
জাতির তিিা বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজজবুর রহমানের জন্ম েিবাতষ িকী 
উিলনযে শ াতষি মুজজববষ ি উদযািনে মান্দারী ইউতেয়ে িতরষদ কিত িক 

প্রণীি কম িিতরকল্পো।  
মুজজববষ ি ১৭ মার্ি ২০২০ শেনক ১৭ মার্ি ২০২১ িয িমত্ম। 

ক্রঃ 
েং 

কম িসূতর্র 
তববরণ 

িাতরখ ও 
সময় 

তবসত্মাতরি 
কায িক্রম 

অে িায়ে 

০১ বছর বযাপি 
যুবসমাজ ও 
পিক্ষা প্রপিষ্ঠানের 
ছাত্র/ছাত্রীনের 
সম্পৃক্ত কনর 
প্রপিমানস 
িপরচ্ছন্নিা 
কম মসূপি গ্রহণ। 

মািম ২০২০ 
হনি মািম 
২০২১ সানের 
প্রনিযক 
মানসর ২য় 
সপ্তানহ প্রপি 
মানসর ১৬ 
িাপরখ। 

ইউপেয়নের 
আওিাভূক্ত প্রনিযক 
পিক্ষা প্রপিষ্ঠাে এবং 
প্রপিষ্ঠানের 
আনিিানির স্থাে 
যুবসমাজ এবং 
ছাত্র/ছাত্রীনের সম্পৃক্ত 
কনর জেসনিিেিা 
সৃষ্টির মাধ্যনম 
িপরষ্কার িপরচ্ছন্ন 
কায মক্রম গ্রহণ 
করনব। 

১% স্থাবর 
সম্পপি 
হস্থামত্মর 
কর 

০২ পিক্ষার উন্নয়ে ও 
সম্প্রসারনণ 
উন্নয়ে কম মসূপি 
গ্রহণ। 

মািম ২০২০ 
হনি মািম 
২০২১ 

প্রপি মানস 
িয মায়ক্রনমর প্রনিযক 
ওয়ানডম পিক্ষার 
উন্নয়ে ও সম্প্রসারনে 
এবং ঝনরিরা পিশুর 
সংখযা হ্রানস 
জেসনিিেিামূেক 
সভার আনয়াজে। 
(পবেযােনয় অপভভাবক 
সমানবনি বযািক 
আনোিো) 

১% স্থাবর 
সম্পপি 
হস্থামত্মর 
কর 

০৩ প্রপিক্ষণ প্রোনের 
মাধ্যনম গ্রামীণ 
মপহোনের জেয 
কম মসংস্থানের 

মািম ২০২০ 
হনি মািম 
২০২১ 

ইউপেয়ে িপরষে েুই 
মাস অমত্মর 
মপহোনের জেয 
ওয়াডম পভপিক 
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সুনযাগ সৃষ্টি 
করা। 

পেেবযাপি হসত্মপিল্প 
ও আয়বধ্ মক 
প্রপিক্ষনণর আনয়াজে 
করনব। (কুষ্টির পিল্প 
এবং সসোই প্রপিক্ষণ) 

০৪ ইউপেয়নের 
অমত্মভভ মক্ত 
মাধ্যপমক 
পবেযােনয়র 
বাপেকানের 
সসপেিাপর পবষয়ক 
স্বাস্থযনসবা প্রোে। 

মািম ২০২০ 
হনি মািম 
২০২১ 

ইউপেয়ে িয মানয়র 
মাধ্যপমক পবেযােনয় 
মানস একপেে স্বল্প 
মূনেয অথবা 
পবোমূনেয সসপেিাপর 
িযাড সরবরাহ 
কম মসূপি গ্রহণ। 
(িয মায়ক্রনমর প্রপিষ্টি 
পবেযােনয় সমনয়নের 
জেয আোো 
ওয়ািরম্নম পেম মাণ) 

১% স্থাবর 
সম্পপি 
হস্থামত্মর 
কর 

ও  
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০৫ সেষ্ঠ আপিো 
িপরষ্কার 
িপরচ্ছন্নিার 
জেয িুরষ্কার 
পবিরণ কম মসূপি 

মািম ২০২০ 
হনি মািম 
২০২১ সানের 
প্রপি মানসর 
সিষ সপ্তানহর 
২৫ িাপরখ 

িপরষ্কার িপরচ্ছন্নিার 
পবষনয় জেসাধ্ারনণর 
মনধ্য জেসনিিেিা 
সৃষ্টির েক্ষক্ষয 
বযজক্তিয মানয় অপিো 
িপরষ্কার িপরচ্ছন্নিার 
জেয ওয়াডম পভপিক 
সেষ্ঠ িপরবারনক 
িুরষ্কার প্রোে। 
(প্রপিষ্টি ওয়ানডম 
প্রনিযকষ্টি িপরবানরর 
িপরষ্কার িপরচ্ছন্নিার 
উির েজরধ্ারী করা) 
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০৬  সিািার পবষয়ক 
প্রিারণা। 

মািম ২০২০ 
হনি মািম 
২০২১ 

মুজজববষ ম উিেক্ষক্ষয 
ছািানো সিাস্টানও 
বিবনু্ধর ছপব বযপিি 

ইউপেয়ে 
িপরষে 



অেয কানরা সকাে 
ছপব যানি সিাস্টানও 
ো থানক সস পবষনয় 
প্রিারণা কায মক্রম 
গ্রহণ। 

০৭ পবনিষ ক্ষক্ষনত্র 
পবকল্প পবেুযনির 
প্রনয়াজনে 
সসাোর িযানেে 
সরবরাহ কম মসূপি 
গ্রহণ। 

মািম ২০২০ 
হনি মািম 
২০২১ 

ইউপেয়ে িপরষনের 
সয সকে এোকায় 
পবেুযৎ সরবরাহ করা 
সম্ভব হয়পে সস সকে 
স্থানে সসাোর িযানেে 
সরবরানহর বযবস্থা 
গ্রহণ। 

কাপবখা ও 
ষ্টিআর 

০৮ মাসবযাপি 
পডজজিাে সসবা 
কায মক্রম 
সম্পনকম সু্কে ও 
কনেজ িয মানয় 
প্রিারণ ও সসবা 
প্রোে কম মসূপি 
গ্রহণ। 

এপপ্রে ২০২০ 
হনি সম 
২০২০ সানের 
প্রপি সপ্তানহ 
০২ষ্টি কনর 
পিক্ষা 
প্রপিষ্ঠানে 
কায মক্রম 
িপরিােো। 

ইউপেয়ে িপরষে 
এবং ইউপেয়ে 
পডজজিাে সসন্টানরর 
মাধ্যনম প্রেি 
সরকাপর ও সবসরকাপর 
সসবাসমূহ সম্পনকম 
সু্কে ও কনেনজর 
ছাত্র/ছাত্রীনের 
অবপহিকরণ এবং 
সসবা গ্রহনণ 
উৎসাপহিকরণ। 

ইউপেয়ে 
িপরষে 

০৯ ইউপেয়নের সু্কে 
পভপিক গ্রীষ্ম ও 
িীিকােীে 
প্রামীে জক্রড়া 
অেুষ্ঠানের 
(হাডভ ডভ , 
োপড়য়াবান্ধা, 
সগােস্নাছভ ি, 
েপড়োফ ইিযাপে) 

গ্রষ্মকােঃ জেু 
হনি জেুাই 
২০২০ এবং 
িীিকােঃ 
পডনসম্বও 
২০২০ হনি 
জােুয়ারী 
২০২১ (স্থােীয় 
পিক্ষা 
প্রপিষ্ঠানের 

ইউপেয়ে িপরষনের 
আওিাধ্ীে পবেযােয় 
সমূনহ আমত্মঃসু্কে 
গ্রীষ্ম ও িীিকােীে 
গ্রামীণ জক্রড়া 
অেুষ্ঠানের আনয়াজে 
করনব। (স্থােীয় পিক্ষা 
প্রপিষ্ঠানের প্রধ্ােনের 
সানথ আনোিোক্রনম 
সখোর আনয়াজে ও 
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আনয়াজে। প্রধ্ােনের 
সানথ 
আনোিোক্রনম 
সখোর 
আনয়াজে ও 
বযবস্থা গ্রহণ)। 

বযবস্থা গ্রহণ) 

১০ ইউপেয়নের 
সকে পিক্ষা 
প্রপিষ্ঠাে ও 
ইউপেয়ে 
িপরষনের 
সবনিনয় সুন্দর 
েৃিযমাে স্থানে 
একষ্টি কনর 
মুজজববষ ম স্মারক 
বৃক্ষ সরািে। 

১৭ জেুাই 
২০২০ 

মুজজববষ ম উিেক্ষক্ষয 
পিক্ষা প্রপিষ্ঠাে ও 
ইউপেয়ে িপরষনের 
সবনিনয় সুন্দর 
েৃিযমাে স্থানে একষ্টি 
কনর মুজজববষ ম স্মারক 
বৃক্ষ সরািে করা 
হনব। 

স্থােীয় পিক্ষা 
প্রপিষ্ঠাে ও 
ইউপেয়ে 
িপরষে 

১১ প্রনিযক ইউপেয়ে 
িপরষনে ওয়াডম 
পভপিক 
বৃক্ষনরািে 
কম মসূপি গ্রহণ। 

১৭ জেুাই 
২০২০ 

প্রনিযক ইউপেয়নের 
প্রপিষ্টি ওয়ানডম 
কমিক্ষক্ষ ১ষ্টি 
সড়নকর উভয় িানব ম 
ফেজ ও ওষপধ্ 
বৃক্ষনরািে কম মসূপি 
গ্রহণ। স্থােীয় সরকার 
পবভাগ কিৃমক 
পে মধ্াপরি িাপরনখ 
একই পেনে উক্ত 
বৃক্ষনিাে কম মসূপি 
বাসত্মবায়ে করা 
হনব। 

স্থােীয় বস 
পবভানগর 
সানথ 
সযাগানযাগ 
কনর গানছর 
িারা 
সরবরাহ 
করা হনব। 

 

 


