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াককুরায নং ৩ 

জেরা ভবভিক ‘ভফক্ষাব ও স্মাযকভরভ জ’ কভুূচীয ভযক্ার্ ু 

প্রাক্েভক াখায ভদ্ধান্ত অনকাক্য গত ২৬জ নক্বম্বয কভুূচী প্রভতারক্নয য জেরাগুভরক্ক অনকক্যাধ 

কযা ক্েভির স্মাযকভরভয কভ  ভযক্ারু্ াঠাক্ত। এ মনু্ত স্মাযকভরভয কভ  ভযক্ারু্ াভঠক্েক্ি 

ভভরগুভি, ভারো, ভউিী, ফযভকয, করকাতা, ফধুভান, আানক্ার, করুভরো, ফাাঁককিা এফং খড়্গকয। 

মতদুয োনা জগক্ি গ্াংর্ক, যােগঞ্জ ও কৃষ্ণনগয জেরা জকান কভুূচী ারন কক্য ভন। জম ভস্ত জেরা 

কভুূচী ারন কক্যক্ি ভকন্তু ভযক্ারু্ াঠাে ভন (ককচভফায, েরাইগুভি এফং দুগুাকয) তাক্েয অনকক্যাধ 

কযা ক্ে অভফরক্ম্ব তা াঠাক্নায েন্। আক্গও ফরা ক্েক্ি জম এই স্মাযকভরভয োভফগুভরক্ক 

ভিক্ফভত কক্য একভর্ ূরু্াঙ্গ স্মাযকভরভ ভভেএভ এয কাক্ি জ কযা ক্ফ।  

ভফি চা ফাগান শ্রভভক ও তাভভরনািকয প্রাকৃভতক ভফমেু  

আনাযা োক্নন জম যকাযী ঔোীক্ন্ চা ফাগাক্নয শ্রভভকযা আে  ভফি।চরক্ি ভৃতক্য 

ভভভির। প্রাক্েভক াখায তভফর জেক্ক ২০০০ র্াকা প্রোন কযায ভদ্ধান্ত গ্রন কযা ক্েক্ি।  

ম্প্রভত তাভভরনািকয প্রাকৃভতক ভফমুক্ে ভতন তাভধক ভানকল প্রার্ াভযক্েক্িন। রষ রষ 

ভানকক্লয েীফন ভফমুস্ত।ভএইচভকউ তায তভফর জেক্ক ২৫০০০ র্াকা প্রোন কক্যক্ি। 

জেরা কভভভর্গুভরয কাক্ি অনকক্যাধ ভফি ভানকক্লয আভেুক ােতাে এভগক্ে আকন। 

চা ফাগান শ্রভভকক্েয েন্ ংগৃীত র্াকা প্রাক্েভক াখায কাক্ি াঠান।তাভভরনািকয াাম্ 

াঠান আভাক্েয তাভভরনািক াক্কুরক্ক নীক্চয একাউক্ে 
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প্রাক্েভক াখা জকান র্াকায অংক ভনভেুষ্ট কক্য ভেক্ে না। জম ে্ মতর্া াযক্ফন জেক্ফন।  

৭৮. ২% আইভিএ ভােুায- জপাযাক্ভয িাক্ক কাক্রা ফ্াে ভযধান 

আগাভী ২২জ ভিক্ম্বয ভফএএনএর ইউভনেন/ এক্াভক্েনগুভরয জপাযাক্ভয িাক্ক 

অফযপ্রাপ্তক্েয ৭৮. ২% আইভিএ ভােুায অনকক্ভােক্ন অনাফ্ক ভফরক্ম্বয প্রভতফাক্ে 

ভধ্াহ্নকারীন ভফক্ষাব ভাক্ফক্ জমাগ ভেন এফং কাক্রা ফ্াে ভযধান করুন। 

ভভেএভ এয কাক্ি স্মাযকভরভ জ   

৪ঠা ভিক্ম্বয অনকভিত প্রাক্েভক াখায বায ভদ্ধান্ত অনকাক্য ৯ই ভি   জযয প্রস্তাভফত কভুূচী ফাভতর 

কযা ক্েক্ি নতকন ভভেএভ জমাগোন কযাে। ভঠক ক্েক্ি আগাভী ১৮ই ভিক্ম্বয প্রাক্েভক 
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কভুকতুাভন্ডরীয বা জেক্ক ভভেএভ এয কাক্ি স্মাযকভরভ জ কযায ভেন ভঠক কযা ক্ফ।  জকান 

ভফক্ষাব ভাক্ফক্য কভুূচী োকক্ি না কাযর্ নতকন ভভেএভ জক ভকিকভেন ভে ভেক্ত ক্ফ ফক্র 

প্রাক্েভক াখা ভক্ন কক্য।  

 

ফুবাযতীে ক্েরন 

এয আক্গও ফরা ক্েভির জম প্রক্ত্ক জেরা কভভভর্ক্ক অফ্ই োনাক্ত ক্ফেঃ 

১) প্রভতভনভধয ংখ্া। 

২) জকান জেক্ন কন জৌিক্ফন। 

৩) কাক্যায আরাো ঘক্যয প্রক্োেন আক্ি ভকনা। ক্য এ ভনক্ে জকান অনকক্মাগ কযা চরক্ফ না। একভাত্র 

ফধুভান জেরা প্রাক্েভক াখায কভ  অব্েনুা ভভভতক্ক ভচভঠ ভেক্ে তাক্েয প্রক্োেক্নয কো 

োভনক্েক্ি।  

তে্গুভর অভফরক্ম্ব অব্েুনা ভভভতক্ক োনান এফং প্রাক্েভক াখাক্ক কভ ভেন। 

ফক্কো জকার্া এফং াংগঠভনক তভফর 

৩১জ ভিক্ম্বয ২০১৫ এয ভক্ধ্ ফক্কো জকার্া ভভভর্ক্ে ভেন। াংগঠভনক তভফক্রয েন্ ফক্কো  

২০১৫ াক্রয অেু ংগ্র করুন ে্ক্েয কাি জেক্ক এফং ভদ্ধান্ত অনকমােী ংগৃীত অক্েুয ৫০ বাগ 

াভঠক্ে ভেন প্রাক্েভক াখায কাক্ি।   

ে্ ংখ্া োনান 

২০১৫ াক্রয নক্বম্বয মুন্ত এফং ভিক্ম্বক্যয ম্ভাফ্ ে্ ধক্য আনায জেরায জভার্ ে্ 

ংখ্া োনান। প্রঙ্গত উক্েখক্মাগ্ নক্বম্বয ২০১৫ মুন্ত খড়্গকয জেরায ে্ ংখ্া ২৫৯। 

খড়্গকয াখায অন্তবূুক্ত াখা গঠন 

কাাঁভে,  জভভেনীকয ও খড়্গকয াখা গঠন উরক্ষ মোক্রক্ভ ২২জ ও ২৯জ নক্বম্বয এফং 

১২ই ভিক্ম্বয ২০১৫ স্থানীে স্তক্য কনক্বনন অনকভিত ে। ভতনভর্ কনক্বনক্নযই উক্বাধক 

ভিক্রন প্রাক্েভক ম্পােক কান্ত জঘাল। প্রাক্েভক াখায ক্ষ কাাঁভে কনক্বনক্ন উভস্থত 

ভিক্রন ঙ্কে াা। ফাকী দুভর্ক্ত উভস্থত ভিক্রন ীমূল চক্রফতুী। কনক্বনন জেক্ক াখাগুভরয 

কভুকতুাভন্ডরী          হয়            । 

                                 

      ১৪ই     য়    ২০১৬       ই   য়                    হ  ।            

                                       ই             ।   য়      ১১  । এই 

              য়   ই      য়  হ য়  । 
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