
আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প একনজরে 

 

১ম, ২য় ও ৩য় পর্ যারয় সর্ যরমাট গৃরেে সংখ্যা     :    ২০০৬ টি+২২৯৬ টি+২৬১২ টি= 

৬৯১৪ টি 

৪র্ য পর্ যারয় র্োদ্দপ্রাপ্ত গৃরেে সংখ্যা      :     ১২৭৩ টি  

৪র্ য পর্ যারয় চলমান গৃরেে সংখ্যা ও গড় অগ্রগতি     :     ১২৭৩ টি, ৩৭.১০%   

(২৮.০২.২০২৩ িাতেখ পর্ যন্ত)  

তনম যাণ কাজ সম্পন্ন েয় তন ও ঘরে উরে তন     :     ০৫ টি; (মামলাজতনি কােরণ: 

োকুেগাঁও সদে) 

কবুতলয়ি সম্পন্ন েয় তন       :     ৩৭ টি; (োকুেগাঁও সদে- ০৫ টি, 

পীেগঞ্জ- ৩২ টি ) 

নামজােী সম্পন্ন েয় তন       :     ৩৭ টি; (োকুেগাঁও সদে- ০৫ টি, 

পীেগঞ্জ- ৩২ টি ) 

তর্দ্যুৎ সংরর্াগ প্রদান কো েয় তন      :     ০৫ টি; (মামলাজতনি কােরণ: 

োকুেগাঁও সদে) 

১ম, ২য় ও ৩য় পর্ যারয় উৎপাতদি কৃতিজ পরেে পতেমাণ ও র্াজাে মূল্য   :     ৫০৭৮৫ ককতজ, ৫৭৮১৬২৫.০০ 

টাকা 

১ম, ২য় ও ৩য় পর্ যারয় গর্াদী পশুে সংখ্যা ও র্াজাে মূল্য    :     ১১৪৮৬ টি, ২০৫২৪৩৫০০.০০ 

টাকা 

১ম, ২য় ও ৩য় পর্ যারয় োঁস-মুেগীে সংখ্যা ও র্াজােমূল্য    :     ১২৫০৫ টি, ৩৫৮৫৭৫০.০০ টাকা 

১ম, ২য় ও ৩য় পর্ যারয় মৎরেে পতেমাণ ও র্াজােমূল্য    :     ৯৫৪১ ককতজ, ২৫৬২৩০০.০০ টাকা 

১ম পর্ যারয় র্োদ্দ প্রাপ্ত কমাট ঘরেে সংখ্যা     :     ২০০৬ টি 

১ম পর্ যারয় ক্ষুদ্রনৃিাতিক কগাতিে অনুকুরল প্রদানকৃি গৃরেে সংখ্যা   :      ৬৬ টি 

১ম পর্ যারয় র্োদ্দ প্রাপ্ত গৃরে ব্যর্হৃি খাস জতমে পতেমাণ    :      ৪৪.০৪ একে 

১ম পর্ যারয় ব্যতি উরযাগ/ দানকৃি জতম ও টাকায় গৃরেে তনম যাণ সম্পূণ য গৃরেে সংখ্যা :      ১৩টি 

২য় পর্ যারয় র্োদ্দ প্রাপ্ত কমাট ঘরেে সংখ্যা     :      ২২৯৬ টি 

২য় পর্ যারয় র্োদ্দ প্রাপ্ত গৃরে ব্যর্হৃি খাস জতমে পতেমাণ    :      ৪৫.৯২ একে 

৩য় পর্ যারয় র্োদ্দ প্রাপ্ত কমাট ঘরেে সংখ্যা     :      ২৬১২ টি 

৩য় পর্ যারয় সম্পূণ যরুরপ তনতম যি গৃরেে সংখ্যা     :      ২৬০৭টি 

৩য় র্োদ্দ প্রাপ্ত গৃরে ব্যর্হৃি খাস জতমে পতেমাণ     :      ৫২.২৪একে 

১ম, ২য় ও ৩য় পর্ যারয় র্োদ্দপ্রাপ্ত গৃরে কমাট খাস জতমে পতেমাণ   :      (৪৪.০৪+৪৫.৯২+৫২.২৪) একে= 

১৪২.২০ একে  

 

োকুেগাঁও সদে- ১২ টি, পীেগঞ্জ ১৬ টি এর্ং োণীশংককল উপরজলায়- ১৭ টিসে কমাট ৪৫ টি সাইরট ৪র্ য পর্ যারয় ১২৭৩ টি একক গৃরেে তনম যাণ 

কাজ চলমান েরয়রে।  

 

তনম যাণ কাজ চলমান গৃেসমূরেে মরে মারচ যে ৩য় সপ্তারে উরবাধনরর্াগ্য একক  গৃরেে সংখ্যা= ৫২০টি। গড় অগ্রগতি ৪০.৮৫%  

 

োকুেগাঁও কজলার             র      একক        র        ক           এ       আর  ক         -        র  র 

  ক           এ     র  ক               র         ক       -               কর         । 

 

োকুেগাঁও সদে  উপরজলাে উপরজলা টাস্কর াস য কতমটিে সভাে িাতেখ: ২৩ ক ব্রুয়াতে ২০২৩ 

পীেগঞ্জ উপরজলাে উপরজলা টাস্কর াস য কতমটিে সভাে িাতেখ: ২২ ক ব্রুয়াতে ২০২৩ 

োণীশংককল উপরজলাে উপরজলা টাস্কর াস য কতমটিে সভাে িাতেখ: ২২ ক ব্রুয়াতে ২০২৩ 

          র ১                   র     :      

   র     দর:     ,   র  : ১   , র      ক : ১                   


