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 প্রকাশকালঃ 

১০ অক্টোবর, ২০২২ খ্রি. 

 

 

 প্রকাশনায়ঃ 

খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়, িয়িনখ্র িংহ। 

 

 

 

 র্নবদ িশনা ও  ার্ব িক িত্ত্বাবধাবনঃ 

জনোব মিোোঃ শখ্রিকুর মরজো খ্রবশ্বো   

খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর, িয়িনখ্র িংহ। 

 

 

 

  ম্পাদনায়ঃ 

1. জনোব মিোহোম্মদ আক্নোয়োর মহোক্ ন, অখ্রিখ্ররক্ত খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর ( োখ্রব যক)।     

2. জনোব এ , এ, এি, রখ্রিকুন্নবী, অখ্রিখ্ররক্ত খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর (রোজস্ব)।     

3. জনোব মিোোঃ খখ্রবরুল আহ োন, খ্র খ্রনয়র  হকোরী কখ্রিশনোর।       

4. জনোব িোইযুল ওয়ো ীিো নোহোি, র্ র্নয়ে  হকােী কর্িশনাে।      

5. জনাব মিাঃ আব্দুল্লাহ আল িাহমুদ ভ ূঁইয়া, র্ র্নয়ে  হকােী কর্িশনাে। 

6. জনাব রুর্বনা আক্তাে,  হকােী প্রশা র্নক কি িকিিা। 

 

 

  হবর্ার্গিায়ঃ 

খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলক্য়র  কল কি যকিযো ও কি যচোরীবৃন্দ 
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  বিভাগীয় কবিশনার 

     িয়িনব িংহ 

                     

 

 

 

                               বাণী 

 

 

 

 

 

  

                                       

 

স্বাধীনতার মহান স্থপতত জাততর তপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাননর স্বনের শ ানার বাাংলা তবতনম মানণ একটি দক্ষ, শ বামুখী, 

জবাবতদতহতামূলক ও জনবান্ধব প্রো ন গনে শতালা আমানদর পরম দাতিত্ব। তবভাগীি কতমেনানরর কার্ মালি, মিমনত াংহ অতীনতর 

ধারাবাতহকতাি ২০২১-২২ অর্ মবছনরর বাতষ মক প্রততনবদন প্রকাে করনছ। এ বাতষ মক প্রততনবদননর মাধ্যনম তবভাগীি কতমেনানরর কার্ মালি, 

মিমনত াংহ এবাং এর আওতাধীন দপ্তর/ াংস্থার তবতভন্ন কার্ মক্রম ও উন্নিন প্রকনের  ামতিক তিত্র প্রকাে পানব। 

প্রজাতনের কানজর স্বচ্ছতা, জবাবতদতহতা তনতিত করনত দপ্তর মূনহর  ম্পাতদত কার্ মক্রম, ভতবষ্যত পতরকেনা জনগনণর তনকট প্রকানের 

মাধ্যনম সুো ন প্রততষ্ঠার শক্ষনত্র বাতষ মক প্রততনবদন একটি গুরুত্বপূণ ম দতলল। তবভাগীি কতমেনানরর কার্ মালি ও এর অধীন শজলা প্রো নকর 

কার্ মালনির গৃহীত কার্ মাবতলর তথ্য এই বাতষ মক প্রততনবদনন  তন্ননবতেত হনিনছ। 

মাননীি প্রধানমেী শেখ হাত না শ াতষত ২০৪১  ানলর মনধ্য উন্নত  মৃদ্ধ বাাংলানদে তবতনম মাণ, বদ্বীপ পতরকেনা ২১০০ বাস্তবািন, িতুর্ ম তেে 

তবপ্লনব  ফলতা অজমনন তবভাগীি কতমেনানরর কার্ মালি তবতভন্ন কার্ মক্রম পতরিালনা কনর র্ানচ্ছ। শকাতভড-১৯ কনরানা ভাইরা   াংক্রমণ 

প্রততনরানধ ও বন্যা হ তবতভন্ন প্রাকৃততক দুনর্ মাগ শমাকানবলাি তবভাগীি কতমেনানরর কার্ মালি, মিমনত াংহ  ও আওতাধীন দপ্তর/ াংস্থা মূহ 

শদনের মানুনষর শ বাি র্র্ার্র্ভানব তাঁনদর দাতিত্ব পালন কনর র্ানচ্ছ। 

আতম সুো ন প্রততষ্ঠাি ও ননততকতা তবকানের মাধ্যনম সুন্দর  মাজ প্রততষ্ঠাি তবভাগীি কতমেনানরর কার্ মালি, মিমনত াংহ এবাং এর 

আওতাধীন দপ্তর/ াংস্থা মূনহর  কল কার্ মক্রনমর  ফল বাস্তবািন প্রতযাো করতছ। এ কার্ মালনির বাতষ মক প্রততনবদন ২০২১-২২ প্রকােনার 

 ানর্  ম্পৃক্ত  কলনক আন্ততরক ধন্যবাদ ও শুভকামনা জানাই। 

 

 

 
                                (শমাোঃ েতফকুর শরজা তবশ্বা ) 
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  অবিবরক্ত বিভাগীয় কবিশনার 

          িয়িনব িংহ 

                     

 

 

 

   ম্পাদকীি 

 

 

 

 

 

  

                                       

 

 

বোঙ্গোখ্রল এক অক্জয় জোখ্রি, এ জোখ্রির অগ্রর্োত্রো মকউ দখ্রিক্য় রোখক্ি পোক্রখ্রন, পোরক্বও নো। জোখ্রির এ  কল অজযক্নর মপছক্ন মদক্শর 

জনগক্ের মর্িন অবদোন আক্ছ, মিিখ্রন অবদোন আক্ছ  রকোখ্রর কি যচোরীক্দর। রূপকল্প-২০২১ বোস্তবোয়ন, ২০৩০  োক্লর িক্ে মেক ই উন্নয়ন 

লক্ষ্যিোত্রো (এ খ্রিখ্রজ) অজযন ও ২০৪১  োক্লর িক্ে বোিংলোক্দশক্ক একটি উন্নি রোক্ে উন্নীি করোর লক্ক্ষ্য  রকোর খ্রবখ্রভন্ন কি যসূখ্রচ গ্রহে 

কক্রক্ছ।  রকোর কর্তযক গৃহীি কি যসূখ্রচর  িল বোস্তবোয়ক্নর ধোরোবোখ্রহকিোয় “িথ্য অখ্রধকোর আইন, ২০০৯” এর ৬ ধোরোর খ্রনক্দ যশনোর 

আক্লোক্ক স্বপ্রক্েোখ্রদি িথ্য প্রকোক্শর অিংশ খ্রহক্ ক্ব খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়, িয়িনখ্র িংহ বোখ্রষ যক প্রখ্রিক্বদন ২০২১-২০২২ প্রকোখ্রশি 

হক্লো। এই প্রখ্রিক্বদক্ন খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়, িয়িনখ্র িংহ এবিং এর আওতাধীন দপ্তর/ াংস্থার খ্রবখ্রভন্ন কোর্ যোবখ্রল,  ম্পোখ্রদি 

কোর্ যক্রক্ির িথ্য  খ্রন্নক্বখ্রশি কক্র প্রখ্রিক্বদনটি প্রকোশ করো হক্লো।   

 

বোখ্রষ যক প্রখ্রিক্বদন অত্র খ্রবভোক্গর গৃহীি জনমুখী  কল কি যসূখ্রচ বোস্তবোয়ক্নর একটি প্রখ্রিচ্ছখ্রব। প্রখ্রিক্বদন প্রকোক্শ এ খ্রবভোক্গর আওিোধীন স্ব-

স্ব দপ্তর/ িংস্থো মূহ খ্রনখ্রবড় আন্তখ্ররকিো, শ্রি ও মিধো খ্রদক্য়  হক্র্োখ্রগিো ও অবদোন মরক্খক্ছন।  

 

আখ্রি ধন্যবোদ জ্ঞোপন করখ্রছ  কলক্ক র্োক্দর  হক্র্োখ্রগিোয় এ প্রখ্রিক্বদনটি র্থো ম্ভব খ্রবচ্যযখ্রি ব্যখ্রিক্রক্ক প্রকোশ করো  ম্ভব হক্লো। অক্শষ 

কৃিজ্ঞিো জ্ঞোপন করখ্রছ এ খ্রবভোক্গর িোন্যবর খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর জনোব মিোোঃ শখ্রিকুর মরজো খ্রবশ্বো  িক্হোদয়ক্ক প্রখ্রিক্বদন প্রকোক্শ মূল্যবোন 

খ্রদক খ্রনক্দ যশনোর জন্য। প্রকোখ্রশি প্রখ্রিক্বদন  ম্পক্কয মর্ক্কোক্নো গঠনমূলক িিোিি অথবো পরোিশ য  োদক্র গৃহীি হক্ব। গঠনমূলক িিোিি এ 

খ্রবভোক্গর কোর্ যক্রিক্ক আরও জনবোন্ধব, গখ্রিিয়, িলপ্রসূ ও  ব যজন গ্রহেক্র্োগ্য করক্ব বক্ল আিোর প্রিযোশো। এ কোর্ যোলক্য়র বোখ্রষ যক প্রখ্রিক্বদন 

২০২১-২২ প্রকোক্শর  োক্থ  িংখ্রিষ্ট  কলক্ক আন্তখ্ররক ধন্যবোদ ও শুভকোিনো জোনোই। 

 

 

 
                                (শমাহাম্মদ আননািার শহান ন) 
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সূর্িিত্র 

ক্রি খ্রববরে পৃষ্ঠো নম্বর 

1 িয়িনর্ িংহ র্বভাগ ১২-৪১ 

১.১ র্বভাগ ম াষণাে মপ্রক্ষািট ১২ 

1.2 র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালবয়ে র্াত্রা ১২ 

1.3 র্বভাগীয় কর্িশনাবেে  াধােণ দার্য়ত্বাবলী ১৩-২২ 

১.৩.১ োজস্ব  িংক্রান্ত কার্ িাবলী ১৩ 

1.3.২ র্নব িাহী ম্যার্জবের্   িংক্রান্ত কার্ িাবলী ১৩ 

1.3.৩ আইন, শৃঙ্খলা েক্ষা  িংক্রান্ত কার্ িক্রি ১৩ 

1.3.৪ র্শক্ষা ১৩ 

1.3.৫ ির্ িটন ১৩ 

1.3.৬ োজননর্িক ও মগািনীয় কার্ িাবর্ল ১৪ 

1.3.৭ দুনীর্ি দিন  িংক্রান্ত কার্ িকেী িদবক্ষি ও িদােকী ১৪ 

1.3.৮ র্নব িািন  িংক্রান্ত র্বষয়ার্দ ১৪ 

1.3.৯ ির্ে িংখ্যান ১৪ 

1.3.১০ মিনশন র্বষয়ার্দ ১৪ 

1.3.1১ োষ্ট্রািাে ১৪ 

1.3.1২ র্বভাগীয় প্রশা বকে  িংস্থািন ১৪ 

1.3.1৩ প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রি ১৪ 

1.3.1৪ জনগবণে অর্ভবর্াগ এবিং িদন্ত ১৫ 

1.3.1৫ স্থানীয়  েকাে প্রর্িষ্ঠান মূবহে  কার্ িাবর্ল ১৫ 

1.3.1৬  যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন ১৫ 

1.3.1৭ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীে প্রর্িশ্রুর্ি বাস্তবায়ন  িংক্রান্ত ১৫ 

1.3.1৮ র্ টিবজন িাট িাে ১৫ 

1.3.1৯ িথ্য মর্াগাবর্াগ প্রযুর্ক্ত ব্যবহাে (আইর্ টি)/ই-গভক্ন যন্স ১৫ 

1.3.২০ িথ্য অর্ধকাে ১৫ 

1.3.2১ জলবায়ু ির্েবিিন, অর্ভবর্াজন, মটক ই উন্নয়ন ১৫ 

1.3.2২ ম বা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি ১৬-২২ 

1.4 র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালবয়ে িথ্য ২৩-৪১ 

1.4.1 িয়িনর্ িংবহে জনবল ২৩ 

১.৪.২ িয়িনর্ িংহ র্বভাবগে  াম্প্রর্িক অজিন ২৪ 

১.৪.৩ িয়িনর্ িংহ র্বভাবগে র্কছু দশ িনীয় স্থান ২৫-২৬ 

1.4.৪ মুর্জবববষ ি কি িির্েকল্পনা মিািাববক মজলার্ভর্িক বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি প্রর্িববদন ২৭-৩৪ 

1.4.৫ এ র্ির্জ বাস্তবায়বন গৃহীি িদবক্ষি মূহ ৩৫ 
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1.4.৬ জািীয় িথ্য বািিায়ন কার্ িক্রবিে অধীবন এই র্বভাবগে িথ্য বািিায়ন ির্েিালন, ির্নটর্েিং ও 

হালনাগাদকেণ  
৩৬ 

1.4.৭ বার্ষ িক কি ি ম্পাদন চুর্ক্ত ৩৬ 

১.৪.৮ জািীয় শুদ্ধািাে মকৌশল ৩৬ 

১.৪.৯ িথ্য অর্ধকাে আইন অনুর্ায়ী িথ্য প্রার্িে আববদন  িংক্রান্ত িথ্য ৩৬ 

১.৪.১০ র্বভাগীয় ইবনাবভশন মশাবকর্ িং ৩৭-৪১ 

2.0 র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালয়, িয়িনর্ িংহ এে 2021-2২  অর্ িবছবেে োজস্ব শাখাে প্রর্িববদন ৪২-৪৬ 

2.1 202১-2২ অর্ িবছবেে ভর্ি উন্নয়ন কবেে দার্ব ও আদায়  িংক্রান্ত িথ্যার্দ ৪২ 

2.1.1  াধােণ দার্ব ও আদায় র্ববেণী ৪২ 

2.1.2  িংস্থাে দার্ব ও আদায় র্ববেণী  ৪২ 

2.2 কৃর্ষ ও অকৃর্ষ খা জর্ি ববদাবস্ত  িংক্রান্ত িথ্যার্দ ৪২ 

2.2.1 কৃর্ষ খা  জর্ি ববদাববস্তে র্ববেণী ৪২ 

2.2.2 অকৃর্ষ খা জর্ি ববদাববস্তে র্ববেণী ৪২ 

2.3  রকোখ্রর খো জখ্রি পুনরুদ্ধোর  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪২ 

২.৪      মুখ্রজব শিবক্ষ য “ভূখ্রিহীন গৃহহীন” পখ্ররবোরক্ক ‘ক মশ্রখ্রের’ গৃহ খ্রনি যোে  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৩ 

২.৫ মুর্জব শিবষ ি ও স্বাধীনিাে সুবণ িজয়ন্তী উিলবক্ষে অস্বচ্ছল বীে মুর্ক্তবর্াদ্ধাগবণে জন্য বীে র্নবা  র্নি িাণ 

 িংক্রান্ত 
৪৩ 

২.৬     অখ্রপ যি ও পখ্ররিযক্ত  ম্পখ্রি ব্যবস্থোপনো  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৩ 

২.৬.১ অখ্রপ যি  ম্পখ্রি মক   িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৩ 

২.৬.২    অখ্রপ যি  ম্পখ্রির খ্রলজ িোখ্রনর দোখ্রব ও আদোয়  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৩ 

২.৬.৩ পখ্ররিযক্ত  ম্পখ্রি ব্যবস্থোপনো  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৪ 

২.৭      খো জখ্রি  িংক্রোন্ত মদওয়োখ্রন িোিলো এবিং পখ্ররিযক্ত, অখ্রপ যি ও অন্যোন্য  ম্পখ্রি  িংক্রোন্ত মদওয়োখ্রন িোিলোর 

িথ্যোখ্রদ 

৪৪ 

২.৭.১ খো জখ্রি  িংক্রোন্ত মদওয়োখ্রন িোিলো মূক্হর খ্রববরেী ৪৪ 

২.৭.২ পখ্ররিযক্ত, অখ্রপ যি ও অন্যোন্য  ম্পখ্রি  িংক্রোন্ত মদওয়োখ্রন িোিলোর িথ্যোখ্রদ ৪৪ 

২.৮     ই-নোিজোখ্রর ও জিোভোগ  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৪ 

২.৯     নোিজোখ্রর ও মরকি য  িংক্শোধন  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৪ 

২.১০      জলিহোল ইজোরোর িথ্যোখ্রদ ৪৫ 

২.১০.১ 20 একবেে ঊমবয জলিহাল ৪৫ 

২.১০.২     02  একর পর্ যন্ত জলিহোল ৪৫ 

২.১১    বোলুিহোল ইজোরো  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৫ 

২.১২ হোেবোজোর ইজোরোর িথ্যোখ্রদ ৪৫ 

২.১২.১ হাটবাজাে মির্েবের্ে  িংক্রান্ত িথ্য ৪৫ 

২.১২.২ হাটবাজাে ইজাো  িংক্রান্ত িথ্য ৪৫ 
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২.১৩     আশ্রয়ে-2 প্রকল্প ও গুচ্ছগ্রোি বোস্তবোয়ন  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৬ 

২.১৪       গুচ্ছগ্রোি  িংক্রোন্ত িথ্য ৪৬ 

২.১৫ র্ির্জটাল বািংলাবদশ র্বর্নি িাবণ ভর্ি ম বা  হর্জকেবণ ভর্ি িন্ত্রণালয় কর্তিক গৃহীি র্বর্ভন্ন উবযাগ ৪৬ 

২.১৫.১      ভূখ্রি উন্নয়ন কর ব্যবস্থোপনো  িেওয়যোক্র চলিোন িোেো এখ্রি কোর্ যক্রি  ম্পন্নকরে  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৬ 

২.১৫.২       োয়রোি িহোক্লর িোেো এখ্রি কোর্ যক্রি ৪৬ 

২.১৫.৩ ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ের িোেো এখ্রি ৪৬ 

২.১৫.৪ উপক্জলো ভূখ্রি অখ্রি  ও ইউখ্রনয়ন ভূখ্রি অখ্রি  ভবে খ্রনি যোে  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ ৪৬ 

3.0 র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালয়, িয়িনর্ িংহ এে 202১-22 অর্ িবছবেে  াধােণ শাখাে প্রর্িববদন ৪৭-৫৪ 

3.1 আবেয়াবেে ডুর্িবকট লাইব ন্স ইসুে  িংক্রান্ত প্রর্িববদন ৪৭ 

3.2  ন্ত্রা  ও জখ্রঙ্গবাদ/িাদকা র্ক্ত/বাল্যর্ববাহ র্নবোবধ প্রিােণা  ভা/উঠান ববঠক অনুষ্ঠাবনে িথ্য ৪৭ 

3.3 মজলা ও উিবজলা টাস্কবো ি কর্তিক এককভাবব ির্েিার্লি অর্ভর্ান ৪৭ 

3.4 টাস্কবো ি ব্যর্িি খ্রবখ্রভন্ন  িংস্থা কর্তিক এককভাবব ির্েিার্লি অর্ভর্ান ৪৭ 

3.5 মিাোিালান প্রর্িবোবধে জন্য স্থল/ মনৌ িবর্ প্যাবরাল ও িািলা  িংক্রান্ত িথ্য ৪৮ 

3.6 আবার্ ক স্থান গুদাি ইিযোখ্রদ স্থাবন ির্েিার্লি মেইি  িংক্রান্ত িথ্য ৪৮ 

3.7 মিাোিালান প্রর্িবোবধে জন্য মিক মিাবেে িাধ্যবি িল্লার্শ ও িািলা  িংক্রান্ত িথ্য ৪৯ 

3.8 মিাোিালান প্রর্িবোবধ ির্েিার্লি  কল ধেবণে অর্ভর্ান ও িািলা  িংক্রান্ত িথ্য ৪৯ 

3.9 মিাোিালান  কল ধেবণে র্নষ্পর্ি  িংক্রান্ত িথ্য ৫০ 

3.10 মিোবোইল মকোে য পখ্ররচোলনোর িথ্য ৫০ 

3.11 মিাবাইল মকাট ি আইন,2009 এে আওিায় অর্ির্েক্ত মজলা ম্যার্জবেট আদালবি দাবয়েকৃি আর্িল 

িািলাে র্ববেণ 

৫১ 

3.12 মেৌজদােী কার্ ির্বর্ধ, 1998 এে আওিায় অর্ির্েক্ত মজলা ম্যার্জবেট আদালবি িলিান িািলাে র্ববেণ ৫১ 

৩.১৩ মেৌজদােী কার্ ির্বর্ধ, 1998 এে আওিায় র্নব িাহী ম্যার্জবেট আদালবি িলিান িািলাে র্ববেণ ৫২ 

৩.১৪ অিোধ র্িত্র  িংক্রান্ত ৫৩ 

3.1৫ িয়িনর্ িংহ র্বভাবগে গণশুনার্নে িথ্য ৫৩ 

3.1৬ িয়িনর্ িংহ র্বভাবগে র্ির্লিং লাইক্ ন্স  িংক্রোন্ত িথ্য ৫৪ 

৪.০ র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালয়, িয়িনর্ িংহ এে  202১-2২ অর্ িবছবেে স্থানীয়  েকাে শাখাে প্রর্িববদন ৫৪-৫৫ 

৪.১ জন্ম র্নবন্ধবনে ির্ে িংখ্যান ৫৪ 

৪.২ মৃত্যে র্নবন্ধবনে ির্ে িংখ্যান ৫৫ 

৫.০ র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালয়, িয়িনর্ িংহ এে 202১-2২ অর্ িবছবেে আইর্ টি শাখাে প্রর্িববদন ৫৫ 

৫.1  রকোখ্রর প্রোথখ্রিক খ্রবদ্যোলক্য়র খ্রিি মি িালুকেণ  িংক্রান্ত িথ্য ৫৫ 

৬.০ 202১-2২ এে বার্ষ িক কি ি ম্পাদন চুর্ক্তে বার্ষ িক মূল্যায়ন প্রর্িববদন ৫৬-৬৫ 

7.0 খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলক্য়র কোর্ যোক্রক্ির খ্রস্থরখ্রচত্র ৬৬-৭1 
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১.০ িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোগ 

১.১  খ্রবভোগ ম োষেোর মপ্রক্ষ্োপেোঃ  

বোিংলোক্দক্শর উির-িেোঞ্চক্ল অবখ্রস্থি িয়িনখ্র িংহ মদক্শর অষ্টি প্রশো খ্রনক খ্রবভোগ । উিক্র গোক্রো পোহোড়, দখ্রক্ষ্ক্ে ভোওয়োল িধুপুক্রর 

বনোঞ্চল, পখ্রিক্ি ব্রহ্মপুত্র মথক্ক উৎ োখ্ররি র্মুনোর জলরোখ্রশ আর পূক্ব য ম োক্িশ্বরী-সুরিোর প্রোকৃখ্রিক আক্বষ্টনীক্ি ম রো িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোগ 

জোিোলপুর, মশরপুর, িয়িনখ্র িংহ ও মনত্রক্কোনো এ চোরটি মজলো খ্রনক্য় গঠিি। বৃহিে িয়িনর্ িংহ অঞ্চল (অন্যান্য ছয় প্রর্িববশী মজলা  হ 

িয়িনর্ িংহ মজলা) ১৭৮৭  াবল র্িটিশ ভােি  েকাে কর্তিক িয়িনর্ িংহ মজলা র্হ াবব গঠন কো হবয়র্ছল। িেবিীক্ি দুই দোয় পুনগ িঠিি 

কমর এটিবক ছয় মজলায় ভাগ করো হয়। মজলাগুবলা হলঃ িয়িনর্ িংহ, জািালপুে, র্কবশােগঞ্জ, মনত্রবকানা, টাঙ্গাইল ও মশেপুে। 1809 

 োক্ল ঢোকো খ্রবভোগ প্রখ্রিষ্ঠোর  িয় মথক্ক 021৫  োক্লর 1২ অক্টোবর পর্ যন্ত এই বৃহির িয়িনখ্র িংহ অঞ্চল ঢোকো খ্রবভোক্গর অিংশ খ্রছল। 0215 

 োক্লর 10 জোনুয়োখ্রর প্রধোনিন্ত্রী মশখ হোখ্র নো িখ্রন্ত্র ভোর এক ববঠক্ক ঢোকো খ্রবভোগ মভক্ঙ্গ নতুন িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোগ গঠক্নর ম োষেো মদন। 

শুরুক্ি ঢোকো খ্রবভোক্গর উির অিংশ মথক্ক প্রখ্রিক্বশী 8টি মজলো খ্রনক্য় এবিং িেবিীবি 6টি মজলো খ্রনক্য় িয়খ্রিনখ্র িংহ খ্রবভোগ গঠক্নর পখ্ররকল্পনো 

করো হয়। িবব চূড়ান্তভাবব 0215  োক্লর 1২ অক্টোবর 4টি মজলো খ্রনক্য় িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোগ গঠিি হয়। এ খ্রবভোক্গর আয়িন 12,485 বগ য 

খ্রকক্লোখ্রিেোর ও জন িংখ্যো 1,২২,২৫,৪৯৮ জন।  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.২ খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলক্য়র র্োত্রো:  

িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোক্গর প্রথি খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর জনোব খ্রজ এি  োক্লহ উখ্রিন এঁর মর্োগদোক্নে িে খ্রদক্য় খ্রবগি 23 খ্রিক্ ম্বর 0215 খ্রি. 

িার্েবখ র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালয়, িয়িনর্ িংহ এে র্াত্রা শুরু হয়। গি ৮ জুন ২০২১ র্ি.  িার্েখ মর্বক এ র্বভাবগে িঞ্চি র্বভাগীয় 

কর্িশনাে র্হব বব দার্য়ত্ব িালন কেবছন জনাব মিাঃ শর্েকুে মেজা র্বশ্বা ।   
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১.৩ খ্রবভোগীয় কখ্রিশনামরর  োধোরে দোখ্রয়ত্বোবর্ল 

1.3.1 রোজস্ব  িংক্রোন্ত কোর্ যোবর্লঃ 

(21) খ্রবভোক্গর প্রধোন রোজস্ব কি যকিযো খ্রহক্ ক্ব দোখ্রয়ত্ব পোলন। 

(20) কৃখ্রষ ও অকৃখ্রষ খো  জখ্রি এবিং অন্যোন্য  রকোখ্রর  ম্পখ্রির বক্ন্দোবস্ত প্রদোন  িংক্রোন্ত কোর্ যোবলী িত্বাবোবধোন। 

(23) ভূখ্রি অখ্রধগ্রহে ও হুকুি দখল এবিং অব্যহৃি অখ্রধগ্রহেকৃি জখ্রি পুনোঃখো করে িত্বাবোবধোন। 

(24)  রকোখ্রর পোওনো আদোয়  িংক্রোন্ত খ্রবষয়োখ্রদ িত্বাবোবধোন। 

(25) রোজস্ব  িংক্রোন্ত অখ্রভক্র্োগ শুনোনী। 

(26) রোজস্ব  িংক্রোন্ত অখ্রভক্র্োগ ও িদন্ত। 

(27) হোেবোজোর ব্যবস্থোপনো ও উন্নয়ন িদোরখ্রক। 

(28)  োয়রোি িহোল ব্যবস্থোপনো িদোরখ্রক। 

(29) অখ্রপ যি, খো , পখ্ররিযক্ত  ম্পখ্রি, বোলু িহোল, পোথর িহোল, জলিহোল  হ  রকোক্র অন্যোন্য  ম্পখ্রি িদোরখ্রক। 

(12) আন্তোঃক্জলো  ীিোন্ত খ্রবক্রোধ খ্রিিোিং ো। 

(১১)  িখ্রিি খ্ররক্পোে য খ্ররেোন য িন্ত্রেোলয়/ভর্ি  িংস্কাে মবাবি িে র্নকট মিশকেণ ও  েকাবেে ভর্ি  িংস্কাে নীর্িিালা বাস্তবায়বন    

             হায়িা প্রদান।  

(১২)  নীর্িিালা অনুর্ায়ী কৃর্ষ এবিং অকৃর্ষ খা জর্ি িদাের্ক।  

(১৩)  দর্েদ্র এবিং ভর্িহীনবদে জন্য  েকাবেে পুনব িা ন কি িসূিী মর্িন আবা ন, আদশ যগ্রোি, গুচ্ছগ্রাি এবিং জলবায়ু দুগ িি পুনব িা ন 

প্রকবল্পে িদাের্ক।  

(১৪) আদালবিে োয়/র্ির্ক্র/আবদশ বাস্তবায়বন  হায়িা প্রদান।  

 

১.৩.২ খ্রনব যোহী ম্যোখ্রজক্িখ্র   িংক্রোন্ত কোর্ যোবর্ল 

(2১)  র্বভাবগে আওিাধীন মজলো মূবহর খ্রনব যোহী ম্যোখ্রজক্িেগবণর কোর্ যোবলী িত্বাবোবধোন ও খ্রনয়ন্ত্রে।  

(2২) খ্রনব যোহী ম্যোখ্রজক্িে  আদোলি দশ যন/পখ্ররদশ যন।  

(০৩) পুখ্রলশ আইন ও পুখ্রলশ প্রখ্রবধোন অনুর্োয়ী মিৌজদোরী অপরোধ দিন  িংক্রোন্ত কোর্ যক্রক্ি পুখ্রলশ  খ্রবভোক্গর উপর  োধোরে খ্রনয়ন্ত্রে।  

(০৪) মিৌজদোরী কোর্ যখ্রবখ্রধর অধীন খ্রনষ্পখ্রিকৃি কোর্ যোবলীর িত্বাবোবধোন ও খ্রনয়ন্ত্রে এবিং মিৌজদোরী খ্রবচোর কোর্ যক্রি  িংক্রোন্ত প্রখ্রিক্বদন 

 রকোক্রর খ্রনকে মপ্ররে।  

(০৫) মিোবোইল মকোে য আইন, ২০০৯ অনুর্োয়ী ির্েিার্লি ভ্রোম্যিোন আদোলি মূবহে কোর্ যোবলী ির্েবীক্ষণ।  

(০৬) স্পশযকোির ও চোঞ্চল্যকর িোিলো মূক্হর দ্রুি খ্রনষ্পখ্রি িত্বাবোবধোন।  

(০৭) রোজননখ্রিক ও হয়রোখ্রনমূলক িোিলো প্রিযোহোর  িংক্রোন্ত কোর্ যক্রি ির্েবীক্ষণ।  

   

১.৩.৩ আইন, শৃঙ্খলো রক্ষ্ো  িংক্রোন্ত কোর্ যক্রিোঃ 

(2১)  খ্রবভোক্গর আইন-শৃঙ্খলো কখ্রিটির  ভোপখ্রির দোখ্রয়ত্ব পোলন।  

(2২) খ্রবভোক্গর  োখ্রব যক আইন-শৃঙ্খলো রক্ষ্ো কোর্ যক্রি িখ্রনেখ্ররিং।  

(০৩)      অপরোধ প্রবেিো হ্রো   হ  গুরুির অপরোধ দিক্ন কোর্ যকর ব্যবস্থো গ্রহে।  

(০৪)      সুষ্ঠুভোক্ব আইন-শৃঙ্খলো রক্ষ্োক্থ য নতুন থোনো, িদন্ত মকন্দ্র, পুখ্রলশ িাঁখ্রড় স্থোপক্নর প্রস্তোবনো মপ্ররে। 

      

1.3.4 খ্রশক্ষ্ো 

(2১)  খ্রবভোক্গর আওিোধীন মজলো মূক্হ িোন  ম্মি খ্রশক্ষ্ো কোর্ যক্রি খ্রনখ্রিিকরে ।  

(2২)  Catchment এলাকার র্ভিবে র্শশু ভর্িিে হাে 100% র্নর্িি কোে খ্রবষয়টি িদাের্ক ও ির্েবীক্ষণ।  

1.3.5 ির্ যেন 

(2১)  পর্ যেন খ্রবকোক্শ জন ক্চিনিো সৃখ্রষ্ট ও খ্রবভোক্গ স্থোনীয়ভোক্ব পর্ যেক্নর সুক্র্োগ-সুখ্রবধো সৃখ্রষ্ট। 

(2২)      পর্ যেন খোক্ির উন্নয়ক্ন  রকোক্রর খ্রনকে প্রস্তোবনো মপ্ররে। 

(০৩) পর্ যেন খোক্ি খ্রবখ্রনক্য়োক্গ মব রকোরী খোিক্ক উদ্বুদ্ধকরে।   

(০৪)      পর্ যেন স্পে মূক্হর পখ্ররচ্ছন্নিো, আইন-শৃঙ্খলো রক্ষ্ো ও পর্ যেকক্দর খ্রনরোপিো খ্রবধোক্নর ব্যবস্থো গ্রহে।      
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1.3.6 রোজননখ্রিক ও মগোপনীয় কোর্ যোবর্ল 

(2১)   খ্রবভোক্গর  োখ্রব যক অবস্থো  হ খ্রবক্শষ রোজননখ্রিক অবস্থোর উপর মগোপনীয় প্রখ্রিক্বদন  রকোক্রর খ্রনকে উপস্থোপনো।  

(2২)  খ্রবক্শষ গুরুত্বগূে য  েনোর প্রখ্রিক্বদন উপস্থোপনো। 

(০৩)  আইন-শৃঙ্খলো  িংক্রোন্ত মগোপনীয় প্রখ্রিক্বদন মপ্ররে। 

1.3.৭ দুনীখ্রি দিন  িংক্রোন্ত কোর্ যকরী পদক্ক্ষ্প গ্রহে ও িদোরর্ক 

(2১)   দুনীখ্রি দিন কখ্রিশনক্ক  হক্র্োখ্রগিো প্রদোন। 

(2২)  জনগে কর্তযক দুনীখ্রির খ্রবষক্য় মপশকৃি অখ্রভক্র্োক্গর খ্রবষক্য় কোর্ যকরী পদক্ক্ষ্প গ্রহে। 

(০৩)  দুনীখ্রির খ্রবরুক্দ্ধ জন ক্চিনিো সৃখ্রষ্টর জন্য কোর্ যক্রি গ্রহে। 

1.3.৮ খ্রনব যোচন  িংক্রোন্ত খ্রবষয়োখ্রদ  

(2১)  খ্রনব যোচন কখ্রিশক্নর খ্রনক্দ যশনো মিোিোক্বক জোিীয়  িং দ ও স্থোনীয়  রকোর প্রখ্রিষ্ঠোন  মূক্হর খ্রনব যোচন অনুষ্ঠোক্নর মক্ষ্ক্ত্র অখ্রপ যি 

দোখ্রয়ত্ব পোলন।  

(2২) জোিীয় পখ্ররচয়পত্র ও মভোেোর িোখ্রলকো প্রস্তুিকরক্ে িত্বাবোবধোন।  

(০৩) উপক্জলো মচয়োরম্যোন ও মপৌর ভোর মিয়রগক্ের শপথ পোঠ করোক্নো। 

1.3.৯ পখ্রর িংখ্যোন  

(2১)  আদিশুিোখ্ররর কোর্ যক্রক্ি  হোয়িোকরে। 

(2২) কৃখ্রষশুিোখ্ররর কোর্ যক্রক্ি  হোয়িোকরে। 

1.3.১০ মপনশন খ্রবষয়োখ্রদ   

(2১) অব রপ্রোপ্ত কি যকিযো/কি যচোরীগক্ের মপনশন প্রোখ্রপ্তর খ্রবষয়োখ্রদ িদোরখ্রককরে। 

(০২) মৃি কি যচোরীর জন্য মর্ৌথবীিো ও কল্যোে িহখ্রবল  িংক্রোন্ত অখ্রভক্র্োগ মূহ শুনোখ্রন ও খ্রনষ্পখ্রিকরে। 

(০৩) বষ যপঞ্জী অনুর্োয়ী এলখ্রপআরগোিী  রকোরী কি যকিযো/কি যচোরীক্দর (জোনুয়োখ্রর, এখ্রপ্রল, জুলোই, অক্টোবর) বত্রিোখ্র ক প্রখ্রিক্বদন প্রস্তোব 

ও উপস্থোপন। 

১.৩.১১  রোেোচোর  

(০১)      খ্রভখ্রভআইখ্রপ গক্ের  িক্র স্থোনীয় পর্ যোক্য় ব্যবস্থো গ্রহে। 

(০২) খ্রভখ্রভআইখ্রপ গক্ের অভযথ যনো, খ্রনরোপিো, আবো ন, র্োনবোহন ও খোবোক্রর ব্যবস্থোকরে।  

(০৩)      মজলোয় অবখ্রস্থি  কল  োখ্রকযে হোউক্জর খ্রনি যোে/পুনোঃখ্রনি যোে/ িংরক্ষ্ে কোক্জ গেপূিয খ্রবভোগ ও মজলো প্রশো কক্দর কোর্ যক্রক্ির  

িদোরখ্রক।   

1.3.১২ খ্রবভোগীয় প্রশো ক্কর  িংস্থোপন  

(2১)  ৩য় ও ৪থ য মশ্রেীর কি যচোরীক্দর খ্রনক্য়োগ, বদলী ও পদোয়ন এবিং প্রক্য়োজক্ন িোক্দর খ্রবরুক্দ্ধ শৃঙ্খলোমূলক ব্যবস্থো গ্রহে। 

(2২) কি যকিযোক্দর বোখ্রষ যক মগোপনীয় অনুক্বদক্ন প্রখ্রিস্বোক্ষ্রকরে। 

(০৩) কি যকিযোক্দর িক্ে কি যবন্টন। 

(০৪) খ্রবভোগীয় কোর্ যোলক্য়র কল্যোেমূলক কোর্ যক্রি। 

(০৫) অখ্রিে আপখ্রি মূহ খ্রনষ্পখ্রি।  

(০৬) খ্রবভোক্গ ন্যোস্ত  হকোরী কখ্রিশনোর/  হকোরী কখ্রিশনোর (ভূখ্রি)/ খ্র খ্রনয়র  হকোরী কখ্রিশনোর/ উপক্জলো খ্রনব যোহী কি যকিযোগক্ের 

বদলী/পদোয়ন।  

1.3.১৩ প্রখ্রশক্ষ্ে কোর্ যক্রিোঃ 

(2১)  খ্রবখ্র এ (প্রশো ন) কযোিোক্রর খ্রশক্ষ্োনখ্রবশ কি যকিযোক্দর ইন- োখ্রভ য  প্রখ্রশক্ষ্ে এর ব্যবস্থোকরে।  

(2২) প্রখ্রশক্ষ্েোথীক্দর খ্রবখ্রভন্ন প্রখ্রশক্ষ্ে প্রখ্রিষ্ঠোক্ন  িংযুখ্রক্ত প্রদোন।  

(০৩) অধোঃস্তন কি যকিযো ও কি যচোরীক্দর প্রখ্রশক্ষ্ক্ের ব্যবস্থোকরে।  
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1.3.১৪ জনগক্ের অখ্রভক্র্োগ এবিং িদন্তোঃ 

(2১)  স্থোনীয় জনগক্ের খ্রবখ্রভন্ন অখ্রভক্র্োগ ও খ্রবক্রোধ মূহ  খ্রনষ্পখ্রিকরে।   

(2২)  রকোর কর্তযক প্রদি িদন্ত পখ্ররচোলনো এবিং প্রখ্রিক্বদন দোখ্রখল।   

1.3.১৫ স্থোনীয়  রকোর প্রখ্রিষ্ঠোন মূক্হর কোর্ যোবর্লঃ 

(2১)  স্থোনীয়  রকোর প্রখ্রিষ্ঠোন মূক্হর কোর্ যোখ্রদ পখ্ররবীক্ষ্ে ও মূল্যোয়ন।  

(2২) স্থোনীয়  রকোর, পল্লী উন্নয়ন ও  িবোয় িন্ত্রেোলক্য়র  োক্থ স্থোনীয়  রকোর খ্রবষয়ক খ্রবখ্রভন্ন ইসুযর খ্রবষক্য়  িিয়  োধন।    

১.৩.১৬ যুব ও ক্রীড়ো উন্নয়নোঃ 

(০১) খ্রবভোগীয় ক্রীড়ো  িংস্থোর  ভোপখ্রি খ্রহক্ ক্ব দোখ্রয়ত্ব পোলন 

(০২) যুবকক্দর প্রখ্রশক্ষ্ে প্রদোন, ঋে খ্রবিরে কোর্ যক্রক্ির িত্বাবোবধোন এবিং পৃষ্ঠক্পোষকিো।  

(০৩) স্থোনীয়, জোিীয় এবিং আন্তজযোখ্রিক প্রখ্রিক্র্োখ্রগিোমূলক খ্রবখ্রভন্ন মখলোধুলোর আক্য়োজন।  

১.৩.১৭ িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর প্রখ্রিশ্রুখ্রি বোস্তবোয়ন  িংক্রোন্তোঃ  

(০১) িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর প্রখ্রিশ্রুখ্রি বোস্তবোয়ন খ্রবষয়ক অগ্রগখ্রি িত্বাবোবধোন ও মূল্যোয়ন।  

(০২) Standing order on Disaster  র্বষবয় মজলা প্রশা ক ও অন্যান্য Stakeholder গণবক উদ্বুদ্ধকেণ। 

(০৩) কার্বখা/কার্বটা/টিআে প্রকল্প বাস্তবায়বনে অগ্রগর্ি ির্ িাবলািনা। 

১.৩.১৮ খ্র টিক্জন চোে যোেঃ 

(০১) র্নজস্ব অর্ে  হ অধীনস্থ  কল অর্েব  র্ টিবজন িাট িাে প্রণয়ন  এবিং  স্বচ্ছিা ও ্রুতিিাে  াবর্ জনগবণে ম বা প্রদাবনে লবক্ষে 

এে  ঠিক বাস্তবায়ন র্নর্িিকেণ। 

 1.3.১৯ িথ্য মর্াগাবর্াগ প্রযুর্ক্ত ব্যবহাে (আইর্ টি)/ই-গভবন িন্সঃ 

(০১) জনব বা প্রদাবনে লবক্ষে আইর্ টি খ্রনভ যর কোর্ যক্রি বোস্তবোয়ন, খ্রবষয় খ্রভখ্রিক িোেোক্বজ প্রস্ত্িি এবিং এ প্রযুখ্রক্তর  ক্ব যোিি ব্যবহোর। 

(০২) মজলো পর্ যোক্য় ইন্টোর এযোকটিভ ওক্য়ব- োইে সৃজন এবিং আপক্িটিিং।  

(০৩) মর্োগোক্র্োগ এবিং প্রখ্রশক্ষ্ক্ের মক্ষ্ক্ত্র খ্রভখ্রিও কনিোক্রখ্রন্সিং এর ব্যবহোর।  

(০৪) ই-গভক্ন যন্স এবিং ই-খ্ররক্পোটি যিং বোস্তবোয়ন।  

(০৫) িথ্য ও মর্োগোক্র্োগ প্রযুখ্রক্ত ব্যবহোক্র জনগেক্ক উদ্বুদ্ধকরে 

১.৩.২০ িথ্য অখ্রধকোেঃ 

(০১) খ্রিখ্রিয়ো/আগ্রহী ব্যর্ক্তবদে িথ্য  েবোবেে জন্য িথ্য অর্ধকাে র্বষয়ক দার্য়ত্বপ্রাি কি িকিিা র্নবয়াগদান।  

(০২) িথ্য অর্ধকাে র্বষয়ক  বিিনিা বৃর্দ্ধবি অগ্রণী ভর্িকা িালন।  

১.৩.২১ জলবায়ু ির্েবিিন, অর্ভবর্াজন, মটক ই উন্নয়নঃ 

(০১) জলবায়ু ির্েবিিবনে মপ্রর্ক্ষবি অর্ভবর্াজবনে লবক্ষে স্থানীয়ভাবব লাগ ই প্রযুর্ক্তে উদ্ভাবন  িংক্রান্ত।  

(০২) র্বশ্ব উষ্ণোয়ন  হ পখ্ররক্বশ  িংরক্ষ্ক্ের গুরুত্ব খ্রবষক্য় জন ক্চিনিো বৃখ্রদ্ধকরে।  
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১.৩.২২ ম বা প্রদান প্রর্িশ্রুর্ি (Citizen’s Charter) 

 

ক) র্ভশন ও র্িশন: 

     র্ভশন: দক্ষ ও কার্ িকে িাঠ প্রশা ন। 

     র্িশন: প্রার্িষ্ঠার্নক  ক্ষিিা বৃর্দ্ধে িাধ্যবি একটি দক্ষ, ম বামুখী ও কল্যাণধিী এবিং দায়বদ্ধ জনবান্ধব িাঠ প্রশা ন গবড় মিালা।  

 

 

খ) প্রর্িশ্রুি ম বা মূহ:     
                                 

 

 াধােণ শাখা (নাগর্েক ম বা) 
 

ক্রি ম বোর নোি 
ম বো প্রদোক্নর 

 িয় ীিো 
প্রক্য়োজনীয় কোগজপত্র 

কাগজিত্র প্রার্িে 

স্থান 

ম বোর মূল্য এবিং 

পখ্ররক্শোধ পদ্ধখ্রি 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো 

 (নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-

মিইল) 

উবযিন কি যকিযো  

(নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

১ ২ ৩ 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

01 
জন াধােবণে র্নকট মর্বক 

প্রাি অর্ভবর্াবগে র্নষ্পর্ি 
30 কার্ যর্দব   

অর্ভবর্াবগে স্বিবক্ষ প্রািার্নক 

দর্ললার্দ  

 

- র্বনামূবল্য 

র্ র্নয়ে  হকােী কর্িশনাে 

 ( াধােণ শাখা) 

মিোবোইল: ০১৬৭২৪২৪০৮৪ 

ই-মিইল: 

divcommymgen@gmail.com 

 

অর্ি. র্বভাগীয় কর্িশনাে ( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

ই- মিইল: 

adldivcomgmymensingh@gmail.co

m  
02 স্মােকর্লর্ি অগ্রায়ণ 05 কার্ যর্দব   

স্মােকর্লর্িে দার্বে স্বিবক্ষ 

প্রািার্নক দর্ললার্দ (র্র্দ র্াবক) 
- র্বনামূবল্য 

 

 াধােণ শাখা (প্রার্িষ্ঠার্নক ম বা) 

ক্রি ম বোর নোি 
ম বো প্রদোন 

  ক্ব যোচ্চ  িয় 

প্রক্য়োজনীয় 

কোগজপত্র  

কাগজিত্র 

প্রার্িে স্থান 

ম বোর মূল্য এবিং 

পখ্ররক্শোধ পদ্ধখ্রি 

(র্খ্রদ থোক্ক) 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো (নোি, পদখ্রব, 

মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

উবযিন কি যকিযো (নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-

মিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 ৭ ৮ 

০1 
আইনশৃঙ্খলো রক্ষ্োকোরী বোখ্রহনী কর্তযক গুখ্রল বষ যক্ের 

খ্রনব যোহী িদন্ত প্রখ্রিক্বদন স্বরোে িন্ত্রেোলক্য় অগ্রায়ন। 
০5 কার্ যর্দব  

প্রর্িববদবনে  াবর্ 

 িংখ্রিষ্ট 

কোগজপত্রোখ্রদ 

- র্বনামূবল্য র্ র্নয়ে  হকােী কর্িশনাে 

 ( াধােণ শাখা) 

মিোবোইল: ০১৬৭২৪২৪০৮৪ 

ই-মিইল: 

divcommymgen@gmail.com 

অর্ি. র্বভাগীয় কর্িশনাে ( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

ই- মিইল: 

adldivcomgmymensingh@gmail.com  ০২ 
নতুন মজলো, উিবজলা, থোনো, পুখ্রলশ মেশন ও 

পুখ্রলশ িাঁড়ী স্থোপক্নর প্রস্তোব অগ্রায়ন 

০৭ কার্ যর্দব  

(DIG এে 

িিািি প্রার্ি 

 োক্পক্ক্ষ্) 

-- 

জনর্নোিিা 

র্বভাবগে 

ওবয়ব াইট 

খ্রবনোমূক্ল্য 
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 িংস্থািন শাখা (প্রার্িষ্ঠার্নক ম বা) 
 

ক্রি ম বোর নোি 

ম বো 

প্রদোক্নর 

 িয় ীিো 

প্রক্য়োজনীয় কোগজপত্র কোগজপমত্রে প্রোখ্রপ্তস্থোন 

ম বোর মূল্য 

এবিং পখ্ররক্শোধ 

পদ্ধখ্রি 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো (নোি, 

পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-

মিইল) 

উবযিন কি যকিযো   

(নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-

মিইল) 

১ ২ ৩ 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

01 

র্বর্ এ  (প্রশা ন) কোিাবেে িাঠ 

ির্ িাবয়ে ৫ি মগ্রবিে কি িকিিাবদে 

শ্রার্ন্ত র্ববনাদন ছুটি িঞ্জুে 

03 

কার্ যর্দব  

১. আববদন িত্র 

২. র্হ াবেক্ষণ কার্ িালবয়ে র্নধ িার্েি েেবি ছুটি র্হ াব 

৩. পূবব িে ছুটি িঞ্জুর্েে পত্র 

৪. মবিন মস্কল  িংক্রান্ত প্রিেয়ন (র্নয়ন্ত্রণকােী প্রদি) 

১.মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলয়  

0. খ্রহ োবরক্ষ্ে কি যকিযোর   

    কোর্ যোলয় 

র্বনামূবল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্ র্নয়ে  হকােী 

কর্িশনাে  

( িংস্থািন শোখো) 

মোন: 20997712048 

ই-মিইল: divcommymest 

@ gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অর্ি. র্বভাগীয় কর্িশনাে 

( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

ই- মিইল: 

adldivcomgmymensingh@

gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 

র্বর্ এ  (প্রশা ন) কোিাবেে িাঠ 

ির্ িাবয়ে ৫ি মগ্রবিে কি িকিিাবদে 

অর্জিি ছুটি িঞ্জুে 

05 

কার্ যর্দব  

১. আববদন িত্র 

২. র্হ াবেক্ষণ কার্ িালবয়ে র্নধ িার্েি েেবি ছুটি র্হ াব 

3. র্নয়ন্ত্রণকােী কি িকিিা প্রদি প্রিেয়ন 

১.মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলয়  

0. খ্রহ োবরক্ষ্ে কি যকিযোর  

    কোর্ যোলয় 

র্বনামূবল্য 

03 

র্বর্ এ  (প্রশা ন) কোিাবেে িাঠ 

ির্ িাবয়ে কি িকিিাবদে 

বর্হঃবািংলাবদশ ছুটিে আববদন 

অগ্রায়ন 

05 

কার্ যর্দব  

১. আববদন িত্র 

২. র্নধ িার্েি েেবি র্ববদশ ভ্রিে  িংক্রান্ত িথ্য 

3. র্হ াবেক্ষণ কার্ িালবয়ে র্নধ িার্েি েেবি ছুটি র্হ াব 

4. মজলা প্রশা বকে অগ্রায়নিত্র 

মজলো প্রশো ক/ খ্রবভোগীয় 

কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয় 
র্বনামূবল্য 

০৪ 

3য় ও 4র্ ি মশ্রর্ণে  েকার্ে 

কি িিােীবদে বর্হ:বািংলাবদশ ছুটিে 

অনুির্ি 

05 

কার্ ির্দব  

1. আববদনিত্র 

2.  িংর্িষ্ট কার্ িালবয়ে র্নধ িার্েি েেবি ছুটিে র্হ াব 

3. মজলা প্রশা বকে সুিার্েশ 

মজলো প্রশো ক/খ্রবভোগীয় 

কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয় 
র্বনামূবল্য 

05 
উিবজলা র্নব িাহী অর্ে ােবদে 

বদর্ল/িদায়ন। 

03 

কার্ যর্দব  
১. জনপ্রশা ন িন্ত্রণালবয়ে প্রজ্ঞািন 

জনপ্রশা ন িন্ত্রণালবয়ে 

ওবয়ব াইট 
র্বনামূবল্য 

০6 
 হকােী কর্িশনাে (ভর্ি) গবণে 

বদর্ল/িদায়ন  িংক্রান্ত 

03 

কার্ যর্দব  

১. জনপ্রশা ন িন্ত্রণালয় এবিং ভর্ি িন্ত্রণালবয়ে   

    প্রজ্ঞািন 
ভর্ি িন্ত্রণালবয়ে ওবয়ব াইট র্বনামূবল্য 

০7 
প্রশা র্নক কি িকিিাবদে  বদর্ল 

 িংক্রান্ত 

০৫ 

কার্ ির্দব  

1. আক্বদনপত্র 

2. মজলো প্রশো ক্কর সুপোখ্ররশ 

-- 
র্বনামূবল্য 

০8 
৩য় ও ৪র্ ি মশ্রর্ণ কি িিােীবদে 

আন্তঃবজলা বদর্ল আক্বদন খ্রনষ্পখ্রি 

০৫ 

কার্ ির্দব  

১. আববদন িত্র 

2. মজলা প্রশা বকে সুিার্েশ  

মজলো প্রশো ক/খ্রবভোগীয় 

কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয় 
র্বনামূবল্য 

০9 
কি িকিিাবদে র্বর্ভন্ন প্রর্শক্ষণ 

মকাব ি িবনানয়ন প্রদান 

03 

কার্ যর্দব  

1. জনপ্রশা ন িন্ত্রণালয়/  িংর্িষ্ট প্রর্শক্ষণ    

    প্রর্িষ্ঠান হবি হবি প্রাি িত্র 
-- র্বনামূবল্য 

10 

র্বর্ এ  (প্রশা ন) কোিাবেে নব-

র্নবয়াগপ্রাি কি িকিিাবদে  

ওর্েবয়বেশন প্রর্শক্ষ্ে 

০৫ 

কার্ ির্দব  

1. জনপ্রশা ন িন্ত্রণালবয়ে িদায়ন  িংক্রান্ত প্রজ্ঞািন 

2. মর্াগদানিত্র 

জনপ্রশা ন িন্ত্রণালবয়ে 

ওবয়ব াইট 
র্বনামূবল্য 

1১ 

র্নব িাহী ম্যার্জবেটগবণে মক  

এোবনাবটশন/টীকা টিপ্পনী 

অনুবিাদন। 

7 

কার্ ির্দব  

1. মজলা প্রশা বকে অগ্রায়ন  

2. মকব ে টিকা টিপ্পর্ন হ মক  নর্র্ 
মজলা প্রশা বকে কার্ িালয় র্বনামূবল্য 
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১২ 
 াটি ির্েমকে আদোলি পখ্ররচোলনোয় 

অর্ে াবেে ক্ষিিা প্রদান। 

০৩ 

কার্ ির্দব  
1. মজলা প্রশা বকে প্রস্তাব মজলা প্রশা বকে কার্ িালয় র্বনামূবল্য 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ্র খ্রনয়র  হকােী 

কর্িশনাে ( িংস্থািন 

শোখো) 

মোন: 20997712048 

ই-মিইল:  

divcommymest 

@ gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অর্ি. র্বভাগীয় কর্িশনাে 

( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

ই- মিইল: 

adldivcomgmymensingh@

gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অর্ি. র্বভাগীয় কর্িশনাে ( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০৯১-৫৪০৩০ 

ই- মিইল: 

addivcomgrmymensingh

@mopa.gov.bd 

 

1৩ 

র্বর্ এ  (প্রশা ন) কোিাবেে 

র্শক্ষানর্ব  কি িকিিাবদে িাকর্ে 

স্থায়ীকেবণে আববদন অগ্রায়ণ 

০৫ 

কার্ ির্দব  

১. বুর্নয়ার্দ প্রর্শক্ষ্ে  নদ 

2. খ্রবভোগীয় পরীক্ষ্োয় উিীক্ে যর মগক্জে 

3. মেজোখ্রর  নদ 

4. মক  এক্নোক্েশন  িংক্রোন্ত প্রিযয়ন 

--- র্বনামূবল্য 

1৪ 

প্রশা র্নক কি িকিিাবদে  র্জর্িএে 

এ জিোকৃি চূড়োন্ত উবিালবন অথ য 

িঞ্জুর্ে প্রদান 

০5 

কার্ ির্দব  

1. আক্বদনপত্র  

2. মজলো প্রশো ক্কর সুপোখ্ররশ; 

3. র্িআেএল িঞ্জুর্েিত্র  

4. র্হ াবেক্ষণ অর্ে াবেে স্বাক্ষে হ চুড়ান্ত    

   উবিালবনে অর্িট ম্যানুয়োক্লর পূরেকৃি েেি 

5.  ার্ভ ি  বর্হে ৩য় িািাে  িোর্য়ি কর্ি। 

 িংর্িষ্ট মজলা প্রশা বকে 

কার্ িালয় 
র্বনামূবল্য 

1৫ 
১৪-২০ িি মগ্রবিে  কি িিােীবদে 

িবদান্নর্ি প্রদান 

30 

কার্ ির্দব  

1.  ব যক্শষ খ্রনক্য়োগখ্রবখ্রধ 0202 এ উখ্রল্লখ্রখি খ্রশক্ষ্োগি 

মর্োগ্যিো ও অখ্রভজ্ঞিো 

2. মজলো /খ্রবভোগীয় বোছোই কখ্রিটির সুপোখ্ররশ 

মজলো প্রশো ক/খ্রবভোগীয় 

কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয় 
খ্রবনোমূক্ল্য 

1৬ 
কি িকিযো-কি িিােীগবণে র্বরুবদ্ধ 

র্বর্ভন্ন অর্ভবর্াগ র্নষ্পর্ি 

১5 

কার্ ির্দব  

1. অর্ভবর্াগিত্র  

2. অর্ভবর্াবগে  াবর্  িংযুক্ত প্রিাণার্দ (র্র্দ র্াবক) 

-- 
র্বনামূবল্য 

1৭ খ্রবভোগীয় আখ্রপল িোিলো খ্রনষ্পখ্রি 
৩০ 

কোর্ যখ্রদব  
1. খ্রবভোগীয় িোিলোর নখ্রথ ও  িংযুক্ত কোগজপত্র  মজলা প্রশা বকে কার্ িালয় প্রক্র্োজয নয় 

1৮ 

র্বভাগীয় ির্ িাবয়ে িাকর্েেি 

 েকার্ে কি িিােীবদে মৃত্যেকালীন 

এবিং স্থায়ী অক্ষিিাজর্নি  েকার্ে 

কি িিােীবদে আর্র্ িক অনুদান 

িঞ্জুর্ে।  

15 

কার্ ির্দব  

1. আববদনিত্র,  

2. মৃত্যেে  নদ 

3.  িংর্িষ্ট দিবেে অর্ে  প্রধাবনে সুিার্েশ িত্র। 

4. এলর্ির্ ,  

5. মৃি কি িিােীে উিোর্ধকাে  নদ 

6. জা.বব. মস্ক. ২০১৫ এে অনলাইন মি-র্েবেশন কর্ি 

7. মৃি কি িিােী ও আববদনকােীে জািীয় ির্েিয়িত্র  

মৃি কি িিােীে  িংর্িষ্ট দিে র্বনামূবল্য 

 
 

 িংস্থািন শাখা (অভেন্তেীণ  ম বা) 

ক্রি ম বোর নোি 

ম বো 

প্রদোক্নর 

 িয় ীিো 

প্রক্য়োজনীয় কোগজপত্র কোগজপক্ত্রর প্রোখ্রপ্তস্থোন 

ম বোর মূল্য 

এবিং পখ্ররক্শোধ 

পদ্ধখ্রি 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো  

(নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও 

ই-মিইল) 

উবযিন কি যকিযো  

(নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-

মিইল) 

১ ২ ৩ 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

১ 
অত্র কোর্ যোলক্য় কি যরি কি যকিযো/ 

কি যচোরীক্দর িোর্তত্বকোলীন ছুটি িঞ্জুর 

০5  

কার্ ির্দব  

1. আক্বদনপত্র  ও খ্রনয়ন্ত্রেকোরী কি যকিযোর প্রিযয়ন 

২. মিখ্রিক্কল  োটি যখ্রিক্কে 

 

- র্বনামূবল্য র্ র্নয়ে  হকােী 

কর্িশনাে ( িংস্থািন 

শোখো) 

মোন: 20997712048 

divcommymest@ gmail.com  

অর্ির্েক্ত র্বভাগীয় কর্িশনাে 

( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

adldivcomgmymensingh@ 

gmail.com  
২ 

অত্র কোর্ যোলক্য় কি যরি 

কি যকিযো/কি যচোরীক্দর পো ক্পোে য 

করোর অনোপখ্রিপত্র  

০3  

কার্ ির্দব  

1. আক্বদনপত্র 

2. খ্রনধ যোখ্ররি িরি 
 িংস্থোপন শোখো র্বনামূবল্য 
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৩ 

অত্র কোর্ যোলক্য় কি যরি 

কি যকিযো/কি যচোরীক্দর 

প্রখ্রশক্ষ্ে প্রদোন 

 

প্রখ্রি 

িোক্   

25  ণ্টো 

প্রক্য়োজয নয় - খ্রবনোমূক্ল্য 

র্ র্নয়ে  হকােী 

কর্িশনাে ( িংস্থািন 

শোখো) 

মোন: 20997712048 

divcommymest@ gmail.com 

অর্ির্েক্ত র্বভাগীয় কর্িশনাে 

( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

adldivcomgmymensingh@ 

gmail.com 

5 

অত্র কোর্ যোলক্য়র ৩য় ও ৪থ য মশ্রখ্রের 

কি যচোরীক্দর  োধোরে ভখ্রবষ্য িখ্রহবল 

হক্ি অখ্রগ্রি িঞ্জুখ্রর 

০৭ 

কার্ ির্দব  

1. খ্রনধ যোখ্ররি িরক্ি আক্বদন 

2. খ্রবভোগীয় খ্রহ োব খ্রনয়ন্ত্রক কর্তযক খ্রহ োব খ্রববরেী 

3. চোকুখ্ররবখ্রহর ৩য় পোিোর  িযোখ্রয়ি িক্েোকখ্রপ।  

 িংস্থোপন শোখো র্বনামূবল্য 

6 অত্র কোর্ যোলক্য়র ৩য় ও ৪থ য মশ্রখ্রের 

কি যচোরীর মপনশন/ পোখ্ররবোখ্ররক 

মপনশন িঞ্জুখ্রর 

12 

কার্ ির্দব  

1. খ্রনধ যোখ্ররি িরক্ি আক্বদন 

২. ক্ষ্িিো অপ যে ও অখ্রভভোবক িক্নোনয়ন প্রিযয়নপত্র 

৩. নমুনো স্বোক্ষ্র ও হোক্ির পাঁচ আঙ্গুক্লর ছোপ 

৪. নো-দোবী প্রিযয়ন পত্র 

 িংস্থোপন শোখো র্বনামূবল্য 

 

োজস্ব শাখা (নোগখ্ররক ম বো)  

ক্রি ম বোর নোি 

ম বো 

প্রদোক্নর 

 িয় ীিো 

প্রক্য়োজনীয় কোগজপত্র 
কোগজপক্ত্রর 

প্রোখ্রপ্তস্থোন 

ম বোর মূল্য এবিং 

পখ্ররক্শোধ পদ্ধখ্রি 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো 

 (নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

উবযিন কি যকিযো  

(নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

১ ২ ৩ 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

1 

খ্রবখ্রবধ আক্বদন 

(খো , অখ্রপ যি, পখ্ররিযক্ত, খ্রবখ্রনিয়, 

 োয়রোি িহোল, ভূখ্রি উন্নয়ন কর খ্রনষ্পখ্রি 

০৭ 

কোর্ যখ্রদব  

1. আববদনিত্র  

2. আববদবনে  াবর্  িংযুক্ত     

    কাগজিত্র (র্র্দ র্াবক) 

- র্বনামূবল্য 

খ্র খ্রনয়র  হকােী কর্িশনাে 

মোন: 02997710249 

divcommymrev@gmail.com 

অতততরক্ত তবভাগীি কতমেনার (রাজস্ব) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৭১০৩০ 

adldivcomrmymensingh@gmail.com 

 

োজস্ব শাখা (প্রোখ্রিষ্ঠোখ্রনক ম বো)  

ক্রি ম বোর নোি 
ম বো প্রদোক্নর 

 িয় ীিো 
প্রক্য়োজনীয় কোগজপত্র 

কোগজপক্ত্রর 

প্রোখ্রপ্তস্থোন 

ম বোর মূল্য এবিং 

পখ্ররক্শোধ পদ্ধখ্রি 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো 

 (নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

উবযিন কি যকিযো 

 (নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

1 2 3 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

1 
কোনুনক্গোক্দর চোকখ্রর 

স্থোয়ীকরে 
০5 কোর্ যখ্রদব  

১. আক্বদনপত্র 

2.  োখ্রভ য  বখ্রহ 

3. বোখ্রষ যক মগোপনীয় প্রখ্রিক্বদন  এবিং  

4. মজলো প্রশো ক্কর সুপোখ্ররশ 

মজলা 

প্রশা বকে 

কার্ িালয় 

(োজস্ব শাখা) 

র্বনামূবল্য 

 

খ্র খ্রনয়র  হকােী কর্িশনাে 

মোন: 02997710249 

ই-মিইল: 

divcommymrev@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অতততরক্ত তবভাগীি কতমেনার (রাজস্ব) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৭১০৩০ 

ই- মিইল: 

adldivcomrmymensingh@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
কোনুনক্গোক্দর অখ্রজযি ছুটি/ 

অব র প্রস্তুখ্রি ছুটি িঞ্জুর 
০৭ কোর্ যখ্রদব  

1. খ্রনধ যোখ্ররি িরক্ি আক্বদন 

2.  োখ্রভ য  বখ্রহ 

3. নো-দোখ্রব  নদ 

ঐ 

র্বনামূবল্য 

3 কোনুনক্গোক্দর শ্রোখ্রন্ত খ্রবক্নোদন 

ও বখ্রহোঃবোিংলোক্দশ ছুটি িঞ্জুর 

০5 কোর্ যখ্রদব  1. খ্রনধ যোখ্ররি িরক্ি আক্বদন 

2. খ্রহ োবরক্ষ্ে কোর্ যোলয় হক্ি ছুটির খ্রহ োব 

3. মজলো প্রশো ক্কর সুপোখ্ররশ 

ঐ র্বনামূবল্য 
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4 
কোনুনক্গো,  োক্ভ যয়োর ও ৩য়-৪থ য মশ্রখ্রের 

কি যচোরীক্দর বর্হ:বািংলাবদশ ছুটিে অনুির্ি 
০৭ কোর্ যখ্রদব  

1. খ্রনধ যোখ্ররি িরক্ি আক্বদন 

2. খ্রহ োবরক্ষ্ে কোর্ যোলয় হক্ি প্রদি ছুটির খ্রহ োব 

3. মজলো প্রশো ক্কর সুপোখ্ররশ 

মজলা প্রশা বকে 

কার্ িালয় 

(োজস্ব শাখা) 

র্বনামূবল্য 

র্ র্নয়ে  হকােী 

কর্িশনাে 

 ( িংস্থািন শোখো) 

মোন: 

20997712048 

divcommymest@ 

gmail.com 

অতততরক্ত তবভাগীি কতমেনার 

(রাজস্ব) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৭১০৩০ 

ই- মিইল: 

adldivcomrmymensingh 

@gmail.com 

 

5 

অখ্রিখ্ররক্ত ভূখ্রি অখ্রধগ্রহে কি যকিযোগক্ের 

ছুটি, শ্রোখ্রন্ত খ্রবক্নোদন, খ্রপআরএল িঞ্জুর 

 িংক্রোন্ত আক্বদন ভূখ্রি িন্ত্রেোলক্য় অগ্রোয়ে 

০৭ কোর্ যখ্রদব  

১. আববদন িত্র 

২. র্হ াবেক্ষণ কার্ িালবয়ে র্নধ িার্েি েেবি ছুটিে র্হ াব 

৩. পূবব িে ছুটি িঞ্জুর্েে িত্র ও মবিন মস্কল প্রিেয়ন     

ঐ খ্রবনোমূক্ল্য 

6 
কোনুনক্গো ও  োক্ভ যয়োক্রর খ্রজখ্রপএি হক্ি 

অখ্রগ্রি উক্িোলক্নর িঞ্জুখ্রর জ্ঞোপন 
০5 কোর্ যখ্রদব  1. খ্রনধ যোখ্ররি িরক্ি আক্বদন 

2. খ্রহ োবরক্ষ্ে কোর্ যোলয় কর্তযক প্রদি খ্রহ োব খ্রববরেী 

ঐ 
র্বনামূবল্য 

7 

মজলা প্রশা বনে অনুকূবল এলএ কর্েবজন্সী 

খাি হবি 2,0০০০০/- টাকা ির্ িন্ত খেবিে 

অনুবিাদন। 

০৭ কোর্ যখ্রদব  

(বর্ৌর্ক্তক কােবণ 

১৫ র্দন) 

1. র্নধ িার্েি েেবি আববদন  

2. িার্হি টাকাে ব্যয় প্রাক্কলন 

3. িার্হদািত্র ও টাকাে ির্েিাণ 

ঐ 

র্বনামূবল্য 

৮ 
জল িহাল ও বালু িহাবলে কোবলন্ডাে 

অনুবিাদন। 
০৭ কোর্ যখ্রদব  

1. আববদনিত্র 

0. মজলা প্রশা বকে সুিার্েশিত্র 
ঐ র্বনামূবল্য 

৯ 
১০ লক্ষ টাকাে ঊববিে জলিহাবলে ইজাো 

অনুবিাদন (২০ একবেে অর্ধক)।  
০৭ কোর্ যখ্রদব  1.র্ি  মক  নর্র্ ঐ র্বনামূবল্য 

১০ হাট বাজাে স্থািবনে প্রস্তাব অগ্রায়ন ০৭ কোর্ যখ্রদব  
1. আববদনিত্র 

0. মজলা প্রশা বকে সুিার্েশিত্র 
ঐ র্বনামূবল্য 

1১ 
র্ভর্ি পুকুে ও েবলে বাগান ইজাো 

অনুবিাদন (দশ হাজাে টাকাে উববি) 
১5 কার্ যখ্রদব  

1. আববদনিত্র 

2. মজলা প্রশা বকে সুিার্েশিত্র 
ঐ র্বনামূবল্য 

1২ 
রোজস্ব প্রশো ক্নর অখ্রিে আপখ্রি খ্রনষ্পখ্রিে 

প্রস্তাব অগ্রায়ন 
০৭ কার্ যখ্রদব  

1. িিশীট জবাবব মজলা প্রশা বকে  

   সুিার্েশ 
ঐ প্রক্র্োজয নয় 

1৩ 
ভূখ্রি অর্ধগ্রহণ িািলায় মজলা প্রশা বকে 

আবদবশে র্বরুবদ্ধ আিীল। 
15 কার্ যখ্রদব   

1. আববদনিত্র  

2. িািলাে নর্র্  
ঐ র্বনামূবল্য 

1৪ োজস্ব র্ি  আিীল িািলা র্নষ্পর্ি। ০৬ িা  
১. আববদন 

২.  িংযুক্ত প্রিাণক 
-- 

 েকাে র্নধ িার্েি 

মকাট ি র্ে  

1৫ 
োজস্ব র্ি  আিীল িািলাে জাববদা নকল 

 েবোহ। 
০৭ কোর্ যখ্রদব  

1. র্নধ িার্েি েেি নিং- ২৮ এ মকাট ি র্ে  ম্বর্লি আববদন, 

2. নর্র্ দৃবষ্ট প্রবয়াজনীয় মকাট ি র্ে ও মোর্লও।   

েেি এ কার্ িালয় 

এবিং েোম্প মভন্ডাে 
র্বনামূবল্য 

1৬ 

ভূখ্রি অখ্রধগ্রহে মকক্ র চূড়োন্ত খ্র দ্ধোন্ত প্রদোন 

(৫০ খ্রব োর খ্রনক্ে, ভূখ্রি অখ্রধগ্রহে আইন 

২০১৭ অনুর্োয়ী) 

১৫ কোর্ যখ্রদব  

(আপখ্রি ৩০ 

কোর্ যখ্রদব ) 

১. মজলো প্রশো ক্কর প্রস্তোব  - প্রক্র্োজয নয় 

1৭ 
আন্তঃবজলা ও আন্তঃ র্বভাগ মখয়া াট 

ইজাো 
6০ কোর্ যখ্রদব  

1. র্ র্িউল েেি পূেণ 

2. মরি লাইব ন্স 

3. জািীয় ির্েিয়িত্র 

4. TIN  াটি ির্েবকট 

5. িাটনী  িংক্রোন্ত প্রিযয়ন 

োজস্ব শাখা এবিং 

 িংর্িষ্ট ইউর্নয়ন 

ির্েষদ 

র্ র্িউবল বর্ণ িি 

মূল্য, নগবদ। 
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র্হ াব শাখা (নাগর্েক ম বা) 

ক্রি ম বোর নোি 

ম বো প্রদোন 

  ক্ব যোচ্চ 

 িয় 

প্রক্য়োজনীয় কোগজপত্র 
কোগজপক্ত্রর 

প্রোখ্রপ্তস্থোন 

ম বোর মূল্য 

এবিং পখ্ররক্শোধ 

পদ্ধখ্রি 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো 

 (নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও 

ই-মিইল) 

উবযিন কি যকিযো  

(নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

১ ২ ৩ 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

01 

র্বভাগীয় কর্িশনাে 

িবহাদবয়ে িহখ্রবল হক্ি 

আর্র্ িক  াহায্য প্রদান 

30 

কার্ যখ্রদব   

1. আববদন িত্র 

0.  আববদনকােী ছর্ব ও NID েবটাকর্ি 

3. ছাত্র-ছাত্রীে মক্ষবত্র প্রর্িষ্ঠান কর্তিক প্রিেয়ন 

4. র্ির্কৎ াে মক্ষবত্র মপ্র র্ক্রিশন ও  িংর্িষ্ট কাগজিত্রার্দ 

- র্বনামূবল্য 

র্ র্নয়ে  হকােী কর্িশনাে 

 (র্হ াব শোখো) 

মোন: ০১৬৭২৪২৪০৮৪ 

divcommymacc 

@gmail.com 

 

 

অর্ির্েক্ত র্বভাগীয় কর্িশনাে  

( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

adldivcomgmymensingh 

@gmail.com  
 

র্হ াব শাখা (প্রার্িষ্ঠার্নক ম বা) 

ক্রি ম বোর নোি 

ম বো 

প্রদোন 

  ক্ব যোচ্চ 

 িয় 

প্রক্য়োজনীয় কোগজপত্র 
কোগজপক্ত্রর 

প্রোখ্রপ্তস্থোন 
ম বোর মূল্য এবিং পখ্ররক্শোধ পদ্ধখ্রি দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো 

উবযিন কি যকিযো  

(নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

১ ২ ৩ 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

1 
কি িকিিা/কি িিােীবদে মবিন ভািা ও 

ভ্রিে ভোিো অনুক্িোদন 

০3 

কার্ যখ্রদব   

1.র্নধ িার্েি েেবি ভ্রিে র্বল  

2. ভ্রিে র্ববেণী 
খ্রহ োব শোখো র্বনামূবল্য  

র্ র্নয়ে  হকােী কর্িশনাে 

 (খ্রহ োব শাখা) 

মিোবোইল: 

০১৬৭২৪২৪০৮৪ 

ই-মিইল: 

divcommymacc@ 

gmail.com 

অর্ি. র্বভাগীয় কর্িশনাে ( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

ই- মিইল: 

adldivcomgmymensingh 

@gmail.com  

2 
িণ্য, কার্ ি ও  িংর্িষ্ট ম বা 

ক্রয়  

15  

কার্ যখ্রদব   

1. র্েকুইর্জশন িত্র, 

2. মটন্ডাে র্বজ্ঞর্ি ও মটন্ডাে িকুবিে 

৩. NID    ৪. TIN 

৫. Vat registration  

৬. ব্যািংক মেটবিে  ৭. মরি লাইব ন্স  

 

মনজােি/ 

র্হ াব শাখা 
র্বনামূবল্য 

3 
 েকার্ে িাওনা ির্েবশাধ (র্বদুেৎ, 

মটর্লবোন, ইোেবনট, িার্নে র্বল) 

০৭ 

কার্ যখ্রদব   
1. খ্রবল ভোউচোর  িংখ্রিষ্ট দপ্তর র্বনামূবল্য 

উন্নয়ন শাখা (নাগর্েক ম বা) 

ক্রি ম বোর নোি 
ম বো প্রদোক্নর 

 িয় ীিো 
প্রক্য়োজনীয় কোগজপত্র  

কোগজপত্র 

প্রোখ্রপ্তস্থোন 

ম বোর মূল্য এবিং 

পখ্ররক্শোধ পদ্ধখ্রি 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো (নোি, পদখ্রব, 

মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

উবযিন কি যকিযো  

(নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

১ ২ ৩ 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

01 
খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর 

টি.আর. বরোি 

32 কোর্ যখ্রদব   

 

1. আক্বদনপত্র  

2. িংযুক্ত কোগজপত্র 
-- খ্রবনোমূক্ল্য 

র্ র্নয়ে  হকােী কর্িশনাে 

(উন্নয়ন শাখা) 

মোন: ০১৬৭১৮৫০১২৫ 

ই-মিইল: 

divcommymdev@gmail.com 

অর্ি. র্বভাগীয় কর্িশনাে ( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

ই- মিইল: 

adldivcomgmymensingh 

@gmail.com 
০২ 

িথ্য অখ্রধকোর আইন, 

২০০৯ অনুর্োয়ী িথ্য প্রদোন 
২০ কোর্ যখ্রদব  

1. আক্বদনপত্র 

2.  িংযুক্ত কাগজপত্র 
 

িাকবর্াবগ িথ্য মিবি 

িাইবল 10/- মকাট ি র্ে 
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উন্নয়ন শাখা (প্রার্িষ্ঠার্নক ম বা) 

ক্রি ম বোর নোি 
ম বো প্রদোক্নর 

 িয় ীিো 

ম বো 

প্রদোন 

পদ্ধখ্রি 

প্রক্য়োজনীয় 

কোগজপত্র  

কোগজপত্র 

প্রোখ্রপ্তস্থোন 
ম বোর মূল্য এবিং 

পখ্ররক্শোধ পদ্ধখ্রি 
দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো  

উবযিন কি যকিযো  

(নোি, পদখ্রব, মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫  6 ৭ ৮ 

০1 
মব রকোখ্রর কোরো পখ্ররদশ যক 

খ্রনক্য়োগ। 
07 কোর্ যখ্রদব  

িবত্রে 

িাধ্যবি 

১. মজলা 

প্রশা বকে 

সুিার্েশ 

মজলা প্রশা বকে 

কার্ িালয় 
খ্রবনোমূক্ল্য 

র্ র্নয়ে  হকােী কর্িশনাে 

(উন্নয়ন শাখা) 

মোন: ০১৬৭১৮৫০১২৫ 

ই-মিইল: divcommymdev@ 

gmail.com 

 

 

অর্ি. র্বভাগীয় কর্িশনাে ( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

ই- মিইল: 

adldivcomgmymensingh@ 

gmail.com  
 

র্শক্ষা ও আইর্ টি শাখা (প্রার্িষ্ঠার্নক ম বা) 

স্থানীয়  েকাে শাখা (প্রার্িষ্ঠার্নক ম বা) 
 

ক্রি ম বাে নাি 
ম বা প্রদাবনে 

 িয় ীিা 
প্রবয়াজনীয় কাগজিত্র 

কাগজিত্র 

প্রার্িে স্থান 

ম বাে মূল্য এবিং 

ির্েবশাধ িদ্ধর্ি 

দার্য়ত্বপ্রাি কি িকিিা (নাি, 

িদর্ব, মোন নম্বে ও ই-মিইল) 

উবিিন কি িকিিা  

(নাি, িদর্ব, মোন নম্বে ও ই-মিইল) 

1 2 3 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

01 

মজলা ির্েষবদে প্রধান র্নব িাহী কি িকিিাগবণে 

ভ্রিণ ভািা র্বল অনুবিাদন 
03 কার্ ির্দব  প্রবর্াজে নবহ -- র্বনামূবল্য 

খ্র খ্রনয়র  হকােী কর্িশনাে 

মোন: 02997710249 

ই-মিইল: divcommymlg@ 

gmail.com 

পখ্ররচোলক 

স্থোনীয়  রকোর 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬৯০১০ 

ই- মিইল: 

dlgmymensingh2017@ 

gmail.com 

02 

ইউর্নয়ন ির্েষবদে মিয়ােম্যান,  দস্য ও মজলা 

ির্েষবদে  দস্য র্ববদশ গিবণে অনুির্ি। 
03 কার্ ির্দব  

1. কর্তিিবক্ষে িাধ্যবি  আববদন। 

2. র্ির্কৎ বকে  াটি ির্েবকট    
-- র্বনামূবল্য 

03 

উিবজলা ির্েষদ মিয়ােম্যান,  দস্য এবিং 

মিৌে ভাে মিয়ে ও কাউর্ন্সলেগবণে শির্ গ্রহণ 
20 কার্ ির্দব  

1. স্থাবে ও অস্থাবে  ম্পর্িে  

    র্ববেণ। 
-- র্বনামূবল্য 

04 মজলা ির্েষবদে গাছ র্বক্রয়  িংক্রান্ত 15 কার্ ির্দব  

1.  াবভিয়াে  াবভি প্রর্িববদন। 

2. বন র্বভাগ কর্তিক  প্রর্িববদন। 

3. গাবছে মূল্য র্নধ িােণ ও িার্লকা। 

মজলা ির্েষদ র্বনামূবল্য 

ক্রি ম বোর নোি ম বো প্রদোক্নর  িয় ীিো প্রক্য়োজনীয় 

কোগজপত্র  

কোগজপত্র 

প্রোখ্রপ্তস্থোন 

ম বোর মূল্য এবিং 

পখ্ররক্শোধ পদ্ধখ্রি 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কি যকিযো  উবযিন কি যকিযো  (নোি, পদখ্রব, 

মিোন নম্বর ও ই-মিইল) 

১ ২ ৩ 4 ৫ 6 ৭ ৮ 

01 নাগর্েক ম বায় উদ্ভাবন ও আইর্ টি প্রর্শক্ষণ। 

িবত্র উর্ল্লর্খি র্নধ িার্েি  িয় - 

- 

খ্রবনোমূক্ল্য 

র্ র্নয়ে  হকােী কর্িশনাে 

(র্শক্ষা ও আইর্ টি শাখা) 

০১৬৭২৪২৪০৮৪ 

divcommymict@ 

gmail.com 

 

অর্ি. র্বভাগীয় কর্িশনাে 

( ার্ব িক) 

মিোনোঃ ০২৯৯৬৬৬১৪৪৭ 

adldivcomgmymensingh@ 

gmail.com  

tel:01671850125
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১.৪ খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়, িয়িনখ্র িংহ এর খ্রবস্তোখ্ররি িথ্য 

১.৪.১ জনবলোঃ 

 

ক্রি পক্দর নোি 
অনুক্িোখ্রদি 

মগ্রি নিং 

জনবল 

অনুক্িোখ্রদি কি যরি িন্তব্য 

1  খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর মগ্রি-৩ 21 21 বিযিোক্ন মগ্রি-২ কি যকিযো কি যরি 

2  অখ্রিখ্ররক্ত খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর  

মগ্রি-৪ 

20 20 বিযিোক্ন মগ্রি-৩ কি যকিযো কি যরি 

3  পখ্ররচোলক, স্থোনীয়  রকোর 21 21 বিযিোক্ন মগ্রি-২ কি যকিযো কি যরি 

4  উপপখ্ররচোলক, স্থোনীয়  রকোর মগ্রি-৫ 21 - ০১ টি শূন্যপদ 

5  খ্র খ্রনয়র  হকোরী কখ্রিশনোর / হকোরী 

কখ্রিশনোর 

মগ্রি-6/9 24 24 বিযিোক্ন ০৪ জন খ্র খ্রনয়র  হকোরী 

কখ্রিশনোর। 

6  প্রশো খ্রনক কি যকিযো মগ্রি-12 20 21 ০১ টি পদ শূন্য 

7  প্রধোন  হকোরী 

মগ্রি-13 

23 - 23 টি পদ শূন্য 

8   াঁেখ্রলখ্রপকোর কোি কখ্রম্প.অপো: 23 23 - 

9  খ্রপএ কোি কখ্রম্পউেোর অপোক্রের 21 21 - 

10   াঁটমুদ্রাক্ষর্েক কাি কর্ম্প.অিা:  মগ্রি-14 24 23 21 টি পদ শূন্য 

11  উচ্চিান  হকােী মগ্রি-15 ০৯ 21 2৮ টি পদ পক্দোন্নখ্রির জন্য 

12  গাড়ী িালক মগ্রি-15 2৩ - 2৩ পখ্ররবহন পুল হক্ি পূরেকৃি 

13  গাড়ী িালক মগ্রি-1৬ 2২ 2১ ০১ টি পদ শূন্য 

14  অর্ে   হকােী (র্নম্নিান  হকােী) 

মগ্রি-1৬ 

08 - এই পদ নো থোকোয় জনপ্রশো ন 

িন্ত্রেোলক্য়র ছোড়পত্র অনুর্োয়ী অখ্রি  

 হকোরী কোি কখ্রম্পউেোর মুদ্রোক্ষ্খ্ররক 

পক্দ জনবল খ্রনক্য়োগ করো হক্য়ক্ছ 

15  অর্ে   হ.কাি কর্ম্প. মুদ্রা: 24 0৫ 2৭ টি পদ শূন্য 

16  অখ্রি   হকোরী কোি কখ্রম্প. অপো. ০৩ ০২ ০১ টি পদ শূন্য 

17  অর্ে   হায়ক (দিেী, অি িালী র্িয়ন, 

অর্ে  র্িয়ন) 

মগ্রি-02 

 

1৭ ১1 ০৬ টি পদ শূন্য 

18  িখ্ররচ্ছন্নিো কিী(সুইপোর, িরো ) 2৪ 23 ০১ টি পদ শূন্য 

19  খ্রনরোপিো প্রহরী (ননশ প্রহরী) 21 - 21 জন  িংযুখ্রক্তক্ি কি যরি 

20  মিক্ ঞ্জোর/কযোশ খ্রপয়ন 20 - 20 টি পদ শূন্য 

21  মচইনম্যোন 21 - 21 টি পদ শূন্য 

মিোে ৯৬ ৫৯ ৩৭ টি পদ শূন্য 
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১.৪.২ িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোক্গর  োম্প্রখ্রিক অজযন 

িয়িনর্ িংহ র্বভাবগ খ্রবভোক্গর খ্রবভোগীয়  দর দপ্তর স্থোপক্নর লক্ক্ষ্য খ্রিখ্রপখ্রপ ও টিএখ্রপখ্রপ প্রেয়ক্নর কোজ চলিোন। ইক্িোিক্েই অখ্রজযি 

হক্য়ক্ছ প্রশো খ্রনক অনুক্িোদন। মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য খ্রশশুশ্রিমুক্ত ও বোল্যখ্রববোহমুক্ত িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোগ ম োষেোর মপ্রখ্রক্ষ্ক্ি খ্রশশুশ্রি ও বোল্যখ্রববোহ 

হ্রো  মপক্য়ক্ছ। মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য ১৫০০ জন অনবধ দখলদোর উক্চ্ছদপূব যক  রকোখ্রর খো  জখ্রি উদ্ধোর করো হক্য়ক্ছ। ২০২১-২২ অথ যবছক্র মুখ্রজব 

শিবষ য উপলক্ক্ষ্য ১ি, ২য় ও ৩য় পর্ যোক্য় “ক” মশ্রেীর ৯১২২টি পখ্ররবোরক্ক ভূখ্রি বক্ন্দোবস্তপূব যক গৃহ প্রদোন করো হক্য়ক্ছ। ৪থ য ির্ িাবয় গৃহ প্রদাবনে 

লবক্ষে খ্রনি যোে কাজ িলিান রক্য়ক্ছ। ০৬ টি উপক্জলো (ফুলবোখ্রড়য়ো, নোন্দোইল, ফুলপুর, ভোলুকো, িদন, বকশীগঞ্জ) িোননীয় প্রধোনিন্ত্রী কর্তযক 

ভূখ্রিহীনমূক্ত ম োষেো করো হক্য়ক্ছ। জার্িে মশ্রষ্ঠ  ন্তোন বীে মুর্ক্তবর্াদ্ধাবদে জন্য বীে র্নবা  র্নি িাবণে কাজ িলিান েবয়বছ।  

 

  িথ্য অখ্রধকোর বোস্তবোয়ক্ন অবদোন রোখোয় খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়, িয়িনখ্র িংহ জোিীয় পর্ যোক্য় ২য় স্থোন অজযন করোয় ২৮ 

ম ক্েম্বর, ২০২২ িোখ্ররক্খ আন্তজযোখ্রিক িথ্য অখ্রধকোর খ্রদবক্  পুরষ্কোর প্রদোন করো হক্য়ক্ছ। 

             

 

আন্তজযোখ্রিক িথ্য অখ্রধকোর খ্রদবক্  পুরষ্কোর গ্রহে করক্ছন জনোব মিোোঃ শখ্রিকুর মরজো খ্রবশ্বো , খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর, িয়িনখ্র িংহ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আন্তজযোখ্রিক িথ্য অখ্রধকোর খ্রদবক্ র পুরস্কোরোঃ মক্রে ও  োটি যখ্রিক্কে 
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১.৪.৩ িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোক্গর দশ যনীয় স্থোন: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

শশীলজ, িয়িনখ্র িংহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ্রশল্পোচোর্ য জয়নুল আক্বখ্রদন  িংগ্রহশোলো 

খ্রবজয় ৭১, বোিংলোক্দশ কৃখ্রষ খ্রবশ্বখ্রবদ্যোলয় 
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 চীনোিোটির পোহোড়, খ্রবখ্ররখ্রশখ্রর, মনত্রক্কোনো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গজনী অবকোশ, মশরপুর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জখ্রিদোর বোখ্রড়, মুক্তোগোছো, িয়িনখ্র িংহ 
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১.৪.৪ মুখ্রজববক্ষ য কি যপখ্ররকল্পনো মিোিোক্বক মজলোখ্রভখ্রিক বোস্তবোয়ন অগ্রগখ্রি প্রখ্রিক্বদন 

ক্রম শজলার নাম কি যপখ্ররকল্পনো 

মিোিোক্বক কি যসূখ্রচ 

কম মসূতি বাস্তবািন অিগতত মন্তব্য 

1.  

 

িয়িনখ্র িংহ 

 

প্রখ্রি উপক্জলোয় বঙ্গবন্ধুর 

মুযরোল স্থোপন 

মুতজববষ ম উপলনক্ষয মিমনত াংহ শজলার  কল উপনজলা পতরষদ ভবননর  ামনন জাততর 

তপতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুতজবুর রহমাননর মুযরাল স্থাপন  ম্পন্ন হনিনছ। 

 ম্পন্ন  

2.  উক্দ্যোক্তো হোব, িয়িনখ্র িংহ িয়িনখ্র িংহ মজলোর উক্দ্যোক্তোক্দর খ্রবখ্রভন্ন  িস্যো  িোধোক্ন মজলো প্রশো ন, 

িয়িনখ্র িংক্হর এটি একটি  িখ্রিি উক্দ্যোগ। এর িোেক্ি উক্দ্যোক্তোক্দর প্রখ্রিবন্ধকিো 

খ্রনর ন ও চযোক্লঞ্জ গ্রহক্ে প্রক্য়োজনীয় পরোিশ য প্রদোন, নতুন উক্দ্যোক্তো সৃখ্রষ্টর লক্ক্ষ্য 

উক্দ্যোক্তোক্দর উপযুক্ত প্রখ্রশক্ষ্ে ও িক্লোআক্পর ব্যবস্থো, উক্দ্যোক্তোক্দর িোেোক্ব  বিখ্রর ও 

 িংরক্ষ্ে, উক্দ্যোক্তোর জন্য িোক্কযেক্েক্  উক্দ্যোক্তোর পণ্য আপক্লোি করো, অনলোইন 

িোক্কযটিিং এর িোেক্ি  কল ধরক্ের মভোক্তো বো ম বো প্রিযোশীক্দর খ্রনকে দ্রুি ম বো মপৌক্ছ 

মদওয়ো  ম্ভব হক্ব। 

এ ব উক্িশ্য ও লক্ষ্যক্ক  োিক্ন মরক্খ মজলো প্রশো ন, িয়িনখ্র িংহ কর্তযক বিখ্রর করো 

হক্য়ক্ছ খ্রনক্েোক্ত ওক্য়ব োইেটি। www.entrepreneurhubmym.com এই ওক্য়ব 

 োইক্ে নতুন পুরোিন উক্দ্যোক্তো খ্রনখ্রদ যষ্ট িি য পূরে কক্র খ্রনবন্ধক্নর িোেক্ি প্রক্য়োজনীয় 

ম বো গ্রহে করক্ি পোরক্বন। এছোড়োও মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলয় এর নীচিলোয় 

'উক্দ্যোক্তো হোব' এর অখ্রি  কক্ষ্ মথক্ক প্রক্য়োজনীয় পরোিশ য ও ম বো গ্রহে করক্ি 

পোরক্বন। 

 ম্পন্ন 

3.  ভূখ্রি  িংক্রোন্ত ম বো 

 হজীকরে ও খ্রদক্ন খ্রদক্ন 

খখ্রিয়োন  রবরোহকরে 

মজলো প্রশো ন ও উপক্জলো প্রশো ক্নর আওিোধীন ভূখ্রি  িংক্রোন্ত ম বো  হজীকরক্ের জন্য 

অনলোইন ভূখ্রি ম বো প্রদোন করো হক্চ্ছ। আক্বদন প্রোখ্রপ্ত  োক্পক্ক্ষ্ ভূখ্রির মর্ মকোন 

খখ্রিয়োক্নর  োটি যিোইি কখ্রপ মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলয় মথক্ক একখ্রদক্নর িক্ে  রবরোহ 

করো হক্য় থোক্ক। ‘খ্রবভোগীয় ইক্নোক্ভশন মশোক্কখ্র িং-২০২২’ এর পুরস্কোর খ্রবিরে ও 

 িোপনী অনুষ্ঠোক্ন প্রথি পুরস্কোর অজযন কক্র ‘খ্রদক্ন খ্রদক্ন খখ্রিয়োন’ নোিক উদ্ভোবনটি। 

িলমান 

4.  খ্রভক্ষুক পুনব যো ন ও খ্রবকল্প 

কি য িংস্থোন সৃজন 

খ্রভক্ষুক পুনব যো ন ও খ্রবকল্প কি য িংস্থোন শীষ যক কি যসূখ্রচর আওিোয় খ্রভক্ষুক পুনব যো ক্নর 

লক্ক্ষ্য মর্  কল উপক্জলোয় খ্রভক্ষুক রক্য়ক্ছ িোক্দর বয় , শোরীখ্ররক  ক্ষ্িিো, মর্োগ্যিো ও 

খ্রলঙ্গক্ভক্দ খ্রবখ্রভন্ন ধরক্নর   হোয়িো প্রদোন কোর্ যক্রি চলিোন রক্য়ক্ছ। ইক্িোিক্ে 

খ্রভক্ষুকক্দর পুনব যো ক্নর লক্ক্ষ্য  রকোখ্রর আশ্রয়ক্কন্দ্র, ধলো, খ্রত্রশোল, িয়িনখ্র িংক্হ মিোে 

০৬ (ছয়) টি মশি খ্রনি যোক্ের উক্দ্যোগ গ্রহে করো হক্য়ক্ছ। 

 

5.  অ চ্ছল বীর মুখ্রক্তক্র্োদ্ধো বো 

িাঁর উিরোখ্রধকোরীক্দর 

জন্য আবো ন খ্রনি যোে 

অ চ্ছল বীর মুখ্রক্তক্র্োদ্ধো বো িাঁর উিরোখ্রধকোরীক্দর জন্য বীর খ্রনবো  খ্রনি যোক্ের লক্ক্ষ্য 

িয়িনখ্র িংহ মজলোর  কল উপক্জলো হক্ি ৬৪৩ টি চোখ্রহদোর খ্রবপরীক্ি মুখ্রক্তযুদ্ধ খ্রবষয়ক 

িন্ত্রেোলয় মথক্ক ৫৯১ জন বীর মুখ্রক্তক্র্োদ্ধো/ পখ্ররবোক্রর নোক্ি আবো ন খ্রনি যোক্ের খ্রনখ্রিি 

প্রশো খ্রনক অনুক্িোদন প্রদোন করো হক্য়ক্ছ। ইক্িো:িক্ে ৩১ টি গৃক্হর খ্রনি যোে কোজ  িোপ্ত 

হক্য়ক্ছ। খ্রবখ্রভন্ন উপক্জলোয় ১ি ও ২য় পর্ যোক্য়র বোকী বীর খ্রনবো  খ্রনি যোে কোর্ যক্রি চলিোন 

রক্য়ক্ছ। 

িলমান 

6.  মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য 

ভূখ্রিহীন ও গৃহহীন 

পখ্ররবোক্রর জন্য গৃহ খ্রনি যোে 

কোর্ যক্রি (১ি ও ২য় 

পর্ যোয়) 

প্রধানমেীর কার্ মালনির আশ্রিন-২ প্রকনের আওতাি মিমনত াংহ শজলাি উপনজলা 

টাস্কনফা ম কতমটির  ভা ও শজলা টাস্কনফা ম কতমটির  ভার মাধ্যনম এই পর্ মন্ত শমাট 

২৯০১টি পরবারনক “ক” শশ্রনীর ভূতমহীন ও গৃহহীন পতরবার তহন নব তিতিত করা হি। 

তম্মনধ্য ১ম পর্ মানি ১৩০৫টি এবাং ২ি পর্ মানি ৬৪৫টি গৃহ তনম মানণর মাধ্যনম এই পর্ মন্ত 

১৯৫০টি “ক” শশ্রনীর ভূতমহীন ও গৃহহীন পতরবারনক গৃহ প্রদান করা হনিনছ। 

 ম্পন্ন 

7.  ভূখ্রিহীন ও গৃহহীন 

পখ্ররবোক্রর জন্য গৃহ খ্রনি যোে 

কোর্ যক্রি (৩য় পর্ যোয়) 

“ক” শশ্রনীর ভূতমহীন ও গৃহহীন পতরবানরর মানে ৩ি পর্ মানির ১ম ধানপ ৫৫৩ টি গৃহ 

এবাং ৩ি পর্ মানি (২ি ধাপ) আরও ২৮৭ টি জতম হ গৃহ হস্তান্তর করা হনিনছ । আরও 

১৪০৩টি পতরবারনক ২০২২-২৩ অর্ মবছনর গৃহ প্রদাননর মাধ্যনম পুনব মা ন করার লনক্ষয 

কার্ মক্রম িলমান রনিনছ। 

চলিোন 

8.  

ভূখ্রিহীন ও গৃহহীন 

পখ্ররবোক্রর জন্য আশ্রয়ক্নর 

 ক্রর খ্রনি যোে কোজ 

খ্রনয়খ্রিি িদোরখ্রক ও 

পখ্ররদশ যন 

মজলো প্রশো ন, িয়িনখ্র িংহ ও উপক্জলো প্রশো ন ( কল), িয়িনখ্র িংহ কর্তযক  মুখ্রজব 

শিবক্ষ য িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর উপহোর আশ্রয়ক্নর  ক্রর খ্রনি যোে কোজ খ্রনয়খ্রিি িদোরখ্রক ও 

পখ্ররদশ যন কক্র থোক্ক। 

চলিোন 

http://www.entrepreneurhubmym.com/?fbclid=IwAR2w4gPMz14-veXKSNvfopQZ5OIhdGflzIc4hSdL6rbeKWg9jZWTydDo2tI
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ক্রম শজলার নাম কি যপখ্ররকল্পনো 

মিোিোক্বক কি যসূখ্রচ 

কম মসূতি বাস্তবািন অিগতত মন্তব্য 

9.  শেজাতর অনটানমেন 

 ফটওিার িালুকরণ। 

 রকাতর শ বাি স্বচ্ছতা, জবাবতদতহ ও সুো ন তনতিনতর লনক্ষয শজলা প্রো ন, 

মিমনত াংনহর উনযানগ একটি  ফটওিার িালু করা হনিনছ। র্ার মাধ্যনম এই শজলার 

শেজারী কার্ মক্রম ও শভন্ডারনদর মতনটতরাং করা এবাং শেজারী কার্ মক্রম  হজতর হনব। 

এর মাধ্যনম স্টাম্প আ ল- নকল তা র্ািাই করা র্ানব। এনত মানুষ নকল দতলল ও 

প্রতারণা শর্নক রক্ষা পানব। 

চলিোন 

10.  মুক্তিঞ্চ খ্রনি যোে মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য  িংস্কৃখ্রি খ্রবষয়ক িন্ত্রেোলয়, মজলো প্রশো ন ও মজলো পখ্ররষদ, 

িয়িনখ্র িংক্হর মর্ৌথ উক্দ্যোক্গ িয়িনখ্র িংক্হর খ্রজিক্নখ্রশয়োি প্রোঙ্গক্ে  োিংস্কৃখ্রিক অনুষ্ঠোন/ 

উৎ ব আক্য়োজক্নর স্থোয়ী মুক্ত িঞ্চ খ্রনি যোে করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন  

11.  মুখ্রজব পুষ্পকোনন িয়িনখ্র িংহ মজলোর  কল উপক্জলোয় দৃশ্যিোন স্থোক্ন মুখ্রজব পুষ্পকোনন স্থোপন করো 

হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

12.  
 

 

 

মনত্রক্কোনো 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বঙ্গবন্ধুর জন্মশিবোখ্রষ যকী 

উদ র্োপন উপলক্ক্ষ্য ১০০ 

ধরক্নর উখ্রদ্ভক্দর স্মোরক 

বোগোন সৃজন 

শি প্রজোখ্রির গোক্ছর বোগোন সৃজক্নর কোর্ যক্রি  ম্পন্ন হক্য়ক্ছ। 
 ম্পন্ন 

13.  মজলো প্রশো ন/উপক্জলো 

প্রশো ক্নর কোর্ যক্রক্ির 

উপর িথ্যখ্রচত্র প্রদশ যন 

প্রশো ন/উপক্জলো প্রশো ক্নর কি যকোক্ের উপর প্রোিোণ্য/িথ্যখ্রচত্র প্রস্তুি করো হক্য়ক্ছ এবিং 

ওক্য়ব োইক্ে প্রকোশ করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

14.  মজলো প্রশো ক পদক 

( িোজক্ বো/ 

খ্রশক্ষ্ো/ িংস্কৃখ্রির মক্ষ্ক্ত্র 

খ্রবক্শষ অবদোক্নর জন্য) 

প্রদোন 

খ্রবখ্রভন্ন জোিীয় অনুষ্ঠোক্ন মজলো প্রশো ক পদক ( িোজক্ বো/খ্রশক্ষ্ো/ িংস্কৃখ্রির মক্ষ্ক্ত্র 

খ্রবক্শষ অবদোক্নর জন্য) প্রদোক্নর জন্য প্রক্য়োজনীয়  ব্যবস্থো গ্রহে করো হক্চ্ছ। 

িলমান 

15.  স্মৃখ্রিক্ ৌধ/ শহীদ খ্রিনোর 

খ্রনি যোে 

খ্রবখ্রভন্ন খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন স্মৃখ্রিক্ ৌধ/ শহীদ খ্রিনোর খ্রনি যোে কোজ  চলিোন রক্য়ক্ছ। িলমান 

16.  মুখ্রজব কে যোর স্থোপন খ্রবখ্রভন্ন প্রখ্রিষ্ঠোক্ন মুখ্রজব কে যোর স্থোপন করো হক্য়ক্ছ।  ম্পন্ন 

17.  ১০০ জন ছোত্রছোত্রীক্ক 

আইখ্র টি প্রখ্রশক্ষ্ে প্রদোন 

১০০ জন ছোত্র-ছোত্রীক্ক ১০০  ন্টোর আইখ্র টি প্রখ্রশক্ষ্ে প্রদোন করো হক্য়ক্ছ। 
 ম্পন্ন 

18.  মনৌকো বোইচ প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো মনৌকো বোইচ প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো ইক্িযিক্ে  ম্পন্ন হক্য়ক্ছ।  ম্পন্ন 

19.  জন ক্চিনিোমূলক 

কোর্ যক্রি (িোদকো খ্রক্ত, 

জখ্রঙ্গবোদ, স্বোস্থয, খ্রশক্ষ্ো, 

বোল্যখ্রববোহ, ইভটিখ্রজিং) 

খ্রবখ্রভন্ন খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন বছরব্যোপী খ্রশশু  িোক্বশ, অখ্রভভোবক  িোক্বক্শর িোেক্ি 

জন ক্চিনিোমূলক কোর্ যক্রি চলিোন রক্য়ক্ছ। 

িলমান 

20.  

খ্রশশু  িোক্বশ ও  

প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো (বঙ্গবন্ধু ও 

মুখ্রক্তযুদ্ধখ্রভখ্রিক বই পড়ো, 

খ্রচত্রোঙ্কন, কখ্রবিো আবৃখ্রি, 

রচনো প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো) 

(ক) মজলো ও উপক্জলো পর্ যোক্য় খ্রশশু একোক্িখ্রি প্রোঙ্গন এবিং খ্রবখ্রভন্ন খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন খ্রশশু 

 িোক্বশ ও  প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো আক্য়োজন করো হক্চ্ছ। 

(খ) বঙ্গবন্ধু ও মুখ্রক্তযুদ্ধখ্রভখ্রিক বই পড়ো, খ্রচত্রোঙ্কন, কখ্রবিো আবৃখ্রি, রচনো প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো 

ও খ্রশশু  িোক্বশ-এর কোর্ যক্রি চলিোন রক্য়ক্ছ। 

(গ) ০১ িোচ য ২০২0 িোখ্ররখ ‘জোিীয় বীিো খ্রদব ’  উদ র্োপন উপলক্ক্ষ্য িোেখ্রিক 

খ্রবদ্যোলয়/ িহোখ্রবদ্যোলয় ও  িিোন মশ্রখ্রের জন্য ‘বীিো খ্রক ও মকন?’ এবিং খ্রবশ্বখ্রবদ্যোলয় 

ও  িিোন মশ্রখ্রের জন্য  ‘বোিংলোক্দক্শর বীিো খোক্ির চযোক্লঞ্জ ও উিরক্ের উপোয়’ 

খ্রবষয়ক রচনো প্রখ্রিক্র্োখ্রগিোর আক্য়োজন করো হয়। 

 ম্পন্ন 

 

 

 

 

 

 

 

21.  মখলোধুলো ও  োিংস্কৃখ্রিক 

অনুষ্ঠোন 

(ক) মজলো ও উপক্জলো পর্ যোক্য় খ্রবখ্রভন্ন খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন মখলোধুলো ও  োিংস্কৃখ্রিক অনুষ্ঠোন 

আক্য়োজন করো হক্চ্ছ। 

(খ) খ্রবখ্রভন্ন খ্রদব /অনুষ্ঠোক্ন মখলোধুলো ও  োিংস্কৃখ্রিক অনুষ্ঠোন আক্য়োজক্নর কোজ চলিোন 

রক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

22.  বঙ্গবন্ধুর জীবক্নর 

প্রোিোণ্যখ্রচত্র প্রদশ যনী 

(ক) খ্রবখ্রভন্ন জনগুরুত্বপূে য স্থোন ও খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন প্রোিোণ্যখ্রচত্র প্রদশ যন করো হক্চ্ছ। 

(খ) খ্রবখ্রভন্ন খ্রদব /অনুষ্ঠোক্ন বঙ্গবন্ধুর জীবক্নর প্রোিোণ্যখ্রচত্র প্রদশ যন করো হক্চ্ছ। 

িলমান 

23.  ব্লোি ব্যোিংক স্থোপন ও 

রক্ক্তর গ্রুখ্রপিং 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য খ্রবখ্রভন্ন স্বোস্থয খ্রিখ্রনক্ক ব্লোি ব্যোিংক স্থোপন ও রক্ক্তর গ্রুখ্রপিং কোর্ যক্রি 

চলিোন রক্য়ক্ছ। 

িলমান 

24.  চক্ষু খ্রশখ্রবর ও খ্রি 

মিখ্রিক্কল কযোম্প 

আক্য়োজন 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য খ্রবখ্রভন্ন স্বোস্থয খ্রিখ্রনক্ক চক্ষু খ্রশখ্রবর ও খ্রি মিখ্রিক্কল কযোম্প 

আক্য়োজক্নর কোর্ যক্রি চলিোন রক্য়ক্ছ। 

িলমান 
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ক্রম শজলার নাম কি যপখ্ররকল্পনো 

মিোিোক্বক কি যসূখ্রচ 

কম মসূতি বাস্তবািন অিগতত মন্তব্য 

25.   

মনত্রক্কোনো 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য 

স্মরখ্রেকো প্রকোশ 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য স্মরখ্রেকো প্রকোশ করো হক্য়ক্ছ। 
 ম্পন্ন 

26.  মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য 

শিবক্ষ যর শি অনুষ্ঠোন 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য শিবক্ষ যর শি অনুষ্ঠোন  ম্পন্ন হক্য়ক্ছ।                
 ম্পন্ন 

27.  

বঙ্গিোিো িখ্রজলোতুক্ন্ন ো 

মুখ্রজব উইক্িন্স কে যোর 

স্থোপন 

(ক) দুস্থ ও অ হোয় নোরীক্দর ম বো প্রদোক্নর লক্ক্ষ্য মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলয়, 

মনত্রক্কোনো এবিং দুগ যোপুর উপক্জলোয় বঙ্গিোিো িখ্রজলোতুক্ন্ন ো মুখ্রজব উইক্িন্স কে যোর 

স্থোপন করো হক্য়ক্ছ। 

(খ) পর্ যোয়ক্রক্ি মনত্রক্কোনো মজলোর অন্যোন্য উপক্জলোয় উইক্িন্স কে যোর স্থোপক্নর 

কোর্ যক্রি চলিোন রক্য়ক্ছ। 

(গ) বঙ্গিোিো মশখ িখ্রজলোতুন্ন ো মুখ্রজব উইক্িন্স কে যোক্রর এযোপ  বিখ্রর  ম্পন্ন হক্য়ক্ছ। 

 

 ম্পন্ন 

28.  বঙ্গবন্ধুর মলখো ৩টি বই 

খ্রবশ্ব োখ্রহিয মকক্ন্দ্রর 

ভ্রোম্যিোে লোইক্ব্রখ্ররর 

িোেক্ি প্রক্িযকটি 

ইউখ্রনয়ন ও গ্রোক্ি 

পোঠকক্দর   খ্রনকে 

মপাঁছোক্নোর ব্যবস্থো গ্রহে 

বঙ্গবন্ধুর মলখো ৩টি বই খ্রবশ্ব োখ্রহিয মকক্ন্দ্রর ভ্রোম্যিোে লোইক্ব্রখ্ররর িোেক্ি প্রক্িযকটি 

ইউখ্রনয়ন ও গ্রোক্ি পোঠকক্দর খ্রনকে মপাঁছোক্নোর কোর্ যক্রি চলিোন রক্য়ক্ছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িলমান 

29.  ‘মচিনোর বোখ্রি র’ 

খ্রশক্রোনোক্ি একটি 

দৃখ্রষ্টনন্দন বঙ্গবন্ধুর মুযরোল 

ও কযোম্পো  খ্রনি যোে 

বঙ্গবন্ধুর মুযরোল খ্রনি যোে কোজ  ম্পন্ন হক্য়ক্ছ।  ম্পন্ন 

30.  বঙ্গবন্ধু চত্বর খ্রনি যোে খ্রিখ্রপখ্রপ ও স্থোপিয নকশো চূড়োন্ত করো হক্য়ক্ছ। িলমান 

31.   

 

 

 

মশরপুর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রখ্রি উপক্জলোয় ২০,০০০ 

কক্র মিোে ১,০০,০০০ 

িলদ, বনজ ও ঔষখ্রধ 

বৃক্ষ্ক্রোপে 

কি যপখ্ররকল্পনো  মিোিোক্বক ১,০০,০০০ টি িলদ, বনজ ও ঔষখ্রধ বৃক্ষ্ মরোপে করো 

হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

32.  ৫২ টি ইউখ্রনয়ন পখ্ররষদ ও 

০৪ টি মপৌর ভোয় বঙ্গবন্ধু 

ও মুখ্রক্তযুদ্ধ কে যোর স্থোপন 

৫২ টি ইউখ্রনয়ন পখ্ররষদ ও ০৪ টি মপৌর ভোয় বঙ্গবন্ধু ও মুখ্রক্তযুদ্ধ কে যোর স্থোপন করো 

হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

33.  গ্রোিীে মখলোধুলো  (ক্দশীয় 

মখলোধুলোর) আক্য়োজন 

করো হক্ব। 

মকোখ্রভি-১৯ পখ্ররখ্রস্তখ্রির কোরক্ে স্বোস্থযখ্রবখ্রধ মিক্ন গ্রোিীে মখলোধুলোর আক্য়োজন করো 

হক্চ্ছ। 

িলমান 

34.  মিখ্রিকযোল কযোক্ম্পর 

িোেক্ি (৫২ ইউখ্রনয়ক্ন) 

ইউ.খ্রপ কিক্েক্স খ্রচখ্রকৎ ো 

ম বো প্রদোন 

৫২টি ইউখ্রনয়ন মিখ্রিকযোল কযোক্ম্পর িোেক্ি খ্রচখ্রকৎ ো ম বো ও েীকো প্রদোন বোস্তোবোয়ন 

করো হক্চ্ছ। 

িলমান 

35.  প্রখ্রি ইউখ্রনয়ক্ন িোনবিোর 

মদয়োল স্থোপন করো হক্ব। 

প্রখ্রি ইউখ্রনয়ক্ন িোনবিোর মদয়োল স্থোপন করো হক্য়ক্ছ।  ম্পন্ন 

36.  ২৫ টি ইউখ্রনয়ক্নর 

 ব যস্তক্রর জন োধোরক্ের 

অিংশগ্রহক্ে বঙ্গবন্ধুর 

জীবন ও কক্ি যর ওপর 

স্বরখ্রচি গোন ও কখ্রবিো 

প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো। 

২৫ টি ইউখ্রনয়ক্নর  ব যস্তক্রর জন োধোরক্ের অিংশগ্রহক্ে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কক্ি যর ওপর 

স্বরখ্রচি গোন ও কখ্রবিো প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো অনুখ্রষ্ঠি হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

37.  প্রখ্রিটি খ্রবদ্যোলয় ও 

িোদ্রো োয় বঙ্গবন্ধু কে যোর 

স্থোপন। 

প্রখ্রিটি খ্রবদ্যোলয় ও িোদ্রো োয় বঙ্গবন্ধু কে যোর স্থোপন করো হক্য়ক্ছ।  ম্পন্ন 

 



30 

 

ক্রম শজলার নাম কি যপখ্ররকল্পনো মিোিোক্বক কি যসূখ্রচ কম মসূতি বাস্তবািন অিগতত মন্তব্য 

38.  

মশরপুর 

বঙ্গবন্ধুর ‘‘অ িোপ্ত আত্মজীবনী’’ এবিং 

‘‘কোরোগোক্রর মরোজনোিচো’’ এর খ্রবদ্যোলয় 

খ্রভখ্রিক বই পড়ো ও কুইজ প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো 

আক্য়োজন করো হক্ব। 

কক্রোনো পখ্ররখ্রস্থখ্রিক্ি অনলোইক্ন বঙ্গবন্ধুর ‘‘অ িোপ্ত আত্মজীবনী’’ এবিং 

‘‘কোরোগোক্রর মরোজনোিচো’’এর খ্রবদ্যোলয় খ্রভখ্রিক বই পড়ো ও কুইজ 

প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো আক্য়োজন করো হক্য়ক্ছ।     

 ম্পন্ন 

39.   কল খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন জোখ্রির খ্রপিো 

বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোন এর ভোষে 

প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো আক্য়োজন করো হক্ব। 

অনলোইন  োিংস্কৃখ্রিক অনুষ্ঠোক্নর িোেক্ি জোিীয়  মশোক খ্রদব  উপলক্ক্ষ্য 

এবিং খ্রকক্শোর-খ্রকক্শোরী িোক্বর উক্দ্যোক্গ ৭ই িোক্চ য জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু 

মশখ মুখ্রজবুর রহিোন এর ভোষে প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো আক্য়োজন করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

40.   কল খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন বঙ্গবন্ধু মশখ 

মুখ্রজবুর রহিোক্নর  োক্থ  োক্ষ্োৎ হক্য়ক্ছ 

এিন বীর মুখ্রক্তক্র্োদ্ধোক্দর খ্রনক্য় 

স্মৃখ্রিচোরেমূলক অনুষ্ঠোন আক্য়োজন করো 

হক্ব 

 কল খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর  োক্থ  োক্ষ্োৎ 

হক্য়ক্ছ/ বীর মুখ্রক্তক্র্োদ্ধোক্দর খ্রনক্য় স্মৃখ্রিচোরেমূলক অনুষ্ঠোন আক্য়োজন করো 

হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

41.   কল  রকোখ্রর িোেখ্রিক খ্রবদ্যোলয় ও 

কক্লক্জ বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর 

জীবন ও কক্ি যর উপর ম খ্রিনোর আক্য়োজন 

করো হক্ব 

 কল  রকোখ্রর িোেখ্রিক খ্রবদ্যোলয় ও কক্লক্জ বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর 

রহিোক্নর জীবন ও কক্ি যর উপর ম খ্রিনোর আক্য়োজন প্রস্তুখ্রি গ্রহে করো 

হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

42.   কল খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন স্কোউটিিং চোলুকরে 

 

 কল খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন স্কোউটিিং কোর্ যক্রি চোলু করোর হক্য়ক্ছ। 

 

 ম্পন্ন 

43.   কল খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন মদয়োখ্রলকো প্রকোশ 

এবিং বঙ্গবন্ধুর উখ্রক্ত খ্রলখ্রপবদ্ধকরে 

 কল খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন মদয়োখ্রলকো প্রকোশ এবিং বঙ্গবন্ধুর উখ্রক্ত খ্রলখ্রপবদ্ধ 

করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

44.   কল স্তক্রর জন োধোরক্ের অিংশগ্রহক্ে 

বে যোঢয র যোখ্রল ও আক্লোচনো  

 কল স্তক্রর জন োধোরক্ের অিংশগ্রহক্ে বে যোঢয র যোখ্রল ও আক্লোচনো করো 

হক্ব। কক্রোনো পখ্ররখ্রস্থখ্রিক্ি ভোচ্যযয়োল আক্লোচনো  ভো করো হক্চ্ছ। 

িলমান 

45.  বঙ্গবন্ধুর অজযন ও িোননীয় প্রধোনিন্ত্রী মশখ 

হোখ্র নোর ১০ টি খ্রবক্শষ উক্দ্যোগ প্রচোর ও 

 োিংস্কৃখ্রিক অনুষ্ঠোন আক্য়োজন করো হক্ব 

বঙ্গবন্ধুর অজযন ও িোননীয় প্রধোনিন্ত্রী মশখ হোখ্র নোর ১০ টি খ্রবক্শষ উক্দ্যোগ 

প্রচোর ও  োিংস্কৃখ্রিক অনুষ্ঠোন আক্য়োজন করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

46. বঙ্গবন্ধুর জীবন  িংখ্রিষ্ট গুরুত্বপূে য 

খ্রদব  মূহ  োড়ম্বক্র পোলন  

বঙ্গবন্ধুর জীবন  িংখ্রিষ্ট গুরুত্বপূে য খ্রদব  মূহ  োড়ম্বক্র পোলন করো হক্চ্ছ। িলমান 

4৭. িোেখ্রিক, উচ্চ িোেখ্রিক ও স্নোিক 

পর্ যোক্য়র ছোত্র-ছোত্রীক্দর অিংশগ্রহক্ে 

কযোখ্ররয়োর কোউখ্রন্সখ্রলিং ও মিোটিক্ভশনোল 

ম খ্রিনোর আক্য়োজন করো হক্ব 

িোেখ্রিক উচ্চ িোেখ্রিক ও স্নোিক পর্ যোক্য়র ছোত্র-ছোত্রীক্দর অিংশগ্রহক্ে 

কযোখ্ররয়োর কোউখ্রন্সখ্রলিং ও মিোটিক্ভশনোল ম খ্রিনোর আক্য়োজন করো হক্চ্ছ । 

িলমান 

৪৮. জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর 

রহিোক্নর জীবনী খ্রনক্য় প্রচোরপত্র/ 

জীবনপখ্রঞ্জ প্রকোশ করো হক্ব 

জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর জীবনী খ্রনক্য় প্রচোরপত্র/ 

জীবনপখ্রঞ্জ প্রকোশ করো হক্ব। 

িলমান 

৪৯. জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু ফুেবল প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো 

পৃথকভোক্ব আক্য়োজন করো হক্ব 

জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু ফুেবল প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো পৃথকভোক্ব আক্য়োজন করো 

হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

৫০. জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধুক্ক খ্রনক্য় নোেক/ 

জোখ্ররগোন বিখ্রর এবিং ভ্রোম্যিোন চলখ্রচত্র 

প্রদশ যন 

জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধুক্ক খ্রনক্য় নোেক/ জোখ্ররগোন বিখ্রর কক্র হক্য়ক্ছ এবিং 

ভ্রোম্যিোে চলখ্রচত্র প্রদশ যন করো হক্চ্ছ। 

চলিোন 

৫১. খ্রিখ্রজেোল ল্যোবক্ক ব্যবহোর কক্র মবকোর 

িরুেক্দর প্রখ্রশক্ষ্ে প্রদোন,  ক্ষ্িিো 

বৃখ্রদ্ধকরে এবিং কোর্ যকোরী কক্র মিোলো। 

খ্রিখ্রজেোল ল্যোবক্ক ব্যবহোর কক্র মবকোর িরুেক্দর প্রখ্রশক্ষ্ে প্রদোন,  ক্ষ্িিো 

বৃখ্রদ্ধকরে এবিং কোর্ যকোরী কক্র মিোলো হক্চ্ছ। 

িলমান 

৫২. জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধুক্ক খ্রনক্য় মলখো 

কখ্রবিো/ গল্প/ স্মৃখ্রিচোরে ইিযোখ্রদ  িংগ্রহ ও 

একখ্রত্রি কক্র প্রকোশ করোর ব্যবস্থো গ্রহে। 

জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধুক্ক খ্রনক্য় মলখো কখ্রবিো/ গল্প/ স্মৃখ্রিচোরে ইিযোখ্রদ 

 িংগ্রহ ও একখ্রত্রি কক্র প্রকোশ করোর প্রখ্রক্রয়ো চলিোন আক্ছ। 

িলমান 

৫৩.  োরো বছক্রর কি যসূখ্রচ খ্রনক্য় একটি 

প্রকোশনো । 

 োরো বছক্রর কি যসূখ্রচ খ্রনক্য় একটি প্রকোশনো বিখ্ররর কোর্ যক্রি চলিোন। িলমান 
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জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর 

রহিোক্নর জন্মশি বোখ্রষ যকী উদ র্োপন 

উপলক্ক্ষ্ Countdown unit 

Installation Countdown side 

Photo Booth স্ত্হোপন এবিং Fire 

Works   ম্পোদন 

জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর জন্মশিবোখ্রষ যকী উদ র্োপন 

উপলক্ক্ষ্ Countdown unit Installation Countdown side 

Photo Booth স্ত্হোপন এবিং Fire Works কোর্ যক্রি র্থোর্থভোক্ব 

 ম্পোদনপূব যক এ কোর্ যোলক্য়র ২৯ মি ২০২০ িোখ্ররক্খর 

০৫.৪৫.৩৯০০.০১১.০১.০০১.২০-৫৫০ নিং স্মোরক্ক এ িংক্রোন্ত বোস্তবোয়ন  

প্রখ্রিক্বদন মপ্ররে করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

৫৫. মজলো ও উপক্জলোয় জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু 

মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর মুযরোল স্থোপন 

মুখ্রজববষ য ও স্বোধীনিোর সুবে যজয়ন্তীক্ক স্মরেীয় কক্র রোখোর লক্ক্ষ্য মজলো ও 

উপক্জলো পর্ যোক্য় জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর মুযরোল 

স্থোপন করো হক্য়ক্ছ।  

 ম্পন্ন 

৫৬. মুখ্রজববষ য ম ল স্থোপন জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর জন্মশিবোখ্রষ যকী উদর্োপন 

উপলক্ক্ষ্য মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলক্য় একটি মুখ্রজববষ য ম ল স্থোপন করো 

হক্য়ক্ছ। মর্খোক্ন জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর খ্রকছু 

দুষ্প্রোপ্য ছখ্রব ও িাঁর উপর রখ্রচি উক্ল্লখক্র্োগ্য গ্রন্থোবলী  িংরক্ষ্ে করো 

হক্য়ক্ছ। উক্ল্লখ্য,  ব য োধোরক্ের পখ্ররদশ যক্নর জন্য প্রখ্রিখ্রদন  কোল ০৯.০০ 

মথক্ক খ্রবকোল ০৫.০০ পর্ যন্ত উক্ত ম ল উনু্মক্ত রোখো হক্চ্ছ। 

িলমান 

৫৭. কোক্লটক্রে স্কুল এে কক্লক্জর 

একোক্িখ্রিক ভবন খ্রনি যোে 

মুখ্রজববক্ষ য কোক্লটক্রে স্কুল এে কক্লক্জর একোক্িখ্রিক ভবন খ্রনি যোে  ম্পন্ন 

হক্য়ক্ছ ও খ্রশক্ষ্ো কোর্ যক্রি শুরু করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

5৮. মুখ্রজববক্ষ য ০৭ উপক্জলোর ০৭টি রোস্তোয় 

িলদ বৃক্ষ্ক্রোপে 

 

বিযিোন মপ্রক্ষ্োপক্ে জন োধোরক্ের িোক্ে অথ যকরী বৃক্ষ্ মরোপক্নর প্রবেিো 

বৃখ্রদ্ধ পোওয়োয় িলদ বৃক্ষ্ হ্রোক্ র িক্ল পশুপোখ্রখর খোদ্যোভোব পখ্ররলখ্রক্ষ্ি 

হক্চ্ছ। ইখ্রিিক্ে মবশখ্রকছু খ্রবরল প্রজোখ্রির পোখ্রখ প্রোয় খ্রবলুখ্রপ্তর পক্থ। এ 

উক্িক্শ্য মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ জোিোলপুর মজলোয় ৭টি উপক্জলোর ৭টি রোস্তোর 

দুধোক্র িলদ বৃক্ষ্ক্রোপে করো হক্য়ক্ছ র্োক্ি পশুপোখ্রখর খোদ্য হ রোস্তোর 

দুধোক্র ব বো রি  োধোরে িোনুষ মিৌসুিী িল মপক্ি পোক্র। এছোড়োও মজলো 

প্রশো ক্কর কোর্ যোলয় প্রোঙ্গক্ে একটি িলদ বৃক্ক্ষ্র বোগোন বিখ্রর করো হক্য়ক্ছ। 

মর্খোক্ন ৩০ প্রজোখ্রির িলদ বৃক্ষ্ মরোপে করো হক্য়ক্ছ। পোশোপোখ্রশ মজলোর 

স্কোউে ভবন হক্ি বীরমুখ্রক্তক্র্োদ্ধো আদুল ল হোখ্রকি মেখ্রিয়োি হক্য় মজলো 

প্রশো ক্কর কোর্ যোলয় পর্ যন্ত রোস্তোর দুধোক্র বৃক্ষ্ক্রোপে করো হক্য়ক্ছ।  

িলমান 

৫৯. মুখ্রজববক্ষ য িলদ বৃক্ক্ষ্র বোগোন মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলয়, জোিোলপুক্র একটি িলদ 

বৃক্ক্ষ্র বোগোন বিখ্রর করো হক্য়ক্ছ। মর্খোক্ন প্রোয় ৩০ প্রজোখ্রির মদশীয় িক্লর 

চোরো মরোপে করো হক্য়ক্ছ।   

 ম্পন্ন 

৬০. মজলো প্রশো ন গ্রন্থোগোক্রর আধুখ্রনকোয়ন 

 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্য মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলয়, জোিোলপুক্রর জরোজীে য 

গ্রন্থোগোরটি আধুখ্রনকোয়ন করো হক্য়ক্ছ। গ্রন্থোগোক্র শীিোিপ খ্রনয়ন্ত্রে ব্যবস্থো হ 

আইন, প্রশো ন, মুখ্রক্তযুদ্ধ ও ইখ্রিহোক্ র উপর রখ্রচি প্রোয় ৪০০০ গ্রন্থ 

 খ্রন্নক্বখ্রশি করো হক্য়ক্ছ।  

িলমান 

6১. উক্দ্যোক্তো সৃখ্রষ্ট: মবকোরমুক্ত জোিোলপুর 

 

জোিোলপুর মজলো একটি দখ্ররদ্র ও জনবহূল মজলো। এ মজলোর দোখ্ররক্দ্রর হোর 

৫২.৫% এবিং অখ্রি দখ্ররক্দ্রর হোর ২৩.২%। এ মজলোয় খ্রশখ্রক্ষ্ক্ির হোর-

৫৬.৫%। এ মজলোয় অক্নক  ম্ভোবনোিয় স্থোপিয আক্ছ। খ্রবক্শষ কক্র এ 

মজলোর িে খ্রদক্য় দুটি বড় নদী ব্রহ্মপুত্র ও র্মুনো এবিং মছোে মছোে অক্নক 

নদী রক্য়ক্ছ। এছোড়ো এ মজলোয় রক্য়ক্ছ অক্নক খোল, খ্রবল, পুকুর। মজলোর 

বৃহৎ চরোঞ্চক্ল জক্ন্ম  কল প্রকোর শোক- বখ্রজ। এখোন হক্ি শোক- বজী, 

িোছ, মুরখ্রগ, িোিং  রোজধোনী শহর ঢোকো হ মদক্শর খ্রবখ্রভন্ন মজলোয় খ্রবখ্রক্র 

হয়। এ মজলোর মবখ্রশর ভোগ ভূখে চরোঞ্চল হওয়োয় এখোক্ন কৃখ্রষর রক্য়ক্ছ 

অপোর  ম্ভোবনো। এি  ম্ভোবনোর পোশোপোখ্রশ দোখ্ররদ্র খ্রবক্িোচক্নর লক্ক্ষ্য এ 

মজলোয়  রকোখ্রর ও মব রকোখ্রর অক্নক প্রকল্প ও উক্দ্যোগ থোকো  ক্ত্বাবও 

উক্ল্লখক্র্োগ্য হোক্র দোখ্ররদ্র খ্রবক্িোচন হক্চ্ছনো। এক্ক্ষ্ক্ত্র দলগি উক্দ্যোগ ও 

 রকোখ্রর-মব রকোখ্রর প্রখ্রিষ্ঠোন মূক্হর খ্রবখ্রভন্ন প্রখ্রশক্ষ্ে কোর্ যক্রক্ি মবকোর ও 

কি যপ্রিযোশী জনক্গোষ্ঠীক্ক কোর্ যকরভোক্ব  ম্পৃক্ত করোর খ্রনখ্রিি মুখ্রজববক্ষ যর 

খ্রবক্শষ উক্দ্যোগ খ্রহক্ ক্ব মজলো প্রখ্রশক্ষ্ে  িিয় ম ল গঠন করো হক্য়ক্ছ।  

িলমান 
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নকখ্রশ হোে: নকখ্রশ খ্রশক্ল্পর প্র োর ও নোরীর 

ক্ষ্িিোয়ন 

 

জোিোলপুর মজলোর ব্র্যোখ্রেিং পণ্য নকশী কাঁথোর প্রচোর, প্র োর ও খ্রবপেক্নর 

লক্ক্ষ্য মজলো প্রশো ক্নর উক্দ্যোক্গ পোবখ্রলক লোইক্ব্রখ্রর প্রোঙ্গক্ে নকখ্রশ হোে 

স্থোপন করো হক্য়ক্ছ। এই হোক্ে প্রখ্রি শখ্রনবোর মজলো ও মজলোর বোইক্রর 

মক্রিো-খ্রবক্ক্রিোগে নকশী পণ্য ক্রয়-খ্রবক্রয় করক্ি পোক্রন। হোেটি নকখ্রশ 

খ্রশল্প প্র োক্রর পোশোপোখ্রশ এ মজলোর নোরী হস্তখ্রশল্পীক্দর ক্ষ্িিোয়ক্ন ভূখ্রিকো 

রোখক্ছ। উক্ল্লখ্য, বিযিোন কক্রোনো পখ্ররখ্রস্থখ্রিক্িও নকখ্রশ খ্রশল্প প্র োক্রর জন্য 

মজলো প্রশো ক্নর উক্দ্যোক্গ নকখ্রশ হোে ও নকখ্রশ িোঠ নোক্ি দুইটি অনলোইন 

ক্রয়-খ্রবক্রয় েোেিি য বিখ্রর করো হক্য়ক্ছ। র্োক্ি গ্রোহকগে  ক্র বক্ ই নকখ্রশ 

পণ্য ক্রয়-খ্রবক্রয় করক্ি পোক্রন। 

িলমান 

৬3. ইিোিক্দর প্রখ্রশক্ষ্ক্ের িোেক্ি আথ য-

 োিোখ্রজক অবস্থোর উন্নয়ন 

ইিোিক্দর প্রখ্রশক্ষ্ক্ের িোেক্ি আথ য- োিোখ্রজক অবস্থোর উন্নয়ক্নর জন্য 

ইিোি প্রখ্রশক্ষ্ে কোর্ যক্রি চলিোন রক্য়ক্ছ। 

িলমান 

৬৪. খ্রবশুদ্ধ পোখ্রন  রবরোক্হর জন্য গভীর 

নলকূপ স্থোপন 

মুখ্রজববক্ষ য মজলো প্রশো ক্ন কি যরি কি যকিযো/কি যচোরী ও আগি 

ম বোগ্রহীিোক্দর জন্য খ্রবশুদ্ধ পোখ্রন  রবরোক্হর খ্রনখ্রিি মজলো প্রশো ক্কর 

কোর্ যোলয় প্রোঙ্গক্ন  োবিোখ্র যবল পোম্প স্থোপন করো হক্য়ক্ছ। 

িলমান 

৬৫. খ্রবখ্রভন্ন প্রখ্রিক্র্োখ্রগিোয় খ্রবজয়ীক্দর িোক্ে 

বঙ্গবন্ধুর উপর রখ্রচি পুস্তক পুরস্কোর 

খ্রহক্ ক্ব খ্রবিরে  

বঙ্গবন্ধুর আদশ য ও মচিনো নতুন প্রজক্ন্মর িোক্ে ছখ্রড়ক্য় মদয়োর লক্ক্ষ্য 

মুখ্রজববক্ষ য আক্য়োখ্রজি খ্রবখ্রভন্ন প্রখ্রিক্র্োখ্রগিোয় খ্রবজয়ীক্দর িোক্ে বঙ্গবন্ধুর 

উপর রখ্রচি পুস্তক পুরস্কোর খ্রহক্ ক্ব খ্রবিরে করো হক্চ্ছ। 

 ম্পন্ন 

৬৬. কি যজীবী িোক্য়ক্দর জন্য মি-মকয়োর 

ম ন্টোর স্থোপন 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ মজলো প্রশো ক্ন কি যরি িো ও খ্রশশুক্দর জন্য একটি মি-

মকয়োর ম ন্টোর স্থোপন করো হক্য়ক্ছ। মর্খোক্ন একটি মলক্টটিিং কন যোর হ ০-৫ 

বছর বয় ী খ্রশশুক্দর খ্রবক্নোদন ও প্রোথখ্রিক খ্রশক্ষ্োর উপকরে  খ্রন্নক্বখ্রশি 

করো হক্য়ক্ছ। 

িলমান 

6৭. অনলোইক্ন “খ্রিখ্রজেোল উদ্ভোবনী মিলো” ২৯ জুন, ২০২০ িোখ্ররখ মুখ্রজববষ যক্ক প্রোধোন্য খ্রদক্য় মকোখ্রভি-১৯ 

 িস্যোজখ্রনি কোরক্ে অনলোইক্ন “খ্রিখ্রজেোল উদ্ভোবনী মিলো” আক্য়োজন 

 িলভোক্ব  ম্পন্ন করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

৬৮. আিোর প্রিযয় কি যসূচী  জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর জন্মশিবষ য উপলক্ক্ষ্ “আিোর 

প্রিযয়” শীষ যক কি যসূচী  ম্পন্ন হক্য়ক্ছ। “আিোর প্রিযয়” শীষ যক প্রোয় ৩০০০ 

িথ্য ছক  কল  রকোখ্রর মব রকোখ্রর প্রখ্রিষ্ঠোন, স্কুল, কক্লজ ও  কল 

 িংগঠক্ন মপ্ররে করো হক্য়খ্রছল। িন্মক্ে প্রোয় ২০০০ পূরেকৃি িথ্য ছক 

বোিংলোক্দশ খ্রশল্পকলো একোক্িখ্রি, ম গুনবোখ্রগচো, ঢোকোয় মপ্ররে করো হক্য়ক্ছ। 

িলমান 

৬৯. 

জোিোলপুর 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ পুষ্পকোনন কি যসূচী 

 

 

বোিংলোক্দশ খ্রশল্পকলো একোক্িখ্রি’র উক্দ্যোক্গ ও জোিোলপুর মজলো খ্রশল্পকলো 

একোক্িখ্রি’র ব্যবস্থোপনোয় মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ জোিোলপুর মজলো খ্রশল্পকলো 

একোক্িখ্রিক্ি প্রোঙ্গক্ে পুষ্পকোনন গক্ড় মিোলো হক্য়ক্ছ এবিং প্রোয় ৩০০ ফুক্লর 

ও অন্যোন্য গোছ লোগোক্নো হক্য়ক্ছ। জোিোলপুর মজলো খ্রশল্পকলো একোক্িখ্রির 

কি যকিযো, কি যচোরী ও  কল প্রখ্রশক্ষ্ক ও ছোত্র-ছোত্রীবৃন্দ বৃক্ষ্ক্রোপে কক্রন। 

িলমান 

৭০. বঙ্গবন্ধুর উপর রখ্রচি মিৌখ্রলক গোন 

 

 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর উপর 

রখ্রচি ১১টি মিৌখ্রলক গোক্নর খ্রভখ্রিও মরকখ্রিিং কক্র খ্রিখ্রভখ্রি বিখ্রর কক্র 

বোিংলোক্দশ খ্রশল্পকলো একোক্িখ্রিক্ি মপ্ররে করো হক্য়ক্ছ। মজলো খ্রশল্পকলো 

একোক্িখ্রির প্রখ্রশক্ষ্েোথীরো গোনগুখ্রল পখ্ররক্বশন কক্রন। 

 ম্পন্ন 

৭১. বঙ্গবন্ধুর উপর রখ্রচি জনখ্রপ্রয় গোন 

 

 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর উপর 

রখ্রচি ১০টি জনখ্রপ্রয় গোক্নর অখ্রিও মরকখ্রিিং কক্র খ্রিখ্রভখ্রি বিখ্রর কক্র 

বোিংলোক্দশ খ্রশল্পকলো একোক্িখ্রিক্ি মপ্ররে করো হক্য়ক্ছ। মজলো খ্রশল্পকলো 

একোক্িখ্রির প্রখ্রশক্ষ্েোথীরো গোনগুখ্রল মগক্য়খ্রছল। 

 ম্পন্ন 

৭২. মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ খ্রচত্রোঙ্কন প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো 

 

 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ জোখ্রির খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর খ্রচত্রোিংকন 

প্রখ্রিক্র্োখ্রগিোর আক্য়োজন করো হয়। মজলো খ্রশল্পকলো একোক্িখ্রির প্রখ্রশক্ষ্েোথী 

ও খ্রবখ্রভন্ন খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্নর খ্রশক্ষ্োথীরো অিংশগ্রহে কক্র। ১ি, ২য় ও ৩য় 

স্থোন অখ্রধকোরীক্দর খ্রচত্রকি য বোিংলোক্দশ খ্রশল্পকলো একোক্িখ্রিক্ি মপ্ররে করো 

হক্য়ক্ছ। 

িলমান 
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ক্রম শজলার নাম কি যপখ্ররকল্পনো মিোিোক্বক কি যসূখ্রচ কম মসূতি বাস্তবািন অিগতত মন্তব্য 

৭৩. 

জোিোলপুর 

গৃহহীনক্দর জন্য  র খ্রনি যোে মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ জোিোলপুর মজলোয় এর্োবৎ ২২৫৩টি গৃহহীন পখ্ররবোক্রর 

জন্য  রকোখ্রর খো জখ্রির উপর  র খ্রনি যোে কক্র মদয়ো হক্য়ক্ছ। আক্রো 

২65টি পখ্ররবোক্রর জন্য  র খ্রনি যোে কোজ চলিোন রক্য়ক্ছ। 

িলমান 

৭৪. কৃখ্রষ খো  জখ্রি বক্ন্দোবস্ত মুখ্রজববক্ষ য জোিোলপুর মজলোয় ভূখ্রিহীনক্দর ৪৫.০৬ একর খো  জখ্রি 

বক্ন্দোবস্ত মদয়ো হক্য়ক্ছ।  

িলমান 

৭৫. খ্রহজড়ো জনক্গোষ্ঠীর পুনব যো ন মুখ্রজববক্ষ য জোিোলপুর মজলোয় খ্রহজড়ো জনক্গোষ্ঠীর পুনব যো ক্নর জন্য এর্োবৎ 

জন্য ১৮ শিোিংশ অকৃখ্রষ খো  জখ্রি বক্ন্দোবস্ত মদয়ো হক্য়ক্ছ।  

 ম্পন্ন 

৭৬. অন স্পে এলএ মচক খ্রবিরে জোিোলপুর মজলোয় ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ে ক্ষ্খ্রিগ্রস্থক্দর িোক্ে এলএ মচক 

 ক্রজখ্রিক্ন/অখ্রধগ্রহেস্থক্ল উপখ্রস্থি হক্য় খ্রবিরক্ের কোর্ যক্রি চলিোন 

রক্য়ক্ছ। 

িলমান 

7৭. পোখ্ররবোখ্ররক পুখ্রষ্ট বোগোন বিখ্রর  মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ জোিোলপুর মজলোয় ২১৭৬টি পোখ্ররবোখ্ররক পুখ্রষ্ট বোগোন 

বিখ্রর করো হক্য়ক্ছ। 

িলমান 

৭৮. মজলো/ উপক্জলো পর্ যোয় হ িোেখ্রিক ও 

উচ্চ খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোক্ন বঙ্গবন্ধু কন যোর ও 

মুখ্রক্তযুদ্ধ পোঠোগোর স্থোপন। 

মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ জোিোলপুর মজলোর  কল িোেখ্রিক ও উচ্চ খ্রশক্ষ্ো 

প্রখ্রিষ্ঠোক্ন বঙ্গবন্ধু কন্যো ও মুখ্রক্তযুদ্ধ পোঠোগোর স্থোপক্নর কোজ চলিোন 

রক্য়ক্ছ। 

িলমান 

৭৯. খাঁচোয় িোছ চোষ কি যসূখ্রচ মুখ্রজববষ য উপলক্ক্ষ্ জোিোলপুর মজলোর ই লোিপুর, মদওয়োনগঞ্জ, িোদোরগঞ্জ 

ও  খ্ররষোবোড়ী উপক্জলোয় প্রবোহিোন ব্রহ্মপুত্র ও র্মুনো নদীক্ি খাঁচোয় িোছ 

চোষ কোর্ যক্রি বোস্তবোয়ন করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

৮০. বীর মুখ্রক্তক্র্োদ্ধোক্দর আঞ্চখ্রলক  িোক্বশ 

আক্য়োজন  

স্বোধীনিোর সুবে যজয়ন্তী ও মুখ্রজব জন্মশিবোখ্রষ যকী উদর্োপন উপলক্ক্ষ্ ১০ 

খ্রিক্ ম্বর ২০২১ িোখ্ররখ জোিোলপুর মজলো হোনোদোর মুক্ত খ্রদব  খ্রহ োক্ব 

উদর্োপক্নর খ্রনখ্রিি বীর মুখ্রক্তক্র্োদ্ধোক্দর  ম্মোনোক্থ য “খ্রবজয় পক্থ পক্থ” 

খ্রশক্রোনোক্ি আঞ্চখ্রলক  িোক্বশ আক্য়োজন করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

৮১. স্বাধীনতার সুবণ মজিন্তী ও মুতজব 

জন্মেতবাতষ মকী উদর্াপন উপলনক্ষ েপর্ 

িহণ অনুষ্ঠান আনিাজন 

জামালপুর শজলার বীর মুতক্তনর্াদ্ধা আব্দুল হাকীম শস্টতডিানম ১৬ তডন ম্বর 

২০২১ তাতরনখ তবজনির সুবণ মজিন্তী ও মুতজববনষ মর েপর্ িহণ অনুষ্ঠান 

আনিাজন করা হনিনছ। উক্ত েপর্ িহণ অনুষ্ঠানন  রকাতর 

কম মকতমা/কম মিারী হ শজলা  দনর ১৫০০০ জন, ই লামপুনর ১৫০০ 

জন, বকতেগনে ২৫০০ জন,  তরষাবাতেনত ৩৫০০ জন, শমলান্দনহ ১২০০ 

জন, মাদারগনে ৭০০ জন, শদওিানগনে ১৫০ জন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ম্পন্ন 

৮২. বই মিলোর আক্য়োজন স্বোধীনিোর সুবে যজয়ন্তী ও মুখ্রজব জন্মশিবোখ্রষ যকী উদর্োপন উপলক্ক্ষ্ ৩০ 

খ্রিক্ ম্বর ২০২১ িোখ্ররখ মথক্ক ০২ জোনুয়োখ্রর ২০২২ িোখ্ররক্খ পর্ যন্ত বই 

মিলোর আক্য়োজন করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

8৩. মজলো ব্র্যোখ্রেিং খ্রহ োক্ব “নকখ্রশকাঁথোর 

জোিোলপুর” নোক্ি স্মরখ্রেকো প্রকোশ 

মুখ্রজব জন্মশিবোখ্রষ যকী উদর্োপন উপলক্ক্ষ্ জোিোলপুর মজলোর ব্র্যোখ্রেিং পণ্য 

নকশীকাঁথোর উপর একটি স্মরখ্রেকো প্রকোশ করো হক্য়ক্ছ। উক্ত স্মরখ্রেকোক্ি 

নকশীকাঁথোর ইখ্রিবৃি খ্রলখ্রপবব্ধ করো হক্য়ক্ছ। 

 ম্পন্ন 

8৪. 

 

 

 

 

 

জোিীয় খ্রদব  উদ র্োপন  মুখ্রজববষ য ও স্বোধীনিোর সুবে যজয়ন্তী উপলক্ক্ষ্য  কল জোিীয় এবিং অন্যোন্য 

খ্রদব  মূহ র্থোক্র্োগ্য ির্ যোদোয় উদ র্োপন করো হক্চ্ছ। 

 ম্পন্ন 

8৫. মুতক্তর উৎ ব ও স্বাধীনতার সূবণ মজিন্তী 

র যালী ও শমলার আনিাজন  

মুতজব জন্মেতবাতষ মকী উদর্াপন উপলনক্ষ জামালপুর শজলাি ১৭-২৩ মাি ম 

২০২২ পর্ মন্ত মুতক্তর উৎ ব  ও স্বাধীনতার সূবণ মজিন্তী শমলা আনিাজন 

র্র্ার্র্ভানব বাস্তবািন করা হনিনছ এবাং ৫০টি জাতীি পতাকা  ম্বতলত 

সুব মণজিন্তী র যাতল শজলার অন্তমগত প্রততটি উপনজলা প্রদতক্ষণ শেনষ শজলা 

 দনর এন   মাপ্ত হনিনছ। তাছাো পতাকা প্রদতক্ষণ উপলনক্ষ শজলাি 

মুতক্তনর্াদ্ধা  মানবে ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আনিাজন  ম্পন্ন করা হনিনছ। 

 

8৬. শজলা প্রো নকর কার্ মালি, জামালপুর 

প্রাঙ্গনণ অবতস্থত বাগাননর শ ্ন্দর্ ম 

বৃতদ্ধকরণ ও স্বাধীনতার স্মৃততস্তম্ভ স্থাপন 

মুতজব জন্মেতবাতষ মকী উদর্াপন উপলনক্ষ শজলা প্রো নকর কার্ মালি, 

জামালপুর প্রাঙ্গনণ অবতস্থত বাগাননর শ ্ন্দর্ ম বৃতদ্ধকরণ ও স্বাধীনতার 

স্মৃততস্তম্ভ স্থাপন করা হনিনছ। 
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ক্রম শজলার নাম কি যপখ্ররকল্পনো মিোিোক্বক কি যসূখ্রচ কম মসূতি বাস্তবািন অিগতত মন্তব্য 

8৭. জামালপুর শজলা প্রো নকর কার্ মালি প্রাঙ্গনণ 

“ব্র্যাতন্ডাং পণ্য” প্রদে মনী শকন্দ্র স্থাপন 

জামালপুর শজলার ব্র্যাতন্ডাং পণ্য “নকেী কাঁর্া”  ারানদেব্যাতপ প্রদ মেননর 

তনতমত্ত শজলা প্রো নকর কার্ মালি প্রাঙ্গনন “ব্র্যাতন্ডাং পণ্য” প্রদে মনী শকন্দ্র 

স্থাপন করা হনিনছ। এখানন আগত  কল দে মনার্ী জামালপুর শজলার 

ব্র্যাতন্ডাং পণ্য তহ ানব খ্যাত তবতভন্ন ধরননর “নকেী কাঁর্া” শদখনত পারনব 

এবাং পছন্দমত প্রনিাজনন ক্রিও করনত পারনব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আশ্রয়ে প্রকক্ল্পর আওিোয় ভূখ্রিহীন ও গৃহহীন পখ্ররবোক্রর জন্য খ্রনখ্রি যি ম খ্রিপোকো  র 
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১.৪.৫   এ খ্রিখ্রজ বোস্তবোয়ক্ন গৃহীি পদক্ক্ষ্প মূহ 

মজলোর নোি  এ খ্রিখ্রজ বোস্তবোয়ক্ন গৃহীি পদক্ক্ষ্প মূহ 

িয়িনখ্র িংহ (০১) জুখ্রিখ্র য়োল মুখ্রন্সখোনো শোখোর কোর্ যক্রি ও নোগখ্ররক ম বো মূক্হর িোখ্রলকো মজলো িথ্য বোিোয়ক্ন প্রকোশ। নোগখ্ররক ম বো 

প্রোখ্রপ্তক্ি খ্রবখ্রভন্ন িরি হ ম বো প্রোখ্রপ্তর  োখ্রব যক খ্রনক্দ যশনোবলী মজলো িথ্য বোিোয়ক্ন প্রকোশ করো।   

(০২) ই-মিোবোইল মকোে য বোস্তবোয়ন। 

(০৩) অখ্রিখ্ররক্ত মজলো ম্যোখ্রজক্িে ও এখ্রক্সখ্রকউটিভ ম্যোখ্রজক্িে আদোলি মূক্হ িোিলো খ্রনষ্পখ্রির হোর বৃখ্রদ্ধকরে; 

(০৪) ভুক্তক্ভোগীক্দর ন্যোয় খ্রবচোর প্রোখ্রপ্তর পথ সুগি করোর লক্ক্ষ্য  রকোখ্রর আইন কি যকিযোগক্ের  োক্থ খ্রনয়খ্রিি  ভোর আক্য়োজন, 

প্রখ্রিটি িোিলোর  িক্লোআপ গ্রহে।  

(০৫) দী যখ্রদন র্োবৎ খ্রবনো খ্রবচোক্র আেক বন্দীক্দর িোিলো মূহ খ্রচখ্রিি কক্র িোিলোর খ্রবচোর প্রখ্রক্রয়ো দ্রুি  ম্পন্নকরক্ের লক্ক্ষ্য 

মনত্রক্কোেো (০৬) আধুখ্রনক ও উন্নি কখ্রম্পউেোর প্রখ্রশক্ষ্ে মকন্দ্র চোলু কক্র দক্ষ্িো ও মপশোদোখ্ররত্ব অজযক্ন যুক্গোপক্র্োগী প্রখ্রশক্ষ্ে প্রদোন করো 

(০৭) দপ্তক্রর  কল উন্নয়ন কোর্ যক্রিক্ক মেক ইকরক্ের লক্ক্ষ্য   িখ্রিি ব্যবস্থো গ্রহে। 

(০৮)  রকোক্রর খ্রবখ্রভন্ন দপ্তক্রর িক্ে অনলোইনখ্রভখ্রিক কোর্ যকর  িিয়  োধন চলিোন রক্য়ক্ছ। 

(০৯) ই-মিোবোইল মকোক্ে যর শিভোগ বোস্তবোয়ক্ন কোর্ যক্রি চলিোন রক্য়ক্ছ। 

(১০) ভূখ্রি ম বোক্ক িোনুক্ষর মদাঁড়ক্গোড়োয় মপৌৌঁক্ছ খ্রদক্ি কোর্ যক্রি অব্যোহি আক্ছ। 

(১১) ই-খ্রিউক্েশন শিভোক্গর লক্ষ্য বোস্তবোয়ক্ন কোর্ যক্রি চলিোন। 

(১২) অব্যবহৃি  কল জখ্রিক্ক উৎপোদনশীল কোক্জ ব্যবহোক্র মজোর উক্দ্যোগ গ্রহে করো হক্য়ক্ছ। 

(১৩) পর্ যেন ব্যবস্থোর আধুখ্রনকোয়ন ও প্রচোর  এবিং নতুন স্থোপনো খ্রনি যোে  কোজ চলিোন রক্য়ক্ছ। 

জোিোলপুর (১৪) অখ্রি দোখ্ররদ্রয হ্রো  ও দোখ্ররদ্রয খ্রনমূ যক্ল জোিোলপুক্রর নকখ্রশকাঁথো-মক  মভৌক্গোখ্রলক খ্রনক্দ যশক পণ্য খ্রহক্ ক্ব মরখ্রজক্িশন, 

উক্দ্যোক্তোক্দর  জন্য ঋক্ের  ব্যবস্থো, নকখ্রশ কাঁথোর িোন খ্রনয়ন্ত্রক্নর জন্য মজলো খ্রভখ্রিক খ্রনয়ন্ত্রে কখ্রিটি/ প্রখ্রিষ্ঠোন এবিং উৎপোদন 

বৃখ্রদ্ধক্ি  হক্র্োখ্রগিো প্রদোন।  

(১৫)  কক্লর জন্য অন্তভু যখ্রক্তমূলক ও  িিোখ্রভখ্রিক গুেগি খ্রশক্ষ্ো খ্রনখ্রিিকরে এবিং জীবনব্যোপী  খ্রশক্ষ্োলোক্ভর সুক্র্োগ সৃখ্রষ্ট 

(১৬) জোিোলপুর কোক্লটক্রে স্কুল ও কক্লজটি আধুখ্রনকোয়ক্নর িোেক্ি  আধুখ্রনক ও িোন ম্মি খ্রশক্ষ্ো প্রদোক্নর লক্ক্ষ্য ৩য় হক্ি 

১০ি মশ্রখ্রেক্ি ছোত্র/ছোত্রী ভখ্রিয এবিং যুগক্পোক্র্োগী পোঠদোন কোর্ যক্রি গ্রহে । িোশরুি  িংস্কোর ও িোখ্রিখ্রিখ্রিয়ো স্থোপন হ 

আধুখ্রনকোয়ন। 

(১৭) মজেোর  িিো অজযন, নোরীর ক্ষ্িিোয়ন, খ্রলঙ্গ, বে য, ধি য খ্রনখ্রব যক্শক্ষ   কক্লর জন্য  িোন সুক্র্োগ ও সুখ্রবধো সৃখ্রষ্টক্ি র্তিীয় 

খ্রলক্ঙ্গর উন্নয়ন ও পুনব যো ন  কোর্ যক্রি গ্রহে। 

(১৮) পখ্ররক্বক্শর মেক ই উন্নয়ন এবিং নোন্দখ্রনক ম ৌন্দর্য্য বৃখ্রদ্ধর লক্ক্ষ্য দৃখ্রষ্টনন্দন জোিোলপুর খ্রিখ্র  মলক স্থোপন।  

(১৯) SDG এর ১৭টি অভীক্ষ্টর জোিীয় ৩৯টি অগ্রোখ্রধকোর সূচক্কর পোশোপোখ্রশ মজলো পর্ যোক্য় ০২টি এবিং উপক্জলো পর্ যোক্য় ০১টি 

কক্র স্থোনীয় সূচক খ্রনধ যোরে কক্র সূচক্কর লক্ষ্যিোত্রো অজযক্ন প্রধোন কি যকোণ্ড মূহ, েোক্গ যে অজযক্ন বোধো মূহ, বোধো উিরক্ে 

করেী মূহ এবিং দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত কর্তযপক্ষ্ খ্রনধ যোরে কক্র কোর্ যক্রি গ্রহে করো হক্চ্ছ।  

(২০) SDG বোস্তবোয়ন ও  িিয়  ম্পখ্রকযি মজলো ও উপক্জলো কখ্রিটি গঠন করো হক্য়ক্ছ।  

 (২১) SDG বোস্তবোয়ক্ন ক্ষুদ্র নৃিোখ্রত্বাবক জনক্গোষ্ঠী ও দখ্রলি জনক্গোষ্ঠীর িোন উন্নয়ক্নর জন্য খ্রবক্শষ ব্যবস্থো গ্রহে করো হক্য়ক্ছ।  

মশরপুর  (২২) মজলো পর্ যোক্য়র দপ্তর মূক্হর উন্নয়নমূলক কোর্ যক্রি মূক্হর কোর্ যকর  িিয় োধন। 

(২৩) মশরপুর মজলোর ব্র্যোখ্রেিং পর্ যেন খ্রশক্ল্পর উন্নয়ন। 

(২৪) খ্রনরোপদ ও িোন ম্মি খোক্দ্যর খ্রনিয়িো। 

(২৫) খ্রনরোপদ  ড়ক্কর খ্রনিয়িো। 

(২৬) দুক্র্ যোগ ব্যবস্থোপনো, বনোয়ন, জলবোয়ু পখ্ররবিযন ও পখ্ররক্বশ  িংরক্ষ্ে হ মেক ই উন্নয়ন লক্ষ্যিোত্রো অজযন ত্বরোখ্রিিকরে। 

(২৭) খ্রশক্ষ্োর  কল স্তক্র িোন বৃখ্রদ্ধকরে এবিং মুখ্রক্তযুক্দ্ধর মচিনো ও ইখ্রিহো   িংরক্ষ্ে। 

(২৮) খ্রভক্ষুক ও র্তিীয় খ্রলক্ঙ্গর জনক্গোষ্ঠীর পুনব যো ন। 

(২৯)  োিোখ্রজক খ্রনরোপিোমূলক কোর্ যক্রি বোস্তবোয়ন মজোরদোরকরে। 

(৩০) রোজস্ব প্রশো ন ও ব্যবস্থোপনোয় গখ্রিশীলিো আনয়ন। 

(৩১) মজলো ম্যোখ্রজক্িখ্র র িোেক্ি জনশৃঙখলো ও জনখ্রনরোপিো  িংহিকরে।  

(৩২) জন ক্চিনোমূলক কোর্ যক্রক্ি জনউদ্বুদ্ধকরে মজোরদোরকরে। 

(৩৩) িোনব ম্পদ উন্নয়ন ও প্রোখ্রিষ্ঠোখ্রনক  ক্ষ্িিো বৃখ্রদ্ধকরে।  
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১.৪.৬ জোিীয় িথ্য বোিোয়ন কোর্ যক্রক্ির অধীক্ন এই খ্রবভোক্গর িথ্য বোিোয়ন পখ্ররচোলনো, িখ্রনেখ্ররিং ও হোলনোগোদকরে:  

িয়িনর্ িংহ র্বভাবগে জািীয় িথ্য বািায়ন র্নয়র্িি ির্েিালনা, ির্নটর্েিং ও হালনাগাবদে িাশািার্শ ির্ন্ত্রির্েষদ র্বভাবগে  হায়িায় 

নত্যন নত্যন র্েিাে  িংবর্ার্জি হবচ্ছ।  

1.4.৭ বার্ষ িক কি ি ম্পাদন চুর্ক্ত (Annual Performance Agreement- APA) 

িখ্রন্ত্রপখ্ররষদ খ্রবভোক্গর খ্রনক্দ যশনো অনুর্োয়ী ২০২১-২২ অথ যবছক্র িখ্রন্ত্রপখ্ররষদ  খ্রচব এবিং খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর, িয়িনখ্র িংহ এর িক্ে 

বোখ্রষ যক কি য ম্পোদন চ্যখ্রক্ত ২০২১-২২ স্বোক্ষ্খ্ররি হয়। খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয় গুরুত্বপূে য কোর্ যোবখ্রলক্ক উক্ত চ্যখ্রক্তর মকৌশলগি উক্িক্শ্যর িক্ে 

অন্তভূ যক্ত করো হয়। চ্যখ্রক্তর ধোরোবোখ্রহকিো  ক্রক্ি ২০২১-২২ অথ যবছক্র খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর, িয়িনখ্র িংহ এবিং এ খ্রবভোক্গর মজলো প্রশো কগক্ের িক্ে 

বোখ্রষ যক কি য ম্পোদন চ্যখ্রক্ত স্বোক্ষ্খ্ররি হক্য়ক্ছ। বোখ্রষ যক কি য ম্পোদন চ্যখ্রক্ত প্রেয়ন এবিং বোস্তবোয়ন  িংক্রোন্ত কোর্ যোবলী সুষ্ঠুভোক্ব  ম্পোদক্নর লক্ক্ষ্য 

অখ্রিখ্ররক্ত খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর ( োখ্রব যক) মক প্রধোন কক্র এখ্রপএ টিি গঠন করো হক্য়ক্ছ। িখ্রন্ত্রপখ্ররষদ খ্রবভোক্গর খ্রনক্দ যশনো অনুর্োয়ী এ টিি প্রখ্রি দুই 

িো  অন্তর পর্ যোক্লোচনো  ভো অনুষ্ঠোন খ্রনখ্রিি করক্ছ। অগ্রগখ্রি প্রখ্রিক্বদন প্রখ্রি ০৩ (খ্রিন) িো  অন্তর িখ্রন্ত্রপখ্ররষদ খ্রবভোক্গ মপ্ররে করো হক্চ্ছ। 

 

1.4.৮ জািীয় শুদ্ধািাে মকৌশল (National Integrity Strategy): 

িখ্রন্ত্রপখ্ররষদ খ্রবভোক্গর খ্রনক্দ যশনো অনুর্োয়ী ২০২১-২২ অথ যবছক্র খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়, িয়িনখ্র িংহ-এ জোিীয় শুদ্ধোচোর মকৌশল 

বোস্তবোয়নকোর্ যক্রি গ্রহে করো হয়। এ কোর্ যক্রক্ির আওিোয় র্থোরীখ্রি বনখ্রিকিো কখ্রিটি গঠন করো হক্য়ক্ছ। বনখ্রিকিো কখ্রিটির  ভো প্রখ্রিিোক্  

খ্রনয়খ্রিি অনুখ্রষ্ঠি হক্চ্ছ। পোশোপোখ্রশ অনুখ্রষ্ঠি হক্চ্ছ বনখ্রিকিো খ্রবষয়ক খ্রবক্শষ  ভো এবিং  ক্চিনিো বৃখ্রদ্ধমূলক  ভো। শুদ্ধোচোর খ্রবষক্য় জনোব 

মিোহোম্মদ আক্নোয়োর মহোক্ ন, অখ্রিখ্ররক্ত খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর ( োখ্রব যক) এ কোর্ যোলক্য়র মিোকোল পক্য়ন্ট কি যকিযো এবিং জনোব এ , এ, এি, রখ্রিকুন্নবী, 

অখ্রিখ্ররক্ত খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর (রোজস্ব)  খ্রবকল্প মিোকোল পক্য়ন্ট কি যকিযো খ্রহক্ ক্ব দোখ্রয়ত্ব পোলন করক্ছন।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শুদ্ধোচোর পুরস্কার নীখ্রিিোলো অনুর্োয়ী পুরষ্কোর প্রদোন করক্ছন জনোব মিোোঃ শখ্রিকুর মরজো খ্রবশ্বো , খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর, িয়িনখ্র িংহ। 

 

উক্ত কোর্ যক্রক্ির পোশোপোখ্রশ িখ্রন্ত্রপখ্ররষদ খ্রবভোক্গর খ্রনধ যোখ্ররি ছক অনু রে কক্র ২০২১-২২ অথ যবছক্র শুদ্ধোচোর কি যপখ্ররকল্পনো প্রেয়ন ও বোস্তবোয়ন 

করো হক্য়ক্ছ। িখ্রন্ত্রপখ্ররষদ খ্রবভোক্গর খ্রনক্দ যশনো অনুর্োয়ী বনখ্রিকিো কখ্রিটির  ভো কক্র কি যপখ্ররকল্পনো অগ্রগখ্রি প্রখ্রিক্বদন প্রখ্রি খ্রিন িো  অন্তর 

িখ্রন্ত্রপখ্ররষদ খ্রবভোক্গ মপ্ররে করো হক্চ্ছ। 

১.৪.৯ িথ্য অখ্রধকোর আইন অনুর্োয়ী িথ্য প্রোখ্রপ্তর আক্বদন  িংক্রোন্ত িথ্য (খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়) 

 ব যক্িোে আক্বদন প্রোখ্রপ্তর 

 িংখ্যো 

খ্রবখ্রধ অনুর্োয়ী খ্রনধ যোখ্ররি  িক্য়র িক্ে 

প্রদোনকৃি িথ্য 

 ব যক্িোে আখ্রপল প্রোখ্রপ্তর 

 িংখ্যো 

খ্রবখ্রধ অনুর্োয়ী খ্রনধ যোখ্ররি  িক্য়র িক্ে 

আখ্রপল খ্রনষ্পখ্রির  িংখ্যো 

০৪টি ০৪টি ০৫ টি ০৫ টি 
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১.৪.১০ র্বভাগীয় ইবনাবভশন মশাবকর্ িং (ইবনাবভশন িার্লকা) 

ক্র

ি 

উদ্ভাবনী 

উনযানগর নাম 

উদ্ভাবনকর নাম উদ্ভাবনী উনযানগর তববরণ 

1.  শেজাতর 

অনটানমেন 

জনাব শমাহাম্মদ 

এনামুল হক, শজলা 

প্রো ক, 

মিমনত াংহ 

 িেওয়যোক্রর জন্য www.treasurymymen.gov.bd নোক্ি মিোক্িইন খ্রনবন্ধক্নর ব্যবস্থো 

চলিোন রক্য়ক্ছ এবিং এ  ম্পখ্রকযি একটি মিোবোইল অযোপ বিরীকরে প্রখ্রক্রয়ো চলিোন রক্য়ক্ছ। 

এর িোেক্ি মভেোরগে  ক্র বক্ ই িোক্দর চোখ্রহি েযোম্প  ম্পক্কয মেজোখ্রর শোখোয় িথ্য মপ্ররে 

করক্ি পোরক্বন এবিং েযোম্প প্রোখ্রপ্তর িোখ্ররখ জোনক্ি পোরক্বন। নতুন লোইক্ ন্স এর আক্বদন, 

নবোয়ক্নর আক্বদন  হ লোইক্ ন্স  ম্পখ্রকযি  কল িথ্য  ম্পক্কয অবগি হক্ি পোরক্বন। 

িয়িনখ্র িংহ মজলোয় মভেোরগক্ের খ্রনকে খ্রবখ্রক্রি েযোক্ম্পর খ্র খ্ররজ নম্বর হ খ্রবক্রয় িোখ্ররখ, 

কোর খ্রনকে খ্রক পখ্ররিোে খ্রবক্রয় হক্য়ক্ছ এ  ম্পখ্রকযি িথ্য অনু ন্ধোন করোর সুখ্রবধো রক্য়ক্ছ এই 

 িেওয়যোক্রর িোেক্ি।  িেওয়যোর ও অযোপটির িোেক্ি ম বোপ্রিযোশীগে িোর হোক্ির 

জুখ্রিখ্র য়োল অথবো নন-জুখ্রিখ্র য়োল েযোম্পটি মভখ্ররিোই কক্র জোনক্ি পোরক্ব, এটি ববধ খ্রকনো; 

একই  োক্থ জোনক্ি পোরক্ব, েযোম্পটি মকোন মেজোখ্রর মথক্ক মকোন মভেোর এর িোেক্ি বোজোক্র 

এক্ ক্ছ। 

2.  উনযাক্তা হাব জনাব শমাহাম্মদ 

এনামুল হক, শজলা 

প্রো ক, 

মিমনত াংহ 

উক্দ্যোক্তোক্দর খ্রনক্য় একটি নতুন ও সৃজনশীল পদক্ক্ষ্প হক্লো এই “উক্দ্যোক্তো হোব”। 

(entreprenurehub.mym.com) নোক্ি একটি ওক্য়ব মপোে যোল বিখ্রর করো হক্য়ক্ছ মর্খোক্ন 

খুব অল্প  িক্য়  কল উক্দ্যোক্তো িোক্দর র্োবিীয় িথ্য ও উক্দ্যোগ  ম্পক্কয জোখ্রনক্য় খ্রনক্জক্দর 

খ্রনবখ্রন্ধি করক্ি পোরক্বন ও খ্রবখ্রভন্ন খ্রবষক্য় পরোিশ য গ্রহে করক্ি পোরক্বন। উক্দ্যোক্তোরো র্োক্ি 

 হক্জই ম বো গ্রহে, িোক্দর খ্রচখ্রিি  িস্যোবলী  ম্পক্কয পরোিশ য মপক্ি পোক্র িোরই জন্য 

বিখ্রর করো হক্য়ক্ছ একটি নতুন কক্ষ্। মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলক্য়র খ্রনচিলোয় খ্রনি যোন করো 

হক্য়ক্ছ উক্ত কক্ষ্টি। মজলো প্রশো ক্কর  োখ্রব যক খ্রনক্দ যশনো ও পরোিশ যক্রক্ি উক্দ্যোক্তো হোক্বর 

ভোরপ্রোপ্ত কি যকিযোর িোেক্ি এই ম ক্লর  োখ্রব যক কোর্ যক্রি পখ্ররচোখ্রলি হক্চ্ছ।  

3.  তদনন তদনন পি মা জনাব শমাহাম্মদ 

এনামুল হক, শজলা 

প্রো ক, 

মিমনত াংহ 

eZ©gvb miKvi f~wg e¨e¯’v‡K wWwRUvjvB‡Rkb K‡iশছ  Ges ‡mev MÖnxZ Awd‡m bv G‡m 

N‡i e‡m AbjvB‡b LwZqv‡bi Ae¯’vb Rvb‡Z পারনছ Ges LwZqv‡bi mvwU©dvBW Kwci 

Rb¨ Av‡e`b Ki‡Z cvরনছ| Awdm G‡m Av‡e`b Ki‡Z হনচ্ছ না| †mev MÖnxZv hw` 

evwo‡Z e‡m LwZqv‡bi mvwU©dvBW Kwc †c‡Z Pvq Zvn‡j WvK gvïj cwi‡kva Ki‡j 

WvK‡hv‡M †cvó Awd‡mi gv‡a¨‡g LwZqv‡bi bKj mieivn Kiv হনচ্ছ। ‡m‡Uj‡g›U 

†iKWiæg kvLv ‡_‡K cÖwZw`b  Rv‡e`v bK‡ji  Av‡e`b AbjvB‡b MÖnY Kiv হনচ্ছ। 

LwZqv‡bi bKj Av‡M c‡bi ‡_‡K wek w`b mgq jvMZ| †Rjv cÖkvmK g‡nv`q 

†m‡Uj‡g›U †iKW©iæg kvLv cwi`k©b K‡i eZ©gv‡b †Rjv cÖkvmK g‡nv`‡qi wb‡`©kbvq 

‡iKW©iæ‡gi Rbej e„w× K‡i w`‡b w`‡b Rv‡e`v bKj mieivn Kiv n‡”Q|   

4.  কৃষনকর বাজার 

স্থাপন 

জনাব শমাহাম্মদ 

তেল্লুল বারী ভূঞা 

শজলা বাজার 

কম মকতমা, ত তনির 

কৃতষ তবপণন 

কম মকতমার কার্ মালি, 

মিমনত াংহ। 

কৃতষ  ম্প্র ারণ অতধদপ্তনরর তত্ত্বাবধানন কৃষক কর্তমক উৎপাতদত কৃতষ পনণ্য  রা তর কৃষক 

কর্তমক বাজারজাত করার জন্য নতরী করা হনব। এখানন কৃষকনদর  মন্বনি  মবাি  তমতত 

করা বা এফএমতজ গ্রুপ করা হনব। ফ ল বাজারজাত করনণ  রকাতর পৃষ্ঠনপাষকতা শদওিা 

হনব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষকগণ তানদর উৎপাতদত পণ্য শকান তনতদ মষ্ট জািগাি একীভূত কনর দলগত 

তবপণননর মাধ্যনম  প্রার্তমক মধ্যস্বত্ব শভাগী অর্ মাৎ ফতেিা, শবপারী, আেৎদার ইতযাতদ 

ব্যব ািীনদর পতরহার কনর  রা তর কৃষনকর বাজানর পণ্য তবক্রি করনত পারনব। 

5.  ইউতনিন পর্ মানি 

প্রাতণ ম্পদ শ বা 

(টিকাদান) 

 হজীকরণ। 

জনাব ডাোঃ শমাহাম্মদ 

ওিানহদুল আলম 

শজলা প্রাতণ ম্পদ 

কম মকতমা, 

মিমনত াংহ 

১। জনগণ/কৃষনকর শদারনগাোি প্রাতণ ম্পদ শ বা (টিকাবীজ) শপ্ছাননা 

২। কৃষক/খামারীর  মি, শ্রম ও র্াতািাত খরি কমাননা 

উনেশ্য : 

১। শরাগ প্রততনরাধ ক্ষমতা বৃতদ্ধর মাধ্যনম প্রাতণজ আতমনষর উৎপাদন বৃতদ্ধ 

২। দাতরদ্র দূরীকরনণ তর্া অর্ মননততক  মৃতদ্ধ 

৩। নারীর ক্ষমতািন 

 

http://www.treasurymymen.gov.bd/
http://entreprenurehub.mym.com/
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ক্র

ি 

উদ্ভাবনী 

উনযানগর নাম 

উদ্ভাবনকর নাম উদ্ভাবনী উনযানগর তববরণ 

6.  মিমনত াংহ 

ইননডক্স 

 

জনাব শমাোঃ 

আননািার পারনভজ 

অতফ   হকারী কাম 

কতম্পউটার 

মুদ্রাক্ষতরক,  াধারণ 

োখা, শজলা 

প্রো নকর কার্ মালি, 

মিমনত াংহ 

খ্রশল্প ও  িংস্কৃখ্রির ধোরক িয়িনখ্র িংহ মজলোর ঐখ্রিহযবোহী স্থোপনো, প্রখ্যোি ব্যখ্রক্তত্ব, দশ যনীয় 

স্থোন এবিং খ্রবখ্রভন্ন ধরক্নর  খ্রচত্র িথ্য এখন এক োক্থ এক ইনক্িক্ক্স। কযোেোগখ্ররখ্রভখ্রিক 

িয়িনখ্র িংক্হর ব্যখ্রক্ত পর্ যোক্য়র প্রখ্রিষ্ঠোন মথক্ক শুরু কক্র  রকোখ্রর-মব রকোখ্রর প্রখ্রিষ্ঠোন, খ্রবখ্রভন্ন 

 িংগঠন, এনখ্রজও, ব্যব োখ্রয়ক প্রখ্রিষ্ঠোন হ  বখ্রকছুর িথ্য পোওয়ো র্োক্ব িয়িনখ্র িংহ 

ইনক্িক্ক্স। ঐখ্রিহযবোহী স্থোপনো, প্রখ্যোি ব্যখ্রক্তত্ব, দশ যনীয় স্থোন, ঐখ্রিহযবোহী খোবোর, খ্রবক্নোদক্নর 

জন্য খ্রবখ্রভন্ন উদ্যোন-পোকয, আবোখ্র ক মহোক্েল, এনখ্রজও, গক্বষেো মকন্দ্র, েোক্ভল এক্জন্সী, 

ইন্টোরক্নে  োখ্রভ য  মপ্রোভোইিোর, শখ্রপিং িল,  রকোরী-মব রকোরী অখ্রি ,  িংগ্রহশোলো হ আরও 

প্রক্য়োজনীয় অক্নক খ্রকছু রক্য়ক্ছ। প্রযুখ্রক্তর ইখ্রিবোচক ব্যবহোক্রর িোেক্ি দ্রুি  িক্য়র িক্ে 

িয়িনখ্র িংহ মজলোর িথ্য  ব যস্তক্র মপৌক্ছ মদয়োর জন্য িোেি খ্রহক্ ক্ব কোজ করক্ছ 

িয়িনখ্র িংহ ইনক্িক্স। 

মলোকোল  োচ য ইখ্রঞ্জন খ্রহক্ ক্ব িয়িনখ্র িংহ ইনক্িক্ক্স  োচ য কক্র িথ্য পোওয়ো র্োক্ব। িথ্যগুক্লো 

উপক্জলোখ্রভখ্রিক সুখ্রবন্যস্ত করো রক্য়ক্ছ। মকোন একটি জোয়গোক্ক মব  পক্য়ন্ট ধক্র আশপোক্শ 

প্রখ্রিষ্ঠোন মখোজোর সুক্র্োগ রক্য়ক্ছ িয়িনখ্র িংহ ইনক্িক্ক্স। 

7.  “পােকৃত 

তেক্ষার্ীনদর না-

দাবী প্রতযিন 

প্রদান” েীষ মক 

শ বাটি  হতজকরণ 

মিমনত াংহ 

পতলনটকতনক 

ইনতস্টটিউট 

পোশকৃি খ্রশক্ষ্োথীরো অত্র প্রখ্রিষ্ঠোক্নর website (www.mpi.edu.bd)   টি ব্যবহোর কক্র 

িোক্দর ”নো-দোবী প্রিযয়ন” পত্রটি  download/printout করক্ি পোরক্ব । উক্ত কোক্জর 

জন্য খ্রশক্ষ্োথীক্দর স্ব-শরীক্র প্রখ্রিষ্ঠোক্ন আ োর প্রক্য়োজন মনই। 

8.  মাই ডক্টর এপ – 

 নরর দুিানর 

তডতজটাল স্বাস্থয 

শ বা 

 

উপনজলা স্বাস্থয ও 

পতরবার পতরকেনা 

কম মকতমার কার্ মালি, 

উপনজলা স্বাস্থয 

কমনপ্লক্স,  নান্দাইল, 

মিমনত াংহ 

“মাই ডক্টর” অযানপ শরাগীনদর তডতজটাল ডাটানবইজ কনর  কতমউতনটি তিতননকর প্রতেতক্ষত 

কতমউতনটি শহলর্ শকিার শপ্রাভাইডারনদর  হািতাি ই-শহলর্ এর মাধ্যনম  হনজই দূরবতী 

শকাননা এলাকার শরাগীনক তভতডওকনল শ বাদান এবাং এপ ব্যবহানরর মাধ্যনম  হনজই 

শরাগীনদর ফনলাআপ তনতিতকরণ ,শহািাট এপ এর মাধ্যনম শরাগীনক তভতডও কনল শরতজস্ট্রাড ম 

তিতকৎ ক কর্তমক শ বাদান করা হি। বতমমানন প্রাি ৬৫০ জননর শবেী শরাগী উক্ত অযাপ এর 

মাধ্যনম শ বা পানচ্ছ।  

9.  বঙ্গবন্ধু টাইম  ঊপনজলা তেক্ষা অতফ , 

মিমনত াংহ  দর 

খ্রশক্ষ্োথীরো বঙ্গবন্ধু খ্রবষয়ক বই পড়ক্ব এবিং জোনক্ব। খ্রশক্ষ্োথীক্দর িক্ে বঙ্গবন্ধুর বই পড়োর 

আগ্রহ সৃখ্রষ্ট হক্ব। প্রখ্রিটি বই পড়োর মশক্ষ মূল্যোয়ন কক্র পুরস্কোর মদওয়ো হক্ব। 

10.  োশুেী-শছনল-বউ 

এর  মন্বনি 

উঠান নবঠক 

 

শফরনদ্ ী শবগম, 

উপপতরিালক, 

মতহলা তবষিক 

অতধদপ্তর মিমনত াংহ। 

১। শ্বাশুেী-শছনল- এর  মন্বনি উঠান নবঠক করা হনব। 

২। পুরুষ  দস্য (নছনলর উপতস্থতত তনতিত করা) 

৩। নারীর শম্তলক অতধকানরর উপর গুরুত্ব আনরাপ করা। 

৪। নারী পুরুষ এনক অনন্যর পতরপূরক তহ ানব  হনর্াতগতা প্রদান। 

৫। নারীর ক্ষমতািন ও ত দ্ধান্ত িহনণ  হনর্াতগতা করা। 

11.  Correct 

Spelling 

Competition  

শজলা প্রার্তমক 

তেক্ষা অতফ , 

মিমনত াংহ 

প্রতততদন িান  তেক্ষাতর্ মনদর মানে একটি প্রততনর্াতগতা করা হি এবাং একজননক পুরস্কার 

প্রদান করা হি। এনত তানদর মানে পোনোনার আিহ শবনে র্াি এবাং তারা উৎ াতহত হনি 

র্ানক। 

12.  বঙ্গমাতা শেখ 

ফতজলাতুনন্নছা 

মুতজব উইনমন্স 

কণ মার 

কাতজ শমা: আবদুর 

রহমান, শজলা 

প্রো ক, শনত্রনকাণা 

মজলো প্রশো ক্ন কোজ করক্ি খ্রগক্য় মদখো র্োয় নোরীগে খ্রবখ্রভন্ন  িস্যো ও আক্বদন খ্রনক্য় মজলো 

প্রশো ক্নর খ্রনকে আক্ ন। খ্রকন্তু িোক্দর জন্য খ্রবক্শষ মকোন েোেিি য নো থোকোয় অক্নক মক্ষ্ক্ত্রই 

িোক্দর প্রোথীি ম বো িোরো মপক্য়ক্ছন খ্রকনো, ম  খ্রবষয়টি খ্রনখ্রিি হওয়ো র্োয় নো। িোছোড়ো 

নোরীরো মর্ মকোন  িয় মর্ মকোন স্থোন হক্ি িোক্দর আক্বদন দোখ্রখক্লর সুক্র্োগও কি। 

পোশোপোখ্রশ নোরীগে খ্রবখ্রভন্ন  িয় মজলো প্রশো ক্নর িোেক্ি অন্যোন্য দপ্তর/ িংস্থোর খ্রনকে হক্ি 

ম বো পোওয়োর আক্বদন কক্রন। খ্রকন্তু সুখ্রনখ্রদ যষ্ট মকোন ব্যবস্থোপনো নো থোকোয় ম বো প্রোথীর 

আক্বদক্নর খ্রবষক্য় িক্লোআপ করো বো িথ্য পোওয়ো র্োয় নো। িক্ল নোরীগে র্থোর্থ ম বো প্রোখ্রপ্ত 

হক্ি বখ্রঞ্চি হন। খ্রবদ্যিোন অবস্থো মথক্ক উিরক্ের লক্ক্ষ্য রোেীয় দশ যন ও  রকোক্রর নীখ্রি 

আদশ য বোস্তবোয়নকক্ল্প এবিং মনত্রক্কোেো মজলো প্রশো ন কর্তযক বঙ্গিোিো মশখ  িখ্রজলোতুক্ন্নছো 
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ক্র

ি 

উদ্ভাবনী 

উনযানগর নাম 

উদ্ভাবনকর নাম উদ্ভাবনী উনযানগর তববরণ 

মুখ্রজব ইউক্িন্স কে যোর শীষ যক নোরীক্দর জন্য খ্রবক্শষোখ্রয়ি একটি েোেিি য বিখ্রর করো হক্য়ক্ছ। 

এর িোেক্ি মনত্রক্কোেো মজলোর মর্ মকোন নোরী, মর্ মকোন   িয়, মর্ মকোন স্থোন হক্ি আক্বদন 

করক্ি পোরক্বন এবিং িথ্য প্রযুখ্রক্ত ব্যবহোক্রর িোেক্ি উক্ত আক্বদন মুহ মকোথোয়, খ্রক 

অবস্থোয়, খ্রনষ্পখ্রির অক্পক্ষ্োয় আক্ছ িো জোনো র্োক্ব ও ম বো প্রোখ্রপ্তর খ্রবষয়টি চ্যড়োন্তভোক্ব 

খ্রনষ্পখ্রি করো র্োক্ব। 

 

বঙ্গিোিো মশখ িখ্রজলোতুক্ন্নছো মুখ্রজক্বর অ োিোন্য অবদোন ও িাঁর স্মৃখ্রিক্ক খ্রচরস্মরেীয় কক্র 

রোখোর লক্ক্ষ্য “বঙ্গিোিো উইক্িন্স কে যোক্রর শপথ নোরী উন্নয়ন ও ক্ষ্িিোয়ক্ন মদভোক্ব পথ” 

শীষ যক মলোগোনটি ধোরে কক্র “ বঙ্গিোিো মশখ িখ্রজলোতুক্ন্নছো মুখ্রজব উইক্িন্স কে যোর 

(BSFMWC)” শীষ যক একীভূি অনলোইন েোেিি য প্রখ্রিষ্ঠোর উক্দ্যোগ গ্রহে করো হক্য়ক্ছ। 

এ উক্দ্যোগটি খ্রিখ্রজেোল বোিংলোক্দশ পুরস্কোর ২০২১ মজলো পর্ যোক্য় (ক্শ্রষ্ঠ ব্যখ্রক্ত) ম রো উক্দ্যোগ 

খ্রহক্ ক্ব পুরস্কৃি হয়। 

 http://digitalnetrokona.org. 

13.  অনলাইন 

গণশুনাতন ও 

গণশুনাতন 

ব্যবস্থাপনা 

 ফটওিযার 

কাতজ শমা: আবদুর 

রহমান, শজলা 

প্রো ক, শনত্রনকাণা 

আধুখ্রনক জনপ্রশো নক্ক আরও গখ্রিশীল ও জনমুখী করক্ি জনগক্ের  িস্যো খ্রনক্য় মজলো 

প্রশো ক  রো খ্রর ম বোপ্রোথীর  োক্ষ্োৎ কক্র থোক্কন। এখন প্রখ্রি বুধবোর  রো খ্রর এবিং উক্ত 

 িেওয়যোক্রর িোেক্ি অনলোইক্ন মজলো প্রশো ক জনগক্ের অভোব, অখ্রভক্র্োগ, আক্বদন, 

খ্রনক্বদন শুনক্ছন এবিং িোৎক্ষ্খ্রেকভোক্ব খ্রনষ্পখ্রিক্র্োগ্য খ্রবষয় মূহ িৎক্ষ্েোৎ খ্রনষ্পখ্রি কক্র 

জনগেক্ক ম বো প্রদোন কক্র র্োক্চ্ছন।   

http://publichearing.mowrpms.com 

14.  ত তভল সুযট 

মতনটতরাং 

ত নস্টম। 

কাতজ শমা: আবদুর 

রহমান, শজলা 

প্রো ক, শনত্রনকাণা 

উক্দ্যোগটির মূল উক্িশ্য হক্লো-  রকোখ্রর স্বোথ য রক্ষ্োয় মদওয়োখ্রন িোিলো পখ্ররচোলনোয় কোর্ যকর 

উক্দ্যোগ গ্রহে, িদোরখ্রক মজোরদোরকরে ও খ্রবদ্যিোন  িস্যো মূহ উিরক্ের খ্রনখ্রিি মজলো 

প্রশো ন, মনত্রক্কোেো কর্তযক িথ্য প্রযুখ্রক্ত ব্যবহোক্রর িোেক্ি  িেওয়যোর খ্রভখ্রিক অনলোইন 

খ্র খ্রভল সুযে িখ্রনেখ্ররিং খ্র ক্েি নোক্ি একটি অনলোইন খ্র ক্েি মিক্ভলপ করো। এটি 

বোস্তবোখ্রয়ি হক্ল মদওয়োখ্রন িোিলোর খ্রববরে, মকোন অখ্রিক্  কোর খ্রনকে মপখ্রেিং আক্ছ, িোিলোর 

পরবিী িোখ্ররখ, িোিলোর রোয়, আপীল খ্ররখ্রভশন, উচ্চির আদোলক্ি িোিলোটির অযোিক্ভোক্কে 

এর নোি  ম্পখ্রকযি খ্রবস্তোখ্ররি িথ্য িোৎক্ষ্খ্রেকভোক্ব জোনো  ম্ভব হক্ব। 

15.  ‘ াটি মতফনকট 

শক  

ম্যাননজনমন্ট 

ত নস্টম 

 ফটওিযার’ 

কাতজ শমা: আবদুর 

রহমান, শজলা 

প্রো ক, শনত্রনকাণা 

 রকোখ্রর পোওনো আদোয় আইন, ১৯১৩ অনুর্োয়ী খ্রবখ্রভন্ন  রকোখ্রর/আধো- রকোখ্রর/স্বোয়ত্বশোখ্র ি 

প্রখ্রিষ্ঠোন মূক্হর অনোদোয়ী অথ য আদোক্য়র লক্ক্ষ্য এটি একটি  রকোখ্রর প্রখ্রক্রয়ো।  রকোখ্রর পোওনো 

আদোক্য়র জন্য  োটি যখ্রিক্কে িোিলো রুজু করো হয়।  োটি যখ্রিক্কে মিোকিিো  িংক্রোন্ত িোেোক্বজ 

প্রস্তুি, িথ্য হোলনোগোদকরে,  োটি যখ্রিক্কে িোিলো খ্রনষ্পখ্রি  হজীকরে, খোিক্কর হয়রোনী 

মরোধ, মনোটিশ/ওয়োক্রন্ট িোখ্রিল খ্রনখ্রিিকরে ও  রকোখ্রর পোওনো আদোক্য়র গখ্রি মবগবোন 

করোই এ  িেওয়যোর বিরীর উক্িশ্য। এ  িেওয়োক্রর িোেক্ি িোিলোর জটিলিো এবিং 

দী যসূখ্রত্রিো হ্রো  করো কক্র জনগক্নর উপকোর করো হয়। 

www.certificate.automateinfosys.com 

16.  “শিতনার 

বাতত র” 

কাতজ শমা: আবদুর 

রহমান, শজলা 

প্রো ক, শনত্রনকাণা 

মুখ্রজববষ য ও স্বোধীনিোর সুবে যজয়ন্তীক্ি স্বোধীনিোর রূপকোর, বোঙোখ্রল জোখ্রির স্বপ্নদ্রষ্টো, জোখ্রির 

খ্রপিো বঙ্গবন্ধু মশখ মুখ্রজবুর রহিোক্নর প্রখ্রি গভীর শ্রদ্ধো খ্রনক্বদন এবিং িাঁর আদ যশ মচিনো 

বিযিোন ও ভখ্রবষ্যৎ প্রজক্ন্মর িোক্ে  ঞ্চোখ্ররি করোর উক্িশ্য মথক্ক “মচিনোর বোখ্রি র” 

শীষ যক উক্দ্যোগটি গ্রহে করো হক্য়ক্ছ। মর্োগদোক্নর পর জোিীয় মশোক খ্রদব  ১৫ আগে ২০২০ 

িোখ্ররখ জোখ্রির খ্রপিোর প্রখ্রি শ্রদ্ধোঞ্জখ্রল জ্ঞোপন করক্ি খ্রগক্য় লক্ষ্য কক্রন জোিীয় খ্রদব গুক্লোক্ি 

জোখ্রির খ্রপিোর একটি ছখ্রব অস্থোয়ী িক্ঞ্চ স্থোপন কক্র ম খোক্ন পুষ্পস্তবক অপ যে করো হক্চ্ছ। 

মনত্রক্কোেো মুখ্রক্তযুদ্ধ ও খ্রশল্প োখ্রহক্িযর অনন্য ভূখ্রি হওয়ো  ক্ত্বাবও মনত্রক্কোেো মজলোয় এ শূন্যিো 

খ্রবরোজিোন খ্রছল। এ মপ্রখ্রক্ষ্ক্ি মুখ্রজববষ য ও স্বোধীনিোর সুব যেজয়ন্তীক্ি জোখ্রির খ্রপিোর প্রখ্রি 

র্থোর্থ  ম্মোন প্রদশ যক্নর অখ্রভপ্রোক্য় মজলো প্রশো ন কর্তযক এ উক্দ্যোগটি গ্রহে করো হক্য়ক্ছ। 
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17.  হাওনে পততত 

জতমনত কৃতষ 

 াংস্কৃততর নব 

শিতনা। 

কাতজ শমা: আবদুর 

রহমান, শজলা 

প্রো ক, শনত্রনকাণা 

িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর ম োষেো " মুখ্রজবশিবষ য উপলক্ক্ষ্য এক ইখ্রঞ্চ পখ্রিি জখ্রিও অনোবোখ্রদ 

থোকক্ব নো" এ  খ্রনক্দ যশনো বোস্তবোয়ক্ন হোওড় অঞ্চক্ল দী য খ্রদক্নর হোজোর হোজোর একর পখ্রিি 

জখ্রি ইখ্রিহোক্  প্রথি বোক্রর িি আবোক্দর আওিোয় আনয়ন এ খ্রবক্শষ উক্দ্যোক্গর মূল 

উক্িশ্য। প্রোখ্রন্তক কৃষকক্দর  উদ্বুদ্বকরে এবিং কৃখ্রষ উৎপোদন বৃখ্রদ্ধ ও গ্রোিীে কৃখ্রষক্ক্ষ্ত্র 

 ম্প্র োখ্ররি হক্ব। 

18.  মুতক্তযুনদ্ধর 

স্মৃতত-তবজতেত 

স্থান  াংরক্ষণ 

কাতজ শমা: আবদুর 

রহমান, শজলা 

প্রো ক, শনত্রনকাণা 

মুবক্তযুদ্ধের স্মৃবি, আদ্ধিগ ও চেিনা এিিং মুবক্তদ্ধ াোদ্ধের িযাগ ও িীর গাঁথাদ্ধক িিতিান 

প্রজন্মদ্ধক স্মরণ কবরদ্ধয় বেদ্ধি চজলা প্রশা ক কর্ততক েশটি উপদ্ধজলার মুবক্তযুদ্ধের স্মৃবি 

বিজবিি বিবভন্ন স্থান ও িধ্য ভূবিগুদ্ধলাদ্ধক  িংরক্ষদ্ধণর জন্য এই প্রকল্পটি ব্যিহার করা 

হদ্ধয়দ্ধে। 

19.  তডতজটাল 

কননটন্ট ব্যবহার 

কতর, তেখনফল 

অজমন কতর 

শজলা প্রার্তমক 

তেক্ষা অতফ , 

শনত্রনকাণা 

 কল িান  তডতজটাল কননটন্ট ব্যবহার করা হি এবাং অতডও তভজুিালভানব শদখাননা হি 

এনত তেক্ষার্ীগণ  হনজ উপকৃত হি।  তেক্ষার্ীগণ তেখনফল দ্রুত কানজ লাগানত পানর। 

20.  এন্ড্রনিট গুগল 

ফরম ব্যবহার 

কনর তবযালি 

হনত তথ্য  াংিহ  

শজলা প্রার্তমক 

তেক্ষা অতফ ার, 

শনত্রনকাণা 

এন্ড্রনিট গুগল ফরম ব্যবহানরর মাধ্যনম তবযালি হনত শর্নকান তথ্য  াংিহ ক্রা হি। এনত 

কাউনক অতফন  আ নত হি না এবাং দ্রুত  কল তথ্য পাওিা র্াি। 

21.  শ াোল তমতডিার 

মাধ্যনম নাগতরক 

 মস্যা ও 

 মাধান 

শজলা প্রো নকর 

কার্ মালি, জামালপুর 

অন্যান্য শজলার মনতা এখাননও রনিনছ তবতভন্ন ধরননর  মস্যা। প্রো ননর শিানখর আোনল 

 নট র্াওিা এ  ব শছাট বে নাগতরক  মস্যা  মাধাননর লনক্ষয জামালপুর শজলা প্রো ন 

কর্তমক একটি শফ বুক গ্রুপ শখালা হনিনছ র্ার নাম Jamalpur: Problems and 

Prospects (জামালপুরোঃ  মস্যা ও  মাধান)। ব ম  াধারনণর মূল্যবান মতামত প্রদাননর 

মাধ্যনম  জামালপুনরর  াতব মক উন্নিনন এই শফ বুক গ্রুপটি অ ামান্য অবদান রাখনছ এবাং 

ভতবষ্যনত এর কম মপতরতধ ও িহণনর্াগ্যতা আরও তবস্তৃত হনব বনল আো করা র্াি। 

22.  নকেীহাট শজলা প্রো নকর 

কার্ মালি, জামালপুর 

িানমর শব্-তেরা  াাং াতরক কানজর ফাঁনক ফাঁনক শ ্তখনতাবেতোঃ নতরীকৃত নকেীকাঁর্া 

আজ বাাংলানদে হ বতহতব মনশ্ব  মাদৃত। জামালপুনর শপাোক পতরচ্ছনদর গুণগতমান উন্নত 

হওিাি এবাং এর দাম তুলনামূলকভানব কম হওিাি শদে ও শদনের বাইনর এর ব্যাপক 

িাতহদা তদন তদন বৃতদ্ধ পানচ্ছ। নকেীকাঁর্া শদনের অর্ মননততক উন্নিনন উনেখনর্াগ্য ভূতমকা 

রাখনত  ক্ষম এবাং শদনের শবকার  মস্যা  মাধাননও  হািক ভূতমকা রাখনছ। তাই তেেটির 

উন্নিননর জন্য  রকারীভানব উনযাক্তানদর উৎ াতহত করা হনচ্ছ। এ তেনের প্র ানরর জন্য 

 রকার কর্তমক জামালপুনর একটি নকেী পেী গনে শতালার প্রকে িহণ করা হনিনছ। প্রতত 

 প্তানহর েতনবার জামালপুর শজলার বকুলতলাি পাবতলক লাইনেতর প্রাঙ্গনণ তনিতমতভানব 

নকেীহাট বন । দূরদূরান্ত শর্নক শক্রতা ও ব্যব ািীগণ সুলভমূনল্য নকেী তেনের জন্য পণ্য 

ক্রনির সুনর্াগ পানচ্ছন। 

23.  বীর মুতক্তনর্াদ্ধার 

হানতর ছানপ 

বাাংলানদনের 

মানতিত্র অঙ্কন 

উপনজলা তনব মাহী 

অতফ ানরর 

কার্ মালি, বকেীগে 

নতুন প্রজনন্মর কানজ মুতক্তযুনদ্ধর শিতনা শপ্নছ তদনত  শেকনের অনু ন্ধানন নতুন প্রজন্মনক 

উদ্বুদ্ধকরণ এবাং বীর মুতক্তনর্াদ্ধাগনণর স্মৃতত  াংরক্ষনণ এটি গুরুত্বপুণ ম ভূতমকা পালন কনরনছ।   

24.  Melamda

h Batha 

MIS 

উপনজলা তনব মাহী 

অতফ ানরর 

কার্ মালি, শমলান্দহ 

চিলান্দহ উপদ্ধজলার  কল উপকারদ্ধভাগীর িথ্য একটি ডাটা চিইদ্ধজর অধীদ্ধন বনদ্ধয় আ া 

হদ্ধয়দ্ধে। এর ফদ্ধল একই ব্যবক্ত একাবধক সুবিধা চভাগ করদ্ধি পারদ্ধি না। চকান ব্যবক্ত 

ইদ্ধিাপূদ্ধি ত চকান সুবিধা চভাগ করদ্ধে বক না িা  হদ্ধজ জানা  াদ্ধি। চকান উপকারদ্ধভাগীর 

ভািা চপৌোদ্ধনা বনবিি করার লদ্ধক্ষয  িংবিষ্ট উপকারদ্ধভাগীর চিািাইদ্ধল OTP পাঠাদ্ধনার 

কা তক্রি হাদ্ধি চনওয়া হদ্ধয়দ্ধে। 
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25.  প্রোং া বক্স প্রার্তমক তেক্ষা 

অতফ , জামালপুর 

তেক্ষার্ীরা তানদর  হপাঠি শকান  হনর্াতগতা করনল তার নাম তলনখ শ ই বক্স এ রানখ এবাং 

প্রতত েতনবার তা িা  রুনম পো হি র্ানত এনক অপনরর প্রতত শ্রদ্ধা ও আস্থা বােনব।  

26.  তবজ্ঞান জগৎ প্রার্তমক তেক্ষা 

অতফ , জামালপুর 

প্রার্তমক তবযালনি অধ্যিনরত তেশুনদর আধুতনক ও তবজ্ঞান মনষ্ক করার গনর শতালার লনক্ষয 

শশ্রণীকনক্ষ তেক্ষার্ীনদর িাতহদা অনুর্ািী প্রার্তমক তবজ্ঞান বই অনু রণ করা আলাদা তবজ্ঞান 

জগৎ নতরী করা। 

27.   ামাতজক 

তনরাপত্তা 

ডাটানবইজ 

ব্যবহানর এপ  

ব্যবহার  

জনাব শমা: আতরফুর 

রহমান  

উপনজলা  মাজন বা 

অতফ ার, 

 তরষাবােী, 

জামালপুর 

উপনজলা পর্ মানি  কল ধরননর ভাতা অনলাইনন এপ  এর মাধ্যনম প্রদান করা হি, এনত 

 ঠিক ব্যতক্ত ভাতা িহণ করনব এবাং একই ব্যতক্তর নাম একাতধকবার এতি হনব না। ফনল 

 কল ভাতানভাগী সুনর্াগ পানব। 

28.  ভূতম অতধিহণ 

ত নস্টম 

তডতজটাইজকরণ 

জনাব শমা: শমাতমনুর 

রতেদ, শজলা 

প্রো ক, শেরপুর 

ভূতম অতধিহণ ম্যাননজনমন্ট ত নস্টম এর মাধ্যনম ভূতম অতধিহনণর র্াবতীি শ বা দ্রুত প্রদান। 

29.  ভূতম  ম্পতকমত 

মামলা অনলাইন 

ডাটানবজকরণ  

জনাব শমা: শমাতমনুর 

রতেদ, শজলা 

প্রো ক, শেরপুর 

শেরপুর শজলা, তভতপ জতম হ ভূতম  ম্পতকমত মামলার তথ্যাতদ অনলাইন ডাটানবজকরণ এবাং 

ওনিব শপাট মানল প্রদে মন। 

30.  ভূতম শ বালি ও 

ভূতম তেক্ষালি 

 

 

জনাব মুকতাতদরুল 

আহনমদ 

 অতত. শজলা 

প্রো ক ( াতব মক), 

শেরপুর 

ভূতম শ বা তবষিক তথ্য ও  হািতা শকন্দ্র (নহেনডস্ক) শ বালনি আনবদন  াংক্রান্ত তথ্য, 

পরামে ম ও  হনর্াতগতা প্রাতপ্ত হ নামজাতর ও অন্যান্য  কল আনবদন িহণ নম্বর প্রদান। 

ভূতমর শম্তলক জ্ঞানতনভ মর তেক্ষাকার্ মক্রম। শ বািহীতার অজ্ঞতাদূরীকরণ, ভূতম জ্ঞান ও 

 নিতনতা বাোনত মতডউল তভতত্তক নামজাতর, খততিান, দতলল, ভূতম ক্রনি  তকমতা, 

তডতজটাল জতরপ, উত্তরাতধকার, আইনী তবষনি প্রতেক্ষণ 

31.  জন্ম-মৃতুয 

তনবন্ধন কার্ মক্রম 

 হজীকরণ। 

 

জনাব ফারুক আল 

মাসুদ, উপনজলা 

তনব মাহী অতফ ার, 

তেনাইগাতত, শেরপুর 

িাম পুতলতে, ইউতপ  তিব ও স্বাস্থয  হকারীনদর  মন্বনি জন্ম-মৃতুয তনবন্ধন কার্ মক্রনম 

ত্বরাতন্বত করা। এনত িানম শকউ নতুন জন্মিহণ/ মৃতুযবরণ করনল িাম পুতলনের মাধ্যনম তথ্য 

 াংিহ করা হি বা তাঁর টিকা কাড ম  াংিহ করা হি। পরবতীনত তাঁর জন্মতনবন্ধন/ 

মৃতুযতনবন্ধন হ শুনভচ্ছা বাতমা /নোক বাতমা তাঁর বাতেনত পাঠিনি শদওিা হি। 

32.  AvaywbK I 

jvMmB cÖhyw³ 

e¨envi K‡i 

Mvfxi RvZ 

D™¢veb I `ya  

Drcv`b e„w× 

Wvt †iRIqvbyj nK 

fuBqv, cÖv³b 

Dc‡Rjv cÖvwYm¤ú` 

Kg©KZ©v, ‡kicyi 

m`i,‡kicyi 

AvaywbK I jvMmB নতুন নতুন cÖhyw³ e¨envi K‡i Mvfxi RvZ D™¢veb I ỳa  Drcv`b 

e„w× করা হি। 
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২.০ র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালয়, িয়িনর্ িংহ এে 2021-2২  অর্ িবছবেে োজস্ব শাখাে প্রর্িববদন 

 

২.১ ভূখ্রি উন্নয়ন কক্রর দোখ্রব ও আদোয়  িংক্রোন্ত (২০২১-২০২২) 

২.১.১  োধোরে দোখ্রব ও আদোয় খ্রববরেী (২০২১-২০২২):  

মজলোর নোি 

 োধোরে দোখ্রব (েোকো)  োধোরে আদোয় (েোকো)  

বক্কয়ো হোল মিোে খ্রবক্বচয িোক্  আদোয় মিোে আদোয়  
আদোক্য়র 

হোর (%) 

িয়িনখ্র িংহ 5,44,94,479 6,89,72,748 12,34,67,227 2,86,99,553 

 

15,35,80,871 

 

124.38 

মনত্রক্কোনো 1,৩৯,৮০,৪২৯ 0,22,37,027 3,৪০,১৭,৪53 ৩০,২৬,৪৭৮ ৩,৬৬,৭৬,৭৯৩ ১০৮ 

জোিোলপুর ১,৭০,৯৬,৮১২ ১,৯০,৫২,৯৫৫ ৩,৬১,৪৯,৭৬৭ ১৯,১৯,৮১৮ ৩,৭২,৯৩,৬২৭ ১০৩.১৬ 

মশরপুর ১,৩৯,৯৪,২৯৬ ১,১২,৮১,০৫৪ ২,৫২,৭৫,৩৫০ ৫৯,৮৮,০২৮ ৩,৮৭,৩৩,০৫৮ ১৫০.২৫ 

মিোে 9,95,66,016 11,93,43,784 21,89,09,797 3,96,33,877 26,62,84,349 121.45 

২.১.২  িংস্থোর দোখ্রব ও আদোয় খ্রববরেী (২০২১-২০২২): 

মজলোর নোি 
 িংস্থোর দোখ্রব (েোকো)  িংস্থোর আদোয় (েোকো)  আদোক্য়র হোর 

(%) 
বক্কয়ো হোল মিোে খ্রবক্বচয িোক্  আদোয় মিোে আদোয় 

িয়িনখ্র িংহ 35,30,20,112 4,64,94,458 39,95,14,570 2,23,67,685 

 

 

23,67,685 

 

2,89,53,663 

 

7.24 

মনত্রক্কোনো ৬০,১২,৮৬১ ৬৩,৭৩,০৫৭ ১,২৩,৮৫,৯১৮ ৬৮,০৮,৫৪০ ৯১,০৪,৫৮২ ৭৩.৫০ 

জোিোলপুর ১৬,৩৭,৫৮,৫৬০ 1,51,15,509 ১৭,৮৮,৭৪,০৬৯ ১,৬৪,৬৬,০৫০ ২,০৩,৮০,৪৫৪ ১১.৩৯ 

মশরপুর ৩,৩৭,৫৬,০৫৯ ৪৯,৫৭,৬১৫ ৩,৮৭,১৩,৬৭৪ ২,২৫,৬৪,৮৪২ ৩,৪৯,২৩,৯৮৫ ৯০.২১ 

মিোে 55,65,47,592 7,29,40,639 62,94,88,231 6,82,07,117 9,33,62,684 45.59 

 

২.২ কৃখ্রষ ও অকৃখ্রষ খো জখ্রি বক্ন্দোবস্ত  িংক্রোন্ত: 

২.২.১ কৃখ্রষ খো জখ্রি বক্ন্দোবক্স্তর খ্রববরেী (২০২১-২০২২):   

মজলোর নোি 
মিোে কৃখ্রষ খো জখ্রি 

(একর) 

বক্ন্দোবস্তক্র্োগ্য কৃখ্রষ 

খো জখ্রি (একর) 

বক্ন্দোবস্ত অক্র্োগ্য কৃখ্রষ 

খো জখ্রি (একর) 

খ্রবক্বচয িোক্  

বক্ন্দোবস্তকৃি 

জখ্রি (একর) 

গি অথ যবছক্র 

বক্ন্দোবস্তকৃি 

জখ্রি (একর) 

মিোে 

বক্ন্দোবস্তকৃি 

জখ্রি (একর) 

বক্ন্দোবস্তপ্রোপ্ত 

ভূখ্রিহীন পখ্ররবোর 

িয়িনখ্র িংহ 03,869.71 15,469.98 8,399.73 2 11.8১ 11.8১ 583 

মনত্রক্কোনো ৪০,১৩২.৯৮ ১৩,৫২৭.২৪ 06,৬০৫.৭৪ ০.৮৪ ১৪.৭৮ ১৪.৭৮ ৭০৯ 

জোিোলপুর ৪৭,২৮২.৬8 ২৩,৭৮৩.৮৫ ২৩,৪৯৮.৮৩ ১৬.১৯ ১১০.৬৩ ১১০.৬৩ ৭৭৪ 

মশরপুর ১১,৭৯৩.৪৭ ৭,৬৪৪.৮০ ৪,১৪৮.৬৭ 0 ১৫.৬৮ ১৫.৬৮ ২৮০ 

মিোে 1,23,078.84 60,425.87 62,652.97 17.03 152.9 ১৫২.৯ ২৩৪৬ 

২.২.২ অকৃখ্রষ খো জখ্রি বক্ন্দোবক্স্তর খ্রববরেী  (২০২১-২0) : (একর) 

মজলোর নোি 
মিোে অকৃখ্রষ 

খো জখ্রি 

বক্ন্দোবস্তক্র্োগ্য অকৃখ্রষ 

খো জখ্রি 

বক্ন্দোবস্ত অক্র্োগ্য 

অকৃখ্রষ খো জখ্রি 

খ্রবক্বচয িোক্  

বক্ন্দোবস্তকৃি জখ্রি 

২০২১-২২ অথ যবছক্র বক্ন্দোবস্তকৃি 

জখ্রি 

িয়িনখ্র িংহ 22,683.88 675.6৬ 22,008.22 ০ ০.১৪ 

মনত্রক্কোনো ৩৫,৭৯১.৫১ ৩,৯৩০.২৩ 31,861.08 ০.৮০ ০.৮০ 

জোিোলপুর ৯,৮২৩.৯১ ৭২০.০৮ 9,103.83 ০ ০.৭৩ 

মশরপুর ৮,৭৯৩.৪৯ ৩৫৯.৭৩ ৮,৪৩৩.৭৭ ০ ০.৫৪ 

মিোে 77,092.79 5,685.7 71,407.1 0.8 2.21 

 

২.৩  রকোখ্রর খো  জখ্রি পুনরুদ্ধোর  িংক্রোন্ত (২০২১-২০২২): (একর) 

মজলোর নোি মিোে খো /অখ্রপ যি/পখ্ররিযক্ত জখ্রি (একর) অনবধ দখলীকৃি জখ্রির পখ্ররিোে খ্রবক্বচয িোক্  উদ্ধোরকৃি গি অথ যবছক্র মিোে পুনরুদ্ধোর 

খো  অখ্রপ যি পখ্ররিযক্ত খো  অখ্রপ যি পখ্ররিযক্ত খো  অখ্রপ যি পখ্ররিযক্ত খো  অখ্রপ যি পখ্ররিয

ক্ত 

িয়িনখ্র িংহহ 40,176.5 12,403.6 13.09 1,315.68 711.4 13.09 ০ ০ ০ 32.84 0 0 

মনত্রক্কোনো 75,924.49 12,253.79 0 931.12 0 0 ০ 0 0 ৬৭.০৬৭

৫ 

0 0 

জোিোলপুর ৭০,২৩৮.৩৫ ৭৭৮.৬৯ ৪.৬৫ ১,২৩৭.৮৭ ০ ০ ০.১০ ০ ০ ৬২.১১ 0 0 

মশরপুর ১২,৩৪২.১৯ ১৮,৬৬৭.১০ ০ ৪৫৪.২৬ ৩৭.৫৩ ০ ০ ০ ০ ২৬.০৫ ০.১২ 0 

মিোে 1,98,681.53 44,103.18 17.74 3,938.93 748.93 13.09 0.1 0 0 188.0৭ 0.12  
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২.৪ মুখ্রজব শিবক্ষ য “ভূখ্রিহীন গৃহহীন” পখ্ররবোক্রর জন্য ‘ক মশ্রখ্রের’ গৃহ খ্রনি যোে  িংক্রোন্ত: 

 

৫.১  প্রথি 

পর্ যোয় 

মজলোর নোি বরোি প্রদি 

 র 

খ্রনি যোে  ম্পন্ন  র  

 িংখ্যো 

খ্রনি যোেোধীন  র 

 িংখ্যো 

বরোি মিরি 

 র 

কবুখ্রলয়ি 

 ম্পন্ন 

নোিজোখ্রর 

 ম্পন্ন 

হস্তোন্তখ্ররি  র 

িয়িনখ্র িংহ 1,305 1,305 0 0 1,305 1,305 1,305 

মনত্রক্কোনো 962 962 2 2 ৯৬০ ৯6০ ৯৬০ 

জোিোলপুর 1,478 1,4৭৮ 0 0 1,47৮ 1,47৮ 1,4৭৮ 

মশরপুর ২৯১ ২৯১ 0 0 ২৯১ ২৯১ ২৯১ 

মিোে 4,034 4,034 0 0 4,034 4,034 4,034 
 

 

৫.২  খ্রদ্বিীয় 

পর্ যোয় 

মজলোর নোি বরোিকৃি 

 র 

খ্রনি যোে  ম্পন্ন  র   িংখ্যো খ্রনি যোে চলিোন 

 র 

বরোি মিরি 

 র  িংখ্যো 

কবুখ্রলয়ি  িংখ্যো নোিজোখ্রর 

 িংখ্যো 

হস্তোন্তখ্ররি 

 র 

িয়িনখ্র িংহ 645 645 0 0 645 645 645 

মনত্রক্কোনো 905 905 2 ০ 505 505 ৯২৫ 

জোিোলপুর ৮৪০ 7৭৫ ০ 65 ৭৭৫ ৭৭৫ 7৭৫ 

মশরপুর ১৬৭ ১৬৭ 0 0 ১৬৭ ১৬৭ ১৬৭ 

মিোে 2,577 2,512 0 65 2,112 2,112 2,512 
 

 

৫.৩: র্তিীয় 

পর্ যোয় 

মজলোর নোি মপ্রখ্ররি 

প্রস্তোব 

প্রোপ্ত বরোি খ্রনি যোে  ম্পন্ন 

 র 

খ্রনি যোে চলিোন 

 র 

কবুখ্রলয়ি  ম্পন্ন নোিজোখ্রর 

 ম্পোদন 

হস্তোন্তখ্ররি  র 

িয়িনখ্র িংহ 842 842 611 229 840 840 553 

মনত্রক্কোনো ১,১১৭ ১,১১৭ ৩৪৭ ৭৭০ ৩৪৭ ৩৪৭ ৩৪৭ 

জোিোলপুর ২৮০ 2৮০ ২০2 30 ২০০ ২০০ ২০০ 

মশরপুর ৩৩৯ ৩৩৯ ১৬৯ ১৭০ ১৬৯ ১৬৯ ১৬৯ 

মিোে 2,576 2,576 1,327 1,201 1,556 1,556 1,269 

 

২.৫ মুখ্রজব শিবষ য ও স্বোধীনিোর সুবে যজয়ন্তী উপলক্ক্ষ্য অস্বচ্ছল বীর মুখ্রক্তক্র্োদ্ধোগক্ের জন্য বীর খ্রনবো  খ্রনি যোে  িংক্রোন্ত: 

মজলো চোখ্রহদো জখ্রি (একর) প্রোপ্ত বরোি খ্রনি যোে  ম্পন্ন খ্রনি যোে চলিোন িন্তব্য  

িয়িনখ্র িংহ 157 21.19 141 37 126 ১ি পর্ যোক্য় খ্রনখ্রি যিব্য বীর খ্রনবোক্ র প্রোপ্ত বরোক্ির িক্ে ১৩০ টি  ক্রর কোর্ যোক্দশ 

প্রদোন করো হক্য়ক্ছ। 

মনত্রক্কোনো ১৬১ ৫৯.০৮ ১২০ 12 ৯3 (১) ১ি পর্ যোক্য় খ্রনি যোে  ম্পন্ন:  দর উপক্জলোর-১০টি। 

(২) ১ি পর্ যোক্য়:  দর-০2, বোরহোট্টো-১০, মিোহনগঞ্জ-৯, খোখ্রলয়োজুরী-৬, িদন-১০, 

মকন্দুয়ো-৯, আেপোড়ো-১২, পূব যধলো-১২, দূগ যোপুর-১১ ও কলিোকোন্দো উপক্জলোয় ১২টি 

 ক্রর খ্রনি যোে কোজ চলিোন। 

)৩(  ২য় পর্ যোক্য়:  দর-৫২, বোরহোট্টো-২২, মিোহনগঞ্জ ২৯, খোখ্রলয়োজুরী-১২, িদন ৪২, 

মকন্দুয়ো-২৭, আেপোড়ো-১৯, পূব যধলো-৩৯, দুগ যোপুর-২১ এবিং কলিোকোন্দো-36টি হ 

 ব যক্িোে ২৯৯টি বীর খ্রনবো  খ্রনি যোক্ের মেেোর আহবোন করো হক্য়ক্ছ। 

জোিোলপুর 2 2 ৩০৬ ২২ ২৮৪ - 

মশরপুর ২৬৫ ১৭.৫৫ ১৯৯ ২৯ ১৭০ 172 টি  ক্রর খ্রনি যোে কোজ চলিোন। 

মিোে 583 97.82 766 98 673 - 

২.৬ অখ্রপ যি  ম্পখ্রি ব্যবস্থোপনো  িংক্রোন্ত িথ্য: 

২.৬.১ অখ্রপ যি  ম্পখ্রি খ্রলজ মক   িংক্রোন্ত: 

মজলোর নোি 
মিোে অখ্রপ যি  ম্পখ্রি 

(একর) 

খ্রলক্জর আওিোধীন 

(একর) 

মিোে খ্রলজ 

মক   িংখ্যো 

খ্রবক্বচয িোক্  

নবোয়নকৃি মক  

চলখ্রি অথ যবছক্র নবোয়নকৃি 

খ্রলজ মক  

অনবোয়নকৃি 

খ্রলজ মক  

িয়িনখ্র িংহ 2,418.3৫ 1,039.11 1,640 73 506 1,134 

মনত্রক্কোনো 10,053.79 1,547.45 1,3৫১ ৩৫ ৫৮৫ ৭৬৬ 

জোিোলপুর ৭৭৮.৭০ ৭৩৯.৫৬ ৭৩৭ ৭ ১১৫ ৬২২ 

মশরপুর ৮,৮১৩.৬০ ৪,০৫২.৪৯ ৫৭৬ ২১ ৩০১ ২৭৫ 

মিোে ২৪,২৬৪.৪৪ ৭,৩৭৮.৬১ ৪,৩০৪ ১৩৬ ১,৫০৭ ২,৭৯৭ 

২.৬.২ অখ্রপ যি  ম্পখ্রি খ্রলজ িোখ্রনর দোখ্রব ও আদোয়  িংক্রোন্ত: 

মজলোর নোি 
মিোে মক  

 িংখ্যো 

খ্রলজ িোখ্রনর দোখ্রব (েোকো) খ্রলজ িোখ্রন আদোয়  (েোকো) 

বক্কয়ো হোল মিোে দোখ্রব খ্রবক্বচয িোক্  চলখ্রি অথ যবছক্র 

িয়িনখ্র িংহ 1,640 5,64,75,481.50 3,57,29,942 9,22,05,423.50 34,16,137 2,88,72,722.87 

মনত্রক্কোনো 1,3৫১ 01,58,417 32,85,260 50,43,479 ২,৮৪,৪৩৭ ৩৮,৮৫,২৭৩ 

জোিোলপুর ৭৩৭ ২,৫০,৭২,৭৯০ 1,18,09,459 ৩,৬৮,৮২,২৪৯ ৪৮,৮৬০ ৩৮,৭৬,৯০৭.৩৬ 

মশরপুর ৫৭৬ ২৬,১১,৫৬৭ ২০,৬৮,০৪৩ ৪৬,৭৯,৬১০ ৩,৪৮,৮২০ ৩৯,৩৩,২০৯ 

মিোে 4,304 8,63,18,255.5 5,26,92,506 13,90,10,761.5 40,98,254 4,05,68,112.23 
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২.৬.৩ পখ্ররিযক্ত  ম্পখ্রি ব্যবস্থোপনো  িংক্রোন্ত: 

মজলোর নোি মিোে মক  

 িংখ্যো 

খ্রলজ িোখ্রনর দোখ্রব (েোকো) খ্রলজ িোখ্রন আদোয়  (েোকো) িন্তব্য 

বক্কয়ো হোল মিোে খ্রবক্বচয িোক্  চলখ্রি অথ যবছক্র 

িয়িনখ্র িংহ 8 449 48,612 49,061 ০ 13,053 মনোটিশ প্রদোন করো হক্য়ক্ছ। 

মনত্রক্কোনো ০ ০ ০ ০ ০ ০ মকোন পখ্ররিযক্ত  ম্পখ্রি মনই। 

জোিোলপুর ৩ ৫,০৬,২৪০ ২,১০,৬১৮ ৭,১৬,৮৫৮ ৭৩,৪৬৩ ১,০৫,০১৫ মনোটিশ প্রদোন হক্য়ক্ছ। 

মশরপুর ০ ০ ০ ০ ০ ০ পখ্ররিযক্ত  ম্পখ্রি মনই। 

মিোে 11 5,06,689 2,59,230 7,65,919 73,463 1,18,068  

 

 

২.৭ খো জখ্রি, পখ্ররিযক্ত, অখ্রপ যি ও অন্যোন্য  ম্পখ্রির মদওয়োখ্রন িোিলো  িংক্রোন্ত িথ্য: 

২.৭.১ খো জখ্রি  িংক্রোন্ত মদওয়োখ্রন িোিলো: 

মজলো খ্রবগি 

িোক্ র মজর 

খ্রবক্বচয িোক্  

দোক্য়র 

মিোে 

িোিলো 

খ্রবক্বচয িোক্  খ্রনষ্পখ্রিকৃি িোিলো চলখ্রি অথ যবছক্র 

মিোে খ্রনষ্পখ্রি 

অখ্রনষ্পন্ন িোিলো 

রোক্ের পক্ক্ষ্ রোক্ের খ্রবপক্ক্ষ্ মিোে 

িয়িনখ্র িংহ 2,414 132 2,546 7 1 8 25 2,538 

মনত্রক্কোনো ২,৩১৯ ৪৫ ২,৩৬৪ ১৪ ০ ১৪ ১৪৩ ২,৩৫০ 

জোিোলপুর ৫,৩০০ ৬২ ৫,৩৬২ ২০ ১১ ৩১ ১৯৮ ৫,৩৩১ 

মশরপুর ১,২০৮ ১৬ ১,২২৪ ৩৭ ১ ৩৮ ২৪০ ১,১৮৬ 

মিোে 11,241 255 11,496 78 13 91 606 11,405 

 

২.৭.২ পখ্ররিযক্ত, অখ্রপ যি ও অন্যোন্য  ম্পখ্রি  িংক্রোন্ত মদওয়োখ্রন িোিলোর িথ্য: 

মজলোর নোি খ্রবগি িোক্ র 

মজর 

খ্রবক্বচয িোক্  

দোক্য়র 

মিোে িোিলো খ্রবক্বচয িোক্  খ্রনষ্পখ্রিকৃি িোিলো অখ্রনষ্পন্ন িোিলো 

রোক্ের পক্ক্ষ্ রোক্ের খ্রবপক্ক্ষ্ মিোে 

িয়িনখ্র িংহ 348 ০ 348 1 1 2 346 

মনত্রক্কোনো ৫৬৭ ০ ৫৬৭ ০৪ ০ ৪ ৫৬৩ 

জোিোলপুর ১৯৯ ০ ১৯৯ 2 2 2 ১৯৯ 

মশরপুর ৭৫৬ ০ ৭৫৬ ৮ ২ ১০ ৭৪৬ 

মিোে 1,870 0 1,870 13 3 16 1,854 

 

২.৮ ই-নোিজোখ্রর  িংক্রোন্ত: (২০২১-২০২২) 

মজলোর নোি পূব য মজর খ্রবক্বচয িোক্  

দোক্য়র 

মিোে মক   িংখ্যো খ্রবক্বচয িোক্  খ্রনষ্পখ্রি চলখ্রি অথ যবছক্র  খ্রনষ্পখ্রি অখ্রনষ্পন্ন মক  

িয়িনখ্র িংহ 1,570 5,824 7,394 5,904 67,898 1,490 

মনত্রক্কোনো ১,০৭৫ ৩,০৭৮ ৪,১৫৩ ২,৯১৩ ২৭,৬৯১ ১,২৪০ 

জোিোলপুর ১,৪৬৩ ৩,৩৯১ ৪,৮৫৪ ৩,৫২৭ ৩৯,৪১৬ ১,৩২৭ 

মশরপুর ১,০৫৪ ৯৪৫ ১,৯৯৯ ১৭৩ ১৪,২৬৯ ১,৮২৬ 

মিোে 5,162 13,238 18,400 12,517 1,49,274 5,883 

 

 

২.৯ নোিজোখ্রর ও মরকি য  িংক্শোধন  িংক্রোন্ত : 

মজলোর নোি চলখ্রি অথ যবছক্র 

খ্রনষ্পখ্রিকৃি নোিজোখ্রর 

িোিলো 

খ্রবক্বচয িোক্   িংক্শোখ্রধি চলখ্রি অথ যবছক্র  িংক্শোখ্রধি মপখ্রেিং 

উপক্জলো ভূখ্রি 

অখ্রি  

ইউখ্রনয়ন ভূখ্রি 

অখ্রি  

উপক্জলো ভূখ্রি 

অখ্রি  

ইউখ্রনয়ন ভূখ্রি 

অখ্রি  

উপক্জলো ভূখ্রি 

অখ্রি  

ইউখ্রনয়ন ভূখ্রি 

অখ্রি  

িয়িনখ্র িংহ 64,185 3,614 3,614 42,001 41,596 22,184 22,589 

মনত্রক্কোনো ২৭,৫০৩ ৩,৫২৫ ৩,৫২৫ ২৫,৪৯৬ ২৫,৪৯৬ ২,০০৭ ২,০০৭ 

জোিোলপুর ৩৯,৪১৯ ৩,৫২৭ ৩,৫২৭ ৩৮,৬৯৩ ৩৮,৬৯৩ ১,৩২৭ ১,৩২৭ 

মশরপুর ১৪,২৬৯ ১৫৩ ১২২ ৪,১৪৪ ৩,৬১৩ ২,২৭৭ ২,৮৮৪ 

মিোে 1,45,376 10,819 10,788 1,10,334 1,09,398 27,795 28,807 
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২.১০ জলিহোল ইজোরো  িংক্রোন্ত িথ্য: 

২.১০.১- ২০ একক্রর ঊক্বয জলিহোল: (বোিংলো ১৪২9  ন) 

মজলোর  নোি মিোে 

জলিহোল 

১৪২9 পর্ যন্ত 

ইজোরোকৃি 

১৪২9  ক্ন 

ইজোরোক্র্োগ্য 

১৪২9  ক্ন 

ইজোরোকৃি 

১৪২9  ক্ন 

রোজস্ব আদোয় 

ইজোরো 

খ্রবহীন 

িোিলোভুক্ত 

জলিহোল 

িন্তব্য 

িয়িনখ্র িংহ 15 8 7 1 4,63,334 6 ০ 20 টি জলিহোল ইজোরোর জন্য আক্বদন 

পোওয়ো মগক্ছ। ইজোরোর কোর্ যক্রি চলিোন। 

মনত্রক্কোনো ১৩0 ১১৮ ৩৯ 32 3,73,81,396 ১4 7  

জোিোলপুর 
31 1১ 1৯ ৬ ৫,০৭,৮৯৫ 1৩ 

১ ১৪২৯ বোিংলো  ক্ন ০৬টি জলিহোল 

ইজোরো প্রদোন করো হক্য়ক্ছ। 

মশরপুর ২৩ ১৩ ১০ ২ ৩০,৮৭,৩৯২ ৮ 2 দরপত্র দোখ্রখল হয়খ্রন। ০৭টি 

জলিহোল ভরোে হক্য় র্োওয়োয় 

খনক্নর প্রস্তোব মপ্ররক্ের প্রখ্রক্রয়োধীন। 

মিোে 201 150 75 41 4,14,40,017 41 8 - 
 

 

২.১০.২- ২০ একর পর্ যন্ত জলিহোল: (বোিংলো ১৪২9  ন): 

মজলোর নোি মিোে জলিহোল ১৪২9 পর্ যন্ত 

ইজোরোকৃি 

১৪২9  ক্ন 

ইজোরোক্র্োগ্য 

১৪২9  ক্ন 

ইজোরোকৃি 

১৪২9  ক্ন 

রোজস্ব 

ইজোরো খ্রবহীন 

জলিহোল 

িোিলোভুক্ত 

জলিহোল 

িন্তব্য 

িয়িনখ্র িংহ 176 55 81 29 25,36,644 73 2 -  

মনত্রক্কোনো ৩০৩ ১০৯ ১৭৪ ৭০ ৩০,১০,২০৮ ১৫১ ৫  

জোিোলপুর ৪২ ৬ ৩৬ ৫ ৩,২০,৩০১ ৩১ ১  

মশরপুর ৪১ ১৯ ২২ ১৯ ১৪,৪১,৫৬৮ ৩ ২  

মিোে 562 189 313 123 73,08,721 258 8  

 

২.১১ বোলুিহোল ইজোরো  িংক্রোন্ত িথ্য: 

বোলুিহোল ইজোরো  িংক্রোন্ত: 

মজলো মিোে 

বোলুিহোল 

১৪২9  ক্ন 

ইজোরোকৃি  

১৪২9  ক্ন রোজস্ব 

আদোয়  

ইজোরো 

খ্রবহীন  

িোিলোভক্ত 

বোলুিহোল 

 

িন্তব্য 

িয়িনখ্র িংহ 13 2 7,00,000 11 1 ব্রহ্মপুত্র নক্দর মেখ্রজিং চলিোন থোকোয় িয়িনখ্র িংহ মজলোর ৯টি বোলু িহোক্লর ইজোরো 

কোর্ যক্রি ভূখ্রি িন্ত্রেোলক্য়র ০২/০৯/২০২০ িোখ্ররক্খর ২৭ নিং স্মোরক্ক ১৪২৭-২৮ বোিংলো 

 ন পর্ যন্ত ইজোরো স্থখ্রগি রোখোর খ্র দ্ধোন্ত হয়।  

মনত্রক্কোনো ৭ ৬ ৭৪,৫৫,১১,০০০ ১ ০ ৭নিং বোলুিহোক্ল বোলু নো থোকোয় খ্রবলুখ্রপ্ত কোর্ যক্রি প্রখ্রক্রয়োধীন। 

জোিোলপুর 5 ০ ০ ৫ ১ িোিলো এবিং মেখ্রজিং জখ্রনি কোরক্ে ০৫টি বোলুিহোল ইজোরো কোর্ যক্রি স্থখ্রগি রক্য়ক্ছ।  

মশরপুর ৯ ৫ ২,৯০,০১,০০০ ৪ ২ পোগলোর মুখ বোলুিহোল খ্রনক্য় ৪৬৯৯/২০১৮ নিং িোিলো  ও িহোরখ্রশ বোলুিহোল খ্রনক্য় 

৬৪৩২/২০২১  নিং িোিলো িহোিোন্য হোইক্কোক্ে য চলিোন। ০১টি দরপত্র দোখ্রখল হয়খ্রন, 

০১টি ইজোরো কোর্ যক্রি চলিোন। 

 মিোে 34 13 77,52,12,000 21 4  

 

২.১২ হোেবোজোর  িংক্রোন্ত িথ্য: 

২.১২.১ হোেবোজোর মপখ্ররক্িখ্রর  িংক্রোন্ত িথ্য (জুন ২০২২ িো  পর্ যন্ত): 

মজলো মিোে হোেবোজোর 

 িংখ্যো 

মপখ্ররক্িখ্রর অনুক্িোখ্রদি  

হোেবোজোর 

মপখ্ররক্িখ্রর অনুক্িোদনখ্রবহীন  

হোেবোজোর 

খ্রবক্বচয িোক্  মপ্রখ্ররি 

প্রস্তোব 

মিোে মপখ্রেিং 

প্রস্তোব 

িন্তব্য 

িয়িনখ্র িংহ 428 014 194 0 0 - 

মনত্রক্কোনো ১৯৫ 119 ৭৬ ০ ০ - 

জোিোলপুর ১৪৭ ১৪৭ 0   - 

মশরপুর ১৬৬ ১০৭ ৫৯ 0 0 - 

মিোে 916 587 329 0 0  

২.১২.২ হোেবোজোর ইজোরো  িংক্রোন্ত (বোিংলো ১৪২9  ন): 

মজলোর নোি 
মিোে 

হোেবোজোর 
ইজোরোকৃি ইজোরোলব্ধ অথ য 

খো  আদোয়  িংক্রোন্ত খ্রববরেী 
িন্তব্য 

হোেবোজোর খ্রবক্বচয িোক্  আদোয় চলখ্রি  ক্ন আদোয় 

িয়িনখ্র িংহ 408 300 17,69,44,132 121 8,590 8,72,545 -  

মনত্রক্কোনো ১৯৫ 161 ১6,33,51,৬51 ৩4 5,৫৫,৮৭০ ১৮,২৮,৩৪০  

জোিোলপুর 14৭ 107 5,96,36,005 ৩৭ ৩,৪১,১৫০ ১,০৩,৫৮,৯১০ ০২টি হোে-বোজোর নদীগক্ভ য খ্রবলীন। 

মশরপুর ১৬৬ ১২১ ৯,১৮,০৩,৫২০ ৪৫ ২৭,০০০ ৩৫,৬৩২ - 

মিোে 916 689 49,17,35,308 237 9,32,610 1,30,95,427  
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২.১৩ আশ্রয়ে-২ প্রকল্প  িংক্রোন্ত: 

মজলোর নোি প্রস্তোখ্রবি 

প্রকল্প 

অনুক্িোখ্রদি 

প্রকল্প 

মিোে জখ্রি 

(একর) 

খ্রনখ্রি যি 

 র 

পুনব যোখ্র ি 

পখ্ররবোর 

কবুখ্রলয়ি 

 িংখ্যো 

নোিজোখ্রর 

 িংখ্যো 

হস্তোন্তরকৃি 

 র 

িন্তব্য 

িয়িনখ্র িংহ 8 5 11.70 364 364 364 364 364 ব্যোরোক  িংখ্যো ৭৩। 

মনত্রক্কোনো 4 19 52.68 025 ১,৭৬৭ ১,৬৯৫ ১,৬৯৫ ১,৭৬৭ - 

জোিোলপুর 2 34 ১০৯.৯০ 263 ২,৪৩৫ 2,415 ০ 2,415 শদওিানগে উপনজলাি ০৫টি ব্যারানকর 

৫০টি  র নদী গনভ ম তবলীন হনি শগনছ। 

মশরপুর ১২ ৮ ২২.৫৬ ৫৪ ৫৩০ ৫৩০ ৫৩০ ৫৩০ - 

মিোে 26 66 194.84 886 5,096 5,004 2,589 5,076  

২.১৪ গুচ্ছগ্রোি  িংক্রোন্ত িথ্য: 

 মজলোর নোি প্রস্তোখ্রবি 

প্রকল্প 

অনুক্িোখ্রদি 

প্রকল্প 

মিোে জখ্রির 

পখ্ররিোে (একর) 

খ্রনখ্রি যি  র পুনব যোখ্র ি 

পখ্ররবোর 

কবুখ্রলয়ি 

 িংখ্যো 

নোিজোখ্রর 

 িংখ্যো 

হস্তোন্তরকৃ

ি  র 

িন্তব্য 

িয়িনখ্র িংহ 0 21 73.57 815 815 815 815 815  

মনত্রক্কোনো 2 13 40.56 820 820 ৬৪১ ৬৪১ ৮০২  

জোিোলপুর 0 48 218.73 1,705 1,705 1,৩৫০ 1,৩৫০ 1,705 শদওিানগে উপনজলার গুচ্ছিানমর 

৪০টি  র নদী গনভ ম তবলীন 

মশরপুর ২ ২৪ ৬৮.৭৬ ৫৯৬ ৫৯৬ ৫৯৬ ৫৯৬ ৫৯৬  

মিোে 2 106 403.62 3,918 3,918 3,402 3,402 3,918  

২.১৫ খ্রিখ্রজেোল বোিংলোক্দশ খ্রবখ্রনি যোক্ে ভূখ্রি ম বো  হজীকরক্ে ভূখ্রি িন্ত্রেোলয় কর্তযক গৃহীি খ্রবখ্রভন্ন উক্দ্যোক্গর অগ্রগখ্রি: 

২.১৫.১ ভূখ্রি উন্নয়ন কর ব্যবস্থোপনো  িেওয়যোক্র ২নিং মরখ্রজেোক্রর িোেো এখ্রি কোর্ যক্রক্ির অগ্রগখ্রি:  

মজলোর নোি ইউখ্রনয়ন 

ভূখ্রি অখ্রি  

মিোে 

মিৌজো 

মিোে মহোখ্রডিং খ্রবক্বচয িোক্  এখ্রি মিোে এখ্রি এখ্রির অক্পক্ষ্োয় 

মপখ্রেিং 

অগ্রগখ্রি (%) 

িয়িনখ্র িংহ 144 2,199 13,00,080 32,991 12,13,136 86,944 93.31 

মনত্রক্কোনো 86 1,614 ৬,৯৯,৬1৭ ৫৩ ৬,৯৯,৬1৭ ০ ১০০.০০ 

জোিোলপুর ৬৮ ৮৪২ ৭,৭৯,৮২৬ ৬,৮৪৪ ৮১,২৯৭ ৬০,৪৯৫ ৯২.২৪ 

মশরপুর ৩৮ ৪৫৭ ৪,০১,৯৪৫ ৯৬৫ ৪,০১,৯৪৫ ০ ১০০.০০ 

মিোে 336 5,112 31,81,468 40,853 23,95,995 1,47,439 96.39 

২.১৫.২  োয়রোি িহোক্লর িোেো এখ্রি কোর্ যক্রক্ির অগ্রগখ্রি:   

মজলোর নোি জলিহোল বোলুিহোল হোেবোজোর মখয়ো/মিখ্রর  োে 

মিোে  িংখ্যো এখ্রিকৃি মিোে  িংখ্যো এখ্রিকৃি মিোে  িংখ্যো এখ্রিকৃি মিোে  িংখ্যো এখ্রিকৃি 

িয়িনখ্র িংহ 186 186 13 13 408 408 2 - 

মনত্রক্কোনো ৪৩৮ ৪৩৮ ৭ ৭ ১৯৫ ১৯৫ ৩৬ ০ 

জোিোলপুর ৭৩ ৭৩ ৫ ৫ ১৪৬ ১৪৬ ০ - 

মশরপুর ৬৪ ৬৪ ৯ ৯ ১৬৬ ১৬৬ ১ ০ 

মিোে 761 761 34 34 915 915 37 - 

২.১৫.৩ ভূখ্রি অখ্রধগ্রহক্ের িোেো এখ্রি কোর্ যক্রক্ির অগ্রগখ্রি:  

মজলোর নোি 

 

 

 

 

মিোে িোিলো 

 

খ্রবক্বচয িোক্  এখ্রি 

 

মিোে এখ্রি মপখ্রেিং এখ্রির অগ্রগখ্রি (%) 

 

িন্তব্য 

 

 

 

 

িয়িনখ্র িংহ 576 ০ 553 23 96  

মনত্রক্কোনো ৩৩১ 0 ৩৩১ ০ ১০০  

জোিোলপুর 3৩২ 0 ৩৩২ 0 ১০০  

মশরপুর ২৫৬ 0 ২৫৬ 0 ১০০  

মিোে 1,495 0 1,472 23 99  

২.১৫.৪ উপক্জলো ভূখ্রি অখ্রি  ও ইউখ্রনয়ন ভূখ্রি অখ্রি  ভবে খ্রনি যোে  িংক্রোন্ত িথ্যোখ্রদ: 

মজলোর নোি উপক্জলো ভূখ্রি অখ্রি  

 

মিোে 

 িংখ্যো 

ইউখ্রনয়ন ভূখ্রি অখ্রি  িন্তব্য 

মিোে খ্রনি যোে 

 ম্পন্ন 

খ্রনি যোে 

চলিোন 

প্রস্তোব 

মপ্ররে 

খ্রনি যোে 

প্রক্য়োজন 

খ্রনি যোে 

 ম্পন্ন 

খ্রনি যোে 

চলিোন 

প্রস্তোব 

মপ্ররে 

খ্রনি যোে 

প্রক্য়োজন 

 

িয়িনখ্র িংহ 13 3 ০ 7 7 144 29 2 73 73  

মনত্রক্কোনো ১০ ১০ ০ ০ ০ ৮৬ 06 8 42 10  

জোিোলপুর ৭ ০ ০ ২ ৩ ৬৮ ১৯ ৪ ২৫ ২৮  

মশরপুর ৫ ৫ ০ ০ ০ ৩৮ ৮ ১০ ১২ ০৮  

মিোে 35 18 0 9 10 336 82 24 150 121  
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৩.০ র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালয়, িয়িনর্ িংহ এে 202১-22 অর্ িবছবেে  াধােণ শাখাে প্রর্িববদন 

৩.১ িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোক্গর আক্েয়োস্ত্র ডুখ্রেক্কে লোইক্ ন্স ইসুয  িংক্রোন্ত (জুলোই/২০২১খ্রি. - জুন/২০২২খ্রি.) 

ক্রখ্রিক নিং মজলোর নোি ডুখ্রেক্কে লোইক্ ন্স ইসুযর  িংখ্যো লোইক্ ন্স ইসুয খ্রি িন্তব্য 

০১. িয়িনখ্র িংহ ১১টি ৫,০০০/- - 

০২. মনত্রক্কোনো ১টি ৫০০/- - 

০৩. জোিোলপুর ১টি ৫,০০০/- - 

০৪. মশরপুর - - - 

মিোে ১৩টি ১০,৫০০/- - 

3.0 িয়িনখ্র িংহ খ্রবভোক্গর  ন্ত্রো  ও জখ্রঙ্গবোদ/িোদকো খ্রক্ত/বোল্যখ্রববোহ খ্রনক্রোক্ধ প্রচোরেো  ভো/উঠোন ববঠক  িংক্রোন্ত (জুলোই/২০২১খ্রি.- 

জুন/২০২২খ্রি.) 

ক্রখ্রিক নিং মজলোর নোি প্রচোরেোমূলক  ভো/নবঠক্কর  িংখ্যো িন্তব্য 

০১. িয়িনখ্র িংহ ১২৭৯টি - 

০২. মনত্রক্কোনো ৩৯৫টি - 

০৩. জোিোলপুর ২৩২টি - 

০৪. মশরপুর ৯৮৩টি - 

মিোে ২৮৮৯টি - 

৩.৩ মজলো ও উপক্জলো েোস্কক্িো য কর্তযক পখ্ররচোখ্রলি অখ্রভর্োন (জুলোই ২০২১-জুন ২০২২) 

 মি পতরিাতলত অতভর্াননর  াংখ্যা মামলার  াংখ্যা তনষ্পতত্তকৃত মামলার  াংখ্যা 

জুলাই ২০২১ ১৯ ০৬ ০৬ 

আগস্ট ২০২১ ৫৮ ১৭ ১৭ 

শ নেম্বর ২০২১ ১৫৩ ৪৩ ২৩ 

অনক্টাবর ২০২১ ৭৬ ৩৯ ৩৬ 

ননভম্বর ২০২১ ১২৩ ৪৮ ৩৫ 

তডন ম্বর ২০২১ ১৪০ 45 38 

জানুিাতর ২০২২ ১৯২ ৬৭ ২৮ 

শফব্রুিাতর ২০২২ ১২৭ ৫৭ ৩২ 

মাি ম ২০২২ ১২৫ ৪১ ১৭ 

এতপ্রল ২০২২ ১২৩ ৪০ ১৮ 

শম ২০২২ ১১৮ ৫৫ ২৪ 

জুন ২০২২ ৮৬ ৪২ ২৭ 

শমাট ১৩৪০ ৫০০ ৩০১ 

৩.৪ টাস্কশফা ম ব্যতীত তবতভন্ন  াংস্থা কর্তমক এককভানব পতরিাতলত অতভর্ান (জুলাই ২০২১-জুন ২০২২) 

 মি পতরিাতলত অতভর্াননর  াংখ্যা মামলার  াংখ্যা তনষ্পতত্তকৃত মামলার  াংখ্যা 

জুলাই ২০২১ ৫,৯৪৪ ১,১১৩ ১,০০২      

আগস্ট ২০২১ ৫,৯৪৮ ৭৫৬ ৫৪১ 

শ নেম্বর ২০২১ ৬,০২৩ ৬৯০ ৪১১ 

অনক্টাবর ২০২১ ৫,৯৩৫ ৬৩৬ ৪৯৪ 

ননভম্বর ২০২১ 6,157 592 353 

তডন ম্বর ২০২১ ৬,১৬৪ ৫১১ ৩৩৩ 

জানুিাতর ২০২২ ৫, ৯৯৪ ৬৪৯ ৩০৮ 

শফব্রুিাতর ২০২২ ৫,৭৭৫ ৬৬৭ ২৭৪ 

মাি ম ২০২২ ৫,৮৯৯ ৬৬৭ ৩৭৬ 

এতপ্রল ২০২২ ৫,৮৪২ ৬১৫ ৩৮২ 

শম ২০২২ ৬,১১৭ ৫৩৬ ২৮৯ 

জুন ২০২২ ৬,০০৭ ৬১০ ৩৮৩ 

শমাট ৬৫,৮১১ ৮,০৪২ ৫,১৪৬ 
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৩.৫ মচোরোচোলোন প্রখ্রিমরোমধর জন্য স্থল/ মনৌ পমথ মপক্েোল ও িোিলো  িংক্রোন্ত িথ্য (খ্রবখ্রজখ্রব, পুখ্রলশ, িোদকদ্রব্য খ্রনয়ন্ত্রে অখ্রধদপ্তর, র যোব ও 

েোস্কক্িো য) (জুলোই ২০২১-জুন ২০২২ পর্ যন্ত)  

 মি 
শপনোল 

 াংখ্যা 

আটক পণ্য শুল্ক 

গুদানম জমা         

হশিনছ এমন মামলা 

আটক 

ব্যতক্তর 

 াংখ্যা 

আটক ব্যতক্তর   

 াশর্  াংতিষ্ট 

মামলার  াংখ্যা 

মামলার 

 াংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃত মামলার  াংখ্যা 

 াংস্থা কর্তমক তনষ্পতত্তকৃত 

(আদালনত  হস্তান্তর /পুতলে প্রততনবদন) 

আদালত কর্তমক 

তনষ্পতত্তকৃত 

জুলাই ২০২১ ৫৮৯৯ 30 27 18 ৫৯ 21 8 

আগস্ট ২০২১ ৫৭৬৯ ৪৬ ৪১ ২০ ৫৩ ৩৭ -- 

শ নেম্বর ২০২১ ৫,৩৯৬ 79 28 36 ১০৯ 57 -- 

অনক্টাবর ২০২১ ৫,৬৭১ ৯৫ ৪১ ১৬ ১০৫ ৮৬ ০২ 

ননভম্বর ২০২১ 5,557 77 ০7 13 106 74 ০1 

তডন ম্বর ২০২১ ৫৭৩৫ ৭৭ ৩১ ৯ ৯৬ ৬৫ -- 

জানুিাতর ২০২২ ৪,২৪৩ ৫৮ ২৫ ২৪ ৯১ ৪৪ ২ 

শফব্রুিাতর ২০২২ ৪,২৫৫ ৪৩ ২৩ ১৫ ৭০ ৩৮ ০৭ 

মাি ম ২০২২ ৫,৬৮০ ৬১ ৩৫ ২৮ ৯০ ৫৭ ২৩ 

এতপ্রল ২০২২ ৪,৫৬১ ৪০ ১৩ ০৮ ৭৭ ৫১ ০৪ 

শম ২০২২ ৬,০০০ ৪০ ২৯ ২৪ ৬৯ ৪৫ ০৩ 

জুন ২০২২ ৫,৭৩৮ ৪২ ৩৯ ২৮ ৮৫ ৩৭ ০৮ 

শমাট ৬৪৫০৪ ৬৮৮ ৩৩৯ ২৩৯ ১০১০ ৬১২ ৫৮ 

৩.৬ আবোখ্র ক স্থোন/ব্যব ো স্থোন/গুদোি ইিযোখ্রদ স্থোক্ন পখ্ররচোখ্রলি মরইি  িংক্রোন্ত িথ্য (খ্রবখ্রজখ্রব, পুখ্রলশ, িোদকদ্রব্য খ্রনয়ন্ত্রে অখ্রধদপ্তর, র যোব ও 

েোস্কক্িো য) (জুলোই ২০২১-জুন ২০২২) 

 মি 

শরইড এর  াংখ্যা আটক পণ্য 

শুল্ক গুদাশম 

জমা হনেুনছ 

এমন 

মামলার 

 াংখ্যা 

আটক 

ব্যতক্তর 

 াংখ্যা 

আটক 

ব্যতক্তর 

 াশর্ 

 াংতিষ্ট 

মামলার 

 াংখ্যা 

মামলার 

 াংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃত মামলার  াংখ্যা 

আবাত 

ক 

ব্যব া 

স্থান 

গুদাম 

 

     াংস্থা কর্তমক 

তনষ্পতত্তকৃত  

আদালত কর্তমক 

তনষ্পতত্তকৃত 

জুলাই ২০২১ ৩১০ ২৪৭ ৭৬  ১০ ১০ ১১ ০৩ ০৪ 

আগস্ট ২০২১ ৩৪৮ ২৮০ ৭৯ ০১ ৩০ ২৯ ২৯ ১৪ ০৯ 

শ নেম্বর ২০২১ ৩৪০ ২৭৫ 104 -- ২১ ২১ ২১ ১৪ -- 

অনক্টাবর ২০২১ ৩৩২ ৩৩১ ১০৬ -- ২১ ২১ ২২ ১৮ -- 

ননভম্বর ২০২১ 334 337 108 -- 21 21 24 34 14 

তডন ম্বর ২০২১ ৬০৬ ৩২৬ ১০৭ ১ ৬২ ৬২ ৬৪ ২৪ -- 

জানুিাতর ২০২২ ৫৪২ ৩৪৮ ১৬২ -- ৭৯ ৬৯ ৭৩ ২৬ -- 

শফব্রুিাতর ২০২২ ৫৪৮ ৩৪৩ ১১৪ -- ৬৮ ৬০ ৬০ ২৮ ০৩ 

মাি ম ২০২২ ৫৩৯ ৩৭৭ ১১৯ ০১ ৬৮ ৫৮ ৫৮ ২৪ ০২ 

এতপ্রল ২০২২ ৫২৭ ৩৭৭ ১১৯ ০৪ ৬১ ৫৭ ৫৮ ২৪ -- 

শম ২০২২ ৫৩১ ৩৭৮ ১২৫ ৫৫ ৭৭ ৬৬ ৭৫ ২৪ -- 

জুন ২০২২ ৫৩১ ৩৭৬ ১২৫ ৫৭ ৬৮ ৬৬ ৪৭ ২১ -- 

শমাট ৫৪৮৮ ৩৯৯৫ ১৩৪৪ ১১৯ ৫৮৬ ৫৪০ ৫৪২ ২৫৪ ৩২ 
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৩.৭ মচোরোচোলোন প্রখ্রিমরোমধর জন্য মচকক্পোে এর িোেমি িল্লোখ্রশ  ও িোিলো  িংক্রোন্ত িথ্য (খ্রবখ্রজখ্রব, পুখ্রলশ, িোদকদ্রব্য খ্রনয়ন্ত্রে অখ্রধদপ্তর, র যোব ও 

েোস্কক্িো য) (জুলোই ২০২১-জুন ২০২২) 

 মি শিক -

শপাস্ট/ 

শিকনপাস্ট 

বত নি  

তোতের  

 াংখ্যা 

তোতেকৃত 

র্ানবাহননর 

 াংখ্যা 

আটককৃত 

পণ্য   শুল্ক 

গুদাশম  জমা 

হনিশছ এমন 

মামলার 

 াংখ্যা 

আটক 

পশণ্যর মূল্য 

আটক 

ব্যতক্তর 

 াংখ্যা 

আটক  

ব্যতক্তর 

 ানর্ 

 াংতিষ্ট 

মামলার 

 াংখ্যা 

মামলার 

 াংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃত 

মামলার  াংখ্যা 

জুলাই ২০২১ 1,556 22,500 -- -- -- -- -- -- 

আগস্ট ২০২১ ১,৬৭৬ ২১,২৬৪ -- -- -- -- -- -- 

শ নেম্বর ২০২১ ১,৭২৪ 22,759 -- -- -- -- -- -- 

অনক্টাবর ২০২১ ১৫১১ ২২,৫৮০ -- -- -- -- -- -- 

ননভম্বর ২০২১ 1,529 28,095 -- -- -- -- -- -- 

তডন ম্বর ২০২১ ১,৪৬১ ১৩,০২৯ -- -- -- -- -- -- 

জানুিাতর ২০২২ ১,৪৪২ ৫২,০৭০ -- -- -- -- -- -- 

শফব্রুিাতর ২০২২ ৩,৮১২ ৪২,৭৭৪ -- -- -- -- -- -- 

মাি ম ২০২২ ৮৫০ ৭,৭১০ -- -- -- -- -- -- 

এতপ্রল ২০২২ ৩,১২৪ ৬,৫৬৪ -- -- -- -- -- -- 

শম ২০২২ ১,৮২১ ১১,৪০১ -- -- -- -- -- -- 

জুন ২০২২ ১,৮০৯ ৭,২৩৭ -- -- -- -- -- -- 

শমাট 22,315 257,983 -- -- -- -- -- -- 

 

৩.৮ মচোরোচোলোন প্রখ্রিমরোমধ পখ্ররচোখ্রলি ( কল ধরমের) অখ্রভর্োন ও  িোিলো  িংক্রোন্ত িথ্য: (জুলোই ২০২১-জুন ২০২২ পর্ যন্ত) 

 মি পতরিাতলত 

অতভর্ান 

 াংখ্যা 

মামলার 

 াংখ্যা 

অতনষ্পতত্তকৃত 

মামলার 

 াংখ্যা 

আটক 

ব্যতক্তর 

 াংখ্যা 

আটক ব্যতক্তর   

 াশর্  াংতিষ্ট 

মামলার  াংখ্যা 

শকবলমাত্র 

Special 

Power Act, 

1974-এর 

আওতাি  

দানিরকৃত 

মামলা 

Special 

Power 

Act,1974 

এর আওতাি  

দানিরকৃত 

মামলার 

 াংখ্যা 

শকবলমাত্র 

The 

Customs 

Act, 1969-

এর আওতাি  

দানিরকৃত 

মামলা  াংখ্যা 

শকবলমাত্র 

Narcotic

s Control 

Act, 

1990-এর 

আওতাি 

দানিরকৃত 

মামলা 

জুলাই ২০২১ 9,427 ১০৯৯ ১০৯৫ ৫০১ ১০৬৭ ২৭ -- ১৮ ২৬৫ 

আগস্ট ২০২১ ৯,৩৩৬ ৭০৭ ৪৭১ ৮৭৮ ৬৮৯ ২৭ -- ৩২ ৪৮৭ 

শ নেম্বর ২০২১ 9,227 ৮৬০ 391 ৭৪৮ 441 ২৪  ৬১ ৪৬৫ 

অনক্টাবর ২০২১ ৮,১৮৬ ৪৩৯ ৪৮২ 644 427 41 -- 71 440 

ননভম্বর ২০২১ 9518 722 367 647 377 17 -- 72 432 

তডন ম্বর ২০২১ ৮৩৬৩ ৬৩২ ২৭৪ ৫৪৭ ৩৮৮ ১১২  ৬৪ ৩৩৬ 

জানুিাতর ২০২২ ৯,৫৯০ ৬৫৭ ২৮২ ৫৯৬ ২৯২ ২২ -- ৫১ ৩৭৪ 

শফব্রুিাতর ২০২২ ৯,০৪৬ ৭৪৭ ২৬১ ৭৪৯ ৪৫৪ ২১ -- ৪৬ ৪১৫ 

মাি ম ২০২২ ৮,৮৯৩ ৭৭৩ ৩১৫ ৭৫০ ৩৮১ ৩২ -- ৪৫ ৪৪০ 

এতপ্রল ২০২২ ৮,৮০৫ ৭৫১ ৩০৩ ৭৩০ ৪৩৫ ৩৩ ০৫ ৩৫ ৪৪৫ 

শম ২০২২ ৯,৩৮১ ৬৭১ ৪৬২ ৫৯৮ ৪৭৫ ৩২ ০৮ ২৭ ৩৪৫ 

জুন ২০২২ ৯,৩৮১ ৬৪৮ ৫২৭ ৫৮৯ ৪১০ ৪০ -- ৩১ ৩৮৪ 

শমাট 109,15

3 ৮৭০৬ ৫২৩০ ৭৯৭৭ ৫৮৩৬ ৪২৮ ১৩ ৫৫৩ 109,153 
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৩.৯ মচোরোচোলোন ( কল ধরমের) িোিলো খ্রনষ্পখ্রির  িংক্রোন্ত িথ্য (জুলোই ২০২১- জুন ২০২২) 

 মি গত মান র শজর তবশবিয 

মাশ  

দািরকৃত 

মামলার 

 াংখ্যা 

 

শমাট 

তদন্তাধীন 

তদনন্তর ফলাফল তবশবিয 

মান  

তনষ্পতত্তকৃত 

মামলার 

 াংখ্যা 

শপতন্ডাং মামলার  াংখ্যা 

তদন্তাধীন তবিারা

ধীন 

শমাট 

অতভনর্াগ 

পত্র 

চূোন্ত 

তরনপ মাট 

তদন্তাধীন তবিারাধীন শমাট 

জুলাই ২০২১ ৬১ ৮২০ ৮৮২ ৪২ ৭২ ১৩ -- ৩১ ৫৯ ৮৩২ ৮৯১ 

আগস্ট ২০২১ 59 833 892 ৯১১ 80 9 1 ৭৬৯ 70 842 912 

শ নেম্বর ২০২১ ৭০ ৮৪২ ৯১২ ৩৯২ ৮৯ ১৪ ০ ২১১ ৭৫ ৮৫৬ ৯৩১ 

অনক্টাবর ২০২১ 75 856 931 ২৮৪ 92 14 0 ১৭৭ 78 868 946 

ননভম্বর ২০২১ 78 868 946 365 103 19 ০1 294 83 878 961 

তডন ম্বর ২০২১ 83 878 961 ৩১৮ 90 23 0 ১৫৫ 67 897 964 

জানুিাতর ২০২২ 67 897 964 ২৭৪ 86 14 0 ১২২ 72 911 983 

শফব্রুিাতর ২০২২ 267 918 778 ২৪৫ 80 10 0 ১০৫ 272 925 981 

মাি ম ২০২২ 75 917 992 ২৮০ ৯১ ১৬ ০ ৫৩ 75 920 995 

এতপ্রল ২০২২ 75 920 995 ৩৩৫ ১০১ ১৯ ১ ১৩৮ ৮১ ৯০৯ ৯৯০ 

শম ২০২২ 81 909 990 288 107 26 0 107 81 929 1010 

জুন ২০২২ 81 929 1010 263 105 24 0 84 81 950 1031 

 

৩.১০ মিোবোইল মকোে য পখ্ররচোলনো  িংক্রোন্ত িথ্য (জুলোই ২০২১ - জুন ২০২২) 

 মি মিোবোইল মকোক্ে যর  িংখ্যো িোিলোর  িংখ্যো আদোয়কৃি জখ্ররিোনো (েোকোয়) আ োিীর  িংখ্যো 

জুলোই ২০২১ ২,১৯৪ ১৩,১৮০ ১,১৩,৩২,৭১৫/- ১৩,৩৬১ 

আগে ২০২১ ৮২৯ ৩২১৯ ৩১,৫০,৯০০/- ৩২১৮ 

ম ক্েম্বর ২০২১ ৩২৯ ৯৬১ ২৭,০৫,১১০/- ৯৭০ 

অক্টোবর ২০২১ ৩০২ ৭৪৫ ২৪,৯৭,৭৩০/- ৭৪৬ 

নক্ভম্বর ২০২১ ৩১৮ ১,০১৩ ২৮,০৭,৮২০/- ১,০১৫ 

খ্রিক্ ম্বর ২০২১ ৩১৪ ৮৭২ ২৫,২৯,০৫০/ ৮৭২ 

জোনুয়োখ্রর ২০২২ ৬৩৬ ৩২৮১ ৯৫,৮২,৬১৪/- ৩২৭৮ 

মিব্রুয়োখ্রর ২০২২ ৩৮৭ ১৬২৪ ১,০৫,৩৫,৫৭০/- ১৬২৯ 

িোচ য ২০২২ ২২৫ ৫৩৪ ২৪,৭৮,৪০০/- ৫৩৫ 

এখ্রপ্রল ২০২২ ৩০০ ৭২৪ ৪৫,১৫,৩৫০/- ৭২৮ 

মি ২০২২ ২৪৮ ৬৭২ ১৯,৯৫,৯০০/- ৬৫৯ 

 জুন ২০২২ ৩১১ ৮৫১ ৩০,৮৮,৯০০/- ৮৫১ 

 ব যক্িোে ৬৩৯৩ ২৭৬৭৬ ৫,৭২,২০০৫৯/- ২৭,৮৬২ 
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৩.১১ মিোবোইল মকোে য আইন, ২০০৯ এর আওিোয় অখ্রিখ্ররক্ত মজলো ম্যোখ্রজক্িে আদোলক্ি দোক্য়রকৃি আখ্রপল িোিলোর খ্রববরে 

 িয়  মিোে িোিলোর 

 িংখ্যো 

মিোে খ্রনষ্পখ্রিকৃি 

িোিলোর  িংখ্যো 

মিোে অখ্রনষ্পন্ন িোিলোর 

 িংখ্যো 

মিোে অজযন 

(%) 

িন্তব্য 

জুলোই-২০২১ ২৭৭ - ২৭৭ - 
মকোখ্রভি-১৯ এর কোরক্ে িোিলো 

খ্রনষ্পখ্রি কোর্ যক্রি ব্যহি হক্য়ক্ছ। 

আগে-২০২১ ২৯০ ৪২ ২৪৮ ১৪.৪৮% ঐ 

ম ক্েম্বর-২০২১ ২৬৫ ৬২ ২০৩ ২৩.৩৯% ঐ 

অক্টোবর ২০২১ ২২৬ ৮৩ ১৪3 ৩৬.৭২% - 

নক্ভম্বর ২০২১ ১৭৬ ৩২ ১৪৪  ১৮.১৮% - 

খ্রিক্ ম্বর ২০২১ ১৫৫ ৪০ ১১৫   ১১৩.৮৪% - 

জোনুয়োখ্রর ২০২২ ১৩৫ ১৩ ১২২ ৯.৬২% - 

মিব্রুয়োখ্রর ২০২২ ১৩৬ ৪৪ ৯২ ৩২.৩৫% - 

িোচ য ২০২২ ১১০ ২০ ৯০ ১৮.১৮% - 

এখ্রপ্রল ২০২২ ১২১ ২৪ ৯৭ ১৯.৮৩% - 

মি ২০২২ ১১১ ৩৯ ৭2 ৩৫.১৩% - 

জুন ২০২২ ১১৮ ২২ ৯৬ ১৮.৬৪% - 

মিোে ২১২০ ৪২১ ১৬9৯ ১৯.৮৫% - 

 

৩.১২ মিৌজদোরী কোর্ যখ্রবখ্রধ, ১৮৯৮ এর আওিোয় অখ্রিখ্ররক্ত মজলো ম্যোখ্রজক্িে আদোলক্ি চলিোন িোিলোর খ্রববরেী 

 িয়  মিোে িোিলোর  িংখ্যো মিোে খ্রনষ্পখ্রিকৃি 

িোিলোর  িংখ্যো 

মিোে অখ্রনষ্পন্ন িোিলোর 

 িংখ্যো 

মিোে অজযন 

(%) 

িন্তব্য 

জুলোই-২০২১ ৩৬৯০ ০২ ৩৬৮৮ ০.০৫% 
মকোখ্রভি-১৯ এর কোরক্ে িোিলো 

খ্রনষ্পখ্রি কোর্ যক্রি ব্যহি হক্য়ক্ছ। 

আগে-২০২১ ৩৯৪২ ৯৩ ৩৮৪৯ ২.৩৫% ঐ 

ম ক্েম্বর-২০২১ ৪১৬৭ ৫৩০ ৩৬৩৭ ১২.৭১% ঐ 

অক্টোবর ২০২১ ৩৯৭০ ৫৯৬ ৩৩৭৪ ১৫.০১% - 

নক্ভম্বর ২০২১ ৩৬৯৮ ৫৪৪ ৩১৫৪ ১৪.৭১% - 

খ্রিক্ ম্বর ২০২১ ৩৫২২ ৪৯৭ ৩০২৫ ৬০.৩১% - 

জোনুয়োখ্রর ২০২২ ৩৫২৯ ৪৫৩ ৩০৭৬ ১২.৮৩% - 

মিব্রুয়োখ্রর ২০২২ ৩৪৭৯ ৩৮৯ ৩০৯০ ১১.১৮% - 

িোচ য ২০২২ ৩৪৬৬ ২৮৮ ৩১৭৮ ৮.৩০% - 

এখ্রপ্রল ২০২২ ৪৩৩০ ৫৫৮ ৩৭৭২ ১২.৮৯% - 

মি ২০২২ ৩৪০২ ৪২৫ ২৯৭৭ ১২.৪৯% - 

জুন ২০২২ ৩২৬৫ ৩৭৬ ২৮৮৯ ১১.৫১% - 

মিোে ৪৪৪৬০ ৪৭৫১  39,709 ১০.৬৮% - 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

৩.১৩ মিৌজদোরী কোর্ যখ্রবখ্রধ, ১৮৯৮ এর আওিোয় খ্রনব যোহী ম্যোখ্রজক্িে আদোলক্ি চলিোন িোিলোর খ্রববরেী 

 িয়  মিোে িোিলোর  িংখ্যো মিোে খ্রনষ্পখ্রিকৃি 

িোিলোর  িংখ্যো 

মিোে অখ্রনষ্পন্ন িোিলোর 

 িংখ্যো 

মিোে অজযন 

(%) 

িন্তব্য 

জুলোই-২০২১ ৪৫৪৯ ০৫ ৪৫৪৪ ০.১০ 
মকোখ্রভি-১৯ এর কোরক্ে িোিলো 

খ্রনষ্পখ্রি কোর্ যক্রি ব্যহি হক্চ্ছ 

আগে-২০২১ ৫১৮২ ১২০ ৫০৬২ ২.৩১% ঐ 

ম ক্েম্বর-২০২১ ৬০৫৪ ৭৯৯ ৫২৫৫ ১৩.১৯% ঐ 

অক্টোবর ২০২১ ৫৯৯৬ ৯৪৮ ৫০৪৮ ১৫.৮১% ঐ 

নক্ভম্বর ২০২১ ৫৬৮০ ৯৪৫ ৪৭৩৫ ১৬.৬৩% - 

খ্রিক্ ম্বর ২০২১ ৫৩২৪ ৮৯৬ ৪৪২৮ ৭৭.৬৯% - 

জোনুয়োখ্রর ২০২২ ৫০১৮ ৮৭০ ৪১৪৮ ১৭.৩৩% - 

মিব্রুয়োখ্রর ২০২২ ৪৮৪১ ৭৩০ ৪১১১ ১৫.০৭% - 

িোচ য ২০২২ ৪৮০৫ ৬৫৮ ৪১৪৭      ১৩.৬৯% - 

এখ্রপ্রল ২০২২ ৪৯০০ ৭১৪ ৪1৮৬ ১৪.৫৭% - 

মি ২০২২ ৪৭৮০ ৫২৮ ৪২৫২ ১১.০৪% - 

জুন ২০২২ ৫০৬৯ ৭৮৩ ৪২৮৬ ১৫.৪৪% - 

মিোে ৬২১৯৮ ৭৯৯৬ ৫৪২০২ ১২.৮৫% - 
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৩.১৪ অপরোধ খ্রচত্র  িংক্রোন্ত (জুলোই ২০২1- জুন ২০২2) 

 িয় িোকোখ্রি চাঁদোবোখ্রজ খ্রছনিোই খুন আহি অনবধ অস্ত্র 

উদ্ধোর 

 ম্পখ্রির ক্ষ্খ্রি-

 োধন 

অপহরে রোহোজোখ্রন/ 

দসুযদিো 

প্রোেহোখ্রন/অপমৃতুয  ধষ যে নোরী ও খ্রশশু 

খ্রনর্ যোিন 

দোঙ্গো চ্যখ্রর  এখ্র ি আইক্ন 

অপরোধ 

অন্যোন্য মিোে 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

জুলোই ২০২1 - ১ - ১৯ ৩১১ ২ - ১ ১ ১৫৮ ৭৪ ১১৯ -  ৫৪ - ৪৭৬ ১২১৬ 

আগে ২০২1 - ৪ - ২৬ ২৯৬ - ৪ ১ ২ ১৫২ ৭৭ ১৪৮ - ৬৬ - ৬২০ ১৩৯৬ 

ম ক্েম্বর 2021 - ৩ - ১৭ ২৪৫ ৩ ৩ ৩ ১ ১৪৪ ৭১ ১৩২ - ৬২ - ৬২৩ ১৩০৭ 

অক্টোবর ২০২1 ১ ৩ - ১০ ২২০ ২ ৬ ১ - ১২২ ৫৫ ১২৩ - ৪৭ - ৫২০ ১১১০ 

নক্ভম্বর ২০২1 - ২ - ৮ ২২১ ৪ - ৩ - ১০০ ৩৭ ১১২ - ৪৭ - ৫০৮ ১০৪২ 

খ্রিক্ ম্বর ২০২1 - 3 - 15 227 1 9 4 6 80 36 108 -  41 - 456 986 

জোনুয়োখ্রর ২০২2 - 3 - 16 261 2 8 1 2 79 36 91 -  54 - 512 1,065 

মিব্রুয়োখ্রর ২০২2 ১ ২ - ১৪ ২৩১ ১ - ৪ ১ ৯২ ৩৬ ৮৮ - ৪৭ - ৫৭২ ১,০৮৯ 

িোচ য ২০২2 ২ ১ - ২০ ৩০৩ ২ ৩ ৫ ৬ ১১৮ ৫২ ১৪২  ৫৯ ১ ৫৮৯ ১৩০৩ 

এখ্রপ্রল ২০২2 ১ - - ১৭ ৪৭১ ৩ ৩ ১ ২ ৫৭ ১১২ ১২৫ - ৬৪ - ৬১৮ ১৪৭৪ 

মি ২০২2 - - 1 26 429 2 8 3 4 60 152 130  34 - 642 1491 

জুন ২০২2 - - ১ ১৫ ২৭৫ ৩ ৬ ৫ ৩ ১৬৩ ৬৭ ১৫০ - ৫১ - ৫৭১ ১৩১০ 

মিোে 5 22  203 3490 23 20 32 24 1325 805 1468 - 626 1 6707 14789 

৩.১৫ গেশুনোখ্রনর প্রখ্রিক্বদন (জুলোই ২০২1- জুন ২০২2) 

মজলোর নোি িয়িনখ্র িংহ মনত্রক্কোেো জোিোলপুর মশরপুর 

িোক্ র নোি কিখ্রদন 

শুনোখ্রন গৃখ্রহি 

হক্য়ক্ছ 

ম বো 

প্রিযোখ্রশর 

 িংখ্যো 

অখ্রভক্র্োগ খ্রনষ্পখ্রির 

 িংখ্যো 

কিখ্রদন 

শুনোখ্রন গৃখ্রহি 

হক্য়ক্ছ 

ম বো প্রিযোখ্রশর 

 িংখ্যো 

অখ্রভক্র্োগ 

খ্রনষ্পখ্রির  িংখ্যো 

কিখ্রদন শুনোখ্রন 

গৃখ্রহি হক্য়ক্ছ 

ম বো প্রিযোখ্রশর 

 িংখ্যো 

অখ্রভক্র্োগ 

খ্রনষ্পখ্রির 

 িংখ্যো 

কিখ্রদন 

শুনোখ্রন গৃখ্রহি 

হক্য়ক্ছ 

ম বো 

প্রিযোখ্রশর 

 িংখ্যো 

অখ্রভক্র্োগ 

খ্রনষ্পখ্রির 

 িংখ্যো 

জুলোই ২০২১ ৮৭ ৩১৬ ২২৬ ১০৪ ৭৭৫ ৭৪৫ ৫৭ ১০১ ৮৭ ৪৫ ২৩২ ২০৭ 

আগে ২০২১ ১১৬ ৩৯৭ ২৫৬ ১০৪ ৭৬৫ ৭৬৫ ৭৬ ৩২৮ ২৭৬ ৬০ ২৮৯ ২৭১ 

ম ক্েম্বর ২০২১ ১১৬ ৩৭১ ২৩৮ ১০৪ ৭৮৫ ৭৮৫ ৯৫ ৪১৯ ৩৬৬ ৭৫ ৫৮০ ৫৩৬ 

অক্টোবর ২০২১ ১১৬ ৩৮৬ ৩১৪ ১০৪ ৭৯৬ ৭৯৬ ৭৬ ৫৯১ ৫২৯ ৬০ ৫২৬ ৪৯৬ 

নক্ভম্বর ২০২১ ১১৬ ৩৮১ ৩২৬ ১০৪ ৮০০ ৮০০ ৭৬ ৫৪৩ ৪৮৩ ৬০ ৫৬০ ৫৩০ 

খ্রিক্ ম্বর ২০২১ ১৪৫ ৭৫৪ ৬৮৩ ১০৪ ৭৭৫ ৭৪৫ ৯৫ ৫৬০ ৪৮৯ ৭৫ ৫৯৫ ৫৫৬ 

জোনুয়োখ্রর ২০২২ ১১৬ ৫৬৭ ৪৮৮ ১০৪ ৮৬৪ ৮৬৪ ৭৬ ৫৩৩ ৪৮১ ৬০ ৫৩৫ ৫১৩ 

মিব্রুয়োখ্রর ২০২২ ১১৬ ৪৭৯ ৪৪৩ ১০৪ ৯৭৩ ৯৭৩ ৭৬ ৫৫৬ ৪৮১ ৬০ ৫৭৫ ৫৩৯ 

িোচ য ২০২২ ১১৬ ৪৮৯ ৪৭৭ ১০৪ ১০২৮ ১০২৮ ৯৫ ৬০৯ ৫৬৩ ৭৫ ৬৭৩ ৬৩৫ 

এখ্রপ্রল ২০২২ ১১৬ ৪৩৮ ৩৯৮ ১০৪ ১১৮৯ ১১৮৯ ৭৬ ৫৯৫ ৫৫০ ৬০ ৫৭১ ৫২৬ 

মি ২০২২ ৮৭ ৩৫৭ ৩১১ ১০৪ ১২৬৮ ১২৬৮ ৫৭ ৪৯৩ ৪৪৮ ৪৫ ৪৫৯ ৪২৪ 

জুন ২০২২ ১৪৫ ৪৮৩ ৩৯৭ ১০৪ ৭৬০ ৭৬০ ১০০ ৭৬০ ৭০৭ ৭৫ ৫৯৮ ৫৬৫ 

মিোে ১৩৯২ ৫৪১৮ ৪৫৫৭ ১২৪৮ ১০৭৭৮ ১০৭১৮ ৯৫৫ ৬০৮৮ ৫৪৬০ ৭৫০ ৬১৯৩ ৫৭৯৮ 
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৩.১৬ খ্রিখ্রলিং লোইক্ ন্স প্রখ্রিক্বদন  িংক্রোন্ত (জুলোই ২০২1- জুন ২০২2) 

িোক্ র নোি 

 

িয়িনখ্র িংহ মনত্রক্কোেো জোিোলপুর মশরপুর 

আক্বদনকৃি খ্রিখ্রলিং 

লোইক্ ন্স  িংখ্যো 

অনুক্িোখ্রদি খ্রিখ্রলিং 

লোইক্ ন্স  িংখ্যো 

আক্বদনকৃি খ্রিখ্রলিং 

লোইক্ ন্স  িংখ্যো 

অনুক্িোখ্রদি খ্রিখ্রলিং 

লোইক্ ন্স  িংখ্যো 

আক্বদনকৃি খ্রিখ্রলিং 

লোইক্ ন্স  িংখ্যো 

অনুক্িোখ্রদি খ্রিখ্রলিং 

লোইক্ ন্স  িংখ্যো 

আক্বদনকৃি খ্রিখ্রলিং 

লোইক্ ন্স  িংখ্যো 

অনুক্িোখ্রদি খ্রিখ্রলিং 

লোইক্ ন্স  িংখ্যো 

জুলোই ২০২1 ০১ - - - - ০১ ০২ ০১ 

আগে ২০২১ ০৩ - - ১১ ০৪ ০৫ ০১ - 

ম ক্েম্বর ২০২1 ০৪ ০১ - ০১ ০৩ ০৪ ০৬ ০৪ 

অক্টোবর ২০২1 ০৬ ০৭ - - ০৩ ১০ ৪৫ ০৬ 

নক্ভম্বর ২০২1 ২১ ০৯ - - ০৫ ০৪ ০৩ ০৬ 

খ্রিক্ ম্বর ২০২1 ৪০ ৩৬ ০৬ ০৬ ০১ ০১ ০১ ০২ 

জোনুয়োখ্রর ২০২১ ৪৭ ২৯ - - ০৩ ০৩ ০৪ ০৬ 

মিব্রুয়োখ্রর ২০২0 ৪৮ ৩১ - - ০৬ ০৬ ১০০ ৪০ 

িোচ য ২০২0 ৬৭ ৫১ - - ০৪ ০২ ৩০ ২০ 

এখ্রপ্রল ২০২0 ৫৪ ৬২ - - ০৫ ০২ ২০ ১০ 

মি ২০২0 ৫৮ ০৭ ১৯ ১৯ ০৫ ০৩ ০৫ ২০ 

জুন ২০২0 ৩৭ ২৭ - - ০৩ - - ০৫ 

মিোে ৩৮৬ ২৬০ ২৫ ৩৭ ৪২ ৪১ ২১৭ ১২০ 

 

৪.0 র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালয়, িয়িনর্ িংহ এে 2021-22 অর্ িবছবেে স্থানীয়  েকাে শাখাে প্রর্িববদন 

৪.১ জন্ম বনিন্ধদ্ধনর পবর িংখ্যান  

শজলার নাম 

প্রততনবদনাধীন কাল পর্ মন্ত জন্ম তনবন্ধন বতহনত তথ্য তলতপবদ্ধ করার ক্রমপুতেত  াংখ্যা প্রততনবদনাধীন কাল পর্ মন্ত ক্রমপুতেত জন্ম  নদ তবতরনণর  

 াংখ্যা 

১৮ বছর বা তাহার তননির তেশু ১৮ বছনরর উনবম প্রাপ্ত বিস্ক 
শমাট 

১৮ বছর বা তাহার তননির তেশু ১৮ বছনরর উনবম প্রাপ্ত বিস্ক 
শমাট 

শমনি শছনল মতহলা পুরুষ শমনি শছনল মতহলা পুরুষ 

মিমনত াংহ ১৪৬৪০৮ ১৮৬০০৪ ২০৩৭৯৪ ২১৪২২০ ৭৫০৪২৬ ১২৬০৩৮ ১৭৪০১৭ ১৯২৭৮১ ২০৬৮৪১ ৬৯৯৬৭৭ 

শনত্রনকানা ১৫২১৬৫ ১৫৬৭৭৫ ১৮১৭৪৪ ১৭৬২০০ ৬৬৭৫৭৬ ২১২৫২৮ ২১১৮৩২ ২০৩৪০৬ ১৯৪২৬২ ৮২১০১৮ 

জামালপুর ২৮৯৮১৪ ৩১৩০৭০ ৫৫৪০৮২ ৫৯৬৫৯৭ ১৭৫৩৫৬৩ ৩০০৫৯২ ৩২৭৯৮৭ ৫৮৪৭৫১ ৬৪৮৪০৬ ১৮৬১৭৩৬ 

শেরপুর ২৬৭৩০ ২৮৩৫৮ ৬৪৭১৭ ৬৮২৯৪ ১৮৮১৯৯ ২৫৬৩৩ ২৬৯২০ ৫৮৩৪৭ ৬০৩২১ ১৭১৬২১ 

শমাট ৬১৫১১৭ ৬৮৪২০৭ ১০০৪৩৩৭ ১০৫৫৩১১ ৩৩৫৯৭৬৪ ৬৬৪৭৯১ ৭৪০৭৫৬ ১০৩৯২৮৫ ১১০৯৮৩০ ৩৫৫৪০৫২ 
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৪.২ মৃত্যয বনিন্ধদ্ধনর পবর িংখ্যান (২০২১-২২) 

 

শজলার নাম 

প্রততনবদনাধীন কাল পর্ মন্ত মৃতুয তনবন্ধন বতহনত তথ্য তলতপবদ্ধ করার ক্রমপুতেত  াংখ্যা প্রততনবদনাধীন কাল পর্ মন্ত ক্রমপুতেত মৃতুয  নদ তবতরনণর  াংখ্যা 

১৮ বছর বা তাহার তননির তেশু ১৮ বছনরর উনবম প্রাপ্ত বিস্ক 

শমাট 

১৮ বছর বা তাহার তননির তেশু ১৮ বছনরর উনবম প্রাপ্ত বিস্ক 

শমাট 

শমনি শছনল মতহলা পুরুষ শমনি শছনল মতহলা পুরুষ 

মিমনত াংহ ১৫৯২ ২৬২০ ২৬২৪ ৪২৩১ ১১০৬৭ ১৪৪৯ ২৪৪৯ ২৪৬৬ ৩৮২৩ ১০১৮৭ 

শনত্রনকানা ১০৮৪ ১০০৮ ১২১১৪ ১২২৪০ ২৬৪০৬ ১১২৭ ৮৭৮ ১৪৬১৪ ১৪৭৫০ ৩২৩৩৯ 

জামালপুর ৫০২ ৯৫২ ১২৯৮৮ ১৭৯০৮ ৩২৩৫০ ১০৪২ ১৭৯৬ ১৩১৬৩ ১৯১২৮ ৩৫১২৯ 

শেরপুর ১৯৪৩ ২৩৯৫ ২৫৯৮ ৩৭১৭ ১০৬৬৩ ১৬৪১ ১৯৭৮ ২১৪৩ ৩৩৭৪ ৯২১০ 

শমাট ৫১২১ ৬৯৭৫ ৩০৩২৪ ৩৮০৯৬ ৮০৪৮৬ ৫২৫৯ ৭১০১ ৩২৩৮৬ ৪১০৭৫ ৮৬৮৬৫ 

 

৫.0 র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালয়, িয়িনর্ িংহ এে 2021-22 অর্ িবছবেে আইর্ টি শাখাে প্রর্িববদন 

৫.১  রকোখ্রর প্রোথখ্রিক খ্রবদ্যোলক্য় খ্রিি মি চোলুকরে  িংক্রোন্তোঃ 

খ্রবভোক্গর নোি মজলোর নোি  রকোখ্রর প্রোথখ্রিক 

খ্রবদ্যোলক্য়র  িংখ্যো 

স্থোনীয় উক্দ্যোক্গ  রবরোহকৃি টিখ্রিন বক্স 

(এনখ্রজও/ব্যখ্রক্ত/প্রখ্রিষ্ঠোন) 

খ্রবদ্যোলক্য় রোন্নো কক্র খোবোর  রবরোহ 

করো হয় 

স্থোনীয় উক্দ্যোক্গ  রবরোহকৃি খোবোর/টিখ্রিন 

(এনখ্রজও/ব্যখ্রক্ত/প্রখ্রিষ্ঠোন) 

স্কুল খ্রিখ্রিিং প্রকক্ল্পর আওিোয় খ্রবস্কুে 

 রবরোহ করো হয় 

িয়িনখ্র িংহ 

  খ্রবদ্যোলক্য়র  িংখ্যো ছোত্র-ছোত্রীর  িংখ্যো খ্রবদ্যোলক্য়র 

 িংখ্যো 

ছোত্র-ছোত্রীর  িংখ্যো খ্রবদ্যোলক্য়র  িংখ্যো ছোত্র-ছোত্রীর  িংখ্যো খ্রবদ্যোলক্য়র 

 িংখ্যো 

ছোত্র-ছোত্রীর 

 িংখ্যো 

িয়িনখ্র িংহ ২১40 ২১৪০ ৪৪১৫০৮ ০১ ২০৭ ২১৩৯ ৪৪১৩০১ ১২২৩ ৩৩৩৪৫৫ 

মনত্রক্কোেো 1313 1016                                                                                                                                                                                                                                                                               99347 - - 1313 - 172 - 

জোিোলপুর ১১61 1161 170627 - - - - - - 

মশরপুর ৭৪২ 577 - 0 - - - 003 42440 

মিোে ৫৩৫৮ ৪৮৯৪ ৭১১৪৮২ 23 027 3450 441321 1618 373897 
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৬.০ বোখ্রষ যক কি য ম্পোদন চ্যখ্রক্ত (২০২১-২২) 

 

ম কশন-2 

চূড়োন্ত িলোিল/প্রভোব (Outcome/Impact) 

 

চূড়োন্ত িলোিল/প্রভোব 

(Outcome/Imp

act) 

 

কি য ম্পোদন  সূচক মূহ 

(Performance) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি অজযন লক্ষ্যিোত্রো 

20২১-2২ 

প্রক্ক্ষ্পে খ্রনধ যোখ্ররি লক্ষ্যিোত্রো 

অজযক্নর মক্ষ্ক্ত্র মর্ৌথভোক্ব 

দোখ্রয়ত্বপ্রোপ্ত  িংস্থো মূক্হর 

নোি 

উপোি মূহ 

(Source of Data) 201৯-২০ 20২০-২১ 202২-2৩ 202৩-2৪ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

আন্ত:দপ্তর  িিয় আক্য়োখ্রজি  ভো  িংখ্যো 6 6 6 6 6  োধোরে শোখো  ভোর কোর্ যখ্রববরেী প্রস্তুি ও খ্রবিরে 

প্রস্তোবনো বোস্তবোখ্রয়ি % 82 88 88 90 90  োধোরে শোখো খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন প্রখ্রিক্বদন মপ্ররে 

খ্রবভোগীয় আইন-শৃঙ্খলোর 

উন্নয়ক্ন অখ্রধকির  িিয় 

অনুখ্রষ্ঠি  ভো  িংখ্যো 6 6 6 6 6  োধোরে শোখো  ভোর কোর্ যখ্রববরেী প্রস্তুি ও িন্ত্রেোলক্য় 

খ্রবিরে 

খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন % 81 82 83 85 90  োধোরে শোখো  ভোর কোর্ যখ্রববরেী প্রস্তুি ও িন্ত্রেোলক্য় 

খ্রবিরে 

স্থোনীয়  রকোর প্রখ্রিষ্ঠোন 

মজোরদোরকরে 

অনুখ্রষ্ঠি  ভো  িংখ্যো 0 4 4 4 4 স্থোনীয়  রকোর শোখো  ভোর কোর্ যখ্রববরেী প্রস্তুি ও খ্রবিরে 

খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন % 0 85 97 99 100 স্থোনীয়  রকোর শোখো খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন প্রখ্রিক্বদন মপ্ররে 

রোজস্ব ব্যবস্থোপনোয় 

কোর্ যকোখ্ররিো বৃখ্রদ্ধ 

পখ্ররদশ যনকৃি কোর্ যোলয়  িংখ্যো 0 36 36 36 36 খ্র এ (মগোপনীয় শোখো) পখ্ররদশ যন প্রখ্রিক্বদন মপ্ররে 
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২০২১-202২ এর বোখ্রষ যক কি য ম্পোদন চ্যখ্রক্তর বোখ্রষ যক মূল্যোয়ন প্রখ্রিক্বদন, খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়, িয়িনখ্র িংহ 

ম কশন-3 

কি য ম্পোদন পখ্ররকল্পনো 
 

 

মকৌশলগি 

উক্িশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

কোর্ যক্রি 

 (Activities) 
 কি য ম্পোদন সূচক 

(Performance 
Indicators)  

একক  

(Unit) 
কি য ম্পোদন 

সূচক্কর িোন  

(Weight of 
Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যিোত্রো/খ্রনে যোয়ক-২০২১-২২  

(Target/Criteria Value for FY 2021-22) 

অজযন খ ড়ো মস্কোর ওক্য়ক্েি 

মস্কোর 

অ োধোরে অখ্রি উিি  উিি  চলখ্রি 

িোন 

চলখ্রি 

িোক্নর 

খ্রনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

 

 

 

 

(১) খ্রবভোগীয় 

উন্নয়ন কোর্ যক্রি ও 

 োখ্রব যক আইন 

শৃঙ্খলো পখ্ররখ্রস্থখ্রি 

উন্নয়ক্ন  িিয়, 

মজোরদোরকরে 

(১.1) খ্রবভোগীয় উন্নয়ন  িিয়  ভো 

আক্য়োজন 

(1.1.1)  ভো আক্য়োখ্রজি  িংখ্যো 2 6 5 -- -- -- ০6টি ১০০% ২ 

(1.2) খ্রবভোগীয় উন্নয়ন  িিয়  ভোর 

খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

(১.0.1) খ্র দ্ধোন্ত 

বোস্তবোখ্রয়ি 

% 1 88 87 86 85 -- 88% ১০০%  ১ 

(১.3) মজলো প্রশো কগক্ের  োক্থ িোখ্র ক 

 িিয়  ভো আক্য়োজন 

(1.3.1)  ভো আক্য়োখ্রজি    িংখ্যো 2 12 11 -- -- -- ১২টি ১০০% 2 

(1.4) মজলো প্রশো কগক্ের  োক্থ িোখ্র ক 

 িিয়  ভোর খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

(১.4.1) খ্র দ্ধোন্ত 

বোস্তবোখ্রয়ি 

% 1 83 81 80.5 80 -- ৮৩% ১০০% 1 

(1.5) মজলো পখ্ররষক্দর প্রধোন খ্রনব যোহী 

কি যকিযোগক্ের  োক্থ বত্রিোখ্র ক 

পর্ যোক্লোচনো  ভো 

(1.5.1)  ভো আক্য়োখ্রজি  িংখ্যো 1 4 3 -- -- -- ০৪টি ১০০% 1 

(1.6) মজলো পখ্ররষক্দর প্রধোন খ্রনব যোহী 

কি যকিযোগক্ের  োক্থ বত্রিোখ্র ক 

পর্ যোক্লোচনো  ভোর খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

(1.6.1) খ্র দ্ধোন্ত 

বোস্তবোখ্রয়ি 

% 1 83 81 80.5 80 -- ৮৫% ১০০% 1 

(1.7) আঞ্চখ্রলক মচোরোচোলোন প্রখ্রিক্রোধ 

েোস্কক্িো য কখ্রিটির  ভো অনুষ্ঠোন 

(1.7.1)  ভো অনুখ্রষ্ঠি  িংখ্যো 2 12 11 10 9 8 ১২টি ১০০% 2 

(1.8) আঞ্চখ্রলক মচোরোচোলোন প্রখ্রিক্রোধ 

েোস্কক্িো য কখ্রিটির  ভোর খ্র দ্ধোন্ত 

বোস্তবোয়ন 

(1.8.1) খ্র দ্ধোন্ত 

বোস্তবোখ্রয়ি 

 িংখ্যো 1 82 78 76 75 74 ৮২% ১০০% 1 

(1.9) মিোবোইল মকোক্ের য কোর্ যক্রি 

মজোরদোরকরে 

(1.9.1) মিোবোইল মকোে য 

পখ্ররচোখ্রলি 

 িংখ্যো ২ 1800 1400 1300 1200 1100 ৮,০৬৯টি ১০০% ২ 

(1.10) খ্রবভোগীয় আইন-শৃঙ্খলো  ভো 

আক্য়োজন 

(1.10.1)  ভো 

আক্য়োখ্রজি  

 িংখ্যো 2 ৬ ৫ ৪ -- -- ০৬টি ১০০% 2 

(1.11) খ্রবভোগীয় আইন-শৃঙ্খলো  ভোর 

খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

(1.11.1) খ্র দ্ধোন্ত 

বোস্তবোখ্রয়ি  

% 1 95 91.5 91 92 85 ৯৫% ১০০% 1 

(1.10) খ্রবভোগীয় মকোর কখ্রিটির  ভো 

আক্য়োজন 

(1.10.1)  ভো 

আক্য়োখ্রজি 

 িংখ্যো 2 6 5 4 -- -- ০৬টি ১০০% 2 

(1.13) খ্রবভোগীয় মকোর কখ্রিটির  ভোর 

খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

(6.7.1) খ্র দ্ধোন্ত 

বোস্তবোখ্রয়ি 

% 1 90 86 85.5 85 80 ৯০% ১০০% 1 
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২) িোনব ম্পদ 

উন্নয়ন, 

প্রোখ্রিষ্ঠোখ্রনক 

 ক্ষ্িিো বৃখ্রদ্ধকরে 

ও 

িথ্য প্রযুখ্রক্তর 

ব্যবহোর 

খ্রনখ্রিিকরে 

(2.1) কি যকিযোগক্ের জন্য প্রখ্রশক্ষ্ে 

আক্য়োজন 

(0.1.1)  প্রখ্রশক্ষ্েোথী 

 

 িংখ্যো 

(জন) 

2 112 122 95 92 -- 112 ১০০% 2 

(2.2) ভূখ্রি ব্যবস্থোপনো খ্রবষয়ক প্রখ্রশক্ষ্ে 

আক্য়োজন 

(0.0.1) প্রখ্রশক্ষ্েোথী 

 

 িংখ্যো 

(জন) 

0 105 95 90 85 -- 1৬০ ১০০% 0 

(0.3) অখ্রিখ্র য়োল মিক্ ঞ্জোর গ্রুক্পর 

িোেক্ি  রকোখ্রর কি যকিযোক্দর  িস্যো 

 িোধোন 

(0.4.1)  িস্যো  িোধোন % 0 85 78 76 75 60 85 ১০০% 0 

(0.4) খ্রবখ্রভন্ন  ভোর মনোটিশ, কোর্ যপত্র, 

কোর্ যখ্রববরেী ই-মিইক্লর িোেক্ি 

 িংখ্রিষ্টক্দর খ্রনকে মপ্ররে 

(0.5.1) ই-মিইক্ল 

মপ্রখ্ররি 

 % 1 82 62 55 52 ৪০  82 ১০০% 1 

(2.5) কি যচোরীক্দর দক্ষ্িো উন্নয়ন খ্রবষয়ক 

অভযন্তরীে প্রখ্রশক্ষ্ে 

(2.5.1) প্রখ্রশক্ষ্ে 

আক্য়োখ্রজি 

 ণ্টো ২ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ৬০ ১০০% ২ 

(৩) উন্নয়নমূলক 

কি যকোে হ 

খ্রবভোগীয় র্োবিীয় 

দোপ্তখ্ররক কি যকোে 

িদোরখ্রক ও 

পর্ যক্বক্ষ্ে 

(3.1) খ্রনজ অখ্রি  পখ্ররদশ যন (৩.১.1) অখ্রি  

পখ্ররদশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 4 3 2 1 -- 4 ১০০% 1.5 

(3.2) খ্রনজ অখ্রি  পখ্ররদশ যক্নর সুপোখ্ররশ 

বোস্তবোয়ন 

(3.2.1) সুপোখ্ররশ 

বোস্তবোখ্রয়ি 

% 1 82 78 76 75 74 82 ১০০% 1 

(3.3) মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলয়/ 

উপক্জলো খ্রনব যোহী অখ্রি োক্রর কোর্ যোলয় 

পখ্ররদশ যন 

(৩.3.1) কোর্ যোলয় 

পখ্ররদশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 12 11 10 9 8 ৩৮ ১০০% 1.5 

(3.4) মজলো প্রশো ক্কর কোর্ যোলয়/ 

উপক্জলো খ্রনব যোহী অখ্রি োক্রর কোর্ যোলয় 

পখ্ররদশ যক্নর সুপোখ্ররশ বোস্তবোয়ন 

(৩.4.1) সুপোখ্ররশ 

বোস্তবোখ্রয়ি 

% 1 82 78 76 75 74 82 ১০০% 1 

(৩.5)  অখ্রিখ্ররক্ত মজলো ম্যোখ্রজক্িে/ 

এখ্রক্সখ্রকউটিভ ম্যোখ্রজক্িে আদোলি 

পখ্ররদশ যন 

(৩.7.1) আদোলি 

পখ্ররদশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 12 11 10 9 8 12 ১০০% 1.5 

(৩.6)  অখ্রিখ্ররক্ত মজলো ম্যোখ্রজক্িে/ 

এখ্রক্সখ্রকউটিভ ম্যোখ্রজক্িে আদোলি 

পখ্ররদশ যক্নর সুপোখ্ররশ বোস্তবোয়ন 

(৩.8.1) সুপোখ্ররশ 

বোস্তবোখ্রয়ি 

% 1 82 78 76 75 74 82 ১০০% 1 

(৩.7) উপক্জলো ভূখ্রি অখ্রি  পখ্ররদশ যন (৩.9.1) অখ্রি  

পখ্ররদশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 12 11 10 9 8 ২৫ ১০০% 1.5 

 

 

 

(৩) উন্নয়নমূলক 

কি যকোে হ 

খ্রবভোগীয় র্োবিীয় 

দোপ্তখ্ররক কি যকোে 

িদোরখ্রক ও 

পর্ যক্বক্ষ্ে 

(৩.8) উপক্জলো ভূখ্রি অখ্রি  

পখ্ররদশ যক্নর সুপোখ্ররশ বোস্তবোয়ন 

(৩.12.1) সুপোখ্ররশ 

বোস্তবোখ্রয়ি 

 িংখ্যো 1 82 78 76 75 74 ৮২% ১০০% 1 

(৩.9) ইউখ্রনয়ন ভূখ্রি অখ্রি   দশ যন (৩.11.1) অখ্রি   

দশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 12 11 10 9 8 ৪১টি ১০০% 1.5 

(৩.12) ইউখ্রনয়ন পখ্ররষদ কোর্ যোলয় 

পখ্ররদশ যন 

(৩.13.1) কোর্ যোলয় 

পখ্ররদশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 12 11 10 9 8 ৩৬টি ১০০% 1.5 

 (3.11) ইউখ্রনয়ন পখ্ররষদ কোর্ যোলয় 

পখ্ররদশ যক্নর সুপোখ্ররশ বোস্তবোয়ন 

 (3.14.1) সুপোখ্ররশ 

বোস্তবোখ্রয়ি 

% 1 82 78 76 75 74 ৮২% ১০০% 1 

(৩.12) খ্রবখ্রভন্ন  উন্নয়ন প্রকল্প দশ যন (৩.15.1) উন্নয়ন প্রকল্প 

দশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 ২৪ 23 22 21 20 ২৬টি ১০০% 1.5 

(৩.13) িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর অগ্রোখ্রধকোর 

প্রকল্প/ উন্নয়ন প্রকল্প দশ যন 

(৩.17.1) অগ্রোখ্রধকোর প্রকল্প 

/ উন্নয়ন প্রকল্প দশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 12 11 10 9 8 ২০টি ১০০% 1.5 
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(৩.14) ইক্নোক্ভশন কোর্ যক্রি দশ যন (৩.19.1) ইক্নোক্ভশন 

কোর্ যক্রি দশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 12 11 10 9 8 ২২টি ১০০% 1.5 

(৩.15) ইউখ্রনয়ন খ্রিখ্রজেোল ম ন্টোর 

দশ যন 

(৩.01.1) ইউখ্রনয়ন  

খ্রিখ্রজেোল ম ন্টোর 

দশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 12 11 10 9 8 ১৭টি ১০০% 1.5 

(৩.16) আবো ন/ আশ্রয়ন/গুচ্ছগ্রোি 

প্রকল্প দশ যন 

(৩.03.1) প্রকল্প 

দশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 12 11 10 9 8 ৩২টি ১০০% 1.5 

(৩.17) খ্রশক্ষ্ো প্রখ্রিষ্ঠোন দশ যন (৩.05.1) খ্রশক্ষ্ো 

প্রখ্রিষ্ঠোন  দশ যনকৃি 

 িংখ্যো 1.5 ২৪  23 22 21 20 ২৫টি ১০০% 1.5 

(3.18) খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর 

কোর্ যোলক্য় েোি খ্রিটিিং আক্য়োজন 

(3.27.1) খ্রিটিিং 

আক্য়োখ্রজি 

 িংখ্যো  1 ৬ 5 4 3 -- ০৮টি ১০০% 1 

 

(4) দক্ষ্িোর  োক্থ 

দোপ্তখ্ররক কি যকোে 

 ম্পোদন 

(4.1) আখ্রপল শুনোখ্রন ও খ্রনষ্পখ্রিকরে (4.1.১) আখ্রপল  

খ্রনষ্পখ্রিকৃি 

% 0 80 78 76 75 55 ৯৬.৮৭% 80 0 

(4.২) অখ্রভক্র্োগ গৃহীি, িদন্ত 

প্রখ্রক্রয়োপূব যক খ্রনষ্পখ্রিকরে 

(4.২.1) অখ্রভক্র্োগ 

খ্রনষ্পখ্রিকৃি 

% 2 90 87 86 85 78 ৯০% 90 2 

(4.3) গেশুনোখ্রন  (4.3.1) গেশুনোনী গৃহীি  িয় (খ্রদন) 1 12 10 9 8 7 ১২টি 12 1 

(4.4) ন্যস্তকৃি কি যকিযোক্দর  

পদোয়ন/মপোখ্রেিং 

(4.4.1) কি যকিযোগে 

 পদোয়নকৃি 

 িয় 

(কোর্ য খ্রদ যব ) 

১ 3 4 5 6 7 ০৩ কোর্ যখ্রদব  

(পদ খোখ্রল থোকো 

 োক্পক্ক্ষ্য) 

3 ১ 

(4.5) 3য় ও 4থ য মশ্রখ্রের কি যচোরীগক্ের 

খ্রনক্য়োগকরে 

(4.5.1) কি যচোখ্রর 

খ্রনক্য়োগকৃি 

% ২ 90 86 85.5 85 80 ৯০% 90 ২ 

(4.৬) খ্রভখ্রিও কনিোক্রন্স আক্য়োজন (4.7.1) খ্রভখ্রিও 

কনিোক্রন্স আক্য়োখ্রজি 

 িংখ্যো ২ 24 20 15 12 10 ৮5টি 24 ২ 

(4.৭)  ম খ্রিনোর/কি যশোলো আক্য়োজন (4.8.1) 

ম খ্রিনোর/কি যশোলো 

আক্য়োখ্রজি 

 িংখ্যো 2 12 9 8 7 6 ১৩টি 12 2 

 

(5) ভূখ্রি রোজস্ব 

ব্যবস্থোপনোয় 

গখ্রিশীলিো 

আনয়ন 

এবিং ক্রীড়ো 

 িংস্কৃখ্রি ও নোরী 

উন্নয়ন 

ত্বরোখ্রিিকরে 

(5.1) খ্রবভোগীয় িোখ্র ক রোজস্ব  ভো 

অনুষ্ঠোন 

(5.1.1) িোখ্র ক রোজস্ব 

 ভো অনুখ্রষ্ঠি 

 িংখ্যো 2 12 11 10 9 8 ১২টি 12 2 

(5.2)  খ্রবভোগীয় িোখ্র ক রোজস্ব  ভোর 

খ্র দ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন 

(5.2.1)  খ্র দ্ধোন্ত 

বোস্তবোখ্রয়ি 

 িংখ্যো 1 82 78 76 75 74 ৮২% 82 1 

(5.3) ভূখ্রি উন্নয়ন কক্রর  ঠিক দোখ্রব 

খ্রনধ যোরে 

(5.3.1) দোখ্রব খ্রনধ যোখ্ররি (%) 2 100% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% 100% 2 

(5.4) আন্তোঃক্জলো/আন্তোঃখ্রবভোগীয় 

 োয়রোি িহল ব্যবস্থোপনো 

(5.4.1)  ঠিক  িক্য় 

 োয়রোি িহল ইজোরোকৃি  

 িংখ্যো 2 4 3 2 1 -- ০৪টি 4 2 

(৫.৫) খ্রবভোগীয় ক্রীড়ো  িংস্থোর  ভো 

অনুষ্ঠোন 

(৫.৫.১)  ভো অনুখ্রষ্ঠি  িংখ্যো 1 4 -- -- -- -- ০৪টি 4 1 

(৫.৬) খ্রবভোগীয় ক্রীড়ো প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো 

আক্য়োজন 

(৫.৬.১) প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো 

আক্য়োখ্রজি 

 িংখ্যো 1 2 -- -- -- -- ০২ টি 2 1 

(৫.৭) খ্রবভোগীয় পর্ যোক্য় মশ্রষ্ঠ জখ্রয়িো 

খ্রনব যোচন ও  িংবধ যনো প্রদোন 

(৫.৭.১) জখ্রয়িো খ্রনব যোখ্রচি 

ও  িংবধ যনো প্রদি 

 িংখ্যো 1 10 10 10 10 10 ১০ জন 10 1 

মিোে= ৭০ 
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 াংনর্াজনী ৪ 

তবভাগীি কতমেনানরর কার্ মালনির জাতীি শুদ্ধািার শক্েল কম মপতরকেনা, ২০২১-২০২২ 

 

কার্ মক্রনমর নাম কম ম ম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবািননর 

দাতিত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/পদ 

বাস্তবািন অিগতত পতরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

শকািাট মার 

২ি শকািাট মার ৩ি শকািাট মার ৪র্ ম 

শকািাট মার 

শমাট 

অজমন 

অতজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাততষ্ঠাতনক ব্যবস্থা 

১.১ ননততকতা কতমটির  ভা আনিাজন   ভা আনিাতজত ৪  াংখ্যা তবভাগীি 

কতমেনার 

লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১  
৪ 

 

অজমন ১ ১ ১ ১ ০৪টি 

১.২ ননততকতা কতমটির  ভার ত দ্ধান্ত 

বাস্তবািন 

বাস্তবাতিত 

ত দ্ধান্ত 

৬ % অতত. তবভাগীি 

কতমেনার 

( াতব মক) 

লক্ষযমাত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%  

৬ 

 

অজমন ৯০% ৯০% ৯০% ৯০% ৯০% 

১.৩ সুো ন প্রততষ্ঠার তনতমত্ত অাংেীজননর 

(stakeholders) অাংেিহনণ   ভা 

অনুতষ্ঠত  ভা ২  াংখ্যা তবভাগীি 

কতমেনার 

লক্ষযমাত্রা  ১ ১   
২ 

 

অজমন -- ১ ১  ০২টি 

১ .৪ শুদ্ধোচোর  িংক্রোন্ত প্রখ্রশক্ষ্ে আক্য়োজন প্রখ্রশক্ষ্ে 

আক্য়োখ্রজি 

২ প্রখ্রশক্ষ্ক্ের 

 িংখ্যো 

তবভাগীি 

কতমেনার  

লক্ষযমাত্রা 

 

 ১ (২০) ১ (২০)   

 
২ 

 

অজমন -- ১ ১  ০২টি 

১.৫ কম ম-পতরনবে উন্নিন (স্বাস্থযতবতধ 

অনু রণ/টিওএন্ডইভুক্ত অনকনজা মালামাল 

তবনষ্টকরণ/পতরষ্কার-পতরচ্ছন্নতা বৃতদ্ধ ইতযাতদ  

উন্নত কম ম- 

পতরনবে 

২  াংখ্যা ও 

তাতরখ 

অতত. তবভাগীি 

কতমেনার 

( াতব মক) 

লক্ষযমাত্রা  ১ ৩১/১২/২১ ১  

৩১/০৩/২২ 
 

 

 

 

অজমন -- ৩১/১২/২১ ৩১/০৩/২০২২   

১.৬ জাতীি শুদ্ধািার শক্েল কম ম-পতরকেনা, 

২০২১-২২ ও নত্রমাত ক পতরবীক্ষণ প্রততনবদন 

মতেপতরষদ তবভানগ দাতখল ও স্ব স্ব 

ওনিব াইনট আপনলাডকরণ 

কম ম-পতরকেনা ও 

নত্রমাত ক 

প্রততনবদন 

দাতখলকৃত ও 

আপনলাডকৃত 

১ তাতরখ তবভাগীি 

কতমেনার 

লক্ষযমাত্রা ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২ ১৫/০৬/২২  

১ 

 

অজমন 

 

১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২ ১৫/০৭/২২ 

 

 

১.৭ আওতাধীন দপ্তর বা  াংস্থার (প্রনর্াজয 

শক্ষনত্র) কর্তক দাতখলকৃত জাতীি শুদ্ধািার 

শক্েল কম ম-পতরকেনা ও পতরবীক্ষণ  

প্রততনবদননর ওপর তফডব্যাক প্রদান  

তফডব্যাক 

 ভা/কম মোলা 

অনুতষ্ঠত 

৪ তাতরখ অতত. তবভাগীি 

কতমেনার 

( াতব মক) 

 

লক্ষযমাত্রা ৩০/১০/২১ ৩১/০১/২২ ৩০/০৪/২২ ১৫/০৬/২২  ৪  

অজমন ৩০/১০/২১ ৩১/০১/২২ ৩০/০৪/২২ ১৫/০৬/২২  

১.৮ শুদ্ধািার পুরস্কার প্রদান এবাং 

পুরস্কারপ্রাপ্তনদর তাতলকা ওনিব াইনট প্রকাে 

 

প্রদত্ত পুরস্কার ১ তাতরখ তবভাগীি 

কতমেনার 

লক্ষযমাত্রা    ৩০/০৬/২২  
 

১ 

 

অজমন    ৩০/০৬/২২  
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কার্ মক্রনমর নাম কম ম ম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবািননর 

দাতিত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/পদ 

বাস্তবািন অিগতত পতরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

শকািাট মার 

২ি শকািাট মার ৩ি শকািাট মার ৪র্ ম 

শকািাট মার 

শমাট 

অজমন 

অতজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

২. আবথ তক ব্যিস্থাপনা উন্নয়ন 

২.১ ২০২১-২২ অর্ ম 

বছনরর ক্রি-পতরকেনা 

(প্রকনের অনুনমাতদত 

বাতষ মক ক্রি পতরকেনা হ) 

ওনিব াইনট প্রকাে  

ক্রি-পতরকেনা 

ওনিব াইনট 

প্রকাতেত 

২ তাতরখ তবভাগীি 

কতমেনার 

 

৩০ /০৭/২১  

১৫ /০৩/২২  

 

লক্ষযমাত্রা ৩০/০৭/২১  ১৫/০৩/২২   ২  

অজমন ৩০/০৭/২১  ১৫/০৩/২২   

২.২ প্রকক্ল্পর PSC ও 

PIC  ভা আবয়াজন 

 ভো 

আক্য়োখ্রজি 

২  িংখ্যো অতত. 

তবভাগীি 

কতমেনার 

( াতব মক) 

 

২ লক্ষযমাত্রা - - - -  ২ প্রনর্াজয নি 

অজমন      

২.৩ বোখ্রষ যক উন্নয়ন 

কি যসূখ্রচ বোস্তবোয়ন/বোক্জে 

বোস্তবোয়ন 

কি যসূখ্রচ 

বোস্তবোখ্রয়ি 

২ % স্ব স্ব েপ্তর ১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ২  

অজমন ২৫% ২৫% ২৫% ২৫% ১০০% 

২.৪ প্রকে  মাতপ্ত শেনষ 

প্রকনের  ম্পদ (র্ানবাহন, 

কতম্পউটার, আ বাবপত্র 

ইতযাতদ) তবতধ শমাতানবক 

হস্তান্তর করা 

প্রকনের  ম্পদ 

তবতধ 

শমাতানবক 

হস্তান্ততরত 

২ তাতরখ তবভাগীি 

কতমেনার 

- লক্ষযমাত্রা - - - -   প্রনর্াজয নি 

অজমন      

৩. শুদ্ধািার  াংতিষ্ট এবাং দুনীতত প্রততনরানধ  হািক অন্যান্য কার্ মক্রম 

৩.১ মিমনত াংহ শজলা 

অতফন র অবমূল্যািন 

মামলা র্র্া মম্ভব কম 

 মনি তনষ্পতত্তকরণ 

 াংক্রান্ত তদারতক 

মামলা 

নতর্ মূনহর 

প্রততনবদন 

৪  াংখ্যা অতত. 

তবভাগীি 

কতমেনার 

( াতব মক) 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ৪  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৩.২ তবভাগীি 

কতমেনানরর কার্ মালনি 

অতভনর্াগ বক্স স্থাপন এবাং 

তনিতমত অতভনর্াগ 

তনষ্পতত্তকরণ। 

অতভনর্াগ 

তনষ্পতত্তকরণ 

       

৪ % অতত. 

তবভাগীি 

কতমেনার 

( াতব মক) 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
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কার্ মক্রনমর নাম কম ম ম্পাদন 

সূিক 

 

সূিনকর 

মান 

একক 

 

বাস্তবািননর 

দাতিত্বপ্রাপ্ত 

ব্যতক্ত/পদ 

বাস্তবািন অিগতত পতরবীক্ষণ, ২০২১-২০২২  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজমন 

১ম 

শকািাট মার 

২ি শকািাট মার ৩ি শকািাট মার ৪র্ ম 

শকািাট মার 

শমাট 

অজমন 

অতজমত 

মান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৩.৩ মিমনত াংহ শজলার 

তভতপ তলজ মামলা মূনহর 

তলজ মাতন আদাি  াংক্রান্ত 

তদাতরক 

মামলা মূনহর 

তলজ নতর্নত 

দাতবকৃত অর্ ম 

আদািকৃত 

৪  াংখ্যা অতত. 

তবভাগীি 

কতমেনার 

( াতব মক) 

৪ লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৩.৪ কম মকতমা/কম মিারীনদর 

তনধ মাতরত  মনির মনধ্য 

অতফন  উপতস্থতত 

তনতিতকরণ 

 

উপতস্থতত 

তনতিতকরণ 

৪  াংখ্যা তবভাগীি 

কতমেনার 

৪ লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

৩.৫ তবভাগীি 

কতমেনানরর কার্ মালনির 

আতপল মামলা মূহ 

তনষ্পতত্তনত অতধকতর 

স্বচ্ছতা আনিন 

মামলা 

তনষ্পতত্ত মূনহর 

প্রততনবদন 

৪  াংখ্যা  ৪ লক্ষযমাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৪  

অজমন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

শমাট= ৫০  
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 াংনর্াজনী ৫ 

ই- গভদ্ধন তন্স ও উদ্ভািনী কি ত পবরকল্পনা 

 

ক্রি  কি য ম্পোদন মক্ষ্ত্র  

 
িোন 

কোর্ যক্রি 

 

কি য ম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কি য ম্পোদন 

সূচক্কর িোন 

লক্ষ্যিোত্রো ২০২১-২২ 

অজযন খ ড়ো মস্কোর 
ওক্য়ক্েি 

মস্কোর 
অ োধোরে উিি চলখ্রি িোন 

১০০% ৮০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

১ 

[১] ই-গভন্যমান্স ও 

উদ্ভাবন  াংক্রান্ত 

কার্ মক্রনমর বাস্তবািন 

শজারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

৩৫ 

 

[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবািন  
[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা 

বাস্তবাতিত 
তাতরখ ৫ ১৬/০৩/২০২২ ১৪/০৪/২০২২ ০৫/০৫/২০২২ ১৬/০৩/২০২২ ১০০% ৫ 

[১.২] শ বা  হতজকরণ [১.২.১] একটি শ বা  হতজকৃত  তাতরখ ৫ ২৫/০২/২০২২ ০৪/০৩/২০২২ ২৫/০৩/২০২২ ২২/০২/২০২২ ১০০% ৫ 

১.৩ শ বা তডতজটাইনজেন [১.৩.১] ন্যযনতম একটি শ বা তডতজটাইজকৃত তাতরখ ৫ ৩০/১২/২০২১ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ৩০/১২/২০২১ ১০০% ৫ 

[১.৪] ইতোঃপূনব ম বাস্তবাতিত উদ্ভাবনী 

ধারণা,  হতজকৃত ও তডতজটাইজকৃত 

শ বা  াংক্রান্ত পর্ মানলািনা  ভা   

[১.৪.১]  ভা আনিাতজত  তাতরখ  ৪ ৩০/০৮/২০২১  ১৫/০৯/২০২১  ৩০/০৯/২০২১ ২৯/০৮/২০২১  ১০০% ৪ 

১.৫ ই-নতর্র ব্যবহার বৃতদ্ধ [১.৫.১] ই-ফাইনল শনাট তনষ্পতত্তকৃত   % ৬ ৮০% ৭০% ৬০% ৮০% ১০০% ৬ 

[১.৬] ৪র্ ম তেে তবপ্লনবর িযানলে 

শমাকানবলাি করণীি তবষনি 

অবতহতকরণ  ভা/কম মোলা আনিাজন 

১.৬.১  ভা বা কম মোলা আনিাতজত  াংখ্যা ৪ ২ ১ - ২ ১০০% ৪ 

 

 

২ 

[২] প্রাততষ্ঠাতনক দক্ষতা 

বৃতদ্ধ  
১৫ 

২.১ তথ্য বাতািন হালনাগাদ 

২.১.১ তথ্য বাতািনন  কল শ বাবক্স 

হালনাগদকৃত 
 াংখ্যা ৪ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০% ৪ 

[২.১.২] তবতভন্ন প্রকােনা ও তথ্যাতদ তথ্য 

বাতািনন প্রকাতেত 
 াংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০% ২ 

২.২ ই-গভন্যমান্স ও উদ্ভাবন 

কম মপতরকেনা বাস্তবািন 

[২.২.১] কম মপতরকেনা বাস্তবািন  াংক্রান্ত 

প্রতেক্ষণ আনিাতজত  
 াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০% ৩ 

]২.২.২[  ই-গভন্যমান্স কম মপতরকেনা 

বাস্তবািননর জন্য বরােকৃত অর্ ম বরাে 
% ৩ ৮০% ৭০% ৬০% ৮০% ১০০% ৩ 

[২.২.৩] কম মপতরকেনার বাস্তবািন অিগতত 

পর্ মানলািনা  াংক্রান্ত  ভা আনিাতজত 
 াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ৪ ১০০% ৩ 

[২.২.৪] কম মপতরকেনার অধ মবাতষ মক স্ব- 

মূল্যািন প্রততনবদন মেীপতরষদ তবভানগ বা 

উধ মতন কর্তমপনক্ষর তনকট শপ্রতরত 

তাতরখ ৩ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ ১৩/০১/২০২২ ১০০% ৩ 

[২.২.৫] শদনে/তবনদনে বাস্তবাতিত ন্যযনতম 

একটি উনযাগ পতরদে মনকৃত 
 াংখ্যা ৩ ৩০/০৫/২০২২ ৩০/০৬/ ২০২২ ২৭/০১/২০২২ ৩০/০৫/২০২২ ১০০% ৩ 

শমাট= ৫০ 
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 াংনর্াজনী ৬- অতভনর্াগ প্রততকার ব্যবস্থা  াংক্রান্ত কম ম-পতরকেনা, ২০২১-২০২২ 

কোর্ যক্রক্ির মক্ষ্ত্র 

 
িোন 

কোর্ যক্রি 

 

কি য ম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কি য ম্পোদন 

সূচক্কর িোন 

লক্ষ্যিোত্রো ২০২১-২২ 

অজযন 
খ ড়ো 

মস্কোর 

ওক্য়ক্েি 

মস্কোর 
অ োধোরে 

অখ্রি 

উিি 
উিি  

চলখ্রি 

িোন 

চলখ্রি িোক্নর 

খ্রনক্ে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

৫ 

[১.১] অতভনর্াগ তনষ্পতত্ত কম মকতমা 

(অতনক) ও আতপল কম মকতমার তথ্য 

ওনিব াইনট নত্রমাত ক তভতত্তনত 

হালনাগাদকরণ  

[১.১.১]  অতনক ও আতপল 

কম মকতমার তথ্য 

হালনাগাদকৃত এবাং 

ওনিব াইনট আপনলাডকৃত 

 াংখ্যা 

 
৫ ৪ ৩ - - - ৪ ১০০% ৫ 

পতরবীক্ষণ ও 

 ক্ষমতাবৃতদ্ধ 

 

২০ 

[২.১] তনতদ মষ্ট  মনি অনলাইন/ 

অফলাইনন প্রাপ্ত অতভনর্াগ তনষ্পতত্ত এবাং 

তনষ্পতত্ত  াংক্রান্ত মাত ক প্রততনবদন 

উবমতন কর্তমপক্ষ বরাবর শপ্ররণ   

[২.১.১] অতভনর্াগ 

তনষ্পতত্তকৃত  
% 

৮ 

  
৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - ৯০% ১০০% 

৮ 

  

[২.২] কম মকতমা/কম মিারীনদর অতভনর্াগ 

প্রততকার ব্যবস্থা এবাং তজআরএ  

 ফটওিযার তবষিক প্রতেক্ষণ আনিাজন 

[২.২.১] প্রতেক্ষণ 

আনিাতজত 
 াংখ্যা 

৫ 

 
৪ ৩ ২ ১ - ৪ ১০০% 

৫ 

 

[২.৩] নত্রমাত ক তভতত্তনত পতরবীক্ষণ 

এবাং নত্রমাত ক পতরবীক্ষণ প্রততনবদন 

উবমতন কর্তমপনক্ষর তনকট শপ্ররণ 

[২.৩.১] নত্রমাত ক 

প্রততনবদন শপ্রতরত 
   াংখ্যা ৩ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ১০০% ৩ 

[২.৪] অতভনর্াগ প্রততকার ব্যবস্থাপনা 

তবষনি শস্টকনহাল্ডারগনণর  মন্বনি 

অবতহতকরণ  ভা  

[২.৪.১]  ভা অনুতষ্ঠত  াংখ্যা ৪ ২ ১ ২ ১ - ২ ১০০% ৪ 

শমাট= ২৫ 

 াংনর্াজনী ৭- শ বা প্রদান প্রততশ্রুতত বাস্তবািন কম ম-পতরকেনা, ২০২১-২০২২  

কোর্ যক্রক্ির 

মক্ষ্ত্র 

 

িোন 
কোর্ যক্রি 

 

কি য ম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কি য ম্পোদন 

সূচক্কর িোন 

লক্ষ্যিোত্রো ২০২১-২২ 

অজযন 
খ ড়ো 

মস্কোর 

ওক্য়ক্েি 

মস্কোর 
অ োধোরে 

অখ্রি 

উিি 
উিি 

চলখ্রি 

িোন 

চলখ্রি িোক্নর 

খ্রনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাততষ্ঠাতনক 

 

 

১০ 

[১.১] শ বা প্রদান প্রততশ্রুতত পতরবীক্ষণ 

কতমটির ত দ্ধান্ত বাস্তবািন 
[১.১.১] ত দ্ধান্ত বাস্তবাতিত % ৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% ৫ 

[১.২] শ বা প্রদান প্রততশ্রুতত নত্রমাত ক 

তভতত্তনত হালনাগাদকরণ   

[১.২.১] ওনিব াইনট  প্রতত 

নত্রমাত নক হালনাগাদকৃত 

 াংখ্যা 

 

৫ 

 
৪ ৩  - - ৪ ১০০% ৫ 

 

 ক্ষমতা 

অজমন ও 

পতরবীক্ষণ 

১৫ 

[২.১] শ বা প্রদান প্রততশ্রুতত তবষিক  প্রতেক্ষণ 

আনিাজন  
[১.১.১] প্রতেক্ষণ আনিাতজত 

 াংখ্যা 

 
১০ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ১০০% ১০ 

[২.২]  শ বা প্রদান তবষনি শস্টকনহাল্ডারগনণর 

 মন্বনি অবতহতকরণ  ভা আনিাজন 

[১.৩.১] অবতহতকরণ  ভা 

অনুতষ্ঠত 
 াংখ্যা ৫ ২ ১ - - - ২ ১০০% ৫ 

শমাট= ২৫ 



65 

 

 

 াংনর্াজনী ৮ 

তথ্য অতধকার তবষনি ২০২১-২২ অর্ মবছনরর বাতষ মক কম মপতরকেনা 

কি য ম্পোদক্নর 

মক্ষ্ত্র 

 

িোন 
কোর্ যক্রি 

 

কি য ম্পোদন 

সূচক 

একক 

 

কি য ম্পোদন 

সূচক্কর িোন 

লক্ষ্যিোত্রো ২০২১-২২ 

অজযন 
খ ড়ো 

মস্কোর 

ওক্য়ক্েি 

মস্কোর 
অ োধোরে অখ্রি উিি উিি চলখ্রি িোন 

চলখ্রি 

িোক্নর 

খ্রনক্ে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩    

প্রাততষ্ঠাতনক ১০ 

[১.১] তথ্য অতধকার 

আইন অনুর্ািী তনধ মাতরত 

 মনির মনধ্য তথ্য প্রদান 

[১.১.১] তনধ মাতরত  মনির 

মনধ্য তথ্য প্রদানকৃত 
% ১০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% ১০ 

 

 ক্ষমতা বৃতদ্ধ 
১৫ 

[১.২] স্বপ্রনণাতদতভানব 

প্রকােনর্াগ্য তথ্য 

হালনাগাদ কনর 

ওনিব াইনট প্রকাে 

[১.২.১] হালনাগাদকৃত তথ্য 

ওনিব াইনট প্রকাতেত 

তাতরখ 

 
০৩ 

৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 
২০-০১-২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

৩১-১২-

২০২১ 

১০০% ০৩ 

[১.৩] বাতষ মক প্রততনবদন 

প্রকাে  

[১.৩.১] বাতষ মক প্রততনবদন 

প্রকাতেত  
তাতরখ  ০৩ 

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-১১-

২০২১ 
১৫-১২-২০২১ - - 

১৩-১০-

২০২১ 

১০০% ০৩ 

[১.৪]  তথ্য অতধকার 

আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা 

অনু ানর র্াবতীি তনথ্যর 

কযাটাগতর  ও কযাটালগ 

নততর/ হালনাগাদকরণ 

[১.৪.১]  তনথ্যর কযাটাগতর  

ও কযাটালগ 

প্রস্তুতকৃত/হালনাগাদকৃত 

তাতরখ ০৩ 
৩১-১২-

২০২১ 

১০-০১-

২০২২ 
২০-০১-২০২২ 

৩১-০১-

২০২২ 
- 

৩১-১২-

২০২১ 

১০০% ০৩ 

[১.৫] তথ্য অতধকার 

আইন ও তবতধতবধান 

 ম্পনকম জন নিতনতা 

বৃতদ্ধকরণ 

[১.৫.১]  প্রিার কার্ মক্রম 

 ম্পন্ন 

কার্ মক্রনমর 

 াংখ্যা 
০৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ১০০% ০৩ 

[১.৬] তথ্য অতধকার 

তবষনি কম মকতমানদর 

প্রতেক্ষণ আনিাজন    

[১.৬.১] প্রতেক্ষণ আনিাজন 
প্রতেক্ষনণর 

 াংখ্যা  
০৩ ৩ ২ ১ - - ৩ ১০০% ০৩ 

শমাট= ২৫ 
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৭.০ র্বভাগীয় কর্িশনাবেে কার্ িালবয়ে র্কছু কার্ িক্রবিে র্স্থের্িত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আশ্রয়ণ প্রকবল্প ত্রাণ র্বিেণ (বনত্রবকানা মজলাে দূগ িাপুে উিবজলা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বন্যোিযক্দর িোক্ে ত্রোে খ্রবিরে (ক্শরপুর মজলোর খ্রেনোইগোিী উপক্জলো) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

শীিবস্ত্র খ্রবিরে (িয়িনখ্র িংহ  দর উপক্জলো) 
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খ্রশক্ষ্োথীক্দর িোক্ে বই খ্রবিরে (নওিহল িক্িল  রকোরী প্রোথখ্রিক খ্রবদ্যোলয়, িয়িনখ্র িংহ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ্রবভোগীয় খ্রবজ্ঞোন ও প্রযুখ্রক্ত মিলোর শুভ উক্দ্বোধন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ্রবভোগীয় ইক্নোক্ভশন মশোক্কখ্র িং এর শুভ উক্দ্বোধন উপলক্ক্ষ্য বে যোঢয র যোখ্রল 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আশ্রয়ে প্রকল্প পখ্ররদশ যন (িয়িনখ্র িংহ  দর উপক্জলো) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আশ্রয়ে প্রকল্প পখ্ররদশ যন (জোিোলপুর  দর উপক্জলো) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 আশ্রয়ে প্রকল্প পখ্ররদশ যন (ক্শরপুর  দর উপক্জলো) 
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 হকোরী কখ্রিশনোর (ভূখ্রি) এর কোর্ যোলয় পখ্ররদশ যন কক্রন জনোব মিোোঃ শখ্রিকুর মরজো খ্রবশ্বো , খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর,িয়িনখ্র িংহ। 

 

এখ্রক্সখ্রকউটিভ ম্যোখ্রজক্িেগক্ের প্রখ্রশক্ষ্ে মকোক্ যর  িোপনী ও  োটি যখ্রিক্কে খ্রবিরে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ্রবভোগীয় বোখ্রষ যক ক্রীড়ো প্রখ্রিক্র্োখ্রগিো ২০২২ 
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জোখ্রির খ্রপিোর প্রখ্রিকৃখ্রিক্ি পুষ্পস্তবক অপ যে 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপক্জলো খ্রনব যোহী অখ্রি োক্রর কোর্ যোলয় পখ্ররদশ যন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ্রবদ্যোলয় পখ্ররদশ যন করক্ছন জনোব মিোোঃ শখ্রিকুর মরজো খ্রবশ্বো , খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর, িয়িনখ্র িংহ 
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মনত্রক্কোনো মজলোয় পরীক্ষ্ো পখ্ররদশ যন করক্ছন জনোব মিোোঃ শখ্রিকুর মরজো খ্রবশ্বো , খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর, িয়িনখ্র িংহ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ্রবভোগীয়  দর দপ্তর স্থোপন  িংক্রোন্ত কোর্ যক্রি পখ্ররদশ যন করক্ছন জনোব মক এি আলী আজি, খ্র খ্রনয়র  খ্রচব, জনপ্রশো ন িন্ত্রেোলয়, 

জনোব মিোোঃ শখ্রিকুর মরজো খ্রবশ্বো , খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোর, িয়িনখ্র িংহ এবিং  িংখ্রিষ্ট কি যকিযোগে। 

 

 

 

 

 

 

  

খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়, িয়িনখ্র িংহ এর কি যকিযো কি যচোরীগক্ের একোিংশ 

 

......ধন্যবোদ...... 

খ্রবভোগীয় কখ্রিশনোক্রর কোর্ যোলয়, িয়িনখ্র িংহ 


