢ ২০২০-২০২১ ণ পঙরভভ প্রসযিরডভ ঢোসমওো 

 

ক্রভ 

ফাক্ষল পক প্রক্ষিণ ক্ষযকেনা প্রক্ষিণ জপন 

প্রক্ষিণ ক্ষনযানাভ 

(প্রক্ষিণ প্রদানকাযী) 

শুরুয তাক্ষযি 

(ক্ষদন/ভা/ফেয) 

মভাট 

ক্ষদন 

ংগ্রণকাযীয ংখ্যা 

কভ পকতপা/

কভ পোযী 

ক্ষনফ পাক্ষেত 

প্রক্ষতক্ষনক্ষধ 

১ Legal Refreshers প্রসযিড ওফ পযোমো     ১৭/১১/২০২০ ১ ১৫ ৪৫ 

২ প্রওল্প োস্তোয়দ  ওফ পধসভওল্পদো সরয়ও ওফ পযোমো  ২০/০১/২০২১ ০২ ১  

৩ োরচঝ প্রডয়দ ংক্রোন্ত ওফ পযোমো   ২৮/০১/২০২১ ১ ২  

৪ 
ন্যো প্রস্তুসঢওফ প ঘী  ভূসফওম্প অধতওোমীদ ধসভওল্পদো 

সরয়ও ওোসভকভী ওফ পযোমো  
০৩/০২/২০২১ ১ ১  

৫ স্থোয়ো ওসফটি প্রসথোদ, ২০২০ সররয় ধব পোরমোঘদো  ০৯/০২/২০২১ ১ ২  

৬ চমোয়ু সপরবোচদ  প্রযফরদভ ঈধভ প্রপো ংক্রোন্ত ০৭/১০/২০২০ ৪ ১  
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৯.  কন পানযন এফং কক্ষভটিয বা 

৯.১  ক্ষটি কন পানযননয াধাযণ বা 

বায অনরােয ক্ষফলয় এফং প্রধান প্রধান ক্ষিান্তমূ 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান ক্ষিান্তমূ 

পোভ ঢোসভঔ  

ফয়ঃ   

৩১/০৮/২০২০আং, 

সোফোভ, ওোম 

১১:০০ঝো 

 

অরমোঘয সরয় দং-১: কঢ ফোসও 

পোভ সদ্ধোন্ত ধঞদ  নুরফোতদ 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং-২:ঢোেী/ 

োসডসচযও পরদভ দীম দ ো 

নুরফোতদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং-৩: সওোসপট-১৯ 

এভ সস্তোভ প্রসঢরভোথ ংক্রোন্ত 

অরমোঘদো। 

 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং-৪: ভোস্তো 

ম্প্রভরডভ সদসফি থোধ মোমকুঠি 

সফোে এমওোয় ঢনসযম- সফৌচো-

ভঘুদোণকঞ্জ, সচ,এম দং- ৯৩, স এ/ 

অভ  এ ঔসঢয়োদ দং- ১৭৩৬, 

োরও  তোক দং- ২৭১, লোম তোক দং- 

২০৯৯, ধসভফোদ- ০.০৫৭৫ এওভ চসফ 

সথগ্রলড প্ররগ।  

 

অরমোঘয সরয় দং -৫ : ১৪২৭ োংমো 

োরম ০১(এও) ঙভ সফয়োরত সটি 

ওরধ পোরভযদোথীদ লোঝ োচোভভল  

োয়ভোঢ ফোলোম ১০% বৃসদ্ধরঢ আচোভো 

প্রতোদকৃঢ লোঝোচোভ/ োয়ভোঢ ফোলোম 

বণো- মোমোকলোঝ, বুসেভলোঝ, থোধ 

োচোভ, োরলকঞ্জ লোঝ, সওভোদীভলোঝ, 

ঘোন্দ্কুটি লোঝ,  ভোভখোঝ লোঝ, 

ঘওআপুভলোঝল ০৯(দয়)টি 

োয়ভোঢ ফোলোম বণো-সধটিস সভোট 

অফ অেঢ ঝোসফ পদোম, সদঈ 

আসঞ্জসদয়োভধোেো নম অেঢ, 

মোমোকলোঝ োআরওম স্টযোন্ড  

ঠিওোতোভধোেো ব্যোয়ী সফসঢ ংমগ্ন 

কডরযৌঘোকোভ ০৪(ঘোভ)টি আচোভো প্রতোদ 

নুরফোতদ প্ররগ।  

 

সদ্ধোন্ত -১: কঢ ১৯/০২/২০২০আং ঢোসভরঔভ ফোসও পোভ 

ওোব পসভডীরঢ সওোদ ংরবোচদ, সরয়োচদ ো ংরযোথদী দো 

ণোওোয়  পোভ ওোব পসভডী ওম তরস্যভ নুফসঢক্ররফ 

 প সঢক্ররফ নুরফোতদ ওভো লয় এং স্থোয়ী ওসফটিগুরমো ঘম 

ভোঔোভ চন্য স্থোয়ী ওসফটিভ পোধসঢ  োসঘসও 

লোয়ঢোওোভীরও সদরত পয প্রতোদ ওরভ সদ্ধোন্ত  সলঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত-২: ঈধ-ক্রসফও দং- ১ লরঢ ২০১ ধব পন্ত দীম দ ো পোয় 

ঈধসস্থঢ ওম তস্য  সফয়ভ ফরলোতরয়ভ নুফসঢক্ররফ  

নুরফোতরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ নুরফোসতঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-৩: সস্তোসভঢ অরমোঘদোরন্ত পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয় 

এওফঢ লরয় সওোসপট- ১৯ সস্তোভ প্রসঢরভোথওরল্প চদরঘঢদঢো 

বৃসদ্ধ, চীোনুদোযও ষুথ সে, প্রঘোভ প্রঘোভডো ওরভ চদকদরও 

রঘঢদ ওরভ সঢোমোভ প্রস্তো ভোরঔদ এং সব োেী মওটোঈদ 

স্থোয় অরঙ স োেীরঢ ঔোয োফগ্রী  সঢম োোদ 

সঢভড ওভো লয় এ সররয় সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।  

 

 

সদ্ধোন্ত-৪: পোয় ভোস্তো ম্প্রভরডভ সদসফি থোধ মোমকুঠি সফোে 

এমওোয় ঢনসযম- সফৌচো-ভঘুদোণকঞ্জ, সচ,এম দং- ৯৩, স এ/ 

অভ  এ ঔসঢয়োদ দং- ১৭৩৬, োরও  তোক দং- ২৭১, লোম তোক 

দং- ২০৯৯, ধসভফোদ- ০.০৫৭৫ এওভ চসফ সথগ্রলরডভ সররয় 

সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়।   

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-৫: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোাোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় ঈক্ত লোঝ োচোভ, োয়ভোঢ ফোলোম, অফ অেঢ, নম অেঢ, 

োআরওম ষ্ট্যোন্ড, ঠিওোতোভধোেো ব্যোয়ী সফসঢ  

কডরযৌঘোভগুসম ১০% বৃসদ্ধরঢ আচোভো প্রতোরদভ সররয় সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   
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অরমোঘয সরয় দং- ৬: ১৪২৭ োংমো 

োরম সটি ওরধ পোরভযদোথীদ ঘেোলোঝ 

১,৫১,০০০/- ঝোওো তরভ আচোভোতোভ 

ওতৃপও ঘোসলঢ তরভ আচোভো প্রতোদ 

নুরফোতদ প্ররগ। 

 

অরমোঘয সরয় দং-৭: ২০২০-২১আং 

ণ প ৎরভ ০১(এও) ঙভ সফয়োরত 

অরতরদভ ফোধ্যরফ সটি 

ওরধ পোরভযদোথীদ সওন্দ্রীয় ো 

ঝোসফ পদোম, সটি োচোভ কডরযৌঘোকোভ, 

মোওী ফসচত কডরযৌঘোকোভ, দোকঞ্জ 

োচোভ কডরযৌঘোকোভ  ১০% বৃসদ্ধরঢ 

সওভোফসঢয়ো চোরফ ফসচত 

শ্যোফোসুন্দ্ভী ঔোম ংমগ্ন কডরযৌঘোকোভ 

আচোভো প্রতোদ নুরফোতদ প্ররগ। 

অরমোঘয সরয় দং-৮: ২০২০-২১আং 

ণ প ৎরভ অরতরদভ ফোধ্যরফ সটি 

ওরধ পোরভযদোথীদ সঔোয়োেভল আচোভো 

প্রতোদ          

          

অরমোঘয সরয় দং- ৯: ১৪২৭ োংমো 

োরম ফোসলকঞ্জ ধোআওোভী োচোভ 

বসেও ফলোফোভী ওরভোদো পোআভোরভ 

ওোভরড মওটোঈদ ণোওোয় ভৄম আচোভো 

তভ ঝোওো লরঢ ০৩(সঢদ) ফোরভ 

আচোভো ঝোওো  ২০১৯-২০আং ণ প 

ঙরভভ ঠোওো সওোঘ স্টযোন্ড এভ 

০২(দুআ) ফোরভ ভৄম আচোভোতভ লরঢ 

আচোভোভ ঝোওো ফকুন ওভড 

নুরফোতদ প্ররগ।  

 

অরমোঘয সরয় দং-১০: সটি োচোভ 

োআরওম স্টযোন্ড ১৪২৭ োংমো, সটি 

োচোভ ১৪২৭ োংমো  সটি 

চোআঔোদো ২০২০-২১আং ণ প ৎভ 

বসেও ফলোফোভী ওরভোদো 

পোআভোওোমীদ আচোভোতোভ ওতৃপও 

অরতরদ আচোভোভ ঝোওো ফকুন 

ওভড প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১১।  েও  

পদ দীসঢফোমো ২০১৪ এভ সদয়ফ 

নুোরভ ভোস্তোভ দোফওভরডভ অরতদ 

প্ররগ অরমোঘদো।  

 

 

 

সদ্ধোন্ত-৬: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোাোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয় রমদ লোঝ োচোভগুরমোভ অয় 

োেোরদোভ মরিয োচোভ যোঔোভ োরণ অরমোঘদো ওরভ ঘোসলঢ 

তরভ আচোভো প্রতোরদভ সররয় সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

   

সদ্ধোন্ত-৭: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় ০১(এও) ঙভ সফয়োরত ঈক্ত সওন্দ্রীয় ো ঝোসফ পদোম, 

কডরযৌঘোকোভগুরমো  ১০% বৃসদ্ধরঢ সওভোফসঢয়ো চোরফ ফসচত 

শ্যোফোসুন্দ্ভী ঔোম ংমগ্ন কডরযৌঘোকোভ আচোভো প্রতোরদভ সররয় 

সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-৮(ও): পোয় সস্তোসভঢ অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়  

 োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ০১(এও) ঙভ সফয়োরত 

ঈক্ত সঔোয়োেভল আচোভো প্রতোরদভ সররয় সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ 

 লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত- ৯: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্  এওফঢ 

লরয় ফোসলকঞ্জ ধোআওোভী োচোরভভ ০৩ (সঢদ) ফোরভ  ঠোওো 

সওোঘ ষ্ট্োরন্ডভ ০২ (দুআ) ফোরভ আচোভোভ ঝোওো ফকুন ওভরডভ 

সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-১০: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোাোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় ঈক্ত োআরওম ষ্ট্যোন্ড, সটি োচোভ  চোআঔোদোভ ০৩(সঢদ) 

ফোরভ আচোভোভ ঝোওো ফকুন ওভরডভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ 

 লীঢ লয়।   

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-১১: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয় এওফঢ লরয় েও 

পদ স্থোধদো দোফওভড দীসঢফোমো/২০১৪ নুোরভ দোফওভড  

ওসফটিভ নুরফোতদ োরধরি অরতরদভ সররয় সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।  
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অরমোঘয সরয় দং- ১২। Avw_©K 

mvnvh¨ cÖm‡½ Av‡jvPbv|   

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৩। সসপন্ন 

ঈন্নয়দভমও প্রওল্প োস্তোয়রদভ 

গ্রকসঢ, দতুদ প্রওল্প গ্রলড  প্রোক্কমদ 

নুরফোতদ ংক্রোন্ত অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৪। সসথ 

 

অরমোঘয সরয় দং ও)    সটি 

ওরধ পোরভযদ এমোওোভ সসপন্ন 

ঈন্নয়দভমও ওোব পক্রফ প্ররগ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৪।   

অরমোঘয সরয় দং ঔ)  অত্মীকৃঢ 

ফোষ্ট্োভরভোম ওফ পঘোভীরতভ সঢদ সস্কম 

প্রতোদ ংক্রোন্ত  পূর পভ ওসফটি 

োসঢমওরভ দতুদ ওসফটি কঞদ প্ররগ 

অরমোঘদো।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৪ (ক): 

এযোমু্বরমন্প যোঔোভ সঝসমরনোদ 

ধোরভঝভ সঝসমরনোদ সভসধ দো ওভড 

 কোেী ঘোমও পোেো                                   

সযী সদয়ো প্ররগ অরমোঘদো। ন্ধকৃঢ 

অপ্যোয়দ  বোঢোয়োঢ পোঢো প্রতোদ 

প্ররগ অরমোঘদো। 

সদ্ধোন্ত- ১২: পোধসঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ভূঢোরধি অসণ পও োলোয্য প্রতোরদভ 

সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত- ১৩:  ঈধ-ক্রসফও দং- ১ লরঢ ৭৮ ধব পন্ত ঈন্নয়দভমও 

প্রওল্পভল প্রোক্কমদল পোয়  প সঢক্ররফ নুরফোসতঢ লরমো।  

 

 

 

সদ্ধোন্ত  ১৪ ও)  পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ঢত্ত্বোথোয়ও প্ররওৌযমীভ সদওঝ 

ঈন্নয়দভমও ওফ পওোন্ড ম্পরওপ চোদরঢ ঘোয়ো লরম সঢসদ রমদ 

ঢপফোরদ সসচসধ, এফসচএসধ, চোআচো প্রওরল্পভ ওোচ ঘমফোদ 

ভরয়রঙ। ঢ রধ্য সওোদ সওোদ প্যোরওরচভ ওোচ ঠিওোতোভ ঠিও 

ফরয় দো ওভোয় চদকরডভ সপোকোসন্তভ সৃসষ্ট্ লরচ্ছ, স 

প্যোরওরচভ ফরধ্য ২টি প্যোরওরচভ ওোচ োসঢম ওভো লরয়রঙ এং 

ন্যোন্য প্যোরওরচভ ফরধ্য সব ঠিওোতোভ ঠিওপোর ওোচ 

ওভরদদো ঢোরতভ ওোব পোতোরয োসঢম ওরভ ধ  প্রতোদ ওভো লর। 

সব প্যোরওরচভ ওোচ ন্ধ ভরয়রঙ ঢো সধসটভ নুরফোতদ সধরম 

তভধ  অলোদ ওভো সবরঢ ধোরভ ফরফ প অরমোঘদো ওভো লয় এং 

নুরফোতরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।  

ii)  পোয় ২৩দং য়োট প ওোঈসন্পমভ চদো সফোঃ সরওন্দ্োভ 

অমী রমদ প্যোরওচ দং-চঢ়ইই/চ/ঈ/০১ এভ ো প্ররচে এ 

সদঈ জু োধোেো ইতকোল ধোম্প লোঈচ লরঢ লোচীভ ঔোফোভ ভোস্তোভ 

ধসভরঢপ সদঈ জু োধোেো োোদ নযোেভী ফসচত লরঢ সমঝদ 

ঙো োো ধব পন্ত ভোস্তোটি চদগুরুত্বপূড প লয়োয় ঈক্ত ভোস্তোটি পুদঃ 

সদফ পোরডভ চন্য প্রস্তো ওভরঢ ঢো  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

সদ্ধোন্ত- ১৪ (ঔ): পোয়  প সঢক্ররফ সঢদ সস্কম প্রতোরদভ 

মরিয সদর োক্তপোর ওসফটি কঞদ ওভো লয়।  

ওসফটিভ তস্যবৃন্দ্ ১) চদো সফোঃ সঢৌসলদুম আমোফ, 

ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-২০, ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ- অলোয়ও, 

২)  চদো সফোঃ ফোলভৄদুভ ভলফোদ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং- ১৯, 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ- তস্য, ৩)  চদো   লোভোথদ ঘন্দ্র, 

ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-০৪, ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ-তস্য, ৪)  

চদো সফোঃ ভলফতুেো োমো, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-২৮, ভংপুভ 

সটি ওরধ পোরভযদ- তস্য, ৫) চদো সফোঃ নুরুন্নী পৄলু, 

ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-২৫, ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ-তস্য, ৬) 

চদো ভৄলো ত লোসবুভ ভলফোদ, প্রথোদ সলো ভিড ভিড 

(ঘঃতোঃ), ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ-তস্য, ৭) চদো সফোঃ দোইফ-

ঈম-লও, প্রযোসদও ওফ পওঢপো (ঘঃতোঃ), ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ- 

তস্য। 

 

 

সদ্ধোন্ত-১৪ (ক) : পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্  এওফঢ লরয় চদস্বোস্থয যোঔোভ যোঔো প্রথোদরও 

সদরত পয প্রতোদ ওরভদ, ঈক্ত ওফ পঘোভীভ সরুরদ্ধ প্ররয়োচদীয় ব্যস্থো 

সদয়োভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 



ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ  ২০২০-২০২১ ণ পঙরভভ োসর পও প্রসঢরতদ 

40 

 

 

অরমোঘয সরয় দং খ)  ৬দং য়োরট পভ 

বুসেভলোঝ ংস্কোভ ওভড প্ররগ 

অরমোঘদো।  

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং গ)  দ োসলীদ 

আফোভঢ বঢভী ওভড  ২৮দং য়োরট প 

৫ফ ঢমো দ ো  বোভ টরওঝ দং- ১৬৬ 

নুরফোতদ সদরয় ১০ঢমো সস ং 

সদফ পোডওভড প্ররগ অরমোঘদো।  

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং-ঘ:  ৎ োচোভ 

পুকুভ পভোঝ ওরভ সটি ফোরওপঝ 

সদফ পোডওভড প্ররগ অরমোঘদো।  

 

 

অরমোঘয সরয় দং-ঙঃ ঘ তকুঠি 

লযোসমপ্যোট ফোঞরও সফসদ 

সস্টসটয়োফওভড প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং-চঃ বোসন্ত্রও যোঔোভ 

আকুআধরফ  পোেো সটি ওরধ পোরভযরদভ 

ঢলসরম চফো দো লয়োয় ঢতন্ত                                     

প্রসঢরতদ চফোওভড অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ছ):  ঘমফোদ 

ঈন্নয়দভমও ওোব পক্ররফভ িসঢগ্রস্থরতভ 

িসঢপূভড প্ররগ অরমোঘদো। 

 

সদ্ধোন্ত .খ:পোয় ৬দং য়োট প ওোঈসন্পমভ রমদ বুসেভ লোঝ, লোঝ-

োচোভ সফসঢভ ঈন্নয়দ, সুআধোভ ওরমোদীরঢ োভঢ 

সুআধোভরতভ পুদ পোদ ওভড, লোরঝভ ফয়মো অচপদো ধোভড 

ওরভ ঈক্ত চোয়কোয় সপসট োলু সনরম ঈধরবোসক ওরভ সট বঢভী 

ওভোভ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়।   

 

সদ্ধোন্ত গ): পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় স্ব-স্ব য়োরট পভ ওোঈসন্পমভকদ ঢ রতভ 

এমোওোভ নুরফোতদ ঙোেো োেী-খভ সদফ পোড ওভরডভ ঢোসমওো 

বঢভী ওভড  ৫ফ ঢমো দ ো বোভ টরওঝ দং-১৬৬ নুরফোতদ 

সদরয় ১০ ঢমো সস ং সদফ পোড ওভরঢরঙ এ সররয় প্ররয়োচদীয় 

ধতরিধ গ্রলরডভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

সদ্ধোন্ত-ঘ: পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ঈক্ত এমোওোয় সটি ফোরওপঝ সদফ পোড  

ওরভডভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

সদ্ধোন্ত- ঙ : mfvq †gqi g‡nv`q I Dcw ’̄Z mKj 

KvDwÝjie„›` GKgZ n‡q D³ GjvKvq GKwU wgwb 

†÷wWqvg wbg©vY  K‡iYi wm×všÍ me©m¤§wZµ‡g M„nxZ nq|   

 

সদ্ধোন্ত- চ: পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ঈক্ত আকুআধরফ  পোেো সটি 

ওরধ পোরভযরদভ ঢলসরম চফো দো লয়োয় ঢতন্ত ওসফটিরও 

প্রসঢরতদ চফো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত- ঘ): i) পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ঈন্নয়দভমও ওোচ ওভরঢ সকরয় 

বোরতভরও িসঢপূভড নুতোদ প্রতোদ ওভো লরয়রঙ ঢোভ ভূঢোরধি 

নুরফোতরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

      ii) পসষ্যরঢ এ থভরডভ িসঢপূভড প্রতোরদভ 

প্ররয়োচদ লরম ঈন্নয়দ ওোব পক্রফ ঘমফোদ ভোঔোভ স্বোরণ প প্ররওৌযম 

সপোরকভ ফঢোফরঢভ সপ্রসিরঢ ঢো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

১৪/১২/২০২০ আং  

সোফোভ  

 

অরমোঘয সরয় দং- ১।  

কঢ ফোসও পোভ সদ্ধোন্ত ধঞদ  

নুরফোতদওভড।  

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ২।  

ঢোেী/ োসডসচযও পরদভ দীম 

দ ো নুরফোতদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ৩ (ও)। ভংপুভ 

সটি ওরধ পোরভযরদভ স্থোয়ী ওসফটি 

ফরটম প্রসথোদ, ২০১৯ ংক্রোন্ত 

সদ্ধোন্ত-১: কঢ ৩১/০৮/২০২০আং ঢোসভরঔভ ফোসও পোভ 

ওোব পসভডীরঢ সওোদ ংরবোচদ, সরয়োচদ ো ংরযোথদী দো 

ণোওোয় ঈক্ত পোভ ওোব পসভডী ওম তরস্যভ নুফসঢক্ররফ 

 প সঢক্ররফ নুরফোতদ ওভো লয়। 

 

 

সদ্ধোন্ত-২:  ঈধ-ক্রসফও দং- ১ লরঢ ২০৫ ধব পন্ত দীম দ ো পোয় 

ঈধসস্থঢ ওম তস্য  সফয়ভ ফরলোতরয়ভ নুফসঢক্ররফ  

নুরফোতরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ নুরফোসতঢ লরমো 

 

 

সদ্ধোন্ত-৩ (ও): পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় সসপন্ন সপোরকভ প্রথোদরতভ স্থোয়ী ওসফটিভ োসঘসও  

তোসয়ত্ব প্রতোদ ওরভ পোয় ফরটম প্রসথোদটি নুরফোতদ সতয়ো লয় 
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অরমোঘদো।  

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ৩ (ঔ)।  ভংপুভ 

সটি ওরধ পোরভযদ (দোকসভও ফঢোফঢ 

 সপরবোক প্রসঢওোভ) ফরটম 

প্রসথোদ ংক্রোন্ত   

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ৪।  েও  

পদ দীসঢফোমো ২০১৪ এভ সদয়ফ 

নুোরভ ভোস্তোভ দোফওভরডভ অরতদ 

প্ররগ অরমোঘদো।  

 

                            

অরমোঘয সরয় দং- ৫। জ্ঞোদ ল সদ  

ফোধ্যসফও সযোমরয়ভ সযিও 

ওফ পঘোভীরতভ ফোসও নুতোদ বৃসদ্ধ  

ফোস্টোভ সভোম ওভরডভ চন্য অরতদ 

প্ররগ  অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ৬। য়োট প 

ওসম্পঈঝোভ ধোরভঝভরতভ 

 োদীপোঢো বৃসদ্ধভ অরতদ প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ৭।  ঈিভ 

ধীভচোোত ভেকীধোেো অলফত অমী 

নূভোদী  লোসনসচয়ো ফো োোভ ১চদ 

সযিরওভ ফোসও সঢদ ভোর ভ 

অরতদ প্ররগ অরমোঘদো। 

  

  

অরমোঘয সরয় দং- ৮।  পূ প 

োমোধোেো, ধীভচোোত, তোরফোতভপুভ 

চোসফ’অ ফোসতদীয়যোল ওফী 

ফোতভোোয় অসণ পও নুতোরদভ চন্য 

অরতদ প্ররগ। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ৯। োথোভড 

ম্পোতও, ভংপুভ ফলোদকরভ ২০০০ 

(দুআ লোচোভ) দতুদ ঘোচপোভ সভ ো -

পযোদ মোআরন্প সতয়োভ  

 আলো সকরচঝ সদোটিসনরওযরদভ চন্য স্থোদীয় ভওোভ, ধেী 

ঈন্নয়দ  ফোয় ফন্ত্রডোময়, োংমোরতয সঘোময় ঠোওোয় 

সপ্রভরডভ চন্য সদ্ধোন্ত  লীঢ লয়। 

 

 

সদ্ধোন্ত-৩ (ঔ) : সস্তোসভঢ অরমোঘদোরন্ত পোয় ঈধসস্থঢ 

সফয়ভ ফরলোতয় এওফঢ লরয় ফরটম প্রসথোদ নুরফোতদ প্রতোদ 

ওরভদ, ঢোলো সকরচঝ সদোটিসনরওযরদভ চন্য স্থোদীয় ভওোভ, ধেী 

ঈন্নয়দ  ফোয় ফন্ত্রডোময় োংমোরতয সঘোময় ঠোওোয় 

সপ্রভরডভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

সদ্ধোন্ত-৪:  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয় ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় েও পদ স্থোধদো দোফওভড দীসঢফোমো/২০১৪  

নুোরভ ভোস্তোভ দোফওভড ঈধওসফটিভ ওসফটিভ সুধোসভযক্ররফ 

নুরফোতরদভ সররয় সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ 

 

 

সদ্ধোন্ত-৫: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় জ্ঞোদ ল সদ  ফোধ্যসফও সযোমরয়ভ সযিও 

  

ওফ পঘোভীরতভ ফোসও নুতোদ বৃসদ্ধ  ফোস্টোভ সভোম ওভরদভ 

নুরফোতদ দো সতয়োভ সররয় সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।  

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-৬: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় রমদ ঢপফোরদ য়োট প ওসম্পঈঝোভ ধোরভঝভকড 

 োসদপোঢো  ৫,০০০/- (ধ ঘ লোচোভ) ঝোওো ধোরচ্ছদ। ঢোরতভ 

ফোসও  োসদ পোঢো ৫,০০০/- (ধ ঘ লোচোভ) ঝোওো সণরও বৃসদ্ধ 

ওরভ ৭,০০০/- (োঢ লোচোভ) ঝোওো ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ 

 লীঢ লয়। 

 

 

সদ্ধোন্ত-৭: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈিভ ধীভচোোত ভেকীধোেো অলফত অমী নূভোদী  

লোসনসচয়ো ফো োোভ ১চদ সযিরওভ ফোসও সঢদ ভো  প্রতোদ 

ম্ভ দয় ফরফ প সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-৮: পোয় ঈধসস্থঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় পূ প 

োমোধোেো, ধীভচোোত, তোরফোতভপুভ চোসফ’অ ফোসতদীয়যোল 

ওফী ফোতভোোয় অসণ পও নুতোদ সফয়ভ ফরলোতরয়ভ এঔসঢয়োভ 

ফরফ প সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-৯:  পোয় সফয়ভ ফরলোতয় রমদ যলরভভ ফরধ্য রদও 

মোআরন্প সলীদ দতুদ ঘোচপোভ সভ ো - পযোদ নথপোর ঘমোঘম  

ওভোয় পুসময  িোসনও ঢোরতভ অঝও ওভরম বোদচরঝভ সৃসষ্ট্ 
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চন্য অরতদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১০। ভংপুভ সটি 

ওরধ পোরভযদ এমোওোয় সয়োসভয 

কুকুভ / সেোম ধোভড ব্যয় ংক্রোন্ত 

অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১১। বসেও 

ফলোফোভী ওরভোদো পোআভোরভ ওোভরড 

ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদোথীদ আচোভো 

ংসিষ্ট্ ওম  প্রসঢষ্ঠোদ ঢণো ১৪২৭ 

োংমো োরমভ লোঝ-োচোভ বণো-

মোমোক, বুসেভলোঝ, সওেোন্দ্ স 

োচোভ, দসচরভভ লোঝ,   ীঢোদোণ 

সদও সধদী সঢোদ োচোভ, থোধ 

োচোভ, ঘেোভ লোঝ, সদরঢকঞ্জ 

লোঝ, ঈিফ লোচীভ লোঝ, োরলকঞ্জ 

লোঝ, সওভোদীভ লোঝ,  ভোখোঝ লোঝ, 

সকোমোকঞ্জ লোঝ, ঘ ন্দ্কুটি লোঝ, 

ঘওআপুভ লোঝ এং ২০১৯-২০আং 

ণ প ঙরভভ োয়ভোঢ ফলোম বণো- 

সওন্দ্রীয় ো ঝোসফ পদোম, সটি োচোভ 

কডরযৌঘোকোভ, মোওী ফসচত 

কডরযৌঘোকোভ, দোকঞ্জ োচোভ 

কডরযৌঘোকোভ, সওভোফসঢয়ো চোরফ 

ফসচত ংমগ্ন কডরযৌঘোকোভ, 

সফসটরওম সফোে ংমগ্ন কডরযৌঘোকোভ 

ঢোং-০১/০১/২০২০আং লরঢ 

৩১/১২/২০২০আং ধব পন্ত মোমোক লোঝ 

োআরওম স্টযোন্ড আচোভোভ ০৩(সঢদ) 

ফোরভ আচোভোভরল্যভ ঝোওো ফকুন 

ওভরডভ অরতদ প্ররগ। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১২। ভংপুভ সটি 

ওরধ পোরভযদোথীদ সসপন্ন োচোরভভ 

সতোওোদ খরভভ ফোসও পোেো বৃসদ্ধওভড 

প্ররগ অরমোঘদো। 
 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৩। ভংপুভ সটি 

ওরধ পোরভযদোথীদ সসপন্ন োচোরভভ 

সতোওোদ খরভভ ফোসও পোেো বৃসদ্ধওভড 

প্ররগ অরমোঘদো।পোধসঢ, চমওভ 

ফৎস্যচীস ঈন্নয়দ সফসঢ, সঢর পরড 

কুওরুম সম প্লোসঢ লয়োয় মীরচভ 

সযষ্ট্ ঝোওো ফকুরনভ চন্য 

অরতদ। 

লয়। সরলতু ঈধসস্থঢ ওরম এওফঢ লরয় ৫০০ ঔোদো ঘোচপোভ 

সভ ো  ৫০০ ঔোদো পযোদ মোআরন্প প্রতোদ ওভোভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।  

 

সদ্ধোন্ত-১০: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় সয়োসভয কুকুভ  সেোম ধোভরডভ চন্য ৩০০/- 

(সঢদযঢ) ঝোওো এং করু ধোভরডভ চন্য ৫০০/- (ধ ঘযঢ) 

ঝোওো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত-১১:  পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় লোঝ-

োচোভ ভরলভ ০৩(সঢদ) ফোরভ আচোভোভ ঝোওো ফকুন ওভরডভ 

সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-১২: ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদোথীদ সসপন্ন োচোরভভ 

সতোওোদ খরভভ ফোসও পোেো বৃসদ্ধওভড প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-১৩: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় ০৩ (সঢদ) ফোরভ ঝোওো ফকুরনভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ 

 লীঢ লয়।   
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অরমোঘয সরয় দং- ১৪। ভংপুভ সটি 

ওরধ পোরভযরদভ ঈন্নয়দভমও ওফ পওোন্ড 

ধসভঘোমদোভ চন্য িসঢপুভড প্রতোদ 

সররয় অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৫। সটি 

ওরধ পোরভযরদভ সওোদ ওফ পঘোভী ভতুয 

ভড ওভরম ২৫,০০০/- ঝোওো প্রতোরদভ 

সদয়ফ ভরয়রঙ। ঢপফোরদ  ব্যভৄরল্যভ 

োচোভ ঈদ্ধপকসঢ লয়োয় অসণ পও 

নুতোদ বৃসদ্ধ ওরভ ৫০,০০০/- ঝোওো 

সণরও ১,০০,০০০/- ঝোওো ওভো এং 

ভতুয ওফ পঘোভীভ ধসভোভরক পভ   

প্রসঢষ্ঠোরদ ন্তপভূক্ত ওভড। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৬: সটি 

ওরধ পোরভযরদভ ওফ পঘোভীরতভ োেীভ 

 ো  ফকুন ওভড। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৭। সটি 

ওরধ পোরভযদ অঢোথীদ সদ্ধপঢ 

এমোওোভ সলোস ং  ো  সদদ্ধপভড ওভড 

প্ররগ। 

  

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৮। সফোঙোঃ 

সফোরমফো আয়োসফদ, সধঢো- সফোঃ 

অঢোঈভ ভলফোদ, োং- সদঈ যোমদ, 

য়োট প দং-২৫, ভংপুভ এভ  োদী 

পোঢো প্রতোদ প্ররগ  

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৯। ওরভোদো 

ধভঢ  ফয় দকভীভ ৬টি সযোমরয়ভ 

ওম ঙো /ঙো ীরতভ ংযগ্রলরড সদচ 

সদচ সযোমরয় ২০২১ োরম ফোঘ প/ সফ 

ফোরভ “ফয়ফঢ সত ওভ, সো ধো 

চীদপভ”প্রসঢধোয ভঘদো 

প্রসঢরবোকসকঢোভ নুরফোতদ ওভড 

প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ২০। অসণ পও 

োলোয্য প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-১৪: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় রমদ ঈন্নয়দভমও ওফ পওোন্ড ধসভঘোমদোভ চন্য ভূঢোরধি 

িসঢপূভড প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

সদ্ধোন্ত-১৫.: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। 

সস্তোসভঢ অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় রমদ ওযোঝোকসভ নুবোয়ী সুআধোভ = 

১০,০০০/- (তয লোচোভ) ঝোওো, বতসদও ফজুভী ২০,০০০/- (সয 

লোচোভ), ফোষ্ট্োভ সভোম ৩০,০০০/- (স য লোচোভ)  স্থোয়ী 

ওফ পঘোভীরতভ ৫০,০০০/- (ধঞ্চোয লোচোভ) ঝোওো অসণ পও নুতোদ 

বৃসদ্ধ ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত- ১৬: পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। সস্তোসভঢ 

অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় রমদ ওফ পঘোভীরতভ োেীভ  ো  ফকুন দো ওভরডভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

সদ্ধোন্ত- ১৭:  পোয় ০৯দং য়োট প ওোঈসন্পমভ রমদ সটি 

ওরধ পোরভযরদভ সদ্ধপঢ এমোওোয় োেীভ  ো  সদথ পোভড ওভো 

প্ররয়োচদ। সওন্তু সথ পঢ এমোওোভ চদকদ ৫০%  ো  ফকুরনভ 

চন্য নুরভোথ ওরভদ। এ সররয় সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় রমদ োেীভ  ো  ৫০% ফকুন 

ওরভ ভোচস্ব অতোরয়ভ স্বোরণ প  ো  সদথ পোভরডভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত-১৮:  পোয় সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় সফোঙোঃ সফোরমফো আয়োসফদ, সধঢো- সফোঃ অঢোঈভ 

ভলফোদ, োং- সদঈ যোমদ, য়োট প দং-২৫, ভংপুভরও ফোসও 

৫,০০০/- (ধ ঘ লোচোভ) ঝোওো  োসদ পোঢো প্রতোরদভ  সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

সদ্ধোন্ত-১৯ : পোয় সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ওরভোদো ধভঢ  ফয় দকভীভ ৬টি সযোমরয়ভ 

ওম ঙো /ঙো ীরতভ ংযগ্রলরড সদচ সদচ সযোমরয় ২০২১ 

োরম ফোঘ প/ সফ ফোরভ “ফয়ফঢ সত ওভ, সো ধো 

চীদপভ” প্রসঢধোয ভঘদো প্রসঢরবোকসকঢোয় নুরফোতদ 

ওভরডভ  সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   
 

 

 

সদ্ধোন্ত-২০:  পোধসঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ভূঢোরধি অসণ পও োলোয্য প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 
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অরমোঘয সরয় দং- ২১।  সসপন্ন 

ঈন্নয়দভমও প্রওল্প োস্তোয়রদভ 

গ্রকসঢ, দতুদ প্রওল্প গ্রলড  প্রোক্কমদ 

নুরফোতদ ংক্রোন্ত অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ২২। সসথ 

 

অরমোঘয সরয় দং ও)    সটি 

ওরধ পোরভযদ এমোওোভ সসপন্ন 

ঈন্নয়দভমও ওোব পক্রফ প্ররগ। 

 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং-ঔ: দোঙসদয়ো সম 

 দতুদ ঔদদকৃঢ পুকুরভ ফোঙ সপর 

বোয়োয় আচোভোভল্য ফকুনওভড 

প্ররগ। 

 

অরমোঘয সরয় দং- কঃ সঘওমী 

সরমভ ফোঙ সপর বোয়োয় ফয়ীফো 

বৃসদ্ধওভড প্ররগ অরমোঘদো।   

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং খ) স্যোরঝমোআঝ 

 রমভ সযিওরতভ োভ ফোদ সঢদ 

ওভড প্ররগ। 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- গঃ  সটি 

ওরধ পোরভযদ এমোওোয় সদয়ফঢোসন্ত্রও 

পোর সদফ পোড ওোচওভড প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঘঃ  ১৫দং 

য়োরট পভ সসপন্ন ফস্যো প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-২১:  ঈধ-ক্রসফও দং- ১ লরঢ ৪০ ধব পন্ত ঈন্নয়দভমও 

প্রওল্পভল প্রোক্কমদল পোয়  প সঢক্ররফ নুরফোসতঢ লরমো। 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত- ওঃ   পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ঢত্ত্বোথোয়ও প্ররওৌযমীভ সদওঝ 

ঈন্নয়দভমও ওফ পওোন্ড ম্পরওপ চোদরঢ ঘোয়ো লরম সঢসদ রমদ 

ঢপফোরদ চোআওোভ ণ পোয়রদ ২৩টি প্যোরওরচভ ওোচ ঘমফোদ 

ভরয়রঙ, MGSP ৭টি প্যোরওরচভ ওোচ ঘমফোদ ভরয়রঙ, 

DPP ১৯ টি প্যোরওরচভ ওোচ ঘমরঙ  ওোরচভ ফোদ পোম, 

সওোদ সওোদ প্যোরওরচভ ওোচ ঠিওোতোভ ওভরঢরঙদো ঢোরতভ ওোচ 

োসঢম ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত- ঔঃ :পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় দোঙসদয়ো সম  দতুদ ঔদদকৃঢ 

পুকুরভ ফোঙ সপর বোয়োয় ০৩ (সঢদ) ফোরভ আচোভোভল্য 

ফকুনওভরডভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-কঃ পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় সঘওমী সরমভ ফোঙ সপর বোয়োয় 

ন্যোন্য চমোযরয়ভ ন্যোয় সঘওমী সম ০৩ (সঢদ) ফোরভ 

আচোভোভল্য ফকুন ওভো লয় এং ফয়ীফো বৃসদ্ধওভরডভ চন্য 

সজ্ঞ সদ পোলী  োসচরস্ট্র্ঝরও অলোয়ও ওরভ এওটি ওসফটি 

কঞরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

সদ্ধোন্ত-খঃ পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় রমদ সবরলতু সলমোম সপ্র সটি 

স্যোরঝমোআঝ প্রোণসফও সযোমরয়ভ সযিওকড ৪,০০০/- ঝোওো 

সঢদ ধোদ, সরলতু লো ওরমোদী  ধোঝোসে, ওরোআঔোদো সটি 

স্যোরঝমোআঝ প্রোণসফও সযোমরয়ভ সযিওকরডভ সঢদ বৃসদ্ধ ওরভ 

৪,০০০/- (ঘোভ লোচোভ) ঝোওো ওভোভ সদ্ধোন্ত   প সঢক্ররফ 

 লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-গঃ    পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় সটি ওরধ পোরভযদ এমোওোয় সওোদ 

সদয়ফ দোআ সদয়ফঢোসন্ত্রওপোর সদফ পোড ওোচ লরচ্ছ, দ ো 

নুরফোতদ ঙোেোআ ওোঞোরফো বঢভী লরচ্ছ, বোভো অআদ চোরদ দো 

ঢোরতভ চোদোরদো তভওোভ ধসভওল্পদো নুবোয়ী সদফ পোড ওভোভ 

সওোভরড সটি ওরধ পোরভযরদভ সদ্ধপঢ এমোওোল ফস্ত এমোওোয় 

ফোআসওং ওভো এং সদসত পষ্ট্ যোঔোরও সদরত পয প্রতোদ ওভোভ দ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত-ঘঃ  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঢোফধোঝ আঈসদয়রদভ ধতরিধ সদয়ো, োফোসচও 

দোয়দ বৃি সভোধদ, ওরোআঔোদো ঠিও ধসভঘব পো লরচ্ছ দো, আচোভো 

প্রতোরদভ সররয় সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 
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অরমোঘয সরয় দং- ঙঃ  ২৬দং 

য়োরট প সেদ/ িীচ সদফ পোড প্ররগ 

অরমোঘদো।   

 

 

অরমোঘয সরয় দং- চঃ  ২৮দং 

য়োরট পভ সসপন্ন ফস্যো প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ছ) ৪ণ প সেসডভ 

ওফ পঘোভীরতভ সঢদ বৃসদ্ধওভড প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- জ) ওম্বম ক্রয় 

প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঝ) এটিএফ বুণ 

স্থোধদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঞ) সফোঙোঃ 

ঢোদসচদো সকফ, সধঢো- ভঢঃ ীভ 

ভৄসক্তরবোদ্ধো বঢয়বুভ ভলফোদ, োং- 

ভৄমোরঝোম সওোঢয়োমী, ভংপুভ। ঘোঈম 

অরফোত সভোট আন্দ্রো সফোে ংমগ্ন ১ফ 

 ২য় ঢমো পরদভ দুআটি সতোওোদ 

খরভভ ১ফ ৩৪৬'-৩৩" ২য় ঢমো 

৩৫৯'-৬৮" ক পপৄঝ চোয়কো সমোফী  

ফোসও পোেোয় ভোর ভ অনুরফোতদ 

প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ট)  সফোঃ যোসলদ, 

সধঢো-ভঢ নচম সফয়ো, োং-যোমদ, 

সওোঢয়োমী, ভংপুভ। সটি োচোভ 

পুভোঢদ নমধসিভ তসিড সওোরড ৪'-

৬" ২'-৬"  চোয়কো সমোফী  ফোসও 

পোেোয় ভোর ভ নুরফোতদ প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঠ)  সফো প ফোলী 

এ োভপ্রোআচ সপ্রোঃ সফোঃ অ ম 

ফসচত, োং- ঢোচলোঝ, ফোসলকঞ্জ, 

ভংপুভ। ঠোওো সওোঘ ষ্ট্যোন্ড ওোফোভ 

 

সদ্ধোন্ত-ঙঃ পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঢোচলোঝ দুলুভ সতোওোদ লরঢ ধোঝোেী  িীচ সদফ পোড, 

ে সেরদভ ব্যস্থো, নুভপুভ ওোফোম ওোঙদোয় িীচ সদফ পোড ওভোভ 

সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-চঃ  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ২৮দং য়োরট পভ ঈন্নয়দভমও ওফ পওোন্ড  দ, সওোদ 

য়োরট প ওঢওোচ লরচ্ছ সগুরমো সলো ওভো, ঢোভ য়োরট প 

ওোরধ পটিং ওোচ লয় দোআ,প্যোরওচগুরমো সঙোঝ সঙোঝ ওভরম 

ওোচগুরমো দ্রুঢ ম্পন্ন লর এং ঢোভ য়োরট প স্যোরঝমোআঝ  ম 

বঢভীভ চন্য সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্তঃ ছঃ পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় রমদ ৪ণ প সেসডভ ওফ পঘোভীভো রদও ওফ সঢদ 

ধোদ, সচন্য ঢোরতভ ফোসও সঢদ বৃসদ্ধ ওভোভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত-জঃ   পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় দুঃস্থয  কভীরতভ ফোরছ ওম্বম সঢভরডভ চন্য 

সচমো প্রযোরওভ ধি সণরও ওম্বম সটি ওরধ পোরভযরদ প্রতোদ ওভো 

লয় এং অরভো সযী ওরভ সঢভরডভ চন্য সটি ওরধ পোরভযদ 

ধসভররতভ ধি সণরও ওম্বম ক্ররয়ভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ 

 লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত-ঝঃ  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈন্পসমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ওপফওপঢো / ওপফঘোভীতরভ সঢদ  প্রতোরদভ মরিয   

সটি ওধ পোরভযদ প্রথোদ সকরঝভ ধসিফ ধোরেপ গ্রদী ব্যোংরওভ ধি 

সণরও এটিএফ বুণ স্থোধরদভ সদ্ধোন্ত  প ঢসক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-ঞঃ  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত সতোওোদ খভগুরমো সমোফী  ফোসও  পোেোয় 

ভো  নুরফোতদ সতয়োভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্তঃ পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত চোয়কো সমোফী  ফোসও   পোেোয় ভো  

নুরফোতদ সতয়োভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-ঠঃ পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত চোয়কো সমোফী  ফোসও পোেোয় ভো  

নুরফোতদ সতয়োভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।      
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ধোেোয় শ্যোফমী ওোঈস োরভভ তোসিড 

ংমগ্ন ২৫'-০" ২০'-০"=৪০০ ক পপৄঝ  

চোয়কো সমোফী  ফোসও পোেোয় 

ভোর ভ নুরফোতদ প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

Av‡jvP¨ welq bs-  Y):  UªvK 

Uvwg©bvj 01/01/2021Bs n‡Z 

31/12/2021Bs ch©šÍ cybivq 

BRviv cÖ`vb cÖm‡½ Av‡jvPbv| 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঢ):  ভংপুভ সটি 

ওরধ পোরভযদ এমোওোথীদ ৩৩টি 

য়োরট পভ লঢতসভ  কভী দুস্থয  

ওফ পলীদ ফোনুররভ ফোরছ ওরভোদো 

প্রোদুপপো বৃসদ্ধ ধোয়োয় োভো সতরযভ 

ন্যয় ভংপুভ মওটোঈদ সখোরডো 

লয়োয়  োড (ঘোম) সঢভড প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ণ)  ভৄসচর প 

সফয়ভ ওোধ সক্ররওঝ টুদ পোরফ  /২০২১  

 পৄঝম সঔমো প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-ডঃ   পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত িোও ঝোসফ পদোরম চোয়কো পুদভোয় আচোভো প্রতোদ 

সতয়োভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-ঢঃ   পোয় সসথ অরমোঘদোয় ২দং প্যোরদম সফয়ভ 

চদো সফোঃ ফোলভৄদুভ ভলফোদ চোদোদ সফয়ভ ফরলোতয় ওতৃপও দুস্থয 

ওল্যোড দোরফ সব সলো দোম্বোভটি সঔোমো লরয়রঙ ঢো সণরও ঘোম 

ক্রয় পু পও   সটি ওরধ পোরভযদ এমোওোভ কভী দুস্থয  ওফ পলীদ 

ফোনুররভ ফোরছ সঢভরডভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-ণঃ পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ভৄসচ যঢর প ঈতবোধরদভ মরিয   সফয়ভ ওোধ 

টি২০ সক্ররওঝ টুদ পোরফ  /২০২১ চফওোরমোপোর ভংপুভ 

ওোরমেরভঝ সক্ররওঝ কোরট পদ-এ  অরয়োচরদভ সদ্ধোন্ত  

ধব পোয়ক্ররফ পৄঝম সঔমোভ  অরয়োচদ ওভোভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পোভ ঢোসভঔঃ 

১৮/০৩/২০২১ আং 

বৃলস্পসঢোভ 

অরমোঘয সরয় দং- ১।  কঢ ফোসও 

পোভ সদ্ধোন্ত ধঞদ  

নুরফোতদওভড। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ২। ঢোেী/ 

োসডসচযও পরদভ দীম দ ো 

নুরফোতদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৩।  েও  

পদ দীসঢফোমো ২০১৪ এভ সদয়ফ 

নুোরভ ভোস্তোভ দোফওভরডভ অরতদ 

প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৪। োংকঞসদও 

ওোঞোরফো  সদরয়োক সসথফোমো 

নুরফোতদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৫। জ্ঞোদ ল সদ  

ফোধ্যসফও সযোমরয়ভ সযিও 

ওফ পঘোভীরতভ ফোসও নুতোদ বৃসদ্ধ  

সদ্ধোন্ত-১: কঢ ১৪/১২/২০২০ ঢোসভরঔভ ফোসও পোভ 

ওোব পসভডীরঢ সওোদ ংরবোচদ, সরয়োচদ ো ংরযোথদী দো  

ণোওোয়  প সঢক্ররফ নুরফোতদ ওভো লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-২:  ঈধ-ক্রসফও দং- ১ লরঢ ১৫০ ধব পন্ত দীম দ ো পোয় 

ঈধসস্থঢ ওম তস্য  সফয়ভ ফরলোতরয়ভ নুফসঢক্ররফ  

নুরফোতরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ নুরফোসতঢ লরমো 

 

সদ্ধোন্ত- ৩: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয় ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় েও পদ স্থোধদো দোফওভড দীসঢফোমো/২০১৪  

নুোরভ ভোস্তোভ দোফওভড ঈধওসফটিভ ওসফটিভ সুধোসভযক্ররফ 

নুরফোতরদভ সররয় সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-৪: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয় ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় োংকঞসদও ওোঞোরফো  সদরয়োক সসথফোমো 

নুরফোতদ লরম সধৌভপো অফরমভ ওফ পঘোভীভো বোরঢ গ্রোসথওোভ 

ধোয় এ সররয় সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

সদ্ধোন্ত-৫: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় জ্ঞোদ ল সদ  ফোধ্যসফও সযোমরয়ভ সযিও 

ওফ পঘোভীরতভ ফোসও নুতোদ বৃসদ্ধ  ফোস্টোভ সভোম ওভরদভ 
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ফোস্টোভ সভোম ওভরডভ চন্য অরতদ 

প্ররগ  অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৬। ১৪২৭ 

োংমো রদভ ঝোওো পূড প ধসভরযোথ 

োরধরি ১৪২৮ োংমো রদভ 

বুসেভলোঝ, দসচরভভ লোঝ, সদরঢকঞ্জ 

লোঝ, োরলকঞ্জ লোঝ, ঘ ন্দ্কুটি লোঝ, 

সওভোদীভলোঝ, ঘেোভলোঝ, সকোমোকঞ্জ 

লোঝ, ঈিফ লোচীভলোঝ, ঘওআপুভ 

লোঝ, সটি োচোভ োআরওম স্টযোন্ড, 

সদঈ আসঞ্জসদয়োভধোেো নম অেৎ, 

ফোসলকঞ্জ ধোআওোভী োচোভ, মোমোক 

লোঝ োআরওম স্টযোন্ড, ঠিওোতোভধোেো 

ব্যোসয় সফসঢ ংমগ্ন কডরযৌঘোকোভ,   

সটি োচোভ  সধটিস অফ অেৎ 

ঝোসফ পদোম ১০% বৃসদ্ধরঢ আচোভো 

গ্রলরডভ অরতদ নুরফোতদ প্ররগ। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৭। সওেোন্দ্ 

স োচোভ,   ীঢোদোণ সদও 

সধদী সঢোদ, থোধ োচোভ, ফোসলকঞ্জ 

ধোআওোভী োচোভ, কডরযৌঘোকোভ  িোও 

ঝোসফ পদোম োবুঔ  সঝন্ডোভ প্রসক্রয়োয় 

আচোভো প্রতোদ নুরফোতদ প্ররগ। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৮। দোকঞ্জ 

োচোরভভ সতোওোদ ভরলভ ফোসও 

পোেো ৫০/- (ধঞ্চোয) ঝোওো বৃসদ্ধল 

দোফ ঔোসভচ সন ২০,০০০/- (সয 

লোচোভ) ঝোওো সদথ পোভড নুরফোতদ 

প্ররগ। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৯। োবুঔ ভ 

তসিদ পূ প ংরয সস্থঢ 

ওভস্থোরদভ দোফওভদ “ োবুঔ  

ওভস্থোদ” দোরফ দোফওভদ প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১০।  গন্ধু 

মোআরিভী ঈরদ্বোথদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১১।  স্থোয়ী 

ওসফটিভ সুধোসভযক্ররফ ৩৩ টি য়োরট প 

চন্- ভতুয োপপোরভভ ঝংৎ ঈ প্রতোদ 

প্ররগ  অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১২। চন্- ভতুয 

দত প্রতোরদভ চন্য ভওোভী সন  

সটি ওরধ পোরভযরদভ সন সদথ পোভড 

নুরফোতদ দো সতয়োভ সররয় সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

সদ্ধোন্ত-৬: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত লোঝ োচোভ, োয়ভোঢ ফোলোম  কডরযৌঘো- কোভ 

১০% বৃসদ্ধরঢ আচোভো প্রতোরদভ  সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ 

লয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-০৭: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয়  ভোভখোঝ লোঝ োত সতরয় ন্যোন্য োচোভভল 

সঝন্ডোরভভ ফোধ্যরফ আচোভো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ 

লয়। 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-০৮ পোয় ঈধসস্থঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় 

দোকঞ্জ োচোরভভ সতোওোদভরলভ ফোসও পোেো ৫০/- (ধঞ্চোয) 

ঝোওো বৃসদ্ধল দোফ ঔোসভচ সন ২০,০০০/- (সয লোচোভ) ঝোওো 

সদদ্ধপোভড ওভরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-০৯: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পভভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ২২দং য়োরট প পূর পভ দোফ মোমোক োমোধোেো 

ওভস্থোদ ভোঔোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-১০:   পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। 

সস্তোসভঢ অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় রমদ সব সওোদ ফোর ঢোসভঔ 

সদথ পোভদ ওরভ গন্ধু মোআরিভী ঈরদ্বোথদ ওভোভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 সদ্ধোন্ত-১১:  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ৩৩ টি য়োরট প ৩৩ টি ঝছউচ ঈ 

প্রতোরদভ চন্য স্থোদীয় ভওোভ সপোরক ধ  সপ্রভরদভ চন্য সদ্ধোন্তÍ 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্তঃ ১২:  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ৩১/১২/২০০০ আং এভ পূর প বোরতভ 

চন্ ঢোরতভ সির  সদন্ধদ সন ১২০/- (এওযঢ সয) ঝোওো এং 
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প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৩। বুসেভলোরঝভ 

বদশ্য প্রলভী  ০৩ (সঢদ) চরদভ 

ফোসও পোঢো প্রতোদ প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৪। অম 

চোসফয়োতুম আমোসফয়ো ফতীদোতুম 

ঈলুফ সুমঢোদ দকভ ওফী ফো োো 

ধসভঘোমদোভ চন্য ফোসও ণ প 

ভোর ভ অরতদ প্ররগ। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৫। অসণ পও 

োলোয্য প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৬। সসপন্ন 

ঈন্নয়দভমও প্রওল্প োস্তোয়রদভ 

গ্রকসঢ, দতুদ প্রওল্প গ্রলড  প্রোক্কমদ 

নুরফোতদ ংক্রোন্ত অরমোঘদো।   

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৭। সসথ 

 

অরমোঘয সরয় দং- ও)  ঢোমোরওভ 

প্রোসপ্ত স্বীওোভ ধর ভ ৫০০/- (ধ ঘযঢ) 

ঝোওো সদথ পোভদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঔ) সদঈ চোফোম 

ফোরওপরঝ পয়োল সগ্নওোরন্ড সতোওোদ  

সকোটোঈদ পুরে বোয়োয় অসণ পও 

োলোয্য প্রতোদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ক) সঘওমী সরমভ 

ফোঙ সপর বোয়োয় ফয়ীফো 

বৃসদ্ধওভড প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- খ) য়োঝোভ 

য়োওপ যোঔোভ ঈিভ ধোরেপভ পুকুভ 

পুদভোয় ১০% বৃসদ্ধরঢ আচোভো প্রতোদ 

প্ররগ অরমোঘদো।   

 

অরমোঘয সরয় দং- গ)  সদরঢকঞ্জ 

চসভভৄদ সদঙো  ম এন্ড ওরমরচভ 

সঝন্ডোভকৃঢ এওোরটসফও পদ স্থোধরদ 

চসফ ক্ররয় অসণ পও লরবোসকঢো 

প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঘ)  ১৪২৮ োংমো 

০১/০১/২০০১ আং এভ ধরভ বোরতভ চন্   সদদ্ধদ সন ৭০/- (িভ 

ঝোওো) ওম প্রওোভ ংরযোথদ  দওম ওসধ ৫০/- ঝোওো, এং 

ভতুয দত ১৫০/- ঝোওো ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্তঃ১৩-  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ০৩ (সঢদ) চরদভ ফোসও পোঢো 

প্রতোদ দো ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

সদ্ধোন্ত-১৪।   পোয় এ সররয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয়। 

সস্তোসভঢ অরমোঘদোরন্ত সফয়ভ ফরলোতয়   োসদঢ 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্  এওফঢ লরয়  ঈক্ত ফো োোয় ফোসও ণ প ভো  

প্রতোদ দো ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

সদ্ধোন্ত -১৫।  পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় অসণ পও োলোয্য প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ 

 লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-১৬।  ঈধ-ক্রসফও দং- ১ লরঢ ০৫ ধব পন্ত ঈন্নয়দভমও 

প্রওল্পভল প্রোক্কমদল পোয়  প সঢক্ররফ নুরফোসতঢ লরমো। 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-ও। পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ঢোমোও প্রোসপ্ত স্বীওোভ ধর ভ সন 

৫০০/- (ধ ঘযঢ) ঝোওো সদথ পোভদ ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ 

 লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-ঔ। পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ঈক্ত ফোরওপরঝ অসণ পও নুতোদ 

সলোর ০৫(ধ ঘ) মি ঝোওো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ 

 লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত –ক) পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় সঘওমী সরমভ ফোঙ সপর বোয়োয় 

অভ ৩ (সঢদ) ফোরভ আচোভোভল্য ফকুনল ৭% বৃসদ্ধরঢ 

পুদভোয় আচোভো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-খ)  পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় রমদ ঈক্ত পুকুভটি ১০% বৃসদ্ধরঢ 

পূর পভ আচোভোতোভরও পুদভোয় আচোভো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-গ) পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত  ম এন্ড ওরমচরও অসণ পও নুতোদ সলোর 

০২(দুআ) মি ঝোওো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-ঘ) পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 
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রদভ িোও ঝোসফ পদোম োবুঔ  আচোভোভ 

ভওোসভ ভল্য সদথ পোভড ওভড প্ররগ 

অরমোঘদো 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঙ):  ১৪২৮ 

োংমো রদভ মোমোক লোঝ আচোভো 

প্রতোদ প্ররগ অরমোঘদো।  

 

 

অরমোঘয সরয় দং- চ)  ওোফোভধোেো 

ইতকোল ফোঞ ক্ররয়ভ চন্য অসণ পও 

নুতোদ প্রতোদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং-ছ)  প্ররঢযও 

এমোওোয় লঢতসভর ভ ফোরছ তোদ, 

ঔয়ভোঢ প্রতোদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- জ)  ব্র্যোও ওতৃপও 

ঈন্নয়দভমও ওোব পক্রফ প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঝ) গন্ধুভ 

চন্যঢোসর পওী ঈতবোধদ ঈধমরি 

সুযরপসদভ বঢভীওভড প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঞ) প্রসঢটি য়োরট প 

ভঢ ব্যসক্ত সকোম ওভরডভ চন্য সমোও 

সদরয়োক প্ররগ অরমোঘদো।    

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ট) ৬দং য়োরট পভ 

ঈন্নয়দভমও ওোব পক্রফ প্ররগ 

অরমোঘদো।  

 

অরমোঘয সরয় দং- ঠ) োবুঔ  

করডযপুভ ফোঙ অেরঢভ ীফোদো  

এওফঢ লরয় ঈক্ত িোও ঝোসফ পদোরমভ পযন্তরভ সঝোম অতোরয়ভ 

যরঢপ ভওোসভ ভল্য ৬,০০,০০০/- (ঙয় মি) ঝোওো সদথ পোভরডভ 

সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত –ঙ) আচোভোভল্য ওফ লয়োয় ওোভড ম্বসমঢ প্রসঢরতদ 

স্থোদীয় ভওোভ সপোরক সদ্ধোরন্তভ চন্য সপ্রভড ওভরঢ লর এং 

সদ্ধোন্ত দো অো ধব পন্ত ঔো অতোয় ওভরঢ লর, এ সররয় 

 প সঢক্ররফ সদ্ধোন্ত  লীঢ লয়।  

 

সদ্ধোন্ত –চ)  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ওোফোভধোেো ইতকোল ফোঞ ক্ররয়ভ চন্য সফয়ভ 

ফরলোতয় ব্যসক্তকঢ পোর ০১(এও) মি ঝোওো  সটি ওরধ পোরভযদ 

ঢলসম সণরও ০৫(ধ ঘ) মি ঝোওো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্ত-ছ) পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় প্ররঢযও য়োরট প প্রসঢফোর ১০,০০০/- (তয লোচোভ) 

ঝোওো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-জ) পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ব্র্যোরওভ ঈন্নয়দভমও ওোব পক্রফ ধসভঘোমদো ওভোভ 

চন্য সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

সদ্ধোন্তঃ ঝ) পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় সুযরপসদরভভ ফোধ্যরফ আসঢলো বঢভীভ মরিয 

সদর োক্ত ঈধ-ওসফটি কঞদ ওভো লরমো।   

   

১) চদো সফোঃ সঢৌসলদুম আমোফ, ওোঈসন্পমভ,য়োট প দং-২০, 

ভসও          - অলোয়ও  

২)  চদো সফোঃ ফোলভৄদুভ ভলফোদ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং- ১৯, 

ভসও              -    তস্য  

৩)  চদো সফোঃ ফোলোবুোভ ভলফোদ ফঞ্জু, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং- 

২১, ভসও            -    তস্য 

৪)  ফীভ সফোঃ চোফোম ঈস দ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং- ২৪, ভসও

                   -    তস্য 

৫)  চদো সফোঃ ভলফতুেো োমো, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-২৮, 

ভসও                   -    তস্য 

৬)    সতিঢ কুফোভ যফ পো, সন লওোভী, সযিো  

োংস্কৃসঢও যোঔো, ভসও       -    তস্য 

৭)  চদো এমোলী নোরুও, সন লওোভী, সযিো  োংস্কৃসঢ 

যোঔো,ভসও          তস্য- সঘ। 

 

সদ্ধোন্ত-ঞ) পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় প্রসঢটি য়োরট প ভঢ ব্যসক্তভ সকোম ওভোভ চন্য 

১চদ ফসলমো  ১চদ পুরুর সদরয়োরকভ ব্যধোরভ ধভঢ রঢ 

অরমোঘদো ওভোভ সদ্ধোন্ত  লীঢ লর।     

 

সদ্ধোন্ত-ট) পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত লোরঝভ েসয়ং ওরভ ধোসদ সদস্কোযরদভ চন্য সেদ 

সদফ পোড ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-ঠ) পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত ফোঙ অেরঢভ ীফোদো  
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আচোভো ভল্য সদথ পোভড প্ররগ 

অরমোঘদো।   

 

  

সদথ পোভদ ওরভ োঈন্ডোভী য়োম সদফ পোড ওরভ আচোভোভল্য সদথ পোভড 

ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।  

 

 

পোভ ঢোসভঔঃ 

৩০/০৬/২০২১ আং 

বুথোভ  

অরমোঘয সরয় দং- ১।  কঢ ফোসও 

পোভ সদ্ধোন্ত ধঞদ  

নুরফোতদওভড। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ২। ঢোেী/ 

োসডসচযও পরদভ দীম দ ো 

নুরফোতদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৩।  ২০২০-

২০২১ ণ প ঙরভভ ংরযোসথঢ োরচঝ 

 ২০২১-২০২২ ণ প ঙরভভ প্রস্তোসঢ 

োরচঝ নুরফোতদ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৪। ঢোেীভ 

দ ো দ্রুঢ ধোযওভড প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৫।  ভংপুভ সটি 

ওরধ পোরভযদোথীদ ২০২১-২০২২ ণ প 

ঙরভ ব্যোঝোভী ঘোসমঢ রঝো সভ ো 

ফোসমও  

মোআরন্প প্রসঢটি দোয়দ সন োত 

২,৯০০/- (দুআ লোচোভ দয়যঢ) ঝোওো 

 ঘোচপোভ সভ ো ফোসমও মোআরন্প 

দোয়দ সন োত ১,২০০/- (এও 

লোচোভ দুআযঢ) এং রঝো সভ ো 

েসফও ওল্যোড ঢলসরম ১০০/- 

(এওযঢ) ঝোওো  ঘোচপোভ সভ ো 

েসফও ওল্যোড ঢলসরম ৫০/- 

(ধঞ্চোয) ঝোওো চফো ওভড নুরফোতদ 

প্ররগ অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৬। ২০২০-২১ 

আং ণ প ঙরভভ ভৄতয় ণ প ধসভরযোথ 

োরধরি ২০২১-২২ ণ প ঙরভভ 

সওন্দ্রীয় ো ঝোসফ পদোম, ঠোওো সওোঘ 

স্টযোন্ড, সটি চোআঔোদো, ফৎস্য অেঢ 

করদযপুভ, সটি োচোভ কডরযৌঘোকোভ, 

মোওী ফসচত কডরযৌঘোকোভ, দোকঞ্জ 

োচোভ কডরযৌঘোকোভ, সওভোফসঢয়ো 

চোরফ ফসচত ংমগ্ন কডরযৌঘোকোভ 

আচোভোতোভকরডভ ১০% বৃসদ্ধরঢ আচোভো 

গ্রলরডভ অরতদ নুরফোতদ প্ররগ। 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৭। সফোঃ 

সফরলতী লোোদ সধয়ো কং অযভঢপুভ 

ঘওোচোভ ফোরওপরঝভ ১ফ ঢমোভ 

সদ্ধোন্ত-১। কঢ ১৮/০৩/২০২১ ঢোসভরঔভ ফোসও পোভ 

ওোব পসভডীরঢ সওোদ ংরবোচদ, সরয়োচদ ো ংরযোথদী দো  

ণোওোয়  প সঢক্ররফ নুরফোতদ ওভো লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-০২। ঈধ-ক্রসফও দং- ১ লরঢ ১৫০ ধব পন্ত দীম দ ো পোয় 

ঈধসস্থঢ ওম তস্য  সফয়ভ ফরলোতরয়ভ নুফসঢক্ররফ 

নুরফোতরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ নুরফোসতঢ লরমো 

 

সদ্ধোন্ত-০৩: পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয় ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ২০২০-২০২১ণ প ঙরভভ ংরযোসথঢ োরচঝ  

২০২১-২০২২ ণ প ঙরভভ প্রস্তোসভঢ োরচঝ নুরফোতরদভ 

সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-০৪। পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয় ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় দ ো দ্রুঢ নুরফোতদ  ধভঢ  সরয়গুরমো 

োস্তোয়রদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-০৫ পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ২০২১-২০২২ ণ প ঙরভ ব্যোঝোভী ঘোসমঢ রঝো  

সভ ো ফোসমও মোআরন্প প্রসঢটি দোয়দ সন োত ২,৯০০/- (দুআ 

লোচোভ দয়যঢ) ঝোওো  ঘোচপোভ সভ ো ফোসমও মোআরন্প দোয়দ 

সন োত ১,২০০/- (এও লোচোভ দুআযঢ) এং রঝো সভ ো েসফও 

ওল্যোড ঢলসরম ১০০/- (এওযঢ) ঝোওো  ঘোচপোভ সভ ো েসফও 

ওল্যোড ঢলসরম ৫০/- (ধঞ্চোয) ঝোওো চফো ওভরডভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-০৬।  পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত সওোঘ ষ্ট্যোন্ড, চোআঔোদো ফৎস্য অেঢ  

কডরযৌঘোকোভ ১০% বৃসদ্ধরঢ আচোভো প্রতোরদভ  সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-০৭। পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় রমদ ঈক্ত য়োরট পভ ওোঈসন্পমরভভ সদতৃরত্ব সতোওোদ 

খভটি নুরফোতদ সতয়োভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 
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১,০০৭ ক পপৄঝ ঔোসম ঙোত ভো  সঘরয় 

অরতদ ওরভরঙদ এ সররয় 

অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৮। সটি 

ওরধ পোরভযদ এভ সদচস্ব ওোরচভ ধসভসথ 

বৃসতথ ধোয়োয় তি চদরমভ পো, 

চসফভ ীফোদো চসভধ সদরয় প্রোয়যআ 

চটিমঢো সতঔো সতয়োয় ব্যসক্ত 

ফোসমওোদোথীদ চসফ চসভধ সটি 

ওরধ পোরভযদ ওতৃপও ন্ধওভড প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ০৯। ভংপুভ 

য়োওন যোলী চোরফ ফসচত (সস্টযদ 

সভোট) পুদঃসদফ পোরড অসণ পও লোয়ঢো 

প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১০।  সফোঃ 

অযভোপৄম ভওোভ, অভোচী থফ পতো 

(ধোদোেী) অসণ পও োলোরয্য প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১১। সসপন্ন 

ঈন্নয়দভমও প্রওল্প োস্তোয়রদভ 

গ্রকসঢ, দতুদ প্রওল্প গ্রলড  প্রোক্কমদ 

নুরফোতদ ংক্রোন্ত অরমোঘদো। 

 

অরমোঘয সরয় দং- ১৭। সসথ 

 

অরমোঘয সরয় দং ও)  

  সটি ওরধ পোরভযদ এমোওোভ সসপন্ন 

ঈন্নয়দভমও ওোব পক্রফ প্ররগ। 

 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- (ঔ) পোগো 

ফসচরতভ ঈরচ্ছতকৃঢ ংযটি দ্রুঢ 

ধোভড প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ক) সটি োচোভ 

ঈন্নয়দ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- খ) সটি োচোভ 

ঈন্নয়দ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-০৮। পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় রমদ ব্যোসক্ত ফোসমওোদোথীদ চসফ চসভধ সটি 

ওরধ পোরভযদ ওতৃপও ন্ধওভড দো ফঞ্জুভ এং প্ররয়োচরদ সটরপ্লোফো 

োরপপয়োভ সদরয়োক সতয়োভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-০৯ পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয় রমদ ঈক্ত 

ফসচতটি সবরলতু গুরুত্বপূড প চোয়কোয় এং ২/৩ ঙভ বোঢ 

প্যোসন্ডং স্থোয় ভরয়রঙ ফোথোদ ওভো প্ররয়োচদ, সরলতু   

সটি ওরধ পোরভযরদভ ধি লরঢ ৫,০০,০০০/- (ধ ঘ মি) ঝোওো 

সতয়োভ দ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-১০। পোয় ঈধসস্থঢ সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ 

এওফঢ লরয় ঈক্ত ব্যসক্তরও অসণ পও োলোয্য সতয়োভ 

সদ্ধোন্ত প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।   

 

 

সদ্ধোন্ত-১১। ঈধ-ক্রসফও দং- ১ লরঢ ০৫ ধব পন্ত ঈন্নয়দভমও 

প্রওল্পভল প্রোক্কমদল পোয়  প সঢক্ররফ নুরফোসতঢ লরমো। 

 

 

 

সদ্ধোন্ত-১৭ (ও)। পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ঢত্ত্বোথোয়ও প্ররওৌযমীভ সদওঝ 

ঈন্নয়দভমও ওফ পওোন্ড ম্পরওপ চোদরঢ ঘোয়ো লরম সঢসদ রমদ 

ঢপফোরদ MGSP প্রওরল্পভ ১টি ওোচ োরত গুরমো 

প্যোরওরচভ ওোচ ম্পন্ন লরয়রঙ, ৫৬ গ্রুরধভ ওোচ ঘমফোদ 

ঢ রধ্য ২৬টি প্যোরওরচভ ওোচ ম্পন্ন লরয়রঙ। োসও প্যোরওরচভ 

ওোচ ৭০%  ৮০% লরয়রঙ,  PD োরলরভ োরণ অরমোঘদো 

ওরভ োসও ওোচগুরমো োসঢম ওরভ দতুদ তভধ  গ্রলদ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত (ঔ) পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ঈধসস্থঢ ওম 

ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ লরয় ঈক্ত পোগো ফসচরতভ ঈরচ্ছতকৃঢ 

পোগো ংযটি দ্রুঢ ধোভড এং সফঠু সলোরঝরমভ ধরভ সস ংটি 

দ্রুঢ ধোভরদভ প্ররয়োচদীয় ব্যস্থো গ্রলরডভ সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-ক) পোয় ঢত্ত্বোথোয়ও প্ররওৌযমী রমদ পুভোঢদ সটি 

োচোভটি ঝিঁসওপুড প ণোওোয় MGSP প্রওল্প অরমআ প্রওরল্পভ 

ফোধ্যরফআ লোআভোচ ফোরওপঝ ওভোভ ধসভওল্পদো ভরয়রঙ ফরফ প সদ্ধোন্ত 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-খ। পোয় ঢত্ত্বোথোয়ও প্ররওৌযমী রমদ পুভোঢদ সটি 

োচোভটি ঝিঁসওপুড প ণোওোয় কএছঘ প্রওল্প অরমআ প্রওরল্পভ 

ফোধ্যরফআ লোআভোচ ফোরওপঝ ওভোভ ধসভওল্পদো ভরয়রঙ ফরফ প সদ্ধোন্ত 
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অরমোঘয সরয় দং-গ) বুসেভ লোঝ 

এমোওোভ ঈন্নয়দ প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঘ)  সথো পোঢো 

প্রতোদ প্ররগ। 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- ঙ)  এযোমু্বরমন্প 

ক্রয় প্ররগ অরমোঘদো। 

 

 

 

অরমোঘয সরয় দং- চ)  ১৪২৮ 

োংমো রদভ মোমোক লোঝ ঔো 

অতোয় ন্ধ ওরভ (১মো অরোঢ় লরঢ 

৩০সয বঘ ) ধব পন্ত ১০(তয) ফোরভ 

চন্য সফোঃ অ েোরলম ওোনী এভ 

আচোভো গ্রলরডভ অোরতদ প্ররগ 

অরমোঘদো। 

 

 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-গ। পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় রমদ বুসেভ লোরঝ সট বঢভীভ চন্য  োসচরস্ট্র্ঝ ফরলোতয়, 

এওচদ োরপপয়োভ,  যোঔো প্রথোদ োচোভ যোঔোরও সদরয় এওটি 

ওসফটি কঞদ ওরভ অতোয় ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ 

লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-ঘঃ পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় প্রসঢটি য়োরট প ০৫চদ ওরভ তসভ , দুঃস্থ, সথো পোঢো 

প্রতোরদভ ধসভরঢপ ১৫চদ ওভোভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ 

লয়। 

 

সদ্ধোন্ত-ঙঃ পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় চদকরদভ সো প্রতোরদভ মরিয চরুভী সপসিরঢ এওটি দতুদ 

এযোমু্বরমন্প ক্ররয়ভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ লয়। 

 

 

সদ্ধোন্ত-চঃ পোয় সফয়ভ ফরলোতয়  ওোঈসন্পমভবৃন্দ্ এওফঢ 

লরয় রমদ ঔো অতোয় ওোব পক্রফ ন্ধ ওরভ অরতদওোভী 

ব্যসক্তরও ঢোভ তোসঔমকৃঢ ঘোসলঢ তরভ ম্পুড প ঝোওো এওরবোরক 

ধসভরযোথ োরধরি আচোভো প্রতোরদভ সদ্ধোন্ত  প সঢক্ররফ  লীঢ 

লয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯.২  স্থোয়ী ওসফটিভ পো 

(১) ণ প  ংস্থোধদ স্থোয়ী ওসফটি  
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ণ প  ংস্থোধদ স্থোয়ী ওসফটিভ তস্যবৃন্দ্  

ক্রফ দফী নাভ 

০১ চদো সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) 

০২ চদো সফো: দচরুম আমোফ সতয়োদী, ৯ দং য়োট প পোধসঢ  

০৩ চদো সফোঙোঃ দোসঙফো অক্তোভ, ংভসিঢ য়োট প দং -১ তস্য 

০৪ চদো সফো: মোআকুভ ভলফোদ দোজু, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং -১০ তস্য 

০৫ চদো সফো: ফোলোবু সফোরয পত, ওোঈসন্পমভ, য়োট প -৩২ তস্য 

০৬ চদো সফো: লোসবুভ ভলফোদ, প্রথোদ সলো ভিড ওফ পওঢপো ধতোসথওোভরম তস্য সঘ 

 

 

 

ণ প  ংস্থোধদ স্থোয়ী ওসফটিভ পোভ অরমোঘয সরয় এং প্রথোদ প্রথোদ সুধোসভযভল 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান  সুাক্ষয 

১৫/০৯/২০২০ 

১. কঢ পোভ অরমোঘয সরয়  সদ্ধোন্ত 

নুরফোতদ প্রংরক। 

 

 

২. ২০২০-২০২১ ণ পঙরভভ প্রস্তোসঢ 

োরচঝ প্রডয়দ  োস্তোয়দ প্রংরক। 

সদ্ধোন্ত-১: কঢ পোভ ওোব পসভডী ধোঞ পূ পও সওোদপ্রওোভ 

ংরবোচদ, সরয়োচদ  ংরযোথদ দো ণোওোয় পোয় 

 প সঢক্ররফ  লীঢ লয়।  

 

সদ্ধোন্ত-২: ২০২০-২০২১ ণ পঙরভভ প্রস্তোসঢ োরচঝ ম্পরওপ 

অরমোঘদোয় প্রথোদ সলো ভিড ওফ পওঢপো রমদ, এোরভভ 

২০২০-২০২১ ণ পঙরভভ োরচঝ সবরওোদ ফরয়ভ সঘরয় সথও 

োস্ত ঢ। ণ পঙরভভ প্রস্তোসঢ োরচঝ সবদ 

সঝওআ,ঈন্নয়দভমও  োস্তভৄঔী োরচঝ প্রডয়দ ম্ভ লয় 

সচন্য ওরম সদওঝ সণরও অন্তসভও লরবোসকঢো ওোফদো 

ওরভদ। োরচঝ সবদ চদকরডভ ওোসঙ্খঢ অযো পূভড ওভরঢ ধোরভ 

সচন্য ওরমভ লরবোসকঢো ওোফদো ওভো লয়। 
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৩. সটি ওরধ পোরভযরদভ দতুদ অরয়ভ ঈৎ 

সৃসষ্ট্ ওভোভ ফোধ্যরফ সচরদ প্ররধোচোম 

অওোরভ ওরধ পোরভযরদভ পোয় ঈধস্থোধদ। 

 

সদ্ধোন্ত-৩: পোয় ঈধসস্থঢ তস্যকড ম্ভোব্য দতুদ দতুদ অরয়ভ 

ঈৎ সৃসষ্ট্ভ ঈধভ গুরুত্ব অরভোধ ওরভদ। ২০১৬ োরমভ ফরটম 

 ো  সযসটঈম সফোঢোরও সঙোঝ-ে-ফোছোসভ দোদো ভওরফভ 

ঈৎর ওভোরভোধরভ ফোধ্যরফ ওরধ পোরভযদ অয় ওভরঙ। এঙোেো, 

সপো প্ররসং ওোভোসভরতভ সদওঝ লরঢ  ো  অতোয় ওভো 

লরচ্ছ। পোয় অরভো দতুদ অরয়ভ ঈৎ সঔোচোভ চে 

 প সঢক্ররফ সদ্ধোন্ত  লীঢ লয়। সদ সমসঔঢ প্রস্তোসঢ 

ঔোঢগুরমো লরমো- এধোঝ পরফ  ব্যোভ ফোধ্যরফ অয় বৃসদ্ধ, সভষ্ট্ 

লোঈচ সদফ পোদ  ধসভঘোমদোভ ফোধ্যরফ অয় বৃসদ্ধ, ওোঞোরফো 

সদফ পোদ ংসিষ্ট্ বন্ত্রধোসঢ পোেো সতরয় অয় বৃসদ্ধ ওভড, সুরধয় 

ধোসদ সোঢমচোঢ ওভড  সধদদ এং সটরপমধোভ সওোম্পোদীভ 

ফোধ্যরফ ফোরওপঝ সদফ পোদ আঢযোসত। এওম সরয়গুরমো 

ওরধ পোরভযরদভ ফোসও পোয় ঈ ণোধরদভ চন্য সদ্ধোন্ত  লীঢ 

লয়।  

 

৪. সদুযৎ সম এং সঝসমরনোদ সম এভ 

ওসধ প্রোসপ্ত সদসিঢ ওরভ ঢো প্রসঢ ফোর 

ওরধ পোরভযদ ওতৃপও ধসভরযোথ ওভো 

 

অরমোঘদো  সদ্ধোন্ত-৪: পোয় অরমোঘদো লয় সব ওম সদুযৎ  

ধোসদভ সম রওয়ো ভরয়রঙ সগুরমো বণোফরয় ধসভরযোথ ওভো 

লরচ্ছ। োওীগুরমো ংসিষ্ট্ ওতৃপধি সণরও বণোফরয় সরমভ ওসধ 

দো ধোয়োয় রওয়ো সণরও বোয়। ংসিষ্ট্ ওসফটিভ তস্যকড সম 

ধোয়োভ োরণ ওম রওয়ো-ধোয়ো ধসভরযোথ ওভোভ চন্য 

ধভোফয প প্রতোদ ওভো লয়। 

৫.  ো  অতোরয়ভ মরিয দতুদ দতুদ ঈৎ 

সৃসষ্ট্ওভড 

 

অরমোঘদো  সদ্ধোন্ত-৮: পোধসঢ সফো: দচরুম আমোফ 

সতয়োদী এভ এও প্ররশ্নভ চোর লোঝ-োচোভ যোঔো প্র থোদ রমদ 

অকোফী পোয় ১৪২৭ গোরেভ সসপন্ন লোঝ-োচোভ, চমোযয়, 

পুকুভভল আচোভোভ দোতোয়ী ঝোওো দ্রুঢ অতোরয়ভ ব্যস্থো ওভো 

লর। 

 ৬. সসথ। অরমোঘদো  সদ্ধোন্ত-৯: ণ প  ংস্থোধদ সরয়ও স্থোয়ী ওসফটিভ 

পো অভ ওোব পওভ ওভোভ চন্য ঢোকোতো সতয়ো লয় এং 

ওমরও ঈধসস্থঢ ণোওোভ চন্য নুরভোথ চোদোরদো লয়। 
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 (২) চপয ব্যস্থোধদো স্থোয়ী ওসফটি  

 

চপয ব্যস্থোধদো স্থোয়ী ওসফটিভ তস্যবৃন্দ্ 

ক্রফ দফী নাভ 

 ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফো: সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো 

 পোধসঢ  চদো সফো: ফোলবুোভ ভলফোদ ফঞ্জু ওোঈসন্পমভ য়োট প দং ২১ 

 তস্য চদো সফোঙোঃ সনভরতৌী সকফ, ংভসিঢ য়োট প ওোঈসন্পম-৭ 

 তস্য চদো সফো: লোরুনুভ ভযীত, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-২৭ 

 তস্য চদো সফো: ফোলভৄদুভ ভলফোদ টিটু, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ১৯ 

 ধতোসথওোভরম তস্য সঘ চদো সফো: অআয়ু অমী ভওোভ, যোঔো প্রথোদ, চপয ব্যস্থোধদো 

 

চপয ব্যস্থোধদো ওসফটিভ পোভ অরমোঘয সরয় এং প্রথোদ প্রথোদ সুধোসভযভল 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান  সুাক্ষয 

২১-০৭-২০২০ ১. যলরভভ সসপন্ন স্থোরদ টোস্টসদ স্থোধদ 

প্ররগ 

২. ধসভচ্ছন্নঢো োফগ্রী ভভোল প্ররগ 

৩. ২১  ২৪ দং য়োরট প ধসভচ্ছন্নঢো সরয়ও 

ফরটম ওফ পধসভওল্পদো ম্পরওপ অরমোঘদো 

৪. সসথ।  

১. দকভীভ গুরুত্বপূদ প সফোরে টোস্টসদ স্থোধরদভ সররয় সদ্ধোন্তগ্রলড 

ওভো লয়।  

২. প্রসঢ দুআ ফো ধভ ধভ ধসভচ্ছন্ন োফগ্রী ক্ররয়ভ সররয় সদ্ধন্ত 

গ্রলড ওভো লয়।  

৩. চোআওো-সরনোভস প্রওরল্পভ ঘমফোদ ২০২০-২০২১ 

ণ পঙরভভ  লীঢ ওফ পধসভওল্পদো পোয় ঈধস্থোধদ ওভো লয়। এ 

সররয় ঈসেসঔঢ য়োরট পভ ধসভচ্ছন্নঢো ওোরচভ ফসদঝসভং ওভোভ 

মরিয দোকসভওরতভ ম্পৃক্ত ওরভ ওোব পক্রফ ধসভঘোমদোভ ধভোফয প 

প্রতোদ ওভো লয়।   

 

 

(৩) সযিো, স্বোস্থয, ধসভোভ ধসভওল্পদো এং স্বোস্থযভিো ব্যস্থোধদো (সযিো  স্বোস্থয) স্থোয়ী ওসফটি  

 

সযিো  স্বোস্থয ম্পসওপঢ স্থোয়ী ওসফটি’ভ তস্যবৃন্দ্ 

ক্রফ দফী নাভ 

০১ ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফো: সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো 

০২ পোধসঢ  চদো সফো: অ ম কো নোভ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ১৭ 

০৩ তস্য সফোঙোঃ দোচভৄদ দোলোভ, ংভসিঢ য়োট প ওোঈসন্পমভ -১১ 

০৪ তস্য চদো সফো: মোআকুভ ভলফোদ দোজু, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-১০ 

০৫ তস্য সফোঙোঃ োরলতো সকফ, ংভসিঢ ওোঈসন্পমভ য়োট প -৫ 

০৬ ধতোসথওোভরম ত ব সঘ চদো সফো: ফোলবু, যোঔো প্রথোদ, সযিো  ংস্কৃসঢ যোঔো 

 

সযিো  স্বোস্থয ম্পসওপঢ স্থোয়ী ওসফটি পোভ অরমোঘয সরয়  প্রথোদ প্রথোদ সুধোসভযভল  

 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান  সুাক্ষয 

 
ওরভোদো ওোমীদ ধসভসস্থরঢ পো ওভো ম্ভ লয়সদ । 

  

 

(৪) দকভ ধসভওল্পদো  ঈন্নয়দ স্থোয়ী ওসফটি  

দকভ ধসভওল্পদো  ঈন্নয়দ স্থোয়ী ওসফটি’ভ তস্যবৃন্দ্  

ক্রফ দফী নাভ 

 ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফো: সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো 

 পোধসঢ  চদো সফো: সঢৌসলদুম আমোফ, ওোঈসন্পম, য়োট প দং ২০ 

 তস্য সফোঙোঃ নসভতো সকফ, ংভসিঢ ওোঈসন্পমভ, ১০ 

 তস্য চদো সফো: নচরম এমোলী, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-১৩  

 তস্য চদো সফো: োফছুম লও, ওোঈসন্পমভ, য়োট প ৩১ 

 ধতোসথওোভরম তস্য সঘ চদো সফো: দচরুম আমোফ, দকভ ধসভওল্পদোসত 
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দকভ  ধসভওল্পদো  ঈন্নয়দ স্থোয়ী ওসফটিভ পোভ অরমোঘয সরয়  প্রথোদ প্রথোদ সুধোসভযভল 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান  সুাক্ষয 

 ওরভোদো ওোমীদ ধসভসস্থরঢ পো ওভো ম্ভ লয়সদ । 

 

(৫) সলো সদভীিো  ভিড স্থোয়ী ওসফটি 

 

সলো সদভীিো  ভিড স্থোয়ী ওসফটি’ভ তস্যবৃন্দ্  

ক্রফ দফী নাভ 

০১ ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফো: সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো 

০২ পোধসঢ  চদো সফো: সফোক্তোভ সলোরদ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ২৯ 

০৩ তস্য চদো সফো: লোরুদ-ভ-ভসযত, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-২৭ 

০৪ তস্য সফোঙো: সনভরতৌী সকফ, ংভসিঢ য়োট প ওোঈসন্পমভ ৭ 

০৫ তস্য চদো সফো: ফোভৄনুভ ভসযত, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ৮ 

০৬ ধতোসথওোভরম তস্য সঘ চদো সফো: লোসবুভ ভলফোদ, প্রথোদ সলো ভিড ওফ পওঢপো 

 

সলো সদভীিো  ভিড স্থোয়ী ওসফটি’ভ পোভ অরমোঘয সরয়  প্রথোদ প্রথোদ সুধোসভযভল   

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান  সুাক্ষয 

 ওরভোদো ওোমীদ ধসভসস্থরঢ পো ওভো ম্ভ লয়সদ । 

 

(৬) দকভ  ওোঞোরফো সদফ পোদ  ংভিড স্থোয়ী ওসফটি  

 

দকভ  ওোঞোরফো সদফ পোদ  ংভিড স্থোয়ী ওসফটি’ভ তস্যবৃন্দ্ 

ক্রফ দফী নাভ 

০১ ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফো: সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো 

০২ পোধসঢ  চদো সফো: সফোঔরমছুভ ভলফোদ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ৫ 

০৩ তস্য চদো সফো: সঢৌসলদুম আমোফ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ২০ 

০৪ তস্য চদো সফো: সভোজুম আমোফ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ৩৩ 

০৫ তস্য চদো সফো: ভৄদঢোসভ যোফীফ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ১৮ 

০৬ তস্য সফোঙো: চোসফমো সকফ, ংভসিঢ য়োট প ওোঈসন্পমভ ৪ 

০৭ ধতোসথওোভরম তস্য সঘ চদো সফো: অচফ অমী, সদ পোলী প্ররওৌযমী 
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(৭)ধোসদ  সদুযৎ স্থোয়ী ওসফটি 

ধোসদ  সদুযৎ স্থোয়ী ওসফটি’ভ তস্যবৃন্দ্ 

ক্রফ দফী নাভ 

 ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফো: সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো 

 পোধসঢ  চদো সফো: নুরুন্নী পৄলু, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ২৫ 

 তস্য সফোঙো: সমসও  সকফ, ংভসিঢ ওোঈসন্পম ২ 

 তস্য চদো সফো: ফোলবুোভ ভলফোদ ফঞ্জু, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ২১ 

 তস্য চদো সফো: ফোলপৄচোভ ভলফোদ ফোপৄ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ৭ 

 ধতোসথওোভরম তস্য সঘ চদো সফো: ভসনকুম আমোফ, লওোভী প্ররওৌযমী 

 

(৮) ফোচওল্যোড  ওসফঈসদটি স োভ স্থোয়ী ওসফটি 

ফোচওল্যোড  ওসফঈসদটি স োভ স্থোয়ী ওসফটি’ভ তস্যবৃন্দ্ 

ক্রফ দফী নাভ 

 ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফো: সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো 

 পোধসঢ  চদো সফোঙো: দোসঙফো অক্তোভ, ংভসিঢ ওোঈসন্পমভ ১ 

 তস্য চদো   লোভোথদ ঘন্দ্র ভোয়, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ৪ 

 তস্য সফোঙো: সুআটি সকফ, ংভসিঢ য়োট প ওোঈসন্পমভ, ৩ 

 তস্য চদো সফো: অবুম ওোমোফ অচোত, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ২ 

 ধতোসথওোভরম তস্য সঘ চদো সফো: সসমফ, সস্ত ঈন্নয়দ ওফ পওঢপো 

 

ফোচওল্যোড  ওসফঈসদটি স োভ স্থোয়ী ওসফটি’ভ পোভ অরমোঘয সরয়  প্রথোদ প্রথোদ সুধোসভয 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান  সুাক্ষয 

০৯/০৭/২০২০ 

অরমোঘয সরয় দং-১: সকঢ পোভ সদ্ধোন্ত 

নুরফোতদ 

অরমোঘয সরয় দং-২: যলরভভ ফোচ ওল্যোদ 

 ওসফঈসদটি স োভ ঈন্নয়দ সদরয় অরমোঘদো 

অরমোঘয সরয় দং-৩: সসথ। 

সদ্ধোন্ত-১: সকঢ পোভ ওোব পসভডী সরযর সওোদ অধসি দো 

ণোওোয় এং সওোদরুধ ংরবোচদ  সরয়োচদ দো ণোওোয় পোয় 

 প সঢক্ররফ নুরফোতদ ওভো লয়।  

অরমোঘদো  সদ্ধোন্ত-২: পোয় সসপন্ন োফোসচও নুষ্ঠোরদভ 

চন্য এওটি ওসফঈসদটি স োরভভ প্ররয়োচদীয়ঢো সররয় 

সস্তোসভঢ অরমোঘদো ওভো লয়। ঢোআ ওরধ পোরভযরদভ ফোসও 

পোয় ঈ ণোধরদভ ফোধ্যরফ ওসফঈসদটি স োভ সদফ পোরদভ সরয়টি 

 প সঢক্ররফ সুধোসভয ওভোভ সদ্ধোন্ত  লীঢ লয়। 

অরমোঘয সরয় দং-১: সকঢ পোভ সদ্ধোন্ত 

নুরফোতদ 

অরমোঘয সরয় দং-২: যলরভভ ফোচ ওল্যোদ 

 ওসফঈসদটি স োভ ঈন্নয়দ সদরয় অরমোঘদো 

অরমোঘয সরয় দং-৩: সসথ। 

সদ্ধোন্ত-১: সকঢ পোভ ওোব পসভডী সরযর সওোদ অধসি দো 

ণোওোয় এং সওোদরুধ ংরবোচদ  সরয়োচদ দো ণোওোয় পোয় 

 প সঢক্ররফ নুরফোতদ ওভো লয়।  

সদ্ধোন্ত-২: পোয় সস্তোসভঢ অরমোঘদো লয় সব সটি ওরধ পোরভযরদ 

এঔরদো ঈন্নঢফোরদভ ধোওপ সদআ। সওন্তু দোকসভওরতভ সরদোতরদভ 

প্ররয়োচদীয়ঢো ভরয়রঙ। ঢোআ এওটি অদৄসদও ধোওপ স্থোধরদ 

 প সঢক্ররফ সদ্ধোন্ত  লীঢ লয়। 

 

(১০) ক্রীেো  ংস্কৃসঢ স্থোয়ী ওসফটি  

 

ক্রীেো  ংস্কৃসঢ ওসফটিভ তস্যবৃন্দ্  

ক্রফ দফী নাভ 

 ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফো: সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো 

 পোধসঢ  চদো সফো: অসফনুভ ভলফোদ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প ১৬ 

 তস্য সফোঙো: ফরদোয়োভো সুমঢোদো ফসম, ংভসিঢ ওোঈসন্পমভ ১০ 

 তস্য চদো সফো: ভসনকুম আমোফ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ১ 

 তস্য চদো সফো: চয়নুম অরতীদ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ১১ 

 ধতোসথওোভরম তস্য সঘ চদো সফো: ফোলবু, যোঔো প্রথোদ, সযিো  ংস্কৃসঢ যোঔো 

 

 

 

 



ভংপুভ সটি ওরধ পোরভযদ  ২০২০-২০২১ ণ পঙরভভ োসর পও প্রসঢরতদ 

58 

 

ক্রীেো  ংস্কৃসঢ স্থোয়ী ওসফটিভ অরমোঘয সরয়  প্রথোদ প্রথোদ সুধোসভয 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান  সুাক্ষয 

 
ওরভোদো ওোমীদ ধসভসস্থরঢ পো ওভো ম্ভ লয়সদ । 

 

(১৫) তোসভ য  োওভড  সস্ত ঈন্নয়দ সরয়ও স্থোয়ী ওসফটি  

স্থোয়ী ওসফটিভ তস্য  

ক্রফ দফী নাভ 

 ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফো: সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো 

 পোধসঢ  চদো সফো: ভসঈম অরতীদ ভঢদ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প ১২ 

 তস্য সফোঙো: সুআটি সকফ, ংভসিঢ য়োট প ওোঈসন্পমভ দং ৩ 

 তস্য চদো সফচোনুভ ভলফোদ সফজু, ওোঈসন্পমভ, য়োট প ২২ 

 তস্য চদো সফো: ভলফতুেো োমো, ওোঈসন্পমভ, য়োট প ২৮ 

 তস্য চদো সফো: দচরুম আমোফ সতয়োদী, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ৯ 

 তস্য চদো সফো: োফছুম লও, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং ৩১ 

 তস্য চদো ফীভ সফো: চোফোমঈ ীদ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প ২৪ 

 তস্য চদো সফোঙো: লোদো োনু, ংভসিঢ য়োট প ওোঈসন্পমভ ৮ 

 ধতোসথওোভরম তস্য সঘ চদো সফো: সসমফ সফয়ো, সস্ত ঈন্নয়দ ওফ পওঢপো 

 

 

পোভ অরমোঘয সরয় এং প্রথোদ প্রথোদ সুধোসভযভল 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান  সুাক্ষয 

 ওরভোদো ওোমীদ ধসভসস্থরঢ পো ওভো ম্ভ লয়সদ । 

(১৭) দোভী  সযশু ঈন্নয়দ সরয়ও স্থোয়ী ওসফটি  

দোভী  সযশু ঈন্নয়দ সরয়ও স্থোয়ী ওসফটিভ তস্য  

ক্রফ ধতী দোফ  

 ধতোসথওোভরম তস্য (সফয়ভ) চদো সফোস্তোসনচোভ ভলফোদ সফোস্তনো, সফয়ভ 

 পোধসঢ  চদো সফোঙো: লোদো োনু, ংভসিঢ ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-০৮ 

 তস্য চদো সফো: অসফনুভ ভলফোদ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-১৬ 

 তস্য চদো সফো: অ ম কো নোভ, ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-১৭ 

 তস্য চদো সফোঙো: সমসও সকফ, ংভসিঢ ওোঈসন্পমভ, য়োট প দং-০২ 

 ধতোসথওোভরম তস্য সঘ চদো সফোঙো: সভরলদো অঔঢোভ, ঈিফোদ লওোভী, সযিো যোঔো 

 

স্থোয়ী ওসফটিভ পোভ অরমোঘয সরয় এং প্রথোদ প্রথোদ সুধোসভযভলঃ 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান  সুাক্ষয 

ওরভোদো ওোমীদ ধসভসস্থরঢ পো ওভো ম্ভ লয়সদ । 
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১০. দোকসভও ম্পৃক্তওভড 

১০.১ য়োট প ধব পোরয় ফন্বয় ওসফটিভ (টসিঈএমসস) পো 

ওরভোদো ওোমীদ ধসভসস্থরঢ পো ওভো ম্ভ লয়সদ । 

 

 

 

 

১০.২ সসপম সোোআটি সওোসট পরদযদ ওসফটি (সএসস) পো 

(জুমোআ ২০১৯ সণরও জুদ ২০২০) 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান ক্ষিান্ত/সুাক্ষযমূ 

   

   

   

   

 

 

১০.৩ জনবা/ জনতায মুনিামুক্ষি 

তাক্ষযি অনরােয ক্ষফলয় প্রধান প্রধান ক্ষিান্ত/সুাক্ষযমূ 

   

 

 

১০.৪ জননেতনতা বৃক্ষি এফং প্রোয কাম পক্রভ 

 

তাক্ষযি মূর ক্ষফলয়ফস্তু রক্ষিত এরাকা / দর 
ম্ভাব্য ংগ্রণকাযীয 

ংখ্যা 

   ৭০০ চদ 

    

    

    

    

 

১০.৫ নাগক্ষযক ভতাভত এফং ক্ষবনমাগ প্রক্ষতকায 

)১( ক্ষবনমাগ প্রক্ষতকায 

ক্রভ মফামূ 

ক্ষবনমাগ গ্রনণয 

ংখ্যা এফং 

প্রক্ষক্রয়াকযণ 

ক্ষবনমাগ 

ক্ষনস্পক্ষত্তয ংখ্যা 

ক্ষবনমাগ ক্ষনস্পক্ষত্তয 

তকযা ায 

 কয এফং ক্ষপ ০৪টি  ০৩টি  ৯০% 

 ফকাঠানভা ০৩টি  ০২টি ৯০% 

 াক্ষন যফযা ০৫টি  ০৫টি  ১০০%  

 ফজপয ব্যফস্থানা ৫০টি  ৪৫টি  ৯৫% 

 গণনৌোগায ০১টি  ০১টি  ১০০% 

 াফক্ষরক ভানকপট ০১ টি ০১ টি ১০০% 

 আক্ষঅআ ০১ টি ০১ টি ১০০% 

 াংস্কৃক্ষতক/নিরাধূরা ০৩টি  ০২টি ৯০% 

 সওোসপট-১৯ সরয়ও ২৫ টি ২৫টি ১০০% 
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 চমোদ্ধঢো ০৫টি ০৩টি ৮০% 

* সপরবোক গ্রলদওোভী ওফ পওঢপো (সচঅভ) ওতৃপও প্রোপ্ত সপরবোকগুসম  পতো প্রসক্রয়োওভড ওভো লয় দো, ঢর প্রসথোরদ সদথ পোসভঢ 

ধদ্ধসঢরঢ দোকসভও প্রসঢসক্রয়ো  সপরবোক সদভরদভ সরয়টি বোঘোআ-োঙোআ ওভো লয়। সুঢভোং প্রোপ্ত সপরবোকগুসম সওম সমসধদ্ধ 

ওভো লয়দো সথওন্তু ংসি ঝ সপোক ওতৃপও এগুরমো সদস্পসিভ ব্যস্থো গ্রলড ওভো লয়।  

 

)২( উনল্লিনমাগ্য ক্ষবনমাগ এফং ভতাভতমূ 

 

উনল্লিনমাগ্য ক্ষবনমাগ এফং গৃীত দনিমূ 

সপরবোক গ্রলড এং সদস্পসিওভড প্রসক্রয়ো সটি ওরধ পোরভযদ ওতৃপও  লীঢ ধতরিধভল 

প্ররবোচয দয় প্ররবোচয দয় 

 

সপরবোক সরয়ও প্রসঢসক্রয়ো/ফঢোফঢ 

 

 

 

 

(৩) দোকসভও চসভধ-এভ ংসিপ্ত নমোনম (বসত চসভধ ওোচ ধসভঘোসমঢ লরয় ণোরও) 

সটি ওরধ পোরভযরদভ সো সররয় দোকসভও ন্তুসষ্ট্  

 

সবওম সোভরলভ সথওঢভ ঈন্নসঢ ওভো প্ররয়োচদ 
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নরঝো গ্যোমোভীঃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

সওোসপট-১৯ প্রসঢরভোরথ চদঈদ্বদু্ধওভড ওফ প ঘী 

দতী পোগদ ধসভতয পদ এং োথ সদফ পোড  
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ভোস্তো ংস্কোভ এং সফভোফঢ ওোব পক্রফ 

েওোসঢ ম্প্রোভদ, ংস্কোভ এং সফভোফঢ  

িীচ সদফ পোড   
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পোভরলট ধোসদভ  োংসও সদফ পোড   

শ্যোফোসুন্দ্ভী ঔোম ংস্কোভ এং িীচ সদফ পোদ    
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ওরভোদোভ সস্তোভ সভোরথ চদরঘঢদঢো বৃসদ্ধ এং ফোস্ক সঢভড     

দতুদ ভোস্তো সদফ পোড  
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