
দিনাজপুর জজলার নভেম্বর, ২০১৭ মাভের (১১তম েো) জজলা গুচ্ছগ্রাম/আির্ শগ্রাম প্রকল্প 

বাস্তবায়ন কদমটি েোর কার্ শদববরণী: 
 

েোপদত  : মীর খায়রুল আলম 

    জজলা প্রর্ােক, দিনাজপুর। 
 

েোর তাদরখ : ২৬ নভেম্বর, ২০১৭ দি.। 

আভলাচ্য মাে : অভটাবর, ২০১৭ দি.। 

েোর েময় : দুপুর ১.২০ ঘটিকা। 

েোর স্থান : জজলা প্রর্ােভকর েভেলন কক্ষ। 

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

 

  েোয় উপদস্থত েিস্যবৃন্দভক স্বাগত জাদনভয় েোর কাজ শুরু করা হয়। অতঃপর েোপদত কর্তশক এভজন্ডা 

দেদিক আভলাচ্নার জন্য জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর, দিনাজপুরভক অনুভরাধ করা হয়। জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর কর্তশক গত 

েোর কার্ শদববরণী েোয় পাঠ কভর জর্ানাভনা হয়। জকান েংভর্াধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর আল োচ্যসূচচ্ 

অনুসোলর আল োচ্নো অনুচিত হয় ও চসদ্ধোন্তসমূহ গৃহীত হয়। 

  

০০২২। ।   আির্ শগ্রাম/আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রামগুচ্ছগ্রাম  প্রপ্রকভল্পকভল্পর র প্রস্তাব প্রস্তাব েংক্রান্তেংক্রান্ত  আভলাচ্না:আভলাচ্না:  
  

    েোয় েিস্য-েদচ্ব জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর কর্তশক জানাভনা হয় জর্, আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ভনর 

মাধ্যভম গরীব, অেহায় ভূদমহীন পদরবার পুনব শােভনর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদতশ্রুদত রভয়ভে। জেই লভক্ষয এ মাভে 

দিনাজপুর জজলা হভত খানোমা, পাব শতীপুর, দবরল ও বীরগঞ্জ উপভজলার জমাট ০৭ (োত) টি গুচ্ছগ্রাম প্রকভল্পর মাটির কাভজর 

নতুন প্রস্তাব অনুভমািভনর জন্য প্রকল্প কার্ শালভয় জপ্ররণ করা হভয়ভে (পদরদর্ষ্ট-গ)। অদতদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব) কর্তশক 

আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকভল্পর আওতায় জরুদরদেদিভত প্রস্তাব জপ্ররভণর দবষভয় েকল উপভজলা দনব শাহী অদিোর ও েহকারী 

কদমর্নার (ভূদম)ভির দৃদষ্ট আকষ শণ করা হয়। েোয় অদতদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব) আরও বভলন, ইভতাপূভব শ পদরদর্ষ্ট-ঘ এ 

উদিদখত ৩০ টি আির্ শগ্রাম প্রকভল্পর মাটির কাভজর প্রস্তাব অনুভমািভনর জন্য ন্যার্নাল প্রভজট োইভরটর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-

২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রভজট ম্যাভনজভমন্ট ইউদনট (দপ.এম.ইউ) বরাবর জপ্ররণ করা হভয়ভে। দকন্তু প্রকল্পেমূভহর মাটির কাভজর 

প্রস্তাব অনুভমািন অভন্ত জিরত পাওয়া র্ায়দন। েোপদত কর্তশক আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ভনর মাধ্যভম গরীব, অেহায় 

ভূদমহীন পদরবার পুনব শােভনর দনদমভি জরুদরদেদিভত দনষ্কন্টক খােজদম দচ্দিত কভর প্রস্তাব জপ্ররভণর জন্য েকল উপভজলা 

দনব শাহী অদিোর ও েহকারী কদমর্নার (ভূদম) জক দনভি শর্না প্রিান করা হয়। েোয় ইভতাপূভব শ প্রস্তাদবত প্রকল্পেমূভহর 

অনুভমািভনর প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য ন্যার্নাল প্রভজট োইভরটর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রভজট 

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

দবষভয় আভলাচ্না করা হয়। 

  

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত  ক)ক)::  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদতশ্রুদত জমাতাভবক আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকভল্পর আওতায় গরীব, অেহায় ভূদমহীন 

পদরবার পুনব শােভনর দনদমি জরুদরদেদিভত দনষ্কন্টক খােজদম দচ্দিত কভর প্রস্তাব জপ্ররভণর জন্য েকল 

উপভজলা দনব শাহী অদিোর ও েহকারী কদমর্নার (ভূদম) জক অনুভরাধ করা হয়। 

  

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত  খ):খ):  পদরদর্ষ্ট-‘ঘ’ এ উদিদখত মাটির কাভজর জন্য জপ্রদরত আির্ শগ্রাম প্রকল্প প্রস্তাবেমূহ অনুভমািভনর প্রভয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহভণর দনদমি ন্যার্নাল প্রভজট োইভরটর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রভজট ম্যাভনজভমন্ট 

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

হয়। 
  

বাস্তবায়ভনবাস্তবায়ভন::  উপভজলা দনব শাহী অদিোর ও েহকারী কদমর্নার (ভূদম), (েকল), দিনাজপুর। 

  

০৩০৩। ।   বাস্তবায়নাধীন আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বাস্তবায়নাধীন আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকপ্রকভল্পর গৃহ দনম শাণ ও ভল্পর গৃহ দনম শাণ ও মাটির কাজ বাস্তবায়মাটির কাজ বাস্তবায়ন ন েংক্রান্ত আভলাচ্না:েংক্রান্ত আভলাচ্না:  
  

  েোয় েিস্য-েদচ্ব জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর কর্তশক জানাভনা হয় জর্, এ মাভে দিনাজপুর জজলার কাহাভরাল ও 

পাব শতীপুর উপভজলাধীন ০২ (দুই) টি গুচ্ছগ্রাম প্রকভল্পর গৃহ দনম শাণেহ আনুষদিক কাভজর বরাদ্দ পাওয়া জগভে (দবস্তাদরত 

পদরদর্ষ্ট-ঙ)। এ জজলার দবদেন্ন উপভজলায় আরও ২০ টি প্রকভল্পর মাটির কাজ িীঘ শদিন পূভব শ েম্পাদিত হভয়ভে (পদরদর্ষ্ট-চ্)। 

উক্ত প্রকল্পেমূভহ গৃহ দনম শাভণর বরাদ্দ এখনও পাওয়া র্ায়দন। েোয় অদতদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব), চিনোজপুর দবদেন্ন 

উপভজলায় মাটির কাজ েম্পাদিত ২০ টি প্রকভল্পর জদম বতশমাভন দক অবস্থায় আভে, প্রকল্পক্ক্ত জদম জর্ন জব-িখভল না র্ায় 

এবং েরকাভরর িখভল থাভক জে দবষভয় প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কভর জরুদরদেদিভত প্রদতভবিন িাদখভলর জন্য েংদিষ্ট 

উপভজলা দনব শাহী অদিোর এর দৃদষ্ট আকষ শণ কভরন। 
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েোয় ইভতাপূভব শ মাটির কাজ েম্পাদিত প্রকল্পেমূভহর গৃহ দনম শাণেহ অন্যান্য আনুষদিক কাজ েম্পািভনর লভক্ষয প্রভয়াজনীয় 

অথ শ বরাভদ্দর জন্য ন্যার্নাল প্রভজট োইভরটর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রভজট ম্যাভনজভমন্ট ইউদনট 

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

অতঃপর এ দবষভয় দবস্তাদরত আভলাচ্না জর্ভষ দনম্নরূপ দেদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

  

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত  ::কক) পদরদর্ষ্ট -‘চ্’ এ মাটির কাজ েম্পাদিত ২০ টি প্রকভল্পর জদম বতশমাভন দক অবস্থায় আভে, প্রকল্পক্ক্ত জদম জর্ন 

জব-িখভল না র্ায় এবং েরকাভরর িখভল থাভক জে দবষভয় প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কভর জরুদরদেদিভত 

প্রদতভবিন িাদখভলর জন্য েংদিষ্ট উপভজলা দনব শাহী অদিোরভক অনুভরাধ করা হয়। 

  

দেদ্ধান্তদেদ্ধান্ত  খ):খ):  পদরদর্ষ্ট-‘চ্’ এ উদিদখত মাটির কাজ েম্পাদিত প্রকল্পেমূভহর গৃহ দনম শাণেহ অন্যান্য আনুষদিক কাজ 

েম্পািভনর লভক্ষয প্রভয়াজনীয় অথ শ বরাভদ্দর জন্য ন্যার্নাল প্রভজট োইভরটর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম 

মন্ত্রণালয়, প্রভজট ম্যাভনজভমন্ট ইউদনট (দপ.এম.ইউ) এবং আঞ্চদলক ব্যবস্থাপক, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, রংপুর 

কার্ শালয় এর দৃদষ্ট আকষ শণ করা হয়। 

  

বাস্তবায়ভনবাস্তবায়ভন::  (১) অদতদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

 (২) েংদিষ্ট উপভজলা দনব শাহী অদিোর/েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দিনাজপুর। 

  

০০৪৪।।  বাস্তবাদয়ত বাস্তবাদয়ত গুচ্ছগ্রামগুচ্ছগ্রাম  (আির্ শগ্রাম)(আির্ শগ্রাম)  প্রকভল্প পুনব শাদেত পদরবার েমূভহর কবুদলয়তপ্রকভল্প পুনব শাদেত পদরবার েমূভহর কবুদলয়ত  জরদজদি ও নামজারী েংক্রান্তজরদজদি ও নামজারী েংক্রান্ত  

আভলাচ্নাআভলাচ্না::  
  

 েোয় জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর কর্তশক জানাভনা হয় জর্, ২০০৯-১০ অথ শ বের হভত এ পর্ শন্ত গুচ্ছগ্রাম প্রকভল্পর 

আওতায় ৩২ টি প্রকল্প বাস্তবাদয়ত হভয়ভে। বাস্তবাদয়ত ৩২ টি গুচ্ছগ্রাম প্রকভল্পর মভধ্য ১১ টি প্রকল্প েদ্য দনম শাণ হওয়ায় উক্ত 

প্রকল্পেমূভহ গৃহহীনভির পুনব শােভনর কার্ শক্রম চ্লমান রভয়ভে। অবদর্ষ্ট ২১ টি প্রকভল্প পুনব শাদেত ৬৮০ টি পদরবাভরর অনুকূভল 

বভন্দাবস্ত নদথ অনুভমািন, কবুদলয়ত জরদজদি এবং নামজারী েম্পন্ন হভয়ভে (দবস্তাদরত পদরদর্ষ্ট-ে)। জরদেদনউ জেপুটি 

কাভলটর আভরা জানান জর্, ইভতাপূভব শও আির্ শগ্রাম-১ ও আির্ শগ্রাম-২ প্রকভল্পর আওতায় ২৮টি প্রকল্প বাস্তবাদয়ত হভয়ভে। 

বাস্তবাদয়ত ২৮টি গুচ্ছগ্রাম/আির্ শগ্রাম প্রকভল্পর বভন্দাবস্ত নদথ অনুভমািনেহ কবুদলয়ত জরদজদি এবং নামজারী েম্পন্ন হভয়ভে 

(দবস্তাদরত তথ্য পদরদর্ষ্ট- ‘জ’)। অদতদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব), দিনাজপুর কর্তশক েদ্য দনদম শত গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পেমূভহ 

উপকারভোগী পদরবার দনব শাচ্ন কভর তাভির অনুকূভল বভন্দাবস্ত প্রস্তাব জপ্ররভণর জন্য এবং বাস্তবাদয়ত প্রকভল্প জকান কারভণ 

উপকারভোগী পদরবার প্রকভল্পর ঘর জেভে র্দি অন্যত্র চ্ভল র্ায় তাহভল েভরজদমন তিন্তক্রভম উক্ত ঘভর নতুন উপকারভোগী 

পদরবার দনব শাচ্ন কভর পূভব শর বভন্দাবস্ত নদথ বাদতভলর প্রস্তাব জপ্ররভণর দবষভয় েংদিষ্ট উপভজলা দনব শাহী অদিোর/েহকারী 

কদমর্নার (ভূদম) গভণর দৃদষ্ট আকষ শণ করা হয়।  

  

দেদ্ধান্ত দেদ্ধান্ত ::ক)ক)  জজলায় েদ্য বাস্তবোচয়ত গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পেমূভহ উপকারভোগী পদরবার দনব শাচ্ন কভর তাভির অনুকূভল বভন্দাবস্ত 

প্রস্তাব জপ্ররভণর দবষভয় েংদিষ্ট েকলভক অনুভরাধ করা হয়। 

 

দেদেদ্ধান্ত দ্ধান্ত ::খ)খ)  জজলায় বাস্তবোচয়ত গুচ্ছগ্রাম/আির্ শগ্রাম প্রকল্পেমূভহ জকান কারভণ উপকারভোগী পদরবার প্রকভল্পর ঘর জেভে র্দি 

অন্যত্র চ্ভল র্ায় তাহভল েভরজদমন তিন্তক্রভম উক্ত ঘভর নতুন উপকারভোগী পদরবার দনব শাচ্ন কভর পূভব শর 

বভন্দাবস্ত নদথ বাদতভলর প্রস্তাব জপ্ররভণর দবষভয় েংদিষ্ট েকলভক অনুভরাধ করা হয়। 

  

বাস্তবায়ভনবাস্তবায়ভন::  েংদিষ্ট উপভজলা দনব শাহী অদিোর/েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দিনাজপুর। 

  

েোয় আর জকান আভলাচ্না না থাকায় েোপদত েোয় আর জকান আভলাচ্না না থাকায় েোপদত কর্তশক কর্তশক উপদস্থত েোদনত েিস্যবৃন্দভক ধন্যবাি জাদনভয় েোর উপদস্থত েোদনত েিস্যবৃন্দভক ধন্যবাি জাদনভয় েোর 

েমাদি জঘাষণা েমাদি জঘাষণা করা হয়।করা হয়।  

  

স্বোক্ষচরত/স্বোক্ষচরত/--  

(মীর খায়রুল আলম) 

জজলা প্রর্ােক 

ও 

েোপদত 

জজলা আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কদমটি 

দিনাজপুর। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাভির্ েরকার 

জজলা প্রর্ােভকর কার্ শালয়,দিনাজপুর 

( এে এ র্াখা) 

www.dinajpur.gov.bd 

 

 

স্মারক নং ০৫.৫৫.২৭০০.০১১.০৭.০০৬.২০১৭.৩৫২০(৩৯)                                     তাদরখ: ০৬ দেভেম্বর, ২০১৭ দিঃ। 

অনুদলদপ েিয় অবগদত ও প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য জপ্ররণ করা হভলাঃঅনুদলদপ েিয় অবগদত ও প্রভয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহভণর জন্য জপ্ররণ করা হভলাঃ  

০১। মদন্ত্রপদরষি েদচ্ব, মদন্ত্রপদরষি দবোগ, বাংলাভির্ েদচ্বালয়, ঢাকা। 

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

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

০৪। দবোগীয় কদমর্নার, রংপুর দবোগ, রংপুর।  

০৫। ন্যার্নাল প্রভজট োইভরটর, আির্ শগ্রাম প্রকল্প-২, ভূদম মন্ত্রণালয়, প্রভজট ম্যাভনজভমন্ট ইউদনট (দপ.এম. ইউ) ৩/এ 

নীলভক্ষত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫। 

০৬। পুদলর্ সুপার, দিনাজপুর। 

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

০৮। অদতদরক্ত জজলা প্রর্ােক (রাজস্ব), দিনাজপুর। 

০৯। দবোগীয় বন কম শকতশা, দিনাজপুর। 

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

১১-২৩। উপভজলা দনব শাহী অদিোর............................................. (েকল), দিনাজপুর। 

২৪। উপ-পদরচ্ালক, েমাজভেবা অদধিির, দিনাজপুর। 

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

৩৮। েহকারী কদমর্নার (ভগাপনীয়), জজলা প্রর্ােভকর কার্ শালয়, দিনাজপুর। জজলা প্রর্ােক মভহািভয়র েিয় অবগদতর জন্য।  

৩৯। োরপ্রাি কম শকতশা, আইদেটি র্াখা, জজলা প্রর্ােভকর কার্ শালয়, দিনাজপুর (ওভয়ব জপাট শাভল আপভলাে করার জন্য)। 

 

       স্বোক্ষচরত/- 

 

 

 

 

 

 

 

(‡`evsï Kzgvi wmsn) 

জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর 

ও 

েিস্য েদচ্ব 

জজলা আির্ শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প বাস্তবায়ন কদমটি 

দিনাজপুর। 

http://www.dinajpur/
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েোয় উপদস্থত েিস্যবৃন্দ (পদরদর্ষ্টেোয় উপদস্থত েিস্যবৃন্দ (পদরদর্ষ্ট--ক)ক)  (স্বাক্ষভরর ক্রমানুোভর)(স্বাক্ষভরর ক্রমানুোভর)  

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

০২০২।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, দবোগীয় বন কম শকতশা, দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ আব্দুর রহমান, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব এ.দব.এম. রওর্ন কবীর, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, দবরল, দিনাজপুর । 

০৫০৫।।  জনাব জমাঃ নাদেম আহভেি, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, কাহাভরাল, দিনাজপুর। 

০৬০৬।।  জনাব জমাহােি আলম জহাভেন, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর । 

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ জোভলমান আলী, উপভজলা দনব শাহী অদিোর (োরপ্রাি), খানোমা, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ জগালাম রব্বানী, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, দচ্দররবন্দর, দিনাজপুর। 

০৯০৯।।  জনাব  তরিিার মাহমুদুর রহমান, উপভজলা দনব শাহী অদিোর , পাব শতীপুর, দিনাজপুর। 

১০১০।।  জনাব জমাঃ আব্দুে োলাম জচ্ৌধুরী, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, ফুলবােী, দিনাজপুর। 

১১১১।।  জনাব জমাঃ মদর্উর রহমান, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১২১২।।  জনাব জমাঃ জতৌদহদুর রহমান, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, দবরামপুর, দিনাজপুর। 

১৩১৩।।  জনাব জমাোঃ শুকদরয়া পারেীন, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, হাদকমপুর, দিনাজপুর। 

১৪১৪।।  জনাব  টি, এম, এ, মদমন, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, জঘাোঘাট, দিনাজপুর। 

১৫১৫।।  জনাব জমাঃ জমজবাউল জহাভেন, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দিনাজপুর েির, দিনাজপুর। 

১৬১৬।।  জনাব দবভরািা রানী রায়, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), বীরগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১৭১৭।।  জনাব জমাঃ জোভলমান আলী, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), খানোমা, দিনাজপুর। 

১৮১৮।।  জনাব জমাঃ আরািাত জহাভেন, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর। 

১৯১৯।।  জনাব ‡`evsï Kzgvi wmsn, জরদেদনউ জেপুটি কাভলটর, দিনাজপুর।  

  

  

েোয় অনুপদস্থত েিস্যবৃন্দ (পদরদর্ষ্টেোয় অনুপদস্থত েিস্যবৃন্দ (পদরদর্ষ্ট--  খ)খ)  

০১০১।।  জনাব মভনারঞ্জন র্ীল জগাপাল মাননীয় েংেি েিস্য দিনাজপুর-১ ও উপভিষ্টা। 

০২০২।।  জনাব জমাঃ হাদমদুল আলম পুদলর্ সুপার, দিনাজপুর। 

০৩০৩।।  জনাব জমাঃ জগালাম জমাস্তিা, উপ-পদরচ্ালক, কৃদষ েম্প্রোরণ অদধিির, দিনাজপুর। 

০৪০৪।।  জনাব দিভিন মুরমু, উপ-পদরচ্ালক, েমাজভেবা অদধিির, দিনাজপুর। 

০৫০৫।।  জনাব জমাঃ োরওয়ার জমাভর্ শি, উপভজলা দনব শাহী অদিোর, জবাচ্াগঞ্জ, দিনাজপুর । 

০৬০৬।।  েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দবরল, দিনাজপুর। 

০৭০৭।।  জনাব জমাঃ এনামুল হক, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), দবরামপুর, দিনাজপুর। 

০৮০৮।।  জনাব জমাঃ োনাউল ইেলাম, েহকারী কদমর্নার (ভূদম), হাদকমপুর, দিনাজপুর। 
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পদরদর্ষ্ট-গ (প্রস্তাদবত নতুন গুচ্ছগ্রাম প্রকভল্পর তথ্য) 

ক্রদমক নং উপভজলার নাম প্রকভল্পর নাম 
প্রকল্পভূক্ত জদম 

(একর) 

 প্রস্তাদবত পদরবাভরর 

েংখ্যা 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ খানোমা সুবণ শখুদল আদিবােী-২ গুচ্ছগ্রাম ৩.৩৪ ৪০ নতুন 

২ পাব শতীপুর ইন্দ্রপুর দুরাকুঠি গুচ্ছগ্রাম ৪.০৬৮ ১৫ দিন্থ এদরয়া েংস্কার 

৩ পাব শতীপুর মহবপুর গুচ্ছগ্রাম ১.৫৩ ১৫ নতুন 

৪ দবরল উির পলার্বােী গুচ্ছগ্রাম ৭.০৮ ২৯ েংস্কার 

৫ বীরগঞ্জ কাদর্মনগর-২ গুচ্ছগ্রাম ১০.১১ ৪০ দিন্থ এদরয়া েংস্কার 

৬ বীরগঞ্জ জঘাোবান্দ-২ গুচ্ছগ্রাম ৩০.৬১ ৬০ নতুন 

৭ বীরগঞ্জ দচ্লকুো গুচ্ছগ্রাম ৭.৩০ ৪০ দিন্থ এদরয়া েংস্কার 

 

 

 

পদরদর্ষ্ট- ঘ (অনুভমািভনর জন্য জপ্রদরত প্রকভল্পর তথ্য) 
 

ক্রদমক নং উপভজলার নাম প্রকভল্পর নাম প্রকল্পভূক্ত জদম (একর)  প্রস্তাদবত পদরবাভরর েং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 নািানগর আির্ শগ্রাম ৪.৭৬ ৪০  

৪ ঐ জাবারীপুর ২.১৫ ৮০  

৫ কাহাভরাল দর্বপুর  ২.০০ ৪০  

৬ ঐ কাঠালবােী ২.৬৬ ৪০  

৭ ঐ রসূলপুর ২.৩৩ ৪০  

৮ খানোমা খামারপাো(বদধ শত) ২.৮০ ৩০  

৯ ঐ চ্াদকদনয়া আির্ শগ্রাম ৪.৮১ ৫০  

১০ ঐ শুদেগাঁও আির্ শগ্রাম ৫.৬০ ৫০  

১১ বীরগঞ্জ রসুলপুর আির্ শগ্রাম ৪.২৮ ১০২  

১২ ঐ বেহাট 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 জঘাোবন্দ আির্ শগ্রাম ৯.৫১ ৩০  

১৭ ঐ েদুল্য পাো আির্ শগ্রাম ৭.৩২ ১১০  

১৮ ঐ দকেমত খদেকািাম আির্ শগ্রাম ৭.১৯ ৯০  

১৯ পাব শতীপুর জিউল গরুোিা ৩.২৫ ৯০  

২০ ঐ মরণাই গুচ্ছগ্রাম ৩.৫০ ৪০  

২১ নবাবগঞ্জ  জিউল হাদতরাম ৩.৬১ ৪০  

২২ ঐ জুরাই িামুয়া পুকুর আির্ শগ্রাম ৪.৪৩ ৫০  

২৩ ঐ মরনাই আির্ শগ্রাম ১৭.৭৯ ৪০  

২৪ ঐ জেবটগােী কদরমপুর ১৪.৭৮ ৭০  

২৫ ঐ হদররামপুর ৩.৬৫ ৭০  

২৬ ঐ আদখয়া ২.৪৮ ৩৭  

২৭ ঐ পাদনয়া(বদধ শত) ২.০০ ১৮  

২৮ পাব শতীপুর মুকভধায়া গুচ্ছগ্রাম ৭.৪৮ ২৭  

২৯ ঐ জেদলপুকুর গুচ্ছগ্রাম ২.৩৪ ৪০  

৩০ হাদকমপুর পালী বটতলী-৩ ৫.০২ ৩০  

                            জমাট ৩০ টি ১৪৫.৯৮ ১৪৯৯  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নভেম্বর, ২০১৭ মাভে গৃহ দনম শাণেহ আনুষদিক কাভজর বরাদ্দপ্রাি গুচ্ছগ্রাম প্রকভল্পর তথ্য (পদরদর্ষ্ট-ঙ) 

ক্রদমক নং উপভজলার নাম প্রকভল্পর নাম প্রকল্পভূক্ত জদম (একর) 
 প্রস্তাদবত 

পদরবাভরর েংখ্যা 

বরাদ্দপ্রাি টাকার 

পদরমাণ 
মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ কাহাভরাল সুন্দরপুর-২ (েম্প্রঃ) গুচ্ছগ্রাম ৫.৭৩ ২০ ৩০,০০,০০০/-  

২ পাব শতীপুর দরফুদজপাো-৩ গুচ্ছগ্রাম ২.৪০ ২৫ ৩৭,৫০,০০০/-  
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পদরদর্ষ্ট –চ্ (মাটির কাজ েম্পাদিত প্রকভল্পর তথ্য) 
 

ক্রঃ নং উপভজলার নাম আির্ শ গ্রাভমর নাম প্রকল্পক্ক্ত জদম প্রস্তাদবত গৃভহর েংখ্যা বরাদ্দকৃত গম/চ্াল মাটির কাজ  মন্তব্য 

১ বীরগঞ্জ জঘাোবান্দা(বদধ শত) ৩০.৬১ ৬৫ ৭৯.২২৮ ১০০%   

২ বীরগঞ্জ দচ্লকুো ৪.৫০ ৪০ ৩০.২৪৪ ১০০%   

৩ বীরগঞ্জ হাদতভোবা ৩.৩১ ৪২ ৩৩.০৩২ ১০০%   

৪ বীরগঞ্জ জখাদ্দাপাো(বদধ শত) ১.৩৭ ২১ ২০.৭১৬ ১০০%   

৫ কাহাভরাল ইশ্বরগ্রাম ৫.৫০ ৪৮ ৬১.৩৬৬ ১০০%   

৬ কাহাভরাল পঃ সুলতানপুর(বদধ শত) ১.৫৮ ৪০ ১৫.৪৭১ ১০০%   

৭ কাহাভরাল কাদর্মপুর ৬.৭৬ ৬০ ৩৮.১১৩ ১০০%   

৮ পাব শতীপুর জগাদবন্দপুর ৪.১৮ ৬০ ১৯.৭৩৯ ১০০%   

৯ পাব শতীপুর জিউল কাদর্পুকুর ২.০০ ৪০ ৭৩.৩০৩ ১০০%   

১০ পাব শতীপুর কাদলকাবােী ৭.৮২ ৪০ ১১৩.৫২২ ১০০%   

১১ পাব শতীপুর বেিল 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 বুজরুক হদরনা ২.২৫ ৩০ ২০.১৮৬ ১০০%   

১৭ নবাবগঞ্জ জোমারপাো ৩.৬৭ ৭৫ ৫৫.৮১৫ ১০০%   

১৮ নবাবগঞ্জ জকাোইবােী 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 হভত এ পর্ শন্ত বাস্তবাদয়ত আির্ শগ্রাম(গুচ্ছগ্রাম) প্রকভল্পর তথ্য) 

ক্রদমক 

নং 

উপভজলার 

নাম 
প্রকভল্পর নাম 

প্রকল্পভূক্ত 

জদম  

পুনব শাদেত 

পদরবাভরর েংখ্যা 

অনুভমাদিত 

নদথর েংখ্যা 

কবুদলয়ত 

জরদজদি েংখ্যা 

নামজারীর 

েংখ্যা 

অেম্পন্ন কবুদলয়ত 

জরদজদির েংখ্যা 
মন্তব্য  

১ দবরল 

 

উঃ পলার্বােী ৮.৬৯ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

২ উির পলার্বােী (েম্প্রঃ) ৩.০০ ২৫      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

৩ মভহষদিদঘ ৯.০৬ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৪ জমালানপুকুর ১.৫৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৫ কাহাভরাল দেংগােীগাঁও ৭.২৬ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৬ দেিারীগাঁও (েম্প্রঃ) ৭.০৬ ১০      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

৭ বাগপুর-২ ৬.৫৭ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৮ বাগপুর-৩ গুচ্ছগ্রাম ৩.৯০ ৩০      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

৯ সুন্দরপুর-১ ৫.৭৩ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ----  েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

১০ সুন্দরপুর-১ (েম্প্রঃ) ১১.৪৬ ৩০      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

১১ সুন্দরপুর-২ গুচ্ছগ্রাম ১১.৪৬ ৪০      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

১২ োভবারদিঘী গুচ্ছগ্রাম ২.০০ ৩০      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

১৩ বীরগঞ্জ 

 

 

ধুলাইেী-১ (েম্প্রঃ) ৪.৬৪ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ ----    

১৪ ধুলাউেী-২ (েম্প্রঃ) ৭.১৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

১৫ মাহাতাবপুর-২ ৩.১৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

১৬ কাদর্মনগর-১ ১০.১১ ৩০ ৩০ ৩৩০০ ৩০ ----    

১৭ কাদর্মনগর-২ ১০.১১ ৪০       েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

১৮ খানোমা 

 

সূবণ শখুলী আদিবােী ৩.৩৪ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

১৯ সুবণ শখুলী আদিবােী-২ ৩.৩৪ ৪০      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

২০ বাসুদল ৭.১২ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

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

২২ পাব শতীপুর 

 

 কাদর্পুকুর ১০.৩৯ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ----    

২৩ ইন্দ্র দুোকুটি গুচ্ছগ্রাম ৫.৬৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

২৪ ইন্দ্রপুর দুরাকুঠি (েম্প্রঃ) ৫.৬৫ ১৫      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

২৫ দরদিউদজপাো-১ গুচ্ছগ্রাম ৩.৩৫ ৪০ - - - --    

২৬ দরদিউদজপাো-২ গুচ্ছগ্রাম ২.৪০ ৪০      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

২৭ নবাবগঞ্জ 

 

হাোরপাো ৭.১৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

২৮ র্াহজািপুর ২.৫৩ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

২৯ হাদকমপুর 

 

 আলীর হাট-২ ৭.৫০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ----    

৩০ পালী বটতলী গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ১১.৯৮ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০     

৩১ পালী বটতলী-২ ১১.৯৮ ৩০      েদ্য দনদম শতেদ্য দনদম শত  

৩২ জঘাোঘাট নয়ন দিঘী ১১.৭৭ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ ----    

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

 

 

 

পদরদর্ষ্ট-জ (পূভব শ বাস্তবাদয়ত আির্ শগ্রাম(গুচ্ছগ্রাম) প্রকভল্পর তথ্য) 

 

ক্রদমক 

নং 

উপভজলার 

নাম 
প্রকভল্পর নাম 

প্রকল্পভূক্ত 

জদম  

পুনব শাদেত 

পদরবাভরর েংখ্যা 

অনুভমাদিত 

নদথর েংখ্যা 

কবুদলয়ত 

জরদজদির েংখ্যা 

নাম জারীর 

েংখ্যা 

অেম্পন্ন কবুদলয়ত 

জরদজদি/ বভন্দাবস্ত েংখ্যা 

১ দবরল বাইভবািীদঘ 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 জবোমাদলয়া ৬.৮৮ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 

৫ বীরগঞ্জ কুতুলপুর ৪.৮০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- 

৬ বীরগঞ্জ র্তগ্রাম ৫.৩৬ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

৭ বীরগঞ্জ গান্ডারা ৬.৩১ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

৮ বীরগঞ্জ খদ্দাপাো ৫.১৩ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

৯ বীরগঞ্জ রসুলপুর ৩.৩৫ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

১০ বীরগঞ্জ মাহাতাবপুর ১২.৮৬ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ -- 

১১ খানোমা নলবােী ৪.১২ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ -- 

১২ কাহাভরাল পঃ সুলতানপুর ১০.৫৮ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

১৩ কাহাভরাল  নলাহার ৯.১৯ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

১৪ জঘাোঘাট আমো 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 ফুলবােী গদনপুর ৪.৫১ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

১৮ দবরামপুর রতনপুর ৮.৭৬ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 

১৯ বীরগঞ্জ জঘাোবান্দা ৯.১৮ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ -- 

২০ বীরগঞ্জ োভকশ্বরী ৫.৪৩ ৪০ ৪০ ৪০ ৪০ -- 

২১ কাহাভরাল 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 খামারপাো 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 োবকী ৫.৫৪ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 

২৮ খানোমা আভলাকিােী ৫.২১ ৫০ ৫০ ৫০ ৫০ -- 

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

  


