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১.১। িমকা ও াপট: eZ©gvb I fwel¨Z Kg©Kv‡Ûi g‡a¨ †mZz eÜb m„wó Kivi bvgB cwiKíbv| †`‡ki mvgvwRK I A_©‰bwZK 
Dbœqb wbwðZ K‡í cwiKíbv Kiv nq| evsjv‡`‡ki cÖavb cÖavb Dbœqb cwiKíbv cÂevwl©Kx cwiKíbv Ges ’̄vbxq ch©v‡q cwiKíbv 
†KŠkjMZfv‡e we‡kl ¸iæZ¡ †c‡q _v‡K| G Kvi‡bB Dc‡Rjv cwil` AvBb, 1998 (2009 I 2011 mv‡j ms‡kvwaZ) G †`‡ki 
Dc‡Rjv mg~‡ni Rb¨ GKwU evwl©K Ges cÂevwl©K cwiKíbv cÖYqb eva¨Zvg~jK Kiv n‡q‡Q| g~jZ cwiKíbv GKwU wbw ©̀ó Kv‡ji Rb¨ 
Kiv nq| †Kvb `vwqZ¡¸‡jv KLb Kiv n‡e Zv wba©vib Kivi myweav‡_© GUv Kiv we‡kl cÖ‡qvRb| cwiKíbv cÖbq‡bi ïiæ‡ZB wba©vwiZ 
`vq `vwq‡Z¡i g‡a¨ †Kvb KvR †Kvb mg‡q Kiv n‡e ev AMÖvwaKvi cÖvß n‡e Zv mywbw`©ó K‡i w`‡j Kvh©µg ev Í̄evq‡bi †ÿ‡Î we‡kl 
myweav nq|  cwiKíbv cªYq‡b ’̄vbxq djvdj AR©‡bi w`‡K ¸iæZ¡ Av‡ivc Kiv Ges wb¤œ-Da©g~Lx (bottom up approace) c×wZ 
Abymib Ki‡j cÖZ¨vwkZ Dbœqb Zivwš^Z nq| cwiKíbvi Ab¨Zg cÖavb welqe ‘̄i g‡a¨ GKwU n‡”Q m¤ú‡`i myó e¨envi wbwðZ Kiv|  

1.2| ‡fvjvnvU Dc‡Rjv cwiwPwZ t 

ভৗগিলক পিরিচিতঃ cÖvPxb e‡i‡›`«i cÖejZg Ask †fvjvnvU Dc‡Rjv 253208‡_‡K 244020DËi Aÿvs‡ki g‡a¨ 882810‡_‡K 
874550c~e© `ªvwNgvs‡ki g‡a¨ Aew ’̄Z| G Dc‡Rjvi cwð‡g fvi‡Zi cwðge½ Gi gvj`n †Rjvi Bs‡iR evRvi _vbv, DË‡i Iì 
gvj`n _vbv, c~‡e© GKB †Rjvi nvweecyi _vbv, `wÿ‡Y PvucvBbeveMÄ †Rjvi wkeMÄ Dc‡Rjv I c~e©-`wÿ‡Y †Mvg Í̄vcyi Dc‡Rjv| 
 
ঐিতহ ঃ c~ivKxwZ©t c~ivKxwZ© A_xZ HwZ‡n¨i ¯̂vÿi enb K‡i| HwZnvwmK †MŠo e‡½i cÖvPxb ivRavbx †MŠo bMixi c~e© cÖv‡šÍ †fvjvnvU 
Dc‡Rjvi Ae ’̄vb ZvB G‡K ejv nq †MŠo Dckni| Dc‡Rjvi wMjvevwo GjvKv G Dckn‡ii HwZn¨ enb K‡i| GLvbKvi Avg 
evMvb¸wji wewfbœ ’̄v‡bi bvbv AvjvgZ Z_v Bgvi‡Zi wfwË I cÖPzi cÖvPxb mf¨Zvi Qvc we`¨gvb| 
KvRx mv‡n‡ei gmwR`t Dc‡Rjvi myweL¨vZ AvgªKvbb hv GK mg‡q m`iv bv‡g cwiwPZ wQj| gnvb›`v b`xi `wÿb cv‡o GKwU cÖvPxb 
gmwR` †`Lv hvq| Gi PviwU Kb©v‡i PviwU KK&mvKvUv wcjvi I m¤§yL fv‡Mi ga¨ ’̄v‡b Av‡iv ỳBwU wcjvi ’̄vwcZ| Gi wfwË GK dzU `k 
BwÂ| gmwR‡`i Af¨všÍixb fv‡Mi ‰`N©¨ wZwik dzU cvuP BwÂ| cÖ ’̄ evi dzU GMvi BwÂ|m¤§‡Li wZbwU `iRvi wbj‡UBj Gi Dci evsjv 
Pvjvi bK&mv we`¨gvb| 
 
ভাষা, িশ া ও সং িতঃ ‡`‡ki Ab¨vb¨ AÂj †_‡K †fvjvnvU Dc‡Rjvi f~-cÖK…wZ †hgb c„_K, GLvbKvi gvby‡li gy‡Li fvlviI †Zgb 
¯̂vZš¿ i‡q‡Q| cwÛ‡Ziv G fvlv‡K †MŠo e‡i›`«x Dcfvlv wn‡m‡e AvL¨vwqZ K‡i‡Qb| 
ivRkvnx †Rjvi †Mv`vMvox I mgMÖ PvucvBbeveMÄ †Rjvi e„nr Ask †MŠo e‡i›`«f~wgi AšÍf©~³| G Kvi‡Y †fvjvnvU Gi fvlv‡K mvaviYZ: 
PvucvBbeveM‡Äi fvlv wn‡m‡e A‡b‡K AvL¨vwqZ Ki‡jI †fvjvnv‡Ui fvlvi †ÿ‡Î wKQzUv ¯̂Zš¿Zv, ‰ewPÎ I we‡klZ¡ i‡q‡Q| 
†fvjvnv‡Ui fvlv wewfbœ AÂ‡ji mw¤§wjZ fvlvi mswgkÖY ej‡jI Lye †ekx evwo‡q ejv nq bv| G fvlvi g‡a¨ i‡q‡Q ivp I esMxq| 
PvucvBbeveMÄ I gvj`n †Rjvi KvwjqvPK, gvwbKPK, iZæqv, evgb‡Mvjv nvweecyi I Uvuov GjvKvmn gywk©`vev` †Rjvi jvj‡Mvjv I 
RsMxcyi Ges c~wY©qv †Rjvi wKq`vsk gvby‡li fvlvMZ wgkÖ‡Yi Qvqv jÿYxq| hv‡K Avgiv GK K_vq e„nËi †MŠwoqv Dcfvlv wn‡m‡eI 
AvL¨vwqZ Ki‡Z cvwi| 
 

িষঃ ‡fvjvnvU Dc‡RjvwU K…wl‡Z h‡_ó mg…Ø | Dc‡Rjvi ‡gvU Avev`x Rwg c«vq 33,000 ‡n±i| Lv`¨ Drcv`‡b GwU GKwU DØ…Ë 
Dc‡Rjv|  Pvwn`vi AwZwi³ c«vq 45,000 ‡g.Ub Lv`¨km¨ Ges 4,000 ‡g.Ub ‰Zj (RvZxq Drcv`‡bi c«vq 8%) Drcvw`Z n‡q 
_v‡K| cvU Drcv`bKvix Dc‡Rjv nIqvq GLv‡b GKwU HwZn¨evnx cvU e›`i ‡i‡q‡Q| Zv Qvov Pjbwe‡ji Ask we‡kl nIqvq 
Dc‡Rjvq h‡_ó cwigv‡b gv‡Qi Pvl n‡q _v‡K nq hv wKbv c«wZwbqZ ‡`‡ki wewfbœ AÂ‡j ißvbx nq| c«vYx m¤ú‡` mg…× nIqvq 
Dc‡Rjvq   wgé wfUvi AvIZvaxY GKwU ỳ» c«wµqvRvZ ‡K› «̀ i‡q‡Q| 

যাগােযাগ ব াঃ XvKvi m‡½ †hvMv‡hvM ivRavbx kn‡ii m‡½ †fvjvnvU m`‡ii mivmwi hvZvqv‡Zi GKgvÎ gva¨g moKc_| XvKv 
†_‡K †fvjvnvU m`‡ii moK ~̀iZ¡ 373 wK‡jvwgUvi| XvKv ’̄ MveZjx evm Uvwg©bvj I Kj¨vbcyimn wewfbœ c‡q›U †_‡K †fvjvnvU 
m`‡ii D‡Ï‡k¨ cÖwZw`b wZbwU cwienb ms ’̄vi AmsL¨ evm †Q‡o Av‡m| cÿvšÍ‡i †fvjvnvU m`i †_‡KI GBme ms ’̄vi evm wbqwgZ 
XvKvi D‡Ï‡k¨ †Q‡o hvq| 



২.১. ভালাহাট উপেজলার সাধারণ ত াবলী 
2.1.1. এক নজের ভালাহাট উপেজলাঃ   

AvqZb    30,522.00 GKi (123.52 eM© wK‡jvwgUvi) Gi cwð‡g fvi‡Zi cwðge‡½i gvj`n ‡Rjvi Bs‡iR evRvi 
_vbv, DË‡i Iìgvj`n _vbv, c~‡e© GKB ‡Rjvi nweecyi _vbv ,`w¶‡Y PvucvBbeveMÄ ‡Rjvi wkeMÄ I 
c~e©`w¶‡Y ‡Mvg¯—v cyi Dc‡Rjv| ‡Rjvm`i n‡Z Gi ỳiZ¡ c«vq 56 wKtwgt|  

RbmsL¨v 1,20,429 Rb ( 2001 mv‡ji Av`g ïgvix Abyhvqx)  
(K) cyiæl: 62,064 Rb        (L) gwnjv: 58,365 Rb 

NbZ¡       873 cÖwZ (eM© wK‡jvwgUv‡i) 
wbe©vPbx GjvKv
  

PvucvBbeveMÄ-2  †fvjvnvU, †Mvg Í̄vcyi I bv‡Pvj| 
_vbv 1 (GKwU) wU, 1) ‡fvjvnvU _vbv 
BDwbqb 4 (Pvi) wU 
BDwbqb Z_¨ I 
‡mev ‡K‡›`«i 
msL¨v            

‡gvU 4 wU 

‡gŠRv   ‡gvU 45 wU 
M«vg  95 wU 
miKvix nvmcvZvj ‡gvU 01 wU ‡fvjvnvU ¯̂v ’̄¨ Kg‡cø· 
¯̂v ’̄¨ ‡K›`«  
wK¬wbK  
‡cvó Awdm  
b`-b`x  1 wU gnvb›`v 
nvUevRvi  13 wU 
e¨vsK  ‡gvU 04 wU , ‡mvbvjx e¨vsK, ivRkvnx K…wl Dbœqb e¨vsK, iƒcvjx e¨vsK, M«vgxY e¨vsK| 
Dc‡Rjv iv Í̄v  
BDwbqb iv Í̄v  
wf‡jR iv Í̄v G 
wf‡jR iv Í̄v  we 

 

cvewjK jvB‡eªix  
‡Ljvi gvV 9wU 
Kw¤úDUvi †K› ª̀/ 
mvBevi K¨v‡d 

6wU 

wgjbvZqb 03wU 
e„nr wkí- we` ÿr 
Drcv`b †K› ª̀ 

1 wU 

gvSvwi wkí- ỳ» 
Drcv`bKvix †K› ª̀ 

1 wU 

ÿz`ª wkí-‰Zj 
cÖwµqvRvZKiY 
িমল 

 

BUfvUv 12 wU 



বািষক উ য়ন পিরক না ২০২১-২০২২ অথবছর। 
1 2 3 4 

1| 

 K) †fvjvnvU BDwci AšÍM©Z ঝাউেবানা মােঠর বিদেক জনসাধারেনর জ  পািনর 
াংিক াপন (4,00,000)| L) †fvjvnvU BDwci িবিভ  ােন 04 (চার)  নল প 
াপন (1,00,000)| গ) বাহা রগ  ােমর ােকর উ ের মইন রাড হেত সিফ ল 
ণকােরর বাড়ীর অিভ েখ ি কে ন িনমাণ (1,30,000)। 

 

6,30,000/- Tend 

2| 
ক) প চ করী ােমর জনসাধারেণর জ  4 ইি  পািনর পাইপ াপন (৫০,000)। খ) 
ভালাহাট পাবিলক ােব খলার সাম ী দান (৫০,000)। গ) িশকারী উ  িব ালেয় 

আসবাবপ  দান (৫০,000)।   

1,50,000/- 
PIC 

3| 

ক) চরধরম র আিল ল কারআন মা াসা হেত ঢালাই রা া পয  িসিস ঢালাই করণ 
(৭০,০০০)।  

খ) গািপনাথ র জনক ান ােব খলার সাম ী দান (৫০,000)। 

1,20,000/- 

PIC 

4| 

ক) গাহালবাড়ী মিজ র চয়ার ােনর েরর পাে  গাইড ওয়াল িনমাণ (1,80,000), 
খ) রান ের আঃ ভােনর বাড়ীর পাে  ন িনমাণ (2,80,000), গ) মাহ াহ 
মহািব ালেয় িসিস ক ােমরার সট াপন (৭০,০০০), ঘ) বজরােটক সাধারণ 
পাঠাগােরর চয়ার, টিবল ও আলিমরা সরবরাহ (30,000) এবং ঙ) আিলসাহাস র 
হািফিজয়া মা াসা হেত মহান া নদীর অিভ েখ রা া সািলং করণ (7০,০০০)। 

 

6,30,000/- 
Tend 

5| ক) গাহালবাড়ী ইউিপর রান ের পািনর পাে র পাইপ লাইন বিধত করণ। 2,00,000/- PIC 

6| বীের র র ােমর িবিভ  ােন 03 (িতন)  নল প াপন। ৭০,০০০/- PIC 

7| 

ক) দলদলী ইউিনয়েনর িবিভ  বাসা বাড়ীেত উ ত লা (ব  লা) াপন (2,30,000)। 
খ) দলদলী ইউিপর ঃ  অসহায়েদর মােঝ সলাই িমিশন িবতরণ (2,90,০০০)। গ) 
িজ াহনগর ােমর সরাজ উি েনর বাড়ীর পা  হেত মহান া াি স অিভ েখ এবং 
ন ন হাজপাড়া ােমর কেলেজর বাড়ীর পা  হেত মহান া াি স অিভ েখ রা া 
এইচিবিবকরণ (1,10,০০০) ।  

 

6,30,000/- 
Tend 

8| পা াডা া মহান া নদীর ওপাের সচ কে র িপিভিস পাইপ লাইন বিধতকরণ। 2,00,000/- PIC 
9 পা াডা া মহান া নদীর ওপাের সচ কে র সর ামাদী য়। 70,000/- PIC 

10 
জামবাড়ীয়া ইউিপর 07নং ওয়ােডর ইউিনয়ন িম অিফেসর ব দি ণ কনার হেত 
এমদা েলর বাড়ী পয  এইচিবিব রা া মরামত। 

  7০,০০০/- PIC 

11 
জামবাড়ীয়া ইউিপর 1,2,3 ও 9 নং ওয়ােড িনরাপদ পািন সরবরােহর জ  নল প 

াপন। 
2,00,000/- PIC 



12 

ক) জামবাড়ীয়া ইউিপর 7 নং ওয়ােডর বড়ইগাছী ােমর কিকল ডা ােরর বাগান হেত 
মা ন ডা ােরর বাড়ীর রা া সং ার (1,০০,০০০)। খ) জামবাড়ীয়া ইউিপর 9 নং 
ওয়ােডর বড় জামবাড়ীয়া ােমর বপাড়া মার েলর বাড়ী হেত কাই েমর বাড়ীর 
রা ায় েটকশান ওয়াল িনমাণ (1,50,000)। গ) জামবাড়ীয়া ইউিপর 3 নং ওয়ােডর 
আদম র ােমর ইয়া ি েনর বাড়ী হেত র পয  ন িনমাণ (1,০০,০০০)। ঘ) 
জামবাড়ীয়া ইউিপর 9 নং ওয়ােডর বড়জামবাড়ীয় ােমর মাজাে েলর দাকান হেত 
বারমািসয়া দ ড়া পয  পাইপ ন িনমাণ (1,০০,০০০)। ঙ) জামবাড়ীয়া ইউিপর িবিভ  
ওয়ােড িনরাপদ পািন সরবরােহর জ  নল প াপন (1,০০,০০০)। চ) জামবাড়ীয় 
ইউিপর 3, 4, 8 ও 9 নং ওয়ােডর ঃ  অসহায়েদর মােঝ সলাই িমিশন সরবরাহ 
করণ (8০,০০০)। 

6,30,000/- Tend 

13 
ভালাহাট উপেজলার িবিভ  ােন আ য়ণ-2 কে র িনমাণাধীন েহর পাে  14  

নল প াপন 
3,50,000/- RFQ 

 
ক) নােমা শরী জা িহ -উল-ফজল িশ  সদন এর উ য়ন (2,20,000) এবং খ) 
ভালাহাট উপেজলার িবিভ  ােন 8 (আট)  নল প াপন (২,০০,০০০)। 

4,20,000/- 
Tend 

1৪ ভালাহাট উপেজলার িবিভ  াব ও িশ া িত ােন খলার সাম ী সরবরাহকরণ। 1,80,000/- PIC 

15 

ক) ভালাহাট উপেজলার িবিভ  ােন 6 (ছয়)  নল প াপন (1,5০,০০০),  

খ) ভালাহাট ােবর মরামত (50,000), গ) ভালাহাট উপেজলার অসহায় ঃ  
মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরণ (2,20,000) 

4,20,000/- 

Tend 

16 ভালাহাট উপেজলার অসহায় ঃ  মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরণ 1,80,000/- PIC 

17 ভালাহাট উপেজলার িবিভ  ােন 08(আট)  নল প াপন 2,00,000/- PIC 

18 ভালাহাট উপেজলার িবিভ  ােন 08(আট)  নল প াপন 2,00,000/- PIC 

19 ভালাহাট উপেজলার িবিভ  ােন 04(চার)  নল প াপন 99,800/- PIC 

20 

ক) ভালাহাট ইউিপর বাহা রগ  েমর বীর ি  যা া হািস ি েনর বাড়ী হইেত 
চ নমাহাজেনর র অিভ েখ রা া সািলং করণ (1,08,700), খ) ভালাহাট 
কেলেজর সীমানা াচীর াসটারসহ রং করণ, এবং 4 (চার)  কি উটার ও িসিলং 
ফ ান সরবরাহ করণ, (3,00,000), গ) জামবাড়ীয়া িড ী কেলেজর অবকাঠােমা উ য়ন 
(1,32,500), ঘ) গাহালবাড়ী উ  িব ালেয়র িণক  মরামত ও সং ার এবং 
এক  াপটপ সরবরাহ করণ (2,00,000), ঙ) ভালাহাট উপেজলার িবিভ  ােন 08 
(আট)  নল প াপন (2,00,000) 

9,41,200/- 

Tend 



21 ভালাহাট উপেজলার নারীেদর উ য়েন িবনা ে  সলাই মিশন িবতরণ 2,25,000/- Tend 

22 

ক) গাহালবাড়ী ােমর আিমর ের েটকশন ওয়াল এবং রা া মরামতকরণ 
(2,00,000), খ) ভালাহাট উপেজলার িবিভ  িশ া িত ােন কি উটার/ াপটপ 
সরবরাহ করণ (3,00,000), গ) ভালাহাট িতব ী িব ালেয়র িশ াথ েদর ল স 
সরবরাহ করণ ও অবকাঠােমা উ য়ন (2,00,000), 

7,00,000/- 

Tend 

23 অিফস আ সাংিগক য় ৪0,০০০/- সরাসির য়

 সবেমাট = 78,56,000/-  

   

 
উপসংহার 

       ‡h †Kvb Dbœh‡bi Rb¨ PvB GKwU ev Í̄e wfwËK cwiKíbv| Avi GB cwiKíbv ev Í̄evq‡bi Rb¨ PvB mwZ¨Kv‡ii D‡`¨vM 
I mwVK Kg©‡KŠkj wba©viY| †mB mv‡_ PvB Kv‡Ri cÖwZ fvjevmv I Revew`wnZv| m‡e©vcwi mKj †mev`vbKvix cÖwZôv‡bi 
mwZ¨Kv‡ii Rb‡mevi gbgvbwmKZv| eZ©gvb miKvi ’̄vbxq miKvi‡K kw³kvjx Ki‡Yi gva¨‡g Dbœqb‡K RbM‡bi 
†`vo‡Mvovq †cŠQv‡bv Z_v  GKzk kZ‡Ki P¨v‡jÄ †gvKv‡ejv Kivi Rb¨ e× cwiKi| Dc‡Rjvi wewfbœ †mev`vbKvix 
cÖwZôvbmg~‡ni g‡a¨ †mZz eÜb iwPZ n‡e e‡j wek¦vm Kiv hvq| GB cwiKíbv cÖbq‡b h‡_ó mgq cvIqv hvq bvB weavq G‡Z 
A‡bK fzj µwUmn A‡bK mxgväZv i‡q‡Q e‡j mswkøó KwgwU g‡b K‡i| Dbœqb GKwU Pjgvb cÖwµqv| ZvB Dbœq‡bi ¯̂v‡_© 
iwPZ GB  evwl©K cwiKíbvi cwieZ©b, cwiea©b, cwigvR©b Z_v ms¯‹v‡ii KvR Ae¨nZ _vK‡e| GRb¨ mKj ïfvbya¨vqx Ges 
Rb‡meK‡`i g~j¨evb Ges AvšÍwiK civgk© we‡klfv‡e cÖ‡qvRb| †mB mv‡_ cwiKíbv ev Í̄evq‡bi mKj miKvix, †emiKvix 
Ges RbcÖwZwbwamn mKj Í̄‡ii RbM‡bi ¯̂Ztù~Z© AskMÖnb Ges mvwe©K mn‡qvMxZv GKvšÍfv‡e cÖ‡qvRb। Z‡eB mdj n‡e 

GB  evwl©K cwiKíbvi mKj ¯̂cœ I D‡Ïk‡K ev Í̄evqb Kiv| Dc‡Rjv cwil` †fvjvnvU, PvucvBbeveMÄ| 


