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বার্ষ িক উন্নয়ন কর্ ি পর্িকল্পনা 

২০২০-২১ 

উপজেলা পর্িষদ 

বীিগ”, র্দনােপুি।
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Dc‡Rjv cwil` 
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অগ্রাধিকারমূলক কার্ যক্রমসমূহ 

 উন্নয়ন পধরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

 জলাশয় পুনঃখনন ও রক্ষণাববক্ষণ 

 ধনরাপদ পাধন সরবরাহ ও স্যাধনবেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন 

 ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরণ 

 মুধিযুবের চেতনা বাস্তবায়ন 

 উপবজলার প্রধতটি রাস্তায় চসালার ধসবেবমর সড়ক বাধত স্থাপন 

 অনলাইন চহাধডিং েযাক্স ব্যবস্থাপনা 

 ইউধনয়নধিধিক বাবজে প্রণয়ন 

 ওয়ানেপ সাধি যস চসন্টার োলুকরণ 

 অধিবোধরয়াম কাম মাধিপারপাস হল ধনম যাণ 

 সামাধজক অবকাঠাবমা ও চর্াগাবর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন 

 মানসম্মত ধশক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন  

 শতিাগ সাক্ষরতার হার ধনধিতকরণ 

 মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মুি সমাজ গঠন 

 নদী ও খালখনন কম যসূেী বাস্তবায়ন 

 ধবজ্ঞান ক্লাব, ল্যাঙ্গুবয়জ ক্লাব, গধণত ও ধবজ্ঞান অধলধিয়াি োলুকরণ 

 দূবর্ যাগ চমাকালায় বাস্তবসম্মত পদবক্ষপ গ্রহণ 

 ক্রীড়া ও সািংস্কৃধতক কম যকাবের মান উন্নয়ন 

 



 

 

4 

 

e½eÜzi ¯̂‡cœi †mvbvi evsjv MVb I ’̄vbxq ch©v‡q cÖwZwbwaZ¡ I Dbœqb‡K Qwo‡q †`qvi cÖqv‡m 2009 mv‡j eZ©gvb miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv KZ©„K cybivq Pvjy I 

Dc‡Rjv cwil`‡K kw³kvjx Kivi D‡`¨vM †bqv nq| Dc‡Rjv cwil` ’̄vbxq ch©v‡q mykvmb cÖwZôvi gva¨‡g MÖvgxb Dbœq‡b g~j f~wgKv cvjb Ki‡e e‡j Avkv Kiv nq| mš¿vm, 

Rw½ev`, evj¨weevn †iva, gv`Kgy³, `vwi`ª I ÿzavgy³ Rbc` MV‡b exiMÄ Dc‡Rjv cwil` e×cwiKi| 

RvZxq msm`-6, w`bvRcyi-1 (exiMÄ-Kvnv‡ivj) wbe©vPbx GjvKvi 413 eM©wK‡jvwgUvi AvqZ‡bi exiMÄ Dc‡Rjvq i‡q‡Q GKwU †cŠimfv, 12wU BDwbqb I 238wU MÖvg|G 

Dc‡Rjvq †gvU RbmsL¨v 2,57,925 Rb (2011 mv‡ji Av`gïgvix Abyhvqx)| †gvU †fvUvi msL¨v 1,89,722, hvi g‡a¨ cyiæl 96,245 Rb I gwnjv 93,477 Rb, RbmsL¨vi 

NbZ¡ cÖwZ eM©wK‡jvwgUv‡i 729 Rb| Gi g‡a¨ gymwjg RbmsL¨v 73.25%, wn›`y 24.99%, L„÷vb 0.36%, †eŠ× 0.02% I Ab¨vb¨ ag©vej¤^x 01.38%| G Dc‡Rjvq i‡q‡Q 

cvKv iv Í̄v 173 wK‡jvwgUvi, KuvPv iv Í̄v 563 wK‡jvwgUvi, †ijc_ 36 wK‡jvwgUvi, miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi msL¨v 167wU, wb¤œgva¨wgK I gva¨wgK we`¨vj‡qi msL¨v 47wU, 

D”P gva¨wgK K‡jR 8wU, wWwMÖ K‡jR 4wU, Ge‡Z`vqx I `vwLj gv`&ivmvi msL¨v 16wU, Avwjg gv`&ivmvi msL¨v 3wU, e¨vs‡Ki kvLv 8wU, BDwbqb f~wg Awd‡mi msL¨v 10wU, 

’̄je›`i 1wU, †nwjc¨vW 1wU, D‡jøL‡hvM¨ b`x 2wU, cywjk Z`šÍ †K›`ª 2wU I GjGmwW †MvWvDb 2wU| 

’̄vbxq ch©v‡q Dbœqb Ges miKvwi †mevmg~n Kvh©Kifv‡e RbM‡Yi wbKU †cuŠ‡Q †`qvi Rb¨ eZ©gvb miKvi `vwqZ¡ MÖn‡Yi ci iƒcKí 2021, †UKmB Dbœqb Afxó 2030 I iƒcKí 

2041 jÿ¨gvÎv ev Í̄evq‡bi Rb¨ iƒc‡iLv †NvlYv K‡i| miKv‡ii GB cwiKíbv‡K ev Í̄‡e iƒcvqZ Kivi Rb¨ `iKvi RbevÜe ’̄vbxq miKvi| RbevÜe ’̄vbxq miKvi wbwðZ Kivi 

cvkvcvwk cÖ‡qvRb ¯̂”QZv, Revew`wnZvi gva¨‡g mykvmb cÖwZôv Kiv| MÖvgxY AeKvVv‡gvi †UKmB Dbœqb, ms¯‹vi I iÿYv‡eÿY| `ybx©wZgy³, m¤ú‡`I mylg e›Ub I Dbœqbg~jK 

Kg©Kv‡Û RbM‡Yi AskMÖnY wbwðZ Kivi gva¨‡g cÖKí MÖnY I ev Í̄evqb| Rbmvavi‡Yi ¯̂v ’̄¨ myiÿvq wbivc` cvwb I m¨vwb‡Ukbb LyeB ¸iæZ¡c~Y©| †m D‡Ï‡k¨ cÖwZwU evwo‡K 

m¨vwb‡Uk‡bi AvIZvq Avbv Ges GjvKvi mKj gvby‡li Rb¨ wbivc` my‡cq cvwbi e¨e ’̄v wbwðZ Ki‡Yi D‡`¨vM †bqvi cvkvcvwk wkÿv‡K me©vwaK ¸iæZ¡ w`‡q AvaywbK gvbm¤§Z 

wkÿv wbwðZKiY Ges `ÿ I cÖwkwÿZ gvbe m¤ú` Dbœq‡b RxebgyLx cÖwkÿY cÖ`v‡bi gva¨‡g AvZ¥Kg©ms ’̄v‡bi my‡hvM m„wó‡Z mnvqZv cÖ`vb| AvaywbK I RbKj¨vYg~jK cÖwZôv‡b 

iƒcvšÍ‡ii j‡ÿ¨ bvixi ÿgZvqb wbwðZKiY I wcwQ‡q cov Rb‡Mvôx‡K Dbœbq‡bi g~j † ª̄v‡Z m¤ú„³KiY Ges Rxeb gv‡bi Dbœqb I AvZ¥wbf©ikxj K‡i M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ wewfbœ 

Kg©m~wP MÖnY I cÖ‡Póv Ae¨vnZ ivL‡Z Dc‡Rjv cwil` wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| 

iƒcKí 2021, †UKmB Dbœqb Afxó 2030 I iƒcKí 2041 jÿ¨gvÎv ev Í̄evqb Kivi j‡ÿ¨ miKvwi †mevmg~n RbM‡Yi †`vi‡Mvovq †cuŠQv‡bv Ges Dc‡Rjvi mKj gvby‡li 

Rxebgvb Dbœq‡bi gva¨‡g DbœZ Dc‡Rjv MV‡b Rbve g‡bviÄb kxj Gg,wc g‡nv`‡qi HKvwšÍK cÖ‡Póvq Ges mve©ÿwYK w`Kwb‡`©kbvq D‡jøwLZ KvR¸‡jv ev Í̄evwqZ n‡”Q| AviI 

DbœZ Dc‡Rjv MV‡b Dc‡Rjv cwil`, exiMÄ, w`bvRcyi evwl ÑK Kg©cwiKíbv cÖYqb K‡i‡Q| 
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বার্ষ িক  Dbœqb কর্ ি cwiKíbv 

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

বার্ষ িক Dbœqb কর্ ি 

cwiKíbv 

2020-21 
GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

¯̂”QZv I Revew`wnZv cÖwZôvi 

gva¨‡g Av_©-mvgvwRK Ges 

AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡bi gva¨‡g 

RbM‡Yi RxebhvÎvi gv‡bi 

cwieZ©b mvab 

1| cuvPkvjv I wewfbœ †gqv`x  Dbœqb 

cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb 

16.6 - - Kvh©µg Pjgvb 50%

2| Db¥y³ ev‡RU Abyôvb Ges 

ev‡R‡Ui Kwc I‡qemvB‡U cÖKvk 

16.6 

9.K 

9.M 

9.K.1 

2100 

wg: BDGm 

Wjvi 

9.K.1 

3500 

wg: BDGm Wjvi 

ev‡RU mfvi Av‡qvRb Kiv 

nq Ges ev‡RU Kwc †bvwUk 

†ev‡W© UvOv‡bv nq| 

avivevwnKZv Ae¨vnZ ivLv 

3| A_© e¨‡q Revew`wnZv I ¯”̂QZv 

cÖwZôv 

16.6 

9.M 

9.M.1 

92% 

9.M.1 

100% 

miKvwi wb‡`©kbv I wewa 

†gvZv‡eK A_© e¨q Kiv nq| 

avivevwnKZv Ae¨vnZ ivLv 

4| Dbœqb Kg©Kv‡Û Rbm¤ú„³Zv I 

bvixi AskMÖnY 

16.7 

5.5 

5.5.118% 

5.5.1 

30% 

Kvh©µg Pjgvb 

50% 

৫।  উপকার চিাগীবদর অনলাইন 

ধিধিক িাোববজ ততধর 

৯.গ 

৯.গ.১ 

২১০০ধম: 

ইউএসিলার 

৯.গ.১ 

৩৫০০ধম: ইউএস 

িলার 

নাই 

50% 

৬। নাগধরক চসবা তাধলকা ততধর এবিং 

তদানুর্ায়ী কার্ যক্রম বাস্তবায়ন 

১৬.৬ - - কার্ যক্রম েলমান 

 

৭।  সামাধজক অবকাঠাবমা ও 

চর্াগাবর্াগ ব্যবস্থা 

(অিযন্তরীণ) উন্নয়য়ন ধনধিতকরণ 

(রাস্তা-ঘাে, সরকাধর  প্রধতষ্ঠান ও 

অন্যান্য অবকাঠাবমা) 

৯.ক 

৯.১ 

১১.৩ 

৯.ক.১ 

২১০০ধম: 

ইউএস িলার 

৯.ক.১ 

২১০০ধম: ইউএস 

িলার 

কার্ যক্রম েলমান 

75% ev Í̄evqb 

  ৮। হাে-বাজার উন্নয়ন ও আধুধনকায়ণ 

৯.১ 

১১.৩ 

- -  কার্ যক্রম েলমান 

75% ev Í̄evqb 
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

 

বার্ষ িক Dbœqb কর্ ি 

cwiKíbv 

2020-21 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq miKvi 

¯̂”QZv I Revew`wnZv cÖwZôvi gva¨‡g 

Av_©-mvgvwRK Ges AeKvVv‡gvMZ 

Dbœq‡bi gva¨‡g RbM‡Yi RxebhvÎvi 

gv‡bi cwieZ©b mvab 

৯।  ধনরাপদ পাধন সরবরাহ ও স্যাধনবেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবিং প্রধতটি 

বাধড়বক স্বাস্থযসম্মত স্যাধনবেশবনর আওতায় আনা 

৬.১ 

৬.২ 

৬.খ 

৬.১.১ 

১০০% 

 

৬.২.১ 

৯৮% 

৬.১.১ 

১০০% 

 

৬.২.১ 

১০০% 

কার্ যক্রম 

েলমান 

75% ev Í̄evqb 

১০। শতিাগ স্বাক্ষরতার হার ধনধিতকরণ ৪.৬ - - 
কার্ যক্রম 

েলমান 

75% ev Í̄evqb 

১১।  ধকবশার-ধকবশারীবদর অনলাইনধিধিক িাোববজ ততধর 

ওবাল্যধববাহ দূরীকরণ 

৯.গ 

৫.৩ 

৯.গ.১ 

৯২% 

৯.গ.১ 

১০০% 

কার্ যক্রম 

েলমান 

75% ev Í̄evqb 

১২। মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মুি সমাজ গঠন 

৩.৫ 

১৬.ক 
- - 

কার্ যক্রম 

েলমান 

75% ev Í̄evqb 

১৩। চখলাধুলার জন্য মাঠ ততধর/ উন্নয়ন ১১.৩ - - 

mywbw`©ó 

cwiKíbv 

MÖnY Kiv 

n‡q‡Q 

 50% ev Í̄evqb 

১৪। সকল ধশক্ষা প্রধতষ্ঠান ও ক্লাব গুবলাবত সকলিরবনর চখলাধুলা 

সামগ্রী সরবরাহ ধনধিতকরণ 

৪.ক 

৪.৭ 
- - 

কার্ যক্রম 

েলমান 

75% ev Í̄evqb 

১৫। আধুধনক ধশক্ষা ধনধিত করবণ সকল ধশক্ষা প্রধতষ্ঠাবন ধিধজোল 

কধিউোরল্যাব স্থাপন ও মাধিধমধিয়া ক্লাসরুম ব্যবস্থাকরণ 

৪.ক 

১৭.৮ 

৯.গ 

১৭.৮.১ 

৪০% 

১৭.৮.১ 

৯০% 

8wU cÖwZôv‡b 

wWwRUvj j¨ve 

i‡q‡Q 

75% ev Í̄evqb 

16| †kL iv‡mj †UKwbK¨vj ¯‹zj GÛ K‡jR cÖwZôv 

৪.৩ 

৪.৪ 
  Kvh©µg MÖnY 50% ev Í̄evqb 
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

 

বার্ষ িক Dbœqb কর্ ি 

cwiKíbv 

2020-21 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

¯̂”QZv I Revew`wnZv cÖwZôvi 

gva¨‡g Av_©-mvgvwRK Ges 

AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡bi gva¨‡g 

RbM‡Yi RxebhvÎvi gv‡bi 

cwieZ©b mvab 

১৭। দুবর্ যাগ চমাকাববলায় সক্ষম জনবল ততধর এবিং 

মাধিপারপাস আশ্রয় চকন্দ্র ধনম যাণ 

৯.১ 

১১.খ 

১.৫ 

১.৫.১ 

৬৫০০ জন 

(প্রধত লাবখ) 

১.৫.১ 

১৫০০ জন 

(প্রধত লাবখ) 

Kvh©µg MÖnY Kiv 

cÖ‡qvRb 

5wU BDwbq‡b 

AvkÖq‡K› ª̀ wbg©vY 

১৮। গ্রামীন রাস্তাসমূহ স্থানীয় বীর মুধিবর্াোবদর নাবম 

নামকরণ 

   Kvh©µg MÖnY 75% ev Í̄evqb 

১৯। বৃক্ষবরাপণ ও চসৌন্দর্ যবি যণ ১৫.২   Kvh©µg MÖnY 75% ev Í̄evqb 

২০। দক্ষ জনবগাষ্ঠী ততধরর লবক্ষয চবকারবদর িাোববজ প্রস্তুত 

ও ধবধিন্ন প্রকবল্পর মাধ্যবম আত্নকম যসিংস্থাবনর সুবর্াগ সৃধি 

১৬.৬ 

৯.গ 

৮.৩ 

৪.৪ 

৯.গ.১ 

৯২% 

৮.৩.১ 

৭৫% 

৯.গ.১ 

১০০% 

৮.৩.১ 

৬৫% 

Kvh©µg MÖnY 75% ev Í̄evqb 

২১। প্রধতবন্ধী ব্যধি ও ধশশুর উন্নয়ন ৪.৫   
Kvh©µg MÖnY Kiv 

cÖ‡qvRb 

GKwU cÖwZewÜ ¯‹zj 

cÖwZôv 

২২। লাইবেধর প্রধতষ্ঠা 

৪.৭ 

৪.ক 

৪.১ 

  
Kvh©µg MÖnY Kiv 

cÖ‡qvRb 

GKwU g‡Wj cvewjK 

jvB‡eªix cÖwZôv 

২৩। চকন্দ্রীয় শহীদ ধমনার, মহান মুধিযুবের স্মৃধতস্তম্ভ ধনম যাণ 

এবিং মুধিযুে স্মৃধতধবজধড়ত সিংগ্রহশালা প্রধতষ্ঠা 

১৬.১ 

১৬.৩ 

১৬.খ 

  Kvh©µg MÖnY 

cÖwZwU BDwbq‡b GKwU 

K‡i knx` wgbvi wbg©vY 

২৪। উপবজলা পধরোলন ও উন্নয়নপ্রকল্প (ইউধজধিধপ) 

বাস্তবায়ন 

১-১৬   

ইউধজধিধপ-এর 

আওতায় সক্ষমতা 

বৃধেমূলক প্রধশক্ষণ এবিং 

অবকাঠাবমা উন্নয়ন 

মূলক উপ-প্রকল্প প্রণয়ন 

ও বাস্তবায়ন কার্ যক্রম 

েলমান 

শধিশালী উপবজলা 

পধরষদ গঠন 
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

বার্ষ Ñক Dbœqb কর্ ি 

cwiKíbv 

2020-21 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

¯̂”QZv I Revew`wnZv cÖwZôvi 

gva¨‡g Av_©-mvgvwRK Ges 

AeKvVv‡gvMZ Dbœq‡bi gva¨‡g 

RbM‡Yi RxebhvÎvi gv‡bi cwieZ©b 

mvab 

25| ¯‹zj, K‡jR I gv &̀ivmvi feb wbg©vY 9.1 - - Kvh©µg Pjgvb 7wU 

26| ¯‹zj, K‡jR I gv &̀ivmvi evDÛvix wbg©vY 9.1 - - Kvh©µg Pjgvb 20wU 

27| ¯‹zj, K‡jR I gv &̀ivmvi †MU wbg©vY 9.1 - - Kvh©µg Pjgvb 
30wU 

28| Dc‡Rjv µxov Kg‡cø· wbg©vY 9.1 - - 

Kvh©µg MÖnY Kiv 

cÖ‡qvRb 

25% 

 

29| Dc‡Rjv wkíKjv feb wbg©vY 9.1 - - 

Kvh©µg MÖnY Kiv 

cÖ‡qvRb 

50% 

30| Dc‡Rjvq GKwU wRg‡bwmqvg wbg©vY 9.1 - - 

Kvh©µg MÖnY Kiv 

cÖ‡qvRb 

50% 

- 

31| Dc‡Rjv ¯̂v ’̄¨ Kg‡cø·‡K 100 kh¨vq iƒcvšÍi KiY 9.1 - - 

eZ©gv‡b 50 kh¨v 

i‡q‡Q 

- 
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প্রকল্প প্রস্তাব 

2020-2021 র্ি: A_© esm‡i evwl©K Dbœqb Kg©m~Px (GwWwc) I Dc‡Rjv Dbœqb Znwej Gi AvIZvq wb¤œewY©Z cÖKí প্রস্তাব mg~‡ni ZvwjKv 

µ: bs cÖK‡íi bvg gšÍe¨ 

১ 

(1) 1bs wkeivgcyi BDwci abMuvI †gŠRvq BDwbqb cwil` msjMœ byivbx gv ª̀vmvq KwgDwbwU †m‡bUvix j¨vwUªb wbg©vY| 

 

২ 

(2) 1bs wkeivgcyi BDwci w`Nj cûov †gŠRvq cÖv_wgK we`¨vjh n‡Z bRiæ‡ji evwo ch©šÍ wmwm iv Í̄v wbg©vY| 

৩ 

(3) 1bs wkeivgcyi BDwci g`b mvu‡Kv †gŠRvq iwn‡gi evwoi mvg‡b KvjfvU© wbg©vY| 

৪ 
(4) 1bs wkeivgcyi BDwci ‡fvjvcyKzi †gŠRvq wZicvKvjx nB‡Z igbxeveyi evwo ch©šÍ wmwm iv Í̄v wbg©vY| 

৫ 

(1) 2bs cjvkevwo BDwci ‡KUMuvI †gŠRvq †Pqvig¨vb mv‡n‡ei cvovq Rv‡g gmwR` n‡Z †gvt nvwdRyi ingvb mv‡n‡ei evwo ch©šÍ wmwm iv Í̄v wbg©vY | 

৬ 
(2) 2bs cjvkevwo BDwci ‡KUMuvI †gŠRvq giûg ingZ Avjxi cyKz‡i c¨vjvmvBwWs wbg©vY | 

৭ 

(3) 2bs cjvkevwo BDwci DËi dwi`cyi †gŠRvq ‡gvt byi Bmjvg (evs¸iæ) Gi evwoi mvg‡b KvjfvU© Uc ø̄ve wbg©vY | 

৮ 

(4) 2bs cjvkevwo BDwci cjvkevwo †gŠRvq AvwZqv Kweiv‡Ri evwoi `wÿ‡Y KvjfvU© Uc ø̄ve wbg©vY | 

৯ 
(5) 2bs cjvkevwo BDwci ‰eievwo †gŠRvq ‡`wei evRv‡i mxgvbv cÖvPxi wbg©vY | 

১০ 
(6) 2bs cjvkevwo BDwci b›`vBMuvI †gŠRvq †gvt mviIqv ©̀xi evwoi mvg‡b KvjfvU© wbg©vY| 

১১ 
(7) 2bs cjvkevwo BDwci b›`vBMuvI Avwjg gv ª̀vmvq j¨vwUªb wbg©vY| 

১২ 

(8) 2bs cjvkevwo BDwci eªvÿYwfUv †gŠRvq Ry‡q‡ji evwoi mvg‡b j¨vwUªb wbg©vY| 

১৩ 
(1) 3bs kZMÖvg Bdwci †`weWv½v Av`k© evwjKv we`¨vj‡qi Awdm Kÿ wbg©vY| 

১৪ 
(2) 3bs kZMÖvg BDwci KvwkgbMi AvkÖvq‡bi `wÿ‡Y fv½v iv Í̄vq KvjfvU© wbg©vY| 

১৫ 
(3) 3bs kZMÖvg BDwci iv½vjxcvov Rvwn`yj gvóv‡ii evwoi mvg‡b fv½v iv Í̄vq KvjfvU© wbg©vY| 

১৬ 
(1) 4bs cvëvcyi BDwci ‡Nvovev›` mgv‡Ri evwo n‡Z byi Avjg (cvbyqvi) evwo ch©šÍ wmwm moK wbg©vY| 

১৭ 
(2) 4bs cvëvcyi BDwci `weiæ‡ji evwo n‡Z e¨vsK kwn`y‡ji evwo ch©šÍ wmwm moK wbg©vY| 

১৮ 
(3) 4bs cvëvcyi BDwci mbKv e¸ov cvov BmgvB‡ji evwoi `wÿ‡Y mvËv‡ii evwo ch©šÍ wmwm moK wbg©vY| 

১৯ 
(4) 4bs cvëvcyi BDwci ivwRecyi mvËv‡ii evwo n‡Z gwni dwK‡ii evwo ch©šÍ wmwm moK wbg©vY| 
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২০ 
(5) 4bs cvëvcyi BDwci RqwšÍqv NvU `viæj mybœvn dRjyj Djyg KvDwgqv nv‡dwRqv gv`ªvmvi Ni wbg©vY| 

২১ 
(1) 5bs myRvjcyi BDwci eo kxZjvB cvKv iv Í̄v n‡Z LvBiæ‡ji evwoi mvg‡b wmwm iv Í̄v  wbg©vY| 

 

২২ 
(2) 5bs myRvjcyi BDwci c~e© RM`j wek^ †ivW n‡Z byi †gvnv¤§‡`i evwoi iv Í̄v wmwm KiY| 

২৩ 
(3) 5bs myRvjcyi BDwci Kz‡gvicyi gvSvcvov `i‡e‡ki evox n‡Z wmwm iv Í̄v wbg©vY| 

২৪ 
(4) 5bs myRvjcyi BDwci c~e© PvKvB cvovi BQvnv‡Ki evox n‡Z †Wªb wbg©vY| 

২৫ 
(5) 5bs myRvjcyi BDwci el©v evRvi AvwRRv‡ii gv‡K©U n‡Z nv‡m‡bi wgj ch©šÍ †Wª‡bi Dci ø̄ve wbg©vY| 

২৬ 

(6) 5bs myRvjcyi BDwci RM`j LvwR›`vcvovi iv Í̄v wmwm KiY| 

২৭ 
(7) 5bs myRvjcyi BDwci g`bcyi †Mvcv‡ji evox n‡Z `wÿ‡Y iv Í̄v wmwm KiY| 

২৮ 
(8) 5bs myRvjcyi BDwci ‡QvU kxZjvB †gvKey‡ji evMv‡bi cv‡k̂© iv Í̄vq KvjfvU© wbg©vY| 

২৯ 
(9) 5bs myRvjcyi BDwci gywoqvjv eKz‡ji evox n‡Z nvwRcvov gmwR‡`I iv Í̄v wmwm KiY| 

৩০ 
(10) 5bs myRvjcyi BDwci DËi Kz‡gvicyi mwdKz‡ji evox n‡Z wek^ †ivW ch©šÍ iv Í̄v wmwm KiY| 

৩১ 
(11) 5bs myRvjcyi BDwci PvKvB Kvgvicvov Kvwjc‡`i evoxi wbKU †Wªb wbg©vY| 

৩২ 
(12) 5bs myRvjcyi BDwci gvbwKiv kkx †g¤̂v‡ii evox hvIqvi iv Í̄v wmwm Kib| 

৩৩ 
(13) 5bs myRvjcyi BDwci eo kxZjvB gbmyi Avjxi evoxi cv‡k̂© MvBW Iqvj wbg©vY| 

৩৪ (1) 6bs wbRcvov BDwci `vwoqvcyi †K› ª̀xq Kei ’̄v‡bi cv‡k iv Í̄v wmwm KiY| 

৩৫ 
(2) 6bs wbRcvov BDwci `vwoqvcyi ‡mvbvBcvov iv Í̄v wmwm KiY| 

৩৬ 

(1) 7bs †gvnv¤§`cyi BDwci jÿèxcyi Avgb cvov Rv‡g gmwR‡`i cv‡k̂© cyKzi av‡i Aviwmwm MvBW Iqvj wbg©vY| 

৩৭ 
(2) 7bs †gvnv¤§`cyi BDwci gvnvbcyi D‡j‡bi †gv‡o KvjfvU© wbg©vY| 

৩৮ 
(3) 7bs †gvnv¤§`cyi BDwci Rqivgcyi gvwj nvox AvkÖvq‡bi cwðg cv‡k̂© KvjfvU© wbg©vY| 

৩৯ 

(1) 8bs †fvMbMi BDwci  GjvBMuvI ( gvSvcvov ) mwdKz‡ji evox n‡Z `wÿ‡Y ZwiKz‡ji evwo ch©šÍ wmwm iv Í̄v wbg©vY| 

৪০ 

(2) 8bs †fvMbMi BDwci  ‡fvjvbv_cyi `wÿ‡b cy‡ji nvU weª‡Ri cv‡k̂© MvBW Iqvj wbg©vY| 

৪১ 
(1) 9bs mv‡Zvi BDwci MvsMi gv`ªvmvi †mdwU U¨vsK I mKI‡qj wbg©vY| 

৪২ 
(2) 9bs mv‡Zvi BDwci mv‡Zvi Avwbmy‡ii evox n‡Z kwdKz‡ji evox ch©šÍ †Wªb wbg©vY| 

৪৩ 

(3) 9bs mv‡Zvi BDwci Wv‡Kk̂ix iv¾v‡Ki †`vKvb n‡Z gyw³‡hv×v Kvwj`v‡mi evox ch©šÍ wmwm iv Í̄v  wbg©vY| 
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(4) 9bs mv‡Zvi BDwci ev‡m‡`i evox n‡Z `wÿY cÖvYbMi mvgmyi evox ch©šÍ wmwm iv Í̄v  wbg©vY| 

৪৫ 
(5) 9bs mv‡Zvi BDwci RvwKi †nv‡mb ivRvi wgj n‡Z Beªvwng gywÝi evox ch©šÍ wmwm iv Í̄v  wbg©vY| 

৪৬ 
(1) 10bs ‡gvnbcyi BDwci  K…òcyi †gŠRvi Avey e°‡ii evox n‡Z myjZv‡bi evwo ch©šÍ wmwm iv Í̄v wbg©vY| 

৪৭ 

(2) 10bs †gvnbcyi BDwci  wmcvB w`Nx miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi cwð‡g cv_i NvUv eªxR ch©šÍ wmwm iv Í̄v wbg©vY| 

৪৮ 
(3) 10bs †gvnbcyi BDwci  Lwj‡ji evox n‡Z dRjyi evwo ch©šÍ wmwm iv Í̄v wbg©vY| 

৪৯ 
(4) 10bs ‡gvnbcyi BDwci  wgivUsMx †gŠRvi `wÿY M‡oqvi WvsMv Rv‡g gmwR‡` j¨vwUªb wbg©vY| 

৫০ 
(5) 10bs †gvnbcyi BDwci Kvwkcyi Rv‡g gmwR‡`i j¨vwUªb wbg©vY| 

৫১ 

11 bs gwiPv BDwci Wveiv wR‡bk^ix miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi c~e cvov †gvo n‡Z mwn`y‡ji evoxi iv Í̄vi cyKzi cv‡o cøvmvBwWs wbg©vY| 

৫২ 
12 bs gwiPv BDwbqb cwil` †gvo n‡Z BDwbqb ¯̂v ’̄¨ †K› ª̀ ch©šÍ wmwm iv Í̄v wbg©vY| 

৫৩ 
fvBm †Pqvig¨vb ( cyiæl ) 

৫৪ 
(1) jv‡Ui nvU Av`k© evwjKv `vwLj gv ª̀vmv| ( 10bs BDwbqb ) 

৫৬ 
1bs wkeivgcyi BDwci abMuvI evwjKv D”P we`¨vj‡qi mwnZ wgbvi ¯’vcb| 

 

৫৭ 
2bs cjvkevox BDwbq‡bi 9(bq) wU Iqv‡W©I wewfbœ iv¯Ívq wis cvBc mieivn I ¯’vcb| 

৫৮ 
3bs kZMÖvg BDwci iv½vwjcvov Lwj‡ji evwo n‡Z nvwg‡`i evwoi Awfg~‡L wmwm iv¯Ív wbg„vY| 

৫৯ 
4bs cvëvcyi BDwci `gvmyi evox n‡Z ReŸv‡ii evox ch©šÍ wmwm iv¯Ív wbg©vY| 

৬০ 
5bs myRvjcyi BDwci gywoIqvjv cvKv iv¯Ív n‡Z evey‡ji evox ch©šÍ wmwm iv¯Ív wbg©vY| 

৬১ 
6bs wbRcvov BDwci Kj¨vbx ‡`Ibvcvov Rv‡g gmwR‡`i †g‡S UvBjm Kib| 

৬২ 
7bs †gvnv¤§`cyi BDwci gvnvbcyi evRv‡i wmwm iv¯Ív wbg©vY| 

৬৩ 
ev` †`Iqv n‡q‡Q| 

৬৪ 
9bs mv‡Zvi BDwci e½eÜzi gyivj wbg©vY| 

৬৫ 
10bs †gvnbcyi BDwci fMxicvov dwi`cyi D”P we`¨vj‡qi mvB‡Kj M¨v‡iR I AvDU †Wv‡ii Gg.Gm †MU wbg©vY| 

৬৬ 
11bs gwiPv BDwci mvZLvgvi C`Muv gq`v‡b wgbvi wbg©vY| 

৬৭ 
fvBm †Pqvig¨vb ( cyiæl ) `jyqv we`¨vm gvóv‡ii evox n‡Z `jyqv bvIqvbx cyKzi gnvkk^vb NvU ch©šÍ wmwm iv¯Ív ( 9bs mv‡Zvi ) wbg©vY| 
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জনপ্রশাসন 
অগ্রাধিকারমূলক কার্ যক্রমসমূহ 

১. দক্ষতা ও চপশাদাধরত্ব অজযবন যুবগাপবর্াগী প্রধশক্ষণ প্রদান 

২. সরকাবরর ধবধিন্ন দপ্তবরর মবধ্য কার্ যকর সমন্বয় করা 

৩. চসবা প্রদাবন ওয়ান েপ সাধি যস প্রবতযন 

৪. উন্নয়ন কার্ যক্রমবক চেকসইকরবণর লবক্ষয সমধন্বত ব্যবস্থা গ্রহণ 

৫. শতিাগ ই-চমাবাইল চকাে য বাস্থবায়ন 

৬. ভূধম সিংক্রান্ত চসবার আধুধনকায়ন, ই-ধমউবেশন োলুকরণ 

৭. অব্যবহৃত জধমবক উৎপাদনশীল কাবজ ব্যবহার 

৮. পর্ যেন ব্যবস্থাপনার আধুধনকায়ন ও চেকসইকরণ 

৯. পধরববশ দূষণকারী প্রধতষ্ঠানসমূবহ ইটিধপ স্থাপন ও সাব যক্ষধনক োলু রাখা 

১০. চমধিবকল ও ইবলকধিক বজযয ব্যবস্থাপনা 

১১. দুবর্ যাগ চমাকাববলায় সক্ষম জনবল ততধর 

১২. উপবজলায় ফবরনধসক ল্যাব স্থাপন 

১৩. অপরাবির আলামত সিংগ্রহ ও সিংরক্ষবণ আধুধনক ব্যবস্থা প্রবতযন 

১৪. অপরািীবদর মানধসকতা পধরবত যবন চমাটিবিশনাল কার্ যক্রম চর্মন   

     সাইবকালধজকযাল কাউবেধলিং চজারদারকরণ 

১৫. সািারণ আনসারবদর আধুধনক প্রধশক্ষণ প্রদান 

১৬. বহুতল িববনর অধিধনব যাপণ কাবজ সক্ষমতা বৃধে 

১৭. ধনবন্ধন চসবা কার্ যক্রবমর ধিধজোলাইবজশন 

১৮. পবের উৎপাদন পর্ যাবয় কার্ যকর ও আধুধনক মধনেধরিং ব্যবস্থাপনা প্রবতযন 

১৯. পাসবপাে য গ্রহবণর চক্ষবে পুধলশ চিধরধফবকশন ব্যবস্থা সহজীকরণ 

২০. বজ্রপাত সতকতযার জন্য লাইটিধনিং ধিবেকটিি চসের র্ন্ত্র স্থাপন 

২১. অনলাইন পধরসিংখ্যান চনেওয়াক য ও ধিধজোল আকযাইি স্থাপন ও 

শধিশালীকরণ 

২২. িাো ধরকিাধর ল্যাব প্রধতষ্ঠা 

২৩. চখলাধুলা ও স্কাউটিিং অব্যাহত রাখা 

২৪. ধনরাপদ সড়ক ধনধিতকরণ 

২৫. মাদকদ্রবব্যর অপব্যবহার চরাবি সামাধজক আবন্দালন গবড় চতালা 

২৬. সামাধজক ধনরাপিা কম যসূেীর আওতা বৃধে 
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বীরগÄ উপবজলার সরকাধর দপ্তরসমূবহ স্বচ্ছ, দুনীধতমুি ও দক্ষ জনপ্রশাসন গবড় চতালার জন্য নানামুখী পদবক্ষপ চনয়া হবচ্ছ। ধসটিবজন োে যার ও বাধষ যক কম যসিাদন চুধির মাধ্যবম চসবা প্রদানবক 

দায়বেতার আওতায় আনা হবয়বে। তথ্য অধিকার আইবনর আবলাবক সরকাধর দপ্তরসমূহ নাগধরকবদর চসবা প্রদাবনর জন্য এখন অতীবতর চর্ চকান সমবয়র চেবয় চবধশ উম্মুি। গণশুনাধনবত চর্ চকান 

নাগধরক উপবজলা ধনব যাহী অধফসারসহ চর্ চকান কম যকত যার ধনকে অধিবর্াগ করবত ও প্রধতকার চপবত পাবরন। উন্নয়ন প্রকল্পসমূবহর র্থার্থ বাস্তবায়ন ধনধিত করার জন্য মধনেধরিং ধনধবড় করা হবয়বে। 

অসাধু ব্যবসায়ী, পধরববশ দূষণ, খাবদ্য চিজাল ও মাদক প্রধতবরাবি অধির্ান চজারদার করা হবয়বে। জনবসবার জন্য জনমুখী উপবজলা প্রশাসন গঠন তথা দক্ষ, স্বচ্ছ, গর্িশীল এবং জনবান্ধব প্রশাসননর 

র্াধ্যনর্ সুশাসন ও উন্নি নাগর্রক সসবা র্নর্িিকরনের জন্য ধনি যাধরত সমবয় রূপকল্প ২০২১, চেকসই উন্নয়ন অিীি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করার লবক্ষয উপবজলা ধনব যাহী অধফসাবরর কার্ যালয়, 

বীরগÄ, ধদনাজপুর ধনম্নবধণ যত কম যপধরকল্পনা প্রণয়ন কবরবে।  

‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯ ’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/gšÍe¨

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 জনপ্রশাসন 

দক্ষ, স্বচ্ছ, 

গর্িশীল এবং 

জনবান্ধব 

প্রশাসননর র্াধ্যনর্ 

সুশাসন ও উন্নি 

নাগর্রক সসবা 

র্নর্িিকরে 

১. সরকার্র প্রর্িটি দপ্তনরর 

কার্ িক্রর্ ও সসবাসমূহ ওনেব সাইনে 

প্রকাশ ও উদ্ভাবনী উনযাগ গ্রহে 

৯.গ 

১৭.৮ 

১৬.৬ 

১৭.৮.১ 

৪০% 

১৭.৮.১ 

৯০% 

উপনজলা সপাে িাল, ইউর্নেন 

সপাে িাল, দাপ্তর্রক সপাে িাল 

র্নের্র্ি হালনাগাদকরনের 

পাশাপার্শ সার্ার্জক 

সর্াগানর্াগ র্াধ্যর্ ব্যবহার 

কনর দ্রুিির্ সর্নে সসবা 

প্রদান কার্ িক্রর্ অব্যাহি রাখা 

উপনজলার সরকার্র প্রর্িটি দপ্তনরর 

কর্ িকিিা-কর্ িচারীনক ওনেবনপাে িাল ও ই-

ফাইর্লং র্বষনে প্রর্শক্ষে প্রদান ৮০% ই-

নর্ি, ই-র্র্সনকস, ই-সর্াবাইল সকাে ি ও 

সার্ার্জক র্নরাপত্তা সহ সকল সসবা  

র্ির্জোল বা অনলাইন পদ্ধর্িনি প্রদাননর 

র্াধ্যনর্ স্বচ্ছিা বৃর্দ্ধ 

 

২. সসবা সহজীকরনের জন্য 

ইউর্নেন র্ির্জোল সসন্টানরর মান 

উন্নয়ন 

16.6   

র্নের্র্ি িদারর্ক ও 

প্রনোজনীে সহােিা প্রদান 

প্রনিেকটি র্ির্জোল সসন্টার হনব 

আধুর্নক প্রযুর্ি র্নর্ ির সসবা প্রদানন 

সক্ষর্। 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯ ’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

জনপ্রশাসন 

দক্ষ, স্বচ্ছ, 

গর্িশীল এবং 

জনবান্ধব 

প্রশাসননর 

র্াধ্যনর্ সুশাসন 

ও উন্নি নাগর্রক 

সসবা 

র্নর্িিকরে 

৩. িথ্যনকন্দ্র প্রর্িষ্ঠার র্াধ্যনর্  গ্রামীণ 

মধহলাবদর  তথ্য প্রযুধি সিবকয িারণা 

প্রদান, ই-কমাস য ,  ই-লাধন যিং,   ইন্টারবনবের 

মাধ্যবম তদনধন্দন ধবধিন্ন সমস্যা সমািাবন 

সাহায্য করা। 

৫.১ 

৫.২ 

৫.৩ 

৫.৪ 

৫.৫ 

৫.খ 

৫.গ 

16.10 

17.8 

5.3 

30% 

 

17.8.1 

40% 

5.3 

100% 

 

17.8.1 

৯0% 

উপনজলাে িথ্য সকন্দ্র প্রর্িষ্ঠার কার্ িক্রর্ 

শুরু করা হনেনে।  
30% 

 

৪. আইর্সটি প্রধশক্ষবণর মাধ্যবম কম যসিংস্থাবনর 

সৃধি (১০ গুণ বৃধে) 

৪.৪ 

৪.৩ 

৪.খ 

৯.গ 

১৭.৮ 

৮.৬ 

৮.৩ 

৪.খ.১ 

১৫র্র্: 

ইউএস 

িলার 

৯.গ.১ 

৯২ 

৯.গ.১ 

১০০ 

৪.খ.১ 

২৫র্র্: 

ইউএস 

িলার 

উপনজলা পর্রচালন ও উন্নেন প্রকল্প 

(ইউর্জর্ির্প) এর আওিাে সবকার যুবক 

ও যুব র্র্হলানক   র্িল্যার্সং ও 

আউেনসার্সং র্বষনে প্রর্শক্ষে প্রদান 

করা হনেনে এবং 

ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীর জীবন র্ান উন্নেন 

প্রকনল্পর আওিাে র্শক্ষািীনক 

কর্িউোর প্রর্শক্ষে প্রদান করা হনচ্ছ 

সবকার যুবক ও যুব 

র্র্হলানদর আইর্সটি র্বষেক 

প্রর্শক্ষে প্রদান 

 

৫. শির্াগ স্কাউটিং কার্ িক্রর্ সজারদারকরে 

 

 

 

১৬.৬ 

৪.৭ 

৪.ক 

৪.১ 

- - 

শির্াগ স্কাউটিং কার্ িক্রর্ প্রর্িটি 

প্রর্িষ্ঠানন  সজারদারকরে অব্যাহি 

আনে 

কার্ িকর স্কাউটিং এর র্াধ্যনর্ 

র্াদকমুি, প্রাির্র্ক স্বাস্থ্ে 

র্বর্ি, পর্রচ্ছন্ন র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান 

গঠন 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯ ’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

জনপ্রশাসন 

দক্ষ, স্বচ্ছ, গর্িশীল এবং 

জনবান্ধব প্রশাসননর র্াধ্যনর্ 

সুশাসন ও উন্নি নাগর্রক 

সসবা র্নর্িিকরে 

৬. র্নরাপদ সড়ক 

র্নর্িিকরে 

১১.৩ 

৩.৬ 

১৬.৬ 

৪.৭ 

৪.৪ 

৪.৩ 

৪.খ 

 

  

ইউর্জর্ির্প এর আওিাে 

স্থ্ানীে  র্ানবাহন চালক ও 

ড্রাইর্ারনক সড়ক দুর্ িেনা 

প্রর্িনরানি সনচিনিা 

বৃর্দ্ধমূলক প্রর্শক্ষে প্রদান করা 

হনেনে এবং 

জনপ্রর্ির্নর্ি,  স্কাউে, সরার্ার, 

সাংবার্দক সকনলর 

সর্ির্লি প্রনচষ্ঠার র্াধ্যনর্ 

সনচিনিা বৃর্দ্ধমূলক সার্ার্জক 

আনদালন গনড় সিালার 

কার্ িক্রর্ চলর্ান আনে 

সকল প্রকার র্ানবাহননর ড্রাইর্ারনদর  

ট্রার্ফক আইন র্াননি  

উৎসার্হি করা  

 

প্রর্িটি  ইউনর্েনন ে্রাফর্ক আইন ও রোি 

সাইন সির্কিি সনচিনিা মূলক র্র্র্িও 

প্রদশ িন 

 

৭. র্শশু শ্রর্ র্নরসননর 

জন্য শ্রনর্র সানি সিৃি 

র্শশুনদর িাোনবজ 

প্রেেন , কারে অনুসন্ধান 

ও িানদর পুেব িাসন 

১.৫ 

৯.গ 

১.৩ 

৩.৮ 

১.৫.১ 

৬৫০০ 

(প্রর্ি 

লানখ) 

১.৩.১ 

৩০% 

৩.৮.১ 

৬৫% 

১.৫.১ 

১৫০০ 

(প্রর্ি 

লানখ) 

১.৩.১ 

৪০% 

৩.৮.১ 

১০০% 

নাই িাোনবজ তির্র 

 

৮. র্াদক দ্রনব্যর 

অপব্যবহার সরানি 

র্াদনকর কুফল সিনকি 

সার্ার্জক আনদালন 

গনড় সিালা  

৪.৭ 

৩.৫ 
- - কার্ িক্রর্ চলর্ান 

র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠানসহ সকল জনবহুল স্থ্ানন 

র্াদক র্বনরািী ব্যাপক প্রচারো 

সজারদারকরে 

র্াদকমুি র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান সর্াষো 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯ ’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/ 

gšÍe¨ GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

জনপ্রশাসন 

দক্ষ, স্বচ্ছ, 

গর্িশীল 

এবং 

জনবান্ধব 

প্রশাসননর 

র্াধ্যনর্ 

সুশাসন ও 

উন্নি 

নাগর্রক সসবা 

র্নর্িিকরে 

৯. ভূর্র্হীননদর জন্য 

খাস জর্র্ বরাদ্দ ও গৃহ 

র্নর্ িাে 

১.ক 

১.৪ 

১.৫ 

৯.১ 

১.৫.২ 

১.২% 

১.৫.২ 

<১% 

সকনলর জন্য আবাসন ব্যবস্থ্া এখনও 

র্নর্িি করা র্াে নাই।  

ভূর্র্হীননদর জন্য খাস জর্র্ বরাদ্দ এবং র্াননীে 

প্রিানর্ন্ত্রীর কার্ িালনের আশ্রেন প্রকল্প-২ এর 

বরাদ্দ সানপনক্ষ গৃহ র্নর্ িাে র্নর্িিকরে 

 

১০. র্র্ক্ষুক মুিকরনের 

লনক্ষে িাোনবজ প্রেেন 

ও পুনব িাসন 

৮.৩ 

৪.৪ 

৮.৩.১ 

৭৫% 

৮.৩.১ 

৭৫% 

র্বরল উপনজলার সরকার্র কর্ িকিিা ও 

কর্ িচারীনদর এক র্দননর সবিন র্দনে 

র্র্ক্ষুকনদর পুনব িাসননর জন্য িহর্বল গঠন 

করা হনেনে। এোড়া  

ইউর্জর্ির্প এর আওিাে র্র্ক্ষুক পুনব িাসন 

কর্ িসূর্চ বাস্তবােনন জনসনচিনিা বৃর্দ্ধমূলক 

কোনিইন করা হনেনে। 

র্র্ক্ষুক পুনব িাসন কর্ িসূর্চ বাস্তবােনন র্র্ক্ষুক, 

পর্রবার, প্রর্িনবশী এবং গণ্যর্ান্যনদর র্ননে 

কোনিইন 

 

িাোনবজ তির্র 

িার্লকাভুি র্র্ক্ষুকনদর পুনব িাসন সিন্নকরন 

 

১১. র্নরাপদ খায 

র্নর্িিকরে 

২.১ 

২.২ 

২.১.১ 

১৪% 

২.১.১ 

<১০% 

জনসনচিনিা বৃর্দ্ধকরে, প্রনোজনীে প্রর্শক্ষে 

ও ভ্রাম্যর্ান আদালি পর্রচালনা 

ওোকিশপ, সর্া, সসর্র্নার, র্বলনবাি ি স্থ্াপন ও 

জনসনচিনিা মূলক কার্ িক্রর্ গ্রহে 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯ ’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

 

2021 2030 

জনপ্রশাসন 

দক্ষ, স্বচ্ছ, 

গর্িশীল 

এবং 

জনবান্ধব 

প্রশাসননর 

র্াধ্যনর্ 

সুশাসন ও 

উন্নি 

নাগর্রক সসবা 

র্নর্িিকরে 

১২. ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীর 

জীবনর্ান  

উন্নিকরে 

১০.২ 

১.৩ 

১.৪ 

  

র্াননীে প্রিানর্ন্ত্রীর 

কার্ িালনের প্রদত্ত 

র্বনশষ বরানদ্দর 

র্াধ্যনর্ ক্ষুদ্র-নৃ সগাষ্ঠীর 

জীবন র্ান উন্নেননর 

জন্য র্বর্র্ন্ন িরননর 

সহােিা এবং 

কর্িউোর প্রর্শক্ষে 

কার্ িক্রর্ চলর্ান আনে 

ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠী পর্রবানরর জীবন র্ান উন্নেনন কর্ িমুখী র্শক্ষা র্বস্তার ও প্রর্শক্ষে 

প্রদান  
 

১৩. সেকসই   উন্নেন 

অর্ীষ্ট লক্ষের্াত্রা, সূচক 

সমূহ প্রচার ও বাস্তবােন 

১ সিনক 

১৭ পর্ িন্ত 

সকল 

অর্ীষ্ট 

পূরুনন 

সহােক 

  

জনসািারনের র্ানে 

SDG র্বষেক 

িারো সনই 

সর্া, সসর্র্নার, কর্ িশালা ও র্ির্বর্নর্ে সর্ার র্াধ্যনর্ রাজননর্িক 

সনতৃবৃদ, সরকার্র ও সবসরকার্র প্রর্িষ্ঠাননর কর্ িকিিা ও কর্ িচারী, র্শক্ষা 

প্রর্িষ্ঠান প্রিান, র্শক্ষক র্ন্ডলী, োত্র-োত্রী ও সকল জনসািারনের মাঝে 

SDG র্বষেক িারো  তুঝে ধরা 

 

১৪. উপনজলা ক্রীড়া 

সংস্থ্ানক কার্ িকরীকরে 

১৬.৬ 

৪.৪ 

৪.৭ 

  কার্ িক্রর্ চলর্ান 
র্নের্র্ি সখলা আনোজননর জন্য সখনলাোড়নদর ক্রীড়াে উদ্বুদ্ধকরে এবং সশখ 

রানসল র্র্র্ন সের্িোর্ তির্রর উনযাগ গ্রহে 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯ ’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

জনপ্রশাসন 

দক্ষ, স্বচ্ছ, 

গর্িশীল এবং 

জনবান্ধব 

প্রশাসননর 

র্াধ্যনর্ 

সুশাসন ও 

উন্নি নাগর্রক 

সসবা 

র্নর্িিকরে 

১৫. উপনজলা র্শল্পকলা একানির্র্নক 

কার্ িকরীকরে 

১৬.৬ 

৪.৭ 
  কার্ িক্রর্ চলর্ান 

র্শক্ষািীনদর সার্হিে ও সংস্কৃর্ির্না কনর 

গনড় তুলনি িানদর প্রর্শক্ষে প্রদান; 

উৎসার্হিকরনে পুরস্কার প্রদান। সুস্থ্ সার্হি 

ও সংস্কৃর্ি চচ িার জন্য  

একটি আধুর্নক মুি র্ঞ্চ তির্র 

 

১৬. অর্র্নর্াগ র্নস্পর্ত্ত ও সসবা প্রদাননর 

লনক্ষে কল সসন্টার স্থ্াপন 
১৬.৬   নাই 

কার্ িক্রর্ গ্রহে 

কল সসন্টার স্থ্াপন 
 

১৭. সড়ক দূর্ িেনাে সংর্টিি মৃত্যের হার 

১,০০,০০০ জনন ১.২% এ নার্র্নে আনা 
৩.৪  ১.২% ৮.৭% 

কার্ িক্রর্ গ্রহে 

 
 

১৮. শির্াগ জনসংখ্যানক ইন্টারননে 

সুর্বিার আওিাে আনা 
১৭.২ ৭৫% ১০০% ৫০% 

৬০% 

 
 

১৯. র্বনদশগার্ী শ্রর্র্নকর অর্র্বাসন ব্যে 

এবং িার বার্ষ িক গড় আনের অনুপাি ১০% 

সীর্র্ি রাখা 

১০.২ ২০% ১০% ৩০% 
২৫% 

 
 

২০. সকল গে পর্রবহনে নারী, র্শশু, বৃদ্ধ 

এবং প্রর্িবন্ধী-বান্ধব (ন্যেনির্ ২০% আসন) 

র্নর্িি করা 

১১ ১০% ২০% ৫% 
৭% 

 
 

২১. "আর্ার গ্রার্ আর্ার শহর” বাস্তবােনন 

প্রর্িটি গ্রানর্ কর্িউোর ও দ্রূিগর্ি সিন্ন 

ইন্টারননে সুর্বিা সম্প্রসারে 

 ৩০% ১০০% 
উনযাগ গ্রহে করা 

হনেনে 

২০% 
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উপনজলা পর্রসংখান অর্ফস 

সেকসই উন্নেন অর্র্ষ্ট অজিননর পূব িশিি হনচ্ছ সঠিক িথ্য উপানত্তর র্র্র্ত্তনি সঠিক কর্ িপর্রকল্পনা প্রেেন করা। বাংলানদশ পর্রসংখ্যান ব্যেনরা (র্বর্বএস) পর্রসংখ্যান র্বষেক িথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, র্বনেষে 

ও প্রর্ক্রোকরনের র্াধ্যনর্ আি িসার্ার্জক  নীর্ি ও কর্ িপর্রকল্পনা প্রেেনন অগ্রনী ভূর্র্কা পালন কনর। র্াঠ পর্ িানে িথ্য সংগ্রনহর কার্ িক্রর্ পর্রচার্লি হে উপনজলা পর্রসংখ্যান কার্ িালনের র্াধ্যনর্। সঠিক 

ও বস্তুর্নষ্ঠ িথ্য সংগ্রহ ও সরবরানহর র্াধ্যনর্ নীর্ি ও পর্রকল্পনা প্রেেনন  উপনজলা পর্রসংখান অর্ফস, বীরগÄ,  এর কর্ িপর্রকল্পনা র্নম্নরুপঃ 

‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯ ’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

 

 

 

 

পর্রকল্পনা 

 

 

 

 

সঠিক পর্রসংখ্যান  

সরবরাহ র্নর্িতকরণ 

ক্ষুধা ও দার্রদ্র র্বঝমাচঝন 

সঠিক পর্রকল্পনা প্রণয়ঝন  

র্বর্িন্ন ধরঝনর শুমার্র 

জর্রপ পর্রচােনা 

1.1,  

1.2,  

1.3 

18.6% 12% কার্ িক্রম চালু আঝে 20%  

সঠিক কৃর্ষ  পর্রকল্পনা 

প্রণয়ঝনর জন্য কৃর্ষ 

শুমার্র ও র্বর্িন্ন ফসঝের 

উৎপাদন জর্রপ 

পর্রচােনা 

2.5   কার্ িক্রম চালু আঝে   

র্জর্ির্প ও অর্ িননর্তক 

প্রবৃর্ি র্নর্িত করঝত ও 

র্বর্িন্ন অর্ িননর্তক সূচক 

র্নণ িয় অর্ িননর্তক শুমার্র 

ও র্বর্িন্ন জর্রপ 

পর্রচােনা 

8.1,  

8.2,  

8.4 

10% 10% 
বতিমাঝন র্জর্ির্প 

প্রবৃর্ির হার 8% 
8%  

র্শল্পােন ও কর্ িসংস্থ্ান 

সংক্রান্ত িথ্য সংগ্রহ ও 

সরবরাহ 

9.2. 

9.3 

  কার্ িক্রর্ চালু আনে   

সঠিক পর্রসংখ্যান প্রস্তুি 17.18   কার্ িক্রর্ চালু আনে   
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অগ্রাধিকারমূলক কার্ যক্রমসমূহ 

১. কৃধষ জধম রক্ষা 

২. চসেকাবজ ভূপধরস্থ পাধনর ব্যবহার 

৩. কৃষক পর্ যাবয় কৃধষ পবের ন্যায্য মূল্য ধনধিতকরণ 

৪. চদশীয় মৎস্য  সিদ সিংরক্ষণ 

৫. গুি অযাকুয়াকালোর প্রযাকটিস প্রবতযন 

৬. প্রাধণসিবদর জাত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা 

৭. চসে দক্ষতা বৃধে 

৮. জলাবেতা ধনরসবনর মাধ্যবম কৃধষ জধম পুনরুোর 

৯. খাদ্যবান্ধব কম যসূধে সম্প্রসারণ 

১০. কৃষকপর্ যাবয় পাবের উন্নত প্রযুধি ও বীজ সরবরাহ 

১১. প্রধশক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন 

১২. জলাশয় ব্যবস্থাপনা 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwRj

ÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

কৃধষ 

 

টেকসই ও 

র্নরাপদ কৃর্ষ 

আধুর্নক কৃর্ষ পণ্য 

সংরক্ষণাগার স্থাপন 

(৫০০ টম.েন) 

২.১ -- -- 
শুধু আলু 

সংরক্ষণাগার  রঝয়ঝে 
Kvh©µg MÖnY  

 ev Í̄evq‡b 

কৃষকঝদর আধুর্নক কৃর্ষ 

প্রর্িক্ষঝণর  ব্যবস্থা করা 

 

২.৪ 
 

-- 

 

-- 

সকে কৃষকঝক হাঝত কেঝম 

টিখাঝনার সুঝর্াগ টনই। অল্প 

কৃষঝকর জন্য র্নরাপদ খাদ্য 

উৎপাদন সম্পঝকি প্রর্িক্ষণ প্রদান 

আধুর্নক কৃর্ষ প্রর্িক্ষণ প্রদান  

নবায়নঝর্াগ্য জ্বাোনী 

র্নি ির টসচ ব্যবস্থা প্রবতিন 

(টসৌর ির্ি ব্যবহার) 

২. ক 

৭.২ 
- - 

নবায়নঝর্াগ্য জ্বাোনী র্নি ির টসচ 

ব্যবস্থা র্বরে উপঝজোয় টনই 
টমাে টসঝচর ৫% 

টসচ কাঝজ 

র্বদ্যুঝতর 

ব্যবহার হ্রাস 

কৃর্ষ জর্ম রক্ষা করা ২.৪ 

যুর্িসংগত 

কারণ 

োড়া কৃর্ষ 

জর্ম নষ্ট 

হঝত না 

টদওয়া 

55% 

 

প্রর্ত বের ১% হাঝর কৃর্ষ জর্ম 

হার্রঝয় র্াঝে 

কৃর্ষ জর্মর 25% সংরক্ষণ   

কৃর্ষ কাঝজর জন্য নদী, 

খাে ও পুকুর পুনঃ খনন 
৬.৬ 

৩০% 

করা হঝব 
-- 

 

মাত্র ১০% করা হঝে 
20%  

কৃর্ষ কাঝজ বৃর্ষ্টর পার্ন 

ব্যবহার 
৬.৬ 

জোধার 

সৃর্ষ্ট 

করঝত 

কৃষকঝক 

উদু্বি করা 

-- মাত্র ৪% ব্যবহৃত হঝে 25%  
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwRj

ÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

কৃধষ 

টেকসই ও 

র্নরাপদ কৃর্ষ 

ফে, টতে ও 

সবর্জ জাতীয় 

ফসে 

উৎপাদনিীেতা বৃর্ি ও 

কৃর্ষ পঝণ্যর ন্যায্যমূল্য 

প্রার্ির সুর্বধাঝর্ ি সমবায় 

কৃর্ষ প্রচেন  
২.৩  -- -- 

উৎপাদনিীেতা বৃর্ি 

জন্য এনএটির্প-২ 

প্রকঝল্পর মাধ্যঝম 

১০০% র্সআইর্জ 

কৃষক গ্রুপ গঠন করা 

হঝয়ঝে 

টমাে কৃষঝকর  2% টক 

সমবাঝয়র আওতায় আনা  
 

অঞ্চের্ির্িক কৃর্ষ 

আবহাওয়া পূব িািাস প্রদান 
১৩.৩  -- -- 

বতিমাঝন এ ধরঝণর  

টকান অুাপস টনই 

পরীক্ষামূেক পূব িািাস টকন্দ্র 

চালু 
 

আবহাওয়া পূব িািাস র্ির্িক 

টসচ অুাপস ততরী ও 

ব্যবহার  

১৩.৩  
১৭.৮.১ 

৪০% 

১৭.৮.১ 

৯০% 

বতিমাঝন এ ধরঝণর   

টকান অুাপস টনই Kvh©µg MÖnY  

সমবায়  র্ির্িক কৃর্ষ 

বাজার ব্যবস্থা প্রর্তষ্ঠা 
১৩.৩ -- -- 

বতিমাঝন এ ধরঝণর 

টকান ব্যবস্থা টনই  
Kvh©µg MÖnY  

স্বাস্থুসম্মত ও আধুর্নক মধু 

উৎপাদন ও প্রর্ক্রয়া 

জাতকরণ টকন্দ্র ততরী করা।  

২.৫  -- -- 

বতিমাঝন মধু 

প্রর্ক্রয়াজাতকরণ টকন্দ্র 

টনই 

Kvh©µg MÖnY  

wRwWwci Zzjbvq †gvU 

miKvwi ivR‡¯̂i 

AbycvZ e„w× 

17.1 10% 20% - 5%  

wei‡ji wjPz msiÿY, 

cÖwµqvRvZKviY, 

eûgyLx evRvi m¤úªmviY 

২.১ 

( ’̄vbxq) 

 100% - Kvh©µg MÖnY  

ÒAvgvi Mªvg Avgvi 

kniÓ ev Í̄evq‡b K…wlhš¿ 

†mev‡K› ª̀, IqvK©kc 

’̄vcb 

2.4 20% 50% - Kvh©µg MÖnY  
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‡UKmB Dbœqb Afxó 2030-Gi 14 bs Afx‡ói mv‡_ grm¨LvZ cÖZ¨ÿ fv‡e mswkøó| wRwWwc‡Z grm¨ m¤ú‡`i Ae`vb 3.65%| †`‡ki †gvU Rb‡Mvôxi cÖvq 11 kZvsk cÖZ¨ÿ ev c‡ivÿ fv‡e 

Zv‡`i RxweKvi Rb¨ grm¨ †m±‡ii Dci র্নর্ িরশীল। cÖvwYR Avwg‡li Pvwn`vi †ÿ‡Î gv‡Qi Ae`vb 55% Ges cÖwZw`b Avwg‡li Pvwn`v cÖvq 62.36%, hv ¯ ’vbxq fv‡e Drcvw`Z gvQ †_‡K c~iY 

nq। বীরগÄ Dc‡Rjvq cÖvq 2170.62 †n±i wej ev Rjvkq i‡q‡Q, hvi g‡a¨ Lvm cyKzi, w`Nx, Lvj, b`x, wej Ges avb†ÿZ  BZ¨vw` AšÍfz©³| GLv‡b gv‡Qi Pvwn`v 5,628.55†g.Ub I 

Drcv`b 5,665.89 †g.Ub Ges DØ„Ë  37.34 †g.Ub| gvQ Pvl m¤úªmvi‡Yi mv‡_ mv‡_ gvbm¤úbœ †iYy I †cvbvi Pvwn`v e„w×i j‡ÿ¨ bvm©vwi ¸‡jv‡Z †KŠjxZvwË¡K †iYy I †cvbv Drcv`‡b g‡Wj 

Ges e¨w³ ch©v‡q gvQ Pv‡l DØy×KiY I cÖ‡Yv`bv Ges cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g grm¨ Drcv`b e„w×i j‡ÿ¨ বীরগÄ grm¨ Awdm KvR K‡i hv‡”Q| grm¨ m¤ú‡`i Dbœqb I Drcv`b e„w×, AvZœKg©ms¯’v‡bi 

gva¨‡g দার্রদ্র we‡gvPb I grm¨Rxex‡`i Av_©-mvgvwRK Ae¯’vi Dbœqb, cÖvwYR Avwg‡li Pvwn`v c~iY, grm¨ Drcv`‡bi gva¨‡g A_©‰bwZK cÖe„w× AR©b Ges cwi‡e‡ki fvimvg¨ iÿv, Rxe ‰ewPÎ¨ 

msiÿY I Rb¯^v‡¯’¨i Dbœqb msµvšÍ welq we‡ePbv K‡i weij Dc‡Rjv iæcKí 2021, †UKmB Dbœqb Afxó 2030 I iæcKí 2041 ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨ Dc‡Rjv grm¨ `ßi mywbw`©ó Kg©cwiKíbv 

MÖnY K‡i‡Q| 

‡m±

i 

wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwRj

ÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

K…wl 

 

 

wbivc` I 

†UKmB grm¨ 

Drcv`b 

1) grm¨ AfqvkÖg ’̄vcb 12.K 12.K.1 12.K.1 eZ©gv‡b 01 wU Kvh©µg MÖnY  

2) cwj Øviv fivUK…Z 

miKvwi cyKzi,Lvj  cybtLbb 

12.K 12.K.1 12.K.1 2% 3%  

3) AvBb wbwl× Rv‡ji 

e¨envi †iva 

12.4 12.4.1 12.4.1 7% 8%  

4) wej bvmv©ix ’̄vcb 12.1 12.1.1 12.1.1 1.0 †n±i 

2.0 

†n±i 
 

5) cÖhyw³ wbf©i AvaywbK 

grm¨Pvl welqK cÖwkÿY 

cÖ`vb I D‡`¨v³v ˆZwi 

12.L 12.L.1 12.L.1 

প্রর্শক্ষে প্রদান ও 

উনযািা তির্র 
প্রর্শক্ষে প্রদান ও উনযািানির্র 

Gi d‡j gvQ 

Pvlxiv AvaywbK 

cÖhyw³ wbf©i 

gvQPvl সিনকি 

Rvb‡Z cvi‡e 

6) wbivc` grm¨ cÖvwßi 

Rb¨ ¸W A¨vকুোকালচার 

cÖ¨vKwUm cÖeZ©b 

12.L 12.L.1 12.L.1 1% 5%  
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR 2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwRj

ÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

K…wl 

 

 

wbivc` I 

†UKmB 

grm¨ 

Drcv`b 

7) grm¨ Lv`¨ e¨e ’̄vcbv 

hvwš¿KxKiY I wWwRUvjKiY 

12.8 12.8.1 12.8.1 0% 5%  

8) Gqv‡ikb e¨e ’̄v  hvwš¿KxKiY 

I wWwRUvjKiY 

12.4 12.4.1 12.4.1 0% 5% 
gvQ Drcv`‡bi †ÿ‡Î 60-80% LiP 

Kg n‡e| 

9) Db¥y³ Rjvk‡qi †cvbvgvQ 

Aegy³KiY 

12.K 12.K.1 12.K.1 1.0 †g.Ub 2.0 †g.Ub  

10) gv‡Qi ¸েMZ I wbivc` 

Lv`¨ Drcv`b wbwðZKiY 

12.K 12.K.1 12.K.1 10% 15%  

11) Drcvw`Z gv‡Qi b¨vh¨ g~j¨ 

cÖvwßi j‡ÿ¨ Drcv`bKvix I 

wecYb msMVb ˆZwi (mgevq 

gvQ evRvi) 

12.3 12.3.1 12.3.1 bvB Kvh©µg MÖnY 

ga¨¯^Z¡‡fvMx‡`i ‡`ŠivZœ K‡g hv‡e 

Ges gvQ Pvlxiv mwVK g~j¨ cv‡e| 

12) cÖvwšÍK grm¨Rxex‡`i weKí 

Kg©ms ’̄vb m„wó‡Z mnvqZv cÖ`vb 

8.5 8.5.1 8.5.1 m¤¢e nqwb Kvh©µg MÖnY  

13) miKvwi Rjvkq e¨e ’̄vcbvq 

cÖK…Z †R‡j‡`i AMÖvwaKvi cÖ`vb 

16.9 16.9.1 16.9.1 

kZfvM †R‡j‡K AvBwW 

KvW© cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| 

cÖK…Z †R‡j‡`i BRviv cÖ`vb  

14) Lvgvwi ch©v‡q ¯̂íg~‡j¨ 

mylgLv`¨ Drcv`‡b cÖwkÿY I 

mnvqZv cÖ`vb 

4.4 4.4.1 4.4.1 ‡gvU Lvgvixi 10% 20%  

15) Lvgvwi পর্ যাবয় ¯̂íg~‡j¨ 

gvbm¤úbœ †cvbvgvQ cÖvwß‡Z 

mnvqZv cÖ`vb 

12.3 12.3.1 12.3.1 

miKvwi eivÏ mv‡c‡ÿ 

n¨vPvix ’̄vcb| 

Kvh©µg MÖnY  

16) wRwWwci Zzjbvq †gvU 

miKvwi ivR‡¯̂i AbycvZ e„w× 

17.1 10% 20% - 5%  

17) avb †ÿ‡Z gvQ Pvl 

m¤úªmviY 

8.5 50% 100% Kvh©µg Pjgvb 25%  

18) miKvwi Lvm cyKzi Lbb 

6.3 

6.3.1

50% 

6.3.1 

100% 

Kvh©µg Pjgvb 25% 

50% 

100% 

Ae¨vnZ ivLv 

Ae¨vnZ ivLv 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxqj ÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

 

K…wl 

 

‡UKmB I 

wbivc` 

cÖvwYm¤ú` 

1| Mevw` cïi wUKv cÖ`vb ২.ক 
100wg: 

BD Gm Wjvi 

200wg: 

BDGm Wjvi 

169659 

40% 
50%  

2| nvum gyiwMi wUKv cÖ`vb 

২.ক 100wg: BD Gm 

Wjvi 

200wg: 

BDGm Wjvi 

251662 

40% 

50%  

3| Mevw` cïi wPwKrmv 

২.ক 
100wg: BD Gm 

Wjvi 

200wg: 

BDGm 

Wjvi 

14000 

40% 

50%  

4| nvum gyiMxi wPwKrmv ২.ক 
100wg: BD Gm 

Wjvi 

200wg: 

BDGm 

Wjvi 

8430 

40% 

50%  

5| Mevw` cïi K…wÎg cÖRbb ২.৫ 0.8 100% 

3002 

40% 

50%  

6| Lvgvix  cÖwkÿY ২.ক 
15wg: BD Gm 

Wjvi 

25wg: BDGm 

Wjvi 

1180 

40% 

50%  

7| gvsm (j:‡g:U:) ২.ক 14% 10% 

10080 

40% 

50%  

8| ỳa (j:‡g:U:) ২.ক 14% 

2.1.1 

10% 

8400 

40% 

50%  

9| wWg (†KvwU) ২.ক 14% 

2.1.1 

10% 

2.80 ‡KvwU 

40% 

50%  

10|  wRwWwci Zzjbvq †gvU 

miKvwi ivR‡¯̂i AbycvZ e„w× 

17.1 10% 20% - 5%  

11. nvum gyiMxi msL¨v wØ¸Y 

Kiv (2023 mv‡ji g‡a¨) 

2.K 50% 100% 

bZzb bZzb nvum 

gyiMxi Lvgvi 

M‡o DV‡Q 

50% Ô 

12. ỳ» I †cvwëª Lvgvi 

cÖwZôv 

2.K 50% 100% - 50%  
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বীরগÄ উপবজলার ০২ টি খাদ্য গুদাম রবয়বে র্ার িারণ ক্ষমতা  ৮০০০ .চম ০০০. েন। খাদ্যবান্ধব কম যসূধে বাস্তবায়বনর জন্য এ উপবজলায় ১১৭৩৪ টি কাবি যর মাধ্যবম দধরদ্র জনবগাধষ্ঠর মাবে কম যািাবাকাবল বেবর  )মাে য-এধপ্রল ও চসবেম্বর- 

নবিম্বর ( ৩০ চকধজ কবর সুলি মূবল্য )প্রধত চকধজ দশ োকা দবর (পতকালীন মজুদ গবড় চতালা পধরবধত যত সমবয়র পধরবপ্রধক্ষবত সামাধজক ধনরাপিা চবিধনর সম্প্রসারণধবক্রয় করা হয়। আ  )ধিধজধি,ধিধজএফ ,কাধবখা ,টিআর (ওএমএস  এর 

মাধ্যবম বাজার মূল্য ধস্থধতশীল রাখা  ,কৃষক এবিং চিািাবান্ধব খাদ  ্র্ মূল্য কাঠাবমা অজযন  ,খরা ও দুধি যক্ষ এবিং খাদ্য সিংকে পধরধস্থধত চমাকাববলায় কম যপধরকল্পনা গ্রহণ করা হবয়বে। চেকসই উন্নয়ন অিীি ২০৩০ এর ২ নিং লক্ষয িারমুধির 

সফল বাস্তবায়বনর লবক্ষয খাদ্য ধবিাগ কাজ কবর র্াবচ্ছ। গুণগতমাবনর পর্ যাপ্ত পধরমাণ খাবদ্যর মজুদ সিংরক্ষণ  ,ধনরধব ধচ্ছন্ন খাদ্য শবস্যর সরবরাহ ধনধিতকরণ  ,খাদ্য জনসািারবণর কাবে র্থাসমবয়লক্ষযধিধিক খাবত  চপৌৌঁোবনা  ,দধরদ্র ও সামাধজকিাবব 

খাদ্য বধিত জনগবণর খাদ্য সহায়তা প্রদান ,মজুদ ধনয়ন্ত্র ণ  এবিং অনলাইবন সকল কার্ যক্রম পধরোলনা ইতযাধদ ধবষয়াধদ অন্তর্ভযি কবর ধবরল উপবজলায় রুপকল্প -২০২১ ,চে কসই উন্নয়ন অিীি ২০৩০ ও রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়বনর জন্য উপবজলা 

খাদ্য ধনয়ন্ত্রবকর কার্ যালয় কর্তযক ধনম্নধলধখত কম যপধরকল্পনা গ্রহণ করা হবয়বে। 

‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR 2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvbAe ’̄v 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwRj

ÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 
¯̂í‡gqv`x 

2019-2021 

2021 2030 

২০১৯ -২০  

কৃর্ষ 
ক্ষুিা মুি 

উপনজলা 

 

১। নতুন খাদ্য গুদাম ধনম যাণ 

২ .১  

২ .১.১  

১২% 

 

২ .১.১  

<০৮%  

 

বত যমাবন ধবরল 

উপবজলায় খাদ্য 

মজুবদর িারণ ক্ষমতা 

৮০০০ চমধিক েন 

১০০০ 

টম .েন  
 

 

২। খাদ্য বান্ধব কম যসূধে 

২ .১  

২ .১.১  

১২% 

২ .১.১  

<০৮%  

ধবরল উপবজলার চমাে 

১১৭৩৪ টি খানা কাি য 

রবয়বে 

১৩০০০ 

দার্রঝদ্রর হার 

কমার কারঝণ  

খানা কাঝি ির 

সংখ্যা কমঝব 

৩।ওএমএস কার্ যক্রম 

)োল ও আো(  

২ .গ  

 

- 

 

- 

অধত দধরদ্র জনবগাধষ্ঠর 

০৫  %এই কার্ যক্রবমর 

আওতায় আবে 

10% 

বাজারদর র্নয়ন্ত্রণ 

ও দর্রদ্র 

জনঝগাষ্ঠীর  জন্য 

ওএমএস কার্ িক্রম 

৪। অিযন্তরীণ  সিংগ্রহ ২ .গ  - - 

কৃষবকর চমাে 

উৎপাদবনর ৫ %

সিংগ্রহ করা হবচ্ছ 

7%  

৫। ব্যবসায়ীবদর খাদ্য /শস্য 

লাইবসে প্রদান ও মধনেধরিং 

২ .গ  - - ১০% 25%  

৬। অনলাইবন সকল কার্ যক্রম 

পধরোলনা করা 

১৭ .৮  

১৭ .৮.১  

৪০% 

 

১৭ .৮.১  

৯০% 

 

এখবনা অনলাইবন 

কার্ যক্রম শুরু হয়ধন। 

25%  
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র্িক্ষা ও ধর্ ি 
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অগ্রাধিকারমূলক কার্ যক্রমসমূহ 

 

১. ধশক্ষক-ধশক্ষাথীর অনুপাত কধমবয় আনা 

২. উপবজলায় একটি কবর মবিল স্কুল, কবলজ ও মাদ্রাসা প্রধতষ্ঠা 

৩. আধুধনক ও মানসম্বত চশ্রধণকক্ষ ধনম যাণ 

৪. সকল প্রাথধমক ধবদ্যালবয় প্রাক-প্রাথধমক চশ্রধণ োলুকরণ 

৫. ধববশষ োধহদাসিন্ন ধশক্ষাথীবদর জন্য ধববশষাধয়ত ধশক্ষার সুবর্াগ  সৃধি 

৬. জীবনব্যাপী ধশক্ষার জন্য কধমউধনটি লাধন যিং চসন্টার স্থাপন 

৭. ধশক্ষাঙ্গবন  স্কাউটিিং-এর প্রাধতষ্ঠাধনকীকরণ 

৮. ধশক্ষাঙ্গবন চখলাধুলা ও সািংস্কৃধতক অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখা 

৯. মানসম্মত ধশক্ষা ধনধিত করা 

১০. ধশক্ষকবদর চপশাগত দক্ষতা উন্নয়বনর জন্য প্রধশক্ষণ প্রদান 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

র্শক্ষা 

র্াধ্যর্র্ক 

স্তনর সকনলর 

জন্য 

অন্তভু ির্ি- 

মূলক ও 

সর্িার্র্র্ত্তক

গুেগি র্শক্ষা 

র্নর্িিকরে  

এবং জীবন 

ব্যার্প র্শক্ষা 

লানর্র 

সুনর্াগ সৃর্ষ্ট। 

ধনম্ন-মাধ্যধমক সমাপনীবত পাবশর 

হার শতিাবগ উন্নীত করা এবিং িবর 

রাখা। 

৪.১ ৯০% ১০০% 
সমাপনীবত পাবশর হার চজএসধস- ৭৭% 

চজধিধস-  ৭৮% 
85%  

প্রবতযক ধশক্ষা প্রধতষ্ঠাবন ধবদুযৎ 

সুধবিা ধনধিত করা 
৪.ক ৯৫% ১০০% 

৯৫% ধশক্ষা প্রধতষ্ঠাবন ধবদুযৎ সিংবর্াগ 

রবয়বে। 
  

মাধ্যধমক স্তবর এসএসধস, দাধখল ও 

চিাবকশনাল স্তবর প্রধতবেবর পাশ 

করা চমাে ধশক্ষাথীর তুলনায় 

এসএসধস কাধরগধর স্তবর পাশ করা 

চমাে ধশক্ষাথীর অনুপাত বৃধে করা 

(২০% এর উবেয রাখা) 

৪.৪ ১২% ২০% 

 এসএসধস, দাধখল ও চিাবকশনাল চমাে 

পাশকৃত ধশক্ষাথীর সিংখ্যা ২৮৮০ জন এর 

মবধ্য কাধরগধর শাখায় পাশকৃত ধশক্ষাথীর 

সিংখ্যা ২৪৮ জন কাধরগধর স্তবর পাশ করা 
ধশক্ষাথীর সিংখ্যা চমাে ধশক্ষাথীর প্রায় ৭% 

১০%  

cvV¨cy¯Í‡Ki †MvWvDb wbg©vY 4.1 100% - wbg©vY KvR Pjgvb ১০0%  
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

২০২১ ২০৩০ 

র্শক্ষা 

র্াধ্যর্র্ক 

স্তনর সকনলর 

জন্য 

অন্তভু ির্ি- 

মূলক ও 

সর্িার্র্র্ত্তক

গুেগি র্শক্ষা 

র্নর্িিকরে  

এবং জীবন 

ব্যার্প র্শক্ষা 

লানর্র 

সুনর্াগ সৃর্ষ্ট। 

র্ির্জোল পদ্ধর্ি ও 

ইন্টারননে সুর্বিা র্নর্িি 

করা । 

৪.খ ৮০% ১০০% 

অর্িকাংশ 

প্রর্িষ্ঠানন 

B›Uvi‡bU সুর্বিা 

সনই িনব সবর্শর 

র্াগ প্রর্িষ্ঠানন 

র্নির্-এর র্াধ্যনর্   

র্ার্ির্র্র্িো 

পাঠদান   কার্ িক্রর্ 

পর্রচালনা করনেন 

৮০%  

র্নরাপদ খাবার পার্ন 

সুর্বিা র্নর্িি করা  
৪.গ ১০০% ১০০% 

অর্িকাংশ 

প্রর্িষ্ঠানন পৃিক 

স্যার্ননেশননর 

ব্যবস্থ্া রনেনে । 

১০০%  

প্রর্িষ্ঠানন প্রর্িবন্ধী 

র্শশুবান্ধব পর্রনবশ 

র্নর্িি করা  

৪.৫ ৮০% ১০০% 

নতুন র্বন গুনলানি 

র োি সুর্বিা 

রাখার ব্যবস্থ্া করা 

হনেনে । 

৮০%  

Abvm© †Kvm© Pvjy    
3wU K‡j‡R Pvjy 

Av‡Q 
4wU  

weij miKvwi K‡jR‡K 

wek¦we`¨vj‡qi 

iƒcvšÍiKiY 

   
Abvm© †Kvm© Pvjy 

Av‡Q 

Kvh©µg MÖnY  

c„_K m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄v 4.N 80% 100% 60% 80%  

Aóg †kÖwY ch©šÍ S‡i 

covi nvi 5%G bvwg‡q 

Avbv 

4.L 10% 5% 15% 10%  
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     ধদনাজপুর চজলার বীরগÄ,  উপবজলার চমাে আয়তন- ৪১৩ বগ য ধকবলাধমোর। জনসিংখ্যা-২,৫৭,৯২৫ জন(প্রায়)। ধশক্ষার হার-৪৯%। ধবরল উপবজলায় চমাে সরকাধর প্রাথধমক ধবদ্যালবয়র সিংখ্যা-

১৬৭, ধশশু কল্যাণ প্রাথধমক ধবদ্যালয়-০১ টি, ধকোর গাবে যন স্কুল-৭৫টি এবিং আনন্দ স্কুল-৫৩টি। বত যমাবন প্রাথধমক ধশক্ষার িধত যর হার-১০০% এবিং েবর পড়ার হার-২.৩৮%। প্রাথধমক ধশক্ষা সমাপনী 

পরীক্ষায় ধবগত ০৩ বেবর পাবশর হার র্থাক্রবম- ৯৯.৯৫%, ৯১.৬%, ৯৮.৮৪% । ধনি যাধরত সমবয় রূপকল্প ২০২১, চেকসই উন্নয়ন অিীি ২০৩০ ও রূপকল্প ২০৪১ এর ধশক্ষা সিংক্রান্ত অিীি অজযন ও 

প্রাথধমক ধশক্ষার গুণগতমান ধনধিত করার লবক্ষয বীরগÄ উপবজলা ধশক্ষা অধফস ধনম্নবধণ যত পধরকল্পনা প্রণয়ন কবরবে।  

 

‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

র্িক্ষা ও 

ধম ি 

 

সকে র্িশুর 

জন্য সমতা 

র্ির্িক ও 

মানসম্মত 

প্রার্র্মক 

র্িক্ষা 

র্নর্িত করা 

1| cÖv_wgK wkÿv 

mgvcbx‡Z cv‡ki nvi 

100% G DbœxZ Kiv 

Ges eRvq ivLv 

4.1  100% 98.84% 99%  

২।  মানসিন্ন 

চশ্রধণকক্ষ ধনম যাণ 
৪.১ - - ৫৬১ 50  

৩। ধবদ্যালবয়র ধবশুে 

পাধন সরবরাহ 
৪.ক 

৪.ক.১ 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

১০০% 

 

১৬৭ টি সরকাধর 

প্রাথধমক 

ধবদ্যালবয় 

নলকূপ রবয়বে 

ধনরাপদ পাধন 

সরবরাহ ধনধিত 

করা  

১৬৭ টি সরকাধর প্রাথধমক 

ধবদ্যালয় 

৪। ওয়াশ ব্লক ধনম যাণ 
৪.ক 

৬.২ 

৬.২.১ 

৯৮% 

৬.২.১ 

১০০% 
৩৭ টি আবে ৫০ টি   

৫।  উপযুি 

ধশক্ষাথীবদর  উপবৃধি 

প্রদান 

৪.৫ - - 

সকল প্রধতষ্ঠাবন 

উপবৃধি োলু 

আবে 

উপবৃধির পধরমাণ 

বৃধে 
 

৬। ধনি যাধরত সমবয় 

ধবনামূবল্য পাঠযপুস্তক 

ধবতরণ 

৪.ক 

৪.ক.১ 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

১০০% 

 

ধবনামূবল্য 

পাঠযপুস্তক 

ধবতরণ করা 

হবচ্ছ 

১০০% 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

র্িক্ষা ও 

ধম ি 

 

সকে র্িশুর 

জন্য সমতা 

র্ির্িক ও 

মানসম্মত 

প্রার্র্মক 

র্িক্ষা 

র্নর্িত করা 

৭। ধবদ্যালবয়র িবন 

ধনয়ধমত চমরামত ও 

রক্ষণাববক্ষণ 

৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

 

৬৮ টি ধবদ্যালয় 

চমরামত করা হবয়বে। 

১২০ টি ধবদ্যালয় 

চমরামত 
 

৮। সকল প্রাথধমক 
ধবদ্যালবয় প্রাক-প্রাথধমক 

চশ্রধণ োলুকরণ। 

৪.২ 
৪.২.২ 

১০০% 

৪.২.২ 

১০০% 

১৬৭ টি সরকাধর 

প্রাথধমক ধবদ্যালবয় 

প্রাক-প্রাথধমক চশ্রধণ 

োলু আবে। 

অব্যাহত রাখা  

৯। টিধফন বক্স এর 

মাধ্যবম ধমি-বি-ধমল 

োলুকরণ। 

৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

 

সকল সরকাধর 

প্রাথধমক ধবদ্যালবয় 

ধমি-বি-ধমল রবয়বে। 

অব্যাহত রাখা  

১০। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা 
চগাডকাপ প্রাথধমক 

ধবদ্যালয় টুন যাবমন্ট 

৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

 

১৬৭ টি সরকাধর 

প্রাথধমক ধবদ্যালয় 

প্রধত বের অিংশগ্রহণ 

করবে। 

আবয়াজবনর 

ব্যাপকতা বাড়াবনা 
 

১১। আন্তঃ প্রাথধমক 

ধবদ্যালয় ক্রীড়া ও 

সািংস্কৃধতক প্রধতবর্াধগতা 

৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

 

১৬৭ টি সরকাধর 

প্রাথধমক ধবদ্যালয় 

প্রধত বের অিংশগ্রহণ 

করবে। 

আবয়াজবনর 

ব্যাপকতা বাড়াবনা 
 

১২। অধিিাবক সমাববশ 

৪.ক 

৪.২ 

৪.২.২ 

৮০% 

৪.২.২ 

১০০% 

১৬৭ টি সরকাধর 

প্রাথধমক ধবদ্যালয় 

প্রধত ০৩ মাবস 

একবার 

প্রধত ধতন মাবস 

একবার 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

Gmw

WwR

jÿ¨

gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

র্িক্ষা   

ও 

 ধম ি 

 

সকে র্িশুর 

জন্য সমতা 

র্ির্িক ও 

মানসম্মত 

প্রার্র্মক 

র্িক্ষা 

র্নর্িত করা 

১৩। ব্যবস্থাপনা 

ধববকন্দ্রীকরবণর লক্ষয  স্কুল 

চলবিল ইমপ্রুিবমন্ট প্লান 

বাস্তবায়ন (SLIP) 

৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

 

১৬৭ টি সরকাধর 

প্রাথধমক ধবদ্যালবয় 

করা হবয়বে 

মান বৃধে  

১৪। পরামশ য বাক্স স্থাপন ৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

১৬৭ টি সরকাধর 

প্রাথধমক ধবদ্যালবয় 

পরামশ য বাক্স স্থাপন 

করা হবয়রে 

কার্ যকর রাখা  

১৫। েবড় পড়া চরাি ৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

২.৩৮% ২.০০%  

১৬। োে-োেীর উপধস্থধত 
ধনধিতকরণ 

৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

৭৯% ৮৪%  

১৭। ধববশষ োধহদা সিন্ন 

ধশক্ষাথীবদর িধত য 

৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

৬০% ৭৫%  

১৮। সততা চোর ৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

সকল ধবদ্যালবয় 

কার্ যকর আবে 

কার্ যকর রাখা  

১৯। বুক কণ যার ৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

সকল ধবদ্যালবয় 

কার্ যকর আবে 

কার্ যকর রাখা  

২০। মুধিবর্াো কণ যার ৪.ক 

৪.ক.১ 

৭০% 

৪.ক.১ 

১০০% 

সকল ধবদ্যালবয় 

কার্ যকর আবে 

কার্ যকর রাখা  



 

 

35 

 

‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvbAe¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/

gšÍe¨ 

GmwWwR

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

র্িক্ষা ও 

ধম ি 

 

সকে র্িশুর 

জন্য সমতা 

র্ির্িক ও 

মানসম্মত 

প্রার্র্মক 

র্িক্ষা 

র্নর্িত করা 

২১। শহীদ ধমনার 
স্থাপন 

৪.ক 

৪.ক.১ 

৯০% 

 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

৮১% ৯০%  

২২। পতাকা চবদী ৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

১০০% 

 

২০ টি সরকাধর প্রাথধমক 

ধবদ্যালবয় পতাকা চবদী   

আবে 

৬০%  

২৩। কাব কার্ যক্রম ৪.ক 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক 

৭০% 

৪.ক.১ 

প্রাথধমক ১০০% 

১৬৭ সরকাধর প্রাথধমক 

ধবদ্যালবয় কাব কার্ যক্রম োলু 

আবে 

প্রধতটি ধবদ্যালবয় ০১ 

টি কাব দল গঠন 
 

২৪। মাধিধমধিয়া 

ক্লাসরুম  

৪.ক 

৪.ক.১ 

৭০% 

৪.ক.১ 

১০০% 

৫৫% ৬০%  

25| cÖv_wgK wkÿv 

P‡µ S‡i covi nvi 

k~‡Y¨ bvwg‡q Avbv 

৪.ক 

৪.ক.১ 

১০% 

৪.ক.১ 

০% 

১৫% ১২%  

26|  ¯‹yj wdwWs  ৪.ক 50% 100% miKvwi fv‡e Pvjy †bB D‡`¨vM MÖnY  

27| ÿz`ª b„‡Mvwôi 

wbR¯^ fvlvi eB webv 

g~‡j¨ weZiY 

৪.ক 

৪.ক.১ 

৭০% 

 

৪.ক.১ 

১০০% 

 

miKvwi fv‡e Pvjy Av‡Q 25%  
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পল্লী
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অগ্রাধিকারমূলক কার্ যক্রমসমূহ 

১. আমার বাধড় আমার খামার প্রকল্প প্রাধতষ্ঠাধনকীকরণ 

২. সমবায়ধিধিক খামাবরর প্রেলন ও উৎপাদনশীলতা বৃধে 

৩. চেকসই গ্রামীণ অবকাঠাবমা ধনম যাণ 

৪.  ev¯Íevq‡b kZfvM cvKv moK wbwðZ 

5. gyw³hy‡×i ¯§„wZ weRwiZ ¯’vbmg~n wPwýZKiY I msiÿY 
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ÒAvgvi MÖvg-Avgvi kniÓ ev MÖvg n‡e kni| cvKv iv¯Ív, cvKv feb, we`y¨rmn me myweav cvIqv hv‡e MÖv‡g| MÖv‡gi iv¯Ívq Mvwo Pj‡e| Gfv‡eB mviv †`k kn‡i cwiYZ n‡e| eZ©gvb miKv‡ii 

GB A½xKvi‡K ev¯Í‡e iæc w`‡Z GjwRBwW e×cwiKi| RvwZmsN †NvwlZ GmwWwR Gi Afxó jÿ¨/jÿ¨gvÎvq kZfvM iv¯Ív cvKvKiY I wbivc` mo‡Ki K_v ejv n‡q‡Q| বীরগÄ Dc‡Rjvq 

†gvU 385 wU moK i‡q‡Q| GB moK¸‡jv Dc‡Rjv n‡Z †Rjv m`i, Dc‡Rjv m`i n‡Z †M Öv_ †m›Uvi, Dc‡Rjv m`i n‡Z BDwbqb cwil`, MÖvg n‡Z MÖvg ch ©šÍ we¯Í…Z| GLvbKvi †Kvb moK 

KuvPv, †KvbwU AvswkK cvKv, Avevi †KvbwU m¤ú~Y© cvKv| m¤ú~Y© moK cvKv mo‡K cwiYZ n‡j GKwU MwZkxj †ivW †bUIqv‡K© cwiYZ n‡e| RbMY mKj Dbœqb Kvh©µ†g `ªæZ m¤c„³ n‡Z 

cvi‡e| Kg©ms¯’vb e„w× n‡e| `vwi`ªZv wbg~©j n‡e| M ÖvgxY AeKvVv‡gv I g‡a¨ Ab¨Zg nvU evRvi| weij Dc‡Rjvi ayKziSvox nvU, P‡Ki nvU, dzjevwo nvU, bvovevwo nvU m¤úªwZ Dbœqb Kiv 

n‡q‡Q| nvU evRvi ¸‡jvi Dbœqb I AvaywbKvq†Y AviI c ÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| weij Dc‡Rjvq me©‡gvU 771 wKtwgt iv¯Ív i‡q‡Q| hvi g‡a¨ 274.5 wKtwgt cvKv KiY Kiv n‡q‡Q| wewfbœ 

cÖK‡íi gva¨‡g iv¯Ív cvKvKi‡bi KvR Pjgvb Av‡Q| 
 

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

 

2021 2030  

  

1|  ev Í̄evq‡b kZfvM cvKv moK wbwðZ Ki‡Y M„nxZ 

Kvh©µg 

  

 

 

 

 

 

 

’̄vbxq 

miKvi 

cÖ‡KŠkj 

Awa`ßi  

 

 

 

 

 

 

 

MÖvgxY †fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB 

Dbœqb I 

iÿYv‡eÿY 

K)  

ev Í̄evq‡b Dc‡Rjv moK Dbœqb 

9.1 100% - 

10.9 wKt wgt 

KuvPv Av‡Q 

10.9 wKt wgt

cÖ‡qvRbxq 

iÿYv‡eÿY I 

ms¯‹vi KvR cÖwZ 

eQiB Pjgvb 

_vK‡e 

L)  

ev Í̄evq‡b BDwbqb moK Dbœqb 

9.1 - 100% 

66.70 wKt wgt 

KuvPv Av‡Q 

30 wKt wgt 

M)   

ev Í̄evq‡b MÖvg moK Dbœqb 

9.1 - 100% 

418.40 wKt wgt 

KuvPv Av‡Q 

180 wKt wgt 

2| nvU/‡MÖv_ †m›Uvi wbg©vY 9.1 - - 

4 wU Dbœqb 

cÖ‡qvRb 

3wU 

3| MÖvgxY nvU/evRvi wbg©vY 9.1 - - 

39 wU Dbœqb 

cÖ‡qvRb 

20wU 

4| BDwbqb cwil` Kg‡cø· 

feb wbg©vY 

9.1 - - 

2 wU wbg©vY   

cÖ‡qvRb 

2wU 
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mgevq mwgwZ wbeÜb| mgevq mwgwZ¸wji evwl©K AwWU/wbixÿv m¤úv`b| mgevq mwgwZ¸wji Kvh©µg Z`viwK| wbqwgZ cwi`k©b| g~jab e„w×‡Z civgk©/mnvqZv cÖ`vb| g~jab wewb‡qv‡M 

civgk©/mnvqZv cÖ`vb| evwl©K mvaviY mfv, e¨e¯’vcbv KwgwUi wbe©vPbmn mwVK k„•Ljv I e¨e¯’vcbv wbqš¿b| mgevq mwgwZ¸wji weev` wb®úwË I wewfbœ Awf‡hv‡Mi Z`šÍ †k‡l c Ö‡qvRbxq e¨e¯’v 

MÖnY| m`m¨M‡Yi g‡a¨ jf¨vs‡ki A_© weZiY, c ÖwkÿY cÖ`vb (¯’vbxqfv‡e Ges iscyi I Kzwgjøvq c ÖwkÿYv_x© †cÖiY K‡i), miKvwi I mgevq e¨vs‡Ki FY c Ö`vb| ev‡RU Aby‡gv`b Ges mgevq 

AvBb I wewa †gvZv‡eK Ab¨vb¨ mKj Kvh©µg m¤úv`b| †K› ª̀xq mgevq mwgwZi msL¨v- 03 wU, cÖv_wgK mgevq mwgwZi msL¨v- 378wU| mÂq AvgvbZ  47331000/- UvKv Ges Ab¨vb¨ gyjab 

6,50,44,751/- UvKv| GB mgevq mwgwZ¸wji †gvU e¨w³ m`m¨ msL¨v 13553 Rb| wbR¯^ e¨w³ †kqvi g~jab 10423000/- UvKv, gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi  Avk ÖqY I AvkÖqY (†dBR-

2) cÖKí¸wji g‡a¨ weij Dc‡Rjvq mgevq wefvM GKwU cÖK‡í mÂq I FY Kvh©µg cwiPvjbv K‡i _v‡K; hvi Z_¨ wb¤œiƒc- cÖK‡íi bvgt ˆPZb¨ w`Nx AvkÖqY (†dBR-2) cÖKí| cÖK‡íi 

e¨vivK msL¨v 15 wU, Kÿ msL¨v 50 wU, myweav‡fvMx cwievi msL¨v- 50 wU, †gvU myweav‡fvMx m`m¨ msL¨v 94 Rb| gvbbxq cÖavbgš¿xi †kL nvwmbvi Kvh©vjq n‡Z N~b©vqgvb FY c Övwß- 

3,50,000/- UvKv| G ch©šÍ N~Y©vqgvb wn‡m‡e FY weZiY 860800/- UvKv Ges FY Av`vq 522831/- UvKv| myweav‡fvMx‡`i g‡a¨ mK‡jB wewfbœ †UªW G ÿz`ª FY M ÖnY K‡i wewfb œ Drcv`bgyLx 

Kv‡R jvwM‡q Kg©ms¯’vb m„wó K‡i ¯^vej¤^x n‡q‡Q| 

 

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv eZ©gvb 

Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030  

mgevq  

Awa`ßi  

 

 

`vwi`ª 

we‡gvPb I 

Av_©-

mvgvwRK 

Ae ’̄vi 

Dbœqb 

1| wbixÿv wd Av`vq (evwl©K) 16.6 -  

0.65 

jÿ 

UvKvq 

1.25  

2| mgevq Dbœqb Znwej MVb 

8.10 

8.K 

8.10.2 

30% 

8.K.1 

4500 wgt 

BD Gm 

Wjvi 

8.10.2 

35% 

8.K.1 

4500 wgt 

BD Gm 

Wjvi 

0.33 

jÿ 

UvKvq 

0.50  

3| åvg¨gvb cÖwkÿY 4.4 - - 

†gvU 

mwgwZi 

10% 

†gvU mwgwZi 15%  

4| Drcv`bg~Lx mwgwZ MVb 8.3   bvB ‡UKmB mwgwZ  

5| Av`k© mwgwZ MVb 8.5   bvB ‡UKmB mwgwZ  

6| mgevq evRvi ‰Zwi 8.6   bvB evRvi ’̄vcb 1wU  
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পল্লী
evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© (weAviwWwe) MYc ÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii ¯’vbxq miKvi cjøx Db œqb I mgevq gš¿Yvj‡qi Aax‡b cjøx Dbœqb I `vwi`ª n«vm Gi Kv‡R wb‡qvwRZ e„nr miKvwi 

cÖwZôvb| evsjv‡`‡ki cÖvq 80 fvM AÂjB MÖvgxY AÂ‡ji AšÍf©y³| weAviwWwe Gme cjøx AÂ‡j Av_©mvgvwRK Dbœq‡bi Rb¨ KvR K‡i hv‡”Q| eZ©gv‡b weAviwWwe, বীিগS Kvh©vj‡qi †gvU 

Rbej 08 Rb| Pjgvb cÖK‡íi msL¨v 07 wU| Gme cÖK‡íi AvIZvq myweav‡fvMx `j i‡q‡Q 299 wU Ges DcKvi‡fvMx cwiev‡ii msL¨v 11000 wU| Pjgvb cÖK‡íi g‡a¨ i‡q‡Q Avqea©bgyjK 

Kg©KvÛ, mnR k‡Z© FY cÖ`vb, cjøx Db œqb Kvh©µg msµvšÍ mgevq mwgwZ, †¯ ^”Qv‡mex †emiKvwi hye msMVb I `jmg~‡ni cÖwkÿY I wbeÜb cÖ`vb|  

weAviwWwe exiMS Dc‡Rjv Kvh©vjq n‡Z 16714 Rb m`m¨‡K FY c Ö`vb Kiv n‡q‡Q|  2018-19 A_© eQ‡i weZiYK …Z F‡Yi cwigvb 130.05 UvKv, †gvU Av`vqK…Z F‡Yi cwigvb 106.31 

UvKv Ges evrmwiK FY Av`v‡qi nvi 82%| G Kvh©vjq n‡Z Avq ea©bg~jK c ÖwkÿY MÖnYKvix DcKvi‡fvMxi msL¨v 4200 Rb Ges DØy×KiY g~jK cÖwkÿY MÖnYKvixi msL¨v 1200 Rb| exiMS 

Dc‡Rjv iæcKí 2021, †UKmB Db œqb Afxó 2030 Ges iæcKí 2041-‡K mvg‡b †i‡L evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©, weij kvLv KZ…©K wewfbœ Kg©cwiKíbv M ÖnY K‡i‡Q| Gi g‡a¨ i‡q‡Q 

m`m¨‡`i wbR¯̂ gyjab e „w×, mnR k‡Z© FY weZiY, Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Û AskMÖnY e „w× Kiv BZ¨vw`| Ab¨vb¨ Kg©cwiKíbvi g‡a¨ i‡q‡Q mgevq mwgwZ I AbvbyôvwbK `‡ji m`m¨‡`i Avq 

ea©bg~jK cÖwkÿY cÖ`vb Ges †mwgbvi Kg©kvjvi gva¨‡g cÖPiYv BZ¨vw`| 

 

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030  

 

 

cjøx 

Dbœqb 

 

‡UKmB I 

gvbe msMVb 

wfwËK DbœZ 

evsjv‡`k 

1| m`m¨‡`i wbR¯̂   g~jab  (†kqvi I mÂq) e„w×|    

K) RgvK…Z m Âq 8.10 

8.10.2 

30% 

8.10.2 

35% 

68.26 70.00  

L) µqK…Z †kqvi - - - 21.46 23.00  

2| m`m¨‡`i gv‡S mnR k‡Z© FY weZiY    

K) FY MÖnxZv m`m¨/m`m¨v ৮.১০    16714 17000  

L) weZiYK…Z FY 8.10 

8.10.2 

 

8.10.2 

 

1042.69 †KvwU µgcywÄZ 1200.00  

M) Av`vqK…Z FY ৮.১০ - - 880.34 †KvwU µgcywÄZ 1000  

N) evrmwiK FY Av`v‡qi nvi ৮.১০  - -  84% 90%  

3| mgevq mwgwZ Ges AbvbyôvwbK `‡ji gva¨‡g RbMY‡K msMwVZ Kiv   

K) mgevq mwgwZ mwµqKiY 

8.3 

8.5 

8.3.1 

8.5.1 

8.3.1 

8.5.1 

10 12  

L)  MwVZ AbvbyôvwbK `j ৮.৬  
- - 63 5  

O) †Ljvcx F‡Yi cwigvb n«vm 

KiY 

8.5 8.5.1 8.5.1 53.69 40  



 

 

41 

 

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030  

 

 

cjøx Dbœqb 

 

‡UKmB I 

gvbe msMVb 

wfwËK DbœZ 

evsjv‡`k 

4| Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Û AskMÖnY    

K) Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Û 

wb‡qvwRZ gwnjv 

8.5 

8.6 

8.5.1 

8.6.1  

8.5.1 

8.6.1  

4950 Rb 

µgcywÄZ 

5500  

L) Avqea©bg~jK Kg©Kv‡Û 

wb‡qvwRZ cyiæl 

8.5 

8.6 

8.5.1 

8.6.1  

8.5.1 

8.6.1  

11764 Rb 

µgcywÄZ 

12500  

5| mgevq mwgwZ I AbvbyôvwbK `‡ji m`m¨‡`i g‡a¨ DØy×KiY I Avqea©bgyjK 

cÖwkÿY cÖ`vb 

 

K) Avqea©bgyjK cÖwkÿY 

MÖnYKvix DcKvi‡fvMxi msL¨v 

4.4 - - 4200 4800  

L) DØy×KiYg~jK cÖwkÿY 

MÖnYKvixi msL¨v 

৪.৪  - - 1200 1750  

6| †mwgbvi, Kg©kvjvi gva¨‡g 

cÖPvi 

8.3 

8.5 

8.6 

8.3.1 

8.5.1 

8.6.1 

8.3.1 

8.5.1 

8.6.1 

1000 2000  

K) Av‡qvwRZ †mwgbvi I 

Kg©kvjvi msL¨v 

৮.৬  - - 10 wU 18  

7| gvV m¤úªmviY  - -    

K) DVvb ‰eVK  - - 60wU 180  

L) g‡Wj mwgwZ MVb 

8.3 

8.5 

- - - 7  

M) Kg©KZ©v-Kg©Pvix KZ…©K 

`j/mwgwZ cwi`k©b  

8.3 

8.5 

- - 5750 6500  

8. Avq wePv‡i DaŸ© I wb¤œ mxgvq 

Ae ’̄vbKvix 10% RbmsL¨vi 

Av‡qi AbycvZ 20 G bvwg‡q 

Avbv 

10.1 5% 10% -- 5%  

১১. প্রর্িটি পর্রবানরর অন্তি 

একজননর র্নের্র্ি সরাজগার 

র্নর্িি করা 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৩০% 

3.8.1 

100% 

বিির্ানন 

কার্ িক্রর্ নাই 

৩০% 

`vwi`ª we‡gvP‡bi jÿ¨ 

nvwmj Kivi Rb¨ 
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অগ্রাধিকারমূলক কার্ যক্রমসমূহ 

১.  আইধসইউ-এর সুধবিা সম্বধলত অযাম্ববুলে-এর ব্যবস্থাকরণ 

২. মার্ত মৃতুযর হার লাখ প্রধত ২০ জবনর ধনবে নাধমবয় আনা 

৩. ৫ বেবরর ধনবে ধশশু মৃতুযর হার প্রধত হাজাবর ৫ জবনর ধনবে নাধমবয় আনা 

৪. পধরবার পধরকল্পনা পেধত ব্যবহারকারীর হার ৮৫িাবগ উন্নীতকরণ 

৫. ড্রাগ চেধেিং ল্যাব স্থাপন 

৬. ফাবম যধসসমূবহ চকায়াধলফাইি পাস যবনর উপধস্থধত ধনধিত করা 

৭. উপবজলা স্বাস্থয কমবপ্লক্সসমূহবক ১৫০শয্যায় উন্নীতকরণ 
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প্লক্স 
জনগঝণর স্বাস্থুঝসবার মাঝনান্নয়ঝন র্বগত 3 বৎসঝর স্বাস্থুখাঝত ব্যাপক উন্নর্ত এবং উঝেখঝর্াগ্য সাফল্য অর্জিত হঝয়ঝে। নবজাতঝকর মৃতুুহার হ্রাস টপঝয় 2017 সাঝে প্রর্ত হাজাঝর 17 এ দার্ড়ঝয়ঝে, র্া 

2014 সাঝে র্েে 21। সকে বয়ঝসর টিকা গ্রহণকারী 12 মাঝসর কম বয়সী র্িশুঝদর হার 2017 সাঝে  82.3 িতাংি দার্ড়ঝয়ঝে র্া 2014 সাঝে র্েে 78.00%। মাতৃ মৃতুু হ্রাস টপঝয় বতিমাঝন প্রর্তেক্ষ 

জীর্বত জঝে 172 এ দাঁর্ড়ঝয়ঝে, র্া 2014 সাঝে র্েে 193। ম্যাঝের্রয়া, র্ক্ষ্মা এবং এইচআইর্ি সংক্রমণ র্নয়ন্ত্রঝণ রাখা সম্ভব হঝয়ঝে। র্নধ িার্রত সমঝয় টসবা সংক্রান্ত অিীষ্ট গুর্ে অজিন করার জন্য বীরগS 

উপঝজো স্বাস্থুকমঝেক্স র্নম্নবর্ণ িত পর্রকল্পনা প্রণয়ন কঝরঝে। 

 

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030   

 

 

 

স্বাস্থ্ে, 

পুর্ষ্ট, 

জনসংখ্যা 

ও পর্রবার 

পর্রকল্পনা 

 

 

 

সকল বেসী 

র্ানুনষর জন্য 

সু-স্বাস্থ্ে ও 

সসবা 

র্নর্িিকরে 

1. মাতূ মৃতুয হার (প্রধত 100,000 

জীধবতজবে) 

3.1 

3.1.1 

1২0 Rb 

3.1.1 

70 জন 

147 130  

২. প্রর্ি ১০০০ জনন নবজািনকর 

মৃতুের হার ১২% এ নার্র্নে আনা 
3.2 

3.2.1 

১৫% 

3.2.1 

১২% 

18.1% ১৬%  

৩.  ১ বেনরর র্ননচ র্শশু মৃতুের হার 

(১০০,০০০ জীর্বি জনে) 
3.2 

3.2.1 

34 জন 

3.2.1 

25 জন 

28 22  

৪.  ৫ বেনরর র্ননচ র্শশু মৃতুের হার 

(১০০০ জীর্বি জনে) ২৫% নার্র্নে 

আনা 

3.2 

3.2.2 

৪০% 

3.2.2 

২৫% 

46 ৪২%  

5. cÖme cieZ©x cwiPh©v 3.1 

3.1.2 

65 Rb 

3.1.2 

80 Rb 

‡gvU Mf©eZx gv‡qi 

42% 

45%  

6. wg‡Rjm BgybvB‡Rkb Kvfv‡iR 

(%) 

3.3 

3.8 

4.5 ‡KvwU 65% 

3.5 ‡KvwU 

100% 

†gvU RbmsL¨vi 85% 90%  

7. G·K¬zwmf †eª÷ wdwWs (%) 3.2 

3.2.1 

34 Rb 

3.2.1 

25Rb 

55% 60%  

8. 5  eQ‡ii Kg eqmx wkï‡`i 

g‡a¨ Kg IR‡bi AbycvZ (%) 

3.N - - 36% <30%  

9. msµvgK †ivM (hÿv) 

mbv³Ki‡Yi nvi (%) 

3.3 

3.3.5 

4.5 ‡KvwU 

3.3.5 

3.5 ‡KvwU 

†gvU RbmsL¨vi 53% 60%  

১০.  অনুর্ধ্ি-৫ বের বেসী খর্ব িি র্শশুর 

হার ১২% নার্র্নে আনা 
২.২ 25% ১২% 36% 30%  

১১. অপুর্ষ্টর ব্যাপিকিা ১০% বা িার 

নীনচ নার্র্নে আনা 
২.২ 25% ১০% ১৬.৪% ১৬%  
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eZ©gv‡b exiMS Dc‡Rjvi RbmsL¨v cÖvq 2 jÿ 70 nvRvi| GLv‡b cÖwZ eM© wK‡jvwgUv‡i 1305 Rb emevm K‡i| RbmsL¨v e„w×i nvi 0.78%| G Dc‡Rjvq †gvU 10wU BDwbqb ¯^v¯’¨ I 

cwieviKj¨vY †K›`ª Av‡Q| Dc‡Rjvq cwievi cwiKíbv c×wZ MÖnYKvixi nvi 82.36 kZvsk Ges e¨enviKvixi nvi 72.36 kZvsk| G Dc‡Rjvi †gvU dvwU©wjwUi nvi 1.98 kZvsk|  

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR 2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030   

 

Rb¯̂v ’̄¨,

cywó, 

RbmsL¨v 

I 

cwievi 

cwiKíbv 

 

myLx-mg„× 

cwiKwíZ 

cwievi 

1| †UvUvj dvwU©wjwU †iU 

(wUGdAvi) 

3.7 

3.7.1 

75% 

3.7.2 

nvRv‡i 

70 Rb 

3.7.1 

100% 

3.7.2 

nvRv‡i 50 

Rb 

1.98% 1.9%  

2| cwievi cwiKíbv c×wZ e¨envi 

Kvixi nvi (wmwcAvi) 

72.36% 75% 

‡gvU `¤úwËi msL¨v 

55 nvRvi (cÖvq) 

3| cwievi cwiKíbv c×wZ 

MÖnYKvixi nvi (wmGAvi) 

82.36% 83% 

4| ’̄vqx c×wZ (gwnjv) 11.40% 13% 

5| ’̄vqx c×wZ (cyiæl) 5.01% 6% 

6| mšÍvb wb‡Z Pvb bv ev †`ix‡Z 

mšÍvb wb‡Z Pvb wKš‘y †Kvb c×wZ 

e¨envi K‡ibv| 

12% 11% 

7| WªcAvDU †iU 

 (12 gvm c~Y© nIqvi Av‡M c×wZ 

e¨envi K‡i bv) 

25% 20% 

cwievi cwiKíbv c×wZ MÖnYKvwi 

RbmsL¨vi 

8| Mf©eZx †mev Kgc‡ÿ 4wU 

cwi`k©b 

42% 45% ‡gvU Mf©eZx bvixi 

9| cÖwkÿY cÖvß e¨w³ Øviv cÖme 

†mev 

33% 50% ‡gvU cÖm‡ei 

10| wkï g„Zz¨i nvi  

(5 eQ‡ii wb‡P) 

46 40 

wkï g„Zz¨i nvi 5/1000 

RxweZ Rb¥ 

11| beRvZ‡Ki g„Zz¨i nvi/1000 

RxweZ Rb¥ 

28 22  

12| beRvZ‡Ki AZ¨vek¨Kxq 

‡mev MÖn‡Yi nvi 

15% 20% 

65% †K †mev cÖ`v‡bi 

jÿ¨gvÎv 
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অগ্রাধিকারমূলক কার্ যক্রমসমূহ 

১. ধববশষাধয়ত হাসপাতাল স্থাপন 

২. কৃধষ জধম ও পধরববশ সুরক্ষায় ধবকল্প ইবের ব্যবহার 

৩. আন্তজযাধতক মাবনর চরে হাউস ধনম যাণ 

৪. চেকসই িবন ধনম যাবণ ধবধডিং চকাবির র্থার্থ প্রবয়াগ 

৫. পল্লী অিবল পাইপলাইবনর মাধ্যবম  ধনরাপদ পাধন সরবরাহ 

৬. জনবহুল স্থাবন আধুধনক পাবধলক েয়বলে ধনম যাণ 

৭. পয়ঃববজযযর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা 

৮. সবার জন্য ধনরাপদ পাধন ও স্যাধনবেশন ধনধিতকরণ 

৯. যুবগাপবর্াগী কাধরগধর প্রধশক্ষণ চকন্দ্র ধনম যাণ 

১০. গ্রামীণ রাস্তাঘাে ও অবকাঠাবমা উন্নয়ন 

১১. নবায়নবর্াগ্য জ্বালানীর ব্যবহার ও পধরববশ সুরক্ষা 

১২. দূবর্ যাগ ব্যবস্থাপনা
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পল্লী

1| XvKv, PÆMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv I bvivqYMÄ kni e¨ZxZ mgMª †`‡ki cjøx I knivÂ‡j (wmwU K‡cv©‡ikb, †cŠimfv, Dc‡Rjv m`i Ges †MÖv_ †m›Uvi) wbivc` cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb 

(cqtwb®‹vkb, b`©gv I KwVb eR¨© wb®‹vkb) e¨e ’̄v m¤úªmviY I Dbœq‡b Lead Agency wnmv‡e `vwqZ¡ cvjb| 

2| cjøx GjvKvq BDwbqb cwil‡`i mnvqZvq cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb Kvh©µg MÖnY I ev¯Íevqb| 

3| knivÂ‡j wmwU K‡cv©‡ikb/‡cŠimfvi mnvqZvq cvwb mieivnI m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄vi AeKvVv‡gv wbg©vY, Dbœqb, m¤úªmviY I KvwiMwi mnvqZv cÖ`vb| 

4| cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e¯’vi cwiPvjbv I iÿYv‡eÿ‡Y `ÿZv Dbœq‡bi j‡ÿ¨ ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb mg~n‡K (BDwbqb cwil`, †cŠimfv I wmwU K‡cv©‡ikb) KvwiMwi mnvqZv 

cÖ`vb| 

5| Avc`Kvjxb (eb¨v, N~wY©So BZ¨vw`) mg‡q Riæix wfwË‡Z cvwb mieivnI m¨vwb‡Ukb myweav ie¨e¯’v Kiv| 

6| cvwb mieivnI m¨vwb‡Ukb †m±‡i gvbem¤ú` Dbœq‡bi gva¨‡g cÖ‡qvRbxq `ÿ Rbej M‡o †Zvjv| 

7| mgMª †`‡ki Lvevi cvwbi ¸YMZ gvb cixÿv, cwiexÿY I ch©‡eÿY| 

8| f~-Mf©¯’ I f~c„ô¯’ wbivc` cvwbi Drm AbymÜvb| 

9| Av‡m©wbK AvµvšÍ I Ab¨vb¨ mgm¨v msKzj GjvKvq jeYv³, cv_y‡i, cvnvwo BZ¨vw` bZzb jvMmB cÖhyw³ D™¢ve‡bi gva¨‡g wbivc` cvwb mieiv‡ni e¨e¯’v MÖnY| 

10| cvwb mieivn I Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb e¨e¯’v Dbœq‡b ¯^í e¨qjvMmB cÖhyw³ AbymÜvb, M‡elYv I Dbœqb| 

11| Z_¨ †K›`ª ¯’vc‡bi gva¨‡g cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb †m±‡ii Z_¨ e¨e¯’v Dbœq‡b KvwiMwi civgk© cÖ`vb, Z_¨ mieivn, cÖwk¶Y cÖ`vb| 

12| wbivc` Lvevi cvwb wbwðZ Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq cÖwZ‡ivag~jK Kvh©µg MÖn†Y chv©qµ‡g ‡`‡ki mKjcvwb mieivn e¨e¯’vq IqvUvi †mdwU cøvb (WSP) ev¯Íevqb| 

 

‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwRj

ÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

wbivc` 

cvwb 

mieivn I 

m¨vwb‡Ukb 

 

kZfvM 

m¨vwb‡Ukb 

AR©b I 

wbivc` cvwb 

mnRjf¨ 

KiY 

 ev Í̄evq‡b 

my‡cq cvwb mieivn wbwðZKiY 

(wbivc` cvwbi Drm ’̄vcb I 

AeKvVv‡gv wbg©vY) 

6.1 

6.2 

--- 3521 200 500  

 

ev Í̄evq‡b DbœZ cqwb®‹vkb I eR©¨ 

e¨e ’̄vcbv wbwðZKiY (wis- ø̄ve 

webvg~‡j¨ weZiY) 

৬.২ 
 

 

20000 

500 50% 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR 2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

wbivc` 

cvwbmieiv

nI 

m¨vwb‡Ukb 

 

kZfvMm¨vwb

‡UkbAR©b I 

wbivc` cvwb 

mnRjf¨ 

KiY 

cvwbi ¸YMZgvb cixÿv (AvÂwjK cvwb 

cixÿvMv‡i) 

৬.খ  

 

3521 

200 500  

 ev Í̄evq‡b 

my‡cq cvwb, DbœZ cqwb®‹vkb I eR©¨ 

e¨e ’̄vcbv wbwðZKiY (my‡cq cvwb 

mieivn, ¯̂v ’̄¨m¤§Z cvqLvbvi e¨envi I 

Gbfvqib‡g›Uvj m¨vwb‡Ukb msµvšÍ ¯̂v ’̄¨ 

wewacvjb m¤ú‡K© RbMY‡K DØy×KiY) 

৬.খ 
30000 40000 1000 50%  

miKvwi bjK~c mg~‡ni ZË¡veavqKMb‡K 

cÖwk¶Y cÖ`vb I †iÄ mieivn 

৬.খ 
 

cÖwk¶Y = 

3516 

‡iÄ = 2637 

200 

100 

500 

200 
 

 ev Í̄evq‡b 

DbœZ cq:wb®‹vkb I eR©¨ e¨e ’̄vcbv 

wbwðZKiY (KwgDwbwU j¨vwU ªb ’̄vcb) 

৬.খ 
 

2 6 
8  

 ev Í̄evq‡b 

Iqvk eøK ’̄vcb 

৬.২ 
 

25 167 
25  

‡MÖv_ †m›Uvi ’̄vcb ৬.ক  

10 wU 

nvDR  500wU 

nvDR Kv‡bKkb  

100 wU 

nvDR Kv‡bKkb  100 wU  

 ‡cŠimfvq cvBc jvBb ’̄vcb 
৬.ক 

 
- eZ©gv‡b †bB 

cªKí MÖnY  

mwjWI‡q÷ wUªU‡g›U cøv›U ’̄vcb 
৬.ক 

 
- eZ©gv‡b †bB 

cªKí MÖnY  

 ev Í̄evq‡b 

DbœZ cq:wb®‹vkvb I eR¨© e¨e ’̄vcbv 

wbwðZ Kiv 

৬.ক 
 

100% 

Kvh©µg Pvjy 

Av‡Q 
25%  
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বাস্তবায়ন

†fŠ‡MvwjK Ae ’̄vbMZ Kvi‡Y evsjv‡`k GKwU ỳ‡h©vMcÖeY †`k|  b`x we‡aŠZ cøveb f‚wg Ges mgy ª̀ DcK~jeZ©x GB †`k cÖvqkB eb¨v, mvB‡K¬vb, R‡jv”Q¡vm, b`xfv½b, AwZe„wó BZ¨vw` cÖvK…wZK ỳ‡h©v‡Mi wkKvi 

nq, hv †`‡ki Av_©-mvgvwRK DbœwZi c‡_ eo evuav| †UKmB I `ÿ ỳ‡h©vM e¨e ’̄vcbvi gva¨‡g cÖvK…wZK, Rjevqy RwbZ Ges gbyl¨ m„ó ỳ‡h©v‡Mi ÿwZKi cÖfve Rb‡Mvôxi mnbxq ch©v‡q bvwg‡q Avbv AZ¨šÍ Riæix| 

Z‡e  G†ÿ‡Î Mwie I `y ’̄‡`i‡K AMÖvwaKvi †`Iqv cÖ‡qvRb Ges †mB mv‡_ cÖ‡qvRb `y‡h©vM Kvjxb mg‡q RbM‡Yi Rvbgv‡ji ÿqÿwZ n«v‡mi Rb¨ mvwe©K `y‡h©vM e¨e ’̄vcbv SuywKn«vm Kvh©µg MÖnY| বীিগS Dc‡Rjv 

Lye `y‡h©vM cÖeY bv n‡j I cÖwZ eQi el©v Kv‡j GB †Rjvq †Kvb †Kvb Ask we‡kl K‡i cybf©ev I ‡Xcv b`x msjMœ weij Dc‡Rjv eb¨v KewjZ nq| weij Dc‡Rjvq †Kvb AvkÖq †K› ª̀ †bB Ges †Kvb mvB‡K¬vb 

†m›Uvi I †bB| iæcKí 2021, †UKmB Dbœqb Afxó 2030 Ges iæcKí 2041 ev Í̄evq‡bi Ask wnmv‡e †UKmB ỳ‡h©vM e¨e ’̄vcbvi Rb¨ wewfbœ Kg©m~wP MÖnY Kiv cÖ‡qvRb| Gi g‡a¨ MÖvgxY iv Í̄vNvU I †hvMv‡hv‡Mi 

†UKmB Dbœqb, euvawbg©vY, Rje×Zv wbim‡b LvjLbb, `wi`ª cwievi I mvgvwRK cÖwZôv‡b †mvjvi c¨v‡bj ’̄vcb| Ab¨vb¨ Kg©cwiKíbvi g‡a¨ i‡q‡Q Rjvavi, cyKzicvo, iv Í̄vi mxgvbvq ZvjMvQ †ivcY, ỳ‡h©vM 

†gvKv‡ejv wel‡q Rbm‡PZbv e„w×| G QvovI †UKmB ỳ‡h©vM e¨e ’̄vcbvi Rb¨ eRªcvZ I f~wgK¤ú  m¤ú‡K© m‡PZbZv e„w×, ¯̂”Q ÎvY weZiY Kvh©µg, mgq g‡Zv ỳ‡h©vM c~e©vfvm cÖ`vb, †m”Qv‡mex‡`i msL¨v 

e„w×KiY, BwRwcwc DcKvi‡fvMx‡`i WvUv‡eR ˆZwi BZ¨vw` Kg©cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwRj

ÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

ÎvY I 

`y‡h©vM 

‡UKmB 

MÖvgxY 

AeKvVv‡gv 

Dbœqb I 

cÖvK…wZK 

`y‡h©vM 

e¨e ’̄vcbv 

1| MÖvgxY iv Í̄vNvU I †hvMv‡hv‡Mi 

†UKmB Dbœqb 

9.1 
- - 

‡gvU 515 wK:wg: iv Í̄vi g‡a¨ 143 

wK:wg: iv Í̄v Dbœqb Kiv n‡q‡Q 

70 wK.wg  

2| wewfbœ mvgvwRK I RbKj¨vb 

g~jK cÖwZôv‡bi Dbœqb 

1.5 

9.1 

13.1 

- - 

3052wU cÖwZôv‡bi Dbœqb g~jK cÖKí 

MÖnY Kiv n‡q‡Q 

1000 wU  

3| †mPKv‡R/Rje×Zv wbim‡b 

Lvj Lbb/cybtLbb 

6.1 

13.1 
- - 

G ch©šÍ ‡gvU 1.700 wK:wg: Lv‡ji 

cybtLbb Kiv n‡q‡Q  

1600 wK.wg.  

4| †mvjvi c¨v‡bj I DbœZPzjv 

’̄vcb| 

7.2 

7.2.1 

10% 

7.2.1 

20% 

3052 wU cwievi I mvgvwRK cÖwZôv‡b 

†mvjvi c¨v‡bj I DbœZ P~jv ’̄vcb Kiv 

n‡q‡Q| 

1700 wU 

 

 

 

 

 

  5| ms¯‹viaxb Rjvavi/cyKzi 

cv‡o Ges iv Í̄vi mxgvbvq 

e„ÿ/ZvjMvQ †ivcন  

15.2 - 
- 

†gvU 6000 wU e„ÿ/ZvjMvQ jvMv‡bv 

n‡q‡Q| 

4000 

wU 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ GmwWw

Rjÿ¨

gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

ÎvY I 

`y‡h©vM 

‡UKmB 

MÖvgxY 

AeKvVv‡gv 

Dbœqb I 

cÖvK…wZK 

`y‡h©vM 

e¨e ’̄vcbv 

6| cÖvK…wZK ỳ‡h©vM †gvKv‡ejvq 

RbM‡Yi g‡a¨ m‡PZbZv e„w×KiY 

13.3 

13.1 

- 
- 

eZ©gv‡b wjd‡jU, 

wej‡evW©, mfv, 

†mwgbv‡ii gva¨‡g 

cÖPvi Pvjv‡bv n‡”Q 

‡gvevBj evZ©v, †Kej wUwf, 

’̄vbxq cwÎKv BZ¨vw`i gva¨‡g 

cÖPviYv Pvjv‡bv n‡e 

 

7| ỳ‡h©vM AvµvšÍ e¨w³ I 

cwiev‡ii mÿgZv e„w× KiY 

13.3 

13.1 

13.L 

- 
- 

wfwRGd, bM` 

mnvqZv, M„nwbg©vY 

mvgMÖx, দূবর্ যাগ সহনীয় 

গৃহ ধনম যাণ BZ¨vw` 

mnvqZv cÖ`vb  

WvUv‡eR ˆZwi I cwiKíbv 

cÖYqb 

 

8| AwZ`wi ª̀ Rb‡Mvôxi gvbDbœqb 

1.1 

1.5 

1.3 

1.1.1 

1.2.1 

1.3.1 

1.1.1 

1.2.1 

1.3.1 

‡gvU 2253wU Aw``wi ª̀ 

cwiev‡ii g‡a¨ mnvqZv 

cÖ`vb Kivn q | 

25%  

9| ÎvY/Aby`vb weZiY Kvh©µ‡g 

¯̂”QZv Avbqb 

16.6 - 
- 

eZ©gv‡b 

†KvbWvUv‡eR †bB 

DcKvi‡fvMx‡`i AbjvBb WvUv‡eR 

ˆZwi, ZvwjKv I ‡qemvB‡U cÖKvk 

 

10| eRªcvZ mZK©Zvi Rb¨ 

jvBUwbswW‡UKwUf †mÝi hš¿ ’̄vcb 

13.1 

13.3 

17.8 

17.8.1 

40% 

17.8.1 

90% 

cwiKíbv cÖYqb 

Kiv n‡q‡Q 

5%  

11| `y‡h©vM †gvKv‡ejvq †¯̂”Qv‡meK 

ˆZwi, cÖwkÿY I D×v‡ii Rb¨ 

cÖ ‘̄ZKiY 

13.1 

13.3 

4.4 

- 
- 

6416 Rb †¯̂”Qv‡mex 

wnmv‡e ˆZwi Kiv 

n‡q‡Q 

10% e„w× 

†ivfvi ¯‹vDU, Kve, 

Mvj©m MvBW‡K cÖwkÿ‡Yi 

gva¨‡g  

12| cÖvK…wZK `~‡h©v‡M cÖwZ 

100,000 R‡b g„Z, wb‡LvuR I 

mivmwi `~‡h©v‡M AvµvšÍ gvby‡li 

msL¨v 1500Rb Gi bx‡P bvwg‡q 

Avbv 

13.1  
1.5% 

8.7% 5%  

১৩। প্রর্িটি পর্রবানরর অন্তি 

একজননর র্নের্র্ি সরাজগার 

র্নর্িি করা 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৩০% 

3.8.1 

100% 

বিির্ানন কার্ িক্রর্ 

নাই 

কার্ িক্রর্ গ্রহে 
`vwi ª̀ we‡gvP‡bi jÿ¨ 

nvwmj Kivi Rb¨ 
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অগ্রাধিকারমূলক কার্ যক্রমসমূহ 

১. সামাধজক ধনরাপিা কম যসূধের আওতা বৃধে 

২. উপবজলায় প্রধতবন্ধীবদর ধববশষাধয়ত চসবা প্রদান চকন্দ্র ধনম যাণ 

৩. ২০৩০ সাল নাগাদ বাল্যধববাবহর হার ১০ িাবগ নাধমবয় আনা 

৪. দধরদ্র মধহলাবদর কম যসিংস্থাবনর ব্যবস্থাকরণ 

৫. চবকার যুবকবদর যুবগাপবর্াগী প্রধশক্ষবণর মাধ্যবম আত্মকম যসিংস্থাবনর ব্যবস্থা করা 

৬. ধশক্ষাথীবদর মুধিযুবের চেতনায় ও চদশবপ্রবম উদ্ধুেকরণ 

৭. অসচ্ছল মুধিবর্াোবদর উিরসুধরবদর আত্মধনি যরশীল কবর  গবড় চতালা 

৮. যুবগাপবর্াগী কাধরগধর প্রধশক্ষণ চকন্দ্র ধনম যাণ 

৯. কম যমূখী ধশক্ষা সম্প্রসারণ, প্রধশক্ষণ প্রদান ও কম যসিংস্থান সৃধি 

১০. তথ্য ও চর্াগাবর্াগ প্রযুধির ব্যবহার  
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

সর্াজ 

কল্যাে 

সার্ার্জক 

কল্যাে, 

সুরক্ষা, 

ক্ষর্িােন 

এবং 

উন্নেননর 

র্াধ্যনর্  

বাংলানদনশর

জনগনের 

জীবনর্ান 

উন্নেন। 

 

১. বেস্ক র্ািা 

১.৩ 

১.(খ) 

১০.৪ 

১.৩.১ 

৮৫% 

১.৩.১ 

৮৫% 
৮,১০১ জন 9,000Rb 

উপনজলাে ৬৫+ বেসী জন সংখ্যা ২ ২,৮০০ 

জন (২০১১ সানলর আদর্ শুর্ার্র) 

২. র্বিবা ও স্বার্ী 

র্নগৃহীিা র্ািা 
১.২ - - ৩,৪৩৮ জন 4,000Rb - 

৩. অস্বচ্ছল প্রর্িবন্ধী 

র্ািা 
১.৩ - - ১,৯০১ জন 2,000Rb উপনজলাে ৩,১৫০ জন জর্রপকৃি প্রর্িবন্ধী 

৪.প্রর্িবন্ধী র্শক্ষািীনদর 

র্শক্ষা উপবৃর্ত্ত 
১.৩ - - ১৯৬ জন 225 Rb  

৫. সবনদ ও অনগ্রসর 

জননগানষ্ঠীর র্শক্ষা 

উপবৃর্ত্ত 

১.৩ 

৪.৫ 

১০.৪ 

- - ৯ জন 18জন 

প্রাির্র্ক জর্রনপ প্রাপ্ত সবনদ ও 

অনগ্রসরজননগাষ্ঠীরর্শক্ষািী১০৩ জন 

৬. সবনদ অনগ্রসর 

জননগাষ্ঠীর বেস্ক/ র্বনশষ 

র্ািা কার্ িক্রর্ 

১.৩ 

১.(খ) 

১০.৪ 

১.৩.১ 

৮৫% 

১.৩.১ 

৮৫% 
33 জন 42 Rb 

প্রাির্র্ক জর্রনপ প্রাপ্ত সবনদ ও অনগ্রসর 

জননগাষ্ঠীর বেস্ক ব্যর্ি 160 জন 

৭. র্হজড়া জননগাষ্ঠীর 

বেস্ক/ র্বনশষ র্ািা 

কার্ িক্রর্ 

১.৩ - - 

র্হজড়া জননগাষ্ঠীর 

বেস্ক/ র্বনশষ র্ািা 

কার্ িক্রর্ গ্রহে করা 

হনেনে 

1 Rb 

প্রাির্র্ক জর্রনপ প্রাপ্ত র্হজড়ার সংখ্যা 3 

জন 
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‡m±i wfkb Kvh©µg eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

সর্াজ 

কল্যাে 

সার্ার্জক 

কল্যাে, সুরক্ষা, 

ক্ষর্িােন এবং 

উন্নেননর 

র্াধ্যনর্  

বাংলানদনশরজ

নগনের 

জীবনর্ান 

উন্নেন 

৯.কোর্পনেশন গ্রান্ট 

(র্নবর্ন্ধি২4 টি 

সবসরকার্র এর্ির্খানাে) 

১.৩ - - 391 জন 450 Rb  

১০.কোসার, র্কিনী, 

র্লর্ার র্সনরার্সস, সরানক 

প্যারালাইজি ও জেগি 

হুদনরাগীর আর্ি িক 

সহােিা কর্ িসূর্চ 

১.৩ 

৪.৫ 

১০.৪ 

- - 42 জন 50 Rb ক্রর্পুর্িভূি 

সর্াজ 

কল্যাে 

 

প্রর্িবন্ধী 

ব্যর্ির 

জীবন র্ান 

উন্নেন ও 

সুরক্ষা 

১.অটিজর্ র্বষেক সসবা 

প্রদান 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

৩ ৮ ১
350 জন অটিজর্ জননগাষ্ঠীর 

র্নধ্য 97 জননক (20.66%) 

†mev প্রদান করা nq 

50% জর্রনপর র্াধ্যনর্ প্রাপ্ত 

২.শারীর্রক প্রর্িবর্ন্ধিার 

ঝুঁর্কগ্রস্তনদর সসবা প্রদান 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

৩ ৮ ১

2,300 জন শারীর্রক 

প্রর্িবর্ন্ধর র্নধ্য 700 জননক 

(30.88%) জননক সসবা 

সদওো হে 

40% 

 

 

 

 

৩.দীর্ িস্থ্ােী র্ানর্সক 

অসুস্থ্িা জর্নি 

প্রর্িবন্ধীনদর সসবা প্রদান 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

250 জন প্রর্িবন্ধীর র্নধ্য 65 

জননক (3.80%) সসবা 

সদওো হে 

5%  

৪.দৃর্ষ্ট প্রর্িবন্ধীনদর 

সসবাপ্রদান 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

420 জন প্রর্িবন্ধীর র্নধ্য 95 

জননক (4.50%) সসবা সদওো 

হে 

15% 

সকল প্রর্িবন্ধীনক সসবা 

সদওো হনব 

৫.বাক প্রর্িবন্ধীনদর সসবা 

প্রদান 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

3.8.1 

100% 

330 জন প্রর্িবন্ধীর র্নধ্য 85 

জননক (4.30%) সসবা 

সদওো হে 

25% 

সকল প্রর্িবন্ধীনক সসবা 

সদওো হনব 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

সর্াজ 

কল্যাে 

 

প্রর্িবন্ধী 

ব্যর্ির 

জীবন র্ান 

উন্নেন ও 

সুরক্ষা 

৬. ব্যর্দ্ধ প্রর্িবন্ধীনদর 

সসবা প্রদান 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

3.8.1 

100% 

300 জন প্রর্িবন্ধীর র্নধ্য 

120 জননক (10.50%) 

সসবানদওোহে 

25% 

সকল ব্যর্দ্ধ প্রর্িবন্ধীনক সসবা 

সদওো হনব 

৭. শ্রবে প্রর্িবন্ধীনদর 

সসবা প্রদান 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

3.8.1 

100% 

333 জন প্রর্িবন্ধীর র্নধ্য 

72 জননক (7.50%) সসবা 

সদওো হে 

25% র্ানসিি সসবা প্রদান 

৮. শ্রবে দৃর্ষ্ট 

প্রর্িবন্ধীনদর সসবা প্রদান 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

3.8.1 

100% 

275 জন প্রর্িবন্ধীর র্নধ্য 

88 জননক (6.40%) সসবা 

সদওো হে 

25% 

সকল প্রর্িবন্ধীনক সসবা সদওো 

হনব 

৯.অন্যান্য প্রর্িবন্ধীনদর 

সসবা প্রদান 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

3.8.1 

100% 

440 জন প্রর্িবন্ধীর র্নধ্য 

130 জননক (9.30%) 

সসবা সদওো হে 

40%  

১০.সসর্রব্রাল পালর্স 
৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৬৫% 

3.8.1 

100% 

প্রর্িবন্ধী জর্রনপ সসর্রব্রাল 

পালর্স পাওো সগনে 250 

জননক র্কন্তু সসবা সদওো হে 

175 জননক 

সসবারর্ান বৃর্দ্ধ  

সার্ার্জক 

র্নরাপত্তা 

কর্ িসূচী 

১১. প্রর্িটি পর্রবানরর 

অন্তি একজননর র্নের্র্ি 

সরাজগার র্নর্িি করা 

৩.৮ 

১.৪ 

৩.৮.১ 

৩০% 

3.8.1 

100% 

বিির্ানন কার্ িক্রর্ নাই কার্ িক্রর্ গ্রহে 
`vwi`ª we‡gvP‡bi jÿ¨ nvwmj 

Kivi Rb¨ 

মুর্িযুনদ্ধর 

সচিনা 

বাস্তবােন 

14| gyw³hy×Kvjxb 

ea¨f~wg I MYKei 

wPwýZKiY, knx`‡`i 

bvg cwiPq msMÖn  

9.1 

৩.৮.১ 

৩০% 

3.8.1 

100% 

Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q| 25%  



 

 

57 

 

evsjv‡`‡ki †gvU RbmsL¨vi A‡a©KB bvix| ZvB †UKmB Dbœqb Afxó Ges iæcKí 2041 AR©b Ki‡Z n‡j bvixi ÿgZvqb I †RÛvi mgZv wbwðZ Ki‡Z n‡e| A_©‰bwZK Kg©Kv‡Û AskMÖn‡Yi 

j‡ÿ¨ bvix‡`i Rb¨ wkÿv I cÖwkÿY mn AvaywbK cÖhyw³MZ wkÿvq wkwÿZ K‡i M‡o †Zvjv Acwinvh©| GKB mv‡_ mgv‡R wcwQ‡q cov bvix‡`i g~j avivq m¤ú„³ Kiv `iKvi| বীিগS Dc‡Rjvq 

†gvU RbmsL¨vi g‡a¨ bvix RbmsL¨v i‡q‡Q cÖvq GK jÿ mvZvk nvRvi | Dc‡Rjvq †¯^”Qv‡mex gwnjv mwgwZ i‡q‡Q 11 wU (mwµq 10wU Ges wbw¯Œq 01 wU) gwnjv‡`i AvZœKg©ms¯’v‡bi Rb¨ FY 

cÖ`vb Kiv n‡q‡Q 229Rb‡K| gvZ…Z¡Kvjxb fvZv Kg©m~Pxi AvIZvq i‡q‡Qb 1644Rb| Kg©Rxex j¨vK‡UwUs gv`vi mnvqZv Kg©m~Pxi AvIZvq weij †cŠimfvq 400Rb‡K fvZv cÖ`vb Kiv nq| 

`y ’̄ gwnjv‡`i Dbœqb Kg©m~Px(wfwRwW) AvIZvq 2236Rb DcKv‡fvMx gwnjv‡`i gv‡S gv‡m 30 †KwR Lv`¨ km¨ mnvqZv cÖ`vb Kiv nq।GQvovI Dc‡Rjv ch©v‡q gwnjv‡`i Rb¨ Avqea©Yg~jK 

(AvBwRG) cÖwkÿY cÖKí Gi gva¨‡g †mjvB †Uª‡W 20Rb Ges eøK evwUK †Uª‡W 20Rb †gvU 40Rb cÖwkÿYv_©x‡K 03 gvm K‡i cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq|G ch©šÍ cÖwkÿY cÖvß gwnjvi msL¨v 

160Rb| bvixi ÿgZvqb Kvh©Ki Ki‡Z evj¨weevn †iva,bvixi cÖwZ mwnsmZv cÖwZ‡iva, `y¯’ gwnjv‡`i Dbœqb Kg©m~Px(wfwRwW), j¨vK‡UwUs gv`vi mnvqZv Kg©m~wP, gvZ…Z¡Kvjxb fvZv cÖ`vb 

Kg©m~Pxmn bvbv c`‡ÿc B‡Zvg‡a¨ MªnY Kiv n‡q‡Q| †UKmB Dbœqb iæcKí 2021, Afxó 2030 I 2041 ev¯Íevq‡b M„nxZ G mKj Kvh©µg †eMevb Ki‡Z n‡e Ges e„w× Ki‡Z n‡e gwnjv‡`i 

AvZœKg©ms¯’v‡bi my‡hvM| `ÿZv e„w×i Rb¨ cÖ‡qvRb cÖwkÿY, আয়বি যনমূলক cÖwkÿY cÖKí Ges Aby`vb| Gfv‡e ÿgZvq‡bi gva¨‡g bvix‡`i mgv‡Ri g~j avivi mv‡_ m¤ú „³ Kivi gva¨‡g AwR©Z 

n‡e Afxó jÿ¨|      

 

‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwRj

ÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

gwnjv 

welqK 

অর্িদপ্তর 

evj¨weevn 

wb‡iva 

1.K) 15 eQ‡ii wb‡P 

evj¨weevn k~‡Y¨i †KvVvq 

bvwg‡q Avbv 

 

5.3 

 

5.3.1 

 

5.3.1 

 

5% 
3%  

1.L) 15-18 eQ‡ii g‡a¨ 

msNwUZ evj¨ weev‡ni nvi 

10%G bvwg‡q Avbv 

৫.৩ 15% 10% 20% 18%  

1.M) wbewÜZ I AwbewÜZ 

weevn m¤úv`bKvix‡`i 

gwbUwis 

৫.৩ - - 

WvUv‡eR ˆZwi 

Kiv n‡q‡Q 

WvUv‡eR nvjbvMv`KiY I‡qemvB‡U Avc‡jvW I 

cÖwkÿY 

eZ©gv‡b 14 Rb KvRx I 

130Rb weevn m¤úv`bKvix 

Av‡Q| 

1.N) weevn NUK‡`i 

gwbUwis 

৫.৩ 
- - 

WvUv‡eR †bB WvUv‡eR ˆZwi I jvB‡mÝ cÖ`vb  

bvixi cÖwZ 

mwnsmZv 

cÖwZ‡iva 

2.K)  bvix Dbœqb †mj-Gi 

Kvh©KvwiZv e„w× 

1.3 

4.5 

 

40% 

 

 

0% 

Dc‡Rjv ch©v‡q 

gwbUwis †mj Av‡Q 
BDwbqb ch©v‡q gwbUwis †mj cÖwZôv 

bvixi cÖwZ mwnsmZv n«vm 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvb Ae¯’v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/gšÍe¨ 

GmwWwRj

ÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

অর্িদ 

gwnjv 

welqK 

দপ্তর 

bvixi cÖwZ 

mwnsmZv 

cÖwZ‡iva 

2.L) m‡PZbZvg~jK 

Kvh©µg 

1.3 

4.5 

5% 0% 

mfv,‡mwgbvi I DVvb 

ˆeV‡Ki gva¨‡g 

cÖPvibv Pvjv‡bv nq 

wjd‡jU, ধবলববাি য ¯ ’vbxq cwÎKv,কযাবল 

†bUIqvK© I mvgvwRK †hvMv‡hvM gva¨g 

e¨envi 

ỳ¯’ gwnjvi msL¨v 

n«vm 

†RÛvi  mgZv 

cÖwZôvi j‡ÿ¨ 

bvixi 

ÿgZvqb I 

Dbœqb 

3| ỳ ’̄ gwnjv Dbœqb 

Kvh©µg 

1.3 

4.5 

- - 

wfwRwW 

DcKvi‡fvMx‡`i 

ZvwjKv Av‡Q 

AbjvBb WvUv‡eR ˆZwi - 

4| Kg©Rxex j¨vK‡UwUs 

gv`vi mnvqZv Kvh©µg 

1.3 

4.5 

30% 40% 

‡gvU Kg©Rxex 

j¨vK‡UwUs gv`vi Gi 

80% †K mnvqZv 

cÖ`vb Kiv nq 

AbjvBb WvUv‡eR ˆZwi - 

5| `wi ª̀ gv‡q‡`i Rb¨ 

gvZ…Z¡কালীন fvZv cÖ`vb 

Kvh©µg 

1.3 

4.5 

1.3.1 1.3.1 

‡gvU `wi ª̀ gv‡qi 

55% †K fvZv cÖ`vb 

Kiv nq 

AbjvBb WvUv‡eR ˆZwi - 

6| Kg©ÿg `wi ª̀ 

gwnjv‡`i 

AvZœKg©ms ’̄v‡b mnvqZv 

cÖ`vb 

1.3 30% 40% 

G ch©šÍ 40% Kg©ÿg 

`wi ª̀ gwnjv‡K 

miKvwi †emiKvwi 

D‡`¨v‡M cÖwkÿY I 

mnvqZv cÖ`vb Kiv 

n‡q‡Q 

Kg©ÿg gwnjv‡`i WvUv‡eR ˆZwi 

AvZœwbf©ikxj bvixi 

msL¨v e„w× 

 

7| ¯̂-Kg©ms ’̄vb m„wói 

j‡ÿ¨ †¯̂”Qv‡mex gwnjv 

msMVb mg~‡ni mÿgZv 

e„w× 

4.5 

8.5 

30% 40% 

Aby`vb †`Iqv nq, 

Z‡e h_vh_ e¨envi 

n‡”Q bv 

¯^-Kg©ms¯’vb m„wói j‡ÿ¨ m`m¨‡`i 

cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g `ÿZvi Dbœqb 

 

8| Drcv`bkxj 

Kg©Kv‡Û bvixi 

AskMÖn‡Yi nvi 50% G 

DbœxZ Kiv 

5.3 30% 50% 20% 30%  

9| Ô‡W †Kqvi †m›UviÕ 

M‡o †Zvjv 

9.1 30% 100% eZ©gv‡b bvB 

Kvh©µg MÖnY 

 

‡emiKvwi 

cÖwZôvb‡KI DØ×z 

Kiv 
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

যুবউন্নেন

অর্িদপ্তর 

দক্ষ যুব 

সর্াজ 

(র্শক্ষা, 

প্রর্শক্ষে 

বা কনর্ ি 

র্ননোর্জি 

নে এর্ন 

যুব 

জনসংখ্যা

র (১৫-

২৯) 

অনুপাি 

এবং 

সবকারনে

র হার 

১০% এর 

নীনচ 

নার্র্নে 

আনা) 

1. কম িসংস্থানমূখী প্রর্িক্ষণ 

(আউেঝসার্স িং ও র্িল্যার্সং,  টমাবাইে 

সার্ি ির্সং, ড্রাইর্িং, ইঝের্ির্িয়ান, 

চাইর্নজ রান্না, র্বউটির্ফঝকিন, 

পােজাত দ্রব্যার্দ ততরী, ফুে চাষ ও 

কমো চাষ ইতুার্দ) 

৪.৪ - - ৮৬৭০জন 1200 Rb  

২. যুবঋে প্রদান 

১.৪ 

১.৩ 

১.২ 

১.৩.১ 

৩০% 

১.২.১ 

৮.৯% 

১.৩.১ 

৩০% 

১.২.১ 

৮.৯% 

২,১৩,৭২,২০০/- ১,৫০,০০,০০০/-  

৩. উনযািা তিরী ৮.৩ 
৮.৩.১ 

৭৫% 

৮.৩.১ 

৬৫% 
৫৩৪৬জন 800 জন  

৪. বৃক্ষনরাপন কর্ িসূচী 

১৫.২ 

১৫.৩ 

১৩.১ 

১৫.২.১ 

৫% 

১৫.২.১ 

৫% 

১৫.২.১ 

৫% 

১৫.২.১ 

৫% 

২৩০৭৩টি 2০০0 টি  

৫. র্শক্ষা, প্রর্শক্ষে বা কনর্ ি র্ননোর্জি 

নে এর্ন যুব জনসংখ্যার (১৫-২৯) 

অনুপাি  ১০% এর নীনচ নার্র্নে 

আনা) 

8.2  >10%    

৬. সবকারনের হার ৩% এর নীনচ 

নার্র্নে আনা) 
8.3  >3%    

৭. িথ্য ও সর্াগানর্াগ প্রযু্র্ি খানি 

উনযািার সংখ্যা ১০ গুে বৃর্দ্ধ 
9.4  10 ¸Y    

৮. যুব প্রর্শক্ষে সকন্দ্র স্থ্াপন ৯.১  100% 

যুব প্রর্শক্ষে সকন্দ্র 

নাই 

Kvh©µg MÖnY  
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

যুবউন্নেন

অর্িদপ্তর 

দক্ষ যুব 

সর্াজ 

(র্শক্ষা, 

প্রর্শক্ষে বা 

কনর্ ি 

র্ননোর্জি 

নে এর্ন 

যুব 

জনসংখ্যার 

(১৫-২৯) 

অনুপাি 

এবং 

সবকারনের 

হার ১০% 

এর নীনচ 

নার্র্নে 

আনা) 

9. Aax‡b ¯̂í

kÖwYi 

ZiæY‡`i kÖgNb, K…wl, wkí I 

evwb‡R¨i Dc‡hvMx Rbkw³ 

wn‡m‡e M‡o †Zvjv 

4.4  100% Kvh©µg bvB Kvh©µg MÖnY  

10. Õi Aax‡b 

RbmsL¨v‡K `ÿ kÖwgK wn‡m‡e 

M‡o †Zvjv (`ÿ kªwg‡Ki 

Pvwn`v I fvi mvg¨ZvnxbZv `~i 

Kiv) 

4.4  100% Kvh©µg bvB Kvh©µg MÖnY  

11. ZiæY D‡`¨v³v ‰Zwii Rb¨ 

webv Rvgvb‡Z 2 jÿ UvKvi †ewk 

FY weZiY 

১.৪ 

১.৩ 

১.২ 

১.৩.১ 

৩০% 

১.৩.১ 

৬০% 

বিির্ানন ২ লক্ষ 

োকা পর্ িন্ত ঋে 

র্বিরে করা হনচে 

Kvh©µg MÖnY  

 

(Bb‡Wvi †Mgm, wgwb wm‡bgv nj, 

jvB‡eªwi, gvwëwgwWqv †m›Uvi, 

mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ KY©vi , wgwb 

w_‡qUvi BZ¨vw` myweav  m¤^wjZ) 

9.1 25% 100% 

eZ©gv‡b bvB 

(GKwU hye 

we‡bv`b †K› ª̀ 

’̄vcb Kiv n‡e) 

Kvh©µg MÖnY  

13  Pvjy Kiv 

(¯̂í Ki‡P ZiæY‡`i  Kv‡Q 

B›Uvi‡bUmn wewfbœ Z_¨ cÖhyw³ 

†mei †cŠ‡Q †`qvi j‡ÿ¨) 

17.2 25% 100% eZ©gv‡b bvB Kvh©µg MÖnY  
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‡m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxqj 

ÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

বার্ষ িক উন্নয়ন Kg©cwiKíbv 

 

২০ 20-1২  

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

তথ্য 

গ্রামীণ সুর্বধা 

বর্ঞ্চত 

মর্হোঝদর 

তথ্য 

প্রযুর্িঝত 

প্রঝবিার্ধকার 

এবং তথ্য 

প্রযুর্ি 

র্ির্িক টসবা 

প্রদাঝনর 

মাধ্যঝম 

মর্হোঝদর 

ক্ষমতায়ন 

5| ÒAvgvi MÖvg Avgvi kniÓ 

ev Í̄evq‡b ইন্টারবনবের মাধ্যবম 

তথ্যবসবা প্রদান। চর্মন, 

ধবনামূবল্য ইন্টারবনে োউধজিং, 

ই-বমইল, স্কাইবপর মাধ্যবম 

ধিধিও কনফাবরধেিং, োকুরীর 

খবর, ধবধিন্ন পরীক্ষার 

ফলাফল, সরকারী ধবধিন্ন চসবা 

প্রাধপ্ত ধনধিতকরণ 

 

৫.১ 

৫.২ 

৫.৩ 

৫.৪ 

৫.৫ 

৫.খ 

৫.গ 

১৬.১০ 

১৭.৮ 

৫.৩ 

৩০% 

 

১৭.৮

.১ 

৪০% 

৫.৩ 

১০% 

 

১৭.৮.১ 

৯০% 

বত যমাবন চনই 

তথ্যবকন্দ্র ও চিার-টু-বিার 

চসবা প্রদান োড়াও প্রধত 

বের ১২ টি ইন্টারবনে বুবথর 

মাধ্যবম ধবনামূবল্য চসবা 

প্রদান 

 

 

 

৬। ÒAvgvi MÖvg Avgvi kniÓ 

ev Í̄evq‡b স্মাে ি ধিিাইবসর 

মাধ্যবম প্রাথধমক স্বাস্থযবসবা 

চর্মন, ব্লাি চপ্রসার পরীক্ষা, 

ওজন পধরমাপ, িায়াববটিস 

পরীক্ষা ইতযাধদ প্রদান 

স্বাস্থয কমবপ্লক্স ও 

কধমউধনটি ধক্লধনবক 

থাকবলও মধহলারা 

চর্বত আগ্রহ চদখায় 

না। 

15% নারীবক CMED 

চসবার আওতায় আনা 
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¯’vbxq miKvi wefvM 
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অগ্রাধিকারমূলক কার্ যক্রমসমূহ 

 উন্নয়ন পধরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ২. জলাশয় পুনঃখনন ও রক্ষণাববক্ষণ 

 ধনরাপদ পাধন সরবরাহ ও স্যাধনবেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন 

 ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরণ 

 মুধিযুবের চেতনা বাস্তবায়ন 

 উপবজলার প্রধতটি রাস্তায় চসালার ধসবেবমর সড়ক বাধত স্থাপন 

 অনলাইন চহাধডিং েযাক্স ব্যবস্থাপনা 

 ইউধনয়নধিধিক বাবজে প্রণয়ন 

 ওয়ানেপ সাধি যস চসন্টার োলুকরণ 

 সামাধজক অবকাঠাবমা ও চর্াগাবর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন 

 মানসম্মত ধশক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়ন  

 শতিাগ সাক্ষরতার হার ধনধিতকরণ 

 মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ মুি সমাজ গঠন 

 নদী ও খালখনন কম যসূেী বাস্তবায়ন 

 ধবজ্ঞান ক্লাব, ল্যাঙ্গুবয়জ ক্লাব, গধণত ও ধবজ্ঞান অধলধিয়াি োলুকরণ 

 দূবর্ যাগ চমাকালায় বাস্তবসম্মত পদবক্ষপ গ্রহণ 

 ক্রীড়া ও সািংস্কৃধতক কম যকাবের মান উন্নয়ন 
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বীিগ”

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

¯̂”Q I 

Revew`wnZv  

g~jK RbevÜe 

†cŠimfv 

1| A_©e¨‡q Revew`wnZv I 

¯̂”QZv cÖwZôv 

16.6 - - 

Kvh©µg Pjgvb 100%  

2| R‡b¥i 45 w`‡bi g‡a¨ 

Rb¥ wbeÜb 

3.7 

16.9 

16.9.

1 

16.9.

1 

99% 100%  

3| g„Zy¨i 45 w`‡bi  g‡a¨ 

g„Zy¨ wbeÜb 

3.7 

16.9 

16.9.

1 

60% 

16.9.

1 

100% 

05% ৩০%  

4| wewfbœ ai‡Yi fvZvi 

AbjvBb e¨e ’̄vcbv 

1.3 

17.8 

1.3.1 

75% 

17.8. 

1.3.1 

100% 

17.8. 

WvUv‡eR ˆZwi 

Kiv n‡”Q Ges 

50% fvZv cÖ`vb 

Kiv n‡”Q 

60%  

5| m¨vwb‡Uk‡b kZfvM 

AR©b 

6.2 6.2.1 

98% 

6.2.1 

100% 

97% 98%  

6| weï× cvbxq Rj 

mieivn 

6.1 6.1.1 

100% 

6.1.1 

100% 

75% 80%  

7| nvU evRvi Dbœqb/AvaywbKvqb   

K) cqtwb®‹vkb 

9.3 

9.1 

6.2 

6.2.1 

90% 

6.2.1 

100% 

60% 80%  

L) স্লাোরnvDm wbg©vY I 

Dbœqb 

9.1 

  

1 wU 2wU  

M) MY‡kŠPvMvi ’̄vcb 9.1   1 wU 3wU  

N) evRv‡ii অিযন্তরীণ 

রাস্তারDbœqb 

9.1 

  AwaKvsk রাস্তা 

KuvPv 

20%  

8| Iqvb÷c mvwf©m †m›Uvi 

PvjyKiY 

16.6 

17.8 

17.8.1 

40% 

17.8.1 

90% 

‡bB 20%  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

¯̂”Q I 

Revew`wnZv g~jK 

RbevÜe †cŠimfv 

9| bvix Dbœqb †dvivg‡K 

kw³kvjx KiY 

5.5 

5.M 

 

5.5.1 

75% 

5.5.1 

100% 

50% 65%  

10| চর্াগাবর্াগ e¨e ’̄v      

(অিযন্তরীণ) Dbœqb 

9.K 

9.1 

9.K.1 

2100 

wg: 

BDGm 

Wjvi 

9.K.1 

3500 

wg: 

BDGm 

Wjvi 

‡gvU রাস্তার 50% 

উন্নয়ন Kiv 

n‡q‡Q 

65%  

11| e„¶v”Qv`b ‰Zwi 15.2 - - 

‡gvU GjvKvi 

10% fywg 

15%  

12|  †Ljvayjvi Rb¨ gvV 

ˆZwi/Dbœqb 

11.4 - - 03wU gvV Av‡Q 1wU Dbœqb  

13| ỳ‡hv©M †gvKv‡ejvq m¶g 

Rbej ˆZwi (†¯^”Qv‡meK ˆZwi 

I cÖwk¶Y) 

13.L - - †bB †gvU m¶g Rbkw³i 25%  

14| evj¨weevn †iva 

wbwðZKiY| 

5.3 

5.3.1 

95% 

5.3.1 

100% 

90% 93%  

15| wmwU‡Rb PvU©vi ˆZwi 

Ges Z`vbyhvqx Kvh©µg 

বাস্তবায়ণ 

16.6 - - 60% 70%  

16| †Kvievwbi cï 

RevB‡qi ’̄vb wbw`©óKiY 

Ges Dchy³ cwi‡ek ˆZwi 

11.6 - - 

†Kvievwbi ’̄vb 

13wU 

25%  

17| AbjvB‡b †nvwìs 

U¨v· e¨e ’̄vcbv 

17.8 

16.6 

17.8.1 

40% 

17.8.1 

90% 

Kvh©µg Pjgvb 25%  

18| we‡bv`b cvK© 

AvaywbKvqb 

9.1 

11.3 

- - 0% 25%  

19| Kei ’̄v‡bi m¤cÖmviY 

I AvaywbKvqb 

11.3 - - 

eZ©gv‡b 4wU 

Kei ’̄v&b i‡q‡Q 

2wU Kei ’̄vb m¤cÖmviY  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

¯̂”Q I 

Revew`wnZv g~jK 

RbevÜe †cŠimfv 

20| AvaywbK k¥kvbNvU ’̄vcb 11.3 - - cÖPwjZ c×wZi 2wU m¤úªmviY  

21| eR©¨ e¨e ’̄vcbvi AvaywbKvqb 11.6 - - 

fvMv‡oi ’̄vb wbe©vPb KvR 

Pjgvb 

25% ev Í̄evqb  

22| AvaywbK cqtwb®‹vkb e¨e ’̄v 11.6 - - eZ©gv‡b 0.5 wKwg ‡Wªb Av‡Q 5wKwg  

23| bevqb‡hvM¨ Dr‡mi moK 

evwZ e¨envi 

7.2 

7.K 

7.2.1 

10% 

7.2.1 

20% 

†mŠi we` ÿr PvwjZ moK evwZ 

27wU Av‡Q 

5%  

24| AvaywbK my‡hvM myweav mg„× 

মাধিকমবপ্লক্স িবন ধনম যাণ  

11.3 - - †bB cÖ Í̄vebv †cÖiY  

25| feb wbg©v†Y wewìs †KvW 

AbymiY 

11.1 

11.1.1 

40% 

11.1.1 

80% 

eZ©gv‡b gvÎ 15% †¶‡Î 

AbymiY Kiv nq 

25%  

26| †ijµwms n‡Z weij Avwjg 

gv &̀ivmvi iv Í̄v wbg©vY 

9.1 - - Kvh©µg Pjgvb 100%  

27| †cŠimfvi wbR¯̂ feb wbg©vY 9.1 - - bvB cÖ Í̄vebv †cÖiY  
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র্িবিার্পুি

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

MÖvgxY †fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb I 

iÿYv‡eÿY 

1| cvuPkvjv I wewfbœ †gqv`x Dbœqb 

cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb 

1.6 - - cÖwµqvaxb 25%  

2| wbivc` Lv`¨ wbwðZ KiY 2.2   Rbm‡PZbZv e„w×KiY 30%  

3|  

ev Í̄evq‡b MÖæc wfwË‡Z ev‡qvM¨vm 

cøv›U ’̄vc‡b Drmvn I mnvqZv cÖ`vb 

7.2 5% 10% 2%  3%  

3 (K) ˆRe mv‡ii e¨envi e„w×KiY 7.2   40% 50%  

4| †UKmB I wbivc` Lv`¨ Drcv`b 

wbwðZKiY 

2.2   

বরত্মান ব্যবস্থা 

অপ্রতুল 

40%  

5| mvgvwRK AeKvVv‡gv  Dbœqb 

wbwðZKiY 

(iv Í̄v-NvU, miKvwi cÖwZôvb I 

Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv) 

9.1   

mvgvwRK AeKvVv‡gv I Dbœqb 

wbwðZKiY Kvh©µg Pjgvb 

BDwbq‡bi mKj KvuPv iv¯Ív cvKvKiY 

wbwðZKiY 

 

6| wkï I gvZ…¯̂v ’̄¨ e¨e ’̄vi Dbœqb 

3.1 

3.2 

  

Rbm‡PZbZv e„w×KiY I 

cÖ‡qvRbxq Kvh©µg Pjgvb 

mKj wkï I gv‡qi ¯^v ’̄¨‡mev m‡šÍvlRbK 

ch©v‡q Avbvi Kvh©µg MÖnY 

 

7| wbivc` cvwb mieivn I 

m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄v Dbœqb 

6.1 80% 100% Kvh©µg Pjgvb 70%  

8| KwgDwbwU wK¬wbK G  †mevi gvb 

Dbœqb 

3.7   

ch©vß Rbej I wPwKrmv 

hš¿cvwZi Afve 

Kvh©µg MÖnY  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

MÖvgxY †fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

9| AvaywbK wkÿv 

wbwðZKi‡Y mKj wkÿv 

cÖwZôv‡b wWwRUvj 

Kw¤úDUvi j¨ve ’̄vcb I 

gvwëwgwWqv K¬vmiæg 

e¨e ’̄vKiY 

4.K 50% 90% cwiKíbv i‡q‡Q 25%  

10| Kg©g~Lx I KvwiMwi 

wkÿvi we Í̄vi (KvwiMwi 

wkÿv MÖnY wbwðZKiY) 

4.3   

gvb m¤§Z 

KvwiMwi wkÿv 

cÖ`vb Ae¨vnZ| 

25% QvÎ  

mgvR 

Kj¨vY, 

gwnjv 

welqK I 

hye Dbœqb 

DbœZ Rxeb Ges 

hZœkxj mgvR 

1| eq¯‹ fvZv 1.3 90% 90% 480Rb 700 Rb  

2| weaev/¯̂vgx cwiZ¨³v 

fvZv 

1.3   231Rb 550 Rb  

3| Aসব্”Qj cÖwZeÜx 

fvZv 

1.3   98 Rb mKj cÖwZeÜx  

4| cÖwZeÜx wkÿv_©x‡`i  

wkÿv e¨e ’̄v 

1.3   

cÖwZeÜx‡`i Rb¨ 

wkÿv e¨e ’̄v 

Pjgvb 

cÖwZeÜx ¯‹z‡ji Dbœqb  

 

 

mgvR 

Kj¨vY, 

gwnjv 

welqK I 

hye Dbœqb 

†RÛvi mgZv 

cÖwZôvi j‡ÿ¨ 

bvixi ÿgZvqb 

I Dbœqb 

1| evj¨weevn wb‡iva 5.3   70% 80%  

2| wbewÜZ I AwbewÜZ 

weevn m¤úv`bKvix‡`i 

gwbUwis 

5.3   

WvUv‡eR ˆZwi 

cÖwµqvaxb 

WvUv‡eR nvjbvMv`KiY  

3| `wi ª̀ gv‡q‡`i Rb¨ 

gvZ…Z¡ fvZv cÖ`vb 

1.3 

4.5 

  

137 Rb `wi ª̀ 

gv‡q‡`i Rb¨ 

gvZ…Z¡ fvZv cÖ`vb 

Kiv n‡”Q| 

AbjvBb WvUv‡eR ˆZwi  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

µxov I 

ms¯‹…wZ 

my ’̄ I 

µxovbyivMx 

mgvR MVন 

1| †Ljvi gvV ms¯‹vi 11.3 - - 

mKj gvV †Ljvi Dc‡hvMx 

Av‡Q 

40% gvV ms¯‹vi   

2| wkÿv cÖwZôvb I µxov 

K¬vemg~‡n µxov Kvh©µg 

e„w× 

11.4 - - 

mKj wkÿv cÖwZôv‡b µxov 

mvgMÖx weZiY Kiv n‡q‡Q| 

70% wkÿv cÖwZôv‡b cybivq µxov mvgMÖx 

weZiY  

 

3| cÖwZ‡hvwMZv Av‡qvR‡bi 

gva¨‡g cÖwZfvevb 

µxovwe`‡`i µxov cÖwZfv 

weKv‡k my‡hvM m„wó 

4.7 - - 

eZ©gv‡b 4wU µxov 

cÖwZ‡hvwMZv Av‡qvwRZ n‡”Q 

eZ©gv‡b 4wU µxov cÖwZ‡hvwMZv Av‡qvwRZ 

n‡”Q 

 

wkÿv I 

ag© 

ag©xq g~j¨‡evua 

I m¤úªxwZ 

m¤úbœ mgvR 

MVb 

1| 1bs AvwRgcyi BDwbq‡b 

fveKx †K› ª̀xq g‡Wj 

gmwR` wbg©vY 

9.1 

4.7 

- - 

fveKx  †K› ª̀xq g‡Wj gmwR` 

wbg©v‡Yi Rb¨ ’̄vb wbe©vPb Kiv 

n‡q‡Q| 

fveKx †K› ª̀xq g‡Wj gmwR` wbg©vY  KvR 

50% m¤úbœ 

 

2| wm½yj `viæj û`v `vwLj 

gv ª̀vmvwU dvwRj gv`ªvmvq 

DbœxZKiY 

4.3   

eZ©gv‡b `vwLj I Ge‡Z`vqx 

wkÿv Kvh©µg Pjgvb 

Kvh©µg MÖnY  

3| wm½yj `wÿb cvov nwi 

I gbmv wke gw›`iwU g‡Wj 

gw›`i wbg©vY 

4.3 - - 

wm½yj `wÿY cvov nwi I gbmv 

wke gw›`i i‡q‡Q 

Kvhµg MÖnY  

kÖg I 

Kg©ms ’̄vb 

cÖevmx‡`i 

AwaKvi 

wbwðZKiY 

1| cÖevmx‡`i WvUv‡eR 

ˆZwi Kiv 

8.8 - - 0% 50% অব্যাহত রাখা 

RbcÖkvmb 

(f~wg/ 

ivR¯̂) 

`ÿ, ¯̂”Q Ges 

RbevÜe f~wg 

e¨e ’̄vcbv 

1| f~wgnxY‡`i mwVK 

ZvwjKv cÖYqb 

16.10 - - 80% 90% অব্যাহত রাখা 

RbcÖkvmb 

(ms ’̄vcb 

kvLv) 

`ÿ I †ckv`vwiZ¡ 

m¤úbœ ¯^”Q, cÖZ¨vwkZ 

D”P gv‡bi bxwZevb 

gvbem¤ú` M‡o †Zvjv 

BDwbqb cwil‡` Kv‡Ri 

cwiwa Abyhvqx bZzb 

c`m„R†bi প্রস্তাব চপ্ররণ 

8.5 - - ch©vß Rbe‡ji Afve Kvh©µg MÖnY অব্যাহত রাখা 
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi  

¯̂”QZv I 

Revew`wnZv 

cÖwZôvi gva¨‡g 

Av_©-mvgvwRK I 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb 

1| A_©e¨‡q Revew`wnZv I 

¯̂”QZv cÖwZôv 

16.6 - - 80% 90%  

2| R‡b¥i 45 w`‡bi g‡a¨ 

Rb¥ wbeÜb 

3.7 

16.9 

75% 100% 40% 60%  

3| g„Zzy¨i 45 w`‡bi g‡a¨ g„Zz¨ 

wbeÜb 

3.7 

16.9 

60% 100% 20% 40%  

4| AbjvBb fvZv e¨e ’̄vcbv 1.3 30% 40% WvUv‡eR Kvh©µg Pjgvb 20%  

5| kZfvM m¨vwb‡Ukb 6.2 95% 100% 80% 85%  
6|  

ev Í̄evq‡Y my‡cq cvwb  (weï× cvwb) 

mieivn 

6.1 98% 100% 50% 70%  

7| nvU evRv‡ii Dbœqb/ 

AvaywbKvqb 

9.3 - - 

AeKvVv‡gv ỳe©j, my‡hvM myweav 

AcÖZzj 

25%  

8| Iqvb÷c mvwf©m †m›Uvi 

PvjyKiY 

16.6 - - wWwRUvj †m›Uv‡ii gva¨‡g ‡mevi gvb Dbœqb  

9| BDwbqb cwil‡`i AbjvBb 

†nvwìs U¨v· e¨e ’̄vcbv 

17.8 50% 90% WvUv‡eR KvR Pjgvb 25%  

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY †fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

1|  

ev Í̄evq‡Y MÖvgxY moK Dbœqb 

9.1 - - 30 wKtwgt KvuPv Av‡Q 10  wKt wgt cvKv   

2|  

ev Í̄evq‡Y MÖvgxY moK 

iÿYv‡eÿY 

9.1 - - 20 wKt wgt cvKv Av‡Q 05 wKt wgt †givgZ   

3|  

ev Í̄evq‡Y moK cÖk¯Í  KiY 

9.1 - - 20wKt wgt cÖ‡qvRb 10 wKt wgt   

4|  

ev Í̄evq‡Y eªxR/Kvjfvর্টwbg©vY 

9.1 - - 200 wgt cÖ‡qvRb 100 wgt   

5| nvU/ †Mªv_ †m›Uvi wbg©vY 9.1 - - 2wU cÖ‡qvRb 1 wU  

1 wU  

1 wU  
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পলািবাড়ী

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY †fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

1| 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY 

moK Dbœqb 

9.1 - - 

53 wKtwgt KvuPv 

Av‡Q 

08 wKt wgt cvKvKiY  

2| 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY 

moK iÿYv‡eÿY 

9.1 - - 

22 wKt wgt cvKv 

Av‡Q 

07 wKt wgt †givgZ Kiv n‡e  

3| 

 ev Í̄evq‡b moK 

cÖk¯ÍKiণ 

9.1 - - 

75 wKt wgt 

cÖ‡qvRb 

10 wKt wgt   

4| 

 ev Í̄evq‡b 

eªxR/কালভার্ট wbg©vY 

9.1 - - 75 wgt cÖ‡qvRb 10 wgt   

5| nvU/ †Mªv_ †m›Uvi wbg©vY 9.1 - - 2wU cÖ‡qvRb 1 wU wbg©vY Kiv n‡e  

6| BDwbqb cwil` 

Kg‡cø· feb ewa©ZKরণ 

9.1 - - 1 wU cÖ‡qvRb MÖvg Av`vjZ Kÿ I BDwWwm Kÿ wbg©vY   

7| BDwbqb gyw³‡hv×v 

Kg‡cø· feb wbg©vY 

9.1 - - 1 wU cÖ‡qvRb gyw³‡hv×v‡`i Rb¨ Avjv`v Kÿ wbg©vY  

8| BDwbqb f~wg Awdm  

wbg©vY 

9.1 - - 

১টিইউনিয়ন 

ভূমি অফিস 

রয়েছে। 

D‡`¨vM MÖnY|  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY †fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

9| mvegviwmej moK  

wbg©vY 

9.1 - - 
৫০কিিঃমিিঃ 
প্রবয়াজন 

5 wKt wgt cvKv Kiv n‡e  

10| miKvwi cÖv_wgK 

we`¨vjq feb wbg©vY/ 

m¤úªmviY 

9.1 - - - cÖv_wgK we`¨vj‡q bZzb feb wbg©vY|  

11| miKvwi cªªv_wgK 

we`¨vjq feb †givgZ 

9.1 - - - 20%  

12| mvgvwRK AeKvVv‡gv 

Dbœqb 

9.1 - - 9wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

13| AvaywbK K…wl miÄvg 

mieivn KiY 

9.1 - - 1% 10%  

14| BDwbqb ¯̂v ’̄¨ Kg‡cø· 

feb wbg©vY 

9.1 - - 1 wU Kÿ m¤úªmviY  

15| cÖvwYm¤c` 9.1 - - 1 wU Kvh©µg MÖnY  

16| grm¨ Drcv`b 9.1 - - 10% 20%  

17| Avbmvi wfwWwc 9.1 - - 1 wU Kÿ 2wU Kÿ  

18| BDwbqb cwil` 

AeKvVv‡gv 

9.1 - - সম্প্রসারণ সম্প্রসারণ  

19| MÖvgxY  cvwb 

msiÿYvMvi 

9.1 -  20wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

20| ¯̂”QZv Revew`হিZv 9.1 - - 50% 60%  

21| 

 ev Í̄evq‡b MÖæc 

wfwË‡Z ev‡qvM¨vm cøv›U 

’̄vc‡b Drmvn I mnvqZv 

cÖ`vb 

7.2 5% 10% 2%  3%  
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িতগ্রার্

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

1| 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY 

moK Dbœqb 

9.1 - - 

63 wKtwgt KvuPv 

Av‡Q 

08 wKt wgt cvKvKiY  

2| 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY 

moK iÿYv‡eÿY 

9.1 - - 

32 wKt wgt cvKv 

Av‡Q 

7 wKt wgt †givgZ   

3| 

 ev Í̄evq‡b moK cÖk¯Í  

KiY 

9.1 - - 

85 wKt wgt 

cÖ‡qvRb 

10 wKt wgt cÖk¯Í Kiv n‡e  

4| 

 ev Í̄evq‡b 

eªxR/কালভার্ট wbg©vY 

9.1 - - 80 wgt cÖ‡qvRb 20 wgt   

5| nvU/†Mªv_ †m›Uvi wbg©vY 9.1 - - 2wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

6| BDwbqb cwil` 

Kg‡cø·feb ewa©Z KiY 

9.1 - - 1 wU cÖ‡qvRb MÖvg Av`vjZ Kÿ I BDwWwm Kÿ wbg©vY  

7| BDwbqb gyw³‡hv×v 

Kg‡cø· feb wbg©vY 

9.1 

- 

 

 

- 1 wU cÖ‡qvRb gyw³‡hv×v‡`i Rb¨ Avjv`v Kÿ wbg©vY  

8| BDwbqb f~wg Awdm 

wbg©vY 

9.1 - - 

১টি ইউনিয়ন 

ভূমি অফিস 

রয়েছে 

D‡`¨vM MÖnY|  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

9| mvegviwmej moK  

wbg©vY 

9.1 - - 

৫০ wKt wgt 

প্রবয়াজন 
Kvh©µg MÖnY  

10| miKvwi cÖv_wgK 

we`¨vjq feb wbg©vY/ 

m¤úªmviY 

9.1 - - - Kvh©µg MÖnY  

11| miKvwi cªªv_wgK 

we`¨vjq feb †givgZ 

9.1 - - - 20%  

12| mvgvwRK AeKvVv‡gv 

Dbœqb 

9.1 - - 9wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

13| AvaywbK K…wl miÄvg 

mieivn KiY 

9.1 - - 1% 10%  

14|

 ev Í̄evq‡b Av_ywiK 

¯̂v ’̄¨‡mev I mywPwKrmv 

wbwðZ KiY (BDwbqb ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cø·  wbg©vY) 

9.1 - - 1 wU Kÿ m¤úªmviY  

15| cÖvwYm¤c` 9.1 - - 1 wU Kvh©µg MÖnY  

16| grm¨ Drcv`b 9.1 - - 10% 20%  

17| Avbmvi wfwWwc 9.1 - - 1 wU Kÿ Kvh©µg MÖnY  

18| BDwbqb cwil` Gi 

Rbej e„w× 

9.1 - - 

প্রয়োজন 

মতো 

প্রয়োজন মতো  

19| MÖvgxY  cvwb 

msiÿYvMvi 

9.1 -  20wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

20| ¯̂”QZv Revew`ধহতা 9.1 - - 50% 60%  
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পাল্টাপুি

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

1| 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY moK 

Dbœqb 

9.1 - - 

87 wKt wgt KvuPv 

Av‡Q 

10 wKt wgt   

2| 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY moK 

iÿYv‡eÿY 

9.1 - - 

32 wKt wgt cvKv 

Av‡Q 

07 wKt wgt   

3| 

 ev Í̄evq‡b moK cÖk¯Í  

KiY 

9.1 - - 

85 wKt wgt 

cÖ‡qvRb 

15 wKt wgt   

4| 

 ev Í̄evq‡b 

eªxR/কালভার্ট wbg©vY 

9.1 - - 150 wgt cÖ‡qvRb 30 wgt   

5| nvU/ †Mªv_ †m›Uvi wbg©vY| 9.1 - - 2wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

6| BDwbqb cwil` 

Kg‡cø· feb ewa©Z KiY| 

9.1 - - 1 wU cÖ‡qvRb Kvh©µg  

7| BDwbqb gyw³‡hv×v 

Kg‡cø· feb wbg©vY  | 

9.1 - - বরত্মানে নাই gyw³‡hv×v‡`i Rb¨ Avjv`v Kÿ wbg©vY|  

8| BDwbqb f~wg Awdm 

wbg©vY 

9.1 - - 

1 wU BDwbqb 

f~wg Awdm i‡q‡Q 

D‡`¨vM MÖnY|  

9| mvegviwmej moK wbg©vY  9.1 - - 

19 wK. wg. 

cÖ‡qvRb 

cÖKí MÖnY  

10| miKvwi cÖv_wgK 

we`¨vjq feb wbg©vY  

/m¤úªmviY 

9.1 - -  Kvh©µg MÖnY  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

       

11| miKvwi cªªv_wgK 

we`¨vjq feb †givgZ 

9.1 - -  20%  

12| mvgvwRK AeKvVv‡gv 

Dbœqb 

9.1 - - 9wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

13| AvaywbK K…wl miÄvg 

mieivn KiY 

9.1 - - 1% 10%  

14| 

 ev Í̄evq‡b Av_ywiK 

¯^v ’̄¨‡mev I mywPwKrmv wbwðZ 

KiY (BDwbqb ¯^v¯’¨ 

Kg‡cø·  wbg©vY) 

9.1 - - 01 wU Kvh©µg MÖnY  

15| cÖvwYm¤c` 9.1 - - 01 wU Kvh©µg MÖnY  

16| grm¨ Drcv`b 9.1 - - 10% 20%  

17| Avbmvi wfwWwc 9.1 - - 01 wU Kÿ cÖKí MÖnY  

18| BDwbqb cwil‡`i 

Rbej e„w× 

9.1 - - 01 Rb 02 Rb  

19| MÖvgxY  cvwb 

msiÿYvMvi ’̄vcb 

9.1 -  20wU cÖ‡qvRb cÖKí MÖnY  

20| স্ব”QZv ReveধদwnZv 9.1 - - 50% 60%  

21| we`y¨r mieivn 

wbwðZKiY 

9.1 - - 98% 100%  

  

22| 

 ev Í̄evq‡b MÖæc 

wfwË‡Z ev‡qvM¨vm cøv›U 

’̄vc‡b Drmvn I mnvqZv 

cÖ`vb 

7.2 5% 10% 2%  3%  
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সুোলপুি

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

 

 

 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

 

 

 

 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

 

 

1| cvuPkvjv I wewfbœ †gqv`x 

Dbœqb cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb 

1.6 - - cÖwµqvaxb 25%  

2| wbivc` Lv`¨ wbwðZKiY 2.2   Rbm‡PZbZv e„w×KiY 30%  

3| ev‡qvM¨vm cøv›U ’̄vc‡bi gva¨‡g 

we`¨yr I R¡vjvbxi Pvwn`v c~iY Ges 

ˆRe mv‡ii e¨envi e„w×KiY 

7.2 5% 10% 

ev‡qvM¨vm cøv›U ’̄vc‡bi gva¨‡g 

cwi‡ek evÜe R¡vjvbx Pvwn`v 

†gUv‡bv m¤¢e 

3%  

4|  

ev Í̄evq‡b MÖvgxY moK Dbœqb 

(cvKv KiY) 

9.1 - - ৩০র্কtwgt KvuPv Av‡Q ০৭ র্কt wgt   

5|  

ev Í̄evq‡b MÖvgxY moK iÿYv‡eÿY 

9.1 - - ১৭ wKt wgt cvKv Av‡Q 0৫ wKt wgt   

6|  

ev Í̄evq‡b moK cÖk¯Í  KiY 

9.1 - - 40 wKt wgt cÖ‡qvRb 10 wKt wgt   

7|  

ev Í̄evq‡b eªxR/কালভার্ট wbg©vY 

9.1 - - 150 wgt cÖ‡qvRb 40 wgt wbg©vY   

8| nvU/ †Mªv_ †m›Uvi wbg©vY 9.1 - - 1 wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

 

 

 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

 

 

 

 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

 

 

9| BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb 

ewa©Z KiY 

9.1 - - 1 wU Av‡Q Kvh©µg MÖnY  

10| BDwbqb gyw³‡hv×v 

Kg‡cø· feb wbg©vY 

 

9.1 - - 1wU cÖ‡qvRb cÖKí MÖnY  

11| BDwbqb f~wg Awdm wbg©vY 9.1 - - 1wU BDwbqb f~wg Awdm Av‡Q D‡`¨vM MÖnY  

12| mvegviwmej moK wbg©vY| 9.1 - - 35 wK. wg. cÖ‡qvRb cÖKí MÖnY  

13| miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq 

feb wbg©vY/m¤úªmviY| 

9.1 - -  Kvh©µg MÖnY  

14| KwgDwbwU wK¬wbK , 10 

kh¨vwewkó gv I wkï Kj¨vY †mevi 

gvb Dbœqb 

9.1   

ch©vß Rbej I wPwKrmv 

hš¿cvwZi Afve 

Kvh©µg MÖnY 
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

 

 

 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

 

 

 

 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

 

 

15| AvaywbK wkÿv 

wbwðZKi‡Y mKj wkÿv 

cÖwZôv‡b wWwRUvj 

Kw¤úDUvi j¨ve ’̄vcb I 

gvwëwgwWqv K¬vmiæg 

e¨e ’̄vKiY 

9.1 50% 90% 

mKj wkÿv 

cÖwZôv‡b †kL 

iv‡mj wWwRUvj 

j¨ve ’̄vc‡bi 

cwiKíbv i‡q‡Q| 

mKj wkÿv cÖwZôv‡b wWwRUvj j¨ve QvÎ- QvÎx‡`i 

e¨envi Kivi D‡`¨vM MÖnY  

 

16| KvwiMwi wkÿv cÖwZôvb 

’̄vcb 

9.1   

KvwiMwi wkÿv 

cÖwZôvb bvB 

GKwU  KvwiMwi wkÿv cÖwZôvb ’̄vc‡bi D‡`¨vM MÖnY  

1৭|  miKvwi cªªv_wgK 

we`¨vjq feb †givgZ 

9.1 - -  20%  

1৮ mvgvwRK AeKvVv‡gv 

Dbœqb| 

9.1 - - 9wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

১৯| AvaywbK K…wl miÄvg  

mieivn KiY| 

9.1 - - 1% 10%  

2০| 

 ev Í̄evq‡b AvaywbK 

¯̂v ’̄¨‡mev I mywPwKrmv 

wbwðZ KiY (BDwbqb ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cø·  wbg©vY)  BDwbqb 

¯̂v ’̄¨ Kg‡cø· feb wbg©vY 

9.1 - - 1 wU Kÿ m¤úªmviY  
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র্নেপাড়া

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

স্থানীয় 

সরকার 

আথ য- সামাধজক 

ও চিৌত 

অবকাঠাবমাগত 

উন্নয়ন বহুমাধেক 

ধবধনবয়াগধবকাশ,  

মানসম্মত ধশক্ষা 

স্বাস্থয, নারীর 

ক্ষমতায়ন ও 

পর্ যেন সুধবিা 

বৃধেকরবণর 

মাধ্যবম সমৃে 

৬নিং  ইউধনয়ন 

ধবধনম যাণ 

১। পাৌঁেশালা ও ধবধিন্ন চময়াদী 

উন্নয়ন পধরকল্পনা প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন 

1.6 - - প্রধক্রয়ািীন 20%  

২। ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরণ 2.2   জনসবেতনতা উদ্বেু করণ 03%  

৩।  

ev Í̄evq‡b গ্রুপধিধিক বাবয়াগ্যাস 

প্লান্ট  স্থাপবনর মাধ্যবম ধবদুযৎ ও 

জ্বালানীর োধহদা পূরণ এবিং তজব 

সাবরর ব্যবহার বৃধেকরণ 

7.2 5% ১০% 

বাবয়াগ্যাস প্লান্ট স্থাপবনর 

মাধ্যবম পধরববশ বান্ধব 

জ্বালানী োধহদা ধমোবনা 

সম্ভব 

Kvh©µg MÖnY  

৪। চেকসই ও ধনরাপদ খাদ্য 

উৎপাদন ধনধিতকরণ 

9.1    30%  

৫। সামাধজক অবকাঠাবমা র 

উন্নয়ন ধনধিতকরণ (রাস্তা-ঘাে, 

সরকাধর প্রধতষ্ঠান ও অন্যান্য 

অবকাঠাবমা) 

9.1   

সামাধজক অবকাঠাবমার 

উন্নয়ন কার্ যক্রম েলমান 

ইউধনয়বনর সকল কাৌঁো রাস্তা 

পাকাকরণ  

 

৬। ধশশু ও মার্তস্বাস্থয ব্যবস্থার 

উন্নয়ন 

9.1   

জনসবেতনতা বৃধেকরণ, ও 

প্রবয়াজনীয় কার্ যক্রম েলমান 

কার্ যক্রম গ্রহণ  

৭।  

ev Í̄evq‡b ধনরাপদ ও সুবপয় পাধন 

সরবরাহ ও স্যাধনবেশন ব্যবস্থা 

উন্নয়ন 

9.1   

জনসবেতনতা বৃধেকরণ ও 

প্রধতটি বাধড়বত ধনরাপদ 

পাধন সরবরাহ ও 

স্যাধনবেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন 

কার্ যক্রম েলমান 

50% 
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

  

৮। কধমউধনটি ধক্লধনক ও ১০ 

শয্যাধবধশি মা ও ধশশু কল্যাণ 

চকবন্দ্র চসবার মান উন্নয়ন 

9.1   

পর্ যাপ্ত জনবল ও 

ধেধকৎসা 

র্ন্ত্রপাধতর অিাব 

Kvh©µg MÖnY  

  

৯। 

 ev Í̄evq‡b আধুর্নক 

র্শক্ষা ধনধিতকরবণ সকল 

ধশক্ষা প্রধতষ্ঠাবন ধিধজোল 

কধিউোর ল্যাব স্থাপন ও 

মাধিধমধিয়া ক্লাসরুম  

ব্যবস্থাকরণ 

9.1 ৪০% ৯০% 

সকল 

ধশক্ষাপ্রধতষ্ঠাবন 

চশখ রাবসল 

ধিধজোল ল্যাব 

স্থাপবনর 

পধরকল্পনা 

রবয়বে। 

20%  

  

১০। কর্ িমূখী ও কার্রগর্র 

র্শক্ষার র্বস্তার 

 

 

 

৪.ক ৫০% ১০০% 

কাধরগধর ধশক্ষা 

প্রধতষ্ঠান স্থাপন। 

কাধরগধর ধশক্ষা ধবস্তাবর ধবধিন্ন উবদ্যাগ গ্রহণ  
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 মর্াহাম্মদপুি

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

  

১। পিবাধষ যকী ও ধবধিন্ন চময়াদী উন্নয়ন 

পধরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

১.৬ - - প্রধক্রয়ািীন Kvh©µg MÖnY  

স্থানীয় 

সরকার 

জনবসবা শত িাগ ধনধিত 

করণ ও 

আথ য-সামাধজক ও চিৌত 

অবকাঠাবমাগত উন্নয়ন 

বহুমাধেক ধবধনবয়াগ 

ধবকাশ মানসম্মত ধশক্ষা 

স্বাস্থয, নারীর ক্ষমতায়ন ও 

পর্ যেন সুধবিা বৃধেকরবণর 

মাধ্যবম সমৃে  ০৭নিং 

ইউধনয়ন পধরষদ 

ধবধনম যাণ। 

১। পিবাধষ যকী ও ধবধিন্ন চময়াদী উন্নয়ন 

পধরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

১.৬ - - প্রধক্রয়ািীন 
  

২। ধনরাপদ খাদ্য ধনধিতকরণ ২.১   জনসবেতনতা বৃধেকরণ   

৩। বাবয়াগ্যাস প্লান্ট স্থাপবনর মাধ্যবম 

ধবদুযৎ ও জ্বালানীর োধহদা পূরণ এবিং 

তজব সাবরর ব্যবহার বৃধেকরণ 

৭.২ 5% ১০% 

বাবয়াগ্যাস প্লান্ট 

স্থাপবনর মাধ্যবম 

পধরববশ বান্ধব জ্বালানী 

োধহদা ধমোবনা সম্ভব 

  

৪। চেকসই ও ধনরাপদ খাদ্য উৎপাদন 

ধনধিতকরণ 

২.১    

  

৫। সামাধজক অবকাঠাবমা র উন্নয়ন 

ধনধিতকরণ (রাস্তা-ঘাে, সরকাধর 

প্রধতষ্ঠান ও অন্যান্য অবকাঠাবমা) 

৯.১   

সামাধজক অবকাঠাবমার 

উন্নয়ন কার্ যক্রম েলমান 

  

৬। ধশশু ও মার্তস্বাস্থয ব্যবস্থার উন্নয়ন 

৩.১ 

৩.২ 

 

৩.১.১৩.২

.১ 

৩.২.২ 

৩.১.১৩.২.১ 

৩.২.২ 

জনসবেতনতা বৃধেকরণ 

ও প্রবয়াজনীয় কার্ যক্রম 

েলমান 

  

৭।  

ev Í̄evq‡b ধনরাপদ ও সুবপয় পাধন 

সরবরাহ ও স্যাধনবেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন 

৬.১ 

৬.২ 

  

ধনরাপদ পাধন সরবরাহ ও 

স্যাধনবেশন ব্যবস্থা উন্নয়ন 

কার্ যক্রম েলমান 
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 ৃ 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

 

সমাজ 

কল্যাণ, 

মধহলা 

ধবষয়ক ও 

যুব উন্নয়ন 

 

 

উন্নত জীবন 

এবিং র্ত্নশীল 

সমাজ 

৮। কধমউধনটি ধক্লধনক ও ২০ 

শয্যাধবধশি মা ও ধশশু কল্যাণ 

চকন্দ্র ধনম যাণ ও চসবার মান 

উন্নয়ন 

৩.১ 

৩.২ 

 

৩.১.১

৩.২.১ 

৩.২.২ 

৩.১.১

৩.২.১ 

৩.২.২ 

পর্ যাপ্ত জনবল 

প্রবয়াজনীয় ঔষি 

ও ধেধকৎসা 

র্ন্ত্রপাধতর অিাব 

উবদ্যাগ গ্রহণ  

৯। 

 ev Í̄evq‡b আধুধনক 

ধশক্ষা  ধনধিতকরবণ সকল 

ধশক্ষা প্রধতষ্ঠাবন ধিধজোল 

কধিউোর ল্যাব স্থাপন ও 

মাধিধমধিয়া ক্লাসরুম  

ব্যবস্থাকরণ 

৪.১ 

৪.৪ 

৫০% ১০০% 

সকল ধশক্ষা 

প্রধতষ্ঠাবন চশখ 

রাবসল ধিধজোল 

ল্যাব স্থাপবনর 

পধরকল্পনা রবয়বে 

উবদ্যাগ গ্রহণ  

১০। কম যমূখী ও কাধরগধর 

ধশক্ষার ধবস্তার 

৪.৪    

মান সম্মত 

কাধরগধর ধশক্ষা 

প্রদান অব্যাহত 

উবদ্যাগ গ্রহণ  

উন্নত জীবন 

এবিং র্ত্নশীল 

সমাজ 

১। বয়স্ক িাতা  ৯০% ১০০% ৬২০ জন 700   

২। ধবিবা/স্বামী পধরতযিা 

িাতা 

১.৩ ১.৩.১ ১.৩.১ ২০০জন ৫৫০ জন  

৩। অস্বচ্ছল প্রধতবন্ধী িাতা ১.৩ ১.৩.১ ১.৩.১ ১২১ জন উবদ্যাগ গ্রহণ  

৪। প্রধতবন্ধী ধশক্ষথীবদর  

ধশক্ষা ব্যবস্থা 

৪.১    

প্রধতবন্ধীবদর জন্য 

ধশক্ষা ব্যবস্থা 

েলমান 

প্রধতবন্ধী স্কুবলর উন্নয়ন  
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m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

সমাজ 

কল্যাণ, 

মধহলা 

ধবষয়ক ও 

যুব উন্নয়ন 

চজোর সমতা 

প্রধতষ্ঠার লবক্ষয 

নারীর ক্ষমতায়ন 

ও উন্নয়ন 

১। বালধববাহ ধনবরাি ৫.৩    ৭৫% ৮৫%  

২। ধনবধন্ধত ও অধনবধন্ধত 

ধববাহ সিাদনকারীবদর 

মধনেধরিং 

৫.৩    

িাোববজ ততরী 

প্রধক্রয়ািীন 

িাোববজ হালনাগাদ করণ  

৩। দধরদ্র মাবয়বদর জন্য 

মার্তত্ব িাতা প্রদান 

১.৩    

১২৩ জন দধরদ্র 

মাবয়বদর জন্য 

মার্তত্ব িাতা প্রদান 

করা হবচ্ছ। 

অনলাইন িাোববজ ততরী  

 

 
ক্রীড়া ও 

সংস্কৃর্ি 

 
সুস্থ্ ও 

ক্রীড়ানুরাগী 

সর্াজ গঠন 

১। চখলার মাঠ সিংস্কার ১১.৩ - - 

সকল মাঠ চখলার 

উপবর্াগী আবে 

50% মাঠ সিংস্কার   

২।ধশক্ষা প্রধতষ্ঠান ও ক্রীড়া 

ক্লাবসমূবহ ক্রীড়া কার্ যক্রম 

বৃধে 

১১.৪ - - 

সকল ধশক্ষা 

প্রধতষ্ঠাবন ক্রীড়া 

সামগ্রী ধবতরণ 

করা হবয়বে 

50% ধশক্ষা প্রধতষ্ঠাবন ক্রীড়া সামগ্রী ধবতরণ   

 
র্শক্ষা ও 

ির্ ি 

 
ির্ীে মূল্যনবাি 

ও সম্প্রীর্ি 

সিন্ন সর্াজ 

গঠন। 

১। ইউর্নেননর প্রর্িটি গ্রানর্ 

র্ান সিি র্সর্জদ র্নর্ িাে। 

৯.১ 
৪.৭ 

- - 

ইউর্নেনন প্রর্িটি 

গ্রানর্ র্ান সিি 

র্সর্জদ র্নর্ িাে 

D‡`¨vM MÖnY  

২। র্বনজাড়া এবনিদােী, 

দার্খল ও হানফর্জো 

র্াদ্রাসাটি ফার্জল র্াদ্রাসাে 

উন্নীি করে। 

৪.১    

বিির্ানন 

হানফর্জো, 

এবনিদােী ও 

দার্খল র্াদ্রাসার 

র্শক্ষা কার্ িক্রর্ 

চলর্ান 

দার্খল র্াদ্রাসা এর্র্পও 

ভূর্ি 

 

দূগ িা ও কালী র্র্দরসমূহনক 

র্নিল র্র্দনর উন্নীিকরে  
১৬  - - 

দূগ িা ও কালী 

র্র্দরসমূহনক 

র্নিল র্র্দনর 

উন্নীিকরে 

কার্ যক্রম গ্রহণ  
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m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

শ্রর্ ও 

কর্ িসংস্থ্ান 

প্রবাসীনদর 

অর্িকার র্নর্িি 

করে। 
১। প্রবাসীনদর িাোনবজ তিরী করা। ৮.৮ - - ০% ২৫%  

জনপ্রশাসন 

(ভূর্র্/ 

রাজস্ব) 

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং 

জনবান্ধব ভূর্র্ 

ব্যবস্থ্াপনা। 

১। ভূর্র্হীননদর সঠিক িার্লকা 

প্রেেন। 
১৬.১০ - - ৯০% ৯৫%  

জনপ্রশাসন 

( সংস্থ্াপন 

শাখা) 

দক্ষ এবং 

সপশাদার্রে 

সিন্ন স্বচ্ছ ও 

প্রিোর্শি উচ্চ 

র্াননর নীর্িবান 

র্ানব সিদ 

গনড় সিালা। 

ইউর্নেন পর্রষনদ কানজর পর্রর্ি 

অনুর্ােী নতুন পদসৃজননর প্রস্তাব 

সপ্ররে 

৮.৫ - - পর্ িাপ্ত জনবনলর অর্াব 
কার্ িক্রর্ গ্রহে ও 

প্রস্তাবনা সপ্ররে 
 

জনপ্রশাসন 

(স্থানীয় 

সরকার 

শাখা) 

স্বচ্ছতা ও 

জবাবধদধহতা 

প্রধতষ্ঠার মাধ্যবম 

আথ য সামাধজক ও 

অবকাঠাবমাগত 

উন্নয়ন 

১। অথ যব্যবয় জবাবধদধহতা ও স্বচ্ছতা 

প্রধতষ্ঠা। 
১৬.৬ - - ৯০% ৯৫% 

 

২। মৃতুের ৪৫ ধদবনর মবধ্য মৃতুয 

ধনবন্ধন। 

৩.৭ 

১৬.৯ 
৬০% ১০০% ২৫% ৫০%  

৩। অনলাইন র্ািা ব্যবস্থ্া পনা ১.৩ ৩৫% ৫০% িাোববজ কার্ যক্রম েলমান ৩০%  

৪। শির্াগ স্যার্ননেশন। ৬.২ ৯৫% ১০০% ৯০% ৯২%  

৫। র্বশুদ্ধ পানীে জল সরবরাহ ৬.১ ৯৮% ১০০% ৭০% ৮০%  

৬। হাে বাজানরর উন্নেন/ 

আধুর্নকােন। 
৯.৩ - - 

অবকাঠাবমা দুব যল, সুবর্াগ 

সুধবিা অপ্রতুল। 

৫০% 
 

৭। ওোনেপ সার্র্ িস সসন্টার 

চালুকরে। 
১৬.৬ - - ধিধজোল চসন্টার। চসবার মান উন্নয়ন  

৮। নারী উন্নেন সফারার্নক 

শর্িশালীকরে। 

৫.৫ 

৫.০ 

ক) ৩৩% 

খ) ২৫% 

ক) ৩৩% 

খ) ২৫% 

ধনয়ধমত সিা, মধনেধরিং,  ও 

প্রকল্প গ্রহণ 
সধক্রয়করণ  



 

 

86 

 

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

 

 
জনপ্রশাসন 

( স্থ্ানীে 

সরকার 

শাখা) 
 

 

 
আি ি সার্ার্জক ও 

অবকাঠানর্াগি উন্নেন, 

র্শক্ষার পর্রনবশ ও 

র্াননান্নেনন আধুর্নক 

ও উন্নি ইউর্নেন 

গঠন। 

১। ইউধনয়ন পাক য 

ধনম যাণ 

১১.৩ - - সুস্থ ধববনাদবনর স্বাবথ য করা হবয়বে। 

পর্ যেন আকষ যণ বৃধেবত পাক য ও 

ধপকধনক স্পে ধনম যাণ 

 

২। বজ্রপাত প্রধতবরাবি 

তালগাে চরাপন 

১৩.১ 

১১.খ 

১.৫ 

১৩.১.১ 

৫০০০ 

১৩.১.১ 

১০০০০ 

ইউধনয়বনর ধবধিন্ন সড়বক ৬,০০০ টি তালবীজ 

চরাপন করার পধরকল্পনা রবয়বে 

২০০০টি তালবীজ চরাপন  

 
জনপ্রশাসন 

( স্থ্ানীে 

সরকার 

শাখা) 
 

 
স্থ্ানীে সরকানরর 

র্াধ্যনর্ জননসবার 

জন্য সর্র্িি উনযানগ 

কর্র সদনশর উন্নেন। 

1| wfÿzK gy³KiY   

 (Pig `vwi‡ ª̀¨i nvi 

3%G bvwg‡q Avbv) 

১.৩ 

১.১ 

১.২ 

৮.৩ 

৮% ৩% ধিক্ষুক পুনব যাসন কার্ যক্রম অব্যাহত রবয়বে ১০% 

জরীপকৃত ধিক্ষুক  

৪৩ জন 

২। সামাধজক ধনরাপিা 

কম যসূেী। 

১.৩ 

১.৪ 

৯.গ 

৪০% ৬০% 

িাতাবিাগীবদর মাবে অনলাইন একাউন্ট/ চমাবাইল 

ব্যািংধকিং এর মাধ্যবম সামাধজক ধনরাপিা িাতা 

ধবতরণ 

সকল িাতাবিাগীর ধিধজোল  

িাোববজ ততধর  

 

 

জনপ্রশাসন 

(স্থানীয় 

সরকার 

শাখা) 

স্বচ্ছতা ও জবাবধদধহতা 

প্রধতষ্ঠার মাধ্যবম আথ য 

সামাধজক ও 

অবকাঠাবমাগত উন্নয়ন 

ইউধনয়ন পধরষবদর 

অনলাইন চহাধডিং েযাক্স 

ব্যবস্থাপনা 

১৭.৮ ৫০% ৯০% িাোববজ কাজ েলমান। ৪৫%  

১। 

 

ev Í̄evq‡b গ্রামীণ সড়ক 

উন্নয়ন/পাকাকরণ 

৯.১ - - ২০ ধকঃধমঃ কাৌঁো আবে ০৩  ধকঃ ধমঃ   
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m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

পল্লী উন্নয়ন 

ও 

প্রধতষ্ঠান। 

গ্রামীণ চিৌত 

অবকাঠাবমা 

চেকসই উন্নয়ন 

ও রক্ষণাববক্ষণ। 

২। 

 ev Í̄evq‡b গ্রামীণ 

সড়ক রক্ষণাববক্ষণ 

(বমরামত) 

৯.১ - - 

৩৮ ধকঃ ধমঃ 

পাকা আবে 

৫ ধকঃ ধমঃ   

৩। 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY 

mড়ক প্রশস্ত করণ 

৯.১ - - 

৩৩ধকঃ ধমঃ 

প্রবয়াজন 

০৫ ধকঃ ধমঃ   

৪। 

 ev Í̄evq‡b েীজ/ 

কালি যাে ধনম যাণ 

৯.১  - - 

৪৫০ ধমঃ 

প্রবয়াজন। 

২০০ ধমঃ   

৫। হাে/ চগ্রাথ চসন্টার ধনম যাণ ৯.১  - - ২টি প্রবয়াজন কার্ যক্রম গ্রহণ  

৬। ইউধনয়ন পধরষদ 

কমবপ্লক্স  িবন ধনম যাণ 

৯.১  - - 

ইউধনয়ন 

পধরষদ 

কমবপ্লক্স আবে 

কার্ যক্রম গ্রহণ  

৭। ইউধনয়ন মুধিবর্াো 

কমবপ্লক্স িবন ধনম যাণ 
৯.১  - - 

ধনি যাধরত কক্ষ 

নাই 
মুধিবর্াোবদর জন্য আলাদা কক্ষ ধনম যাণ  

৮। ইউধনয়ন ভূধম অধফস 

ধনম যাণ 

৯.১  

- - 

ইউধনয়ন ভূধম 

অধফস আবে। 
ইউধনয়ন ভূধম অধফস ধনম যাণ  

৯। সাবমারধসবল সড়ক 

ধনম যাণ 

৯.১  

- - বত যমাবন নাই ১০ ধকঃ ধমঃ   

১০। প্রাথধমক ধবদ্যালয় 

িবনধনম যাণ/সম্প্রসারণ 

৯.১  

- - 

০৭ টি প্রাথধমক 

ধবদ্যালয় রবয়বে 

ধবদ্যালবয় নতুন িবন ধনম যাণ  

১১। প্রাথধমক ধবদ্যালয় িবন 

চমরামত 

৯.১ - - 

০৭ টি প্রাথধমক 

ধবদ্যালয় রবয়বে 

৩০%  

১২। গ্রামীন পাধন 

সিংরক্ষণাগার 

৬.১ ৬.১.১ ৬.১.১ 
২৫টি প্রবয়াজন কার্ যক্রম গ্রহণ  

১৩। জবাবধদধহতা  

১৬.৩ 

১৬.৬  

- - ৭০% ৮০%  
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 ম াগনগি

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av_©-mvgvwRK I 

†fŠZ 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb eûgvwÎK 

wewb‡qvM weKvk 

gvbm¤§Z wkÿv, 

¯̂v ’̄¨, bvixi 

ÿgZvqb I 

ch©Ub myweav 

e„w×Ki‡Yi 

gva¨‡g mg„× 

8bs  BD,wc 

wewbg©vY 

 

 

 

 

 

1| cvuPkvjv I wewfbœ 

†gqv`x Dbœqb cwiKíbv 

cÖYqb I ev Í̄evqb 

১.৬  - - cÖwµqvaxb 25%  

2| wbivc` Lv`¨ 

wbwðZKiY 

২.২    

Rbm‡PZbZv 

e„w×KiY 

40%  

3| ev‡qvM¨vm cøv›U ’̄vc‡bi 

gva¨‡g we` ÿr I R¡vjvbxi 

Pvwn`v c~iY Ges ˆRe mv‡ii 

e¨envi e„w×KiY 

৭.২  ৫% 10% 

ev‡qvM¨vm cøv›U 

¯’vc‡bi gva¨‡g 

cwi‡ek evÜe 

R¡vjvbx Pvwn`v 

†gUv‡bv m¤¢e| 

Kvhµg MÖnY  

4| †UKmB I wbivc` Lv`¨ 

Drcv`b wbwðZKiY 

২.২  - - -  40%  

5| mvgvwRK AeKvVv‡gv i 

Dbœqb wbwðZKiY (iv Í̄v-

NvU, miKvwi cÖwZôvb I 

Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv) 

৯.১  - - 

mvgvwRK 

AeKvVv‡gv I 

Dbœqb wbwðZKiY 

Kvh©µg Pjgvb 

BDwbq‡bi mKj KvuPv iv¯Ív cvKvKiY wbwðZ 

KiY 

 

6| 

 ev Í̄evq‡b  AvaywbK 

¯̂v ’̄¨ I mywPwKrmv wbwðZ 

Kiv ( wkï I gvZ…¯̂v ’̄¨ 

e¨e ’̄vi Dbœqb) 

৩.১  

৩.২ 

 

- -  

Rbm‡PZbZv 

e„w×KiY, I 

cÖ‡qvRbxq 

Kvh©µg Pjgvb 

mKj wkï I gv‡qi ¯^v ’̄¨‡mev m‡šÍvlRbK ch©v‡q 

Avbvi Kvh©µg MÖnY 

 

7| 

 ev Í̄evq‡b my‡cq cvwb 

mieivn I m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄v 

Dbœqb 

৬.১  - - 

cÖwZwU evwo‡Z 

wbivc` cvwb 

mieivn I 

m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄v 

Dbœqb Kvh©µg 

Pjgvb 

90%  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av_©-mvgvwRK I 

†fŠZ 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb eûgvwÎK 

wewb‡qvM weKvk 

gvbm¤§Z wkÿv, 

¯̂v ’̄¨, bvixi 

ÿgZvqb I 

ch©Ub myweav 

e„w×Ki‡Yi 

gva¨‡g mg„× 

8bs BD,wc 

wewbg©vY 

8| 

 ev Í̄evq‡b AvaywbK 

¯̂v ’̄¨‡mev I mywPwKrmv 

wbwðZ (KwgDwbwU wK¬wbK 

My‡jv‡Z †mevi gvb Dbœqb) 

৩.৭ - -  

ch©vß Rbej I 

wPwKrmv hš¿cvwZi 

Afve 

mKj KwgDwbwU wK¬wbK Rbej, 

AeKvVv‡gvMZ I wPwKrmv mvgMÖx m‡šÍvlRbK 

ch©v‡q DbœxZKiY  

 

9| AvaywbK wkÿv 

wbwðZKi‡Y mKj wkÿv 

cÖwZôv‡b wWwRUvj 

Kw¤úDUvi j¨ve ’̄vcb I 

gvwëwgwWqv K¬vmiæg 

e¨e ’̄vKiY 

৪.ক 50% 90% 

mKj wkÿv 

cÖwZôv‡b †kL 

iv‡mj wWwRUvj 

j¨ve ’̄vc‡bi 

cwiKíbv i‡q‡Q 

mKj wkÿv cÖwZôv‡b wWwRUvj j¨ve QvÎ- 

QvÎx‡`i e¨envi Kivi D‡`¨vM MÖnY 

 

10| Kg©g~Lx I KvwiMwi 

wkÿvi we Í̄vi 

৪.৩   

বত যমাবন কম যমূখী 

ও কাধরগধর 

ধশক্ষার ব্যবস্থা নাই 

Kg©gyLx I KvwiMwi wkÿvi we Í̄v‡i c`‡ÿc 

MÖnY 

 

mgvR 

Kj¨vY, 

gwnjv 

welqK I 

hye Dbœqb 

DbœZ Rxeb Ges 

hZœkxj mgvR 

1| eq¯‹ fvZv ১.৩  90% 100% 789 Rb 1000 Rb  

2| weaev I ¯^vgx cwiZ¨³v 

fvZv 

১.৩  - - 343 Rb 600 Rb  

3| A¯̂”Qj cÖwZeÜx fvZv ১.৩  - - 182 Rb mKj cÖwZeÜx‡`i fvZv‡fvMxi AvIZvq Avbv  

4| cÖwZeÜx wkÿv_©x‡`i  

wkÿv e¨e ’̄v 

১.৩  - - 

cÖwZeÜx‡`i Rb¨ 

wkÿv e¨e ’̄v 

Pjgvb 

cÖwZeÜx ¯‹zj ’̄vc‡bi D‡`¨vM MÖnY  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

mgvRKj¨v

Y, gwnjv 

welqK I 

hye Dbœqb 

‡RÛvi mgZv 

cÖwZôvi j‡ÿ¨ 

bvixi ÿgZvqb 

I Dbœqb 

1| evjweevn wb‡iva ৫.৩  - - 70% 80%  

2| wbewÜZ I AwbewÜZ 

weevn m¤úv`bKvix‡`i 

gwbUwis 

৫.৩  - - 
WvUv‡eR ˆZwi 

cÖwµqvaxb 

WvUv‡eR nvjbvMv`KiY  

3| `wi ª̀ gv‡q‡`i Rb¨ 

gvZ…Z¡ fvZv cÖ`vb 

১.৩  

৪.৫  
- - 

139 Rb `wi ª̀ 

gv‡q‡`i Rb¨ 

gvZ…Z¡ fvZv cÖ`vb 

Kiv n‡”Q 

AbjvBb WvUv‡eR ˆZwi  

µxov I 

ms¯‹…wZ 

my ’̄ I 

µxovbyivMx 

mgvR MVb 

1| †Ljvi gvV ms¯‹vi 11.3 - - 
mKj gvV †Ljvi 

Dc‡hvMx Av‡Q 

70% gvV ms¯‹vi   

2| wkÿv cÖwZôvb I µxov 

K¬vemg~‡n µxov Kvh©µg 

e„w× 

11.4 - - 

mKj wkÿv 

cÖwZôv‡b µxov 

mvgMÖx weZiY 

Kiv n‡q‡Q| 

60% wkÿv cÖwZôv‡b µxov mvgMÖx weZiY   

wkÿv I 

ag© 

ag©xq g~j¨‡evua 

I m¤úªxwZ 

m¤úbœ mgvR 

MVb 

1| KvwjqvMÄ †K› ª̀xq Rv‡g 

gmwR‡`i Dbœqb 

9.1 

4.7 
- - 

KvwjqvMÄ †K› ª̀xq 

Rv‡g gmwR` 

KvwjqvMÄ †K› ª̀xq g‡Wj gmwR` wbg©vY  KvR 

m¤úbœ 

 

2| †gavKv›`i Ge‡Z`vqx I 

nv‡dwRqv gv`ªvmvwU dvwRj 

gv ª̀vmvKiY 

৪.৩  - - 

KvwjqvMÄ 

Kvg‡`ecyi 

wgiveb eZ©gv‡b 

nv‡dwRqv 

Ge‡Z`vqx 

Kvh©µg Pjgvb 

`vwLj gv ª̀vmvq উন্নীতকরণের কার্যকর্ম 

গ্রহণ 

 

3| KvwjqvMÄ ~̀Mv© I Kvwj 

gw›`i wbg©vY 
৪.৩  - - 

KvwjqvMÄ ~̀Mv© I 

Kvwj gw›`i wbg©vY 

কার্ িক্রর্ গ্রহে  

kÖg I 

Kg©ms ’̄vb 

cÖevmx‡`i 

AwaKvi 

wbwðZKiY 

1| cÖevmx‡`i WvUv‡eR 

ˆZwi Kiv 

8.8 - - 0% 50% 
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq jÿ¨gvÎvi 

mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

RbcÖkvmb 

( f~wg/ 

ivR¯̂) 

`ÿ, ¯̂”Q Ges 

RbevÜe f~wg 

e¨e ’̄vcbv 

1| f~wgnxb‡`i mwVK ZvwjKv 

cÖYqb 

16.10 - - 80% 90%  

জনপ্রশাসন 

( সংস্থ্াপন 

শাখা) 

দক্ষ এবং 

সপশাদার্রে সিন্ন 

স্বচ্ছ ও প্রিোর্শি 

উচ্চ র্াননর 

নীর্িবান 

র্ানবসিদ গনড় 

সিালা। 

BDwbqb cwil‡` Kv‡Ri cwiwa 

Abyhvqx bZzb c` m„Rb 

8.5 - - ch©vß Rbe‡ji Afve Rbej e„w×i cÖ Í̄ve †cÖiY  

’̄vbxq 

miKvi  

¯̂”QZv I 

Revew`wnZv 

cÖwZôvi gva¨‡g 

Av_© mvgvwRK I 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb 

1| A_©e¨‡q Revew`wnZv I 

¯̂”QZv cÖwZôv 

16.6 - - 80% 85%  

2| R‡b¥i 45 w`‡bi g‡a¨ 

Rb¥ wbeÜb 

3.7 

16.9 

75% 100% 40% 50%  

3| g„Zzy¨i 45 w`‡bi g‡a¨ g„Zz¨ 

wbeÜb 

3.7 

16.9 

60% 100% 20% 40%  

4| AbjvBb fvZv e¨e ’̄vcbv 1.3 30% 40% 

WvUv‡eR Kvh©µg 

Pjgvb 

20%  

5|  

ev Í̄evq‡b kZfvM m¨vwb‡Ukb 

6.2 95% 100% 80% 85%  

6|  

ev Í̄evq‡b my‡cq cvbxq mieivn 

6.1 98% 100% 50% 70%  

7| nvU evRv‡ii Dbœqb/ 

AvaywbKvqb 

9.3 - - 

nvU evRv‡ii 

AeKvVv‡gv ỳe©j, 

my‡hvM myweav AcÖZzj 

30%  

  

8| Iqvb÷c mvwf©m †m›Uvi 

PvjyKiY 

16.6 - - 

wWwRUvj †m›Uv‡ii 

gva¨‡g 

‡mevi gvb Dbœqb  

  

9| bvix Dbœqb †dvivg‡K 

kw³kvjxKiY 

5.5 

5.0 

K) 

33% 

L) 

25% 

K) 33% 

L) 25% 

wbqwgZ mfv, gwbUwis 

I cÖKí MÖnY 

mwµqKiY  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

 

 

’̄vbxq 

miKvi  

 

Av_© mvgvwRK I 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb, wkÿvi 

cwi‡ek I 

gv‡bvbœq‡b 

AvaywbK I DbœZ 

BDwbqb MVb 

1| my ’̄ we‡bv`‡bi Rb¨ 

BDwbqb cvK© wbg©vY 

11.3 - - 

2800 GKi 

kvjeb i‡q‡Q 

WvK evs‡jv 

wcKwbK ¯cU 

i‡q‡Q 

ch©Ub AvKl©Y e„w×‡Z cvK© I wcKwbK  ¯cU  wbg©vY 

 

 

2| eRªcvZ cÖwZ‡iv‡a 

ZvjMvQ †ivcb 

13.1 

11.L 

1.5 

13.1.1 

5000 

13.1.1 

1000

0 

বরত্মানে 

অপ্রতুল 

eRªcvZ cÖwZ‡iv‡ai Rb¨ 3000 ZvjexR †ivcb  

’̄vbxq 

miKvi  

 

Rb‡mevi Rb¨ 

mgwš^Z D‡`¨v‡M 

Kwi †`‡ki 

Dbœqb 

 

1| wfÿzK gy³KiY  

(Pig `vwi‡ ª̀¨i nvi 3%G 

bvwg‡q Avbv) 

1.3 

1.1 

1.2 

৮%% ৩% 

wfÿzK‡`i 

cyYe©vmb Kvh©µg 

Ae¨vnZ i‡q‡Q 

10% RixcK…Z wfÿyK 45 Rb 

2| mvgvwRK wbivcËv 

Kg©m~Px 

1.3 

1.4 

9.M 

40% 60% 

fvZv‡fvMx‡`i 

gv‡S AbjvBb 

GKvD›U/ †gvevBj 

e¨vswKs Gi gva¨‡g 

mvgvwRK wbivcËv 

fvZv weZiY 

mKj fvZv‡fvMxi wWWRUvj WvUv‡eR cÖ ‘̄ZKiY  

 

’̄vbxq 

miKvi  

 

¯^”QZv I 

Revew`wnZv 

cÖwZôvi gva¨‡g 

Av_© mvgvwRK I 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb 

BDwbqb cwil‡`i AbjvBb 

†nvwìs U¨v· e¨e ’̄vcbv 

17.8 50% 90% 

WvUv‡eR KvR 

Pjgvb 

30%  

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

1| 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY 

moK Dbœqb/cvKvKiY 

9.1 - - 

85 wKtwgt KvuPv 

Av‡Q 

30  wKt wgt   

2| 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY 

moK iÿYv‡eÿY  

(†givgZ) 

9.1 - - 

13 wKt wgt cvKv 

Av‡Q 

07 wKt wgt  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

3| 

 ev Í̄evq‡b MÖvgxY 

moK cÖk Í̄  KiY 

9.1 - - 10 wgt cÖ‡qvRb 5 wKt wgt cÖk¯Í Kiv n‡e  

4| 

 ev Í̄evq‡b 

eªxR/কালভার্ট wbg©vY 

৯.১  - - 300 wgt cÖ‡qvRb 100 wg.  

5| nvU/ †Mªv_ †m›Uvi wbg©vY  ৯.১  - - 2wU Kvh©µg MÖnY  

6| BDwbqb cwil` 

Kg‡cø· feb wbg©vY  
৯.১  - - 

BDwbqb cwil` 

Kg‡cø· feb 

wbg©vY   

BDwbqb cwil` Kg‡cø· feb wbg©vY  KvR m¤úbœ  

7| BDwbqb gyw³‡hv×v 

Kg‡cø· feb wbg©vY   

৯.১  - - 

বত যমাবন ব্যবস্থা 

নাই 

gyw³‡hv×v‡`i Rb¨ Avjv`v Kÿ wbg©vY|  

8| BDwbqb f~wg Awdm 

wbg©vY 

৯.১  - - 

BDwbqb f~wg 

Awdm আছে 
BDwbqb f~wg Awdm wbg©vY  

9| mvegviwmej moK 

wbg©vY  

৯.১  - - বত যমাবন নাই 5 wKt wgt cvKv Kiv n‡e  

10| miKvwi cÖv_wgK 

we`¨vjq feb wbg©vY/ 

m¤úªmviY 

৯.১  - - 

19 wU miKvwi 

cÖv_wgK we`¨vjq 

i‡q‡Q 

cÖv_wgK we`¨vj‡q bZzb K¶ wbg©vY  

11| miKvwi cªªv_wgK 

we`¨vjq feb †givgZ 

৯.১  - - 

12 wU miKvwi 

cÖv_wgK we`¨vjq 

i‡q‡Q 

20%  

12| MÖvgxY  cvwb 

msiÿYvMvi 

 -  20wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

13| ¯̂”QZv I Revew`wnZv   - - ৫০%  ৬০%  
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সাজতাি

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

cjøx Dbœqb 

I cÖwZôvb 

MÖvgxY ‡fŠZ 

AeKvVv‡gv 

†UKmB Dbœqb 

I iÿYv‡eÿY 

11| miKvwi cªªv_wgK 

we`¨vjq feb †givgZ 
৯.১  - - 

 ‡givgZ 

cÖ‡qvRb 

10%  

12| mvgvwRK AeKvVv‡gv 

Dbœqb 
৯.১  - - 9wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

13| AvaywbK K…wl miÄvg  

mieivn KiY| 
৯.১  - - 1% 12%  

14| 

 ev Í̄evq‡b AvaywbK 

¯̂v ’̄¨‡mev I mywPwKrmv 

wbwðZKiY (BDwbqb ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cø· feb wbg©vY) 

৯.১  - - 1 wU Kÿ m¤úªmviY  

15| cÖvণিm¤ú` ৯.১  - - 1 wU K¶ Kvh©µg MÖnY  

16| grm¨ Drcv`b ৯.১  - - 12% 20%  

17| Avbmvi wfwWwc ৯.১  - - 1 wU Kÿ Kvh©µg MÖnY  

18| MÖvgxY  cvwb 

msiÿYvMvi 

৬.১  -  20wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

19| gvbe m¤ú` Dbœqb 

(wewfbœ cÖwkÿY) 
১.১  - - 5% 30%  

20| ¯̂”QZv I Revew`wnZv ১৭.৮  - - 50% 60%  

2১| 

 ev Í̄evq‡b MÖæc 

wfwË‡Z ev‡qvM¨vm cøv›U 

’̄vc‡b Drmvn I mnvqZv 

cÖ`vb 

7.2 5% 10% 2%  3%  
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 মর্াহনপুি

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030  

’̄vbxq 

miKvi 

Av_©-mvgvwRK I 

†fŠZ 

AeKvVv‡gvZ 

Dbœqb eûgvwÎK 

wewb‡qvM weKvk 

gvbm¤§Z ধশক্ষা, 

¯̂v ’̄¨, bvixi 

ÿgZvqb, 

সবকারে 

দুরীকরে I 

ch©Ub myweav 

e„w×Ki‡Yi 

gva¨‡g mg„× 

এবং কৃষকনদর 

জন্য বীজ 

সংরক্ষোগার 

তির্র 

1| cvuPkvjv I wewfbœ 

†gqv`x Dbœqb cwiKíbv 

cÖYqb I ev Í̄evqb 

২.২  - - cÖwµqvaxb 40%  

2| wbivc` Lv`¨ 

wbwðZKiY 
২.২   

Rbm‡PZbZv 

e„w×KiY 

60%  

3| 

 ev Í̄evq‡b MÖæcwfwËK 

ev‡qvM¨vm cøv›U ’̄vc‡bi 

gva¨‡g we` ÿr I R¡vjvbxi 

Pvwn`v c~iY Ges ˆRe mv‡ii 

e¨envi e„w×KiY 

৭.২  5% 10% 

ev‡qvM¨vm cøv›U 

’̄vc‡bi gva¨‡g 

cwi‡ek evÜe 

R¡vjvbx Pvwn`v 

†gUv‡bv m¤¢e 

D‡`¨vM MÖnY  

4| †UKmB I wbivc` Lv`¨ 

Drcv`b wbwðZKiY 
২.২    20%  

5| mvgvwRK AeKvVv‡gvi 

Dbœqb wbwðZKiY (iv Í̄v-

NvU, miKvwi cÖwZôvb I 

Ab¨vb¨ AeKvVv‡gv) 

৯.১    

mvgvwRK 

AeKvVv‡gv I 

Dbœqb 

wbwðZKiY 

Kvh©µg Pjgvb 

BDwbq‡bi mKj KvuPv iv Í̄v cvKvKiY wbwðZ KiY  

6| 

 ev Í̄evq‡b AvaywbK 

¯̂v ’̄¨‡mev I mywPwKrmv 

wbwðZKiY (wkï I 

gvZ…¯̂v ’̄¨ e¨e ’̄vi Dbœqb) 

৩.১ 
৩.২  

  

Rbm‡PZbZv 

e„w×KiY, I 

cÖ‡qvRbxq 

Kvh©µg Pjgvb 

mKj wkï I gv‡qi ¯̂v ’̄¨‡mev m‡šÍvlRbK ch©v‡q Avbvi 

Kvh©µg MÖnY 
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

Av_©-mvgvwRK I 

†fŠZ 

AeKvVv‡gvZ 

Dbœqb eûgvwÎK 

wewb‡qvM weKvk 

gvbm¤§Z ধশক্ষা, 

¯̂v ’̄¨, bvixi 

ÿgZvqb, 

সবকারে 

দুরীকরে I 

ch©Ub myweav 

e„w×Ki‡Yi 

gva¨‡g 

mg„×এবং 

কৃষকনদর জন্য 

বীজ 

সংরক্ষোগার 

তির্র 

7| 

 ev Í̄evq‡b wbivc` 

cvwb mieivn I m¨vwb‡Ukb 

e¨e ’̄v Dbœqb 

৬.১    

Rbm‡PZbZv 

e„w×KiY I 

cÖwZwU evwo‡Z 

wbivc` cvwb 

mieivn I 

m¨vwb‡Ukb e¨e ’̄v 

Dbœqb Kvh©µg 

Pjgvb 

90%  

8| 

 ev Í̄evq‡b AvaywbK 

¯̂v ’̄¨‡mev I mywPwKrmv 

wbwðZKiY KwgDwbwU 

wK¬wbK I gv I wkï Kj¨vY 

†K‡› ª̀ †mevi gvb Dbœqb 

৩.৭    

ch©vß Rbej I 

wPwKrmv hš¿cvwZi 

Afve 

mKj KwgDwbwU wK¬wbK I gv I wkï Kj¨vY 

†K‡› ª̀ Rbej , AeKvVv‡gvMZ I wPwKrmv 

mvgMÖx m‡šÍvlRbK ch©v‡q Dbœqb 

 

9| AvaywbK র্শক্ষা 

wbwðZKi‡Y mKj র্শক্ষা 

cÖwZôv‡b wWwRUvj 

Kw¤úDUvi j¨ve ’̄vcb I 

gvwëwgwWqv K¬vmiæg 

e¨e ’̄vKiY 

৪.ক  50% 90% 

mKj 

র্শক্ষাcÖwZôv‡b 

†kL iv‡mj 

wWwRUvj j¨ve 

’̄vc‡bi cwiKíbv 

i‡q‡Q| 

mKj র্শক্ষা cÖwZôv‡b wWwRUvj j¨ve QvÎ- 

QvÎx‡`i e¨envi Kivi D‡`¨vM MÖnY 

 

10| Kg©g~Lx I KvwiMwi 

র্শক্ষার র্বস্তার 

 

৪.৩    

ইউর্নেন 

র্ির্জোল 

সসন্টারনরর 

র্াধ্যনর্ 

কর্িউোর 

প্রর্শক্ষন 

ইউর্নেন র্ির্জোল সসন্টানর র্ির্জোল ল্যাব 

স্থ্াপন 
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র্র্িচা

†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKv

i 

Av_©-mvgvwRK I 

†fŠZ AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb eûgvwÎK 

wewb‡qvM weKvk 

gvbm¤§Z wkÿv, 

¯̂v ’̄¨, bvixi 

ÿgZvqb I ch©Ub 

myweav e„w×Ki‡Yi 

gva¨‡g mg„× 11bs  

BDwbqb wewbg©vY 

1| cvuPkvjv I wewfbœ †gqv`x 

Dbœqb cwiKíbv cÖYqb I ev Í̄evqb 
২.২  - - cÖwµqvaxb 25%  

2| wbivc` Lv`¨ wbwðZKiY ২.২    Rbm‡PZbZv e„w×KiY 40%  

3|  

ev Í̄evq‡ন MÖæcwfwZvZK ev‡qvM¨vm 

cøv›U ¯’vc‡bi gva¨‡g we` ÿr I R¡vjvbxi 

Pvwn`v c~iY Ges ˆRe mv‡ii e¨envi 

e„w×KiY 

২.২  5% 10% 

ev‡qvM¨vm cøv›U ’̄vc‡bi 

gva¨‡g cwi‡ek evÜe R¡vjvbx 

Pvwn`v †gUv‡bv m¤¢e| 

ev‡qvM¨vm cøv›U I ˆRe mvi‡K RbwcÖq 

Kivi Rb¨ wewfbœ D‡`¨vM MÖnY   

 

4|  

ev Í̄evq‡b MÖvgxY moK Dbœqb 

(cvKv KiY) 

9.1 - - 30 wKtwgt KvuPv Av‡Q 10 wKt wgt   

5|  

ev Í̄evq‡b MÖvgxY moK 

iÿYv‡eÿY/‡givgZ 

9.1 - - 22 wKt wgt cvKv Av‡Q 07 wKt wgt   

6|  

ev Í̄evq‡b MÖvgxY moK cÖk¯ÍKiY 

9.1 - - 40 wKt wgt cÖ‡qvRb 10 wKt wgt   

7|  

ev Í̄evq‡b eªxR/কালভার্ট wbg©vY 

9.1 - - 150 wgt cÖ‡qvRb 

40 wgt  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

  8| nvU/ †Mªv_ †m›Uvi wbg©vY 9.1 - - 1 wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

’̄vbxq 

miKvi 

Av_©-mvgvwRK I 

†fŠZ 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb eûgvwÎK 

wewb‡qvM weKvk 

gvbm¤§Z wkÿv, 

¯̂v ’̄¨, bvixi 

ÿgZvqb I 

ch©Ub myweav 

e„w×Ki‡Yi 

gva¨‡g mg„× 

11bs  BDwbqb 

wewbg©vY 

9| BDwbqb cwil` 

Kg‡cø· feb ewa©Z KiY 

9.1 - - 1 wU Av‡Q Kvh©µg MÖnY  

10| BDwbqb gyw³‡hv×v 

Kg‡cø· feb wbg©vY   

9.1 - - 

eZ©gv‡b e¨e ’̄v 

bvB  

Kvh©µg MÖnY  

11| BDwbqb f~wg Awdm 

wbg©vY 

9.1 - - 

BDwbqb f‚wg 

Awdm bvB  

BDwbqb f~wg Awdm ’̄vc‡bi D‡`¨vM MÖnY  

12| mvegviwmej moK 

wbg©vY  

9.1 - - eZ©gv‡b bvB  5 wKt wgt cvKv Kiv n‡e  

13| miKvwi cÖv_wgK 

we`¨vjq feb wbg©vY/ 

m¤úªmviY| 

9.1 - - 

PviwU we`¨vjq 

cÖ‡qvRb Av‡Q  

ms¯‹vi I Dbœqb  

14| KwgDwbwU wK¬wbK, gv 

I wkï Kj¨vY †mevi gvb 

Dbœqb 

৩.৭    

ch©vß Rbej I 

wPwKrmv hš¿cvwZi 

Afve 

Kvh©µg MÖnY  

  

15| AvaywbK wkÿv 

wbwðZKi‡Y mKj wkÿv 

cÖwZôv‡b wWwRUvj 

Kw¤úDUvi j¨ve ’̄vcb I 

gvwëwgwWqv K¬vmiæg 

e¨e ’̄vKiY 

৪.ক  50% 90% 

mKj wkÿv 

cÖwZôv‡b †kL 

iv‡mj wWwRUvj 

j¨ve ’̄vc‡bi 

cwiKíbv i‡q‡Q 

mKj wkÿv cÖwZôv‡b wWwRUvj j¨ve ’̄vc‡bi D‡`¨vM 

MÖnY  
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†m±i wfkb Kvh©µg 

GmwWwR-2030 I RvZxq 

jÿ¨gvÎvi mswkøóZv 

eZ©gvb Ae ’̄v 

Kg©cwiKíbv 

2020-21 

 ৃ 

m~PK/ gšÍe¨ 

GmwWwR 

jÿ¨gvÎv 

RvZxq jÿ¨gvÎv 

2021 2030 

’̄vbxq 

miKvi 

Av_©-mvgvwRK I 

†fŠZ 

AeKvVv‡gvMZ 

Dbœqb eûgvwÎK 

wewb‡qvM weKvk 

gvbm¤§Z wkÿv, 

¯̂v ’̄¨, bvixi 

ÿgZvqb I 

ch©Ub myweav 

e„w×Ki‡Yi 

gva¨‡g mg„× 

11bs  BDwbqb 

wewbg©vY 

16| KvwiMwi wkÿv cÖwZôvb 

’̄vcb 
৪.৩    

KvwiMwi wkÿv 

cÖwZôvb bvB 

Kvh©µg MÖnY  

17| c~Yf©ev b`xi evua cvKv 

KiY 
৪.৩   

c~Yf©ev b`xi evua 

RivRxY© Ae ’̄vq 

Av‡Q 

c~Yf©ev b`xi evua cvKv KiY  

18| miKvwi cªªv_wgK 

we`¨vjq feb †givgZ 
৯.১  - - †givgZ cÖ‡qvRb  20%  

19| mvgvwRK AeKvVv‡gv 

Dbœqb 
 - - 9wU cÖ‡qvRb Kvh©µg MÖnY  

20| AvaywbK K…wl miÄvg  

mieivn KiY 
৪.ক  - - 1% Kvh©µg MÖnY  

21| 

 ev Í̄evq‡b AvaywbK 

¯̂v ’̄¨‡mev I mywPwKrmv 

wbwðZKiY (BDwbqb ¯̂v ’̄¨ 

Kg‡cø· feb wbg©vY) 

৯.১  - - 1 wU Kÿ m¤úªmviY  

22| 

 ev Í̄evq‡b e¨vsK 

’̄vcb 

৯.১   

†Kvb e¨vs‡Ki 

kvLv bvB 

Kvh©Îæg MÖnY  

23| cÖvwYm¤c` ৯.১  - - 1 wU Kvh©Îæg MÖnY  

24| grm¨ Drcv`b ৯.১  - - 10% 20%  

25| Avbmvi wfwWwc ৯.১  - - 1 wU Kÿ Kvh©Îæg MÖnY  

26| MÖvgxY  cvwb 

msiÿYvMvi 
৯.১  -  20wU cÖ‡qvRb Kvh©Îæg MÖnY  

27| ¯̂”QZv  ওRevew`wnZv ১.৩  - - 50% 60%  

         

 

 


