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স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তী ও এলজজইজি 

১৯৭১ সাললর ২৬ মার্ ণ জাজতর জিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজজবুর রহমালনর স্বাধীনতা শ াষর্া এবং ন’মাস রক্তক্ষয়ী মুজক্তযুলের মধ্য 

জিলয় বাংলালিে স্বাধীন হলয়লে। আজ আমরা স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তী উদ্যািন করজে। ১৯৭১-এর ১৬ জিলসম্বর মহান মুজক্তযুলে 

জবজয় অজণলনর ির বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সাললর ১০ জানুয়াজর িাজকস্তান কারাগার শেলক মুক্ত হলয় স্বাধীন বাংলালিলে প্রতযাবতণন 

কলরন। বঙ্গবন্ধুর স্বলিে প্রতযাবতণলনর ির তাঁর শনতৃত্বাধীন সরকার যুেজবধ্বস্ত শিে গঠলন কম ণিজরকল্পনা গ্রহর্ কলর। শিলের 

প্রেম িঞ্চবাজষ ণক িজরকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) জেল এর অন্যতম ভীত। এই িজরকল্পনার অন্তগ ণত মূল জবষয় জেল যুেজবধ্বস্ত 

বাংলালিলের পুনগ ণঠন ও আে ণ-সামাজজক অবস্থার উন্নয়ন, তো যুলোত্তর বাংলালিলের ক্ষজতগ্রস্ত অবকাঠালমা পুনগ ণঠন ও 

পুনজন ণম ণার্, শক্ষতখামার ও জেল্প কারখানার উৎিািন বৃজে, গ্রামীর্ জনিিসহ সারালিলে কম ণসংস্থালনর সুলযাগ সৃজির মাধ্যলম 

িাজরদ্র্য জবলমার্ন ও ক্ষুধামুজক্ত। 

জাজতর জিতার রাজননজতক িে ণন জেল সুষম ও সমতাজভজত্তক সমাজ প্রজতষ্ঠা এবং িাজরদ্র্যমুক্ত সুখী-সমৃে বাংলালিে জবজনম ণার্। 

এ মহান শনতা উন্নত বাংলালিে জবজনম ণালর্ ‘শসানার বাংলা’ধারর্াটি তুলল ধলরন। এটি একটি িে ণন, যার আওতায় শিলের 

সামজগ্রক উন্নয়ন অন্তর্ভ ণক্ত। জাজতর জিতার জর্ন্তার মূল জবষয় জেল গ্রাম বাংলার আে ণ-সামাজজক উন্নয়লনর মাধ্যলম জনগলর্র 

জীবনমালনর উন্নয়ন। এলিলের সাধারর্ জনগলর্র শমৌজলক র্াজহিা অে ণাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, জেক্ষা ও জর্জকৎসা জনজিত করা 

জেল মহান এ শনতার কালে সবলর্লয় গুরুত্বপূর্ ণ জবষয়। 

১৯৭৩ সাললর ১৩ শেব্রুয়াজর বাংলালিে কৃজষ জবশ্বজবদ্যালয়, ময়মনজসংলহ এক ভাষলর্ বঙ্গবন্ধু গ্রালমর জিলক নজর জিলত 

বললজেললন। জতজন জবশ্বাস করলতন গ্রামই হলে কৃজষপ্রধান বাংলালিলের উন্নয়লনর মূল শকন্দ্র। বঙ্গবন্ধুর শিে গঠন জর্ন্তার প্রেলমই 

জেল খাদ্য উৎিািন বৃজে, তো- কৃজষ উন্নয়ন। জতজন আলরা বললজেললন, গ্রাম উন্নত হলল শিে উন্নত হলব, কৃষকলক বাঁর্ালত হলব, 

উৎিািন বাড়ালত হলব। 

শিলের কৃজষ উৎিািন বৃজের অন্যতম অনুষঙ্গ শসর্ ব্যবস্থািনার উন্নয়ন। এোড়া গ্রামীর্ শযাগালযাগ ব্যবস্থা ও বাজার ব্যবস্থার 

উন্নয়ন হলল উৎিাজিত কৃজষিণ্য িজরবহর্ সহজতর এবং হালে-বাজালর জবির্ন সুজবধা সৃজি হলব। েলশ্রুজতলত কৃষলকর উৎিাজিত 

িলণ্যর ন্যায্যমূল্য প্রাজি জনজিত হলব। এলত একজিলক শযমন শিলের খাদ্য উৎিািন বৃজে িালব, িাোিাজে কৃষলকর জীবনযাত্রার 

মান বাড়লব। 

গ্রামীর্ জনিলির সড়ক শযাগালযাগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং শসর্ সুজবধা সৃজির মাধ্যলম কৃজষ উৎিািন বৃজের কায ণক্রম মূলত গত 

েতাজির ৬০ এর িেলকর প্রারলে শুরু হয়, যার মূল জভজত্ত জেল িল্লী উন্নয়ন একালিজম, কুজমল্লা কতৃণক উদ্ভাজবত িল্লী উন্নয়ন 

মলিল, যা “কুজমল্লা মলিল” নালম জবলেষভালব িজরজর্ত। এই মলিলল প্রস্তাজবত ৪টি কম ণসূজর্ হলে- 

 ১. িল্লীপূতণ কম ণসূজর্ (আরিজিউজি),  

২. োনা শসর্ কম ণসূজর্ (টিআইজি),  

৩. োনা প্রজেক্ষর্ ও উন্নয়ন শকন্দ্র (টিটিজিজস), এবং  

৪. জিস্তর জবজেি সমবায় ব্যবস্থা (টিটিজসএ)।  

এই ৪টি অলঙ্গর মলধ্য িল্লীপূতণ কম ণসূজর্ (আরিজিউজি)-এর মূল উলেশ্য জেল (ক) শেলনজ সুজবধা সৃজিসহ গ্রামীর্ শযাগালযাগ 

ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং (খ) িজল্ল অঞ্চলল কম ণসংস্থান সৃজির জন্য শ্রম ন িেজতলত অবকাঠালমা জনম ণার্ শকৌেল জনধ ণারর্। 

ষালের িেলকর শুরুলতই স্থানীয় সরকার মন্ত্রর্াললয়র আওতায় ‘িল্লীপূতণ কম ণসূজর্’্বাস্তবায়ন শুরু হয়। িরবতীলত এ কায ণক্রম 

বাস্তবায়লন মন্ত্রর্াললয় ‘পূতণ কম ণসূজর্ শসল’্ও িলর ‘পূতণ কম ণসূজর্ উইং’্গঠন করা হয়। এরির ১৯৮৪ সালল রাজস্ব বালজলের 

আওতায় স্থানীয় সরকার প্রলকৌেল বুযলরা (এলজজইজব) প্রজতজষ্ঠত হয়। ১৯৯২ সাললর আগস্ট মালস এলজজইজব বাংলালিে 

সরকালরর একটি পূর্ ণাঙ্গ অজধিির অে ণাৎ স্থানীয় সরকার প্রলকৌেল অজধিির-এলজজইজিলত রূিান্তজরত হয়। 



 

 

 

 

জর্ত্র-১: এলজজইজির ক্রমজবকাে 

স্বাধীনতার ির এলিলে িজল্ল উন্নয়ন বললত মূলত কৃজষ উন্নয়নলক শবাঝালতা। কৃজষ উন্নয়লনর সলঙ্গ জেল সবুজ জবপ্লব, ভূজম সংষ্কার, 

সমবায় জনলয় জবজভন্ন িরীক্ষামূলক কম ণসূজর্ এবং শোেখালো শসর্ কম ণসূজর্। যজিও গ্রামীর্ অবকাঠালমা উন্নয়লনর প্রাজতষ্ঠাজনক 

সূর্না শুরু হয় ১৯৬৩-১৯৬৪ সালল িল্লীপূতণ কম ণসূজর্ বাস্তবায়লনর মাধ্যলম; জকন্তু রাষ্ট্রীয়ভালব পূর্ ণাঙ্গ জাতীয় িজরকল্পনার আওতায় 

এই কায ণক্রম শুরু হয় জাজতর জিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজজবুর রহমালনর জনলি ণেনা ও শনতৃলত্ব প্রর্ীত  প্রেম িঞ্চবাজষ ণক িজরকল্পনায় 

(১৯৭৩-১৯৭৮) এর অন্তর্ভ ণজক্তর মাধ্যলম। এ-িজরকল্পনায় গ্রামীর্ এলাকায় অবজস্থত গুরুত্বপূর্ ণ হাে-বাজার উন্নয়ন এবং রাস্তা জনম ণার্ 

ও সংস্কালরর জবষয় অন্তর্ভ ণক্ত করা হয়। 

৮০-এর িেলকর শুরুলত িজল্ল উন্নয়লনর মূল প্রভাবক জহলসলব িজল্ল সড়ক উন্নয়নলক গুরুলত্বর সলঙ্গ উন্নয়ন িজরকল্পনার অন্তর্ভ ণক্ত 

করা হয়। একইসলঙ্গ শয সকল গ্রামীর্ হাে বাজালরর ভজবষ্যলত গুরুত্বপূর্ ণ উন্নয়নলকন্দ্র জহলসলব জবকজেত হওয়ার সোবনা রলয়লে, 

এমন ১৪০৮টি গ্রামীর্ হাে বাজারলক শগ্রােলসন্টার জহলসলব জর্জিত কলর শগলজে প্রকাজেত হয়। এসব শগ্রােলসন্টার ও অন্যান্য 

হােবাজার, জেক্ষা প্রজতষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রজতষ্ঠালনর মলধ্য স্থাজিত সংলযালগর জভজত্তলত গ্রামীর্ সড়কগুললালক ৪টি ভালগ জবভক্ত 

করা হয়। এগুললা হলে- জেিার সড়ক, আর-১ সড়ক, আর-২ সড়ক ও আর-৩ সড়ক। 

১৯৮৮ সালল জবশ্ব খাদ্য কম ণসূজর্ েজরিপুর শজলায় সাউেওলয়স্ট রুরাল শিলভলিলমন্ট প্রলজলের আওতায় দুইটি সড়লকর সড়কবাঁধ 

(এমলবঙ্কলমন্ট) এলজজইজব এর মাধ্যলম কালজর জবজনমলয় খাদ্য কম ণসূজর্র আওতায় িাইলে জহলসলব জনম ণালর্ সম্মত হয়। িাইলে 

কালজর সােলল্যর জভজত্তলত জবশ্ব খাদ্য কম ণসূজর্ ‘শেোল ফুি ের ওয়াকণস’-এর আওতায় ‘শগ্রােলসন্টার কালনজেং শরাি’্

(জজজসজসআর) কম ণসূজর্ জনলয় আলস। এ কম ণসূজর্র লক্ষয জেল মাটির কালজর মাধ্যলম শগ্রােলসন্টার সংলযাগকারী সড়লকর উন্নয়ন। 

এই কম ণসূজর্ গ্রহলর্র আগ িয ণন্ত শজলা িজরষলির মাজলকানাধীন জকছু সংখ্যক সড়ক ব্যতীত গ্রামীর্ সড়কগুললা জেল অপ্রেস্ত, জকছু 

শক্ষলত্র খুবই সরু এবং জকছু শক্ষলত্র শুধু মাটির আইল। শকালনা রকলমর জজম অজধগ্রহর্ োড়া শকবলমাত্র জনগর্লক সামাজজকভালব 

উিুে কলর মাটির কাজ িারা এসব সড়ক উন্নয়লনর মাধ্যলম  শিেব্যািী সড়ক শনেওয়াকণ গলড় শতালা জেল সজতযকালরর র্যাললঞ্জ। 

জজজসজসআর কম ণসূজর্র মাধ্যলম সড়লকর উিজরভাগ ২৪ ফুে র্ওড়া কলর মাটির সড়ক জনম ণার্ করা হয়। ২০০৩ সাল িয ণন্ত র্লমান 

এই কায ণক্রলম প্রায় ৩০ হাজার জকললাজমোর সড়ক এবং ১২ হাজার জমোর শসতু/কালভাে ণ জনম ণার্ করা হয়। প্রকৃতিলক্ষ 

‘শগ্রােলসন্টার কালনজেং শরাি’্কম ণসূজর্ই প্রেম কম ণসূজর্, যার মাধ্যলম িজরকজল্পত উিালয় শিলের সকল শগ্রােলসন্টারলক ২৪ ফুে 

প্রলস্থর এমলবঙ্কলমন্ট িারা জাতীয় মহাসড়লকর সলঙ্গ সংযুক্ত করা হয়।  

এজিলক ১৯৯৫ সালল শকয়ার বাংলালিে জিএল-৪৮০, োইলেল-২ এর আওতায় ইউএসএআইজি কতৃণক বরােকৃত খাদ্য সহায়তায় 

‘ইজন্টলগ্রলেি ফুি ের শিলভলিলমন্ট’্প্রকলল্পর কাজ শুরু কলর। এর মাধ্যলম ১৯৯৫-২০০০ সময়কালল শিলের সকল ইউজনয়ন 

িজরষিলক ১৮ ফুে প্রলস্থর সড়ক িারা সংযুক্ত করা হয়। এ কম ণসূজর্র আওতায় প্রায় ৬০ হাজার জকললাজমোর মাটির সড়ক জনম ণার্ 

করা হয়। বতণমালন এলজজইজির আওতাধীন সড়লকর দি ণয (িাকা ও কাঁর্া মাটির সড়ক জমলল) সালড় জতন লক্ষ জকললাজমোলরর 

ওিলর। এ জবোল শনেওয়াকণ গলড় উলঠলে শকালনা ধরলর্র জজম অজধগ্রহর্ োড়াই জনগলর্র িালন। জবশ্বব্যািী জনঅংেগ্রহলর্ এলতা 

বড় সড়ক শনেওয়াকণ গলড় ওঠার নজজর শবাধ হয় আর খু ুঁলজ িাওয়া যালব না। মূলত এ দুটি কম ণসূজর্ই শিলের গ্রামীর্ সড়ক 

শনেওয়াকণ-এর িজরকজল্পত ‘ব্যাক শবান’্দতজর কলরলে। 



১৯৯৬ সালল বাংলালিে সরকার ও জবশ্বব্যাংক কতৃণক িজরর্াজলত ‘বাংলালিে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকর্ার স্ট্রযালেজজ িাজিলত’্ইলতাপূলব ণ 

শ াজষত ১৪০৮ টির িজরবলতণ ২১০০ টি শগ্রােলসন্টারলক জাতীয় উন্নয়ন িজরকল্পনায় অন্তর্ভ ণক্ত করার সুিাজরে করা হয়। একই 

স্টাজিলত সড়লকর শশ্রজর্ পুনজব ণন্যাস ও এর সংজ্ঞা জনধ ণারর্ করা হয়। এলত সড়কগুললা সাতটি শশ্রজর্লত জবন্যস্ত, যার মলধ্য িজল্ল 

এলাকার জেিার শরাি োইি-জব, রুরাল শরাি ক্লাস-১ (আর-১), রুরাল শরাি ক্লাস-২ (আর-২) এবং রুরাল শরাি ক্লাস-৩ (আর-

৩), এই র্ারটি শশ্রজর্র সড়ক উন্নয়ন ও রক্ষর্ালবক্ষলর্র িাজয়ত্ব জেললা এলজজইজির ওির। িরবতীলত ২০০৩ সালল সড়কসমূহ 

েয়টি শশ্রজর্লত পুনজব ণন্যাস কলর এর উন্নয়ন ও রক্ষর্ালবক্ষলর্র িাজয়ত্ব পুনজন ণধারর্ করা হয়। এলজজইজি উিলজলা সড়ক, ইউজনয়ন 

সড়ক এবং গ্রাম সড়ক (গ্রাম সড়ক-এ ও ২ জক.জম. িয ণন্ত গ্রাম সড়ক-জব) এর উন্নয়ন ও রক্ষর্ালবক্ষর্ এবং এসব সড়লকর ওির 

১৫০০ জমোর িয ণন্ত দিল ণর শসতু জনম ণালর্র জন্য িাজয়ত্বপ্রাি হয়। 

স্বাধীনতার ির ১৯৭৩ সালল প্রর্ীত বাংলালিলের প্রেম িঞ্চবাজষ ণক িজরকল্পনায় জাজতর জিতা গ্রামীর্ অবকাঠালমা উন্নয়লনর শয 

রূিলরখা জিলয়জেললন, স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তীলত আজ তা অলনকাংলে অজজণত হলয়লে। বতণমালন বাংলালিে িজল্ল অবকাঠালমা 

উন্নয়লন উন্নয়নেীল জবলশ্বর শরাল মলিল। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাজসনার ব্যজক্তগত আগ্রলহ িজল্ল অবকাঠালমায় জবজনলয়াগ অলনক 

শবলড়লে। শেকসই উন্নয়ন অভীি-এসজিজজ’র োলগ ণে ৯.১-এর একটি সূর্ক হললা ‘সব শমৌসুলম র্লার্ললর উিলযাগী সড়লকর দুই 

জকললাজমোলরর মলধ্য বসবাসকারী গ্রামীর্ জনসংখ্যার অনুিাত’। শিলের জকছু হাওড়, িীিাঞ্চল এবং দুগ ণম িাহাজড় জনিি োড়া 

প্রায় সব উিলজলায় এ সূর্লকর মান েতভাগ। জবশ্বব্যাংলকর গলবষর্ায় শিখা শগলে, শিেব্যািী এ সূর্লকর গড় মান প্রায় ৮৮ 

েতাংে, যা উন্নয়নেীল অজধকাংে শিলের শর্লয় শবজে। আো করা যায়, এ সূর্লক বাংলালিে সহলজই এসজিজজ লক্ষযমাত্রা অজণন 

করলব।  

গ্রামীর্ সড়ক শযাগালযাগ ব্যবস্থা উন্নয়লনর েলল প্রাজন্তক নারী-পুরুলষর কম ণসংস্থান সৃজি হলয়লে, যা শিলে িাজরদ্র্য জবলমার্লন 

ইজতবার্ক প্রভাব শেললে। এসব সড়ক উন্নয়লনর েলল জেক্ষার হার বৃজেসহ ঝলর িড়া জেক্ষােীর হার কলমলে। স্বাস্থযলসবা শকলন্দ্রর 

প্রলবেগম্যতা শবলড়লে। শগ্রােলসন্টার উন্নয়লনর েলল কৃজষ ও অকৃজষ িলণ্যর বাজারজাত করা সহজতর হলয়লে এবং িলণ্যর 

ন্যায্যমূল্য প্রাজি জনজিত হলয়লে, শবলড়লে গ্রামীর্ আে ণ-সামাজজক কায ণক্রম। এসব কম ণকালের িজরলপ্রজক্ষলত শিলের মানুলষর 

ক্রয়ক্ষমতা ও মাোজিছু আয় শবলড়লে, েলল জীবনমালনর উন্নয়ন  লেলে। 

এলজজইজি স্থানীয় অবকাঠালমা উন্নয়ন ও ব্যবস্থািনার মাধ্যলম শিলের কৃজষ ও অকৃজষ খালত উৎিািন বৃজে, কম ণসংস্থান সৃজি, 

আে ণ-সামাজজক উন্নয়ন, িাজরদ্র্ হ্রাসসহ িজল্ল ও নগর উন্নয়লনর েজক্তোলী জভত জনম ণার্ করলে, যা বঙ্গবন্ধুর জনলি ণজেত শসানার 

বাংলা জবজনম ণালর্ প্রতযক্ষ ভূজমকা রাখলে। স্থানীয় িয ণালয় অবকাঠালমা উন্নয়লন এলজজইজির ভূজমকা আজ জবশ্ব স্বীকৃত। গ্রামীর্ 

অবকাঠালমা উন্নয়লনর িাোিাজে এলজজইজি ১৯৮৫ সাল শেলক নগর এবং ১৯৯৫ সাল শেলক িাজন সম্পি উন্নয়ন শসেলর কায ণক্রম 

বাস্তবায়ন কলর আসলে। এলজজইজির এই কায ণক্রম েহরাঞ্চলল নাগজরক সুজবধা শযমন বৃজে করলে, িাোিাজে শিলের খাদ্য 

উৎিািন বৃজেলত অবিান রাখলে। 

 



গ্রামীর্ অবকাঠালমা উন্নয়ন 

গ্রামীর্ শযাগালযাগ অবকাঠালমা তো- গ্রামীর্ সড়ক ও শসতু/কালভাে ণ এবং শগ্রােলসন্টার ও গ্রামীর্ হাে বাজার উন্নয়লনর মাধ্যলম 

এলজজইজির কায ণক্রম শুরু হললও সমলয়র জববতণলন জাতীয় উন্নয়ন িজরকল্পনায় স্থানীয় িয ণালয়র অন্যান্য শভৌত অবকাঠালমা 

উন্নয়লন এলজজইজিলক সম্পৃক্ত করা হয়। এসলবর মলধ্য রলয়লে ইউজনয়ন িজরষি কমলপ্লক্স জনম ণার্, উিলজলা িজরষি কমলপ্লক্স 

জনম ণার্ ও সম্প্রসারর্, দুলয ণাগকালল মানুলষর জানমাললর জনরািত্তার জন্য বহুমুখী সাইলক্লান শেল্টার জনম ণার্, িজরলবে সুরক্ষায় 

সড়লকর িালশ্বণ বৃক্ষলরাির্, সড়ক ও শনৌিজরবহলর্র মলধ্য শযাগসূত্র স্থািলনর জন্য ল্যাজডং াে জনম ণার্, সামাজজক অবকাঠালমা, 

শযমন- ধমীয় প্রজতষ্ঠান, কবরস্থান, শ্মোন াে ইতযাজির উন্নয়ন । 

 

             

             

             

 

 



'আমার গ্রাম-আমার েহর’:্প্রজতটি গ্রালম আধুজনক নগর সুজবধা সম্প্রসারর্ 

শিলের প্রায় ৬৫ েতাংে জনগর্ গ্রালম বাস কলর। গ্রালম নাগজরক সুজবধা ও কম ণসংস্থালনর সুলযাগ কম োকায় উন্নত জীবলনর 

আোয় মানুষ েহরমুখী হলে। েলল েহরগুললার ওির বাড়জত র্াি িড়লে। শিেজুলড় সুষম উন্নয়ন জনজিত করলত গ্রালম নাগজরক-

সুজবধা সম্প্রসারর্ করা প্রলয়াজন। গ্রালম েহলরর সকল নাগজরক শসবা শিৌুঁলে শিওয়ার ললক্ষয ২০১৮ সালল জাতীয় সংসি 

জনব ণার্লনর প্রাক্কালল বতণমান সরকার 'আমার গ্রাম-আমার েহর”:্প্রজতটি গ্রালম আধুজনক নগর সুজবধা সম্প্রসারর্ েীষ ণক জনব ণার্নী 

অঙ্গীকার শ াষর্া কলর।  

সরকালরর ২০ টি মন্ত্রর্াললয়র ২৬ টি সংস্থা 'আমার গ্রাম-আমার েহর’ কম ণিজরকল্পনা বাস্তবায়লনর সলঙ্গ সম্পৃক্ত। এ সকল 

মন্ত্রর্ালয় 'আমার গ্রাম-আমার েহর’ কম ণিজরকল্পনা বাস্তবায়লন ২৪৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে। 

২০২০ সালল স্থানীয় সরকার জবভালগর একটি কম ণিজরকল্পনা প্রকাে করা হলয়লে, যালত আেটি জবষয় রলয়লে। জবষয়সমূহ হললা- 

গ্রামীর্ শযাগালযাগ, গ্রামীর্ শগ্রাে শসন্টার ও হােবাজার,  গ্রামীর্ িাজন সরবরাহ ও স্যাজনলেেন, বজণয ব্যবস্থািনা, কমুযজনটি শেস 

ও জবলনািন ব্যবস্থা, উিলজলা মাস্টার প্লযান, গ্রামীর্ গৃহায়ন এবং উিলজলা িজরষি-ইউজনয়ন িজরষলির সক্ষমতা বৃজে। মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী অনুলমাজিত এ কম ণিজরকল্পনায় উজল্লজখত আেটি জবষলয় শিেব্যািী িজরকজল্পতভালব ‘আমার গ্রাম-আমার েহর’অঙ্গীকার 

বাস্তবায়লন ৩০ টি গাইিলাইন/ নীজতমালা দতজর এবং ৩৬টি সমীক্ষা িজরর্ালনা করা হলে। িাোিাজে রূিকল্প ২০৪১ সামলন 

শরলখ শিলের গ্রামগুললালক িজরকজল্পত ভালব গলড় শতালার জন্য ১৫টি িাইলে গ্রাম উন্নয়লনর একটি প্রকল্প দতজর করা হলে। 

 

 

অজজণত সােল্য 

জন্মলগ্ন শেলক স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তী িয ণন্ত এলজজইজির গ্রামীর্ অবকাঠালমা উন্নয়লন অজজণত সােল্য 

সড়ক উন্নয়ন    শমাে ৩,৫৩,৩৫২ জক.জম. 

িাকা ১,৩১,৮৫১ জক.জম. 

কাঁর্া ২,২১,৫০১ জক.জম. 

শসতু/ কালভাে ণ জনম ণার্ ১৩,৬৭,৮৭০ জমোর 

শগ্রােলসন্টার উন্নয়ন ২,০৮৪ টি 

গ্রামীর্ হাে বাজার উন্নয়ন ২,৫৮০ টি 

ইউজনয়ন িজরষি কমলপ্লক্স জনম ণার্ ৩,৪১৬ টি 

উিলজলা িজরষি কমলপ্লক্স      শমাে ৩৫২ টি 

জনম ণার্ ৩২০ টি  

সম্প্রসারর্ ৩২ টি 

সাইলক্লান শেল্টার ১৭১০ টি 

সড়লকর িালশ্বণ বৃক্ষলরাির্ ২৫,৬৭৫ জক.জম. 

সামাজজক অবকাঠালমা উন্নয়ন ১১,৮৪৬ টি 

 



সড়ক রক্ষর্ালবক্ষর্ কায ণক্রম  

শিলে বতণমালন জবজভন্ন শশ্রজর্র শমাে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার ৩৫৩ জকললাজমোর গ্রামীর্ সড়ক আলে, যার মলধ্য প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার 

জকললাজমোর িাকা সড়ক। গ্রামীর্ সড়লকর ওির শমাে ১৩,৬৮,৮৭০জমোর শসতু/কালভাে ণ রলয়লে। এোড়া প্রজত বের বাজষ ণক উন্নয়ন 

কমণসূজর্র আওতায় এলজজইজি’র জবজভন্ন উন্নয়ন প্রকলল্পর মাধ্যলম সালড় র্ার শেলক সালড় িাঁর্ হাজার জকললাজমোর সড়ক ও ১২ 

হাজার জমোর জিজ/কালভাে ণ জনম ণার্ করা হলে। এসব সড়ক শগ্রােলসন্টার ও হাে-বাজার এবং স্থানীয় সরকার প্রজতষ্ঠানসহ অন্যান্য 

প্রজতষ্ঠান এবং জবজভন্ন অঞ্চলল জনগলর্র যাতায়াত সুগম কলরলে, যা কৃজষ উৎিািন বৃজে, কৃজষ িণ্য বাজারজাতকরর্ সুজবধা, খামার 

িয ণালয় কৃজষ উিকরর্ সহজলভযকরর্ এবং স্বাস্থয, জেক্ষা ও প্রোসজনক শসবা িজল্লর মানুলষর শিারলগাড়ায় শিৌুঁোলত অসামান্য অবিান 

রাখলে।  

শিলের জবোল এ িজল্ল সড়ক শনেওয়াকণ জাতীয় সম্পি। এসব সড়লকর সুরক্ষা এবং বেরব্যািী যানবাহন র্লার্ল উিলযাগী রাখার 

জন্য রক্ষর্ালবক্ষর্ অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ। গত ১৯৯২-৯৩ অে ণবের শেলক সরকালরর রাজস্ব বালজে এবং িরবতীলত উন্নয়ন বালজলের 

আওতায় জবজভন্ন প্রকলল্পর মাধ্যলম সড়ক রক্ষর্ালবক্ষলর্র জন্য অে ণ বরাে করা হলে। প্রজত বের ক্রমবধ ণমান হালর অে ণ বরাে 

সলেও এ খালত আজে ণক সংকে জবরাজ করলে। এর অন্যতম প্রধান কারর্ সড়লক যানবাহলনর িজরমার্ বৃজে, অজতজরক্ত মাললবাঝাই 

যান র্লার্ল এবং প্রাকৃজতক দুলয ণালগ সড়লকর ক্ষজতসাধন। 

 

জর্ত্র-২: ১৯৯২-১৯৯৩ অে ণবের শেলক বেরজভজত্তক প্রাি বরাে 

প্রজত অে ণবেলর এলজজইজির সড়ক শনেওয়ালকণর রক্ষর্ালবক্ষলর্র র্াজহিা জনরূির্, সঠিক িজরকল্পনা প্রর্য়ন, অগ্রাজধকার জনর্ ণয় ও 

বাস্তবায়ন িয ণালয় জনজবড় তিারজক ও মজনেজরং এবং জবজভন্ন শশ্রষ্ঠ অনুেীলন সেলভালব প্রলয়ালগর মাধ্যলম এলজজইজি’র বাজষ ণক 

রক্ষর্ালবক্ষর্ কায ণক্রম িজরর্ালনা করা হয়। েলল গুর্গতমান সম্পন্ন রক্ষর্ালবক্ষর্সহ প্রজতবের রাজস্ব বালজলে বরাে অলে ণর 

েতভাগ ব্যয় করা সেবির হলে। ভজবষ্যলত সড়ক রক্ষর্ালবক্ষর্ ব্যবস্থািনা কায ণক্রম সম্পূর্ ণ অনলাইনজভজত্তক করার িজরকল্পনা 

শনওয়া হলয়লে। 

             



নগর উন্নয়ন শসের 

আজ শেলক ৫০ বের আলগ স্বাধীনতা উত্তর বাংলালিলের জনসংখ্যার প্রায় ৯১ েতাংে (জবজবএস: ১৯৭৪) গ্রালম বাস করলতা। 

সমলয়র সালে সালে েহরমুখী মানুলষর হার বৃজে শিলত োলক। জলবায়ু িজরবতণনজজনত অজভ ালত বন্যা, অজতবৃজি, অসমলয় বৃজি, 

খরা প্রভৃজত কারলর্ েসলহানী, অব্যাহত নিী ভাঙন এবং গ্রামীর্ জনিলি কম ণসংস্থালনর অপ্রতুলতা জনম্নআলয়র মানুষলক েহরমুখী 

করলে। একই সলঙ্গ সামর্থ্ণবান মানুষ উন্নত জীবলনর প্রতযাোয়ও েহরমুখী হলে। েলশ্রুজতলত বাংলালিলের েহরগুললালত 

জনসংখ্যা ক্রমাগতভালব বৃজে িালে। জকন্তু আমালির েহরগুললা িজরকজল্পতভালব গলড় ওলঠজন। রাস্তার অপ্রতুলতা, অিয ণাি িয়ঃ 

ও িাজন জনষ্কােন ব্যবস্থা, কঠিনবজণয ব্যবস্থািনায় দুব ণলতা, যোযে সুলিয় িাজন সরবরাহ ব্যবস্থার অভাব এলিলের 

শিৌরসভাগুললালক নাগজরক শসবা প্রিালন র্যালললঞ্জর মুলখ শেলললে। শসই সলঙ্গ ক্রমবধ ণমান জনসংখ্যার র্ালি সমস্যা আরও জটিল 

আকার ধারর্ কলরলে।  

এই বাস্তবতায় ইউজনলসে এর আজে ণক সহায়তায় এলজজইজি ১৯৮৫ সালল বজস্ত উন্নয়ন প্রকলল্পর মাধ্যলম নগর এলাকার প্রকল্প 

বাস্তবায়ন শুরু কলর। অতঃির শিলের মাঝাজর েহরগুললার অবকাঠালমা উন্নয়লনর ললক্ষয ১৯৯১ সালল এজেয় উন্নয়ন ব্যাংলকর 

আজে ণক সহায়তায় শসলকডাজর োউন্স ইনফ্রাস্ট্রাকর্ার শিলভলিলমন্ট প্রলজে (এসটিআইজিজি) েীষ ণক প্রকলল্পর কাজ হালত শনওয়া 

হয়। এই প্রকলল্পর সােলল্যর ধারাবাজহকতায় ১৯৯৫ সালল এসটিআইজিজি-২ বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়। িরবতীলত আরও 

ব্যািকভালব নগর উন্নয়লনর ললক্ষয জবশ্বব্যাংলকর সহায়তায় জমউজনজসপ্যাল সাজভ ণলসস প্রলজে (এমএসজি) জেলরানালম একটি প্রকল্প 

২০০০ সালল বাস্তবায়ন শুরু হয়। এই প্রকলল্পর অে ণায়লন এলজজইজিলত ‘জমউজনজসপ্যাল সালিাে ণ ইউজনে’্(এমএসইউ) গঠন করা 

হয়। তোবধায়ক প্রলকৌেলী িিময ণািার একজন িজরর্াললকর তোবধালন এমএসইউ এর কায ণক্রম ৬টি জরজজওনাল জমউজনজসপ্যাল 

সালিাে ণ ইউজনে (আরএমএসইউ) এর মাধ্যলম িজরর্াজলত হয়, যার আওতায় এমএসজির্ভক্ত ১৭টি সহ শমাে ১৫০টি শিৌরসভায় 

িক্ষতা উন্নয়ন সহলযাজগতা প্রিান করা হয়। িরবতীলত এজেয় উন্নয়ন ব্যাংলকর সহায়তাপুি প্রেম নগর িজরর্ালন ও অবকাঠালমা 

উন্নজতকরর্ প্রকলল্পর (ইউজজআইআইজি) আওতায় ‘আরবান ম্যালনজলমন্ট সালিাে ণ ইউজনে’্(ইউএমএসইউ) গঠন করা হয় এবং 

একই কায ণক্রম আরও ৪টি জরজজওয়লন সম্প্রসারর্ করা হয়। ২০০২ সালল সরকালরর রাজস্ব বালজলের আওতায় এলজজইজির 

পূর্ ণাঙ্গ নগর ব্যবস্থািনা ইউজনে প্রজতজষ্ঠত হয়। শিৌরসভার ‘ন্যােনাল িাোলবজ’্হালনাগাি কালজ এই ইউজনে সহায়তা প্রিান 

কলর। 

বাংলালিে সরকার ও উন্নয়ন সহলযাগীলির সহায়তায় সারালিলে এলজজইজির একাজধক নগর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবাজয়ত হলে। 

এসব প্রকলল্পর আওতায় নগরবাসীর নাগজরক িজরলসবার মান বাড়ালত জবজভন্ন শভৌত অবকাঠালমা জনম ণার্ করা হলে। 

নগর এলাকায় শভৌত অবকাঠালমা উন্নয়লন এলজজইজির কায ণক্রলমর মলধ্য রলয়লে – 

• সড়ক, শেন ও ফুেিাত জনম ণার্ এবং সড়কবাজত স্থািন 

• কঠিনবজণয ব্যবস্থািনা 

• স্যাজনলেেন, িাজন সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়ন 

• িাবজলক েয়ললে ও কজমউজনটি ল্যাজিন জনম ণার্  

• বাস/িাক োজম ণনাল জনম ণার্  

• শিৌর মালকণে ও কজমউজনটি শসন্টার উন্নয়ন 

• বজস্ত উন্নয়ন ও পুনব ণাসন 

• শলক উন্নয়ন এবং উনু্মক্ত উদ্যান জনম ণার্। 



             

             

             

শিৌরসভার অবকাঠালমা উন্নয়লন কাজ করললও শেকসই উন্নয়লনর জন্য যোযে িজরকল্পনা প্রর্য়ন এবং িজরর্ালন ব্যবস্থার মান 

বৃজেলত এলজজইজি শিৌরসভাসমূহলক কাজরগজর সহায়তা প্রিান কলর োলক। শিৌরসভার িাোিাজে জসটি কলি ণালরেলনর উন্নয়লনও 

এলজজইজি কাজরগজর সহায়তা জিলয় আসলে। এলজজইজির সাজব ণক কায ণক্রলমর েলল জসটি কলি ণালরেন ও শিৌরসভাসমূলহর 

িজরর্ালন ব্যবস্থা ও নাগজরক শসবার মান ক্রমে বৃজে িালে। শিৌরসভা/জসটি কলি ণালরেলনর প্রাজতষ্ঠাজনক সক্ষমতা বৃজে, িজরর্ালন 

ব্যবস্থা েজক্তোলীকরর্ এবং নাগজরক শসবার মান উন্নয়লন এলজজইজি গৃহীত উলল্লখলযাগ্য কলয়কটি কায ণক্রম:  

  



মহািজরকল্পনা প্রর্য়ন:  

িজরকজল্পত নগর উন্নয়লনর জন্য এলজজইজি শিলের জবজভন্ন শিৌরসভা ও জসটি কলি ণালরেলনর মাস্টারপ্লযান প্রর্য়লন কাজরগজর সহয়তা 

প্রিান কলর োলক। নগরবাসীর সরাসজর অংেগ্রহলর্ একাজধক প্রকলল্পর আওতায় এই কায ণক্রম বাস্তবাজয়ত হলয়লে। মাস্টারপ্লযান 

প্রর্য়লনর েলল শিৌরসভার িজরকজল্পত শভৌত অবকাঠালমা জনম ণার্ সহজতর হলয়লে। 

নগর িজরর্ালন ব্যবস্থািনার উন্নয়ন: 

এলজজইজি শিৌরসভাসমূলহর িজরর্ালন ব্যবস্থা উন্নয়লনর জন্য নগর িজরর্ালন উন্নজতকরর্ কম ণিজরকল্পনা (ইউজজআইএজি) 

বাস্তবায়ন করলে। এলজজইজির আওতাধীন প্রেম নগর িজরর্ালন ও অবকাঠালমা উন্নজতকরর্ প্রকল্প (ইউজজআইআইজি), জিতীয় 

ও তৃতীয় নগর িজরর্ালন ও অবকাঠালমা উন্নজতকরর্ প্রকল্প (ইউজজআইআইজি-২ ও ইউজজআইআইজি-৩) নি ণান ণ বাংলালিে 

ইজন্টলগ্রলেি শিলভলিলমন্ট প্রলজে (নজবলিি), উিকূলীয় েহর িজরলবেগত অবকাঠালমা উন্নয়ন প্রকল্প (জসটিইআইজি) এর 

আওতায় সব ণলমাে ৯৭টি শিৌরসভায় ইউজজএআইজি বাস্তবায়ন করা হলয়লে। জসটি গভলন ণন্স প্রলজে (জসজজজি) এর মাধ্যলম ৫টি 

জসটি কলি ণালরেলনর িজরর্ালন ব্যবস্থা উন্নয়লনর জন্য এই ইনক্লুজসভ জসটি গভলন ণন্স ইম্প্রুভলমন্ট অযাকেন শপ্রাগ্রাম 

(আইজসজজআইএজি) কম ণসূজর্ বাস্তবাজয়ত হলে। 

িক্ষতা উন্নয়ন: 

শিৌরসভায় কম ণরত জনবলসহ জনব ণাজর্ত জনপ্রজতজনজধলির িক্ষতা বৃজের জন্য এলজজইজির আওতায় প্রজেক্ষর্ কায ণক্রম িজরর্াজলত 

হয়, যার মলধ্য প্রোসজনক ব্যবস্থািনা ও কাজরগজর জবষয়ক প্রজেক্ষর্ এবং শহাজডং ট্যাক্স, অযাকাউজন্টং, শিি লাইলসন্স ও ওয়াোর 

জবজলং সেেওয়যার স্থািন ও িজরর্ালনা জবষয়ক প্রজেক্ষর্, শিৌরসভার আজে ণক ও জহসাব ব্যবস্থািনা, নাগজরক অংেগ্রহর্, 

মহািজরকল্পনা প্রর্য়ন ও বাস্তবায়ন জবষয়ক প্রজেক্ষর্ শকাস ণ অন্যতম। 

অজজণত সােল্য 

moK/dzUcvZ wbg©vY 8,376 wK‡jvwgUvi 

†Wªb wbg©vY 3,931 wK‡jvwgUvi 

eªxR/KvjfvU© wbg©vY 13,241 wgUvi 

moK †givgZ 4,049 wK‡jvwgUvi 

evm/UªvK Uvwg©bvj wbg©vY 41 wU 

j¨vwUªb/KwgDwbwU j¨vwUªb wbg©vY 57,132 wU 

KwgDwbwU †m›Uvi wbg©vY 53 wU 

eR©¨ e¨e¯’vcbv BDwbU 5wU 

Wv÷web wbg©vY 269 wU 

মাস্টারপ্লযান প্রর্য়র্       শমাে ২৫7টি 

শিৌরসভা ২৫৫টি 

জসটি কলি ণালরেন ২টি 

নগর িজরর্ালন ব্যবস্থার উন্নয়ন  

শিৌরসভা ৯7টি 

জসটি কলি ণালরেন ৫টি 

বতণমালন নগর জনলগাষ্ঠী শিলের শমাে জনসংখ্যার েতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ হললও জাতীয় উৎিািলন নগর ও েহলরর অবিান 

েতকরা ৬০ ভালগর শবজে, যা িজল্ল অঞ্চললর তুলনায় নগর অঞ্চললর অজধক উৎিািনেীলতার জনলি ণেক। দ্রুত শবলড় ওঠা নগরগুললা 

উৎিািনেীলতার জবলবর্নায় অিার সোবনার উৎস। শস কারলর্ নগলর বসবাসরত নাগজরকলির আবাসন, িাজন ও িয়ঃজনষ্কােন, 

বজণয ব্যবস্থািনা, জেক্ষা, স্বাস্থয, শযাগালযাগ ও বজস্ত এলাকার উন্নয়নসহ নগর িজরর্ালন ব্যবস্থার উন্নয়লনর মধ্য জিলয় িজরকজল্পত 

ও শেকসই নগর গড়ার ললক্ষয এলজজইজি কাজ করলে।  



িাজন সম্পি উন্নয়ন শসের 

শিলের কৃজষ উৎিািলন শসর্ একটি বড় অনুষঙ্গ। এলক্ষলত্র নিী বা খাললর িাজন তো ভূ-উিজরস্থ িাজন ব্যবহার কলর শসর্ প্রিান 

একজিলক শযমন কৃজষ উৎিািলন সহায়ক ভূজমকা রাখলত িালর, অন্যজিলক ভূগভণস্থ িাজনর ব্যবহার সীজমত কলর িজরলবে সুরক্ষা 

করা যায়। 

কুজমল্লা মলিললর প্রস্তাজবত োনা শসর্ কম ণসূজর্ (টিআইজি) এর প্রােজমক কায ণক্রম ইউজনয়ন িজরষলির সিস্যলির মাধ্যলম হলয় 

োকললও িরবতীলত এলজজইজি িল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ (অবকাঠালমা উন্নয়ন প্রকল্প-আইজিজি) এর আওতায় ১৯৮৬ সাল শেলক 

১৯৯৬ সাল িয ণন্ত কুজড়গ্রাম ও বৃহত্তর েজরিপুর শজলায় ৬০টি ক্ষুদ্র্াকার িাজন সম্পি অবকাঠালমা জনম ণার্ কলর।  

গ্রামীর্ আে ণসামাজজক উন্নয়লন োনা শসর্ কম ণসূজর্র সুেল অনুধাবন ও িল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর অজভজ্ঞতার আললালক িরবতীলত 

১৯৯৫-২০০২ শময়ালি স্থানীয় জনগলর্র সজক্রয় অংেগ্রহলর্ ইউজনয়ন ও উিলজলা িয ণালয় ক্ষুদ্র্াকার িাজন সম্পি উন্নয়ন শসের 

প্রকল্প নালম একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু কলর। প্রকল্প র্লাকালীন ১৯৯৯ সালল সরকার জাতীয় িাজন নীজত অনুলমািন কলর। িাজন 

নীজতর আললালক এলজজইজি এক হাজার শহের িয ণন্ত কমাড এলাকার সমজিত বন্যা ব্যবস্থািনা, িাজন জনষ্কােন, িাজন সংরক্ষর্ 

ও শসর্ প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে। অংেগ্রহর্মূলক এসব প্রকলল্পর আওতায় উি-প্রকল্প জনব ণার্ন ও িজরকল্পনা প্রর্য়ন শেলক শুরু কলর 

এর বাস্তবায়ন, িজরর্ালন ও রক্ষর্ালবক্ষলর্ নারী-পুরুষ জনজব ণলেলষ উিকারলভাগী সবাই অংেগ্রহর্ কলর োলকন। তাঁলির জনলয়ই 

গঠিত হয় িাজন ব্যবস্থািনা সমবায় সজমজত (িাবসস)। 

এলজজইজি িাজন সম্পি উন্নয়ন শসেলরর আওতায় শযসব উি-প্রকল্প বাস্তবায়ন কলর োলক তা মূলত র্ার ধরলর্র- 

উি-প্রকলল্পর ধরর্ 

 

অবকাঠালমা  

বন্যা ব্যবস্থািনা 

 

বাঁধ জনম ণার্, সংস্কার বা পুনব ণাসন, শরগুললের বা স্লুইস ও কালভাে ণ জনম ণার্, খাল খনন বা 

পুনখণনন 

 

 

িাজন-জনষ্কােন 

 

কালভাে ণ জনম ণার্, খাল খনন বা পুনখণনন  

িাজন সংরক্ষর্ 

 

িাজন সংরক্ষর্ অবকাঠালমা, রাবার িযাম, খাল পুনখণনন ও জেলওলয়  

কমাড এলাকা উন্নয়ন 

 

শসর্ নালা সংস্কার, ভূ-উিজরস্থ বা ভূ-গভণস্থ শসর্নালা, শহিার ট্যাংক, একুইিাে ও সাইফুন 

১৯৯৫ সাল শেলক এ িয ণন্ত এই শসেলর সাতটি  প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ হলয়লে এবং দুটি প্রকলল্পর কায ণক্রম র্লমান রলয়লে। শেষ 

হলয় যাওয়া সাতটি প্রকলল্পর আওতায় ১১২৮টি উি-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেলষ ১১২০ টি উি-প্রকল্প স্থানীয় উিকারলভাগীলির জনকে 

হস্তান্তর করা হলয়লে। দুটি র্লমান প্রকলল্পর মাধ্যলম ১৯৫ টি নতুন উি-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩৯৫ টি জবদ্যমান উি-প্রকলল্পর 

সম্প্রসারর্/পুনব ণাসন/কায ণক্ষমতা বৃজে করার জন্য লক্ষযমাত্রা জনধ ণারর্ করা হলয়লে। বাস্তবাজয়ত উি-প্রকলল্পর উিকারলভাগীগর্ 

সঠিক িাজন ব্যবস্থািনার মাধ্যলম েসললর জনজবড়তা বৃজে, সমবায়জভজত্তক উন্নয়ন, সমজিত কৃজষ ও মৎস্য উৎিািন এবং ক্ষুদ্র্ঋর্ 

কায ণক্রম িজরর্ালনা কলর একজিলক শযমন আজে ণকভালব লাভবান হলেন, অন্যজিলক শিেলক খালদ্য স্বজনভণরতা অজণলন অবিান 

রাখলেন। কৃজষ জবলেষ কলর ধান, সবজজ ও মৎস্য উৎিািলন জবলশ্ব বাংলালিলের অবস্থান ওিলরর সাজরলত। এই অজণলন 

এলজজইজির ক্ষুদ্র্াকার িাজন সম্পি উন্নয়ন প্রকল্প জবলেষ ভূজমকা রাখলে। 

 

  



উি-প্রকল্প  বাজষ ণক উৎিািন 

বাস্তবাজয়ত উি-প্রকলল্পর সংখ্যা ১,১২৮ টি  িানািার েস্য ৮,৬০,৫৩৫ শমজিক েন  

হস্তান্তজরত উি- প্রকলল্পর সংখ্যা ১,১২০ টি  অিানািার েস্য ৪,৭৭,১২১ শমজিক েন 

শমাে উিকৃত এলাকা ৬,৮০,৫৭৭ শহের জক.জম  মৎস্য ৫,৯১৯ শমজিক েন 

 

অবকাঠালমা  িাজন ব্যবস্থািনা সমবায় সজমজত 

স্লুইর্/শরগুললের জনম ণার্ ২২৭০ টি  শমাে সজমজতর সংখ্যা ১২০০ টি 

বাঁধ জনম ণার্/পুনজন ণম ণার্  ২০০৭ জক.জম.  শমাে উিকারলভাগী িজরবার সংখ্যা ৫,১৫,৫৮৯ টি 

খাল খনন/পুনখণনন ৬৯৭১ জক.জম  সজমজতর সিস্য সংখ্যা 

ভূ-উিজরস্থ ও ভূ-গভণস্থ িাইি লাইন স্থািন ৪২৫ জক.জম.  শমাে ৪,৫৭,২৫০ জন 

রাবার িযাম জনম ণার্ ৫২ টি  পুরুষ ৩,১১,৯৭৯ জন 

সজমজতর অজেস  র জনম ণার্ ৮২৩ টি  নারী ১,৪৫,২৭১ জন 

বাস্তবায়ন িরবতী প্রভাব 

২০১৮-১৯ অে ণবেলর আইএমইজি কতৃণক ‘বৃহত্তর ময়মনজসংহ, জসললে ও েজরিপুর এলাকায় ক্ষুদ্র্াকার িাজনসম্পি উন্নয়ন প্রকল্প’্এলাকায় 

বাস্তবায়ন িরবতী প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। এলত শিখা যায় 

েলস্যর জনজবড়তা বৃজে ১৩৭% শেলক ২১০% 

মৎস্য উৎিািন বৃজে (খানা প্রজত) ৭.০৩ শেলক ২৪.০৭ শকজজ 

কম ণসংস্থান বৃজে ৫৩% 

িাজরদ্র্যসীমার ওির বসবাস ৭৭%. 

কাঁর্া বাজড়র সংখ্যা হ্রাস ৪৬.৪% শেলক ৬.৯% 

িাকা বাজড়র সংখ্যা বৃজে ১.২% শেলক ৬% 

 

েস্য ও মৎস্য উৎিািলনর এই বৃজে খাদ্য জনরািত্তার জনিয়তা জবধালন গুরুত্বপূর্ ণ ভূজমকা িালন করলে এবং প্রকল্প এলাকায় জীবনযাত্রার 

মালন িজরবতণন এলসলে । 

 

             

 

             



 

এলজজইজির জবলেষ কায ণক্রম 

দবজর্ত্রযপূর্ ণ বাংলালিলের ভূ-প্রকৃজতলত রলয়লে সমতলভূজম, িাহাড়, বলরন্দ্রভূজম, জবস্তীর্ ণ হাওর এবং বলঙ্গািসাগলরর শকাললেঁলষ 

উিকূলীয় অঞ্চল। শিলের আে ণ-সামাজজক উন্নয়লন অঞ্চলজভজত্তক প্রাকৃজতক দবজেি গুরুলত্বর সলঙ্গ জবলবর্না করা হয়। শভৌগজলক 

দবজেলিযর জবলেষ জিকগুললা জবলবর্নায় জনলয় এলজজইজি জবলেষ কায ণক্রম বাস্তবায়ন কলর োলক। 

বাস্তুচ্যযত শরাজহঙ্গা েরর্ােীলির জন্য কায ণক্রম 

বাংলালিলে আশ্রয় শনয়া বলপূব ণক বাস্তুচ্যযত মায়ানমালরর নাগজরক শরাজহঙ্গালির জন্য মানজবক সহায়তা কায ণক্রম সহজ করা ও 

স্থানীয় জনগলর্র জীবনমান উন্নয়লন জবজভন্ন কায ণক্রম গ্রহর্ কলরলে সরকার। এর মলধ্য রলয়লে জবশ্বব্যাংলকর সহায়তায় 

‘জরুজরজভজত্তলত শরাজহঙ্গা সংকে শমাকালবলায় মাজল্টলসের প্রকল্প (ইএমজসআরজি)’্এবং এজিজবর সহায়তায় ‘বাংলালিে: জরুজর 

সহায়তা প্রকল্প’। এলজজইজি অন্যান্য সংস্থার সলঙ্গ সম্পৃক্ত হলয় প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করলে। 

 

             

             

 

 

  



িাব ণতয অঞ্চল 

র্িগ্রাম িাব ণতয অঞ্চললর অন্তগ ণত রাঙামাটি, খাগড়ােজড় ও বান্দরবান শজলার আয়তন ১৩ হাজার বগ ণজকললাজমোলরর জকছু শবজে, 

যা শিলের শমাে আয়তলনর প্রায় এক-িেমাংে। দবজর্ত্রপূর্ ণ প্রাকৃজতক িজরলবলের এ এলাকার েতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ অজধবাসীই 

ক্ষুদ্র্ নৃ-শগাষ্ঠীর। এ অঞ্চলল িাজরলদ্র্যর হার শিলের জাতীয় গড় িাজরলদ্র্যর হালরর শর্লয় শবজে। অজতবৃজির েলল সৃি িাহাজড় ঢল, 

ভূজমধ্বলসর মলতা প্রাকৃজতক দুলয ণাগ এবং শযাগালযাগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার কারলর্ এসব দুগ ণম জনিলি কম ণসংস্থান আয় বৃজে, 

খাদ্য জনরািত্তা, স্বাস্থয ও জেক্ষার সুলযাগ অলনক সীজমত। এোড়াও শভৌত অবকাঠালমাগত উন্নয়লনর জবজভন্ন সূর্লক শলাকালয়গুললা 

অলনক জিজেলয় আলে। এই শপ্রক্ষািলে এলজজইজি িাব ণতয র্ট্টগ্রাম অঞ্চললর গ্রামীর্ শযাগালযাগ ব্যবস্থার উন্নয়লন প্রকল্প বাস্তবায়ন 

করলে। 

এসব প্রকল্প বাস্তবাজয়ত হলল রাঙামাটি, খাগড়ােজড় ও বান্দরবান শজলার শমাে ২৬টি উিলজলায় জনরবজেন্ন সড়ক শযাগালযাগ 

শনেওয়াকণ দতজর হলব। েলল যাতায়ালত সময় ও খরর্ কমলব। উৎিাজিত কৃজষিণ্য বাজারজাতকরর্ সহজ হলব, ব্যবসা-বাজর্লজযর 

প্রসার  েলব এবং িলণ্যর ন্যায্যমূল্য জনজিত হলব, কম ণসংস্থান সৃজি হলব। এলাকায় জেক্ষার সুলযাগ সম্প্রসাজরত হলব। আধুজনক 

স্বাস্থযলসবা বজঞ্চত দুগ ণম এই অঞ্চললর জনগলর্র স্বাস্থযলকলন্দ্র যাতায়াত সহজতর হলব। িয ণেন জেলল্পর জবকাে  েলব। আইন 

শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাজহনীর সিস্যলির দ্রুত র্লার্ল সুজবধা জনজিত হওয়ায় এলাকায় অিরাধ প্রবর্তা কলম আসলব। একই সলঙ্গ 

এই জনিলির অজধবাসীলির জীবনযাত্রায় ব্যািক িজরবতণন আনলব। 

 

  



হাওর অঞ্চল 

বাংলালিলের উত্তর-পূব ণাংলের জবস্তীর্ ণ এলাকাজুলড় রলয়লে শোে বড় অলনক হাওর। প্রজতবের বষ ণা শমৌসুলম হাওর অঞ্চললর প্রায় 

৮,৬০০ বগ ণজকললাজমোর এলাকা প্লাজবত হয়। বেলরর প্রায় সাত মাস এসব এলাকা জলমগ্ন োলক। হাওর এলাকায় জবপুল িজরমার্ 

শবালরা ধান উৎিন্ন হয়। প্রায়েই আগাম বন্যায়  লর শতালার আলগই েসল িাজনলত তজললয় যায়। এলত স্থানীয় কৃষকলির 

অে ণননজতক ক্ষজতর িাোিাজে জীবনযািন জবিয ণস্ত হলয় িলড়। দিনজন্দন কম ণকাে ব্যাহত হয়। 

হাওলর রলয়লে প্রাকৃজতক সম্পলির প্রাচ্যয ণ। কৃজষ জবলেষ কলর ধান ও মৎস্য সম্পলির একটি বড় অংলের শযাগান আলস এই হাওর 

শেলক। প্রকৃজতগত কারলর্ হাওর অঞ্চললর উন্নয়ন কায ণক্রম সাধারর্ এলাকার শেলক আলািা। অবকাঠালমা উন্নয়লন এখালন রলয়লে 

নানা রকম র্যাললঞ্জ। নানারকম প্রজতকূলতার মলধ্যও হাওর এলাকার মানুলষর জীবন-জীজবকা ও জীবনমান উন্নয়লন এলজজইজি 

জবজভন্ন ধরলনর কায ণক্রম বাস্তবায়ন কলর োলক। এসলবর মলধ্য রলয়লে ডুলবা সড়ক, শসতু/কালভাে ণ, গ্রামীর্ হাে-বাজার উন্নয়ন ও 

মালকণে কাললকেন শসন্টার, শবাে ল্যাজডণ  াে, শসর্ অবকাঠালমা, মাটির জকল্লারসহ জবজভন্ন অবকাঠালমা জনম ণার্। এোড়াও গ্রাম, 

বাজার ও রাস্তার িাড় বা ঢাল প্রজতরক্ষা, সড়ক অবকাঠালমা শমরামত, মৎস্য র্াষ, জবলল মৎস্য অভয়াশ্রম ও জলজবৃক্ষ শরািন, 

জবকল্প আয়বৃজেমূলক নানান প্রজেক্ষর্সহ জবজভন্ন উন্নয়নমূলক কায ণক্রম বাস্তবাজয়ত হলে। 

           

           



জেেমহলবাসীর আে ণ-সামাজজক উন্নয়ন 

১৯৭১ সালল স্বাধীনতার ির বাংলালিলের ৫১টি জেেমহল ভারলতর অভযন্তলর এবং ভারলতর ১১১টি জেেমহল বাংলালিলে শেলক 

যায়। ২০১৫ সালল ৩১ জুলাই জেেমহল জবজনময় চ্যজক্তর মাধ্যলম বাংলালিলের অভযন্তলর ভারতীয় জেেমহলগুললা বাংলালিলের 

সীমানার্ভক্ত এবং ভারলতর অন্তগ ণত বাংলালিলের জেেমহলগুললা ভারতীয় সীমানার্ভক্ত হয়। িী ণ ৪৪ বের জেেমহললর অজধবাসীরা 

জবজভন্ন নাগজরক সুজবধাবজঞ্চত জেল। জেেমহলবাসীর নাগজরক সুজবধাসমূহ জনজিত করার ললক্ষয ২০১৫-১৬ অে ণবেলর জেেমহললর 

অবকাঠালমাসমূহ উন্নয়লনর জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জনলি ণেনার িজরলপ্রজক্ষলত এলজজইজি জেেমহলর্ভক্ত িঞ্চগড়, লালমজনরহাে, 

কুজড়গ্রাম ও নীলোমারী শজলায় প্রকল্প গ্রহর্ কলর। 

প্রকলল্পর আওতায় সড়ক উন্নয়ন, শসতু জনম ণার্, শগ্রাে শসন্টার/মালকণে, মসজজি, কজমউজনটি শসন্টার, মজন্দর,  ােলা ও শ্মোন  াে 

জনম ণার্ এবং কবরস্থান উন্নয়ন করা হলয়লে।  সুজবধাবজঞ্চত জেেমহলবাসীর সরাসজর অংেগ্রহলর্ এসব  অবকাঠালমা উন্নয়ন কাজ 

বাস্তবায়ন করা হলয়লে, যা তালির জন্য ব্যবসা-বাজর্লজযর নতুন সোবনা দতজর কলরলে। 

             

             

বলরন্দ্র অঞ্চল 

বলরন্দ্র অঞ্চলল ভূ-গভণস্থ িাজনর ব্যবহার বৃজে এবং তুলনামূলক কম বৃজিিালতর কারলর্ প্রজতবের িাজনর স্তর জনলর্ শনলম শযলত 

োলক। এ বাস্তবতায় এলজজইজি বলরন্দ্র অঞ্চলল ভূ-উিজরস্থ িাজন সংরক্ষর্ কলর িাইলির মাধ্যলম উৎস শেলক িাজন সরবরালহর 

ললক্ষয বলরন্দ্র এলাকার জতনটি শজলা রাজোহী, র্াঁিাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ এবং জসরাজগঞ্জ, িাবনা, নালোর, জয়পুরহাে ও বগুড়া 

শজলার জবজভন্ন উিলজলায় খাল খনন, কমাড এজরয়া শিলভলিলমন্ট (কযাি), ফ্ল্যাি কলরাল শেলনজ (এেজসজি) ব্যবস্থা উন্নয়লন 

কাজ করলে। 

             



জবজভন্ন মন্ত্রর্াললয়র উন্নয়ন কায ণক্রম বাস্তবায়ন 

সরকালরর বাজষ ণক উন্নয়ন কম ণসূজর্ বাস্তবায়লন অনন্য সােল্য অজণন করায় এলজজইজি জনজস্ব মন্ত্রর্ালয় োড়াও অন্যান্য মন্ত্রর্াললয়র 

আস্থা অজণলন সক্ষম হলয়লে। েলল শসসব মন্ত্রর্ালয়/জবভাগ তালির আওতাধীন প্রকলল্পর শভৌত অবকাঠালমা উন্নয়লন এলজজইজিলক 

িাজয়ত্ব প্রিান করলে। 

প্রােজমক ও গর্জেক্ষা মন্ত্রর্ালয় 

জাজতর জিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজজবুর রহমান শুধু স্বাধীন বাংলালিলের স্বপ্নই শিলখনজন, জতজন একটি উন্নত, সুখী ও সমৃে, ‘শসানার 

বাংলা’্গড়ার স্বপ্ন শিলখজেললন। জতজন বললতন,শসানার বাংলা গড়লত হলল শসানার মানুষ র্াই। অে ণাৎ িক্ষ, শযাগ্য, অসাম্প্রিাজয়ক, 

শিেলপ্রজমক, আধুজনক, জেজক্ষত মানবসম্পি। আর তা সৃজির জন্য প্রলয়াজন সজতযকার মানুষ গড়ার জেক্ষা বা সুজেক্ষা। 

সবার জন্য মানসম্মত জেক্ষা জনজিত করলত এলজজইজি প্রােজমক জবদ্যালয় ভবন জনম ণার্ ও সম্প্রসারলর্র ললক্ষয প্রােজমক জেক্ষা 

অজধিিলরর সলঙ্গ িী ণজিন যাবৎ জনজবড়ভালব কাজ কলর আসলে। বতণমালন প্রােজমক জবদ্যালয় উন্নয়ন কম ণসূজর্র র্তুে ণ িয ণালয়র 

কাজ র্লমান রলয়লে। শিেব্যািী প্রােজমক জবদ্যালয় জনম ণার্ ও পুনজন ণম ণালর্র িাোিাজে জিটিআই অবকাঠালমা সম্প্রসারর্, উিলজলা 

জরলসাস ণ শসন্টার জনম ণার্ এবং শজলা প্রােজমক জেক্ষা অজেস ভবন জনম ণার্ করা হলে। এোড়াও প্রলয়াজনজভজত্তক অবকাঠালমা 

জনম ণালর্র আওতায় র্র, িীিাঞ্চল, হাওর, র্া-বাগানসহ দুগ ণম ও জেক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসহ সারালিলে এ কম ণসূজর্ বাস্তবাজয়ত 

হলে। 

            

           

 

  



মুজক্তযুে জবষয়ক মন্ত্রর্াললয়র প্রকল্প 

মুজক্তযুে বাঙাজল জাজতর জীবলন সবলর্লয় সম্মানজনক ও আলবগপূর্ ণ একটি জবষয়। জাজতর জিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজজবুর রহমালনর 

শনতৃলত্ব িী ণ ন’মাস রক্তক্ষয়ী যুলে ৩০ লক্ষ েহীি ও দু’লক্ষ নারীর সম্ভ্রলমর জবজনমলয় অজজণত হয় আমালির মহান জবজয়। 

মুজক্তযুলের শর্তনা এবং এর সঠিক ইজতহাস প্রজন্ম শেলক প্রজন্মান্তলর তুলল ধরার ললক্ষয মুজক্তযুে জবষয়ক মন্ত্রর্ালয় ‘মুজক্তযুলের 

ঐজতহাজসক স্থানসমূহ সংরক্ষর্ ও মুজক্তযুে স্মৃজত জাদু র জনম ণার্ প্রকল্প’্হালত জনলয়লে। এলজজইজি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলে। 

প্রকলল্পর আওতায় শিলের সবগুললা শজলায় মুজক্তযুলের স্মৃজত জবজজড়ত ৩৬০টি ঐজতহাজসক স্থান সংরক্ষর্ করা হলব। জনজম ণত 

অবকাঠালমার সলঙ্গ ওই স্থালনর যুলের সংজক্ষি ইজতহাস জলজিবে োকলব। 

আে ণ-সামাজজকভালব জিজেলয় িড়া জাজতর শশ্রষ্ঠ সন্তান বীর মুজক্তলযাোলির সাজব ণক কল্যালর্ উিলজলা মুজক্তলযাো কমলপ্লক্স ভবন 

জনম ণার্ েীষ ণক আর একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কলরলে এলজজইজি। িাঁর্তলা োউলডেন জবজেি উিলজলা মুজক্তলযাো কমলপ্লক্স ভবলনর 

জতনতলা িয ণন্ত জনম ণার্ করা হলে। ভবলনর জনর্তলা এবং জিতীয়তলায় বাজর্জজযক ব্যবহালরর জন্য শিাকান, তৃতীয়তলায় হল রুম, 

মুজক্তলযাো সংসলির অজেস এবং লাইলিজর কাম জমজন মুজক্তযুে জাদু র োকলব। শিাকান, হল রুম ও োি বাজর্জজযক উলেলশ্য 

ভাড়া শিওয়া হলব, যা মুজক্তলযাো সংসলির জনজস্ব আয় জহলসলব জবলবজর্ত হলব। 

         

         

ভূজমহীন ও অসেল বীর মুজক্তলযাোরা উিাজণনক্ষম না হওয়ায় তাঁলির িলক্ষ জনজস্ব বাসস্থান জনম ণার্ শবে দুরূহ। জাজতর এ শশ্রষ্ঠ 

সন্তানলির কো জবলবর্না কলর মুজক্তযুে জবষয়ক মন্ত্রর্ালয় ২০১২ সালল ‘ভূজমহীন ও অসেল মুজক্তলযাোলির জন্য বাসস্থান জনম ণার্’্

প্রকল্পটি গ্রহর্ কলর। এ প্রকলল্পর আওতায় শিলের সকল উিলজলায় বসবাসরত মুজক্তলযাোলির জন্য িাজন, জবদুযৎ, স্যাজনলেেন 

ও েয়ললে সুজবধাসহ শমাে ৫০০ বগ ণফুে আয়তলনর ‘বীর জনবাস’্নালম ২,৯৭১টি বাসস্থান জনম ণার্ করা হয়। 

  



অন্যান্য মন্ত্রর্ালয় 

অন্যান্য মন্ত্রর্ালয়/জবভালগর আওতায় এলজজইজি শযসব প্রকলল্পর কাজ বাস্তবায়ন করলে তা হলে- 

• গাজীপুলর িজরলবে, বন ও জলবায়ু িজরবতণন মন্ত্রর্াললয়র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজজব সাোরী িাকণ উন্নয়ন; 

• কৃজষ মন্ত্রর্াললয়র জাতীয় কৃজষ প্রজেক্ষর্ একালিজম, বাংলালিে েজলত পুজি গলবষর্া ও প্রজেক্ষর্ ইনজস্টটিউে, ইউজনয়ন 

কৃষক শসবালকন্দ্র জনম ণার্; 

• ভূজম মন্ত্রর্াললয়র েহর ও ইউজনয়ন ভূজম অজেস জনম ণার্; 

• িাব ণতয র্ট্টগ্রাম জবষয়ক মন্ত্রর্াললয়র অধীন জতন িাব ণতয শজলায় উিলজলা ও ইউজনয়ন সড়ক এবং শসতু জনম ণার্। 

         

         

 

  



শজডার উন্নয়ন ও এলজজইজি 

শজডার সমতা - শজডার উন্নয়লন এলজজইজি 

গ্রামীর্ দুস্থ নারীলির অে ণননজতক অবস্থার উন্নয়ন  োলত ১৯৮৫ সালল েজরিপুলর িল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় গ্রামীর্ সড়ক 

রক্ষর্ালবক্ষলর্ মাটির কালজ পুরুলষর িাোিাজে দুস্থ নারীলির সম্পৃক্ত করার মধ্য জিলয় শুরু হয় শজডার উন্নয়লন এলজজইজির 

কায ণক্রম। একই সমলয় নগর এলাকায় বজস্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং িরবতীলত ১৯৯৫ সালল িাজন সম্পি উন্নয়ন প্রকলল্পও নারীলির 

অন্তর্ভ ণক্ত করা হয়। িয ণায়ক্রলম নারীর ক্ষমতায়ন ও শজডার সমতা অজণলন উন্নয়ন কালজ নারীলির সম্পৃক্ততা বাড়ালনা হয়। 

এলজজইজির প্রাজতষ্ঠাজনক ও উন্নয়ন কায ণক্রলম শজডার সমতা অজণলনর জন্য ২০০০ সালল প্রজতষ্ঠা করা হয় শজডার ও উন্নয়ন 

শোরাম। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীজত ২০১১ অনুসরলর্ প্রর্য়ন করা হলয়লে শজডার সমতাকরর্ শকৌেল ও কম ণিজরকল্পনা, যা প্রজত 

িাঁর্ বের ির ির হালনাগাি করা হয়। 

নারী উন্নয়লন এলজজইজির কায ণক্রম প্রাজন্তক নারীলির স্বাবলম্বী হওয়ার শক্ষলত্র েক্ত জভত রর্না কলরলে। এর মলধ্য উলল্লখলযাগ্য 

উলদ্যাগগুললা হললা- জনম ণার্শ্রজমক জহলসলব নারীর অংেগ্রহর্, চ্যজক্তজভজত্তক শ্রজমক িললর (এলজসএস) সিস্য জহলসলব অন্তর্ভ ণজক্ত; 

গ্রামীর্ হাে-বাজার ব্যবস্থািনা কজমটি, শিৌরসভার নগর সমিয় কজমটি (টিএলজসজস), ওয়াি ণ কজমটি এবং িাজন ব্যবস্থািনা সমবায় 

সজমজত (িাবসস)-শত নারীর পূর্ ণ ও কায ণকর অংেগ্রহলর্র মাধ্যলম শনতৃত্ব জবকালের সুলযাগ সৃজিলত অবিান রাখা; নারীলকজন্দ্রক 

সংগঠন িজরর্ালনা; গ্রামীর্ হােবাজালর নারীলির জন্য শিাকান বরালের মাধ্যলম অে ণননজতক কম ণকালে অংেগ্রহলর্ সহায়ক 

িজরলবে দতজর। 

শ্রজমক জহলসলব িাওয়া মজুজর এবং এলজসএস সিস্য জহলসলব কালজর লভযাংে শেলক িাওয়া অে ণ নারীলির আয়বধ ণক কায ণক্রম 

িজরর্ালনায় জবলেষভালব সহায়তা করলে। তাঁরা উলদ্যাগী হলয় গবািীিশু ও হাঁস-মুরজগ িালন, োকসবজজ র্াষ, িজজণর কাজসহ 

নানা ধরলনর আয়বধ ণক কায ণক্রম বাস্তবায়লনর মাধ্যলম িাজরলদ্র্যর দুির্ক্র শেলক শবজরলয় আসলত সক্ষম হলয়লেন। অলনলক উলদ্যাক্তা 

জহলসলব জনলজলির প্রজতজষ্ঠত কলরলেন। আজে ণক সক্ষমতা বৃজে িাওয়ায় অলনলক র্াষাবালির জন্য জজম জকলনলেন, বাজড় র 

বাজনলয়লেন। অসহায় ও দুস্থ নারীলির সম্পলি মাজলকানা প্রজতজষ্ঠত হলয়লে। তারা শমাবাইল প্রযুজক্ত ব্যবহার করলেন, জনজিত 

হলয়লে জবশুে খাবার িাজন, স্বাস্থযসম্মত িায়খানা, শিলয়লেন জবদুযৎ ও জবলনািন সুজবধা। 

এলজজইজির জীবনমান উন্নয়নজভজত্তক প্রজেক্ষর্ নারীলির অে ণননজতক কায ণক্রম িজরর্ালনায় িক্ষ ও শনতৃত্ব প্রিালনর গুর্াবজল 

জবকজেত কলরলে। এসব নারীরা স্থানীয় নারী জনয ণাতন প্রজতলরাধ কজমটি, বাজার ব্যবস্থািনা কজমটি, দুলয ণাগ প্রজতলরাধ কজমটির 

সিস্য জহলসলব কাজ করলেন, স্থানীয় জনপ্রজতজনজধ জহলসলব অলনলক জনব ণাজর্ত হলয়লেন। শবলড়লে সামাজজক ময ণািা। নারী জনয ণাতন 

ও বাল্যজবলয় প্রজতলরাধ ও জেশু জন্মজনবন্ধলন রাখলেন জবলেষ ভূজমকা। এসকল আত্মজনভণরেীল নারীরা অন্য সুজবধাবজঞ্চত নারীলির 

জন্য কম ণসংস্থালনর সুলযাগও সৃজি করলেন। 

             

  



শশ্রষ্ঠ আত্মজনভণরেীল নারী সম্মাননা 

প্রজতবের ৮ মার্ ণ আন্তজণাজতক নারী জিবলস এলজজইজি জবজভন্ন প্রকলল্পর আওতায় সাবলম্বী হওয়া শশ্রষ্ঠ নারীলির সম্মাননা প্রিান 

কলর আসলে। ২০১০ সাল শেলক স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তীর বের ২০২১ িয ণন্ত গত ১২ বেলর িজল্ল, নগর ও িাজনসম্পি উন্নয়ন 

শসেলর সব ণলমাে ১১৬ জন শশ্রষ্ঠ আত্মজনভণরেীল নারীলক এ সম্মাননা প্রিান করা হলয়লে। এলজজইজি সির িিলর আলয়াজজত 

আড়ম্বরপূর্ ণ অনুষ্ঠালনর মাধ্যলম সম্মাননাপ্রাি নারীলির নগি অে ণ, সম্মাননা স্মারক ও সনি প্রিান করা হয়। 

         

           

জিবাযত্ন শকন্দ্র 

জেশুলক কাোকাজে শরলখ শকালনা রকম মানজসক উলিগ োড়াই সুষ্ঠুভালব িাজয়ত্ব িাললনর সুলযাগ দতজর, জেশুলির মাতৃদুগ্ধিালনর 

অজধকার সুরক্ষা ও মাতৃ-সাহর্লয ণর সুলযাগ সৃজি কলর তালির োরীজরক ও মানজসক জবকালে সহায়তার ললক্ষয ২০০৭ সালল 

এলজজইজি সির িিলর জেশু জিবাযত্ন শকন্দ্র প্রজতজষ্ঠত হয়। এলজজইজিলত কম ণরত নারী কম ণকতণা/কম ণর্ারীলির ৬ মাস শেলক ৫ 

বের বয়স িয ণন্ত জেশুলির অজেস সমলয় জনরািলি রাখার উলেলশ্য শজডার ও উন্নয়ন শোরাম এর সাজব ণক ব্যবস্থািনায় এই জেশু 

জিবাযত্ন শকন্দ্রটি িজরর্ালনা করা হলে। তোবধায়ক প্রলকৌেলী (প্রোসন) এর সভািজতলত্ব ১০ সিলস্যর একটি কজমটি জিবাযত্ন 

শকন্দ্রটি িজরর্ালনা কলর। জেশুলির সাব ণক্ষজর্ক িজরর্য ণার জন্য জিবাযত্ন শকলন্দ্র  একজন সুিারভাইজার, দুইজন সহকারী 

সুিারভাইজার এবং িাঁর্জন শকয়ারজগভার রলয়লেন। জিবাযত্ন শকলন্দ্রর িজরলসবার জবষলয় অজভভাবকগলর্র সলঙ্গ িজরর্ালনা 

কজমটির সিস্য সজর্ব জনয়জমত মতজবজনময় কলর োলকন। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থািনার মধ্য জিলয় জিবাযত্ন শকন্দ্র িজরর্ালনার 

জন্য একটি অিালরেনাল ম্যানুয়াল অনুসরর্ করা হয়। 

         



জিজজোল সাজভ ণলসস 

১৯৮৫ সালল প্রেম দুটি আইজবএম মাইলক্রা কজম্পউোর সংযুজক্তর 

মাধ্যলম তৎকালীন এলজজইজবলত কজম্পউোর ব্যবহার শুরু হয়। 

জবশ্ব খাদ্য কম ণসূজর্র আওতায় জবলেষ কালজর জবজনমলয় খাদ্য -এর 

মাধ্যলম বাস্তবাজয়ত শগ্রােলসন্টার সংলযাগকারী সড়লক মাটির 

কালজর তর্থ্ সংরক্ষর্ ও কায ণক্রম মজনেজরং- এ এই কজম্পউোর 

ব্যবহার করা হলতা। িরবতীলত ১৯৯২ সালল জজআইএস প্রযুজক্তর 

ব্যবহার শুরু করার মধ্য জিলয় তা জবস্তার লাভ কলর। 

৯০ -এর িেলকর মাঝামাজঝ প্রেলম র্ট্টগ্রাম ও কুজিয়া শজলার 

জনব ণাহী প্রলকৌেলীর িিলর এবং িরবতীলত শিলের সকল শজলা ও 

উিলজলায় িয ণায়ক্রলম এলজজইজির িািজরক কায ণক্রলম 

কজম্পউোলরর ব্যবহার শুরু হয়। োইবার অিটিক ব্যাকলবান 

সহকালর ল্যান শনেওয়াকণ স্থাজিত হয় ১৯৯৬ সালল। বতণমালন 

এলজজইজি সির িির ও ঢাকা জবভাগীয় কায ণালয় জনজস্ব শলাকাল 

এজরয়া শনেওয়ালকণ সংযুক্ত আলে। শিলের সকল শজলা কায ণালয়লক 

েীঘ্রই ল্যালনর মাধ্যলম সির িিলরর সলঙ্গ সংযুক্ত করার 

িজরকল্পনা হালত শনওয়া হলয়লে। এলত কলর তর্থ্ আিান-প্রিান 

আলরা জনরািি, সহজ ও দ্রুততর হলব।  

গ্রামীর্ অবকাঠালমার উন্নয়ন প্রকল্প িজরকল্পনা, বাস্তবায়ন ও 

রক্ষর্ালবক্ষলর্র কাজলক জনর্ভ ণল, যুলগািলযাগী ও সহজতর করার 

ললক্ষয এলজজইজি সরকাজর সংস্থা জহলসলব শিলের মলধ্য প্রেম 

জজআইএস প্রযুজক্তর ব্যবহার শুরু কলর। জবজভন্ন উৎস শেলক সংগ্রহ 

করা েলিাগ্রাজেক সালভণ ম্যাি, োনা ম্যাি, স্যালেলাইে ইলমজ 

এবং জনজস্ব জজজিএস সালভণ করার ির জবজভন্ন ধালি এলজজইজি 

সমগ্র শিলের জিজজোল ম্যাি দতজর কলর, যা ২০১১ সালল মাননীয় 

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাজসনা এলজজইজি ওলয়বসাইলে জনসাধারলর্র 

জন্য জবনামূলল্য প্রাজির জন্য উনু্মক্ত কলরন। 



জনগর্লক সহলজ জজআইএস প্রযুজক্তর সুজবধা প্রিালনর জন্য এলজজইজি জনজস্ব জজআইএস শিাে ণাল দতজর কলরলে। এর মাধ্যলম শয 

শকালনা স্থান শেলক অনলাইলন সহলজই এলজজইজিলত সংরজক্ষত জজআইএস িাো ব্যবহার কলর প্রলয়াজন মাজেক ম্যাি দতজর 

করা যায়।  

সরকাজর শসবা সহজলভয ও িািজরক কায ণক্রমলক গজতেীল, জনর্ভ ণল ও সহজতর করার জন্য এলজজইজি সবসময় তর্থ্ প্রযুজক্তর 

ব্যবহারলক প্রাধান্য জিলয় এলসলে। এর অংে জহলসলব নব্বই িেলকর মাঝামাজঝ শেলক এলজজইজি জনজস্ব ওলয়বসাইে 

(www.lged.gov.bd) ব্যবহার শুরু কলর। এই ওলয়বসাইলে এলজজইজি’র সকল কায ণাললয়র (ইউজনে, প্রকল্প, জবভাগ, 

অঞ্চল ও উিলজলা) জন্য আলািা শিইজ রলয়লে, যালত কলর জনগর্ সহলজ তাঁর র্াজহিা শমাতালবক তর্থ্ খু ুঁলজ িায়। উলল্লখ্য শয, 

২০১৫ সালল জনজম ণত বাংলালিে সরকালরর জাতীয় তর্থ্ বাতায়লনর সালে এলজজইজি সংযুক্ত রলয়লে। এোড়া এলজজইজি িািজরক 

কালজর সুজবধার জন্য জবজভন্ন কাস্টমাইজি সফ্েওয়যার দতজর ও ব্যবহার কলর আসলে, এর মলধ্য অন্যতম িারলসানাল 

ম্যালনজলমন্ট ইনেরলমেন জসলস্টম (জিএমআইএস)। এলত এলজজইজির সকল স্তলরর কম ণকতণা ও কম ণর্ারীর তর্থ্ (ব্যজক্তগত ও 

িািজরক) সংরজক্ষত রলয়লে এবং সকল বিজল ও িিায়লনর শক্ষলত্র এটি ব্যবহৃত হলে।  

শিলের গ্রামীর্ শযাগালযাগ ব্যবস্থা উন্নয়লন এলজজইজি মুখ্য ভূজমকা িালন কলর আসলে। প্রায় সালড় জতন লক্ষ জকললাজমোলরর এই 

সড়ক ব্যবস্থািনা, রক্ষর্ালবক্ষর্ ও উন্নয়লনর জন্য এলজজইজি জনজস্ব শরাি িাোলবজ ব্যবহার কলর, শযখালন প্রজতটি সড়লকর 

ইউজনক আইজি এবং সড়লকর সকল তর্থ্ সজন্নলবজেত রলয়লে। এলজজইজি’র উন্নয়ন কায ণক্রম িজরকল্পনা ও সড়ক রক্ষর্ালবক্ষলর্র 

কালজ এই িাোলবজ ব্যািকভালব সহায়তা কলর।  

শযলকান ধরলনর পূতণ কাজ বাস্তবায়লনর পূব ণেতণ জহলসলব কাজটির একটি িািজরক প্রাক্কলন প্রস্তুত করলত হয়। এলজজইজি’র সির 

িির শেলক মাঠ িয ণালয়র সকল কায ণালয় এই প্রাক্কলন প্রস্তুত করার জন্য রলয়লে জনজস্ব একটি সেেওয়যার, যার নাম শরে 

জেজিউল এড এজস্টলমে জপ্রিালরেন জসলস্টম। জসলস্টমটি ব্যবহার-বান্ধব এবং জনর্ভ ণল েলােল শিয়ায় এটি এলজজইজি’র জন্য 

অিজরহায ণ হলয় িাঁজড়লয়লে। 

জিজজোল বাংলালিে গড়ার অঙ্গীকালর এলজজইজি সম্মুখসাজরর প্রজতষ্ঠান জহলসলব অগ্রর্ী ভূজমকা শরলখ র্লললে। ২০১১ সালল শিলে 

ইললকিজনক সরকাজর ক্রয় (ই-জজজি) শুরু হওয়ার সলঙ্গ সলঙ্গ এলজজইজি এই িেজত ব্যবহার শুরু কলর। 

বতণমালন এলজজইজি প্রায় েতভাগ ক্রয় ই-জজজির মাধ্যলম সম্পািন করলে। এোড়া ই-জজজি িেজতলত ক্রয় সম্পািলনর জন্য 

জনজস্ব ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রজতষ্ঠালনর জনবল এবং ঠিকািারলির প্রজেজক্ষত করার ললক্ষয এলজজইজি শসরাল প্রজকউরলমন্ট 

শেকজনকযাল ইউজনে (জসজিটিইউ) এর সহায়তায় শিলের ২২ শজলায় ই-জজজি প্রজেক্ষর্ ল্যাব স্থািন কলরলে এবং িক্ষ প্রজেক্ষলকর 

মাধ্যলম প্রজেক্ষর্ িজরর্ালনা কলর আসলে। িািজরক কায ণক্রমলক তরাজিত করার ললক্ষয এলজজইজি ই-নজে ব্যবহার শুরু কলরলে। 

বতণমালন সির িিলরর প্রায় সকল ইউজনে ও প্রকল্প ই-নজের মাধ্যলম নজে জনষ্পজত্ত করলে। বাংলালিে সরকালরর শ াষর্া অনুযায়ী 

জিজজোল বাংলালিে জবজনম ণালর্ এলজজইজির প্রয়াস অব্যাহত রলয়লে। 

 

  



কাজে র  স্বীকৃত ি 

দেশ ব্যা পী  প তি, নগ র ও পাতন স ম্পে দস ক্ট জর অবক াঠা জ া  উন্ন য়ন এবং  ব্যবস্থ া পনা, ক  মস ংস্থ ান  সৃতি, আর্ মস া া তেক  উন্নয়ন, 

স্থ ানী য় স রক ার শ তিশ ালীক রণ, োতরদ্র্ য দূরী কর ণ, খ াজে  স্বয়ংস ম্পূণ মি া আন ায়ন, েলব ায ়ু পতর ব ি মজন র  প্র ভাব  দ াক াজব লা, প্র কৃতি , 

পতরজবশ  ও  েীবব বত িত্র  সুরক্ষা এ ব ং স্থ ান ী য়  পয মাজ য় ইতি ব া িক  পত র ব ি মজন  এলত েইত ি ক ায মক র ী  ক  মসূত ি  গ্রহণ  ক জর  তব তভন্ন  প্র ক জে র  

স ফল ব াস্তব া য়ন  ক জর জে ।  স ার াত ব জে র  বৃ হৎ  স ব  উন্ন য়ন  স হজযাগ ী  স ংস্থ ার  আস্থ া  অ েমজন  স ফল  এ ই প্র তি ষ্ঠ ান  প্র াতিক  েন জগ াষ্ঠ ী র  

আর্ ম-স া াত েক উ ন্নয়জনর  দরাল  জিল  তহজসজব  তবজবত িি।  এ লত েইতি  গৃ হীি  ও  বাস্তবা তয়ি  প্র কে  এখন  অ জনক  দ েজশ অনুস র ণ 

ক র া হয়।  ক াজের  স ফলি া য় অজ ন ক  আজগ ই ঘ জেজে  এলত েইতির  স্বী কৃ তি  অেমন, পু রস্কার  প্র াতি,  যা আে ও অব্যা হি রজ য়জে। 

এতশয়    উন্নয় ন ব্যাংজকর (এতি তব) 

বাংলাজ েশ  এতশয়   উন্ন য়ন ব্যা ংজকর  (এতিতব ) স হায়িা য় প্র ক ে  বাস্তবায়জনর  দক্ষজত্র ‘ দস রা প্র কে  েল ’  তহজসজব স্বীকৃতি  প্র ো ন 

ক ায মক্র  শুরু  হজয়তে জলা ২ ০০১  স াজল।  ব ি ম া জন  যা  এতিতব ’ র  তন য়ত ি  ব াতষ মক  অনুশ ী লজন  পতর ণ ি  হজয়জে । 

এতিতব স হায়ি াপুি  প্র কে  বাস্তবা য়জন েক্ষি ার স্বীকৃতি  তহজসজব এ লতেইত ি দ  াে ০৭ বার ‘দব স্ট  প া র ফর ম্য ান্স  এ যাও য়াি ম’, ০৩ বার 

‘দব স্ট  দপ্র াজে ক্ট েী   এ যাও য়াি ম’ , ০৬ বার ‘ এযা নুয়া ল পার ফর ম্য ান্স  তর ক গ তন শ ন  এযাওয়া ি ম’, ০৩ বা র ‘গুি দপ্র াজ েক্ট ই  তি জ  জেশ ন 

দফার া   এযা ওয়াি ম’ এবং  ০১  বা র ‘ইন ফ্র াস্ট্র াক িার  ফর  লাই জভব ল তস টি   এ যাও য়াি ম’  লাভ  কজরজে । 

প্রকল্প বাস্তবায়লন সােলল্যর স্বীকৃজত স্বরূি এলজজইজির জতনটি প্রকল্প  ২০১৯-২০২০ অে ণবেলর এজিজবর ‘গুি ইমজপ্ললমলন্টেন 

অযাওয়াি ণ’অজণন কলর। প্রকল্পগুজল হলে তৃতীয় নগর িজরর্ালন ও অবকাঠালমা উন্নজতকরর্ (শসের) প্রকল্প (ইউজজআইআইজি-৩), 

জর্োগাং জহল িােস্ রুরাল শিলভলিলমন্ট প্রলজে-২ এবং শকাস্টাল ক্লাইলমে এনভায়রনলমন্ট ইমপ্রুভলমন্ট প্রলজে (জসটিইআইজি)। 

ইন্টারন্যােনাল োড ের এজগ্রকালর্ারাল শিলভলিলমন্ট (ইফাে) 

ইন্টারন্যােনাল োড ের এজগ্রকালর্ারাল শিলভলিলমন্ট (ইফা ে) একটি আন্তজণাজতক আজে ণক প্রজতষ্ঠান এবং জাজতসংল র একটি 

জবলেষ সংস্থা যা উন্নয়নেীল শিলের গ্রামীর্ এলাকায় িাজরদ্র্য জবলমার্ন ও ক্ষুধা জনবারলর্ গ্রামীর্ অে ণনীজত এবং খাদ্য জনরািত্তা 

জনলয় কাজ কলর। ই ফাে বাংলালিলে িাজরদ্র্য জবলমার্লন গ্রামীর্ অবকাঠালমা জবলেষত কৃজষ শসেলর জবজনলয়াগ কলর, যা 

বাংলালিলের অতযন্ত িজরদ্র্ মানুষ, তো- ভূজমহীন ও প্রাজন্তক কৃষক, ক্ষুদ্র্ উৎিািনকারী, গ্রামীর্ উলদ্যাক্তা ও নারীরা উিকৃত হন। 

গ্রা ী ণ েন জগ াষ্ঠ ী র  েী ব ন   ান  উন্নয়জন  এলত েইত ি ক র্ত মক  গৃ হী ি  তব তভন্ন প তি অবকাঠালমা উন্নয়ন প্রকলল্প ইফাে অর্ মায়ন  ক র জ ে 

এবং  ২ ০০ ৩ দর্জক  এল তেই তি ’ র স াজর্  উন্ন য়ন  স হজযাগী  তহজসজ ব কাে  কর জে। ইফ াে  স হা য়িা পু ি প্র কে  বা স্তবায় জন েক্ষি ার 

স্বীকৃতি  তহজসজব  এলত েইতি  তবত ভন্ন স  য় তবত ভন্ন পু রস্কা র  অেমন  ক জর জে । 

২০১৩-২ ০১৪  স াজ ল ‘ সুনা  গঞ্জ কত উতনটি  তভতিক  স ম্প ে  ব্যব স্থ াপনা ’  প্র কে  বা স্তবায়জন  প্র িয ি  অ ঞ্চজলর ন ারী জের  ক্ষ িা য়ন ও 

তলঙ্গ স  িা প্র তিষ্ঠ া য় অস া  ান্য  অবোজনর  স্বীকৃতি  তহজসজব এ লতেইত ি ‘দ েন্ড ার  এও য়াি ম’  অ েমন  ক জর জে; ২৫ নলভম্বর ২০১৩ 

ইোলির এলসাজসলয়ে ভাইস শপ্রজসলিন্ট জনাব শকজভন জক্ললয়ভার আনুষ্ঠাজনকভালব এলজজইজির প্রধান প্রলকৌেলীর কালে এই 

স্বীকৃজত সনি হস্তান্তর কলরন।   

স্থানীয় সরকার প্রলকৌেল অজধিিলরর ‘শকািাল ক্লাইলমে শরজজজললয়ন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকর্ার’(জসজসআরআইজি) প্রকল্পটি উন্নয়ন 

সহলযাগী সংস্থা এজিজব, ইোি, শকএেিজিউ এবং জজওজব অে ণায়লন জানুয়াজর ২০১৩ শেলক জুন ২০২০ শময়ালি বাস্তবাজয়ত হয়। 

প্রকলল্পর ইোি অলঙ্গর কায ণক্রলমর িারেরলমন্স মূল্যায়লন িক্ষতার স্বীকৃজত স্বরূি ২০১৫ স াজ ল  ‘ আউেস্ট যাতন্ডং  দপ্র াজেক্ট  ইন 

বাংলাজ েশ ’  জহলসলব স্বীকৃজত িায়, ২০১৬ সালল ইোি এর কাজর শপ্রাগ্রাম অজেসার জনলকালাস সাঈি এলত েইতি জক  স্বীকৃজতর 

সনি হস্তান্তর কলরন। িরবতীলত ২০১৯ সালল জবলশ্বর ২৫৪টি প্রকলল্পর মলধ্য সলব ণাচ্চ নম্বর শিলয়  প্রকল্পটি জবলশ্বর শসরা 

বাস্তবায়নকারী প্রকল্প জহলসলব স্বীকৃজত িায়। জবগত ৩১ জুলাই ২০১৯ তাজরখ ইোি এর এজেয় -প্রোন্ত মহাসাগরীয় অঞ্চললর 

আঞ্চজলক িজরর্ালক, জম. নাইজলল শিে এলজজইজি সির িিলর আনুষ্ঠাজনকভালব স্বীকৃজত সনি হস্তান্তর কলরন।  

শুদ্ধ ািা র পুর ষ্ক ার 

২০১৯-২ ০ অর্ মব ে জর  স্থ ান ী য়  স র ক ার  তব ভ াজগ র  আওি া য় োি ী য়  শু দ্ধাি ার  পু র স্ক ার  দপজ য়জে ন  এল তেইতির  প্র ধ ান  প্র জক ৌশ লী  দ  াোঃ  

আব্দুর  রশ ী ে খান । োিী য় শুদ্ধ া িার দকৌশ ল অনুস রজণ দ্রুিিা র স জঙ্গ স হজে  েনজস বা প্র োজনর স্বীকৃতি  স্বরূ প ে ির/ স ংস্থা প্র ধান  

ক যাোগ তর জি  এ পু র স্ক ার  অেমন  ক জর ন  এলতে ইতির  প্র ধ ান  প্র জক ৌ শ লী  দ াোঃ  আব্দু র  র শ ী ে খ ান । 

  



ভজবষ্যত কম ণিজরকল্পনা 

রূিকল্প ২০২১- এর সােলল্যর ধারাবজহকতায় বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন িে ণলনর আললালক স্বলপ্নর উন্নয়ন িলে জাজতলক এজগলয় শনয়ার 

ললক্ষযই সরকার “রূিকল্প ২০৪১”্গ্রহর্ কলরলে। এই রূিকলল্পর প্রধান অভীি হললা ২০৩১ সাললর মলধ্য র্রম িাজরলদ্র্যর অবসান 

ও উচ্চ-মধ্য আলয়র শিলের ময ণািায় উত্তরর্ এবং ২০৪১ সাললর মলধ্য িাজরলদ্র্যর দ্রুত অবলুজিসহ উচ্চ-আয় সমৃে শিলের ময ণািায় 

আসীন হওয়া। ব ি ম ান স রক াজর র অি   প ঞ্চব াতষ মক পতরকে না ( ২০ ২০- ২৫ ) , দেকস ই উন্নয়ন অভ ী ি (এস তিতে) , রূ পকে- ২ ০৪১,  

ও বাং লাজেশ বদ্বী প পতরকে না ২১০ ০ প্র ভৃতি বা স্তবা য়জন এল তে ইতি বা ংলাজ েজশর  পজল্ল  উন্নয়ন, নগ র উন্নয়ন  ও  ক্ষুদ্র্াকার পাতন  

স ম্পে ব্যবস্থ া পনা উন্নয়জন  এক ক বৃহৎ  প্র তিষ্ঠ ান তহজস জব  স  ত ি ি ক  মপ তর ক ে ন া তনজ য় কা ে কজ র িজল জে।  

পজল্ল উন্নয়ন শসের 

তবগ ি এক যুজগ ব াংলা জেশ অগ্র গতি র স কল সূ িজক অভূি পূ ব ম স াফশল্যর দপেজন অনব ে ভূত  কা দরজখজে দ েশ ব্যাপী গজ ে ওঠা 

শ তিশ ালী পত ি অবক াঠা জ া , যা র অন্য ি  গুরু ত্ব পূ ণ ম অঙ্গ হল পতি  স েক। পজল্ল স েকজক  দকন্দ্র  কজর  পজল্ল অর্ মন ী তি র  স ঞ্চাল ন  

এবং পজল্ল েন েীবজন র অ জনক  সুজযাগ - সুতবধ া ধ ারাবাতহক ভাজব তবকতশ ি হয়।  

িজল্ল অবকাঠালমা উন্নয়ন শসেলর এলজজইজির ভজবষ্যত িজরকল্পনাঃ 

✓ েলব ায়ু স ত হষ্ণু  স েক  তন  মাণ,  

✓ উন্নি বাে ার অবক াঠা জ া,  

✓ উপজেল া  াস্ট ার িয ান প্রণ য়ন,  

✓ ক ত উতন টি  দেস  এব ং  তব জন া েজ ন র  ব্যব স্থ া স ম্বতলি  অব ক াঠাজ  া  তন  মাণ, 

✓ গ্রা  পয মা জয়  ব েম য ব্যব স্থ া পন া,  

✓ উপজেল ার  প্র ধ ান  ক া য মালজ য়র  স া জর্  স ক ল গ্র াজ র  স ংজয াগ  স্থ াপন ,  

✓ ন্যযন ি  দু ই দলন তব তশ ি উ পজে লা স েক  উন্নয়ন,  

✓ গুরু ত্ব পূ ণ ম স্থ াপন ার  ( ইতপ জেি, প য মেন  তর জস া ে ম, তবদু যৎ  উৎ পােন  দ কন্দ্র ) স জঙ্গ  স ংজয াগ স্থাপন, 

✓ গ্রা ী ণ তব তনজয়াগ  তবস্ত াজরর েন্য স েক সং জযাগশ ী লিার প্রস ার,  

নগ র উন্নয় ন দসক্টর 

আধুতন ক ও  ানস ম্মি  নাগ তরক দস বা স কজলর দোর জগাো য় দপৌৌঁজ ে দে ওয়ার  লজক্ষ য এল তেইত ি ন গর  অবক াঠ াজ া  উন্ন য়ন দস ক্ট জর  

তনম্নতলতখি  ক  মপতর ক ে না গ্রহণ কজরজে -   

✓ শিৌরসভার রাস্তা- াে, বাস/িাক োজম ণনাল সহ অন্যান্য শিৌর অবকাঠালমা জনম ণার্ ও মানসম্পন্ন রক্ষর্ালবক্ষর্, 

✓ সকল শিৌরসভায় কঠিন বজণ ব্যবস্থািনা (জেকযাল স্লাজ সহ) প্রবতণন, 

✓ শিৌরসভার িজরকজল্পত শেলনজ ব্যবস্থার (আউেেল খাল খননসহ) উত্থান,  

✓ সকল শিৌরসভার শসৌন্দয ণবধ ণন ও জর্ত্তজবলনািন (িাকণ, অজিলোজরয়াম ইতযাজি) অবকাঠালমা জনম ণার্, 

✓ রাজস্ব আিায় ও জহসাব সংক্রান্ত ওলয়ব শবজি সেেওয়যার – http:\\pauroservices.lged.gov.bd (েয়টি 

মজিউল) িয ণায়ক্রলম শিলের সকল শিৌরসভায় র্ালু করা, 

✓ শিৌরসভার ওলয়ব শবজি শরাি ইনলভন্টজর সেেওয়যার প্রস্তুত ও কায ণকর করা, 

✓ বাংলালিলের সকল শিৌরসভার নাগজরক শসবাসমূলহর জিজজোইলজসন এবং অলোলমেন, 

✓ শিৌরসভার মহািজরকল্পনা বাস্তবায়ন, এর কায ণক্রম িজরবীক্ষর্ ও মূল্যায়লনর জন্য সেেওয়যার প্রস্তুত ও সকল 

শিৌরসভায় কায ণকর করা,  

✓ শিৌরসভার জজআইএস শবজি এযালসে ইনলভন্টজর (শরাি আইজিসহ) সেেওয়যার প্রস্তুত, তর্থ্ সংগ্রহ ও ব্যবহার, 

✓ শিৌরসভা িয ণালয়র কাজরগরী িক্ষতা (তর্থ্ প্রযুজক্ত সহ) বৃজের জন্য প্রজেক্ষর্ কায ণক্রম বাস্তবায়ন। 

 



ক্ষুদ্র্াকার পাতন সম্পে ব্যবস্থ াপনা উন্নয় ন  দসক্টর 

এলজজইজি ১৯৮৬ সাল শেলক ১৯৯৬ সাল িয ণন্ত িরীক্ষামূলকভালব ক্ষুদ্র্াকার িাজনসম্পি অবকাঠালমা জনম ণালর্র মাধ্যলম কৃজষ 

কালজ স্বল্প িজরসলর শসর্সুজবধা প্রিালন সহায়তা করললও ১৯৯৫-৯৬ অে ণবের শেলক তা প্রকল্প আকালর বাস্তবায়ন শুরু কলর 

বতণমান সময় িয ণন্ত তা অব্যাহত শরলখলে। ভজবষ্যলতও এ কায ণক্রম অব্যাহত শরলখ শিলের খাদ্য, তো কৃজষ উৎিািন বৃজেলত 

গুরুত্বপূর্ ণ ভূজমকা রাখার জন্য িঞ্চবাজষ ণক িজরকল্পনা, এসজিজজ ও বাংলালিে ব-িীি িজরকল্পনা ২১০০ এর জভজত্তলত নতুন 

িজরকল্পনা গ্রহর্ করা হলব। এগুললার মলধ্য অন্যতম- 

✓ েসল উৎিািলন শসর্ কালয ণ ভূ-উিজরস্থ িাজন ব্যবহার বৃজেসহ িক্ষতা বৃজে; 

✓ শেকসই শসলর্র জন্য ভূ-উিজরস্থ িাজনর অংেগ্রহর্মূলক ও সমজিত ব্যবহার জনজিত করা; 

✓ জলবায়ু িজরবতণন প্রেমন শকৌেল গ্রহর্; 

✓ িাজনসম্পি ব্যবস্থািনায় প্রজতষ্ঠালনর সক্ষমতা শজারিার করা; 

✓ কম ণসংস্থান/আত্ম-কম ণসংস্থান সৃজি; 

✓ শসর্ এলাকা বৃজে; 

✓ বাঁধ জনম ণার্/পুনজন ণম ণার্/সংস্কার; 

✓ িাজন জনষ্কােন খাল খনন/পুনখণনন/সংস্কার; 

✓ শসর্ শেন/নালা জনম ণার্/পুনজন ণম ণার্/সংস্কার; 

✓ িাজন জনয়ন্ত্রর্ কাঠালমা/হাইলোজলক কাঠালমা জনম ণার্/পুনজন ণম ণার্/সংস্কার; 

✓ িাজন ব্যবস্থািনা সমবায় সজমজত প্রজতষ্ঠা ও জনবন্ধন 

 

 


