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সসসিয়র প্ল্যািার, িগর উন্নয়ি অসিেপ্তর, রাজশাহী আঞ্চসলক অসিস  

 

 

 

এবাং 

 

 

পসরচালক, িগর উন্নয়ি অসিেপ্তর 

এর মদে স্বাক্ষসরত 

 

 

 

 

 

 

 

বাসষ িক কম িসম্পােি চুসি 
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সংনর্াজেী-৬: ই-গিেমযান্স ও উদ্ভাবে কর্মপর্রকল্পো ২০২২-২৩ ................................................................................................. 13 
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c„ôv bs 1  

কম িসম্পােদির সাসব িক সচত্র 

 

 
সাম্প্রসতক অজিি, চযাদলঞ্জ এবাং ভসবষ্যৎ পসরকল্পিা 

 

সাম্প্রসতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রিাি অজিিসমূহঃ 

 

২০২১-২০২২ অর্ ি বছদর “রূপপুর পারমাণসবক সবদ্যযৎ ককন্দ্র পার্শ্িবতী আটটি উপদজলার দূদ্ িাগ সহিীয় সমসিত ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা 

প্রণয়দির গুরুত্ব” শীষ িক একটি কাসরগরী কসসমিার আদয়াজি এবাং “স্ট্র্যাদটসজক এইট (৮) উপদজলাস সরস্ক কসিসসটিভ ল্যান্ড ইউজ 

প্ল্যাি এযারাউন্ড ২৫ সকসম অি রূপপূর সিউসিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট” শীষ িক প্রকল্প প্রস্তাবিা (PFS) সাংদশািি করা হদয়দছ। ২০১৯-২০২০ 

অর্ ি বছদর “দূদ্ িাগ সহিীয় ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা প্রণয়দি িগর উন্নয়ি অসিেপ্তদরর ভূসমকা” শীষ িক একটি কসসমিার আদয়াজি এবাং 

“রাংপুর সবভাদগর সমসিত আঞ্চসলক উন্নয়ি পসরকল্পিা” শীষ িক প্রকল্প প্রস্তাবিা (PFS) সাংদশািি করা হদয়দছ। ২০১৯-২০২০ অর্ ি বছর 

হদত ২০২১-২০২২ অর্ ি বছর প্ িন্ত ভূসম অসিগ্রহদণর অিাপসিপত্র প্রোদির সিসমদি অসিগ্রহণ সাংসিষ্ট কমাট ২৪ টি সাইট সদরজসমদি 

পসরেশ িি সাদপদক্ষ প্রসতদবেি প্রোি করা হদয়দছ। 

 

সমস্যা এবাং চযাদলঞ্জসমূহঃ 

সমস্যাসমূহঃ 

১। ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা অনুসাদর কটকসই উন্নয়ি সিসিতকদল্প প্রয়য়োজনীয় আইন িা র্াকা এবাং 

২। সাাংগঠসিক কাঠাদমা অনুসাদর আঞ্চসলক অসিদস প্রদয়াজিীয় সাংখ্যক কাসরগসর জ্ঞাি সম্পন্ন জিবদলর অভাব। 

 

চযাদলঞ্জসমূহঃ 

১। সমসিত দূদ্ িাগ সহিীয় ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা প্রণয়ি করা। 

২। অপসরকসল্পতভাদব ক্রমবি িমাি সবসভন্ন শহর ও অঞ্চল পসরকসল্পতভাদব গদে কতালার লয়যে পররকল্পনো প্রণয়ন করো।  

 

ভসবষ্যৎ পসরকল্পিাঃ 

নীলফোমোরী জজলোর সৈয়দপুর উপয়জলো এবং রাংপুর জজলোর পীরগঞ্জ উপয়জলোর জন্য দ্যদ্ িাগ সহিীয় ভূসম ব্যবহার মহাপসরকল্পিা 

প্রণয়য়নর লয়যে প্রকল্প প্রস্তোবনো করা। 

 

২০২২-২৩  অর্ ি বছদরর সম্ভাব্য প্রিাি অজিিসমূহঃ 

• প্রকল্প প্রস্তাবিা (PFS) প্রণয়ি/সাংদশািি করা;   

• ভূসম অসিগ্রহদণর কক্ষদত্র প্রস্তাসবত সাইট সরজসমদি পসরেশ িি এবাং পসরেশ িি প্রসতদবেি প্রোি করা;  

• সমসামসয়ক িগর সমস্যা, িগরায়ি বা ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা সবষয়ক একটি কসসমিার আদয়াজি করা এবাং 

• সজআইএস/সরদমাট কসিসসাং সবষয়ক প্রসশক্ষণ এবাং সমসামসয়ক সবষদয় সবদশষ লাসি িাং কসশি আদয়াজি করা। 

 

 

 

 

 

 



 

c„ôv bs 2  

প্রস্তাবিা   

 

 

প্রাসতষ্ঠাসিক েক্ষতা বৃসি, স্বচ্ছতা ও জবাবসেসহ কজারোর করা, সুশাসি সাংহত করণ এবাং সম্পদের ্র্া্র্ ব্যবহার 

সিসিতকরদণর মােদম রূপকল্প ২০৪১ এর ্র্া্র্ বাস্তবায়দির লদক্ষয- 

 

 

সসসিয়র প্ল্যািার, িগর উন্নয়ি অসিেপ্তর 

রাজশাহী আঞ্চসলক অসিস, রাজশাহী 

 

 

এবাং 

 

 

 

পসরচালক 

িগর উন্নয়ি অসিেপ্তর 

ঢাকা 

 

 

এর মদে ২০২২ সাদলর জুি মাদসর ২৩ তাসরদে এই বাসষ িক কম িসম্পােি চুসি স্বাক্ষসরত হল। 

 

এই  চুসিদত স্বাক্ষরকারী উভয় পক্ষ সিম্নসলসেত সবষয়সমূদহ সম্মত হদলিঃ 

  



 

c„ôv bs 3  

কসকশি -১ 

 

রূপকল্প, অসভলক্ষয, কম িসম্পােদির কক্ষত্র এবাং কা্ িাবসল 

 

১.১ রূপকল্প: কটকসই উন্নয়ি সিসিতকদল্প পসরকসল্পত রাজশাহী ও রাংপুর সবভাগ। 

 

১.২ অসভলক্ষয: দূদ্ িাগ ঝুঁসক সবদবচিা পূব িক রাজশাহী ও রাংপুর সবভাদগর সমসিত িগর ও অঞ্চল পসরকল্পিা প্রণয়ি। 

 

১ .৩ কম িসম্পােদির কক্ষত্র:  

১. ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা প্রণয়দির লদক্ষয প্রকল্প প্রস্তাবিা (PFS) প্রণয়ি/সাংদশািি; 

২. ভূসম অসিগ্রহদণর লদক্ষয প্রতযাশী সাংস্থার প্রস্তাসবত সাইট পসরেশ িি ও প্রসতদবেি প্রোি; 

৩. গয়বষণো কোর্ যক্রম;  

৪. কসসমিার আদয়াজি এবং 

৫. প্রাসতষ্ঠাসিক সক্ষমতা বৃসি। 

 

সুশাসি ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদির কক্ষত্রঃ 

১. সুশাসি ও সাংস্কারমূলক কা্ িক্রম কজারোকরণঃ  

 

১ .৪ কা্ িাবসল: 

১. রাজশাহী ও রাংপুর সবভাদগর সকল উপদজলায় িগরায়ি, িগর এলাকার ভূসমর সুষ্ঠু ব্যবহার ও ভূসম উন্নয়ি সবষদয় সরকারদক 

পরামশ ি প্রোি করা। 

২. রাজশাহী উন্নয়ি কর্তিপদক্ষর আওতািীি এলাকা এবাং রাংপুর কমদরাপসলটি এলাকা ব্যতীত রাজশাহী ও রাংপুর সবভাদগর সকল 

এলাকার মাষ্টারপ্ল্যাি প্রণয়ি, িগর এলাকার অভযন্তদর এলাকা সভসিক সবস্তাসরত ভূসম ব্যবহার িকশা ও অঞ্চল সভসিক প্ল্যাি প্রণয়ি ও 

সমিয় সািি করা। 

৩. িগরায়ি প্রসক্রয়ায় আর্ ি-সামাসজক সবষদয় গদবষণা করা ও ভসবষ্যদত িগর উন্নয়দির কক্ষদত্র রাজশাহী ও রাংপুর সবভাদগর সকল 

এলাকার িগর উন্নয়ি সাংক্রান্ত স্থাি সিণ িয় করা। 

৪. িগরায়ি কম িসূচী প্রণয়ি করা এবাং এই কম িসূচী সাংসিষ্ট কসক্টর এদজন্সীগুদলার উন্নয়ি মূলক কম িকাদন্ডর স্থাি সিি িারদি 

সহদ্াসগতা করা। 

৫. কভৌত পসরকল্পিা এবাং িগরায়ি ও মািব বসসত সাংক্রান্ত সবষদয় সদচতিতা সৃসষ্টর উদেদে কসসমিার এবাং ওয়াকিশদপর আদয়াজি 

করা এবাং িগরায়ি ও মািব বসসত সাংক্রান্ত গদবষণালি সবষয় সম্পদকি প্রকাশিা কবর করা। 

৬. িগর উন্নয়ি সাংসিষ্ট কর্তিপক্ষ/সাংস্থাসমূহদক তাদের অনুদরািক্রদম পরামশ ি প্রোি করা। 

৭. রাজশাহী ও রাংপুর সবভাদগর সবসভন্ন সরকাসর, আিা-সরকাসর ও স্বায়ত্বশাসসত সাংস্থা কর্তিক ভূসম অসিগ্রহদণর কক্ষদত্র প্রতযাশী 

সাংস্থার আদবেি ও প্রিাি কা্ িালদয়র সিদে িশিার কপ্রসক্ষদত প্রস্তাসবত ভূসম সরজসমদি পসরেশ িি সাদপদক্ষ উহার পসরকসল্পত ব্যবহার 

সবষদয় পসরক্ষাদন্ত মতামতসহ পসরেশ িি প্রসতদবেি প্রোি কদর র্াদক। 



 

c„ôv bs 4  

কসকশি-২ 

সবসভন্ন কা্ িক্রদমর চুোন্ত িলািল/প্রভাব 

 

চুোন্ত িলািল/ প্রভাব  কম িসম্পােি  

সূচকসমূহ  

 

একক 

 

প্রকৃত অজিি 

 

লক্ষযমাত্রা 

 ২০২২-২৩ 

 

প্রদক্ষপণ  

 

সিি িাসরত লক্ষযমাত্রা অজিদির 

কক্ষদত্র ক্ৌর্ভাদব োসয়ত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালয়/সবভাগ/সাংস্থাসমূদহর 

িাম  

উপািসুত্র 

 

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জেকৈই উন্নয়ন রনরিতকয়ল্প দূয়র্ যোগ 

ঝুঁরক ৈহনীয় ৈমরিত ভূরম ব্যবহোর 

মহোপররকল্পনো প্রণয়ি। 

ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা প্রণয়দির 

লদক্ষয প্রকল্প প্রস্তাবিা (PFS) 

প্রণীত/সাংদশাসিত। 

তাসরে ১ ১ ১ ১ ১ -- ১) অষ্টম পঞ্চবাসষ িকী পসরকল্পিা ২০২০-২০২৫ 

এর পৃষ্ঠা িাং ১৫৫, ৪৩৬, ৪৫৯, ৫৪০, ৫৩৫ 

এবং ৫৩৮ 

২) কপ্রসক্ষত পসরকল্পিা ২০২১-২০৪১ এর অোয় 

১১; পৃষ্ঠা িাং ১৬৭, ১৭০, ১৭১, ১৭৭ এবং 

৩) বাাংলাদেশ বদ্বীপ পসরকল্পিা ২১০০ এর 

(সাংসক্ষপ্ত ভাস িি) পৃষ্ঠা ২২ 

৪) কটকসই উন্নয়ি অভীষ্ট, লক্ষযমাত্রা ও 

সূচকসমূহ ২০৩০ এর অভীষ্ট ১১, পৃষ্ঠা িাং ৫০ 

পররকরল্পত ভূরম ব্যবহোর রনরিত 

করন। 

ভূসম অসিগ্রহদণর লদক্ষয প্রস্তাসবত 

সাইট সদরজসমদি পসরেসশ িত ও সাইট 

পসরেশ িি প্রসতদবেি প্রোিকৃত। 

সাংখ্যা ৮ ৯ ৯ ৯ ৯ -- স্থোবর ৈম্পরি অরিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, 

২০১৭ বোস্তবোয়ন ৈংক্রোন্ত রনয়দ যশোবলী (ভূরম 

মন্ত্রণোলয়, অরিগ্রহণ অরিশোখো-১ এর স্মোরক 

নং-৩১.০০.০০০০.০৪২.০৪.০০১.১৪ (অংশ-১)-

৪৫৪, তোররখঃ ১০/১২/২০১৭)। 

িগর সমস্যা, িগরায়ি বা ভূসম 

ব্যবহার পসরকল্পিা সবষয়ক 

সুপাসরশমালা প্রণয়ি।  

চূোন্ত গদবষণা প্রসতদবেি োসেলকৃত। সাংখ্যা -- -- ১ ১ ১ -- মধ্যয়ময়োদী বোয়জে কোঠোয়মো। 

িগর সমস্যা, িগরায়ি এবাং িগর ও 

আঞ্চসলক প্ িাদয় ভূসমর সেব্যবহার 

সবষয়ক সমস্যা সমািািকদল্প 

পেদক্ষপ ও মতামত গ্রহণ। 

কসসমিার আদয়াসজত। সাংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ -- মধ্যয়ময়োদী বোয়জে কোঠোয়মো। 
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কসকশি-৩ 

কম িসম্পােি পসরকল্পিা 

 
কম িসম্পােি কক্ষত্র 

 

কম ি-

সম্পােি 

কক্ষদত্রর 

মাি 

 

কা্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি  

সূচক 

 

গণিা 

পিসত 

 

একক 

 

কম ি 

সম্পােি  

সূচদকর 

মাি 

 

প্রকৃত অজিি লক্ষযমাত্রা /সিণ িায়ক ২০২২-২৩ প্রদক্ষপণ 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষপণ 

২০২৪-২৫ ২০২০-২১ ২০২১-২২ অসািারণ অসত 

উিম 

উিম চলসত 

মাি 

চলসত 

মাদির 

সিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

১. ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা 

প্রণয়দির লদক্ষয প্রকল্প প্রস্তাবিা 

(PFS) প্রণয়ি/ সাংদশািি। 

২০ (১.১) ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা 

প্রণয়দির লদক্ষয প্রকল্প 

প্রস্তাবিা (PFS) প্রণয়ি/ 

সাংদশািি করো। 

(১.১.১) ভূসম ব্যবহার 

পসরকল্পিা প্রণয়দির 

লদক্ষয প্রকল্প প্রস্তাবিা 

(PFS) 

প্রণীত/সাংদশাসিত। 

সমসষ্ট সাংখ্যা ২০ ১ ১ ১ -- -- -- -- ১ ১ 

২. ভূসম অসিগ্রহদণর লদক্ষয 

প্রতযাশী সাংস্থার প্রস্তাসবত সাইট 

পসরেশ িি ও প্রসতদবেি প্রোি। 

১৫ (২.১) ভূসম অসিগ্রহদণর লদক্ষয 

প্রস্তাসবত সাইট সদরজসমদি 

পসরেশ িি করো এবং পসরেশ িি 

প্রসতদবেি প্রোি করো। 

(২.১.১) প্রস্তাসবত সাইট 

সদরজসমদি পসরেসশ িত 

এবং পসরেশ িি 

প্রসতদবেি প্রোিকৃত। 

গড় % ১৫ ১০০% ১০০% ১০০ ৯৫ ৯০ -- -- ৯ ৯ 

৩. গদবষণা কা্ িক্রম। ১৫ (৩.১) িগর সমস্যা, িগরায়ি 

বা ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা 

সবষয়ক একটি গদবষণা 

কা্ িক্রম সম্পন্ন করা। 

(৩.১.১) চূোন্ত গয়বষণো 

প্রসতদবেি োসেলকৃত। 

সমসষ্ট সাংখ্যা ১৫ -- -- ১ -- -- -- -- ১ ১ 

৪. কসসমিার আদয়াজি। ১০ (৪.১) কসসমিার আদয়াজি 

করো। 

(৪.১.১) কসসমিার 

আদয়াসজত। 

সমসষ্ট সাংখ্যা ১০ -- ১ ১ -- -- -- -- ১ ১ 

৫. প্রাসতষ্ঠাসিক সক্ষমতা বৃসি। ১০ (৪.১) সমসামসয়ক সবষদয় 

সবদশষ লাসি িাং কসশি 

আদয়াজি করো। 

(৪.১.১) লাসি িাং কসশি 

আদয়াসজত। 

সমসষ্ট সাংখ্যা ৫ -- ২ ২ ১ -- -- -- ২ ২ 

(৪.২) প্রিাি কা্ িালদয়র 

মাসসক সমিয় সভার সসিান্ত 

বোস্তবোয়ন করো। 

(৪.২.১) প্রিাি 

কা্ িালদয়র মাসসক 

সমিয় সভার সসিান্ত 

বাস্তবাসয়ত। 

গে % ৫ ৯৫% ৯৫% ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ৯০ ১০০% ১০০% 
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সুশাসি ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদির কক্ষত্রঃ (মসন্ত্রপসরষে সবভাগ কর্তিক সিি িাসরত) 

সুশাসি ও সাংস্কারমূলক 

কা্ িক্রদমর বাস্তবায়ি 

কজারোকরণ 

৩০ (১) শুিাচার কম িপসরকল্পিা 

বাস্তবায়ি 

শুিাচার কম িপসরকল্পিা 

বাস্তবাসয়ত 

ক্রমপুসঞ্জভূত প্রাপ্ত 

িম্বর 

১০          

(২) ই-গভন্যিান্স/উদ্ভাবি 

কম িপসরকল্পিা বাস্তবায়ি 

ই-গভন্যিান্স/উদ্ভাবি 

কম িপসরকল্পিা বাস্তবাসয়ত 

ক্রমপুসঞ্জভূত প্রাপ্ত 

িম্বর 

১০          

(৩) তথ্য অসিকার 

কম িপসরকল্পিা বাস্তবায়ি 

তথ্য অসিকার 

কম িপসরকল্পিা বাস্তবাসয়ত 

ক্রমপুসঞ্জভূত প্রাপ্ত 

িম্বর 

৩          

(৪) অসভদ্াগ প্রসতকার 

কম িপসরকল্পিা বাস্তবায়ি 

অসভদ্াগ প্রসতকার 

কম িপসরকল্পিা বাস্তবাসয়ত। 

ক্রমপুসঞ্জভূত প্রাপ্ত 

িম্বর 

৪          

(৫) কসবা প্রোি প্রসতশ্রুসত 

কম িপসরকল্পিা বাস্তবায়ি 

কসবা প্রোি প্রসতশ্রুসত 

কম িপসরকল্পিা বাস্তবাসয়ত 

 

ক্রমপুসঞ্জভূত প্রাপ্ত 

িম্বর 

৩          
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সাংদ্াজিী-১ 

 

শব্দ সাংদক্ষপ 

 

 

PFS: Performa for Feasibility Study 
 

UDD: Urban Development Directorate  
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সাংদ্াজিী- ২:  

 

কম িসম্পােি ব্যবস্থাপিা ও প্রমাণক  

 

ক্রসমক 

িাং 

কা্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক বাস্তবায়িকারী 

অনু সবভাগ, 

অসিশাো, শাো  

লক্ষযমাত্রা অজিদির প্রমাণক  

১ (১.১) ভূসম ব্যবহার 

পসরকল্পিা প্রণয়দির লদক্ষয 

প্রকল্প প্রস্তাবিা (PFS) 

প্রণয়ি/ সাংদশািি করো। 

(১.১.১) ভূসম ব্যবহার 

পসরকল্পিা প্রণয়দির লদক্ষয 

প্রকল্প প্রস্তাবিা (PFS) 

প্রণীত/ সাংদশাসিত। 

িগর উন্নয়ি 

অরিদপ্তর, 

রাজশাহী 

আঞ্চসলক অসিস 

সপুরা, রাজশাহী। 

প্রকল্প প্রস্তাবিা (PFS) প্রণয়ি/ 

সাংদশািদির কসপ। 

২ (২.১) ভূসম অসিগ্রহদণর 

লদক্ষয প্রস্তাসবত সাইট 

সদরজসমদি পসরেশ িি করা 

এবাং পসরেশ িি প্রসতদবেি 

প্রোি করা। 

(২.১.১) ) প্রস্তাসবত সাইট 

সদরজসমদি পসরেসশ িত এবাং 

পসরেশ িি প্রসতদবেি 

প্রোিকৃত। 

সাইট পসরেশ িদির অসিস আদেশ, 

রস্থররিত্র ও কপ্রসরত প্রসতদবেি। 

৩ (৩.১) িগর সমস্যা, 

িগরায়ি বা ভূসম ব্যবহার 

পসরকল্পিা সবষয়ক একটি 

গদবষণা কা্ িক্রম সম্পন্ন 

করা।  

(৩.১.১) চূোন্ত গয়বষণো 

প্রসতদবেি োসেলকৃত। 

চূোন্ত গয়বষণো প্রসতদবেি। 

৪ (৪.১) কসসমিার আদয়াজি 

করো। 

(৪.১.১) কসসমিার 

আদয়াসজত। 

কসসমিাদরর অসিস আদেশ, 

কা্ িসববরণী এবং রস্থররিত্র। 

৫ (৫.১) সমসামসয়ক সবষদয় 

সবদশষ লাসি িাং কসশি 

আদয়াজি করো। 

(৫.১.১) লাসি িাং কসশি 

আদয়াসজত। 

লাসি িাং কসশি আয়য়োজয়নর অরফৈ 

আয়দশ ও হোরজরো প্ররতয়বদন এবং 

রস্থররিত্র । 

(৫.২) প্রিাি কা্ িালদয়র 

মাসসক সমিয় সভার 

সসিান্ত বোস্তবোয়ন করো। 

(৫.২.১) প্রিাি কা্ িালদয়র 

মাসসক সমিয় সভার সসিান্ত 

বাস্তবাসয়ত। 

কোর্ যক্রম ৈংরিষ্ট অরফৈ 

আয়দশ/প্ররতয়বদন/কোর্ যরববরণী/হোরজরো 

তোরলকো/রস্থররিত্র এবং প্রিোন 

কোর্ যোলয়য়রর প্রোক-মাসসক সমিয় 

সভার কা্ িপত্র। 
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সাংদ্াজিী- ৩:  

অন্য অসিদসর সদে সাংসিষ্ঠ কম িসম্পােি সূচকসমূহ 

 
 

কা্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক ক্ সকল  অসিদসর সাদর্ 

সাংসিষ্ঠ 

সাংসিষ্ঠ অসিদসর সাদর্ 

কা্ িক্রম সমিদয়র  ককৌশল  

ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা 

প্রণয়দির লদক্ষয প্রকল্প 

প্রস্তাবিা (PFS) প্রণয়ি/ 

সাংদশািি করো। 

ভূসম ব্যবহার পসরকল্পিা 

প্রণয়দির লদক্ষয প্রকল্প 

প্রস্তাবিা (PFS) 

প্রণীত/সাংদশাসিত। 

েগর উন্নয়ি অসিেপ্তর 

(UDD) এবাং ভূসম ব্যবহার 

পসরকল্পিা প্রণয়দির লদক্ষয 

প্রতযাশী সাংস্থা/ প্রসতষ্ঠাি। 

রবরিন্ন তথ্য উপোি, ম্যোপ ৈরবরোহ, 

ৈিো, অংশীজন ৈিো, রপআরএ 

ইতেোরদ আয়য়োজয়নর জযয়ত্র প্রতযাশী 

সাংস্থা/ প্ররতষ্ঠোয়নর ৈহয়র্োরগতো। 

ভূসম অসিগ্রহদণর লদক্ষয 

প্রস্তাসবত সাইট সদরজসমদি 

পসরেশ িি করা এবাং 

পসরেশ িি প্রসতদবেি প্রোি 

করা। 

প্রস্তাসবত সাইট 

সদরজসমদি পসরেসশ িত 

এবাং পসরেশ িি প্রসতদবেি 

প্রোিকৃত। 

িগর উন্নয়ি অসিেপ্তর 

(UDD) এবাং ভূসম 

অসিগ্রহদণ প্রতযাশী সাংস্থা/ 

প্রসতষ্ঠাি। 

্র্া্র্ভাদব ভূসম ব্যবহার ছােপত্র 

প্রোদির কক্ষদত্র প্রতযাশী সাংস্থা/ 

প্রসতষ্ঠাদির প্রস্তাসবত সাইট সরজসমদি 

পসরেশ িদির লদক্ষয প্রস্তাসবত সাইটটি 

অবদলাকদির রনরময়ি সাদভি টীমদক 

প্রদয়াজিীয় সহদ্াসগতা।  

কসসমিার আদয়াজি করা। কসসমিার আদয়াসজত। িগর উন্নয়ি অসিেপ্তর 

(UDD) এবাং 

সভা/দসসমিার/ওয়াকিশপ/ 

আদলাচিা সভায় আমসন্ত্রত ও 

অাংশগ্রহণকারী েপ্তরসমূহ।  

আদলাচিা ৈোয়পয়য আমন্ত্রণ পত্র 

প্রোদির মােদম।  
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সাংদ্াজিী ৫ 

জাতীয় শুিাচার ককৌশল কম ি-পসরকল্পিা, ২০২২-২০২৩ 

িগর উন্নয়ি অসিেপ্তর, রাজশাহী আঞ্চসলক অসিস, রাজশাহী 

 
কা্ িক্রদমর িাম কম িসম্পােি সূচক 

 

সূচদকর 

মাি 

একক 

 

বাস্তবায়দির োসয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যসি/পে ২০২২-

২০২৩ 

অর্ িবছদরর 

লক্ষযমাত্রা 

বাস্তবায়ি অগ্রগসত পসরবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩  মন্তব্য 

লক্ষযমাত্রা/ 

অজিি 

১ম 

ককায়াট িার 

২য় 

ককায়াট িার 

৩য় 

ককায়াট িার 

৪র্ ি 

ককায়াট িার 

কমাট 

অজিি 

অসজিত 

মাি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসতষ্ঠাসিক ব্যবস্থা………………………………..... 

১.১ নিসতকতা কসমটি সভা আদয়াজি। সভা আদয়াসজত। ২ সাংখ্যা জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব রবপ্লব কুমোর, ৈোয়িযয়োর 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিি     

১.২ নিসতকতা কসমটির সভার সসিান্ত বাস্তবায়ি। সসিান্ত বাস্তবাসয়ত। ৪ % জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব রবপ্লব কুমোর, ৈোয়িযয়োর 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিি     

১.৩ সুশাসি প্রসতষ্ঠার সিসমি অাংশীজদির 

(stakeholders) অাংশগ্রহদণ সভা। 

সিো অনুসষ্ঠত। ৪ সাংখ্যা জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ মাহবুব কহাদসি করোকার  

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিি     

১.৪ শুিাচার সাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ আদয়াজি। প্রসশক্ষণ আদয়াসজত। ২ সাংখ্যা জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ মাহবুব কহাদসি করোকার 

২ লক্ষযমাত্রা  ১  ১    

অজিি     

১.৫ কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থযসবসি 

অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল 

সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি, মসহলাদের জন্য 

পৃর্ক ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা ইতযাসে)। 

উন্নত কম ি-পসরদবশ। ৩ সাংখ্যা 

ও 

তাসরে 

জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব রবপ্লব কুমোর, ৈোয়িযয়োর 

৪ লক্ষযমাত্রা ০৫/০৯/২২ ০৫/১২/২২ ০৬/০৩/২৩ ০৫/০৬/২৩    

অজিি     

অজিি     

অজিি     

২.  ক্রদয়র কক্ষদত্র শুিাচার ........................................................................ 

২.১ ২০২২-২৩ অর্ ি বছদরর ক্রয়-পসরকল্পিা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ। 

ক্রয়-পসরকল্পিা 

ওদয়বসাইদট প্রকাসশত। 

৩ তাসরে জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ রমজাি আলী, করোকার 

৩১/০৭/২২ লক্ষযমাত্রা ৩১/০৭/২২       

 অজিি     

৩. শুিাচার সাংসিষ্ট এবাং দ্যিীসত প্রসতদরাদি সহায়ক অন্যান্য কা্ িক্রম…………….. (অগ্রাসিকার সভসিদত ১িাং সহ  নুযিতম ৪টি কা্ িক্রম) 

৩.১ কসবা প্রোদির কক্ষদত্র করসজস্টাদর প্রদেয় কসবার 

সববরণ ও কসবাগ্রহীতার মতামত সাংরক্ষণ। 

করসজস্টার হালিাগােকৃত। 

 

৮ 

 

% 

 

জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ রুদবল কহাদসি সাদভিয়ার 

১০০% 

 

লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিি     

৩.২ কসবা সপ্তাহ পালি (অাংসশজিদক প্রেি কসবা 

সম্পদকি তথ্য প্রোি, অিাপসি পদত্রর প্রসক্রয়াকরণ, 

মাস্টারপ্ল্যাি সরবরাহকরণ ইতযাসে)। 

কসবা সপ্তাহ পালি পোরলত। ৮ তাসরে জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ ছোরির জহোৈোইন, করম্পউেোর 

মুদ্রোযররক 

২৫-২৯ 

মাচ ি, ২০২৩ 

লক্ষযমাত্রা   ২৫-২৯ 

মাচ ি, ২০২৩ 

    

অজিি     

৩.৩ ভূসম অসিগ্রহদণর ছােপত্র প্রোদির লদক্ষয 

পসরেশ িি প্রসতদবেি প্রোদি কসবা প্রতযাশীদক প্রসতটি 

িাদপ এসএমএস এর মােদম অবসহতকরণ। 

অবরহতকরণ এৈএমএৈ 

প্রদোনকৃত 

৮ % জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার  )অঃোঃ(  

ও জিাব কমাঃ রুদবল কহাদসি সাদভ িয়ার 

১০০% লক্ষযমাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০    

অজিি     

৩.৪ রনয়রমতিোয়ব দোপ্তররক ওয়য়বয়পোে যোয়লর ৈংরিষ্ট 

জৈবোবক্স হোলনোগোদ করণ। 

জৈবোবক্স হোলনোগোদকৃত ৮ সাংখ্যা জিাব কমাঃ িেরুল ইসলাম সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

ও জিাব কমাঃ রমজাি আলী, করোকার 

৪ লক্ষযমাত্রা ১ ১ ১ ১    

অজিি     

সব:দ্র:- ককাি ক্রসমদকর কা্ িক্রম প্রদ্াজয িা হদল তার কারণ মন্তব্য কলাদম উদেে করদত হদব। 

কিাটঃ আঞ্চসলক /মাঠ  প্ িাদয়র কা্ িালদয়র জাতীয় শুিাচার ককৌশল কম ি-পসরকল্পিা প্রণিয়, বাস্তবায়ি ও মূল্যায়ণ সিদে িসশকা, ২০২২-২০২৩ অনুসাদর, ১.৫ কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি সবষয়ক ২ টি কা্ িক্রম, পরবতী পৃষ্ঠায় আলাো সাংযুসিদত প্রোি করা হল।  
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সাংযুসি-০১ 

 

 

কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি সবষয়ক কা্ িক্রমঃ 

 

 

১.৫ কম ি-পসরদবশ উন্নয়ি (স্বাস্থযসবসি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুি অদকদজা মালামাল সবিষ্টকরণ/পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি, মসহলাদের জন্য পৃর্ক 

ওয়াশরুদমর ব্যবস্থা ইতযাসে) 

ক্রসমক 

িাং 

কা্ িক্রদমর িাম বাস্তবায়ি প্রসক্রয়া প্রমাণক সহদসদব ্া র্াকদব 

১.৫.১ স্বাস্থযসবসি অনুসরণ ১) মাস্ক পো সিসিতকরণ  

২) স্যাসিটাইদজশদির ব্যবস্থাকরণ  

৩) তাপমাত্রা পসরবীক্ষণ 

১) প্রসতদবেি ও 

২) ছসব 

১.৫.২ পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা বৃসি ১) অসিস আসিিা জীবাণুমুিকরণ 

২) টয়দলট সিয়সমত পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতা সিসিতকরণ 

৩) পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নতাকরণ সাংক্রান্ত করসজস্টাদর 

সাংসিষ্ট কম িকতিার স্বাক্ষর গ্রহণ। 

১) স্বাক্ষরযুি করসজষ্টার ও 

২) ছসব 
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সাংদ্াজিী ৬ 

ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কম িপসরকল্পিা ২০২২-২৩  

 
ক্রঃিাং কা্ িক্রম কম িসম্পােি সূচক 

 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর মাি 

 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ উিম চলসত মাি 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] একটি উদ্ভাবিী িারণা/কসবা সহসজকরণ/সিসজটাইদজশি বাস্তবায়ি  [১.১.১] একটি উদ্ভাবিী িারণা/কসবা সহসজকরণ/সিসজটাইদজশি বাস্তবাসয়ত তাসরে ১০ ১৬/০৩/২০২৩ ৩০/০৩/২০২৩ ১৩/০৪/২০২৩ 

০২ [২.১] ই-িসর্র ব্যবহার বৃসি [২.১.১] ই-িাইদল কিাট সিষ্পসিকৃত % ১০ ৮০% ৭০% ৬০% 

০৩ [৩.১] তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ [৩.১.১] তথ্য বাতায়ি হালিাগােকৃত  সাংখ্যা ১৫ ৪ ৩ ২ 

০৪ [৪.১] ৪র্ ি সশল্প সবপ্ল্দবর চযাদলঞ্জ কমাকাদবলায় করণীয় সবষদয় 

অবসহতকরণ সভা/কম িশালা আদয়াজি  

[৪.১.১] ৪র্ ি সশল্প সবপ্ল্দবর চযাদলঞ্জ কমাকাদবলায় করণীয় সবষদয় 

অবসহতকরণ সভা/কম িশালা আদয়াসজত 

সাংখ্যা ৫ ২ ১ -- 

০৫ [৫.১] ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কম িপসরকল্পিা বাস্তবায়ি [৫.১.১] কম িপসরকল্পিা বাস্তবায়ি সাংক্রান্ত প্রসশক্ষণ আদয়াসজত সাংখ্যা ৬ ৪ ৩ ২ 

[৫.১.২] কম িপসরকল্পিার অি িবাসষ িক স্ব-মূল্যায়ি প্রসতদবেি উর্ধ্িতি 

কর্তিপদক্ষর সিকট কপ্রসরত 

তাসরে ৪ ১৫/০১/২০২৩ ৩১/০১/২০২৩ ০৯/০২/২০২৩ 
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সাংদ্াজিী ৭ 

অসভদ্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত কম িপসরকল্পিা, ২০২২-২৩ 

 
কা্ িক্রদমর 

কক্ষত্র 

মাি কা্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

 

প্রকৃত অজিি 

২০২০-২০২১ 

প্রকৃত অজিি 

২০২১-২০২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অসত 

উিম 

উিম চলসত 

মাি 

চলসত 

মাদির 

সিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রসতষ্ঠাসিক  ১৪ [১.১] অসভদ্াগ সিষ্পসি কম িকতিা (অসিক) ও আসপল 

কম িকতিার তথ্য ওদয়বসাইদট এবাং সজআরএস সিটওয়যাদর 

(প্রদ্াজয কক্ষদত্র) নত্রমাসসক সভসিদত হালিাগােকরণ 

[১.১.১] অসিক ও আসপল কম িকতিার 

তথ্য হালিাগােকৃত এবাং ওদয়বসাইদট 

আপদলািকৃত  

সাংখ্যা ৪ -- ৪ ৪ ৩ -- -- -- 

[১.২] সিসে িষ্ট সমদয় অিলাইি/অিলাইদি প্রাপ্ত অসভদ্াগ 

সিষ্পসি 

[১.২.১] অসভদ্াগ সিষ্পসিকৃত % ৭ -- ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- 

[১.৩] অসভদ্াগ সিষ্পসি সাংক্রান্ত মাসসক প্রসতদবেি 

উর্ধ্িতি কর্তিপক্ষ বরাবর কপ্ররণ 

[১.৩.১] প্রসতদবেি কপ্রসরত % ৩ -- ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- 

সক্ষমতা 

অজিি 

১১ [২.১] কম িকতিা/কম িচারীদের অসভদ্াগ প্রসতকার ব্যবস্থা 

এবাং সজআরএস সিটওয়যার সবষয়ক প্রসশক্ষণ আদয়াজি 

[২.১.১] প্রসশক্ষণ আদয়াসজত সাংখ্যা ৪ - -  ৪ ২ ১ -- -- -- 

[২.২] নত্রমাসসক সভসিদত পসরবীক্ষণ এবাং নত্রমাসসক 

পসরবীক্ষণ প্রসতদবেি উর্ধ্িতি কর্তিপদক্ষর সিকট কপ্ররণ 

[২.২.১] নত্রমাসসক প্রসতদবেি কপ্রসরত সাংখ্যা ৩ - -  ৪ ৪ ৩ ২ ১ -- 

[২.৩] অসভদ্াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপিা সবষদয় 

কস্টকদহাল্ডারগদণর সমিদয় অবসহতকরণ সভা আদয়াজি  

[২.৩.১] সভা আদয়াসজত সাংখ্যা ৪ - -  ২ ২ ১ -- -- -- 
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সাংদ্াজিী ৮ 

কসবা প্রোি প্রসতশ্রুসত বাস্তবায়ি কম ি -পসরকল্পিা, ২০২২-২৩ 

 

 
কা্ িক্রদমর 

কক্ষত্র 

মাি কা্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

 

প্রকৃত অজিি 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অজিি 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অসত 

উিম 

উিম চলসত 

মাি 

চলসত 

মাদির 

সিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রসতষ্ঠাসিক ১৮ [১.১] নত্রমাসসক সভসিদত কসবা প্রোি প্রসতশ্রুসত সাংক্রান্ত পসরবীক্ষণ কসমটির পুিগ িঠি  [১.১.১] কসমটির পুিগ িঠিত সাংখ্যা ৩ -- ২ ৪ ৩ ২ ১ -- 

[১.২] নত্রমাসসক সভসিদত কসবা প্রোি প্রসতশ্রুসত সাংক্রান্ত পসরবীক্ষণ কসমটির সভার 

সসিান্ত বাস্তবায়ি  

[১.২.১] সসিান্ত বাস্তবাসয়ত 

এবাং প্রসতদবেি কপ্রসরত  

% ৪ -- ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- 

[১.৩] কসবা প্রোি প্রসতশ্রুসত সবষদয় আওতািীি েপ্তর/সাংস্থার সমিদয় নত্রমাসসক 

সভসিদত সভা আদয়াজি  

[১.৩.১] সভা আদয়াসজত সাংখ্যা ২ -- -- ৪ ৩ ২ ১ -- 

[১.৪] নত্রমাসসক সভসিদত কসবা প্রোি প্রসতশ্রুসত হালিাগাতকরণ (আওতািীি 

েপ্তর/সাংস্থাসহ) 

[১.৪.১] হালিাগাতকৃত সাংখ্যা ৯ -- ৪ ৪ ৩ ২ ১ -- 

সক্ষমতা 

অজিি  

৭ [২.১] কসবা প্রোি প্রসতশ্রুসত সবষয়ক কম িশালা/প্রসশক্ষণ/দসসমিার আদয়াজি [২.১.১] কম িশালা/প্রসশক্ষণ 

আদয়াসজত 

সাংখ্যা ৩ -- ৪ ২ ১ -- -- -- 

]২.২[  কসবা প্রোি সবষদয় কস্টকদহাল্ডারগদণর সমিদয় অবসহতকরণ সভা আদয়াজি [২.২.১] অবসহতকরণ সভা 

আদয়াসজত  

সাংখ্যা ৪ -- ২ ২ ১ -- -- -- 
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সাংদ্াজিী ৯ 

তথ্য অসিকার সবষদয় ২০২২-২৩ অর্ ি বছদরর বাসষ িক কম িপসরকল্পিা 

 
কম যৈম্পোদয়নর 

কক্ষত্র 

মাি কা্ িক্রম 

 

কম িসম্পােি 

সূচক 

একক 

 

কম িসম্পােি 

সূচদকর 

মাি 

 

প্রকৃত 

অজিি 

২০২০-২১ 

প্রকৃত অজিি 

২০২১-২২ 

লক্ষযমাত্রা ২০২২-২০২৩ 

অসািারণ অসত উিম উিম চলসত 

মাি 

চলসত 

মাদির 

সিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রসতষ্ঠাসিক ১০ ]১.১[  তথ্য অসিকার আইি অনু্ায়ী সিি িাসরত 

সমদয়র মদে তথ্য প্রাসপ্তর আদবেি সিষ্পসি  

[১.১.১] সিি িাসরত সমদয়র 

মদে তথ্য প্রাসপ্তর আদবেি 

সিষ্পসি 

% ০৬ -- -- ১০০% ৯০% ৮০% -- -- 

সক্ষমতা বৃসি ১৫ [১.২] স্বপ্রদণাসেতভাদব প্রকাশদ্াগ্য সকল তথ্য 

হালিাগাে কদর ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

[১.২.১] হালিাগােকৃত  তথ্য 

ওদয়বসাইদট প্রকাসশত 

তাসরে ০৪ -- ৩০-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ -- -- 
৩০-০৬-২০২৩ -- -- -- -- 

[১.৩] বোরষ যক প্রসতদবেি প্রকাশ [১.৩.১] সিি িাসরত সমদয় 

বাসষ িক প্রসতদবেি প্রকাসশত 

তাসরে ০৩ -- ৩০-১২-২০২১ ১৫-১০-২০২২ ৩১-১০-২০২২ ৩০-১১-২০২২ -- -- 

[১.৪] তথ্য অসিকার আইি, ২০০৯ এর ৫ িারা 

অনুসাদর ্াবতীয় তদথ্যর কযাটালগ ও ইিদিক্স 

নতসর/হালিাগােকরণ 

[১.৪.১] তদথ্যর কযাটা 

কযাটালগ ও ইিদিক্স 

প্রস্তুতকৃত/ হালিাগােকৃত 

তাসরে ০৩ -- ৩০-১২-২০২১ ৩১-১২-২০২২ ১৫-০১-২০২৩ ৩১-০১-২০২৩ --  

[১.৫] তথ্য অসিকার আইি ও সবসিসবিাি সম্পদকি 

জি সদচতিতা বৃসিকরণ 

[১.৫.১] প্রচার কা্ িক্রম সম্পন্ন সাংখ্যা ০৪ -- ৪ ৩ ২ ১ -- -- 

[১.৬] তথ্য অসিকার আইি, ২০০৯ ও এর 

সবসিমালা, প্রসবিািমালা, স্বপ্রদণাসেত তথ্য প্রকাশ 

সিদে িসশকাসহ সাংসিষ্ঠ সবষদয় কম িকতিা/কম িচারীদের 

প্রসশক্ষণ আদয়াজি 

[১.৬.১] প্রসশক্ষণ আদয়াসজত সাংখ্যা ০৩ -- ৩ ৩ ২ ১ -- -- 

[১.৭] তথ্য অসিকার সাংক্রান্ত প্রদতযকটি নত্রমাসসক 

অগ্রগসত প্রসতদবেি সিি িাসরত সমদয়র মদে 
ওদয়বসাইদটর তথ্য অসিকার কসবাবদক্স প্রকাশ  

[১.৭.১] নত্রমাসসক অগ্রগসত 

প্রসতদবেি ওদয়বসাইদটর তথ্য 

অসিকার কসবাবদক্স প্রকাসশত 

সাংখ্যা ০২ -- ৪ ৪ ৩ ২ ১  

 

 
 

২৩/০৬/২০২২ 

(দমাঃ িেরুল ইসলাম) 

সসসিয়র প্ল্যািার (অঃোঃ) 

িগর উন্নয়ি অসিেপ্তর 

রাজশাহী আঞ্চসলক অসিস ,রাজশাহী  


