জজরা: ব্রাহ্মণফাড়িয়া
ব্র্যাড়ডিং ড়ফলয় : ম যটন
ড়িন ফছয জভয়াড়ি কভযড়যকল্পনা

কাড়িি পরাপর
ড়ফলয়
যটককয
ম
িংখ্যা
উকযাক্তায িংখ্যা
কভযিংস্থান
অফকাঠাকভাগি উন্নয়ন

ফিযভান অফস্থা
ফছকয ২,৫০,০০০ জন
২৫০
৫০০০

কাড়িি রক্ষ্যভাত্রা
৭০%
৫০%
১০০%
আধুড়নক সুকমাগ সুড়ফধা ম্বড়রি ম যটন
জকন্দ্র ককয গকি জিারা।

কভযড়যকল্পনা ছক ০৩ ফছয জভয়ািী
কাম যক্রভ

ক্রড়ভক
নিং
১
২
৩

মুড়ক্তযুদ্ধ
মুড়ক্তযুকদ্ধয স্মৃড়ি ড়ফজড়যি কফয, গণকফয, ভাড়ধ স্থান ড়চড়িি কযণ।
ড়চড়িি কফয, স্থান, স্থানা িংযক্ষ্ণ ও স্থানায উন্নয়ন িংযক্ষ্ণ ও ব্যফস্থানায
ড়নড়ভত্ত কভযড়যড়কল্পনা প্রণয়ন।
ফীযকেষ্ঠ জভাস্তপা কাভাকরয ভাড়ধ
জৌধকক উন্নয়ন ও আকল যণীয়
ম যটনকককন্দ্র ড়যণি কযা।

ক) ভাড়ধ জৌকধ একটি মুড়ক্তযুদ্ধ ড়বড়ত্তক
াঠাগায স্থান।
খ)ফীযকেষ্ঠ জভাস্তপা কাভাকরয
স্মৃড়িকৌকধ জিাযণ ড়নভযান।
গ) আখাউিা উকজরা প্রকফ কে
ফীযকেষ্ঠ জভাস্তপা কাভার জগট ড়নভযাণ।
ঘ) ফাগান স্থান ও জৌন্দম যফধ যন ।

ভয়ীভা

নকবম্বয ২০১৭
ড়ডকম্বয- ২০১৭
ড়ডকম্বয- ২০১৮

ঙ) প্রক্ষ্ারন কক্ষ্ স্থান।
৪

৫

কফা উকজরায কল্লাােয ভাড়ধস্থকরয ক) ীভানা প্রাচীয তিড়য
উন্নয়ন।
খ) িথ্য জকন্দ্র ড়নভযান
গ) জৌন্দম যফধ যন
ঘ) িযনাযড়েকিয জন্য প্রক্ষ্ারন কক্ষ্
স্থান।
পারুকী াককযয জৌন্দম যফধ যন
ক) জফষ্টনী ড়নভযান
খ) LED রাইকটয ভাধ্যকভ
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জুন-২০১৯

ড়ডকম্বয- ২০১৮

৬

আকরাকজ্জা
গ) জপায়াযা স্থান
ঘ) াফড়রক টয়করকটয ব্যফস্থা কযা
ঙ) ড়ফশুদ্ধ াড়নয ব্যফস্থা
চ) ডাস্টড়ফন স্থান
ছ) প্রড়িফড়ি ও ফয়স্ককিয জন্য হুইর
জচয়াকযয ব্যফস্থা
জ) াককযয ড়বিয ওয়াকওকয় স্থান
ঝ) াককযয ড়বিয ফায ব্যফস্থা
ঞ) াককযয পুকুকয াকয় চারাকনা
জনৌকা/স্পীড জফাকটয ব্যফস্থা
ট) আনায ও ড়নযাত্তাকভী জভািাকয়ন
ড়যণ্ময় স্মৃড়িকৌকধয িংস্কায আধুড়নকায়ন ও জৌন্দম য ফধ যন।

১

জজরায ড়ল্পকরা একাকডভীয উন্নয়ন

২

জজরায ড়ফড়বন্ন ািংস্কৃড়িক িংগঠনগুকরায
কাম যক্রভকক ত্বযাড়িি কযা।

৩

ওস্তাি আরাউড়িন খাঁ একাকডভী স্থান
একাকডভী স্থান কযা ।

৪
৫
৬
৭

িংস্কৃড়ি
ক) ভঞ্চজ্জা
খ) িযককিয ফায ব্যফস্থা কযা
গ) ররুকভয আধুড়নকায়ন ও াউডপ্রুপ
কযা
ঘ) ম যাপ্ত প্রড়ক্ষ্ণ উকযণ িংগ্র ও
ব্যফায
ঘ) ভানম্মি প্রড়ক্ষ্ণ / জড়ভনায
ঙ) উকজরা ড়ল্পকরা একাকডভীগুকরায
ম্প্রাযণ , আধুড়নকযণ এফিং প্রড়ক্ষ্ণ
প্রিাকনয ব্যফস্থাকযণ।
ক) প্রড়ক্ষ্ণ কভযসূড়চ গ্রণ
খ) ড়ফড়বন্ন জা / প্রিযনীয ব্যফস্থা কযা /
অনুষ্ঠাকনয আকয়াজন কযা
গ) একক ঙ্গীি িযা / যফীন্দ্র ঙ্গীি
িযা/ নজরুর ঙ্গীি িযায আকয়াজন
কযা।
ঘ) আবৃড়ত্ত অনুষ্ঠান আকয়াজন কযা।

ক) জাদুঘয ড়নভযাণ
খ) প্রড়ক্ষ্ণককন্দ্র স্থান কযা
গ) প্রড়ক্ষ্ণ উকযণ িংগ্র কযা
ঘ) িক্ষ্ ভানম্পন্ন ,অড়বজ্ঞ প্রড়ক্ষ্ক
ড়নকয়াগিান
ঙ) ররুভ ড়নভযান কযা।
স্থানীয় ড়ত্রকা , কযাফর টিড়ব ও াভাড়জক জমাগাকমাগ ভাধ্যকভ প্রচায- প্রচাযণা
চারাকনা।
ওকয়ফ জাট যাকর প্রকয়াজনীয় িথ্য ড়ন্নকফ কযা
ড়ক্ষ্া প্রড়িষ্ঠান মূকয জন্য আভন্ত্রণমূরক ড়যিযন ব্যফস্থা কযা
খাভ, প্যাড, আভন্ত্রণত্র ইিযাড়িকি জরাকগায ব্যফায কযা।
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ড়ডকম্বয- ২০১৮

জুন- ২০১৯

জুন- ২০১৮

ড়ডকম্বয- ২০১৯

জানুয়াড়য- ২০১৮
ড়ডকম্বয- ২০১৭
জপব্রুয়াড়য-২০১৮
ড়ডকম্বয- ২০১৭

৮
৯
১০
১১
১২

জজরা ব্র্যাড়ডিং জভরায আকয়াজন ( জজরা ও উকজরায আইড়টি জভরায াকে)
জজরা ব্র্যাড়ডিং িংক্রান্ত যাডবুক প্রণয়ন কযা।
সুকবযড়নয়ন তিড়য ও ড়ফিযণ
ওস্তাি আরাউড়িকনয নাকভ ঙ্গীি ককরজ প্রড়িষ্ঠা
জেষ্ঠ সুয ও ঙ্গীি চচ যাকাড়যকিয ভকধ্য ওস্তাি আরাউড়িন খাঁ এয নাকভ প্রফড়িযি স্বণ য
িক প্রিাকনয ব্যফস্থা কযা

জানুয়াড়য-২০১৮
জানুয়াড়য-২০১৮
জুন- ২০১৮
ড়ডকম্বয- ২০১৯
ড়ডকম্বয- ২০১৭

১৩

২৬ ভাচ য , ১৬ ড়ডকম্বয, ১রা তফাখ প্রভৃড়ি ড়িফক জজরা প্রাকনয আকয়াজকন াকযা
, পুতুর নাচ , রাঠিকখরা, জভাযগ রিাই ও মাত্রাারায আকয়াজন কযা।
ভািক, জড়ঙ্গফাি িো ড়ফড়বন্ন অিংস্কৃড়ি জেকক দূকয োককি উকজরা প্রাকনয
আকয়াজকন ফছকয ২ ফায উকজরায ড়ফড়বন্ন স্কুর-ককরকজ ািংস্কৃড়িক অনুষ্ঠাকনয
আকয়াজন কযা।
াকযা , পুতুর নাচ , রাঠিকখরা, জভাযগ রিাই ও মাত্রাারা ড়ল্পীকিয পৃষ্ঠকালকিা
কযা।
জজরা প্রাকনয আকয়াজকন জিকয ভকধ্য িো ফড় যড়ফকে াকযা , পুতুর নাচ ,
রাঠিকখরা, জভাযগ রিাই ও মাত্রাারায আকয়াজন কযা ফা জনড়প্রয় কযা।
প্রকিযক উকজরায প্রকিযকটি স্কুকর ড়ক্ষ্ামূরক/কচিনিামূরক ড়ফলয় ড়নকয় পুতুর নাচ
জিখাকনায ব্যফস্থা কযা িো প্রড়ি বৃস্পড়িফায নাটক, গান, আবৃড়ত্ত প্রভৃড়িয চচ যা কযা।
ভগ্র জজরাকি ড়ফড়বন্ন ভস্যায ভাধাকন পুতুর নাচ, মাত্রাারায প্রিযন কযা।
ভগ্র জজরায প্রকিযক উকজরায প্রকিযকটি প্রােড়ভক, ভাধ্যড়ভক ও ককরজগুকরাকি শুদ্ধ
জািীয় ঙ্গীি ড়যকফকনয ব্যফস্থা কযা।
মুড়ক্তযুদ্ধ স্মৃড়ি স্তকেয াক ড়ফকল ককয পারুকী াকয, কল্লা ােয ও জভাস্তপা কাভার
স্মৃড়ি জৌকধয াক াকযা , পুতুর নাচ , রাঠিকখরা, জভাযগ রিাই জিখাকনায ব্যফস্থা
কযা একই াকে প্রকিযকটি স্থাকন ছানামূখী ড়ভড়ষ্টয ভানম্মি জিাকান তিড়য এফিং ড়ভড়ষ্ট
ড়ফড়ক্রড়য ব্যফস্থা কযা।
মুড়ক্তযুকদ্ধয স্মৃড়িস্তে গুকরাকক এভনবাকফ তিড়য কযা মাকি জগুকরা একই াকে
ইড়িা জানায াকে াকে ড়কড়নক স্পট/ড়ফকনািন জকন্দ্র ড়ককফও ব্যফহৃি য়।
জজরায প্রকফকে জজরা ব্র্যাড়ডিং জিাযণ ড়নভযাণ ( জজরা ড়যলকিয কমাড়গিায়)

ড়ডকম্বয- ২০১৭

১৪
১৫
১৬
১৭
১৮
১৯
২০

২১
২২
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ড়ডকম্বয- ২০১৭
ড়ডকম্বয-২০১৮
ড়ডকম্বয-২০১৯
জানুয়াড়য-২০১৯
জুন- ২০১৮
ড়ডকম্বয-২০১৮
জুন-২০১৮

ড়ডকম্বয-২০১৮
জুরাই-২০১৮

