
সর্ বশেষ হালনাগাদ তারিখঃ ০১.০৬.২০২০

ক্র. 

নং.
রর্র্িণ

ম াট ক্ষরতগ্রস্ত 

ব্যরি (জন)

এ পর্ বন্ত সর্ বশ াট 

আশর্দন কশিশে

এ পর্ বন্ত 

সর্ বশ াট 

ক্ষরতপূিণ প্রদান

ক্ষরতপূিণ র্ার্দ 

সর্ বশ াট প্রদানকৃত 

অর্ ব (মকাটি টাকা)

অর্রেষ্ট 

(জন)
 ন্তব্য

১ জর ি  ারলকশদি এককালীন অনুদান (One Time 

Assistance for Land Owner's)

৭৬০ ৭৫০ ১৬.৫ ১০ জন  (ঘাটরত কাগজপত্র দারখল কিশল 

ক্ষরতপূিণ প্রদাশনি জন্য চূড়ান্ত কিা হশর্)

১১০

১১০ জন জর ি  ারলকানাি কাগজপত্র এনরজও এি রনকট এখশনা দারখল কশিরন। প্রশয়াজনীয় কাগজপত্র দারখশলি

জন্য প্রচািণা কার্ বক্র  চল ান িশয়শে এর্ং সকলশক কাগজপত্র জ া মদয়াি জন্য পত্র মদয়া হশয়শে।

২ জর ি  ারলকশদি র্াজাি দশিি রিরিশত জর ি 

অরতরিি ক্ষরতপূিণ (Top-up)

৬১৫ ৬০৫ ৭৭.৫১ ১০  জন  (ঘাটরত কাগজপত্র দারখল কিশল 

ক্ষরতপূিণ প্রদাশনি জন্য চূড়ান্ত কিা হশর্)

২৫৫  অর্রেষ্ট ২৫৫ জন জর ি  ারলকানাি কাগজপত্র এপর্ বন্ত দারখল কশিরন। প্রশয়াজনীয় কাগজপত্র দারখশলি জন্য 

প্রচািণা কার্ বক্র  চল ান িশয়শে এর্ং ২৫৫ জনশক কাগজপত্র জ া মদয়াি জন্য পত্র মদয়া হশয়শে।

৩ শ্রর কশদি এককালীন অনুদান  (One Time 

Assistance for Labor's)

১০৪৯ ৮৭২ ৮৭০ ২৪.৪৮ ২ জন  (ঘাটরত কাগজপত্র দারখল কিশল 

ক্ষরতপূিণ প্রদাশনি জন্য চূড়ান্ত কিা হশর্)

১৭৭ ১৭৭ জন এপর্ বন্ত মকান কাগজপত্র দারখল কশিরন। প্রশয়াজনীয় কাগজপত্র দারখশলি জন্য প্রচািণা কার্ বক্র  চল ান 

িশয়শে এর্ং কাগজপত্র জ া মদয়াি জন্য পত্র মদয়া হশয়শে।

৪ র্গ বাচাষী ও িাগীদািশদি এককালীন অনুদান  (One 

Time Assistance)

১৭৫ ১১০ ১১০ ― ― ৬৫ ৬৫ জশনি ক্ষরতপূিণ প্রদাশনি জন্য র্াস্তর্ায়নকািী এনরজও এি  াধ্যশ   কাগজপত্র প্রদাশনি জন্য প্রচািণা 

কার্ বক্র  চল ান িশয়শে এর্ং প্রশয়াজনীয় কাগজপত্র জ া মদয়াি  জন্য সকলশক পত্র  মদয়া হশয়শে।

৫ রলজ গ্রহীতাশদি এককালীন অনুদান (One Time 

Assistance)

১৯১ ৬১ ৪৯ ১.০৭ ১২ জন (রলজ সংক্রান্ত কাগজপত্র/ দরললারদ 

মজলা প্রোসক কক্সর্াজাি এি সংরিষ্ট 

দপ্তশি সঠিকতা র্াচাইশয়ি জন্য মপ্রিণ কিা 

হশয়শে)

১৩০ ১৩০ জন ব্যরিগত এর্ং সিকািী জর ি রলজ গ্রহীতািা এপর্ বন্ত র্াস্তর্ায়নকািী এনরজও এি রনকট  ক্ষরতপূিশণি 

জন্য প্রশর্ায্য মকান দরললারদ দারখল কশিরন। কাগজ পত্র প্রদাশনি জন্য প্রচািণা কার্ বক্র  চল ান িশয়শে এর্ং 

প্রশয়াজনীয় কাগজপত্র জ া মদয়াি  জন্য সকলশক পত্র  মদয়া হশয়শে।

৬ গাশেি  ারলকশদি ক্ষরতপূিণ প্রদান ৬ ৬ ৬
০.১২৩

― ―
রিরস অরিস কর্তবক গাশেি মূল্য পরিশোধ কিা হশয়শে।

৭ রেন্নমূল পরির্ািশদি ক্ষরতপূিণ প্রদান ৪৪ ৪৪ ৪৪ ০.০৪৭ ― ―
রেন্নমূল পরির্াশিি পুনর্ বাসশনি জন্য আর্াসন রন বাশণি কাজ সম্পন্ন হশয়শে।

ম াট ২৩৩৫ ১১৯.৭৩

৮

ক্র  ন্তব্য

১ প্ররেক্ষণ মকাস ব স াপ্ত

২ প্ররেক্ষণ মকাস ব স াপ্ত

৩ প্ররেক্ষণ মকাস ব স াপ্ত

৪ প্ররেক্ষণ মকাস ব স াপ্ত

৫ প্ররেক্ষণ মকাস ব স াপ্ত

৬ প্ররেক্ষণ মকাস ব স াপ্ত

৭ প্ররেক্ষণ মকাস ব স াপ্ত

৮ প্ররেক্ষণ মকাস ব স াপ্ত

৯ প্ররেক্ষণ মকাস ব স াপ্ত

১০ ইশলক্ট্ররনক্স প্ররেক্ষণ প্ররেক্ষণ মকাস ব চল ান

১১ প্ররেক্ষণ মকাস ব চল ান

রর্.দ্র. ক্ষরতপূিণ ও পুনর্ বাসন সংক্রান্ত মর্শকানও তশেি জন্য মর্াগাশর্াগ করুনঃ (সকাল ০৯:০০টা মর্শক রর্শকল ০৫:০০টা)

ক্র ই-ম ইল

১

২ arafat.cpgcbl@gmail.com

৩৩৯

ক্ষরতগ্রস্ত জনগশণি জীর্ন ান উন্নয়শন প্ররেক্ষণ প্রদান

অংে গ্রহণকািীি সংখ্যা  

(জন)

৩৪

২৫

১৩২

প্ররেক্ষশণি ম য়াদ

১  াস

১  াস

৪৫ রদন

১০

১২

১০

২৫ রদন

২৫ রদন

২৫

২৫

মকাল পাওয়াি মজনাশিেন মকাম্পারন র্াংলাশদে রলর শটি (রসরপরজরসরর্এল )

 াতাির্ারড় ২×৬০০ ম গাওয়াট আল্ট্রা সুপাি রক্রটিকযাল মকাল িায়াি ব পাওয়াি প্রশজক্ট

ভূর  অরধগ্রহশণি িশল ক্ষরতগ্রস্ত জনগশণি ক্ষরতপূিণ ও পুনর্ বাসন কার্ বক্রশ ি হালনাগাদ তে

প্ররক্রয়াধীন (জন)

৮৭০

করম্পউটাি প্ররেক্ষণ

এরস/ মিরিজাশিটি প্ররেক্ষণ

ইশলকরিরেয়ান

ওশয়রডং

৬  াস

৬  াস

৬  াস

সর্ বশ াট

 প্ররেক্ষশণি রর্র্িণ

 ৎস্য চাষ প্ররেক্ষণ

গর্ারদ পশু, হাঁস মুিগী পালন, প্রার্র ক রচরকৎসা,  ৎস্য চাষ ও কৃরষ 

রর্ষয়ক প্ররেক্ষণ

মসলাই প্ররেক্ষণ

ইশলকরিক , ইশলক্ট্ররনক্স প্ররেক্ষণ

ইশলকরিরেয়ান

এরস/ মিরিজাশিটি প্ররেক্ষণ

২৫ রদন

৪৩

২১

২

জনার্  রিজ উরিন, এরিয়া ম্যাশনজাি, সুেীলন-রর্রর্রসএস,  াতাির্ারড়।

জনার্ আিািাত মহাশসন, মিপুটি ম্যাশনজাি, ইএসটি রর্িাগ, রসরপরজরসরর্এল।

ম ার্াইল নম্বি

০১৭০১-৭৮৩২০২

০১৭৮৭-৬৭৮৬৬৩

না  ও পদর্ী

mailto:arafat.cpgcbl@gmail.com

