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জজরা উন্নন ভন্ব কমভটিয জুন ২০২২ ভাসয বায কাম যমফফযণী 

 

বামত t জভাোঃ ভামুনুয যীদ 

  জজরা প্রাক, কক্সফাজায 

বায তামযখ ও ভ t 19 জুন ২০২2 খ্রিষ্টাব্দ, কার: ১০.3০ টা 

স্থান t ীদ এটিএভ জাপয আরভ খ্রএখ্র দেরন কক্ষ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, কক্সফাজায 

Dcw ’̄wZ t খ্রযখ্রষ্ট ‘ক’ খ্রিদফখ্রত 

অনুখ্রিখ্রত  t খ্রযখ্রষ্ট ‘খ’ খ্রিদফখ্রত   

 

 

বায শুরুদত বাখ্রত উখ্রিত করদক ধন্যফাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। উখ্রিত জনপ্রখ্রতখ্রনখ্রধবৃন্দ, যকাখ্রয কভ যকতযা কর দস্যদক স্বাগত জানান 

ও নতুন আগত দদস্যয াদথ খ্রযখ্রচত ন। অতোঃয বামতয অনুসভাদনক্রসভ অমতমযক্ত জজরা প্রাক (ামফ যক), কক্সফাজায কর্তযক মফগত বায কাম যমফফযণীয 

মদ্ধান্তমূ বা াঠ কসয শুনাসনা সর জকান ংসাধনী না থাকা তা ফ যম্মমতক্রসভ দৃঢ়ীকযণ কযা । 

 

 আদরাচনা দফ য আদরাচযসূখ্রচ অনুমায়ী খ্রফগত বায় গৃীত খ্রদ্ধান্তমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্রত, খ্রফখ্রবি দপ্তয দত প্রাপ্ত কাম যত্রমূ ম যাদরাচনা এফাং 

উখ্রিত দপ্তয প্রধানদদয খ্রনজ খ্রনজ দপ্তদযয চরখ্রত অথ য ফছদয গৃীত উিয়ন প্রকল্পমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগখ্রত ও যফতী কযণীয় খ্রফলদয় খ্রফস্তাখ্রযত আদরাচনা কযা 

য়। খ্রফস্তাখ্রযত আদরাচনাদন্ত খ্রফবাগ খ্রবখ্রিক খ্রনম্নরূ আদরাচনা ও খ্রদ্ধান্তমূ গৃীত য়ঃ 

ক্রমভক আসরাচয মফল গৃীত মদ্ধান্ত ফাস্তফাসন 

0১ মফদ্যযৎ উন্নন জফাড য ও ল্লী মফদ্যযৎ  মভমত, কক্সফাজায 

ক) কক্সফাজায জজরা মফদ্যযৎ রাইন মনভ যাণ 

ফাৎখ্রযক উিয়ন কভ যসূচীয আওতায় ২০২১-২২  অথ য ফৎদয কক্সফাজায ল্লী 

খ্রফদ্যযৎ খ্রভখ্রতয রাইন খ্রনভ যাণ াংক্রান্ত রক্ষযভাত্রা 134 খ্রক: খ্রভ: এয খ্রফযীদত 

জভ/২2 ভাদয রাইন খ্রনভ যাদণয অগ্রগখ্রত 04.00 খ্রক: খ্রভ:। চরখ্রত অথ য ফছদযয 

(২০২১-২২) নতুন রাইন খ্রনভ যাদণয জভাট অগ্রগখ্রত 126 খ্রক: খ্রভ:। খ্রফদ্যযৎ রাইন 

ম্প্রাযদণয রক্ষযভাত্রায খ্রফযীদত জভ/২2 ম যন্ত অগ্রগখ্রত খ্রনম্নরু: 

 

প্রখ্রতষ্ঠান এখ্রপ্রর ২০২২ খ্রি ম যন্ত জভ ২০২2 খ্রি ম যন্ত 

ল্লী খ্রফদ্যযৎ, খ্রভখ্রত 122 খ্রক.খ্রভ. 126 খ্রক.খ্রভ. 
 

ক) (i) রক্ষ্যভাত্রা মনধ যাযণ কসয মফদ্যযৎ 

রাইন ম্প্রাযণ কাজ ভাপ্ত কযসত 

সফ এফং জজরা তবাগ মফদ্যযতান 

ফাস্তফান মনমিত কযসত সফ।  

 

(ii) ২০২১-২২ অথ য ফছসয রক্ষ্যভাত্রা 

াওায াসথ াসথই কাম যক্রভ শুরু 

কযসত সফ। 

ক)  মনফ যাী 

প্রসকীরী, 

মফদ্যযৎ উন্নন  

জফাড য. 

কক্সফাজায 

 ও 

 মজএভ, ল্লী 

মফদ্যযৎ মভমত, 

কক্সফাজায 

খ) অবফধ মফদ্যযৎ ংসমাগ মফমিন্ন কযণ ংক্রান্ত 

ল্লী মফদ্যযৎ মভমত ও মফদ্যযৎ উন্নন জফাড য, কক্সফাজায কর্তযক অবফধ মফদ্যযৎ 

ংসমাগ মফমিন্নকযণ কাম যক্রভ মনম্নরূোঃ 

প্রমতষ্ঠান এমপ্রর ২০২২ মি. জভ ২০২২ মি. 

ল্লী মফদ্যযৎ 

মভমত 

34 জদনয খ্রনকট দত 

404855/- টাকা 

ক্ষখ্রতপূযণ খ্রফর আদায়  

কযা য়। এখ্রপ্রর ২০২2 

ভাদ 46টি অখ্রবমান 

খ্রযচারনা কযা দয়দছ। 

24 জদনয খ্রনকট দত 

336484/- টাকা ক্ষখ্রতপূযণ 

খ্রফর আদায়  কযা য়। জভ 

২০২2 ভাদ 28টি অখ্রবমান 

খ্রযচারনা কযা দয়দছ।  

মমডমফ ০5 টি খ্রাদফয 

খ্রফযীদত 1,95,823/-

টাকা জখ্রযভানা কযা 

দয়দছ। 

০7 টি খ্রাদফয খ্রফযীদত 

2,43,456/-টাকা জখ্রযভানা 

কযা দয়দছ।  

 

খ) (i) অবফধ মফদ্যযৎ ংসমাগ মফমিন্ন 

কযায কাম যক্রভ অব্যাত যাখসত সফ 

এফং প্রসতযক ভাস কতটি অবফধ মফদ্যযৎ 

ংসমাগ মফমিন্ন কযা সসছ তায 

অগ্রগমত প্রমতসফদন যফতী বায পূসফ য 

অফমত কযসত সফ। 

(ii) াাড় খা জমভসত অবফধবাসফ 

ফফাকাযীসদয মফদ্যযৎ ংসমাগ মফমিন্ন 

কযসত সফ এফং নতুন ংসমাগ প্রদান 

কযা মাসফ না। 

 

 

খ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, 

মফদ্যযৎ উন্নন 

জফাড য, 

কক্সফাজায  

ও মজএভ, ল্লী 

মফদ্যযৎ মভমত, 

কক্সফাজায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 গ) ফসকা মফদ্যযৎ মফর ংক্রান্ত: 

মনফ যাী প্রসকৌরী, মফদ্যযৎ উন্নন জফাড য ও মজএভ, ল্লী মফদ্যযৎ মভমত, কক্সফাজায 

কর্তযক াওনা ফসকা মফদ্যযৎ মফর এয মচত্র  মনম্নরূ: 

প্রমতষ্ঠান/ মফবাগ এমপ্রর ২০২২ মি. জভ ২০২২ মি. 

ল্লী মফদ্যযৎ মভমত 3,10,82,731/- 3,12,92,584/- 

মমডমফ 33,80,644/- 16,69,170/- 
 

গ) (i) কক্সফাজায জজরাধীন কর 

যকাময, আধা-যকাময, স্বাত্তামত 

প্রমতষ্ঠাসনয ফসকা মফদ্যযৎ মফর মযসাধ 

এয রসক্ষ্য ংমিষ্ট মফবাসগয  প্রধানগণ 

প্রসচষ্টা অব্যাত যাখসফন। 

 

 

 

 

গ) (i) উ-

মযচারক, 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

 

 

 



াতা-০২ 

 

 জভ/২০২২ ch©šÍ (৫০,০০০/-টাকায উসবয) ক্রভপুমিত ফসকা মফদ্যযৎ মফর এয  

দপ্তয ওাযী তামরকা মনম্নরু:  

 

ল্লী মফদ্যযৎ মভমত : 

 

ক্র:নং দপ্তসযযনাভ ফসকায মযভাণ 

০১ ইউখ্রনয়ন খ্রযলদ মূ 1202675/- 

০২ উদজরা খ্রযলদ াখ্রনয াম্প মূ 2386824/- 

০৩ ত্রাণ ও পুনফ যান অখ্রধদপ্তয 3032584/- 

০৪ জজরা/থানা পুখ্রর জপাদ য 3662558/- 

০৫ খ্রফখ্রজখ্রফ 1283075/- 

০৬ যকাখ্রয প্রাথখ্রভক খ্রফদ্যারয় 1635289/- 

০৭ থানা খ্রক্ষা অখ্রপ 72156/- 

০৮ পায়ায াখ্রবয 149233/- 

০৯ ফন খ্রফবাগ 413350/- 

১০ াখ্রন উিয়ন জফাড য 344571/- 

১১ মুদ্র গদফলণা ইনখ্রিটিউট 1124681/- 

১২ ইউখ্রনয়ন খ্রযফায খ্রযকল্পনা অখ্রপ 609087/- 

১৩ কািভ এক্সাইজ ও বযাট 166966/- 

১৪ উদজরা খ্রনফ যাী অখ্রপাদযয কাম যারয় 1101154/- 

১৫ স্বািয অখ্রধদপ্তয 2418858/- 

১৬ ক্রীড়া যদপ্তয 63961/- 

১৭ াাতার, কখ্রভউখ্রনটি খ্রিখ্রনক 1441332/- 

১৮ জকাি গাড য  269196/- 

১৯ ির ফন্দয 78048/- 

২০ জাতীয় ম্প্রচায কর্তযক্ষ, টিখ্রব উইাং 128035/- 

২১ গণপূতয অখ্রধদপ্তয 77868/- 

২২ জৌযবা মূ 91402/- 

২৩ জনাখ্রনফা 7779176/- 

২৪ উদজরা ভূখ্রভ যাজস্ব অখ্রপ 183294/- 

২৫ ভাজদফা অখ্রধদপ্তয 70565/- 

২৬ জজরা ও থানা প্রদকৌর 137616/- 

27 তীর অখ্রপ 100865/-  

28 আনায খ্রবখ্রডখ্র 65787/- 

29 ফাাংরাদদ তায ও জটখ্ররদপান জফাড য 156362/- 

30 খ্রনফ যাচন অখ্রপ 80371/- 

31 জনস্বািয প্রদকৌরী 72498/- 

32 থানা কৃখ্রল অখ্রপ 102783/- 

মফদ্যযৎ উন্নন জফাড য : 

০১ মফজ্ঞ জজরা জজ আদারত, কক্সফাজায 245768/- 

০২ অমপা য ক্লাফ ৫৮৯৬৯১/- 

০৩ জজরা প্রাসকয কাম যার 2247272/- 

০৪ উসজরা মক্ষ্া অমপ 479948/- 

০৫ জজরা ইনকাভ জটক্স অমপ 99284/- 

০৬ উসজরা মনফ যাী অমপ, দয 249711/- 
 

মমদ জকান দপ্তসযয মফদ্যযৎ মফর 

খাসত ফযাদ্দ না থাসক জ জক্ষ্সত্র স্ব 

স্ব দপ্তয প্রধানগণ উবযতন 

কর্তযসক্ষ্য মনকট মফদ্যযৎ মফর খাসত 

ফযাদ্দ জচস ত্র মদসফন এফং 

ফসকা মফদ্যযৎ মফর মযসাসধয 

ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন।   

(ii)  ইউমনন মযলসদয ফসকা 

মফদ্যযৎ মফর আদাসয মফলস উ-

মযচারক, স্থানী যকায, 

কক্সফাজায প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযসফন।  

 (iii) উসজরা মনফ যাী 

অমপাযগণ তাঁয উসজরাধীন 

অমপ মূসয মফদ্যযৎ মফর 

মযসাসধয মফলটি মনমিত 

কযসফন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ii) উসজরা মনফ যাী 

অমপায (কর) 

(iii) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, মফদ্যযৎ 

উন্নন জফাড য 

(iv) মজএভ, ল্লী 

মফদ্যযৎ মভমত, 

কক্সফাজায 

(v) ) ংমিষ্ট দপ্তয 

প্রধানগণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



াতা-০৩ 

 ঘ) কুতুফমদা উসজরা াফসভমযন কযাফসরয ভাধ্যসভ মফদ্যযৎ 

যফযা 

কুতুফখ্রদয়া উদজরায় াফ জভখ্রযন কযাফদরয ভাধ্যদভ খ্রফদ্যযৎ যফযা 

কক্সফাজায কুতুফখ্রদয়া দ্বীদ তবাগ খ্রফদ্যযতায়ন কাদজয জন্য ১১/০.৪ জকখ্রব 

রাইন খ্রনভ যান ও ৩৩/১১ জকখ্রব উদকদেয জন্য ভাটি বযাট কাজ চরভান 

যজয়দছ। ও জকুয়া প্রাদন্ত ৩৩ জকখ্রব ওবাযদড রাইন খ্রনভ যাণ কাজ চখ্ররদতদছ। 

কুতুফখ্রদয়া ও জকুয়া উদজরায় াফদভখ্রযন কযাফর ল্যাখ্রডাং জষ্টদনয জন্য 

ভূখ্রভ অখ্রধগ্রদণয খ্রনখ্রভদি ভূখ্রভ অখ্রধগ্রণ কখ্রভটি কর্তযক াইট খ্রবখ্রজট কযা 

দয়দছ। 

ঘ) মনধ যামযত ভসয ভসধ্য কুতুফমদা 

উসজরা াফসভমযন কযাফসরয 

ভাধ্যসভ মফদ্যযৎ যফযাসয 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ। 

এ মফলস আগাভী বায পূসফ য 

অগ্রগমত প্রমতসফদন জপ্রযণ কযসত 

সফ। 

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মফদ্যযৎ উন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

 

 

 

ঙ) জন্টভামন্টযন দ্বীস জারায স্থাসনয ভাধ্যসভ মফদ্যযৎ যফযা 

জন্টভাটি যন দ্বীস জারায স্থাসনয মনমভত্ত প্রসাজনী জমভ অমধগ্রণ এয 

ম্ভাব্যতা মাচাইসয জন্য কাযী কমভনায (ভূমভ)  ংমিষ্ট কভ যকতযাগণ 

জন্টভাটি যনস্থ ভূমভ মযদ যন কসযসছন। ম্ভাব্যতা মাচাইসয মযসাট য াওা 

মামন ভসভ য মনফ যাী প্রসকৌরী, মফদ্যযৎ উন্নন জফাড য বাসক অফমত কসযন। 

ঙ) জন্টভাটি যন দ্বীস জারায স্থাসনয 

ভাধ্যসভ মফদ্যযৎ যফযাসয মফলস 

জরুময মবমত্তসত ব্যফস্থা গ্রণ কযসত 

সফ। জমভ অমধগ্রসণয ম্ভাব্যতা 

মাচাইসয মযসাট য প্রদাসনয মফলস 

উসজরা মনফ যাী অমপায, জটকনাপ 

এয াসথ জমাগাসমাগ কসয দ্রুত ব্যফস্থা 

গ্রণ কযসত সফ। অগ্রগমত প্রমতসফদন 

আগাভী বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

ঙ) (১) উসজরা মনফ যাী 

অমপায, জটকনাপ, 

কক্সফাজায 

(২) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মফদ্যযৎ উন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

চ) যাস্তায াসয বফদ্যযমতক খ ুঁটি অাযণ ংক্রান্ত 

খ্রনফ যাী প্রদকৌরী, খ্রফদ্যযৎ উিয়ন জফাড য জানান, কক্সফাজায-চট্টগ্রাভ ড়ক ৬ 

রাইদন উিীত কযায স্বাদথ য খ্রফদ্যযৎ উিয়ন জফাড য কর্তযক যাস্তায াদবযয 

বফদ্যযখ্রতক খ ুঁটি অাযদণয কাম যক্রভ 97.5% ম্পি দয়দছ। কক্সফাজায 

জৌযবায আওতায় বফদ্যযখ্রতক  খ ুঁটি অাযদণয কাজ জভয়দযয াদথ ভন্বয় 

কদয ম্পি কযা দফ। 

চ) মনফ যাী প্রসকৌরী, মফদ্যযৎ উন্নন 

জফাড য ও মজএভ, ল্লী মফদ্যযৎ মভমত, 

কক্সফাজায-চট্টগ্রাভ ও কক্সফাজায-

জটকনাপ ড়সকয াসয বফদ্যযমতক 

খ ুঁটি অাযসণয প্রসাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযসফন। বফদ্যযমতক খ ুঁটি 

অাযসণয আসগ মফদ্যযৎ যফযা 

ফসেয মফলটি স্থানীবাসফ প্রচায 

কযসত সফ। 

চ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মফদ্যযৎ উন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

ও 

 মজ এভ, 

ল্লী মফদ্যযৎ মভমত, 

কক্সফাজায 

0২ স্বাস্থয  মফবাগ, কক্সফাজায 

 ক) াাতার, মক্লমনক, ডাগনমষ্টক অমবমান ংক্রান্ত: 

খ্রখ্রবর াজযন, কক্সফাজায জানান জম, জদব্যাী একদমাদগ স্বািয 

অননুদভাখ্রদত ডায়াগনখ্রষ্টক জন্টায উদজরায উদজরা স্বািয খ্রযফায 

খ্রযকল্পনা কভ যকতযায জনর্তদে 28 জভ 2022 খ্রিঃ তাখ্রযখ দত অখ্রবমান 

খ্রযচাখ্ররত দে। এদত াখ্রফ যক দমাখ্রগতা কদযদছন - জজরা ও উদজরা 

প্রান এফাং প্রান। উক্ত অখ্রবমাদন জজরায় জভাট প্যাথরখ্রজ ডায়াগনখ্রষ্টক 

জন্টায ীরগারা ফন্ধ কযা দয়দছ উদজরা ম্যাখ্রজদেট এয ায়তায় ৬টি 

াাতার /ল্যাফদক ৩ ,০০,০০০ /- )খ্রতন রক্ষ )  টাকা জখ্রযভনা কযা দয়দছ 

ক) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর 

কযসত সফ এফং বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ ম্পসকয অফমত কযসত 

সফ। 

 

ক) মমবর াজযন, 

কক্সফাজায  

 খ) কদযানা (জকাখ্রবড-19) াংক্রান্ত:  

কক্সফাজায জজরায বুষ্টায জডাজ ১.২৪,৪৫৬ জন জক বুষ্টায জডাজ জদয়া য়। 

ফতযভাদন জজরায টিকায কবাদযজ ১ভ জডাজ ৭২.৬৯%, ২য় জডাজ ৬৭.৩৪% 

এফাং বুষ্টায জডাজ 8.49% জযাখ্রঙ্গা যণাথী কযাদম্প ৪-১১ ২০২২ ১২- ১৮ 

ফমীদদয জন্য ১ভ জডাজ টিকায কযাদম্পইন কযা ম। এদত জন জযাখ্রঙ্গা 

খ্রশু-খ্রকদাযদদয টিকা জদওয়া য়। রক্ষযভাত্রা অজযদনয ায ৯৪%। 

খ) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর 

কযসত সফ এফং বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ ম্পসকয অফমত কযসত 

সফ। 

 

খ) মমবর াজযন, 

কক্সফাজায 

 গ) 2021-2022 অথ য ফছসয মজওমফ জভযাভত ও ংস্কায  ংক্রান্ত   

2021-2022 ইাং অথ য ফছদয খ্রজওখ্রফ জভযাভত ও াংস্কায কাজ চরভান 

আদছ। স্বািয জফা ও খ্রক্ষা খ্রফবাদগয জভযাভত কাদজয প্রাক্করন ভন্ত্রণারদয়য 

অনুদভাদন াওয়া জগদছ। ফতযভাদন জভযাভত ও াংস্কায কাজগুদরা চরভান 

আদছ।  

গ) 2021-2022 ইাং অথ য ফছদয 

খ্রজওখ্রফ জভযাভত ও াংস্কায  কাজ 

ব্যফাযকাযী দ্রুততায াদথ ম্পি 

কযদত দফ এফাং অগ্রগখ্রত খ্রফলয়ক 

প্রখ্রতদফদন আগাভী বায পূদফ য দাখ্রখর 

কযদফন।  

গ) মনফ যাী প্রসকৌরী,  

স্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

 

 

ঘ) চকমযা উসজরায ফড়ইতরী ইউমনসন আযটিম স্থান 

গত 02/১১/২০২১ ইং তামযসখ জজরা প্রাসকয কাম যার সত ভূমভ 

অমধগ্রসনয অনুসভাদন/সুাময াওা জগসছ এফং গত 01/03/2022 মি. 

তামযসখ ভন্ত্রণারজ অনুসভাদন সসছ। াইটটি জজরা প্রাসকয কাম যারসয 

এরএ াখা জথসক ীভানা মনধ যাযণ (মডভাযসকন) কসয জদওায জন্য 

অনুসযাধ কযা সরা। ফতযভাসন াইসট Pile কামটং এয কাজ চরভান ভসভ য 

মনফ যাী প্রসকৌরী, স্বাস্থয প্রসকৌর অমধদপ্তয, কক্সফাজায জানান।  

ঘ) চকমযা উসজরায ফড়ইতরী 

এরাকা স্বাস্থয মফবাসগয আযটিম 

জন্টায মনভ যাণ কাম যক্রভ দ্রুততায াসথ 

ম্পন্ন কযসত সফ এফং অগ্রগমত 

মফলক প্রমতসফদন আগাভী বায 

পূসফ য দামখর কযসফন। 

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী,  

স্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

 

 

03 ড়ক ও জনথ মফবাগ, কক্সফাজায   

 ক) কক্সফাজায জজরায মরংক জযাড-রাফনী জভাড় ড়ক (এন-১১০) ৪ জরসনয  

উন্নীতকযণ:   

রাফনী জথসক মরংক জযাড ম যন্ত ৪ জরসনয ড়ক মনভ যাণ কাজ মনধ যামযত 

ভসয  ভসধ্য ম্পন্ন কযা সফ ভসভ য, মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ 

মফবাগ, কক্সফাজায বাসক অফমত কসযন। 

ক) রাফনী জথসক মরংক জযাড ম যন্ত ৪ 

জরসনয ড়ক মনভ যাণ কাজ মনধ যামযত 

ভসয ভসধ্য ম্পন্ন কযসত সফ। 

আগাভী বায পূসফ য অগ্রগমত তকযা 

মসসফ অফমত কযসত সফ। 

ক)মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 

  



াতা-৪ 
 খ) জকুা ফাজায জথসক ভগনাভা ঘাট ম যন্ত ড়ক মনভ যাণ ংক্রান্ত 

জকুা ফাজায সত ভগনাভা ঘাট ম যন্ত ড়কটি জাতী ম যাসয  ভাড়সক 

রুান্তমযত কযায প্রমক্রা চরভান। উক্ত ড়সকয ভূমভ অমধগ্রসণয মফলস 

জজরা প্রাক, কক্সফাজায ফযাফয প্রস্তাফ দামখর কযা সসছ ভসভ য মনফ যাী 

প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ মফবাগ, কক্সফাজায বাসক অফমত কসযন। 

খ) (i) মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক ও 

জনথ, কক্সফাজায জকুা ফাজায 

জথসক ভগনাভা ঘাট ম যন্ত যাস্তাটি 

জাতী ম যাসয ভাড়সক 

রূান্তমযত কযায চরভান প্রমক্রায 

অগ্রগমত প্রমতসফদন আগাভী বায 

পূসফ য অফমত কযসফন।  

(ii) ভূমভ অমধগ্রসণয মফলস 

অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কক্সফাজায এয াসথ ভন্ব কসয 

প্রসাজনী দসক্ষ্ গ্রণ কযসত 

সফ। 

খ) (i) অমতমযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব), 

কক্সফাজায  

 

(ii) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 গ) ভাভান্য াইসকাট য মফবাসগয মনসদ যনা ফাস্তফান 

মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ মফবাগ, কক্সফাজায জানান জম,  

ভাড়সকয উব াসবয অফমস্থত অবফধ স্থানা উসিদ ড়ক ও জনথ 

অমধদপ্তসযয একটি চরভান রুটিন কাজ। অমচসযই অবফধ স্থানা উসিদ 

কাম যক্রভ মযচারনা কযায প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা সফ। 

বামত ফসরন, ভাভান্য াইসকাট য মফবাসগয মনসদ যনা ফাস্তফান ংক্রান্ত 

মফলস ভমন্ত্রমযলদ মফবাসগ প্রমতভাস প্রমতসফদন জপ্রযণ কযসত । তাই মতমন 

এ মফলস দ্রুত দসক্ষ্ গ্রসণয জন্য মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ 

মফবাগ, কক্সফাজাযসক অনুসযাধ কসযন।  

গ) (i) ভাড়সকয উব াসবযয 

অবফধ স্থানা উসিসদয জন্য 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ। 

(ii) কক্সফাজায-জটকনাপ ড়সকয 

মানমট মনযসন দ্রুত অবফধ 

স্থানামূ অাযণ কযসত সফ। 

গ)  মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 

ঘ) জচৌপরদন্ডী-ঈদগাও ও খরুকুর জযাসডয স্পীড জেকায অাযণ: 

মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ মফবাগ, কক্সফাজায জানান জম, 

জচৌপরদন্ডী-ঈদগাঁও ও খরুকুর জযাসডয মনমভ যত অমযকমিত ও অপ্রসাজনী 

স্পীড জেকাযমূ উসজরা মনফ যাী অমপায, কক্সফাজায দযসক মনস 

আসরাচনা াসসক্ষ্ ম যাক্রসভ অাযসণয প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

সি।  

ঘ)  খরুকুর ও জচৌপরদন্ডী-ঈদগাঁও 

জযাসডয মনমভ যত স্পীড জেকাযমূ 

সযজমভসন মযদ যন কসয মফমধ 

জভাতাসফক অাযসণয প্রসাজনী 

দসক্ষ্ গ্রণ কযসত সফ।   

ঘ)   মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 ঙ) সয জৌন্দম যফধ যন কাম যক্রভ 

ভাননী প্রধানভন্ত্রীয আগভন উরসক্ষ্য কক্সফাজায মফভানফন্দয সত  ড়সকয 

উব াসবয যাস্তা প্রস্তকযণ জৌন্দযমফধ যন এয জন্য চরমত অথ য ফছসয 

কাh©µg গ্রণ কযা সি। মনধ যামযত ভসয ভসধ্য তা জল কযা সফ ভসভ য 

মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ মফবাগ, কক্সফাজায জানান।  

 

বামত ভাননী প্রধানভন্ত্রীয আগভসনয পূসফ যই সুমনমদ যষ্ট মযকিনা ও কর 

মফবাসগয কাসজয ভন্বসয ভাধ্যসভ কক্সফাজাযসক একটি দৃমষ্টনন্দন য 

মসসফ গসড় জতারায অনুসযাধ জানান।  

 

ঙ) কক্সফাজায মফভানফন্দয সত 

ড়ক প্রস্তকযণ কক্সফাজায 

সযয জৌন্দম যফধ যন এয মনমভসত্ত 

কক্সফাজায উন্নন  কর্তযক্ষ্, 

কক্সফাজায জৌযবা, মটন 

কস যাসযন, ড়ক ও জনথ মফবাগ, 

এরমজইমড ও জজরা মযলদ, 

কক্সফাজায স্ব স্ব দপ্তসযয প্রসাজনী 

অংসয কাজ ভাপ্ত কযায  দসক্ষ্ 

গ্রণ কযসফন।   

ঙ. ১) জচাযম্যান/মচফ, 

কক্সফাজায উন্নন 

কর্তযক্ষ্ 

২) জভয, 

কক্সফাজায জৌযবা 

৩) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ,কক্সফাজায 

৪) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ 

 চ) "কক্সফাজায জজরায যামু-পসতখাঁযকুর-ভমযচযা জাতী ভাড়ক (এন এফং 

(এন-১১৩) মথামথভান প্রস্থতা উন্নীতকযণ" ীল যক প্রকিোঃ 

মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক মফবাগ জানান, যামু পসতখাঁযকুর-ভমযচযা জাতী 

ভাড়সকয মকোঃ মভোঃ এ মকরঘাট জফইরী জতুয স্থসর মম গাড যায জতু 

মনভ যাসণয রসক্ষ্য ভূমভ অমধগ্রসণয প্রস্তাফ জজরা প্রাক, কক্সফাজায দপ্তসয 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রসণয অনুসযাধ কযা সসছ।  

চ) যামু পসতখাঁযকুর-ভমযচযা জাতী 

ভাড়সকয ৩ মকোঃ মভোঃ মনভ যাসণয 

কাজ মনধ যামযত ভসয ভসধ্য ম্পন্ন 

কযসত সফ। আগাভী বায পূসফ য 

অগ্রগমত তকযা মসসফ অফমত 

কযসত সফ। 

চ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ 

04 গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায 

 ক) নতুন ামকযট াউজ মনভ যাণ প্রকি 

মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায মর ডাউন ামকযট াউজ ীভানা 

মফলস স্থাতয অমধদপ্তসযয াসথ জমাগাসমাগ কযা সসছ। তত্ত্বাফধাক স্থমত 

া কক্সফাজাসয এস াইট মযদ যন কসয নকা প্রণন শুরু কযা সফ ভসভ য 

বা জানান।  

ক) কক্সফাজায মর ডাউন ামকযট 

াউজ ীভানায ভসধ্য ৬-৮ তরা 

মফমষ্ট আদৄমনক সুসমাগ-সুমফধা 

ম্পন্ন ামকযট াউজ মনভ যাসণয জন্য 

মমনয মচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণার 

ফযাফয জপ্রমযত প্রস্তাফ অনুসভাদসনয 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত 

সফ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ক. ১) জজরা প্রাক, 

কক্সফাজায  

 

২)  মনফ যাী প্রসকৌরী, 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায।      

 ঘ) যকাময অমপা য ডযমভটময মনভ যাণ  

জজরা প্রাসকয পুযাতন ফাংসরাসত ডযমভটময বফসনয নকা প্রনমসনয জন্য 

স্থাতয অমধদপ্তযসক ত্র জপ্রযণ কযা সমসছ। অত্র দপ্তসযয জপ্রমযত চামদায 

জপ্রমক্ষ্সত স্থাতয নকা াওা মামন। উসল্লখ্য প্রকিটিয আওতা াযা জদস 

একই নকা জভাতাসফক ডযমভটময বফন মনভ যাসণয রসক্ষ্য ২১০×১২০' জমভয 

প্রসমাজন। নকা প্রামপ্তয য প্রাক্করন প্রস্তুত কযা ম্ভফ সফ। 

 

কক্সফাজায অমপা য কসরামনসত জরুময মবমত্তসত একটি আদৄমনক সুসমাগ-সুমফধা 

ম্পন্ন অমপা য জকাাট যায মনভ যাসণয রসক্ষ্য প্রাক্করণ প্রস্তুত পূফ যক ভন্ত্রণারস 

ঘ) (i) কক্সফাজায জজরা প্রাসকয 

পুযাতন ফাংসরায খামর জাগা ০৪ 

তরা মফমষ্ট আদৄমনক সুসমাগ-সুমফধা 

ম্পন্ন যকাযী অমপা য ডযমভটময 

মনভ যাসণয রসক্ষ্য স্থাতয অমধদপ্তয-এ 

জমাগাসমাগ কসয নকা প্রস্তুত 

প্রসাজনী কাম যক্রভ গ্রণ কযসত 

সফ।  

ii) কক্সফাজায অমপা য কসরামনসত 

একটি আদৄমনক সুসমাগ- 

ঘ)  মনফ যাীপ্রসকৌরী, 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায এফং গঠিত 

কমভটি 

 

 

 

 

 

 



াতা-০৫ 
 জপ্রযণ কযা সসছ ভসভ য মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায বাসক 

অফমত কসযন। 

(সুমফধা ম্পন্ন অমপা য জকাাট যায 

মনভ যাসণয প্রসাজনী কাম যক্রভ 

অব্যাত যাখসত সফ। 

 

 ঙ) ভমন্বত জজরা অমপ বফন মনভ যাণ ংক্রান্ত 

ভমন্বত জজরা অমপ বফন মনভ যাসণয জন্য জমভ মনধ যাযণ কযা প্রসাজন ভসভ য 

মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায  বাসক জানান।  

ঙ) ভমন্বত জজরা অমপ বফন মনভ যাসণয 

জমভয প্রস্তাফ জপ্রযসণয মনসম্নাক্ত কমভটি 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন। 
 

গঠিত কমভটিোঃ 

১। অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কক্সফাজায- আফাক 

২। মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয 

মফবাগ, কক্সফাজায- দস্য 

৩। কাযী কমভনায (ভূমভ), 

দয, কক্সফাজায- দস্য 

ঙ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায এফং গঠিত 

কমভটি 

 চ) ভসডর ভমজদ মনভ যাণ ংক্রান্ত 

মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায বা মনম্নভসত ভসডর ভমজদ 

মনভ যাসণয তথ্য উস্থান কসযন: 

ক্র:নং জজরা/উসজরা ফতযভান অফস্থা 

০১ জজরা দয (জকন্দ্রী 

জাসভ ভমজদ) 

০৯ /০১/২০২২ইং মফমবন্ন কাযণ উসল্লখ 

পূফ যক কাজটি কয জত াযসফ না। ভসভ য 

অব্যমত জচস সত্রয ভাধ্যসভ অয 

দপ্তযসক অফমত কসযন। ঠিকাদাযী 

প্রমতষ্ঠাসনয চুমক্তফামতসরয জন্য 

সুাময ঊবযতন কর্তযসক্ষ্য মনকট 

ত্র জপ্রযণ কযা সসছ 

০২ কক্সফাজায দয 

(উসজরা মযলদ 

ংরগ্ন) 

কক্সফাজায দয: 2য় তরা ছাদ ঢারাই 

22 জুন/22।  

০৩ যামু (ভন্ডরাড়া, যামু) যামু (ভন্ডরাড়া, যামু): 1ভ তরা ছাদ 

ঢারাই 22 জুন/22। 

০৪ চকমযা (উসজরা 

মযলদ চত্বয, 

কাামযাসঘানা, 

ভগফাজায, চকমযা) 

অস্থাী ভমজদ মনভ যাণ ম্পন্ন, 

জভামফরাইসজন কাজ চরভান। 

০৫ কুতুফমদা জমভ াওা মামন 

০৬ জকুা (ফাযফামকা 

ইউমনন মযলসদয 

াস) 

জকুা: ামবয াইর ঢারাইসয 

প্রস্তুমত চরসছ। 

০৭ ভসখারী (উসজরা 

মযলসদয মফযীত 

াসবয, উসজরা 

মযলদ এরাকা, 

ভসখারী) 

অস্থাী ভমজদ মনভ যাণ ভাপ্ত। মনভ যাণ 

াইসটয উমযমস্থত পুযাতন ভমজদ 

ও যকাময অমপা য ডযমভটময 

ভস্ত স্থানা অাযণ কসয াইটি 

বুসঝ াওা াসসক্ষ্ মনভ যাণ কাজ শুরু 

কযা সফ। 

০৮ উমখা(ভমযচযা ফাজায 

জষ্টন) 

উমখা : অস্থাী ভমজদ মনভ যাণ কাজ 

ম্পন্ন। মনভ যাণ াইসটয উমযমস্থত 

পুযাতন ভমজদ ও যকাময অমপা য 

ডযমভটময ভস্ত স্থানা অাযণ 

কসয াইটি বুসঝ াওা াসসক্ষ্ 

মনভ যাণ কাজ শুরু কযা সফ 

  ০৯ জটকনাপ (জটকনাপ 

জৌযবা ংরগ্ন) 
নীচ তরায করাভ ঢারাই ম্পন্ন 

 

উ-মযচারক, ইরামভক পাউসন্ডন, কক্সফাজায বাসক অফমত কসযন জম, 

কুতুফমদা ভসডর ভমজসদয জমভয মফলস কাগজত্রামদ জমবাসফ প্রস্তাফ 

জপ্রযসণয অথ যাৎ দাগ ও খমতান নম্বয এফং ভমজদটি কতটুকু এমযা জুসড় 

আসছ তা মথামথ ফাস্তফান কযা মন। ভসডর ভমজসদয জমভয মফলস 

মথামথ কাগজত্রামদ ংমৄক্ত কসয পুনযা পূণ যাঙ্গ প্রস্তাফ জপ্রযসণয জন্য 

উসজরা মনফ যাী অমপায, কুতুফমদাসক জপ্রযণ কযা সসছ।  

বামত, কুতুফমদা ভসডর ভমজসদয জমভয মফলস কাগজত্রামদ দ্রুত 

অনুসভাদসনয মফলস কামকযী ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য উ-মযচারক, ইরামভক 

পাউসন্ডন, কক্সফাজাযসক অনুসযাধ কসযন। 

চ) ভসডর ভমজসদয  মনভ যাণ 

কাসজয গমত ত্বযামন্বত  কযসত সফ।  

২) ভসডর ভমজদ এয মনভ যাণ 

কাসজয ভস্যা/প্রমতফেকতা মূ 

মচমিত কসয যাময জজরা 

প্রাসকয াসথ জমাগাসমাগ কসয  

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত 

সফ।  

৩) কুতুফমদা ভসডর ভমজসদয 

জমভয প্রস্তাফ অনুসভাদসনয মফলস 

জরুময মবমত্তসত ব্যফস্থা গ্রণ কযসত 

সফ। অগ্রগমত আগামভ বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

চ) (i) উসজরা মনফ যাী 

অমপায, কুতুফমদা, 

কক্সফাজায 

(ii) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায 

ও 

(iii) উ মযচারক, 

ইরামভক পাউসন্ডন 

কক্সফাজায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



াতা-০৬ 
05 স্থানী যকায প্রসকৌর মফবাগ (এরমজইমড), কক্সফাজায     

 ক) গ্রাভীণ ড়ক জভযাভত/ংযক্ষ্ণ 

 ২০২১-২২ অথ য ফছসযয অথ য ফযাদ্দ াওা জগসছ। প্রাক্করন অনুসভাদসনয 

কাজ প্রমক্রাধীন ভসভ য মনফ যাী প্রসকৌরী জানান। 

ক) গ্রাভীণ ড়ক জভযাভত/ংযক্ষ্ণ 

প্রকসিয কাজ  মথাভস শুরু কযসত 

সফ।  আগাভী বায পূসফ য অগ্রগমত 

প্রমতসফদন জপ্রযণ কযসত সফ। 

ক) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, 

কক্সফাজায 

 খ) স্থানী যকায প্রসকৌর অমধদপ্তয কর্তযক ফাস্তফানাধীন প্রকি: 

মফমবন্ন প্রকসিয আওতা ফতযভাসন ড়ক 80.০০ খ্রকঃখ্রভঃ, ব্রীজ কারবাট য 

1584 খ্রভঃ কাজ চরভান আদছ।  

 

খ) স্থানী যকায প্রসকৌর অমধদপ্তসযয 

ফাস্তফানাধীন প্রকসিয কাজ গুণগত ভান 

ফজা জযসখ মনধ যামযত ভসয ভসধ্য 

ম্পন্ন কযসত সফ। আগাভী বায পূসফ য 

অগ্রগমত প্রমতসফদন জপ্রযণ কযসত সফ।  

খ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, 

কক্সফাজায 

 গ) মফভান ফন্দয ংরগ্ন (ফাকখারী নদীয উয) খরুকুর মেজ এফং 

ংসমাগ ড়ক মনভ যাণ: 

এরমজইমড কর্তযক মেজ মনভ যাসণয াইট নফমনমৄক্ত ঠিকাদাযসক স্তান্তয কযা 

সসছ। ভূমভ অমধগ্রসণয মফলটি প্রমক্রাধীন। ফতযভাসন প্রকসিয কাজ 

পুসযাদসভ চরভান যসসছ। কাসজয অগ্রগমত সন্তালজনক ভসভ য বাসক 

অফমত কযা ।  

গ) কক্সফাজায মফভানফন্দয ংরগ্ন 

খরুকুর মেসজয মনভ যাণ কাজ গুণগত ভান 

ফজা জযসখ মনধ যামযত ভসয ভসধ্য 

ম্পন্ন কযসত সফ। আগাভী বায পূসফ য 

অগ্রগমত প্রমতসফদন জপ্রযণ কযসত সফ। 

গ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, 

কক্সফাজায 

 ঘ) উসজরা মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স মনভ যাণ প্রকি: 

মনফ যাী প্রসকৌরী, স্থানী যকায প্রসকৌর অমধদপ্তয, কক্সফাজায জানান, 

জটকনাপ ও ভসখারী উসজরা মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স বফন স্তান্তয কযা 

সসছ। যামু উসজরা মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স বফসনয কাজ চরভান। মায 

গড় অগ্রগমত ৯৫%। উমখা উসজরা মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স বফন মনভ যাণ 

কাজ প্রা জল ম যাস। চকমযা উসজরা মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স বফসনয 

মফলস ভন্ত্রণার সত  অনুসভাদন াওা জগসছ। 

ঘ) মনধ যামযত ভসয ভসধ্য উসজরা 

মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স বফন মনভ যাণ ংক্রান্ত 

কাজ ফাস্তফান কযসত সফ। এ ংক্রান্ত 

অগ্রগমত আগাভী বায পূসফ য অফমত 

কযসফন। 

 

 

ঘ. মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, 

কক্সফাজায 

 

 

 

 

 ঙ) ‘‘গ্রাভীণ অফকাঠাসভায উন্নন প্রকি’’: 

খ্রনফ যাী প্রদকৌরী, িানীয় যকায প্রদকৌর অখ্রধদপ্তয, কক্সফাজায জানান, 

ম যটন জজরা কক্সফাজায এয আথ য াভখ্রজক উিয়দনয রদক্ষয জজরায 

ভাননীয় াংদ দস্যগদণয অনুদযাদধ জজরাধীন উদজরায জন্য ম্পূণ য 

খ্রজওখ্রফ’য অথ যায়দণ 720.00 জকাটি টাকায ব্যদয় ‘‘গ্রাভীণ অফকাঠাদভায 

উিয়ন প্রকল্প” ীল যক একটি প্রকল্প প্রস্তাফ কযা দয়দছ। জপব্রুয়াখ্রয-2022 

জথদক জুন 2025 জভয়াদদ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয প্রস্তাখ্রফত প্রকল্পটি িানীয় 

যকায খ্রফবাগ জথদক খ্রযকল্পনা কখ্রভদন জপ্রযণ কযা দয়দছ। এই 

প্রকদল্পয ভাধদভ কক্সফাজায জজরায় 11.30 খ্রক:খ্রভ: উদজরা ড়ক 

উিয়ন, 53.53 খ্রক:খ্রভ: ইউখ্রনয়ন ড়ক উিয়ন, 174.89 খ্রক:খ্রভ: গ্রাভ 

ড়ক উিয়ন, 70.00 খ্রক:খ্রভ: ড়ক পুন যফান, 861 খ্রভ: )23টি) ব্রীজ 

খ্রনভ যাণ, 914.50 খ্রভ:)391টি) কারবাট য খ্রনভ যাণ, 5টি গ্রাভীণ ফাজায উিয়ন 

এফাং 5টি জজটি খ্রনভ যাণ কযা দফ। জজরায গ্রাভীণ অফকাঠাদভা উিয়দনয 

স্বাদথ য প্রকল্পটি দ্রুত অনুদভাদদনয প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রদণয জন্য বায 

দস্যগণ অনুদযাধ কদযন। 

ঙ) কক্সফাজায জজরায ‘‘গ্রাভীণ 

অফকাঠাসভায উন্নন প্রকি” ীল যক 

প্রকিটি দ্রুত অনুসভাদন ও মথামথবাসফ 

ফাস্তফাসনয প্রসাজনী উসযাগ গ্রণ 

কযসত সফ। এ ংক্রান্ত অগ্রগমত আগাভী 

বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

ঙ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, 

কক্সফাজায 

 

 

 

 

 চ) ভগ্র জদস য ও ইউমনন ভূমভ অমপ মনভ যাণ প্রকি 

উসজরা ম যাদয় 18 টি ভূখ্রভ অখ্রপ খ্রনভ যাণ কাদজয অনুদভাদন াওয়া 

জগদছ। 10টিয কাজ ভাপ্ত। ০8 টিয খ্রনভ যাণ কাজ চরভান যদয়দছ। মায গড় 

অগ্রগখ্রত ৯0%। 

চ) (1) মনধ যামযত ভসয ভসধ্য গুণগত 

ভান ফজা জযসখ প্রকসিয কাজ ভাপ্ত 

কযসত সফ এফং কাসজয অগ্রগমত আগাভী 

বায পূসফ য অফমত কযসফন। (২) কাসজয 

গুণগত ভান ফজা যাখায স্বাসথ য ংমিষ্ট 

উসজরা মনফ যাী অমপাযগণ, উসজরা 

মযলদ কভসেক্স বফন মনভ যাণ ও ইউমনন 

ভূমভ অমপসয কাজ মযদ যন কসয 

প্রমতসফদন মদসফন। 

চ) (১)  মনফ যাী 

প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, 

কক্সফাজায, 

(২) ংমিষ্ট উসজরা 

মনফ যাী অমপায, 

কক্সফাজায 

 ছ) ফহুমুখী দ্যসম যাগ ব্যফস্থানা আশ্রন প্রকি (MDSP): 

ফহুমুখী দ্যসম যাগ ব্যফস্থানা আশ্রণ প্রকসিয আওতা কক্সফাজায জজরা 

জভাট- ৬২টি  স্কুর কাভ াইসক্লান জল্টায অনুসভাদন াওা জগসছ। উক্ত 

অনুসভাদনপ্রাপ্ত াইসক্লান জল্টায এয কাজ চরভান যসসছ। কাসজয গড় 

অগ্রগমত ৯৫%।  

ছ) ফহুমুখী দ্যসম যাগ ব্যফস্থানা প্রকসিয 

কাজ মনধ যামযত ভসয ভসধ্য ম্পন্ন 

কযসত সফ এফং কাসজয অগ্রগমত 

আগাভী বায পূসফ য অফমত কযসত সফ। 

ছ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, কক্সফাজায। 

 

 জ) মদ এটিএভ জাপয আরভ ভামল্টমডমমেন একাসডমভ, যামু জথসক 

জভমযন ড্রাইব ম যন্ত ংসমাগ ড়ক মনভ যাণ ংক্রান্ত 

মদ এটিএভ জাপয আরভ ভামল্টমডমমেন একাসডমভ যামু সত জভমযন 

ড্রাইব ংসমাগ ড়কটিয উন্নসনয জন্য ১.০০ মক.মভ. দযত্র আফান 

কসয ঠিকাদায মনফ যাচন কযা সসছ এফং অফমষ্ট ৫.০০ মক.মভ. ড়ক 

মফবব্যাংসকয অথ যাসন EMCRP প্রকসি কাসজয মডমমভূক্ত কযায 

জন্য প্রস্তাফ জপ্রযণ কযা সসছ, মা ম্প্রমত ECNEC কর্তযক অনুসভামদত 

সসছ।  

জ) মদ এটিএভ জাপয আরভ 

ভামল্টমডমমেন একাসডমভ, যামু জথসক 

জভমযন ড্রাইব ংসমাগ ড়সকয মনভ যাণ 

কাজ দ্রুত জল কযায জন্য মনফ যাী 

প্রসকৌরী, এরমজইমড, কক্সফাজায 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন এফং 

কাসজয অগ্রগমত ম্পসকয আগাভী বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

জ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, কক্সফাজায 



াতা-০৭ 

 ঝ) ফাকঁখারী  যাফায  ডযাভ  জভযাভত  ংক্রান্ত 

ফাকঁখারী যাফায ডযাভ পুনোঃমনভ যাসণয জন্য এরমজইমড দয দপ্তয সত 

জমাগাসমাগ কযা এমা উন্নন ব্যাংক (এমডমফ) তা পুনোঃফাস্তফাসনয 

জন্য ম্মত সসছ। ফতযভাসন PRA াসবয এফং Soil test কাজ 

ম্পন্ন সসছ। অস্থাী ফাধ মনভ যাণ কাজ জল।  

বামত, মনফ যাী প্রসকৌরী, স্থানী যকায প্রসকৌর মফবাগ, কক্সফাজায 

এয দৃমষ্ট আকল যণ কসয ফসরন, যাফায ডযাভটি আগাভী জচ জভৌসুভ শুরুয 

আসগ প্রসাজনী জভযাভত/পুনোঃফাস্তফান কযা না জগসর স্থানী কৃলসকয 

চযভ ক্ষ্মত ামধত সফ। তাই মতমন আগাভী জচ জভৌসুভ শুরুয পূূ্সফ যই মাসত 

যাফায ডযাভটি জভযাভত/পুনোঃফাস্তফান কযা  জজন্য দ্রুত ব্যফস্থা মনসত 

মনফ যাী প্রসকৌরী, এরমজইমড, কক্সফাজাযসক মফসলবাসফ অনুসযাধ কসযন।  

ঝ) আগাভী জচ জভৌসুভ শুরুয পূসফ যই 

যাফায ডযাভ জভযাভত/পুনোঃমনভ যাসণয 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ। 

ঝ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, কক্সফাজায 

 ঞ) জকাট ফাজায-জানায াড়া যাস্তা ংস্কায 

মনফ যাী প্রসকৌরী, এরমজইমড, কক্সফাজায, জানান জম, জকাটফাজায- 

জানায াড়া যাস্তা ংস্কাসযয  কাজ দ্রুত ম্পন্ন কসয উক্ত যাস্তাটি মান 

চরাচসরয উসমাগী কযায চরভান যসসছ।   

ঞ)  জকাট ফাজায-জানায াড়া যাস্তায 

ংস্কায কাজ গুণগত ভান ফজা  জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য ম্পন্ন কযসত 

সফ। 

ঞ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজইমড, কক্সফাজায 

06 কক্সফাজায জৌযবা 

 ক) মানজট মনযন ংক্রান্ত 

জভয, কক্সফাজায জৌযবা জানান জম, কক্সফাজায যসক মানজট মুক্ত 

যাখায রসক্ষ্য জৌয এরাকা অবফধ টভটভ চরাচর ফসেয প্রসচষ্টা অব্যাত 

যসসছ। 

ক) কক্সফাজায যসক মানজটমুক্ত 

যাখায রসক্ষ্য অবফধ টভটভ চরাচর 

ফসেয জন্য প্রসচষ্টা অব্যাত যাখসত 

সফ। 

ক) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

 খ) উন্নত ফজযয ব্যফস্থানায  রসক্ষ্য  ডামম্পং গ্রাউন্ড মনভ যাণ প্রকি 

জভয, কক্সফাজায জৌযবা জানান জম, 

(i) ডামম্পং গ্রাউন্ড প্রকসিয মফলটি জজরা প্রাসনয াসথ ভন্ব কসয 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা সফ। 

 (ii) ফজযয ব্যফস্থানায মফলস মযসফ অমধদপ্তসযয াসথ আসরাচনাক্রসভ 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা সফ।  

 

খ) ফজযয ব্যফস্থানায মফলস জভয, 

কক্সফাজায জৌযবা ও মযসফ 

অমধদপ্তয, কক্সফাজায আসরাচনায 

ভাধ্যসভ ভমন্বত ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন 

এফং আগাভী বায পূসফ য ডামম্পং গ্রাউন্ড 

প্রকসিয অগ্রগমত ম্পসকয অফমত 

কযসফন। 

খ) (১) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

 

২) উ-মযচারক, 

মযসফ অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 গ) কক্সফাজায জৌযবা যাস্তামূ মান চরাচর উসমাগীকযণ 

জভয, কক্সফাজায জৌযবা জানান জম, 

(i) কক্সফাজায জৌয এরাকায যাস্তামূ মান চরাচসরয উসমাগী কযায 

রসক্ষ্য যাস্তায ংস্কায কাজ চরভান যসসছ এফং জড্রন মযস্কায কাম যক্রভ 

চরভান। 
 

(ii) মফটিমএর এয ক্ষ্মতয ব্যাাসয ংমিষ্টসদয াসথ বা কযা সসছ 

এফং ক্ষ্মতয মফলস জমৌথ াসবয কসয ক্ষ্মতয মযভাণ মনধ যাযণ াসসক্ষ্ 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা সফ। 

গ)(i) কক্সফাজায জৌয এরাকায যাস্তা 

মূ মান চরাচসরয উসমাগী কযায 

জন্য স্থানী যকায ভন্ত্রণার জথসক 

প্রাপ্ত ফযাদ্দ জভাতাসফক দ্রুত ংস্কায কাজ 

ও জড্রনমূ মযিন্নকযণ ম্পন্ন কযসত 

সফ। 

 (ii) জভয, জৌযবা এফং কাযী 

মফবাগী প্রসকৌরী, জটমরকভ, 

মফটিমএর ভন্ব কসয মফটিমএর এয 

ক্ষ্মতয ব্যাাসয প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযসফন এফং আগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

গ)(i) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

(ii) কাযী মফবাগী 

প্রসকৌরী, জটমরকভ, 

মফটিমএর, কক্সফাজায 

 ঘ) UGIIP-III প্রকি ংক্রান্ত: 

UGIIP-III প্রকসিয আওতা কক্সফাজায জৌযবায মফমবন্ন এরাকায় 

11 টি প্রকদল্পয ভদধ্য ইদতা ভদধ্য 3টি কাজ ম্পি দয়দছ ফাকী 8টি 

প্রকদল্পয কাদজয অগ্রগখ্রত ৭৫%। 

 

ঘ) UGIIP-III প্রকদল্পয আওতায় 

কক্সফাজায জৌযবায খ্রফখ্রবি এরাকায় 

11 টি প্রকদল্পয অগ্রগখ্রত প্রখ্রতদফদন 

তকযা খ্রদদফ আগাভী বায পূদফ য 

অফখ্রত কযদফন। 

ঘ) জভয়য, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজয 

 ঙ) UGIIP-III প্রকসিয আওতা ফমস্ত উন্নন ংক্রান্ত: 

UGIIP-III প্রকসিয আওতা কক্সফাজায জৌযবায মফমবন্ন এরাকায 

১০টি ফখ্রস্ত উিয়ন কাজ চরভান যদয়দছ।  উক্ত প্রকদল্পয কাদজয অগ্রগখ্রত 

70.50%। 

 

ঙ) UGIIP-III প্রকসিয আওতা 

কক্সফাজায জৌযবায মফমবন্ন এরাকায 

১০টি ফমস্ত উন্নন কাসজয অগ্রগমত 

প্রমতসফদন তকযা মসসফ আগাভী 

বায পূসফ য অফমত কযসফন।  

ঙ) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

চ) MGSP প্রকি ংক্রান্ত: 

MGSP প্রকদল্পয আওতায় কক্সফাজায জৌযবায খ্রফখ্রবি এরাকায 8টি 

যাস্তায উিয়ন কাজ চরভান। উক্ত প্রকদল্পয কাদজয অগ্রগখ্রত 9৩.৪৪%। 

 

চ) MGSP প্রকসিয আওতা 

কক্সফাজায জৌযবায মফমবন্ন এরাকায 

৮টি যাস্তায উন্নন কাসজয অগ্রগমত 

প্রমতসফদন তকযা মসসফ আগাভী 

বায পূসফ য অফমত কযসফন।  

চ) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

ছ) কক্সফাজায জৌযবায মনজস্ব তমফসরয আওতা চরভান উন্নন 

প্রকি 

কক্সফাজায জৌযবায খ্রনজস্ব তখ্রফদরয আওতায় জৌযবায খ্রফখ্রবি 

ওয়াদড যয ১5টি উিয়নমূরক কাদজয অগ্রগখ্রত 5৪.০০%।  

 

ছ) কক্সফাজায জৌযবায মনজস্ব 

তমফসরয আওতা জৌযবায মফমবন্ন 

ওাসড যয ১১টি উন্ননমূরক কাসজয 

অগ্রগমত প্রমতসফদন তকযা মসসফ 

আগাভী বায পূসফ য অফমত কযসফন।  

ছ) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 



াতা-০৮ 

 জ) বামত ফসরন, কক্সফাজায জজরা সযয অবযন্তযীণ চরভান উন্নন 

কাম যক্রসভয অগ্রগমত এফং ভন্ব মফলস কক্সফাজায উন্নন কর্তযক্ষ্, 

কক্সফাজায জৌযবা, ড়ক  ও জনথ মফবাগ, জনস্বাস্থয প্রসকৌর, মফদ্যযৎ 

মফবাগ একামধক যকাময মফবাসগয াসথ মফগত ১৪/০২/২০২১, 

১৬/০২/২০২১, ১৮/০২/২০২১, ১৯/০২/২০২১, ১৮/০৫/২০২১ ও 

৩০/০৬/২০২১ তামযসখ বা অনুমষ্ঠত । এছাড়া ভামক জজরা উন্নন 

ভন্ব বায জজরা সযয অবযন্তযীণ চরভান উন্নন কাম যক্রসভয অগ্রগমত 

এফং ভন্ব মফলস আসরাচনা কযা । মকন্তু বা গৃীত মদ্ধান্তমূ 

ফাস্তফামত না ওায কাযসণ াধাযণ ভানুসলয চরাসপযা, মানফান 

চরাচর নানামফধ নাগমযক অসুমফধা জদখা মদসসছ ও এরাকায 

জনাধাযণসক ীভাীন দ্যসবযাগ জাাসত সি। াাাম অমতত্তয 

অরুসণাদ স্কুর ংরগ্ন যাস্তা, ামকযট াউজয যাস্তা, মফাভ পাউসন্ডজনয 

যাস্তা এফং নুমনাছড়া অথ্যযাৎ মফআইডমিউটি ঘাসটয যাস্তায ংস্কায কাজ 

ম্পন্ন কযা প্রসাজন।  ম যটন জভৌসুসভ আগত মফপুর ংখ্যক ম যটক ও 

স্থানী নাগমযকগসণয চরাচর মনমফঘ্ন কযসত দ্রুততভ ভস ংস্কায কাজ 

ম্পন্ন কযা প্রসাজন। মতমন আসযা ফসরন যকাসযয ভাননী 

ভন্ত্রী/মচফ উবযতন কভ যকতযাবৃন্দ কক্সফাজায পযকাসর যাস্তা ঘাসটয 

ফতযভান মযমস্থমতসত জক্ষ্াব প্রকা কসযন থাসকন। অমধকন্তু, যফাী ও 

ইউএন অগ যানাইসজন মফসদী ভানুল সযয এরূ অফস্থা মনস প্রাই 

অসন্তাল প্রকা কসযন। কক্সফাজায জৌযবায উন্নন প্রকিমূ দ্রুত 

ম্পন্ন কযায মফলস মতমন জৌযবা কর্তযসক্ষ্য মফসল দৃমষ্ট আকল যণ পূফ যক 

পুনযা অনুসযাধ জানান। 

জ) কক্সফাজায সযয অবযন্তযীণ 

চরভান উন্নন প্রকিমূ দ্রুত ম্পন্ন 

কযসত সফ। প্রকিমূসয কাসজয গমত 

ত্বযামন্বত কযসত সফ এফং জনদ্যসবযাগ 

রাগসফ প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত 

সফ। 

জ.১) জচাযম্যান/মচফ, 

কক্সফাজায উন্নন 

কর্তযক্ষ্  

২) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা  

৩) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ 

মফবাগ/মফদ্যযৎ উন্নন 

জফাড য/জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয,কক্সফাজায 

 ঝ) কক্সফাজায জৌযবায মফসল ফযাসদ্দয আওতা চরভান উন্নন প্রকি 

কক্সফাজায জৌযবায খ্রফদল ফযাদেয আওতায় ০২ টি উিয়নমূরক  

কাদজয ভদধ্য 1টি ম্পি দয়দছ এফাং 1টি প্রকদল্পয কাদজয অগ্রগখ্রত 

59%।   

ঝ) কক্সফাজায জৌযবায মফসল 

ফযাসদ্দয আওতা ০২ টি উন্ননমূরক 

কাসজয অগ্রগমত প্রমতসফদন তকযা 

মসসফ আগাভী বায পূসফ য অফমত 

কযসফন।  

ঝ) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

 ঞ) “গ্রীনাউজ গ্যা খ্রনঃযণ কভাদনায রদক্ষয কক্সফাজায জৌয 

এরাকায় খ্রযদফ ফান্ধফ জৌয চাখ্ররত ড়কফাখ্রত িান” 

খ্রযদফ, ফন ও জরফাম়ু খ্রযফতযন ভন্ত্রণারয়, জরফায়ু খ্রযফতযন-2 এয 

স্মাযক নম্বয-22.00.0000.086.14.059.21.212 তাখ্রযখ: 

12/09/2021 12/09/2021 খ্রিষ্টাব্দ মূদর  ট্রাি পাদডয অথ যায়দন 

কক্সফাজায জৌযবা, কক্সফাজায কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন “গ্রীনাউজ গ্যা 

খ্রনঃযণ কভাদনায রদক্ষয কক্সফাজায জৌয এরাকায় খ্রযদফ ফান্ধফ জৌয 

চাখ্ররত ড়কফাখ্রত িান” ীল যক প্রকদল্পয আওতায় কক্সফাজায জৌয 

এরাকায় খ্রযদফ ফান্ধফ জৌয খ্রফদ্যযতাখ্রয়ত ড়কফাখ্রত িাদণয জন্য 

200.০০ (দ্যইত) রক্ষ টাকা ফযাে প্রদান কযা দয়দছ। 

ঞ) কক্সফাজায জৌযবায “গ্রীনাউজ 

গ্যান খ্রন:যণ কভাদনায রদক্ষয 

কক্সফাজায জৌয এরাকায় খ্রযদফ 

ফান্ধফ জৌয খ্রফদ্যযতাখ্রয়ত ড়কফাখ্রত 

িান" ীল যক প্রকল্পটি কাসজয 

অগ্রগমত প্রমতসফদন তকযা মসসফ 

আগাভী বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

২) উমযচারক, স্থানী যকায 

প্রকসিয কাজ মনমভত মযফীক্ষ্ণ 

কযসফন। 

ঞ) (১) উমযচারক, 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

(২) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

 ট) কক্সফাজায জৌযবা উিয়নমূরক কভযকাড াংক্রান্ত:  

বাখ্রত কক্সফাজায জজরায াংখ্রিষ্ট জৌয এরাকামূদ খ্রফখ্রবি উিয়ন 

প্রকল্পমূ চরভান থাকায় খ্রফখ্রবি িাদন সুদয় াখ্রনয াই রাইন িান, 

যাস্তা াংস্কাযজখ্রনত জখোঁড়াখ ুঁখ্রড়, দযয প্রধান ড়দকয জেন খ্রনভ যাণ 

যাস্তা াংস্কায কাজ চরভান থাকায় খ্রফখ্রবি দয়দন্ট অবযন্তযীণ কযাফরমূ 

খ্রনযফখ্রেি ইন্টাযদনট াংদমাগ ফজায় যাখায খ্রফলদয় আদরাচনা কদযন। 

াাাখ্র কক্সফাজায জজরা খ্রফখ্রবি ড়দক চরভান উিয়ন প্রকল্পমূদয 

এয আওতায় পূদফ যই ড়ক/যাস্তা/জেন খ্রনভ যাদণয খ্রফলদয় কক্সফাজায উিয়ন 

কর্তযক্ষ এয াদথ ভন্বয়কযণ একান্ত প্রদয়াজন ভদভ য বায় আদরাচনা 

কযা য়।   

ট) কক্সফাজায জজরায াংখ্রিষ্ট জৌয 

এরাকামূদ খ্রফখ্রবি ড়দক চরভান 

উিয়ন প্রকল্পমূদয এয আওতায় পূদফ যই 

ড়ক/যাস্তা/জেন খ্রনভ যাদণয খ্রফলদয় 

কক্সফাজায উিয়ন কর্তযক্ষ এয াদথ 

ভন্বয় কযদত দফ। 

জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

07 কক্সফাজায মফভান ফন্দয উন্নন প্রকি 

 ব্যফস্থাক, কক্সফাজায মফভান ফন্দয, কক্সফাজায জানান জম, 

(i)কক্সফাজায খ্রফভানফন্দয উিয়ন: (3য় াংদাখ্রধত)   

প্রাক্কখ্ররত ব্যয়: 201564.61 রক্ষ টাকা। খ্রএএখ্রফ অাংদয কাদজয জভাট 

অগ্রগখ্রত-98.০%।  

(ii)কক্সফাজায খ্রফভানফন্দদযয খ্রঝনুক আকৃখ্রতয দৃখ্রষ্ট নন্দন আন্তজযাখ্রতক 

প্যাদঞ্জায টাখ্রভ যনার বফন খ্রনভ যাণ:  প্রাক্কখ্ররত ব্যয়: 27788.00 রক্ষ 

টাকা। খ্রএএখ্রফ অাংদয কাদজয জভাট অগ্রগখ্রত-৬৮.৭৫%।  

(iii)কক্সফাজায খ্রফভানফন্দদযয মুদ্র ফদক্ষ যানওদয় ম্প্রাযণ প্রকল্প:  

প্রাক্কখ্ররত ব্যয়: 156885.56 রক্ষ টাকা।  ফাস্তফ ক্রভপুখ্রঞ্জভূত অগ্রগখ্রত-

১৪.০৯%।  

কক্সফাজায মফভান ফন্দযসক আন্তজযামতক 

মফভান ফন্দসয উন্নীতকযণ প্রকি মনধ যামযত 

ভসয ভসধ্য ফাস্তফান কযসত সফ। 

ব্যফস্থাক, কক্সফাজায 

মফভান ফন্দয, কক্সফাজায 

 



াতা-০৯ 
08 জনস্বাস্থয প্রসকৌর অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

 ক) ামন যফযা, স্যামনসটন, স্বাস্থয মক্ষ্া ও াযসপ ওাটায প্রকি 

মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয প্রসকৌর অমধদপ্তয জানান, উক্ত প্রকসিয 

আওতা কক্সফাজায জজরায ফাঁকখারী নদী জথসক ামন উসত্তারন কসয 

াযসপ ওাটায মিটসভন্ট েযান্ট স্থাসনয ভাধ্যসভ মনযাদ ামন 

যফযাসয জন্য মিটসভন্ট েযাসন্টয কাম যাসদ প্রদান জসল কাজ চরভান। 

ইসতাভসধ্য জটট াইর স্থান কযা সসছ এফং জরাড জটট ম্পন্ন কযা 

সসছ। ফতযভাসন মিটসভণ্ট োন্ট কাসজয ৬০% এফং াম্প াউজ 

কাসজয ৫০% কাজ ম্পন্ন সসছ। িান্সমভন ও মডমটমফন াই 

রাইন কাসজয ৮৫% ম্পন্ন সসছ। ফাঁকখারীসত ওাটায ইনসটক 

স্থাসনয জন্য প্রকি মযচারসকয ভাধ্যসভ মনসামজত ঠিকাদাযসদয দ্রুত 

প্রকি ফাস্তফাসনয জন্য অনুসযাধ কযা সসছ। 

ক) কক্সফাজায জজরা াযসপ ওাটায 

মিটসভন্ট প্রকি ফাস্তফাসনয অগ্রগমত 

আগাভী বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

ক) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয,  কক্সফাজায 

খ) মযসফ ফােফ জারায ওাটায মডস্যারাইসনন ইউমনট স্থাসনয ভাধ্যসভ 

মনযাদ ামন যফযাকযণ প্রকি 

উক্ত প্রকসিয আওতা কক্সফাজায জজরা জভাট ১৬৪টি ামনয উৎ 

স্থান কাসজয ফযাদ্দ াওা জগসছ এফং কাজ চরভান যসসছ। 

ইসতাভসধ্য ১৬৪টি ইউমনট স্থান ম্পন্ন সসছ (দয- ২২টি, চকমযা- 

৪৫টি, যামু- ২৪টি, ভসখারী- ৩০টি, জটকনাপ-২৫ টি, কুতুফমদা-০৫টি 

ও উমখা- ১৩টি)। এফ ইউমনসটয ামনয গুণগত ভান যীক্ষ্ায জন্য 

নমুনা ামন যীক্ষ্াগায জকসন্দ্র াঠাসনা সসছ।  জামরাারং এ জারায 

মডস্যারাইসনন স্থাসনয মফলস যফতী ফযাসদ্দয জন্য প্রকি মযচারক 

ভসাদসক জানাসনা সসছ যফতী মনসদ যনা াওা াসসক্ষ্ ব্যফস্থা 

জনওা সফ। 

খ) মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, কক্সফাজায মযসফফােফ 

জারায ওাটায মডস্যারাইসনন ইউমনট 

স্থাসনয ভাধ্যসভ মনযাদ ামন 

যফযাকযণ প্রকসিয অগ্রগমত আগাভী 

বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

 

খ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয,  কক্সফাজায 

 

 

 

 

গ) খরুকুর আশ্রণ প্রকসিয ামনয াইরাইন ও মফদ্যযৎ মফর ংক্রান্ত 

(i) মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয, প্রসকৌর অমধদপ্তয, কক্সফাজায ফসরন, 

খরুকুর আশ্রণ প্রকসিয ০৪টি বফসনয ামন যীক্ষ্া কসয জদখা মা তা 

ানসমাগ্য ও ব্যফায উসমাগী। ৪টি মডস্যারাইসনন ইউমনট এয ভসধ্য 

২টি বফসন স্থান কযা সসছ। 

(ii) খরুকুর আশ্রণ প্রকসিয ামনয াসম্পয মফদ্যযৎ মফর মনফ যাী 

প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয প্রসকৌর অমধদপ্তয, কক্সফাজায ফযাফয জপ্রযণ কযা 

সরও এ খাসত জকান ফযাদ্দ াওা মামন। উক্ত মফদ্যযৎ মফর ংমিষ্ট 

উকাযসবাগীসদয ভাধ্যসভ প্রদাসনয এফং মভটাযমূ ফ্ল্যাট গ্রীতাগসণয 

নাসভ স্থানান্তয কযায প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রসণয অনুসযাধ কযা । 

 

গ) (i) অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) 

এয াসথ ভমন্বতবাসফ াইরাইন 

স্থাসনয জমৌমক্তকতায ব্যাাসয যফতী 

কাম যক্রভ গ্রণ কযসফন এফং আগাভী 

বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

(ii) অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব) ও 

উসজরা মনফ যাী অমপায, কক্সফাজায 

দসযয াসথ ভন্ব কসয ংমিষ্ট 

করসক মনস মভটিং কসয মফদ্যযৎমফর 

মযসাসধয ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ।  

আগামভ বায পূসফ য এ মফলস অফমত 

কযসফন। 

গ) (i) মনফ যাী  প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

(ii) মজএভ, ল্লী মফদ্যযৎ 

মভমত, কক্সফাজায 

 ঘ) জটকনাপ উসজরা ামন ংকট মনযন ংক্রান্ত 

জটকনাপ উসজরা জৌযবা অন্যান্য জম কর জাগা ামন 

ংকট যসসছ তা মনযসণ, UNHCR জ কর জাগা ভূ-গবযস্থ 

ামন (Ground Water) যফযাসয মফলস প্রকি গ্রণ কসযসছ। 

এ জন্য তাসদয স্থান মনফ যাচন প্রসাজন। তসফ, জটকনাসপ ভূ-গবযস্থ ামনয 

জরসবর অসনক মনসচ, জকান জকান স্থাসন ৭৯৯ মপট ম যন্ত গবীসয জগসর 

ব্যফায জমাগ্য ামন াওা মা। এজন্য, ভূ-গবযস্থ উৎসয জচস াযসপ 

ওাটায ব্যফাযসমাগ্য কযা অমধকতয কাম যকযী। এ মফলস UNHCR 

এয াসথ ভন্বসয জন্য ংমিষ্ট দপ্তসযয প্রমতমনমধ জজরা প্রাসনয  

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, কক্সফাজায উসজরা মনফ যাী 

অমপায, জটকনাপ UNHCR এয 

াসথ ভন্ব কসয প্রসাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযসফন এফং আগাভী বায পূসফ য এ 

মফলস অফমত কযসফন। 

 

 

 

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয,  কক্সফাজায 

 

 

 াায্য কাভনা কসযন। UNHCR এয প্রমতমনমধসক উক্ত মফলস 

তাসদয মফস্তামযত কাম যক্রভ ম্পসকয অফমত কযায জন্য ফরা সসছ। 

  

ঙ) মফব ব্যাংক াতা পুষ্ট জরুযী মবমত্তসত জযামঙ্গা ংকট 

জভাকামফরা ভামল্টসক্টয প্রকি (EMCRP): 

উক্ত প্রকসিয আওতা কক্সফাজায জজরায ০৮টি উসজরায মফমবন্ন স্থাসন 

৩১টি মভমন াইরাইন মস্কভ স্থাসনয জন্য ৭১টি স্থাসনয প্রাথমভক 

তামরকা ংগ্রসয কাজ চরভান যসসছ। মা প্রকসি মনসামজত ESMF 

Consultant কর্তযক মাচাই ফাছাই কাজ চরভান। উক্ত প্রকসিয 

আওতা কযাম্প এফং জাট কমভউমনটিসত ৪০০টি মফমবন্ন জটকসনারমজয 

াত জধাায জফমন মনভ যাণ কাসজয কাম যাসদ প্রদান কযা সসছ এফং 

মফমবন্ন প্রমতষ্ঠান মবমত্তক ফাস্তফান চরভান যসসছ। এছাড়াও ১৮০০টি 

গবীয নরকূ, ফাসামপর টসরট ১০০০টি এফং ৮৮০০টি টসরট 

মনভ যাসণয কাজ দযত্রাধীন যসসছ। 

ঙ) মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, কক্সফাজায মভমন াই রাইন 

মস্কভ স্থাসনয অগ্রগমত আগামভ বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

 

ঙ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয,  কক্সফাজায 



াতা-১০ 

 চ) ভগ্র জদস মনযাদ ামন যফযা প্রকি: 

উক্ত প্রকসিয আওতা ২০১৯-২০ অথ য ফছসয প্রমতটি ইউমনসন ২৬টি 

কসয জভাট ১৮৪৬টি ামনয উৎ স্থান কাসজয ফযাদ্দ াওা জগসছ মায 

ভসধ্য ১৮৪৬টি ামনয উৎসয কাজ চরভান (১৮৩০ টি ম্পন্ন)। ২০২০-

২১ অথ য ফছসয নতুন বাসফ ১৮৪৬টি ফযাদ্দ াওা জগসছ। মায ভসধ্য 

১৮৪৬টি ামনয উৎসয কাজ চরভান (১৮৫টি ম্পন্ন)। ২০২১-২২ অথ য 

ফছসয ১৮৪৬টি ফযাদ্দ াওা জগসছ। মায প্রাক্করন প্রস্তুত পূফ যক 

অনুসভাদসনয প্রকি মযচারক, ঢাকা ফযাফয জপ্রযণ কযা সসছ। 

এছাড়াও প্রমত উসজরা ০১টি কসয াই ওাটায স্কীভ ও প্রমত 

উসজরা ১৮টি কসয কমভউমনটি ওাটায াোই স্কীভ এয ফযাদ্দ াওা 

জগসছ। ামনয মস্থমততর ও দমযদ্র জনসগাষ্ঠী মফসফচনা াইট প্রদান কযা 

সি। 

চ) মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, কক্সফাজায মনধ যামযত ভসয 

ভসধ্য কাজ ভাপ্ত কযসত সফ এফং 

কাসজয অগ্রগমত আগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসফন।  

চ)মনফ যাী  প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয,  কক্সফাজায 

 ছ) টাংমক াাড়, কক্সফাজায জৌয এরাকা ামন জাধনাগায প্রকি 

স্থান 

বা মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয অমধদপ্তয জানান জম, কক্সফাজায জৌয 

এরাকা টাংমক াাড় স্থাসন একটি ামন জাধনাগায  প্রকি স্থাসনয 

জন্য আসাস ফফাযত মযফায মূসয পুনফ যান প্রমক্রা 

ফাস্তফাসনয মনমভসত্ত প্রকি মযচারক কাম যার কর্তযক াসবযয কাজ 

চরভান। উক্ত স্থাসন ৭০-৮০টি মযফায যসসছ ভসভ য াসবযকাযীগণ 

জানান। াসবয প্রমতসফদন অমতমযক্ত জজরা প্রাক(যাজস্ব) ফযাফয দ্রুত 

জপ্রযণ কযা প্রসাজন।  

ছ) মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয 

অমধদপ্তয, কক্সফাজায টাংমক াাড় 

এরাকা একটি ামন জাধনাগায প্রকি 

ফাস্তফান অগ্রগমত আগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসত সফ। 

 

২) প্রকসিয আসাস ফফাযত 

মযফাযমূ পুনফ যান এয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযসত সফ। 

ছ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয,  কক্সফাজায 

09 জজরা মযলদ, কক্সফাজায 

 ক) ২০২১-২০২২ অথ য ফছদয খ্রনজস্ব তখ্রফদরয আওতায় প্রকল্প গ্রণ 

২০2১-২০২২ অথ য ফছদয খ্রনজস্ব তখ্রফদরয আওতায়  4,21,4০,০০০/- 

টাকায় গৃীত 193টি প্রকদল্পয ভদধ্য 07টি 50% খ্রনদম্ন, এফাং 186টি 

প্রকল্প ১০০% ম্পি দয়দছ। 

  

ক) প্রধান খ্রনফ যাী কভ যকতযা, জজরা 

খ্রযলদ, কক্সফাজায ২০2১-২০২২ অথ য 

ফছদয খ্রনজস্ব তখ্রফদরয আওতায় চরভান 

প্রকদল্পয অগ্রগখ্রত ম্পদকয আগাভী বায় 

অফখ্রত কযদফন।  

ক) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, জজরা মযলদ, 

কক্সফাজায 

 খ) ২০২১-২০২২ অথ য ফছসয এমডম মফসল ফযাদ্দকৃত  তমফসরয 

আওতা প্রকি গ্রণ 

২০২১-২০২2 অথ য ফছদয এখ্রডখ্র খ্রফদল ফযােকৃত তখ্রফদরয আওতায়  

1,92,00,০০০/- টাকায় 06টি প্রকদল্পয  ভদধ্য 06 টি ৫০% খ্রনদম্ন ভাপ্ত 

দয়দছ। ২০২০-২০২১ অথ য ফছদয গৃীত জভাট প্রকদল্পয গড় অগ্রগখ্রত 

56.01%। 

খ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ, কক্সফাজায ২০২১-২০২২ অথ য 

ফছসয এমডম মফসল তমফসরয আওতা 

চরভান প্রকসিয অগ্রগমত ম্পসকয 

আগাভী বা অফমত কযসফন।  

খ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, 

জজরা মযলদ, কক্সফাজায 

 গ) ২০২১-২০২২ অথ য ফছসয এমডম াধাযণ  তমফসরয আওতা প্রকি 

গ্রণ 

২০২1-২০২2 অথ য ফছদয এখ্রডখ্র াধাযণ তখ্রফদরয আওতায়  

৩,৩০,০০,০০০/- টাকায় গৃীত  ১৮০টি  প্রকদল্পয  ভদধ্য 03টি ৫০% 

খ্রনদম্ন, এফাং 177টি প্রকল্প ১০০% ভাপ্ত দয়দছ। ২০২০-২০২১ অথ য 

ফছদয গৃীত জভাট প্রকদল্পয গড় অগ্রগখ্রত 97.63%। 

গ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ, কক্সফাজায ২০২১-২০২২ অথ য 

ফছসয এমডম াধাযণ তমফসরয 

আওতা প্রকসিয অগ্রগমত ম্পসকয 

আগাভী বা অফমত কযসফন।  

গ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, 

জজরা মযলদ, কক্সফাজায 

 ঘ) ২০২১-২০২২ অথ য ফছদয খ্রনজস্ব তখ্রফদরয আওতায় প্রকল্প গ্রণ  

২০২১-২০২২ অথ য ফছদয খ্রনজস্ব তখ্রফদরয আওতায় ৪,৮৫,০০,০০০/- 

টাকায় গৃীত ২৯০টি প্রকদল্পয  ভদধ্য 115টি ৫০% খ্রনদম্ন, 125টি 50% 

উদবয এফাং 50টি প্রকল্প 100%  ভাপ্ত দয়দছ।  

 

ঘ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ, কক্সফাজায ২০২১-২০২২ অথ য 

ফছসয মনজস্ব তমফসরয আওতা 

প্রকসিয অগ্রগমত ম্পসকয আগাভী বা 

অফমত কযসফন। 

ঘ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, 

জজরা মযলদ, কক্সফাজায 

 ঙ) ২০২১-২০২২ অথ য ফছদয াধাযণ তখ্রফদরয আওতায় প্রকল্প গ্রণ   

২০২১-২০২২ অথ য ফছদয াধাযণ তখ্রফদরয আওতায় 5,00,00,000/- 

টাকায় গৃীত 286টি প্রকদল্পয ভদধ্য 94টি ৫০% খ্রনদম্ন, 86টি ৫০% 

উদবয  106টি প্রকল্প 100% ভাপ্ত দয়দছ।  

  

ঙ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ, কক্সফাজায ২০২১-২০২২ অথ য 

ফছসয াধাযণ তমফসরয আওতা 

প্রকসিয অগ্রগমত ম্পসকয আগাভী বা 

অফমত কযসফন। 

ঙ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, 

জজরা মযলদ, কক্সফাজায 

 চ) ২০২১-২০২২ অথ য ফছদয াধাযণ তখ্রফদরয আওতায় প্রকল্প গ্রণ   

২০২১-২০২২ অথ য ফছদয এখ্রডখ্র াধাযণ তখ্রফদরয আওতায়  

20,০০,০০০ /-  টাকায় 01টি প্রকদল্পয  ভদধ্য 01 টি ৫০% খ্রনদম্ন ভাপ্ত 

দয়দছ। ২০২১-২০২২ অথ য ফছদয গৃীত জভাট প্রকদল্পয গড় অগ্রগখ্রত 

43.76%।  

চ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, জজরা মযলদ, 

কক্সফাজায ২০২১-২০২২ অথ য ফছসয 

াধাযণ তমফসরয আওতা চরভান 

প্রকসিয অগ্রগমত ম্পসকয আগাভী বা 

অফমত কযসফন।  

চ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, 

জজরা মযলদ, কক্সফাজায 

 ঙ) জন্টভাটি যন জজটি মনভ যাণ প্রসঙ্গ: 

প্রধান খ্রনফ যাী কভ যকতযা, জজরা মযলদ ফসরন, কক্সফাজায ম যটন জভৌসুসভ 

ম যটকসদয সুমফধাসথ য মনজস্ব তমফসরয আওতা ১০ রক্ষ্ টাকা ব্যস 

প্রমত ফছসযয ন্যা জজটিটি অস্থাী বাসফ জভযাভত ও ংস্কায কাজ ম্পন্ন 

কসয। ঘূমণ যঝড় ইাসয প্রবাসফ জজটিয ব্যাক ক্ষ্-ক্ষ্মত , মা সত্রয 

ভাধ্যসভ স্থানী যকায মফবাগসক অফমত কযা সর স্থানী মফবাসগয 

স্মাযক নং-৪৬.০০.০০০০. ০৪২.১৮.০৮৩.১৭.১৮৩০ তামযখ 

ঙ) জন্টভাটি যন জজটিটি জভযাভত ও দ্রুত 

ংস্কাসযয ভাধ্যসভ ব্যফায উসমাগী 

কযসত সফ, একইাসথ নতুন জজটি 

মনভ যাসণয মফলস ভন্ত্রণারস জমাগাসমাসগয 

ভাধ্যসভ দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ। এ 

মফলস জজরা মযলদ, কক্সফাজায আগাভী 

বায পূসফ য অগ্রগমত অফমত কযসফন। 

ঙ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, 

জজরা মযলদ,কক্সফাজায 



াতা-১১ 

 ২৫. ০৮.২০২১ মূসর জজটিটি জরুযী মবমত্তসত জভযাভত কযায রসক্ষ্ একটি 

প্রাক্করন প্রস্তুত কসয প্রস্তাফ জপ্রযসণয জন্য অনুসযাধ কসযছন। তৎসপ্রমক্ষ্সত 

ফমণ যত জজটিটি অস্থাী জভযাভসতয মনমভসত্ত ১,৪২,০০,০০০/-(এক জকাটি 

মফামল্ল রক্ষ্) টাকা একটি প্রাক্করন প্রস্তুত কসয স্থানী যকায মফবাসগ 

জপ্রযণ কযা সসছ। প্রণনকৃত প্রাক্করনটি চূড়ান্ত অনুসভাদন প্রামপ্তয য 

জরুযী মবমত্তসত জজটি জভযাভসতয প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা সফ। 

খ্রতখ্রন আদযা জানান জম, নতুন জজটি খ্রনভ যাদণয খ্রফলদয় খ্রযদফ অখ্রধদপ্তয 

এফাং ভন্ত্রণারদয় ত্র জপ্রযণ কযা দয়দছ। খ্রযদফ অখ্রধদপ্তদযয ছাড়ত্র 

াওয়া জগদর নতুন জজটি খ্রনভ যাণ কাজ শুরু কযা মাদফ। এছাড়া খ্রতখ্রন 

জানান জম, ম যটন জভৌসুভ শুরু ফায পূদফ যই প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রণপূফ যক 

পুযাতন জজটিটি াংস্কায কদয ব্যফায উদমাগী কযায জন্য জরুযী 

খ্রবখ্রিদত প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রণ কযা দে। 

কক্সফাজায ম যটন জভৌসুসভ ম যটকসদয সুমফধাসথ য মতদ্রুত ম্ভফ 

জন্টভাটি যন জজটিটি মথামথ ব্যফায উসমাগী কযায জন্য প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, জজরা মযলদ, কক্সফাজাযসক অনুসযাধ কযা । বামত 

ফসরন, জজরা মযলদ কর্তযক ংস্কায কাজ মফরমম্বত ওা মফমবন্ন জটক 

জাল্ডাযসদয সমামগতা জজরা প্রান/ফীচ ম্যাসনজসভন্ট কমভটিয 

আমথ যক অনুদাসন জজটিটিয জরুযী জভযাভত কাজ চরভান যসসছ।  

  

 চ) কক্সফাজায সয অমডটমযাভ কাভ াফমরক রাইসেযী মনভ যাণ প্রকি: 

কক্সফাজায সয অমডটমযাভ কাভ াফমরক রাইসেযী মনভ যাণ প্রকসিয 

ফাস্তফ আসরাসক কাজ ফাস্তফান কযসত মগস ০৩টি ফাস্তফাসনয রসক্ষ্য 

কক্সফাজায জজরা মযলদ কাম যারসয স্মাযক নং-৫৫০,৫৫১, ৫৫২, 

তামযখোঃ ০১-১১-২০২০ মিোঃ মূসর ংমিষ্ট ঠিকাদাযগণসক পুনোঃ কাম যাসদ 

প্রদান কযা । অনুসভামদত ংসামধত প্রাক্করন অনুমাী ০৩টি 

প্যাসকসজয কাজ ইসতাভসধ্য ১০০% বাগ কাজ ভাপ্ত কসযসছন। 

ম্পামদত কাসজয চূড়ান্ত Trial run কযায মনমভসত্ত গত কসয চূড়ান্ত 

০৬-০৪-২০২২ মিোঃ তামযখ কামযগময কমভটি বা অনুমষ্ঠত  উক্ত 

বা ম্পামদত কাসজয চূডান্ত Trial run কযায ব্যফস্থা গ্র রসক্ষ্য 

০৩টি কমভটি গঠন কযা সসছ। গঠিত কমভটিয ভাধ্যসভ সযজমভসন 

মযদ যন কসয চূডান্ত Trial run ম্পন্ন কসয পূণ যাঙ্গ/চুডান্ত 

প্রমতসফদন দামখর কযসফন। অমচসযই উক্ত াফমরক রাইসেযী মনভ যাণ কাজ 

তবাগ ভাপ্ত কযা ম্ভফ সফ ভসভ য প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ, কক্সফাজায বাসক অফমত কসযন। 

চ) কক্সফাজায াফমরক রাইসেময মনভ যাণ 

প্রকসিয কাজ মনধ যামযত ভসয ভসধ্য ম্পন্ন 

কযসত সফ। অগ্রগমত প্রমতসফদন আগাভী বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

চ) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা,  

জজরা মযলদ, 

কক্সফাজায 

 

 

 

  

 ছ) কক্সফাজায জজরা মযলসদয মচফ ফা বফসনয ীভানা প্রাচীযটি পুনোঃ 

মনভ যাণ: 

কক্সফাজায জৌযবা কর্তযক কক্সফাজায সয মফমবন্ন যাস্তায াসবয জড্রন 

মনভ যাসণয প্রকসিয আওতা কক্সফাজায জজরা মযলদ মচফ ফা-বফসনয 

াভসন জড্রন মনভ যাণ ফাস্তফাজনয জন্য ীভানা প্রাচীযটি জবসঙ্গ জপরা । 

ফতযভাসন উক্ত ফা বফজনয ীভানা প্রাচীযটি টিসনয জফড়া মদজ অস্থাী 

ীভানা প্রাচীয মনভ যাণ কযা জজছ। তাই উক্ত জড্রন মনভ যাণ কাজটি ভাপ্ত 

কযা সরও ীভানা প্রাচীয মনভ যাসণয দ্রুত উসযাগ গ্রণ কযা প্রসমাজন। 

অন্যথা জম জকান ভ ফড় ধযসণয অঘটন ঘটনায ম্ভাফনা যসমসছ। 

উসল্লখ্য জম, জড্রন মনভ যাণ কযসত মগজ যাস্তা সত জগইসট প্রসফসয 

Slope Maintain কযা মন। মায পসর যাস্তা সত মচফ 

বফসনয প্রসফসয প্রমতফেকতায সৃমষ্ট সফ। 

ছ) জভয,  কক্সফাজায জৌযবা কক্সফাজায 

জজরা মযলদ কাম যারসয মিভ াসবযয 

ীভানা প্রাচীয এফং জজরা মযলদ মচজফয 

ফাবফসনয াভসন ীভানা প্রাচীয পুন:মনভ যাসণয 

মফলস জরুযী মবমত্তসত ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন।  

ছ) জভয, 

কক্সফাজায 

জৌযবা, 

কক্সফাজায 

 জ) উমখমা উসজরা জজরা মযলসদয ভামরকানাধীন জাগা ড়ক ও 

জনথ অমধদপ্তয কর্তযক অবফধবাসফ মনমভ যত স্থানা অাযণ ও দখর 

খামরকযণ: 

প্রধান খ্রনফ যাী কভ যকতযা, জজরা মযলদ ফসরন, উমখা উসজরা জজরা 

মযলসদয ভামরকানাধীন উমখাঘাট জভৌজায মফ.এ. খমতান-০৪, দাগ-

১২৩ দাসগয পুকুযটি ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রমতশ্রুমত অগ্রামধকায প্রকি 

মসসফ বাসফ ামন ংযক্ষ্ণ ও মনযাদ ামন যফযাসয রসক্ষ্য 

জনস্বাস্থয ও প্রসকৌর অমধদপ্তয কর্তযক পুনোঃ খনন/ংস্কায এফং PSF 

(Pond Sand Filter) কাজ ফাস্তফান কযা সি। মকন্তু পুকুয 

াড় মএএপ জারায স্থাসনয মনধ যাযণকৃত জাগা ড়ক ও জনথ 

মফবাগ যাস্তা প্রস্থ কযণ কাজ কযায প্রাক্কাসর জজরা মযলদ মফমবন্ন 

ভস সত্রয ভাধ্যসভ উক্ত মনযাত্তা জফষ্টনী পুন: মনভ যাসণয জন্য অনুসযাধ 

কযা সরও অযফমধ ড়ক ও জনথ মফবাগ এ মফলস জকান কাম যকযী 

দসক্ষ্ গ্রণ কসযনমন। তাছাড়া ১২৪ দাসগয জমভসত ড়ক ও জনথ 

মফবাসগয স্থানা অাযণ না কযা মএএপ প্রকি ফাস্তফান ও জজরা 

মযলসদয আফধ যক প্রকি ফাস্তফাসনয ব্যাত সি। এ মফলস উসজরা  

জ) উমখা উসজরা জজরা মযলসদয 

ভামরকানাধীন জাগা ড়ক ও জনথ 

অমধদপ্তয কর্তযক অবফধবাসফ মনমভ যত স্থানা 

অাযণ ও দখর খামরকযণ মফলস প্রসাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ।    

জ) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা,  

জজরা মযলদ, 

কক্সফাজায 

 



াতা-১২ 

  মনফ যাী অমপায, উমখা ও মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ মফবাগ, 

কক্সফাজায এয াসথ জমাগাসমাগ কযা সর মতমন জানান, সযজমভসন 

মযদ যন কযা সসছ। মকন্তু এ মফলস প্রসাজনী কাম যক্রভ গ্রণ কযা না 

কযা অত্র কাম যারসয স্মাযক নং-৬২৭, ৬২৮, তামযখোঃ ১৫-১১-২০২১ 

মিোঃ মূসর পুনযা তামগদ জদা সসছ। ফতযভাসন কক্সফাজায জজরা 

মযলদ মনজ উসযাসগ কাটাতাসয জফড়া মনভ যাণ কাজ ম্পন্ন কযা সসছ।   

  

 ঝ) মভছমড়সত ভাধফী জচমিং রুভ কাভ গণ জৌচাগায পুন: মনভ যাণ 

ম্পমকযত: 

কক্সফাজায জজরা মযলসদয অথ যাসন মফগত ১৫/১৬ ফছয পূসফ য 

মভছমড়সত ভ- গণ জৌচাগায পুনোঃ জজরা উন্নন ভন্ব কমভটিয অনুভমত 

মনস কক্সফাজাসয আগত জচমিং রুভ-কাভ- গণ | কক্সফাজায ম যটকসদয 

সুমফধাসথ য মভছমড়সত ভাধফী জচমিং রুভ-কাভ- গণ জৌচাগায বফনটি 

জৌচাগায মনভ যাণ কযা । উক্ত ম যটন স্পসট একভাত্র জচমিং ও 

মযতযক্ত জঘালণাপূফ যক প্রধান মনফমন জৌচাগায মসসফ মভছমড়সত 

আগত ম যটকসদয মথাযীমত | মনরাসভয মফক্র কসয কভ যকতযা। সুমফধা 

প্রদান কসয আমছর। মকন্তু গত ফছয ঘূমণ যঝড় আস্ফান ও উক্ত স্থাসন নতুন 

কসয চরমত ২৬ জভ, ২০২১ মিোঃ তামযখ ঘূমণ যঝড় ইাসয প্রবাসফ জচমি- -

কাভ-জযষ্ট ামুমদ্রক জসরািাসয পসর উক্ত জচমিং রুভ-কাভ-গণ 

জৌচাগায াউজ পুনোঃ মনভ যাণ বফসনয নীসচ ভাটি সয মগস বফনটি 

ম্পূণ যরূস ক্ষ্মতগ্রস্ত কযায মফলস মদ্ধান্ত ওা বফনটি মযতযক্ত 

জঘালণা কযা সসছ। উক্ত স্থাসন গ্রণ। নতুন কসয জচমি-কাভ-জযষ্ট াউজ 

পুনোঃ মনভ যাণ কযা সফ মকনা/প্রসাজনীতা আসছ মকনা জ মফলস মদ্ধান্ত 

গ্রণ কযা প্রসাজন এ মফলস প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, জজরা মযলদ, 

কক্সফাজায বাসক জানান।  

ঝ)মভছমডসত ভাধফী জচমিং রুভ কাভ গণ 

জৌচাগায পুন: মনভ যাণ ম্পমকযত মফলস 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন।   

 

ঝ) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা,  

জজরা মযলদ, 

কক্সফাজায 

 

১০ স্থানী যকায, কক্সফাজায 

 ক) স্থানী যকাসযয আওতাধীন প্রকি মযদ যন ংক্রান্ত 

উ-মযচারক, স্থানী যকায, কক্সফাজায জানান জম, ভন্ত্রণারসয 

মনসদ যনা জভাতাসফক এরমজএম প্রকি স্থানী যকায মফবাসগয 

আওতাধীন চরভান প্রকিমূ মনমভত মযদ যন অব্যাত যসসছ। 

তাছাড়া জৌযবা স্থানী যকায মফবাসগয মফমবন্ন উন্নন প্রকসিয 

কাম যক্রভ দ্রুতগমতসত ও মনধ যামযত ভস  ম্পন্ন কযায জন্য ংমিষ্টসদয 

মনসদ যনা প্রদান কযা সসছ।   

ক) উ-মযচারক, স্থানী যকায কক্সফাজায 

জজরা মযলদ,  জৌযবা, উসজরা মযলদ 

কর স্থানী যকাসযয চরভান প্রকি মযদ যন 

অব্যাত যাখসফন এফং অগ্রগমত আগাভী বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

 

ক) উ-মযচারক, 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

 

 

 

 

 খ) কক্সফাজায জজরা জন্ম-মৃতুয মনফেন Kvh©µg ংক্রান্ত  

উ-মযচারক,  স্থানী যকায, কক্সফাজায জানান জম,  ৪৫ মদসনয ভসধ্য 

জন্ম-মৃতুয মনফেন ম্পন্ন কযায মফধান থাকসরও কক্সফাজায জজরা 

জন্ম-মৃতুয মনফেন কাম যক্রভ ঠিক ভস কযা সিনা। মতমন জজরা ও 

উসজরা টাস্কসপা য কমভটিয দস্যসদয মথাভস বা আফান কসয  

প্রাপ্ত আসফদনমূ দ্রুত মনষ্পমত্ত কযায জন্য অনুসযাধ কসযন।    

খ.i) উসজরা ম যাস াফ যজনীন জন্ম-মৃতুয 

মনফেন টাস্কসপা য কমভটিসত জন্ম মৃতুয নসদয 

আসফদনমূ দ্রুত মনষ্পমত্ত কযসত সফ। 

ii) জজরা ও উসজরা টাস্কসপা য কমভটিয 

বামূ মনমভতবাসফ কসয জজরা কাম যারস 

প্রমতসফদন  জপ্রযণ মনমিত কযসত সফ।  

খ)  

i) উ-মযচারক, 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

ii) জভয(কর) 

iii) উসজরা 

মনফ যাী 

অমপায(কর) 

iv) ইউম মচফ 

(কর) 

 গ) রঞ্চঘাট/ জপখ্রযঘাদটয  1428 ফাাংরা দনয ইজাযা ও খা 

কাদরকন াংক্রান্ত:  

উ-মযচারক,  স্থানী যকায, কক্সফাজায জানান জম,  1428 ফাংরা 

সনয রঞ্চঘাট/জপখ্রযঘাদটয াংখ্যা e©‡gvU 16টি। ইজাযাকৃত ঘাদটয 

াংখ্যা-06টি এফাং খা কাদরকনকৃত ঘাদটয াংখ্যা-10টি তা খ্রনম্নরু:  

 

1428 ফাাংরা দন আন্ত: উদজরা জপখ্রযঘাট/রঞ্চঘাদটয ইজাযাকৃত 

ঘাদটয নাদভয তাখ্ররকা: 

 

ক্রভ জপযীঘাট/রঞ্চঘাদটয নাভ উদজরা 

01 খ্রিভ উজানটিয়া রঞ্চঘাট জকুয়া 

02 ফাাংরাফাজায উজানটিয়া জপখ্রযঘাট চকখ্রযয়া 

03 ফদযখারী ফইশ্যা জপখ্রযঘাট চকখ্রযয়া 

04 কখ্রযয়াযখ্রদয়া ভাতাযফাখ্রড় জপখ্রযঘাট ভদখারী 

05 আরী আকফয জডইর উজানটিয়া 

জপখ্রযঘাট 

জকুয়া-কুতুফখ্রদয়া 

06 আরী আকফয জডইর জপখ্রযঘাট কুতুফখ্রদয়া 
 

গ) ১) 1428 ফাাংরা দনয ইজাযাকৃত 

ঘাটমূদয ইজাযারব্ধ অদথ যয খ্রফযীদত খ্রফখ্রধ 

খ্রফধান অনুমাখ্রয় যকাখ্রয জকালাগাদয কর অথ য 

মথামথবাদফ জভা প্রদান কযদত দফ।  

২) খা কাদরকন, রঞ্চঘাট/ জপখ্রযঘাদটয  

আদায়কৃত অথ য মথামথবাদফ যকাখ্রয 

জকালাগাদয জভা প্রদান খ্রনখ্রিত কযদত দফ।  

৩) কর ঘাটমূদয মথামথ যক্ষণাদফক্ষণ 

খ্রনখ্রিত কযদত দফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ) (১) উ-

মযচারক 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

(২) উসজরা 

মনফ যাী অমপায 

(কর) 

 

 



াতা-1৩ 

  

1428 ফাাংরা দন আন্ত: উদজরা জপখ্রযঘাট/রঞ্চঘাদটয খা কাদরকন ঘাদটয 

নাদভয তাখ্ররকা: 

 

ক্রভ জপযীঘাট/রঞ্চঘাদটয নাভ উদজরা 

01 ফড়দঘা ভগনাভা জকুয়া-কুতুফখ্রদয়া 

02 দযফায-ভগনাভা জপখ্রযঘাট জকুয়া-কুতুফখ্রদয়া 

03 দযফায রঞ্চঘাট কুতুফখ্রদয়া 

04 ভাতাযফাখ্রড় যাজঘাট রঞ্চঘাট ভদখারী 

05 জঢমুখ্রয়া উজানটিয়া জপখ্রযঘাট চকখ্রযয়া-জকুয়া 

06 দীদনপুয জগাভাততরী জপখ্রযঘাট কক্সফাজায-

ভদখারী 

07 ফদযখারী কখ্রযয়াযখ্রদয়া জপখ্রযঘাট চকখ্রযয়া-জকুয়া 

08 ধরঘাটা ফদ্যয়া রঞ্চঘাট ভদখারী 

09 পুরুতযাখারী মুযাাড়া জপখ্রযঘাট চকখ্রযয়া-জকুয়া 

10 কক্সফাজায ভদখারী জপখ্রযঘাট কক্সফাজায-

ভদখারী 
 

  

১১ ামন উন্নন জফাড য, কক্সফাজায   

 ক) কক্সফাজায মফভানফন্দয উন্নন (১ভ ম যা), (৩ ংসাধনী) আশ্রন-২ 

প্রকি : 

)১) আচ য ব্রীজ খ্রনভ যাণ ও এদপ্রাচ জযাদডয কাজ দ্রুততভ ভদয় জল কযায ব্যফিা 

গ্রণ কযা দয়দছ। ২) প্রখ্রতযক্ষা কাজ জল ৫০খ্রভ. অাং কযা মাদে না, ওখাদন 

এরখ্রজইখ্রড এয ব্রীদজয কোঁচাভার যাখা দয়দছ। কোঁচাভার যাদনায জন্য 

অনুদযাধ কযা দরও তা কযা মায়খ্রন। আাতত কাদজয গখ্রত জনই।  ৩) খার 

রাইখ্রনাং এয কাজ দ্রুততায াদথ চরদছ, এ ভাদয ভদধ্য জল দয় মাদফ ফদর 

আা কযা মাদে। ৪) ভূখ্রভ উিনদনয কাজ প্রায় জদলয দথ। প্রকদল্পয জবৌত 

অগ্রগখ্রত ৯০% এফাং আখ্রথ যক অগ্রগখ্রত ২২৪০৬.৪০ রক্ষ টাকা। 

ক) মনফ যাী প্রসকৌরী, ামন উন্নন 

জফাড য, কক্সফাজায মফভান ফন্দয 

উন্নন (১ভ ম যা), (৩ 

ংসাধনী) আশ্রণ প্রকসিয 

অগ্রগমত ম্পসকয আগাভী বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

 

ক) মনফ যাী প্রসকৌরী,  

ামন উন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

 

 

 

খ) কক্সফাজায জজরায জটকনাপস্থ াযীয দ্বীস জাল্ডায নং-৬৮ এয ী-

ডাইক অংসয ফাঁধ পুন: মনভ যাণ ও প্রমতযক্ষ্া কাজ ফাস্তফান প্রকি: 

কক্সফাজায জজরায জটকনাপি াযীয দ্বীদ জাল্ডায নাং-৬৮ এয ী-ডাইক 

অাংদয ফোঁধ পুনঃখ্রনভ যাণ ও প্রখ্রতযক্ষা কাজ )২য় াংদাখ্রধত)” ীল যক প্রকল্পটিয 

slope এ Compaction এয য slope pitching কাজ চরভান যদমদছ 

এফাং জবৌত অগ্রগখ্রত ২য় াংদাখ্রধত প্রকদল্পয টাদগ যট অনুমায়ী ৯০%। 

 

খ) মনফ যাী প্রসকৌরী, ামন উন্নমন 

জফাড য, কক্সফাজায কক্সফাজায 

জজরায জটকনাপস্থ াযীয দ্বীস 

জাল্ডায নং-৬৮ এয ী- ডাইক 

অংসয ফাঁধ পূনোঃ মনভ যাণ ও 

প্রমতযক্ষ্া কাজ ফাস্তফামন প্রকসিয 

অগ্রগমত ম্পসকয আগাভী বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

খ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ামন উন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

 

 

গ) কক্সফাজায জজরায ফাংরাসদ-ভাানভায এ ীভাজন্ত মনযাত্তা উন্নত কযায 

জন্য উমখা জটকনাপ উসজরা নাপ নদী ফযাফয জাল্ডায মূসয (৬৭/এ, 

৬৭, ৬৭/মফ এফং ৬৮) পুনফ যান কাজ প্রকি:  

কক্সফাজায জজরায ফাাংরাদদ-ভামানভায এ ীভান্ত খ্রনযািা উিত কযায জন্য 

উখ্রখয়া ও জটকনাপ উদজরায় নাপ নদী ফযাফয জাল্ডাযমূদয )৬৭/এ, ৬৭, 

৬৭/খ্রফ এফাং ৬৮) পুনফ যান প্রকল্প )১ভ াংদাখ্রধত)” ীল যক প্রদকল্পয আওতায় 

জটকনাপ ও উখ্রখয়া উদজরায় নাপ নদীয ডানতীয ফযাফয 60.60 খ্রকঃখ্রভঃ 

বদদঘ যয ফোঁধ পুনঃখ্রনভ যাণ কাজ চরভান। জবৌত অগ্রগখ্রত 93%।   

গ) মনফ যাী প্রসকৌরী, ামন উন্নমন 

জফাড য, কক্সফাজায জজরায 

ফাংরাসদ ভামানভায এ ীভান্ত 

মনযাত্তা উন্নত কযায জন্য উমখা 

জটকনাপ উসজরা নাপ নদী 

ফযাফয জাল্ডায মূসয (৬৭/এ, 

৬৭, ৬৭/মফ এফং ৬৮) পুনফ যান 

কাজ প্রকসিয অগ্রগমত ম্পসকয 

আগাভী বায পূসফ য অফমত 

কযসফন। 

গ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ামন উন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

ঘ) াফযাং টুযমযজভ াকয 

“াফযাং টুযমযজভ াকয” প্রকসিয ংমিষ্টতা ফাাউসফা, কক্সফাজায কর্তযক 

মডসামজট ওাকয মসসফ ফাস্তফানাধীন মফলভূক্ত প্যাসকজটিয 

"Construction of Regulator No- 02 (6-vent: 

1.50mx1.80m) ও Construction of Sea-dyke & Closure 

with protection work 150m Closure and 280 m Sea-dyke 

মনভ যাণ কাজ। প্রকিটিয জবৌত ফাস্তফান চরভান যসমসছ। 

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী, ামন উন্নমন 

জফাড য, কক্সফাজায াফযাং টুযমযজভ 

াকয” ীল যক প্রকসিয অগ্রগমত 

ম্পসকয আগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

 

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ামন উন্নন 

জফাড য,কক্সফাজায 

 

 

 ঙ) কক্সফাজায মুদ্র বকত বাঙ্গন এফং জটকই ও মযসফ ফােফ জৌন্দম য 

ফধ যন প্রকি:    

কক্সফাজায মুদ্র বকত বাঙ্গন কক্সফাজায মুদ্র বকসত ৩.৬০০ মকোঃমভোঃ তাঁয 

প্রমতযক্ষ্া কাসজয ভাধ্যসভ বাঙ্গনসযাধ কযা। মুদ্র প্রমতযক্ষ্া এফং জটকই ও 

বকসতয মযীভা ফযাফয ৪,৪৯০ মকোঃমভোঃ ভামল্ট পাংানার ফাঁধ কাভ জযাড 

(ওাকওস, াইসকর জম ও মযসফফােফ জৌন্দম য ফধ যন প্রকিোঃ গামড ামকযং 

সুমফধা) এফং ৪.২৩০ মকোঃমভোঃ ফাঁধ কাভ জযাড মনভ যাসণয ভাধ্যসভ ম যটকসদয 

মযদ যন সুমফধা উন্নত কযা: ওাকওস ফযাফয মুদ্র বকসত মশু াকয, ফায 

স্থান, প্রদ যনী স্থান ও উন্মকু্ত ভঞ্চ, রাইপ গাড য জাট, তথ্য জকন্দ্র, রকায রুভ,  

ঙ) প্রকি অনুসভামদত সর কাজ 

মথাভস শুরু কযসত সফ এফং 

অগ্রগমতআগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসত সফ। 

 

ঙ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ামন উন্নন জফাড য, 

কক্সফা জায 

 



াতা-১৪ 

 ওারুভ স্থান, ামকযং সুমফধা, জারায রাইট স্থাসনয ভাধ্যসভ মুদ্র 

বকতসক আসযা ম যটনফােফ কযা। প্রকিটিয ব্য ৩১৪০০০.০০ রক্ষ্ টাকা। 

প্রকিটিয অনুসভাদসনয রসক্ষ্ মযকিনা ভন্ত্রণারস প্রমক্রাধীন যসসছ। তসফ 

রাফণী সন্ট সত ডাাসফটিক সন্ট ম যন্ত মজও টিউফ মদস অস্থাী কাজ 

মক্তারীকযণ এফং ডাাসফটিক সন্ট সত মভমভাড়া ম যন্ত জরুময 

মবমত্তসত অস্থাী প্রমতযক্ষ্া কাজ ফাস্তফাসনয জন্য প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

সসছ। ম্প্রমত ফামফফা কক্সফাজায এ প্রকি মফলস মফস্তামযত উস্থান কযা 

। ফতযভাসন ফসচস Vulnerable Location মনফ যাচন কসয 

(সফইরী যাচাযী জথসক করাতরী ম যন্ত এফং রাফনী সন্ট জথসক মভমত াড়া 

ম যন্ত) Sleeping Defense মসসফ প্রমতযক্ষ্া কাজ ফাস্তফাসনয 

মযকিনা াসত জনা সি। 

  

 চ) কক্সফাজায জজরায চকমযা উসজরাধীন খটাখারী  ইউমনসনয জরাফদ্ধতা 

দূযীকযণ ও বাঙ্গন জযাধ ীল যক প্রকি :  

প্রকিটিয একটি প্যাসকজ ফাসদ ফামক ৫টি প্যাসকসজয ঠিকাদায মনসাগ প্রমক্রা 

ম্পন্ন সসছ। Field Mobilization ম্পন্ন সসছ এফং ৩.৫ মকোঃমভোঃ 

ফাঁধ ও জযগুসরটয মনভ যাণ কাজ শুরু সসছ। 

চ) প্রকসিয কাজ মনধ যামযত ভসয 

ভসধ্য শুরু কযসত সফ এফং অগ্রগমত 

প্রমতসফদন আগাভী বায পূসফ য  

অফমত কযসত সফ। 

চ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ামন উন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

 জ) কক্সফাজায জজরায ভদখারী উদজরায খ্রভখ্রড এরাকায় জাল্ডায নাং-70 

এয সুায ডাইক খ্রনভ যাণ ও াখ্রন ম্পদ ব্যফিানা এফাং জটকই উিয়ন 

প্রকল্পঃ 

প্রকিটি অথ যামসন জাইকা আগ্র প্রকা কসযসছ। মফলটি প্রমক্রাধীন। তসফ 

াইসক্লান ইা এয আঘাসত জাল্ডায ক্ষ্মতগ্রস্থ অং জভযাভত কাজ প্রা জল 

ম যাস। breach গুসরা ফে কযা সসছ। Geo-tube মদস মনভ যাণ ও 

Wave braker মনভ যাণ এয কাজ চরসছ। 

জ) প্রকসিয কাজ মথাভস শুরু 

কযসত সফ এফং অগ্রগমত বায 

পূসফ য অফমত কযসত সফ। 

 

জ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ামন উন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

12 কক্সফাজায উন্নন কর্তযক্ষ্ 

 ক) কক্সফাজায উন্নন কর্তযসক্ষ্য ফহুতর অমপ বফন মনভ যাণ প্রকি 

)কক্সফাজায উিমন কর্তযদক্ষয ফহুতর অখ্রপ বফন খ্রনভ যাণ )১ভ াংদাখ্রধত) 

ীল যক প্রদকদল্পয অনুকূদর ২০২১-২০২২ অথ যফছদযয ২৬৫১.০০ রক্ষ ছাড় কযা 

য়। ছাড়কৃত অদথ যয ভদধ্য কউক কর্তযক অব্যখ্রয়ত অথ য ফাফদ ৩.০৬ রক্ষ টাকা 

এফাং গণপূতয খ্রফবাগ, কক্সফাজায কর্তযক অব্যখ্রয়ত অথ য ফাফদ ৪২৬.৯৯ রক্ষ টাকা 

ফ যদভাট ৩.০6+426.99)=430.০৫ রক্ষ টাকা জট্রজাযী চারাদনয ভাধ্যদভ 

যাষ্ট্রীয় জকালাগাদয জভা কদয দয়দছ। 

ক) কক্সফাজায উন্নন কর্তযক্ষ্ 

প্রকসিয কাজ জতা জল অগ্রগমত 

ম্পসকয আগাভী বায পূসফ য অফমত 

কযসফন। 

জচাযম্যান/মচফ, 

কক্সফাজায উন্নন 

কর্তযক্ষ্ 

 

 খ) কক্সফাজায জজরায খ্ররদড জভাড়-ফাজাযঘাটা-রাযাড়া (ফা িযাড) প্রধান 

ড়ক াংস্কায প্রস্তকযণ 

)1) ফখ্রণ যত প্রকদল্পয প্রাক্কখ্ররত ব্যম ২৫৮৮১.৬০ রক্ষ টাকা। প্রকল্পটিয অনুকূদর 

২০২১-২২ অথ যফছদয এখ্রডখ্র ফযাে 8348.০০ রক্ষ টাকা। 

১) WD-1 প্যাদকদজয কাজমূ 

ক। িভ য ওয়াটায জেন ও ইউটিখ্ররটি ডাক্ট জভাট- ৪৯০০ খ্রভটায। 

খ। িভ য ওয়াটায জেন ও ইউটিখ্ররটি ডাক্ট- ৪5৫০ খ্রভটায ভাপ্ত দয়দছ। 

গ। িভ য ওয়াটায জেন ও ইউটিখ্ররটি ডাক্ট-৫০ খ্রভটায চরভান যদয়দছ। 

ঘ। অফখ্রষ্ট : 3০০ খ্রভটায। 

কারবাট য জভাট : ০৭টি , ভাপ্ত: ০7টি, চরভান অগ্রগখ্রত-95% 

াফদফইজ:  জভাট কাজ ২৪৫০ খ্রভটায, ভাপ্ত 2010 খ্রভটায, অফখ্রষ্ট 440 

খ্রভটায। 

আইএখ্র এয জভাট কাজ: ২৪৫০ খ্রভটায, ভাপ্ত কাজ: 2010 খ্রভটায। 

অফখ্রষ্ট কাজ : 440 খ্রভটায।  

2) WD-02 প্যাদকদজয কাজমূ: 

ক। িভ য ওয়াটায জেন ও ইউটিখ্ররটি ডাক্ট জভাট- 4460 খ্রভটায।  

খ। িভ য ওয়াটায জেন ও ইউটিখ্ররটি ডাক্ট- 3490 খ্রভটায ভাপ্ত দমদছ। গ। 

িভ য ওমাটায জেন ও ইউটিখ্ররটি ডাক্ট- 850 খ্রভটায চরভান যদমদছ। 

ঘ। অফখ্রষ্ট : 120 খ্রভটায 

কারবাট: জভাট ০৭টি, ভাপ্ত 07টি, াফদফইজ: জভাট কাজ : ২২৭০ খ্রভটায, 

ভাপ্ত :   1980 খ্রভটায। অফখ্রষ্ট 290 খ্রভটায। অগ্রগখ্রত 95% 

আইএখ্র এয জভাট কাজ: ২২৭০ খ্রভটায। ভাপ্ত কাজ: 1980 খ্রভটায। অফখ্রষ্ট 

কাজ : 290 খ্রভটায। 

)3) WD-08-খ্রখ্র কযাদভযায কাজ: 

ক। ভূগবযি বফদ্যযখ্রতক রাইন িাদনয জন্য HDD এয কাজ জল দমদছ।  

খ। HDD এয যাডদাল্ড এফাং কযাফর িাদনয কাজ জল দয়দছ। 

গ। াবযায রুদভয কাজ ৮০% ম্পি দমদছ। 

4) WD-09- ওমাই পাই াংদমাগ 

ক। ভূগবযি বফদ্যযখ্রতক রাইন িাদনয জন্য HDD এয কাজ ম্পি দমদছ। 

 

খ) কক্সফাজায উিয়ন কর্তযক্ষ 

খ্ররদড জভাড়-ফাজাযঘাটা-রাযাড়া 

(ফা িযাড) প্রধান ড়ক 

াংস্কায প্রস্ত কযণ প্রকদল্পয 

অগ্রগখ্রত ম্পদকয আগাভী বায 

পূদফ য অফখ্রত কযদফন। 

জচাযম্যান/মচফ, 

কক্সফাজায উন্নন 

কর্তযক্ষ্ 

 

 



াতা-১৫ 

 খ। কযাফর িাদনয কাজ চরভান আদছ। 

গ। াবযায রুদভয কাজ চরভান যদমদছ। 

)5) WD-03 প্যাদকদজয জৌন্দয্যফধ যন এয কাজ 

ক। াফখ্ররক টয়দরট-১ এয ছাদ ঢারাই ম্পি দয়দছ।  

খ। টিকারচায, খ্রফএখ্রডখ্র, তোঁত জফাড য, ড়ক ও জনথ অখ্রধদপ্তয ও আফাওয়া 

অখ্রপদয ৮০০ খ্রভঃ ফাউডাযী ওয়াদরয কাজ চরভান যদয়দছ। 

)6) WD-04 প্যাদকদজয এরইখ্রড খ্রডদে এয কাজ 

ক। ১৭-০১-২০২২ তাখ্রযদখ কাম যাদদ প্রদান কযা য়। ফতযভাদন জভাখ্রবরাইদজদনয 

কাজ শুরু কযদছ। 

)7) WD-05 প্যাদকদজয ফুটওবায ব্রীদজয কাজ। 

ক। ১৭-০১-২০২২ তাখ্রযদখ কাম যাদদ প্রদান কযা 

ম। ফতযভাদন জভাখ্রবরাইদজদনয কাজ শুরু কযদছ। 

)8) প্রকদল্পয কাজ চরভান আদছ এফাং কাদজয জবৌত অগ্রগখ্রত 50% 

 

  

 গ) রাইট াউজ- াাড়তরী-সযয প্রধান ড়ক ২.৫ মকসরামভটায ংসমাগ 

ড়ক প্রস্তকযণ 

ফতযভাসন উক্ত প্রকসিয মডমম প্রণসনয কাজ চরভান আসছ। 

গ)  প্রকি মফলসয অগ্রগমত 

ম্পসকয আগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

জচাযম্যান/মচফ, 

কক্সফাজায উন্নন 

কর্তযক্ষ্ 

 ঘ) কক্সফাজায দয উদজরায় কক্সফাজায উিয়ন কর্তযদক্ষয ফ্ল্যাট উিয়ন প্রকল্প-

১ )খ্রনজস্ব অথ যায়দন) 

 ফখ্রণ যত প্রকদল্পয প্রাক্কখ্ররত ব্যয় ১৫২৭৫.১৪ রক্ষ টাকা। প্রকদল্পয অনুকুদর ২০২১-

২২ অথ যফছদয আযএখ্রডখ্রদত ফযাে ৬০০০.০০ রক্ষ টাকা।  

ক) রট-১-৪: ০১ জথদক ০৪ নাং খ্রফখ্রল্ডাং জফইজদভন্ট, গ্রাউড জফ্ল্ায  দত ১৪ তভ 

জফ্ল্াদযয ছাদ ঢারাই ম্পি দয়দছ।  রুপট এ খ্রখ্রড়য রুভ, খ্ররপট রুভ ও 

ওবাযদড ওয়াটায ট্াাংক এয খ্রনভ যাণ কাজ চরভান আদছ।  এছাড়াও খ্রফখ্রবি 

জফ্ল্াদয খ্রব্রক ওয়ার ও োষ্টাদযয কাজ চরভান আদছ।  

(খ) ফখ্রণ যত প্রকদল্পয খ্রনভ যাণ কাজ চরভান আদছ।  

কাদজয জবৌত অগ্রগখ্রত : ৮০% 

ঘ)  প্রকি মফলসয অগ্রগমত 

ম্পসকয আগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

জচাযম্যান/মচফ, 

কক্সফাজায উন্নন 

কর্তযক্ষ্ 

 ঙ) ম যটন নগযী কক্সফাজায জজরায ভাখ্রযকল্পনা প্রণয়ন ীল যক ভীক্ষা প্রকল্প 

অথ য খ্রফবাদগয ফাদজট-২ অনুখ্রফবাগ, ফাদজট-২৪ অখ্রধাখায ১৫/০২/২০২২ তাখ্রযদখ 

২৪ নাং স্মাযদকয ভাধ্যদভ অত্র প্রকদল্পয দ/জনফর খ্রনধ যাযণ পূফ যক প্রস্তাফ 

াংদাধদনয জন্য অনুদযাধ জানাদনা য়। জইদপ্রখ্রক্ষদত প্রকদল্পয খ্রএপএ অথ য 

খ্রফবাদগয খ্রনদদ যনাভদত াংদাধদনয জন্য অথ যায়ন এফাং জনফর কখ্রভটিয সুাখ্রয 

প্রকল্প প্রস্তাদফ অন্তর্ভ যখ্রক্ত প্রকল্প জভয়াদ খ্রডদম্বয ২০২৪ ম যন্ত বৃখ্রদ্ধ কযায খ্রনখ্রভি 

গত ০৩ ভাচ য ২০২২ তাখ্রযদখ ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ কযা দয়দছ। মা গত ২৭ ভাচ য ২০২২ 

তাখ্রযদখ ভন্ত্রণারয় দত খ্রযকল্পনা কখ্রভদন জপ্রযণ কযা দয়দছ। ইদতাপূদফ য 

অনুদভাখ্রদত প্রকল্প প্রস্তাফভদত Single Source Selection (SSS) 

Method এ কনারদটখ্রি াখ্রবয গ্রদণয জন্য Construction 

Supervision Consultant (CSC), Bangladesh Army ফযাফয গত 

২৬/০৭/২০২১ তাখ্রযদখ RFP জপ্রযণ কযা দয়দছ।  

মা গত ০৫/১২/২০২১ তাখ্রযদখ দাখ্রখর কদযদছন। ক্রয় খ্রযকল্পনা অনুাদয RFP 

মূল্যায়ন ম্পি কযা দয়দছ। াংদাখ্রধত প্রকল্প প্রস্তাফ অনুদভাদদনয দয অত্র ক্রয় 

খ্রখ্রখ্রজখ্র'য অনুদভাদদনয জন্য ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ কযা দফ। 

)৫) কাদজয জবৌত অগ্রগখ্রত ৫% 

ঙ)  প্রকি মফলসয অগ্রগমত 

ম্পসকয আগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

জচাযম্যান/মচফ, 

কক্সফাজায উন্নন 

কর্তযক্ষ্ 

 চ) বামত ফসরন, কক্সফাজায জজরা সযয অবযন্তযীণ চরভান উন্নন 

কাম যক্রসভয অগ্রগমত এফং ভন্ব মফলস কক্সফাজায উন্নন কর্তযক্ষ্, কক্সফাজায 

জৌযবা, ড়ক  ও জনথ মফবাগ, জনস্বাস্থয প্রসকৌর, মফদ্যযৎ মফবাগ 

একামধক যকাময মফবাসগয াসথ একামধক বা অনুমষ্ঠত । মকন্তু বামূস 

গৃীত মদ্ধান্তমূ মথাভস ফাস্তফামত না ওায কাযসণ াধাযণ ভানুসলয 

চরাসপযা, মানফান চরাচর নানামফধ নাগমযক অসুমফধা জদখা মদসসছ ও 

এরাকায জনাধাযণসক ীভাীন দ্যসবযাগ জাাসত সি। চরভান উন্নন 

কাম যক্রভমূ ংমিষ্ট কর দপ্তসযয াসথ ভন্ব পূফ যক দ্রুত ম্পন্ন কযা প্রসাজন। 

মতমন আসযা ফসরন যকাসযয ভাননী ভন্ত্রী/মচফ উবযতন কভ যকতযাবৃন্দ 

কক্সফাজায পযকাসর যাস্তা ঘাসটয ফতযভান মযমস্থমতসত জক্ষ্াব প্রকা কসযন 

থাসকন। অমধকন্তু, যফাী ও ইউএন অগ যানাইসজন মফসদী ভানুল সযয 

এরূ অফস্থা মনস প্রাই অসন্তাল প্রকা কসযন। কক্সফাজায এ উন্নন 

প্রকিমূ দ্রুত ম্পন্ন কযায মফলস মতমন কক্সফাজায উন্নন কর্তযক্ষ্জক মফসল 

দৃমষ্ট আকল যণ পূফ যক পুনযা অনুসযাধ জানান।   

বামত আসযা ফসরন, কক্সফাজায উিয়ন কর্তযক্ষ কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন ম যটন 

নগযী কক্সফাজাদযয নাগখ্রযক ও ম যটকদদয জন্য অতযন্ত গুরুেপূণ য প্রধান ড়কটি 

াংস্কাদযয উদদ্যাগ ইদতাভদধ্য প্রাংখ্রত দয়দছ।  

১) কক্সফাজায সযয অবযন্তযীণ 

চরভান উন্নন প্রকিমূ দ্রুত 

ম্পন্ন কযসত সফ। প্রকিমূসয 

কাসজয গমত ত্বযামন্বত কযসত 

সফ এফং জনদূসবযাগ রাগসফ 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত 

সফ। 

২। কক্সফাজায সযয প্রধান 

ড়সকয চরভান উন্নন কাজ 

দ্রুততভ ভস ম্পন্ন কযসত সফ 

এফং মনভ যাধীন জড্রসনয উচ্চতা ও 

ড়সকয ামযামবকতযা 

মফসফচনা একটি কামযগময 

মফসলজ্ঞ টিসভয ভাধসভ জড্রসনয 

মডজাইন ও প্রাংমগক মফলামদ 

যীক্ষ্া-মনযীক্ষ্া কযসত সফ।  

চ.১) জচাযম্যান/ মচফ, 

কক্সফাজায উন্নন 

কর্তযক্ষ্  

২) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা  

৩) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ 

মফবাগ/মফদ্যযৎ উন্নন 

জফাড য/জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

অমধদপ্তয,কক্সফাজায 



াতা-1৬ 
 ফখ্রণ যত প্রকল্পটিয গখ্রত েযাখ্রন্বতকযণ এফাং স্বল্পতভ ভদয়য ভদধ্য ম্পি কযায 

প্রদয়াজন। ফখ্রণ যত প্রকদল্পয আওতায় খ্রনখ্রভ যয়ভান জজরা দযয প্রধান ড়দকয 

জেদনয উচ্চতা ড়দকয াখ্রযাখ্রবযকতা খ্রফদফচনাপূফ যক খ্রনধ যাযণ কযা দয়দছ খ্রকনা 

এফাং প্রকল্প ভাখ্রপ্তয য তা কাখ্রিত রক্ষয ও উদেশ্য পূযদণ প্রতযাখ্রত ভাত্রায় 

ায়ক দফ খ্রকনা জ খ্রফলদয় অনানুষ্ঠাখ্রনকবাদফ জজরাফাীয অদনদক উদদ্বগ ও 

াংয় প্রকা কদযন। খ্রফলয়টি অখ্রত জনগুরুেপূণ য খ্রফদফচনায় একটি কাখ্রযগখ্রয 

খ্রফদলজ্ঞ টিদভয ভাধ্যদভ খ্রনখ্রভ যয়ভান জেদনয খ্রডজাইন ও প্রাখ্রঙ্গক খ্রফলয়াখ্রদ 

যীক্ষা-খ্রনযীক্ষা কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রদণয জন্য ভন্ত্রণারদয় ত্র জপ্রযণ কযা 

দয়দছ।   

  

 ছ) কক্সফাজায উিয়ন কর্তযক্ষ উিয়নমূরক কভযকাড াংক্রান্ত:  

বাখ্রত কক্সফাজায জজরায াংখ্রিষ্ট জৌয এরাকামূদ খ্রফখ্রবি উিয়ন প্রকল্পমূ 

চরভান থাকায় খ্রফখ্রবি িাদন সুদয় াখ্রনয াই রাইন িান, যাস্তা 

াংস্কাযজখ্রনত জখোঁড়াখ ুঁখ্রড়, দযয প্রধান ড়দকয জেন খ্রনভ যাণ যাস্তা াংস্কায 

কাজ চরভান থাকায় খ্রফখ্রবি দয়দন্ট অবযন্তযীণ কযাফরমূ খ্রনযফখ্রেি ইন্টাযদনট 

াংদমাগ ফজায় যাখায খ্রফলদয় আদরাচনা কদযন। াাাখ্র কক্সফাজায জজরা 

খ্রফখ্রবি ড়দক চরভান উিয়ন প্রকল্পমূদয এয আওতায় পূদফ যই ড়ক/যাস্তা/জেন 

খ্রনভ যাদণয খ্রফলদয় কক্সফাজায জৌযবায এয াদথ ভন্বয়কযণ একান্ত প্রদয়াজন 

ভদভ য বায় আদরাচনা কযা য়।   

ছ) কক্সফাজায জজরায াংখ্রিষ্ট 

জৌয এরাকামূদ খ্রফখ্রবি ড়দক 

চরভান উিয়ন প্রকল্পমূদয এয 

আওতায় পূদফ যই ড়ক/যাস্তা/জেন 

খ্রনভ যাদণয খ্রফলদয় কক্সফাজায 

জৌযবায এয াদথ ভন্বয় 

কযদত দফ। 

ছ) জচাযম্যান, 

কক্সফাজায 

উন্নন কর্তযক্ষ্, 

কক্সফাজায 

13 মক্ষ্া প্রসকৌর অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

 ক) ১০০টি উসজরা ০১টি কসয জটকমনকযার স্কুর ও কসরজ (টিএম) স্থান 

(১ভ ংসামধত) প্রকি: 

উক্ত  প্রকসিয আওতা কুতুফমদা  জটকমনকযার স্কুর ও কসরজ এয একাসডমভক 

বফসনয ও ওাকয বফসনয কাজ চরভান এফং জটকনাপ জটকমনকযার স্কুর ও 

কসরজ এয একাসডমভক বফন ও ওাকয বফসনয গ্রীর স্থান, প্রামনক 

বফসনয ইসটয গাথুমনয কাজ এফং ফাউন্ডাময ওাসরয কাজ চরভান যসসছ।  

কাসজয গুণগত ভান ফজায জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য প্রকসিয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

অগ্রগমত ম্পসকয  অফমত কযসত 

সফ। 

মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মক্ষ্া প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

খ) ৬৪টি জটকমনকযার স্কুর ও কসরজ  প্রকি: 

উক্ত প্রকসিয আওতা কক্সফাজায জটকমনকযার স্কুর এন্ড কসরজ এয জটট 

াইসরয কাজ প্রমক্রাধীন। 

 

মনধ যামযত ভস এফং কাসজয গুণগত 

ভান ফজায জযসখ প্রকসিয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

অগ্রগমত ম্পসকয  অফমত কযসত 

সফ। 

মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মক্ষ্া প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

গ) মনফ যামচত জফযকাময ভাধ্যমভক মফযারমূসয উন্নন ীল যক প্রকি: 

উক্ত  প্রকসিয আওতা ৪০টি প্রমতষ্ঠাসনয(প্রমতটি ংদী আসন ১০টি কসয 

প্রমতষ্ঠান) দযত্র আফান কসয কাম যাসদ প্রদান কযা সসছ। কাসজয ামফ যক 

অগ্রগমত ৬০%। 

কাসজয গুণগত ভান ফজায জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য প্রকসিয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

অগ্রগমত ম্পসকয  অফমত কযসত 

সফ। 

মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মক্ষ্া প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

ঘ) মনফ যামচত জফযকাময ভাধ্যমভক মফযারমূসয ঊবযমুখী  ম্প্রাযণ কাজ 

ীল যক প্রকি: 

উক্ত প্রকদল্পয আওতায় ৩৫টি প্রখ্রতষ্ঠাদনয দযত্র আফান কদয কাম যাদদ প্রদান 

কযা দয়দছ। কাদজয াখ্রফ যক অগ্রগখ্রত ৭0%। 

কাসজয গুণগত ভান ফজায জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য প্রকসিয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

অগ্রগমত ম্পসকয  অফমত কযসত 

সফ। 

মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মক্ষ্া প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

ঙ) মনফ যামচত ভাদ্রাামূসয উন্নন ীল যক প্রকি: 

উক্ত  প্রকসিয আওতা ২৪টি প্রমতষ্ঠাসনয ভসধ্য ১৯টি প্রমতষ্ঠাসনয কাজ চরভান। 

প্রকদল্পয াখ্রফ যক অগ্রগখ্রত ৫০%।  

 

কাসজয গুণগত ভান ফজায জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য প্রকসিয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

অগ্রগমত ম্পসকয  অফমত কযসত 

সফ। 

মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মক্ষ্া প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

চ)  যাজস্ব প্রকিভূক্ত পূতয ও জভযাভত ও ংস্কায কাজ : 

২০২১-২০২২ অথ য ফছসযয জন্য ভন্ত্রণার জথসক অনুসভামদত তামরকা াওা 

জগসছ। 

ভন্ত্রণারসয অনুসভামদত তামরকা 

প্রামপ্ত াসসক্ষ্ দ্রুত কাজ শুরু কযসত 

সফ এফং  অগ্রগমত ম্পসকয অফমত 

কযসত সফ 

মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মক্ষ্া প্রসকৌর 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

14 উত্তয ফন মফবাগ, কক্সফাজায 

 ক) াভামজক ফনাসন অংগ্রণকাযীসদয  (চুমক্তফদ্ধ) ভসধ্য রবযাং মফতযণ। 

মফমধ জভাতাসফক াভামজক ফনাসনয চুমক্তফদ্ধ উকাযসবাগীসদয রবযাং 

অনরাইসনয ভাধ্যসভ মফতযণ কযা সসছ।  

ক) মফমধ জভাতাসফক াভামজক 

ফনাসনয চুমক্তফদ্ধ উকাযসবাগীসদয 

রবযাং প্রদান কাম যক্রভ অব্যাত 

যাখসত সফ। এ মফলস আগাভী বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

ক) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (উত্তয), 

কক্সফাজায 

 খ) ২০২১-২২ অথ য ফছসয দীঘ য জভাদী ও স্বি জভাদী ফাগান  উসত্তারন ংক্রান্ত   

২০২১-২২ অথ য ফছদয  460. জঃ  দীঘ য জভয়াদী ও 1075.0 স্বল্প জভয়াদী এফাং 

210.0 জঃ এএনআয ফাগান  উদিারদনয কভযসূখ্রচ যদয়দছ। 

খ) ২০২১-২২ অথ য ফছসয দীঘ য জভাদী 

ও স্বি জভাদী ফাগান উসত্তারন 

কাম যক্রভ অব্যাত যাখসত সফ। এ 

মফলস আগাভী বায পূসফ য অফমত 

কযসফন। 

খ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (উত্তয), 

কক্সফাজায 



াতা-১৭ 

 গ) না যাযী উদিারন াংক্রান্ত:  

চরখ্রত ২০২১-২২ অথ য ফছদয 1075.০ স্বে জভয়াদী ফাগান সৃজ ও 2022-2023 

দন দীঘ যদভয়াদী 210.0 জঃ ফাগান উদিারদনয কভযসূখ্রচ যদয়দছ। 

গ) না যাযী উসত্তারন কাম যক্রভ 

অব্যাত যাখসত সফ। এ মফলস 

আগাভী বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

গ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (উত্তয), 

কক্সফাজায 

 ঘ) ছড়া জথসক ফামর উসত্তারন, ফনভূমভয াাড় কতযন ও জফযদখর প্রমততকযণ 

মফমধ জভাতাসফক মনমভতবাসফ টর জজাযদায ও টাস্কসপা য অমবমাসনয ভাধ্যসভ 

ছড়া জথসক ফামর উসত্তারন, ফনভূমভয াাড় কতযন ও জফযদখর উসিদ 

আইনগত ব্যফস্থা অব্যাত যসসছ। 

ঙ) ছড়া জথসক ফামর উসত্তারন, 

ফনভূমভয াাড় কতযন ও জফয দখর 

উসিদ প্রসাজনী আইনগত 

ব্যফস্থা গ্রণ  অব্যাত যাখসত সফ। 

ঙ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (উত্তয), 

কক্সফাজায 

 ঙ) ২০২১-২২ অথ য ফছসয ফনান  ংক্রান্ত।  

 ২০২১-২২ অথ য ফছসয  জকান অথ য ফযাদ্দ াওা মামন। মফগত দ্যই ফছয সৃমজত 

ফাগাসনয আগাছা ফাছাই ও যক্ষ্ণাসফক্ষ্ণ চরভান যসসছ।  

 

বামত ফসরন জম, কক্সফাজাযসক নদীয বাঙ্গন/জসরািা সত যক্ষ্া কযসত সর 

ংমিষ্ট কর দপ্তয মভসর মযকমিতবাসফ/মম্মমরতবাসফ  ফনান কযসত সফ। 

আসরাচনা অং মনস জভয, কক্সফাজায জৌযবা ফসরন, জামতয মতা ফঙ্গফন্ধু 

জখ মুমজবুয যভান ১৯৭৩ াসর কক্সফাজায আগভনকাসর মফলটি উরমি 

কযসত জসযমছসরন ফসর কক্সফাজাযসক যক্ষ্ায জন্য ঝাউ ফাগান কযায মনসদ য 

প্রদান কসযন। বা মফস্তামযত আসরাচনাক্রসভ কর ফন মফবাগ ও ফাগান ংমিষ্ট 

করসক মম্মমরতবাসফ প্রসাজনী ফনান কাম যক্রভ জজাযদায কযায জন্য বা 

অনুসযাধ কযা  ।   

ঘ) মফবাগী ফন কভ যকতযা (উত্তয), 

কক্সফাজাযসক মফমধ জভাতাসফক ফাগান 

সৃজন ও সৃমজত ফাগান যক্ষ্ণাসফক্ষ্ণ 

কাম যক্রভ অব্যাত যাখসত সফ। 

 

২) কর ফন মফবাগ ও ফাগান 

ংমিষ্ট করসক মম্মমরতবাসফ 

মযকিনা গ্রণপূফ যক ফাগান সৃজসনয 

প্রসাজনী উসযাগ গ্রণ কযসত সফ। 

ঘ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (উত্তয), 

কক্সফাজায 

 

 

15 দমক্ষ্ণ ফন মফবাগ, কক্সফাজায 

 ক) ঝাউ ফাগান সৃজন 

গত ২০২1-২2 অথ য ফছদয 20.০ জক্টয ঝাউ ফাগান সৃজদনয খ্রনখ্রভি না যাযী চাযা 

যক্ষণাদফক্ষন এয কাজ চরভান।  

ক) চরমত অথ য ফছসয ফাগান 

সৃজসনয উসযাগ গ্রণ কযসত সফ। 

ক) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা,  দমক্ষ্ণ 

ফন মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 

খ) দীঘ য জভাদী ও স্বি জভাদী ফাগান সৃজন 

গত ২০২1-২2 অথ য ফছদয 2745.০ জক্টয স্বল্প জভয়াদী দীঘ যদভয়াদী ফাগান সৃজদনয 

খ্রনখ্রভি না যাযীদত চাযা উদিারদনয কাজ চরভান।   

খ) চরমত অথ য ফছসয ফাগান সৃজসনয 

প্রসাজনী উসযাগ গ্রণ কযসত 

সফ। 

খ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা,  দমক্ষ্ণ 

ফন মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 

গ) যাজস্ব আদা ংক্রান্ত 

চরখ্রত ২০২১-২২ অথ য ফছদয জভাট 1,13,13,585/- টাকা যাজস্ব আদায় কদয 

যকাখ্রয জকালাগাদয জভা প্রদান কযা দয়দছ।  

  

গ) আদাকৃত যাজসস্বয অথ য মফমধ 

জভাতাসফক যকাময জকালাগাসয 

জভা প্রদান পূফ যক মাফ ংযক্ষ্ণ 

কযসফন। 

গ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা,  দমক্ষ্ণ 

ফন মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 

ঘ) জযামঙ্গা কযাম্প এরাকা ফনভূমভসত বৃক্ষ্সযাণ ংক্রান্ত 

ভাানভায সত আগত জজাযপূফ যক ফাস্তুচুযত জযামঙ্গা কর্তযক  ফন মফবাসগয 

৬১৬৪.০২ একয ফনভূমভ জফযদখর কসয াাড় ও গাছ কতযন কসয ফমত স্থান 

কযা সসছ। এতদব্যতীত জযামঙ্গা কযাসম্পয ফামসয ১৮৩৭.০ একয ফন  

ফাগাসনয গাছ কতযন কযায পসর উমখা ও জটকনাপ উসজরায মযসফ ও 

প্রমতসফসয ভাযাত্মক ক্ষ্মত সি। জযামঙ্গা জনসগামষ্ঠ ফনভূমভ সত অন্যত্র সয 

জগসর জখাসন ফনাসনয মদ্ধান্ত যসসছ। এ জপ্রমক্ষ্সত মপউল্লা কাটা এরাকা সত 

জযামঙ্গাসদয কুতুারং এরাকা স্থানান্তয কযা  ভন্ত্রণারসয মদ্ধান্ত জভাতাসফক 

৩৭.০ একয জযামঙ্গা কযাসম্পয ফামসয  ক্ষ্মতগ্রস্ত ১৮৩৭.০ একসযয ভসধ্য ২০১৯-

২০ অথ য ফছসয ৫৩৪.০ একয জাগা ফনান কযা সসছ। বৃক্ষ্শূণ্য কর জাগা 

ম যাক্রসভ ফনাসনয মযকিনা যসসছ ভসভ য মফবাগী ফন কভ যকতযা (দমক্ষ্ণ), 

কক্সফাজায বাসক অফমত কসযন। 

ঘ) জযামঙ্গাসদয স্থানান্তসযয পসর 

খামর ওা স্থাসন ফাগান সৃজন 

কযসত সফ। 

ঘ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা,  দমক্ষ্ণ 

ফন মফবাগ, 

কক্সফাজায 

১6 উকূরী ফনমফবাগ, চট্টগ্রাভ   

 না যাযী উসত্তারন ও ফাগান সৃজনোঃ  

কাযী ফন ংযক্ষ্ক, কক্সফাজায জানান, 

১) ভসখারী জযসি ২০১৯-২০ আমথ যক াসর “জটকই ফন ও জীমফকা”(সুপর) 

প্রকসিয আওতা ৪৬০.০ জক্টয এফং ২০২০-২১ অথ য ফছসয ৩৭০.০ জক্টয ফাগান 

সৃজসনয কাজ ইমতভসধ্য ম্পন্ন কযা সসছ। চরমত ২০২১-২২ অথ য ফছসয ৪৫.০ 

জোঃ ধীয ফধ যনীর মভশ্র ফাগান সৃজসনয জন্য না যাযী উসত্তারন কযা সসছ এফং 

530.0 জক্টয স্বি জভাদী ফাগান সৃজসনয কভ যসূমচ যসসছ।   

২) ম্যানসগ্রাব ফাগান সৃজনোঃ গত ০২/০১/২০১৮ মি. তামযসখ একসনক বা 

“ফসঙ্গাাগসয জজসগ ওঠা নতুন চয উকূরী এরাকা ফনান” ীল যক প্রকি 

অনুসভামদত সসছ। উক্ত প্রকসিয আওতা ২০১৭-১৮ অথ য ফছসয ৩৩৫.০ জক্টয, 

২০১৮-১৯ অথ য ফছসয ১৬০.০ জক্টয এফং ২০১৯-২০ সন ৭৫.০ জোঃ ম্যানসগ্রাব 

ফাগান সৃজন কযা সসছ। এছাড়াও “জটকই ফন ও জীমফকা” প্রকসিয আওতা 

২০১৯-২০ অথ য ফছসয ৪৮৩.০ জক্টয ম্যানসগ্রাব ফাগান, ৬০.০ মডমরং মকোঃমভোঃ 

জগারাাতা  ও ১০.০ মডমরং মকোঃমভোঃ িী ফাগান এফং ২০২০-২১ আমথ যক াসর 

২৫০ জোঃ ম্যানসগ্রাব ফাগান, ১২০.০ জোঃ ঝাউ ফাগান ও ৩০.০ মডমরং মকোঃমভোঃ 

জগারাতা ফাগান সৃজন কযা সসছ।  

সৃমজত ফাগান ও উসত্তামরত 

না যাযীমূসয যক্ষ্ণাসফক্ষ্ণ কাজ 

অব্যাত যাখসত  সফ।   

 

কাযী ফন 

ংযক্ষ্ক 

কক্সফাজায 

 



াতা-১৮ 

 ৩) “কক্সফাজায জজরা বুজ জফষ্টনী সৃজন, প্রমতসফ পুনরুদ্ধায ও ইসকা টুযমযজভ 

উন্নন” প্রকসিয আওতা ২০২০-২১ আমথ যক াসর ১০০ জোঃ স্বি জভাদী ফাগান, 

২০.০ জোঃ ঝাউ ফাগান, ৬০০০টি নামযসকর চাযা জযান পুযাতন ঝাউ ফাগাসনয 

মবতয খামর জাগা ৪০,০০০ টি চাযা জযাসনয কাজ ম্পন্ন কযা সসছ। সৃমজত 

ফাগান ও উসত্তামরত না যাযীমূসয যক্ষ্ণাসফক্ষ্ণ কাজ চরভান আসছ। 

  

১7 কৃমল ম্প্রাযণ অমধদপ্তয, কক্সফাজায   

 ক) পর আফাদ ও উৎাদন মযমস্থমত 

উ-খ্রযচারক, কৃখ্রল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয, কক্সফাজায জানান চরভান যখ্রফ 2021-

22 জভৌসুদভ জফাদযা ধান আফাদ ও উৎাদদনয রক্সযভাত্রা ধযা দয়দছ মথাক্রদভ 

53360 জক্টয ও 213100 জভ.টন চার। গ্রীষ্মকারীন াকফখ্রজ ও জযাা আউ 

ধান উৎাদদনয রক্সযভাত্রা ধযা দয়দছ মথাক্রদভ 4553 জক্টয ও 3500 জভ: টন 

ইদতাভদধ্য প্রায় 200 জক্টয জখ্রভদত জযাা আউ ধান চাল কযা দয়দছ । 

ক) রক্ষ্যভাত্রা  অজযসনয রসক্ষ্য  

পর আফাদ ও উৎাদসন 

প্রসাজনী দসক্ষ্ গ্রণ কযসত 

সফ।    

 

ক) উ-মযচারক, 

কৃমল ম্প্রাযণ 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 

 খ) ইউমযা ায  ংক্রান্ত 

এ ম যন্ত ৮৩১ জভ. টন ইউখ্রযয়া ায ভজুদ যদয়দছ। ায ভখ্রনটখ্রযাং কাম যক্রভ 

জজাযদায কযা দয়দছ 

খ) কক্সফাজায জজরায ইউমযা ায 

ংক্রান্ত তথ্য আগাভী বা 

উস্থান কযসফন। 

খ) উ-মযচারক, 

কৃমল ম্প্রাযণ 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 গ) আউ /আভন /আন্ন যমফ এয প্রসনাদনা ংক্রান্ত 

উ-মযচারক, কৃমল ম্প্রাযণ অখ্রধদপ্তয, কক্সফাজায বায় জানান জম, চরভান 

যখ্রফ ২০২2-২3 জভৌসুদভ ৩500 জন কৃলক/কৃলাণীদদয ভাদঝ জফাদযা ধান 3500 

খ্রফঘা চাদল প্রদণাদনা (১ খ্রফঘা/জন) খ্রদদফ খ্রফনামূদল্য ফীজ ও ায খ্রফতযণ খ্রদদফ  

কযা দয়দছ। 

গ) উ-মযচারক, কৃমল 

ম্প্রাযণ অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

প্রসাজনী তদাযমক মনমিত 

কযসত সফ। যফতী বা 

অফমত কযসত সফ।  

গ) উ-মযচারক, কৃমল 

ম্প্রাযণ অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

18 মফএটিআই , কক্সফাজায 

 ক) জভাফাইর জকাট য খ্রযচারনা াংক্রান্ত: 

জভ/২০২2 ভাদ কক্সফাজায জজরায দয ও যামু উদজরায় খ্রযচাখ্ররত ভ্রাম্যভান 

আদারদতয ভাধ্যদভ ০4টি অখ্রবমান খ্রযচারনা কদয 24টি ভাভরায় 6,20,000/- 

টাকা জখ্রযভানা আদায় কযা য়।    

ক) জভাফাইর জকাট য মযচারনা 

ংক্রান্ত কাম যক্রভ অব্যত 

যাখসত সফ।  

 

ক) কাযী মযচারক, 

মফএটিআই, কক্সফাজায 

 খ) খ্রযদ যন াংক্রান্ত  

জভ/২০২2 ভাদ ০4টি াখ্রবযল্যাি অখ্রবমান খ্রযচারনায় কযা য়। খ্রফএটিআই’য 

রাইদি প্রদাদনয খ্রনখ্রভি 06টি কাযখানা/খ্রল্প প্রখ্রতষ্ঠান খ্রযদ যন কদয 05টি 

প্রখ্রতষ্ঠানদক রাইদি প্রদান কযা য়। 56টি জদাকাদনয ওজন ও ওজনমন্ত্র মাচাই 

কদয িযাখ্রাং কযা দয়দছ। ভাঠ ম যাদয় খ্রফখ্রবি ব্যফায়ী প্রখ্রতষ্ঠাদনয জফা প্রদান 

কদয 2,33,108/- টাকা যাজস্ব আদায় কযা য়। 

খ) অমবমান মযচারনা 

অব্যাত যাখসত সফ। বায 

পূসফ য অগ্রগমত অফমত কযসত 

সফ। 

খ) কাযী মযচারক, 

মফএটিআই, কক্সফাজায 

১9 জজরা মক্ষ্া অমপ, কক্সফাজায 

 ক) মক্ষ্া কাম যক্রভ তথ্য :  

জজরা মক্ষ্া অমপায, কক্সফাজায জানান জজরায কর মক্ষ্া প্রমতষ্ঠাসন জশ্রমণ 

কাম যক্রভ যকাময মনসদ যনা জভাতাসফক ভামল্টমভমডায ভাধ্যসভ ক্লারুসভ াঠদান 

চরভান যসসছ। 

ক) জজরায কর মক্ষ্া 

প্রমতষ্ঠাসনয স্বাস্থয মফমধমূ 

যকাসযয ফ যসল মনসদ যনায 

আসরাসক মযচারনা ও মক্ষ্া 

প্রমতষ্ঠানমূ জশ্রমণ কাম যক্রভ 

গ্রণ কযসত সফ।  

ক) জজরা মক্ষ্া অমপায, 

কক্সফাজায 

20 জজরা প্রাথমভক মক্ষ্া অমপ, কক্সফাজায   

 ক) মফযার মযদ যন ও মযফীক্ষ্ণ 

স্বাস্থযমফমধ জভসন জজরা প্রাথমভক মক্ষ্া অমপায, কাযী জজরা প্রাথমভক মক্ষ্া 

অমপায, উসজরা প্রাথমভক মক্ষ্া অমপায ও কাযী উসজরা প্রাথমভক 

মক্ষ্া অমপাযগণ মনমভত মফযার উন্নন কাম যক্রভ ও অমপ মযদ যন কসযন।  

ক) স্বাস্থযমফমধ জভসন াঠদান 

কাম যক্রভ এফং অমপ মযদ যন 

অব্যাত যাখসত সফ। 

  

১) উসজরা মনফ যাী 

অমপায (কর), 

কক্সফাজায, 

২) জজরা মক্ষ্া অমপায 

কক্সফাজায 

 

খ) মফযার চালুকযণ ংক্রান্ত 

০২/০৩/২০২২ তামযখ সত াভামজক দূযত্ব ফজা জযসখ স্বাস্থযমফমধ জভসন জজরায 

কর প্রাথমভক মফযারসময জশ্রমণ কাম যক্রভ চালু কযা সসছ। মক্ষ্ক ও 

মক্ষ্াথীসদয উমস্থমতয ায সন্তালজনক। যকাময মনসদ যনামূ মথামথবাসফ 

ারন কযা সি মকনা তা সুাযমবন ও ভমনটমযং কাম যক্রভ জজাযদায কযা 

সমসছ। প্রাথমভক মক্ষ্া অমধদপ্তসযয জপ্রমযত রুটিন জভাতাসফক জশ্রমণ কাম যক্রভ 

মযচামরত সি। 

খ) স্বাস্থযমফমধ জভসন জজরায 

কর প্রাথমভক মফযার এয 

জশ্রমন কাম যক্রভ চালু, মক্ষ্ক 

ও মক্ষ্াথীসদয উমস্থমতয ায 

বৃমদ্ধ এফং প্রাথমভক মক্ষ্া 

অমধদপ্তসযয জপ্রমযত রুটিন 

জভাতাসফক জশ্রমণ কাম যক্রভ 

মযচারনায জন্য প্রসাজনী 

ব্যফস্থা কযসত সফ।  

খ.১) উসজরা মনফ যাী 

অমপায (কর), 

কক্সফাজায 

 

২) জজরা প্রাথমভক মক্ষ্া 

অমপায, কক্সফাজায 



াতা-১৯ 
21 খায মফবাগ, কক্সফাজায   

 ক) খাযাভগ্রী ভজুদ 

ভজুদ াংক্রান্ত (১6/06/২2) 

চার- 6294.00 জভ.টন  

গভ- 528.00 জভ.টন 

ধান -413.840 জভ.টন 

ক) জজরায খাযাভগ্রী ভজুদ 

ংক্রান্ত ামফ যক মযমস্থমত 

স্বাবামফক যাখসফন এফং এ 

মফলক তথ্য আগাভী বা 

উস্থান কযসফন। 

ক)  জজরা খায মনন্ত্রক, 

কক্সফাজায 

 

 খ) খাযফােফ কভ যসূমচ 

২০২১-২২ অথ য ফছদয  এখ্রপ্রর/22 ম যন্ত 13155.990 জভ.টন চার  ১০/-টাকা দদয 

জবাক্তাদক খ্রফক্রয় কযা দয়দছ। জজরায় জভাট খাদ্যফান্ধফ জবাক্তা ৮৭৭২৩ জন। 

খ) কাম যক্রভ অব্যাত যাখসত 

সফ। আগাভী বায পূসফ য এ 

মফলস অফমত কযসফন। 

খ) জজরা খায মনন্ত্রক, 

কক্সফাজায 

 গ) াধাযণ ওএভএ 

২০২১-২২ অথ য ফছদয  15/06/২০২2 তাখ্রযখ ম যন্ত াধাযণ ওএভএ খাদত 

কক্সফাজায জৌযবায় 2010.00 জভ.টন চার এফাং 1602.০০ জভ.টন আটা 

জনাধাযদণয ভাদঝ খ্রফক্রয় কযা দয়দছ এফাং কাম যক্রভ চরভান যদয়দছ। ১0 জন 

খ্রডরাদযয ভাধ্যদভ খ্রডরায প্রখ্রত বদখ্রনক ১.০০০ জভ.টন চার ও 1.০০ জভ.টন আটা 

খ্রফক্রয় কযা দে।  

  

গ) কক্সফাজায জজরা কর 

ওএভএ মডরাযসদয ভাধ্যসভ 

যকায মনধ যামযত মূসে ণ্য 

াভগ্রী মফক্র মনমিত কযসত 

সফ। ওএভএ মডরাযগসণয 

কাম যক্রভ মনমভত ভমনটমযং 

কযসফন এফং আগাভী বায 

পূসফ য অগ্রগমত প্রমতসফদন দামখর 

কযসফন।  

গ) জজরা খায মনন্ত্রক, 

কক্সফাজায 

 ঘ)  মফসল  ওএভএ  

২০২১-২০২২ অথ য ফছদয ১5/06/২০২2 তাখ্রযখ ম যন্ত খ্রফদল ওএভএ খাদত 

চকখ্রযয়া, ভদখারী ও জটকনাপ জৌযবায় 2447.700 জভ .টন  চার এফাং 

866.600 জভ .টন  আটা াধাযণ জনগদণয ভাদঝ খ্রফক্রয় কযা দয়দছ।   

 

ঘ) কক্সফাজায জজরা কর 

মফসল ওএভএভ মডরাযসদয 

ভাধ্যসভ যকায মনধ যামযত মূসে 

ণ্য াভগ্রী মফক্র মনমিত 

কযসত সফ। ওএভএ 

মডরাযগসণয কাম যক্রভ মনমভত 

ভমনটমযং কযসত সফ। 

ঘ) জজরা খায মনন্ত্রক, 

কক্সফাজায 

22 ফাংরাসদ ল্লী উন্নন জফাড য, কক্সফাজায 

 ক) মভমত গঠন, পু ুঁমজ গঠন ও ঋণ মফতযণ-আদা 

উ-মযচারক, মফআযমডমফ, কক্সফাজায ফসরন জম,  ২০২1-২২ অথ য ফছদয ১৮৮7 

টি খ্রভখ্রত/দর গঠদনয ভাধ্যভ 55368 জন দস্য অন্তভূ যক্ত কযা দয়দছ। উক্ত 

দস্যগদণয কাজ জথদক খ্রফদফচয ভাদ জয়ায ও ঞ্চয় আদায় 1.75 রক্ষ টাকা, 

ফছদয জয়ায ও ঞ্চয় আদায় 18.98 রক্ষ টাকা এফাং  ক্রভপুখ্রঞ্জত জয়ায ও 

াংঞ্চয় আদায় 766.23 রক্ষ টাকা। দস্যদদয ভাদঝ ঋণ খ্রফতযণ ভাদ 55.50 

রক্ষ টাকা এফাং ফছদয 554.38 রক্ষ টাকা ও  ক্রভ পুখ্রঞ্জত ঋণ খ্রফতযণ 

16861.66 রক্ষ টাকা এফাং তাদদয কাজ জথদক ভাদ ঋণ আদায় 95.12 রক্ষ 

টাকা ও ফছদয ঋণ আদায় 586.72 রক্ষ টাকা ও ক্রভ পুখ্রঞ্জত 15175.65 রক্ষ 

টাকা ঋণ আদায় কযা দয়দছ। তকযা খ্রদদফ 90%। 

ক) জজরা ও উসজরা ম যাস 

মভমত গঠন, দস্য অন্তভূ যমক্ত, 

ঋণ মফতযণ ও ঋণ আদাসয 

ায সন্তালজনকবাসফ মনমিত 

কযসত সফ। উসজরা মনফ যাী 

অমপায (কর) প্রসাজনী 

সমামগতা প্রদান কযসফন। 

 

 

ক) উ-মযচারক 

মফআযমডমফ, কক্সফাজায 

 

 

 

 

 

 

23 ল্লী ঞ্চ ব্যাংক, কক্সফাজায   

 ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংক, কক্সফাজায এয াখ্রফ যক অফিা াংক্রান্ত 

জজরা ভন্বকাযী, ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংক, কক্সফাজায জানান জম, 

(১) জভ 2022 সুখ্রফধাদবাগীগণ পু ুঁখ্রজ গঠন (ঞ্চয়) ফাফদ ফ যদভাট- 2065.85 

রক্ষ টাকা জভা কদযদছন।  

(২) দস্যদদয ভাদঝ জভ 2022 ম যন্ত জজরায় জভাট- 11419.90 রক্ষ টাকা ঋণ  

খ্রফতযণ কযা দয়দছ এফাং ঋণ আদাদয়য ায 80%   

(৩) খ্রভখ্রতয দস্যদদযদক আয়ফধ যকমূরক কভযকাদডয উয প্রখ্রক্ষণ প্রদান কযা 

দে। 

 

ক.১) উসজরা মনফ যাী 

অমপাযগণ ও জজরা 

ভন্বকাযী ঋণ প্রদান ও ঋণ 

আদা বৃমদ্ধ কযায প্রসাজনী 

দসক্ষ্ গ্রণ কযসফন এফং 

াপ্তামক প্রমতসফদন জজরা 

প্রাক, কক্সফাজায ফযাফয 

জপ্রযণ মনমিত কযসফন।  

২) ব্যাংসক ঞ্চ জভা 

প্রদানকাযীয অথ য ংমিষ্ট 

মসসফ মথামথবাসফ জভা সি 

মকনা মতা মনমভত ভমনটমযং 

মনমিত কযসত সফ। আভায 

ফামড় আভায খাভায প্রকসিয 

কাম যক্রসভয িতা ও 

গমতীরতা আনাসন সচষ্ট 

সত সফ। 

ক) উসজরা মনফ যাী 

অমপায (কর), 

কক্সফাজায 

 

২) জজরা ভন্বকাযী, 

আভায ফামড় আভায 

খাভায প্রকি, কক্সফাজায 

 

24 পাায ামব য ও মমবর মডসপন্স অমধদপ্তয, কক্সফাজায   

 ক) কক্সফাজায পাায জটন ংক্রান্ত 

কক্সফাজায পায়ায জিদনয মূরবফন অন্যান্য িানা জজরা প্রাক কর্তযক 

কনদডভ জঘালণায দতয খ্রফব ব্যাাংদকয অথ যায়দন নতুন বফন অন্যান্য িানা 

পুনঃ খ্রনভ যাদনয জন্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রনারদয়য সুযক্ষা জফা খ্রফবাগ, অখ্রিাখা-১ এয  

ক)  কক্সফাজায পাায 

জটসনয মূর বফন অন্যান্য 

স্থানা মফমধ অনুমাী কনসডভ 

জঘালণায জরুযীবাসফ দসক্ষ্  

ক) (i) মনফ যাী প্রসকৌরী 

গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায 

কক্সফাজায 

 

 



াতা-২০ 

 স্মাযক নাং-৫৮.০০.০০০০.052.37.001.১৭-৪৮২, তাাং-২১/১০/২০খ্রিঃ দ্বাযা 

প্রাখ্রনক অনুদভাদন প্রদান কযা য়। যফতীদত অত্র দপ্তদযয স্মাযক নাং-

৫৮.০৩.0000.002.99.0৬২.৯৭ ১৩/৫, তাখ্রযখঃ-০৪/০১/২০২১খ্রিঃ দ্বাযা 

কক্সফাজায পায়ায াখ্রবয ও খ্রখ্রবর খ্রডদপি জিদনয মূরবফন কনদডভ জঘালনা 

কযদনয প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রদনয জন্য পূণঃ অনুদযাধ জাখ্রনদয় জজরা প্রাক 

কক্সফাজায ভদাদয় ফযাফদয ত্র জপ্রযণ কযা দয়দছ। এয জপ্রখ্রক্ষদত "কক্সফাজায 

পায়ায াখ্রবয ও খ্রখ্রবর খ্রডদপি জিন" এয মূরবফন খ্রযতযাক্ত জঘালনা পূফ যক 

খ্রনরাদভ খ্রফখ্রক্রয জন্য গত ১১/১০/২১খ্রিঃ তাখ্রযখ ীদ এটিএভ জাপয আরভ 

খ্রএখ্র দেরন কক্ষ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, কক্সফাজাদয জজরা প্রাক 

কক্সফাজায ভদাদদয়য বাখ্রতদে বা অনুখ্রষ্ঠত দয়দছ এফাং স্মাযক নাং-

০৫.২০.২২০0.126.34.001/8৮৭ তাাং-১১/১০/২০২১ খ্রি: জভাতাদফক কনদডভ 

জঘালণা কযা দয়দছ। 

গ্রণ কযসফন এফং অগ্রগমত 

প্রমতসফদন আগামভ বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

 

(ii) উ-কাযী 

মযচারক পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্স 

 খ) ঈদগাঁও পাায জটন 

ঈদগাঁও পাায জটন মনভ যাসণয জন্য স্মাযক নং-৮৯৯, তামযখ: ০৯.০৩.২০২০ 

মিষ্টাব্দ মূসর জদসয গুরুত্বপূণ য থানা/উসজরা দসয ৭৯টি পাায জটন স্থান 

প্রকসিয অধীসন ঈদগাঁও পাায ামবয ও মমবর মডসপন্স জটন স্থাসনয জন্য 

জমভয প্রামনক অনুসভাদন জচস কাগজত্র পাায ামবয ও মমবর মডসপন্স 

অমধদপ্তয ঢাকা ফযাফয জপ্রযণ কযা সসছ। 

খ) উ-কাযী মযচারক, 

পাায ামবয, কক্সফাজায 

ঊবযতন কর্তযসক্ষ্য াসথ 

জমাগাসমাগক্রসভ ঈদগাঁও পাায 

জটন স্থাসনয মফলস অগ্রগমত 

প্রমতসফদন আগামভ বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

খ) উ-কাযী 

মযচারক পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্স অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 

 ঘ) আদৄমনক এপএমড জটন, কক্সফাজায ংক্রান্ত 

কক্সফাজায আদৄমনক এপএমড পাায জটসনয জন্য ০.৮০ একয জমভয মূে 

ফাফদ ৫,১০,১৪,০৮১/৯৬ টাকা মযসাধ কযা সসছ। গত ১৪/১০/২০২০ মি. 

তামযখ জযমজমি ম্পন্ন সসছ। অমধদপ্তসযয স্মাযক নং ৫৮.০৩.০০০০.০০৫.১৪. 

১১৭৮, তামযখ-১১/১১/২০১৯মি.মূসর ংমিষ্ট পাায জটসনয জাগা সত অবফধ 

স্থানা উসিদ কযায মফলস জজরা প্রাক, কক্সফাজায ফযাফয ত্র জপ্রযণ কযা 

সসছ। ফতযভাসন অমধদপ্তয এয স্মাযক নং-৫৮.০৩.০০০০.০০৬. ২৬.০৯৯.২১-

৬৭১৯,তামযখ-২৮/০৬/২০২১মি.মূসর অমধগ্রণকৃত উক্ত জাগা মফবাগী গামড় 

যাখায জন্য জড ও ব্যাযাক মনভ যাসণয প্রামনক অনুসভাদন প্রদান কযা সসছ 

ভসভ য  উক্ত মফবাসগয কভ যকতযা বাসক অফমত কসযন।  

ঘ)  পাায জটসনয জাগা সত 

অবফধ স্থানা উসিদ কযায 

মফলস অমতমযক্ত জজরা 

ম্যামজসেট, কক্সফাজায এয াসথ 

জমাগাসমাগক্রসভ প্রসাজনী 

দসক্ষ্ গ্রণ কযসফন। 

ঘ)  উ-কাযী 

মযচারক পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্স, কক্সফাজায 

 গ) ইনানী স্থর কাভ-ামুমদ্রক পাায জটন 

“কক্সফাজায (দয, ইনানী, জন্টভাসট যন) ও কুাকাটা স্থর কাভ-ামুমদ্রক পাায 

ামবয ও মমবর মডসপন্স জটন স্থান” ীল যক প্রকসিয আওতা ইনানী স্থর 

কাভ-ামুমদ্রক পাায ামবয ও মমবর মডসপন্স জটন স্থাসনয রসক্ষ্য 

কক্সফাজায জজরায ইনানী জভমযন ড্রাইব ংরগ্ন এরাকা 0.80 একয জখ্রভ 

খ্রনফ যাচন কদয মফমবন্ন দাসগ ফ যসভাট-৭৯.৪০ তক জমভয কাগজত্র জজরা 

প্রাসকয কাম যারস  জপ্রযণ কযা সসছ। যফতীসত ভূমভ অমধগ্রণ কভযকতযা, 

কক্সফাজায কর্তযক চামত কাগজত্র জপ্রযসণয জন্য কাযী কমভনায (ভূমভ), 

উমখায সমামগতা জচস ত্র জপ্রযণ কযা সসছ । 

 

গ) উমখা উসজরায ইনানীসত 

নতুন পাায জটন স্থাসনয 

জাগা মনস ভাভান্য াই জকাসট য 

জকান ভাভরা চরভান যসসছ মকনা 

এফং প্রস্তামফত তপমরভূক্ত  

জমভয ভামরকানা ংক্রান্ত মফলস 

অমতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কক্সফাজায ও কাযী 

কমভনায(ভূমভ), উমখা  মাচাই-

ফাছাই কসয আগামভ বায পূসফ য 

প্রমতসফদন প্রদান কযসফন। 

উসল্লমখত মফলস উ-কাযী 

মযচারক, পাায ামবয ও 

মমবর মডসপন্স, কক্সফাজায 

প্রসাজনী সমামগতা প্রদান 

কযসফন। 

গ.১)অমতমযক্ত জজরা 

প্রাক (যাজস্ব), 

কক্সফাজায   

 

২) কাযী 

কমভনায(ভূমভ) উমখা, 

কক্সফাজায  

  

৩) উ-কাযী 

মযচারক পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্স, কক্সফাজায 

 ঙ) কুতুফমদা এপএমড জটন ংক্রান্ত 

জদসয গুরুত্বপূণ য উসজরা দয/স্থাসন ১৫৬টি পাায ামবয ও মমবর মডসপন্স 

জটন স্থান” প্রকসিয আওতা কুতুফমদা- পাায ামবয ও মমবর মডসপন্স 

জটসনয বফসনয মনভ যান কাজ চরভান আসছ। স্মাযক নং-২৫.৩৬.২২০০-

১২১.০৯৩. ২০২২/ ১১৯১ তাং-১৯/০১/২০২২ মিোঃ এয ভাধ্যসভ মনফ যাী প্রসকৌরী 

গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায ভসাদ কর্তযক মনভ যাণ কাজটি বুসঝ জনওায জন্য 

প্রকি মযচারক ভসাদসক ত্র প্রদান কযা সসছ। 

ঙ)  কাসজয গুণগত ভান মনমিত 

কসয মথাভস কাজ ভাপ্ত 

কযসত সফ।  

ঙ)  উ-কাযী 

মযচারক পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্স, কক্সফাজায 

25 ভৎস্য অমধদপ্তয, কক্সফাজায   

 ক) জাটকা ইমর যক্ষ্া কাম যক্রভ 

জজরা ভৎস্য অমপায, কক্সফাজায জানান, জাটকা ইখ্রর যক্ষাদথ য 01 নদবম্বয 

২০২১খ্রি. দত 30 জুন 2022 ম যন্ত জাটকা (10 ইখ্রঞ্চয জছাট ইখ্রর) আযণ, 

ভজুদ, ফন, ফাজাযজাতকাযণ, ক্রয়-খ্রফক্রয় ও খ্রফখ্রনভয় ম্পূণ য খ্রনখ্রলদ্ধকযদণ 

জভাফাইরদকাট য/অখ্রবমান খ্রযচারনা চরভান থাকদফ। 

ক) কাম যক্রভ অব্যাত যাখসত 

সফ। আগাভী বায পূসফ য এ 

মফলস অফমত কযসফন। 

ক) জজরা ভৎস্য 

অমপায, কক্সফাজায 



াতা-২১ 

 খ) 20 জভ দত ২৩ জুরাই ৬৫ (পঁয়লখ্রট্ট) খ্রদন মুদদ্র কর প্রকায ভৎস্য জনৌমান 

কর্তযক জম জকান প্রজাখ্রতয ভৎস্য আযণ খ্রনখ্রলদ্ধকারীন ভদয় কাম যক্রভ:  

ফাংরাসদসয ামুমদ্রক জরীভা ভাসছয সুষু্ঠ প্রজনন, উৎাদন, ভজুদ ংযক্ষ্ণ 

এফং জটকই ভৎস্য আযণ ও উৎাদন বৃমদ্ধয রসক্ষ্য কভ য-মযকিনা প্রণন, 

অফমতকযণ/সচতনতা বা, প্রচায/প্রচাযণা, জইমরং াযমভন না জদা, ৬৫ 

(পঁলমট্ট) মদন ফে জভৌসুভ আযসম্ভয পূসফ যই মামন্ত্রক ও অমামন্ত্রক জনৌমানগুসরা জমন 

াগসয না জমসত াসয, জসট্টার াম্প ও ফযপকসরয নজযদাযী ফাড়াসনা, 

জসট্টামরং কাম যক্রভ জজাযদাযকযণ, মবমজমড/খায াতা প্রদান, ভন্বাধন, 

জভাফাইর জকাট য/অমবমান ও জচকসাষ্ট স্থান, জটকনাপ উসজরায ারাপুয ও 

জাাজপুযা নজযদাযী ফাড়াসনা সফ। 

খ (20 জভ দত ২৩ জুরাই ৬৫ 

(পঁয়লখ্রট্ট) খ্রদন মুদদ্র কর প্রকায 

ভৎস্য জনৌমান কাম যক্রভ অব্যাত 

যাখসত সফ। 

খ) জজরা ভৎস্য 

অমপায, কক্সফাজায 

 গ) মনফমেত জজসরসদয তামরকা ারনাগাদকযণ: 

জজরাসদয মনফেন ারনাগাসদয কাজ উসজরা মনফ যাী অমপাসযয ভাধ্যসভ 

চরভান এফং ২৭/০৯/২০২০ মিষ্টাব্দ তামযখ প্রজ্ঞান জাযীয পূসফ য ও সয 

ফামতরকৃত জজসরসদয তামরকা ারনাগাদ কযণ ও ঠিকবাসফ ভাঠ ম যাস মাচাই 

ফাছাই  কাম যক্রভ  চরভান যসসছ। ভাচ য/2022 ভাদ ারনাগাদ তাখ্ররকায ভদধ্য 

খ্রনফখ্রন্ধত জজরায াংখ্য-65753 জন। 

গ) জজসরসদয মনফেন ারনাগাদ  

কাজ মথামথবাসফ ম্পাদসন 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন 

গ) জজরা ভৎস্য 

অমপায, কক্সফাজায 

 ঘ) ভৎস্য ও মুদ্র ম্পদ যক্ষ্া অমবমান/জভাফাইর জকাট য মযচারনা 

ভৎস্য ও মুদ্র ম্পদ যক্ষায় খ্রনয়খ্রভত অখ্রবমান/জভাফাইর জকাট য খ্রযচারনা 

অব্যাত যদয়দছ। 

 

ঘ) উসজরা প্রান ও ভৎস্য 

অমধদপ্তয কর্তযক মনমভত ভৎস্য ও 

মুদ্র ম্পদ যক্ষ্া 

অমবমান/জভাফাইর জকাট য 

মযচারনা অব্যাত যাখসত সফ। 

ঘ) জজরা ভৎস্য 

অমপায, কক্সফাজায 

26 প্রামণম্পদ মফবাগ, কক্সফাজায 

 ক) টিকা ও মচমকৎা প্রদান 

জজরা প্রামণ ম্পদ কভ যকতযা, কক্সফাজায ফসরন জম, ম্প্রাযণ কাদজয আওতায় 

জযাগ প্রখ্রতদযাদধ জভ ২০২2 ভাদ 7686 টি গফাখ্রদশুদক, 122400 টি োঁ-

মুযগীয টিকা প্রদান এফাং 12988টি গফাখ্রদশুয, 88673 টি োঁ -মুযগীয  এফাং 

43টি জালা প্রাখ্রণয খ্রচখ্রকৎা জফা জদয়া দয়দছ। 

ক) গফামদ শু, াঁ-মুযমগ 

অন্যান্য কর ামন ম্পসদয 

টিকা ও মচমকৎা জফা 

খাভামযসদয মনকট জরবযতা 

মনমিত কযসত সফ। 

ক) জজরা প্রামণ ম্পদ 

কভ যকতযা, কক্সফাজায 

খ) কৃখ্রত্রভ প্রজনন 

গফাখ্রদশুয জাত উিয়দনয জন্য জভ ২০২2 ভাদ 2225 টি গাবীদক কৃখ্রত্রভ প্রজনন 

কযা য়। চরখ্রত ভাদ 723 টি াংকয জাদতয ফাচ্চা জন্ম দয়দছ।   

খ) গফামদশুয উন্নসনয জন্য 

গাবীয কৃমত্রভ প্রজনন ব্যফস্থায 

অগ্রগমত প্রমতসফদন আগামভ বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

খ) জজরা প্রামণ ম্পদ 

কভ যকতযা, ক্সফাজায 

27 ইরামভক পাউসন্ডন, কক্সফাজায   

 

ক) জাতীয় খ্রশু খ্রকদায ইরাখ্রভক াাংস্কৃখ্রতক প্রখ্রতদমাগীতা ও ইভাভ দেরন: 

উ-মযচারক, ইরামভক পাউসন্ডন, কক্সফাজায জানান, ইরাখ্রভক পাউদডন 

কক্সফাজাদযয উদদ্যাদগ  ৮ উদজরা ও জজরা ম যাদয় জাতীয় খ্রশু খ্রকদায 

ইরাখ্রভক াাংস্কৃখ্রতক প্রখ্রতদমাগীতা এফাং ইভাভদদয খ্রনদয় ইভাভ দেরন অনুখ্রষ্ঠত 

দয়দছ। 

ক)  বায পূসফ য কাম যত্র দামখর 

মনমিত কযসত সফ এফং আগাভী 

বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ ম্পসকয  

অফমত কযসত সফ।  

 

ক) উ-মযচারক, 

ইরামভক পাউসন্ডন, 

কক্সফাজায 

 

খ)  ন্ত্রা, জমঙ্গফাদ  ও ভাদক এফং গুজফ মফসযাধী প্রচাযনা: 

উ-মযচারক, ইরামভক পাউসন্ডন, কক্সফাজায জানান, ইরামভক পাউসন্ডন 

প্রধান কাম যারসয মনসদ যনা মফত্র কুযআন-াদীসয আসরাসক ন্ত্রা, জমঙ্গফাদ 

ও ভাদক এফং গুজসফয মফসযাসদ্ধ  জুভায প্রাক খতফা ফক্তব্য প্রদান কযায জন্য 

জজরায কর ভমজসদয ত্র জপ্রযণ কযা সসছ।  

 

খ) ন্ত্রা, জমঙ্গফাদ  ও ভাদক 

এফং গুজফ মফসযাধী প্রচাযনা 

কাম যক্রভ অব্যত যাখসত সফ। 

 

খ) উ-মযচারক, 

ইরামভক পাউসন্ডন, 

কক্সফাজায 

 

গ) জমাত্রী প্রমক্ষ্ণ : 

১৪৪৩ মজযী সন যকাময ও জফযকাময ব্যফস্থানা কক্সফাজায জজরা 

মনফমেত জমাত্রীসদয প্রমক্ষ্ণ ম্পন্ন কযা সসছ। 

 

গ)  বায পূসফ য কাম যত্র দামখর 

মনমিত কযসত সফ এফং আগাভী 

বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ ম্পসকয  

অফমত কযসত সফ।  

গ) উ-মযচারক, 

ইরামভক পাউসন্ডন, 

কক্সফাজায 

28 ফাংরাসদ জটমরকমভউমনসকন জকাম্পানী মরমভসটড, কক্সফাজায 

 ক) কক্সফাজায জজরা উন্নন কভ যকান্ড মযচারনায ভ মফটিমএরসক 

অফমতকযণ ংক্রান্ত 

কাযী মফবাগী প্রসকৌরী, জটমরকভ, মফটিমএর, কক্সফাজায, জটকই 

উন্নন রক্ষ্যভাত্রা অজযসন ও মডমজটার ফাংরাসদ মনভ যাসণ অন্যতভবাসফ  

কাজ কসয মাসিন ভসভ য জানান।  

 

ক) (i) কক্সফাজায জজরা প্রসকৌর 

মফবাগ কর দপ্তয উন্নন কাম যক্রভ 

শুরুয পূসফ য জ ম্পসকয মফটিমএরসক ত্র 

জপ্রযসণয ভাধ্যসভ অফমত কযসফন। 

মমদ জকান যকাময ফা জফযকাময 

প্রমতষ্ঠান মফনা জনাটিস উন্নন কাম যক্রভ 

কযসত মগস মফটিমএর এয রাইন 

ংসমাগ ক্ষ্মতগ্রস্থ কসয তসফ জ 

প্রমতষ্ঠানসক ক্ষ্মত পূযসণয দামত্ব মনসত 

সফ। 

(ii) কাযী মফবাগী প্রসকৌরী, 

জটমরকভ, মফটিমএর, কক্সফাজায আগাভী 

বায পূসফ য মফটিমএর এয ওসফসাট যার 

ারনাগাদ এয ব্যফস্থা কযসফন। 

ক) (i) কর দপ্তয 

প্রধানগণ, কক্সফাজায 

 

(ii) কাযী মফবাগী 

প্রসকৌরী, জটমরকভ, 

মফটিমএর, কক্সফাজায 



াতা-২২ 

 খ) জজরা প্রাসকয কাম যার ও ফাংসরায ইন্টাযসনট ংসমাগ ব্যফস্থা 

মনমভত ম যসফক্ষ্ণ ংক্রান্ত 

কসযানা প্রসকাসয য জথসক যকাসযয উচ্চ ম যাসয মফমবন্ন দপ্তসযয াসথ 

মনমভত অনরাইসন বা/মবমডও কনপাসযসন্স মৄক্ত সত ।এ ভ প্রাই 

জদখা মা, ইন্টাযসনট ংসমাগ মনযমফমিন্ন থাসক না মা  মফেতকয মযমস্থমত 

সৃমষ্ট কসয। বামত ফসরন, দামত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বা অনুমস্থত থাকা 

তাঁয দাপ্তমযক ারনাগাদ তথ্যামদ ম্পসকয অফগত ওা মামন। 

খ) কক্সফাজায জজরা প্রাসকয 

কাম যার ও ফাংসরায ইন্টাযসনট ংসমাগ 

ব্যফস্থা মনমভত ম যসফক্ষ্ণ পূফ যক 

মনযফমিন্ন ও দ্রুত গমতয ইন্টাযসনট জফা 

প্রামপ্ত মনমিত কযসত সফ। 

খ)কাযী মফবাগী 

প্রসকৌরী, জটমরকভ, 

মফটিমএর, কক্সফাজায 

29 ঔলধ প্রান, কক্সফাজায 

 ক) পাসভ যম মযদ যন ও ভমনটমযং 

জভ ২০২2  ভাদ  237 টি পাদভ যী ও 1টি ঔলধ উৎাদনকাযী 

প্রখ্রতষ্ঠাদনয খ্রডদা খ্রযদ যন কযা য়।  

  

বামত মমবর াজযন, কক্সফাজায এয াসথ ভন্ব কসয প্রসাজনী 

কামক্রভ গ্রণ কযায জন্য ংমিষ্ট দপ্তসযয কভযকতযাসক অনুসযাধ কসযন। 

ক) কক্সফাজায জজরা দয ও উসজরা 

ম যাসয পাসভ যী মযদ যন ও ভমনটমযং 

কাম যক্রভ অব্যাত যাখসত সফ এফং 

কক্সফাজায জৌযবা কতটি পাসভ যময 

রাইসন্স আসছ, কতটি পাসভ যময রাইসন্স 

প্রদাসনয প্রমক্রা চরভান যসসছ এফং 

রাইসন্স মফীন কতটি পাসভ যম আসছ তায 

তামরকা প্রণন কসয আগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

ক) ঔলধ তত্ত্বাফধাক, 

কক্সফাজায 

 

 খ) যাজস্ব আদায় 

জভ  ২০২2 ভাদ নতুন োগ রাইদি আদফদন খ্রপ এফাং োগ রাইদি 

নফায়ন ও খ্রফরম্ব খ্রপ ফাফদ 2,12,300/-টাকা এফাং বযাট ফাফদ 

31,874/- খ্রফখ্রধ জভাতাদফক যকাখ্রয জকালাগাদয জভা  কযা দয়দছ। 

খ) ড্রাগ রাইসন্স মপ এফং ড্রাগ রাইসন্স 

নফান ংক্রান্ত মপ মফমধ জভাতাসফক 

যকাময জকালাগাসয জভা প্রদান কযসফন। 

খ) ঔলধ তত্ত্বাফধাক, 

কক্সফাজায 

 গ) জভাফাইর জকাট য খ্রযচারনা াংক্রান্ত: 

জভাফাইর জকাট য খ্রযচারনায় 03টি প্রখ্রতষ্ঠানদক 1,05,00/- টাকা 

জখ্রযভানা এফাং 5,00,000/- টাকায অবফধ ঔলধ জব্দ কদয বাং কযা 

য়। 

  

গ) ঔলধ আইন ১৯৪০ এয আওতা 

কক্সফাজায জজরা ও উসজরা ম যাস 

নকর,  জবজার ও  জভাসদাত্তীণ য ঔলধ 

মফমক্র ফসে উসজরা মনফ যাী অমপাযগসণয 

াসথ ভন্ব কসয প্তাস একমদন 

উসজরা ম যাস মনমভত জভাফাইর জকাট য 

মযচারনা অব্যাত যাখসফন এফং এ 

ংক্রান্ত প্রমতসফদন আগাভী বায পূসফ য 

অফমত কযসফন। 

গ) ঔলধ তত্ত্বাফধাক, 

কক্সফাজায 

 

30 ভমরা মফলক অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

 ক) মবমজমড কভ যসূমচ 

উ-মযচারক, ভমরা মফলক অমধদপ্তয, কক্সফাজায ফসরন জম, উক্ত 

কভযসূমচয আওতা কক্সফাজায জজরায ৮ উসজরা  ৫৭২৬৪ জন দ্যোঃস্থ 

ভমরাসদযসক ভাস ৩০ জকমজ াসয খায াতা প্রদান কযা সি। 

বামত মবমজমডয তামরকা পুনোঃ মাচাইপূফ যক ারনাগাদ কযসত ও 

ভমরা মফলক অমধদপ্তসযয জম ভস্ত কমভটি যসসছ জগুসরায বা 

মনমভতবাসফ কসয জযজুসরসনয কম জজরা প্রাক ফযাফয জপ্রযসণয 

জন্য উ-মযচারক, ভমরা মফলক অমধদপ্তয, কক্সফাজাযসক অনুসযাধ 

কসযন। 

ক) কক্সফাজায জজরায মবমজমড কভ যসূমচ 

ংক্রান্ত মফস্তামযত অগ্রগমত ও কমভটিয বা 

কসয আগাভী বায পূসফ য অফমত কযসত 

সফ। 

  

ক) উ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 খ) ক্ষুদ্র ঋণ 

কক্সফাজায জৌযবা জভাট ৮ উদজরায় 2103 জন দ্যঃি 

ভখ্ররাদদযদক ১,৯3,92,000/-টাকা ক্রভপুখ্রঞ্জত ঋণ খ্রফতযণ কযা 

দয়দছ। 

খ) ভমরা মফলক অমধদপ্তসযয ক্ষুদ্র ঋণ 

কভ যসূমচয মফস্তামযত তথ্য আগাভী বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

খ) উ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 গ) োকসটটিং ভাদায াতা তমফর:  

কক্সফাজায জৌযবা োকসটটিং ভাদায াতা তমফর কভ যসূচীয 

আওতা ২ ফছয জভাসদ  ১৩০০ জন এফং ভসখারী জৌযবা ৪৭৫ 

জন, চকমযা জৌযবা ৫০০ জন ও জটকনাপ জৌযবা ৪৭৫ জন 

কভ যজীফী দ্যগ্ধদাম ভমরাসক ভামক ৮০০/ টাকা াসয স্ব-স্ব ব্যাংক 

মাফ নম্বসযয ভাধ্যসভ বাতা মযসাধ কযা সি। ফ যসভাট বাতাসবাগী 

= ২৭৫০ জন। 

গ) ভমরা মফলক অমধদপ্তসযয োকসটটিং 

ভাদায ম্পমকযত মফস্তামযত তথ্য আগাভী 

বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

গ) উ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

ঘ) ভার্তত্ব কারীন বাতা 

উক্ত কভযসূমচয আওতা কক্সফাজায জজরায ৮ উসজরা ৯৩৮৪ জন 

উকাযসবাগীসক ভামক ৮০০/- াসয স্ব-স্ব ব্যাংক মাসফয ভাধ্যসভ 

বাতা মযসাধ কযা সি।  

ঘ) ভমরা মফলক অমধদপ্তসযয ভার্তত্ব- 

কারীন বাতায কভ যসূমচয মফস্তামযত তথ্য 

আগাভী বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

ঘ) উ-মযচারক,  

ভমরা মফলক 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

ঙ) প্রমক্ষ্ণ ংক্রান্ত 

কক্সফাজায জজরা ৩ ভা জভাদী ৫টি জিসড জভাট ১০০ জন কসয জভাট 

১২ ভাস ৪০০ ভমরাসদযসক প্রমক্ষ্ণ প্রদান কযা ।এ ছাড়া উমখা ও 

ভসখারী উসজরা ৩ ভা জভাদী ৩০ জন কসয ফছসয ২৪০ জন 

ভমরাসক প্রমক্ষ্ণ প্রদান কযা । এছাড়া ০৭টি উসজরা ০২টি জিসড 

৫০ জন কসয ফছসয ১৪০০ জনসক প্রমক্ষ্ণ প্রদান কযা । ফ যসভাট এক 

ফছসয ২০৪০ জন ভমরাসক প্রমক্ষ্ণ প্রদান কযা সি। 

ঙ) ভমরা মফলক অমধদপ্তসযয মফমবন্ন 

প্রমক্ষ্ণ ংক্রান্ত মফস্তামযত তথ্য আগাভী 

বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

ঙ) উ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 



াতা-২৩ 

 চ) ভা ও মশু াতা 

কক্সফাজায জজরায উমখমা উসজরাম ভা ও মশু ামতা তমফর উন্নত 

ংস্কযসণ এমপ্রর -২০২২ ভাস ৭৩ জন অন্তভূক্ত সসছ। এমপ্রর-২০২২ 

ভা ম যন্ত জভাট ১৮৪৯ জন উকায জবাগীসক ভামক ৮০০/- টাকা াসয 

G2P দ্ধমতসত বাতা মযসাধ কযা।  

চ) ভা ও মশু াতা ংক্রান্ত মফস্তামযত 

তথ্য আগামভ বায পূসফ য অফমত কযসফন। 

 

চ) উ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

31 ভাজ জফা অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

 ক) মফমবন্ন বাতা ংক্রান্ত 

াভাখ্রজক খ্রনযািা জফষ্টনীয আওতায় ফয়স্ক, খ্রফধফা,  প্রখ্রতফন্ধী  ও 

প্রখ্রতফন্ধী খ্রক্ষা উবৃখ্রি প্রাপ্ত বাতাদবাগীদদয ২০২০-২১ অথ য ফছদযয 

G2P  দ্ধখ্রতদত  বাতায অথ য  প্রদাদনয রদক্ষয ৪থ য খ্রকখ্রস্ত জদযার জপ্রযণ 

কযা দয়দছ।    

    

খ) াভামজক মনযাত্তা জফষ্টনীয আওতা 

ফস্ক, মফধফা ও প্রমতফেী বাতাসবাগীসদয 

কর ডাটাসফজ অমতদ্রুত ম্পন্ন কযসত সফ 

এফং নগদ মসসফ বাতাসবাগীসদয টাকা 

মাসত সুষু্ঠবাসফ স্থানান্তয ম্পন্ন  জ মফলস 

অমতমযক্ত জজরা প্রাক (ামফ যক), 

কক্সফাজায এয সমামগতা গ্রণ কযসফন। 

ক) উ-মযচারক, 

ভাজ জফা অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 খ) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ মফমনসাগ ও পুন:মফমনসাগ ংক্রান্ত 

অখ্রফখ্রনদয়াগকৃত অথ য দত জভ, 2022 ভাদ 117534429/- টাকা 

খ্রফখ্রনদয়াগ এফাং 113647850/- টাকা পুন: খ্রফখ্রনদয়াগ কযা দয়দছ। 

খ) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋসণয অমফমনসাগকৃত অথ য 

যকাময নীমতভারা অনুমাী মফমনসাগ ও 

পুন: মফমনসাগ কযসত সফ।  

খ) উ-মযচারক, 

ভাজসফা অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

গ) াভামজক মনযাত্তা জফষ্টনীয আওতা  ১০০ বাগ জঘালণাকযণ 

 

জটকনাপ ও উখ্রখয়া উদজরায় ফয়স্ক ও খ্রফধফা বাতা তবাদগ আওতায় 

8628 জদনয এভআইএ কযদণ নগদ খ্রাফ জখারা দয়দছ। 

গ) জটকনাপ ও উমখা উসজরা ফস্ক,ও 

মফধফা ও প্রমতফেী ব্যমক্তসদয বাতা তবাসগ 

উন্নীতকযসণয কাম যক্রভ অব্যাত যাখসত সফ।  

গ) উ-মযচারক, 

ভাজসফা অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

ঘ)  জজরা ভাজকোণ মযলদ এয প্রাপ্ত অথ য মফতযণ 

2021-2022 অথ য ফছয  ম যন্ত পুখ্রঞ্জর্ভত 27,04,00/- টাকা খ্রফতযণ’য 

কযায রদক্ষয আদফদনকাযীদদয নাদভয তাখ্ররকা প্রস্তুত কযা দয়দছ। 

ীঘ্রই খ্রফতযণ কযা দফ। 

ঘ) ২০২০-২১ অথ য ফছসযয অনুদান মফতযণ 

কযায রসক্ষ্য জজরা ভাজকোণ মযলসদয 

বা প্রসাজনী কভ য মযকিনা গ্রণ 

কযসত সফ।  

ঘ) উ-মযচারক, 

ভাজসফা অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

32 মযসফ অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

 ক) াাড় কাটা ংক্রান্ত 

জভ ২০২2 ভাদ ছাড়ত্র/নফায়ন খ্রফীন তয বদঙ্গয দাদয় 26টি 

প্রখ্রতষ্ঠানদক 27,00,000/- টাকা জখ্রযভানা কযা য়।  

  

ক) কক্সফাজায জজরা মযসফ যক্ষ্াসথ য 

াাড় কাটা ও ফামর উসত্তারন এফং জরা 

বযাট ফসে উসজরা প্রাসনয াসথ ভন্ব 

কসয মনমভত অমবমান অব্যাত যাখসত 

সফ। মযসফ মফনষ্ট কসয জকান উন্নন 

কাম যক্রভ গ্রণ কযা মাসফ না। 

ক) উ-মযচারক, 

মযসফ অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 

খ) ভাভরা ংক্রান্ত 

জভ ২০২2 ভাদ 04 টি ভাভরায চাজযীট দাখ্রখর কযা দয়দছ। 

 

খ) কক্সফাজায জজরা মযসফ যক্ষ্াসথ য 

মনমভত অমবমান মযচারনা অব্যাত 

যাখসত সফ। 

খ) উ-মযচারক, 

মযসফ অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 গ) ছাড়ত্র ংক্রান্ত 

জভ ২০২2 ভাদ খ্রযদফগত ছাড়ত্র 04 টি খ্রযদফগত ছাড়ত্র  ও 17 

টি খ্রযদফগত ছাড়ত্র নফায়ন কযা য়। 

  

  

গ) মযসফ ছাড়ত্র ারনাগাসদয প্রসাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ এফং জম কর 

প্রমতষ্ঠাসনয মযসফ ছাড়ত্র জনই জ কর 

প্রমতষ্ঠাসন অমবমান মযচারনা কসয 

আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন। 

গ) উ-মযচারক, 

মযসফ অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

33 জজরা কৃমল মফণন কভ যকতযায কাম যার, কক্সফাজায   

 উক্ত দপ্তসযয কভযকতযা জানান, জভ ২০২২ ভাস মনতয প্রসাজনী দ্রসব্যয 

চরমত ফাজায দয ভমনটমযং কযা সসছ। 

ফাজায দয ভমনটমযং কাম যক্রভ অব্যাত 

যাখসত সফ। বায পূসফ য কাম যত্র দামখর 

মনমিত কযসত সফ। 

জজরা কৃমল মফণন 

কভযকতযা, কক্সফাজায 

34 আঞ্চমরক াসাট য অমপ, কক্সফাজায   
 নাগমযক আসফদন ংক্রান্ত 

কাযী খ্রযচারক, আঞ্চখ্ররক াদাট য অখ্রপ, কক্সফাজায জানান জম, 

জভ/2022 ভাদ জভাট আদফদন জভা য়-2২৪৩টি।  

 

বায পূসফ য কাম যত্র মনমভত দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং আগাভী বা দাপ্তমযক 

কামক্রভ ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

 কাযী মযচারক, 

আঞ্চমরক াসাট য 

অমপ, কক্সফাজায 

৩5 মনযাদ খায কর্তযক্ষ্, কক্সফাজায    

 খ্রনযাদ খাদ্য অখ্রপায, কক্সফাজায জানান, কক্সফাজায জজরায় খ্রফখ্রবি 

খাদ্য িানায় খ্রনদয়াখ্রজত 50 জন খাদ্যকভীদক খ্রনযাদ খাদ্য খ্রফলয়ক 

প্রখ্রক্ষণ, প্রাখ্রন্তক ম যাদয় জনদচতনতা সৃখ্রষ্টয রদক্ষয গৃখ্রনীদদয খ্রনদয় 

2টি উঠান বফঠক অনুখ্রষ্ঠত দয়দছ এফাং খ্রফখ্রবি জাদটর-জযদস্তাযা ও খাদ্য 

ব্যফিানায় খ্রনয়খ্রভত ভখ্রনটখ্রযাং কাম যক্রভ চরভান যদয়দছ।  

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত কযসত 

সফ এফং আগাভী বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ 

ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

মনযাদ খায 

অমপায, 

কক্সফাজায 

৩6 জাতী জবাক্তা অমধকায ংযক্ষ্ণ অমধদপ্তয, কক্সফাজায   

 কাযী মযচারক, জাতী জবাক্তা অমধকায ংযক্ষ্ণ অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায অনুমস্থত থাকা উক্ত দপ্তসযয কাম যক্রভ ম্পসকয জানা 

মামন।  

অমবমান মযচারনা অব্যাত যাখসত সফ। 

আগাভী বায পূসফ য দাপ্তমযক কামক্রভ 

ম্পসকয  অফমত কযসত সফ।  

কাযী মযচারক, 

জাতী জবাক্তা 

অমধকায ংযক্ষ্ণ 

অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 



াতা-২৪ 
৩7 জাতী ঞ্চ বুযসযা, কক্সফাজায 

 ঞ্চ অমপায,জাতী ঞ্চ মফবাগ, কক্সফাজায বায় জানান জম, 

জভ/২০২2 ভাদয জভাট অখ্রজযত  খ্রফখ্রনদয়াগ- 6,07,00,000/- (ছয় জকাটি 

াত রক্ষ) টাকা ভাত্র। 

চরমত অথ য ফছসয রক্ষ্যভাত্রা মনধ যাযণপূফ যক 

মফমনসাগ অব্যাত যাখসত সফ। আগাভী 

বা অগ্রগমত অফমত কযসত  সফ।   

ঞ্চ অমপায,জাতী 

ঞ্চ মফবাগ, 

কক্সফাজায 

৩8 জজরা ক্রীড়া অমপ, কক্সফাজায 

 জজরা ক্রীড়া অখ্রপায, কক্সফাজায অনুমস্থত থাকা উক্ত দপ্তসযয 

কাম যক্রভ ম্পসকয জানা মামন।  

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং আগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

জজরা ক্রীড়া অমপায 

কক্সফাজায 

39 চকমযা জৌযবা, কক্সফাজায 

 “গ্রীনাউজ গ্যা খ্রনঃযণ কভাদনায রদক্ষয কক্সফাজায জৌয 

এরাকায় খ্রযদফ ফান্ধফ জৌয চাখ্ররত ড়কফাখ্রত িান” 

 

খ্রযদফ, ফন ও জরফাম়ু খ্রযফতযন ভন্ত্রণারয়, জরফাম়ু খ্রযফতযন-2 

এয স্মাযক নম্বয-22.00.0000.086.14.057.21.250 তাখ্রযখ: 

27/10/2021 খ্রিষ্টাব্দ মূদর  ট্রাি পাদডয অথ যায়দন কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায কর্তযক ফাস্তফায়নাধীন “গ্রীনাউজ গ্যা 

খ্রনঃযণ কভাদনায রদক্ষয কক্সফাজায জৌয এরাকায় খ্রযদফ 

ফান্ধফ জৌয চাখ্ররত ড়কফাখ্রত িান” ীল যক প্রকদল্পয আওতায় 

চকখ্রযয়া জৌযবা এরাকায় খ্রযদফ ফান্ধফ জৌয খ্রফদ্যযতাখ্রয়ত 

ড়কফাখ্রত িাদণয জন্য 150.০০ (একত ঞ্চা) রক্ষ টাকা 

ফযাে প্রদান কযা দয়দছ। 

১) চকমযা জৌযবায “গ্রীনাউজ গ্যান 

খ্রন:যণ কভাদনায রদক্ষয চকখ্রযয়া 

জৌযবা এরাকায় খ্রযদফ ফান্ধফ 

জৌয খ্রফদ্যযতাখ্রয়ত ড়কফাখ্রত িান" 

ীল যক প্রকল্পটি কাসজয অগ্রগমত 

প্রমতসফদন তকযা মসসফ আগাভী বায 

পূসফ য অফমত কযসফন। 

 

২) উমযচারক, স্থানী যকায প্রকসিয 

কাজ মনমভত মযফীক্ষ্ণ কযসফন।  

১. উমযচারক, স্থানী 

যকায, কক্সফাজায 

২. জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

৪0 ভসখারী জৌযবা, কক্সফাজায   

 উক্ত দপ্তসযয কাম যত্র াওা মামন   বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং আগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

জভয, ভসখারী 

জৌযবা,  কক্সফাজায 

41 জটকনাপ জৌযবা, কক্সফাজায 

 উক্ত দপ্তসযয কাম যত্র াওা মামন   বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং আগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

জভয, জটকনাপ 

জৌযবা 

কক্সফাজায 

৪2 জজরা মশু মফলক কাম যার, কক্সফাজায 

 উক্ত দপ্তসযয কাম যক্রভ সুষু্ঠবাসফ চরসছ ভসভ য বা অফমত কযা ।  সুষু্ঠবাসফ দাপ্তমযক কাম যক্রভ মযচারনা 

অব্যাত যাখসত সফ। 

জজরা মশু মফলক 

কভ যকতযা, কক্সফাজায 

৪3 জজরা কভ যংস্থান ও জনমক্ত অমপ, কক্সফাজায 

 ক) মফসদগাভী কভীসদয মফএভইটি জযমজসেন ও মপঙ্গায ইভসপ্রন 

গ্রণ 

জভ/২022 ভাদ 891 জদনয গ্রণ কযা দয়দছ। 

ক) মফসদগাভী কভীসদয মফএভইটি 

জযমজসেন ও মপঙ্গায ইভসপ্রন গ্রণ 

কাম যক্রভ ম্পসকয অফমত কযসত সফ।  

ক) কাযী মযচারক, 

জজরা  কভয ংস্থান ও  

জনমক্ত অমপ, 

কক্সফাজায 

খ) মৃত প্রফাীকভীদদয খ্রযফাযদক আখ্রথ যক অনুদান 05টি খ্রযফাযদক 

প্রদান কযা য়।  

 

 

খ) মৃত প্রফাীকভীসদয মযফাযসক 

আমথ যক অনুদান ও ক্ষ্মতপুযণ প্রদান 

কাম যক্রভ ম্পসকয অফমত কযসত সফ। 

 

খ) কাযী মযচারক, 

জজরা  কভয ংস্থান ও  

জনমক্ত অমপ, 

কক্সফাজায 

গ) প্রফাী জভধাফী ন্তান ও প্রমতফেী ন্তানসদয বৃমত্তয জচক প্রদান 

জভধাফী ন্তান 40 জন ও প্রখ্রতফন্ধী ন্তান 04জনদক বৃখ্রিয জচক প্রদান 

কযা দয়দছ।  

 

গ) প্রফাী জভধাফী ন্তান ও প্রমতফেী 

ন্তানসদয বৃমত্তয জচক প্রদান কাম যক্রভ 

ম্পসকয অফমত কযসত সফ। 

 

গ) কাযী মযচারক, 

জজরা  কভয ংস্থান ও  

জনমক্ত অমপ, 

কক্সফাজায 

ঘ) বফসদমক কভ যংস্থাসনয জন্য দক্ষ্তা ও সচতনতা মূরক প্রচাযণা 
বফসদমক কভ যংস্থাসনয জন্য দক্ষ্তা ও সচতনতা মূরক প্রচাযণা ও 

মরপসরট যান্ডমফর, পুমস্তকা মফতযণ কাম যক্রভ চরভান যসসছ। 
 

ঘ) বফসদমক কভযংস্থাসনয জন্য দক্ষ্তা 

ও সচতনতা মূরক প্রচাযণা কাম যক্রভ 

ম্পসকয অফমত কযসত সফ। 

ঘ) কাযী মযচারক, 

জজরা  কভয ংস্থান ও  

জনমক্ত অমপ, 

কক্সফাজায 

৪4 জজরা খ্রযাংখ্যান অখ্রপ, কক্সফাজায   

 ক) মূল্য ও ভজুখ্রয খ্রযাংখ্যান 

উ খ্রযচারক, জজরা খ্রযাংখ্যান অখ্রপ, কক্সফাজায জানান, জবাক্তায 

মূল্য সূচক খ্রনরূদনয ভাধ্যদভ জীফনমাত্রায ভান খ্রনধ যাযণ ও মূল্য খ্রিখ্রত 

খ্রনধ যাযদণয রদক্ষয ৪টি দযছদকয ভাধ্যদভ প্রখ্রত ভাদয ১১ দত ১৯ তাখ্রযখ 

ফুড ও ননফুড দ্রব্যাভগ্রী এফাং জফায মূল্য াংগ্রদয কাজ খ্রনয়খ্রভত 

ম্পি জয়দছ। 

ক) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং আগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

ক) উ-মযচারক,  

জজরা মযংখ্যান 

অমপ, কক্সফাজায 



াতা-২৫ 

 খ)  জখ্রয শুনাখ্রন: 

জনশুভাখ্রয ও গৃগণনা-২০২২, আগাভী ১৫- কদরয ২১ জুন তাখ্রযদখ 

খ্রযচাখ্ররত দফ। ১.জাতীয় খ্রশু শ্রভ জখ্রয চরভান। ২.শ্রভখ্রক্ত জখ্রয 

চরভান। ৩. থখ্রশু জখ্রয চরভান। ৪. স্ত ও কারুখ্রল্প জখ্রয এয 

খ্ররখ্রিাং অাদযন ম্পি। 

খ) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর কযসত সফ 

এফং বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ ম্পসকয 

অফমত কযসত সফ। 

 

খ) উ-মযচারক,  

জজরা মযংখ্যান 

অমপ, কক্সফাজায 

৪5 উানুষ্ঠাখ্রনক খ্রক্ষা বুযদযা, কক্সফাজায 

 ক) জভৌখ্ররক স্বাক্ষযতা প্রকল্প াংক্রান্ত 

জভৌখ্ররক াক্ষযতা আওতায় জটকনাপ ও জকুয়া উদজরায় 300টি 

খ্রখন জকদেয ভাধ্যদভ 1800 খ্রক্ষাথীদক জীফন দক্ষতা খ্রবখ্রিক জভৌখ্ররক 

াক্ষযতা প্রদান কাম যক্রভ চালুকযণ প্রখ্রক্রয়াধীন যদয়দছ।  

ক) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং আগাভী বা দাপ্তমযক 

কামক্রভ ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

ক) কাযী মযচারক, 

উানুষ্ঠামনক মক্ষ্া 

বুযসযা, কক্সফাজায 

 খ) খ্রইখ্রডখ্র-৪ এয আওতায় উানুষ্ঠাখ্রনক প্রাথখ্রভক খ্রফদ্যারয় চালুকযণ 

খ্রইখ্রডখ্র-৪ এয আওতায় আউট অফ স্কুর খ্রচরদেন (২.৫) কভযসূখ্রচয 

ভাধ্যদভ কক্সফাজায জজরায ০৩ টি উদজরায় (দয, যামু ও চকখ্রযয়া) 

প্রখ্রতটিদত 10০টি কদয জভাট 310টি উানুষ্ঠাখ্রনক খ্রখন জকে চালু কযা 

দয়দছ। 

খ) মইমডম-৪ এয আওতা 

উানুষ্ঠামনক প্রাথমভক মফযার চালুকযণ 

অব্যত যাখসত সফ।  

 

খ) কাযী মযচারক, 

উানুষ্ঠামনক মক্ষ্া 

বুযসযা, কক্সফাজায 

৪6 খ্রফখ্রক, কক্সফাজায 

 ক) খ্রএভএএভই খাদত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জঘাখ্রলত ২০,০০০ জকাটি 

টাকা (২য় ম যায়) প্রদণাদনা প্যাদকজ:  

ঋণ খ্রফতযদণয রক্ষযভাত্রা- ৬৯০৩.৬৫ রক্ষ টাকা এখ্রপ্রর ২০২২ খ্রি. ম যন্ত 

খ্রফতযণকৃত ঋণ-৪১৭৬.৪৫ রক্ষ টাকা ঋণ গ্রীতায াংখ্যা-332 ঋণ 

খ্রফতযদণয ায-60% 

ক) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর কযসত 

সফ এফং বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ 

ম্পসকয অফমত কযসত সফ। 

ক) উ-ভাব্যফস্থাক, 

মফমক, কক্সফাজায  

 

 খ) খ্রল্পনগযীয জেন এফাং কারবাট য খ্রনভ যাণঃ 

ইখ্রজখ্রদত উন্ম়ুক্ত দযত্র আহ্বান-২৫ ভাচ য ২০২১ খ্রি. কাম যাদদ-০৮ এখ্রপ্রর 

২০২১ খ্রি. কাদজয খ্রযভাণ-১৬৩১ ফ.খ্রভ. কাদজয অগ্রগখ্রত প্রায়-১৪০০ 

ফ.খ্রভ. 

খ) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর কযসত 

সফ এফং বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ 

ম্পসকয অফমত কযসত সফ। 

খ) উ-ভাব্যফস্থাক, 

মফমক, কক্সফাজায  

 

 গ) খ্রল্প কাযখানামূ চালু যাখা 

খ্রফখ্রক খ্রল্পনগযী কক্সফাজাদয ৪২ টি খ্রল্প কাযখানায ভদধ্য চরখ্রত ভাদ 

২৪ টি চালু, ০৩ টি খ্রনভ যাণাধীন এফাং ১৫ টি ফন্ধ/রুগ্ণ অফিায় যদয়দছ। 

ফন্ধ/রুগ্ণ খ্রল্প প্রখ্রতষ্ঠানগুদরা চালু কযদত দদক্ষ জনয়া দয়দছ। 

ভাখ্ররকক্ষ কর জিকদাল্ডাযদদয াদথ জমাগাদমাগ অব্যাত আদছ। 

গ) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর কযসত 

সফ এফং বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ 

ম্পসকয অফমত কযসত সফ। 

গ) উ-ভাব্যফস্থাক, 

মফমক, কক্সফাজায  

 

৪7 জজরা মনফ যাচন অমপ, কক্সফাজায   

 কক্সফাজায জজরাছখ্রফ জবাটায তাখ্ররকা ারনাগাদ কাম যক্রভ-২০২২:  

জজরা মনফ যাচন অমপায, কক্সফাজায, জানান জম, খ্রনফ যাচন কখ্রভন 

খ্রচফারয় কর্তযক জঘাখ্রলত ভয়সূখ্রচ অনুমায়ী ফাড়ী ফাড়ী খ্রগদয় তথ্য াংগ্র 

ও ছখ্রফ জতারা, উদজরা ভন্বয় কখ্রভটি ও খ্রফদল উদজরা ভন্বয় 

কখ্রভটিয ও বা আফান কদয ফাাংরাদদী নয় এভন জক মাদত জবাটায 

না দত াদয জখ্রদদক রক্ষয জযদখ প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রণ কযা 

প্রদয়াজন।  

০১। মথামথবাসফ কমভন কর্তযক প্রদত্ত 

মনসদ যনা জভসন জবাটায তামরকা 

ারনাগাদ কযসফন।  

 

02। বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং আগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

 

জজরা মনফ যাচন অমপায, 

কক্সফাজায 

৪8 জজরা ভফা অমপ, কক্সফাজায 

 জজরা ভফায় অখ্রপায, কক্সফাজায জানান, জজরা ভফায় অখ্রপায, 

কক্সফাজায জানান, কক্সফাজায  জজরায় আশ্রয়ণ প্রকদল্প খ্রফতযণকৃত জভাট 

ঋদণয খ্রযভাণ-2363000/-টাকা, জভ ২০২2 ম যন্ত জভাট আদায়-

১৬862775/-টাকা  এফাং জভাট  াওনা-6061453/-টাকা।  

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং আগামভ বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

জজরা ভফা অমপায, 

কক্সফাজায 

49 মফ আয টি এ, কক্সফাজায 

 উক্ত দপ্তসযয কাম যত্র াওা মামন   বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং আগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

কাযী মযচারক, 

মফআযটিএ, কক্সফাজায 

৫0 জজরা মযফায মযকিনা অমপ, কক্সফাজায 

 ক) খ্রফখ্রবি কভযদকৌর দ্ধখ্রত গ্রণকাযী তুরনা 

এখ্রপ্রর-20২2 এয তুরনায় জভ-20২2 ভাদ গ্রণকাযী 1169 জন বৃখ্রদ্ধ 

জদয়দছ, ফতযভাদন গ্রণকাযীয ায 81.10% মা, এখ্রপ্রর -২০২ 2 ভাদয 

তুরনায় 0.18% বৃখ্রদ্ধ জদয়দছ।           

ক) মফমবন্ন কভযসকৌর দ্ধমত গ্রণকাযী 

কাম যক্রভ ম্পসকয অফমত কযসত সফ। 

 

উ-মযচারক, মযফায 

মযকিনা মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 খ) উদজরা ও ইউখ্রনয়ন ম যাদয় প্রাখ্রতষ্ঠাখ্রনক প্রফ জফা প্রদান জভ/২০২2 

ভাদ 881 জন এফাং জভ/২০২2 ভাদ 8801 জন প্রফ জফা প্রদান কযা 

দয়দছ। জভ/২০২2 ভাদয 10টি প্রফ জফা হ্রা জদয়দছ।  

খ) উসজরা ও ইউমনন ম যাস 

প্রামতষ্ঠামনক প্রফ জফা প্রদান কাম যক্রভ 

ম্পসকয অফমত কযসত সফ। 

উ-মযচারক, মযফায 

মযকিনা মফবাগ, 

কক্সফাজায 

৫1 জজরা কারচাযার অখ্রপ, কক্সফাজায   

 উক্ত দপ্তদযয কাম যত্র াওয়া মায়খ্রন  বায পূদফ য কাম যত্র দাখ্রখর খ্রনখ্রিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তখ্রযক 

কাম যক্রভ  ম্পদকয  অফখ্রত কযদত দফ। 

জজরা কারচাযার 

অখ্রপায, কক্সফাজায 

 



াতা-26 

৫2 জজরা তথ্য অখ্রপ, কক্সফাজায 

 জজরা তথ্য অখ্রপায, কক্সফাজায, জানান জম, জভ 2022 ভাদ 25টি 

ডকুদভন্টাযী প্রদ যন, 22টি ড়ক প্রচায, 11টি খ্রএই কবাদযজ এফাং 02টি 

উন্ম়ুক্ত বফঠক কযা দয়দছ।  

বায পূদফ য কাম যত্র দাখ্রখর খ্রনখ্রিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তখ্রযক 

কামক্রভ ম্পদকয  অফখ্রত কযদত দফ। 

জজরা তথ্য অখ্রপায, 

কক্সফাজায 

৫3 ফাাংরাদদ জফতায, কক্সফাজায 

 উক্ত দপ্তদযয কাম যত্র াওয়া মায়খ্রন বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ। 

আঞ্চমরক মযচারক, 

ফাংরাসদ জফতায, 

কক্সফাজায 

৫4 মফএমডম, কক্সফাজায 

 উক্ত দপ্তদযয কাম যত্র াওয়া মায়খ্রন বায পূদফ য কাম যত্র দাখ্রখর খ্রনখ্রিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তখ্রযক 

কাম যক্রভ  ম্পদকয  অফখ্রত কযদত দফ। 

কাযী মযচারক, 

মফএমডম, কক্সফাজায 

৫৫ জজরা আনায ও মবমডম অমপ , কক্সফাজায 

 উক্ত দপ্তদযয কাম যত্র াওয়া মায়খ্রন  বায পূদফ য কাম যত্র দাখ্রখর খ্রনখ্রিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তখ্রযক 

কাম যক্রভ  ম্পদকয  অফখ্রত কযদত দফ। 

কভান্ডযান্ট, জজরা 

আনায ও মবমডম, 

কক্সফাজায 

৫৬ জজরা মৄফ উন্নন অমধদপ্তয , কক্সফাজায 

 উক্ত দপ্তদযয কাম যত্র াওয়া মায়খ্রন বায পূদফ য কাম যত্র দাখ্রখর খ্রনখ্রিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তখ্রযক 

কাম যক্রভ  ম্পদকয  অফখ্রত কযদত দফ। 

উ-মযচারক,  

মৄফ উন্নন অমধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

5৭ প্রমতফেী  জফা ও াায্য জকন্দ্র , কক্সফাজায 

 জথযাী জফা প্রদান ংক্রান্ত: 

উক্ত দপ্তসযয কভযকতযা জানান, প্রমতমদন ৩০-৪০ জন জযাগী মনমভত মফমবন্ন 

ধযসনয জথযাী জফা গ্রণ কসযন। তাছাড়া কর প্রমতফেী ও ঝুমকসত থাকা 

ব্যমক্তসদয ম্পূণ য মফনামূসে মপমজওসথযাী, কাউমন্সমরং অটিজভ মফলক 

জফা, স্পীচ জথযাম, অকুসনার জথযাম, জামযং জটট, মবজুযার জটট ও  

জযপাসযর প্রদান কযা সি। জানুাময ২০১৬ সত উসজরা ম যাস জথযাম 

বযান কাম যক্রভ শুরু সসছ এফং তা চরভান আসছ ভসভ য জানান।   

জথযাম জফা কাম যক্রভ অব্যাত 

যাখসত সফ। বায পূসফ য অফমত 

কযসত সফ। 

 

প্রমতফেী মফলক 

কভযকতযা,  

কক্সফাজায 

5৮ ফাংরাসদ আফাওা অমধদপ্তয, কক্সফাজায 

 মনবযযীর আফাওা:  

(i) গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তযক ম্প্রখ্রত 

BMD Weather App ও BMD Aquaculture App উদদ্বাধন কযা 

দমদছ মা Google Play দত Download কদয ফাাংরাদদদয খ্রফখ্রবি 

অঞ্চদরয আফাওয়ায পূফ যাবা ও ফতযভান আফাওমা খ্রযখ্রিখ্রত ম্পদকয 

জানা মাদফ। 

(ii) ফাাংরাদদ আফাওয়া অখ্রধদপ্তয কর্তযক দূদম যাগ ম্পখ্রকযত তথ্যদফা 

প্রদাদনয রদক্ষয 1090 নম্বয চালু কযা দমদছ। জমদকান জভাফাইর জপান জথদক 

1090 নম্বদয জপান কদয ম্পূণ য খ্রফনা খযদচ মুদ্র ফন্দয, নদী ফন্দয বদখ্রনক 

আফাওমায ফ যদল পূফ যাবা ম্পদকয জানা মাদফ। 

(iii) ফতযভান আফাওমায খ্রযখ্রিখ্রত জানদত জম জকান জভাফাইর জথদক ৩৩৩ 

নাম্বাদয জপান কদয জানা মাদফ। খ্রফস্তাখ্রযত জানদত ফাাংরাদদ আফাওয়া 

অখ্রধদপ্তদযয ওজয়ব জইদজ খ্রবখ্রজট কদয জানা মাদফ। 

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর কযসত 

সফ এফং বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ 

ম্পসকয অফমত কযসত সফ। 

 

আফাওামফদ, 

কক্সফাজায   

 

৫৯ টুযমযষ্ট পুমর মফবাগ , কক্সফাজায   

 উক্ত দপ্তসযয কাম যক্রভ সুষু্ঠবাসফ মযচামরত সি ভসভ য জানান।  কাম যক্রভ অব্যাত যাখসত সফ এফং 

আগাভী বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ  

ম্পসকয  অফমত কযসত সফ। 

পুমর সুায,  

টুযমযষ্ট পুমর, 

কক্সফাজায 

৬০ মটিআই , কক্সফাজায 

 উক্ত দপ্তদযয কাম যত্র াওয়া মায়খ্রন  বায পূদফ য কাম যত্র দাখ্রখর খ্রনখ্রিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় 

দাপ্তখ্রযক কাম যক্রভ  ম্পদকয  অফখ্রত 

কযদত দফ। 

 সুাখ্রযনদটনদটন্ট, 

খ্রটিআই, কক্সফাজায 

6১ পুমর মফবাগ , কক্সফাজায   

 পুমর সুায, কক্সফাজায এয প্রমতমনমধ কর ম্মামনত দস্যগণসক ারাভ 

ও শুসবিা জানান। মতমন পুমর মফবাসগয কাম যক্রভ সুষু্ঠবাসফ মযচামরত সি 

ভসভ য বাসক অফমত কসযন। জজরায উন্নসন জমসকান ভস্যা মতমন কর 

দপ্তসযয াসথ ভন্ব কসয ভাধাসনয আবা জদন এফং জজরায মফমবন্ন 

উন্ননমূরক কভ যকাসন্ড জম জকান ধযসণয পুমরম াতা/যাভ য প্রদাসনয 

জন্য তাঁয দপ্তয দা প্রস্তুত যসসছ ভসভ য বাসক অফমত কসযন।  

পুমর মফবাসগয াতা/যাভ য 

প্রদান অব্যাত যাখসত সফ। 

পুমর সুায, কক্সফাজায 
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৬২ মফমফধ :  

 

 

 ক) জজরা-উসজরায মফমবন্ন দপ্তসযয ওসফ জাট যাসরয অফস্থা 

জপ্রাগ্রাভায, জজরা প্রাসকয কাম যার, কক্সফাজায বায মদ্ধান্ত জভাতাসফক 

জজরা-উসজরায মফমবন্ন যকাময দপ্তসযয ওসফ জাট যাসরয অফস্থা 

জপ্রসজসন্টসনয ভাধ্যসভ তুসর ধসযন (ংমৄমক্ত-১)।তকযা মসসফ দপ্তযগুসরায 

ওসফ জাট যাসর কতটুকু তথ্য যসসছ তা প্রকা কযা । তসফ, এও উসল্লখ 

কযা , তথ্য থাকসরও, কর ওসফসাট যাসরয তথ্য ার নাগাদকৃত ন 

এফং ওসফসাট যার অনুমাী জমাগাসমাগ কসয অসনক জক্ষ্সত্র জদখা মা জ উক্ত 

কাম যারস ফতযভাসন জনই। 

ক) (i) জজরা ও উসজরায কর 

মফবাগ আগামভ বায পূসফ য স্ব স্ব ওসফ 

জাট যার ারনাগাদ কযসফন। জজরায 

কর মফবাগ তাসদয কাম যক্রভ ওসফ 

াইসট মনমভত আসরাড কযসফন। এ 

জক্ষ্সত্র জকান প্রকায সমামগতায 

প্রসাজন সর অমতমযক্ত জজরা প্রাক 

(মক্ষ্া ও আইমটি), কাযী 

কমভনায (মক্ষ্া ও আইমটি) এফং এ 

কাম যারসয জপ্রাগ্রাভায এয াসথ 

জমাগাসমাগ কযসফন।  

(ii) কক্সফাজাসযয যকাময দপ্তসযয 

ওসফ জাট যার ১০০% 

ারনাগাদকযসণয প্রসাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযসফন।  জম কর দপ্তসযয  

ওসফ জাট যার ারনাগাদ জনই জ 

কর দপ্তসযয তামরকা াওাযসসন্ট 

আগাভী বা উস্থান কযসত সফ। 

ক) (i) জজরায কর 

দপ্তয প্রধান 

উসজরা মনফ যাী 

অমপায 

(কর),কক্সফাজায 

(ii) জপ্রাগ্রাভায, 

জজরা প্রাসকয 

কাম যার, 

কক্সফাজায 

 খ) অমবসমাগ মনষ্পমত্ত কভযকতযা (অমনক) ও আীর কভযকতযা এয তথ্য 

ওসফসাট যাসর ারনাগাদকযণ: 

অমতমযক্ত জজরা প্রাক (ামফ যক), কক্সফাজায বা জানান জম,  ভমন্ত্রমযলদ 

মফবাগ কর্তযক জজরা ম যাসয কর দপ্তসয ওসফ জাট যাসর অমবসমাগ 

মনষ্পমত্ত কভ যকতযা (অমনক) ও আীর কভ যকতযায তথ্যামদ ারনাগাদ পূফ যক 

আসরাড কযায মনসদ যনা প্রদান কযা সসছ।  অমবসমাগ মনষ্পমত্ত কভ যকতযা 

(অমনক) ও আীর কভ যকতযায নাভ, দফী ও জভাফাইর নাম্বয তথ্য প্রদান 

কযসত সফ। াাাম জনাধাযণ কর্তযক অনরাইন/অপরাইসন দামখরকৃত 

অমবসমাগমূ মথাভস মনধ যামযত প্রমক্রা অনুাসয পূফ যক মনষ্পমত্তয ব্যফস্থা 

গ্রসণয মনসদ যনা প্রদান কযা সসছ। 

খ) (১) অমনক ও আীর কভ যকতযায 

তথ্যামদ মনমভত ারনাগাদ কযসত 

সফ।  

 

(২) প্রাপ্ত অমবসমাগমূ মনধ যামযত 

ভসয ভসধ্য মনষ্পমত্ত কযসত সফ।  

 

 

খ) জজরায কর দপ্তয 

প্রধান 

 

 গ) অমপমার কাসজ অমপমার ই-জভইর ব্যফায প্রসঙ্গ 

বামত ফসরন জম, অসনক ভ যকাময কাসজ জমাগাসমাসগয জন্য অসনসক 

ব্যমক্তগত ই-জভইর ব্যফায কসযন। জকান মচঠি/প্রমতসফদন াঠাসনায জক্ষ্সত্র 

কাউসক ব্যমক্তগত ই-জভইর ব্যফায না কযায জন্য অনুসযাধ কসযন এফং জম 

অমপস ফা মাসক াঠাসনা সি জখাসনও জমন ব্যমক্তগত ই-জভইসর না াঠিস 

অমপমার ই-জভইসর াঠান। কখনও ব্যমক্তগত ই-জভইর ব্যফায কযা সর 

অন্তত জপান কসয জমন জটি প্রাকসক জামনস জদন। 

গ) অমপমার ত্র জপ্রযণ মকংফা 

অমপমার জম জকান প্রসাজসন ই-

জভইসরয ভাধ্যসভ জমাগাসমাসগয জক্ষ্সত্র 

অফশ্যই অমপমার ই-জভইর ব্যফায 

কযসত সফ। মনজ মনজ ওসফ 

জাট যাসরও অমপমার ই-জভইর 

প্রদ যসনয ব্যফস্থা কযসত সফ। 

গ) জজরায কর দপ্তয 

প্রধান 

উসজরা মনফ যাী 

অমপায (কর), 

কক্সফাজায 

 ঘ) ফামল যক কভ যম্পাদন চুমক্ত (APA): 

স্ব স্ব প্রমতষ্ঠাসনয ২০২১-২২ অথ য ফছসযয ফামল যক কভযম্পাদন চুমক্ত (APA) 

ফাস্তফাসন প্রসাজনী দসক্ষ্ গ্রসণয জন্য  এফং মনমভত বা আফান 

কসয অগ্রগমত প্রমতসফদন উবযতন অমপস জপ্রযসণয জন্য বামত দপ্তয 

প্রধানগসণয দৃমষ্ট আকল যণ কসযন। 

ঘ) স্ব স্ব প্রমতষ্ঠাসনয ২০২১-২২ অথ য 

ফছসযয ফামল যক কভযম্পাদন চুমক্ত 

(APA) ফাস্তফাসন প্রসাজনী 

দসক্ষ্ গ্রণ কযসত সফ এফং 

মনমভত বা আফান কসয অগ্রগমত 

প্রমতসফদন জপ্রযণ কযসত সফ । 

কর দপ্তয প্রধানগণ 

 

 ঙ) জাতী শুদ্ধাচায জকৌর (NIS): 

যকাযী দপ্তযমূসয স্বিতা ও জফাফমদমতা মনমিত কযায জন্য প্রণীত 

জাতী শুদ্ধাচায জকৌর(NIS) কভযমযকিনা ফাস্তফাসন কর দপ্তযসক  

সচষ্ট থাকসত সফ এফং এ ংক্রান্ত কমভটিয বা মনমভতবাসফ কযসত সফ।      

ঙ) জাতী শুদ্ধাচায জকৌর (NIS)  

কভয মযকিনা ফাস্তফাসন কর 

যকাময দপ্তযমূসক মথামথ ব্যফস্থা  

 

কর দপ্তয প্রধানগণ 

 

  

চ) উদ্ভাফনী কাম যক্রভ (Innovative Activities) ংক্রান্ত: 

 জফা জীকযণ, দ্রুত ভসয ভসধ্য জনাধাযসণয ভাসঝ জফা জৌুঁসছ জদায  

জন্য প্রসতযকসক উদ্ভাফন ধাযণা বতযী পূফ যক তা বা উস্থাসনয জন্য 

বামত করসক অনুসযাধ কসযন।   

গ্রণ কযসত সফ এফং কমভটিয বা 

মনমভতবাসফ কযসত সফ। 

চ) জফা জীকযণ, দ্রুত ভসয ভসধ্য 

জনাধাযসণয ভাসঝ জফা জৌুঁসছ 

জদায  জন্য প্রসতযকসক উদ্ভাফন ধাযণা 

বতযী পূফ যক তা বা উস্থান কযসত 

সফ। 

ংমিষ্ট কর 

 ছ) জজরা ম যাদয় গৃীত খ্রফখ্রবি জনগুরুেপূণ য প্রকল্প খ্রফলদয় জজরা উিয়ন 

ভন্বয় কখ্রভটি বায় অফখ্রতকযণ:  

বামত খ্রফখ্রবি জনগুরুেপূণ য খ্রফলদয় খ্রদ্ধান্ত গ্রণ ও ফাস্তফায়দনয রদক্ষয জজরা 

ম যাদয় খ্রফখ্রবি ভন্ত্রণারয়, অখ্রধদপ্তয এফাং াংিা কর্তযক গৃীত প্রকল্পমূদয 

খ্রফলদয় জজরা উিয়ন কখ্রভটি ভন্বয় বায় এদজডায় অন্তভূ যক্তকযণ এফাং 

খ্রযফীক্ষদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রদণয জন্য প্রকল্প ভদয়যয ফণ যনা 

প্রাখ্রঙ্গক তথ্যাখ্রদ জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য াধাযণ াখায জপ্রযণ কযায 

অনুদযাধ জানান।   

ছ) খ্রফখ্রবি দপ্তয/াংিায/প্রখ্রতষ্ঠান 

ভন্ত্রণারয় দত প্রাপ্ত খ্রফখ্রবি প্রকল্পমূ 

জজরা উিয়ন ভন্বয় কখ্রভটি বায় 

এদজডায় অন্তভূ যক্তকযণ এফাং 

খ্রযফীক্ষদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফিা 

গ্রণ মনমভত ভামক বা অগ্রগমত 

প্রমতসফদন জপ্রযণ কযসত সফ 

 

 

ংমিষ্ট কর 

  


