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দিনাজপুর জজলার দিনাজপুর জজলার নভেম্বরনভেম্বর,,  ২০১২০১৭৭  মাভের মাভের ((১১১১ততমম  েো) েো) আশ্রয়ণআশ্রয়ণ--২ ২ প্রকল্প বাপ্রকল্প বাস্তবায়স্তবায়ভনভন  

জজলা টাস্কভ াে স কদমটি েোর কার্ সদববরণীজজলা টাস্কভ াে স কদমটি েোর কার্ সদববরণী::  
 

েোপদত  : মীর খায়রুল আলম 

    জজলা প্রশােক, দিনাজপুর। 

েোর তাদরখ : ২৬ নভেম্বর, ২০১৭ দি.। 

আভলাচ্য মাে : অভটাবর, ২০১৭ দি.। 

েোর েময় : দুপুর ১.০০ ঘটিকা। 

েোর স্থান : জজলা প্রশােভকর েো কক্ষ। 

উপদস্থদত : েোয় উপদস্থত এবং অনুপদস্থত েিস্যগভণর তাদলকা পদরদশষ্ট ‘ক’ ও ‘খ’। 

 

 েোপদত কর্তসক উপদস্থত েকলভক স্বাগত জাদনভয় েোর কাজ শুরু করা হয়। েোয় গত েোর 

কার্ সদববরণী পাঠ কভর জশানাভনা হয়। জকান েংভশাধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর এভজন্ডা দেদিক দনভনাক্ত 

আভলাচ্না ও দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

 

০২। আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ভন উপভজলা আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কদমটির েো অনুষ্ঠান: 

অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) কর্তসক েোয় জানাভনা হয় জর্, এ মাভে দিনাজপুর েির, দবরল, জবাচ্াগঞ্জ, 

কাহাভরাল, বীরগঞ্জ, খানোমা, দচ্দররবন্দর, পাব সতীপুর, ফুলবাড়ী, নবাবগঞ্জ, হাদকমপুর ও জঘাড়াঘাট উপভজলা হভত েোর 

কার্ সদববরণী পাওয়া জগভে এবং দবরামপুর উপভজলা হভত েোর কার্ সদববরণী পাওয়া র্ায়দন। েোপদত কর্তসক েকল 

উপভজলায় দনয়দমত েো অনুষ্ঠান দনদিত করার জন্য েকল উপভজলা দনব সাহী অদ োরগণভক দনভি সশনা প্রিান করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত ২.১:  দনয়দমত মাদেক েো কভর প্রদত মাভের ০৭ তাদরভখর মভে েোর কার্ সদববরণী েংদিষ্ট কার্ সালভয়/মন্ত্রণালভয় 

জপ্ররণ দনদিত করভত হভব। কার্ সদববরণী এ কার্ সালভয় rdcdnj@gmail.com  ই-জমইল এ জপ্ররভণর জন্য 

বলা হয়। 

 

বাস্তবায়ভন: উপভজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

 

০৩।  আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর প্রস্তাব জপ্ররণ েংক্রান্ত আভলাচ্না : 

 অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) কর্তসক েোয় জানাভনা হয় জর্, আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর আওতায় 

ভূদমহীন/গৃহহীন, দেন্নমূল ও িদরদ্র পদরবার পুনব সােভন েরকাভরর পদরকল্পনা রভয়ভে। জেই লভক্ষয ২০১৬-১৭ অথ স বেভর 

আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর আওতায় দিনাজপুর জজলা হভত জমাট ০৪ (চ্ার) টি এবং ২০১৭-১৮ অর্ থ বছভর ০২ (দুই) টি আশ্রয়ণ-২ 

প্রকভল্পর প্রস্তাব প্রকল্প পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, জতজগাঁও, ঢাকা বরাবভর জপ্ররণ করা হভয়ভে 

(পদরদশষ্ট-ঘ)। এোড়াও পাব সতীপুর উপভজলাধীন দিমালীর িাঙ্গা-১ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রস্তাভবর ১৯ নং ক্রদমভক েশস্ত্র বাদহনী 

দবোভগর প্রদতদনদধর স্বাক্ষভরর দনদমি প্রস্তাবটি বীর উিম শহীি মাহবুব জেনা দনবাে, জখালাহাটি, পাব সতীপুর, দিনাজপুর 

বরাবভর ২৯/১১/২০১৭ দি. তাদরভখর ০৫.৫৫.২৭০০.০১১.১৮.০০৭(অংশ-২).১৭.৩৪৩১ নং স্মারভক জপ্ররণ করা হভয়ভে। 

জজলার ফুলবাড়ী, দবরামপুর ও জঘাড়াঘাট উপভজলা হভত প্রাপ্ত আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প প্রস্তাভব ত্রুটি থাকায় ত্রুটিেমূহ েংভশাধন কভর 

পুনরায় প্রস্তাব জপ্ররভণর দনদমি প্রস্তাবেমূহ উপভজলায় জ রত প্রিান করা হভয়ভে (পদরদশষ্ট-ঙ)। অদতদরক্ত জজলা প্রশােক 

(রাজস্ব), দিনাজপুর কর্তসক েকল উপভজলা হভত জপ্রদরত ‘ক’-জশ্রদণর (র্াভির জদম বা ঘর জকানটাই জনই), ‘খ’-জশ্রদণর 

(র্াভির ০১-১০ শতাংশ জদম আভে দকন্তু ঘর জনই) ও ‘গ’-জশ্রদণর (র্াভির ০১-১০ শতাংশ জদম আভে দকন্তু বেবাভের 

অনুপভর্াগী ঘর আভে) গৃহহীন পদরবারভক ২০১৯ োভলর মভে পুনব সােভনর দনদমি প্রস্তুতকৃত েময়াবদ্ধ কম সপদরকল্পনা 

অনুর্ায়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর নতুন প্রস্তাব জপ্ররভণর দবষভয় েংদিষ্ট েকলভক অনুভরাধ করা হয়। প্রস্তাব জপ্ররভণর জক্ষভে নতুন 

প্রস্তাভবর োভথ গরুর জশি অন্তর্ভ সক্ত কভর প্রস্তাব জপ্ররভণর দবষভয় এবং বাস্তবাদয়ত আশ্রয়ণ প্রকভল্প গরু-োগল পালভন পৃথক 

জশি দনম সাভণর প্রস্তাব জপ্ররভণর দবষভয় েংদিষ্ট েকভলর দৃদষ্ট আকষ সণ কভরন। েোপদত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালভয়র 

দনভি সশনামভত জদমর প্রাপ্যতা োভপভক্ষ জর্াগাভর্াভগর জক্ষভে সুদবধাজনক এবং জনগভণর আত্মকম সেংস্থাভনর সুভর্াগ সৃদষ্ট হয় 

এমন দনস্কন্টক খােজদমভত েময়াবদ্ধ কম সপদরকল্পনা অনুর্ায়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর প্রস্তাব জপ্ররভণর দবষভয় েকল উপভজলা 

দনব সাহী অদ োরগণভক পরামশ স প্রিান কভরন। এ দবষভয় দবস্তাদরত আভলাচ্না জশভষ দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 
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দেদ্ধান্ত-৩.১:  প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালভয়র দনভি সশনা জমাতাভবক ভূদম ব্যবহার পদরকল্পনা েভক জদমর প্রাপ্যতা োভপভক্ষ 

জর্াগাভর্াভগর জক্ষভে সুদবধাজনক এবং জনগভণর আত্মকম সেংস্থাভনর সুভর্াগ সৃদষ্ট হয় এমন দনস্কন্টক 

খােজদমভত েময়াবদ্ধ কম সপদরকল্পনা অনুর্ায়ী আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর নতুন প্রস্তাব জপ্ররভণর জন্য েকল উপভজলা 

দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), দিনাজপুর-জক অনুভরাধ করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত-৩.২:  আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর নতুন প্রস্তাব জপ্ররভণর জক্ষভে প্রস্তাভবর োভথ গরুর জশি অন্তর্ভ সক্ত কভর প্রস্তাব জপ্ররভণর 

দবষভয় এবং বাস্তবাদয়ত আশ্রয়ণ প্রকভল্প গরু-োগল পালভন পৃথক জশি দনম সাভণর প্রস্তাব জপ্ররভণর দবষভয় েংদিষ্ট 

েকভলর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয়। 

 

বাস্তবায়ভন: উপভজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

 

 

০৪।  আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন েংক্রান্ত আভলাচ্না : 

 অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) কর্তসক েোয় জানাভনা হয় জর্, আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর আওতায় 

ভূদমহীন/গৃহহীন, দেন্নমূল ও িদরদ্র পদরবার পুনব সােভন েরকাভরর পদরকল্পনা রভয়ভে। জেই লভক্ষয ২০১৫-১৬ অথ স বেভর প্রকল্প 

কার্ সালভয় জপ্রদরত আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর প্রস্তাবেমূহ অনুভমািন অভন্ত ২০১৬-১৭ অথ স বেভর মাটি েরাভটর কাজ েম্পন্ন হভয়ভে 

(পদরদশষ্ট-চ্)। উক্ত প্রকল্পেমূভহর মভে কাহাভরাল উপভজলাধীন কাদশপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর মাটির কাজ োম্প্রদতক বন্যায় 

ক্ষদতগ্রস্ত হওয়ায় প্রকল্প কার্ সালয় হভত েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী অদ োরভক প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কভর অগ্রগদত 

প্রদতভবিন জপ্ররভণর জন্য পে জিয়া হয়। জজলার পাব সতীপুর উপভজলাধীন জুগীপুকুর আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর ০৬ টি (৫ ইউদনট 

দবদশষ্ট জেদমপাকা) ব্যারাক হাউজ দনম সাভণর কাজ েম্পন্ন কভর অোমদরক প্রশােভনর দনকট হস্তান্তর করা হভয়ভে। এ জজলায় 

মাটির কাজ েম্পাদিত প্রকভল্পর মভে দিনাজপুর েির উপভজলাধীন বনতাঁড়া আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর ব্যারাক দনম সাভণর জন্য 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হভত েশস্ত্র বাদহনী দবোগভক কার্ সাভিশ প্রিান করা হভলও োম্প্রদতক বন্যায় 

মাটির কাজ ক্ষদতগ্রস্ত হওয়ায় গৃহ দনম সাণ কাজ ব্যাহত হভে। এ দবষভয় েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী অদ োর-জক প্রভয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ কভর প্রকল্প কার্ সালভয় অগ্রগদত প্রদতভবিন জপ্ররভণর জন্য পে জিয়া হভয়ভে (পদরদশষ্ট-ে)। েরকাভরর পদরকল্পনার 

আভলাভক আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর আওতায় দিনাজপুর জজলায় এ পর্ সন্ত ১১ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবাদয়ত হভয়ভে (দবস্তাদরত তথ্য 

পদরদশষ্ট-গ)। বাস্তবাদয়ত ১১ টি প্রকভল্পর মভে পাব সতীপুর উপভজলার িদক্ষণ পলাশবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্পটি বড়পুকুদরয়া জকাল 

মাইদনং জকাম্পাদন দলদমভটি, পাব সতীপুর, দিনাজপুর এর নাভম অদধগ্রহণকৃত জদমভত ক্ষদতগ্রস্থ ভূদমহীনভির পুনব সােভনর জন্য 

দনম সাণ করা হভয়ভে এবং উক্ত আশ্রয়ণ প্রকভল্প অদধগ্রহভণর  ভল ক্ষদতগ্রস্থ ভূদমহীনভির পুনব সােন করা হভয়ভে। দকন্তু 

অদধগ্রহণকৃত ৩০.০০ একর জদমর জগভজট না হওয়ায় এবং উক্ত জদম প্রতযাশী েংস্থার নাভম নামজাদর না হওয়ায় 

ভূদমহীনভির অনুকূভল বরাদ্দপে ইসুয করা র্াভে না। এ দবষভয় প্রতযাশী েংস্থার োভথ দনয়দমত জর্াগাভর্াগ রাখা হভে এবং 

জগভজট প্রাদপ্তর পর প্রতযাশী েংস্থার নাভম নামজাদর হভল দনদম সত ব্যারাভক বেবােরত ভূদমহীন পদরবাভরর অনুকূভল ঘর বা 

কক্ষ বরাদ্দ প্রিান করা হভব মভম স েোয় জানাভনা হয়। পাব সতীপুর উপভজলায় আরও ০১ টি প্রকভল্পর মাটির কাজ ১০০% 

েম্পন্ন হভয়ভে (দবস্তাদরত তথ্য পদরদশষ্ট-জ)। মাটির কাজ েম্পাদিত প্রকভল্প ব্যারাক দনম সাভণর বরাদ্দ এখনও পাওয়া র্ায়দন। 

েোপদত কর্তসক মাটি ধুভয় র্াওয়া জরাধকরভণর লভক্ষয মাটির কাভজর কম্পাকশন দনদিত করার দবষভয় েংদিষ্টভির পরামশ স 

প্রিান করা হয় এবং মাটির কাজ েম্পাদিত প্রকল্পেমূভহ গৃহ দনম সাভণর বরাভদ্দর প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য প্রকল্প 

পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, জতজগাঁও, ঢাকা এর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয়। এ দবষভয় দবস্তাদরত 

আভলাচ্না জশভষ দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

 

দেদ্ধান্ত-৪.১:  মাটি েরাট কাজ েম্পাদিত প্রকভল্পর মাটি ধুভয় র্াওয়া জরাধকরভণর লভক্ষয মাটির কাভজর কম্পাকশন দনদিত 

করার দবষভয় েংদিষ্টভির পরামশ স প্রিান করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত-৪.২:  পদরদশষ্ট-জ এ উদিদখত মাটির কাজ েম্পাদিত প্রকভল্পর গৃহ দনম সাভণর বরাভদ্দর দবষভয় প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহভণর দনদমি প্রকল্প পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, জতজগাঁও, ঢাকা এর দৃদষ্ট 

আকষ সণ করা হয়। 

 

বাস্তবায়ভন: উপভজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 



Assrayan Regulation-2013/3 

=০৩= 

 

০৫।  আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর কবুদলয়ত জরদজদি েংক্রান্ত আভলাচ্না: 

 অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) কর্তসক েোয় জানাভনা হয় জর্, েরকাভরর পদরকল্পনার আভলাভক আশ্রয়ণ-২ 

প্রকভল্পর আওতায় দিনাজপুর জজলায় এ পর্ সন্ত ১১ টি আশ্রয়ণ প্রকল্প বাস্তবাদয়ত হভয়ভে। বাস্তবাদয়ত ১১ টি প্রকভল্পর মভে 

পাব সতীপুর উপভজলার অদধগ্রহণকৃত ৩০.০০ একর িদক্ষণ পলাশবাড়ী আশ্রয়ণ প্রকল্পটি বড়পুকুদরয়া জকাল মাইদনং জকাম্পদন 

দলদমভটি, পাব সতীপুর, দিনাজপুর এর নাভম জদমর জগভজট না হওয়ায় এবং উক্ত জদম প্রতযাশী েংস্থার নাভম নামজাদর না 

হওয়ায় ভূদমহীনভির অনুকূভল বরাদ্দপে ইসুয করা র্াভে না। অবদশষ্ট ১০ টি প্রকভল্পর মভে জেলাইপুকুর, মুখভধায়া ও 

হাদতরাম আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর গৃহ দনম সাভণর কাজ েদ্য জশষ হওয়ায় গৃহহীনভির পুনব সােভনর দনদমি কার্ সক্রম চ্লমান রভয়ভে। 

অপর ০৭ টি প্রকভল্প পুনব সাদেত ৮৪৫ টি পদরবাভরর মভে ৫২৩ টি পদরবাভরর অনুকূভল বভন্দাবস্ত নদথ অনুভমািন ও কবুদলয়ত 

িদলল েম্পাদিত হভয়ভে। দিনাজপুর েির উপভজলার ঝানদজরা আশ্রয়ণ প্রকভল্প পুনব সাদেত ২৪৫ টি পদরবাভরর মভে ৭২ টি 

পদরবাভরর অনুকূভল বভন্দাবভস্তর প্রস্তাব পাওয়া র্ায়দন এবং বাঙ্গীভবচ্া আশ্রয়ণ প্রকভল্প পুনব সাদেত ১২৫ টি পদরবাভরর মভে 

অবদশষ্ট ৫৪ টি পদরবার তন্মভে মভে ৪৪ টি পদরবাভরর অনুকূভল বভন্দাবভস্তর প্রস্তাব পাওয়া জগভে (দবস্তাদরত তথ্য পদরদশষ্ট-

গ)। েোপদত কর্তসক েির উপভজলার ঝানদজরা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং পাব সতীপুর উপভজলাধীন মুখভধায়া ও হাদতরাম 

আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্প অবদশষ্ট সুদবধাভোগীভির অনুকূভল খােজদমর বভন্দাবস্ত নদথ সৃজন কভর জজলা কার্ সালভয় জপ্ররণ করার 

জন্য েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী অদ োরভক পরামশ স প্রিান করা হয়। এ দবষভয় দবস্তাদরত আভলাচ্না জশভষ দননরূপ দেদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়: 

 

দেদ্ধান্ত-৫.১:   েির উপভজলার ঝানদজরা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প এবং পাব সতীপুর উপভজলাধীন মুখভধায়া ও হাদতরাম আশ্রয়ণ-২ 

প্রকভল্পর অবদশষ্ট খাদল ঘভর ভূদমহীন পদরবার পুনব সােভনর লভক্ষয েংদিষ্ট ইউদনয়ভন মাইদকং কভর আগ্রহী 

ভূদমহীন সুদবধাভোগীভির অনুকূভল বভন্দাবস্ত নদথ সৃজন কভর জজলা কার্ সালভয় প্রস্তাব জপ্ররণ দবষভয় েংদিষ্ট 

উপভজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম) জক অনুভরাধ করা হয়। 

 

 

বাস্তবায়ভন:  উপভজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েংদিষ্ট), দিনাজপুর।  

 

০৬।  ইভতাপূভব স বাস্তবাদয়ত আবােন/আশ্রয়ণ প্রকভল্পর বভন্দাবস্ত প্রস্তাব েংক্রান্ত আভলাচ্না: 

 েোয় আভলাচ্না হয় জর্, জজলায় ইভতাপূভব স বাস্তবাদয়ত ৪১ টি আবােন প্রকভল্প ২,৮৮০ টি ভূদমহীন পদরবারভক 

পুনব সাদেত করা হভয়ভে। তন্মভে ২৮৭০ টি ভূদমহীন পদরবাভরর অনুকূভল কবুদলয়ত িদলল েম্পািন করা হভয়ভে। আবােন 

প্রকভল্পর অবদশষ্ট ১০ টি খাদল ঘভর উপকারভোগী পদরবাভরর অনুকূভল বভন্দাবস্ত প্রিাভনর দনদমি প্রস্তাব পাওয়া র্ায়দন 

(দবস্তাদরত তথ্য পদরদশষ্ট-ঝ)। অপরদিভক জজলায় বাস্তবাদয়ত আশ্রয়ণ প্রকভল্পর েংখ্যা-৫২ টি, দনদম সত ব্যারাক হাউভজর 

েংখ্যা-৩৭৯ টি, পুনব সাদেত পদরবাভরর েংখ্যা-৩,৭৩৮ টি এবং ৩৬৪৩ টি পদরবাভরর অনুকূভল কবুদলয়ত জরদজদি েম্পািন 

হভয়ভে (দবস্তাদরত পদরদশষ্ট-ঞ)। েোয় অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর কর্তসক জর্ েমস্ত প্রকভল্পর পদরবার 

অন্যে চ্ভল র্াওয়ার কারভণ প্রকভল্পর ঘর খাদল রভয়ভে তার তাদলকা প্রস্তুতেহ উপকারভোগী পদরবার দনব সাচ্ন করার দবষভয় 

পরামশ স প্রিান করা হয়। েোপদত কর্তসক জর্ েমস্ত প্রকভল্পর পদরবার অন্যে চ্ভল র্াওয়ার কারভণ প্রকভল্পর ঘর খাদল রভয়ভে 

তার তাদলকা প্রস্তুতেহ উপকারভোগী পদরবার দনব সাচ্ন কভর তাভির অনুকূভল বভন্দাবস্ত নদথ সৃজনপূব সক প্রস্তাব জপ্ররণ করার 

জন্য েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম) গণভক পরামশ স প্রিান করা হয়। অতঃপর দনভনাক্ত 

দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

 

দেদ্ধান্ত-৬.১: ইভ োপূভব থ বোস্তবোয়ি  জর্ েমস্ত প্রকভল্পর উপকারভোগী পদরবার অন্যে চ্ভল র্াওয়ার কারভণ প্রকভল্পর ঘর খাদল 

রভয়ভে তার তাদলকা প্রস্তুতেহ উপকারভোগী পদরবার দনব সাচ্ন কভর তাভির অনুকূভল বভন্দাবস্ত নদথ সৃজনপূব সক 

প্রস্তাব জপ্ররভণর জন্য েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম) গণভক অনুভরাধ করা 

হয়। 
 

বাস্তবায়ভন:  উপভজলা দনব সাহী অদ োর ও েহকারী কদমশনার (ভূদম), (েংদিষ্ট), দিনাজপুর। 

 

০৭।  েকল দবোগীয় কার্ সক্রভমর অগ্রগদতর প্রদতভবিন পর্ সাভলাচ্না: 

 েোয় বাস্তবাদয়ত আশ্রয়ণ প্রকভল্প প্রদতটি দবোভগর কার্ সক্রম গ্রহভণর উপর গুরুত্বাভরাপ করা হয়। বাস্তবাদয়ত 

আশ্রয়ণ প্রকভল্প গৃহীত কার্ সক্রভমর অগ্রগদত েংক্রান্ত প্রদতভবিন প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে জপ্ররভণর জন্য অনুভরাধ 

জানাভনা হয়। আশ্রয়ণ প্রকভল্প েকল দবোভগর কার্ সক্রম দনভচ্ প্রিি হভলা। 
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০৭.১। েমবায় দবোগ:  

 অভটাবর, ২০১৭ মাভে েমবায় দবোগ হভত অগ্রগদত প্রদতভবিন পাওয়া জগভে। েমবায় দবোভগর ঋণ দবতরণ 

অগ্রগদত প্রদতভবিন দনভনাক্ত েভক উপস্থাপন করা হভয়ভে। েোয় েমবায় দবোভগর প্রদতদনদধ বভলন তার দবোভগর 

প্রদতদনদধগণ দনয়দমত আশ্রয়ণ প্রকল্প পদরিশ সন কভর ঋণ আিান/প্রিান কার্ সক্রম পদরচ্ালনা কভর র্াভেন। তভব প্রাকৃদতক 

দূভর্ সাভগর (বন্যা) কারভণ ঋণ আিাভয়র দবষভয় ঋণ গ্রহীতাভক চ্াপ প্রভয়াগ করা হভে না এবং দকছু েংখ্যক ঋণ গ্রহীতা 

প্রকভল্প না থাকায় ও মারা র্াওয়ায় ঋণ আিায় েম্ভব হভে না। েোপদত কর্তসক প্রকভল্প বেবােরত পদরবার দনভয় েদমদত 

গঠনেহ েঞ্চয় বৃদদ্ধ ও ঋণ আিায় কার্ সক্রম জজারিার করার দবষভয় েমবায় দবোগভক এবং প্রকভল্প বেবােরত 

উপকারভোগীভির একটি বাড়ী একটি খামার এর েিভস্য অন্তর্ভ সক্ত করার দবষভয় েংদিষ্টভির অনুভরাধ করা হয়। দতদন বভলন 

জর্, ঋণ দবতরভণর আেল উভদ্দশ্য হভলা পুনব সাদেতভির আথ স োমাদজক অবস্থার উন্নয়ন করা। তাই দিনাজপুর জজলার 

আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্পেমূভহ জমাট কতটি পদরবারভক ঋণ দবতরণ করা হভয়ভে এবং ঋণ দবতরভণর  ভল কতটি পদরবার 

োবলম্বী হভয়ভে তার একটি তাদলকা েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী অদ োর এর েমন্বভয় প্রস্তুতপূব সক আগামী েোয় উপস্থাপভনর 

জন্য েমবায় দবোগভক েোপদত কর্তসক অনুভরাধ করা হয়। এ োড়া জর্ েমস্ত পদরবার ঋভণর েঠিক ব্যবহার কভর দনভজভির 

আথ স োমাদজক অবস্থা উন্নদতর জচ্ষ্টা করভেন জে েমস্ত পদরবারভক ঋণ প্রিাভন অগ্রাদধকার জিয়ার জন্য েমবায় দবোভগর দৃদষ্ট 

আকষ সণ করা হয় এবং প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে অগ্রগদত প্রদতভবিন জপ্ররভণর জন্য অনুভরাধ করা হয়। 

েমবায় দবোভগর অগ্রগদত (এ মাভের  প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী) 

দবোভগর নাম 

োড়কৃত ঋভণর 

পদরমাণ (লক্ষ 

টাকায়) 

ক্রম 

পদঞ্জভূত 

িািন 

আিায়ভর্াগ্য 

ঋণ 

 

গত মাে 

পর্ সন্ত আিায় 

 

আভলাচ্য 

মাভে 

আিায় 

জমাট 

আিায় 

জখলাপী 

ঋণ 
আিাভয়র 

হার % 

মন্তব্য 

১। (আশ্রঃপ্রঃ) ৪১.০০ ৯৬.৯৯ ১০৪.৭৫ ৭৭.৯২ ০.০৬ ৭৭.৯৮ ২৬.৭৭ ৭৪.৪৪%  

২। আশ্রঃপ্রঃভ ইজ-২ ১৮৮.৩০ ২৯৮.৪৯ ৩২২.৩৬ ১৮১.২৮ ১.৯০ ১৮৩.১৮ ১৩৯.১৮ ৫৬.৮২%  

৩। আশ্রঃপ্রঃ-২ ৪৯.৫০ ১৬.৬৮ ১৮.০১ ১.৬৪ ০.০২ ১.৬৬ ১৬.৩৫ ৯.২১%  

 

দেদ্ধান্ত-৭.২: আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্পেমূভহ জমাট কতটি পদরবারভক ঋণ দবতরণ করা হভয়ভে এবং ঋণ দবতরভণর  ভল 

কতটি পদরবার োবলম্বী হভয়ভে তার একটি তাদলকা েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী অদ োর এর েমন্বভয় 

প্রস্তুতপূব সক আগামী েোয় উপস্থাপভনর জন্য েমবায় দবোগভক অনুভরাধ করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত-৭.৩: আবােন/আশ্রয়ণ প্রকভল্প পুনব সাদেত পদরবারভির জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ঋভণর অথ স র্থােমভয় দবতরণ ও আিায়েহ 

ঋণ কার্ সক্রভমর মাদেক দবতরণ এবং আিায় েংক্রান্ত অগ্রগদতর তথ্য েক আকাভর জপ্ররণ, ঋণ আিায় কার্ সক্রম 

জজারিারকরণ এবং গৃহীত ঋণ েঠিকোভব ব্যবহাভরর জক্ষভে েম্ভাবনাময় উপকারভোগী জক ঋভণর আওতায় 

আনার জন্য অনুভরাধ করা হয়। 

 

বাস্তবায়ভন: উপভজলা দনব সাহী অদ োর (েংদিষ্ট), দিনাজপুর ও জজলা েমবায় কম সকতসা, দিনাজপুর। 

 

০৭.৪। েমাজভেবা দবোগ:  

 অভটাবর, ২০১৭ মাভে েমাজভেবা দবোগ হভত অগ্রগদত প্রদতভবিন পাওয়া জগভে। েমাজভেবা দবোভগর 

অগ্রগদত প্রদতভবিন দনভনাক্ত েভক উপস্থাপন করা হভয়ভে। েোপদত কর্তসক প্রকভল্প বেবােরত পদরবার দনভয় েদমদত গঠনেহ 

েঞ্চয় বৃদদ্ধ ও ঋণ আিায় কার্ সক্রম জজারিার করার দবষভয় েমাজভেবা দবোগভক এবং প্রকভল্প বেবােরত উপকারভোগীভির 

একটি বাড়ী একটি খামার এর েিভস্য অন্তর্ভ সক্ত করার দবষভয় েংদিষ্টভির অনুভরাধ করা হয়। দতদন বভলন জর্, ঋণ দবতরভণর 

আেল উভদ্দশ্য হভলা পুনব সাদেতভির আথ স োমাদজক অবস্থার উন্নয়ন করা। তাই দিনাজপুর জজলার আশ্রয়ণ/আবােন 

প্রকল্পেমূভহ জমাট কতটি পদরবারভক ঋণ দবতরণ করা হভয়ভে এবং ঋণ দবতরভণর  ভল কতটি পদরবার োবলম্বী হভয়ভে তার 

একটি তাদলকা েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী অদ োর এর েমন্বভয় প্রস্তুতপূব সক আগামী েোয় উপস্থাপভনর জন্য েমাজভেবা 

দবোগভক েোপদত কর্তসক অনুভরাধ করা হয়। এ োড়া জর্ েমস্ত পদরবার ঋভণর েঠিক ব্যবহার কভর দনভজভির আথ স 

োমাদজক অবস্থা উন্নদতর জচ্ষ্টা করভেন জে েমস্ত পদরবারভক ঋণ প্রিাভন অগ্রাদধকার জিয়ার জন্য েমাজভেবা দবোভগর দৃদষ্ট 

আকষ সণ করা হয় এবং প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে অগ্রগদত প্রদতভবিন জপ্ররভণর জন্য অনুভরাধ করা হয়। 

েমাজভেবা দবোভগর অগ্রগদত: (এ মাভের প্রাপ্ত তথ্য অনুর্ায়ী) 

ক্রঃ 

নং 
দবোভগর নাম 

বরাদ্দপ্রাপ্ত ঋভণর 

পদরমাণ 
দবতরণকৃত ঋণ 

আিায়ভর্াগ্য 

অভথ সর পদরমাণ 

আিায়কৃত অভথ সর 

পদরমাণ 

চ্লদত মাভে 

আিায় 

আিাভয়র 

হার 

মন্তব্য 

১ েমাজভেবা ২,৫৮,০০,০০০/- ১,৮১,৯৪,০০০/- ১,৯৬,৫২,৫২০/- ১,৩৬,২৩,৬৬২/- ২,৩০০/- ৬৯% জেজাদর চ্ালাভনর 

মােভম ৭৬,০৬,০০০/-

টাকা জ রত। 

২ েমাজভেবা পুনঃ দবদনভয়াগ ১,৪৯,৯১,৬৩৩/- ১,৪১,০০,০২০/- ৭১,৪২,৫৯০/- ১৫,৪৭০/- ৫১%  
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দেদ্ধান্ত-৭.৫: আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্পেমূভহ জমাট কতটি পদরবারভক ঋণ দবতরণ করা হভয়ভে এবং ঋণ দবতরভণর  ভল 

কতটি পদরবার োবলম্বী হভয়ভে তার একটি তাদলকা েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী অদ োর এর েমন্বভয় 

প্রস্তুতপূব সক আগামী েোয় উপস্থাপভনর জন্য েমাজভেবা দবোগভক অনুভরাধ করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত-৭.৬: আবােন/আশ্রয়ণ প্রকভল্প পুনব সাদেত পদরবারভির জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত ঋভণর অথ স র্থােমভয় দবতরণ ও আিায়েহ 

ঋণ কার্ সক্রভমর মাদেক দবতরণ এবং আিায় েংক্রান্ত অগ্রগদতর তথ্য েক আকাভর জপ্ররণ, ঋণ আিায় কার্ সক্রম 

জজারিারকরণ এবং গৃহীত ঋণ েঠিকোভব ব্যবহাভরর জক্ষভে েম্ভাবনাময় উপকারভোগীভক ঋভণর আওতায় 

আনার জন্য অনুভরাধ করা হয়। 

 

বাস্তবায়ভন: উপভজলা দনব সাহী অদ োর (েংদিষ্ট), দিনাজপুর ও উপ-পদরচ্ালক, েমাজভেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

 

৭.৭।  পদরবার পদরকল্পনা দবোগ:  

 অভটাবর, ২০১৭ মাভের পদরবার পদরকল্পনা দবোভগর প্রদতভবিন মভত জিখা র্ায় তার দবোভগর প্রদতদনদধ 

দ্বারা অভটাবর, ২০১৭ মাভে ১২ টি উপভজলার দবদেন্ন আশ্রয়ণ প্রকল্প পদরিশ সন করা হভয়ভে। তাভত জিখা র্ায়, ৩৯৬ টি 

ব্যারাভক জমাট জনেংখ্যা ৯৯৭৮ জন। । তন্মভে িম্পদির েংখ্যা ২৩৯২ জন, পদ্ধদত গ্রহণকারীর েংখ্যা ২০৪৩ জন। এোড়া 

উক্ত প্রকভল্প ১৮৫ জন গে সবতী, ৩৩ জন গে সভিার, ৫৩৩ জন দশশু ও ৮৭০ জন োধারণ জরাগীভক স্বাস্থয জেবা জিয়া হভয়ভে। 

এ প্রেভঙ্গ অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর কর্তসক আশ্রয়ণ প্রকভল্পর ব্যারাভক জনেংখ্যা দেদিক প্রদতভবিন না 

হভয় পদরবার দেদিক প্রদতভবিন জপ্ররভণর জন্য পদরবার পদরকল্পনা দবোভগর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয়। েোপদত কর্তসক প্রকভল্প 

বেবােকারী প্রদতটি পদরবার র্াভত দনয়দমত দচ্দকৎো জেবা পায় জে দবষভয় দৃদষ্ট রাখার জন্য পরামশ স প্রিান করা হয়। এোড়া 

প্রকভল্প বেবােরত পদরবাভরর আকার স্বাোদবক রাখার দবষভয় েভচ্তনতামূলক পরামশ স প্রিানেহ প্রদতটি পদরবাভরর আকার 

র্াভত েীমাবদ্ধ থাভক জে দবষভয় দৃদষ্ট রাখার জন্য দনভি সশনা প্রিান করা হয়। প্রদত মাভে প্রভতযক উপভজলার কমপভক্ষ ০১ টি 

কভর আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্প মাঠকমী দ্বারা পদরিশ সন কভর ব্যারাভক বেবােরত উপকারভোগীর পদরবার দেদিক প্রদতভবিন 

জপ্ররভণর জন্য দবভশষ গুরুত্বাভরাপ করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত ৭.৮:  প্রদত মাভে প্রভতযক উপভজলার কমপভক্ষ ০১টি কভর আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্প মাঠকমী দ্বারা পদরিশ সন কদরভয় 

ব্যারাভক বেবােরত উপকারভোগীর পদরবার দেদিক প্রদতভবিন প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে ই-জমইল 

জর্াভগ (rdcdnj@gmail.com) এবং হাি সকদপ অে কার্ সালভয় জপ্ররণ করার জন্য উপ-পদরচ্ালক, পদরবার 

পদরকল্পনাভক অনুভরাধ করা হয়। পাশাপাদশ পুনব সাদেত পদরবারেমূভহর পদরবার পদরকল্পনা কার্ সক্রম দনদিত 

করভত অনুভরাধ করা হয়। 

 

৭.৯।  দবদুযৎ দবোগ:  

 অভটাবর, ২০১৭ মাভে দবদুযৎ দবোগ হভত প্রদতভবিন পাওয়া জগভে। প্রাপ্ত প্রদতভবিন দৃভষ্ট জিখা র্ায়, ২০১৬-

১৭ অথ স বেভর দবদুযতায়নভর্াগ্য আশ্রয়ণ প্রকভল্পর আওতায় দিনাজপুর জজলায় ০৪ টি আশ্রয়ণ প্রকভল্পর ৫৬ টি ব্যারাভক জমাট 

৪০১ টি পদরবাভরর অনুকূভল লাইন দনম সাণ কার্ সক্রম ও হাউজ ওয়যাদরং কার্ সক্রম েম্পন্ন হভয়ভে। লাইন চ্ালুর অভপক্ষায় 

রভয়ভে। দবদুযতায়নভর্াগ্য আশ্রয়ণ প্রকভল্পর মভে আরও ০৪ টি আশ্রয়ণ প্রকভল্পর ৪৮ টি ব্যারাভক জমাট ২২৪ টি পদরবাভরর 

অনুকূভল দবদুযৎ েংভর্াভগর দনদমি লাইন দনম সাণ ও ওয়যাদরং এর এদিভমট প্রণয়নপূব সক দবআরইদব জত পাঠাভনা হভয়ভে। 

বরাদ্দ এখনও পাওয়া র্ায়দন। েোপদত কর্তসক জর্ েমস্ত আশ্রয়ণ/আবােন প্রকভল্প দবদুযৎ েংভর্াগ জনই জে েমস্ত 

আশ্রয়ণ/আবােন প্রকভল্পর তাদলকা অনুর্ায়ী েকল উপভজলা দনব সাহী অদ োরভক তাভির টাইম লাইভনর মভে প্রদতটি 

আশ্রয়ণ প্রকভল্প দবদুযৎ েংভর্াভগর কাজ র্াভত র্থার্থোভব করা হয় জেদিভক দৃদষ্ট রাখার জন্য পিী দবদুযৎ দবোভগর দৃদষ্ট 

আকষ সণ করা হয়। পাশাপাদশ এ কাভজর অগ্রগদত প্রদতভবিন প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে িাদখভলর জন্য পিী দবদুযৎ 

দবোগভক অনুভরাধ করা হয়। 

 

 

দেদ্ধান্ত ৭.১০: জর্ েমস্ত আশ্রয়ণ/আবােন প্রকভল্প দবদুযৎ েংভর্াগ জনই জে েমস্ত আশ্রয়ণ/আবােন প্রকভল্পর তাদলকা অনুর্ায়ী 

েকল উপভজলা দনব সাহী অদ োরভক তাভির টাইম লাইভনর মভে প্রদতটি আশ্রয়ণ প্রকভল্প দবদুযৎ েংভর্াভগর 

কাজ র্াভত র্থার্থোভব করা হয় জেদিভক দৃদষ্ট রাখার জন্য পিী দবদুযৎ দবোভগর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয়। এ 

দবষভয় প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে তথ্য/প্রদতভবিন ই-জমইল জর্াভগ  (rdcdnj@gmail.com) এবং 

হাি সকদপ এ কার্ সালভয় জপ্ররভণর জন্য পিী দবদুযৎ দবোগভক অনুভরাধ করা হয়। 
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৭.১১। জনস্বাস্থয দবোগ:  

 অভটাবর, ২০১৭ মাভে জনস্বাস্থয দবোভগর প্রদতভবিন পাওয়া র্ায়দন। েোপদত কর্তসক আশ্রয়ণ প্রকভল্প 

স্বাস্থযেম্মত টয়ভলট ব্যবহার দনদিত করা ও নষ্ট টয়ভলট জমরামভতর এবং প্রভয়াজভন নতুন টয়ভলট স্থাপভনর প্রভয়াজনীয় 

উভদ্যাগ গ্রহণ করার জন্য দনব সাহী প্রভকৌশলী, জনস্বাস্থয এবং উপভজলা দনব সাহী অদ োরভির অনুভরাধ করা হয়। এ দবষভয় 

আশ্রয়ণ প্রকল্প দনয়দমত মদনটদরং কভর প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে প্রদতভবিন জপ্ররভণর জন্য জনস্বাস্থয প্রভকৌশলী, 

য়িনোজপুর এর দৃদষ্ট আকষ সণ করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত ৭.১২: আশ্রয়ণ প্রকভল্প স্বাস্থয েম্মত টয়ভলট ব্যবহার দনদিত করা ও নষ্ট টয়ভলট জমরামভতর এবং প্রভয়াজভন নতুন 

টয়ভলট স্থাপভনর প্রভয়াজনীয় উভদ্যাগ গ্রহণ করার জন্য দনব সাহী প্রভকৌশলী, জনস্বাস্থয এবং উপভজলা দনব সাহী 

অদ োরভির অনুভরাধ করা হয়। েকল ইউদপ জচ্য়ারম্যানভক এবং েংদিষ্ট এনদজওভক আশ্রয়ণ/আবােন 

প্রকভল্প স্যাদনভটশন েম্পদকসত েভচ্তনতা কার্ সক্রম পদরচ্ালনার জন্য অনুভরাধ করা হয়। 

 

 

৭.১৩।  মৎস্য দবোগ: 
 

 অভটাবর, ২০১৭ মাভে মৎস্য দবোগ হভত প্রদতভবিন পাওয়া র্ায়দন। েোপদত কর্তসক জজলা মৎস্য কম সকতসাভক 

দনয়দমত েোয় উপদস্থত হওয়ার পরামশ সেহ মৎস্য প্রকভল্পর ো ভের প্রভয়াজভন প্রভতযক আশ্রয়ণ/আবােন প্রকভল্প মৎস্য 

েদমদত গঠন কভর আশ্রয়ণ প্রকভল্প বেবােরত উপকাভোগীভির িাদরদ্র দবভমাচ্ভনর দনদমি মাে চ্াভষর কার্ সক্রম বৃদদ্ধ করার 

দবষভয় মৎস্য দবোগভক অনুভরাধ করা হয়। এোড়া আশ্রয়ণ প্রকভল্পর পুকুরগুভলা মৎস্য দবোভগর প্রদতদনদধ কর্তসক দনয়দমত 

পদরিশ সন কভর তার অগ্রগদত প্রদতভবিন প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে জজলা কার্ সালভয় জপ্ররভণর জন্য মৎস্য কম সকতাভক 

পরামশ স প্রিান করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত ৭.১৪: মৎস্য প্রকভল্পর ো ভের প্রভয়াজভন প্রভতযক আশ্রয়ণ/আবােন প্রকভল্প মৎস্য েদমদত গঠন কভর আশ্রয়ণ প্রকভল্প 

বেবােরত উপকাভোগীভির িাদরদ্র দবভমাচ্ভনর দনদমি মাে চ্াভষর কার্ সক্রম বৃদদ্ধ করার দবষভয় মৎস্য 

দবোগভক অনুভরাধ করা হয়। পাশাপাদশ আশ্রয়ণ প্রকভল্পর পুকুরগুভলা মৎস্য দবোভগর প্রদতদনদধ কর্তসক 

দনয়দমত পদরিশ সন কভর প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে তথ্য/প্রদতভবিন ই-জমইল জর্াভগ 

(rdcdnj@gmail.com) এবং হাি সকদপ জজলা কার্ সালভয় জপ্ররভণর জন্য অনুভরাধ করা হয়। 
 

৭.১৫।         যুব উন্নয়ন দবোগ:  

 অভটাবর, ২০১৭ মাভে যুব উন্নয়ন দবোভগর প্রদতভবিন পাওয়া জগভে। প্রদতভবিন দৃভষ্ট জিখা র্ায় অভটাবর, 

২০১৭ মাে পর্ সন্ত দবদেন্ন আবােন/আশ্রয়ণ প্রকভল্পর ২৯৬৪ জন পুরুষ এবং ৩১৪৭ জন মদহলা েব সভমাট ৬১১১ জনভক 

গবাদিপশু, হাঁে-মুরগী, মৎস্য চ্াষ, চ্ারা জরাপন, গরু জমাটা তাজাকরণ, নাে সারী ও োগল পালন ইতযাদি দবষভয় প্রদশক্ষণ জিয়া 

হভয়ভে। েোপদত কর্তসক আশ্রয়ণ প্রকভল্প বেবােকারীভির বাৎেদরক জেদনং জপ্রাগাভমর আওতায় অন্তর্ভ সক্ত কভর জেদনং প্রাপ্ত 

পদরবাভরর মভে আশাবািী পদরবারভক ঋণ দবতরভণর দবষভয় এবং স্থায়ী বাদেন্দাভিরভক অগ্রাদধকার দেদিভত প্রদশক্ষভণর 

ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য উপ-পদরচ্ালক, যুব উন্নয়ন দবোগ-জক পরামশ স প্রিান করা হয়। 

 

দেদ্ধান্ত ৭.১৬: আশ্রয়ণ প্রকভল্প বেবােকারীভির বাৎেদরক জেদনং জপ্রাগাভমর আওতায় অন্তর্ভ সক্ত কভর জেদনং প্রাপ্ত পদরবাভরর 

মভে আশাবািী পদরবারভক ঋণ দবতরভণর দবষভয় এবং স্থায়ী বাদেন্দাভিরভক অগ্রাদধকার দেদিভত প্রদশক্ষভণর 

ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য উপ-পদরচ্ালক, যুব উন্নয়ন দবোগ, দিনাজপুর-জক অনুভরাধ করা হয়। 

 

৭.১৭।  প্রাথদমক দশক্ষা দবোগ:  

 অভটাবর, ২০১৭ মাভে জজলা প্রাথদমক দশক্ষা দবোভগর প্রদতভবিন পাওয়া জগভে। প্রদতভবিন দৃভষ্ট জিখা র্ায় 

অভটাবর, ২০১৭ মাভে ৯৭ টি আশ্রয়ণ/আবােন প্রকল্প পদরিশ সন করা হভয়ভে। উক্ত প্রকল্পেমূভহ ৬+ দশশুর েংখ্যা ২৪২০ 

জন। তন্মভে ৬+ দবদ্যালভয় গমন উপভর্াগী দশশুর েংখ্যা ২৪০৪ জন, উপবৃদি প্রাপ্ত দশশুর েংখ্যা ১৮৩৩ জন, দবভশষ 

চ্াদহিা েম্পন্ন দশশুর েংখ্যা ০৫ জন। প্রদতভবিভন দবদ্যালভয় অেদতসকৃত ১৬ টি দশশুর নাম ও েদতস না হওয়ার কারণ উভিখ 

করা হভয়ভে। েদতস না হওয়ার কারভণর মভে ঢাকায় অবস্থান, প্রদতবদি, অভন্যর বাড়ীভত কাজ কভর উভিখভর্াগ্য। েোপদত 

কর্তসক দবদ্যালভয় র্ায়না এমন দশশুভির দবদ্যালভয় র্াওয়ায় আগ্রহী করার দনদমি দশক্ষা দবোগভক পরামশ স প্রিান করা হয়। 
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এোড়া প্রদত মাভে প্রভতযক উপভজলার কমপভক্ষ একটি আবােন/আশ্রয়ন প্রকল্প পদরিশ সন কভর আবােন/আশ্রয়ণ প্রকভল্প 

বেবােরত পদরবাভরর দবদ্যালভয় গমন উপভর্াগী ৬+ দশশুর েংখ্যা ও কতজন দশশু দবদ্যালভয় র্ায় তার েংখ্যােহ পদরিশ সন 

প্রদতভবিন জপ্ররভণর জন্য জজলা প্রাথদমক দশক্ষা দবোগ এর দৃদষ্ট আকষ সণ কভরন। পাশাপাদশ আশ্রয়ণ/আবােন প্রকভল্প 

বেবােকারী পদরবাভরর ৬+ েন্তানভির দবদ্যালভয় আো দনদিতকরভণর প্রভিোজনীি ব্যবস্থো গ্রহভণর দবষভয় জজলা প্রাথদমক 

দশক্ষা অদ োরভক পরামশ স প্রিান কভরন। 

 

দেদ্ধান্ত ৭.১৮: প্রদত মাভে প্রভতযক উপভজলা হভত কমপভক্ষ একটি আবােন/আশ্রয়ন প্রকল্প পদরিশ সন কভর প্রকভল্প বেবােরত 

পদরবাভরর দবদ্যালভয় গমন উপভর্াগী ৬+ দশশুর তথ্য প্রদত মাভের ১০ তাদরভখর মভে ই-জমইল জর্াভগ 

(rdcdnj@gmail.com) এবং হাি সকদপ জপ্ররভণর ব্যবস্থােহ আশ্রয়ণ/আবােন প্রকভল্প বেবােকারী 

পদরবাভরর ৬+ েন্তানভির দনয়দমত দবদ্যালভয় আো দনদিতকরভণর প্রভিোজনীি ব্যবস্থো গ্রহভণর জন্য জজলা 

প্রাথদমক দশক্ষা অদ োরভক অনুভরাধ করা হয়। 

 

০৮। আশ্রয়ণ প্রকল্প পদরিশ সন েংক্রান্ত আভলাচ্না:  

 েোয় অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর কর্তসক জানাভনা হয় জর্, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, জতজগাঁও, ঢাকা হভত ২৪/০৩/২০১৬দি. তাদরভখর ১৪২৭ নং স্মারভক জজলা প্রশােক/উপভজলা দনব সাহী 

অদ োরেহ েংদিষ্ট কম সকতসাভির প্রদত মাভে অন্তত একটি আশ্রয়ণ প্রকল্প জচ্কদলি জমাতাভবক পদরিশ সন কভর পদরিশ সন 

প্রদতভবিন প্রকল্প পদরচ্ালক বরাবভর জপ্ররভণর দনভি সশনা জিয়া হভয়ভে। জে আভলাভক অভটাবর, ২০১৭ মাভে ফুলবাড়ী 

উপভজলার জিৌলতপুর আশ্রয়ণ প্রকল্প পদরিশ সন কভর প্রদতভবিন প্রকল্প পদরচ্ালক বরাবভর জপ্ররণ করা হভয়ভে মভম স এ 

কার্ সালয় জক অবদহত করা হভয়ভে। েোপদত প্রদত মাভে অন্তত: একটি আশ্রয়ণ প্রকল্প েভরজদমভন পদরিশ সন কভর পদরিশ সন 

প্রদতভবিন প্রকল্প পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, জতজগাঁও, ঢাকা বরাবভর জপ্ররণ কভর এ কার্ সালয়ভক অবদহত করার জন্য 

েংদিষ্ট েকলভক অনুভরাধ কভরন। আভলাচ্না জশভষ দননরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

 

দেদ্ধান্ত ৮.১: প্রদত মাভে অন্তত ০১ (এক) টি আশ্রয়ণ প্রকল্প পদরিশ সন কভর জপ্রদরত জচ্কদলি জমাতাভবক পদরিশ সন প্রদতভবিন 

 প্রকল্প পদরচ্ালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, জতজগাঁও, ঢাকা বরাবভর জপ্ররণ কভর অে কার্ সালয়ভক অবদহত করার জন্য 

 েকল উপভজলা দনব সাহী অদ োরভক অনুভরাধ করা হয়। 

 

 

   

  েোয় আর জকান আভলাচ্না না থাকায় েোপদত েোয় আর জকান আভলাচ্না না থাকায় েোপদত কর্তসক কর্তসক উপদস্থত েম্মাদনত েিস্যবৃন্দভক ধন্যবাি জাদনভয় উপদস্থত েম্মাদনত েিস্যবৃন্দভক ধন্যবাি জাদনভয় 

েোর  েোর  েমাদপ্ত েমাদপ্ত জঘাষণা জঘাষণা করা হকরা হয়।য়।  

  

স্বাক্ষদরত/স্বাক্ষদরত/--  

(মীর খায়রুল আলম)(মীর খায়রুল আলম)  

জজলা প্রশােক 

ও 

েোপদত 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ন জজলা টাস্কভ াে স কদমটি 

দিনাজপুর। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাভিশ েরকার 

জজলা প্রশােভকর কার্ সালয়, দিনাজপুর। 

(এে এ শাখা) 
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স্মারক নং-০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৭.০০৪.১৭.৩৫২২(৫০)                                         তাদরখ: ০৬ দিভেম্বর, ২০১৭ দি.। 

 অনুদলদপ েিয় অবগদত/প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য জপ্ররণ করা হভলাঅনুদলদপ েিয় অবগদত/প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য জপ্ররণ করা হভলা::  

১। মদন্ত্রপদরষি েদচ্ব, মদন্ত্রপদরষি দবোগ, বাংলাভিশ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

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

৩। জচ্য়ারম্যান, ভূদম েংস্কার জবাি স, দব.আই. িাদিউ. টি. এ েবন, ১৪১-১৪৩, মদতদঝল, বা/এ, ঢাকা। 

৪। য়বেোগীি কদমশনার, রংপুর দবোগ, রংপুর। 

৫। প্রকল্প পদরচ্ালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, আশ্রায়ন প্রকল্প (ভ ইজ-২), জতজগাঁও, ঢাকা। 

৬। পদরচ্ালক, প্রধান কার্ সালয়, েশস্ত্র বাদহনী দবোগ, অপাভরশন ও পদরকল্পনা অদধিপ্তর, জেনাবাদহনী, ঢাকা। 

৭। মুখ্য েদচ্ব মভহািভয়র একান্ত েদচ্ব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ সালয়, জতজগাঁও, ঢাকা। 

 
 অবগদত ও কার্ সাভথ স অবগদত ও কার্ সাভথ স ::  

১। পুদলশ সুপার, দিনাজপুর। 

২। দেদেল োজসন, দিনাজপুর। 

৩। দজএেও-২(অপস্), েির িপ্তর, ৬৬ পিাদতক দিদেশন, রংপুর জেনাদনবাে, রংপুর।  

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

৫। জজলা মৎস্য কম সকতসা, দিনাজপুর। 

৬। জজলা প্রাদণেম্পি কম সকতসা, দিনাজপুর। 

৭। দনব সাহী প্রভকৌশলী, এলদজইদি, দিনাজপুর। 

৮। দনব সাহী প্রভকৌশলী, জনস্বাস্থয প্রভকৌশল অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

৯। দনব সাহী প্রভকৌশলী, পাদন উন্নয়ন জবাি স, দিনাজপুর। 

১০। দবোগীয় বন কম সকতসা, দিনাজপুর। 

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

২৪। জজলা এযািজুভটন্ট, আনোর ও দেদিদপ, দিনাজপুর। 

২৫। জজনাভরল ম্যাভনজার, পিী দবদুযৎ েদমদত, দিনাজপুর। 

২৬। উপ-পদরচ্ালক, পদরবার পদরকল্পনা, দিনাজপুর। 

২৭। উপ-পদরচ্ালক, েমাজভেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

২৮। উপ-পদরচ্ালক, দবআরদিদব, দিনাজপুর। 

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

৩০। দিদজএম দবদেক, দিনাজপুর। 

৩১। জজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদ োর, দিনাজপুর। 

৩২। জজলা েমবায় কম সকতসা, দিনাজপুর। 

৩৩। জজলা োন ও পুনব সােন কম সকতসা, দিনাজপুর। 

৩৪। জজলা মদহলা দবষয়ক কম সকতসা, দিনাজপুর। 

৩৫। জজলা দনবিক, দিনাজপুর। 

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

৪৯। েহকারী কদমশনার (ভগাপনীয়), জজলা প্রশােভকর কার্ সালয়, দিনাজপুর। জজলা প্রশােক মভহািভয়র েিয় অবগদতর জন্য। 

৫০।  োরপ্রাপ্ত কম সকতসা, আইদেটি শাখা, জজলা প্রশােভকর কার্ সালয়, দিনাজপুর (ওভয়ব জপাট সাভল আপভলাি করার জন্য)। 

 

                                      স্বাক্ষদরত/স্বাক্ষদরত/--  

(ভমাঃ জগালাম রাব্বী) 

অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব) 

ও 

েিস্য েদচ্ব 

জজলা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বাস্তবায়ভন  টাস্কভ াে স কদমটি 

দিনাজপুর। 
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েোয় উপদস্থত েিস্যবৃন্দ (পদরদশষ্টেোয় উপদস্থত েিস্যবৃন্দ (পদরদশষ্ট--ক) (স্বাক্ষভরর ক্রমানুোভর)ক) (স্বাক্ষভরর ক্রমানুোভর)  

০১০১।।  জনাব জমাঃ মাহবুবুর রহমান, অদতদরক্ত জজলা প্রশােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

০২০২।।  জনাব জমাঃ নুর জামাল জহাভেন, উপ েহকারী প্রভকৌশলী, দনব সাহী প্রভকৌশলী, জনস্বাস্থয প্রভকৌশল, দিনাজপুর এঁর পভক্ষ। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, দবোগীয় বন কম সকতসা, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর, দিনাজপুর েির, য়িনোজপুর। 

০৫০৫।।  জনোব এ.দব.এম. রওশন কবীর, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর, য়বরল, য়িনোজপুর । 

০৬০৬।।  জনাব জমাঃ নাদেম আহভম্মি, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর, কাহাভরাল, য়িনোজপুর। 

০৭০৭।।  জনোব জমাহাম্মি আলম জহাভেন, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর, বীরগঞ্জ, য়িনোজপুর । 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ জোভলমান আলী, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর (োরপ্রাপ্ত), খানোমা, য়িনোজপুর। 

০৯০৯।।  জনাব জমাঃ জগালাম রব্বানী, উপভজলা দনব সাহী অদ োর, দচ্দররবন্দর, দিনাজপুর। 

১০১০।।  জনোব  তর িার মাহমুদুর রহমান, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর , পাব সতীপুর, য়িনোজপুর। 

১১১১।।  জনাব জমাঃ আব্দুে োলাম জচ্ৌধুরী, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর, ফুলবোড়ী, য়িনোজপুর। 

১২১২।।  জনাব জমাঃ মদশউর রহমান, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর, নবাবগঞ্জ, য়িনোজপুর। 

১৩১৩।।  জনাব জমাঃ জতৌদহদুর রহমান, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর, দবরামপুর, দিনাজপুর। 

১৪১৪।।  জনাব জমাোঃ শুকদরয়া পারেীন, উপভজলা দনব সাহী অদ োর, হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

১৫১৫।।  জনোব  টি, এম, এ, মদমন, উপজজলো য়নব থোহী অয়িসোর, জঘোড়োঘোট, য়িনোজপুর। 

১৬১৬।।  জনাব জমাঃ জমজবাউল জহাভেন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

১৭১৭।।  জনাব দবভরািা রানী রায়, েহকারী কদমশনার (ভূদম), বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১৮১৮।।  জনাব জমাঃ জোভলমান আলী, েহকারী কদমশনার (ভূদম), খানোমা, দিনাজপুর। 

১৯১৯।।  জনাব জমাঃ আরা াত জহাভেন, েহকারী কদমশনার (ভূদম), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

২০২০।।  জনাব জমাঃ আব্দুল জমািাভলব, োভকসল এযািজুভিন্ট, জজলা কমান্ডার আনোর ও দেদিদপ, দিনাজপুর এঁর পভক্ষ। 

২১২১।।  জনাব জমাঃ জমাস্তা গাউছুল হক, এদজএম, দেদনয়র জজনাভরল ম্যাভনজার, দিনাজপুর পিী দবদুযৎ েদমদত-১ এঁর পভক্ষ। 

২২২২।।  জনাব নাদগ সে আক্তার, উপ-পদরচ্ালক, পদরবার পদরকল্পনা, দিনাজপুর। 

২৩২৩।।  জনাব জমাঃ মাহফুজার রহমান, উপ-পদরচ্ালক, যুব উন্নয়ন অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

২৪২৪।।  জনাব জমাঃ আশরা  জহাভেন, উপ-পদরচ্ালক, দব,আর, দি, দব, দিনাজপুর এঁর পভক্ষ। 

২৫২৫।।  জনাব জুভনল চ্ন্দ্র জেন, জদরপ ও তথ্য কম সকতসা, দিদজএম দবদেক, দিনাজপুর এঁর পভক্ষ।  

২৬২৬।।  জনাব জমাঃ জতাজাভম্মল হক, জজলা েমবায় অদ োর, দিনাজপুর। 

২৭। জনাব জমাঃ খদতব উদদ্দন আহাভম্মি, জজলা কৃষক েংগঠভনর প্রদতদনদধ, দিনাজপুর। 

২৮২৮।।  জনাব জমাঃ হাদববুর রহমান, জজলা মুদক্তভর্াদ্ধা েংগঠভনর প্রদতদনদধ, দিনাজপুর। 

  

েোয় অনুপদস্থত েিস্যবৃন্দ (পদরদশষ্টেোয় অনুপদস্থত েিস্যবৃন্দ (পদরদশষ্ট--  খ)খ)  

০১০১।।  জনাব জমাঃ হাদমদুল আলম পুদলশ সুপার, দিনাজপুর। 

০২০২।।  জনাব িাঃ মওলা বকে জচ্ৌধুরী, দেদেল োজসন, দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  েশস্ত্র বাদহনী দবোভগর প্রদতদনদধ, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব জমাঃ জগালাম জমাস্ত া, উপ-পদরচ্ালক, কৃদষ েম্প্রোরণ অদধিপ্তর, দিনাজপুর। 

০৫০৫।।  জনাব শাহ ইমাম জা র োভিক, জজলা মৎে কম সকতসা, দিনাজপুর। 

০৬০৬।।  জনাব িাঃ জমাঃ আবুল কালাম আজাি, জজলা প্রাদণ েম্পি কম সকতসা, দিনাজপুর। 

০৭০৭।।  দনব সাহী প্রভকৌশলী, এলদজইদি, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  দনব সাহী প্রভকৌশলী, পাদন উন্নয়ন জবাি স, দিনাজপুর। 

০৯০৯।।  জনোব জমাঃ োরওয়ার জমাভশ সি, উপভজলো য়নব থোহী অয়িসোর, জবাচ্াগঞ্জ, য়িনোজপুর । 

১০১০।।  জনাব জমাঃ এনামুল হক, েহকারী কদমশনার (ভূদম), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

১১১১।।  জনাব জমাঃ োনাউল ইেলাম, েহকারী কদমশনার (ভূদম), হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

১২১২।।  জনাব দিভ ন মুরমু, উপ-পদরচ্ালক, েমাজভেবা অদধিপ্তর, দিনাজপুর এঁর পভক্ষ। 

১৩১৩।।  জনাব জমাঃ জতৌদ কুজ্জামান, জজলা প্রাথদমক দশক্ষা অদ োর, দিনাজপুর। 

১৪১৪।।  জনাব জমাঃ জমাখভলোর রহমান, জজলা োণ ও পুনব সােন কম সকতসা, দিনাজপুর। 

১৫১৫।।  জজলা দনবিক, দিনাজপুর। 

১৬১৬।।  জজলা মদহলা দবষয়ক কম সকতসা, দিনাজপুর। 
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=১০= 

 

২০০৯ হভত এ র্াবৎ বাস্তবাদয়ত আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর তথ্য (পদরদশষ্ট–গ) 

উপভজলার 

নাম 
প্রকভল্পর নাম 

প্রকল্পভূক্ত 

জদম(এঃ) 

দনদম সত 

ব্যারাক 

েংখ্যা 

পূনব সাদেত 

পদরবাভরর 

েংখ্যা 

বভন্দাবস্ত 

অনুভমাদিত নদথর 

েংখ্যা 

কবুদলয়ত 

জরদজদির 

েংখ্যা 

অেম্পূণ স 

কবুদলয়ত 

জরদজদির  েংখ্যা 

বভন্দাবস্ত হয়দন 

এমন পদরবাভরর 

েংখ্যা 

মন্তব্য 

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

দিনাজপুর 

েির 

১। বাঙ্গীভবচ্া ব্রীজ ৩.০৪ ২৫ ১২৫ ৭১ ৭১ - ৫৪ ৪৪ টি নদথ পাওয়া জগভে। 

২।ঝানদজরা ৫.০০ ৩৩ ২৪৫ ১৭৩ ১৭৩ - ৭২  

পাব সতীপুর 

 

৩।কাদলকাবাড়ী ২.০০ ০৪ ৪০ ৪০ ৪০ - -  

৪।বাঘাভচ্াড়া ৩.৪৪ ২৪ ১২০ ৯৫ ৯৫ - ২৫  

৫। মরনাই ১.৬৭ ০৬ ৩০ ৩০ ৩০ - -  

৬। ধনতলা ১.৮৯ ১১ ৫৫ ৩৪ ৩৪ - ২১  

৭। জেলাইপুকুর ২.৩৪ ১০ ৫০ - - - ৫০ ৫০ টি নদথ পাওয়া জগভে। 

৮। মুখভধায়া ৭.৪৮ ১২ ৬০ - - - ৬০  

৯। হাদতরাম-২ ৫.৭২ ৮ ৪০ - - - ৪০  

নবাবগঞ্জ ১০। হদররামপুর ৩.৬৫ ৮ ৮০ ৮০ ৮০ -- -  

                                                       জমাট ৮৪৫ ৫২৩ ৫২৩ -- ৩২২  

 পাব সতীপুর ১১। িঃ পলাশবাড়ী  ৩০.০০ ৬৪ ৩২০ -- -- --   

 
 

২০১৬-১৭ অথ স বেভর প্রকল্প কার্ সালভয় অনুভমািভনর জন্য জপ্রদরত আশ্রয়ণ-০২ প্রকভল্পর তথ্য (পদরদশষ্ট-ঘ) 

ক্রদমক নং উপভজলা প্রকভল্পর নাম প্রকল্পর্ভক্ত জদম 

(একর) 

প্রস্তাদবত েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 

েম্ভাব্য পনব সাদেত 

পদরবাভরর েংখ্যা 

মন্তব্য 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) 

০১ দিনাজপুর েির িদক্ষণ দশবপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প (২য় জ জ) ৪.০০ ১৯ - ২০১৬-১৭ 

০২ বীরগঞ্জ চ্ক বানারেী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ২.৮৮ ১২ - ২০১৬-১৭ 

০৩ দবরল দবশ্বনাথপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ১.৫৮ ০৪ - ২০১৬-১৭ 

০৪ খানোমা কাদচ্নীয়া আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ৩.০০ ১৫ - ২০১৬-১৭ 

০৫ জবাচ্াগঞ্জ জাবারীপুর বাদলয়াপুকুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ১.৭৫ ০৬ - ২০১৭-১৮ 

০৬ হাদকমপুর আলীহাট আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ২.০০ ২২ - ২০১৭-১৮ 

 

 

২০১৬-১৭ অথ স বেভর উপভজলা হভত প্রাপ্ত আশ্রয়ণ-০২ প্রকভল্পর তথ্য (পদরদশষ্ট-ঙ) 

ক্রদমক 

নং 

উপভজলা প্রকভল্পর নাম প্রকল্পর্ভক্ত 

জদম (একর) 

প্রস্তাদবত েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 

েম্ভাব্য পনব সাদেত 

পদরবাভরর েংখ্যা 

মন্তব্য 

(০১) (০২) (০৩) (০৪) (০৫) (০৬) (০৭) 

০১ পাব সতীপুর দিমালীর িাঙ্গা-১ 

আশ্রয়ণ প্রকল্প 

১.২৫ ০৮  প্রকল্প প্রস্তাভবর ১৯ নং ক্রদমভক েশস্ত্র বাদহনী দবোভগর প্রদতদনদধর 

স্বাক্ষভরর দনদমি কার্ সক্রম নদথভত চ্লমান রভয়ভে। 

০২ দবরামপুর কুশ সাখালী 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প 

২.৩৫ ০৭  প্রস্তাদবত স্থান নিী োঙ্গন প্রবণ এলাকায়/ভবড়ী বাঁভধর বাইভর হভল আশ্রয়ণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন করা র্াভব দকনা, জে দবষভয় পাদন উন্নয়ন জবাভি সর দনব সাহী 

প্রভকৌশলীর প্রতযয়নপভের জন্য উপভজলায় পে জিয়া হভয়ভে। তাদগি জিয়া 

হভয়ভে েব সভশষ তাদরখ: ২০/০৭/২০১৭ দি.। 

০৩ জঘাড়াঘাট পূব স হদরপাড়া 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প 

১.০২ ০৪  প্রাপ্ত প্রস্তাভব দকছু ত্রুটি থাকায় ত্রুটিমুক্ত কভর পুনরায় জপ্ররভণর দনদমি 

প্রস্তাবটি উপভজলায় জ রত প্রিান করা হভয়ভে। 

০৪ ফুলবাড়ী কুশলপুর 

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প 

০.৫৬ ০১ ১০ প্রস্তাদবত স্থান নিী োঙ্গন প্রবণ এলাকায়/ভবড়ী বাঁভধর বাইভর হভল আশ্রয়ণ 

প্রকল্প বাস্তবায়ন করা র্াভব দকনা, জে দবষভয় পাদন উন্নয়ন জবাভি সর দনব সাহী 

প্রভকৌশলীর প্রতযয়নপভের জন্য উপভজলায় পে জিয়া হভয়ভে। তাদগি জিয়া 

হভয়ভে েব সভশষ তাদরখ: ২০/০৭/২০১৭ দি.। 

 

 

২০১৫-১৬ অথ স বেভর জপ্রদরত এবং ২০১৬-১৭ অথ স বেভর মাটির কাভজর জন্য বরাদ্দপ্রাপ্ত আশ্রয়ণ-০২ প্রকভল্পর তথ্য (পদরদশষ্ট-চ্) 

ক্রদমক 

নং 

উপভজলা প্রকভল্পর নাম প্রকল্পর্ভক্ত 

জদম (একর) 

প্রস্তাদবত েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 

েম্ভাব্য পনব সাদেত 

পদরবাভরর েংখ্যা 

বরাদ্দপ্রাপ্ত গভমর 

পদরমাণ (ভমঃটন) 

মন্তব্য 

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

০১ 

পাব সতীপুর 

দরদ উদজপাড়া আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ৩.৫০ ১০০ - ২১৩.৬৭৮ মাটির কাজ েমাপ্ত। 

০২ আরজী মরনাই আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ২.৩৯ ০৪ - ৭৩.২৯৯ ঐ 

০৩ কাহাভরাল কাদশপুর আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ৬.৫৬ ৩০ - ১৮.১৩৬ োম্প্রদতক বন্যায় মাটির কাজ 

ক্ষদতগ্রস্ত হওয়ায় প্রকল্প কার্ সালয় 

হভত েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী 

অদ োরভক প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহণ কভর অগ্রগদত প্রদতভবিন 

জপ্ররভণর জন্য পে জিয়া হভয়ভে। 

০৪ বীরগঞ্জ পদিম জোগভিামা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ৩.০৩ ২১ - ১০৬.৫২০ মাটির কাজ েমাপ্ত। 

০৫ দচ্দররবন্দর লহ্মীপুর শ্মশানকালী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প ১.৫০ ০৮ - ৫২.৮৫৪ মাটির কাজ েমাপ্ত। 
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=১১= 

 

েশস্ত্র বাদহনী দবোগভক ব্যারাক দনম সাভণর কার্ সাভিশ প্রিানকৃত আশ্রয়ণ-২ প্রকভল্পর তথ্য (পদরদশষ্ট-ে) 

উপভজলার 

নাম 
প্রকভল্পর নাম 

প্রকল্পভূক্ত 

জদম(এঃ) 

প্রস্তাদবত েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 
কার্ সাভিশ প্রিাভনর স্মারক ও তাদরখ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

েির বণতাড়া ৫.০০ ৫০ ০৩.৭০১.০০২.০০.০০.১৪২৭.২০১৬-১৯৭২ 

তাং-২১/০৬/২০১৭ দি.। 

োম্প্রদতক বন্যায় মাটির কাজ ক্ষদতগ্রস্ত হওয়ায় 

প্রকল্প কার্ সালয় হভত েংদিষ্ট উপভজলা দনব সাহী 

অদ োরভক প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কভর অগ্রগদত 

প্রদতভবিন জপ্ররভণর জন্য পে জিয়া হভয়ভে। 

পাব সতীপুর জুগীপুকুর ২.৫৯ ০৮ ০৩.৭০১.০১৮.০০.০০.১৪২৭.২০১৬-১৬৭৭ 

তাং-৩০/০৪/২০১৭ দি.। 

গৃহ দনম সাণ কাজ েম্পন্ন হভয়ভে। 

 

আশ্রয়ণ-০২ প্রকভল্পর তথ্য (পদরদশষ্ট-জ) 

২০১৩-২০১৪ হভত ২০১৪-১৫ অথ স বেভর আশ্রয়ণ-০২ প্রকভল্পর আওতায় অনুভমািন/মাটির কাজ েম্পাদিত প্রকভল্পর তথ্য 

উপভজলার নাম প্রকভল্পর নাম 
প্রকল্পভূক্ত 

জদম(এঃ) 

প্রস্তাদবত েম্ভাব্য 

ব্যারাক েংখ্যা 

মাটির কাজ েমাদপ্তর 

তাদরখ 

মাটির কাভজর 

অগ্রগদত 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

পাব সতীপুর ১। উির দবষ্ণুপুর 4.11 8 ঐ ১০০%  

 

উপভজলা ওয়ারী বাস্তবাদয়ত আবােন প্রকভল্পর তথ্যঃ(পদরদশষ্ট- ঝ) 

উপভজলা প্রকভল্পর নাম 
প্রকল্পভূক্ত জদম 

(একর) 

দনদম সত 

ব্যারাক 

পূনব সাদেত 

পদরবার 

কবুদলয়ত 

জরদজদির েংখ্যা 

অেম্পূণ স 

কবুদলয়ত 
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। চচ্তন্যদিঘী ৪.১৪ ৫ ৫০ ৫০ --  

জবাচ্াগঞ্জ 

৪। ধুপাকুদড়য়া ৪.১৭ ০৬ ৬০ ৫৮ -- ০২ টি নদথর বভন্দাবস্ত বাদতল হভয়ভে। 

৫। সুলতানপুর-২ ২.১৪ ৬ ৬০ ৬০ --  

৬। সুলতানপুর-৩ ৮.৬০ ২৩ ২৩০ ২২৯ -- ০১ টি নদথর বভন্দাবস্ত বাদতল হভয়ভে। 

কাহাভরাল 
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।মাহাতাবপুর ১.৪৫ ৪ ৪০ ৪০ --  

১৫। জয়রামপুর-১ ৩.৮৬ ৩ ৩০ ৩০ --  

১৬। জয়রামপুর-২ ১.৮৭ ২ ২০ ২০ --  

খানোমা ১৭।জগায়ালদিদহ ৪.৮৫ ৭ ৭০ ৭০ --  

দচ্দররবন্দর ১৮। আববাে নগর ২.২৯ ৫ ৫০ ৫০ --  

পাব সতীপুর 

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। গরুিাঙ্গা ৩.২৫ ১০ ১০০ ১০০ --  

২৫। মরনাই ৩.০০ ৬ ৬০ ৬০ --  

২৬। হাদতরাম ২.৩৩ ৫০ ৫০ ৫০ --  

ফুলবাড়ী 

২৭। এলুয়ারী-১ ১.১৫ ৩ ৩০ ৩০ --  

২৮। এলুয়ারী-২ ৩.৬৩ ০৫ ৫০ ৫০ --  

২৯।জচ্ৌরাইটমে মভহশপুর ৮.৬১ ৮ ৮০ ৮০ --  

৩০। দেদদ্দদে ১.৬০ ৩ ৩০ ৩০ --  

৩১। রাম েদ্রপুর ২.৯৫ ৮ ৮০ ৮০ --  

৩২। গড়দপংলাই-১ ৬.৬৬ ১০ ১০০ ১০০ --  

৩৩।পানাল দেন্দুর হাটা ৬.৫৯ ১০ ১০০ ১০০ --  

৩৪। খভয়র বড়ী ৬.৬২ ৮ ৮০ ৮০ --  

৩৫। বাসুভিবপুর 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 বভন্দাবস্ত প্রস্তাব পাওয়া র্ায়দন। 

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

 জমাট= ১৬৯.১৩৫ ২৮৮ ২৮৮০ ২৮৭০ --  
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উপভজলাওয়ারী বাস্তবাদয়ত আশ্রয়ণ প্রকভল্পর তথ্যঃ (পদরদশষ্ট-ঞ) 

উপভজলার নাম প্রকভল্পর নাম 
প্রকল্পভূক্ত জদম 

(একর) 

দনদম সত ব্যারাক 

েংখ্যা 

পূনব সাদেত পদরবাভরর 

েংখ্যা 

জরদজদিকৃত 

কবুদলয়ত েংখ্যা 

অ-জরদজদিকৃত 

কবুদলয়ত েংখ্যা 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

দিনাজপুর 

েির 

১।  দকেমত মাধবপুর ৫.৭৫ ০৬ ৬০ ৬০ --  

২। নদলনী ২.৩৪ ০৪ ৪০ ৪০ --  

৩। উঃ দশবপুর  ৪.৩০ ০৮ ৮০ ৮০ --  

দবরল 

৪। চচ্তন্যদিঘী 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 -  

কাহাভরাল 

৮। মুকুন্দপুর ৬.৯৫ ০৮ ৮০ ৮০ --  

৯। িহচ্ী 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 ৭৬ --  

১৩।  মুদক্তভর্াদ্ধা 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 জোগভিামা ১৩৪.৯৬ ৩৪ ৩৪০ ৩৪০ --  

১৮। জোগভিামা ৫৮.৬০ ১২ ১২০ ১২০ --  

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

২০। োহাডুদব ৩.৯১ ০৪ ৪০ ৪০ --  

২১।জচ্ংগাইভক্ষে 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 -- ২টি ব্যারাক পুভড় র্াওয়ায় ২০ টি 

পদরবাভরর অনুকূভল বভন্দাবস্ত 

েম্পািন 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। িাঙ্গাপাড়া ১০.০০ ১২ ১২০ ১২০ --  

দচ্দররবন্দর 

৩১।  উির বাসুভিবপুর 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 সতীপুর 

৩৭। কাদলকাবাড়ী ১১.৫৮ ০৬ ৬০ ৬০ --  

৩৮। িঃ হদররামপুর ২.০০ ০৪ ৪০ ৪০ --  

৩৯।  লদক্ষ জহাভেনপুর 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। মহববতপুর ৪.১৬ ০৪ ৪০ ৪০ --  

ফুলবাড়ী ৪৪। মে সুলতানপুর 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 ৫০ --  

৪৮। জেবটগাড়ী ১৮.৫৮ ২০ ২০০ ১২৫ - ২টি ব্যারাক পুভড় র্াওয়ায় ৭৫ টি 

পদরবাভরর অনুকূভল বভন্দাবস্ত 

েম্পািন হয়দন। 

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। জেলাই ২.৬০ ০২ ২০ ২০ --  

          জমাট ৫৯২.০৬ ৩৭৯ ৩৭৩৮ ৩৬৪৩ --  

 

 

 


