
দিনাজপুর জজলার আগস্ট, ২০১৭ মাসের (৮ম েভা) জজলা গুচ্ছগ্রাম/আির্ শগ্রাম প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কদমটি েভার কার্ শদববরণী: 

 

েভাপদি  : মীর খায়রুল আলম 

     জজলা প্রর্ােক, দিনাজপুর। 
 

েভার িাদরখ : ২৭ আগস্ট, ২০১৭ দি.। 

আসলাচ্য মাে : জুলাই, ২০১৭ দি.। 

েভার েময় : দুপুর ১.২০ ঘটিকা। 

েভার স্থান : জজলা প্রর্ােসকর েসেলন কক্ষ। 

উপদস্থদি  : েভায় উপদস্থি এবং অনুপদস্থি েিস্যগসণর িাদলকা পদরদর্ষ্ট ‘ক’ও ‘খ’।  

 
 

  েভায় উপদস্থি েিস্যবৃন্দসক স্বাগি জাদনসয় েভার কাজ শুরু করা হয়। অিঃপর েভাপদি কর্তশক এসজন্ডা দভদিক 

আসলাচ্নার জন্য জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর, দিনাজপুরসক অনুসরাধ করা হয়। জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর কর্তশক গি েভার কার্ শদববরণী 

েভায় পাঠ কসর জর্ানাসনা হয়। জকান েংসর্াধনী না থাকায় িা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।  
  

  

০০২২। ।   আির্ শগ্রাম/আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রামগুচ্ছগ্রাম  প্রকসল্পপ্রকসল্পর র প্রস্তাব প্রস্তাব েংক্রান্তেংক্রান্ত  আসলাচ্না:আসলাচ্না:  
  

    েভায় েিস্য েদচ্ব জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর কর্তশক জানাসনা হয় জর্, আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়সনর মাধ্যসম গরীব, 

অেহায় ভূদমহীন পদরবার পুনব শােসনর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদিশ্রুদি রসয়সে। জেই লসক্ষয এ মাসে জকান উপসজলা হসি গুচ্ছগ্রাম 

প্রকসল্পর প্রস্তাব পাওয়া র্ায়দন। নবাবগঞ্জ উপসজলার পদরদর্ষ্ট-‘গ’ এ উদিদখি ০৪ টি এবং দবরল উপসজলার প্রাপ্ত হাঁদেলা ও স্বণ শপাড়া 

গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প প্রস্তাসব ত্রুটি থাকায় প্রাপ্ত প্রস্তাব উপসজলায় জেরি জিয়া হসয়সে (পদরদর্ষ্ট-গ)। প্রকল্প প্রস্তাবেমূসহর ত্রুটি মুক্ত কসর এখন 

পর্ শন্ত অত্র কার্ শালসয় জপ্ররণ করা হয়দন। অদিদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব) কর্তশক আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকসল্পর আওিায় জরুদরদভদিসি 

প্রস্তাব জপ্ররসণর দবষসয় েকল উপসজলা দনব শাহী অদেোর ও েহকারী কদমর্নার (ভূদম) এর দৃদষ্ট আকষ শণ করা হয়। েভায় অদিদরক্ত জজলা 

প্রর্ােক (রাজস্ব) আরও বসলন, ইসিাপূসব শ পদরদর্ষ্ট-ঘ এ উদিদখি ৩০ টি আির্ শগ্রাম প্রকসল্পর মাটির কাসজর প্রস্তাব অনুসমািসনর জন্য 

ন্যার্নাল প্রসজক্ট োইসরক্টর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রসজক্ট ম্যাসনজসমন্ট ইউদনট (দপ.এম.ইউ) বরাবর জপ্ররণ করা হসয়সে। 

দকন্তু প্রকল্পেমূসহর মাটির কাসজর প্রস্তাব অনুসমািন অসন্ত জেরি পাওয়া র্ায়দন। েভাপদি কর্তশক আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়সনর 

মাধ্যসম গরীব, অেহায় ভূদমহীন পদরবার পুনব শােসনর দনদমসি জরুদরদভদিসি দনষ্কন্টক খােজদম দচ্দিি কসর প্রস্তাব জপ্ররসণর জন্য েকল 

উপসজলা দনব শাহী অদেোর ও েহকারী কদমর্নার (ভূদম) জক দনসি শর্না প্রিান করা হয়। েভায় ইসিাপূসব শ প্রস্তাদবি প্রকল্পেমূসহর 

অনুসমািসনর প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য ন্যার্নাল প্রসজক্ট োইসরক্টর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রসজক্ট ম্যাসনজসমন্ট 

ইউদনট (দপ.এম.ইউ) এবং আঞ্চদলক ব্যবস্থাপক, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, রংপুর কার্ শালয় এর দৃদষ্ট আকষ শণ করার দবষসয় আসলাচ্না করা 

হয়। 

  

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত  ক)ক)::  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদিশ্রুদি জমািাসবক আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকসল্পর আওিায় গরীব, অেহায় ভূদমহীন পদরবার 

পুনব শােসনর দনদমি জরুদরদভদিসি দনষ্কন্টক খােজদম দচ্দিি কসর প্রস্তাব জপ্ররসণর জন্য েকল উপসজলা দনব শাহী অদেোর 

ও েহকারী কদমর্নার (ভূদম) জক অনুসরাধ করা হয়। 

  

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত  খ):খ):  পদরদর্ষ্ট-‘ঘ’ এ উদিদখি মাটির কাসজর জন্য জপ্রদরি আির্ শগ্রাম প্রকল্প প্রস্তাবেমূহ অনুসমািসনর প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহসণর দনদমি ন্যার্নাল প্রসজক্ট োইসরক্টর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রসজক্ট ম্যাসনজসমন্ট ইউদনট 

(দপ.এম.ইউ) এবং আঞ্চদলক ব্যবস্থাপক, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, রংপুর কার্ শালয় এর দৃদষ্ট আকষ শণ করা হয়। 

  

বাস্তবায়সনবাস্তবায়সন::  উপসজলা দনব শাহী অদেোর ও েহকারী কদমর্নার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

 

০৩০৩। ।   বাস্তবায়নাধীবাস্তবায়নাধীন আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম ন আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকপ্রকসল্পর গৃহ দনম শাণ ও সল্পর গৃহ দনম শাণ ও মাটির কাজ বাস্তবায়মাটির কাজ বাস্তবায়ন েংক্রান্ত আসলাচ্না:ন েংক্রান্ত আসলাচ্না:  

  

  েভায় েিস্য েদচ্ব জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর কর্তশক জানাসনা হয় জর্, দিনাজপুর জজলার দবরল, কাহাসরাল, বীরগঞ্জ, 

খানোমা, পাব শিীপুর ও হাদকমপুর উপসজলাধীন ১১ (এগাসরা) টি গুচ্ছগ্রাম প্রকসল্পর জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকসল্পর গৃহ দনম শাণেহ আনুষদিক 

কাজ চ্লমান রসয়সে (দবস্তাদরি পদরদর্ষ্ট-ঙ)। এ জজলার দবদভন্ন উপসজলায় আরও ২০ টি প্রকসল্পর মাটির কাজ িীঘ শদিন পূসব শ েম্পাদিি 

হসয়সে (পদরদর্ষ্ট-চ্)। উক্ত প্রকল্পেমূসহর গৃহ দনম শাসণর বরাদ্দ এখনও পাওয়া র্ায়দন। েভায় অদিদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব), দিনাজপুর 

দবদভন্ন উপসজলায় মাটির কাজ েম্পাদিি ২০ টি প্রকসল্পর জদম বিশমাসন দক অবস্থায় আসে, প্রকল্পভুক্ত জদম জর্ন জব-িখসল না র্ায় এবং 

েরকাসরর িখসল থাসক জে দবষসয় প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কসর জরুদরদভদিসি প্রদিসবিন িাদখসলর জন্য েংদিষ্ট উপসজলা দনব শাহী 

অদেোরসক দৃদষ্ট আকষ শণ কসরন। েভায় ইসিাপূসব শ মাটির কাজ েম্পাদিি প্রকল্পেমূসহর গৃহ দনম শাণেহ অন্যান্য আনুষদিক কাজ 

েম্পািসনর লসক্ষয প্রসয়াজনীয় অথ শ বরাসদ্দর জন্য ন্যার্নাল প্রসজক্ট োইসরক্টর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রসজক্ট ম্যাসনজসমন্ট 

ইউদনট (দপ.এম.ইউ) এবং আঞ্চদলক ব্যবস্থাপক, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, রংপুর এর দৃদষ্ট আকষ শণ করার দবষসয় আসলাচ্না করা হয়। 

অিঃপর এ দবষসয় দবস্তাদরি আসলাচ্না জর্সষ দনম্নরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 
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=০২= 

 

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত  ::কক) পদরদর্ষ্ট -‘চ্’ এ মাটির কাজ েম্পাদিি ২০ টি প্রকসল্পর জদম বিশমাসন দক অবস্থায় আসে, প্রকল্পভুক্ত জদম জর্ন জব-িখসল 

 না র্ায় এবং েরকাসরর িখসল থাসক জে দবষসয় প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কসর জরুদরদভদিসি প্রদিসবিন িাদখসলর জন্য 

 েংদিষ্ট উপসজলা দনব শাহী অদেোরসক অনুসরাধ করা হয়। 

 

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত  খ):খ):  পদরদর্ষ্ট-‘চ্’ এ উদিদখি মাটির কাজ েম্পাদিি প্রকল্পেমূসহর গৃহ দনম শাণেহ অন্যান্য আনুষদিক কাজ েম্পািসনর লসক্ষয 

প্রসয়াজনীয় অথ শ বরাসদ্দর জন্য ন্যার্নাল প্রসজক্ট োইসরক্টর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রসজক্ট ম্যাসনজসমন্ট 

ইউদনট (দপ.এম.ইউ) এবং আঞ্চদলক ব্যবস্থাপক, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, রংপুর কার্ শালয় এর দৃদষ্ট আকষ শণ করা হয়। 

 

বাস্তবায়সনবাস্তবায়সন::  (১) অদিদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

 (২) েংদিষ্ট উপসজলা দনব শাহী অদেোর/েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দিনাজপুর। 

 

০০৪৪।।  বাস্তবাদয়ি বাস্তবাদয়ি গুচ্ছগ্রামগুচ্ছগ্রাম  (আির্ শগ্রাম)(আির্ শগ্রাম)  প্রকসল্প পুনব শাপ্রকসল্প পুনব শাদেি পদরবার েমূসহর কলিদলয়িদেি পদরবার েমূসহর কলিদলয়ি  জরদজদি ও নামজারী েংক্রান্তজরদজদি ও নামজারী েংক্রান্ত  আসলাচ্নাআসলাচ্না::  

 েভায় জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর কর্তশক জানাসনা হয় জর্, ২০০৯-১০ অথ শ বের হসি এ পর্ শন্ত গুচ্ছগ্রাম প্রকসল্পর আওিায় 

২১ টি প্রকল্প বাস্তবাদয়ি হসয়সে। বাস্তবাদয়ি ২১ টি প্রকসল্প পুনব শাদেি ৬৮০ টি পদরবাসরর অনুকূসল বসন্দাবস্ত নদথ অনুসমািন, কলিদলয়ি 

জরদজদি এবং নামজারী েম্পন্ন হসয়সে (দবস্তাদরি পদরদর্ষ্ট-ে)। জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর আসরা জানান জর্, ইসিাপূসব শও আির্ শগ্রাম-১ ও 

আির্ শগ্রাম-২ প্রকসল্পর আওিায় ২৮টি প্রকল্প বাস্তবাদয়ি হসয়সে। বাস্তবাদয়ি ২৮টি গুচ্ছগ্রাম/আির্ শগ্রাম প্রকসল্পর বসন্দাবস্ত নদথ 

অনুসমািনেহ কলিদলয়ি জরদজদি এবং নামজারী েম্পন্ন হসয়সে (দবস্তাদরি িথ্য পদরদর্ষ্ট- ‘জ’)। অদিদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব), 

দিনাজপুর বাস্তবাদয়ি প্রকসল্প জকান কারসণ উপকারসভাগী পদরবার প্রকসল্পর ঘর জেসড় র্দি অন্যত্র চ্সল র্ায় িাহসল েসরজদমন িিন্তক্রসম 

উক্ত ঘসর নতুন উপকারসভাগী পদরবার দনব শাচ্ন কসর পূসব শর বসন্দাবস্ত নদথ বাদিসলর প্রস্তাব জপ্ররসণর দবষসয় েংদিষ্ট উপসজলা দনব শাহী 

অদেোর/েহকারী কদমর্নার (ভূদম) গসণর দৃদষ্ট আকষ শণ কসরন।  

 

দেদ্ধান্ত দেদ্ধান্ত ::ক)ক)  জজলায় বাস্তবাদিত গুচ্ছগ্রাম/আির্ শগ্রাম প্রকল্পেমূসহ জকান কারসণ উপকারসভাগী পদরবার প্রকসল্পর ঘর জেসড় র্দি অন্যত্র 

চ্সল র্ায় িাহসল েসরজদমন িিন্তক্রসম উক্ত ঘসর নতুন উপকারসভাগী পদরবার দনব শাচ্ন কসর পূসব শর বসন্দাবস্ত নদথ 

বাদিসলর প্রস্তাব জপ্ররসণর দবষসয় েংদিষ্ট েকলসক অনুসরাধ করা হয়। 

 

বাস্তবায়সনবাস্তবায়সন::  েংদিষ্ট উপসজলা দনব শাহী অদেোর/েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দিনাজপুর। 

  

েভায় আর জকান আসলাচ্না না থাকায় েভাপদি েভায় আর জকান আসলাচ্না না থাকায় েভাপদি কর্তশক কর্তশক উপদস্থি েোদনি েিস্যবৃন্দসক ধন্যবাি জাদনসয় েভার েমাদপ্ত উপদস্থি েোদনি েিস্যবৃন্দসক ধন্যবাি জাদনসয় েভার েমাদপ্ত 

জঘাষণা জঘাষণা করা হয়।করা হয়।    

স্বাক্ষদরি/স্বাক্ষদরি/--  

(মীর খায়রুল আলম) 

জজলা প্রর্ােক 

ও 

েভাপদি 

জজলা আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কদমটি 

দিনাজপুর। 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসির্ েরকার 

জজলা প্রর্ােসকর কার্ শালয়,দিনাজপুর 

( এে এ র্াখা) 

www.dinajpur.gov.bd 

 

 

স্মারক নং ০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৭.০০৬.২০১৭-২৫২৭(৩৯)                                                           িাদরখ: ১২/০৯/২০১৭ দিঃ। 

অনুদলদপ েিয় অবগদি ও প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য জপ্ররণ করা হসলাঃঅনুদলদপ েিয় অবগদি ও প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য জপ্ররণ করা হসলাঃ  

০১। মদন্ত্রপদরষি েদচ্ব, মদন্ত্রপদরষি দবভাগ, বাংলাসির্ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

০২। েদচ্ব, ভূদম মন্ত্রণালয়, বাংলাসির্ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

০৩। জচ্য়ারম্যান, ভূদম েংস্কার জবাে শ, দব. আই. েদিউ. টি. এ ভবন, ১৪১-১৪৩ মদিদিল বাদনদজযক এলাকা, ঢাকা। 

০৪। দবভাগীয় কদমর্নার, রংপুর দবভাগ, রংপুর।  

০৫। ন্যার্নাল প্রসজক্ট োইসরক্টর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রসজক্ট ম্যাসনজসমন্ট ইউদনট (দপ.এম. ইউ) ৩/এ নীলসক্ষি, 

বালিপুরা, ঢাকা-১২০৫। 

০৬। পুদলর্ সুপার, দিনাজপুর। 

০৭। আঞ্চদলক ব্যবস্থাপক, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, রংপুর কার্ শালয়,মুলাসটালা, রংপুর। 

০৮। অদিদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

০৯। দবভাগীয় বন কম শকিশা, দিনাজপুর। 

১০। উপ-পদরচ্ালক, কৃদষ েম্প্রোরণ অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

১১-২৩। উপসজলা দনব শাহী অদেোর............................................. (েকল), দিনাজপুর। 

২৪। উপ-পদরচ্ালক, েমাজসেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

২৫-৩৭।  েহকারী কদমর্নার (ভূদম).............................................(েকল), দিনাজপুর। 

৩৮। েহকারী কদমর্নার (সগাপনীয়), জজলা প্রর্ােসকর কার্ শালয়, দিনাজপুর। জজলা প্রর্ােক মসহািসয়র েিয় অবগদির জন্য।  

৩৯। ভারপ্রাপ্ত কম শকিশা, আইদেটি র্াখা, জজলা প্রর্ােসকর কার্ শালয়, দিনাজপুর (ওসয়ব জপাট শাসল আপসলাে করার জন্য)। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষদরি/স্বাক্ষদরি/--  

(সমাঃ(সমাঃ  আরাোিআরাোি  জহাসেনজহাসেন))  

জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর 

ও 

েিস্য েদচ্ব 

জজলা আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কদমটি 

দিনাজপুর। 

http://www.dinajpur/
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েভায় উপদস্থি েিস্যবৃন্দ (পদরদর্ষ্টেভায় উপদস্থি েিস্যবৃন্দ (পদরদর্ষ্ট--ক) (স্বাক্ষসরর ক্রমানুোসর)ক) (স্বাক্ষসরর ক্রমানুোসর)  

০১০১।।  জনাব মীর এ.দে দেদদ্দক, পুদলর্ পদরির্ শক, পুদলর্ সুপার, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

০২০২।।  জনাব জমাঃ আব্দুল জমািাসলব েরকার, অদিদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, দবভাগীয় বন কম শকিশা, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব নুেরাি োসিমা, েহকারী পদরচ্ালক, উপ-পদরচ্ালক, েমাজসেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

০৫০৫।।  জনাব জমাঃ আদমনুল ইেলাম, োসভ শয়ার, উপসজলা দনব শাহী অদেোর, কাহাসরাল, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

০৬০৬।।  জনাব জমাহােি আলম জহাসেন, উপসজলা দনব শাহী অদেোর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর । 

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ োসজলির রহমান, উপসজলা দনব শাহী অদেোর, খানোমা, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ এসহসির্াম জরজা, উপসজলা দনব শাহী অদেোর, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

০৯০৯।।  জনাব  িরেিার মাহমুদুর রহমান, উপসজলা দনব শাহী অদেোর , পাব শিীপুর, দিনাজপুর। 

১০১০।।  জনাব জিবাংশু কুমার দেংহ, েহকারী কদমর্নার (ভূদম) ও উপসজলা দনব শাহী অদেোর (ভারপ্রাপ্ত), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

১১১১।।  জনাব জমৌসুমী আেদরিা, েহকারী কদমর্নার (ভূদম) ও উপসজলা দনব শাহী অদেোর (ভারপ্রাপ্ত), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১২১২।।  জনাব জমাোঃ শুকদরয়া পারভীন, উপসজলা দনব শাহী অদেোর, হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

১৩১৩।।  জনাব  টি, এম, এ, মদমন, উপসজলা দনব শাহী অদেোর, জঘাড়াঘাট, দিনাজপুর। 

১৪১৪।।  জনাব জমাঃ জমজবাউল জহাসেন, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

১৫১৫।।  জনাব অলক কুমার প্রাং, োসভ শয়ার, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দবরল, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

১৬১৬।।  জনাব জমাঃ রদবউল হাোন, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), জবাচ্াগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১৭১৭।।  জনাব জমাঃ মদর্উর রহমান, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), পাব শিীপুর, দিনাজপুর। 

১৮১৮।।  জনাব জমাঃ মার্োকুর রহমান, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দচ্দররবন্দর, দিনাজপুর। 

১৯১৯।।  জনাব জমাঃ নাদেম আহসেি, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

২০২০।।  জনাব জিবাংশু কুমার দেংহ, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

২১২১।।  জনাব জমৌসুমী আেদরিা, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

২২২২।।  জনাব দবসরািা রানী রায়, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। 

২৩২৩।।  জনাব জমাঃ জোসলমান আলী, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), খানোমা, দিনাজপুর। 

২৪২৪।।  জনাব জমাঃ আরাোি জহাসেন, জরদভদনউ জেপুটি কাসলক্টর, দিনাজপুর। 

  

  

েভায় অনুপদস্থি েিস্যবৃন্দ (পদরদর্ষ্টেভায় অনুপদস্থি েিস্যবৃন্দ (পদরদর্ষ্ট--  খ)খ)  

০১০১।।  জনাব মসনারঞ্জন র্ীল জগাপাল, মাননীয় েংেি েিস্য, দিনাজপুর-১ ও উপসিষ্টা,  জজলা কৃদষ খাে জদম ব্যবস্থাপনা ও 

বসন্দাবস্ত কদমটি, দিনাজপুর। 

০২০২।।  জনাব জমাঃ জগালাম জমাস্তো, উপ-পদরচ্ালক, কৃদষ েম্প্রোরণ অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, উপসজলা দনব শাহী অদেোর, দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব এ.দব.এম. রওর্ন কবীর, উপসজলা দনব শাহী অদেোর, দবরল, দিনাজপুর । 

০৫০৫।।  জনাব জমাঃ জগালাম রব্বানী, উপসজলা দনব শাহী অদেোর, দচ্দররবন্দর, দিনাজপুর। 

০৬০৬।।  জনাব জমাঃ োনাউল ইেলাম, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), হাদকমপুর, দিনাজপুর। 
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পদরদর্ষ্ট-গ (প্রস্তাদবি নতুন গুচ্ছগ্রাম প্রকসল্পর িথ্য) 

ক্রদমক নং উপসজলার নাম প্রকসল্পর নাম প্রকল্পভূক্ত জদম (একর)  প্রস্তাদবি পদরবাসরর েংখ্যা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ দবরল হাঁদেলা গুচ্ছগ্রাম ১.৪৮ ৩০ প্রস্তাসব ত্রুটি থাকায় প্রাপ্ত প্রস্তাব 

উপসজলায় জেরি জিয়া হসয়সে। এখন 

পর্ শন্ত ত্রুটিমুক্ত কসর জেরি জিয়া হয়দন। 

২ দবরল স্বণ শপাড়া গুচ্ছগ্রাম ২.৭৭ ৫০ 

৩ নবাবগঞ্জ কড়াইবাড়ী গুচ্ছগ্রাম ১০.৩৮ ১৪৪ ঐ 

৪ নবাবগঞ্জ লিজরুক হদরনা গুচ্ছগ্রাম ২.২৫ ৬০ ঐ 

৫ নবাবগঞ্জ জয়পুর গুচ্ছগ্রাম ৪.৭৩ ১০০ ঐ 

৬ নবাবগঞ্জ চ্কনওিা গুচ্ছগ্রাম ৩.২১ ৫২ ঐ 

 

 

 

পদরদর্ষ্ট- ঘ (অনুসমািসনর জন্য জপ্রদরি প্রকসল্পর িথ্য) 
 

ক্রদমক নং উপসজলার নাম প্রকসল্পর নাম প্রকল্পভূক্ত জদম (একর)  প্রস্তাদবি পদরবাসরর েংখ্যা মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১  দিনাজপুর েির জখাোলপুর ১.৬৫ ৩০  

২ দবরল চ্ন্দনদিঘী আির্ শগ্রাম ৫.২৩ ৫০  

৩ জবাচ্াগঞ্জ নাোনগর আির্ শগ্রাম ৪.৭৬ ৪০  

৪ ঐ জাবারীপুর ২.১৫ ৮০  

৫ কাহাসরাল দর্বপুর  ২.০০ ৪০  

৬ ঐ কাঠালবাড়ী ২.৬৬ ৪০  

৭ ঐ রসূলপুর ২.৩৩ ৪০  

৮ খানোমা খামারপাড়া(বদধ শি) ২.৮০ ৩০  

৯ ঐ চ্াদকদনয়া আির্ শগ্রাম ৪.৮১ ৫০  

১০ ঐ শুদড়গাঁও আির্ শগ্রাম ৫.৬০ ৫০  

১১ বীরগঞ্জ রসুলপুর আির্ শগ্রাম ৪.২৮ ১০২  

১২ ঐ বড়হাট আির্ শগ্রাম ৩.৯৮ ৫০  

১৩ ঐ ঘাটিয়াদিঘী আির্ শগ্রাম ৩.২৮ ৪৫  

১৪ ঐ োলাগ্রাম আির্ শগ্রাম ৩.৮১ ৪০  

১৫ ঐ চ্রলদক্ষপুর আির্ শগ্রাম ২.২৯ ৩০  

১৬ ঐ জঘাড়াবন্দ আির্ শগ্রাম ৯.৫১ ৩০  

১৭ ঐ েদুল্য পাড়া আির্ শগ্রাম ৭.৩২ ১১০  

১৮ ঐ দকেমি খদড়কািাম আির্ শগ্রাম ৭.১৯ ৯০  

১৯ পাব শিীপুর জিউল গরুোিা ৩.২৫ ৯০  

২০ ঐ মরণাই গুচ্ছগ্রাম ৩.৫০ ৪০  

২১ নবাবগঞ্জ  জিউল হাদিরাম ৩.৬১ ৪০  

২২ ঐ জুরাই িামুয়া পুকুর আির্ শগ্রাম ৪.৪৩ ৫০  

২৩ ঐ মরনাই আির্ শগ্রাম ১৭.৭৯ ৪০  

২৪ ঐ জভবটগাড়ী কদরমপুর ১৪.৭৮ ৭০  

২৫ ঐ হদররামপুর ৩.৬৫ ৭০  

২৬ ঐ আদখয়া ২.৪৮ ৩৭  

২৭ ঐ পাদনয়া(বদধ শি) ২.০০ ১৮  

২৮ পাব শিীপুর মুকসধায়া গুচ্ছগ্রাম ৭.৪৮ ২৭  

২৯ ঐ জভদলপুকুর গুচ্ছগ্রাম ২.৩৪ ৪০  

৩০ হাদকমপুর পালী বটিলী-৩ ৫.০২ ৩০  

                            জমাট ৩০ টি ১৪৫.৯৮ ১৪৯৯  
 
 

 

পদরদর্ষ্ট-ঙ (গৃহ দনম শাণেহ আনুষদিক কাসজর বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকসল্পর িথ্য) 

ক্রদমক 

নং 

উপসজলার 

নাম 
প্রকসল্পর নাম 

প্রকল্পভূক্ত জদম 

(একর) 

 প্রস্তাদবি 

পদরবাসরর েংখ্যা 

বরাদ্দপ্রাপ্ত অসথ শর 

পদরমাণ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ কাহাসরাল সুন্দরপুর-২ গুচ্ছগ্রাম ১১.৪৬ ৪০ ৬১,৮০,০০০/- গৃহ দনম শাসণর কাজ চ্লমান রসয়সে। 

২ হাদকমপুর পালী বটিলী-২ ১১.৯৮ ৩০ ৪৬,৩৫,০০০/- ঐ 

৩ দবরল উির পলার্বাড়ী (েম্প্রঃ) গুচ্ছগ্রাম ৩.০০ ২৫ ৪৬,৬৬,০০০/- ঐ 

৪ কাহাসরাল দেিারীগাঁও (েম্প্রঃ) গুচ্ছগ্রাম ৭.০৬ ১০ ১৫,০৫,০০০/- ঐ 

৫ কাহাসরাল বাগপুর-৩ গুচ্ছগ্রাম ৩.৯০ ৩০ ৪৫,১৫,০০০/- ঐ 

৬ কাহাসরাল সুন্দরপুর-১ (েম্প্রঃ) গুচ্ছগ্রাম ১১.৪৬ ৩০ ৫৪,০৬,৩৫৭/- ঐ 

৭ কাহাসরাল ভাসবারদিঘী গুচ্ছগ্রাম ২.০০ ৩০ ৪৫,১৫,০০০/- ঐ 

৮ বীরগঞ্জ কাদর্মনগর-২ ১০.১১ ৪০ ৬০,৪৫,৫০০/- ঐ 

৯ খানোমা সুবণ শখালী আদিবােী-২ গুচ্ছগ্রাম ৩.৩৪ ৪০ ৪৫,১৫,০০০/- ঐ 

১০ পাব শিীপুর ইন্দ্রপুর দুরাকুঠি (েম্প্রঃ) গুচ্ছগ্রাম ৫.৬৫ ১৫ ২২,৮৩,০০০/- ঐ 

১১ পাব শিীপুর দরদেউদজপাড়া-২ গুচ্ছগ্রাম ২.৪০ ৪০ ৬১,৪২,৬৪৩/- ঐ 
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পদরদর্ষ্ট –চ্ (মাটির কাজ েম্পাদিি প্রকসল্পর িথ্য) 
 

ক্রঃ নং উপসজলার নাম আির্ শ গ্রাসমর নাম প্রকল্পভুক্ত জদম প্রস্তাদবি গৃসহর েংখ্যা বরাদ্দকৃি গম/চ্াল মাটির কাজ  মন্তব্য 

১ বীরগঞ্জ জঘাড়াবান্দা(বদধ শি) ৩০.৬১ ৬৫ ৭৯.২২৮ ১০০%   

২ বীরগঞ্জ দচ্লকুড়া ৪.৫০ ৪০ ৩০.২৪৪ ১০০%   

৩ বীরগঞ্জ হাদিসোবা ৩.৩১ ৪২ ৩৩.০৩২ ১০০%   

৪ বীরগঞ্জ জখাদ্দাপাড়া(বদধ শি) ১.৩৭ ২১ ২০.৭১৬ ১০০%   

৫ কাহাসরাল ইশ্বরগ্রাম ৫.৫০ ৪৮ ৬১.৩৬৬ ১০০%   

৬ কাহাসরাল পঃ সুলিানপুর(বদধ শি) ১.৫৮ ৪০ ১৫.৪৭১ ১০০%   

৭ কাহাসরাল কাদর্মপুর ৬.৭৬ ৬০ ৩৮.১১৩ ১০০%   

৮ পাব শিীপুর জগাদবন্দপুর ৪.১৮ ৬০ ১৯.৭৩৯ ১০০%   

৯ পাব শিীপুর জিউল কাদর্পুকুর ২.০০ ৪০ ৭৩.৩০৩ ১০০%   

১০ পাব শিীপুর কাদলকাবাড়ী ৭.৮২ ৪০ ১১৩.৫২২ ১০০%   

১১ পাব শিীপুর বড়িল ৯.০৭ ১০০ ৫৪.৬৪৫ ১০০%   

১২ নবাবগঞ্জ পাদনয়া  ৪.৩২ ৩০ ৩৪.৪৮১ ১০০%   

১৩ নবাবগঞ্জ জয়পুর ৪.৭৯ ৩১ ৪২.১১৭ ১০০%   

১৪ নবাবগঞ্জ দজগাগর ৩.৫২ ৩০ ২৩.৭১৯ ১০০%   

১৫ নবাবগঞ্জ চ্কনওিা ৩.২১ ৫২ ২৭.২৭৮ ১০০%   

১৬ নবাবগঞ্জ লিজরুক হদরনা ২.২৫ ৩০ ২০.১৮৬ ১০০%   

১৭ নবাবগঞ্জ জোমারপাড়া ৩.৬৭ ৭৫ ৫৫.৮১৫ ১০০%   

১৮ নবাবগঞ্জ জকাড়াইবাড়ী পরগণা ১০.৩৮ ১৪৪ ১৭৭.১৩৪ ১০০%   

১৯ দবরামপুর বনশ্রী ৩.৯০ ৫০ ৪৮.৬৯০ ১০০%   

২০ দবরামপুর েন্ধা ২.৩৫ ২০ ৪৫.৪৯১ ১০০%   

                      জমাট= ২০ টি ১১৫.০৯ ১০১৮ ১০১৪.২৯ ১০০%   
 

 

 

 

পদরদর্ষ্ট-ে (২০০৯ হসি এ পর্ শন্ত বাস্তবাদয়ি আির্ শগ্রাম(গুচ্ছগ্রাম) প্রকসল্পর িথ্য) 

ক্রদমক 

নং 

উপসজলার 

নাম 
প্রকসল্পর নাম 

প্রকল্পভূক্ত 

জদম  

পুনব শাদেি 

পদরবাসরর েংখ্যা 

অনুসমাদিি 

নদথর েংখ্যা 

কলিদলয়ি 

জরদজদি েংখ্যা 

নামজারীর 

েংখ্যা 

অেম্পন্ন কলিদলয়ি 

জরদজদি/ বসন্দাবস্ত েংখ্যা 
মন্তব্য  

১ দবরল 

 

উঃ পলার্বাড়ী ৮.৬৯ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

২ মসহষদিদঘ ৯.০৬ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৩ জমালানপুকুর ১.৫৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৪ কাহাসরাল দেংগাড়ীগাঁও ৭.২৬ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৫ বাগপুর-২ ৬.৫৭ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৬ সুন্দরপুর-১ ৫.৭৩ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ----    

৭ বীরগঞ্জ 

 

 

ধুলাইড়ী-১ (েম্প্রঃ) ৪.৬৪ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ----    

৮ ধুলাউড়ী-২ (েম্প্রঃ) ৭.১৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৯ মাহািাবপুর-২ ৩.১৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

১০ কাদর্মনগর-১ ১০.১১ ৩০ ৩০ ৩০৩০ ৩০ ----    

১১ খানোমা 

 

সূবণ শখালী আদিবােী ৩.৩৪ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

১২ বাসুদল ৭.১২ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

১৩ দচ্দররবন্দর জোট বাউল শ্মর্ান কালী  ২.৭০ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ----    

১৪ পাব শিীপুর 

 

 কাদর্পুকুর ১০.৩৯ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ----    

১৫ ইন্দ্র দুড়াকুটি গুচ্ছগ্রাম ৫.৬৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

১৬ দরদেউদজপাড়া-১ গুচ্ছগ্রাম ৩.৩৫ ৪০ - - - --    

১৭ নবাবগঞ্জ 

 

হাোরপাড়া ৭.১৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

১৮ র্াহজািপুর ২.৫৩ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

১৯ হাদকমপুর 

 

 আলীর হাট-২ ৭.৫০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

২০ পালী বটিলী গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ১১.৯৮ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০     

২১ জঘাড়াঘাট নয়ন দিঘী ১১.৭৭ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ----    

                                                                        জমাট ৭২০ ৬৮০ ৬৮০ ৬৮০ ----    
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=০৭= 

 

 

 

পদরদর্ষ্ট-জ (পূসব শ বাস্তবাদয়ি আির্ শগ্রাম(গুচ্ছগ্রাম) প্রকসল্পর িথ্য) 

 

ক্রদমক 

নং 

উপসজলার 

নাম 
প্রকসল্পর নাম 

প্রকল্পভূক্ত 

জদম  

পুনব শাদেি 

পদরবাসরর েংখ্যা 

অনুসমাদিি 

নদথর েংখ্যা 

কলিদলয়ি 

জরদজদির েংখ্যা 

নাম জারীর 

েংখ্যা 

অেম্পন্ন কলিদলয়ি 

জরদজদি/ বসন্দাবস্ত েংখ্যা 

১ দবরল বাইসবািীদঘ ১১.৬৬ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

২ দবরল েন্যােী ১০.৩১ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 

৩ নবাবগঞ্জ হদররামপুর ৬.৮৮ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ -- 

৪ নবাবগঞ্জ জবড়ামাদলয়া ৬.৮৮ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 

৫ বীরগঞ্জ কুতুলপুর ৪.৮০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- 

৬ বীরগঞ্জ র্িগ্রাম ৫.৩৬ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

৭ বীরগঞ্জ গান্ডারা ৬.৩১ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

৮ বীরগঞ্জ খদ্দাপাড়া ৫.১৩ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

৯ বীরগঞ্জ রসুলপুর ৩.৩৫ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

১০ বীরগঞ্জ মাহািাবপুর ১২.৮৬ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ -- 

১১ খানোমা নলবাড়ী ৪.১২ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- 

১২ কাহাসরাল পঃ সুলিানপুর ১০.৫৮ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

১৩ কাহাসরাল  নলাহার ৯.১৯ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

১৪ জঘাড়াঘাট আমড়া ৫.৩০ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০ -- 

১৫ হাদকমপুর আলীহাট ৭৫.০০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 

১৬ হাদকমপুর কৃষ্টপুর ৪.০০ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ -- 

১৭ ফুলবাড়ী গদনপুর ৪.৫১ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

১৮ দবরামপুর রিনপুর ৮.৭৬ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 

১৯ বীরগঞ্জ জঘাড়াবান্দা ৯.১৮ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 

২০ বীরগঞ্জ োসকশ্বরী ৫.৪৩ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

২১ কাহাসরাল বাগপুর-১ ৭.৭৩ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

২২ হাদকমপুর র্াকরাইল ৬.০৫ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 

২৩ খানোমা চ্ক কাঞ্চন ১২.০৬ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

২৪ খানোমা খামারপাড়া ১১.৫৩ ৭০ ৭০ ৭০ ৭০ -- 

২৫ খানোমা জনউলা-১ ১৪.১৫ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

২৬ খানোমা আগ্রা ৪.৮৯ ৮০ ৮০ ৮০ ৮০  -- 

২৭ খানোমা ভাবকী ৫.৫৪ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 

২৮ খানোমা আসলাকিাড়ী ৫.২১ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 

জমাটজমাট                            ২৮২৮টিটি  ১৯৬.৪১১৯৬.৪১  ১১৪৭০৪৭০  ১৪৭০১৪৭০  ১৪১৪৭০৭০  ১৪১৪৭০৭০  ----  

  


