
 ইননোনেশন টিমসমূনের ২০১৭-১৮ অর্ থবছনরর উদ্ভোবন কম থপররকল্পনো 

 

ক্ররমক 

নং 

প্রস্তোরবত রবষয়  বোস্তবোয়নকোল দোরয়ত্বপ্রোপ্ত কম থকতথো   প্রতযোরশত ফলোফল   পররমোপ  

শুরুর তোররখ সমোরপ্তর তোররখ 

১ ইনকোপোনকথর মোস্টোরপ্ল্যোন প্রস্তুতকরণ আগস্ট ২০১৭ ৩১/১২/২০১৭ উপপররচোলক 

স্থোনীয় সরকোর, নড়োইল 

 

আধুরনক, পররনবশবোন্ধব ও আকষ থণীয় 

এবং  বোস্তবতোর আনলোনক ইনকোপোকথ 

রনম থোণ সম্ভব েনব 

মোস্টোরপ্ল্যোন প্রস্তুতকৃত 

২ নড়োইল কোনলক্টনরট স্কুল এন্ড কনলজ এর পোঠদোন 

কোর্ থক্রম শুরু 

১/১/২০১৮ চলমোন রশক্ষোর গুণগতমোন রনরিতকনল্প অরিকতর 

সুনর্োগ সৃরি েনব 

পোঠদোন কোর্ থক্রম শুরু েওয়ো  

৩ রবয়োম ল্যোবনরটরর স্কুনলর পোঠ পররকল্পনো 

অনুর্োয়ী পোঠদোন চোলুকরণ  

১/১/২০১৮ চলমোন সুরবিো বরিত রশশুনদরনক রশক্ষোর সুনর্োগ 

কনর তোনদর জীবনমোননর পররবতথন আনো  

পোঠ পররকল্পনো প্রস্তুতকৃত এবং 

তদোনুর্োয়ী পোঠদোন চোলুকৃত 

৪ ইউরনয়ন স্বোস্থয ও পররবোর কল্যোণ ককন্দ্র এবং 

করমউরনটি রিরননকর সোনর্ সমন্বনয়র মোধ্যনম 

রশশুর জনের ৪৫ রদননর মনধ্য জে রনবন্ধন 

রনরিতকরণ  

১/৭/২০১৭ চলমোন সময়মত রশশুর স্কুনল েরতথ, বোল্যরববোে 

রননরোিসে রশশুর সুরক্ষো রনরিত েনব 

রনি থোররত সমনয় মৃত্যয রনবরন্ধত 

৫ ইমোম, পুনরোরেত ও গ্রোম পুরলশনদর উদু্বদ্ধকরনণর 

মোধ্যনম মৃত্যযর ৩০ রদননর মনধ্য মৃত্যয রনবন্ধন 

রনরিতকরণ 

১/৭/২০১৭ চলমোন জনসংখ্যোর প্রকৃত তথ্য লোে, কেোটোর 

তোরলকো েোলনোগোদ  এবং জরম জমোসে 

রবরেন্ন কক্ষনে জটিলতো রনরসন 

রনি থোররত সমনয় জে রনবরন্ধত 

৬ গ্রোম আদোলতনক কোর্ থকর কনর তৃণমূল পর্ থোনয় 

মোমলো দোনয়র ও রনষ্পরির েোর বৃরদ্ধ কনর 

ন্যোয়রবচোর রনরিতকরণ  

১/৭/২০১৭ চলমোন স্বল্প সমনয় ও স্বল্প ব্যনয় স্থোনীয় রবনরোি 

রনষ্পরির মোধ্যনম ন্যোয় রবচোর  প্ররতষ্ঠো  

গ্রোম আদোলত রনয়রমত অনুরষ্ঠত 

৭ নড়োইল কজলোর ৪৩ টি রিরজটোল কসন্টোনরর 

সমস্যোবরল রচরিত কনর সমোিোনপূব থক সরকোরর 

কসবো জনগনণর কদোরনগোড়োয় কপ ৌঁছোননোর 

ব্যবস্েোকরণ   

১৯/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ রিরজটোল কসন্টোনরর মোধ্যনম সরকোরর 

কসবো জনগনণর কদোরনগোড়োয় কপ ৌঁছোননো 

UDC র মোরসক আয় বৃরদ্ধ ও 

কসবোপ্রোর্ীনদর সংখ্যো বৃরদ্ধ 

৮ রেক্ষোবৃরি কর্নক পুনব থোরসত  ব্যরিনদর বোসস্েোন , 

রচরকৎসো, সন্তোনোরদর  রশক্ষোসে সোরব থক জীবনমোন 

উন্নয়ন  

১/৭/২০১৭ চলমোন রেক্ষোবৃরি কর্নক পুনব থোরসত  ব্যরিনদর 

জীবনমোন উন্নয়ন  

মোরসক আয় বৃরদ্ধ 

৯ রচেোর তীর দখলমুি কনর নদীর পোনড় ওয়োক 

ওনয় রনম থোণ 

কসনেম্বর ২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ অরতররি কজলো প্রশোসক 

(সোরব থক), নড়োইল 

নোগররক রবননোদননর সুনর্োগ সৃরি েনব  ও 

নদীর স্বোেোরবক প্রবোে রনরিত েনব 

ওয়োকওনয় রনরম থত 

১০ নড়োইল সরকোরর বোলক উচ্চ রবদ্যোলনয়র 

রশক্ষোর্ীনদর শোরীররক কসরত ও শরীর চচ থোর 

জন্য প্যোরোলোল বোর ও ব্যোনলন্স রবম স্থোপন   

কসনেম্বর ২০১৭ মোচ থ ২০১৮ রশক্ষোর্ীনদর শোরীররক ও মোনরসক রবকোশ 

সোিন  

ব্যোনলন্স রবম স্থোরপত 

১১ ১০টি রশক্ষো প্ররতষ্ঠোনন  Digital 

Attendance Software স্েোপন  

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ রশক্ষোর্ীনদর উপরস্েরতর েোর বৃরদ্ধকরণ  ১০টি রশক্ষো প্ররতষ্ঠোনন 

Digital Attendance 

Software স্থোরপত   

 
১২ ৫ টি রশক্ষো প্ররতষ্ঠোনন ল্যোপটপ ও  মোরিরমরিয়ো ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ অরতররি কজলো প্রশোসক মোরিরমরিয়ো িোনসর মোধ্যনম রশক্ষোর ৫টি রশক্ষো প্ররতষ্ঠোনন ল্যোপটপ ও 



প্রনজক্টর সরবরোে কনর রশক্ষোর গুনগতমোন 

রনরিতকরণ 

(সোরব থক), নড়োইল গুণগতমোন রনরিতকরণ মোরিরমরিয়ো প্রনজক্টর 

সরবরোেকৃত 

১৩ নড়োইল কজলোর ১৩২টি রশক্ষো প্ররতষ্ঠোনন 

মোরিরমরিয়ো িোসরুনমর ব্যবস্থো কোর্ থকরকরণ ও 

ররনপোট থ রনরিতকরণ 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ মোরিরমরিয়ো িোস রনয়রমত অনুষ্ঠোন 

রনরিতকরণ  

মোরিরমরিয়ো িোস রনয়রমত 

অনুরষ্ঠত 

১৪ কজলো প্রশোসনকর কোর্ থোলনয় 5S কমোতোনবক নরর্ 

সুসরিতকরণ  

১/৭/২০১৭ চলমোন উন্নত নরর্ ব্যবস্থোপনো  সুসরিত নরর্ 

১৫ গৃেেীনমুি কজলো কম থসূরচ বোস্তবোয়ননর অংশ 

রেনসনব ১০০০ জননক গৃে বরোদ্দ 

জুলোই ২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ অরতররি কজলো প্রশোসক 

(রোজস্ব), নড়োইল 

 

 

 

দুঃস্থ গৃেেীননদর কম রলক চোরেদো ও 

বোসস্থোননর সমস্যোর সমোিোন েনব 

গৃে রনরম থত 

১৬ Land Case Management 

System চোলুকরণ 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ কদওয়োনী আদোলত, অরপ থত সম্পরি 

প্রতযোপ থন ট্রোইব্যযনোল, ল্যোন্ড সোনে থ 

ট্রোইব্যযনোনলর প্ররতরদননর মোমলো মরনটররং 

করো সেজ েনব, মোমলো দ্রুত রনষ্পরি েনব, 

জটিলতো কমনব, মোমলোর তথ্যোরদ 

সুষ্ঠেুোনব সংরক্ষণ করো সেজ েনব  

Land Case 

Management System 

চোলুকৃত 

১৭ ইউরনয়ন ভূরম সেকোরী কম থকতথোনদর পোরষ্পররক 

সফনরর মোধ্যনম অরেজ্ঞতো রবরনময় 

১/৭/২০১৭ চলমোন কোনজর গুণগতমোন বৃরদ্ধ অরেজ্ঞতো রবরনময় সফর 

অনুরষ্ঠত 

১৮ ভূরম প্রশোসনন কোনজর গরতশীলতো আনয়ননর 

লনক্ষয কজলো পর্ থোনয় ক্ষ্ঠ ইউভ ভূরম সেভ 

কম থকতথো, ক্ষ্ঠ ইউভ ভূরম উপ-সেভ কম থকতথো 

এবং ক্ষ্ঠ অরফস সেকোরীনক সম্মোননো প্রদোননর 

ব্যবস্থো গ্রেণ 

১/৭/২০১৭ চলমোন ভূরম প্রশোসনন রননয়োরজত কম থচোরীনদর 

দক্ষতো বৃরদ্ধ পোনব এবং কোনজ গরতশীলতো 

আসনব  

সম্মোননো প্রদোনকৃত 

১৯ SMS এর মোধ্যনম VP রলজমোরন আদোয় 

কোর্ থক্রম ত্বরোরন্বতকরণ  

১/৭/২০১৭ চলমোন অরপ থত সম্পরি ইজোরোর অর্ থ আদোয় বৃরদ্ধ  এসএমএস প্রদোনকৃত 

২০ উপনজলো ও ইউরনয়ন পর্ থোনয় প্ররতমোনস ভূরম 

ব্যবস্থোপনো রবষয়ক গণশুনোরন  গ্রেণ 

১/৭/২০১৭ চলমোন ভূরম রবষয়ক রবরেন্ন অরেনর্োগ ও সমস্যোর 

সমোিোনন তোৎক্ষরণক ব্যবস্থো গ্রেণ 

গণশুনোনী অনুরষ্ঠত 

২১ কপরন্ডং মোমলোগুনলো প্রনয়োজনন সনরজরমনন 

পররদশ থন কনর মোমলো দ্রুত রনষ্পরিকরণ 

১/৭/২০১৭ চলমোন রবজ্ঞ অরতররি কজলো 

ম্যোরজনেট, নড়োইল 

কপরন্ডং মোমলোসমূে দ্রুত রনষ্পরি েনব, 

মোমলোর সংখ্যো হ্রোস পোনব, রবচোরপ্রোর্ীনদর 

কেোগোরন্ত কমনব  

কপরন্ডং মোমলোগুনলো দ্রুত 

রনষ্পরিকৃত 

২২ জজ ককোট থ েনত আগত আপীল মোমলোর কফরত 

নরর্ দ্রুত রনষ্পরিকরণ 

১/৭/২০১৭ চলমোন মোমলোর সংখ্যো হ্রোস পোনব, রবচোরপ্রোর্ীনদর 

কেোগোরন্ত কমনব 

আপীল মোমলো দ্রুত রনষ্পরিকৃত 



 
২৩ কৃরষ খোসজরম বনদোবনস্তর তথ্য কজলো, 

উপনজলো ও ইউরনয়ন ওনয়ব কপোট থোনল 

(UDC) প্রদোন করো 

১/৭/২০১৭ চলমোন কররেরনউ কিপুটি কোনলক্টর 

নড়োইল 

কৃরষ খোস জরমর সুষ্ঠু ব্যবস্থোপনো রনরিতকরণ কৃরষ খোসজরম 

বনদোবনস্তর তথ্য 

আপনলোিকৃত 

২৪ ভূরম মোরলকগণনক রবরবি ভূরম রবষয়ক 

আইন ও রবরি রবিোন অবরেতকরণ 

১/১/২০১৭ চলমোন ভূরমর মোরলকগনণর সনচতনতো বৃরদ্ধ পোনব, ভূরম রবষনয় 

জটিলতো কমনব 

অবরেতকরণ সেো 

অনুরষ্ঠত  

২৫ ইউরনয়ন রিরজটোল কসন্টোনরর মোধ্যনম 

করকনি থর সোটি থফোইি করপ সরবরোে করো 

১/৭/২০১৭ জুন ২০১৮ সেকোরী করমশনোর 

কজলো করকি থরুম, নড়োইল 

TCV কমনব UDC র মোধ্যনম নকল 

সরবরোেকৃত 

২৬ কজলোয় এস,এ ও রস,এস খরতয়োননর 

৬,০০,০০০ করপ করম্পউটোরোইনজশননর 

মোধ্যনম কসবো প্রদোন 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সেকোরী করমশনোর 

কজলো করকি থরুম, নড়োইল 

এস, এ  ও রস, এস খরতয়োন কটম্পোররং করোর সুনর্োগ র্োকনব 

নো। সেনজ সোটি থফোইি করপ সরবরোে করো সম্ভব েনব 

এসএ ও রসএস খরতয়োন 

রিরজটোলোইজি 

২৭ অরতররি কজলো প্রশোসক(রোজস্ব) আদোলত, 

অরতররি কজলো ম্যোরজনেনটর আদোলত, 

কদওয়োনী  ও সোটি থরফনকট মোমলোর তথ্য 

রনয়রমত ওনয়ব কপোট থোনল েোলনোগোদকরণ  

১/৭/২০১৭ চলমোন সেকোরী করমশনোর (আইরসটি)  

কজলো প্রশোসনকর কোর্ থোলয়, 

নড়োইল 

 

মোমলোসমূনের তথ্য সম্পনকথ কসবো প্রতযোশীরো অবরেত েনব 

টিরসরে কম েনব 

মোমলোর তথ্য 

েোলনোগোদকৃত 

২৮ কজলো প্রশোসননর কম থচোরীনদর করম্পউটোর 

ও কনটওয়োরকথং প্ররশক্ষণসে তথ্যপ্রযুরি 

জ্ঞোনন সমৃদ্ধকরণ 

১/৭/২০১৭ চলমোন কম থচোরীনদর করম্পউটোর ও কনটওয়োরকথং রবষনয় অরিক জ্ঞোন 

অজথন েনব, দোপ্তররক কোনজ দক্ষতো বৃরদ্ধ পোনব 

আইরসটি রবষনয় প্ররশক্ষণ 

অনুরষ্ঠত 

২৯ কজলো প্রশোসনকর রবরেন্ন শোখোর সকল 

ফরম ওনয়বসোইনট প্রদোন 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ কজলো প্রশোসনকর রবরেন্ন শোখোর ফরমসমূে জনগনণর রনকট 

সেনজ কপ ৌঁছোননো  

ওনয়বনপোট থোনল 

আপনলোিকৃত 

৩০ সোটি থরফনকট মোমলোর রনষ্পরির েোর 

বৃরদ্ধকরণ 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ কজনোনরল সোটিরফনকট 

অরফসোর, কজলো প্রশোসনকর 

কোর্ থোলয়, নড়োইল 

সরকোরর বনকয়ো রোজস্ব আদোয় বৃরদ্ধ পোনব, মোমলো রনষ্পরি ও 

রোজস্ব আদোয় বৃরদ্ধ পোনব 

সোটি থরফনকট মোমলো 

রনষ্পরিকৃত 

৩১ সোরকথট েোউনজর নোদরনক  কস দর্ থ 

বৃরদ্ধকরণ 

১/৭/১৭ ৩০/৬/২০১৮ কনজোরত কিপুটি কোনলক্টর 

নড়োইল 

সোরকথট েোউনজর নোদরনক কস দর্ থ বৃরদ্ধ পোনব সোরকথট েোউনজর সোমনন 

বোগোন ও ওয়োকওনয় 

রনরম থত 

৩২ গ্রোম-পুরলশনদর উদু্বদ্ধকরনণর মোধ্যনম 

গ্রোনমর আইন-শৃঙ্খলো রক্ষো করো 

(প্ররতমোনস ৩ উপনজলোয় ৩টি রমটিং করো) 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সেকোরী করমশনোর  

স্থোনীয় সরকোর শোখো 

কজলো প্রশোসনকর কোর্ থোলয়, 

নড়োইল 

গ্রোম পুরলশনদর আইনশৃঙ্খলো রক্ষোর জন্য প্রনয়োজনীয় জ্ঞোন 

অজথন েনব 

সেো অনুরষ্ঠত 

৩৩ নড়োইল কজলোর প্রবোসীনদর িোটোনবজ 

প্রস্তুতকরণ 

১/৯/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সেকোরী করমশনোর  

প্রবোসী কল্যোণ শোখো 

কজলো প্রশোসনকর কোর্ থোলয়, 

নড়োইল 

প্রবোসীনদর প্রনয়োজনীয় রবরেন্ন কসবো প্রোরপ্ত রনরিতকরণ  িোটোনবজ প্রস্তুতকৃত 



 
৩৪ 5S কোর্ থক্রম বোস্তবোয়ননর মোধ্যনম রসরেল 

সোজথন অরফস,প্ররতটি উপনজলো েোসপোতোল 

ও করমউরনটি রিরননক স্বোস্থয কসবো 

সেজীকরণ 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ রসরেল সোজথন 

নড়োইল 

 

 

১। কম থ পররনবশ সুদর েনব 

২। কসবো গ্রেীতোর অনপক্ষমোন সময় কনম র্োনব 

৩। কসবো প্রদোনকোরীর কোনজর চোপ কনম র্োনব 

৪। কসবো মোন বৃরদ্ধ পোনব 

সুপোররেশন এবং মরনটররং  

কচকরলি প্রস্তুতকরণ 

৩৫ উন্নত কগোবর সংরক্ষনণর মোধ্যনম পররনবশ 

ও মোটির স্বোস্থয সুরক্ষো 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ উপপররচোলক 

কৃরষ সম্প্রসোরণ 

অরিদপ্তর 

নড়োইল 

উনণত কগোবর সংরক্ষকণর মোধ্যনম পররনবশ ও মোটির 

স্বোস্থয সুরক্ষো রনরিত েনব 

কৃরষ উৎপোদন বৃরদ্ধ পোনব 

৩৬ কেজোল সোনরর ব্যবেোর করোি ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ কজলো প্ররশক্ষণ অরফসোর 

কৃরষ সম্প্রসোরণ 

অরিদপ্তর 

নড়োইল 

কেজোল সোর প্ররতনরোনি তথ্য প্রযুরির ব্যবেোর রনরিত 

কনর কৃষনকর কেোগোরমত্ম লোঘবসে সনচতনতো বৃরদ্ধ পোনব 

কৃরষ উৎপোদন বৃরদ্ধ পোনব 

৩৭ কাঁচো ঘোস সংরক্ষনণর জন্য কৃষনকর 

বোড়ীনত সোইনলজ প্রস্তুতকরণ প্রযুরি 

েস্তোন্তর প্রদশ থনী স্েোপন 

১/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ কজলো প্রোরণসম্পদ 

অরফসোর 

নড়োইল 

১. কাঁচো ঘোস সংরক্ষনণর কোরনণ কগো-খোদ্য সংকনটর 

সমোিোন েনব। গবোরদপশু/ছোগল-কেড়োর খোদ্য ও উৎপোদন 

ক্ষমতো বৃরদ্ধ পোনব র্ো মোনুনষর প্রোরণজ কপ্রোটিননর ঘোটরত 

কমোকোনবলোয় সেোয়তো লোে করনব 

প্রযুরি েস্তোন্তর প্রদশ থনী অনুরষ্ঠত 

৩৮ ৩টি উপনজলোয় ৩টি ইউরনয়নন ১টি কনর 

গ্রোনম শতেোগ (োঁস-মুররগ, গবোরদপশু ও 

ছোগল-কেড়ো) এর কৃরমমুিকরণ ও টিকো 

প্রদোন 

১/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ ২. প্ররতটি ইউরনয়নন ১টি গ্রোনমর প্রোরণসম্পনদর শতেোগ 

টিকোদোন ও কৃরমমুিকরণ কম থসূচীর মোধ্যনম ঐ গ্রোনমর 

গবোরদপশু ও োঁস-মুররগর উৎপোদন ক্ষমতো বৃরদ্ধ পোনব; র্ো 

পোর্শ্থবতী গ্রোনমর মোনুনষর মনধ্য সিোররত েনব। 

ফলশ্রুরতনত এ িরনণর কোর্ক্রনম গ্রোনমর মোনুনষর 

অংশগ্রেণ বোড়নব ও একইেোনব গবোরদপশুর উৎপোদন 

ক্ষমতো বৃরদ্ধ পোনব এবং প্রোরণজ আোরমনষর ঘোটরত পূরনণ 

ব্যোপক ভূরমকো রোখনব 

গবোরদ ও েোস-মুররগর  

উৎপোদন বৃরদ্ধ 

৩৯ ই-কমইল/ই-নরর্নত রবরেন্ন েোতোর অর্ থ 

ছোড়করণ ও উপনজলো পররষদ/কপ রসেোনক 

অবরেতকরণ 

অনক্টোবর ১৭ জুন ১৮ উপপররচোলক 

কজলো সমোজনসবো কোর্ থোলয় 

নড়োইল 

েোতোর অর্ থ দ্রুত ব্যোংনক ছোড় েনব েোতোনেোগীরো দ্রুত তথ্য ও 

অর্ থ কপনয় র্োনব 

েোতোর অর্ থ দ্রুত প্রদোনকৃত 

৪০ ওয়োি থ সেোর মোধ্যনম মোইজপোড়ো ইউরনয়ননর 

১,২,৩নং ওয়োি থ ও মুরলয়ো ইউরনয়ননর ৪,৫,৬ 

নং ওয়োনি থ েোতোনেোগী বোছোই 

অনক্টোবর ১৭ মোচ থ ১৮ অরিক বয়স্ক বো দুঃস্থ ব্যরি েোতোর  আওতোয় আসনব ওয়োি থ সেো অনুরষ্ঠত 

৪১ েোতো রবতরনণ উদ্ভুত সমস্যো সমোিোনন 

ইউরনয়ন পররষদ, ব্যোংক ও সমোজনসবো অরফস 

এর সংরিি ব্যরিনদর রননয় গণশুনোরন 

জুলোই ১৭ জুন ১৭ েোতো রবতরণ সেজীকরণ ও তোৎক্ষরণক উদ্ভুত সমস্যোর 

সমোিোন েনব 

গণশুনোনী অনুরষ্ঠত 



 
৪২ সকল রশক্ষো প্ররতষ্ঠোনন সন্ত্রোস ও মোদক 

রবনরোিী প্রচোরণো চোলোননো 

১/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ কজলো  রশক্ষো অরফসোর 

নড়োইল 

এই প্রকল্প বোস্তবোরয়ত েনল রশক্ষোর্ীরো সন্ত্রোস ও 

মোদকমুি েনল সমোনজর মুলিোরোয় রফনর আসনব। ফনল 

আগোমী রদনন আমরো সন্ত্রোস ও মোদকমুি একটি ননরতক 

ও আদশ থবোন প্রজে রফররনয় রদনত সক্ষম েব  

সন্ত্রোস ও মোদকমুি সমোজ 

গঠন 

৪৩ সকল রশক্ষো প্ররতষ্ঠোনন মোরিরমরিয়ো 

িোসরুম শতেোগ বোস্তবোয়ন রনরিতকরণ  

১/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ এই প্রকল্প বোস্তবোরয়ত েনল রশক্ষোর্ীর কোনছ রশক্ষোগ্রেণ 

সেজ ও আনদদোয়ক এবং রশক্ষোর গুণগন মোন বৃরদ্ধ 

পোনব 

মোরিরমরিয়ো িোসরুনমর 

ব্যবেোর বৃরদ্ধ 

৪৪ প্ররশরক্ষত কবকোর যুব সমোজনক েোনত 

কলনম প্ররশক্ষনণর মোধ্যনম বৃক্ষ করোপন, 

কোটিং এবং মোনবনদনের করোগ 

প্ররতনরোনির জন্য বৃনক্ষর মোধ্যনম রচরকৎসো 

প্রদোন  

১/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ উপপররচোলক 

যুব উন্নয়ন অরিদপ্তর 

নড়োইল 

কোজটি সম্পন্ন েনল রচরকৎসো রবজ্ঞোননর কক্ষনে অভূতপূব থ 

পররবতথন আসনব বনল আসো করো র্োয়। রবনশষ কনর 

খোনদ্য কর্ পররমোন কেজোল কদওয়ো শুরু েনয়ছ কস কক্ষনে 

মোনব কদনের করোগ প্ররতনরোি ক্ষমতো কনম র্োনে। 

উদ্ভোরবত রজরনসটি ব্যবেোর করনল করোগ প্ররতনরোনির 

ক্ষমতো বৃরদ্ধ পোনব ও সুস্থ র্োকো সম্ভব েনব 

বৃক্ষ করোরপত ও বৃনক্ষর মোধ্যনম 

রচরকৎসো প্রদোনকৃত 

৪৫ যুব উন্নয়ন অরিদপ্তর কতৃথক রবরেন্ন কময়োনদ 

প্ররশক্ষণ 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ অে কজলো রবরেন্ন কবকোর  যুবকনদর  কম থসংস্থোননর 

সুনর্োগসে অন্যোন্য সুনর্োগ সুরবিোর মোধ্যনম 

আত্মরনেথরশীল েনব 

প্ররশক্ষণ প্রদোনকৃত  

৪৬ কম  খরনচ ও অল্প সমনয় কোররগরর 

প্ররশক্ষনণর মোধ্যনম কবকোর জননগোষ্ঠীনক 

সফল আত্মকমী কনর গনড় কতোলো 

১/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ প্ররশক্ষক (ইনলট্ররনক্স) 

যুব উন্নয়ন অরিদপ্তর, 

নড়োইল 

অবশ্যই পররবতথন আসনব বনল আশো করর, কোরণ এনত 

কবকোর জননগোষ্ঠী রননজনক স্বোবলম্বী কনর গনড় কতোলোর 

সংনগ সংনগ কদনশর অর্ থননরতক উন্নরতনত সরোরসর 

অংশগ্রেণ করনত পোরনব 

প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত 

৪৭ ব্যরদ্ধ প্ররতবন্ধী ও অটিরস্টক রশশুনদর 

উন্নরতর লনক্ষয র্োবতীয় কখলোধুলোয় 

অংশগ্রেণ কোর্ থক্রম চলমোন 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ 
 

কজলো ক্রীড়ো অরফসোর 

নড়োইল 

অটিরস্টক, ব্যরদ্ধ প্ররতবন্ধী ও শোরীররক প্ররতবন্ধী রশশুনদর 

উন্নরতর লনক্ষয র্োবতীয় কখলোধুলোয় অংশগ্রেণ কোর্ থক্রনমর 

পোশোপোরশ েোররনয় র্োওয়ো গ্রোমীণ কখলোর উন্নয়ন 

কখলোধুলোর আনয়োজন ও  

অংশগ্রেণ রনরিতকরণ 

৪৮ সরকোররেোনব স্থোরপত নলকুনপর পোরন 

আনস থরনক পররক্ষোসে লোল/সব্যজ রংকরণ 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ রনব থোেী প্রনক শলী 

জনস্বোস্থয প্রনক শল 

অরিদপ্তর নড়োইল 

জনগণ সুনপয় পোরনর প্রোপ্যতো সম্পনকথ জোননত পোরনব 

এবং জনস্বোস্থয রনরিত েনব 

২০০০টি নলকুনপর আনস থরনক 

পরীরক্ষত 

৪৯ সরকোররেোনব স্থোরপত সোমরয়ক অচল 

নলকুপ সচল করো 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সুনপয় পোরনর প্রোপ্যতো রনরিত েনব ৫০০টি অচল নলকুপ সচলকৃত 

৫০ খোওয়োর আনগ ও কশ চ-কোনজর পর সোবোন 

রদনয় দই েোত েোল কনর পররষ্কোর করো 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ ব্যোপক প্রচোরণোর মোধ্যনম জনসনচতনতো বোড়নব ও 

জনস্বোস্থয রনরিত েনব 

৫০০০ জনসোিোরনণর সোবোন 

রদনয় েোত কি ত করোর অেযোস 

গনড় কতোলো 



৫১ উৎনস কর কতথন প্রতযয়ন পে প্রদোন 

সেজীকরণ 

১৭/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ রনব থোেী প্রনক শলী 

স্থোনীয় সরকোর প্রনক শল 

অরিদপ্তর, নড়োইল 

১।  ১ রদননর মনধ্য কসবো প্রদোন করো সম্ভব েনব 

২। অনলোইনন আনবদন করো র্োনব রবিোয় ঠিকোদোরগণ 

অরফনস নো এনস প্রতযয়ন পে গ্রেণ করনত  পোরনবন। 

এনত তোনদর সময় ও খরচ কবনচ র্োনব 

অনলোইনন আনবদননর মোধ্যনম 

প্রতযয়নপে প্রদোনকৃত 

৫২ বৃক্ষ করোপণ কম থসূরচ (RERMP এর 

মরেলো দ্বোরো ৩৮০০ টি তোল বৃনক্ষর বীজ 

বপণ) 

২০/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ ৩৮০ জন সদস্য প্রনতযনক ১০টি কনর তোনলর বীজ সংগ্রে 

কনর বপন করনব । এর ফনল- 

১। তোনলর বীজ সংগ্রে ও করোপনণর কম সময় লোগনব 

২। কম খরনচ কম থসূরচটি বোস্তবোয়ন করো র্োনব 

৩৮০০ টি তোলবীজ বপনকৃত 

৫৩ নিনব িঘ্নে ভ্যাট প্রদাি করার জন্য 2017-18 

অর্ িবছর হঘ্নে সম্পূর্ ি ভ্যাট প্রদাি 

নসঘ্নেমঘ্নক ইঘ্নেক্ট্রনিক পদ্ধনেঘ্নে অিোইি 

ব্যবস্থায় চালুকরর্ 

১/৭/২০১৭ চলমোন নবভ্াগীয় কম িকেিা 

কােমস, এক্সাইজ 

ও ভ্যাট নবভ্াগ, 

িড়াইে 

কসবোগ্রেীতোগনণর কসবো প্রোরপ্ত সেজলেয করোর লনক্ষয 

েযোট সম্পকীয় প্রনয়োজনীয় ফরমসমূে স্থোনীয় 

কজরক্সকরপর (ফনটোকরপ) কদোকোনগুনলোনত কপ্ররণ করো 

েনয়নছ র্োনত কসখোন কর্নক কর্ ককোন ব্যরি প্রনয়োজনীয় 

েযোট ফরম সংগ্রে করনত পোনর 

 

অনলোইনন েযোট প্রদোন ব্যবস্থো 

চোলুকৃত 

৫৪ ভ্যাট সম্পঘ্নকি যে যকাি েথ্য জািার জন্য 

যেসবুক যপজ েথ্যবহুে করা 

১/৭/২০১৭ চলমোন কসবো গ্রেীতোগণ েযোট সম্পনকথ সনচতন েনব েযোট আদোয় বৃরদ্ধর জন্য তথ্য 

কফসব্যক কপনজ আপনলোিকৃত  

৫৫ সরাসনর যকাি েথ্য জািার জন্য ও যসবা 

প্রদাঘ্নির জন্য নভ্নিও কিোঘ্নরনসিং ব্যবস্থা 

চালুকরর্ 

১/৭/২০১৭ চলমোন স্বেতো ও জবোবরদেীতো রনরিত েনব রেরিও কনফোনররন্সং এর 

মোধ্যনম  রবরেন্ন কসবো প্রদোনকৃত 

৫৬ ভ্রাম্যমার্ কাগঘ্নজর প্যাঘ্নকট তেরীর প্রনিক্ষর্  ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ যজো মনহো নবষয়ক 

কম িকেিা 

িড়াইে  

আত্মকম িসিংস্থাঘ্নির সুঘ্নোগ  সৃনি হঘ্নব িড়াইে সদর উপঘ্নজো ৭টি 

ইউনিয়ঘ্নির প্রনেটিঘ্নে ২৫ জি 

কঘ্নর ১৭৫ জি দুঃস্থ ( নবধবা, 

স্বামী পনরেযাক্তা ও নিে িানেে  

মনহো ও নভ্ক্ষুকঘ্নক প্রকঘ্নের 

আওোয় প্রনিক্ষর্ অনুনিে  

৫৭ উপঘ্নজো িারী নিে িােি প্রনেঘ্নরাধ যসঘ্নের 

কাে িক্রম বৃনদ্ধকরঘ্নর্ সমনিগে প্রঘ্নচিাকরর্ 

১/৯/২০১৭ ৩১/১২/২০৭ িারী নিে িােি প্রনেঘ্নরাঘ্নধ  জিগঘ্নর্র মঘ্নে সঘ্নচেি বৃনদ্ধ পাঘ্নব নোরী রনর্ থোতন প্ররতনরোি কোর্ থক্রম 

বৃরদ্ধকরণ 

৫৮ যস্বচ্ছাঘ্নসবী িারী সিংগঠঘ্নির সদস্যঘ্নদর আর্ ি-

সামানজক উন্নয়ঘ্নির প্রঘ্নচিাকরর্ 

১/১/২০১৮ ৩০/৬/২০১৮ সিংগঠঘ্নির সদস্যঘ্নদর আর্ ি-সামানজক অবস্থার পনরবেিি হঘ্নব কস্বেোনসবী নোরী সংগঠননর আর্ থ-

সোমোরজক অবস্থোর উন্নয়নসোিন 

৫৯ অনলোইনন রবচোরোিীন মোমলোর তথ্য 

সংরক্ষণ ও কপ্ররণ 

১/৮/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ উপপররদশ থক  

কজলো মোদকদব্য রনয়ন্ত্রণ 

অরফসোনরর কোর্ থোলয়, 

নড়োইল 

রবচোরোিীন মোমলোর তথ্য েোল নোগোদ র্োকনব। 

প্ররসরকউশনসে কোনজর গুণগতমোন বৃরদ্ধ পোনব 

অনলোইনন মোমলোর েোলনোগোদ  

তথ্য সংরক্ষণকৃত 

৬০ অনলোইনন কমোবোইল ককোনট থর মোমোলোর 

তথ্য প্রদোন 

১/৯/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ কমোবোইল ককোনট থর মোমলোর তথ্য সবোই অবগত েনব, 

গনসনচতনতো বোড়নব 

অনলোইনন কমোবোইল ককোনট থর 

তথ্য আপনলোিকৃত 



৬১ প্ররশক্ষনণর মোধ্যনম দক্ষ মোনবসম্পদ 

নতরীকরণ (পু ৌঁরতর নতরী সরঞ্জোমোরদ ও 

ইনলকরট্রক প্ররশক্ষণ) 

১/৭/২০১৭ চলমোন কজল সুপোর 

কজলো কোরোগোর, নড়োইল 

শতেোগ বরদ স্বোবলরম্ব েনয় উঠনত পোনর  প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত 

৬২ মোদকোসি বরদনদর মোদকোসি েনত 

পররেোনণর উপোয় এবং পুনব থোসন 

১/৭/২০১৭ চলমোন কদশ, সমোজ ও পররবোরনক মোদকমুি রোখনত গুরুত্বপূণ থ 

ভূরমকো রোখনব 

-- 

৬৩  েথ্যবহুে যেসবুক গ্রুপ যপজ তেরী আগে 2017 িঘ্নভ্ম্বর 2017 সহকারী কনমিিার 

উপ-কর কনমিিাঘ্নরর 

কাে িােয়, িড়াইে 

কাজটি সম্পন্ন হঘ্নে সিংনিি ব্যনক্ত/প্রনেিাি যে যকাি 

সময় ভ্যাট সম্পকীে েথ্য পাঘ্নব 

যেসবুক গ্রুপ যপজ প্রস্তুেকৃে 

৬৪ েথ্যবহুে ওঘ্নয়বসাইট তেরী অঘ্নটাবর 

2017 

জানুয়ানর 201৮ প্রেযানিে কাজটি সম্পন্ন হঘ্নে সিংনিি ব্যনক্ত ঘঘ্নর বঘ্নস 

যেঘ্নকাি েথ্য পাঘ্নব 

ওঘ্নয়বসাইট প্রস্তুেকৃে 

৬৫ নোগররক কসবোনকন্দ্র চোলুকরণ ২৩/৭/২০১৭ চলমোন সেকোরী পররচোলক  

আিরলক পোসনপোট থ 

অরফস নড়োইল 

এই কোজটি দ্বোরো প্রনতযক নোগররক পোসনপোনট থর 

আনবদনপে পূরনণ সমস্যো র্োকনব নো 

নোগররক কসবো চোলুকৃত 

৬৬ েটলোইন চোলু ১৫/৮/২০১৭ চলমোন এই কসবো চোলু করনল প্রনতযক নোগররক অরফস 

চলোকোলীন সমনয় কল করনল তোৎক্ষরণক র্তটুকু সম্ভব 

সমোিোন ও সকল তথ্য কপনত পোরনব 

েটলোইন চোলুকৃত 

৬৭ নড়োইল কজলোর ৩টি উপনজলোর ৯টি গ্রোনম 

প্ররশক্ষণ পররচোলনো 

০১/৭/১৭ ৩০/৬/১৮ কজলো কমোন্ডযোন্ট 

(চুঃদোুঃ) 

আনসোর ও রেরিরপ, 

নড়োইল 

রননজনদর উন্নয়ন এবং চোকররর কক্ষনে ১০% ককোটো প্রোপ্য 

েনব 

প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত 

৬৮ নড়োইল কজলো সদনর ৬০ জন সদনস্যর 

অস্ত্রসে কম রলক প্ররশক্ষণ পররচোলনো 

০১/৭/১৭ ৩০/৬/১৮ রননজনদর উন্নয়ন এবং চোকররর কক্ষনে ১০% ককোটো প্রোপ্য 

েনব 

প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত 

৬৯ স্থোনীয় স্কুলগুনলোনত কজলোরেরিক 

সোংস্কৃরতক কম থকোন্ড, ইরতেোস ও ঐরতেয 

রবষনয় তথ্য প্রদোন(রননজর কজলোনক 

জোননো) 

১/৭/২০১৭ চলমোন কজলো কোলচোরোল 

অরফসোর 

কজলো রশল্পকলো 

একোনিরম, নড়োইল 

রনজ কজলো ও কদনশর ইরতেোস ঐরতেয সম্পনকথ সনচতন 

েওয়ো 

প্ররতনর্োরগতো ও সোংস্কৃরতক 

কম থকোন্ড অনুরষ্ঠত 

৭০ স্কুল, মোদ্রোসো ও কনলজরেরিক জোতীয় 

সংগীত রশক্ষো, মুরিনর্োদ্ধোর জবোনীনত 

যুনদ্ধর গল্প ও চলরচ্চে প্রদশ থন 

(সোপ্তোরেক/মোরসক/নেমোরসক) 

১/৭/২০১৭ চলমোন জোতীয় সংগীত রশক্ষো ও মুরিযুদ্ধনক জোনোসে িমীয় 

কগোড়োমী কর্নক দূনর র্োকো 

প্ররতনর্োরগতো ও সোংস্কৃরতক 

কম থকোন্ড অনুরষ্ঠত 

৭১ রপ্র-কপনমন্ট রমটোররং ব্যবস্থো ১/৭/২০১৭ চলমোন সেকোরী প্রনক শলী 

নড়োইল রবদযৎ সরবরোে 

ওনয়স্ট কজোন পোওয়োর 

রিরেরবউশন ককোম্পোরন 

রলরমনটি, নড়োইল 

রসনস্টম লস হ্রোস পোনব এবং রবদযৎ রবল  বনকয়ো র্োকনব 

নো  

রপ্র-কপনমন্ট রমটোররং ব্যবস্থো 

চোলুকৃত 

৭২ পুস্তক অন্তর্ভ থরিকরণ ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ লোইনেররয়োন 

সরকোরর গণগ্রন্থোগোর, 

নড়োইল 

রবরেন্ন রবষনয়র পুস্তক সংখ্যো বৃরদ্ধ পোনব পোঠক সংখ্যো বৃরদ্ধ 

৭৩ রবরেন্ন জোতীয় রদবস উদর্োপন ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সৃজনশীল পোঠক নতরী েনব জোতীয় রদবস উদর্োরপত 

৭৪ জব কণ থোর চোলু ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ চোকরর প্রতযোরশরো সুরবিো পোনব জব কণ থোর চোলুকৃত 

৭৫ উপঘ্নজো পনরষঘ্নদ যহেঘ্নিক্স স্থাপি  ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮  উপঘ্নজো নিব িাহী অনেসার 

িড়াইে সদর, িড়াইে 

উপঘ্নজো পনরষঘ্নদর নবনভ্ন্ন যসবা সিংক্রান্ত েথ্য যহেঘ্নিক্স 

যর্ঘ্নক সহঘ্নজ সিংগ্রহ করঘ্নে পারঘ্নব এবিং োঘ্নদর যভ্াগানন্ত 

যহেঘ্নিক্স স্থানপে ও যসবা 

প্রদািকৃে 



োঘব হঘ্নব    

৭৬ সদর উপঘ্নজোয় প্রনেটি ইউনিয়ঘ্নি একটি 

কঘ্নর প্রার্নমক নবদ্যােয় ও একটি  কঘ্নর 

মােনমক নবদ্যােয়ঘ্নক মঘ্নিে নবদ্যােঘ্নয় 

পনরর্েকরর্ 

১/৯/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮  নিক্ষার গুর্গেমাি বৃনদ্ধ পাঘ্নব, পাঠ পনরকেিা অনুোয়ী 

পাঠদাি নিনিে হঘ্নব 

১৩টি প্রার্নমক  নবদ্যােয় 

ও ১৩টি মােনমক 

নবদ্যােয় মঘ্নিে নবদ্যােয় 

নহঘ্নসঘ্নব যঘানষে 

৭৭ ওয়ািেপ সানভ্ িঘ্নসর মােঘ্নম ভূনম 

সিংক্রান্ত মামোর দ্রুে নিষ্পনি 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সহকারী কনমিিার(ভূনম  

িড়াইে সদর 

 

ভুনম সিংক্রান্ত মামোর জট কমঘ্নব। যসবা গ্রহর্ ও প্রদাঘ্নি 

দীঘ িসূনিো নিরসি হঘ্নব। যসবা গ্রনহোরা অনে স্বে সমঘ্নয় 

োঘ্নদর প্রেযানিে যসবা পাঘ্নবি। জিগর্ নিঘ্নজ অনেঘ্নস এঘ্নস 

োঘ্নদর যসবা গ্রহঘ্নর্ উৎসাহী হঘ্নব। এঘ্নে দাোে/প্রোরক চঘ্নক্রর 

যদৌরাত্ব কমঘ্নব 

ভূনম সিংক্রান্ত মামো 

নিষ্পনিকৃে  

৭৮ চানিিা নভ্টির একসিা োইঘ্নসস 

িবায়ি সহজীকরর্  

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সিংনিি হাট-বাজার সঘ্নরজনমি পনরদি িিপূব িক োৎক্ষনর্কভ্াঘ্নব 

োইঘ্নসস িবায়ি করা হঘ্নব। েঘ্নে যসবা গ্রহীোগঘ্নর্র অনেঘ্নস 

আসঘ্নে হঘ্নব িা। এঘ্নে সময় ও খরচ দটিই োঘব হঘ্নব  

আনুমানিক ৪৫০ জঘ্নির 

োইঘ্নসস িবায়িকৃে  

৭৯ ইউনিয়ি নিনজটাে যসন্টার যর্ঘ্নক ই-

যমইঘ্নের মােঘ্নম অনপ িে সম্পনির নেজ 

িবায়ঘ্নির আঘ্নবদি গ্রহর্ 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ অনপ িে সম্পনির নেজ গ্রহীোগর্ সহঘ্নজ নেজ িবায়ি করঘ্নে 

পারঘ্নবি। েঘ্নে যসবা গ্রহীোগঘ্নর্র অনেঘ্নস আসঘ্নে হঘ্নব িা। 

এঘ্নে সময় ও খরচ দটিই োঘব হঘ্নব  

আনুমানিক ৩৫০টি 

নেজঘ্নকস িবায়িকৃে 

৮০ রিনপোট কণ থোর সৃজন ও কমোবোইল কফোননর 

মোধ্যনম পররবোর পররকল্পনো পদ্ধরত ও 

প্রসবপূব থ কসবোর ড্রপ  আউট েোর হ্রোসকরণ 

 জুোই ২০১৭ 

 

চেমাি 

 

উপঘ্নজো পনরবার পনরকেিা 

কম িকেিা, িড়াইে সদর 

পররবোর পররকল্পনো পদ্ধরত ও প্রসবপূব থ কসবোর ড্রপ  আউট করোি 

হঘ্নব। বেিমাঘ্নি ড্রপ আউট আঘ্নছ- ৩০% 

যসবা চালুকৃে 

৮১ মোতৃ ও রশশু মৃত্যয হ্রোসকরনণ প্রোরতষ্ঠোরনক 

কিরলেোরর বৃরদ্ধর জন্য সনচতনতোমূলক 

প্রকল্প গ্রেণ 

জুোই ২০১৭  জুি ২০১৮ 

 

প্রোরতষ্ঠোরনক কিরলেোরর বৃরদ্ধ ঘটনব এবং  মোতৃ মৃত্যয ও রশশু 

মৃত্যয কমনব 

বতথমোনন ৫০%  রনয়নছ 

প্রানেিানিক যিনেভ্ানরর 

সিংখ্যা বৃনদ্ধকরর্ 

৮২ স্কুে পে িাঘ্নয় FPI  কর্তিক প্রার্নমক 

স্বাস্থয নিক্ষা স্কুে যসিি পনরচােিা 

জুোই ২০১৭ চেমাি 

 

প্রনে সপ্তাঘ্নহ এক নদি একটি স্কুঘ্নে FPI গর্ কর্তিক প্রার্নমক 

স্বাস্থয নিক্ষা যসিি পনরচােিার েঘ্নে ২৮টি স্কুঘ্নের নিক্ষার্ীগর্ 

স্বাস্থয নবষঘ্নয় সঘ্নচেি হঘ্নব।  

স্বাস্থয নিক্ষা নবষঘ্নয় যসিি 

অনুনিে   

৮৩ ‘রকনশোরী মনিল’ প্রজনন স্বোস্থয ও 

বোল্যরববোে করোি এবং স্যোরনটোরী 

ন্যোপরকন রবতরণ 

  জুোই ২০১৭ 

 

জুি ২০১৮ ৬ি যেনর্ যর্ঘ্নক ১০ম যেনর্ পে িন্ত নকঘ্নিার-নকঘ্নিারীঘ্নদর 

প্রজিি স্বাস্থয সম্পঘ্নকি অবনহে করা ও বাল্যনববাঘ্নহর কুেে 

তুঘ্নে ধঘ্নর োঘ্নদর সঘ্নচেি কঘ্নর যোো 

স্যোরনটোরী ন্যোপরকন 

রবতরণকৃত 

 

৮৪ 

 

পররবোর কল্যোণ সেকোরী ও পররবোর 

পররকল্পনো পররদশ থনকর মোধ্যনম রশশু 

জনের ৭ রদননর মনধ্য জে রনবন্ধন 

সম্পন্নকরণ  

 

জুোই ২০১৭ 

 

চেমাি সময়মত জে রনবন্ধন সম্পন্ন েনব এবং  প্রোরতষ্ঠোরনক জটিলতো ও 

তনথ্যর অেোব  হ্রোস পোনব  

 

জে রনবরন্ধত  

৮৫ অরেজ্ঞতো রবরনমনয়র মোধ্যনম কমীনদর 

দক্ষতো ও কসবোর গুণগত মোন বৃরদ্ধকরণ 

জুোই ২০১৭ জুি ২০১৮ কমীনদর দক্ষতো ও কসবোর গুণগত মোন বৃরদ্ধ পোনব কসবো প্রদোননর সময়, ব্যয় 

ও রেরজট হ্রোস পোনব 



৮৬ প্রোর্রমক স্বোস্থয রশক্ষো কোর্ থক্রম উন্নয়ন ও 

সম্প্রসোরনণর লনক্ষয পররবোর পররকল্পনো 

পররদশ থক কতৃথক ৫ম ক্রণ কর্নক ৯ম ক্রণ 

পর্ থন্ত স্বোস্থয রশক্ষো কসশন পররচোলনো 

আগে ২০১৭ 

 

 

চেমাি ৫ম ক্রণ কর্নক ৯ম ক্রণ পর্ থন্ত  ছোে ছোেীনদর প্রোর্রমক স্বোস্থয 

রশক্ষো, পুরি, েোইরজন ও স্যোরননটশন রবষনয় িোরণো লোে েনব  

প্রার্নমক স্বাস্থয নিক্ষা 

সম্পঘ্নকি জ্ঞাি োভ্  

৮৭ েোতোনেোগী মুরিনর্োদ্ধোনদর েোতোর অর্ থ 

প্রোরপ্ত সেজীকরণ। এসভএমভএস প্ররক্রয়োর 

মোধ্যনম মুরিনর্োদ্ধোনদর েোতো রবতরনণর 

সময়সূরচ সম্পনকথ অবগত করো 

১/৭/২০১৭ চেমাি  উপঘ্নজো সমাজঘ্নসবা 

অনেসার, িড়াইে সদর 

িড়াইে 

এই প্ররক্রয়োর মোধ্যনম েোতোনেোগী মুরিনর্োদ্ধোরো সেজ ও দ্রুত 

সমনয়র মোধ্যনম েোতোর অর্ থ গ্রেণ করনত পোরনব এবং ব্যোংক 

েনত েোতোর অর্ থ উনিোলননর সময় ও তোররখ জোননত পোরনবন 

এস.এম.এস যসবা 

চালুকৃে 

৮৮ রেক্ষোবৃরিনত রননয়োরজত ব্যরিনদর 

সমোজনসবো অরিদপ্তনরর রবদ্যমোন েোতোসে 

রবরেন্ন কম থসূরচনত অন্তথভূিকরণ 

১/৭/২০১৭ ৩১/১২/২০১৯  রেক্ষোবৃরিনত রননয়োরজত জননগোরষ্ঠর জীবনমোন উন্নয়ন পুিব িানসে নভ্ক্ষুকঘ্নদর 

জীবিমাি উন্নয়ঘ্নি ভ্াো 

নবেরর্ হার বৃনদ্ধ 

৮৯ যভ্জাে সার প্রনেঘ্নরাঘ্নধ েথ্য প্রযুনক্তর 

ব্যবহার নিনিে কঘ্নর কৃষঘ্নকর যভ্াগানন্ত 

োঘব 

১/৭/২০১৭ চেমাি  কৃনষ সম্প্রসারর্ অনেসার 

িড়াইে সদর 

 কৃষক সহঘ্নজ যভ্জাে সার সম্পঘ্নকি জািঘ্নে পারঘ্নব এবিং োরা 

সহঘ্নজ সঠিক সমঘ্নয় সার প্রঘ্নয়াঘ্নগর মােঘ্নম েেি বৃনদ্ধ করঘ্নে 

পারঘ্নব 

কৃষকঘ্নদর সঘ্নচেিো 

বৃনদ্ধঘ্নে আইনসটির 

ব্যবহার বৃনদ্ধ 

৯০ ভ্নেিকৃে নিশুঘ্নদর িেভ্াগ উপনস্থনে 

নিনিেকরর্ 

২/৭/২০১৭ চেমাি   উপঘ্নজো নিক্ষা অনেসার 

িড়াইে সদর 

অনুপনস্থনের হার কমঘ্নব, নিক্ষার্ীর হার বৃনদ্ধ পাঘ্নব এবিং 

মািসম্মে নিক্ষা গ্রহর্ করঘ্নে পারঘ্নব 

ঝঘ্নর পড়া হ্রাস  

৯১ সমবাঘ্নয়র মােঘ্নম নবধবা ও দস্থ 

মনহোঘ্নদর যটকসই উন্নয়ি 

১/৭/২০১৭ চেমাি   উপঘ্নজো সমবায় 

অনেসার, িড়াইে সদর 

 

ইউনিয়ঘ্নির নবধবা ও দুঃস্থ মনহোঘ্নদর সমবাঘ্নয়র মােঘ্নম 

উৎপাদিমুখী কাঘ্নজর সাঘ্নর্ সম্পকৃ্ত কঘ্নর আত্মনিভ্িরিীে করা 

নবধবা ও দুঃস্থ মনহোঘ্নদর 

আত্মনিভ্িরিীে করা 

৯২ ”সমবায়ীঘ্নদর উৎপানদে পণ্য 

বাজারজােকরঘ্নর্র মােঘ্নম যটকসই 

উন্নয়ি” 

১/৭/২০১৭ 

 

৩০/৬/২০১৮ সমবায়ীঘ্নদর উৎপানদে পণ্য অিোইঘ্নি ও সরাসনর 

বাজারজােকরর্ হঘ্নব। অনধক মুিাো পাঘ্নব, সনমনে অনধক 

োভ্বাি হঘ্নব, িতুি িতুি পণ্য উৎপাদি হঘ্নব, সনমনে যটকসই 

হঘ্নব 

পঘ্নণ্যর 

বাজারজােকরঘ্নর্র 

সুঘ্নোগ বৃনদ্ধ 



 
৯৩ মৎস্য খাদ্য পরীক্ষাগাঘ্নর পরীক্ষা কঘ্নর প্রাপ্ত 

েোেে ই-প্রযুনক্তর মােঘ্নম 

সুেেঘ্নভ্াগীঘ্নদরঘ্নক জািাঘ্নিা 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ নসনিয়র উপঘ্নজো মৎস্য 

অনেসার, িড়াইে সদর 

িড়াইে 

গুর্গে মাঘ্নির মাঘ্নছর খাদ্য ভ্াে মাঘ্নির নচিংনড়/মাছ ই-প্রযুনক্তর মােঘ্নম 

সুেেঘ্নভ্াগীঘ্নদরঘ্নক অবগে 

করা  

৯৪ সুস্থ র্াকঘ্নে স্বাস্থয অভ্যাস ১/৭/২০১৭ চেমাি   উপসহকারী প্রঘ্নকৌিেী 

জিস্বাস্থয প্রঘ্নকৌিে 

অনধদপ্তর িড়াইে সদর 

নিয়নমে সাবাি এবিং পানির সঠিক ব্যবহাঘ্নরর মােঘ্নম যরাগ 

প্রনেঘ্নরাধ যর্ঘ্নক সকঘ্নে পনরিার্ পাঘ্নব ও সু-স্বাঘ্নস্থযর অনধকারী 

হঘ্নব  

সুস্থ স্বাস্থয নিনিেকৃে 

৯৫ গ্রাম্য রাস্তা উন্নয়ঘ্নির মােঘ্নম যোগাঘ্নোগ 

ব্যবস্থা সহনজকরর্ 

১/৭/২০১৭ চেমাি  উপঘ্নজো প্রঘ্নকৌিেী 

িড়াইে সদর 

 

গ্রাম্য রাস্তা সিং্ার হঘ্নব এবিং সাধারর্ মানুষ সহঘ্নজ স্বাচ্ছঘ্নি 

চোচে করঘ্নে পাঘ্নব  

গ্রাম্য রাস্তার উন্নয়িসানধে 

৯৬ সঠিক যরনজঘ্নেিি নিনিেকরঘ্নর্র 

মােঘ্নম টিকাদাি কাে িক্রম সেেীকরর্ 

১/৭/২০১৭ চেমাি   উপঘ্নজো স্বাস্থয ও প: প: 

কম িকেিা, িড়াইে সদর 

 

ইউনিয়ি কনমউনিটি নিনিক এর কমীঘ্নদর মােঘ্নম সকে 

নিশুঘ্নদর টিকাদাি নিনিেকরঘ্নর্র মােঘ্নম যরাগ ব্যানধ যর্ঘ্নক 

মুক্ত র্াকঘ্নব  

নিশুঘ্নদর টিকাদাি 

নিনিেকরর্ 

৯৭ গেথবতী ও নবজোতক কররজনেশন শতেোগ 

রনরিতকরণ  
১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ শতেোগ কররজনেশন সম্ভব েনব, শতেোগ টিকোদোন সম্ভব েনব। 

টিকোদোননর গুনগত ও পররমোণগত মোন বৃরদ্ধ পোনব  

গেথবতী ও নবজোতক 

কররজনেশনকৃত 

৯৮ ধািঘ্নক্ষঘ্নের আইঘ্নে উন্নেজাঘ্নের পাঘ্নটর 

চারা যরাপঘ্নর্  মােঘ্নম পাঘ্নটর বীজ 

উৎপাদঘ্নির পািাপানি ধািঘ্নক্ষঘ্নের 

যপাকামাকড় দমি 

১/৭/২০১৭ চেমাি   উপঘ্নজো পাট উন্নয়ি 

অনেসার, িড়াইে সদর 

 

ধািঘ্নক্ষঘ্নের আইঘ্নে উন্নেজাঘ্নের পাঘ্নটর চারা যরাপর্ 

করঘ্নে পাঘ্নটর েেি বৃনদ্ধ পাঘ্নব এবিং পাঘ্নটর উপর পানখ 

বসঘ্নব ও ধাঘ্নির যপাকামাঘ্নকাড় দমি করঘ্নব। েঘ্নে েেি 

বৃনদ্ধ পাঘ্নব এবিং পাট বীজ উৎপাদি হঘ্নব োঘ্নে চাষীঘ্নদর 

পাট বীঘ্নজর চানহদা পূরর্ হঘ্নব 

প্রকঘ্নের কাে িক্রম ৩৫% 

সম্পন্ন হঘ্নয়ঘ্নছ এবিং 

প্রকেটি সম্প্রসানরে 

নহসাঘ্নব চেমাি আঘ্নছ 

৯৯ ক্ষুদ্র ঋর্ প্রদাঘ্নির জন্য আনুিানিক দে 

গঠি এবিং অনভ্ে জিঘ্নগািীঘ্নক 

স্বাবেম্বীকরর্ 

১/৭/২০১৭  চেমাি  ইউআরনিও 

নবআরনিনব, িড়াইে সদর 

 

অর্ িনিনেকভ্াঘ্নব স্বাবেম্বী হঘ্নব এবিং সানব িক জীবঘ্নির মাি 

উন্নয়ি ঘটঘ্নব 

প্রকঘ্নের কাে িক্রম ৩৫% 

সম্পন্ন হঘ্নয়ঘ্নছ এবিং 

প্রকেটি সম্প্রসানরে 

নহসাঘ্নব চেমাি আঘ্নছ 

১০০ সনমনের সদস্যঘ্নদর ঋঘ্নর্র মােঘ্নম 

অর্ িনিনেকভ্াঘ্নব স্বাবেম্বীকরর্  

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ ইউ,আর,নি ও 

এ.আর.নি.ও 

এ.আর.নি.ও(ই  

অর্ িনিনেকভ্াঘ্নব স্বাবেম্বী হঘ্নব জিগঘ্নর্র জীবিমাি উন্নয়ি 

হঘ্নব 

১০১ সদস্যঘ্নদর স্বাস্থযসম্মে পনরঘ্নবঘ্নি  বসবাঘ্নসর 

জন্য পনরঘ্নবি তেরীঘ্নে সহঘ্নোনগোকরর্  

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সুস্থ পনরঘ্নবঘ্নি বসবাস করঘ্নে যরাগমুক্ত ও পনর্ার পনরচ্ছন্ন 

জীবি োপি করঘ্নে পারঘ্নব 

জিগঘ্নর্র জীবিমাি উন্নয়ি 

হঘ্নব 

১০২ মনহো সদস্যঘ্নদর উৎপানদে দ্রব্য 

বাজারজােকরঘ্নর্র ব্যবস্থাকরর্ 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ অর্ িনিনেকভ্াঘ্নব স্বাবেম্বী হঘ্নব, সামানজক নিরাপিা ও 

মে িাদা বাড়ঘ্নব  

জিগঘ্নর্র জীবিমাি 

উন্নয়ি হঘ্নব 

১০৩ সদস্যঘ্নদর ১০০% নিরক্ষরো দূরীকরর্  ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সামানজক নিরাপিা ও মে িাদা বাড়ঘ্নব জিগঘ্নর্র জীবিমাি 

উন্নে হঘ্নব 

১০৪ ভ্ঘ্নয়স কঘ্নের মােঘ্নম সদস্যঘ্নদর ঋর্ 

পনরঘ্নিাঘ্নধর োনগদ প্রদাি 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ সময় সােয় হঘ্নব। োোয়াঘ্নের খরচ বাচঘ্নব, সদস্যরা ঋর্ 

পনরঘ্নিাঘ্নধ আগ্রহী হঘ্নব, যখোপী সদস্য সিংখ্যা কমঘ্নব 

যসবা প্রদাঘ্নির সময়, ব্যয় 

ও নভ্নজট কমঘ্নব 



 
১০৫ কেজোল সোর প্ররতনরোনি তথ্য প্রযুরির 

ব্যবেোর রনরিত কনর কৃষনকর কেোগোরমত্ম 

লোঘব 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ কৃরষ সম্প্রসোরণ অরফসোর 

নড়োইল সদর 

ফোউনন্ডশন প্ররশক্ষনণর মোধ্যনম কৃষনকর সনচতনতো বৃরদ্ধ পোনব 

এবং কেোগোরন্ত  লোঘব েনব 

কেজোল সোর প্ররতনরোনি তথ্য 

প্রযুরি ব্যবহৃত 

১০৬ িড়াইে সদর উপঘ্নজোর যপৌরসভ্া 

ব্লঘ্নকর দূগ িাপুর গ্রাঘ্নম আধুনিক উপাঘ্নয় 

যগাবর সিংরক্ষর্, ভ্ানম ি কঘ্নম্পাি 

উৎপাদি ও ব্যবহার  

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ উপঘ্নজো কৃনষ অনেসার 

িড়াইে সদর 

 

রাসায়নিক স্যার কম পনরমার্ ব্যবহার হঘ্নব। নবষমুক্তভ্াঘ্নব 

সবনজ উৎপাদি করঘ্নে পারঘ্নব। তজব্য স্যাঘ্নরর ব্যবহার বৃনদ্ধ 

পাঘ্নব। মাটির স্বাস্থয রক্ষা হঘ্নব। কৃষকঘ্নদর আর্ ি-সামানজক 

অবস্থার উন্নয়ি হঘ্নব। তজব্য উপাঘ্নয় খাদ্য উৎপাদি হঘ্নব। 

কৃষঘ্নকর আয় বৃনদ্ধ পাঘ্নব   

তজব সাঘ্নরর ব্যবহার বৃনদ্ধ 

পাঘ্নব এবিং মাটির স্বাস্থয 

সুরক্ষা হঘ্নব 

১০৭ উপসহকারী কৃনষ কম িকেিাগর্ 

Facebook এর মােঘ্নম কৃষকঘ্নদর 

েসঘ্নের োবেীয় সমস্যার সমাধাি প্রদাি 

১/৭/২০১৭ চেমাি অনেসহঘ্নজ োর সমস্যার সমাধাি এবিং প্রঘ্নয়াজিীয় পরামি ি 

পাওয়ায় কৃষঘ্নকর অর্ ি, সময় এবিং েঘ্নমর সােয় হঘ্নচ্ছ। এঘ্নে 

কঘ্নর কম খরঘ্নচ অনধক োভ্ হঘ্নচ্ছ এবিং কৃষঘ্নকর উৎপাদি 

বাড়ঘ্নছ। ো আর্ ি-সামানজক উন্নয়ঘ্নি ভূনমকা রাখঘ্নছ 

কৃষক অনেসহঘ্নজ োর 

সমস্যার সমাধাি ও 

প্রঘ্নয়াজিীয় পরামি ি পাওয়ায় 

নবষয়টি জিনপ্রয় হঘ্নচ্ছ এবিং 

যমাবাইে  যোি সকঘ্নের 

হাঘ্নে র্াকায় ও ব্যবহার 

করঘ্নে পারায় পদ্ধনেটির 

স্থানয়ত্ব বাড়ঘ্নছ 

১০৮ যমাবাইঘ্নে SAAO যদর ব্লঘ্নক উপনস্থনে 

নিনিেকরর্ ( উপ সহকারী কৃনষ 

কম িকেিার 3G যমাবাইে যোঘ্নি video 

কঘ্নের মােঘ্নম ব্লঘ্নক বা কৃষঘ্নকর মাঘ্নঠ বা 

ইউনিয়িস্থ কৃনষ পরামি ি যকঘ্নে উপনস্থনে 

নিনিে করঘ্নে হঘ্নব। 3G যসবা িা র্াকঘ্নে 

ভ্ঘ্নয়জ কঘ্নের মােঘ্নম োর সাঘ্নর্ কর্া 

বঘ্নে অর্বা নিকটস্থ যে যকাি কৃষঘ্নকর বা 

অন্য যকাি ব্যানক্তর সাঘ্নর্ কর্া বঘ্নে 

উপনস্থনে নিনিে করঘ্নে হঘ্নব  

১/৭/২০১৭ চেমাি উপসহকারী কৃনষ কম িকেিা োর  যমাবাইে যোঘ্নি Voice 

call/Video Call এর মােঘ্নম ব্লঘ্নক বা কৃষঘ্নকর মাঘ্নঠ বা 

ইউনিয়িস্থ কৃনষ পরামি ি যকঘ্নে উপনস্থনে নিনিে করা হঘ্নচ্ছ। 

Voice call/Video Call এর মােঘ্নম উপ সহকারী কৃনষ 

কম িকেিা এবিং নিকটস্থ যে যকাি কৃষঘ্নকর বা নিেীয় যকাি 

ব্যনক্তর সাঘ্নর্ কর্া বঘ্নে উপনস্থনে নিনিে করা হঘ্নচ্ছ। ব্লঘ্নক 

োঘ্নদর উপনস্থনে নিনিে হওয়ায় কৃষক অনে সহঘ্নজ োর 

সমস্যার সমাধাি এবিং প্রঘ্নয়াজিীয় পরামি ি পাওয়ায় কৃষঘ্নকর 

অর্ ি, সময় এবিং েঘ্নমর সােয় হঘ্নচ্ছ। এঘ্নে কঘ্নর কম খরঘ্নচ 

অনধক োভ্ হঘ্নচ্ছ এবিং কৃষঘ্নকর উৎপাদি বাড়ঘ্নছ। ো আর্ ি-

সামানজক উন্নয়ঘ্নি ভূনমকা রাখঘ্নচ্ছ  

অনে সহঘ্নজ সম্প্রসারর্ 

কমীঘ্নদর ব্লঘ্নক অর্ িাৎ কৃষঘ্নকর 

কাঘ্নছ অবস্থাি নিনিে করা 

োঘ্নচ্ছ, যসঘ্নহতু পদ্ধনেটির 

স্থানয়ত্ব বাড়ঘ্নছ 

১০৯ মোধ্যরমক ও উচ্চ মোধ্যরমক রবদ্যোলয় ও 

কনলজগুনলোনত কমনয়নদর জন্য স্যোননটোরী 

ন্যোপকীন রবতরণ 

১/৭/২০১৭ চলমোন  উপনজলো রনব থোেী অরফসোর 

কলোেোগড়ো, নড়োইল 

রশক্ষোর মোন উন্নয়ন, ছোেীনদর শতেোগ উপরস্থরত, শোরীররক 

সুস্থতো ইতযোরদ 

মোধ্যরমক ও উচ্চ মোধ্যরমক 

রবদ্যোলয় ও কনলনজর ছোেীরো 

এ প্রকনল্পর আওতোয় আসনব 

১১০ রিরজটোল বোংলোনদশ ও ই-নরর্ 

ব্যবস্থোপনো সম্পনকথ জনগণনক  

অবরেতকরণ এবং ই-নরর্র 

কোর্ থক্রম বোসত্মবোয়ননর মোধ্যনম 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ স্বল্পসমনয়, স্বল্প খরনচ জনগনণর কদোরগড়োয় কসবো 

রনরিত েনব 

সমগ্র উপনজলোর 

জনগণ কসবোর আওতোয় 

আসনব 



জননসবো রনরিত করো 

১১১ নোমজোরর/জমোখোররজ প্ররক্রয়ো সেজীকরণ ১/৭/১৭ ৩০/৬/১৮ সেকোরী করমশনোর (ভূরম) 

কলোেোগড়ো, নড়োইল 

পররমোণগত লক্ষয-১৭০০ টি মোমলো রনষ্পরি করো সম্ভব েনব 

১। সরকোনররর রোজস্ব বৃরদ্ধ পোনব  

২। দোলোল চক্র প্ররতেত করো সম্ভব েনব 

৩। সরকোনরর প্ররত কসবো প্রতযোরশনদর  আস্থো বৃরদ্ধ পোনব 

বছনর ১৭০০ টি মোমলো 

রনষ্পরিকৃত 

১১২ সনরজরমনন প্রকৃত ভূরমেীন বোছোইপূব থক 

কৃরষ খোস জরম বনদোবস্ত প্রদোন 

১/৭/১৭ ৩০/৬/১৮ সনরজরমনন আনবদনকোরী বোছোই করনল জনগণ দোলোল চনক্রর 

রনকট কর্নক দূনর র্োকনব, েয়রোরন ও কেোগোরন্ত দূর েনব এবং 

স্বল্প সমনয় প্রকৃত ভূরমেীননদর মোনে কৃরষ খোস জরম বনদোবস্ত 

কদয়ো সম্ভব েনব 

ভূরমেীননক ভূরম বনদোবস্তকৃত 

১১৩ রে,রপ লীজ ককনসর িোটোনবজ নতরী ও 

কপোট থোনল আপনলোিকরণ  

১/৭/১৭ ৩০/৬/১৮ রেভরপ “ক” তফরসলর্ভি ভূরমর সুষ্ঠু ব্যবস্থোপনো ও লীজ 

নবোয়ন সেজীকরণ 

িোটোনবজ প্রস্তুতকৃত 

১১৪ অসেোয় ও দস্থ মরেলোনদর 

প্যোনকট নতরর প্ররশক্ষণ ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ 

উপনজলো মরেলো 

রবষয়ক কম থকতথো, 

কলোেোগড়ো, নড়োইল 

প্যোনকট নতরর প্ররশক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋনণর মোধ্যনম 

মরেলোনদর আত্মকম থসংস্থোননর সুনর্োগ নতরী করো 

প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত 

১১৫ মোঠ পর্ থোনয় চোষীনদর 

কদোরনগোড়োয় মৎস্য চোষ 

সম্প্রসোরণ কসবো কপ ছোননো 

রনরিতকরণ 

১/৭/২০১৭ 

৩০/৬/২০১৮ 
উপনজলো মৎস্য 

কম থকতথো 

কলোেোগড়ো, নড়োইল 

চোষীকদর সময়, পররদশ থন ও অনর্ থর অপচয় েনব 

নো। প্রযুরি রনে থর রনরোপদ মৎস্য উৎপোদন বৃরদ্ধ 

পোনব, চোষীরো অর্ থননরতকেোনব অরিকতর 

লোেবোন েনব এবং খোদ্য ও পুরির রনরোপিো 

রনরিত েনব 

৫০০০ জন মৎস্য চোষী, 

কজনল ও মৎস্য 

উনদ্যোিো এ কসবোর 

আওতোয় আসনব 

১১৬ ১৮-৩৫ বছর কবকোর যুব জররপ 

ও কবকোরমুি ইউরনয়ন কঘোষণো 

করো 

১/৭/২০১৭ 
৩০/৬/২০১৮ 

উপনজলো যুব উন্নয়ন 

কম থকতথো 

কলোেোগড়ো, নড়োইল 
 

১৮-৩৫ বছনরর প্রকৃত কবকোর যুব/যুব নোরী 

জররপ কনর রচরিতপূব থক উপনর্োগী উৎপোদনমুখী 

রবরেন্ন রবষনয় প্ররশক্ষণ ও ঋণ সেোয়তো রদনয় 

কবকোরমুি ইউরনয়ন কঘোষণো করো 

কবকোরমুি কোরশপুর ইউরনয়ন 

কঘোরষত 

১১৭ কৃষকনদর িোটোনবজ নতরী কনর অনলোইনন 

আপনলোি করো  

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ উপনজলো কৃরষ অরফসোর 

কলোেোগড়ো, নড়োইল 

প্রকৃত কৃষকনদর তোরলকো সেজলেয েনব িোটোনবজ আপনলোিকৃত 

১১৮ কৃষকনদর সবরজ/ ফল জোতীয় ফসল নি 

নো েয় কস রবষনয় প্ররশক্ষণ প্রদোন 

০১/৭/২০১৭ ৩০/৬/১৮ কৃরষ সম্প্রসোরণ অরফসোর 

কলোেোগড়ো, নড়োইল 

কৃষনকর আরর্ থক ক্ষরতর পররমোণ কম েনব প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত 

১১৯ রিরজটোল বোংলোনদশ ও ই-নরর্ ব্যবস্থোপনো 

সম্পনকথ জনগণনক  অবরেতকরণ এবং ই-

নরর্র কোর্ থক্রম বোসত্মবোয়ননর মোধ্যনম 

জননসবো রনরিত করো 

১/৭/২০১৭ চেমাি উপনজলো রনব থোেী অরফসোর 

কোরলয়ো, নড়োইল 

স্বল্পসমনয়, স্বল্প খরনচ জনগনণর কদোড় গড়োয় কসবো রনরিত 

েনব 

সমগ্র উপনজলোর জনগণ 

কসবোর আওতোয় আসনব 



 
১২০ উপনজলোর প্রতযমত্ম অিনলর মোধ্যরমক 

সত্মনরর রশক্ষো প্ররতষ্ঠোননর দররদ্র ও কমিোবী 

ছোে/ছোেীনদর মোনে স্কুল ব্যোগ ও ছোেীনদর 

মোনে বোইসোইনকল রবতরণ 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮  উপনজলোর প্রতযমত্ম অিনলর মোধ্যরমক সত্মনরর রশক্ষো 

প্ররতষ্ঠোননর রশক্ষোর্ীনদর মোনে স্কুল ব্যোগ ও বোইসোইনকল 

রবতরণ করো েনল সংরশস্নি রশক্ষো প্ররতষ্ঠোনন রশক্ষোর্ীনদর 

শতেোগ উপরস্থরত রনরিত করো র্োনব 

স্কুল ব্যোগ  ও বোইসোইনকল 

রবতরণকৃত 

১২১ অরপ থত সম্পরির লীজ ককনসর িোটোনবজ 

নতরর ও উপনজলো কপোট থোনল আপনলোিকরণ   

১/৭/২০১৭ চলমোন  সেকোরী করমশনোর (ভূরম) 

কোরলয়ো 

 

জনগণ ঘনর বনসই অরপ থত সম্পরির লীজ ককনসর তথ্য 

জোননত পোরনব 

অরপ থত সম্পরির লীজ ককনসর 

িোটোনবজ প্রস্তুতকৃত ও কপোট থোনল 

আপনলোিকৃত 

১২২ আরভএস বরে স্কযোনপূব থক িোটোনবজ নতরর ১/৭/২০১৭ চলমোন  স্বল্প সমনয় তথ্য প্রদোন সম্ভব েনব আরভএস বরে স্কযোনপূব থক 

িোটোনবজ প্রস্তুতকৃত 

১২৩ ক্রণকক্ষ পররস্কোর ও ঝুরড় স্থোপন এবং 

বোর্রুম পররস্কোর পররেন্নতো করণ  

১/৭/২০১৭ চলমোন  উপনজলো মোধ্যরমক রশক্ষো 

অরফসোর, কোরলয়ো, নড়োইল 

রশক্ষোর মোন উন্নয়ন, ছোেীনদর শতেোগ উপরস্থরত, 

ক্রণকনক্ষর পররনবশ উন্নয়ন ও শোরীররক সুস্থতো বোজোয় 

র্োকনব 

মোধ্যরমক ও উচ্চ মোধ্যরমক 

রবদ্যোলয় ও কনলনজর রশক্ষোর্ীরো 

এ প্রকনল্পর আওতোয় আসনব 

১২৪ সুরচ রশনল্পর উন্নয়ন 
 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ উপনজলো মরেলো রবষয়ক 

কম থকতথো 

কোরলয়ো, নড়োইল 

সূরচ রশনল্পর প্ররশক্ষনণর মোধ্যনম মরেলোনদর 

আত্মকম থসংস্থোননর সুনর্োগ নতরী েনব এবং দোররদ্রতো দূর 

েনব 

সূরচ রশনল্পর উন্নয়ন সোরিত 

১২৫ রনরোপদ ও গুণগত মোননর রচংরড় উৎপোদন ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ উপনজলো মৎস্য কম থকতথো 

কোরলয়ো, নড়োইল 

উপনজলো মৎস্য অরফনসর তত্ত্বোবিোনন রচংরড় চোষীনদর 

সঠিক প্ররশক্ষনণর মোধ্যনম রবনদনশ রপ্তোনীনর্োগ্য রনরোপদ ও 

গুণগত মোননর রচংরড়  উৎপোদন করো 

রচংরড় চোষী, কজনল ও মৎস্য 

উনদ্যোিো এ কসবোর আওতোয় 

আসনব 

১২৬ ১৮-৩৫ বছনরর কবকোর যুব জররপ ও 

কবকোরমুি ইউরনয়ন কঘোষণো করো 

১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ উপনজলো যুব উন্নয়ন 

কম থকতথো  

কোরলয়ো, নড়োইল 

১৮-৩৫ বছনরর প্রকৃত কবকোর যুবনদর জররপ কনর 

রচরিতপূব থক উপনর্োগী উৎপোদনমুখী রবরেন্ন রবষনয় প্ররশক্ষণ 

ও ঋণ সেোয়তো রদনয় কবকোরমুি ইউরনয়ন কঘোষণো করো 

কবকোরমুি ইউরনয়ন কঘোরষত 

১২৭ কৃষকনদর চোরেদোরেরিক প্ররশক্ষণ প্রদোন ১/৭/২০১৭ ৩০/৬/২০১৮ উপনজলো কৃরষ অরফসোর 

কোরলয়ো, নড়োইল 

কৃষকনদর দক্ষতো বোড়নব চোরেদোরেরিক প্ররশক্ষণ অনুরষ্ঠত 

১২৮ কোরলয়ো উপনজলোয় ইউরনয়নরেরিক কৃষক 

িোটোনবজ নতরী 

০১/৭/২০১৭ ৩০/৬/১৮ কৃরষ সম্প্রসোরণ অরফসোর 

কোরলয়ো, নড়োইল 

কৃষক সংগঠিত করো র্োনব ইউরনয়নরেরিক কৃষক িোটোনবজ 

প্রস্তুতকৃত 

 

 

 

 

  (কোজী মোেব্যব্যর ররশদ) 

অরতররি কজলো প্রশোসক (রোজস্ব) 

ও 

কজলো ইননোনেশন অরফসোর 

                         নড়োইল 


