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ভূমি িন্ত্রণালয়েয আওতাে ২০১৫-২০১৬ থ থ ফছরযয এডডডভুক্ত ভাপ্ত প্রকরেয মূল্যায়ন  

প্রডতরফদরনয ওয ভন্ত্রণারয়/ডফবাগডবডিক াযংরে  

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়/ 

ডফবারগয 

নাভ 

মভাট 

ভাপ্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকরেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যরয়য তুরনায় 

ডফডনরয়াগ 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

কাডযগযী 

ায়তা 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

মজডডডএপ 

ভুক্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়আ 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ভয় 

ডতক্রারন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

রফ থাচ্চ 

ব্যয় 

ডতক্রান্ত 

প্রকরেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

ডতক্রারন্তয 

তকযা 

ায (%) 

ফ থডনম্ন-

রফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। 
ভূমি 

িন্ত্রণালে 
০১টি - - ০১ - ০১ ৯৩% - - 

০১।  ভাপ্ত প্রকরেয ংখ্যা: ০১টি 

০২।  ভাপ্ত প্রকরেয মভয়াদ বৃডিয কাযণ:নুরভাডদত ডডডড মভাতারফক প্রকরেয মুদয় মবৌত কাজ ,অথ থ াভাডজক উন্নয়ন 

কাজ ডঅআডয ভাধ্যরভ ভাঠ প্রারনয ায়তায় ফাস্তফাডয়ত রয় থারক।কর কারজয জন্য ডিভ ডররফ থ থ ফযাদ্দ কযা 

রয় থারক।ফাস্তফ ডবজ্ঞতায় মদখা মগরছ মল ডকডস্তয থ থ প্রাডপ্তয য মভ-জুন ভার ভারাভার ক্রয় ম্পন্ন ররও ,সুষ্ঠবারফ 

ম্পন্ন করয ভানী প্রডতরফদন মপ্রযণ কযরত যফতী থ থ ফছরযয মরেম্বয এয অরগ ম্ভফ য় না। 

০৩।  ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়রনয মেরে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুাডয: 
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১। প্রওল্প ধরভতযশনদ দতঔা বায়, ফুমঢঃ ধূঢশ ওানচভ ঈধনভ 
রথওঢভ গুরুত্বানভাধ ওভা লনয়নঙ এং  অণশ-াফারচও 
ওানচ ঢতাভরওভ পা ধরভম রিঢ লনয়নঙ । ধরভাভ 
প্ররঢ ১০,০০০/ঝাওা ঊড রঢভনডভ মিযফাত্রা ণাওনম 
ফুমঢঃ ৩,০০০-১০,০০০/- ঝাওা ধবশন্ত ঊড দতয়া লনয়নঙ 
এং এ াত রদথশারভঢ ঢলরনমভ ঈনেঔনবাকয ংয 
রঢভডওৃঢ দণনও বায়। এ ওানচ মৃ্পক্ত রঅভরটর 
এভ ওাবশক্রফ নন্তারচদও দয় ফনফশ 
প্ররঢয়ফাদ লয়। ঢানতভ ওাবশক্রফ ফরদঝরভং এভ চন্য 
ঈধনচমা এং প্রওল্প ওাবশামনয়ভ ঢতাভরও দঢফদ 
দঘানঔ ধনেরদ। ণঘ প্রওল্পরঝ দঝওআওভনডভ চন্য এ 
ংযরঝ ঔুআ গুরুত্বধূডশ;  

১। গুচ্ছগ্রানফভ অণশ-াফারচও ওাবশক্রফনও নমপ্রসু ওভাভ 
ফাথযনফ গ্রাফাীনতভ চীদ বাত্রাভ ফাদ ঈন্নয়নদভ 
মনিয প্ররঢফান রঅভরটরএভ ওাবশক্রফনও ঈধনচমা 
ধবশায় দণনও রদরেপান ফরদঝরভং ওভনঢ লন এং 
এওআ ংনক প্রওল্প ওাবশাময় ওঢৃশও 
ফারও ঢণয ংগ্রল এং ফাঞ ধবশানয় ধরভতযশনদভ 
ফাথযনফ রঅভরটরভ ওাবশক্রফল প্রওনল্পভ ারশও 
ওাবশক্রফ রদরিঢ ওভনঢ লন;  
 

২। গুচ্ছগ্রাফগুনমা রদ্যযনঢভ সুরথা রিঢ। ণঘ এ 
গ্রাফগুনমাভ রযশুভা স্কুনম বানচ্ছ, দমঔা-ধো ওভনঙ। 
রদ্যযনঢভ পান ঢানতভ অণশ-াফারচও  রযিা 
ওাবশক্রফল স্বাপারও চীদবাত্রা যলঢ লনচ্ছ;  

২। এ ধবশন্ত স্থারধঢ এং অকাফীনঢ স্থারধঢয গুচ্ছগ্রানফ 
রদ্যযৎ ংনবানকভ যস্থা ওভা দবনঢ ধানভ; 

৩। রথওাংয গুচ্ছগ্রানফ প্রওনল্পভ অঢায় ধুকুভ ঔদদ ওভা 
লনম ধুকুভগুনমানঢ ফাঙ ঘানরভ চন্য এ প্রারন্তও 
চদনকাষ্ঠীভ দওাদ ধুুঁরচ দদআ। দচমা প্রযাদ লনঢ 
ভওাভী ধবশানয় দব দধাদা ফুক্ত ওভা লয় ঢাভ ঈধনভআ 
ফূমঢঃ এ ধুকুনভভ ঈৎধাতদ রদপশযীম। ধুুঁরচ এং ফাঙ 
ঘানরভ প্ররযিড এভ পান গ্রাফাী বণাবণপান  ফাঙ 
ঘার ওভনঢ ধাভনঙদ দা। ননম এও রতনও ফানঙভ 
ঈৎধাতদ দবফদ ওফ লনচ্ছ ধভরতনও তরভদ্র গ্রাফাী  

৩। ধুকুভ ণাওা ানধনি গুচ্ছগ্রানফভ ধুকুনভভ অয়ঢদ 
রনঘদায়  প্ররঢরঝ রফরঢনও ধুকুনভ ফাঙ ঘানরভ 
চন্য  দণাও ভাদ্দ দতয়া দবনঢ ধানভ বা খূডশায়ফাদ 
ঢলরম ( Revolving Fund) রলান যহৃঢ 
লন;   
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দকত রওঙু নণশভ ররদফনয়  ধাভ ম্ভাদাফয় এ 
ধুকুভগুনমা স্থাদীয়  প্রপাযামীনতভ লানঢ  ঢুনম রতনঢ 
াথয লনচ্ছদ;   

৪। গুচ্ছগ্রানফভ রথাীনতভ তারভদ্রযীফা এঔনদা রঢতরভদ্র 
ধবশানয় ভনয়  দকনঙ। এঙাো, অনযধানযভ দমাওচনদভ 
ানণ ম্প্রীরঢভ ন্ধদ ৃরিনঢ ঢানতভ নদও ফয় দমনক 
বায়। নদও ফয় ৭/৮ ঙনভ ঢানতভ এমাওাভ 
দমাওচনদভ ানণ াফারচও দৌলাতযধূডশ ম্পশও ৃরি লয় 
দা; 

৪। গুচ্ছগ্রানফভ রথাীনতভ স্বাণশ ংভিড এং 
াফারচও ধুদশানদভ চন্য ঈধনচমা প্রযাদ 
ভওানভভ ন্যান্য চারঢ কঞদফূমও রপাকগুনমাভ 
লায়ঢায় প্রনয়াচদীয় ওাবশক্রফ গ্রলড ওভন;  

 

৫। রটরধরধনঢ ধরভাভ প্ররঢ ৃিনভাধনডভ চন্য ৪০০/- ঝাওা 
ভাদ্দ রঙম। ধরভতযশদওানম চাদা বায়, ধরভাভ প্ররঢ ৫-
১৯রঝ ধবশন্ত কানঙভ ঘাভা দতয়া লনয়নঙ । নদও দিনত্র 
চাদা বায়, ধরভাভ প্ররঢ প্রাপ্ত কানঙভ ঘাভাভ াচাভ ফূময 
৪০০/- ঝাওাভ ওফ রঙম  
এং নদও দিনত্র ওমনফভ ঘাভাভ ধরভনঢশ অরঝভ ঘাভা 
দতয়া লনয়নঙ বা ভ রথওাংযআ ফাভা দকনঙ। অরঝভ ঘাভা  
দবগুনমা দুঁনঘ অনঙ দগুনমানঢ নম অনঢ তীখশ ফয় 
দমনক বান;  

৫। ৃিনভাধনডভ চন্য নমত  দচ চাঢীয় কাঙ 
রতনঢ লন এ দিনত্র দ্রুঢ অয় রদরিঢ ওভাভ চন্য 
রদথশারভঢ অওানভভ ওমনফভ ঘাভা দতয়া দবনঢ 
ধানভ;  

 

৬। রওঙু রওঙু গুচ্ছগ্রানফ পযন্তনভ ঘমাঘনমভ চন্য দওাদ 
শচদীদ (Common) ভাস্তা দদআ। ননম গ্রাফাীনতভ 
ঘমাঘনম ফস্যা লনচ্ছ; এং 

৬। দম-অঈঝ প্লাদ বণাবণপান নুভডধূশও 
রদরফশঢয গুচ্ছগ্রানফ গ্রাফাীনতভ ঘমাঘনমভ 
সুরথানণশ  শচদীদ ( Common) ভাস্তাভ যস্থা 
ভাঔনঢ লন;  

৭। গুচ্ছগ্রানফভ খভগুনমাভ অয়ঢদ ৩০০ কশনুঝ বা 
ধরভানভভ কে চদংঔযা (৫/৬ চদ) এভ ঢুমদায় ওফ। 
এগুনমাভ অয়ঢদ ৪০০-৫০০ কশনুঝ লয়া প্রনয়াচদ। 
এ ঙাো াভান্দাগুনমা অয়ঢনদ দঙাঝ। এ ঙাো খভগুনমাভ 
দতয়াম এং ঙাত রঝনদভ লয়ায় কভনফভ ফয় এ 
গুনমানঢ া ওভা নদও ওিওভ নম 
গুচ্ছগ্রাফাীনতভ ানণ অনমাঘদা ওনভ চাদা বায়। 
ধরভতযশদওানম রওঙু রওঙু রঝনদভ খনভ ৃরিভ ফয় ধারদ 
ধেনঢ দতঔা দকনঙ।  

৭। গুচ্ছগ্রানফ রদরফশঢয খভগুনমা ৪০০-৫০০  
কশনুনঝভ ওভা, দরফ-ধাওা ওভা, খনভভ 
াভান্দাগুনমাভ অয়ঢদ ে ওভা এং ঝয়নমঝগুনমা 
দ্যরঝ রধঝ ররযি ওভা দবনঢ  
ধানভ;   
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গুচ্ছগ্রাফ (ক্লাআনফঝ রপওরঝফ রভনলররমনঝযদ প্রনচক্ট) (৩য় ংনযারথঢ)  
-যীরশও প্রওনল্পভ ফারপ্ত ফূমযায়দ প্ররঢনতদ 

 
 

 

১। ডফরল ভধ্যফতী মূল্যায়রনয টভূডভ: 

 

ভূডভ ভন্ত্রণারয় কর্তথক ফাস্তফায়নাধীন গুচ্ছিাভ (ক্লাআরভট ডবকটিভ ডযরডফডররটন প্ররজক্ট) প্রকরেয নুরভাডদত মভয়াদ ৩০ 

মরেম্বয,২০১৫ এ মল রফ। আরতাভরধ্য ফাংরারদ যকারয থ থায়মন ৫১ াজায ডযফাযরক নৄনফ থারনয ডনডভি গুচ্ছিাভ-৩  

(ক্লাআরভট ডবক টিভ ডযরডফডররটন প্ররজক্ট)  ীল থক একটি প্রকরেয ডডডড ডযকেনা কডভরনয মপ্রযণ কযা য়। উক্ত 

প্রকেটি ২০১৪-২০১৫ থ থ ফছরয ংরাডধত ফাডল থক উন্নয়ন কভ থসূডচরত ফযাদ্দডফীন ননুরভাডদত নতুন প্রকরেয তাডরকায় 

(বুজ াতায়) ন্তভূ থক্ত যরয়রছ। প্রস্তাডফত প্রকেটিয উয গত ২৫/০৫/২০১৫ তাডযরখ ডযকেনা কডভরন একটি 

অন্তঃভন্ত্রণারয় বা নুডষ্ঠত য়। উক্ত বায় চরভান প্রকেটিয উয অআএভআডড কর্তথক রযজডভরন ডযদ থন ও মূল্যায়ন 

প্রডতরফদরনয ডবডিরত প্রস্তাডফত প্রকেটিয নুরভাদন প্রডক্রয়াকযণ কযরত রফ ভরভ থ সুাডয কযা য়। ২২/০৬/২০১৫ তাডযরখ 

প্রস্তাডফত গুচ্ছিাভ-৩  (ক্লাআরভট ডবক টিভ ডযরডফডররটন প্ররজক্ট)  প্রকেটিয উয ডআড বা নুডষ্ঠত য়। উক্ত বায় 

ডিান্ত গৃীত য় মম, “অআএভআডড কর্তথক প্রকরেয ১ভ ম থারয়য একটি াম্প্রডতক মূল্যায়ন প্রডতরফদন এফং উক্ত প্রডতরফদরনয 

সুাডযমূ ফাস্তফায়রন (মডদ থারক) কযণীয় ডফলয়মূ নৄনগঠিত ডডডডরত ংযুক্ত কযরত রফ” ভরভ থ ডিান্ত গৃীত য়।  

 

চরভান গুচ্ছিাভ-৩  (ক্লাআরভট ডবক টিভ ডযরডফডররটন প্ররজক্ট ) প্রকেটি মরেম্বয,২০১৫-মত মল ওয়ায য ডডঅয 

প্রণয়ন এফং ডডঅয মূল্যায়ন করয প্রডতরফদন প্রণয়ন একটি ভয় ারে ডফলয় এফং এরত নতুন প্রকে িণ ডফরডম্বত রত 

ারয ডফরফচনায় ভূডভ ভন্ত্রণারয় রত প্রকেটি ডফরল ভধ্যফতী মূল্যায়রনয জন্য অআএভআডডরক নুরযাধ জানারনা য়। ডআড 

বায ডিান্ত এফং ভূডভ ভন্ত্রণাররয়য নুরযারধয মপ্রডেরত প্রকেটিয ডফরল ভধ্যফতী মূল্যায়রনয ডনডভি অআএভআডডয মনর্তরে 

একটি অন্তঃভন্ত্রণারয় কডভটি গঠন কযা য়। 

 

২.০ ডফরল মূল্যায়ন কডভটি গঠণ  ও কাম থডযডধঃ 
 

 প্রকরেয ডফরল ভধ্যফতী  মূল্যায়ন কাজ ম্পন্ন কযায জন্য ডনম্নফডণ থতবারফ ৮ (অট) দস্য ডফডষ্ট ডফরল মূল্যায়ন 

কডভটি গঠন কযা য়। 

 

জনাফ মভাঃ ডডদ্দকুয যভান, ভাডযচারক, অআএভআডড - অফায়ক 

জনাফ মভাঃ ডযাজ উডদ্দন অরভদ, জাতীয় প্রকে ডযচারক, গুচ্ছিাভ প্রকে - দস্য 

জনাফ এ.এভ.এ. যভান, ডতডযক্ত প্রকে ডযচারক, গুচ্ছিাভ প্রকে  দস্য 

জনাফ অবু জাপয  মভাঃ  পডযদ উডদ্দন মচৌধুযী, ডযচারক, অআএভআডড  - দস্য 

জনাফ মভাঃ ারুন য যডদ, ডডনয়য কাযী প্রধান, কৃডল, াডনম্পদ ও রস্দী প্রডতষ্ঠান 

ডফবাগ, ডযকেনা কডভন 

- দস্য 

জনাফ মভাঃ অডক নূয, কাযী প্রধান, ভূডভ ভন্ত্রণারয় - দস্য 

জনাফ মভাঃ মভায়ারেভ হুরন ভূঞা, প্রকে প্ররকৌরী, গুচ্ছিাভ প্রকে  দস্য 

জনাফ মদরফািভ ান্যার , কাযী ডযচারক, অআএভআডড - দস্য ডচফ 
 

 

কাম থডযডধ: 

ক)  চরভান প্রকরেয চাডদা ও গুরুে ডফরফচনায় এ জাতীয় কাম থক্রভ ব্যত যাখায ররেে ডফডবন্ন ভস্যা ডচডিতকযণ 

ও ভাধারনয ররেে সুাডয প্রদান।  

খ)  কডভটি প্রডতডষ্ঠত গুচ্ছিাভ ডযদ থন করয অগাভী এক ভারয ভরধ্য প্রডতরফদন দাডখর কযরফন। 
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৩.০। মূল্যায়ন িডতঃ  

 

প্রকেটি মূল্যায়রনয জন্য ডনম্নফডণ থত িডত নুযণ কযা য়ঃ  
 

ক)  প্রকে ংক্রান্ত গুরুেনণ থ প্রডতরফদন/মূল্যায়ন প্রডতরফদন/ন্যান্য ডযর থাট ম থাররাচনা কযা;  

খ)  একরনক এফং ডআড বায কামডফফযণী  ম থাররাচনা কযা;  

গ)  কারজয ভান, ফাস্তফ িগডত মাচাআ এফং তথ্য ংিরয ররেে দদফচয়রনয ডবডিরত ১৬টি গুচ্ছিাভ ডযদ থন; এফং  

ঘ)  উকাযরবাগী, ংডিষ্ট কভ থকতথা ও ন্যান্যরদয ারথ অররাচনা/ভতাভত ংি।  

 

 

৪.০। প্রকরেয াধাযণ তথ্যাফরীঃ  
 

৪.১। প্রকরেয নাভ : গুচ্ছিাভ (ক্লাআরভট ডবকটিভ ডযোডফডররটন প্ররজক্ট)  

৪.২। উরযাগী ভন্ত্রণারয় : ভূডভ ভন্ত্রণারয় 

৪.৩। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : প্ররজক্ট ম্যারনজরভন্ট আউডনট, গুচ্ছিাভ (ডডবঅযড) 
 

৪.৪। প্রকরেয এরাকা : প্রাথডভকবারফ ১৮৮ উরজরা ডনধ থাডযত থাকররও, উযুক্ত াআট না 

াওয়ায় যফতীরত জডভয প্রাপ্যতা াররে মদরয ৬১টি মজরারক 

(ডতনটি াফ থতে মজরা ব্যতীত) এআ প্রকরেয অওতাভূক্ত কযা য়। 

 

     ৪.৫ প্রকরেয ফাস্তফায়নকার ও ব্যয়ঃ 

(রে টাকায়) 

নুরভাডদত ব্যয় 

প্রকৃত ব্যয় 

(জুন,২০১৫) 

নুরভাডদত ফাস্তফায়নকার 

প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ডতক্রান্তব্যয় 

(মূর প্রাক্কডরত 

ব্যরয়য %) 

ডতক্রান্ত 

ভয় (মূর 

ফাস্তফায়ন-

কাররয %) 

মূর 
৩য় 

ংরাডধত 
মূর 

ফ থরল 

ংরাডধত 

১৮৭২৯.০৮ ১৮৭২৯.০৮ ১৮২২০.৯০ জানুঃ,২০০৯ 

মথরক 

জুন,২০১২ 

জানুঃ,২০০৯ 

মথরক 

জুন,২০১৫ 

জানুঃ,২০০৯  

মথরক 

মরেম্বয,২০১৫ 

০ 

(০) 

৩ ফছয  

৩ ভা 

(৯২.৮৫%) 
 

৪.৬।  প্রকরেয উরদ্দশ্যঃ  
  

ক) জরফায়ু দুগ থত ভূডভীন, গৃীন, ঠিকানাীন, নদীবাঙ্গনী দডযদ্র ডযফাযরক যকাডয খা জডভরত ভাডরকানা স্বে 

প্রদারনয ভাধ্যরভ নৄনফ থান কযা। প্রদি জডভয ভাডরকানা স্বে স্বাভী ও স্ত্রীয মমৌথ নারভ মযডজডি কবুডরয়তমূরর প্রদান 

কযায ভাধ্যরভ নাযীয েভতায়ন ও ডধকায ডনডিত কযা এফং ডফধফারদয মেরে একক ভাডরকানা স্বে প্রদান কযা; 

খ)  নৄনফ থাডত ডযফাযমূরয জীডফকায ডনিয়তা ডফধারনয জন্য তারদয ভরধ্য প্রাথডভক  ডো ও কডভউডনটি সুডফধাডদ 

প্রদান, স্যাডনরটন, স্বাস্থে রচতনতা এফং খননকৃত নৄকুরযয দীঘ থ মভয়াদী ব্যফায-ডধকায ডনডিতকযা; এফং   

গ)  গুচ্ছিাভ নারভ থ থননডতকবারফ উন্নয়নমুখী িাভ সৃজরনয দ্বাযা নৄনফ থাডত ডযফাযমূরয অথ থ-াভাডজক ফস্থা 

উন্নয়রনয ররেে অয়ফধ থক কভ থকান্ড ও ক্ষুদ্রঋণ কাম থক্রভ ডযচারনায ভাধ্যরভ নৄনফ থাডত ডযফাযমূরয জীডফকা 

ডনফ থারয সুরমাগ ডনডিতকযা।    
 

 

৪.৭। প্রকরেয টভূডভঃ  

 
 

ফাংরারদ প্রধানত একটি প্রাকৃডতক দূরম থাগপ্রফণ মদ। ফন্যা , াআরক্লান, ঘূডন থঝড়, নদী বাঙ্গন এরদরয ভানুরলয ডনতে ঙ্গী।  

১৯৭০ াররয ১২ নরবম্বয এক প্ররয়ঙ্কযী াআরক্লান ফাংরারদরয উকূরীয় চযাঞ্চর মবারা, টুয়াখারী, ফযগুনা, ন্দী 

চট্টিাভ মজরায উয অঘাত ারন এফং কভরে দ রাখ ভানুল ও গডণত গফাডদ শু-াডখ প্রাণ াযায়। জাডতয জনক 

ফঙ্গফন্ধু মখ মুডজবুয যভান মদ স্বাধীন ওয়ায য ১৯৭২ াররয ২০ম মপ ব্রুয়াডয প্রথভ পয করযন তৎকারীন মনায়াখারী 

মজরায যাভগডত থানা (ফতথভারন রক্ষ্মীনৄয মজরা)। ডযদ থনকারর ফঙ্গফন্ধু নদীবাঙ্গনী, দুস্থ,  েডতিস্থ ডযফাযমূরক যকাযী 

খা জডভরত নৄনফ থারনয জন্য মনায়াখারী মজরা প্রানরক ডনরদ থ প্রদান করযন । এযআ পরশ্রম্নডতরত মনায়াখারী মজরা প্রান 

২০০টি ডযফাযরক নৄনফ থারনয করয ‘মাড়াগাছা’ গুচ্ছিাভ প্রডতষ্ঠা করযন। ফঙ্গফন্ধুয অগভনরক স্মৃডতরত বাস্বয করয যাখায জন্য 

মআ মাড়াগাছা িারভআ যকাযী খা জডভরত িন য় মদরয প্রথভ গুচ্ছিাভ ‘মাড়াগাছা’। যফতীরত ‘মাড়াগাছা’ গুচ্ছিারভয 
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ধাযাফাডকতায় যকারযয ভূডভ ংস্কায নীডতভারায অওতায় ভূডভীন, গৃীন, ঠিকানাীন, নদীবাঙ্গনী ভানুলরক মদরয মূর 

উন্নয়ন কাম থক্ররভ  ন্তভূ থক্ত কযায উরদ্দরশ্য ফাংরারদ যকায ও আউরযাীয় আউডনয়রনয মমৌথ থ থায়রন সৃডষ্ট য় অদ থিাভ 

প্রকে। অদ থিাভ প্রকে- ১ ও ২ এয অওতায় াযা মদর ১,৫০৭টি অদ থিাভ প্রডতষ্ঠায ভাধ্যরভ ৭১,০৩২টি ভূডভীন, গৃীন, 

ঠিকানাীন, নদীবাঙ্গনী ডযফাযরক নৄনফ থান কযা রয়রছ। অদ থিাভ প্রকরেয ধাযাফাডকতায় ফতথভান যকারযয দাডযদ্র ডনযন 

কভ থসূচীয অওতায় ২০০৯ ারর মজডডডএপ এয থ থায়রন যকাযী খা জডভরত ২৫২টি গুচ্ছিাভ প্রডতষ্ঠায ভাধ্যরভ ১০,৬৫০টি 

ভূডভীন, গৃীন, ঠিকানাীন, নদীবাঙ্গনী ডযফাযরক নৄনফ থারনয ররেে অররাচে প্রকেটি িণ কযা য়। 

 

৪.৮। প্রকে নুরভাদন ফস্থাঃ  

 

গুচ্ছিাভ (ক্লাআরভট ডবকটিম্স ডযোডফডররটন প্ররজক্ট) ীল থক প্রকেটি  ৩১ ভাচ থ ২০০৯ তাডযরখ নুডষ্ঠত জাতীয় থ থননডতক 

ডযরলরদয ডনফ থাী কডভটি (একরনক) বায় ম্পূণ থ মজডডডএপ থ থায়রন মভাট ১৮৭.২৯০৮ মকাটি টাকা প্রাক্কডরত ব্যরয় 

জানুয়াযী,২০০৯ মথরক জুন ,২০১২ মভয়ারদ ফাস্তফায়রনয ডনডভি নুরভাদন য়।  যফতীরত মভাট প্রকে ব্যয় ডযফতীত মযরখ 

প্রকে মভয়াদ এক (১) ফছয বৃডি করয ০২/০৪/২০১২ তাডযরখ ভাননীয় ভূডভ ভন্ত্রী কর্তথক প্রকরেয প্রথভ ংরাধন কযা য়।  

জুন,২০১২ ম থন্ত ৪৯ টি মজরায ১১৬ টি উরজরায় ১৬৩টি িাভ প্রডতষ্ঠা করয ৭১৭২ টি ভূডভীন ডযফাযরক নৄনফ থান কযা য়। এ 

ছাড়াও ১৮৮টি উরজরায ভরধ্য ৪৭টি উরজরায় গুচ্ছিাভ প্রডতষ্ঠা উরমাগী মকান াআট মনআ ভরভ থ ভাঠ প্রান রত 

ডরডখতবারফ জানারনা য়। এভতাফস্থায় াআট না াওয়ায় ডনধ থাডযত ১৮৮টি উরজরায ভরধ্য প্রকে মভয়ারদ তবাগ ফা স্তফায়ন 

কযা ম্ভফ নয় ডফধায় ব্যয় বৃডি ব্যডতরযরক প্রকরেয মভয়াদ এক ফছয (জুন ,২০১৪ ম থন্ত) বৃডি, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয নফ থানুরভাদন 

াররে ডনধ থাডযত ১৮৮ উরজরায ডযফরতথ খাজডভ প্রাডপ্ত  াররে ৬১টি মজরারক (৩টি াফ থতে মজরা ব্যডতত) প্রকে এরাকা 

ডররফ ডচডিতকযণ  এফং ন্তভূক্তথ করয ১৯/০৫/২০১৩ তাডযখ ভাননীয় ডযকেনা ভন্ত্রী কর্তথক  প্রকরেয ২য় ংরাধন  কযা 

য়। 

যফতীরত ব্যডয়ত টাকা ব্যফায কযা ভাপ্ত কাজ ম্পন্ন কযণ, ভাডিাযা র, নরকু, উন্নত চূরায ংখ্যা বৃডিয 

কাজ ম্পন্নকযায ডনডভি  প্রকে মভয়াদ জুন ,২০১৫  ম থন্ত বৃডি  করয মভাট ব্যয় ডযফতীত মযরখ ১২/০৮/২০১২ তাডযরখ 

একরনক কর্তথক প্রকরেয  ৩য় ংরাধন  কযা য়।  ফ থরল প্রকরেয ডকছু কাজ ভাপ্ত থাকায় প্রকরেয ব্যয় বৃডি ব্যাডতরযরক 

মভয়াদ ৩ (ডতন) ভা ফডধ থত করয মরেম্বয,২০১৫ ম থন্ত ডনধ থাযণ কযা য়।  

 

৪.৯। প্রকরেয প্রধান প্রধান কাম থক্রভঃ  

 

ক)  খা জডভরত আরকাডবররজ প্রডতষ্ঠায ররেে কারজয ডফডনভরয় খায কভ থসূডচয অওতায় ফতডবটা উঁচুকযণ, নৄকুয 

খনন, নৄনঃখনন, ংরমাগ যাস্তা ডনভ থাণ আতোডদ;  

খ)  প্রডত ডযফারযয জন্য ৩০০ ফগ থনেরটয মলাযরে (১২টি অযডড ডরায, ষ্টীররয রুপ ট্রা, ডডজঅআ ীরটয মফড়া 

ও চার দুআ কে ডফডষ্ট নথক নথক ঘয, যান্নাঘয ও ায়খানা ডনভ থাণ;  

গ)  ডনযাদ সুরয় াডন যফযা ডনডিত কযরণয ররেে ডফডবন্ন প্রকারযয গবীয নরকূ/গবীয 

নরকূ/ডযংওরয়র/ন্ডস্যান্ড ডপল্ডায আতোডদ স্থান;  

ঘ)  নৄনফ থাডত ডযফামূরয ভারঝ ডফঅযডডড এয ভাধ্যরভ অয়ফধ থনমূরক কভ থকান্ড ডযচারনা;  

ঙ)  প্রডত ডযফাযরক ফ থডনম্ন ০.০৪ একয ফতডবটায জডভয ভাডরকানা নাভজাযী এ কবুডরয়াত প্রদান;  

চ)  প্রডতটি গুচ্ছিারভ প্রডেণ ও অয়ফধ থক কভ থকান্ড ডযচারনায জন্য ন্ততঃ একটি করয ভাডিাযা র ডনভ থাণ;  

ছ)  আরতানরফ থ ভূডভ ভন্ত্রণাররয়য ভাধ্যরভ ফাস্তফাডয়ত অদ থ িাভ প্রকরেয অওতায় ডফঅযডডডফরক ক্ষুদ্রঋণ কাম থক্ররভয জন্য 

প্রদি ৯.৭৪ মকাটি টাকায কাম থক্রভ ডযচারনা কযা; এফং  

ঞ)  অদ থ িাভ প্রকে এয অওতায় প্রডতডষ্ঠত িাভমূরয প্ররয়াজনীয় যেণারফেন কাজ ম্পাদন।  

 

৫.০ । প্রকে ংগ ডবডিক ফাস্তফায়ন িগডতঃ ডযডষ্ট ‘ক’ মত ংযুক্ত।  
 

 

৬.০। প্রকে ডযচারক ম্পডকথত তথ্যাডদঃ  
 

নুরভাডদত ডডডড মভাতারফক গুচ্ছিাভ (ডডবঅযড) প্রকরেয মভয়াদ জানুয়াযী ,২০০৯ মথরক শু রু ররও ভন্ত্রণারয় কর্তথক 

প্রাডনক নুরভাদন রাব করয মভ ,২০০৯ এ। ফা স্তমফ প্রকরেয কাম থক্রভ মভ ,২০০৯ মথরক শুরু য়। ম মভাতারফক প্রকে 

ডযচারক ংক্রান্ত তথ্যাডদ ডনরম্ন প্রদান কযা রঃ 
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কাম থকার 

রত ম থন্ত 

০১। মভাঃ এনামূর ক,  (যুগ্ম ডচফ) ০১-০১-২০০৯ ২০-০৫-২০০৯ 

০২। জনাফ মভাঃ াান আভাভ, (যুগ্ম ডচফ) ২০-০৫-২০০৯ ১৫-১১-২০১২ 

০৩। জনাফ মভাঃ ডযাজ উডদ্দন অরভদ, (যুগ্ম ডচফ) ১৫-১১-২০০২ ২৬-০৮-২০১৪ 

০৪।  মুডপক অভদ াভীভ, উ-ডচফ ২৬-০৮-২০১৪ ১৩-১০-২০১৪ 

০৫।  জনাফ মভাঃ ডযাজ উডদ্দন অরভদ, (যুগ্ম ডচফ) ১৩-১০-২০১৪ চরভান 
 

 

৭.০ গুচ্ছিাভ প্রকরেয ধীরন নতুন িাভ প্রডতষ্ঠা ও ডফডবন্ন কাম থক্রভ ফাস্তফায়ন িডতঃ  
 

ক)   গুচ্ছিাভ প্রকরেয ধীন ‘গুচ্ছিাভ’ প্রডতষ্ঠায স্থান 
 

 ভাপ্ত অদ থ িাভ প্রকে-২ এয অওতায় আরতানরফ থ প্রস্তুতকৃত াআটমূরয ভধ্য মথরক এফং ডফডবন্ন ঞ্চররয দাডযরদ্রয 

ভাো ও অঞ্চডরক দফলম্যরক ডফরফচনায় মযরখ প্রকরেয স্থান ডনফ থাচন কযা য়। প্রাথডভকবারফ ১৮৮ উরজরা ডনধ থাডযত 

থাকররও, উযুক্ত াআট না াওয়ায় যফতীরত জডভয প্রাপ্যতা াররে মদরয ৬১টি মজরারক (ডতনটি াফ থতে মজরা 

ব্যতীত) এআ প্রকরেয অওতাভূক্ত কযা য়। 
 

 

খ)  কারজয ডফডনভরয় খায কভ থসূচীয (কাডফখা) অওতায় ভাটিয কাজ ম্পাদন 

 গুচ্ছিাভ প্রকরেযয িাভ ডনভ থারণয জন্য প্রস্তাডফত িারভয ফতডবটা উঁচুকযণ, নৄকুযখনন ও নণঃখনন, ংরমাগ যাস্তা 

ডনভ থাণ আতোডদ কাম থাফরী এফং অদ থ িাভ প্রকরেয অওতায় প্রডতডষ্ঠত িাভ মুরয ংস্কায কাজ, কারজয ডফডনভরয় 

খায কভ থসূচীয (কাডফখা) ডনয়ভ মভাতারফক ভূডভ ভন্ত্রণারম কর্তথক নুরভাডদত ’’PLANNING AND 

IMPLEMENTATION GUIDELINES FOR EARTHWORK COMPONENT 

OFGUCHHOGRAM (CLIMATE VICTIMS REHABILITATION PROJECT) UNDER 

FOOD FOR WORKS PROGRAMME ীল থক গাআডরাআরনয অওতায় ংডিষ্ট  আউডনয়রনয আউডনয়ন 

ডযলরদয মচয়াযম্যারনয বাডতরে গঠিত ৫ দস্য ডফডষ্ট  প্রকে ফাস্তফায়ন কডভটিয (ডঅআড) ভাধ্যরভ ম্পন্ন 

কযা য়। কডভটিয গঠন ডনম্মরূঃ 

 
 

ক্রডভক ডফফযণ দফী 

০১। ংডিষ্ট আউড মচয়াযম্যান/ দস্য মচয়াযম্যান 

০২। ংডিষ্ট আউডনয়রনয ভডরা  দস্য দস্য 

০৩। ডফঅযডডডফয প্রডতডনডধ (উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা কর্তথক ভরনানীত) দস্য 

০৪।     নৄনফ থাডতব্য ডযফারযয প্রডতডনডধ (উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা কর্তথক ভরনানীত) দস্য 

০৫। ংডিষ্ট আউডয ংডিষ্ট ওয়ারড থয  দস্য দস্য ডচফ 

 
গ)  গৃ ও ভাডিাযা র ডনভ থাণঃ 

 
 প্রস্তাডফত িারভয ভাটিয কাজ ম্পাদন ওয়ায য ংডষ্ট মজরা প্রারকয নুকূরর প্ররয়াজনীয় ংখ্যক ঘয ও 

ভাডিাযা র ডনভ থারণয জন্য ভূডভ ভন্ত্রণারয় কর্তথক থ থ ফযাদ্দ কযা য়। মজরা প্রারকয তোফধারন ংডিষ্ট 

উরজরা ডনফ থাী ডপারযয বাডতরে গঠিত ঘয ও ভাডিাযা র ডনভ থাণ ংক্রান্ত  প্রকে ফাস্তফায়ন কডভটিয 

ভাধ্যরভ  ডনভ থাণ কাজ ফা স্তফায়ন কযা য়। এ কাজ নুরভাডদত ডডডডয অররারক ভুডভ ভন্ত্রণারয় কর্তথক নুরভাডদত 

‘Implementation Methodology For The Construction of Houses and Multipurpose 

Hall under GUCHHOGRAM (Climate Victims Rehabilitation Project)’ ীল থক 

গাআডরাআরেয অওতায় ংডস্দষ্ট উরজরায উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথায মনর্তরে গঠিত ৭ দস্য ডফডষ্ট  প্রকে 

ফাস্তফায়ন কডভটিয (ডঅআড) ভাধ্যরভ ম্পন্ন কযা য়। কডভটিয গঠন ডনম্নরূঃ 
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০১। ংডিষ্ট উরজরায উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা  বাডত 

০২। ংডিষ্ট মজরায মযডবডনউ মডনৄটি কাররক্টয দস্য 

০৩। ংডিষ্ট  উরজরায প্রকে ফাস্তফায়ন কভ থকতথা / উরজরা প্ররকৌরী দস্য 

০৪। ংডিষ্ট আউডনয়ন ডযলরদয মচমাযম্যান দস্য 

০৫। ংডিষ্ট  আউডনয়ন ডযলরদয ভডরা দস্য দস্য 

০৬। নৄনফ থাডতব্য ডযফারযয প্রডতডনডধ (মজরা প্রাক কর্তথক ভরনানীত) দস্য 

০৭। ংডিষ্ট উরজরায কাযী কডভনায (ভূডভ) দস্য ডচফ 

 

 

ঘ) নৄনফ থারনয ডনডভি ভূডভীন ডযফায ফাছাআকযণ: 
 

 ভূডভ ভন্ত্রণারয় কর্তথক জাযীকৃত ‘কৃডল খা জডভ ব্যফস্থানা ও ফরন্নাফ স্ত নীডতভারা’ নুমায়ী ‘উরজরা খা জডভ 

ব্যফস্থানা ডনফ থাী কডভটি’ কর্তথক ভূডভীন ডযফায ফাছাআ কযা য় মা ‘মজরা খাজডভ ফরন্নাফস্ত ও ব্যফস্থানা  

কডভটি’ কর্তথক নুরভাডদত য়।উরজরা খা জডভ ফরন্নাফস্ত ও ব্যফস্থানা কডভটিয গঠন ডনম্নরূ: 

 

ডফফযণ দফী 

উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা মচয়াযম্যান 

উরজরা কৃডল কভ থকতথা দস্য 

ংডিষ্ট থানায বাযপ্রাপ্ত কভ থকতথা  দস্য 

উরজরা ভফায় কভ থকতথা দস্য 

ফন ডফবারগয ংডিষ্ট মযঞ্জ ডপায দস্য 

ংডিষ্ট আউডনয়ন ডযলরদয মচমাযম্যান দস্য 

বৃিীন ভফায় ডভডতয প্রডতডনডধ ১ জন  (মজরা প্রাক কর্তথক ভরনানীত) দস্য 

উরজরা কৃলক ংগঠরনয প্রডতডনডধ ১ জন (ভাননীয় ভুডভ ভন্ত্রী কর্তথক ভরনানীত  দস্য 

ভাজকভী ১ জন  ( ংডিষ্ট ংদ দরস্যয ারথ যাভ থ করয মজরা প্রাক কর্তথক ভরনানীত) দস্য 

ধ্যে/প্রধান ডেক  ১ জন  (ংডিষ্ট ংদ দরস্যয ারথ যাভ থ করয মজরা প্রাক কর্তথক ভরনানীত) দস্য 

এনডজও প্রডতডনডধ ১ জন  দস্য 

উরজরা মুডক্তরমািা ংগঠরণয প্রডতডনডধ ১ জন (ভাননীয় ভুডভ ভন্ত্রী কর্তথক ভরনানীত দস্য 

কাযী কডভনায (ভূডভ) দস্য ডচফ 
 

ঙ)  নৄনফ থাডত ডযফাযমূরয অথ থ-াভাডজক ফস্থা উন্নয়রনয কভ থসূচী: 

 

 ডফঅযডডডফ’য ভাধ্যরভ নৄনফ থাডত ডযফাযমূরয অথ থ-াভাডজক ফস্থা উন্নয়রনয ররেে প্রডত ডযফারযয ২ জন 

দস্যরক ডফডবন্ন বৃডিমূরক প্রডেণ প্রদান কযা য়। এআ প্রডেণমূরয ভরধ্য যরয়রছ  ভৎস্য চাল, গরু মভাটাতাজা 

কযণ, মভৌভাডছ চাল, ক্ষুদ্র ও কুটিয ডে আতোডদ। এ ছাড়াও নৄনফ থাডত ডযফাযমূরয রচতনতা বৃডিয জন্য ডযরফ 

দূলণ মযাধ, ফয়স্ক ও ডশু ডো, মনর্তরেয ডফকা, নাযীয েভতায়ন আতোডদ ডফলরয় ডোমূরক প্রডেণ প্রদান কযা 

য়। 
 

চ)  নৄনফ থাডত ডযফাযমূরয অথ থ-াভাডজক ফস্থা উন্নয়রন ক্ষুদ্র ঋণ কভ থসূচী: 
 

 নৄনফ থাডত ডযফাযমূরয অথ থ-াভাডজক ফস্থা উন্নয়রনয জন্য MOU এয অররারক ডফঅযডডডফ’য ভাধ্যরভ তারদয 

ভরধ্য ক্ষুদ্রঋণ কাম থক্রভ ডযচারনা কযা য়। এয পরর নৄনফ থাডত ডযফাযমূরয ভরধ্য অয়-সৃজন ও অত্ম-কভ থংস্থান 

সৃডষ্টয সুরমাগ দতযী য় এফং তাযা তারদয অথ থ-াভাডজক ফস্থায উন্নয়ন ঘটারত েভ রফ। 

 
ছ)  নৄনফ থাডত ডযফায মূরয অথ থ-াভাডজক ফস্থা উন্নয়রনয কভ থসূচী ফাস্তফায়রনয কাম থক্রভ ডনডফড় তদাযকীয জন্য 

প্রকরেয কভ থকতথাগণ ছাড়াও উরজরা ম থারয় ংডিষ্ট উরজরা ডনফ থাী ডপারযয বাডতরেফ ৭(াত) দস্য 

ডফডষ্ট একটি কডভটি যরয়রছ। কডভটিয গঠন যফতী নষ্ঠায় মদয়া ররাঃ 
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ক্রডভক ডফফযণ দফী 

০১। ংডিষ্ট উরজরায উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা  বাডত 

০২। ংডিষ্ট উরজরায ভাজরফা কভ থকতথা  দস্য 

০৩। ংডিষ্ট উরজরায রস্দী উন্নয়ন কভ থকতথা  দস্য 

০৪। ংডিষ্ট আউডনয়ন ডযলরদয মচমাযম্যান দস্য 

০৫। ডফঅযডডডফয প্রতডনডধ (উআএনও কর্তথক ভানানীত ) দস্য 

০৬। নৄনফ থাডতব্য ডযফারযয প্রডতডনডধ (মজরা প্রাক কর্তথক ভরনানীত) দস্য 

০৭। ংডিষ্ট উরজরায কাযী কডভনায (ভূডভ) দস্য ডচফ 

 

৮.০ গুচ্ছিাভ প্রকরেয সুডফধারবাগীরদয প্ররদয় সুডফধাডদঃ  

 
ক)  প্রডত ডযফাযরক জডভয প্রাপ্যতা াররে নূন্যতভ ৪ তাং এফং রফ থাচ্চ ৮ তাং ফতডবটায জডভ প্রদান কযা 

য়। 

খ)  প্রডত ডযফাযরক ৩০০ ফগ থনেট মলাযরে ডফডষ্ট অযডড ডরায, ডিররয মেরভ টিরনয চার ও মফড়া এফং ডিররয 

দযজা-জানারা ম্বডরত  দুআ কে ডফডষ্ট ঘয প্রদান কযা য়। 

গ)  প্রডতটি ডযফাযরক াঁচ ডযং ডফডষ্ট একটি করয স্যাডনটাডয ল্যাডট্রন প্রদান কযা য়; 

ঘ)  ডনযাদ সুরয় াডন যফারয জন্য প্রডত ৫ মথরক ১০ ডযফারযয ব্যফারযয ডনডভি  স্থারনারমাগী ১টি করয 

গবীয/গবীয নরকু/ াম্প/ ডযংওরয়র আতোডদ স্থান কযা য়। 

ঙ)  িাভফাীরদয প্রডেণ ও অয়ফধ থন কভ থকান্ড ডযচারনায জন্য প্রডতটি িারভ ৭৫০ ফগ থনেট মলাযরে, িীমরয মেরভ 

টিরনয চার, ইঁরটয মদয়ার, িীররয দযজা-জানারা ম্বডরত একটি করয ‘ভাডিাযা র’ ডনভ থাণ কযা য়। 

চ)  প্রডত ডযফরযয ২ জন দস্যরক ৮ ডদরনয (৩ টি ধার) অয়ফধ থন কভ থকান্ডমূরক প্রডেণ প্রদান কযা য়। 

ছ)  নাযীয ডধকায ডনডিতকযণ ও মজন্ডায ভতা যোয জন্য স্বাভী-স্ত্রী উবরয়য নারভ ফতডবটায জডভয কবুডরয়ত 

প্রদান ও নাভজাযী কযা য়। 

জ)  নৄনফ থাডত ডযফাযমুরক অয়ফধ থন কভ থকান্ড ডযচারনায জন্যMOU এয অররারক ডফঅযডডডফয ভাধ্যরভ ক্ষুদ্র 

ঋণ প্রদান কযা য়। 

ঝ)  জডভয প্রাপ্যতা াররে নৄনফ থাডত ডযফাযমুরয জন্য নৄকুয খনন করয মদয়া য় এফং তারদয নুকুরর নৄকুরযয 

দীঘ থরভয়াদী ব্যফাযস্বত্ত্ব প্রদান কযা য় 

ঞ)  প্রডত ডযফাযরক বৃেরযারনয জন্য পরজ, ফনজ ও কাঠ উৎাদরনারমাগী গারছয চাযা প্রদান কযা য় মারত তাযা 

ফতডবটায চাযার তা মযান কযরত ারয 

 

৯.০। নফ থফতী  মূল্যায়ন প্রডতরফদরন উরেডখত সুাডযরয ডবডিরত গৃীত ব্যফস্থাঃ 

 

অআএভআডড কর্তথক ২০১১ ারর প্রকরেয ডনডফড় ডযফীেণ ( In-depth Monitoring ) কযা য়। ডযফীেরণয 

সুাডয ও গৃডত ব্যফস্থাডদ ডনরম্নয ছরক প্রদান কযা রঃ 

 

ক্রডভক ডনডফড় ডযফীেণ (In-depth Monitoring )এয সুাডয ভন্তব্য 

৯.১ প্রকরেয অওতায় ডনফ থাডচত ১৮৮টি উরজরায ভরধ্য মম ৫৭টি উরজরায় গুচ্ছিাভ 

স্থারনয জন্য মকান জডভ াওয়া মায়ডন ম উরজরাগুররারত ভূডভ ভন্ত্রণাররয়য ভাধ্যরভ 

মজরা এফং উরজরা প্রারনয ায়তায় জায়গা প্রাডপ্তয ডনিয়তা ডফধান কযা 

প্ররয়াজন। এছাড়া অদ থিাভ-২ এয অওতায় মম ফ স্থারন ভাটি বযাট এফং ন্যান্য 

প্রস্তুডতমূরক কাজ রয়রছ (৪২৭টি) মআ মকন্ধগুররা ফতথভান প্রকরেয অওতাভূক্ত করয 

ডনধ থাডযত নৄনফ থান রেেভাে  নযণ এফং এ  ররেে  প্ররয়াজরন ডডডডরত মদয়া উরজরা 

ডবডিক ফযাদ্দ ডযফতথরনয ডফলয়টি ডফরফচনা কযা মায়। স্থান ডনফ থাচরনয  মেরে  

নৄনফ থাডতরদয অথ থ-াভাডজক কাম থক্রভ ও কভ থংস্থারনয সুডফধারথ থ ডনকটফতী মিাথ 

মন্টায/ াট-ফাজায এফং দুরম থাগকারীন অশ্রয় মকরন্ধয ফস্থারনয ডফলরয় প্রাডধকায মদয়া 

মমরত ারয। 

প্রকে ংরাধন কারর 

ব্যফস্থা মনয়া রয়রছ। 

৯.২ একআ প্রকরেয অওতায় একাডধক ডডজাআন ব্যফায যুডক্তঙ্গত নয়। মা াফ থজনীনবারফ 

ফা ডধক ভাোয় গৃীত ও কাম থকযী মটাআ নুযণ কযা উডচৎ। এআ  মেরে  গৃ এফং 

প্রকে ংরাধন কারর 

ব্যফস্থা মনয়া রয়রছ। 
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ক্রডভক ডনডফড় ডযফীেণ (In-depth Monitoring )এয সুাডয ভন্তব্য 

ভাডিাযা র ডনভ থারণ ডরঙ্গর আউডনট ডডজাআন নুযণ কযা মমরত ারয। তরফ 

ল্যাডট্রন ডনভ থারণয মেরে  ফাঁরয খ ুঁটি ও তযজায মফড়ায ডযফরতথ মূর ডডজাআন ডকছুটা 

ডযফতথন করয চাযটি স্বে প্ররস্তয অযডড খটিয উয টিরনয মফড়া এফং চার ডনভ থাণ 

কযা প্ররয়াজন মারত এয স্থাডয়ে বৃডি ায়। তরফ মকান ফস্থারতআ ০.৩০ এভএভ এয কভ 

নৄরুরেয টিন ব্যফারযয ংস্থান যাখা ঠিক রফ না এফং ডযকেনা নুমায়ী নূেনতভ ৫টি 

ডযং ব্যফায করয ল্যাডট্রন ডনভ থাণ ডনডিত কযরত রফ। 

৯.৩ প্রকে ফাস্তফায়ন এফং ডনভ থাণ ংডিষ্ট ফ কারজয ভান ডনয়ন্ত্ররণয ররেে  ডএভআউ কর্তথক 

প্রকাডত গাআড- রাআরনয ারথ ডডঅয, ২০০৮ এয ংরাডধত ডফডধ ৭৬(৩) ংরমাজন 

করয একটি ভডিত ‘‘প্রকে ডনরদ থডকা’’ প্রণয়ন নফ থক ংডিষ্ট কডভটিগুররা এফং ন্যান্য 

ংডিষ্টরদয ডনকট ডফতযণ কযা মমরত ারয। ভাঠ ম থারয় ডনভ থাণ ংডিষ্ট কারজয ঠিক 

ভান ডনয়ন্ত্ররণয জন্য ডএভআউ এফং অঞ্চডরক প্রকে কাম থাররয়য ভডনটডযং তৎযতা 

মজাযদায কযা প্ররয়াজন। বডফষ্যরত উরজরা ম থারয় প্রকে ফাস্তফায়ন কডভটিয 

তত্ত্বাফধারন এরডজআডড প্ররকৌরীরদয ডনভ থাণ কারজ দাডয়ে প্রদারনয ডফলয়টি ডফরফচনা 

কযা মমরত ারয 

নুরভাডদত ডডডডয  

অররারক ব্যফস্থা মনয়া 

রয়রছ। 

৯.৪ প্রকরেয অওতায় ডনফ থাডচত কডভটিমূরয কাম থক্রভ মজাযদায কযায জন্য ভূডভ 

ভন্ত্রণাররয়য ভাধ্যরভ ব্যফস্থা মনয়া মমরত ারয। মজরা এফং উরজরা ম থারয় ‘‘যকাযী 

খা ভূডভ  ব্যফস্থানা কডভটি’’ কর্তথক মজরা ও উরজরায় মভাট খা ভূডভয ডযভাণ ও 

ভূডভীন ডযফারযয তাডরকা ংযেণ ও ারনাগাদ করয যাখা প্ররয়াজন। স্থানীয় ম থারয় 

ভাটিয কারজয জন্য গঠিত ‘‘কারজয ডফডনভরয় খায কভ থসূচী ফাস্তফায়ন কডভটি’’ এয 

কাম থক্রভ স্থানীয় প্রারনয ায়তায় ডএভআউ কর্তথক ডনডফড় তদাযকীয ভাধ্যরভ 

মজাযদায কযরত রফ। নুরভাডদত ডডডড নুমায়ী ডফডবন্ন কডভটি ভাঠ ম থারয় প্রকে 

ফাস্তফায়রনয ারথ জডড়ত ংডিষ্টরদয ডনয়ভ নুমায়ী ম্মানী প্রদান কযা মায়। 

নুরভাডদত ডডডডয 

অররারক ব্যফস্থা মনয়া 

রয়রছ। 

৯.৫ প্রকরেয শূন্য দগুররা ডফরল করয প্রডেণ কভ থকতথায ১৫টি রদয ভরধ্য ফতথভান 

ফস্থায় প্ররয়াজরনয নীডযরখ যুডক্তযুক্ত করয ন্ততঃ ২টি অঞ্চডরক কাম থাররয়য জন্য ৩টি 

করয ছয়টি এফং ডএভআউ’য জন্য ৪টি রদ মপ্রলরণ কভ থকতথা না মরর যাডয ডনরয়ারগয 

ভাধ্যরভ ডনরয়াগ প্ররয়াজনীয় দ নযণ ম্পন্ন করয মট্রডডবডিক প্রডেণ কভ থসূচী মজাযদায 

কযা এফং ন্যান্য কাডযগডয শূন্য দগুররা ডফররম্ব নযণ কযা প্ররয়াজন। মমরতু 

প্রকেটিয কাম থক্রভ নুরভাডদত ডডডড নুমায়ী জানুয়াযী, ২০০৯ মথরক শুরু কযা রয়রছ 

কারজআ অদ থিাভ-২ প্রকরেয মম ফ কভ থকতথা এফং কভ থচাযী এ প্রকরে ডনরয়াগ/ 

অত্মীকযণ কযা রয়রছ তারদয এফং মাযা প্রকরেয শুরু মথরক কাজ করয অরছন তারদয 

ডনরয়াগ জানুয়াযী, ২০০৯ মথরক কাম থকয কযা মমরত ারয 

মডনৄরটরন প্রডেণ 

কভ থকতথায ১৫টি রদ 

মরাক াওয়া মায়ডন। 

প্রস্তাফভরত জানুয়াডয, 

অদ থিাভ-২ প্রকরেয 

মম ফ কভ থকতথা এফং 

কভ থচাযী এ প্রকরে 

ডনরয়াগ/ অত্মীকযণ 

কযা রয়রছ তারদয 

এফং মাযা প্রকরেয শুরু 

মথরক কাজ করয 

অরছন তারদয 

ডনরয়াগ জানুয়াযী, 

২০০৯ মথরক কাম থকয 

কযায ব্যফস্থা মনয়া 

রয়রছ। 

৯.৬ গুচ্ছিাভ(ডডবঅযড) প্রকেটিয কাম থক্রভ শুরুরত ডফরম্ব এফং মকন্ধ ডনফ থাচরন জটিরতা 

ডনযন প্রকরেয ডডজাআন ংরাধন াররে এফং অথ থ-াভাডজক কভ থসূচীয নণ থ 

ফাস্তফায়ন ডনডিত কযায জন্য ব্যয় যুডক্তযুক্ত করয প্রকেটিয ংরাধন এফং 

ফাস্তফায়নকার জুন, ২০১৪ ম থন্ত বৃডি কযা যুডক্তংগত রফ। ংরাডধত প্ররকেয 

অদ থিাভ-১ এফং ২ এয প্ররয়াজনীয় ডকছু ডযরনারবন কাজ ম্পন্ন কযায কভ থসূচী 

ন্তভূ থক্ত কযা মমরত ারয। 

ব্যফস্থা মনয়া রয়রছ। 

৯.৭ অদ থিাভ-২ প্রকে এফং গুচ্ছিাভ(ডডবঅযড) প্রকরেয মম ফ নৄনফ থাডত ডযফাযরক 

এখরনা কবুডরয়ত দডরর মদয়া য়ডন তারদয উক্ত দডরর প্রদান েযাডিত কযায জন্য 

স্থানীয় প্রানরক ডনরদ থ মদয়া প্ররয়াজন। ভডিত উন্ণয়ন ও সুডফচারযয স্বারথ থ প্রকরে 

ডনধ থাডযত ফতডবটা ফ থডনম্ন ০.০৪ একরযয কভ জডভ মারত না মদয়া য় ম ডদকটি 

ব্যফস্থা মনয়া রয়রছ। 
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ক্রডভক ডনডফড় ডযফীেণ (In-depth Monitoring )এয সুাডয ভন্তব্য 

ডনডিত কযরত রফ। 

৯.৮ ফাংরারদর প্রাকৃডতক দুরম থাগ/ নদীবাঙ্গন আতোডদ প্রায় ডনয়ডভত ঘটনা ডফধায় ভূডভীন/ 

গৃীনরদয ংখ্যা ক্ররভআ বৃডি ারচ্ছ। এছাড়া  ম থরফেরণ  মদখা মগরছ মম প্রকে মরল 

অদ থিাভ-১ এফং ২ এয অওতায় সৃষ্ট সুডফধাডদ ংতকযণ, ংযেণ এফং অথ থ-

াভাডজক ও এ ক্ষুদ্র ঋণ কাম থত ডযচারনা ও তদাযডকয মকান প্রাডতষ্ঠাডনক ব্যফস্থা মনআ। 

এভতাফস্থায় ভূডভ ভন্ত্রণাররয়য ধীরন প্রাডতষ্ঠাডনক সুডফধা সৃডষ্ট ফা এআ ভন্ত্রণাররয়য 

অওতায় ন্যরকান ংস্থারক এআ দাডয়ে  থন কযা প্ররয়াজন। 

ভূডভ ভন্ত্রণাররয় 

ডফলয়টি ডফরফচনাধীন 

অরছ। 

৯.৯ আরতাভরধ্য ডনফ থাডচত ডফঅযডডডফ’য ভাধ্যরভ প্রকরেয অওতায় নৄনফ থাডত কর গুচ্ছিারভ 

অথ থ-াভাডজক ও ঋণ কাম থক্রভ ডফররম্ব শুরু কযা প্ররয়াজন। এখন মথরক মকন্ধ ডনভ থাণ ও 

নৄনফ থান কাজ ম্পন্ন ওয়ায ারথ ারথ মারত অথ থ-াভাডজক কাম থক্রভ, স্থানীয় মট্রড 

ডবডিক প্রডেণ এফংএ ক্ষুদ্র ঋণ কভ থসূচী শুরু কযা মায় ম ডফলয়টি ডনডিত কযায জন্য 

প্রকে ব্যফস্থানা আউডনটরক ডফররম্ব ডযকেনা দতযী করয তা ফা স্তফায়ন কযরত রফ। 

প্ররয়াজরন ডফঅযডডডফ’য ারথ ডডডডরত উডেডখত ন্যান্য প্রডতষ্ঠানরকও এআ কারজ 

মৃ্পক্ত কযা মায়। 

ব্যফস্থা মনয়া রয়রছ 

৯.১০ অদ থিাভ-১ এয অওতায় ক্ষুদ্র ঋণ কভ থসূচীয জন্য ৭৫টি এনডজওরক মদয়া ৪৬২.২১  রে 

টাকায ফতথভান ফস্থা ডনণ থয় করয ডনডদ থষ্ট এনডজওগুররারক ঘুডণ থয়ভান তডফর ডারফ 

ব্যফায কযায ডফলয়টি ডনডিত কযা অফশ্যক। অদ থিাভ-২ এয অওতায় ডফঅযডডডফরক 

মদয়া ৯২৭.০০ রে টাকায ক্ষুদ্র ঋণ কভ থসূচী ডনডদ থষ্ট স্থারন ফাস্তফায়রনয ডনিয়তা ডফধান 

কযা প্ররয়াজন। ডফঅযডডডফ’য চাডদা নুমায়ী গুচ্ছিাভ(ডডবঅযড) প্রকরেয ঋণ 

কাম থক্রভ সুষ্ঠুবারফ ডযচারনায জন্য ীডভত অকারয ডকছুটা ফস্তুগত ও অডথ থক সুডফধায 

ডফলয়টি ডডডডরত ংরমাজন কযা মমরত ারয। 

ডফডধ মভাতারফক ব্যফস্থা 

মনয়া রয়রছ 

৯.১১ প্রকরেয অওতায় নুরভাডদত নফভ মিড ফা তদুধ থ রদয ংখ্যা ৪১টি। এয ভরধ্য প্রকে 

ডযচাররকয দ ২৫টি দ মপ্রলরণ নযণ কযায ব্যফস্থা অরছ। উর্ধ্থতন কর রদ 

মপ্রলরণ ডনরয়ারগয ফাধ্যফাধকতা থাকরর প্রকে ফা ংডিষ্ট ংস্থায ডবজ্ঞ জনফর সৃডষ্টরত 

ডফঘ্ন ঘরট এফং কভ থসূচীয ধাযাফাডকতাও  যো কযরত  য়না। এআ প্রকরেয  মেরে  

ডতডযক্ত প্রকে ডযচাররকয (৩+২) ৫টি দ প্ররয়াজরনয ডনডযরখ মফী ফরর প্রডতয়ভান 

য়। মমরতু প্রকেটি ফাস্তফায়রন মজরা ও উরজরা প্রান জডড়ত মআ কাযরণ ফতথভান 

ফস্থায় প্রকে ডযচাররকয রদ মপ্রলরণ ডনরয়ারগয ডফধান মযরখ ন্যান্য দগুররায 

ন্ততঃ ৫০% যাডয ডনরয়ারগয ব্যফস্থা কযা মায় 

প্রকে মভয়ারদ 

মডনৄরটরনয ১৫টি 

রদ মরাক াওয়া 

মায়ডন। ফতথভারন 

প্রকরেয মল ম থারয় এ 

ডফলরয়য মকান 

কাম থকাডযতা মনআ। 

৯.১২ যকাযী খা ভূডভ ফা ন্যান্য জডভয স্বেতায ডফলয়টি ডফরফচনায় ডনরয় বডফষ্যরত ে 

জডভরত ফহুতর বফন ডনভ থাণ করয তুরনামূরকবারফ ডধক ংখ্যক ডছন্নমূর ডযফারযয 

স্থায়ী/ স্থায়ী ডবডিরত নৄনফ থারনয ডফলয়টিন নীডতগতবারফ ডফরফচনা কযা মমরত ারয 

এ ডফলরয় ভুডভ 

ভন্ত্রণাররয়য ভতাভত 

 

১০.০ প্রকে ডযদ থনঃ 
 

 প্রকরেয অওতায় এ ম থ ন্ত ৫৩ মজরায ১৩১ টি উরজরায় ২৫৩টি গুচ্ছিাভ প্রডতষ্ঠা করয ১০৭০৩ ডযফাযরক নৄনফ থান কযা 

রয়রছ। এয ভরধ্য মূল্যায়ন কডভটি কর্তথক  ৯টি মজরায ১২ টি উরজরায়  ১৬ টি গুচ্ছিাভ রযজডভরন ডযদ থন কযা য়। 

গুচ্ছিাভমুরয তাডরকা ডনম্নরূ: 

 

 

ক্রডভক মজরা উরজরা গুচ্চিারভয নাভ 
নৄনফ থাডত ডযফায 

ংখ্যা 

এডযয়া 

(একয) 

০১। ডফগঞ্জ চুনারুঘাট ফনগাঁও ৪০ ৩.০০ 

০২। ব্রােণফাডড়য়া নাডযনগয পান্নাউক-১ ৭০ ১৩.১৫ 

০৩। ব্রােণফাডড়য়া নাডযনগয পান্নাউক-২ ৩০ ৩.০০ 

০৪। ফগুড়া ডফগঞ্জ ডবযাভনৄয ৩০ ৪.৮৬ 

০৫। ফগুড়া ডফগঞ্জ জগন্নাথনৄয ৩০ ৪.৩২ 

০৬। গাআফান্ধা াদুোনৄয দযাড়া ৩০ ২.০০ 

০৭। নারটায নারটায দয ডযজীাড়া ৩০ ২.৫৫ 
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ক্রডভক মজরা উরজরা গুচ্চিারভয নাভ 
নৄনফ থাডত ডযফায 

ংখ্যা 

এডযয়া 

(একয) 

০৮। নওগাঁ যাণীনগয অডগনাগাড়ী ৩০ ২.৪১ 

০৯। যংনৄয যংনৄয দয যনৄষ্কডযণী গড়-১-২ ৯০ ৭.২১ 

১০। যংনৄয ডভঠানৄকুয মদৌরতনুযনৄয-২ ৬০ ১৩.০০ 

১১। নীরপাভাযী দয়দনৄয ডনজফাড়ী ৮০ ১১.৮৬ 

১২। ডদনাজনৄয ফীযগঞ্জ ধুরাউযী-১ ৭.০০ ১১.৭৯ 

১৩। ডদনাজনৄয ফীযগঞ্জ ধুরাউযী-২ ৩.০০ ১১.৭৯ 

১৪। ডদনাজনৄয ফীযগঞ্জ কাডভনগয-১ ৩০ ৮.১৬ 

১৫। ডদনাজনৄয খানাভা ফাসুরী ৩০ ৭.১০ 

১৬। ডদনাজনৄয খানাভা সুফণ থখারী অডদফাী ৩০ ৩.৩৪ 

 
১১.০  প্রকে ডযদ থরন প্রাপ্ত তথ্যাডদঃ  
 

১১.১  প্রকরেয াডফ থক ফাস্তফায়ন রেেভাো  ও িগডতঃ  
 

 

জুন,২০১৫ ম থন্ত রেেভাোয ডফযীরত  কারজয িগডত ডনম্নরূঃ 

 

ডফফযণ 
৩য় ংরাডধত ডডডড 

মভাতারফক রেেভাো 

জুন/১৫ ম থন্ত 

ক্রভনৄডঞ্জত িগডত 

গগডতয 

ায% 

গুচ্ছিারভয ংখ্যা ২৫২ টি ২৫৪টি ১০০.৮% 

গৃ ডনভ থাণ, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থাণ ১০৬৫০টি ১০৭০৩টি ১০০.৫০% 

ভাডিাযা র ২৫২টি ২৪৮টি ৯৮.৪% 

নরকু ১১৩০টি ১২৩৩টি ১০৯% 

উন্নতচূরা ১০৬৫০টি ১০৫৩৩টি ৯৯% 

অথ থাভাডজক উন্নয়ন ও ক্ষুদ্র ঋণ ১০৬৫০টি (ডযফায) ১০৬৫০টি ১০০% 

বৃেরযাণ ১০৬৫০টি (ডযফায) ১০৬৫০টি ১০০% 

 
১১.২  ডযদড থত ংরয ফাস্তফায়ন  রেেভাো ও িগডতঃ 
 

নং মজরা/ উরজরা/গুচ্ছিারভয নাভ 

ঘয, মরডট্রণ, 

যান্নাঘরযয 

ংখ্যা 

(রেেভাো) 

ঘয, মরডট্রণ, 

যান্নাঘরযয 

ংখ্যা 

(িগডত/ 

জথন) % 

নৄনফ থাডত 

ডযফায 

ংখ্যা 

(রেেভাো) 

ফতথভারন 

ফফাকাযী 

ডযফায 

ংখ্যা 

প্রডত িারভ ১টি 

করয 

ভাডিাযা 

র (িগডত) 

০১। ডফগঞ্জ/চুনারুঘাট/ ফনগাঁও ৪০ ১০০% ৪০ ৪০ ১০০% 

০২। ব্রােণফাডড়য়া/ডযনগয/পান্নাউক-১ ৭০ ১০০% ৭০ ৭০ ১০০% 

০৩। ব্রােণফাডড়য়া/নাডযনগয/পান্নাউক-২ ৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 

০৪। ফগুড়া/ ডফগঞ্জ/ ডবযাভনৄয ৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 

০৫। ফগুড়া/ ডফগঞ্জ/ জগন্নাথনৄয ৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 

০৬। গাআফান্ধা/ াদুোনৄয/ দযাড়া ৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 

০৭। নারটায/ নারটায দয/ ডযজীাড়া ৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 

০৮। নওগাঁ/যাণীনগয/অডগনাগাড়ী ৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 

০৯। যংনৄয/ যংনৄয দয/ যনৄস্কডযনী গড়-

১-২ 

৯০ ১০০% ৯০ ৯০ ১০০% 

১০। যংনৄয/ ডভঠানৄকুয/  মদৌরতনুযনৄয-২ ৬০ ১০০% ৬০ ৬০ ১০০% 

১১। নীরপাভাযী/ দয়দনৄয/ ডনজফাড়ী ৮০ ১০০% ৮০ ৮০ ১০০% 

১২। ডদনাজনৄয/ ফীযগঞ্জ/ ধুরাআযী-১ ৭০ ১০০% ৭০ ৭০ ১০০% 

১৩। ডদনাজনৄয/ ফীযগঞ্জ/ ধুরাআযী-২ ৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 
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নং মজরা/ উরজরা/গুচ্ছিারভয নাভ 

ঘয, মরডট্রণ, 

যান্নাঘরযয 

ংখ্যা 

(রেেভাো) 

ঘয, মরডট্রণ, 

যান্নাঘরযয 

ংখ্যা 

(িগডত/ 

জথন) % 

নৄনফ থাডত 

ডযফায 

ংখ্যা 

(রেেভাো) 

ফতথভারন 

ফফাকাযী 

ডযফায 

ংখ্যা 

প্রডত িারভ ১টি 

করয 

ভাডিাযা 

র (িগডত) 

১৪। ডদনাজনৄয/ ফীযগঞ্জ/ কাডভনগয-১ ৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 

১৫। ডদনাজনৄয/খানাভা/ ফাসুরী ৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 

১৬। ডদনাজনৄয/খানাভা/ সুফণ থখারী 

অডদফাী 

৩০ ১০০% ৩০ ৩০ ১০০% 

 
১২.০  ডযদড থত গুচ্ছিাভ ওয়াযী কারজয ডফফযণ এফং উকাযরবাগীরদয ভতাভতঃ 

 
 

১২.১ ডফগঞ্জ মজরায চুনারুঘাট উরজরায ফনগাঁও গুচ্ছিাভ: 

 
 

গুচ্ছিাভটি ২০০৯-২০১০ থ থ ফছরয প্রডতডষ্ঠত। গুচ্ছিাভটিমত ডডজাআন মভাতারফক ঘয ডনভ থাণ কযা রয়রছ। গুনগতভান বার। 

কর ডযফায ফফা কযরছ। প্রকরেয অওতায় বৃেরযান কযা রয়রছ এফং ফাডন্নাযা উন্নত ডযরফফান্ধফ চুরা ব্যফায 

কযরছন। যকায কর্তথক তারদয অফারনয ব্যফস্থা কযায় ফাডন্নাযা রন্তাল প্রকা করযন।  ডফঅযডডডফ কর্তথক অথ থ 

াভাডজক প্রডেন প্রদান কযা ররও ক্ষুদ্রঋণ কাম থাফরী রন্তাল জনক নয়। দীঘ থকার ডফঅযডডডফ ভাঠ কভী এরাকায় অরন 

না ভরভ থ িাভফাীগণ জানান। ৪০ ডযফারযয ভরধ্য ১৭ ডযফায ক্ষুদ্রঋণ িণ করযরছ। এ ডফলরয় উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা 

ও ডফঅযডডডফ কভ থকতথায ারথ অরা রয়রছ। ডতডন এ  ডফলরয় কাম থকয ব্যফস্থা মনয়া রফ ভরভ থ ফডত করযন। 

িাভফাডগণরক মকউ মকউ ডনজ উরযরগ মৌযডফদুেরতয ব্যফস্থা করযরছন। িাভফাডগণ এ গুচ্ছিারভ ডফদুেরতয ব্যফস্থা কযায 

নুরযাধ করযরছন। ভাডিাযা রটি প্রাক-প্রাথডভক স্কুর ডারফ ব্যফহৃত রচ্ছ। 

  

প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

 ৪০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৪৫,১০,৪০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,১৮,৫০০/- টাকা 

২টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৯৭,৩৩০/-টাকা 

৪০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ২০,০০০/- টাকা 

বৃেরযাণ ১৬,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ১৬,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ১,৩৩,৩২০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৪,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৫৮,১১,৫৫০/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ২৪.৯৩৭ মভ:ট: 
 

 

  

ডচেঃ গুচ্ছিারভয ঘয ডচেঃ টয়ররট 
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১২.২ ব্রােণফাডড়য়া মজরায নাডযনগয  উরজরায পান্নাউক-১ গুচ্ছিাভঃ  

 

িাভটি ২০০৯-২০১০ থ থ ফছরয প্রডতডষ্ঠত। িারভ ৭০টি ডযফায ফফা কযরছ। প্রকরেয অওতায় ডফঅযডডডফ কর্তথক অথ থ 

াভাডজক প্রডেণ প্রদান কযা রয়রছ। ক্ষুদ্রঋণ  কাম থাফরী চরভান  অরছ । কর ডযফায ক্ষুদ্রঋণ িণ এয অওতায় 

অরডন। িারভ একটি নৄকুয খনন কযা রয়রছ  এফং ভাছ চাল কযা রচ্ছ। প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ 

ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 
 

৭০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৭৮,১৯,১৭০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,০৯,৫৯৭/- টাকা 

৯টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ১,২২,৩৪২/-টাকা 

৭০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ৩৫,০০০/- টাকা 

বৃেরযান ২৮,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৮,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ২,৩৩,৩১০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৭,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৯৫,৭৫,৪১৯/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৪৪.৭৯৬ মভ:ট: 

 

১২.৩। ব্রােণফাডড়য়া মজরায নাডযনগয  উরজরায পান্নাউক-২  

 

গুচ্ছিাভটি ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছরয প্রডতডষ্ঠত। এ িারভ ৩০টি ডযফায ফফা কযরছ। ডফঅযডডডফ কর্তথক অথ থ-াভাডজক 

প্রডেণ প্রদান শুরু রয়রছ। ক্ষুদ্রঋণ  কাম থাফরী ডঘ্রআ চালু কযা রফ ভরভ থ জানা মায়। িারভ ডতনটি ডযফায নফধবারফ 

ফফা কযরছ। প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৪১,২৫,০০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৭,১৮,৩০০/- টাকা 

৩ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৯১,১০০/-টাকা 

৩০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেরযান ১২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৫৩,৮৫,৩৯০/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৯৫.৯৩৫ মভ:ট: 

 

  

ডচেঃ গুচ্ছিারভ াঁ-মুযগী  ারন ডচেঃ ঘরযয চারর ডি চাল 
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১২.৪  ফগুড়া মজরায ডফগঞ্জ উরজরায ডবযাভনৄয  গুচ্ছিাভ:  

 

িাভটি  ২০১১-১২ থ থফছ মফ প্রডতডষ্ঠত।  ডডজাআন মভাতারফক ঘয ডনভ থাণ কযা রয়রছ। ঘরযয গুনগতভান বার। কর ডযফায 

ফফা কযরছ। ডযদ থনকারর মদখা মায় করয়কটি ডযফায ডনরজরদয প্ররয়াজরন ঘরযয াভরন নুতন ঘয দতযী করযরছ।  

িাভফাডযা তারদয দডরর বুরঝ মরয়রছ। ডফঅযডডডফ কর্তথক অথ থ াভাডজক প্রডেণ প্রদান কযা রয়রছ। ক্ষুদ্রঋণ কাম থাফরী 

চরভান। ৫টি ডযফায  ক্ষুদ্রঋণ  িণ এয অওতায় অরডন। এ িারভ প্ররফরয যাস্তায ফস্থা খফআ খাযা  । একটি রু যাস্তা 

যরয়রছ মা ফল থাকারর জরভগ্ন থারক। িারভ ফতডবটা উঁচুকযণ ও ংরমাগ যাস্তায ংস্কায প্রময়াজন। িারভ একটি নৄকুয খনন কযা 

রয়রছ। তরফ দডযদ্র জনগণ ভাছ চারলয খযচ মজাগারত ারযন না ফরর এ মেরে নৄকুয রীজ মদয়ায ঘটনা ঘটরছ। িারভয কারছআ 

েী ডফদুেরতয খটি যরয়রছ তরফ িাভটিরত ডফদুেৎ মনআ। িারভয ভডরাযা কুটিয ডরেয দাফী করয ন। জনগণ একটি ভডজরদয 

জন্য নুরযাধ করযন। প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

 

 ৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৩৩,৮২,৮০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,১৮,৫০০/- টাকা 

৪ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৪৭,৮৪০/-টাকা 

৩০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেরযান ১২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ক্ষুদ্ররঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৪৫,০০,১৩০/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৫০.০১৮ মভ:ট: 

 

 

  

ডচেঃ জনপ্রডতডনডধ এফং উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা এয উডস্থডতরত মপাকা গ্রু ডডকান 

 

১২.৫ ফগুড়া মজরায ডফগঞ্জ উরজরায জগন্নাথনৄয  গুচ্ছিাভঃ  

 

িাভটি ২০১১-২০১২ থ থ ফছরয িাভটি প্রডতডষ্ঠত। ডফঅযডডডফ কর্তথক অথ থ াভাডজক প্রডেণ প্রদান কযা রয়রছ। ক্ষুদ্রঋণ 

কাম থাফরী চরভান। কর ডযফায  ক্ষুদ্রঋণ  িণ এয অওতায় অরডন। িারভ ফতডবটা উঁচুকযণ ও ংরমাগ যা স্তায 

ংস্কারযয প্রময়াজন। নৄকুরয ভাছ চাল কযা রয়রছ। প্রকে কর্তথ ে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয 

তথ্যাডদ: 

 

 

৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৩৩,৮২,৮০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,১৮,৫০০/- টাকা 

৪ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৪৭,৮৪০/-টাকা 

৩০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেরযান ১২,০০০/- টাকা 
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প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৪৫,০০,১৩০/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৩৫.২২১ মভ:ট: 

 

১২.৬  গাআফান্ধা  মজরায াদুোনৄয উরজরায দযাড়া গুচ্ছিাভঃ  
 

িাভটি ২০০৯-২০১০ থ থ ফছরয প্রডতডষ্ঠত রয়রছ। িাভটি ৬ ফছয অরগ প্রডতডষ্ঠত রয়রছ। ডডজাআন মভাতারফক ঘয ডনভ থাণ 

কযা রয়রছ। গুনগতভান বার। কর ডযফায ফফা কযরছ। ডযদ থনকারর মদখা মায় করয়কটি  ডযফায ডনরজরদয 

প্ররয়াজরন ঘরযয াভরন নুতন ঘয দতযী করযরছ। নৄনফ থাডত ডযফাযমুরয ারথ অরা করয জানা মায়, নৄনফ থারনয নরফ থ 

তাঁরদয ডনজস্ব মকান ঘযফাড়ী ডছর না। যকায প্রদি ঘযফাড়ী মরয় তাঁযা খড। বৃেরযান  এফং উন্নত চুরায ব্যফায 

প্রংায দাফী যারখ। ডফঅযডডডফ কর্তথক অথ থ াভাডজক প্রডেণ প্রদান কযা রয়রছ। ক্ষুদ্রঋণ কাম থাফরী চরভান। ডধকাং 

ডযফায গরু ছাগর, াঁমুযগী রাযন ারন কযরছ।ভাড়ক ংরগ্ন ওয়ায় কররয কভ থংস্থারনয সুরমাগ যরয়রছ।িারভ 

ফতডবটা  ও ংরমাগ যা স্তায ংস্কারযয প্ররয়াজন। নৄকুরয ভাছ চাল কযা রয়রছ। িারভয মচৌডদ্দ ডচডিত কযণ ও  ডফদুেৎ 

ংরমারগয দাফী জানারনা রয়রছ। ডযদ থনকারর উডস্থত উরজরা ডনফ থাী কভ থকতথা িারভয মচৌডদ্দ ডচডিত কযণ ও 

ীভানা ডরায স্থান করয মদরফন ফরর জাডনরমরছন। াডফ থক ডফরফচনায় এটি একটি বার িাভ। প্রকে কর্তথ ে কর্তথক 

ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 
 ৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৩৩,৭৪,৪৬০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,১৮,৫০০/- টাকা 

২ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ২১,৫০০/-টাকা 

৩০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেরযান ১২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৪৪,৬৫,৪৫০/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ১৭.৭৪৭ মভ:ট: 

 

 

  

ডচেঃ গুচ্ছিারভ গফাডদশু ারন 

 

১২.৭ নারটায মজরায দয  উরজরায ডযজীাড়া গুচ্ছিাভঃ 

 

গুচ্ছিাভটি ২০১০-২০১১ থ থ ফছরযয প্রডতডষ্ঠত রয়রছ। এখারন ৩০টি ডযফায স্থায়ীবারফ ফফা কযরছ। ৬ ফছয অরগ 

প্রডতডষ্ঠত িাভটিয অথ থাভাডজক ফস্থায উন্নয়ন রয়রছ ভরভ থ নৄনফ থাডত ডযফারযয দস্যগণ এয ারথ অরা করয জানা 
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মায়। ঠিকানাীন এ কর দস্যগণ কবুডরয়ত দডরর ঘযফাড়ীয ভাডরক ওয়ায় খড। প্রকে কর্তথ ে কর্তথক ফযাদ্দকৃত 

এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ:  

 

৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৩৩,৪৭,৪৮৩/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,১৮,৫০০/- টাকা 

১ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ১৭,৭১৭/-টাকা 

৩০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেরযান ১২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ক্ষ্রদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৪৪,৩৪,৬৯০/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ২৫.৮৫০ মভ:ট: 

 
১২.৮ নওগাঁ মজরায যাণীনগয  উরজরায অডগনাগাড়ী গুচ্ছিাভ :  

 

গুচ্ছিাভটি ভরনাযভ ডযরফর ফডস্থত । নৄনফ থাডত ৩০টি ডযফায এ িারভ ফফা কযরছ। ঘযফাড়ী প্রাক্করন নুমায়ী দতযী 

কযা রয়রছ। তরফ ডিন্থ এয উচ্চতা কভ ওমায় ঘরযয ফাযান্না নীচু রয়রছ। এ ছাড়াও িাভটিয মর-অউট িোন ঠিক না 

ওয়ায় জায়গায রফ থািভ ব্যফায ডনডিত য়ডন। প্রকে কর্তথ ে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয 

তথ্যাডদ: 

 

 ৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৪১,২৫,০০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৭,১৮,৩০০/- টাকা 

৫ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৭৫,০০০/-টাকা 

৩০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেমযান ১২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ঋুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৫৩,৬৭,২৯০/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৫.৭০৩ মভ:ট: 

 

  
ডচেঃ গুচ্ছিারভ বৃেরযারণয অওতায় মযাডত গাছ-ারা 
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১২.৯। যংনৄয মজরায দয  উরজরায যনৄস্কডযণী গড়-১গুচ্ছিাভঃ   

 

গুচ্ছিাভটি ২০০৯-১০ থ থফছয প্রডতডষ্ঠত রয়রছ।  ডয থনকারর মদখা মায় প্রায় কর ডযফায ফফা কযরছ। করয়কটি 

(৪টি) ডযফায কভ থংস্থারনয জন্য রফ ফফা কযররও স্থায়ী ঠিকানা ডররফ গুচ্ছিারভ এর ভারঝ ভারঝ ফফা করয। 

তরফ মমাগারমাগ ব্যফস্থা বার ওয়ায় কররযআ কভ থংস্থারনয সুরমাগ অরছ। ডধকাং ডযফায গফাডদশু রারন ারন 

কযরছ। প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

 

 ৯০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ১,০১,৩১,৫৭৪/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,১৮,৫০০/- টাকা 

৯ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৯০,০০০/-টাকা 

৯০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ৪৫,০০০/- টাকা 

বৃেমযান ৩৬,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ৭২,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ২,৯৯,৯৭০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৯,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ১,২১,৯৩,০৪৪/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৮.৫৪৬ মভ:ট: 
 

 

১২.১০ যংনৄয মজরায ডভঠানৄকুয উরজরায মদৌরতনুযনৄয-২ গুচ্ছিাভঃ   
 

িাভটি ২০১০-২০১১ থ থ ফছরয প্রডতডষ্ঠত রয়রছ। ডয থনকারর মদখা মায় ৬০টি ডযফায ফফা কযরছ। করয়কটি ডযফায 

(৩টি)কভ থংস্থারনয জন্য রফ ফফা কযররও স্থায়ী ঠিকানা ডররফ গুচ্ছিারভ এর ভারঝ ভারঝ ফফা করয। 

ডধকাং ডযফায গফাডদশু রারন ারন কযরছ। বৃেমযান ও উন্নতচূরা ব্যফায এয  ায মন্তাল জনক। ডফদুেৎ ংরমাগ 

মদয়ায দাফী জানারনা রয়রছ। প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

৬০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৬৫,৪১,৭৪০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,১৮,৫০০/- টাকা 

৭ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৬৭,৯০০/-টাকা 

৬০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ৩০,০০০/- টাকা 

বৃেমযান ২৪,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ৪৮,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ১,৯৯,৯৮০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৬,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৮১,৩০,১২৪/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৯.২৬৩ মভ:ট: 
 
১২.১১  নীরপাভাযী মজরায দয়দনৄয উরজরায ডনজফাড়ী গুচ্ছিাভঃ   
 

গুচ্ছিাভটি ২০০৯-১০ থ থ ফছরয  প্রডতডষ্ঠত রয়রছ। এখারন ৪টি ব্যাযারক ৮০টি ডযফারযয কররআ ফফা কযরছ। 

গুচ্ছিাভটি ৫ ফছয অরগ প্রডতডষ্ঠত ররও ঘযফাড়ীয ফস্থা বার। িাভটি যংনৄয- দয়দনৄয ভাড়ক ংরগ্ন ওয়ায় 

কভ থংস্থান, ডো, প্রাথডভক ডচডকৎায সুরমাগ যরয়রছ। এ িারভ ডফঅযডডডফয কাম থক্রভ রন্তালজনক। নৄকুরয ভাছ চাল কযা 

রচ্ছ। এ িারভয প্রধান ভস্যা ররা জরাফিতা এফং ডফদুেৎ না থাকা। িারভ দুআটি ডভডত অরছ । একটি নৄরুল ডভডত এফং 

একটি ভডরা  ডভডত। নৄরুল দররয ঋণ অদারয়য ায ৫৬% এফং ভডরা দররয ঋণ অদারয়য ায ৬২%। িাভ ফাীগণ 

ডনজ উরযরগ দনডফযারয়, ভৎস্য চাল এফং মেঁরেঁ চাল কযরছন। দেতা উন্নয়রনয জন্য ভডরাযা মরাআ প্রডেরনয জন্য 

দাফী জানান। প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

৮০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৯০,২০,৮০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,১৮,৫০০/- টাকা 

৬ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৫৩,৭৭৮/-টাকা 

৯০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ৪০,০০০/- টাকা 
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বৃেমযান ৩২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ৬৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ২,৬৬,৬৪০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৮,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ১,০৮,৯৫,৭১৮/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৬৫.৩৩৮ মভ:ট: 

 

 

  

ডচেঃ ভাডিাযা র ডচেঃ ভাডিাযা রর প্রাক-প্রাথডভক ডো কাম থক্রভ 

         
 

১২.১৩ ডদনাজনৄয মজরায ফীযগঞ্জ উরজরায ধুরাউযী-১ গুচ্ছিাভঃ  

 

িাভটি ২০০৯-২০১০ থ থ ফছরয প্রডতডষ্ঠত রয়রছ। ৭০টি  ডযফায ফফা কযরছ। কররআ জডভয দডরর বুরঝ মরয়রছন। 

ডতনটি ডযফায কভ থস্থারনয জন্য ঢাকায় থাকররও স্থায়ী ঠিকানা ডররফ গুচ্ছিাভরকআ ব্যফায কযরছ। প্রকে কর্তথে কর্তথক 

ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

৭০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৭৮,৯৩,২০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৬,১৮,০০০/- টাকা 

৯ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৮৯,৮৮৩/-টাকা 

৭০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ৩০,৬৩৮/- টাকা 

বৃেমযান ২৮,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ৫৬,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ২,৩৩,৩৩১/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৭,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৯৬,৯৪,০৮৭/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ০ মভ:ট: 
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ডচেঃ উকাযরবাগীরদয ারথ ভতডফডনভয় 

 
১২.১৪  ডদনাজনৄয মজরায ফীযগঞ্জ উরজরায ধুরাউযী-২ গুচ্ছিাভঃ  

 

গুচ্ছিাভটি ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছরয প্রডতডষ্ঠত রয়রছ। এখারন ৩০টি ডযফায ফফা কযরছ।  এয ভরধ্য ৬ টি ডযফায  

নফধবারফ ফফা কযরছ। পরর দডররপ্রাপ্ত ৬টি ডযফায ঘরযয দখর ারচ্ছ না। এ ডফলরয় স্থানীয় প্রান ব্যফস্থা ডনরফন 

ফরর জাডনরয়রছন। ঘয ডনভ থাণ কাজ বার। এরাকায় অরযা খাজডভ অরছ মখারন  গুচ্ছিাভ প্রডতষ্ঠায দাফী জানারনা রয়রছ। 

এখারন ডফঅযডডডফয কাম থক্রভ অযও মজাযদায ক যা প্ররয়াজন। প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত 

ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

 

৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৪১,২৫,০০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৭,১৮,৩০০/- টাকা 

৫ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৪৮,৩৫৬/-টাকা 

৩০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেমযান ১২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৫৩,৪২,৬৪৬/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ০ মভ:ট: 
 

 

১২.১৫ ডদনাজনৄয মজরায ফীযগঞ্জ উরজরায কাডভনগয-১ গুচ্ছিাভঃ   

 
গুচ্ছিাভটি ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছরয প্রডতডষ্ঠত রয়রছ। এখারন ৩০টি ডযফায ফফা কযরছ।  ঘয ডনভ থাণ কাজ বার।  

এরাকায়  অরযা খাজডভ অরছ। মখারন নুতন গুচ্ছিাভ প্রডতষ্ঠায দাফী জানারনা রয়রছ।  ডফঅযডডডফয কাম থক্রভ অযও 

মজাযদায কযরত রফ। প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৪১,২৫,০০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৭,১৮,৩০০/- টাকা 

৬ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৭৫,০০০/-টাকা 

৩০ টি ডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেমযান ১২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৫৩,৬৯,২৯০/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৪.৭৬১ মভ:ট: 
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১২.১৭  ডদনাজনৄয মজরায খানাভা উরজরায ফাসুরী গুচ্ছিাভঃ  

  

গুচ্ছিাভটি ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছরয প্রডতডষ্টত রয়রছ। ৩০টি ডযফায ফফা কযরছ। ডযফায প্রডত ৫টি করয গারছয চাযা 

ডফতযণ কযা রয়রছ। আরতাভরধ্য ফতডবটায় রাগা মনা উচ্চপরনীন মেঁম গারছ পরন এররছ। মমাগারমাগ ব্যফস্থা বার। 

নৄনফ থাডত ডযফাযগুররা ডনজ উরযরগ ফাডড়য চাযার মফড়া ডদরয় ীভানা প্রাচীয ডনভ থাণ করযরছ।  ডযফাযগুররা গরড় ৪.৫ 

তাং জায়গা মরয়রছ। িাভটিয াডফ থক ডনভ থাণকাজ বার। এখারন খা জডভ অরছ, অযও ডধক ডযফায নৄনফ থারনয 

দাফী জানারনা রয়রছ। প্রকে কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 

৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৪১,২৫,০০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৭,১৮,৩০০/- টাকা 

৬ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ৭৪,৯০০/-টাকা 

৩০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেমযান ১২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৫৩,৬৯,১৯০/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৬.২০৬ মভ:ট: 
 

   

 
 

ডচেঃ গুচ্ছিারভ পরজ বৃে 

 
 

১২.১৮  ডদনাজনৄয মজরায খানাভা উরজরায সুফণ থখারী অডদফাী গুচ্ছিাভঃ   
 

 িাভটি ২০১৩-২০১৪ থ থ ফছরয প্রডতডষ্ঠত রয়রছ। এটি একটি অডদফাী িাভ। গুচ্ছিারভ ৩০টি  ডযফায ফফা কযরছ । 
নৄনফ থাডত কর ডযফায নৃ-মগাডষ্ঠ (অডদফাী) ম্প্রদারয়য। মমাগারমাগ ব্যফস্থা বার । িাভটি প্রাথডভক স্কুর ংরগ্ন। িাভটিয 

াডফ থক ডনভ থাণকাজ বার। খা জডভ অরছ, অযও ডধক ডযফায নৄনফ থারনয দাফী জানারনা রয়রছ। অডদফাীরদয কর 

ভডরা দস্য কৃডল শ্রডভক ডররফ কাজ করয। নৄরুলযা ডযকা-বোন ও ইঁরটয বাটায় কাজ করয। ভাডিাযা রটি প্রাক-

প্রাথডভক স্কুর এফং অডদফাীরদয স্থানীয় বায কারজ ব্যফায রচ্ছ। ডযফায প্রডত ৫/৬টি গারছয চাযা মরয়রছন। প্রকে 

কর্তথে কর্তথক ফযাদ্দকৃত এফং ভাঠ ম থারয় ব্যডয়ত ম্পরদয তথ্যাডদ: 

 
 

৩০ টি ডযফারযয ঘয, মরডট্রণ, যান্নাঘয ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ ৪১,২৫,০০০/- টাকা 

১টি ভাডিাযা র ডনভ থারণ ব্যয় রয়রছ  ৭,১৮,৩০০/- টাকা 

৮ টি নরকু স্থারন ব্যয় রয়রছ ১,০৭,৯৪৪/-টাকা 
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৩০ টি াডযফারযয কবুডরয়ত দডরর ফাফদ ব্যয় রয়রছ ১৫,০০০/- টাকা 

বৃেমযান ১২,০০০/- টাকা 

প্রডত ডযফারযয ১টি করয উন্নত চূরা ফাফদ ব্যয় ২৪,০০০/- টাকা 

অথ থ াভাডজক প্রডেণ ৯৯,৯৯০/- টাকা 

ক্ষুদ্রঋণ (ডফঅযডডডফরক প্রদি) ৩,০০,০০০/- টাকা 

মভাট: ৫৪,০২,২৩৪/- টাকা 

কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় ভাটিয কারজয জন্য ফযাদ্দ ৫.৯৪৯ মভ:ট: 

 
১৩.০ ডফরল ভধ্যফতী মূল্যায়ন প্রডতরফদমনয ীভাফিতাঃ  

 

ভরয়য ীভাফিতায কাযরণ প্রডতডষ্ঠত ২৫৪ টি গুচ্ছিারভয ভরধ্য দদফচয়ন ডবডিরত ১৬টিিাভ ডযদ থন কযা রয়রছ। প্রকে 

কাম থারয় রত প্রাপ্ত তথ্য এফং ভাঠ ডযদ থরনয অররারক অররারক অররাচে প্রডতরফদনটি প্রস্তুত কযা রয়রছ।  উরেখ্য মম, 

াযামদর ডফস্তৃত কর গুচ্ছিারভয ডচে এফং ডযদড থত  িাভমূরয ডচে প্রায় একআ যকভ । 
 
 

 

১৪.০  মূল্যায়ন কডভটিয ম থরফেণঃ  

 

১৪.১ গৃীন ও ায়ম্বরীন ডযফাযগুররা কবুডরয়াত মূরর ফফারয ঘয ও জডভরত নৄনফ থাডত ওয়ায় রন্তাল প্রকা 

করযরছন। এরদয ভরধ্য করযা কারযা ফস্থায ডকছুটা উন্নডত ওয়ায় এফং প্ররয়াজরনয তাডগরদ ডনজ জডভরত াভথ্যথ 

নুমায়ী ঘরযয ংখ্যা/অকায বৃডি করযরছন। ফতথভারন গুচ্ছিাভগুডর একভরয় ডফযান ভূডভ ডছর মা ফতথভারন 

বৃেরযারনয পরর ধীরয ধীরয বুরজ বরয উঠরছ। িাভফাীযা াঁ-মুযগী ও গরু-ছাগর রারন-ারন কযরছন। উন্নত 

চুরায় যান্না রচ্ছ এফং প্রায়আ মছরর-মভরয়আ স্কুরর মারচ্ছ;  
 

১৪.২  গুচ্ছিারভয জায়গাগুররা যকাযী খাজায়গা ররও এগুররা নফধ দখরর ডছর। গুচ্ছিাভ স্থারনয পরর একডদরক মমভন 

এ খা জায়গাগুররা দখরদায মুক্ত কযা ম্ভফ রয়রছ ন্যডদরক ভূডভীন, গৃীন, ঠিকানাীন, নদীবাংগন কফডরত 

ভানুরলয স্থায়ী অফান সৃডষ্ট রয়রছ। ডযদ থনকারর মকান ঘযআ খাডর মদখা মায়ডন, ফগুররা ঘরযআ ডযফায ফফা 

কযরছ;   
 

১৪.৩  নুরভাডদত প্রকে দডরর এফং ভাঠ ডযদ থন এয অররারক মদখা মায় মম, প্রকেটি মবৌত কারজয প্রায় তবাগ র েেভাো 

জথন কযরত েভ রয়রছ;  
 

১৪.৪   প্রকে ডযদ থরন মদখা মায়, মুরতঃ নতথ কারজয উরয ডধকতয গুরুোরযা কযা রয়রছ এফং  অথ থ-াভাডজক কারজ 

তদাযডকয বাফ ডযরডেত রয়রছ। ডযফায প্রডত ১০,০০০/- টাকা ঋণ ডফতযরণয রেেভাো থাকররও মুরতঃ ৩,০০০-

১০,০০০/- টাকা ম থন্ত ঋণ মদয়া রয়রছ এফং এ ফাফদ ডনধ থাডযত তডফররয উরেখরমাগ্য ং ডফতযণকৃত মথরক মায়। 

এ কারজ মৃ্পক্ত ডফঅযডডডফ এয কাম থক্রভ রন্তালজনক নয় ভরভ থ প্রডতয়ভান য়। তারদয কাম থক্রভ ভডনটডযং এয জন্য 

উরজরা এফং প্রকে কাম থার ময়য তদাযডকও মতভন মচারখ রড়ডন। থচ প্রকেটি মটকআকযরণয জন্য এ ংটি খফআ 

গুরুেনণ থ;  
 

১৪.৫  গুচ্ছিাভগুররা ডফদুেরতয সুডফধা ফডঞ্চত। থচ এ িাভগুররায ডশুযা স্কুরর মারচ্ছ, মরখা-ড়া কযরছ। ডফদুেরতয বারফ 

তারদয অথ থ-াভাডজক ও ডো কাম থক্রভ স্বাবাডফক জীফনমাো ব্যত রচ্ছ;  
 

১৪.৬  ডধকাং গুচ্ছিারভ প্রকরেয অওতায় নৄকুয খনন কযা ররও নৄকুযগুররারত ভাছ চারলয জন্য এ প্রাডন্তক জনরগাষ্ঠীয 

মকান নৄ ুঁডজ মনআ। মজরা প্রান রত যকাযী ম থারয় মম মানা ফমুক্ত কযা য় তায উরযআ মূরতঃ এ নৄকুরযয 

উৎাদন ডনবথীর। নৄ ুঁডজ এফং ভাছ চারলয প্রডেণ এয বারফ িাভফাী মথামথবারফ  ভাছ চাল কযরত াযরছন না । 

পরর এ ক ডদরক ভারছয উৎাদন মমভন কভ রচ্ছ যডদরক দডযদ্র িাভফাী নগদ ডকছু রথ থয ডফডনভরয়  ায 

ম্ভাফনাভয় এ নৄকুযগুররা স্থানীয়  প্রবাফারীরদয ারত  তুরর ডদরত ফাধ্য রচ্ছন;   
 

১৪.৭  গুচ্ছিারভয ডধফাীরদয দাডযদ্রেীভা এখরনা ডতদডযদ্র ম থারয় যরয়  মগরছ। এছাড়া, অরারয মরাকজরনয ারথ 

ম্প্রীডতয ফন্ধন সৃডষ্টরত তারদয রনক ভয় মররগ মায়। রনক ভয় ৭/৮ ফছরযও তারদয এরাকায মরাকজরনয ারথ 

াভাডজক মৌাযনণ থ ম্পথক সৃডষ্ট য় না; 
 

১৪.৮  ডডডডরত ডযফায প্রডত বৃেরযারণয জন্য ৪০০/- টাকা ফযাদ্দ ডছর। ডযদ থনকারর জানা মায়, ডযফায প্রডত ৫-১৯টি 

ম থন্ত গারছয চাযা মদয়া রয়রছ ।  রনক মেরে জানা মায়, ডযফায প্রডত প্রাপ্ত গারছয চাযায ফাজায মূল্য ৪০০/- টাকায 
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কভ ডছর এফং  রনক মেরে কররভয চাযায ডযফরতথ অটিয চাযা মদয়া রয়রছ মা য ডধকাংআ ভাযা মগরছ। অটিয 

চাযা মমগুররা মেঁরচ অরছ মগুররারত পর অরত দীঘ থ ভয় মররগ মারফ;  

১৪.৯  ডকছু ডকছু গুচ্ছিারভ বেন্তরয চরাচররয জন্য মকান ফ থজনীন ( Common) যাস্তা মনআ। পরর িাভফাীরদয চরাচরর 

ভস্যা রচ্ছ; এফং 

১৪.১০  গুচ্ছিারভয ঘযগুররায অয়তন ৩০০ ফগ থনেট মা ডযফারযয গড় জনংখ্যা (৫/৬ জন) এয তুরনায় কভ। এগুররায অয়তন 

৪০০-৫০০ ফগ থনেট ওয়া প্ররয়াজন। এ ছাড়া ফাযান্নাগুররা অয়তরন মছাট। এ ছাড়া ঘযগুররায মদয়ার এফং ছাদ টিরনয 

ওয়ায় গযরভয ভয় এ গুররারত ফফা কযা রনক কষ্টকয ফরর গুচ্ছিাভফাীরদয ারথ অররাচনা করয জানা মায়। 

ডযদ থনকারর ডকছু ডকছু টিরনয ঘরয বৃডষ্টয ভয় াডন ড়রত মদখা মগরছ।  

 
 

১৫.০ সুাডযভারাঃ  
 

১৫.১  াডফ থক ডফরফচনায় গুচ্ছিাভ প্রকেটিয ফাস্তফায়ন রন্তালজনক। মদর এখরনা রনক ভূডভীন ডযফায এফং খা জডভ 

যরয়রছ (ডযডষ্ট ‘খ’)। জরফায়ু দুগ থত, ভূডভীন, গৃীন, ঠিকানাীন, নদী বাংগন কফডরত দডযদ্র ডযফাযরক যকাযী 

খা জডভরত জডভয ভাডরকানা স্বত্ত্ব প্রদাননফ থক নৄনফ থান কযায উরযাগ িণ কযা মমরত ারয;  

 

১৫.২  গুচ্ছিারভয অথ থ-াভাডজক কাম থক্রভরক পরপ্রসু কযায ভাধ্যরভ িাভফাীরদয জীফন-মাোয ভান উন্নয়রনয ররেে 

প্রডতভার ডফঅযডডডফএয কাম থক্রভরক উরজরা ম থায় মথরক ডনডফড়বারফ ভডনটডযং কযরত রফ এফং একআ ংরগ 

প্রকে কাম থারয় কর্তথক ভাডক তথ্য ংি এফং ভাঠ ম থারয় ডযদ থরনয ভাধ্যরভ ডফঅযডডডফয কাম থক্রভ প্রকরেয 

াডফ থক কাম থক্রভ ডনডিত কযরত রফ;  
 

১৫.৩  এ ম থন্ত স্থাডত এফং অগাভীরত স্থাডতব্য গুচ্ছিারভ ডফদুেৎ ংরমারগয ব্যফস্থা কযা মমরত ারয;  

 

১৫.৪  বডফষ্যরত খননকৃত নৄকুরযয জন্য একটি করয াঁকা ঘারটয ব্যফস্থা যাখা মমরত ারয; 
 

১৫.৫  নৄকুয থাকা াররে গুচ্ছিারভয নৄকুরযয অয়তন ডফরফচনায়  প্রডতটি ডভডতরক  নৄকুরয ভাছ চারলয জন্য  মথাক 

ফযাদ্দ মদয়া মমরত ারয মা ঘূণ থায়ভান তডফর (Revolving Fund) ডারফ ব্যফহৃত রফ;   
 

১৫.৬ গুচ্ছিারভয ডধফাীরদয স্বাথ থ ংযেণ এফং াভাডজক নৄনফ থারনয জন্য উরজরা প্রান যকারযয ন্যান্য জাডত 

গঠনমূরক ডফবাগগুররায ায়তায় প্ররয়াজনীয় কাম থক্রভ িণ কযরফ;  
 

১৫.৭  বৃেরযারণয জন্য পরদ ও ফনজ জাতীয় গাছ ডদরত রফ এ মেরে দ্রুত অয় ডনডিত কযায জন্য ডনধ থাডযত অকারযয 

কররভয চাযা মদয়া মমরত ারয;  
 

১৫.৮  মর-অউট িান মথামথবারফ নুযণনফ থক ডনডভ থতব্য গুচ্ছিারভ িাভফাীরদয চরাচররয সুডফধারথ থ  ফ থজনীন 

(Common) যাস্তায ব্যফস্থা যাখরত রফ;  
 

১৫.৯  গুচ্ছিারভ ডনডভ থতব্য ঘযগুররা ৪০০-৫০০  ফগ থনেরটয কযা, মডভ-াকা কযা, ঘরযয ফাযান্নাগুররায অয়তন ফড় কযা 

এফং টয়ররটগুররা দুটি ডট ডফডষ্ট কযা মমরত ারয; এফং 

 

১৫.১০ গুচ্ছিারভয জন্য ডনধ থাডযত াআটমূ রফ থাচ্চ ফন্যাীভায নীরচ ফডস্থত ম কাযরণ ফতডবটা উঁচুকযণ, ংরমাগ যাস্তা 

ডনভ থাণ, নৄকুয খনন এফং গুচ্ছিাভ ও অদ থিারভয ংস্কায কাজ কাডফখা কভ থসূডচয অওতায় চালু যাখা মমরত ারয।  
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ডযডষ্ট “ক” 

প্রকরেয ঙ্গডবডিক ফাস্তফায়ন িগডত 

(রে টাকায়) 

ক্ররফও 
দং 

দওাট দং যয় ঔাঢ 

শনযর  ংনযারথঢ রটরধরধ  
নুবায়ী মিযফাত্রা 

প্রওৃঢ াস্তায়দ (চুদ/১৫ ধবশন্ত) 
অরণশও % 

াস্ত 
(ংঔযা/এওও) 

অরণশও 
(মিঝাওায়) 

াস্ত 
(ংঔযা/এওও) 

অরণশও (মি 
ঝাওায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১০ ১১ ১২ 

ভাচস্ব যয়        

০১। ৪৫০১ ওফশওঢশানতভ দঢদ ৪১ ৩০৮.০০ ২৬ ২৭১.১৪ ৮৮.০৩ 

০২। ৪৬০১ ওফশঘাভীনতভ দঢদ ৫১ ১৬৯.০০ ৪৫ ১৫৮.৩৪ ৯৩.৬৯ 

০৩। ৪৭০০ পাঢারতঃ   -   

)  ৪৭০১ ফলাখশ পাঢা ৯২ ৪৭.০০ ৭১ ৩৮.৫৪ ৮২.০০ 

অ) ৪৭০৫ ােী পাো পাঢা ৯২ ২২৭.০০ ৭১ ২০২.৪৯ ৮৯.২০ 

আ) ৪৭০৯ শ্রারন্ত রনদাতদ পাঢা ২৫ ৭.০০ ১০ ৪.১৬ ৫৯.৪৩ 

ই) ৪৭১৩ ঈৎ পাঢা ৯২ ৭৪.০০ ৭১ ৭০.২৭ ৯৪.৯৬ 

ঈ) ৪৭১৭ রঘরওৎা পাঢা ৯২ ৩৬.০০ ৭১ ৩০.৮৫ ৮৫.৬৯ 

উ) ৪৭৩৩ অধযায়দ ১ ০.৭০ ১ ০.৫৯ ৮৪.২৯ 

ঊ) ৪৭৩৭ তারয়ত্বপাভ পাঢা ২৫ ২.০০ ১০ ১.২৩ ৬১.৫০ 

এ) ৪৭৪৫ রপানভন্স এমাঈন্স 
(িরঢধূভড পাঢা) 

৬৭ ১১৫.০০ ৬১ - 
০.০০ 

ঐ) ৪৭৫৫ রঝরনদ পাঢা ৪৩ ৫.৫০ ৩৭ ৩.৬৯ ৬৭.০৯ 

) ৪৭৬৫ বাঢায়াঢ পাঢা ৪৩ ৫.০০ ৩৭ ৩.০৭ ৬১.৪০ 

) ৪৭৭৩ রযিা পাঢা ৯২ ৭.৫০ ৭১ ৩.৯২ ৫২.২৭ 

ও) ৪৭৯৫ ন্যান্য পাঢা ৯২ ৪৪.০০ ৭১ ৩৫.৭৭ ৮১.৩০ 

  ৪৭০০  দফাঝ পাঢারত  ৫৭০.৭০ - ৩৯৪.৫৮ ৬৯.১৪ 

৪। ৪৮০০ ভভাল  দাঃ   -   

) ৪৮০১ ভ্রফদযয় ৯২ ৬০.০০ ৭১ ৫৮.৫৫ ৯৭.৫৮ 

অ) ৪৮০৩ অয়ওভ ২৫ ২.২১ ১০ ২.২১ ১০০.০০ 

আ) ৪৮০৫ পাভঝাআফ ৬ ২০.০০ ৬ ১৭.০৫ ৮৫.২৫ 

ই) ৪৮০৬ পাো-রন ১ ১২.৫০ ১ ৯.৩৮ ৭৫.০৪ 

ঈ) ৪৮০৮ পাো- ভঞ্জাফারত L.S. ১.৫০ L.S. - ০.০০ 

উ) ৪৮১৩ ওাস্টফ শুল্ক /পযাঝ L.S. - L.S. -  
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ক্ররফও 
দং 

দওাট দং যয় ঔাঢ 

শনযর  ংনযারথঢ রটরধরধ  
নুবায়ী মিযফাত্রা 

প্রওৃঢ াস্তায়দ (চুদ/১৫ ধবশন্ত) 
অরণশও % 

াস্ত 
(ংঔযা/এওও) 

অরণশও 
(মিঝাওায়) 

াস্ত 
(ংঔযা/এওও) 

অরণশও (মি 
ঝাওায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১০ ১১ ১২ 

ঊ) ৪৮১৪ ন্যান্য ওভ ৬ ৫.৫০ ৬ ৪.১৩ ৭৫.০৯ 

এ) ৪৮১৫ টাও L.S. ২.৫০ L.S. ১.৪০ ৫৬.০০ 

ঐ) ৪৮১৬ দঝরমননাদ/আন্ঝাভনদঝ/দফা
াআম 

২৫ ২৬.০০ ১৬ ২৪.৫২ 

৯৪.৩১ 

) ৪৮১৭ নযাক্স ৩ ১.৫০ ৩ ০.৮০ ৫৩.৩৩ 

) ৪৮১৮ দভরচনেযদ ১৫ ১.৪১ ১৫ ১.৪১ ১০০.০০ 

ও) ৪৮১৯ ধারদ L.S. ২৬.০০ L.S. ২২.০৯ ৮৪.৯৬ 

ঔ) ৪৮২১ রতূযৎ L.S. ১৯.০০ L.S. ১৪.৯৯ ৭৮.৮৯ 

ক) ৪৮২২ কযা  জ্বামাদী L.S. ৩১.০০ L.S. ২৬.৯৭ ৮৭.০০ 

খ) ৪৮২৩ দধনরাম  মুরিওযান্ঝ ১৮ ৯৮.০০ ১৮ ৮৪.৪৫ ৮৬.১৭ 

গ) ৪৮২৪ ীফা ১৮ ২০.০০ ১৮ ১৮.২৯ ৯১.৪৫ 

ঘ) ৪৮২৭ ফুদ্রদ  প্রওাযদা L.S. ৭.০০ L.S. ৩.৭১ ৫৩.০০ 

ঙ) ৪৮২৮ দস্টযদাভী,রম   
স্টযাম্প 

L.S. ২৩.০০ L.S. ১৭.৮৫ 

৭৭.৬১ 

চ) ৪৮২৯ কনরদা যয় (ফথযঢশী 
ফূমযায়দ দল) 

L.S. ১০.০০ L.S. - 

০.০০ 

ছ) ৪৮৩১ আধত্র  াফরয়ওী L.S. ৩.৫০ L.S. ১.৮১ ৫১.৭১ 

জ) ৪৮৩২ রট, রপরট/ঘমরিত্র 
রদফশাড  

L.S. ৬.০০ L.S. - 
০.০০ 

ঝ) ৪৮৩৩ প্রঘাভ  রজ্ঞাধদ L.S. ৯.০০ L.S. ৪.৩১ ৪৭.৮৯ 

ঞ) ৪৮৩৬ আঈরদনফশ ৩০ ৫.০০ ২৫ ০.৭৮ ১৫.৬০ 

ট) ৪৮৪০ প্ররযিড যয় (স্টারট 
ঝুযভ, দওআ স্টারট) 

L.S. ২৯৮.০০ L.S. ২৯৬.৪৭ 

৯৯.৪৯ 

ঠ) ৪৮৪২ দরফদাভ, ওদনানভন্স ৩১ ৪২.০০ ২৯ ৩৫.০৭ ৮৩.৫০ 

ড) ৪৮৪৫ অধযায়দ যয় L.S. ৭.০০ L.S. ৪.৯১ ৭০.১৪ 

ঢ) ৪৮৪৬ ধরভলদ যয় (ঔাতয 
যনস্যভধরভলদ  
অনুাংরিও যয়) 

L.S. ৩২.০০ L.S. ১৬.৪৮ 

৫১.৫০ 

ণ) ৪৮৭৪ ওদামনঝরন্স ০ ৫.০০ - - ০.০০ 

থ) ৪৮৭৫ ধরভস্কাভ ধরভঘঙন্নঢা L.S. ৪.০০ L.S. ১.৯৭ ৪৯.২৫ 

দ) ৪৮৮২ অআদ ংক্রান্ত যয় L.S. ১.৫০ L.S. - ০.০০ 
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ক্ররফও 
দং 

দওাট দং যয় ঔাঢ 

শনযর  ংনযারথঢ রটরধরধ  
নুবায়ী মিযফাত্রা 

প্রওৃঢ াস্তায়দ (চুদ/১৫ ধবশন্ত) 
অরণশও % 

াস্ত 
(ংঔযা/এওও) 

অরণশও 
(মিঝাওায়) 

াস্ত 
(ংঔযা/এওও) 

অরণশও (মি 
ঝাওায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১০ ১১ ১২ 

ধ) ৪৮৮৩ ম্মাদী পাঢা/রন/ 
ধারভশ্ররফও 

L.S. ২.০০ L.S. ১.২৮ 

৬৪.০০ 

ন) ৪৮৮৭ ওরধ/নুরমরধ যয় L.S. ২.০০ L.S. ১.৪০ ৭০.০০ 

) ৪৮৮৮ ওরম্পঈঝাভ াফগ্রী L.S. ১০.৫০ L.S. ৬.৪২ ৬১.১৪ 

প) ৪৮৯৩ লায়ারভং ঘাচশ L.S. ১১.০০ L.S. ১.৩২ ১২.০০ 

ফ) ৪৮৯৯ ন্যান্য যয় L.S. ৩৮.৩৮ L.S. ২৪.৫৮ ৬৪.০৪ 

  ৪৮০০ দফাঝ ভভাল  দা  ৮৪৪.০০ - ৭০৪.৬০ ৮৩.৪৮ 

৫। ৪৯০০ দফভাফঢ, ংভিদ  
ধূদশাদ  

  -  

 

) ৪৯০১ ফঝভ বাদালদ ১৮ ৪৮.০০ ১৮ ৩৫.৯৮ ৭৪.৯৬ 

অ) ৪৯০৬ অাধত্র L.S. ৪.০০ L.S. ২.৫৩ ৬৩.২৫ 

আ) ৪৯১১ ওরম্পঈঝাভ  রন 
ভঞ্জাফ 

L.S. ৮.৫০ L.S. ৫.৮৬ 

৬৮.৯৪ 

ই) ৪৯১৬ বন্ত্রধারঢ  ভঞ্জাফ L.S. ৬.০০ L.S. ৪.৪২ ৭৩.৬৭ 

ঈ) ৪৯২১ রন পদ L.S. ২.০০ L.S. ০.০৬ ৩.০০ 

উ) ৪৯৩২ প্রনওৌযম ভঞ্জাফ L.S. ১.০০ L.S. - ০.০০ 

ঊ) ৪৯৫৬ দঝরমনবাকানবাক ভঞ্জাফ L.S. ১.৫০ L.S. ০.৬২ ৪১.৩৩ 

এ) ৪৯৬১ বতূযরঢও ওাঞানফা L.S. ৪.৫০ L.S. ২.৯৯ ৬৬.৪৪ 

ঐ) ৪৯৯১ ন্যান্য দফভাফঢ  
ংভিড 

L.S. ৬.০০ L.S. ৪.৬২ 

৭৭.০০ 

  ৪৯০০ দফাঝ দফভাফঢ, ংভিদ  
 ধুদশাদ 

 ৮১.৫০ - ৫৭.০৮ 

৭০.০৪ 

দফাঝ ভাচস্ব যয়  ১,৯৭৩.২০ - ১,৫৮৫.৭৪ ৮০.৩৬ 

৬। ৬৮০০ ম্পত ংগ্রল/ক্রয়ঃ   -   

) ৬৮০৭ দফাঝভবাদ ১৫ ১০৬.১৩ ১৫ ১০৬.১৩ ১০০.০০ 

অ) ৬৮১২ ওযানফভা ০ - - -  

আ) ৬৮১৩ বন্ত্রধারঢ  ন্যান্য 
ভঞ্জাফ 

L.S. ১৭.৫০ L.S. ৫.৪৮ 

৩১.৩১ 

ই) ৬৮১৫ ওরম্পঈঝাভ/ মযাধঝধ 
ক্রয় 

৩৫ ২৪.০০ ২৬ ১৩.২১ 

৫৫.০৪ 

ঈ) ৬৮১৭ ওরম্পঈঝাভ নট্য়াভ L.S. ৫.০০ L.S. - ০.০০ 

উ) ৬৮১৯ রন ভঞ্জাফ L.S. ৮.৫০ L.S. ১.৮৮ ২২.১২ 
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ক্ররফও 
দং 

দওাট দং যয় ঔাঢ 

শনযর  ংনযারথঢ রটরধরধ  
নুবায়ী মিযফাত্রা 

প্রওৃঢ াস্তায়দ (চুদ/১৫ ধবশন্ত) 
অরণশও % 

াস্ত 
(ংঔযা/এওও) 

অরণশও 
(মিঝাওায়) 

াস্ত 
(ংঔযা/এওও) 

অরণশও (মি 
ঝাওায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১০ ১১ ১২ 

ঊ) ৬৮২১ অাধত্র L.S. ১২.০০ L.S. ৫.৭৬ ৪৮.০০ 

এ) ৬৮২৩ দঝরমনবাকানবাক ভঞ্জাফ L.S. ৩.৫০ L.S. ২.২৫ ৬৪.২৯ 

ঐ) ৬৮২৭ বতূযরঢও ভঞ্জাফ L.S. ৫.৫০ L.S. ১.৯৩ ৩৫.০৯ 

) ৬৮৫১ ন্যান্য ভঞ্জাফ L.S. ৯.৪৪ L.S. ২.৮১ ২৯.৭৭ 

  ৬৮০০ দফাঝ ম্পত ংগ্রল/ক্রয়   ১৯১.৫৭ - ১৩৯.৪৫ ৭২.৭৯ 

৭। ৬৯০০ পূরফ রথগ্রলড/ ক্রয়ঃ   -   

) ৬৯০১ পূরফ রথগ্রলড/ক্রয় L.S. - L.S. - ০.০০ 

  ৬৯০০ পূরফ রথগ্রলড/ক্রয়  - - - ০.০০ 

৮। ৭০০০ রদফশাড  ধূঢশঃ   -  ০.০০ 

) ৭০১১ কৃল, মযাররদ  ভান্নখভ 
রদফশাড 

১০৬৫০ ১২,৯৮৭.৩১ ১০,৭০৩ ১২,৯৮৬.৭৭ 

১০০.০০ 

অ) ৭০১৬ ফারিধাভধা লম রদফশাড ২৫২ ১,৬৮৭.০৪ ২৪৭ ১,৬৩৯.৩৫ ৯৭.১৭ 

আ) ৭০৪৭ দমকূধ স্থাধদ ১১৩০ ২৯০.২৮ ১,২৩৩ ২৭২.৬০ ৯৩.৯১ 

  ৭০০০ দফাঝ রদফশাড  ধূঢশ  ১৪,৯৬৪.৬৩ - ১৪,৮৯৮.৭২ ৯৯.৫৬ 

৯। ৭৩০০ ঊড  রগ্রফঃ   - - ০.০০ 

  ৭৩৩৭ ধুদশারঢ 
ধরভাভফূনলভ ফনথয 
ঊড রঢভড 

১০৬৫০ ১,০৬৫.০০ ১০,৬৫০ ১,০৬৫.০০ 

১০০.০০ 

  ৭৩০০ দফাঝ ঊড রঢভড  ১,০৬৫.০০ - ১,০৬৫.০০ ১০০.০০ 

১০। ৭৯৮০-
৭৯৯৮ 

ফূমথদ দণাও  ররথ 
ফূমথদ যয় 

  -  

 

) ৭৯৮১ 
(ও) 

ররথ ফূমথদ যয় 
(অণশাফারচও ঈন্নয়নদভ 
চন্য ওাবশক্রফ) 

১০৬৫০ ৩৫৪.৯৯ ১০,৬৫০ ৩৫৪.৯৬ 

৯৯.৯৯ 

অ) ৭৯৮১ 
(ঔ) 

ররথ ফূমথদ যয়                     
(ৃি দভাধদ ওাবশক্রফ) 

১০৬৫০ ৪২.৬৩ ১০,৬৫০ ৪২.৬২ 

৯৯.৯৮ 

আ) ৭৯৮১ 
(ক) 

ররথ ফূমথদ যয়                
(ঈন্নঢ ঘুমা ) 

১০৬৫০ ৮৪.১০ ১০,৫২৮ ৮৩.১০ 

৯৮.৮১ 

ই) ৭৯৮১ 
(খ) 

ররথ ফূমথদ যয় 
(তরমম লস্তান্তভ) 

১০৬৫০ ৫২.৯৬ ১০,৪৫৪ ৫১.৩১ 

৯৬.৮৮ 

  ৭৯৮০-
৭৯৯৮ 

দফাঝ ফূমথদ দণাও  
ররথ ফূমথদ যয় 

 ৫৩৪.৬৮  ৫৩১.৯৯ 

৯৯.৫০ 

দফাঝ ফূমথদ যয়  ১৬,৭৫৫.৮৮  ১৬,৬৩৫.১৬ ৯৯.২৮ 

দফাঝ যয়  ১৮,৭২৯.০৮  ১৮,২২০.৯০ ৯৭.২৯ 
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ডযডষ্ট ‘খ’  

াযামদরয খা জডভয ডযভাণ এফং ভূডভীন ডযফারযয ংখ্যা ংক্রান্ত তথ্যাডদ 

 

ক্রডভক 

নং 
মজরায নাভ ভূডভীন এয ংখ্যা উরজরায  ংখ্যা 

ফমন্নাফস্তমমাগ্য/ডনষ্কন্টক  কৃডল খা জডভয 

ডযভাণ (একয) 

১ 
ঢাকা  ০ 

 
৪১৩১.০৮ 

২ 
গাজীনৄয  

৭৯৪১ ৬ 
১০৬৬.৯৩ 

৩ 
নাযায়ণগঞ্জ  

৬৭১৪ ৬ 
২৪০.১২ 

৪ 
মুেীগঞ্জ  

৩৫০৩ ৬ 
২২৭৯.২২ 

৫ 
ভয়ভনডং 

১২৮৩২ ১২ 
৪২২০.৬৭ 

৬ 
জাভারনৄয  

১৪৮২০ ৭ 
২৩৮১৯ 

৭ 
ডকরাযগঞ্জ  

২৫১২৯ ১৩ 
৪৯৪২.০৫ 

৮ 
নযডংদী  

৩৪৭২ ৬ 
৩১৪০.০০ 

৯ 
মনেরকাণা  

২২৩৯৪ ১০ 
২৩৮১৯.৪৩ 

১০ 
মযনৄয  

৭৩৪৯  
১০০৪৯.৮৪ 

১১ 
টাংগাআর  

১১৩৯৬ ১২ 
৩৪৪২.৯৮ 

১২ 
ভাডনকগঞ্জ  

৪৭৫১ ৭ 
২৫৪.৭৩ 

১৩ 
পডযদনৄয  

৮৬০৩ ৯ 
১৫৯৪৬.৯২ 

১৪ 
মগাারগঞ্জ  

৮৯৬৩ ৫ 
১০০৩.৩৮ 

১৫ 
যাজফাড়ী  

১২০৭২ ৫ 
৩২৪২.৬৪ 

১৬ 
ভাদাযীনৄয  

৯৫৩৬ ৪ 
১৮৮৫.৭৩ 

১৭ 
যীয়তনৄয  

০  
৩২৩৪.৭১ 

১৮ 
চট্টিাভ  

৫০১২৮ ১৪ 
৩৭৫৩২.৮১ 

১৯ 
কক্সফাজায  

১২১৯৬ ৯ 
২২৯৬.৮১ 

২০ 
মনায়াখারী  

৩০৫৫৪ ৯ 
৭৮৪৯০.২৫ 

২১ 
কুডভো 

৫৩৩৩৮ ১৬ 
২২৯.৫৬ 

২২ 
চাঁদনৄয  

৫৭৪৬ ৮ 
১১০৭.৫০ 

২৩ 
ব্রাহ্মণফাড়ীয়া  

২৮৪১২ ৯ 
২৪৫৪.০৭ 

২৪ 
রক্ষ্মীনৄয  

১৪৮৩৪ ৫ 
৯৭২০.১৯ 

২৫ 
মপনী  

৬০৯৯ ৬ 
১০৬৫.৭৭ 

২৬ 
যাজাী  

১১২৬৪ ৯ 
২১২.১৫ 

২৭ 
চাঁাআ নফাফগঞ্জ  

৫৮১১ ৫ 
২১৫.৪২ 

২৮ 
নারটায  

১৩৬১৯ ৭ 
৬১৭৮.৭৫ 

২৯ 
নওগাঁ  

৫৭১৭১ ১১ 
২৮৭.২৬ 

৩০ 
ফগুড়া  

২৩৫৬৪ ১৩ 
৫৬৫০.৮৭ 

৩১ 
াফনা  

৬৪৬৭ ৯ 
৬৬০৫.১২ 
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ক্রডভক 

নং 
মজরায নাভ ভূডভীন এয ংখ্যা উরজরায  ংখ্যা 

ফমন্নাফস্তমমাগ্য/ডনষ্কন্টক  কৃডল খা জডভয 

ডযভাণ (একয) 

৩২ 
জয়নৄযাট 

৮৪৯৭ ৬ 
২৫৮২.১৪ 

৩৩ 
ডযাজগঞ্জ  

১০৮৭৫ ৯ 
৭৭৫৪.৬৬ 

৩৪ 
ডদনাজনৄয  

৬১৫৬৬ ১৩ 
২১৩৮.৮০ 

৩৫ 
গাআফান্ধা  

৮০৮৯ ৭ 
৪১২০.১৯ 

৩৬ 
যংনৄয  

২৩৩০৮ ৮ 
১০৪৫৬.১৬ 

৩৭ 
কুডড়িাভ  

২০৩৭৯ ৯ 
২৯৬৫.৩৭ 

৩৮ 
নীরপাভাযী  

৩৭৩৮১ ৬ 
৬৮৭৮.৪৯ 

৩৯ 
রারভডনযাট  

২৩৩৫২ ৫ 
৬৪৭৫.৫৪ 

৪০ 
ঞ্চগড়  

১২৭১৬ ৫ 
২৪.০৪ 

৪১ 
ঠাকুযগাঁও  

২২৮৯২ ৫ 
৫৬৮৬.১৮ 

৪২ 
খরনা 

১৫৬২৩ ১০ 
১২৯৭.০২ 

৪৩ 
ফারগযাট  

১৭৯৪৫ ৯ 
৪৪৬.৪৬ 

৪৪ 
াতেীযা  

৫৩১০৭ ৭ 
২৫৯.৬০ 

৪৫ 
মরায  

২১৩৯২ ৮ 
১৮৭.৭৬ 

৪৬ 
ডঝনাআদ  

২১৮২৭ ৬ 
৩.৪৮ 

৪৭ 
কুডষ্টয়া  

১১৬১৮ ৬ 
১২৭৪.২০ 

৪৮ 
ভাগুযা  

০  
১৪২৫.৪৮ 

৪৯ 
মভরযনৄয  

০  
১৪০.০০ 

৫০ 
চুয়াডাঙ্গা 

১২৫৫৮ ৪ 
২২৮৭.১৬ 

৫১ 
নড়াআর  

৮৬৫৫ ৩ 
৬১.৪৩ 

৫২ 
ফডযার  

  
৩৬১৫.৬০ 

৫৩ 
ফযগুনা  

১৫০৪৯ ৫ 
১৬৩.৫৫ 

৫৪ 
মবারা  

১৭৩৭৭ ৭ 
২২০৩.৬০ 

৫৫ 
টুয়াখারী  

২২৩৫৯ ৮ 
৬৮৪৫.৭৫ 

৫৬ 
ডরযাজনৄয  

৭২৪৮ ৭ 
১২৬.১৭ 

৫৭ 
ঝারকাঠী  

২৬৩৭ ৪ 
১৬৮.৭০ 

৫৮ 
ডররট  

১৬৭৩৩ ১২ 
১১৯৪০.৮৩ 

৫৯ 
সুনাভগঞ্জ 

৬৫৮৬২ ১১ 
৫৪১১২.৮৪ 

৬০ 
মভৌরবীফাজায  

৬৬২৮ ৬ 
৪৩৬.১৩ 

৬১ 
ডফগঞ্জ  

১১৪৩১ ৮ 
১১৩০০.৯৪ 

 ১০৩৫৭৮২ ৪৩২ ৪০৬১৪৪.২৩ 

 

তথ্য সূেঃ জুরাআ,২০১৫ ম থন্ত াযারদরয মজরা প্রারকয কাম থারয় রত প্রাপ্ত তরথ্যয ডবডিরত।  

 


