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(আইড়টি াখা)
www.brahmanbaria.gov.bd

এড়প্রর ভাদ অনুড়িত জজরা ইদনাদবন কড়ভটিয বায কাম যড়ফফযণী
বাড়ত : জভা: আাদুজ্জাভান
অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
বায স্থান : জজরা প্রাদকয দেরন কক্ষ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
বায তাড়যখ :
১৬ এড়প্রর ২০১৭।
ভয়
: জফরা ১:০০ ঘটিকা।
বায় উড়স্থড়ত : ড়যড়ষ্ট ‘ক’
বাড়ত উড়স্থত করদক স্বাগত জাড়নদয় বায কাম যক্রভ শুরু কদযন। ড়তড়ন ফদরন জম, উদ্ভাফনী উদযাগ, কভযড়যকল্পনা
প্রণয়ন এফাং জনস্বাদথ য তা ফাস্তফায়দনয জন্য যকায ড়ফদল গুরুত্ব প্রদান কদযদেন এফাং এ রদক্ষে প্রদয়াজনীয় ড়নদদ যনা অনুযণীয় ।
বাড়ত ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরা ইদনাদবন কড়ভটিয

২০১৭ াদরয কভযড়যকল্পনা ও অগ্রগড়ত বায় উস্থাদনয জন্য জনাফ

ভড়নরুজ্জাভান, কাযী কড়ভনায (আইড়টি) জক অনুদযাধ কদযন। কাযী কড়ভনায (আইড়টি), ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায ২০১৬
াদরয গৃীত কভযড়যকল্পনা ও অগ্রগড়ত প্রড়তদফদন উস্থান কদযন মা ড়নম্নরুঃ
ক্রঃনাং উদ্ভাফনী উদযাগ ফা প্রকদল্পয নাভ

ফাস্তফায়ন অগ্রগড়তয

উদযাদগয পরাপর

ায

ড়যভা/উকাযদবাগীয
ম্ভাব্য াংখ্যা

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরা
১

প্রদতেক উদজরা ভূড়ভ অড়পদ
জল্পদডস্ক স্থান।

১০০%

২

জজরা টাস্কদপা য কড়ভটি ও
উদজরা টাস্কদপা য কড়ভটি
দযজড়ভদন ড়যদযদনয ভাধ্যদভ
আশ্রয়ণ প্রকল্পগুদরাদত
ড়ফযাজভান ভস্যায তাৎক্ষড়ণক
ভাধান।
জজরাধীন কর ইউড়নয়দন
ড়নধ যাড়যত জন্টাদযয ভাধ্যদভ
জভাফাইর ব্যাাংড়কাং িড়তদত
ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর গ্রণ।
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জল্পদডস্ক স্থাদনয কাজ ম্পন্ন
দয়দে এফাং জফা গ্রীতাগণ জফা
গ্রণ কযদেন।
ড়যদযন ও তাৎক্ষড়ণক ভস্যায
ভাধান দে ।

জল্পদডদস্কয েক,
জফা গ্রীতাদদয এড়ি
জযড়জস্টায ।
বড়তযয ায বৃড়ি ,
জন্ড়নয়ন্ত্রণ িড়ত গ্রণ,
স্যাড়নদটন েক।

ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর ইউড়ডড় জথদক
গ্রণ কযা দে।

প্রড়তড়দন গদি ৫০ জন
জফা গ্রণ কযদেন।

৪

দয উদজরা ভূড়ভ অড়পদয
জযকড যভ ড়ডড়জটারাইদজন ও
নাভজাড়য প্রড়ক্রয়া অদটাদভন।
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৫

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টদন
অদক্ষভান মাত্রী াধাযদণয
সুড়ফধায জন্য জেদনয অফস্থান
ড়ডড়জটার ড়ডদে জফাদড য প্রদযণ।
জনন জবাগীদদয জফা
জীকযদণয রদক্ষে ড়াফ
যক্ষণ অড়পদ ফায ব্যফস্থা ,
,ড়টিদজন চাট যা ইতোড়দ।
২৩ জড়ন্টড়ভটাদযয জচদয় জোট
রুই,ইড়র,কাতর ইতোড়দ
ফাজাযজাত না কযায জন্য
বরাড়ন্টয়ায টিদভয ভাধ্যদভ
জজদরদদয উদ্বুিকযণ।
মদন্ত্রয াাদে ধান জযান ,
কাটা ও ভািাইদয়য ভাদধ্যভ
কৃড়ল খাভাযদক মাড়ন্ত্রকীকযণ।
কৃড়লদত মাড়ন্ত্রক প্রযুড়ক্ত
ব্যফাদযয ভাধ্যদভ পর
উৎাদদন কৃলদকয শ্রভ ও ভয়
াশ্রয় এয রদক্ষে মাড়ন্ত্রক
প্রযুড়ক্তয প্রদযনী েট স্থান।
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ড়বড়ডও অো এফাং ড়বড়ডও
ড়ি এয ভাধ্যদভ জযকড য
াংযক্ষণ ও অড়প ব্যফস্থানা
াংক্রান্ত প্রড়ক্ষণ প্রদান।
জজরাধীন আইড়ডয়া প্রদানকাযী
জযা কভযকতযা কভযচাযীদদয ভদধ্য পুযস্কায প্রদান।
জফা িড়ত জীকযণ,ই –
পাইড়রাং, ইদনাদবন ইতোড়দ
ড়ফলদয় প্রড়ক্ষণ প্রদাদনয জন্য
এটুআই ও াংড়িষ্ট অন্যান্য
প্রড়তিান / অাংীজন
ড়চড়িতকযণ।
জফায় উদ্ভাফন প্রড়ক্রয়ায ড়ফলদয়
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১০০%

অদটাদভন প্রড়ক্রয়া নাভজাড়য
দয়দে ।

গদি প্রড়তড়দন ৫০ টি।

কাড়িত পরাপর অড়জযত য় ড়ন ।

ম্পন্ন দয়দে।

প্রড়তড়দন গদি ৫০ জন
জফা গ্রণ কযদেন।

০%

ফাোই প্রড়ক্রয়া চরভান।

80%

চরভান।

৮০%

জজরা ও উদজরায়
facebook page চালু।

৫০%

চরভান ।

০%

ফাোই প্রড়ক্রয়া চরভান

৮০%

ই-পাইড়রাং প্রড়ক্ষণ চরভান
যদয়দে।

100%

জজরা ও উদজরায়
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৮ টি নতুন ইদনাদবন
প্রকল্প গ্রণ ।

৮ টি নতুন ইদনাদবন

facebook page চালু ।

ভতাভত গ্রদণয জন্য ই জভইরব্যফাদযয াাাড় অন্যান্য
াভাড়জক ভাধ্যদভয ব্যফায
ড়নড়িত কযায ম্ভাব্যতা মাচাই
কযা।

১৪

জজরা ও উদজরা ম যাদয়য
কর অড়প দত প্রাপ্ত
আইড়ডয়াভ াংযক্ষণ কযা ,
ইদনাদবন াংক্রান্ত ই-জভইর
,ড়নউজদরটায, ওদয়ফ াইদট
প্রকা ও াংযক্ষণ কযা ।

প্রকল্প গ্রন।

চরভান ।

৫০%

ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয
১৫
১৬

১৮

ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয উদজরাধীন
াঁচটি স্কুদর ড়ভড জড ড়ভর
চালুকযণ।
ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয উদজরাধীন
কর ভাধ্যড়ভক স্কুদর
ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ চালুকযণ।

১০০%

ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয উদজরাধীন
াঁচটি ইউড়নয়ন ড়যলদদয োত্রোত্রীদদয স্বাস্থে জফায রদক্ষে
স্বাস্থে কাড য প্রস্তুত ও ড়ফতযণ ।

১০০%

স্কুদর ড়ভড জড ড়ভর চালুকযদণয
পদর স্কুদর ড়ক্ষাথীদদয উড়স্থড়ত
বৃড়ি জদয়দে ।
স্কুদর ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ
থাকায় ড়ক্ষাথীযা ঠিকবাদফ
াঠ্য ড়ফলয়গুদরা অনুধাফন ও
প্রদয়াগ কযদত াযদে ।
সুড়ফধাফড়িত োত্র-োত্রীযা স্বাস্থে
জফা াদে।

80%

আশুগঞ্জ
১৯

২০

২১

২০১৭ াদরয ভদধ্য আশুগঞ্জ
উদজরা ফাল্যড়ফফা ভৄক্ত
জঘালণা ।

75%

ফাঞ্ছাযাভপুয উদজরায় কর
অড়পদয জফা ভ জনফান্ধফ
কযায রদক্ষে কর ম যাদয়য
কভযকতযা ও কভযাচাযীদদয ড়নকট
দত উদ্ভাফনী ধাযণা ড়নয়ড়ভত
প্রাড়প্তয উদেদে একটি
ইদনাদবন ফক্স চালু কযা ।
উদজরা ভূড়ভ অড়পদ জল্প
জডক্স স্থান কযা দয়দে এফাং

৭৫%

কাজ প্রায় জদলয দথ ।

80%

প্রড়ক্রয়াধীন
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উদজরা প্রান ও স্থানীয়
জনাধাযণ ।
ফাঞ্ছাযাভপুয

1.DOCX

৫০০ জন ।

২২

একজন কভযচাযীদক দাড়য়ত্ব জদয়া
দয়দে।
ফাঞ্ছাযাভপুয উদজরায়
য
দূগাযাভপুয
যকাযী প্রাথড়ভক
ড়ফযারদয় ড়ভড-জড ড়ভর চালু
কযা দয়দে।

প্রড়ক্রয়াধীন ।

৭৫%

যাইর
২৩

প্রাথড়ভক ড়ফযারদয়
অড়ববাফক ভাদফ, ড়ভডজড ড়ভর চালু কযায রদক্ষে
ম যায়ক্রদভ কর ড়ফযারদয়
ড়ফনাভদল্য টিড়পন ফক্স
যফযাদয উদযাগ গ্রণ
কযা দয়দে।

80%

ড়ক্ষাথী ঝদয যা জযাধ
এফাংতবাগ জনদগািীদক ড়ড়ক্ষত
কদয গদি জতারায ভাধ্যদভ
যকাদযয এড়ডড়জ অজযদন
ায়ক ভূড়ভকা যাখদফ।

উদজরায কর
প্রাথড়ভক ড়ফযারয়
গুদরায জভাট ড়ক্ষাথী
৪৬৫৩০ জন

ড়ফজয়নগয
২৪

ড়ফজয়নগয উদজরায কর
স্কুদর ড়ভড জড ড়ভর চালু কযা ।

60%

প্রড়ক্রয়াধীন ।

২৫

ড়ফজয়নগয উদজরায কর
ভাধ্যড়ভক স্কুদর ভাড়িড়ভড়ডয়া
িারুভ চালু কযা ।
ড়ফজয়নগয উদজরা ভূড়ভ
অড়পদ জল্পদডস্ক স্থান ।

৭৫%

প্রড়ক্রয়াধীন ।

১০০%

২৭

ইদনাদবন াংক্রান্ত জপইবুক
গ্রু প্রড়তিা কযা

১০০%

জল্পদডস্ক স্থাদনয কাজ ম্পন্ন
দয়দে এফাং জফা গ্রীতাগন জফা
গ্রণ কযদেন ।
জপইবুদকয ভাধ্যদভ ড়ফড়বন্ন
ভস্যায ভাধান কযা দে।

২৮

ড়ফজয়নগয উদজরায় ড়রচু
চাদলয াাাড় এড়
কারচাদযয ব্যফস্থা ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

২৯

ড়ফজয়নগয, উদজরায়
গ্রীষ্মকারীন টদভদটা ও তযভৄজ
চাদলয ম্প্রাযণ ।

৪৫%

প্রড়ক্রয়াধীন

২৬
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গদি ৩০ টি

আখাউিা
৩০
৩১

আখাউিা উদজরায় ৩টি
প্রাথড়ভক ড়ফযারদয় ড়ভড জড
ড়ভর চালু কযা দয়দে ।
উদজরা ভুড়ভ অড়পদ জল্পদডক্স
স্থাদনয উদযাগ গ্রণ ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন আদে

১০০%

জল্পদডস্ক স্থাদনয কাজ ম্পন্ন
দয়দে এফাং জফা গ্রীতাগন জফা
গ্রণ কযদেন ।
নফীনগয

৩২

উন্নয়ন কাদজ ওবায জরড়াং
ড়নয়ন্ত্রণ ।
ভৄড়ক্তদমািাদদয দাপন কাপদনয
খযচ ড়যদাধ জীকযন ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

১০০%

৩৪

তবাগ অনরাইন জন্ ড়নফন্ধন
ড়নড়িতকযদনয ভাধ্যদভ
ফাল্যড়ফফা ড়নদযাধ ।

১০০%

দ্রুততয ভদয় ভৄড়ক্তদমািাদদয
দাপন কাপদনয খযচ ড়যদাধ
কযা দে ।
ঠিক ফয় ড়নধ যাযণ ও ফাল্যড়ফফা
জযাধ কযা মাদে।

৩৫

নফীনগয উদজরায কর
৫০%
ভড়জদ, াভাড়জক কফযস্থান ও
ভড়িদযয ডাটাদফইজ প্রস্তুতকযণ
।
অড়যত ম্পড়ি ক তপড়রভুক্ত ৫০%
ম্পড়িয ড়রজ নফায়ন ।

প্রড়ক্রয়াধীন

প্রড়ক্রয়াধীন

৩৮

কৃড়ল ম্পড়কযত তথ্য জফা
৫০%
জীকযন ।
প্রযুড়ক্ত ম্প্রাযদণ ড়বড়ডও জা । ৫০%

৩৯

ভাতৃত্বকারীন ছুটি অনরাইন ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৪০

নফীনগয ফাজায এরাকায় ড়ড়
কোদভযা স্থান ।

১০০%

৩৩

৩৬
৩৭

প্রড়ক্রয়াধীন

প্রড়ক্রয়াধীন

অযাধ াংঘটদনয ায হ্রা
জদয়দে ।
নাড়যনগয

৪১

ভাধ্যড়ভক স্কুদর ড়ভড জড ড়ভর
চালু কযা ।

১০০%

৪২

ফাল্যড়ফফা ভৄক্ত উদজরা
ড়ফড়নভযাদণয রদক্ষে নাড়যনগয

৫০%
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যকাযীবাদফ প্রাপ্ত ল্যাট ও
প্রদজক্টদযয াাাড় ড়ফিফানদদয
জথদক প্রাপ্ত ল্যাট ও
কড়ম্পউটায ড়ক্ষা প্রড়তিাদন
ড়ফতযদণয পদর ভাড়িড়ভড়ডয়া
িারুভ আদযা জজাযদায দয়দে।
ফাল্যড়ফফা ম্পদকয দচতনতা
বৃড়ি এফাং জন্ ড়নয়ন্ত্রদনয প্রড়ত

উদজরাদক ফাল্যড়ফফা ভৄক্ত
উদজরা জঘালণা কযা ।

৪৩

নাড়যনগয উদজরাদক স্কাউট
উদজরা জঘালণা ।

আগ্র জফদিদে। এোিা কাজী
াদফদদয ফাল্যড়ফফা
জযড়জদেন না কযা, ড়ফড়ষ্ট
ব্যড়ক্তফদগযয ফাল্যড়ফফা অনুিাদন
অাংগ্রণ না কযা এফাং ড়ফফা
জযড়জদেন ায বৃড়ি জদয়দে।
ভাধ্যড়ভক ম যাদয় কর ড়ক্ষা
প্রড়তিাদন স্কাউটদর গঠন ও
কাম যক্রভ চালু থাকায পদর
ড়ক্ষাথীযা প্রাথড়ভক ড়চড়কৎা,
বৃক্ষদযাণ, ড়ফদুেৎ কোম্প স্থান
ও দুদম যাগ জভাকাদফরা ভাজ
উন্নয়নভরক কাদজ ম্পৃক্ত থাকায়
তাযা ড়ফথগাভী না দয় জদদয
উন্নয়দন কাজ কযদে ।

১০০%

কফা
৪৪

৪৫

৪৬
৪৭

৪৮

৪৯

৫০

উদজরা ম যাদয় কর
ইদনাদবন টিদভয দস্যদদয
জন্য ইদনাদবন াংক্রান্ত
প্রড়ক্ষদণয আদয়াজন কযা ।
কফা উদজরায ১০ টি
ইউড়নয়দনয গ্রাভ পুড়রদয
জফতন বাতা জভাফাইর
ব্যাাংড়কাং, ইউড়নয়ন ড়ডড়জটার
জন্টাদযয ভাধ্যদভ প্রদান।
ইদনাদবন াংক্রান্ত
জপইবুক গ্রু প্রড়তিা কযা
উদজরায কর ইউড়নয়ন
ড়ডড়জটার জন্টাদযয ভাধ্যদভ
জভাফাইর ব্যাাংড়কাং িড়তদত
ল্লী ড়ফদুেৎ ড়ফর প্রদান ।
অনরাইদন আইড়ডয়া প্রদান
কযায জন্য একটি অনরাইন
োটপভয ততড়য কযা এফাং প্রড়ত
ভাদ অনরাইদন প্রাপ্ত
আইড়ডয়াভ মাচাই ফাোই
কয।
উদজরা ম যাদয় কর
ইদনাদবন টিদভয দস্যদদয
জন্য ইদনাদবন াংক্রান্ত
প্রড়ক্ষদণয আদয়াজন কযা ।
উদজরাধীন আইড়ডয়া
প্রদানকাযী জযা কভযকতযাকভযচাযীদদয ভদধ্য পুযষ্কায
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প্রদান ।
৫১

৫২
৫৩

৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৮

ড়বড়ডও অো এফাং ড়বড়ডও
ড়ি এয ভাধ্যদভ জযকড য
াংযক্ষণ ও অড়প ব্যফস্থানা
াংক্রান্ত প্রড়ক্ষণ প্রদান।
কফা উদজরা ভূড়ভ অড়পদয
জযকড যভ ড়ডড়জটারাইদজন ও
নাভজাড়য প্রড়ক্রয়া অদটাম্যান ।
কফা উদজরায াাি কতযন
ও নদী, খার, পুকুয বযাট,
যকাড়য গাে কতযন
জনপ্রড়তড়নড়ধদদয ভাধ্যদভ জযাধ
কযা।
কফা উদজরা ভূড়ভ অড়পদ
জল্পদডক্স স্থান
ফাল্য ড়ফফা ড়নদযাধ াংক্রান্ত
গণদচতনতা ততড়য কযা।
ড়ফযারদয় ড়ক্ষাথী তবাগ
উড়স্থড়ত ড়নড়িতকযদণ ‘ইভড়নটড়যাং’ চালু
কফা উদজরায় কভদক্ষ
াঁচটি স্কুদর ড়ভড জড ড়ভর চালু
কযা
কফা জযরওদয় জস্টদন
অদক্ষভান মাত্রী াধাযদণয
সুড়ফধায জন্য জেদনয অফস্থান
ড়ডড়জটার ড়ডদে জফাদড য প্রদযন।

৫০%
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বাড়ত ফদরন জম, উস্থাড়ত কভযড়যকল্পনা ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম , জজরা ও উদজরা ম যাদয় জভাট ৫৮ টি কভযড়যকল্পনা
যদয়দে। ড়তড়ন গৃীত কভযড়যকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত ড়নদয় আদরাচনা কদযন, বায় উড়স্থত দস্যগদণয ভাদঝ জকউ জকউ জানান
উদ্ভাফনী কভযড়যকল্পনা ২০১৬ এয ড়কছু ড়যকল্পনায ড়ফলয় ফাস্তফায়ন ভাড়প্তয দথ আফায ড়কছু কভযড়যকল্পনা ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ
চরভান যদয়দে। গৃীত প্রকল্প এফাং ফাস্তফায়ন ড়ফলদয় ড়ফস্তাড়যত আদরাচনা য়। ড়তড়ন উদজরা ড়নফ যাী অড়পাযগণদক তাদদয ড়নজ
ড়নজ উদজরায উদ্ভাফনী উদযাগ ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত াংক্রান্ত তথ্য ড়নয়ড়ভতবাদফ জানাদত অনুদযাধ কদযন। স্কুরগুদরাদত ড়ভড জড ড়ভর
চালু , জযরওদয় জস্টদন ড়ডড়জটার ড়ডদে চালু , ইউড়ডড়দত জভাফাইর ব্যাাংড়কাং এয ভাধ্যদভ ল্লীড়ফদুেদতয ড়ফর আদায় , ফাল্যড়ফফা
প্রড়তদযাধ ডাটাদফইজ ততড়য ও ড়ফফা জযড়জদেন ড়নড়িতকযণ, ইদনাদবন ফক্স স্থান ও ড়ফড়বন্ন উদ্ভাফনী ড়যকল্পনা জদয়ায জন্য
অনরাইন োটপভয ততড়য ইতোড়দ ড়ফলদয় যাভয প্রদান কদযন । গৃীত কভযড়যকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য জম জযাড ম্যা প্রণয়ন কযা
দয়দে জ জভাতাদফক কভযসূড়চ গ্রণ ও ফাস্তফায়দনয উদযাগ ড়নদত বাড়ত াংড়িষ্টদদয অনুদযাধ জানান।
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ড়ফস্তাড়যত আদরাচনা জদল ফ যেড়তক্রদভ ড়নম্নরূ ড়িান্ত গৃীত য় :
ক্রড়ভক নাং

গৃীত ড়িান্ত

1.

জযাড ম্যা অনুমায়ী এ জজরায় গৃীত কর উদ্ভাফনী ড়যকল্পনা
ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় কভযসূড়চ গ্রণ,ফাস্তফায়ন ও ড়নয়ড়ভত
ভড়নটড়যাং কযদত দফ।
ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায কর উদজরায ড়ফযারয়ভদ ড়ভড জড ড়ভর
চালু কদয তা ফাস্তফায়ন কযদত দফ।

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

ফাস্তফায়দন

ড়ফযারদয়য োত্রোত্রীদদয স্বাস্থেদফা ড়নড়িতকযদণয রদক্ষে
স্বাস্থেকাডয প্রস্তুত এফাং ব্যফায ড়নড়িত কযদত ড়ড়বর াজযন,
ব্রাহ্মণফাড়িয়ায ড়নয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থে ড়ফলয়ক কভযকতযাদদয প্রদয়াজনীয়
ড়নদদ যনা প্রদান কযদত ড়ড়বর াজযন , ব্রাহ্মণফাড়িয়া জক অনুদযাধ
কযা য় ।
উদজরা প্রাদনয নাদভ চালুকৃত প্রদতেকটি জপবুক জজদক জজরা
প্রান, ব্রাহ্মণফাড়িয়ায জপবুক জদজয াদথ াংদমাগ কদয ড়দদত
দফ।
ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টদন অদক্ষভান মাত্রী াধাযদণয
সুড়ফধায জন্য জেদনয অফস্থান ড়ডড়জটার ড়ডদে জফাদডয প্রদযদনয
প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ড়ফস্তাড়যত ফাদজট বায় উস্থান কযদত
দফ।
ফাস্তফায়নকাযী কতৃযক্ষদক প্রড়তভাদয ০৫ তাড়যদখয ভদধ্য প্রকল্প
ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত প্রড়তদফদন জজরা প্রাদকয কাম যারদয় জপ্রযণ
কযদত দফ।
গৃীত প্রকল্প ড়নধ যাড়যত ভদয়য ভদধ্য ১০০% ফাস্তফায়ন ড়নড়িত
কযদত প্রদয়াজনীয় দমাড়গতা ও ভড়নটড়যাং কযদত াংড়িষ্ট দপ্তয
প্রধানদদয অনুদযাধ কযা য়।
কাজী ,ভাওরানা , পুদযাড়তদদয ডাটাদফইজ ততড়য ও প্রদতেকটি
ড়ফফাদয জযড়জদেন ড়নড়িত কযদত দফ।
প্রকল্প ফাস্তফায়দন কাড়যগড়য অন্যান্য দমাড়গতা প্রদয়াজন দর
অন্যান্য দপ্তয ফা স্থানীয়দদয কাে জথদক গ্রদণয উদযাগ ড়নদত দফ।
ইদতাভদধ্য ম্পন্ন উদযাগভ পদরাআ / ভড়নটড়যাং কযদত দফ।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা (কর),
জজরা ড়ক্ষা কভযকতযা , জজরা প্রাথড়ভক
ড়ক্ষা কভযকতযা , ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
ড়ড়বর াজযন , ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা
(কর),ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
জস্টন ভাস্টায,
ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টন ।
াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া
ইদনাদবন উদযাগ ফাস্তফায়নকাযী ।

াংড়িষ্ট দপ্তয প্রধান ও উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া
11.
উদজরা ইদনাদবন কড়ভটিয বা ড়নয়ড়ভত কযদত দফ।
উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা ( কর),
ব্রাহ্মণফাড়িয় ।
৩. বায় আয জকান আদরাচে ড়ফলয় না থাকায় বাড়ত জম উদযাগভ ফাস্তফায়নাধীন যদয়দে জ উদযাগগুদরায পর
ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ জনদফা জীকযণ এফাং জনগদণয দুদবযাগ রাঘদফ াংড়িষ্ট কদরয আন্তড়যক দমাড়গতা এফাং ড়ক্রয়
অাংগ্রণ কাভনা কদয উড়স্থত করদক ধন্যফাদ জাড়নদয় বায ভাড়প্ত জঘালণা কদযন।
10.

জভা: আাদুজ্জাভান
অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
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নম্বয : ০৫.৪২.১২০০.০২৬.০9.০০২.১৭ -

তাড়যখ:

তজেি ১৪২৪
জভ ২০১৭

অনুড়রড় দয় জ্ঞাতাদথ য জপ্রযণ কযা র :
০১। ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়চফ, ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাগ, ফাাংরাদদ ড়চফারয়, ঢাকা।
০২। ড়চফ, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুড়ক্ত ড়ফবাগ, ড়ফড়ড় বফন (৫ভ তরা), আগাযগাঁও, ঢাকা।
০৩। ড়ফবাগীয় কড়ভনায, চট্টগ্রাভ।
০৪। ড়যচারক, স্থানীয় যকায ড়ফবাগ ও ড়চপ ইদনাদবন অড়পায, চট্টগ্রাভ।
অনুড়রড় অফগড়ত ও কাম যাদথ য :
০1। উ-ড়যচারক, স্থানীয় যকায ড়ফবাগ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০২। ড়ড়বর াজযন, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৩। উদজরা ড়নফ যাী অড়পায, দয/নাড়যনগয/যাইর/কফা/আখাউিা/নফীনগয/ফাঞ্ছাযাভপুয/আশুগঞ্জ/ড়ফজয়নগয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৪। উ - ড়যচারক, কৃড়ল ম্প্রাযণ অড়ধদপ্তয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৫। জজরা ভৎস্য অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৬। উ - ড়যচারক, যুফ উন্নয়ন অড়ধদপ্তয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৭। ড়জ.এভ, ল্লী ড়ফদুেৎ ড়ভড়ত, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৮। জজরা ড়াফ যক্ষণ অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
0৯। জজরা তথ্য অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১০। জজরা ভফায় অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১১। কাযী প্রদকৌরী, এরড়জইড়ড, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১২। কাজী যীফুর ইরাভ, প্রবালক, ব্রাহ্মণফাড়িয়া যকাড়য ভড়রা কদরজ।
১৩। জনাফ জভা: নাড়েয উড়েন, প্রবালক, দযন ড়ফবাগ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া যকাড়য কদরজ।
১৪। জজরা ড়ক্ষা অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১৫। জজরা প্রাথড়ভক ড়ক্ষা অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
১৬। অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া ড়রদটকড়নক ইন্পটিটিউট, ড়ফজয়নগয।
১৭ ।অধ্যক্ষ, জাানাযা কুদ্দু ইড়ঞ্জড়নয়াড়যাং ইন্পটিটিউট, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১৮। জস্টন ভাস্টায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টন।
১৯। .....................................

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ব্রাহ্মণফাড়িয়া
(আইড়টি াখা)
www.brahmanbaria.gov.bd

জুন ভাদ অনুড়িত জজরা ইদনাদবন কড়ভটিয বায কাম যড়ফফযণী
বাড়ত : জভা: আাদুজ্জাভান
অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
বায স্থান : জজরা প্রাদকয দেরন কক্ষ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
বায তাড়যখ :
১৮ জুন ২০১৭।
ভয়
: জফরা ১:০০ ঘটিকা।
বায় উড়স্থড়ত : ড়যড়ষ্ট ‘ক’
বাড়ত উড়স্থত করদক স্বাগত জাড়নদয় বায কাম যক্রভ শুরু কদযন। ড়তড়ন ফদরন জম, উদ্ভাফনী উদযাগ, কভযড়যকল্পনা
প্রণয়ন এফাং জনস্বাদথ য তা ফাস্তফায়দনয জন্য যকায ড়ফদল গুরুত্ব প্রদান কদযদেন এফাং এ রদক্ষে প্রদয়াজনীয় ড়নদদ যনা অনুযণীয় ।
বাড়ত ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরা ইদনাদবন কড়ভটিয

২০১৭ াদরয কভযড়যকল্পনা ও অগ্রগড়ত বায় উস্থাদনয জন্য জনাফ

ভড়নরুজ্জাভান, কাযী কড়ভনায (আইড়টি) জক অনুদযাধ কদযন। কাযী কড়ভনায (আইড়টি), ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায ২০১৬
াদরয গৃীত কভযড়যকল্পনা ও অগ্রগড়ত প্রড়তদফদন উস্থান কদযন মা ড়নম্নরুঃ
ক্রঃনাং উদ্ভাফনী উদযাগ ফা প্রকদল্পয নাভ

ফাস্তফায়ন অগ্রগড়তয

উদযাদগয পরাপর

ায

ড়যভা/উকাযদবাগীয
ম্ভাব্য াংখ্যা

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরা
১

প্রদতেক উদজরা ভূড়ভ অড়পদ
জল্পদডস্ক স্থান।

১০০%

২

জজরা টাস্কদপা য কড়ভটি ও
উদজরা টাস্কদপা য কড়ভটি
দযজড়ভদন ড়যদযদনয ভাধ্যদভ
আশ্রয়ণ প্রকল্পগুদরাদত
ড়ফযাজভান ভস্যায তাৎক্ষড়ণক
ভাধান।
জজরাধীন কর ইউড়নয়দন
ড়নধ যাড়যত জন্টাদযয ভাধ্যদভ
জভাফাইর ব্যাাংড়কাং িড়তদত
ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর গ্রণ।

65%

৩
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জল্পদডস্ক স্থাদনয কাজ ম্পন্ন
দয়দে এফাং জফা গ্রীতাগণ জফা
গ্রণ কযদেন।
ড়যদযন ও তাৎক্ষড়ণক ভস্যায
ভাধান দে ।

জল্পদডদস্কয েক,
জফা গ্রীতাদদয এড়ি
জযড়জস্টায ।
বড়তযয ায বৃড়ি ,
জন্ড়নয়ন্ত্রণ িড়ত গ্রণ,
স্যাড়নদটন েক।

ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর ইউড়ডড় জথদক
গ্রণ কযা দে।

প্রড়তড়দন গদি ৫০ জন
জফা গ্রণ কযদেন।

৪

দয উদজরা ভূড়ভ অড়পদয
জযকড যভ ড়ডড়জটারাইদজন ও
নাভজাড়য প্রড়ক্রয়া অদটাদভন।

১০০%

৫

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টদন
অদক্ষভান মাত্রী াধাযদণয
সুড়ফধায জন্য জেদনয অফস্থান
ড়ডড়জটার ড়ডদে জফাদড য প্রদযণ।
জনন জবাগীদদয জফা
জীকযদণয রদক্ষে ড়াফ
যক্ষণ অড়পদ ফায ব্যফস্থা ,
,ড়টিদজন চাট যায ইতোড়দ।
২৩ জড়ন্টড়ভটাদযয জচদয় জোট
রুই,ইড়র,কাতর ইতোড়দ
ফাজাযজাত না কযায জন্য
বরাড়ন্টয়ায টিদভয ভাধ্যদভ
জজদরদদয উদ্বুিকযণ।
মদন্ত্রয াাদে ধান জযাণ,
কাটা ও ভািাইদয়য ভাধ্যদভ
কৃড়ল খাভাযদক মাড়ন্ত্রকীকযণ।
কৃড়লদত মাড়ন্ত্রক প্রযুড়ক্ত
ব্যফাদযয ভাধ্যদভ পর
উৎাদদন কৃলদকয শ্রভ ও ভয়
াশ্রয় এয রদক্ষে মাড়ন্ত্রক
প্রযুড়ক্তয প্রদযনী েট স্থান।

0%

৬

৭

৮
৯

১০

১১
১২

১৩

ড়বড়ডও অো এফাং ড়বড়ডও
ড়ি এয ভাধ্যদভ জযকড য
াংযক্ষণ ও অড়প ব্যফস্থানা
াংক্রান্ত প্রড়ক্ষণ প্রদান।
জজরাধীন আইড়ডয়া প্রদানকাযী
জযা কভযকতযা কভযচাযীদদয ভদধ্য পুযস্কায প্রদান।
জফা িড়ত জীকযণ,ই –
পাইড়রাং, ইদনাদবন ইতোড়দ
ড়ফলদয় প্রড়ক্ষণ প্রদাদনয জন্য
এটুআই ও াংড়িষ্ট অন্যান্য
প্রড়তিান / অাংীজন
ড়চড়িতকযণ।
জফায় উদ্ভাফন প্রড়ক্রয়ায ড়ফলদয়
ভতাভত গ্রদণয জন্য ই জভইরব্যফাদযয াাাড় অন্যান্য
াভাড়জক ভাধ্যদভয ব্যফায
ড়নড়িত কযায ম্ভাব্যতা মাচাই
কযা।
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১০০%

অদটাদভন প্রড়ক্রয়ায নাভজাড়য
দয়দে ।

গদি প্রড়তড়দন ৫০ টি।

কাড়িত পরাপর অড়জযত য় ড়ন ।

ম্পন্ন দয়দে।

প্রড়তড়দন গদি ৫০ জন
জফা গ্রণ কযদেন।

০%

ফাোই প্রড়ক্রয়া চরভান।

80%

চরভান।

৮০%

জজরা ও উদজরায়
facebook page চালু।

৫০%

চরভান ।

০%

ফাোই প্রড়ক্রয়া চরভান

৮০%

ই-পাইড়রাং প্রড়ক্ষণ চরভান
যদয়দে।

100%

জজরা ও উদজরায়
facebook page চালু ।
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৮ টি নতুন ইদনাদবন
প্রকল্প গ্রণ ।

৮ টি নতুন ইদনাদবন
প্রকল্প গ্রন।

১৪

জজরা ও উদজরা ম যাদয়য
কর অড়প দত প্রাপ্ত
আইড়ডয়াভ াংযক্ষণ কযা ,
ইদনাদবন াংক্রান্ত ই-জভইর
,ড়নউজদরটায, ওদয়ফ াইদট
প্রকা ও াংযক্ষণ কযা ।

চরভান ।

৫০%

ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয
১৫

ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয উদজরাধীন
কর ভাধ্যড়ভক স্কুদর
ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ
চালুকযণ।

১০০%

প্রড়তটি ড়ক্ষাথী ড়ডড়জটার িড়ত
ব্যফাদযয জ্ঞান রাব কযদে।

২০০০ জন

১৬

ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয উদজরাধীন
ড়তনটি ইউড়নয়ন ড়যলদদয
ড়ফড়বন্ন ব্লদক ধান উৎাদদন
দানাদায কীটনাক ব্যফায
ড়নরুৎাড়দতয রদক্ষে কৃলক
প্রড়ক্ষণ ও াড়চাং এয জন্য টি
ড়ফতযণ ।
ীতানগদযয দুঃস্থ ভড়রাদদয
জীফনভান উন্নয়দনয রদক্ষে
জভাভফাড়ত ততড়যয প্রড়ক্ষণ
কভযসূড়চ

১০০%

কীটনাক ব্যফায না কযায পদর
উৎাদন ফািদে ।

২০০ জন

১০০%

দুঃস্থ ও অায় ভড়রাগদণয
জীফনমাদনয ভান উন্নত দয়দে

২০০ জন

উদজরা ড়ডড়জটার জন্টাদযয
ভাধ্যদভ ৩০০ জন যুফকযুফতীদক আত্ম কভযাংস্থাদনয
রদক্ষে জফড়ক কড়ম্পউটায
প্রড়ক্ষণ জকা য প্রদান ।

১০০%

কড়ম্পউটায জ্ঞান রাব কযদে

৩০০ জন

উদজরা প্রান ও স্থানীয়
জনাধাযণ ।

৫০০ জন ।

১৭

১৮

আশুগঞ্জ
১৯

২০

২০১৭ াদরয ভদধ্য আশুগঞ্জ
উদজরা ফাল্যড়ফফা ভৄক্ত
জঘালণা ।

75%

ড়ভডদড ড়ভর চালু কযায রদক্ষে
উদজরাধীন প্রাথড়ভক
ড়ফযারদয়য ৩য়-৫ভ জশ্রড়ণয
োত্র-োত্রীদদয ভাদঝ টিড়পনফক্স
যফযাদয উদযাগ গ্রণ কযা
দয়দে।

৮৫%
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ফাঞ্ছাযাভপুয
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ড়ক্ষাথী ঝদয যা কদভদে।

১১০৩ জন ।

২১

২২

২৩
২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

গ্রাম্য আদারত কাম যকয কযায
রদক্ষে াংড়িষ্ট কদরয ক্ষভতা
বৃড়িয ভাধ্যদভ সুড়ফধা ফড়িত ও
প্রাড়ন্তক জনদগািীয ড়ফচায প্রাড়প্তয
অনুকূর ড়যদফ সৃড়ষ্ট কযা
উদজরা টাস্কদপা য কড়ভটি
দযজড়ভদন ড়যদযদনয ভাধ্যদভ
আশ্রয়ণ প্রকল্পগুদরাদত
ড়ফযাজভান ভস্যায তাৎক্ষড়নক
ভাধান ।
নাভজাড়য অদটাদভন প্রড়ক্রয়া ও
জযকড যভদয ড়ডড়জটারাইদজন
উদজরাধীন কর ইউড়নয়দন
ড়নধ যাড়যত জন্টাদযয ভাধ্যদভ
জভাফাইর ব্যাাংড়কাং িড়তদত
ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর গ্রণ
২০টি উচ্চ ড়ফযারদয় একজন
ড়ড়ক্ষকায তত্বাফধাদন ১০ (দ)
দস্য ড়ফড়ষ্ট োত্রীয ভন্বদয়
একটি কড়ভটি গঠন কদয
ফাল্যড়ফফা প্রড়তদযাদধ
প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা
কৃড়ল ড়বড়িক ড়ফড়বন্ন ওদয়ফ
াইট ও জভাফাইর অো
ব্যফাদযয ভাধ্যদভ পদরয
জযাগ এফাং পদরয ড়ফড়বন্ন উন্নত
প্রযুড়ক্ত ম্পদকয তথ্য াংগ্রদয
জন্য ইউড়নয়ন ড়বড়িক কৃলকদর
গঠন
২৫টি ভাধ্যড়ভক ড়ফযারদয়
ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ স্থান

৩৫%

সুড়ফধা ফড়িত ও প্রাড়ন্তক
জনদগািীয ড়ফচায প্রাড়প্তয অনুকূর
ড়যদফ সৃড়ষ্ট দে

৬০ জন ।

৮০%

ড়যদযদনয ভাধ্যদভ ভস্যায
তাৎক্ষড়নক ভাধান

১০০ জন।

৫০%

নাভজাড়য অদটাদভন প্রড়ক্রয়া ও
জযকড যভদয ড়ডড়জটারাইদজন
ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর ইউড়ডড় জথদক
গ্রণ শুরু দয়দে।

জভাফাইদর এএভএ এয
ভাধ্যদভ নাযী ড়নম যাতন ড়ফলয়ক
অড়বদমাদগয জনাট প্রচায

৭০%

৬৫জন
১২০০জন

৫০%

ফাল্যড়ফফা প্রড়তদযাদধ কাম যকয
ায়ক ভূড়ভকা যাখদে।

১০০জন

৭৫%

কৃলকদর তাৎক্ষড়নক ভাধান
াদে

৪০০০ জন।

৮৫%

ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ এয াাদে
োত্র – োত্রীযা িারুভ উদবাগ
কযদে

৪০০০ জন

৮৫%

নাযী ড়নম যাতন ড়ফলয়ক দচতনতা
বৃড়ি াদে

১০০০জন

যাইর
২৯

প্রাথড়ভক ড়ফযারদয়
অড়ববাফক ভাদফ, ড়ভডজড ড়ভর চালু কযায রদক্ষে
ম যায়ক্রদভ কর ড়ফযারদয়
ড়ফনাভদল্য টিড়পন ফক্স
যফযাদয উদযাগ গ্রণ
কযা দয়দে।
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ড়ক্ষাথী ঝদয যা জযাধ
এফাংতবাগ জনদগািীদক ড়ড়ক্ষত
কদয গদি জতারায ভাধ্যদভ
যকাদযয এড়ডড়জ অজযদন
ায়ক ভূড়ভকা যাখদফ।

উদজরায কর
প্রাথড়ভক ড়ফযারয়
গুদরায জভাট ড়ক্ষাথী
৪৬৫৩০ জন

ড়ফজয়নগয
৩০

৩১
৩২

৩৩

৩৪

ড়ফজয়নগয উদজরায কর
প্রাথড়ভক ড়ফযারদয় গযীফ ও
জভধাফী োত্র োত্রীদদয ভাদঝ স্কুর
ব্যাগ ড়ফতযণ।
ড়ফজয়নগয উদজরায কর
ভাধ্যড়ভক স্কুদর ভাড়িড়ভড়ডয়া
িারুভ চালু কযা ।
ড়ফজয়নগয উদজরাধীন ড়তনটি
ইউড়নয়ন ড়যলদদয ড়ফড়বন্ন ব্লদক
ধান উৎাদদন দানাদায
কীটনাক ব্যফায
ড়নরুৎাড়দতয রদক্ষে কৃলক
প্রড়ক্ষণ ও াড়চাং এয জন্য টি
ড়ফতযণ ।
ড়ফজয়নগদযয দুঃস্থ ভড়রাদদয
জীফনভান উন্নয়দনয রদক্ষে
জভাভফাড়ত ততড়যয প্রড়ক্ষণ
কভযসূড়চ
উদজরা ড়ডড়জটার জন্টাদযয
ভাধ্যদভ ৩০০ জন যুফকযুফতীদক আত্ম কভযাংস্থাদনয
রদক্ষে জফড়ক কড়ম্পউটায
প্রড়ক্ষণ জকা য প্রদান ।

৪৫%

প্রড়ক্রয়াধীন ।

৪৫০ জন

৬৫%

প্রড়তটি ড়ক্ষাথী ড়ডড়জটার

৫৫৮ জন

িড়তদত জ্ঞানরাব কযদে।
৪৫%

কীটনাক ব্যফায না কযায পদর
উৎাদন ফািদে ।

৩৫০ জন

৪০%

ততড়যকৃত জভাভফাড়ত
ফাজাযজাতকদয তাযা ড়নদজযা
স্বাফরম্বী দে। স্থানীয় দে
চাড়দা ড়দনড়দন ফািদে।
জফকায যুফক-যুফতী স্বাফরম্বী

২২৫ জন

৪৫%

২৫০ জন

দে।

আখাউিা
৩৫

৩৬

৩৭

৩৮

স্থানীয় ম্পদ ব্যফাদযয
ভাধ্যদভ আখাউিা উদজরাধীন
কর প্রাথড়ভক ড়ফযারয় ও ড়নম্ন
ভাধ্যড়ভক ড়ফযারদয় ড়ভড-জড
ড়ভর চালু কযণ
আখাউিা উদজরায ১৬টি
ভাধ্যড়ভক ড়ফযারদয়
ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ চালুকযণ
দুঃস্থ ভড়রাদদয জীফনভান
উন্নয়দনয রদক্ষে নাযী উন্নয়ন
জপাযাদভয ভাধ্যদভ ভড়রাদদয
স্ত ড়ল্প ড়ফলয়ক প্রড়ক্ষণ প্রদান
উদজরা ভুড়ভ অড়পদয জযকডয
ড়জকযন ।
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১০০%

ড়ক্ষায ায বৃড়ি এফাং ঝদয িা

৮০০০ জন

জযাদধ ভূড়ভকা যাখদে।

১০০%

১০০%

৭০%

1.DOCX

ড়ফযারদয়য ড়ক্ষাথীগণ ড়ডড়জটার
িড়তদত ড়ক্ষা রাব কযদত
াযদে এফাং ড়ক্ষা জক্ষদত্র
ভদনাদমাগ বৃড়ি াদে
প্রড়ক্ষদণয ভাধ্যদভ ততড়যকৃত ে
ফাজাযজাত কদয ড়নদজযা স্বাফরম্বী
দে এফাং স্থানীয় চাড়দা পুযণ
কযদে।
জনগণদক জফা প্রদান দ্রুততয ও
জ দফ

১০০০ জন

৬০ জন

আখাউিা উদজরায
জফা প্রতোী জনগণ

নফীনগয
৩৯

উন্নয়ন কাদজ ওবায জরড়াং
ড়নয়ন্ত্রণ ।
ভৄড়ক্তদমািাদদয দাপন কাপদনয
খযচ ড়যদাধ জীকযন ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

১০০%

৪১

তবাগ অনরাইন জন্ ড়নফন্ধন
ড়নড়িতকযদনয ভাধ্যদভ
ফাল্যড়ফফা ড়নদযাধ ।

১০০%

দ্রুততয ভদয় ভৄড়ক্তদমািাদদয
দাপন কাপদনয খযচ ড়যদাধ
কযা দে ।
ঠিক ফয় ড়নধ যাযণ ও ফাল্যড়ফফা
জযাধ কযা মাদে।

৪২

নফীনগয উদজরায কর
৫০%
ভড়জদ, াভাড়জক কফযস্থান ও
ভড়িদযয ডাটাদফইজ প্রস্তুতকযণ
।
অড়যত ম্পড়ি ক তপড়রভুক্ত ৫০%
ম্পড়িয ড়রজ নফায়ন ।

প্রড়ক্রয়াধীন

প্রড়ক্রয়াধীন

৪৫

কৃড়ল ম্পড়কযত তথ্য জফা
৫০%
জীকযন ।
প্রযুড়ক্ত ম্প্রাযদণ ড়বড়ডও জা । ৫০%

৪৬

ভাতৃত্বকারীন ছুটি অনরাইন ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৪৭

নফীনগয ফাজায এরাকায় ড়ড়
কোদভযা স্থান ।

১০০%

৪৮

ভাধ্যড়ভক স্কুদর ড়ভড জড ড়ভর
চালু কযা ।

১০০%

৪৯

ফাল্যড়ফফা ভৄক্ত উদজরা
ড়ফড়নভযাদণয রদক্ষে নাড়যনগয
উদজরাদক ফাল্যড়ফফা ভৄক্ত
উদজরা জঘালণা কযা ।

৫০%

৫০

নাড়যনগয উদজরাদক স্কাউট
উদজরা জঘালণা ।

১০০%

৪০

৪৩
৪৪
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প্রড়ক্রয়াধীন

প্রড়ক্রয়াধীন

অযাধ াংঘটদনয ায হ্রা
জদয়দে ।

1.DOCX

যকাযীবাদফ প্রাপ্ত ল্যাট ও
প্রদজক্টদযয াাাড় ড়ফিফানদদয
জথদক প্রাপ্ত ল্যাট ও
কড়ম্পউটায ড়ক্ষা প্রড়তিাদন
ড়ফতযদণয পদর ভাড়িড়ভড়ডয়া
িারুভ আদযা জজাযদায দয়দে।
ফাল্যড়ফফা ম্পদকয দচতনতা
বৃড়ি এফাং জন্ ড়নয়ন্ত্রদনয প্রড়ত
আগ্র জফদিদে। এোিা কাজী
াদফদদয ফাল্যড়ফফা
জযড়জদেন না কযা, ড়ফড়ষ্ট
ব্যড়ক্তফদগযয ফাল্যড়ফফা অনুিাদন
অাংগ্রণ না কযা এফাং ড়ফফা
জযড়জদেন ায বৃড়ি জদয়দে।
ভাধ্যড়ভক ম যাদয় কর ড়ক্ষা
প্রড়তিাদন স্কাউটদর গঠন ও

কাম যক্রভ চালু থাকায পদর
ড়ক্ষাথীযা প্রাথড়ভক ড়চড়কৎা,
বৃক্ষদযাণ, ড়ফদুেৎ কোম্প স্থান
ও দুদম যাগ জভাকাদফরা ভাজ
উন্নয়নভরক কাদজ ম্পৃক্ত থাকায়
তাযা ড়ফথগাভী না দয় জদদয
উন্নয়দন কাজ কযদে ।
কফা
৫১

৫২

৫৩
৫৪

৫৫

৫৬

৫৭

৫৮

৫৯

উদজরা ম যাদয় কর
ইদনাদবন টিদভয দস্যদদয
জন্য ইদনাদবন াংক্রান্ত
প্রড়ক্ষদণয আদয়াজন কযা ।
কফা উদজরায ১০ টি
ইউড়নয়দনয গ্রাভ পুড়রদয
জফতন বাতা জভাফাইর
ব্যাাংড়কাং, ইউড়নয়ন ড়ডড়জটার
জন্টাদযয ভাধ্যদভ প্রদান।
ইদনাদবন াংক্রান্ত
জপইবুক গ্রু প্রড়তিা কযা
উদজরায কর ইউড়নয়ন
ড়ডড়জটার জন্টাদযয ভাধ্যদভ
জভাফাইর ব্যাাংড়কাং িড়তদত
ল্লী ড়ফদুেৎ ড়ফর প্রদান ।
অনরাইদন আইড়ডয়া প্রদান
কযায জন্য একটি অনরাইন
োটপভয ততড়য কযা এফাং প্রড়ত
ভাদ অনরাইদন প্রাপ্ত
আইড়ডয়াভ মাচাই ফাোই
কযা।
উদজরা ম যাদয় কর
ইদনাদবন টিদভয দস্যদদয
জন্য ইদনাদবন াংক্রান্ত
প্রড়ক্ষদণয আদয়াজন কযা ।
উদজরাধীন আইড়ডয়া
প্রদানকাযী জযা কভযকতযাকভযচাযীদদয ভদধ্য পুযষ্কায
প্রদান ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

ড়বড়ডও অো এফাং ড়বড়ডও
৫০%
ড়ি এয ভাধ্যদভ জযকড য
াংযক্ষণ ও অড়প ব্যফস্থানা
াংক্রান্ত প্রড়ক্ষণ প্রদান।
কফা উদজরা ভূড়ভ অড়পদয ৫০%
জযকড যভ ড়ডড়জটারাইদজন ও

প্রড়ক্রয়াধীন

D:\HAFIJ DOICT\PORTAL

প্রড়ক্রয়াধীন

1.DOCX

৬০

নাভজাড়য প্রড়ক্রয়া অদটাদভন ।
কফা উদজরায াাি কতযন ৫০%
ও নদী, খার, পুকুয বযাট,
যকাড়য গাে কতযন
জনপ্রড়তড়নড়ধদদয ভাধ্যদভ জযাধ
কযা।

প্রড়ক্রয়াধীন

৬১

কফা উদজরা ভূড়ভ অড়পদ
জল্পদডক্স স্থান

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৬২

ফাল্য ড়ফফা ড়নদযাধ াংক্রান্ত
গণদচতনতা ততড়য কযা।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৬৩

ড়ফযারদয় ড়ক্ষাথী তবাগ
উড়স্থড়ত ড়নড়িতকযদণ ‘ইভড়নটড়যাং’ চালু।
কফা উদজরায় কভদক্ষ
াঁচটি স্কুদর ড়ভড জড ড়ভর চালু
কযা।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

কফা জযরওদয় জস্টদন
৫০%
অদক্ষভান মাত্রী াধাযদণয
সুড়ফধায জন্য জেদনয অফস্থান
ড়ডড়জটার ড়ডদে জফাদড য প্রদযন।

প্রড়ক্রয়াধীন

৬৪

৬৫

বাড়ত ফদরন জম, উস্থাড়ত কভযড়যকল্পনা ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম , জজরা ও উদজরা ম যাদয় জভাট ৫৮ টি কভযড়যকল্পনা
যদয়দে। ড়তড়ন গৃীত কভযড়যকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত ড়নদয় আদরাচনা কদযন, বায় উড়স্থত দস্যগদণয ভাদঝ জকউ জকউ জানান
উদ্ভাফনী কভযড়যকল্পনা ২০১৬ এয ড়কছু ড়যকল্পনায ড়ফলয় ফাস্তফায়ন ভাড়প্তয দথ আফায ড়কছু কভযড়যকল্পনা ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ
চরভান যদয়দে। গৃীত প্রকল্প এফাং ফাস্তফায়ন ড়ফলদয় ড়ফস্তাড়যত আদরাচনা য়। ড়তড়ন উদজরা ড়নফ যাী অড়পাযগণদক তাদদয ড়নজ
ড়নজ উদজরায উদ্ভাফনী উদযাগ ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত াংক্রান্ত তথ্য ড়নয়ড়ভতবাদফ জানাদত অনুদযাধ কদযন। স্কুরগুদরাদত ড়ভড জড ড়ভর
চালু , জযরওদয় জস্টদন ড়ডড়জটার ড়ডদে চালু , ইউড়ডড়দত জভাফাইর ব্যাাংড়কাং এয ভাধ্যদভ ল্লীড়ফদুেদতয ড়ফর আদায় , ফাল্যড়ফফা
প্রড়তদযাধ ডাটাদফইজ ততড়য ও ড়ফফা জযড়জদেন ড়নড়িতকযণ, ইদনাদবন ফক্স স্থান ও ড়ফড়বন্ন উদ্ভাফনী ড়যকল্পনা জদয়ায জন্য
অনরাইন োটপভয ততড়য ইতোড়দ ড়ফলদয় যাভয প্রদান কদযন । গৃীত কভযড়যকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য জম জযাড ম্যা প্রণয়ন কযা
দয়দে জ জভাতাদফক কভযসূড়চ গ্রণ ও ফাস্তফায়দনয উদযাগ ড়নদত বাড়ত াংড়িষ্টদদয অনুদযাধ জানান।
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ড়ফস্তাড়যত আদরাচনা জদল ফ যেড়তক্রদভ ড়নম্নরূ ড়িান্ত গৃীত য় :
ক্রড়ভক নাং

গৃীত ড়িান্ত

ফাস্তফায়দন

1.

জযাড ম্যা অনুমায়ী এ জজরায় গৃীত কর উদ্ভাফনী ড়যকল্পনা
ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় কভযসূড়চ গ্রণ,ফাস্তফায়ন ও ড়নয়ড়ভত
ভড়নটড়যাং কযদত দফ।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

2.

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায কর উদজরায ড়ফযারয়ভদ ড়ভড জড ড়ভর
চালু কদয তা ফাস্তফায়ন কযদত দফ।

3.

ড়ফযারদয়য োত্রোত্রীদদয স্বাস্থেদফা ড়নড়িতকযদণয রদক্ষে
স্বাস্থেকাডয প্রস্তুত এফাং ব্যফায ড়নড়িত কযদত ড়ড়বর াজযন,
ব্রাহ্মণফাড়িয়ায ড়নয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থে ড়ফলয়ক কভযকতযাদদয প্রদয়াজনীয়
ড়নদদ যনা প্রদান কযদত অনুদযাধ কযা য় ।

উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা (কর),
জজরা ড়ক্ষা কভযকতযা , জজরা প্রাথড়ভক
ড়ক্ষা কভযকতযা , ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
ড়ড়বর াজযন , ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

4.

উদজরা প্রাদনয নাদভ চালুকৃত প্রদতেকটি জপবুক জজদক জজরা উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা
প্রান, ব্রাহ্মণফাড়িয়ায জপবুক জদজয াদথ াংদমাগ কদয ড়দদত (কর),ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
দফ।

5.

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টদন অদক্ষভান মাত্রী াধাযদণয
সুড়ফধায জন্য জেদনয অফস্থান ড়ডড়জটার ড়ডদে জফাদডয প্রদযদনয
প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ড়ফস্তাড়যত ফাদজট বায় উস্থান কযদত
দফ।

জস্টন ভাস্টায,
ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টন ।

6.

ফাস্তফায়নকাযী কতৃযক্ষদক প্রড়তভাদয ০৫ তাড়যদখয ভদধ্য প্রকল্প
ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত প্রড়তদফদন জজরা প্রাদকয কাম যারদয় জপ্রযণ
কযদত দফ।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

7.

গৃীত প্রকল্প ড়নধ যাড়যত ভদয়য ভদধ্য ১০০% ফাস্তফায়ন ড়নড়িত
কযদত প্রদয়াজনীয় দমাড়গতা ও ভড়নটড়যাং কযদত াংড়িষ্ট দপ্তয
প্রধানদদয অনুদযাধ কযা য়।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

8.

কাজী ,ভাওরানা , পুদযাড়তদদয ডাটাদফইজ ততড়য ও প্রদতেকটি
ড়ফফাদয জযড়জদেন ড়নড়িত কযদত দফ।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া

9.

প্রকল্প ফাস্তফায়দন কাড়যগড়য অন্যান্য দমাড়গতা প্রদয়াজন দর
অন্যান্য দপ্তয ফা স্থানীয়দদয কাে জথদক গ্রদণয উদযাগ ড়নদত দফ।

ইদনাদবন উদযাগ ফাস্তফায়নকাযী ।

10.

ইদতাভদধ্য ম্পন্ন উদযাগভ পদরাআ / ভড়নটড়যাং কযদত দফ।

াংড়িষ্ট দপ্তয প্রধান ও উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া

11.

উদজরা ইদনাদবন কড়ভটিয বা ড়নয়ড়ভত কযদত দফ।

উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা ( কর),
ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
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৩. বায় আয জকান আদরাচে ড়ফলয় না থাকায় বাড়ত জম উদযাগভ ফাস্তফায়নাধীন যদয়দে জ উদযাগগুদরায পর
ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ জনদফা জীকযণ এফাং জনগদণয দুদবযাগ রাঘদফ াংড়িষ্ট কদরয আন্তড়যক দমাড়গতা এফাং ড়ক্রয়
অাংগ্রণ কাভনা কদয উড়স্থত করদক ধন্যফাদ জাড়নদয় বায ভাড়প্ত জঘালণা কদযন।

জভা: আাদুজ্জাভান
অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
নম্বয : ০৫.৪২.১২০০.০২৬.০9.০০২.১৭ -

তাড়যখ:

আলাঢ় ১৪২৪
জুরাই ২০১৭

অনুড়রড় দয় জ্ঞাতাদথ য জপ্রযণ কযা র :
০১। ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়চফ, ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাগ, ফাাংরাদদ ড়চফারয়, ঢাকা।
০২। ড়চফ, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুড়ক্ত ড়ফবাগ, ড়ফড়ড় বফন (৫ভ তরা), আগাযগাঁও, ঢাকা।
০৩। ড়ফবাগীয় কড়ভনায, চট্টগ্রাভ।
০৪। ড়যচারক, স্থানীয় যকায ড়ফবাগ ও ড়চপ ইদনাদবন অড়পায, চট্টগ্রাভ।
অনুড়রড় অফগড়ত ও কাম যাদথ য :
০1। উ-ড়যচারক, স্থানীয় যকায ড়ফবাগ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০২। ড়ড়বর াজযন, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৩। উদজরা ড়নফ যাী অড়পায, দয/নাড়যনগয/যাইর/কফা/আখাউিা/নফীনগয/ফাঞ্ছাযাভপুয/আশুগঞ্জ/ড়ফজয়নগয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৪। উ - ড়যচারক, কৃড়ল ম্প্রাযণ অড়ধদপ্তয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৫। জজরা ভৎস্য অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৬। উ - ড়যচারক, যুফ উন্নয়ন অড়ধদপ্তয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৭। ড়জ.এভ, ল্লী ড়ফদুেৎ ড়ভড়ত, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৮। জজরা ড়াফ যক্ষণ অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
0৯। জজরা তথ্য অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১০। জজরা ভফায় অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১১। কাযী প্রদকৌরী, এরড়জইড়ড, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১২। কাজী যীফুর ইরাভ, প্রবালক, ব্রাহ্মণফাড়িয়া যকাড়য ভড়রা কদরজ।
১৩। জনাফ জভা: নাড়েয উড়েন, প্রবালক, দযন ড়ফবাগ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া যকাড়য কদরজ।
১৪। জজরা ড়ক্ষা অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১৫। জজরা প্রাথড়ভক ড়ক্ষা অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
১৬। অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া ড়রদটকড়নক ইন্পটিটিউট, ড়ফজয়নগয।
১৭ ।অধ্যক্ষ, জাানাযা কুদ্দু ইড়ঞ্জড়নয়াড়যাং ইন্পটিটিউট, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১৮। জস্টন ভাস্টায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টন।
১৯। .....................................

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ব্রাহ্মণফাড়িয়া
(আইড়টি াখা)
www.brahmanbaria.gov.bd

জদন্ফম্বয ভাদ অনুড়িত জজরা ইদনাদবন কড়ভটিয বায কাম যড়ফফযণী
বাড়ত : জভা: আাদুজ্জাভান
অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
বায স্থান : জজরা প্রাদকয দেরন কক্ষ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
বায তাড়যখ :
১৭ জদন্ফম্বয ২০১৭।
ভয়
: জফরা ১:০০ ঘটিকা।
বায় উড়স্থড়ত : ড়যড়ষ্ট ‘ক’
বাড়ত উড়স্থত করদক স্বাগত জাড়নদয় বায কাম যক্রভ শুরু কদযন। ড়তড়ন ফদরন জম, উদ্ভাফনী উদযাগ, কভযড়যকল্পনা
প্রণয়ন এফাং জনস্বাদথ য তা ফাস্তফায়দনয জন্য যকায ড়ফদল গুরুত্ব প্রদান কদযদেন এফাং এ রদক্ষে প্রদয়াজনীয় ড়নদদ যনা অনুযণীয় ।
বাড়ত ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরা ইদনাদবন কড়ভটিয

২০১৭ াদরয কভযড়যকল্পনা ও অগ্রগড়ত বায় উস্থাদনয জন্য জনাফ

ভড়নরুজ্জাভান, কাযী কড়ভনায (আইড়টি) জক অনুদযাধ কদযন। কাযী কড়ভনায (আইড়টি), ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায ২০১৬
াদরয গৃীত কভযড়যকল্পনা ও অগ্রগড়ত প্রড়তদফদন উস্থান কদযন মা ড়নম্নরুঃ
ক্রঃনাং উদ্ভাফনী উদযাগ ফা প্রকদল্পয নাভ

ফাস্তফায়ন অগ্রগড়তয

উদযাদগয পরাপর

ায

ড়যভা/উকাযদবাগীয
ম্ভাব্য াংখ্যা

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরা
১

প্রদতেক উদজরা ভূড়ভ অড়পদ
জল্পদডস্ক স্থান।

১০০%

২

জজরা টাস্কদপা য কড়ভটি ও
উদজরা টাস্কদপা য কড়ভটি
দযজড়ভদন ড়যদযদনয ভাধ্যদভ
আশ্রয়ণ প্রকল্পগুদরাদত
ড়ফযাজভান ভস্যায তাৎক্ষড়ণক
ভাধান।
জজরাধীন কর ইউড়নয়দন
ড়নধ যাড়যত জন্টাদযয ভাধ্যদভ
জভাফাইর ব্যাাংড়কাং িড়তদত

65%

৩
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জল্পদডস্ক স্থাদনয কাজ ম্পন্ন
দয়দে এফাং জফা গ্রীতাগণ জফা
গ্রণ কযদেন।
ড়যদযন ও তাৎক্ষড়ণক ভস্যায
ভাধান দে ।

জল্পদডদস্কয েক,
জফা গ্রীতাদদয এড়ি
জযড়জস্টায ।
বড়তযয ায বৃড়ি ,
জন্ড়নয়ন্ত্রণ িড়ত গ্রণ,
স্যাড়নদটন েক।

ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর ইউড়ডড় জথদক
গ্রণ কযা দে।

প্রড়তড়দন গদি ৫০ জন
জফা গ্রণ কযদেন।

ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর গ্রণ।
৪

দয উদজরা ভূড়ভ অড়পদয
জযকড যভ ড়ডড়জটারাইদজন ও
নাভজাড়য প্রড়ক্রয়া অদটাদভন।

১০০%

৫

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টদন
অদক্ষভান মাত্রী াধাযদণয
সুড়ফধায জন্য জেদনয অফস্থান
ড়ডড়জটার ড়ডদে জফাদড য প্রদযণ।
জনন জবাগীদদয জফা
জীকযদণয রদক্ষে ড়াফ
যক্ষণ অড়পদ ফায ব্যফস্থা ,
,ড়টিদজন চাট যায ইতোড়দ।
২৩ জড়ন্টড়ভটাদযয জচদয় জোট
রুই,ইড়র,কাতর ইতোড়দ
ফাজাযজাত না কযায জন্য
বরাড়ন্টয়ায টিদভয ভাধ্যদভ
জজদরদদয উদ্বুিকযণ।
মদন্ত্রয াাদে ধান জযাণ,
কাটা ও ভািাইদয়য ভাধ্যদভ
কৃড়ল খাভাযদক মাড়ন্ত্রকীকযণ।
কৃড়লদত মাড়ন্ত্রক প্রযুড়ক্ত
ব্যফাদযয ভাধ্যদভ পর
উৎাদদন কৃলদকয শ্রভ ও ভয়
াশ্রয় এয রদক্ষে মাড়ন্ত্রক
প্রযুড়ক্তয প্রদযনী েট স্থান।

0%

৬

৭

৮
৯

১০

১১
১২

১৩

ড়বড়ডও অো এফাং ড়বড়ডও
ড়ি এয ভাধ্যদভ জযকড য
াংযক্ষণ ও অড়প ব্যফস্থানা
াংক্রান্ত প্রড়ক্ষণ প্রদান।
জজরাধীন আইড়ডয়া প্রদানকাযী
জযা কভযকতযা কভযচাযীদদয ভদধ্য পুযস্কায প্রদান।
জফা িড়ত জীকযণ,ই –
পাইড়রাং, ইদনাদবন ইতোড়দ
ড়ফলদয় প্রড়ক্ষণ প্রদাদনয জন্য
এটুআই ও াংড়িষ্ট অন্যান্য
প্রড়তিান / অাংীজন
ড়চড়িতকযণ।
জফায় উদ্ভাফন প্রড়ক্রয়ায ড়ফলদয়
ভতাভত গ্রদণয জন্য ই জভইরব্যফাদযয াাাড় অন্যান্য
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১০০%

অদটাদভন প্রড়ক্রয়ায নাভজাড়য
দে।

গদি প্রড়তড়দন ৫০ টি।

কাড়িত পরাপর অড়জযত য় ড়ন ।

ম্পন্ন দয়দে।

প্রড়তড়দন গদি ৫০ জন
জফা গ্রণ কযদেন।

০%

ফাোই প্রড়ক্রয়া চরভান।

80%

চরভান।

৮০%

জজরা ও উদজরায় জপবুক
জইজ চালু।

৫০%

চরভান ।

০%

ফাোই প্রড়ক্রয়া চরভান

৮০%

ই-পাইড়রাং প্রড়ক্ষণ চরভান
যদয়দে।

100%

জজরা ও উদজরায় জপবুক
জইজ চালু।

1.DOCX

৮ টি নতুন ইদনাদবন
প্রকল্প গ্রণ ।

৮ টি নতুন ইদনাদবন
প্রকল্প গ্রন।

১৪

াভাড়জক ভাধ্যদভয ব্যফায
ড়নড়িত কযায ম্ভাব্যতা মাচাই
কযা।
জজরা ও উদজরা ম যাদয়য
কর অড়প দত প্রাপ্ত
আইড়ডয়াভ াংযক্ষণ কযা ,
ইদনাদবন াংক্রান্ত ই-জভইর
,ড়নউজদরটায, ওদয়ফ াইদট
প্রকা ও াংযক্ষণ কযা ।

চরভান ।

৫০%

ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয
১৫

ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয উদজরাধীন
কর ভাধ্যড়ভক স্কুদর
ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ
চালুকযণ।

১০০%

প্রড়তটি ড়ক্ষাথী ড়ডড়জটার িড়ত
ব্যফাদযয জ্ঞান রাব কযদে।

২০০০ জন

১৬

ব্রাহ্মণফাড়িয়া দয উদজরাধীন
ড়তনটি ইউড়নয়ন ড়যলদদয
ড়ফড়বন্ন ব্লদক ধান উৎাদদন
দানাদায কীটনাক ব্যফায
ড়নরুৎাড়দতয রদক্ষে কৃলক
প্রড়ক্ষণ ও াড়চাং এয জন্য টি
ড়ফতযণ ।
ীতানগদযয দুঃস্থ ভড়রাদদয
জীফনভান উন্নয়দনয রদক্ষে
জভাভফাড়ত ততড়যয প্রড়ক্ষণ
কভযসূড়চ

১০০%

কীটনাক ব্যফায না কযায পদর
উৎাদন ফািদে ।

২০০ জন

১০০%

দুঃস্থ ও অায় ভড়রাগদণয
জীফনমাদনয ভান উন্নত দয়দে

২০০ জন

উদজরা ড়ডড়জটার জন্টাদযয
ভাধ্যদভ ৩০০ জন যুফকযুফতীদক আত্ম কভযাংস্থাদনয
রদক্ষে জফড়ক কড়ম্পউটায
প্রড়ক্ষণ জকা য প্রদান ।

১০০%

কড়ম্পউটায জ্ঞান রাব কযদে

৩০০ জন

উদজরা প্রান ও স্থানীয়
জনাধাযণ ।

৫০০ জন ।

১৭

১৮

আশুগঞ্জ
১৯

২০

২০১৭ াদরয ভদধ্য আশুগঞ্জ
উদজরা ফাল্যড়ফফা ভৄক্ত
জঘালণা ।

75%

ড়ভডদড ড়ভর চালু কযায রদক্ষে
উদজরাধীন প্রাথড়ভক
ড়ফযারদয়য ৩য়-৫ভ জশ্রড়ণয

৮৫%
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ফাঞ্ছাযাভপুয
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ড়ক্ষাথী ঝদয যা কদভদে।

১১০৩ জন ।

২১

২২

২৩
২৪

২৫

২৬

২৭

২৮

োত্র-োত্রীদদয ভাদঝ টিড়পনফক্স
যফযাদয উদযাগ গ্রণ কযা
দয়দে।
গ্রাম্য আদারত কাম যকয কযায
রদক্ষে াংড়িষ্ট কদরয ক্ষভতা
বৃড়িয ভাধ্যদভ সুড়ফধা ফড়িত ও
প্রাড়ন্তক জনদগািীয ড়ফচায প্রাড়প্তয
অনুকূর ড়যদফ সৃড়ষ্ট কযা
উদজরা টাস্কদপা য কড়ভটি
দযজড়ভদন ড়যদযদনয ভাধ্যদভ
আশ্রয়ণ প্রকল্পগুদরাদত
ড়ফযাজভান ভস্যায তাৎক্ষড়নক
ভাধান ।
নাভজাড়য অদটাদভন প্রড়ক্রয়া ও
জযকড যভদয ড়ডড়জটারাইদজন
উদজরাধীন কর ইউড়নয়দন
ড়নধ যাড়যত জন্টাদযয ভাধ্যদভ
জভাফাইর ব্যাাংড়কাং িড়তদত
ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর গ্রণ
২০টি উচ্চ ড়ফযারদয় একজন
ড়ড়ক্ষকায তত্বাফধাদন ১০ (দ)
দস্য ড়ফড়ষ্ট োত্রীয ভন্বদয়
একটি কড়ভটি গঠন কদয
ফাল্যড়ফফা প্রড়তদযাদধ
প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা
কৃড়ল ড়বড়িক ড়ফড়বন্ন ওদয়ফ
াইট ও জভাফাইর অো
ব্যফাদযয ভাধ্যদভ পদরয
জযাগ এফাং পদরয ড়ফড়বন্ন উন্নত
প্রযুড়ক্ত ম্পদকয তথ্য াংগ্রদয
জন্য ইউড়নয়ন ড়বড়িক কৃলকদর
গঠন
২৫টি ভাধ্যড়ভক ড়ফযারদয়
ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ স্থান
জভাফাইদর এএভএ এয
ভাধ্যদভ নাযী ড়নম যাতন ড়ফলয়ক
অড়বদমাদগয জনাট প্রচায

৩৫%

সুড়ফধা ফড়িত ও প্রাড়ন্তক
জনদগািীয ড়ফচায প্রাড়প্তয অনুকূর
ড়যদফ সৃড়ষ্ট দে

৬০ জন ।

৮০%

ড়যদযদনয ভাধ্যদভ ভস্যায
তাৎক্ষড়নক ভাধান

১০০ জন।

৫০%

নাভজাড়য অদটাদভন প্রড়ক্রয়া ও
জযকড যভদয ড়ডড়জটারাইদজন
ল্লীড়ফদুেৎ ড়ফর ইউড়ডড় জথদক
গ্রণ শুরু দয়দে।

৭০%

৬৫জন
১২০০জন

৫০%

ফাল্যড়ফফা প্রড়তদযাদধ কাম যকয
ায়ক ভূড়ভকা যাখদে।

১০০জন

৭৫%

কৃলকদর তাৎক্ষড়নক ভাধান
াদে

৪০০০ জন।

৮৫%

ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ এয াাদে
োত্র – োত্রীযা িারুভ উদবাগ
কযদে

৪০০০ জন

৮৫%

নাযী ড়নম যাতন ড়ফলয়ক দচতনতা
বৃড়ি াদে

১০০০জন

যাইর
২৯

প্রাথড়ভক ড়ফযারদয়
অড়ববাফক ভাদফ, ড়ভডজড ড়ভর চালু কযায রদক্ষে
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ড়ক্ষাথী ঝদয যা জযাধ
এফাংতবাগ জনদগািীদক ড়ড়ক্ষত
কদয গদি জতারায ভাধ্যদভ

উদজরায কর
প্রাথড়ভক ড়ফযারয়
গুদরায জভাট ড়ক্ষাথী

ম যায়ক্রদভ কর ড়ফযারদয়
ড়ফনাভদল্য টিড়পন ফক্স
যফযাদয উদযাগ গ্রণ
কযা দয়দে।

যকাদযয এড়ডড়জ অজযদন
ায়ক ভূড়ভকা যাখদফ।

৪৬৫৩০ জন

ড়ফজয়নগয
৩০

৩১
৩২

৩৩

৩৪

ড়ফজয়নগয উদজরায কর
প্রাথড়ভক ড়ফযারদয় গযীফ ও
জভধাফী োত্র োত্রীদদয ভাদঝ স্কুর
ব্যাগ ড়ফতযণ।
ড়ফজয়নগয উদজরায কর
ভাধ্যড়ভক স্কুদর ভাড়িড়ভড়ডয়া
িারুভ চালু কযা ।
ড়ফজয়নগয উদজরাধীন ড়তনটি
ইউড়নয়ন ড়যলদদয ড়ফড়বন্ন ব্লদক
ধান উৎাদদন দানাদায
কীটনাক ব্যফায
ড়নরুৎাড়দতয রদক্ষে কৃলক
প্রড়ক্ষণ ও াড়চাং এয জন্য টি
ড়ফতযণ ।
ড়ফজয়নগদযয দুঃস্থ ভড়রাদদয
জীফনভান উন্নয়দনয রদক্ষে
জভাভফাড়ত ততড়যয প্রড়ক্ষণ
কভযসূড়চ
উদজরা ড়ডড়জটার জন্টাদযয
ভাধ্যদভ ৩০০ জন যুফকযুফতীদক আত্ম কভযাংস্থাদনয
রদক্ষে জফড়ক কড়ম্পউটায
প্রড়ক্ষণ জকা য প্রদান ।

৪৫%

প্রড়ক্রয়াধীন ।

৪৫০ জন

৬৫%

প্রড়তটি ড়ক্ষাথী ড়ডড়জটার

৫৫৮ জন

িড়তদত জ্ঞানরাব কযদে।
৪৫%

কীটনাক ব্যফায না কযায পদর
উৎাদন ফািদে ।

৩৫০ জন

৪০%

ততড়যকৃত জভাভফাড়ত
ফাজাযজাতকদয তাযা ড়নদজযা
স্বাফরম্বী দে। স্থানীয় দেয
চাড়দা ড়দনড়দন ফািদে।
জফকায যুফক-যুফতী স্বাফরম্বী

২২৫ জন

৪৫%

২৫০ জন

দে।

আখাউিা
৩৫

৩৬

৩৭

স্থানীয় ম্পদ ব্যফাদযয
ভাধ্যদভ আখাউিা উদজরাধীন
কর প্রাথড়ভক ড়ফযারয় ও ড়নম্ন
ভাধ্যড়ভক ড়ফযারদয় ড়ভড-জড
ড়ভর চালু কযণ
আখাউিা উদজরায ১৬টি
ভাধ্যড়ভক ড়ফযারদয়
ভাড়িড়ভড়ডয়া িারুভ চালুকযণ
দুঃস্থ ভড়রাদদয জীফনভান
উন্নয়দনয রদক্ষে নাযী উন্নয়ন
জপাযাদভয ভাধ্যদভ ভড়রাদদয
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১০০%

ড়ক্ষায ায বৃড়ি এফাং ঝদয িা

৮০০০ জন

জযাদধ ভূড়ভকা যাখদে।

১০০%

১০০%

1.DOCX

ড়ফযারদয়য ড়ক্ষাথীগণ ড়ডড়জটার
িড়তদত ড়ক্ষা রাব কযদত
াযদে এফাং ড়ক্ষা জক্ষদত্র
ভদনাদমাগ বৃড়ি াদে
প্রড়ক্ষদণয ভাধ্যদভ ততড়যকৃত ে
ফাজাযজাত কদয ড়নদজযা স্বাফরম্বী
দে এফাং স্থানীয় চাড়দা পুযণ

১০০০ জন

৬০ জন

স্ত ড়ল্প ড়ফলয়ক প্রড়ক্ষণ প্রদান
৩৮

উদজরা ভুড়ভ অড়পদয জযকডয
ড়জকযন ।

কযদে।
জনগণদক জফা প্রদান দ্রুততয ও
জ দফ

৭০%

নফীনগয
৩৯

উন্নয়ন কাদজ ওবায জরড়াং
ড়নয়ন্ত্রণ ।
ভৄড়ক্তদমািাদদয দাপন কাপদনয
খযচ ড়যদাধ জীকযন ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

১০০%

৪১

তবাগ অনরাইন জন্ ড়নফন্ধন
ড়নড়িতকযদনয ভাধ্যদভ
ফাল্যড়ফফা ড়নদযাধ ।

১০০%

দ্রুততয ভদয় ভৄড়ক্তদমািাদদয
দাপন কাপদনয খযচ ড়যদাধ
কযা দে ।
ঠিক ফয় ড়নধ যাযণ ও ফাল্যড়ফফা
জযাধ কযা মাদে।

৪২

নফীনগয উদজরায কর
৫০%
ভড়জদ, াভাড়জক কফযস্থান ও
ভড়িদযয ডাটাদফইজ প্রস্তুতকযণ
।
অড়যত “ ক তপড়রভুক্ত”
৫০%
ম্পড়িয ড়রজ নফায়ন ।

প্রড়ক্রয়াধীন

প্রড়ক্রয়াধীন

৪৫

কৃড়ল ম্পড়কযত তথ্য জফা
৫০%
জীকযন ।
প্রযুড়ক্ত ম্প্রাযদণ ড়বড়ডও জা । ৫০%

৪৬

ভাতৃত্বকারীন ছুটি অনরাইন ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৪৭

নফীনগয ফাজায এরাকায় ড়ড়
কোদভযা স্থান ।

১০০%

৪৮

ভাধ্যড়ভক স্কুদর ড়ভড জড ড়ভর
চালু কযা ।

১০০%

৪৯

ফাল্যড়ফফা ভৄক্ত উদজরা
ড়ফড়নভযাদণয রদক্ষে নাড়যনগয
উদজরাদক ফাল্যড়ফফা ভৄক্ত
উদজরা জঘালণা কযা ।

৫০%

৪০

৪৩
৪৪
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প্রড়ক্রয়াধীন

প্রড়ক্রয়াধীন

অযাধ াংঘটদনয ায হ্রা
জদয়দে ।

1.DOCX

যকাযীবাদফ প্রাপ্ত ল্যাট ও
প্রদজক্টদযয াাাড় ড়ফিফানদদয
জথদক প্রাপ্ত ল্যাট ও
কড়ম্পউটায ড়ক্ষা প্রড়তিাদন
ড়ফতযদণয পদর ভাড়িড়ভড়ডয়া
িারুভ আদযা জজাযদায দয়দে।
ফাল্যড়ফফা ম্পদকয দচতনতা
বৃড়ি এফাং জন্ ড়নয়ন্ত্রদনয প্রড়ত
আগ্র জফদিদে। এোিা কাজী
াদফদদয ফাল্যড়ফফা
জযড়জদেন না কযা, ড়ফড়ষ্ট
ব্যড়ক্তফদগযয ফাল্যড়ফফা অনুিাদন

আখাউিা উদজরায
জফা প্রতোী জনগণ

৫০

নাড়যনগয উদজরাদক স্কাউট
উদজরা জঘালণা ।

অাংগ্রণ না কযা এফাং ড়ফফা
জযড়জদেন ায বৃড়ি জদয়দে।
ভাধ্যড়ভক ম যাদয় কর ড়ক্ষা
প্রড়তিাদন স্কাউটদর গঠন ও
কাম যক্রভ চালু থাকায পদর
ড়ক্ষাথীযা প্রাথড়ভক ড়চড়কৎা,
বৃক্ষদযাণ, ড়ফদুেৎ কোম্প স্থান
ও দুদম যাগ জভাকাদফরা ভাজ
উন্নয়নভরক কাদজ ম্পৃক্ত থাকায়
তাযা ড়ফথগাভী না দয় জদদয
উন্নয়দন কাজ কযদে ।

১০০%

কফা
৫১

৫২

৫৩
৫৪

৫৫

৫৬

৫৭

৫৮

উদজরা ম যাদয় কর
ইদনাদবন টিদভয দস্যদদয
জন্য ইদনাদবন াংক্রান্ত
প্রড়ক্ষদণয আদয়াজন কযা ।
কফা উদজরায ১০ টি
ইউড়নয়দনয গ্রাভ পুড়রদয
জফতন বাতা জভাফাইর
ব্যাাংড়কাং, ইউড়নয়ন ড়ডড়জটার
জন্টাদযয ভাধ্যদভ প্রদান।
ইদনাদবন াংক্রান্ত
জপইবুক গ্রু প্রড়তিা কযা
উদজরায কর ইউড়নয়ন
ড়ডড়জটার জন্টাদযয ভাধ্যদভ
জভাফাইর ব্যাাংড়কাং িড়তদত
ল্লী ড়ফদুেৎ ড়ফর প্রদান ।
অনরাইদন আইড়ডয়া প্রদান
কযায জন্য একটি অনরাইন
োটপভয ততড়য কযা এফাং প্রড়ত
ভাদ অনরাইদন প্রাপ্ত
আইড়ডয়াভ মাচাই ফাোই
কযা।
উদজরা ম যাদয় কর
ইদনাদবন টিদভয দস্যদদয
জন্য ইদনাদবন াংক্রান্ত
প্রড়ক্ষদণয আদয়াজন কযা ।
উদজরাধীন আইড়ডয়া
প্রদানকাযী জযা কভযকতযাকভযচাযীদদয ভদধ্য পুযষ্কায
প্রদান ।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

ড়বড়ডও অো এফাং ড়বড়ডও
ড়ি এয ভাধ্যদভ জযকড য

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

D:\HAFIJ DOICT\PORTAL

1.DOCX

৫৯
৬০

াংযক্ষণ ও অড়প ব্যফস্থানা
াংক্রান্ত প্রড়ক্ষণ প্রদান।
কফা উদজরা ভূড়ভ অড়পদয ৫০%
জযকড যভ ড়ডড়জটারাইদজন ও
নাভজাড়য প্রড়ক্রয়া অদটাদভন ।
কফা উদজরায াাি কতযন ৫০%
ও নদী, খার, পুকুয বযাট,
যকাড়য গাে কতযন প্রভৃড়ত
জনপ্রড়তড়নড়ধদদয ভাধ্যদভ জযাধ
কযা।

প্রড়ক্রয়াধীন
প্রড়ক্রয়াধীন

৬১

কফা উদজরা ভূড়ভ অড়পদ
জল্পদডক্স স্থান

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৬২

ফাল্য ড়ফফা ড়নদযাধ াংক্রান্ত
গণদচতনতা ততড়য কযা।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৬৩

ড়ফযারদয় ড়ক্ষাথী তবাগ
উড়স্থড়ত ড়নড়িতকযদণ ‘ইভড়নটড়যাং’ চালু।
কফা উদজরায় কভদক্ষ
াঁচটি স্কুদর ড়ভড জড ড়ভর চালু
কযা।

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

৫০%

প্রড়ক্রয়াধীন

কফা জযরওদয় জস্টদন
৫০%
অদক্ষভান মাত্রী াধাযদণয
সুড়ফধায জন্য জেদনয অফস্থান
ড়ডড়জটার ড়ডদে জফাদড য প্রদযন।

প্রড়ক্রয়াধীন

৬৪

৬৫

বাড়ত ফদরন জম, উস্থাড়ত কভযড়যকল্পনা ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম , জজরা ও উদজরা ম যাদয় জভাট ৬৫ টি কভযড়যকল্পনা
যদয়দে। ড়তড়ন গৃীত কভযড়যকল্পনা ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত ড়নদয় আদরাচনা কদযন, বায় উড়স্থত দস্যগদণয ভাদঝ জকউ জকউ জানান
উদ্ভাফনী কভযড়যকল্পনা ২০১৬ এয ড়কছু ড়যকল্পনায ড়ফলয় ফাস্তফায়ন ভাড়প্তয দথ আফায ড়কছু কভযড়যকল্পনা ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ
চরভান যদয়দে। গৃীত প্রকল্প এফাং ফাস্তফায়ন ড়ফলদয় ড়ফস্তাড়যত আদরাচনা য়। ড়তড়ন উদজরা ড়নফ যাী অড়পাযগণদক তাদদয ড়নজ
ড়নজ উদজরায উদ্ভাফনী উদযাগ ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত াংক্রান্ত তথ্য ড়নয়ড়ভতবাদফ জানাদত অনুদযাধ কদযন। স্কুরগুদরাদত ড়ভড জড ড়ভর
চালু , জযরওদয় জস্টদন ড়ডড়জটার ড়ডদে চালু , ইউড়ডড়দত জভাফাইর ব্যাাংড়কাং এয ভাধ্যদভ ল্লীড়ফদুেদতয ড়ফর আদায় , ফাল্যড়ফফা
প্রড়তদযাধ ডাটাদফইজ ততড়য ও ড়ফফা জযড়জদেন ড়নড়িতকযণ, ইদনাদবন ফক্স স্থান ও ড়ফড়বন্ন উদ্ভাফনী ড়যকল্পনা জদয়ায জন্য
অনরাইন োটপভয ততড়য ইতোড়দ ড়ফলদয় যাভয প্রদান কদযন । গৃীত কভযড়যকল্পনা ফাস্তফায়দনয জন্য জম জযাড ম্যা প্রণয়ন কযা
দয়দে জ জভাতাদফক কভযসূড়চ গ্রণ ও ফাস্তফায়দনয উদযাগ ড়নদত বাড়ত াংড়িষ্টদদয অনুদযাধ জানান।
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ড়ফস্তাড়যত আদরাচনা জদল ফ যেড়তক্রদভ ড়নম্নরূ ড়িান্ত গৃীত য় :
ক্রড়ভক নাং

গৃীত ড়িান্ত

ফাস্তফায়দন

1.

জযাড ম্যা অনুমায়ী এ জজরায় গৃীত কর উদ্ভাফনী কভযড়যকল্পনা
ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় কভযসূড়চ গ্রণ,ফাস্তফায়ন ও ড়নয়ড়ভত
ভড়নটড়যাং কযদত দফ।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

2.

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায কর উদজরায ড়ফযারয়ভদ ড়ভড জড ড়ভর
চালু কদয তা ফাস্তফায়ন কযদত দফ।

3.

ড়ফযারদয়য োত্রোত্রীদদয স্বাস্থেদফা ড়নড়িতকযদণয রদক্ষে
স্বাস্থেকাডয প্রস্তুত এফাং ব্যফায ড়নড়িত কযদত ড়ড়বর াজযন,
ব্রাহ্মণফাড়িয়ায ড়নয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থে ড়ফলয়ক কভযকতযাদদয প্রদয়াজনীয়
ড়নদদ যনা প্রদান কযদত অনুদযাধ কযা য় ।

উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা (কর),
জজরা ড়ক্ষা কভযকতযা , জজরা প্রাথড়ভক
ড়ক্ষা কভযকতযা , ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
ড়ড়বর াজযন , ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

4.

উদজরা প্রাদনয নাদভ চালুকৃত প্রদতেকটি জপবুক জজদক জজরা উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা
প্রান, ব্রাহ্মণফাড়িয়ায জপবুক জদজয াদথ াংদমাগ কদয ড়দদত (কর),ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
দফ।

5.

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টদন অদক্ষভান মাত্রী াধাযদণয
সুড়ফধায জন্য জেদনয অফস্থান ড়ডড়জটার ড়ডদে জফাদডয প্রদযদনয
প্রকল্প ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত ড়ফস্তাড়যত ফাদজট বায় উস্থান কযদত
দফ।

জস্টন ভাস্টায,
ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টন ।

6.

ফাস্তফায়নকাযী কতৃযক্ষদক প্রড়তভাদয ০৫ তাড়যদখয ভদধ্য প্রকল্প
ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত প্রড়তদফদন জজরা প্রাদকয কাম যারদয় জপ্রযণ
কযদত দফ।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

7.

গৃীত প্রকল্প ড়নধ যাড়যত ভদয়য ভদধ্য ১০০% ফাস্তফায়ন ড়নড়িত
কযদত প্রদয়াজনীয় দমাড়গতা ও ভড়নটড়যাং কযদত াংড়িষ্ট দপ্তয
প্রধানদদয অনুদযাধ কযা য়।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

8.

কাজী ,ভাওরানা , পুদযাড়তদদয ডাটাদফইজ ততড়য ও প্রদতেকটি
ড়ফফাদয জযড়জদেন ড়নড়িত কযদত দফ।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া

9.

প্রকল্প ফাস্তফায়দন কাড়যগড়য অন্যান্য দমাড়গতা প্রদয়াজন দর
অন্যান্য দপ্তয ফা স্থানীয়দদয কাে জথদক দমাড়গতা গ্রদণয উদযাগ
ড়নদত দফ।

ইদনাদবন উদযাগ ফাস্তফায়নকাযী ।
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10.

ইদতাভদধ্য ম্পন্ন উদযাগভ পদরাআ / ভড়নটড়যাং কযদত দফ।

াংড়িষ্ট দপ্তয প্রধান ও উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া

11.

উদজরা ইদনাদবন কড়ভটিয বা ড়নয়ড়ভত কযদত দফ।

উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা ( কর),
ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

৩. বায় আয জকান আদরাচে ড়ফলয় না থাকায় বাড়ত জম উদযাগভ ফাস্তফায়নাধীন যদয়দে জ উদযাগগুদরায পর
ফাস্তফায়দনয ভাধ্যদভ জনদফা জীকযণ এফাং জনগদণয দুদবযাগ রাঘদফ াংড়িষ্ট কদরয আন্তড়যক দমাড়গতা এফাং ড়ক্রয়
অাংগ্রণ কাভনা কদয উড়স্থত করদক ধন্যফাদ জাড়নদয় বায ভাড়প্ত জঘালণা কদযন।

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
নম্বয : ০৫.৪২.১২০০.০২৬.০9.০০২.১৭ -

তাড়যখ:

আড়িন ১৪২৪
অদক্টাফয ২০১৭

অনুড়রড় দয় জ্ঞাতাদথ য জপ্রযণ কযা র :
০১। ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়চফ, ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাগ, ফাাংরাদদ ড়চফারয়, ঢাকা।
০২। ড়চফ, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুড়ক্ত ড়ফবাগ, ড়ফড়ড় বফন (৫ভ তরা), আগাযগাঁও, ঢাকা।
০৩। ড়ফবাগীয় কড়ভনায, চট্টগ্রাভ।
০৪। ড়যচারক, স্থানীয় যকায ড়ফবাগ ও ড়চপ ইদনাদবন অড়পায, চট্টগ্রাভ।
অনুড়রড় অফগড়ত ও কাম যাদথ য :( জজেিতায ক্রভানুাদয নয়)
০1। উ-ড়যচারক, স্থানীয় যকায ড়ফবাগ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০২। ড়ড়বর াজযন, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৩। উদজরা ড়নফ যাী অড়পায, দয/নাড়যনগয/যাইর/কফা/আখাউিা/নফীনগয/ফাঞ্ছাযাভপুয/আশুগঞ্জ/ড়ফজয়নগয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৪। উ - ড়যচারক, কৃড়ল ম্প্রাযণ অড়ধদপ্তয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৫। জজরা ভৎস্য অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৬। উ - ড়যচারক, যুফ উন্নয়ন অড়ধদপ্তয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৭। ড়জ.এভ, ল্লী ড়ফদুেৎ ড়ভড়ত, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৮। জজরা ড়াফ যক্ষণ অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
0৯। জজরা তথ্য অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১০। জজরা ভফায় অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১১। কাযী প্রদকৌরী, এরড়জইড়ড, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১২। কাজী যীফুর ইরাভ, প্রবালক, ব্রাহ্মণফাড়িয়া যকাড়য ভড়রা কদরজ।
১৩। জনাফ জভা: নাড়েয উড়েন, প্রবালক, দযন ড়ফবাগ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া যকাড়য কদরজ।
১৪। জজরা ড়ক্ষা অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১৫। জজরা প্রাথড়ভক ড়ক্ষা অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
১৬। অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া ড়রদটকড়নক ইন্পটিটিউট, ড়ফজয়নগয।
১৭ ।অধ্যক্ষ, জাানাযা কুদ্দু ইড়ঞ্জড়নয়াড়যাং ইন্পটিটিউট, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১৮। জস্টন ভাস্টায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টন।
১৯। .....................................
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অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ব্রাহ্মণফাড়িয়া
(আইড়টি াখা)
www.brahmanbaria.gov.bd

জানুয়াড়য ভাদ অনুড়িত জজরা ইদনাদবন কড়ভটিয বায কাম যড়ফফযণী
বাড়ত : জভা:

আরভগীয কড়ফয
অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।

বায স্থান : জজরা প্রাদকয দেরন কক্ষ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
বায তাড়যখ :
21 জানুয়াড়য ২০১৮।
ভয়
: জফরা ১:০০ ঘটিকা।
বায় উড়স্থড়ত : ড়যড়ষ্ট ‘ক’
বাড়ত উড়স্থত করদক স্বাগত জাড়নদয় বায কাম যক্রভ শুরু কদযন। ড়তড়ন ফদরন জম, উদ্ভাফনী উদযাগ, কভযড়যকল্পনা প্রণয়ন এফাং
জনস্বাদথ য তা ফাস্তফায়দনয জন্য যকায ড়ফদল গুরুত্ব প্রদান কদযদেন এফাং এ রদক্ষে প্রদয়াজনীয় ড়নদদ যনা অনুযণীয়

। বাড়ত ব্রাহ্মণফাড়িয়া

জজরা ইদনাদবন কড়ভটিয ২০১৮ াদরয কভযড়যকল্পনা ও অগ্রগড়ত বায় উস্থাদনয জন্য কাযী কড়ভনায (আইড়টি) জক অনুদযাধ কদযন।
কাযী কড়ভনায (আইড়টি), ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায ড়ফড়বন্ন উদজরা কতৃযক গৃীত কভযড়যকল্পনা ও অগ্রগড়ত প্রড়তদফদন উস্থান কদযন মা
ড়নম্নরূঃ
ক্রঃ
নাং
১

উদজরায
নাভ
ড়ফজয়নগয
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উদ্ভাফনী ধাযণা

উদ্ভাফনী ধাযণায ড়ফফযণ

ভাধ্যমভক
ম যায়েয মক্ষা
প্রমিষ্ঠান
মূয়
‘‘ফনয়মাগ্য
ায়েমিমপক
মকট ফক্স’’
মফিযণ

ভাধ্যমভক ম যায়েয কর মক্ষা
প্রমিষ্ঠায়ন প্রয়োজনীে ল্যাফ সুমফধা না
থাকাে মফজ্ঞায়নয ব্যফামযক মফলেমূ
চচ যা কযায সুয়মাগ ান না মফধাে
ভাধ্যমভক ম যায়ে মিয়ন মিয়ন মফজ্ঞান
মফবায়গয মক্ষাথীয ংখ্যা হ্রা ায়ে।
মক্ষাথীয়িয ভায়ঝ মফজ্ঞান মক্ষায়ক
আকল যণীে ও আনন্দভে কয়য তুরয়ি
এফং মখন দ্ধমিয়ক জ কযায জন্য
ফনয়মাগ্য মকট প্রিান কযা য়ফ।
উয়জরায মফমবন্ন ফযাদ্দ থথয়ক অথ য
ংগ্র কয়য মনয়জযাই ক্রে কয়য প্রমি
স্কুয়র মফজ্ঞান য়চিনিামূরক অনুষ্ঠান
কয়য মফিযণ কযা য়ফ। ায়েমিমপক
মকট ফয়ক্সয সুমফধা য়রা থম এটি
স্বল্পব্যেী এফং ক্লায়ই ছাত্রছাত্রীয়িয
াভয়ন াঠ্যফইয়ে ফমণ যি ব্যফামযক
যীক্ষাগুমর ম্পন্ন কয়য থিখায়না মায়ফ।

1.DOCX

ফাস্তফায়ন
অগ্রগড়তয
ায
৭০%

ফাস্তফায়দনয স্থান/
এরাকা
ভাধ্যমভক ম যায়েয
কর মফদ্যারে

ড়যভাণ/
উকাযদবাগীয
ম্ভাব্য াংখ্যা
১৪০০০

২

কফা

3

ফাঞ্ছাযাভপুয

৪

AvLvDov
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প্রমিটি
মফদ্যারয়ে
একটি পয়রয
ফাগান
উয়জরা
মযলি এফং
উয়জরা ভূমভ
অমপ
এরাকাে মম
কযায়ভযা
স্থান
থভাফাইয়র
এএভএ এয
ভাধ্যয়ভ ভৎস্য
চালীয়িয
প্রাথমভক
ভস্যা
মচমিিকযণ
এফং যাভয
প্রিান
থাশ্যার
মভমডোয
ভাধ্যয়ভ কৃমল
িথ্য
ম্প্রাযণ
এফং কৃমল
মফলেক
ভস্যায
িাৎক্ষমণক
ভাধান
ফান্ডুা
যকাময
প্রাথমভক
মফদ্যারেয়ক
মযয়ফফান্ধফ
(ইয়কা
থেন্ডমর)
মফদ্যারয়ে
রূান্তয।
নাযী উন্নেন
থপাযায়ভয
ভাধ্যয়ভ দুঃস্থ
ভমরায়িয স্ত
মল্প মফলেক
প্রমক্ষণ
প্রিান।
িথ্য প্রমৄমি ও
থস্যাার
মভমডো
থপ্রমক্ষিুঃ

কফা উয়জরায কর
মক্ষা
প্রমিষ্ঠায়ন বৃক্ষথযান কভযসূচী।

৬০%

কফা উয়জরায
কর মক্ষা
প্রমিষ্ঠান।

অমপ এরাকাে মনযাত্তা বৃমদ্ধ ায়ফ

৬০%

ফাঞ্ছাযাভপুয

দ্রুিিভ ভয়ে,কভ খযয়চ, ঠিক
যাভয়যয ভাধ্যয়ভ ভস্যায ভাধান

৬০%

ফাঞ্ছাযাভপুয

কৃমল মফলেক আধুমনক িথ্য ম্পয়কয
কৃলকয়িয দ্রুি অফমি কযা এফং কৃমল
মফলেক ভস্যায িাৎক্ষমনক ভাধান
।থাশ্যার মভমডোয ভাধ্যয়ভ কৃমল িথ্য
ম্প্রাযণ এফং কৃমল মফলেক ভস্যায
িাৎক্ষমনক ভাধান । থাশ্যার
মভমডোে আধুমনক কৃমল মফলেক িথ্য
প্রকায়য ভাধ্যয়ভ কৃলকযা কৃমল মফলেক
ভস্যায িাৎক্ষমনক ভাধান কযয়ি
াযয়ফন।
ফান্ডুা যকাময প্রাথমভক মফদ্যারেয়ক
মযয়ফফান্ধফ (ইয়কা থেন্ডমর)
মফদ্যারয়ে রূান্তযকযা য়ফ।

৭০%

থস্যাার মভমডো
ব্যফাযকাযী কর
কৃলকগণ

প্রমক্রোধীন

AvLvDov Dc‡Rjv
cÖv_wgK we`¨vjq

ভমরায়িয অমবজ্ঞ প্রমক্ষথকয ভাধ্যয়ভ
স্তমল্প মফলেক প্রমক্ষণ প্রিান কযা
য়ফ।এয়ি কয়য িাযা আত্মমনবযযীর ও
স্বাফরম্বী য়ফ।

প্রমক্রোধীন

AvLvDov Dc‡Rjv

প্রাথমভক মফদ্যারয়েয মক্ষকগয়ণয
িথ্যপ্রমৄমি ও থস্যাার মভমডোয
ভাধ্যয়ভ জ্ঞান প্রিান। অমবজ্ঞ
প্রমক্ষথকয ভাধ্যয়ভপ্রমক্ষণ প্রিান কযা

প্রমক্রোধীন

1.DOCX
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wkÿKMY

প্রাথমভক
মফদ্যারয়েয
মক্ষকয়িয
থাগি
িক্ষিা বৃমদ্ধ
গফামিশুয
জন্য ফল যাকায়র
সুলভ খাদ্য
যফযা।

৫

নামযনগয
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য়ফ।অমজযি জ্ঞান, িক্ষিা ও অমবজ্ঞিা
অন্যান্যয়িয ভয়ধ্য াযস্পমযক
ভিমফমনভে কয়য মক্ষা উন্নেয়ন ভূমভকা
যাখয়ফ ।
ফল যাকায়র থবজা খড় ংযক্ষণ মফলয়ে
উঠান বফঠক কযা য়ফ। উঠান বফঠক
কয়য ফল যাকায়র থবজা খড় ংযক্ষণ
মফলয়ে কৃলকগণয়ক ধাযণা থিো য়ফ।
থবজা খড় ংযক্ষণ য়র খড় নষ্ট য়ফ
না এফং গফামি শুয খাদ্য ংকট থিখা
মিয়ফ না।
মক্ষাথীয়িয ামফ যক অফস্থা িিাযমক
কযায জন্য। প্রাথমভক বায়ফ নামযনগয
আশুয়িাল াইরট উচ্চ মফদ্যারয়েয
থজ.এ.ম যীক্ষাথীয়িয ডাটা থফইজ
বিময কযা য়েয়ছ এফং অন্যান্য
প্রমিষ্ঠায়নয ডাটায়ফইজ বিময চরভান
যয়েয়ছ। মনমি যষ্ট পযয়ভয ভাধ্যয়ভ
মক্ষাথীয িথ্য ংগ্র কয়য ডাটা থফইজ
বিময। মক্ষাথীযা ড়ায়রখাে
ভয়নায়মাগী য়ফ এফং মফদ্যারয়ে
উমস্থমি বৃমদ্ধ ায়ফ।

৫০%

ফাল্যমফফা
মুি উয়জরা
মফমনভযায়ণয
রয়ক্ষয
নামযনগয
উয়জরায়ক
ফাল্যমফফা
মুি উয়জরা
থঘালণা কযা।

ফাল্য মফফা থযায়ধ উয়জরায ১০-১৮
ফছয ফেী কর থভয়েয়িয ডাটা থফইজ
বিময কয়য উি ডাটায়ফইজ থভয়েয়িয
ামযফামযক , আমথ যক ও মাফিীে
িথ্যামি মরমফদ্ধ কযা য়েয়ছ এফং
িামরকাগুয়রা ইউমনেন ও
ওোড য/গ্রাভ মবমত্তক বাগ কযায
াাাম ফাল্য মফফা থযায়ধ
য়চিনিা বৃমদ্ধয রয়ক্ষয থপইজবুক
থইজ বিময কযা  াভামজক
থমাগায়মাগ ভাধ্যয়ভয
ােিাে য়চিনিা বিময কযা য়ে।

৯০%

জরভার
ভমনটমযং
ময়েভ
প্রফিযন।

উয়জরাে ২০ একয়যয ঊয়বয ও মনয়ে
মভমরয়ে ফ যয়ভাট ২৯৪টি জরভার
যয়েয়ছ। এগুয়রায ইজাযা এফং
ইজাযামফীন থাকায কাযণ থফয কয়য
ভাভরায িথ্য একটি পূণ যাঙ্গ
ডাটায়ফইজ প্রস্তুি কযা মায ভাধ্যয়ভ
প্রকৃি ভৎস্যজীফী ভফাে ভমিয়ক
“জার মায,জরা িাঁয” নীমিভারা
অনুমােী জরভার ইজাযা প্রিান কযা
মায়ফ।

চরভান

উয়জরায
প্রয়িযকটি
স্কুয়রয
থজ.এ.ম ও
এ.এ.ম
যীক্ষাথীয়িয
ডাটায়ফইজ
বিময কযা।

1.DOCX
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৯৮%

নামযনগয উয়জরা,
ব্রাহ্মণফামড়ো।

নামযনগয উয়জরা,
ব্রাহ্মণফামড়ো।

নামযনগয উয়জরা
, ব্রাহ্মণফামড়ো।

৬

৭

আশুগঞ্জ

যাইর
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স্থানীে ম্পি
ব্যফায কয়য
উয়জরা
মবক্ষুকমুি
কযণ।
আশুগঞ্জ
উয়জরায
কাচাযী
পুকুযায়ড়
ওোক-ওয়ে
 াকয
স্থান ।
ামনশ্বয
গ্রায়ভয থভঘনা
নিী বাঙ্গয়নয
মকায মৃৎ
ময়ল্পয ায়থ
ংমিষ্ট
মযফাযমূয়
য মফয়ল কয়য
নাযীয়িয
পুনফ যান ও
উয়দ্যািা
সৃমষ্ট।
থকন্দ্রীে
িথ্যয়ফা
থকন্দ্র (থন্ট্রার
থল্প থডস্ক)
স্থান।
উয়জরা
মযলি
এরাকাে মম
কযায়ভযা
স্থান।
উয়জরা ভূমভ
অমপ
এরাকাে মম
কযায়ভযা
স্থান।

উয়জরায মবক্ষুকগণ মবক্ষাবৃমত্ত থছয়ড়
ম্মানজনক থাে আয়ফ।

২৫%

আশুগঞ্জ উয়জরা

আশুগঞ্জ উয়জরায থকাভরভমি
মশু কর নাগমযকয়িয
মচত্তমফয়নািয়নয সুয়মাগসৃমষ্ট য়ফ

১০%

আশুগঞ্জ উয়জরা

উয়জরা
কৃমল অমপয়
(থল্প থডস্ক)
িথ্যয়ফা
থকন্দ্র স্থান।

নিী বাঙ্গয়নয মকায মৃৎমল্প মযফায
মূয়য পুনফ যান ও উয়দ্যািা সৃমষ্ট।

চরভান

যাইর উয়জরা

থন্ট্রার থল্প থডস্ক স্থান

চরভান

যাইর উয়জরা

উয়জরা মযলি এরাকাে মম
কযায়ভযা স্থান

চরভান

যাইর উয়জরা

উয়জরা ভূমভ অমপ এরাকাে মম
কযায়ভযা স্থান

চরভান

যাইর উয়জরা

উয়জরা কৃমল অমপয় িথ্য থফা থকন্দ্র
(থল্প থডস্ক) স্থান

চরভান

যাইর উয়জরা

1.DOCX

ত্রাণ ও দয়ম যাগ
ব্যফস্থানা
মফবায়গয
প্রকল্প িামরকা
ও
উকাযয়বাগী
য নায়ভয
িামরকা
িবাগ ওয়েফ
থাট যায়র
প্রিযন
মফআযমডমফ
এয প্রকল্প
িামরকা ও
উকায
থবাগীয নায়ভয
িামরকা
িবাগ ওয়েফ
থাট যায়র
প্রিযন।
উয়জরা
মযংখ্যান
(থল্প থডস্ক)
িথ্যয়ফা
থকন্দ্র স্থান।

ত্রাণ ও দয়ম যাগ ব্যফস্থানা মফবায়গয
প্রকল্প িামরকা ও উকাযয়বাগীয
নায়ভয িামরকা িবাগ ওয়েফ
থাট যায়র প্রিযন

চরভান

যাইর উয়জরা

মফআযমডমফ এয প্রকল্প িামরকা ও
উকায থবাগীয নায়ভয িামরকা
িবাগ ওয়েফ থাট যায়র প্রিযন

চরভান

যাইর উয়জরা

উয়জরা মযংখ্যান অমপয় িথ্য চরভান
থফা থকন্দ্র (থল্প থডস্ক) স্থান

যাইর উয়জরা

নফীনগয উয়জরা

৮

নফীনগয

এমিফায়োটি
থকয
অব্যফায
জনস্বায়স্থযয
ক্ষমি ও
প্রমিয়যাধ।

BMDC থযমজোড য ডািায়যয
থপ্রমক্রন এফং ফুর থকা য ছাড়া
এমিফায়োটিক মফমক্র মনমলদ্ধ কযা ে।

৯

িয

ীিানগয়যয
দুঃস্থ
ভমরায়িয
জীফনভান
উন্নেয়নয
রয়ক্ষয
থভাভফামি
বিযীয
প্রমক্ষণ
কভযসূমচ ও
বিময
থভাভফামি
ফাজাযজাি
কযা।

ীিানগয়যয
দুঃস্থ
ভমরায়িয চরভান
জীফনভান উন্নেয়নয রয়ক্ষয থভাভফামি
বিযীয প্রমক্ষণ কভযসূমচ ও বিময
থভাভফামি ফাজাযজাি কযা।
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চরভান

িয উয়জরা

১০

১১

১২

থজরা িথ্য
অমপ

কৃড়ল
ম্প্রাযণ
অড়ধদপ্তয

থজরা
প্রাথমভক
মক্ষা
অমপ
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উয়জরা
মডমজটার
থিায়যয
ভাধ্যয়ভ ৩০০
জন মৄফক
মৄফিীয়ক আত্ম
কভযংস্থায়নয
রয়ক্ষয
কমম্পউটায
মফলেক
থফমক
প্রমক্ষণ প্রিান
।

উয়জরা মডমজটার থিায়যয ভাধ্যয়ভ
৩০০ জন মৄফক মৄফিীয়ক আত্ম
কভযংস্থায়নয রয়ক্ষয কমম্পউটায
মফলেক থফমক প্রমক্ষণ প্রিান ।

চরভান

িয উয়জরা

থজরায
থভৌমরক ও
চরভান উন্নেন
কভযকায়েয
ারনাগাি
মচত্র িথ্য
ফ যাধাযয়নয
জন্য
অনরাইয়ন
প্রকা ও
জ প্রাপ্যিা
মনমিিকযণ।

থজরায কর িপ্তয়যয উন্নেন
কভযকায়েয িথ্য এফং থভৌমরক
িথ্যাফরী ংগ্র কযা য়ে এফং িা
ংযক্ষণ কযা য়ে।

চরভান

থজরা িথ্য অমপ,
ব্রাহ্মণফামড়ো।

ইয়ভইর ও
এএভএ এয
ভাধ্যয়ভ ফািযা
থপ্রযণ।

থজরায জনপ্রমিমনমধ, াংফামিক,
মফমষ্ট ব্যমিফয়গযয ই-থভইর ও
থভাফাইর নম্বয ংগ্র কযা য়েয়ছ।
িথ্য অমপয়য প্রচায কাম যক্রভ ও
মফয়লফািযা িায়িয ইয়ভইর ও
এএভএ এয ভাধ্যয়ভ থপ্রযণ কযা
ে।
আধুমনক কৃমল প্রমৄমি ব্যফায়যয
ভাধ্যয়ভ মফলমুি থফগুন ও কুভড়া
জািীে ফমজ উৎািন ম্প্রাযণ

চরভান

থজরা িথ্য অমপ,
ব্রাহ্মণফামড়ো।

চরভান

কৃড়ল ম্প্রাযণ
অড়ধদপ্তয,
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।

এম কারচায
স্থান।

মরচু চায়লয াাাম এম কারচায়যয
ব্যফস্থা।

চরভান

আভায়িয
স্বয়েয ফুর
মশুয়িয
ভয়ডর স্কুর ।

আভায়িয স্বয়েয ফুর
মশুয়িয ভয়ডর স্কুর এয ভাধ্যয়ভ
মশুয়িয মফদ্যারে বীমি দূয য়ফ।

চরভান

কৃড়ল ম্প্রাযণ
অড়ধদপ্তয,
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
থজরা প্রাথমভক মক্ষা
অমপায
,ব্রাহ্মণফামড়ো।

মফলমুি
ফমজ
উৎািন।
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ড়ফস্তাড়যত আদরাচনা জদল ফ যেড়তক্রদভ ড়নম্নরূ ড়িান্ত গৃীত য় :
ক্রড়ভক নাং

গৃীত ড়িান্ত

ফাস্তফায়দন

1.

জযাড ম্যা অনুমায়ী এ জজরায় গৃীত কর উদ্ভাফনী কভযড়যকল্পনা
ফাস্তফায়দনয জন্য প্রদয়াজনীয় কভযসূড়চ গ্রণ,ফাস্তফায়ন ও ড়নয়ড়ভত
ভড়নটড়যাং কযদত দফ।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা
( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

2.

ব্রাহ্মণফাড়িয়া জজরায কর উদজরায ড়ফযারয়ভদ ড়ভড জড ড়ভর চালু
কদয তা ফাস্তফায়ন কযদত দফ।

উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা (কর), জজরা
ড়ক্ষা কভযকতযা , জজরা প্রাথড়ভক ড়ক্ষা
কভযকতযা , ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

3.

ড়ফযারদয়য োত্রোত্রীদদয স্বাস্থেদফা ড়নড়িতকযদণয রদক্ষে স্বাস্থেকাড য
প্রস্তুত এফাং ব্যফায ড়নড়িত কযদত ড়ড়বর াজযন, ব্রাহ্মণফাড়িয়ায
ড়নয়ন্ত্রণাধীন স্বাস্থে ড়ফলয়ক কভযকতযাদদয প্রদয়াজনীয় ড়নদদ যনা প্রদান
কযদত অনুদযাধ কযা য় ।

ড়ড়বর াজযন , ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

4.

উদজরা প্রাদনয নাদভ চালুকৃত প্রদতেকটি জপবুক জজদক জজরা
প্রান, ব্রাহ্মণফাড়িয়ায জপবুক জদজয াদথ াংদমাগ কদয ড়দদত দফ।

উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা
(কর),ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

5.

ফাস্তফায়নকাযী কতৃযক্ষদক প্রড়তভাদয ০৫ তাড়যদখয ভদধ্য প্রকল্প
ফাস্তফায়ন অগ্রগড়ত প্রড়তদফদন জজরা প্রাদকয কাম যারদয় জপ্রযণ কযদত
দফ।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা
( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

6.

গৃীত প্রকল্প ড়নধ যাড়যত ভদয়য ভদধ্য ১০০% ফাস্তফায়ন ড়নড়িত কযদত
প্রদয়াজনীয় দমাড়গতা ও ভড়নটড়যাং কযদত াংড়িষ্ট দপ্তয প্রধানদদয
অনুদযাধ কযা য়।

াংড়িষ্ট কতৃযক্ষ / উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা
( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।

7.

প্রকল্প ফাস্তফায়দন কাড়যগড়য অন্যান্য দমাড়গতা প্রদয়াজন দর অন্যান্য
দপ্তয ফা স্থানীয়দদয কাে জথদক দমাড়গতা গ্রদণয উদযাগ ড়নদত দফ।

ইদনাদবন উদযাগ ফাস্তফায়নকাযী ।

8.

ইদতাভদধ্য ম্পন্ন উদযাগভ পদরাআ / ভড়নটড়যাং কযদত দফ।

াংড়িষ্ট দপ্তয প্রধান ও উদজরা ড়নফ যাী
কভযকতযা ( কর), ব্রাহ্মণফাড়িয়া

9.

উদজরা ইদনাদবন কড়ভটিয বা ড়নয়ড়ভত কযদত দফ।

উদজরা ড়নফ যাী কভযকতযা ( কর),
ব্রাহ্মণফাড়িয়া ।
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৩. বায় আয জকান আদরাচে ড়ফলয় না থাকায় বাড়ত জম উদযাগভ ফাস্তফায়নাধীন যদয়দে জ উদযাগগুদরায পর ফাস্তফায়দনয
ভাধ্যদভ জনদফা জীকযণ এফাং জনগদণয দুদবযাগ রাঘদফ াংড়িষ্ট কদরয আন্তড়যক দমাড়গতা এফাং ড়ক্রয় অাংগ্রণ কাভনা কদয উড়স্থত
করদক ধন্যফাদ জাড়নদয় বায ভাড়প্ত জঘালণা কদযন।

জভাঃ আরভগীয কড়ফয
অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
নম্বয : ০৫.৪২.১২০০.০২৬.০9.০০২.১৮ -

তাড়যখ:

ভাঘ ১৪২৪
জানুয়াড়য ২০১৮

অনুড়রড় দয় জ্ঞাতাদথ য জপ্রযণ কযা র :
০১। ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়চফ, ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাগ, ফাাংরাদদ ড়চফারয়, ঢাকা।
০২। ড়চফ, তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুড়ক্ত ড়ফবাগ, ড়ফড়ড় বফন (৫ভ তরা), আগাযগাঁও, ঢাকা।
০৩। ড়ফবাগীয় কড়ভনায, চট্টগ্রাভ।
০৪। ড়যচারক, স্থানীয় যকায ড়ফবাগ ও ড়চপ ইদনাদবন অড়পায, চট্টগ্রাভ।
অনুড়রড় অফগড়ত ও কাম যাদথ য :( জজেিতায ক্রভানুাদয নয়)
০1। উ-ড়যচারক, স্থানীয় যকায ড়ফবাগ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০২। ড়ড়বর াজযন, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৩। উদজরা ড়নফ যাী অড়পায, দয/নাড়যনগয/যাইর/কফা/আখাউিা/নফীনগয/ফাঞ্ছাযাভপুয/আশুগঞ্জ/ড়ফজয়নগয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৪। উ - ড়যচারক, কৃড়ল ম্প্রাযণ অড়ধদপ্তয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৫। জজরা ভৎস্য অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৬। উ - ড়যচারক, যুফ উন্নয়ন অড়ধদপ্তয, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৭। ড়জ.এভ, ল্লী ড়ফদুেৎ ড়ভড়ত, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
০৮। জজরা ড়াফ যক্ষণ অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
0৯। জজরা তথ্য অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১০। জজরা ভফায় অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১১। কাযী প্রদকৌরী, এরড়জইড়ড, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১২। কাজী যীফুর ইরাভ, প্রবালক, ব্রাহ্মণফাড়িয়া যকাড়য ভড়রা কদরজ।
১৩। জনাফ জভা: নাড়েয উড়েন, প্রবালক, দযন ড়ফবাগ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া যকাড়য কদরজ।
১৪। জজরা ড়ক্ষা অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১৫। জজরা প্রাথড়ভক ড়ক্ষা অড়পায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া
।
১৬। অধ্যক্ষ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া ড়রদটকড়নক ইন্পটিটিউট, ড়ফজয়নগয।
১৭ ।অধ্যক্ষ, জাানাযা কুদ্দু ইড়ঞ্জড়নয়াড়যাং ইন্পটিটিউট, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
১৮। জস্টন ভাস্টায, ব্রাহ্মণফাড়িয়া জযরওদয় জস্টন।
১৯। .....................................

অড়তড়যক্ত জজরা প্রাক (ড়ক্ষা ও আইড়টি)
ও
জজরা ইদনাদবন অড়পায
ব্রাহ্মণফাড়িয়া।
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