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মুজিববর্ষে এলজিইজি’র অনুষ্ঠানপঞ্জী (সংর্ াজিত) ও এর অগ্রগজত 
(ক াজিি-১৯ এর  ারর্ে অনুষ্ঠান আর্ ািন বািাগ্রস্ত হও া  এবং মুজিববষে-২০২১ সার্লর ১৬ জির্সম্বর পর্েন্ত বজিেত হও া  অনুষ্ঠানপঞ্জী সংর্ ািন  রা হর্ র্ে।) 

 

ক্রজম  
নং 
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দাজ ত্বঃ অনুষ্ঠান আর্ ািন উপ- জমজি 

১ িাজতর জপতার 
িন্ম তবাজষে ীর্ত সারার্দর্  
এলজিইজি  ম্পাউন্ড 
সুসজিত রে ও আর্লা সিা 

এলজিইজি সদর দপ্তর িবন এবং সারার্দর্  কিলা পর্োর্ র দপ্তর্র বঙ্গবনু্ধর 
বােী সম্বজলত ড্রপ-িাউন বযানার ও কেসু্টন জদর্  িবন সিা ও রার্ত আর্লা  
সিা। 

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

২ বঙ্গবনু্ধর িন্ম তবাজষে ীর্ত 
এলজিইজি সদর দপ্তরস্থ 
বঙ্গবনু্ধর প্রজত ৃজতর্ত 
পুষ্পস্তব  অপেে। 

বঙ্গবনু্ধর িন্ম তবাজষে ীর স ার্ল এলজিইজির্ত স্থাজপত বঙ্গবনু্ধর প্রজত ৃজতর্ত 
পুষ্পার্ে অপেে । 

১০০% ১৭ মার্ে ২০২০ ও ২০২১। 

৩ এলজিইজি সদর দপ্তর্র 
বঙ্গবনু্ধর্ ন্দ্র স্থাপন। 

এলজিইজি সদর দপ্তর িবর্নর জনর্তলা  িাজতর জপতার রািননজত  িীবনজর্ত্র 
তুর্ল ির্র বঙ্গবনু্ধর্ ন্দ্র স্থাপন  রা। বঙ্গবনু্ধর্ ন্দ্র বঙ্গবনু্ধর ওপর প্র াজ ত গ্রন্থ 
পাঠর্ র িনয সংরক্ষে  রা। 

১০০% বঙ্গবনু্ধ ক ন্দ্র দ েনার্েীর্দর িনয সাবেক্ষজে  উনু্মক্ত রর্ র্ে। 

৪ বঙ্গবনু্ধর র্িনাবহুল িীবর্নর 
ওপর আর্লার্না অনুষ্ঠান। 

এলজিইজি সদর দপ্তর্র স ল স্তর্রর  মে তো- মের্ারীর অং গ্রহর্ে বঙ্গবনু্ধর 
র্িনাবহুল িীবর্নর ওপর আর্লার্না আর্ ািন। 

১০০% ১৭ মার্ে ২০২০ ও ২০২১। 

৫ বঙ্গবনু্ধর  ততম িন্মজদর্ন 
১০০ পাউন্ড ওির্নর ক   
 ািার মািযর্ম উদর্াপন। 

স ল স্তর্রর  মে তো  মের্ারীর্দর অং গ্রহর্ে এলজিইজি সদর দপ্তর্র ১০০ 
পাউন্ড ওির্নর ক    ািা। 

 

১০০% ১৭ মার্ে ২০২০ ও ২০২১। 

 

তারিখঃ ৩১ মার্চ  ২০২১ 
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৬ বঙ্গবনু্ধর রুর্হর মাগর্েরাত 
 ামনা  র্র মাহজেল ও 
তবার  জবতরে। 

বঙ্গবনু্ধর িন্ম তবাজষে ীর দুপুর্র বাদ কর্াহর এলজিইজি মসজির্দ কদা া-
মাহজেল ও তবার  জবতরে । 

১০০% ১৭ মার্ে ২০২০ ও ২০২১। 

৭ আনন্দ রয্ালী। বঙ্গবনু্ধর িন্ম তবাজষে ীর্ত ১৭ই মার্ে ২০২০ স ার্ল এলজিইজি সদর দপ্তর্রর 
স ল স্তর্রর  মে তোর অং গ্রহর্ে এ জি আনন্দ রয্ালী আর্ ািন। 

বাজতল  র্রানা পজরজস্থজতর্ত স্বাস্থযঝুুঁজ র  ারর্ে ১৭ মার্ে রয্ালী আর্ ািন সম্ভব হ জন। 

৮ এলজিইজির  মে তো-
 মের্ারীর্দর কের্ল-কমর্ র্দর 
অং গ্রহর্ে নৃতয, সঙ্গীত, 
আবৃজি, রর্না ও জর্ত্রাঙ্কন 
প্রজতর্র্াজগতা। 

কিলা পর্ো । ৮০% • নৃতয, সঙ্গীত, আবৃজি ও রর্না প্রজতর্র্াজগতা সম্পন্ন হর্ র্ে। 
• ৩১ িুলাই ২০২১ এর মর্িয জর্ত্রাঙ্কন প্রজতর্র্াজগতা সম্পন্ন  রার পজর ল্পনা 

 রা হর্ র্ে। 
৯ জবিাগী  পর্ো । ৮০% • নৃতয, সঙ্গীত, আবৃজি ও রর্না প্রজতর্র্াজগতা সম্পন্ন হর্ র্ে। 

• ৭ আগস্ট ২০২১ তাজরর্ের মর্িয জর্ত্রাঙ্কন প্রজতর্র্াজগতা আর্ ািন সম্পন্ন 
হর্ব। 

১০ ক ন্দ্রী  পর্োর্ র প্রজতর্র্াজগতা এবং পুরষ্কার প্রদান। ২০% • রর্না প্রজতর্র্াজগতা সম্পন্ন হর্ র্ে।  
•  র্রানা ালীন পজরজস্থজতর  ারর্ে নৃতয, সঙ্গীত ও আবৃজি প্রজতর্র্াজগতা 

আর্ ািন সম্ভবপর হ জন।  
• ২০২১ সার্লর জবি  জদবর্সর অনুষ্ঠার্ন জবি ীর্দর পুরসৃ্কত  রা হর্ব।  

১১ সাংসৃ্কজত  অনুষ্ঠান। নৃতয, সঙ্গীত ও আবৃজি প্রজতর্র্াজগতা  জবি ীর্দর অং গ্রহর্ে সাংসৃ্কজত  
অনুষ্ঠান। 

৫০%  র্রানা ালীন পজরজস্থজতর  ারর্ে জবি ীর্দর অং গ্রহর্ে সরাসজর সাংসৃ্কজত  অনুষ্ঠান 
আর্ ািন সম্ভব হ জন। তর্ব ১৬ জির্সম্বর ২০২০ সারার্দর্  জবিাগী  পর্োর্  জবি ী 
প্রজতর্র্াগীর্দর পজরর্ব না  িারু্ে াল প্লািের্মে সাংসৃ্কজত  অনুষ্ঠান আর্ ািন  রা 
হর্ র্ে। ২০২১ সার্লর মহান জবি  জদবস উপলর্ক্ষয সাংসৃ্কজত  অনুষ্ঠান আর্ াির্নর 
পজর ল্পনা রর্ র্ে। 

১২ কক্রাড়পত্র প্রস্তুত ও জবতরে। মুজিববষে উপলর্ক্ষয এলজিইজি হর্ত এ জি জবর্ ষ কক্রাড়পত্র প্রস্তুত রে ও 
জবতরে 

১০০% “মুজিববর্ষে জবি  জদবস”্ নার্ম এ জি কক্রাড়পত্র ১৬ জির্সম্বর ২০২০ এ প্র াজ ত 
হর্ র্ে এবং জবতরে  রা হর্ র্ে। 

১৩ িা ান্ট স্ক্রীন স্থাপন। এলজিইজিই সদর দপ্তর্রর এ জি িা ান্ট স্ক্রীন স্থাপন ও বঙ্গবনু্ধর ওপর জনজমেত ১০০% ১৫ আগষ্ট ২০২০ কর্র্  িা ান্টস্ক্রীর্ে জিজিও জর্ত্র প্রদ েন শুরু হর্ র্ে এবং এেনও 
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জিজিওজর্ত্র প্রদ েন। র্লর্ে। 

 

১৪ কলাগান, প্রামােযজর্ত্র, স্মরজে া 
ও উন্ন ন স্মার পত্র। 

মুজিববর্ষের উপর এলজিইজির ইউজন  কলাগান ততজর।  ১০০% মুজিববর্ষে এলজিইজির ইউজন  কলাগান-  
“মুজিববর্ষের অঙ্গী ার,  
 সড়  হর্ব সংস্কার”্ 

ততজর  রা হর্ র্ে এবং তা জবজিন্ন বযানার, কেসু্টন ও প্র া না  বযবহৃত হর্ে। 
গ্রামীে উন্ন র্ন এলজিইজির সমৃ্পক্ততা ও মুজিববর্ষে এলজিইজি গৃহীত জবজিন্ন 
উন্ন ন  ার্েক্রম বাস্তবা র্নর সজর্ত্র প্রজতর্বদন জনর্  উন্ন ন স্মার পত্র প্র া । 

র্লমান উন্ন ন স্মার পত্র ৩১ক  জির্সম্বর ২০২১ তাজরর্ের মর্িয প্র াজ ত হর্ব।  
 

মুজিববর্ষে এলজিইজির  ার্েল সমূর্হর সািসিা, আর্লা সিা, জবজিন্ন 
প্রজতর্র্াজগতাসহ অনুষ্ঠান আর্ ািন  ার্েক্রর্মর সজর্ত্র প্রজতর্বদন জনর্  এ জি 
স্মরজে া প্র া । 

র্লমান স্মরজে া ৩১ক  জির্সম্বর ২০২১ তাজরর্ের মর্িয প্র াজ ত হর্ব।  
 

বঙ্গবনু্ধর িীবনী, গ্রাম উন্ন র্ন বঙ্গবনু্ধর িাবনা জনর্  প্রামােযজর্ত্র ততজর  র্র 
বষেবযাপী প্রদ েন  রা। 

১০০% প্রামােযজর্র্ত্রর  াি সম্পন্ন হর্ র্ে এবং তা প্রদজ েত হর্ে। 
 

১৫ উন্ন ন বুর্লজিন প্র া । মুজিববর্ষে এলজিইজি কর্র্  তত্রমাজস  জিজির্ত প্র াজ ত জনউির্লিার্রর 
প্রজতজি সংেযা  বঙ্গবনু্ধর স্মরর্ে জবর্ ষ উন্ন ন বুর্লজিন প্র া । 

১০০% ২০২০ সার্লর িানু াজর- মার্ে সংেযা কর্র্  অর্টাবর- জির্সম্বর পর্েন্ত জনউির্লিার্রর 
র্ারজি সংেযা  প্র াজ ত হর্ র্ে। িানু াজর-মার্ে ২০২১ সংেযা  ৫ম বুর্লজিন প্র াজ ত 
হর্ব।  

১৬ জাতীয় সকল অনুষ্ঠান 
আয়য়াজয়ন মুজজব বয়ষের 
প্রজতফলন। 

মুজজববয়ষে এলজিইজি আর্ াজিত িাতী  স ল অনুষ্ঠার্ন মুজিববর্ষের 
প্রজতপাদযর্  সামর্ন করর্ে পালন। 

১০০% • ক াজিি পজরজস্থজতর  ারর্ে অনলাইন প্লািের্মে ২০২০ সার্লর ১৫ আগষ্ট 
িাতী  ক া  জদবস এবং ১৬ জির্সম্বর জবি  জদবর্সর অনুষ্ঠান আর্ ািন 
 রা হ ।  

• ৮ মার্ে ২০২১ এলজিইজি সদর দপ্তর্র আন্তিাজত  নারী জদবর্সর অনুষ্ঠান 
আর্ ািন  রা হ । 

• ১৭ মার্ে ২০২১ বঙ্গবনু্ধর ১০১ তম িন্মজদন পালন  রা হ । 
১৭ “আমার গ্রাম- আমার  হর”্

 ীষে  রর্না ও জর্ত্রাঙ্কন 
সর ার্রর জনবোর্নী অঙ্গী ার “আমার গ্রাম- আমার  হর”্ বাস্তবা র্ন জ শুর 
 ল্পনা জক্তর্  িাগরু  এবং  ার্ি লাগার্নার িনয সারার্দর্  এলজিইজির 

০% ক াজিি -১৯ পজরজস্থজতর  ারর্ে প্রজতর্র্াজগতা আর্ ািন জবলজম্বত হর্ র্ে। আগামী ১৫ 
আগষ্ট ২০২১ তাজরর্ে রু্ড়ান্ত প্রজতর্র্াজগতা সম্পন্ন  রা হর্ব। ২০২১ সার্লর জবি  
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প্রজতর্র্াজগতা  মে তো/ মের্ারীর্দর সন্তানর্দর অং গ্রহর্ে রর্না ও জর্ত্রাঙ্কন প্রজতর্র্াজগতা 
আর্ ািন। কিলা পর্োর্ র জবি ীর্দর অং গ্রহর্ে ক ন্দ্রী  পর্োর্  রূ্ড়ান্ত 
প্রজতর্র্াজগতা ক র্ষ জবি ী জনবোর্ন ও পুরষ্কার জবতরে। ক ন্দ্রী  পর্োর্  
রু্ড়ান্তিার্ব জবি ীর্দর আুঁ া েজব ও কলো রর্না স্মরজে া  প্র ার্ র বযবস্থা 
গ্রহে। 

জদবর্সর অনুষ্ঠার্ন প্রজতর্র্াজগতা  জবি ীর্দর পুরস্কার জবতরে  রা হর্ব। 

দাজ ত্বঃ বাস্তবা ন উপ- জমজি 
 

১৮ মাসবযাপী রক্ষোর্বক্ষে  ার্েক্রম অর্টাবর ২০২০ মাসর্  গ্রামীে সড়  সংস্কার্রর মাস জহর্সর্ব কর্াষো  রা 
এবং রক্ষোর্বক্ষে  ার্েক্রম পজরর্ালনা। 

১০০% অর্টাবর ২০২০ ও মার্ে-২০২১ মাসর্  রক্ষোর্বক্ষে মাস জহর্সর্ব জর্জিত  রা হর্ র্ে। 
রক্ষোর্বক্ষে মার্স জবপুল-উৎসাহ উদ্দীপনা  সারার্দর্  রক্ষোর্বক্ষে  ার্েক্রম পজরর্াজলত 
হর্ র্ে। 

১৯ প্রর্োদনা/সম্মাননা প্রদান। কি সই গ্রামীে অব াঠার্মা জনমোে, সততা-দক্ষতার সার্র্ দাজ ত্ব পালর্নর িনয 
এলজিইজি’র জবজিন্ন পর্োর্   মে তো  মের্ারীর্দর প্রর্োদনা/সম্মাননা প্রদান। 

র্লমান িাতী  শুদ্ধার্ার পুরষ্কার্রর সার্র্ সামঞ্জসয করর্ে এলজিইজি’র জবজিন্ন পর্োর্   মে তো/ 
 মের্ারীর্দর প্রর্োদনা কদ ার িনয েসড়া নীজতমালা ততরী  রা হর্ র্ে। এজি 
অনুর্মাদর্নর পর সম্মাননা প্রদান  রার িনয  ার্ে র বযবস্থা গ্রহে  রা হর্ব। 

২০ কি সই ও পজরর্ব  বান্ধব 
সড়  জনমোে 

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

র্লমান গ্রাম সড়  পুনবোসন প্র ল্প হর্ত ইর্তামর্িয ৬০ জ র্লাজমিার রাস্তা পজরয়বশবান্ধব 
উপায়য় ও পজরয়বশ বান্ধব জনমোণ সামগ্রী (ইউজনব্লক/ জসজস ব্লক) বযবোর কয়র জনমোর্ের 
অনুর্মাদন কদ া হর্ র্ে। প্রার্জম িার্ব এ পদ্ধজতর্ত রাস্তা জনমোর্ের লক্ষযমাত্রা ৫০০ 
জ র্লাজমিার র্া র্লও, পরবজতের্ত তা ১০০ জ র্লাজমিার  রা হ ।  ইউজনব্ল  বযবহার্র 
রাস্তা ততজর এ জি নতুন পদ্ধজত হও া  এলজিইজি স ল প্র র্ল্প এ পদ্ধজতর্ত রাস্তা 
জনমোর্ের সুর্র্াগ অন্তিুেক্ত  রা কনই। এোড়া ক াজিি পজরজস্থজতর্ত প্র ল্পসমূর্হ বরার্দ্দর 
ও জনমোে  ার্ি বযবহৃত ইউজনব্ল  সরবরার্হর অপ্রতুলতার  র্া জবর্বর্না  র্র 
লক্ষযমাত্রা  জমর্  আনা হর্ র্ে। 
 

২১ পজর জল্পত গ্রাম উন্ন ন ও 
পজরেন্ন গ্রাম উন্ন ন মর্িল 

বতেমান সর ার্রর জনবোর্নী ই র্তহার বাস্তবা র্নর অং  জহর্সর্ব সারার্দর্  
আিুজন  নাগজর  সুজবিা সম্পন্ন জ েু পাইলি গ্রাম জনমোর্ে প্রর্ ািনী  বযবস্থা 
গ্রহে। এোড়া পজরেন্ন গ্রাম-পজরেন্ন নগর গড়ার লর্ক্ষয জনর্ম্মাক্ত সমীক্ষা/ 

র্লমান “আমার গ্রাম আমার  হর”্  াজরগজর সহা তা প্র ল্প কেব্রু ারী ২০২১ কর্র্   াি 
 রর্ে এ প্র র্ল্পর কম াদ এ  বের। এ প্র র্ল্পর আওতা  কদ বযাপী ১৫জি পাইলি 
গ্রার্মর জিজপজপ ততজর  রা হর্ব। 
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গর্বষো মর্িল উন্ন ন- 

 ) কগ্রার্ কসন্টার/ হািবািার জিজি  বিেয বযবস্থাপনা মর্িল 

ে) গৃহস্থালী বিেয বযবস্থাপনার িনয ইউজন নজিজি  বিেয বযবস্থাপনা মর্িল। 

এ োড়া এ প্র র্ল্পর আওতা  পজরেন্ন গ্রাম-পজরেন্ন  হর গড়ার লর্ক্ষয কগ্রার্ কসন্টার 
জিজি  বিেয বযবস্থাপনা এবং গৃহস্থল বিেয বযবস্থাপনা মর্িল উন্ন ন  রা হর্ব। তর্ব 
এলজিইজির জনিস্ব বযবস্থাপনা  অন্তত এ জি গ্রার্ম মুজিববষে সম  ার্ল পজর জল্পত 
গ্রাম উন্ন ন মর্িল বাস্তবা ন  রা হর্ব। এ জি গ্রাম জনবোর্র্নর  ার্েক্রম র্লমান আর্ে। 
গ্রামজি জনবোজর্ত হর্ল কসোর্ন উজিজেত পজর ল্পনা বাস্তবা ন  রা হর্ব। 
 

২২ এলজিইজির জনজমেত জবজিন্ন 
অব াঠার্মা মাননী  প্রিানমন্ত্রী 
 তৃে  উর্বাির্নর 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 কসতুর মর্িয মাননী  প্রিানমন্ত্রী  তৃে  ৪জি কসতুর উর্ভািন সম্পন্ন হর্ র্ে। বাজ  
দুজি কসতুর উর্ভাির্নর িনয স্থানী  সর ার জবিাগ কর্র্  PMO কত প্রস্তাব কপ্ররে  রা 

হর্ র্ে। 

২৩ কগ্রার্ কসন্টার্রর মহাপজর ল্পনা 
প্রে ন 

সর ার্রর জনবোর্নী ই র্তহার বাস্তবা র্নর অং  জহর্সর্ব “আমার গ্রাম আমার 
 হর”্  ীর্রষে   মেপজর ল্পনা সামর্ন করর্ে জনবোজর্ত ৪জি কগ্রার্ কসন্টার/ 
বািার্রর মহাপজর ল্পনা প্রে ন। 

স্থজগত জবশ্ববযাং  সাহার্যপুষ্ট WECARE প্র র্ল্প কগ্রার্ কসন্টার এর মহাপজর ল্পনা অন্তেিূক্ত  রা 
আর্ে। এ প্র র্ল্পর অগ্রগজতর সার্র্ এজি সম্প েরু্ক্ত। প্র র্ল্পর পরাম ে  জনর্ ার্গর 
 ার্েক্রম র্লমান রর্ র্ে। প্রাম ে  জনর্ াগ সম্পন হর্ল প্র র্ল্পর অনযানয  ার্েক্রর্মর 
সার্র্ উজিজেত  ার্েক্রম বাস্তবা ন  রা হর্ব র্া মুজিববষে সম  ার্ল বাস্তবা ন সম্ভবপর 
না হও া  কগ্রার্ কসন্টার্রর মহাপজর ল্পনা প্রে ন  ীষে   ার্েক্রমজি মুজিববর্ষের 
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 ার্েক্রম কর্র্  স্থজগত  রা হর্ র্ে। 

২৪ বঙ্গবনু্ধর সৃ্মজত 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 প্রর্ ৌ লীর  ার্োলর্  বঙ্গবনু্ধ পাঠাগার 
স্থাপন  রা হ র্ে। এোড়া র্র্ ার কিলার কপৌর পার্ ে বঙ্গবনু্ধর সৃ্মজত 
জবিজড়ত স্থান সংরক্ষে এবং এর কসৌন্দর্েয বিেন  রা হর্ র্ে।  

• কদর্ র অনযানয কিলা  বঙ্গবনু্ধর সৃ্মজত সংরক্ষে িনয স্থান জনবোর্র্নর িনয 
ইর্তামর্িয কিলা পর্োর্  পত্র কপ্ররে  রা হর্ র্ে। ৪ জি কিলা কর্র্  বঙ্গবনু্ধর 
সৃ্মজত জবিজড়ত স্থার্নর তাজল াও কপ্ররে  রা হর্ র্ে।  

• ১৬ জির্সম্বর ২০২১ এর মর্িয আঞ্চজল   ার্োল  সমূর্হ বঙ্গবনু্ধ পাঠাগার 
জনমোর্ের জনর্দে নাও প্রদান  রা হর্ র্ে। 
 

২৫ বৃক্ষর্রাপে কসৌন্দর্ে বৃজদ্ধ ও পজরর্ব  সুরক্ষা  এলজিইজির প্রজতজি দপ্তর্রর আজঙ্গনা  ১০জি 
(বনি, েলি ও ঔষজি) বৃক্ষর্রাপর্ের উর্দযাগ। 

র্লমান ক াজির্ির  ারর্ে বৃক্ষর্রাপে বািাগ্রস্ত হর্লও এ বের বষো  বৃক্ষর্রাপে 
সম্পন্ন হর্ব। 

দাজ ত্বঃ আইজসজি উপ- জমজি 

২৬ ইজিজপ জবষ    ার্োবলী 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 মর্িয 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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ক্রজম  
নং 

জবষ   ার্েক্রর্মর জববরে অগ্রগজত মন্তবয 

২৭ আইজসজি জবষ    ার্েক্রম আইজসজি সুজবিা বযবহার  র্র প্রাজতষ্ঠাজন  উন্ন ন, দাপ্তজর  গজত ীলতা বৃজদ্ধ, 
দক্ষতা উন্ন ন ও িবাবজদজহতা বৃজদ্ধর মািযর্ম অজি তর মান সম্মত কসবা 
প্রদার্নর উর্দযাগ গ্রহে। 

র্লমান • PMIS অযাজপ্লর্  নজি সমূ্পেেিার্ব বাস্তবাজ ত হর্ র্ে। এলজিইজির স ল স্তর্রর 
 মে তোর্দর বদলী পদা ন এর মািযর্ম সম্পন্ন হর্ে। 

• E-PMS অযাজপ্লর্  নজির প্রজ ক্ষে ইজতমর্িয ক ষ হর্ র্ে। প্র ল্প পর্োর্  িািা-
এজির  াি র্লমান আর্ে। প্র ল্প পর্োর্  িািা-এজির  াি সমূ্পেেরূর্প ক ষ হর্ল 
মাঠ পর্োর্  অযাজপ্লর্  নজি বযবহার উপর্র্াগী হর্ব।   

• IDIS অযাজপ্লর্  নজির বাস্তবা ন E-PMS অযাজপ্লর্  নজির সার্র্ সম্পজ েত। E-PMS 
সমূ্পেেরূর্প বাস্তবাজ ত হর্ল IDIS এর বাস্তবা র্নর  াি শুরু হর্ব।   

• ই-নজর্র  ার্েক্রম বৃজদ্ধ  রা হর্ র্ে। অজি তর নজর্, ই-নজর্র মািযর্ম জনষ্পজি  রা 
হর্ র্ে। এোড়া সদর দপ্তর পর্োর্   তিাগ ই-নজর্ বযবহার্রর জনর্দে নাও 
ইর্তামর্িয প্রদান  রা হর্ র্ে।  

• ক াজিি পজরজস্থজতর্ত িারু্ে াল সিা আহবান  রার িনয এ জি অযাজপ্লর্  ন ততজর 
 রা হর্ র্ে। 

২৮ িলবা ু সজহষু্ণ অব াঠার্মা 
প্রাজতষ্ঠাজন ী রে 

এলজিইজির সহর্র্াজগতা  এ জি স্বতন্ত্র িলবা ু সজহষু্ণ অব াঠার্মা 
প্রাজতষ্ঠাজন ী রে গঠর্নর প্রর্ ািনী  উর্দযাগ গ্রহে। 

র্লমান এলজিইজির্ত িলবা ু সজহষু্ণ অব াঠার্মা প্রাজতষ্ঠাজন ী রর্ের লর্ক্ষয ক্লাইর্মি 
করজিজলর্ ন্ট ইনফ্রাস্ট্র র্ার কমইনজস্ট্রজমং প্র র্ল্পর (CRIM) সহা তা  ক্লাইর্মি 
করজিজলর্ ন্ট কলা াল ইনফ্রাস্ট্র র্ার কসন্টার (CReLIC) প্রজতষ্ঠা  রা হর্ র্ে। 
সাংগঠজন   াঠার্মার্ত এজি অন্তিুেক্ত  রার  ার্েক্রম র্লমান আর্ে। এর আওতা  
িলবা ু পজরবতেন সংক্রান্ত জবজিন্ন িাতী  ও আন্তিোজত  প্রজতষ্ঠার্নর সার্র্ সমর্ঝাতা 
স্মার  স্বাক্ষর্রর জিজির্ত নর্লি ক  াজরং  রা হর্ব এবং কস কমাতার্ব  এলজিইজির 
মািযর্ম বাস্তবাজ ত জবজিন্ন অব াঠার্মার জিিাইর্ন পজরবতেন এর্ন িলবা ু সজহষু্ণ  রা 
হর্ব। 

 


