
চিত্র: ম ৌলভীবাজার সদর উপজজলায় পচরচিচি চবজেষণ ও 

সম্পজদর চিত্রায়ন ক মশালা 

ইউআইচসচিচপ উত্ত  িি মা- ১ 

ম ৌলভীবাজার মজলার সদর উপজজলা বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনার জন্য পচরচিচি চবজেষণ এবং সম্পজদর চিত্রায়ন সহজির করজি ক মশালার 

আজয়াজন করেরে 

 

গুরুত্বপূণ ম চদকসমূহ 

 পচরচিচি চবজেষণ এবং সম্পজদর চিত্রায়ন উন্নয়ন পচরকল্পনার সাজে সংচেষ্ট দুটি গুরুত্বপূণ ম অনুশীলন। 

 সকল গুরুত্বপূণ ম অংশীজনজদর শনাক্ত করা এবং অংশীজনজদর কাছ মেজক হালনাগাদকৃি িথ্য এবং উপাত্ত সংগ্রহ ব্যাপকভাজব পচরচিচি চবজেষণ 

এবং সম্পজদর চিত্রায়ন চনচিি করজি সাহায্য কজর এবং ফলশ্রুচিজি, িা একটি কার্ মকর বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনা (এচপ) প্রণয়জন অবদান রাজে। 

 ম ৌলভীবাজার সদর উপজজলা একটি সহজ পন্থা অবলম্বন কজরজছ, মর্োজন সকল প্রধান অংশীজনজদরজক চনজয় পচরচিচি চবজেষণ এবং সম্পজদর 

চিত্রায়ন এর উপর একটি ওয়াকমশজপর আজয়াজন করা হজয়চছল। 

 

িান এবং স য়কাল 

ম ৌলভীবাজার সদর উপজজলা পচরষদ; ২০২১-২০২২ অে মবছর 

 

পটভূচ  

ম ৌলভীবাজার মজলার সদর উপজজলা ২০২১-২০২২ অে মবছজরর জন্য র্োস জয় এচপ প্রণয়ন কজরজছ। এর আজগ, উপজজলা সকল গুরুত্বপূণ ম 

অংশীজনজদর চিচিি কজর এবং চিচিি অংশীজনজদর কাছ মেজক পচরচিচি চবজেষণ এবং সম্পজদর চিত্রায়জনর জন্য িথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কজর। 

পচরকল্পনা চবষয়ক কাচরগচর দল (TGP) এবং উপজজলা অে ম, বাজজট, পচরকল্পনা ও িানীয় সম্পদ আহরণ চবষয়ক কচ টি (UCFBPLRM) 

মর্ৌেভাজব মবশ কজয়কটি পরা শ ম সভার আজয়াজন কজরজছ। িারা ইউচনয়ন পচরষদ, হস্তান্তচরি চবভাগসমূহ, এনচজও এবং মবসরকাচর সংিাগুচলসহ 

র্িটা সম্ভব অংশীজনজদর কাছ মেজক িথ্য সংগ্রহ করার চসদ্ধান্ত মনয়। িথ্য-উপাত্ত সংগ্রজহর জন্য একটি স য়সী া চনধ মারণ করা হজয়চছল। এরপর 

সদর উপজজলার ইউএনও বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনার পচরচিচি চবজেষণ ও সম্পজদর চিত্রায়জনর অনুশীলন সম্পন্ন করার জন্য একটি ক মশালায় সকল 

অংশীজনজদর আ ন্ত্রণ জানান। 

 

পদজেপসমূহ 

ম ৌলভীবাজার সদর উপজজলা পচরষদ ২০২১-২০২২ অে মবছজরর বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনা প্রণয়জন একটি সহজ পদ্ধচি অনুসরণ কজরজছ। বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনা 

প্রস্তুি করার আজগ, পচরকল্পনা চবষয়ক কাচরগচর দল (TGP) এবং উপজজলা অে ম, বাজজট, পচরকল্পনা ও িানীয় সম্পদ আহরণ চবষয়ক কচ টি (UCFBPLRM) 

মর্ৌেভাজব মবশ কজয়কটি পরা শ ম সভার আজয়াজন কজরজছ। উপজজলা চনব মাহী অচফসার (ইউএনও) প্রেজ  টিচজচপ-র সভা আজয়াজন কজরন এবং পরা শ ম মদন মর্, 

বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত চনজদ মচশকা অনুর্ায়ী সংচেষ্ট কচ টির হস্তান্তচরি চবভাগ, ইউচনয়ন পচরষদ প্রচিচনচধ এবং এনচজওসমূরেে কাছ মেজক িথ্য 

সংগ্রহ এবং পচরচিচি চবজেষণ এবং সম্পজদর চিত্রায়জনর জন্য আনুষ্ঠাচনক ববঠক করা খুবই গুরুত্বপূণ ম। ইউএনও-র পর াশ ম অনুর্ায়ী এই কাজসমূহ সম্পন্ন হজল, 

চিচন একটি ক মশালার আজয়াজন কজরন মর্োজন হস্তান্তচরি চবভাজগর সকল ক মকিমা, টিচজচপ সদস্য এবং UCFBPLRM সদস্যগণ  উপচিি চছজলন। ক মশালার 

শুরুজি, ইউএনও উপজজলা পচরষজদর বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনা প্রণয়জনর উপর একটি উপিাপনা প্রদান কজরন এবং পচরচিচি চবজেষণ এবং সম্পজদর চিত্রায়ন 

সম্পজকম চবস্তাচরি আজলািনা কজরন। একইসাজে চিচন UICDP কর্তমক প্রণীি স চিি উন্নয়ন পচরকল্পনা প্রণয়ন সংক্রান্ত চনজদ মচশকার চবষয়সমূহও উপিাপন 

কজরন। ক মশালায় উপচিি সকল টিএলচি অচফসারজদরজক িেন পচরচিচি চবজেষজণর একটি নমুনা মটচবল মদওয়া হজয়চছল। 

এই ক মশালার আজয়াজজনর  াধ্যজ  ইউএনও সকল প্রধান অংশীজনজদরজক এক মটচবজল একচত্রি 

করজি মপজরজছন এবং মকাজনা চবলম্ব ছাড়াই িাজদর পচরচিচি চবজেষণ ও সম্পজদর চিত্রায়ন 

অনুশীলজন সচক্রয়ভাজব অংশগ্রহণ চনচিি করজি স ে ম হজয়জছন। ক মশালায়, হস্তান্তচরি চবভাজগর 

ক মকিমাগণ ইউএনও কর্তমক প্রদত্ত পচরচিচি চবজেষণ মটচবল ব্যবহার কজর ইউআইচসচিচপ’র 

মজলা স িয়জকর সহজর্াচগিায় োি-চভচত্তক পচরচিচি চবজেষণ উপিাপন কজরন। টিচজচপ-র 

সদস্যগণ সকল ক মকিমার করা পচরচিচি চবজেষণসমূে র্ািাই-বাছাই এবং আজলািনার চভচত্তজি 

০৯টি োি চনব মািন কজরন এবং মসই ০৯টি োজির পচরচিচি চবজেষণ চূড়ান্ত কজরন। 

সম্পজদর চিত্রায়জনর মেজত্র, চনজদ মচশকায় অন্তর্ভ মক্ত নমুনা মটচবল (ফরম্যাট) হস্তান্তচরি চবভাজগর 

ক মকিমাগণ এবং উপজজলার উন্নয়ন ক মকাজের সাজে জচড়ি সকল অংশীজনজক পাঠাজনা 

হজয়চছল। ২০২০-২০২১ অে মবছজরর বড়জলো উপজজলা পচরষজদর বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনার 

সম্পজদর চিত্রায়জনর একটি উদাহরণ নমুনা মটচবজলর সাজে সংযুক্ত করা হজয়চছল। ফলস্বরূপ, 

সংচেষ্ট হস্তান্তচরি চবভাজগর ক মকিমাগণ সহজজ ফরম্যাটটি পূরণ করজি মপজরজছন এবং সম্পজদর 

চিত্রায়জনর জন্য ক মশালায় পচরচিচি চবজেষজণর প্রকৃি কাজজ অংশ মনওয়ার আজগ এটি ইউএনও-

এর অচফজস জ া চদজি স ে ম হজয়জছন। স য় জিা উপজজলার উন্নয়ন পচরকল্পনা প্রণয়জন ইউএনও’র আগ্রহ এ মেজত্র গুরুত্বপূণ ম ভূচ কা পালন কজরজছ। 

 

ফলাফল 

 সকল প্রধান এবং সংচেষ্ট অংশীজনজদর চনজয় ক মশালার আজয়াজন মকাজনা চবলম্ব ছাড়াই র্োস জয় বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনা এর জন্য পচরচিচি 

চবজেষণ এবং সম্পজদর চিত্রায়ন কাজটি সম্পন্ন করজি সাহায্য কজরজছ। 

 এই পদ্ধচিটি অবলম্বজনর  াধ্যজ  ম ৌলভীবাজার সদর উপজজলা র্োস জয় বাচষ মক উন্নয়ন পচরকল্পনা প্রণয়জন সে  হয় । 
 



ইউআইসিসিসি উত্তম চচ চা- ২ 

বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন প্রর্িয়ায় গজার্িয়া উপজজলা পর্িষদ সাধািণ জনগজণি অংশগ্রহজণি ওপি গুরুত্ব আজিাপ কজিজে  

 

গুরুত্বপূণ চ র্দকসমূহ 

• গজার্িয়া উপজজলা পর্িষদ ২০২০-২০২১ অর্ চবেজিি বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়নের প্রর্িটি পর্ চাজয় নাগর্িকজদি অংশগ্রহণ র্নর্িি কজিজে। 

• সাধািণ নাগর্িক, উপজজলাি সব চস্তজিি জনপ্রর্ির্নর্ধ, গণমাধ্যমকমী, সুশীল সমাজ সংগঠন, মুর্িজর্াদ্ধা এবং উপজজলা পর্ চাজয় র্বর্িন্ন দপ্তজিি 

কম চকিচাগণ পর্িকল্পনা সংিান্ত আজয়ার্জি সিাি মাধ্যজম িাজদি র্নজস্ব মিামি ব্যি কজিজেন। 

• পর্িকল্পনা প্রণয়জন সাধািণ জনগজণি ব্যাপক অংশগ্রহজণি ফজল পর্িকল্পনা অনুর্ায়ী প্রায় শিিাগ প্রকল্প বাস্তবায়ন কিা সম্ভব হজয়জে। 

 

স্থান ও সময়কাল 

গজার্িয়া উপজজলা পর্িষদ, ২০২০-২০২১ অর্ চ বেি 

 

পটভূর্ম 

ইউআইর্সর্ির্প প্রকজল্পি কার্ চিম শুরুি আজগ গজার্িয়া উপজজলা কখজনাই বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ে কজির্ন। এখন উপজজলা পর্িষদ প্রর্ি 

বেি শুধু বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনাই প্রণয়ন কিজে না, উপিন্তু এই বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন প্রর্িয়ায় নাগর্িকজদি অংশগ্রহণও র্নর্িি 

কজিজে। বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়জনি প্রর্িটি ধাজপ নাগর্িকজদি পিামশ চ গ্রহণ কিা হয়। জনগজণি চার্হদা ও প্রজয়াজজনি উপি র্ির্ত্ত কজি 

উন্নয়ন প্রকল্পগুজলা র্নব চাচন কিা হয়। ২০২০-২১ অর্ চবেজিি বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়জনি প্রর্িয়া চলাকাজল উপজজলা পর্িষদ হস্তান্তর্িি র্বিাগ 

এবং ইউর্নয়ন পর্ চাজয়ি পিামশ চ সিাগুজলাজক অন্তর্ভ চি কজি পর্ির্স্থর্ি র্বজেষণ এবং সম্পদ র্চত্রায়জনি জন্য িথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ কজিজে। 

 

সফল পদজেপসমূহ 

• গজার্িয়া উপজজলা পর্িষদ শুরু থর্জকই ইউআইর্সর্ির্প প্রকজল্পি একটি পাইলট উপজজলা। এই পর্িষদ একটি পঞ্চবার্ষ চক পর্িকল্পনাসহ থমাট চািটি 

বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়ন কজিজে। উপজজলা পর্িষদ বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়জনি প্রর্িয়ায় সাধািণ জনগজণি অংশগ্রহজণি গুরুত্ব 

িমশ অনুধাবন কজিজে। িথ্য-উপাত্ত সংগ্রজহি জন্য উপজজলা পর্িষদ হস্তান্তর্িি র্বিাগসমূজহি কম চকিচাজদি সম্পৃি কজি জনসাধািজণি সাজর্ 

পিামশ চ সিাি আজয়াজন কজি। একজন কৃষক, র্র্র্ন সাব-অযার্সস্ট্যান্ট এর্গ্রকালচাি অর্ফসাি (SAAO) দ্বািা আজয়ার্জি একটি ইউর্নয়ন স্তজিি 

সিায় থর্াগ সিনে এনি বজলর্েজলন থর্ “প্রর্মবাজিি মজিা, আমাজদি কার্ চিজম আমিা থর্ চযাজলঞ্জিমূনের মুজখামুর্খ হর্ি থস সম্পজকচ কর্া বলাি 

সুজর্াগ থপজয়র্ে। এখাজন কম চকিচাজদি কাজে আমাজদি দার্বও থপশ কিাি সুজর্াগ আজে। উপজজলা পর্িষদ আমাজদি মিামিজক মূল্যায়ন করনে 

এবং আমাজদিজকও গুরুত্বপূণ চ মজন করনে।” 

• এখানে উনেখ্য যে, উপজজলা পর্িষদ িথ্য-উপাত্ত সংগ্রজহি জন্য ইউর্নয়ন পর্ চাজয় হস্তান্তর্িি র্বিাগসমূহজক র্নযুি কজি। সাধািণ জনগজণি সাজর্ 

পিামশ চ সিা আজয়াজন কজি িংগৃেীে সকল িথ্য বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি জন্য পর্ির্স্থর্ি র্বজেষণ এবং সম্পজদি র্চত্রায়জন ব্যবহাি কনর। 

প্রকৃিপজে, প্রায় ১৬টি খাজিি িথ্য সংগ্রহ কিা হজয়র্েল এবং পিবিীজি উপজজলা কর্মটি, টির্জর্প এবং প্রকল্প র্নব চাচন কর্মটিি অজনকগুজলা 

ববঠজক এই িথ্য-উপাত্ত র্বজবচনা কজিজে। গজার্িয়া উপজজলাি থচয়ািম্যান ও ইউএনও র্বর্িন্ন মহল থর্জক িথ্য-উপাত্ত সংগ্রজহি লজেয অন্যান্য 

সকল উপজজলা কর্মটিজক সর্িয় কিাি জন্য র্বজশষ প্রজচষ্টা চার্লজয় র্াজিন। 

• ইউএনও বজলর্েজলন থর্ “সাধািণ জনগজণি সাজর্ পিামশ চ ব্যিীি, স্থানীয় উন্নয়ে চাসেিা িম্পসকিে িথ্য দেিাি সাজর্ মূল্যায়ন কিা র্ায় না। 

আমিা এই উপজজলায় অর্ চবহ স্থানীয় উন্নয়ন র্নর্িি কিাি জন্য এই প্রর্িয়া অব্যাহি িাখব”। 

• গজার্িয়া উপজজলাি থচয়ািম্যান উজেখ কজিজেন থর্ “আমাজদি লেয হজি সাধািণ জনগজণি মোমনের র্ির্ত্তজি প্রকৃি উন্নয়ন চার্হদা র্চর্িি 

কিা। আমিা র্বগি বেজিি র্শখজনি উপি র্ির্ত্ত কজি প্রর্ি বেি বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনা প্রণয়জনি প্রর্িয়া উন্নি কিাি থচষ্টা কির্ে। আমিা 

বার্ষ চক উন্নয়ন পর্িকল্পনাি মাধ্যজম জনগণ-থকর্িক স্থানীয় উন্নয়ন কিজি চাই”। 

 

ফলাফল 

• গজার্িয়া উপজজলা বিচমাজন র্বর্িন্ন খাজিি প্রকৃি চার্হদা শনাি কিজি সেম এবং এই উপজজলা এখন সাধািণ মানুজষি চার্হদা র্বজেষজণি 

র্ির্ত্তজি পর্িকল্পনা গ্রহণ কজি। 

• উপজজলা অিীজিি মজিা র্জর্িিাজব উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কজি না। 

• স্থানীয় চার্হদা র্চর্িি কিাি জন্য এবং পিামশ চ সিা আজয়াজজনি ফজল স্থানীয় নাগর্িকজদি সম্পৃি কিাি মাধ্যজম, প্রকল্প/র্িম বাস্তবায়ন সহজ 

এবং অংশগ্রহণমূলক হজয়জে। 

 



ইউআইসিসিসি উত্তম চচ চা- ৩ 

কালীগঞ্জ উিজেলা িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা এবং বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনাি মজে যথাযথ িংজযাগ স্থািজন িফল হজয়জে 

 

গুরুত্বপূর্ চ সিকিমূহ 

 কালীগঞ্জ উিজেলা ২০১৪-২০১৯ অথ চবেজি প্রথম একটি িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা তৈসি কজিসেল। 

  উিজেলা বাসষ চক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহজর্ি িময় িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা অনুিির্ কিৈ না। 

 এখন কালীগঞ্জ উিজেলা বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনা এবং িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি (২০২০-২০২৪ অথবেি) লক্ষ্যিমূজহি মজে যথাযথ 

িংজযাগ স্থািন কিজৈ িক্ষ্ম হজয়জে৷ 

 

স্থান এবং িময়কাল 

উিজেলা িসিষি, কালীগঞ্জ, লালমসনিহাট ২০২০-২০২১ অথ চবেি 

 

িটভূসম 

িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা প্রর্য়ন একটি িহে কাে। অিিিজক্ষ্, প্রসৈ বেি বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনা প্রর্য়জনি মােজম িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি 

লক্ষ্য অেচন কিা যয যকাজনা উিজেলাি েন্য িবিময়ই কঠিন একটি কাে সহজিজব সবজবসচৈ হয়। সকন্তু কালীগঞ্জ উিজেলা িফলভাজব 

িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা ও বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনাি মজে িংজযাগ স্থািন এবং এই প্রসিয়াি প্রাসৈষ্ঠাসনকীকিজর্ িক্ষ্ম হজয়জে। 

 

িফল িিজক্ষ্িিমূহ 

২০১৪-২০১৯ অথ চবেজি কালীগঞ্জ উিজেলা িসিষি প্রথম িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা প্রর্য়ন কজি। এটি সেল নামসর্ বস্ব একটি িকুজমন্ট যা উিজেলা 

িসিষি ৈাড়াহুজড়া কজি তৈসি কজিসেল এবং প্রকল্প গ্রহজর্ি যক্ষ্জে িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্যিমূহজক সবজবচনায় যনয়া হত া না। 

ইউআইসিসিসি’ি কাে শুরু হওয়াি িি, কালীগঞ্জ উিজেলা িসিষি ২০২০-২০২৪ অথ চবেজিি েন্য সিৈীয় িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা প্রর্য়ন 

কজিজে। ৈািিি যথজক িসিষি প্রসৈ বেি িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা ২০২০-২০২৪ এি লক্ষ্য ও উজেশ্যজক িামজন যিজখ বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনা 

প্রর্য়ন কজি আিজে।  

ইউআইসিসিসি’ি কাে শুরুি পূজব চ, উিজেলা িসিষি ৈাজিি ইচ্ছামৈ প্রকল্প/সিম গ্রহর্ কিৈ এবং িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্যিমূজহি িাজথ 

িঙ্গসৈ যিজখ সিম গ্রহর্ কিাি যকাজনা যচষ্টা কিা হৈ না, যা এখন কিা হজচ্ছ। এখন স্বভাবৈই প্রশ্ন োজগ, কালীগঞ্জ উিজেলায় এই িাথ চকয 

সৃসষ্টি পিছতন কারণ পক? উিজেলা কীভাতর্ িঞ্চবাসষ চক এবং বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনাি মজে এই িমন্বয় স্থািন কিজৈ িক্ষ্ম হজয়জে? যকান 

সবষয় বা সনয়ামকিমূহ এই িাফজেি যিেজন অবিান যিজখজে? 

কালীগঞ্জ উিজেলায় এই িাথ চকয সৃসষ্ট এবং এই িাফজেি যিেজন সনম্নসলসখৈ কাির্িমূহ অবিান যিজখজে: 

 UICDP কর্তচক উন্নয়ন িসিকল্পনা সবষয়ক প্রসিক্ষ্র্ প্রিান; 

 উিজেলা যচয়ািম্যাজনি মাসলকানাজবাধ (ownership) ও যনর্তত্ব; 

 ইউএনও-ি মাসলকানাজবাধ (ownership), অনুজপ্রির্া এবং িহায়ৈা; 

 অন্যান্য অংিীেনজিি িসিবসৈচৈ দৃসষ্টভসঙ্গ; এবং 

 উিজেলাি অংিীেনজিি মজে প্রসৈজযাসগৈাি মজনাভাব। 

 

প্রথম ও গুরুত্বপূর্ চ সবষয় হজচ্ছ, ইউআইসিসিসি কর্তচক আজয়াসেৈ উন্নয়ন িসিকল্পনাি উিি যবি কজয়কবাি প্রসিক্ষ্র্ যিজয় উিজেলা 

অংিীেনগর্ সবজিষ কজি যচয়ািম্যানগর্ অ যন্ত অনুপ্রাসর্ৈ হজয়জেন। ইউএনও-ও িমানভাজব অনুপ্রাসর্ৈ সেজলন। যচয়ািম্যান এবং ইউএনও 

উভজয়ই িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা এবং বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনা প্রর্য়জনি গুরুত্ব উিজেলাি অন্যান্য অংিীেনজিি ব্যাখ্যা কজিসেজলন এবং 

ৈাজিি এ ব্যািাজি উিুদ্ধ কজিন। অংিীেন িকজলই বুঝজৈ যিজিসেজলন যয, িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা প্রর্য়ন কিা গুরুত্বপূর্ চ সকন্তু বাসষ চক উন্নয়ন 

িসিকল্পনা প্রর্য়ন ও বাস্তবায়জনি মােজম িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য অেচজনি যচষ্টা কিা এবং িঞ্চবাসষ চক ও বাসষ চক িসিকল্পনাি  মজে 

যযৌসিক িংজযাগ সনসিৈ কিা আিও গুরুত্বপূর্ চ। কালীগঞ্জ উিজেলাি যচয়ািম্যাজনি ভাষায়, “আমিা িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা শুধুমাে প্রর্য়জনি 

েন্য বা শুধু প্রিি চজনি েন্য প্রস্তুৈ কসি না। আমিা এখন িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্যিমূজহি িাজথ িঙ্গসৈ বোয় যিজখ বাসষ চক উন্নয়ন 

িসিকল্পনা প্রর্য়ন কিাি েন্য আন্তসিক প্রজচষ্টা চালাই। আমিা বুঝজৈ যিজিসে যয, এজলাজমজলা সিম সনজল যিটা আমাজিি স্থানীয় উন্নয়ন লক্ষ্য 



অেচজন কখনই িাহায্য কিজব না, এমনসক আমাজিি ইউএনও এবং হস্তান্তসিৈ সবভাজগি কম চকৈচাগর্ও এই সবষজয় খুব ভালভাজব অনুপ্রাসর্ৈ।" 

কালীগঞ্জ উিজেলা কর্তচক প্রর্ীৈ িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য এবং বাসষ চক িসিকল্পনায় গৃহীৈ সিজমি মজে তুলনা কিজলই সবষয়টি িসিষ্কাি 

বুঝা যায়। িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনায় (২০২০-২০২৪), উিজেলা িসিষি আগামী িাঁচ বেজিি েন্য ২৫টি লক্ষ্য সনধ চাির্ কজিজে। এি মজে সিক্ষ্া 

খাজৈ ১১টি, স্বাস্থয ও স্যাসনজটিন খাজৈ ৫টি, যযাগাজযাগ খাজৈ ৫টি এবং কৃসষ ও কম চিংস্থান সৃসষ্ট খাজৈ ৪টি লক্ষ্য সনধ চাির্ কিা হজয়জে। 

িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা প্রর্য়জনি িি উিজেলা িসিষি িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য ও উজেশ্য অনুযায়ী প্রসৈ বেি বাসষ চক িসিকল্পনা প্রর্য়ন 

কজি আিজে। প্রিঙ্গৈঃ উজেখ্য, িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য এবং বাসষ চক িসিকল্পনাি সিমিমূজহি মজে সবচ্যযসৈ ব্যািকভাজব হ্রাি কিা 

হজয়জে। উিাহির্স্বরূি, ২০১৯-২০ অথ চবেজিি বাসষ চক িসিকল্পনাজৈ ৭৯টি প্রকল্প অন্তর্ভ চি কিা হজয়সেল এবং িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য 

অনুিাজি বাস্তবাসয়ৈ হজয়সেল। একইভাজব, িিবৈী অথ চবেজিি (২০২০-২১) বাসষ চক িসিকল্পনাজৈ যমাট ৮১টি প্রকল্প হাজৈ যনওয়া হজয়সেল এবং 

এি মজে যমাট ৭৭টি িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য অনুযায়ী বাস্তবাসয়ৈ হজয়জে। 

এখন উিজেলা িসিষি কর্তচক প্রসৈ বেি বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনা প্রর্য়ন কিাি আজগ, হস্তান্তসিৈ সবভাগিমূজহি কাে যথজক আথ চ-িামাসেক 

ৈথ্য, িম্পজিি সচোয়ন এবং িসিসস্থসৈ সবজেষর্িহ ০৩ ধরতনর ৈথ্য-উিাত্ত িিবিাহ কিজৈ অনুজিাধ কিা হয়। অনুজিাধকৃৈ ৈথ্য-উিাত্ত 

িিবিাহ কিাি আজগ, হস্তান্তসিৈ সবভাগিমূহ প্রর্য়নকৃৈ িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা িিীক্ষ্া কজি, কাির্ ৈািা এটিজক প্রসৈ বেি ৈথ্য প্রিাজনি সভসত্ত 

সহিাজব সবজবচনা কজি। টিসেসি (TGP) এবং UCFBPLRM িসিসস্থসৈ সবজেষর্ এবং িম্পজিি সচোয়জনি েন্য হস্তান্তসিৈ সবভাগিমূহ যথজক 

প্রাপ্ত ৈথ্য যাচাই-বাোই কজি এবং ৈািিি ৈািা িংসেষ্ট বেজিি েন্য অগ্রাসধকাি সবজবচনায় খাৈ সভসত্তক লক্ষ্য সনধ চাির্ কজি। টিসেসি (TGP) 

িংসেষ্ট বেজিি বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনাি লক্ষ্যিমূহ িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্যিমূজহি িাজথ িঙ্গসৈপূর্ চ সকনা ৈাও িিীক্ষ্া কজি। উিজেলা 

যচয়ািম্যানও ইউসনয়ন িসিষি যচয়ািম্যানজিি অনুজিাধ কজিন, জরুপর প্রজয়ােন ব্যৈীৈ, উিজেলা িসিষজি এমন প্রকল্প েমা না যিওয়াি েন্য 

যযগুসল িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্যিমূজহি িাজথ িঙ্গসৈপূর্ চ নয়। যযজহতু উিজেলা িসিষি িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাজক ৈাজিি উিজেলাি েন্য 

একটি মে-যময়ািী উন্নয়ন যকৌিল সহজিজব সবজবচনা কজি যা স্থানীয় েনগজর্ি উন্নসৈি েন্য প্রর্য়ন কিা হজয়জে, এই কািজর্ ৈািা অন্যান্য 

অংিীেনজিি কাে যথজক িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহর্ কিজৈ প্রসৈশ্রুসৈবদ্ধ থাজক। সনজচি সারপণত  যিখাজনা হজলা যয কীভাতর্ 

কালীগঞ্জ উিজেলা িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা এবং বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনাি লক্ষ্যিমূজহি মজে িমন্বয় বোয় যিজখজে: 

সারপণ ১: িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য এবং বাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্যিমূজহি তুলনামূলক সচে 

 িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য বাসষ চক িসিকল্পনা 

২০১৯-২০ এি লক্ষ্য 

২০১৯-২০ এি অেচন বাসষ চক িসিকল্পনা 

২০২০-২১ এি লক্ষ্য 

২০২০-২১ এি অেচন 

১ ৫৯টি মােসমক সবদ্যালজয়ি 

অবকাঠাজমা উন্নয়ন 

২৭টি মােসমক 

সবদ্যালজয় অবকাঠাজমা 

উন্নয়ন 

৩০টি মােসমক 

সবদ্যালয় 

১৬টি মােসমক 

সবদ্যালজয় অবকাঠাজমা 

উন্নয়ন 

১৫টি মােসমক 

সবদ্যালয় 

২ ২০০০ যোড়া যবঞ্চ প্রিান ৪৫০ যোড়া যবঞ্চ ৩০১ যোড়া যবঞ্চ ৮৫ যোড়া যবঞ্চ ১২০ যোড়া যবঞ্চ 

৩ মােসমক স্তজিি ১৮০ েন 

সিক্ষ্জকি েন্য সবষয়সভসত্তক 

প্রসিক্ষ্র্ 

৩০ েন ইংজিসে 

সিক্ষ্ক 

৩০ েন ইংজিসে 

সিক্ষ্ক 

৬০ েন সবজ্ঞান সিক্ষ্ক ৬০ েন সবজ্ঞান 

সিক্ষ্ক 

৪ ১২টি মােসমক সবদ্যালজয় 

স্যাসনজটিন এবং 

িাপনিিবিাজহি উন্নসৈ 

০৬টি মােসমক 

সবদ্যালয় 

০৫টি মােসমক 

সবদ্যালয় 

০৫টি মােসমক 

সবদ্যালয় 

০৬টি মােসমক 

সবদ্যালয় 

৫ ২৩০টি প্রাথসমক ও মােসমক 

সবদ্যালজয় িীড়া িিঞ্জাম 

িিবিাহ কিা 

৪৫টি প্রাথসমক ও 

মােসমক সবদ্যালয় 

৪৫টি প্রাথসমক ও 

মােসমক সবদ্যালয় 

১৮৫টি প্রাথসমক ও 

৬৩টি মােসমক 

সবদ্যালয় 

১৮৫টি প্রাথসমক ও 

৬৩টি মােসমক 

সবদ্যালয় 

৬ মােসমক স্তজিি ২০০০ িসিদ্র 

ও যমধাবী োেজিি মজে 

সিক্ষ্া উিকির্ সবৈির্ 

৫০ েন িসিদ্র ও 

যমধাবী োে-

োেীজিিজক িাইজকল 

প্রিান 

৫২ েন িসিদ্র ও 

যমধাবী সিক্ষ্াথী 

৬৫ েন িসিদ্র ও 

যমধাবী োে-োেীজিি 

মজে িাইজকল সবৈির্ 

৫৫ েন িসিদ্র ও 

যমধাবী সিক্ষ্াথী 

৭ মােসমক সবদ্যালয় িয চাজয় 

৪০টি বােসববাহ সবজিাধী 

প্রচািা অসভযাজনি আজয়ােন  

 ০৮টি প্রচাির্াি 

আজয়ােন 

 

---------------- 

 

-----------------------

- 

 

----------------- 

৮ প্রাথসমক সবদ্যালয় ব্যবস্থািনা ১০ েন িিকাসি ১০টি িিকাসি িিকাসি প্রাথসমক ১৬৫টি িিকাসি 



প্রসিক্ষ্র্ প্রাথসমক সবদ্যালয় 

িসিচালনা কসমটিি 

িিস্যজিি প্রসিক্ষ্র্ 

প্রাথসমক সবদ্যালয় 

িসিচালনা কসমটি 

সবদ্যালজয়ি ১৬৫ েন 

প্রধান সিক্ষ্ক  

প্রাথসমক সবদ্যালজয়ি 

প্রধান সিক্ষ্ক 

৯ ৯০টি িিকাসি প্রাথসমক 

সবদ্যালয় ভবন যমিামৈ 

-----------------------

--- 

---------------- ---------------------- ----------------- 

১০ ১৬০টি স্কুজল মাসিসমসিয়া 

ক্লািরুম তৈসিি েন্য িিঞ্জাম 

িিবিাহ কিা। 

 

-----------------------

--- 

 

---------------- 

৬১টি স্কুজল অনলাইন 

ক্লাজিি েন্য প্রজয়ােনীয় 

িিঞ্জাম িিবিাহ কিা 

হজচ্ছ। 

 ৭১টি মােসমক স্তজিি 

স্কুল। 

১১ সবদ্যযৎসবহীন ১০টি প্রাথসমক 

সবদ্যালজয় যিালাি প্যাজনল 

স্থািন 

সবদ্যযৎসবহীন ২টি 

প্রাথসমক সবদ্যালয়। 

 

---------------- 

 

----------------------- 

---------------- 

১২ স্বাস্থয যকজে চাসহিা অনুযায়ী 

িিঞ্জাম, আিবাবিে এবং 

অন্যান্য অবকাঠাজমা িিবিাহ 

কিা। 

উিজেলা স্বাস্থয 

কমজেক্স ও কসমউসনটি 

সক্লসনজক প্রজয়ােনীয় 

যন্ত্রিাসৈ িিবিাহ কিা 

১টি যেনাজিটি, ৪০টি 

যনবুলাইোি যমসিন, 

৪০ যিট ওজয়টিং 

যচয়াি 

উিজেলা স্বাস্থয 

কমজেজক্স দ্যস্থ যিাগীি 

যথাযথ স্বাস্থযজিবা 

সনসিৈ কিা 

২০-িয্যাি যকেীয় 

অসক্সজেন লাইন স্থািন 

১৩ ০৫টি ইউসনয়ন স্বাস্থয ও 

িসিবাি কোর্ যকজে 

স্বাভাসবক প্রিজবি সুসবধা 

সনসিৈ কিা 

 ১টি ইউসনয়ন স্বাস্থয ও 

িসিবাি কোর্ যকে 

 ০১টি ইউসনয়ন স্বাস্থয 

ও িসিবাি কোর্ 

যকে  

 ০৩টি ইউসনয়ন স্বাস্থয 

ও িসিবাি কোর্ 

যকে 

০১টি ইউসনয়ন স্বাস্থয 

ও িসিবাি কোর্ 

যকে 

১৪ প্রাসৈষ্ঠাসনক স্বাভাসবক 

প্রিজবি সবষজয় ৮০টি 

িজচৈনৈামূলক প্রচাির্াি 

আজয়ােন কিা 

৮০টি িজচৈনৈামূলক 

প্রচািাসভযাজনি 

আজয়ােন কিা 

১০টি িজচৈনৈামূলক 

প্রচাির্া 

 

---------------------- 

---------------- 

১৫ ৫০০০ িসিবাজিি েন্য 

স্বাস্থযকি োসিন 

১০০০ িসিবাজি 

স্বাস্থযকি োসিন 

৫০০ িসিবাি ২০০টি িসিবাজি 

স্বাস্থযকি োসিন 

২০০ িসিবাি 

১৬ ৫০০ িসিবাজিি েন্য নলকূি 

স্থািন 

১০০টি িসিবাজিি েন্য 

নলকূি স্থািন 

৭১টি িসিবাি ১৫টি িসিবাজিি েন্য 

নলকূি স্থািন 

১৫টি িসিবাি 

১৭ ১০ সকসম এইচসবসব/সিসি 

িংজযাগ সড়ক সনম চার্। 

৮০০ সমটাি 

এইচসবসব/সিসি 

িংজযাগ সড়ক। 

৫৮৪ সমটাি ২০০০ সমটাি 

এইচসবসব/সিসি 

িংজযাগ সড়ক। 

১৩৮৬ সমটাি 

১৮ ২৫০০ সমটাি যেন সনম চার্ ৩০০ সমটাি যেন ৭৬ সমটাি যেন ৫০০ সমটাি যেন ২১৮ সমটাি 

১৯ ২৫০০ সমটাি গাইি ওয়াল 

সনম চার্ 

৫০০ সমটাি গাইি 

প্রাচীি 

৪৭২ সমটাি গাইি 

ওয়াল 

৫০০ সমটাি গাইি 

ওয়াল 

৬০ সমটাি গাইি 

ওয়াল 

২০ ২৪টি কাল চভাট চ সনম চার্ -----------------------

-- 

--------------- ০৪টি কাল চভাট চ ০৪টি কাল চভাট চ 

২১ ১৫ িামাসেক-িাংস্কৃসৈক 

অবকাঠাজমা উন্নয়ন 

০৫টি িামাসেক-

িাংস্কৃসৈক এবং 

অন্যান্য অবকাঠাজমা 

০৫ প্রসৈষ্ঠান ৬টি ইউসনয়ন িসিষি, 

১টি িিকাসি অসফি, 

২টি িামাসেক 

প্রসৈষ্ঠান। 

৭টি ইউসনয়ন িসিষি, 

১টি িিকাসি অসফি 

২২ ৪০০ েন কৃষজকি েন্য 

প্রসিক্ষ্র্। 

১২০ েন িবসে 

চাষীজক প্রসিক্ষ্র্ প্রিান 

১২০ িবসে চাষী কৃষকজিি মজে 

উিকির্ সবৈির্ কিা 

হজব। 

----------------- 

২৩ ২০০ েন মৎস্য চাষী ও 

িশুিালনকািীজক প্রসিক্ষ্র্ ও 

উিজেলাি ১০০ েন 

মাে চাষীি মজে 

 

--------------- 

১০০ েন মৎস্য খামাসি 

ও িশু খামাসিজিি 

৫০ েন মাে চাষী 

এবং ৫০ েন 



িিঞ্জাম প্রিান  উিকির্ প্রিান প্রসিক্ষ্র্ যিওয়া হজব িশুিালনকািী 

২৪ গবাসি িশুি েন্য ভযাকসিন 

প্রিান 

গবাসি িশুর জন্য 

৫০,০০০ যিাে 

কৃসমনািক ওষুধ 

িিবিাহ  

৫০,০০০ যিাে িশু খামাসিজিি মজে 

ঔষধ সবৈির্ 

 

----------------- 

২৫ ৩০০ েন নািী ও পুরুজষি 

িক্ষ্ৈা বৃসদ্ধি প্রসিক্ষ্র্ 

-----------------------

- 

---------------- 

 

১৫০ েন পুরুষ এবং 

মসহলা 

১৫০ েন পুরুষ এবং 

মসহলা 

উৎি: িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা; বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনা ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১; উিজেলা িসিষি; কালীগঞ্জ; লালমসনিহাট। ইউআইসিসিসি কর্তচক িসিমাসেচৈ। 

 

উিজিি সারপণত  উিস্থাসিৈ ৈথ্যিমূহ যথজক এটা স্পষ্টই প্রৈীয়মান যয, কালীগঞ্জ উিজেলা িসিষি ২ িফায় বাসষ চক উন্নয়ন  িসিকল্পনা প্রর্য়ন 

ও বাস্তবায়ন কজিজে যযখাজন, বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনাি মােজম িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি ২৫টি লজক্ষ্যি মজে ১৯টি িম্পূর্ চরূজি বাস্তবায়ন 

কিজৈ িক্ষ্ম হজয়জে এবং িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি ৩টি লক্ষ্য আংসিকভাজব বাস্তবায়ন কিজৈ িক্ষ্ম হজয়জে। িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি ০৩ টি 

লক্ষ্য (লক্ষ্য ৭, ৯ এবং ১১) অেচজনি েন্য যকান পিম বাস্তবায়ন কিা হয়সন। প্রকৃৈিজক্ষ্, লক্ষ্য-০৭ অেচজনি েন্য, কালীগঞ্জ উিজেলা িসিষি 

২০১৯-২০ অথ চ বেজি একটি প্রকল্প হাজৈ সনজয়সেল, সকন্তু COVID-19 এি প্রাদ্যভ চাজবি কািজর্ িসিষি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কিজৈ িাজিসন। 

ফলাফল 

১. ২০১৯-২০ অথ চবেজি, বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনাি ৭৯টি প্রকল্প সেল, গৃহীৈ প্রকজল্পি িবকটিই িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য ও উজেশ্য 

অনুিাজি বাস্তবাসয়ৈ হজয়জে; 

২. ২০২০-২১ অথ চবেজি, বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনাি ৮১টি প্রকজল্পি মজে ৭৭টি প্রকল্প িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য ও উজেশ্য অনুযায়ী 

বাস্তবাসয়ৈ হজয়জে; 

৩. িাির্ী ২-যৈ ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অথ চবেজিি বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনায় খাৈওয়াসি বিাে এবং ব্যজয়ি তুলনামূলক সচে তুজল ধিা 

হজয়জে এবং এটি কালীগঞ্জ উিজেলাি িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা এবং বাসষ চক উন্নয়ন িসিকল্পনািমূজহি মজে িংজযাগ প্রসৈষ্ঠাি স্বাক্ষ্ি বহন কজি। 

সারপণ -২ িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি বিাে বনাম বাসষ চক িসিকল্পনা বাস্তবায়ন 

খাৈ িঞ্চবাসষ চক 

িসিকল্পনায় বিাে 

(টাকা)  

গড় বাৎিসিক 

বিাে (টাকা) 

বাসষ চক উন্নয়ন 

িসিকল্পনা ২০১৯-২০ 

ব্যয় (টাকা) 

বাসষ চক উন্নয়ন 

িসিকল্পনা ২০২০-২১ 

ব্যয় (টাকা) 

সিক্ষ্া ৬৫৯,৫০,০০০ ১৩১,৯০,০০০ ১৭৮,৪০,০০০ ১৪২,০০,০০০ 

অবকাঠাজমা এবং 

যযাগাজযাগ ৬০০,০০,০০০ ১২০,০০,০০০ ৬৩,০০,০০০ ১২০,৫০,০০০ 

স্বাস্থয এবং স্যাসনজটিন ১৮০,০০,০০০ ৩৬,০০,০০০ ৩৯,৫০,০০০ ২৬,০০,০০০ 

কৃসষ ও কম চিংস্থান ২২,৫০,০০০ ৪,৫০,০০০ ৫,০০,০০০ ১২,৮০,০০০ 

যমাট ১৪৬২,০০,০০০ ২৯২,৪০,০০০ ২৮৫,৯০,০০০ ৩০১,৩০,০০০ 

উৎি: িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনা; বাসষ চক কম চিম্পািন প্রসৈজবিন ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১; উিজেলা িসিষি; কালীগঞ্জ; লালমসনিহাট। 

 

৪. উন্নয়ন িসিকল্পনা প্রর্য়জনি িময় িম্পি সচোয়জনি ৈথ্য হালনাগাি কিা হজয়সেল সবধায় কালীগঞ্জ উিজেলা িঞ্চবাসষ চক িসিকল্পনাি লক্ষ্য 

৯, ১০ এবং ১১ অেচজনি লজক্ষ্য গৃহীৈ উন্নয়ন উজদ্যাগিমূজহ তিৈৈা এড়াজৈ িক্ষ্ম হজয়জে । 



চিত্র ১: উল্লাপাড়া উপজেলা পচিষজেি পচিকল্পনা পিামর্ শ সভা 

ইউআইচসচিচপ উত্তম িি শা- ৪ 

অংর্ীেনজেি সাজে বৃহৎ পচিসজি পিামর্ শ সভা স্থানীয় িাচহো সঠিকভাজে চিচিতকিণ এেং েনগজণি েন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ কিাি ক্ষেজত্র 

সহায়তা কজি 

 

গুরুত্বপূণ শ চেকসমূহ  

 অংর্ীেনজেি সাজে বৃহৎ পচিসজি পিামর্ শ সভা এেং সম্পজেি চিত্রায়ন কিাি মাধ্যজম স্থানীয় িাচহোসমূহ  কার্ শকিভাজে সনাক্তকিণ সম্ভবপর হয়। 

 ইউআইচসচিচপ এি সমচিত উন্নয়ন পচিকল্পনা চনজে শচর্কাজত প্রস্তাচেত অন্তর্ভ শচক্তমূলক পচিকল্পনার ধারণাটি অনুসিণ কজি উল্লাপাড়া উপজেলা এখন 

সজে শাত্তম ফলাফজলি েন্য স্থানীয় উন্নয়ন চাহহদা চনণ শয় এবং তাজেি সমস্যা সঠিকভাজে চিচিতকরণণ এেং তা সমাধানকজল্প প্রজয়ােনীয় উজযাগ 

গ্রহজণ  সেম। 

 

স্থান ও সময়কাল 

উল্লাপাড়া উপজেলা পচিষে, ২০২০-২০২১ অে শ েছি 

 

পটভূচম 

উল্লাপাড়া চসিােগঞ্জ ক্ষেলাি অধীন একটি বৃহৎ উপজেলা ক্ষর্খাজন ১৪টি ইউচনয়ন এেং আনুমাচনক ৬ লাখ ক্ষলাজকি েসোস । ইউআইচসচিচপ’ি সূিনা 

ক্ষেজক, উল্লাপাড়া উপজেলা পচিষে একটি পাইলট উপজেলা চছল এেং এই প্রকজল্পি সময়কাজল উল্লাপাড়া উপজেলা, উপজেলা সমচিত উন্নয়ন 

পচিকল্পনা চনজে শচর্কা অনুসিণ কজি িািটি োচষ শক উন্নয়ন পচিকল্পনা এেং একটি পঞ্চোচষ শক পচিকল্পনা (২০১৯-২০ অে শেছি ক্ষেজক ২০২৩-২৪ 

অে শেছি) প্রণয়ন কজি। ইজতামজধ্য, উল্লাপাড়া উপজেলা সমচিত উন্নয়ন পচিকল্পনা চনজে শচর্কাজত েচণ শত সকল প্রচিয়াজক সফলভাজে প্রাচতষ্ঠাচনক রূপ 

চেজত সেম হজয়জছ। উপজেলা পচিষজেি অংর্ীেনগণ প্রজয়ােন র্নাক্তকিণ এেং পচিকল্পনা প্রচিয়ায় সমাজেি সে শস্তজিি প্রচতচনচধত্বকািী ব্যচক্তজেি 

সম্পৃক্ত কিাি ক্ষেজত্র চেজর্ষ মজনাজর্াগ ক্ষেন। অংর্ীেনজেি বৃহৎ পচিসজি সম্পৃক্ততা উপজেলা পচিষেজক প্রকৃত স্থানীয় উন্নয়ন িাচহোগুজলাজক 

কার্ শকিভাজে চিচিত কিজত এেং র্জেচ্ছভাজে চিম পচিেতশন না কজি পচিকচল্পতভাজে গৃহীত চিমগুচল োস্তোয়ন কিজত সাহায্য কজিজছ। 

 

সফল পেজেপসমূহ 

২০২০-২০২১ অে শেছজিি োচষ শক উন্নয়ন পচিকল্পনা প্রণয়জনি আজগ পচিচস্থচত 

চেজেষজণ স্পষ্ট হয় ক্ষর্ ক্ষকাচভি-১৯ এি প্রাদুভ শাজেি কািজণ উল্লাপাড়া উপজেলায় 

ক্ষেকািজত্বি হাি োড়জছ। এই পচিচস্থচতজত, পচিষে সে শস্তজিি মানুষজক সম্পৃক্ত 

কজি একাচধক পিামর্ শ সভাি আজয়ােন কজি। এসে সভায় সুচেধােচঞ্চত নািী-

পুরুষ এেং ক্ষেকাি যুেক, চপচছজয় পড়া েনজগাষ্ঠীি মানুষ অে শাৎ তৃতীয় চলঙ্গ 

(চহেড়া), এনচেও প্রচতচনচধ, গণমাধ্যমকমী, সুর্ীল সমাজেি ব্যচক্তত্ব, 

মুচক্তজর্াদ্ধা, েনপ্রচতচনচধ ও কম শকতশা-কম শিািীসহ সমাজেি সে শস্তজিি মানুষ 

উপচস্থত চছজলন। উপজেলা পর্ শাজয় চেচভন্ন চেভাজগ এই পিামর্ শ সভাগুচল 

ক্ষকাচভি-১৯ প্রাদুভ শাজেি সময় আত্ম-কম শসংস্থাজনি সুজর্াগ োচড়জয় অে শননচতক 

পুনরুদ্ধাজিি উপি দৃচষ্ট চনেদ্ধ কজি িাচহোচভচত্তক চেজর্ষ অগ্রাচধকাি চিমগুজলা 

সনাক্ত কিাি পে প্রর্স্ত কজিজছ। 

পিামর্ শ সভায় অংর্গ্রহণকািীজেি মজধ্য চনে শাচিত েনপ্রচতচনচধ, উপজেলা কচমটি 

এেং পচিকল্পনা সংিান্ত কাচিগচি েজলি সেস্যিা অন্তর্ভ শক্ত চছজলন। স্বল্প ও মধ্যজময়াজে এই ক্ষেকাি সমস্যা সমাধাজন উপজেলা পচিষেজক দ্রুত চকছু 

পেজেপ চনজত হজে েজল তািা ঐকমতয ক্ষপাষণ কজিন। 

   

চিত্র-২: োচষ শক উন্নয়ন পচিকল্পনা প্রণয়জনি েন্য উপজেলা কচমটিি সভা            চিত্র-৩: পচিকল্পনাি কাচিগচি েজলি (টিচেচপ) সভা 



অে শ, োজেট, পচিকল্পনা এেং স্থানীয় সম্পে আহিণ চেষয়ক উপজেলা কচমটি এেং টিচেচপ-ি সেস্যজেি দ্বািা সে শসম্মচতিজম চসদ্ধান্ত ক্ষনওয়া 

হজয়চছল ক্ষর্ ক্ষেকািজত্বি চেরুজদ্ধ লড়াইজয়ি েন্য ক্ষটকসই আত্মকম শসংস্থান ততচিি লজেয ২০২০-২১ অে শ েছজিি োচষ শক উন্নয়ন পচিকল্পনায় ক্ষের্ 

কজয়কটি চেজর্ষ চিম গ্রহণ কিা হজে র্াি মজধ্য িজয়জছ যুেকজেি েন্য কচম্পউটাি প্রচর্েণ, মৎস্য িাষ এেং কুটিি চর্ল্প (নকর্ী কাঁো) চেষজয় 

প্রচর্েণ। 

  

চিত্র-৪: কুটিি চর্জল্পি উপি প্রচর্েণ (নকর্ী কাো) 

র্চেও এই চেজর্ষ আত্মকম শসংস্থাজনি চিমগুজলা পচিচস্থচতি কািজণ (ক্ষকাচভি-১৯) ক্ষনওয়া হজয়চছল তজে এগুজলা উল্লাপাড়া উপজেলাি পঞ্চোচষ শক 

পচিকল্পনাজত পচিকচল্পত “মানে উন্নয়ন” এি লেযগুচলি সাজে সঙ্গচতপূণ শ চছল। িাজেয়া খাতুন নাজম একেন মচহলা- চর্চন “নকর্ী কাঁো” ক্ষসলাই 

প্রচর্েজণ অংর্ চনজয়চছজলন, চতচন উজল্লখ কজিজছন ক্ষর্ এই েেতা উন্নয়ন প্রচর্েণ কতটা গুরুত্বপূণ শ এেং এটি তাি েীেজন কতটা গুরুত্বপূণ শ ভূচমকা 

পালন কিজে। চতচন েজলচছজলন ক্ষর্ “আচম সচতযই খুচর্ ক্ষর্ আচম এখন ক্ষেজক ‘নকর্ী কাঁো’ চেচি কজি অে শ উপােশন কিজত সেম হে। ক্ষকাচভি-১৯ 

প্রাদুভ শাজেি প্রােচমক সময়কাজল আমাি স্বামী ক্ষেচর্িভাগ সময় ক্ষেকাি চছজলন। আমিা অজনক কষ্ট কজিচছ, এখন ক্ষকাচভি-১৯ এি মজধ্যও আচম অে শ 

উপােশন কিজত পাচি এেং আমাি স্বামীি সাজে আমাি পচিোিজক সহায়তা কিজত পািচছ।” 

  

চিত্র-৫: মাছ িাষ প্রচর্েণ                                        চিত্র-৬: তরুণজেি েন্য কচম্পউটাি প্রচর্েণ 

স্থানীয় একেন গ্রামোসী চর্চন মাছ িাজষি প্রচর্েজণ অংর্ চনজয়চছজলন তাি মতামত চছল ক্ষর্ “এখন আমিা োচন কীভাজে আমাজেি চনজেজেি 

োচড়ি উজ াজন আমাজেি ক্ষছাট পুকুজি কম খিজি মাছ িাষ কিা র্ায়। এই েেতা স্ব-চনভ শি হজত এেং আগামী েছিগুজলাজত আমাি পচিোজিি েন্য 

অে শ উপােশন কিজত সহায়তা কিজে।” 

শারহিন আক্তার (২০) নাণি একজন নারী হিহন কহিউটার প্রহশক্ষণ গ্রহণ কণরহিণেন হিহনও প্রহশক্ষণণ িার সন্তুহি প্রকাশ কণরহিণেন এবং হিহন 

উণেখ কণরহিণেন যি “আহি এখন কহিউটার জাহন, আহি এখন অণনকগুণো যপ্রাগ্রাি পহরচােনা করণি পাহর এবং আহি কীভাণব ব্রাউজ করণি হয় 

জাহন, আহি শীঘ্রই একটি অনোইন ব্যবসা শুরু করণি চাই এবং আহি খুহশ কারণ আহি এখন যেণক উপাজজন করণি োকব এবং আিার উচ্চ হশক্ষা 

চাহেণয় িাব।” 

এখাণন উণেখ করা গুরুত্বপূণ জ যি, এই ধরণনর দক্ষিা উন্নয়ন সিহকজি প্রকল্পগুণো গ্রহণ করা হণয়হিে কারণ অণনক অংশীজনণক সংহিি কণর 

পহরহিহি হবণিষণ করা হণয়হিণো যিখাণন যদখা হিণয়হিণো যি এই ধরণনর প্রহশক্ষণ িানীয় জনসাধারণণর জন্য গুরুত্বপূণ জ। িানীয় চাহহদা সংগ্রণহর 

প্রহিয়া চোকােীন এবং বাহষ জক উন্নয়ন পহরকল্পনার জন্য পহরহিহি হবণিষণ কণর সুহবধাবহিি তৃিীয় হেঙ্গ (হহজরা) এর অংশগ্রহণ হনহিি করা 

হণয়হিে। এটি হিে উপণজো পি জাণয় অন্তর্ভ জহক্তমূেক উন্নয়ন পহরকল্পনা অনুশীেণনর এক অনন্য উদাহরণ। এই সুহবধাবহিি জনণিাষ্ঠীর প্রণয়াজন 

অনুিায়ী প্রধানিন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ বা ‘হপ্রয় নীড়’ এর হনকট অবহিি নদীণি উপণজোর এহিহপ’র বরাদ্দ যেণক একটি হিঁহড় (ঘাটো) হনি জাণ করা 

হণয়ণি। 



  

হহজড়া সম্প্রদাণয়র এক প্রহিহনহধর কোয়, “আিাণদর কণ্ঠস্বরণক আণি কখণনা যশানা হণিা না, এবার উপণজো পহরষদ আিাণদর দাহবণক হবণবচনায় 

হনণয় একটি পহরকল্পনা হাণি হনণয়ণি, আিরা অিযন্ত আনহিি এবং আর হপহিণয় যনই যবাধ করহি।” উপণজোর একটি হনহদ জি এোকায় হহজড়া 

সম্প্রদাণয়র সদস্যণদর আবাসন সুহবধা হনহিি করার জন্য এবং নদীণি িাণদর যিাসণের সুহবধা হনহিি করার জন্য এই প্রকল্পটি হাণি যনওয়া 

হণয়হিে। 

এিাড়া উোপাড়া উপণজোর একদে কৃষক শীি যিৌসুণি সহরষা ফুে যেণক িধু উৎপাদণনর জন্য সুপহরহচি। িণব িধু প্রহিয়াকরণণর সুহবধা না 

োকায় িধু উৎপাদণন জহড়ি কৃষকরা ন্যায্য দাি পানহন। িধু উৎপাদকণদর ন্যায্যমূল্য হনহিি করণি উোপাড়া উপণজো পহরষদ একটি িধু 

প্রহিয়াকরণ কারখানা হনি জাণণর পহরকল্পনাও হাণি যনয়। এখাণন উণেখ্য যি, উপণজো পহরষণদর এই হবণশষ প্রকল্প হাণি যনওয়া হয় ইউহজহিহপ’র 

িহহবে যেণক প্রাপ্ত অে জ বরাদ্দ কণর। 

উত্তি চচ জার এই দৃিান্ত যেণক যি মূে হশক্ষাটি পাওয়া িায় িা হণো যি সঠিকভাণব চাহহদা মূল্যায়ন, পহরহিহি হবণিষণ এবং সিদ হচত্রায়ন হনহিি 

করা যিণে উপণজো পহরষণদর পণক্ষ প্রণয়াজন হভহত্তক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব এবং এই প্রহিয়ায় সব জস্তণরর িানুষ এর সুফে যপণি পাণর। 

ইউআইহসহিহপ-র সিহিি উন্নয়ন পহরকল্পনা হনণদ জহশকায় এই বািজাগুণো যদয়া হণয়ণি িা উোপাড়া উপণজোর উন্নয়ন পহরকল্পনা অনুশীেনণক 

ব্যাপকভাণব প্রভাহবি কণরণি। প্রকণল্পর শুরু যেণকই উোপাড়া উপণজো পহরষদ ইউআইহসহিহপ-র আওিায় পাইেট উপণজো হহণসণব হিণো। বাহষ জক 

উন্নয়ন পহরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হবষণয় ইউহনয়ন পহরষদ যচয়ারম্যানসহ সকে কি জকিজাবৃি ও জনপ্রহিহনহধিণ একাহধকবার প্রহশক্ষণ 

হনণয়ণিন। প্রহশক্ষণ যেণক প্রাপ্ত জ্ঞান এবং অহভজ্ঞিা ব্যবহার কণর িারা ২০২০-২০২১ অে জবিণরর জন্য একটি অংশগ্রহণমূেক বাহষ জক উন্নয়ন 

পহরকল্পনা প্রণয়ন করণি সক্ষি হণয়ণিন। িানীয় সরকাণরর উপ-পহরচােক, জনাব যিাোঃ যিাফাজ্জে যহাণসণনর ভাষায়, “অন্তর্ভ জহক্তমূেক পদ্ধহি 

অনুসরণ কণর বাহষ জক উন্নয়ন পহরকল্পনা প্রণয়ণন উোপাড়া উপণজো পহরষদ শুধু হসরাজিঞ্জ যজোয় নয়, সারাণদণশ একটি যরাে িণিে হণয় উণেণি।” 

ফলাফল 

• UICDP প্রকজল্পি কাচিগচি সহায়তায় উল্লাপাড়া উপজেলা একটি পচিকল্পনা িি স্থাপন কিজত সেম হজয়জছ ক্ষর্খাজন মা  পর্ শাজয়ি িাচহো হনরূপণ 

কিা হয়; 

• উপজেলা একটি অন্তর্ভ শচক্তমূলক পদ্ধচত গ্রহণ কজিজছ এেং হালনাগােকৃত তথ্য ও উপাজত্তি চভচত্তজত েস্তুচনষ্ঠ পচিচস্থচত চেজেষজণি পি স্থানীয় 

েনগজণি েন্য িাচহো চভচত্তক পচিকল্পনা গ্রহণ কিজত সেম হজয়জছ; 

• উপজেলা ক্ষকাচভি-১৯ মহামািী িলাকালীন সমজয় কার্ শকিভাজে েনগজণি িাচহো পূিণ কিজত সেম হজয়জছ। উপজেলায় এমন চিম অন্তর্ভ শক্ত চছল 

র্া উপজেলাি েনগজণি আত্মকম শসংস্থাজনি সুজর্াগ সৃচষ্টজত  অেোন ক্ষিজখজছ এেং তাজেি েীেজন ইচতোিক পচিেতশন আনাি ক্ষেজত্র চেজর্ষ র্ভচমকা 

ক্ষিজখজছ। 

 



ইউআইসিসিসি উত্তম চচ চা- ৫ 

আগৈলঝড়া উিজেলায় টিসেসি িদস্যজদর সিজে উি-কসিটি ৈঠি বাসষ িক উন্নেি প্রণেি প্রসিোজক ত্বরাসিত করজত অবদাি ররজেজে 

 

গুরুত্বপূণ ি সদকিমূহ 

• দাসেজত্বর সুস্পষ্ট বণ্টজির িাধ্যজি টিসেসি িদস্যজদর সিজে দু’টি উি-কসিটি (প্রসত কসিটিজত সতিেি িদস্য) ৈঠি করা হজেসেল;  

• এই কসিটিগুসল িসরসিসত সবজেষণ এবং সিজদ িসিকাজত বসণ িত উন্নয়ন পরিকল্পনাি অন্যান্য ধািিমূজহি কার্ িিি িম্পাদজির েন্য 

িিেিত প্রজোেিীে ও প্রািসিক তথ্য-উিাত্ত িংগ্রজহ গুরুত্বপূণ ি ভূসিকা িালি কজরজে; 

• অসি িত দাসেজত্বর অগ্রৈসত িংিান্ত আজলাচিার েন্য ইউএিও-র িাজে উি-কসিটির ববঠক িাপ্তাসহক সিসত্তজত অনুসিত হজেজে; 

• এই ধারণাটি সিসিএলসে িজহাদে কর্তিক বসরিাজলর অন্যান্য উিজেলা (বািারীিাড়া, বাবুৈঞ্জ, রৈৌরিদী, মুলাদী, রিজহসিৈঞ্জ এবং 

বসরিাল িদর)- ইউএিওজদর িাজে একটি িংসিপ্ত ববঠজক রিোর করা হজেসেল, র্া উপরিাক্ত উিজেলািমূহজক তাজদর বাসষ িক 

উন্নেি িসরকল্পিা প্রণেজির কােটি িিেিজতা িম্পন্ন করজত কার্ চকি ভূসিকা রিরেরে ।  

 

িাি এবং িিেকাল 

আগৈলঝড়া উিজেলা িসরষদ; অে ি বের ২০২১-২০২২ 

 

িটভূসি  

িাইলট উিজেলাগুসলজত একটি সুষ্ঠু িসরকল্পিা প্রণেি চি প্রসতিাে উিজেলা িসরষদজক িহােতা করার লজিে ইউআইসিসিসি প্রেি 

ির্ িাজে উিজেলা িিসিত উন্নেি িসরকল্পিা সবষেক একটি সিজদ িসিকা প্রস্তুত কজরজে। উিজেলা িিসিত উন্নেি িসরকল্পিার সিজদ িসিকা 

িািীে িরকার সবিাৈ কর্তিক অনুজিাসদত হজেজে এবং এটি বাংলাজদজির িকল উিজেলািমূজহ সবতরণ করা হজেজে। উক্ত সিজদ িসিকাজত 

অে ি, বাজেট, িসরকল্পিা এবং িািীে িম্পদ আহরণ (UCFBPLRM) সবষেক উিজেলা কসিটি রক সরিয় কিাি কো বলা হজেজে। 

এোড়াও, সিজদ িসিকাজত উিজেলা ির্ িাজে উন্নেন িসরকল্পিা চি িসরচালিাে UCFBPLRM এবং উিজেলা িসরষদজক িহােতা 

করার েন্য িসরকল্পিা িংিান্ত কাসরৈসর দল (TGP) িাজি িসরসচত একটি কসিটি ৈঠজির সবধাি রজেজে, র্া ৫-৭ িদজস্যর িিিজে 

ইউএিও-এর রির্তজত্ব ৈঠি করার সুিাসরি করা হজেজে। এ সবধাি অনুিাজর আগৈলঝড়া উিজেলা িসরষদ উিজেলা সিব িাহী কি িকতিার 

রির্তজত্ব ৭ িদস্য সবসিষ্ট TGP ৈঠি কজরজে। এোরন উরেখ্য রর্, উিজেলা িসরষদ TGP-রত রিইসব অংিীেিজদর অন্তর্ভ িক্ত কজরজে 

র্ারা ইর ামরে উন্নেি িসরকল্পিা প্রণেি িংিান্ত ওজেব-সিসত্তক প্রসিিণ গ্রহণ কজরজে। 

 

িদজিিিমূহ 

ইউআইসিসিসি কর্তিক প্রণীত উিজেলা িিসিত উন্নেি িসরকল্পিা সবষেক সিজদ িসিকাে উিজেলা ির্ িাজে সুষ্ঠু উন্নেি িসরকল্পিা চজির 

(রর্িি প্রণেি, বাস্তবােি, িসরবীিণ ও মূল্যােি এবং প্রসতজবদি বতসর) ওির গুরুত্ব রদো হজেজে। COVID-19 িহািাসরর 

িিেকাজল, UICDP এর সিতীে ির্ িাজে এ সিজদ িসিকা অনুিাজর িাইলট উিজেলািমূজহর অংিীেিজদরজক উিজেলা উন্নেি 

িসরকল্পিার উির সতি-ধাজি ওজেব-সিসত্তক প্রসিিণ প্রদাি কিা হরয়রে। ওজেব-সিসত্তক প্রসিিজণর অসিজ্ঞতার সিসত্তজত আগৈলঝড়া 

উিজেলার ইউএিও (UNO) সবসিন্ন অংিীেিজদর রেজক প্রজোেিীে তথ্য িংগ্রহ ও িসরসিসত সবজেষজণর েন্য একটি অরিনব িন্থা 

অবলম্বি কজরি। এই প্রসিোটি অতোন্ত িাধারণ হজলও এটি আগৈলঝড়া উিজেলাে চিৎকারিাজব কাে কজরজে এবং এর ফজল 

আগৈলঝড়া উিজেলা এই রেলার অন্যান্য িাইলট উিজেলার আজৈ ২০২১-২০২২ অে িবেজরর েন্য বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা প্রণেি 

করজত িিি হজেজে। এই িতুি প্রাসতিাসিক কাঠাজিাটির দৃষ্টান্তমূলক ফলাফজলর কারজণ UICDP এি রেলা সমন্বয়ক রিরিএলরে এি 

সহায় ায় এই ধারণাটি উক্ত রেলার অন্যান্য িাইলট উিজেলার িংসেষ্ট অংিীেিজদর িাজে রিোর করিরেল এবং তারাও এই িদ্ধসতটি 

গ্রহণ কজর উপকৃ  হয় এবং তারাও িিেিজতা তাজদর বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিািমূহ প্রণেি করজত িিি হয়- আগৈলঝড়া উিজেলা 

িসরষজদর অনুসৃ  িন্থা - 

 আগৈলঝড়া উিজেলা িসরষজদর েন্য সিজদ িসিকা অনুিরণ কজর বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা প্রণেি সেল একটি িতুি অরিজ্ঞ া। সকন্তু 

িোর ব্যািার হল, উিজেলা িসরষদ ২১ অজটাবর ২০২১ তাসরজে তাজদর বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা অনুজিাদি করজত িিি হজেসেল। 

প্রশ্ন হল, সকিাজব এই উিজেলা িসরষদ এই প্রকজল্পর িতুি িাইলট উিজেলা সহজিজব তাজদর বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা িিেিজতা 

িম্পন্ন করজত রিজরজে? উিজেলা রচোরম্যাি, িাইি রচোরম্যাি এবং অন্যান্য অংিীেিজদর দলবদ্ধ প্রজচষ্টা িসরকল্পিাটি িিেিজতা 

প্রণেজি অবদাি ররজেজে। রর্টি আিজল একটি উজেেজর্াগ্য িাে িকে এজি সদজেজে তা হল আগৈলঝড়া উিজেলা িসরষদ কর্তিক TGP-র 

িদস্যজদর িিিজে দু’টি  উি-কসিটি ৈঠি করা এবং উি-কসিটির িদস্যজদর িজধ্য সিসদ িষ্ট দাসেত্ব বণ্টি করা। ২৮ জুলাই, ২০২১ 

তাসরজে অনুসিত উিজেলা িসরষজদর িিাে আনুিাসিকিাজব এই উি-কসিটিগুসল ৈঠি করা হে। বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা প্রণেজির 



ধািিমূহ িাোে ররজে ৈঠিত কসিটির িদস্যজদর িাি এবং দাসেত্ব বন্টি িংিান্ত ররজুজলিজির উির সিসত্ত কজর উিজেলা িসরষদ 

ইউএিও কর্তিক স্বািসরত একটি অসফি আজদি োসর করি। উি-কসিটি ৈঠজির সচঠি এবং তাজদর সিসদ িষ্ট দাসেত্বিমূহ সিজের েসবজত 

রদোজিা হজলা। 

 

সচত্র-১: উি-কসিটি ৈঠি এবং অসফি আজদি 

 প্রসতটি উি-কসিটি সতিেি িদজস্যর িিিজে ৈঠি করা হজেজে। উজেখ্য, উি-কসিটি-১ এর আহবােক সেজলি উিজেলা িিােজিবা 

কি িকতিা এবং দুইেি িদস্য সেজলি- উিজেলা প্রকল্প বাস্তবােি কি িকতিা ও উিজেলা িিবাে কি িকতিা। উি-কসিটি-২ এর আহবােক 

সেজলি উিজেলা প্রজকৌিলী এবং অন্য দুই িদস্য সেজলি এলসেইসি’র িহকারী রপ্রাগ্রািার (এসি) ও উি-িহকারী প্রজকৌিলী। উিজেলা 

সিব িাহী কি িকতিা (ইউএিও) টিসেসি’র িিািসত হওোে এিব কসিটির উিজদষ্টা সহজিজব দাসেত্ব িালি কজরি। 

 উি-কসিটি-১ এর প্রধাি দাসেত্ব সেল আে ি-িািাসেক তথ্য িংগ্রহ, বাজেট িার-িংজিি, উিজেলার িম্পজদর সচত্রােি, িসরসিসত 

সবজেষণ, SWOT সবজেষণ এবং িম্পজদর সচত্রােি িম্পন্ন করা। অন্যসদজক, উি-কসিটি-২ এর দাসেত্ব সেল রূিকল্প, উন্নেি 

িসরকল্পিার লিে, উজেশ্য ও সূচক সিধ িারণ, অংিীেিজদর কাে রেজক প্রকল্প প্রস্তাব িংগ্রহ এবং প্রকজল্পর িারাংি বতসর করা। এই 

উি-কসিটিগুসল প্রেজি অিেন্তরীণ িিা কজর এবং তারির তাজদর অসি িত দাসেত্ব িালজির লজিে কাে শুরু কজর। এোজি উজেখ্য রর্, 

উিজেলা িসরষদ কর্তিক বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা প্রণেজির কােজক ত্বরাসিত করার েন্য দু’টি  কসিটি ৈঠি করা হজলও এ দু’টি  

উি-কসিটি  ারেি িজধ্য সিেসিত িিিে ও সিসবড় িহজর্াসৈতা বোয় রিরে কাে করি। 

 উি-কসিটির অিেন্তরীণ িিা িাপ্তাসহক সিসত্তজত অনুসিত হজতা রর্োজি তাজদর উপি অসি িত োরয়রেি অগ্রৈসত সিজে আজলাচিা হজতা। 

এই দুটি কসিটি তাজদর কাজের অগ্রৈসতর েন্য ইউএিও’র কাজে দােবদ্ধ সেল। িাপ্তাসহক সিসত্তজত ইউএিও-র িাজে এই কসিটিিমূজহর 

িিা অনুসিত হজতা  রর্োজি উি-কসিটির িদস্যরা দাসেত্ব িালজির রিজত্র তাজদর অগ্রৈসত এবং তারা রর্ প্রসতবন্ধকতািমূজহর 

িমু্মেীি হজেি তা অবসহত করজতি। এই িাপ্তাসহক অগ্রৈসত িসরবীিণ িিার িাধ্যজি ইউএিও কর্তিক উি-কসিটির িিস্যািমূহ 

িিাধাজির েন্য প্রজোেিীে ব্যবিা গ্রহণ  করজতি। ইউএিওর িাজে উি-কসিটির ববঠজকর সকছু েসব সিজচ রদওো হল। 



  

সচত্র-২: ইউএিওর িাজে উি-কসিটির ববঠক 

 উি-কসিটিগুসল িসরকল্পিা প্রণেি প্রসিোে UCFBPLRM-রক িহােতাি কােটিও করসেল। উি-কসিটি-১ িম্ভাব্য িকল উৎি 

রেজক উন্নেি িসরকল্পিার আে ি-িািাসেক তথ্য, িসরসিসত সবজেষণ এবং িম্পজদর সচত্রােি িংিান্ত তথ্য িংগ্রহ কজরজে। এই উপরেলা 

২০২১-২২ অে ি বেজরর বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিার েন্য ১৫টি োজতর িসরসিসত সবজেষণ কজরজে। িসরসিসত সবজেষণ এবং িম্পজদর 

সচত্রােজির উির সিসত্ত কজর, UCFBPLRM উি-কসিটির িহােতাে আগৈলঝড়া উিজেলার উন্নেজির েন্য প্রধাি অগ্রাসধকার 

োতিমূহ সিধ িারণ কজর এবং তারা উন্নেি রূিকল্প এবং লিেিমূহও সিধ িারণ কজর। তারির, প্রকল্প বাোই কসিটি (PSC) কর্তিক 

উন্নেি িসরকল্পিার সিি/প্রকল্পিমূহ রনরে চষ্ট করা হজেসেল। এই রেরে উি-কসিটি-২ প্রকল্প বাোই কসিটি (PSC)-রক অংিীেিজদর 

কাে রেজক প্রকল্প প্রস্তাব িংগ্রহ করজত িহােতা কজরসেল। কসিটি প্রেজি ইউসিেি িসরষদ, হস্তান্তরি  সবিাৈিমূহ, িািীে এিসেও 

এবং অন্যান্য অংিীেিজদর কাে রেজক িংগৃহীত সিি/প্রকজল্পর একটি দীর্ ি তাসলকা বতসর কজর। প্রকল্প তাসলকা িংগ্রহ করার ির, 

UCFBPLRM কর্তিক সচসিত মূল উন্নেি িিস্যািমূজহর উির সিসত্ত কজর প্রকল্প বাোই কসিটি সিি/প্রকল্পিমূহজক অগ্রাসধকার 

প্রদাি কজর এবং েিড়া সিি/প্রকল্প তাসলকা প্রস্তুত কজর। িরবতীজত, বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিার েিড়া সবষেবস্তু উিজেলা িসরষজদর 

িিাে আজলাচিার িাধ্যজি অনুজিাদি করা হে। 

 আগৈলঝড়া উিজেলাে বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা প্রণেি প্রসিোে সুসিসদ িষ্ট দাসেত্ব অি িণ কজর উি-কসিটি ৈঠজির ধারণাটির ইসতবাচক 

ফলাফজলর সবষেটি UICDP এর রেলা িিিেকারী সিসিএলসে (DDLG) িজহাদজের িাজে সবস্তাসরতিাজব রিোর করিন। 

সিসিএলসে িরবতীজত বসরিাল রেলার আওতাধীি বাসক উিজেলার ইউএিওজদর িাজে রেলা প্রিািজকর কার্ িালজে  একটি িংসিপ্ত 

ববঠজক এই ধারণাটি রিোর কজরি এবং তাজদর এই িতুি িদ্ধসত অনুিরণ করজত অনুপ্রাসণত  কজরি। িকল ইউএিও সিসিএলসে’র 

এই িরািি িজক ইসতবাচকিাজব গ্রহণ কজরি। ফলস্বরূি, বািারীিাড়া, বাবুৈঞ্জ, বসরিাল িদর, রৈৌরিদী, রিজহসিৈঞ্জ এবং মুলাদী 

উিজেলা এই িতুি প্রাসতিাসিক ব্যবিার সুসবধা গ্রহণ কজর COVID-19 িহািাসরর িজধ্যও তাজদর সিে সিে বাসষ িক উন্নেি 

িসরকল্পিা িিেিজতা প্রণেি করজত িিে ি হজেজে। এোজি উজেখ্য রর্, UCFBPLRM রক পুিরুজ্জীসবত করা এবং একটি টিসেসি 

ৈঠি করার িািািাসি, এই উিজেলা টিসেসি এর দাসেত্ব ও কার্ িাবলী আনুিাসিকিাজব েিিিজি রর্াষণা করার েন্য অিেন্তরীণ 

িার্কিলার োসর করি। এই উিজেলা উি-কসিটিগুজলাজত িঠিক রলাক সিজোৈ কজরজে। এোড়াও, আগৈলঝড়া উিজেলাে িাফজল্যর 

রিেজি আরও কজেকটি কারণ অবদাি ররজেজে, র্ার িজধ্য রজেজে: স্বেতা ও েবাবসদসহতা, সিব িাসচত প্রসতসিসধ ও িরকাসর 

কি িচারীজদর িজধ্য দলবদ্ধতা, ইউএিওর চিৎকার রির্তত্ব এবং দ্রুত িতুি ধারণা গ্রহণ এবং অন্যান্য উিজেলাে পুঙ্খানুপুঙ্খিাজব 

ইউএিওজদর িাজঝ ধারণাটি েসড়জে সদজত সিসিএলসে’র উজযাৈ গ্রহণ। 

 

ফলাফল 

 বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা (এসি) প্রসিো সম্পন্ন করজত িাহায্য করার েন্য একটি িতুি প্রাসতিাসিক প্রসিোর সূচিা কিা হজেজে; 

 উিজেলা িসরষদ তার প্রেি এসি ২০২১-২২ (২১ অজটাবর ২০২১-এ অনুজিাসদত) িিেিজতা প্রণেি করজত িিি হজেজে; 

 িিেিত বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা প্রণেজির ফজল উিজেলা িসরষদ র্োিিজে এি বাস্তবােি শুরু করজত রপরিরে; 

 বসরিাল রেলার অধীিি অন্যান্য উিজেলার ইউএিওজদর িাজে সিসি অসফজি অনুসিত একটি িংসিপ্ত ববঠজক সিসিএলসে এই 

ধারণাটি রিোর কজরি এবং তারাও এই ধারণাটি অনুিরণ কজর এবং িিেিজতা তাজদর বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা প্রণয়ন িফলিাজব 

িম্পন্ন কজর; 

 িিেিজতা বাসষ িক উন্নেি িসরকল্পিা িম্পন্ন করার েন্য এই উত্তি চচ চাি ধারণাটি রদজির অন্যত্রও েসড়জে রদো রর্জত িাজর; 

 আগৈলঝড়া উিজেলা এেি িরবতী িসরকল্পিা চজি এই সিেিফলিমূহ ব্যবহার করজত আগ্রহী। 
 



ইউআইসিসিসি উত্তম চচ চা- ৬ 

বাকেরগঞ্জ উিকেলায় সুশৃঙ্খল ও সবশদ িসরসিসি সবকেষণ এবং িম্পকদর সিত্রায়কের মাধ্যকম বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়ে 

 

গুরুত্বপূণ ি সদেিমূহ 

• বাকেরগঞ্জ উিকেলা সেব িাসিি প্রসিসেসি, হস্তাসরি সবভাগিমূকহর েম িেিিাগণ, ইউসেয়ে িসরষদ, পিৌরিভা এবং এেসেও িহ সবসভন্ন অংশীেেকদর 

মকধ্য এেটি িমন্বয় ব্যবিা িািে েরকি িক্ষম হকয়কে। 

• উিকেলা িসরষদ অংশীেেকদর িাকে ঘে-ঘে িরামশ ি িভা আকয়ােে েকরকে- যা িথ্য-উিাত্ত িংগ্রকহ অবদাে পরকেকে। 

• সুশৃঙ্খল এবং সবশদ িথ্য-উিাত্ত িংগ্রহ উিকেলাকে আরও ব্যািেভাকব িসরসিসি সবকেষণ এবং িম্পকদর সিত্রায়ে েরকি িাহায্য েকরকে, যা 

উিকেলা িসরষদকে িঠিে উন্নয়ে প্রেল্প বাোই এবং অগ্রাসিোর প্রদাকে িাহায্য েকরকে। এর ফকল প্রেল্প সেি িারকণ দ্বৈিিা এড়াকোও িম্ভব 

হকয়কে। 

 

িাে এবং িময়োল 

বাকেরগঞ্জ উিকেলা িসরষদ; ২০২০-২০২১ অে িবের 

 

িটভূসম 

সবসভন্ন অংশীেেকদর মকধ্য িমন্বয় িবকিকয় গুরুত্বপূণ ি সবষয়গুসলর মকধ্য এেটি, যা এেটি উিকেলাকে িার বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়কে সহায়তা 

করে। এোড়াও, এই িিযটি অস্বীোর েরার পোে উিায় পেই পয, ব্যািে িমন্বয় এবং অংশীেেকদর িাকে সেয়সমি পযাগাকযাগ িময়মি বাসষ িে 

উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়কে অবদাে রােকি িাকর। সবগি বের পেকে প্রাপ্ত সশেকের উির সভসত্ত েকর, বাকেরগঞ্জ উিকেলা এই সদেগুসলর উির পোর 

সদকয়কে, যা উিকেলা িসরষদকে িঠিে িমকয় বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়ে োে িম্পন্ন েরকি িাহায্য েকরকে। 

িবকিকয় গুরুত্বপূণ ি সবষয় হকলা, এই উিকেলা ইসিমকধ্যই িমন্বকয়র প্রসিয়ািমূহকে প্রাসিষ্ঠাসেে রূি সদকি িক্ষম হকয়কে। প্রসি বের বাসষ িে উন্নয়ে 

িসরেল্পো প্রস্তুি েরার আকগ িেল অংশীেেকদর িাকে সেয়সমি িরামশ ি িভার আকয়ােে েরাকে মূলিারায় সেকয় আিকি এই উিকেলা িফল 

হকয়কে। ইউআইসিসিসি’র উিকেলা িমসন্বি উন্নয়ে িসরেল্পো সবষয়ে সেকদ িসশো অনুিরণ েকর বাকেগঞ্জ উিকেলা পিয়ারম্যাে এবং ইউএেও 

উভকয়ই মূলিারায় সেকয় আিার প্রসিয়ািমূকহর গুরুত্ব উিলসি েরাে পক্ষকত্র বসলষ্ঠ পেতৃত্ব প্রদাে েকরকেে। 

 

িদকক্ষিিমূহ 

অগ্রগামী িাইলট উিকেলা সহিাকব, বাকেরগঞ্জ উিকেলা িসরষদ উিকেলা িমসন্বি উন্নয়ে িসরেল্পো সবষয়ে সেকদ িসশো অনুিাকর ২০১৮-২০১৯ 

অে িবের পেকে শুরু েকর টাো ৪ বের িকর বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়ে েকর আিকে। শুরু পেকেই, উিকেলা পিয়ারম্যাে সেকদ িসশোয় 

সুিাসরশকৃি িদ্ধসি অনুিরণ েকর বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়ে ও বাস্তবায়কের এই িারণা অনুিরণ েরকি গভীর আগ্রহ পদসেকয়কেে। প্রসিবেরই 

উিকেলা পিয়ারম্যাে ও ইউএেও সবগি বেকরর অসভজ্ঞিা পেকে সশক্ষা পেয়ার পিষ্টা েকরকেে। পেলা িমন্বয়োরীও োয িেরভাকব এই প্রসিয়াটিকে 

িহেির েকরকি িহায়িা েকরকেে। 

েোব পমাহাম্মদ শামসুল আলম, উিকেলা পিয়ারম্যাে বকলকেে পয “সেখ ুঁিভাকব এেটি উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়ে েরা িহে োে েয়, সবকশষ েকর 

যেে এটি আমাকদর িবার েন্য এেটি েতুে ব্যবিা, িকব আমরা সশেকি আগ্রহী। প্রসি বের আমরা আমাকদর সবগি বেকরর ভুল পেকে সশক্ষা সেকি 

িাই। প্রসি বের আমরা এই প্রসিয়াটি উন্নি েরার পিষ্টা েকরসে, এেে আমরা এটিকে এেটি িদ্ধসি সহিাকব প্রসিষ্ঠা েরকি িাই যাকি আমরা 

উিকেলা পরেচালন প্রসিয়ার এেটি অংশ সহিাকব বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো অেবা িঞ্চবাসষ িে িসরেল্পো প্রণয়ে েরকি িাসর।” 

UICDP-এর হস্তকক্ষকির পূকব ি এই উিকেলা িসরষদ েেকো বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়ে েকরসে। ইউএেও মািবী রায় উকেে েকরে পয, 

“আকগ আমরা অংশীেেকদর িাকে িমন্বকয়র সদকে মকোকযাগ সদিাম ো, সেন্তু এেে আমরা সশকেসে েীভাকব এটি েরকি হয়। িারিকর পেকে আমরা 

আরও ঘে ঘে অংশীেে িভা আকয়ােে েকর োসে। আমরা UCFBPLRM এবং প্রেল্প বাোই েসমটি (PSC) িম্পূণ িরূকি িসিয় েকরসে। 

বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়কের িাকে যুক্ত অকেে োয িিম মূলিারায় আোর পিষ্টা েরায় িসরেল্পো সবষয়ে োসরগসর দলও এই উিকেলায় 

িসিয় রকয়কে।” 

উিকেলা প্রকেৌশলী োোে, বাকেরগঞ্জ উিকেলা িসরষদ পিয়ারম্যাকের উকযাকগ সেয়সমিভাকব অংশীেে িভা েরা শুরু েকরকে। বাকেরগঞ্জ 

উিকেলায় UCFBPLRM িম্পূণ িরূকি োয িের। ২০২০-২১ অে িবেকর, বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়কের আকগ UCFBPLRM-এর দু’টি 

িভা িশরীকর এবং সিেটি িভা অেলাইকে (ZOOM প্ল্যাটফম ি) অনুসষ্ঠি হকয়সেল। 

২০২০-২১ অে িবেকরর েন্য বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়কের িময়, উিকেলা িসরষদ ঘে ঘে অংশীেে িরামশ ি িভার আকয়ােে েকরকে এবং 

িম্ভাব্য িেল উৎি (টিএলসি, এলসেইসি, এইিইসি, ইইসি, পেলা িসরষদ, ইউসেয়ে, পিৌরিভা এবং এেসেও) পেকে িম্পকদর সিত্রায়ে িংিান্ত িেল 



িথ্য িংগ্রহ েকরকে, যা উন্নয়ে প্রেকল্পর দ্বৈিিা এড়াকি এবং উিকেলার আয়ত্ত্বািীে িহসবকলর যোযে ব্যবহার সেসিি েরকি িসরষদকে িাহায্য 

েকরকে। এই পক্ষকত্র, ওয়াি ি িভা এবং ইউসেয়ে উন্নয়ে িমন্বয় িভার মাধ্যকম িেল োগসরেকদর োে পেকে সিম িংিান্ত িাসহদািমূহ আিা 

প্রকয়ােে যা উিকেলা িসরষদ সেসিি েরকি িমে ি হকয়কে। 

  

 সিত্র ১: বৃহত্তর িসরিকর অংশীেে িভা সিত্র ২: হস্তান্তসরি সবভাগিমূকহর েম িেিিাকদর িাকে িভা 

 

িেল অংশীেেকদর িম্পৃক্ত েকর বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়কের লকক্ষয িািারণ মানুকষর িাসহদািমূহ িংগ্রহ েরার েন্য এই উিকেলা 

সেয়সমিভাকব ওয়াি ি িভা এবং ইউসেয়ে উন্নয়ে িমন্বয় িভার আকয়ােে েরকি ইউসেয়ে িসরষদিমূহকে অনুকরাি েকরকে। এটি িম্ভব হকয়কে োরণ 

উিকেলা িসরষকদর এে িভায় উিকেলা পিয়ারম্যাে পঘাষণা েকরসেকলে পয, আইে অনুযায়ী যোযে প্রাসিষ্ঠাসেে ব্যবিা অনুিরণ েরা ো হকল 

ইউসেয়ে িসরষদ পেকে পোেও সিম গ্রহণ েরা হকব ো। 

 

 

 সিত্র ৩: ির আমাসি ইউসেয়কে ইউসিসিসি িভা সিত্র ৪: গারুসরয়া ইউসেয়কে ইউসিসিসি িভা 

 

বাকেরগঞ্জ উিকেলার পিয়ারম্যাে েোব পমাহাম্মদ শামসুল আলম বকলে “যসদও এেেও অকেে িযাকলঞ্জ রকয়কে, িবুও আমরা প্রসিবের বাসষ িে 

উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়ে, বাস্তবায়ে ও িসরবীক্ষণ প্রসিয়ায় িাকে িংসেষ্ট িেল অংশীেেকদর িম্পৃক্তিা সেসিি েরকি িাই। িংসেষ্ট অংশীেেকদর 

িাকে যি পবসশ িরামশ ি িভার আকয়ােে েরা হকব, উন্নয়ে প্রেকল্পর পক্ষকত্র দ্বৈিিা িি েম হকব। আমরা এই প্রসিয়াটিকে িফল েরকি িাই এবং 

অন্যকদর অনুিরণ েরার েন্য দৃষ্টান্ত িািে েরকি িাই।” 

 

 

ফলাফল 

 বাকেরগঞ্জ উিকেলা িংসেষ্ট িেল অংশীেেকদর িাকে ব্যািে এেটি িমন্বয় ব্যবিা প্রসিষ্ঠা েরকি িক্ষম হকয়কে; 

 ঘে ঘে িরামশ ি িভা আকয়ােকের মাধ্যকম, উিকেলা িময়মি বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়ে প্রসিয়ায় িেল অংশীেেকদর িম্পকৃ্ত েরকি 

িক্ষম হকয়কে; 

 বাকেরগঞ্জ উিকেলা উন্নয়ে িসরেল্পো প্রসিয়ায় অংশীেে এবং োগসরেকদর ব্যািেভাকব িম্পৃক্ত েরার েন্য িমৎোর এেটি ব্যবিা গকড় তুলকি 

িক্ষম হকয়কে (ওয়াি ি িভা এবং ইউসিসিসি িভার মাধ্যকম) যা উিকেলা িসরষদকে িার বাসষ িে উন্নয়ে িসরেল্পো প্রণয়কের েন্য িােীয়ভাকব 

অগ্রাসিোরসভসত্তে প্রেল্প প্রস্তাবিমূহ সেব িািে েরকি িাহায্য েকরকে; 

 উিকেলা িসরষদ িােীয় উন্নয়ে প্রেকল্পর দ্বৈিিা এড়াকি এবং এর িিীম আসে িে িম্পদকে আরও দক্ষিার িাকে ব্যবহার েরকি িক্ষম হকয়কে। 

 



ইউআইসিসিসি উত্তম চচ চা- ৭ 

উিজেলা চেয়ারম্যাজের কার্ যকর ও অসিেল চেতৃত্ব উন্নয়ে িসরকল্পো েজের প্রাসিষ্ঠাসেকীকরজে অিদাে রাজে 

 

গুরুত্বপূে য সদকিমূহ  

 চুয়ািাঙ্গা িদর উিজেলা িসরষদ ২০১৯-২০২৩ অর্ যিছজরর েন্য িার প্রর্ম িঞ্চিাসষ যক িসরকল্পো প্রেয়ে কজরজছ। 

 িঞ্চিাসষ যক উন্নয়ে িসরকল্পোর িাজর্ পুজরাপুসর িঙ্গসি চরজে চুয়ািাঙ্গা িদর উিজেলা িসরষদ সিগি ২ টি অর্ যিছজরর (২০১৯-২০ ও ২০২০-২১) 

িাসষ যক িসরকল্পো প্রণয়ন করেরে। এজি উন্নয়ে কাজের মজে িমন্বয় ও লক্ষ্যসিসিক উন্নয়ে কম যকান্ড িসরোলোর সুজর্াগ হজয়জছ। 

 চকাসিি-১৯ এর মারাত্মক প্রাদুি যাজির খুি কঠিে িমজয়ও, উিজেলা চেয়ারম্যােগে অেলাইজে িিা কজরজছে এিং সেসিি কজরজছে চর্ উন্নয়ে 

িসরকল্পোর িাজর্ িম্পসকযি সকল কার্ যেম চর্ে র্র্ািমজয় িম্পন্ন হয়। 

 উন্নয়ে িসরকল্পো েজের প্রাসিষ্ঠাসেকীকরে এিং উন্নয়ে িসরকল্পো চূড়ান্ত অনুজমাদজের ির চকাজো প্রকার অপ্রজয়ােেীয় িসরিিযে/িম্প্রিারে 

ছাড়াই শিিাগ প্রকল্প িাস্তিায়জের ক্ষেরে িফলিা লাভ করেরে এই উপরেলা, আে তা িম্ভিপে হজয়জছ উিজেলা চেয়ারম্যাজের কার্ যকর ও 

অসিেল চেতৃজত্বর কারজে । 

 

স্থাে ও িময়কাল 

চুয়ািাঙ্গা িদর উিজেলা িসরষদ, ২০২০-২০২১ অর্ য িছর 

 

িটভূসম 

িাইলট উিজেলা সহিাজি, ২০১৯-২০২০ অর্ যিছজর চুয়ািাঙ্গা িদর উিজেলা িসরষদ UICDP-এর কাসরগসর িহায়িায় িার প্রর্ম িঞ্চিাসষ যক 

িসরকল্পো (২০১৯-২০২৩) প্রেয়ে কজরজছ। 

িঞ্চিাসষ যক িসরকল্পো প্রেয়ে প্রসেয়ায় উিজেলা িসরষদ ১৪টি োজির িসরসস্থসি সিজেষে কজরজছ এিং ৫টি অগ্রাসিকার োি সেসিি কজরজছ, র্ার 

মজে রজয়জছ: ক) চর্াগাজর্াগ ও অিকাঠাজমা, ে) কৃসষ, গ) সশক্ষ্া, ঘ) স্বাস্থয এিং ঙ) মােিিম্পদ উন্নয়ে। এই খাতসমূহ আগামী িাঁে িছজরর েন্য এই 

উপরেলাে উন্নয়ে কার্ যেজমর চকন্দ্রসিন্দু হহরসরে হিে কো হরয়হেল । 

িঞ্চিাসষ যক িসরকল্পোর আজলাজক, িরিিী ৩ িছজর ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এিং ২০২১-২২ অর্ যিছজরর েন্য িাসষ যক উন্নয়ে িসরকল্পো প্রেয়ে করা 

হজয়জছ। এটা উজেে করা েরুসর চর্, উিজেলা িসরষদ িঞ্চিাসষ যক িসরকল্পোর আজলাজক চকিলমাত্র িাসষ যক উন্নয়ে িসরকল্পো প্রেয়েই কজরসে িরং 

চূড়ান্ত অনুজমাদজের ির চকাজো প্রকাে িসরিিযে ছাড়াই িসরষদ শিিাগ প্রকল্প িাস্তিায়ে সেসিি কজরজছ।  

 

কার্ যেমিমূহ 

এই উিজেলা িসরষদ এি অল্প িমজয়র মজে উন্নয়ে িসরকল্পো েেজক প্রাসিষ্ঠাসেক রূি সদজি কীিাজি িফল হজয়জছ- এটি একটি গুরুত্বপূে য প্রশ্ন। 

িাফজের চিছজে অজেকগুজলা কারে রজয়জছ সকন্তু মূল কারেগুজলার একটি সছল চুয়ািাঙ্গা িদর উিজেলার চেয়ারম্যাে েোি আিাদুল হক সিশ্বাজির 

কার্ যকরী, অসিেল ও চপ্ররোদায়ী চেতৃত্ব। 

ইউএেও, হস্তান্তসরি সিিাজগর কম যকিযাগে এিং উিজেলার অন্যান্য অংশীেেজদর িাজর্ িাঁর খুি িাজলা িম্পকয রজয়জছ। চেয়ারম্যাে িি যদা অন্যান্য 

অংশীেেজদর এই িজল অনুপ্রাসেি কজরে চর্ “িঞ্চিাসষ যক িসরকল্পোর িাজর্ িামঞ্জস্য চরজে িাসষ যক উন্নয়ে িসরকল্পো প্রস্তুি করা আমাজদর েন্য 

একটি িরীক্ষ্া, আমরা িফল হজল, আমরা আমাজদর উিজেলায় একটি অনুকেণীয় দৃষ্টান্ত িাপরন িক্ষ্ম হি এিং চদজশর অন্যান্য উিজেলাজকও এটা 

প্রদশ যে করজি িারি চর্ প্রসিশ্রুসিিদ্ধ র্াকজল দীঘ যজময়াদী দৃসিিসঙ্গ অনুর্ায়ী উন্নয়ে িসরকল্পো প্রেয়ে ও িাস্তিায়ে িম্ভি।” 

উিজেলা চেয়ারম্যাজের কার্ যকর চেতৃজত্বর িমর্ যজে ইউএেও িজলে, “উিজেলা ির্ যাজয় আমাজদর সিসিন্ন িরজের অংশীেেজদর মােসিকিায় ও 

উজেজে সিন্নিা রজয়জছ। এরিজরও এই উিজেলার চেয়ারম্যাে িকলজক উন্নয়ে িসরকল্পো প্রেয়ে ও িাস্তিায়জে অনুপ্রাসেি করজি ক্ষপরেরেন, িকল 

অংশীেেজদর এক োয়গায় আেজি ক্ষপরেরেন এিং প্রজিযকজক িাজদর অংশটুকু সুোরুিাজি িম্পাদজের েন্য উৎিাসহি করজি ক্ষপরেরেন।” 

উিজেলা চেয়ারম্যাে সেসময় িিাইজক সেজয় একিাজর্ কাে কজরে এিং িাসষ যক উন্নয়ে িসরকল্পো প্রেয়জের পূজি য িকল অংশীেেজদর অংশগ্রহজে 

সিসিন্ন আজলােো ও ির্ যাজলােো িিার আজয়ােে কজরে। সিজশষ কজর উিজেলায় হস্তান্তসরি সিিাজগর কম যকিযাগে এিং মাঠ ির্ যাজয়র সেি যাসেি 

প্রসিসেসি--যাো েেগজের প্রকৃত োসহদা, অসিজর্াগ এিং প্রজয়ােে িম্পজকয িাজলািাজি অিগি িাজদর মিামজির িমন্বয় কজর োহষ চক উন্নয়ন 

িসরকল্পোটি তিসর করা হয়। আে িসরকল্পো প্রহিয়াে প্রেয়ে ো োস্তোয়রন র্েেই চকাে োঁধাে সৃসি হয় চেয়ারম্যাে চিোজে িসেয়িাজি হস্তজক্ষ্ি 

কজরে এিং উক্ত িমস্যা হনেসরন সরচষ্ট ভূসমকা োরখন।  

উিজেলা চেয়ারম্যাে উিজেলা কসমটি এিং টিসেসি’র কার্ যেজম িহায়িা প্রদাে অব্যাহি চরজেজছে এিং হস্তান্তসরি সিিাগিমূহ, িংসেি উিজেলা 

কসমটি এিং িংসেি অংশীেজের (চর্মে, এেসেও) িথ্য ও িরামজশ যর মােজম িম্পজদর র্র্ার্র্ সেত্রায়ে িম্পন্ন করার েন্য অিযন্ত আগ্রহী সছজলে। 



এটি চশষ ির্ যন্ত িমসন্বি উন্নয়ে িসরকল্পো এিং েিড়া িাজেট প্রস্তুি করজি িসরষদজক িহায়িা কজরসছল। এমেসক, চকাসিি-১৯ মহামারীর িমজয়ও 

সিসে সেয়সমিিাজি সিসিন্ন অংশীেজের িাজর্ অেলাইে তিঠজকর আজয়ােে কজরজছে এিং মাজে মাজে সিসে িাজদর চফাে কজরজছে র্াজি উন্নয়ে 

িসরকল্পো িংোন্ত কার্ যেম এসগজয় চেয়া র্ায়। 

এেে িািারে মানুষিহ উিজেলার সিসিন্ন অংশীেজের মজে চর্াগাজর্াগ ও সমর্সিয়া উজেেজর্াগ্যিাজি বৃসদ্ধ চিজয়জছ। এখারন উরেখ্য ক্ষয, উিজেলা 

িসরষজদর কার্ যেমজক আরও চিগিাে করজি চেয়ারম্যাজের চেতৃত্ব ও অন্যান্য অংশীেজের িমর্ যে অনুঘটজকর ভূসমকা িালে করজছ। উিজেলা 

িসরষজদর আওিািীে িরকাজরর সিসিন্ন দপ্তজরর মজে িমন্বয়ও উজেেজর্াগ্যিাজি বৃসদ্ধ চিজয়জছ এিং এই উিজেলাজক িসরকসল্পিিাজি েেগেজক 

কাসিি চিিা প্রদাজে উপরোক্ত হেষয়সমূহ হেরেষ ভূহমকা োখরে। 

েোি আিাদুল হক র্েেই সুজর্াগ িাে িেেই অন্যান্য উিজেলার চেয়ারম্যােগেজক িার উিজেলার অসিজ্ঞিা চশয়ার কজরে। িম্প্রসি এক িক্তৃিায় 

চুয়ািাঙ্গা িদর উিজেলার উিজেলা চেয়ারম্যাে উজেে কজরে চর্, “আসুে পুরািে অিযাি িযাগ কজর েতুে েে যায় মজোসেজিশ কসর। মােসিকিার 

িসরিিযে ো হজল চদজশর উন্নয়ে িা রূিকজল্পর অেযে করা িম্ভিির হজি ো। স্থােীয় উন্নয়জে চেতৃত্ব চদয়ার েন্য উিজেলা ির্ যাজয়র অংশীেেজদর 

আরও প্রসশক্ষ্ে এিং অর্ য প্রজয়ােে”। 

 

ফলাফল 

 উিজেলা চেয়ারম্যাজের কার্ যকরী ও চপ্ররোদায়ী চেতৃজত্বর কারজে উিজেলায় উন্নয়ে িসরকল্পো েজের প্রাসিষ্ঠাসেকীকরে িম্ভি হজয়জছ। উিজেলার 

অংশীেেগে এেে একটি দল সহজিজি কাে কজর; 

 চেয়ারম্যাজের িসেয় চেতৃজত্বর কারজে, িঞ্চিাসষ যক িসরকল্পো এিং িাসষ যক উন্নয়ে িসরকল্পো িাস্তিায়জের অগ্রগসি র্র্ােজম িাসষ যক এিং 

তত্রমাসিক সিসিজি উিজেলা কসমটি দ্বারা সেয়সমি িসরিীক্ষ্ে করা হয়; 

 িঞ্চিাসষ যক িসরকল্পোয় সেসিি িাঁেটি অগ্রাসিকার োি চর্জক ২০১৯-২০ এিং ২০২০-২১ অর্ যিছজর িাসষ যক িসরকল্পোর িকল প্রকল্প/সিম চেয়া 

হজয়সছল এিং িসরকল্পোর িাস্তিায়জের হার সছল ৯৮%; 

 সুসেসদ যি এিং সিস্তৃি উন্নয়ে লক্ষ্যমাত্রা ও রূিকল্পজক িামজে চরজে উন্নয়ে কম যকান্ড িসরোসলি হওয়ায় উিজেলার িাসি যক উন্নয়ে কম যকান্ড আজরা 

সুশৃিল ও দৃেমাে হজয়জছ; এিং 

 এই উপরেলা উন্নয়ে িসরকল্পো েজের প্রাসিষ্ঠাসেকীকরজে িাফে ক্ষদহখরয়রে এেং চূড়ান্ত অনুজমাদজের ির চকাজো প্রকাে িসরিিযে ছাড়াই ১০০% 

প্রকল্প/সিম িাস্তিায়জে সেম হরয়রে। আে এই িাফে অসেযি হজয়জছ উিজেলা চেয়ারম্যাজের কার্ যকর এিং অিযন্ত চপ্ররোমূলক চেতৃজত্বর কােরণ। 

 



ইউআইসিসিসি উত্তম চচ চা- ৮ 

সিজয়নগর উিজজলা িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়জন অংশীজনজের অন্তর্ভ িসি, স্বচ্ছতা এিং জিািসেসিতার উির দৃসি সনিদ্ধ কজরজে 

 

গুরুত্বপূণ ি সেকিমূি  

• সিজয়নগর উিজজলা িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় িকল অংশীজনজের অন্তর্ভ িসি এিং স্বচ্ছতার িাশািাসশ িকজলর িসিয় অংশগ্রিণ 

সনসিত কজরজে; 

• উিজজলা িসরষে বিশ কজয়কটি িভা আজয়াজজনর মাধ্যজম িকল অংশীজনজের িাজে সনজয় এিং িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়জনর প্রক্রিয়ায় 

সিজশষ কজর আে ি-িামাসজক তথ্য সংগ্রহ, িসরসিসত সিজেষণ এিং প্রকল্প সনি িাচজনর িময় তাজের মতামত িংগ্রি কজরজে; 

• উিজজলা স্বচ্ছতা ক্রনক্রিতের উতেতে তাজের ওজয়ি িাইজে তাজের িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা এিং িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা আিজলাি কজরজে। 

 

িান ও িময়কাল 

সিজয়নগর উিজজলা িসরষে, অে িিের: ২০২০-২০২১ 

 

িেভূসম 

প্রসত অে িিেজর িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও িসরিীক্ষজণর জন্য উিজজলাজক সুসনসে িি িেজক্ষি গ্রিণ করজত িয়। এই প্রসিয়ায়, 

উিজজলা অে ি, িাজজে, িসরকল্পনা এিং িানীয় িম্পে আিরণ সিষয়ক কসমটি, িসরকল্পনা সিষয়ক কাসরগসর েল এিং প্রকল্প িাোই কসমটি গুরুত্বপূণ ি 

ভূসমকা িালন কজর যার মজধ্য প্রকৃত িসরসিসত এিং নাগসরকজের চাসিো খ ুঁজজ বির করার জন্য িসরসিসত সিজেষণ ও উিজজলা িয িাজয় িম্পজের 

সচত্রায়ন অন্তর্ভ িি। এরির এই কসমটিিমূিজক িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনার যথাযথ িাস্তিায়ন এবং এর ক্রনক্রবড় িসরিীক্ষণ ও মূল্যায়তনর কাতেও সম্পৃক্ত 

হতে হতব। UICDP আগস্ট ২০১৭ বেজক সিজয়নগর উিজজলাজক এ িংিান্ত কাসরগসর িিায়তা প্রোন শুরু কজর। প্রজয়াজনীয় কায িিজম সিসভন্ন 

ধরজনর কাসরগসর িিায়তার মাধ্যজম সিজয়নগর উিজজলা িরির সতন িেজরর জন্য তাজের িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা ততসর কজরজে এিং ২০১৯ িাজল 

তাজের িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা প্রণয়ন কজরজে। 

আরও স্বচ্ছ এিং জিািসেসিতামূলক িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন এিং িাস্তিায়ন প্রসিয়ার মাধ্যজম উন্নত জনজিিা প্রোন উিজজলাজক আরও 

সনভ িরজযাগ্য প্রসতষ্ঠাজন িসরণত করজি যা িাধারণ জনগণজক উিজজলা িসরষে কর্তিক গৃিীত কায িািলী এিং উন্নয়ন কম িকান্ড িম্পজকি একটি িসরষ্কার 

ধারণা িাওয়ারও সুজযাগ কজর বেয়। 

ইউআইসিসিসি-এর িস্তজক্ষজির পূজি ি িস্তান্তসরত সিভাগিমূি, ইউসনয়ন িসরষে এিং িাধারণ জনগজণর িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা এিং িঞ্চিাসষ িক 

িসরকল্পনার ধািগুজলা িম্পজকি বকানও স্পি ধারণা সেল না। এ োড়াও িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়জনর িময় উিজজলা পক্ররষদ, িস্তান্তসরত 

সিভাগিমূজির কম িকতিাগণ এিং ইউসনয়ন িসরষজের মজধ্য িমন্বয় সেল দুি িল। ইউআইসিসিসি-এর কাসরগসর িিায়তার মাধ্যজম িাসষ িক উন্নয়ন 

িসরকল্পনা এিং িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনার বিশ সকছু প্রসশক্ষজণর ির, উিজজলা এিং িস্তান্তসরত সিভাগিমূজির কম িকতিাগণ িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা 

প্রণয়জনর ধািগুজলা এিং উি কাজজ িমন্বয় িাধজনর সিষজয় আরও পক্ররষ্কার ধারণা অজিন কজরজে।  

উিজজলা এিং িস্তান্তসরত সিভাগিমূজির মজধ্য িমন্বয় একটি িঠিক িসরসিসত সিজেষণ, িম্পজের সচত্রায়ন এিং তৈততা এক্রড়তয় প্রকল্প গ্রিজণ উিজজলা 

িসরষেজক িিায়তা কজর। উিজজলা এোও উিলসি কজরজে বয, িঠিক িম্পজের সচত্রায়ন বযজকান ধরজনর িম্পজের অিচয় এড়াজত িািায্য কজর। 

এছাড়া, উিজজলা তার িকল িংসেি অংশীজনজের িাজে উন্নয়ন িসরকল্পনা বশয়ার করার গুরুত্ব উিলসি কজরজে যা িামসগ্রক প্রণয়ন এিং িাস্তিায়ন 

প্রসিয়াজক আরও স্বচ্ছ এিং িাধারণ জনগজণর কাজে জিািসেসিতামূলক কজর তোলার তেতে সহায়ক ভূক্রমকা পালন কতরতছ। এই প্রক্রিয়ায়, উিজজলা 

িসরষে সনয়সমতভাজি ওজয়ি বিাে িাজল িকল উন্নয়ন িসরকল্পনা আিজলাি করার কো সিজিচনা কজর। ওজয়ি িাইজের মাধ্যজম তারা িাধারণ 

জনগণিি িকল অংশীজনজের িাজে সম্ভাব্য সকল তথ্য বশয়ার করজত িাজর। অংশীজনজের িাজে সনয়সমত তিঠজকর আজয়াজন উিজজলা িসরষেজক 

িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়জনর জন্য প্রজয়াজনীয় সকল িালনাগােকৃত তথ্য িংগ্রি করজত িিায়তা কজর, যা িসরজশজষ উিজজলা িসরষেজক 

িাধারণ জনগজণর প্রকৃত চাসিো খ ুঁজজ বির করজত এিং তাজের চাসিো পূরজণর জন্য প্রকল্প ক্রনর্ চারতণ িিায়তা কজর। বিই কারজণ, উিজজলা িসরষে 

িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা এিং িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা প্রণয়জনর িময় সনয়সমতভাজি িংসেি অংশীজনজের িাজে এই ধরজনর িরামশ ি িভা আজয়াজন 

খিই উিজযাগী িজল মজন কজর।  

 

িেজক্ষিিমূি 

সূচনালগ্ন বেজকই UICDP উন্নত িমন্বয় এিং সুশািজনর িাজে উিজজলা িয িাজয় উন্নত পক্ররতষবা সনসিত করার জন্য উন্নয়ন িসরকল্পনার ধারণা 

এিং কাঠাজমা প্রসতষ্ঠার বচিা কতর আসতছ। িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়জনর সিষজয় িংসেি িকল অংশীজনজের মজধ্য িমন্বয় 

সনসিত করজত উিজজলা কজয়কটি গুরুত্বপূণ ি ধাি অনুিরণ কজর িাসষ িক িসরকল্পনা প্রণয়জনর ওির বজার বেয়। িংসেি অংশীজনজের িাসষ িক উন্নয়ন 

িসরকল্পনা প্রণয়জনর ধািসমূহ িম্পজকি বিাঝার জন্য, ইউআইসিসিসি-র িিায়তায় উিজজলা সিসভন্ন ধরজনর কাসরগসর িিায়তার িাশািাসশ প্রসশক্ষণ 

প্রোন কজর, বযখাজন িসরকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন এিং িসরিীক্ষজণ অে ি, িাজজে, িসরকল্পনা এিং িানীয় িম্পে আিরণ সিষয়ক কসমটি, িসরকল্পনা 

িংিান্ত কাসরগসর েল এিং প্রকল্প িাোই কসমটি গঠন এিং এজের িসিয় অংশগ্রিজণর উির গুরুত্ব বেয়া িয়। িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা িম্পসকিত 

তজথ্য িংসেি অংশীজন এিং িাধারণ জনগজণর প্রজিেগম্যো সনসিত করার লজক্ষে উিজজলার ওজয়ি বিাে িাজল িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা এিং 

িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা আিজলাি করার কােটিও এই উিজজলা সনসিত কজরজে। 



সিজয়নগর উিজজলার অিিা 

ইউআইসিসিসি প্রকজল্পর পূজি ি সিজয়নগর উিজজলা িসরষে তাজের িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা িা িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা যোযে ধাি ও প্রসিয়া 

অনুিরণ কজর প্রণয়ন কজরসন। উিজজলা তাজের ওজয়ি বিাে িাজলও তাঁজের উন্নয়ন িসরকল্পনা কখজনা আিজলাি কজরসন। ইউআইসিসিসি-এর 

িিায়তায়, উিজজলা এখন িমসন্বত উন্নয়ন িসরকল্পনার সনজে িসশকা অনুযায়ী ির ির সতন িের (অে িিের ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এিং ২০২০-২০২১) 

তাজের িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন কজরজে। প্রেম দুই িেজর (২০১৮-২০১৯ এিং ২০১৯-২০২০ অে ি িের) উিজজলা অে ি, িাজজে, িসরকল্পনা 

এিং িানীয় িম্পে আিরণ সিষয়ক কসমটি এিং টিসজসি িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন প্রসিয়ায় খি একো িসিয় ভূসমকা িালন কজরসন। িাসষ িক 

উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়জনর িময় তারা িকল কসমটির িজে মাত্র দু’টি তিঠজকর আজয়াজন কজরসেজলা। সকন্তু িরিতীজত উি কসমটি এিং টিসজসি 

২০২১ অে ি িেজরর জন্য িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়জনর িময় িসিয় িজয় উজঠজে। প্রকল্প িাোই কসমটি িস্তান্তসরত সিভাগিমূি এিং ইউসনয়ন 

িসরষে বচয়ারম্যানজের িাজে িাস্তিায়জনর জন্য চূড়ান্ত প্রকল্প/সিম িাোই করার আজগ িাঁচটি তিঠজকর আজয়াজন কজরজে। 

উিরন্তু, িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়জনর জন্য একটি স্বচ্ছ ও জিািসেসিতামূলক প্রসিয়া সনসিত করার উতেতে উিজজলা িসরষে এখন তাজের 

িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা এিং িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা তাজের ওজয়ি বিাে িাজল আিজলাি কজরজে । ওজয়ি বিাে িাজল প্রসত িের িাসষ িক উন্নয়ন 

িসরকল্পনা আিজলাি করার এই অভোিটি িংসেি িকল অংশীজনজেরজক এই ধািিমূি এিং বিইিাজে িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন প্রসিয়া ও 

িাস্তিায়জনর অিিা িম্পজকি আরও ভালভাজি বিাঝার জন্য িিায়ক িজয় উজঠজে। ব্রাহ্মণিাসড়য়া বজলার অন্যান্য উিজজলাসমূহ সিজয়নগর উিজজলার 

ওজয়ি বিাে িাজল িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা বেজখ অনুপ্রাসণত িজয়জে এিং তারা তাজের িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন কজর তাজের সনজস্ব ওজয়ি 

বিাে িাজল আিজলাি করজত শুরু কজরজে যা স্বচ্ছতা, জিািসেসিতা এিং অংশীজনজের অন্তর্ভ িসি সনসিত করার তেতে একটি ভাল অনুশীলন ক্রহতসতব 

ইতোমতেই গ্রহণতযাগ্যো তপতয়তছ। 

 

সচত্র: ক্রবেয়নগর উিজজলা িসরষজের ওজয়ি বিাে িাজল আিজলািকৃে িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা এিং িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা  

 

ফলাফল 

• সিজয়নগর উিজজলা এখন প্রসত অে িিেজরর িাসষ িক িসরকল্পনা প্রণয়ন করজে; 

• উিজজলার িম্পজের বয বকাজনা ধরজনর অিচয় এড়াজত উিজজলা বকাজনা প্রকার তৈততা োড়াই প্রকল্প সনি িাচন ও িাস্তিায়ন করজে; 

• উিজজলা এখন বৃিত্তর অংশীজনজের িাজে আরও ভাল িমন্বজয়র মাধ্যজম প্রকল্পগুজলা সনি িাচন করার সেজক মজনাসনজিশ কজরজে; 

• উিজজলা কসমটিগুজলা িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন প্রসিয়ায় অংশগ্রিজণর িাশািাসশ প্রকল্প িাস্তিায়জন এখন আরও িসিয় িজয়জে; 

• উিজজলা তাজের িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা এিং িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা তাজের ওজয়ি বিাে িাজল আিজলাি কজরজে। ফলস্বরূি, ব্রাহ্মণিাসড়য়া বজলার 

অন্য িকল উিজজলা িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা এিং িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা প্রণয়জনর ধাি এিং প্রসিয়া িম্পজকি িম্যক ধারণা লাজভ িমে ি িজয়জে 

এিং িমসন্বত উন্নয়ন িসরকল্পনার সনজে িসশকা অনুিাজর িকল উিজজলা ২০২১-২০২২ অে ি িেজরর জন্য তাজের িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়জনর 

কাজটি িম্পন্ন কজরজে। 

• অন্যান্য িকল উিজজলাও িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা প্রণয়ন এিং িাস্তিায়জনর িামসগ্রক প্রসিয়াগুজলাজক আরও স্বচ্ছ এিং িাধারণ জনগজণর কাজে 

জিািসেসিতামূলক করজত তাজের ওজয়ি বিাে িাজল তাজের িাসষ িক উন্নয়ন িসরকল্পনা এিং িঞ্চিাসষ িক িসরকল্পনা আিজলাি করা শুরু কজরজে। 
 


