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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা।  
 

 

 

 

নাং: ৩২.০০.০০০০.০৫৭.১৪.০২১.১৮-১৭০                                 তাহযখ: ১০/০৯/২০১৮ খ্ীীঃ   
 

 

হফলয়ীঃ দীঃস্থ ভহরা উন্নয়ন (বারনাদযফর গ্রু ডডদবরদভন্ট-হবহজহড) কভ মসূহচয আওতায় ১ জানুয়াহয ২০১৯ ডথদক ৩১ হডদম্বয 

২০২০ চদেয হবহজহড উকাযদবাগী ফাছাই/হনফ মাচন এফাং হবহজহড খাদ্য হফতযণ াংোন্ত হযত্র।  

 

 ফাাংরাদদ যকাদযয াভাহজক হনযাত্তা কাম মেদভয আওতায় হবহজহড কভ মসূহচ ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়াধীন 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয ভাঠ ম মাদয় ফাস্তফায়ন কদয। এ কভ মসূহচয আওতায় হনফ মাহচত অহত দহযদ্র ভহরাদদযদক খাদ্য ায়তায 

াাাহ াভাহজক সুযক্ষায আদরাদক স্থায়ীবাদফ জীফনমাত্রায ভান উন্নয়ন, আয়ফধ মক প্রহক্ষণ, স্বাস্থয ও পুহি হফলদয় দচতনতা প্রদান 

ইতযাহদ উন্নয়  প্রহক্ষণ প্রদান কযা দয় থাদক। চরহত হবহজহড চে (২০১৭-২০১৮) এয ডভয়াদ ৩১ হডদম্বয ২০১৮ হখ্স্টাদে ডল 

দফ। ১ জানুয়া   ২০১৯ ডথদক যফতী হবহজহড চে ( হবহজহড চে ২০১৯-২০২০) শুরু দফ।  

 

১.০ াধাযণ হনদদ মাফরী: 

 

“হবহজহড চে ২০১৯-২০২০” এয উকাযদবাগী হনফ মাচন, হবহজহড কাড ম হফতযণ এফাং ভহনটহযাং কাম মেভ কভ মসূহচয াহফ মক 

ব্যফস্থানা ম্পদকম স্বচ্ছ ধাযণা হনহিত কযায রদক্ষয হন   ক্ত নীহতভারা ও তমাফরী অনুযদণয জন্য হনদদ মেদভ অনুদযাধ কযা দরা: 

 

ক)  ডদদয কর উদজরা এ কভ মসূহচয আওতাভুক্ত দফ। হটি কদ মাদযন এফাং ডসযবা এরাকায় হবহজহড কাড ম ফযাদ 

কযা দফ না। তদফ চে শুরু ফায য ডকান ইউহনয়ন মহদ ডসযবা/হটি কদ মাদযদনয অন্তভু মক্ত য়, ড ডক্ষদত্র 

হবহজহড উকাযদবাগীদদয চরভান চদে খাদ্য ায়তা প্রহক্ষণ ও অন্যান্য সুহফধাহদ অব্যাত থাকদফ। হফদল 

ডপ্রক্ষাদট যকাদযয অনুদভাদনেদভ ডসযবা ও হটি কদ মাদযন এ      হবহজহড কাড ম প্রদান কযা মাদফ।  

খ)   উদজরা ম মাদয় হবহজহড কভ মসূহচয ফাস্তফায়ন ও ব্যফস্থানা উদজরা হনফ মাী অহপাদযয াহফ মক তত্ত্বাফধাদন হযচাহরত 

দফ। 

গ)  উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা ও                                ( দ         ) হবহজহড কভ মসূহচয ফা ফায়ন ও 

াহফ মক ব্যফস্থানায দাহয়ত্ব ারন কযদফন। হবহজহড উকাযদবাগী ভহরা হনফ মাচন এই দাহয়দত্বয       দফ। 

ঘ) ডজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা ডজরা প্রাদকয াহফ মক তত্ত্বাফধাদন           হবহজহড কভ মসূহচয াহফ মক ভন্বয় ও 

ভহনটহযাং এয দাহয়ত্ব ারন কযদফন।  

ঙ)  ১ জানুয়াহয ২০১৯ ডথদক ৩১ হডদম্বয ২০২০ চদেয হবহজহড উকাযদবাগী ফাছাই / হনফ মাচন এফাং হফতযণ াংোন্ত 

হযত্র অনুযদণ াংহিি উদজরায জন্য যকায কর্তমক হনধ মাহযত াংখ্যক উকাযদবাগী ফাছাই/হনফ মাচন কযদত দফ। 

চ) উদজরায কর ইউহনয়দন হবহজহড কাড ম াংখ্যা হনধ মাযদণয ডক্ষদত্র উদজরা হবহজহড কহভটি খাদ্য হনযাত্তাীনতা ও 

অহত দহযদ্র হযফাদযয াংখ্যায অনুাত হফদফচনা কযদফ।  

ছ) এ হযত্র ফাাংরাদদদয কর উদজরায এফাং প্রদমাজয ডক্ষদত্র ডসযবা ও হটি কদ মাদযদনয জন্য প্রদমাজয দফ। 

 

২.০  হবহজহড উকাযদবাগী ফাছাই/হনফ মাচন নীহতভারা: 

২.১ অন্তভু মহক্তয তমাফরীীঃ  
 

ডম কর হযফাদযয ভহরা হনদনাক্ত তম    পূযণ কযদফ    দ   ধ্য      াযীহযক ও ভানহকবাদফ সুস্থ তাদদযদক          

এয               উকাযদবাগী                         প্রাথহভক তাহরকা ছক-০২ অনুমায়ী): 

১. ফয় ীভা ২০ দত ৫০ ফছয। ডাটাদফজ ততহযয জন্য জাতীয় হযচয়ত্র নম্বয ফাধ্যতামূরক।  

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

     হনয়হভত আদয়য উৎ ডনই। 
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অগ্রাহধকায তমাফরীীঃ  

১. প্রকৃত অদথ ম ভূহভীন অথ মাৎ                  ডকান জহভ ডনই অথফা                        ও              

     হযভান ০.১৫ একয      কভ । ভূহভীন ডম ফ হযফাদযয ভহরা দস্থ ও       এফাং    দ  অন্য ডকান 

     হনয়হভত আদয়য উৎ ডনই। 

২. ডম হযফায তদহনক হদনভজুয        জীহফকা হনফ মা কদয, তদফ          দ                    ড হযফায 

               

৩.    ফ দহযদ্র        য                       ,           য “  ”          াদফ                        

                                                                                   

৪.    হযফাদযয       দ    ভাটিয/          ফাঁদয     , ড হযফায অগ্রাহধকায াদফ। 

৫. ডম ফ দহযদ্র         অটিজভ ম্পন্ন         দ                                                        

      

৬.                            , ড হযফায অগ্রাহধকায াদফ। 

 

২.২ অন্তভু মহক্তয অদমাগ্যতাীঃ 

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

২.                 াভাহজক হনযাত্তা কভ মসূহচ/প্রকদেয উকাযদবাগী।  

৩. (২০১৫-২০১৬ এফাং ২০১৭-২০১৮) চদে হবহজহড কাড মধাযী হছদরন।  
 

২.৩ অন্যান্য তমাফরী: 
 

 ১. একটি হযফায ডকফরভাত্র একটি হবহজহড কাড ম াদফ। 

 ২. হনফ মাহচত ভহরাগণ হফনা দতম এফাং হফনা মূদে হবহজহড কাড ম      ।  

 

৩.০  কহভটি গঠন: উদজরা হবহজহড কহভটি বাহত হদদফ উদজরা হনফ মাী অহপায উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা ও াংহিি 

ইউহনয়ন হযলদদয ডচয়াযম্যাদনয াদথ আদরাচনােদভ ওয়াড ম কহভটি গঠন কযদফন: 

 

৩.১. ওয়াড ম কহভটি  

ওয়াড ম কহভটিয গঠন হননরূ: 

 ইউহনয়ন হযলদদয াংহিি ওয়াদড ময াংযহক্ষত নাযী আদনয দস্য    বাহত 

যকাহয কভ মচাযী (াংহিি ওয়াদড ময হযফায হযকেনা/ভুহভ/কৃহল অহধদপ্তয)   দস্য 

াংহিি ওয়াদড ময ইউহ দস্য (পুরুল)        দস্য 

 

কাম মহযহধ:  

ওয়াড ম কহভটি ম্ভাব্য হবহজহড উকাযদবাগী ভহরায নাভ ঠিকানা ফাড়ী ফাড়ী হগদয় াংগ্র পূফ মক প্রাথহভক আদফদন পযভ (ছক ১) 

এনহজও প্রহতহনহধ/          ও                   দ  দমাহগতায় অনরাইদন পূযণ কযদত দফ। এছাড়া, হবহজহড াওয়ায 

আগ্রী ভহরা ডম ডকান স্থান দত অনরাইদন আদফদন কযদত াযদফন। উদেখ্য ডম, াংহিি ইউহনয়দনয ফযাদকৃত কাদড ময হিগুন 

ম্ভাব্য উকাযদবাগী ভহরায তথ্য াংগ্র কযদত দফ। াংগৃীত হবহজহড উকাযদবাগীয আদফদনত্র হবহজহড ওদয়ফ ডফইজড্ 

পটওয়যাদয (dwavgd.gov.bd) এ (ইউহনয়ন তথ্য ডফা ডকদেয ায়তায়) অন্তভুক্ত কযদত দফ। প্রাথহভক আদফদন পযভ 

(ছক-১) ইউহনয়ন হবহজহড কহভটিদত জভা হদদফ। 

 

৩.২ ইউহনয়ন ম মাদয় হবহজহড উকাযদবাগী ফাছাই কহভটিয গঠনীঃ 

১    ইউহনয়ন হযলদদয ডচয়াযম্যান   - - -  বাহত 

2 ইউহনয়ন হযলদদয কর দস্য (াংযহক্ষত আদনয হনফ মাহচত হতনজন ভহরা দস্য) দস্য 

3 একজন যকাহয প্রাথহভক/ভাধ্যহভক হফদ্যারদয়য হক্ষক (ভহরা)  -   দস্য 

4 একজন মুহক্তদমাদ্ধা        দস্য 

5 হযফায হযকেনা ওয়াড ম কভী       দস্য 

6 স্থানীয় ২ জন গণ্যভান্য ব্যহক্ত (১জন পু ল ও ১ জন ভহরা)    দস্য  

7 াং  ি ইউহনয়ন হযলদদয হচফ       দস্য হচফ 

 

উদজরা হনফ মাী অহপায এই কহভটিয ৩ ও ৬ নাং েহভদকয দস্য হনফ মাচন কযদফন এফাং ৪ নাং দস্য উদজরা মুহক্তদমাদ্ধা 

কভান্ডাদযয াদথ আদরাচনা পূফ মক হনফ মাচন কযদফন। 
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কভ মহযহধ:      

১. ইউহনয়ন হবহজহড কহভটি  ওয়াড ম কহভটিয হনকট দত প্রাপ্ত প্রাথহভক আদফদন পযভ অনুমায়ী ম্ভাব্য ভহরাদদয ফাহড় 

দযজহভদন হযদ মন কদয তথ্য মাচাইদয়য ভাধ্যদভ ছক- ২ পূযণ কযদফ।  

২.  ইউহনয়ন হবহজহড উকাযদবাগী হনফ মাচন কহভটি ওয়াড ম দত প্রাপ্ত ম্ভাব্য হবহজহড ভহরাদদয তাহরকা ওদয়ফ াইট/ডাটা 

ডফইজড ডথদক াড ম কহ াংগ্র কদয কহভটিয কর দদস্যয স্বাক্ষযপূফ মক উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমায ভাধ্যদভ 

উদজরা হবহজহড কহভটিয হনকট ড কযদফন। এই প্রহেয়া ৩১ অদটাফয ২০১৮ এয ভদধ্য ডল দফ। 

  

 ৩.৩  উদজরা হবহজহড কহভটিয গঠনীঃ 
 

 ডচয়াযম্যান, উদজরা হযলদ - - - - - - উদদিা 
 

১. উদজরা হনফ মাী অহপায  - - - - -           - বাহত 

২. বাই ডচয়াযম্যান (ভহরা) উদজরা হযলদ - - - - দস্য 

৩. উদজরা স্বাস্থয কভ মকতমা - - - - - - দস্য 

৪. উদজরা হযফায হযকেনা কভ মকতমা - - - - - দস্য 

৫. উদজরা কৃহল        কভ মকতমা - - -           -           - দস্য 

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

৭. উদজরা প্রাহণম্পদ কভ মকতমা  - -           -          -          - দস্য 

৮. উদজরা ভাজ ডফা কভ মকতমা - - - - - দস্য 

৯. উদজরা হক্ষা কভ মকতমা  - - - - - দস্য 

১০. উদজরা হযাংখ্যান কভ মকতমা   - - - - -  দস্য 

১১. উদজরা খাদ্য হনয়ন্ত্রক  - -           -          -         - দস্য 

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

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

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

১৫. উদজরা প্রকে ফাস্তফায়ন কভ মকতমা       - - - - - দস্য 

১৬. কর ইউহনয়ন হযলদদয ডচয়াযম্যান     -          -          -          -          - দস্য 

১৭. উদজরা মুহক্তদমাদ্ধা কভাদন্ডয ১ জন প্রহতহনহধ -  - - - দস্য  

১৮. প্রদতযক দমাগী ডফযকাহয াংস্থায (চুহক্তফদ্ধ এনহজও) প্রহতহনহধ - - দস্য 

১৯. স্থানীয় ২ জন গণ্যভান্য ব্যহক্ত (১জন পু   ও ১ জন ভহরা)  - - - দস্য 

২০. উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা / (দপ্রাগ্রাভ অহপায দয উদজরায জন্য)    - দস্য হচফ 
 

হফদল হনদদ মনাীঃ উদজরা হনফ মাী অহপায এই কহভটিয ১৯ নাং েহভদকয দস্য হনফ মাচন কযদফন এফাং ১৭ নাং দস্য উদজরা 

মুহক্তদমাদ্ধা কভান্ডাদযয াদথ আদরাচনা পূফ মক হনফ মাচন কযদফন।  

 

                             : 

 

ক) উদজরা হবহজহড কহভটি বাহত হদদফ উদজরা হনফ মাী অহপায ৩.১         ৩ দস্য হফহি একটি ওয়াড ম কহভটি                                          

গঠন কযত: ত্রজাযী কযদফন।   

খ) উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা উদজরা হবহজহড কহভটিয বায় াং  ি উদজরায কর ইউহ ডচয়াযম্যান এফাং হচফদদয 

ভন্বদয় একটি অফহতকযণ বা কযদফন। বায় হবহজহড উকাযদবাগী হনফ মাচন ম্পহকমত একটি কভ মহযকেনা প্রণয়ন কযদফন। 

একই াদথ ইউহনয়ন হবহত্তক কাড ম ফযাদ চূড়া  কযদফন। 

    )                              ,                           ,                                   ও          

                (        )                                             /                         দ      

      দ                   দ              দ                                                       

                                                                 দ                               

                   '   ২'                

 

  )  উদজরা হবহজহড কহভটিয বাহত হদদফ উদজরা হনফ মাী        ডাটা ডফইজড/ ইউহনয়ন দত প্রাপ্ত ম্ভাব্য হবহজহড ভহরাদদয 

তাহরকাটি ম মাদরাচনা পূফ মক পূন মাঙ্গ তাহরকা অনুদভাদন প্রদান কযদফন। এদক্ষদত্র, উদজরা হনফ মাী অহপায এফাং উদজরা ভহরা 

হফলয়ক কভ মকতমা ছক-৩ অনুমায়ী প্র  কৃত হবহজহড ভহরাদদয পূণ মাঙ্গ তাহরকায প্রহত াতায় স্বাক্ষয কযদফন এফাং াং  ি ইউহনয়ন 

হযলদদ স্বাক্ষহযত তাহরকাটি ডপ্রযণ কযদফন। অনুদভাহদত এফাং স্বাক্ষহযত চুড়া  হবহজহড ভহরাদদয তাহরকা ৩০ নদবম্বয ২০১৮ এয 

ভদধ্য ইউহনয়ন হযলদদ ডপ্রযন হনহিত কযদফন। 
 

ঙ) চুড়া বাদফ হনফ মাহচত উকাযদবাগীয নাদভয তাহরকা অনুদভাদদনয য হবহজহড ডাটা ডফইজএ (উদজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ মকতমা কাজটি ম্পন্ন কযদফন) অ ভু মক্ত কযদত দফ।  
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 )  অনুদভাহদত ফাছাইকৃত উকাযদবাগী ভহরায নাদভয                 ডথ ম                   টাহনদয় হদদত       

অনুদভাহদত                            ইউএনও        ডম ডকান ব্যহক্ত                            প্রাপ্ত 

অহবদমাদগয হবহত্তদত উদজরা হনফ মাী কভ মকতমা উদজরা হবহজহড কহভটিয বাহত হদদফ ৩ (হতন) দস্য হফহি তদ  

কহভটি গঠন কযদফ। তদ  কহভটি ৫ কভ ম  দ         ‘উদজরা হবহজহড কহভটি’য হনকট  দ       দ  দ     কযদফ। 

‘উদজরা হবহজহড কহভটি’ চূড়া  দদক্ষ গ্রণ কযদফ। 
 

 )  উদজরা হবহজহড কহভটি তাহরকা চূড়া  কযদণ ১০% ভহরায নাভ  অদক্ষভান তাহরকায় যাখদফন। ‘ইউহনয়ন হবহজহড 

ভহরা ফাছাই কহভটি’ প্রাথহভকবাদফ ফাছাইকৃত চূড়া  তাহরকা ডথদক ফাদ ড়া অফহি ভহরায নাদভয তাহরকা উদজরা 

হনফ মাী অহপায ফযাফয ডপ্রযন কযদফ।  
 

 )   ইউহনয়ন হবহজহড ভহরা ফাছাই কহভটি’ হনধ মাহযত ভদয়য ভদধ্য ম্ভাব্য হবহজহড ভহরায তাহরকা উদজরা হনফ মাী অহপায ফযাফয 

ডপ্রযদণ ব্যথ ম দর/ হকাংফা অদমাহগতা কযদর উদজরা হবহজহড কহভটি ৩ দস্য হফহি কহভটিয ভাধ্যদভ ১০ কভ ম হদফদয ভদধ্য 

ম্ভাব্য হবহজহড ভহরায নাদভয তাহরকা ততহয কযদফন। এ হফলদয় ‘উদজরা হবহজহড কহভটি’ চূড়া  দদক্ষ গ্রণ কযদফ। 

ঝ)   উদজরা হবহজহড কহভটি                      প্রদতযক হনফ মাহচত উকাযদবাগী ভহরায ‘হবহজহড কাড ম’ হফতযণ হনহিত 

    কযদফ: 

     দ           ও         

     

      

 )                    

 )                    

        ও           

       

১০/১২/২০১৮      

২৫/১২/২০১৮ 

                                     , 

                                     (      

          ও                           

      ) 

 

 াক্ষাৎকাদয উকাযদবাগী হনফ মাচদনয তমাফরীয ব্যতযয় ফা অন্য ডকান অহনয়ভ হযরহক্ষত দর তদ  াদদক্ষ তা ভাধাদনয 

ব্যফস্থা কযদফ। 

 ডকান অফস্থায়ই উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা এফাং াং  ি ইউহনয়ন ট্যাগ অহপাদযয অনুহস্থহতদত হবহজহড কাড ম হফতযণ 

এফাং কাড ম হফতযণ না কদয খাদ্য হফতযণ কযা মাদফ না।  

 

৪.  উদজরা হবহজহড কহভটিয অন্যান্য দাহয়ত্বাফরী: 
 

ক) ইউহনয়ন হবহজহড ফাছাই কহভটি’ কর্তমক প্র তকৃত তাহরকা মাচাই কযা। 

খ) উদজরাদত হবহজহড কাম মেদভ কভ মযত এনহজও প্রহতহনহধদক হেয়বাদফ ম্পৃক্ত কযা ।   

গ)  আনুাহতক খাদ্য হনযাত্তাীনতা, পুহিীনতা, দাহযদ্রতা ও দদ মাগ্রস্থ জনাংখ্যায ঘনত্ব অনুমায়ী ইউহনয়ন ম মাদয় হবহজহড কাড ম 

ফযাদ কযা। 

ঘ)  হবহজহড কাড ম প্রাহপ্তদত ডমন ডকান অননহতক ন্থা অনুসৃত না য় ডটা হনহিত কযা। 

ঙ) চুড়ান্ত হনফ মাহচত উকাযদবাগীয তাহরকা অনুদভাদদনয য হবহজহড ডাটা ডফইজ- এ অ ভু মহক্ত হনহিত কযা। 

চ)  এনহজও কর্তমক উকাযদবাগীদদয প্রহক্ষণ ডফা প্রদান হনহিতকযণ। 

ছ)     উদজরা হনফ মাী অহপায উদজরা ম মাদয়য অন্যান্য কভ মকতমাদদয হবহজহড উকাযদবাগী হনফ মাচদনয ভহনটহযাং এয দাহয়ত্ব  

        প্রদান কযদফন। 

 

৫.  হবহজহড ভহরা হনফ মাচন ভহনটহযাং:  
 

(ক) াং  ি যকাহয কভ মকতমাদদয হেয় ভহনটহযাং উদজরা হনফ মাী অহপায হনহিত কযদফন-াং  ি ডজরা/ উদজরা ভহরা 

হফলয়ক কভ মকতমা উকাযদবাগী হনফ মাচন প্রহেয়া ভহনটহযাং এ অাংগ্রণ কযদফন;  
 

০৫ ডদেম্বয ২০১৮ এয ভদধ্য াং  ি উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা প্রদতযক ইউহনয়ন হবহজহড কহভটিয াদথ হবহজহড 

উকাযদবাগী হনফ মাচদনয তমাফরী, প্রহেয়া এফাং হনদদ মনা মূ হনদয় আদরাচনা কযদফন।  

 

      (খ)  ভহনটহযাংএ অহনয়ভ হযরহক্ষত দর গৃীত ব্যফস্থাহদীঃ  

 

হবহজহড উকাযদবাগী হনফ মাচন প্রহেয়ায় অহনয়ভ মথা হনফ মাচদনয তম পূযণ না ওয়া, মথামথ কহভটি িাযা উকাযদবাগী হনফ মাচন না 

কযা ইতযাহদ হফদফচনা াদদক্ষ াং  ি যকাহয কভ মকতমাদদয সুাহযদয    ডপ্রহক্ষদত হনদনাক্ত ব্যফস্থাহদ প্রদমাজয দফীঃ 

১) চূড়া বাদফ অনুদভাহদত ডকান হবহজহড উকাযদবাগী হনফ মাচদনয তমাফরী পূযণ না কদয থাকদর, হবহজহড তাহরকা দত 

ডই উকাযদবাগীয নাভ ফাদ ডদয়া দফ এফাং তায অনুকূদর ফযাদকৃত হবহজহড কাড ম যাহয ফাহতর দফ। অদক্ষাভান 

তাহরকা ডথদক তম পূযণ কদয এভন উকাযদবাগী হনফ মাচন কযা মাদফ। 

২)   ৩১ অদটাফয ২০১৮ এয ভদধ্য ডকান ইউহনয়দন উকাযদবাগী হনফ মাচদনয তমাফরী ারদন ত্রুটিয হযভান ১০% এয     

                 ডফী হযরহক্ষত দর উক্ত ইউহনয়দনয হবহজহড উকাযদবাগী হনফ মাচন কহভটিয কাম মকাহযতা ফাহতর            

                                                 অহপাদযয ভাধ্যদভ দয কাম মারদয়               
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৬. হবহজহড খাদ্য (চার) হফতযণ াংোন্ত ভয়সূহচ: 
 

৬.১ াংহিি ইউহনয়ন হযলদদয          ১৫     ২২                          ও                             জন্য  

      সু                         হনদনাক্ত ভয়সূহচ অনুমায়ী                      ।  

 

৬.২ াংহিি ওয়াদড ময জন্য হনধ মাহযত তাহযদখ হনদনাক্ত ভয়সূহচ অনুমায়ী                 কযদত দফ: 
 

         : ভয় : ও       : তাহযখ:      

      ৮.৩০      ১১.০০   ১, ২, ৩ ১৫     ২২ 

      

         ১৫     ২২          

                              

                       

      ১১.৩০          ০১.৩০   ৪, ৫, ৬ 

       ২.৩০      ০৫.০০   ৭, ৮, ৯ 

 

৬.৩ উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা ও াংহিি ট্যাগ অহপাদযয উহস্থদতদত খাদ্য হফতযণ কযদত দফ।  

৬.৪  হফদল ডক্ষদত্র একজন অহপাদযয উহস্থহতদত খাদ্য হফতযণ কযা মাদফ, তদফ ডকান অফস্থাদতই উহেহখত অহপাদযয 

অনুহস্থহতদত খাদ্য হফতযণ কযা মাদফ না। 

৬.৫ াংহিি অহপায হফনা কাযদণ খাদ্য হফতযদণয জন্য হনধ মাহযত ভদয় অনুহস্থত থাকদর ফা খাদ্য হফতযদণ অহনয়ভ দর 

তদনাদন্ত াংহিি কভ মকতমায হফরূদদ্ধ আইনানুগ ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ।  

 

৭. হফদল হফদফচয হফলয়ীঃ 
 

৭.১ এই হযত্রটি ম্পূন মরূদ ২০১৯-২০২০ চদেয জন্য হবহজহড উকাযদবাগী ফাছাই, ভহনটহযাং ও ব্যফস্থানায ডক্ষদত্র প্রদমাজয দফ। 

৭.২  হবহজহড খাদ্য হফতযণ ব্যফস্থানা াংো  যকাহয আদদ (হজও) ও ফযাদ ত্র (এও) হডদম্বয ২০১৮ এয ভদধ্য জাহয কযা দফ। 

৭.৩ হবহজহড উকাযদবাগীদদয হনফ মাচনী তমমূ ারদন অহনয়ভ হযরহক্ষত দর যকায হবহজহড ডকদেয খাদ্য াায্য স্থহগত 

ফা উক্ত কহভটিয হফ ডদ্ধ ব্যফস্থাহদ গ্রণ কযদফ।  

 

       

১০ ০৯ ২০১৮হখ্: 

(              ) 

                হচফ 

ডপানীঃ ৯৫৭০৬৫৭   

কাম মেভ গ্রদণয জন্য ডপ্রহযত ’র (দজযষ্ঠতায হবহত্তদত নয়): 
 

০১। ভহন্ত্রহযলদ হচফ, ভহন্ত্রহযলদ হফবাগ, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা। 

০২।        হচফ, স্থানীয় যকায হফবাগ, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা।  

০৩। হহনয়য হচফ, কৃহল ভন্ত্র  রয়, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা। 

০৪    দ  (           ),                     ,              ,   য-ই-         ,     ।  

০৫  হচফ, অথ ম হফবাগ, অথ ম ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা। 

০৬। হচফ, ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা। 

০৭। হচফ, খাদ্য ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা। 

০৮। হচফ, দূদম মাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ       , ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা। 

০৯। হচফ,    উন্নয়ন ও ভফায় হফবাগ, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা।  

১০। হচফ, ভৎ ও     ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা।  

১১। দস্য, আথ ম াভাহজক অফকাঠাদভা /কাম মেভ হফবাগ, হযকেনা হফবাগ, ঢাকা। 

১২। ভাহযচারক, ত্রাণ ও পূনফ মান অহধদপ্তয, ঢাকা। 

১৩। ভাহযচারক, খাদ্য অহধদপ্তয, ১৬ আব্দুর গহণ ডযাড, ঢাকা।  

১৪। ভাহযচারক, ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয, ৩৭/৩, ইস্কাটন গাদড মন ডযাড, ঢাকা। 

১৫। হফবাগীয় কহভনায, ঢাকা/চট্টগ্রাভ/খুরনা/যাজাী/যাংপুয/ফহযার/হদরট/        । 

১৬। ডজরা প্রাক (কর),.........................................................................................। 

১৭                         (   ,.........................................................................................  

১৮। ভাননীয় প্রহতভন্ত্রী ভদাদদয়য একা  হচফ, ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা। 

১৯। হচফ ভদাদদয়য একা  হচফ, ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা। 

২০।  উহযচারক (হবহজহড), ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয, ৩৭/৩, ইস্কাটন গাদড মন ডযাড, ঢাকা (তাঁদক হফহজ ডপ্র/হবহজহড খাদতয ফাদজট 

ফযাদ দত হযত্রটি মুদ্রণ পূফ মক ভাঠ ম মাদয় ডপ্রযণ কযায জন্য অনুদযাধ কযা 'র)।  

২১। ডজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা (কর), .........................................................................................। 

২২। প্রহতহনহধ, হফশ্ব খাদ্য কভ মসূচী, ঢাকা। 

২৩। উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা (কর), .....................................................................................। 

২৪। ডচয়াযম্যান, ...............................ইউহনয়ন, ..................................থানা, .............................দজরা। 

২৫। হনফ মাী হযচারক/হযচারক, .............................................................................................। 



6 

 

                   

    -        ’’ 

ছক-১ 

 

হবহজহড কভ মসূহচয উকাযদবাগী ওয়ায আদফদনত্র 

ফযাফয 

হবহজহড ইউহনয়ন কহভটি 

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

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

 

ব্যহক্তগত তথ্যীঃ 

০১।      

০২। হতায নাভ  

০৩। ভাতায নাভ  

০৪। স্বাভীয নাভ/অহববাফদকয নাভ  

০৫। জন্ম তাহযখ  

০৬। ডভাফাইর নাং  

০৭। জাতীয় হযচয়দত্রয নম্বয (ফাধ্যতামূরক)  

 

ডমাগাদমাদগয তথ্যীঃ 

 

০৮। স্থায়ী ঠিকানা  

ডাকঘয  ডকাড  

গ্রাভ/ভ    

ওয়াড ম নাং  

ইউহনয়ন  

উদজরা  

ডজরা  

 

অন্যান্য তথ্যাহদীঃ 

 

০৯। ফয় (২০ দত ৫০ ফছয) (যাঁ/না)  

১০।                                 কভ মসূহচ/প্রকদেয উকাযদবাগী (যাঁ/না)  

১১। তফফাহক অফস্থা (               , স্বাভী        )   

১২।      আদয়য উৎ (যাঁ/না)  

১৩। হযফাদযয দস্য াংখ্যা   

১৪। হযফাদযয                      (হদনভজুয          দ       

১৫।       দ          ভাটিয                            

১৬। জহভয ভাহরকানা          ও                          ০.১৫ একদযয 

কভ/.০৫       কভ) 

 

১৭। ২০১৫-২০১৬ এফাং ২০১৭-২০১৮এয ভদধ্য হবহজহড কাড মধাযী হছদরন (যাঁ/না)  

১৮।                                       

১৯                                    ও                দ  

          

 

 

আহভ এ ভদভ ম অঙ্গীকায কযহছ ডম, ওদয ফহণ মত তথ্যাফহর ম্পূণ ম তয।                                            

                

 

   দ           ও     
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 ছক-২ 

হবহজহড কভ মসূহচয জন্য উকাযদবাগী ভহরা ফাছাই/হনফ মাচদনয প্রাথহভক তাহরকায ‘ছক’ 

হবহজহড চে ২০১৯-২০২০ 

ইউহনয়ন :             ওয়াড ম   :     

উদজরা :             গ্রাভ  :     

ডজরা :             াড়া / ভ   

েহভক 

নাং 

হবহজহড 

ভহরায নাভ 

এফাং স্বাভী/ 

অহববাফদকয 

নাভ 

 

ফয় জাতীয় 

হযচয় 

ত্র নাং 

হযফাদযয 

দস্য 

াংখ্যা 

দীঃস্থতা হনণ মায়ক  

জহভয ভাহরকানা (       

    =৩) 

হযফাদযয            

                  

    =৩) 

              

   ও       

             

    =১.৫) 

   -                         =১.৫)      (১.০০)  

 

                        

০.০৬ -

০.১৫ এক  

       

        

       ২) 

.০৫       

       

    

     =৩) 

 দ     

    

      

২  

        

 দ         

      ৩    

          

            

      ১.৫  

                 

 ০       .৭৫  

 

      দ                     

               ০.৭৫  

        

            

 .৫০       ০  

             

               

 .৫০       ০  

 

 

 

 

 

 

              ১০  

                

                

                

                

 

 

প্রাথহভক তাহরকা প্র ত ও ও            প্রধানীঃ 

 

স্বাক্ষয       : 

দফী                : ইউ.হ. ভহরা দস্য 

ওয়াড ম নাং     :  

 ও           দস্য 

 

স্বাক্ষয       : 

দফী                : ইউ.হ. পুরুল দস্য 

ওয়াড ম নাং     :  

ও           দস্য 

 

স্বাক্ষয      : 

দফী                :  

এনহজও     :  

ও           দস্য 

 

স্বাক্ষয       : 

দফী                :  

 

প্রহতষ্ঠাদনয নাভীঃ 

(যকাহয কভ মচাযী, ইউহনয়ন ম মাদয়) 
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 ছক-৩ 

হবহজহড কভ মসূহচয জন্য উকাযদবাগী ভহরা হনফ মাচদনয তাহরকায চুড়ান্ত ‘ছক’ 

হবহজহড চে ২০১৯-২০২০ 

ইউহনয়ন : 

উদজরা : 

ডজরা : 

েহভক 

নাং 

হবহজহড ভহরায নাভ ফয় জাতীয় হযচয় ত্র নম্বয হতা,স্বাভী অথফা অহববাফদকয নাভ 

 

হযফাদয দস্য 

াংখ্যা 

ওয়াড ম নাং গ্রাভ 

 

াড়া / ভরস্দা ভভত্মব্য 

          

          

          

          

          

          

          

 

চুড়ান্ত তাহরকা প্রস্তুতকাযীীঃ 

স্বাক্ষয      : 

দফী            : দস্য হচফ, ইউ. হ হবহজহড ভহরা ফাছাই কহভটি 

ওয়াড ম নাং       : 

 

স্বাক্ষয      : 

দফী            : বাহত, ইউ. হ হবহজহড ভহরা ফাছাই কহভটি 

 
 

 

স্বাক্ষয      : 

দফী            :  উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা 

                     দস্য-হচফ, উদজরা হবহজহড কহভটি/  

                     ইউএনও কর্তমক অহ মত দাহয়ত্ব প্রাপ্ত কভ মকতমায 

ওয়াড ম নাং       : 

চুড়ান্ত তাহরকা অনুদভাদনকাযীীঃ 

স্বাক্ষয       :  

দফী             : উদজরা হনফ মাী অহপায (ইউ এন ও) 

        বাহত, উদজরা হবহজহড কহভটি 
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 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা ও হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ হচফারয়, ঢাকা 

                   

    -        ’’ 

২০১৯-২০২০ চদে উকাযদবাগী হনফ মাচদনয কভ ম-হযকেনা: 

   কাম মেভ দাহয়ত্ব-কতমব্য ভন্তব্য 

ডক ফাস্তফায়ন কযদফ কখন কযদফ 

২০১৯-২০ চদে উকাযদবাগী হনফ মাচদনয জন্য অফহতকযন বা আফান, কভ ম-হযকেনা প্রণয়ন, 

ইউহনয়ন হবহত্তক হবহজহড কাড ম াংখ্যা হনধ মাযন; 

ডজরা/ উদজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ মকতমা  

০৫ ডদেম্বয ২০১৮  

ফাহড় ফাহড় ডমদয় প্রাথহভক আদফদন গ্রণ  ও          ০৭-১৪ ডদেম্বয ২০১৮ এনহজও প্রহতহনহধ মহগতা কযদফ 

ম্ভাব্য হবহজহড ভহরাদদয ফাহড় দযজহভদন হযদ মন কদয ওয়াড ম কহভটি কর্তমক প্রাপ্ত  তথ্য মাচাই  ও          ১৫-২০ ডদেম্বয ২০১৮  

ছক-১ পূযণ  ও          ২১-২৫ ডদেম্বয ২০১৮ ছক-২ পূযণ কযায য য যাাংহকাং কদয হবহজহড ভহরায 

তাহরকা প্রস্তুত কযদত দফ  

ওয়াড ম দত প্রাপ্ত ম্ভাব্য হবহজহড ভহরাদদয তাহরকায াড ম কহ াংগ্র ও ফাহড় দযজহভদন 

হযদ মন কদয তথ্য মাচাই এয ভাধ্যদভ ছক-২ পূযণ  

                         

              

২৬-৩০ ডদেম্বয ২০১৮   

ইউহনয়দন াংযহক্ষত ছক-২ অনুমায়ী য যাাংহকাংকৃত তাহরকা ম মাদরাচনা/মাচাই ফাছাইকযণ 

ক) ছক-২ অনুমায়ী য যাাংহকাংকৃত তাহরকা প্রহতটি ইউহনয়ন হযলদদয ডনাটি ডফাদড ম টাঙ্গাদনা/ঝুরাদনা 

খ) ইউহ ডচয়াযম্যান ায়তায় এরাকায গন্যভান্য ব্যহক্তফগ ম এয উহস্থহতদত হবহজহড আদফদনকাযী 

কর ভহরাদদযদক ইউহনয়ন হযলদ প্রাঙ্গদন একটি হনহদ মি তাহযদখ জভাদয়ত কযতীঃ পৃথক 

পৃথকবাদফ শুনানী গ্রন কদয ছক ২ চুড়ান্ত কযদফ। 

উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা ১-১৫ অদটাফয ২০১৮  উক্ত জভাদয়ত এ ডযজুযদরন হনহিত কযদত দফ 

ম্ভাব্য হবহজহড ভহরাদদয তাহরকা স্বাক্ষযপূফ মক উদজরা হবহজহড কহভটিয হনকট ডপ্রযণ/ড                           

             

১৫-৩১       ২০১৮    

ছক-৩ অনুমায়ী হবহজহড ভহরাদদয পূন মাাংগ তাহরকা প্রস্তুত উদজরা হবহজহড কহভটিয দস্য 

হচফ 

০১-২৯       ২০১৮ প্রাপ্ত ডস্কাদযয হবহত্তদত ছক-২ দত ছক-৩ ডত হবহজহড 

ভহরাদদয পূন মাঙ্গ তাহরকা প্রস্তুত কযদত দফ 

অনুদভাহদত এফাং স্বাক্ষহযত চূড়ান্ত হবহজহড ভহরাদদয তাহরকা ইউহনয়ন হযলদদ ডপ্রযন                       ও 

                            

৩০       ২০১৮   

চূড়ান্তবাদফ হনফ মাহচত উকাযদবাগীয নাদভয অনুদভাহদত তাহরকা হবহজহড ডাটা ডফইজ এ অন্তভূ মক্ত                              ০১-০৫ হডদম্বয ২০১৮    

অনুদভাহদত ও চূড়ান্তবাদফ হনফ মাহচত উকাযদবাগী ভহরায নাদভয তাহরকা ইউহ ডনাটি ডফাদড ম টানাদনা  ইউহনয়ন হযলদ   ০৬ হডদম্বয ২০১৮   

১০% ভহরায অদক্ষভান তাহরকা প্রস্তুতকযন                      ০৭-০৯ হডদম্বয ২০১৮   

হনফ মাহচত উকাযদবাগী ভহরায ভাদঝ ‘হবহজহড কাড ম’ হফতযণ  উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ মকতমা 

ও াংহিি ট্যাগ অহপায 

১০-২৫ হডদম্বয ২০১৮  

 

       

১০ ০৯ ২০১৮    

                 

              হচফ 

ডপানীঃ ৯৫৭০৬৫৭  


