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 নাং: ৩২.০০.০০০০.০৫৭.৩০.০০৭.১৬-৮৫ তারযখঃ 
১৯ আরিন ১৪২৭  

০৪ অদটাফয ২০২০ 

 

রযত্র 

 

 

রফলয়ঃ দঃস্থ ভররা উন্নয়ন (বারনাদযফর গ্রু ডডদবরদভন্ট-রবরজরড) কভ মসূরচয আওতায় ১ জানুয়ারয ২০২১ ডথদক ৩১ রডদম্বয 

২০২২ চদেয রবরজরড উকাযদবাগী ফাছাই/রনফ মাচন, রবরজরড     ও      রফতযণ।  

 

 ফাাংরাদদ যকাদযয াভারজক রনযাত্তা কাম মেদভয আওতায় রবরজরড কভ মসূরচ ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়াধীন 

ভররা রফলয়ক অরধদপ্তয ভাঠ ম মাদয় ফাস্তফায়ন কদয। এ কভ মসূরচয আওতায় রনফ মারচত অরত দরযদ্র ভররাদদযদক “             

      ” এ                   খাদ্য ায়তায াাার াভারজক সুযক্ষায আদরাদক স্থায়ীবাদফ জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন, 

আয়ফধ মক প্ররক্ষণ, স্বাস্থয ও ুষরটি  রফলদয় দচতনতা প্রদান ইতযারদ উন্নয়  প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয় থাদক। চররত রবরজরড চে ২০১৯-

২০২০ এয ডভয়াদ ৩১ রডদম্বয ২০২০ রিস্টাদে ডল দফ। ১ জানুয়া   ২০২১ ডথদক যফতী রবরজরড চে  ২০২১-২০২২ শুরু দফ।  

 

১.০ াধাযণ রনদদ মাফরী: 

 

“রবরজরড চে ২০২১-২০২২” এয উকাযদবাগী রনফ মাচন, রবরজরড     ও             এফাং ভরনটরযাং কাম মেভ কভ মসূরচয ারফ মক 

ব্যফস্থানা ম্পদকম স্বচ্ছ ধাযণা রনরিত কযায রদক্ষয রন   ক্ত নীরতভারা ও তমাফরী অনুযদণয জন্য রনদদ মেদভ অনুদযাধ কযা দরা: 

 

ক)  ডদদয কর উদজরা এ কভ মসূরচয আওতাভুক্ত দফ। রটি কদ মাদযন এফাং ডৌযবা এরাকায় রবরজরড কাড ম ফযাদ্দ 

কযা দফ না। তদফ চে শুরু ফায য ডকান ইউরনয়ন মরদ ডৌযবা/রটি কদ মাদযদনয অন্তভু মক্ত য়, ড ডক্ষদত্র 

রবরজরড উকাযদবাগীদদয চরভান চদে খাদ্য ায়তা প্ররক্ষণ ও অন্যান্য সুরফধারদ অব্যাত থাকদফ। রফদল 

ডপ্রক্ষাদট যকাদযয অনুদভাদনেদভ ডৌযবা ও রটি কদ মাদযন এ      রবরজরড কাড ম প্রদান কযা মাদফ।  

খ)   উদজরা ম মাদয় রবরজরড কভ মসূরচয ফাস্তফায়ন ও ব্যফস্থানা উদজরা রনফ মাী অরপাদযয ারফ মক ত  ফধাদন রযচাররত 

দফ। 

গ)  উদজরা ভররা রফলয়ক কভ মকতমা ও                                ( দ         ) রবরজরড কভ মসূরচয ফা ফায়ন ও 

ারফ মক ব্যফস্থানায দারয়ত্ব ারন কযদফন। রবরজরড উকাযদবাগী ভররা রনফ মাচন এই দারয়দত্বয       দফ। 

ঘ) ভররা রফলয়ক    দ ডযয ডজরা                   ও ডজরা প্রাদকয ারফ মক ত্াফধাদন           রবরজরড 

কভ মসূরচয ারফ মক ভন্বয় ও ভরনটরযাং এয দারয়ত্ব ারন কযদফন।  

ঙ)  ১ জানুয়ারয ২০২১ ডথদক ৩১ রডদম্বয ২০২২ চদেয রবরজরড উকাযদবাগী ফাছাই/ রনফ মাচন এফাং রফতযণ াংোন্ত 

রযত্র অনুযদণ াংরিটি  উদজরায জন্য              ২০১৯-২০২০                             

উকাযদবাগী ফাছাই/রনফ মাচন কযদত দফ। 

চ) উদজরায কর ইউরনয়দন রবরজরড কাড ম াংখ্যা রনধ মাযদণয ডক্ষদত্র উদজরা রবরজরড করভটি খাদ্য রনযাত্তাীনতা ও 

অরত দরযদ্র রযফাদযয াংখ্যায অনুাত রফদফচনা কযদফ।  

ছ)     এ রযত্র ফাাংরাদদদয কর উদজরায এফাং প্রদমাজয ডক্ষদত্র ডৌযবা ও রটি কদ মাদযদনয জন্য প্রদমাজয দফ। 
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২.০  রবরজরড উকাযদবাগী ফাছাই/রনফ মাচন নীরতভারা: 

 

ডম কর রযফাদযয ভররা রনদনাক্ত তম    পূযণ কযদফ    দ           াযীরযক ও ভানরকবাদফ সুস্থ         

         এয               উকাযদবাগী                         প্রাথরভক তাররকা ছক-০২ অনুমায়ী): 

২.১  অন্তভু মরক্তয তমাফরীঃ 

       ১. ফয় ীভা ২০ দত ৫০ ফছয। ডাটাদফজ ততরযয জন্য জাতীয় রযচয়ত্র নম্বয ফাধ্যতামূরক।  

       ২. রযফাদয কভ মক্ষভ   ,               প্ত ও স্বাভী      ক্তা          এফাং ডকান উাজমনক্ষভ দস্য অথফা অন্য ডকান 

      রনয়রভত আদয়য উৎ ডনই। 

 

                     
 

       ১. প্রকৃত অদথ ম ভূরভীন অথ মাৎ                  ডকান জরভ ডনই অথফা                        ও              

     রযভান ০.১৫ একয (১৫ তাাং)      কভ। ভূরভীন ডম ফ রযফাদযয ভররা দঃস্থ ও       এফাং    দ  অন্য 

ডকান      রনয়রভত আদয়য  উৎ ডনই।   

       ২. ডম রযফায তদরনক রদনভজুয        জীরফকা রনফ মা কদয, রফদলবাদফ          দ                    ড    

            রযফায              ।  

       ৩.       দ            রক্ষাপ্ররতষ্ঠাদন                                  য “  ”          াদফ।           

       রক্ষাপ্ররতষ্ঠাদন                         এ                                                    

   ।  

       ৪.    রযফাদযয       দ    ভাটিয/          ফাঁদয                              ।  

       ৫. ডম ফ দ                         দ                                                            ।  

       ৬.                                                     ।   

  

২.২ অন্তভু মরক্তয অদমাগ্যতাঃ  

       ১.  ফয় ২০ ফছদযয ননদে এফাং ৫০ ফছদযয এয উদয। 

       ২.                                        কভ মসূনে/প্রকদেয উকাযদবাগী।  

       ৩.  ২০১৭-২০১৮ এফাং ২০১৯-২০২০ েদে নবনিনি কাি মধাযী নছদরন।  
 

২.৩  অন্যান্য তমাফরীঃ 
 

       ১.  একটি নযফায ককফরভাত্র একটি নবনিনি কাি ম াদফ। 

 ২.   ননফ মানেত ভনরাগণ নফনাদতম এফাং নফনামূদে নবনিনি কাি ম      ।  

 

৩.০  করভটি গঠনঃ                                                                                   /   

                 ও                   দ                             ও           ঠ       । 

 

৩.১. ওয়াড ম করভটি 

  ওয়াড ম করভটিয গঠন রননরূঃ 

             দ  াং    ওয়াদড ময                   দস্য    বারত 

   যকারয কভ মচাযী (      ওয়াদড ময               /    /    ম্প্রাযণ    দপ্তয)  দস্য 

  াংরিটি  ওয়াদড ময ইউর দস্য (ুষরুল/ ভররা)      দস্য 

কাম মরযরধ:  

 ওয়াড ম করভটি ম্ভাব্য রবরজরড উকাযদবাগী ভররায নাভ ঠিকানা ফাড়ী ফাড়ী রগদয় াংগ্রপূফ মক প্রাথরভক আদফদন পযভ 

(ছক-১) এনরজও প্ররতরনরধ/         থ্য ও                   দ  দমারগতায়/a2i এ  এ     /My Gov/ 

৩৩৩              এ                                   অনরাইদন পূযণ কযদত দফ। এছাড়া, রবরজরড 

াওয়ায আগ্রী ভররা ডম ডকান স্থান দত              অনরাইদন আদফদন কযদত াযদফন। উদেখ্য ডম, াংরিটি  

ইউরনয়দনয ফযাদ্দকৃত কাদড ময রিগুন ম্ভাব্য উকাযদবাগী ভররায তথ্য াংগ্র কযদত দফ। াংগৃীত রবরজরড উকাযদবাগীয 

আদফদনত্র রবরজরড ওদয়ফ ডফইজড্ পটওয়যাদয (dwavgd.gov.bd) অ   ক্ত কযদত দফ। প্রাথরভক আদফদন পযভ 

(ছক-১) ইউরনয়ন রবরজরড করভটিদত জভা রদদফ। 
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৩.২ ইউরনয়ন ম মাদয় রবরজরড উকাযদবাগী ফাছাই করভটিয গঠনঃ 

 

১. ইউরনয়ন রযলদদয ডচয়াযম্যান   - - -  বারত 

২. ইউরনয়ন রযলদদয কর দস্য (াংযরক্ষত আদনয রনফ মারচত রতনজন ভররা দস্য)             দস্য  

৩. যকারয প্রাথরভক/ভাধ্যরভক রফদ্যারদয়য একজন রক্ষক (ভররা)  -   দস্য 

৪. একজন মুরক্তদমাদ্ধা         দস্য 

৫. রযফায রযকল্পনা ওয়াড ম কভী/              দস্য 

৬. স্থানীয় ২ জন গণ্যভান্য ব্যরক্ত (১ জন ুষ ল ও ১ জন ভররা)     দস্য  

৭. াং  টি  ইউরনয়ন রযলদদয রচফ       দস্য রচফ 

 

উদজরা রনফ মাী অরপায এই করভটিয ৩ ও ৬ নাং েরভদকয দস্য রনফ মাচন কযদফন এফাং ৪ নাং দস্য উদজরা মুরক্তদমাদ্ধা 

কভান্ডাদযয াদথ আদরাচনাপূফ মক রনফ মাচন কযদফন। 

কভ মরযরধ:      

 ১.  ইউরনয়ন রবরজরড করভটি ওয়াড ম করভটিয রনকট দত প্রাপ্ত প্রাথরভক আদফদন পযভ অনুমায়ী ম্ভাব্য ভররাদদয ফারড়  

      দযজরভদন রযদ মন কদয তথ্য মাচাইদয়য ভাধ্যদভ ছক-২ পূযণ কযদফ।  

২.  ইউরনয়ন রবরজরড উকাযদবাগী রনফ মাচন করভটি ওয়াড ম দত প্রাপ্ত ম্ভাব্য রবরজরড ভররাদদয তাররকা ওদয়ফ াইট/ডাটা  

     ডফইজড ডথদক াড ম কর াংগ্র কদয করভটিয দদস্যয স্বাক্ষযপূফ মক উদজরা ভররা রফলয়ক কভ মকতমা/              - 

    এ  ভাধ্যদভ উদজরা রবরজরড করভটিয রনকট ড কযদফন। এই প্ররেয়া ৩১ অদটাফয ২০২০ এয ভদধ্য ডল দফ। 

  

 ৩.৩  উদজরা রবরজরড করভটিয গঠনঃ 
 

  ডচয়াযম্যান, উদজরা রযলদ - - - - - - উদদটি া 
 

১. উদজরা রনফ মাী অরপায  - - - - -          - বারত 

২. বাই ডচয়াযম্যান (ভররা) উদজরা রযলদ - - - - দস্য 

৩. উদজরা স্বাস্থয কভ মকতমা - - - -   দস্য 

৪. উদজরা                                                                                        দ   

৫. উদজরা কৃরল        কভ মকতমা  - -          -           - দস্য 

৬.    উদজরা ভৎস্য কভ মকতমা  - - - - - দস্য 

৭. উদজরা প্রারণম্পদ কভ মকতমা  - -          -           -          - দস্য 

৮. উদজরা ভাজদফা কভ মকতমা  - - - -              দস্য 

৯. উদজরা রক্ষা কভ মকতমা  - - - - - দস্য 

১০. উদজরা রযাংখ্যান কভ মকতমা   - - - - -  দস্য 

১১. উদজরা খাদ্য রনয়ন্ত্রক  - -          -           -         - দস্য 

১২. উদজরা    উন্নয়ন কভ মকতমা  - -          -           - - দস্য 

১৩. উদজরা ভফায় কভ মকতমা  - - - - - দস্য 

১৪. উদজরা যুফ উন্নয়ন কভ মকতমা  - - - -          - দস্য 

১৫. উদজরা প্রকল্প ফা ফায়ন কভ মকতমা       - - - - - দস্য 

১৬. কর ইউরনয়ন রযলদদয ডচয়াযম্যান     -          -           -           -           - দস্য 

১৭. উদজরা মুরক্তদমাদ্ধা কভাদন্ডয ১ জন প্ররতরনরধ - - - - দস্য  

১৮. প্রদতযক দমাগী ডফযকারয াংস্থায (এনরজও) প্ররতরনরধ - - - দস্য 

১৯. স্থানীয় ২ জন গণ্যভান্য ব্যরক্ত (১জন ুষ   ও ১ জন ভররা) - - - দস্য 

২০. উদজরা ভররা রফলয়ক কভ মকতমা/ ডপ্রাগ্রাভ অরপায (দয উদজরায জন্য)    - দস্য রচফ 

 

রফদল রনদদ মনাঃ উদজরা রনফ মাী অরপায এই করভটিয ১৯ নাং েরভদকয দস্য রনফ মাচন কযদফন এফাং ১৭ নাং দস্য উদজরা 

মুরক্তদমাদ্ধা কভান্ডাদযয াদথ আদরাচনাপূফ মক রনফ মাচন কযদফন।  
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 )  ‘                  ’                                      ৩.১-এ       ৩  দ        এ   ও          

 ঠ     :      রয      । 

 ) উদজরা ভররা রফলয়ক কভ মকতমা/              উদজরা রবরজরড করভটিয বায় াং  টি  উদজরায কর ইউর ডচয়াযম্যান 

এফাং রচফদদয ভন্বদয় একটি অফরতকযণ বা কযদফন। বায় রবরজরড উকাযদবাগী রনফ মাচন ম্পরকমত একটি কভ মরযকল্পনা 

প্রণয়ন কযদফন। একই াদথ ইউরনয়নরবরত্তক কাড ম ফযাদ্দ চূড়া  কযদফন। 

 )                           /             , উদজরা রবরজরড করভটিয বারত     রা রনফ মাী                    

ও                          (        )                         ।                   /                       

   দ            দ                   দ       এ      দ           এ                              

                       ।      COVID-19 এ                                            স্থয     

                                                                    ।                           /        

                         ’                    দ                                                  

 ক-২ চূ        ।  

 ) উদজরা রবরজরড করভটিয বারত        উদজরা রনফ মাী অরপায ডাটাদফইজ/ ইউরনয়ন দত প্রাপ্ত ম্ভাব্য রবরজরড ভররাদদয 

তাররকাটি ম মাদরাচনাপূফ মক পূণ মাঙ্গ তাররকা অনুদভাদন কযদফন। এদক্ষদত্র, উদজরা রনফ মাী অরপায এফাং উদজরা ভররা রফলয়ক 

কভ মকতমা/              ছক-৩ অনুমায়ী প্র  কৃত রবরজরড ভররাদদয পূণ মাঙ্গ তাররকায প্ররত াতায় স্বাক্ষয কযদফন এফাং াং  টি  

ইউরনয়ন রযলদদ স্বাক্ষরযত তাররকাটি ডপ্রযণ কযদফন। অনুদভারদত এফাং স্বাক্ষরযত চূড়া  রবরজরড ভররাদদয তাররকা  

          ৩০ নদবম্বয ২০২০ এয ভদধ্য ইউরনয়ন রযলদদ ডপ্রয  রনরিত কযদফন। 
 

ঙ)     চূড়া বাদফ রনফ মারচত উকাযদবাগীয নাদভয তাররকা অনুদভাদদনয য রবরজরড ডাটাদফইদজ (উদজরা ভররা রফলয়ক 

কভ মকতমা/               কাজটি ম্পন্ন কযদফন) অ ভু মক্ত কযদত দফ।   
 

  )  অনুদভারদত ফাছাইকৃত উকাযদবাগী ভররা দ  নাদভয                 ডথ ম                   টারনদয় রদদত     । 

অনুদভারদত                                রা রনফ মাী                ডম ডকান ব্যরক্ত                

            । প্রাপ্ত অরবদমাদগয রবরত্তদত উদজরা রনফ মাী        উদজরা রবরজরড করভটিয বারত রদদফ রতন 

দস্য রফরটি  তদ  করভটি গঠন কযদফ । তদ  করভটি ৫ (   ) কভ ম  দ         ‘উদজরা রবরজরড করভটি’য রনকট  দ  

     দ  দ     কযদফ। ‘উদজরা রবরজরড করভটি’ চূড়া  দদক্ষ গ্রণ কযদফ। 
 

  )  উদজরা রবরজরড করভটি তাররকা চূড়া  কযদণ ১০% ভররায নাভ অদক্ষভান তাররকায় যাখদফন। ‘ইউরনয়ন রবরজরড 

ভররা ফাছাই করভটি’ প্রাথরভকবাদফ ফাছাইকৃত চূড়া  তাররকা ডথদক ফাদ ড়া অফরটি  ভররা দ  নাদভয তাররকা উদজরা 

রনফ মাী অরপায ফযাফয ডপ্রয  কযদফ।   
 

  )   ‘ইউরনয়ন রবরজরড ভররা ফাছাই করভটি’ রনধ মারযত ভদয়য ভদধ্য ম্ভাব্য রবরজরড ভররা দ  তাররকা উদজরা রনফ মাী অরপায 

ফযাফয ডপ্রযদণ ব্যথ ম দর/ রকাংফা অদমারগতা কযদর উদজরা রবরজরড করভটি ৩ দস্য রফরটি  করভটিয ভাধ্যদভ ১০ কভ ম রদফদয 

ভদধ্য ম্ভাব্য রবরজরড ভররা দ  নাদভয তাররকা ততরয কযদফন। এ রফলদয় ‘উদজরা রবরজরড করভটি’ চূড়া  দদক্ষ গ্রণ কযদফ। 

ঝ)  উদজরা রবরজরড করভটি                      প্রদতযক রনফ মারচত উকাযদবাগী ভররায ‘রবরজরড কাড ম’ রফতযণ রনরিত  

কযদফ:  

     দ               

            )                    

  )                           /          

           ও                  

১০/১২/২০২০      

২৫/১২/২০২০  

                   

                    

              পৃথক 

পৃথকবাদফ              

(                ও 

                    

            ) 

   

 াক্ষাৎকাদয উকাযদবাগী রনফ মাচদনয তমাফরীয ব্যতযয় ফা অন্য ডকান অরনয়ভ রযররক্ষত দর তদ  াদদক্ষ তা ভাধাদনয 

ব্যফস্থা কযদফ।  

 ডকান অফস্থা    উদজরা ভররা রফলয়ক কভ মকতমা/              এফাং াং  টি  ইউরনয়ন ট্যাগ অরপাদযয অনুরস্থরতদত 

রবরজরড কাড ম রফতযণ এফাং কাড ম রফতযণ না কদয খাদ্য রফতযণ কযা মাদফ না।  
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৪.  উদজরা রবরজরড করভটিয অন্যান্য দারয়ত্বাফরীঃ 

ক)     ইউরনয়ন রবরজরড ফাছাই করভটি’ কর্তমক প্র তকৃত তাররকা মাচাই কযা। 

খ) উদজরাদত রবরজরড কাম মেদভ কভ মযত এনরজও প্ররতরনরধদক রেয়বাদফ ম্পৃক্ত কযা ।   

গ)  আনুারতক খাদ্য রনযাত্তাীনতা, ুষরটি ীনতা, দারযদ্রতা ও দদ মাগ্রস্থ জনাংখ্যায ঘনত্ব অনুমায়ী ইউরনয়ন ম মাদয় রবরজরড কাড ম 

ফযাদ্দ কযা। 

ঘ)  রবরজরড কাড ম প্রারপ্তদত ডমন ডকান অননরতক ন্থা অনুসৃত না য় ডটা রনরিত কযা। 

ঙ) চুড়ান্ত রনফ মারচত উকাযদবাগীয তাররকা অনুদভাদদনয য রবরজরড ডাটা ডফইজ- এ অ ভু মরক্ত রনরিত কযা। 

চ)  এনরজও কর্তমক উকাযদবাগীদদয প্ররক্ষণ ডফা প্রদান রনরিতকযণ। 

 )                                                    দ                                      এ  দ     

 দ        ।   

 

৫.      রবরজরড ভররা রনফ মাচন ভরনটরযাং:  

 

(ক)   াং  টি  যকারয কভ মকতমাদদয রেয় ভরনটরযাং উদজরা রনফ মাী অরপায রনরিত কযদফন। াং  টি  ডজরা/উদজরা ভররা  

        রফলয়ক কভ মকতমা/              উকাযদবাগী রনফ মাচন প্ররেয়া ভরনটরযাং এ অাংগ্রণ কযদফন;  
 

০৭ অদটাফয ২০২০ এয ভদধ্য াং  টি  উদজরা ভররা রফলয়ক কভ মকতমা/               প্রদতযক ইউরনয়ন রবরজরড করভটিয   

াদথ রবরজরড উকাযদবাগী রনফ মাচদনয তমাফরী, প্ররেয়া এফাং রনদদ মনা মূ রনদয় আদরাচনা কযদফন।  

 

 (খ)   ভরনটরযাং-এ অরনয়ভ রযররক্ষত দর গৃীত ব্যফস্থারদঃ  
 

        রবরজরড উকাযদবাগী রনফ মাচন প্ররেয়ায় অরনয়ভ মথা রনফ মাচদনয তম পূযণ না ওয়া, মথামথ করভটি িাযা উকাযদবাগী রনফ মাচন    

        না কযা ইতযারদ রফদফচনা াদদক্ষ াং  টি  যকারয কভ মকতমাদদয সুারযদয    ডপ্ররক্ষদত রনদনাক্ত ব্যফস্থারদ প্রদমাজয দফঃ 

১) চূড়া বাদফ অনুদভারদত ডকান রবরজরড উকাযদবাগী রনফ মাচদনয তমাফরী পূযণ না কদয থাকদর, রবরজরড তাররকা দত 

ডই উকাযদবাগীয নাভ ফাদ ডদয়া দফ এফাং তায অনুকূদর ফযাদ্দকৃত রবরজরড কাড ম যারয ফারতর দফ। অদক্ষভান 

তাররকা ডথদক তম পূযণ কদয এভন উকাযদবাগী রনফ মাচন কযা মাদফ। 

২)   ৩১ অদটাফয ২০২০ এয ভদধ্য ডকান ইউরনয়দন উকাযদবাগী রনফ মাচদনয তমাফরী ারদন ত্রুটিয রযভান ১০% এয    

ডফী রযররক্ষত দর উক্ত ইউরনয়দনয রবরজরড উকাযদবাগী রনফ মাচন করভটিয কাম মকারযতা ফারতর         

                                                        অরপাদযয ভাধ্যদভ ভররা রফলয়ক অরধদপ্তদযয 

দয কাম মারদয়              ।  

 

৬.                                          রচঃ  

 

৬.১                    দ           ১৫     ২২       য                 ও                            

                                                                         ।  

 

৬.২       ও                                                                          

 

              ও                  

1      ৮.৩০      ১১.০০   ১  ২  ৩ ১৫     ২২ 

       

         ১৫     ২২       এ  

                                

                     ।   

2      ১১.৩০          

১.৩০    

৪  ৫  ৬  

3       ২.৩০      ৫.০০     ৭  ৮  ৯  

  

৬.৩                             /              ও                                               । 

 

৬.৪            এ                                        ,                                  

                                ।  

 

৬.৫                                                                                           

  দ                                                     ।   
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৭. রফদল রফদফচয রফলয়ঃ 

 

  ৭.১ এই রযত্রটি ম্পূণ মরূদ ২০২১-২০২২ চদেয জন্য রবরজরড উকাযদবাগী ফাছাই, ভরনটরযাং ও ব্যফস্থানায ডক্ষদত্র প্রদমাজয দফ। 

 

  ৭.২ রবরজরড উকাযদবাগীদদয রনফ মাচনী তমমূ ারদন ডকান অরনয়ভ রযররক্ষত দর যকায রবরজরড ডকদেয খাদ্য াায্য 

স্থরগত ফা উক্ত করভটিয রফ ডদ্ধ ব্যফস্থারদ গ্রণ কযদফ।  

 

স্বাক্ষরযত 

০৪-১০-২০২০ 

 রনলুপায         

  উ রচফ  

ডপানঃ ৯৫৭০৬৫৭ 

 

কাম মেভ গ্রদণয জন্য ডপ্ররযত      (দজযষ্ঠতায রবরত্তদত নয়): 
 

০১। ভরন্ত্ররযলদ রচফ, ভরন্ত্ররযলদ রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

০২।        রচফ, স্থানীয় যকায রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।  

০৩।  দ  (           ),                     ,              ,              ,     

০৪।  রচফ, কৃরল ভন্ত্র  রয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

০৫। রচফ, অথ ম রফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

০৬। রচফ, ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

০৭। রচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

০৮। রচফ, দূদম মাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ       , ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

০৯। রচফ,    উন্নয়ন ও ভফায় রফবাগ, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।  

১০। রচফ, ভৎ ও     ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা।  

১১। দস্য, আথ ম াভারজক অফকাঠাদভা /কাম মেভ রফবাগ, রযকল্পনা রফবাগ, ঢাকা। 

১২। ভারযচারক, ত্রাণ ও পূনফ মান অরধদপ্তয, ঢাকা। 

১৩। ভারযচারক, খাদ্য অরধদপ্তয, ১৬ আব্দুর গরণ ডযাড, ঢাকা।  

১৪। ভারযচারক, ভররা রফলয়ক অরধদপ্তয, ৩৭/৩, ইস্কাটন গাদড মন ডযাড, ঢাকা। 

১৫। রফবাগীয় করভনায, ঢাকা/চট্টগ্রাভ/খুরনা/যাজাী/যাংুষয/ফরযার/রদরট/        । 

১৬। ডজরা প্রাক (কর)---------------------------------------------------------------। 

১৭।                        (   )----------------------------------------------------। 

১৮। ভাননীয় প্ররতভন্ত্রী ভদাদদয়য একা  রচফ, ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

১৯। রচফ ভদাদদয়য একা   রচফ, ভররা ও রশু রফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ রচফারয়, ঢাকা। 

২০।            (      ), ভররা রফলয়ক অরধদপ্তয, ৩৭/৩, ইস্কাটন গাদড মন ডযাড, ঢাকা (             /             

                                ঠ                                                     )।  

২১।           ,       রফলয়ক অরধদপ্তয (কর) ----------------------------------------------------------------। 

২২। প্ররতরনরধ, রফি খাদ্য কভ মসূচী, ঢাকা। 

২৩। উদজরা ভররা রফলয়ক কভ মকতমা/              (কর) ------------------------------------------------------। 

২৪। ডচয়াযম্যান, -------------------------------ইউরনয়ন-------------------থানা- -------------------------------ডজরা। 

২৫। রনফ মাী রযচারক/রযচারক,-------------------------------------------------------------। 
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ছক-১ 

রবরজরড কভ মসূরচয উকাযদবাগী ওয়ায আদফদনত্র  

          ২০২১-২০২২ 

ফযাফয 

রবরজরড ইউরনয়ন করভটি 

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

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

 

ব্যরক্তগত তথ্যঃ 

০১।      

০২। রতায নাভ  

০৩। ভাতায নাভ  

০৪। স্বাভীয নাভ/অরববাফদকয নাভ  

০৫। জন্ম তারযখ  

০৬। ডভাফাইর নাং  

০৭। জাতীয় রযচয়দত্রয নম্বয (ফাধ্যতামূরক)  

 

ডমাগাদমাদগয তথ্যঃ 
 

০৮। স্থায়ী ঠিকানা  

ডাকঘয  ডকাড  

গ্রাভ/ভ    

ওয়াড ম নাং  

ইউরনয়ন  

উদজরা  

ডজরা  

 

অন্যান্য তথ্যারদঃ 

০৯। ফয় (২০ দত ৫০ ফছয) (যাঁ/না)  

১০।                কভ মসূরচ/প্রকদল্পয উকাযদবাগী (যাঁ/না)  

১১। তফফারক অফস্থা                   স্বাভী            

১২।      আদয়য উৎ (যাঁ/না)  

১৩। রযফাদযয দস্য াংখ্যা   

১৪। রযফাদযয                      (রদনভজুয          দ       

১৫।       দ          ভাটিয/                           

১৬। জরভয ভাররকানা [         ও                          ০.১৫ একদযয      

(১৫ তক) কভ/.০৫ এ     (০৫ তক) কভ] 

 

১৭। ২০১৭-২০১৮ এফাং ২০১৯-২০২০ এয ভদধ্য রবরজরড কাড মধাযী রছদরন (যাঁ/না)  

১৮।         রক্ষাপ্ররতষ্ঠাদন                           

১৯।                               ও                দ             

২০।                                 

২১।                                  

২২।                            দ                     

২৩।    দ               দ                        

২৪।    দ               ৫                দ                     

 

আরভ এ ভদভ ম অঙ্গীকায কযরছ ডম, ওদয ফরণ মত তথ্যাফরর ম্পূণ ম তয।  

 

   দ           ও     
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ছক-২ 

রবরজরড কভ মসূরচয জন্য উকাযদবাগী ভররা ফাছাই/রনফ মাচদনয প্রাথরভক তাররকায ‘ছক’ 

          ২০২১-২০২২  

ইউরনয়ন :             ওয়াড ম   :     

উদজরা :             গ্রাভ  :     

ডজরা :             াড়া / ভ    : 

     দুঃস্থতা ননণ মায়ক (         -১০) 

েনভক 

নাং 

নবনিনি ভনরায নাভ 

এফাং স্বাভী/ 

অনববাফদকয নাভ 

 

ফয় িাতীয় নযেয়ত্র 

নাং 

নযফাদযয 

দস্য াংখ্যা িনভয ভানরকানা 

(           =৩) 

নযফাদযয                 

                 =৩) 

                   

                   

    =১.৫) 

 

   -                     

    =১.৫) 

     (১.০০) 

 

         

     

০.০5 -০.১৫ 

এক  

(5-15 

 ত ) 

       

        

       ২) 

০.০৫ 

      

 5  ত ) 

       

    

     =৩) 

       

    

      ২) 

        

           

      ৩) 

ত         স্বাভী 

   ত   /নফধফা     

      ১.৫) 

     ত 

          

 ০)  

      .৭৫) 

 

           

            

         ত   

    

      ০.৭৫) 

ইট/টিন 

 (দকায- ০) 

        

নক্ষা 

প্রনতষ্ঠাদন  

অধ্যায়নযত 

            

  .৫০)     

 ০) 

        

      

  ত    

    

  .৫০)  

     ০) 

               

               

               

               

 

 

প্রাথরভক তাররকা প্রস্তুত ও ভন্বয়কাযী: 

 

স্বাক্ষয       : 

 

দফী              : ইউ.র. রচফ 

  

 

 

স্বাক্ষয       : 

 

দফী              : ইউ.র. ভররা দস্য 

ওয়াড ম নাং     :  

 

 

স্বাক্ষয       : 

 

দফী              : ইউ.র. ুষরুল দস্য 

ওয়াড ম নাং     : 

 

স্বাক্ষয        : 

 

দফী               :  

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ   : 

(যকারয কভ মচাযী, ইউরনয়ন ম মাদয়) 

 

 

 

 

 

                                                                          বারত, ইউরনয়ন রবরজরড করভটি 
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ছক-৩ 

রবরজরড কভ মসূরচয জন্য উকাযদবাগী ভররা রনফ মাচদনয তাররকায চুড়ান্ত ‘ছক’ 

          ২০২১-২০২২  

ইউরনয়ন :       উদজরা :       ডজরা : 

 

েরভক 

নাং 

রবরজরড  

ভররায নাভ 

ফয় জাতীয় রযচয়ত্র নম্বয রতা,স্বাভী অথফা অরববাফদকয নাভ 

 

রযফাদয 

দস্য 

াংখ্যা 

ওয়াড ম নাং গ্রাভ 

 

াড়া / ভো ভ    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

চুড়ান্ত তাররকা প্রস্তুতকাযীঃ 

স্বাক্ষয      : 

দফী          : দস্য রচফ, ইউ.র রবরজরড ভররা ফাছাই করভটি 

ওয়াড ম নাং     : 

 

স্বাক্ষয      : 

দফী          : বারত, ইউ.র রবরজরড ভররা ফাছাই করভটি 

 

 
 

স্বাক্ষয      : 

দফী          : উদজরা ভররা রফলয়ক কভ মকতমা/               

                   দস্য-রচফ, উদজরা রবরজরড করভটি/ 

                   উদজরা রনফ মাী অরপায কর্তমক অর মত দারয়ত্ব প্রাপ্ত কভ মকতমা  

ওয়াড ম নাং      : 

চুড়ান্ত তাররকা অনুদভাদনকাযীঃ 

স্বাক্ষয       :  

দফী           : উদজরা রনফ মাী অরপায  

        বারত, উদজরা রবরজরড করভটি 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

      ও                  

ফাাংরাদদ        ,     । 

 

 

২০২১-২০২২ রবরজরড চদে উকাযদবাগী রনফ মাচদনয কভ ম-রযকল্পনাঃ 

কাম মেভ 
দানয়ত্ব-কতমব্য ভন্তব্য 

ফাস্তফায়দন ভয়কার 

২০২১-২০২২ নবনিনি েদে উকাযদবাগী ননফ মােদনয িন্য অফনতকযণ বা আহ্বান, কভ ম-নযকেনা প্রণয়ন, 

ইউননয়ননবনিক নবনিনি কাি ম াংখ্যা ননধ মাযণ। 

উনযোরক (দিরা)/ উদিরা ভনরা 

নফলয়ক কভ মকতমা/দপ্রাগ্রামাভ অনপায  

 ০৭ অদটাফয 2020  

অনরাইদন প্রাথনভক আদফদন গ্রামণ (ছক-1)। ওয়াি ম কনভটি ২০ অদটাফয 2020 এয 

ভদধ্য 

এননিও প্রনতনননধ ায়তা 

কযদফ। 

অনরাইদন প্রাপ্ত আদফদন ওয়াি ম কনভটি কর্তমক দযিনভদন মাোই। ওয়াি ম কনভটি 21-25 অদটাফয 2020   

ওয়াি ম কর্তমক মাোইকৃত ম্ভাব্য নবনিনি ভনরাদদয তানরকায াি ম কন ইউননয়ন ম মাদয় নবনিনি উকাযদবাগী 

ফাছাই কনভটি কর্তমক াংগ্রাম ও দযিনভদন নযদ মন কদয  তথ্য মাোইদয়য ভাধ্যদভ ছক-2 পূযণ। 

ইউননয়ন ম মাদয় নবনিনি উকাযদবাগী 

ফাছাই কনভটি 

26-31 অদটাফয 2020  অনরাইদন য়াংনেয়বাদফ 

য ্াাংনকাং দফ। 

ইউননয়দন াংযনক্ষত ছক-2 অনুমায়ী য ্াাংনকাংকৃত তানরকা ম মাদরােনা/মাোই ফাছাইকযণ এফাং তানরকা প্রনতটি 

ইউননয়ন নযলদদয কনাটি কফাদি ম টানাদনা। 

ইউননয়ন ম মাদয় নবনিনি উকাযদবাগী 

ফাছাই কনভটি 

26-31 অদটাফয 2020  

ম্ভাব্য নবনিনি ভনরাদদয তানরকা স্বাক্ষযপূফ মক উদিরা নবনিনি কনভটিয ননকট কপ্রযণ/দ। ইউননয়ন ম মাদয় নবনিনি উকাযদবাগী 

ফাছাই কনভটি 

01-10 নদবম্বয 2020  

ছক-3 অনুমায়ী নবনিনি ভনরাদদয পূণ মাঙ্গ তানরকা প্রস্তুত। উদিরা নবনিনি কনভটিয দস্য নেফ 11-30 নদবম্বয 2020  

অনুদভানদত  এফাং স্বাক্ষনযত চূড়ান্তবাদফ ননফ মানেত নবনিনি তানরকা ইউননয়ন নযলদদ কপ্রযণ। উদিরা ননফ মাী অনপায ও উদিরা 

ভনরা নফলয়ক কভ মকতমা/দপ্রাগ্রামাভ অনপায 

30 নদবম্বয 2020  

চূড়ান্তবাদফ ননফ মানেত নবনিনি তানরকা নবনিনি িাটা কফইি-এ অন্তর্ভ মক্ত উদিরা ভনরা নফলয়ক কভ মকতমা/দপ্রাগ্রামাভ 

অনপায 

1-5 নিদম্বয 2020  

অনুদভানদত  এফাং স্বাক্ষনযত চূড়ান্তবাদফ ননফ মানেত নবনিনি তানরকা ইউননয়ন নযলদদয কনাটি কফাদি ম টানাদনা। ইউননয়ন নযলদ। 06 নিদম্বয 2020  

10% ভনরাদদয অদক্ষভান তানরকা প্রস্তুতকযণ। উদিরা নবনিনি কনভটি 07-09 নিদম্বয 2020  

ননফ মানেত উকাযদবাগী ভনরাদদয ভাদে নবনিনি কাি ম নফতযণ। উদিরা ভনরা নফলয়ক কভ মকতমা/দপ্রাগ্রামাভ 

অনপায ও াংনিষ্ট ট্যাগ অনপায 

10-20 নিদম্বয 2020  

 

স্বাক্ষনযত 

০৪/১০/২০২০ 

ননলুপায ইয়ানভন 

উনেফ 

কপান-৯৫৭০৬৫৭  


