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মুজিববর্ষে এলজিইজি কর্ত েক গতহীর্ কার্েক্রর্মর অগ্রগজর্ 
(ককাজিি-১৯ এর কারর্ে অনুষ্ঠান আর্ ািন বাধাগ্রস্ত হও া  এবং মুজিববষে-২০২১ সার্লর ১৬ জির্সম্বর পর্েন্ত বজধের্ হও া  অনুষ্ঠানপঞ্জী সংর্ াধন করা হর্ র্ে।) 

মাসঃ অর্টাবর ২০২১ 

 

ক্রজমক 
নং 

জবষ  কার্েক্রর্মর জববরে অগ্রগজর্ মন্তবয 

দাজ ত্বঃ অনুষ্ঠান আর্ ািন উপ-কজমজি 

১ িাজর্র জপর্ার 
িন্ম র্বাজষেকীর্র্ সারার্দর্  
এলজিইজি কম্পাউন্ড 
সুসজির্করে ও আর্লাকসিা 

এলজিইজি সদর দপ্তর িবন এবং সারার্দর্  কিলা পর্োর্ র দপ্তর্র বঙ্গবনু্ধর বােী 
সম্বজলর্ ড্রপ-িাউন বযানার ও কেসু্টন জদর্  িবন সিা ও রার্র্ আর্লাক সিা। 

১০০% ১৬-২৭ মার্ে ২০২০ এবং ১৬-২৭ মার্ে ২০২১। 

২ বঙ্গবনু্ধর িন্ম র্বাজষেকীর্র্ 
এলজিইজি সদর দপ্তরস্থ 
বঙ্গবনু্ধর প্রজর্কত জর্র্র্ পুষ্পস্তবক 
অপেে। 

বঙ্গবনু্ধর িন্ম র্বাজষেকীর সকার্ল এলজিইজির্র্ স্থাজপর্ বঙ্গবনু্ধর প্রজর্কত জর্র্র্ 
পুষ্পার্ে অপেে । 

১০০% ১৭ মার্ে ২০২০ ও ২০২১। 

৩ এলজিইজি সদর দপ্তর্র 
বঙ্গবনু্ধর্কন্দ্র স্থাপন। 

এলজিইজি সদর দপ্তর িবর্নর জনর্র্লা  িাজর্র জপর্ার রািননজর্ক িীবনজর্ত্র 
রু্র্ল ধর্র বঙ্গবনু্ধর্কন্দ্র স্থাপন করা। বঙ্গবনু্ধর্কন্দ্র বঙ্গবনু্ধর ওপর প্রকাজ র্ গ্রন্থ 
পাঠর্কর িনয সংরক্ষে করা। 

১০০% বঙ্গবনু্ধ ককন্দ্র দ েনার্েীর্দর িনয সাবেক্ষজেক উনু্মক্ত রর্ র্ে। 

৪ বঙ্গবনু্ধর র্িনাবহুল িীবর্নর 
ওপর আর্লার্না অনুষ্ঠান। 

এলজিইজি সদর দপ্তর্র সকল স্তর্রর কমেকর্ো-কমের্ারীর অং গ্রহর্ে বঙ্গবনু্ধর 
র্িনাবহুল িীবর্নর ওপর আর্লার্না আর্ ািন। 

১০০% ১৭ মার্ে ২০২০ ও ২০২১। 

তারিখঃ  ২২/১১/২০২১ 
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৫ বঙ্গবনু্ধর  র্র্ম িন্মজদর্ন ১০০ 
পাউন্ড ওির্নর ককক কািার 
মাধযর্ম উদর্াপন। 

সকল স্তর্রর কমেকর্ো কমের্ারীর্দর অং গ্রহর্ে এলজিইজি সদর দপ্তর্র ১০০ 
পাউন্ড ওির্নর ককক কািা। 

 

১০০% ১৭ মার্ে ২০২০ ও ২০২১। 

 

৬ বঙ্গবনু্ধর রুর্হর মাগর্েরার্ 
কামনা কর্র মাহজেল ও 
র্বারক জবর্রে। 

বঙ্গবনু্ধর িন্ম র্বাজষেকীর দুপুর্র বাদ কর্াহর এলজিইজি মসজির্দ কদা া-মাহজেল 
ও র্বারক জবর্রে । 

১০০% ১৭ মার্ে ২০২০ ও ২০২১। 

৭ আনন্দ রয্ালী। বঙ্গবনু্ধর িন্ম র্বাজষেকীর্র্ ১৭ই মার্ে ২০২০ সকার্ল এলজিইজি সদর দপ্তর্রর 
সকল স্তর্রর কমেকর্োর অং গ্রহর্ে একজি আনন্দ রয্ালী আর্ ািন। 

বাজর্ল কর্রানা পজরজস্থজর্র্র্ স্বাস্থযঝুুঁজকর কারর্ে ১৭ মার্ে রয্ালী আর্ ািন সম্ভব হ জন। 

৮ এলজিইজির কমেকর্ো-
কমের্ারীর্দর কের্ল-কমর্ র্দর 
অং গ্রহর্ে নতর্য, সঙ্গীর্, আবতজি, 
রর্না ও জর্ত্রাঙ্কন প্রজর্র্র্াজগর্া। 

কিলা পর্ো । ১০০% • নতর্য, সঙ্গীর্, আবতজি, জর্ত্রাঙ্কন ও রর্না প্রজর্র্র্াজগর্া সম্পন্ন হর্ র্ে। 

৯ জবিাগী  পর্ো । ১০০% • নতর্য, সঙ্গীর্, আবতজি, জর্ত্রাঙ্কন ও রর্না প্রজর্র্র্াজগর্া সম্পন্ন হর্ র্ে। 

১০ ককন্দ্রী  পর্োর্ র প্রজর্র্র্াজগর্া এবং পুরষ্কার প্রদান। ১০০% • নতর্য, সঙ্গীর্, আবতজি, জর্ত্রাঙ্কন ও রর্না প্রজর্র্র্াজগর্া সম্পন্ন হর্ র্ে।  
• ২০২১ সার্লর জবি  জদবর্সর অনুষ্ঠার্ন জবি ীর্দর পুরস্কত র্ করা হর্ব।  

১১ সাংস্কত জর্ক অনুষ্ঠান। নতর্য, সঙ্গীর্ ও আবতজি প্রজর্র্র্াজগর্া  জবি ীর্দর অং গ্রহর্ে সাংস্কত জর্ক 
অনুষ্ঠান। 

৫০% কর্রানাকালীন পজরজস্থজর্র কারর্ে জবি ীর্দর অং গ্রহর্ে সরাসজর সাংস্কত জর্ক 
অনুষ্ঠান আর্ ািন সম্ভব হ জন। র্র্ব ১৬ জির্সম্বর ২০২০ সারার্দর্  জবিাগী  
পর্োর্  জবি ী প্রজর্র্র্াগীর্দর পজরর্ব না  িারু্ে াল প্লািের্মে সাংস্কত জর্ক অনুষ্ঠান 
আর্ ািন করা হর্ র্ে। ২০২১ সার্লর মহান জবি  জদবস উপলর্ক্ষয সাংস্কত জর্ক 
অনুষ্ঠান আর্ াির্নর পজরকল্পনা রর্ র্ে। 

১২ কক্রাড়পত্র প্রস্তুর্ ও জবর্রে। মুজিববষে উপলর্ক্ষয এলজিইজি হর্র্ একজি জবর্ ষ কক্রাড়পত্র প্রস্তুর্করে ও 
জবর্রে 

১০০% “মুজিববর্ষে জবি  জদবস”্নার্ম একজি কক্রাড়পত্র ১৬ জির্সম্বর ২০২০ এ প্রকাজ র্ 
হর্ র্ে এবং জবর্রে করা হর্ র্ে। 

১৩ িা ান্ট স্ক্রীন স্থাপন। এলজিইজিই সদর দপ্তর্রর একজি িা ান্ট স্ক্রীন স্থাপন ও বঙ্গবনু্ধর ওপর জনজমের্ 
জিজিওজর্ত্র প্রদ েন। 

১০০% ১৫ আগষ্ট ২০২০ কর্র্ক িা ান্টস্ক্রীর্ে জিজিও জর্ত্র প্রদ েন শুরু হর্ র্ে এবং এখনও 
র্লর্ে। 
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১৪ কলাগান, প্রামােযজর্ত্র, স্মরজেকা 
ও উন্ন ন স্মারকপত্র। 

মুজিববর্ষের উপর এলজিইজির ইউজনক কলাগান তর্জর।  ১০০% মুজিববর্ষে এলজিইজির ইউজনক কলাগান-  
“মুজিববর্ষের অঙ্গীকার,  
 সড়ক হর্ব সংস্কার”্ 

তর্জর করা হর্ র্ে এবং র্া জবজিন্ন বযানার, কেসু্টন ও প্রকা না  বযবহৃর্ হর্ে। 
গ্রামীে উন্ন র্ন এলজিইজির সম্পতক্তর্া ও মুজিববর্ষে এলজিইজি গতহীর্ জবজিন্ন 
উন্ন ন কার্েক্রম বাস্তবা র্নর সজর্ত্র প্রজর্র্বদন জনর্  উন্ন ন স্মারকপত্র প্রকা । 

র্লমান মুজিববষে উপলর্ক্ষয গতহীর্ কার্েক্রম বাস্তবা ন সম্পন্ন হর্ল র্ার সজর্ত্র প্রজর্র্বদন 
জনর্  ৩১ক  জির্সম্বর ২০২১ র্াজরর্খর মর্ধয উন্ন ন স্মারকপত্র প্রকাজ র্ হর্ব। 
 

মুজিববর্ষে এলজিইজির কার্েল সমূর্হর সািসিা, আর্লাকসিা, জবজিন্ন 
প্রজর্র্র্াজগর্াসহ অনুষ্ঠান আর্ ািন কার্েক্রর্মর সজর্ত্র প্রজর্র্বদন জনর্  একজি 
স্মরজেকা প্রকা । 

র্লমান স্মরজেকা ৩১ক  জির্সম্বর ২০২১ র্াজরর্খর মর্ধয প্রকাজ র্ হর্ব।  
 

বঙ্গবনু্ধর িীবনী, গ্রাম উন্ন র্ন বঙ্গবনু্ধর িাবনা জনর্  প্রামােযজর্ত্র তর্জর কর্র 
বষেবযাপী প্রদ েন করা। 

১০০% প্রামােযজর্র্ত্রর কাি সম্পন্ন হর্ র্ে এবং র্া প্রদজ ের্ হর্ে। 
 

১৫ উন্ন ন বুর্লজিন প্রকা । মুজিববর্ষে এলজিইজি কর্র্ক তত্রমাজসক জিজির্র্ প্রকাজ র্ জনউির্লিার্রর প্রজর্জি 
সংখযা  বঙ্গবনু্ধর স্মরর্ে জবর্ ষ উন্ন ন বুর্লজিন প্রকা । 

১০০% ২০২০ সার্লর িানু াজর- মার্ে সংখযা কর্র্ক অর্টাবর- জির্সম্বর পর্েন্ত জনউির্লিার্রর 
র্ারজি সংখযা  প্রকাজ র্ হর্ র্ে। িানু াজর-মার্ে ২০২১ সংখযা  ৫ম বুর্লজিন প্রকাজ র্ 
হর্ব।  

১৬ জাতীয় সকল অনুষ্ঠান 
আয়য়াজয়ন মুজজব বয়ষের 
প্রজতফলন। 

মুজজববয়ষে এলজিইজি আর্ াজির্ িার্ী  সকল অনুষ্ঠার্ন মুজিববর্ষের প্রজর্পাদযর্ক 
সামর্ন করর্খ পালন। 

১০০% • ককাজিি পজরজস্থজর্র কারর্ে অনলাইন প্লািের্মে ২০২০ সার্লর ১৫ আগষ্ট 
িার্ী  ক াক জদবস এবং ১৬ জির্সম্বর জবি  জদবর্সর অনুষ্ঠান আর্ ািন 
করা হ ।  

• ৮ মার্ে ২০২১ এলজিইজি সদর দপ্তর্র আন্তিাজর্ক নারী জদবর্সর অনুষ্ঠান 
আর্ ািন করা হ । 

• ১৭ মার্ে ২০২১ বঙ্গবনু্ধর ১০১ র্ম িন্মজদন পালন করা হ । 
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১৭ “আমার গ্রাম- আমার  হর”্
 ীষেক রর্না ও জর্ত্রাঙ্কন 
প্রজর্র্র্াজগর্া 

সরকার্রর জনবোর্নী অঙ্গীকার “আমার গ্রাম- আমার  হর”্ বাস্তবা র্ন জ শুর 
কল্পনা জক্তর্ক িাগরুক এবং কার্ি লাগার্নার িনয সারার্দর্  এলজিইজির 
কমেকর্ো/কমের্ারীর্দর সন্তানর্দর অং গ্রহর্ে রর্না ও জর্ত্রাঙ্কন প্রজর্র্র্াজগর্া 
আর্ ািন। কিলা পর্োর্ র জবি ীর্দর অং গ্রহর্ে ককন্দ্রী  পর্োর্  রূ্ড়ান্ত 
প্রজর্র্র্াজগর্া ক র্ষ জবি ী জনবোর্ন ও পুরষ্কার জবর্রে। ককন্দ্রী  পর্োর্  রু্ড়ান্তিার্ব 
জবি ীর্দর আুঁকা েজব ও কলখা রর্না স্মরজেকা  প্রকার্ র বযবস্থা গ্রহে। 

১০০% রূ্ড়ান্ত পর্োর্ র প্রজর্র্র্াজগর্া সম্পন্ন হর্ র্ে। ১৬ জির্সম্বর ২০২১ র্াজরখ রূ্ড়ান্ত 
পর্োর্ র জবি ীর্দর পুরষ্কত র্ করা হর্ব।  

দাজ ত্বঃ বাস্তবা ন উপ-কজমজি 
 

১৮ মাসবযাপী রক্ষোর্বক্ষে কার্েক্রম অর্টাবর ২০২০ মাসর্ক গ্রামীে সড়ক সংস্কার্রর মাস জহর্সর্ব কর্াষো করা এবং 
রক্ষোর্বক্ষে কার্েক্রম পজরর্ালনা। 

১০০% অর্টাবর ২০২০ ও মার্ে-২০২১ মাসর্ক রক্ষোর্বক্ষে মাস জহর্সর্ব জর্জির্ করা হর্ র্ে। 
রক্ষোর্বক্ষে মার্স জবপুল-উৎসাহ উদ্দীপনা  সারার্দর্  রক্ষোর্বক্ষে কার্েক্রম 
পজরর্াজলর্ হর্ র্ে। 

১৯ প্রর্োদনা/সম্মাননা প্রদান। কিকসই গ্রামীে অবকাঠার্মা জনমোে, সর্র্া-দক্ষর্ার সার্র্ দাজ ত্ব পালর্নর িনয 
এলজিইজি’র জবজিন্ন পর্োর্  কমেকর্ো কমের্ারীর্দর প্রর্োদনা/সম্মাননা প্রদান। 

১০০%  

২০ কিকসই ও পজরর্ব  বান্ধব 
সড়ক জনমোে 

চলমান প্রকল্পসমূয়ের আওতায় অন্ততঃ ১০০ জকয়লাজমটার রাস্তা পজরয়বশবান্ধব 
উপায়য় ও পজরয়বশ বান্ধব জনমোণ সামগ্রী (ইউজনব্লক/ জসজস ব্লক) বযবোর কয়র 
জনমোে। 

র্লমান গ্রাম সড়ক পুনবোসন প্রকল্প হর্র্ ইর্র্ামর্ধয ৬০ জকর্লাজমিার রাস্তা পজরয়বশবান্ধব 
উপায়য় ও পজরয়বশ বান্ধব জনমোণ সামগ্রী (ইউজনব্লক/ জসজস ব্লক) বযবোর কয়র 
জনমোর্ের অনুর্মাদন কদ া হর্ র্ে। প্রার্জমকিার্ব এ পদ্ধজর্র্র্ রাস্তা জনমোর্ের 
লক্ষযমাত্রা ৫০০ জকর্লাজমিার র্াকর্লও, পরবজর্ের্র্ র্া ১০০ জকর্লাজমিার করা হ ।  
ইউজনব্লক বযবহার্র রাস্তা তর্জর একজি নরু্ন পদ্ধজর্ হও া  এলজিইজি সকল প্রকর্ল্প 
এ পদ্ধজর্র্র্ রাস্তা জনমোর্ের সুর্র্াগ অন্তিুেক্ত করা কনই। এোড়া ককাজিি পজরজস্থজর্র্র্ 
প্রকল্পসমূর্হ বরার্দ্দর ও জনমোে কার্ি বযবহৃর্ ইউজনব্লক সরবরার্হর অপ্ররু্লর্ার কর্া 
জবর্বর্না কর্র লক্ষযমাত্রা কজমর্  আনা হর্ র্ে। 
 

২১ পজরকজল্পর্ গ্রাম উন্ন ন ও 
পজরেন্ন গ্রাম উন্ন ন মর্িল 

বর্েমান সরকার্রর জনবোর্নী ই র্র্হার বাস্তবা র্নর অং  জহর্সর্ব সারার্দর্  
আধুজনক নাগজরক সুজবধা সম্পন্ন জকেু পাইলি গ্রাম জনমোর্ে প্রর্ ািনী  বযবস্থা 

র্লমান “আমার গ্রাম আমার  হর”্কাজরগজর সহা র্া প্রকল্প কেব্রু ারী ২০২১ কর্র্ক কাি 
করর্ে এ প্রকর্ল্পর কম াদ এক বের। এ প্রকর্ল্পর আওর্া  কদ বযাপী ১৫জি পাইলি 
গ্রার্মর জিজপজপ তর্জর করা হর্ব। 
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গ্রহে। এোড়া পজরেন্ন গ্রাম-পজরেন্ন নগর গড়ার লর্ক্ষয জনর্ম্মাক্ত সমীক্ষা/ 
গর্বষো মর্িল উন্ন ন- 

ক) কগ্রার্ কসন্টার/ হািবািার জিজিক বিেয বযবস্থাপনা মর্িল 

খ) গতহস্থালী বিেয বযবস্থাপনার িনয ইউজন নজিজিক বিেয বযবস্থাপনা মর্িল। 

এ োড়া এ প্রকর্ল্পর আওর্া  পজরেন্ন গ্রাম-পজরেন্ন  হর গড়ার লর্ক্ষয কগ্রার্ কসন্টার 
জিজিক বিেয বযবস্থাপনা এবং গতহস্থল বিেয বযবস্থাপনা মর্িল উন্ন ন করা হর্ব। র্র্ব 
এলজিইজির জনিস্ব বযবস্থাপনা  অন্তর্ একজি গ্রার্ম মুজিববষে সম কার্ল পজরকজল্পর্ 
গ্রাম উন্ন ন মর্িল বাস্তবা ন করা হর্ব। একজি গ্রাম জনবোর্র্নর কার্েক্রম র্লমান 
আর্ে। গ্রামজি জনবোজর্র্ হর্ল কসখার্ন উজিজখর্ পজরকল্পনা বাস্তবা ন করা হর্ব। 
 

২২ এলজিইজির জনজমের্ জবজিন্ন 
অবকাঠার্মা মাননী  প্রধানমন্ত্রী 
কর্ত েক উর্বাধর্নর উর্দযাগ গ্রহে 

মুজজববষেয়ক সাময়ন ররয়ে  
১. যয়শার অভয়নগর উপয়জলায় ভভরব নদীর ওপর ৭০০ জম:  
দীর্ে রসতু। 
২. নারায়ণগঞ্জ রজলার রূপগঞ্জ উপয়জলায় শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর ৫৭৬ জম: দীর্ে 
রসতু।  
৩. মাগুরা রজলার মোম্মদপুর উপয়জলায় মধুমতী নদীর ওপর ৬০০ জম: দীর্ে 
রসতু।  
৪. ব্রাক্ষ্ণবাজিয়া রজলার নজবনগর উপয়জলায় জততাস নদীর ওপর ৫৭৫জমঃ দীর্ে 
রসতু।  
৫. গাইবান্ধার সার্াটা উপয়জলার কাাঁটাোজল নদীর ওপর ২৭৩ জমটার দীর্ে রসতু। 
৬. কক্সবাজায়রর রামু উপয়জলার বাাঁকোজল নদীর ওপর ৩৯৯ জমটার দীর্ে রসতুর 
জনমোণ কাজ দ্রুত সমাপ্ত  কয়র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতত েক উয়বাধয়নর উয়দযাগ 
গ্রেণ। 

৬৭% ৬জি কসরু্র মর্ধয মাননী  প্রধানমন্ত্রী কর্ত েক ৪জি কসরু্র উর্ভাধন সম্পন্ন হর্ র্ে। 
বাজক দুজি কসরু্র উর্ভাধর্নর িনয স্থানী  সরকার জবিাগ কর্র্ক PMO কর্ প্রস্তাব 

কপ্ররে করা হর্ র্ে। 

২৩ কগ্রার্ কসন্টার্রর মহাপজরকল্পনা 
প্রে ন 

সরকার্রর জনবোর্নী ই র্র্হার বাস্তবা র্নর অং  জহর্সর্ব “আমার গ্রাম আমার 
 হর”্ ীষেক কমেপজরকল্পনা সামর্ন করর্খ জনবোজর্র্ ৪জি কগ্রার্ কসন্টার/ বািার্রর 
মহাপজরকল্পনা প্রে ন। 

স্থজগর্ জবশ্ববযাংক সাহার্যপুষ্ট WECARE প্রকর্ল্প কগ্রার্ কসন্টার এর মহাপজরকল্পনা অন্তেিূক্ত 
করা আর্ে। এ প্রকর্ল্পর অগ্রগজর্র সার্র্ এজি সম্পকেরু্ক্ত। প্রকর্ল্পর পরাম েক 
জনর্ ার্গর কার্েক্রম র্লমান রর্ র্ে। প্রাম েক জনর্ াগ সম্পন হর্ল প্রকর্ল্পর অনযানয 
কার্েক্রর্মর সার্র্ উজিজখর্ কার্েক্রম বাস্তবা ন করা হর্ব র্া মুজিববষে সম কার্ল 
বাস্তবা ন সম্ভবপর না হও া  কগ্রার্ কসন্টার্রর মহাপজরকল্পনা প্রে ন  ীষেক 
কার্েক্রমজি মুজিববর্ষের কার্েক্রম কর্র্ক স্থজগর্ করা হর্ র্ে। 
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২৪ বঙ্গবনু্ধর স্মতজর্ সংরক্ষে ও 
পাঠাগার জনমোে 

সারায়দয়শ ছজিয়য় জছজটয়য় থাকা বঙ্গবনু্ধর স্মতজতজবজজিত স্থানসমূে জনবোচন ও 
প্রয়যাজয রক্ষ্য়ে সংয়যাগ সিকসে স্মতজতফলক জনমোয়ণর উয়দযাগ গ্রেণ এবং 
এলজজইজির প্রজতজট আঞ্চজলক সদর দপ্তয়রর রজলাগুয়লায়ত একজট কয়র বঙ্গবনু্ধ 
পাঠাগার জনমোয়ণর উয়দযাগ গ্রেণ। 

র্লমান • েজরদপুর কিলার এলজিইজির জনবোহী প্রর্কৌ লীর কার্োলর্  বঙ্গবনু্ধ 
পাঠাগার স্থাপন করা হ র্ে। এোড়া র্র্ ার কিলার কপৌর পার্কে বঙ্গবনু্ধর 
স্মতজর্ জবিজড়র্ স্থান সংরক্ষে এবং এর কসৌন্দর্েয বধেন করা হর্ র্ে।  

• কদর্ র অনযানয কিলা  বঙ্গবনু্ধর স্মতজর্ সংরক্ষে িনয স্থান জনবোর্র্নর িনয 
ইর্র্ামর্ধয কিলা পর্োর্  পত্র কপ্ররে করা হর্ র্ে। ৪ জি কিলা কর্র্ক 
বঙ্গবনু্ধর স্মতজর্ জবিজড়র্ স্থার্নর র্াজলকাও কপ্ররে করা হর্ র্ে।  

• ১৬ জির্সম্বর ২০২১ এর মর্ধয আঞ্চজলক কার্োল  সমূর্হ বঙ্গবনু্ধ পাঠাগার 
জনমোর্ের জনর্দে নাও প্রদান করা হর্ র্ে। 
 

২৫ বতক্ষর্রাপে কসৌন্দর্ে বতজদ্ধ ও পজরর্ব  সুরক্ষা  এলজিইজির প্রজর্জি দপ্তর্রর আজঙ্গনা  ১০জি 
(বনি, েলি ও ঔষজধ) বতক্ষর্রাপর্ের উর্দযাগ। 

র্লমান ককাজির্ির কারর্ে বতক্ষর্রাপে বাধাগ্রস্ত হর্লও এ বের বষো  বতক্ষর্রাপে 
সম্পন্ন হর্ব। 

দাজ ত্বঃ আইজসজি উপ-কজমজি 

২৬ ইজিজপ জবষ ক কার্োবলী ই-জজজপয়ত আরও উৎকষে সাধয়নর জনয ইজজজপ জভজিক চুজি বযবস্থাপনার পাইলট 
কমেসূজচ গ্রেণ করা ও পয়র সম্প্রসারয়ণর উয়দযাগ গ্রেণ। এলজজইজি কতত েক 
পজরচাজলত জবশ্ববযাংক  অথোয়য়ন স্থানীয় সরকার প্রজতষ্ঠানসমূয়ে ই-জজজপ প্রজশক্ষ্ণ 
কমেসূজচর উৎকষে বতজির সাজবেক প্রয়চষ্টা। 

 

র্লমান • িারু্ে াল প্লািের্মে ১০ জি বযার্র্ ইজিজপ TOT সম্পন্ন হর্ র্ে।  
• িারু্ে াল প্লািের্মে PPR-২০০৮ এর প্রজ ক্ষে ৫০ জির মর্ধয ৪৫ জি বযার্ সম্পন্ন 

হর্ র্ে। 
• ইজজজপ জভজিক চুজি বযবস্থাপনার পাইলট কমেসূজচর আওতায়  ইয়তাময়ধয ৩জট 

চুজিয়ক ECMS এর আওতায় আনা েয়য়য়ছ। 
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২৭ আইজসজি জবষ ক কার্েক্রম আইজসজি সুজবধা বযবহার কর্র প্রাজর্ষ্ঠাজনক উন্ন ন, দাপ্তজরক গজর্ ীলর্া বতজদ্ধ, 
দক্ষর্া উন্ন ন ও িবাবজদজহর্া বতজদ্ধর মাধযর্ম অজধকর্র মান সম্মর্ কসবা প্রদার্নর 
উর্দযাগ গ্রহে। 

র্লমান • PMIS অযাজপ্লর্ক নজি সমূ্পেেিার্ব বাস্তবাজ র্ হর্ র্ে। এলজিইজির সকল 
স্তর্রর কমেকর্োর্দর বদলী পদা ন এর মাধযর্ম সম্পন্ন হর্ে। 

• E-PMS অযাজপ্লর্ক নজির প্রজ ক্ষে ইজর্মর্ধয ক ষ হর্ র্ে। প্রকল্প পর্োর্  িািা-
এজির কাি র্লমান আর্ে। প্রকল্প পর্োর্  িািা-এজির কাি সমূ্পেেরূর্প ক ষ 
হর্ল মাঠ পর্োর্  অযাজপ্লর্ক নজি বযবহার উপর্র্াগী হর্ব।   

• IDIS অযাজপ্লর্ক নজির বাস্তবা ন E-PMS অযাজপ্লর্ক নজির সার্র্ সম্পজকের্। E-
PMS সমূ্পেেরূর্প বাস্তবাজ র্ হর্ল IDIS এর বাস্তবা র্নর কাি শুরু হর্ব।   

• ই-নজর্র কার্েক্রম বতজদ্ধ করা হর্ র্ে। অজধকর্র নজর্, ই-নজর্র মাধযর্ম জনষ্পজি 
করা হর্ র্ে। এোড়া সদর দপ্তর পর্োর্   র্িাগ ই-নজর্ বযবহার্রর জনর্দে নাও 
ইর্র্ামর্ধয প্রদান করা হর্ র্ে।  

• ককাজিি পজরজস্থজর্র্র্ িারু্ে াল সিা আহবান করার িনয একজি অযাজপ্লর্ক ন 
তর্জর করা হর্ র্ে। 

২৮ িলবা ু সজহষু্ণ অবকাঠার্মা 
প্রাজর্ষ্ঠাজনকীকরে 

এলজিইজির সহর্র্াজগর্া  একজি স্বর্ন্ত্র িলবা ু সজহষু্ণ অবকাঠার্মা 
প্রাজর্ষ্ঠাজনকীকরে গঠর্নর প্রর্ ািনী  উর্দযাগ গ্রহে। 

র্লমান এলজিইজির্র্ িলবা ু সজহষু্ণ অবকাঠার্মা প্রাজর্ষ্ঠাজনকীকরর্ের লর্ক্ষয ক্লাইর্মি 
করজিজলর্ ন্ট ইনফ্রাস্ট্রকর্ার কমইনজস্ট্রজমং প্রকর্ল্পর (CRIM) সহা র্া  ক্লাইর্মি 
করজিজলর্ ন্ট কলাকাল ইনফ্রাস্ট্রকর্ার কসন্টার (CReLIC) প্রজর্ষ্ঠা করা হর্ র্ে। 
সাংগঠজনক কাঠার্মার্র্ এজি অন্তিুেক্ত করার কার্েক্রম র্লমান আর্ে। এর আওর্া  
িলবা ু পজরবর্েন সংক্রান্ত জবজিন্ন িার্ী  ও আন্তিোজর্ক প্রজর্ষ্ঠার্নর সার্র্ সমর্ঝার্া 
স্মারক স্বাক্ষর্রর জিজির্র্ নর্লি ক  াজরং করা হর্ব এবং কস কমার্ার্বক এলজিইজির 
মাধযর্ম বাস্তবাজ র্ জবজিন্ন অবকাঠার্মার জিিাইর্ন পজরবর্েন এর্ন িলবা ু সজহষু্ণ 
করা হর্ব। 

 


