
চাযঘাট উজেরা 

ক্রভ উদ্ভাফননয নাভ  ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ  

(নফ বাচ্চ ২০০ ব্দ) 

ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থায 

নাভ 

ফাস্তফায়ন শুরু/ 

শুরুয ম্ভাব্য 

তাক্ষযখ 

প্রতযাক্ষত পরাপর উকাযনবাগী ভন্তব্য 

০১. ১. প্রকজেয  নাভঃ েনাধাযজেয যজেয গ্রু 

চচচিত কজয তাজেয নাভ, ঠিকানা  মভাফাআর 

নম্বয জেফ মাট টাজর প্রোন 
 

২.ভস্াঃ যে োন (Donate) কযজত েনগজেয 

ভাজে বে কাে কজয। 
 

৩.ভস্ায মূর কাযেঃ উদ্ভাফনটি ফাস্তফােজনয 

েন্য যে োন কযজত আচ্ছুক ব্যচেয প্রজোেন 

জফ। যে োন কযজত েনাধাযে বে াে 

চফধাে চধক ংখ্যক ব্যচেয নাভ,ঠিকানা   

মভাফাআর নম্বয ংগ্র কযা েতয জফ না। 

৪.ভাধানঃ যে োন কযজর যীজযয মকান ক্ষচত 

ে না ফযং উকায ে এফং মূমূর্ষ ট ব্যচেয 

উকাজয অজ ম েনচতকয কাজে ংগ্রে 

কযা ে-চফলেটি ব্যাক প্রচাজযয ভাধ্যজভ 

েনাধাযজেয ভজধ্য মেঁজে োকা বীচত দূয কযজত 

জফ। 
 

৫. চযাজরঞ্জ মভাকাজফরাঃ যে োন কযজর 

যীজযয মকান ক্ষচত ে না ফযং উকায ে 

এফং মূমূর্ষ ট ব্যচেয উকাজয এজ েনচতকয 

কাজে ংগ্রে কযা ে-চফলেটি ব্যাক 

প্রচাজযয ভাধ্যজভ েনাধাযজেয ভজধ্য মেঁজে োকা 

বীচত দূয কযজত জফ। 

৬.যফতী কযেীে/ বাফনা/ েজক্ষঃ  চাযঘাট 

উজেরাধীন আউচনেন  মৌযবাে ফফাযত 

মম  

কর ব্যচে যে োন কযজত আচ্ছুক তাজেয 

যজেয গ্রু চচচিত কজয তাজেয নাভ, ঠিকানা  

মভাফাআর নম্বয ংগ্র কজয আউচনেন, মৌযবা 

এফং উজেরা জেফ মাট টাজর মেো। 
 

েনগজেয মফা প্রোজন চকবাজফ এটি ভূচভকা 

যাখজে ( ংচক্ষপ্ত চফফযে)ঃঃ চফচবন্ন ভে রক্ষয 

কযা মাে মকান সুস্থ ফা দুঘ টটনাে অত ব্যচেয 

যজেয প্রজোেন জর চনধ টাচযত ভজেয ভজধ্য 

যজেয মখোঁে াো মাে না। চাযঘাট 

উজেরাধীন আউচনেন  মৌযবাে ফফাযত 

মম কর যুফক ফা ব্যচে যে  োন কযজত আচ্ছুক 

তাজেয যজেয গ্রু চচচিত কজয তাজেয নাভ, 

ঠিকানা  মভাফাআর নম্বয ংগ্র কজয আউচনেন, 

মৌযবা এফং উজেরা জেফ মাট টাজর মেো 

োকজর খুফ জেআ যজেয চাচো পূযে কযা 

ম্ভফ। 
 

ব্যজেয চযভাে  উৎঃ ১,০০,০০০/০০ (এর 

রক্ষ) টাকা, উৎ : উজেরা যােস্ব/ উন্নেন 

তচফর 
 

গ্রগচত (%)ঃঃ১০ % 

১. উজেরা 

চনফ টাী চপায, 

চাযঘাট, 

যাোী 

 

২. মৌযবায 

মভেয, চাযঘাট, 

যাোী   

 

৩. আউচনেন 

চযলে 

মচোযম্যান, 

চাযঘাট, 

যাোী 

০১/০৭/২০১৭  সুস্থ ফা দুঘ টটনাে 

অত ব্যচেয যজেয 

প্রজোেন জত াজয 

চফধাে করজক 

যেোজন এচগজে অা 

প্রজোেন। এয ভাধ্যজভ 

সুস্থ ফা দুঘ টটনাে 

অত ব্যচেয েীফন 

যক্ষা ম্ভফ জত 

াজয। 

সুচফধাজবাগীয ধযে 

 ংখ্যাঃ  সুস্থ ফা 

দুঘ টটনাে অত 

ব্যচে, ংখ্যাঃ- 

প্রজোেন নুমােী 

(চনধ টাচযত) 

 

 

 



তাজনায উজেরা 

ক্রভ উদ্ভাফননয নাভ  ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ  

(নফ বাচ্চ ২০০ ব্দ) 

ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থায 

নাভ 

ফাস্তফায়ন শুরু/ 

শুরুয ম্ভাব্য 

তাক্ষযখ 

প্রতযাক্ষত পরাপর উকাযনবাগী ভন্তব্য 

০২. মপ্রক্ষাটঃ- গুনগত ভানম্মত  চক্ষা চনচিতকযজে 

চফদ্যারে ম টাজে ফড় একটি ভস্া চক্ষােীয চনম্ন 

উচস্থচত ায। উচস্থচত বৃচিয েন্য প্রােচভক 

চফদ্যারেমূজয চক্ষক ভন্ডরী মাভ চবচেট কজয 

োজকন। মাভচবচেট তাৎক্ষচেক ম্ভফ ে না। পজর 

জনক চক্ষােী চফদ্যারজে নুচস্থত যজে মাে। 

মভাফাআর ভা ধাযোটি ভস্াটিয ভধাজন গুরুত্বপূে ট 

ভূচভকা যাখজত াজয। কযাচজভন্ট এরাকায প্রচতটি 

াড়া ফা ভল্লাে একেন কজয জচতন মস্বচ্ছাজফী 

ভা োকজফন। চতচন তায অতাে ২৫-৩০ েন 

চক্ষােীয চফদ্যারজে উচস্থচত চনচিজত জমাচগতা 

কযজফন। 

মমবাজফ ফাস্তফােন জফ ঃঃ- চফদ্যারজেয কযাচজভন্ট 

এরাকায ম্যা নুযে কজয প্রচতটি ভল্লাে 

একেন কজয জচতন মস্বচ্ছাজফী ভা োকজফন। 

মেচে চক্ষক মেচেকজক্ষ মযার কজয নুচস্থত 

চক্ষেীজেয তাচরকা প্রধান চক্ষকজক মপ্রযে 

কযজফন।প্রধান চক্ষক নুচস্থত চক্ষােীয াজে 

ংচিষ্ট মভাফাআর ভাজক মভাফাআর নুচস্থত 

চক্ষােীজেয নাভ োনাজর মভাফাআর ভা ( ৫-১০) 

চভচনজটয ভজধ্য ঐ নুচস্থত চক্ষােী  

চববাফকজেয াজে মমাগাজমাগ কজয তাৎক্ষচেক 

স্কুজর উচস্থচতয ব্যফস্থা কযজফন। প্রজোেজন প্রধান 

চক্ষক  কো ফরজফন। এবাজফ মভাফাআর ভাজক 

কাজে রাচগজে চফদ্যারজে উচস্থচত বৃচি কযা ম্ভফ। 

এ কাজেয েন্য ফেয মজল মভাফাআর ভাজেয উৎা 

প্রোন কযজত পুযস্কায ফা ম্মাননায ব্যফস্থা কযা 

মমজত াজয। 

উজেরা 

চনফ টাী 

চপাজযয 

কাম টারে, 

তাজনায, 

যাোী। 

১৮/১২/২০২০ উচস্থচতয ায বৃচি 

ভানম্মত চক্ষা 

চনচিত কযা  

মমাগজমাগ েক্ষতা বৃচি 

চক্ষােী  

 



পুঠিো উজেরা 

ক্রভ উদ্ভাফননয নাভ  

ংক্ষিপ্ত ক্ষফফযণ  

(নফ বাচ্চ ২০০ ব্দ) 

ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/ংস্থায নাভ 

ফাস্তফায়ন শুরু/ 

শুরুয ম্ভাব্য 

তাক্ষযখ 

প্রতযাক্ষত পরাপর উকায 

ভবাগী 

ভন্তব্য 

01. Re-establish 

Konapara 

Cannel after 20 

years later. 

 

উজেরা চনফ টাী 

চপাজযয 

কাম টারে 

পুঠিো, যাোী 

 

ভার্ ব ২০২১ যাজাীয পুঠিয়ায ভনন্দ্রা ভকানাাড়া এরাকায প্রবাফারী 

একটি ভর দীঘ ব ২০ ফছয ধনয খার দখর কনয াক্ষন প্রফা 

ফন্ধ ভযনখ ভখানন ভাছ র্াল কনয আক্ষছর। এ কাযনণ 

খারটিয আানয ক্ষনম্নাঞ্চনরয কনয়ক' ক্ষযফাযনক 

ফছনযয অক্ষধকাং ভয় াক্ষনফক্ষি থাকনত নতা। তনফ দীঘ ব 

এক দক য খারটি দখরমুক্ত কযায় স্বক্ষস্ত ক্ষপনযনছ 

এরাকাফাীয ভনন। স্থানীয়যা জানানরন, ক্ষকছুক্ষদন আনগ 

াক্ষনফক্ষি থাকায কাযনণ র্রার্নর দুনব বাগ ভাানত নয়নছ। 

ফয়স্ক ভানুল, ভযাগী  স্কুর-কনরনজয ক্ষিাথীনদয দুনব বাগ 

নতা ভফক্ষ। এখন ভই ভস্যা দূয নয়নছ।  

র্ালীযা জানানরন, জরাফদ্ধতায কাযনণ পনরয ভানে আফাদ 

কযা ভমনতা না। এখন ধান, গভ, ডার, ভেঁয়াজ, যসুন, আলু  

ক্ষফক্ষবন্ন াকফক্ষজ র্ানলয প্রস্তুক্ষত ক্ষননেন তাযা।  

২০০০০  

02. Digging Ratoyal 
Bill Cannel and 
shoktiman Para 
Cannel 

উজেরা চনফ টাী 

চপাজযয 

কাম টারে 

পুঠিো, যাোী 

 

ভার্ ব ২০২১ ঐ ৩০০০০  

03.  Puthia Upazila 
Online 
Education 
Platform 
(Facebook Live 
Class) 

উজেরা চনফ টাী 

চপাজযয 

কাম টারে 

পুঠিো, যাোী 

 

অনটাফয 

২০২০ 

ছাত্রছাত্রীগণ বার্চবয়ার ভেক্ষণ কনিয সুক্ষফধা ানে।   

04. পুঠিয়া রাজবাড়ী 

সংলগ্ন শেখ রাসসল 

শেশু পার্ক শির্ কাণ 

উজেরা চনফ টাী 

চপাজযয 

কাম টারে 

পুঠিো, যাোী 

 

 ১। ক্ষশু াকবটি ততযীয ভাধ্যনভ ক্ষশুনদয ভানক্ষক ক্ষফকানয 

াাাক্ষ পুঠিয়া যাজফাড়ীনত আগত ম টটক   দ বনাথীনদয 

অফকা মাননয জন্য সুনমাগ সৃক্ষি নয়নছ।  

২। ক্ষশু াকবনক ভকন্দ্র কনয আনানয দুুঃস্থ জননগাষ্ঠীয 

আয়ফধ বননয সুনমাগ সৃক্ষি নে, পনর েনজগাষ্ঠীয জীফনভান 

এয উন্নক্ষত ঘটনফ। 

৩। অবফধবানফ ফফাকাযীনদয উনেনদয ভাধ্যনভ তযন্ত 

মূল্যফান ২.৬৯ একয খা জক্ষভ পুনরুদ্ধায কযা জেজে। 

৪। অবফধবানফ ফফাকাযী ভূক্ষভীননদয খা জক্ষভ ফনিাফস্ত 

প্রদাননয ভাধ্যনভ পুনফ বান কযা জেজে। 

৫। ক্ষশুানকব অফক্ষস্থত জক্ষভদায আভনরয পুযাননা আভগাছ, 

যানীঘাট  পুকুয ংযিনণয ভাধ্যনভ ক্ষযনফ  যােফাচড়য 

ঐচতয ংযিণ কযা ম্ভফ জেজে। 

৬। ম বটন ক্ষমেয ক্ষফকা ঘটজে এফং যাজস্ব বৃচি মজেজে 

  

 


