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জজরা ঈন্নন ভন্ব কমভটিয জানুাময ২০২৩ ভাসয বায কাম যমফফযণী 

 

বামত t মুম্মদ াীন আভযান 

  জজরা প্রাক, কক্সফাজায 

বায তামযখ ও ভ t 1৬ জানুয়ারয ২০২৩ রিষ্টাব্দ, কার: 1০.৩০ টা 

স্থান t রদ এটিএভ জাপয আরভ রএর দেরন কক্ষ, জজরা প্রাদকয কাম যারয়, কক্সফাজায 

Dcw ’̄wZ t রযরষ্ট ‘ক’ রিদফরত 

অনুরিরত  t রযরষ্ট ‘খ’ রিদফরত   

 

বারত উরিত জনপ্ররতরনরধ, যকারয কভ যকতযা কর দস্যদক স্বাগত জারনদয় বায কাম যক্রভ শুরু কদযন। বায শুরুদত স্বাধীনতায ভান 

িরত জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু জখ মুরজবুয যভান, ফঙ্গভাতা জফগভ পরজরাতুন জনছা মুরজফ 15 আগস্ট 1975 এয কারযারিদত াাদত ফযণকাযী কর রদ 

ও ভান মুরিমৄদে আত্ম উৎগ যকাযী কর রদদয স্মৃরতয প্ররত শ্রো প্রদ যন কযা য়। তঃয বামতয নুভমতযক্রসভ মতমযক্ত জজরা প্রাক (ামফ যক), 

কক্সফাজায কর্তযক মফগত বায কাম যমফফযণীয মদ্ধান্তমূ াঠ কসয শুনাসনা সর জকান ংসাধনী না থাকা তা ফ যম্মমতক্রসভ দৃঢ়ীকযণ কযা ।  

 

 বায় আদরাচযসূরচ অনুমায়ী রফগত বায় গৃীত রোন্তমূদয ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ও জজরা ম যাদয় কর দপ্তদযয কযণীয় ম্পদকয আদরাচনা কযা 

য়। রফরবি দপ্তয দত প্রাপ্ত কাম যদিয আদরাদক রফস্তারযত আদরাচনাদন্ত রফবাগ রবরিক রনম্নরূ রোন্তমূ গৃীত য়ঃ 

ক্রমভক অসরাচয মফল গৃীত মদ্ধান্ত ফাস্তফাসন 

0১ মফদ্যযৎ ঈন্নন জফাড য ও ল্লী মফদ্যযৎ  মভমত, কক্সফাজায 

ক) কক্সফাজায জজরা মফদ্যযৎ রাআন মনভ যাণ: 

ফারল যক উিয়ন কভ যসূরচয আওতায় ২০২2-২3 অথ যফছদয কক্সফাজায ল্লী রফদ্যযৎ 

রভরতয রাইন রনভ যাণ াংক্রান্ত রক্ষযভািা 75 রক: রভ:। চররত অথ য ফছদযয 

(২০২2-২3) নতুন রাইন রনভ যাদণয জভাট অগ্রগরত 47 রক: রভ:। রফদ্যযৎ রাইন 

ম্প্রাযদণয রক্ষযভািায রফযীদত রডদম্বয/20২2 ম যন্ত অগ্রগরত রনম্নরু: 

  

প্ররতষ্ঠান রডদম্বয ২০২2 রি. রডদম্বয ২০২2 রি. ম যন্ত 

ল্লী রফদ্যযৎ, রভরত 1৮ রক.রভ. 47 রক.রভ. 
 

ক) (i) জজরা তবাগ মফদ্যযতান 

মনমিত কযসত কাম যক্রভ ব্যাত 

যাখসত সফ।   

 

(ii) ২০২২-২৩ থ যফছসয রক্ষ্যভাত্রা 

নুমাী কাম যক্রভ চরভান যাখসত সফ। 

ক)  মনফ যাী 

প্রসকৌরী, 

মফদ্যযৎ ঈন্নন  

জফাড য. 

কক্সফাজায 

 ও 

 মজএভ, ল্লী 

মফদ্যযৎ মভমত, 

কক্সফাজায 

খ) বফধ মফদ্যযৎ ংসমাগ মফমিন্নকযণ ংক্রান্ত 

ল্লী মফদ্যযৎ মভমত ও মফদ্যযৎ ঈন্নন জফাড য, কক্সফাজায কর্তযক বফধ মফদ্যযৎ 

ংসমাগ মফমিন্নকযণ কাম যক্রভ মনম্নরূঃ 

প্রমতষ্ঠান নসবম্বয ২০২২ মি. মডসম্বয ২০২২ মি. 

ল্লী মফদ্যযৎ 

মভমত 

46 জদনয রনকট দত 

5,90,67,900/- টাকা 

ক্ষরতপূযণ রফর আদায়  

কযা য়। নদবম্বয ২০২2 

ভাদ 33টি অরবমান 

রযচারনা কযা দয়দছ।   

53 জদনয রনকট দত 

10,44,162/- টাকা 

ক্ষরতপূযণ রফর আদায়  কযা 

য়। রডদম্বয ২০২2 ভাদ 

33টি অরবমান রযচারনা 

কযা দয়দছ। 

মমডমফ 04 টি রাদফয 

রফযীদত 2,47,035/-

টাকা জরযভানা কযা 

দয়দছ। 

04 টি রাদফয রফযীদত 

2,04,235/-টাকা জরযভানা 

কযা দয়দছ।  

 

 

খ) (i) বফধ মফদ্যযৎ ংসমাগ মফমিন্ন 

কযায কাম যক্রভ ব্যাত যাখসত সফ 

এফং প্রসতযক ভাস কতটি বফধ মফদ্যযৎ 

ংসমাগ মফমিন্ন কযা সসছ তায 

গ্রগমত প্রমতসফদন যফতী বায পূসফ য 

ফমত কযসত সফ। 

(ii) াাড় খা জমভসত বফধবাসফ 

ফফাকাযীসদয মফদ্যযৎ ংসমাগ মফমিন্ন 

কযসত সফ এফং নতুন ংসমাগ প্রদান 

কযা মাসফ না। 

(iii) নতুন মফদ্যযৎ ংসমাগ জদায 

জক্ষ্সত্র মথামথ কাগজত্রামদ ও 

ভামরকানা মনমিতকযসণয প্রসাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ।  

 

 

 

খ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, 

মফদ্যযৎ ঈন্নন 

জফাড য, 

কক্সফাজায  

ও মজএভ, ল্লী 

মফদ্যযৎ মভমত, 

কক্সফাজায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 গ) ফসকা মফদ্যযৎ মফর ংক্রান্ত: 

কক্সফাজায জজরা ফসকা মফদ্যযৎ মফর এয মচত্র  মনম্নরূ: 

প্রমতষ্ঠান/ মফবাগ নসবম্বয ২০২২ মি. মডসম্বয ২০২২ মি. 

ল্লী মফদ্যযৎ মভমত 2,63,60,452/- 2,54,42,724/- 

মমডমফ 1,30,16,224/- 1,45,00,308/- 
 

গ) (i) কক্সফাজায জজরাধীন কর 

যকাময, অধা-যকাময, স্বাত্তামত 

প্রমতষ্ঠাসনয ফসকা মফদ্যযৎ মফর মযসাধ 

এয রসক্ষ্য ংমিষ্ট মফবাসগয  প্রধানগণ 

প্রসচষ্টা ব্যাত যাখসফন। জকান দপ্তসযয 

মফদ্যযৎ মফর খাসত ম যাপ্ত ফযাদ্দ না 

থাকসর স্ব স্ব দপ্তয প্রধানগণ ঈর্ধ্যতন 

কর্তযসক্ষ্য মনকট মফদ্যযৎ মফর খাসত 

ফযাদ্দ জচস ত্র মদসফন এফং ফসকা 

মফদ্যযৎ মফর মযসাসধয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযসফন।   

 

গ) (i) ঈ-

মযচারক, 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

(ii) ঈসজরা 

মনফ যাী মপায 

(কর) 

 



াতা-০২ 

 রডদম্বয/২০২২ ম যন্ত (1,0০,০০০/-টাকায উদবয) ক্রভপুরিত ফদকয়া 

রফদ্যযৎ রফর এয  দপ্তয ওয়াযী তাররকা রনম্নরু:  

ল্লী মফদ্যযৎ মভমত : 

 

ক্র:নং দপ্তসযয নাভ ফসকায মযভাণ 

০১ ইউরনয়ন রযলদ মূ ১০৯০২৯২/- 

০২ উদজরা রযলদ ারনয াম্প মূ ২২৫৯৫৬৪/- 

০৩ িাণ ও পুনফ যান অরধদপ্তয ৪১৭৩৫৪৪/- 

০৪ জজরা/থানা পুরর জপাদ য ২২০২২৫৩/- 

০৫ রফরজরফ ১০০০৯৩৪/- 

০৬ ফন রফবাগ ২৭০৮২৮/- 

০৭ ারন উিয়ন জফাড য ১৯৯৫৮১/- 

০৮ মুদ্র গদফলণা ইনরস্টটিউট ৯৩১৭৬৫/- 

০৯ ইউরনয়ন রযফায রযকল্পনা অরপ ৬২১৭৬৫/- 

১০ কাস্টভ এক্সাইজ ও বযাট ১৫২৫৬২/- 

১১ উদজরা রনফ যাী অরপাদযয কাম যারয় ৪৯৮৮৫৯/- 

১২ স্বািয অরধদপ্তয ৩৪৭৩০৮৩/- 

১৩ াাতার, করভউরনটি রিরনক ১২৮৭১৮/- 

১৪ জকাস্ট গাড য  ১২৪৩১০/- 

১৫ জাতীয় ম্প্রচায কর্তযক্ষ, টিরব উইাং ১১৫৬৭৪/- 

১৬ জৌযবা মূ ১১৪৯৫৭/- 

১৭ জনারনফা ৪০৯৩৪০০/- 

১৮ উদজরা ভূরভ যাজস্ব অরপ ২১২২০৮/- 

১৯ ফাাংরাদদ তায ও জটররদপান জফাড য ১৮৬১৭৫/- 

মফদ্যযৎ ঈন্নন জফাড য : 

০১ মফজ্ঞ জজরা জজ অদারত, কক্সফাজায ৪১৭১১২৮/- 

০২ জজরা প্রাদকয কাম যারয়, কক্সফাজায ২৫৪০২২৮/- 

০৩ ঈসজরা মক্ষ্া মপ ২০৩৬২৮/- 

০৪ ঈসজরা মনফ যাী মপ, দয ২৩৫১৬৫/- 

05 কক্সফাজায জৌযবা ৬৪২৮২১০/- 

06 মপা য ক্লাফ 5719৪9/- 
 

(ii) আঈমনন মযলসদয ফসকা মফদ্যযৎ 

মফর অদাসয মফলস ঈ-মযচারক, 

স্থানী যকায, কক্সফাজায প্রসাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন।  

(iii) ঈসজরা মনফ যাী মপাযগণ তাঁয 

ঈসজরাধীন মপ মূসয মফদ্যযৎ মফর 

মযসাসধয মফলটি মনমিত কযসফন। 

 

 (iii) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, মফদ্যযৎ 

ঈন্নন জফাড য 

(iv) মজএভ, ল্লী 

মফদ্যযৎ মভমত, 

কক্সফাজায 

(v) ) ংমিষ্ট দপ্তয 

প্রধানগণ 

 

 

 

 ঘ) কুতুফমদা ঈসজরা াফসভমযন কযাফসরয ভাধ্যসভ মফদ্যযৎ 

যফযা 

কুতুফরদয়া চযাদনদরয াফ-জভরযন কযাফর িাদনয ভাধ্যদভ কুতুফরদয়া 

উদজরাদক জাতীয় রফদ্যযৎ গ্রীদডয রত াংমৄিকযণ এফাং তবাগ 

রফদ্যযতায়দনয কাজ চরভান যদয়দছ। কুতুফরদয়া উদজরায অবযন্তদয দ্বীদ 

80% রফতযণ রাইন রনভ যাণ কাজ ম্পি জয়জছ। কুতুফরদয়া চযাদনদরয 1নাং 

াফ-জভরযন কযাফর ররাংক এয কাজ 70% ম্পি জয়জছ। জকুয়া উদজরায় 

ভগনাভা প্রাদন্ত ৩৩ জকরব ওবাযদড রাইন রনভ যাজণয কাজ তবাগ ম্পি 

জয়জছ। কুতুফরদয়া চযাদনদরয দ্যই প্রাদন্ত ল্যারডাং জস্টন িাদনয জন্য 

প্রদয়াজনীয় ভূরভ অরধগ্রদনয রনরভদি জজরা প্রাক কর্তযক ৪ ধাযা জনাটি 

জারয কযা জয়দছ। 

 

ঘ) মনধ যামযত ভসয ভসধ্য কুতুফমদা 

ঈসজরা াফসভমযন কযাফসরয 

ভাধ্যসভ মফদ্যযৎ যফযাসয প্রসাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ। এ মফলস 

অগাভী বায পূসফ য গ্রগমত প্রমতসফদন 

জপ্রযণ কযসত সফ। 

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মফদ্যযৎ ঈন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

 

 

 

 ঙ) জন্টভামন্টযন দ্বীস জারায প্যাসনর স্থাসনয ভাধ্যসভ মফদ্যযৎ 

যফযা: 

জন্টভাটি যন দ্বীস জারায প্যাসনর স্থাসনয মনমভত্ত প্রসাজনী জমভ 

মধগ্রসণয ম্ভাব্যতা মাচাআসয প্রমতসফদন াওা মামন ভসভ য মনফ যাী 

প্রসকৌরী, মফদ্যযৎ ঈন্নন জফাড য বাসক ফমত কসযন। 

ঙ) জন্টভাটি যন দ্বীস জারায প্যাসনর 

স্থাসনয ভাধ্যসভ মফদ্যযৎ যফযাসয 

মফলস জরুময মবমত্তসত ব্যফস্থা গ্রণ 

কযসত সফ। জমভ মধগ্রসণয ম্ভাব্যতা 

মাচাআসয মযসাট য দ্রুত জপ্রযণ কযসত 

সফ।  

ঙ) (১) ঈসজরা 

মনফ যাী মপায, 

জটকনাপ, কক্সফাজায 

(২) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মফদ্যযৎ ঈন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

 চ) যাস্তায াসয বফদ্যযমতক খ ুঁটি াযণ: 

রনফ যাী প্রদকৌরী, রফদ্যযৎ উিয়ন জফাড য জানান, কক্সফাজায-চট্টগ্রাভ ভাড়ক 

৬ জরদন উিীত কযায স্বাদথ য রফদ্যযৎ উিয়ন জফাড য কর্তযক যাস্তায াদবযয 

বফদ্যযরতক খ ুঁটি অাযদণয কাম যক্রভ 95% ম্পি দয়দছ।  

চ) কক্সফাজায-চট্টগ্রাভ ও কক্সফাজায-

জটকনাপ ড়সকয াসয বফদ্যযমতক খ ুঁটি 

াযসণয প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ 

কযসত সফ।  

চ) (1) রনফ যাী 

প্রদকৌরী, রফদ্যযৎ 

উিয়ন জফাড য,  

(2) রজ এভ, 

ল্লী রফদ্যযৎ রভরত, 

কক্সফাজায 



াতা-03 

0২ স্বাস্থয  মফবাগ, কক্সফাজায 

 ক) জজরায স্বািয রযরিরত: 

(i) ররবর াজযন, কক্সফাজায জানান জম, কদরয রেররত প্রদচষ্টায় 

কক্সফাজায জজরা ২য় জডাজ জকারবড-১৯ বযাকরদনয রক্ষযভািা ৭০% অরজযত 

জয়জছ। যকায ৩য় জডাজ প্রারপ্তয চাযভা অরতক্রান্ত জয়জছ এভন ব্যরিদদয 

ভদধ্য লাদটােয, দীঘ যদভয়াদী জযাদগ আক্রান্ত, জযাগ-প্ররতদযাদধ অক্ষভ, গবযফতী ও 

েখুারযয জমাোদদয ৪থ য জডাজ (২য় বুষ্টায) বযাকরন জদওয়ায জঘালণা 

রদজয়জছ। জজরা দয াাতার ও উদজরা স্বািয কভদেক্স মূদ ৪থ য জডাজ 

(২য় বুষ্টায) বযাকরন জদওয়া দে ভদভ য বায় জানান। 

(ii) তত্ত্বাফধায়ক, ২৫০ য্যা জজরা দয াাতার, কক্সফাজায জানান 

রডদম্বয 2022 ভাদ 100 জন জযাগী জডঙ্গুদত আক্রান্ত দয় দয াাতার 

রচরকৎা রনদয়দছন, তায ভদধ্য 10 জন জডঙ্গু জযাগী জযারঙ্গা। 

রডদম্বয/2022ভাদ 01 জন জযাগী জডঙ্গুদত আক্রান্ত দয় ভাযা জগদছ এফাং 

আইরইউ জফা গ্রণকাযী 74 জন। দয াাতাদর জফা গ্রণকাযী ফরঃ 

রফবাদগ 34808 জন, আন্ত: রফবাদগ 6960 জন জরুরয রফবাদগ 9979 জন 

এফাং নযভার জডররবাযী 285, রজারযয়ান 333 জন, জভজয অাদযন 

458, জন ভাইনয অাদযন 1517 জন ভদভ য বায় জানান। 

ক) (1) জকারবড-১৯ এয বুষ্টায জডাজ 

প্রদান পর কযায রদক্ষয 

প্রচায/প্রচাযণা রফদল কযাদম্পইন 

রযচারনা কযদত দফ।  

(2) ম্যাদররযয়া ফাক এদনারপরর 

ভা ও জডঙ্গু ফাক এরড ভায 

প্রজনন প্ররতদযাদধ জৌযবা মূদক 

রযষ্কায-রযেিতা কাম যক্রভ 

জজাযদাযকযণ কযদত দফ।  

(3) 250 য্যা জজরা দয 

াাতার  কর যকারয 

রচরকৎা জফা জকদে আন্তরযকতায 

াদথ ভানম্পি জফা প্রদাদনয প্রদচষ্টা 

অব্যাত যাখদত দফ।  

  

ক) (1)  ররবর 

াজযন, কক্সফাজায  

(2) তত্ত্বাফধায়ক, ২৫০ 

য্যা জজরা দয 

াাতার, 

কক্সফাজায 

(3) জভয়য (কর), 

জৌযবা, কক্সফাজায 

(4) উদজরা রনফ যাী 

অরপায (কর) 

(5) জচয়াযম্যান, 

ইউরনয়ন রযলদ 

(কর) 

 

 খ) 202২-202৩ থ য ফছসয মজওমফ জভযাভত ও ংস্কায  ংক্রান্ত   

(i) 2022-2023 ইাং অথ য ফছদয স্বািয রফবাদগয রজওরফয অথ যায়দন যামুদত 

03টি, দদয 01টি ও ভদখারীদত 01টি জভাট 05টি করভউরনটি রিরনক 

রনভ যাণ কাদজয কাম যাদদ াওয়া জগদছ। মা ফাস্তফায়নাধীন আদছ। 

(ii) চরমত ২০২২-২০২৩ থ য ফছসয স্বাস্থয জফা মফবাগ এফং স্বাস্থয মক্ষ্া ও 

মযফায কল্যাণ মফবাসগয মজওমফ/ওম জভযাভত ও ংস্কায কাসজয প্রামধকায 

মবমত্তক প্রাক্করন ভন্ত্রণারজ জপ্রযণ কযা জমছর। ওম প্রাক্করন নুসভামদত 

জজছ। মায দযত্র প্রমক্রাধীন। 

খ) 2022-2023 ইাং অথ য ফছদয 

রজওরফয অথ যায়দন ০৫টি করভউরনটি 

রিরনক রনভ যাণ কাদজয গুণগত ভান 

ফজায় জযদখ তাররকা অগ্রগরত 

রফলয়ক প্ররতদফদন আগাভী বায পূদফ য 

দারখর কযসত সফ।  

খ) মনফ যাী প্রসকৌরী,  

স্বাস্থয প্রসকৌর 

মধদপ্তয, কক্সফাজায 

 

 

গ) চকমযা ঈসজরায ফড়আতরী আঈমনসন অযটিম স্থান 

াআসট ামবয Pile কামটং ও Pile Drive এয কাজ ফন্ধ মছর। 

ফতযভাসন অফায ভারাভার ংগ্র কসয কাজ শুরু কযায জন্য ঠিকাদায কর্তযক 

ঈসযাগ জনা সমসছ ।  

 

গ) চকমযা ঈসজরায ফড়আতরী 

এরাকা স্বাস্থয জফা মফবাসগয 

অযটিম জন্টায মনভ যাণ কাম যক্রভ 

দ্রুততায াসথ ম্পন্ন কযসত সফ। 

গ্রগমত মফলক প্রমতসফদন অগাভী 

বায পূসফ য দামখর কযসত সফ। 

 

গ) মনফ যাী প্রসকৌরী,  

স্বাস্থয প্রসকৌর 

মধদপ্তয, কক্সফাজায 

 

 

03 ড়ক ও জনথ মফবাগ, কক্সফাজায   

 ক) জকুা ফাজায জথসক ভগনাভা ঘাট ম যন্ত ড়ক মনভ যাণ ংক্রান্ত 

মনফ যাী প্রসকৌরী, ওজ, ডক মফবাগ, কক্সফাজায জানান জকুা ফাজায 

জথসক ভগনাভাঘাট ম যন্ত ড়কটি 23 রক: রভ: এয ভদধ্য 22 রক:রভ: ম্পি 

দয়দছ। উি ড়জকয ভূরভ অরধগ্রদণয রফলজয় জজরা প্রাক, কক্সফাজায 

ফযাফদয আসতাভসধ্য পূণ যাঙ্গ প্রস্তাফ দামখর কযা জজছ। এ মফলজ প্রজাজনী 

ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য বাসক নুসযাধ কযা । 

 

ক) (i) 23 রক: রভ: এয 22 রক:রভ: 

ম্পি দয়দছ ফাকী 01 রক:রভ: ভূরভ 

অরধগ্রণ কদয ঈক্ত কাসজয গ্রগমত 

প্রমতসফদন অগাভী বায পূসফ য দামখর 

কযসত সফ। 

(ii) ভূমভ মধগ্রসণয মফলস মতমযক্ত 

জজরা প্রাক (যাজস্ব), কক্সফাজায এয 

াসথ ভন্ব কসয প্রসাজনী দসক্ষ্ 

গ্রণ কযসত সফ। 

ক) (i) মতমযক্ত 

জজরা প্রাক 

(যাজস্ব), কক্সফাজায  

 

(ii) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ 

মফবাগ, কক্সফাজায 

 খ) ভাভান্য াআসকাট য মফবাসগয মনসদ যনা ফাস্তফান 

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

ভাড়সকয ঈব াসবয ফমস্থত বফধ স্থানা ঈসিদ ড়ক ও জনথ 

মধদপ্তসযয একটি চরভান রুটিন কাজ। ফতযভাসন বফধ স্থানা ঈসিদ 

কাম যক্রভ মযচারনা কযা সি ।  

 

খ) (i) ভাড়সকয ঈব াসবযয 

বফধ স্থানা ঈসিসদয জন্য 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ। 

(ii) কক্সফাজায-জটকনাপ ড়সকয 

মানমট মনযসন দ্রুত বফধ স্থানামূ 

াযণ কযসত সফ। 

খ)  মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ 

মফবাগ, কক্সফাজায 

 

 গ) সয জৌন্দম যফধ যন কাম যক্রভ 

কক্সফাজায মফভানফন্দয সত রাফণী সন্ট ম যন্ত ড়সকয ঈব াসবয যাস্তা 

প্রস্তকযণ জৌন্দম যফধ যসনয জন্য চরমত থ 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।  

 

 

গ) কক্সফাজায মফভানফন্দয সত রাফণী 

সন্ট ম যন্ত ড়ক প্রস্তকযণ 

কক্সফাজায সযয জৌন্দম যফধ যন এয 

মনমভসত্ত কক্সফাজায ঈন্নন  কর্তযক্ষ্, 

কক্সফাজায জৌযবা, ম যটন 

কস যাসযন এয াসথ ভন্ব পূফ যক 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ।   

গ. ১) 

জচাযম্যান/মচফ, 

কক্সফাজায ঈন্নন 

কর্তযক্ষ্ 

২) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা 

৩) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ 

মফবাগ 

৪)  ব্যফস্থাক, ম যটন 

কস যাসযন, 

কক্সফাজায 

 

 

 



াতা-0৪ 
 ঘ) “কক্সফাজায জজরায মরংক জযাড সত জটকনাপ ম যন্ত ড়ক ংক্রান্তঃ 

ঈনমচপ্রাং সত জটকনাপ ম যন্ত ৩০.৭৬ মকঃ মভঃ ড়ক এফং ৫ (াঁচ) টি জতু 

মনভ যাণ কাসজয দযত্র অফান কযা সসছ। দযত্র প্রমক্রা ম্পন্ন কসয 

ঠিকাদায মনফ যাচসনয ভাধ্যসভ কাজ অযম্ভ কযা সফ।  

 

ঘ) ঈনমচপ্রাং জথসক জটকনাপ ম যন্ত 

৩০.৭৬ মকঃ মভঃ ড়ক  এয কাজ 

দ্রুততভ ভস ম্পন্ন কযায  

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ।  

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ 

 ঙ)  চট্টগ্রাভ সত কক্সফাজায জাতী ভাড়ক ংক্রান্তঃ 

চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায জাতী ভাড়কটিয প্রস্ততা কভ ওা মাতাাসত 

তযমধক ভ প্রসাজন সি এফং দূঘ যটনায ঝুঁমক বৃমদ্ধ জসসছ। মনফ যাী 

প্রসকৌরী, ড়ক মফবাগ জানান, চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায জাতী ভাড়কটি 

প্রস্তকযসণয জন্য ঈন্নন প্রকল্প প্রস্তাফ (মডমম) জপ্রযণ কযা সসছ। 

 

ঙ) চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায জাতী 

ভাড়কটিয প্রস্ততা কভ ওা 

মাতাাসত তযমধক ভ প্রসাজন 

সি এফং দূঘ যটনায ঝুঁমক বৃমদ্ধ 

জসসছ। চট্টগ্রাভ-কক্সফাজায জাতী 

ভাড়কটি প্রস্তকযসণয রসক্ষ্য 

ঈসযাগ  ব্যাত যাখসত সফ। 

ঙ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ 

 চ) কক্সফাজায-জটকনাপ-জভমযন ড্রাআব ংক্রান্তঃ 

“কক্সফাজায-জটকনাপ-জভমযন ড্রাআব (১.৬০ মক. মভ. জথসক ৩২.০০ মক. মভ.) 

ড়ক প্রস্তকযণ” ীল যক প্রকসল্পয অওতা  ড়ক ম্প্রাযণ/ংস্কায  এফং 

৩০৫.০০ মভটায জযজুখার জতুটি ন্তভূ যক্ত অসছ। মা ফাংরাসদ জনাফামনী 

(১৬ আমমফ) কর্তযক ফাস্তফান কযায জন্য মডমমসত মনধ যাযণ কযা অসছ। 

মডমমসত ন্তভূ যক্ত জযজুখার জতুটি জভআনসটন্যান্প খাত সত ত্র মফবাসগয 

জভযাভত কযায জকান সুসমাগ না থাকা জতুটিয জভযাভত কাজ ম্পন্ন কযায 

জন্য ফাংরাসদ জনাফামনীসক নুসযাধ কযা সসছ। 

চ) কক্সফাজায-জটকনাপ-জভমযন 

ড্রাআব ড়কটি ম্প্রাযসণয/ 

ংস্কাসযয ঈসযাগ গ্রণ কযসত সফ। 

জযজুখার জফআরী জতুটিয স্থসর নতুন 

জতু স্থাসনয গ্রগমত মনফ যাী 

প্রসকৌরী, ড়ক মফবাগ যফতী 

বা ঈস্থান কযসফন। 

 

চ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ 

 ছ) ডরমপন জভাড় ংক্রান্ত: 

মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক মফবাগ জানান, মরংক জযাড-রাফণী জভাড় জাতী 

ভাড়সকয ডরমপন জভাড় আন্টাযসকনটি মযকমল্পত নক্সায ভাধ্যসভ 

ঈন্নসনয ব্যাাসয ঈসযাগ গ্রণ কযা সসছ। 

 

ছ) মরংক জযাড-রাফণী জভাড় জাতী 

ভাড়সকয ডরমপন জভাসড়  

আন্টাযসকনটি মযকমল্পত নক্সায 

ভাধ্যসভ ঈন্নসনয ঈসযাগ মনসত 

সফ। 

ছ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

ড়ক ও জনথ মফবাগ 

04 গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায 

 ক) নতুন ামকযট াঈজ মনভ যাণ প্রকল্প 

মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায এয প্রস্তাফ নুমাী কক্সফাজায 

জভৌজায মফএ ০৬ নং খমতান মফএ ৩৩০০ দাসগয ১.৭০ একয জমভসত ১০ 

তরা মফমষ্ট অদৄমনক সুসমাগ-সুমফধা ম্পন্ন ামকযট াঈজ মনভ যাসণয রসক্ষ্য 

প্রস্তামফত স্থাসনয জমভয মফস্তামযত মফফযণ, স্থামনক নকা (মডমজটার াসবয 

নকা), চামদাভারা এফং জজরা স্থান মনফ যাচন কমভটিয বায কাম যমফফযণী 

মমনয মচফ, জনপ্রান ভন্ত্রণার, ফাংরাসদ মচফার, ঢাকা ফযাফয 

জজরা প্রাসকয কাম যার, কক্সফাজায এয স্মাযক নং-০৫. 

২০.২২০০.১০৯.০৫.০২৪.২০২১-৮৫৫(ক) তামযখ-১৭/১০/২০২১ মিষ্টাব্দ মূসর 

জপ্রযণ কযা সসছ। কক্সফাজায মর ডাঈন ামকযট াঈজ নকায মফলস 

স্থাতয মধদপ্তসযয াসথ জমাগাসমাগ কযা সসছ। তত্ত্বাফধাক স্থমত 

কক্সফাজাসয এস াআট মযদ যন কসয নকা প্রণন শুরু কযসফন ফসর 

জামনসসছন। স্থাতয মধদপ্তসয পুনযা তাগাদাত্র জদওা সসছ ভসভ য 

বা জানান। 

ক) মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায এয প্রস্তাফ নুমাী 

কক্সফাজায জভৌজায মফএ ০৬ নং 

খমতান মফএ ৩৩০০ দাসগয ১.৭০ 

একয জমভসত ১০ তরা মফমষ্ট অদৄমনক 

সুসমাগ-সুমফধা ম্পন্ন ামকযট াঈজ 

মনভ যাসণয রসক্ষ্য স্থাতয মধদপ্তসযয 

াসথ মনমফড় জমাগাসমাগ যক্ষ্া কসয 

নকা প্রণসনয কাজ ত্বযামন্বতকযসণয 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ।  

ক.   মনফ যাী 

প্রসকৌরী, গণপূতয 

মফবাগ, কক্সফাজায।      

 খ) যকাময মপা য ডযমভটময মনভ যাণ  

জজরা প্রাসকয পুযাতন ফাংসরাসত নতুন ডযমভটময বফসনয নকা প্রনসনয 

জন্য স্থাতয মধদপ্তযসক ত্র জপ্রযণ কযা সসছ। ত্র দপ্তসযয জপ্রমযত 

চামদায জপ্রমক্ষ্সত স্থাতয নকা াওা মামন। ঈসল্লখ্য প্রকল্পটিয অওতা 

াযা জদস একআ নকা জভাতাসফক ডযমভটময বফন মনভ যাসণয রসক্ষ্য 

২১০×১২০' জমভয প্রসাজন। নকা প্রামপ্তয য প্রাক্করন প্রস্তুত কযা ম্ভফ 

সফ ভসভ য মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায বাসক ফমত 

কসযন। 

খ) (i) কক্সফাজায জজরা প্রাক এয 

পুযাতন ফাংসরায খামর জাগা ০৪ 

তরা মফমষ্ট অদৄমনক সুসমাগ-সুমফধা 

ম্পন্ন যকাযী মপা য ডযমভটময 

মনভ যাসণয রসক্ষ্য স্থাতয মধদপ্তয-এ 

জমাগাসমাগ কসয নকা প্রস্তুত 

প্রসাজনী কাম যক্রভ গ্রণ কযসত সফ।  

ii) কক্সফাজায মপা য কসরামনসত 

একটি অদৄমনক সুসমাগ-সুমফধা ম্পন্ন 

মপা য জকাাট যায মনভ যাসণয 

প্রসাজনী কাম যক্রভ গ্রণ কযসত সফ। 

খ)  মনফ যাী প্রসকৌরী, 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায এফং গঠিত 

কমভটি 

 

  গ) ভমন্বত জজরা মপ বফন মনভ যাণ ংক্রান্ত 

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

মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয মফবাগ, কক্সফাজায  বাসক জানান।  

গ) ভমন্বত জজরা মপ বফন মনভ যাসণয 

জমভয প্রস্তাফ জপ্রযসণয মনসম্নাক্ত কমভটি 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন। 
 

গঠিত কমভটিঃ 

১। মতমযক্ত জজরা প্রাক (যাজস্ব), 

কক্সফাজায- অফাক 

২। মনফ যাী প্রসকৌরী, গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায- দস্য 

৩। কাযী কমভনায (ভূমভ), দয, 

কক্সফাজায- দস্য 

গ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায এফং 

গঠিত কমভটি 

 



াতা-০৫ 
 ঘ) ভসডর ভমজদ মনভ যাণ ংক্রান্ত 

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

মনভ যাসণয তথ্য ঈস্থান কসযন: 

ক্র:নং জজরা/ঈসজরা ফতযভান ফস্থা 

০১ জজরা দয 

(জকন্দ্রী জাসভ 

ভমজদ) 

ঠিকাদাযদক Notification of 

Award (NOA) জাযী কযা 

দয়দছ।  

০২ কক্সফাজায দয 

ভসডর ভমজদ 

3য় তরায ছাদ ঢারাই কযা দয়দছ, 

জডাভ এয কাজ চরভান।  

০৩ যামু ভসডর ভমজদ 2য় তরায উয করাভ ঢারাই চরদছ।  

০৪ ভসখারী ভসডর 

ভমজদ 

পুন:দযি আফান কযা দয়দছ।  

   

০৫ চকমযা ভসডর 

ভমজদ 

দযি মূল্যয়ন চরদছ। 

 

০৬ ঈমখা ভসডর 

ভমজদ 

াইট েযান প্রস্তুরত চরদছ।  

 

০৭ জটকনাপ ভসডর 

ভমজদ 

কাজ কযদফ না ভদভ য ঠিকাদাযী 

প্ররতষ্ঠান ি রদদয়দছন।  

০৮ জকুা ভসডর 

ভমজদ 

াইর ড্রাইরবাং ভাপ্ত।  াইর কযা 

ঢারাই ভাপ্ত।  

০৯ কুতুফমদা ভসডর 

ভমজদ 

জায়গা াওয়া মায়রন।  

 

১০ ইদগাঁও ভসডর 

ভমজদ 

জায়গা াওয়া মায়রন।  

 

 

বামত, কুতুফমদা ভসডর ভমজসদয জমভয মফলস কাগজত্রামদ দ্রুত 

নুসভাদসনয মফলস কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রসণয জন্য ঈ-মযচারক, আরামভক 

পাঈসেন, কক্সফাজাযসক নুসযাধ কসযন। 

ঘ) ভসডর ভমজসদয  মনভ যাণ কাসজয 

গমত ত্বযামন্বত  কযসত সফ।  

২) ভসডর ভমজদ এয মনভ যাণ কাসজয 

ভস্যা/প্রমতফন্ধকতা মূ মচমিত কসয 

যাময জজরা প্রাসকয াসথ 

জমাগাসমাগ কসয  প্রসাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযসত সফ।  

৩) কুতুফমদা ভসডর ভমজসদয জমভয 

প্রস্তাফ নুসভাদসনয মফলস জরুময 

মবমত্তসত ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ। 

গ্রগমত অগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসফন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

চ) (i) ঈসজরা 

মনফ যাী মপায, 

কুতুফমদা, কক্সফাজায 

(ii) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায 

ও 

(iii) ঈ মযচারক, 

আরামভক পাঈসেন 

কক্সফাজায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 স্থানী যকায প্রসকৌর মফবাগ (এরমজআমড), কক্সফাজায       

 ক) গ্রাভীণ ড়ক জভযাভত/ংযক্ষ্ণ 

২০২2-২3 অথ য ফছদযয স্কীদভয কাজ চরভান ভসভ য মনফ যাী প্রসকৌরী জানান। 

ক) গ্রাভীণ ড়ক জভযাভত/ংযক্ষ্ণ 

প্রকসল্পয কাজ গুণগতভান ফজা জযসখ 

মথাভস ম্পন্ন কযসত সফ। 

ক) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজআমড, 

কক্সফাজায 

 খ) স্থানী যকায প্রসকৌর মধদপ্তয কর্তযক ফাস্তফানাধীন প্রকল্প: 

রফরবি প্রকদল্পয আওতায় ফতযভাদন ড়ক 80.০০ রকঃরভঃ, ব্রীজ কারবাট য 

1555রভঃ কাজ চরভান আদছ।  

খ) স্থানী যকায প্রসকৌর মধদপ্তসযয 

ফাস্তফানাধীন প্রকসল্পয কাজ গুণগত ভান 

ফজা জযসখ মনধ যামযত ভসয ভসধ্য 

ম্পন্ন কযসত সফ।  

খ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজআমড, 

কক্সফাজায 

 গ) মফভান ফন্দয ংরগ্ন (ফাঁকখারী নদীয ঈয) খরুকুর মিজ এফং ংসমাগ 

ড়ক মনভ যাণ: 

ফতযভাসন প্রকসল্পয কাজ পুসযাদসভ চরভান যসসছ। কাসজয গ্রগমত 

সন্তালজনক ভসভ য বাসক ফমত কযা ।  

গ) কক্সফাজায মফভানফন্দয ংরগ্ন 

খরুকুর মিসজয মনভ যাণ কাজ গুণগত ভান 

ফজা জযসখ মনধ যামযত ভসয ভসধ্য 

ম্পন্ন কযসত সফ।  

গ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজআমড, 

কক্সফাজায 

 ঘ) ঈসজরা মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স মনভ যাণ প্রকল্প: 

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

জটকনাপ ও ভসখারী কভসেক্স বফন স্তান্তয কযা সসছ ঈমখা মুমক্তসমাদ্ধা 

কভসেক্স এয কাজ জল ম যাস যসসছ। যামু ঈসজরা মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স 

বফসনয কাজ চরভান। মায গ্রগমত ৯৮%। চকমযা মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স 

বফসনয মফলস ভন্ত্রণার সত প্রামনক নুসভাদন াওা জগসছ। জমভ 

মধগ্রসণয কাজ প্রমক্রাধীন। কুতুফমদা ঈসজরা মুমক্তসমাদ্ধা বফসনয জমভ 

মধগ্রসনয প্রসাজনী কাগজত্র জজরা প্রাসকয দপ্তসয জভা জদা সসছ। 

দয ঈসজরা মুমক্তসমাদ্ধা বফসনয মধগ্রসণয প্রামনক নুসভাদন াওা 

জগসছ, স্থান মনফ যাচসনয কাজ প্রমক্রাধীন। 

ঘ) মনধ যামযত ভসয ভসধ্য ঈসজরা 

মুমক্তসমাদ্ধা কভসেক্স বফন মনভ যাণ 

ংক্রান্ত কাজ ফাস্তফান কযসত সফ। এ 

ংক্রান্ত গ্রগমত অগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসফন। 

 

 

ঘ. মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজআমড, 

কক্সফাজায 

 

 

 

 

 ঙ) ভগ্র জদস য ও আঈমনন ভূমভ মপ মনভ যাণ প্রকল্প 

উদজরা ম যাদয় 18 টি ভূরভ অরপ রনভ যাণ কাদজয অনুদভাদন াওয়া জগদছ। 

15টি কাজ ভাপ্ত। ০3 টিয রনভ যাণ কাজ চরভান যদয়দছ। মায গড় অগ্রগরত 

60%। 

ঙ) (1) মনধ যামযত ভসয ভসধ্য গুণগত 

ভান ফজা জযসখ প্রকসল্পয কাজ ভাপ্ত 

কযসত সফ।   

(২) কাসজয গুণগত ভান ফজা যাখায 

স্বাসথ য ংমিষ্ট ঈসজরা মনফ যাী 

মপাযগণ আঈমনন ভূমভ মপসয 

কাজ মযদ যন কসয প্রমতসফদন মদসফন। 

ঙ) (১)  মনফ যাী 

প্রসকৌরী, এরমজআমড, 

কক্সফাজায, 

(২) ংমিষ্ট ঈসজরা 

মনফ যাী মপায, 

কক্সফাজায 

 চ) ফহুমুখী দ্যসম যাগ ব্যফস্থানা অশ্রন প্রকল্প (MDSP): 

ফহুমুখী দ্যসম যাগ ব্যফস্থানা অশ্রণ প্রকসল্পয অওতা কক্সফাজায জজরা 

জভাট- ৬২টি  স্কুর কাভ াআসক্লান জল্টায মনভ যাসণয নুসভাদন াওা জগসছ। 

ঈক্ত নুসভাদনপ্রাপ্ত াআসক্লান জল্টায এয কাজ চরভান যসসছ। কাসজয গড় 

গ্রগমত ৯৮%।  

চ) ফহুমুখী দ্যসম যাগ ব্যফস্থানা প্রকসল্পয 

কাজ মনধ যামযত ভসয ভসধ্য ম্পন্ন 

কযসত সফ এফং কাসজয গ্রগমত 

অগাভী বায পূসফ য ফমত কযসত 

সফ। 

চ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজআমড, 

কক্সফাজায। 

 



াতা-০6 
 ছ) ফাকঁখারী  যাফায  ডযাভ  জভযাভত  ংক্রান্ত: 

ফাকঁখারী যাফায ডযাভ পুনঃমনভ যাসণয জন্য এরমজআমড দয দপ্তয সত 

জমাগাসমাগ কযা এমা ঈন্নন ব্যাংক (এমডমফ) তা পুনঃফাস্তফাসনয জন্য 

ম্মত সসছ। ফতযভাসন PRA াসবয এফং Soil test কাজ ম্পন্ন 

সসছ।  অগাভী জভৌসুসভ জচ কাম যক্রভ চালুয যাখায জন্য স্থাী ফাধ মনভ যাণ 

কাজ ভাপ্ত।  

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

এয দৃমষ্ট অকল যণ কসয ফসরন, যাফায ডযাভটি অগাভী জচ জভৌসুভ শুরুয অসগ 

প্রসাজনী জভযাভত/পুনঃফাস্তফান কযা না জগসর স্থানী কৃলসকয চযভ ক্ষ্মত 

ামধত সফ। তাআ মতমন অগাভী জচ জভৌসুভ শুরুয পূূ্সফ যআ মাসত যাফায ডযাভটি 

জভযাভত/পুনঃফাস্তফান কযা  জজন্য দ্রুত ব্যফস্থা মনসত মফসলবাসফ 

নুসযাধ কসযন।  

ছ) অগাভী জচ জভৌসুভ শুরুয পূসফ যআ 

যাফায ডযাভ জভযাভত/পুনঃমনভ যাসণয 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ। 

ছ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজআমড, কক্সফাজায 

 ঝ) জকাট ফাজায-জানায াড়া যাস্তা ংস্কায: 

মনফ যাী প্রসকৌরী, এরমজআমড, কক্সফাজায, জানান জম, জকাটফাজায- জানায 

াড়া যাস্তা ংস্কাসযয কাজ দ্রুত ম্পন্ন কসয ঈক্ত যাস্তাটি মান চরাচসরয 

ঈসমাগী কযায প্রমক্রা চরভান যসসছ।   

ঝ)  জকাট ফাজায-জানায াড়া যাস্তায 

ংস্কায কাজ গুণগত ভান ফজা  জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য ম্পন্ন কযসত 

সফ। 

ঝ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

এরমজআমড, কক্সফাজায 

06 কক্সফাজায জৌযবা 

 ক) মানজট মনযন ংক্রান্ত 

প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, কক্সফাজায জৌযবা জানান জম, কক্সফাজায যসক 

মানজট মুক্ত যাখায রসক্ষ্য জৌয এরাকা বফধ টভটভ চরাচর ফসন্ধয প্রসচষ্টা 

ব্যাত যসসছ। 

ক) কক্সফাজায যসক মানজটমুক্ত 

যাখায রসক্ষ্য বফধ টভটভ চরাচর 

ফসন্ধয জন্য প্রসচষ্টা ব্যাত যাখসত 

সফ। 

ক) (i)  জভয ও 

 (ii) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, কক্সফাজায 

জৌযবা 

 খ) ঈন্নত ফজযয ব্যফস্থানায  রসক্ষ্য  ডামম্পং গ্রাঈে মনভ যাণ প্রকল্প 

জভয, কক্সফাজায জৌযবা জানান জম, (i) ডামম্পং গ্রাঈে প্রকসল্পয মফলটি 

জজরা প্রাসনয াসথ ভন্ব কসয প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা সফ। 

 (ii) ফজযয ব্যফস্থানায মফলস মযসফ মধদপ্তসযয াসথ অসরাচনাক্রসভ 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা সফ।  

খ) ফজযয ব্যফস্থানায মফলস জভয, 

কক্সফাজায জৌযবা ও ঈমযচারক, 

মযসফ মধদপ্তয, কক্সফাজায 

অসরাচনায ভাধ্যসভ ভমন্বত ব্যফস্থা 

গ্রণ কযসফন।  

খ) (১) জভয, 

কক্সফাজায জৌযবা, 

কক্সফাজায 

২) ঈ-মযচারক, 

মযসফ মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 গ) UGIIP-III প্রকল্প ংক্রান্ত: 

UGIIP-III প্রকদল্পয আওতায় কক্সফাজায জৌযবায রফরবি এরাকায় 11 

টি প্রকদল্পয ভদধ্য ইদতাভদধ্য 06টি প্রকদল্পয কাজ ম্পি দয়দছ। ফাকী 5টি 

প্রকদল্পয অগ্রগরত 8৭.৪০%। 

 

গ) UGIIP-III প্রকদল্পয আওতায় 

কক্সফাজায জৌযবায রফরবি এরাকায় 

11 টি প্রকদল্পয অগ্রগরত প্ররতদফদন 

তকযা রদদফ আগাভী বায পূদফ য 

অফরত কযদফন। 

গ) জভয়য, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজয 

 ঘ) UGIIP-III প্রকসল্পয অওতা ফমস্ত ঈন্নন ংক্রান্ত: 

UGIIP-III প্রকসল্পয অওতা কক্সফাজায জৌযবায মফমবন্ন এরাকায 

১০টি ফরস্ত উিয়ন কাজ চরভান যদয়দছ। উি প্রকদল্পয কাদজয অগ্রগরত 

8২.10%। 

 

ঘ) UGIIP-III প্রকসল্পয অওতা 

কক্সফাজায জৌযবায মফমবন্ন এরাকায 

১০টি ফমস্ত ঈন্নন কাসজয গ্রগমত 

প্রমতসফদন তকযা মসসফ অগাভী 

বায পূসফ য ফমত কযসফন।  

ঘ) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

ঙ) কক্সফাজায জৌযবায মনজস্ব তমফসরয অওতা চরভান ঈন্নন প্রকল্প 

কক্সফাজায জৌযবায রনজস্ব তরফদরয আওতায় জৌযবায রফরবি ওয়াদড যয 

১2টি উিয়নমূরক কাদজয অগ্রগরত 80.৮৩%।  

 

 

ঙ) কক্সফাজায জৌযবায মনজস্ব 

তমফসরয অওতা জৌযবায মফমবন্ন 

ওাসড যয ১২টি ঈন্ননমূরক কাসজয 

গ্রগমত প্রমতসফদন তকযা মসসফ 

অগাভী বায পূসফ য ফমত কযসফন।  

ঙ) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

 চ) কক্সফাজায জৌযবায মফসল ফযাসদ্দয অওতা চরভান ঈন্নন প্রকল্প 

কক্সফাজায জৌযবায রফদল ফযাদেয আওতায় ০২ টি উিয়নমূরক কাদজয 

ভদধ্য ২টি ম্পি দয়দছ। কাদজয অগ্রগরত 59%।   

চ) কক্সফাজায জৌযবায মফসল 

ফযাসদ্দয অওতা ০২ টি ঈন্ননমূরক 

কাসজয গ্রগমত প্রমতসফদন তকযা 

মসসফ অগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসফন।  

চ) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

 ছ) “গ্রীনাউজ গ্যা রনঃযণ কভাদনায রদক্ষয কক্সফাজায জৌয এরাকায় 

রযদফ ফান্ধফ জৌয চাররত ড়কফারত িান” 

রযদফ, ফন ও জরফাম ু রযফতযন ভন্ত্রণারয়, জরফায়ু রযফতযন-2 এয 

স্মাযকনম্বয-22.00.0000.086.14.059.21.212 তারযখ: 12/09/2021 

রিষ্টাব্দ মূদর  ট্রাস্ট পাদডয অথ যায়দন কক্সফাজায জৌযবা, কক্সফাজায কর্তযক 

ফাস্তফায়নাধীন “গ্রীনাউজ গ্যা রনঃযণ কভাদনায রদক্ষয কক্সফাজায জৌয 

এরাকায় রযদফ ফান্ধফ জৌয চাররত ড়কফারত িান” ীল যক প্রকদল্পয 

আওতায় কক্সফাজায জৌয এরাকায় রযদফ ফান্ধফ জৌয রফদ্যযতারয়ত 

ড়কফারত িাদনয জন্য 200.০০ (দ্যইত) রক্ষ টাকা ফযাে প্রদান কযা 

দয়দছ।  

ছ) কক্সফাজায জৌযবায “গ্রীনাউজ 

গ্যা রন:যণ কভাদনায রদক্ষয 

কক্সফাজায জৌয এরাকায় রযদফ 

ফান্ধফ জৌয রফদ্যযতারয়ত ড়কফারত 

িান" ীল যক প্রকল্পটি গুণগত ভান 

ফজায় জযদখ ম্পি কযদত দফ।  

গ্রগমত প্রমতসফদন অগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসফন। 

২) ঈমযচারক, স্থানী যকায 

প্রকসল্পয কাজ মনমভত মযফীক্ষ্ণ 

কযসফন। 

ছ) (১) ঈমযচারক, 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

(২) জভয, কক্সফাজায 

জৌযবা, কক্সফাজায 

 

 

 

 



াতা-০7 
 জ) কক্সফাজায জৌযবা কর্তযক উিয়নমূরক কভযকাড াংক্রান্ত:  

বারত কক্সফাজায জজরায াংরিষ্ট জৌয এরাকামূদ রফরবি উিয়ন প্রকল্প 

চরভান থাকায় রফরবি িাদন সুদয় ারনয াই রাইন িান, যাস্তা 

াংস্কাযজরনত জখোঁড়াখ ুঁরড়, দযয প্রধান ড়দকয াদ জড্রন রনভ যাণ যাস্তা 

াংস্কায কাজ চরভান থাকায় রফরবি দয়দে অবযন্তযীণ কযাফরমূ অক্ষত 

জযদখ রনযফরেি ইোযদনট াংদমাগ ফজায় যাখায রফলদয় আদরাচনা কদযন। 

াাার কক্সফাজায জজরায রফরবি ড়দক চরভান উিয়ন প্রকল্পমূদয 

আওতায় কাজ শুরুয পূদফ যই ড়ক/যাস্তা/জড্রন রনভ যাদণয রফলদয় াংরিষ্ট কর 

াংিায াদথ ভন্বয়কযণ একান্ত প্রদয়াজন ভদভ য বায় আদরাচনা কযা য়।   

জ) কক্সফাজায জজরায াংরিষ্ট জৌয 

এরাকামূদ রফরবি ড়দক চরভান 

উিয়ন প্রকল্পমূদয এয আওতায় 

পূদফ যই ড়ক/যাস্তা/জড্রন রনভ যাদণয 

রফলদয় কক্সফাজায উিয়ন কর্তযক্ষ 

এয াদথ ভন্বয় কযদত দফ। 

জ) (১) জভয, 

কক্সফাজায জৌযবা, 

কক্সফাজায  

(২) কাযী মফবাগী 

প্রসকৌরী, জটমরকভ, 

মফটিমএর, কক্সফাজায 

 

07 কক্সফাজায মফভান ফন্দয ঈন্নন প্রকল্প 

 ক) ব্যফস্থাক, কক্সফাজায মফভান ফন্দয, কক্সফাজায জানান জম, (i) 

কক্সফাজায রফভানফন্দয উিয়ন: (3য় াংদারধত) প্রকল্প এয প্রাক্কররত ব্যয়: 

201564.61 রক্ষ টাকা। রএএরফ অাংদয কাদজয জভাট অগ্রগরত-

98.০5%।  

(ii)কক্সফাজায রফভানফন্দদয রঝনুক আকৃরতয দৃরষ্ট নন্দন আন্তজযারতক 

প্যাদিায টারভ যনার বফন রনভ যাণ:  প্রাক্কররত ব্যয়: 27788.00 রক্ষ টাকা। 

রএএরফ অাংদয কাদজয জভাট অগ্রগরত-80.63%।  

(iii)কক্সফাজায রফভানফন্দদযয মুদ্র ফদক্ষ যানওদয় ম্প্রাযণ প্রকল্প:  

প্রাক্কররত ব্যয়: 156885.56 রক্ষ টাকা। ফাস্তফ ক্রভপুরিভূত অগ্রগরত-

25.50%।  

ক) কক্সফাজায মফভান ফন্দযসক 

অন্তজযামতক মফভান ফন্দসয ঈন্নীতকযণ 

প্রকল্প মনধ যামযত ভসয ভসধ্য 

ফাস্তফান কযসত সফ। 

ক) ব্যফস্থাক, 

কক্সফাজায মফভান ফন্দয, 

কক্সফাজায 

 

 খ) কক্সফাজায রফভানফন্দদযয যানওদয় ৩৫ এদপ্রাচথ (যানওদয় দরক্ষণাদবয) 

ফযাফয অফরিত গাছারামূদয কাযদণ রফভান অফতযদণয ভয় দূয জথদক 

যানওদয় এফাং রাইটিাং রদস্টভ বাদরাভত জদখা মায় না। পদর রফভান 

অফতযদণ ভস্যায সৃরষ্ট য়, তাই যানওদয় ৩৫ এদপ্রাচথ (যানওদয় 

দরক্ষণাদবয) ফযাফয অফরিত গাছারামূ ছাটাই কযা প্রদয়াজন। 

খ) ফন মফবাসগয াসথ ভন্ব পূফ যক 

মফমধ জভাতাসফক প্রসাজনী ব্যফস্থা 

গ্রণ কযসত সফ।  

খ) ব্যফস্থাক, 

কক্সফাজায মফভান ফন্দয, 

কক্সফাজায 

 

08 জনস্বাস্থয প্রসকৌর মধদপ্তয, কক্সফাজায   

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

মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয প্রসকৌর মধদপ্তয জানান, ঈক্ত প্রকসল্পয 

অওতা কক্সফাজায জজরায ফাঁকখারী নদী জথসক ামন ঈসত্তারন কসয 

াযসপ ওাটায মিটসভন্ট েযান্ট স্থাসনয ভাধ্যসভ মনযাদ ামন যফযাসয 

জন্য মিটসভন্ট েযাসন্টয কাম যাসদ প্রদান জসল কাজ চরভান। আসতাভসধ্য জটট 

াআর স্থান কযা সসছ এফং জরাড জটট ম্পন্ন কযা সসছ। ফতযভাসন 

মিটসভণ্ট োন্ট কাসজয ৬০% এফং াম্প াঈজ কাসজয ৫০% কাজ ম্পন্ন 

সসছ। িান্পমভন ও মডমটমফন াআ রাআন কাসজয ৮৫% ম্পন্ন সসছ। 

ফাঁকখারীসত ওাটায আনসটক স্থাসনয জন্য প্রকল্প মযচারসকয ভাধ্যসভ 

মনসামজত ঠিকাদাযসদয দ্রুত প্রকল্প ফাস্তফাসনয জন্য নুসযাধ কযা সসছ। 

ক) কক্সফাজায জজরা াযসপ 

ওাটায মিটসভন্ট প্রকল্প কাসজয 

গুণগত ভান ফজা জযসখ দ্রুততভ 

ভস ভসধ্য ফাস্তফান মনমিত 

কযসত সফ।   

ক) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

মধদপ্তয,  কক্সফাজায 

 খ) মযসফ ফান্ধফ জারায ওাটায মডস্যারাআসনন আঈমনট স্থাসনয ভাধ্যসভ 

মনযাদ ামন যফযাকযণ প্রকল্প 

ঈক্ত প্রকসল্পয অওতা কক্সফাজায জজরা জভাট ১৬৪টি ামনয ঈৎ স্থান 

কাসজয ফযাদ্দ াওা জগসছ এফং কাজ চরভান যসসছ। আসতাভসধ্য ১৬৪টি 

আঈমনট স্থান ম্পন্ন সসছ (দয- ২২টি, চকমযা- ৪৫টি, যামু- ২৪টি, 

ভসখারী- ৩০টি, জটকনাপ-২৫ টি, কুতুফমদা-০৫টি ও ঈমখা- ১৩টি)। 

এফ আঈমনসটয ামনয গুণগত ভান যীক্ষ্ায জন্য নমুনা ামন যীক্ষ্াগায 

জকসন্দ্র াঠাসনা সসছ। জামরাারং এ জারায মডস্যারাআসনন স্থাসনয 

মফলস যফতী ফযাসদ্দয জন্য প্রকল্প মযচারক ভসাদসক জানাসনা সসছ 

এফং যফতী মনসদ যনা াওা াসসক্ষ্ ব্যফস্থা জনওা সফ।  

খ) মযসফফান্ধফ জারায ওাটায 

মডস্যারাআসনন আঈমনট স্থাসনয 

ভাধ্যসভ মনযাদ ামন যফযাকযণ 

প্রকসল্পয কাজ মথামথবাসফ মনধ যামযত 

ভসয ভসধ্য ম্পন্ন কযসত সফ।   

খ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

মধদপ্তয,  কক্সফাজায 

 

 

 

 

 গ) খরুকুর অশ্রণ প্রকসল্পয ামনয াআরাআন ও মফদ্যযৎ মফর ংক্রান্ত 

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

খরুকুর মফসল অশ্রণ প্রকসল্প মনমভ যত ফহুতর বফসনয ফ্ল্যাট স্তান্তয ও 

যক্ষ্ণাসফক্ষ্ণ নীমতভারায ১৬ নং নুসিদ নুমাী ফ্ল্যাটফযাদ্দ গ্রীতাগণ 

কর আঈটিমরটি ংসমাসগয মফর মযসাধ কযসফন ভসভ য মনসদ যনা যজজছ 

মফধা ঈক্ত মভটায মূ ফ্ল্যাট গ্রীতাগসণয নাসভ স্থানান্তয কযায প্রজাজনী 

ব্যফস্থা গ্রজণয জন্য নুসযাধ যআর। খরুকুর অশ্রণ প্রকসল্প স্থামত ১৯টি 

গবীয নরকূসয ভাধ্যসভ াভমক ামন যফযা চরভান যজজছ। মা জথসক 

আমতভসধ্য ০৪ টি নরকূ সত াফভাম যফর াম্প (ামবয তায) চুময স 

জগসছ। 

 

গ) (i) মতমযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব) এয াসথ ভমন্বতবাসফ 

াআরাআন স্থাসনয জমৌমক্তকতায 

ব্যাাসয যফতী কাম যক্রভ গ্রণ 

কযসফন এফং অগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসফন। 

গ) (i) মনফ যাী  

প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয 

প্রসকৌর মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

(ii) মজএভ, ল্লী মফদ্যযৎ 

মভমত, কক্সফাজায 

 

 

 

 

 



াতা-০8 
  (ii) খরুকুর অশ্রণ প্রকসল্প গবীয নরকূ স্থাসনয ভাধ্যসভ াভমকবাসফ 

ামন যফযা কযা সি। অশ্রণ প্রকসল্পয ামনয াসম্পয মফদ্যযৎ মফর মনফ যাী 

প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয প্রসকৌর মধদপ্তয, কক্সফাজায জজরা, কক্সফাজায ফযাফয 

জপ্রযণ কযা সরও, এ খাসত জকান ফযাদ্দ জনআ ভসভ য মতমন জানান। ঈসল্লখ্য ঈক্ত 

মভটায মূ মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয প্রসকৌর মধদপ্তয, কক্সফাজাসযয 

নাসভ ফযাদ্দ কযা জজছ। মভটায/মফদ্যযৎ মফর ংমিষ্ট 

ঈকাযসবাগীসদয/কমভটিয ভাধ্যসভ প্রদাসনয জন্য আসতাভসধ্য জফ কজকফায 

নুসযাধ কযা । 

 (ii) মতমযক্ত জজরা প্রাক 

(যাজস্ব) ও ঈসজরা মনফ যাী 

মপায, কক্সফাজায দসযয াসথ 

ভন্ব কসয ংমিষ্ট করসক মনস 

মভটিং কসয মফদ্যযৎমফর মযসাসধয 

মফলস ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ।   

 

 ঘ) জটকনাপ ঈসজরা ামন ংকট মনযন ংক্রান্ত 

জটকনাপ ঈসজরা জৌযবা ন্যান্য জম কর জাগা ামন ংকট 

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

(Ground Water) যফযাসয মফলস প্রকল্প গ্রণ কসযসছ। এ জন্য 

তাসদয স্থান মনফ যাচন প্রসাজন। তসফ, জটকনাসপ ভূ-গবযস্থ ামনয জরসবর সনক 

মনসচ, জকান জকান স্থাসন ৭৯৯ মপট ম যন্ত গবীসয জগসর ব্যফায জমাগ্য ামন 

াওা মা। এজন্য, ভূ-গবযস্থ ঈৎসয জচস াযসপ ওাটায ব্যফাযসমাগ্য 

কযা মধকতয কাম যকযী। এ মফলস UNHCR এয াসথ ভন্বসয জন্য 

ংমিষ্ট দপ্তসযয প্রমতমনমধ জজরা প্রাসনয াায্য কাভনা কসযন। 

UNHCR এয প্রমতমনমধসক ঈক্ত মফলস তাসদয মফস্তামযত কাম যক্রভ ম্পসকয 

ফমত কযায জন্য ফরা সসছ।  

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয 

প্রসকৌর মধদপ্তয, কক্সফাজায 

ঈসজরা মনফ যাী মপায, 

জটকনাপ UNHCR এয 

াসথ ভন্ব কসয প্রসাজনী 

ব্যফস্থা গ্রণ কযসফন। 

 

 

ঘ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

মধদপ্তয,  কক্সফাজায 

 

 

 ঙ) মফব ব্যাংক াতা পুষ্ট জরুময মবমত্তসত জযামঙ্গা ংকট জভাকামফরা 

ভামল্টসক্টয প্রকল্প (EMCRP): 

ঈক্ত প্রকসল্পয অওতা কক্সফাজায জজরায ০৮টি ঈসজরায মফমবন্ন স্থাসন ৩১টি 

মভমন াআরাআন মস্কভ স্থাসনয জন্য ৭১টি স্থাসনয প্রাথমভক তামরকা ংগ্রসয 

কাজ চরভান যসসছ। মা প্রকসল্প মনসামজত ESMF Consultant 

মবমত্তক মাচাআ ফাছাআ কাজ চরভান। ঈক্ত প্রকসল্পয অওতা কযাম্প এফং জাট 

কমভঈমনটিসত 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) জরুময মবমত্তসত জযামঙ্গা ংকট 

জভাকামফরা ভামল্টসক্টয প্রকল্প 

এয কসম্পাসনন্ট মথামথবাসফ 

ফাস্তফাসনয প্রসাজনী দসক্ষ্ 

গ্রণ কযসত সফ।  

 

ঙ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

মধদপ্তয,  কক্সফাজায 

 চ) ভগ্র জদস মনযাদ ামন যফযা প্রকল্প: 

২০২২-২৩ থ যফছসয নতুনবাসফ ১৮৪৬ টি ফযাদ্দ াওায জপ্রমক্ষ্সত ঈসজরা 

কর্তযক ামনয ঈৎসয ধযসনয মফলস ত্র জপ্রযণ কযা সমসছ এফং দযত্র 

প্রমক্রাধীন। এছাড়াও প্রমত ঈসজরা ০১টি কসয াআ ওাটায স্কীভ ও প্রমত 

ঈসজরায ১৮টি কসয কমভঈমনট ওাটায াোআ স্কীভ এয ফযাদ্দ াওায 

জপ্রমক্ষ্সত প্রকল্প মযচারক ভসাদসয দপ্তয সত নুসভাদসনয য দযত্র 

কাম যাসদ প্রদান কযা সসছ। মায ভসধ্য ১৩টি ামনয ঈৎসয কাজ ম্পন্ন 

ফাকী ামনয ঈৎসয এফং াআ রাআসনয কাজ চরভান যসসছ।  

চ) মনধ যামযত ভসয ভসধ্য কাজ 

ভাপ্ত কযসত সফ এফং কাসজয 

গ্রগমত আগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযজত সফ।  

চ)মনফ যাী  প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

মধদপ্তয,  কক্সফাজায 

 ছ) টাংমক াাড়, কক্সফাজায জৌয এরাকা ামন জাধনাগায প্রকল্প স্থান 

বা মনফ যাী প্রসকৌরী, জনস্বাস্থয মধদপ্তয, কক্সফাজায জানান জম, 

কক্সফাজায জৌয এরাকা টাংমক াাড় নাভক স্থাসন একটি ামন জাধনাগায  

প্রকল্প স্থাসনয জন্য অসাস ফফাযত মযফায মূসয পুনফ যান প্রমক্রা 

ফাস্তফাসনয মনমভসত্ত প্রকল্প মযচারক কাম যার কর্তযক াসবযয কাজ চরভান। 

ঈক্ত স্থাসন ৭০-৮০টি মযফায যসসছ ভসভ য াসবযকাযীগণ জানান। াসবয 

প্রমতসফদন মতমযক্ত জজরা প্রাক(যাজস্ব) ফযাফয দ্রুত জপ্রযণ কযা প্রসাজন। 

ছ) টাংমক াাড় এরাকা ামন 

জাধনাগায প্রকসল্পয ফাস্তফান 

গ্রগমত আগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসত সফ। 

২) প্রকসল্পয অসাস ফফাযত 

মযফাযমূ পুনফ যান এয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযসত সফ। 

ছ) মনফ যাী প্রসকৌরী, 

জনস্বাস্থয প্রসকৌর 

মধদপ্তয,  কক্সফাজায 

 09 জজরা মযলদ, কক্সফাজায 

 ক) ২০২0-২০২1 অথ য ফছদয রনজস্ব তরফদরয আওতায় প্রকল্প গ্রণ 

২০20-২০২1 অথ য ফছদয রনজস্ব তরফদরয আওতায়  4,21,4০,০০০/- টাকায় 

গৃীত 193টি প্রকদল্পয ভদধ্য 01টিয অগ্রগরত 50% রনদম্ন, এফাং 192টি প্রকল্প 

১০০% ম্পি দয়দছ। 

ক) ২০20-২০২1 অথ য ফছদয রনজস্ব 

তরফদরয আওতায় চরভান 01টি 

প্রকল্প দ্রুত ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদদক্ষ গ্রণ কযদত দফ।   

ক) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, জজরা মযলদ, 

কক্সফাজায 

 খ) ২০২০-২০২১ থ য ফছসয এমডম মফসল ফযাদ্দকৃত  তমফসরয অওতা 

প্রকল্প গ্রণ 

২০20-২০21 অথ য ফছদয এরডর াধাযণ তরফদরয আওতায়  

1,৯2,০০,০০০ /- টাকায় গৃীত 30টি প্রকদল্পয ভদধ্য 05টিয অগ্রগরত 50% 

রনদম্ন, ০2টিয অগ্রগরত ৫০% উদবয এফাং 23টি প্রকল্প ১০০% ম্পি দয়দছ। 

খ) ২০২0-২০২1 অথ য ফছদয এরডর 

রফদল তরফদরয আওতায় চরভান 

প্রকল্পমূদয দ্রুততভ ভদয়য 

ম্পি কযায রদক্ষয রফদল উদযাগ 

গ্রণ কযদত দফ।  

খ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, 

জজরা মযলদ, কক্সফাজায 

 গ) ২০২০-২০২১ থ য ফছসয এমডম াধাযণ  তমফসরয অওতা প্রকল্প গ্রণ 

২০২0-২০২1 অথ য ফছদয এরডর াধাযণ তরফদরয আওতায়  

৩,৩০,০০,০০০/- টাকায় গৃীত  ১৮০টি  প্রকদল্পয  ভদধ্য 02টিয অগ্রগরত ৫০% 

রনদম্ন, 01টিয অগ্রগরত 50% উদবয এফাং 177টি প্রকল্প ১০০% ভাপ্ত দয়দছ। 

২০২০-২০২১ অথ য ফছদয গৃীত জভাট প্রকদল্পয গড় অগ্রগরত 98.74%। 

গ) ২০২০-২০২১ থ য ফছসয এমডম 

াধাযণ তমফসরয অওতা 

চরভান প্রকল্পমূদয দ্রুততভ 

ভদয়য ম্পি কযদত দফ। 

গ) প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, 

জজরা মযলদ, কক্সফাজায 
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 ঘ) ২০২1-২০২2 অথ য ফছদয রনজস্ব তরফদরয আওতায় প্রকল্প গ্রণ 

২০২১-২০২২ অথ য ফছদয রনজস্ব তরফদরয আওতায় 6,30,08,254/- টাকায় 

গৃীত ২৯1টি প্রকদল্পয  ভদধ্য 46টিয অগ্রগরত ৫০% রনদম্ন, 30টিয অগ্রগরত 

50% উদবয এফাং 215টি প্রকল্প 100%  ভাপ্ত দয়দছ।  

ঘ) ২০২১-২০২২ থ য ফছসয মনজস্ব 

তমফসরয অওতা প্রকসল্পয গ্রগমত 

ম্পসকয আগাভী বা ফমত কযসত 

সফ। 

ঘ) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ, কক্সফাজায 

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

২০২1-২০২2 অথ য ফছদয াধাযণ তরফদরয আওতায় 5,00,00,000/- টাকায় 

গৃীত 286টি প্রকদল্পয ভদধ্য 05টিয অগ্রগরত ৫০% রনদম্ন, 13টিয অগ্রগরত 

৫০% উদবয  268টি প্রকল্প 100% ভাপ্ত দয়দছ। 

ঙ) ২০২১-২০২২ থ য ফছসয এমডম 

াধাযণ তমফসরয অওতা প্রকসল্পয 

গ্রগমত ম্পসকয আগাভী বা ফমত 

কযসত সফ। 

ঙ) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ, কক্সফাজায 

 চ) ২০২১-২০২২ অথ য ফছদয এরডর রফদল ফযাে  তরফদরয আওতায় প্রকল্প 

গ্রণ   

২০২1-২০২2 অথ য ফছদয এরডর রফদল ফযােকৃত তরফদরয আওতায়  

10,23,05,560/- টাকায় 17টি প্রকদল্পয  ভদধ্য 10টি অগ্রগরত প্রকদল্পয 50% 

রনদম্ন, 05টিয অগ্রগরত ৫০% উদবয  02 টি 10০% ভাপ্ত দয়দছ। ২০২1-

২০২2 অথ য ফছদয গৃীত জভাট প্রকদল্পয গড় অগ্রগরত 90.09%।  

চ) ২০২১-২০২২ থ য ফছসয এরডর 

রফদল ফযাে তমফসরয অওতা চরভান 

প্রকল্পমূদয কাজ দ্রুত ভাপ্ত কযায 

ব্যফিা গ্রণ কযদত দফ।  

চ) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ, কক্সফাজায 

 ছ) ২০২২-২০২৩ অথ য ফছদয রনজস্ব তরফর ও এরডর াধাযণ তরফদরয 

আওতায় প্রকল্প গ্রণ ম্পরকযত 

২০২২-২০২৩ অথ য ফছদয রনজস্ব তরফদরয আওতায় গৃীত ৩৬৮টি প্রকল্প 

িানীয় যকায রফবাগ কর্তযক অনুদভারদত জয়জছ। অনুদভারদত প্রকল্পমু রফরধ 

জভাতাদফক জটডায ও রআইর'য ভাধ্যদভ ফাস্তফায়ন কযা দে এরডর াধাযণ 

তরফদরয আওতায় গৃীত ১৯০টি প্রকল্প প্রস্তাফ িানীয় যকায রফবাদগ জপ্রযণ 

কযা য়। িানীয় যকায রফবাগ এরডর ৩.৭৫ জকাটি টাকায প্রকদল্পয পুনঃ 

প্রস্তাফ জপ্রযদণয জন্য রনদদ যনা প্রদান কদযদছন। 

ছ) ২০২২-২০২৩ থ য ফছসয মনজস্ব 

তমফর ও এমডম াধাযণ তমফসরয 

অওতা প্রকসল্পয গ্রগমত ম্পসকয 

অগাভী বা ফমত কযসফন।  

 

ছ) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ, কক্সফাজায 

 জ) জেভাটি যদন জজটি রনভ যাণ: 

প্রধান রনফ যাী কভ যকতযা, জজরা রযলদ ফদরন, জেভাটি যদন জজটি জরুরয রবরিদত 

জভযাভদতয জন্য িানীয় যকায রফবাগদক অফরত কযা দর িানীয় যকায 

রফবাদগয স্মাযক নাং-85.00.0000.082.১৮.০৮৩. ১৭.১৮৩০ তারযখঃ ২৫-

০৮-২০২১ রিষ্টাব্দ মূদর জজটিটি জরুরয রবরিদত জভযাভত কযায রদক্ষয 

১,৪২,০০,০০০/-টাকায় একটি প্রাক্করন অনুদভাদন পূফ যক দ্রুত জভযাভত কাজ 

ফাস্তফায়দনয জন্য রনদদ যনা প্রদান কদযন। তৎদপ্ররক্ষদত ফরণ যত জজটিটি অিায়ী 

জভযাভদতয রনরভদি দযি আফান কযা দর ১ভ আফাদন জকান দযি না 

াওয়ায় ২য় ফায পুনঃ দযি আফান কযা দর গত ১৩-১২-২০২১ রিঃ 

তারযখ Zahama Associates, Proprietor: Md. Hasan Masud, 

Address: 24/25 Dilkusha, (6th Floor), Motijheel, Dhaka-

1000 এয ১,৪৪,০৮,২৫৪.০৭৭ টাকায় দযি াওয়া মায়। 

ফ যরনম্ন দযদাতায অনুকুদর কাজটি দ্রুত ফাস্তফায়দনয রদক্ষয ঠিকাদায রত 

চুরি ম্পাদন কযা য় এফাং ঠিকাদাযদক কাম যাদদ প্রদান কদয কাজটি 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয জর-আউট প্রদান কযা য়। ঠিকাদায জর-আউট প্রাপ্ত দয় 

মথাযীরত কাজটি ফাস্তফায়দনয দদক্ষ গ্রণ কদয ইদতাভদধ্য ৯০% কাজ 

ভাপ্ত কদযদছন। প্যাদকজটিয অফরষ্ট কাদজয 1,65,56,194/- টাকা 

Variation প্রস্তাফ অি কাম যারদয়য স্মাযক নাং-৪৬.০০. 220০. 

০০২.১৪.৩০০.২১-৪৭১ তারযখ: ১৩-০৬-২০২২ রিঃ মূদর িানীয় যকায 

রফবাদগ জপ্রযণ কযা দয়দছ। Variation প্রস্তাফ এয প্রদয়াজনীয়তা মাচায়াদন্ত 

গত ১৪-০৭-২০২২ তারযখ ৪৬.০০.০০০০.০৪২.১৪.০৩.১৭.১0০২ স্মাযক মূদর 

িানীয় যকায রফবাগ দত একটি করভটি গঠন কযা য়। উি করভটিয গত 

04-08-2022 রিষ্টাব্দ তারযখ প্রকল্পটি রযদ যন কদযদছন। িানীয় যকায 

রফবাগ দত অনুদভারদত দর অরচদযই উি জজটি জভযাভত কাজ তবাগ 

ভাপ্ত কযা ম্ভফ দফ।  

জ) জন্টভাটি যন জজটিটি জভযাভত ও দ্রুত 

ংস্কাসযয ভাধ্যসভ ব্যফায ঈসমাগী 

কযসত সফ, একআাসথ নতুন জজটি 

মনভ যাসণয মফলস ভন্ত্রণারস জমাগাসমাসগয 

ভাধ্যসভ দ্রুত ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ।  

জ) প্রধান মনফ যাী 

কভ যকতযা, জজরা 

মযলদ,কক্সফাজায 

 ঝ) ঈমখা ঈসজরা জজরা মযলসদয ভামরকানাধীন জাগা ড়ক ও 

জনথ মধদপ্তয কর্তযক বফধবাসফ মনমভ যত স্থানা াযণ ও দখর 

খামরকযণ ম্পমকযত: 

প্রধান রনফ যাী কভ যকতযা, জজরা মযলদ ফসরন, ঈমখা ঈসজরা জজরা 

মযলসদয ভামরকানাধীন ঈমখাঘাট জভৌজায মফ.এ. খমতান-০৪,   

১২৩ দাসগয পুকুযটি ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রমতশ্রুত গ্রামধকায প্রকল্প মসসফ 

ামন ংযক্ষ্ণ, মনযাদ ামন যফযাসয রসক্ষ্য জনস্বাস্থয ও প্রসকৌর 

মধদপ্তয কর্তযক পুনঃ খনন/ংস্কায এফং PSF (Pond Sand Filter) কাজ 

ফাস্তফান কযা সি। মকন্তু পুকুয াসড় মএএপ জারায স্থাসনয মনধ যাযণকৃত 

জাগা ড়ক ও জনথ মফবাগ যাস্তা প্রস্তকযণ কাজ কযায প্রাক্কাসর  

ঝ) ঈমখা ঈসজরা জজরা মযলসদয 

ভামরকানাধীন জাগা ড়ক ও জনথ 

মধদপ্তয কর্তযক বফধবাসফ মনমভ যত 

স্থানা াযণ ও দখর খামরকযণ 

মফলস প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত 

সফ।    

ঝ) (১) প্রধান 

মনফ যাী কভ যকতযা,  

জজরা মযলদ, 

কক্সফাজায 

(২) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, ড়ক ও 

জনথ মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 



াতা-১০ 

 মনযাত্তা জফটনী াযণ কযা সর যফতীসত জজরা মযলদ মফমবন্ন ভস 

সত্রয ভাধ্যসভ ঈক্ত মনযাত্তা জফষ্টনী পুন: মনভ যাসণয জন্য নুসযাধ কযা সরও 

যাফমধ ড়ক ও জনথ মফবাগ এ মফলস জকান কাম যকযী দসক্ষ্ গ্রণ 

কসযনমন। তাছাড়া ১২৪ দাসগয জমভসত ড়ক ও জনথ মফবাসগয স্থানা 

াযণ না কযা মএএপ প্রকল্প ফাস্তফান ও জজরা মযলসদয অফধ যক 

প্রকল্প ফাস্তফাসনয কাজ ব্যাত সি। এ মফলস প্রসাজনী কাম যক্রভ গ্রণ না 

কযা ত্র কাম যারসয স্মাযক নং-৬২৭, ৬২৮, তামযখঃ ১৫-১১-২০২১ মিঃ 

মূসর পুনযা তামগদ জদা সসছ। ফতযভাসন কক্সফাজায জজরা মযলদ কর্তযক 

মনজ ঈসযাসগ কাটাতাসযয জফড়া মনভ যাণ কাজ ম্পন্ন কযা সসছ।   

  

১০ স্থানী যকায, কক্সফাজায   

 ক) স্থানী যকাসযয অওতাধীন প্রকল্প মযদ যন ংক্রান্ত 

ঈ-মযচারক, স্থানী যকায, কক্সফাজায জানান জম, ভন্ত্রণারসয মনসদ যনা 

জভাতাসফক এরমজএম প্রকল্প স্থানী যকায মফবাসগয অওতাধীন চরভান 

প্রকল্পমূ মনমভত মযদ যন ব্যাত যসসছ। তাছাড়া জৌযবা স্থানী 

যকায মফবাসগয মফমবন্ন ঈন্নন প্রকসল্পয কাম যক্রভ দ্রুতগমতসত ও মনধ যামযত 

ভস  ম্পন্ন কযায জন্য ংমিষ্টসদয মনসদ যনা প্রদান কযা সসছ।   

ক) জজরা মযলদ, জৌযবা, ঈসজরা 

মযলদ ও আঈমনন মযলদ স্থানী 

যকায মফবাসগয অওতাধীন দপ্তযমূসয 

চরভান প্রকল্প মযদ যন ব্যাত যাখসত 

সফ ও গ্রগমত প্রমতসফদন জপ্রযণ কযসত 

সফ।  

ক) ঈ-মযচারক, 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

 

 

 

 খ) কক্সফাজায জজরা জন্-মৃতুয মনফন্ধন Kvh©µg ংক্রান্ত  

ঈ-মযচারক,  স্থানী যকায, কক্সফাজায জানান জম,  ৪৫ মদসনয ভসধ্য জন্-

মৃতুয মনফন্ধন ম্পন্ন কযায মফধান থাকসরও কক্সফাজায জজরা জন্-মৃতুয 

মনফন্ধন কাম যক্রভ ঠিক ভস কযা প্রাআ ম্ভফ সি না। মতমন জজরা ও 

ঈসজরা টাস্কসপা য কমভটিয দস্যসদয মথাভস বা অফান কসয  প্রাপ্ত 

অসফদনমূ দ্রুত মনষ্পমত্ত কযায জন্য নুসযাধ কসযন।    

খ.i) ঈসজরা ম যাস াফ যজনীন জন্-

মৃতুয মনফন্ধন টাস্কসপা য কমভটিসত জন্ 

মৃতুয নসদয অসফদনমূ দ্রুত মনষ্পমত্ত 

কযসত সফ। 

ii) জজরা ও ঈসজরা টাস্কসপা য কমভটিয 

মনমভত বা কসয প্রমতসফদন  জপ্রযণ 

মনমিত কযসত সফ।  

খ)  

i) ঈ-মযচারক, 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

ii) জভয(কর) 

iii) ঈসজরা 

মনফ যাী 

মপায(কর) 

iv) আঈম মচফ 

(কর) 

 গ) রঞ্চঘাট/ জপরযঘাদটয  142৯ ফাাংরা দনয ইজাযা ও খা 

কাদরকন াংক্রান্ত:  

ঈ-মযচারক,  স্থানী যকায, কক্সফাজায জানান জম,  142৯ ফাংরা সন 

আজাযাসমাগ্য রঞ্চঘাট/জপরযঘাদটয াংখ্যা e©‡gvU 15টি। ইজাযাকৃত ঘাদটয 

াংখ্যা-১০টি এফাং খা কাদরকনকৃত ঘাদটয াংখ্যা-০5টি তা রনম্নরু:  

 

142৯ ফাাংরা দন আন্ত: উদজরা জপরযঘাট/রঞ্চঘাদটয ইজাযাকৃত ঘাদটয 

নাদভয তাররকা: 

 

ক্রভ জপযীঘাট/রঞ্চঘাদটয নাভ উদজরা 

01 রিভ উজানটিয়া রঞ্চঘাট জকুয়া 

02 করযয়াযরদয়া ভাতাযফারড় জপরযঘাট ভদখারী 

03 আরী আকফয জডইর উজানটিয়া 

জপরযঘাট 

জকুয়া-কুতুফরদয়া 

04 আরী আকফয জডইর জপরযঘাট কুতুফরদয়া 

05 ফড়দঘা ভগনাভা জকুয়া-কুতুফরদয়া 

06 দযফায-ভগনাভা জপরযঘাট জকুয়া-কুতুফরদয়া 

০৭ দযফায রঞ্চঘাট কুতুফরদয়া 

০৮ ধরঘাটা ফদৄয়া রঞ্চঘাট ভদখারী 

০৯ ভাতাযফারড় যাজঘাট রঞ্চঘাট ভদখারী 

১০ ফদযখারী করযয়াযরদয়া জপরযঘাট চকরযয়া-জকুয়া 

 

142৯ ফাাংরা দন আন্ত: উদজরা জপরযঘাট/রঞ্চঘাদটয খা কাদরকন ঘাদটয 

নাদভয তাররকা: 

ক্রভ জপযীঘাট/রঞ্চঘাদটয নাভ উদজরা 

01 দীদনপুয জগাভাততরী জপরযঘাট কক্সফাজায-

ভদখারী 

02 পুরুতযাখারী মুযাাড়া জপরযঘাট চকরযয়া-জকুয়া 

03 জঢমুরয়া উজানটিয়া জপরযঘাট চকরযয়া-জকুয়া 

04 ফাাংরাফাজায উজানটিয়া জপরযঘাট চকরযয়া 

05 কস্তুযাঘাট রঞ্চঘাট ভদখারী 
 

গ) ১) 142৯ ফাাংরা দন ইজাযাকৃত 

ঘাটমূদয ইজাযারব্ধ অদথ যয রফযীদত 

রফরধ রফধান অনুমায়ী যকারয জকালাগাদয 

কর অথ য মথামথবাদফ জভা প্রদান কযদত 

দফ।  

২) খা কাদরকনকৃত রঞ্চঘাট/ 

জপরযঘাদটয আদায়কৃত অথ য মথামথবাদফ 

যকারয জকালাগাদয জভা প্রদান রনরিত 

কযদত দফ।  

৩) কর ঘাটমূদয মথামথ 

যক্ষণাদফক্ষণ রনরিত কযদত দফ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গ) (১) ঈ-

মযচারক 

স্থানী যকায, 

কক্সফাজায 

(২) ঈসজরা 

মনফ যাী মপায 

(কর) 

 



াতা-11 
১১ ামন ঈন্নন জফাড য, কক্সফাজায   

 ক) কক্সফাজায মফভানফন্দয ঈন্নন (১ভ ম যা), (৩ ংসাধনী) অশ্রন-২ 

প্রকল্প : 

আচ য ব্রীজ রনভ যাণ কাজ ভাপ্ত দয়দছ, এদপ্রাচ জযাদডয কাজ ভারপ্তয দথ।  

ক) কাসজয গুণগত ভান ফজা জযসখ 

ংমিষ্ট কর ংস্থায াসথ ভন্ব কসয 

প্রকল্প ফাস্তফান কযসত সফ।  

 

ক) মনফ যাী 

প্রসকৌরী,  

ামন ঈন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

 

 খ) কক্সফাজায জজরায ফাংরাসদ-ভাানভায ীভাজন্ত মনযাত্তা ঈন্নত কযায 

জন্য ঈমখা জটকনাপ ঈসজরা নাপ নদী ফযাফয জাল্ডায মূসয (৬৭/এ, 

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

প্রকদল্পয ১ভ াংদারধত রডরর ০২/০৮/২০২২রিঃ অনুদভারদত দয়দছ, 

০৭/১১/২০২২ রিষ্টাব্দ প্রকদল্পয প্রারনক অনুদভাদন জারয দয়দছ। প্রকল্পভূি 

কাজমূদয দযি আফাদনয প্ররক্রয়া চরভান আদছ। 

খ) মনফ যাী প্রসকৌরী, ামন ঈন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায জজরায ফাংরাসদ ভাানভায 

ীভান্ত মনযাত্তা ঈন্নত কযায জন্য ঈমখা 

জটকনাপ ঈসজরা নাপ নদী ফযাফয 

জাল্ডায মূসয (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/মফ এফং 

৬৮) পুনফ যান কাজ প্রকসল্পয গ্রগমত 

ম্পসকয অগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসফন। 

খ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, 

ামন ঈন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

 গ) কক্সফাজায মুদ্র বকত বাঙ্গন প্রমতযক্ষ্া এফং জটকআ ও মযসফ ফান্ধফ 

জৌন্দম যফধ যন প্রকল্প:    

মনফ যাী প্রসকৌরী, ামন ঈন্নন জফাড য, কক্সফা জায বাসক জানান জম, 

কক্সফাজায মুদ্র বকসত ৩.৬০০ মকঃমভঃ তীয প্রমতযক্ষ্া কাসজয ভাধ্যসভ 

বাঙ্গনসযাধ কযায প্রসচষ্টা চরভান। মুদ্র বকসতয মযীভা ফযাফয ৪.৪৯০ 

মকঃমভঃ ভামল্ট পাংানার ফাঁধ কাভ জযাড (ওাকওস, াআসকর জফ ও গামড় 

ামকযং সুমফধা) এফং ৪.২৩০ মকঃমভঃ ফাঁধ কাভ জযাড মনভ যাসণয ভাধ্যসভ 

ম যটকসদয মযদ যন সুমফধা ঈন্নত কযা; ওাকওস ফযাফয মুদ্র বকসত মশু 

াকয, ফায স্থান, প্রদ যনী স্থান ও ঈন্কু্ত ভঞ্চ, রাআপ গাড য জাট, তথ্য জকন্দ্র, 

রকায রুভ, ওারুভ স্থান, ামকযং সুমফধা, জারায রাআট স্থাসনয ভাধ্যসভ 

মুদ্র বকতসক অসযা ম যটনফান্ধফ কযা। প্রকল্পটিয ব্য ৩১১৫২৮.৪৯ রক্ষ্ 

টাকা। মযকল্পনা কমভসনয মদ্ধাসন্তয অসরাসক মডমম পুনগ যঠন কসয দ্রুত 

জপ্রযণ কযা সফ। তসফ রাফণী সন্ট সত ডাাসফটিক সন্ট ম যন্ত মজও টিঈফ 

মদস স্থাী কাজ ফাস্তফাসনয জন্য প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযা সসছ। 

ফতযভাসন ফসচস Vulnerable Location মনফ যাচন কসয (সফআরী যাচাযী 

জথসক করাতরী ম যন্ত এফং রাফনী সন্ট সত মভমত াড়া ম যন্ত) 

Sleeping Defense মসসফ প্রমতযক্ষ্া কাজ ফাস্তফাসনয মযকল্পনা াসত 

জনা সি। 

গ) প্রকল্প নুসভামদত সর কাজ 

মথাভস শুরু কযসত সফ এফং গ্রগমত 

অগাভী বায পূসফ য ফমত কযসত সফ। 

 

গ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, ামন 

ঈন্নন জফাড য, 

কক্সফা জায 

 ঘ) কক্সফাজায জজরায চকমযা ঈসজরাধীন খটাখারী  আঈমনসনয জরাফদ্ধতা 

দূযীকযণ ও বাঙ্গন জযাধ ীল যক প্রকল্প :  

কাজ চরভান অসছ। গুণগত ভান ফজা জযসখ প্রকসল্পয কাজ জুন, 2023 এয 

ভসধ্য ভাপ্ত কযা সফ। 

ঘ) প্রকসল্পয কাজ মনধ যামযত ভসয ভসধ্য 

শুরু কযসত সফ এফং গ্রগমত প্রমতসফদন 

অগাভী বায পূসফ য  ফমত কযসত সফ। 

ঘ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, 

ামন ঈন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

 ঙ) কক্সফাজায জজরায ভদখারী উদজরায রভরড এরাকায় জাল্ডায নাং-70 

এয সুায ডাইক রনভ যাণ ও ারন ম্পদ ব্যফিানা এফাং জটকই উিয়ন 

প্রকল্পঃ 

গত মডসম্বয ০৭, ২০২২ মিষ্টাব্দ তামযসখ ভাননী প্রধানভন্ত্রী কক্সফাজাদয 

জনবায় উি প্রকল্প গ্রদনয রফলদয় প্ররত্রুতরত ব্যি কদযদছন। জ 

ধাযাফারকতায় গত 14 রডদম্বয ২০২২রিঃ রভরড জর প্রধানভন্ত্রী’য কাম যারদয় 

রভরড ভন্বয় করভটি ১৪তভ বায় প্রকল্পটিয রফলদয় অনারি প্রদান কযায 

স্বদক্ষ রোন্ত গৃীত সসছ। মদ্ধাসন্তয অসরাসক মডমম পুনঃগঠন চরভান 

অসছ। 

ঙ) প্রকসল্পয কাজ মথাভস শুরু কযসত 

সফ এফং গ্রগমত অগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসত সফ। 

 

ঙ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, 

ামন ঈন্নন জফাড য, 

কক্সফাজায 

12 কক্সফাজায ঈন্নন কর্তযক্ষ্   

 ক) "কক্সফাজায জজরায ররদডদভাড়-ফাজাযঘাটা-রাযাড়া (ফাস্টযাড) প্রধান 

ডক াংস্কায প্রস্তকযণ" ীল যক প্রকল্প 

(জুরাই ২০১৯ দত জুন ২০২৩) 

ফরণ যত প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয় 25826.42 রক্ষ টাকা। প্রকদল্পয অনুকুদর 

২০২২-২৩ অথ যফছদয এরডরদত ফযাে ১০০০০.00 রক্ষ টাকা। ফতযভাদন 

প্রকদল্পয কাজ চরভান আদছ এফাং কাদজয জবৌত অগ্রগরত 80%।  

ক) কক্সফাজায উিয়ন কর্তযক্ষ দযয 

ররদড জভাড়-ফাজাযঘাটা-রাযাড়া (ফা 

স্টযাড) প্রধান ড়ক াংস্কায প্রস্তকযণ 

প্রকদল্পয অগ্রগরত ম্পদকয আগাভী বায 

পূদফ য অফরত কযদফন। 

ক) জচাযম্যান/ 

মচফ, কক্সফাজায 

ঈন্নন কর্তযক্ষ্ 

 খ) কক্সফাজায উিয়ন কর্তযদক্ষয আফারক ফ্ল্যাট উিয়ন প্রকল্প-১ (রনজস্ব 

অথ যায়দন) জুন/২০2৫ (অনুদভারদত) 

ফরণ যত প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয় ২৭৯৯১.৮১ রক্ষ টাকা। প্রকদল্পয অনুকুদর 

২০২২-20২৩ অথ যফছদয এরডরদত ফযাে 4826.০০ রক্ষ টাকা। 

গত ১৯/১০/২০২২ রিঃ তারযদখ প্রকল্পটিয ২য় াংদারধত রডরর অনুদভারদত 

জয়জছ। এ জপ্ররক্ষদত প্রকদল্পয জভয়াদ, কাদজয রযভান ও প্রকল্প ব্যয় বৃরে 

জজয়জছ। 

ফরণ যত প্রকদল্পয রনভ যাণ কাজ চরভান আদছ। কাদজয জবৌত অগ্রগরত : ৪৩% 

খ)  প্রকসল্পয কাসজয গুণগত ভান ফজা 

যাখসত সফ। কাসজয গ্রগমত ম্পসকয 

অগাভী বায পূসফ য ফমত কযসফন। 

খ) জচাযম্যান/ 

মচফ, কক্সফাজায 

ঈন্নন কর্তযক্ষ্ 
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 গ) কক্সফাজায জজরায ভারযকল্পনা প্রণয়ন ীল যক ভীক্ষা প্রকল্প 

(এরপ্রর ২০২১ দত ভাচ য ২০২৪)  

ফরণ যত প্রকদল্পয প্রাক্কররত ব্যয় ১৯৪০৭.০৭ রক্ষ টাকা। প্রকদল্পয অনুকূদর ২০২২-

20২৩ অথ যফছদয এরডরদত ফযাে ২০০০.০০ রক্ষ টাকা। 

গত ০৬ জুন ২০২১ াদর প্রকল্পটিয প্রারনক অনুদভাদন দরও অথ য রফবাগ 

কর্তযক জনফর ও অথ যায়দনয ধযণ রযফতযদনয জপ্ররক্ষদত প্রকল্প াংদাধদনয 

প্রস্তাফ থাকায় অযাফরধ প্রকদল্পয জবৌত কাজ শুরু কযা মাদে না।  

গ)  কক্সফাজায জজরায কর 

জনপ্রমতমনমধ, স্থানী যকায প্রমতষ্ঠান 

যকাময দপ্তয জনগসণয ভতাভসতয 

মবমত্তসত ভারযকল্পনা প্রণয়জনয কাজ 

ম্পাদন কযদত দফ।  

 

 

গ) জচাযম্যান/ 

মচফ, কক্সফাজায 

ঈন্নন কর্তযক্ষ্, 

কক্সফাজায 

13 মক্ষ্া প্রসকৌর মধদপ্তয, কক্সফাজায 

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

(১ভ ংসামধত) প্রকল্প: 

ঈক্ত  প্রকসল্পয অওতা কুতুফমদা  জটকমনকযার স্কুর ও কসরজ এয একাসডমভক 

বফসনয এফং ওাকয বফসনয কাজ চরভান। জটকনাপ জটকমনকযার স্কুর ও 

কসরজ এয একাসডমভক বফন ও ওাকয বফসনয গ্রীর স্থান, প্রামনক 

বফসনয আসটয গাথুমনয কাজ এফং ফাঈোময ওাসরয কাজ চরভান। কাসজয 

গ্রগমত ৬০%। 

ক) কাসজয গুণগত ভান ফজায জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য প্রকসল্পয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

গ্রগমত ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

ক) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, মক্ষ্া 

প্রসকৌর মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 খ) ৬৪টি জটকমনকযার স্কুর ও কসরজ  প্রকল্প: 

মনফ যাী প্রসকৌরী, মক্ষ্া প্রসকৌর মধদপ্তয, কক্সফাজায জানান এ প্রকসল্পয 

অওতা কক্সফাজায জটকমনকযার স্কুর এে কসরজ এয ামবয াআসরয কামটং 

চরভান যসসছ। 

খ) মনধ যামযত ভস এফং কাসজয 

গুণগত ভান ফজায জযসখ প্রকসল্পয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

গ্রগমত ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

খ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, মক্ষ্া 

প্রসকৌর মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 গ) মনফ যামচত জফযকাময ভাধ্যমভক মফযারমূসয ঈন্নন ীল যক প্রকল্প: 

উি  প্রকদল্পয আওতায় 25টি প্ররতষ্ঠাদনয কাজ চরভান যদয়দছ। কাদজয ারফ যক 

অগ্রগরত 75%।  

 

গ) কাসজয গুণগত ভান ফজায জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য প্রকসল্পয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

গ্রগমত ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

গ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, মক্ষ্া 

প্রসকৌর মধদপ্তয 

ঘ) মনফ যামচত জফযকাময ভাধ্যমভক মফযারমূসয উর্ধ্যমুখী  ম্প্রাযণ কাজ 

ীল যক প্রকল্প: 

উি  প্রকদল্পয আওতায় 18টি প্ররতষ্ঠাদনয কাজ চরভান যদয়দছ। কাদজয ারফ যক 

অগ্রগরত 50%। 

ঘ) কাসজয গুণগত ভান ফজায জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য প্রকসল্পয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

গ্রগমত ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

ঘ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, মক্ষ্া 

প্রসকৌর মধদপ্তয 

ঙ) মনফ যামচত ভাদ্রাামূসয ঈন্নন ীল যক প্রকল্প: 

উি  প্রকদল্পয আওতায় 12টি প্ররতষ্ঠাদনয কাজ চরভান যদয়দছ। কাদজয ারফ যক 

অগ্রগরত 50%।  

ঙ) কাসজয গুণগত ভান ফজায জযসখ 

মনধ যামযত ভসয ভসধ্য প্রকসল্পয কাজ 

ম্পন্ন কযসত সফ। বায পূসফ য 

গ্রগমত ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

ঙ) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, মক্ষ্া 

প্রসকৌর মধদপ্তয 

চ)  যাজস্ব প্রকল্পভূক্ত পূতয ও জভযাভত ও ংস্কায কাজ : 

মনফ যাী প্রসকৌরী, মক্ষ্া প্রসকৌর মধদপ্তয, কক্সফাজায জানান ফতযভাদন ৪৮টি 

প্ররতষ্ঠাদনয কাজ চরভান যদয়দছ। 

 

বামত মক্ষ্া প্রসকৌর মধদপ্তয কর্তযক চরভান ঈন্নন প্রকল্প গুসরায জক্ষ্সত্র 

ঈসজরা মনফ যাী মপাযগসণয াসথ ভন্ব কযায জন্য মনফ যাী প্রসকৌরী, 

মক্ষ্া প্রসকৌর মধদপ্তযসক নুসযাধ কসযন। াাাম জম ভস্ত স্কুর ও 

ভাদ্রাামূ জযাজীণ য ফস্থা যসসছ জভস্ত প্রমতষ্ঠাসনয তামরকা এ কাম যারস 

জপ্রযসণয জন্য ঈসজরা মনফ যাী মপাযগণসক নুসযাধ কসযন। 

চ) (১) যাজস্ব প্রকল্পভূক্ত পূতয ও 

জভযাভত ও ংস্কায দ্রুত কাজ শুরু 

কযসত সফ এফং  বায পূসফ য গ্রগমত 

ম্পসকয ফমত কযসত সফ। 

(২) ঈন্নন প্রকল্প গুসরা ংমিষ্ট 

ঈসজরা মনফ যাী মপাযগসণয াসথ 

ভন্ব কযসত সফ।  

(৩) জম ভস্ত স্কুর ও ভাদ্রাামূ 

জযাজীণ য ফস্থা যসসছ তায তামরকা 

এ কাম যারস জপ্রযণ কযসত সফ।  

চ) (১) ঈসজরা 

মনফ যাী মপায 

(কর) 

(২) মনফ যাী 

প্রসকৌরী, মক্ষ্া 

প্রসকৌর মধদপ্তয 

14 ঈত্তয ফন মফবাগ, কক্সফাজায 

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

২০২২-২৩ অথ যফছদয রফরধ জভাতাদফক াভারজক ফনায়দনয চুরিফে 13 জন 

উকাযদবাগীদদয ভদধ্য রডদম্বয/2022 ভাদ 833534/- টাকা রবযাাংদয 

টাকা অনরাইদনয ভাধ্যদভ রফতযণ কযায কাম যক্রভ চরভান আদছ। 

 

ক) মফমধ জভাতাসফক াভামজক 

ফনাসনয চুমক্তফদ্ধ ঈকাযসবাগীসদয 

রবযাং প্রদান কাম যক্রভ ব্যাত 

যাখসত সফ। এ মফলস অগাভী বায 

পূসফ য ফমত কযসফন। 

ক) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (ঈত্তয), 

কক্সফাজায 

 খ) ২০২2-২3 অথ যফছদয দীঘ য জভয়াদী ও স্বল্প জভয়াদী ফাগান  উদিারন াংক্রান্ত   

২০২2-২3 অথ যফছদয স্বল্পদভয়াদী 515.0 জ:  দীঘ য জভয়াদী 500.0 জ: ও 

এ.এন.আয 90.0 জ: ফাগাদনয ফযাে াওয়া জগদছ।  

খ) ২০২2-২3 অথ যফছদয দীঘ য জভয়াদী 

ও স্বল্প জভয়াদী ফাগান উদিারন 

কাম যক্রভ অব্যাত যাখদত দফ। এ 

রফলদয় আগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসফন। 

খ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (ঈত্তয), 

কক্সফাজায 

 গ) না যাযী উদিারন াংক্রান্ত:  

২০২2-২3 অথ যফছদয 400.0 জক্টয না যাযী উদিারদনয ফযাে াওয়া জগদছ। 

  

গ) না যাযী ঈসত্তারন কাম যক্রভ ব্যাত 

যাখসত সফ। এ মফলস অগাভী বায 

পূসফ য ফমত কযসফন। 

গ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (ঈত্তয), 

কক্সফাজায 

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

মফমধ জভাতাসফক মনমভতবাসফ টর জজাযদায ও টাস্কসপা য মবমাসনয ভাধ্যসভ 

ছড়া জথসক ফামর ঈসত্তারন, ফনভূমভয াাড় কতযন ও জফযদখর ঈসিদ 

অআনগত ব্যফস্থা ব্যাত যসসছ। 

ঘ) ছড়া জথসক ফামর ঈসত্তারন, ফনভূমভয 

াাড় কতযন ও জফয দখর ঈসিদ 

প্রসাজনী অআনগত ব্যফস্থা গ্রণ  

ব্যাত যাখসত সফ। 

ঘ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (ঈত্তয), 

কক্সফাজায 
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 ঙ) ২০২১-২২ থ যফছসয ফনান  ংক্রান্ত।  

 ২০২১-২২ থ যফছসয  জকান থ য ফযাদ্দ াওা মামন। মফগত দ্যআ ফছয সৃমজত 

ফাগাসনয অগাছা ফাছাআ ও যক্ষ্ণাসফক্ষ্ণ চরভান যসসছ।  

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

সর ংমিষ্ট কর দপ্তয মভসর মযকমল্পতবাসফ/মম্মমরতবাসফ  ফনান কযসত 

সফ। অসরাচনা ং মনস জভয, কক্সফাজায জৌযবা ফসরন, জামতয মতা 

ফঙ্গফন্ধু জখ মুমজবুয যভান ১৯৭৩ াসর কক্সফাজায অগভনকাসর মফলটি 

ঈরমি কযসত জসযমছসরন ফসর কক্সফাজাযসক যক্ষ্ায জন্য ঝাঈ ফাগান কযায 

মনসদ য প্রদান কসযন। বা মফস্তামযত অসরাচনাক্রসভ কর ফন মফবাগ ও ফাগান 

ংমিষ্ট করসক মম্মমরতবাসফ প্রসাজনী ফনান কাম যক্রভ জজাযদায কযায 

জন্য বা নুসযাধ কযা  ।   

ঙ) (i) মফবাগী ফন কভ যকতযা (ঈত্তয), 

কক্সফাজাযসক মফমধ জভাতাসফক ফাগান 

সৃজন ও সৃমজত ফাগান যক্ষ্ণাসফক্ষ্ণ 

কাম যক্রভ ব্যাত যাখসত সফ। 

 

(ii) কর ফন মফবাগ ও ফাগান 

ংমিষ্ট করসক মম্মমরতবাসফ 

মযকল্পনা গ্রণপূফ যক ফাগান সৃজসনয 

প্রসাজনী ঈসযাগ গ্রণ কযসত সফ। 

ঙ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (ঈত্তয), 

কক্সফাজায 

 

 

 চ) সুপর প্রকসল্পয অওতা ফন মনবযয মত দমযদ্র জনসগাষ্ঠীয জীমফকা ঈন্নন 

তমফর ও ঈক্ত এরাকাম কমভঈমনটি ঈন্নমসনয জন্য থ য প্রদান। 

২০২২-২০২৩ অথ য ফছদযঅথ য ফযাে াওয়া জগদছ। রডদম্বয/২০২২ ভাদ জীরফকা 

উিয়ন তরফর দত 785 জন সুরফধাদবাগীদদয রদদফ 1,98,82,800/- টাকা 

প্রদান কযা দয়দছ। কাম যক্রভ চরভান আদছ।  

 

চ) সুপর প্রকসল্পয অওতা ফন মনবযয 

মত দমযদ্র জনসগাষ্ঠীয জীমফকা ঈন্নন 

তমফর ও ঈক্ত এরাকা কমভঈমনটি 

ঈন্নসনয জন্য থ য প্রদান কাম যক্রভ 

ব্যাত যাখসত সফ। এ মফলস 

মফস্তামযত তথ্য অগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসফন 

চ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা (ঈত্তয), 

কক্সফাজায 

 

15 দমক্ষ্ণ ফন মফবাগ, কক্সফাজায   

 ক) ঝাঈ ফাগান সৃজন 

গত ২০২1-২2 অথ যফছদয সৃরজত 20.০ জক্টয ঝাউ ফাগাদনয ভদধ্য গত 

24/10/2022 রি. তারযদখ রিাাং এয প্রবাদফ 14.0 জক্টয ঝাউ ফাগান মুদদ্র 

রফরীন দয় মায়। অফরষ্ট 6.0 জক্টয ফাগাদনয যক্ষণাদফক্ষণ, শূন্যিান পূযণ ও 

রযচম যায কাজ চরভান আদছ।  

ক) চরমত থ যফছসয ফাগান সৃজসনয 

ঈসযাগ গ্রণ কযসত সফ। 

ক) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা,  দমক্ষ্ণ ফন 

মফবাগ, কক্সফাজায 

 

খ) দীঘ য জভাদী ও স্বল্প জভাদী ফাগান সৃজন 

গত ২০২2-২3 অথ যফছদয ১১৬৮.০ জক্টয স্বল্প জভয়াদী ও দীঘ যদভয়াদী ফাগান 

সৃজদনয রনরভি কাম যক্রভ চরভান আদছ। রফগত ভদয় সৃরজত ৭৪০০.০ জক্টয 

ফাগাদনয যক্ষণাদফক্ষণ, শূন্যিান পূযণ ও রযচম যায কাজ চরভান আদছ। 

খ) চরমত থ যফছসয ফাগান সৃজসনয 

প্রসাজনী ঈসযাগ গ্রণ কযসত সফ। 

খ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা,  দমক্ষ্ণ ফন 

মফবাগ, কক্সফাজায 

 

গ) যাজস্ব অদা ংক্রান্ত 

চররত ২০২2-২3 অথ যফছদয জভাট 87,39,713/- টাকা যাজস্ব আদায় কদয 

যকারয জকালাগাদয জভা প্রদান কযা দয়দছ। 

গ) অদাকৃত যাজসস্বয থ 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 অগত 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 একসযয 

ফন কতযন কযায পসর ঈমখা ও জটকনাপ ঈসজরায মযসফ ও প্রমতসফসয 

ভাযাত্মক ক্ষ্মত সি। জযামঙ্গা জনসগাষ্ঠী ফনভূমভ সত ন্যত্র সয জগসর জখাসন 

ফনাসনয মদ্ধান্ত যসসছ। এ জপ্রমক্ষ্সত মপঈল্লা কাটা এরাকা সত জযামঙ্গাসদয 

কুতুারং এরাকা স্থানান্তয কযা  ভন্ত্রণারসয মদ্ধান্ত জভাতাসফক ৩৭.০ একয 

জযামঙ্গা কযাসম্পয ফামসয ক্ষ্মতগ্রস্ত ১৮৩৭.০ একসযয ভসধ্য ২০১৯-২০ থ য 

ফছসয ৫৩৪.০ একয জাগা ফনান কযা সসছ। বৃক্ষ্শূণ্য কর জাগা 

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

কক্সফাজায বাসক ফমত কসযন। 

ঘ) জযামঙ্গাসদয স্থানান্তসযয পসর খামর 

ওা স্থাসন ফাগান সৃজন কযসত সফ। 

ঘ) মফবাগী ফন 

কভ যকতযা,  দমক্ষ্ণ ফন 

মফবাগ, কক্সফাজায 

১6 ঈকূরী ফনমফবাগ, চট্টগ্রাভ   

 না যাযী ঈসত্তারন ও ফাগান সৃজনঃ  

কাযী ফন ংযক্ষ্ক, কক্সফাজায জানান, " জটকআ ফন ও জীমফকা" প্রকসল্পয 

অওতা ২০২১-২২ থ যফছসযয ভসখারী জযসে ৪৫০ জঃ ধীয ফধ যনীর মভশ্র 

ফাগান এফং ৫৩০.০ জক্টয স্বল্প জভাদী ফাগান সৃজন কযা সসছ। পুযাতন 

ফাগান ও না যাযী মূসয যক্ষ্নাসফক্ষ্ন কাজ চরভান যসসছ। 

ক) সৃমজত ফাগান ও ঈসত্তামরত 

না যাযীমূসয যক্ষ্ণাসফক্ষ্ণ কাজ 

ব্যাত যাখসত  সফ।   

 

ক) কাযী ফন 

ংযক্ষ্ক 

কক্সফাজায 

 (খ) ম্যানসগ্রাব ফাগান সৃজন : 

“জটকআ ফন ও জীমফকা প্রকসল্পয অওতা মফগত ২০১৯-২০ থ যফছসয ৪৮৩.০ 

জক্টয ম্যানসগ্রাব ফাগান, ৬০০ মডমরং মকঃমভঃ জগারাতা ফাগান ও ১০০ 

মডমরং মকঃমভঃ িী ফাগান এফং ২০২০-২১ অমথ যক াসর ২৫০ জঃ ম্যানসগ্রাব 

ফাগান, ১২০০ জঃ কাঈ ফাগান ও ৩০.০ মডমরং মকঃমভঃ জগারাতা ফাগান 

এফং ২০২১-২২ অমথ যক াসর ২০০০ জঃ ম্যানসগ্রাব ফাগান সৃজন কযা সসছ। 

খ) ম্যানসগ্রাব ফাগান সৃজজনয  

যক্ষ্ণাসফক্ষ্ণ কাজ ব্যাত যাখসত  

সফ।   

 

খ) কাযী ফন 

ংযক্ষ্ক 

কক্সফাজায 

 গ) “কক্সফাজায জজরা বুজ জফষ্টনী সৃজন:  

প্রমতসফ পুনরুদ্ধায ও আসকা-ট্যযমযজভ ঈন্নন" প্রকসল্পয অওতা ২০২০-২০২১ 

থ য ফছসয ১০০০ জঃ স্বল্প জভাদী ফাগান ২০.০ জঃ ঝাঈ ফাগান, ৬০০০ টি 

নামযসকর চাযা জযান  পুযাতন ঝাঈ ফাগাসনয মবতয খামর জাগা ৪০,০০০ 

টি ঝাঈ চাযা জযাসনয কাজ ম্পন্ন কযা জজছ। ২০২১-২২ সন ১০০০০টি তার 

ও ৪০০০টি নামযসকর চাযা জযাসনয কাজ ম্পন্ন সসছ। 

গ) কক্সফাজায জজরা বুজ জফষ্টনী 

সৃজন কাজ ব্যাত যাখসত  সফ।   

 

গ) কাযী ফন 

ংযক্ষ্ক 

কক্সফাজায 



াতা-১4 
১7 কৃমল ম্প্রাযণ মধদপ্তয, কক্সফাজায   

 ক) পর অফাদ ও ঈৎাদন মযমস্থমত 

উ-রযচারক, কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয, কক্সফাজায জানান য ভাপ্ত 

খরয 2022-23 জভৌসুদভ জযাা আভন ধান আফাদ রক্ষযভািা রছর 

79,930 জক্টয এফাং অরজযত দয়দছ 78,845 জক্টয। চরভান যরফ/2022-

23 জভৌসুদভ 54700 জক্টয জরভদত জফাদযা আফাদ কযা দয়দছ। 

যৎকারীন াকফরজ আফাদদয রক্ষযভািা 8700 জক্টয ধযা দয়দছ।  

ক) রক্ষ্যভাত্রা  জযসনয রসক্ষ্য  পর 

অফাদ ও ঈৎাদসন প্রসাজনী দসক্ষ্ 

গ্রণ কযসত সফ।    

ক) ঈ-মযচারক, 

কৃমল ম্প্রাযণ 

মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 খ) আঈমযা ায  ংক্রান্ত 

এ ম যন্ত 1027 জভ. টন ইউরযয়া ায ভজুদ যদয়দছ। ায ভরনটরযাং কাম যক্রভ 

জজাযদায কযা দয়দছ। 

খ) কক্সফাজায জজরায আঈমযা ায ংক্রান্ত 

তথ্য অগাভী বা ঈস্থান কযসফন। 

খ) ঈ-মযচারক, 

কৃমল ম্প্রাযণ 

মধদপ্তয, কক্সফাজায 

 গ) অঈ /অভন /অন্ন যমফ জভৌসুসভয প্রসণাদনা ংক্রান্ত 

ঈ-মযচারক, কৃমল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয, কক্সফাজায বায় জানান জম, 

চরভান যরফ ২০২2-২3 জভৌসুদভ প্রদণাদনা কভযসূরচয আওতায় 37450 জন 

কৃলক/কৃলাণীয ভাদঝ রফনামূদল্য ফীজ ও ায ায়তা প্রদান কযা দয়দছ। 

গ) ঈ-মযচারক, কৃমল ম্প্রাযণ 

মধদপ্তয, কক্সফাজায কর্তযক প্রসাজনী 

তদাযমক মনমিত কযসত সফ। যফতী 

বা ফমত কযসত সফ।  

গ) ঈ-মযচারক, 

কৃমল ম্প্রাযণ 

মধদপ্তয, কক্সফাজায 

 ঘ) ‘ারযফারযক পুরষ্ট ফাগান িান’ াংক্রান্ত:  

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জখ ারনা রনদদ যনা রদদয়দছন প্ররত ইরঞ্চ অনাফারদ জরভ 

চাদলয আওতায় আনদত দফ। এই রনদদ যনা অনুাদয অনাফারদ রতত জরভ ও 

ফতফারড়য আরঙ্গনায় ারযফারযক পুরষ্ট ফাগান িাদনয ভাধ্যদভ প্রকল্প 

ফাস্তফায়দনয উদযাগ জনয়া দয়দছ। চারদায জচদয় জফর খাযস্য উৎাদদনয 

ভাধ্যদভ জদদয ভানুদলয খায রনযািা রনরিত দয়দছ। রকন্তু পুরষ্টয রদক 

রদদয় জদদয ভানুল এখদনা ররছদয় আদছ। জদদয প্ররতটি ইউরনয়ন ও 

জৌযবায ফতফারড়য অব্যফহৃত জরভদত ‘ারযফারযক পুরষ্ট ফাগান িান’ 

কযায জন্য উদজরা রনফ যাী অরপাযগণদক প্রদয়াজনীয় দদক্ষ জনওয়ায 

জন্য বারত অনুদযাধ কদযন। াাার এফ ফাগাদন উৎারদত রনযাদ 

াক-ফরজ, ভরা ও জভৌসুরভ পর াযা ফছদযয পুরষ্ট চারদা রভটিদয় আয় 

বৃরেদত ায়ক দফ।   

ঘ) প্ররতটি ইউরনয়ন ও জৌযবায 

ফতফারড়য অব্যফহৃত জরভদত ‘ারযফারযক 

পুরষ্ট ফাগান িান’ কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফিা 

গ্রণ কযদত দফ।  

ঘ) (১) ঈ-

মযচারক, কৃমল 

ম্প্রাযণ মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

(২) উদজরা রনফ যাী 

অরপায (কর), 

কক্সফাজায 

18 মফএটিঅআ , কক্সফাজায   

 ক) জভাফাইর জকাট য রযচারনা াংক্রান্ত: 

রডদম্বয/২০২2 ভাদ কক্সফাজায জজরায উরখয়া উদজরায় রযচাররত 

ভ্রাম্যভান আদারদতয ভাধ্যদভ ০2টি অরবমাদন 02টি ভাভরায় 1,25,000/- 

টাকা জরযভানা আদায় কযা য়।    

ক) জভাফাআর জকাট য মযচারনা ংক্রান্ত 

কাম যক্রভ ব্যত যাখসত সফ।  

 

ক) কাযী 

মযচারক, 

মফএটিঅআ, 

কক্সফাজায 

 খ) রযদ যন াংক্রান্ত  

রডদম্বয/২০২2 ভাদ 03টি ারবযল্যান্স অরবমান রযচারনা কযা য়। 

রফএটিআই’য রাইদন্স প্রদাদনয রনরভি 07টি কাযখানা/রল্প প্ররতষ্ঠান 

রযদ যন কদয 06টি প্ররতষ্ঠানদক রাইদন্স প্রদান কযা য়। 258টি 

জদাকাদনয ওজন ও ওজনমন্ত্র মাচাই কদয স্টযারাং কযা দয়দছ। 

খ) মবমান মযচারনা ব্যাত যাখসত 

সফ। বায পূসফ য গ্রগমত ফমত কযসত 

সফ। 

খ) কাযী 

মযচারক, 

মফএটিঅআ, 

কক্সফাজায 

১9 জজরা মক্ষ্া মপ, কক্সফাজায 

 মক্ষ্া কাম যক্রভ তথ্য :  

2023 মক্ষ্াফসল যয মফনামূসল্যয াঠ্যপুস্তক মনধ যামযত ভস স্ব-স্ব ঈসজরা 

ভাধ্যমভক মক্ষ্া মপায মক্ষ্া কর্তযক মফতযণ কাম যক্রভ ব্যাত যাখায 

মনসদ যনা প্রদান কযা সসছ।  

জজরায কর মক্ষ্া প্রমতষ্ঠান যকাসযয 

ফ যসল মনসদ যনায অসরাসক মযচারনা 

কযসত সফ।  

জজরা মক্ষ্া মপায, 

কক্সফাজায 

20 জজরা প্রাথমভক মক্ষ্া মপ, কক্সফাজায   

 মফযার মযদ যন ও মযফীক্ষ্ণ 

জজরা প্রাথমভক মক্ষ্া মপায, কাযী জজরা প্রাথমভক মক্ষ্া মপায, 

ঈসজরা প্রাথমভক মক্ষ্া মপায ও কাযী ঈসজরা প্রাথমভক মক্ষ্া 

মপাযগণ মনমভত মফযার ঈন্নন কাম যক্রভ ও মপ মযদ যন কসযন।  

স্বাস্থযমফমধ জভসন াঠদান কাম যক্রভ এফং 

মপ মযদ যন ব্যাত যাখসত সফ। 

  

১) ঈসজরা মনফ যাী 

মপায (কর) 

২) জজরা মক্ষ্া 

মপায, কক্সফাজায 

21 খায মফবাগ, কক্সফাজায   

 ক) খাযাভগ্রী ভজুদ 

ভজুদ ১3/01/২3       ম যন্ত 

চার- 13079.00 জভ.টন  

গভ- 907.00 জভ.টন 

ক) জজরায খাযাভগ্রী ভজুদ ংক্রান্ত 

ামফ যক মযমস্থমত স্বাবামফক যাখসফন এফং 

এ মফলক তথ্য অগাভী বা ঈস্থান 

কযসফন। 

ক)  জজরা খায 

মনন্ত্রক, কক্সফাজায 

 

 খ) খাযফান্ধফ কভ যসূমচ 
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টাকা দদয চার রফক্রয় কাম যক্রভ শুরু দয়দছ। 8টি উদজরায় খাযফান্ধফ 

জবািা 87723 জন।  

খ) কাম যক্রভ ব্যাত যাখসত সফ। 

অগাভী বায পূসফ য এ মফলস ফমত 

কযসফন। 

খ) জজরা খায 

মনন্ত্রক, কক্সফাজায 

 গ) াধাযণ ওএভএ 

২০২2-২3 অথ যফছদয 15/01/2023 তারযখ ম যন্ত াধাযণ ওএভএ খাদত 

4057.050 জভ.টন চার এফাং 701.420 জভ.টন আটা জনাধাযদণয ভাদঝ 

রফক্রয় কযা দয়দছ এফাং কাম যক্রভ চরভান যদয়দছ। 

  

গ) কক্সফাজায জজরা কর ওএভএ 

মডরাযসদয ভাধ্যসভ যকায মনধ যামযত 

মূসল্য ণ্য াভগ্রী মফক্র মনমিত কযসত 

সফ। ওএভএ মডরাযগসণয কাম যক্রভ 

মনমভত ভমনটমযং কযসফন এফং অগাভী 

বায পূসফ য গ্রগমত প্রমতসফদন দামখর 

কযসফন।  

গ) জজরা খায 

মনন্ত্রক, কক্সফাজায 



াতা-15 
22 ফাংরাসদ ল্লী ঈন্নন জফাড য, কক্সফাজায   

 মভমত গঠন, পু ুঁমজ গঠন ও ঊণ মফতযণ-অদা 

ঈ-মযচারক, মফঅযমডমফ, কক্সফাজায ফসরন জম,  ২০২2-২3 অথ যফছদয ১৮97 

টি রভরত/দর গঠদনয ভাধ্যভ 55591 জন দস্য অন্তভূ যি কযা দয়দছ। উি 

দস্যগদণয কাজ জথদক রফদফচয ভাদ জয়ায ও ঞ্চয় আদায় 1.56 রক্ষ টাকা, 

ফছদয জয়ায ও ঞ্চয় আদায় 7.80 রক্ষ টাকা এফাং ক্রভপুরিত জয়ায ও ঞ্চয় 

আদায় 776.38 রক্ষ টাকা। দস্যদদয ভাদঝ ঋণ রফতযণ ভাদ 47.00 রক্ষ 

টাকা এফাং ফছদয 285.39 রক্ষ টাকা ও  ক্রভ পুরিত ঋণ রফতযণ 17158.66 

রক্ষ টাকা এফাং তাদদয কাজ জথদক ভাদ ঋণ আদায় 18.08 রক্ষ টাকা ও ফছদয 

ঋণ আদায় 210.27 রক্ষ টাকা ও ক্রভ পুরিত 15491.75 রক্ষ টাকা ঋণ আদায় 

কযা দয়দছ।  

জজরা ও ঈসজরা ম যাস মভমত 

গঠন, দস্য ন্তভূ যমক্ত, ঊণ মফতযণ 

ও ঊণ অদাসয ায 

সন্তালজনকবাসফ মনমিত কযসত 

সফ। ঈসজরা মনফ যাী মপায 

(কর) প্রসাজনী সমামগতা 

প্রদান কযসফন। 

ঈ-মযচারক 

মফঅযমডমফ, 

কক্সফাজায 

 

 

 

 

23 ল্লী ঞ্চ ব্যাংক, কক্সফাজায   

 ক) ল্লী ঞ্চয় ব্যাাংক, কক্সফাজায এয ারফ যক অফিা াংক্রান্ত 

(১) রডদম্বয 2022 সুরফধাদবাগীগণ পু ুঁরজ গঠন (ঞ্চয়) ফাফদ ফ যদভাট- 

2069.91 রক্ষ টাকা জভা কদযদছন।  

(২) দস্যদদয ভাদঝ রডদম্বয 2022 ম যন্ত জজরায় জভাট- 8920.91 রক্ষ টাকা 

ঋণ  রফতযণ কযা দয়দছ এফাং ঋণ আদাদয়য ায 82%   

(৩) রভরতয দস্যদদযদক আয়ফধ যক কভযকাদডয উয প্ররক্ষণ প্রদান কযা দে। 

ক. ১) ঈসজরা মনফ যাী 

মপাযগণ ও জজরা ভন্বকাযী 

ঊণ প্রদান ও ঊণ অদা বৃমদ্ধ কযায 

প্রসাজনী দসক্ষ্ গ্রণ কযসফন। 

এফং াপ্তামক প্রমতসফদন জজরা 

প্রাক, কক্সফাজায ফযাফয জপ্রযণ 

মনমিত কযসফন।  

ক) ঈসজরা মনফ যাী 

মপায (কর), 

কক্সফাজায 

২) জজরা ভন্বকাযী, 

অভায ফামড় অভায 

খাভায প্রকল্প, 

কক্সফাজায 

24 পাায ামব য ও মমবর মডসপন্প মধদপ্তয, কক্সফাজায   

 ক) কক্সফাজায পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন  াংক্রান্ত 

উ-কাযী রযচারক, পায়ায ারবয, কক্সফাজায জানান, কক্সফাজায পায়ায 

ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টদনয মূরবফন অন্যান্য িানা জজরা প্রাক 

কর্তযক কনদডভ জঘালনা কযায য রফব ব্যাাংদকয অথ যায়দন এর রজ ই রড 

কক্সফাজায কর্তযক পায়ায ারব য জস্টনটি পুনঃরনভ যাদণয জন্য ইদতাভদধ্য 

কক্সফাজায জজরায দয উদজরায রঝরাংজা জভৌজায জজ এর নাং-১৭, 

রফএ ীট নাং-৩, খরতয়ান নাং-৬, রফএ দাগ নাং-৩২০৩ (অাং) ৩২০৪ 

(অাং) এফাং ৩২০৫ (অাং) ও প্রারতষ্ঠারনক জজান এরাকায় ফতযভান 

কক্সফাজায পায়ায জস্টদনয গারড়, াম্প, াজ-যিাভ, জনফর ও উ 

কাযী রযচারদকয দপ্তয অিায়ীবাদফ চালু যাখায জন্য 0.80 (শুন্য 

দরভক আর একয) জরভয উয অিায়ী জড রনভ যাদণয কাজ চরভান। উদল্লখ্য 

কক্সফাজায জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য যাজস্ব (এএ) াখায স্মাযক নাং-

05.20.2200.128.32.000.2022-1138 তারযখ -10/10/2022 রিঃ দ্বাযা 

জননক আফদ্যর ারক ১৫ জন্য ব্যরি কর্তযক পায়ায ারবয জস্টন রনভ যাদণয 

কাজ ফন্ধ যাখায জন্য ভাভান্য াইদকাদট য 5800/2004 নাং যীট ভাভরা দাদয়য 

আদছ ভদভ য রনফ যাী প্রদকৌরী, গণপূতয রফবাগ, কক্সফাজায জক অফরত কদয অি 

দপ্তদয অনুররর জপ্রযণ কদযন। 

ক) ঈ-কাযী মযচারক, পাায 

ারবয ও ররবর রডদপন্স, 

কক্সফাজায কাসজয গ্রগমত  

অগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসফন। 

 

ক) (i) মনফ যাী 

প্রসকৌরী 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 (ii) ঈ-কাযী 

মযচারক, পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্প, কক্সফাজায 

 খ) কুতুফরদয়া এপএররড জস্টন  

“জদদয গুরুত্বপূণ য উদজরা দয/িাদন ১৫৬টি পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স 

জস্টন িান "াংদারধত ১৪৩ ীল যক প্রকদল্পয আওতায় কুতুফরদয়া পায়ায 

ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন গত 07/12/20২2 রিঃ তারযদখ গণপ্রজাতন্ত্রী 

ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কুতুফরদয়া পায়ায ারবয ও ররবর 

রডদপন্স জস্টদনয নাভ পরক উদদ্বাধন কদযন। গণপূতয রফবাগ কর্তযক অভাপ্ত 

কাজগুরর ম্পাদন দর পায়ায জস্টনটি পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স রফবাগ 

বুদঝ জনয়ায য কুতুফরদয়া পায়ায জস্টদনয অাদযনার ও প্রারনক কাজ শুরু 

দফ।  

খ) ঈ-কাযী মযচারক, পাায 

ারবয ও ররবর রডদপন্স, 

কক্সফাজায কাসজয গ্রগমত  

অগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসফন। 

খ) (i) মনফ যাী 

প্রসকৌরী 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 (ii) ঈ-কাযী 

মযচারক, পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্প, কক্সফাজায 

 গ) আনানী স্থর কাভ ামুমদ্রক পাায ামবয ও মমবর মডসপন্প জটন  

জদদয গুরুত্বপূণ য দরক্ষণ অঞ্চর ৫১ ীল যক প্রকদল্পয আওতায় কক্সফাজায (দয, 

ইনানী, জেভাটি যন) ও কুয়াকাটা ির কাভ- ইনানী ও ির ামুরদ্রক পায়ায ারবয 

ও ররবর রডদপন্স জস্টন িান" প্রকদল্পয জন্য ইনানী ির কাভ ামুরদ্রক পায়ায 

ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন িাদনয প্রস্তাফনায রদক্ষয কক্সফাজায জজরায 

উরখয়া উদজরায ইনানী এরাকায় জরভ রনধ যাযণ, জভৌজায দয ও জজরা প্রাদকয 

কাম যারয় দত প্রাক্করন প্রস্তুত কদয রডররদত অন্তভূ যরিয জন্য অি দপ্তদযয স্মাযক 

নাং- ৫৮.03.2022,002.25.016-17-1469/4, তারযখ-30/10/2022 রিঃ 

জভাতাদফক পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদয ি জপ্রযণ কযা দয়দছ। 

গ) আনানী স্থর কাভ ামুমদ্রক পাায 

ামবয ও মমবর মডসপন্প জটন 

স্থান মফলক গ্রগমত প্রমতসফদন 

অগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসফন। এ মফলস প্রসাজনী 

সমামগতা প্রদাসনয জন্য ঈসজরা 

মনফ যাী মপায, ঈমখাসক 

নুসযাধ কযা । 

 

গ) (i) মনফ যাী 

প্রসকৌরী 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 (ii) ঈ-কাযী 

মযচারক, পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্প, কক্সফাজায 

 ঘ) জন্টভাটি যন স্থর কাভ ামুমদ্রক পাায ামবয ও মমবর মডসপন্প জটন 

জদদয গুরুত্বপূণ য দরক্ষণ অঞ্চর ৫১ ীল যক প্রকদল্পয আওতায় কক্সফাজায (দয, 

ইনানী, জেভাটি যন) ও কুয়াকাটা ির কাভ-ামুরদ্রক পায়ায ারবয ও ররবর 

রডদপন্স জস্টন িান” প্রকদল্পয জন্য জেভাটি যন ির কাভ-ামুরদ্রক পায়ায 

ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন িাদনয প্রিাফনায রদক্ষয কক্সফাজায জজরায 

জটকনাপ উদজরায জেভাটি যন এরাকায় জরভ রনধ যাযদনয কাজ প্ররক্রয়াধীন। 

ঘ) উর্ধ্যতন কর্তযসক্ষ্য াসথ 

জমাগাসমাগক্রসভ জন্টভাটি যন স্থর 

কাভ মুদ্র পাায ারবয ও ররবর 

রডদপন্স জটন স্থাসনয মফলস 

গ্রগমত প্রমতসফদন অগাভী বায 

পূসফ য ফমত কযসফন। 

ঘ) (i) মনফ যাী 

প্রসকৌরী 

গণপূতয মফবাগ (ii) 

ঈ-কাযী 

মযচারক, পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্প, কক্সফাজায 



াতা-16 
 ঙ) ঈদগোঁও পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন  

জদদয দরক্ষণাঞ্চদরয (চট্টগ্রাভ, খরনা, ও ফরযার রফবাগ) গুরুত্বপূণ য  উদজরা/থানা 

দয িাদন ৫০টি পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন িাদনয প্রিাফনায 

রদক্ষয কক্সফাজায ঈদগোঁও উদজরায় জরভ রনধ যাযণ, জভৌজায দয ও জজরা 

প্রাদকয কাম যারয় দত প্রাক্করন প্রস্তুত কদয রডররদত অন্তযভূরিয জন্য অি 

দপ্তদযয স্মাযক নাং- ৫৮.০৩.২০২২.০০২.২৫.০১৬.১৭-১৪৭২/৪, তারযখ-

৩০/১০/২০২২রিঃ জভাতাদফক পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স অরধদপ্তদয জপ্রযণ 

কযা দয়দছ।  

ঙ) উর্ধ্যতন কর্তযসক্ষ্য াসথ 

জমাগাসমাগক্রসভ ইদগাঁও পায়ায 

ারবয ও ররবর রডদপন্স জটন 

স্থাসনয মফলস গ্রগমত 

প্রমতসফদন অগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসফন।  

ঙ) (i) মনফ যাী প্রসকৌরী 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 (ii) ঈ-কাযী 

মযচারক, পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্প, কক্সফাজায 

 চ) খরুকুর পায়ায পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন 

জদদয গুরুত্বপূণ য দরক্ষণ অঞ্চর ৫১ ীল যক প্রকদল্পয আওতায় কক্সফাজায (দয, 

ইনানী, জেভাটি যন) ও কুয়াকাটা ির কাভ-ামুরদ্রক পায়ায ারবয ও ররবর 

রডদপন্স জস্টন িান” প্রকদল্পয জন্য খরুকুর পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স 

জস্টন িাদনয প্রিাফনায রদক্ষয কক্সফাজায জজরায উদজরা দদয জরভ 

রনধ যাযণ, জভৌজায দয ও জজরা প্রাদকয কাম যারয় দত প্রাক্করন প্রস্তুত কদয 

রডররদত অন্তযভূরিয জন্য অি দপ্তদযয স্মাযক নাং- ৫৮.০৩.২০২২.০০২. 

২৫.০১৬.১৭-১৪৭৩/৪, তামযখ-৩০/১০/২০২২মিঃ জভাতাসফক পাায ামবয ও 

মমবর মডসপন্প মধদপ্তসয জপ্রযণ কযা সসছ। 

চ) উর্ধ্যতন কর্তযসক্ষ্য াসথ 

জমাগাসমাগক্রসভ খরুকুর পাায 

ামবয ও মমবর মডসপন্প জটন 

স্থাসনয মফলস গ্রগমত 

প্রমতসফদন অগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসত সফ।  

চ) (i) মনফ যাী প্রসকৌরী 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 (ii) ঈ-কাযী 

মযচারক, পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্প, কক্সফাজায 

 ছ) যামু জনারনফা পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন  

জদদয গুরুত্বপূণ য িাদন-৫২টি পায়ায ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন িান 

প্রকদল্পয রডরর প্রণয়ন কাম যক্রভ চরভান আদছ। রডরর অনুদভাদদনয য পায়ায 

ারবয ও ররবর রডদপন্স জস্টন িান কাম যক্রভ শুরু দফ।  

ছ) উর্ধ্যতন কর্তযসক্ষ্য াসথ 

জমাগাসমাগক্রসভ যামু জনামনফা 

পাায ামবয ও মমবর মডসপন্প 

জটন স্থাসনয মফলস গ্রগমত 

প্রমতসফদন অগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসত সফ। 

ছ) (i) মনফ যাী প্রসকৌরী 

গণপূতয মফবাগ, 

কক্সফাজায 

 (ii) ঈ-কাযী 

মযচারক, পাায 

ামবয ও মমবর 

মডসপন্প, কক্সফাজায 

25 ভৎস্য মধদপ্তয, কক্সফাজায   

 ক) মনফমন্ধত জজসরসদয তামরকা ারনাগাদকযণ: 

27/09/2020 রিষ্টাব্দ তারযদখ প্রজ্ঞান জাযীয পূদফ য ও দয ফারতরকৃত জজদরদদয 

তাররকা ারনাগাদ কযণ ও ঠিকবাদফ ভাঠ ম যাদয় মাচাই ফাছাই কাম যক্রভ  

চরভান যদয়দছ। রডদম্বয/2022 ভা ম যন্ত ারনাগাদ তাররকায ভদধ্য রনফরন্ধত 

জজদরয াংখ্যা-66129 জন। 

ক) জজসরসদয মনফন্ধন ারনাগাদ  

কাজ মথামথবাসফ ম্পাদসন 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত 

সফ।  

ক) (1) উদজরা রনফ যাী 

অরপায (কর) 

(২) জজরা ভৎস্য 

মপায, কক্সফাজায 

 খ) ভৎস্য ও মুদ্র ম্পদ যক্ষ্া মবমান/জভাফাআর জকাট য মযচারনা 

ভৎস্য ও মুদ্র ম্পদ যক্ষায় রনয়রভত অরবমান/জভাফাইর জকাট য রযচারনা 

অব্যাত যদয়দছ। 

 

খ) ঈসজরা প্রান ও ভৎস্য 

মধদপ্তয কর্তযক মনমভত ভৎস্য ও 

মুদ্র ম্পদ যক্ষ্া মবমান/ 

জভাফাআর জকাট য মযচারনা 

ব্যাত যাখসত সফ। 

খ) (1) উদজরা রনফ যাী 

অরপায (কর) 

(২) জজরা ভৎস্য 

মপায, কক্সফাজায 

 গ) ভৎস্য ম্পদ বাংকাযী অনফধ জার অাযদণ  ‘‘রফদল করম্বাং অাদযন-

2023’’ াংক্রান্ত:  

গত ০২ জানুয়ারয ২০২৩ রিষ্টাব্দ তারযদখ জজরা প্রাক ভদাদদয়য বারতদত্ব 

১ভ ধা ০৪ দত ১০ জানুয়ারয, ২০২৩ রি. ম যন্ত 07 রদন,  ২য় ধা 1৯ দত 2৬ 

জানুয়ারয, ২০২৩ রি. ম যন্ত 08 রদন, ৩য় ধা ০৩ দত ০৯ জপব্রুয়ারয, ২০২৩ 

রিষ্টাব্দ ম যন্ত 07 রদন এফাং ৪থ য ধা ১8 দত ২5 জপব্রুয়ারয, ২০২3 রিষ্টাব্দ ম যন্ত 

0৮ রদন জভাট ৪ ধাদ ৩০ রদন কক্সফাজায জজরায় ‘‘রফদল করম্বাং অাদযন-

202৩’’ কাম যক্রভ ফাস্তফায়দন কভ যরযকল্পনা প্রণয়ন কযা য়।  

গ) ভৎস্য ম্পদ র্ধ্ংকাযী বফধ 

জার াযসণ  ‘‘মফসল কমম্বং 

াসযন-2023 কাম যক্রভ 

ব্যাত যাখসত সফ। 

গ) জজরা ভৎস্য 

মপায, কক্সফাজায 

26 ফাংরাসদ ভৎস্য গসফলণা আনমটটিঈট, কক্সফাজায   

 ঈক্ত দপ্তসযয কাম যত্র াওা মামন। 

 

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর কযসত 

সফ এফং বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ 

ম্পসকয ফমত কযসত সফ। 

প্রধান বফজ্ঞামনক 

কভযকতযা,  

ভৎস্য গসফলণা 

আনমটটিঈট, কক্সফাজায  

27 ফাাংরাদদ ভৎস্য উিয়ন কদ যাদযন, কক্সফাজায   

 ঈক্ত দপ্তসযয কাম যত্র াওা মামন 

 

 

গ্রগমত প্রমতসফদন অগাভী বায 

পূসফ য ফমত কযসফন। 

ম্যাসনজায,  

ভৎস্য ঈন্নন 

কস যাসযন, কক্সফাজায  

28 প্রামণম্পদ মফবাগ, কক্সফাজায   

 ক) টিকা ও মচমকৎা প্রদান 

জজরা প্রামণম্পদ কভ যকতযা, কক্সফাজায ফসরন জম, ম্প্রাযণ কাদজয আওতায় 

জযাগ প্ররতদযাদধ রডদম্বয ২০২2 ভাদ 18572 টি গফারদশুদক, 167900 টি 

োঁমুযগীদক টিকা প্রদান এফাং 12473 টি গফারদশুদক, 85829 টি া মুযরগ 

এফাং 66টি জালা প্রাণীদক রচরকৎা জফা জদয়া দয়দছ।                  

ক) গফামদ শু, াঁ-মুযমগ 

ন্যান্য কর প্রামণম্পসদয টিকা 

ও মচমকৎা জফা খাভামযসদয 

মনকট সুরব যফযা মনমিত 

কযসত সফ। 

ক) জজরা প্রামণম্পদ 

কভ যকতযা, কক্সফাজায 



াতা-17 
 খ) কৃরিভ প্রজনন 

গফারদশুয জাত উিয়দনয জন্য রডদম্বয ২০২2 ভাদ 2100 টি গাবীদক কৃরিভ 

প্রজনন কযা য়। চররত ভাদ 792 টি াংকয জাদতয ফাচ্চা জন্ম দয়দছ।     

খ) গফামদশুয ঈন্নসনয জন্য 

গাবীয কৃমত্রভ প্রজনন ব্যফস্থায 

গ্রগমত প্রমতসফদন অগাভী বায 

পূসফ য ফমত কযসফন। 

খ) জজরা প্রামণম্পদ 

কভ যকতযা, ক্সফাজায 

29 আরামভক পাঈসেন, কক্সফাজায   

 

ক) নাযী ও রশু সুযক্ষা রফলয়ক প্ররক্ষণ: 

রফগত ১৩ ও ১৪ রডদম্বয ২০২২ তারযদখ অি পাউদডন রভরনায়তদন জজরায 

গুরুত্বপূণ য জাদভ ভরজদদয ইভাভ ও খরতফদদয নাযী ও রশু সুযক্ষা রফলয়ক ০২ 

রদদনয প্ররক্ষণ কভযসূচী পরবাদফ ম্পি দয়দছ। 

ক)  নাযী ও মশু সুযক্ষ্া মফলক 

প্রমক্ষ্ণ কাম যক্রভ ব্যত যাখসত 

সফ। 

 

ক) ঈ-মযচারক, 

আরামভক পাঈসেন, 

কক্সফাজায 

 

খ)  যকাময ব্যফস্থানা জমাত্রীসদয প্রাক মনফন্ধন: 

ঈ-মযচারক, আরামভক পাঈসেন, কক্সফাজায জানান, ২০২৩ াসর যকাময 

ব্যফস্থানা জমাত্রীসদয প্রাক মনফন্ধন কাম যক্রভ চরভান যসসছ। 

খ) যকাময ব্যফস্থানা 

জমাত্রীসদয প্রাক মনফন্ধন 

কাম যক্রভ ব্যত যাখসত সফ। 

খ) ঈ-মযচারক, 

আরামভক পাঈসেন, 

কক্সফাজায 

 

গ) তাভাক, ভাদক, ন্ত্রা, ভানফ াচায ও ধল যণ মফসযাধী প্রচাযণা: 

আরামভক পাঈসেন কক্সফাজায জজরা কাম যারসয ঈসযাসগ ঈসজরা ও জজরা 

ম যাসয প্রমতটি ভমজসদয আভাভসদয ত্র জপ্রযসণয ভাধ্যসভ তাভাক, ভাদক, 

ন্ত্রা, ভানফ াচায ও ধল যসণয কুপর ম্পযসক ব্যাক জনভত সৃমষ্টয রসক্ষ্য জুভায 

প্রাক খতফা ফাসনয প্রচাযণা ব্যাত যসসছ।  

গ)  তাভাক, ভাদক, ন্ত্রা, ভানফ 

াচায ও ধল যণ মফসযাধী প্রচাযণা 

কাম যক্রভ ব্যত যাখসত সফ। 

 

গ) ঈ-মযচারক, 

আরামভক পাঈসেন, 

কক্সফাজায 

30 ফাংরাসদ জটমরকমভঈমনসকন জকাম্পানী মরমভসটড, কক্সফাজায 

 ক) কক্সফাজায জজরা ঈন্নন কভ যকাে মযচারনায ভ মফটিমএরসক 

ফমতকযণ: 

কাযী মফবাগী প্রসকৌরী, জটমরকভ, মফটিমএর, কক্সফাজায, বাসক জানান জম 

মফমবন্ন ঈন্ননমূরক কভযকাে মযচারনায ভ মফমবন্ন স্থাসন জখাঁড়াখ ুঁমড় কযা 

প্রসাজন । পসর ভূ-গবযস্থ তায কাটা ড়সত াসয তাআ এ ধযসনয কাসজয 

পূসফ যআ মফটিমএরসক ফমত কযায জন্য নুসযাধ কসযন।  

ক) মমদ জকান যকাময ফা 

জফযকাময প্রমতষ্ঠান মফনা জনাটিস 

ঈন্নন কাম যক্রভ কযসত মগস মমদ 

মফটিমএর এয রাআন ংসমাগ 

ক্ষ্মতগ্রস্থ কসয তসফ জ 

প্রমতষ্ঠানসক ক্ষ্মতপূযসণয দামত্ব 

মনসত সফ। 

ক) কর দপ্তযপ্রধান, 

কক্সফাজায 

 

 খ) জজরা প্রাসকয কাম যার ও ফাংসরায আন্টাযসনট ংসমাগ ব্যফস্থা মনমভত 

ম যসফক্ষ্ণ: 

যকাসযয ঈচ্চ ম যাসয মফমবন্ন দপ্তসযয াসথ মনমভত নরাআসন বা/মবমডও 

কনপাসযসন্প মৄক্ত সত । এ ভ প্রাআ জদখা মা, আন্টাযসনট ংসমাগ 

মনযফমিন্ন থাসক না মা মফিতকয মযমস্থমত সৃমষ্ট কসয। বামত ফসরন, 

দামত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযা বা নুমস্থত থাকা তাঁয দপ্তসযয ারনাগাদ তথ্যামদ 

ম্পসকয ফগত ওা মামন। 

খ) (i) জজরা প্রাসকয কাম যার 

ও ফাংসরায আন্টাযসনট ংসমাগ 

ব্যফস্থা মনমভত ম যসফক্ষ্ণ পূফ যক 

মনযফমিন্ন ও দ্রুত গমতয আন্টাযসনট 

জফা প্রামপ্ত মনমিত কযসত সফ। 

(ii) কাযী মফবাগী প্রসকৌরী, 

জটমরকভ, মফটিমএর, কক্সফাজায 

অগাভী বায পূসফ য মফটিমএর এয 

ওসফসাট যার ারনাগাদ এয 

ব্যফস্থা কযসফন। 

খ) কাযী মফবাগী 

প্রসকৌরী, জটমরকভ, 

মফটিমএর, কক্সফাজায 

 গ) কক্সফাজায জজরা দযয ড়ক/যাস্তা/জড্রন রনভ যাণ/উিয়নমূরক কভ যকাড 

াংক্রান্ত:  

কক্সফাজায জজরায াংরিষ্ট জৌয এরাকামূদ রফরবি উিয়ন প্রকল্প চরভান 

থাকায় রফরবি িাদন সুদয় ারনয াই রাইন িান, যাস্তা াংস্কাযজরনত 

জখোঁড়াখ ুঁরড়, দযয প্রধান ড়দকয জড্রন রনভ যাণ যাস্তা াংস্কায কাজ চরভান 

যদয়দছ। এ কর রনভ যাণ াংক্রান্ত রফলদয় কক্সফাজায জৌযবা ও রফটিরএর এয 

াদথ ভন্বয়কযণ একান্ত প্রদয়াজন ভদভ য বায় আদরাচনা কযা য়। 

গ) জনস্বাদথ য কক্সফাজায জজরায 

াংরিষ্ট জৌয এরাকামূদ 

ড়ক/যাস্তা/জড্রন রনভ যাণ/ 

উিয়নমূরক কভ যকাড কাম যক্রভ 

গ্রদণয পূদফ যই কক্সফাজায 

জৌযবা ও রফটিরএর এয াদথ 

ভন্বয়কযণ কযায প্রদয়াজনীয় 

ব্যফিা গ্রণ কযদত দফ। 

গ) কর দপ্তযপ্রধান, 

কক্সফাজায 

 

31 ঔলধ তত্ত্বাফধাসকয কাম যার, কক্সফাজায 

 ক) পাসভ যম মযদ যন ও ভমনটমযং 

ঔলধ তত্ত্বাফধাক, কক্সফাজায জানান জম, রডদম্বয ২০২2  ভাদ 134টি পাদভ যী 

ও 01টি ঔলধ উৎাদনকাযী প্ররতষ্ঠাদনয রডদা রযদ যন কযা য়।   

 

বামত ঈসজরা ম যাস সচতনতামূরক ভন্ব বা কযায প্রসাজনী 

কাম যক্রভ গ্রণ কযায জন্য ংমিষ্ট দপ্তসযয কভযকতযাসক নুসযাধ কসযন।  

ক) কক্সফাজায জজরা দয ও 

ঈসজরা ম যাসয পাসভ যী 

মযদ যন ও ভমনটমযং কাম যক্রভ 

ব্যাত যাখসত সফ এফং 

কক্সফাজায জৌযবা কতটি 

পাসভ যময রাআসন্প অসছ, কতটি 

পাসভ যময রাআসন্প প্রদাসনয 

প্রমক্রা চরভান যসসছ এফং 

রাআসন্পমফীন কতটি পাসভ যম 

অসছ তায তামরকা প্রণন কসয 

অগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসফন। 

ক) ঔলধ তত্ত্বাফধাক, 

কক্সফাজায 

 

 খ) যাজস্ব আদায় 

রডদম্বয ২০২2 ভাদ নতুন ড্রাগ রাইদন্স আদফদন রপ এফাং ড্রাগ রাইদন্স নফায়ন 

ও রফরম্ব রপ ফাফদ 1,08,550/-টাকা এফাং বযাট ফাফদ 16,323/- রফরধ 

জভাতাদফক যকারয জকালাগাদয জভা  কযা দয়দছ।  

খ) ড্রাগ রাআসন্প মপ এফং ড্রাগ 

রাআসন্প নফান ংক্রান্ত মপ মফমধ 

জভাতাসফক যকাময জকালাগাসয 

জভা প্রদান কযসফন। 

খ) ঔলধ তত্ত্বাফধাক, 

কক্সফাজায 
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 গ) জভাফাইর জকাট য রযচারনা াংক্রান্ত: 

রডদম্বয ২০২2 ভাদ এরক্সরকউটিব ম্যারজদেট এয জনর্তদত্ব জভাফাইর 

জকাদট যয ভাধ্যদভ 04টি অরবমান রযচারনায ভাধ্যদভ 04টি ভাভরা দাদয়য 

কযা য়। 24,000/- টাকা অথ যদড কযা য় এফাং 50,000/- টাকায ঔলধ 

জব্দ কদয বাং কযা য়।   

গ) ঔলধ অআন ১৯৪০ এয অওতা 

কক্সফাজায জজরা ও ঈসজরা ম যাস 

নকর,  জবজার ও  জভাসদাত্তীণ য ঔলধ 

মফমক্র ফসন্ধ ঈসজরা মনফ যাী 

মপাযগসণয াসথ ভন্ব কসয 

মনমভত জভাফাআর জকাট য মযচারনা 

ব্যাত যাখসফন এফং এ ংক্রান্ত 

প্রমতসফদন অগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসফন। 

গ) ঔলধ তত্ত্বাফধাক, 

কক্সফাজায 

 

32 ভমরা মফলক মধদপ্তয, কক্সফাজায 

 ক) মবমজমড কভ যসূমচ 

ঈ-মযচারক, ভমরা মফলক মধদপ্তয, কক্সফাজায ফসরন জম, ঈক্ত 

কভযসূমচয অওতা কক্সফাজায জজরায ৮ ঈসজরা ৫৭২৬৪ জন দ্যঃস্থ 

ভমরাসক ভাস ৩০ জকমজ াসয খায াতা প্রদান কযা সি। 

 

বামত মবমজমডয তামরকা পুনঃ মাচাআপূফ যক ারনাগাদ কযসত ও ভমরা 

মফলক মধদপ্তসযয জম ভস্ত কমভটি যসসছ জগুসরায বা মনমভতবাসফ 

কসয জযজুসরসনয কম জজরা প্রাক ফযাফয জপ্রযসণয জন্য ঈ-

মযচারক, ভমরা মফলক মধদপ্তয, কক্সফাজাযসক নুসযাধ কসযন। 

ক) কক্সফাজায জজরায মবমজমড কভ যসূমচ 

ংক্রান্ত মফস্তামযত গ্রগমত ও কমভটিয 

বা কসয অগাভী বায পূসফ য ফমত 

কযসত সফ। 

  

ক) ঈ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 খ) ক্ষুদ্র ঊণ 

কক্সফাজায জৌযবা জভাট ৮ উদজরায় 2121 জন দ্যঃি ভররাদক 

১,96,22,000/-টাকা ক্রভপুরিত ঋণ রফতযণ কযা দয়দছ। 

খ) ভমরা মফলক মধদপ্তসযয ক্ষুদ্র ঊণ 

কভ যসূমচয মফস্তামযত তথ্য অগাভী বায 

পূসফ য ফমত কযসফন। 

খ) ঈ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 গ) ল্যাকসটটিং ভাদায াতা তমফর:  

কক্সফাজায জৌযবায় ল্যাকদটটিাং ভাদায ায়তা তরফর কভ যসূরচয 

আওতায় ০৩ ফছয জভয়াদদ কক্সফাজায জৌযবায় 150 জন এফাং 

ভদখারী জৌযবায় ৪০০ জন, চকরযয়া জৌযবায় ৪৭৬জন ও জটকনাপ 

জৌযবায় ৪৫০ জন কভ যজীফী দ্যগ্ধদারয় ভররাদক ভারক ৮০০/ টাকা াদয 

বাতাদবাগীদদযজক ভারক G2P েরতদত বাতা রযদাধ কযা দে। 

ফ যদভাট বাতাদবাগী = 1476 জন। 

গ) ভমরা মফলক মধদপ্তসযয 

ল্যাকসটটিং ভাদায তমফর ম্পমকযত 

মফস্তামযত তথ্য অগাভী বায পূসফ য 

ফমত কযসফন। 

গ) ঈ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 ঘ) ভার্তত্বকারীন বাতা 

ঈক্ত কভযসূমচয অওতা কক্সফাজায জজরায ৮ ঈসজরা ৪০০০ জন 

ঈকাযসবাগীসক ভামক ৮০০/- াসয স্ব-স্ব ব্যাংক মাসফয ভাধ্যসভ বাতা 

প্রদান কযা সি।  

ঘ) ভমরা মফলক মধদপ্তসযয ভার্তত্ব- 

কারীন বাতা কভ যসূমচয মফস্তামযত তথ্য 

অগাভী বায পূসফ য ফমত কযসফন। 

ঘ) ঈ-মযচারক,  

ভমরা মফলক 

মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 ঙ) প্রমক্ষ্ণ ংক্রান্ত 

কক্সফাজায জজরায় ৩ ভা জভয়াদী ৫টি জট্রদড জভাট ৫০ জন কদয জভাট ১২ 

ভাদ ২৫০ জন এফাং করম্পউটায অযারেদকন জপ্রাগ্রাভ জট্রদড ৩০ জন 

ভররাদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দে। এছাড়া উরখয়া ও ভদখারী 

উদজরায় প্ররত ০৩ ভা জভয়াদদ ১০ জন কদয ফছদয 8০ জন ভররাদক 

প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। এ ছাড়া ০৭টি উদজরায় ০4টি জট্রদড ৫0 জন কদয  

ফছদয ১৪০০ জনদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা য়। ফ যদভাট এক ফছদয ১760 

জন ভররাদক প্ররক্ষণ প্রদান কযা দে।     

ঙ) ভমরা মফলক মধদপ্তসযয মফমবন্ন 

প্রমক্ষ্ণ ংক্রান্ত মফস্তামযত তথ্য অগাভী 

বায পূসফ য ফমত কযসফন। 

ঙ) ঈ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 

 চ) ভা ও মশু াতা 

কক্সফাজায জজরায উরখয়া উদজরায় ভা ও রশু ায়তা তরফর উিত 

াংস্কযদণ জভাট 1690 জন উকাযদবাগীদক ভারক ৮০০/- টাকা াদয 

G2P েরতদত বাতা রযদাধ কযা য়।  

চ) ভা ও মশু াতা ংক্রান্ত মফস্তামযত 

তথ্য অগাভী বায পূসফ য ফমত কযসফন। 

 

চ) ঈ-মযচারক, 

ভমরা মফলক 

মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

33 ভাজ জফা মধদপ্তয, কক্সফাজায 

 ক) মফমবন্ন বাতা ংক্রান্ত 

াভারজক রনযািা জফষ্টনীয আওতায় ফয়স্ক, রফধফা,  প্ররতফন্ধী  ও প্ররতফন্ধী 

রক্ষা উবৃরি প্রাপ্ত জভাট 128321 জন উকাযদবাগীয বাতা ও রক্ষা 

উবৃরি রযদাধ কযা য়। ২০২2-২3 অথ য ফছদযয G2P  েরতদত  

বাতায অথ য  রযদাদধয রদক্ষয 2য় রকরস্তয 97.40% জদযার জপ্রযণ কযা 

দয়দছ। 

ক) াভামজক মনযাত্তা জফষ্টনীয অওতা 

ফস্ক, মফধফা ও প্রমতফন্ধী বাতাসবাগীসদয 

কর ডাটাসফজ মতদ্রুত ম্পন্ন কযসত 

সফ এফং নগদ মসসফ বাতাসবাগীসদয 

টাকা মাসত সুষু্ঠবাসফ স্থানান্তয ম্পন্ন  

জ মফলস মতমযক্ত জজরা প্রাক 

(ামফ যক), কক্সফাজায এয সমামগতা 

গ্রণ কযসফন। 

ক) ঈ-মযচারক, 

ভাজ জফা মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 খ) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঊণ মফমনসাগ ও পুন:মফমনসাগ ংক্রান্ত 

রডদম্বয/2022 ম যন্ত জভাট রফরনদয়াগকৃত অথ য 13,86,35,545/-।  

আদাদয়য ায 84%। জভাট পুণ:রফরনদয়াগকৃত অথ য 12,15,90,550/- 

আদাদয়য ায 85% 

খ) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঊসণয মফমনসাগকৃত থ য 

যকাময নীমতভারা নুমাী মফমনসাগ ও 

পুন: মফমনসাগ কযসত সফ।  

খ) ঈ-মযচারক, 

ভাজসফা মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 



াতা-19 
34 মযসফ মধদপ্তয, কক্সফাজায 

 ক) াাড় কাটা ংক্রান্ত 

রডদম্বয ২০২2 ভাদ ছাড়ি/নফায়ন রফীন তয বদঙ্গয দাদয় 07টি 

প্ররতষ্ঠানদক 1,75,52,000/- টাকা জরযভানা কযা য়।  

  

ক) কক্সফাজায জজরা মযসফ যক্ষ্াসথ য 

াাড় কাটা ও ফামর ঈসত্তারন এফং 

জরা বযাট ফসন্ধ ঈসজরা প্রাসনয 

াসথ ভন্ব কসয মনমভত মবমান 

ব্যাত যাখসত সফ। মযসফ মফনষ্ট 

কসয জকান ঈন্নন কাম যক্রভ গ্রণ কযা 

মাসফ না। 

ক) ঈ-মযচারক, 

মযসফ মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 

খ) ভাভরা ংক্রান্ত 

রডদম্বয ২০২2 ভাদ 03 টি ইটবাটায় জভাট 2,20,000/- টাকা জরযভানা 

আদায় কযা য়। ভাভরায 05টি চাজযীট দারখর কযা দয়দছ। 

খ) কক্সফাজায জজরা মযসফ যক্ষ্াসথ য 

মনমভত মবমান মযচারনা ব্যাত 

যাখসত সফ। 

খ) ঈ-মযচারক, 

মযসফ মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

 গ) ছাড়ত্র ংক্রান্ত 

রডদম্বয ২০২2 ভাদ 18টি রযদফ ছাড়ি প্রদান  ও 13 টি রযদফ 

ছাড়ি নফায়ন কযা য়। 

  

  

গ) মযসফ ছাড়ত্র ারনাগাসদয 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ এফং 

জম কর প্রমতষ্ঠাসনয মযসফ ছাড়ত্র 

জনআ জ কর প্রমতষ্ঠাসন মবমান 

মযচারনা কসয অআনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ 

কযসফন। 

গ) ঈ-মযচারক, 

মযসফ মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

35 জজরা কৃমল মফণন কভ যকতযায কাম যার, কক্সফাজায   

 ঈক্ত দপ্তসযয কভযকতযা জানান, কক্সফাজায দয ফাজাসযয  গত মডসম্বয ভাসয 14/১2/২০২২ রিষ্টাব্দ তারযখ 

দত  জানুয়ারয  ভাদয 11/01/২০২3 রিষ্টাব্দ তারযখ ম যন্ত রনতয প্রদয়াজনীয় দ্রদব্যয হ্রা/বৃরেয ভারক 

তুরনামূরক ফাজায দয মনসম্নয ছক নুমাী:  

ক্রঃ 

নং 

দ্রসব্যয নাভ মযভাণ 14/১2/২২ইাং 

তারযদখয 

ফাজায দয 

১1/01/২3 

তারযদখয 

ফাজায দয 

হ্রা বৃমদ্ধ 

০১ চাঈর (জভাটা)  নতুন প্রমতসকমজ ৪২-৪৩/- ৪০-৪২/- ১-২/-  

০২ চাঈর (জভাটা)  পুযাতন ,, ৪৫-৪৬/- ৪৫-৪৮/-  ২/- 

০৩ চাঈর ভাঝাযী ( নতুন)  ,, ৫০-৫৫/- ৫০-৫৫/-   

০৪ চাঈর ভাঝাযী (পুযাতন)  ,, ৬৫-৬৬/- ৬৫-৬৬/-   

০৫ চাঈর রু (কাটাযীসবাগ) ,, ৮০-৮৫/- ৮০-৮৫/-   

০৬ অটা (লুজ) ,, ৬০-৬৫/- ৬০-৬৫/-   

০৭ অটা (প্যাসকট) ,, ৬৫-৭০/- ৭০-৭৫/-  ৫/- 

০৮ ভদা (প্যাসকট) ,, ৭৫-৭৮/- ৮০-৮৫/-  ৫-৭/- 

০৯ ামফন জতর (লুজ) প্রমত জকমজ ১৮৫-১৯০/- ১৮৫-১৯০/-   

১০ ামফন জতর (জফাতর) প্রমত মরটায ১৮৫-১৯০/- ১৮৫-১৯০/-   

11 াভ ওসর প্রমত জকমজ ১৩৫-১৩৮/- ১৩০-১৩৫/- ৩-৫/-  

12 জেঁাজ  (বাযত) ,, ৩৮-৪০/- ৪০-৪৫/-  ২-৫/- 

13 যসুন (চানা) ,, ১০০-১১০/- ১৪০-১৪৫/-  ৩৫-৪০ 

14 অদা (জদী) ,, ১০০-১১০/- ১০০-১১০/-   

১৫ অদা (চানা) ,, ১৬০-১৭০/- ১৬০-১৭০/-   

১৬ জছারা     ,, ৮০-৯০/- ৮০-৯০/-   

১৭ ভসুয ডার (মচকন দানা) ,, ১৩৫-১৪০/- ১৩৫-১৪০/-   

১৮ ভসুয ডার (জভাটা দানা) ,, ৯৫-১০০/- ৯৫-১০০/-   

১৯ মচমন ,, ১১০-১১২/- ১০৮-১১০/- ২/-  

২০ গরুয ভাং (াড়) ,, ৬৫০-৭০০/- ৬৫০-৭০০/-   

২১ গরুয ভাং (াড়ছাড়া) ,, ৭৫০-৮০০/- ৭৫০-৮০০/-   

২২ খাীয ভাং ,, ৮৫০-৯০০/- ৮৫০-৯০০/-   

২৩ মুযমগ (িরায) ,, ১৪৫-১৫০/- ১৫০-১৫৫/-  ৫/- 

২৪ মুযমগ (জদী) ,, ৪৮০-৫০০/- ৪৮০-৫০০/-   

২৫ মডভ (পাভ য) প্রমত ামর ৩৬-৩৮/- ৪০-৪২/-  ৪/- 

২৬ অলু-নতুন    প্রমত জকমজ ৩০-৩৫/- ২০-২৫/- ১০/-  

২৭ অলু -পুযাতন                    প্রমত জকমজ ২৫-২৮/- ২০-২৫/-   

২৮ জফগুন ,, ৩০-৪০/- ৩০-৪০/-   

২৯ টসভসটা ,, ৫৫-৬০/- ৩৫-৪০/- ২০/-  

৩০ কাঁচা ভমযচ ,, ৩৫-৪০/- ৭০-৭৫/-  ৩৫/- 

৩১ গাজয ,, ৪০-৫০/- ৩০-৪০/- ১০/-  

৩২ মক্ষ্যা ,, ৫০-৬০/- ৩০-৪০/- ২০/-  
 

ফাজায দয 

ভমনটমযং 

কাম যক্রভ 

ব্যাত যাখসত 

সফ।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জজরা কৃমল 

মফণন 

কভযকতযা, 

কক্সফাজায 



াতা-20 
36 অঞ্চমরক াসাট য মপ, কক্সফাজায  

 কাযী রযচারক, আঞ্চররক াদাট য অরপ, কক্সফাজায জানান জম, 

রডদম্বয/2022 ভাদ জভাট াদাদট যয আদফদন জভা 4099টি এফাং 

4087টি াদাট য রফতযণ কযা দয়দছ।  

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত কযসত 

সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক কামক্রভ 

ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

 কাযী মযচারক, 

অঞ্চমরক াসাট য 

মপ, কক্সফাজায 

৩7 মনযাদ খায কর্তযক্ষ্, কক্সফাজায    

 কক্সফাজায জজরায রেট ফুড এয ভান ম্পরকযত ম যদফক্ষণ ও ভাদনািয়ন 

ম্পরকযত প্রস্তাফনা: 

রনযাদ খায অরপায, কক্সফাজায জানান, কক্সফাজায জজরায় রনয়রভত 

খায িানা রযদ যনকাদর ফুটাদত ও ী-ফীদচ উন্মুি ও দৄরা-ফাররভয় 

জনাাংযা রযদফদ অতযন্ত অফদরায াদথ রফরবি রেট ফুড জবডযদক 

খাফায রফরক্র কযদত জদখা মায়। এদত কদয এফ খাফায জখদয় জনগদণয 

জদটয ীড়া, ডায়রযয়া, ফরভ, ফদজভ, গ্যাোইটি, হৃদদযাগ, ররবাদযয 

ভস্যা ও রকডনীয জযাগ দীঘ যদভয়াদদ কযান্সাদযয ম্ভাফনা জথদক মায়। 

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত কযসত 

সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ 

ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

মনযাদ খায মপায, 

কক্সফাজায 

৩8 জাতী জবাক্তা মধকায ংযক্ষ্ণ মধদপ্তয, কক্সফাজায   

 রডদম্বয/২০২2 ভাদ জকান অরবমান রযচারনা কযা য় নাই। জভাট 

অরবদমাগ প্রারপ্ত 11টি, অরবদমাগ রনষ্পরিয াংখ্যা 0টি।  জভাট অরনষ্পি  

40টি অরবদমাগ। 

   

মনমভতবাসফ মবমান মযচারনা কযসত 

সফ। অগাভী বায পূসফ য দাপ্তমযক কামক্রভ 

ম্পসকয  ফমত কযসত সফ।  

কাযী মযচারক, 

জাতী জবাক্তা মধকায 

ংযক্ষ্ণ মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

৩9 জাতী ঞ্চ বুযসযা, কক্সফাজায 
 ঞ্চ মপায, জাতী ঞ্চ মফবাগ, কক্সফাজায বায় জানান জম, 

2022-2023 অথ য ফছদয রডদম্বয/2022 ভাদয জভাট অরজযত  

রফরনদয়াগ- ২,06,3০,০০০/- (দ্যই জকাটি ছয় রক্ষ রি াজায) টাকা 

ভাি। 

চরমত থ য ফছসয রক্ষ্যভাত্রা মনধ যাযণপূফ যক 

মফমনসাগ ব্যাত যাখসত সফ। অগাভী 

বা গ্রগমত ফমত কযসত  সফ।   

ঞ্চ মপায, জাতী 

ঞ্চ মফবাগ, কক্সফাজায 

40 জজরা ক্রীড়া মপ, কক্সফাজায 

 ক) ফারল যক ক্রীড়া কভ যসূরচ (প্ররতদমারগতা) ফাস্তফায়ন:  

জজরা ক্রীড়া অরপায, কক্সফাজায জানান, ১টি প্ররতদমারগতা 

(অযাথদরটিক্স) ম্পি জয়জছ। উি প্ররতদমারগতায় রফরবি রক্ষা 

প্ররতষ্ঠান/ িাদফয ৭০ জন প্ররতদমাগী অাংগ্রণ কদয। আগাভী 

জপব্রুয়ারয/২০২৩ ভাদ ১টি প্ররতদমারগতা (রফদল রশুদদয ক্রীড়া উৎফ) 

অনুরষ্ঠত দফ।  

 

ক) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

ক) জজরা ক্রীড়া মপায 

কক্সফাজায 

 খ) ফারল যক ক্রীড়া কভ যসূরচ (প্ররক্ষণ) ফাস্তফায়ন:  

১টি প্ররক্ষণ (োঁতায) ম্পি দয়দছ। উি প্ররক্ষদণ রফরবি রক্ষা 

প্ররতষ্ঠান/ িাদফয প্রায় ৩০জন জখদরায়াড় অাংগ্রণ কদয। আগাভী 

জপব্রুয়ারয/২০২৩ ভাদ ১টি প্ররক্ষণ (রক) ম্পি কযা দফ। 

খ) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

খ) জজরা ক্রীড়া মপায 

কক্সফাজায 

 গ) জজরা রশু-রকদায ক্রীড়া ব্যফিানা করভটিয কাম যক্রভ:  

মৄফ ও ক্রীড়া ভন্ত্রণারয় এফাং ইউরনদপ এয াযস্পরযক দমারগতায় 

ক্রীড়াদক্ষদি রফরবি কভ যসূরচ ফাস্তফায়দনয রনরভদি জজরা ম যাদয় “জজরা 

রশু-রকদায ক্রীড়া ব্যফিানা করভটি” এফাং উদজরা ম যাদয় 

“উদজরা রশু-রকদায ক্রীড়া ব্যফিনা করভটি” এয কাম যক্রভ 

জানুয়ারয/২০২৩ এ ৩টি উদজরায় (চকরযয়া, জটকনাপ, উরখয়া) ৫টি 

কদয ক্রীড়া ইদবে (ফুটফর, রক্রদকট, বররফর, কাফারড, ব্যাডরভেন) শুরু 

কযা দফ এফাং জপব্রুয়ারযয শুরুদত জখ কাভার আন্ত:স্কুর ও ভাদ্রাা 

এযাথদরটিকস্ প্ররতদমারগতা-2023 এয জজরা ম যাদয়য 

প্ররতদমারগতা অনুরষ্ঠত দফ।  

গ) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

গ) জজরা ক্রীড়া মপায 

কক্সফাজায 

41 চকমযা জৌযবা, কক্সফাজায   

 “গ্রীনাউজ গ্যা রনঃযণ কভাদনায রদক্ষয জৌয এরাকায় রযদফ 

ফান্ধফ জৌয চাররত ড়কফারত িান” 

“গ্রীনাউজ গ্যা রনঃযণ কভাদনায রদক্ষয জৌয এরাকায় রযদফ 

ফান্ধফ জৌয চাররত ড়কফারত িান” ীল যক প্রকদল্পয আওতায় চকরযয়া 

জৌযবা এরাকায় রযদফ ফান্ধফ জৌয রফদ্যযতারয়ত ড়কফারত 

িাদণয জন্য 150.০০ (একত ঞ্চা) রক্ষ টাকা ফযাে প্রদান কযা 

দয়দছ। 

১) চকমযা জৌযবায “গ্রীনাউজ গ্যা 

রন:যণ কভাদনায রদক্ষয চকরযয়া জৌযবা 

এরাকায় রযদফ ফান্ধফ জৌয রফদ্যযতারয়ত 

ড়কফারত িান" ীল যক প্রকল্পটি কাসজয 

গ্রগমত প্রমতসফদন তকযা মসসফ অগাভী 

বায পূসফ য ফমত কযসফন। 

 

২) ঈমযচারক, স্থানী যকায ঈক্ত 

প্রকসল্পয কাজ মনমভত মযফীক্ষ্ণ কযসফন। 

১. ঈমযচারক, স্থানী 

যকায, কক্সফাজায 

২. জভয, চকমযা 

জৌযবা, কক্সফাজায 



াতা-২1 
৪2 ভসখারী জৌযবা, কক্সফাজায   

 ঈক্ত দপ্তসযয কাম যত্র াওা মামন   বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত কযসত 

সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ 

ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

জভয, ভসখারী 

জৌযবা,  কক্সফাজায 

43 জটকনাপ জৌযবা, কক্সফাজায 

 ঈক্ত দপ্তসযয কাম যত্র াওা মামন   বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত কযসত 

সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ 

ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

জভয, জটকনাপ জৌযবা 

কক্সফাজায 

৪4 জজরা মশু মফলক কাম যার, কক্সফাজায 

 জজরা মশু মফলক কভ যকতযা, কক্সফাজায জানান জম, ঈক্ত দপ্তসযয 

কাম যক্রভ ব্যাত যসসছ।  

সুষু্ঠবাসফ দাপ্তমযক কাম যক্রভ মযচারনা 

ব্যাত যাখসত সফ। 

জজরা মশু মফলক 

কভ যকতযা, কক্সফাজায 

৪5 জজরা কভ যংস্থান ও জনমক্ত মপ, কক্সফাজায 

 ক) মফসদগাভী কভীসদয মফএভআটি জযমজসেন ও মপঙ্গায আভসপ্রন 

গ্রণ 

কাযী মযচারক, জজরা  কভযংস্থান ও  জনমক্ত মপ, কক্সফাজায 

জানান রডদম্বয/২022 ভাদ 1590 জন মফসদগাভী কভীসদয মফএভআটি 

জযমজসেন ও মপঙ্গায আভসপ্রন গ্রণ কাম যক্রভ জনা সসছ।  

ক) মফসদগাভী কভীসদয মফএভআটি 

জযমজসেন ও মপঙ্গায আভসপ্রন গ্রণ 

কাম যক্রভ ম্পসকয ফমত কযসত সফ।  

ক) কাযী মযচারক, 

জজরা  কভযংস্থান ও  

জনমক্ত মপ, 

কক্সফাজায 

 খ) মৃত প্রফাীকভীদদয 10টি রযফাযদক প্রদান কযা য়।  

 

 

খ) মৃত প্রফাীকভীসদয মযফাযসক অমথ যক 

নুদান ও ক্ষ্মতপুযণ প্রদান কাম যক্রভ ম্পসকয 

ফমত কযসত সফ। 

 

খ) কাযী মযচারক, 

জজরা  কভযংস্থান ও  

জনমক্ত মপ, 

কক্সফাজায 

৪6 জজরা রযাংখ্যান অরপ, কক্সফাজায   

 ক) মূল্য ও ভজুরয রযাংখ্যান 

উ রযচারক, জজরা রযাংখ্যান অরপ, কক্সফাজায জানান, জবািায 

মূল্য সূচক রনরুদণয ভাধ্যদভ জীফনমািায ভান রনধ যাযণ ও মূল্যস্ফীরত  

রনধ যাযদণয রদক্ষয ৪টি দয ছদকয ভাধ্যদভ প্ররত ভাদয ১১ দত ১৯ 

তারযখ ফুড ও ননফুড দ্রব্যাভগ্রী এফাং জফায মূল্য াংগ্রদয কাজ 

রনয়রভত ম্পি জয়দছ। 

ক) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

ক) ঈ-মযচারক,  

জজরা মযংখ্যান মপ, 

কক্সফাজায 

 খ) জরয শুভারয:  

১. ‘বিভারক শ্রভরি জরয ২০২২’ এয ভাঠ ম যাদয় ৪থ য জকায়াট যাদযয 

তথ্য াংগ্র কাম যক্রভ চরভান যদয়দছ।। 

২. SVRS জরয চরভান। 

খ) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত 

কযসত সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক 

কাম যক্রভ  ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

খ) ঈ-মযচারক,  

জজরা মযংখ্যান মপ, 

কক্সফাজায 

৪7 উানুষ্ঠারনক রক্ষা বুযদযা, কক্সফাজায 

 রইরডর-৪ এয আওতায় উানুষ্ঠারনক প্রাথরভক রফযারয় চালুকযণ 

কাযী মযচারক, ঈানুষ্ঠামনক মক্ষ্া বুযসযা, কক্সফাজায জানান 

রইরডর-৪ এয াফ কদম্পাদনে ২.৫ আউট অফ স্কুর রচরদড্রন রক্ষা 

কভ যসূরচয আওতায় রফযারয় ফর যত ত (ঝদয ড়া অথফা কখনও রফযারদয় 

মায়রন) ৮-১৪ ফছয ফয়ী রশুদদয রনজয় (কক্সফাজায জৌযবায় ১০০টি 

এফাং দয, যামু ও চকরযয়া উদজরায় ৭০টি কদয) জভাট ৩১০টি 

উানুষ্ঠারনক রখন জকে চরভান আদছ। কাযী রযচারক, জডপুটি 

ম্যাদনজায (ভরনটরযাং), রডরএভ, ইউরএভ ও সুাযবাইজাযগণ রনয়রভত 

প্রভা অনুমায়ী রখনদকে রযদ যন/ ভরনটরযাং কযদছন ভদভ য বায় 

অফরত কদযন।  

মআমডম-৪ এয অওতা ঈানুষ্ঠামনক 

মখন জকন্দ্র চালুকযণ ব্যত যাখসত 

সফ।  

 

কাযী মযচারক, 

ঈানুষ্ঠামনক মক্ষ্া বুযসযা, 

কক্সফাজায 

৪8 রফরক, কক্সফাজায 

 ক) রফরক ওয়ানস্ট ারবয: 

রফরক ওয়ানস্ট ারবযদয আওতায় রডদম্বয 2022 এ 05 টি  

চররত অথ য ফছদযয জভাট 127টি রল্প রনফন্ধন ম্পি কযা দয়দছ। 

ক) মফমক ওানট ামবযসয  ভমনটমযং 

ব্যাত যাখসত সফ।           

ক) কাযী 

ভাব্যফস্থাক, 

মফমক, কক্সফাজায  

 খ) রল্প কাযখানামূ চালু যাখা 

রফরক রল্পনগযী কক্সফাজাদয ৪3 টি রল্প কাযখানায ভদধ্য চররত ভাদ 

২7 টি চালু, 03 টি রনভ যাণাধীন এফাং ১3 টি ফন্ধ/রূগ্ন অফিায় যদয়দছ। 

ফন্ধ/রূগ্ন রল্প প্ররতষ্ঠানগুদরা চালু কযদত দদক্ষ জনয়া দয়দছ। 

ভাররকক্ষ জস্টকদাল্ডাযদদয াদথ জমাগাদমাগ অব্যাত আদছ।  

খ) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর কযসত সফ 

এফং বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ ম্পসকয 

ফমত কযসত সফ। 

খ) কাযী 

ভাব্যফস্থাক, 

মফমক, কক্সফাজায  

 

 গ) এএভই খাদত ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জঘারলত ২০,০০০ জকাটি টাকা (২য় 

ম যায়) প্রদণাদনা প্যাদকজ: 

ঋণ রফতযদণয রক্ষযভািা- 6989.68 রক্ষ টাকা। রডদম্বয ২০২২ রি. 

ম যন্ত রফতযণকৃত ঋণ-564.50 রক্ষ টাকা 

গ) বায পূসফ য কাম যত্র দামখর কযসত সফ 

এফং বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ ম্পসকয 

ফমত কযসত সফ। 

 

গ) কাযী 

ভাব্যফস্থাক, 

মফমক, কক্সফাজায  

 



াতা-২2 
 (ঘ) 2021-2022 ও 2022-2023 রফণ জভৌসুদভ উৎাদন াংক্রান্ত 

(1) গত 10 জানুয়ারয 2023 ম যন্ত জভাট রফণ উৎাদন 1.58 রক্ষ 

জভ:টন। (2) রফণ ঋণ প্রদান: জ দতয ২০২১-২২ রফণ জভৌসুদভ ১৮০ 

জন প্রারন্তক রফণ চারলদক ৯০.৫০ রক্ষ টাকা ঋণ প্রদান কযা জয়জছ। (3) 

ফাজাযদয: ভাঠ ম যাদয় গড় মূল্য প্ররতভণ 465 টাকা এফাং রভর ম যাদয় 

গড় মূল্য প্ররতভণ 520 টাকা কদয। 

(ঘ) ভমন্ত্রমযলদ মফবাসগয মনসদ যনা 

মথামথবাসফ ফাস্তফান কসয কাযখানায 

ঈৎাদন ব্যাত যাখসত সফ এফং 

গ্রগমত ম্পসকয ফমত কযসত সফ। 

 

ঘ) ঈ-ভাব্যফস্থাক, 

মফমক, কক্সফাজায  

 

৪9 জজরা মনফ যাচন মপ, কক্সফাজায   

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন।  

 

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত কযসত 

সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ  

ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

জজরা মনফ যাচন 

কভযকতযা, কক্সফাজায 

50 জজরা ভফা মপ, কক্সফাজায 

 জজরা ভফায় অরপায, কক্সফাজায জানান, কক্সফাজায  জজরায় আশ্রয়ণ 

প্রকদল্প রফতযণকৃত জভাট ঋদণয রযভাণ-25397000/-টাকা, রডদম্বয 

২০২2 ম যন্ত জভাট আদায়-1306670/-টাকা। 

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত কযসত 

সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ  

ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

জজরা ভফা 

কভযকতযা, কক্সফাজায 

51 মফ অয টি এ, কক্সফাজায 

 কাযী মযচারক, মফঅযটিএ, কক্সফাজায জানান, জভাটযমান 

জযরজদেন-259টি, ট্যাক্স জটাদকন ইসুয-259টি, ভাররকানা ফদর-47, 

রপটদন নফায়ন 570টি, রুট াযরভট নফায়ন 376টি, স্মাট য কাড য 

ড্রাইরবাং রাইদন্স ইসুয 349টি এফাং এরক্সরকউটিব ম্যারজদেট এয 

জনর্তদত্ব  জভাফাইর জকাট য রযচারনা কযা দয়দছ।  

বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত কযসত 

সফ এফং অগাভী বা দাপ্তমযক কাম যক্রভ  

ম্পসকয  ফমত কযসত সফ। 

কাযী মযচারক, 

মফঅযটিএ, কক্সফাজায 

৫2 জজরা মযফায মযকল্পনা মপ, কক্সফাজায   

 ক) রফরবি কভযদকৌর েরত গ্রণকাযী  

ঈ-মযচারক, মযফায মযকল্পনা মফবাগ, কক্সফাজায জানান জম, 

নদবম্বয-20২2 এয তুরনায় রডদম্বয-20২2 ভাদ গ্রণকাযী 1708 জন 

বৃরে জদয়দছ, ফতযভাদন গ্রণকাযীয ায 81.39% মা নদবম্বয 2022 

ভাদয তুরনায় ০.28 বাগ বৃরে জদয়দছ।  

ক) মফমবন্ন কভযসকৌর দ্ধমত গ্রণ 

কাম যক্রভ ম্পসকয ফমত কযসত সফ। 

 

ক) ঈ-মযচারক, 

মযফায মযকল্পনা 

মফবাগ, কক্সফাজায 

 খ) উদজরা ও ইউরনয়ন ম যাদয় প্রারতষ্ঠারনক প্রফ জফা প্রদান:  

উদজরা ও ইউরনয়ন ম যাদয় নদবম্বয/২০২2 ভাদ 957 জন এফাং 

রডদম্বয/2022 ভাদ 1095 জন জযাগীদক প্রফ জফা প্রদান কযা য়। 

রডদম্বয/2022 ভাদ 138 জন প্রফ জফা বৃরে জদয়দছ।   

খ) ঈসজরা ও আঈমনন ম যাস 

প্রামতষ্ঠামনক প্রফ জফা প্রদান কাম যক্রভ 

ম্পসকয ফমত কযসত সফ। 

খ) ঈ-মযচারক, 

মযফায মযকল্পনা 

মফবাগ, কক্সফাজায 

৫3 জজরা রল্পকরা একাদডরভ, কক্সফাজায   

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন।  বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত কযদত 

দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তরযক কাম যক্রভ  

ম্পদকয  অফরত কযদত দফ। 

জজরা কারচাযার 

অরপায, কক্সফাজায 

৫4 জজরা তথ্য অরপ, কক্সফাজায 

 জজরা তথ্য অরপায, কক্সফাজায, জানান জম, রডদম্বয 2022 ভাদ 20টি 

ডকুদভোযী প্রদ যন, 18টি ড়ক প্রচায, 20টি রএই কবাদযজ ও 5000 

কর জাস্টায রফতযণ কযা দয়দছ।   

বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত কযদত 

দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তরযক কাম যক্রভ 

ম্পদকয  অফরত কযদত দফ। 

জজরা তথ্য অরপায, 

কক্সফাজায 

৫5 ফাাংরাদদ জফতায, কক্সফাজায 

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন। বায পূসফ য কাম যত্র দামখর মনমিত কযসত 

সফ। 

অঞ্চমরক মযচারক, 

ফাংরাসদ জফতায, 

কক্সফাজায 

৫6 মফএমডম, (খাভায) কক্সফাজায 

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন। বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত কযদত 

দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তরযক কাম যক্রভ  

ম্পদকয  অফরত কযদত দফ। 

মমনয কাযী 

মযচারক, মফএমডম, 

কক্সফাজায 

৫7 জজরা অনায ও মবমডম মপ , কক্সফাজায 

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন।  বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত কযদত 

দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তরযক কাম যক্রভ  

ম্পদকয  অফরত কযদত দফ। 

কভােযান্ট, জজরা 

অনায ও মবমডম, 

কক্সফাজায 

৫8 জজরা মৄফ ঈন্নন মধদপ্তয , কক্সফাজায 

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন। বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত কযদত 

দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তরযক কাম যক্রভ  

ম্পদকয  অফরত কযদত দফ। 

ঈ-মযচারক, 

মৄফ ঈন্নন মধদপ্তয, 

কক্সফাজায 

59 প্রমতফন্ধী  জফা ও াায্য জকন্দ্র , কক্সফাজায   

 জথযাী জফা প্রদান ংক্রান্ত: 

ঈক্ত দপ্তসযয কভযকতযা জানান, প্রমতমদন ২৫-৩০ জন জযাগী মনমভত 

মফমবন্ন ধযসনয জথযাী জফা গ্রণ কসযন। তাছাড়া কর প্রমতফন্ধী ও  

জথযাম জফা কাম যক্রভ ব্যাত যাখসত সফ। 

বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত কযদত 

দফ ।  

প্রমতফন্ধী মফলক 

কভযকতযা, কক্সফাজায 
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 ঝুঁমকসত থাকা ব্যমক্তসদয ম্পূণ য মফনামূসল্য মপমজওসথযাী, কাঈমন্পমরং 

টিজভ মফলক জফা, স্পীচ জথযাম, কুসনার জথযাম, জামযং জটট, 

মবজুযার জটট ও  জযপাসযর প্রদান কযা সি। জানুাময ২০১৬ সত 

ঈসজরা ম যাস জথযাম বযান কাম যক্রভ শুরু সসছ এফং তা চরভান অসছ 

ভসভ য জানান।   

  

60 ফাংরাসদ অফাওা মধদপ্তয, কক্সফাজায   

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন। বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তরযক 

কাম যক্রভ  ম্পদকয  অফরত কযদত দফ। 

অফাওামফদ, 

কক্সফাজায   

 

61 ঘুরণ যঝড় প্রস্তুরত কভযসূরচ, কক্সফাজায     

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন। বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত 

কযদত দফ । 

ঈমযচারক, 

ঘুমণ যঝড় প্রস্তুমত 

কভযসূমচ, কক্সফাজায 

62 ফাাংরাদদ স্কাউট, কক্সফাজায জজরা   

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন । বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তরযক 

কাম যক্রভ  ম্পদকয  অফরত কযদত দফ। 

জজরা ম্পাদক 

ফাংরাসদ স্কাঈট, 

কক্সফাজায জজরা 

 

63 ট্যযমযষ্ট পুমর মফবাগ , কক্সফাজায   

 ঈক্ত দপ্তসযয কাম যক্রভ সুষু্ঠবাসফ মযচামরত সি ভসভ য বাসক ফমত কযা 

।  

বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তরযক 

কাম যক্রভ  ম্পদকয  অফরত কযদত দফ। 

পুমর সুায,  

ট্যযমযষ্ট পুমর, 

কক্সফাজায 

৬4 মটিঅআ , কক্সফাজায 

 উি দপ্তদযয কাম যি াওয়া মায়রন। বায পূদফ য কাম যি দারখর রনরিত 

কযদত দফ এফাং আগাভী বায় দাপ্তরযক 

কাম যক্রভ  ম্পদকয  অফরত কযদত দফ। 

 সুারযনদটনদডে, 

রটিআই, কক্সফাজায 

65 পুমর মফবাগ , কক্সফাজায   

 পুমর সুায, কক্সফাজায এয প্রমতমনমধ বাসক ফমত কসযন জম পুমর 

মফবাসগয কাম যক্রভ সুষু্ঠবাসফ মযচামরত সি এফং জজরায মফমবন্ন 

ঈন্ননমূরক কভ যকাসে জম জকান ধযসণয পুমরম াতা/যাভ য প্রদাসনয 

জন্য তায দপ্তয ফ যদা প্রস্তুত যসসছ ভসভ য বা জানান।  

পুমর মফবাসগয াতা/যাভ য প্রদান 

ব্যাত যাখসত সফ। 

পুমর সুায, 

কক্সফাজায 

৬6 মফমফধ :    

 ক) জজরা-ঈসজরায মফমবন্ন দপ্তসযয ওসফ জাট যাসরয ফস্থা 

কাযী জপ্রাগ্রাভায, জজরা প্রাসকয কাম যার, কক্সফাজায বায মদ্ধান্ত 

জভাতাসফক জজরা-ঈসজরায মফমবন্ন যকাময দপ্তসযয ওসফ জাট যাসরয 

ফতযভান ফস্থা জপ্রসজসন্টসনয ভাধ্যসভ তুসর ধসযন (ংমৄমক্ত-১)। তকযা 

মসসফ দপ্তযগুসরায ওসফ জাট যাসর কতট্যকু তথ্য যসসছ তা প্রকা কযা । 

তসফ, এও ঈসল্লখ কযা , তথ্য থাকসরও, কর ওসফসাট যাসরয তথ্য 

ারনাগাদকৃত ন।  

ক) (i) জজরা ও ঈসজরায কর মফবাগ 

অগাভী বায পূসফ য স্ব স্ব ওসফ জাট যার 

ারনাগাদ কযসফন। জজরায কর মফবাগ 

তাসদয কাম যক্রভ ওসফাআসট মনমভত 

অসরাড কযসফন। এ জক্ষ্সত্র জকান প্রকায 

সমামগতায প্রসাজন সর মতমযক্ত 

জজরা প্রাক (মক্ষ্া ও অআমটি), 

কাযী কমভনায (মক্ষ্া ও অআমটি) 

এফং এ কাম যারসয কাযী জপ্রাগ্রাভায 

এয াসথ জমাগাসমাগ কযসফন।  

(ii) কক্সফাজাসযয যকাময কর দপ্তসযয 

ওসফ জাট যার ১০০% ারনাগাদকযসণয 

প্রসাজনী ব্যফস্থা গ্রণ কযসত সফ। জম 

কর দপ্তসযয  ওসফ জাট যার ারনাগাদ 

জনআ জ কর দপ্তসযয তামরকা 

াওাযসসন্টয ভাধ্যসভ অগাভী বা 

ঈস্থান কযসত সফ। 

ক) (i) জজরায কর 

দপ্তযপ্রধান, ঈসজরা 

মনফ যাী মপায 

(কর), কক্সফাজায 

(ii) কাযী 

জপ্রাগ্রাভায, 

জজরা প্রাসকয 

কাম যার, কক্সফাজায 

 খ) মবসমাগ মনষ্পমত্ত কভযকতযা (মনক) ও অীর কভযকতযা এয তথ্য 

ওসফসাট যাসর ারনাগাদকযণ: 

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

মফবাগ কর্তযক জজরা ম যাসয কর দপ্তসযয ওসফ জাট যাসর মবসমাগ 

মনষ্পমত্ত কভ যকতযা (মনক) ও অীর কভ যকতযায তথ্যামদ ারনাগাদ পূফ যক 

অসরাড কযায মনসদ যনা প্রদান কযা সসছ।  মবসমাগ মনষ্পমত্ত কভ যকতযা 

(মনক) ও অীর কভ যকতযায নাভ, দফী ও জভাফাআর নম্বয তথ্য প্রদান 

কযসত সফ। াাাম জনাধাযণ কর্তযক নরাআন/পরাআসন দামখরকৃত 

মবসমাগমূ মথাভস মনধ যামযত প্রমক্রা নুযণপূফ যক মনষ্পমত্তয ব্যফস্থা 

গ্রসণয মনসদ যনা প্রদান কযা সসছ। 

খ) (i) মনক ও অীর কভ যকতযায 

তথ্যামদ মনমভত ারনাগাদ কযসত সফ।  

 

(ii) প্রাপ্ত মবসমাগমূ মনধ যামযত ভসয 

ভসধ্য মনষ্পমত্ত কযসত সফ।  

 

 

খ) জজরায কর 

দপ্তযপ্রধান 
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 গ) মপমার কাসজ মপমার আ-জভআর ব্যফায প্রসঙ্গ 

বামত ফসরন জম, সনক ভ যকাময কাসজ জমাগাসমাসগয জন্য সনসক 

ব্যমক্তগত আ-জভআর ব্যফায কসযন। জকান মচঠি/প্রমতসফদন াঠাসনায জক্ষ্সত্র 

কাঈসক ব্যমক্তগত আ-জভআর ব্যফায না কযায জন্য নুসযাধ কসযন এফং জম 

মপস ফা মাসক াঠাসনা সি জখাসনও জমন ব্যমক্তগত আ-জভআসর না াঠিস 

মপমার আ-জভআসর াঠাসনা । কখসনা ব্যমক্তগত আ-জভআর ব্যফায কযা 

সর ন্তত জপান কসয জমন জটি প্রাকসক জামনস জদওা ।  

গ) মপমার ত্র জপ্রযণ মকংফা 

মপমার জম জকান প্রসাজসন আ-

জভআসরয ভাধ্যসভ জমাগাসমাসগয জক্ষ্সত্র 

ফশ্যআ মপমার আ-জভআর ব্যফায 

কযসত সফ। মনজ মনজ ওসফ জাট যাসরও 

মপমার আ-জভআর প্রদ যসনয ব্যফস্থা 

কযসত সফ। 

গ) জজরায কর 

দপ্তযপ্রধান, 

ঈসজরা মনফ যাী 

মপায (কর), 

কক্সফাজায 

 ঘ) ফারল যক কভ যম্পাদন চুরি (APA): 

স্ব স্ব প্ররতষ্ঠাদনয ২০২2-২023 অথ য ফছদযয ফারল যক কভযম্পাদন চুরি 

(APA) ফাস্তফায়দন প্রদয়াজনীয় দদক্ষ গ্রদণয জন্য  এফাং রনয়রভত বা 

আফান কদয অগ্রগরত প্ররতদফদন উবযতন অরপদ জপ্রযদণয জন্য দপ্তয 

প্রধানগদণয দৃরষ্ট আকল যণ কযা য়।  

ঘ) স্ব স্ব প্ররতষ্ঠাদনয ২০২2-২023 অথ য 

ফছদযয ফারল যক কভযম্পাদন চুরি 

(APA) ফাস্তফায়দন প্রদয়াজনীয় দদক্ষ 

গ্রণ কযদত দফ এফাং রনয়রভত বা 

আফান কদয অগ্রগরত প্ররতদফদন জপ্রযণ 

কযদত দফ । 

কর দপ্তযপ্রধান 

 

 ঙ) জাতী শুদ্ধাচায জকৌর (NIS): 

যকাময দপ্তযমূসয স্বিতা ও জফাফমদমতা মনমিত কযায জন্য প্রণীত 

জাতী শুদ্ধাচায জকৌর (NIS) কভযমযকল্পনা ফাস্তফাসন কর দপ্তযসক  

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

ঙ) জাতী শুদ্ধাচায জকৌর (NIS) কভয 

মযকল্পনা ফাস্তফাসন যকাময 

দপ্তযমূসক মথামথ ব্যফস্থা গ্রণ কযসত 

সফ এফং কমভটিয বা মনমভতবাসফ 

কযসত সফ। 

কর দপ্তযপ্রধান 

 

 চ) ঈদ্ভাফনী কাম যক্রভ (Innovative Activities): 

যকাময জফা জীকযণ ও দ্রুত ভসয ভসধ্য জনাধাযসণয ভাসঝ জফা 

জৌুঁসছ জদায  জন্য প্রসতযকসক ঈদ্ভাফনী ধাযণা বতযী পূফ যক তা বা 

ঈস্থাসনয জন্য নুসযাধ কযা ।  

চ) জফা জীকযণ, দ্রুত ভসয ভসধ্য 

জনাধাযসণয ভাসঝ জফা জৌুঁসছ জদায 

রসক্ষ্য  ঈদ্ভাফনী ধাযণা ফাস্তফাসনয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযসত সফ।   

কর দপ্তযপ্রধান 

 

 ছ) জজরা ম যাদয় গৃীত রফরবি জনগুরুত্বপূণ য প্রকদল্পয রফলদয় জজরা উিয়ন 

ভন্বয় করভটিয বায় অফরতকযণ:  

বামত রফরবি জনগুরুত্বপূণ য রফলদয় রোন্ত গ্রণ ও ফাস্তফায়দনয রদক্ষয জজরা 

ম যাদয় রফরবি ভন্ত্রণারয়, অরধদপ্তয এফাং াংিা কর্তযক গৃীত প্রকল্পমূদয 

রফলদয় জজরা উিয়ন ভন্বয় করভটিয বায এদজডায় অন্তভূ যিকযণ এফাং 

রযফীক্ষদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রদণয জন্য প্রকল্পমূদয ফণ যনা 

প্রারঙ্গক তথ্যারদ জজরা প্রাদকয কাম যারদয়য াধাযণ াখায জপ্রযণ কযায 

অনুদযাধ জানান।   

ছ) রফরবি ভন্ত্রণারয়/দপ্তয/াংিা/প্ররতষ্ঠান 

দত কর্তযক গৃীত রফরবি প্রকল্পমূ 

জজরা উিয়ন ভন্বয় করভটিয বায 

এদজডায় অন্তভূ যিকযণ এফাং রযফীক্ষদণয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রণ মনমভত 

গ্রগমত প্রমতসফদন জপ্রযণ কযসত সফ। 

 

 

কর দপ্তযপ্রধান 

 

 জ) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অনুান ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত:  

বারত কর দপ্তয প্রধাদনয দৃরষ্ট আকল যণ কদয ফদরন জম, ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রী জখ ারনায অনুান অনুমায়ী জকাদনা এরাকায় ১ ইরঞ্চ জরভও 

অনাফারদ যাখা মাদফ না। াযা রফদব এখন জম অথ যননরতক ভন্দা সৃরষ্ট দয়দছ 

তা আযও ব্যাক আকায ধাযণ কযদত াদয।  রতরন ফদরন, জজরা ও 

উদজরা ম যাদয় কর দপ্তয, কাম যারয়, অরপ চত্ত্বদয জকাদনা জরভ জমন 

অনাফারদ না থাদক। জম মা াদযন উৎাদন বৃরে কদয রনদজদদয ঞ্চয় 

ফাড়াদত দফ। রফদ্যযৎ, ারন ফরকছু ব্যফাদয াশ্রয়ী দত দফ। বরফষ্যৎ 

রচন্তা কদয আভাদদয এখন জথদকই জবাদফ কাজ কদয জমদত দফ ভদভ য বায় 

আদরাচনা কযা য়।  

জ) (i)  জজরা ও উদজরা ম যাদয় কর 

অরপ চত্ত্বদয জকাদনা জরভ অনাফারদ না 

যাখা এফাং উি িাদন রফরবি ধযদণয াক 

ফরজয চালাফাদ কযদত দফ।  

(ii)   প্রদতযক ফারড়য আরঙ্গনা 

আদাদয জায়গাদত চালাফাদদয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফিা গ্রণ কযদত দফ।  

(iii)  ছাদ ফাগান সৃজদনয প্রদয়াজনীয় 

ব্যফিা গ্রণ কযদত দফ। 

কর দপ্তযপ্রধান 

 

 

ঝ) বফার ড়ক সত রাফণী সন্ট ম যন্ত জৌন্দম যফধ যন ংক্রান্তধ:  

বফার ড়ক সত রাফণী সন্ট ম যন্ত ড়সকয াসবযয ফজযয ব্যফস্থানায 

মফলস ওার মনভ যাসণয জক্ষ্সত্র ভন্ব কসয প্রস্তকযণ জৌন্দম যফধ যন এয 

জন্য চরমত থ যফছসয কাh©µg গ্রণ কযা সসছ। মনধ যামযত ভসয ভসধ্য তা 

জল কযা সফ ভসভ য মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ মফবাগ, কক্সফাজায 

জানান।  

ঝ) বফার ড়ক সত রাফণী সন্ট ম যন্ত 

ড়সকয াসবযয ফজযয ব্যফস্থানায মফলস 

ওার মনভ যাসণয জক্ষ্সত্র মযদ যন পূফ যক 

প্রমতসফদন দামখসরয জন্য মনসম্নাক্ত কমভটি 

গঠন কযা সরা।  

১। মতমযক্ত জজরা প্রাক (ামফ যক)- 

অফাক 

২। প্রধান মনফ যাী কভ যকতযা, কক্সফাজায 

জৌযবা-দস্য 

৩। জচাযম্যান, কক্সফাজায ঈন্নন কর্তযক্ষ্, 

কক্সফাজায এয প্রমতমনমধ- দস্য 

৪। মনফ যাী প্রসকৌরী, ড়ক ও জনথ 

মফবাগ, কক্সফাজায - দস্য 

৫। ব্যফস্থাক, ম যটন কস যাসযন, 

কক্সফাজায - দস্য 

1। প্রধান রনফ যাী 

কভ যকতযা, কক্সফাজায 

জৌযবা 

2। জচয়াযম্যান, 

কক্সফাজায উিয়ন 

কর্তযক্ষ, কক্সফাজায  

3। রনফ যাী প্রদকৌরী, 

ড়ক ও জনথ 

রফবাগ, কক্সফাজায  

4। ব্যফিাক, ম যটন 

কদ যাদযন, 

কক্সফাজায  
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