
ফাাংরাদদ পদরালরয়াভ কদ পাদযন 
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বফববি ও এয অধীনস্থ ক োম্পোবনিমূহেয ২০১৮-১৯ অথ প ফছহযয ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্র ল্পিমূে  

 

ক্রবভ  প্রবিষ্ঠোহনয নোভ ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্র ল্প 

 

১ 

ফোাংরোহে কহরোবরয়োভ 

 হ পোহযন 

১। প্রধোন  োম পোরহয় Wifi ইন্টোযহনট িাংহমোহেয জন্য যোউটোয এয িাংখ্যো 

বৃবি।  

২। Interior Design এয ভোধ্যহভ িল্প  বযিহয অবধ  

 ভ প িপো/ ভ পচোযীয আিন ব্যফস্থো চোলু যণ।  

২ 
দ্মো অহয়র ক োম্পোবন 

বরিঃ 

১। বফববন্ন এয়োযরোইন্স এয বফর প্রণয়ন অনরোইন িফ টওয়যোহযয আওিোয় 

আনয়ন। 

২। ফোঘোফোড়ী, চাঁেপুয, যাংপুয, আশুেঞ্জ, ঝোর োঠি, শ্রীভঙ্গর বডহোিমূে 

অনরোইন িপটওয়যোহযয আওিোয় আনয়ন।  

৩। ভবেরো  ভ প িপো/ ভ পচোযীহেয জন্য পৃথ  নোভোজ আেোহয়য  ক্ষ বনভ পোণ।  

৩ 
মমুনো অহয়র ক োম্পোবন 

বরিঃ 

১। বফ পববন্ন বডহোয দেনবিন জ্বোরোবন কির ও লুহফয  বফক্রয় প্রবিহফেন 

ওহয়ফিোইহট কেয়ো  ও  স্বয়াংবক্রয়বোহফ বনবির্ষ্প িভয় অন্তয অন্তয েোরনোেোে 

 যো। 

২। গ্রোে  কিফো িেবজ যহণয জন্য িম্মোবনি গ্রোে েণ জ্বোরোনী কির ক্রয় 

 যোয য  চোরোন প্রস্তুি িম্পন্ন েহর গ্রোেহ য কভোফোইহর এিএভএি 

কনোটিবপহ ন ফো কভোফোইর অযোহিয ভোধ্যহভ অফবেি  যো। 

৪ 
পভঘনা পদরালরয়াভ 

লরিঃ 

১। িোযো কেহ অফবস্থি ক োম্পোবনয বপবরাং কেন গুহরোহি  ভ পযি জ্বোরোবন 

দির িযফযোে োযীহেয ভহধ্য কভঘনো কহরোবরয়োভ বরবভহটড এয ভহনোগ্রোভ 

খবচি কোো  িযফযোে  যো , মোহি কিফো গ্রেীিোযো িেহজ জ্বোরোবন দির 

িযফযোে োযীহেয িনোক্ত  যহি োহয। 

২। প্রধোন  োম পো রয়িে ি র অবপি /স্থোনো এফাং ক োম্পোবনয বপবরাং 

কর্ষ্নিমূহে ইভোহজপন্সী এরোভ প স্থোন  যো , মোহি ক োন দুঘ পটনো ফো 

নো িোমূর  ব ছু েহর িেহজ িেহমোবেিো োওয়ো মোয়।  

 

৫ 
এরল গ্যাস লরিঃ 

১। কেহয কযটিকুহরহটড বিহেহভ এরববজ ব্যফেোয িম্প্রিোযণ এফাং ক্ষুদ্র ও 

ভোঝোবয বহল্প এরববজ ব্যফেোহয উদ্বুি  যো।  

২। এরববজ কবোক্তোেণহ  ইনু্সহযন্স বরবিয আওিোয় আনোয রহক্ষয 

িয োবয ও কফিয োবয এরববজ প্রবিষ্ঠোনগুহরোহ  এ হমোহে  োজ  যোয 

জন্য জ্বোরোবন ও খবনজ িম্পে বফবোহেয ভোধ্যহভ  োম পক্রভ গ্রেণ  যো। 

৩। অহটো গ্যোি বডিহবন্সাং /বযফুহয়বরাং কেন স্থো হনয ভোধ্যহভ 

অহটোহভোফোইহরয জ্বোরোবন বেহিহফ এরববজ িযফযোে  যো।  

৪। কবোক্তোিোধোযহণয বন ট িয োয  র্তপ  বনধ পোবযি মূহে িঠি  ওজহনয 

এরববজ িযফযোে  যোয জন্য ক োম্পোবনয বনজস্ব কিল ি কিন্টোয কখোরো। 

৬ 
েযোন্ডোড প এবয়োটি  

অহয়র ক োম্পোবন বরিঃ 

১। আগ্রোফোে বিঁয়োহজো অবপহি আেি কর্ষ্  কেোল্ডোয /এরববজ বডরোযেহণয 

ব্যফেোহযয জন্য ঠোন্ডো ও েযভ োবনয বপল্টোয স্থোন  যো েহয়হছ।  

২।  আগ্রোফোে বিঁয়োহজো অবপহি এভপ্লয়ীহেয সুবফধোহথ প এ টি কনোটি কফোড প 

স্থোন  যো েহয়হছ।  

৩।  প্রধোন  োম পোরহয় ইন্টোযহনহটয েবি বৃবি  যোয রহক্ষয ১৫টি যো উটোয 

স্থোন  যো েহয়হছ। 

৪।  ইদতাপূদফ প প্রধান কাম পারদয় স্থালত লসলস কযাদভযায াাাল নতুন ২০ 

টি আধুলনক লসলস কযাদভযা স্থান কযা হদয়দে। 

৫।  আগ্রফাদ লিঁয়াদ া অলপদসয প্রলক্ষণ পকদে একটি সাউন্ড লসদেভ 

স্থান কযা হদয়দে। 

 


