




মুজিব শতবর্ষ ে িাজতর জিতার প্রজত জবনম্র শ্রদ্ধা 

 

 

 

একটি সুষ্ঠু িাজত গঠর্ন জশল্প, কৃজষ, য াগার্ াগ ব্যবস্থা 

বা অন্যান্য সংস্কৃজতর য মন উন্নয়ন প্রর্য়ািন, 

যতমজন প্রর্য়ািন জিন্তা ও যিতনার যের্ে 

ববপ্লজবক িজরবতেন সাধন করা। 

- িাজতর জিতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুজিবুর রহমান 

[বাংলা একার্েজমর্ত যেওয়া ভাষণ, ১৪ যেব্রুয়াজর ১৯৭৪] 
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 Minister মন্ত্রী 

 Ministry of Local Government, স্থানীয় সরকার, িল্লী উন্নয়ন ও 

 Rural Development and Cooperatives সমবায় মন্ত্রণালয় 

 

বাণী 

িাজতর জিতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুজিবুর রহমান একটি ক্ষুধা ও োজরদ্র্যমুক্ত বাংলার্েশ গঠর্নর স্বপ্ন যের্খজির্লন। িাজতর জিতার যেখার্না 

িথ ধর্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরেশী যনতৃর্ত্ব বাংলার্েশ আি উন্নয়র্নর যরাল মর্েল। এ উন্নয়ন িথ নকশায় স্থানীয় সরকার 

প্রজতষ্ঠানসমূর্হর ভূজমকা অিজরহা ে। ববষম্যহীন অন্তর্ভ েজক্তমূলক উন্নয়ন ভাবনার্ক জবর্বিনায় যরর্খই বতেমান সরকার তার জনব োিনী 

ইশর্তহার্র িল্লী অঞ্চর্ল নগর্রর সুজবধাজে সম্প্রসারর্ণর প্রতযয় ব্যক্ত কর্রর্ি। এ লর্েয স্থানীয় সরকার জবভাগ জনরলসভার্ব কাি 

কর্র  ার্ে। 

স্থানীয় সরকার জবভাগ উির্িলা িজরষর্ের গভন্যোন্স ব্যবস্থার উন্নয়র্নর িন্য Upazila Integrated Capacity Development 

Project (UICDP) হার্ত জনর্য়র্ি। উির্িলা িজরষর্ের সাজব েক সেমতা বৃজদ্ধ জনজিত করার লর্েয এই প্রকর্ল্প উির্িলা 

িজরষর্ের সাজব েক সেমতা বৃজদ্ধ সংজিষ্ট অর্নক গুরুত্বপূণ ে জবষর্য় আর্লাকিাত করা হর্য়র্ি  া উির্িলার গভন্যোন্স ব্যবস্থা উন্নয়র্ন 

যমৌজলক ও নীজতগত জেকজনর্ে েশনা প্রোন করর্ব। 

িাইকার অথ ে সহায়তায় Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) প্রকল্পটি িজরিাজলত হর্ে। এই 

প্রকর্ল্পর আওতায় উির্িলা িজরষে গভন্যোন্স (িজরিালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী যকৌশলিে, উির্িলা সমজিত 

উন্নয়ন িজরকল্পনা জবষয়ক জনর্ে েজশকা এবং উির্িলা িজরষে অংশীিনর্ের িন্য মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী প্রজশেণ িজরকল্পনা প্রণয়ন 

করা হর্য়র্ি  া উির্িলা ি োর্য়র উন্নয়ন কম েকাণ্ডর্ক সঠিকভার্ব িজরিালনার িন্য িথজনর্ে েশক জহর্সর্ব কাি করর্ব। 

িাজতর জিতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুজিবুর রহমার্নর স্বজনভের ও স্বর্প্নর যসানার বাংলা জবজনম োণ, বতেমান সরকার্রর জেন বের্লর সনে 

বাস্তবায়ন এবং স্থানীয় ি োর্য় সুশাসন প্রজতষ্ঠায় এই Document-সমূহ অতযন্ত সহায়ক ভূজমকা িালন করর্ব বর্ল আজম জবশ্বাস 

কজর।  

িয় বাংলা, িয় বঙ্গবন্ধু । 

 

(যমাোঃ তাজুল ইসলাম এমজি) 

 

  



 Senior Secretary জসজনয়র সজিব 

 Ministry of Local Government, স্থানীয় সরকার, িল্লী উন্নয়ন ও 

 Rural Development and Cooperatives সমবায় মন্ত্রণালয় 

 

বাণী 

দেশের সামগ্রিক উন্নয়শে স্থােীয় সরকার প্রগ্রিষ্ঠােসমূশের ভূগ্রমকা অপগ্ররসীম। এই বাস্তবিায়, বিতমাে সরকার স্থােীয় সরকার 

প্রগ্রিষ্ঠােসমূশের সাগ্রব তক উন্নয়শের উপর জবর্শষ গুরুত্বার্রাি কশরশে। সরকাশরর গ্রবগ্রিন্ন সমশয় প্রণীি আইে ও গ্রবগ্রিমালা এবং 

জাগ্ররকৃি পগ্ররপত্র ও গ্রেশে তেোর মাধ্যশম স্থােীয় সরকার প্রগ্রিষ্ঠােসমূেশক সগ্রিয় ও েগ্রিোলী করার প্রশেষ্টায় এই গুরুত্ব প্রোশের 

গ্রবষয়টি অতযন্ত স্পষ্ট। এরই িারাবাগ্রেকিায় স্থােীয় সরকার গ্রবিাগ উপশজলা পগ্ররষশের গির্ন্তান্স ব্যবস্থার উন্নয়শের জর্ন্ মধ্য ও 

েীর্ তশময়ােী দকৌেলপত্র, উির্িলা সমজিত উন্নয়ন িজরকল্পনা জবষয়ক জনর্ে েজশকা এবং উির্িলা িজরষে অংশীিনর্ের িন্য মধ্য ও 

েীর্ ের্ময়ােী প্রজশেণ িজরকল্পনা প্রণয়ে কশরশে। 

দকৌেলপত্রটি উপশজলা গির্ন্তান্স ব্যবস্থার গ্রবষশয় দমৌগ্রলক ও েীগ্রিগি গ্রেকগ্রেশে তেো প্রোশের লশযে প্রণীি, যার দময়ােকাল জুলাই 

২০১৯ েশি জুে ২০৪১ পয তন্ত। এখাশে উপশজলা পগ্ররষশের আইগ্রে এবং প্রাগ্রিষ্ঠাগ্রেক কাঠাশমা, আগ্রথ তক ব্যবস্থাপো, উন্নয়ে পগ্ররকল্পো, 

পগ্ররবীযণ ও মূল্যায়ে, প্রগ্রেযণ এবং এই িরশের অর্ন্ার্ন্ গুরুত্বপূণ ত গ্রবষয়গুশলা অন্তর্ভ তি করা েশয়শে। উন্নয়ে পগ্ররকল্পো প্রণয়ে 

সংিান্ত গ্রেশে তগ্রেকা’দি বাংলাশেশে উপশজলা উন্নয়ে পগ্ররকল্পোর আইগ্রে ও প্রাগ্রিষ্ঠাগ্রেক কাঠাশমা, পঞ্চবাগ্রষ তক পগ্ররকল্পো এবং 

বাগ্রষ তক পগ্ররকল্পো সংিান্ত ধারণাসমূহ, এশের আন্তঃসম্পকত, এই পগ্ররকল্পোগুগ্রল প্রণয়শের মূল িাপসমূে ও সময়সূগ্রে এবং পগ্ররকল্পো 

বাস্তবায়ে, পগ্ররবীযণ ও মূল্যায়ে সম্পশকত গ্রবেে িারণা প্রোে করা েশয়শে। উির্িলা িজরষে অংশীিনর্ের িন্য মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী 

প্রজশেণ িজরকল্পনা’টি উির্িলা সংজিষ্ট অংশীিনর্ের সেমতা বৃজদ্ধর লর্েয প্রণীত। ের্ল এটি সরকার্রর জবজভন্ন প্রজশেণ প্রজতষ্ঠান 

এবং যকৌশলির্ের উর্েশ্য অিের্ন জবর্শষ ভূজমকা রাখর্ব। 

জাইকার আগ্রথ তক সোয়িায় পগ্ররোগ্রলি Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) এর মাধ্যশম 

উির্িলা সংজিষ্ট গ্রবগ্রিন্ন অংেীজশের মিামশির উপর গ্রিগ্রি কশর এই Document-সমূহ প্রণয়ন করা হর্য়র্ি। প্রজতটি 

Document-এ উক্ত কম েকাণ্ড বাস্তবায়ে পগ্ররবীযশণর ব্যবস্থা অন্তর্ভ তি রশয়শে এবং বাস্তবায়েকালীে অগ্রিজ্ঞিা বা পগ্ররবগ্রিতি 

পগ্ররগ্রস্থগ্রির জনজরর্খ ের্কর্মন্টগুর্লার্ক োলোগাে করারও সুশযাগ রাখা েশয়শে। 

িজরর্শর্ষ, আজম এই উর্যাগর্ক সাধুবাে িানাজে এবং এই প্রকর্ল্পর সার্থ সংজিষ্ট সকলর্ক এবং  ারা এই প্রকর্ল্পর জবজভন্ন 

আউটপুটগুর্লা সম্পর্কে জবজভন্ন ি োর্য় জবজভন্নভার্ব মতামত প্রোন কর্রর্িন এবং শ্রম জের্য়র্িন, তার্েরর্ক ধন্যবাে িানাজে। 

 

 

( দেলালুগ্রিে আেমে) 
  



 Additional Secretary (Administration) অজতজরক্ত সজিব (প্রশাসন) 

 Local Government Division & স্থানীয় সরকার জবভাগ এবং 

 National Project Director, UICDP িাতীয় প্রকল্প িজরিালক, UICDP 

 

বাণী 

স্থানীয় সরকার প্রজতষ্ঠানসমূর্হর সেমতা বৃজদ্ধর লর্েয বাংলার্েশ সরকার যবশ জকছু উর্যাগ গ্রহণ কর্রর্ি। এই উর্যাগগুর্লা 

বাস্তবায়ন করা হর্ে বাংলার্ের্শর সংজবধান, এসজেজি, িঞ্চবাজষ েক উন্নয়ন িজরকল্পনা, স্থানীয় সরকার আইন প্রভৃজতর আর্লার্ক। 

উির্িলা িজরষে আইন প্রথম প্রণীত হয় ১৯৯৮ সার্ল এবং িরবতীর্ত ২০০৯ সার্ল এর্ত ব্যািক সংর্শাধন আনা হয়। এই আইর্নর 

আর্লার্ক ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯ সার্ল উির্িলা িজরষে জনব োিন অনুজষ্ঠত হর্য়র্ি। মধ্য-স্তর্রর একটি স্থানীয় সরকার প্রজতষ্ঠান 

জহর্সর্ব উির্িলা িজরষর্ের োজয়ত্ব এবং কতেব্য সাম্প্রজতককার্ল ক্রমাগতভার্ব বৃজদ্ধ িার্ে। এই কারর্ণ সরকার উির্িলা িজরষর্ের 

গভন্যোন্স ব্যবস্থার উন্নয়র্নর িন্য Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) হার্ত জনর্য়র্ি  া 

উির্িলা িজরষর্ের সাজব েক সেমতা বৃজদ্ধর্ত গুরুত্বপূণ ে ভূজমকা রাখর্ব মর্ম ে আশা করা হর্ে। 

Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) স্থানীয় সরকার জবভার্গর একটি প্রকল্প  া JICA’র 

অথ োয়র্ন িজরিাজলত হর্ে। এই প্রকর্ল্পর আওতায় প্রথম ি োর্য় উপশজলা পগ্ররষশের গির্ন্তান্স ব্যবস্থার উন্নয়শের জর্ন্ মধ্য ও 

েীর্ তশময়ােী দকৌেলপত্র, উির্িলা সমজিত উন্নয়ন িজরকল্পনা জবষয়ক জনর্ে েজশকা এবং উির্িলা িজরষে অংশীিনর্ের িন্য মধ্য ও 

েীর্ ের্ময়ােী প্রজশেণ িজরকল্পনা প্রণয়ে করা েশয়শে। ৮টি জবভার্গর ৮টি যিলার ৮টি উির্িলা এবং কক্সবািার যিলার উজখয়া ও 

যটকনাে উির্িলার্ক িাইলট উির্িলা জহসার্ব জনব োিন কর্র এই ডকুশমন্টগুশলা মাঠ পয তাশয় পরীযা-গ্রেরীযা করা েশয়শে। 

ডকুশমন্টগুশলা চূড়ান্ত করার প্রগ্রিয়ায় মাঠ পয তাশয়র এবং দকন্দ্রীয় পয তাশয়র গ্রবগ্রিন্ন অংেীজশের মিামি ও পরামে ত িেণ করা েশয়শে। 

উির্িলা িজরষর্ের যকৌশলিে, িজরকল্পনা প্রণয়ন জনর্ে েজশকা ও প্রজশেণ িজরকল্পনা প্রণয়র্নর উর্যাগর্ক আজম সাধুবাে িানাজে 

এবং উির্িলা িজরষে অংশীিনর্ের িন্য প্রণীত এই সকল ের্কর্মন্ট প্রণয়র্নর িন্য  ারা অক্লান্ত িজরশ্রম কর্রর্িন, তার্ের আন্তজরক 

ধন্যবাে িানাজে। তািাড়া স্থানীয় সরকার জবভাগসহ অন্যান্য প্রজতষ্ঠার্নর সংজিষ্ট কম েকতোগণ  ারা সমর্য় সমর্য় জেক-জনর্ে েশনা 

জের্য় সহর্ াজগতা কর্রর্িন তার্ের প্রজতও রইর্লা আমার আন্তজরক ধন্যবাে।  

 

(েীিক িক্রবর্ত্তী) 

 

 

  



 Joint Secretary যুগ্মসজিব 

 Local Government Division & স্থানীয় সরকার জবভাগ এবং 

 Project Director, UICDP প্রকল্প িজরিালক, UICDP 

 

বাণী 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাশেশের সংগ্রবিাে এবং স্থােীয় সরকার প্রগ্রিষ্ঠােসমূশের আইে অনুসাশর স্থােীয় সরকার প্রগ্রিষ্ঠােসমূশের 

কম তপগ্ররগ্রি ব্যপক। এই সকল কায তিম সুষ্ঠুিাশব সম্পােশের জর্ন্ স্থােীয় সরকার প্রগ্রিষ্ঠােসমূশের একটি গুরুত্বপূণ ত িাপ গ্রেসাশব 

উপশজলা পগ্ররষশের সযমিা বৃগ্রি িাই অিেন্ত গুরুত্বপূণ ত। এ গ্রবষয়টির গুরুত্ব অনুিাবে কশর সরকার Japan International 

Cooperation Agency (JICA)র কাগ্ররগগ্রর ও আগ্রথ তক সেশযাগ্রগিায় Upazila Integrated Capacity Development 

Project (UICDP) িেণ কশরশে। 

এই প্রকশল্পর গ্রিেটি আউটপুশটর প্রথমটি ‘উপশজলা পগ্ররষশের গির্ন্তান্স ব্যবস্থার উন্নয়শের জর্ন্ মধ্য ও েীর্ তশময়ােী দকৌেলপত্র’। 

দকৌেলপত্রটি উপশজলা গির্ন্তান্স ব্যবস্থার গ্রবষশয় দমৌগ্রলক ও েীগ্রিগি গ্রেকগ্রেশে তেো প্রোশের লশযে প্রণীি। অগ্রি োগ্ররদ্র্ে দূরীকরণ 

এবং ২০৩০ সাশলর মশধ্য উচ্চ মধ্যম আশয়র দেশে উন্নীি েওয়া এবং ২০৪১ সাশলর মশধ্য োগ্ররদ্র্েমুি উচ্চ আশয়র দেশে পগ্ররণি 

েওয়ার লশযে বাংলাশেে সরকার কর্ততক দয রূপকল্প গ্রেি তারণ করা েশয়শে, উপশজলা পগ্ররষশের গির্ন্তান্স ব্যাবস্থার উন্নয়শের মাধ্যশম 

িা অজতশে দকৌেলপত্রটি অবোে রাখশব বশল আগ্রম প্রিোো কগ্রর। 

এই প্রকর্ল্পর জিতীয় আউটপুট েশে উন্নয়ে পগ্ররকল্পো প্রণয়ে সংিান্ত গ্রেশে তগ্রেকা। আইজন বাধ্যবাধকতার িাশািাজশ স্থােীয় 

সরকাশরর অর্ন্িম একটি প্রগ্রিষ্ঠাে গ্রেসাশব উপশজলা পগ্ররষশের জর্ন্ উন্নয়ন পগ্ররকল্পো প্রণয়ে অিেন্ত গুরুত্বপূণ ত। দকৌেলপশত্র 

গ্রেি তাগ্ররি সািটি লযেমাত্রার মশধ্য একটি উশেখশযাগ্য লযেমাত্রা েশে- সকল উপশজলা পগ্ররষে কর্ততক পঞ্চবাগ্রষ তক পগ্ররকল্পো এবং 

বাগ্রষ তক উন্নয়ে পগ্ররকল্পো প্রণয়ে করা। এই জবর্বিনায় জনর্ে েজশকাটি প্রণয়ন করা হর্য়র্ি। িারটি অধ্যার্য় জবভক্ত এই জনর্ে েজশকার্ত 

উন্নয়ন িজরকল্পনা িক্র, েলােলজভজর্ত্তক ব্যবস্থািনা, বাংলার্ের্শর উন্নয়ন িজরকল্পনাসমূহ, উির্িলা ি োর্য় উন্নয়ন িজরকল্পনার 

আইজন ও প্রাজতষ্ঠাজনক কাঠার্মা, িঞ্চবাজষ েক িজরকল্পনার ধারণা ও প্রণয়র্নর ধািসমূহ এবং বাজষ েক িজরকল্পনার ধারণা ও প্রণয়র্নর 

ধািসমূহ সম্পর্কে জবস্তাজরত আর্লািনা করা হর্য়র্ি। 

এই প্রকর্ল্পর তৃতীয় আউটপুট েশে উির্িলা িজরষে অংশীিনর্ের িন্য মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী প্রজশেণ িজরকল্পনা । এটি উির্িলা 

অংশীিনর্ের সেমতা বৃজদ্ধর লর্েয প্রণীত। সেমতা বৃজদ্ধর িন্য প্রজশের্ণর যকার্না জবকল্প যনই।  থা থ প্রজশেণ গ্রহর্ণর মাধ্যর্ম 

উির্িলা িজরষর্ের সার্থ সংজিষ্ট অংশীিনগণ তাঁর্ের েেতা বৃজদ্ধর মাধ্যর্ম উির্িলা িজরষর্ের কা েক্রমর্ক সঠিক ির্থ 

িজরিাজলত করর্ত িারর্বন। এই প্রজশেণ িজরকল্পনাটি প্রাথজমকভার্ব উির্িলা অংশীিনর্ের িন্য প্রর্য়ািনীয় প্রজশেণ 

যকাস েসমূহর্ক জিজিত কর্রর্ি। এ সকল যকাস েসমূর্হ উির্িলার জনব োজিত িনপ্রজতজনজধবৃন্দ, ইউএনও এবং উির্িলার হস্তান্তজরত 

জবভাগসমূর্হর কম েকতোবৃন্দ, এবং উির্িলা িজরষে যিয়ারম্যার্নর সাঁটমুদ্র্ােজরক কাম কজম্পউটার অিার্রটর এবং ইউএনও’র 

সাঁটমুদ্র্ােজরক কাম কজম্পউটার অিার্রটরগণ অংশগ্রহণ করর্বন। তািাড়া, এর আওতায় প্রজতটি যিলায় জেজিক্ট জরর্সাস ে টিম 

(DRT) গঠন করা হর্ব এবং প্রথর্ম NILG যথর্ক DRT-র সেস্যগণ প্রজশেক জহর্সর্ব প্রজশেণ গ্রহণ করর্বন। তারির প্রজশেক 

জহর্সর্ব সংজিষ্ট যিলার আওতাধীন উির্িলার অংশীিনর্ের প্রজশেণ প্রোন করর্বন। 

আজম Japan International Cooperation Agency (JICA)র এবং Upazila Integrated Capacity Development 

Project সংজিষ্ট সবাইর্ক আন্তজরক ধন্যবাে িানাজে। তার্ের প্রর্িষ্টা এবং শ্রর্মর মাধ্যর্ম প্রণীত এই ের্কর্মন্টগুর্লা উপশজলা 

পগ্ররষশের সযমিা বৃগ্রিশি অবোে রাখশব বশলই আগ্রম গ্রবশ্বাস কগ্রর।  

(সায়লা োরিানা) 
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 ১৬ আগষ্ট ২০২১ জিস্টাব্দ 

জবষয়: উির্িলা িজরষে গভন্যোন্স (িজরিালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী যকৌশলিে, উির্িলা সমজিত উন্নয়ন 

িজরকল্পনা জবষয়ক জনর্ে েজশকা এবং উির্িলা িজরষে অংশীিনর্ের িন্য মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী প্রজশেণ িজরকল্পনা সম্বজলত 

ম্যানুর্য়ল যপ্ররণ। 

উিযু েক্ত জবষর্য়র প্রজত দৃজষ্ট আকষ েণপূব েক িানার্না  ার্ে য , স্থানীয় সরকার জবভাগ হর্ত উির্িলা িজরষে গভন্যোন্স ব্যবস্থার 

উন্নয়র্নর িন্য JICA এর আজথ েক ও কাজরগজর সহায়তায় Upazila Integrated Capacity Development Project 

(UICDP) বাস্তবায়ন করা হর্ে। এ জবষয়টি অনস্বীকা ে য , প্রশাসজনক জবর্কন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় উন্নয়ন জনজিত করর্ত হর্ল 

স্থানীয় সরকার শজক্তশালীকরর্ণর যকার্না জবকল্প যনই। বাংলার্ের্শর সংজবধার্নও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উির জবর্শষ গুরুত্বার্রাি 

করা হর্য়র্ি। মধ্য স্তর্রর স্থানীয় সরকার প্রজতষ্ঠান জহসার্ব উির্িলা িজরষর্ের ভূজমকা এ যের্ে অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে। এসকল যপ্রোিট 

জবর্বিনা কর্রই Upazila Integrated Capacity Development Project (UICDP) উির্িলা ি োর্য় বাস্তবায়ন করা হর্ে। 

এই প্রকর্ল্পর সহায়তায় উির্িলা িজরষর্ের সাজব েক সেমতা বৃজদ্ধ জনজির্তর লর্েয জতনটি ের্কর্মন্ট প্রস্তুত করা হর্য়র্ি এবং জবজভন্ন 

ি োর্য়  ািাই বািাইঅর্ন্ত ও সংজিষ্ট সকর্লর মতামত জবর্বিনা কর্র স্থানীয় সরকার জবভাগ কতৃেক অনুর্মােন করা হর্য়র্ি। 

ের্কর্মন্টসমূহ হর্ে- 

 উির্িলা িজরষে গভন্যোন্স (িজরিালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী যকৌশলিে, 

 উির্িলা সমজিত উন্নয়ন িজরকল্পনা জবষয়ক জনর্ে েজশকা এবং  

 উির্িলা িজরষে অংশীিনর্ের িন্য মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী প্রজশেণ িজরকল্পনা  

২। প্রসঙ্গিঃ উশেখ্য দয- 

২.১. উির্িলা িজরষে গভন্যোন্স (িজরিালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এর মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী দকৌেলপত্রটি মূলতোঃ উপশজলা গির্ন্তান্স 

ব্যবস্থা গ্রবষশয় দমৌগ্রলক ও েীগ্রিগি গ্রেকগ্রেশে তেো প্রোশের লশযে প্রণীি দযখাশে উপশজলা পগ্ররষশের আইগ্রে এবং প্রাগ্রিষ্ঠাগ্রেক 

কাঠাশমা, আগ্রথ তক ব্যবস্থাপো, উন্নয়ে পগ্ররকল্পো, পগ্ররবীযণ ও মূল্যায়ে, প্রগ্রেযণ এবং এই িরশের গুরুত্বপূণ ত গ্রবষয়গুশলা অন্তর্ভ তি 

করা েশয়শে। অজতজরক্ত সজিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার জবভার্গর সভািজতর্ত্ব গঠিত ওয়াজকেং কজমটি কতৃেক এই দকৌেলপশত্রর 

খসড়া প্রস্তুত করা হর্য়র্ি। অতোঃির যিলা ও উির্িলা ি োর্য় অনুজষ্ঠত কম েশালার মাধ্যর্ম সংজিষ্ট অংশীিনর্ের মতামত এবং 

সংজিষ্ট জবজভন্ন মন্ত্রণালয়/জবভার্গর ও অজধেপ্তর্রর মতামর্তর জভজর্ত্তর্ত প্রর্য়ািনীয় সংর্শাধন ও িজরমািেনপূব েক যকৌশলিেটির্ক 

চূড়ান্ত করা হয়। 

২.২. উির্িলা সমজিত উন্নয়ন িজরকল্পনা জবষয়ক জনর্ে েজশকার্ত বাংলার্ের্শ উির্িলা উন্নয়ন িজরকল্পনার আইজন ও 

প্রাজতষ্ঠাজনক কাঠার্মা, িঞ্চবাজষ েক িজরকল্পনা এবং বাজষ েক িজরকল্পনা সংক্রান্ত ধারণাসমূহ, এর্ের আন্তোঃসম্পকে, এই িজরকল্পনাগুজল 

যশখ হাজসনার মূলনীজত, 

গ্রাম শহর্রর উন্নজত 



প্রণয়র্নর মূল ধািসমূহ ও সময়সূজি এবং িজরকল্পনা বাস্তবায়ন, িজরবীেণ ও মূল্যায়ন সম্পর্কে জবশে জনর্ে েশনা রর্য়র্ি৷ জনর্ে েজশকাটি 

যিলা ও উির্িলা ি োর্য়র িরামশ ে কম েশালাগুর্লার্ত এবং জবজভন্ন মন্ত্রণালয় ও জবভাগ যথর্ক প্রাপ্ত মতামর্তর উির জভজর্ত্ত কর্র 

প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করা হর্য়র্ি। উর্ল্লখ্য, এই জনর্ে েজশকার উির জভজর্ত্ত কর্র এ প্রকর্ল্পর প্রথম ি োর্য়র িাইলট উির্িলাসমূহ িঞ্চবাজষ েক 

ও বাজষ েক িজরকল্পনা প্রণয়ন কর্রর্ি। 

২.৩. উির্িলা িজরষে অংশীিনর্ের িন্য মধ্য ও েীর্ ের্ময়ােী প্রজশেণ িজরকল্পনা'টি উির্িলা সংজিষ্ট অংশীিনর্ের সেমতা 

বৃজদ্ধর লর্েয প্রণীত। এনআইএলজি'র িজরিালক প্রজশেণ এর সভািজতর্ত্ব গঠিত একটি ওয়াজকেং গ্রুর্ির িারা এই প্রজশেণ 

িজরকল্পনার খসড়া প্রস্তুত কর্র জবজভন্ন মন্ত্রণালয় ও জবভার্গর মতামত গ্রহর্ণর মাধ্যর্ম িজরকল্পনাটির্ক চূড়ান্ত করা হয়। 

৩। এই ের্কর্মন্টসমূহ উির্িলা ি োর্য়র উন্নয়ন কম েকাণ্ডর্ক সঠিকভার্ব িজরিালনার িন্য িথজনর্ে েশক জহর্সর্ব কাি করর্ব মর্ম ে 

আশা করা  ার্ে। উর্ল্লখ্য, প্রজতটি ের্কর্মর্ন্টই জবজভন্ন কম েকাণ্ড বাস্তবায়ন ও িজরবীের্ণর ব্যবস্থা অন্তর্ভ েক্ত রর্য়র্ি এবং 

বাস্তবায়নকালীন অজভজ্ঞতা বা িজরবজতেত িজরজস্থজতর জনজরর্খ ের্কর্মন্টগুর্লা ি োয়ক্রর্ম হালনাগাে করারও সুর্ াগ রর্য়র্ি। 

৪। উির্িলা ি োর্য়র কম েকতোর্ের কার্ির সুজবধার্থ ে এতেসর্ঙ্গ স্থানীয় সরকার জবভাগ হর্ত সমর্য় সমর্য় িারীকৃত সংজিষ্ট 

গুরুত্বপূণ ে সার্কেলার, আর্েশ ইতযাজে ম্যানুর্য়র্লর যশষ অংর্শ সজন্নর্বশ করা হর্লা। 

৫। স্থানীয় সরকার জবভাগ কতৃেক অনুর্মাজেত ের্কর্মন্ট জতনটি এতেসর্ঙ্গ যপ্ররণ করা হর্লা এবং এ সকল ের্কর্মর্ন্ট বজণ েত জবষয় 

ও জনর্ে েশনাবলী  থা থভার্ব প্রজতিালর্নর িন্য সকল উির্িলা িজরষেসহ সংজিষ্ট সকলর্ক জনর্ে েশক্রর্ম অনুর্রাধ করা হর্লা।  

৬। ইো অগ্রবলশে কায তকর েশব। 

সংযুজক্ত: বণ েনামর্ত। 

(যমাহাম্মে সামছুল হক) 

উিসজিব 

যোন: ৯৫৭৭২৩০ 

e-mail: lgd.upazila2@gmail.com 

জবতরণ: 

১. জসজনয়র সজিব/সজিব (সংজিষ্ট মন্ত্রণালয়/জবভাগ), …………………… 

২. মহািজরিালক, এনআইএলজি, আগারগাঁও, ঢাকা 

৩. জবভাগীয় কজমশনার (সকল), …………………… জবভাগ 

৪. প্রকল্প িজরিালক, উির্িলা ইজন্টর্গ্রর্টে কযািাজসটি যের্ভলির্মন্ট প্রর্িক্ট (UICDP), িাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট 

(NILG) ভবন, যশর্র বাংলা নগর, ঢাকা। 

৫. িজরিালক, স্থানীয় সরকার (সকল), …………………… জবভাগ 

৬. যিলা প্রশাসক (সকল), …………………… যিলা 

৭. উিিজরিালক, স্থানীয় সরকার (সকল), …………………… যিলা 

৮. উির্িলা িজরষে যিয়ারম্যান (সকল), ………… উির্িলা, ………… যিলা 

৯. উির্িলা জনব োহী অজেসার (সকল), ………… উির্িলা, ………… যিলা 

 

অনুজলজি: 

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সজিব, স্থানীয় সরকার, িল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলার্েশ সজিবালয়, ঢাকা। 

২। জসজনয়র সজির্বর একান্ত সজিব, স্থানীয় সরকার জবভাগ, বাংলার্েশ সজিবালয়, ঢাকা। 

৩। যপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার জবভাগ, বাংলার্েশ সজিবালয়, ঢাকা। 

৪। অজতজরক্ত সজিব (উির্িলা অজধশাখা) মর্হাের্য়র ব্যজক্তগত কম েকতো, স্থানীয় সরকার জবভাগ। 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ জারীকৃত 

সংবিষ্ট গুরুত্বপূর্ ৃসারৃ্কলারসমূহ 
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 মিসরকাবর বশো প্রবতষ্ঠালনর প্রধান অর্িা বশেক উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যান/ ভাইস-মিয়ারম্যান বনিাৃবিত হইলল তাহালির বশো 
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গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

(উপ-১) 

স্মারক নং-স্থাসবি/উপ-১/গািী-(২)-২/৯৯/৯৩(৪৭২) তাবরখিঃ ২৪/০৪/২০০৫ 

 

বিষয়: উপলজলা পবরষলির রাজস্ব তহবিললর অর্ ৃদ্বারা যানিাহন মেরােত ব্যয় বনিাৃলহর প্রশাসবনক পূিাৃনুেবত গ্রহর্। 

 

উপলজলা পবরষলির যানিাহন ও মনৌযানসমূহ িী বৃিলনর পুরাতন হওয়ায় এসলির বনয়বেত রের্ালিের্ ও মেরােত জরুবর হলয় পলি। 

এসি যানিাহন মেরােলতর বনবেলে উপলজলা পবরষলির রাজস্ব তহবিল হলত প্রবত অর্ ৃিছলর ৩০,০০০/- টাকা ব্যয় করার বনলিশৃনা এিং 

অবতবরক্ত অর্ ৃব্যলয়র জন্য েন্ত্রর্াললয়র পূিাৃনুেবত গ্রহলর্র বনলিশৃ মিয়া হলয়লছ। উবল্লবখত অবতবরক্ত অর্ ৃব্যলয়র জন্য উপলজলা বনিাৃহী 

কেকৃতাৃগলর্র বনকট হলত সেলয় সেলয় প্রস্তাি পাওয়া যায়। বকন্তু পূিাৃনুেবত গ্রহলর্র প্রস্তালি প্রলয়াজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র না র্াকায় এ বিষলয় 

বসদ্ধান্ত গ্রহলর্ অলহতুক বিলম্ব হয়। তাই পূিাৃনুেবত গ্রহলর্র জন্য স্বয়ংসম্পূর্ ৃও স্বব্যাখ্যাত প্রস্তাি মপ্ররলর্র ললেয উপলজলা কর্তপৃেলক বনলোক্ত 

পদ্ধবত অনুসরলর্র জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

১।  যানিাহন মেরােলতর জন্য রাজস্ব তহবিলল অর্ ৃব্যলয়র অনুেবতর স্বব্যাখ্যাত প্রস্তালির সংলগ যানিাহন সংক্রান্ত যািতীয় তথ্য অর্াৃৎ 

যানিাহলনর প্রকৃবত, প্রকৃত অলর্ ৃমেরােত িািি কত টাকা প্রলয়াজন, বিআরটিএ এর প্রতযয়ন ও অন্যান্য প্রলয়াজনীয় প্রবতলিিন/ কাগজপলত্রর 

মূলকবপ মপ্ররর্ করলত হলি। 

২। এছািাও ময সকল তথ্য ও প্রবতলিিন মপ্ররর্ করলত হলি বনলে তা উলল্লখ করা হললািঃ 

ক) যানিাহলনর রকে/েলেল নং: 

খ) প্রস্তুতকাল ও সংগ্রলহর তাবরখ: 

গ) মরবজলেশন নম্বর: 

 ) আলিিলনর তাবরখ পযনৃ্ত কত বকললাবেটার িলািল কলরলছ: 

ঙ) িতেৃান অর্ ৃিছলর যানিাহন মেরােত িািি কত টাকা প্রলয়াজন: 

ি) বিগত ০৫ (পাঁি) িছলররর িছর বভবেক ব্যয় বিিরর্ী: 

ছ) গািী মেরােলতর জন্য উপলজলা উন্নয়ন সেন্বয় কবেটির বসদ্ধালন্তর কবপ: 

জ) আঞ্চবলক েটরযান পবরিশকৃ কর্তকৃ যানটি পবরিশনৃ কবরলয় পবরিশলৃনর প্রবতলিিন: 

ঝ) েটরযান পবরিশলৃকর প্রবতলিিলনর আললালক স্থানীয় কর্তপৃে কর্তকৃ িাজারির যািাইয়ালন্ত প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন: 

ঞ) সংিািপলত্র প্রকাবশত িরপত্র বিজ্ঞবপ্তর কবপ: 

ট) সিবৃনে িরপত্র বিষলয় বিআরটিএ এর প্রিে প্রতযয়ন পলত্রর কবপ: 

ঠ) প্রাপ্ত িরপত্রসমূলহর কবপ (কেপলে বতনটি): 

ে) িরপত্রসূেলহর তুলনামূলক বিিরর্ী: 

ঢ) উপলজলা িরপত্র কবেটির সভার বসদ্ধালন্তর কবপ ও সিবৃনে িরিাতা বিবিতকরর্: 

৩। মেরােলতর পর গািীটি মোটরযান পবরিশকৃ কর্তকৃ পবরিশনৃ কবরলয় একটি প্রতযয়ন পত্র েন্ত্রর্াললয় ৭ (সাত) বিলনর েলধ্য মপ্ররর্। 

৪। অত্র বিভাগ হলত যানিাহন মেরােলতর প্রশাসবনক অনুলোিন পাওয়ার পলর অনুলোবিত অলর্রৃ েলধ্য প্রিবলত সকল বিবধ বিধান 

অনুসরর্পূিকৃ যানিাহন মেরােত কাজ সম্পন্ন কলর অত্র বিভাগলক অিবহত করলত হলি। 

৫। এতিসংলগ অত্র বিভালগর ১/৮/২০০০ তাবরলখর স্থাসবি/উলজ-১/গািী-(২)-২/৯৯/১৬৩(৪৬৩) নং স্মারকটি িাবতল করা হললা। 

 

 

োহবুিা  ারজানা 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

প্রাপক, 

উপলজলা বনিাৃহী অব সার 

.......................................উপলজলা, 

মজলা.........................................। 

 

জ্ঞাতালর্:ৃ 

১। বিভাগীয় কবেশনার, ...................................(সকল)। 

২। মজলা প্রশাসক, ..........................................(সকল)। 
  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপ-২ শাখা 

 

স্মারক নং-উপ-২/৩বপ-৪৬/২০০২/৩৪২(৪৮১)  তাবরখ: ০৭-০৮-২০০৬ইং 

 

পবরপত্র 

 

বিষয়: সরকাবর ভিনাবি/আসিািপত্র/অন্যান্য োলাোল পবরতযাক্ত ম াষর্াকারী মজলা কনলেেলনশন কবেটি। 

 

উপলজলা পবরষলির োবলকানাধীন ব্যিহালরর অনুলপালযাগী সরকাবর ভিনাবি/আসিািপত্র/অন্যান্য োলাোল কনলেেে (Condemned) 

ম াষর্ার বনবেলে মজলা পযলৃয় বনেরূপ কনলেেলনশন কবেটি গঠন করা হললািঃ 

 

ক) মজলা প্রশাসক - আহ্বায়ক 

খ) বনিাৃহী প্রলকৌশলী, গর্পূত ৃবিভাগ (সংবিষ্ট মজলার) - সিস্য 

গ) সংবিষ্ট উপলজলা বনিাৃহী অব সার - সিস্য 

 ) উপ-পবরিালক, স্থানীয় সরকার - সিস্য 

ঙ) বনিাৃহী প্রলকৌশলী, এলবজইবে (সংবিষ্ট মজলার) - সিস্য-সবিি 

 

২. সংবিষ্ট উপলজলা বনিাৃহী অব সার উপলজলা প্রলকৌশলীর সহলযাবগতায় ব্যিহালরর অনুলপালযাগী সরকাবর ভিনাবি/আসিািপত্র/অন্যান্য 

োলাোল কনলেেড্ ম াষর্া/বনলালে বিক্রলয়র উলদ্দলে প্রাক্কলন প্রস্তুত করলিন। প্রস্তুতকৃত প্রাকলন উপলজলা উন্নয়ন সেন্বয় সভায় 

অনুলোিলনর পর বতবন উপলর িবর্তৃ মজলা কনলেেলনশন কবেটির বনকট মপ্ররর্ করলিন। মজলা কনলেেলনশন কবেটি প্রাক্কলনটি 

পরীো-বনরীো এিং প্রলয়াজনলিালধ সংবিষ্ট ভিনাবি/আসিািপত্র/অন্যান্য োলাোল সলরজবেলন পবরিশনৃপূিকৃ উপলজলা বনিাৃহী 

অব সার কর্তকৃ প্রিে প্রস্তাি যর্াযর্ বিলিবিত হলল তা কনলেেড্ ম াষর্া করলিন। মজলা প্রশাসক সংবিষ্ট কাগজপত্রাবি এিং 

কনলেেড্ ম াষর্া সংক্রান্ত কবেটির বসদ্ধান্ত অনুলোিলনর জন্য েন্ত্রর্াললয় মপ্ররর্ করলিন। 

 

৩. এই আলিশ অবিললম্ব কাযকৃর হলি। 

 

(এস এে জহরুল ইসলাে) 

সবিি 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

বিতরর্: 

১. বিভগীয় কবেশনার, .................. বিভাগ (সকল)। 

২. প্রধান প্রলকৌশলী, এলবজইবে, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৩. মজলা প্রশাসক, ............মজলা (সকল)। 

৪. বনিাৃহী প্রলকৌশলী, গর্পূত ৃবিভাগ/এলবজইবে, ............মজলা। 

৫. উপলজলা বনিাৃহী অব সার, ............উপলজলা, ............মজলা। 

৬. উপ-পবরিালক, স্থানীয় সরকার, ............মজলা। 

৭. সালকৃল অব সার, মতজগাঁও উন্নয়ন সালকৃল। 

 

 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

 

স্মারক নং- স্থাসবি/প্রশাসন-১/বস-২/২০০৬/১২৪৫  তাবরখ: ৩১ মে, ২০০৭ 

পবরপত্র 

স্থানীয় সরকার বিভালগর অধীন িপ্তর/সংস্থাসমূলহর যানিাহন অলকলজা ম াষর্ার বনবেলে োঠ পযাৃলয় বনেরূপ উপ-কবেটি গঠন করা হললা: 

১) মজলা প্রশাসক - সভাপবত 

২) প্রধান বনিাৃহী কেকৃতাৃ/সবিি, সংবিষ্ট মজলা পবরষি - সিস্য 

৩) মিয়ারম্যান/প্রবতবনবধ, সংবিষ্ট মপৌরসভা - সিস্য 

৪) বনিাৃহী প্রলকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল অবধিপ্তর - সিস্য 

৫) বনিাৃহী প্রলকৌশলী, জনস্বাস্থয প্রলকৌশল অবধিপ্তর - সিস্য 

৬) মোটরযান পবরিশকৃ (প্রলযাজয মেলত্র মনৌযান পবরিশকৃ) - সিস্য 

৭) উপ-পবরিালক (স্থানীয় সরকার), মজলা প্রশাসলকর কাযাৃলয় - সিস্য-সবিি 

২। কবেটি স্থানীয় সরকার বিভালগর অধীন স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল অবধিপ্তর (এলবজইবে), জনস্বাস্থয প্রলকৌশল অবধিপ্তর (বেবপএইিই), 

মজলা পবরষি, উপলজলা পবরষি, মপৌরসভা ও ইউবনয়ন পবরষি - এর োবলকানাধীন যানিাহন অলকলজার জন্য যর্াসেলয় আহ্বান করলি। 

৩। যানিাহন অলকলজা ম াষর্ার ললেয প্রলয়াজনীয় কাগজপত্র পরীোলন্ত যর্াযর্ সুপাবরশ/েতােতসহ প্রবতলিিন স্থানীয় সরকার বিভালগ 

িাবখল করলি। 

৪। সংস্থাপন েন্ত্রর্াললয়র ২৬-০৯-১৯৮৪ ইং তাবরলখর এে ই (টিআর) আইবপ-৭/৮৪ (বপটি)-৫৯০ (১০০) নং স্মারক মোতালিক দু টৃনা 

কিবলত যানিাহন অলকলজা ম াষর্ার মেলত্র Standing Committee-র সুপাবরশসহ প্রস্তাি মপ্ররর্ করলি। 

৫। মজলা কবেটির সুপাবরশ ব্যবতত মকান প্রস্তাি এ বিভালগ মপ্ররর্ করা হলল তা বিলিিনালযাগ্য হলি না। 

 

(সাললহ আহেি মোজা  র) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান: ৭১৬৯১৭৯ 

 

স্থাসবি/প্রশাসন-১/বস-২/২০০৬/১২৪৫  তাবরখ: ৩১ মে, ২০০৭ 

সিয় অিগবত ও প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য অনুবলবপ মিয়া হললা: 

১। মিয়ারম্যান, বিআরটিএ, এললনিািী,  ােলৃগট, ঢাকা। 

২। প্রধান প্রলকৌশলী, এলবজইবে/বেবপএইিই, ঢাকা। তাঁর অধীন িপ্তরসমূহলক অিবহত করার জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

৩। মজলা প্রশাসক (সকল), .............. .............. .............. 

৪। বসবনয়র সহকারী সবিি (মজপ্র/মপৌর-১/২), স্থানীয় সরকার বিভাগ। তার অধীন মজলা পবরষি/বসটি কলপাৃলরশন 

মপৌরসভাসমূহলক প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র বনবেে অিবহত করার জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

৫। উপ-পবরিালক, স্থানীয় সরকার (সকল), মজলা প্রশাসলকর কাযাৃলয়, ........................। 

 

(সাললহ আহেি মোজা  র) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপ-২ শাখা 

 

স্মারক নং-উপ-২/৪বপ-১২৪/২০০৫/৩৮৪ তাবরখ: ১৫/০৮/২০০৭ বরিঃ 

 

পবরপত্র 

 

বিষয়: উপলজলা পবরষলির বনয়ন্ত্রর্াধীন/োবলকানাধীন বিবভন্ন স্থালন অিবস্থত েরা, ঝলি উপলি পিা এিং বিনষ্টলযাগ্য বিবভন্ন ধরলনর গাছ 

বিক্রয় প্রসলে। 

 

উপলজলা পবরষলির বনয়ন্ত্রর্াধীন/োবলকানাধীন েরা, ঝলি উপলি পিা এিং বিনষ্টলযাগ্য বিবভন্ন ধরলনর গাছ বিক্রয় করা যালি। উক্ত 

প্রকৃবতর মকান গাছ বনলালের োধ্যলে বিক্রলয়র প্রলয়াজন হলল কতনৃলযাগ্য কালঠর পবরোর্ ও সরকাবর বনয়লে কালঠর সম্ভাব্য মূল্য বনধাৃরলর্র 

বিষলয় সুপাবরশ প্রিালনর জন্য বনেিবর্তৃ কবেটি গঠন করা হললা: 

১। উপলজলা বনিাৃহী অব সার  - সভাপবত 

২। মজলা প্রশাসলকর প্রবতবনবধ  - সিস্য 

৩। িন বিভালগর প্রবতবনবধ  - সিস্য 

৪। ইউবনয়ন পবরষলির একজন মিয়ারম্যান  - সিস্য 

(উপলজলা উন্নয়ন ও সেন্বয় কবেটি কর্তকৃ েলনানীত) 

৫। উপলজলা প্রলকৌশলী  - সিস্য-সবিি 

 

২. কবেটির সুপাবরশ উপলজলা উন্নয়ন সেন্বয় কবেটির অনুলোিলনর জন্য উপস্থাপন করলত হলি। উপলজলা উন্নয়ন ও সেন্বয় কবেটির 

অনুলোিলনর পর গাছ কতনৃ ও বনলালে বিক্রলয়র প্রস্তাি অনুলোিলনর জন্য মজলা প্রশাসলকর বনকট মপ্ররর্ করলত হলি। মজলা প্রশাসলকর চূিান্ত 

অনুলোিলনর পর কবেটি সংবিষ্ট গাছ বিবধ মোতালিক বনলালের োধ্যলে বিক্রলয়র ব্যিস্থা করলি। বিক্রয়লব্ধ অর্ ৃউপলজলা রাজস্ব তহবিলল 

জো হলি। উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য মকান জীবিত গাছ কতলৃনর প্রলয়াজন হলল মস মেলত্র স্থানীয় সরকার বিভালগর পূি-ৃঅনুলোিন গ্রহর্ 

করলত হলি। 

 

  

(তসবলো কাবনজ নাবহিা) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান: ৭১৭৩০৫৮ 

উপলজলা বনিাৃহী অব সার  

......................................... উপলজলা 

...................................... মজলা। 

 

অনুবলবপ: 

১। বিভাগীয় কবেশনার, ................... বিভাগ (সকল)। 

২। মজলা প্রশাসক, .................... মজলা (সকল)। 

 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

স্মারক নং-স্থাসবি/প্রশাসন-১/বস-২/২০০৬/১৮৮৪ তাবরখ: ২৮/০৮/২০০৭ 

পবরপত্র 

স্থানীয় সরকার বিভালগর অধীন িপ্তর/সংস্থাসমূলহর োবলকানাধীন যানিাহন অলকলজা ম াষর্ার বিষলয় এ বিভাগ হলত ইলতাপূলি ৃ

জারীকৃত ৩১/০৫/২০০৭ তাবরলখর স্থাসবি/প্রশাসন-১/বস-২/২০০৬/১২৪৫ নং পবরপলত্রর অনুবৃবক্তক্রলে জানালনা যালে ময, িপ্তর/সংস্থাসমূলহর 

যানিাহন অলকলজা ম াষর্ার বনবেলে প্রস্তালির সালর্ বনলোক্ত কাগজপত্রাবি সংযুক্ত র্াকলত হলি: 

(ক) মজলা পবরষি, মপৌরসভা ও উপলজলা পবরষলির যানিাহলনর মেলত্র সংবিষ্ট পবরষলির বসদ্ধান্তসহ কাযবৃিিরর্ীর সতযাবয়ত কবপ, 

(খ) সকল িপ্তর/সংস্থার যানিাহলনর োবলকানার প্রোর্স্বরূপ গািীর মরবজলেশন সংবিষ্ট কাগজপলত্রর সতযাবয়ত কবপ। 

 

(সাললহ আহেি মোজা  র) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান: ৭১৬৯১৭৯ 

 

নং-স্থাসবি/প্রশাসন-১/বস-২/২০০৬/১৮৮৪/১(৭২) তাবরখ: ২৮/০৮/২০০৭  

সিয় অিগবত ও প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য অনুবলবপ মিয়া হললা: 

১। মিয়ারম্যান, বিআরটিএ/বিআরটিবস, ঢাকা। 

২। প্রধান প্রলকৌশলী, এলবজইবে/বেবপএইিই, ঢাকা | তার অধীন সংবশষ্ট সকল িপ্তরলক অিবহত করার জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

৩। মজলা প্রশাসক (সকল) ................................................ 

৪। বসবনয়র সহকারী সবিি (মজপ্র/উপলজলা-২/মপৌর-১/২), স্থানীয় সরকার বিভাগ। তার শাখার অধীন মজলা পবরষি/বসটি কলপাৃলরশন/ 

মপৌরসভা/উপলজলাসমূলক প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র বনবেে অিবহত করার জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

 

(সাললহ আহেি মোজা  র) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

 

নং-স্থাসবি/উপ-২/এে-২৬/২০০৭/৪০৪ তাবরখ ৪ ২৮/০৮/২০০৭ 

স্থানীয় সরকার বিভালগর প্রশাসন-১ শাখার িাবহিা মোতালিক প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র বনবেে অিবহত করা জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা 

হললা। 

(তসবলো কাবনজ নাবহিা) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান: ৭১৭৩০৫৮ 

 

উপলজলা বনিাৃহী অব সার  

……………………. উপলজলা 

……………………. মজলা। 

 

অনুবলবপ: 

১। মজলা প্রশাসক, ........................ মজলা (সকল)। 

২। বসবনয়র সহকারী সবিি, প্রশাসন-১, স্থানীয় সরকার বিভাগ। 



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

নং-স্থাসবি/উপ-১/যানিাহন-১/২০০৯/০৪ তাবরখ: ০৫/০১/২০১০ বরিঃ। 

পবরপত্র 

বিষয়: উপলজলা পবরষলির গািী ব্যিহার ও জ্বালানী সরিরাহ। 

উপলজলা পবরষিসমূলহ জীপগািী বনয়েসেতভালি ব্যিহার ও জ্বালানী ব্যয় যুবক্তসংগত পযাৃলয় রাখার ললেয সরকার কর্তকৃ বনেিবর্তৃ বনলিশৃনা 

জাবর করা হললা: 

(ক) উপলজলা পবরষলির জন্য িরাদ্দকৃত জীপগািী উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যান অব লস আসা-যাওয়া, অন্যান্য প্রশাসবনক ও 

উন্নয়য়নমূলক কাজ পবরিশলৃনর জন্য ব্যিহার করলিন। তলি উপলজলা পবরষলির স্বালর্রৃ সালর্ সংবিষ্ট মকান কালজ প্রলয়াজন হলল 

হস্তান্তবরত বিষলয়র অপরাপর কেকৃতাৃগর্ এিং পবরষলির অন্যান্য সিস্যগর্ উক্ত গািী ব্যিহার করলত পারলিন। এ বিষলয় সংবিষ্ট 

কেকৃতাৃ/সিলস্যর িাবহিাপত্র (Requisition) সাধারর্ভালি গ্রহর্ীয় হলি এিং উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান তা বনয়ন্ত্রর্ করলিন। 

(খ) অব লস আসা-যাওয়া এিং প্রশাসবনক ও উন্নয়নমূলক কাজ মিখাশুনার জন্য উপলজলা পবরষলির জীপগািীলত প্রবতবিন ০৭ (সাত) 

বলটার বহলসলি জ্বালানী গ্রহর্ করা যালি। 

(গ) উপলজলা পবরষলির বসএনবজ িাবলত কাবুলৃরটর গািীর জন্য প্রবতবিন ১০  িঃ বেিঃ গ্যাস এিং গািী স্টাট ৃমিয়ার জন্য প্রবতোলস 

১৩.৫০ (মতর িশবেক পাঁি শুন্য) বলটার মপলরাল/অকলটন জ্বালানী বহলসলি গ্রহর্ করা যালি। 

( ) গািীর জন্য লগ িই সংরের্ করলত হলি। উক্ত লগ িইলয় ব্যিহারকারীর নাে, পিিী, স্বাের ও তাবরখ উলল্লখপূিকৃ প্রবতবিন গািী 

ভ্রেলর্র স্থান, দূরত্ব (োইল/বকললাবেটার) ও ব্যিহালরর উলদ্দে বলবপিদ্ধ করলত হলি। 

(ে) সাধারর্ভালি উপলজলা এলাকার িাইলর গািী ব্যিহার করা যালি না। তলি সরকাবর কালজ মজলা সিলর বকংিা মজলার এলাকার 

েলধ্য গািী ব্যিহার করা যালি। যবি মকান বিলশষ কারলর্ মজলার িাইলর গািী মনয়ার প্রলয়াজন পলি মসলেলত্র স্থানীয় সরকার 

বিভালগর পূিাৃনুেবত গ্রহর্ করলত হলি। 

(ি)  উপলজলা পবরষলির জীপগািী মকান ব্যবক্তগত কালজ ব্যিহার করা যালি না। 

(ছ) ময সি উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যালনর ব্যবক্তগত গািী আলছ, উক্ত গািী অব লসর কালজ ব্যিহার করলত িাইলল বতবন তা উপলজলা 

পবরষি ও সরকারলক অিবহত করলিন। অব লসর কালজ তার ব্যবক্তগত গািী ব্যিহালরর জন্য বতবন (খ) ও (গ) অনুলেলি িবর্তৃেলত 

জ্বালানী প্রাপ্য হলিন। তলি এর জন্যও ( ) অনুলেলি িবর্তৃ বিয়ে অনুযায়ী লগ িই সংরের্ করলত হলি। শত ৃর্ালক ময, উপলজলা 

পবরষলির বনজস্ব গািী র্াকলল পবরষলির কালজ ব্যবক্তগত গািী ব্যিহালরর মেলত্র মকান জ্বালানী প্রাপ্য হলিন না। 

(জ) উপলজলা পবরষলির গািীর ব্যিহার ও জ্বালানী ব্যয় যতটা সম্ভি বনয়ন্ত্রর্ করলত হলি এিং সরকার কর্তকৃ অনুলোবিত িালজলট এ 

খালতর জন্য িরালদ্দর েলধ্য ব্যয় সীোিদ্ধ রাখলত হলি। 

(ঝ) বনলয়াবজত িালক ব্যতীত পবরষলির গািী অন্য মকউ িালালত পারলি না। 

(ঞ) অব স সেলয়র পর বনধাৃবরত গ্যালরজ/স্থান ব্যতীত অন্য মকার্াও গািী রাখা যালি না। বনধাৃবরত গ্যালরজ/স্থান ব্যতীত অন্যত্র রাখার 

 লল গািীর মকান েবত/চুবর হলল বযবন রাখললন বতবন ব্যবক্তগতভালি িায়ী হলিন এিং তার বনকট হলত েবতপূরর্ আিায় করা 

হলি। 

(ট) স্থানীয় সরকার বিভালগর ২৪/০৪/২০০৫ বরিঃ তাবরলখর স্থাসবি/উপ-১/গািী/(২)-২/৯৯/৯৩(৪৭২) নং স্মারক অনুসরর্পূিকৃ উপলজলা 

পবরষি যানিাহন রের্ালিের্ ও মেরােলতর জন্য রাজস্ব তহবিল হলত িছলর সলিাৃচ্চ ৩০,০০০/- (বত্রশ হাজার) টাকা ব্যয় করা 

যালি ৷ এর অবধক খরি হলল স্থানীয় সরকার বিভালগর পূিাৃনুেবত বনলত হলি। 

(ঠ) উপলজলা পবরষলির জীপগািীর মরবজলেশন নম্বর মেলটর পবরোপ হলি দি যৃ ১৪ ইবঞ্চ এিং প্রস্থ ৬.৫ ইবঞ্চ। কাললা মেলটর উপর 

সািা অেলর বলখলত হলি এিং এ মেলত্র বিআরটিএ এর বিবধ বিধান অনুসরর্ করলত হলি। 

(ে) এই পবরপলত্রর ময মকান বিধান লং নকারীলক ব্যবক্তগতভালি িায়ী করা হলি। 

 

(মোহােি হাবিবুল কবির মিৌধুরী) 

উপ-সবিি (উপলজলা) 

ম ান: ৭১৬১৪৮৯ 

নং-স্থাসবি/উপ-১/যানিাহন-১/২০০৯/০৪ তাবরখ: ০৫/০১/২০১০ বরিঃ। 

সিয় অিগবতর জন্য অনুবলবপ মপ্ররর্ করা হললা: 

১। েবন্ত্রপবরষি সবিি, েবন্ত্রপবরষি বিভাগ 

২। মুখ্য সবিি, প্রধানেন্ত্রীর কাযাৃলয় মতজগাঁও, ঢাকা 

৩। সবিি, ........................................, ঢাকা। 

৪। কবেশনার (সকল), ........................................বিভাগ ........................................ 

৫। পবরিহন কবেশনার, সরকাবর যানিাহন অবধিপ্তর, সবিিালয় বলংক মরাে, ঢাকা 

৬। মিয়ারম্যান, বিআরটিএ (িরাদ্দকৃত গািীর মরবজলেশলনর প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র অনুলরাধসহ), এললনিািী, মতজগাঁও, ঢাকা 

৭ | মজলা প্রশাসক (সকল), ........................................  

৮।  প্রধান বহসাি রের্ কেকৃতাৃ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ৮৩/বি, মেৌিাক টাওয়ার (১১ তলা), বনউসারৃ্কলার মরাে, োবলিাগ, ঢাকা 

৯। উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান (সকল), ..................................উপলজলা, ........................................মজলা। 

১০| উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল), ..................................উপলজলা, ........................................মজলা। 

১১। বহসািরের্ কেকৃতাৃ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা। 

 (তাসবলো কাবনজ নাবহিা) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান: ৭১৭১৫৫৩ 



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

 

স্মারক নং-স্থাসবি/উপ-১/বস-৪/২০০৯/৪৪৭  তাবরখ: ১১/১১/২০১০ বরিঃ 

 

বিষয়: উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যানগলর্র বিবভন্ন সুলযাগ সুবিধা প্রিান। 

 

উপলজলা পবরষলি হস্তান্তবরত বিষলয় কাযকৃ্রে পযাৃললািনা, পরােশ ৃপ্রিান ও বনলিশৃনা জাবরর উলদ্দলে জাতীয় পযাৃলয় গঠিত কবেটির 

সুপাবরলশর মপ্রবেলত উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যানগর্ বনেিবর্তৃ সুলযাগ সুবিধা প্রাপ্য হলিন। 

 

ক. উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যানগর্ আিাবসক মটবলল ালনর বিল িািি সলিাৃচ্চ োবসক ১২০০/- (এক হাজার দুইশত) টাকা প্রাপ্য 

হলিন। ব্যয়কৃত অর্ ৃউপলজলা রাজস্ব তহবিল হলত বনিাৃহ করা হলি। যবি বনধাৃবরত বিললর অবতবরক্ত ব্যয় হয় তলি মিয়ারম্যানলক 

ব্যবক্তগতভালি তা পবরলশাধ করলত হলি; 

 

খ. উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান োবসক ৫০০০/- (পাঁি হাজার) টাকা হালর িািী ভািা পালিন যা উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল 

হলত পবরলশাধ করা হলি এিং সমুিয় (বিদুৎ ও গ্যাস) বিল মিয়ারম্যান বনলজ বনিাৃহ করলিন। 

 

২। এ আলিশ ০১-০৮-২০১০ বরিঃ তাবরখ হলত কাযকৃর হলি। ইলতাপূলি ৃজাবরকৃত এ সংক্রান্ত সকল আলিশ/বনলিশৃনা এতদ্বারা িাবতল করা 

হললা। 

 

 

(তসবলো কাবনজ নাবহিা) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান- যাক্স: ৭১৭১৫৫৩। 

বিতরর্: 

১। মিয়ারম্যান, ..................... উপলজলা পবরষি ....................... মজলা। 

২। উপলজলা বনিাৃহী অব সার, .................... উপলজলা ............... মজলা। 

 

অনুবলবপিঃ 

১। েবন্ত্রপবরষি সবিি, েবন্ত্রপবরষি বিভাগ। 

২। সবিি, ..................... বিভাগ/েন্ত্রর্ালয়। 

৩। কবেশনার, ..................... বিভাগ/েন্ত্রর্ালয়। 

৪। প্রধান প্রলকৌশলী, এলবজইবে, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৫। মজলা প্রশাসক, ............... মজলা। 

 

 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

ভূবে েন্ত্রর্ালয় 

শাখা-৩ 

 

স্মারক নং-ভিঃেিঃ/শা-৩/কর-১/২০১০-১৪৭ তাবরখ: ২১/০৩/২০১১ বরিঃ। 

পবরপত্র 

বিষয়: আিায়কৃত ভূবে উন্নয়ন কলরর ২% অর্ ৃউপলজলা পবরষলির তহবিলল হস্তান্তর ৷ 

২০০৯ সলনর ২৭ নং আইন দ্বারা উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সলনর ২৪ নং আইন) পুনিঃপ্রিলন করা হলয়লছ। উক্ত আইলনর 

িতুর্ ৃত বসললর ৮নং ক্রবেক “উপলজলা এলাকাভক্ত আিায়কৃত ভূবে উন্নয়ন কলরর ২% অংশ” উপলজলা পবরষলির রাজস্ব আয় বহলসলি 

উলল্লখ রলয়লছ। উপলজলা পবরষলির প্রাপ্য আিায়কৃত ভূবে উন্নয়ন কলরর ২% অংশ উপলজলা পবরষি তহবিলল হস্তান্তলরর জন্য বনেরূপ কাযকৃ্রে 

গ্রহর্ করলত হলি। 

(ক) সংবিষ্ট সহকারী কবেশনার (ভূবে) “উপলজলা পবরষলির প্রাপ্য আিায়কৃত ভূবে উন্নয়ন কলরর ২% অংশ” বশলরানালে একটি ব্যাংক 

বহসাি খুললিন। উক্ত ব্যাংক বহসালি উপলজলা এলাকাভক্ত ইউবনয়ন ভূবে সহকারী কেকৃতাৃগর্ প্রবতিালর আিায়কৃত ভূবে উন্নয়ন কলরর ২% 

অর্ ৃবনয়বেত জো প্রিান করলিন এিং অিবশষ্ট ৯৮% অর্ ৃমরজারী িালালনর োধ্যলে সরকালরর বনধাৃবরত মকালে যর্ারীবত জো প্রিান করলিন। 

ইউবনয়ন ভূবে সহকারী কেকৃতাৃগর্ এভালি ভূবে উন্নয়ন কলরর ২% িািি জোকৃত অলর্রৃ োবসক বিিরর্ী পরিতী োলসর ৫ তাবরলখর েলধ্য 

সহকারী কবেশনার (ভূবে) এর বনকট িাবখল করলিন। 

(খ) সহকারী কবেশনার (ভূবে) প্রবত োলসর ৭ তাবরলখর েলধ্য উপলজলাধীন সকল ভূবে অব লসর আিায়কৃত ভূবে উন্নয়ন কলরর ২% 

িািি ব্যাংক বহসালি জোকৃত অর্ ৃক্রসে মিলকর োধ্যলে উপলজলা পবরষি তহবিলল হস্তান্তর কলর মজলা প্রশাসক, উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান 

ও উপলজলা বনিাৃহী অব সারলক অিবহত করলিন। 

 

(মোিঃ মোখললছুর রহোন) 

সবিি 

ভূবে েন্ত্রর্ালয় 

গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-২ শাখা 

www.lgd.gov.bd 

নং-৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০৪.২০০৯ (অংশ-১)- ২১৩  তাবরখ: ১০/০৪/২০১১ বরিঃ 

 

উপযুকৃ্ত বিষলয়র েোৃনুযায়ী প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য বনলিশৃক্রলে অনুবলবপ মপ্ররর্ করা হল। 

 

 (োিঃ মোিঃ সালরায়ার িারী) 

প্রাপক: বসবনয়র সহকারী সবিি 

০১. মিয়ারম্যান (সকল), .................. উপলজলা পবরষি  ম ান: ৭১৭১৫৫৩ 

 .................................... মজলা। 

০২. উপলজলা বনিাৃহী অব সার 

 .................. উপলজলা 

 .................................... মজলা। 

 

অনুবলবপ: 

১. মজলা প্রশাসক (সকল), .................................... মজলা। 

২. সবিি েলহািলয়র একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ।  

৩. ভাইস মিয়ারম্যান (পুরুষ/েবহলা), উপলজলা পবরষি, ....................... সকল। 

৪. মজলা/উপলজলা বহসাি রের্ কেকৃতাৃ (সকল) .................................। 



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-২ শাখা 

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.০১.০০১.২০১১-২৩০৯  তাবরখ: ১৫.০৬.২০১১ বখিঃ। 

বিষয়: মিসরকাবর বশো প্রবতষ্ঠালনর প্রধান অর্িা বশেক উপলজলা পবরষলির ভাইস মিয়ারম্যান বনিাৃবিত হইলল তাহালির বশো প্রবতষ্ঠালনর 

িার্করী িহাল রাখা সংক্রান্ত। 

উপযুকৃ্ত বিষলয়র মপ্রবেলত জানালনা যালে ময, ২০০৯ সালল অনুবষ্ঠত উপলজলা পবরষি বনিাৃিলন অংশগ্রহর্ করার সেয় মিসরকাবর 

বশো প্রবতষ্ঠালনর িার্করী হলত পিতযাগ করার বিধান র্াকললও িতেৃালন িলিত উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সলনর ৩০ জুন পযনৃ্ত 

সংলশাবধত)- অনুসালর মিসরকাবর বশো প্রবতষ্ঠালনর িার্করীলত বনলয়াবজত র্াকা অিস্থায় উপলজলা পবরষি বনিাৃিলন অংশগ্রহলর্ আইনগত 

মকান িাধা মনই। যারা ইলতােলধ্য পিতযাগ কলরলছন তালিরও মিসরকাবর বশো প্রবতষ্ঠালন িাবয়ত্ব পাললন আইনগত িাধা মনই। তলি এ বিষলয় 

স্থানীয় সরকার বিভালগর ১৫-০১-১৯৮৬ বরিঃ তাবরলখর শা-৮/১বস-৩/৮৫/২০(৪৬০) নং স্মারলক জাবরকৃত সারৃ্কলালরর বনলিশৃনা অনুসরর্ করলত 

হলি। বনলিশৃনাটি বি্েরূপ: 

“মিসরকাবর বশো প্রবতষ্ঠালনর বশেক অর্িা অন্য মকান বশেক উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যান বনিাৃবিত হইলল সংবিষ্ট বশো প্রবতষ্ঠালনর 

িার্করী হইলত পিতযাগ না কবরয়া মসই বশো প্রবতষ্ঠালনর পবরিালনা পবরষলির বনকট মর্লক বিনা মিতলন ছুটি েঞ্জুর সালপলে উপলজলা 

পবরষলির মিয়ারম্যান পলি িহাল র্াবকলত পাবরলিন।” 

২। এ বনলিশৃনাটি উপলজলা পবরষলির ভাইস মিয়ারম্যানগলর্র মেলত্রও প্রলযাজয হলি। 

 (োিঃ মোিঃ সালরায়ার িারী) 

 বসবনয়র সহকারী সবিি 

 ম ান- যাক্স: ৭১৭৩০৫৮ 

বিতরর্: 

(১) ভাইস মিয়ারম্যান (সকল) 

 .................. উপলজলা পবরষি 

 .................................... মজলা। 

(২) ভাইস মিয়ারম্যান (েবহলা) (সকল) 

 .................. উপলজলা পবরষি 

 .................................... মজলা। 

 

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২৭.০৮.০১.০০১.২০১১-২৩০৯  তাবরখ: ১৫.০৬.২০১১ বখিঃ। 

সিয় জ্ঞাতালর্:ৃ 

(১) সবিি, বশো েন্ত্রর্ালয়, িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা। 

(২) কবেশনার (সকল) .................................... বিভাগ। 

(৩) মজলা প্রশাসক (সকল) .................................... মজলা। 

(৪) মিয়ারম্যান (সকল), .................. উপলজলা পবরষি, ........................... মজলা। 

(৫) উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল), .................. উপলজলা, ............................. মজলা। 

 (োিঃ মোিঃ সালরায়ার িারী) 

 বসবনয়র সহকারী সবিি 

 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

www.lgd.gov.bd 

 

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০০১.২০০৯-৪০৫  তাবরখ: ২০ জুলাই, ২০১১ 

 

বিষয়: স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ উপলজলা পবরষলির অনুকূলল িরাদ্দকৃত জীপগািী মজলার িাইলর গেনাগেলনর অনুেবত প্রাবপ্তর ললেয 

বনধাৃবরত ছলক তথ্য মপ্ররর্। 

 

উপযুকৃ্ত বিষলয় জানালনা যালে ময, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ ০৫/০১/২০১০ বরিঃ তাবরলখর স্থাসবি/উপ-১/যানিাহন-১/২০০৯/০৪ নং স্মারলক 

জাবরকৃত উপলজলা পবরষলির গািী ব্যিহার ও জ্বালানী সংক্রান্ত পবরপলত্র উপলজলার িাইলর গািী গেনাগেলনর বিষলয় বনেরূপ বনলিশৃনা 

রলয়লছ: 

 

'অনুিঃ -ঙ: সাধারর্ভালি উপলজলার এলাকার িাইলর গািী ব্যিহার করা যালি না। তলি সরকাবর কালজ মজলা সিলর বকংিা মজলার এলাকার 

েলধ্য গািী ব্যিহার করা যালি। যবি মকান বিলশষ কারলর্ মজলার িাইলর গািী মনয়ার প্রলয়াজন পলি মসলেলত্র স্থানীয় সরকার বিভালগর 

পূিাৃনুেবত গ্রহর্ করলত হলি।‘ 

 

উবল্লবখত বনলিশৃনােলত উপলজলা পবরষলির জীপ গািী মজলার িাইলর গেনাগেলনর মেলত্র সরকালরর পূিাৃনুেবত প্রাবপ্তর ললেয এতদ্ সংক্রান্ত 

বনধাৃবরত ছলক তথ্য মপ্ররলর্র প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য বনলিশৃক্রলে উক্ত ছক অত্রসালর্ মপ্ররর্ করা হললা। উলল্লখ্য ময, বনধাৃবরত ছকটি এ 

বিভালগর ওলয়িসাইলটও (www.lgd.gov.bd) পাওয়া যালি। 

 

সংযুক্ত: ১ (এক)  ি ৃ(অপর পৃষ্ঠায়)। 

 

(খাবলি পারলভজ খান) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান: ৭১৭১৫৫৩ 

বিতরর্: 

কাযাৃলর্:ৃ 

মিয়ারম্যান 

.................. উপলজলা পবরষি (সকল) 

উপলজলা ....................... মজলা ....................... 

 



স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ উপলজলা পবরষলির অনুকূলল িরাদ্দকৃত জীপগািী মজলার িাইলর 

গেনাগেলনর অনুেবত প্রাবপ্তর আলিিন: 

ক্রবেক  বিষয়   তথ্যাবি 

১.  উপলজলা পবরষলির নাে : 

২. মজলার নাে  : 

৩.  গািী ব্যিহারকারীর নাে, পিিী, ঠিকানা ও : 

 ম ান নম্বর (অব স/িাসা/মোিাইল) 

৪.  গািীর পূর্াৃে মরবজলেশন নম্বর : 

৫. জীপ গািী িাললকর নাে : 

 (িাললকর লাইলসন্স-এর  লটাকবপ সংযুক্ত করলত হলি) 

৬.  প্রস্তাবিত ভ্রেলর্র তাবরখ : 

৭.  গািীটি মজলার িাইলর মনয়ার মযৌবক্তকতা : ক) 

 (িাপ্তবরক/ব্যবক্তগত)   খ) 

     গ) 

      ) 

৮. ক) সিলৃশষ কত তাবরলখ এিং বক প্রলয়াজলন : 

 গাবিটি মজলার িাইলর মনয়া হলয়লছ 

 খ) গািীটি মেরােত/সাবভবৃসং এর মেলত্র : 

 সিলৃশষ কলি এিং মকার্ায় (মজলার িাইলর) 

 মনয়া হলয়লছ 

৯. মজলার িাইলর মনয়ার বিষলয় যর্াযর্ : 

 কর্তপৃলের অনুেবত বছল বক-না 

১০. এ সংক্রান্ত ব্যয়ভার মকান খাত হলত : 

 বেটালনা হলি 

১১. গািী বনলয় মজলার িাইলর অিস্থানকারীর : 

 নাে, পিিী, ঠিকানা ও ম ান নম্বর (যবি 

 র্ালক) 

 

আলিিনকারীর নাে 

পিিী, স্বাের ও সীল 

 

বিলশষ দ্রষ্টব্য: উপলরাক্ত তথ্যাবি যর্াযর্ভালি উলল্লখপূিকৃ আলিিনটি  রওয়াবেংৃলযালগ প্রাবর্তৃ তাবরলখর কেপলে ১০বিন পূলি ৃস্থানীয় সরকার 

বিভাগ (উপলজলা ১ শাখা), িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকায় মপ্ররর্ বনবিত করলত হলি। 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-২ শাখা 

 

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২২.০৯.০৭.০০৭.২০১১-৪২৯  তাবরখ: ০৬ ম ব্রুয়াবর, ২০১২ 

 

বিষয়: উপলজলা পবরষলির সভার মনাটিশ এিং উপলজলা পবরষি সংক্রান্ত সকল বিঠি উপলজলা পবরষলির নালে মিয়া প্রসলে। 

 

উপযুকৃ্ত বিষলয়র মপ্রবেলত এ বিভাগ অিবহত হলয়লছ ময, উপলজলা বনিাৃহী অব সারগর্ পবরষলির সভার মনাটিশ ইসুযসহ বিবভন্ন পলত্রর 

বশলরানালে উপলজলা বনিাৃহী অব সালরর কাযাৃলয় বললখ র্ালকন যা উপলজলা পবরষলির (কাযকৃ্রে িাস্তিায়ন) বিবধোলা, ২০১০-এর ২০ নং 

অনুলেলির পবরপন্থী। 

 

এেতািস্থায়, উপলজলা পবরষলির কাযকৃ্রে এিং পবরষি সংক্রান্ত সকল পত্রাবির বশলরানালে উপলজলা বনিাৃহী অব সালরর কাযাৃলয় না 

বললখ উপলজলা পবরষলির নালে বলখার জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

 

(মোিঃ আকরাে-আল-মহালসন) 

উপসবিি (উপলজলা) 

ম ান: ৭১৬১৪৮৯ 

 

বিতরর্: কাযাৃলর্-ৃ 

উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল) 

....................... উপলজলা, ................মজলা 

 

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২২.০৯.০৭.০০৭.২০১১-৪২৯  তাবরখ: ০৬ ম ব্রুয়াবর, ২০১২ 

 

সিয় অিগবতর জন্য অনুবলবপ: 

১. কবেশনার (সকল), ................... বিভাগ 

২. োননীয় েন্ত্রীর একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

৩. মজলা প্রশাসক (সকল) ..................মজলা 

৪. মিয়ারম্যান (সকল), .................. উপলজলা পবরষি, .................. মজলা 

৫. সবিি েলহািলয়র একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ 

৬. োননীয় প্রবতেন্ত্রীর একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

৭. কবম্পউটার মপ্রাগ্রাোর, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওলয়ি সাইলট মিয়ার জন্য অনুলরাধ করা হললা) 

 

 

(মোিঃ আকরাে-আল-মহালসন) 

উপসবিি (উপলজলা) 

 

 

  



অতীি জরুবর 

গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

www.lgd.gov.bd 
 

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০২৫.০০.০০.০০৬.২০১০-১০০  তাবরখ: ৫ োি,ৃ ২০১২ 

পবরপত্র 

 

বিষয়: িবহিঃিাংলালিশ ছুটির প্রস্তাি সম্ববলত আলিিলনর সালর্ বিগত ১ (এক) িছলর মভাগকৃত িবহিঃিাংলালিশ ছুটির তথ্য মপ্ররর্। 

 

উপযুকৃ্ত বিষলয় আবিষ্ট হলয় জানালনা যালে ময, উপলজলা পবরষি (মিয়ারম্যান, ভাইস মিয়ারম্যান, সিস্য ও েবহলা সিস্যগলর্র ছুটি) 

বিবধোলা, ২০১০ এর বিবভন্ন ধারায় বিবভন্ন প্রকার ছুটি মভালগর প্রাপ্যতা ও তা মভাগ করার বিধান বিধৃত রলয়লছ। িবহিঃিাংলালিশ ছুটি মভালগর 

ললেয এতদ্ সম্পবকৃত প্রস্তাি েন্ত্রর্াললয় মপ্ররর্কালল বনধাৃবরত  রে পূরর্পূিকৃ িাবহত তথ্য মপ্ররলর্র বনলিশৃনা রলয়লছ। উক্ত  রলের ৯ নম্বর 

ক্রবেলক উবল্লবখত ‘িলবত পবঞ্জকা িলষ ৃ বিলিশ ভ্রেলর্র বিিরর্’ িাকযটির স্থলল ‘বিগত ১ (এক) িছলরর বিলিশ ভ্রেলর্র বিিরর্’ িাকযটি 

প্রবতস্থাবপত হলি। বনধাৃবরত ছলকর অন্যান্য ক্রবেক, উপ-ক্রবেক ও তৎসংবশষ্ট বিষয়াবি অপবরিবততৃ র্াকলি। 

 

এেতািস্থায়, উপলরাবল্লবখত বিবধোলার সংবিষ্ট ধারা অনুসালর বিলিশ ভ্রেলর্র ললেয িবহিঃিাংলালিশ ছুটির আলিিন অনুলোিলনর 

জন্য েন্ত্রর্াললয় মপ্ররর্কালল বিষয়টি যর্াযর্ভালি পবরপালনপূিকৃ তৎসংবিষ্ট তথ্যসহ কাগজপত্র মপ্ররলর্র জন্য অনুলরাধ করা হললা 

 

 

(খাবলি পারলভজ খান) 

উপসবিি 

ম ান: ৭১৭১৫৫৩ 

 

বিতরর্: তাবরখ: ৫ োি,ৃ ২০১২ 

কাযাৃলর্-ৃ 

১. মিয়ারম্যান (সকল), ................. উপলজলা পবরষি  

উপলজলা ....................... মজলা ....................... 

২. ভাইস মিয়ারম্যান (সকল), ................. উপলজলা পবরষি, ....................... মজলা 

 

অনুবলবপ: (অিগবতর জন্য) 

১. মজলা প্রশাসক (সকল), .................. মজলা 

২. উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল), .................. উপলজলা, .................. মজলা 

৩. সবিি েলহািলয়র একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-২ শাখা 

 

স্মারক নং: ৪৬.০৪৫.০২২.০৯.০২.০০২.২০১১-৮৫৭ তাবরখ: ০৪ জুলাই ২০১২ 

 

বিষয়: মিসরকাবর প্রবতষ্ঠালনর মকান কেকৃতাৃ/কেিৃারী িা অন্য মকান সিস্য উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যান/ভাইস মিয়ারম্যান বনিাৃবিত 

হইলল তাহালির সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠালনর িার্করী িহাল রাখা। 

 

উপযুকৃ্ত বিষলয়র মপ্রবেলত আবিষ্ট হলয় জানালনা যালে ময মিসরকাবর প্রবতষ্ঠালনর মকান কেকৃতাৃ/কেিৃারী িা মকান সিস্য উপলজলা 

পবরষলির মিয়ারম্যান/ভাইস মিয়ারম্যান পলি বনিাৃবিত হইলল সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠালনর িার্করী হইলত পিতযাগ না কবরয়া মসই প্রবতষ্ঠালনর পবরিালনা 

পযলৃির বনকট হলত বিনা মিতলন ছুটি েঞ্জুর সালপলে উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যান/ভাইস মিয়ারম্যান পলি িহাল র্াবকলত পাবরলিন। তলি 

ময প্রবতষ্ঠালনর সবহত বতবন সম্পৃক্ত আলছন (বিনা মিতলন) মস প্রবতষ্ঠান উপলজলা পবরষলির স্বার্ ৃসংবিষ্ট মকান কাযকৃ্রলের সবহত জবিত হলি 

না। 

 

এে কাজী এেিাদুল ইসলাে 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান ৪ ৭১৭৩০৫৮ 

বিতরর্: কাযাৃলর্-ৃ 

 মিয়ারম্যান (সকল), 

 ................. উপলজলা পবরষি  

....................... মজলা 

 

স্মারক নং: ৪৬.০৪৫.০২২.০৯.০২.০০২.২০১১-৮৫৭ তাবরখ: ০৪ জুলাই ২০১২ 

 

সিয় জ্ঞাতালর্:ৃ 

(১) কবেশনার (সকল), ....................... বিভাগ। 

(২) মজলা প্রশাসক (সকল), ....................... মজলা। 

(৩) উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল), ................. উপলজলা, .............. মজলা। 

(৪) ভাইস মিয়ারম্যান (সকল), .................. উপলজলা পবরষি, .............. মজলা। 

 

এে কাজী এেিাদুল ইসলাে 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

 

 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-২ শাখা 

www.lgd.gov.bd 
 

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০০১.০৮.০২.০০২.২০১২-১০২০  তাবরখ: ২৩ মসলেম্বর ২০১২ 

 

বিষয়: উপলজলা পবরষলির অবেট আপবে বনস্পবেকরর্। 

 

উপযুকৃ্ত বিষলয় জানান যালে ময, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্াললয়র উপর িাংলালিলশর েহা বহসাি বনরীেক ও 

বনয়ন্ত্রলকর িাবষকৃ প্রবতলিিন ১৯৯৮-৯৯ এিং সৃবষ্টকাল হলত হালনাগাি অবগ্রে অবেট আপবে বনষ্পবের ললেয এ বিভালগর অবেট-১ শাখা 

কর্তকৃ বনেিবর্তৃ ২টি পৃর্ক ছক প্রর্য়ন করা হলয়লছ: 

ছক-১ 

(উপলজলা পবরষি ও উপলজলা প্রলকৌশলীর িপ্তলরর সৃবষ্টকাল হলত হালনাগাি অবনষ্পন্ন অবগ্রে অবেট আপবে সম্পবকৃত) 

আপবের সাল অনুলেি নম্বর আপবের বশলরানাে আপবের ধরন 

(সাধারর্/অবগ্রে/খসিা) 

সংবিষ্ট অবেট অবধিপ্তর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

ছক-২ 

(১৯৯৮-৯৯ প্রবতলিিলন উবল্লবখত অবেট আপবের জিাি/কাযপৃত্র) 

আপবের সাল অনুলেি নম্বর আপবের বশলরানাে ও 

বিস্তাবরত বিিরর্ 

সংবিষ্ট িপ্তলরর জিাি েন্ত্রর্াললয়র 

সুপাবরশ/েতােত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 

এেতািস্থায়, এ েন্ত্রর্াললয়র উপর িাংলালিলশর েহা বহসাি বনরীেক ও বনয়ন্ত্রলকর ১৯৯৮-৯৯ অর্ ৃিছলরর িাবষকৃ প্রবতলিিলন উবল্লবখত 

সংবিষ্ট অবেট আপবে বনস্পবের ললেয তথ্যাবি ২নং ছলক এিং সৃবষ্টকাল হলত হালনাগাি অবগ্রে অবেট আপবে বনস্পবের ললেয জিাি/কাযপৃত্র 

১নং ছলক স্থানীয় সরকার বিভালগর যুগ্মসবিি (অবেট) িরাির জরুবরবভবেলত মপ্ররলর্র জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

 

(মোিঃ আলী আকির 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান: ৭১৭৩০৫৮) 

বিতরর্: কাযাৃলর্-ৃ 

১. মিয়ারম্যান (সকল) 

উপলজলা পবরষি, .................. 

২. উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল) 

উপলজলা ......................., মজলা ................ 

 

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০০১.০৮.০২.০০২.২০১২-১০২০  তাবরখ: ২৩ মসলেম্বর ২০১২ 

 

অনুবলবপ (সিয় জ্ঞাতালর্)ৃ: 

১. মজলা প্রশাসক (সকল), ............. মজলা। 

২. বসবনয়র সহকারী সবিি (অবেট-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

৩. যুগ্মসবিৰ (অবেট) েলহািলয়র ব্যবক্তগত কেকৃতাৃ, স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

(মোিঃ আলী আকির) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 
  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

নং- ৪৬.০৪৬.০২২.০০.০০.০০২.২০১২-৬৯২  তাবরখ: ০৯ বেলসম্বর, ২০১২ 

অব স আলিশ 

আবিষ্ট হলয় উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যান/ভাইস মিয়ারম্যানগলর্র ভ্রেনভাতা ও দিবনক ভাতার হার এিং এর অনুলোিনকারী কর্তপৃে 

বনধাৃরর্ বিষলয় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ ০৯.১০.২০১১ তাবরলখর ৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০৪.২০০৯-৫৩৫ নং অব স আলিলশর 

অনুবৃবেক্রলে এতদ্ সংক্রান্ত বিষলয় অর্ ৃ বিভালগর ২১.১১.২০১২ তাবরলখর ০৭.০০.০০০০.১২৯.০০.০২৬.১২-৯৯ নং স্মারলকর বনলিশৃনা 

মোতালিক বনলোক্তভালি আলিশ পুনিঃজারী করা হললা: 

(ক) উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান এিং ভাইস মিয়ারম্যানগলর্র জন্য বনলোক্তভালি দিবনক ভাতা ও ভ্রেন ভাতা বনধাৃরর্ করা হললা: 

ক্রবেক ভাতার নাে  অর্ ৃবিভালগর সুপাবরশকৃত হার েন্তব্য 

     

   মিয়ারম্যান, উপলজলা পবরষি ভাইস মিয়ারম্যান, 

উপলজলা পবরষি 

 

১ দিবনক ভাতা 

(Daily 

Allowance) 

 ৬২৫/- টাকা ৫০০/-টাকা ব্যয় িহুল স্থালনর জন্য (ঢাকা, 

নারায়র্গঞ্জ, িট্টগ্রাে, খুলনা, রাজশাহী, 

িবরশাল এিং বসললট শহলরর জন্য) এ 

ভাতা ৩৩% অবধক হালর প্রাপ্য হলিন 

২ ভ্রেন ভাতা 

(Travel 

Allowance) 

(ক) সিক 

পলর্ 

প্রবত বকললাবেটার ১.২৫ টাকা। 

এ হার সেগ্র সিক পলর্ 

প্রলযাজয হলি। 

প্রবত বকললাবেটার ১.২৫ 

টাকা। এ হার সেগ্র 

সিক পলর্ প্রলযাজয 

হলি। 

 

  (খ) 

মরন/স্টীোর/ 

জাহালজ 

শীতাতপ বনয়বন্ত্রত মের্ী (এবস) প্রাপ্য 

হলিন। 

এ মেলত্র পর্ভািা ভাতা প্রকৃত ভািার 

১.৫ হালর হলি।  

শীতাতপ বনয়বন্ত্রত মের্ীর ভ্রেন 

ব্যতীত অন্য মের্ীর ভ্রেলনর মেলত্র 

পর্ভািা ভাতা প্রকৃত ভািার ১.৮ 

হালর হলি। 

নন-এবস প্রাপ্য 

হলিন। এ মেলত্র 

পর্ভািা ভাতা 

প্রকৃত ভািার ১.৮ 

হালর হলি 

 

  (গ) বিোলন 

ভ্রেন 

(মিলশর 

অভযন্তলর) 

Economy Class প্রাপ্য 

হলিন। এ মেলত্র প্রিে বিোন 

ভািার সালর্ ২০% 

আনুষংবগক খরি প্রাপ্য হলিন। 

প্রাপ্য হলিন না  

 

তলি শত ৃর্ালক ময, 

* উক্ত ভ্রেন ভাতা/দিবনক ভাতা শুধুোত্র সরকাবর ও জনস্বালর্ ৃভ্রেলর্র জন্য প্রলযাজয হলি; 

* সরকাবর যানিাহন ব্যিহার করা হলল ভ্রেন ভাতা প্রাপ্য হলিন না। তলি দিবনক ভাতা প্রাপ্য হলিন; 

* উক্ত ভ্রেন ভাতা/দিবনক ভাতা উপলজলা পবরষলির রাজস্ব তহবিল হলত বনিাৃহ করলত হলি। এলত সরকালরর মকান আবর্কৃ সংলিষ র্াকলি 

না; এিং 

* সুবনবিষৃ্টভালি উলল্লখ মনই এেন সি মেলত্র ভ্রের্ ভাতা ও দিবনক ভাতা সংক্রান্ত সরকাবর কেকৃতাৃলির জন্য প্রলযাজয বিবধ/বিধান যর্াযর্ভালি 

অনুসরর্ করলত হলি। 

 

(খ) উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যান ও ভাইস মিয়ারম্যানগর্ এ সম্পবকৃত বিল উপলজলা পবরষি কর্তকৃ অনুলোিলনর ব্যিস্থা গ্রহর্ করলিন। 

 

(এনামুল হািীি) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ানিঃ ৯৫৬২২৪৭ 



নং- ৪৬.০৪৬.০২২.০০.০০.০০২.২০১২-৬৯২  তাবরখ: ০৯ বেলসম্বর, ২০১২ 

  

 

অনুবলবপ (কাযাৃলর্)ৃ: 

১. মিয়ারম্যান (সকল) 

....................... উপলজলা পবরষি 

................ মজলা 

২. উপলজলা বনিাৃহী অব সার 

....................... উপলজলা পবরষি 

................ মজলা 

৩. ভাইস মিয়ারম্যান (সকল) 

....................... উপলজলা পবরষি 

................ মজলা 

৪. মজলা বহসািরের্ কেকৃতাৃ (সকল) 

................ মজলা 

৫. উপলজলা বহসািরের্ কেকৃতাৃ (সকল) 

উপলজলা ................, মজলা ................ 

 

অনুবলবপ (সিয় জ্ঞাতালর্)ৃ: 

১. সবিি 

অর্ ৃবিভাগ, অর্ ৃেন্ত্রর্ালয় 

িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা 

(দিঃ আিঃ- বসিঃ সহিঃ সবিি, রাোয়ে প্রবতষ্ঠান শাখা-১) 

২. কবেশনার (সকল) 

....................... বিভাগ 

৩. মজলা প্রশাসক 

....................... (সকল) 

৪. সবিি েলহািলয়র একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা। 

৫. প্রধান বহসাি রের্ কেকৃতাৃ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মেৌিাক টাওয়ার (১১ তলা), ৮৩/বি, বনউ সারৃ্কলার মরাে, োবলিাগ, ঢাকা। 

 

(এনামুল হািীি) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

 

 

  



 গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার  অভীি জরুবর 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

 

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০০৪.২০১১-২৩৯ তাবরখ: ০৩ োি,ৃ ২০১৩ 

 

বিষয়: উপলজলা পবরষলির গাবি ব্যিহার ও জ্বালানী সরিরাহ সংক্রান্ত পবরপলত্রর বনলিশৃনা যর্াযর্ভালি অনুসরর্ ব্যর্তৃায় ব্যিস্থা গ্রহর্ প্রসংলগ। 

সূত্র: ১-স্থানীয় সরকার বিভালগর স্মারক নং- স্থাসবি/উপ-১/যানিাহন-১/২০০৯/০৪; তাবরখ- ০৫ জানুয়াবর, ২০১০। 

২. স্থানীয় সরকার বিভালগর স্মারক নং- স্থাসবি/উলজ-১/যানিাহন-১/২০০৯/২৬০; তাবরখ- ০২ মে, ২০১১। 

উপযুকৃ্ত বিষলয় সূত্রস্থ স্মারলকর প্রবত তার দবষ্ট আকষরৃ্পূিকৃ জানালনা যালে ময, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ উপলজলা পবরষিসমূলহর 

অনুকূলল িরাদ্দ/সরিরাহকৃত গাবি ব্যিহার ও জ্বালানী সরিরাহ সংক্রান্ত বিদ্যোন পবরপলত্রর অনুলেি (ঙ, ি, ঞ ও ে)-মত বনেরূপ উলল্লখ রলয়লছ: 

'অনুিঃ-ঙ: সাধারর্ভালি উপলজলা এলাকার িাবহলর গািী ব্যিহার করা যালিনা ৷ তলি সরকাবর কালজ মজলা সিলর বকংিা মজলার এলাকার 

েলধ্য গািী ব্যিহার করা যালি। যবি মকান বিলশষ কারলর্ মজলার িাবহলর গািী মনয়ার প্রলয়াজন পলি মসলেলত্র স্থানীয় সরকার বিভালগর 

পূিাৃনুেবত গ্রহর্ করলত হলি।' 

'অনুিঃ-ি: উপলজলা পবরষলির জীপগািী মকান ব্যবক্তগত কালজ ব্যিহার করা যালি না।' 

'অনুিঃ-ঞ: অব স সেলয়র পর বনধাৃবরত গ্যালরজ/স্থান ব্যতীত অন্য মকার্াও গািী রাখা যালি না। বনধাৃবরত গ্যালরজ/স্থান ব্যতীত অন্যত্র 

রাখার  লল গািীর মকান েবত/চুবর হলল বযবন রাখললন বতবন ব্যবক্তগতভালি িায়ী হলিন এিং তার বনকট হলত েবতপূরর্ আিায় করা 

হলি।' 

'অনুিঃ-ে: এই পবরপলত্রর ময মকান বিধান লং নকারীলক ব্যবক্তগতভালি িায়ী করা হলি।' 

 

০২. ইিাবনং লেয করা যালে ময, মকান মকান উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান সরকালরর পূিাৃনুলোিন গ্রহর্ না কলর উপলজলা পবরষলির 

অনুকূলল িরাদ্দকৃত জীপগাবি বিদ্যোন পবরপলত্র উবল্লবখত বনলিশৃনা উলপো কলর মজলার িাইলর বনলয় যালেন এিং অিস্থান করলছন। 

ইলতাপূলি ৃসূত্রস্থ স্মারলকর োধ্যলে বনলিশৃনা প্রিান করা সলত্ত্বও এ বিষলয় মকান উন্নবত হলে না। যা অনবভলপ্রত, অনাকাবঙ্খত এিং 

বিদ্যোন পবরপলত্রর পবরপন্থী। 

০৩. স্থানীয় সরকার বিভাগ হলত জারীকৃত বিদ্যোন পবরপত্র অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভালগর অনুেবত ব্যবতলরলক উপলজলা পবরষলির 

অনুকূলল িরাদ্দকৃত জীপগাবি মজলার িাইলর মনয়া হলল এিং বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভালগর দবষ্টলগাির হলল তাৎেবর্কভালি 

আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহর্ করা হলি েলে ৃসরকার বসদ্ধান্ত গ্রহর্ কলরলছ। 

০৪. এেতািস্থায়, স্থানীয় সরকার বিভাগ হলত জারীকৃত বিদ্যোন পবরপত্র অনুযায়ী স্থানীয় সরকার বিভালগর অনুেবত ব্যবতলরলক উপলজলা 

পবরষলির অনুকূলল িরাদ্দকৃত জীপগাবি মজলার িাইলর না মনয়ার জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। অন্যর্ায় পবরপত্র লং ন কলর 

গাবি ব্যিহারকারীর বিরুলদ্ধ আইনানুগ ব্যিস্থা গ্রহর্ করা হলি। 

০৫. বিষয়টি অতীি জরুবর। 

(মোিঃ সবুর মহালসন) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ানিঃ ৯৫৬২২৪৭ 

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০০৪.২০১১-২৩৯ তাবরখ: ০৩ োি,ৃ ২০১৩ 

অনুবলবপ: 

১. েহা পুবলশ পবরিশকৃ, পুবলশ সির িপ্তর, ঢাকা। 

২.  কবেশনার (সকল), ................................ বিভাগ। 

৩.  পুবলশ কবেশনার (সকল), ................................ বিভাগ। 

৪.  মজলা প্রশাসক (সকল), ................................... মজলা (তার অবধলেত্রভক্ত উপলজলা পবরষিসমূলহর জীপগাবি অননুলোবিতভালি 

মজলার িাইলর মনয়া হলল মস বিষলয় তাৎেবর্কভালি প্রবতলিিন স্থানীয় সরকার বিভালগ মপ্ররলর্র জন্য অনুলরাধ করা হললা)। 

৫.  পুবলশ সুপার (সকল), ................................... মজলা। 

৬.  উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল), ................. উপলজলা, ................ মজলা । 

৭.  ভাইস মিয়ারম্যান (পুরুষ/েবহলা), সকল ....................... উপলজলা ................ মজলা। 

৮. মজলা/উপলজলা বহসািরের্ কেকৃতাৃ (সকল), ................ উপলজলা, ................ মজলা। 

(মোিঃ সবুর মহালসন) 

বসবনয়র সহকারী সবিি  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

পুরাতন সাংসে ভবন 

ঢাকা 

পত্র সাংখ্যা ০৩.০৯২.০০২.০০.০০.০৩৭.২০১৩-৩১১ তাররখ: ১৩/১২/২০১৩ 

রবষয়: “উপদজলা পররষদে রারত্রকালীন রনরাপত্তা ব্যবস্থা জজারোরকরণ” রবষদয় Governance Innovation Unit (GIU) এর সুপাররশ। 

আধুরনক জনপ্রশাসন নাগররক জকরিক (Citizen centric), দ্রুততম সমদয় এবাং স্বল্প খরদে কাাংরখত জসবা প্রোদনর মাধ্যদম জনগদণর 

জীবনর্াত্রার মাদনান্নয়নই এর মূল লক্ষ্য। মানবসম্পে উন্নয়দন পাবরলক জসক্টদর innovation culture সৃরির গুরুত্ব অনুধাবন কদর সম্প্ররত 

GIU এর উদযাদগ Innovation Concept & Practice of Government Officials শীষ যক একটি জকাদস যর আদয়াজন করা হয়। উক্ত 

প্ররশক্ষ্দণর েলগত আদলােনা পদব য রবরভন্ন েল কর্তযক রবরভন্ন সমস্যা ও এর সমাধানকদল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। ২৯/১০/২০১৩ তাররদখর 

প্ররশক্ষ্দণ একটি েল উপদজলা পররষদের অপর্ যাপ্ত রনরাপত্তা ব্যবস্থা জরনত সমস্যা রনরসদন সুরেরিত মতামত উপস্থাপন কদর। রবষয়টির গুরুত্ব 

রবদবেনা কদর পরবতী GIU কর্তযক আরও পর্ যাদলােনা ও রবদেষণ কদর এর ফলাফল ও সমাধানকদল্প রনম্নবরণ যত সুপাররশসমূহ রেরিত করা 

হয়: 

“উপদজলা পররষদের রারত্রকালীন রনরাপত্তা ব্যবস্থা জজারোরকরণ” 

ক) উপদজলা পররষদের অপর্ যাপ্ত রনরাপত্তা ব্যবস্থার কারণসমুহ: 

১। উপদজলা পররষদে প্রদয়াজদনর তুলনায় স্বল্প সাংখ্যক ননশ প্রহরী; 

২। শুন্য পে; 

৩। ননশপ্রহরীদক েপ্তদরর অন্য কাদজ রনদয়ারজত করা; 

৪। ননশপ্রহরীগদণর োরয়দত্ব সমন্বয়হীনতা; 

৫। মরনটররাং এর অভাব; 

৬। অদনক উপদজলা পররষদের সীমানা প্রােীর না থাকা; 

৭। রারত্রকালীন সমদয় উপদজলা পররষদে জনগদণর অবাধ েলােল; 

খ) বরণ যত কারদণ উদ্ভুত সমস্যাসমুহ: 

১। স্বল্প সাংখ্যক প্রহরীর কারদণ জসবার মান র্থার্থ না হওয়া; 

২। পররষদে চুরর ডাকারত ও নাশকতামূলক ঘটনার সম্ভাবনা বৃরি; 

৩। সরকারর সম্পদের রনরাপত্তাহীনতা; 

গ) “উপদজলা পররষদে অপর্ যাপ্ত রনরাপত্তা ব্যবস্থা” সমাধান কদল্প প্ররশক্ষ্ণকাদল প্রাপ্ত GIU কর্তক সুপাররশকৃত প্রস্তাবসমূহ রনম্নরূপ: 

১। উপদজলা পররষদের প্ররতটি কার্ যালয় রনদয়াগপ্রাপ্ত ননশপ্রহরীদের সমরন্বত তারলকা প্রস্তুত কদর তাদের মদধ্য োরয়ত্ব বণ্টন; 

২। োরয়ত্ব পালনকারী ননশপ্রহরীগণদক রনয়রমতভাদব তাদের করণীয় সম্পদকয রিরফাং প্রোন; 

৩। ননশপ্রহরীগদণর কাদজর মরনটররাং। এ জক্ষ্দত্র উপদজলা আনসার রভরডরপ কম যকতযাদের োরয়ত্ব জেয়া জর্দত পাদর। 

৪। স্থানীয় থানার সাদথ রারত্রকালীন ও সাব যক্ষ্রণক জর্াগাদর্াদগর জন্য একটি রনরে যি জটরলদফান/দমাবাইল নাম্বার ব্যবহার; 

৫। পাহারায় রনদয়ারজত প্রহরীগদণর মদনাবল ও সাহস বৃরির জন্য স্থানীয় থানায় টহল েল তাদের রনয়রমত টহদলর অাংশ রহদসদব 

উপদজলা পররষদে রারত্রকালীন সময় ১/২ বার টহল জেয়া; 

৬। ননশপ্ররহররগণদক উপদজলা রনব যাহী অরফসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কম যকতযা, টহদল োরয়ত্ব প্রাপ্ত পুরলশ কম যকতযা ও আনসার রভরডরপ 

কম যকতযার সাদথ জর্াগাদর্াদগর জন্য তাদের নাম্বার জারনদয় রাখা; 

 ) উপলরাক্ত ব্যিস্থা গ্রহলর্র  লল প্রাপ্ত সুবিধাবি: 

১। উপলজলা পবরষলির সকল িপ্তলরর দনশ প্রহরীলির বনলয় সেবন্বত তাবলকােলত িাবয়ত্ব পাললনর ব্যিস্থা করলল দনশ প্রহরীর 

স্বল্পতা দূর হলি। মসিার োন ও কালজ আন্তবরকতা বৃবদ্ধ পালি এিং মসিার োলন সন্তুবষ্ট বনবিত হলি; 

২। সরকাবর কাযাৃললয়র সম্পলির বনরাপো বৃবদ্ধ পালি ও বনবিত হলি; 

৩। সরকাবর সম্পি েবত ও নাশকতা হলত রো পালি; 

৪। সকল পযাৃলয় দনশ প্রহরীলির কালজর প্রবত িাবয়ত্বলিাধ দতবর হলি। 



উপলর িবর্তৃ প্রস্তািটি িাস্তিায়লন অবতবরক্ত মলাকিল বনলয়াগ/আউট মসাবসংৃ এর জন্য মকান অর্ ৃব্যয় হলিনা। বকন্তু প্রবতটি উপলজলা 

পবরষলির বনরাপো ব্যিস্থা বনবিত হলি এিং মসিার োন বৃবদ্ধ পালি। একই সালর্ প্রস্তািটি স্বল্প সেলয় িাস্তিায়নলযাগ্য। িতেৃালন 

বিদ্যোন উপলজলা পবরষি কাঠালোর আওতায় বিবভন্ন কাযাৃললয় ময কজন দনশপ্রহরী কেরৃত আলছ, এলির সকললক বনলয় একটি 

সেবন্বত িাবয়ত্ব পাললনর ব্যিস্থা গ্রহর্ করলল, উপলজলা পবরষলির রাবত্রকালীন বনরাপো ব্যিস্থা মজারিারকরর্ সম্ভি হলি িলল 

GUI দঢ়ভালি বিশ্বাস কলর। 

এেতািস্থায় প্রস্তািটির গুরুত্ব বিলিিনালন্ত, এটি িাস্তিায়লন োঠ পযাৃলয় প্রলয়াজনীয় বনলিশৃনা প্রিানসহ, যর্াযর্ পিলেপ গ্রহর্পূিকৃ 

এ কাযাৃলয়লক অিবহতকরলর্র জন্য বনলিশৃক্রলে সানুগ্রহ অনুলরাধ করা হললা। 

 

মোহােি নাবভি শব উল্লাহ 

পবরিালক 

গভলর্নৃ্স ইলনালভশন ইউবনট 

ম ান: ৯১৩১৮৫৪,  যাক্স: ৯১৩১১৮৬৯ 

e-mail: innovation@pmo.gov.bd 

সবিি 

স্থানীয় সরকার বিভাগ, 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয়, 

িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা। 

 

অনুবলবপ (মজযষ্ঠতার ক্রোনুসালর নয়): 

১। েবন্ত্রপবরষি সবিি, েবন্ত্রপবরষি বিভাগ, িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা 

২। বসবনয়র সবিি, জনপ্রশাসন েন্ত্রর্ালয়, িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা 

৩। অবতবরক্ত সবিি, জনপ্রশাসন েন্ত্রর্ালয় ও জাতীয় প্রকল্প পবরিালক, CSCMP িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা 

৪। পবরিালক (প্রশাসন), প্রধানেন্ত্রীর কাযাৃলয়, ঢাকা 

৫। মুখ্য সবিলির একান্ত সবিি, প্রধানেন্ত্রীর কাযাৃলয়, ঢাকা 

৬। বসবনয়র সবিলির একান্ত সবিি, প্রধানেন্ত্রীর কাযাৃলয়, ঢাকা 

৭। জনাি পালনাস বলভালরকস, প্রলজক্ট ম্যালনজার, বসএসবসএেবপ, ৬৩, বনউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০ 

৮। োননীয় প্রধানেন্ত্রীর আন্তজৃাবতক বিষয়ক উপলিষ্টা েলহািলয়র একান্ত সবিি, প্রধানেন্ত্রীর কাযাৃলয়, ঢাকা 

৯। উপ-পবরিালক (সকল), বজআইইউ, প্রধানেন্ত্রীর কাযাৃলয়, ঢাকা 

১০। ব্যবক্তগত কেকৃতাৃ, েহাপবরিালক গভলর্নৃ্স ইলনালভশন ইউবনট, প্রধানেন্ত্রীর কাযাৃলয়, ঢাকা 

১১। অব স কবপ 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

উপদজলা-১ শাখা 

স্মারক নাং- ৪৬.০৪৬.০১৫.০০.০০.০০৪.২০১২-৯৮ তাররখ: ২৬ জানুয়ারী, ২০১৪ 

রবষয়ঃ উপদজলা পররষদে রারত্রকালীন রনরাপত্তা বাবস্থা জজারোরকরণ রবষদয় Governance Innovation Unit (GIU) এর সুপাররশ। 

 

সূত্রঃ প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়- এর স্মারক নাং- ০৩. ০৯২. ০০২. ০০. ০০. ০৩৭. ০২১৩-৩১১; তাররখঃ ৩১ রডদসম্বর ২০১৩  

 

উপর্য যক্ত রবষদয় সূত্রস্থ পদত্রর জপ্ররক্ষ্দত জানাদনা র্াদে জর্, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় হদত প্রাপ্ত পদত্রর ছায়ারলরপ (সাংলগ্নীসহ) এতেসদে 

জপ্ররণ করা হদলা। পদত্র বরণ যত উপদজলা পররষদে রারত্রকালীন রনরাপত্তা ব্যবস্থা জজারোরকরণ সম্পরকযত সুপাররশ প্রস্তাব অনুর্ায়ী তাঁর জজলার 

সকল উপদজলা পররষেসমূহদক সকল প্রদয়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহদণর রনদে যশনা প্রোদনর জন্য রনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা। 

 

 

জমাঃ সবুর জহাদসন 

উপ-সরেব 

জফানঃ ৯৫৬২২৪৭ 

জজলা প্রশাসক (সকল) 

............দজলা 

 

অনুরলরপ: 

১। পররোলক, Governance Innovation Unit, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, জতজগাঁও, ঢাকা। 

২। জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল)............উপদজলা.........দজলা। 

৩। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল).........উপদজলা.........দজলা। 

 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

স্মারক নাং- ৪৬.০৪৬.০১৫.০০.০০.০০৪.২০১২-১৫৮ তাররখঃ ১১ জফব্রুয়ারর, ২০১৪ 

রবষয়: উপদজলা পররষদের ভবন, মূল্যবান সরঞ্জাম, েরললপত্র এবাং অন্যান্য সামগ্রী রাদতর জবলা রনরাপদে রাখা। 

উপর্য যক্ত রবষদয়র জপ্ররক্ষ্দত জানাদনা র্াদে জর্, সকল উপদজলা পররষদের ভবন, মূল্যবান সরঞ্জাম, েরললপত্র এবাং অন্যান্য সামগ্রী 

রাদতর জবলা রনরাপদে রাখার জন্য উপদজলা রনব যাহী অরফসাদরর কার্ যালয়, উপদজলা মাধ্যরমক রশক্ষ্া অরফস এবাং উপদজলা প্রদকৌশল অরফদসর 

ননশ প্রহরী/গাড যসহ হস্তািররত রবভাগ/েপ্তদরর ননশপ্রহরী/গাড যদের (র্রে থাদক) রনদয় উপদজলা পররষদের জেয়ারম্যান ও রনব যাহী অরফসার কর্তযক 

জকিীয়ভাদব জরাস্টার নতরীর মাধ্যদম োরয়ত্ব প্রোদনর জন্য রনদে যশ ক্রদম অনুদরাধ করা হদলা। 

 

(দমাঃ সবুর জহাদসন)  

উপ-সরেব 

জফানঃ ৯৫৬২২৪৭ 

১. জেয়ারম্যান (সকল) 

........................... উপদজলা পররষে 

........................... জজলা। 

২. উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল) 

 ........................... উপদজলা, ........................ জজলা। 

 

অনুরলরপঃ 

১. জজলা প্রশাসক (সকল), .............................. জজলা। 

২. সরেব মদহােদয়র একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

 

 

  



অতীি জরুবর 

গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

 

স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২ -১০৫৭ তাবরখ: ০২ নলভম্বর, ২০১৪ 

 

বিষয়: “স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূলহর জন্য উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন সংক্রান্ত বনলিবৃশকা” মপ্ররর্। 

 

উপযুকৃ্ত বিষলয়র মপ্রবেলত “স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূলহর জন্য উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন সংক্রান্ত বনলিবৃশকা” এতদ্ সলে 

মপ্ররর্ করা হললা। বনলিবৃশকা অনুযায়ী পঞ্চিাবষকৃ উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রর্য়ন কলর আগােী ৩১ োি ৃ২০১৫ এর েলধ্য স্থানীয় সরকার বিভালগ 

মপ্ররর্ বনবিতকরলর্র জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

 

সংযুবক্ত: “স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূলহর জন্য উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন সংক্রান্ত বনলিবৃশকা” ১৪ পাতা। 

 

(মো: সবুর মহালসন) 

উপসবিি 

ম ানিঃ ৯৫৬২২৪৭ 

১. মিয়ারম্যান (সকল) 

………………… উপলজলা পবরষি 

……………… মজলা। 

২. উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল) 

………………… উপলজলা……………………. মজলা। 

 

অনুবলবপ: 

১. েবন্ত্রপবরষি সবিি, েবন্ত্রপবরষি বিভাগ। 

২. কবেশনার (সকল), ..................................বিভাগ। 

৩. পবরিালক (সকল) স্থানীয় সরকার, .................................. বিভাগ। 

৪. মজলা প্রশাসক (সকল), .............................. মজলা। 

৫. উপ-পবরিালক (সকল), স্থানীয় সরকার বিভাগ ..................................  মজলা। 

৬. বসবনয়র সবিি েলহািলয়র একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা। 

 

  



স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূলহর জন্য উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন সংক্রান্ত বনলিবৃশকা 

 সীবেত সম্পলির সুষে ও িে ব্যিহালরর োধ্যলে অভীষ্ট লেয অজৃলনর প্রকৃষ্ট পর্ হলে একটি  লপ্রসূ পবরকল্পনা। উপবনলিবশক শাসলনর 

নাগপাশ মর্লক মুক্ত হওয়ার পর মর্লকই অন্য উন্নয়নশীল মিশগুললার েলতা িাংলালিশও পঞ্চিাবষকৃ ও িাবষকৃ পবরকল্পনার সলে পবরবিত 

হয়। বিলশষত স্বাধীনতার পর ১৯৭২-৭৩ সাল মর্লক অতযন্ত শবক্তশালী পবরকল্পনা কবেশন গঠন কলর পবরকবল্পত উন্নয়ন কাযকৃ্রলের সূিনা 

করা হয়। 

িতেৃালন মিলশ নতুনভালি িী লৃেয়ািী “মপ্রবেত পবরকল্পনা” (২০১০-১১ মর্লক ২০২০-২১) এিং েধ্যলেয়ািী “৬ষ্ঠ পঞ্চিাবষকৃ পবরকল্পনা” 

(২০১০-২০১৫) প্রর্ীত হলয়লছ। বকন্তু দুভাৃগ্যজনক হললও সতয ময, মিলশ ষষ্ঠ পঞ্চিাবষকৃ পবরকল্পনার পূিিৃতী এক িশলকর মিবশ সেয় 

ধলর িী  ৃও েধ্যলেয়ািী পবরকল্পনার অনুপবস্থবতলত উন্নয়ন কেকৃাণ্ড বছল বিক-বনলিশৃনাবিহীন। ২০১০ সালল মপ্রবেত পবরকল্পনা ও ষষ্ঠ 

পঞ্চিাবষকৃ পবরকল্পনা প্রর্ীত হিার পর জাতীয় উন্নয়লনর িী  ৃও েধ্যলেয়ািী বিগ্ িশনৃ একটি সুবনবিষৃ্ট রূপ ও কাঠালো লাভ কলরলছ। 

স্বাধীনতার সূির্ ৃজয়ন্তীলত (২০২১) েধ্যে আলয়র মিলশ উন্নীত হিার ললেয সােবষ্টক প্রবৃবদ্ধর হার ৮-১০ শতাংলশ বনলয় যািার স্বপ্ন বনলয় 

ষষ্ঠ পঞ্চিাবষকৃ পবরকল্পনার িাস্তিায়ন এবগলয় িলললছ। ইলতােলধ্য তার বিবভন্ন সু ল স্পষ্ট হলয় উলঠলছ। জাবতসং -ম াবষত সহস্রাব্দ 

উন্নয়ন লেযোত্রার অন্তভকৃ্ত আটটি মূল ললেযর প্রবতটি মেলত্র িাংলালিলশর সা ল্য ও অগ্রগবত উলল্লখলযাগ্য। 

 মিলশর সুষে ও সােবগ্রক উন্নয়লনর জন্য শুধু মকন্দ্রীয় পবরকল্পনাই যলর্ষ্ট নয়। স্বাধীনভালি সাংবিধাবনক বনলিশৃনার আললালক প্রবতবষ্ঠত 

ঐবতহযিাহী জনপ্রবতবনবধত্বশীল ও গর্তাবন্ত্রকভালি বনিাৃবিত স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহ স্ব-স্ব অবধলেলত্রর েলধ্য “সাোবজক ও 

অর্নৃনবতক উন্নয়ন পবরকল্পনা” প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন করলি। সরকার, সাোবজক ও অর্নৃনবতক উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন 

কালজ কাযকৃর বিলকন্দ্রীকরলর্র ললেয মজলা পবরষি আইন ২০০০, উপলজলা পবরষি আইন ১৯৯৮ (২০১১ পযনৃ্ত সংলশাবধত), স্থানীয় 

সরকার (ইউবনয়ন পবরষি) আইন ২০০৯, স্থানীয় সরকার (মপৌরসভা) আইন ২০১০, স্থানীয় সরকার (বসটি কলপাৃলরশন) আইন ২০০৯-এর 

আওতায় প্রবতটি স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানলক স্থানীয় পযাৃলয় পবরকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়লন পযাৃপ্ত েেতা এিং পবরকল্পনাসমূহলক স্থানীয় 

ও মকন্দ্রীয়ভালি অর্াৃয়লনর ব্যিস্থা গ্রহর্ কলরলছ। 

 মকৌশলসমূহলক আত্মস্থ কলর বনজ বনজ মেলত্র েধ্য ও স্বপ্পলেয়ািী সাোবজক ও অর্নৃনবতক পবরকল্পনা প্রর্য়ন কলর সকল উন্নয়নকাজ 

িাস্তিায়ন করলত হলি। স্বল্পলেয়ািী পবরকল্পনা বহলসলি িাবষকৃ উন্নয়ন পবরকল্পনা এিং েধ্যলেয়ািী পবরকল্পনা বহলসলি পঞ্চিাবষকৃ 

পবরকল্পনা প্রর্য়ন কলর এ দুটি পবরকল্পনার বভতলর একটি সংলযাগ স্থাপন কলর সকল উন্নয়ন কাযকৃ্রে, বস্কে িা প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন 

করলত হলি। 

 জাতীয় সরকালরর কাছ মর্লক প্রাপ্ত সকল িরাদ্দ, জাতীয় ও স্থানীয়ভালি প্রাপ্ত সকল কর, রাজস্ব, ব -সহ মসিা ও সরিরাহ মর্লক সংগৃহীত 

সম্পি এিং প্রবতটি সরকাবর িপ্তলরর িরাদ্দসমূলহর যর্াযর্ পবরকবল্পত ব্যিহার বনবিত করলত হলি। এলেলত্র স্ব স্ব প্রবতষ্ঠালনর আইন ও 

বিবধ এিং সরকালরর অর্ ৃও বহসাি নীবতোলা অনুসরর্ কলর সকললর কাজ ও িরাদ্দকৃত অলর্রৃ সিাৃবধক এিং সলিাৃেে সেন্বলয়র োধ্যলে 

উন্নয়নকে ৃসোধা করলত হলি। তলি প্রবতটি স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানলক তার পবরকল্পনায় বনজস্ব অলর্রৃ সংস্থান বৃবদ্ধর সুবনবিষৃ্ট নীবতগ্রহর্ 

এিং প্রবতিছর ক্রোগতভালি তা বৃবদ্ধর দষ্টান্ত স্থাপলন আন্তবরক হলত হলি। এ বিষলয় পবরষি আইলনর ধারা ৪৪ ও িতুর্ ৃত বসল অনুসরর্ 

করা মযলত পালর। 

 প্রবতটি স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠালনর বনজস্ব একটি সােবগ্রক উন্নয়ন দবষ্টভবে, উন্নয়ন লেয ও অগ্রাবধকার র্াকলত পালর। এ দবষ্টভবে, লেয 

ও অগ্রাবধকারলক খাতওয়াবরভালি পৃর্কভালিও বনর্য়ৃ করলত হলি। যর্া অিকাঠালো, বশো, স্বাস্থয, কৃবষ, িাবরদ্রয, েবহলা ও বশশু, েৎস্য, 

প্রাবর্সম্পি, িন ও পবরলিশ, ক্রীিা ও সংস্কৃবত ইতযাবির খাতবভবেক দবষ্ট, লেয ও কাযকৃ্রলের বিস্তাবরত কেসৃূবিলক িাৎসবরক ও 

পঞ্চিাবষকৃ পবরকল্পনার আওতায় এলন তালির বিন্যস্তকরর্ ও অগ্রাবধকার বনর্য়ৃ কলর িাস্তিায়ন করলত হলি। 

 িতেৃান সেলয় বিলশষত মজলা পবরষি পুলরাপবর কাযকৃর না হওয়া পযনৃ্ত উপলজলা পযাৃলয়ই সরকাবর সকল মসিা ও সরিরাহ ব্যিস্থা 

সেবন্বত হলি এিং উপলজলা পবরষি স্থানীয় উন্নয়লনর মকন্দ্রবিন্দু বহলসলি পবরগবর্ত হলি। উপলজলায় কেরৃত সকল সরকাবর িপ্তলরর 

কেকৃতাৃগর্ পবরষিলক সংবিষ্ট খালতর তথ্য সংগ্রহ, পবরকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়লন সকল প্রকার সহায়তা প্রিান করলিন। 

 বসটি কলপাৃলরশন, মজলাসিলরর মপৌরসভা ও মজলা পবরষি তালির বনজ বনজ পবরকল্পনার আওতায় গৃহীত বিবভন্ন প্রকল্প পারস্পবরকভালি 

আলাপ-আললািনার োধ্যলে এলক অলন্যর সলে সেন্বয় সাধন করলি। গ্রােীর্ ও নগর স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহ (ইউবনয়ন পবরষি ও 

উপলজলা পবরষি) সরকালরর বিবভন্ন মসিা ও উন্নয়নমূলক েন্ত্রর্ালয়, বিভাগ, িপ্তর/অবধিপ্তরসমূহলক মযৌর্ভালি প্রকলল্প অর্াৃয়ন ও তার 

িাস্তিায়লন বিলশষভালি উৎসাবহত করলি। 

 উপলজলা পবরষি উপলজলা পযাৃলয় কেরৃত ১৭টি সরকাবর িপ্তর যালির কাযকৃ্রে ও জনিল পবরষলি হস্তান্তর করা হলয়লছ, তারা উপলজলা 

পবরষলির একটি েধ্যলেয়াবি সেবন্বত পবরকল্পনার অধীলন তালির স্ব- স্ব বিভাগীয় উন্নয়নকাযতৃ্রে িাস্তিায়ন করলি। মজলা পযাৃয় মর্লক স্ব-স্ব 

বিভাগ/িপ্তলরর জাতীয় লেযোত্রা অজৃলনর বিষয়টি পবরিীের্ করা হলি। পািতৃয িট্টগ্রালের বতনটি মজলা িান্দরিান, খাগিাছবি ও রাোোটির 

মেলত্র মজলা পযাৃলয়র কেকৃতাৃগর্ আইনানুগভালি মজলা পবরষলি এিং উপলজলা পবরষলির আওতাধীন বিভাগীয় কেকৃতাৃগর্ উপলজলা 

পবরষলির অধীলন ন্যস্ত িলল গণ্য হলিন। সেতলভূবের মেলত্র একই বনয়লেই মজলার সংবিষ্ট িপ্তর উপলজলায় স্ব-স্ব িপ্তলরর প্রশাসন বনিাৃহ 

করলি। তলি মজলা পবরষি অিেই েধ্য ও িী লৃেয়ািী পবরকল্পনার অধীলন সকল সােবগ্রক ও অর্নৃনবতক পবরকল্পনা িাস্তিায়ন করলি। 

 উপলজলা পবরষি আইন অনুযায়ী গঠিত খাতবভবেক ১৭টি কবেটির োধ্যলে প্রবতটি খালতর বভবেতথ্য সংগ্রহ, তথ্য প্রবক্রয়াজাতকরর্, 

বিলিষর্ ও সংরের্ করলি এিং খাতবভবেক তথ্য সেন্বয় কলর প্রবতটি উপলজলার বনজস্ব তথ্যিই দতবর হলি, প্রবতিছর তা হালনাগাি 

করা হলি। উপলজলা পযাৃলয়র কেকৃতাৃগর্ স্ব-স্ব খালতর তথ্য সংগ্রলহ পবরষিলক সিাৃত্মক সহায়তা মিলি এিং উপলজলা পবরসংখ্যান 

কেকৃতাৃ এ বিষলয় পবরষিলক বিলশষাবয়ত সহায়তা প্রিান করলিন। 

 বিভাগীয় ও খাতবভবেক তথ্যসমূহ বিলিষর্ কলর েধ্যলেয়ািী একটি পবরকল্পনা দতবরর ললেয খাতবভবেক তথ্যবিলিষর্, তথ্যসেন্বয় ও 

পবরকল্পনা িবলল প্রর্য়লনর ললেয খাতবভবেক বভশন, পবরকল্পনা কাঠালো এিং প্রকল্প প্রর্য়লনর ললেয বনেবলবখত পদ্ধবত অনুসরর্ করা 

হলি: 



ক্রবেক 

নং 

খাত িা মসক্টর িাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

সরকাবর বিভাগ 

ইউবনয়ন/উপলজলা 

আইন অনুযায়ী গঠিত 

পবরষি কবেটি 

বভশন, পবরকল্পনা ও প্রকল্প প্রর্য়লন বিলিিয বিষয়াবি 

১ মযাগালযাগ ও 

মভৌত 

অিকাঠালো 

উন্নয়ন 

 এলবজইবে 

 বেবপএইিই 

 ত্রার্ ও দুলযাৃগ 

ব্যিস্থাপনা 

 মযাগালযাগ ও মভৌত 

অিকাঠালো উন্নয়ন 

 বজআইএস ব্যিহার কলর মভৌত অিকাঠালো পবরকল্পনা 

প্রর্য়ন 

 এলবজইবে কর্তকৃ প্রর্ীত র্ানা েযান বুক পুনিঃপ্রিলন ও 

হালনাগািকরর্ 

 টিআর, বজআর, কাবিখা, কাবিটা ও অন্যান্য মকন্দ্রীয় 

িরালদ্দর সেন্বয় 

 এবেবি-র িরাদ্দ, অন্য ময মকালনা বিলশষ িরাদ্দ, বিভাগীয় 

এিং প্রকল্প, জাতীয় প্রকলল্পর বিভাজয অংলশর সলে 

সেন্বয়সাধন। 

২ কৃবষ ও মসি  কৃবষ ও মসি 

অবধিপ্তর 

 বিএবেবস 

 বিআরবেবি 

 এলবজইবে 

 কৃবষ ও মসি  ভূবে ব্যিহার উন্নয়ন পবরকল্পনা নিায়ন 

 শস্য বিন্যাস, শস্য িহুমুখীকরর্, কৃবষর আধুবনকায়ন 

 মসিব্যিস্থার মযৌবক্তক সম্প্রসারর্ রের্ালিের্ 

 কৃবষপ্রযুবক্ত হস্তান্তর 

 

৩ প্রার্বেক ও 

গর্বশো 

 প্রার্বেক বশো 

অবধিপ্তর/ 

গর্বশো 

 প্রার্বেক ও 

গর্বশো 

 বিদ্যালয় ব্যিস্থাপনা কবেটি এিং ইউবনয়ন পবরষলির 

“বশোবিষয়ক স্থায়ী কবেটি'র সলে সেন্বয় কলর 

বিদ্যালয়বভবেক বশো কাযকৃ্রে মজারিারকরর্ 

 বশোবিষয়ক এেবেবজ অজৃলন বিলশষ েলনালযাগ িান 

 বশো কাযকৃ্রলে সংযুক্ত ব্যবক্ত-উলদ্যাগ ও এনবজও 

কাযকৃ্রলের সলে সেন্বয়সাধন 

৪ োধ্যবেক ও 

োদ্রাসা বশো 

 োধ্যবেক বশো 

কেকৃতাৃ 

 োধ্যবেক ও 

োদ্রাসা বশো 

 প্রার্বেক ও োধ্যবেক বশো তর্া সােবগ্রক বশোখাত 

বিষলয় একটি িী লৃেয়ািী দবষ্টভবে দতবর 

 বিদ্যোন ব্যিস্থাপনা কবেটিসমূলহর সলে সেন্বয় কলর 

বিদ্যালয়বভবেক কাযকৃ্রে গ্রহর্ 

৫ স্বাস্থয ও 

পবরিার 

কল্যার্ 

 স্বাস্থয বিভাগ 

 পবরিার কল্যার্ 

বিভাগ 

 স্বাস্থয ও পবরিার 

কল্যার্ 

 উপলজলা ও ইউবনয়নবভবেক স্বাস্থয, জনসংখ্যা ও পবরিার 

কল্যার্ বিষয়ক িী লৃেয়ািী কে ৃপবরকল্পনা দতবর। 

 হাসপাতাল, স্বাস্থয ও পবরিার কল্যার্ মকন্দ্রগুললার 

মসিাব্যিস্থা উন্নয়লন উপলজলা পবরষি ও ইউবনয়ন 

পবরষলির সেবন্বত উলদ্যাগ গ্রহর্ 

 সরকাবর িরালদ্দর সলে উপলজলা পবরষি ও ইউবনয়ন 

পবরষলির অর্সৃম্পি সংযুক্ত করা 

 ইউবনয়ন ও উপলজলা পবরষলির স্থায়ী কবেটিসমূলহর মযৌর্ 

কাযকৃ্রে গ্রহর্ 

৬ েৎস্য ও 

প্রাবর্সম্পি 

 েৎস্য বিভাগ 

 প্রাবর্সম্পি 
বিভাগ 

 সেিায় 

 বিআরবেবি 

 েৎস্য ও 

প্রাবর্সম্পি কবেটি 

 েৎস্য িাষ ও প্রাকৃবতক জলাধার উন্নয়ন, সংরের্ ও 

েৎস্যসম্পি উন্নয়লন কাযকৃ্রে গ্রহর্ 

 হাস-মুরবগ, গিাবি পশু ও অন্যান্য প্রাবর্সম্পি উন্নয়লন 

যািতীয় কাযকৃ্রে গ্রহর্ 

 েৎস্য ও প্রাবর্সম্পলির খাোর উন্নয়ন ও বিবকৎসা ব্যিস্থার 

উন্নয়ন 

 এনবজও এিং সেিালয়র সম্পৃক্ততা 

৭ সাোবজক 

বনরাপো,  

 সোজলসিা 
অবধিপ্তর 

 যুি অবধিপ্তর 

 সোজকল্যার্  উপলজলা ও ইউবনয়নবভবেক সকল সাোবজক বনরাপো 

কাযকৃ্রলের ব্যিস্থাপনা নজরিাবর ও স্বে িাস্তিায়ন 

বনবিতকরর্ 



খাদ্য বনরাপো 

ও িাবরদ্রয 

হ্রাসকরর্ 

 েবহলা বিষয়ক 

অবধিপ্তর 

 উপলজলাবভবেক িাবরদ্রয বিবিত কলর ২০১৫ সাললর েলধ্য 

জাতীয়বভবেক লেযোত্রা স্থানীয়ভালি অজৃলনর সিাৃত্মক 

কাযকৃ্রে গ্রহর্ 

 খাদ্যবনরাপো বনবিতকলল্প গৃহীত সকল কাযকৃ্রে বনয়বেত 

পযলৃিের্ ও তিারবক বনবিতকরর্ 

৮ পল্লী উন্নয়ন ও 

সেিায় 

 সেিায় বিভাগ  

 বিআরবেবি 

 পল্লী উন্নয়ন ও 

সেিায় 

 উপলজলা সেিায় ব্যিস্থার পুনমূলৃ্যায়ন কলর সেিালয়র 

নিজাগরলর্র উলদ্যাগ 

 সেিায়লক উন্নয়লনর মসাপান বহলসলি ব্যিহালরর জন্য 

উপলজলা পবরষলির অন্যান্য বিভালগর কাযকৃ্রলের সলে 

সংলযাগ সাধন 

 পল্লী কেসৃৃজলন পল্লী উন্নয়ন বিভালগর সাবিকৃ পবরকল্পনা 

প্রর্য়ন 

 উপলজলাবভবেক িাবরদ্রয বিবিত কলর িাবরদ্রয বিলোিলন 

পল্লী উন্নয়ন বিভাগ কর্তকৃ প্রিে সম্পি (resource) 

ব্যিহালরর কেপৃবরকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন 

 “একটি িাবি একটি খাোর” প্রকলল্পর োধ্যলে প্রাপ্ত সম্পি 

(resource)-এর যর্াযর্ ও সুষু্ঠ ব্যিহালরর কেপৃবরকল্পনা 

প্রর্য়নপূিকৃ িাবরদ্রযবিলোিলন সহায়তাকলল্প উলদ্যাগ গ্রহর্ 

 প্রবতটি সেিায় সবেবতর বনিাৃিন, এবজএে ও অবেট ব্যিস্থা 

মজারিারকরর্ 

৯ েবহলা ও বশশু 

উন্নয়ন 

 েবহলা বিষয়ক 

কেকৃতাৃ 

 স্বাস্থয কেকৃতাৃ 

 পবরিার কল্যার্ 

 সোজ মসিা 

 েবহলা ও বশশু 

উন্নয়ন 

 উপলজলা ও ইউবনয়ন পবরষলির পবরকল্পনা ও িালজলট 

েবহলা ও বশশু উন্নয়লনর গুরুত্ব বিলিিনা কলর প্রকল্প গ্রহর্ 

 নারীর েেতায়ন ও সেতায়লনর বিবভন্ন সরকাবর-

মিসরকাবর ও নাগবরক কাযকৃ্রলের বভতলর সেন্বয় সাধন 

 বশশুেে, বশশুবশো ও বশশুপুবষ্টর যািতীয় কাযকৃ্রে গ্রহর্ 

নারী ও বশশু বিষয়ক এেবেবজ-মত অিস্থান পযাৃললািনা 

কলর উপলজলায় ২০১৫ সাললর েলধ্য জাতীয় লেযোত্রা 

অজৃলনর অগ্রাবধকারবভবেক উলদ্যাগ গ্রহর্ 

১০ যুি, ক্রীিা ও 

সংস্কৃবত 

 যুি অবধিপ্তর 

 বশো 
কেকৃতাৃবৃন্দ 

 যুি ও ক্রীিা  

 সংস্কৃবত 

 যুিকলির িেতা বৃবদ্ধমূলক প্রবশের্, যুি সংগঠন সৃবষ্ট, 

বশো-প্রবতষ্ঠানবভবেক ক্রীিা ও সাংস্কৃবতক কেকৃালণ্ড 

প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন 

 মখলার োঠ ও সাংস্কৃবতক মকন্দ্র িা সংগঠনসমূলহর উন্নয়ন 

ও সেন্বয় সাধন 

১১ জনস্বাস্থয, 

স্যাবনলটশন ও 

বনরাপি পাবন 

সরিরাহ 

 

 

 জনস্বাস্থয 

 এলবজইবে 

 জনস্বাস্থয, 
স্যাবনলটশন ও 

বিশুদ্ধ পাবন 

সরিরাহ 

 ২০১৫ সাললর েলধ্য ১০০% স্বাস্থযসেত পায়খানা ও 

বনরাপি পাবন সরিরাহ বনবিত করার ললেয বভশন দতবর, 

পবরকল্পনা প্রর্য়ন, প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন 

 বনয়বেত আলসবৃনলকর অিস্থা বনর্য়ৃ 

 আলসবৃনকপ্রির্ এলাকায় বনরাপি পাবন সরিরাহ 

বনবিতকরলর্র ললেয Surface Water ব্যিহালরর জন্য 

উৎস বিবিতকরর্ ও গর্সলিতনতা সৃবষ্টলত প্রকল্প গ্রহর্ ও 

িাস্তিায়ন 

 বৃবষ্টর পাবন সংরেলর্র জন্য জলাধার দতবর ও সংরেলর্র 

জন্য জনগর্লক উদ্বুদ্ধকরর্, সন্তাব্য মেলত্র ইউবনয়ন 

পবরষলির সলে সেবন্বতভালি জলাধার দতবরর বস্কে প্রর্য়ন 

এিং বিদ্যোন সরকাবর ভিনসমূলহ বৃবষ্টর পাবন সংরেলর্র 

জন্য প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন 

 উপলজলাব্যাপী উপযুক্ত পািবলক টয়ললট স্থাপন এিং 

উনু্মক্ত টয়ললট উলেলির ব্যিস্থা গ্রহর্ 



১২ পবরলিশ ও িন  িন বিভাগ 

 কৃবষ বিভাগ 

 যুি উন্নয়ন 

অবধিপ্তর 

 এলবজইবে 

 পবরলিশ ও িন  জলিায়ু পবরিতনৃ সংক্রান্ত জাতীয় কাযকৃ্রলের আললালক 

স্থানীয় উলদ্যালগর সেন্বয় সিক, বশো প্রবতষ্ঠান ও ধেীয় 

প্রবতষ্ঠালন বৃেলরাপলর্র উলদ্যাগ গ্রহর্ 

 সাোবজক িনায়ন ময মকালনা মভৌত অিকাঠালো প্রকলল্প 

পবরলিশ সম্ভাব্যতা যািাই বনবিতকরর্ 

 উপলজলাব্যাপী পাবনসম্পি, িন্য প্রার্ী ও পাবখ সংরেলর্ 

উলদ্যাগী হওয়ার ললেয কাযকৃ্রে গ্রহর্ 

 জাতীয় পবরলিশ নীবতর আললালক িায়ু, োটি, পাবন দূষলর্র 

বিরুলদ্ধ কাযকৃর পিলেপ গ্রহর্ 

১৩ তথ্য ও 

প্রযুবক্তসহ 

সকল 

 বশো 

 এলবজইবে 

 কৃবষ 

 বিলশষ কবেটি 

করলত হলি 

 উপলজলা পবরষলির অধীলন সকল িপ্তর ও কেকৃতাৃলির 

েলধ্য ইন্টারলনট ব্যিহার িাধ্যতামূলক 

এসি তাবলকার িাইলর অন্য ময মকালনা বিষয় যা ইউবনয়ন এিং উপলজলার উন্নয়লন পবরষি উপযুক্ত েলন করলি মসসি বিষলয় প্রকল্প 

প্রর্য়ন কলর যর্াবনয়লে অর্ ৃিরাদ্দ কলর তা িাস্তিায়ন করলত পারলি। এসি বিষলয় ময মকালনা সরকাবর িপ্তর, মিসরকাবর প্রবতষ্ঠান এিং 

ব্যবক্ত উলদ্যাক্তার সম্পৃক্ততায় মকালনা িাধা র্াকলি না। 

উপলজলা ও ইউবনয়লনর িী লৃেয়ািী পযাৃলয়র বভশন, েযান ও প্রকল্পসমূহ অিেই স্ব-স্থ প্রবতষ্ঠালনর োধ্যলে বনয়োনুযায়ী চূিান্তভালি 

অনুলোবিত হিার পর তা িাস্তিায়নলযাগ্য হলি। 

 প্রবতটি কবেটি ও বিভাগ সবেবলতভালি প্রবতটি খালতর সেস্যা বিলিষর্ কলর সংবিষ্ট উপলজলার জন্য খাত বভবেক “বভশন-২০২১” রিনা 

করলি। এ বভশলনর আললালক েধ্যলেয়ালি ২০১৫ সাললর েলধ্য অজৃনলযাগ্য লেযোত্রা বনধাৃরর্ কলর প্রবতটি খালতর জন্য একটি িাবষকৃ 

পবরকল্পনা প্রর্য়ন করা হলি। সহস্রাব্দ লেযোত্রা অজৃলন উপলজলাবভবেক লেযোত্রা বনধাৃরলর্র জন্য একটি ছক পবরবশষ্ট (পবরবশষ্ট-১) 

সংযুক্ত করা হলয়লছ। তা ছািা এ েধ্যলেয়ািী পবরকল্পনালক িাৎসবরক উন্নয়ন পবরকল্পনায় বিভক্ত কলর পবরবশলষ্ট সংযুক্ত ছলক (পবরবশষ্ট-

২) প্রকল্প রিনা কলর তা উপলজলা পবরষলি অনুলোিলনর জন্য মপশ করলি। 

 উপলজলা পবরষি “বভশন-২০২১" রিনাকালীন জনঅংশগ্রহর্ ও ব্যাপক নাগবরক সংলালপর আলয়াজন করলি। ইউবনয়ন পবরষি, 

মপৌরসভা, স্থানীয় এনবজও, নাগবরক সংগঠন, সেিায় সংগঠন, মপশাজীিী সম্প্রিায় এিং সাধারর্ নাগবরকলির এ সংলালপ সংযুক্ত করা 

হলি। প্রবত খালত প্রিে সংবিষ্ট ব্যবক্ত, মগাষ্ঠী ও িললর েতােত বলবপিদ্ধ কলর সংরের্ করলত হলি। তা ছািা সহস্রাব্দ লেযোত্রা অজৃলনর 

পরিতী সেয় অর্াৃৎ ২০১৫-পরিতী সেলয়র জন্য সরকালরর গৃহীত নীবতোলার আললালক প্রবতটি উপলজলা পবরষিলক প্রলয়াজনীয় উন্নয়ন 

দবষ্টভবে সৃবষ্টর ললেয কাজ শুরু করলত হলি। 

 পবরকল্পনার অর্াৃয়লনর মেলত্র বিবভন্ন সরকাবর বিভাগ বিলশষত খাদ্য, ত্রার্ ও দুলযাৃগ ব্যিস্থাপনা েন্ত্রর্ালয় এিং অন্যান্য সরকাবর বিভাগ 

ইলতােলধ্য তালির স্ব-স্ব েন্ত্রর্ালয়, বিভাগ ও িপ্তর মর্লক মযসি প্রজ্ঞাপন, পবরপত্র এিং বনলিবৃশকা জাবর কলরলছ, স্থানীয় সরকার বিষয়ক 

আইনসমূলহর আললালক মসসি বিষলয় প্রলয়াজনীয় সংলশাধন কলর ইউবনয়ন, উপলজলা, মপৌরসভা, মজলা সিতৃ্র সেবন্বত পবরকল্পনা প্রর্য়ন 

ও িাস্তিায়লন কাযকৃর অিিান রাখার উপলযাগী পবরলিশ সৃবষ্ট করলি। 

 জাতীয়ভালি গৃহীত িলবত প্রকল্পসমূলহর বিভাজয অংশ স্থানীয়ভালি সংবিষ্ট পবরষলির সলে সেন্বলয়র োধ্যলে িাস্তিাবয়ত হলি। ভবিষ্যলত 

জাতীয়, আঞ্চবলক ও স্থানীয়ভালি ময মকালনা পবরকল্পনা প্রর্য়নকালল সংবিষ্ট েন্ত্রর্ালয় ও বিভাগ প্রিবলত স্থানীয় সরকার আইলনর সলে 

সােঞ্জস্যপূূ্র্ ৃউপালয় প্রকল্প িাস্তিায়ন পদ্ধবত বনধাৃরর্ করলি এিং পবরকল্পনা কবেশন বিষয়টি বনবিত করলি। 

 পবরকল্পনা কবেশন, আইএেইবে ও পবরসংখ্যান বিভাগ উপলজলা পযাৃলয়র তথ্যিই, পবরকল্পনা িই এিং জাতীয় তথ্য পবরসংখ্যান ও 

পবরকল্পনার সলে সেন্বলয়র বিষয়টি তিারক করলি। প্রবতটি উপলজলা পবরষি একটি তথ্যিই প্রকাশ করলি। প্রবত িছর জানুয়াবর োলস 

তথ্যিই হালনাগাি করা হলি। িাবষকৃ ও পঞ্চিাবষকৃ পবরকল্পনা, িালজট ইতযাবি সেন্বয় কলর প্রবতিছর িাবষকৃ প্রবতলিিন প্রকাশ করলি। 

এ তথ্যিই সংবিষ্ট উপলজলা পবরষি, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ প্রবতটি মজলার ওলয়ি মপাটাৃলল এিং এলবজইবে-র ওলয়িসাইলট প্রকাশ 

করা হলি। 

 জাতীয় পবরকল্পনার লেয, উলদ্দে ও মকৌশললর প্রবত লন  টিলয় ইউবনয়ন, উপলজলা, মজলা, মপৌরসভা ও বসটি করলপালরশনগুললার 

পবরকল্পনায় যালত যর্াযর্ভালি বনবিত হয়, মস বিষলয় স্থানীয় প্রবতষ্ঠানগুললা পবরকল্পনা েন্ত্রর্ালয় ও স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় 

পবরকল্পনা পবরিীেলর্র একটি প্রশাসবনক আলয়াজন সম্পন্ন করলি। 

 স্থানীয়বভবেক সাোবজক ও অর্নৃনবতক পবরকল্পনার উৎকষ ৃসাধলনর ললেয েবন্ত্রপবরষি বিভালগর তেরািধালন পবরকল্পনা েন্ত্রর্ালয় ও 

স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রলয়াজনীয় ম্যানুয়াল, বনলিবৃশকা ও প্রজ্ঞাপন জাবর করলত পারলি। 

 ২০১৫ সাললর েলধ্য মিলশর প্রবতটি ইউবনয়ন, উপলজলা, মপৌরসভা ও বসটি করলপালরশন স্থানীয়ভালি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযোত্রার জাতীয় 

লেযোত্রা অজৃন বনবিত করালক অগ্রাবধকার কাযকৃ্রে বহলসলি গ্রহর্ করলি। সংবিষ্ট সরকাবর বিভাগ/িপ্তর ও সংবিষ্ট প্রবতটি পযাৃলয়র 

স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠান মযৌর্ভালি এ লেযোত্রা অজৃলন অিিান রাখলি। 



সংলযাজনী: ১ 

সহস্রাব্দ লেযোত্রার জাতীয় লেযোত্রা ও অজৃলনর সলে ইউবনয়ন/উপলজলাবভবেক অিস্থা ও 

অিস্থান বনর্য়ৃ কলর লেযোত্রা বনধাৃরর্ 

 

লেযোত্রা-১: অবতিাবরদ্রয বনরসন ও ক্ষুধামুবক্ত 

(Eradicate Extreme Poverty and Hunger) 

জাতীয়বভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা ইউবনয়ন/উপলজলাবভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা 

  ১৯৯১ ২০০৮ ২০১৫ ২০১১ ২০১৩ ২০১৫ 

১. আয় িাবরদ্রয 

(োর্াবপছু আয় ও 

েলালরর বনলি) 

জাতীয় 

গ্রােীর্ 

নগর 

৫৬.০%  

৫৮.৭%  

৪২.৭%  

৩৮.৭% 

৪২.৩% 

২৭.৬% 

২৯.৪% 

৩০.৬% 

২২.৫% 

   

২. পাঁি িছলরর কে 

িয়সী বনধাৃবরত োত্রার 

কে ওজন বিবশষ্ট 

 ৬৬.০%  ৪৫.০% ৩৩.০%    

 

লেযোত্রা -২: সািজৃনীন প্রার্বেক বশো 

(Achieve Universal Primary Education) 

 জাতীয়বভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা ইউবনয়ন/উপলজলাবভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা 

 ১৯৯০-৯১ ২০০৮ ২০১৫ ১৯৯০ ২০১১ ২০১৩ ২০১৫ 

১. প্রার্বেক বিদ্যাললয় 

ভবত ৃ

৬০.৫% ৯১.৯% ১০০%     

২. পাঁি িছর মেয়ািী 

প্রার্বেক বশো সোবপ্ত 

৪৩% ৫৪.৯% ১০০%     

৩. সােরতার হার পলনর 

িছর ও তার উপলর 

৩৬.৯% ৫৮.৩% 

(২০০৭) 

১০০%     

 

লেযোত্রা-৩: নারী-পুরুলষর দিষম্য দূরীকরর্ ও নারীর েেতায়ন 

(Promote Gender Equality and Empower Women) 

জাতীয়বভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা উপলজলাবভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা 

 ১৯৯১ ২০০৮ ২০১৫ ১৯৯১ ২০১১ ২০১৫ 

১. প্রার্বেক বশোয় মছলল-মেলয়র 

দিষলম্যর অনুপাত 

০.৮৩%  ১.০১% ১    

২. োধ্যবেক স্তলর মছলললেলয়র দিষলম্যর 

অনুপাত 

০.৫২%  ১.২% ১    

৩. উচ্চবশো স্তলর মছলললেলয়র দিষলম্যর 

অনুপাত 

০.৩৭%  ০.৩২ % 

(২০০৬) 

১    

৪. অকৃবষ খালত নারীর েজুবর েলের হার ১৯%  ২৪.৬% ৫০    

 

লেযোত্রা-৪: বশশুমৃতুয হ্রাস 

(Reduce Child Mortality) 

জাতীয়বভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা উপলজলাবভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা 

 ১৯৯১ ২০০৮ ২০১৫ ১৯৯১ ২০১২ ২০১৫ 

১. পাঁি িছলরর কে িয়সী বশশু মৃতুয 

(প্রবত ১০০০ জন) 

১৪৬%  ৫৩.৮% ৪৮%    

২. বশশু মৃতুযর হার  ৯২%  ৪১.৩% ৩১%    

৩. বতন িছর িয়সী বশশুর হালের 

টিকা গ্রহর্  

৫৪%  ৮২.৮% 

(২০০৯) 

১০০%    



লেযোত্রা-৫: োর্তস্বালস্থযর উন্নবত 

(Improve Maternal Health) 

 জাতীয়বভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা উপলজলাবভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা 

 ১৯৯০ ২০০৮ ২০১৫ ১৯৯০ ২০১১ ২০১৩ ২০১৫ 

১. োর্তমৃতুযর হার  

(প্রবত ১০০০) 

৫৭৪ ৩৪৮  

(২০০১-৩২০) 

১৪৩     

২. প্রবশবেত িাইলয়র োধ্যলে 

বশশুজলন্মর হার 

৫% ২৪% 

(২০০৯) 

৫০%     

৩. জন্মবনলরাধক পদ্ধবত গ্রহলর্র হার ৪০ (১৯৯১) ৬০ 

(২০০৮) 

১০০     

৪. ১৮ িছলরর কে িয়সী োলয়লির 

বশশু প্রসলির হার 

৭৭ ৬০ (২০০৭) -     

৫. অযাবন্টলনটাল মকয়ার অন্তভবৃক্ত 

(একিালর পরীো) 

২৮% 

 

৬০% 

(২০০৭) 

১০০%     

৬. অযাবন্টলনটাল মকয়ার অন্তভবৃক্ত 

(িার অর্িা তার মিবশ পরীো) 

৬% 

(১৯৯৩-৯৪) 

২১% 

(২০০৭) 

১০০%     

৭. নিিম্পবতলির জন্ম বনলরাধক 

মসিা প্রিালন  াটবত 

১৯ 

(১৯৯৩- ৯৪) 

১৭ (২০০৭) ৭.৬০     

 

লেযোত্রা-৬: এইিআইবভ/এইেস, ম্যাললবরয়া ও অন্যান্য মরাগ প্রবতলরাধ 

(Combat HIV/HIV, Malaria & Other Diseases) 

 জাতীয়বভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা উপলজলাবভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা 

১. এইিআইবভ-র 

প্রলকাপ (১৫-২৪ 

িছর িয়সীলির 

েলধ্য) 

িাংলালিলশ সাধারর্ভালি এইিআইবভ-র প্রলকাপ 

০.১%-এর বনলি। বকন্তু বকছু বিলশষ জনলগাষ্ঠীর েলধ্য 

২০০৭-এর জবরলপ তা ৭% ও ১১% মিখা মগলছ। 

বিলশষত মযৌনকেী ও অন্যান্য বিলশষ মপশার বকছু 

জনলগাষ্ঠীর েলধ্য এইিআইবভ দ্রুত সম্প্রসারর্শীল। 

- প্রবত উপলজলায় এ বিষলয় সলিতনতার কাযকৃ্রে 

গ্রহর্। 

- অন্যান্য বকছু মরাগ ও জন্মবনলরাধক কাযকৃ্রলের 

- সলে এ সলিতনতা সৃবষ্টর উলদ্যাগ মনওয়া যায়। 

 

২, কনেলের 

ব্যিহার 

৪৪-৬৭ িছর িয়সীলির (২০০৭) ঝুঁবকপূর্ ৃমযৌন জীিলন 

কনেলের ব্যিহার িাংলালিলশ বনে পযাৃলয়র 

- উপলজলা ও ইউবনয়ন পযাৃলয় এ মেলত্র সলিতনতা এিং 

সরিরাহ িািালনার উলদ্যাগ মনওয়া মযলত পালর। তলি 

এলেলত্র িতেৃান অিস্থার তথ্যায়ন আলগ কলর বনলত হলি। 

৩. ১৫-২৪ িছর 

িয়সীলির েলধ্য 

এইিআইবভ-র ধারর্া 

১৫.৮ (২০০৮)  

৪. ম্যাললবরয়া 

(প্রবত ১ লাখ 

জনসংখ্যায়) 

৭৭৬.৯ (২০০৮) 

৫৮৬.০ (২০০৯) 

৩১০.৮ (২০১৫) 

 

৫. ম্যাললবরয়ায় 

মৃতুয (প্রবত লালখ) 

১.৪ (২০০৮) 

০.৪ (২০০৯) 

০.৬ (২০১৫) 

 

৬. যোয় আক্রান্ত 

(প্রবত লালখ) 

৬৩৯ (১৯৯০) 

৪১২ (২০০৯) 

৩২০ (২০১৫) 

 

 

লেযোত্রা-৭: পবরলিশগত উন্নয়লনর স্থাবয়ত্বশীলতা বনবিতকরর্  

(Ensure Environmental Sustainability) 

 জাতীয়বভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা উপলজলাবভবেক অিস্থা এিং লেযোত্রা 

িনভূবের আনুপাবতক আয়তন ১৯.২% (বৃলের  নত্ব ১০%) লেযোত্রা- ২০% (বৃে- নত্ব 

৭০%) 

 

বনরাপি েৎস্য প্রজনন ও েৎস্য বিিরর্-মেলত্রর অনুপাত 

সামুবদ্রক েৎস্য ১৬%, বেঠাপাবন ৫৪% 

 

বনরাপি পাবন: ৮৬ % বনরাপি পাবন ব্যিহার কলর র্ালক। লেযোত্রা- ১০০%  

জীিনিবিত্রয/সংরের্ 

(বিলুবপ্তর হুেবকলত- Inland 20, Marin 18, Vascular Plants 106) 
 

স্বাস্থযসেত পায়খানা/পয়িঃবনষ্কাশন 

৮৯% (২০০৮) 

১০০% (২০১৫) 

 

  



সংলযাজনী:২ 

ইউবনয়ন/উপলজলা পবরষি পবরকল্পনায় অন্তভবৃক্তর জন্য প্রকল্প ছক 

১. প্রকলল্পর বশলরানাে: 

২. প্রকল্প মকান মসক্টর িা খালতর অন্তভকৃ্ত? 

৩. প্রকলল্পর উলদ্দে ও লেয: 

৪. গুরুত্ব ও মযৌবক্তকতা: 

৫। প্রতযে উপকার ও উপকারলভাগীর ির্নৃা: 

৬. পলরাে উপকার ও উপকারলভাগীর ির্নৃা: 

৭. প্রকলল্পর অর্াৃয়ন পদ্ধবত  একক    বদ্বপাবেক   িহুপাবেক 

৮. প্রকলল্পর পেসমূহ ও অলর্রৃ পবরোর্: 

ইউবনয়ন পবরষি উপলজলা পবরষি সংবিষ্ট সরকাবর িপ্তর অন্যান্য 

এনবজও/ব্যবক্ত 

 

 

৯. প্রকল্প শুরুর সম্ভাব্য সেয়: 

১০. প্রকল্প সোবপ্তর সেয়: 

১১. বিবভন্ন সেজাতীয় কাজ ও সংগঠলনর েলধ্য সেন্বলয়র স্বরূপ ও প্রকৃবত: 

১২. মূল কাজ িাস্তিায়লনর িাবয়ত্বপ্রাপ্ত সরকাবর বিভাগ: 

১৩. প্রকল্প কাযকৃ্রে িাস্তিায়ন পদ্ধবত: 

ঠিকািার/সরিরাহকারী  প্রকল্প িাস্তিায়ন কবেটি  এনবজও  সরাসবর সরকাবর িপ্তর  অন্যান্য  

১৪. প্রকল্প িাস্তিায়লন মভৌত উপকরলর্র (বসলেন্ট, িাবল, োটি, রে, ভূবে) পবরোর্ ও পবরোপ: 

১৫. পবরলিলশর উপর প্রভাি: 

১৬. প্রকল্প সোবপ্তর পর প্রকলল্পর োবলকানা, ব্যিহার ও রের্ালিের্: 

১৭. প্রকল্প কাযকৃ্রলে গুর্োন রোর উপায়সমূহ: 

১৮. প্রকলল্পর সম্ভাব্য ঝুঁবকসমূহ এিং ঝুঁবক মোকাবিলার জন্য বিকল্প কাযকৃ্রে: 

১৯. প্রকলল্পর ধারর্া ও িাবহিা কীভালি পাওয়া মগল? 

২০. প্রকল্প ধারর্াটি বনলয় বিলশষজ্ঞসহ সংবিষ্ট ব্যবক্তিলগরৃ সলে েতবিবনেয় হলয়লছ বক না? হলয় র্াকলল তারা কারা এিং েতােলতর প্রবত ল 

বক? 

২১. প্রকল্পটি গ্রহলর্র পলে অন্তত বতনটি প্রধান যুবক্ত 

২২. ইউবনয়ন ও উপলজলা পবরষলির সভার বসদ্ধান্ত 

২৩. সংবিষ্ট সরকাবর বিভাগ/মিসরকাবর উন্নয়ন সংস্থার িক্তব্য 

২৪. অন্যান্য বিলশষ িক্তব্য 

 খাতসমূহ: মভৌত অিকাঠালো (সিক, পাবনসম্পি, ইোরত ইতযাবি), োধ্যবেক বশো, কৃবষ, েৎস্য, প্রাবর্সম্পি, স্বাস্থয ও বিবকৎসা, 

জনসংখ্যা ও পবরিার কল্যার্, সোজকল্যার্, িাবরদ্র বিলোিন, সাোবজক বনরাপো, সেিায়, পল্লী উন্নয়ন, যুি উন্নয়ন, োনিসম্পি 

উন্নয়ন, ক্রীিা, সংস্কৃবত, িন ও পবরলিশ, আইনশৃঙ্খলা, জনসংগঠন ও জন উলদ্যাগ, নারী উন্নয়ন, বশশু উন্নয়ন, খাদ্য বনরাপো, গৃহায়ন। 

বিবভন্ন খালতর িাবয়ত্বপ্রাপ্ত কবেটি (স্থায়ী) এিং ইউবনয়ন পবরষি এলাকায় কেরৃত মিসরকাবর উন্নয়ন সংস্থা, সরকাবর িপ্তর এেনবক 

মকালনা ব্যবক্ত-নাগবরক ও বিলশষলজ্ঞর কাছ মর্লক প্রকল্প িা বস্কে প্রস্তাি পবরষলির বিলিিনার জন্য মপ্রবরত হলত পালর। 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্পী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

 

স্মারক নং: ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৮ তাবরখ: ১০ নলভম্বর, ২০১৪ 

 

মপ্ররক: েনজুর মহালসন 

বসবনয়র সবিি 

 

প্রাপক:  মিয়ারম্যান 

…………… উপলজলা পবরষি 

মজলা ……………। 

 

বিষয়: উপলজলা পবরষি উন্নয়ন তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা। 

 

প্রশাসবনক বিলকন্দ্রীকরলর্র লেয হললা জনগলর্র কালছ বিলকন্দ্রীকরলর্র সু ল মপৌলছ মিয়া, স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসলন জনগলর্র অংশগ্রহর্ 

বনবিতকরর্, সরকাবর অনুিান ও স্থানীয় সম্পলির বভবেলত স্থানীয় িেতালক কালজ লাবগলয় জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্প িাস্তিায়ন ইতযাবি। এ লেয 

পূরলর্ উপলজলাসমূলহর অনুকূলল প্রবত িছর উন্নয়ন সহায়তা েঞ্জুরী বহলসলি উলল্লখলযাগ্য পবরোর্ িরাদ্দ মিয়া হলে। উপলজলা পবরষিসমূহ 

স্থানীয় জনপ্রবতবনবধগলর্র োধ্যলে এ িরাদ্দ দ্বারা জনকল্যার্ ও আর্-ৃসাোবজক অিস্থার মপ্রবেলত গর্মুখী প্রকল্প িাস্তিায়লন গুরুত্বপূর্ ৃঅিিান 

রাখলছ। 

২. রূপকল্প ২০২১ িাস্তিায়লনর োধ্যলে িাংলালিশলক একটি েধ্যে আলয়র মিলশ পবরর্ত করা সরকালরর অন্যতে লেয। এ লেয িাস্তিায়লন 

স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠানসমূহলক সুসেবন্বতভালি স্থানীয় ও সরকাবর সম্পি এিং িেতালক কালজ লাগালত হলি। ১৯৮৩ সাল হলত এ পযনৃ্ত 

বিবভন্ন সেলয় উপলজলা পবরষি উন্নয়ন তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা জারী র্াকললও িতেৃান মপ্রোপলট তা সহজতর ও যুলগাপলযাগী আকালর 

সংলশাধন করার প্রলয়াজনীয়তা মিখা বিলয়লছ। 

৩. িাংলালিলশ সম্পলির সীোিদ্ধতা সলত্ত্বও গ্রােীর্ অিকাঠালো বনোৃর্সহ অন্যান্য মেলত্র প্রকল্প িাস্তিায়লন স্থানীয় পযাৃলয় সম্পৃক্ত সংবিষ্ট 

সকলল ইলতােলধ্য ব্যাপক অবভজ্ঞতা অজৃন কলরলছ। এ অবভজ্ঞতালক জাতীয় পযাৃলয় সেবন্বতভালি প্রলয়াগ করা মগলল স ল কল্প িাস্তিায়লন 

কাযকৃর অিিান রাখা যালি। তাই এ বনলিবৃশকা জাবর হিার পর ইলতাপূলি ৃএ সংক্রান্ত উপলজলা উন্নয়ন তহবিল ব্যিহালরর জন্য জাবরকৃত সকল 

আলিশ, বনলিশৃ, বনলিবৃশকা িাবতল িলল গণ্য হলি এিং এ বনলিবৃশকা অনুসালর উপলজলা উন্নয়ন সহায়তা িািি প্রিে িরালদ্দর যর্াযর্ ব্যয় 

বনবিত করলত হলি। সরকার আশা প্রকাশ কলর ময, উপলজলা পযাৃলয় উন্নয়ন প্রকল্প/কেসৃূবি গ্রহর্ ও িাস্তিায়লন এ বনলিবৃশকার সঠিক প্রলয়াগ 

সরকাবর সম্পি ব্যিহালর স্বেতা ও জিািবিবহতা প্রবতবষ্ঠত করলি। 

৪. পরিতী বনলিশৃ না মিয়া পযনৃ্ত উপলজলা পবরষি এ বনলিবৃশকা'র অনুসরলর্ উপলজলা উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ব্যিহার ও উন্নয়ন প্রকল্প 

িাস্তিায়লনর জন্য িায়ী র্াকলি। উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান ও উপলজলা বনিাৃহী অব সার মযৌর্ভালি এবেবপ অর্ ৃব্যলয়র আয়ন-ব্যয়ন 

কেকৃতাৃর িাবয়ত্ব পালন করলিন।  

৫. এ বনলিবৃশকা জনস্বালর্ ৃজাবর করা হললা এিং অবিললম্ব কাযকৃর হলি। 

(েনজুর মহালসন) 

বসবনয়র সবিি 

স্মারক নং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৮ তাবরখ: ১০ নলভম্বর, ২০১৪ 

 

অনুবলবপ সিয় অিগবত ও প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য: 

 

১. বিভাগীয় কবেশনার (সকল), . . . . . . . . . . . . . . . . বিভাগ। 

২. পবরিালক, স্থানীয় সরকার (সকল), . . . . . . . . . . . . . . . . বিভাগ। 

৩. মজলা প্রশাসক (সকল), . . . . . . . . . . . . . . . . মজলা। 

৪. উপপবরিালক, স্থানীয় সরকার (সকল), . . . . . . . . . . . . . . . . মজলা। 

৫. উপলজলা বনিহী অব সার(সকল), . . . . . . . . . . উপলজলা পবরষি, . . . . . . . . . .মজলা। 

 

(মোিঃ সবুর মহালসন) 

উপসবিি 

ম ান- যাক্স: ৯৫৬২২৪৭ 



উপলজলা পবরষি উন্নয়ন তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা 

প্রশাসবনক বিলকন্দ্রীকরলর্র অংশ বহলসলি মিলশর বিশাল গ্রােীর্ এলাকালক বনলয় মোট ৪৮৭টি উপলজলা গঠন করা হলয়লছ। জনসংখ্যা, আয়তন, 

অনগ্রসরতা, অিকাঠালোগত সুলযাগ, প্রশাসবনক সুবিধা, ইতযাবির বনবরলখ এসি উপলজলা সৃবষ্ট হলয়লছ। এ ব্যিস্থার লেয হললা জনগলর্র কালছ 

বিলকন্দ্রীকরলর্র সু ল মপৌুঁলছ মিয়া, স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসলন জনগলর্র অংশগ্রহর্ বনবিতকরর্, সরকাবর অনুিান ও স্থানীয় সম্পলির বভবেলত 

স্থানীয় িেতালক কালজ লাবগলয় জনগুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্প িাস্তিায়ন ইতযাবি। উপলজলাসমূলহর অনুর্কলল প্রবত িছর উন্নয়ন সহায়তা েঞ্জুরী বহলসলি 

উলল্লখলযাগ্য পবরোর্ অর্ ৃিরাদ্দ মিয়া হলে। উপলজলা পবরষিসমূহ স্থানীয় জনপ্রবতবনবধগলর্র োধ্যলে এ িরাি দ্বারা জনকল্যার্ ও আর্-ৃ

সাোবজক অিস্থার মপ্রবেলত গর্মুখী প্রকল্প িাস্তিায়লন গুরুত্বপূর্ ৃঅিিান রাখলছ। 

উলল্লখ্য ময, উপলজলা পবরষি উন্নয়ন তহবিললর অলর্ ৃপ্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য সিপৃ্রর্ে ১৯৮৩ সালল একটি অনুসরর্ীয় বনলিশৃোলা জাবর করা 

হয়। িাস্তি সেস্যার আললালক এ বনলিবৃশকা ১৯৮৫ ও ১৯৮৮ সালল অবধকতর সংলশাধনক্রলে জাবর করা হয়। ১৯৯১ সালল উপলজলা পবরষি 

বিলুবপ্তর পর এ তহবিল ব্যিহালরর জন্য আলরকটি অনুসরর্ীয় বনলিবৃশকা জাবর করা হয় ০৩ আগষ্ট ১৯৯৪ তাবরলখ। িস্তুতিঃ বনলিবৃশকাটি জাবর 

করা হলয়বছল উপলজলাসমূলহর অনুকূলল শুধুোত্র ১৯৯৪-১৯৯৫ অর্ ৃিছলর িরাদ্দকৃত এবেবপ মর্াক িরাদ্দ ব্যিহালরর জন্য। অতিঃপর ১০ আগষ্ট, 

২০০৪ বরিঃ তাবরলখ উপলজলা উন্নয়ন তহবিললর এবেবপ মর্াক িরাদ্দ ব্যিহালরর একটি পুনাৃে বনলিবৃশকা জাবর করা হয়। উপলজলা পবরষলির 

মিয়ারম্যান ও ভাইস মিয়ারম্যান এর বনিাৃিন অনুষ্ঠালনর পর যর্াযর্ প্রকল্প িাস্তিায়ন ও প্রাপ্ত এবেবপ িরাদ্দ ব্যিহালর আবর্কৃ শৃঙ্খলা প্রবতষ্ঠার 

ললেয একটি সুসেবন্বত বনলিশৃনাোলা প্রর্য়ন অপবরহায ৃহলয় পলিলছ। এ বনলিশৃনাোলা প্রর্য়লনর মেলত্র বনেিবর্তৃ বিষয়গুললালক গুরুলত্বর 

সালর্ বিলিিনা করা হলয়লছ: 

ক) স্থানীয় সরকার ব্যিস্থালক অবধকতর উন্নয়নমুখী ও প্রাবতষ্ঠাবনকভালি শবক্তশালী কলর মতালা; 

খ) অপ্রতুল সম্পলির কাযকৃর ব্যিহার বনবিত ও স্থানীয় সম্পি সোলিশলক উৎসাবহত করা; 

গ) স্থানীয় মপ্রোপলট উন্নয়ন পবরকল্পনার অবজৃত অবভজ্ঞতা ও প্রকল্প িাস্তিায়লনর িেতালক কালজ লাগালনা; 

 ) প্রশাসন ও উন্নয়লন স্থানীয় পযাৃলয় জনপ্রবতবনবধলির োধ্যলে জনগলর্র অংশগ্রহর্ বনবিতকরর্; 

ঙ) জন িাবহিার বভবেলত অগ্রাবধকারমূলক উন্নয়ন কেসৃূবি গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন। 

২. উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন নীবত: 

সাধারর্তিঃ উপলজলা পবরষি জাতীয় পবরকল্পনার পবরপূরক প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন করলি। তলি এলেলত্র স্থানীয় িাবহিা, সম্পি ও কাবরগবর 

িেতালক বিলশষভালি বিলিিনা করলত হলি এিং সেগ্র উপলজলাটিলক একক বহলসলি বিলিিনা কলর প্রকল্প প্রর্য়ন করলত হলি। এ বনলিবৃশকা 

উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ [উপলজলা পবরষি (সংলশাধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সংলশাবধত] এর ২৩ ধারা ও আইলনর বদ্বতীয় ত বসলল 

িবর্তৃ িাবয়ত্ব ও কাযাৃিলী পাললনর ললেয প্রলয়াজনীয় উন্নয়ন প্রকল্প/কেসৃূবি গ্রহর্ ও িাস্তিায়লন উপলজলাসমূলহ গুরুতুপূর্ ৃঅিিান রাখলি এটাই 

িাঞ্চনীয়। উপলজলাসমূহ ময সকল মেলত্র উন্নয়ন তৎপরতা অব্যাহত রাখলি বনলি সংলেলপ তা সবন্নলিবশত করা হল: 

ক) উপলজলাসমূহ স্থানীয় পযাৃলয় ময সি প্রকল্প িাস্তিায়লন িেতা ও অবভজ্ঞতা অজৃন কলরলছ এিং ময সকল প্রকৃবতর প্রকল্প বিষলয় গর্িাবহিা 

রলয়লছ মস সি প্রকল্প অগ্রাবধকার বভবভলত গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন করলি অর্াৃৎ অবজৃত িেতা ও অবভজ্ঞতা এিং স্থানীয় িাবহিাই হলি উপলজলা 

পযাৃলয় প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়লনর মূল বভবে। এ ছািা বিবভন্ন েন্ত্রর্ালয়/বিভাগ, সংস্থার ময সকল কেসৃূবি উপলজলা পবরষলির বনকট হস্তান্তবরত 

হলয়লছ এিং সেলয় সেলয় হস্তান্তর করা হলি মস সি কেসৃূবি িাস্তিায়ন ও তত্ত্বািধান উপলজলা পবরষি করলি। উপলজলা পবরষি এ জাতীয় 

প্রকল্প/কেসৃূবির পবরকল্পনা প্রর্য়ন, নক্সা দতরী ও িাস্তিায়লনর চূিান্ত েেতা প্রলয়াগ করলি। এ সি কেসৃূবির উিাহরর্ হল: কাবিখা, বনবিি িাষ 

কেসৃূবি, েৎস্য ও হাঁস মুরগীর িাষ/উন্নয়ন, টিকািান কেসৃূবি, পবরিার পবরকল্পনা ইতযাবি। 

খ) জাতীয় সরকার ও বিবভন্ন েন্ত্র্ালয়/বিভাগ উপলজলা পযাৃলয় িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির অধীন প্রকল্প িাস্তিায়ন কলর। উপলজলা পবরষি এ 

সি প্রকল্প িা প্রকলল্পর অংশসমূহ গ্রহর্ ও িাস্তিায়লন মযৌর্ অংশীিার হলত পারলি। সংবিষ্ট েন্ত্রর্ালয়/বিভালগর অনুলরালধর মপ্রবেলত এ জাতীয় 

প্রকল্প িাস্তিায়ন সংবিষ্ট উপলজলা পবরষলির জন্য িাধ্যতামূলক িলল গণ্য হলি। উপলজলা পবরষি এ সি প্রকল্প িাস্তিায়লন প্রিবলত বিবধ বিধান 

ও সংবিষ্ট িাস্তিায়নকারী কর্তপৃে কর্তকৃ আলরাবপত বনলিশৃনা অনুসরর্ করলি। এ জাতীয় প্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য উপলজলা পবরষি সংবিষ্ট 

প্রকল্পসমূলহর পবরিালকগর্সহ জাতীয় সরকালরর সুবনবিষৃ্ট কর্তৃপে এিং স্থানীয় সরকার বিভালগর বনকট প্রবতলিিন মপ্ররর্ করলি। 

গ) সাধারর্তিঃ উপলজলা পবরষি স্থানীয় িাবহিার বভবেলত আন্তিঃইউবনয়ন প্রকল্পসমূহ িাস্তিায়ন করলি। ইউবনয়ন পবরষি স্থানীয় পযাৃলয় বিবভন্ন 

প্রকল্প িাস্তিায়লন সম্পৃক্ত। এসি প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়লন উপলজলা পবরষি সংবিষ্ট প্রবতষ্ঠানসমূহলক প্রলয়াজনীয় কাবরগবর ও প্রশাসবনক 

সহলযাবগতা মিলি এিং মেত্রবিলশলষ িাস্তিায়ন কাযকৃ্রে সেন্বয় ও তত্ত্বািধান করলি। প্রকল্প বিবিতকরর্ ও সম্পি সোলিলশর জন্য ইউবনয়ন 

পবরষি প্রবত িছর ইউবনয়ন বভবেক কে-ৃপবরকল্পনা দতবর করলি। 

 ) উপলজলা পবরষি উন্নয়ন সহায়তা মর্াক িরালদ্দর অলর্ ৃবনলির ময মকান একটি পদ্ধবতর অনুসরলর্ িা উভয় পদ্ধবতর সেন্বয় সাধলনর োধ্যলে 

ষষ্ঠ অনুলেলি িবর্তৃ খাতসমূলহর প্রকল্প িাস্তিায়ন করলত পারলি অর্াৃৎ প্রকল্প িাস্তিায়লন স্থানীয় িাবহিা ও িাস্তিতাই হলি মূল বনধাৃরক। এলত 

উপলজলা পবরষি প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়লন মযেন স্বাধীনতা মভাগ করলি, মতেবন দূরিশী ও স্বল্প-েধ্যলেয়ািী পবরকল্পনা প্রর্য়লন কাযকৃর সােথৃ্য 

অজৃন করলি। কেসৃূবিবভবেক প্রকল্প িাস্তিায়নলক সরকার ময মকান উপলজলায় পরীোমূলকভালিও প্রলয়াগ করলত পালর- 



১. স্থানীয় িাবহিা ও িাস্তি অিস্থার মপ্রবেলত উপলজলা পবরষি কেসৃূবিবভবেক উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়ন করলত পারলি। উিাহারর্স্বরূপিঃ 

মকান িছলর প্রাপ্ত িরালদ্দ পাকা ল্যাবরন স্থাপন, মকান িছলর পাবন সরিরাহ ব্যিস্থার উন্নয়ন, মকান িছলর স্কুল গৃহবনোৃর্ করার প্রকল্প 

বনলত পালর অর্াৃৎ মকান িছলরর প্রাপ্ত িরালদ্দর সমুিয় িা মেত্র বিলশলষ অবধকাংশ অর্ ৃময মকান একটি খালতর বনবিষৃ্ট কেসৃূবিবভবেক 

প্রকল্প িাস্তিায়লন ব্যয় করা যালি। লেয রাখলত হলি এরূপ কেসৃূবি িাস্তিায়নকালল মযন মকান গুরুর্তপূর্ ৃও অপবরহায ৃপ্রকল্প িাস্তিায়ন 

বিলবম্বত না হয়। এ পদ্ধবত অনুসরর্ করা মগলল সেগ্র উপলজলা এলাকায় একক কেসৃূবির আওতায় সেধেী প্রকল্প িাস্তিায়ন করা সম্ভি 

হলি। এলত সম্পলির অপিয় কেলি, দেোন ও িস্তুগত উন্নয়ন িািলি, কালজর গুর্গত োন িজায় রাখা সম্ভি হলি এিং আর্-ৃসাোবজক 

ও জীিন োন উন্নয়ন িহুলভালি প্রভাবিত হলি। ক্রলে উপলজলাগুললা স্বয়ংসম্পূর্ ৃএকলক পবরর্ত হলি। 

২. একইসলে উপলজলাসমূহ ষষ্ঠ অনুলেলি িবর্তৃ খাতওয়ারী বিভাজলনর োধ্যলেও প্রকল্প িাস্তিায়ন করলত পারলি। খাতওয়ারী 

বিভাজলনর োধ্যলে প্রকল্প িাস্তিায়লনর মেৌবলক নীবত হলি িাবহিার বনবরলখ জনগুরুত্বপূর্ ৃপ্রকল্প িাস্তিায়ন। এলেলত্র উপলজলা এলাকার 

ব্যাপক জনলগাবষ্ঠর প্রলয়াজনলকও সোন গুরুত্ব বিলত হলি। এজন্য অগ্রাবধকার প্রকলল্পর অনুলোবিত তাবলকার প্রকল্প ক্রোনুযায়ী 

িাস্তিায়লনর ব্যিস্থা বনলত হলি। 

ঙ) উপলজলা পবরষি কর্তকৃ ময মকান প্রকল্প িাছাই, গ্রহর্ ও িাস্তিায়লন পবরলিশ সংরের্, জনস্বাস্থয সুরো ইতযাবি বিষয়লক গুরুলত্বর সালর্ 

বিলিিনা করলত হলি। পবরলিশ দূষর্ কলর এরূপ মকান প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন উপলজলাসমূহ পবরহার করলি। 

ি) বিলিশী সাহায্য: 

১. উপলজলা পবরষি দিলিবশক সাহায্য প্রলয়াজন হয় এেন মকান প্রকল্প গ্রহর্ করলত পারলি না এিং মকান বিলিশী সাহায্যিাতা সংস্থার সালর্ 

সরাসবর মযাগালযাগ স্থাপন করলি না; 

২. যবি মকান বিলশষ ধরলনর উন্নয়ন তৎপরতার জন্য দিলিবশক সাহালয্যর প্রলয়াজন অনুভূত হয় মসলেলত্র উপলজলাসমূহ এ প্রকালরর প্রকল্পসমূহ 

বিলিিনা ও সাহায্য প্রাবপ্তর প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য মযৌবক্তকতাসহ সংবিষ্ট েন্ত্রর্াললয়র বনকট প্রস্তাি মপ্ররর্ করলি। সংবিষ্ট েন্ত্রর্ালয় 

বিষয়টি পরীো কলর যলর্াপযুক্ত বিলিিনা করলল িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবিভক্ত প্রকল্পসমূলহর মেলত্র সাধারর্তিঃ অনুসৃত রীবত অনুসালর তা 

অনুলোিন ও িাস্তিায়লনর ব্যিস্থা করলি। তলি এ প্রকলল্পর বিভাজয অংশসমূহ একটি সাবিকৃ নীবতোলার অধীলন উপলজলা পবরষি কর্তকৃ 

িাস্তিাবয়ত হলত পালর। মসলেলত্র এর িাস্তিায়ন ও অগ্রগবত সম্পলকৃ উপলজলা পবরষি সংবিষ্ট েন্ত্রর্াললয়র বনকট বরলপাট ৃমপশ করলি। 

ছ) ম্যাবিং  াণ্ড: 

উপলজলা পবরষি িা ইউবনয়ন পবরষি কর্তকৃ মকান জাতীয় প্রকলল্পর কাযকৃ্রে িা অন্য মকান সংস্থা িা সাহায্য সংস্থার সালর্ সম্পাবিত চুবক্ত 

িলল িাস্তিাবয়ত প্রকলল্পর জন্য ম্যাবিং  ালের প্রলয়াজন হলল তা সাধারর্তিঃ বনজস্ব সম্পি িা রাজন্ব তহবিললর অলর্ ৃসংস্থান করলি। মকান 

ইউবনয়ন পবরষি স্থানীয় সম্পলির অপ্রতুলতা িা অপ্রাপ্যতার কারলর্ প্রলয়াজনীয় ম্যাবিং  ালের সংস্থান করলত ব্যর্ ৃহলল উপলজলা উন্নয়ন 

মর্াক িরালদ্দর বনজস্ব বহস্যার অর্ ৃদ্বারা তা সম্পন্ন করলত পারলি। তলি এর পবরোর্ মকানভালিই এ ইউবনয়লনর আনুপাবতক বহস্যার এক-

র্ততীয়াংলশর মিশী হলি না। 

৩. উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল 

উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ [২০০৯ সলনর ৩০ জুন পযনৃ্ত সংলশাবধত]-এর ৩৫ ধারায় উপলজলা পবরষি তহবিল গঠলনর বিধান রাখা হলয়লছ। 

এ তহবিল উপলজলা পবরষি তহবিল নালে অবভবহত হলি। এর দুটি অংশ র্াকলি: 

ক) উপলজলা পবরষি রাজস্ব জো; 

খ) উপলজলা পবরষি উন্নয়ন জো। 

বনলি তহবিলদ্বলয়র ির্নৃা মিয়া হললা- 

ক) উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল 

উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল স্থানীয় সম্পলির বভবেলত গঠিত হলি। এর উৎস হলি উপলজলা পবরষলির িাসািাবি হলত প্রাপ্ত আয়, উপলজলা 

পবরষি আইন, ১৯৯৮ [উপলজলা পবরষি (সংলশাধন) আইন,২০১১ দ্বারা সংলশাবধত] এর ৪র্ ৃত বসলল িবর্তৃ পবরষি আলরাবপত বিবভন্ন কর, 

মরইট, মটাল, ব স িা অন্যান্য িািী িািি প্রাপ্ত অর্,ৃ হাট িাজার ইজারা লব্দ অর্ ৃ(অিবশষ্ট ৪১%), ভূবে হস্তান্তর কলরর ১%, ভূবে উন্নয়ন কলরর 

২%, পবরষলি ন্যস্ত িা তৎকর্তকৃ পবরিাবলত সম্পবে হলত প্রাপ্ত আয় িা মুনা া, প্রবতষ্ঠান িা ব্যবক্ত কর্তকৃ প্রিে অনুিান, পবরষলির অর্ ৃ

বিবনলয়াগ হলত প্রাপ্ত মুনা া, পবরষি কর্তকৃ প্রাপ্ত অন্য মকান অর্,ৃ সরকালরর বনলিলৃশ পবরষলি ন্যস্ত অন্যান্য আলয়র উৎস হলত প্রাপ্ত অর্।ৃ 

প্রবত িছর রাজস্ব তহবিললর প্রাপ্ত আয় হলত সংবিষ্ট বনলিশৃোলা অনুযায়ী বনধাৃবরত মেলত্র ব্যলয়র পর উদ্বৃে অর্ ৃিছর মশলষ পরিতী িছলরর 

উন্নয়ন তহবিললর অন্তভকৃ্ত হলি। উলল্লখ্য, উন্নয়ন কেকৃালে স্থানীয় সম্পলির সদ্বযিহার ও মযাগান বৃবদ্ধর ললেয ইলতােলধ্য উপলজলা পবরষি 

রাজস্ব তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা জাবর করা হলয়লছ। স্থানীয় উন্নয়ন কেকৃালে স্থানীয় সম্পলির মযাগান িািালত উপলজলা পবরষি শুধু রাজস্ব 

তহবিললর অর্ ৃউন্নয়ন জোর অন্তভবৃক্ত বনবিত করলি না, একই ভালি রাজস্ব আয় বৃবদ্ধর িাস্তি পিলেপও গ্রহর্ করলি। 

খ) উপলজলা পবরষি উন্নয়ন তহবিল 

সরকালরর অন্যতে লেয হল স্থানীয় উন্নয়ন কেকৃাে গবতশীল করা, স্থানীয় সম্পলির যর্াযর্ ব্যিহার এিং বনিাৃবিত জন প্রবতবনবধলির োধ্যলে 

উন্নয়ন কেকৃালে জনগলর্র অংশগ্রহর্ বনবিত করা। এছািাও মিলশর অগ্রসর ও অনগ্রসর এলাকার েলধ্য উন্নয়লনর মেলত্র সেতা আনয়ন জরুবর। 



এসি লেয অজৃলনর জন্য সরকার িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির োধ্যলে মর্াক িরালদ্দর ব্যিস্থা মরলখলছ। সরকাবর েঞ্জুরী ও বনজস্ব রাজস্ব উদৃ্বে 

এিং অন্যান্য উৎস হলত প্রাপ্ত অনুিান উপলজলা পবরষি উন্নয়ন তহবিললর অন্তভকৃ্ত হলি। সাধারর্তিঃ তহবিললর উৎস হলি- 

১) িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির মর্াক িরাদ্দ; 

২) রাজস্ব উদৃ্বে; 

৩) স্থানীয় অনুিান; 

৪) এবেবপভক্ত িা জাতীয় প্রকলল্পর অংশ ব্যতীত অন্য মকান উৎস হলত উন্নয়ন প্রকলল্পর জন্য প্রাপ্ত অর্;ৃ 

৫) মকান সংস্থা িা কর্তপৃলের িা স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠালনর সালর্ সম্পাবিত চুবক্ত িলল প্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য প্রাপ্ত অর্।ৃ 

৪. িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির মর্াক িরালদ্দর িন্টন: 

স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রবত িছর িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির আওতায় প্রাপ্ত উন্নয়ন মর্াক িরাদ্দ বনেরূলপ বিভাজন ও উপলজলাসমূলহর েলধ্য 

বনর্াৃয়ক অনুযায়ী িন্টন বনবিত করলি- 

বিভাজন 

স্থানীয় সরকার বিভাগ িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির আওতায় প্রাপ্ত উপলজলা উন্নয়ন সহায়তা মর্াক িরাদ্দ বনেরূপ হালর বিভাজন করলি- 

ক) কেলেক্স ভিনাবি বনোৃর্/পুনিঃবনোৃর্/বিদ্যোন ভিন সম্প্রসারর্, মেরােত ও রের্ালিের্  - ১৫% 

খ) সাধারর্  - ৫০% 

গ) মিশ/বিলিলশ প্রবশের্মূলক পবরিশনৃ  - ৩% 

 ) অপ্রতযাবশত খাত (প্রাকৃবতক দুলযাৃগ)  - ২% 

ও) অনগ্রসর উপলজলার জন্য বিলশষ মর্াক িরাদ্দ (োননীয় েন্ত্রীর অবভপ্রায় অনুযায়ী)  - ২৫% 

ি) িলোন প্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য বিলশষ মর্াক িরাদ্দ (োননীয় েন্ত্রীর অবভপ্রায় অনুযায়ী)  - ৫% 

তলি প্রলয়াজনীয়তার বনবরলখ স্থানীয় সরকার বিভাগ এ বিভাজন হার পবরিতনৃ করলত পারলি। 

ক) ভিনাবি বনোৃর্/পুনিঃবনোৃর্/বিদ্যোন ভিন সম্প্রসারর্, মেরােত ও রের্ালিের্ 

মিলশর অবধকাংশ উপলজলা পবরষি ভিনসহ হস্তান্তবরত িপ্তলরর ভিনসমূহ অবত পুরাতন, জরাজীন ৃএিং মকান মকানটি ব্যিহার অনুপলযাগী। 

এসি িালান মকাঠার জরুবর বনোৃর্/পুনিঃবনোৃর্, রের্ালিের্ ও মেরােত একটি িলোন প্রবক্রয়া। রাজস্ব তহবিললর অর্ ৃব্যলয় এ প্রলয়াজন পূরর্ 

করা খুিই দুরূহ কাজ।  লল মোট িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির উন্নয়ন সহায়তা মর্াক িরালদ্দর অনবধক ১৫% অর্ ৃস্থানীয় সরকার বিভাগ সংরবেত 

মরলখ প্রলয়াজলনর বনবরলখ পৃর্কভালি িরালদ্দর ব্যিস্থা করলি। উপলজলা পবরষলির বসদ্ধালন্তর বভবেলত উপলজলা প্রলকৌশলী কর্তকৃ এসি ভিনাবি 

বনোৃর্/পুনিঃবনোৃর্/বিদ্যোন ভিন সম্প্রসারর্, মেরােত ও রের্ালিের্ প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হলি। উক্ত ভিনাবি বনোৃর্/পুনিঃবনোৃর্/বিদ্যোন 

ভিন সম্প্রসারর্, মেরােত ও রের্ালিেলর্র প্রলয়াজনীয়তা এিং প্রস্তুতকৃত প্রাক্কলন বিষলয় স্থানীয় সরকার বিভালগর ০২-০৫-২০১১ বরিঃ 

তাবরলখর স্থাসবি/উপ-২/এে-৫/২০০৮/২১৮৫ নং পবরপত্র অনুসরলর্ স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল অবধিপ্তলরর সংবিষ্ট মজলা বনিাৃহী প্রলকৌশলীর 

কাবরগবর প্রবতলিিন গ্রহর্ কলর উপলজলা পবরষি সভায় অনুলোিন গ্রহর্পূিকৃ উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান/উপলজলা বনিাৃহী অব সালরর 

োধ্যলে ৩০ নলভম্বর তাবরলখর েলধ্য স্থানীয় সরকার বিভালগ প্রস্তাি মপ্ররর্ করলত হলি। 

১. প্রস্তাি প্রাবপ্তর পর বনেিবর্তৃ কবেটি প্রলয়াজন অনুসালর সভা কলর উপলজলাওয়ারী অর্ ৃিরালদ্দর সুপাবরশ চূিান্ত করলি- 

১) অবতবরক্ত সবিি/যুগ্মসবিি (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ - আহ্বায়ক 

২) যুগ্মসবিি/উপসবিি (উপলজলা) - সিস্য 

৩) গর্পূত ৃঅবধিপ্তর এর একজন প্রবতবনবধ (বনিাৃহী প্রলকৌশলীর বনলি নয়) - সিস্য 

৪) স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল অবধিপ্তর এর একজন প্রবতবনবধ (বনিাৃহী প্রলকৌশলীর বনলি নয়) - সিস্য 

৫) সংবিষ্ট শাখার কেকৃতাৃ, স্থানীয় সরকার বিভাগ - সিস্য-সবিি 

২. এ খালত মকান একটি উপলজলায় এক িছলর অনবধক ৪০.০০ (িবল্লশ) লে টাকা পযনৃ্ত িরাদ্দ করা যালি এিং ০৭ (সাত) লে টাকার বনলির 

মকান প্রাক্কলন বিলিবিত হলি না। মকান অর্ ৃিছলরর িরাদ্দ অিেই ৩১ োলিরৃ েলধ্য ছাি বনবিত করলত হলি; 

৩. মকান উপলজলার কেলেক্স ভিনাবি বনোৃর্/পুনিঃবনোৃর্/বিদ্যোন ভিন সম্প্রসারর্, মেরােত ও রের্ালিের্ স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল 

অবধিপ্তর এর মকান প্রকলল্পর অন্তভকৃ্ত হলল তা এবেবপ উন্নয়ন সহায়তা মর্াক িরালদ্দর আওতায় বিলিিনা করা যালি না। 

খ) সাধারর্ - 

স্থানীয় সরকার বিভাগ উপলজলা পবরষিসমূলহর অনুকূলল উপলরাক্ত বিভাজন অনুযায়ী সাধারর্ ও অন্যান্য খালতর ৫০% ভাগ অর্ ৃবনেরূলপ 

িন্টন করলি- 

১) জনসংখ্যা -৩৫% 

২) আয়তন -৩৫% 

৩) সাধারর্ -৩০% 



গ) মিশ/বিলিলশ প্রবশের্মূলক পবরিশনৃ খাত: 

মিশ/বিলিলশ প্রবশের্মূলক পবরিশলৃর্র ললেয মোট িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির উন্নয়ন সহায়তা মর্াক িরাদ্দ হলত ৩% স্থানীয় সরকার বিভাগ 

হলত িন্টন করা হলি। স্থানীয় সরকার বিভাগ হলত উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান/ভাইস মিয়ারম্যান, উপলজলা বনিাৃহী অব সার ও স্থানীয় সরকার 

বিভালগর সালর্ সংবিষ্ট কেকৃতাৃগর্লক মিলশ/বিলিলশ প্রবশেলর্র ব্যিস্থা গ্রহর্ করা যালি। এ খালতর অলর্ ৃস্থানীয় সরকার বিভাগ হলত উপলজলা 

পবরষলির কেিৃারীগর্লক অভযন্তরীর্ প্রবশেলর্র ব্যিস্থা গ্রহর্ করা যালি। এর পরও অর্ ৃঅিবশষ্ট র্াকলল িছলরর মশষ প্রাবন্তলক ৪(খ) অনুলেলির 

বনর্াৃয়ক অনুযায়ী উপলজলাসমূলহর েলধ্য িন্টলনর ব্যিস্থা করা যালি। 

 ) অপ্রতযাবশত খাত: 

সহায়তা মর্াক িরাদ্দ হলত ২% অর্ ৃস্থানীয় সরকার বিভাগ পৃর্ক কলর েবতগ্রস্ত উপলজলাসমূলহর েলধ্য িন্টন করলি। অপ্রতযাবশত খালত এ 

অর্ ৃিরালদ্দর প্রলয়াজন না হলল িছলরর মশষ প্রাবন্তলক ৪(খ) অনুলেলির বনর্াৃয়ক অনুযায়ী উপলজলাসমূলহর েলধ্য িন্টলনর ব্যিস্থা করা যালি। 

ঙ) অনগ্রসর উপলজলার জন্য বিলশষ মর্াক িরাদ্দ: 

মযসকল উপলজলা এলাকা িবরদ্রপীবিত ও অনগ্রসর এিং মযসকল উপলজলা পবরষলির রাজস্ব আয় কে মসসকল উপলজলা পবরষলির অনুকূলল 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্াললয়র োননীয় েন্ত্রী েলহািলয়র অবভপ্রায় অনুযায়ী িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির উন্নয়ন সহায়তা মর্াক 

িরাদ্দ হলত ২৫% অর্ ৃস্থানীয় সরকার বিভাগ হলত িন্টন করা যালি। িরাদ্দকৃত অলর্ ৃগৃহীত প্রকল্পসমূহ িাস্তিায়লন স্থানীয় সরকার বিভালগর 

অনুলোিন গ্রহর্ করলত হলি। অনগ্রসর উপলজলার জন্য বিলশষ মর্াক খালত এ অর্ ৃিরালির প্রলয়াজন না হলল িছলরর মশষ প্রাবন্তলক ৪(খ) 

অনুলেলির বনর্াৃয়ক অনুযায়ী উপলজলাসমূলহর েলধ্য িন্টলনর ব্যিস্থা করা যালি। 

ি) িলোন প্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য বিলশষ মর্াক িরাদ্দ: 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্াললয়র োননীয় েন্ত্রী েলহািলয়র অবভপ্রায় অনুযায়ী িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির উন্নয়ন সহায়তা মর্াক 

িরালির ৫% অর্ ৃিলোন প্রকলল্প িাস্তিায়লনর জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ হলত িন্টন করা হলি। িরাদ্দকৃত অলর্ ৃগৃহীত প্রকল্পসমূহ িাস্তিায়লন 

স্থানীয় সরকার বিভালগর অনুলোিন গ্রহর্ করলত হলি। িলোন প্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য বিলশষ মর্াক খালত এ অর্ ৃিরালদ্দর প্রলয়াজন না হলল 

িছলরর মশষ প্রাবন্তলক ৪(খ) অনুলেলির বনর্াৃয়ক অনুযায়ী উপলজলাসমূলহর েলধ্য িন্টলনর ব্যিস্থা করা যালি। 

৫। উপলজলা উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন: 

(১) উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ [উপলজলা পবরষি (সংলশাধন) আইন,২০১১ দ্বারা সংলশাবধতা-এর ৪২ ধারার বিধান অনুষায়ী বদ্বতীয় 

ত বসলল িবর্তৃ কাযাৃিলী িাস্তিায়লনর ললেয উপলজলা পবরষি অগ্রাবধকারমূলক উন্নয়ন প্রকল্প তাবলকা ও িাবষকৃ উপলজলা উন্নয়ন 

পবরকল্পনা প্রর্য়ন করলি। এই পবরকল্পনা প্রর্য়লনর পূলি ৃসংবিষ্ট সংসি সিলস্যর সুপাবরশ গ্রহর্ করলত হলি। প্রকলল্পর তাবলকা ও 

পবরকল্পনার একটি অনুবলবপ িাস্তিায়লনর পূলি ৃস্থানীয় সরকার বিভালগ মপ্ররর্ এিং জনসাধারলর্র অিগবত ও পরােলশরৃ জন্য পবরষলির 

বিলিিনায় যর্াযর্ পদ্ধবতলত প্রকাশ করলি। 

(২) সাধারর্তিঃ উপলজলা পবরষি উন্নয়ন প্রকল্প প্রর্য়ন, নক্সা দতবর, িাস্তিায়ন ও তত্ত্বািধান করলি। ময সি প্রকলল্পর নক্সা দতবর ও কাযকৃ্রে 

তত্ত্বািধান এর জন্য উচ্চতর অবভজ্ঞতার প্রলয়াজন মস সি মেলত্র উপলজলা পবরষি স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল অবধিপ্তলরর সংবিষ্ট মজলার 

বনিাৃহী প্রলকৌশলীর পূর্ ৃসহলযাবগতা গ্রহর্ করলি। বনিাৃহী প্রলকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল অবধিপ্তর এ জাতীয় বিষয় অগ্রাবধকার 

বভবেলত বিলিিনা করলিন। 

৬। উপলজলা িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির খাতওয়ারী বিভাজন: 

(১) উপলজলা পবরষিসমূহ ২.  অনুলেলির ১ উপ-অনুলেলি িবর্তৃ ব্যবতক্রে সালপলে ২ উপ-অনুলেি েলত খাতবভবেক বনেরূপ বিভাজন 

অনুযায়ী প্রকল্প িাস্তিায়লনর ব্যিস্থা বনলত পারলিিঃ 

খাত িরাদ্দ 

১. কৃবষ ও ক্ষুদ্র মসি: 

ক) কৃবষ ও মসি: বনবিি শস্য কেসৃূবি প্রিশনৃী খাোর, িীজ সরিরাহ, পবর্পালশ ৃবৃেলরাপনসহ সাোবজক িনায়ন,  লমূল ও শাক-

সিজী িাষ, জলবনষ্কাশন ও মসি ব্যিস্থা, মছাট মছাট িন্যা বনলরাধক িাধ এিং ক্ষুদ্র মসি কাঠালো বনোৃর্। 

১০% 

খ) েৎস্য ও প্রাবনসম্পি: েৎস সম্পি সংরের্ ও উন্নয়ন, হাস মুরগী ও গিাবি পশুর উন্নয়ন এিং পুর্কর খনন ও েজাপুর্কর সংস্কার, 

গ্রােীর্ েৎস্য খাোর। 

৫% 

গ ক্ষুদ্র ও র্কটির বশল্প: ক্ষুদ্র ও র্কটির বশল্প ওয়াকশৃপ কেসৃূবি, িেতা উন্নয়ন, প্রবশের্ ও সম্প্রসারর্, আয়িধকৃ কেতৃৎপরতা 

ইতযাবি। 

৫% 

২. িস্তুগত অিকাঠালো: 

ক) পবরিহন ও মযাগালযাগ: রাস্তা বনোৃর্, পল্লীপূত ৃকেসৃূবি, মছাট মছাট মসতু, কালভাট ৃবনোৃর্/পুনিঃ বনোৃর্ ও উন্নয়ন। 

১৫% 



খ) জনন্বাস্থয: পল্পী জনস্বাস্থয, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরিরালহর ব্যিস্থা, স্বল্প ব্যলয় স্বাস্থযসেত পায়খানা বনোৃর্, আলসবৃনক সেস্যা 

দূরীকরর্ ইতযাবি। 

১৫% 

৩. আর্ ৃসাোবজক অিকাঠালো: 

ক) বশোর উন্নয়ন: বশো প্রবতষ্ঠান, মের্ীকে, মখলার োঠ, বশোর উপকরলর্র উন্নয়ন ও সরিরাহ। 

১০% 

খ) স্বাস্থয ও সোজ কল্যার্: স্বাস্থযগত পবরেন্নতা, পবরিার পবরকল্পনা, প্রার্বেক স্বাস্থয পবরিযাৃ, ইবপআই কেসৃূবি, আলসবৃনক 

আক্রান্তলির বিবকৎসা মসিা। 

১৫% 

গ) যুি, ক্রীিা ও সংস্কৃবত: যুি কেকৃাণ্ড, মখলাধুলা, ক্রীিা, সাংস্কৃবতক তৎপরতা, বশশুলির শারীবরক, োনবসক ও সাংস্কৃবতক উন্নয়ন। ১০% 

 ) েবহলা ও বশশু কল্যার্: েবহলা কল্যার্সহ সোজকল্যার্ কেকৃাে। ১০% 

ঙ) বিবিধ: জন্ম মৃতুযর মরবজবেকরর্ সংক্রান্ত কায,ৃ দুলযাৃগ পরিতী ত্রার্কায ৃ(প্রলয়াজনলিালধ উপলজলা জবরপ ও উন্নয়নমূলক কায ৃ

তিারবক ব্যয় বহসালি ১% অর্ ৃএ খাত হলত ব্যিহার করা যালি)। 

জলিাযু় পবরিতনৃজবনত সেস্যা দূরীকরর্ ও স্কাউটিং/গালসৃ গাইে (অনবধক ১%)। 

৫% 

৭. প্রকল্প প্রর্য়ন, প্রকল্প িাছাই, প্রস্ততকরর্ ও অনুলোিন পদ্ধবত: 

(১) উপলজলা পবরষি ময সি প্রকল্প প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন করলি মসগুললা অিেই উপলজলা পবরকল্পনার সাবিকৃ কাঠালোর অন্তভকৃ্ত হলত 

হলি এিং উন্নয়ন সহায়তা তহবিললর অর্ ৃিরালদ্দর ব্যাপালরও এ বনলিশৃোলা অনুসরর্ করলত হলি। 

(২) উপলজলা পবরষি উন্নয়ন প্রকল্পসমূলহর অনুলোিন প্রিানকারী কর্তপৃলের িাবয়ত্ব পালন করলি এিং প্রকল্প অনুলোিলনর বসদ্ধান্ত 

সাধারর্তিঃ প্রিবলত বিবধ বিধালনর আললালক পবরষলির দিঠলক েনতলকযর বভবেলত গৃহীত হলি। েনতলকযর অভালি সংখ্যাগবরলষ্টর বসদ্ধান্তই 

চূিান্ত িলল বিলিবিত হলি। 

(৩) উন্নয়ন প্রকল্প যািাই িাছাইলয়র জন্য প্রলতযক উপলজলা পবরষলি ১৩ (মতর) সিস্য বিবশষ্ট প্রকল্প িাছাই কবেটি র্াকলি। প্রকল্প িাছাই 

কবেটি হলি বনেরূপিঃ 

১. উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান, আহিায়ক 

২. উপলজলা বনিাহী কেকৃতাৃ, সিস্য 

৩. ভাইস মিয়ারম্যান, উপলজলা পবরষি সিস্য 

৪. ভাইস মিয়ারম্যান(েবহলা), উপলজলা পবরষি সিস্য 

৫. উপলজলা কৃবষ কেকৃতাৃ, সিস্য 

৬. উপলজলা স্বাস্থয ও পবরিার কল্যার্ কেকৃতাৃ, সিস্য 

৭. উপলজলা প্রাবর্সম্পি কেকৃতাৃ, সিস্য 

৮. উপলজলা জনস্বাস্থয সহকারী প্রলকৌশলী, সিস্য 

৯. উপলজলা প্রকল্প িাস্তিায়ন কেকৃতাৃ, সিস্য 

১০. উপলজলা বশো কেকৃতাৃ, সিস্য 

১১. সংবিষ্ট ইউবপ মিয়ারম্যান, সিস্য 

১২. উপলজলা পবরষলির সংরবেত েবহলা সিস্য, সিস্য 

১৩. উপলজলা প্রলকৌশলী, সিস্য-সবিি 

কবেটির দুই-র্ততীয়াংশ সিলস্যর উপবস্থবতলত মকারাে হলি। 

(৪) প্রকল্প প্রর্য়ন: 

ক) উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যান, ভাইস মিয়ারম্যান, েবহলা ভাইস মিয়ারম্যান, সংরবেত েবহলা সিস্যগর্ জনগুরুত্বপূর্ ৃপ্রকল্পসমূহ 

উপলজলা পবরষলি িাবখল করলিন; 

খ) উপলজলা পবরষলি ন্যস্ত বিভাগীয় িপ্তলরর বিভাগীয় প্রধানগর্ আন্তিঃইউবনয়ন প্রকল্পসমূহ এিং বিভাগীয় প্রকল্পসমূহ প্রর্য়নপূিকৃ 

উপলজলা পবরষলি মপশ করলিন। 

গ) ইউবনয়ন পবরষি মিয়ারম্যান সংবিষ্ট ইউবনয়ন পবরষলির সিস্য ও স্থানীয় গণ্যোন্য ব্যবক্তলির আহিান কলর তাঁলির উপবস্থবতলত 

প্রর্ীত উন্নয়ন প্রকল্পগুললা পরীো ও িাছাইপূিকৃ উপলজলা পবরষলি মপশ করলিন। কবেটি সকল ইউবনয়ন পবরষি এিং উপলজলা পবরষি 

মিয়ারম্যান, ভাইস মিয়ারম্যান/ভাইস মিয়ারম্যান েবহলা ও সংরবেত নারী আসলনর সিস্য হলত প্রাপ্ত প্রকল্পগুললা িাছাই চূিান্ত করলি ও 

উপলজলা পবরষি সভায় মপশ করলি। তাছািা আন্তিঃইউবনয়ন প্রকল্পসমূহ উপলজলা প্রলকৌশলী িা সংবিষ্ট বিভাগীয় প্রধান প্রস্তুত ও 

িাছাইকরতিঃ কবেটিলত উপস্থাপন করলিন। কবেটি যািাই িাছাইকরতিঃ চূিান্ত অনুলোিলনর জন্য পবরষি সভায় উপস্থাপন করলি। 

৫) প্রকল্প িাছাই: উন্নয়ন প্রকল্প িাছাইলয়র জন্য গঠিত কবেটি ৭৪) এর আওতায় প্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ জনগুরুত্বপূর্ ৃবিলিিনায় যািাই-িাছাই 

করতিঃ চূিান্ত অনুলোিলনর ললেয সুপাবরশসহ উপলজলা পবরষলি মপশ করলিন। উপলজলা পবরষি পযাৃললািনালন্ত প্রাপ্ত প্রকল্প অনুলোিন 

করলি। 



৬) উন্নয়ন প্রকল্পসমূলহর যর্ার্তৃা পরীো-বনরীো এিং কাবরগবর বিলিষলর্র জন্য উপলজলা পবরষি প্রলয়াজনলিালধ উপলজলা পবরষি 

সিস্যলির বনলয় িা সিস্য নন এেন ব্যবক্তিগ ৃসেন্বলয় একটি উপকবেটি গঠন করলত পারলি। উপলজলা পবরষলির বনলিশৃনানুযায়ী বনধাৃবরত 

ছক অনুসালর প্রকল্প প্রস্তাি সংবিষ্ট উপলজলা প্রলকৌশলী/বিভাগীয় কেকৃতাৃ প্রর্য়ন করলিন। বতবন উক্ত প্রকল্পসমূহ এ বনলিবৃশকা অনুযায়ী 

উপলজলা পবরষলি অর্িা মেত্র বিলশলষ প্রকল্প িাছাই কবেটির বিলিিনাকলল্প মপশ করার জন্য িায়ী র্াকলিন। সংলযাজনী ২-এ প্রকল্প 

ছলকর একটি নমুনা সংযুক্ত করা হললা। 

(৭) উপযুক্ত প্রকল্পসমূলহ প্রলয়াজনীয় অর্ ৃিরাদ্দ এিং এর সদ্বযিহার বনবিত করলত উপলজলা পবরষি পূি ৃহলতই পূিিৃতী িছলরর ৩১ 

োলিরৃ েলধ্য এ ধরলনর প্রকল্পসমূলহর একটি অগ্রাবধকার তাবলকা প্রস্তুত করলি। 

(৮) পবরলিলশ েবতকর প্রভাি ম লল এ ধরলনর প্রকল্প মযন গৃহীত না হয় তা িাছাই কবেটি বনবিত করলি। 

৮। প্রকল্প িাস্তিায়ন: 

(১ উপলজলা পবরষি িরপত্র/উনু্মক্ত িরপত্র িা প্রকল্প কবেটির োধ্যলে প্রকল্প িাস্তিায়ন করলি। 

(২) প্রকল্প বনিাৃিন চূিান্ত করার পর যর্াশীঘ্র সন্তি উপলজলা পবরষি কর্তকৃ এগুললার জন্য সংস্থানকৃত অর্ ৃবিলিিনায় মরলখ উপলজলা পবরষি 

(চুবক্ত) বিবধোলা এিং পািবলক প্রবকউরলেন্ট অযাক্ট, ২০০৬ ও বপবপআর ২০০৮ অনুসরলর্ িরপত্র আহিান, ঠিকািার বনিাৃিন ও কাযাৃলিশ 

প্রিান কলর প্রকল্পগুললা িাস্তিায়লন দ্রুত পিলেপ গ্রহর্ করলত হলি। বিলম্ব পবরহারকলল্প প্রলয়াজলন উপলজলা পবরষি িাবষকৃ িাস্তিায়নলযাগ্য 

সকল প্রকলল্পর িরপত্র একিালর আহিান করলত পারলি।  

(৩) প্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য এেনভালি পবরকল্পনা গ্রহর্ করলত হলি িা তৎপর র্াকলত হলি, যালত সংবিষ্ট অর্ ৃিছলর গৃহীত উন্নয়ন কেসৃূবি 

অনুযায়ী প্রকল্পগুললার িাস্তিায়ন প্রবতিছর ৩১ মে তাবরলখর েলধ্য মশষ করা যায়। 

(৪) প্রকল্প িাস্তিায়নকালল সাধারর্ভালি চূিান্তকৃত প্রাক্কলন সংলশাধন করা যালি না। এরূপ সংলশাধন যালত প্রলয়াজন না হয় মস জন্য প্রাক্কলন 

প্রস্তুতকারী প্রলকৌশলী প্রকলল্পর প্রাক্কলন প্রস্তুলতর পূলি ৃপ্রলয়াজনীয় জবরপ কাজ সম্পন্ন করলিন এিং প্রাক্কলন প্রস্তুবতর মেলত্র বিলশষ সতকৃতা 

অিলম্বন করলিন। 

তলি, অবনিায ৃও যুবক্তসংগত কারলর্ সংলশাবধত প্রাক্কবলত ব্যয় ১০% এর মিশী হলল এিং সংলশাবধত প্রাক্কলন উপলজলা পবরষি কর্তকৃ 

অনুলোবিত হলল, এ িবধতৃ কালজর জন্য পৃর্ক িরপত্র আহিান কলর ঠিকািার বনিািনপূিকৃ িবধতৃ কাজ সম্পািন করলত হলি। 

(৫) মকান প্রকলল্পর নিায়ন ও বিলশষ মেরােলতর মেলত্র ব্যয় সংবিষ্ট খাতওয়ারী িরালদ্দর েলধ্য সীবেত রাখলত হলি। 

(৬) ময সেস্ত প্রকল্প/কেসৃূবি িাস্তিায়লনর জন্য উপলজলা উন্নয়ন তহবিললর অর্ ৃব্যয় করা যালি না, তার একটি তাবলকা সংলযাজনী-১ এ মিয়া 

হললা। 

৯। িরপত্র আহ্বান: 

(১) ২০০,০০০/- (দুই লে) টাকা মূল্যোলনর অবধক প্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য উপলজলা পবরষি অনুলোবিত প্রাক্কলন অনুযায়ী উপলজলা প্রলকৌশলী 

উপলজলা পবরষি (চুবক্ত) বিবধোলা এিং বপবপএ ও বপবপআর অনুসরলর্ িরপত্র আহিান করলিন। ঠিকািার বনিাৃিলনর জন্য বতবন প্রাপ্ত 

িরপত্রসমূহ পরীো-বনরীো কলর তুলনামূলক বিিরর্ী িরপত্র মূল্যায়ন কবেটির সভায় মপশ করলিন। িরপত্র মূল্যায়ন কবেটি বনেরূলপ গঠিত 

হলি: 

১. উপলজলা বনিাৃহী অব সার - আহিায়ক 

২. পবরষি কর্তকৃ েলনানীত দুই জন সিস্য - সিস্য 

৩. পবরষি কর্তকৃ েলনানীত েবহলা সিস্য - সিস্য 

৪. সংবিষ্ট বিভাগীয় প্রধান - সিস্য 

৫. উপলজলা প্রলকৌশলী - সিস্য-সবিি 

(২) িরপত্র কবেটি ঠিকািার বনিািন করতিঃ চূিান্ত অনুলোিলনর জন্য উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যালনর বনকট উপস্থাপন করলি। চূিান্ত 

অনুলোিলনর পরই উপলজলা প্রলকৌশলী বনিাৃবিত ঠিকািালরর সালর্ চুবক্তিদ্ধ হলয় কাযাৃলিশ প্রিান করলিন। বভন্নরূলপ মকান প্রকল্প িাস্তিায়লনর 

জন্য উপলজলা প্রলকৌশলী িায়ী র্াকলিন। উপলজলা পবরষি উপযুক্ত কারর্ প্রিশনৃ কলর ময মকান িরপত্র িাবতল করলত পারলি। 

(৩) উপলজলা প্রলকৌশলী প্রকলল্পর গুর্গত োন বনবিতকরর্সহ সুষু্ঠভালি ও বনধাৃবরত সেলয়র েলধ্য প্রকল্প িাস্তিায়ন বনবিত করার জন্য 

উপলজলা পবরষলির বনকট িায়ী র্াকলিন। প্রকলল্পর মকান ত্রুটি পবরলবেত হলল এিং ঠিকািার চুবক্তর মকান শত ৃভে করলল তার বিবহত করা 

যবি উপলজলা প্রলকৌশলীর আয়লের িাইলর হয়, বতবন তাৎেবর্কভালি বিষয়টি বলবখতভালি উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যালনর নজলর আনলিন। 

উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান প্রিবলত বিধান অনুযায়ী মযরূপ বনলিশৃনা প্রিান করলিন বতবন মসভালি প্রকল্প িাস্তিায়লনর ব্যিস্থা মনলিন। 

প্রলয়াজনীয় মেলত্র উপলজলা পবরষলির সভায় বসদ্ধান্ত গ্রহর্ করলত হলি। 



১০। প্রকল্প কবেটি: 

(১) ২,০০,০০০/- (দুই লে) টাকা পযনৃ্ত মূল্যোলনর প্রকল্পসমূহ প্রকল্প কবেটির োধ্যলে িাস্তিায়ন করা যালি। প্রকল্প কবেটির সিস্য সংখ্যা ৭-

৯ জলনর েলধ্য সীবেত র্াকলি। প্রবতটি প্রকল্প কবেটির একজন মিয়ারম্যান র্াকলিন। উপলজলা পবরষি ভাইস মিয়ারম্যান, ইউবনয়ন পবরষি 

মিয়ারম্যান, সংরবেত আসলনর সংবিষ্ট েবহলা সিস্য, সংবিষ্ট ওয়াে ৃসিস্য, উপলজলা পবরষলির সংবিষ্ট বিভালগর কেকৃতাৃ, স্কুল বশেক, 

সোজকেী ও অন্যান্য গণ্যোন্য ব্যবক্তিগ ৃপ্রকল্প িাস্তিায়ন কবেটিলত অতভৃক্ত হলত পারলিন।  

(২) প্রকল্প কবেটির মিয়ারম্যান হলিন স্থানীয় বনিাৃবিত জনপ্রবতবনবধ। তলি ১৫৫৫) অনুলেলি িবর্তৃ বনযুক্ত িা েলনানীত কেকৃতাৃ কবেটিলক 

প্রকল্প িাস্তিায়লন কাবরগবর ও বহসািরের্ সহায়তা প্রিান বনবিত করলিন। 

(৩) উপলজলা পবরষি প্রবত অর্ ৃিছলর প্রকল্প কবেটির োধ্যলে িরালদ্দর সলিাৃচ্চ ৩০ শতাংশ প্রকল্প িাস্তিায়ন করলত পারলি। 

(৪) প্রকল্প িাস্তিায়ন কবেটি প্রকলল্পর যািতীয় ব্যলয়র জন্য উপলজলা পবরষলির বনকট িায়ী র্াকলি। মকান প্রকলল্প আবর্কৃ অবনয়ে মিখা বিলল 

প্রিবলত বনয়লে উপলজলা পবরষি ব্যিস্থা গ্রহর্ করলি। উপলজলা প্রলকৌশলী পবরষি কর্তকৃ বনযুক্ত/েলনানীত কেকৃতাৃর োধ্যলে প্রকল্প 

িাস্তিায়নকালল সম্পাবিত সকল মলনলিন-এর বহসাি সংরেলর্র ব্যিস্থা মনলিন ও বনধাৃবরত সেলয়র েলধ্য উপলজলা পবরষলির বনকট বহসাি 

বিিরর্ী মপশ করলিন। 

(৫) প্রকল্প কবেটির োধ্যলে িাস্তিাবয়ত প্রকলল্পর প্রাক্কলন, নকশা প্রস্তুলত উপলজলা প্রলকৌশলী িা তাঁর েলনানীত কেকৃতাৃ সহায়তা প্রিান করলিন। 

(৬) সকল প্রকল্প কবেটি উপলজলা পবরষি কর্তকৃ অনুলোবিত হলি। একই ব্যবক্ত একই সেলয় একাবধক প্রকল্প কবেটির মিয়ারম্যান হলত পারলিন 

না। 

(৭) উপলজলা পবরষি মকান প্রকল্প বকংিা প্রকল্পসমূহ িাস্তিায়লনর জন্য স্থানীয় বনিাৃবিত জনপ্রবতবনবধ, সরকাবর কেিৃাবর ও মিসরকাবর 

ব্যবক্তিলগরৃ সেন্বলয় একটি প্রকল্প কবেটি গঠন করলত পারলি। প্রকল্প কবেটি প্রকল্প িাস্তিায়লনর সাবিকৃ িাবয়ত্ব পালন করলি এিং এ কবেটি 

উপলজলা পবরষলির বনকট িায়ী র্াকলি। 

(৮) উপলজলা পবরষি এরূলপ বনযুক্ত প্রকল্প কবেটিলক প্রকল্পটি িাস্তিায়লনর জন্য প্রলয়াজনলিালধ আগাে সলিাৃচ্চ ২৫% অর্ ৃপ্রিান করলত পারলি। 

উক্ত আগাে অর্ ৃহলত প্রকল্প িাস্তিায়নজবনত ন্যায্য পাওনা পবরলশাধ করা যালি। তলি স্বভািতিঃই এ আগাে প্রিান তহুবিল প্রাবপ্তর ওপর 

বনভরৃশীল হলি। 

১১। িরালদ্দর উপর বভবে কলর প্রকল্প গ্রহর্: 

(ক) িছলরর প্রারলম্ভ সম্ভাব্য িরালদ্দর বভবেলত অর্িা িরাদ্দকৃত প্রর্ে বকবস্তর উপর বভবে কলর িরপত্র আহিান ও প্রকল্প িাস্তিায়ন করার পর, 

যবি সংবিষ্ট অর্ ৃিছলর উক্তরূপ বনরূবপত অর্ ৃঅলপো কে অর্ ৃিরাদ্দ পাওয়া যায়, তাহলল ময পবরোর্ অর্ ৃকে পাওয়া যালি মস পবরোর্ 

অলর্রৃ প্রকল্প িাস্তিায়ন করা যালি না। তলি উক্ত প্রকল্প পরিতী অর্ ৃিছলরর িরালদ্দর অলর্ ৃিাস্তিায়ন করা যালি। মকান অিস্থালতই এক অর্ ৃ

িছলরর িরাদ্দ অন্য অর্ ৃিছলর সেন্বয়/ব্যয় করা যালি না। 

(খ) মকান অর্ ৃিছলরর প্রারলম্ভ সম্ভাব্য িরালদ্দর ময পবরোর্ অিবহত করা হলি বকংিা প্রর্ে বকবস্তলত প্রাপ্ত অলর্রৃ উপর বভবে কলর ময অংক 

বনরূবপত হলি, তার মিলয় অবতবরক্ত অলর্ ৃপ্রকল্প িাস্তিায়লনর জন্য িরপত্র আহিান করা যালি না। 

১২। কেপৃন্থা বনধাৃরক বনলিশৃোলা: 

উপলজলা পবরষি উন্নয়ন প্রকল্প প্রর্য়ন, নক্সা দতবর, িাস্তিায়ন ও তত্বািধালন বনেবলবখত বনলিশৃোলা অনুসরর্ করলিিঃ 

ক. উন্নয়ন প্রকল্প প্রর্য়ন ও িাস্তিায়ন মকৌশল: 

১) এ বনলিবৃশকার পঞ্চে অনুলেি অনুযায়ী উপলজলা পবরষি উন্নয়ন পবরকল্পনা প্রর্য়ন করলি এিং একটি পবরকল্পনা িই হাল অিস্থায় 

সংরের্ করলি। এছািা প্রবত অর্ ৃিছলরর জন্য একটি িাবষকৃ উপলজলা উন্নয়ন কেসৃূবিও প্রর্য়ন করলত হলি (এবেবপ)। অগ্রাবধকারমূলক 

উন্নয়ন প্রকল্প তাবলকা এ কেসৃূবির অন্তভকৃ্ত হলি।  

২) উপলজলা পযাৃলয় িেতা ও অবভজ্ঞতার বনবরলখ উপলজলা পবরষিসমূলহর উন্নয়নমূলক কাযকৃ্রলের পবরকল্পনা ও িাস্তিায়ন অনুলেি-৬ 

এ িবর্তৃ মেত্রসমূলহ সীবেত র্াকলি। 

৩) উন্নয়ন কেসৃূবি গ্রহর্কালল উপলজলা পবরষিলক িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবিলত প্রবত বলত জাতীয় সরকালরর লেয ও অগ্রাবধকার 

বিলিিনায় রাখলত হলি। 

৪) জাতীয় সরকার ও অন্যান্য সংস্থাসমূহ কর্তকৃ এলাকাটিলত িাস্তিায়নাধীন প্রকল্পসমূহ বিলিিনায় মরলখ অনুরুপ প্রকল্প/কেসৃূবির 

পুনরাবৃবে পবরহার কলর দুষ্প্রাপ্য সম্পলির অপিয় মরাধ করলত হলি। 

৫) সাধারর্তিঃ উপলজলা পবরষি মকিলোত্র মস সকল প্রকল্পই গ্রহর্ করলি যার পবরকল্পনা ও িাস্তিায়ন স্থানীয়ভালি প্রাপ্ত সম্পলির দ্বারা 

সম্পন্ন করা সম্ভি এিং ময সকল প্রকল্প িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবির অন্তভকৃ্ত নয়, বকন্তু এ কেসৃূবির পবরপূরক মতেন প্রকল্প গ্রহর্ করা যালি। 

প্রকল্প গ্রহর্ করার ব্যাপালর উপলজলার জনগলর্র আর্-ৃসাোবজক উন্নয়ন যর্ািঃ স্কাউটস, গালসৃ গাইে ইতযাবির উন্নয়ন, পাঠাগার স্থাপন, 



বশশু কল্যার্, েবহলা উন্নয়ন, যুি উন্নয়ন, মখলাধুলার প্রসার প্রভৃবত সোজ কল্যার্মূলক কাযকৃ্রলের প্রলয়াজনীয়তা সম্যক বিলিিনায় রাখলত 

হলি। 

৬) উপলজলাসমূহ এলাকার স্বালর্ ৃএেন প্রকল্প গ্রহর্ করলি যা দ্রুত  ল প্রিালন সেে, মুদ্রাস্ফীবতলরাধক এিং স্বল্প সেলয় িাস্তিায়নলযাগ্য। 

মকান প্রকলল্পর িাস্তিায়ন কাল দু'িছর এর মিশী হলি না। 

৭) দুষ্প্রাপ্য সম্পলির যর্াযর্ ব্যিহার বনবিত করলত উপলজলা পবরষি িি আকালরর প্রকল্প গ্রহর্ যর্াসম্ভি পবরহার করলি। সাধারর্তিঃ 

সিাৃবধক সংখ্যক জনগলর্র কল্যার্ সাধলন সেে এরূপ উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহর্ করাই িাঞ্চনীয়। এ লেয অজৃলনর উলদ্দলে উপলজলা পবরষি 

প্রকল্প বনিাৃিলন বনলোক্ত শতসৃমূহ পালন করলিিঃ 

ক. মকিলোত্র মস সকল প্রকল্প গ্রহর্ করলি যা দুই িছলরর েলধ্য িাস্তিায়ন করা সম্ভি; 

খ. উপলজলা পবরষি মপৌর এলাকায় অবত জরুবর প্রলয়াজন না হলল মকান উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহর্ করলি না; 

গ. স্থানীয় কাঁিাোল ও সম্পলির সলিাৃেে ব্যিহার িা এর িাজারজাতকরর্ সুবিধা বনবিত করার উপলযাগী প্রকল্প গ্রহর্ ও 

অগ্রাবধকার বভবেলত িাস্তিায়ন করলত হলি। 

৮) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহর্কালল উপলজলা পবরষি স্থানীয় জনগলর্র স্বকেসৃংস্থান ও আয় বৃবদ্ধমূলক তৎপরতাসহ কেসৃংস্থালনর সুলযাগ সৃবষ্টর 

বিষলয় গুরুত্ব প্রিান করলি। 

৯) উপলজলা পযাৃলয় মযাগালযাগ ব্যিস্থার উন্নয়লনর ললেয স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল অবধিপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা বিবভন্ন প্রকল্প িাস্তিায়ন 

করলছ। তাই অতযন্ত সতকৃতার সালর্ িাস্তিতার বনবরলখ উপলজলা পবরষি মযাগালযাগ মেলত্র প্রকল্প গ্রহর্ ও িাস্তিায়ন করলি। দদ্বততা 

(Repeatation) ও অবতক্রেন (Overlapping) পবরহালরর জন্য প্রকল্প প্রর্য়নকালল উপলজলা পবরষি স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল 

অবধিপ্তলরর সালর্ সেন্বয় করলি। 

১০) একইভালি নলর্কপ ও স্যাবনলটশন কাযকৃ্রে িাস্তিায়লন জনস্বাস্থয প্রলকৌশল বিভাগ-এর সালর্ সেন্বয় করলি। 

১১) উপলজলা পবরষি বিবভন্ন উন্নয়ন মকন্দ্রসমূহ ও উপলজলা সির িপ্তলরর সালর্ সংলযাগকারী রাস্তা উন্নয়ন এিং মছাট মছাট মসতু/কালভাট ৃ

বনোৃলর্ গুরুত্ব বিলি। 

১২) মকিলোত্র ইউবনয়ন পবরষিসমূহ কর্তকৃ িাস্তিাবয়ত পল্লী পূত ৃকেসৃূবি এিং কালজর বিবনেলয় খাদ্য কেসৃূবি ব্যতীত উপলজলা পবরষি 

উন্নয়ন তহবিললর অর্ ৃদ্বারা মকানরূপ োটির কাজ করলি না। স্থানীয় িা মভৌগবলক কারলর্ মকান ব্যবতক্রলের প্রলয়াজন হলল এিং কালজর 

বিবনেলয় খাদ্য কেসৃূবির োধ্যলে করা সম্ভি না হলল তা করলত স্থানীয় সরকার বিভালগর সেবত বনলত হলি। 

১৩) উপলজলা পবরষি জাতীয় সরকালরর উন্নয়ন নীবতর সম্পূরক বকংিা পবরপূরক উন্নয়ন কেসৃূবি গ্রহলর্র বিষয় বিলিিনা করলি। এরূপ 

পিলেপ দ্রুততর আর্-ৃসাোবজক অগ্রগবত অজৃলন জাতীয় প্রলিষ্টার সহায়ক হলি। 

১৪) প্রকল্প িাস্তায়লন বিদ্যোন জনশবক্তর সলিাৃেে সদ্বযিহার বনবিত করলত হলি। েৎস্য িালষর জন্য েজাপুর্কর খনন, উৎপন্ন দ্রব্যাবির 

িাজারজাতকরর্ ইতযাবি ধরলনর ময সেস্ত প্রকল্প উপলজলা পবরষি িাস্তিায়ন করা উপযুক্ত বিলিিনা করলি তা সাধারর্তিঃ সেিায় 

সবেবতসমূলহর োধ্যলে সম্পন্ন করলত হলি। 

১৫) উপলজলা পবরষলির উন্নয়ন জোর অনবধক ০.৫% (শূন্য িশবেক পাি ভাগ) অর্ ৃএ উপলজলায় সকল উন্নয়ন প্রকলল্পর তত্ত্বািধালনর 

জন্য িলবত আনুষাংবগক প্রলয়াজলন ব্যয় করা যালি। 

১৬) গ্রকল্প/কেসৃূবি িাস্তায়নকালল িাৎসবরক পবরিালনা ব্যয় প্রকল্প ব্যলয়র অংশরূলপ গণ্য হলি। প্রকল্পসমূহ িাস্তিায়লনর পর রের্ালিেলর্র 

প্রবত বিলশষ লেয রাখা িাঞ্চনীয়। িস্তুতিঃ একটি প্রকল্প সোবপ্তর পর এর রের্ালিের্ ও পবরিালনা সম্পলকৃ সুবনবিষৃ্ট পবরকল্পনা প্রর্য়ন 

ব্যবতলরলক মকান প্রকল্প গ্রহর্ িরা যুবক্তযুক্ত হলি না। 

১৭) উপলজলা পবরষি ও ইউবনয়ন পবরষি প্রকল্প বনিাৃিলনর মেলত্র বনেবলবখত বিষয়সমূলহর প্রবত বিলশষ দবষ্ট রাখলি: 

ক. পল্লী সিলকর অসোপ্ত কাজ সোপ্তকরর্ ও সোপ্ত প্রকলল্পর রের্ালিেলর্ গুরুত্ব প্রিান করলত হলি; 

খ. সাধারর্তিঃ পল্লী সিলক পুল/কালভাট ৃবনোৃলর্র প্রলয়াজন হলল উপলজলা পবরষি এ জাতীয় প্রকল্প গ্রহর্ হলত বিরত র্াকলি তলি 

পুল/কালভাট ৃবনোৃর্ ব্যয় ৭ (সাত) লে টাকার েলধ্য সীবেত র্াকলল এিং একটি িা দুটি পুল/কালভাট ৃবনোৃর্ করলল যবি সিক 

মযাগালযাগ সম্পূর্ ৃহয় তলি, এরূপ প্রকল্পলক অগ্রাবধকার মিয়া যালি; 

গ. োটির কাজ প্রলয়াজন এেন প্রকল্প গ্রহর্ হলত বিরত র্াকলত হলি; 

 . উপলজলা পবরষি পল্লী সিক বনোৃর্/রের্ালিের্ প্রকলল্প সিলকর উভয় পালশ্বৃ অিেই বৃেলরাপর্ কেসৃূবি গ্রহর্ করলি। 

বৃেলরাপর্, রের্ালিের্ এিং বৃে সম্পি বিক্রয় ও িন্টলন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ জাবরকৃত সেবন্বত বনলিশৃনাোলা অনুসরর্ 

করলি। 

ঙ. উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ (২০০৯ সলনর ৩০ জুন পযসৃ্ত সংলশাবধত) এর ৬৩ ধারার অধীলন সরকার পবরকল্পনা প্রর্য়ন 

সংক্রান্ত মকান বিবধোলা জাবর করলল, উক্ত মেলত্র উক্ত বিবধোলায় সবন্নলিবশত প্রকল্প সংক্রান্ত বনলিশৃনা অনুসরর্ করলত হলি। 

১৮) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহর্কালল উপলজলা পবরষি স্থানীয় সম্পলির সলিাৃেে ব্যিহালরর ললেয মকা- াইন্যাবন্সং এর োধ্যলে প্রকল্প িাস্তিায়ন 

করলি। 



খ. মসি প্রকল্প গ্রহর্: 

স্থানীয় সরকার প্রলকৌশল অবধিপ্তর ছািাও বিবভন্ন েন্ত্রর্ালয়/বিভাগ/সংস্থা কৃবষ উন্নয়ন ও জলািদ্ধতা দূরীকরলর্র জন্য মসি প্রকল্প িাস্তিায়ন 

কলর র্ালক। তর্াবপ মকান মকান মেলত্র মসি প্রকলল্পর অধীলন পাবন পবরিহন করার জন্য মসি নালা বনোৃর্ করার প্রলয়াজন হলল মস মেলত্র শুধু 

সীবেত ব্যবক্তিগ ৃনয় িরং সাবিকৃভালি সকললর উপকালরর জন্য মসি নালা বনোৃর্ করা যালি। বকন্তু ব্যবক্ত পযাৃলয় স্ব স্ব জবেলত মসলির পাবন 

পবরিহর্ করার জন্য ব ল্ড িযালনল বনোৃলর্র িাবয়ত্ব জবের োবললকর র্াকলি। পাকা মসি নালা উপলজলা মসি ম্যানুলয়ল অনুযায়ী অর্নৃনবতক 

মযৌবক্তকতার মপ্রবেলত িাস্তিায়ন করা উবিত হলি। পাকা মসি নালার জন্য কে খরলি এিং স্থানীয় প্রযুবক্তর আললালক মপািা োটির টাবল, 

বিটুবেন মশাবধত পালটর ছালা ইতযাবি ব্যিহার করা মযলত পালর। 

গ. জাতীয় প্রকল্প: 

জাতীয় বভবেলত িাস্তিাবয়ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূলহর আওতায় মকান প্রবতষ্ঠান িা কাযকৃ্রে উপলজলা উন্নয়ন সহায়তা েঞ্জুরীর জন্য মযাগ্য িলল 

বিলিবিত হলি না। মকান প্রবতষ্ঠান িা কাযকৃ্রলের উন্নয়লন যালত যুগপৎ জাতীয় সরকার এিং উপলজলা পবরষি হলত অর্ ৃবিবনলয়াগ না হয়, 

উপলজলা পবরষি তার বনিয়তা বিধান করলি। এ নীবত অনুসরলর্র জন্য উপলজলা পবরষি িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবিলত বিবভন্ন প্রবতষ্ঠান ও 

কাযকৃ্রে সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ প্রলয়াজনলিালধ সংবিষ্ট বিভাগসমূলহর কেকৃতাৃলির োধ্যলে যািাই করলত পালর। 

 . মোটর যানিাহন ক্রয়: 

উপলজলা পবরষি উন্নয়ন সহায়তা েঞ্জুরী দ্বারা মকান মোটরযান (কার, জীপ, োইলক্রািাস, িাস বকংিা মোটর লঞ্চ প্রভৃবত) ক্রয় করা যালি না। 

১৩. জবরপ: 

১) যর্াযর্ পবরকল্পনা প্রর্য়লনর জন্য উপলজলা পবরষি বনজ এলাকার আর্-ৃসাোবজক জরীপ ও সেীো পবরিালনা করলি। সাধারর্তিঃ এ কাজ 

উপলজলা পবরষি স্থানীয় বিভাগীয় কেিৃারীবৃলন্দর োধ্যলে সম্পািন করলি। এরূপ কালজর জন্য উপলিষ্টা/কনসালট্যান্ট বনলয়াগ করা যালি না। 

২) উপলজলা পবরষি আর্-ৃসাোবজক জরীপ ও সেীোর োধ্যলে প্রাপ্ত তথ্য পুবস্তকা আকালর প্রকালশর ব্যিস্থা করলি। 

৩) স্থানীয় পযাৃলয় পবরকল্পনা প্রর্য়লনর উলদ্দলে ইলতােলধ্য মকয়ার িাংলালিশ মিলশর বিবভন্ন এলাকায় ১৫৩টি ইউবনয়ন পবরষলি আর্-ৃ

সাোবজক জরীপ ও সাোবজক পবরকল্পনা কেসৃূবি িাস্তিায়ন করলছ। এছািা ইউএনবেবপ বসরাজগঞ্জ মজলায় ও িাে ৃর্কবেল্লা এলাকায় 

পরীোমূলকভালি যর্াক্রলে অংশীিাবরত্বমূলক পবরকল্পনা ও সেবন্বত গ্রাে উন্নয়ন পবরকল্পনা িাস্তিায়ন করলছ। উপলজলা পবরষি মকয়ার 

িাংলালিশ ও অন্যান্য সংস্থার এসি পরীোমূলক কেসৃূবিলক সেবন্বত কলর আর্-ৃসাোবজক জরীপ ও অংশীিাবরলত্বর বভবেলত সাবিকৃ গ্রাে 

উন্নয়নমূলক কেসৃূবি বনলত পালর। 

১৪. গলিষর্ামূলক কাজ: 

উন্নয়ন সহায়তা েঞ্জুরীর অলর্ ৃমকান গলিষর্ামূলক কাজ, সন্তাব্যতা যািাই সেীোসহ মকান একালেবেক সেীো িািি ব্যয় করা যালি না। তলি 

মকান প্রকলল্পর জন্য সন্তাব্যতা যািাই িা সেীো অতযািেক হলল মকিল তখনই এ প্রকার সেীোর জন্য পবরষি বনেিবর্তৃ সীোর েলধ্য অর্ ৃ

ব্যয় করলত পারলি: 

(ক) মকান অর্ ৃিছলর এ প্রকার সম্ভাব্যতা যািাই/সেীোর সংখ্যা বতলনর অবধক হলি না; 

(খ) মকান একটি স্কীলের জন্য ২৫,০০০/- (পঁবিশ হাজার) টাকার মিশী ব্যয় করা যালি না। 

১৫. প্রকল্প িাস্তিায়ন তত্ত্বািধান ও পযাৃললািনা: 

১) প্রকল্প িাস্তিায়নকালীন সেলয় প্রকলল্পর িাস্তিায়ন কাজসমূহ বনবিি তিারবকর জন্য উপলজলা পবরষি প্রলয়াজনীয় পিলেপ গ্রহর্ করলি। 

২) উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান, ভাইস মিয়ারম্যান/ভাইস মিয়ারম্যান েবহলা ও উপলজলা বনিাৃহী অব সার প্রকলল্পর পবরকল্পনা, অনুলোিন, 

িাস্তিায়ন বকংিা িাস্তিায়লনাের ময মকান পযাৃলয় পবরিশনৃ করলত পারলিন। মকান অবনয়লের মেলত্র তারা তাৎেবর্কভালি সংলশাধলনর ব্যিস্থা 

গ্রহলর্র বনলিশৃ মিলিন। প্রলয়াজনীয় মেলত্র পবরষলির সভায় বসদ্ধান্ত গ্রহর্ করার ব্যিস্থা মনলিন। 

৩) অনুরূপভালি উপলজলা বনিাৃহী অব সারও পবরিশনৃ করলত পারলিন এিং তাৎেবর্কভালি সংলশাধনমূলক ব্যিস্থা বনলত সংবিষ্টলির বনলিশৃ 

বিলিন। বতবন পবরিশলৃন প্রাপ্ত তথ্যাবি উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যানলক অিবহত করলিন এিং প্রলয়াজনীয় মেলত্র পবরষলির সভায় তা উপস্থাপন 

করলিন। 

৪) উপলজলা প্রলকৌশলী/বিভাগীয় কেকৃতাৃ সকল প্রকল্প গ্রহর্, সলরজবেলন পবরিশনৃ করতিঃ নকশা প্রর্য়ন ও প্রাক্কলন প্রস্তুলতর জন্য উপলজলা 

পবরষলির বনকট িায়ী র্াকলিন। 

৫) মকান প্রকল্প িাস্তিায়লনর িাবয়ত্ব পাললনর উলদ্দলে উপলজলা পবরষি সংবিষ্ট বিভালগর একজন কেকৃতাৃলক বনযুক্ত িা েলনানীত করলি। 



৬) উপলজলা পবরষি প্রকল্প িাস্তিায়ন তিারকীর জন্য প্রলতযক ইউবনয়লনর মেলত্র একটি প্রকল্প তিারকী কবেটি গঠন করলি। কবেটি সেলয় 

সেলয় উপলজলা পবরষলির বনকট বরলপাট ৃকরলি। পবরষি প্রাপ্ত বরলপাট ৃপযাৃললািনা কলর প্রলয়াজনীয় মেলত্র ব্যিস্থা মনলি। তলি প্রকল্প িাস্তিায়ন 

কবেটি ও প্রকল্প তিারকী কবেটির মিয়ারম্যান একই ব্যবক্ত হলত পারলি না। সাধারর্তিঃ ইউবনয়ন পবরষি মিয়ারম্যান িা সংবিষ্ট েবহলা ওয়াে ৃ

সিস্য প্রকল্প তিারকী কবেটির মিয়ারম্যান হলিন। বভন্নরূপ বিলিবিত হলল প্রকল্প সংবিষ্ট বিভালগর কেকৃতাৃ এ িাবয়ত্ব পালন করলত পারলিন। 

৭) উপলজলা পবরষি োলস অন্ততিঃ একিার প্রকল্পসমূলহর িাস্তিায়ন সতকৃভালি পরীো ও তত্ত্বািধালনর জন্য প্রলয়াজনীয় বিক বনলিশৃনা মিলি। 

প্রকল্প িাস্তিায়লন মকান ব্যবক্ত িা প্রকল্প কবেটির গাল লবত পবরলবেত হলল পবরষি পরিতী বকবস্তর অর্ ৃপ্রিান স্থবগত করলত পারলি। যর্াযর্ 

ব্যিস্থা গ্রহর্ সালপলে প্রলয়াজলন প্রকল্প কবেটি পুনগঠৃন কলর িাস্তিায়লনর ব্যিস্থা বনলত হলি। 

৮) বিভাগীয় কবেশনার এিং সরকালরর উধতৃন কেকৃতাৃগর্ও উপলজলা পবরষি উন্নয়ন কেকৃােসহ অন্যান্য তৎপরতা সম্পলকৃ অিবহত র্াকার 

জন্য উপলজলা স র করলত পারলিন। তাঁলির প্রাসবেক স র প্রবতলিিনসমূহ উপলজলা পবরষলির বনকট এিং উপযুক্ত বিলিবিত হলল অনুবলবপ 

সংবিষ্ট েন্ত্রর্ালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূলহর বনকট মপ্ররর্ করলিন।  

৯) মজলা প্রশাসক তাঁর মজলাধীন ময মকান উপলজলার প্রকল্প িাস্তিায়ন কাজ পবরিশনৃ করলত পারলিন এিং তাঁর েন্তব্য, উপলিশ বকংিা মকান 

সুপাবরশ র্াকলল তা উলল্লখপূিকৃ পবরিশনৃ প্রবতলিিন উপলজলা পবরষি, বিভাগীয় কবেশনার ও স্থানীয় সরকার বিভালগ মপ্ররর্ করলিন। 

১০) পবরিালক, স্থানীয় সরকার তার অবধলেলত্র প্রবতোলস কেপলে ০৩(বতন)টি উপলজলা পবরষি এিং উপ-পবরিালক, স্থানীয় সরকার তার 

অবধলেলত্র কেপলে ০২ (দুই) টি উপলজলা পবরষি কর্তকৃ িাস্তিায়নাধীন প্রকল্পসমূহ সলরজবেন পবরিশনৃ করলিন। প্রকলল্পর ত্রুটি -বিচুযবত এিং 

িাস্তিায়ন অগ্রগবতর প্রবতলিিন স্থানীয় সরকার বিভালগ িাবখল করলিন। 

১১) প্রবতটি উপলজলা পবরষি ৩০ জুন সোপ্য আবর্কৃ িৎসলর গৃহীত উন্নয়ন তৎপরতার প্রকল্পওয়ারী ব্যয় ও িাস্তি অগ্রগবত সম্ববলত একটি 

িাবষকৃ প্রবতলিিন পরিতী অর্ ৃিৎসলরর ১৫ জুলাই তাবরলখর েলধ্য প্রর্য়ন করলি। উপলজলা পবরষি এ প্রবতলিিলনর একটি অনুবলবপ স্থানীয় 

সরকার বিভাগ, অর্ ৃবিভাগ এিং সংবিষ্ট মজলা প্রশাসলকর বনকট ৩০ জুলাই এর েলধ্য মপৌছালনা বনবিত করলি। 

১২) স্থানীয় সরকার বিভাগ িাস্তিায়ন অগ্রগবতর প্রাপ্ত প্রবতলিিন পযাৃললািনা কলর উপলজলাসমূলহর কেতৃৎপরতা বনধাৃরর্ করলি ও ৩০ আগষ্ট 

এর েলধ্য ১ে বকবস্তর অর্ ৃছালির ব্যিস্থা মনলি। মকান উপলজলা িাস্তিায়ন অগ্রগবতর বনধাৃবরত সেলয়র েলধ্য মপ্ররলর্ ব্যর্ ৃহলল মস উপলজলার 

অর্ ৃছাি স্থবগত র্াকলি। 

১৩) এলাকার সিসৃাধারলর্র অিগবতর জন্য উপলজলা পবরষি অগ্রগবত প্রবতলিিন উপলজলা পবরষলি এিং ইউবনয়ন বভবেক প্রবতলিিন সংবিষ্ট 

ইউবনয়লন প্রিশলৃনর ব্যিস্থা মনলি। 

১৪) এছািা প্রলতযক উপলজলা পবরষি িাবষকৃ কেকৃালের প্রবতলিিন জনগলর্র অিগবতর জন্য ছাবপলয় প্রকাশ করলি। এলত প্রকলল্পর নাে, 

প্রকলল্পর উলদ্দে, প্রকল্প ব্যয়, উপকারলভাগীর সংখ্যা, অবজৃত লেযোত্রা/িে/অিে েে জনবিিস সৃবষ্ট, কালজর গুর্গতোন ইতযাবি তলথ্যর 

উলল্লখ র্াকলি। এর অনুবলবপ পবরকল্পনা কবেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মজলা প্রশাসকলক মপ্ররর্ করলত হলি। স্থানীয় সরকার বিভাগ সকল 

উপলজলার তথ্য সবন্নলিশ কলর িাবষকৃ প্রকল্প িাস্তিায়ন অগ্রগবত প্রবতলিিন প্রর্য়ন করলত পালর। 

১৫) প্রকল্প স্থলল মকান দবষ্ট আকৃষর্ীয় স্থালন সিসৃাধারলর্র অিগবতর জন্য প্রকলল্পর নাে, ব্যলয়র পবরোর্, প্রকল্প শুরু ও মশষ হওয়ার তাবরখ 

ইতযাবি তথ্য সম্ববলত সাইন মিাে ৃস্থাপন করলত হলি। 

১৬) প্রবতলিিন মপ্ররর্ বনবিতকরর্: 

উপলজলা পবরষি - 

(১) অর্ ৃিছলরর প্রারলম্ভ চূিান্তকৃত িাবষকৃ উন্নয়ন কেসৃূবি উপলজলা পবরষলির সভায় অনুলোিনালন্ত প্রস্তুতকৃত বিিরর্ী প্রবত িছর ৩১ 

আগস্ট তাবরলখর েলধ্য; 

(২) সংবিষ্ট অর্ ৃিছলর ছািকৃত অলর্রৃ খরলির শতকরা হার উলল্লখসহ প্রকল্প িাস্তিায়ন অগ্রগবত প্রবতলিিন ৩১ োি ৃতাবরলখর েলধ্য এিং 

(৩) পূিিৃতী অর্ ৃিছলরর িাস্তিাবয়ত প্রকলল্পর িাস্তিায়ন প্রবতলিিন প্রবতিছর ৩১ আগস্ট তাবরলখর েলধ্য উপ-পবরিালক, স্থানীয় সরকার, 

পবরিালক, স্থানীয় সরকার এিং স্থানীয় সরকার বিভালগর বনকট মপ্ররর্ বনবিত করলত হলি। 

১৭. উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ [২০০৯ সলনর ৩০ জুন পযনৃ্ত সংলশাবধত] এর ৬৩ ধারা অনুযায়ী এ বনলিশৃনাোলা জাবর করা হললা। 

উপযুক্ত বিলিবিত হলল সরকার সেলয় সেলয় এর পবরিতনৃ, পবরোজৃন বকংিা সংলশাধন করলত পালর। 

 

  



সংলযাজনী-১ 

উপলজলা উন্নয়ন তহবিললর অর্ ৃদ্বারা ময ধরলনর কাজ করা যালি নািঃ 

 

১. কাল লটবরয়া, মরলস্তারা িা বিপর্ী মকন্দ্র বনোৃর্। 

২. সরকালরর মকান বিভালগর িলকয়া পবরলশালধর জন্য ব্যয়, মযেন িলকয়া মিতন িা অন্য মকান  াটবত/পাওনা পবরলশাধ করা। 

৩. উপলজলা পবরষি ভিলনর  টক/সীোনা প্রািীর, শহীি বেনার, েসবজি/েবন্দর/গীজৃা বনোৃর্/পুনিঃবনোৃর্ ইতযাবি। 

৪. মজনালরটর ক্রয় কলর দিদুযবতকরর্। 

৫. নতুন স্কুল/কললজ/োদ্রসা স্থাপন। 

৬. মকান ক্লাি িা সবেবত ভিন বনোৃর্। 

৭. ব্যাংক িা অন্য মকান সরকাবর িা স্বায়ত্বশাবসত প্রবতষ্ঠালনর জন্য মকান ইোরত বনোৃর্/মেরােত িা সম্প্রসারর্। 

৮. মটবনস মখলার োঠ বনোৃর্। 

৯. মকান ব্যবক্ত, পবরিার িা প্রবতষ্ঠানলক খর্ প্রিান। 

১০. জাতীয় সরকালরর সংরবেত (Retained) বিষলয়র কাযকৃ্রলে অর্ ৃব্যয়। 

১১. উপলজলা পবরষলির রাজস্ব খাতসমূলহ অর্ ৃব্যয়। 

১২. পুর্কর খনন, স্কুল িা মখলার োঠ, নুতন হাট-িাজার প্রবতষ্ঠা, ইতযাবির জন্য জবে ক্রয়। তলি বনরাপি/সুলপয় পাবন সরিরালহর 

ললেয পুর্কর খনন ও রাস্তা বনোৃলর্র জন্য জবে ক্রলয়র প্রলয়াজন হলল সতকৃতার সালর্ যুবক্তপূূ্র্ভৃালি বসদ্ধান্ত বনলত হলি। 

১৩. উপলজলা পবরষলি আলয়র জন্য ব্যিসাবভবেক প্রকল্প গ্রহর্। 

১৪. ব্যয়িহুল সাজ-সরঞ্জাে, আসিািপত্র িা বিলাস দ্রব্য ক্রয়। 

১৫. মপৌর-এলাকায় মকান প্রকল্প গ্রহর্ তলি জনস্বালর্ ৃঅবত জরুবর প্রলয়াজন হলল উপলজলা পবরষলির বসদ্ধান্তক্রলে মপৌর এলাকায় 

প্রকল্প গ্রহর্ করা যালি। 

১৬. বকণ্ডারগালটনৃ স্কুল স্থাপন। 

১৭. একই প্রকলল্প উপলজলা উন্নয়ন জোর সালর্ জাতীয় প্রকলল্পর বিভাজয অংলশর জন্য প্রাপ্ত অর্ ৃসংবেের্ কলর ব্যয়। 

১৮. সম্ভাব্যতা, িাস্তিতা, অগ্রাবধকার, স্থানীয় সম্পি প্রবতিন্ধকতা ইতযাবি যািাই না কলর স্কীে গ্রহর্। 

১৯. ময মকান প্রকালরর যানিাহন ক্রয়। 

২০. মটবলল ান স্থাপন, ভূবে উন্নয়ন কর, মপৌর কর, বিদুযৎ বিল পবরলশাধ করা। 

২১. মকান কেিৃারী বনলয়াগ িা মকান ভাতা পবরলশাধ। 

২২. বিিস উিযাপন, সপ্তাহ পালন, মেলা িা প্রিশনৃী অনুষ্ঠান। 

 

  



সংলযাজনী-২ 

উপলজলা প্রকল্প ছক (ইউবপবপ) 

১) প্রকলল্পর নাে: 

২)  িাস্তিায়নকারী সংস্থা: 

৩)  প্রকৃবত ও উলদ্দে: 

৪)  গুরুত্ব ও মযৌবক্তকতা: 

৫)  মোট ব্যয় ও িাৎসবরক ব্যয় বিন্যাস: 

৬)  অনুবেত ব্যয়সহ খাতবভবেক ব্যয়: 

(ক) জবে 

মখ) েবেক 

(গ) সরঞ্জাে- 

১)ইট 

২) বসলেন্ট 

৩) ইস্পাত 

৪) অন্যান্য 

( ) পবরিহন 

(ঙ) ভূবে উন্নয়ন 

(ি) অন্যান্য 

৭)  িাস্তিায়নকাল: 

(ক) আরলম্ভর তাবরখ: 

(খ) সোবপ্তর তাবরখ: 

৮)  প্রকলল্পর জন্য বনধাৃবরত স্থান: 

৯)  অর্ ৃসংস্থালনর উৎস: 

(ক) সরকার 

(খ) স্থানীয় অনুিান 

(গ) অন্যান্য 

১০)  িাস্তিায়ন পদ্ধবত: ঠিকািালরর োধ্যলে/প্রকল্প কবেটির োধ্যলে 

১১)  জনশবক্তর িাবহিা 

(ক) িে 

(খ) অিে 

১২) সোবপ্তর পর প্রকল্প কালযরৃ োধ্যলে অবজৃত সুবিধাসমূহ: 

১৩) রের্ালিেলর্র ব্যিস্থা: 

(ক) কেিৃারীর িাবষকৃ িাবহিা এিং তালির প্রবশের্ 

(খ) রের্ালিের্ ও মেরােলতর জন্য যন্ত্রাংশ ও বনিঃলশলষ ব্যিহায ৃদ্রব্যাবি এিং অন্যান্য সরঞ্জালের িাবষকৃ িাবহিা 

(গ) িাবষকৃ মপৌনিঃপুবনক ব্যয় 

( ) মপৌনিঃপুবনক ব্যলয়র জন্য অর্ ৃসংস্থান এিং প্রলয়াজনীয় জনশবক্ত ও িেতা সংগ্রলহর জন্য প্রস্তাবিত পদ্ধবত 

১৪) উপলজলালত জাতীয় সরকার বকংিা আঞ্চবলক সংস্থা কর্তকৃ গৃহীত অনুরূপ প্রকল্প তথ্য যবি র্ালক তলি প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহলর্র মযৌবক্তকতা 

উলল্লখ করলত হলি) 

১৫)  প্রস্তাবিত বিবনলয়াগ হলত পূর্ ৃসু ল মপলত উপলজলা পবরষি বকংিা জাতীয় সরকার কর্তকৃ অন্য বক ধরলনর সম্পূরক বিবনলয়াগ প্রলয়াজন: 

১৬)  প্রকল্পটির জন্য জবে অবধগ্রহর্ প্রলয়াজন হলল এ জন্য গৃহীত ব্যিস্থা: 

১৭)  প্রকল্পটি িাস্তিায়লনর  লল সৃষ্ট অনুবেত/প্রতযাবশত সু ল: 

(ক) অলর্রৃ বহসালি 

(খ) কে ৃসংস্থালনর বহসালি 

(গ) আর্ ৃসাোবজক কল্যার্ 

( ) সু ল ও ব্যলয়র অনুবেত অনুপাত 

১৮) প্রকল্পটির ধারর্া কীভালি সুবিত হলয়বছল: 

১৯)  প্রকল্পটি সূিনা করার পূলি ৃমকানরূপ জরীপ/সেীো িালালনা হলয়লছ বক: 

২০)  প্রকল্প প্রর্য়লন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ গ্রহলর্র বনলিশৃনাোলা যর্াযর্ভালি অনুসরর্ করা হলয়লছ বক: 

 

(উলদ্যাগী কেকৃতাৃর স্বাের) 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-২ শাখা) 
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 ১৭ নজযষ্ঠ 

 ৩১ জম,২০১৫ 
 

পররপত্র 

রবষয় : উপদজলা পররষদের বাৎসররক বাদজদটর ৩% পর্ যি 'নারী উন্নয়ন জফারাম' এর জন্য বরাদ্দ প্রোন এবাং পররষদের ২৫% প্রকল্প 

 নারী সেস্যদের মাধ্যদম বাস্তবায়ন প্রসদে 

 স্থানীয় সরকার রবভাগ কর্তযক বাস্তবারয়ত উপদজলা গভদন যন্স প্রদজক্ট ও ইউরনয়ন পররষে গভদন যন্স প্রদজক্ট এর আওতায় গঠিত “নারী উন্নয়ন 

জফারাম” এর জন্য আগামী অথ যবছর ২০১৫-১৬ হদত উপদজলা পররষদের বাৎসররক বাদজদটর ৩% পর্ যি এবাং উপদজলা পররষে কর্তযক গৃহীত 

প্রকল্পসমূদহর ২৫% নারী সেস্যদের মাধ্যদম বাস্তবায়দনর জন্য রনদে যশনা প্রোন করা হদলা। উক্ত অথ য স্থানীয় সরকার রবভাগ কর্তযক প্রণীত 

“উপদজলা উন্নয়ন তহরবল ব্যবহার রনদে যরশকা” এর (৬) অনুদেদে বরণ যত “উপদজলা বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরের খাতওয়ারী রবভাজদনর রবরধ” 

হদত রনব যাহ করদত হদব। উপদজলা পররষে কর্তযক “নারী উন্নয়ন জফারাম” এর অনুকূদল বরাদ্দকৃত অথ য রেদয় “নারী উন্নয়ন জফারাম” উপদজলা 

পররষদের মাধ্যদম রনম্নবরণ যত রবষদয় প্রকল্প গ্রহণ এবাং বাস্তবায়ন করদব: 

 রশক্ষ্াঃ স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের ঝদর পড়ার হার জরাধ ও মানবসম্পে রশক্ষ্া রনরিতকরণ, জমধাবী ছাত্রীদের পুরস্কার প্রোন, ইতযারে। 

 কম যসাংস্থানঃ জবকার র্যব নারীদের কম যসাংস্থান বৃরিদত রবরভন্ন প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন ও প্ররশক্ষ্ণ প্রোনকারী সাংস্থাসমূদহর সাদথ সাংদর্াগ 

স্থাপন। 

 সাাংস্কৃরতকঃ জমদয়দের সাাংস্কৃরতক উন্নয়দনর সুদর্াগ সৃরি, জখলাধুলা ও প্ররতদর্ারগতার আদয়াজন, ইতযারে। 

 সদেতনতামূলকঃ জজন্ডার সমতা ও মানবারধকার রবষয়ক রেবস উের্াপন, নারীর ক্ষ্মতায়ন কম যসূরেদত পুরুষদের সম্পৃক্তকরণ, নারীর 

রাজননরতক ক্ষ্মতায়ন ও রসিাি গ্রহণ প্ররক্রয়ায় অাংশগ্রহদণ উদ্বুিকরণ, নারীর প্ররত নবষম্যমূলক আেরণ রনমূ যদল কম যসূরে গ্রহণ, প্রাকৃরতক 

দুদর্ যাদগর সদেতনতা ও ঝুঁরকর হ্রাদস কম যসূরে গ্রহণ, নারী ও রশশু পাোর রবষয়ক সদেতনতামূলক কম যসূরে গ্রহণ, ইতযারে। 

 অন্যান্যঃ রবধবা, স্বামী পররতযাক্তা, তালাকপ্রাপ্ত ও অসহায় নারীদের উন্নয়দন কম যসূরে গ্রহণ, নারী উন্নয়ন জফারাম এর রনয়রমত সভা 

আদয়াজন ও অন্যান্য ব্যয় রনব যাহ, ইতযারে। 

২।  উদল্লরখত বরাদ্দ দ্বারা সাংরেি উপদজলার নারী ও রপরছদয় পড়া জনদগাষ্ঠীর উন্নয়দন ব্যয় করা হদব। প্রকল্প প্রস্তাবনা নারী উন্নয়ন জফারাম এর 

সভার মাধ্যদম আদলােনাপূব যক উপদজলা পররষদের সাংরেি করমটিদত জপ্ররণ করদত হদব, র্া পরবতীদত প্রকল্প র্াোই-বাছাই ও অন্যান্য প্ররক্রয়া 

সম্পন্ন কদর উপদজলা পররষদের মারসক সভায় আদলােনাপূব যক অনুদমারেত করদত হদব। উপদজলা পররষদের অন্যান্য প্রকদল্পর ন্যায় এই 

প্রকল্পসমূহ অনুদমারেত হদব। 

৩।  এ আদেশ অরবলদম্ব কার্ যকর হদব। 

লুৎফুন নাহার 

রসরনয়র সহকারী সরেব 

জফানঃ ৯৫৭৭২৩০ 

e-mail: lgd.upazila2@gmail.com 

স্মারক নাং- ৪৬.৪৫.০২০.০৯.০৬.০০৬.২০১৫-৫৮০ তাররখঃ ৩১ জম, ২০১৫ ররঃ।  

অনুরলরপঃ সেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা প্রহদণর জন্য (দজষ্ঠযতার ক্রমানুসাদর নয়): 

 ১। রসরনয়র সরেব/ সরেব............................................. রবভাগ.......................................মন্ত্রণালয় 

 ২। অরতররক্ত সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ ও জাতীয় প্রকল্প পররোলক, ইউরনয়ন পররষে গভান্যযান্স প্রদজক্ট 

 ৩। অরতররক্ত সরেব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার রবভাগ ও জাতীয় প্রকল্প পররোলক, উপদজলা গভান্যযান্স প্রদজক্ট 

 ৪। করমশন (সকল) ........................ রবভাগ 

 ৫। পররোলক, স্থানীয় সরকার (সকল)........................ রবভাগ 

 ৬। মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা 

 ৭। জজলা প্রশাসক (সকল).............................. জজলা 

 ৮। উপ-পররোলক, স্থানীয় সরকার (সকল) ........................ জজলা 

 ৯। সরেব মহােদয়র একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা  

 ১০। জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল) ................... উপদজলা পররষে 

 ১১। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল)....................... উপদজলা ................... জজলা 

 ১২। ভাইস জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল) .................. উপদজলা পররষে............... জজলা 

 ১৩। ভাইস জেয়ারম্যান (মরহলা), উপদজলা পররষে (সকল) .............. উপদজলা পররষে................ জজলা 

 ১৪। জজলা মরহলা রবষয়ক কম যকতযা (সকল) ........................... জজলা 

 ১৫। উপদজলা মরহলা রবষয়ক কম যকতযা (সকল) ......................... উপদজলা ................ জজলা 

 ১৬। ইউরপ জেয়ারম্যান (সকল) .................... ইউরনয়ন পররষে ..................... উপদজলা  

  
লুৎফুন নাহার 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ানিঃ ৯৫৭৭২৩০ 

e-mail: lgd.upazila2@gmail.com 

http://www.lgd.gov.bd/
mailto:lgd.upazila2@gmail.com
mailto:lgd.upazila2@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-২ শাখা) 

 

স্মারক নাং- ৪৬.০৪৫.০১৮.০২.২৪.০২৪.১৫-১১২৫ তাররখঃ ১৯ নদভম্বর, ২০১৫ ররঃ। 

 

রবষয়:  জাতীয় পর্ যাদয় গঠিত করমটির দ্বােশ সভার রসিাি বাস্তবায়ন প্রসদে 

সূত্র: স্থানীয় সরকার রবভাদগর স্মারক নাং-১৩৮২, তাররখ-১৬/১১/২০১৫ ররঃ।  

 উপর্য যক্ত রবষয় ও সূদত্রাক্ত স্মারদকর জপ্ররক্ষ্দত উপদজলা পররষদে হস্তািররত রবষদয় কার্ যক্রম পর্ যাদলােনা, পরামশ য প্রোন ও রনদে যশনা 

জাররর উদদ্দদে জাতীয় পর্ যাদয় গঠিত করমটির দ্বােশ সভার ৪.১ এর রসিাি রনম্নরূপঃ 

 “রসিাি: রশক্ষ্া মন্ত্রণালয় কর্তযক উপদজলা পররষে কমদেদে উপদজলা আইরসটি জেরনাং এন্ড ররদসাস য জসন্টার ফর এডুদকশন 

(ইউআইটিআররসই) রহদসদব রনরম যত ভবনসমূহ র্াদত অন্য কাদজ ব্যবহৃত না হয় জস রবষদয় স্থানীয় সরকার রবভাগ হদত রনদে যশনা প্রোন এবাং 

এর অনুসরদণ মরনটররাং করদত হদব” 

 এমতাবস্থায়, জাতীয় পর্ যাদয় গঠিত করমটির দ্বােশ সভার ৪.১ নাং রসিাি র্থার্থভাদব প্ররতপালন হদে রকনা তা আগামী ৩(রতন) 

কার্ য রেবদসর মদধ্য স্থানীয় সরকার রবভাগদক অবরহত করার জন্য রনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা। 

 

সাংর্যক্তঃ বণ যনামদত। 

 

(লুৎফুন নাহার) 

রসরনয়র সহকারী সরেব 

জফানঃ ৯৫৭৭২৩০ 

E-mail: lgd.upazila2@gmail.com 

উপদজলা রনব যাহী অরফসার 

উপদজলা পররষে, সকল। 

 

অনুরলরপ কার্ যাদথ য ও জ্ঞাতাদথ যঃ 

 

১. জজলা প্রশাসক, সকল। 

২. করম্পউটার জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্র ওদয়ব সাইদট আপদলাড করার জন্য অনুদরাধ করা হদলা) 

 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

(উপলজলা-১ শাখা) 

www.lgd.gov.bd 

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০১৮-০০-০০-০৯৪.২০১৬-৬৩৮  তাবরখ: ০৯ মে, ২০১৬। 

বিষয়: উপলজলা বেবজটাল মসন্টার (ইউবেবস) স্থাপন ও পবরিালনা বিষয়ক বনলিাৃবশকা-২০১৬। 

উপযুকৃ্ত বিষলয়র পবরলপ্রবেলত জানালনা যালে ময, উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ [উপলজলা পবরষি (সংলশাধন) আইন, ২০১১ দ্বারা 

সংলশাবধত] অনুযায়ী স্ব স্ব এলাকাভক্ত নাগবরকলির এই আইন ও অন্যান্য আইলনর দ্বারা প্রবতবষ্ঠত বিধান অনুসালর সকল প্রকার নাগবরক সুবিধা 

প্রিান করা উপলজলা পবরষলির অন্যতে মূল িাবয়ত্ব। উপলজলা পবরষলির মসিালক জনগলর্র মিারলগািায় মপৌুঁলছ মিয়ার জন্য উপলজলা 

বেবজটাল মসন্টার (ইউবেবস) প্রবতষ্ঠা এিং মসিা চুবক্তর (সাবভসৃ এবগ্রলেন্ট) োধ্যলে জনগলর্র িাবহিা োব ক মসিা প্রিান করাই উপলজলা 

বেবজটাল মসন্টার প্রবতষ্ঠার মূল উলদ্দলে। স্থানীয় সরকার শবক্তশালীকরর্, জনগলর্র মিারলগািায় ই-মসিা মপৌছালনা বনবিতকরর্ এিং আত্ম-

কেসৃংস্থান উপলজলা বেবজটাল মসন্টালরর োধ্যলে সম্ভি হলি। এ ললেয উপলজলা বেবজটাল মসন্টার (ইউবেবস) স্থাপন করা ও মকন্দ্র পবরিালনা 

বিষয়ক একটি বনলিবৃশকা প্রর্য়ন করা হলয়লছ। 

উপলজলা পবরষি বেবজটাল মসন্টার (ইউবেবস) স্থাপন ও পবরিালনা বিষয়ক বনলিবৃশকা-২০১৬ এতদ্ সলে মপ্ররর্ করা হললা। উক্ত বনলিবৃশকা 

অনুযায়ী উপলজলা বেবজটাল মসন্টার (ইউবেবস) স্থাপন ও পবরিালনার জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

সংযুবক্ত: ির্নৃােলত। 

(লুৎফুন নাহার) 

বসবনয়র সহকারী সবিি 

ম ান: ৯৫৬২২৪৭ 

১। মিয়ারম্যান, ............... উপলজলা পবরষি, ..............মজলা (সকল)। 

২। উপলজলা বনিাৃহী অব সার, ..................উপলজলা, .............. মজলা (সকল)। 

 

অনুবলবপ (জ্ঞাতালর্ ৃও কাযাৃলর্)ৃ: 

১। অবতবরক্ত সবিি (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

২। বিভাগীয় কবেশনার, ঢাকা/িটটগ্রাে/রাজশাহী/খুলনা/িবরশাল/রংপুর/েয়েনবসংহ। 

৩ যুগ্মসবিি (প্রশাসন/ইপ/উপলজলা), স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

৪। মজলা প্রশাসক, .................. (সকল)। 

৫। সবিি েলহািলয়র একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

৬। কবম্পউটার মপ্রাগ্রাোর, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওলয়ি সাইলট প্রকালশর অনুলরাধসহ)। 

 

 

  



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

(উপলজলা-১ শাখা) 

www.lgd.gov.bd 

স্মারক নং- ৪৬.০৪৬.০১৮-০০-০০-০৯৪.২০১৬-৬৩৮ তাবরখ: ০৯ মে, ২০১৬। 

বিষয়: উপলজলা বেবজটাল মসন্টার (ইউবেবস) স্থাপন ও পবরিালনা বিষয়ক বনলিাৃবশকা-২০১৬। 

স্থানীয় সরকার প্রবতষ্ঠান বহলসলি উপলজলা পবরষি মিলশর র্তর্মূল পযাৃলয়র উন্নয়লন গুরুত্বপূর্ ৃভূবেকা পালন কলর আসলছ। শবক্তশালী 

স্থানীয় সরকার ব্যিস্থার োধ্যলে জনগলর্র িাবহিা োব ক মসিা প্রিান করা এখন সেলয়র িাবি। স্থানীয় সরকার বিভাগ জনসাধারর্লক স্বল্প 

সেয় ও খরলি বেবজটাল প্রযুবক্তর োধ্যলে কাবঙ্খত মসিা প্রিালনর ললেয প্রবত উপলজলা পবরষলি একটি কলর বেবজটাল মসন্টার স্থাপলনর বসদ্ধান্ত 

গ্রহলর্ কলরলছ। উপলজলা পবরষলির মসিালক জনগলর্র মিারলগািায় মপৌুঁলছ মিয়ার জন্য উপলজলা বেবজটাল মসন্টার (ইউবেবস) প্রবতষ্ঠা এিং 

মসিা চুবক্তর (সাবভসৃ এবগ্রলেন্ট) োধ্যলে জনগর্লক িাবহিা অনুযায়ী মসিা প্রিান করা উপলজলা বেবজটাল মসন্টার প্রবতষ্ঠার মূল উলদ্দে। উপলজলা 

বেবজটাল মসন্টার স্থাপন এিং এর কাযকৃ্রে িাস্তিায়লন উপলজলা পবরষি ও উলদ্যাক্তালির মযৌর্ অংশগ্রহর্ মসিা প্রতযাশী জনগলর্র কাবঙ্খত 

মসিা প্রাবপ্ত তরাবন্বত করলি। এর  লশ্রুবতলত উপলজলা বেবজটাল মসন্টালরর োধ্যলে স্থানীয় সরকার ব্যিস্থা শবক্তশালীকরর্, জনগলর্র 

মিারলগািায় ই-মসিা মপৌছালনা, স্থানীয় পযাৃলয় বেবজটাল মসিা প্রিান ও গ্রহলর্র িিাৃ শুরু এিং আত্ম-কেসৃংস্থালনর ব্যিস্থা করা সম্ভি হলি। 

এ মপ্রোপলট উপলজলা বেবজটাল মসন্টার (ইউবেবস) স্থাপন ও মকন্দ্র পবরিালনা বিষয়ক একটি বনলিশৃনা র্াকা প্রলয়াজন বিধায় বনেরূপ 

বনলিশৃািলী জাবর করা হললা: 

১। ইউবেবস উলদ্যাক্তার িাবয়ত্ব ও কতবৃ্য 

১.ক। প্রবতটি ইউবেবস দু'জন উলদ্যাক্তা (একজন পুরুষ ও একজন নারী) কর্তকৃ পবরিাবলত হলি। তলি কালজর পবরবধ িািলল এ দু'জন 

উলদ্যাক্তার পাশাপাবশ আলরা দু'জন উলদ্যাক্তা “বিকল্প উলদ্যাক্তা” বহলসলি কাজ করলত পালরন। ইউবেবস পবরিালনার জন্য বিকল্প 

উলদ্যাক্তালক প্রস্তুত করার িাবয়ত্ব বনয়বেত উলদ্যাক্তার। বিকল্প উলদ্যাক্তা যালত দ্রুত িেতা অজৃন কলর ইউবেবসলত মসিা গ্রহর্কারীর 

সংখ্যা ও আয় িািালত ভূবেকা রাখলত পালরন, মস ব্যাপালর বনয়বেত উলদ্যাক্তা প্রলয়াজনীয় সহায়তা প্রিান করলিন। বিকল্প উলদ্যাক্তা 

পূর্ ৃেেতা অজৃন করলল তালক বিবভন্ন কালজর িাবয়ত্ব বিলত হলি যালত কলর ইউবেবসর উপর বিকল্প উলদ্যাক্তার িাবয়ত্বলিাধ জন্মায় 

এিং উপাজৃন করার সুলযাগ দতবর হয়। 

১.খ। স্থানীয় জনলগাষ্ঠী যালত অিালধ ইউবেবস মর্লক সরকাবর-মিসরকাবর ই-মসিা মপলত পালর উলদ্যাক্তাগর্ তার সিাৃত্মাক ব্যিস্থা বনবিত 

করলিন। নাগবরলকর িাবহিা অনুযায়ী পযাৃপ্ত মসিা ইউবেবসলত না র্াকলল, মসসি মসিা বনবিত করার ব্যাপালর প্রলয়াজনীয় উলদ্যাগ 

গ্রহর্ করলিন। 

১.গ।  বিদ্যোন মসিা সম্পলকৃ োনুলষর মকান অবভলযাগ র্াকলল, তা সংবিষ্ট উপলজলা মিয়ারম্যান/উপলজলা বনিাৃহী অব সার সংবিষ্ট 

সরকাবর-মিসরকাবর প্রবতষ্ঠালনর নজলর আনলিন। 

১. ।  উলদ্যাক্তা মকান মিতনভক্ত কেিৃারী নন বিধায় ইউবেবসলক সিল রাখা, আয় বৃবদ্ধ ও মটকসইকরলর্র মেলত্র বতবন সকল প্রলয়াজনীয় 

উলদ্যাগ গ্রহর্ করলিন। এলেলত্র উপলজলা পবরষি সহায়ক পবরলিশ সৃবষ্টলত ভূবেকা রাখলি। 

১.ঙ। ইউবেবসলত মসিা গ্রহর্কারীর সংখ্যা িািালত ই-মসিা সম্পলকৃ প্রিার প্রিারর্া খুিই গুরুত্বপূর্ ৃবিধায় উলদ্যাক্তাগর্ স্থানীয় পযাৃলয় সরকাবর-

মিসরকাবর ই-মসিার িাবহিা সৃবষ্ট ও উদ্বুদ্ধকরর্ কেসৃূবি পবরিালনা করলিন। উলদ্যাক্তা োবিবেবেয়া প্রলজক্টর ও ল্যাপটপ ব্যিহার কলর 

বশো প্রবতষ্ঠান, সরকাবর-মিসরকাবর অব স, জনসোগলের স্থান, বসলনো হলসহ এলাকার বিবভন্ন স্থালন বিবভন্ন মসিা সম্পলকৃ 

কযালম্পইন/উঠান দিঠক করলিন। এসি কালজ বতবন প্রলয়াজন অনুযায়ী উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান, উপলজলা বনিাৃহী অব সার, 

উপলজলা পবরষলির অন্যান্য কেকৃতাৃলির সহলযাবগতা গ্রহর্ করলিন। সোলজ দিষম্য ও বিলভি সৃবষ্ট করলত পালর িা উপলজলা 

পবরষলির ভািমূবত ৃক্ষুণ্ন করলত পালর এরূপ যািতীয় কেকৃাণ্ড মর্লক উলদ্যাক্তা বিরত র্াকলিন। 

১.ি।  ইউবেবসর ইন্টারলনট, বিদুযৎ, পাবন ও অন্যান্য সাবভলৃসর োবসক বিল সংবিষ্ট উলদ্যাক্তাগর্ বনয়বেত পবরলশাধ করলিন। 

১.ছ।  উলদ্যাক্তা উপলজলা বনিাৃহী অব সালরর সরাসবর তত্ত্বািধান/পরােশ ৃমোতালিক ইউবেবসর কাযকৃ্রেসমুহ পবরিালনা করলিন।  



১.জ। ইউবেবস পবরিালনায় মকান সেস্যা মিখা বিলল তা সোধালনর জন্য প্রার্বেকভালি উপলজলা বনিাৃহী অব সালরর োধ্যলে সোধান করলত 

হলি। উপলজলা বনিাৃহী অব সার কর্তকৃ বিষয়টির বনষ্পবে না হলল উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যালনর োধ্যলে স্থানীয়ভালি সোধান করলত 

হলি। সেস্যার চূিান্ত বনষ্পবের জন্য উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান সকল পিলেপ গ্রহর্ করলিন। ইউবেবস উলদ্যাক্তা কর্তকৃ মকান বিরূপ 

পবরবস্থবতর সৃবষ্ট গ্রহর্লযাগ্য বিলিবিত হলি না। 

১.ঝ। ইউবেবস'র বিবভন্ন উদ্ভািন ও সা লল্যর দষ্টান্ত ইউবেবস ব্ললগ বলখলিন যালত কলর অন্য উলদ্যাক্তাগর্ এলত অনুপ্রাবর্ত হন।  

১.ঞ। উপলজলা পবরষি কাষাৃললয়র প্রলিশদ্বার পযাৃলয় সুবিধাজনক স্থালন বেবজটাল মসন্টার স্থাবপত হলি। এ মকন্দ্র সুিারুরূলপ পবরিালনার 

জন্য স্থানীয় ব্যিস্থাপনা কবেটি গঠন করা হলি। উপলজলা বনিাৃহী অব সার প্রার্বেকভালি এ কবেটি অনুলোিন বিলিন এিং চূিান্ত 

অনুলোিন বিলিন উপলজলা পবরষি মিয়ারম্যান। উলদ্যাক্তা প্রবত োলস ইউবেবস ব্যিস্থাপনা কবেটির সভায় ইউবেবস'র অগ্রগবতর 

প্রবতলিিন প্রিান করলিন। উপলজলা বনিাৃহী অব সার এ প্রবতলিিন উপলজলা পবরষলির োবসক সভায় উপস্থাপন করলিন। 

২। উপলজলা পবরষলির িাবয়ত্বও কতবৃ্য 

২.ক।  উপলজলা পবরষি কর্তপৃে নুন্যতে এইিএসবস পাস, তথ্য-প্রযুবক্তলত আগ্রহী িা িেতা রলয়লছ, বিবনলয়ালগ উৎসাহী এিং নাগবরকলির 

বিবভন্ন সরকাবর ও মিসরকাবর ই-মসিা প্রিালন সেে নারী ও পুরুষলির উলদ্যাক্তা বহলসলি বনিাৃিন করলি। উক্ত কর্তপৃে প্রবতটি 

ইউবেবসলত একজন নারী ও একজন পুরুষ উলদ্যাক্তার পাশাপাবশ আলরা একজন নারী ও একজন পুরুষ বিকল্প উলদ্যাক্তা বনিাৃিন কলর 

রাখলি যালত মকান উলদ্যাক্তা িলল মগলল তাৎেবর্কভালি প্রবতস্থাপন করা যায়। 

২.খ।  উপলজলা পবরষি কর্তপৃে ইউবেবসর উলদ্যাক্তালির সালর্ চুবক্ত সম্পািন করলি। এই চুবক্তর ব  ও মেয়াি সংবিষ্ট উপলজলা পবরষি 

কর্তকৃ িিান্ত করা হলি। চুবক্তর মেয়াি মশলষ উলদ্যাক্তা পরিতী সেলয়র জন্য উলদ্যাক্তা বহলসলি কাজ করলত আগ্রহী র্াকলল উপলজলা 

পবরষি চুবক্ত নিায়ন করলি। 

২.গ।  উপলজলা পবরষি একজন উপলজলা পবরষি ভাইস মিয়ারম্যান (পুরুষ/েবহলা), একজন বশেক, একজন এনবজও প্রবতবনবধ, একজন 

মপশাজীিী ও একজন ইউবেবস উলদ্যাক্তার সেন্বলয় প্রলতযকটি মকলন্দ্রর জন্য ব্যিস্থাপনা কবেটি গঠন করলি। কবেটির সভা প্রবতোলস 

অনুবষ্ঠত হলি এিং কবেটির সিস্যরা ইউবেবস'র কাযকৃ্রে পযাৃললািনা করলিন। এই কবেটির সুপাবরশ উপলজলা পবরষি অনুলোিন 

করলি। পাশাপাবশ ইউবেবস'র প্রিার ও মটকসইকরলর্ এ কবেটি কাযকৃর ভূবেকা পালন করলি। 

২. ।  ইউবেবস মর্লক প্রিে মসিার মূল্য উপলজলা পবরষি বনধাৃরর্ করলি। 

২.ঙ।  উপলজলা পবরষি ভিলনর প্রলিশদ্বালর সুবিধাজনক স্থালন ইউবেবস স্থাপলনর জন্য একটি উপযুক্ত কে বনিাৃিন করলি এিং উপলজলা 

পবরষি উপলজলা বেবজটাল মসন্টার স্থাপন ও পবরিালনার জন্য প্রলয়াজনীয় যন্ত্রপাবত সরিরাহ করলি। শত ৃর্ালক ময, সরিরাহকৃত 

োলাোললর োবলকানা উপলজলা পবরষলির র্াকলি। 

২.ি। উলদ্যাক্তা ইউবেবস'র সকল যন্ত্রপাবত ও উপকরলর্র বনরাপো বনবিতকরর্সহ উপকরর্সমূলহর রের্ালিের্ ও মেরােলতর িাবয়ত্ব গ্রহর্ 

করলিন।  

২.ছ। অলর্রৃ বিবনেলয় কাজ করালনার মেলত্র ইউবেবস'মক অগ্রাবধকার বিলত হলি। 

২.জ। উপলজলা পবরষি স্থানীয় জনলগাষ্ঠীর জন্য ই-মসিা বনবিত করার ললেয উদু্বদ্ধকরর্ কেসৃূবি িাস্তিায়লন উলদ্যাক্তালিরলক সিাৃত্মক 

সহলযাবগতা প্রিান করলি। 

৩. একলসস টু ইন রলেশন (এটুআই) মপ্রাগ্রালের িাবয়ত্ব ও কতবৃ্য 

৩.ক।  এটুআই মপ্রাগ্রাে সঠিক উলদ্যাক্তা বনিাৃিলন উপলজলা পবরষি কর্তপৃেলক সহলযাবগতা করলি। 

৩.খ।  এটুআই মপ্রাগ্রাে উপলজলা পবরষলির বেবজটাল মসন্টালরর উলদ্যাক্তালির প্রলয়াজনীয় িেতা বৃবদ্ধলত সহায়তা করলি। 

৩.গ।  এটুআই মপ্রাগ্রাে উপলজলা পবরষলি বিদ্যাোন মসিাসমূহলক ই-মসিায় রূপান্তলরর উলদ্যাগ গ্রহর্ করলি এিং ইউবেবস'র জন্য নতুন ই-

মসিা প্রস্তুত করলি। 

৩. । এটুআই মপ্রাগ্রাে উপলজলা পবরষি বেবজটাল মসন্টার এিং উপলজলা পবরষি ই-মসিা সম্পলকৃ জনসলিতনতা দতবর করলি। 

 

(আিদুল োললক) 
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রবষয় : রবভাগ/দজলা/উপদজলা পর্ যাদয় অনুদষ্ঠয় মারসক সভার তাররখ সুরনরে যিকরণ সাংক্রাি। 

 সরকাদরর রবরভন্ন নীরত কম যপন্থা, রবরধ রবধান, রনদে যশনা ইতযারে বাস্তবায়ন/সমন্বয় সাধন/সুপাররশ মালা প্রণয়ন ইতযারের জন্য রনরে যি 

রবভাগীয় করমশনার, জজলা প্রশাসক ও উপদজলা রনব যাহী অরফসারগণদক সভাপরত ও আহ্বায়ক কদর রবরভন্ন করমটি গঠন করা হদয়দছ। রবভাগীয় 

করমশনার, জজলা প্রশাসক ও উপদজলা রনব যাহী অরফসারগণ তাঁদের সুরবধামত সমদয় এসব সভার আদয়াজন কদর থাদকন। এ সকল সভায় 

জনপ্ররতরনরধ, রবভাগ, জজলা বা উপদজলা পর্ যাদয়র রবরভন্ন কম যকতযা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যরক্তগণ জর্াগোন কদর থাদকন। গুে আকাদর সভাগুরলর 

আদয়াজন করা হদল সাংরেি সকদল পূব য হদত র্থার্থভাদব প্রস্তুরত রনদত পাদরন এবাং পররকল্পনা আনুর্ায়ী তাঁদের অন্যান্য োপ্তররক কার্ যক্রম 

সম্পােন করদত পাদরন। ফদল সাংরেি কম যকতযাগণ কম যস্থদল জবরশ রেন অবস্থান করার সুদর্াগ পাদবন। ফলশ্রুরতদত সমদয়র সদব যাত্তম ব্যবহার 

হদব, সভাগুদলা অরধকতর ফলপ্রসূ হদব এবাং জনগণ অরধকতর জসবা পাদবন। 

০২। রভরডও কনফাদরন্স-এর মাধ্যদম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাঠ পর্ যাদয় আইনশৃঙ্খলা পরররস্থরত, প্রশাসরনক রবষয়াবরল ও উন্নয়ন কার্ যক্রম 

পররবীক্ষ্ণ এবাং প্রদয়াজনীয় রেক-রনদে যশনা প্রোন করদত পাদরন। অরধকন্তু প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, মরন্ত্রপররষে রবভাগ/অন্য জকান মন্ত্রণালয়/রবভাগ 

হদত রবভাগ, জজলা, উপদজলা পর্ যাদয় অনুদষ্ঠয় সভার সদে রভরডও কনফাদরন্স করার সুরবধাদথ য উরল্লরখত পর্ যাদয়র সভাসমূদহর জন্য সুরনরে যি 

তাররখ রনধ যারণ করা আবেক। 

০৩।  উপর্য যক্ত রবষয়গুরলর প্ররত লক্ষ্য জরদখ আইনশৃঙ্খলা, উন্নয়ন/সমন্বয়, রাজস্ব ও অন্যান্য এই োরটি গুদে সকল সভাদক গুেভুক্ত কদর 

রবভাগীয় করমশনার, জজলা প্রশাসক ও উপদজলা রনব যাহী অরফসারগণ তাঁদের সভাপরতদত্ব অনুদষ্ঠয় সভাসমূহ আদয়াজন করদত পাদরন।  

০৪। উপর্য যক্ত জপ্রক্ষ্াপদট রনম্নরলরখত গুদের সভাসমূদহর পাদবয উদল্লরখত তাররখ ও সমদয় সভার আদয়াজন করার জন্য অনুদরাধ করা হদলা: 

ক্রম পর্ যায় আইনশৃঙ্খলা রবষয়ক 

সভাসমূহ 

উন্নয়ন/সমন্বয় 

সভাসমূহ 

রাজস্ব রবষয়ক 

সভাসমূহ 

অন্যান্য 

সভা সমূহ 

মিব্য 

ক) রবভাগীয় 

পর্ যাদয় 

মাদসর র্ততীয় 

জসামবার 

মাদসর র্ততীয় 

জসামবার 

মাদসর র্ততীয় 

জসামবার 

মাদসর 

র্ততীয় 

জসামবার 

বাস্তব অবস্থা অথবা জকান 

কর্তযপদক্ষ্র োরহো অনুর্ায়ী 

আদগ বা পদর জর্ জকান সভার 

আদয়াজন করা জর্দত পাদর। 

খ) জজলা 

পর্ যাদয় 

মাদসর রদ্বতীয় 

ররববার সকাল 

১০.০০ ঘটিকা হদত 

মাদসর র্ততীয় 

ররববার সকাল 

১০.০০ ঘটিকা হদত 

মাদসর েতুথ য 

ররববার সকাল 

১০.০০ ঘটিকা হদত 

সুরবধাজনক 

তাররদখ 

 

গ) উপদজলা 

পর্ যাদয় 

মাদসর রদ্বতীয় 

জসামবার সকাল 

১০.০০ ঘটিকা হদত 

মাদসর রদ্বতীয় 

বৃহস্পরতবার সকাল 

১০.০০ ঘটিকা হদত 

মাদসর েতুথ য 

জসামবার সকাল 

১০.০০ ঘটিকা হদত 

সুরবধাজনক 

তাররদখ 

 

০৫। অনুসরণীয় রবষয়বরল: 

(ক) সভার রনধ যাররত তাররদখ সাধারণ/সরকারর ছুটি থাকদল পরবতী প্রথম কার্ যরেবদস সভার আদয়াজন করদত হদব। তদব, রবদশষ 

পরররস্থরতদত সভার তাররখ পররবতযন/জরুরর সভা করা জর্দত পাদর, এবাং 

(খ) গণশুনারনর রেন বুধবার ধার্ য থাকায় উক্ত রেবদস জকান সভার আদয়াজন করা র্াদব না। 

০৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদে রভরডও কনফাদরন্স সাংক্রাি মরন্ত্রপররষে রবভাদগর ১৫ জানুয়ারর ২০১৫ তাররদখর 

০৪.৫১৪.০০৬.০৩.০০.০০৯.২০১৩-৫৯ নম্বর স্মারক আাংরশক সাংদশাধনক্রদম এ পররপত্র জারর করা হদলা। 

০৭। এই আদেশ অরবলদম্ব কার্ যকর হদব। 

 (দমাঃ মাকছুদুর রহমান পাদটায়ারী) 

 অরতররক্ত সরেব 

১। রবভাগীয় করমশনার............(সকল) মরন্ত্রপররষে রবভাগ 

২। জজলা প্রশাসক..................(সকল) জফান: ০২-৯৫৭৩৮৩৩ 

৩। উপদজলা রনব যাহী অরফসার.........(সকল) 

অনুরলরপ: 

১। প্রধানমরন্ত্রর মুখ্য সরেব, প্রধানমরন্ত্রর কার্ যালয়, ঢাকা। 

২। রসরনরয়র সরেব/সরেব............মন্ত্রণালয়/রবভাগ। 

৩। সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-২ শাখা) 

www.lgd.gov.bd 
          

স্মারক নাং- ৪৬.০৪৫.০২২.১০.৩৫.০৩৫.২০১৬-১০৪৬ তাররখ: ০৪/০৯/২০১৬ 

           

রবষয়: উপদজলা পররষদে অনুদষ্ঠয় মারসক সভার তাররখ সুরনরে যিকরণ সাংক্রাি। 

 

সূত্র: (১) মরন্ত্রপররষে রবভাগ এর পররপত্র নাং- ৭৩২; তাররখ: ০৮/০৮/২০১৬। 

 (২) মরন্ত্রপররষে রবভাগ এর স্মারক নাং- ৭৩৫; তাররখ: ০৯/০৮/২০১৬। 

উপর্য যক্ত রবষদয় সূদত্রাক্ত স্মারদক মরন্ত্রপররষে রবভাগ হদত প্রাপ্ত পদত্রর ছায়ারলরপ এর সাদথ জপ্ররণ করা হদলা। মরন্ত্রপররষে রবভাদগর 

রনদে যশনা জমাতাদবক উপদজলা পররষদে অনুদষ্ঠয় মারসক সভার তাররখ সুরনরে যিকরণ রবষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ এ রবভাগদক 

অবরহত করদণর জন্য রনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা। 

 

(লুৎফুন নাহার) 

রসরনয়র সহকারর সরেব 

জফান: ০৫৭৭২৩০ 

ই-দমইল: lgd.upazila2@gmail.com 

 

১। জেয়ারম্যান, (সকল) .................. উপদজলা পররষে 

২। উপদজলা রনব যাহী অরফসার, (সকল) .....................। 

 

অনুরলরপ: 

 ১। জজলা প্রশাসক, (সকল).................................। 

 ২। সহকারী জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)।  

 

  



 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

 স্থানীয় সরকার রবভাগ 

  (উপদজলা-১ শাখা) 

 www.lgd.gov.bd ১০ মাঘ ১৪২৩ বোব্দ 

নাং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.১০৭.২০১৬-৯৯ তাররখঃ................................. 

 ২৩ জানুয়ারর ২০১৭ ররস্টাব্দ 

পররপত্র 

রবষয় : উপদজলা পররষেদক 'ক', 'খ' ও 'গ' জশ্ররণর কযাটাগররদত জশ্ররণরবন্যাসকরণ 

 জেদশর উপদজলা পররষেসমূদহর আয়তন, জনসাংখ্যা ও ইউরনয়দনর সাংখ্যা উপদজলা জভদে এক রকম নয়। এর সাংখ্যাগত রভন্নতা 

রবযমান। এ জপ্রক্ষ্পদট উন্নয়নসহ প্রশাসরনক রবরভন্ন কার্ যক্রম গ্রহণ ও সম্পদের জর্ৌরক্তক বন্টদনর সুরবধাদথ য উপদজলাসমূদহর জশ্ররণকরদণর রসিাি 

জনয়া হদয়দছ। 

২। এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার রবভাদগর আওতাধীন উপদজলা পররষেসমূহদক রনদম্নাক্তভাদব জশ্ররণরবন্যাস করা হদলা: 

০১ ১০ টি বা তদুিয ইউরনয়ন ও জপৌরসভা (র্রে থাদক) সমন্বদয় গঠিত উপদজলা 'ক' জশ্ররণ 

০২ ০৭ টি জথদক ০৯ টি ইউরনয়ন ও জপৌরসভা (র্রে থাদক) সমন্বদয় গঠিত উপদজলা 'খ' জশ্ররণ 

০৩ ০৬ টি পর্ যি ইউরনয়ন ও জপৌরসভা (র্রে থাদক) সমন্বদয় গঠিত উপদজলা 'গ' জশ্ররণ 

 

 

(অরমতাভ সরকার) 

র্যগ্মসরেব 

জফান: ৯৫৪০৪৮৯ 

রবতরণ :  

০১। রবভাগীয় করমশনার, ঢাকা/খুলনা/রাজশাহী/েট্টগ্রাম/বররশাল/রসদলট/রাংপুর/ময়মনরসাংহ।  

০২। পররোলক, স্থানীয় সরকার, ঢাকা/খুলনা/রাজশাহী/েট্টগ্রাম/বররশাল/রসদলট/রাংপুর/ময়মনরসাংহ। 

০৩। জজলা প্রশাসক (সকল), .................................। 

০৪। জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল), .......................................। 

০৫। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল), .......................................।  

 

অনুরলরপ : 

১। অরতররক্ত সরেব/ মহাপররোলক, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

২। অরতররক্ত সরেব, প্রশাসন/ পাস/ উন্নয়ন/ নগর উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

৩। মাননীয় মন্ত্রীর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৪। সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৫। করম্পউটার জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)।  

 

  

উন্নয়দনর গণতন্ত্র 

জশখ হারসনার মূলমন্ত্র 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

www.lgd.gov.bd 

নাং ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-৭৭৩ তাররখ: ১৪ জুন, ২০১৭ 

রবষয় : উপদজলা পর্ যাদয় জাতীয় শুিাোর জকৌশল রবষদয় সদেতনতা বৃরিমূলক প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজদনর লদক্ষ্য উপদজলা পররষদের রাজস্ব 

তহরবল হদত অথ য ব্যদয়র অনুমরত প্রোন। 

সূত্র :  মরন্ত্রপররষে রবভাদগর স্মারক নাং- ০৪.০০.০০০.৮২২.৯৯.০৩২.১৬.১৭৯; তাররখ: ১০ নদভম্বর, ২০১৪। 

উপর্য যক্ত রবষদয় সূদত্রাক্ত পদত্রর পররদপরক্ষ্দত জাতীয় শুিোর জকৌশল রবষদয় উপদজলা পর্ যাদয়র কম যকতযা/কম যোরীদের সদেতনতা 

বৃরির উদদ্দদে প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজদনর লদক্ষ্য উপদজলা পররষদের রাজস্ব তহরবদলর অথ য হদত ৩০,০০০/-(রত্রশ হাজার) টাকা ব্যদয়র অনুমরত 

রনদে যশক্রদম প্রোন করা হদলা। একই সাদথ প্ররশক্ষ্ণ আদয়াজন জশদষ এ সাংক্রাি প্ররতদবেন স্থানীয় সরকার রবভাদগ জপ্ররদণর জন্য অনুদরাধ করা 

হদলা। 

 

(ড. জুরলয়া মঈন) 

উপসরেব 

জফান: ৯৫৬২২৪৭ 

 

১। জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল), .................................উপদজলা, ........................দজলা 

২। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল), ....................................উপদজলা, ........................দজলা। 

 

অনুরলরপ: 

১। মরন্ত্রপররষে সরেব, মরন্ত্রপররষে রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা (দঃ আঃ রসরনয়র সহকারী সরেব, শুিাোর ও প্রশাসরনক সাংস্কার 

শাখা)। 

২। জজলা প্রশাসক (সকল), .........................................দজলা। 

৩। সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৪।  করম্পউটার জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

ইপ-১ অরধশাখা 

 

 

 ১৮ আষাঢ়, ১৪২৪ বোব্দ 

স্মারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০১৭.৯৯.০০৪.১৫-৫৪২ তাররখ: ................................. 

 ১০ জুলাই, ২০১৭ ররস্টাব্দ 

 

রবষয় : উন্নয়ন কর্তযপক্ষ্সমূদহর আওতা বরহর্ভ যত উপদজলা ও ইউরনয়ন পররষে এর অরধদক্ষ্ত্রাধীন এলাকার ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুদমােন 

এবাং ভবদনর গুণগতমান রনরিতকরণ।  

উপর্য যক্ত রবষদয় জানাদনা র্াদে জর্, স্থানীয় সরকার (ইউরনয়ন পররষে) আইন, ২০০৯ এর রদ্বতীয় তফরসদলর ২২ নম্বর ক্ররমদক ইউরনয়দন 

নতুন বারড়, োলান রনম যাণ বা পুনঃরনম যাণ এবাং রবপজ্জনক োলান রনয়ন্ত্রদণ ইউরনয়ন পররষে এর োরয়ত্ব রদয়দছ। এ জপ্ররক্ষ্দত উন্নয়ন 

কর্তযপক্ষ্সমূদহর আওতা বরহর্ভ যত উপদজলা ও ইউরনয়ন পররষদের অরধদক্ষ্ত্রাধীন এলাকায় ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুদমােন এবাং ভবদনর 

গুণগতমান রনরিতকরদণর লদক্ষ্য রনম্ন বরণ যত করমটি গঠন করা হদলাঃ  

২. উন্নয়ন কর্তযপক্ষ্সমূদহর আওতা বরহর্ভ যত উপদজলা ও ইউরনয়ন পররষদের অরধদক্ষ্ত্রাধীন এলাকায় ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুদমােন 

এবাং ভবদনর গুণগতমান রনরিতকরণ রবষয়ক করমটি'র গঠনঃ 

১. জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে - সভাপরত 

২. উপদজলা রনব যাহী অরফসার - সেস্য 

৩. সহকারী করমশনার (র্ভরম) - সেস্য 

৪. উপদজলা প্রদকৌশলী, এলরজইরড - সেস্য 

৫. সাংরেি ইউরনয়ন পররষদের জেয়ারম্যান - সেস্য 

৬. ফায়ার সারভ যস ও রসরভল রডদফন্স এর প্ররতরনরধ - সেস্য 

৭. ইনরস্টটিউট অব ইরঞ্জরনয়াস য, বাাংলাদেশ এর প্ররতরনরধ - সেস্য 

৮. ইনরস্টটিউট অব আরকযদটক্টস, বাাংলাদেশ এর প্ররতরনরধ - সেস্য 

৯. বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউট অব োনারস এর প্ররতরনরধ - সেস্য 

১০. ইনরস্টটিউট অব রডদোমা ইরঞ্জরনয়াস য অব বাাংলাদেশ এর প্ররতরনরধ - সেস্য 

১১. সহকারী প্রদকৌশলী/উপসহকারী প্রদকৌশলী (সহকারী প্রদকৌশলী না থাকদল) - সেস্য-সরেব 

৩. করমটির কার্ য পরররধঃ 

(ক) উক্ত করমটি Building Construction Act, 1952 ও Bangladesh National Building Code- 1993 সহ অন্যান্য প্রেরলত রবরধ-

রবধান অনুসরণ করদব। 

(খ) উক্ত করমটি উন্নয়ন কর্তযপক্ষ্সমূদহর আওতা বরহর্ভ যত উপদজলা ও ইউরনয়ন পররষদের অরধদক্ষ্ত্রাধীন এলাকায় সুউচ্চ নয় এমন ভবদনর [৭ 

তলা বা ৭৫ ফুট পর্ যি] নকশা অনুদমােন করদব।  

(গ) প্ররত রতন মাদস করমটির নুযনতম একটি সভা অনুরষ্ঠত হদব। 

(ঘ) করমটির সাংখ্যাগররষ্ঠ সেদস্যর উপরস্থরতদত সভার জকারাম গঠিত হদব এবাং জকারাম গঠদনর জন্য ৫-৯ নম্বর ক্ররমদক উরল্লরখত কাররগরর 

ব্যরক্তদের ন্যযনতম (০২ দুই) জদনর উপরস্থরত প্রদয়াজন হদব। 

(ঙ) করমটি উহার রসিাি গ্রহদণর সুরবধাদথ য, প্রদয়াজদন, অন্য জর্ জকান প্ররতষ্ঠান বা অরভজ্ঞ জকান জপশাজীবী কম যকতযা/রবদশষদজ্ঞর পরামশ য গ্রহণ 

করদত পারদব। 

(ে) ইমারত/স্থাপনার নকশা অনুদমােন এবাং ভবদনর গুনগতমান রনরিতকরণ রবষদয় রনম্নবরণ যত রনদে যশনাসমূহ অনুসরণ করদত হদব: 

(১)  ইমারত রনম যাদনর জন্য ইমারত রনম যাণ রবরধমালা, ১৯৯৬ এর তফরসল-১ উরল্লরখত আদবেন পদত্র আদবেন করদত হদব। আদবেনপত্র 

োরখদলর পর করমটি সকল কাগজ এবাং নকশা প্রদণতার র্থার্থ জর্াগ্যতা সকল রকছু পরীক্ষ্া কদর জল-আউট েযাদনর অনুদমােন 

প্রোন করদব। 

(২) আদবেনপদত্রর সাদথ কমপদক্ষ্ রনম্নরলরখত েরললারে সাংর্যক্ত না থাকদল আদবেন গ্রহণ করা র্াদব না। 

(ক)  BNBC (Bangladesh National Building Code) অনুর্ায়ী কীেযান (প্রদর্াজয জক্ষ্দত্র), সাইট েযান, সারভ যস েযান, 

জস্পরসরফদকশন এবাং রনম যাণ তোররক কাদজ রনদয়ারজত প্রদকৌশলীর সম্মরতপত্র। 

(খ)  সাত ফে য নকশা। 

(গ) জরমর মারলকানা প্রমাদণর জন্য েরলল, (প্রদর্াজয জক্ষ্দত্র) পে যা, হালসদনর র্ভরম উন্নয়ন কর পররদশাদধর প্রমাণপত্র ইতযারে। 

(ঘ) জর্াগ্যতা সম্পন্ন প্রদকৌশলী কর্তযক মাটির ভার বহন ক্ষ্মতার সনে। 

উন্নয়দনর গণতন্ত্র 

জশখ হারসনার মূলমন্ত্র 



(ঙ)  প্রদর্াজয জক্ষ্দত্র র্ভরম ব্যবহার ছাড়পত্র। 

(৩) ভবন রনম যাদণর পূদব য রনম যাতা েযান প্রণয়ন ও সুপাররভশন প্রদকৌশলী রনদয়াগ করদবন এবাং Architectural & Structural Design 

অনুর্ায়ী রনম যাণ কাজ বাস্তবায়ন রনরিত করদবন। রনদয়ারজত প্রদকৌশলী রনম যাণ কাজ সুপাররভশন করদবন। এ রবষদয় সকল োয়-

োরয়ত্ব ভবন রনম যাতা/রনদয়ারজত প্রদকৌশলীর উপর বতযাদব মদম য অেীকারনামা করমটির রনকট োরখল করদত হদব। 

(৪) নকশা প্রণয়নকারীর র্থার্থ কাররগরর জর্াগ্যতা থাকদত হদব। প্ররতটি নকশায় প্রদণতার স্বাক্ষ্র, জপশাোর সাংগঠদনর জেয়া পরররেরত 

নম্বর এবাং মারলদকর স্বাক্ষ্র থাকদত হদব। নকশা প্রণয়নকারীর জর্াগাদর্াদগর ঠিকানা থাকদত হদব। করমটি নকশা প্রণয়নকারীসহ 

অন্যান্য স্বাক্ষ্রকারীর সঠিকতা র্াোই করার পর পরবতী পেদক্ষ্প গ্রহণ করদব। 

(৫) েযান অনুদমােন প্ররক্রয়ার সাদথ জরড়ত সাংরেি উপদজলা/ইউরনয়ন পররষদের কম যকতযাবৃন্দ জকান অবস্থাদতই েযান প্রণয়দনর সাদথ 

জরড়ত থাকদত পারদব না। 

(৬) ভবন রনম যাদণর অনুমরতপত্র পাওয়ার পর ভবদনর জল-আউট প্রোদনর সময় ভবদনর মারলক সুপাররভশন ইরঞ্জরনয়াদরর উপরস্থত থাকা 

রনরিত করদবন। রেন্থ জলদভল পর্ যি রনম যাদণর পর সুপাররভশন ইরঞ্জরনয়ার এবাং মারলক জর্ৌথ স্বাক্ষ্দর রনধ যাররত ফরদম একটি 

প্ররতদবেন করমটি বরাবর জপ্ররণ করদব। 

(৭) করমটি প্রাথরমক প্ররতদবেন প্রারপ্তর পর সদরজরমদন পররেশ যদন অনুদমারেত েযাদনর সাদথ জকান প্রকার রবচুযরত ধরা পড়দল মারলক 

ও সুপাররভশন ইরঞ্জরনয়ারদক তা সাংদশাধন করদত সুরনরে যি কদর রলরখতভাদব জানাদব। ভবন মারলক জস অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না 

করদল তাঁর রবরুদি প্রদয়াজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করদব। এদক্ষ্দত্র অনবধ অাংশ অপসারণ রকাংবা অনুমরতপত্র বারলত করার 

আদেশ প্রোন করদব।  

(৮) প্ররতটি জলাদরর ছাে ঢালাই করার পর মারলক ও সুপাররভশন ইরঞ্জরনয়াদরর জর্ৌথ স্বাক্ষ্দর একটি কদর কার্ য সম্পােন প্ররতদবেন 

করমটির সভাপরত বরাবর োরখল করদত হদব। 

(৯) রনম যাণ েলাকালীন পাবযবতী ভবন, অবকাঠাদমা এবাং জনগদণর জকান প্রকার ক্ষ্রতসাধন করা র্াদব না। 

(১০) BNBC (Bangladesh National Building Code) এর জকাড অনুর্ায়ী ইমারত জসবা (Building Service) র্থা পারন 

সরবরাহ, পয়ঃরনষ্কাশন, জেদনজ, গ্যাস সরবরাহ, নবদুযরতক স্থাপনা, শীতাতাপ রনয়ন্ত্রণসহ অন্যান্য সকল ইমারত জসবা বাস্তবায়ন 

করদত হদব।  

(১১) সাংরেি উপদজলা/ইউরনয়ন পররষে প্রদর্াজয জক্ষ্দত্র রবদশষজ্ঞ মতামত গ্রহণ করদত পারদব। প্রদয়াজদন রবদশষজ্ঞ প্যাদনল প্রণয়ন 

(Panel of Experts) কদর তাঁদের মতামদতর রভরত্তদত েযান অনুদমােন, ভবন রনম যাণ, পুনঃরনম যাণ, অপসারণ ইতযারের ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদব।  

(১২) ভবদনর মারলক/দডদভলপার Architectural, Structural, Electrical, Plumbing & Fire fitting নকশা রবদশষজ্ঞ স্থপরত, 

প্রদকৌশলী অথবা পরামশ যক প্ররতষ্ঠান কর্তযক সম্পােদনর মাধ্যদম করমটির রনকট োরখল করদবন। করমটি এতেসাংরেি রবদশষজ্ঞ 

স্থপরত, প্রদকৌশলী অথবা পরামশ যক প্ররতষ্ঠাদনর স্বাক্ষ্র ও প্রতযয়ন র্াোই করদব। 

(১৩) ইমারত আাংরশক বা সম্পূণ য রনম যাণ সম্পন্ন হবার পর বসবাস বা ব্যবহার সনেপত্র গ্রহণ করদত হদব। এজন্য রনধ যাররত ফরদম আদবেন 

করদত হদব। আদবেদনর সাদথ রনম্নরলরখত েরলল এবাং নকশারে সাংরক্ষ্দণর জন্য োরখল করদত হদব। র্থাঃ  

(ক)  সুপাররভশন ইরঞ্জরনয়ার কর্তযক প্রেত্ত সমাপ্ত প্ররতদবেন; 

(খ)  করমটি কর্তযক অনুদমারেত স্থাপতয নকশার রভরত্তদত রনরম যত ইমারদতর নকশা; 

(গ)  ইমারত জসবা সাংক্রাি সকল নকশা; এবাং 

(ঘ)  ইমারদতর রনম যাণ সাংক্রাি Test Report জর্মনঃ Cylinder Test Report এবাং MS রড Test Report সহ প্ররতদবেন। 

উদল্লরখত নকশার অপর্ যাপ্ততা ও উপর্যক্ততার র্াবতীয় োয়ভার সাংরেি জপশাজীরবদের (স্থাপতয প্রদকৌশলী) উপর বতযাদব। 

(১৪) নবরনরম যত ভবনটি পররেশ যন কদর করমটি ভবন ব্যবহাদরর অনুমরতপত্র প্রোন করদব; 

(১৫) জর্ উদদ্দদে ভবন রনম যাদণর অনুমরত জেওয়া হদয়দছ জস উদদ্দে ব্যতীত অন্য জকান উদদ্দদে ব্যবহার করা র্াদব না। 

 

 (দমাঃ মাহাবুবুর রহমান) 

রবতরণ:  উপসরেব 

০১। জজলা প্রশাসক (সকল), ................................. জজলা।  

০২। উপপররোলক, স্থানীয় সরকার (সকল) .............................. জজলা। তাঁর জজলার সকল ইউরনয়ন জেয়ারম্যান এর রনকট উক্ত পদত্রর 

ছায়ারলরপ জপ্ররদণর অনুদরাধসহ। 

০৩। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল), .......................উপদজলা.......................দজলা।  

০৪। জপ্রাগামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি স্থানীয় সরকার রবভাদগর ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

অনুরলরপ সেয় জ্ঞাতাদথ য (দজযষ্ঠতার রভরত্তদত নয়): 

১। সরেব সুরক্ষ্া জসবা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

২। প্রধান প্রদকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রদকৌশল অরধেপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৩। মহাপররোলক (মইই উইাং) / অরতররক্ত সরেব (সকল), স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৪। র্যগ্ন সরেব (সকল) , স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৫। সভাপরত, ইনরস্টটিউট অব ইরঞ্জরনয়াস য, বাাংলাদেশ। 

৬। সভাপরত, ইনরস্টটিউট অব আদকযদটক্টস, বাাংলাদেশ। 

৭। সভাপরত, বাাংলাদেশ ইনরস্টটিউট অব েযানাস য, বাাংলাদেশ। 



মরবজস্টাে ৃনং বে এ-১ 

িাংলালিশ মগলজট 

অবতবরক্ত সংখ্যা 

কর্তপৃে কর্তকৃ প্রকাবশত 

েেলিার, আগস্ট ২৯, ২০১৭ 

গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

প্রজ্ঞাপন 

তাবরখ: ১৩ ভাদ্র, ১৪২৪ িোব্দ/২৮ আগস্ট, ২০১৭ বরস্টাব্দ 

এস.আর.ও. নং ২৭৩-আইন/২০১৭।-উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সলনর ২৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ এ প্রিে েেতািলল 

সরকার উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যান ও ভাইস মিয়ারম্যান (িাবয়ত্ব, কতবৃ্য ও আবর্কৃ সুবিধা) বিবধোলা, ২০১০ এর বনেরূপ অবধকতর 

সংলশাধন কবরল, যর্া:- 

উপবর-উক্ত বিবধোলার বিবধ ৬ এর উপ-বিবধ (১) এর ি া (ক) এর উপ-ি া (অ) এর পবরিলত ৃবনেরূপ উপ-ি া (অ) প্রবতস্থাবপত হইলি, 

যর্া:- 

“(অ) মিয়ারম্যান ও ভাইস মিয়ারম্যালনর োবসক সোনী ভাতার হার হইলি বনেরূপ, যর্া:- 

পলির নাে সোনীর পবরোর্ (অঙ্ক/কর্ায়) 

মিয়ারম্যান ৪০,০০০ (িবল্লশ হাজার) টাকা 

ভাইস মিয়ারম্যান ২৭,০০০ (সাতাশ হাজার) টাকা 

তলি শত ৃর্ালক ময, পবরষলির রাজস্ব তবিললর অর্ ৃদ্বারা উহার বনধাৃবরত কেসৃম্পািন ও িায়-মিনা মেটালনার পর পবরষলির রাজস্ব 

তহবিলল জোকৃত অর্ ৃহইলত উক্ত ব্যয় বনিাৃহ কবরলত হইলি;”। 

২। ইহা ১লা জুলাই, ২০১৬ তাবরলখ কাযকৃর হইয়ালছ িবলয়া গণ্য হইলি। 

 

রােপবতর আলিশক্রলে 

 

আিদুল োললক 

সবিি। 

 

 

মোিঃ আিদুল োললক, উপপবরিালক, িাংলালিশ সরকাবর মুদ্রর্ালয়, মতজগাঁও, ঢাকা কর্তকৃ মুবদ্রত। 

মোিঃ আলেগীর মহালসন, উপপবরিালক, িাংলালিশ  রে ও প্রকাশনা অব স, 

মতজগাঁও, ঢাকা কর্তকৃ প্রকাবশত। website: www.bgpress.gov.bd 

(৮৯৮৭) 

মূল্য: টাকা ৪.০০ 

 

 

 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

প্রশাসন-২ শাখা 

www.lgd.gov.bd 
 

স্মারক নং- ৪৬.০৪১.০৩০.০১.০০.০০১.২০১৮-৯৩ তাররখ: 

০৮ ফাল্গুন ১৪২৪ বোব্দ 

 ২০ জফব্রুয়ারর ২০১৮ ররিাব্দ 
 

পবরপত্র 

বিষয়: সরকাবর হাট-িাজারসমূলহর ইজারা প্রিালনর ললেয সরকাবর মূল্য পুনিঃ বনধাৃরর্। 

 

সরকাবর হাট-িাজারসমূলহর ব্যিস্থাপনা, ইজারা পদ্ধবত এিং তা হলত প্রাপ্ত আয় িন্টন সম্পবকৃত নীবতোলা ২০১১ এর ২.৩ অনুলেি 

মোতালিক বিগত ৩ িছলরর ইজারা মূলল্যর গি মূল্য সরকাবর মূল্য বহলসলি বনধাৃবরত বছল। 

০২। স্থানীয় সরকার বিভাগ হলত জাবরকৃত ১ োি ৃ২০১৬ তাবরলখর ৪৬.০৪১.০৩০.১৯.০০.০১৯.২০১০(অংশ-১)-৮৮ নং পবরপলত্রর 

োধ্যলে বিগত ৩ িছলরর ইজারা মূলল্যর গি মূলল্যর সালর্ মপৌর এলাকার মেলত্র অবতবরক্ত ২৫% এিং মপৌর এলাকার িাইলরর মেলত্র ১০% 

বৃবদ্ধ কলর হাট-িাজালরর সরকাবর মূল্য বনধাৃরর্ করা হয়। যা এতদ্বারা িাবতল করা হললা। 

০৩। এ মপ্রবেলত বিগত ৩ (বতন) িছলরর ইজারা মূলল্যর গলির সালর্ অবতবরক্ত ৬% বৃবদ্ধ কলর হাট-িাজালরর সরকাবর মূল্য বনধাৃরলর্র 

প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য অনুলরাধ করা হললা। 

০৪। যর্াযর্ কর্তপৃলের অনুলোিনক্রলে জাবরকৃত এই পবরপত্রটি অবিললম্ব কাযকৃর হলি। 

মুহােি ইকিাল হুসাইন 

উপ সবিি 

ম ান: ৯৫৭৫৫৭৬ 

ই-মেইল: lgadmin2@lgd.gov.bd 

বিতরর্ (দজষ্ঠযতার বভবেলত নয়): 

১। প্রধান বনিাৃহী কেকৃতাৃ, ............... বসটি কলপাৃলরশন। 

২। মজলা প্রশাসক, ...............। 

৩। মেয়র/প্রশাসক, ...............মপৌরসভা, ............... মজলা। 

৪। মিয়ারম্যান, ................... উপলজলা পবরষি, ............... মজলা। 

৫| উপলজলা বনিাৃহী অব সার, ................... উপলজলা, ............... মজলা। 

৬ মিয়ারম্যান, ................... ইউবনয়ন পবরষি, ................... উপলজলা, ............... মজলা। 

 

অনুবলবপ সিয় অিগবত/সিয় অিগবত ও প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য মপ্ররর্ করা হল (দজষ্ঠযতার ক্রোনুসালর নয়): 

১। েবন্ত্রপবরষি সবিি, েবন্ত্রপবরষি বিভাগ।  

২। প্রধানেন্ত্রীর মুখ্য সবিি, প্রধানেন্ত্রীর কাযাৃলয়, ঢাকা। 

৩। বসবনয়র সবিি, ............... বিভাগ/েন্ত্রর্ালয়।  

৪। সবিি/ভারপ্রাপ্ত সবিি, ............... বিভাগ/েন্ত্রর্ালয়।  

৫| বিভাগীয় কবেশনার, ................... বিভাগ।  

৬। োননীয় েন্ত্রীর েলহািলয়র একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয়।  

৭। উপ-পবরিালক, স্থানীয় সরকার .................. মজলা।  

৮। সবিি েলহািলয়র একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

৯। মপ্রাগ্রাোর, স্থানীয় সরকার বিভাগ (ওলয়ি সাইলট প্রকালশর জন্য অনুলরাধ করা হললা)। 

মুহােি ইকিাল হুসাইন 

উপ সবিি 
  

উন্নয়দনর গণতন্ত্র 

জশখ হারসনার মূলমন্ত্র 



গর্প্রজাতন্ত্রী িাাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয়  

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

(উপলজলা-১ শাখা) 

(www.lgd.gov.bd) 

 

নং: ৪৬.০৪১.০১৫.০০.০০.০০৯.২০১৮-১০৭৭ তাবরখ: ০৫ আগস্ট ২০১৮ 

 

বিষয়:  উপলজলা পবরষলির হালনাগাি অনুলোবিত সাাংগঠবনক কাঠালো (টিওএেই) মপ্ররর্। 

স্থানীয় সরকার বিভাগ কতকৃ প্রর্ীত ও হালনাগািকৃত অনুলোবিত উপলজলা পবরষলির হালনাগাি সাাংগঠবনক কাঠালো (টিওএেই) 

পরিতী প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য বনলিশৃক্রলে এতিসলে মপ্ররর্ করা হললা।  

 

সংযুবক্ত: ০১ (এক) পাতা। 

 

(আনজুোন আরা) 

উপসবিি 

ম ান : ৯৫৬২২৪৭ 

 

বিতরর্ (কাযাৃলর্)ৃ (দজষ্ঠযতার ক্রোনুসালর নয়): 

১। সবিি, অর্ ৃবিভাগ, অর্ ৃেন্ত্রর্ালয়, িাাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা (দিঃআিঃ উপসবিি, িালজট-১১ শাখা)। 

২। সবিি, জনপ্রশাসন েন্ত্রর্ালয়, িাাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা (দিঃআিঃ বসবনয়র সহকারী সবিি, সওব্য-৫ শাখা)। 

 

অনুবলবপ: 

১। বসবনয়র সবিলির একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

২। মপ্রাগ্রাোর, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওলয়িসাইলট প্রকালশর অনুলরাধসহ)। 

 

 

 

http://www.lgd.gov.bd/


উপদজলা পররষদের সাাংগঠরনক কাঠাদমা (প্রস্তারবত) 

 

র্ন্ত্রপারত ও র্ানবাহন (টিওএন্ডই)  পেরভরত্তক জমাট জনবল 

বতযমান অবস্থা প্রস্তারবত র্ানবাহন ও 

র্ন্ত্রপারত 

বতযমান অবস্থা প্রস্তারবত র্ানবাহন ও র্ন্ত্রপারত 

১। জীপ গারড়  

২। জনৌর্ান (রকদশারগঞ্জ জজলার ইটনা, 

অিগ্রাম ও রমঠামইন, সুনামগঞ্জ জজলার 

তাদহরপুর ও শাল্ল, রাোমাটি জজলার 

বরকল, রবলাইছরড় এবাং জনত্রদকানা 

জজলার খারলয়াজুরর উপদজলা পররষদের 

জন্য জীপ গারড়র পাশাপারশ) 

৩। করম্পউটার 

৪। ফদটাকরপর জমরশন 

৫। ফযাে জমরশন 

৬। ল্যাপটপ (এডজ মদডমসহ) 

- ৪৯০টি 

- ১০ টি 

 

 

 

 

 

- ৪৯০ টি 

- ৪৯০ টি 

- ৪৯০ টি 

- ৪৯০ টি 

১। জীপ গারড় 

২। করম্পউটার 

৩। ফদটাকরপয়ার 

জমরশন 

৪। ফযাে জমরশন 

৫। ল্যাপটপ (এডজ 

মদডমসহ) 

- ২ টি 

- ২ টি 

- ২ টি 

 

- ২ টি 

- ২ টি 

১। সাঁট মুদ্রাক্ষ্ররক কাম-

করম্পঊটার অপাদরটর  

২। গারড় োলক 

৩। জনৌর্ান োলক (রকদশারগঞ্জ 

জজলার ইটনা, অিগ্রাম ও 

রমঠামইন, সুনামগঞ্জ জজলার 

তাদহরপুর ও শাল্ল, রাোমাটি 

জজলার বরকল, রবলাইছরড় এবাং 

জনত্রদকানা জজলার খারলয়াজুরর 

উপদজলা পররষদের জন্য জীপ 

গারড়র পাশাপারশ) 

৪। অরফস সহায়ক 

৪৯০ x ১ = ৪৯০ জন 

 

৪৯০ x ১ = ৪৯০ জন 

১০ x ১ = ১০ জন 

 

 

 

 

 

 

 

৪৯০ x ২ = ৯৮০ জন 

১। সাঁট মুদ্রাক্ষ্ররক কাম-

করম্পঊটার অপাদরটর  

২। গারড় োলক 

৩। অরফস সহায়ক  

= ২ জন 

 

= ২ জন 

= ৪ জন 

নতুন সৃরজত জমাট জনবল (২+২+৪)= ৮ জন 

জমাট জনবল (৪৯০+৪৯০+১০+৯৮০)= ১৯৭০ জন 

*রবযমান র্ন্ত্রপারত, র্ানবাহন ও জনবল কাদলা কারলদত জেখাদনা হদয়দছ; **প্রস্তারবত র্ন্ত্রপারত, র্ানবাহন ও জনবল সবুজ কারলদত জেখাদনা হদয়দছ। 

(এস. এম. জগালাম ফারুক) 

রসরনয়র সরেব 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

উপদজলা পররষদের কার্ যাবলী 

১। পাঁেশালা ও রবরভন্ন জময়ােী উন্নয়ন পররকল্পনা নতরর করা। 

২। পররষদের রনকট হস্তািররত রবরভন্ন সরকারর েপ্তদরর কম যসূরে বাস্তবায়ন এবাং উক্ত 

েপ্তদরর কাজকম যসমূদহর তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় করা। 

৩। আিঃইউরনয়ন সাংদর্াগকারী রাস্তা রনম যাণ, জমরামত ও রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ করা। 

৪। র্ভ-উপররস্থ পারন সম্পদের সদব যাত্তম ব্যবহার রনরিত কররবার জন্য সরকাদরর রনদে যশনা 

অনুসাদর উপদজলা পররষে ক্ষুদ্র জসে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। 

৫। জনস্বাস্থয, পুরি ও পররবার পররকল্পনা জসবা রনরিতকরণ। 

৬। স্যারনদটশন ও পয়ঃরনষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নরত সাধন এবাং সুদপর পানীয় জদলর সরবরাহ 

ব্যবস্থা গ্রহণ। 

৭। (ক) উপদজলা পর্ যাদয় রশক্ষ্া প্রসাদরর জন্য উদু্বিকরণ এবাং সহায়তা প্রোন; 

    (খ) মাধ্যরমক রশক্ষ্া এবাং মাদ্রাসা রশক্ষ্ার কার্ যক্রদমর মান উন্নয়ন লদক্ষ্য সাংরেি 

প্ররতষ্ঠানগুরলর কার্ যক্রম তোররক ও উহারেগদের সহায়তা প্রোন। 

৮। ক্ষুদ্র রশল্প স্থাপন ও রবকাদশর লদক্ষ্য কার্ যক্রম গ্রহণ। 

৯। সমবায় সরমরত ও জবসরকারর জস্বোদসবী প্ররতষ্ঠাদনর কাদজ সহায়তা প্রোন এবাং 

উহাদের কাদজ সমন্বয় সাধন। 

১০। জবসরকাররভাদব মরহলা, রশশু, সমাজকল্যাণ এবাং র্যব, ক্রীড়া ও সাাংস্কৃরতক কার্ যক্রদম 

সহায়তা প্রোন। 

১১। জবসরকাররভাদব কৃরষ, গবারে পশু, মৎস্য এবাং বনজ সম্পে উন্নয়দন কার্ যক্রম গ্রহণ ও 

বাস্তবায়ন। 

 
১ x উপদজলা পররষে জেয়ারম্যান 

(১ জন রনব যারেত) 

১ x সাঁট-মুদ্রাক্ষ্ররক কাম- করম্পউটার 

অপাদরটর 

১ x গারড় োলক 

১ x উপদজলা পররষে 

ভাইস জেয়ারম্যান 

(১ জন রনব যারেত) 

১ x উপদজলা পররষে 

ভাইস জেয়ারম্যান 

(মরহলা) 

(১ জন রনব যারেত) 

১ x অরফস সহায়ক 

১২। উপদজলা সামরগ্রক আইন শৃঙ্খলার রবষয় পর্ যাদলােনা কদর প্ররতদবেন 

জজলার আইন-শৃঙ্খলা করমটিসহ রনয়রমতভাদব উর্ধ্যতন কর্তযপদক্ষ্র রনকট 

জপ্ররণ। 

১৩। আত্বকম যসাংস্থান সৃরি এবাং োররদ্রয রবদমােদনর জন্য রনজ উদযাদগ 

কম যসূরে গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবাং এতেসম্পদকয সরকারর ও জবসরকাররভাদব 

কম যসূরে বাস্তবায়দন সরকারদক প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন। 

১৪। ইউরনয়ন পররষদের উন্নয়ন কার্ যক্রদমর সমন্বয় সাধন ও পরীক্ষ্ণ এবাং 

প্রদয়াজনীয় সহায়তা প্রোন। 

১৫। এরসড রনদক্ষ্প, নারী ও রশশু রনর্ যাতনসহ ইতযারে অপরাধ সাংঘটিত 

হওয়ার রবরুদি জনমত সৃরিসহ অন্যান্য প্ররতদরাধমূলক কার্ যক্রম গ্রহণ। 

১৬। জেীবাে, সন্ত্রাস, চুরর, ডাকারত, জোরাোলান, মােকদ্রব্য ব্যবহার, 

ইতযারে অপরাধ সাংঘটিত হওয়ার রবরুদি জনমত সৃরিসহ অন্যান্য 

প্ররতদরাধমূলক কার্ যক্রম গ্রহণ। 

১৭। পররদবশ সাংরক্ষ্ণ ও উন্নয়দনর লদক্ষ্য সামারজক বনায়নসহ অন্যান্য 

কার্ যক্রম গ্রহণ। 

১৮। দুদর্ যাগ ব্যবস্থাপনা সাংক্রাি সকল কাদজর সমন্বয়। 

১৯। উপদজলা পররষদের অনুরূপ কার্ যাবলী সম্পােনরত অন্যান্য 

প্ররতষ্ঠাদনর সদে সহদর্ারগতা।  

২০। ই-গভাদণ যন্স োলু ও উৎসারহতকরণ। 

২১। সরকার কর্তযক সমদয় সমদয় প্রেত্ত অন্যান্য কার্ যাবলী। 



গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-২ শাখা 

www.lgd.gov.bd 

স্মারক নং-৪৬.০৪৫.০২২.১০.০১.০০১.২০১১-১০৫৮  তাবরখ: ২৩/০৯/২০১৮ বর. 

বিষয়: উপলজলা পবরষলির প্রস্তালি স্থানীয় সরকার বিভালগর প্রশাসবনক অনুলোিন সহজীকরর্ প্রসলে। 

 

উপযুকৃ্ত বিষলয়র পবরলপ্রবেলত জানালনা যালে ময, মিলশর বিবভন্ন উপলজলা পবরষি হলত বনেিবর্তৃ বিষলয় কাযকৃ্রে গ্রহলর্র ললেয 

স্থানীয় সরকার বিভালগর প্রশাসবনক অনুলোিন িাওয়া হয়। বকন্ত প্রস্তালির সালর্ প্রলয়াজনীয় তথ্য/ের্কলেন্ট মপ্ররর্ না করার কারলর্ বসদ্ধান্ত 

প্রিালন বিলম্ব হয়। এেতািস্থায়, পরিতীলত বনেিবর্তৃ বিষলয় স্থানীয় সরকার বিভালগর প্রশাসবনক অনুলোিন িাওয়ার মেলত্র পালশ্বৃ িবর্তৃ 

তথ্য/ের্কলেন্টসমূহ আিবেকভালি মপ্ররর্ বনবিত করার জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা: 

বিষয় প্রস্তালির সালর্ আিবেকভালি মপ্রবরতব্য তথ্য/ের্কলেন্ট 

উপলজলা 

পবরষলির প্রধান 

মগইট বনোৃর্। 

(ক) এলবজইবে কর্তকৃ প্রর্ীত ও স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ অনুলোবিত এক ও অবভন্ন বনধাৃবরত বেজাইন ও প্রাক্কলন 

অনুযারী ১৮.৭৪ লে (আঠার লে চুয়াের হাজার) টাকা ব্যয় সীোর েলধ্য প্রস্তাি মপ্ররর্। 

(খ) প্রকল্প ও প্রাক্কলন উভয়টি অনুলোিন সম্ববলত উপলজলা পবরষলির োবসক সভার কাযবৃিিরর্ী। 

(গ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কললন মিয়ারম্যন, উপলজলা বনিাৃহী অব সার ও উপলজলা প্রলকৌশলীর স্বাের র্াকলত হলি। 

( ) বনিাৃহী প্রলকৌশলী, এলবজইবে এর কাবরগবর প্রবতলিিন এিং প্রবতলিিলন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ অনুলোবিত 

বনধাৃবরত বেজাইন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুলতর বিষয়টি উলল্লখ র্াকলত হলি। 

(ঙ) রাজস্ব তহবিললর বস্থবতর প্রোর্ক (ব্যাংক মস্টটলেন্ট)। 

উপলজলা 

পবরষলির সীোনা 

প্রািীর বনোৃর্। 

(ক) এলবজইবে কর্তকৃ প্রর্ীত স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ অনুলোবিত বনধাৃবরত বেজাইন ও প্রাক্কলন মোতালিক 

সীোনা প্রািীলরর সােলনর বিলক প্রবত বেটার ১২,৬৫০/- টাকা এিং বপছলন/পাশ্বৃ প্রবত বেটার ৮,৯১২/- টাকা ব্যয় 

সীোর েলধ্য প্রস্তাি মপ্ররর্। 

(খ) মকাি্ বিলকর সীোনা প্রািীলরর (সােলন/বপছলন/পালশ)ৃ দি  ৃকত বেটার এিং প্রবত বেটালরর প্রাক্কবলত মূল্য 

সুস্পষ্টভালি উপলজলা পবরষলির োবসক সভার কাযবৃিিরর্ীলত ও উপলজলা বনিাৃহী অব সালরর পলত্র উলল্লখ করলত হলি। 

(গ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কললন মিয়ারম্যন, উপলজলা বনিাৃহী অব সার ও উপলজলা প্রলকৌশলীর স্বাের র্াকলত হলি। 

( ) বনিাৃহী প্রলকৌশলী, এলবজইবে এর কাবরগবর প্রবতলিিন এিং প্রবতলিিলন স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ অনুলোবিত 

বনধাৃবরত বেজাইন অনুযায়ী প্রাক্কলন প্রস্তুলতর বিষয়টি উলল্লখ র্াকলত হলি। 

(ঙ) রাজস্ব তহবিললর বস্থবতর প্রোর্ক (ব্যাংক মস্টটলেন্ট)। 

উন্নয়ন প্রকল্প 

িাস্তিায়লনর জন্য 

উপলজলা পবরষলির 

োবলকানাধীন 

জীবিত গাছ 

(ক) স্থানীয় সরকার বিভালগর গত ১৫-০৮-২০০৭ তাবরলখর উপ-২/৪বপ-১২৪/২০০৫/৩৮৪ নং স্মারলক গঠিত কবেটি 

কর্তকৃ বনধাৃবরত প্রাক্কবলত মূল্য এিং গালছর সংখ্যা/কালঠর বিিরর্ উপলজলা পবরষলির োবসক সভার কাযবৃিিরর্ী 

উলল্লখপূিকৃ প্রস্তাি মজলা প্রশাসলকর োধ্যলে মপ্ররর্ করলত হলি। 

(খ) গালছর সংখ্যা/কালঠর বিিরর্ ও প্রাক্কবলত মূল্য উলল্লখকরতিঃ মজলা পবরলিশ ও িন উন্নয়ন কবেটির অনুলোিন 

সম্ববলত কাযবৃিিরর্ী। 

উপলজলা পবরষলির 

োবলকানাধীন ভিন 

পবরতযক্ত ম াষর্া ও 

বিবক্র 

(ক) ভিলনর নাে/ধরন/অিস্থান এিং এর প্রাক্কবলত মূল্য সুস্পষ্টভালি উলল্লখ কলর উপলজলা পবরষলির অনুলোিন 

সম্ববলত োবসক সভার কাযবৃিিরর্ী। 

(খ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কললন মিয়ারম্যান, উপলজলা বনিাৃহী অব সার ও উপলজলা প্রলকৌশলীর স্বাের র্াকলত হলি। 

(গ) ভিন/স্থাপনার োবলকানা উলল্লখ করতিঃ সংবিষ্ট িপ্তলরর অনাপবে। 

( ) মজলা কনলেেলনশন কবেটির সুপাবরশ ও কাযবৃিিরর্ীলত ভিলনর নাে/ধরন/অিস্থান এিং এর প্রাক্কবলত মূল্য 

সুস্পষ্টভালি উলল্লখসহ প্রস্তাি মজলা প্রশাসলকর োধ্যলে মপ্ররর্ করলত হলি। 

উন্নয়দনর গণতন্ত্র 

জশখ হারসনার মূলমন্ত্র 



উপলজলা পবরষলির 

নতুন আসিািপত্র 

ক্রয় 

(ক) উপলজলা পবরষলি নতুন আসিািপত্র ক্রলয়র প্রকল্প ও প্রাক্কলন উভয়টি অনুলোিন সম্ববলত পবরষলির োবসক 

সভার কাযবৃিিরর্ী। 

(খ) উপলজলা পবরষলি নতুন আসিািপত্র ক্রলয়র মেলত্র উপলজলা রাজস্ব তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা-২০১৪ এর ৫(ছ) 

বনলিশৃনা অনুযায়ী বিলিিয অর্ ৃিছলরর জন্য বনধাৃবরত ১.৫০ লে (এক লে পঞ্চাশ হাজার) টাকা ইলতােলধ্য ব্যয় 

করা হলয়লছ বক-না এ বিষলয় সুস্পষ্ট ির্নৃা। 

(গ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কললন মিয়ারম্যান, উপলজলা বনিাৃহী অব সার ও উপলজলা প্রলকৌশলীর স্বাের র্াকলত হলি। 

( ) রাজস্ব তহবিললর বস্থবতর প্রোর্ক (ব্যাংক মস্টটলেন্ট)। 

উপলজলা পবরষলির 

অব স ভিন/িাসা 

মেরােত 

(ক) উপলজলা পবরষলির োবলকানাধীন অব স ভিন/িাসা মেরােলতর প্রকল্প ও প্রাক্কলন উভয়ই অনুলোিন সম্ববলত 

পবরষলির োবসক সভার কাযবৃিিরর্ী। 

(খ) উপলজলা পবরষলির োবলকানাধীন অব স ভিন/িাসা মেরােলতর মেলত্র উপলজলা রাজস্ব অব স তহবিল ব্যিহার 

বনলিবৃশকা-২০১৪ এর ৫(ক) বনলিশৃনা অনুযায়ী বিলিিয অর্ ৃিছলরর জন্য বনধাৃবরত ৭.০০ লে (সাত লে) টাকা 

ইলতােলধ্য ব্যয় করা হলয়লছ বক-না এ বিষলয় সুস্পষ্ট ির্নৃা। 

(গ) প্রস্তুতকৃত প্রাক্কললন মিয়ারম্যান, উপলজলা বনিাৃহী অব সার ও উপলজলা প্রলকৌশলীর স্বাের র্াকলত হলি। 

( ) রাজস্ব তহবিললর বস্থবতর প্রোর্ক (ব্যাংক মস্টটলেন্ট)। 

 

 

(মোহােি জবহরুল ইসলাে) 

উপসবিি 

ম ান: ৯৫৭৭২৩০ 

e-mail: lgd.upazila2@gmail.com 

১. মিয়ারম্যান, উপলজলা পবরষি (সকল) ..........................। 

২. উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল) ..........................। 

 

অনুবলবপ: 

১. মজলা প্রশাসক (সকল) .......................... মজলা। 

২. উপ-পবরিালক, স্থানীয় সরকার (সকল) ................... মজলা। 

৩. বসবনয়র সবিলির একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

৪. মপ্রাগ্রাোর, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওলয়ি সাইলট প্রকালশর অনুলরাধসহ)। 

  



মরবজস্টাে ৃনং বে এ-১ 

িাংলালিশ মগলজট 

অবতবরক্ত সংখ্যা 

কর্তপৃে কর্তকৃ প্রকাবশত 

েেলিার, নলভম্বর ১৩, ২০১৮ 

গর্প্রজাতন্ত্রী িাংলালিশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

উপলজলা-১ শাখা 

প্রজ্ঞাপন 

তাবরখ: ২৭ কাবতকৃ ১৪২৫ িোব্দ/১১ নলভম্বর ২০১৮ বখস্টাব্দ 

এস.আর.ও. নং ৩২৮-আইন/২০১৮- িাংলালিশ অর্নৃনবতক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সলনর ৪২ নং আইন) এর ধারা ১৩ এ প্রিে 

েেতািলল সরকার উক্ত আইলনর ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকাবর মগলজলট প্রজ্ঞাপন দ্বারা ম াবষত অর্নৃনবতক অঞ্চল এিং উক্ত 

অঞ্চলল অিবস্থত প্রবতষ্ঠানলক উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সলনর ২৪ নং আইন) এর ধারা ৪৪ এর সালর্ সংবিষ্ট ৪র্ ৃ (িতুর্)ৃ 

ত বসললর ক্রবেক নং ৮ এর অধীন উপলজলা এলাকাভক্ত স্থাির সম্পবে হস্তান্তর কর িািি আলয়র ১% অর্,ৃ সংবিষ্ট উপলজলা পবরষলির 

তহবিলল জোকরলর্র ললেয, আলরাপ সংক্রান্ত বিধান হইলত এতদ্বারা অব্যাহবত প্রিান কবরল। 

 

 

রােপবতর আলিশক্রলে 

ে. জা র আহলেি খান 

বসবনয়র সবিি। 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

উপদজলা-১ শাখা 

www.lgd.gov.bd 

 

 

স্বারক নাং- ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৯৬.২০১২-৫১১ তাররখঃ ১৭ আষাঢ় ১৪২৬ 

 ০১ জুলাই ২০১৯ 

 

রবষয়: উপদজলা পররষে েত্ত্বদর কৃষক প্ররশক্ষ্ণ ভবন (৩য় পর্ যায়) রনম যাদণর অনুদমােন। 

সূত্র: জজলা প্রশাসদকর কার্ যালয়, রাজশাহী- এর স্মারক নাং-২৪৫; তাররখ: ২৮/০৪/২০১৯ রর.। 

উপর্য যক্ত রবষয় ও সূদত্রাক্ত পদত্রর জপ্ররক্ষ্দত গত ২৮/১১/২০১৩ তাররদখ কৃরষ মন্ত্রণালয়াধীন কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তদরর আওতায় 

বাস্তবায়নাধীন “উপদজলা পর্ যাদয় প্রর্যরক্ত হস্তািদরর জন্য কৃষক প্ররশক্ষ্ণ (২য় পর্ যায়)” শীষ যক প্রকদল্পর আওতায় উপদজলা কৃষক প্ররশক্ষ্ণ জকি 

রনম যাদণর জন্য প্রকল্পভুক্ত ১০৬ টি উপদজলায় স্থায়ীভাদব জরম বরাদ্দ প্রোদনর রবষদয় করতপয় শদতয এ রবভাদগর সাদথ সমদঝাতা চুরক্ত স্বাক্ষ্র 

হদয়রছল। রকন্তু উক্ত প্রকদল্পর ৩য় পর্ যাদয় এ রবভাদগর পূব যানুদমােন ব্যতীত উপদজলা পররষদের জরম হস্তাির ও ব্যবহাদরর সুদর্াগ জনই মদম য 

রনদে যশক্রদম জারনদয় জেয়া হদলা।  

 

নুদমরী জামান 

উপসরেব 

জফান: ৯৫৬২২৪৭ 

e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

 

১।  জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল)। 

২।  উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল)। 

 

অনুরলরপ: 

১. সরেব, কৃরষ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

২. মহাপররোলক, কৃরষ সম্প্রসারণ অরধেপ্তর, খামারবারড়, ঢাকা।  

৩. জজলা প্রশাসক (সকল)। 

৪. জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

  

উন্নয়লনর গর্তন্ত্র 

মশখ হাবসনার মূলেন্ত্র 

http://www.lgd.gov.bd/
mailto:lgdupazila1@lgd.gov.bd


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

উপদজলা-১ শাখা 

www.lgd.gov.bd 

স্মারক নাং- ৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪-২০১৩-৬২৯ তাররখঃ ১৯/০৮/২০১৯ রর. 

রবষয়: বারষ যক উন্নয়ন কম যসূরে (এরডরপ) এর অথ যায়দন উপদজলা উন্নয়ন তহরবল ব্যবহার রনদে যরশকা, ২০১৪ অনুর্ায়ী উপদজলা পররষদের প্রকল্প 

প্রণয়ন, চূড়ািকরণ ও বাস্তবায়ন। 

সূত্র: এ রবভাদগর স্মারক নাং-৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৮, তাররখ : ১০ নদভম্বর, ২০১৪ 

উপর্য যক্ত রবষদয় সূদত্রাক্ত স্মারদক জাররকৃত রনদে যরশকার প্ররত দরি আকষ যণপূব যক জানাদনা র্াদে জর্, স্থানীয় সরকার রবভাগ হদত গত 

১০/১১/২০১৪ রর. তাররদখ 'উপদজলা উন্নয়ন তহরবল ব্যবহার রনদে যরশকা, ২০১৪' জারর করা হয়। উক্ত রনদে যরশকা অনুর্ায়ী এরডরপ'র অথ যায়দন 

উপদজলা পররষে কর্তযক েলরত অথ য বছদরর প্রকল্প গ্রহদণর জশষ সময় পূব যবতী অথ য বছদরর ৩১ মাে য এবাং গৃহীত উন্নয়ন কম যসূরে বাস্তবায়দনর 

জশষ সময় েলরত অথ য বছদরর ৩১ জম। রকন্তু লক্ষ্য করা র্াদে জর্, করতপয় উপদজলা পররষে রবযমান রনদে যরশকা অনুসরদণ প্রকল্প গ্রহণ ও 

বাস্তবায়ন না করায় এরডরপ'র বরাদ্দকৃত অথ য অব্যরয়ত থাকদছ এবাং এ অব্যরয়ত অথ য iBass++ রসদিদম ৩০ জুন সয়াংরক্রয়ভাদব সমপ যণ হদয় 

র্াদে। 

এ কারদণ গত ২০১৮-১৯ অথ য বছদর এরডরপ'র ‘উন্নয়ন সহায়তা’ খাদত বরাদ্দকৃত প্রায় ২১.২৫ জকাটি টাকা অব্যরয়ত অবস্থায় সমরপ যত 

হদয়দছ। এছাড়া অথ য বছদরর জশষ সমদয় (জুন মাদস) একদর্াদগ তরড়ঘরড় কদর প্রকল্প বাস্তবায়ন করার ফদল প্রকদল্পর কাজ তোররক করাসহ 

কাদজর গুনগত মান রনরিত করা সম্ভব হয় না। 

এমতাবস্থায় উপদজলা পররষে কর্তযক এরডরপ'র অথ যায়দন গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প র্থার্থ বাস্তবায়ন ও সরকারর অদথ যর কার্ যকরী ব্যবহার 

রনরিতকরদণর লদক্ষ্য রনম্নবরণ যত রনদে যশনা জারর করা হদলা :  

ক্রম  রনদে যশনা   বাস্তবায়ন সময়সীমা  

১. উপদজলা পররষদের প্রকল্প গ্রহণ ও চূড়াি তারলকা প্রণয়ন : পূব যবতী অথ য বছদরর ৩১ মাে য মাদসর মদধ্য।  

২. গৃহীত ও চূড়াি প্রকল্প তারলকা রডরডএলরজ'র রনকট 

জপ্ররণ 

: েলরত অথ য বছদরর ৩০ অদক্টাবর তাররদখর মদধ্য।  

৩. প্রকদল্পর জটন্ডার কার্ যক্রম-  : ১ম রকরস্তদত প্রাপ্ত অদথ যর ৪ গুন +১০% অরধক অদথ যর মদধ্য প্রকল্প গ্রহণ 

ও ৩১ জানুয়ারর তাররদখর মদধ্য জটন্ডার কার্ যক্রম সমাপ্তকরণ।  

৪. ৪থ য রকরস্তর অথ য প্রারপ্ত- : গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়দন ২য় রকরস্ত পর্ যি প্রাপ্ত অদথ যর ব্যয় সম্পরকযত 

প্ররতদবেন ২৮ জফব্রুয়ারর তাররদখর মদধ্য রডরডএলরজ বরাবর জপ্ররণ 

করদত হদব। জর্ সকল উপদজলা পররষে ২য় রকরস্ত পর্ যি প্রাপ্ত অথ য ব্যদয় 

সক্ষ্ম হদব না, জস সকল উপদজলার ৪থ য রকরস্তর বরাদ্দ কতযন কদর 

অন্যান্য উপদজলায় (ব্যদয় সক্ষ্ম) রবদশষ বরাদ্দ রহদসদব প্রোন করা হদব। 

৫. গৃহীত প্রকদল্পর বাস্তবায়ন কাজ সমাপ্তকরণ  : েলরত অথ য বছদরর ৩১ জম তাররদখর মদধ্য। 

৬. স্থানীয় সরকার রবভাগ হদত অথ য বরাদ্দ না পাওয়া পর্ যি ঠিকাোদরর অনুকূদল কার্ যাদেশ প্রোন করা র্াদব না। 

৭. জর্ সকল উপদজলা পররষে রনধ যাররত সমদয়র মদধ্য রবরধ জমাতাদবক এরডরপ'র অথ য ব্যয় করদত পারদব না, জস সকল উপদজলা 

পররষদে ভরবষ্যদত অথ য বরাদের জক্ষ্দত্র তাদের অপরাগতা/ব্যথ যতার রবষয়টি রবদবেনা করা হদব। 

 

(দমাহাম্মে জরহরুল ইসলাম) 

উপসরেব 

জফানঃ ৯৫৭৭২৩০ 

e-mail: lgd.upazila2@gmail.com 

রবতরণ: কার্ যাদথ য- 

১। জেয়ারম্যান (সকল) …………উপদজলা পররষে………… 

২। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল)…………………… 

৩। উপদজলা প্রদকৌশলী, এলরজইরড (সকল)…………… উপদজলা পররষে  

 

অনুরলরপ: সেয় অবগরতর জন্য- 

১। জজলা প্রশাসক,………………জজলা।  

২। উপপররোলক (সকল), স্থানীয় সরকার (ঊপদজলা পররষে হদত প্রাপ্ত ২য় রকরস্তর অথ য ব্যয় সম্পরকযত প্ররতদবেদনর সাংরক্ষ্প্তসার ১৫ মাে য 

তাররদখর মদধ্য উপদজলা-২ শাখায় জপ্ররণ রনরিতকরদণর অনুদরাধসহ)। 

৩। সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

৪। ভাইস জেয়ারম্যান (পুরুষ/মরহলা) (সকল),…………………উপদজলা পররষে। 

৫। জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট আপদলাড করার অনুদরাধসহ)।  

উন্নয়লনর গর্তন্ত্র 

মশখ হাবসনার মূলেন্ত্র 

http://www.lgd.gov.bd/
mailto:lgd.upazila2@gmail.com


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

উপদজলা-১ শাখা 

www.lgd.gov.bd 

 

 

স্মারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৬.১০.১৯-৮৫৬  তাররখ: ২৮ আরবন ১৪২৬ 

 ১৩ই অদক্টাবর ২০১৯ 

 

রবষয়: উপদজলা পররষে জেয়ারম্যান ও ভাইস জেয়ারম্যানগদণর বরহঃবাাংলাদেশ ছুটির আদবেন জপ্ররণ।  

উপর্য যক্ত রবষদয়র পররদপ্ররক্ষ্দত উপদজলা পররষদের জেয়ারম্যান ও ভাইস জেয়ারম্যানগদণর বরহঃবাাংলাদেশ ছুটির আদবেন সরাসরর 

অথবা জজলা প্রশাসদকর মাধ্যদম এ রবভাদগ জপ্ররণ করদত পাদরন। তদব আদবেন রবদবেনার পূদব য মন্ত্রণালয় প্রদয়াজদন জজলা প্রশাসদকর রনকট 

তথ্য র্াোই করদবন। 

রবষয়টি সাংরেি সকলদক রনদে যশক্রদম অবরহত করা হদলা। 

 

নুদমরী জামান 

উপসরেব 

জফান: ৯৫৬২২৪৭ 

e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

 

১। জজলা প্রশাসক (সকল)। 

২। জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে(সকল),…………জজলা……………। 

৩। ভাইস জেয়ারম্যান/মরহলা ভাইস জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল), …………জজলা……………। 

 

অনুরলরপ: 

১। অরতররক্ত সরেব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

২। রবভাগীয় করমশনার (সকল)। 

৩। সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

৪। করম্পউটার জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

  

http://www.lgd.gov.bd/


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

উপদজলা-১ শাখা 

www.lgd.gov.bd 
 

 

স্বারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.২৬.০৬৩.১৪-৯০৪ তাররখঃ ০৮ কারতযক ১৪২৬ 

  ২৪ অলক্টাির ২০১৯ 

রবষয়: জজলা প্রশাসক সদম্মলন-২০১৯ এর গৃহীত রসিাি বাস্তবায়ন।  

সূত্র: এ রবভাদগর মরনটররাং-২ শাখার স্বারক নাং-১৬৫; তাররখ: ০২/১০/২০১৯। 

উপর্য যক্ত রবষয় ও সূদত্রাক্ত স্মারদকর পররদপ্ররক্ষ্দত সকল উপদজলা রনব যাহী অরফসারগণদক তাদের বাসভবদন সান্ধ্যকালীন অরফস 

র্যগপদর্াগীকরদণর প্রদয়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহদণর জন্য রনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা।  

 

নুদমরী জামান 

উপসরেব 

জফান: ৯৫৬২২৪৭ 

e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 
 

 

উপদজলা রনব যাহী অরফসার.................. (সকল)। 

 

অনুরলরপ: 

১. জজলা প্রশাসক (সকল)।  

২. সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

৩. সহকারী সরেব, মরনটররাং-২ শাখা, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

৪. করম্পউটার জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

 

  

উন্নয়লনর গর্তন্ত্র 

মশখ হাবসনার মূলেন্ত্র 

http://www.lgd.gov.bd/
mailto:lgdupazila1@lgd.gov.bd


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

 (উপদজলা-১ শাখা) 

www.lgd.gov.bd 
 

স্মারক নাং: ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.২২.০০২.১২-৯৫৯ তাররখঃ ২৭ কাবতকৃ ১৪২৬ 

 ১২ নদভম্বর/২০১৯ ররঃ 

রবষয়: উপদজলা পররষে কার্ যক্রম বাস্তবায়ন রবরধমালা অনুসরণ। 

উপযুকৃ্ত বিষলয়র আললালক জানালনা যালে ময, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তকৃ গত ১৯ মসলেম্বর ২০১০ তাবরলখ এস, আর, ও নং-

৩২৩/আইন ২০১০ এর োধ্যলে উপলজলা পবরষি আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সলনর ২৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ মত প্রিে েেতা িলল সরকার 

উপলজলা পবরষলির (কাযকৃ্রে িাস্তিায়ন) বিবধোলা, ২০১০ এর বিবধ ১৪ এর উপ-বিবধ (১) বনেরূলপ প্রবতস্থাপন ও সংলশাধনপূিকৃ প্রজ্ঞাপন 

জাবর করা হয়িঃ 

“(১) আইলনর র্ততীয় ত বসলল উবল্লবখত িপ্তর সমূলহর কেকৃতাৃগর্, সরকার কর্তকৃ উপলজলা পবরষলির বনকট হস্তান্তবরত বিষলয় 

সকল কাগজপত্র ও নবর্, উপলজলা বনিাৃহী অব সালরর োধ্যলে উপলজলা পবরষলির মিয়ারম্যালনর বনকট অনুলোিলনর জন্য মপশ কবরলিন।”। 

এেতািস্থায়, িবর্তৃ সংলশাবধত প্রজ্ঞাপলর্র বনলিশৃনা িাস্তিায়লনর জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

সংযুবক্ত: ০১ (এক)  ি।ৃ 

 

(নুদমরী জামান) 

উপসরেব 

জফানঃ ৯৫৬২২৪৭ 

E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

১। মিয়ারম্যান, উপলজলা পবরষি (সকল) ..........................। 

২। উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল) ..........................। 

 

অনুবলবপ সিয় অিগবত ও প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য (মজষ্ঠযতার ক্রোনুসালর নয়): 

১। বসবনয়র সবিি/ সবিি/ ভারপ্রাপ্ত সবিি .......................... বিভাগ/েন্ত্রর্ালয়। 

২। বিভাগীয় কবেশনার (সকল) ..........................। 

৩। মজলা প্রশাসক (সকল) ..........................। 

৪। েন্ত্রীর একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সেিায় েন্ত্রর্ালয়। 

৫। সবিলির একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

৬। উপলজলা .......................... কেকৃতাৃ, উপলজলা (সকল), মজলা (সকল)। 

৭। কবম্পউটার মপ্রাগ্রাোর, স্থানীয় সরকার বিভাগ (পত্রটি ওলয়ি সাইলট প্রকালশর অনুলরাধসহ)। 

 

  

উন্নয়লনর গর্তন্ত্র 

মশখ হাবসনার মূলেন্ত্র 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

www.lgd.gov.bd 
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১৬ ম ব্রুয়াবর/২০২০ ররঃ 

মপ্ররক: মহলালুদ্দীন আহেি 

 বসবনয়র সবিি 

 স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

 

প্রাপক: মিয়ারম্যান 

 ......................... উপলজলা পবরষি 

 মজলা.........................। 

বিষয়: উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা, ২০২০। 

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভাগ-এর স্মারক নং-৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৫৪.২০১৩-১০৬৭; তাবরখ: ১০ নলভম্বর ২০১৪। 

 উপযুকৃ্ত বিষয় ও সূলত্রর পবরলপ্রবেলত জানালনা যালে ময, স্থানীয় সম্পলির বভবেলত গঠিত উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল স্থানীয় 

উন্নয়ন কেকৃালণ্ড গুরুত্বপূর্ ৃঅিিান রালখ। সীবেত অর্ি গুরুত্বপূর্ ৃস্থানীয় সম্পি ব্যিহালর স্বেতা, জিািবিবহতা ও আবর্কৃ শৃঙ্খলা প্রবতষ্ঠার 

ললেয ইতিঃপূলি ৃসূলত্রাবল্লবখত স্মারলক স্থানীয় সরকার বিভাগ মর্লক উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল ব্যিহার ও ব্যয় সংক্রান্ত নীবতোলা জাবর 

করা হয়। িাস্তিতার বনবরলখ জাবরকৃত উক্ত নীবতোলার কবতপয় ধারা সংলশাধন ও সংলযাজন কলর উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল ব্যবহার 

রনদে যরশকা, ২০২০ এ সালর্ মপ্ররর্ করা হললা। 

২. এ বনলিবৃশকা জনস্বালর্ ৃজাবর করা হললা এিং তা অবিললম্ব কাযকৃর হলি। 

মহলালুদ্দীন আহেি 

বসবনয়র সবিি 

স্থানীয় সরকার বিভাগ 

নাং: ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৫৪.২০১৩-২৬৪ তাররখঃ ৩রা  াল্গুন ১৪২৬। 

১৬ ম ব্রুয়াবর/২০২০ ররঃ 

অনুবলবপ সিয় অিগবত ও প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহলর্র জন্য: 

১. বিভাগীয় কবেশনায় (সকল) ......................... বিভাগ। 

২. মজলা প্রশাসক (সকল) ......................... মজলা। 

৩. পবরিালক, স্থানীয় সরকার (সকল) ......................... বিভাগ। 

৪. উপপবরিালক, স্থানীয় সরকার (সকল) ......................... মজলা। 

৫. উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল) ................. উপলজলা..................... মজলা। 

৬. ভাইস মিয়ারম্যান/েবহলা ভাইস মিয়ারম্যান (সকল) .................. উপলজলা পবরষি................. মজলা। 

(নুদমরী জামান) 

উপসরেব 

জফানঃ ৯৫৬২২৪৭ 

নাং: ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৫৪.২০১৩-২৬৪ তাররখঃ ৩রা  াল্গুন ১৪২৬। 

১৬ ম ব্রুয়াবর/২০২০ ররঃ 

অনুবলবপ সিয় অিগবতর জন্য (মজষ্ঠযতার ক্রোনুসালর নয়): 

১. মরন্ত্রপররষে সরেব, মরন্ত্রপররষে রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

২. মুখ্য সরেব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, ঢাকা। 

৩. সরেব, অথ য রবভাগ, অথ য মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৪. সরেব, পররকল্পনা রবভাগ, জশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 

৫. সেস্য (কাযকৃ্রে), পররকল্পনা করমশন, জশদর বাাংলা নগর, ঢাকা। 

৬. মহাপররোলক, এনআইএলরজ, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৭. মহাপররোলক, পররবীক্ষ্ণ, মূল্যায়ন ও পররেশ যন অনুরবভাগ, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

৮. প্রধান প্রদকৌশলী, এলরজইরড/রডরপএইেই, আগারগাঁও/কাকরাইল, ঢাকা। 

৯. মাননীয় মন্ত্রীর একাি সরেব/মাননীয় প্ররতমন্ত্রীর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। 

(নুলেরী জাোন) 

উপসবিি 



উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল গঠন ও ব্যবহার রনদে যরশকা, ২০২০ 

উপদজলা পিরত োলু হওয়ার পর রবলুপ্ত স্থানীয় সরকার (উপদজলা পররষে ও উপদজলা প্রশাসন পুনগ যঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৯৮-এ প্রদতযক 

উপদজলার জন্য একটি রনজস্ব তহরবল গঠদনর রবধান রছল। উপদজলা পররষে আইন, ১৯৯৮ উপদজলা পররষে আইন ১৯৯৮ [উপদজলা পররষে 

(সাংদশাধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সাংদশারধত] এ উপদজলা পররষদের রনজস্ব তহরবল গঠদনর রবধান আদছ। প্ররত বছর উপদজলা পররষে আয় 

জথদক রনধ যাররত ব্যয় সম্পন্ন করার পর উদৃ্বে অথ য পরবতী বছদরর উন্নয়ন জমায় অিভু যক্ত হওয়ার রবধান রদয়দছ। উপদজলা পিরত োলু হওয়ার 

পর সমদয় সমদয় পররপত্র জারর কদর এ তহরবদলর ব্যবহাদরর শৃঙ্খলা আনয়ন করা হময়জছ। উন্নয়ন কম যকাণ্ড গরতশীল করা, সীরমত স্থানীয় 

সম্পে ব্যদয় স্বেতা, জবাবরেরহতা ও আরথ যক শৃঙ্খলা রনরিত করার লদক্ষ্য উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল গঠন ও ব্যদয়র জন্য জাররকৃত 

সকল বনলিশৃনা/নীরতমালা/বনলিশৃ বারতল কদর স্থানীয় সরকার রবভাদগর গত ১০ নদভম্বর ২০১৪ তাররদখর ৪৬.০৪৬.০২৬.০০.০০.০৫৪.২০১৩-

১০৬৭ নাং স্মারদকর নতুন রনদে যরশকা জারর করা হয়। বতযমান জপ্রক্ষ্াপট রবদবেনা কদর উক্ত রনদে যরশকা করতপয় অনুদেে সাংদশাধন ও 

সাংদর্াজনপূব যক বনেরূপ রনদে যরশকা জারর করা হদলা। সরকার আশা কদর জর্, উরল্লরখত রনদে যরশকা রাজস্ব তহরবদলর সদ্বযিহার ও র্থার্থ প্রকল্প 

বাস্তবায়দন সহায়ক হদব। 

 

১. উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবদলর উৎস: উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল স্থানীয় সম্পদের রভরত্তদত গঠিত হদব। এর উৎস হদব উপদজলা 

পররষদের বাসাবাবি জথদক প্রাপ্ত আয়; উপদজলা পররষে আইন, ১৯৯৮ [উপদজলা পররষে (দসাংদশাধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সাংদশারধত] এর ৪থ য 

তফরসদল বরণ যত পররষে আদরারপত রবরভন্ন কর/দরট/রফ/দটাল বাবে প্রাপ্ত অথ য; হাট-বাজার ইজারালন্ধ্ অথ য (অবরশি ৪১%); স্থাবর সম্পরত্ত 

হস্তাির কর বাবে জররজদেশন রফদসর ১% এবাং আোয়কৃত র্ভরম উন্নয়ন ‘কর’ এর ২%; পররষদে ন্যস্ত বা তৎকর্তযক পররোরলত সম্পরত্ত জথদক 

প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা; প্ররতষ্ঠান বা ব্যরক্ত জথদক প্রেত্ত অনুোন; পররষদের অথ য রবরনদয়াগ জথদক প্রাপ্ত মুনাফা; উপদজলা পররষে জথদক প্রাপ্ত অন্য 

জকান অথ য; সরকাদরর রনদেদশ য পররষদে ন্যস্ত অন্যান্য আদয়র উৎস জথদক প্রাপ্ত অথ য। 

 

২. উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল পররোলনা: উপদজলা পররষদের রাজস্ব তহরবদল জমাকৃত সকল অথ য সরকারর জেজাররর কার্ য 

পররোলনাকারী জকান ব্যাাংদকর মাধ্যদম জলনদেন করদত হদব। উপদজলা পররষে জেয়ারম্যান ও উপদজলা রনব যাহী কম যকতযা জর্ৌথভাদব এ তহরবল 

পররোলনা করদবন। 

 

৩. উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল ব্যদয়র জক্ষ্ত্রসমূহ: প্রেরলত আরথ যক রবরধ-রবধান ও রীরতনীরত র্থার্থভাদব অনুসরণপূব যক উপদজলা পররষে 

রাজস্ব তহরবদলর অথ য উপদজলা পররষদের রসিািক্রদম শতযসাদপদক্ষ্ রনম্নবরণ যত জক্ষ্ত্রসমূদহ ব্যয় করা র্াদব: 

 

ক্র: নং বিিরর্ 

ক উপদজলা পররষে ভবন ও বাসাবাবি জমরামত/সাংরক্ষ্ণ/রাংকরণ: উপদজলা পররষে ভবন ও বাসাবাবি জমরামত/সাংরক্ষ্ণ/রাংকরণ 

উপদজলা পররষদের রসিািক্রদম উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবদলর অদথ য করা র্াদব। তদব এদক্ষ্দত্র জকান অথ য বছদর সদব যাচ্চ 

১০,০০,০০০/- (েশ লক্ষ্) টাকার জবরশ ব্যয় করা র্াদব না এবাং এ ব্যময়র জক্ষ্দত্র সতকযতা ও সমতার নীরত অবলম্বন করদত হদব। 

রাজস্ব তহরবদলর অথ য দ্বারা স্থানীয় সরকার রবভাদগর পূব যানুদমােন ব্যতীত জকান নতুন ভবন রনম যাণ বা জকান ভবন সম্প্রসারণ করা 

র্াদব না। 

খ জাতীয় রেবস উৎযাপন: উপদজলা পররষদের রাজস্ব তহরবদলর অথ যায়দন জাতীয় রেবস উৎর্াপন করা র্াদব। এ জক্ষ্দত্র অথ য বছদর 

সদব যাচ্চ ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ্) টাকার জবশী ব্যয় করা র্াদব না। 

গ উপদজলা পররষদের সীমানা প্রােীর ও প্রধান ফটক রনম যাণ : স্থানীয় সরকার রবভাদগর গত ২১ আগস্ট ২০১৬ তাররদখর 

৪৬.০৪৬.০১৮.০০.০০.০৩৯.২০১২-১৩১৪ নাং স্মারক অনুযায়ী উপদজলা পররষদের কমদেদের অরভন্ন সীমানা প্রােীর এবাং ১৮ 

জম ২০১৫ তাররদখর ৪৬.০৪৫.০২০.০৯.০৩.০০৩.২০১৪-৫৪২ নাং স্মারক অনুর্ায়ী উপদজলা পররষদের অরভন্ন প্রধান ফটক 

রনম যাদণর জন্য উপদজলা পররষদের রসিািক্রদম স্থানীয় সরকার রবভাদগর অনুদমােন গ্রহণ করদত হদব। রাজস্ব তহরবদল পর্ যাপ্ত 

অথ য না থাকদল একারধক অথ য বছদর তা বাস্তবায়ন করা র্াদব। জকান অবস্থাদতই উন্নয়ন তহরবদলর অদথ য সীমানা প্রােীর রনম যাণ 

করা র্াদব না। সীমানা প্রােীর রনম যাদণর জক্ষ্দত্র প্রেরলত রবরধ-রবধান অবেই র্থার্থভাদব প্ররতপালন করদত হদব। 

  অপ্রতযারশত খাদত ব্যয়: জকান অতযাবেকীয় স্থাপনার জরুরর জমরামত ও পুনব যাসন, ঘূরণ যঝড়, বন্যা, প্রাকৃরতক দুদর্ যাগ, অরগ্নকান্ড, 

জবওয়াররশ লাশ োফন ইতযারে জক্ষ্দত্র তাৎক্ষ্রণক পরররস্থরত জমাকাদবলায় উপদজলা পররষদের রসিািক্রদম বছদর সদব যাচ্চ 

৫,০০,০০০/-(পাঁি লক্ষ্) টাকা উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল হদত ব্যয় করা র্াদব। বাস্তব পরররস্থরতর আদলাদকই এরূপ ব্যদয় 

সতকয ও র্যরক্তপূণ য রসিাি রনদত হদব। 

ঙ এরডরপ অথ যায়দন বাস্তবাবয়ত প্রকল্প: জর্ সব প্রকল্প এরডরপ বা সরকাদরর অর্াৃয়লন গৃহীত ও বাস্তবাবয়ত হয় জস সব প্রকল্প উপদজলা 

পররষে রাজস্ব তহরবল দ্বারা বাস্তিায়ন করা র্াদব না। এরূপ জকান প্রকল্প গৃহীত ও বাস্তবাবয়ত হদল তা আরথ যক অরনয়ম ও ক্ষ্মতার 

অপব্যবহার রহদসদব রবদবরেত হদব। 

ি অরফস সরঞ্জাম ক্রয়: উপদজলা পররষদের TO & E-জত অিভু যক্ত জকান অরফস সরঞ্জাম উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবদলর অদথ য 

সাংগ্রহ/ক্রয় করা র্াদব। তদব এ ব্যয় জকানক্রদমই এক বছদর ৩,০০,০০০/- (রতন লক্ষ্) টাকার জবরশ হদব না। 



ছ আসবাবপত্র সাংগ্রহ/দমরামত: উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল দ্বারা পররষদের জন্য প্রময়াজনীয় আসবাবপত্র সাংগ্রহ/দমরামত করা 

র্াদব। এ খাদত জমরামত ব্যয় বছদর ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার মদধ্য সীরমত থাকদব। নতুন আসবাবপত্র ক্রয় খাদত ব্যয় 

বছদর ৩,০০,০০০/- (রতন লক্ষ্) টাকার মদধ্য সীরমত থাকদব। 

জ আপ্যায়ন ব্যয়: 

(১) উপদজলা পররষে সভা, উপদজলা পররষে জেয়ারম্যান, ভাইস-দেয়ারম্যানগণ এবাং উপদজলা রনব যাহী অরফসাদরর সভাসহ 

অন্যান্য আপ্যায়ন বাবে মারসক সদব যাচ্চ ৩০,০০০/- (রত্রশ হাজার) পর্ যি উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল হদত ব্যয় করা র্াদব। 

(২) ভাইস-দেয়ারম্যানগদণর সভাপরতদত্ব গঠিত ১৭ (সদতর)টি উপদজলা করমটির সভার জন্য মারসক ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা 

আপ্যায়জনর জন্য ব্যয় করা র্াদব। 

ঝ আনুষরেক: সরকারর ক্রয় সাংক্রাি রবরধ-রবধান/রনদে যশাবলী অনুসরণপূব যক পররষদের জন্য অরফস সামগ্রী ও জস্টশনারর দ্রব্যারে 

উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল হদত ক্রয় করা র্াদব। তদব এ খাদত মারসক সদব যাচ্চ ৫,০০০/-(পাঁে হাজার) টাকার জবশী ব্যয় 

করা র্াদব না। 

ঞ অরফস সরঞ্জামারে রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ/দমরামত: সরকারর ক্রয় সাংক্রাি রবরধ-রবধান/রনদে যশাবলী অনুসরণপূব যক পররষদের জন্য উপদজলা 

পররষে রাজস্ব তহরবল হদত অরফস সরঞ্জামারে জর্মন করম্পউটার, ফদটাকরপয়ার জমরশন ইতযারে রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ/দমরামত করা 

র্াদব। তদব রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ/দমরামত খাদত বারষ যক সদব যাচ্চ ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার জবশী ব্যয় করা র্াদব না। 

ট পারনর পাম্প রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ/দমরামত: পারনর পাম্প রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ/দমরামত ও ক্রয় ইতযারে উপদজলা পররষদের রসিািক্রদম 

উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল হদত পররদশাধ করা র্াদব। 

ঠ অরডট রফ: স্থানীয় সরকার রবভাগ জথদক রনর্যক্ত অরডট ফাদম যর রফ সরকার অনুদমারেত জরদট উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল 

হদত পররদশাধ করা র্াদব। 

ে মামলা পররোলনা ব্যয়: উপদজলা পররষে আইন, ১৯৯৮ [উপদজলা পররষে (সাংদশাধন) আইন, ২০১১ দ্বারা সাংদশারধত]-এর 

আওতায় উপদজলা পররষদের স্বার্ ৃসংবিি মামলা পররোলনা ব্যয় রাজস্ব তহরবল হদত রনব যাহ করা র্াদব। তদব এ ব্যয় সরকার 

কর্তযক রবরভন্ন সমদয় জাররকৃত সার্কযলার/আদেশ অনুর্ায়ী হদত হদব। ব্যরক্তগত োয় সাংক্রাি জকান মামলার এ অথ য দ্বারা পররোলনা 

করা র্াদব না।  

ঢ রবদুযৎ/জটরলদফান রবল, র্ভরম উন্নয়ন কর, ইন্টারদনট রবল ইতযারে পররদশাধ: রবদুযৎ রবল, সাংবােপদত্রর রবজ্ঞরপ্তর রবল, জটরলদফান 

রবল, ইন্টারদনট রবল, র্ভরম উন্নয়ন কর, জপৌর কর/দহারডাং ট্যাে, গ্যাস বিল ইতযাবি উপদজলা পবরষি রাজস্ব তহবিললর অর্ ৃদ্বারা 

বিবধ মোতালিক পবরলশাধ করা র্াদব। 

র্ র্ানবাহন জমরামত: স্থানীয় সরকার রবভাদগর ২৪ এরপ্রল ২০০৫ তাররদখর স্থাসরব/উ-১/গাবি/(২)- ২/৯৯/৯৩(৪৭২) নাং স্মারক 

অনুসরণপূব যক উপদজলা পররষে র্ানবাহন জমরামদতর জন্য রাজস্ব তহরবল হদত বছদর সদব যাচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ্) টাকা ব্যয় 

করা র্াদব। 

ত মারল/সুইপার রনদয়াগ: সরকার কর্তযক আদরারপত রবরধ-রবধান সাদপদক্ষ্ উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবদলর অদথ য সরকার 

অনুদমারেত হাদর নেরনক চুরক্তদত একজন মারল ও একজন সুইপার রনময়াগ করা র্াদব। 

র্ এছািা উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবদলর অদথ য বনেরূপ ব্যয় রনব যাহ করা র্াদব: 

 (১) হস্তািররত সায়রাত মহদলর আয় হদত সরকারর পাওনা পররদশাধ; 

 (২) পররষে কর্তযক কর আোময়র জন্য ব্যয়। 

ি জসৌর রবদুযৎ প্যাদনল স্থাপন: উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবদলর অথ যায়দন উপদজলা পররষদের োপ্তররক কার্ যক্রম পররোলনার 

স্বাদথ য সরকারর রবরধ-রবধান অনুসরণপূব যক সদব যাচ্চ ৫,০০,০০০/- (পাঁি লক্ষ্) টাকার মদধ্য ব্যয় সীমাবি জরদখ জসৌর রবদুযৎ প্যাদনল 

স্থাপন করা র্াদব। জসৌর রবদুযৎ প্যাদনল রক্ষ্ণাদবক্ষ্ণ/দমরামত খাদত বারষ যক সলিাৃচ্চ ১০,০০০/-(েশ হাজার) টাকা ব্যয় করা র্াদব। 

ধ উপদজলা পররষদের জেয়ারম্যান/ভাইস জেয়ারম্যানগদণর সম্মানী ও টিএ/রডএ ভাতা: উপদজলা পররষদের রাজস্ব তহরবদলর 

অথ যায়দন উপদজলা পররষদের জেয়ারম্যান/ভাইস জেয়ারম্যানগদণর সম্মানী ও টিএ/রডএ ভাতা প্রোন করা র্াদব। 

ন ফরমারলন, ক্ষ্রতকর রাসায়রনক দ্রব্য সনাক্তকরণ রকট ইতযারে ক্রয়: জমাবাইল জকাদট যর োরহো অনুর্ায়ী উপদজলা পররষদের রাজস্ব 

তহরবদলর অথ যায়দন ফরমারলন বা জনস্বাদস্থযর জন্য ক্ষ্রতকর অন্যান্য রাসায়রনক দ্রব্য সনাক্তকরদণর জন্য রকট ও সরঞ্জামারে ক্রয় 

করা র্াদব। তদব এ রবষদয় এক অথ য বছদর ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ্) টাকার জবশী ব্যয় করা র্াদব না। এক অথ য বছদর ১,০০,০০০/- 

(এক লক্ষ্) টাকার জবশী ব্যদয়র জক্ষ্দত্র স্থানীয় সরকার রবভাদগর অনুমরত গ্রহণ করদত হদব। 

প জলাজ সারকযট কযাদমরা ক্রয়: উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল অথ যায়দন উপদজলা পররষদের সভার রসিািক্রদম ৩,০০,০০০/- 

(রতন লক্ষ্) টাকা ব্যয় করা র্াদব। 

  মশা রনধন: উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল অথ যায়দন উপদজলা পররষদের সভার রসিািক্রদম প্ররতটি ইউরনয়দন প্ররত অথ যবছদর 

সদব যাচ্চ ১০,০০০/- (েশ হাজার) টাকা ব্যয় করা র্াদব। 

ি প্রকাশনা: উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল অথ যায়দন উপদজলা পররষদের সভার রসিািক্রদম বারষ যক প্ররতদবেনসহ অন্যান্য 

প্রকাশনা ব্যয় রনব যাদহর জন্য প্ররত অথ যবছদর সদব যাচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ্) টাকা ব্যয় করা র্াদব। 



ভ বজযয ব্যবস্থাপনা/পররস্কার পররেন্নতা: উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল অথ যায়দন উপদজলা পররষদের সভার রসদ্ধািক্রদম প্ররত 

অথ যবছদর সদব যাচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ্) টাকা ব্যয় করা র্াদব। 

ে রনরাপত্তা খাত (আনসার): উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল অথ যায়দন উপদজলা পররষদের সভার রসিািক্রদম প্ররত অথ যবছদর 

সদব যাচ্চ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ্) টাকা ব্যয় করা র্াদব। 

 

৪. উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল ব্যবহার রনদে যরশকা, ২০২০ জত রনদে যরশত ব্যয়সীমার অরতররক্ত ব্যদয়র প্রদয়াজন হদল অথবা বরণ যত (ক্ররমক 

নাং-৩ এর ক-ম) পর্ যি খাদতর বারহদর অন্য খাদত ব্যদয়র রবদশষ প্রময়াজন হদল প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং উপদজলা পররষদের মারসক সমন্বয় 

সভায় রসিাি গ্রহণপূব যক প্রস্তাব অনুদমােদনর জন্য স্থানীয় সরকার রবভাদগ জপ্ররণ করদত হদব। 

 

৫. অনুদেে-৩ (ক-ম) পর্ যি ব্যলয়র পর অবরশি অথ য: 

(ক) উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল ব্যবহার রনদে যরশকা, ২০২০ এর ৩ (ক-ম) ব্যদয়র পর অথ য বছদরর জশষ হওয়ার পূদব য উন্নয়নমূলক জকান 

অরত জরুরর প্রকল্প বাস্তবায়দনর আবেকতা জেখা রেদল অথ য বছদরর অবরশি সমদয়র জন্য উপদজলা পররষদের রনধ যাররত পররোলনা ব্যদয়র 

জেিগুণ (১৫০%) অথ য সাংররক্ষ্ত জরদখ অবরশি অথ য জথদক উপদজলা পররষদের মারসক সমন্বয় সভায় উপস্থাপনপূব যক উপদজলা পররষদের সকল 

রবরধ-রবধান অনুসরণ কদর প্রস্তাব স্থানীয় সরকার রবভাদগর অনুদমােন গ্রহদণর পর ব্যয় করা র্াদব। 

(খ) উপদজলা পররষদের রাজস্ব তহরবদলর ৫(ক) নাং খাদতর ব্যয় রনব যাদহর জন্য উপদজলা পররষে সভায় অনুদমােন গ্রহণপূব যক সাংরেি জজলার 

রনব যাহী প্রদকৌশলী, এলরজইরড'র কাররগরর প্ররতদবেন গ্রহণপূব যক প্রকদল্পর তারলকা প্রণয়ন কদর উপদজলা পররষদের সভায় অনুদমােনক্রদম স্থানীয় 

সরকার রবভাদগ জপ্ররণ করদত হদব। প্রকল্প অনুদমােদনর জন্য জপ্রররত অগ্রায়ণ পদত্র প্রকদল্পর নাম আবরেকভাদব উদল্লখ থাকদত হদব। প্রকদল্পর 

সাংখ্যা ১০ (েশ) টির জবশী হদল প্রকল্প তারলকার সফট করপ (রসরড/দপনোইভ) জপ্ররণ করদত হদব। খণ্ড খন্ডভাদব প্রকল্প গ্রহণ কদর মন্ত্রণালদয় 

অনুদমােদনর জন্য জপ্ররণ করা র্াদব না। প্রকল্প বাস্তবায়দন সাংদশারধত প্রাক্কলন প্রণয়দনর প্রবণতা পররহার করদত হদব। 

(গ) নেব দুরব যপাক বা অন্য জর্ জকান জরুরর প্রদয়াজদন সাংররক্ষ্ত অথ য জথদক ব্যদয়র প্রদয়াজন হদল স্থানীয় সরকার রবভাদগর অনুদমােন গ্রহণ 

কদর ব্যয় করা র্াদব। রাজস্ব তহরবদলর অব্যবয়ত অথ য প্ররত অথ য বছদর ৩০ জুন এর পর উন্নয়ন তহরবদল জমা করদত হদব। 

 

৬. উপদজলা পররষদের র্াবতীয় জটন্ডার রশরডউল রবক্রয়লব্ধ আয় (র্রে থাদক) প্রেরলত রবধানমদত সরকাদরর জকাষাগাদর জমা প্রোন করদত 

হদব। জটন্ডার রশরডউল রবক্রদয়র অথ য রাজস্ব তহরবল গদণ্য ব্যয় করা র্াদব না। 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

(www.lgd.gov.bd) 

 

স্বারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৫৭.২০-৩১৮ তাররখঃ ১৯ ফাল্গুন ১৪২৬ 

 ০৩ মাে য ২০২০ 

 

রবষয়: উপদজলা পররষদের কম যোরীদের ভরবষ্যৎ তহরবল (রজরপএফ) রহসাব জখালা/গঠন সাংক্রাি।  

 

উপর্য যক্ত রবষদয়র পররদপ্ররক্ষ্দত জানাদনা র্াদে জর্, “উপদজলা পররষে” (স্বায়েশাবসত স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠান) উপদজলা 

পররষদের কম যোরী (োর্করী) রবরধমালা ২০১০ এর (অিম অধ্যায়) রবরধ ৪৬-৫৯ অনুসরণপূব যক উপদজলা পররষদে কম যরত কম যোরীদের ভরবষ্যৎ 

তহরবল গঠদনর কার্ যক্রম গ্রহণকরতঃ এ রবভাগদক অবরহত করার জন্য রনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা।  

 

সাংর্যরক্ত.........ফে য।  

নুদমরী জামান 

উপসরেব 

জফান: ৯৫৬২২৪৭ 

e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

 

উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল)। 

 

অনুরলরপ: 

 

১. অরতররক্ত সরেব (উপদজলা), স্থানীয় সরকার রবভাগ।  

২. জজলা প্রশাসক (সকল)। 

৩. জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল)।  

৪. রসরনয়র সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা।  

৫. জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা (ওদয়বসাইদট প্রকাদশর জন্য)।  

 

  

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 

http://www.lgd.gov.bd/
mailto:lgdupazila1@lgd.gov.bd


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

(www.lgd.gov.bd) 

 

স্মারক নাংঃ ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৬.০১১.১৯-৩৯৩ তাররখঃ ০৮ দিত্র ১৪২৬। 

 ২২ োি ৃ২০২০। 

 

রবষয়: কদরানা ভাইরাস (দকারভড-১৯) এর রবস্তার জরাদধ অপ্রতযারশত খাত ব্যবহার। 

 

উপর্য যক্ত রবষময়র পররদপ্ররক্ষ্দত জানাদনা র্াদে জর্, কদরানা ভাইরাস (দকারভড-১৯) এর রবস্তার জরাধকদল্প উপদজলা পররষে রাজস্ব 

তহরবল ব্যবহার রনদে যরশকা, ২০২০ এর ৩(ঘ) এ বরণ যত অপ্রতযারশত খাত জথদক উপর্যক্ত জীবানুনাশক জে ব্যবহার, হযান্ড স্যারনটাইজার ও মাস্ক 

ক্রয়সহ প্রময়াজনীয় প্ররতদরাধমূলক ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য রনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা।  

 

(নুদমরী জামান) 

উপসরেব 

জফানঃ ৯৫৬২২৪৭ 

E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

 

 

 

০১। জেয়ারম্যান (সকল), .............. উপলজলা পবরষি, .............. মজলা। 

০২। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল), .............. উপলজলা .............. মজলা। 

 

অনুরলরপ সেয় জ্ঞাতাদথ য (দজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

০১। জজলা প্রশাসক (সকল), .............. জজলা। 

০২। উপপররোলক, স্থানীয় সরকার (সকল), ................ জজলা। 

০৩। রসরনয়র সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

০৪। ভাইস জেয়ারম্যান/মরহলা ভাইস জেয়ারম্যান (সকল), .................... উপদজলা পররষে, ................... জজলা। 

০৫। জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওময়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

 

 

  

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

(www.lgd.gov.bd) 

 

স্মারক নাংঃ ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.০৫৪.১৩-৪১৬ তাররখঃ ০২ দিশাখ ১৪২৭। 

 ১৫ এবপ্রল ২০২০। 

রবষয়: কদরানা ভাইরাস (দকারভড-১৯) এর রবস্তার জরাদধ রাজস্ব তহরবল ব্যবহার রনদে যশনা, ২০২০ এর অপ্রতযারশত খাত ব্যবহার। 

উপর্য যক্ত রবষদয়র পররদপ্ররক্ষ্দত জানাদনা র্াদে জর্, গত ২২ মাে য ২০২০ তাররদখর ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৬.০১১.১৯-৩৯৩ স্মারদকর 

রনদে যশনা অনুর্ায়ী অপ্রতযারশত খাত জথদক কদরানা ভাইরাস প্ররতদরাদধ অথ য ব্যদয়র অনুমরত প্রোন করা হয়। রাজস্ব তহরবল ব্যবহার রনদে যরশকা 

২০২০ এর ৩ (ঘ) অনুর্ায়ী সব যদমাট ৫ (পাঁে) লক্ষ্ টাকা ব্যদয়র সুদর্াগ রদয়দছ। উক্ত খাত হদত কদরানা প্ররতদরাদধ প্রদয়াজনীয় কাযকৃ্রে গ্রহদণর 

জন্য পুনরায় অনুদরাধ করা হলা। ৫ (পাঁে) লক্ষ্ টাকার অরতররক্ত ব্যয় করা হদল পরবতী সমদয় র্থার্থ প্ররক্রয়া অনুসরণপূব যক এ রবভাদগর 

ঘটনাদত্তার অনুমরত গ্রহণ করার জন্য রনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা। 

সাংর্যরক্ত: বণ যনামদত।  

 

(নুদমরী জামান) 

উপসরেব 

জফানঃ ৯৫৬২২৪৭ 

 

০১। জেয়ারমান (সকল), ……………উপদজলা পররষে, ………………জজলা। 

০২। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল), …………উপদজলা, ……………জজলা। 

 

অনুবলবপ সিয় জ্ঞাতালর্ ৃ(মজষ্ঠযতার ক্রোনুসালর নয়): 

 

১।  মরন্ত্রপররষে সরেব, মরন্ত্রপররষে রবভাগ। 

২।  মুখ্য সরেব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, জতজগাঁও, ঢাকা। 

৩। সবিি, স্বাস্থয মসিা বিভাগ, স্বাস্থয ও পবরিার কল্যার্ েন্ত্রর্ালয়, িাংলালিশ সবিিালয়, ঢাকা। 

৪।  সরেব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, জতজগাঁও, ঢাকা। 

৫।  রবভাগীয় করমশনার (সকল)……………রবভাগ। 

৬।  জজলা প্রশাসক (সকল), ………………জজলা। 

৭।  মাননীয় মন্ত্রীর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৮।  উপ-পররোলক, স্থানীয় সরকার, ……………জজলা (সকল)। 

৯।  জেয়ারমান, ……………উপদজলা পররষদ্, ………………জজলা (সকল)। 

১০। উপদজলা রনব যাহী অরফসার, …………উপদজলা, ……………জজলা (সকল)। 

১১।  রসরনয়র সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

১২।  ভাইস জেয়ারম্যান/ মরহলা ভাইস জেয়ারম্যান, …………উপদজলা পররষে, ……………জজলা (সকল)। 

১৩।  জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

 

  

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

উপদজলা-১ শাখা 

www.lgd.gov.bd 

 

স্মারক নাং: ৪৬.০০.০০০০.০৪৫.০১৪.২২.২০১৮-২৮৬; তাররখঃ ১৯/০৭/২০২০ রর. 

 

রবষয়ঃ  উপদজলা পররষে কর্তযক সমাপ্ত অথ য বছদরর বারষ যক প্ররতদবেন প্রকাশ ও আরথ যক প্ররতদবেন জপ্ররণ। 

উপর্য যক্ত রবষদয়র পররদপ্ররক্ষ্দত জানাদনা র্াদে জর্, উপদজলা পররষে আইন ১৯৯৮ (সাংদশারধত ২০০৯ ও ২০১১) এর ৩৯(২) ধারার 

রবধান অনুসাদর প্ররত অথ য বছর সমাপনাদি ৩১ রডদসম্বদরর মদধ্য প্ররতটি উপদজলা পররষে সমাপ্ত অথ য বছদরর আয়-ব্যদয়র একটি আরথ যক 

প্ররতদবেন স্থানীয় সরকার রবভাদগ জপ্ররণ করদব। রকন্তু উপদজলা পররষে জথদক রনয়রমত বারষ যক আরথ যক প্ররতদবেন স্থানীয় সরকার রবভাদগ 

জপ্ররণ করা হয় না। এছাড়া উপদজলা রাজস্ব তহরবল রনদে যরশকা-২০২০ অনুর্ায়ী বারষ যক প্ররতদবেনসহ অন্যান্য প্রকাশনায় অথ য ব্যদয়র সাংস্থান 

রদয়দছ। 

এমতাবস্থায়, প্ররত অথ য বছর সমাপনাদি জসদেম্বর মাদসর মদধ্য প্ররতটি উপদজলা পররষে সমাপ্ত অথ য বছদরর বারষ যক প্ররতদবেন 

প্রকাশ এবাং সাংর্যক্ত রনধ যাররত ফরম্যাদট বারষ যক আরথ যক প্ররতদবেন ৩১ রডদসম্বদরর মদধ্য স্থানীয় সরকার রবভাদগ জপ্ররণ রনরিত করার জন্য 

রনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা। 

সাংর্যরক্ত: বণ যনামদত ০২ পাতা। 

 

 

১। জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল), .............. উপদজলা। 

২। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল), .............. উপদজলা। 

 

মোহােি জরহরুল ইসলাম 

উপসরেব 

জফানঃ ৯৫৭৭২৩০ 

Email: lgd.upazila2@gmail.com 

 

সেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য অনুরলরপ জপ্ররণ করা হদলা: 

 

১। রবভাগীয় করমশনার (সকল), ……………রবভাগ। 

২। জজলা প্রশাসক (সকল), ………………জজলা। 

৩। পররোলক, স্থানীয় সরকার (সকল), ………রবভাগ। 

৪। উপ-পররোলক, স্থানীয় সরকার (সকল), ……………জজলা। 

৫। রসরনয়র সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

৬। জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

 

 

 

 

  

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 



উপলজলা পবরষলির িাবষকৃ বহসাি বিিরর্ী 

উপলজলা পবরষি: 

মজলা: 

অর্িৃছর: 

প্রস্তুলতর তাবরখ: 

 

Form A: উপলজলা পবরষলির রাজস্ব বহসাি 

রাজস্ব আয় সদ্য সোপ্ত অর্ ৃিছর পূিিৃতী অর্ ৃিছর 

(১) প্রারবম্ভক মজর:   

(২) ট্যাক্স এে মরইট   

(৩) ভূবে ও অন্যান্য সম্পবের ইজারা লব্ধ আয়    

(৪) মরবজলেশন ব স   

(৫) লাইলসন্স ও পারবেট ব স   

(৬)  রিাবি/ইোরত ভািা ও ইজারা হলত আয়    

(৭) ভূবে হস্তান্তর ব স (১%)   

(৮) ভূবে উন্নয়ন কর (২%)   

(৯) হাট-িাজার ইজারালব্ধ আয় (৪১%)   

(১০) সরকাবর অনুিান-সংস্থাপন   

(১১) অন্যান্য উৎস হলত প্রাবপ্ত    

মোট রাজস্ব আয়:   

রাজস্ব আয় সদ্য সোপ্ত অর্ ৃিছর পূিিৃতী অর্ ৃিছর 

(১) সাধারর্ সংস্থাপন (সোনী, মিতন-ভাতা, অন্যান্য প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যয়, 

আনুলতাবষক তহবিল এিং যানিাহন মেরােত ও জ্বালানী)  

  

(২) কর আিালয়র জন্য ব্যয়    

(৩) অন্যান্য ব্যয় (মটবলল ান, বিদুযৎ, গ্যাস ও পাবনর বিল, মপৌর এিং ভূবে 

উন্নয়ন কর, অভযন্তরীর্ অবেট ব্যয়, োেলার খরি, আপ্যায়ন ব্যয়, 

রের্ালিের্ এিং সাবভলৃসর জন্য ব্যয়, অন্যান্য পবরলশাধলযাগ্য কর/বিল 

এিং আনুষাবেক ব্যয়)  

  

(৪) কর আিায় খরি (মরবজস্টার,  ে,ৃ রবশি ইতযাবি মূদ্রর্)    

(৫) বৃে মরাপর্ ও রের্ালিের্    

(৬) পবরষলির ভিনাবি/স্থাপনাবি মেরােত    

(৭) যন্ত্রপাবত ক্রয়    

(৮) জাতীয় বিিস উিযাপন    

(৯) মখলাধুলা ও সংস্কৃবত    

(১০) জরুবর ত্রার্    

(১১) অন্যান্য    

মোট রাজস্ব ব্যয়:   

রাজস্ব উদ্বৃেিঃ (মোট রাজস্ব আয়- মোট রাজস্ব ব্যয়)    

Form B: উপলজলা পবরষলির উন্নয়ন বহসাি 

উন্নয়ন ব্যলয়র উৎস  সদ্য সোপ্ত অর্ ৃিছর পূিিৃতী অর্ ৃিছর 

(১) রাজস্ব উদৃ্বে    

(২) ADP এর আওতায় প্রাপ্ত মর্লক িরাদ্দ   

(৩) UGDP-র/ অন্যান্য প্রকলল্পর িরাদ্দ   

(৪) অন্যান্য উৎস হলত প্রাপ্ত অনুিান    

মোট উন্নয়ন িরাদ্দ   

খাতবভবেক উন্নয়ন ব্যয়    

(১) কৃবষ ও মসি    

(২) বশল্প ও র্কটির বশল্প    



(৩) মভৌত অিকাঠালো    

(৪) আর্সৃাোবজক অিকাঠালো    

(৫) ক্রীিা ও সংস্কৃবত    

(৬) মসিা    

(৭) বশো    

(৮) স্বাস্থয    

(৯) িাবরদ্রয হ্রাসকরর্: সাোবজক বনরাপো ও প্রাবতষ্ঠাবনক সহায়তা    

(১০) পল্লী উন্নয়ন ও সেিায়    

(১১) েবহলা, যুি ও বশশু উন্নয়ন    

(১২) দূলযাৃগ ব্যিস্থাপনা    

(১৩) প্রবশের্ খালত ব্যয়    

(১৪) নারী উন্নয়ন ম ারাে খালত ব্যয়    

(১৫) উন্নয়ন সংবিষ্ট অন্যান্য খালত ব্যয়   

মোট উন্নয়ন ব্যয়:   

 

Form C: উপলজলা পবরষলি হস্তান্তবরত বিভাগসমুলহর উন্নয়ন ব্যয় (উপলজলা পবরষি ব্যতীত সংবিষ্ট বিভাগ/েন্ত্রর্ালয় হলত প্রাপ্ত) 

ক্রবেক 

নং 

হস্তান্তবরত বিভাগসমূহ সয সমাপ্ত অথ য বছর পূব যবতী অথ য বছর 

১ উপলজলা স্বাস্থয ও পবরিার কল্যার্ বিভাগ, স্বাস্থয ও পবরিার কল্যার্ 

েন্ত্রর্ালয়  

  

২ উপলজলা কৃবষ বিভাগ, কৃবষ েন্ত্রর্ালয়   

৩ উপলজলা প্রাবর্সম্পি বিভাগ, েৎস্য ও প্রাবর্সম্পি েন্ত্রর্ালয়   

৪ উপলজলা েৎস্য বিভাগ, েৎস্য ও প্রাবর্সম্পি েন্ত্রর্ালয়   

৫ উপলজলা পবরিার পবরকল্পনা বিভাগ, স্বাস্থয ও পবরিার কল্যার্ 

েন্ত্রর্ালয়  

  

৬ উপলজলা প্রলকৌশল বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এিং সেিায় 

েন্ত্রর্ালয়  

  

৭ উপলজলা প্রার্বেক বশো বিভাগ, প্রার্বেক ও গর্বশো েন্ত্রর্ালয়    

৮ উপলজলা োধ্যবেক বশো বিভাগ, বশো েন্ত্রর্ালয়   

৯ উপলজলা েবহলা বিষয়ক বিভাগ, েবহলা বিষয়ক অবধিপ্তর, েবহলা 

এিং বশশু বিষয়ক েন্ত্রর্ালয়  

  

১০ প্রকল্প িাস্তিায়ন বিভাগ, দূলযাৃগ ব্যিস্থাপনা এিং ত্রার্ েন্ত্রর্ালয়    

১১ উপলজলা জনস্বাস্থয প্রলকৌশল বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন 

এিং সেিায় েন্ত্রর্ালয় 

  

১২ উপলজলা সেিায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এিং সেিায় 

েন্ত্রর্ালয়  

  

১৩ উপলজলা পল্লী উন্নয়ন বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এিং 

সেিায় েন্ত্রর্ালয়  

  

১৪ উপলজলা সোজ মসিা বিভাগ, সোজ কল্যার্ েন্ত্রর্ালয়    

১৫ উপলজলা যুি ও ক্রীিা উন্নয়ন বিভাগ, যুি উন্নয়ন অবধিপ্তর, যুি ও 

ক্রীিা েন্ত্রর্ালয় 

  

১৬ উপলজলা আনসার ও বভবেবপ বিভাগ    

১৭ অন্যান্য বিভাগ    

 সিলৃোট    

 

 

উপলজলা বনিাৃহী অব সার  

 

 

মিয়ারম্যান, উপলজলা পবরষি 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

(www.lgd.gov.bd) 
 

স্মারক নাংঃ ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.০১৯.০০১.২০১২-৬৭৩ তাররখ: ২৩ ভাদ্র ১৪২৭। 

 ০৭ মসলেম্বর ২০২০। 

 

পবরপত্র 

 

রবষয়: উপদজলা পররষদের রাজস্ব খাদত রনদয়ারজত গারড়োলকগদণর বেলী 

 

উপদজলা পররষে কর্তযক রনময়াগপ্রাপ্ত ও কম যরত গারড়োলকগদণর শুধুমাত্র পারস্পররক বেলী সাংক্রাি আদবেদনর জক্ষ্দত্র জজলা 

প্রশাসকগণ স্বীয় অরধদক্ষ্ত্রভুক্ত উপদজলা পররষেসমূদহ এবাং আিঃদজলা বেলীর জক্ষ্দত্র সাংরেি রবভাগীয় করমশনার প্রময়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদবন।  

২। আিঃরবভাগ বেলীর জক্ষ্দত্র স্থানীয় সরকার রবভাগ পেদক্ষ্প গ্রহণ করদব। 

৩। সরকার প্রময়াজন মদন করদল জনস্বাদথ য উপদজলা পররষদে কম যরত জর্ জকান গারড় োলকদক জেদশর জর্ জকান উপদজলা পররষদে বেলী 

করদত পারদব। 

৪| এ সাংক্রাি গত ০৮ মাে য ২০১৬ তাররদখর ৩৩৬ নাং পররপত্রটি এতদ্বারা বারতল করা হদলা। 

৫। এ আদেশ জনস্বাদথ য জারর করা হদলা এবাং এটি অরবলদম্ব কার্ যকর হদব। 

 

(নুদমরী জামান) 

উপসরেব 

জফানঃ ৯৫৬২২৪৭ 

E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

 

অনুরলরপ (কার্ যাদথ য ও জ্ঞাতাদথ য): 

০১। রবভাগীয় করমশনার (সকল), ………… বিভাগ। 

০২। জজলা প্রশাসক (সকল), ………… মজলা। 

০৩। জেয়ারম্যান (সকল), …………… উপলজলা পবরষি, …………… মজলা। 

০৪। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল), …………… উপলজলা,…………… মজলা।  

০৫। রসরনয়র সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

০৬। ভাইস জেয়ারম্যান/মরহলা ভাইস জেয়ারম্যান (সকল), ………….উপদজলা পররষে, ……………জজলা। 

০৭। জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওময়বসাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

 

  

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

www.lgd.gov.bd 

 

স্মারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৫৭.২০-৭৩৬ তাররখঃ ০৯ আরবন ১৪২৭ 

 ২৪ জসদেম্বর ২০২০ 

রবষয়ঃ উপদজলা পররষদের কম যোরীদের ভরবষ্যৎ তহরবল (রজরপএফ) রহসাব জখালা/গঠন সাংক্রাি। 

সূত্র: স্থানীয় সরকার বিভালগর স্মারক নং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৮.১৫৭.২০-৩১৮; আবরখ: ০৩ োি ৃ২০২০ বরস্টাব্দ। 

উপর্য যক্ত রবষদয়র পররদপ্ররক্ষ্দত, “উপদজলা পররষে” (স্বায়ত্তশারসত স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠান) উপদজলা পররষদের কম যোরী 

(োর্করী) রবরধমালা ২০১০ এর (অিম অধ্যায়) রবরধ ৪৬-৫৯ অনুসরণপূব যক উপদজলা পররষদে কম যরত কম যোরীদের ভরবষ্যৎ তহরবল গঠদনর 

কার্ যক্রম গ্রহণকরতঃ এ রবভাগদক অবরহত করার জন্য সূলত্রাক্ত স্মারলকর োধ্যলে অনুদরাধ করা হদলও অদ্যিবধ তা এ বিভাগলক অিবহত করা 

হয়বন। 

এেতািস্থায়, “উপদজলা পররষে” (স্বায়ত্তশারসত স্থানীয় সরকার প্ররতষ্ঠান) উপদজলা পররষদের কম যোরী (োর্করী) রবরধমালা ২০১০ 

এর (অিম অধ্যায়) রবরধ ৪৬-৫৯ অনুসরণপূব যক উপদজলা পররষদে কম যরত কম যোরীদের প্রলিয় ভরবষ্যৎ তহরবল গঠদনর কার্ যক্রম গ্রহণকরতঃ 

এ রবভাগদক অবরহত করার জন্য বনলিশৃক্রলে পুনরায় অনুদরাধ করা হললা। 

সাংর্যরক্ত.........ফে য।  

নুদমরী জামান 

উপসরেব 

জফান: ৯৫৬২২৪৭ 

e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল)। 

 

অনুরলরপ: 

 

১. অরতররক্ত সরেব (উপদজলা), স্থানীয় সরকার রবভাগ।  

২. জজলা প্রশাসক (সকল)। 

৩. জেয়ারম্যান, উপদজলা পররষে (সকল)।  

৪. রসরনয়র সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা।  

৫. জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা (ওদয়বসাইদট প্রকাদশর জন্য)। 

 

 

  

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 

http://www.lgd.gov.bd/
mailto:lgdupazila1@lgd.gov.bd


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

(www.lgd.gov.bd) 

 

স্মারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.২৬.০৫৯.১৩-৮২৩ তাররখ: ০৪ কাবতকৃ ১৪২৭। 

 ২০ অলক্টাির ২০২০। 

বিষয়: উপলজলা পবরষলির রাজস্ব তহবিললর অর্াৃয়লন প্রকল্প িাস্তিায়লনর প্রশাসবনক অনুলোিন প্রসলে। 

 

 উপযুকৃ্ত বিষলয়র মপ্রবেলত জানালনা যালে ময, উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল বনলিবৃশকা, ২০২০ এর আললালক স্থানীয় সরকার 

বিভাগ হলত ময সকল প্রকলল্পর অনুলোিন গ্রহলর্র প্রলয়াজনীয়তা রলয়লছ মস সকল প্রকলল্পর অনুলোিন আিবেকভালি গ্রহর্পূিকৃ িাস্তিায়লনর 

জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

 

 

(নুদমরী জামান) 

উপসরেব 

জফানঃ ৯৫৬২২৪৭ 

E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

 

 

০১। জেয়ারম্যান (সকল), .................... উপদজলা পররষে, .................... জজলা। 

০২। উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল), .................... উপদজলা .................... জজলা। 

 

অনুবলবপ (জ্ঞাতালর্)ৃ: 

০১। রবভাগীয় করমশনার (সকল) .................... রবভাগ। 

০২। জজলা প্রশাসক (সকল), .............. জজলা। 

০৩। উপপবরিালক, স্থানীয় সরকার (সকল), .................... মজলা। 

০৪। বসবনয়র সবিলির একান্ত সবিি, স্থানীয় সরকার বিভাগ। 

০৫। ভাইস জেয়ারম্যান/মরহলা ভাইস জেয়ারম্যান (সকল), .................... উপদজলা পররষে,................... জজলা। 

০৬। জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

 

  

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

উপদজলা-১ শাখা 

www.lgd.gov.bd 

 

স্মারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.১৬.০১০.১৯-৮৪৬ তাররখঃ ০৯ কারতযক ১৪২৭ 

 ২৫ অলক্টাির ২০২০ 

বিষয়: আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত েবন্ত্রসভা কবেটির ৪র্ ৃসভার বসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন সম্পবকৃত। 

সূত্র: ১। জনবনরাপো বিভালগর স্মারক নং-৫৭৮, তাবরখ: ১১ অলক্টাির ২০২০। 

 ২। উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা ২০২০।  

 উপযুকৃ্ত বিষয় ও সূলত্রর পবরলপ্রবেলত জানালনা যালে ময, গত ০৮ মসলেম্বর ২০২০ তাবরলখ অনুবষ্ঠত আইন-শৃঙ্খলা সম্পবকৃত 

েবন্ত্রসভা কবেটির ৪র্ ৃসভায় অন্যান্য বসদ্ধালন্তর েলধ্য বনেিবর্তৃ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয় (কবপ সংযুক্ত)।  

 ১২.১ (ঙ) “পযাৃয়ক্রলে উপলজলা পবরষি কযাম্পাসলক বসবস কযালেরার আওতাভক্ত করলত হলি”। 

 এছািা উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা ২০২০ এর ৩(প) এ মক্লাজ সাবকৃট কযালেরা স্থাপলনর বনলিশৃনা রলয়লছ।  

 এেতািস্থায়, গত ০৮ মসলেম্বর ২০২০ তাবরলখ অনুবষ্ঠত আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত েবন্ত্রসভা কবেটির ৪র্ ৃসভার ১২.১ (ঙ) নং বসদ্ধান্ত 

অনুযায়ী এিং উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা ২০২০ এর ৩(প) এর বনলিশৃনার আললালক উপলজলা পবরষি কযাম্পাসলক 

মক্লাজ সাবকৃট কযালেরার আওতাভক্ত করার প্রলয়াজনীয় ব্যিস্থা গ্রহর্ করার জন্য বনলিশৃক্রলে অনুলরাধ করা হললা। 

 

নুদমরী জামান 

উপসরেব 

জফান: ৯৫৬২২৪৭ 

e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

 

০১। মিয়ারম্যান (সকল) .................... উপলজলা পবরষি .................... মজলা। 

০২। উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল) .................... উপলজলা .................... মজলা। 

 

অনুরলরপ সেয় জ্ঞাতাদথ য (দজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

১।  মরন্ত্রপররষে সরেব, মরন্ত্রপররষে রবভাগ। 

২।  মুখ্য সরেব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, জতজগাঁও, ঢাকা। 

৩। সরেব, স্বাস্থয জসবা রবভাগ, স্বাস্থয ও পররবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৪।  সরেব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, জতজগাঁও, ঢাকা। 

৫।  রবভাগীয় করমশনার (সকল) .................... রবভাগ। 

৬।  জজলা প্রশাসক (সকল), .................... জজলা। 

৭।  মাননীয় মন্ত্রীর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৮।  উপ-পররোলক, স্থানীয় সরকার, .................... জজলা (সকল)। 

৯।  রসরনয়র সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

১০। ভাইস জেয়ারম্যান/ মরহলা ভাইস জেয়ারম্যান, .................... উপদজলা পররষে, .................... জজলা (সকল)। 

১১। জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

 

  

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 

http://www.lgd.gov.bd/
mailto:lgdupazila1@lgd.gov.bd


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

(www.lgd.gov.bd) 

 

স্মারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.০১৫.০০৪.১২ (অংশ)-৮৮৩ তাররখঃ ২৪ কাবতকৃ ১৪২৭ 

 ০৯ নলভম্বর ২০২০ 

অব স আলিশ  

অর্ ৃেন্ত্রর্াললয়র অর্ ৃবিভালগর প্রবিবধ-৩ অবধশাখা গত ১২ অলক্টাির ২০২০ তাবরলখর ৯৩ নং স্মারক এিং উপলজলা পবরষি 

রাজস্ব তহবিল ব্যিহার বনলিবৃশকা, ২০২০ এর ৩(ত) এর বনলিশৃনা অনুযায়ী উপলজলা পবরষলি দিবনক হাবজরা বভবেলত বনলয়াবজত েবেকলির 

বনলোক্তভালি েজুবরর হার বনধাৃরর্ করা হললা: 

ক্রবেক নং িপ্তলরর অিস্থান দিবনক প্রলিয় েজুবরর হার েন্তব্য 

০১ উপলজলা পবরষি ৫৫০/- (পাঁিশত পঞ্চাশ) টাকা িে োবল ও সুইপার 

০২ উপলজলা পবরষি ৫০০/- (পাঁিশত) টাকা অিে োবল ও সুইপার 

শতাৃিলী: 

(১) েবেলকর সংখ্যা উপলজলা পবরষলির োবসক সভায় অনুলোবিত হলত হলি। 

(২) উপলজলা পবরষি রাজস্ব তহবিললর অর্ ৃহলত এ ব্যয় বনিাৃহ করলত হলি; এ খালত অবতবরক্ত িরাদ্দ িাবি করা যালি না; 

(৩) উবল্লবখত দিবনক েজুবরর হালর োবসক বভবেক েবেক বনলয়াগ করা যালিনা; 

(৪) এ বিষলয় মকান অবনয়ে পবরলবেত হলল বিল পবরলশাধকারী কর্তপৃে িায়ী র্াকলি; এিং 

(৫) এ ব্যলয়র মেলত্র যািতীয় আবর্কৃ বিবধবিধান যর্াযর্ভালি অনুসরর্ করলত হলি।  

২। যর্াযর্ কর্তপৃলের অনুলোিনক্রলে জাবরকৃত এ আলিশ অবিললম্ব কাযকৃর হলি। 

নুদমরী জামান 

উপসরেব 

জফান: ৯৫৬২২৪৭ 

e-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

 

স্মারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.০১৫.০০৪.১২ (অংশ)-৮৮৩ তাররখঃ ২৪ কাবতকৃ ১৪২৭ 

 ০৯ নলভম্বর ২০২০ 

১।  বসবনয়র সরেব, অর্ ৃবিভাগ, অর্ ৃেন্ত্রর্ালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

২।  সরেব, জনপ্রশাসন েন্ত্রর্ালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা।  

৩। অবতবরক্ত সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

৪।  অবতবরক্ত সরেব (প্রশাসন/উপদজলা অরধশাখা/নগর উন্নয়ন/উন্নয়ন/পাস/মহাপররোলক, মইই উইাং), স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ 

সরেবালয়, ঢাকা।  

৫।  রবভাগীয় করমশনার (সকল) .................... রবভাগ। 

৬।  মাননীয় মন্ত্রীর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা।  

৭।  পররোলক, স্থানীয় সরকার (সকল), .................... রবভাগ। 

৮।  মজলা প্রশাসক (সকল), .................... মজলা। 

৯। উপ-পররোলক, স্থানীয় সরকার (সকল), .................... জজলা। 

১০। মিয়ারম্যান (সকল), .................... উপলজলা পবরষি, .................... মজলা। 

১১। রসরনয়র সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

১২। উপলজলা বনিাৃহী অব সার (সকল), .................... উপলজলা, .................... মজলা। 

১৩। ভাইস জেয়ারম্যান/ মরহলা ভাইস জেয়ারম্যান (সকল), .................... উপদজলা পররষে, .................... জজলা। 

১৪। জজলা/উপদজলা রহসাবরক্ষ্ণ কম যকতযা (সকল), .................... উপদজলা, .................... জজলা। 

১৫। জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 
  

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

স্থানীয় সরকার রবভাগ 

(উপদজলা-১ শাখা) 

www.lgd.gov.bd 

 

স্মারক নাং- ৪৬.০০.০০০০.০৪৬.২৬.৪৮৭.২০১২(অাংশ-১)-৯১৯ তাররখঃ ০২ অগ্রহায়র্ ১৪২৭। 

 ১৭ নদভম্বর ২০২০। 

 

রবষয়: উপদজলা রনব যাহী অরফসারগদণর বাসভবন ও শারীররক রনরাপত্তায় আনসার সেস্যদের আবাসন ভবন রনম যাণ। 

 

সূত্র: মরন্ত্রপররষে রবভাদগর স্মারক নাং- ২২৫, তাররখ: ০৯ নদভম্বর ২০২০। 

 

উপর্য যক্ত রবষয় ও সূদত্রর পররদপ্ররক্ষ্দত গত ০৫ নদভম্বর, ২০২০ তাররখ মরন্ত্রপররষে রবভাদগ অনুরষ্ঠত আি:মন্ত্রণালয় সভায় গৃহীত 

১৩.৫ নাং রসিাদির আদলাদক রনম্নরূপ কার্ যক্রম গ্রহদণর জন্য রনদে যশক্রদম অনুদরাধ করা হদলা: 

 

(ক) জনরনরাপত্তা রবভাগ জথদক প্রাপ্ত জল-আউট েযান জমাতাদবক উপদজলা রনব যাহী অরফসারগদণর বাসভবন ও শারীররক রনরাপত্তায় 

জমাতাদয়নকৃত ১০ (েশ) জন আনসার সেস্যদের জন্য অস্ত্রাগার/দগালাবারুে রাখার স্থান ও আবাসন ব্যবস্থা রনরিত করদত উপদজলা 

পররষে েত্বদর সুরবধাজনক স্থাদন (উপদজলা রনব যাহী অরফসাদরর বাসভবন রনকটবতী) উপদজলা পররষে রাজস্ব তহরবল হদত আনসার 

সেস্যদের আবাসন ভবন রনম যাদণর প্রদয়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহণ; 

 

(খ) শুধুমাত্র উপদজলা পররষদের রাজস্ব তহরবদলর ঘাটরত থাকদল স্থানীয় সরকার রবভাদগ উপদজলা রনব যাহী অরফসারগণ আনসার 

সেস্যদের আবাসন ভবন রনম যাদণর োরহো জপ্ররণ করদবন। 

 

সাংর্যক্ত: জল-আউট প্রযান।  

(নুদমরী জামান) 

উপসরেব 

জফানঃ ৯৫৬২২৪৭ 

E-mail: lgdupazila1@lgd.gov.bd 

উপদজলা রনব যাহী অরফসার (সকল) 

.................... উপদজলা 

.................... জজলা। 

 

অনুরলরপ সেয় জ্ঞাতাদথ য (দজযষ্ঠতার ক্রমানুসাদর নয়): 

০১। মরন্ত্রপররষে সরেব, মরন্ত্রপররষে রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

০২।  রসরনয়র সরেব, জনরনরাপত্তা রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

০৩।  রসরনয়র সরেব, অথ য রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

০৪।  সরেব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

০৫।  সরেব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়, জতজগাঁও, ঢাকা। 

০৬।  রবভাগীয় করমশনার (সকল) .................... রবভাগ। 

০৭।  জজলা প্রশাসক (সকল), .................... জজলা। 

০৮।  মাননীয় মন্ত্রীর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

০৯।  উপসরেব (প্রশাসন-১), স্থানীয় সরকার রবভাগ। 

১০।  জেয়ারম্যান (সকল), .................... উপদজলা পররষে, .................... জজলা।  

১১।  রসরনয়র সরেদবর একাি সরেব, স্থানীয় সরকার রবভাগ, বাাংলাদেশ সরেবালয়, ঢাকা। 

১২।  জপ্রাগ্রামার, স্থানীয় সরকার রবভাগ (পত্রটি ওদয়ব সাইদট প্রকাদশর অনুদরাধসহ)। 

মশখ হাবসনার মূলনীবত, 

গ্রাে শহলরর উন্নবত 




