
†Rjv Dbœqb mgš^q KwgwUi       , 201৭ gv‡m AbywôZ mfvi Kvh©weeiYx  

 

mfvcwZ  :                      

†Rjv cÖkvmK, bxjdvgvix| 

¯’vb  :  †Rjv cÖkvm‡Ki m‡¤§jb   , bxjdvgvix 

ZvwiL  :  ১৭        ২০১৭   

mgq  :   mKvj ১০:০0 Uv 

Dcw ’̄Z m`m¨e„›`, cwiwkó K-‡Z †`Lv‡bv nর|              

           mfvi ï    Dcw ’̄Z m`m¨MY‡K ¯̂vMZ Rvwb‡q mfvi KvR Avi¤¢ Kiv nq| অ :প     প    অ        MZ ২০     ২০১৭ Zvwi‡L 

AbywôZ †Rjv Dbœqb mgšq̂ KwgwUi mfvi Kvh©weeiYx cvV Kiv nq| ‡Kvb ms‡kvabx bv _vKvq Zv me©m¤§wZµ‡g „̀  KiY (Confirm) Kiv nq|  

 

†Rjv Dbœqb mgšq̂ KwgwUi mfvq Kg©KZ©v‡`i Dcw ’̄wZi wel‡q mfvcwZ e‡jb, gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi cÎ msL¨v 03.069.027. 

02.00.008.2015-160, ZvwiL 20 AvM÷ 2015 wLª. msµv  c‡Îi †cÖw ‡Z gwš¿cwil` wefv‡Mi ¯§vযক b¤^i-04.00.0000.512.35.018.14-

363, ZvwiL 14 †m‡Þ¤̂i 2015 †gvZv‡eK D³ mfvq Abycw ’̄Z Kg©KZ©v‡`i Z_¨ gwš¿cwil` wefv‡M †cÖi‡Yi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡q‡Q| wZwb †Rjv 

Dbœqb mgšq̂ KwgwUi mKj m`m¨‡K wbqwgZfv‡e mfvq Dcw ’̄Z _vKvi Rb¨ Aby‡iva K‡ib| 

  

           AZtci Av‡jvP¨m~wPi wbwi‡L wefvMIqvix wbম্নো³ Av‡jvPbv I       M„nxZ nq t  
 

Av‡jvPbv       ev evqbKvix 

১| wfwWI Kbdv‡i‡Ý cÖ`Ë gvbbxq cÖavbgš¿xi  wb‡`©kbv ev evqb t 

mfvcwZ e‡jb, gwš¿cwil` wefvM, gvV cÖkvmb mgšq̂ AwakvLv, XvKvi 

     b¤^i-04.514.006.03.00.00.009.13-৭৮১,ZvwiL-

2৩/0৮/2০১৬  ম্ভোতোবফক gvbbxq cÖavbgš¿x MZ ১১/0৫/2015 Zvwi‡L 

ঞ্চগড়, টোঙ্গোইর, গোইফোন্ধো, ঠোকুযগাঁও, ককবোযগঞ্জ I জোভোরপুয †Rjv 

Dbœqb mgšq̂ KwgwUi m‡½ wfwWI Kbdv‡iÝ K‡i wewfbœ w`K wb‡`©kbv 

cÖ`vb K‡ib| D³ w`K wb‡ ©̀kbv m¤^wjZ cÎ G Awd‡mi ¯§viK b¤^i-

05.47.7300.০০৮.০১.০১৭.১৬.৪৭৮(৬). ZvwiL 1৯/0৯/201৬ †gvZv‡eK 

†Rjv Dbœqb mgšq̂ KwgwUi mKj m`m¨ eive‡i †cÖiY Kiv n‡q‡Q| ewY©Z 

c‡Î  D  wLZ w`K wb‡ ©̀kbv অ      g‡a¨ ¯^-¯̂ `ßi ms  ó      mg~n 

ev evq‡bi Rb¨ h_vh_ e¨e¯’v MÖnY, M„nxZ Kvh©µg wbqwgZfv‡e 

cwiex   Ges G msµv  AMÖMwZi cÖwZ‡e`b cÖwZ gv‡mi 07 Zvwi‡Li 

g‡a¨ G Awd‡m †cÖi‡Yi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq| 

 

wfwWI Kbdv‡i‡Ý cÖ`Ë gvbbxq 

cÖavbgš¿xi w`K  wb‡`©kbvmg~n 

        Ki‡Z n‡e|  

`ßi cÖavb (mKj)| 

২| †Rjv I‡qe ‡cvU©vj t mfvcwZ e‡jb ‡h, †Rjvq GKwU I‡qe †cvU©vj Av‡Q| 

I‡qe †cvU©v‡ji wVKvbv www.nilphamari.gov.bd| ম্মবতু I‡qe 

†cvU©v‡j          †Rjvi mKj `ß‡ii Kvh©µg †`Lv hvq, ZvB mKj wefv‡Mi 

োরনোগোদ Kvh©µg ও তথ্যোকদ †Rjv I‡qe †cvU©v‡j _vKv cÖ‡qvRb| wZwb mKj 

wefv‡Mi Kvh©µg I‡qe †cvU©v‡j nvjbvMv` Kivi Rb¨ mswkøó mKj‡K Aby‡iva 

K‡ib| GQvovI ‡÷K‡nvìviMY hv‡Z cÖ‡qvR‡b ‡hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡ib †m Rb¨ 

wZwb ইবতোপূবফ ে যফযোকৃত কব েোবযট ীভগুবরো কফবোগীয় Awdwmqvj †gvevBj mxg 

কববফ e¨envi কনকিত Kivi Rb¨ Aby‡iva K‡ib। বোকত ভস্ত কফবোবগয 

কভ েকতেোবদয যকোকয কভ ব্যফোয কবয ম্ভোফোইর ম্পোন ম্ োরো যো োয জন্য এফং 

ম্ভোফোইর ম্পোন ভয়ভবতো কযকব কযোয জন্য অনুবযোধ কবযন ।  

 

K) †Rjv I‡qe †cvU©vj nvjbvMv` ও 

মৃকিকযণ অব্যোত যো বত n‡e| 

L) †Rjv cÖkvm‡bi D‡`¨v‡M 

mieivnK…Z Awdwmqvj †gvevBj mxg 

e¨env‡ii Rb¨ ms  ó Kg©KZ©v‡`i  

Aby‡iva Kiv nq| 

`ßi cÖavb (mKj)| 

৩| ï×vPvi:  mfvcwZ e‡jb †h, RvZxq ï×vPvi †K․kj ev evqb Ges G 

wel‡q m‡PZbZv e„w×i Rb¨ †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡q Kg©KZ©v I †÷K‡nvìvi‡`i  

wb‡q AewnZKiY I gZwewbgq mfv K‡i cÖwZ‡e`b †cÖiY Ki‡Z n‡e| wZwb 

ï×vPvi wel‡q †Rjv I Dc‡Rjvq mfv 

K‡i wbqwgZ cÖwZ‡e`b cvVv‡Z n‡e|  

`ßi cÖavb (mKj)| 

http://www.nilphamari.gov.bd|/


†mev MÖnxZv‡`i mv‡_ fvj AvPiY Kivi, Zv‡`i K_v  †kvbvi Ges  Z mvwf©m 

cÖ`v‡bi Rb¨ Aby‡iva K‡ib| অকতকযক্ত ম্জরো প্রোক (োকফ েক), bxjdvgvix 

e‡jb, সুোন ংতকযবণয ম্েবে ফোকল েক কভ েম্পোদন চুকক্ত, অকববমোগ প্রকতকোয 

ব্যফস্থো, উদ্ভোফন এফং জোতীয় শুিোচোয ম্কৌর যস্পবযয কযপূযক। এগুবরো ম্ফো 

প্রদোন প্রকতশ্রুকত (Citizen’s Charter) এয মথোমথ ফোস্তফোয়ন ও প্রোকনক 

কোম েক্রবভ গকতীরতোয রবেে ংস্কৃকতবত ইকতফোচক কযফতেন আনবফ। এ ম্জরোয় 

২৫/০৫/২০১৪ তোকযব      ককভটি গঠন কযো বয়বছ । ম্ফোগ্রণকোযী ও 

ম্ফোদোনকোযী প্রকতষ্ঠোন এফং নোগকযকবদয কোছ ম্থবক ভতোভত ংগ্রপূফ েক কটিবজন 

চোট েোয প্রণয়ন কযো বয়বছ।  

   

৪| †Rjv cwil` t     , †Rjv cwil`, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, GwWwc 

mvaviY eivÏ- ৫.৬৫/-ম্কোটি UvKv  ৬৭৯ টি প্রকল্প গ্রণ কযো । Aby‡gvw`Z 

cÖK‡íi g‡a¨ `ic‡Îi gva¨‡g ev   qb†hvM¨ cÖK‡íi cÖv°jb cÖ¯‘Z 

Pjgvb| wc,AvB,wmÕi gva¨‡g ev   qb†hvM¨ cÖK‡íi g‡a¨ 3৪১wU cÖK‡íi 

1g wK  i A_© Qvo Kiv n‡q‡Q| Aewkó ১০ wU cÖK‡íi 1g wK  i A_© 

Qvo KiY cÖwµqvaxb|  

      প     - ১৫০.০০         । ১৪০.00    UvKv  ৭৯ wU  cÖKí 

                । ১০.০০          ০৫                অ       

     ৩০.০৮.২০১৭   .                                         

     ।  

               - ৪৪.০০        । M„nxZ 10wU cÖKí ev evqb 

cÖwµqvaxb| 

     ২০১৭-২০১৮ অ            প             ৫.৫০       

(প        প      )      ।            অ          ২৮.০৯.২০১৭ 

  .             প                  ও অ              ।  

   

   M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ †kl Ki‡Z n‡e| 

 

K)         , †Rjv 

cwil`, bxjdvgvix| 

L)     , †Rjv cwil`, 

bxjdvgvix 

 

৫| (K) ¯̂v ’̄¨ wefvM: wmwfj      , bxjdvgvix mfvq Rvbvb, োোতোবর 

কচককৎো প্রোপ্ত ম্যোগীয ংখ্যো: জরুকয-১১,১১০ জন, ফক ে:কফবোবগ-৩২,৩৯৮ জন, 

অন্তকফ েবোবগ-১১,২০১ জন এফং োফ-ম্ন্টোবয-১৯,৩৭০ জন। ডোয়কযয়ো ম্যোগীয ংখ্যো-

১৫৮৪ জন, ডোয়কযয়োবত মৃতুে নোই। ককভউকনটি কিকনক চোলু আবছ ১৭৭  টি, 

স্তোন্তযকৃত ১৬ টি, আবযো ১৪ টি ককভউকনটি কিকনবকয প্রবয়োজন। োোতোবর 

ভঞ্জুযীকৃত কচককৎবকয দ ১৮২ টি, কভ েযত দ-৬৯  টি এফং শূন্য দ-১১৩টি। ৮   

                    । ০৬     -                   ২  , অ  -০৪   । 

                -     ০৩   ও অ   ০২ ।                 ০৫ ।  

                     ,         অ                            

                                                   ।  

           প  ,           অ                                    

                                                       , 

            অ          ।       

 wPwKrmv †mevi gv‡bvbœq‡b   

cÖ‡qvRbxq প   প MÖnY Ki‡Z n‡e। 

 

 wmwfj mvR©b bxjdvgvix| 

 

(L) ¯̂v¯’¨ cª‡K․kj Awa`ßi t mnKvix cÖ‡K․kjx, ¯̂v¯’¨ cÖ‡K․kj 

Awa`ßi, bxjdvgvix          mfvq      , সয়দপুয উবজরো স্বোস্থে 

কভবেক্স-ম্ক ৫০ য্যো ম্থবক ১০০ য্যোয় উন্নকতকযণ প্রকবল্পয চুকক্তমূল্য 

১৯৯৪.০০ (রে টোকোয়) টোকো, কোবজয অগ্রগকত ১০০%, স্তোন্তবযয তোকয : 

২৮/০৫/২০১৭ । কনতোই ককভউকনটি কিকনক ককবোযগঞ্জ, দকেণ  কড়ফোড়ী ও 

কোকড়ো ককভউকনটি কিকনক কডভরো উবজরো ও দকেণ আভফোড়ী ম্ডোভোয 

উবজরো ০৪ টি ককভউকনটি কিকনক কনভ েোণ প্রকল্প এয প্রোক্ককরত মূল্য ৫১.৫৫ 

(রে টোকোয়) টোকো। ০২ টি স্তোন্তয কযো বয়বছ এফং অফকষ্ট ০২ টি 

স্তোন্তবযয প্রকক্রয়োধীন । ককবোযগঞ্জ উবজরো কযফোয কযকল্পনো অকপ-কোভ 

ম্টোয কনভ েোণ কোজ ম্ভোট=০১ টি প্রকল্প । চুকক্ত মূল্য ৭৪.৯৩ (রে টোকোয়) । 

কোজ চরভোন।  

 

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

    mg‡qi g‡a¨ †kl Ki‡Z n‡e| 

 

 

mnKvix cÖ‡K․kjx ¯̂v¯’¨ 

cÖ‡K․kj Awa`ßi 

bxjdvgvix 



৬| MYc~Z© wefvM t  wbev©nx cÖ‡K․kjx, MYc~Z© wefvM, bxjdvgvixর         

mfvq Rvbvb, নীরপোভোযী দয োোতোর ১০০ য্যো ম্থবক ২৫০ য্যোয় উন্নতীকযণ 

প্রকবল্পয প্রকল্প মূল্য ৩০৫০.০০ টোকো (রে টোকোয়), কোবজয অগ্রগকত ৯৪%।  ম্জরো 

জজ আদোরত বফবনয উিেমূ ী ম্প্রোযণ প্রকবল্পয  প্রকল্প মূল্য ৫৯৬.৭১ টোকো(রে 

টোকোয়), কোবজয অগ্রগকত ৯৯%। উবজরো ও ইউকনয়ন ভূকভ অকপ কনভ েোণ (কাঁঠোরী, 

ম্বোগডোবুকড়, ককবোযগঞ্জ, নোউতোযো, ম্োনোযোয় ও ংগরী) প্রকবল্পয মূল্য ৬৭.৮৯ 

টোকো (রে টোকোয়), কোবজয অগ্রগকত (কাঁঠোরী ৯৯%, ম্বোগডোবুকড় ৯৯%, 

ককবোযগঞ্জ ৮৭%, নোউতোযো ৮০%, ম্োনোযোয় ৭০% ও ংগরী ৭৫ %) । ‘১৫ 

ম্জরো কল্পকরো একোবডভীয নফোয়ন, ংস্কোয ও ম্ভযোভত’ ীল েক প্রকল্প মূল্য ১৩৫.০০ 

টোকো (রে টোকোয়), কোবজয অগ্রগকত ৭৫%। Construction of 50 

Circle ASP Office cum Residence at Different 

Places of the Country (25 nos. in 1
st

 phase) one at 

Saidpur Circle,Nilphamari ীল েক প্রকল্প মূল্য ১৩৯.৯৪ টোকো (রে 

টোকোয়), কোবজয অগ্রগকত ৯৫%। েোটোয কপকনকং কোজ চরভোন। 

    Construction of Woman Police Barrack Building 

(Type-2) at Nilphamari Police Lines,Nilphamari (2 

storied building with 6-storied foundation) 

in/c.sanitary,Electeification and Other Ancillary 

works              ৩৬৩.৩৪      (রে টোকোয়)।          ।  

Construction of Barrack Building at Saidpur Railway  Police 

Lines, Nilphamari (1-storied building with 6-storied 

foundation)                ৫৩২.৭১      (রে টোকোয়)।            

     ।      প ও        ।                       প   অপ         ।  

Establishment of Fire Service & Civil Defence Stations 

in 78 (Revised 82) important Upazilla/Places of the 

Country (1st revised) at Chilahati in the District of 

Nilphamari               ৩২২.০০      (রে টোকোয়)।           

                        ।   

          প  ,                                                    -     

                                             ।                     

                                     অ          ।   

 

M„nxZ cÖKímg~‡ni KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ †kl Ki‡Z n‡e| 

 

 ) wbev©nx cÖ‡K․kjx 

MYc~Z© wefvM, 

bxjdvgvix|  

 )  প             

অ     ,        প     

৭| moK wefvM t wbev©nx cÖ‡K․kjx (mIR), moK wefvM, bxjdvgvix mfvq 

Rvbvb, 201৭-201৮ A_© eQ‡i             ১২ টি প্রকল্প গ্রণ কযো বয়বছ।  

নীরপোভোযী-জরঢোকো ড়ক উন্নয়ন ীল েক প্রকবল্পয কোজ চরভোন, অগ্রগকত 

৪৭.৭০%। নীরপোভোযী-ম্ডোভোয ড়বকয (৯ কক:কভ:-এ যতককতরো ম্তু) কোজ 

চরভোন, অগ্রগকত-৮০%। জরঢোকো-কডভরো-টুকনযোট ড়বকয ২য় কককভ-এ অফকস্থত 

আউকরয়ো োনো ম্তুয কোবজয অগ্রগকত ৩৫% ।   

     উবজরো ম্চয়োযম্যোন, ককবোযগঞ্জ জোনোন, ককবোযগঞ্জ ফোজোয ম্থবক পোয়োয 

োকব ে ম েন্ত যোস্তোয ংস্কোয কোজ জরুযী কবকিবত ম্পোদবনয জন্য কনফ েোী প্রবকৌরী, 

ড়ক কফবোগ, নীরপোভোযীয দৃকষ্ট আকল েণ কবযন।  

 কনফ েোী প্রবকৌরী, বোয় জোনোন যোস্তো ম্ভযোভবতয  জন্য ফযোদ্দ োওয়ো ম্গবছ দ্রুত 

যোস্তোয কোজ শুরু বফ। 

M„nxZ cÖKímg~‡ni KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ †kl Ki‡Z n‡e| 

 

wbev©nx cÖ‡K․kjx , moK I 

Rbc_ wefvM, bxjdvgvix 

 

৮।GjwRBwW t wbev©nx cÖ‡K․kjx, GjwRBwW, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, ২০১৭-

২০১৮ অথ ে ফৎসরসহ বিগত অথ থ িৎসররর ম োট ১৩টট প্রকরের 

প্রকরের আওতোয় ম োট ৪১৫ টট  স্কী  গ্রহণ করো হরয়রে। যোর 

হরয়রে। যোর  রধে ১৭১ টট স্কীর র কোজ স োপ্ত হরয়রে। 

অিবলষ্ট ২৪৪ টট স্কীর র  রধে ১৫০টট স্কীর র কোজ চ োন 

চ োন আরে এিং ৯৪ টট স্কীর র দরত্র আহিোন ও 

কোয থোরদল প্রক্রিয়োধীন। বকরলোরগঞ্জ উরজো ক রেক্স ভিন 

ক রেক্স ভিন সম্প্রসোররণর অগ্রগবত ২৫%।  

  বতবন আররো জোনোন, িনেো রিতী সংস্কোর কোয থি  মনয়ো 

 M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ mg‡qi 

g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

wbev©nx cÖ‡K․kjx, 

GjwRBwW, bxjdvgvix 



মনয়ো হরয়রে এিং মটন্ডোর প্রক্রিয়োধীন। এেোো, নীসোগর দীবি 

দীবি প্রকরের প্রোক্কন প্রস্তুবতর কোজ চ োন ররয়রে । 

ররয়রে । 
       

৯| Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡K․kj Awa`ßi t wbev©nx cÖ‡K․kjx, Rb¯̂v ’̄¨ cÖ‡K․kj Awa`ßi, 

bxjdvgvix বোয় জোনোন, G †Rjvq Dbœqbg~jK cÖK‡íi KvR myôzfv‡e Pj‡Q| 

RvZxq m¨vwb‡Ukb Kfv‡iR 87.50%| এ ম্জরোয় ম্ভোট নরকূবয ংখ্যো ১৭,৩৫৭ 

টি, চোলু-১৭,১০৪ টি, অবকবজো-২৫৩ টি।  

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ mg‡qi 

g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

 ) wbev©nx cÖ‡K․kjx, 

              

অ     , bxjdvgvix 

 ) †Pqvig¨vb,Dc‡Rjv  

cwil` (mKj)।     

1০| K…wl m¤úªmviY Awa`ßi t      উ-কযচোরক, কৃকল ম্প্রোযণ অকধদপ্তয বোয় 

জোনোন, এ ম্জরোয় কৃকল পুনফ েোবনয আওতোয় ২,০২,৩৩,৬২০ (              

                    )           প ও          ।     ও    ৬০০০ 

জনবক গভ, ৬৫০০ জনবক ভুট্টো, ১৫০০ জনবক কযলো, ৭০০ জনবক গ্রীষ্মকোরীন মুগ 

ও ৪৮ জনবক কফটি ম্ফগুন ফ েবভোট ১৪৭৪৮ জন কৃলকবকয ভোবঝ উকযণ কফতযণ 

কযো বফ।  কতকন জোনোন ম্ম, তাঁয অকপবয অন্যোন্য কোম েক্রভ সুষ্ঠবুোবফ চরবছ।  

                                

   ।  

( )  প-প      ,     

       অ     , 

         । 

 )  প             অ      

(   ) 

1১| (ক) cvwb Dbœqb †evW©, bxjdvgvix t   

                  , প                    ,                     ,         

            .  . ৫.৫৫    ১                                       

১২৭.০০        ।      অ     ৬৩% ।  

                , অ                     প ও        ।             ।  

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ mg‡qi 

g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

 

wbev©nx cÖ‡K․kjx , প     , 

bxjdvgvix 

 

 

 ( ) cvwb Dbœqb †evW©, Wvwjqv t     প  প ও        ।   

 

           প                    

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

wbev©nx cÖ‡K․kjx, প     , 

      , bxjdvgvix 

 ( ) cvwb Dbœqb †evW©, •mq`cyi t wbe©vnx cÖ‡K․kjx, cvwb Dbœqb †evW©, ‣mq`cyi, 

bxjdvgvix  mfvq জোনোন, কতস্তো ব্যোবযজ প্রকল্প (বপজ-২) ইউকনট-১ এয আওতোয় 

ফগুড়ো ম্চ  োবরয কক.কভ. ২৪.৫০ ইবত কক.কভ. ২৭.০০ ম েন্ত ম্চ  োর কনভ েোণ (রট 

নং-এডোকিউ-০১/২০০৯-২০১০), নীরপোভোযী ও যংপুয ম্জরোয ককবোযগঞ্জ ও 

তোযোগঞ্জ উবজরোধীন এ২কফ ম্বকন্ডোযী ম্চ  োবরয কক.কভ. ০.০০ ইবত ৩.৮২৫ 

ম েন্ত  োর  নন ও কনভ েোণ এফং ২০১৬-১৭ অথ ে ফছবয ককবোযগঞ্জ উবজরোধীন 

টি১এ১কফ টোযকয়োযী  োবরয কক.কভ. ০.০০ ইবত কক.কভ. ২.১৮ ম েন্ত  োর  নন, 

কনভ েোণ ও রোইকনং প্রকবল্পয কোজ চরভোন। কতকন আবযো জোনোন,      প       

            অ                               ।   

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ 

mgvß Ki‡Z n‡e| 

wbe©vnx cÖ‡K․kjx cvD‡ev, 

‣mq`cyi, bxjdvgvix| 

 

1২|      cÖ‡K․kj Awa`ßi, bxjdvgvix t mnKvix cÖ‡K․kjx,      cÖ‡K․kj 

Awa`ßi, bxjdvgvix          mfvq Rvbvb, G †Rjvq ২০১১-১২ ফবল ে কেোয 

ভোবনোন্নয়বন ম্জরো দবয অফকস্থত Ôম্োট গ্রোজুয়েবয়ট কবরজ উন্নয়ন’ ীল েক প্রকবল্পয 

নীরপোভোযী যকোকয কবরবজ একোবডকভক বফন কোভ-যীেো র কনভ েোণ কোজ 

চরভোন। অগ্রগকত ৯৮%। ২০১৫-১৬ অথ ে ফছবয কেোয ভোবনোন্নয়বন ম্জরো দবয 

অফকস্থত ম্োষ্ট গ্রোজুয়েবয়ট কবরজ উন্নয়ন ীল েক প্রকবল্পয নীরপোভোযী যকোকয কবরবজ 

১০০ য্যোয ছোেী কনফো কনভ েোণ কোজ ও কফজ্ঞোন বফন কনভ েোণ কোজ চরভোন । অগ্রগকত 

মথোক্রবভ ৯৮% । ২০১৩-১৪ অথ ে ফছবয ১৭টি কেো প্রকতষ্ঠোবনয  কোজ শুরু কযো 

বয়বছ । অগ্রগকত  ১০০%। ২০১৬-১৭ অথ ে ফছবযয কনফ েোকচত ম্ফ-যকোকয ভোধ্যকভক 

কফদ্যোরয় মূব ম্বৌত অফকোঠোবভো উন্নয়ন (১ভ ংবোকধত) ীল েক প্রকল্প (৩০০০ 

স্কুর) এয ০৪ টি কেো প্রকতষ্ঠোবনয কোবজয ভবধ্য ০৪ টিয কোজ চরভোন। ২০১৩-১৪ 

অথ ে ফছবযয Ôকনফ েোকচত ম্ফযকোকয ভোদ্রোোমূব একোবডকভক বফন কনভ েোণ’ ীল েক 

প্রকবল্পয কোজ ভোপ্ত বয়বছ । ২০১৬-১৭ অথ ে ফছবয ম্বকন্ডোযী এডুবকন ম্ক্টয 

ইবনববটবভন্ট ম্প্রোগ্রোভ প্রকবল্পয কোবজয অগ্রগকত ১০০%।   ২০১৬-১৭ অথ ে যোজস্ব 

 োবতয কফকবন্ন প্রকবল্পয কোজ চরভোন । ২০১৫-১৬ অথ ে ফছবয তথ্য প্রমৄকক্তয োয়তোয় 

কেোয ভোবনোন্নয়বনয রবে কনফ েোকচত ম্ফযকোকয কবরজমূবয উন্নয়ন  োবতয কোজ 

চরভোন।  

   বোকত যোবফয়ো ফোকরকো কফদ্যোরবয়য অফকোঠোবভোয কোজ দ্রুত ম্ল কযোয  জন্য 

mnKvix cÖ‡K․kjx,      cÖ‡K․kj Awa`ßi, bxjdvgvix            অ      

    ।   

 

M„nxZ cÖK‡íi KvR wba©vwiZ 

mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e|  

mnKvix cÖ‡K․kjx,      

cÖ‡K․kj Awa`ßi, 

bxjdvgvix 

1৩| e‡i›`ª eûgyLx Dbœqb KZ…©c , iscyi wiwRqb  t      প  প ও        ।     Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva Kiv  mnKvix cÖ‡K․kjx, e‡i› ª̀ 



 nয়         প               । eûgyLx Dbœqb KZ…©প , iscyi 

AÂj 

1৪| (K) evsjv‡`k K…wl Dbœqb K‡cv©‡ikb ( z ª̀‡mP), bxjdvgvix t 

    প        প   প ও        ।   

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva 

Kiv  nয়         প            

   । 

mnKvix cÖ‡K․kjx ( z ª̀‡mP), 

weGwWwm, bxjdvgvix| 

(L) weGwWwm (exR Drcv`b Lvgvi), bxjdvgvix t  wmwbqi mnKvix cwiPvjK, 

(exR Drcv`b Lvgvi) bxjdvgvix mfvq জোনোন, ২০১৭-২০১৮ অথ ে ফছবয 

উন্নতভোবনয ফীজ উৎোদন কবয ম্দবয ফীজ চোকদো পূযবণয কোম েক্রভ চরভোন আবছ।  

 

 gvbm¤§Z exR Drcv`b Kvh©µg Ae¨vnZ ivL‡Z 

n‡e| 

wmwbqi mnKvix cwiPvjK, exR 

Drcv`b Lvgvi, bxjdvgvix| 

(M) exR wecYb t wmwbqi mnKvix cwiPvjK (exR wecYb), weGwWwm, 

bxjdvgvixi cÖwZwbwa mfvq Rvbvb, উন্নতভোবনয ফীজ উৎোদন কবয ফীজ 

চোকদো পূযণ কযোয Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q|  

 exR wecYb Kvh©µg myôzfv‡e m¤úbœ Ki‡Z 

n‡e|  

 

 wmwb: mnKvix cwiPvjK (exR 

wecYb), weGwWwm, bxjdvgvix|  

 

1৫| exR cÖZ¨qb G‡Rকন্প, bxjdvgvix t †Rjv exR cÖZ¨qb Awdmvi 

(A:`v:). নীjdvgvix mfvq জোনোন, 201৭-201৮ অথ ে ফছবয ম্ফোবযো,আলু, 

গভ ও আভন ফীজ উৎোদবনয জন্য আবফদন ে গ্রণ কযো বে । োযববকটং 

(পর কতেন) চরভোন। ভোবকেট ভকনটকযং এয আওতোয় ম্জরো, উবজরো ও 

কফকবন্ন োট ফোজোবয কননভোবনয ও ম্বজোর ফীজ প্রকতবযোবধ ম্ভোফোইর ম্কোট ে 

অকবমোন কোম েক্রভ অব্যোত আবছ। 

exR Drcv`b I msi Y Kvh©µg myôzfv‡e m¤úbœ 

Ki‡Z n‡e| 

†Rjv exR cÖZ¨qb  

Awdmvi, bxjdvgvix  

 

1৬| K…wl wecYb Awa`ßi, bxjdvgvix t †Rjv evRvi AbymÜvbKvix 

Kg©KZ©v, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, ফোজোবয চোবরয দোভ ব্যতীত ফোকী wbZ¨ 

cÖ‡qvRbxq ª̀‡e¨i evRvi `i w¯’wZkxj Av‡Q। Awd‡mi Ab¨vb¨ Kvh©µg 

myôzfv‡e Pj‡Q|     

wbZ¨ cÖ‡qvRbxq ª̀e¨vw`/cY¨ mieivn Ges  

ª̀e¨ g~j¨ w ’̄wZkxj ivLvi wel‡q wbqwgZ 

evRvi gwbUwis Ki‡Z n‡e| 

‡Rjv evRvi AbymÜvbKvix 

Kg©KZ©v bxjdvgvix| 

1৭| †Rjv Lv`¨ wefvM t ‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K, bxjdvgvix          mfvq      , 

১.০৫      .                                              ও    

                             ৫০০   .                 ১ ,        

         ৫০০   .                 ২  ও         প      

        ১০০০   .                 ১                            

                                  ।       ও ২০১৬-১৭ অ              

        ১ ও ২                                               

ও                                                  ।  

               ,       ৬৮৫৩.৭০৭ †gt Ub wm× Pvj, ৪৬০.১৮৫ †gt Ub Mg  

gRy`      । গভ ংগ্রবয রেেভোেো ১৩১৫.০০০ ম্ভ.টন অকজেত কযভোণ 

১৩১৩.৫০০ ম্ভ.টন। ম্জরো ম েোবয় ওএভএ কডরোয ংখ্যো ১৫ জন।  ০৯টি ওএভএ 

কফক্রয় ম্কন্দ্র ফতেভোন কোম েক্রভ ফন্ধ আবছ।  ইউকনয়ন তদকযদ্র ম্পয়োয প্রোইজ কোম েক্রভ 

নীরপোভোযী ম্জরোয কর উবজরোয় শুরু বয়বছ । কভ েযত কডরোয ংখ্যো ২৬০ জন। 

 

ক) কনয়কভত বোয় উকস্থত থোকবত বফ। 

 ) msMÖ‡ni j  gvÎv Abyhvqx AR©b 

wbwðZKiYmn Ab¨vb¨ Kvh©µg myôzfv‡e 

m¤úv`b Ki‡Z n‡e| 

 

‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K 

bxjdvgvix| 

1৮| †Rjv ÎvY I c ybe©vmb কফবোগ t †Rjv ÎvY I cybe©vmb Kg©KZ©v, bxjdvgvix 

mfvq Rvbvb,                                  ১০  ,            

প      ৩২৯৩  ,          ৪১৫   .  ,           ১৫,০০,০০০/-, ১৫৮.৭৫০ 

  .      , ৫,২৬,০০০          ৪০০০                           ।  

                ,                       ৮৩৬      প         অ     

   ।                                            ।          
   

 

২০১৭-১৮ A_© eQ‡i eivÏ cvIqv †M‡j ª̀æZ 

cÖKí MÖnY Ges  M„nxZ cÖK‡íi KvR 

wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ mgvß Ki‡Z n‡e| 

ক) ‡Rjv ÎvY I cybe©vmb 

Kg©KZ©v, bxjdvgvix| 

 ) ংকিষ্ট উবজরো কযলদ 

ম্চয়োযম্যোন । 

 

১৯| †Rjv wk v wefvM t ‡Rjv wk v Awdmvi, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, 

wefvMxq Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q| gvwëwgwWqv িোরুভ ভকনটকযং, ম্ভনটকযং ও 

ভোকক অগ্রগকত প্রকতবফদন ধোযোফোককবোবফ প্রদোন কযো বে। কেো প্রকতষ্ঠোনমূব 

কডকজটোর কবন্টবন্টয ভোধ্যবভ ভোকিকভকডয়ো িোবয ব্যোোবয কর উবজরো ভোধ্যকভক 

কেো অকপোবযয তদোযকক ও কযদ েন অব্যোত আবছ।  

  কতকন আবযো জোনোন, আগোভী নববম্বয ভোব ম্জএক যীেো অনুকষ্ঠত বফ এ কফলবয় 

কবরয দৃকষ্ট আকল েণ কবযন।     

 

K) gvwëwgwWqv কডকজটোর কবন্টবন্টয ভোধ্যবভ 

িোmg~n mPj ivL‡Z n‡e| Z`viwK I 

cwi`k©b Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| gvwëwgwWqv 

K¬vm/cÖwk ‡Yi msL¨v evov‡Z n‡e| 

 

†Rjv wk   Awdmvi 

bxjdvgvix| 

 



2০| †Rjv cÖv_wgK      wefvM t  ‡Rjv cÖv_wgK      Awdmvi, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb, cÖv_wgK wk¶vi Rb¨ Dce„wË cÖK‡íi eivÏK…Z 

A_© weZiY Kvh©µg Ges ¯‥zj wdwWs †cÖvMÖvg myôzfv‡e Pj‡Q| এ ম্জরোয় 

৫টি উবজরোয় ৯৬১টি প্রোথকভক কফদ্যোরবয় স্কুর কপকডং ম্প্রোগ্রোভ কভ েসূকচ চোলু 

আবছ।  এ কর কফদ্যোরবয় কেোথীয ংখ্যো ২৭৪৭৬৬ জন। কফদ্যোরয় ম েোবয় 

কফস্কুট মথোমথবোবফ ংযেণ ও কফতযণ কযো য়।  

  

   -                           

প   প             । 

 )         ,  প     

প     

 )  প             অ      

 )                  

     অ      

2১| DcvbyôvwbK wk v ey¨‡iv, bxjdvgvix t mnKvix cwiPvjK, †Rjv 

DcvbyôvwbK wk v ey¨‡iv, bxjdvgvix mfvq Rvbvb,                   (৬৪ 

    ) ০৩    প          ,        ও         প                ।    প 

            ।  

 M„nxZ cÖK‡íi KvR               

        । 
mnKvix cwiPvjK, 

DcvbyôvwbK      ey¨‡iv, 

bxjdvgvix| 

2২|  miKvwi K‡jRmg~n t        প   ,                         

             ,              প                         । 

     

                            প    

         । 

অ  ,           । 

2৩| eb wefvM t wefvMxq eb Kg©KZ©v,           mfvq Rvbvb, ২০১৬-

২০১৭ অথ ে ফছবয সয়দপুয ও নীরপোভোযী এএপএনটিকবত ৩০,০০০ (কে) 

োজোয গোবছয  ফযোদ্দ োওয়ো কগবয়বছ ।  তোছোড়ো নীরপোভোযী দয, সয়দপুয, 

ম্ডোভোয, কডভরো এফং জরঢোকো উবজরোয় ২০১৪-১৫ আকথ েক বন োভোকজক 

ফনোয়ন কভ েসূকচয আওতোয় ১৩৮ কডকরং কক.কভ. এফং ১৫ ম্ক্টয উডরট্ 

ফোগোন সৃজন কযো বয়বছ। সৃকজত ফোগোনমূ ংকিষ্ট উকোযববোগীবদযবক 

কনবয় কযচম েো কযো বে।   

  কতকন আবযো জোনোন, ফন্যোয় ১২৩ কক.কভ. যোস্তো োভোকজক ফনোয়বনয ৫০% 

চোযো নষ্ট বয় ম্গবছ । এছোড়োও নো েোযীবত ৩০০০০ চোযো নষ্ট বয় ম্গবছ।  

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva Kiv  

nয়|  

wefvMxq eb Kg©KZ©v, 

iscyi| 

2৪| cÖvwYm¤ú` wefvM t †Rjv cÖvwYm¤ú` Kg©KZ©v, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, 

                            ।           প    ঈ -  -        

      প           প         ।  

 Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva 

Kiv  nয়|  

 

 †Rjv cÖvwYm¤ú` Kg©KZ©v, 

bxjdvgvix| 

 

2৫| grm¨ wefvM t ‡Rjv grm¨ Kg©KZ©v, bxjdvgvix Rvbvb, ভৎস্য অকধদপ্তবযয  

২০১৭-১৮ অথ ে ফছবয ০৬টি উবজরোয় প্রকতটি উবজরোয় ১.৫ রে টোকো কবয ৯ রে 

টোকো ফযোদ্দ প্রদোন কযো বয়বছ। এছোড়ো, ম্ডোভোয, সয়দপুয, দয ও ককবোযগঞ্জ 

উবজরোয় ম্ভোট ২.৬৬২ ম্ভ.টন ম্োনো অফমুক্ত কযো বয়বছ।   

 

†Rjvi gvQ Pv‡l mvwe©K Dbœq‡bi Rb¨ 

cÖ‡Póv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e। 

 

‡Rjv grm¨ Kg©KZ©v, 

bxjdvgvix| 

 

2৬| evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU, ‣mq`cyi, bxjdvgvix t Dc‡K›`ª 

cÖavb, evsjv‡`k grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU, •mq`cyi, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, 

২০১৬-১৭ অথ ে ফছবয Optimization of breeding and 

development of culture technology of striped 

dwarf catfish,Mystus vittatus              ও    

induced breeding এফং ম্োনো প্রকতোরবনয কোম েক্রভ চরবছ। 

( )Adaption of suitable culture tecchonologies of  

some commercially importent fish species in the 

Northen region of Bangladesh              ও    

                   adaption trial     প     ।  

gv‡Qi Drcv`b e„w×i      M‡elYv 

Kvh©µg Ges gvQ Pvlx‡`i civgk© 

cÖ`vb Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e| 

 

Dc‡K› ª̀ cÖavb, evsjv‡`k 

grm¨ M‡elYv Bbw÷wUDU, 

‣mq`cyi, bxjdvgvix| 

2৭| cwievi cwiKíbv wefvM t Dc-cwiPvjK, cwievi cwiKíbv, bxjdvgvix 

mfvq Rvbvb, wefvMxq Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q| wZwb e‡jb, †Rjvq †gvU mÿg 

`¤úwZi msL¨v 4,0৬,৩৭২ Rb, c×wZ MÖnYKvixi msL¨v ৪,০৭,৯০২ Rb Ges 

wm.G.Avi 8১.৪০%|  োফোয ফকড়, কনডভ, ইনবজকন, ইভেোন্ট, আইইউকড এফং 

স্থোয়ী িকত ব্যফোবযয োয ৭৮%। কছটভর এরোকোয় প্রকত বৃস্পকতফোয ৩ জন 

কভ েকতেো/কভ েচোযী কেোবম্পয ভোধ্যবভ ম্ফো প্রদোন কযবছন।         

  

(ক) ‡Rjvq cwievi cwiKíbv Kvh©µg 

†Rvi`vi Kivi wel‡q Zrci _vK‡Z n‡e| 

( ) কফলুপ্ত কছটভর এরোকোয় কেোবম্পয 

ভোধ্যবভ ম্ফোদোন কোম েক্রভ অব্যোত যো বত 

বফ। 

 

( ) Dc-cwiPvjK, cwievi 

cwiKíbv, bxjdvgvix| 

( )  প     প      

প              ,    । 

 

2৮| cjøx we`y¨r mwgwZ, bxjdvgvix t †Rbv‡ij g¨v‡bRvi, c   we`y¨r mwgwZ 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb,  

K) Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ 

Aby‡iva Kiv  nয়|  

†Rbv‡ij g¨v‡bRvi, cjøx 

we`y¨r mwgwZ, bxjdvgvix| 



      ক)  REE-FFDP-2 প্রকবল্পয ৫৭ কক:কভ: কফতযণ রোইন কনভ েোণ (কক 

অনুমোয়ী) প্রোক্ককরত অথ ে ৬৮৪.০০ (রে টোকোয়) টোকো, অগ্রগকতয োয ২.৮৫%।  

      ) URIDS (RRKB)       ২৫ কক:কভ: নতুন রোইন কনভ েোণ প্রোক্ককরত অথ ে 

৩০০.০০ (রে টোকোয়) টোকো, অগ্রগকতয োয ২.৮৫%। 

 গ) ১.৫ কভকরয়ন কনজুয়েভোয ংবমোগ প্রকবল্পয ১১৫ কক:কভ: রোইন কনভ েোণ  প্রোক্ককরত 

অথ ে ১৩৮০ টোকো, অগ্রগকতয োয ৬.১৭%।   

     গ) Self Financing ৬.০০ কক:কভ: সফদ্যেকতক কফতযন রোইন কনভ েোণ (আবফদন 

প্রোকপ্ত স্বোববে) প্রোক্ককরত অথ ে ৭২.১০  টোকো, অগ্রগকতয োয ২৬.৬৬%।   

       

  

২৯| iscyi cjøx we`y¨r mwgwZ t     প  প ও        । 

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva 

Kiv  nয়         প            

   । 

 

†Rbv‡ij g¨v‡bRvi, cjøx we ỳ¨r 

mwgwZ, iscyi-2 

3০| we`y¨r Dbœqb †evW© t (K) ‣mq`cyi we ỳ¨r mieivn t  wbe©vnx 

cÖ‡K․kjx, ‣mq`cyi we`y¨r mieivn                           

                                                       

                     প    ৬০                           । 

কভগুবরো জনোধোযবণয ম্মোগোবমোবগয জন্য উন্ুক্ত থোকবফ । 

   

 Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva 

Kiv  nয়         প            

   । 

 

wbe©vnx cÖ‡K․kjx, weD‡ev, 

‣mq`cyi, 

bxjdvgvix | 

(L) bxjdvgvix we`y¨r mieivn: wbe©vnx cÖ‡K․kjx, we`y¨r           ,           

mfvq Rvbvb, কফবোগীয় কোম েক্রভ সুষ্ঠুবোবফ চরবছ।  

(গ)        we`y¨r mieivn:      প  প ও        ।   

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva 

Kiv  nয়         প            

   । 

 

  e©vnx cÖ‡K․kjx, weD‡ev, 

bxjdvgvix 

 

3১| wewUwmGj, bxjdvgvix t      প  প ও        । 

  

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva 

Kiv  nয় এফং কোম েে ম্প্রযণ কযবত 

বফ। 

 

Dc-wefvMxq cÖ‡K․kjx, 

wewUwmGj, bxjdvgvix| 

3২| mgvR†mev Awa`ßi, bxjdvgvix t Dc-cwiPvjK, mgvR‡mev Awa`ßi 

bxjdvgvix Rvbvb, mgvR‡mev Awa`ßi KZ©„K cwiPvwjZ G †Rjvi ১০টি প্রকবল্পয  

ভবধ্য-   ১। ল্লী ভোজবফো (আযএএ) কোম েক্রবভয ফযোদ্দকৃত অথ ে (রে টোকোয়) 

৪৩৭.৪১ টোকো। অগ্রগকত ৭৩%।  

    ২। ল্লী ভোতৃবকন্দ্র কোম েক্রবভয ফযোদ্দকৃত অথ ে (রে টোকোয়) ৬৫.৭৮ টোকো। 

অগ্রগকত ৮২%।  

    ৩। দগ্ধ ও প্রকতফব্ধী  পুনফ েোন কোম েক্রবভয ফযোদ্দকৃত অথ ে (রে টোকোয়) ১০৫.১৩ 

টোকো, অগ্রগকত ৪৮.৪৮%।  

     ৪। আশ্রয়ণ প্রকল্প কোম েক্রবভয ফযোদ্দকৃত অথ ে (রে টোকোয়) ৪২.৫০ টোকো। 

অগ্রগকত ৫৩%।  

     

 Kvh©aviv Ae¨vnZ ivLvi Rb¨ Aby‡iva 

Kiv  nয়| 

 

Dc-cwiPvjK, mgvR‡mev 

Awa`ßi, bxjdvgvix| 

3৩| mgevq wefvM, bxjdvgvix t ‡Rjv mgevq Awdmvi, bxjdvgvix mfvq 

Rvbvb,     wefv‡Mi mwgwZ wbeÜb, অকডট কপ, যোজস্ব আদোয়, AvkªqY/আশ্রয়ণ 

ম্পইজ-২/আশ্রয়ণ-২ cÖK‡íi FY Av`vq, রবেোং কফতযণ ঋণ পুন: তপীকরকযন 

Ges AwWUmn hveZxq Kvh©µg myôyfv‡e Pj‡Q| 

       

wefvMxq Kvh©µg mwVKfv‡e ev evqbmn 

Avevmb I AvkÖqY cÖK‡íi FY Av`vq Kvh©µg 

†Rvi`vi Ki‡Z n‡e| 

 

‡Rjv mgevq Awdmvi, 

bxjdvgvix| 

3৪| evsjv‡`k c   Dbœqb †evW©, bxjdvgvix t Dc-cwiPvjK, weAviwWwe, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb,         ও ঋ         ও                wefvMxq 

Ab¨vb¨ Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q|  

  

GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖK‡íi KvR 

myôzfv‡e ev Í̄evq‡b ইDGbIMY‡K 

cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZv cÖ`vb Ae¨vnZ 

ivL‡Z n‡e| 

K) Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvi (mKj) 

L) DccwiPvjK, 

weAviwWwe, bxjdvgvix| 

3৫| hye Dbœqb Awa`ßi, bxjdvgvix t Dc-cwiPvjK, hye Dbœqb Awa`ßi, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb, hye cÖ   Y †K›`ª wbg©vY cÖK‡íi KvR ভোপ্ত বয়বছ। 

কতকন আযও জোনোন, প্রকেণ ও ঋণ গ্রণ কবয প্রককেত ম্ফকোয মৄফ/মৄফ ভকরোগণ 

আত্নকভ েংস্থোন প্রকল্প গ্রণ কযবছন এফং তোযো এয সুপর ম্বোগ কযবছন। আগট 

২০১৭ ভোব ১৯৬ জনবক কফকবন্ন ম্েবড প্রকেণ প্রদোন কযো বয়বছ।  

Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| 

 

Dc cwiPvjK, hye Dbœqb 

Awa`ßi, bxjdvgvix| 



 

3৬| BmjvwgK dvD‡Ûkb, bxjdvgvix t Dc-cwiPvjK, BmjvwgK dvD‡Ûkb, bxjdvgvix 

Rvbvb, wefvMxq Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q। wZwb           , †Rjvi gmwR‡` gmwR‡` 

Bgvge„›` Ry¤§vi LyZevi c~‡e© R½xevদ, ন্ত্রো, ফোল্য কফফো, নোযী ও কশু োচোয, ম্মৌতুক, 

ভোদকদ্রব্য ও দূনীকত প্রকতবযোধ কফলবয় Av‡jvPbv Ae¨vnZ †i‡L‡Qb| 06 wU Dc‡Rjvq 

ভকজবদয ইভোভ ও ভকজদ কবকিক কশু ও গণকেোয কেক ভন্বয় বোয় প্রচোবযয পবর 

গণবচতনতো বৃকি োবে এফং এফ অনোচোয কবভ আবছ।  

 

 Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| 

 

K) Dc cwiPvjK, BmjvwgK 

dvD‡Ûkb, bxjdvgvix 

 

3৭| wn›`y agx©q Kj¨vY Uªv÷, bxjdvgvix t mnKvix cwiPvjK, wn›`y agx©q Kj¨vY 

Uªv÷, bxjdvgvix          mfvq জোনোন, wefvMxq Ab¨vb¨ Kvh©µg myôzfv‡e 

Pj‡Q|   

Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ|        প  

             । 

 

mnKvix cwiPvjK, wn›`y 

agx©q Kj¨vY Uªv÷, 

bxjdvgvix| 

3৮| Avbmvi I wfwWwc, bxjdvgvix t ‡Rjv KgvÛ¨v›U, Avbmvi I wfwWwc, 

bxjdvgvixয প্রকতকনকধ mfvq Rvbvb, Zvi wefv‡Mi     Y Kvh©µgmn Ab¨vb¨ 

hveZxq Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q| পুকর সুোয, নীরপোভোযী পূজোয় কনযোিোয জন্য  

আনোবযয কনজ কনজ এরোকোয কনবয়োবগয জন্য ‡Rjv KgvÛ¨v›U, Avbmvi I wfwWwc, 

bxjdvgvixর        ম্ক অনুবযোধ কযবন।   

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| ‡Rjv KgvÛ¨v›U, Avbmvi 

I wfwWwc, bxjdvgvix| 

৩৯| †Rjv Z_¨ Awdm, bxjdvgvix t  †Rjv Z_¨ Awdmvi (fvicÖvß), 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb, চরকচে প্রদ েন-১১, প্রচোয (ভোইককং)- ০৫ কদন,  

কওই কবোবযজ-১২টি,       ও              - ১৮১   প           

     ।  

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| †Rjv Z_¨ Awdmvi 

bxjdvgvix 

4০| †Rjv wbe©vPb Awdm, bxjdvgvix t      প  প ও        ।  

 

 

    প                    Kvh©aviv 

Ae¨vnZ যো বত বফ| 

†Rjv wbe©vPb 

Awdmvi,bxjdvgvix| 

4১| †Rjv gwnjv welqK Awa`ßi, bxjdvgvix t  ‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©v, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb †h, ভোনফ ম্পদ উন্নয়ন ও আত্ন-কভ েংস্থোন, আথ ে 

োভোকজক উন্নয়ন, নোযী ও কশু কনম েোতন এফং োচোয প্রকতবযোধ, বচতনতো বৃকি, তদন্ত 

কোম েক্রভ ও ‡h․ZzK, evj¨ weevn †iva, ধল েণ ও ম্মৌন য়যোকন এয  wel‡q 

m‡PZbZvg~jK Kg©m~wP Ae¨vnZ Av‡Q| প্রকত কতন ভো অন্তয ৫০ জন প্রকেণোথী 

০৫ টি ম্েবড প্রকেণ গ্রণ কযবছ। ৫৪ টি কভকত ফযোফবয ১০,৪৫,০০০/- অনুদোন 

প্রদোন কযো বয়বছ। নীরপোভোযীয কর উবজরোয প্রকতটি ইউকনয়বন ৭৯ জন কবয 

নতুন ম্ভোট ১১৮৫ জন ভোতৃত্ববোতো কফতযণ কযো য়। ম্ৌযবোয় ল্যোকবটটিং ভোদোয 

োয়তো কোম েক্রভ চরভোন যবয়বছ ।  

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| 

 

 

‡Rjv gwnjv welqK 

Kg©KZ©v, bxjdvgvix| 

 

4২| mÂq Awdm/ey¨‡iv t mnKvix cwiPvjK, ‡Rjv mÂq Awdm, bxjdvgvix 

mfvq Rvbvb,  (K) 5 eQi †gqv`x evsjv‡`k mÂqcম্েয অগ্রগকতয োয ২১%  

    (L) 3 gvm AšÍi gybvdvwfwËK mÂqcম্েয অগ্রগকতয োয  ২৪%;  

    (M) ‡cbkbvi mÂq cম্েয অগ্রগকতয োয ৬১%  ও 

    (N) cwievi mÂq c‡Îi অগ্রগকতয োয ৪২%।    

     wefvMxq অ    Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q| 

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| mnKvix cwiPvjK, ‡Rjv 

mÂq Awdm bxjdvgvix| 

4৩| evsjv‡`k †ijI‡q, ‣mq`cyi, bxjdvgvix t  wW Gm, †ijI‡q KviLvbv, 

‣mq`cyi, bxjdvgvix mfvq অনুকস্থত থোকোয় আবরোচনো কযো ম্ভফ বরোনো।  

ক) কনয়কভত বোয় উকস্থত থোকবত বফ 

এফং কোম েে ম্প্রযণ কযবত বফ। 

 

wWGm,†ijI‡q, 

KviLvbv  ‣mq`cyi, bxjdvgvix| 

4৪| wewmK, bxjdvgvix t Dc-e¨e ’̄vcK, wewmK, bxjdvgvix  mfvq জোনোন,   

FY  weZiY ও Av`vqmn cÖwkÿY Kvh©µg myôyfv‡e Pj‡Q|  

Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| Dc-e¨e¯’vcK, wewmK, 

bxjdvgvix 

4৫| dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ t  Dc-mnKvix cwiPvjK, dvqvi mvwf©m I 

wmwfj wW‡dÝ, bxjdvgvix          mfvq Rvbvb,                 ৩১ , 

                  প      ২৩,০৩,০০০/-                 প     -

৫৬,৩৫,০০০/-     । 

 wefvMxq Kvh©µg myôzfv‡e cwiPvjbv 

Ki‡Z n‡e         প            

   । 

 

Dc-mnKvix cwiPvjK, dvqvi 

mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ, 

bxjdvgvix| 

4৬| ‡Rjv cwimsL¨vb Awdm, bxjdvgvix t  Dc-cwiPvjK (fvicÖvß), †Rjv cwimsL¨vb  Kvh©aviv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e   DccwiPvjK, †Rjv 



Awdm, bxjdvgvix mfvq Rvbvb, wefv‡Mi mKj Kvh©µg myôzfv‡e Pj‡Q| কতকন আযও 

জোনোন, ম্বোক্তোয মূল্যসুচক কনরূবণয ভোধ্যবভ জীফনমোেোয ভোন কনধ েোযণ ও মূল্যকিকত 

কনধ েোযবণয জন্য ৪টি দয ছবকয ভোধ্যবভ ফুড ও নন ফুড োভগ্রী এফং ম্ফোয মূল্য ংগ্রবয 

কোজ চরবছ। এভএকবএকফ প্রকবল্পয আওতোয় জনতোকিক কফকবন্ন ধযবনয সূচক কনরুবণয 

জন্য এ ম্জরোয় ২৩টি কএইউ (নতুন ৬টি) এয স্থোনীয় ম্যকজষ্ট্রোয কতৃেক পূযণকৃত জন্, 

মৃতুে (৩,৪) তপকর এয তথ্য ংগ্রবয কোম েক্রভ চরভোন যবয়বছ। োউজবোল্ড ইনকোভ এন্ড 

এক্সবকন্ডচোয োববে (HIES)                      প  প                 

       ও           প                 ।                    প          

        প      ৪   প       ৮                              । প         

          (     -২)                      । 

 

  cwimsL¨vb 

Awdm,bxjdvgvix 

4৭| evsjv‡`k wkï GKv‡Wকভ, bxjdvgvix t ‡Rjv wkï welqK Kg©KZ©v, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb, bxjdvgvix wkï GKv‡Wকভ KZ…©K cwiPvwjZ wkï weKvk 

†K‡› ª̀ ৩0 Rb I cÖvK-cÖv_wgK      †K‡› ª̀ ৩0 Rb wkï Ges wewfbœ কচেোংকন, 

আবৃকি, নৃতে ও ংগীত cÖwkÿম্ণ ২৯৯ জন ছোে/ছোেী fwZ© োববে wbqwgZ  

িোমূ চোলু আবছ।  

 

ক) Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| †Rjv wkï welqK Kg©KZ©v, 

bxjdvgvix| 

৪৮| DËiv Bwc‡RW, bxjdvgvix t      প  প ও        ।   Kvh©aviv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e এফং 

কোম েে ম্প্রযণ কযবত বফ। 

‡Rbv‡ij g¨v‡bRvi DËiv 

Bwc‡RW bxjdvgvix| 

৪৯| `v‡ivqvbx †U·UvBj wgjm wjwg‡UW, bxjdvgvix t     প  প ও        । 

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ ivL‡Z n‡e এফং 

কোম েে ম্প্রযণ কযবত বফ। 

Dc-gnve¨e ’̄vcK 

`v‡ivqvbx †U·UvBj wgjm& 

wjwg‡UW bxjdvgvix| 

৫০| weAviwUG, bxjdvgvix t  mnKvix cwiPvjK (BwÄ:), weAviwUG, bxjdvgvix 

           mfvq জোনোন, কফআযটিএ-এয কফবোগীয় কোম েক্রভ সুষ্ঠুবোবফ চরবছ।  

†gvUihvb †iwR‡÷ªkb Kvh©µg †Rvi`vi Ki‡Z 

n‡e 

mnKvix cwiPvjK (BwÄ:) 

weAviwUG    

 bxjdvgvix| 

5১| োবোট ে, bxjdvgvix t উ কোযী কযচোরক,আঞ্চকরক োবোট ে অকপ, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb, আগট, ২০১৭ ভোব অকপকয়োর ২৯০, োধোযণ ৬৭৮ 

োবোট ে এয আবফদন োওয়ো মোয় এফং ৭৪৩ টি োবোট ে কফতযণ কযো য়।  

 

 Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| উ কোযী কযচোরক, 

আঞ্চকরক োবোট ে অকপ 

 bxjdvgvix 

5২| cvU Awa`ßi, bxjdvgvix t gyL¨ cwi`k©K(A:`v:), cvU Awa`ßi, 

bxjdvgvix mfvq Rvbvb, োট ব্যফোয়ীয রোইবন্প-৯৩ টি, যোজস্ব আদোবয়য 

কযভোণ-১,০৯,৫০০/-টোকো।  এ ম্জরোয কফকবন্ন োট ফোজোবয ফতেভোন োবটয ফোজোয 

দয ৪০ ম্ককজ কববফ প্রকত ভণ  ম্তোলো  োট-১৪০০/-টোকো বত ১৬০০/- টোকোয় 

কফক্রয় বে।  

 

(ক)Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| 

( ) োবটয ফস্তো ব্যফোবয উৎোকত কযোয 

জন্য উবদ্যোগ গ্রণ কযবত বফ।  

 

gyL¨ cwi`k©K(A:`v:) cvU 

Awa`ßi bxjdvgvix 

5৩| †c․imfvmg~n t      প  প ও        ।   Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ     

    প               । 

 †gqi, mswkøó †c․imfv| 

 

৫৪           ও        প      অ      :     প  প ও        । 

 

 Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| 

 

 প-   প      , 

          ও        

প       অ     ,     । 

 

৫৫।                 (       ),            ও  ,        : 

     প  প ও        ।  

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| 

 

                

(       ),         

   ও  ,        

৫৬।             অ            অ      :     প  প ও        । 

 

Kvh©aviv Ae¨vnZ যো বত বফ| 

 

       প       

            অ      

      অ      

          



 ৫৭। 201৫-1৬ A_© eQ‡ii GjwRGmwc Lv‡Z Dc‡RjvIqvix cÖvß eivÏ I 

e¨‡qi weeiYx t 

Dc‡Rjvi 

bvg 

eiv‡Ïi cwigvY 

(   UvKvq) 

M„nxZ cÖKí 

msL¨v 

ev evqbK…Z 

cÖKí msL¨v 

AMÖMwZi 

nvi 

m`i  ৩২,১৬৩,৬৯২/- ২৭৬ ১৯৬ ৬২% 

‡Wvgvi ১৯,৫০৮,০৬৪/- ২১৪ ১২২ ৫৩% 

wWgjv ২৩,৩২০,৮৩৩/- ২১০ ১১০ ৯৩% 

RjXvKv ২৪,৫১২,২০৭/- ১০২ ৮৮ ৫১% 

wK‡kviMÄ ২১,০৭৩,৪৯৭/- ১৫৪ ১২৪ ৭৩% 

‣mq`cyi ১১,৫৫৯,৩৫৭/- ৫৭ ৩৪ ৫১% 

‡gvU= ১৩২,১৩৭,৬৫০/- ১০১৩ ৪৭৪ ৬৫% 
 

GjwRGmwcÕi eivÏK…Z A‡_© `ªæZ 

cÖKí MÖnY I evevqbKi‡Z n‡e|    

 

 

 

 

 

 

 

 

K) Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdmvi (mKj) 

 L) †Pqvig¨vb, BDwbqb 

cwil` (mKj) 

5৮| ‡Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡q ’̄vwcZ Front Deskt  wWwRUvj evsjv‡`k 

Movi GKwU ¸ Z¡c~Y©      miKvwi †mevmg~n‡K RbM‡Yi †`vi‡Mvovq 

†cu․Qv‡bvi gva¨‡g gvby‡li mgq, A_© I ỳ‡fv©M jvNe Kiv| Gi Ask wn‡m‡e 

cÖwZwU †Rjv, Dc‡Rjvi mKj miKvwi `ß‡i B-‡mev cÖwZôvi Kvh©µg Pjgvb 

i‡q‡Q| Z_¨ †mev cÖZ¨vkx‡`i wbKU Z_¨ †mev cÖvwß mnRjf¨ Kivi      

†Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vj‡qi MÖvDÛ    ‡i B‡Zvc~‡e© ’̄vwcZ Front Desk n‡Z 

B-‡mev msµv  Kvh©µg cwiPvjbvi Rb¨ 04 (Pvi) wU KvD›Uvi ’̄vcb Kiv 

n‡q‡Q| bvMwiK †mev cÖ`v‡bi Rb¨ KvD›Uvimg~‡n K¨vUvMwi Abyhvqx Av‡e`b 

Rgv †bqv, W‡KU Kiv, Av‡e`b ¯‥¨vwbs K‡i h_vh_ KZ…©c    wbKU †cÖiY Kiv 

Ges †iKW© ‡gi Rv‡e`v bKj KvD›Uvi n‡Z wba©vwiZ Zvwi‡LB cÖvc‡Ki wbKU 

mieivn Kiv Ges RbM‡Yi †h †Kvb ai‡Yi †mev I Z_¨ cÖ`vb Kiv n‡”Q|  

      mfvcwZ Rvbvb †h, evsjv‡`k Kw¤úDUvi KvDwÝj Ges AvBwmwU gš¿Yvjq 

KZ…©K ‣mq`cyi Dc‡Rjvq B-‡mev Pvjyi Kvh©µg cÖwµqvaxb Av‡Q| G †Rjvi 

60wU BDwbqb cwil‡` BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi Pvjy Av‡Q| BDwbqb wWwRUvj 

†m›Uv‡i D‡`¨v³viv mvgvb¨ gybvdv wb‡q me©mvaviY‡K †mev cÖ`vb Ki‡Q| mKj 

Kg©KZ©v‡K BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi wfwRU Kivi Aby‡iva Rvbv‡bv nq| wewfbœ 

Awd‡mi cÖ‡qvRbxq KvR evB‡i †_‡K bv K‡i BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi n‡Z 

m¤úbœ Kivi Aby‡iva Rvbv‡bv nq| I‡qe †cvU©vj •Zixi wel‡q †Rjv ch©v‡q 

      cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

 

K) Front Desk  n‡Z B-‡mev cÖvwßi 

wel‡q MYm‡PZbv m…wó Ges me©mvavi‡Yi 

g‡a¨ B-‡mev wbwðZ  Ki‡Z n‡e|  

L) gvbbxq cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi Access 

to Information (A21) Programme 

wel‡q cÖvß wb‡ ©̀kbv †gvZv‡eK cÖ‡qvRbxq 

প   প MÖnY Ki‡Z n‡e|  

M) mKj Awd‡m Kw¤úDUvi †Uªwbs‡qi 

e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z n‡e| 

 

K) †Rjv cÖkvmb, 

bxjdvgvix| 

L) mfvi mKj m¤§vwbZ 

m`m¨| 

M) `ßi cÖavb, (mKj)| 

 

 

৫৯| Av‡jvP¨m~কচ t wewea :   

     (ক) bxjdvgvix dvD‡Ûk‡bi eZ©gvb Ae ’̄v t mfvcwZ mfvq Rvbvb †h, bxjdvgvix †Rjvi †gavex QvÎ-QvÎx‡`i       gvb Dbœqb Ges K…wZ QvÎ-QvÎx‡`i 

     e„wË I mvs¯‥„wZK      Aby`vb cÖ`v‡bi Rb¨ bxjdvgvix dvD‡Ûkb MVb Kiv n‡q‡Q| bxjdvgvix dvD‡Ûk‡bi Znwej MV‡bi D‡Ï‡k¨ wb¤œewY©Z 04(Pvi) 

ai‡Yi m`m¨ ivLvi       M„nxZ nq| D³ Znwe‡j bxjdvgvix Kv‡j±‡i‡Ui mKj Kg©KZ©v/Kg©Pvixmn Ab¨vb¨ Awd‡mi Kg©KZ©v/Kg©Pvix 01(GK)w`‡bi g~j 

†eZ‡bi mgcwigvY A_© Rgv cÖ`vb K‡i‡Qb| hviv A_© Rgv cª`vb K‡i‡Qb Zv‡`i‡K mfvq ab¨ev` Rvbv‡bv nq, Avi hviv Rgv cÖ`vb K‡ib bvB Zv‡`i‡K 

01(GK)w`‡bi g~j †eZ‡bi mgcwigvY A_© Rgv cÖ`v‡bi Rb¨ Aby‡iva Kiv nq| bxjdvgvix dvD‡Ûk‡bi bv‡g †mvbvjx e¨vsK, bxjdvgvix kvLvq mÂqx wnmve bs-

34141666 †Lvjv n‡q‡Q| D³ Znwe‡j 29/08/13 ZvwiL n‡Z G ch©šÍÍ 2,78,264/- ( ỳB j  AvUvËi nvRvi `yBkZ †P․lwÆ) UvKv Rgv Kiv n‡q‡Q| †Rjv 

cÖkvmK, AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (wk v I AvBwmwU) Ges ’̄vbxq            e¨w³ wn‡m‡e Wvt †gvt ggZvRyj Bmjvg GB 03(wZb) R‡bi †h․_       wnmvewU 

cwiPvwjZ n‡e| 

       1)  mvaviY m`m¨- 5,000/-(cvuP nvRvi) UvKv- 01 eQi †gqv‡`i m`m¨ _vK‡eb| 

       2)  AvRxeb m`m¨- 25,000/- (cuwPk nvRvi) UvKv- AvRxeb m`m¨ _vK‡eb| 

       3)  `vZv m`m¨ - 50,000/- (cÂvk nvRvi) UvKv- g„Zz¨i c‡iI m`m¨ _vK‡eb| 

        4) cÖwZôvZv m`m¨- 2,50,000/- ( `yB    cÂvk nvRvi) UvKv- g„Zz¨i c‡iI m`m¨ _vK‡eb| 

   ewY©Z L,M I N K¨vUvMwi‡Z e¨w³ Ges cÖwZôv‡bi bv‡g Aby`vb cÖ`vb Kiv hv‡e| DwjøwLZ 04 K¨vUvMwii m`m¨MY mivmwi mvaviY cwil‡`i  m`m¨ n‡eb| 

 

     mfvcwZ e‡jb, bxjdvgvix dvD‡Ûk‡bi GKwU MVbZš¿ cÖ ‘̄Z Kiv cÖ‡qvRb| mfvq MVbZš¿ cÖ ‘̄‡Zi Rb¨ GKwU KwgwU MV‡bi       M„nxZ nq| KwgwU 

MV‡bi cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖn‡Yi Rb¨ AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (mvwe©K), bxjdvgvix‡K Aby‡iva Kiv nq| 

 

ev evq‡b t K) mfvi mKj m¤§vwbZ m`m¨e„›`| 

      L) `ßi cÖavb (mKj)| 

      M) AwZwi³ †Rjv cÖkvmK (wk v I AvBwmwU), bxjdvgvix|   

 
 

 

 

 

 

 



 ( )    `ßi cÖavb‡`i mfvq wbqwgZ Dcw ’̄wZ t 

         ‡Rjv cÖkvmK e‡jb, †Rjv Dbœqb I mgš^q mfv †Rjv ch©v‡qi m‡ev©”P †dvivg| wZwb cÖwZgv‡m AbywôZ G mfvq h_vmg‡q mKj `ßi cÖavb I ms  ó 

RbcÖwZwbwa‡`i Dcw ’̄Z _vK‡Z Aby‡iva Rvbvb| ZvQvov hw` †Kvb Kg©KZ©v QzwU‡Z hvb A_ev R wi miKvwi Kv‡R e¨  _vKvi Kvi‡Y mfvq Dcw ’̄Z _vK‡Z bv 

cv‡ib Zvn‡j mfvcwZ‡K AewnZ Kivi Aby‡iva K‡ib| wZwb AviI e‡jb, mfvi 7 w`b Av‡M cÖKí ZvwjKv, cÖv°wjZ UvKvi cwigvY, ‡gqv` †k‡li ZvwiL, 

cÖK‡íi D‡Ïk¨, j ¨gvÎv AR©‡bi nvi BZ¨vw` D‡jøLc~e©K Kvh©c‡Îi mdUKwc †cbWªvBf A_ev B-‡gB‡ji gva¨‡g †cÖiY Ki‡Z n‡e| B-‡gB‡ji wVKvbv  

acgeneralnil@gmail.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(গ)     gwš¿cwil` wefv‡Mi ¯§viK bs-04.০০.০০০০.৫১৩.১৭.১৮৮.২০১৫-৭৩২ ZvwiL ০৮ আগট ২০১৬ Gi wb‡ ©̀kbv †gvZv‡eK ‡Rjv Dbœqb mgš^q KwgwUi mfv 

cÖwZ gv‡mi তৃতীয় যকফফোয mKvj ১০.০0 NwUKvq AbywôZ n‡e | hw` D³ ZvwiL miKvwi QzwUi w`b nq Z‡e QzwUi c‡ii w`b G mfv AbywôZ n‡e| †Kvb Kvi‡Y Gi 

e¨Z¨q n‡j mfvi ZvwiL ‡bvwU‡ki gva¨‡g AewnZ Kiv n‡e| 
 
 

 

(ঘ)   কফবোগীয় ককভনোয, যংপুয কফবোগ, যংপুয এয ৯ জোনুয়োকয ২০১৭ তোকযব য ৪৬(৮)  নং স্মোযক েটি বোয় োঠ কবয শুনোন য়। ‘‘ ম্জরো উন্নয়ন ভন্বয় বো এফং 

ম্জরো আইন শৃঙ্খরো ংক্রোন্ত বোয় ম্কোন কফবোবগয প্রধোন য য কতনটি বোয় কফনো কোযবণ অনুকস্থত থোকবর ম্ কফলবয় কফবোগীয় ককভনোযগণ ভকন্ত্রকযলদ কফবোবগয 

কনবদ েনো ম্ভোতোবফক সুস্পষ্ট ভতোভত প্রকতবফদন ভকন্ত্রকযলদ কফবোবগ ম্প্রযণ কযবফন’’। 

       প                 প                                     প                                                   প          

   অ            । 

(ঙ)   কফবোগীয় ককভনোয, যংপুয কফবোগ, যংপুয এয ৯ জোনুয়োকয ২০১৭ তোকযব য ৪৮(৮)  নং স্মোযক েটি বোয় োঠ কবয শুনোন য়। ফকণ েত বে ‘‘ যকোকয দপ্তবযয 

ম্টকরবপোন চর যো ো, দপ্তবযয কব েোবযট কভ চোলু যো ো এফং ংকিষ্ট করবক অফকত কযবত ম্জরো প্রোকগণবক কনবদ েনো প্রদোন কযবত বফ’’ভবভ ে উবল্ল  কযো য়। 

এভতোফস্থোয় উকল্লক ত কিোবন্তয আবরোবক তাঁয দপ্তবযয ম্টকরবপোন চর যো োয জন্য এফং ম্জরো প্রোন ম্থবক যফযোকৃত ৫৮টি কব েোবযট কভ চোলু যো োয জন্য বোকত 

ংকিষ্ট কর দপ্তয প্রধোনগণবক অনুবযোধ কবযন। মকদ ম্কোন যফযোকৃত কব েোবযট কভ চোলু নো থোকবর ম্জরো প্রোবকয কোম েোরবয়য আইকটি ো োয় ম্মোগোবমোগ কবয তোয 

কব েোবযট কভটি এেোকক্টববট কবয ম্নয়োয জন্য অনুবযোধ কবযন। 

 

  

 কযববল বোকত দ্যগ েোপূজোয আগোভ শুববেো জোকনবয় বোয ভোকপ্ত ম্ঘোলণো কবযন ।      

                                                                            

 

 

 

 

 
 

 

       ০৩/১০/২০১৭ 
 

(                  ) 

‡Rjv cÖkvmK 

I 

mfvcwZ 

‡Rjv Dbœqb mgš^q KwgwU, bxjdvgvix| 

‡dvb: 0551-61329 

dcnilphamari@mopa.gov.bd 
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ম্জরো উন্নয়ন ভন্বয় ককভটিয বোয় অনুকস্থত দস্যবদয তোকরকো : 

 

ক্রকভক 

নম্বয 

ম্জরোয নোভ কভ েকতেোয নোভ ও দকফ ংকিষ্ট ভন্ত্রণোরয়/কফবোবগয নোভ ভন্তব্য 

০১  

 

নীরপোভোযী 

   :             

 প-        প   

                       -- 

০২                              ও  ,        - 

০৩    :             

                

       প    - 

০৪    :             

               

        (       ) অ:  :      

০৫  প-প            প        অ    - 

০৬    :           

       প        

         অ    - 

০৭  অ                       - 

০৮ অ                   - 

০৯ অ                         (    )  - 

১০ অ                                   

     । 

- 

১১                 প              , প    প  ,      -২  অ:   :      

১২                           অ      প    

১৩           :           

                

                   প  - 

১৪               

               

 অ:  :         

১৫  .        :          

অ   

                            

     । 

- 

১৬             

 প-               (     )   

         - 

১৭    :             

        অ       

   অ    - 

১৮    :             

             অ       

              

 

- 

 


