
 

 

দ্বিতীয় ললোকোল গভর্নয্োন্স সোপ োর্্ প্রপেক্ট এলজেএসদ্ব িঃ২ 

ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষদ অ োপিশর্নোল ম্যোরু্নপয়ল প্রদ্বশক্ষপেি ের্নয সংদ্বক্ষপ্ত দ্বর্নপদ্দ্বশকো 

স্থোর্নীয় সিকোি দ্বিভোগ স্থোর্নীয় সিকোি,  ল্লী উন্নয়র্ন ও সম্িোয় ম্ন্ত্রেোলয় গেপ্রেোতন্ত্রী িোংলোপদশ সিকোি 

ম্দ্বিউল-১ এলজেএসদ্ব িঃ২ এি  দ্বিদ্বিদ্বত ও কম্ ্দ্ধদ্বত 

এলজেএসদ্ব ি উপেশয  

এরজজএপ-য ভূর রক্ষ্য চ্ছে স্বেতা এফং জফাফপদপতা প্রপতষ্ঠায ভাধযচ্ছভ ইউপনয়ন ম যাচ্ছয় ুান পনজিত কযা। এ প্রকচ্ছেয আতায় 

ম যায়ক্রচ্ছভ দদচ্ছয কর ইউপনয়ন পযলদচ্ছক যাপয দথাক ফযাদ্দ প্রদান কযা ছাা তাচ্ছদয দক্ষ্তা ফজৃি, স্থানীয় ম যাচ্ছয় স্বেতা  

জফাফপদপতা প্রপতষ্ঠা, নতুন  উদ্ভাফনী কাম যক্রভ ফাস্তফায়চ্ছনয ভাধযচ্ছভ ইউপনয়ন পযলদচ্ছক কাম যকয প্রপতষ্ঠান পচ্ছচ্ছফ গচ্ছ দতারা এফং 

জাতীয় ম যাচ্ছয় পফচ্ছকন্দ্রীকযণ ফান্ধফ নীপত প্রণয়চ্ছনয দক্ষ্চ্ছে ায়তা প্রদান কযায উচ্ছদযাগ দনয়া চ্ছয়চ্ছছ। স্থানীয় ম যাদয় ুান প্রপতষ্ঠা, 

দাপযদ্র পফচ্ছভাচন, জনঅংগ্রচ্ছণয ভাধযচ্ছভ স্থানীয় উন্নয়ন ত্বযাপন্ত কযা এফং তৃণভূর ম যাচ্ছয় অংীদাপযত্বভূরক ফযফস্থানা প্রপতষ্ঠায জনয 

এরজজএপ প্রকে একটি গুরুত্বূণ য দচ্ছক্ষ্। উচ্ছদ্দয চ্ছে এয ভাধযচ্ছভ ইউপনয়ন পযলদচ্ছক জিারী  জনঅংগ্রণভূরক দক্ষ্ 

স্থানীয় যকায প্রপতষ্ঠাচ্ছন পযণত কযা। 

 দ্বিতীয় এলজেএসদ্ব ’ি অঙ্গসমূ্হ 

 ১. ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষদ অরু্নদোর্নসমূ্হ  

o ক্স দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ (ইইএ) 

o ক্স দক্ষ্তা পবপিক ফযাদ্দ (চইএ) 

 ২. তথ্য প্রিোহ এিং েিোিদ্বদদ্বহতো 

 ৩. প্রোদ্বতষ্ঠোদ্বর্নক উন্নয়র্ন (দক্ষতো) 

 ৪. প্রকল্প িযিস্থো র্নো 

লম্ৌদ্বলক লথ্োক িিোে (ইইএ) দ্বর্নর্ো্িে ও দ্বিতিে 

 দভৌপরক দথাক ফযাচ্ছদ্দয ২৫% অথ য কর ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ভচ্ছধয ভাচ্ছয পফতযণ কযা চ্ছফ। 

 অফপষ্ট ৭৫ বাগ অথ য, ইউপনয়ন পযলচ্ছদয জনংখ্যায উয পবপি কচ্ছয ৯০% এফং আয়তচ্ছনয উয পবপি কচ্ছয ১০% ফযাদ্দ 

পনধ যাযণ কযা চ্ছফ। 

 স্থানীয় যকায পফবাগ দভৌপরক দথাক ফযাচ্ছদ্দয (পফপফজজ) অথ য দুই পকজস্তচ্ছত প্রদান কযচ্ছফ মা প্রপত ফছচ্ছযয আগষ্ট-দচ্ছন্বম্বয এফং 

দপব্র“য়াপয-ভাচয ভাচ্ছ যাপয ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ফযাংক অযাকাউচ্ছে াঠাচ্ছনা চ্ছফ। 

 দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ (ইইএ)  দক্ষ্তা পবপিক ফযাদ্দ (চইএ) এয অন্তত ৩০% অথ য নাযীচ্ছদয দ্বাযা অগ্রাপধকায প্রান্ভ পিভ 

ফাস্তফায়চ্ছনয জনয ফযয় কযচ্ছত চ্ছফ। 

 দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ (ইইএ)  দক্ষ্তা পবপিক ফযাদ্দ (চইএ)-এয চ্ছফ যাচ্চ ১০% অথ য ক্ষ্ভতা ফজৃি ংক্রান্ত কাচ্ছজ প্রধানত পিভ 

ততপযয জনয প্রচ্ছয়াজনীয় ায়তা, ুযক্ষ্া ফযফস্থাভূ, পাফযক্ষ্ণ, ইউপনয়ন ম যাচ্ছয়য তথযাপদ কম্পিউিাচ্ছয এপি ইতযাপদ কাচ্ছজ 

ফযফরৃত চ্ছফ। এছাা ভপরা উন্নয়ন দপাযাভচ্ছক ায়তা প্রদান, প্রপক্ষ্ণ, াযস্পপযক পখ্ন এফং অনযানয পনপদযষ্ট দক্ষ্তা ফজৃি 

ায়তায় ফযয় কযা মাচ্ছফ। ১০% অথ য উপিপখ্ত দক্ষ্চ্ছে ফযয় না চ্ছর পিভ ফাস্তফায়চ্ছন ফযয় কযা মাচ্ছফ। 

লম্ৌদ্বলক লথ্োক িিোে দ্বিপম্ প্রপিপশি ের্নয প্রোথ্দ্বম্ক ল োগযতো দ্বর্নর্ো্িপেি ম্ো কোঠি 

ল োগযতোি ম্ো কোঠি  সূিক প্রপয়োের্নীয় দদ্বললোদ্বদ 

১. ূফ যফতী আপথ যক 

ফছচ্ছযয আপিীন 

অপিি প্রপতচ্ছফদন 

পনযচ্ছক্ষ্ অপিি প্রপতষ্ঠান দ্বাযা অপিি িন্নকযণ 

এফং আপথ যক অপনয়ভপফীন অপিি প্রপতচ্ছফদন 
ইউপনয়ন পযলচ্ছদয অপিি প্রপতচ্ছফদন 

২. যফতী আপথ যক 

ফছচ্ছযয ফাপল যক 

পযকেনা  ফাচ্ছজি 

জনাধাযচ্ছণয অংগ্রচ্ছণ য়ািয বায় পযকেনা 

প্রণয়ন জনাধাযচ্ছণয অংগ্রচ্ছণ উনু্পি ফাচ্ছজি বা 

এফং ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক অনুচ্ছভাপদত ফাৎপযক 

অংগ্রণকাযীচ্ছদয স্বাক্ষ্য য়ািয বায 

কাম যপফফযণী উনু্পি ফাচ্ছজি অপধচ্ছফচ্ছনয স্বাক্ষ্পযত 

কাম যপফফযণী/াজজযা ফই এফং ফাপল যক ফাচ্ছজচ্ছিয 



ফাচ্ছজি অনুপরপ 

৩. ভয়ভত লান্পাপযক 

পযচ্ছািয প্রদান 

৩১ জরুাই এফং ৩১ জানুয়াযীয ভচ্ছধয প্রপতচ্ছফদন জভা 

কযণ 

দম কর ইউপনয়ন পযলদ উচ্ছযাচ্ছিপখ্ত দমাগযতা 

অজযচ্ছন ফযথ য চ্ছফ তাযা দভৌপরক দথাক ফযাচ্ছদ্দয শুধুভাে 

২৫% ফযাদ্দ াচ্ছফ। 

Table 

দক্ষতো দ্বভদ্বিক অরু্নদোর্ন (দ্ব দ্বিজে) 

 দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ প্রান্ভ ইউপনয়ন পযলদভূচ্ছয াপফ যক দক্ষ্তা উন্নয়চ্ছন উৎা প্রদাচ্ছনয জনয দক্ষ্তা পবপিক ফযাদ্দ প্রদান 

কযা চ্ছফ। আপথ যক  যাজস্ব ফযফস্থানায পফপবন্ন পদক, দমভন- যাজস্ব আয় ফজৃি, যাজস্ব আদাচ্ছয়য ায, স্বেতা  জফাফপদপতা, 

জনগচ্ছণয অংগ্রণ, পযকেনা  ফাচ্ছজি প্রণয়ন এফং প্রপতচ্ছফদন ইতযাপদ পফলচ্ছয় দম কর ইউপনয়ন পযলদ দক্ষ্তা প্রদ যন 

কযচ্ছত াযচ্ছফ তাচ্ছদযচ্ছক এই ফযাদ্দ প্রদান কযা চ্ছফ। প্রকচ্ছেয পদ্বতীয় ফছয দথচ্ছক দক্ষ্তা পবপিক ফযাদ্দ প্রদান শুরু চ্ছফ। 

 দক্ষ্তায ভাচ্ছনয উয পবপি কচ্ছয দজরা ম যাচ্ছয় প্রথভ াপযয ৭৫% ইউপনয়ন পযলদচ্ছক পতনটি বাচ্ছগ বাগ কচ্ছয এই ফযাদ্দ প্রদান 

কযা চ্ছফ। 

 দক্ষ্তায ভাচ্ছনয পদক দথচ্ছক প্রথভ ২৫% ইউপনয়ন পযলদ তাচ্ছদয প্রায দভৌপরক দথাক ফযাচ্ছদ্দয অপতপযি ৩০% অথ য াচ্ছফ। 

 যফতী ২৫% ইউপনয়ন পযলদ তাচ্ছদয প্রায দভৌপরক দথাক ফযাচ্ছদ্দয অপতপযি ২০% অথ য াচ্ছফ। 

 তৎযফতী ২৫% ইউপনয়ন পযলদ তাচ্ছদয প্রায দভৌপরক দথাক ফযাচ্ছদ্দয অপতপযি ১০% অথ য াচ্ছফ। 

 প্রকচ্ছেয ৩য় ফছচ্ছয একটি ভধযফতী ভূরযায়ন কাম যক্রভ পযচারনা কযা চ্ছফ। ভধযফতী ভূরযায়চ্ছনয ভাধযচ্ছভ প্রান্ভ তচ্ছথযয উয 

পবপি কচ্ছয যফতী ফছযগুচ্ছরাচ্ছত এ পফলচ্ছয় প্রচ্ছয়াজনীয় দচ্ছক্ষ্ গ্রণ কযা চ্ছফ। 

লথ্োক িিোে দ্বিলম্ব/স্থদ্বগত হিোি কোিে 

কোিেসমূ্হ ফলোফল 

ফাপল যক অপিি না কযাচ্ছনা যফতী অথ যফছচ্ছয দভাৗৌপরক দথাক ফযাদ্দ প্রদান স্থপগত থাকচ্ছফ 

পফরূ ফা প্রচ্ছয়াজনীয় তথয প্রদাচ্ছন 

ফযথ যতায জনয অপিি আপি 

(১) তদন্ত পনষ্পন্ন না য়া ম যন্ত দথাক ফযাদ্দ স্থপগত থাকচ্ছফ। (২) চূান্ত অপিি পরাপচ্ছরয উয 

পবপি কচ্ছয মথামথ দদয়াপন এফং দপৌজদাপয ফযফস্থা গ্রণ (ফাংরাচ্ছদ যকাচ্ছযয আইনানুাচ্ছয) । 

(৩) জপত ফযজি কতৃযক স্থানীয় যকায পফবাগচ্ছক পনয়ভানুাচ্ছয আতœাৎকৃত অথ য দপযত 

প্রদান কযচ্ছত াচ্ছয। (৪) স্থানীয় যকায পফবাগ কতৃযক জপত ইউপনয়ন পযলদভূচ্ছয নাভ 

জাতীয় প্রচায ভাধযচ্ছভ প্রকা কযা চ্ছত াচ্ছয। এছাা স্থানীয় যকায পফবাগ: (ক) এরজজএপ 

দথচ্ছক অথ য আত্মাৎ এ জপত ইউপনয়ন পযলদচ্ছক অচ্ছমাগয দ ালণা কযচ্ছত াচ্ছয। (খ্) অপিি 

পযচ্ছাচ্ছিয পচপিত ইউপনয়ন পযলদ প্রপতপনপধ /কভ যকতযাচ্ছদয পফরুচ্ছি ভাভরা দাচ্ছয়য কযচ্ছত াচ্ছয। 

ূন যাঙ্গ লাম্মাপক প্রপতচ্ছফদন প্রদাচ্ছন 

ফযথ যতা 
ইউপনয়ন পযলদচ্ছক দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ প্রদাচ্ছন পফরম্ব। 

পযচ্ছফগত এফং াভাজজক ুযক্ষ্া 

কাঠাচ্ছভা প্রচ্ছয়াচ্ছগ ফযথ যতা (এটি 

নূনযতভ দমাগযতা নয় তচ্ছফ এটি একটি 

ফাধা পাচ্ছফ পফচ্ছফপচত চ্ছফ)। 

যফতী ফছচ্ছযয জনয দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ প্রদান কযা চ্ছফ না এফং ীভা রঙ্ঘচ্ছনয ভাোয উয 

পবপি কচ্ছয দথাক ফযাি প্রদান স্থপগতকযণ। 

এলজেএসদ্ব ’ি দক্ষতো মূ্লযোয়র্ন সূিকসমূ্হ 

দক্ষতো মূ্লযোয়পর্নি লক্ষত্রসমূ্হ সূিকসমূ্হ 
সপিো্চ্চ 

লিোি 

১.পযকেনা  ফাচ্ছজি 

ঞ্চফাপল যক উন্নয়ন পযকেনা ( জেফাপল যক কভ যপযকেনা ) ৪ 

৩১দভ এয ভচ্ছধয উচ্ছজরা পনফ যাী অপপাচ্ছযয কাচ্ছছ চুিান্ত ফাচ্ছজি  

উন্নয়ন পযকেনা দপ্রযণ 
২ 

ফছয দচ্ছল উন্নয়ন ফাচ্ছজচ্ছিয তুরনায় প্রকৃত উন্নয়ন ফযয় (ফযচ্ছয়য ায) ৩ 



২.আপথ যক পফলয়াফরী (ফযয়, আপথ যক ফযফস্থানা, 

ক্রয় এফং প্রপতচ্ছফদন) 

িচ্ছদয দযজজষ্টায প্রস্তুতযণ/প্রপতটি িদ পচপিতকযণ ২ 

৩১ জরুাই এয ভচ্ছধয ফাপল যক পাফ পফফযনী প্রস্তুত  মথামথ স্থাচ্ছন দপ্রযন ২ 

ভাপক ফযাংক পাফ ভন্য় ২ 

ক্রয়নীপতভারা অনুযণ কচ্ছয ৩১ দ জরুাই এয ভচ্ছধয ক্রয় পযকেনা প্রস্তুত 

কযন। 
২ 

অপিি আপিয পনষ্পপি কযণ ২ 

৩. পনজস্ব যাজস্ব আযণ 

ূফ যফতী অথ যফছচ্ছযয তুরনায় ফপধ যত যাজস্ব আদাচ্ছয়য ায ৪ 

ূফ যফতী ফছচ্ছয পযকপেত পনজস্ব যাজম্ব আচ্ছয়য তুরনায় প্রকৃত যাজস্ব 

আচ্ছয়য পযভাণ 
২ 

৪. পযফীক্ষ্ণ, ম যচ্ছফক্ষ্ণ , স্বেতা  

জফাফপদপতা 

জনাধাযচ্ছণয অফগপতয জনয ফাপল যক আপথ যক পফফযণী, অপিি প্রপতচ্ছফদন  

ফাপল যক ফাচ্ছজি জনম্মুচ্ছখ্ প্রকা কযা 
৪ 

৫. গ্রাভ আদারচ্ছতয কাম যকাপযতা 
গ্রাভ আদারত আইন ২০০৬ অনুযচ্ছণ পনয়পভতবাচ্ছফ গ্রাভ আদারত 

পযচারনা কযা । 
১ 

  দভাি ৩০ 

অদ্বির্ 

 প্রপত ফছচ্ছযয আগষ্ট-পিচ্ছম্বয ভাচ্ছয ভচ্ছধয ইউপনয়ন পযলদভূচ্ছক স্থানীয় যকায পফবাচ্ছগয াচ্ছথ চুজিফি অপিি পাভ য দ্বাযা 

অপিি কযা চ্ছফ। 

 পদ্বতীয় এরজজএপচ্ছত অন্তবুযজিয যফতী ফছয দথচ্ছক অপিি পাভ যভূ ইউপনয়ন পযলচ্ছদয আপথ যক অপিচ্ছিয াচ্ছথ ইউপনয়ন 

পযলদভূ াভাজজক এফং পযচ্ছফগত ুযক্ষ্া ভান ফজায় দযচ্ছখ্চ্ছছ পকনা, ক্রয় ংক্রান্ত িপত মথামথবাচ্ছফ ারন কচ্ছযচ্ছছ 

পকনা, উম্মুি বা অনুষ্ঠান এফং মথামথবাচ্ছফ জনাধাযচ্ছণয জনয তথয উম্মুি কচ্ছযচ্ছছ পক না, এই পফলয়ভূ মাচাই কযচ্ছফ এফং 

প্রপতচ্ছফদচ্ছন উচ্ছিখ্ কযচ্ছফ। 

 ইউপনয়ন পযলচ্ছদয জনয পনচ্ছয়াজজত অপিি পাভ য অপিচ্ছিয াাাপ ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দক্ষ্তা মাচাই কাম যক্রভ পযচারনা 

কযচ্ছফ। 

 প্রকচ্ছেয চতুথ য ফছয দথচ্ছক ইউপনয়ন পযলদভূ স্থানীয় যকায পফবাগ কতৃযক স্বীকৃত অপিি পাভ য পনচ্ছয়াগ কচ্ছয স্থানীয়বাচ্ছফ 

অপিি কাম যক্রভ িন্ন কযচ্ছত াযচ্ছফ। 

 ইউপনয়ন পযলদ অপিিযচ্ছদযচ্ছক ফাপল যক আপথ যক পফফযণী প্রদান কযচ্ছফ এফং অপিিযগণ দম কর তথয চাইচ্ছফ (দমভন: কযা ফই, 

পাচ্ছফয ফই, ক্রয় ংক্রান্ত তথয, য়ািয এফং ইউপনয়ন পযলচ্ছদয বাভূচ্ছয কাম যপফফযণী, য়ািয কপভটিয পফপবন্ন তথয ইতযাপদ), 

তা যফযা কযচ্ছফ। 

 অপিিযগণ প্রচ্ছয়াজচ্ছন ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দয, য়ািয কপভটি/পিভ তত্ত্বাফধান কপভটি এফং জনাধাযচ্ছণয াচ্ছথ আচ্ছরাচনা 

কযচ্ছত াযচ্ছফ। 

 অপিি প্রপতচ্ছফদন চূান্তকযচ্ছণয ূচ্ছফ য অপিিযগণ ইউপনয়ন পযলচ্ছদয াচ্ছথ অপিি ম যচ্ছফক্ষ্ণ পরাপর পনচ্ছয় আচ্ছরাচনা 

কযচ্ছফ। উচ্ছজরা ম যাচ্ছয়য কভ যকতযাচ্ছদয াচ্ছথ অপিিযগণ এই ধযচ্ছণয আচ্ছরাচনা কযচ্ছফ। 

 চূান্ত অপিি প্রপতচ্ছফদচ্ছনয একটি কপ ইউপনয়ন পযলদক প্রদান কযা চ্ছফ। ইউপনয়ন পযলদ পচফ একটি পফজ্ঞপন্ভ দ্বাযা 

জনাধাযণচ্ছক অপিি প্রপতচ্ছফদচ্ছনয প্রাযতা িচ্ছকয অফপত কযচ্ছফ। 

 ইউপনয়ন পযলদ জনাধাযচ্ছণয উপস্থপতচ্ছত চূান্ত অপিি পযচ্ছািয উস্থান কযচ্ছফ। 

অদ্বির্ ম্তোম্পতি দ্বিরুপদ্ধ আদ্ব ল  দ্ধদ্বত 

 অপিি ভতাভচ্ছতয পফরুচ্ছি আপর কযচ্ছত চ্ছর ৩০ পদচ্ছনয ভচ্ছধয ইউনয়ন পযলদচ্ছক আপচ্ছরয আচ্ছফদন কর ায়ক 

নপথে স্থানীয় যকায পফবাচ্ছগ াঠাচ্ছত চ্ছফ। আচ্ছফদচ্ছনয কপ উ পযচারক স্থানীয় যকায এফং উচ্ছজরা পনফ যাী 

অপপাচ্ছযয পনকি াঠাচ্ছত চ্ছফ। 

 আপচ্ছরয উয পবপি কচ্ছয ভাঠ ম যাচ্ছয়য প্রপতচ্ছফদচ্ছনয জনয স্থানীয় যকায পফবাচ্ছগয ক্ষ্ দথচ্ছক উ-পযচারক স্থানীয় 

যকাযচ্ছক দাপয়ত্ব দদয়া চ্ছত াচ্ছয। 



 উ-পযচারক স্থানীয় যকায এয প্রপতচ্ছফদন, এফং অনযানয ংপিষ্ট তথয/উাি (প্রচ্ছয়াজন চ্ছর অপিি পযপবউ পাচ্ছভ যয াচ্ছথ 

আচ্ছরাচনা াচ্ছচ্ছক্ষ্) এয উয পবপি কচ্ছয আপর গ্রচ্ছণয ৩০ পদচ্ছনয ভচ্ছধয স্থানীয় যকায পফবাচ্ছগয ক্ষ্ দথচ্ছক ইউপনয়ন 

পযলদচ্ছক আপচ্ছরয চূান্ত পরাপর জানাচ্ছনা চ্ছফ। 

 মপদ আপর প্রজক্রয়ায ভাধযচ্ছভ পফরূ অপিি ভতাভত পযফতযন য়, তচ্ছফ উি ইউপনয়ন পযলদ যফতী ফছচ্ছযয জনয দভৌপরক 

দথাক ফযাদ্দ প্রাপন্ভয জনয পফচ্ছফপচত চ্ছফ এফং ঐ ইউপনয়চ্ছনয জনয অপতপযি অপিচ্ছিয প্রচ্ছয়াজন চ্ছফ না। 

*উচ্ছিখ্য দম, ইউপনয়ন পযলদ অফযই অপিি কাম যক্রভ ভাপন্ভয ছয় ভাচ্ছয ভচ্ছধয কর ধযচ্ছণয অপিি আপিয পনষ্পপি কযচ্ছফ। 

প্রোদ্বতষ্ঠোদ্বর্নক এিং িোস্তিোয়র্ন িযিস্থো েোতীয়   ো্য়: প্রপেক্ট দ্বিয়োদ্বিং কদ্বম্ঠর্ 

 প্রকে ফাস্তফায়ন কাচ্ছজ পনচ্ছদযনা  তত্ত্বাফধাচ্ছনয জনয জাতীয় ম যাচ্ছয় একটি প্রচ্ছজক্ট পিয়াপযং কপভটি থাকচ্ছফ। 

 নীয় যকায পফবাচ্ছগয পচফ দাপধকাযফচ্ছর উি কপভটিয বাপত চ্ছফন। 

 জাতীয় ম যাচ্ছয় এরজজএপিঃ২ ফাস্তফায়চ্ছনয জনয স্থানীয় যকায পফবাচ্ছগয একজন অপতপযি পচফ জাতীয় প্রকে 

পযচারচ্ছকয (এনপপি) দাপয়ত্ব ারন কযচ্ছফন। 

 স্থানীয় যকায পফবাচ্ছগয মুগ্ম পচফ/ উ পচফ (ইউপ / অপিি/ ভপনিপযং  ভূরযায়ন) প্রকচ্ছেয দপাকার চ্ছয়ে পাচ্ছফ প্রকে 

ফাস্তফায়চ্ছনয কাচ্ছজ ায়তা কযচ্ছফন। 

 ফাংরাচ্ছদ যকাচ্ছযয উপচফ ম যাচ্ছয়য দুই জন কভ যকতযা উ-প্রকে পযচারক (পিপপি) পচ্ছচ্ছফ জাতীয় প্রকে পযচারকচ্ছক 

প্রকে ফাস্তফায়চ্ছন ায়তা কযচ্ছফন। 

 জাতীয় স্থানীয় যকায ইনপিটিউি (এনআইএরজজ), রুযার দিচ্ছবরাচ্ছভে একাচ্ছিচ্ছভী (আযপিএ)  ফাংরাচ্ছদ একাচ্ছিভী পয 

রুযার দিচ্ছবরাচ্ছভে (ফািয) দক্ষ্তা ফজৃিভূরক কাম যক্রভ পযচারনা  ভন্য় াধন কযচ্ছফ। 

লেলো সম্ন্বয় কদ্বম্ঠর্ি কোিোপম্ো (দ্বিদ্বসদ্বস) 

দজরা প্রাক বাপত 

দজরায কর উচ্ছজরা পযলদ দচয়াযভযান দয 

দজরায কর উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায দয 

প্রপত উচ্ছজরা দথচ্ছক ম যায়ক্রচ্ছভ একজন কচ্ছয উচ্ছজরা বাই দচয়াযভযান দয 

প্রপত উচ্ছজরা দথচ্ছক ম যায়ক্রচ্ছভ একজন কচ্ছয ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দচয়াযভযান দয 

প্রপত উচ্ছজরা দথচ্ছক ম যায়ক্রচ্ছভ একজন কচ্ছয ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ভপরা দয দয 

দজরা ম যাচ্ছয় ংপিষ্ট যকাযী দন্ভচ্ছযয প্রধান দয 

ুীর ভাচ্ছজয প্রপতপনপধ (৩-৫ জন) দয 

উপযচারক স্থানীয় যকায দয পচফ 

লেলো সম্ন্বয় কদ্বম্ঠর্’ি (দ্বিদ্বসদ্বস) কো ো্িলী 

 উপযচারক স্থানীয় যকায প্রদি লাম্মাপক অগ্রগপত প্রপতচ্ছফদন ম যাচ্ছরাচনা এফং প্রকচ্ছেয ফাস্তফায়ন অগ্রগপত ম যচ্ছফক্ষ্ণ 

 দথাক ফযাচ্ছদ্দয অধীন পিভ/দফা পচপিতকযণ, প্রণয়ন এফং ফাস্তফায়চ্ছন উচ্ছজরা  ইউপনয়ন পযলদগুচ্ছরাচ্ছক প্রচ্ছয়াজন 

অনুমায়ী পদকপনচ্ছদ যনা  যাভ য প্রদান 

 দজরা ম যাচ্ছয় অপবচ্ছমাগ পনিঃষ্পপিকযণ িপতয ফযফস্থানা  তদাযকীকযণ 

 ইউপনয়ন পযলদ ফা পফজজপপ এয দকান পিান্ত/কাম যক্রভ মা ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ফযফস্থানা অথফা দথাক ফযাদ্দ ফযফাচ্ছযয 

পফলচ্ছয়য াচ্ছথ িিৃ এভন দকান পফলচ্ছয় স্থানীয় জনগণ, টঠকাদায/দযেদাতা অথফা দকান গররু কতৃযক উত্থাপত দকান 

অপবচ্ছমাগ/আপিয পফলচ্ছয় আচ্ছরাচনা কযা। 

 উপযচারক স্থানীয় যকায কতৃযক প্রদি অগ্রগপত  ভপনিপযং প্রপতচ্ছফদচ্ছনয উচ্ছিখ্চ্ছমাগয অংভূ ম যাচ্ছরাচনা কযা এফং 

ইউপনয়ন পযলদ অাচ্ছযনার ভযানুচ্ছয়র  স্থানীয় যকায (ইউপনয়ন পযলদ) আইন, ২০০৯ অনুমায়ী প্রচ্ছয়াজনীয় পিান্ত 

গ্রণ 

 ইউপনয়ন পযলদভূচ্ছক ভয় ভচ্ছতা ায়তা দদয়ায জনয উচ্ছজরা ম যাচ্ছয় যকাযী পফবাগভূচ্ছক পনচ্ছদযনা প্রদান 

 এরজজএপিঃ২ ংপিষ্ট কাম যক্রভ; দমভন দক্ষ্তা ফজৃি, পনযীক্ষ্ণ প্রবৃপতয ভন্য় াধন। 

উ পেলো   ো্পয় সোর্র্ন 



উ পেলো লথ্োক িিোে কদ্বম্ঠর্ (দ্বিজেদ্বসদ্বস) গির্ন 

উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায বাপত 

উচ্ছজরায কর ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান দয 

ইউপনয়ন পযলদ দথাক ফযাচ্ছদ্দয ফযাংক অযাকাউে পযচারনাকাযী ভপরা ইউপনয়ন পযলদ দয দয 

উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায ভচ্ছনানীত উচ্ছজরা পযচ্ছা য িীচ্ছভয (ইউআযটি) কচ্ছয়কজন দয দয 

কাপয প্রচ্ছকৌরী, এরজজইপি দয পচফ 

* উচ্ছজরা দচয়াযভযান  উ পযচারক স্থানীয় যকায আভন্ত্রণ ক্রচ্ছভ পফজজপপ বায় অংগ্রণ কযচ্ছফন। 

দ্বিজেদ্বসদ্বসি কো ো্িদ্বল 

দ্বিজেদ্বসদ্বস দ্বর্নম্মদ্বলদ্বিত দ্বিষপয় ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষদসমূ্হপক  িোম্শ ্ ও সহোয়তো প্রদোর্ন কিপি 

 ৫ ফছয দভয়াদী পযকেনা প্রণয়ন; 

 তদ্বততা পযাচ্ছযয রচ্ছক্ষ্য ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক দকৃত পিভ তাপরকা ম যাচ্ছরাচনা কচ্ছয ভতাভত প্রদান; 

 পিচ্ছভয কাপযগযী  আপথ যক ম্ভাফযতা ভূরযায়ন; 

 পফপবন্ন ংস্থায চ্ছঙ্গ mgš^q  তাচ্ছদয ায়তা পনজিতকযণ; 

 ইউপনয়ন পযলদভূচ্ছয ভচ্ছধয এফং উচ্ছজরায চ্ছঙ্গ তথয পফপনভয় পনজিতকযণ; 

 উচ্ছজরা পযলদ ফা অনযানয ংস্থায ভাধযচ্ছভ পযকপেত ফা ফাস্তফাপয়ত পিচ্ছভয দক্ষ্চ্ছে অপবন্ন/অনুরূ না য়ায পফলয়টি 

পনজিতকযণ; 

 াভাজজক  পযচ্ছফগত পদক দথচ্ছক মথামথ তকযতা Aej¤^b এফং াভাজজক  পযচ্ছফগত ুযক্ষ্া িপত অনুযণ 

পনজিতকযণ; 

 ফাচ্ছজি  ফাপল যক উন্নয়ন কভ যূচী ফাস্তফায়ন অগ্রগপত ম যাচ্ছরাচনা; 

 উচ্ছজরা ম যাচ্ছয় mgš^q /অথফা স্তচ্ছক্ষ্চ্ছয প্রচ্ছয়াজন যচ্ছয়চ্ছছ এভন পফলচ্ছয় দচ্ছক্ষ্ গ্রণ কযা; 

 ইউপনয়ন পযলদ এফং উচ্ছজরাভূচ্ছয জনয ক্ষ্ভতা ফজৃি  াযস্পপযক পখ্ন কাম যক্রচ্ছভয mgš^q  ায়তা প্রদান; 

 প্রকচ্ছেয চতুথ য ফছচ্ছয ¯^xK…Z প্রপতষ্ঠানভূচ্ছয ভধয দথচ্ছক পনযীক্ষ্া-প্রপতষ্ঠান দফচ্ছছ দনয়া এফং পনযীক্ষ্া দক্ষ্তা ভূরযায়ন 

ূচকভূচ্ছয চাপদা অনুমায়ী দক্ষ্তায ভান উন্নয়ন পনজিতকযণ। 

উ - দ্বিিোলক স্থোর্নীয় সিকোি 

 উ-পযচারক স্থানীয় যকায ইউপনয়ন পযলদ পযদ যন কযচ্ছফন  প্রকে ফাস্তফায়চ্ছন প্রচ্ছয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযচ্ছফন; 

 দজরা ম যাচ্ছয়য প্রপতচ্ছফদন প্রণয়ন কযচ্ছফন; 

 প্রকে ফাস্তফায়চ্ছন দজরা  উচ্ছজরা ম যাচ্ছয় ক্ষ্ভতা ফজৃি  অনযানয কাম যক্রচ্ছভয জনয দপ্রপযত তপফর ফযফস্থানায দাপয়ত্ব 

ারন কযচ্ছফন; 

 ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক দাপখ্রকৃত পযকেনাভূ ম যাচ্ছরাচনা  ভতাভত প্রদাচ্ছনয জনয পফজজপপচ্ছক প্রচ্ছয়াজনীয় ায়তা 

প্রদান; 

 পফজজপপ‟য ভাঠ ম যাচ্ছয়য কাম যক্রভ তদাযপক এফং পনয়পভত বা অনুষ্ঠান পনজিত কযচ্ছফন; 

 পযকোনা অনুমায়ী অপিি কাম যক্রভ পযচারনায পফলয়টি পনজিত কযচ্ছফন; 

 দজরা mgš^q  কপভটি এয দয-পচফ পচ্ছচ্ছফ দাপয়ত্ব ারন কযচ্ছফন । 

দ্বিঠিক্ট ফযোদ্বসদ্বলপর্র্ি (দ্বিএফ) 

 প্রপত দজরায় একজন পিএপ দাপয়ত্ব ারন কযচ্ছফন। তচ্ছফ দকান দজরায় ১০০ এয অপধক ইউপনয়ন পযলদ থাকচ্ছর ২ জন 

পিএপ দাপয়ত্ব ারন কযচ্ছফন। 

 পদ্বতীয় এরজজএপ ফাস্তফায়চ্ছন পনপদযষ্ট দাপয়ত্ব ারচ্ছনয জনয উ পযচারক স্থানীয় যকায, পফজজপপ  ইউপনয়ন পযলদচ্ছক 

পিএপ ায়তা প্রদান কযচ্ছফন; 

 উপযচারক স্থানীয় যকায এফং উচ্ছজরা পনফ যাী অপপাযগণচ্ছক স্থানীয় যকায প্রপতষ্ঠানভূচ্ছয ভপনিপযং  তদাযকী 

কাম যক্রচ্ছভ ায়তা প্রদান কযচ্ছফন; 



 পদ্বতীয় এরজজএপ ফাস্তফায়চ্ছনয অগ্রগপত ম যাচ্ছরাচনায জনয দজরা mgš^q কপভটিয বা অনুষ্ঠাচ্ছন উপযচারক স্থানীয় 

যকাযচ্ছক ায়তা প্রদান কযচ্ছফন; 

 উচ্ছজরা পযচ্ছা য টিভ কতৃযক প্রদি প্রপক্ষ্ণ কাম যক্রচ্ছভয গুণগতভান পনজিতকযচ্ছণ প্রচ্ছয়াজনীয় ফযফস্থা গ্রণ পযচ্ছোয 

প্রপক্ষ্ণ আচ্ছয়াজন এফং াযস্পপযক পখ্ন কাম যক্রচ্ছভ ায়তা প্রদান কযচ্ছফন; 

 পদ্বতীয় এরজজএপ ফাস্তফায়চ্ছনয তররুটিভূ পচপিতকযণ এফং তা ংচ্ছাধচ্ছন ইউপনয়ন পযলদচ্ছক যাভ য প্রদান কযচ্ছফন; 

 ইউপনয়ন পযলদভূ মাচ্ছত কাপযগপয পফবাগভূচ্ছয ায়তা ায় দজনয উপযচারক স্থানীয় যকায এফং উচ্ছজরা 

পনফ যাী অপপাযচ্ছক ায়তা প্রদান কযচ্ছফন। 

উ পেলো দ্বর্নিো্হী অদ্বফসোি এি ভূদ্বম্কো 

 উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায পদ্বতীয় এরজজএপ‟য ফাস্তফায়ন কাজ তদাযপক কযচ্ছফন; 

 উচ্ছজরা কাপযগপয পফবাগ কতৃযক ইউপনয়ন পযলচ্ছদয প্রচ্ছয়াজন অনুমায়ী কাপযগপয ায়তা প্রাপন্ভ পনজিত কযচ্ছফন; 

 উচ্ছজরা পযলদ বায় পদ্বতীয় এরজজএপ‟য ফাস্তফায়ন অগ্রগপত  ভযা পনচ্ছয় আচ্ছরাচনা কযচ্ছফন; 

 বাপত পচ্ছচ্ছফ প্রপত পতন ভা অন্তয পফজজপপ এয বা পযচারনা কযচ্ছফন; 

 প্রকচ্ছেয অগ্রগপত ম যাচ্ছরাচনা কযা প্রকচ্ছে অংগ্রণকাযী ইউপনয়নভূচ্ছয ভচ্ছধয বার অপবজ্ঞতাভূ পফপনভয় পনজিত 

কযচ্ছফন; 

 ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক দাপখ্রকৃত পযকেনা/ফাচ্ছজিভূ ম যাচ্ছরাচনা কচ্ছয ভতাভত প্রদান কযচ্ছফন; 

 এরজজএপিঃ২-এয অধীন দম দকান ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পফপবন্ন কপভটিয আপি/দ্বন্দ প্রভচ্ছন ায়তা কযচ্ছফন; 

 পদ্বতীয় এরজজএপ‟য কাম যক্রভ তদাযপক এফং দজরা  স্থানীয় যকায পফবাগচ্ছক প্রপতচ্ছফদন দপ্রযণ কযচ্ছফন; 

 উচ্ছজরা পযচ্ছা য টিচ্ছভয প্রধান পচ্ছচ্ছফ ইউপনয়ন পযলদভূচ্ছয ক্ষ্ভতা ফজৃিচ্ছত ায়তা প্রদান কযচ্ছফন। 

ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষদ লহল্প লোইর্ন (UP Help Line) 

 ইউপনয়ন পযলদ প্রপতপনপধ/ কভ যকতযা, প্রকচ্ছেয কর অংীদায এফং জনাধাযণচ্ছক াফ যক্ষ্পণকবাচ্ছফ পফপবন্ন তথয প্রদাচ্ছনয 

জনয একটি ইউপনয়ন পযলদ দে রাইন প্রপতষ্ঠা কযা চ্ছফ। 

 দম দকান ফযজি একটি পফচ্ছল b¤^‡i দভাফাইর দপাচ্ছনয ভাধযচ্ছভ এই ায়তা দকন্দ্র দথচ্ছক ইউপনয়ন পযলদ  এয প্রকে 

ফযফস্থানা িচ্ছকয প্রচ্ছয়াজনীয় তথয জানচ্ছত াযচ্ছফন। 

ের্ন সপিতর্নতোমূ্লক প্রিোিোদ্বভ োর্ন 

 প্রপত আপথ যক ফছচ্ছযয শুরুচ্ছত স্থানীয় যকায পফবাগ কতৃযক পনচ্ছয়াগপ্রান্ভ তথয দফা প্রদানকাযী প্রপতষ্ঠাচ্ছনয ভাধযচ্ছভ একটি াপফ যক 

চ্ছচতনতা/আই ই প কাম যক্রভ পযচাপরত চ্ছফ। 

 এ ধযচ্ছণয প্রচাযাপবমান কাম যক্রচ্ছভয ভাধযচ্ছভ ংপিষ্ট কর ক্ষ্চ্ছক (স্থানীয় জনাধাযণ, ুীর ভাজ, ইউপনয়ন পযলদ এফং 

স্থানীয় যকাযী কভ যকতযা-কভ যচাযী) দভৌপরক তথযাপদ প্রদান কযা চ্ছফ। 

ম্দ্বিউল-২ অংশগ্রহেমূ্লক  দ্বিকল্পর্নো 

অংশগ্রহেমূ্লক  দ্বিকল্পর্নো 

 দ্বিকল্পর্নো 

স্থানীয় যকায (ইউপনয়ন পযলদ) আইন ২০০৯ অনুাচ্ছয ইউপনয়ন পযলদচ্ছক জন অংগ্রণভূরক প্রজক্রয়ায় ঞ্চফাপল যক  অনযানয 

পফপবন্ন দভয়াচ্ছদয পযকেনা প্রণয়ন কযচ্ছত চ্ছফ। য়ািয বাভূ কতৃযক পযকেনা বা আচ্ছয়াজন কচ্ছয স্থানীয় জনাধাযণ ভযাভূ 

পচপিত  অগ্রাপধকায পনরূণ কযচ্ছফ এফং পযকেনায় দগুচ্ছরা অন্তবুযি চ্ছফ। ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পযকেনা ফাস্তফায়চ্ছনয ম্ভাফয 

ফাচ্ছজি এফং প্রচ্ছজক্ট ফাস্তফায়চ্ছনয ভয়ীভা উচ্ছিখ্ থাকচ্ছফ। পযকেনা অফযই ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পনজস্ব যাজস্ব আয় এফং অনযানয 

ম্ভাফয কর আচ্ছয়য উৎচ্ছয উয পবপি কচ্ছয প্রণীত চ্ছফ। 

 দ্বিকল্পর্নোি র্নীদ্বতসমূ্হ 



 দ্বিকল্পর্নোি র্নীদ্বতসমূ্হ 

াধাযণত জাতীয় উন্নয়ন পযকেনা এফং জনগচ্ছণয প্রচ্ছয়াজচ্ছনয অগ্রাপধকায পফচ্ছফচনা কচ্ছয ইউপনয়ন পযলদ পিভ ফাস্তফায়ন এফং দফা 

প্রদান কচ্ছয। ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পযকেনা জাতীয় পযকেনায অং। স্থানীয় চাপদা, জনগচ্ছণয প্রচ্ছয়াজচ্ছনয অগ্রাপধকায, িচ্ছদয 

প্রাযতা, কাপযগপয দক্ষ্তা, দাপযদ্র হ্রা এফং অনযানয আনুলপঙ্গক পফলয় পফচ্ছফচনায পবপিচ্ছত পিভ পনফ যাচন  দফা পনজিত কযচ্ছত চ্ছফ। 

স্থানীয় যকায (ইউপনয়ন পযলদ) আইন ২০০৯-এ ফপণ যত কাম যাফপর এফং পনম্নফপণ যত িপত অনুাচ্ছয ইউপনয়ন পযলদ দফা প্রদান এফং 

পিভ গ্রণ কযচ্ছফ: 

 পিভ গ্রণ  ফাস্তফায়চ্ছনয ভয় ভগ্র ইউপনয়নচ্ছক একটি ইউপনি পচ্ছচ্ছফ পফচ্ছফচনা কযচ্ছত চ্ছফ। 

 পিভ গ্রণ এফং ফাস্তফায়চ্ছনয দক্ষ্চ্ছে য়ািয অথফা ভগ্র ইউপনয়চ্ছনয ংখ্যাগপযষ্ঠ ভানুচ্ছলয করযাণ  দফায পফলয়টি অগ্রাপধকায 

পদচ্ছত চ্ছফ। 

 পনফ যাপচত পিভ  দফাভূ দ্রতু পর কযচ্ছফ এফং িী এরাকায় দাপযদ্রযপফচ্ছভাচচ্ছন ায়ক চ্ছফ। 

 পিভ  দফাভূরক কভ যূপচ গ্রচ্ছণয ভয় কভ যংস্থান ৃটষ্ট পফচ্ছল কচ্ছয নাযী এফং দুদযাগ্রস্ত জনগচ্ছণয কভ যংস্থাচ্ছনয পফলয়টি 

পফচ্ছফচনা কযচ্ছত চ্ছফ। 

 পিভ ফাস্তফায়চ্ছনয দক্ষ্চ্ছে একটি ইউপনয়ন পযলদ উচ্ছজরা পযলদ এফং দজরা পযলচ্ছদয অংীদায চ্ছত াচ্ছয। 

 একাপধক ইউপনয়ন পযলদ তাচ্ছদয াধাযণ ¯^v‡_© দমৌথবাচ্ছফ পিভ ফাস্তফায়ন কযচ্ছত াযচ্ছফ। 

 পিভ পনফ যাচন এফং িদ ংগ্রচ্ছয জনয ইউপনয়ন পযলদ য়ািয এফং ইউপনয়ন য যযাচ্ছয় জন অংগ্রচ্ছণয ভাধযচ্ছভ ইউপনয়ন 

পবপিক উনরনয়ন কভ যপযকেনা ততপয কযচ্ছফ। 

 পিভ গ্রণ  ফাস্তফায়চ্ছনয দক্ষ্চ্ছে ইউপনয়ন পযলদ পযচ্ছফ ংযক্ষ্ণ, Rb¯^v¯‟¨, াভাজজক পনযািা  ুযক্ষ্ায প্রপত পফচ্ছল 

গুরুত্বাচ্ছযা কযচ্ছফ। পিভ গ্রণ  ফাস্তফায়চ্ছনয ভয় এভন দকাচ্ছনা কাম যক্রভ গ্রণ কযচ্ছফ না মায পচ্ছর পযচ্ছফ পফন্ন য়, 

ভানুলচ্ছক তায ইোয পফরুচ্ছি ফাস্তুচুযত চ্ছত য়, ভানুচ্ছলয জীপফকায থ রুি য় অথফা অনয দকাচ্ছনা দনপতফাচক াভাজজক 

প্রবাফ চ্ছ। 

 পফপবন্ন উৎ এফং পনজস্ব আয় দথচ্ছক প্রান্ভ অথ য দ্বাযা ইউপনয়ন পযলদ দম পিভ ফাস্তফায়ন কযচ্ছফ তা পনফ যাচন কযচ্ছফ ইউপনয়ন 

পযলচ্ছদয ঞ্চফাপল যক পযকেনা অথফা অনযানয দভয়াপদ পযকেনা দথচ্ছক মা গ্রণ কযা চ্ছয়চ্ছছ জন অংগ্রচ্ছণয পবপিচ্ছত। 

 স্থানীয় যকায (ইউপনয়ন পযলদ) আইন ২০০৯- এ দম কাম যাফপর  দাপয়ত্ব ইউপনয়ন পযলদচ্ছক প্রদান কযা চ্ছয়চ্ছছ তা 

ফাস্তফায়চ্ছনয জনয এরজজএপ:২- এয দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ অথফা দক্ষ্তা পবপিক দথাক ফযাদ্দ ফযফায কযা মাচ্ছফ। 

দ্বর্নম্নিদ্বেত্ লক্ষপত্র এলজেএসদ্ব :২-এি অথ্ ্ িযয় কিো  োপি র্নো 

1. ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান, দয পকংফা কভীচ্ছদয দফতন, ভজপুয পকংফা অনয দকাচ্ছনা ুপফধা দদয়া। 

2. কু্ষ্দ্র অথ যায়ন দকাচ্ছনা অথ যননপতক দফা দমখ্াচ্ছন কু্ষ্দ্র ফযফায উচ্ছদযাচ্ছগ ঋণ যফযা কযা য়। 

3. এভন দকাচ্ছনা প্রকে গ্রণ কযা মাচ্ছফ না, মায দনপতফাচক পযচ্ছফগত/াভাজজক প্রবাফ আচ্ছছ। 

4. ধভীয় প্রপতষ্ঠাচ্ছনয াচ্ছথ ংমুি দকাচ্ছনা প্রকচ্ছে পফপফজজ/পপফজজ তপফর দথচ্ছক অথ যায়ন কযা মাচ্ছফ না। 

5. ইউপনয়ন পযলচ্ছদয অফকাঠাচ্ছভা, দদয়ার পনভ যাণ, আফাফে  মন্ত্রাপত ংক্রান্ত দকাচ্ছনা প্রকচ্ছে পফপফজজ/পপফজজ তপফর 

দথচ্ছক অথ যায়ন কযা মাচ্ছফ না। 

 দ্বিকল্পর্নো কদ্বম্ঠর্ 

প্রপতটি ইউপনয়চ্ছন পযকেনা কপভটি থাকচ্ছফ। ইউপনয়ন পযলচ্ছদয একজন দয এয বাপত ফা আহ্বায়ক চ্ছফন। অনযানয দয, 

ইউপ পচফ, ইউপনয়ন পযলচ্ছদ স্তান্তপযত যকাপয দন্ভচ্ছযয প্রধানগণ পযকেনা কপভটিয দয চ্ছফন। উন্নয়ন পযকেনা ততপযচ্ছত 

াযদী ফা দক্ষ্ দকাচ্ছনা ফযজিচ্ছক এ কপভটিয দয পচ্ছচ্ছফ অন্তবুযি কযা দমচ্ছত াচ্ছয। ইউপনয়চ্ছনয পযকেনা প্রস্তুত কযায ভয় 

পযকেনা কপভটি পনম্নফপণ যত িপত অনুযণ কযচ্ছফ : 

 য়ািয কপভটিয ভাধযচ্ছভ স্থানীয় জনাধাযচ্ছণয চ্ছঙ্গ দমাগাচ্ছমাগ  ভতপফপনভয় কযচ্ছফ। 

 পিভ পচপিত কযচ্ছফ এফং এয কাপযগপয পদকগুচ্ছরা পফচ্ছিলণ কযচ্ছফ। 

 পযকেনা দকৌচ্ছরয ছক প্রস্তুত কযচ্ছফ। পকবাচ্ছফ পযকেনা ফাস্তফ রূ রাব কযচ্ছফ, পফপবন্ন কপভটিয বূপভকা পক চ্ছফ, 

অনুচ্ছভাদন প্রজক্রয়া, দযকিয ংযক্ষ্ণ ইতযাপদ এয অন্তবুযি চ্ছফ। 

 পিভভূচ্ছয তাপরকা প্রস্তুত কযচ্ছফ এফং এগুচ্ছরায ভচ্ছধয অগ্রাপধকায পনণ যয় কযচ্ছফ। 



ম্তদ্বিদ্বর্নম্য় ও অগ্রোদ্বর্কোি দ্বর্নরূ ে 

স্থানীয় যকায (ইউপনয়ন পযলদ) আইন ২০০৯ অনুাচ্ছয ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দাপয়ত্ব ুলরঠুবাচ্ছফ ারচ্ছনয জনয এিা প্রতযাপত দম 

ইউপনয়ন পযলদ ঞ্চফাপল যক পযকেনা, ফাপল যক পযকেনা  অনযানয দভয়াপদ পযকেনা প্রণয়ন কযচ্ছফ। ইউপনয়ন ম যাচ্ছয় পযকেনা 

পনম্নফপণ যত নীপতভারায আচ্ছরাচ্ছক প্রণীত য়া ফাঞ্ছনীয়। 

 য়ািয বায ভাধযচ্ছভ উনু্পি জনবা কচ্ছয ফযাকবাচ্ছফ জনগচ্ছণয অংগ্রচ্ছণয ভাধযচ্ছভ জন অংগ্রণভূরক প্রজক্রয়ায় স্থানীয় 

জনগচ্ছণয চাপদা পনরূণ  অগ্রাপধকায পনণ যয় কযা। 

 ভয়ভত ইউপনয়ন ম যাচ্ছয় উন্নয়ন পযকেনা  ফাচ্ছজি প্রণয়ন কযা। 

 ফৃিয জনাধাযচ্ছণয জনয ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পযকেনা  ফাচ্ছজি উনু্পি কযা। এরজজএপ:২- এয দক্ষ্চ্ছে ইউপনয়ন 

পযলদচ্ছক মখ্ন দপফররুয়াপয/ভাচয ভাচ্ছ ফাৎপযক দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ জাপনচ্ছয় দদয়া য় ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযানচ্ছক 

পনম্নফপণ যত কাজ কযচ্ছত চ্ছফ :  

1. একটি উনু্পি বা আহ্বান কযচ্ছত চ্ছফ দমখ্াচ্ছন কর ইউপ দয এফং স্থানীয় জনাধাযণ অং পনচ্ছফন। দখ্াচ্ছন 

ফাচ্ছজি ফযাচ্ছদ্দয পযভাণ জাপনচ্ছয় দদয়া চ্ছফ এফং তাচ্ছদয পনজ পনজ অপধচ্ছক্ষ্চ্ছে জন অংগ্রণ প্রজক্রয়ায় উন্নয়ন 

পযকেনায অগ্রাপধকায পচপিত কযায আহ্বান জানাচ্ছফন। 

2. ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দনাটি দফাচ্ছিয দভৌপরক দথাক ফযাচ্ছদ্দয পযভাণ জনভচ্ছক্ষ্ িাপনচ্ছয় পদচ্ছফন এফং এ তথয ফযাক 

প্রচায কযচ্ছফন। 

য়ািয বায বায় য়াচ্ছিযয উন্নয়ন কাম যক্রভ এফং ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পফগত ফছচ্ছযয ফাপল যক প্রপতচ্ছফদন ম যাচ্ছরাচনা কযায পফধান 

যচ্ছয়চ্ছছ। এচ্ছত পফগত বায পিান্ত ফাস্তফায়ন অগ্রগপত ম যাচ্ছরাচনা কযা চ্ছফ। ংপিষ্ট য়াচ্ছিযয ইউপ দয এফং ইউপনয়ন পযলচ্ছদয 

দচয়াযভযান পফগত বায পিান্ত ফাস্তফায়ন না য়ায পফলচ্ছয় দায়ী থাকচ্ছফন। প্রচ্ছতযক য়ািয দয ংপিষ্ট ংযপক্ষ্ত আচ্ছনয ভপরা 

দযচ্ছক পনচ্ছয় একচ্ছে য়ািযবায বা আহ্বান কযচ্ছফন এফং এরজজএপ:২-এয ফযাদ্দ এফং অনযানয ফযাদ্দ িচ্ছকয জনাধাযণচ্ছক 

অফপত কযচ্ছফন। তাছাা পযকেনায প্রজক্রয়া এফং ফযাদ্দকৃত অথ য ফযচ্ছয়য দমাগযতা  অচ্ছমাগযতায ংপক্ষ্ন্ভ ফযাখ্যা প্রদান কযচ্ছত চ্ছফ। 

এরজজএপ:২-এয আতায় গটঠত য়ািয কপভটি এ বায প্রচ্ছয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযচ্ছফ। এ বায উচ্ছদ্দয চ্ছে য়ািয ম যাচ্ছয়য 

উন্নয়ন পযকেনা প্রস্তুত এফং অগ্রাপধকায পনরূণ, ইউপনয়ন পযলচ্ছদ উস্থান কযা, মাচ্ছত তা ইউপনয়ন উন্নয়ন পযকেনায় স্থান ায়। 

য়ািয বায দনাটি ূচ্ছফ যই জাপয কযচ্ছত চ্ছফ এফং স্থানীয় জনাধাযণচ্ছক বায় উপস্থত থাকায জনয অনুচ্ছযাধ কযচ্ছফ মাচ্ছত তাযা তাচ্ছদয 

ইউপনয়চ্ছনয প্রস্তাপফত উন্নয়ন চাপদা পচপিত কযচ্ছত াচ্ছয। ইউপনয়ন পযলদ ঞ্চফাপল যক পযকেনা প্রণয়ন কযচ্ছফ। প্রথভ ফছয এফং 

যফতী ফছযভূচ্ছ দম কর পিভ ফাস্তফাপয়ত চ্ছফ তা ঞ্চফাপল যক পযকেনায় উচ্ছিখ্ থাকচ্ছফ। পদ্বতীয় ফৎচ্ছয ঞ্চফাপল যক পযকেনা 

ংচ্ছাধন কযা চ্ছফ এফং ফাপল যক পযকেনা প্রণীত চ্ছফ জনগচ্ছণয চাপদা  অগ্রাপধকায পফচ্ছফচনা কচ্ছয। য়ািয বায় য়ািয কপভটি 

ফ যাত্মক দচষ্টা চারাচ্ছফ মাচ্ছত য়াচ্ছিযয অপধক ংখ্যক ভানুচ্ছলয ভতাভত গ্রণ কযা ম্ভফ য় এফং বায় উপস্থপতয পযভাণ য়াচ্ছিযয 

দভাি দবািায এয ৫ তাংচ্ছয কভ না য়। য়াচ্ছিযয ংযপক্ষ্ত আচ্ছনয পনফ যাপচত ভপরা দয ঐ য়াচ্ছিযয নাযী ভাচ্ছজয ভতাভত 

উস্থান কযায পফলয়টি পনজিত কযচ্ছফন। য়ািয বায ভূর বা অনুষ্ঠাচ্ছনয ূচ্ছফ য দকফর ভপরাচ্ছদয জনয একটি থৃক বা আহ্বান 

কযা দমচ্ছত াচ্ছয। এয য ভপরাচ্ছদয প্রস্তাফ এফং অগ্রাপধকাযভূ ভপরা দয য়ািয বায বায় উস্থান কযচ্ছফন। 

অংশগ্রহেমূ্লক  দ্বিকল্পর্নো প্রজিয়োি দ্বিদ্বভন্ন   ো্য়সমূ্হ 

য়ািয বায প্রপতটি বায় পিভ প্রস্তাফভূ, পিচ্ছভয অগ্রাপধকাযভূ এফং ফাস্তফায়নচ্ছমাগয পিভ পচপিত কযা চ্ছফ। অংগ্রণভূরক 

পযকেনা প্রজক্রয়ায় দভাি ৫টি ম যায় অনুযণ কযচ্ছত চ্ছফ (ক) পযকেনা ম যায়-১: য়ািয বায প্রস্তুপতভূরক কাজ; (খ্) পযকেনা 

ম যায়-২: প্রাথপভক তথয ংগ্র; (গ) পযকেনা ম যায়-৩: য়ািয বায বা; ( ) পযকেনা ম যায়-৪: ইউপনয়ন উন্নয়ন পযকেনা; এফং 

(ঙ) পযকেনা ম যায়-৫: ঞ্চফাপল যক পযকেনা এফং ফাপল যক পযকেনা জনভচ্ছক্ষ্ প্রকা। 

 দ্বিকল্পর্নো   ো্য় -১ ওয়োি ্সভোি প্রস্তুদ্বতমূ্লক কোে 

 অংগ্রণভূরক পযকেনায প্রথভ দচ্ছক্ষ্ চ্ছে ইউপনয়ন পযলচ্ছদয বায় ভয়ূপচ পনধ যাযণ য়ািয বায বা 

অনুষ্ঠাচ্ছনয পিান্ত গ্রণ কযা। 

 য়ািয বায পযকেনা অপধচ্ছফন আচ্ছয়াজচ্ছনয জনয য়ািয ম যাচ্ছয় কপভটি গঠন কযা। 

 দ্বিকল্পর্নো   ো্য় -২ প্রোথ্দ্বম্ক তথ্য সংগ্রহ 



 এরাকায অফস্থা এফং অপধফাীচ্ছদয জীফনমাোয উয পবপি কচ্ছয দছাি দছাি দর দ্বাযা উন্নয়ন চাপদা পনরূণ কযচ্ছত চ্ছফ। 

 াভাজজক ভানপচে, প্রতযক্ষ্ অফচ্ছরাকন, িচ্ছদয দেণীকযণ এফং আচ্ছরাচনা অপধচ্ছফন ইতযাপদ িপত ফযফায কচ্ছয এরাকায 

চাপদা পনরূণ কযা। 

 অংগ্রণভূরক পযকেনায উয পবপি কচ্ছয স্থানীয় চাপদায অগ্রাপধকায পনরূণ কযায জনয প্রাথপভক তথয ংগ্রচ্ছয 

পযচ্ছভি ফযফায কযচ্ছত চ্ছফ। 

 দছাি দছাি দচ্ছরয ংগৃীত অগ্রাপধকায পফলয়গুচ্ছরায তাপরকা কযায জনয একটি পযচ্ছভি ফযফায কযচ্ছত চ্ছফ। অতিঃয 

ফগুচ্ছরা একজেত কচ্ছয য়ািয বায বায় উস্থান কযচ্ছত চ্ছফ। 

 পযকেনা প্রজক্রয়াকযচ্ছণয জনয একটি িািাচ্ছফইজ উন্নয়ন কযা দমচ্ছত াচ্ছয। 

 দ্বিকল্পর্নো   ো্য় -৩ ওয়োি ্সভো 

 ইউপনয়ন পযলদ য়ািয কপভটিচ্ছক এ ভচ্ছভ য পনচ্ছদয দদচ্ছফ তাযা দমন ভাইপকং, ঢাক পটিচ্ছয়, পরপচ্ছরি পফতযণ কচ্ছয, দনাটি পদচ্ছয়, 

আভন্ত্রণে ইতযাপদয ভাধযচ্ছভ কভচ্ছক্ষ্ াত পদন ূচ্ছফ য য়ািয বায পফলচ্ছয় প্রচাচ্ছযয মচ্ছথামুি ফযফস্থা গ্রণ কচ্ছয। দকাযাভ 

য়ায জনয য়ািয বায় য়াচ্ছিযয দভাি দবািায ংখ্যায কভচ্ছক্ষ্ ৫% উপস্থত থাকচ্ছত চ্ছফ। 

 ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দচয়াযভযান য়ািয বায বা অনুষ্ঠান পনজিত কযচ্ছফন এফং ংপিষ্ট য়াচ্ছিযয দয এ বায় বাপতত্ব 

কযচ্ছফন। 

 খ্া উন্নয়ন পযকেনা  কভ যপযকেনা য়ািয বায় উস্থান কযা চ্ছফ। দম দকাচ্ছনা ধযচ্ছনয ংচ্ছমাজন, পযফতযন, উন্নয়ন 

অফযই প্রকাচ্ছয আচ্ছরাচনা কচ্ছয পনধ যাযণ কযচ্ছত চ্ছফ। 

 দ্বিকল্পর্নো   ো্য় -৪ ইউদ্বর্নয়র্ন উন্নয়র্ন  দ্বিকল্পর্নো 

 য়ািয ম যাচ্ছয় কর প্রস্তাফ একজেত কচ্ছয দক্টয পবপিক দেপণপফনযা কযা চ্ছফ। দমভন: অফকাঠাচ্ছভা, কৃপল, ¯^v¯‟¨, পক্ষ্া, 

খ্াফায াপন  যাপনচ্ছিচ্ছন, ক্রীা  ংিৃপত, নাযীয ক্ষ্ভতায়ন, পশু  মুফ িপকযত পফলয়াফপর। পযকেনা কপভটি 

প্রস্তাফভূ ম যাচ্ছরাচনা  ুাপযচ্ছয জনয ংপিষ্ট স্থায়ী কপভটিচ্ছত দপ্রযণ কযচ্ছফ। 

 স্থায়ী কপভটি য়ািয বায অগ্রাপধকায তাপরকা এফং িচ্ছদয প্রাযতায উয পবপি কচ্ছয একটি অগ্রাপধকায তাপরকা প্রস্তুত 

কযচ্ছফ। 

 ঞ্চফাপল যক পযকেনায ভচ্ছধয পিভগুচ্ছরাচ্ছক ফৎয য়াপয প্রদ যন কযচ্ছত চ্ছফ। প্রথভ ফৎচ্ছযয পিভগুচ্ছরাচ্ছক পযকেনায ভচ্ছধয 

প্রাথপভকবাচ্ছফ ম্ভাফয ফযয় উচ্ছিখ্ কযচ্ছত চ্ছফ। 

 একটি পযূণ য ঞ্চফাপল যক পযকেনা ংপিষ্ট স্থায়ী কপভটিয ুাপয পযকেনা কপভটি ইউপনয়ন উন্নয়ন mgš^q কপভটিচ্ছত 

আচ্ছরাচনায জনয অতিঃয ইউপনয়ন পযলচ্ছদ অনুচ্ছভাদচ্ছনয জনয দ কযচ্ছফ। 

 ইউপনয়ন পযলদ তায াধাযণ বায় ঞ্চফাপল যক পযকেনা অনুচ্ছভাদন কযচ্ছফ। পযকেনায় অন্তবুযি পিভভূ অনুচ্ছভাদচ্ছনয 

ভয় ইউপনয়ন পযলদ ৫টি পফলয় পফচ্ছফচনায় যাখ্চ্ছফ:  

1. দাপযদ্রয হ্রাচ্ছ পিভভূচ্ছয অফদান। 

2. পিভভূচ্ছয ুপফধাচ্ছবাগীয ংখ্যা 

3. নাযী, পশু  অনযানয িাৎদ দগাষ্ঠীয ুপর 

4. অনুকূর াভাজজক এফং পযচ্ছফগত প্রবাফ 

5. স্থানীয় ম যাচ্ছয় ফাস্তফায়চ্ছনয দক্ষ্চ্ছে কাপযগপয  অনযানয ক্ষ্ভতা 

 ঞ্চফাপল যক পযকেনায উয পবপি কচ্ছয প্রপতফছয য়ািয বায বায় আচ্ছরাচনায পবপিচ্ছত একটি ফাপল যক পযকেনা প্রণয়ন 

কযচ্ছত চ্ছফ। 

 দ্বিকল্পর্নো   ো্য় -৫  ঞ্চিোদ্বষক্  দ্বিকল্পর্নো এিং িোদ্বষক্  দ্বিকল্পর্নো ের্নসম্পক্ষ প্রকোশ 

 ঞ্চফাপল যক পযকেনা এফং ফাপল যক পযকেনা অনুচ্ছভাদচ্ছনয য তা ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দনাটি দফািয, য়াচ্ছিযয অনযানয 

গুরুত্বূণ য স্থান, এরজজএপ:২-এয চ্ছয়ফাইি ইতযাপদচ্ছত প্রকা কযচ্ছত চ্ছফ। পযকেনায একটি পি কপ ইউপনয়ন 

পযলচ্ছদয কম্পিউিাচ্ছয ংযক্ষ্ণ কযচ্ছত চ্ছফ এফং কচ্ছরয জনয উনু্পি যাখ্চ্ছত চ্ছফ। 

 ঞ্চফাপল যক পযকেনা এফং ফাপল যক পযকেনা অনুচ্ছভাদচ্ছনয পফলচ্ছয় জনগণচ্ছক অফপত কযায জনয য়ািয কপভটি য়ািয ম যাচ্ছয় 

বায আচ্ছয়াজন কযচ্ছফ। 

 পযকেনায একটি কপ উচ্ছজরা পযলচ্ছদ দপ্রযণ কযচ্ছত চ্ছফ মাচ্ছত উচ্ছজরায ঞ্চফাপল যক পযকেনা গ্রচ্ছণয ভয় তা 

ায়ক চ্ছত াচ্ছয। 



দ্বর্নম্নিদ্বেত্ লক্ষপত্র এলজেএসদ্ব :২-এি অথ্ ্ িযয় কিো  োপি র্নো 

1. ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান, দয পকংফা কভীচ্ছদয দফতন, ভজপুয পকংফা অনয দকাচ্ছনা ুপফধা দদয়া। 

2. কু্ষ্দ্র অথ যায়ন দকাচ্ছনা অথ যননপতক দফা দমখ্াচ্ছন কু্ষ্দ্র ফযফায উচ্ছদযাচ্ছগ ঋণ যফযা কযা য়। 

3. এভন দকাচ্ছনা প্রকে গ্রণ কযা মাচ্ছফ না, মায দনপতফাচক পযচ্ছফগত/াভাজজক প্রবাফ আচ্ছছ। 

4. ধভীয় প্রপতষ্ঠাচ্ছনয াচ্ছথ ংমুি দকাচ্ছনা প্রকচ্ছে পফপফজজ/পপফজজ তপফর দথচ্ছক অথ যায়ন কযা মাচ্ছফ না। 

5. ইউপনয়ন পযলচ্ছদয অফকাঠাচ্ছভা, দদয়ার পনভ যাণ, আফাফে  মন্ত্রাপত ংক্রান্ত দকাচ্ছনা প্রকচ্ছে পফপফজজ/পপফজজ তপফর 

দথচ্ছক অথ যায়ন কযা মাচ্ছফ না। 

ম্দ্বিউল-৩ িোপের্ প্রেয়র্ন ও দ্বিম্ িোস্তিোয়র্ন 

১. িোপের্ প্রেয়র্ন 

িোপের্ স্থোর্নীয় সিকোি (ইউদ্ব ) আইর্ন ২০০৯-এি র্োিো ৫৭ 

1. প্রচ্ছতযক ইউপনয়ন পযলদ প্রপত অথ য ফৎয শুরু য়ায অনূযন ৬০ (লাি) পদন ূচ্ছফ য পনধ যাপযত িপতচ্ছত য়ািয বা চ্ছত প্রান্ভ 

অগ্রাপধকাচ্ছযয পবপিচ্ছত উি অথ য ফৎচ্ছযয ম্ভাফয আয়  ফযয় পফফযণী m¤^wjZ একটি ফাচ্ছজি প্রণয়ন কযচ্ছফ। 2. ইউপনয়ন পযলদ 

ংপিষ্ট স্থায়ী কপভটি এফং স্থানীয় জনাধাযচ্ছণয উপস্থপতচ্ছত প্রকায ফাচ্ছজি অপধচ্ছফন অনুষ্ঠান কচ্ছয ফাচ্ছজি দ কযচ্ছফ এফং 

পযলচ্ছদয যফতী বায় াকৃত ফাচ্ছজচ্ছিয অনুপরপ উচ্ছজরা পনফ যাী অপপাচ্ছযযয পনকি দপ্রযণ কযচ্ছফ। 3. দকাচ্ছনা ইউপনয়ন পযলদ 

অথ য ফৎয শুরু য়ায ূচ্ছফ য উি ফাচ্ছজি প্রণয়ন কযচ্ছত ফযথ য চ্ছর ংপিষ্ট উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায ম্ভাফয আয় ফযচ্ছয়য একটি পফফযণী 

প্রস্তুত  প্রতযয়ন কযচ্ছফ এফং এরূ প্রতযয়নকৃত পফফযণী ইউপনয়ন পযলচ্ছদয অনুচ্ছভাপদত ফাচ্ছজি ফচ্ছর গণয চ্ছফ। 4. উচ্ছজরা পনফ যাী 

অপপায ফাচ্ছজচ্ছিয অনুপরপ প্রাপন্ভয ৩০ (জে) পদচ্ছনয ভচ্ছধয ফাচ্ছজচ্ছি দকাচ্ছনা তররুটি থাকচ্ছর তা ংচ্ছাধন কচ্ছয পযলদচ্ছক অফপত 

কযচ্ছফন এফং অনুরূবাচ্ছফ প্রণীত ফাচ্ছজি ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ফাচ্ছজি ফচ্ছর গণয চ্ছফ। 5. দকাচ্ছনা অথ য ফৎয দল য়ায ূচ্ছফ য দম দকাচ্ছনা 

ভয় উি ফৎচ্ছযয জনয প্রচ্ছয়াজন চ্ছর ইউপনয়ন পযলদ ংচ্ছাপধত ফাচ্ছজি প্রণয়ন কচ্ছয ফাচ্ছজচ্ছিয অনুপরপ উচ্ছজরা পনফ যাী 

অপপাচ্ছযয পনকি দপ্রযণ কযচ্ছফ এফং উি ংচ্ছাপধত ফাচ্ছজচ্ছিয দক্ষ্চ্ছে (৪)- এয পফধানাফপর প্রচ্ছমাজয চ্ছফ। 6. ইউপনয়ন পযলদ 

দাপয়ত্ববায গ্রচ্ছণয য অথ য ফৎচ্ছযয অফপষ্ট ভচ্ছয়য জনয ফাচ্ছজি প্রণয়ন কযচ্ছত াযচ্ছফ এফং উি ফাচ্ছজচ্ছিয দক্ষ্চ্ছে এ পফধানাফপর 

প্রচ্ছমাজয চ্ছফ। 

ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষপদি আপয়ি উৎস 

 ইউপ কতৃযক ধাম যকৃত কর কয, দযি, পপ 

 ইউপয কর প্রকায বাা  ভুনাপা 

 ফযজি, প্রপতষ্ঠান ফা দকাচ্ছনা ংস্থা দথচ্ছক প্রাপন্ভ 

 ট্রাি দথচ্ছক প্রান্ভ অথ য 

 ইউপয দম দকাচ্ছনা পফপনচ্ছয়াগ দথচ্ছক অজজযত আয় 

 ইউপয িদ পফক্রয় দথচ্ছক প্রান্ভ অথ য 

 ইউপয অধীচ্ছন যকায কতৃযক পনধ যাপযত কর আচ্ছয়য উৎ দথচ্ছক আগত অথ য 

 যকায  অনযানয উন্নয়ন চ্ছমাগী ংস্থা দথচ্ছক প্রান্ভ অনুদান ইতযাপদ। 

ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষপদি িযপয়ি িোত 

 ংস্থান ফযয়িঃ (ক) ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দচয়াযভযান  দযচ্ছদয ম্মানী বাতা (খ্) ইউপনয়ন পযলচ্ছদয কভ যচাযীচ্ছদয দফতন  

বাতা (ফছচ্ছয ২ টি উৎফ বাতা ) 

 কয আদায় ফাফদ খ্যচ 

 আনুলাপঙ্গক খ্যচ  

o দষ্টনাযী 

o পফপফধ 

 উন্নরয়ন খ্াচ্ছত ফযয় 

 অনযানয ফযয় 



  

o পনযীক্ষ্া ফযয় 

o অনযানয ফযয় 

উনু্মক্ত িোপের্ সভো 

প্রচ্ছতযক ইউপনয়ন পযলদ প্রপত ফছয দভ ভাচ্ছয দল পদচ্ছক একটি উনু্পি ফাচ্ছজি বায আচ্ছয়াজন কযচ্ছফ। য়ািয ম যাচ্ছয় এপপ্রর ভাচ্ছয 

ভচ্ছধয য়ািয বায় জনঅংগ্রচ্ছণয পবপিচ্ছত পযকেনা  ফাচ্ছজি প্রস্তুত িন্ন কযচ্ছত চ্ছফ। ইউপনয়ন পযলচ্ছদয উনু্পি ফাচ্ছজি বায 

ূচ্ছফ য পনচ্ছম্ন ফপণ যত দচ্ছক্ষ্ গ্রণ কযচ্ছত চ্ছফ : 

 য়ািয বা দথচ্ছক প্রান্ভ পযকেনা পফচ্ছফচনায় দযচ্ছখ্ একটি খ্া ফাচ্ছজি প্রণয়ন কযচ্ছত চ্ছফ। 

 ভাইপকং, দঢার, আভন্ত্রণে, পরপচ্ছরি, দনাটি দফািয ইতযাপদয ভাধযচ্ছভ উনু্পি ফাচ্ছজি বায ফযাক প্রচায কযচ্ছত চ্ছফ। 

 ইউপনয়ন পযলচ্ছদয অপপ প্রাঙ্গণ, িুর প্রাঙ্গণ অথফা দখ্রায ভাচ্ছঠয ভচ্ছতা উনু্পি জায়গায় উনু্পি ফাচ্ছজি বায আচ্ছয়াজন 

কযচ্ছত চ্ছফ। 

 অংগ্রণকাযীচ্ছদয জনয ফায ম যান্ভ ফযফস্থা যাখ্চ্ছত চ্ছফ। 

 ূফ যফতী ফাচ্ছজচ্ছিয ভচ্ছধয ফাচ্ছজি বায খ্যচ্ছচয ংস্থান যাখ্চ্ছত চ্ছফ। ইউপনয়ন পযলদচ্ছক অংগ্রণকাযীচ্ছদয জনয খ্াফাচ্ছযয 

ফচ্ছন্দাফস্ত যাখ্চ্ছত চ্ছফ মাচ্ছত ফাচ্ছজি িচ্ছকয পফস্তাপযত এফং ূণ যাঙ্গ আচ্ছরাচনা ম্ভফ য়। 

 স্থানীয় ংফাদে  অনযানয প্রচায ভাধযভচ্ছক ফাচ্ছজি অপধচ্ছফচ্ছন আভন্ত্রণ জানাচ্ছত চ্ছফ। 

 অনুচ্ছভাপদত ফাচ্ছজি চ্ছরা জচু্ছনয ভচ্ছধয উচ্ছজরা পনফ যাী অপপাচ্ছযয পনকি দপ্রযণ কযচ্ছত চ্ছফ। 

িোপের্ সভোি কম্সূ্দ্বি 

 ফাচ্ছজি বায় ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দচয়াযভযান বাপতত্ব কযচ্ছফন। 

 প্রধান অপতপথ এফং পফচ্ছল অপতপথগণ বায় আন গ্রণ কযচ্ছফন। 

 দকাযআন, গীতা, ফাইচ্ছফর প্রবৃপত ধভীয় গ্রন্থ দথচ্ছক াঠ কযা চ্ছফ। 

 দচয়াযভযান ¯^vMZ বালণ দদচ্ছফন। 

 অংগ্রণকাযীচ্ছদয ভচ্ছধয ফাচ্ছজচ্ছিয খ্া কপ পফতযণ কযা চ্ছফ। 

 ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পচফ গত ফছচ্ছযয প্রকৃত আয়-ফযয়, ফতযভান ফছচ্ছযয ফাচ্ছজি ফাস্তফায়ন অগ্রগপত এফং আগাভী ফছচ্ছযয 

প্রস্তাপফত খ্া ফাচ্ছজি উস্থান কযচ্ছফন। 

 ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান ফাচ্ছজি অপধচ্ছফচ্ছন একটি প্রচ্ছনািয চ্ছফ যয আচ্ছয়াজন কযচ্ছফন। 

 অংগ্রণকাযীচ্ছদয ফাচ্ছজচ্ছিয উয আচ্ছরাচনায় অংগ্রচ্ছণয জনয আহ্বান জানাচ্ছনা চ্ছফ। তাযা পফগত ফছচ্ছযয ফাচ্ছজি 

ফাস্তফায়চ্ছনয উয প্রন কযচ্ছত াচ্ছয। 

 আচ্ছরাচনা-ম যাচ্ছরাচনায পবপিচ্ছত প্রস্তাপফত ফাচ্ছজচ্ছি প্রচ্ছয়াজনীয় পযফতযন, পযফধ যন, ংচ্ছাধন, ংচ্ছমাজন, পফচ্ছয়াজন ইতযাপদ 

কযা চ্ছফ। 

 অংগ্রণকাযীচ্ছদযচ্ছক ফাচ্ছজি অপধচ্ছফন িচ্ছকয তাচ্ছদয অনুবূপত প্রকাচ্ছয জনয আহ্বান জানাচ্ছনা চ্ছফ। 

 অপতপথফনৃ্দ ফিফয যাখ্চ্ছফন। 

 দভধাফী ছাে, উদ্ভাফনী কৃলক, ফ যাপধক ফকৃ্ষ্চ্ছযাণকাযী, ফ যাপধক কযদাতা, পনয়পভত কযদাতাচ্ছক প্রচ্ছণাদনা অথফা ুযিায 

প্রদান। 

 াংিৃপতক অনুষ্ঠাচ্ছনয আচ্ছয়াজন কযা মায়। 

 বাপত কতৃযক ধনযফাদ জ্ঞান। 

িোপের্ প্রেয়পর্ন গুরুত্ব ূে ্ দ্বিপিিয দ্বিষয়সমূ্হ 

 ফাচ্ছজি অফযই যকায পনধ যাপযত পযচ্ছভ ততপয কযচ্ছত চ্ছফ। 

 ূফ যফতী ফছযভূচ্ছয আয়  ফযচ্ছয়য ধাযা পফচ্ছফচনায় দযচ্ছখ্ ফাচ্ছজি ততপয কযা চ্ছফ। 

 ফাচ্ছজি এভনবাচ্ছফ কযচ্ছত চ্ছফ মাচ্ছত অথ য ফছয দচ্ছল পকছু অথ য উদরফতৃ থাচ্ছক। 

 ফাচ্ছজি ততপয কযায ভয় পফচ্ছফচনায় যাখ্চ্ছত চ্ছফ দমন, নাযীয ক্ষ্ভতায়ন পশুচ্ছদয  মুফকচ্ছদয করযাণ, প্রপতফন্ধী  ফিৃগচ্ছণয 

জনয মচ্ছথষ্ট ফযাদ্দ থাচ্ছক। 

 পিভ পবপিক ফা দক্টয পবপিক ফাচ্ছজি প্রস্তুত কযা চ্ছফ। 



 প্রদপ যত আচ্ছয়য অপধক ফযয় ফাচ্ছজচ্ছি পযদপ যত চ্ছফ না। মপদ দকাচ্ছনা কাযচ্ছণ আচ্ছয়য দথচ্ছক ফযয় দফপ পযদপ যত য়, তাচ্ছর 

তায কাযণ ফরচ্ছত চ্ছফ। অত:য আয় ফজৃিয উচ্ছদযাগ পনচ্ছত চ্ছফ। 

 প্রপত ৪ ভা অন্তয একফায ফাচ্ছজি ম যাচ্ছরাচনা কযচ্ছত চ্ছফ। 

ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষদ কতৃক্ িোপের্ অরু্নপম্োদর্ন 

ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ফাচ্ছজি অনুচ্ছভাদচ্ছনয বা চ্ছফ একটি পফচ্ছল গুরুত্বূণ য বা। ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান পফচ্ছল বা পচ্ছচ্ছফ এ 

বা আহ্বান কযচ্ছফন। ইউপনয়ন পযলদ দযচ্ছদয পনকি বায দনাটিচ্ছয াচ্ছথ খ্া ফাচ্ছজি দপ্রযণ কযা চ্ছফ। বায় খ্া ফাচ্ছজচ্ছিয 

উয পফস্তাপযত আচ্ছরাচনা কযা চ্ছফ এফং ংখ্যাগপযচ্ছষ্ঠয দবাচ্ছি ফাচ্ছজি অনুচ্ছভাদন চ্ছফ। অনুচ্ছভাপদত ফাচ্ছজি উচ্ছজরা পনফ যাী 

অপপাচ্ছযয পনকি ম যাচ্ছরাচনা  ভতাভচ্ছতয জনয দপ্রযণ কযা চ্ছফ। উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায ফাচ্ছজচ্ছিয অনুপরপ ায়ায ৩০ (জে) 

পদচ্ছনয ভচ্ছধয ফাচ্ছজচ্ছি দকাচ্ছনা তররুটি থাকচ্ছর তা ংচ্ছাধন কচ্ছয পযলদচ্ছক অফপত কযচ্ছফ মা ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ফাচ্ছজি ফচ্ছর গণয চ্ছফ। 

দকাচ্ছনা ইউপনয়ন পযলদ অথ য ফছয শুরু ফায ূচ্ছফ য ফাচ্ছজি প্রণয়ন কযচ্ছত ফযথ য চ্ছর ংপিষ্ট উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায ম্ভাফয আয়-

ফযচ্ছয়য একটি পফফযণী প্রস্তুত  প্রতযয়ন কযচ্ছফ প্রতযয়নকৃত পফফযণী ইউপনয়ন পযলচ্ছদয অনুচ্ছভাপদত ফাচ্ছজি ফচ্ছর গণয চ্ছফ। অনুচ্ছভাপদত 

ফাচ্ছজি ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দনাটি দফািয  য়াচ্ছিযয গুরুত্বূণ য স্থাচ্ছন িাপঙ্গচ্ছয় দদয়া চ্ছফ। 

িোপের্ িোস্তিোয়র্ন ও ম্দ্বর্নর্দ্বিং 

পনচ্ছচয একটি পচচ্ছে পযকেনা  ফাচ্ছজি প্রস্তুত, ফাস্তফায়ন  ভপনিপযং প্রজক্রয়া দদখ্াচ্ছনা চ্ছয়চ্ছছ। ফাচ্ছজচ্ছিয পর ফাস্তফায়ন পনবযয কচ্ছয 

ফাচ্ছজি ফাস্তফায়ন ভপনিপযং-এয উয। প্রপত ছয় ভা অন্তয কভচ্ছক্ষ্ একফায ফাচ্ছজি ফাস্তফায়ন ম যাচ্ছরাচনা কযচ্ছত চ্ছফ য়ািয বায 

ভাধযচ্ছভ। য়ািয বায় ফাচ্ছজি ফাস্তফায়চ্ছনয অগ্রগপত ম যাচ্ছরাচনা কযচ্ছত চ্ছফ। প্রচ্ছয়াজন চ্ছর অনুচ্ছভাপদত ফাচ্ছজি ুনপফ যচ্ছফচনা কযা চ্ছফ। 

এছাা অথ য  অপিি পফলয়ক স্থায়ী কপভটি তেভাপক পবপিচ্ছত ইউপনয়ন ম যাচ্ছয় বায় ফাচ্ছজি ফাস্তফায়ন িচ্ছকয আচ্ছরাচনা কযচ্ছফ।   

িোপেপর্ি র্নমু্র্নো ছক 

অরু্নশীলর্ন 

াবায ইউপনয়ন পযলচ্ছদয যফতী অথ য-ফছচ্ছযয জনয খ্া ফাচ্ছজি ততপয কযা চ্ছয়চ্ছছ। এখ্ন ফাচ্ছজচ্ছিয ছক ফযফায কচ্ছয ইউপনয়ন 

পযলচ্ছদয জনয পনম্নপরপখ্ত তচ্ছথযয পবপিচ্ছত যফতী অথ য-ফছচ্ছযয জনয একটি ফাচ্ছজি ততপয করুন। 

িলদ্বত অথ্-্িছপিি প্রোদ্বপ্ত 

কয আদায় ৮.০৮,১৫১.২০ 

িদ দথচ্ছক আয় ৪,০০,০০০.০০ 

ংস্থান কাচ্ছজ যকাপয অনুদান ১,৬৬,২০০.০০ 

উন্নয়নভূরক কাচ্ছজ যকাপয অনুদান ২,১৮,০৭৪.০০ 

প্রাযপম্ভক লেি ২৬,৪২০.০০ 

 িিতী অথ্-্িছপিি প্রতযোদ্বশত প্রোদ্বপ্ত 

কয আদায় (পনজস্ব তপফর ) ৭,১৭,২৫৫.২০ 

বূপভ স্তান্তয কচ্ছযয ১% (অনযানয তপফর) ৪০,২৯,৮১৫.০০ 

 িিতী অথ্-্িছপিি প্রোিদ্বিক লেি 

নগদ লেি (পনজস্ব তপফর) ৫০০.০০ 

ফযাংক লেি (অনযানয তপফর) ২,৪৩৩.০০ 

ফযাংক লেি (পনজস্ব তপফর) ১৫,০০০.০০ 

 িিতী অথ্-্িছপিি সিোিয িযয় 

স্বাস্থয প্রকে (অনযানয তপফর) ২,০০,০০০.০০ 

যাস্তা পনভ যাণ (পনজস্ব তপফর ) ৯২,৮৫০.০০ 

যাস্তা পনভ যাণ (অনযানয তপফর ) ২২,১৬,৯৮৩.৪৩ 

দচয়াযভযান/দচ্ছযয বাতা (পনজস্ব তপফর) ১৮,৪৫০.০০ 

দচয়াযভযান/দচ্ছযয বাতা (অনযানয তপফর) ১,০০,০০০.০০ 

পচফ/অনয কভ যচাযীচ্ছদয দফতন (পনজস্ব তপফর) ৫২,৩০০.০০ 



পচফ/অনয কভ যচাযীচ্ছদয দফতন (অনযানয তপফর) ১,০০,০০০.০০ 

কয আদায় ফযয় (অনযানয তপফর) ৩৯,০৬০.০০ 

অনযানয ফযয় (পনজস্ব তপফর) ৪,৬২,৭৭২.০০ 

পক্ষ্া কভ যূপচ (অনযানয তপফর) ২১,০০,০০০.০০ 

যকাপয দথাক ফযাদ্দ (অনযানয তপফর) ৫,৬৮,৬০০.০০ 

উন্নয়নভূরক কাচ্ছজ যকাপয অনুদান ১,৬৬,২০০.০০ 

ওয়োি্ সভোয় িোদ্বহদোদ্বভদ্বিক দ্বিপম্ি তোদ্বলকো ততদ্বি ও অগ্রোদ্বর্কোিকিে 

পনচ্ছম্নয িপত অনুযণূফ যক ইউপনয়ন পযলদভূচ্ছয ফযাদ্দকৃত অথ য ফযফায কচ্ছয পিভভূ ফাস্তফায়চ্ছনয দচ্ছক্ষ্ পনচ্ছত চ্ছফ: 

(ক) লথ্োক িিোে দ্বর্নর্ো্িে 

 দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ ফাফদ ২ পকজস্ত একাচ্ছথ ফযাদ্দকৃত এ অচ্ছথ যয অন্তত ৩০% অথ য ভপরাচ্ছদয দ্বাযা অগ্রাপধকায প্রান্ভ পিভ 

ফাস্তফায়চ্ছনয জনয ফযয় কযচ্ছত চ্ছফ; 

 দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ (BBG)  দক্ষ্তা পবপিক ফযাদ্দ (PBG)-Gi চ্ছফ যাচ্চ ১০% অথ য ক্ষ্ভতা ফজৃি ংক্রান্ত কাচ্ছজ প্রধানত পিভ 

ততপযয জনয প্রচ্ছয়াজনীয় ায়তা, ুযক্ষ্া ফযফস্থাভূ, পাফযক্ষ্ণ, ইউপনয়ন ম যাচ্ছয়য তথযাপদ কম্পিউিাচ্ছয এপি ইতযাপদ কাচ্ছজ 

ফযফরৃত চ্ছফ। এছাা ভপরা উন্নয়ন দপাযাভচ্ছক ায়তা প্রদান, প্রপক্ষ্ণ, াযস্পপযক পখ্ন এফং অনযানয পনপদযষ্ট দক্ষ্তা ফজৃি 

ায়তায় ফযয় কযা মাচ্ছফ। ১০% অথ য উপিপখ্ত দক্ষ্চ্ছে ফযয় না চ্ছর পিভ ফাস্তফায়চ্ছন ফযয় কযা মাচ্ছফ। 

(ি) ওয়োি্ সভোয় িোদ্বহদোদ্বভদ্বিক দ্বিপম্ি তোদ্বলকো ও অগ্রোদ্বর্কোিকিে 

 য়াচ্ছিযয ৫% দবািাচ্ছযয (নাযী, ুরুল, িাৎদ, প্রপতফন্ধী) উপস্থপতচ্ছত য়ািয বা কযচ্ছত চ্ছফ। বায় ভগ্র য়াচ্ছিযয 

জনাধাযচ্ছণয চ্ছফ যাচ্চ অংগ্রণ পনজিত কযচ্ছত চ্ছফ। 

 ংপিষ্ট য়ািয †g¤^vi এ বায় বাপতত্ব কযচ্ছফন। 

 বা আচ্ছয়াজচ্ছনয ূচ্ছফ য বায তাপযখ্ দ ালণা কযচ্ছত চ্ছফ। 

 নাযীচ্ছদয ভতাভতভূ য়ািয বায় জানাচ্ছনায উচ্ছদযাগ পনচ্ছত চ্ছফ 

 ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযানচ্ছক প্রধান অপতপথ পচ্ছচ্ছফ আভন্ত্রণ কযা দমচ্ছত াচ্ছয। 

 অংগ্রণভূরক পযকেনায এ ধাচ্ছ য়ািয বায ভাধযচ্ছভ চাপদাপবপিক পিচ্ছভয তাপরকা ততপয  অগ্রাপধকায পনধ যাযণ কযচ্ছত 

চ্ছফ। 

এলজেএসদ্ব িঃ২ এি অথ্ ্ িোিো ল সি দ্বিম্ গ্রহে কিো  োপি 

ল োগোপ োগ  

 গ্রাচ্ছভয যাস্তাভূ পন যভ যাণ /ুনপনভ যাণ কযা 

 পফদযভান যাস্তাভূ যক্ষ্ণাচ্ছফক্ষ্ণ কযা 

 কারবািয পনভ যাণ কযা 

 পব্রজ/পুিবায পব্রজ পনভ যাণ কযা 

 গ্রাচ্ছভয যাস্তা ফা চ্ছকয উয াপন পনষ্কান দেইন পনভ যাণ 

কযা 

 মােী ছাউপন 

স্বোস্থয  

 গ্রাভীণ স্বাস্থযচ্ছকন্দ্র পনভ যাণ ফা ুনপন যভ যাণ 

 স্বাস্থয চ্ছচতনতা, পযফায পযকেনা, Rb¯^v¯‟¨ এফং 

পযষ্কায পযেন্নতা অপবমান পযচারনা কযা 

 স্বাস্থয দকচ্ছন্দ্রয জনয লধ যফযা 

 স্বাস্থয দকচ্ছন্দ্রয উকযণ যফযা 

 খ্ণ্ডকারীন স্বাস্থয কভীয দফতন 

 োদ্বর্ন সিিিোহ  

 পফগত ১০ ফছচ্ছযয ফনযাস্তচ্ছযয ঊচ্ছব য স্থানীয় জনগচ্ছণয জনয 

াপন যফযাচ্ছয রচ্ছক্ষ্য নরকূ স্থান কযা 

 কু্ষ্দ্র ভাজপবপিক াপন যফযাচ্ছয জনয াই স্থান কযা 

 ঝযনায াপন ংগ্র কযা 

দ্বশক্ষো  

 পক্ষ্া প্রপতষ্ঠাচ্ছনয ংিায, পনভ যাণ, ুনপন যভ যাণ 

 প্রাথপভক পফদযারচ্ছয় আফাফে যফযা 

 পক্ষ্া উকযণ ক্রয় 



 াপনয ংযক্ষ্ণাগায পনভ যাণ  পক্ষ্া চ্ছচতনতা প্রচাযণা কভ যূপচ 

প্রোকৃদ্বতক সম্পদ িযিস্থো র্নো  

 াভাজজক ফনায়ন কভ যূপচ 

 বূপভ ক্ষ্য় প্রপতচ্ছযাচ্ছধয উচ্ছদ্দচ্ছয অফকাঠাচ্ছভা পনভ যাণ 

 প্রাকৃপতক িদ ফযফস্থানা পফলয়ক প্রপক্ষ্ণ 

কৃদ্বষ এিং িোেোি  

 গফাপদশুয টিকাদান দকন্দ্র পনভ যাণ 

 ফাজাচ্ছযয দিার য ফা ছাউপন পনভ যাণ 

 ফ যাধাযচ্ছণয ফযফাম য দচ ুপফধায ফযফস্থা কযা 

 উন্নত চালাফাচ্ছদয উয কাপযগপয প্রপক্ষ্ণ 

 য়িঃদ্বর্নষ্কোশর্ন এিং িেয্ িযিস্থো র্নো  

 য়িঃপনষ্কাচ্ছনয ুচ্ছমাগ ুপফধায জনয য়িঃপ্রণাপর পনভ যাণ 

 য়িঃপনষ্কান িচ্ছকয গণচ্ছচতনতা প্রচায অপবমান 

পযচারনা 

 ফাচ্ছয়াগযা 

ম্োর্নি সম্পদ উন্নয়র্ন  

 নাযী উন্নয়ন  নাযীচ্ছদয আত্ম কভ যংস্থানভূরক পক্ষ্া 

 দুস্থচ্ছদয জনয আয়ফজৃি ভূরক প্রপক্ষ্ণ 

 দপযদ্র মুফক  মুফ ভপরাচ্ছদয জনয দক্ষ্তাফজৃি প্রপক্ষ্ণ 

 দপযদ্র মুফক  মুফ ভপরাচ্ছদয জনয তথযপ্রমুজি প্রপক্ষ্ণ 

 ইউপনয়ন তথয দকচ্ছন্দ্রয জনয ায়তা 

 তথয  প্রমুজিয উন্নয়ন 

[/su_spoiler] 

এলজেএসদ্ব িঃ২ এি অথ্ ্ ল সি লক্ষপত্র িযয় কিো  োপি 

র্নো 

 ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান, দয পকংফা কভীচ্ছদয দফতন, ভজপুয পকংফা অনয দকান ুপফধা দদয়া। 

 কু্ষ্দ্র অথ যায়ন  দকান অথ যননপতক দফা দমখ্াচ্ছন কু্ষ্দ্র ফযফায় উচ্ছদযাচ্ছগ ঋণ যফযা কযা য়। 

 এভন দকান প্রকে গ্রণ কযা মাচ্ছফ না, মায দনপতফাচক পযচ্ছফগত/াভাজজক প্রবাফ আচ্ছছ। 

 ধভীয় প্রপতষ্ঠাচ্ছনয াচ্ছথ ংমুি দকান প্রকচ্ছে পফপফজজ/পপফজজ তপফর দথচ্ছক অথ যায়ন কযা মাচ্ছফ না। 

 ইউপনয়ন পযলদ অফকাঠাচ্ছভা, দদয়ার পনভ যাণ, আফাফে  মন্ত্রাপত ংক্রান্ত দকান প্রকচ্ছে পফপফজজ/ পপফজজ তপফর দথচ্ছক 

অথ যায়ন কযা মাচ্ছফ না। 

সম্সযো সম্োর্োর্ন ও িোদ্বহদো  ূিপেি ের্নয কিেীয় দ্বিষপয় প্রোথ্দ্বম্ক তোদ্বলকো ততদ্বিি ফিম্ (ফিম্-১) 

িম্ সম্সযো/িোদ্বহদো সম্সযো সম্োর্োর্ন/ িোদ্বহদো  ূিপেি ের্নয কিেীয় িো প্রসতোদ্বিত দ্বিম্ প্রসতোিকোিী 

১.       

২.       

ফাচ্ছজচ্ছিয াচ্ছথ ংগপত দযচ্ছখ্ পিভ প্রস্তাফনাভূ গ্রণ কযচ্ছত চ্ছফ। তাই তাপরকাবুি কাজ ফা পিভগুচ্ছরা অগ্রাপধকায পবপিচ্ছত াজাচ্ছত 

চ্ছফ। অগ্রাপধকাযপবপিক কাজ ফা পিভগুচ্ছরায ভধয দথচ্ছক দকান পিভগুচ্ছরা প্রথভ ফছয, দকানগুচ্ছরা পদ্বতীয় ফছয এবাচ্ছফ দকানগুচ্ছরা 

তৃতীয়, চতুথ য ফা ঞ্চভ ফছচ্ছয ফাস্তফায়নকযা চ্ছফ তা পনধ যাযণ কযা চ্ছফ। 

অগ্রোদ্বর্কোিদ্বভদ্বিক দ্বিপম্ি তোদ্বলকো ততদ্বিি ফিম্ (ফিম্-২) 

িম্ প্রথ্ম্ িছি দ্বিতীয় িছি তৃতীয় িছি িতুথ্ ্ িছি  ঞ্চম্ িছি 

১.           

২.           



ওয়োি্   ো্পয় দ্বিম্দ্বভদ্বিক সংদ্বক্ষপ্ত দ্বিিিেী ততদ্বি 

বা দচ্ছল য়ািয য়ািয/WC প্রচ্ছতযক অগ্রাপধকায পিচ্ছভয প্রাথপভক পিভ পফফযণী প্রস্তুত কচ্ছয ইউপনয়ন পযলচ্ছদ াঠাচ্ছফ। এই কাচ্ছজয 

জনয য়ািয কপভটি চ্ছফ যাচ্চ ২ন্ভা ভয় াচ্ছফ। প্রাথপভক পিভ পফফযণীচ্ছত দম কর তথয থাকচ্ছত চ্ছফ তা পনম্নরূ: 

 ক) পিচ্ছভয ংপক্ষ্ন্ভ পফফযণী 

 খ্) মপদ ম্ভফ য়, পিচ্ছভয প্রাথপভক নকা 

 গ) ম্ভাফয ফযচ্ছয়য খ্া 

  ) পদ্বতীয় এরজজএপ‟য পযচ্ছফ  াভাজজক মাচাই পযভ 

 ঙ) স্থানীয় জনাধাযচ্ছণয অনুদাচ্ছনয পযভাণ (মপদ থাচ্ছক) 

 চ) পিভটি পকবাচ্ছফ ফাস্তফাপয়ত চ্ছফ তায পফফযণ 

 ছ) ফাস্তফায়ন দচ্ছল পিভটি পকবাচ্ছফ যক্ষ্ণাচ্ছফক্ষ্ণ এফং চারু যাখ্া চ্ছফ তায ংপক্ষ্ন্ভ পফফযণ (প্রচ্ছমাজয দক্ষ্চ্ছে) 

দ্বিপম্ি সংদ্বক্ষপ্ত দ্বিিিেী 

প্রাথপভক পিভ পফফযণী প্রস্তুত কযায জনয প্রকচ্ছেয অফস্থান পযদ যন কযচ্ছত চ্ছফ এফং উকাযচ্ছবাগী জনচ্ছগাটষ্ঠয প্রপতপনপধচ্ছদয াচ্ছথ 

পনচ্ছয় পিভ পফফযণী/ফিৃান্ত ূযণ কযচ্ছত চ্ছফ। ফ পফফযণী  ূযণকৃত মাচাই ছকভূ ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দচয়াযভযান/ পচচ্ছফয পনকি 

ংযক্ষ্চ্ছণয জনয দাপখ্র কযচ্ছত চ্ছফ। 

এই সংদ্বক্ষপ্ত দ্বিিিেীি সোপথ্ সং ুজক্ত দ্বহপসপি ল  সকল তথ্য ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষপদ  োিোপত হপি তো দ্বর্নপি লদয়ো হপলো: 

1. ভযা/চাপদায পবপিচ্ছত প্রাথপভকবাচ্ছফ পনফ যাপচত পিচ্ছভয তাপরকা 

2. অগ্রাপধকাযপবপিক পিচ্ছভয তাপরকা 

3. যফতী ফা পফচ্ছফচয অথ যফছচ্ছযয জনয পনধ যাপযত পিভভূচ্ছয ংপক্ষ্ন্ভ পফফযণী 

দ্বিম্ িোছোই এ দ্বিপিিয দ্বিষয় 

দ্বিম্   ো্পলোির্নো ফিম্ 

(প্লাপনং কপভটি এই পযভটি ূযণ কযচ্ছফন এফং য়ািয কপভটি কতৃযক দপ্রপযত পিভ পফফযণী পযচ্ছভয াচ্ছথ এই পযভটি ংমুি কযচ্ছফন) 

ইউদ্বর্নয়র্ন উন্নয়র্ন সম্ন্বয় কদ্বম্ঠর্ি (ইউদ্বিদ্বসদ্বস) সমৃ্পক্ততো 

ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান এপপ্রর/দভ ভাচ্ছয দম দকান ভয় ইউপনয়ন উন্নয়ন mgš^q কপভটিয (ইউপিপপ) বা আহ্বান কযচ্ছফন। 

বাটিচ্ছত ইউপিপপ‟য কর দয, য়ািয কপভটি  পিভ ুাযপবন কপভটিয প্রপতপনপধগণ এরাকায পফপবন্ন দাজীপফ ংগঠচ্ছনয 

প্রপতপনপধ, দপযদ্র জনচ্ছগাষ্ঠীয প্রপতপনপধ, কৃপল েপভক, দজচ্ছর, ভপরাচ্ছদয ভফায় পভপত ইতযাপদয প্রপতপনপধ অংগ্রণ কযচ্ছফন। বায 

তাপযখ্, ভয়, স্থান উচ্ছিখ্ কচ্ছয বা অনুষ্ঠাচ্ছনয অন্ততিঃ এক ন্ভা ূচ্ছফ য উম্মুি প্রচাযণায ভাধযচ্ছভ ংপিষ্টচ্ছদয অফপত কযচ্ছত চ্ছফ। 

ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান ইউপিপপ বায় বাপতত্ব কযচ্ছফন। ইউপ পচফ বায কাম যপফফযণী পরপফি কযচ্ছফন। এই কাম যপফফযণী 

যফতীচ্ছত দকান ফযজি দদখ্চ্ছত চাইচ্ছর তা প্রদ যন কযচ্ছত চ্ছফ। এই বায় ইউপনয়ন পযকেনা কপভটি mgwš^Z উন্নয়ন পযকেনা 

উস্থান কযচ্ছফন। এই পযকেনা িযাজডং কপভটি এফং পযকেনা কপভটিয ভতাভত য়ািয বা কতৃযক অগ্রাপধকাযপ্রান্ভ পিচ্ছভয 

mgš^‡q প্রণীত চ্ছফ। ইউপিপপ‟য বায় উপস্থত দযগণ ঞ্চফাপল যক  ফাপল যক পযকেনায় তাচ্ছদয ভতাভত প্রদান কযচ্ছফন এফং 

ুাপয পযকেনাভূ অনুচ্ছভাদচ্ছনয জনয ইউপ‟দত দপ্রযণ কযচ্ছফন। 

ওয়োি্ অরু্ন োয়ী অগ্রোদ্বর্কোিদ্বভদ্বিক িোস্তিোয়র্নপ োগয দ্বিপম্ি তোদ্বলকো ততদ্বিি র্নমু্র্নো ছক (লর্দ্বিল-১) 

য়ািয নাম্বায 
অগ্রাপধকাযপবপিক পনফ যাপচত পিচ্ছভয নাভ 

প্রথভ ফছয পদ্বতীয় ফছয তৃতীয় ফছয চতুথ য ফছয ঞ্চভ ফছয 

১ ১.২.         

২ ১.২.         



িোদ্বতলকৃত ( দ্বদ থ্োপক) দ্বিপম্ি তোদ্বলকো (লর্দ্বিল-২) 

ক্রভ পিচ্ছভয নাভ দম য়ািয দথচ্ছক প্রস্তাফ কযা চ্ছয়চ্ছছ ফাপতচ্ছরয কাযণ 

১.       

২.       

 িিতী অথ্ি্ছপিি (দ্বিপিিয) িোস্তিোয়র্নপ োগয দ্বিপম্ি  দ্বিকল্পর্নো ও িোপের্ ততদ্বিি ফিম্ (লর্দ্বিল-৩) 

ক্রভ য়ািয নাম্বায পিচ্ছভয নাভ পিভ ফাস্তফায়ন িপত দভাি উকায দবাগী 
ফযয় (িাকা) 

ভয়কার 
বাপত 

ফযাদ্দ জনগচ্ছণয অনুদান দভাি ুরুল এপরা 

১   
                  

                  

২   
                  

                  

ইউদ্বর্নয়র্ন   ো্পয় উন্নয়র্ন  দ্বিকল্পর্নো ততিীি ললো িোর্্ 

ম্দ্বিউল-৪ দ্বিম্ িোস্তিোয়র্ন ও তত্ত্বোির্োর্ন প্রজিয়ো 

দ্বিম্ িোস্তিোয়র্ন ও তত্ত্বোির্োর্ন 

দ্বিম্ িোস্তিয়পর্নি  দপক্ষ  

 দপক্ষ  ভূদ্বম্কো গ্রহেকোিী উপেশয 

১. পিভ ফাস্তফায়ন 

প্রস্তুপত বা 
য়ািয কপভটি 

 য়ািয কপভটি এফং উকাযচ্ছবাগীয চ্ছঙ্গ পিভ ফাস্তফায়চ্ছনয জনয প্রাযপম্ভক 

আচ্ছরাচনা  দাপয়ত্ব ফণ্টন কযা 

২. পিভপবপিক কভ য 

পযকেনা প্রণয়ন 

য়ািয কপভটি / পিভ 

ুাযপবন কপভটি 

 পিভপবপিক কভ য পযকেনা প্রণয়ন কযা দমখ্াচ্ছন ভা অনুমায়ী কাম যক্রভ 

উচ্ছিখ্ থাকচ্ছফ (নভুনা পযভ-১) 

৩. ক্রয় ংক্রান্ত চুজি 

িাদন 
দযে ভূরযায়ন কপভটি 

 দিডায ফা ক্রয় ংক্রান্ত প্রজক্রয়া, দযে ভূরযায়ন এফং ইউপনয়ন পযলদচ্ছক 

চুজি কযচ্ছত এফং অপগ্রভ অথ য গ্রণ কযচ্ছত ায়তা কযা 

৪. কাপযগপয এফং 

স্থানীয় ম যচ্ছফক্ষ্ণ 

য়ািয কপভটি পিভ 

ুাযপবন কপভটি 

 কাচ্ছজয ভান পনজিত কযা 

 পিভ ফাস্তফায়চ্ছনয ভয় প্রচ্ছয়াজনীয় কাপযগপয ায়তা পনজিত কযা 

৫. ানা পযচ্ছাচ্ছধয 

প্রতযয়নে 
পিভ ুাযপবন কপভটি 

 পিভ ফাস্তফায়ন দচ্ছল পফর পযচ্ছাচ্ছধয জনয প্রতযয়নে দদয়া 

৬. পযচারনা এফং 

যক্ষ্ণাচ্ছফক্ষ্ণ 

য়ািয কপভটি পিভ 

ুাযপবন কপভটিজনগণ 

 যফতী ধাচ্ছ অজজযত অফকাঠাচ্ছভা  দফাভূ টঠকবাচ্ছফ পযচারনা 

এফং যক্ষ্ণাচ্ছফক্ষ্চ্ছণয উচ্ছদযাগ দনয়া 

৭. প্রপতচ্ছফদন ততপয 
য়ািয কপভটি পিভ 

ুাযপবন কপভটি 

 যাপয উকাযচ্ছবাগীচ্ছদয পনচ্ছয় য়ািয কপভটি প্রপত ভাচ্ছ পিভ ফাস্তফায়ন 

অগ্রগপত ংক্রান্ত ভাপক অগ্রগপতয প্রপতচ্ছফদন ততপয কযচ্ছফন (নভুনা 

পযভ-২) 

 পিভ ফাস্তফায়ন দচ্ছল পিভ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত প্রপতচ্ছফদন ততপয কযচ্ছফন 

(নভুনা পযভ-৩) 



এছোোও 

 ইউপনয়ন পযলদ তেভাপক বায আচ্ছয়াজন কযচ্ছফ এফং দখ্াচ্ছন পিভ ফাস্তফায়চ্ছনয অগ্রগপত উস্থান কযচ্ছফ। 

 একইবাচ্ছফ য়ািয ম যাচ্ছয় লান্পাপক বা চ্ছফ এফং পিভ ফাস্তফায়চ্ছনয অগ্রগপত জনগণচ্ছক জানাচ্ছত চ্ছফ। এই বায কাম যপফফযণী 

লান্পাপক প্রপতচ্ছফদচ্ছন ংমুি কযচ্ছত চ্ছফ। 

দ্বিম্ িোস্তিোয়র্ন িযিস্থো র্নো 

এরজজএপিঃ২ প্রকচ্ছেয অধীচ্ছন পিভ ফাস্তফায়চ্ছনয জনয একটি ইউপনয়চ্ছনয প্রপতটি য়াচ্ছিয একটি কচ্ছয য়ািয কপভটি এফং একটি পিভ 

তত্ত্বাফধান কপভটি নাচ্ছভ ২টি কপভটি থাকচ্ছফ। য়াচ্ছিযয জনাধাযণ ¯^”QZvi পবপিচ্ছত কপভটিয দযচ্ছদয ভচ্ছনানীত কযচ্ছফন। একই ফযজি 

একই াচ্ছথ য়ািয কপভটি এফং তত্ত্বাফধান কপভটিয দয চ্ছত াযচ্ছফন না। ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ষ্টযাজডং কপভটিগুচ্ছরা পিভ ফাস্তফায়চ্ছন 

ায়তা প্রদান কযচ্ছফ। 

 য়ািয ম যাচ্ছয়য প্রকায বা অনুষ্ঠান কচ্ছয য়ািয কপভটি গঠন কযচ্ছত চ্ছফ । 

ওয়োি্ কদ্বম্ঠর্ (িদ্বিউদ্বস) 

 কপভটিয দয ংখ্যা চ্ছফ ৭ জন, কভচ্ছক্ষ্ ২ জন ভপরা দয চ্ছফন । 

 ইউপ দয দুই জন। ংপিষ্ট য়ািয দয ফা ংযপক্ষ্ত আচ্ছনয ভপরা দয চ্ছফন কপভটিয আফায়ক। 

 িুর পক্ষ্ক একজন। 

 স্থানীয় ভাজচ্ছফক দুইজন (একজন নাযী  একজন ুরুল)। 

 এনজজ / ুীর ভাচ্ছজয প্রপতপনপধ এক জন। 

 ভুজিচ্ছমািা/ ভুজিচ্ছমািায ন্তান এক জন (ায়া না দগচ্ছর একজন াধাযণ নাগপযক)। 

 দকান য়ািয কপভটিয দয পিভ তত্ত্বাফধান কপভটিয দয চ্ছত াযচ্ছফন না। 

 ংযপক্ষ্ত আচ্ছনয ভপরা দয তা াঁয পনফ যাচনী এরাকায় ারাক্রচ্ছভ ৩টি য়ািয কপভটিয আফায়ক চ্ছফন। 

 য়ািয দযফনৃ্দ কতৃযক আচ্ছয়াজজত য়ািয ম যাচ্ছয়য প্রকায বা দথচ্ছক অনযানয দযচ্ছদয এরাকায জনাধাযণ ভচ্ছনানীত 

কযচ্ছফন। 

 দকান ফযজি একই াচ্ছথ একটিয দফপ য়ািয কপভটিয আফায়ক/বাপত চ্ছত াযচ্ছফন না। 

 দযচ্ছদয ভধয দথচ্ছক কপভটি কতৃযক ভচ্ছনানীত একজন দয পচচ্ছফয দাপয়ত্ব ারন কযচ্ছফন। 

ওয়োি্ কদ্বম্ঠর্ি কোে ও দোদ্বয়ত্বসমূ্হ 

 য়ািয বায ভাধযচ্ছভ স্থানীয় ম যাচ্ছয়য পযকেনা প্রণয়ন কাম যক্রভ এফং জনঅংগ্রচ্ছণয ভাধযচ্ছভ উি পযকেনা প্রণয়চ্ছন 

ায়তা কযা। 

 অনুচ্ছভাপদত পিভ ফাস্তফায়ন কযা। 

 ংপিষ্ট য়াচ্ছিয দথাক ফযাচ্ছদ্দয আতায় টঠকাদায কতৃযক ফাস্তফায়নাধীন পিভগুচ্ছরা পনয়পভত তত্ত্বাফধান কযা। 

 েভ ণ কাচ্ছজয দক্ষ্চ্ছে স্থানীয় েপভক পনচ্ছয়াগ পনজিত কযা। 

 যাপয ক্রয় িপত অথফা দযচ্ছেয ভাধযচ্ছভ ক্রয় িপত অনুযণ কচ্ছয ভারাভার ক্রয় কযা। 

 পিচ্ছভয াভজজক  পযচ্ছফগত প্রবাফ মাচাইকযণ। 

 পযচ্ছফ এফং াভাজজক ফাছাইকযন (ইএএভএপ) এফং ইএএভএচ্ছপয পযপবউ পভ য ততযী। 

 অয একটি ক্রয় কপভটিয দযকায আচ্ছছ পকনা দ ংক্রান্ত পিান্ত গ্রণ। 

 যফযাকাযী/দমাগানদাতায পনকি দথচ্ছক প্রদি ক্রয় কভ যাচ্ছদ অনুমায়ী দ্রফযাভগ্রী/দফাভূ ফুচ্ছঝ দনয়া। 

 কর ক্রচ্ছয়য পফর, বাউচায, ভাষ্টাযচ্ছযার ইতযাপদ ংযক্ষ্ণ কযা এফং ইউপনয়ন পযলদচ্ছক অপিি এফং অনযানয কাম যকক্রচ্ছভয 

জনয ঐকর কাগজে প্রদান কযা। 

 এছাা ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক প্রদি অনযানয দাপয়ত্ব ারন কযা। 

ওয়োি্ কদ্বম্ঠর্ দ্বিম্ িোস্তিোয়পর্নি ের্নয ল  সি  দ্ধদ্বত অরু্নসিে কিপি 



 দ্ধদ্বত ১: মপদ মচ্ছথাপচত ভচ্ছন য়, ৫০০,০০০ (াাঁচ রক্ষ্) িাকায কভ ফযয় িন্ন েভ ণ পিভ য়ািয কপভটি যাপয ফাস্তফায়ন কযচ্ছত 

াযচ্ছফ। এই দক্ষ্চ্ছে য়ািয কপভটিয দাপয়ত্বভূ পনম্নরূ: 

 ইউপনয়ন পযলদ তাচ্ছদয দম অনুচ্ছভাপদত পিভ পদচ্ছয়চ্ছছ তায পযকেনা  ফাস্তফায়ন কযা। 

 প্রচপরত ফাজায দচ্ছয স্থানীয় েপভকচ্ছদয াচ্ছথ যাপয চুজি কযা। 

 পিভ অনুচ্ছভাদনচ্ছে দ্রফযাভগ্রীয দম দাভ পনধ যাযণ কযা আচ্ছছ, তায উয পবপি কচ্ছয যাপয ক্রয় ফা দযচ্ছেয ভাধযচ্ছভ 

দ্রফযাভগ্রী ংগ্র কযা। 

 াভাজজক  পযচ্ছফগত ুযক্ষ্া মাচাই কাম যক্রভ পযচারনা কযা। 

 যাপয ফাস্তফায়চ্ছনয প্রচ্ছয়াজচ্ছন ইউপনয়ন পযলদ দথচ্ছক অপগ্রভ গ্রণ (৫০,০০০ িাকা ম যন্ত)। 

 ংপিষ্ট দক্ষ্চ্ছে উমুি  দমাগয ফযজিয দ্বাযা কাপযগপয তত্ত্বাফধাচ্ছনয প্রপতচ্ছফদন দাপখ্র কযা ( এরজজইপি,য উকাযী 

প্রচ্ছকৌরী ইতযাপদ)। 

 পিচ্ছভয ফযচ্ছয়য বাউচায/অথ য প্রদাচ্ছনয যপদ (েপভকচ্ছদয নাভ টঠকানা  ¯^v¶i m¤^wjZ ভাষ্টাযচ্ছযার) পনযীক্ষ্া  অনযানয 

কাচ্ছজয জনয ইউপনয়ন পযলচ্ছদ দাপখ্র কযা। 

 দ্ধদ্বত ২: য়ািয কপভটি ইউপনয়ন পযলচ্ছদয চ্ছক্ষ্ ক্রচ্ছয়য দক্ষ্চ্ছে পনচ্ছম্নাি কাজ কযচ্ছফ: 

 অাচ্ছযনার ভযানুয়াচ্ছরয ক্রয় ংক্রান্ত অধযাচ্ছয় উচ্ছিপখ্ত িপত অনুযচ্ছণ ইউপ কতৃযক অনুচ্ছভাপদত পিভভূচ্ছয ফাস্তফায়ন 

পযকেনা প্রণয়ন; 

 ক্রয় কপভটি কতৃযক প্রদি কাম যাচ্ছদ অনুমায়ী যফযাকাযী/দমাগানদাতায পনকি দথচ্ছক দ্রফযাভগ্রী/দফাভূ ফুচ্ছঝ দনয়া; 

 াভাজজক  পযচ্ছফগত ুযক্ষ্া মাচাই কাম যক্রচ্ছভ অংগ্রণ; 

 দফা প্রদানকাযীয কাম যক্রভ ভপনিপযং কযা; 

 ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক প্রদি অনযানয দাপয়ত্বভূ ারন কযা; 

 পিচ্ছভয ফযচ্ছয়য বাউচায/অথ য প্রদাচ্ছনয যপদ (েপভকচ্ছদয নাভ টঠকানা  ¯^v¶i m¤^wjZ ভাষ্টাযচ্ছযার) পনযীক্ষ্া  অনযানয 

কাচ্ছজয জনয ইউপনয়ন পযলচ্ছদ দাপখ্র কযা; 

দম দকান ফা কর দ্রফযাভগ্রী ফা দফায ভূরয ৫০০,০০০ িাকায উচ্ছয চ্ছর ইউপনয়ন পযলদ পনচ্ছজই এগুপর ংগ্র/ক্রয় কযচ্ছফ এফং 

দযে ভূরযায়ণ কপভটি (TEC) প্রান্ভ দযে/প্রস্তাফ কযচ্ছফ। উচ্ছয দমভন ফরা চ্ছয়চ্ছছ, দবাচ্ছফ িপত২ অনুমায়ী য়ািয কপভটি পিভ 

ভপনিপযং কযচ্ছফ। 

দ্বিম্ সু োিদ্বভশর্ন কদ্বম্ঠর্ (SSC) গির্ন এিং দোদ্বয়ত্ব 

 দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ এফং দক্ষ্তা পবপিক দথাক ফযাদ্দ চ্ছত অথ যায়নকৃত ইউপনয়ন পযলচ্ছদয কর পিভ ফাস্তফায়নকাচ্ছর পিভ 

ুাযপবন কপভটি এগুচ্ছরায ফাস্তফায়ন কাম যক্রভ তত্ত্বাফধান, ম যাচ্ছরাচনা এফং ভপনিপযং কযচ্ছফ। প্রপতটি য়াচ্ছিয একটি পিভ 

তত্ত্বাফধান কপভটি থাকচ্ছফ। দয ংখ্যা চ্ছফ ৭ জন। য়ািয বা পভটিং এ জনাধাযণ এফং ইউপনয়ন পযলচ্ছদয প্রপতপনপধচ্ছদয 

উপস্থপতচ্ছত এই কপভটি গটঠত চ্ছফ। কপভটিয দযফনৃ্দ পনচ্ছজচ্ছদয ভধয দথচ্ছক একজন বাপত  একজন দয-পচফ 

ভচ্ছনানীত কযচ্ছফন। উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায পিভ তত্ত্বাফধান কাচ্ছজয জনয একজন কাপযগপয জ্ঞানিন্ন কভ যকতযাচ্ছক এই 

কপভটিচ্ছত ভচ্ছনানয়ন দদচ্ছফন। ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পনফ যাপচত দকান প্রপতপনপধ পিভ তত্ত্বাফধান কপভটিয দয চ্ছত াযচ্ছফন না 

এভনপক য়ািয কপভটিয দকান দয পিভ ুাযপবন কপভটিয দয চ্ছত াযচ্ছফন না। পিভ তত্ত্বাফধান কপভটিয কভচ্ছক্ষ্ 

দুইজন দয চ্ছফন নাযী। 

 পিভ তত্ত্বাফধান কপভটি গটঠত ফায চ্ছয ংপিষ্ট য়ািয দয এই কপভটিয একটি তাপরকা দকান প্রকায স্থাচ্ছন িাপনচ্ছয় দদচ্ছফন 

এফং ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দনাটি দফাচ্ছিয এই তাপরকাটি িানাচ্ছনায ফযফস্থা কযচ্ছফন। 

দ্বিম্ সু োিদ্বভশর্ন কদ্বম্ঠর্ি দোদ্বয়ত্বসমূ্হ 

 অনুচ্ছভাপদত পিভ তযাফরী অনুমায়ী ফাস্তফায়নকাচ্ছর কাচ্ছজয ভান, পযভাণ  ভয়ীভা টঠক আচ্ছছ পক না তা পনয়পভত ভপনিপযং 

কযা। 

 টঠকাদাচ্ছযয পনয়পভত কাজকচ্ছভ য জাগ দৃটষ্ট যাখ্া (কাচ্ছজয ভান, কাজ ভয়ভত চ্ছে পক না, ইতযাপদ); 



 পযফীক্ষ্ণকাচ্ছর দকান তররুটি ায়া দগচ্ছর ংচ্ছাধচ্ছনয জনয য়ািয কপভটিচ্ছক যাভ য দদয়া। তাযা দকান ফযফস্থা গ্রণ না 

কযচ্ছর পরপখ্তবাচ্ছফ ইউপনয়ন পযলদচ্ছক জানাচ্ছনা এফং ইউপনয়ন পযলদ মপদ দকান ফযফস্থা গ্রণ না কচ্ছয তাচ্ছর পরপখ্তবাচ্ছফ 

পফজজপপ দক জানাচ্ছনা। 

 য়ািয কপভটি পিভ পিজাইন/নকা  প্রাক্কপরত ফযয়ীভায ভচ্ছধয মথামথ ভান ফজায় দযচ্ছখ্ ফাস্তফায়ন কচ্ছযচ্ছছ পক না, পিভ 

তত্ত্বাফধান কপভটি চ্ছত তায ছাে দদয়া। এই ছাে াফায য ইউপনয়ন পযলদ দচচ্ছকয ভাধযচ্ছভ ভান্ভ কাজটিয ভূরয 

পযচ্ছাধ কযচ্ছফ। 

 কাম যাচ্ছদ/ক্রয় আচ্ছদ ম যাচ্ছরাচনা কযা। 

 স্থানীয় অনুদান ংগ্র। 

 াভাজজক  পযচ্ছফগত অফস্থা ম যাচ্ছরাচনা কযা। 

 ফাস্তফায়ন কাচ্ছজয ভান  এয প্রবাফ িচ্ছকয বায ভাধযচ্ছভ ফৃিয জনচ্ছগাষ্ঠীচ্ছক জানাচ্ছনা। 

এছাা ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক প্রদি অনযানয দাপয়ত্ব ারন কযা। 

দফযকাযী টঠকাদায কতৃযক পিভ ফাস্তফায়নকাচ্ছর পিভ ুাযপবন কপভটি জাগ দৃটষ্ট যাখ্চ্ছফ। দম কর পিভ, পিভ ুাযপবন কপভটি 

তত্ত্বাফধান কযচ্ছছ দগুপরয চুজি, চূান্ত পিজাইন/নকা এফং প্রাক্কপরত ফযচ্ছয়য কপ কাম যাচ্ছদচ্ছয কপ ইউপনয়ন পযলদ পিভ 

ুাযপবন কপভটিচ্ছক যফযা কযচ্ছফ। 

দ্বিম্দ্বভদ্বিক কম্ ্  দ্বিকল্পর্নোি ছক (র্নমু্র্নো ফিম্-১) 

য়ািয নং ------------ পিভ পচ্ছযানাভ---------- পিভ ফাস্তফায়ন ভয়কার---------ভা দথচ্ছক-----------ভা 

পিভ ফাস্তফায়ন িপত : য়ািয কপভটি‟য ভাধযচ্ছভ/দিডাচ্ছযয ভাধযচ্ছভ 

ক্রভ কাম যক্রভ ১ভ ভা ২য় ভা ৩য় ভা ৪থ য ভা ৫ভ ভা দাপয়ত্বপ্রান্ভ ফযজি 

১               

২               

য়ািয কপভটি‟য বাপতয নাভ  স্বাক্ষ্য 

দ্বিম্দ্বভদ্বিক ম্োদ্বসক অগ্রগদ্বতি প্রদ্বতপিদর্ন ছক (র্নমু্র্নো ফিম্-২) 

য়ািয নং ------------ পিভ পচ্ছযানাভ--------- পিভ ফাস্তফায়ন ভয়কার---------ভা দথচ্ছক-----------ভা 

পিভ ফাস্তফায়ন িপত : য়ািয কপভটি‟য ভাধযচ্ছভ/দিডাচ্ছযয ভাধযচ্ছভ 

ক্রভ কাম যক্রভ রক্ষ্যভাো অজযন/অগ্রগপত রক্ষ্যভাো অনুমায়ী অজযন/ অগ্রগপত না চ্ছর তায কাযণ 

১         

২         

দ্বিম্ সু োিদ্বভশর্ন কদ্বম্ঠর্ ি সভো দ্বতি র্নোম্ ও স্বোক্ষি 

দ্বিম্ িোস্তিোয়র্ন সংিোন্ত লিকিি্ঃ পিভ ফাস্তফায়ন ংক্রান্ত মাফতীয় দযকিযভূ ইউপনয়ন পযলচ্ছদ ংপিষ্ট পাইচ্ছর ংযপক্ষ্ত চ্ছফ। 

(দযকিয ংযক্ষ্চ্ছণয পফলচ্ছয় ইউপ দচয়াযভযান  ইউপ পচফ দায়ী থাকচ্ছফন)। 

(র্নমু্র্নো ফিম্-৩) 



ম্দ্বিউল-৫ র্নোিীি ক্ষম্তোয়র্ন,  দ্বিপিশ ও সোম্োজেক 

সুিক্ষো 

১. র্নোিীি ক্ষম্তোয়র্ন 

নাযীয ক্ষ্ভতায়ন এফং নাযী ুরুচ্ছলয ভতা পফধাচ্ছন ইউপনয়ন পযলদ গুরুত্বূণ য বূপভকা ারন কচ্ছয। নাযীয অপধকায যক্ষ্ায় এফং 

াভাজজক ক্ষ্াপতত্ব  পংস্রতা দথচ্ছক নাযীয ুযক্ষ্ায পফলচ্ছয় ইউপনয়ন পযলদ প্রচ্ছয়াজনীয় কাম যক্রভ গ্রণ কযচ্ছত াচ্ছয এফং কযচ্ছফ। 

স্থানীয় যকায (ইউপনয়ন পযলদ) আইন ২০০৯ অনুাচ্ছয ইউপনয়ন পযলচ্ছদয স্থায়ী কপভটিগুচ্ছরায এক তৃতীয়াংচ্ছয বাপত চ্ছফ 

ংযপক্ষ্ত আচ্ছনয পনফ যাপচত নাযী দযগণ। ইউপনয়ন পযলদ এ পফধান অফযই প্রপতারন কযচ্ছফ। পিভ ফাস্তফায়চ্ছনয দক্ষ্চ্ছে দভাি 

ফযাচ্ছদ্দয কভচ্ছক্ষ্ এক তৃতীয়াং পিভ ভপরাযা ফাস্তফায়ন কযচ্ছফ এফং এ পফলয়টি ইউপনয়ন পযলদ পনজিত কযচ্ছফ। নাযীয অপধকায 

ুযক্ষ্া  উন্নয়চ্ছন ইউপনয়ন পযলদ পনুফপণ যত দচ্ছক্ষ্ গ্রণ কযচ্ছফ: 

 ফারয পফফা, পশু পফফা এফং দমৌতুক ফচ্ছন্ধয জনয কাম যকয গণচ্ছচতনতাভূরক প্রচাযণা কাম যক্রভ গ্রণ কযচ্ছফ। 

 পফফা পফচ্ছেদ এফং ফু পফফা পনরুৎাপত কযচ্ছফ। 

 জন্প পনফন্ধন নদ ছাা পফফা দযজজটি মাচ্ছত না য়, দ পফলচ্ছয় পনজিত কযচ্ছফ। 

 নাযী েপভকগচ্ছণয জনয ুরুল েপভচ্ছকয ভপযভাণ ভজপুয প্রাপন্ভ পনজিত কযচ্ছফ। 

 নাযী  পশু াচায এফং দমৌন পনম যাতচ্ছনয পফরুচ্ছি চ্ছচতনতাভূরক কভ যূপচ গ্রণ কযচ্ছফ। 

 নাযীয অপধকায, স্বাস্থয ুযক্ষ্া, পক্ষ্া, আইপন ায়তা এফং াপযফাপযক পনম যাতন ইতযাপদ িচ্ছকয গ্রাভীণ নাযীচ্ছদয চ্ছঙ্গ 

আচ্ছরাচনায জনয উঠান তফঠক আচ্ছয়াজচ্ছন নাযী দযগণচ্ছক ায়তা প্রদান কযচ্ছফ। 

 নাযী দযগণচ্ছক ইউপনয়ন পযলচ্ছদয বায় কথা ফরচ্ছত উৎাপত কযচ্ছফ। 

 নাযী দযগণচ্ছক গ্রাভ আদারত কাম যক্রভ এফং পফকে পফচ্ছযাধ পনযন কাম যক্রচ্ছভ অং গ্রচ্ছণ উৎাপত কযচ্ছফ। 

 গ্রাচ্ছভয দপযদ্র নাযীচ্ছদয জনয আয়ফধ যনভূরক কাম যক্রভ গ্রণ কযচ্ছফ। 

 নাযী উন্নয়ন কাম যক্রভ গ্রচ্ছণয জনয ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ফাচ্ছজচ্ছি পফচ্ছল ফযাদ্দ যাখ্চ্ছফ। 

 দপযদ্র গবযফতী নাযীচ্ছদয উন্নত স্বাস্থয দফায পফলচ্ছয় চ্ছমাপগতায ফযফস্থা কযচ্ছফ। 

 দপযদ্র অথচ দভধাফী দভচ্ছয় পক্ষ্াথীয িুর গভচ্ছনয জনয প্রচ্ছণাদনায ফযফস্থা কযচ্ছফ। 

কদ্বম্ঠর্গুপলোপত র্নোিীপদি অংশগ্রহে 

২.  দ্বিপিশ ও সোম্োজেক সুিক্ষো 

পিভ দ্বর্নিো্ির্ন, প্রেয়র্ন এিং িোস্তিোয়র্ন র্নীদ্বতম্োলো পিভ পনফ যাচন, প্রণয়ন এফং ফাস্তফায়ন প্রজক্রয়ায় নীচ্ছচ উচ্ছিপখ্ত নীপতগুচ্ছরা প্রচ্ছমাজয 

চ্ছফ: 

 পযচ্ছফগত  াভাজজক প্রবাফ ম যাচ্ছরাচনা এফং এফ প্রবাফ পনযচ্ছনয জনয গৃীত ফযফস্থাপদ পিচ্ছভয ম যাচ্ছরাচনা  ভপনিপযং 

ফযফস্থায একটি অপফচ্ছেদয অং চ্ছফ। 

 পিভ পনফ যাচচ্ছনয আচ্ছগ ইউপনয়ন পযলদ পিচ্ছভয পযচ্ছফগত  াভাজজক প্রবাফ িচ্ছকয স্থানীয় জনাধাযচ্ছণয যাভ য গ্রণ 

কযচ্ছফ। 

 ফযজিগত  যকাযী (াফপরক) বূপভ ফযফাচ্ছযয দক্ষ্চ্ছে এ ধযচ্ছণয যাভ য গ্রণ কযচ্ছত চ্ছফ। 

 দমফ ভানুল যাপয ক্ষ্পতগ্রস্ত চ্ছফন তাচ্ছদযচ্ছক এ ধযচ্ছণয গণযাভচ্ছ যয ভচ্ছধয অন্তবুযি কযচ্ছত চ্ছফ। 

 প্রস্তাপফত কর পিভ এয পযচ্ছফ  ভাচ্ছজ ম্ভাফয দনপতফাচক প্রবাফ িচ্ছকয পফচ্ছিলণ থাকচ্ছত চ্ছফ। 

 পযচ্ছফ  জনাধাযচ্ছণয উয উচ্ছিখ্চ্ছমাগয দনপতফাচক প্রবাফ দপরচ্ছত াচ্ছয এভন পিচ্ছভয ফাস্তফায়ন দযাধ কযায জনয এ 

ধযচ্ছণয মাচাই ফাছাই িন্ন কযচ্ছত চ্ছফ। 

 বূপভ অপধগ্রচ্ছণয প্রচ্ছয়াজন চ্ছত াচ্ছয এভন দকান পিভ ইউপনয়ন পযলদগুচ্ছরা পনফ যাচন কযচ্ছফ না। 

 নতুন পিচ্ছভয দক্ষ্চ্ছে তাযা পনচ্ছজচ্ছদয পকংফা অনয দকান যকাযী বূপভ ফযফাচ্ছয চ্ছচষ্ট থাকচ্ছফ। 



 অপত প্রচ্ছয়াজনীয় দকান পিচ্ছভয জনয বূপভ ভাপরকচ্ছক উি বূপভ দস্বোচ্ছয় দান কযায জনয আহ্বান জানাচ্ছত াচ্ছয এফং/ অথফা 

উকাযচ্ছবাগী স্থানীয় জনগণ ভচ্ছফতবাচ্ছফ দস্বোচ্ছয় দাচ্ছনয পফকে দকান উায় অনুন্ধান কযচ্ছত াচ্ছয। „ক্ষ্পতূযচ্ছণয 

পফপনভচ্ছয় দান‟ এই পফকচ্ছেয অন্তবুযি চ্ছত াচ্ছয। 

 য়ািয কপভটি, পিভ ুাযপবন কপভটি, স্থানীয় যকায পফবাগ, পফশ্বফযাংক এফং অনয উন্নয়ন চ্ছমাগীচ্ছদয ংপিষ্টতায় 

প্রপতচ্ছফদন ততযী ফা জফাফপদপতায দম ধাযাক্রভ তায ভাধযচ্ছভ পিভগুচ্ছরায এই ম যাচ্ছরাচনা  ভপনিপযং িন্ন কযা চ্ছফ। 

লর্নদ্বতিোিক তোদ্বলকো 

দনপতফাচক তাপরকায় উচ্ছিপখ্ত তফপষ্টয িন্ন পিভগুচ্ছরা এরজজএপ-এয অধীচ্ছন অথ যায়চ্ছনয অচ্ছমাগয পফচ্ছফপচত চ্ছফ। 

 দ্বিপিপশি উ ি লর্নদ্বতিোিক প্রভোিসম্পন্ন দ্বিম্ 

 য়িঃপ্রেোলীিঃ াপন প্রফাচ্ছক উচ্ছিখ্চ্ছমাগয পযভাচ্ছণ কপভচ্ছয় দদয় এভন পিভ। এ ধযচ্ছণয পিভ ফাস্তফায়চ্ছনয ভয় ভাঝখ্াচ্ছনয পাাঁক-

দপাকয ফন্ধ কযা, পফদযভান যাস্তা াি ফা অনযানয প্রফা চযাচ্ছনচ্ছরয উয কারবািয অথফা অনয দকান কাঠাচ্ছভা পনভ যাচ্ছণয কাযচ্ছণ াপন 

প্রফা ংকুপচত য়ায ভচ্ছতা ভযা ততযী য়। 

 োদ্বর্ন সিিিোহ: 

 পনধ যাপযত জাতীয় ভানদচ্ছডয দচচ্ছয় আচ্ছ যপনক দলূচ্ছণয ভাো দফপ এভন টিউফচ্ছয়র (অথ যাৎ ফতযভাচ্ছন ৫০ পপপফ‟য দফী 

আচ্ছ যপনক দলূণমুি অথফা ১০ ফছচ্ছযয ফনযা ভাোয নীচ্ছচয স্তচ্ছয দমফ টিউফচ্ছয়র যচ্ছয়চ্ছছ)। 

 ফযাকচ্ছিপযয়া দ্বাযা দলূচ্ছণয মচ্ছথষ্ট ম্ভাফনা যচ্ছয়চ্ছছ এভন ফ াপন যফযা পিভ অথফা যফযাকৃত াপনচ্ছক 

 াচ্ছনয অনুচ্ছমাগী কচ্ছয তুরচ্ছত াচ্ছয এভন পফরূ তফপষ্টযিন্ন পিভ। 

স্বোস্থযপসিো: ক্ষ্পতকয ফজযয ফযফস্থানায জনয ম যান্ভ ক্ষ্ভতা দনই, এভন ফ স্বাস্থয ুপফধা ফা িীভ। 

 য়িঃদ্বর্নষ্কোশর্ন ও িেয্ িযিস্থো র্নো: 

 পফদযভান ফজযয পনষ্কান ুপফধায নতুন অথফা উচ্ছিখ্চ্ছমাগয ভপ্রাযণ মা পনকিস্থ াপনয উৎ এফং জনাধাযচ্ছণয স্বাস্থযয য 

দনপতফাচক প্রবাফ দপরচ্ছত াচ্ছয। 

 পফদযভান ফজযয অাযণ দক্ষ্চ্ছেয নতুন অথফা উচ্ছিখ্চ্ছমাগয ভপ্রাযণ দমখ্াচ্ছন অপনো চ্ছত্ত্ব জনগণচ্ছক অংগ্রণ কযচ্ছত 

য়। 

কৃদ্বষ ও িোেোি: 

 দচ ুপফধায জনয গবীয াপন স্তচ্ছযয নীচ্ছচ মন্ত্রচাপরত টিউফচ্ছয়র স্থান ফা ুনিঃস্থান মা াপনয স্তযচ্ছক পনিঃচ্ছপলত কচ্ছয 

দপরচ্ছত াচ্ছয। 

 বািীচ্ছত পফরূ প্রবাফ চ্ছত াচ্ছয এভন ধযচ্ছণয দভৌুভী ফা াঁধ পনভ যাণ ফা ংিায/ভপ্রাযণ। 

 কৃপলকাচ্ছজ ফযফাচ্ছযাচ্ছমাগী কচ্ছয দতারায জনয স্থায়ী জরাবূপভয াপন পনষ্কান। 

পফশ্ব স্বাস্থয ংস্থা এয দ্বাযা দেণীকৃত আইএ কযািাগপযয কীিনাচ্ছকয দযকায চ্ছফ এভন ধযচ্ছণয পিভভূ। 

প্রোকৃদ্বতক সম্পদ: 

 ফনাঞ্চচ্ছর ফাপণজজযক পবপিচ্ছত গাছ কািা ভথ যন কচ্ছয এভন কাম যক্রভ। 

 দফূ যর ন্থায় উৎাপদত কাঠ ফা জ্বারানী কাঠ ফযফাচ্ছযয াচ্ছথ িকযমুি কভ যকাড। 

 জীফ-জন্তুয জীফন ধাযচ্ছণয জনয অতীফ জরুযী প্রাকৃপতক আফাবূপভয গুরুত্বূণ য রূান্তয ফা ক্ষ্পত াধচ্ছনয াচ্ছথ িপকযত 

কাম যাফরী। 

সম্োপেি উ ি লর্নদ্বতিোিক প্রভোি  পত  োপি এম্র্ন সি দ্বিম্ সিকোিী ও িযজক্ত ম্োদ্বলকোর্নোর্ীর্ন েদ্বম্ি িযিহোি 



 দমফ পিচ্ছভয জনয ফযজি ভাপরকানাধীন জপভ অপধগ্রচ্ছণয প্রচ্ছয়াজন য়। 

 অপনো চ্ছত্ত্ব দম ফ পিচ্ছভ ফযজি ভাপরকানাধীন বূপভ ফযফায কযচ্ছত য়। 

 দম ফ পিভ ফযজিগত ফতফাী ক্ষ্পতগ্রস্ত কচ্ছয। 

 „ক্ষ্পতূযচ্ছণয পফপনভচ্ছয় দান‟ এয পবপিচ্ছত ায়া দমচ্ছত াচ্ছয এভন বূপভয জনয দম ফ পিভ ংপিষ্ট স্থানীয় জনগণ ক্ষ্পতূযণ 

পদচ্ছত অভথ য। 

 দম ফ পিভ যকাযী জপভচ্ছত ফফাকাযী পযফাযগুচ্ছরাচ্ছক উৎখ্াত কচ্ছয। 

 দম ফ পিভ ভজজদ, ভজন্দয, কফযস্থান, শ্মান এফং অনযানয স্থান ফা পনদ যন দমগুচ্ছরায ধভীয়  াংিৃপতক তাৎম য যচ্ছয়চ্ছছ, দ 

ফচ্ছক ক্ষ্পতগ্রস্ত কচ্ছয। 

 দম ফ পিভ াধাযণ াভাজজক িচ্ছদ এফং ভানুচ্ছলয জীপফকা ংপিষ্ট কভ যকাচ্ছড স্থানীয় ভপ্রদায় ফা জনচ্ছগাষ্ঠীয প্রচ্ছফাপধকায 

উচ্ছিখ্চ্ছমাগয পযভাচ্ছণ ীপভত কচ্ছয পদচ্ছত াচ্ছয। 

রৃ্ন-ের্নপগোঠষ্ঠি ও ি সিোিয প্রভোি 

 দম ফ পিভ ন-ৃজনচ্ছগাটষ্ঠয জীফনমান িপত  াংিৃপতক ঐপতযচ্ছক ুভপকয ভচ্ছধয দপচ্ছর দদয়। 

 দমফ পিভ তাচ্ছদয জীপফকা ংপিষ্ট াভাজজক িচ্ছদ/কভ যকাচ্ছড প্রচ্ছফাপধকায ফযাকবাচ্ছফ ীপভত কচ্ছয পদচ্ছত াচ্ছয। 

 দমফ পিভ ন-ৃজনচ্ছগাটষ্ঠয াংিৃপতক  ধভীয় তাৎম য যচ্ছয়চ্ছছ এভন স্থান ফা পনদ যনগুচ্ছরাচ্ছক (দমভন - ূজা অচযনায স্থান, 

ূফ যরুচ্ছলয শ্মানবূপভ প্রবৃপত) ক্ষ্পতগ্রস্থ কযচ্ছত াচ্ছয। 

রৃ্ন-ের্নপগোঠষ্ঠ দ্বিষয়ক  দ্বিকল্পর্নোি ের্নয দ্বদক দ্বর্নপদ্শর্নো: আপদফাী জনচ্ছগাষ্ঠীয উয পিভগুচ্ছরায ম্ভাফয পফরূ প্রবাফ পচপিত কযা 

এফং দফ প্রবাফ দভাকাচ্ছফরায জনয প্রচ্ছয়াজনীয় নীপত  পদক পনচ্ছদযনা এয অন্তবুযি। এছাা, দমফ দক্ষ্চ্ছে পিভগুচ্ছরা আপদফাী 

জনগণচ্ছক ক্ষ্পতগ্রস্ত কযচ্ছত াচ্ছয দখ্াচ্ছন এচ্ছদয পফরূ প্রবাফ পনযন উন্নয়নভূরক ফযফস্থা গ্রচ্ছণয রচ্ছক্ষ্য প্রচ্ছয়াজনীয় রা-

যাভচ্ছ যয একটি কাঠাচ্ছভা এই পদক পনচ্ছদযনায অন্তবুযি। 

 দ্বিপিশগত   ো্পলোির্নো এিং িোস্তিোয়র্ন 

কযোর্োগদ্বি 
 দ্বিপিশগত র্িে িো কযোর্োগদ্বিি 

দ্বিিিে 
ল  সি  দপক্ষ  গ্রহে কিো হপি 

গ+ 
অপত াভানয পযচ্ছফগত প্রবাফ যচ্ছয়চ্ছছ 

এভন ফ পিভ 

পযচ্ছফগত ফযফস্থানায পনপযচ্ছখ্ আয দকাচ্ছনা পযচ্ছফ পফলয়ক পফচ্ছিলণ ফা 

দচ্ছক্ষ্ এফ পিচ্ছভ প্রচ্ছয়াজন চ্ছফ না। 

গ 
স্বে ভাোয পযচ্ছফগত প্রবাফ যচ্ছয়চ্ছছ 

এভন ফ পিভ 

পযচ্ছফগত প্রবাফ ুপলচ্ছয় দনয়ায জনয প্রকচ্ছেয গঠন কাঠাচ্ছভায ভচ্ছধয 

পনযনভূরক াধাযণ দচ্ছক্ষ্ভূ অন্তবুযি কযা উপচত। 

খ্ 
ফ ধযচ্ছণয এফং অপধকতয জটির 

প্রবাফ যচ্ছয়চ্ছছ এভন ফ পিভ 

এফ পিচ্ছভয জনয একটি ীপভত পযচ্ছফগত ম যাচ্ছরাচনায (এরইএ) প্রস্তুপত 

পিচ্ছভয গঠন কাঠাচ্ছভায ভচ্ছধয দনপতফাচক প্রবাফ পনযচ্ছন ুাপযকৃত 

দচ্ছক্ষ্গুচ্ছরাচ্ছক অন্তবুযি কযায প্রচ্ছয়াজন চ্ছফ। 

ক 

এভন ফ পিভ মাচ্ছদয ম্ভাফয প্রবাফ 

উচ্ছিখ্চ্ছমাগয ভাোয পযচ্ছফ ঝুাঁ পকয 

াচ্ছথ িপকযত 

এ ধযচ্ছণয পিভ পদ্বতীয় এরজজএপিঃ২ আতায় তপফর ায়ায দমাগয নয়। 

দ্বিপম্ি ক্ষদ্বতকি প্রভোি দ্বর্নিসপর্নি ের্নয কিেীয়  দপক্ষ : 

 য়ািয ম যাচ্ছয় প্রস্তাপফত পিভগুচ্ছরায ম্ভাফয পযচ্ছফগত এফং াভাজজক প্রবাফ  প্রপতজক্রয়া িচ্ছকয ভতপফপনভয় কযা। 

 দমফ পিচ্ছভয জনয ফযজি ভাপরকানাধীন বূপভ ফযফাচ্ছযয প্রচ্ছয়াজন চ্ছফ দফ দক্ষ্চ্ছে জপভয ম্ভাফয দাতা এফং পফচ্ছক্রতাচ্ছক 

পচপিত কযা। 

 ফাস্তফায়চ্ছনয জনয পনফ যাপচত পিভগুচ্ছরায দক্ষ্চ্ছে, যকাপয ফা ফযজি ভাপরকানাধীন দম ধযচ্ছনযই দাক না দকন, অপতপযি দকাচ্ছনা 

বূপভয প্রচ্ছয়াজন চ্ছর, দচ্ছক্ষ্চ্ছে স্থানীয় জনগচ্ছণয াচ্ছথ আয দফপ ুপনপদযষ্ট যাভচ্ছ যয প্রচ্ছয়াজন চ্ছফ। 

 য়ািয কপভটিভূ ংপিষ্ট ফযজিচ্ছদয াচ্ছথ পনচ্ছয় য়ািয ম যাচ্ছয় পিভগুচ্ছরায পযচ্ছফগত  াভাজজক প্রবাফ িপকযত মাচাই 

ফাছাইচ্ছয়য কাজটি কযচ্ছফ। 



 যকাপয বূপভ দথচ্ছক উচ্ছেদ য়ায এফং প্রস্তাপফত পিভগুচ্ছরাচ্ছত জপভ প্রদান কযায ম্ভাফনা মাচ্ছদয যচ্ছয়চ্ছছ তাচ্ছদযচ্ছক াচ্ছথ 

পনচ্ছয় এফ পরাপর মাচাই কযচ্ছত চ্ছফ। 

 মাচাই ফাছাইচ্ছয়য জনয য়ািয কপভটিগুচ্ছরা পিভ ুাযপবন কপভটিয কাপযগপয ায়তা চাইচ্ছত াচ্ছয। 

 এফ পিভ ুাযপবন কপভটিচ্ছত উচ্ছজরা ম যাচ্ছয়য যকাপয দাজীফীচ্ছদয দযদ থাকচ্ছত চ্ছফ। 

 এলইএ’ি জনয পনধ যাপযত পযভ ূযণ কযচ্ছত চ্ছফ এফং স্থানীয় যকায পফবাচ্ছগয পযচ্ছফ  াভাজজক ুযক্ষ্া পফলয়ক যাভ যক 

এ পযভটি ম যাচ্ছরাচনা কযচ্ছফন। 

 স্থানীয় যকায পফবাচ্ছগয পযচ্ছফ  াভাজজক ুযক্ষ্া পফলয়ক যাভ যক একটি ফাৎপযক ম যাচ্ছরাচনা িন্ন কযচ্ছফন। কর 

এলইএ িচ্ছকয ম যাচ্ছরাচনা এফং তদফচয়চ্ছনয পবপিচ্ছত ংগৃীত ১০% নভুনা পিচ্ছভয মাচাই ফাছাই, পিচ্ছভয ফাস্তফায়ন এফং 

ভাপন্ভ প্রপতচ্ছফদনগুচ্ছরায যীক্ষ্া পনযীক্ষ্া এ ম যাচ্ছরাচনায অন্তবুযি থাকচ্ছফ। 

 অপিিযগণ ংপিষ্ট ফ দপররে ম যাচ্ছরাচনা কযচ্ছফন এফং ুযক্ষ্াভূরক দচ্ছক্ষ্ভূচ্ছয মথাথ যতা মাচাইচ্ছয়য জনয দভাি 

পিচ্ছভয ১০% পযদ যন কযচ্ছফন। 

 ভাপাফ পনয়ন্ত্রক  পনযীক্ষ্ক (পএণ্ডএজজ) এয কাম যারয় এফং তাচ্ছদয ংপিষ্ট টিভ ১০% ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পিচ্ছভয পনযীক্ষ্া 

কযচ্ছফ। 

ফিম্ ১ এ :  দ্বিপিশগত ও সোম্োজেক প্রভোি  োিোই 

প্রপতটি বূপভ-পবপিক প্রকচ্ছেয জনয য়ািয কপভটি অফযই এ পযভ ূযণ কযচ্ছফ এফং পিভ ুাযপবন কপভটি তা ম যাচ্ছরাচনা কযচ্ছফ 

এফং প্রকচ্ছেয পাইচ্ছর যাখ্চ্ছফ। বূপভ-পবপিক প্রকে চ্ছে মা দকাচ্ছনা বূপভয য ফাস্তফায়ন কযা চ্ছয়চ্ছছ। দমভন : ক, কারবািয, দতু, 

দখ্ারা  বূগবযস্থ নদযভা, বফন, িয়চ্ছরি, নরকূ ইতযাপদ 

মাচাইচ্ছয়য তাপযখ্: ........................................... ইউপনয়চ্ছনয নাভ: ................................. য়ািয নং : .......................................... দজরায নাভ : 

................................. উচ্ছজরায নাভ : ...................................... য়ািয কপভটিয দচয়াযভযাচ্ছনয নাভ : 

..................................................................... মাচাইকাচ্ছর অংগ্রণকাযী য়ািয কপভটি দযচ্ছদয নাভ : ................................. 

............................................................................................................................................. .............................................................................

..... মাচাইকাচ্ছর অংগ্রণকাযী জনচ্ছগাষ্ঠীয অনয দযচ্ছদয নাভ : ................................. 

........................................................................................................................................................................................................................ ..

..... মাচাইকাচ্ছর অংগ্রণকাযী পিভ ুাযপবন কপভটি দযচ্ছদয নাভ, (মপদ থাচ্ছক) .............. 

..........................................................................................................................................................................................................................

..... 

অংশ ক : সোর্োিে তথ্য 

১। পিচ্ছভয নাভ/স্থান : .................................................................................... ২। পিচ্ছভয ুপর : 

........................................................................................ ৩। পিভ দম এরাকায় (য়ািয ফা য়াচ্ছিযয অং) দখ্ানকায ফাপন্দাযা চ্ছে : [] 

কচ্ছরই ভূরধাযায দরাক ফা অ-ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী [] কচ্ছরই ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী [] অপধকাং ভূরধাযায ফা অন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী [] অপধকাং ন-ৃ 

জনচ্ছগাষ্ঠী ৪। পিচ্ছভয আতা : [] নতুন পনভ যাণ [] উন্নয়ন [] দভযাভত/ংিায ৫। দবৌত কাচ্ছজয ংপক্ষ্ন্ভ পফফযণ : 

................................................................. ........................................................................................................... 

অংশ ি :  দ্বিপিশগত দ্বিষয় 

 দ্বিপিশগত অিস্থো 

  ১। গুরুত্বূণ য প্রাকৃপতক আফাস্থচ্ছরয অবযন্তচ্ছয দকাচ্ছনা দখ্র  চ্ছিচ্ছছ পক না [] যা াঁ [] না ২। স্প যকাতয প্রপযচ্ছফ ফযফস্থা ক্ষ্পতগ্রস্ত চ্ছফ 

পকনা (ংপক্ষ্ন্ভ আকাচ্ছয চ্ছর পযচ্ছফ ফযফস্থায একটি ফযাখ্যা-পফচ্ছিলণ ইউপনয়ন পযলচ্ছদয জনয ায়ক পফচ্ছফপচত চ্ছফ) [] যা াঁ [] না ৩। 

জ্বারাপনয জনয কাচ্ছঠয ফযফায চ্ছফ পকনা [] যা াঁ [] না ৪। দচ্ছট্রার পবপিক জ্বারাপনয ফযফায চ্ছফ পকনা [] যা াঁ [] না ৫। কীিনাচ্ছকয 

ফযফায যচ্ছয়চ্ছছ পকনা [] যা াঁ [] না ৬। বূ-চৃ্ছষ্ঠয াপনয প্রফা পযফতযন ফা ফযফায চ্ছফ পকনা [] যা াঁ [] না ৭। নতুন ফা ুনপন যভাণ কযা দচ 

ফা পনষ্কান ফযফস্থা যচ্ছয়চ্ছছ পকনা [] যা াঁ [] না ৮। দভৌুপভ ফাধ পনভ যাচ্ছণয প্রচ্ছয়াজন যচ্ছয়চ্ছছ পকনা [] যা াঁ [] না ৯। রযাটট্রন, দটিক ফা 

য়িঃপনষ্কান ফযফস্থা িিৃ আচ্ছছ পকনা [] যা াঁ [] না ১০। ফজযয উৎাদন চ্ছফ পকনা [] যা াঁ [] না (দমভন কাইখ্ানা, পচপকৎা ফজযয 

ইতযাপদ) ১১। অনযানয ফজযয মা ায পচ্ছচ্ছফ ফযফায চ্ছফ পকনা [] যা াঁ [] না [] আংপক 



মূ্লযোয়র্ন 

১। উচ্ছিখ্চ্ছমাগয পযভাণ দলূণ  িায় পকনা [] যা াঁ [] না ২। দলূচ্ছণয ধযন (১ b¤^‡i মপদ থাচ্ছক) [] ফায়ু [] াপন [] ভাটি ৩। দলূচ্ছণয পযভাণ 

(প্রপত ভাচ্ছ) .................................................................... ৪। দলূণ প্রবাফ µgvš^‡q ফজৃিয ম্ভাফনা আচ্ছছ পকনা [] যা াঁ [] না ৫। ফজযয দপরায 

ফযফস্থা যচ্ছয়চ্ছছ পকনা [] যা াঁ [] না [] আংপক ৬। দলূচ্ছণয পযণপত ...................................................................................... 

................................................................................................................ ৭। প্রপতকাযভূরক ফযফস্থা এফং অনযানয পফলয়/ভন্তফয 

.................................................. ............................................................................................................... . ৮. পযচ্ছফগত ধযণ 

(Enviornmental Category) [1] [] প [] পফ [] এ ুনযায় ভূরযায়ন প্রচ্ছয়াজন পকনা [] যা াঁ [] না ীপভত পযচ্ছফগত ম যাচ্ছরাচনায (এরইএ) 

প্রচ্ছয়াজন যচ্ছয়চ্ছছ পক না [] যা াঁ [] না (প্রথচ্ছভ ুচ্ছযা পযভ ফযফায করুন) 

অংশ গ: সোম্োজেক ইসুয 

১। প্রস্তাপফত পিচ্ছভয কাচ্ছজয জনয পফদযভান স্থানায দবৌত ীভায ফাইচ্ছয বূপভয প্রচ্ছয়াজন যচ্ছয়চ্ছছ পক না? [] যা াঁ [] না ২। উিয „যা াঁ‟ চ্ছর, 

প্রচ্ছয়াজনীয় বূপভয ফতযভান ভাপরকানা চ্ছে: [] যকায/াফপরক (দমফ বূপভ খ্া এফং অথফা মায ভাপরক চ্ছে যকায  ইউপনয়ন 

পযলদ) [] ফযজিগত ফা দফযকাপয বূপভ ভাপরকানা ৩। প্রচ্ছয়াজনীয় বূপভ মপদ যকাপয য়, এফং এ বূপভ ফতযভাচ্ছন দম কাচ্ছজ ফযফায কযা 

চ্ছে [] কৃপল (বূপভ ফযফাযকাযী ফযজি/পযফাচ্ছযয ংখ্যা: ....................) [] ফাস্থাচ্ছনয জনয ফযফরৃত (ফফাকাযী পযফাচ্ছযয) ফাপয 

ংখ্যা: .........) [] ফাপণজজযক ফযফায (ফযজিয ংখ্যা: ........ দদাকাচ্ছনয ংখ্যা: ...............) ৪। প্রচ্ছয়াজনীয় বূপভ দফযকাপয ভাপরকানাধীন 

চ্ছর, ফতযভাচ্ছন বূপভ দম কাযচ্ছণ ফযফায কযা চ্ছে [] কৃপল (বূপভ ভাপরক/ফাপয ংখ্যা: ..........................) [] ফফাচ্ছয জনয ফযফরৃত 

(খ্ানায/পযফাচ্ছযয ংখ্যা: .......................) [] ফাপণজজযক উচ্ছদ্দচ্ছয ফযফরৃত (ফযফায়ীয ংখ্যা: ....... দদাকাচ্ছনয ংখ্যা:...........) ৫। 

স্বত্বাপধকাযপফীন ফযজি/পযফাচ্ছযয ংখ্যা মাযা যকাপয বূপভ দথচ্ছক উচ্ছেচ্ছদয কাযচ্ছণ এফং/অথফা †¯^”Qvq দান, „ক্ষ্পতূযণ রাচ্ছবয 

পফপনভচ্ছয় দান‟ ফা অনয দকাচ্ছনা কাযচ্ছণ জীপফকা াযাচ্ছত াচ্ছয ................. ৬। এ প্রকে পক দকাচ্ছনা জনচ্ছগাষ্ঠীয জীপফকা অজযচ্ছনয জনয 

তাচ্ছদয ফযফরৃত দকাচ্ছনা িচ্ছদয ফযফাচ্ছয পফঘ্ন  িাচ্ছফ [] যা াঁ [] না ৭। মপদ অপতপযি বূপভয প্রচ্ছয়াজন য়, তাচ্ছর দম উাচ্ছয় তা ংগ্র 

কযা চ্ছফ: [] †¯^”Qvq দান [] ক্ষ্পতূযচ্ছণয পফপনভচ্ছয় দান [] অনযানয উায় (উচ্ছিখ্ করুন) ........................................................... 

রৃ্ন-ের্নপগোষ্ঠী সম্পপক্ অদ্বতদ্বিক্ত তথ্য (লসকশর্ন গ’ি তপথ্যি অদ্বতদ্বিক্ত) 

৮। পযচ্ছফগত  াভাজজক প্রবাফ মাচাইচ্ছয় অংগ্রণকাযী ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠীয দয  ংগঠনগুচ্ছরায নাভ: 

.......................................................................................................................................... ৯। পিভ এরাকায় দকাচ্ছনা প্রথাগত অপবচ্ছমাগ 

পনযন ফযফস্থা (জজআযএভ) আচ্ছছ পক না? [] যা াঁ [] না মপদ থাচ্ছক, এ জজআযএভ ফযফস্থা ংপিষ্ট দকাচ্ছনা দয পযচ্ছফগত  াভাজজক 

প্রবাফ মাচাইচ্ছয় অংগ্রণ কচ্ছযচ্ছছ পক না? [] যা াঁ [] না ১০। পিচ্ছভয জনয পনধ যাপযত জপভচ্ছত ক্ষ্পতগ্রস্ত ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠীয অপধকাচ্ছযয ধযন 

(একাপধক প্রচ্ছমাজয চ্ছত াচ্ছয) : [] আইনগত (ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী ফযজি/পযফাচ্ছযয ংখ্যা.......................................) [] প্রথাগত (ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী 

ফযজি/পযফাচ্ছযয ংখ্যা.......................................) [] যকাচ্ছযয চ্ছঙ্গ ইজাযা চুজি (ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী পযফাচ্ছযয ংখ্যা.........................) [] 

অনযানয (উচ্ছিখ্ করুন) ..........( ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী পযফাচ্ছযয ংখ্যা...................) ১১। গুরুত্ব অনুাচ্ছয, ক্ষ্পতগ্রস্ত ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী পযফাযগুচ্ছরায 

দ্বতর্নঠর্ প্রধান অথ যননপতক কভ যকাণ্ড চ্ছে : ক. ............................................................ খ্. ............................................................ গ. 

............................................................ ১২। ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী  ংগঠনগুচ্ছরা মপদ দকাচ্ছনা উচ্ছদ্বগ প্রকা কচ্ছয থাচ্ছক? 

.......................................................................................................................................... ১৩। পিচ্ছভয াভাজজক পরাপর িচ্ছকয ন-ৃ

জনচ্ছগাষ্ঠীয দয  ংগঠনগুদরায ধাযণা: [] ইপতফাচক [] দনপতফাচক [] ইপতফাচক নয়, দনপতফাচক নয় ১৪। াভাজজক প্রবাফ  

উচ্ছদ্বচ্ছগয দপ্রক্ষ্াচ্ছি, অপতপযি প্রবাফ ভূরযায়ন ভীক্ষ্া পযচারনা কযায প্রচ্ছয়াজন যচ্ছয়চ্ছছ পক না? [] যা াঁ [] না মপদ উিয যা াঁ য়, তাচ্ছর 

পিচ্ছভয ফাস্তফায়ন পপছচ্ছয় পদচ্ছত চ্ছফ। প্রস্তুতকাযী (নাভ  দপফ) :............................................. 

স্বাক্ষ্য:...................................তাপযখ্:.................... 

 োিোই ফিম্   ো্পলোির্নোি  ি দ্বিম্ সু োিদ্বভশর্ন কদ্বম্ঠর্ দ্বর্নপিি অংশ  ূিে কিপি অংশ ঘ: দ্বিম্ সু োিদ্বভশর্ন কদ্বম্ঠর্ কতৃক্ 

 োিোই 

১. য়ািয কপভটি এ পিভ মাচাই কচ্ছযচ্ছছ: [] একফায [] দুইফায [] পতনফায ২. একফাচ্ছযয দফপ মাচাই কযা চ্ছর তায কাযণ: 

............................................................................ ৩. এ মাচাই পযচ্ছভ প্রদি তথয মাচাই কযায জনয পিভ ুাযপবন কপভটি পিভ এরাকা 

পযদ যন কচ্ছযচ্ছছ : [] যা াঁ [] না ৪. এ পিচ্ছভ পতযকায অচ্ছথ যই জনচ্ছগাষ্ঠীয অগ্রাপধকায প্রপতপপরত চ্ছয়চ্ছছ: [] যা াঁ [] না ৫. এ পিচ্ছভ 

দনপতফাচক পযচ্ছফগত  াভাজজক প্রবাফ পফলয়ক পিভ তাপরকা অনুযণ কযা চ্ছয়চ্ছছ পক? [] যা াঁ [] না ৬. এ পযচ্ছভ প্রদি তথয টঠক: 

[] যা াঁ [] না ৭. এ পিচ্ছভয ফযাাচ্ছয পিভ ুাযপবন কপভটিয ভন্তফয/ম যচ্ছফক্ষ্ণ: .......................................................... ১. য়ািয কপভটি এ 



পিভ মাচাই কচ্ছযচ্ছছ: [] একফায [] দুইফায [] পতনফায ২. একফাচ্ছযয দফপ মাচাই কযা চ্ছর তায কাযণ: 

............................................................................ ৩. এ মাচাই পযচ্ছভ প্রদি তথয মাচাই কযায জনয পিভ ুাযপবন কপভটি পিভ এরাকা 

পযদ যন কচ্ছযচ্ছছ : [] যা াঁ [] না ৪. এ পিচ্ছভ পতযকায অচ্ছথ যই জনচ্ছগাষ্ঠীয অগ্রাপধকায প্রপতপপরত চ্ছয়চ্ছছ: [] যা াঁ [] না ৫. এ পিচ্ছভ 

দনপতফাচক পযচ্ছফগত  াভাজজক প্রবাফ পফলয়ক পিভ তাপরকা অনুযণ কযা চ্ছয়চ্ছছ পক? [] যা াঁ [] না ৬. এ পযচ্ছভ প্রদি তথয টঠক: 

[] যা াঁ [] না ৭. এ পিচ্ছভয ফযাাচ্ছয পিভ ুাযপবন কপভটিয ভন্তফয/ম যচ্ছফক্ষ্ণ: .......................................................... 

ফিপম্ি এ অংশ  ূিে কপিপছর্ন (দ্বিম্ সু োিদ্বভশর্ন কদ্বম্ঠর্ সদসযপদি র্নোম্) 

পনম্নপরপখ্ত পিভ ুাযপবন কপভটিয দযযা তথয মাচাই ম যাচ্ছরাচনায় অংগ্রণ কচ্ছযচ্ছছন : নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ 

......................... নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ ........................ নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ ........................ নাভ: 

.........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ ........................ নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ ........................ নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  

তাপযখ্ ........................ [/su_spoiler] [su_spoiler title="পযভ ১ পফ : পিভ ফাস্তফায়ন ম যাচ্ছরাচনা পযভ"] [পিভ ুাযপবন কপভটি এ পযভ 

ূযণ কযচ্ছফ এফং পিচ্ছভয পাইচ্ছর যাখ্চ্ছত চ্ছফ] সোর্োিে তথ্য পিভ তদাযপকয তাপযখ্: .................................................. ইউপনয়চ্ছনয য়ািয 

নং .................... ইউপনয়চ্ছনয নাভ:........................ উচ্ছজরায নাভ : ......................... দজরায নাভ : ......................... 

1. পিভ ুাযপবন কপভটি দচয়াযভযাচ্ছনয নাভ ................................. 

2. তদাযপকচ্ছত অংগ্রণকাযী পিভ ুাযপবন কপভটিয দযচ্ছদয নাভ : ................................................ 

.......................................................................................................................................... 

3. তদাযপকচ্ছত অংগ্রণকাযী জনচ্ছগাষ্ঠীয দযচ্ছদয নাভ :.................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

দ্বিম্ সংিোন্ত তথ্য 

1. পিচ্ছভয নাভ/স্থান:....................................................... 

2. পিচ্ছভয ফযফায: ....................................................... 

3. পিচ্ছভয কাচ্ছজয ধযণ: [পনচ্ছম্ন উচ্ছিপখ্ত ংজ্ঞা অনুযণ কচ্ছয টঠক ফচ্ছক্স (ফা ফক্সগুচ্ছরাচ্ছত) টিক পচি পদন: 

[] নতুন পনভ যাণ [] উন্নয়ন [] দভযাভত/ংিায (নতুন দ্বর্নম্ো্ে কাচ্ছজয ভচ্ছধয দইফ পিভ, মা ূচ্ছফ য পছর না । দমভন: যাস্তা, দেন, কারবািয, 

বফন, ইতযাপদ। উন্নয়র্ন কাচ্ছজয ভচ্ছধয থাকচ্ছফ পফদযভান দবৌত ীভায ভচ্ছধয ফা ফাইচ্ছয পফদযভান স্থানায য: যাস্তা, দেচ্ছনয ভচ্ছতা 

পফদযভান স্থানা প্রস্তকযণ, বফচ্ছনয ম্প্রাযণ ইতযাপদ। লম্িোম্ত/সংিোি কাচ্ছজয ভচ্ছধয থাকচ্ছত াচ্ছয পফদযভান চ্ছকয উপযবাগ 

ভতর কযা/ইি পফছাচ্ছনা, দেন ুনপন যভাণ, পফদযভান বফচ্ছনয দভযাভত, ইতযাপদ। এ কাজগুচ্ছরা পফদযভান দবৌত ীভায ভচ্ছধযই িন্ন কযা) 

৪. দবৌত কাচ্ছজয ংপক্ষ্ন্ভ পফফযণ: ................................................................................................ 

..................................................................................................................................... এ পিভ গ্রণ কযায ভয় জনচ্ছগাষ্ঠীয চ্ছঙ্গ যাভ য 

কযা চ্ছয়চ্ছছ: [] যা াঁ [] না ৬. পিচ্ছভ জনচ্ছগাষ্ঠীয অগ্রাপধকায প্রপতপপরত চ্ছয়চ্ছছ: [] যা াঁ [] না ৭. এ পিচ্ছভ দনপতফাচক পযচ্ছফগত  

াভাজজক প্রবাফ পফলয়ক পিভ তাপরকা অনুযণ কযা চ্ছয়চ্ছছ পক? [] যা াঁ [] না 

 দ্বিপিশগত ইসুয 

1. মাচাই পযচ্ছভ পচপিত পযচ্ছফগত ইুযগুচ্ছরায পবপিচ্ছত পিচ্ছভয নকা প্রণয়চ্ছনয দক্ষ্চ্ছে পফকে পফচ্ছফচনা কযা চ্ছয়পছর 

(পযচ্ছফগত প্রবাফ প্রভচ্ছনয প্রচ্ছয়াজনীয়তা কপভচ্ছয় আনায রচ্ছক্ষ্য) পক? [] যা াঁ [] না 

মপদ যা াঁ য়, পিচ্ছভয নকায দকাথায় তা িিৃ কযা চ্ছয়চ্ছছ? পনচ্ছচ টিক পচি পদন: ক. যা াঁ, পফকে ংমুি কযা চ্ছয়চ্ছছ, দগুচ্ছরায 

প্রচ্ছয়াজন পছর [] খ্. না, প্রচ্ছয়াজন থাকা চ্ছত্ত্ব দকাচ্ছনা পফকে ংমুি কযা য়পন []   পফকে যাখ্ায প্রচ্ছয়াজন থাকচ্ছর মপদ তা মুি কযা না 

চ্ছয় থাচ্ছক, দকন কযা য়পন? ............................................................................................................................. ....... 

2. মাচাই ম যাচ্ছয় ুাপযকৃত প্রবাফ প্রভচ্ছনয ফযফস্থাগুচ্ছরা পক প্রকচ্ছেয পনভ যাণ চুজিচ্ছত অন্তবুযি কযা চ্ছয়চ্ছছ? [] যা াঁ [] না 

3. পিদভয জনয ীপভত পযচ্ছফগত ম যাচ্ছরাচনায (এরইএ) প্রচ্ছয়াজন চ্ছর, ম যাচ্ছরাচনায জনয এরইএ নপথে পক স্থানীয় যকায 

পফবাচ্ছগয যাভ যচ্ছকয কাচ্ছছ াঠাচ্ছনা চ্ছয়পছর? [] যা াঁ [] না 



4. পিচ্ছভয জনয এরইএ প্রচ্ছয়াজন থাকচ্ছর, এরইএ-দত ুাপযকৃত প্রবাফ রা ফ ফযফস্থাগুচ্ছরা পিভ প্রণয়চ্ছন অন্তবুযি কযা চ্ছয়চ্ছছ 

পক? [] যা াঁ [] না 

5. এরইএ-দত ুাপযকৃত প্রবাফ রা ফ ফযফস্থাগুচ্ছরা (মপদ থাচ্ছক) পিভ পনভ যাণ চুজিচ্ছত অন্তবুযি কযা চ্ছয়চ্ছছ পক? [] যা াঁ [] না 

6. ফাস্তফায়চ্ছনয ভয় দকাচ্ছনা অপ্রতযাপত পযচ্ছফগত ভযা দদখ্া পদচ্ছয়পছর পক? 

[] যা াঁ [] না মপদ জফাফ যা াঁ য়, দগুচ্ছরা পক পছর (দমভন: বূ-চৃ্ছষ্ঠয াপনয গপতথ পযফতযন, নতুন পনপভ যত দচ ফযফস্থা, ফজযয উৎাদন 

ইতযাপদ) ? ......................................................................................................................... ............ মপদ তাই য়, তাচ্ছর পকবাচ্ছফ প্রবাফ 

প্রভন কযা চ্ছয়পছর? মপদ অপ্রতযাপত প্রবাফভূ প্রভন কযা চ্ছয় থাচ্ছক, দগুচ্ছরা দমবাচ্ছফ কযা চ্ছয়পছর তা পছর (টিক পচি পদন): [] 

চ্ছন্তালজনক [] চ্ছন্তালজনক নয়  িচ্ছত াচ্ছয এভন দকাচ্ছনা অপ্রতযাপত পযচ্ছফগত প্রবাফ িচ্ছকয দকাচ্ছনা ম যচ্ছফক্ষ্ণ আচ্ছছ পক? 

.......................................................................................................................................... ৭. এ পিভ পক দকাচ্ছনা পযচ্ছফগত িদ 

ফযফাচ্ছয জনগচ্ছণয প্রচ্ছফাপধকায কু্ষ্ণরন কচ্ছযচ্ছছ? [] যা াঁ [] না ৮. পিচ্ছভয পযচ্ছফগত প্রবাফ এফং পিচ্ছভয ুপর/কুপর িচ্ছকয 

জনচ্ছগাষ্ঠীয দযচ্ছদয ভতাভত পক? [] চ্ছন্তালজনক [] পকছুিা চ্ছন্তালজনক [] চ্ছন্তালজনক নয় [] দভাচ্ছি চ্ছন্তালজনক নয় ভূরত 

অচ্ছন্তালজনক চ্ছর, তাচ্ছদয দৃটষ্টবপঙ্গয পবপিচ্ছত পকছু অপতপযি তথয পদন: 

.......................................................................................................................................... য়ািয কপভটি মাচ্ছত এফ পযচ্ছফগত উচ্ছদ্বগ 

দভাকাচ্ছফরা কযচ্ছত াচ্ছয দ ফযাাচ্ছয পক পক ুাপয পছর? 

.......................................................................................................................................... ৯. এ ইুযগুচ্ছরায ফযাাচ্ছয য়ািয কপভটিচ্ছক 

অফগত কযা চ্ছয়পছর পক? [] যা াঁ [] না 

সোম্োজেক ইসুয 

এ পিচ্ছভ পফদযভান দবৌত ীভায ফাইচ্ছয বূপভ ফযফায কযা চ্ছয়চ্ছছ পক? [] যা াঁ [] না 

1. মপদ চ্ছয় থাচ্ছক, পিচ্ছভয জনয ফযফরৃত বূপভয ভাপরক : 

[] যকায (খ্া, অনযানয (যকাপয ংস্থা, ইউপনয়ন পযলদ-যকাপয বূপভ) [] ফযজি ভাপরকানাধীন 

2. যকাপয বূপভ চ্ছর, এ বূপভ পক কাচ্ছজ ফযফায কযা জের: 

................................................................................................................................. 

3. যকাপয বূপভ ফযফাযকাযী ফযজিয ংখ্যা: ............................................................................. 

4. ুনফ যান/স্থানান্তচ্ছযয জনয ক্ষ্পতূযণ ফা ায়তা রাবকাযী ফযজিয ংখ্যা: ....................................... 

5. এ বূপভ ফযজি ভাপরকানাধীন চ্ছর, দম কাচ্ছজ বূপভ ফযফায কযা জের: 

.................................................................................................................................... 

6. বূপভ ফযফায কযায পচ্ছর ক্ষ্পতগ্রস্ত বূপভ ভাপরকচ্ছদয ংখ্যা: ............................................................... 

7. ফযজি ভাপরকানাধীন বূপভ দমবাচ্ছফ গ্রণ কযা চ্ছয়চ্ছছ: 

দো দান [] ক্ষ্পতূযচ্ছণয পফপনভচ্ছয় দান [] অনযানয উায় (উচ্ছিখ্ করুন): 

...................................................................................................................................... 

8. „ক্ষ্পতূযচ্ছণয পফপনভচ্ছয় দান‟ পচ্ছচ্ছফ কতজন বূপভ ভাপরকচ্ছক ক্ষ্পতূযণ দদয়া চ্ছয়চ্ছছ? 

.................................................................................................................................... 

9. এ পিভ পক দকাচ্ছনা িদ ফযফাচ্ছয দকাচ্ছনা জনচ্ছগাষ্ঠীয প্রচ্ছফাপধকায কু্ষ্ণরন কচ্ছযচ্ছছ মা তাযা জীপফকায জনয ফযফায কযচ্ছতা? [] 

যা াঁ [] না 

10. পিভ  এয ুপর িচ্ছকয জনচ্ছগাষ্ঠীয ভতাভত: [] চ্ছন্তালজনক 

[] পকছুিা চ্ছন্তালজনক [] চ্ছন্তালজনক নয় রৃ্ন-ের্নপগোষ্ঠী সম্পপক্ অদ্বতদ্বিক্ত তথ্য 

1. পিভ তত্ত্বাফধাচ্ছন অংগ্রণকাযী ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠীয দয  ংগঠনগুচ্ছরায নাভ: 

..................................................................................................................................... পিচ্ছভয জনয ফযফরৃত জপভচ্ছত ক্ষ্পতগ্রস্ত ন-ৃ

জনচ্ছগাষ্ঠীয অপধকাচ্ছযয ধযণ: (একাপধক প্রচ্ছমাজয চ্ছত াচ্ছয) 



[] আইনগত (ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী ফযজি/পযফাচ্ছযয ংখ্যা...............) [] প্রথাগত (ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী ফযজি/পযফাচ্ছযয ংখ্যা...............) [] যকাচ্ছযয 

চ্ছঙ্গ ইজাযা চুজি (ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী পযফাচ্ছযয ংখ্যা.....) [] অনযানয (উচ্ছিখ্ করুন) .....( ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী পযফাচ্ছযয ংখ্যা.....)   

2. মাচাইকাচ্ছর ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী  ংগঠনগুচ্ছরায ফযি কযা াভাজজক উচ্ছদ্বগ: 

..................................................................................................................................... 

3. পিভ প্রণয়চ্ছন ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠীয এফ াভাজজক উচ্ছদ্বগগুচ্ছরা পফচ্ছফচনা চ্ছয়চ্ছছ পক? 

[] যা াঁ [] না 

4. ন-ৃজনচ্ছগাষ্ঠী  ংগঠনগুচ্ছরায পিচ্ছভয াভাজজক ুপর িচ্ছকয ধাযণা: 

[] ইপতফাচক [] দনপতফাচক [] ইপতফাচক ফা দনপতফাচক দকাচ্ছনাটিই নয় 

5. উচ্ছয ফপণ যত ভযা/ইুযগুচ্ছরা, মপদ থাচ্ছক, য়ািয কপভটিচ্ছক ভাধান কযচ্ছত চ্ছফ: 

............................................................................................................................................................................................................

........ এ পযভ মাযা ূযণ কচ্ছযচ্ছছন (পিভ ুাযপবন কপভটি দযচ্ছদয নাভ) : 

  পনম্নপরপখ্ত পিভ ুাযপবন কপভটি দযগণ পিচ্ছভয ফাস্তফায়ন তত্ত্বাফধানকাচ্ছর অং পনচ্ছয়চ্ছছন: নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ 

......................... নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ ........................ নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ ......................... নাভ: 

.........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ ......................... নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  তাপযখ্ ........................ নাভ: .........................স্বাক্ষ্য  

তাপযখ্ ........................ 

ম্দ্বিউল-৬ দ্বহসোিিক্ষে ও সম্পদ িযিস্থো র্নো 

  

১. দ্বহসোি িক্ষে 

(১) ইউপনয়ন পযলচ্ছদয আয়  ফযচ্ছয়য পাফ পনধ যাপযত িপতচ্ছত  পযচ্ছভ ংযক্ষ্ণ কযচ্ছত চ্ছফ। (২) প্রচ্ছতযক অথ য ফৎচ্ছযয দচ্ছল 

ইউপনয়ন পযলদ উি অথ য ফৎচ্ছযয আয়  ফযচ্ছয়য পাফ প্রস্তুত কযচ্ছফ এফং ইউপনয়ন পযলচ্ছদয কর স্থায়ী কপভটি  জনাধাযচ্ছণয 

উপস্থপতচ্ছত অনুটষ্ঠত ফাচ্ছজি অপধচ্ছফচ্ছন এ পাফ দ কযচ্ছফ। (৩) ইউপনয়ন পযলদ যফতী অথ য ফৎচ্ছযয ৬০ (লাি) পদচ্ছনয ভচ্ছধয 

পযলচ্ছদয আয়-ফযচ্ছয়য চূান্ত পাচ্ছফয পফফযণ উচ্ছজরা পনফ যাী অপপাচ্ছযয পনকি দপ্রযণ কযচ্ছফ। উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায ভপন্ত 

প্রপতচ্ছফদন যকায কতৃযক পনধ যাপযত ছচ্ছক দজরা প্রাচ্ছকয পনকি দপ্রযণ কযচ্ছফ এফং দজরা প্রাক ভপন্ত প্রপতচ্ছফদন পনধ যাপযত ছচ্ছক 

যকাচ্ছযয পনকি দপ্রযণ কযচ্ছফ। 

দ্বহসোিিক্ষে  দ্ধদ্বত 

ইউপনয়ন পযলদচ্ছক মথাভচ্ছয় মথামথ িপত অনুাচ্ছয ইউপনয়চ্ছনয আয়  ফযচ্ছয়য পাফ ংযক্ষ্ণ কযচ্ছত চ্ছফ। পাফ মথামথবাচ্ছফ 

ংযক্ষ্চ্ছণয জনয পনম্নফপণ যত িপত অনুযণ কযচ্ছত চ্ছফ: 

 কর উন্নয়ন তপফচ্ছরয পাফ থৃকবাচ্ছফ ংযক্ষ্ণ কযা ভীচীন চ্ছফ। এজনয থৃক কযাফই ংযক্ষ্ণ কযা দমচ্ছত াচ্ছয। 

 কর ূত য কাচ্ছজয জনয থৃক পাফ ংযক্ষ্ণ কযা। 

 কর খ্যচ্ছচয পফযীচ্ছত পফর/বাউচায ংযক্ষ্ণ কযা উপচত। কর বাউচাচ্ছয একটি স্ক্রর নম্বয প্রদান কযা আফযক। কযাফই, 

অপতপযি ফা িূযক কযাফইচ্ছয় এ স্ক্রর নম্বয উচ্ছিখ্ কযা ফাঞ্ছনীয়। 

 অপগ্রভ উচ্ছিারন িচ্ছকয একটি দযজজস্ট্রায ংযক্ষ্ণ কযা এফং কর অপগ্রভ মথাভচ্ছয় মথামথবাচ্ছফ পনষ্পপি কযা ভীচীন। 

 কর ফযয় ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক অনুচ্ছভাপদত চ্ছত চ্ছফ এফং এ অনুচ্ছভাদন তকযতায চ্ছঙ্গ পরপফি  নপথবুি চ্ছত চ্ছফ। 



 ৫০০.০০ (াাঁচত) িাকায অপধক দম দকাচ্ছনা ফযয় দচচ্ছকয ভাধযচ্ছভ পযচ্ছাধ কযা। মথামথবাচ্ছফ দচক ফই দযজজস্ট্রায ংযক্ষ্ণ 

কযচ্ছত চ্ছফ। 

 দম দকাচ্ছনা আয় ফা ফযয়, প্রাপন্ভ ফা খ্যচ িাপদত য়ায য অপফরচ্ছম্ব তা কযাফইচ্ছয় পরপফি কযা। 

 প্রপত ভাচ্ছয পাফ যফতী ভাচ্ছয ৭ তাপযচ্ছখ্য ূচ্ছফ য ফযাংচ্ছকয পাচ্ছফয চ্ছঙ্গ পভপরচ্ছয় দদখ্া উপচত। 

ললোকোল গভর্নয্োন্স সোপ োর্্ প্রকপল্পি আদ্বথ্ক্ িযিস্থো র্নোয় লিয়োিম্যোর্ন, সদসয, সদ্বিি, ওয়োি্ কদ্বম্ঠর্ এিং ওয়োি ্কদ্বম্ঠর্ি 

সদসযপদি দোদ্বয়ত্ব ও কতি্য 

ক) আপথ যক ফযফস্থানায় ইউপ দচয়াযভযাচ্ছনয দাপয়ত্ব  কতযফয ইউপনয়ন পযলচ্ছদয াভপগ্রক কাম যক্রচ্ছভয দকন্দ্রপফন্দ ুদচয়াযভযান, দকননা 

পতপন পযলচ্ছদয প্রধান পনফ যাী। পযলচ্ছদয দম দকাচ্ছনা পিান্তগ্রচ্ছণয দক্ষ্চ্ছে দচয়াযভযাচ্ছনয অনুচ্ছভাদন প্রচ্ছয়াজন। দচয়াযভযান ইউপনয়ন 

পযলচ্ছদয কর কাম যক্রভ তত্ত্বাফধান কচ্ছয থাচ্ছকন। আপথ যক ফযফস্থানায় ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দচয়াযভযাচ্ছনয দাপয়ত্ব  কতযফয িচ্ছকয 

পনচ্ছচ আচ্ছরাচনা কযা চ্ছরা 

 ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পযচারনায জনয অচ্ছথ যয প্রচ্ছয়াজন- মা পযলদ তায পফপবন্ন আচ্ছয়য উৎ দমভন যকায, কয, দযি, পপ এফং 

পফপবন্ন অনুদান দথচ্ছক ংগ্র কচ্ছয থাচ্ছক। আয এই অচ্ছথ যয ফযয় তত্ত্বাফধান কচ্ছযন দচয়াযভযান; 

 পনয়ভানুমায়ী দচয়াযভযান, পযলচ্ছদয দয এফং এরাকায গণযভানয ফযজিচ্ছদয চ্ছঙ্গ যাভ য কচ্ছয কয, দযি  পপ ধাম য কযচ্ছফন ; 

 যাজস্ব আদাচ্ছয়য ফযাাচ্ছয দচয়াযভযান কয আদায়কাযী পনচ্ছয়াগ এফং তায কাচ্ছজয তত্ত্বাফধান কযচ্ছফন ; 

 ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পফচ্ছল বায় দচয়াযভযান ফাচ্ছজি দ কযচ্ছফন এফং দযচ্ছদয ভতাভচ্ছতয পবপিচ্ছত প্রচ্ছয়াজনীয় 

ংচ্ছাধনাচ্ছচ্ছক্ষ্ ফাচ্ছজি অনুচ্ছভাদচ্ছনয জনয পনধ যাপযত কতৃযচ্ছক্ষ্য পনকি দপ্রযণ কযচ্ছফন ; 

 আয়-ফযচ্ছয়য পযকেনা প্রণয়ন কযচ্ছফন ; 

 যকাপয পফপধ পফধান অনুমায়ী ফযাংক পাফ পযচারনা কযচ্ছফন ; 

 মাফতীয় আয়-ফযয় ইউপয অনুচ্ছভাদচ্ছনয ভাধযচ্ছভ পযচারনা কযচ্ছফন ; 

 তপফর গঠন, ংযক্ষ্ণ এফং পফপনচ্ছয়াগ কযচ্ছফন ; 

 আয়-ফযচ্ছয়য পাফ পনযীক্ষ্ায় ায়তা কযচ্ছফন ; 

 উনূ্পি বায় আয়-ফযচ্ছয়য পাফ জনগচ্ছণয াভচ্ছন তুচ্ছর ধযচ্ছফন। 

খ্) আপথ যক ফযফস্থানায় দযচ্ছদয দাপয়ত্ব 

 ইউপয অথ যংগ্র, ংযক্ষ্ণ এফং পাফ পনযীক্ষ্ায় ায়তা কযচ্ছফন ; 

 ফাচ্ছজি প্রণয়ন এফং অনুচ্ছভাদচ্ছন ায়তা কযচ্ছফন ; 

 পাফ পনযীক্ষ্ায় পনযীক্ষ্কচ্ছক প্রচ্ছয়াজনীয় ায়তা প্রদান কযচ্ছফন ; 

 কয, পপ ধাম য  আদাচ্ছয় দচয়াযভযানচ্ছক ায়তা কযচ্ছফন ; 

 কয, পপ প্রদাচ্ছন জনগণচ্ছক উৎাপত কযচ্ছফন ; 

 কর অনুদাচ্ছনয টঠক ফযয় পনজিত কযচ্ছফন এফং তা জনগণচ্ছক জানাচ্ছফন ; 

 ইউপয পফপবন্ন ফযয়ংক্রান্ত কভ যকাড তদাযপক কযচ্ছফন ; 

 স্থানীয় জনগণচ্ছক অংগ্রণভূরক পযকেনায় অংগ্রচ্ছণ উৎাপত কযচ্ছফন । 

গ) আপথ যক ফযফস্থানায় পচচ্ছফয দাপয়ত্ব 

 ইউপয কর প্রকায আপথ যক নপথে ংযক্ষ্ণ কযচ্ছফন ; 

 ভাপক, তেভাপক  ফাপল যক পযচ্ছািয ততপয এফং দপ্রযণ কযচ্ছফন ; 

 উন্নয়নভূরক কাচ্ছজ ফযচ্ছয়য খ্পতয়ান ততপয কযচ্ছফন ; 

 অপপ পযচারনায পফপফধ খ্যচ প্রদান এফং ফছচ্ছযয আয়-ফযচ্ছয়য খ্া প্রণয়ন কযচ্ছফন ; 

 পফপধ অনুমায়ী পফপবন্ন খ্াত দথচ্ছক আচ্ছয়য উৎ দফয কযচ্ছফন ; 

 পফপধ অনুমায়ী কয, দযি  পপ আদাচ্ছয়য ফই এফং অনযানয আদায়  রাইচ্ছন্ফ প্রদাচ্ছনয যপদ ংযক্ষ্ণ কযচ্ছফন; 

 গৃ  জপভয য কয আদায়, অনুদান, চা াঁদা, অস্থাফয িপি ভারাভাচ্ছরয িক, িযাি ইতযাপদয দযজজিাযভূ পনপদযষ্ট 

পযচ্ছভ ংযক্ষ্ণ কযচ্ছফন; 

 পনজস্ব িপিয ফযফস্থানা, ংযক্ষ্ণ, তদাযক  উন্নয়চ্ছনয প্রচ্ছয়াজনীয় কাগজে ংযক্ষ্ণ কযচ্ছফন ; 

 উন্নয়নভূরক কাজ মথা যাস্তা াি, দতু, নরকূ স্থান, খ্নন কাজ প্রবৃপত কাচ্ছজয বাউচায  যপদ ংযক্ষ্ণ কযচ্ছফন; 



 কযাফই, ফযাংচ্ছকয পাফ ফই, দচক, দযজজিায  ফযাংচ্ছক িাকা জভা দদয়ায পিচ্ছাজজি ফই, পচটঠে দপ্রযণ  প্রাপন্ভ দযজজিায 

এফং পফপফধ খ্যচ্ছচয বাউচায ততপয কযচ্ছফন । 

 ) য়ািয কপভটিয দাপয়ত্ব প্রকচ্ছেয কাম যাফপর ুলরঠুবাচ্ছফ িাদন এফং উন্নয়ন পযকেনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়চ্ছন স্থানীয় জনগচ্ছণয 

অংগ্রণ পনজিত কযায জনয এ কপভটি গটঠত। পনপদযষ্ট কাজ িাদচ্ছনয জনয য়ািয কপভটি গটঠত য় ফচ্ছর দই কাচ্ছজ দফপ ভচ্ছনাচ্ছমাগ 

পদচ্ছত াচ্ছয মা ইউপনয়ন পযলচ্ছদয াধাযণ বায় ম্ভফ নয়। য়ািয কপভটিয দযযা আপথ যক ফযফস্থানায় পনচ্ছচয কাজগুচ্ছরা িাদন 

কযচ্ছফন 

 প্রকে  ফাচ্ছজি ততপযচ্ছত প্রতযক্ষ্ চ্ছমাপগতা কযচ্ছফন ; 

 পিচ্ছভয ফযয় তদাযপক কযচ্ছফন ; 

 পনযীক্ষ্া  পাফ কপভটিয পাফপনকা যীক্ষ্া কযচ্ছত ায়তা কযচ্ছফন ; 

 পনজ পনজ কাম যক্রভ পযচারনায জনয অথ য ফযাচ্ছদ্দয অনুচ্ছযাধ কযচ্ছফন ; 

 স্থানীয় িদ পচপিতকযচ্ছণ ইউপচ্ছক চ্ছমাপগতা কযচ্ছফন ; 

 ইউপয পফপবন্ন প্রকচ্ছেয ভপনিপযং কযচ্ছফন ; 

 এরজজএপয কাম যাফপর, দমভন অপিি পফলচ্ছয় আচ্ছরাচনা এফং ভন্য় াধন কযচ্ছফন ; 

 কাপযগপয পিজাইন, ফাস্তফায়ন িপত এফং খ্যচ চূান্ত কযচ্ছফন ; 

 ক্রয়ংক্রান্ত পফলয়াপদ ভূরযায়ন এফং চুজি কযচ্ছফন ; 

 দযে ভূরযায়ন কপভটিচ্ছক ায়তা কযচ্ছফন; 

 টঠকাদাচ্ছযয ানায প্রাথপভক প্রতযায়ন কযচ্ছফন । 

ঙ) পিভ ুাযপবন কপভটিয দাপয়ত্ব 

 উনু্পি বায় তদপনক কাম যক্রভ এফং আপথ যক অগ্রগপত ংক্রান্ত প্রপতচ্ছফদন যফযা পনজিত কযচ্ছফন ; 

 টঠকাদাচ্ছযয ানা কাচ্ছজয ফাস্তফ অফস্থায ভাচ্ছনয পনপযচ্ছখ্ মাচাই অচ্ছন্ত প্রতযয়ন কযচ্ছফন ; 

 ফাস্তফাপয়ত কাচ্ছজয গুণগতভান, কভ যদক্ষ্তা এফং এয প্রবাফ িচ্ছকয জনগণচ্ছক জানাচ্ছফন ; 

 পিভ ফাস্তফায়চ্ছনয ভয় য়ািয কপভটিচ্ছক কাপযগপয ায়তা পনজিত কযচ্ছফন ; 

 পফপবন্ন পিচ্ছভয ফাস্তফায়ন তদাযপক কযচ্ছফন । 

ইউদ্ব ি দ্বহসোি িক্ষে  দ্ধদ্বত 

ইউপয তপফর ংযক্ষ্ণ  পাফ পনকা ুলরঠুবাচ্ছফ যক্ষ্ণাচ্ছফক্ষ্ণ কযায জনয পনচ্ছচয িপত গুচ্ছরা অনুযণ কযা উপচতিঃ- 

 এরজজএপয আতায় ফযাদ্দকৃত অচ্ছথ যয মথামথ পাফ যাখ্া; 

 কযা ফই  অনযানয খ্যচ্ছচয দযজজিায পনধ যাপযত ছচ্ছক পরপফি কযা; 

 পফপবন্ন প্রকায অপগ্রভ  তায ভন্য় পাফ ংযক্ষ্ণ কযা; 

 ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পাচ্ছডয দপাজত  পযলদ কতৃযক পফপনচ্ছয়াগকৃত অচ্ছথ যয ুলরঠু পাফ ংযক্ষ্ণ; 

 ফৎচ্ছযয আয়  ফযচ্ছয়য খ্াতয়াপয প্রপতচ্ছফদন ততপয এফং মথামথ কতৃযচ্ছক্ষ্য পনকি দপ্রযণ; 

 পফপবন্ন আপথ যক দরনচ্ছদচ্ছনয পাফ ভা দচ্ছল ভন্য় (পযকনাইর) কযা; 

 প্রপতটি খ্যচ্ছচয দক্ষ্চ্ছে ভপরা দয, পচফ  দচয়াযভযাচ্ছনয স্বাক্ষ্য দনয়া; 

 পফর ফযতীত দকাচ্ছনা খ্যচ না কযা; 

 পফর পযচ্ছাচ্ছধয আচ্ছগ পফরটি অনুচ্ছভাদন কযা ; 

 পফচ্ছর খ্যচ্ছচয ূণ য পফফযণ, ানা িাকা,ানাদাচ্ছযয, য়ািয কপভটিয বাপতয, পিভ তিারফফধান কপভটিয বাপতয, 

দচয়াযভযান  পচচ্ছফয স্বাক্ষ্য পনজিত কযা। 

িযোংক দ্বহসোি  দ্বিিোলর্নো 

এরজজএপ:২-এয জনয একটি আরাদা ফযাংক পাফ থাকচ্ছফ। ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দচয়াযভযান, একজন ভপরা দয  ইউপ পচচ্ছফয 

দমৌথ স্বাক্ষ্চ্ছয পাফটি পযচাপরত চ্ছফ। ফযাংক পাচ্ছফ স্বাক্ষ্যকাযী ভপরা দয প্রপতফছয ম যায়ক্রচ্ছভ পযফপতযত চ্ছফ। 



ভোউিোি 

ক্রয়, পফক্রয়, আয় এফং ফযয়ংক্রান্ত দরনচ্ছদন কযা ফইচ্ছয় পরপফি কযায জনয ফযফরৃত স্বাক্ষ্পযত প্রভাণেচ্ছক বাউচায ফচ্ছর। 

অনযবাচ্ছফ পফর ফা দচচ্ছকয প্রাপন্ভ স্বীকায অংচ্ছক বাউচায ফরা য়। 

ভোউিোপিি প্রপয়োের্নীয়তো 

 কর খ্যচ্ছচয টঠক পাফ যাখ্ায জনয বাউচায প্রচ্ছয়াজন; 

 দিপফি বাউচায খ্যচ্ছচয দপরর স্বরূ; 

 দক্রপিি বাউচায প্রান্ভ আচ্ছয়য প্রভাণ দপরর; 

 দক্রপিি বাউচায দথচ্ছক আচ্ছয়য উৎ জানা মায়। 

ভোউিোপিি প্রকোিপভদ 
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লিদ্বির্ ভোউিোপিি র্নমু্র্নো 

ভোউিোি ললিো ও  থ্ো্থ্তো  োিোই 

 অথ য পযচ্ছাচ্ছধয দাপয়চ্ছত্ব পনচ্ছয়াজজত ফযজিচ্ছক অথ য পযচ্ছাচ্ছধয জনয একটি বাউচায গ্রণ কযচ্ছত চ্ছফ; 

 প্রপতটি বাউচাচ্ছযয পফযীচ্ছত দাপফ পযচ্ছাচ্ছধয স্বাক্ষ্যমুি একটি প্রাপন্ভ যপদ ংমুি কযচ্ছত চ্ছফ; 

 কর পযচ্ছাপধত বাউচাচ্ছযয য পযচ্ছাপধত ফা paid পরচ্ছভায প্রদান কযচ্ছত চ্ছফ; 

 দচচ্ছকয ভাধযচ্ছভ অথ য প্রদাচ্ছনয দক্ষ্চ্ছে দচক নম্বয এফং তাপযখ্ উচ্ছিখ্ কযচ্ছত চ্ছফ; 

 দিপফি বাউচাচ্ছযয এফং দক্রপিি বাউচাচ্ছযয আরাদা আরাদা নম্বয প্রদান কযচ্ছত চ্ছফ; 

 বাউচাযটি এভনবাচ্ছফ ফাপতর কযচ্ছত চ্ছফ, মাচ্ছত তা ুনযায় ফযফায কযা না মায়; 

 খ্যচ্ছচয িাকা মাচ্ছক দদয়া চ্ছয়চ্ছছ, তায নাভ বাউচাচ্ছয পরখ্চ্ছত চ্ছফ ; 

 পফচ্ছর গ্রীতায স্বাক্ষ্য থাকচ্ছত চ্ছফ; 

 পফচ্ছর খ্যচ্ছচয পফফযণ পফস্তাপযতবাচ্ছফ পরখ্চ্ছত চ্ছফ; 

 মায কাছ দথচ্ছক অথ য প্রাপন্ভ  িচ্ছফ, তায নাভ  পফস্তাপযত পফফযণ পরখ্চ্ছত চ্ছফ; 

 বাউচাচ্ছয িাকায পযভাণ অংচ্ছক এফং কথায় উচ্ছিখ্ কযচ্ছত চ্ছফ; 

 বাউচায ভূরযফান দপরর পাচ্ছফ ংযক্ষ্ণ কযচ্ছত চ্ছফ। 

ভোউিোি এিং দ্বিপল কোি কোি স্বোক্ষি থ্োকপত হপি 

 পফর ততপযকাযীয; 

 য়ািয কপভটিয বাপতয; 

 পিভ তত্ত্বাফধান কপভটিয বাপতয; 

 ইউপ পচচ্ছফয; 

প্রপতষ্ঠাচ্ছনয নাভ : যভান দট্রিা য 

টঠকানা : াবায ফাজায, াবায, ঢাকা। দিপফি বাউচায তাপযখ্ : . . . . . . . . . . . নম্বয : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . পাচ্ছফয খ্াত : . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . গ্রণকাযীয নাভ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

খ্যচ্ছচয পফফযণ : িাকা 

ংমুি পফর দভাতাচ্ছফক দচচ্ছক ভার ক্রয়ক. পচ্ছভে ৫০ ফস্তাপ্রপতটি ৪০০ িাকা দচ্ছযখ্. ১ ট্রাক ফাপর ৫০০০ িাকা দচ্ছয 

২০,০০০/- 

৫,০০০/- 

দভাি িাকা কথায় : পচ াজায িাকা ভাে ২৫,০০০/- 

পচচ্ছফয স্বাক্ষ্য দচয়াযভযাচ্ছনয স্বাক্ষ্য গ্রীতায স্বাক্ষ্য 



 ইউপ দচয়াযভযাচ্ছনয। 

কযোশ িই 

দম ফইচ্ছয় প্রপতপদচ্ছনয নগদ দরনচ্ছদন পরপফি কযা য় তাচ্ছক কযা ফই ফরা য় বাউচায দথচ্ছক দরনচ্ছদনভূ নগদ ফইচ্ছয় পাচ্ছফয 

খ্াত ংপক্ষ্ন্ভ পফফযণ কাচ্ছয তাপযখ্  বাউচায নম্বয পরপফি কযচ্ছত য়। দরনচ্ছদন নগচ্ছদ চ্ছর নগদ  চ্ছয এফং ফযাংচ্ছকয 

ভাধযচ্ছভ চ্ছর ফযাংক  চ্ছয পরপফি কযচ্ছত চ্ছফ। 

িোদ্বষক্ প্রদ্বতপিদর্ন 

দম পফফযণীচ্ছত একটি পনধ যাপযত অথ য-ফছচ্ছযয জনয ইউপয কর প্রকায আয় এফং ফযয় পরপফি থাচ্ছক এফং এয ভাধযচ্ছভ উি ভচ্ছয়য পনি 

ফযাচ্ছরন্ফ জানা মায় তাচ্ছক ফাপল যক পফফযণী ফচ্ছর । পফিঃদ্রিঃ ফাপল যক আপথ যক পফফযণী প্রণয়ন ইউপ অাচ্ছযনার ভযানুচ্ছয়চ্ছরয পফস্তাপযত পযচ্ছভি 

অনুমায়ী কযচ্ছত চ্ছফ। 

২. সম্পদ িযিস্থো র্নো 

একাপধক ফছয ফযফায উচ্ছমাগী িদচ্ছক স্থাফয িদ পচ্ছচ্ছফ গণয কযা চ্ছফ। ক্ষ্ান্তচ্ছয াধাযণ দদাকাচ্ছনয াভগ্রী এফং দিনাপয 

াভগ্রী অস্থাফয িদ ফচ্ছর গণয চ্ছফ। 

স্থোিি সম্পদ: র্ির্ন ও প্রকৃদ্বত 

  

o জপভ 

o পফজডং 

o ভাটিয যাস্তা 

o াকা/ ইি পফছাচ্ছনা যাস্তা 

o ফক্স/কারবািয 

o দতু 

o ুকুয 

o ফাজায 

  

o মােী ছাউনী 

o দচ্ছনিাপয ায়খ্ানা 

o টিউফচ্ছয়র 

o াই ফাপত াপনয আধায 

o পফদুযৎ যফযাচ্ছয যঞ্জাভ 

o আফাফে 

o মন্ত্রাং 

স্থোিি সম্পদ িযিস্থো র্নো 

ইউপনয়ন পযলদ স্থাফয িচ্ছদয চ্ছফ যািভ ফযফায পনজিত কযচ্ছফ। স্থাফয িচ্ছদয ফযফস্থানায িপতয ভাধযচ্ছভ িদ চ্ছজ পচপরৃত 

কযা মাচ্ছফ এফং িচ্ছদয উয পনয়ন্ত্রণ পনজিত চ্ছফ। একই িদ এচ্ছকয অপধক ফায পাচ্ছফ গণয কযা মাচ্ছফ না দই াচ্ছথ পফপবন্ন উৎ 

দথচ্ছক ায়া িচ্ছদয মথামথ ফযফায পনজিত কযা চ্ছফ। ইউপনয়ন পযলদ ৩১ অচ্ছক্টাফয ২০১২ তাপযচ্ছখ্য ভচ্ছধয পনধ যাপযত ছচ্ছক কর 

স্থায়ী এফং স্থানান্তযচ্ছমাগয িচ্ছদয তাপরকা প্রস্তুত কযচ্ছফ।এই িপি দযজজষ্টায অপিি চরাকারীন ভচ্ছয় অপিিযগণ যীক্ষ্া কযচ্ছফন 

এফং িপি তাপরকা চুান্তকযচ্ছণ ায়তা কযচ্ছফন। আগাভী ৩০ জনু ২০১৩ এয ভচ্ছধয ইউপনয়ন পযলদ িপি দযজজষ্টায চুান্ত 

কযচ্ছফ। এিা কযচ্ছত ফযথ য চ্ছর, ইউপনয়ন পযলদ দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ াচ্ছফ না। 

 দ্বিদ্বিদ্বত র্নম্বি 

চ্ছজ ভুচ্ছছ মায় না এভন কাপরচ্ছত প্রপতটি িচ্ছদ (দমখ্াচ্ছন প্রচ্ছমাজয এফং ম্ভফয) পযপচপত নম্বয পদচ্ছত চ্ছফ। পযপচপত নম্বয দদয়ায জনয 

অফযই একটি পনপদযষ্ট দকাি অনুযণ কযচ্ছত চ্ছফ। উদাযণ স্বরূ দকাচ্ছনা ভাটিয যাস্তায দক্ষ্চ্ছে এই ধযচ্ছণয নম্বয ফযফায কযা দমচ্ছত 

াচ্ছয। পনচ্ছম্ন একটি পযপচপত নম্বচ্ছযয নভুনা দদয়া চ্ছরা: 

িচ্ছদয ধযণ য়ািয নম্বয ততযী /প্রাপন্ভ ন িদ নং পযপচপত নম্বয 

যাস্তা ০৭ ২০১০ ০০১ যাস্তা ০৭২০১০০০১ 



কভম্পিউিায ০০ ২০১২ ০০৩ কভম্পিউিায ০০২০১২০০২ 

সম্পপদি লিজেিোি 

ইউপনয়ন পযলচ্ছদ িচ্ছদয একটি তাপরকা ফা দযজজিায থাকচ্ছফ। কর স্থাফয-অস্থাফয িচ্ছদয নাভ দই দযজজিাচ্ছয থাকচ্ছফ। 

ইউপনয়ন পযলচ্ছদয পনয়ন্ত্রণাধীন ভস্ত যকচ্ছভয িদ (যাস্তা, দতু, কারবািয, ফাজায ুকুয, আফাফে, মন্ত্রাপত, ইউপনয়ন পযলদ 

পফজডং) -এয উচ্ছিখ্ থাকচ্ছফ এই দযজজিাচ্ছয। িচ্ছদয নাভ, দকনায তাপযখ্, ভূরয, তপফচ্ছরয উৎ, যক্ষ্াণাচ্ছফক্ষ্চ্ছণয তাপযখ্, 

যক্ষ্াণাচ্ছফক্ষ্চ্ছণয জনয তপফচ্ছরয উৎ ইতযাপদ ভস্ত পফলয় দযজজিাচ্ছয উচ্ছিখ্ থাকচ্ছফ। দযজজিাযটি পনয়পভত ারনাগাদ কযচ্ছত চ্ছফ। 

সম্পপদি র্নোম্: 
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িকুপম্পেশর্ন 

স্থাফয িচ্ছদয কাগজে টঠকবাচ্ছফ ংযক্ষ্চ্ছণয জনয পনম্নপরপখ্ত িপত অনুযণ কযচ্ছত চ্ছফ: 

 কর িচ্ছদয নাভ দযজজিায ফইচ্ছয় পরপখ্ত থাকচ্ছফ; 

 ুপনপদষ্ট য পাইচ্ছর ক্রভানুাচ্ছয কর কাগজ ংগ্রচ্ছয/ক্রচ্ছয়য যফতী ৫ ফছয ম যন্ত ংযক্ষ্ণ কযচ্ছত চ্ছফ; 

 পাইর এফং দযজজিায পনযাদ জায়গায় ংযক্ষ্ণ কযচ্ছত চ্ছফ এফং দকফর দাপয়ত্বপ্রান্ভ ফজিফগ যই এগুচ্ছরায দদখ্বার কযচ্ছফ; 

 প্রকে ভান্ভ য়া ম যন্ত কর কাগজে ংযপক্ষ্ত থাকচ্ছফ। 

ম্দ্বিউল-৭ িয় িযিস্থো র্নো 

  

িয় িযিস্থো র্নো সংিোন্ত প্রপয়োের্নীয় সংজ্ঞোসমূ্পহি িযোিযো 

দ্বিষয় সংজ্ঞো উদোহিে 

ভারাভার 

যঞ্জাভাপদ, মন্ত্রাপত, াপতয়ায এফং কটঠন, তযর পকংফা 

ফায়ফীয় দমচ্ছকাচ্ছনা দাথ য এয অন্তবুযি চ্ছফ এফং মা 

ভারাভার/ণয/দ্রফযাপদ পচ্ছচ্ছফ পফচ্ছফপচত চ্ছফ 

এরজজএপ:২-এয আতায় ইউপনয়ন পযলচ্ছদয 

জনয ক্রয়কৃত অথফা ক্রয়তফয দকাচ্ছনা দচয়ায, 

দিপফর, াইচ্ছকর, দনাটিচ্ছফািয ইতযাপদ 

পনভ যাণ/ূত যকাজ/ 

দভযাভত 

পিচ্ছভয জনয দথাক ফযাচ্ছদ্দয আতায় ক্রয়কৃত পকংফা ক্রয় 

কযা চ্ছফ এভন দম দকাচ্ছনা ধযচ্ছনয পনভ যাণ, দভযাভত, 

যক্ষ্ণাচ্ছফক্ষ্ণ ফা ংিায কাজচ্ছক দফাঝাচ্ছফ 

পিচ্ছভয আতায় পফপবন্ন পনভ যাণ/ূত য কাজভূ 

ক্রয়কাযী ফা পিভ 

কতৃযক্ষ্ 
ক্রয় কযায জনয দাপয়ত্বপ্রান্ভ কতৃযক্ষ্ 

ইউপনয়ন পযলদ ফা যকায কতৃযক পনধ যাপযত 

কতৃযক্ষ্ 

ক্রয় কপভটি 
ক্রয়কাযী কতৃযক্ষ্ ফা ক্রয়কাযী কতৃযক্ষ্ চ্ছত দাপয়ত্বপ্রান্ভ দম 

কপভটি ক্রয় প্রজক্রয়া পযচারনা কযচ্ছফন 
য়ািয কপভটি, দযে ভূরযায়ন কপভটি 

দযদাতা 

ক্রয় প্রজক্রয়ায় এরজজএপ:২- প্রকচ্ছেয দথাক ফযাচ্ছদ্দয 

অধীচ্ছন ভারাভার যফযা এফং কাজ িাদচ্ছনয জনয 

দকাচ্ছনা অংগ্রণকাযী পকংফা ম্ভাফয অংগ্রণকাযীচ্ছক 

দফাঝাচ্ছফ 

ভারাভার যফযাকাযী প্রপতষ্ঠান, পনভ যাণ কাচ্ছজয 

টঠকাদায, প্রচায ংস্থা ইতযাপদ 

দযে িপকযত 

নপথে/ িকুচ্ছভে 

এরজজএপ:২- প্রকচ্ছেয দথাক ফযাচ্ছদ্দয আতাবুি দযে 

আহ্বাচ্ছনয কাগজে পকংফা ভারাভার ক্রয়  কাচ্ছজয জনয 

প্রস্তাফ অথফা দয ংক্রান্ত কর কাগজে দফাঝাচ্ছফ 

ক্রয় ংক্রান্ত নপথ, দিণ্ডায দনাটি, দিণ্ডায 

িকুচ্ছভে, জেকায় প্রকাপত পফজ্ঞপন্ভ, ভূরযায়ন 

প্রপতচ্ছফদন, অনুচ্ছভাপদত নপথ, কাম যাচ্ছদ, চুজিে 



ইতযাপদ। 

িয় সংিোন্ত কদ্বম্ঠর্ 

এরজজএপ:২-এয অনুচ্ছভাপদত পিচ্ছভয আতায় ভারাভার/ূত যকাজ ংগ্রচ্ছয জনয দস্পপপপচ্ছকন/ভানদণ্ড  চাপদায পদক রক্ষ্য 

দযচ্ছখ্ মচ্ছথামুি  ােয়ী ভূচ্ছরয পনযচ্ছক্ষ্তায াচ্ছথ ক্রয় প্রজক্রয়া পযচারনায জনয ইউপয পফপবন্ন স্তচ্ছযয দয  গণযভানয 

ফযজিফচ্ছগ যয ভন্চ্ছয় গটঠত পফপবন্ন কপভটিচ্ছক ক্রয় ংক্রান্ত কপভটি ফরা চ্ছফ। এরজজএপ:২- এয আতায় স্থানীয়বাচ্ছফ ক্রয় প্রজক্রয়ায 

পযচারনায জনয কচ্ছয়কটি স্তচ্ছয কপভটি গঠন কযায পফধান যাখ্া চ্ছয়চ্ছছ দগুচ্ছরা চ্ছরা: (১) য়ািয কপভটি; (২) পযকেনা কপভটি; (৩) 

দযে ভূরযায়ন কপভটি। এছাা পিভভূ টঠকবাচ্ছফ ফাস্তফায়ন তদাযপকয জনয পিভ তত্ত্বাফধান কপভটি যচ্ছয়চ্ছছ। 

এলজেএসদ্ব -এি আওতোয় গঠিত িয় সংদ্বিি কদ্বম্ঠর্সমূ্হ 

দোদ্বয়ত্বপ্রোপ্ত 

কদ্বম্ঠর্ 
িয়/ কোপেি প্রকৃদ্বত িপয়ি মূ্লযসীম্ো 

য়ািয কপভটি 

ভারাভার ংগ্র, পনভ যাণ/ ূত যকাজ 
প্রাক্কপরত ভূচ্ছরয ২৫,০০০ 

(াঁপচ াজায) িাকা ম যন্ত 

ভারাভার ংগ্র, পনভ যাণ/ ূত যকাজ 
প্রাক্কপরত ভূচ্ছরয ৫,০০,০০০ 

(াাঁচ রক্ষ্) িাকা ম যন্ত 

েভ ন কাচ্ছজয দক্ষ্চ্ছে, দমভন ভাটিয যাস্তা ততপয ফা দভযাভত, জরাধায ততপয ইতযাপদ 

অথ যাৎ দম কাজ েভপনবযয তা স্থানীয় ফাজায দথচ্ছক েপভচ্ছকয দযংগ্রচ্ছয ভাধযচ্ছভ 

ফাস্তফায়ন 

চুজি ভূচ্ছরয ৫,০০,০০০ (াাঁচ 

রক্ষ্) িাকা ম যন্ত 

পযকেনা 

কপভটি 

ভারাভার ংগ্র, পনভ যাণ/ ূত যকাজ ংগ্রচ্ছয জনয উনু্পি ক্রয় প্রজক্রয়ায আতায় 

দযে দপরর প্রস্তুত চুান্তকযণ ংক্রান্ত 

প্রাক্কপরত ভূচ্ছরয ১০,০০,০০০ 

(দ রক্ষ্) িাকা ম যন্ত 

দযে ভূরযায়ন 

কপভটি 
ভারাভার, পনভ যাণ/ূত যকাজ 

প্রাক্কপরত ভূচ্ছরয ১০,০০,০০০ 

(দ রক্ষ্) িাকা ম যন্ত 

দি ত্র মূ্লযোয়র্ন কদ্বম্ঠর্ি গির্ন ও কো ো্িলী 

দি ত্র মূ্লযোয়র্ন কদ্বম্ঠর্ গির্ন   দি ত্র মূ্লযোয়র্ন কদ্বম্ঠর্ি কো ো্িলী 

স্থানীয় গণযভানয ফযজি/কচ্ছরচ্ছজয পক্ষ্ক/উচ্চ 

পফদযারচ্ছয়য প্রধান পক্ষ্ক (উমুি ফযজি ায়া না 

দগচ্ছর ইউএন কতৃযক ভচ্ছনানীত যকাপয কভ যকতযা) 

আহ্বায়ক 

১. প্রান্ভ দযে দখ্ারা; 

২. উনু্পি দযচ্ছেয ভাধযচ্ছভ গৃীত দযচ্ছেয ভূরযায়ন কযা; ৩. 

পনধ যাপযত ছক অনুমায়ী দযে ভূরযায়ন প্রপতচ্ছফদন প্রণয়ন কযা; ৪. 

কাম যাচ্ছদ প্রদাচ্ছনয ুাপয দযে ভূরযায়ন প্রপতচ্ছফদন ইউপ‟য 

পনকি দাপখ্র কযা। 

উচ্ছজরা পনফ যাী অপপায কতৃযক ভচ্ছনানীত উচ্ছজরা 

ম যাচ্ছয়য একজজন কভ যকতযা 
দয 

ইউপ কতৃযক ভচ্ছনানীত ইউপ ম যাচ্ছয়য একজন 

কভ যকতযা/কভ যচাযী 
দয 

ইউপ পাফ কাযী (মপদ থাচ্ছক) দয 

ইউপ পচফ 
দয 

পচফ 

িয় দ্ধদ্বত দ্বর্নিো্ির্ন প্রেোলী 

ক্রভ 
এলজেএসদ্ব -এি আওতোয় 

¯^xK…Z িপয়ি র্িে 
িপয়ি আওতোয় দ্বিপিিয দ্বিষয়সমূ্হ প্রোক্কদ্বলত মূ্লযসীম্ো 

১। যাপয ক্রয়িপত ভারাভার/ূত যকাজ ংগ্র 
অনুচ্ছভাপদত প্রাক্কপরত ফযয় ২৫,০০০ 

(াঁপচ াজায) িাকা ম যন্ত 

২। আয এপ পকউ িপত(পযচ্ছকাচ্ছয়ি পয ভারাভার/ূত যকাজ অনুচ্ছভাপদত প্রাক্কপরত ফযয় ৫,০০,০০০ 



দকাচ্ছিন) (াাঁচ রক্ষ্) িাকা ম যন্ত 

৩। কপভউপনটি ক্রয়িপত 
স্থানীয় েভ ণ কাজ, দমভন ভাটিয কাজ ফা 

দভযাভচ্ছতয কাজ ইতযাপদ 

অনুচ্ছভাপদত প্রাক্কপরত ফযয় ৫,০০,০০০ 

(াাঁচ রক্ষ্) িাকা ম যন্ত 

৪। উনু্পি ক্রয়িপত 
ভারাভার/ূত যকাজ ইতযাপদ ক্রয় ফা ংগ্রচ্ছয 

দক্ষ্চ্ছে 

অনুচ্ছভাপদত প্রাক্কপরত ফযয় ১০,০০,০০০ 

(দ রক্ষ্) িাকা ম যন্ত 

ললো-িোর্্ 

প্রদ্বতপিদর্ন ছক 

িয়সম্পদ্বকত্ তথ্যোদ্বদ ের্নসম্পক্ষ প্রকোশ 

 ইউপনয়নপযলদস্পষ্টআকাচ্ছযজবালায়পনপদযষ্টঅথ যফছচ্ছযযকরপ্রকচ্ছেযপফস্তাপযততচ্ছথযযাযংচ্ছক্ষ্ (দমভনপিভভূচ্ছযনাভ

,উচ্ছদ্দয,অচ্ছথ যযপযভাণ,কীিপতচ্ছতক্রয়প্রজক্রয়ািন্নকযাচ্ছফইতযাপদ)জনফুরস্থাচ্ছন(দমভনযকাপযঅপপ-

আদারত,ফাজায,ফািযাড,দযরচ্ছয়,পিভায/রঞ্চ াি,কপভউপনটিচ্ছোযএফংপ্রকেএরাকা)প্রচাযকযচ্ছফ। 

 ইউপনয়নপযলদপ্রাঙ্গচ্ছণপফরচ্ছফাচ্ছিযএকইতথযপ্রকাকযচ্ছতচ্ছফ।  

 পনপদযষ্টচ্ছকাচ্ছনাপিভচ্ছকাচ্ছনাপনপদযষ্টএরাকায়ফাস্তফাপয়তচ্ছরচ্ছস্থচ্ছরয়ািযকপভটিপ্রকেএরাকায়ফাস্তফাপয়তফযপ্রকচ্ছেযকাচ্ছজযপফফযণ ,

প্রাক্কপরতফযয়,ভাপন্ভযতাপযখ্,টঠকাদাযপ্রপতষ্ঠাচ্ছনযনাভ/টঠকানাপফস্তাপযততথযাপদএকটিচ্ছনাটিচ্ছফািয/পফরচ্ছফাচ্ছিযযভাধযচ্ছভপ্রকা

কযচ্ছফ। 

 একইাচ্ছথপিভফাস্তফায়নকপভটিযদযচ্ছদযনাভচ্ছফাচ্ছিযপরপফিকযচ্ছতচ্ছফ।  

 উনু্পিদযেআফানচ্ছমনজেকায়প্রকাপতয়চ্ছপফলচ্ছয়রক্ষ্যযাখ্চ্ছতচ্ছফএফংএযকপইউপনয়নপযলচ্ছদংযক্ষ্ণকযচ্ছতচ্ছফ।  

িয় প্রজিয়োি দ্বর্নিীক্ষো 

এরজজএপ-এয আতায় গৃীত কর ক্রয়  চুজি ফযফস্থানা কাম যক্রভ স্থানীয় যকায পফবাগ কতৃযক পনয়পভতবাচ্ছফ পনযীপক্ষ্ত চ্ছফ। 

স্মযণ যাখ্া প্রচ্ছয়াজন দম, এ পনযীক্ষ্া কাম যক্রচ্ছভ পনযীক্ষ্ক ফা স্থানীয় যকায পফবাচ্ছগয দাপয়ত্বপ্রান্ভ প্রপতপনপধ কতৃযক পনযীক্ষ্া  মাচাই 

প্রপতচ্ছফদচ্ছনয পবপিচ্ছত দকাচ্ছনা পফরূ ভন্তফয প্রপতটষ্ঠত চ্ছর দথাক ফযাদ্দ দথচ্ছক উি ইউপনয়ন পযলদ ফজঞ্চত চ্ছফ। এচ্ছক্ষ্চ্ছে উচ্ছিখ্ কযা 

দমচ্ছত াচ্ছয দম, স্থানীয় যকায পফবাগ তায প্রপতপনপধ ফা যাভ যক পনচ্ছয়াচ্ছগয ভাধযচ্ছভ এরজজএপ-এয আতায় দথাক ফযাদ্দ দ্বাযা 

ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক িাপদত কর কাজ/চুজিয কভচ্ছক্ষ্ তকযা চ্ছনয (১৫) বাগ কাজ/চুজিয, এফং একই চ্ছঙ্গ িাপদত 

কর কাজ/চুজিয দভাি ভূরযভাচ্ছনয তকযা জে (৩০) বাগ পযভাণ কাচ্ছজয ক্রচ্ছয়ািয অপিি (ম যাচ্ছরাচনা) কযচ্ছফ। এই অপিচ্ছি 

(ম যাচ্ছরাচনায়) পযরপক্ষ্ত কর ম যচ্ছফক্ষ্ণ পফশ্বফযাংচ্ছকয াচ্ছথ আচ্ছরাপচত চ্ছফ এফং ক্রয়প্রজক্রয়ায উন্নয়চ্ছনয রচ্ছক্ষ্য প্রচ্ছয়াজনীয় ফযফস্থা 

গৃীত চ্ছফ। এই ক্রচ্ছয়ািয অপিি (ম যাচ্ছরাচনা) প্রজক্রয়ায় অনযানয পফলচ্ছয়য ভচ্ছধয কাজ/চুজি িাদচ্ছনয স্থানভূ পযদ যন  কাজ 

দথচ্ছক চূান্ত উচ্ছদ্দয অজযচ্ছনয ভাো ম যচ্ছফক্ষ্ণ ইতযাপদ অন্তবুযি থাকচ্ছফ। 

দ্বিশ্বিযোংক কিরতৃ্ক িপয়োিি অদ্বির্ (  ো্পলোির্নো) 

প্রচ্ছয়াজচ্ছন পফশ্বফযাংক ইউপনয়ন পযলদ কতৃযক এরজজএপ-এয দথাক ফযাচ্ছদ্দয আতায় িাপদত চুজিভূচ্ছয কভচ্ছক্ষ্ তকযা পফ 

(২০) বাচ্ছগয দক্ষ্চ্ছে ক্রচ্ছয়ািয অপিি (ম যাচ্ছরাচনা) িন্ন কযচ্ছফ। পফশ্বফযাংচ্ছকয এই ক্রচ্ছয়ািয অপিি (ম যাচ্ছরাচনা) প্রজক্রয়ায় অনযানয 

পফলচ্ছয়য ভচ্ছধয কাজ/চুজি িাদচ্ছনয স্থানভূ পযদ যন  কাজ দথচ্ছক চূান্ত উচ্ছদ্দয অজযচ্ছনয ভাো ম যদফক্ষ্ণ ইতযাপদ অন্তবুযি 

থাকচ্ছফ। 

তররুঠর্ ূে ্ িয় 

এরজজএপ‟য দথাক ফযাচ্ছদ্দয আতায় গৃীত পিভভূচ্ছয ক্রয়প্রজক্রয়া  ফাস্তফায়নকাচ্ছর অনুচ্ছভাপদত ক্রয় প্রজক্রয়ায ফযতযয় পযরপক্ষ্ত 

চ্ছর যকাযী আইনঅনুমায়ী  পফশ্বফযাংচ্ছকয গাইিরাইন অনুমায়ী ফযফস্থা দনয়া চ্ছফ। এলজেএসদ্ব ’ি আওতোয় ইউদ্ব ি ের্নয 

িোর্যতোমূ্লক সম্য়সূদ্বি 

িম্ দ্বিষয় দ্বর্নর্ো্দ্বিত লম্োর্ কো দ্্বদিস 



১ ইউপ কতৃযক পিভভূচ্ছয অনুচ্ছভাদন   ৩৫ 

২ দযে আফাচ্ছনয য দযে জভাদান     

    (ক) আযএপপকউ দক্ষ্চ্ছে ১-২ ন্ভা 

    (খ্) উনু্পি দযচ্ছেয দক্ষ্চ্ছে ১৪ কাম যপদফ 

৩ প্রান্ভ দকাচ্ছিন/দযে ভূরযায়ন     

    
(ক) আযএপপকউ-এয 

দক্ষ্চ্ছে 
মথাম্ভফ ীঘ্র 

    (খ্) উনু্পি দযচ্ছেয দক্ষ্চ্ছে ১৫ কাম যপদফ 

৪ 

কাম যাচ্ছদ/যফযা আচ্ছদ প্রদান কযা 

আযএপপকউ এফং উনু্পি অথ যাৎ উবয় দযচ্ছেয 

দক্ষ্চ্ছে 

  
অনুচ্ছভাদনাচ্ছচ্ছক্ষ্ ৩ কাম যপদফচ্ছয 

ভচ্ছধয 

এলজেএসদ্ব ি আওতোয় িয় সংিোন্ত দ্বিষপয় দ্বিপম্ি অথ্ ্  দ্বিপশোপর্ি দ্বি িীপত আয়কি ও ভযোর্ কতে্ দ্বিিিেী 

 ইউপনয়নপযলচ্ছদযক্রচ্ছয়যচ্ছক্ষ্চ্ছেবযািঅনযপফধকচ্ছযযপফলচ্ছয়ংপিষ্টজাতীয়আইনপ্রচ্ছমাজযচ্ছফএফংইউপনয়নম যাচ্ছয়ক্রয়ীভাযভ

দধযফতযভানপ্রচ্ছমাজযআয়কযবযািংক্রান্তকতযচ্ছনযাযযফযাকাযী /টঠকাদাযচ্ছকঅথ যপযচ্ছাধকাচ্ছরপনজিতকযচ্ছতচ্ছফ। 

 টঠকাদাযী অথফা ভারাভার যফযাচ্ছয দক্ষ্চ্ছে উৎচ্ছ কয কতযন আয়কয অধযাচ্ছদ ১৯৮৪ এয ধাযা-৫২ এফং আয়কয পফপধভারা-

১৯৮৪ এয পফপধ-১৬ দত ফপণ যত পফধান অনুমায়ী টঠকাদাযী কাম য িাদন অথফা ভারাভার যফাযাচ্ছয জনয দকান ফযজি ফা 

ংস্থাচ্ছক অথ য পযচ্ছাধকাচ্ছর mswkó পফচ্ছরয দভাি অংক চ্ছত পযচ্ছাধকারীন ভচ্ছয়য জনয পনধ যাপযত াচ্ছয আয়কয কতযন 

কযচ্ছত চ্ছফ। 

 একই অথ য ফছচ্ছয পফর পযচ্ছাচ্ছধয দাপয়চ্ছত্ব পনচ্ছয়াজজত ফযজি উৎচ্ছ কয কতযচ্ছনয দাপয়ত্ব ারন কযচ্ছফন। আংপক পযচ্ছাধ ফা 

অপগ্রভ পযচ্ছাচ্ছধয দক্ষ্চ্ছে উৎচ্ছ কয কতযন কযচ্ছত চ্ছফ। একটি অথ য ফছচ্ছয পযচ্ছাধতফয দভাি অচ্ছেয পবপিচ্ছত কয  বযাি 

কতযচ্ছনয ায পনধ যাপযত চ্ছফ। পনচ্ছচ পফলয়টি তাপরকা আকাচ্ছয দদখ্াচ্ছনা চ্ছরা (তচ্ছফ েোতীয় িোেস্ব লিোি্ কতৃক্ েোিীকৃত 

িছিদ্বভদ্বিক আয়কি ও ভযোপর্ি হোি প্রপ োেয হপি): 

আয়কি কতপ্র্নি তোদ্বলকো 

পযচ্ছাচ্ছধয পযভাণ কতযচ্ছনয ায 

২ রক্ষ্ িাকা ম যন্ত পফর ফা ানা পযচ্ছাচ্ছধয জনয ০ 

২ রক্ষ্ ১ িাকা চ্ছত ৫ রক্ষ্ িাকা ম যন্ত পফর ফা ানা পযচ্ছাচ্ছধয জনয ১% 

৫ রক্ষ্ ১ িাকা চ্ছত ১৫ রক্ষ্ িাকা ম যন্ত পফর ফা ানা পযচ্ছাচ্ছধয জনয ২.৫% 

ভযোর্ কতপ্র্নি তোদ্বলকো 

পযচ্ছাচ্ছধয পযভান কতযচ্ছনয ায 

দম দকান পনভ যাণ কাচ্ছজয জনয দযচ্ছে উচ্ছিপখ্ত ভূচ্ছরযয ৫.৫% 

ভারাভার যফাযচ্ছয জনয দযচ্ছে উচ্ছিপখ্ত ভূচ্ছরযয ৪.০% 

উচ্ছিখ্য দম, কপভউপনটি ক্রয় (তদপনক পবপিচ্ছত যাপয েপভক ানা পযচ্ছাধ পফধায়) ফযতীত কর অথ য পযচ্ছাচ্ছধয দক্ষ্চ্ছে তাপরকা 

অনুাচ্ছয আফপযকবাচ্ছফ বযাি কতযন কযচ্ছত চ্ছফ। 

ম্দ্বিউল-৮ প্রদ্বতপিদর্ন 

ইউদ্বর্ন র্ন  দ্বিষপদি এলজেএসদ্ব  সংদ্বিি দ্বিপ োঠর্ং  দ্ধদ্বত 



পফপবন্ন প্রচ্ছয়াজচ্ছন ইউপনয়ন পযলদচ্ছক নানা ধযচ্ছনয প্রপতচ্ছফদন প্রস্তুত কযচ্ছত চ্ছফ। একটি ফাপল যক আপথ যক পফফযণী প্রস্তুত এফং তা 

মথাভচ্ছয় দাপখ্র কযা এরজজএপ-২ এয আতায় এখ্ন দভৌপরক দথাক ফযাদ্দ (BBG) ায়ায ূফ যতয। দতভপন লান্পাপক এফং যকায 

কতৃযক পনধ যাপযত অনযানয প্রচ্ছয়াজনীয় প্রপতচ্ছফদন দাপখ্র কযা এখ্ন অপযাম য। এ কর প্রপতচ্ছফদন ছক অাচ্ছযনার ভযানুচ্ছয়চ্ছর প্রদান 

কযা চ্ছয়চ্ছছ। তাছাা আচ্ছযা পকছু প্রপতচ্ছফদন প্রস্তুত  দপ্রযণ কযচ্ছত য়। এগুচ্ছরা ছক আকাচ্ছয পনচ্ছম্ন দদয়া চ্ছরা: 

ক্রপভক প্রপতচ্ছফদচ্ছনযপচ্ছযানাভ মায পনকি প্রদান কযচ্ছত চ্ছফ 
প্রদাচ্ছনয ফ যচ্ছল 

তাপযখ্ 
পফলয়স্তু ফা পফফযণ ভন্তফয 

১ ফাপল যক প্রপতচ্ছফদন 

দজরা প্রাক  স্থানীয় 

যকায পফবাচ্ছগ দপ্রযচ্ছণয 

জনয ইউএন-য পনকি 

দাপখ্র 

৩০ দচ্ছন্বম্বয 

িদ এফং দায় দদনায 

পফফযণ ফাপল যক আপথ যক 

 ংস্থান িপকযত 

ইউপনয়ন পযলচ্ছদয 

দচয়াযভযান  

পচফ কতৃযক 

প্রস্তুতকৃত এফং 

স্বাক্ষ্পযত 

২ ফাপল যক আপথ যক পফফযণী 

দজরা প্রাক  স্থানীয় 

যকায পফবাচ্ছগ দপ্রযচ্ছণয 

জনয ইউএন-য পনকি 

দাপখ্র 

াধাযণবাচ্ছফ ৩১ 

আগি, 

এরজজএপ:২-এয 

দক্ষ্চ্ছে ৩১ জরুাই 

ফযাংক পফফযণী ফৎচ্ছযয 

আয়  ফযচ্ছয়য িূণ য 

পফফযণী 

ইউপ দচয়াযভযান 

 পচফ কতৃযক 

প্রস্তুতকৃত  

স্বাক্ষ্পযত 

৩ 

এরজজএপ:২ এয আপথ যক 

 ফাস্তফ কাম যাফপরয 

প্রপতচ্ছফদন 

(লান্পাপক) 

এরজজএপয চ্ছয়ফ াইি 

চারু না য়া ম যন্ত 

পিপিএরজজয পনকি। 

ইউএন এফং স্থানীয় যকায 

পফবাচ্ছগ অনুপরপ দপ্রযণ 

প্রপতফছচ্ছযয ৩১ 

জানুয়াপয  ৩১ জরুাই 

লান্পাপক প্রপতচ্ছফদন 

িপকযত ংমুি পযচ্ছভি 

অনুাচ্ছয 

ইউপ দচয়াযভযান 

 পচফ কতৃযক 

প্রস্তুতকৃত  

স্বাক্ষ্পযত 

৪ 
গ্রাভ আদারত িপকযত 

লান্পাপক প্রপতচ্ছফদন 

দজরা প্রাক  পফবাগীয় 

কপভনাচ্ছযয পনকি দপ্রযচ্ছণয 

পনপভি ইউএন-য পনকি 

দাপখ্র 

জানুয়াপয-জচু্ছনয 

পযচ্ছািয ১রা আগি 

জরুাই-পিচ্ছম্বয 

১রা দপফররুয়াপয 

প্রপতচ্ছফদন ছক ংমুি 

ইউপ দচয়াযভযান 

 পচফ কতৃযক 

প্রস্তুতকৃত  

স্বাক্ষ্পযত 

৫ 
গ্রাভ ুপর িপকযত 

ভাপক প্রপতচ্ছফদন 
ইউএন 

প্রপতভাচ্ছয ১ভ ন্ভাচ্ছ 

ূফ যফতী ভাচ্ছয 

কভ যতৎযতায 

প্রপতচ্ছফদন 

আইন ঙৃ্খরা পযপস্থপত 

গ্রাভুপরচ্ছয তৎযতায 

পফফযণ 

ইউপ দচয়াযভযান 

 পচফ কতৃযক 

প্রস্তুতকৃত  

স্বাক্ষ্পযত 

৬ 

জন্প  ভৃতুয পনফন্ধন 

িপকযত ভাপক 

প্রপতচ্ছফদন 

দজরা প্রাচ্ছকয পনকি 

দপ্রযচ্ছণয জনয ইউএন-য 

পনকি দাপখ্র 

প্রপতভাচ্ছয ১ভ ন্ভাচ্ছ 

ূফ যফতী ভাচ্ছয 

কভ যতৎযতায 

প্রপতচ্ছফদন 

জন্প  ভৃতুয পনফন্ধন, জন্প 

 ভৃতুয নদ প্রদান 

িপকযত 

ইউপ দচয়াযভযান 

 পচফ কতৃযক 

প্রস্তুতকৃত  

স্বাক্ষ্পযত 

৭ 

ইউপ তথয  দফা দকন্দ্র 

িপকযত ভাপক 

প্রপতচ্ছফদন 

দজরা প্রাচ্ছকয পনকি 

দপ্রযচ্ছণয জনয ইউএন-য 

পনকি দাপখ্র 

প্রপতভাচ্ছয ১ভ ন্ভাচ্ছ 

ূফ যফতী ভাচ্ছয 

কভ যতৎযতায 

প্রপতচ্ছফদন 

ইউআইএপয আয় ফযয় 

এফং দফা প্রদাচ্ছনয পফফযণ 

ইউপ দচয়াযভযান 

 পচফ কতৃযক 

প্রস্তুতকৃত  

স্বাক্ষ্পযত 

৮ 
দুচ্ছম যাগ িপকযত 

প্রপতচ্ছফদন 

দজরা প্রাচ্ছকয পনকি 

দপ্রযচ্ছণয জনয ইউএন-য 

পনকি দাপখ্র 

দুচ্ছম যাচ্ছগয ভয় 

প্রপতপদন 

দুচ্ছম যাচ্ছগয পচ্ছর ক্ষ্য়ক্ষ্পতয 

পফফযণ, োণ তৎযতায 

পফফযণ, োণ ভগ্রী এফং 

অনযানয ায়তায চাপদা 

ইউপ দচয়াযভযান 

 পচফ কতৃযক 

প্রস্তুতকৃত  

স্বাক্ষ্পযত 

ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষপদি ষোন্মোদ্বসক ম্দ্বর্নর্দ্বিং প্রদ্বতপিদর্ন 

1. পযপচপত 

2. ইউপনয়ন পযলদ/য়ািয ম যাচ্ছয়য বা ংক্রান্ত তথয; 



3. পফজজপপ বায় ইউপনয়ন পযলদ দচয়াযভযান  একজন ভপরা দয দমাগ পদচ্ছয়পছর পক? (যা াঁ/না); 

4. য়ািয ম যাচ্ছয়য অংগ্রণভূরক পযকেনা ংক্রান্ত তথয; 

5. ইউপনয়ন পযলচ্ছদয াাঁচ ফছয দভয়াদী পযকেনা যচ্ছয়চ্ছছ পক? (যা াঁ/না); 

6. ইউপনয়ন পযলদ উনু্পি ফাচ্ছজি বা ংক্রান্ত তথয; 

7. ইউপনয়ন পযলদ ফাচ্ছজি অনুচ্ছভাদন ংক্রান্ত তথয; 

8. ইউপনয়ন পযলচ্ছদয ফাপল যক যাজস্ব ফাচ্ছজি; 

9. ফ যচ্ছল কয-ভূরযায়ন কচ্ছফ কযা চ্ছয়চ্ছছ দ িপকযত তথয; 

10. ইউপনয়ন পযলদ পনযীক্ষ্া ংক্রান্ত তথয ; 

11. পফপবন্ন ধযচ্ছণয দথাক ফযাচ্ছদ্দয অফস্থা; 

12. পিভ ফাস্তফায়ন পযপস্থপত; 

13. তথয প্রকা ; 

14. পফগত ছয় ভাচ্ছ স্থায়ী কপভটিয বূপভকা িপকযত তথয; 

15. ক্রয় ংক্রান্ত তথয; 

16. াভাজজক  পযচ্ছফগত ুযক্ষ্া ংক্রান্ত তথয; 

17. প্রপক্ষ্ণ/পযচ্ছয়চ্ছেন/পযচ্ছোয পক্ষ্ণ/াযষ্পপযক পখ্ণ িপকযত তথয; 

18. তথয, পক্ষ্া  দমাগাচ্ছমাগ (আইইপ) ংক্রান্ত তথয। 

ইউদ্বর্নয়র্ন  দ্বিষদ ষোন্মোদ্বসক ম্দ্বর্নর্দ্বিং দ্বিপ োর্্ -এলজেএসদ্ব িঃ২ 

১.  দ্বিদ্বিদ্বত 

দ্বিিিে র্নোম্ লকোি 

দজরা     

উচ্ছজরা     

ইউপনয়ন     

প্রপতচ্ছফদচ্ছনয ভয়কার ---------------ভা দথচ্ছক ----------------- ভা ম যন্ত 

উাি ংগ্রচ্ছয তাপযখ্ ---------পদন --------ভা ---------ফছয 

জভা দদয়ায তাপযখ্   

উাি ংগ্রকাযী   

তত্ত্বাফধায়ক   

২. ইউদ্ব /ওয়োি ্  ো্পয়ি সভো সংিোন্ত তথ্য: 

সভোি র্নোম্ কোংদ্বিত /  দ্বিকদ্বল্পত অজেত্ 
অংশগ্রহর্নকোিী 

অপলোিয সূিী দ্বসদ্ধোন্তসমূ্হ 
 ুরুষ র্নোিী 

ভাপক বা             

য়ািয বা             

ইউপিপ বা             

পফচ্ছল বা             

পিভ মাচাই বা             

টিকা: (বায দযজচু্ছরান পযচ্ছাচ্ছিযয চ্ছঙ্গ ংমুি কযচ্ছত চ্ছফ) 

৩. দ্বিজেদ্বসদ্বস সভোয় ইউদ্ব  লিয়োিম্যোর্ন ও একের্ন ম্দ্বহলো সদসয ল োগ দ্বদপয়দ্বছল দ্বক? (হযোাঁ/র্নো) 

 দভাি বায ংখ্যা কত? ------------ 

 অংগ্রণ কযা বায ংখ্যা কত? ------------ 

 দমাগ না দদয়া বায ংখ্যা----- 



 মপদ অংগ্রণ না কচ্ছয থাচ্ছকন, কাযণ--------------------- 

 দক দক অং পনচ্ছয়চ্ছছন? ১। দকফর ইউপ দচয়াযভযান, ২। দকফর ভপরা দয, ৩। উবয়ই। 

 আচ্ছরাচনায পফলয় পক পছর? ---------------------------------------------------------------------- 

 পিান্ত পক পছর? ------------------------------------------------------------------------------  

রূ্নযর্নতম্ শতো্িলী/দক্ষতো সূিক সংিোন্ত তথ্যোিলী 

৪. ওয়োি্   ো্পয়ি অংশগ্রহেমূ্লক  দ্বিকল্পর্নো সংিোন্ত তথ্যিঃ 

৫. ইউদ্ব   োাঁি িছি লম্য়োদী  দ্বিকল্পর্নো প্রেয়র্ন কপিপছ দ্বক? (হযোাঁ/র্নো) 

মপদ যা াঁ য়, তাচ্ছর পযকেনায দভয়াদ, -------দথচ্ছক -------ম যন্ত -----ফছয ৫ ফছচ্ছযয পযকেনায জনয ম্ভাফয দভাি ফযচ্ছয়য পযভাণ 

(িাকা)----------------------- 

৬. ইউদ্ব  উন্মুক্ত িোপের্ সভো সংিোন্ত তথ্য: 

উনু্পি 

ফাচ্ছজি 

বায 

তাপযখ্ 

জনগচ্ছণয কাচ্ছছ 

খ্া ফাচ্ছজি পফফযণী 

পফতযচ্ছণয তাপযখ্ 

ফাচ্ছজি বায তথয প্রচায 

(ভাইপকং/আভন্ত্রণ ে/ঢাক 

পটিচ্ছয়/ফযজিগত দমাগাচ্ছমাগ/পরপচ্ছরি 

পফতযণ) 

ফাচ্ছজি 

বায 

দভয়াদ 

অংগ্রণকাযী 

অংগ্রণকাযীচ্ছদ 

ভন্তফয 

বায় 

গৃীত 

পিান্ত 
ুরুল ভপরা 

                

৭. ইউদ্ব  িোপের্ অরু্নপম্োদর্ন সংিোন্ত তথ্য 

(টিকা: দাজীফী অথ য আইনজীফী, িুর পক্ষ্ক, পচপকৎক ইতযাপদ) 

৮. ইউদ্ব ’ি িোদ্বষক্ িোেস্ব িোপের্ 

িদ্বম্ক 

র্নং 
ivR‡¯^i উৎস 

িলদ্বত িছপিি 

িোপের্ 

িলদ্বত িছপিি আয় 

(দ্বিপ োর্্ লদয়োি তোদ্বিপি) 

দ্বিগত িছপিি 

িোপের্ 

দ্বিগত িছপিি 

প্রকৃত আয় 

  পনজস্ব উৎ         

১ দাজডং িযাক্স         

২ ফযফা, দা  জীপফকায য িযাক্স         

৩ পফচ্ছনাদন কয         

৪ 
ইউপ‟য ইুয কযা রাইচ্ছন্ফ  াযপভচ্ছিয 

জনয প্রান্ভ পপ 
        

৫ ইজাযা ফাফদ প্রাপন্ভক) াি-ফাজায         

  খ্) দখ্া াঁয়া (গফাপদশুয ছাউপন)         

৬ 
ভিয চাপরত মান ছাা অনযানয পযফচ্ছনয 

য আচ্ছযাপত রাইচ্ছন্ফ পপ 
        

৭ িপি দথচ্ছক আয়         

৮ 
অনযানয (জন্প, ভৃতুয  নাগপযকত্ব নচ্ছদয 

জনয পপ) 
        

৯ দাতা ংস্থাগুচ্ছরায কাছ দথচ্ছক প্রান্ভ         

  দভাি         

  সিকোিী অরু্নদোর্ন         

১ ইউপ ফযাদ্দ         

২ এরজজএপ দথচ্ছক ব্লক গ্রাে         

৩ দক্ষ্তা পবপিক ফযাদ্দ         



৪ বূপভ স্তান্তয পপ‟য ১ তাং াচ্ছয         

  দভাি         

১ উচ্ছজরা দথচ্ছক প্রাপন্ভ (মপদ থাচ্ছক)         

২ দজরা পযলদ দথচ্ছক প্রাপন্ভ (মপদ থাচ্ছক)         

৩ অনযানয         

  দভাি         

  ফ যাকুচ্ছরয         

৯. সিপ্শষ কি দ্বর্নর্ো্িে কপি কিো হপয়পছ? অথ্ি্ছি -------- 

দাজডং িযাচ্ছক্সয পনরুপত অচ্ছথ যয পযভাণ ? -----------------িাকা াাঁচ ফছচ্ছযয ভচ্ছধয কয পনধ যাযন না চ্ছয় থাকচ্ছর, তায কাযণ------------ 

১০. ইউদ্ব  দ্বর্নিীক্ষো সংিোন্ত তথ্য 

দ্বর্নিীক্ষোি 

র্িে 

দ্বর্নিীক্ষোি 

তোদ্বিি 

দ্বর্নিীক্ষো ম্ন্তিয 

(আ দ্বিহীর্ন 

আ দ্বিসহ /তপথ্যি 

অপ্রো যতো/ দ্বিরু ) 

িলদ্বত িছপি 

অদ্বির্ 

আ দ্বিি 

সংিযো 

কয়ঠর্ 

অদ্বির্ 

আ দ্বি 

দ্বর্নস্পদ্বি 

হপয়পছ 

দ্বর্নস্পদ্বি র্নো 

হওয়ো অদ্বির্ 

আ দ্বিি 

সংিযো 

কয়ঠর্ দ্বর্নস্পদ্বি র্নো 

হওয়ো অদ্বির্ 

আ দ্বি িলদ্বত 

িছি দ্বর্নষ্পদ্বি 

হপয়পছ 

লম্োর্ কয়ঠর্ 

অদ্বির্ আ দ্বি 

দ্বর্নষ্পদ্বি কিপত 

হপি (িতম্্োর্ন 

+ ূপিি্) 

পএ পাভ য 

দ্বাযা আপথ যক 

পনযীক্ষ্া 

              

ফ যাত্নক 

পনযীক্ষ্া 
              

যকাযী 

পনযীক্ষ্া 
              

পফচ্ছল 

পনযীক্ষ্া 
              

ইউদ্ব  লথ্োক িিোপেি সংিোন্ত তথ্য 

১১. দ্বিদ্বভন্ন র্িপেি লথ্োক িিোপেি অিস্থো 

লথ্োক িিোপেি র্িে 
অথ্ ্ প্রোদ্বপ্তি 

তোদ্বিি 

র্োকোি 

 দ্বিম্োে 

দ্বকজস্ত (১ম্ 

িো ২য়) 

সিোিয িিোপেি সোপথ্ 

প্রকৃত প্রোদ্বপ্তি  োথ্ক্য 

দ্বিগত িছপিি লিপয় 

িৃজদ্ধি হোি (%) 

িযয় সংিোন্ত 

তথ্য 

এরজজএপ দভৌপরক 

দথাক ফযাদ্দ 
            

এরজজএপ দক্ষ্তা 

পবপিক দথাক ফযাদ্দ 
            

ইউপ জজপ ফযাদ্দ             

পফচ্ছল অনুদান             

উচ্ছজরা দথাক ফযাদ্দ             

ক্ষ্ভতা ফজৃিয জনয 

অনুদান 
            

দ্বিম্ সংিোন্ত তথ্য 

১২. দ্বিম্ িোস্তিোয়র্ন  দ্বিদ্বস্থদ্বত 



[su_custom_gallery source="media: 749" link="lightbox" width="320" height="200" title="never"] টিকা: পিচ্ছভয ধযচ্ছণয জনয দকাি: 

ভাটিয যাস্তা পনভ যাণ=১, ভাটিয যাস্তা ংিায=২, াপন  যাপনচ্ছিন=৩, াকা ক পনভ যাণ=৪, দতু/কারবািয=৫, িুচ্ছরয জনয 

পাপন যচায/মন্ত্রাপত=৬, িুর বফন পনভ যাণ=৭, দেইন=৮, পফদুযৎ ংচ্ছমাগ=৯, ফাজায উন্নয়ন=১০, দক্ষ্তা প্রপক্ষ্ণ=১১, অনযানয=১২ (উচ্ছিখ্ 

করুন) পিচ্ছভয গুণগত ভান ফুঝাচ্ছনায জনয দকাি: চভৎকায=১, খ্ুফ বার=২, বার=৩, দভািাভুটি=৪, খ্াযা=৫ 

১৩.তথ্য প্রকোশ 

টিকা: দোতাচ্ছদয জনয দকাি: জনাধাযণ =১, উব যতন কতৃযক্ষ্=২, কপভটি=৩, কর অংীদায=৪, অনযানয=৫ তথয প্রচাচ্ছযয জনয 

ফযফরৃত ভাধযভ: ইউপ দনাটি দফািয=১, পফপবন্ন স্থাচ্ছন স্থাপত পফরচ্ছফািয=২, পিভ তথয দফািয=৩, চ্ছয়ফাইি=৪, বা=৫ 

স্থোয়ী কদ্বম্ঠর্ 

১৪. দ্বিগত ছয় ম্োপস স্থোয়ী কদ্বম্ঠর্ি ভূদ্বম্কো সম্পদ্বকত্ তথ্য 

টিকা: দফা প্রদাচ্ছনয ভান ংক্রান্ত দকাি: উন্নত চ্ছয়চ্ছছ=১, দকান পযফতযন য়পন=২, অফনপত চ্ছয়চ্ছছ=৩ 

১৫. িয় সংিোন্ত তথ্য 

পিচ্ছভয ধযণ ংক্রান্ত দকাি: ভাটিয যাস্তা পনভ যাণ=১, ভাটিয যাস্তা ংিায=২, াপন  যাপনচ্ছিন=৩, াকা ক পনভ যাণ=৪, 

দতু/কারবািয=৫, িুচ্ছরয জনয পাপন যচায/মন্ত্রাপত=৬, িুর বফন পনভ যাণ=৭, দেইন=৮, পফদুযৎ ংচ্ছমাগ=৯, ফাজায উন্নয়ন=১০, দক্ষ্তা 

প্রপক্ষ্ণ=১১, অনযানয=১২ (উচ্ছিখ্ করুন) 

১৬. সোম্োজেক ও  দ্বিপিশগত সুিক্ষো সংিোন্ত তথ্য 

সক্ষম্তো িৃজদ্ধ সংিোন্ত তথ্য 

১৭. প্রদ্বশক্ষে/ওদ্বিপয়পেশর্ন/দ্বিপেশোি প্রদ্বশক্ষে/ োিস্পদ্বিক দ্বশিে 

ভান ংক্রান্ত দকাি: চভৎকায=১, খ্ুফ বার=২, বার=৩, দভািাভুটি=৪, খ্াযা=৫ 

১৮. তথ্য, দ্বশক্ষো ও ল োগোপ োগ (আইইদ্বস) সংিোন্ত তথ্যিঃ 

প্রতযয়র্ন ত্র 

আপভ পনম্ন স্বাক্ষ্যকাযী ----------------------------------- ইউপনয়ন পযলচ্ছদয দচয়াযভযান -----------------------------------প্রতযয়ন কপযচ্ছতপছ দম 

এই পযচ্ছািযটি িূণ য এফং উচ্ছিপখ্ত পযচ্ছাটিযং দভয়াচ্ছদ এই ইউপ‟য আপথ যক  অনযানয কভ যকাচ্ছডয টঠক প্রপতপরন। আপভ অফগত 

যচ্ছয়পছ দম এই পযচ্ছাচ্ছিয দকান বুর তথয প্রদান কযা চ্ছর দথাক ফযাদ্দ প্রদান স্থপগত কযা চ্ছত াচ্ছয।  

স্বাক্ষ্য: ----------------------------------- 

তাপযখ্: ----------------------------------- 
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