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দিনাজপুর জজলার দিনাজপুর জজলার আগস্টআগস্ট,,  ২০১২০১৭৭  মাসের মাসের ((৮৮মম  েভা) েভা) আশ্রয়ণআশ্রয়ণ--২ ২ প্রকল্প বাপ্রকল্প বাস্তবায়স্তবায়সনসন  

জজলা টাস্কস াে স কদমটি েভার কার্ সদববরণীজজলা টাস্কস াে স কদমটি েভার কার্ সদববরণী::  
 

েভাপদি  : মীর খায়রুল আলম 

    জজলা প্রশােক, দিনাজপুর। 

েভার িাদরখ : ২৭ আগস্ট, ২০১৭ দি.। 

আসলাচ্য মাে : জুলাই, ২০১৭ দি.। 

েভার েময় : দুপুর ১.০০ ঘটিকা। 

েভার স্থান : জজলা প্রশােসকর েভা কক্ষ। 

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

 

 েভাপদি কর্তসক উপদস্থি েকলসক স্বাগি জাদনসয় েভার কাজ শুরু করা হয়। েভায় গি েভার কার্ সদববরণী পাঠ 

কসর জশানাসনা হয়। জকান েংসশাধনী না থাকায় িা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অিঃপর এসজন্ডা দভদিক দনসনাক্ত আসলাচ্না ও দেদ্ধান্ত গৃহীি 

হয়। 

 

০২। আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়সন উপসজলা আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কদমটির েভা অনুষ্ঠান: 

অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) কর্তসক েভায় জানাসনা হয় জর্, এ মাসে দিনাজপুর েির, দবরল, জবাচ্াগঞ্জ, কাহাসরাল, 

বীরগঞ্জ, খানোমা, দচ্দররবন্দর, দবরামপুর ও জঘাড়াঘাট উপসজলা হসি েভার কার্ সদববরণী পাওয়া জগসে এবং পাব সিীপুর, ফুলবাড়ী, 

নবাবগঞ্জ ও হাদকমপুর উপসজলা হসি েভার কার্ সদববরণী পাওয়া র্ায়দন। েভাপদি কর্তসক েকল উপসজলায় দনয়দমি েভা অনুষ্ঠান 

দনদিি করার জন্য েকল উপসজলা দনব সাহী অদ োরগণসক দনসি সশনা প্রিান করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত ২.১:  দনয়দমি মাদেক েভা কসর প্রদি মাসের ০৭ িাদরসখর মসে েভার কার্ সদববরণী েংদিষ্ট কার্ সালসয়/মন্ত্রণালসয় জপ্ররণ  

  দনদিি করসি হসব। কার্ সদববরণী এ কার্ সালসয় rdcdnj@gmail.com  ই-জমইল এ জপ্ররসণর জন্য বলা হয়। 

 

 বাস্তবায়সন:     উপসজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

 

০৩।  আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর প্রস্তাব জপ্ররণ েংক্রান্ত আসলাচ্না : 

 অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) কর্তসক েভায় জানাসনা হয় জর্, আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর আওিায় ভূদমহীন/গৃহহীন, দেন্নমূল 

ও িদরদ্র পদরবার পুনব সােসন েরকাসরর পদরকল্পনা রসয়সে। জেই লসক্ষয ২০১৬-১৭ অথ স বেসর আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর আওিায় দিনাজপুর 

জজলা হসি জমাট ০৪ (চ্ার) টি আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর প্রস্তাব প্রকল্প পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, জিজগাঁও, ঢাকা 

বরাবসর জপ্ররসণর দনদমি দবভাগীয় কদমশনার, রংপুর দবভাগ, রংপুর এ জপ্ররণ করা হসয়সে (পদরদশষ্ট-ঘ)। জবাচ্াগঞ্জ উপসজলা হসি প্রাপ্ত 

জাবারীপুর বাদলয়াপুকুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রস্তাবনা েসকর ১৯ নং ক্রদমসক েশস্ত্র বাদহনী দবভাসগর প্রদিদনদধর স্বাক্ষসরর জন্য প্রস্তাবটি 

শহীি মাহবুব জেনা দনবাে, জখালাহাটি, দিনাজপুর বরাবসর অত্রাদ সের ২২/০৮/২০১৭ দি. িাদরসখর ২৩২৯ নং স্মারসক জপ্ররণ করা 

হসয়সে। এ োড়াও ফুলবাড়ী, দবরামপুর, হাদকমপুর ও জঘাড়াঘাট উপসজলা হসি আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর নতুন প্রস্তাব পাওয়া জগসে (পদরদশষ্ট-

ঙ)। উপসজলা হসি প্রাপ্ত আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর প্রস্তাবেমূহ প্রকল্প কার্ সালসয় জপ্ররসণর দনদমি নদথসি কার্ সক্রম চ্লমান রসয়সে। অদিদরক্ত 

জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর কর্তসক েকল উপসজলা হসি জপ্রদরি ‘ক’-জশ্রদণর (র্াসির জদম বা ঘর জকানটাই জনই), ‘খ’-জশ্রদণর 

(র্াসির ০১-১০ শিাংশ জদম আসে দকন্তু ঘর জনই) ও ‘গ’-জশ্রদণর (র্াসির ০১-১০ শিাংশ জদম আসে দকন্তু বেবাসের অনুপসর্াগী ঘর 

আসে) গৃহহীন পদরবারসক ২০১৯ োসলর মসে পুনব সােসনর দনদমি প্রস্তুিকৃি েময়াবদ্ধ কম সপদরকল্পনা অনুর্ায়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর নতুন 

প্রস্তাব জপ্ররসণর জন্য েংদিষ্ট েকলসক অনুসরাধ করা হয়। েভাপদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালসয়র দনসি সশনামসি জদমর প্রাপ্যিা 

োসপসক্ষ জর্াগাসর্াসগর জক্ষসত্র সুদবধাজনক এবং জনগসণর আত্মকম সেংস্থাসনর সুসর্াগ সৃদষ্ট হয় এমন দনস্কন্টক খােজদমসি েময়াবদ্ধ 

কম সপদরকল্পনা অনুর্ায়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর প্রস্তাব জপ্ররসণর দবষসয় েকল উপসজলা দনব সাহী অদ োরগণসক পরামশ স প্রিান কসরন। এ 

দবষসয় দবস্তাদরি আসলাচ্না জশসষ দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

 

দেদ্ধান্ত-৩.১:  প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালসয়র দনসি সশনা জমািাসবক ভূদম ব্যবহার পদরকল্পনা েসক জদমর প্রাপ্যিা োসপসক্ষ জর্াগাসর্াসগর জক্ষসত্র 

সুদবধাজনক এবং জনগসণর আত্মকম সেংস্থাসনর সুসর্াগ সৃদষ্ট হয় এমন দনস্কন্টক খােজদমসি েময়াবদ্ধ কম সপদরকল্পনা 

অনুর্ায়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর নতুন প্রস্তাব জপ্ররসণর জন্য েকল উপসজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), 

দিনাজপুর-জক অনুসরাধ করা হয়। 

 

 

বাস্তবায়সন: উপসজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 
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০৪।  আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন েংক্রান্ত আসলাচ্না : 

 অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) কর্তসক েভায় জানাসনা হয় জর্, আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর আওিায় ভূদমহীন/গৃহহীন, দেন্নমূল 

ও িদরদ্র পদরবার পুনব সােসন েরকাসরর পদরকল্পনা রসয়সে। জেই লসক্ষয ২০১৫-১৬ অথ স বেসর প্রকল্প কার্ সালসয় জপ্রদরি আশ্রয়ণ-২ 

প্রকসল্পর প্রস্তাবেমূহ অনুসমািন অসন্ত ২০১৬-১৭ অথ স বেসর মাটি ভরাট কাসজর বরাদ্দ পাওয়া জগসে (পদরদশষ্ট-চ্)। উক্ত প্রকল্পেমূসহর 

মাটি ভরাট কাসজর েমাদপ্ত প্রদিসবিন পাওয়া র্ায়দন। এ জজলায় মাটির কাজ েম্পাদিি প্রকসল্পর মসে পাব সিীপুর উপসজলাধীন 

জুগীপুকুর আশ্রয়ণ প্রকসল্পর জেদমপাকা ব্যারাক দনম সাণ এবং দিনাজপুর েির উপসজলাধীন বনিাঁড়া আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর ব্যারাক 

দনম সাসণর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হসি েশস্ত্র বাদহনী দবভাগসক কার্ সাসিশ প্রিান করা হসয়সে র্ার অনুদলদপ 

এ কার্ সালসয় জপ্ররণ করা হসয়সে (পদরদশষ্ট-ে)। েরকাসরর পদরকল্পনার আসলাসক আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর আওিায় দিনাজপুর জজলায় এ 

পর্ সন্ত ১০ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবাদয়ি হসয়সে (দবস্তাদরি িথ্য পদরদশষ্ট-গ)। বাস্তবাদয়ি ১০ টি প্রকসল্পর মসে পাব সিীপুর উপসজলার 

িদক্ষণ পলাশবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্পটি বড়পুকুদরয়া জকাল মাইদনং জকাম্পাদন দলদমসটড, পাব সিীপুর, দিনাজপুর এর নাসম অদধগ্রহণকৃি 

জদমসি ক্ষদিগ্রস্থ ভূদমহীনসির পুনব সােসনর জন্য দনম সাণ করা হসয়সে এবং উক্ত আশ্রয়ণ প্রকসল্প অদধগ্রহসণর  সল ক্ষদিগ্রস্থ ভূদমহীনসির 

পুনব সােন করা হসয়সে। দকন্তু অদধগ্রহণকৃি ৩০.০০ একর জদমর জগসজট না হওয়ায় এবং উক্ত জদম প্রিযাশী েংস্থার নাসম নামজাদর না 

হওয়ায় ভূদমহীনসির অনুকূসল বরাদ্দপত্র ইসুয করা র্াসে না। এ দবষসয় প্রিযাশী েংস্থার োসথ দনয়দমি জর্াগাসর্াগ রাখা হসে এবং 

জগসজট প্রাদপ্তর পর প্রিযাশী েংস্থার নাসম নামজাদর হসল দনদম সি ব্যারাসক বেবােরি ভূদমহীন পদরবাসরর অনুকূসল ঘর বা কক্ষ বরাদ্দ 

প্রিান করা হসব মসম স েভায় জানাসনা হয়। পাব সিীপুর উপসজলায় আরও ০২ টি প্রকসল্পর মাটির কাজ ১০০% েম্পন্ন হসয়সে (দবস্তাদরি 

িথ্য পদরদশষ্ট-জ)। মাটির কাজ েম্পাদিি প্রকসল্প ব্যারাক দনম সাসণর বরাদ্দ এখনও পাওয়া র্ায়দন। েভাপদি কর্তসক মাটির কাজ 

েম্পাদিি প্রকসল্পর গৃহ দনম সাসণর বরাসদ্দর প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য প্রকল্প পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, জিজগাঁও, ঢাকা বরাবসর 

পত্র জপ্ররসণর দবষসয় অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুরসক অনুসরাধ করা হয়। এ দবষসয় দবস্তাদরি আসলাচ্না জশসষ দননরূপ 

দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

 

দেদ্ধান্ত-৪.১:  পদরদশষ্ট-জ এ উদিদখি মাটির কাজ েম্পাদিি প্রকসল্পর গৃহ দনম সাসণর বরাসদ্দর দবষসয় প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য 

প্রকল্প পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, ঢাকা বরাবসর পত্র জপ্ররসণর দেদ্ধান্ত েব সেম্মদিক্রসম গৃহীি হয়। 

 

বাস্তবায়সন: অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

 

০৫।  আশ্রয়ণ -২ প্রকসল্পর কবুদলয়ি জরদজদি েংক্রান্ত আসলাচ্না: 

 অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) কর্তসক েভায় জানাসনা হয় জর্, েরকাসরর পদরকল্পনার আসলাসক আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর 

আওিায় দিনাজপুর জজলায় এ পর্ সন্ত ১০ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবাদয়ি হসয়সে। বাস্তবাদয়ি ১০ টি প্রকসল্পর মসে পাব সিীপুর উপসজলার 

অদধগ্রহণকৃি ৩০.০০ একর িদক্ষণ পলাশবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্পটি বড়পুকুদরয়া জকাল মাইদনং জকাম্পদন দলদমসটড, পাব সিীপুর, দিনাজপুর 

এর নাসম জদমর জগসজট না হওয়ায় এবং উক্ত জদম প্রিযাশী েংস্থার নাসম নামজাদর না হওয়ায় ভূদমহীনসির অনুকূসল বরাদ্দপত্র ইসুয 

করা র্াসে না। অবদশষ্ট ০৯ টি প্রকসল্পর মসে জভলাইপুকুর ও মুখসধায়া আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর গৃহ দনম সাসণর কাজ েদ্য জশষ হওয়ায় 

গৃহহীনসির পুনব সােসনর দনদমি কার্ সক্রম চ্লমান রসয়সে। অপর ০৭ টি প্রকসল্প পুনব সাদেি ৮০৫ টি পদরবাসরর মসে ৫২৩ টি পদরবাসরর 

অনুকূসল বসন্দাবস্ত নদথ অনুসমািন এবং ৪০০ টি পদরবাসরর অনুকূসল কবুদলয়ি িদলল েম্পািন হসয়সে। দিনাজপুর েির উপসজলার 

ঝানদজরা আশ্রয়ণ প্রকসল্প পুনব সাদেি ২৪৫ টি পদরবাসরর মসে ৭২ টি পদরবাসরর অনুকূসল বসন্দাবসস্তর প্রস্তাব পাওয়া র্ায়দন এবং 

বাঙ্গীসবচ্া আশ্রয়ণ প্রকসল্প পুনব সাদেি ১২৫ টি পদরবাসরর মসে অবদশষ্ট ৫৪ টি পদরবার িন্মসে মসে ৪৪ টি পদরবাসরর অনুকূসল 

বসন্দাবসস্তর প্রস্তাব পাওয়া জগসে (দবস্তাদরি িথ্য পদরদশষ্ট-গ)। েভাপদি কর্তসক েির উপসজলার ঝানদজরা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং 

পাব সিীপুর উপসজলাধীন জভলাইপুকুর ও মুখসধায়া আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্প অবদশষ্ট সুদবধাসভাগীসির অনুকূসল খােজদমর বসন্দাবস্ত নদথ সৃজন 

কসর জজলা কার্ সালসয় জপ্ররণ করার জন্য েংদিষ্ট উপসজলা দনব সাহী অদ োরসক পরামশ স প্রিান করা হয়। এ দবষসয় দবস্তাদরি আসলাচ্না 

জশসষ দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

 

দেদ্ধান্ত-৫.১:   েির উপসজলার ঝানদজরা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং পাব সিীপুর উপসজলাধীন জভলাইপুকুর ও মুখসধায়া আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর 

অবদশষ্ট খাদল ঘসর ভূদমহীন পদরবার পুনব সােসনর লসক্ষয েংদিষ্ট ইউদনয়সন মাইদকং কসর আগ্রহী ভূদমহীন 

সুদবধাসভাগীসির অনুকূসল বসন্দাবস্ত নদথ সৃজন কসর জজলা কার্ সালসয় প্রস্তাব জপ্ররণ দবষসয় েংদিষ্ট উপসজলা দনব সাহী 

অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম) জক অনুসরাধ করা হয়। 

 

 

বাস্তবায়সন:  উপসজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েংদিষ্ট), দিনাজপুর।  



Assrayan Regulation-2013/3 

=০৩= 

 

০৬।  ইসিাপূসব স বাস্তবাদয়ি আবােন/আশ্রয়ণ প্রকসল্পর বসন্দাবস্ত নদথ ও কবুদলয়ি েম্পািন েংক্রান্ত: 

 েভায় আসলাচ্না হয় জর্, এ জজলায় বাস্তবাদয়ি ১০ টি আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্প ৮০৫ টি ভূদমহীন পদরবারসক পুনব সাদেি করা 

হসয়সে। িন্মসে ৫২৩ টি বসন্দাবস্ত নদথ অনুসমািন ও ৪০০ টি কবুদলয়ি িদলল েম্পািন করা হসয়সে (পদরদশষ্ট-গ)। জজলায় বাস্তবাদয়ি 

৪১টি আবােন প্রকসল্প ২,৮৮০টি ভূদমহীন পদরবারসক পুনব সাদেি করা হসয়সে। িন্মসে ২৮৬৫ টি ভূদমহীন পদরবাসরর অনুকূসল কবুদলয়ি 

িদলল েম্পািন করা হসয়সে। অবদশষ্ট ০৫ টি কবুদলয়ি েম্পািসনর অসপক্ষায় রসয়সে (দবস্তাদরি িথ্য পদরদশষ্ট-ঝ)। অপরদিসক জজলায় 

বাস্তবাদয়ি আশ্রয়ণ প্রকসল্পর েংখ্যা-৫২ টি, দনদম সি ব্যারাক হাউসজর েংখ্যা-৩৭৯টি, পুনব সাদেি পদরবাসরর েংখ্যা-৩,৭৩৮ টি, 

কবুদলয়ি জরদজদির েংখ্যা-৩৬৩৪ টি এবং অ-জরদজদিকৃি কবুদলয়ি েংখ্যা-২৯ টি (দবস্তাদরি পদরদশষ্ট-ঞ)। এোড়া জর্ েমস্ত 

প্রকসল্পর পদরবার অন্যত্র চ্সল র্াওয়ার কারসণ িীঘ স দিসনও কবুদলয়ি িদলল েম্পািন করা েম্ভব হসে না প্রসয়াজসন জে েমস্ত পদরবাসরর 

অনুকূসল অনুসমাদিি নদথেমূসহর বসন্দাবস্ত আসিশ বাদিল কসর নতুনভাসব সুদবধাসভাগী পদরবার দনব সাচ্ন কসর অেম্পন্ন কবুদলয়ি 

িদলল আগামী ১১/০৯/২০১৭ দি. িাদরসখর পূসব স েম্পািসনর জন্য েভাপদি কর্তসক দবসশষ ুরুত্বাসরাপ করা হয়। অিঃপর দনসনাক্ত 

দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়।  

 

দেদ্ধান্ত-৬.১: জজলায় বাস্তবাদয়ি আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং আবােন/আশ্রয়ণ প্রকসল্পর অেম্পন্ন কবুদলয়ি জরদজসিশন জরুরীদভদিসি 

েম্পািন কসর িার অগ্রগদি প্রদিসবিন জজলা কার্ সালসয় জপ্ররণ করার জন্য েংদিষ্ট েকলসক অনুসরাধ করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত-৬.২: ইত োপূতব ে বোস্তবোয়ি  জর্ েমস্ত প্রকসল্পর পদরবার অন্যত্র চ্সল র্াওয়ার কারসণ িীঘ স দিসনও কবুদলয়ি িদলল েম্পািন 

করা েম্ভব হসে না প্রসয়াজসন জে েমস্ত পদরবাসরর অনুকূসল অনুসমাদিি নদথেমূসহর বসন্দাবস্ত আসিশ বাদিলপূব সক 

নতুনভাসব সুদবধাসভাগী পদরবার দনব সাচ্ন কসর পুনব সােসনর জন্য েংদিষ্ট েকলসক অনুসরাধ করা হয়। 

 

বাস্তবায়সন:  উপসজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েংদিষ্ট), দিনাজপুর। 

 

০৭।  েকল দবভাগীয় কার্ সক্রসমর অগ্রগদির প্রদিসবিন পর্ সাসলাচ্না: 

 েভায় বাস্তবাদয়ি আশ্রয়ণ প্রকসল্প প্রদিটি দবভাসগর কার্ সক্রম গ্রহসণর উপর ুরুত্বাসরাপ করা হয়। বাস্তবাদয়ি আশ্রয়ণ 

প্রকসল্প গৃহীি কার্ সক্রসমর অগ্রগদি েংক্রান্ত প্রদিসবিন প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে জপ্ররসণর জন্য অনুসরাধ জানাসনা হয়। আশ্রয়ণ 

প্রকসল্প েকল দবভাসগর কার্ সক্রম দনসচ্ প্রিি হসলা। 

 

০৭.১। েমবায় দবভাগ:  

 জুলাই, ২০১৭ মাসে েমবায় দবভাগ হসি অগ্রগদি প্রদিসবিন পাওয়া জগসে। েমবায় দবভাসগর ঋণ দবিরণ অগ্রগদি 

প্রদিসবিন দনসনাক্ত েসক উপস্থাপন করা হসয়সে। েভায় েমবায় দবভাসগর প্রদিদনদধ বসলন িার দবভাসগর প্রদিদনদধগণ দনয়দমি আশ্রয়ণ 

প্রকল্প পদরিশ সন কসর ঋণ আিান/প্রিান কার্ সক্রম পদরচ্ালনা কসর র্াসেন। িসব প্রাকৃদিক দূসর্ সাসগর (বন্যা) কারসণ ঋণ আিায় কার্ সক্রম 

বিসমাসন স্থদগি করা হসয়সে। এ প্রেসঙ্গ েভাপদি বসলন জর্, ঋণ দবিরসণর আেল উসদ্দশ্য হসলা পুনব সাদেিসির আথ স োমাদজক অবস্থার 

উন্নয়ন করা। িাই দিনাজপুর জজলার আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্পেমূসহ জমাট কিটি পদরবারসক ঋণ দবিরণ করা হসয়সে এবং ঋণ দবিরসণর 

 সল কিটি পদরবার োবলম্বী হসয়সে িার একটি পূণ সাঙ্গ িাদলকা প্রস্তুিপূব সক আগামী েভায় উপস্থাপসনর জন্য েমবায় দবভাগসক 

েভাপদি কর্তসক অনুসরাধ করা হয়। এ োড়া জর্ েমস্ত পদরবার ঋসণর েঠিক ব্যবহার কসর দনসজসির আথ স োমাদজক অবস্থা উন্নদির জচ্ষ্টা 

করসেন জে েমস্ত পদরবারসক ঋণ প্রিাসন অগ্রাদধকার জিয়ার জন্য েমবায় দবভাসগর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয় এবং প্রদি মাসের ১০ 

িাদরসখর মসে অগ্রগদি প্রদিসবিন জপ্ররসণর জন্য অনুসরাধ করা হয়। 

েমবায় দবভাসগর অগ্রগদি (এ মাসের  প্রাপ্ত িথ্য অনুর্ায়ী) 

দবভাসগর নাম 

োড়কৃি ঋসণর 

পদরমাণ (লক্ষ 

টাকায়) 

ক্রম 

পদঞ্জভূি 

িািন 

আিায়সর্াগ্য 

ঋণ 

 

গি মাে 

পর্ সন্ত আিায় 

 

আসলাচ্য 

মাসে 

আিায় 

জমাট 

আিায় 

জখলাপী 

ঋণ 
আিাসয়র 

হার % 

মন্তব্য 

১। (আশ্রঃপ্রঃ) ৪১.০০ ৯৬.৯৯ ১০৪.৭৫ ৭৫.৬৭ ১.১০ ৭৭.৭৭ ২৬.৯৮ ৭৪.২৪%  

২। আশ্রঃপ্রঃস ইজ-২ ১৮৮.৩০ ২৯৬.৯০ ৩২০.৬৫ ১৭৯.৭২ ০.৮৩ ১৮০.৫৫ ১৪৭.১০ ৫৬.৩০%  

৩। আশ্রঃপ্রঃ-২ ৪৯.৫০ ১৬.৬৮ ১৮.০১ ১.৬২ ০.০১ ১.৬৩ ১৬.৩৮ ৯.০৫%  

 

দেদ্ধান্ত-৭.২: আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্পেমূসহ জমাট কিটি পদরবারসক ঋণ দবিরণ করা হসয়সে এবং ঋণ দবিরসণর  সল কিটি পদরবার 

োবলম্বী হসয়সে িার একটি পূণ সাঙ্গ িাদলকা প্রস্তুিপূব সক আগামী েভায় উপস্থাপসনর জন্য েমবায় দবভাগসক অনুসরাধ 

করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত-৭.৩: আবােন/আশ্রয়ণ প্রকসল্প পুনব সাদেি পদরবারসির জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ঋসণর অথ স র্থােমসয় দবিরণ ও আিায়েহ ঋণ 

কার্ সক্রসমর মাদেক দবিরণ এবং আিায় েংক্রান্ত অগ্রগদির িথ্য েক আকাসর জপ্ররণ, ঋণ আিায় কার্ সক্রম জজারিারকরণ 

এবং গৃহীি ঋণ েঠিকভাসব ব্যবহাসরর জক্ষসত্র েম্ভাবনাময় উপকারসভাগী জক ঋসণর আওিায় আনার জন্য অনুসরাধ করা 

হয়। 
 

বাস্তবায়সন: জজলা েমবায় কম সকিসা, দিনাজপুর। 
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০৭.৪। েমাজসেবা দবভাগ:  

 জুলাই, ২০১৭ মাসে েমাজসেবা দবভাগ হসি অগ্রগদি প্রদিসবিন এবং োবলম্বী পদরবাসরর িাদলকা পাওয়া জগসে।  

েমাজসেবা দবভাসগর অগ্রগদি প্রদিসবিন দনসনাক্ত েসক উপস্থাপন করা হসয়সে। েমাজসেবা অদ ে হসি ঋণ দবিরসণর  সল দক 

পদরমাণ পদরবার োবলম্বী হসয়সে িার েংখ্যা ও িাদলকা পাওয়া জগসে। দকন্তু প্রাপ্ত োবলম্বী পদরবাসরর িাদলকার োসথ েংখ্যার দমল 

জনই এ প্রেসঙ্গ েভাপদি বসলন জর্, ঋণ দবিরসণর আেল উসদ্দশ্য হসলা পুনব সাদেিসির আথ স োমাদজক অবস্থার উন্নয়ন করা। িাই 

দিনাজপুর জজলার আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্পেমূসহ জমাট কিটি পদরবারসক ঋণ দবিরণ করা হসয়সে এবং ঋণ দবিরসণর  সল কিটি 

পদরবার োবলম্বী হসয়সে িার একটি পূণ সাঙ্গ িাদলকা প্রস্তুিপূব সক আগামী েভায় উপস্থাপসনর জন্য েমাজসেবা দবভাগসক েভাপদি কর্তসক 

অনুসরাধ করা হয়। এ োড়া জর্ েমস্ত পদরবার ঋসণর েঠিক ব্যবহার কসর দনসজসির আথ স োমাদজক অবস্থা উন্নদির জচ্ষ্টা করসেন জে 

েমস্ত পদরবারসক ঋণ প্রিাসন অগ্রাদধকার জিয়ার জন্য েমাজসেবা দবভাসগর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয় এবং প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে 

অগ্রগদি প্রদিসবিন জপ্ররসণর জন্য অনুসরাধ করা হয়। 

 

েমাজসেবা দবভাসগর অগ্রগদি: (এ মাসের প্রাপ্ত িথ্য অনুর্ায়ী) 

ক্রঃ 

নং 
দবভাসগর নাম 

বরাদ্দপ্রাপ্ত ঋসণর 

পদরমাণ 
দবিরণকৃি ঋণ 

আিায়সর্াগ্য 

অসথ সর পদরমাণ 

আিায়কৃি অসথ সর 

পদরমাণ 

চ্লদি মাসে 

আিায় 

আিাসয়র 

হার 

মন্তব্য 

১ েমাজসেবা ২,৫৮,০০,০০০/- ১,৮১,৯৪,০০০/- ১,৯৬,৫২,৫২০/- ১,৩৫,৯১,০৮৪/- ১,২০০/- ৬৯% জেজাদর চ্ালাসনর 

মােসম ৭৬,০৬,০০০/-

টাকা জ রি। 

২ েমাজসেবা পুনঃ দবদনসয়াগ ১,৪৮,১৬,৬৩৩/- ১,৪০,০০,৭৮৫/- ৭০,২১,৩৭০/- ১৫,৪৯২/- ৫০%  

 

দেদ্ধান্ত-৭.৫: আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্পেমূসহ জমাট কিটি পদরবারসক ঋণ দবিরণ করা হসয়সে এবং ঋণ দবিরসণর  সল কিটি পদরবার 

োবলম্বী হসয়সে িার একটি পূণ সাঙ্গ িাদলকা প্রস্তুিপূব সক আগামী েভায় উপস্থাপসনর জন্য েমাজসেবা দবভাগসক অনুসরাধ 

করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত-৭.৬: আবােন/আশ্রয়ণ প্রকসল্প পুনব সাদেি পদরবারসির জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ঋসণর অথ স র্থােমসয় দবিরণ ও আিায়েহ ঋণ 

কার্ সক্রসমর মাদেক দবিরণ এবং আিায় েংক্রান্ত অগ্রগদির িথ্য েক আকাসর জপ্ররণ, ঋণ আিায় কার্ সক্রম জজারিারকরণ 

এবং গৃহীি ঋণ েঠিকভাসব ব্যবহাসরর জক্ষসত্র েম্ভাবনাময় উপকারসভাগীসক ঋসণর আওিায় আনার জন্য অনুসরাধ করা 

হয়। 

 

বাস্তবায়সন: উপ-পদরচ্ালক, েমাজসেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

 

৭.৭।  পদরবার পদরকল্পনা দবভাগ:  

 জুলাই, ২০১৭ মাসের পদরবার পদরকল্পনা দবভাসগর প্রদিসবিন মসি জিখা র্ায় িার দবভাসগর প্রদিদনদধ দ্বারা জুলাই, 

২০১৭ মাসে ১২ টি উপসজলার দবদভন্ন আশ্রয়ণ প্রকল্প পদরিশ সন করা হসয়সে। িাসি জিখা র্ায়, ৩৯৮ টি ব্যারাসক জমাট জনেংখ্যা 

১১,৭৪২ জন। িন্মসে িম্পদির েংখ্যা ২৪৭২ জন, পদ্ধদি গ্রহণকারীর েংখ্যা ২০১৮ জন। এোড়া উক্ত প্রকসল্প ৭৫ জন গভসবিী, ১৪ জন 

গভ সসিার, ২১৭ জন দশশু ও ২২৮ জন োধারণ জরাগীসক স্বাস্থয জেবা জিয়া হসয়সে। এ প্রেসঙ্গ অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), 

দিনাজপুর কর্তসক আশ্রয়ণ প্রকসল্পর ব্যারাসক জনেংখ্যা দভদিক প্রদিসবিন না হসয় পদরবার দভদিক প্রদিসবিন জপ্ররসণর জন্য পদরবার 

পদরকল্পনা দবভাসগর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয়। েভাপদি কর্তসক প্রকসল্প বেবােকারী প্রদিটি পদরবার র্াসি েঠিক দচ্দকৎো জেবা পায় ও 

পদরবাসরর আকার র্াসি স্বাভাদবক থাসক জে দিসক দৃদষ্ট রাখার জন্য দনসি সশনা প্রিান করা হয় এবং প্রদি মাসে প্রসিযক উপসজলার 

কমপসক্ষ ০১টি কসর আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্প মাঠকমী দ্বারা পদরিশ সন কসর ব্যারাসক বেবােরি উপকারসভাগীর পদরবার দভদিক 

প্রদিসবিন জপ্ররসণর জন্য দবসশষ ুরুত্বাসরাপ করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত ৭.৮:  প্রদি মাসে প্রসিযক উপসজলার কমপসক্ষ ০১টি কসর আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্প মাঠকমী দ্বারা পদরিশ সন কদরসয় ব্যারাসক 

বেবােরি উপকারসভাগীর পদরবার দভদিক প্রদিসবিন প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে ই-জমইল জর্াসগ 

(rdcdnj@gmail.com) এবং হাড সকদপ অত্র কার্ সালসয় জপ্ররণ করার জন্য উপ-পদরচ্ালক, পদরবার পদরকল্পনাসক 

অনুসরাধ করা হয়। পাশাপাদশ পুনব সাদেি পদরবারেমূসহর পদরবার পদরকল্পনা কার্ সক্রম দনদিি করসি অনুসরাধ করা হয়। 

 

৭.৯।  দবদুযৎ দবভাগ:  

 জুলাই, ২০১৭ মাসে দবদুযৎ দবভাগ হসি প্রদিসবিন পাওয়া র্ায়দন। েভাপদি কর্তসক জর্ েমস্ত আশ্রয়ণ/আবােন প্রকসল্প 

দবদুযৎ েংসর্াগ জনই জে েমস্ত আশ্রয়ণ/আবােন প্রকসল্পর িাদলকা অনুর্ায়ী েকল উপসজলা দনব সাহী অদ োরসক অনুসরাধেহ প্রদিটি 

আশ্রয়ণ প্রকসল্প দবদুযৎ েংসর্াসগর কাজ র্াসি র্থার্থভাসব করা হয় জেদিসক দৃদষ্ট রাখার জন্য পিী দবদুযৎ দবভাসগর দৃদষ্ট আকষ সণ করা 

হয়। পাশাপাদশ এ কাসজর অগ্রগদি প্রদিসবিন প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে িাদখসলর জন্য পিী দবদুযৎ দবভাগসক অনুসরাধ করা হয়। 

 

mailto:rdcdnj@gmail.com


Assrayan Regulation-2013/5 

=০৫= 

 

 

দেদ্ধান্ত ৭.১০: জর্ েমস্ত আশ্রয়ণ/আবােন প্রকসল্প দবদুযৎ েংসর্াগ জনই জে েমস্ত আশ্রয়ণ/আবােন প্রকসল্পর িাদলকা অনুর্ায়ী েকল 

উপসজলা দনব সাহী অদ োরসক অনুসরাধেহ প্রদিটি আশ্রয়ণ প্রকসল্প দবদুযৎ েংসর্াসগর কাজ র্াসি র্থার্থভাসব করা হয় 

জেদিসক দৃদষ্ট রাখার জন্য পিী দবদুযৎ দবভাসগর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয়। এ দবষসয় প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে 

িথ্য/প্রদিসবিন ই-জমইল জর্াসগ  (rdcdnj@gmail.com) এবং হাড সকদপ এ কার্ সালসয় জপ্ররসণর জন্য পিী দবদুযৎ 

দবভাগসক অনুসরাধ করা হয়। 

 

৭.১১। জনস্বাস্থয দবভাগ:  

 জুলাই, ২০১৭ মাসে জনস্বাস্থয দবভাসগর প্রদিসবিন পাওয়া জগসে। প্রাপ্ত প্রদিসবিন মসি জিখা র্ায় িার দবভাসগর 

প্রদিদনদধ দ্বারা দবদভন্ন উপসজলার ৬৭ টি আবােন/আশ্রয়ণ প্রকল্প পদরিশ সন করা হসয়সে। উক্ত প্রকসল্প পুনব সাদেি পদরবাসরর েংখ্যা ৪৮১১ 

জন। স্থাদপি ল্যাদেন েংখ্যা ১৯০০ টি, ব্যবহার উপসর্াগী ৭৫৬টি, ব্যবহার অনুপসর্াগী ল্যাদেন েংখ্যা ১১৪৪ টি। স্থাদপি নলকূসপর 

েংখ্যা ৭০৯ টি, ব্যবহার উপসর্াগী নলকূসপর েংখ্যা ৪৪৬ টি, ব্যবহার অনুপসর্াগী নলকূসপর েংখ্যা ৩০৯ টি এবং স্বাস্থয দশক্ষা প্রিান 

করা হসয়সে ১০৪ জনসক। েভাপদি কর্তসক আশ্রয়ণ প্রকসল্প স্বাস্থযেম্মি টয়সলট ব্যবহার দনদিি করা ও নষ্ট টয়সলট জমরামসির এবং 

প্রসয়াজসন নতুন টয়সলট স্থাপসনর প্রসয়াজনীয় উসদ্যাগ গ্রহণ করার জন্য দনব সাহী প্রসকৌশলী, জনস্বাস্থয এবং উপসজলা দনব সাহী 

অদ োরসির অনুসরাধ করা হয়। এ দবষসয় আশ্রয়ণ প্রকল্প দনয়দমি মদনটদরং কসর প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে প্রদিসবিন জপ্ররসণর 

জন্য জনস্বাস্থয প্রসকৌশলী, য়িনোজপুর এর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত ৭.১২:   আশ্রয়ণ প্রকসল্প স্বাস্থয েম্মি টয়সলট ব্যবহার দনদিি করা ও নষ্ট টয়সলট জমরামসির এবং প্রসয়াজসন নতুন টয়সলট 

স্থাপসনর প্রসয়াজনীয় উসদ্যাগ গ্রহণ করার জন্য দনব সাহী প্রসকৌশলী, জনস্বাস্থয এবং উপসজলা দনব সাহী অদ োরসির 

অনুসরাধ করা হয়। েকল ইউদপ জচ্য়ারম্যানসক এবং েংদিষ্ট এনদজওসক আশ্রয়ণ/আবােন প্রকসল্প স্যাদনসটশন েম্পদকসি 

েসচ্িনিা কার্ সক্রম পদরচ্ালনার জন্য অনুসরাধ করা হয়। 

 

৭.১৩।  মৎস্য দবভাগ:  

 জুলাই, ২০১৭ মাসে মৎস্য দবভাগ হসি প্রদিসবিন পাওয়া র্ায়দন। েভায় মৎস্য দবভাসগর প্রদিদনদধ বসলন আশ্রয়ণ 

প্রকল্পেমূসহর পুকুরুসলা দনয়দমি েসরজদমসন পদরিশ সন করা হসে এবং বেবােরি উপকারসভাগীসির িাদরদ্র দবসমাচ্সনর দবষসয় 

দনয়দমি পরামশ স প্রিান করা হসে। েভাপদি কর্তসক মৎস্য প্রকসল্পর ো সল্যর প্রসয়াজসন প্রসিযক আশ্রয়ণ/আবােন প্রকসল্পর েদমদির 

কার্ সক্রম বৃদদ্ধ করার জন্য মৎস্য দবভাগসক অনুসরাধ করা হয়। এোড়া আশ্রয়ণ প্রকসল্পর পুকুরুসলা মৎস্য দবভাসগর প্রদিদনদধ কর্তসক 

দনয়দমি পদরিশ সন কসর িার অগ্রগদি প্রদিসবিন প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে জজলা কার্ সালসয় জপ্ররসণর জন্য মৎস্য কম সকিাসক 

পরামশ স প্রিান করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত ৭.১৪:  মৎস্য  প্রকসল্পর ো সল্যর প্রসয়াজসন প্রসিযক আশ্রয়ণ/আবােন প্রকসল্প মৎস্য েদমদি গঠন কসর আশ্রয়ণ প্রকসল্প 

 বেবােরি উপকাসভাগীসির িাদরদ্র দবসমাচ্সনর দনদমি মাে চ্াসষর কার্ সক্রম বৃদদ্ধ করার দবষসয় মৎস্য দবভাগসক 

 অনুসরাধ করা হয়। পাশাপাদশ আশ্রয়ণ প্রকসল্পর পুকুরুসলা মৎস্য দবভাসগর প্রদিদনদধ কর্তসক দনয়দমি পদরিশ সন কসর 

 প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে িথ্য/প্রদিসবিন ই-জমইল জর্াসগ (rdcdnj@gmail.com) এবং হাড সকদপ জজলা 

 কার্ সালসয় জপ্ররসণর জন্য অনুসরাধ করা হয়। 

 

৭.১৫।          যুব উন্নয়ন দবভাগ:  

 জুলাই, ২০১৭ মাসে যুব উন্নয়ন দবভাসগর প্রদিসবিন পাওয়া র্ায়দন। েভাপদি কর্তসক যুব উন্নয়ন দবভাসগর প্রদিদনদধসক 

দনয়দমি েভায় উপদস্থি হওয়ার পরামশ সেহ আশ্রয়ণ প্রকসল্প বেবােকারীসির বাৎেদরক জেদনং জপ্রাগাসমর আওিায় অন্তর্ভ সক্ত করার জন্য 

অনুসরাধ কসরন এবং স্থায়ী বাদেন্দাসিরসক অগ্রাদধকার দভদিসি প্রদশক্ষসণর ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য উপ-পদরচ্ালক, যুব উন্নয়ন দবভাগ জক 

পরামশ স প্রিান কসরন।  

 

দেদ্ধান্ত ৭.১৬:  আশ্রয়ণ প্রকসল্প বেবােকারীসির বাৎেদরক জেদনং জপ্রাগাসমর আওিায় অন্তর্ভ সক্তকরণেহ স্থায়ী বাদেন্দাসিরসক অগ্রাদধকার 

দভদিসি প্রদশক্ষসণর ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য উপ-পদরচ্ালক, যুব উন্নয়ন দবভাগ, দিনাজপুর জক অনুসরাধ করা হয়। 
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৭.১৬।  প্রাথদমক দশক্ষা দবভাগ:  

 জুলাই, ২০১৭ মাসে জজলা প্রাথদমক দশক্ষা দবভাসগর প্রদিসবিন পাওয়া র্ায়দন। েভাপদি প্রদি মাসে প্রসিযক উপসজলার 

কমপসক্ষ একটি আবােন/আশ্রয়ন প্রকল্প পদরিশ সন কসর আবােন/আশ্রয়ণ প্রকসল্প বেবােরি পদরবাসরর দবদ্যালসয় গমন উপসর্াগী ৬+ 

দশশুর েংখ্যা ও কিজন দশশু দবদ্যালসয় র্ায় িার েংখ্যােহ পদরিশ সন প্রদিসবিন জপ্ররসণর জন্য জজলা প্রাথদমক দশক্ষা দবভাগ এর দৃদষ্ট 

আকষ সণ কসরন। পাশাপাদশ আশ্রয়ণ/আবােন প্রকসল্প বেবােকারী পদরবাসরর ৬+ েন্তানসির দবদ্যালসয় আো দনদিিকরসণর প্রতিোজনীি 

ব্যবস্থো গ্রহতণর দবষসয় জজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদ োরসক পরামশ স প্রিান কসরন। 

 

দেদ্ধান্ত ৭.১৭:  প্রদি মাসে প্রসিযক উপসজলা হসি কমপসক্ষ একটি আবােন/আশ্রয়ন প্রকল্প পদরিশ সন কসর প্রকসল্প বেবােরি পদরবাসরর 

দবদ্যালসয় গমন উপসর্াগী ৬+ দশশুর িথ্য প্রদি মাসের ১০ িাদরসখর মসে ই-জমইল জর্াসগ (rdcdnj@gmail.com) 

এবং হাড সকদপ জপ্ররসণর ব্যবস্থােহ আশ্রয়ণ/আবােন প্রকসল্প বেবােকারী পদরবাসরর ৬+ েন্তানসির দনয়দমি দবদ্যালসয় 

আো দনদিিকরসণর প্রতিোজনীি ব্যবস্থো গ্রহতণর জন্য জজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদ োরসক অনুসরাধ করা হয়। 

 

০৮। আশ্রয়ণ প্রকল্প পদরিশ সন েংক্রান্ত আসলাচ্না:  

 েভায় অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর কর্তসক জানাসনা হয় জর্, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, আশ্রয়ণ-২ 

প্রকল্প, জিজগাঁও, ঢাকা হসি ২৪/০৩/২০১৬দি. িাদরসখর ১৪২৭ নং স্মারসক জজলা প্রশােক/উপসজলা দনব সাহী অদ োরেহ েংদিষ্ট 

কম সকিসাসির প্রদি মাসে অন্তি একটি আশ্রয়ণ প্রকল্প জচ্কদলস্ট জমািাসবক পদরিশ সন কসর পদরিশ সন প্রদিসবিন প্রকল্প পদরচ্ালক বরাবসর 

জপ্ররসণর দনসি সশনা জিয়া হসয়সে। জে আসলাসক জুলাই, ২০১৭ মাসে জকান উপসজলা হসি পদরিশ সন প্রদিসবিন প্রকল্প পদরচ্ালক বরাবসর 

জপ্ররণ করা হসয়সে দকনা, িা জানা র্ায়দন। েভাপদি প্রদি মাসে অন্তি: একটি আশ্রয়ণ প্রকল্প েসরজদমসন পদরিশ সন কসর পদরিশ সন 

প্রদিসবিন প্রকল্প পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, জিজগাঁও, ঢাকা বরাবসর জপ্ররণ কসর এ কার্ সালয়সক অবদহি করার জন্য েংদিষ্ট 

েকলসক অনুসরাধ কসরন। আসলাচ্না জশসষ দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 

 

দেদ্ধান্ত ৮.১: প্রদি মাসে অন্তি ০১ (এক) টি আশ্রয়ণ প্রকল্প পদরিশ সন কসর জপ্রদরি জচ্কদলস্ট জমািাসবক পদরিশ সন প্রদিসবিন 

 প্রকল্প পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, জিজগাঁও, ঢাকা বরাবসর জপ্ররণ কসর অত্র কার্ সালয়সক অবদহি করার জন্য 

 েকল উপসজলা দনব সাহী অদ োরসক অনুসরাধ করা হয়। 

 

 

   

  েভােভায় আর জকান আসলাচ্না না থাকায় েভাপদি য় আর জকান আসলাচ্না না থাকায় েভাপদি কর্তসক কর্তসক উপদস্থি েম্মাদনি েিস্যবৃন্দসক ধন্যবাি জাদনসয় উপদস্থি েম্মাদনি েিস্যবৃন্দসক ধন্যবাি জাদনসয় েভার  েভার  েমাদপ্ত েমাদপ্ত 

জঘাষণা জঘাষণা করা হয়।করা হয়।  

  

স্বাক্ষদরি/স্বাক্ষদরি/--  

(মীর খায়রুল আলম)(মীর খায়রুল আলম)  

জজলা প্রশােক 

ও 

েভাপদি 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন জজলা টাস্কস াে স কদমটি 

দিনাজপুর। 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাসিশ েরকার 

জজলা প্রশােসকর কার্ সালয়, দিনাজপুর। 

(এে এ শাখা) 

www.dinajpur.gov.bd 

 

স্মারক নং-০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৭.০০৪.১৭-২৫০২(৫০)                                                       িাদরখ: ১১/০৯/২০১৭ দি.। 

 অনুদলদপ েিয় অঅনুদলদপ েিয় অবগদি/প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য জপ্ররণ করা হসলাবগদি/প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য জপ্ররণ করা হসলা::  

১। মদন্ত্রপদরষি েদচ্ব, মদন্ত্রপদরষি দবভাগ, বাংলাসিশ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

২।  েদচ্ব, ভূদম মন্ত্রণালয়, বাংলাসিশ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

৩। জচ্য়ারম্যান, ভূদম েংস্কার জবাড স, দব.আই. ডাদিউ. টি. এ ভবন, ১৪১-১৪৩, মদিদঝল, বা/এ, ঢাকা। 

৪। য়বভোগীি কদমশনার, রংপুর দবভাগ, রংপুর। 

৫। প্রকল্প পদরচ্ালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, আশ্রায়ন প্রকল্প (স ইজ-২), জিজগাঁও, ঢাকা। 

৬। পদরচ্ালক, প্রধান কার্ সালয়, েশস্ত্র বাদহনী দবভাগ, অপাসরশন ও পদরকল্পনা অদধিপ্তর, জেনাবাদহনী, ঢাকা। 

৭। মুখ্য েদচ্ব মসহািসয়র একান্ত েদচ্ব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, জিজগাঁও, ঢাকা। 

 

 

 
 অবগদি ও কার্ সাসথ স অবগদি ও কার্ সাসথ স ::  

১। পুদলশ সুপার, দিনাজপুর। 

২। দেদভল োজসন, দিনাজপুর। 

৩। দজএেও-২(অপস্), েির িপ্তর, ৬৬ পিাদিক দডদভশন, রংপুর জেনাদনবাে, রংপুর।  

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

৫। জজলা মৎস্য কম সকিসা, দিনাজপুর। 

৬। জজলা প্রাদণেম্পি কম সকিসা, দিনাজপুর। 

৭। দনব সাহী প্রসকৌশলী, এলদজইদড, দিনাজপুর। 

৮। দনব সাহী প্রসকৌশলী, জনস্বাস্থয প্রসকৌশল অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

৯। দনব সাহী প্রসকৌশলী, পাদন উন্নয়ন জবাড স, দিনাজপুর। 

১০। দবভাগীয় বন কম সকিসা, দিনাজপুর। 

১১-২৩। উপসজলা দনব সাহী অদ োর, ........................................................ (েকল), দিনাজপুর। 

২৪। জজলা এযাডজুসটন্ট, আনোর ও দভদডদপ, দিনাজপুর। 

২৫। জজনাসরল ম্যাসনজার, পিী দবদুযৎ েদমদি, দিনাজপুর। 

২৬। উপ-পদরচ্ালক, পদরবার পদরকল্পনা, দিনাজপুর। 

২৭। উপ-পদরচ্ালক, েমাজসেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

২৮। উপ-পদরচ্ালক, দবআরদডদব, দিনাজপুর। 

২৯। উপ-পদরচ্ালক, যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

৩০। দডদজএম দবদেক, দিনাজপুর। 

৩১। জজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদ োর, দিনাজপুর। 

৩২। জজলা েমবায় কম সকিসা, দিনাজপুর। 

৩৩। জজলা ত্রান ও পুনব সােন কম সকিসা, দিনাজপুর। 

৩৪। জজলা মদহলা দবষয়ক কম সকিসা, দিনাজপুর। 

৩৫। জজলা দনবন্ধক, দিনাজপুর। 

৩৬-৪৮। েহকারী কদমশনার (ভূদম), ........................................................ (েকল), দিনাজপুর। 

৪৯। েহকারী কদমশনার (সগাপনীয়), জজলা প্রশােসকর কার্ সালয়, দিনাজপুর। জজলা প্রশােক মসহািসয়র েিয় অবগদির জন্য। 

৫০।  ভারপ্রাপ্ত কম সকিসা, আইদেটি শাখা, জজলা প্রশােসকর কার্ সালয়, দিনাজপুর (ওসয়ব জপাট সাসল আপসলাড করার জন্য)। 

 

 
স্বাক্ষদরি/স্বাক্ষদরি/--  

(সমাঃ আব্দুল জমািাসলব েরকার) 

অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) 

ও 

েিস্য েদচ্ব 

জজলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়সন  টাস্কস াে স কদমটি 

দিনাজপুর। 

http://www.dinajpur.gov.bd/
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েভায় উপদস্থি েিস্যবৃন্দ (পদরদশষ্টেভায় উপদস্থি েিস্যবৃন্দ (পদরদশষ্ট--ক) (স্বাক্ষসরর ক্রমানুোসর)ক) (স্বাক্ষসরর ক্রমানুোসর)  

০১০১।।  জনাব মীর এ.দড দেদদ্দক, পুদলশ পদরিশ সক, পুদলশ সুপার, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

০২০২।।  জনাব ম োোঃ সোইফুল ইসলো , য়সয়নির স্বোস্থয য়িক্ষো অয়িসোর, দেদভল োজসন, দিনাজপুর এঁর পতক্ষ। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ আব্দুল জমািাসলব েরকার, অদিদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব আবুল কালাম আজাি, ওয়াসরন্ট অদ োর, েশস্ত্র বাদহনী দবভাসগর প্রদিদনদধ, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

০৫০৫।।  জনাব জমাঃ  য়জার রহমান, মৎস্য জদরপ কম সকিসা, জজলা মৎে কম সকিসা, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

০৬০৬।।  জনাব জমাঃ োয়হান আলী, েহকারী প্রসকৌশলী, দনব সাহী প্রসকৌশলী, জনস্বাস্থয প্রসকৌশল, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, দবভাগীয় বন কম সকিসা, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ আদমনুল ইেলাম, োসভ সয়ার, উপতজলো য়নব েোহী অয়িসোর, কাহাসরাল, য়িনোজপুর এঁর পসক্ষ। 

০৯০৯।।  জনোব জমাহাম্মি আলম জহাসেন, উপতজলো য়নব েোহী অয়িসোর, বীরগঞ্জ, য়িনোজপুর । 

১০১০।।  জনাব জমাঃ োসজবুর রহমান, উপতজলো য়নব েোহী অয়িসোর, খানোমা, য়িনোজপুর। 

১১১১।।  জনাব জমাঃ এসহসিশাম জরজা, উপতজলো য়নব েোহী অয়িসোর, ফুলবোড়ী, য়িনোজপুর। 

১২১২।।  জনোব  ির িার মাহমুদুর রহমান, উপতজলো য়নব েোহী অয়িসোর , পাব সিীপুর, য়িনোজপুর। 

১৩১৩।।  জনাব জিবাংশু কুমার দেংহ, েহকারী কদমশনার (ভূদম) ও উপতজলো য়নব েোহী অয়িসোর (ভারপ্রাপ্ত), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

১৪১৪।।  জনাব জমৌসুমী আ দরিা, েহকারী কদমশনার (ভূদম) ও উপতজলো য়নব েোহী অয়িসোর (ভারপ্রাপ্ত), নবাবগঞ্জ, য়িনোজপুর। 

১৫১৫।।  জনাব জমাোঃ শুকদরয়া পারভীন, উপসজলা দনব সাহী অদ োর, হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

১৬১৬।।  জনোব  টি, এম, এ, মদমন, উপমজলো য়নব েোহী অয়িসোর, মঘোড়োঘোট, য়িনোজপুর। 

১৭১৭।।  জনাব জমাঃ জমজবাউল জহাসেন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

১৮১৮।।  জনাব অলক কুমার প্রাং, োসভ সয়ার, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দবরল, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

১৯১৯।।  জনাব জমাঃ রদবউল হাোন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), জবাচ্াগঞ্জ, দিনাজপুর। 

২০২০।।  জনাব জমাঃ মদশউর রহমান, েহকারী কদমশনার (ভূদম), পাব সিীপুর, দিনাজপুর। 

২১২১।।  জনাব জমাঃ মাশ াকুর রহমান, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দচ্দররবন্দর, দিনাজপুর। 

২২২২।।  জনাব জমাঃ নাদেম আহসম্মি, েহকারী কদমশনার (ভূদম), ফুলবাড়ী, দিনাজপুর। 

২৩২৩।।  জনাব জিবাংশু কুমার দেংহ, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

২৪২৪।।  জনাব জমৌসুমী আ দরিা, েহকারী কদমশনার (ভূদম), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

২৫২৫।।  জনাব দবসরািা রানী রায়, েহকারী কদমশনার (ভূদম), বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। 

২৬২৬।।  জনাব জমাঃ জোসলমান আলী, েহকারী কদমশনার (ভূদম), খানোমা, দিনাজপুর। 

২৭। জনাব জমাঃ আব্দুল জমািাসলব, োসকসল এযাডজুসডন্ট, জজলা কমান্ডার আনোর ও দভদডদপ, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

২৮২৮।।  জনাব কাজী জমাহাম্মি আলী, দেদনয়র জজনাসরল ম্যাসনজার, দিনাজপুর পিী দবদুযৎ েদমদি-১। 

২৯২৯।।  জনাব নুেরাি  াসিমা, েহকারী পদরচ্ালক, উপ-পদরচ্ালক, েমাজসেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

৩০৩০।।  জনাব জমাঃ আশরা  জহাসেন, উপ-পদরচ্ালক, দব,আর, দড, দব, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

৩১৩১।।  জনাব জুসনল চ্ন্দ্র জেন, জদরপ ও িথ্য কম সকিসা, দডদজএম দবদেক, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ।  

৩২। জনাব জমাঃ জিৌদ কুজ্জামান, জজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদ োর, দিনাজপুর। 

৩৩৩৩।।  জনাব জমাঃ জিাজাসম্মল হক, জজলা েমবায় অদ োর, দিনাজপুর। 

  

েভায় অনুপদস্থি েিস্যবৃন্দ (পদরদশষ্টেভায় অনুপদস্থি েিস্যবৃন্দ (পদরদশষ্ট--  খ)খ)  

০১০১।।  জনাব জমাঃ জগালাম জমাস্ত া, উপ-পদরচ্ালক, কৃদষ েম্প্রোরণ অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

০২০২।।  জনাব ডাঃ জমাঃ আবুল কালাম আজাি, জজলা প্রাদণেম্পি কম সকিসা, দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  দনব সাহী প্রসকৌশলী, পাদন উন্নয়ন জবাড স, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  দনব সাহী প্রসকৌশলী, এল দজ ই দড, দিনাজপুর  । 

০৫০৫।।  জনোব জমাঃ আব্দুর রহমান, উপসজলা দনব সাহী অদ োর, য়িনোজপুর সির, য়িনোজপুর। 

০৬০৬।।  জনোব এ.দব.এম. রওশন কবীর, উপতজলো য়নব েোহী অয়িসোর, য়বরল, য়িনোজপুর । 

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ জগালাম রব্বানী, উপসজলা দনব সাহী অদ োর, দচ্দররবন্দর, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ োনাউল ইেলাম, েহকারী কদমশনার (ভূদম), হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

০৯০৯।।  জনাব জমাঃ দময়ার আলী, কদম্পউটার অপাসরটর, উপ-পদরচ্ালক, পদরবার পদরকল্পনা, দিনাজপুর এঁর পসক্ষ। 

১০১০।।  জনাব জমাঃ মাহফুজার রহমান, উপ-পদরচ্ালক, যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

১১১১।।  জজলা দনবন্ধক, দিনাজপুর। 

১২১২।।  জনাব জমাঃ জমাখসলোর রহমান, জজলা ত্রাণ ও পুনব সােন কম সকিসা, দিনাজপুর। 

১৩১৩।।  জজলা মদহলা দবষয়ক কম সকিসা, দিনাজপুর। 
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২০০৯ হসি এ র্াবৎ বাস্তবাদয়ি আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর িথ্য (পদরদশষ্ট–গ) 

উপসজলার 

নাম 
প্রকসল্পর নাম 

প্রকল্পভূক্ত 

জদম(এঃ) 

দনদম সি 

ব্যারাক 

েংখ্যা 

পূনব সাদেি 

পদরবাসরর 

েংখ্যা 

বসন্দাবস্ত 

অনুসমাদিি 

নদথর েংখ্যা 

কবুদলয়ি 

জরদজদির 

েংখ্যা 

অেম্পূণ স কবুদলয়ি 

জরদজদির  েংখ্যা 

বসন্দাবস্ত হয়দন এমন 

পদরবাসরর েংখ্যা 

মন্তব্য 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) (০৯) (১০) 

দিনাজপুর 

েির 

১। বাঙ্গীসবচ্া ব্রীজ ৩.০৪ ২৫ ১২৫ ৭১ ৭১ - ৫৪  

২।ঝানদজরা ৫.০০ ৩৩ ২৪৫ ১৭৩ ৫০ ১২৩ ৭২  

পাব সিীপুর 

 

৩।কাদলকাবাড়ী ২.০০ ০৪ ৪০ ৪০ ৪০ - -  

৪।বাঘাসচ্াড়া ৩.৪৪ ২৪ ১২০ ৯৫ ৯৫ - ২৫  

৫। মরনাই ১.৬৭ ০৬ ৩০ ৩০ ৩০ - -  

৬। ধনিলা ১.৮৯ ১১ ৫৫ ৩৪ ৩৪ - ২১  

৭। জভলাইপুকুর ২.৩৪ ১০ ৫০ - - - ৫০  

৮। মুখসধায়া ৭.৪৮ ১২ ৬০ - - - ৬০  

নবাবগঞ্জ ৯। হদররামপুর ৩.৬৫ ৮ ৮০ ৮০ ৮০ -- -  

                                                       জমাট ৮০৫ ৫২৩ ৪০০ ১২৩ ২৮২  

 পাব সিীপুর ১০। িঃ পলাশবাড়ী  ৩০.০০ ৬৪ ৩২০ -- -- --   

 

২০১৬-১৭ অথ স বেসর প্রকল্প কার্ সালসয় অনুসমািসনর জন্য জপ্রদরি আশ্রয়ণ-০২ প্রকসল্পর িথ্য (পদরদশষ্ট-ঘ) 

ক্রদমক নং উপসজলা প্রকসল্পর নাম প্রকল্পর্ভক্ত জদম 

(একর) 

প্রস্তাদবি েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 

েম্ভাব্য পনব সাদেি 

পদরবাসরর েংখ্যা 

মন্তব্য 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) 

০১ দিনাজপুর েির িদক্ষণ দশবপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (২য় জ জ) ৪.০০ ১৯ -  

০২ বীরগঞ্জ চ্ক বানারেী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ২.৮৮ ১২ -  

০৩ দবরল দবশ্বনাথপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ১.৫৮ ০৪   

০৪ খানোমা কাদচ্নীয়া আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ৩.০০ ১৫   

 

২০১৬-১৭ অথ স বেসর উপসজলা হসি প্রাপ্ত আশ্রয়ণ-০২ প্রকসল্পর িথ্য (পদরদশষ্ট-ঙ) 

ক্রদমক 

নং 

উপসজলা প্রকসল্পর নাম প্রকল্পর্ভক্ত 

জদম (একর) 

প্রস্তাদবি েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 

েম্ভাব্য পনব সাদেি 

পদরবাসরর েংখ্যা 

মন্তব্য 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) 

০১ জবাচ্াগঞ্জ জাবারীপুর বাদলয়াপুকুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ১.৭৫ ০৬  প্রকল্প প্রস্তাবনা েসকর ১৯ নং ক্রদমসক েশস্ত্র 

বাদহনী দবভাসগর প্রদিদনদধর স্বাক্ষসরর জন্য 

প্রস্তাবটি শহীি মাহবুব জেনা দনবাে, 

জখালাহাটি, দিনাজপুর বরাবসর অত্রাদ সের 

২২/০৮/২০১৭ দি. িাদরসখর ২৩২৯ নং 

স্মারসক জপ্ররণ করা হসয়সে। 

০২ দবরামপুর কুশ সাখালী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ২.৩৫ ০৭  প্রস্তাদবি স্থান নিী ভাঙ্গন প্রবণ 

এলাকায়/সবড়ী বাঁসধর বাইসর হসল আশ্রয়ণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন করা র্াসব দকনা, জে দবষসয় 

পাদন উন্নয়ন জবাসড সর দনব সাহী প্রসকৌশলীর 

প্রিযয়নপসত্রর জন্য উপসজলায় পত্র জিয়া 

হসয়সে। 

০৩ হাদকমপুর আলীহাট আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ২.০০ ২২  

০৪ জঘাড়াঘাট পূব স হদরপাড়া আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ১.০২ ০৪  মাটির কাসজর প্রকল্প েক এবং উপসজলা েির 

হসি প্রধান রাস্তা েম্বদলি নকশা জনই। এ 

দবষসয় উপসজলায় জর্াগাসর্াগ করা হসে।  

০৫ ফুলবাড়ী কুশলপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ০.৫৬ ০১ ১০ প্রস্তাদবি স্থান নিী ভাঙ্গন প্রবণ 

এলাকায়/সবড়ী বাঁসধর বাইসর হসল আশ্রয়ণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন করা র্াসব দকনা, জে দবষসয় 

পাদন উন্নয়ন জবাসড সর দনব সাহী প্রসকৌশলীর 

প্রিযয়নপসত্রর জন্য উপসজলায় পত্র জিয়া 

হসয়সে। 

 

২০১৫-১৬ অথ স বেসর জপ্রদরি এবং ২০১৬-১৭ অথ স বেসর মাটির কাসজর জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত আশ্রয়ণ-০২ প্রকসল্পর িথ্য (পদরদশষ্ট-চ্) 

ক্রদমক নং উপসজলা প্রকসল্পর নাম প্রকল্পর্ভক্ত জদম 

(একর) 

প্রস্তাদবি েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 

েম্ভাব্য পনব সাদেি 

পদরবাসরর েংখ্যা 

বরাদ্দপ্রাপ্ত গসমর 

পদরমাণ (সমঃটন) 

মন্তব্য 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) (০৮) 

০১ 

পাব সিীপুর 

দরদ উদজপাড়া আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ৩.৫০ ১০০ - ২১৩.৬৭৮  

০২ আরজী মরনাই আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ২.৩৯ ০৪ - ৭৩.২৯৯  

০৩ কাহাসরাল কাদশপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ৬.৫৬ ৩০ - ১৮.১৩৬  

০৪ বীরগঞ্জ পদিম জভাগসডামা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ৩.০৩ ২১ - ১০৬.৫২০  

০৫ দচ্দররবন্দর লহ্মীপুর শ্মশানকালী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ১.৫০ ০৮ - ৫২.৮৫৪  
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েশস্ত্র বাদহনী দবভাগসক ব্যারাক দনম সাসণর কার্ সাসিশ প্রিানকৃি আশ্রয়ণ-২ প্রকসল্পর িথ্য (পদরদশষ্ট-ে) 

উপসজলার নাম প্রকসল্পর নাম 
প্রকল্পভূক্ত 

জদম(এঃ) 

প্রস্তাদবি েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 
কার্ সাসিশ প্রিাসনর স্মারক ও িাদরখ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

েির বণিাড়া ৫.০০ ৫০ ০৩.৭০১.০০২.০০.০০.১৪২৭.২০১৬-১৯৭২ 

িাং-২১/০৬/২০১৭ দি.। 

গৃহ দনম সাসণর বরাদ্দ প্রিান করা 

হসয়সে। 

পাব সিীপুর জুগীপুকুর ২.৫৯ ০৮ ০৩.৭০১.০১৮.০০.০০.১৪২৭.২০১৬-১৬৭৭ 

িাং-৩০/০৪/২০১৭ দি.। 

গৃহ দনম সাসণর বরাদ্দ প্রিান করা 

হসয়সে। 

 

আশ্রয়ণ-০২ প্রকসল্পর িথ্য (পদরদশষ্ট-জ) 

২০১৩-২০১৪ হসি ২০১৪-১৫ অথ স বেসর আশ্রয়ণ-০২ প্রকসল্পর আওিায় অনুসমািন/মাটির কাজ েম্পাদিি প্রকসল্পর িথ্য 

উপসজলার নাম প্রকসল্পর নাম 
প্রকল্পভূক্ত 

জদম(এঃ) 

প্রস্তাদবি েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 

মাটির কাজ েমাদপ্তর 

িাদরখ 

মাটির কাসজর 

অগ্রগদি 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

পাব সিীপুর ১। উির দবষ্ণুপুর 4.11 8 ঐ ১০০% ঐ 

২। হাদিরাম 5.72 4 ঐ ১০০% ঐ 

 

উপসজলা ওয়ারী বাস্তবাদয়ি আবােন প্রকসল্পর িথ্যঃ(পদরদশষ্ট- ঝ) 

উপসজলা প্রকসল্পর নাম 
প্রকল্পভূক্ত জদম 

(একর) 
দনদম সি ব্যারাক 

পূনব সাদেি 

পদরবার 

কবুদলয়ি 

জরদজদির েংখ্যা 

অেম্পূণ স 

কবুদলয়ি 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

েির 
১। িঃ দশবপুর ৫.৫৬৪ ৬ ৬০ ৬০ --  

২। সুন্দরবন ৬.১১৫০ ৮ ৮০ ৮০ --  

দবরল ৩। চচ্িন্যদিঘী ৪.১৪ ৫ ৫০ ৪৭ ০৩  

জবাচ্াগঞ্জ 

৪। ধুপাকুদড়য়া ৪.১৭ ০৬ ৬০ ৫৮ -- ০২ টি নদথর বসন্দাবস্ত বাদিল হসয়সে। 

৫। সুলিানপুর-২ ২.১৪ ৬ ৬০ ৬০ --  

৬। সুলিানপুর-৩ ৮.৬০ ২৩ ২৩০ ২২৭ ০২ ০১ টি নদথর বসন্দাবস্ত বাদিল হসয়সে। 

কাহাসরাল 
৭। পাদনশাইল   ৩.৫০ ৯ ৯০ ৯০ -  

৮।জনাধাবাড়ী ৭.০০ ১০ ১০০ ১০০ -  

বীরগঞ্জ 

৯। বষ সা জগাপালরপুর ৭.৭৯ ১২ ১২০ ১২০ --  

১০। চ্াউদলয়া ৩.৯০ ৪ ৪০ ৪০ --  

১১।জবাচ্াপুকুর ৭.০০ ৩ ৩০ ৩০ --  

১২। লদক্ষপুর  ৪.০৫ ৫ ৫০ ৫০ --  

১৩। লস্করপুর ৪.০৫ ৫ ৫০ ৫০ --  

১৪।মাহািাবপুর ১.৪৫ ৪ ৪০ ৪০ --  

১৫। জয়রামপুর-১ ৩.৮৬ ৩ ৩০ ৩০ --  

১৬। জয়রামপুর-২ ১.৮৭ ২ ২০ ২০ --  

খানোমা ১৭।জগায়ালদডদহ ৪.৮৫ ৭ ৭০ ৭০ --  

দচ্দররবন্দর ১৮। আববাে নগর ২.২৯ ৫ ৫০ ৫০ --  

পাব সিীপুর 

১৯। বড়রামচ্ন্দ্রপুর-০১ ৩.৩৭ ৮ ৮০ ৮০ --  

২০। বড়রামচ্ন্দ্রপুর-০২ ৩.৪১ ৮ ৮০ ৮০ --  

২১। বড়রামচ্ন্দ্রপুর-০৩ ২.০৬ ৩ ৩০ ৩০ --  

২২। বড়রামচ্ন্দ্রপুর-০৪ ২.৭৮ ৪ ৪০ ৪০ --  

২৩।িঃ হদররামপুর ২.০৪ ৪ ৪০ ৪০ --  

২৪। গরুডাঙ্গা ৩.২৫ ১০ ১০০ ১০০ --  

২৫। মরনাই ৩.০০ ৬ ৬০ ৬০ --  

২৬। হাদিরাম ২.৩৩ ৫০ ৫০ ৫০ --  

ফুলবাড়ী 

২৭। এলুয়ারী-১ ১.১৫ ৩ ৩০ ৩০ --  

২৮। এলুয়ারী-২ ৩.৬৩ ০৫ ৫০ ৫০ --  

২৯।জচ্ৌরাইটমে মসহশপুর ৮.৬১ ৮ ৮০ ৮০ --  

৩০। দেদদ্দদে ১.৬০ ৩ ৩০ ৩০ --  

৩১। রাম ভদ্রপুর ২.৯৫ ৮ ৮০ ৮০ --  

৩২। গড়দপংলাই-১ ৬.৬৬ ১০ ১০০ ১০০ --  

৩৩।পানাল দেন্দুর হাটা ৬.৫৯ ১০ ১০০ ১০০ --  

৩৪। খসয়র বড়ী ৬.৬২ ৮ ৮০ ৮০ --  

৩৫। বাসুসিবপুর ৩.৯৮ ১০ ১০০ ১০০ --  

৩৬।গদণপুর ৪.৫৪ ৯ ৯০ ৯০ --  

৩৭। পাঠকপাড়া ৪.১৩ ৯ ৯০ ৯০ --  

দবরামপুর ৩৮। জমৌপুকুর ৪.০৭ ১০ ১০০ ১০০ --  

নবাবগঞ্জ ৩৯। জয়পুর ৩.৮১ ৮ ৮০ ৮০ --  

জঘাড়াঘাট 
৪০। জবলওয়া  ৫.০৮ ৭ ৭০ ৬৫ -- ০৫ টি বসন্দাবস্ত প্রস্তাব পাওয়া র্ায়দন। 

৪১। আদন্দয়াপুকুর ৭.৩২ ৯ ৯০ ৮৮ -- ০২ টি বসন্দাবস্ত প্রস্তাব পাওয়া র্ায়দন। 

 জমাট= ১৬৯.১৩৫ ২৮৮ ২৮৮০ ২৮৬৫ ০৫  
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উপসজলাওয়ারী বাস্তবাদয়ি আশ্রয়ণ প্রকসল্পর িথ্যঃ (পদরদশষ্ট-ঞ) 

উপসজলার নাম প্রকসল্পর নাম 
প্রকল্পভূক্ত জদম 

(একর) 

দনদম সি ব্যারাক 

েংখ্যা 

পূনব সাদেি পদরবাসরর 

েংখ্যা 

জরদজদিকৃি 

কবুদলয়ি েংখ্যা 

অ-জরদজদিকৃি 

কবুদলয়ি েংখ্যা 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

দিনাজপুর 

েির 

১।  দকেমি মাধবপুর ৫.৭৫ ০৬ ৬০ ৬০ --  

২। নদলনী ২.৩৪ ০৪ ৪০ ৩৯ ০১  

৩। উঃ দশবপুর  ৪.৩০ ০৮ ৮০ ৮০ --  

দবরল 

৪। চচ্িন্যদিঘী ৮.৯৭ ০৮ ৮০ ৮০ -  

৫। ঝাড়ুয়াদিঘী ৬.৩৩ ০৯ ৯০ ৯০ -  

৬।  মরাদিঘী ৪.২২ ০৪ ৪০ ৪০ -  

৭। শ্রীকৃষ্ণপুর ৫.০০ ১০ ১০০ ১০০ -  

কাহাসরাল 

৮। মুকুন্দপুর ৬.৯৫ ০৮ ৮০ ৮০ --  

৯। ডহচ্ী মধুহারী ৫.২৮ ০৫ ৫০ ৫০ --  

১০। পাদনশাইল ৩.৪২ ০৪ ৪০ ৪০ --  

১১। কাঁকর ৮.৭২ ০৪ ৪০ ৪০   

জবাচ্াগঞ্জ 
১২।  অসুরগাঁও ৯.০০ ১০ ৭৬ ৭০ ০৬  

১৩।  মুদক্তসর্াদ্ধা পিী ১.০০ ০২ ২০ ২০ --  

বীরগঞ্জ 

১৪। কাদশমনগর-১ ১৯.২৩ ০৪ ৪০ ৪০ --  

১৫। দেংড়া ৪০.২৮ ০৬ ৬০ ৬০ --  

১৬। মাটিয়াকুড়া ৫.১৬ ১০ ১০০ ১০০ --  

১৭। েম্ভগাঁও জভাগসডামা ১৩৪.৯৬ ৩৪ ৩৪০ ৩৪০ --  

১৮। জভাগসডামা ৫৮.৬০ ১২ ১২০ ১২০ --  

১৯। জগিল হাটপুকুর-১ ১.২৭ ০৪ ৪০ ৪০ --  

২০। োহাডুদব ৩.৯১ ০৪ ৪০ ৪০ --  

২১।জচ্ংগাইসক্ষত্র ৪.৬২ ০৪ ৪০ ৪০ --  

২২। নাগরী- োগরী ৫.৮৫ ০৪ ৪০ ৪০ --  

২৩। অজুসনাহার ১৮.৪৬ ১৮ ১৮০ ১৮০ --  

২৪। কাদশমনগর-২ ২১.১৪ ১১ ১১০ ১১০ --  

২৫। বলদিয়াপাড়া ৩০.০০ ২০ ২০০ ১৮০ ২০ ২টি ব্যারাক পুসড় র্াওয়ায় কবুদলয়ি 

জরদজদি হয়দন। 

২৬। পাল্টাপুর ২৩.০০ ১০ ১০০ ১০০ --  

২৭। জগিল হাটপুকুর-২ ৪.০১ ০৪ ৪০ ৪০ --  

২৮। রসূলপুর ৩.৭৪ ০৪ ৪০ ৪০ --  

খানোমা 
২৯। জাহাঙ্গীর পুকুর ৬.১৭ ০৭ ৭০ ৭০ --  

৩০। ডাঙ্গাপাড়া ১০.০০ ১২ ১২০ ১২০ --  

দচ্দররবন্দর 

৩১।  উির বাসুসিবপুর ২.৮১ ০৭ ৭০ ৭০ --  

৩২। আন্দারমুহা ৩.৪৮ ০৪ ৪০ ৪০ --  

৩৩। দচ্দররবন্দর জরলব্রীজ ২.৮৫ ০৩ ৩০ ৩০ --  

৩৪। িদক্ষননগর-১ ২.১৬ ১২ ১২০ ১২০ --  

৩৫।  িদক্ষন নগর-২ ২.৩২ ০৩ ৩০ ৩০ --  

৩৬। কামারকুঠি কাঞ্চন ৪.৩৯ ০৬ ৬০ ৬০ --  

পাব সিীপুর 

৩৭। কাদলকাবাড়ী ১১.৫৮ ০৬ ৬০ ৬০ --  

৩৮। িঃ হদররামপুর ২.০০ ০৪ ৪০ ৪০ --  

৩৯।  লদক্ষ জহাসেনপুর ৩.৫৯ ০৪ ৪০ ৪০ --  

৪০। উঃ োলন্দার  ১.৬৮ ০২ ২০ ২০ --  

৪১।  রঘুনাথপুর ৯.০৯ ০৮ ৬০ ৬০ --  

৪২। আঞ্জয়াপুকুর ১১.৫৪ ০৮ ৭২ ৭২ -  

৪৩। মহববিপুর ৪.১৬ ০৪ ৪০ ৪০ --  

ফুলবাড়ী ৪৪। মে সুলিানপুর ৫.৮১ ০৬ ৬০ ৬০ --  

 দবরামপুর ৪৫। জোটাপীর ২.৫১ ০২ ২০ ২০ --  

নবাবগঞ্জ 

৪৬। শালিীদঘ ১১.১৭ ১২ ১২০ ১২০ --  

৪৭। মহারাজপুর ১.৬৯ ০৫ ৫০ ৪৮ ০২  

৪৮। জভবটগাড়ী ১৮.৫৮ ২০ ২০০ ১২৫ -  

হাদকমপুর ৪৯। বাওনা ২.৩৭ ০২ ২০ ২০ --  

জঘাড়াঘাট 

৫০। জবলওয়া ২.১৮ ০২ ২০ ২০ --  

৫১। রামপাড়া-মারনপাড়া ২.৫৮ ০৭ ৭০ ৭০ --  

৫২। জভলাই ২.৬০ ০২ ২০ ২০ --  

          জমাট ৫৯২.০৬ ৩৭৯ ৩৭৩৮ ৩৬৩৪ ২৯  

 


