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নবনঃ দক্ষ, স্বচ্ছ এফাং জনফান্ধফ প্রান  নভনঃ দক্ষ, আধুননক ও সেকই জনপ্রান গঠসনয ভাধ্যসভ সফ ভাত্তভ নাগনযক সফা নননিত কযা 

 

নটিসজন চাে ভায 

 

ক্রনভক সফায নাভ দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ভকতভা/কভ ভচাযী সফা প্রদাসনয দ্ধনত প্রসয়াজনীয় কাগজত্র সফায মূল্য সফা প্রদাসনয াংনিষ্ট নননদ ভষ্ট সফা সসত ব্যথ ভ 

নাং      ভয়ীভা আইন/নফনধ/নীনতভারা সর যফতী 

        প্রনতকাযকাযী কভ ভকতভা 

         

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ তাযাগঞ্জ উসজরায নফনবন্ন উসজরা ননফ ভাী অনপায আসফদন প্রানপ্তয য সযনজস্ট্রাসয এনি, তথ্য আসফদসন নননদ ভষ্ট নফলয় নফনামূল্য ২-৩ নদন প্রসমাজয নয় সজরা প্রাক, যাংপুয 

 দপ্তয াংক্রান্ত তথ্যানদ  াংগ্র ও প্রদান নবনত্তক উসেখ কযসত     

    সফ     

         

২ এননজও কাম ভক্রসভয প্রতযয়নত্র উসজরা ননফ ভাী অনপায/ আসফদন প্রানপ্তয য সযনজস্ট্রাসয এনি, আসফদসন এননজওয নফনামূল্য ৮-১০ নদন এননজও নফলয়ক ব্যযসযা সজরা প্রাক, যাংপুয 

 প্রদান অনপ কাযী তদন্তকাযী কভ ভকতভা ননসয়াগ, তদন্তকাযী কাম ভক্রভ এফাং   কর্তভক জাযীকৃত নযত্র/  

   কভ ভকতভা যনজসন তদন্ত কসয প্রনতসফদন প্রসয়াজনীয় তথ্যানদ   ননসদ ভাফরী  

   দানখর, সন্তালজনক াওয়া সগসর থাকসত সফ     

   প্রতযয়নত্র প্রদান      

         

৩ াটি ভনপসকে ভাভরা াংক্রান্ত/ উসজরা ননফ ভাী অনপায/ আসফদন প্রানপ্তয য ননিআয এযাক্ট১৯১৩ আসফদসন দাফীয যকানয দানফ ৩-৬ ভা ননিআয এযাক্ট ১৯১৩ সজরা প্রাক, যাংপুয 

 যকানয াওনা আদায় াংক্রান্ত াটি ভনপসকে কাযী অনুমায়ী ভাভরা ননথভুক্ত, ৭ ধাযায সনাটি নযভান (আর, সুদ) অনুমায়ী নননদ ভষ্ট    

   প্রদান, শুনানী অসন্ত ভাভরা ননষ্পনত্ত কযা য় ও প্রসয়াজনীয় তথ্যানদ াসয    

    থাকসত সফ স্ট্যাম্প/সকাে ভ    

     নপ    

         

৪ াধাযণ অনবসমাগ তদন্ত ও ননষ্পনত্ত উসজরা ননফ ভাী অনপায আসফদন প্রানপ্তয য সযনজস্ট্রাসয এনি, আসফদসন সুনননদ ভষ্ট নফনামূল্য ১০-১৫ নদন প্রসমাজয নয় সজরা প্রাক, যাংপুয 

   তযতা থাকসর আভসর সনয়া, তদন্তকাযী নফলয় ও প্রসয়াজনীয়     

   কভ ভকতভা ননসয়াগ, তদন্তকাযী কভ ভকতভা তথ্যানদ থাকসত সফ     

   যজনভসন তদন্ত কসয প্রনতসফদন দানখর, তদসন্ত      

   পরাপসরয নবনত্তসত কাম ভক্রভ গ্রণ      

         

৫ সফযকানয কসরজ, স্কুর ও উসজরা ননফ ভাী অনপায আসফদন প্রানপ্তয য নফর সযনজস্ট্রাসয এনি, আসফদসন ফযাদ্দ প্রানপ্ত, নফনামূল্য ১-২ নদন ভন্ত্রণারসয়য ননসদ ভনা সজরা প্রাক, যাংপুয 

 ভাদ্রাায সফতন নফর প্রদান  ঠিক থাকসর উস্থান এফাং প্রনতস্বাক্ষয ানজযায প্রতযয়ন ত্র   সভাতাসফক  

 (প্রসমাজয সক্ষসত্র)  প্রদান, াংনিষ্ট ব্যাাংসক সপ্রযণ থাকসত সফ     

         

৬ াে-ফাজায ইজাযা প্রদান উসজরা ননফ ভাী অনপায/ াে-ফাজাসযয কযাসরন্ডায ততনয, সজরা ননিউর মূল্য, ব্যাাংক ননিউর মূল্য ২ ভা ভন্ত্রণারসয়য ননসদ ভনা/ সজরা প্রাক, যাংপুয 



  অনপকাযী, ইউননয়ন ভূনভ প্রাসকয অনুসভাদন, ইজাযা মূল্য ননধ ভাযণ ড্রাপে, সেি ইজাযা মূল্য,  জাযীকৃত নযত্র  

  কাযী কভ ভকতভা, প্রস কসয নত্রকায় নফজ্ঞনপ্ত, দযত্র গ্রণ এফাং রাইসন্স বযাে ১৫%  সভাতাসফক  

  াবভায মূল্যায়ন কনভটিয সুানযসয নবনত্তসত পর প্রসয়াজনীয় কাগজত্র আয়কয ৫%    

   দযদাতাসক ৭ নদসনয ভসধ্য কর অথ ভ  থাকসত সফ     

   নযসাসধয জন্য সনাটি প্রদান এফাং ইজাযা      

   প্রদান      

         

 

৭ নবনজএর/ত্রাণ/ভাননফক াায্য উসজরা ননফ ভাী অনপায/ ফযাদ্দ প্রানপ্ত, জনাংখ্যা, আয়তন, ক্ষয়ক্ষনতয আসফদসনয াংসগ নফনামূল্য ১-২০ নদন ভন্ত্রণারসয়য ননসদ ভনা/ সজরা প্রাক, যাংপুয 

 নফতযণ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ ভকতভা নযভান অনুাসয ইউননয়সন উ-ফযাদ্দ, ক্ষয়ক্ষনতয নযভাণ,   জাযীকৃত নযত্র  

   ইউননয়সন তানরকা অনুসভাদন কসয ইউননয়সনয   সভাতাসফক  

   উসজরায় সপ্রযণ, উসজরা সত সচয়াযম্যাসনয     

   অনুসভাদন এফাং ট্যাগ অনপাসযয ভাধ্যসভ সুানয প্রসয়াজনীয়     

   নফতযণ কাগজত্র থাকসত সফ     

         

৮ জরভর ইজাযা প্রদান উসজরা ননফ ভাী অনপায/ ইজাযাসমাগ্য জরভসরয তানরকা ততনয, ননিউর মূল্য, ব্যাাংক ননিউর মূল্য ২ ভা ভন্ত্রণারসয়য ননসদ ভনা/ সজরা প্রাক, যাংপুু্য 

  কাযী কনভনায (ভূনভ) ইজাযা মূল্য ননধ ভাযণ কসয নত্রকায় নফজ্ঞনপ্ত, ড্রাপে, সেি ইজাযা মূল্য,  জাযীকৃত নযত্র  

   দযত্র গ্রণ এফাং মূল্যায়ন কনভটিয াইসন্স প্রসয়াজনীয় বযাে ১৫%  সভাতাসফক  

   সুানযসয নবনত্তসত পর দযদাতাসক ৭ কাগজত্র থাকসত সফ আয়কয ৫%    

   নদসনয ভসধ্য কর অথ ভ  নযসাসধয জন্য      

   সনাটি প্রদান এফাং ইজাযা প্রদান      

         

৯ সথাক ফযাদ্দ/ নফসল অনুদাসনয উসজরা ননফ ভাী অনপায ধভীয় প্রনতষ্ঠান/ ক্লাফ/ াঠাগাসযয সক্ষসত্র প্যাসি আসফদন, নফনামূল্য ১০-১৫ নদন প্রসয়াজয নয় সজরা প্রাক, যাংপুয 

 অথ ভ  ছাড়কযণ  ফযাদ্দ ত্র প্রানপ্তয য সেজানযসত নফর সযজুসরন,     

   দানখর, নফর াসয য বানত/ নযচয়ত্র     

   সসক্রোনযয অনুকুসর ক্র সচসকয ভাধ্যসভ প্রসয়াজনীয় কাগজত্র     

   অথ ভ  প্রদান থাকসত সফ     

         

১০ নক্ষা প্রনতষ্ঠাসনয এিক কনভটিয উসজরা ননফ ভাী অনপায প্রধান নক্ষক কর্তভক দানখরকৃত আসফদন স্কুসরয প্যাসি আসফদন নফনামূল্য ১-২ নদন াংনিষ্ট নীনতভারা সজরা প্রাক, যাংপুয 

 অনববাফক দস্য ভসনানয়ন  গ্রণ, এনিকযণ ও ভসনানয়ন প্রদানপূফ ভক প্রস্তানফত ৩জন     

   জাননসয় সদয়া অনববাফসকয নাসভয     

    তানরকা দানখর     

         

১১ নক্ষা প্রনতষ্ঠাসনয ম্যাসননজাং উসজরা ননফ ভাী অনপায প্রধান নক্ষক কর্তভক দানখরকৃত আসফদন স্কুসরয প্যাসি আসফদন নফনামূল্য ২-৩ নদন াংনিষ্ট নীনতভারা সজরা প্রাক, যাংপুু্য 

 কনভটি গঠসনয জন্য নপ্রজাইনিাং  গ্রণ, এনিকযণ ও নপ্রজাইনিাং অনপায পূফ ভফতীকনভটিয নাসভয     

 অনপায ননসয়াগ  ননসয়াগপূফ ভক জাননসয় সদয়া তানরকা দানখর     

         

১২ ভূনভীনসদয ভাসঝ কৃনল খা জনভ অনতনযক্ত সজরা প্রাক ভূনভীনসদয ননকে সত আসফদন গ্রণ ননধ ভানযত ভসয় নফনামূল্য ২-৩ নদন াংনিষ্ট নীনতভারা সজরা প্রাক, যাংপুয 

 ফসদাফস্ত প্রদান (যাজস্ব)/ উসজরা ননফ ভাী সযনজস্ট্রায-১৩ এনিকযণ, মাচাইসয়য জন্য প্রসয়াজনীয় কাগজত্র     



  অনপায/ কাযী কনভনায ইউননয়ন ভূনভ অনপস সপ্রযণ, াসবভয়ায  আসফদন কযসত     

  (ভূনভ) কর্তভক সেচ ম্যা ততনয, উসজরা কনভটিয সফ     

   অনুসভাদসনয য সক ননথ ততনয কসয      

   সজরা কনভটিসত সপ্রযণ, সজরা কনভটিয      

   অনুসভাদসনয য কব্যনরয়ত ম্পাদন ও      

   াফসযনজনস্ট্র অনপসয ভাধ্যসভ দনরর      

   সযনজসস্ট্রন ম্পন্ন, নাভজানয ও সযকি ভ      

   াংসাধন      

         

১৩ নৃ-তানিক জনসগাষ্ঠীসদয প্রদান ও উসজরা ননফ ভাী অনপায/ প্রধানভন্ত্রীয কাম ভারয় সত ফযাদ্দ প্রানপ্ত, ননধ ভানযত ভসয় নফনামূল্য ১৫-৩০ নদন ফযাসদ্দয াসথ প্রাপ্ত সজরা প্রাক, যাংপুয 

 স্বাফরম্বীকযণ উসজরা প্রসকৌরী নফজ্ঞনপ্ত প্রকা, প্রাপ্ত আসফদনমূ প্রসয়াজনীয় কাগজত্র   নীনতভারা  

   নীনতভারা অনুাসয মাচাই ফাছাই কসয চুড়ান্ত  আসফদন কযসত     

   কযা য়৷ অতঃয উকাযসবাগীসদয ভাসঝ সফ।     

   অযাকাউসেয ভাধ্যসভ উসত্তারনসমাগ্য সচক      

   নফযতণ কযা য় এফাং নীনতভারা সভাতাসফক      

   নকনস্তনবনত্তক ঋণ আদায় কযা য়৷      

         

১৪ ফয়ে বাতা কাম ভক্রভ উসজরা ভাজসফা সমাগ্যতা ম্পূণ ভ ব্যক্ত ননধ ভানযত পযসভ প্রসয়াজনীয় ১০ োকা নদসয় ৩ ভা ফয়ে বাতা ফাস্তফায়ন সচয়াযম্যান উসজরা 

  অনপায উসজরা ভাজসফা অনপস আসফদন কাগজত্র ননধ ভানযত ব্যাাংক নাফ  নীনতভারা ২০১৩ নযলদ/ উসজরা 

   কযসত সফ, মাচাই ফাছাই অসন্ত চুড়ান্ত কযা পযসভ আসফদন কযসত খুরসত সফ।   ননফ ভাী অনপায/ সজরা 

   য়৷ বাতাসবাগীসক অফনত কযায য ১০ সফ।    প্রাক, যাংপুয 

   োকায নফননভসয় ননজ নাসভ ব্যাাংক নাফ      

   সখারা৷ বাতাসবাগীগণ ননজ ব্যাাংক নাফ      

   সথসক বাতায অর্  উসত্তারন কসযন৷      

         

১৫ নফধফা ও স্বাভী নযতযক্তা দুস্থ উসজরা ননফ ভাী অনপায/ সমাগ্যতা ম্পূণ ভ ব্যক্ত ননধ ভানযত পযসভ প্রসয়াজনীয় ১০ োকা নদসয় ৩ ভা নফধফা ও স্বাভী নযতযক্তা সচয়াযম্যান উসজরা 

 ভনরাসদয বাতা কাম ভক্রভ উসজরা ভাজসফা উসজরা ভাজসফা অনপস আসফদন কাগজত্র ননধ ভানযত ব্যাাংক নাফ  দুস্থ ভনরাসদয বাতা নযলদ/ উসজরা 

  অনপায কযসত সফ, মাচাই ফাছাই অসন্ত চুড়ান্ত কযা পযসভ আসফদন কযসত খুরসত সফ৷  ফাস্তফায়ন নীনতভারা ননফ ভাী অনপায/ সজরা 

   য়৷ বাতাসবাগীসক অফনত কযায য ১০ সফ।   ২০১৩ প্রাক, যাংপুয 

   োকায নফননভসয় ননজ নাসভ ব্যাাংক নাফ      

   সখারা৷ বাতাসবাগীগণ ননজ ব্যাাংক নাফ      

   সথসক বাতায অথ ভ  উসত্তারন কসযন৷      

         

১৬ অচ্ছর প্রনতফন্ধী বাতা কাম ভক্রভ উসজরা ননফ ভাী অনপায/ সমাগ্যতা ম্পূণ ভ ব্যক্ত ননধ ভানযত পযসভ প্রসয়াজনীয় ১০ োকা নদসয় ৩ ভা অচ্ছর প্রনতফন্ধী বাতা সচয়াযম্যান উসজরা 

  উসজরা ভাজসফা উসজরা ভাজসফা অনপস আসফদন কাগজত্র ননধ ভানযত ব্যাাংক নাফ  ফাস্তফায়ন নীনতভারা নযলদ/ উসজরা 

  অনপায কযসত সফ, মাচাই ফাছাই অসন্ত চুড়ান্ত কযা পযসভ আসফদন কযসত খুরসত সফ৷  ২০১৩ ননফ ভাী অনপায/ সজরা 

   য়৷ বাতাসবাগীসক অফনত কযায য ১০ সফ৷    প্রাক, যাংপুয 

   োকায নফননভসয় ননজ নাসভ ব্যাাংক নাফ      

   সখারা৷ বাতাসবাগীগণ ননজ ব্যাাংক নাফ      



   সথসক বাতায      উসত্তারন কসযন৷      

         

১৭ াে-ফাজাসযয চানদনা নবটিয নরজ সজরা প্রাক/ অনতনযক্ত আসফদন প্রানপ্তয য তা নীনতভারা অ      প্রসয়াজনীয় প্রনত ৪০-৪৫ নদন াে-ফাজাসযয যকানয সজরা প্রাক, যাংপুর 

 প্রদান সজরা প্রাক (যাজস্ব)/ মাচাই ফাছাই অসন্ত প্রনতসফদন দানখর, কাগজত্র আসফদন ফগ ভনভোসয  খা জনভ ফসদাফস্ত াংক্রান্ত  

  উসজরা ননফ ভাী অনপায/ অতঃয ননধ ভানযত াসয নরজভানন কযসত সফ জন্য ৫০ োকা  ১৯৯৫ াসরয াকুভরায ও  

  কাযী কনভনায (ভূনভ) আদায়পূফ ভক যজনভসন নরজ গ্রীতাসক জনভ    তত্যফতী াকুভরয; ভূনভ  

   ব্যনঝসয় সদওয়া য়৷    ব্যফস্থানা ম্যানুয়ার,  

       ১৯৯০  

         

১৮ প্রাথনভক নক্ষায জন্য উবৃনত্ত উসজরা ননফ ভাী অনপায/ ভাচ ভ ভাস এএভন এয বায ভাধ্যসভ ১ভ প্রসয়াজনীয় তথ্যানদ, নফনামূ   ১০-১৫ নদন াংনিষ্ট নীনতভারা সজরা প্রাক, যাংপুয 

 প্রদান উসজরা নক্ষা অনপায সেণীয জন্য সুনফধাসবাগী নযফায ননফ ভাচন স্কুসরয ম্যাসননজাং    সজরা প্রাথনভক নক্ষা 

   কযা, উসজরা নবনত্তক ননধ ভানযত সকাো কনভটিয নভটিাং এফাং    অনপায, যাংপুয 

   অনুমায়ী উবৃনত্ত প্রদান, ৪র্  ভাস নফদ্যারয় তানরকায় নাভ াংযুক্ত     

   ম্যাসননজাং কনভটি নভটিাং কসয ননধ ভানযত কযা৷     

   তভানুমায়ী উবৃনত্তপ্রাপ্যসদয তানরকা কসয      

   অনুসভাদসনয জন্য উসজরা নক্ষা অনপস      

   জভা সদয়৷ উসজরা নক্ষা অনপায মাচাই      

   ফাছাই কসয চুড়ান্ত অনুসভাদসনয জন্য      

   উসজরা ননফ ভাী অনপাসযয ননকে      

   উস্থান, ব্যাাংক প্রনতনননধ কসয়কটি      

   নফদ্যারয় ননসয় ননধ ভানযত সকসে োকা ননসয়      

   উনস্থত ন এফাং নক্ষক কর্তভক নাক্ত      

   কযায ভাধ্যসভ অনববাফকসদয স্বাক্ষয ননসয়      

 

   ফযাদ্দকৃত োকা ব্যনঝসয় সদ      

         

১৯ গ্রাভীণ  অফকাঠাসভা ননভ ভাণ উসজরা ননফ ভাী অনপায/ উসজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ ভকতভা ননিউর মূল্য, ব্যাাংক ননধ ভানযত নপ ৬০-৭৫ নদন ননএ-২০০৬ সজরা প্রাক, যাংপুর 

 কাম ভক্রভ (নিজ/ কারবাে ভ) উসজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন াইসড্রানরক িাো নিজ ননভ ভাসণয স্থাসনয ড্রাপে, সেি নদসয় ননিউর  ননআয-২০০৮  

  কভ ভকতভা ছনফ াংনিষ্ট াংদ দসস্যয সুানয াইসন্স প্রসয়াজনীয় ক্রয় ও    

   ননসয় ইউএনও এয ভাধ্যসভ ত্রাণ ও পূণ ভফান কাগজত্র থাকসত সফ প্রসমাজয সক্ষসত্র    

   অনধদপ্তসয সপ্রযণ কযা, াংনিষ্ট কাগজত্র  বযাে, আইটি    

   দুসম ভাগ ব্যফস্থানা অনধদপ্তযকর্তভক মাচাই  প্রদান    

   কসয প্রাক্করন অনুসভাদন কযায য      

   উসজরায় ফযাদ্দ প্রদান৷ অতঃয নিজ      

   ম্পূণ ভরুস ফাস্তফায়সনয য ইউএনও      

   কর্তভক চুড়ান্ত নফর নযসাধ কযা য়৷      

         



২০ প্রাথনভক নফদ্যারয় উসজরা ননফ ভাী অনপায/ নফদ্যারসয়য বফন জযাজীণ ভ সর সভযাভত/ যকানয ননসদ ভনা নফনামূ   ১০-৩০ নদন ননএ-২০০৬ সজরা প্রাক, যাংপুর 

 সভযাভত/াংোয উসজরা প্রসকৌরী/ উসজরা াংোসযয জন্য যকানয ননসদ ভনা সভাতাসফক নফদ্যারসয়য   নফনধভারা-২০০৯ াংনিষ্ট  

  নক্ষা অনপায সভাতাসফক নফদ্যারসয়য তানরকা কযা অথফা তানরকা কযা/ নফদ্যারয়   যকানয ননসদ ভনা  

   নফদ্যারয় ম্যাসননজাং কনভটি ননসজযা ম্যাসননজাং কনভটি     

   প্রসয়াজনীয়তায নবনত্তসত উসজরা নক্ষা ননসজযা প্রসয়াজনীয়তা     

   অনপস আসফদন কযা, নফদ্যারসয়য নাসভ নবনত্তসত প্রসয়াজনীয়     

   অর্  ফযাদ্দ সর উসজরা প্রসকৌরী তথ্যানদ আসফদন     

   ননধ ভানযত ননয়সভ সেন্ডাসযয কাম ভক্রভ ম্পন্ন      

   কসয ঠিকাদাসযয ভাধ্যসভ সভযাভত/ াংোয      

   কাম ভক্রভ ম্পন্ন কযা      

         

২১ ফীয মুক্তসমাদ্ধা ম্মানী বাতা উসজরা ননফ ভাী অনপায/ ফযাদ্দ প্রানপ্ত াসসক্ষ উসজরা ভাজসফা ননধ ভানযত পযসভ ১০/- নদসয় নতুন ফীয মুক্তসমাদ্ধসদয ম্মানী সজরা প্রাক, যাংপুর 

  উসজরা ভাজসফা অনপায, উসজরা ননফ ভাী অনপায আসফদন কযসত সফ ননজ নাসভ উকাযসবাগী বাতা নফতযণ নীনতভারা-  

  অনপায স্বাক্ষনযত নফজ্ঞনপ্ত প্রচাসযয ভাধ্যসভ ননধ ভানযত  ব্যাাংক নাফ সফ ভাচ্চ ৩ ২০১৩  

   পযসভ আসফদন আহ্বান কসযন৷ নীনতভারা  খুরসত সফ ভা/ ননয়নভত   

   অনুাসয মাচাই ফাছাই কযায য   উকাযসবাগী   

   বাতাসবাগী ননফ ভাচন কযা য়৷ সম কর ফীয   ০৭ নদন   

   মুনক্তসমাদ্ধ, যুদ্ধাত মুনক্তসমাদ্ধ এফাং ীদ      

   মুনক্তসমাদ্ধ নযফায মুনক্তসমাদ্ধ কল্যাণ োস্ট্      

   সত বাতা াসচ্ছন তাযা এ সফায      

   আওতাভুক্ত সফন না৷      

         

২২ অনত দনযদ্রসদয জন্য কভ ভসৃজন উসজরা ননফ ভাী অনপায/ উসজরা ফযাদ্দ প্রানপ্তয য ইউএনও কর্তভক যকানয ননসদ ভনা নফনামূ  ৪০ নদন অনত দনযদ্রসদয কভ ভাংস্থান সজরা প্রাক, যাংপুর 

 কভ ভসূনচ (৪০ নদসনয) উসজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন জনাংখ্যা ও আয়তসনয নবনত্তসত ইউননয়ন সভাতাসফক প্রসয়াজনীয়   কভ ভসূনচ ফাস্তফায়ন  

  কভ ভকতভা ওয়াযী ফযাদ্দ নফবাজনপূফ ভক ইউননয়ন তথ্যানদয আসরাসক   নীনতভারা  

   নযলসদ সপ্রযণ কযা য়৷ ইউন কর্তভক েনভক ফাচাই কযন৷     

   ফযাদ্দ অনুমায়ী েনভক এফাং ওসয়জ ও নন-      

   ওসয়জ কসভ ভয প্রকল্প তানরকা প্রস্তুতকসয      

   উসজরা কনভটিসত সপ্রযণ কযা য়৷ প্রকল্প      

   তদাযনকয জন্য উসজরা কভ ভকতভাসদয      

   ইউননয়ন ওয়াযী ট্যাগ অনপায নসসফ      

   ননসয়াগ কসয প্রকল্পস্থসর াইনসফাি ভ      

   স্থানপূফ ভক প্রকসল্পয কাজ আযম্ভ কযা য়৷      

         



২৩ একটি ফানড় একটি খাভায প্রকল্প উসজরা ননফ ভাী অনপায/ প্রকল্প দয কর্তভক ইউননয়ন াংখ্যা ননধ ভানযণ যকনয ননসদ ভনা নফনামূ   ৬ ভা একটি ফানড় একটি খাভায সজরা প্রাক, যাংপুর 

  উসজরা েী উন্নয়ন এফাং গ্রাভ ফাছাই কনভটি কর্তভকগ্রাভ সভাতাসফক প্রসয়াজনীয়   প্রকল্প ফাস্তফায়ন  

  কভ ভকতভা/ উসজরা ভন্বয়কাযী ফাছাইপূফ ভক কাম ভক্রভ শুরু য়৷ দযদপ্তয তথ্যানদয আসরাসক   ননসদ ভনকা৷  

   কর্তভক ননধ ভানযত এফাং উসজরা ননফ ভাী উকাযসবাগী ফাছাই     

   অনপায কর্তভক ভসনানীত একজন ট্যাগ কযন৷     

   অনপাসযয সনর্তসত্ব উকাযসবাগী ফাছাই      

   কনভটি দ্বাযা ফাছাইকৃত প্রনতটি গ্রাভ সত      

   জনয এফাং ফাছাই ম্পন্ন সসল প্রনত      

   ওয়াসি ভ একটি কসয নভটি গঠন কযা য়৷      

   নভনতয তথা প্রকসল্পয কর কাম ভক্রভ      

   নিনজোর দ্ধনতসত এফাং অথ ভনননতক      

   চ্ছরতায রসক্ষয আনথ ভক কর সরনসদন      

   অনরাইন ব্যাাংনকাং এয ভাধ্যসভ নযচানরত      

   য়৷      

         

২৪ খাদ্যস্য াংগ্র উসজরা ননফ ভাী অনপায/ কৃলক তায উৎানদত ধান/গভ গুদাসভ যকানয ননসদ ভনা ধান/গসভয ১-২ নদন খাদ্যস্য (ধান, চার, গভ) সজরা প্রাক, যাংপুয  

  উসজরা খাদ্য ননয়ন্ত্রক/ ওন নফনক্রয জন্য ননসয় আসর গুদাভ কভ ভকতভা ও সভাতাসফক প্রসয়াজনীয় সক্ষসত্র নফনা  াংগ্র াংক্রান্ত নীনতভারা  

  (এরএনি) উসজরা খাদ্য ননয়ন্ত্রক ওজন ও ভান ম্পসকভ তথ্যানদয আসরাসক মুল্য তসফ চার    

   
নননিত সয় মুল্য নযসাসধয নননভত্ত WQSC 

(weight, Quality, Stock 

Certificate, অজন, ভান 

ভজুদ াটি ভনপসকে) ইসুয কসযন৷ ননধ ভানযত 

উকাযসবাগী ক্রসয়য সক্ষসত্র    

   ফাচাইকযণ৷ চুনক্ত    

    ম্পাদসনয    

    জন্য ৩০০/-    

   ভসয়য ভসধ্য চার যফযা কযা মুল্য  োকায নন-    

   নযসাধ কযা য়৷  জুনিনয়ার    

     স্ট্যাম্প৷    

         

২৫ কানফকা/ কানফো/ টিআয (াধাযণ উসজরা ননফ ভাী কভ ভকতভা/ াধাযণ : দুসম ভাগ ব্যফস্থানা অনধদপ্তয যকানয ননসদ ভনা নফনামূর ৬০ নদন াংনিষ্ট নীনতভারা সজরা প্রাক, যাংপুর 

 ও নফসল উসজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন সজরায আয়নত, জনাংখ্যা ও দুস্থতায সভাতাসফক প্রসয়াজনীয়     

  কভ ভকতভা নবনত্তসত সজরা প্রাক ফযাফয ফযাদ্দ প্রদান তথ্যানদয আসরাসক     

   কসয৷ সজরা প্রাক একই ননয়সভ উকাযসবাগী ফাচাই     

   উসজরা ননফ ভাী অনপাসযয ফযাফয উ- কযন৷     

   ফযাদ্দ প্রদান কসয থাসকন৷ ফযাসদ্দয      

   অনুকুসর াংনিষ্ট নআইন’য ভাধ্য স      

   ইউননয়ন নযলদ প্রকল্প ফাস্তফায়ন কসয৷      

   নফসল : ভন্ত্রণারয় ফাসজে ফযাদ্দ কসয দুসম ভাগ      

   ব্যফস্থানা অনধদপ্তসযয ভানযচারক      



   ফযাফয ফযাদ্দ প্রদান কসয থাসক৷ উসজরা      

   ননফ ভাী অনপাসযয ভাধ্যসভ সজরা প্রাক      

   ফযাফয সপ্রযণ কসযন৷ সজরা কণ ভধায      

   কনভটিসত উস্থাসনয য সজরা প্রাক      

   অনুসভানদত তানরকা উসজরা ননফ ভাী      

   অনপায ফযাফয প্রদান কসযন এফাং প্রকল্প      

   কনভটিয ভাধ্যসভ তা ফাস্তফায়ন কযা য়৷      

২৬ নাযী ননম ভাতন প্রনতসযাধ ও নশু উসজরা ননফ ভাী অনপায/ আসফদন প্রানপ্তয য সযনজস্ট্রাসয এনি, আসফদসন সুনননদ ভষ্ট নফনামূর ১০-১৫ নদন প্রসমাজয নয় সজরা প্রাক, যাংপু 

 াচায ম্পনকভত ভনরা নফলয়ক কভ ভকতভঅ তযতা থাকসর আভসর সনয়া, তদন্তকাযী নফলয় ও প্রসয়াজনীয়     

   কভ ভকতভা ননসয়াগ, তদন্তকাযী কভ ভকতভা তথ্যানদ থাকসত সফ     

   যজনভসন তদন্ত কসয প্রনতসফদন দানখর, তদসন্ত      

   পরাপসরয নবনত্তসত কাম ভক্রভ গ্রণ      

         

২৭ নফনবন্ন বা/ নভনত/ ধভীয় উসজরা ননফ ভাী অনপায আসফদন প্রানপ্তয য সযনজস্ট্রাসয এনি আসফদসন সুনননদ ভষ্ট নফনামূ  ১০-১৫ নদন প্রসমাজয নয় সজরা প্রাক, যাংপুর 

 অনুষ্ঠান ম্পনকভত  তযতা থাকসর আভসর সনয়া, থানায নফলয়, তানযখ, ভয় ও     

   বাযপ্রাপ্ত কভ ভকতভায নীকে সপ্রযণ, প্রনতসফদন প্রসয়াজনীয় তথ্যানদ     

   নবনত্তসত কাম ভক্রভ গ্রণ থাকসত সফ     

         

২৮ ইউন সচয়াযম্যান/ দস্যগসণয উসজরা ননফ ভাী অনপায/ ফযাদ্দ প্রানপ্তয য সযনজস্ট্রাসয এনি এফাং ফযাদ্দত্র, ব্যাাংক নফনামূ  ১০-১৫ নদন প্রসমাজয নয় সজরা প্রাক, যাংপুর 

 ম্মাণী বাতা প্রদান অনপ কাযী নননদ ভষ্ট ব্যাাংসক জভা, কাসরকসনয য নাফ ও প্রসয়াজনীয়     

   ইউন সচয়াযম্যান/ সভম্বাযসদয ম্মানীয তথ্যানদ     

   একাউসে জভা প্রদান৷      

         

২৯ ইউন দপাদায ও ভোদাযসদয উসজরা ননফ ভাী অনপায/ ফযাদ্দ প্রানপ্তয য সযনজস্ট্রাসয এনি এফাং ফযাদ্দত্র, ানজযা নফনামূ  ১০-১৫ নদন প্রসমাজয নয় সজরা প্রাক, যাংপুর 

 ম্মানী বাতা প্রদান অনপ কাযী নননদ ভষ্ট ব্যাাংসক জভা, কাসরকসনয য খাতা ও প্রসয়াজনীয়     

   ইউন দপাদায ও ভোদাযসদয ম্মানী তথ্যানদ     

   বাতা প্রদান৷      

         

৩০ ায ও ফীজ াংক্রান্ত উসজরা ননফ ভাী অনপায/ ফযাদ্দ প্রানপ্তয য সযনজস্ট্রাসয এনি এফাং ফযাদ্দত্র ও প্রসয়াজনীয় নফনামূ  ১০-১৫ নদন প্রসমাজয নয় সজরা প্রাক, যাংপুর 

  উসজরা কৃনল অনপায বায ভাধ্যসভ উ-ফযাদ্দ প্রদান, তানরকা তথ্যানদ     

   ইউননয়ন নযলদ সথসক াংগ্রপূফ ভক কাম ভক্রভ      

   গ্রণ      

         

         

         

 



আনাসদয কাসছ প্রতযাা 

 স্বয়াংম্পুণ ভ আসফদন জভা প্রদান 

 মথামথ প্রনক্রয়ায় প্রসয়াজনীয় নপ নযসাধ কযা 

 গণশুনানীয নদন উনস্থত ওয়া 
 

 

 

 

ননধ ভানযত ভসয়য ভসধ্য সফা না সসর এফাং সকান ধযসণয যাভ ভ, তথ্য ও অনবসমাসগয জন্য সমাগাসমাগ করুন 

 

উসজরা ননফ ভাী অনপায সজরা প্রাক নফবাগী কনভনায 

তাযাগঞ্জ, যাংপুয যাংপুয যাংপুয নফবাগ, যাংপুয 

সপান : ০৫২২৮-৫৬০০১(অনপ) সপান : ০৫২১-৬২১২১ (অনপ) সপান : ০৫২১-৬২৪০০(অনপ) 

সভাফাইর নাং-০১৭৬১-৪৯১৩২১ সভাফাইর নাং ০১৭১৩-২০১৮১৮ সভাফাইর নাং-০১৭৩০-৩২৬৯৭০ 

ই-সভইর :unotaraganj@mopa.gov.bd ই-সভইর : dcrangpur@mopa.gov.bd ই-সভইর : divcomrangpur@mopa.gov.bd 

ওসয়ফ এযাসড্র :www.taragonj.rangpur.gov.bd ওসয়ফ এযাসড্র : www.rangpur.gov.bd ওসয়ফ এযাসড্র : www.divcomrangpur.gov.bd 

   

 

 


