
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

জজরাপ্রাদকয কাম যারয়, ব্রাহ্মণফাড়িয়া। 

(জগানীয় াখা) 

www.brahmanbaria.gov.bd 

 

ড়ফলয় :  আশুগঞ্জ  উদজরাধীন ০5 নাং আিাইড়ধা ইউড়নয়ন ড়যলদ কাম যারয় ড়যদ যন প্রড়তদফদন। 

 

 ড়যদ যদনয তাড়যখ  :  26জানুয়াযী ২০২3 

 ড়যদ যনকাযী কভ যকতযায নাভ :  জভাোঃ ড়জয়াউর ক ভীয,উড়যচারক(অড়তড়যক্ত দাড়য়ত্ব)স্থানীয় যকায,ব্রাহ্মণফাড়িয়া। 

 

ড়যদ যনকাদর উদজরা ড়নফ যাী অড়পায,আশুগঞ্জ ও আিাইড়ধা ইউড়নয়ন ড়যলদদয জচয়াযম্যান এফাং ইউ.ড় দস্যবৃন্দ, ইউড় ড়চফ এফাং 

ইউড় উদযাgক্তা  অন্যান্য কভ যচাযীগণ উড়স্থত ড়ছদরন।  

০১।  ইউড়নয়দনয ড়যদফ ও অফস্থান :  ইউড়নয়ন ড়যলদ অড়পটি আশুগঞ্জ  উদজরায আশুগঞ্জ  দড়িন াদবয  আিাইড়ধা গ্রাদভ 

অফড়স্থত। ড়যলদটি সুন্দয ও ড়যষ্কায ড়যচ্ছন্ন যদয়দছ।   

০২। পূফ যতন ড়যদ যন :  

 ড়নদে ফড়ণ যত কভ যকতযাবৃন্দ াদবয উদেড়খত তাড়যদখ ইউড়নয়ন ড়যলদ কাম যারয় ড়যদ যন কদযদছন । 

 

ক্রড়ভক নাং ড়যদ যনকাযী কভ যকতযায নাভ ও দড়ফ ড়যদ যদনয তাড়যখ াংড়িপ্ত/ড়ফস্তাড়যত 

০১ জনাফ আয়ো আক্তায  , উরযচারক, স্থানীে যকায, ব্রাহ্মণফারিো  । 17/10/2018  

০২ জনাফ আয়ো আক্তায  , উরযচারক, স্থানীে যকায, ব্রাহ্মণফারিো । 28/10/2018  

০৩ জনাফ াোত-উদ-দদৌরা খানঁ, দজরা প্রাক , ব্রাহ্মণফারিো । 30/01/2019  

4 জনাফ দভাোঃাাগীয আরভ, দজরাপ্রাক , ব্রাহ্মণফারিো । 14/7/2022  

 

০৩।   প্রান াংক্রান্ত : 

 (ক)  

ইউড়নয়ন ড়যলদ জচয়াযম্যাদনয নাভ দাড়য়ত্ব গ্রদণয তাড়যখ পূদফ য ড়ক কযদতন 

জনাফ আবু াদয়ভ ২4-০২-২০২২ ব্যফা 

  

  নাভ দড়ফ জমাগদান 

জনাফ জভাাম্মদ আরভগীয জাদন ইউড়নয়ন ড়যলদ ড়চফ ০9 জভ ২০২২ 

 

 (খ) দপাদাযদদয ভঞ্জুযীকৃত দদয াংখ্যা :  ০১ (এক) টি,কভ যযত ০১ (এক)জন। 

          (গ) গ্রাভ পুড়রদদয ভঞ্জুযীকৃত দদয াংখ্যা : 08(নয়) টি, কভ যযত 8 (আট) জন,শূন্য দ ০2(দুই) জন। 

  

০৪।  বা অনুষ্ঠান ম্পড়কযত :  

 (ক) ারওয়াযী ড়ফফযণ :   

অথ যফছয াধাযণ বায াংখ্যা ড়ফদল বায াংখ্যা কাম যড়ফযযণী  

২০২২ ১2টি 01 আদছ 

 

ভন্তব্যোঃ 



 

 

(খ) অন্যান্য কড়ভটিয বা : 

কড়ভটিয নাভ অথ যফছয অনুড়ষ্ঠত বায াংখ্যা কাম যড়ফযযণী  

ড়বড়জড়ড ও ড়বড়জএপ ২০২২ ০  

ফাধ্যতামূরক প্রাথড়ভক ড়িা ২০২২ ০  

ড়যফায ড়যকল্পনা ২০২২ ০  

বৃিদযাণ ২০২২ ০  

আইন-শৃঙ্খরা ২০২২ 01  

 

ভন্তব্য:  

 

 (গ) স্ট্যাড়ডাং কড়ভটিয বা :   

কড়ভটিযনাভ অথ যফছয অনুড়ষ্ঠতবাযাংখ্যা কাম যড়ফফযণী 

প্রস্তুতদয়দছড়কনা 

কৃড়ল, ভৎস্য ও প্রাড়ণম্পদ ও 

অন্যান্যঅথ যননড়তকউন্নয়নমুরককাজাংক্রান্তস্থায়ীকড়ভটি 

২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

ভাজকল্যাণ ও দূদম যাগব্যফস্থানাাংক্রান্তস্থায়ীকড়ভটি ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

াংস্কৃড়ত ও জখরাধুরাাংক্রান্তস্থায়ীকড়ভটি ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

াড়যফাড়যকড়ফদযাধড়নযন,নাযী ও 

ড়শুকল্যাণাংক্রান্তস্থায়ীকড়ভটি 

২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

অথ য ও াংস্থানাংক্রান্তস্থায়ীকড়ভটি ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

ড়াফড়নযীিা ও ড়াফযিণাংক্রান্তস্থায়ীকড়ভটি ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

কযড়নরুণাংক্রান্তস্থায়ীকড়ভটি ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

েীঅফকাঠাদভাউন্নয়ন,াংযিণ,যিণাদফিণ ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

ভাজকল্যাণ ও দূদম যাগব্যফস্থানাাংক্রান্তস্থায়ীকড়ভটি ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

ড়যদফউন্নয়ন,ড়যদফাংযিণ ও বৃিদযান ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

ড়িা,স্বাস্থয ও ড়যফাযড়যকল্পনা ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

আইনশৃঙ্খরাযিা ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

জন্ ও মৃত্যযড়নফন্ধন ২০২২-২৩ 01 কাম যড়ফফযণীপ্রস্তুতআদছ 

ভন্তব্য : 

 (ঘ) বায জনাটি ফড় : বায জনাটি ফড় মথামথবাদফ ড়রড়ফদ্ধ কযা দচ্ছ। 

 (ঙ) বায় দস্যদদয াড়জযা জযড়জস্ট্ায :বায় দস্যদদয উড়স্থড়ত দন্তালজনক ড়যরড়িত য়। 

 (চ) য য ড়তনটি বায় অনুড়স্থত দদস্যয  নাভ : জনই। 

(ছ) বায কাম যড়ফফযণী জযড়জস্ট্ায : ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম,বায কাম যড়ফফযণী ড়রড়ফদ্ধক্রদভ জচয়াযম্যাদনয স্বািদযয য 

মথামথবাদফ াংযিণ কযা দচ্ছ। 

 

 

 



০৫।   অড়প ব্যফস্থানা : 

(ক) কভ যচাযীদদয াড়জযা জযড়জস্ট্ায : াংযিন আদছ। 

 (খ) ত্রপ্রাড়প্ত জযড়জস্ট্ায : 27/০2/২০২২ দত 16/0১/২০২3 ইাং ম যন্ত প্রাপ্ত দত্রয াংখ্যা-38টি।  

 (গ) ত্রজাড়য জযড়জস্ট্ায : ০১/০১/২০২২ দত ১৩/১১/২০২২ ইাং ম যন্ত প্রাপ্ত দত্রয াংখ্যা-137টি।  

 ভন্তব্য :  

 

 (ঘ) ার্কযরায গাড য পাইর :  ার্কযরায গাড যপাইরাট মথামথবাদফ ারনাগাদ কযা দচ্ছ না। 

 ভন্তব্য:  

০৬।  নড়থ ব্যফস্থানা : 

(ক) পাইর ইনদডক্স জযড়জস্ট্ায :  পাইর ইনয়ডক্স দযরজস্টায ংযক্ষণ কযা য়ে না। 

(খ) ড়ফলয়ড়বড়িক নড়থ আদছ ড়ক না : রফলেরবরিক নরথ ংযক্ষণ কযা য়ে। 

(গ) জন্ তথ্য ড়নফন্ধন জযড়জস্ট্ায  :এ ম যন্ত জন্ রনফন্ধয়নয ংখ্য33295 জন।    

(ঘ) মৃত্যয তথ্য ড়নফন্ধন জযড়জস্ট্ায : এ ম যন্ত 418জয়নয মৃত্যুয তথ্য ংযক্ষণ কযা য়েয়ে। 

(ঙ) আফাফত্র জযড়জস্ট্ায : আফাফ ত্র জযড়জস্ট্ায াংযিন আদছ। 

 

০৭।  ট্যাক্স আদায় কাম যক্রভ : 

(ক) এদদভন্ট জযড়জস্ট্ায : জযড়জস্ট্ায আদছ। 2022-2023 দত 26-2027 অথ য ফছদযয জন্য জভাট াঁচ ফছদযয 

এদদভন্ট অনুদভাদদনয ড়ক্রয়াধীন। 

ভন্তব্য:   

(খ) ধ যামকৃত ট্যাক্স আদাদয়য ড়যভাণ : ২০২১-২০২২ অথ য ফছয দত ট্যাক্স ধাম য কযা দয়জছ  =1000000/-টাকা।  ফদকয়া 

আদায় কযা দয়দছ =168700/টাকা  

ভন্তব্য:  

(গ) যড়দ ফড় ভজুদ জযড়জস্ট্ায :2022-2023 অথ য ফছদয জকান যড়দ ছাাদনা য়ড়ন এদদভন্ট ড়ক্রয়াধীন 

 (ঘ) যড়দ ফড় :এদদভন্ট ারনাগাদ না থাকায় জকান যড়দ ফড় ব্যফায দচ্ছ না। 

  

        (ঙ) জেড রাইদন্প জযড়জস্ট্ায : ২০২২-২০২৩ অথ য ফছদয 146 জেড রাইদন্প ইসুযয ভাধ্যদভ  171900/-টাকা আদায় কযা  

              দয়দছ। 

 ভন্তব্য:  

         (চ) ড়ফড়ফধ আদায় জযড়জস্ট্ায : জযড়জস্ট্ায াংযিন আদছ। আদায় জনই। 

ভন্তব্য:   

০৮।  আড়থ যক ব্যফস্থানা :  

 (ক) ব্যাাংক ড়াফ ড়ফফযণী : 

ব্যাাংক ড়াফ নাং ড়াদফয ড়দযানাভ ব্যাাংদকয নাভ ও াখা া ফড়য জজয 

1402200015397 স্থাফয ম্পড়ি স্তান্তয কদযয ১% স োনোলী ব্োাংক ললিঃ আশুগঞ্জ 

শোখো,,ব্রোহ্মণবোলিয়ো 

965 

24-23-0210001983 ড়নজস্ব তড়ফর স োনোলী ব্োাংক ললিঃ আশুগঞ্জ শোখো 

,ব্রোহ্মণবোলিয়ো 

1786/= 

1402200015779 এরড়জএড়-৩ স োনোলী ব্োাংক ললিঃ আশুগঞ্জ  শোখো 

,ব্রোহ্মণবোলিয়ো 

000/= 

1402702001284 ইউড়নয়ন ড়যলদ উন্নয়ন ায়তা তড়ফর স োনোলী ব্োাংক ললিঃ আশুগঞ্জ শোখো  

,ব্রোহ্মণবোলিয়ো 

1055/= 

 ভন্তব্য :   



 

 

  

(খ) ফাদজট াংক্রান্ত : 

অথ য ফছয জভাট আয় জভাট ব্যয় জল উদ্বৃি 

2022-2023 9947134 9894000 52734 

 

 (গ) কযাফড় :  ম যাদরাচনায় জদখা মায় কযা ফড়দত 2906/-টাকা ড়রড়ফদ্ধ যদয়দছ । 

ভন্তব্য:  

         (ঘ) খযদচয বাউচায গাড য পাইর  : াংযিণ কযা দচ্ছ । 

(ঙ) কভ যচাযীদদয জফতন বাতা জযড়জস্ট্ায : নাই। 

(চ) জচয়াযম্যান ও দস্যদদয জফতন বাতা জযড়জস্ট্ায : দচোযম্যান  দস্যয়দয দফতন বাতা দযরজষ্টায ংযক্ষণ কযা য়ে। 

০৯ ।   গ্রাভ আদারত ম্পড়কযত : 

(ক) গ্রাভ আদারদতয ভাভরামূদয জযড়জস্ট্ায :জযড়জষ্টায  আদছ 

অয ড়যদ যনকাদর 127টি ভাভরা জযড়জষ্টাদয ড়রড়ফদ্ধ আদছ ভদভ য জদখা মায়। 

(খ) তদন্তাধীন ভাভরায াংখ্যা : ড়ফড়বন্ন আদারত দত তদদন্তয জন্য ০১/০১/২০২২ইাং দত ১৩/১১/২০২২ ড়ি: ম যন্ত তদদন্তয 

জন্য জকানভাভরা াওয়া মায় নাই একটি ভাভরা চরভান যদয়দছ। 

ভন্তব্য:  

 

১০ ।  স্যাড়নদটন কাম যক্রভ  :   

ম যাদরাচনায় জদখা মায় জম, অত্র ইউড়নয়ন ড়যলদদয স্যাড়নদটন কাম যক্রভ  99% ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। 

ভন্তব্য :  

১১।  উন্নয়নমূরক কাম যক্রভ  :  

২০২২-২০২৩অথ য ফছদয টি.আয কভ যসূড়চয অধীদন ০১টি প্রকল্প, কাড়ফটা কভ যসূড়চয অধীদন ০2টি, , এরড়জএড়-৩ কভ যসূড়চয 

অধীন ০৩টিএফাং ০১% টাকা ড়দদয় ০1টি প্রকল্প জভাট 7টি প্রকদল্পয কাজ ফাস্তফায়ন কযা জন্য ড়নফ যাচন কযা দয়দছ। 

তন্দধ্য ০6টি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ । 

ক্রড়ভক নাং তড়ফদরয উৎ প্রকল্প াংখ্যা ফযাদদ্ধয ড়যভাণ ভন্তব্য 

০১ 
এরড়জএড়-৩ড়জওড়ফএফাংপ্রকল্পাায্য 

০৩ ৪৭৪৪৭৪/= ফাস্তফাড়য়ত 

০২ 
টিআয 

01 ১৫৮৬৫৪ প্রড়ক্রয়াধীন 

04 কাড়ফটা (গভ) 01 ৩.টন প্রড়ক্রয়াধীন 

05 কাড়ফটা নগদ টাকা 01 ২০০০০০/= প্রড়ক্রয়াধীন 

০6 স্থাফয ম্মড়ি স্তান্তয কদযয ১% ০3 ৭০০০০০/= ফাস্তফাড়য়ত 

 

 

 

 



১২।  ইউড়নয়ন ড়ডড়জটার জন্টায :    

ইউরনেন রডরজটার দন্টাযটি ইউরনেন রযলয়দয একটি রুয়ভ স্থান কযা য়েয়ে। রযদ যনকায়র দচোযম্যান, ইউর 

দস্যবৃন্দ, রচফ এফং উয়যাক্তা উরস্থত রেয়রন। রডরজটার দন্টায়য রপ্রন্টায ১টি, স্ক্ুানায ১টি ,দডক্সট করিউটায ১টি  

যয়েয়ে। প্ররতরদন এই দকন্দ্র য়ত গয়ি প্রাে ৭০০/- টাকা আে য়ে থায়ক। ঐ টাকা উয়যাক্তা রনয়জ গ্রণ কয়যন। ইউরনেন 

রডরজটার দন্টায়য াইনয়ফাড য  ফ ধযয়নয দযরজস্টায  রযদ যন ফর দদখা মাে। অরতত্বয জনভাগভস্থয়র প্রয়োজনীে 

ংখ্যক াইনয়ফাড য টানায়নায জন্য উয়যাক্তা  দচোযম্যান দক রনয়দ য দদো র। 

 

ভন্তব্য : ইউরনেন রডরজটার দন্টাযটি মথামথবায়ফ চালু যাখা যকায়যয রডরজটার ফাংরায়দ গিায প্ররতশ্রুরত ফাস্তফােয়নয 

জন্য দচোযম্যানয়ক যাভ য দদো য়রা। 

১৩। াড়ফ যক ভন্তব্য  : 

 

 

 

 (জভাোঃ ড়জয়াউর ক ভীয) 

উড়যচারক(অড়তড়যক্ত দাড়য়ত্ব) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

                                                                                                                  তাড়যখ :29/১২/২০২২ইাং 

 

নাং-৪৬.৪২.১২০০.০১১.১৬.০১৩.১৭-                                                                     

 অনুররর :দেজ্ঞাতায়থ য/কাম যায়থ য (দজুষ্ঠতাযক্রভানুায়যনে) 

০১। রচফ, স্থানীে যকায রফবাগ, স্থানীে যকায, ল্লী উন্নেন  ভফাে ভন্ত্রণারে, ফাংরায়দ রচফারে, ঢাকা। 

০২।  রফবাগীে করভনায, চট্টগ্রাভ।  

০৩।    অরতরযক্ত রচফ (দজরা  ভাঠ প্রান অনুরফবাগ),ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ,ফাংরায়দ রচফারে, ঢাকা। 

০৪। উরচফ (ভাঠ প্রান ংস্থান অরধাখা),ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, ফাংরায়দ রচফারে, ঢাকা।  

 অনুররর : জ্ঞাতায়থ য  কাম যায়থ য  

  ০১।   উরযচারক, স্থানীে যকায,  ব্রাহ্মণফারিো। 

০২।  উয়জরা রনফ যাী অরপায, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফারিো।   

০৩।  দচোযম্যান, ০৫ নং আিাইরধা রযলদ,আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফারিো।   

০৪।  অরপ নরথ ।          

 

 (জভাোঃ ড়জয়াউর ক ভীয) 

উড়যচারক(অড়তড়যক্ত দাড়য়ত্ব) 

ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

তাড়যখ :২৬-০১-২০২৩ 


