
আশ্রয়ণ প্রকল্পে পঞ্চগড়ঃ বাাংলাল্পেল্পের প্রথম ভূমমহীন ও গৃহহীনমুক্ত 

জেলা[উৎস সম্পােনা] 

“বাাংলাল্পেল্পের একেন মানষুও গৃহহীন থাকল্পবনা” -মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ মনল্পেেেনা বাস্তবায়ল্পন জেল্পের সকল 

ভূমমহীন ও গৃহহীন পমরবারল্পক েমম ও গৃহ প্রোন কার্ েক্রম চলমান রল্পয়ল্পে। তারই ধারাবামহকতায় পঞ্চগড 

জেলার ০৫ টি উপল্পেলায় ৪৩ টি ইউমনয়ল্পনর প্রমতটি গ্রাল্পম ভূমমহীন ও গৃহহীন পমরবার মনব োচল্পন জেলার 

প্রমতটি হাি বাোল্পর ভূমমহীন ও গৃহহীল্পনর মনকি আল্পবেন আহবানপূব েক জ াল - সহরত ও মাইমকাং কল্পর 

ভূমমহীন ও গৃহহীনল্পের মনকি আল্পবেন গ্রহণ করা হয়। মসজেে, অনযানয উপসনালয় ও েনসমাগমপূণ ে স্থাল্পন 

বযাপক প্রচাল্পরর মাধযল্পম ভূমমহীন ও গৃহহীনল্পের মনকি আল্পবেন আহবান করা হয়। জেলা প্রোসন, পঞ্চগড 

এবাং সাংমিষ্ট উপল্পেলা মনে মনে প্রোসল্পনর জেইসবুক জপইে ও আইমির মাধযল্পম এ মবষল্পয় প্রচারণা ও 

কার্ েক্রম গ্রহণ করা হয়। ৪৩ টি ইউমনয়ল্পনর প্রমতটি ওয়াল্পিের সেসয, ইউমনয়ন ভূমম সহকারী কম েকতো, গ্রাম 

পুমলে ও স্থানীয় গণযমানযল্পের সমন্বল্পয় টিম কল্পর প্রাথমমকভাল্পব ভূমমহীন ও গৃহহীন পমরবার বাোই করা হয়। 

বমণ েত প্রজক্রয়ায় প্রাপ্ত আল্পবেনসমূহ ইউমনয়ন পমরষল্পের মাধযল্পম র্াচাই বাোই কল্পর উপল্পেলা িাস্কল্পোস ে 

কমমটির মনকি জপ্ররণ করা হয়। উপল্পেলা িাস্কল্পোস ে কমমটি জেলা িাস্কল্পোস ে কমমটিল্পত জপ্ররণ কল্পরন। 

"আমার জেল্পের প্রমতটি মানষু খােয পাল্পব, আশ্রয় পাল্পব, মেক্ষা পাল্পব, উন্নত েীবল্পনর অমধকারী হল্পব- এই হল্পে 

আমার স্বপ্ন।" - বঙ্গবনু্ধর এই স্বপ্ন বাস্তবায়ল্পনর লল্পক্ষয আশ্রয়ণ- ২ প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্ োল্পয় পঞ্চগড 

জেলায় ১০৫৭ েন এবাং ২য় পর্ োল্পয় ১৩৫৯ েন ভূমমহীন ও গৃহহীন পমরবাল্পরর মল্পধয ০২ েতাাংে েমমসহ 

একক গৃহ প্রোন করা হল্পয়ল্পে। ৩য় পর্ োল্পয় ১৭৬ টি স্পল্পি (পঞ্চগড সের উপল্পেলায় ৬৫২ েন, জবাো 

উপল্পেলায় ৩৫১ েন, জেবীগঞ্জ উপল্পেলায় ৭৭০, জতেঁ তুমলয়া উপল্পেলায় ৪৫০ েন এবাং আল্পিায়ারী 

উপল্পেলায় ২১১ েন) জমাি ২,৪৩৪ েন ভূমমহীন ও গৃহহীন পমরবাল্পরর মল্পধয েমমসহ একক গৃহ মনম োল্পণর 

উল্পেযাগ জনয়া হয়। 

২৬-০৪-২০২২ তামরল্পখ ৩য় পর্ োল্পয়র ১ম ধাল্পপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পঞ্চগড জেলায় ঈে উপহার মহল্পসল্পব ১০২১ 

টি ভূমমহীন ও গৃহহীন পমরবারল্পক ০২ েতক েমমসহ একক গৃহ প্রোন কল্পরল্পেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেখ 

হামসনা ২১ েলুাই ২০২২ তামরখ বৃহস্পমতবার ৩য় পর্ োল্পয়র (২য় ধাপ) অবমেষ্ট ১৪১৩ টি একক গৃহসমূহ 

ভূমমহীন ও গৃহহীন পমরবাল্পরর মনকি েমমসহ হস্তান্তর কার্ েক্রল্পমর শুভ উল্পবাধন কল্পরল্পেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

গণভবন প্রান্ত হল্পত ভাচুেয়ালী পঞ্চগড জেলায় পঞ্চগড সের উপল্পেলায় ০৩ নাং পঞ্চগড সের ইউমনয়ন 

পমরষল্পের অন্তভূেক্ত মাহানপাডা আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারল্পভাগীল্পের সাল্পথ কথা বল্পলন এবাং পঞ্চগড় জেলাকে 
১ম ভুমমহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা মহকেকে জ াষনা েকেন। উক্ত অনষু্ঠাল্পন মাননীয় মন্ত্রী, জরলপথ মন্ত্রণালয়, 

মাননীয় সাংসে সেসয পঞ্চগড -০১, মবভাগীয় কমমেনার, রাংপুর মবভাগ, রাংপরু, উপ-মহা পুমলে পমরেে েক, 

রাংপুর, প্রোসক, জেলা পমরষে, উপল্পেলা পমরষে জচয়ারমযান, বীরমজুক্তল্পর্াদ্ধা, স্থানীয় রােননমতক জনতৃবৃন্দ, 

েনপ্রমতমনমধগন, সাাংবামেকগন ও উপকারল্পভাগীসহ স্থানীয় গণযমানয বযজক্তবগ ে মাহানপাডা আশ্রয়ণ প্রকে 

প্রাল্পন্ত উপমস্থত মেল্পলন। 

উক্ত অনষু্ঠানন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পঞ্চগড় জেলানে বাাংলানেনের ১ম ভুমমহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলা 

মহনেনব জ াষনা েনরন । 

উল্পেখয, পঞ্চগড জেলায় প্রথম, মবতীয় ও তৃতীয় পর্ োল্পয় সব েল্পমাি ৪ হাোর ৮ েত ৫০ টি ভূমমহীন-গৃহহীন 

পমরবার মচমিত করা হল্পয়ল্পে এবাং এ র্াবৎ ৭৩.২১ একর খাস েমম অনবধ েখল হল্পত উদ্ধার করা হল্পয়ল্পে। এই 

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%97%E0%A6%A1%E0%A6%BC_%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE&action=edit&section=11


৪,৮৫০টি পমরবাল্পর জমাি ১৫,১৫৯ েন আশ্রয়হীন মানুষ আত্মমর্ োোর ঠাই জপল্পয়ল্পে। এ পমরবারগুল্পলাল্পত 

সু্কলগামী জমাি মেশুর সাংখযা ২,৫০০ েন। জেলার প্রমতটি আশ্রয়ণ প্রকল্পের ১.৩ মকল্পলামমিাল্পরর মল্পধয রল্পয়ল্পে 

সু্কল, হাি-বাোর, স্বাস্থযল্পকন্দ্র, উন্নত জর্াগাল্পর্াগ বযবস্থা ও মবমভন্ন আয়বধ েক কাল্পের সুল্পর্াগ সুমবধা। এই ৪৮৫০ 

টি পমরবাল্পরর জপোমভমিক িািাল্পবইে জেলা প্রোসন সাংরক্ষণ কল্পরল্পে। প্রমতটি পমরবাল্পরর েনয সুল্পপয় পামনর 

বযবস্থা, মবনামূল্পলয মবেুযৎ সুমবধা, কবুমলয়ত ও েমমর নামোরী সম্পন্ন হল্পয়ল্পে। 

 


