
ইউনিয়ন অংশগর্হণ মূলক পঞচ্-বার্ষিকী পরিকল্পনা। 
 

ইউনিয়নঃ ১২ নং তিতপলসন্া,                   উপজেলাঃ জামালপুর সদর,        জেলাঃ জামালপুর। 
ফরমেট-০৩ 

তারিখঃ  ২২/১০/২০১৬ইং          পরিকল্পনার কালঃ ২০২০-২০২১ইং 
 
 
 

কর্. 
নং 

উন্নয়ন খাত 
ভিতত্িক 

প্রকলপ্ের নাম  পরিমাণ  
(দৈর্ঘয্. পর্সথ্, 

সংখয্া) 

আয়তন 
(ওয়ারড্ 
নং) 

প্রাকক্লিত বয্য়  অরথ্ায়ন/ সমপ্দ 
যোগান/কমিউনিটি/ইউপি/প্রকলপ্ 
বয্কত্ি ও বেসরকারী সংসথ্া 

বাসতম্বায়ন 
ব সর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

1 এল.জি.এস.পি-৩ 
১। ০১নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাসত্মায় 01  রিং 
কালভার্ট স্থাপন।  
২। ০১নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ।  

প্রাক্কলন 
মোতাবেক 
৫৫সেট 

০১ 
৫০,০০০/- 
৭৫,০০০/- 

ইউপির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প 
গ্রহণ করে সরকারী অনুদানের 
মাধ্যমে অথবা নিজস্ব অরথ্ায়নে 

দ্বিতীয় ব সর 

2 

অতি দরিদ্রদের 
জন্য 

কর্মসংস্থান 
কর্মসূচী 

বালুয়াটা যাদু মন্ডলের বাড়ী হতে সুরম্নজ মেলেটারীর 
বাড়ী হয়ে কবিতপাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

 ০১ ২,০০,০০০/- ,, ,, 

3 টি.আর  বালূয়াটা হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন।   ০১ ৫০,০০০/- ,, ,, 

4 কাবিখা  চরশী শেখপাড়া ইউপি রাসত্মা মেরামত।   ০১ ১,০০,০০০/- ,, ,, 

5 এ.ডি.পি বালূয়াটা ঈদগাহ মাঠে মাটি ভরাট।   ০১ ৮০,০০০/- ,, ,, 

6 এল.জি.এস.পি-৩ 

১। ডেফুলীবাড়ী ইউপি রাসত্মায় জসিম ভাইচ 
চেয়ারম্যানের বাড়ীর সামনে 03   ডায়া রিং স্থাপন।  
২। ০২নং ওয়ার্ডে ০৫টি নলকহপ স্থাপন।  
৩। ০২নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। 

প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০২ 
৬০,০০০/- 

১,০০,০০০/- 
৫০,০০০/- 

,, ,, 

7 

অতি দরিদ্রদের 
জন্য 

কর্মসংস্থান 
কর্মসূচী 

চরশী কর্নিপাড়া মোড় হতে মুন্সিপাড়া আবুল মাষ্টারের 
বাড়ী  পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

 ০২ ৫০,০০০/- ,, ,, 



ইউনিয়ন অংশগর্হণ মূলক পঞচ্-বার্ষিকী পরিকল্পনা। 
 

ইউনিয়নঃ ১২ নং তিতপলসন্া,                   উপজেলাঃ জামালপুর সদর,        জেলাঃ জামালপুর। 
ফরমেট-০৩ 

তারিখঃ  ২২/১০/২০১৬ইং          পরিকল্পনার কালঃ ২০২০-২০২১ইং 
 

8 টি.আর  
চরশী মুন্সিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে মাটি 
ভরাট।  

05513   ০২ ৪৫,০০০/- ,, ,, 

9 কাবিখা  ডেফুলীবাড়ী ইউপি রাসত্মা নির্মাণ  
প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০২ ২,০০,০০০/- ,, ,, 

10 এ.ডি.পি 
০২নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাসত্মায় 01  রিং কালভার্ট 
স্থাপন। 

প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০৩ ৭৫,০০০/- ,, ,, 

 
 

কর্. 
নং 

উন্নয়ন খাত 
ভিতত্িক 

প্রকলপ্ের নাম  পরিমাণ  
(দৈর্ঘয্. পর্সথ্, 

সংখয্া) 

আয়তন 
(ওয়ারড্ 
নং) 

প্রাকক্লিত বয্য়  অরথ্ায়ন/ সমপ্দ 
যোগান/কমিউনিটি/ইউপি/প্রকলপ্ 
বয্কত্ি ও বেসরকারী সংসথ্া 

বাসতম্বায়ন 
ব সর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

11 
স্থাবর 

সম্পত্তির ১% 
কর 

করন্িপাড়া ইউপি রাসত্মা মেরামত।  
প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০২ ৫০,০০০/- 
ইউপির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প 
গ্রহণ করে সরকারী অনুদানের 
মাধ্যমে অথবা নিজস্ব অরথ্ায়নে 

দ্বিতীয় ব সর 

12 এল.জি.এস.পি-৩ 
১। ০৩নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাসত্মায় 01  রিং 
কালভার্ট স্থাপন।  
২। ০৩নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। 

প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০৩ 
৫০,০০০/- 
৫০,০০০/- 

,, ,, 

13 

অতি দরিদ্রদের 
জন্য 

কর্মসংস্থান 
কর্মসূচী 

খলিফাপাড়া নাজিম মেম্বারের বাড়ী হতে জামে মসজিদ হয়ে 
লোহুড়া শামসুল হক গদের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা 
মেরামত।  

 ০৩ ২,৪০,০০০/- ,, ,, 

14 টি.আর   লোহুড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।  
 

০৩ ৫০,০০০/- ,, ,, 

15 এল.জি.এস.পি-৩ 
১। কামালখান মোড় হতে গজাুরয়া বিল পর্যমত্ম রাসত্মা 
নির্মাণ।  
২। ০২নং ওয়ার্ডে ০৫টি নলকহপ স্থাপন।  

 ০৪ 
১,০০,০০০/- 
৪০,০০০/- 
৫০,০০০/- 

,, ,, 



ইউনিয়ন অংশগর্হণ মূলক পঞচ্-বার্ষিকী পরিকল্পনা। 
 

ইউনিয়নঃ ১২ নং তিতপলসন্া,                   উপজেলাঃ জামালপুর সদর,        জেলাঃ জামালপুর। 
ফরমেট-০৩ 

তারিখঃ  ২২/১০/২০১৬ইং          পরিকল্পনার কালঃ ২০২০-২০২১ইং 
 

৩। ০২নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। 

16 

অতি দরিদ্রদের 
জন্য 

কর্মসংস্থান 
কর্মসূচী 

সিট নারায়নপুর মোসলেম উদ্দিন মুসুর বাড়ী হতে 
নারায়নপুর মধ্যপাড়া মোসলেম মেম্বারের মেশিন ঘর 
পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

 ০৪ ৩,৫০,০০০/- ,, ,, 

17 টি.আর  নারায়নপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন।   ০৪ ৫০,০০০/- ,, ,, 

18 কাবিখা  
আকন্দ ইউপি রাসত্মা মেরামত।  

 ০৪ ৫০,০০০/- ,, ,, 

19 এ.ডি.পি 
নারায়নপুর আকন্দপাড়া ইদ্রিসের বাড়ী সংলগ্ন পাকা 
রাসত্মা হতে ইব্রা মন্ডলের জমি পর্যমত্ম পাকা ড্রেন 
নির্মাণ।  

 ০৫ ১,০০,০০০/- ,, ,, 

20 এল.জি.এস.পি-৩ 

১। তিতপলস্না ইউপি রাসত্মায় বলেশ্বর নদীর উপর সাকে 
নির্মাণ।  
২। ০৫নং ওয়ার্ডে ০৪টি নলকহপ স্থাপন।  
৩। ০৫নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। 

৩০ মেট ০৫ 
৩০,০০০/- 
৮০,০০০/- 
৪০,০০০/- 

,, ,, 



ইউনিয়ন অংশগর্হণ মূলক পঞচ্-বার্ষিকী পরিকল্পনা। 
 

ইউনিয়নঃ ১২ নং তিতপলসন্া,                   উপজেলাঃ জামালপুর সদর,        জেলাঃ জামালপুর। 
ফরমেট-০৩ 

তারিখঃ  ২২/১০/২০১৬ইং          পরিকল্পনার কালঃ ২০২০-২০২১ইং 
 

 

কর্. 
নং 

উন্নয়ন খাত 
ভিতত্িক 

প্রকলপ্ের নাম  পরিমাণ  
(দৈর্ঘয্. পর্সথ্, 

সংখয্া) 

আয়তন 
(ওয়ারড্ 
নং) 

প্রাকক্লিত বয্য়  অরথ্ায়ন/ সমপ্দ 
যোগান/কমিউনিটি/ইউপি/প্রকলপ্ 
বয্কত্ি ও বেসরকারী সংসথ্া 

বাসতম্বায়ন 
ব সর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

21 
স্থাবর 

সম্পত্তির ১% 
কর 

তিতপল্রা খাকুড়ীপাড়া হতে চকপাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা 
মেরামত।   

প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০৫ ৫০,০০০/- 
ইউপির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প 
গ্রহণ করে সরকারী অনুদানের 
মাধ্যমে অথবা নিজস্ব অরথ্ায়নে 

দ্বিতীয় ব সর 

22 ,, 
তিতপলস্না চকপাড়া হতে তিতপলস্না মধ্যপাড়া 
পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০৩ ১,০০,০০০/- ,, ,, 

23 ,, 
তিতপলস্না খাকুড়ীপাড়া রাসত্মা হতে সোনাকাতা 
কেন্দুয়া ইউনিয়নের সীমানা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

,, ০৩ ১,০০,০০০/- ,, ,, 

24 

অতি দরিদ্রদের 
জন্য 

কর্মসংস্থান 
কর্মসূচী 

তিতপলস্না বাস্ট্যান্ড হতে হাফেজিয়া মাদ্রাসা হয়ে 
জাঙ্গালিয়া বিল পর্যমত্ম ভায়া তিতপলস্না উত্তরপাড়া 
হতে সোনাকাতা সীমানা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

,, 

০৫ ৩,৫০,০০০/- ,, ,, 

25 কাবিখা  
তিতপলস্না কানাইকুড়া হতে আব ু আব্দলুস্নাহর বাড়ী 
পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

,, ০৫ ২,৫০,০০০/- ,, ,, 

26 এল.জি.এস.পি-৩ 
১। নারায়নপুর ছাইতেনী রাসত্মায় বলেশ্বর নদীর উপর 
সাকো নির্মাণ ও মাটি  
ভরাট।  

,, ০৬ ৫০,০০০/- ,, ,, 

27 ,, ২। ০৬নং ওয়ার্ডে ০২টি নলকূপ স্থাপন। ,, ০৬ ৪০,০০০/- ,, ,, 

28 ,, ৩। ০৬নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। ,, ০৬ ৩০,০০০/- ,, ,, 

29 ,, 
৪। ইউনিয়নের বেকার যুব মহিলাদের আত্মকর্ম 
সংস্থানের লÿÿ ্য  সেলাই প্রশিÿণ ও সেলাই মেশিন 

২২ সেট ০৬ ১,২১,০০০/- ,, ,, 



ইউনিয়ন অংশগর্হণ মূলক পঞচ্-বার্ষিকী পরিকল্পনা। 
 

ইউনিয়নঃ ১২ নং তিতপলসন্া,                   উপজেলাঃ জামালপুর সদর,        জেলাঃ জামালপুর। 
ফরমেট-০৩ 

তারিখঃ  ২২/১০/২০১৬ইং          পরিকল্পনার কালঃ ২০২০-২০২১ইং 
 

সরবরাহ।   

30 

অতি দরিদ্রদের 
জন্য 

কর্মসংস্থান 
কর্মসূচী 

তিতপলস্না নূরানীয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা হতে কামালখান 
বাজার হয়ে তিতপলস্না বিয়ারা শিমলতলী রাসত্মায় অত্র 
ইউনিয়নের সীমানা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

 ০৬ ৩,৩০,০০০/- ,, ,, 

 



ইউনিয়ন অংশগর্হণ মূলক পঞচ্-বার্ষিকী পরিকল্পনা। 
 

ইউনিয়নঃ ১২ নং তিতপলসন্া,                   উপজেলাঃ জামালপুর সদর,        জেলাঃ জামালপুর। 
ফরমেট-০৩ 

তারিখঃ  ২২/১০/২০১৬ইং          পরিকল্পনার কালঃ ২০২০-২০২১ইং 
 

 

কর্. 
নং 

উন্নয়ন খাত 
ভিতত্িক 

প্রকলপ্ের নাম  পরিমাণ  
(দৈর্ঘয্. পর্সথ্, 

সংখয্া) 

আয়তন 
(ওয়ারড্ 
নং) 

প্রাকক্লিত বয্য়  অরথ্ায়ন/ সমপ্দ 
যোগান/কমিউনিটি/ইউপি/প্রকলপ্ 
বয্কত্ি ও বেসরকারী সংসথ্া 

বাসতম্বায়ন 
ব সর 

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

31 টি.আর তিতপলস্না সাইতানী জামে মসজিদ উন্নয়ন  
প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০৬ ৬০,০০০/- 
ইউপির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প 
গ্রহণ করে সরকারী অনুদানের 
মাধ্যমে অথবা নিজস্ব অরথ্ায়নে 

দ্বিতীয় ব সর 

32 
স্থাবর 

সম্পত্তির ১% 
কর 

ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের হল রম্নম সংস্কার  
প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০৬ ৩,০০,০০০/- ,, ,, 

33 কাবিখা  
তিতপলস্না সরকারী প্রাথমিক বিদ্যলয় হতে সাইতানী 
আজিজ কবিরাজের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার।  

,, ০৬ ২,০০,০০০/- ,, ,, 

34 এল.জি.এস.পি-৩ 
১। ০৭নং ওয়ারড্ে বিভিন্ন রাসত্মায় 01  রিং 
কালভার্ট স্থাপন।  
২। ০৭নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। 

,, ০৭ 
৫০,০০০/- 
৫০,০০০/- 

,, ,, 

35 এ.ডি.পি 
পুগলই বলরামপুর রাসত্মায় 02  ভায়া ০৫টি রিং 
কালভার্ট স্থাপন। 

,, ০৭ ২,০০,০০০/- ,, ,, 

36 

অতি দরিদ্রদের 
জন্য 

কর্মসংস্থান 
কর্মসূচী 

পুগলই মোড় হতে বলরামপুর ঈদগাহ মাঠ ভায়া শিলকুড়িয়া 
ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

,, ০৭ ৩,৪০,০০০/- ,, ,, 

37 টি.আর পুগলই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্ন্য়ন ,, ০৭ ৪০,০০০/- ,, ,, 

38 ,, কাষ্টশিংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্ন্য়ন ,, ০৮ ৪০,০০০/- ,, ,, 

39 এল.জি.এস.পি-৩ 
১। কাষ্টশিংগা মোবারক মেম্বারের বাড়ী হতে অছিম 
উদ্দিনের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

,, ০৮ 
৮০,০০০/- 
২০,০০০/- 

,, ,, 



ইউনিয়ন অংশগর্হণ মূলক পঞচ্-বার্ষিকী পরিকল্পনা। 
 

ইউনিয়নঃ ১২ নং তিতপলসন্া,                   উপজেলাঃ জামালপুর সদর,        জেলাঃ জামালপুর। 
ফরমেট-০৩ 

তারিখঃ  ২২/১০/২০১৬ইং          পরিকল্পনার কালঃ ২০২০-২০২১ইং 
 

২। কাষ্টশিংগা বি.কে.এস.বি হাই স্কুলে আসবাব পতর্ 
সরবরাহ।  

40 এল.জি.এস.পি-৩ 

৩। পিন্ডারহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিলিং 
ফ্যান সরবরাহ। 
৪। পিন্ডারহাটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সিলিং ফ্যান 
সরবরাহ। 

,, ০৮ 
১০,০০০/- 
১০,০০০/- 

,, ,, 

 



ইউনিয়ন অংশগর্হণ মূলক পঞচ্-বার্ষিকী পরিকল্পনা। 
 

ইউনিয়নঃ ১২ নং তিতপলসন্া,                   উপজেলাঃ জামালপুর সদর,        জেলাঃ জামালপুর। 
ফরমেট-০৩ 

তারিখঃ  ২২/১০/২০১৬ইং          পরিকল্পনার কালঃ ২০২০-২০২১ইং 
 

 

কর্. 
নং 

উন্নয়ন খাত 
ভিতত্িক 

প্রকলপ্ের নাম  পরিমাণ  
(দৈর্ঘয্. পর্সথ্, 

সংখয্া) 

আয়তন 
(ওয়ারড্ 
নং) 

প্রাকক্লিত বয্য়  অরথ্ায়ন/ সমপ্দ 
যোগান/কমিউনিটি/ইউপি/প্রকলপ্ 
বয্কত্ি ও বেসরকারী সংসথ্া 

বাসতম্বায়ন 
ব সর 

১ ২  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

41 এল.জি.এস.পি-৩ 
১। ০৮নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাসত্মায় ০২টি নলকূপ 
স্থাপন। 
২। ০৮নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। 

প্রাক্কলন 
মোতাবেক 

০৮ 
৪০,০০০/- 
৫০,০০০/- 

ইউপির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্প 
গ্রহণ করে সরকারী অনুদানের 
মাধ্যমে অথবা নিজস্ব অরথ্ায়নে 

দ্বিতীয় ব সর 

42 

অতি দরিদ্রদের 
জন্য 

কর্মসংস্থান 
কর্মসূচী 

পোড়াবাড়ী আকবরের বাড়ী হইতে পুগলই মান্নাফিয়া হয়ে 
কাষ্টশিংগা বেপারী পাড়া ভায়া পিন্ডারহাটি  মসজিদ হতে 
মান্নান সরকারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

 ০৮ ৪,১০,০০০/- ,, ,, 

43 এ.ডি.পি কাষ্টশিংগা জামালের বাড়ীর সামনে ফুট ব্রীজ নির্মাণ।   ০৮ ৩,০০,০০০/- ,, ,, 

44 টি.আর  কাষ্টশিংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্ন্য়ন ,, ০৮ ৪০,০০০/- ,, ,, 

45 কাবিখা পিন্ডারহাটি জামতলী রাসত্মা সংস্কার।   ০৮ ১,০০,০০০/- ,, ,, 

46 এল.জি.এস.পি-৩ 
১। ০৯নং ওয়ার্ডে বিভিন্ন রাসত্মায় 01  রিং 
কালভার্ট স্থাপন।  
২। ০৯নং ওয়ার্ডে স্যানেটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ। 

,, ০৯ 
৫০,০০০/- 
৫০,০০০/- 

,, ,, 

47 

অতি দরিদ্রদের 
জন্য 

কর্মসংস্থান 
কর্মসূচী  

জামতলী গ্রামীণ ব্যাংক হতে ইসমাইল মেম্বারের বাড়ী 
পর্যমত্ম ভায়া রামবীরিছের বাড়ী হতে জামতলী আজিজল 
হকের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত।  

 ০৯ ৩,৩৫,০০০/- ,, ,, 

48 টি.আর  পশ্চিমপাড় দিঘুলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্ন্য়ন  ০৯ ৪০,০০০/- ,, ,, 



ইউনিয়ন অংশগর্হণ মূলক পঞচ্-বার্ষিকী পরিকল্পনা। 
 

ইউনিয়নঃ ১২ নং তিতপলসন্া,                   উপজেলাঃ জামালপুর সদর,        জেলাঃ জামালপুর। 
ফরমেট-০৩ 

তারিখঃ  ২২/১০/২০১৬ইং          পরিকল্পনার কালঃ ২০২০-২০২১ইং 
 

49 কাবিখা  সুলতান নগর রাসত্মা মেরামত।   ০৯ ১,০০,০০০/- ,, ,, 
 


