
অথ � বছর : ২০২০-২০২১ 
 

বািষ �ক উ�য়ন পিরক�না 
উপেজলা পিরষদ 

রাজারহাট, �িড়�াম। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

রাজারহাট উপেজলা পিরষেদর ২০২০-২০২১ অথ � বছেরর বািষ �ক উ�য়ন পিরক�না �ণয়ন : 

 

এক নজের রাজারহাট উপেজলা পিরষদ 
সাধারণ িববরণ : 

১. ক) উপেজলার আয়তন    : 165.59 বগ � িকেলািমটার 

 খ) �পৗরসভা     : নাই 

 গ) থানা      : ১ � 

 ঘ) ইউিনয়ন পিরষদ     : ৭ � 

 ঙ) হাট-বাজার     : ১৬ � 

 চ) �াম      : ১৮০ � 

 ছ) �মৗজা      : 

২. জনসং�া 

 ক) ��ষ      : ১০০২২৪ জন 

 খ) মিহলা      : ৯০৪৬৫ জন 

 গ) �মাট      : ১৯২৬৮৯ জন 

 ঘ) িশ�ার হার     : ৫৭% 

৩. িশ�া �িত�ান 

 ক) সরকাির কেলজ     : ১ � 

 খ) �বসরকাির কেলজ    : ১১ � 

 গ) কািরগরী কেলজ     : ১ � 

 ঘ) মাদরাসা     : ২৯ � 

 ঘ) সরকাির �াথিমক িব�ালয়   : ১২৪ � 

 ঙ) িডিজটাল �াব     : ৭ � 

 চ) �ত� এবেতদায়ী মাদরাসা    : 

৪.  �িষ জিমর পিরমাণ 

 ক) চাষেযা� আবাদী জিমর পিরমাণ   : ৩০১০৯.৩০ একর 

 খ) �ধান ফসল     : ধান, গম, আ�, পাট, তামাক, সিরষা, ��া ইত�ািদ। 

 

 সরকাির হাসপাতাল     : ১ � 

 

 

 

 

 

 
 



রাজারহাট উপেজলার ২০২০-২০২১ অথ � বছেরর বািষ �ক উ�য়ন পিরক�না 
 

ইউিপর নাম �: নং �কে�র নাম অেথ �র উৎস �া�িলত �� বা�বায়েনর 
ধরণ 

ধিড়য়ালডা�া 
ইউিনয়ন 

১ ধিড়য়ালডা�া ইউিনয়েনর িবিভ� িশ�া �িত�ােন 
�ীড়া সাম�ী সরবরাহ 

রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

২ ধিড়য়ালডা�া ইউিনয়েনর িবিভ� ওয়ােড � �:� 
পিরবাের িব�� পািন সরবরােহর জ� নল�প 
�াপন 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৩ ইউিনয়ন পিরষেদর সীমানা �াচীর িনম �াণ এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৪ কিমউিন� ি�িনক সং�ার এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৫ �াম �িলশেদর যাতায়ােতর জ� বাই সাইেকল �য় এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৬ ১ নং ওয়ােড �র আ�ােরর বাড়ী �থেক খােলক �ল 
হেয় সমেসেরর �তপিত পয �� রা�া �মরামত 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

৪,০০,০০০/- �ট�ার 

৭ �� ও �াি�ক �ষকেদর জ� �� �মিশন সরবরাহ রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 
িছনাই 
ইউিনয়ন 

৮ িছনাই ইউিনয়েনর িবিভ� িশ�া �িত�ােন �ীড়া 
সাম�ী সরবরাহ 

রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৯ িছনাই ইউিনয়েনর িবিভ� ওয়ােড � �:� পিরবাের 
িব�� পািন সরবরােহর জ� নল�প �াপন 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

১০ কিমউিন� ি�িনক সং�ার এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

১১ �াম �িলশেদর যাতায়ােতর জ� বাই সাইেকল �য় এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

১২ বােন�র নীলক� �মৗজার মদেনর জিম সংল� 
রা�ায় ইউে�ন িনম �াণ 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

৪,০০,০০০/- �ট�ার 

১৩ িছনাই �গট-একতা বাজার রা�ার িবিভ� �ােন 
�রইন কাট গত� �মরামত 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

১৪ �� ও �াি�ক �ষকেদর জ� �� �মিশন সরবরাহ রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 
রাজারহাট 
ইউিনয়ন 

১৫ রাজারহাট ইউিনয়েনর িবিভ� িশ�া �িত�ােন 
�ীড়া সাম�ী সরবরাহ 

রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

১৬ রাজারহাট ইউিনয়েনর িবিভ� ওয়ােড � �:� পিরবাের 
িব�� পািন সরবরােহর জ� নল�প �াপন 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

১৭ কিমউিন� ি�িনক সং�ার এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

১৮ �াম �িলশেদর যাতায়ােতর জ� বাই সাইেকল �য় এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

১৯ রাজারহাট মিহলা কেলজ �হ সং�ার এিডিপ �থাক 
বরা� 

৪,০০,০০০/- �ট�ার 

২০ চা�ামারী হেত নবীন �েফসােরর বাড়ীগামী রা�ায় 
১� ৬ িমটার ইউে�ন িনম �াণ 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- �ট�ার 

 ২১ রাজারহাট িত�া রা�ার �ট�র বাজার হেত 
সিরষাবাড়ী রা�ায় ১� ৭িমটার ইউে�ন িনম �াণ 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

3,০০,০০০/- �ট�ার 

২২ রাজারহাট ইউিনয়েনর নাফা ডাংগা িজিপএস-
কা�রাম �গ �া মি�র রা�ায় ২� ইউে�ন িনম �াণ 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

৩,০০,০০০/- �ট�ার 

২৩ তাংফাং এর বাজার হেত িস�রমিত রা�ার বেটর এিডিপ �থাক ২,০০,০০০/- �ট�ার 



৩নং রা�ায় ১� ইউে�ন িনম �াণ বরা� 
২৪ �� ও �াি�ক �ষকেদর জ� �� �মিশন সরবরাহ রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

চািকরপশার 
ইউিনয়ন 

২৫ চািকরপশার ইউিনয়েনর িবিভ� িশ�া �িত�ােন 
�ীড়া সাম�ী সরবরাহ 

রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

২৬ চািকরপশার ইউিনয়েনর িবিভ� ওয়ােড � �:� 
পিরবাের িব�� পািন সরবরােহর জ� নল�প 
�াপন 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

২৭ কিমউিন� ি�িনক সং�ার এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

২৮ �াম �িলশেদর যাতায়ােতর জ� বাই সাইেকল �য় এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

২৯ �� ও �াি�ক �ষকেদর জ� �� �মিশন সরবরাহ রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 
৩০ উপেজলা পিরষেদর �ব � পাে�� �ধীর �� বা�র 

বাড়ীর সামেন ১� ইউে�ন িনম �াণ 
এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- �ট�ার 

৩১ উপেজলা পিরষেদর সামেন শহীদ িমনার চ�ের 
পািন িন�াশেনর জ� ১� আরিসিস ইউে�ন িনম �াণ 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- �ট�ার 

িব�ান� 
ইউিনয়ন 

৩২ িব�ান� ইউিনয়েনর িবিভ� িশ�া �িত�ােন �ীড়া 
সাম�ী সরবরাহ 

রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৩৩ িব�ান� ইউিনয়েনর িবিভ� ওয়ােড � �:� পিরবাের 
িব�� পািন সরবরােহর জ� নল�প �াপন 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৩৪ কিমউিন� ি�িনক সং�ার এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৩৫ �াম �িলশেদর যাতায়ােতর জ� বাই সাইেকল �য় এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৩৬ �� ও �াি�ক �ষকেদর জ� �� �মিশন সরবরাহ রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 
৩৭ িব�ান� ইউিপর ব�িনয়া পাড়া এবেতদায়ী 

মা�াসার �হ িনম �াণ 
এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- �ট�ার 

৩৮ রিত�াম বাজার সংল� ইউিপর িনজ� জিমেত 
�দাকান ঘর �তির ও ভাড়া �দান 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৩৯ হাট-বাজাের গণ �াি�ন িনম �াণ এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৪০ মি�র �মৗজার ব�েরর �দাকােনর উ�র পােশ এক� 
ব� কালভাট � িনম �াণ 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- �ট�ার 

উমর মিজদ 
ইউিনয়ন 

৪১ উমর মিজদ ইউিনয়েনর িবিভ� িশ�া �িত�ােন 
�ীড়া সাম�ী সরবরাহ 

রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৪২ উমর মিজদ ইউিনয়েনর িবিভ� ওয়ােড � �:� 
পিরবাের িব�� পািন সরবরােহর জ� নল�প 
�াপন 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৪৩ কিমউিন� ি�িনক সং�ার এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৪৪ �াম �িলশেদর যাতায়ােতর জ� বাই সাইেকল �য় এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৪৫ �� ও �াি�ক �ষকেদর জ� �� �মিশন সরবরাহ রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 
৪৬ রাজমাি�র হাট হেত নািজমখান ভায়া বটতলার হাট 

রা�ায় ইউে�ন িনম �াণ 
এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- �ট�ার 

৪৭ ফরেকরহাট হেত আন� বাজার গামী পাকা রা�ার 
স�জ পাড়ার িনকট পয �� �ালাসাইিডং িনম �াণ 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- �ট�ার 

৪৮ রাজমা�ীর হাট হেত বেটরতলগামী রা�ার ওএফিস 
টপ �াড পিরবত�ন 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

৪,০০,০০০/- �ট�ার 



৪৯ ফরেকরহাট বাজােরর বজ�� িন�াশেনর জ� 
ক�ােনল িনম �াণ 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৫০ �বকার �ব-�বতীেদর কম �সং�ােনর জ� �িশ�ণ 
�দান 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

নািজমখান 
ইউিনয়ন 

৫১ নািজমখান ইউিনয়েনর িবিভ� িশ�া �িত�ােন 
�ীড়া সাম�ী সরবরাহ 

রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৫২ নািজমখান ইউিনয়েনর িবিভ� ওয়ােড � �:� 
পিরবাের িব�� পািন সরবরােহর জ� নল�প 
�াপন 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৫৩ কিমউিন� ি�িনক সং�ার এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৫৪ �াম �িলশেদর যাতায়ােতর জ� বাই সাইেকল �য় এিডিপ �থাক 
বরা� 

২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৫৫ �� ও �াি�ক �ষকেদর জ� �� �মিশন সরবরাহ রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 
৫৬ �গালাগাড়ী সরকারী �াথিমক িব�ালয় সং�ার এিডিপ �থাক 

বরা� 
২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৫৭ বাছড়া ঈদগাহ মােঠর দি�েণ �িড়িত�া ক�ােনেলর 
উপর �ীজ িনম �াণ 

এিডিপ �থাক 
বরা� 

৬,০০,০০০/- �ট�ার 

৫৮ �লখার চাকলা উ� িব�ালেয়র �হ �া�ার জাইকা ২,০০,০০০/- �ট�ার 
রাজারহাট 
উপেজলা 

৫৯ �িমহীন ও �হহীন পিরবারেক �হ �দান রাজ� উ�য়ন ১,৯০,০০০/- �ট�ার 
৬০ কেরানা ভাইরাস �মাকােবলায় মা�, সাবান, 

�ািনটাইজার �য় ও সরবরাহ 
রাজ� উ�য়ন ২,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৬১ উপেজলা পিরচালন ও উ�য়ন �কে�র আওতায় ৭� 
�িশ�ণ 

জাইকা ১০,০০,০০০/- িসিপিপিস 

৬২ উপেজলা পিরচালন ও উ�য়ন �কে�র আওতায় 
িবিভ� িশ�া �িত�ােন ��� সরবরাহ 

জাইকা ২০,০০,০০০/- �ট�ার 

 ৬৩ উপেজলা পিরচালন ও উ�য়ন �কে�র আওতায় 
উপেজলা �া�� কমে�ে� এ�-�র �মিশন সরবরাহ 

জাইকা ২০,০০,০০০/- �ট�ার 

                                                                                    সব �েমাট= 1,83,90,000,  
 

 

 

 

 

 

 

�ের তাসিনম 
উপেজলা িনব �াহী অিফসার 

রাজারহাট, �িড়�াম। 

জািহদ ইকবাল �সাহরাওয়াদ� 
�চয়ার�ান 

উপেজলা পিরষদ  
রাজারহাট, �িড়�াম। 

 

 

 

 

 

 

 

 


