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খ) অধিরসর ধভশন ও ধমশন
ধভশনঃ
মানব সাংগঠন বভবিক উন্নি পল্লী।

ধমশনঃ
স্থানীয় িনদগাষ্ঠীদক সাংগঠিি কদর প্রবশিণ, মূলধন সৃিন, আধুবনক প্রযুবি, ববদ্যমান সুদর্াগ ও
সম্পদের সমবিি ব্যবস্থাপনার মাধ্যদম আত্মবনভডরশীল পল্লী।
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গ) অধিরসর পধরধিধি ও ছধি
ছবব

ইবিহাস

ঊনববাংশ শিাব্দীর বশষ ভাদগ িোনীন্তন বিটিশ সরকার গ্রামীন িনদগাষ্ঠীর িন্য িনবহিকর কমডসূবচ
আকাদর সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন কদর। র লিয বছল অথন ডতনবিকভাদব বংসাংদসর হাি বথনদক গ্রাদমর েবরর
কৃষকদেরদক রিা বাং মহািনী ঋদণর সুদের ববাঝা বথনদক িাদেরদক মুবি বেয়া। বস সময় মহািনদের
বনকট বথনদক ঋণ বপদি বন্ধক বেয়ার কমাত্র সম্পে বছল িবম। িদল ঋণগ্রস্থ ক্ষুর ও প্রাবন্তক কৃষকরা িবমদি
প্রদবদশর অবধকার হাবরদয় কাবয়ক পবরশ্রদমর মাধ্যদম িীববকা বনব ডাহ করদি বাধ্য হদিা ।
ভারিীয় উপমহাদেদশ ও কৃষকদের ই অবস্থাদক ববদবচনায় দন ১৮৯৫ সদন মারাি প্রদেদশর িোন্তীন
কাদলক্টর বনকলসন সমবায় বভবিক গ্রামীণ ব্যাাংক বা ঋণোন ও সঞ্চয় সবমবি চালু করার িন্য িোনীন্তন
বিটিশ সরকাদরর বনকট বলবিি প্রস্তাব বপ্ররণ করদল বৃটিশ সরকার ১৯০৪ সদনর ২৫ মাচ ড সমবায় ঋণোন
সবমবি আইন পাশ কদর। গ্রামীণ কৃষকদের িন্য ঋণ প্রবাহ সৃবির ই ব্যবস্থা ১৯৪৭ সদন ভারি ধিভারগর
প্রভাদব ভীষণভাদব িবিগ্রস্ত হয়। ববদশষ কদর অববভি ভারদির পূব ডাঞ্চদলর বকন্দ্রীয় সমবায় ব্যাাংদকর সের
েপ্তর কলকািায় হওয়ায় িা ভারদির ভাদগ চদল র্ায়। িদল িোনীন্তন পূব ড পাবকস্তাদনর কৃষকরা ভীষণভাদব
িবির সম্মুিীন হয়। ই অবস্থা বথনদক উিরদণর িন্য িোনীন্তন পূব ড পাবকস্তাদন কটি প্রাদেবশক
ব্যাাংক(বিডমাদন র্া বাাংলাদেশ সমবায় ব্যাাংক নাদম পবরবচি) প্রবিষ্ঠা করা হয়। বকন্তু ই ব্যবস্থার সকল
পেদিদপর বকন্দ্রববন্দু বছল বকবল কৃবষ ঋণ প্রবাহ বনবিি করা। িদল গ্রামীণ কৃষকদের িীবনর্াত্রার মাদনর
অন্যান্য বেকগুদলা ববদবচনায় আনার বকান অবকাশ বছল না।
বেদশর গ্রামীণ ক্ষুর ও প্রাবন্তক কৃষকদের সমস্যার সমাধাদনর িন্য কটি Multi-sectoral
ুঁ ববর করার িন্য গদবষকরা কাি শুরু কদরন। ই সমস্ত গদবষণার িলািদলর উপর বভবি কদর
ব্যবস্থা খদি
ষাট েশদকর প্রথনম ভাদগ র্. আিিার হাবমে িাঁদনর বনতৃদে কুবমল্লায় Pakistan Academy for
Rural Development(িিডমাদন BARD) প্রবিষ্ঠা লাভ কদর। র্. আিিার হাবমে িাঁন িডাঁর
গদবষণায় পল্লী উন্নয়দনর িন্য সমবিি মদর্ল প্রস্তাব কদরন বাং িোন্তীন BARD র মাধ্যদম পাইলটিং
শুরু কদরন র্া পল্লী উন্নয়দন কুবমল্লা মদর্ল নাদম খ্যাি।
কুবমল্লা মদর্দলর ৪টি অঙ্গঃ
কুবমল্লা মদর্দলর ‘বভশন’ বছল বর্, র্িিণ গ্রামগুদলা িাদের বনদিদের মদধ্য বনতৃে সৃবি করদি না পারদছ,
িিিণ গ্রামীণ সমাদির বভির বথনদক পবরবিডদনর বকান িাবগে সৃবি হদব না। বস লদিযই কুবমল্লা মদর্দলর
কটি অন্তবন ডবহি বভশন বছল গ্রাম পর্ ডাদয় বনতৃে সৃবি করা। গ্রাম বভবিক সমবায় সবমবি গঠদনর মাধ্যদমই
বসটা করা সম্ভব হদয়দছ র্া আি সব ডস্বীকৃি। কুবমল্লা মদর্দলর অঙ্গ চারটি হদলা:
১. থনানা উন্নয়ন ও প্রবশিণ বকন্দ্র (টিটিবর্বস);
২. পল্লী পূিড কমডসূবচ;
৩. থনানা বসচ কমডসূবচ;
৪. বি-স্তর সমবায় কাঠাদমা।
১৯৭১ সদন র্াত্রা শুরুর পর র সিলিারক লিয কদর পল্লী উন্নয়ন কমডকান্ড'বক আরও গবিশীল করার িন্য
১৯৭৩ সদন আইআরবর্বপ’বক “বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন সাংস্থা” নাদম সরকাদরর কটি উন্নয়ন সাংস্থায় রূপান্তর
করা হয়। ববশ্বব্যাাংদকর সুপাবরদশর উপর বভবি কদর আইআরবর্বপ প্রকল্প বাস্তবায়ন বকৌশল পবরবিডন কদর
োবররয ববদমাচনমূলক প্রকল্প গ্রহণ করদি থনাদক। সদব ডাপবর সমীিার সুপাবরদশর বভবিদি বাাংলাদেশ
সরকার ১৯৮২ সাদল আইআরবর্বপ’বক কটি অধ্যাদেদশর মাধ্যদম ববাদর্ ড রূপান্তবরি কদর র্া বিডমাদন
‘‘বাাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড (ববআরবর্বব)’’।
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ঘ) অধিরসর অগারনাগ্রামঃ

ঙ) প্সিার িাধলকা
ক্রম

বসবার ধরণ

বসবার নাম

১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১

নাগবরক বসবা

সমবায় সবমবি /পল্লী উন্নয়ন েল গঠন
মূলধন গঠন (দশয়ার ও সঞ্চয় আোয়)
প্রাথনবমক সবমবি/েদলর সেস্যদের েিিা উন্নয়ন প্রবশিণ
কৃধিঋণ ও ক্ষুদ্রঋণ ধিিরণ
মানব সম্পে উন্নয়ন
গ্রামীন প্নতৃরের ধিকাশ ও নারী ক্ষমিায়ন
প্সিযন্ত্রসহ আধুধনক কৃধি রযুধি হস্তান্তর ও সম্প্রসারণ
সুিলরভাগীরদর উৎপাধদি পবের ববপনন সাংদর্াগ স্থাপন
ক্ষুর অবকাঠাদমা উন্নয়ন
স্থানীয় উন্নয়দন িনগদণর সুদর্াগ সৃবি
অভযন্তরীণ োয়-বেনা প্রবিদবেন বপ্ররণ

অভযন্তরীণ বসবা

মন্ত্রণালয়/ সাংস্থার প্রধান
কার্ ডালয়/ ববভাগীয়/ আঞ্চবলক/
বিলা/ উপদিলা/ ইউবনয়ন
পর্ ডায়
উপদিলা
উপদিলা
উপদিলা
উপদিলা
উপদিলা
উপদিলা
উপদিলা
উপদিলা ও প্রধান কার্ ডালয়
উপদিলা
মাঠ পর্ ডাদয়
প্রধান কার্ ডালয়
3

১২
১৩

বপনশন বসবা
বেবল বসবা

প্রধান কার্ ডালয়
প্রধান কার্ ডালয়

১৪

প্রবশিণ বসবা

প্রধান কার্ ডালয় ও প্রবশিণ
প্রবিষ্ঠান

২। প্সিা প্রািাইল
ক) প্সিার নাম: পল্লী ক্ষুর অবকাঠাদমা বনমডাণ স্কীম অনুদমােন প্রবক্রয়া।
খ) প্সিাট সহধজকররণর প্যৌধিকিাঃ
িািংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ববার্ ড (ববআরবর্বব) অাংশীোবরেমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (বপআরবর্বপ-৩) র মাধ্যদম গ্রাম অঞ্চদল
বসবাসকারী মানুষদের চাবহোর বভবিদি গ্রাম, পাড়া ও মহল্লার রাস্তা, কালভাট ড, ইউ বেইন, সাঁদকা ইিযাবে বনমডাণ, আদস ডবনকমুি
িাবার পাবনর নলকূপ স্থাপন, স্কুল-কদলদির মাদঠ মাটি ভরাটকরণ, স্বাস্থযসম্মি পায়িানা তিবরসহ নানা ধরদণর ক্ষুর অবকাঠাদমা
বনমডাণ ও সাংস্কার স্কীম বাস্তবায়ন কদর থনাদক । সকল স্কীম ক্ষুর হদলও গ্রামীণ িনগদণর বনিযবেদনর চাবহোর সাদথন
ব্যাপকভাদব সম্পৃি। পল্লীর িনদগাষ্ঠী, স্থানীয় সরকার বহদসদব ইউবনয়ন পবরষে বাং ববআরবর্বব বর্ৌথনভাদব সকল ক্ষুর স্কীম
বাস্তবায়ন কদর থনাদক। স্কীম বাস্তবায়দনর িন্য বাদিট বরাদ্দ সদব ডাচ্চ ১.০০ লি টাকা। স্বল্প পবরমাণ বাদিট বরাদ্দ বেদয় ক্ষুর
স্কীমসমূহ বাস্তবায়ন করদি হদল বিডমান পদ্ধবিদি স্কীম অনুদমােন পর্ ডাদয় ববশ বকছু ধাপ অবিক্রম ও েীর্ ড সময় ব্যয় করদি
হয়। দি োপ্তবরক ও নাগবরক িরচ বাং দুদভডাগ বৃবদ্ধ পায়। মিাবস্থায়, ক্ষুর অবকাঠাদমা স্কীমসমূহ বাস্তবায়ন করার িন্য স্কীম
অনুদমােন প্রবক্রয়া সহবিকরণ করা ববদশষ প্রদয়ািন।

গ) প্সিারাধপ্তর প্মৌধলক িথ্যাধদ
ক্রম

ধিিয়

িথ্যাধদ

১

প্সিা রদানকারী অধিস

উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কমডকিডার কার্ ডালয়

২

প্সিার সিংধক্ষপ্ত ধিিরণ

প্সিার নাম: পল্লী ক্ষুর অবকাঠাদমা বনমডাণ স্কীম অনুদমােন প্রবক্রয়া সহবিকরণ।
পল্লী ক্ষুর অবকাঠাদমা বনমডাণ স্কীমসমূহ ববআরবর্বব’র আওিায়
অাংশীোবরেমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (বপআরবর্বপ-৩) র মাধ্যদম বাস্তবায়ন
করা হয়। গ্রাম অঞ্চদল বসবাসকারী মানুষদের চাবহোর বভবিদি গ্রাম, পাড়া ও
মহল্লার রাস্তা, কালভাট ড, ইউ বেইন, সাঁদকা ইিযাবে বনমডাণ, আদস ডবনকমুি িাবার
পাবনর নলকূপ স্থাপন, স্কুল-কদলদির মাদঠ মাটি ভরাটকরণ, স্বাস্থযসম্মি
পায়িাণা তিবরসহ নানা ধরদণর ক্ষুর অবকাঠাদমা বনমডাণ ও সাংস্কার স্কীদমর
আওিাভুি।
সকল স্কীম বাস্তবায়দনর পূদব ড র্থনার্থন প্রবক্রয়ায় অনুদমােন করদি হয়। স্কীম
অনুদমােদনর প্রথনম প্রবক্রয়া শুরু হয় গ্রামিাসীদের িারা গঠিি গ্রাম উন্নয়ন কবমটি
সভা (বভবর্বস ম) কতৃডক স্কীদমর প্রস্তাব তিবরর মাধ্যদম। গ্রাদম ববদ্যমান
সমস্যার বভবিদি প্রস্তুিকৃি প্রস্তাবসমূহ ইউবনয়ন পবরষদে োবিল করা হদল
ইউবনয়ন সমন্বয় কবমটির সভায় (ইউবসবস ম) র্াচাইপূব ডক প্রাথনবমক অনুদমােন
বেয়া হয়।
অিঃপর স্কীদমর প্রস্তাবসমূহ উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কমডকিডার েপ্তদর বপ্ররণ করা
হয়। উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কমডকিডা প্রস্তাবসমূহ র্াচাইপূব ডক সুপাবরশ সহকাদর
চূড়ান্ত অনুদমােদনর িন্য বিলায় উপপবরচালদকর েপ্তদর বপ্ররণ কদরন। বিলার
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উপপবরচালক স্কীদমর প্রস্তাবসমূহ র্াচাই করিঃ চূড়ান্ত অনুদমােন প্রোনপূব ডক
উপদিলা পল্লী উন্নয়ন কমডকিডার েপ্তদর বপ্ররণ কদরন। উপদিলা পল্লী উন্নয়ন
কমডকিডা চূড়ান্ত অনুদমােদনর কবপ নবথনিাদির িন্য অবিস সহকারীর বনকট
বপ্ররণ কদর অনুদমােন প্রবক্রয়া বশষ কদরন।
িাধি গক প্সিা গ্রহণকারীর সিংখ্যা
১,৭৫,৫০,০০০ িন (৬৫০ টি ইউবপ, ৫৮৫০ বভবর্বস)
প্সিারাধপ্তর শিগািধল
I. বাবষ ডক বহাবডাং ট্যাক্স পবরদশাদধর বিয়াদরন্স;
II. ইউবপ কতৃডক বমাট ব্যদয়র ৫% অথন ড প্রোদনর অাংগীকার;
III. স্কীদমর বমাট ব্যদয়র ১৫ % বসবা গ্রহণকারী কতৃডক প্রোদনর বরজুদলশন;
IV. ইউবসবস ম কতৃডক স্কীদমর অনুদমােন।
দাধয়েরাপ্ত কমগকিগা ও কমগিারী
 উপপবরচালক
 অবিস সহকারী
 বর্বপবর্
 ইউবর্ও
 উপদিলা পল্লী উন্নয়ন অবিসার
 ইউবপ বচয়ারম্যান
 সহকারী পল্লী উন্নয়ন অবিসার
 ইউবপ সবচব
 বহসাবরিক
 বভবর্বস
প্সিারাধপ্তর সময়
৩৯ বেন
প্সিা রাধপ্তরি ররয়াজনীয় কাগজপত্র
 আদবেনপত্র;
 বভবর্বস ম বরজুদলশন;
 ইউবসবস ম বরজুদলশন;
 গ্রামবাসী কতৃডক বাবষ ডক বহাবডাং ট্যাক্স পবরদশাদধর বিয়াদরন্স;
 ইউবপ কতৃডক ৫% অথন ড প্রোদনর অাংগীকার পত্র।
প্সিারাধপ্তর জন্য খরি
১৭০০ টাকা
প্সিারাধপ্তর জন্য যািায়ারির সিংখ্যা
৮ বার
সিংধিষ্ট আইন / ধিধি / নীধিমালার বর্বপবপ, বাস্তবায়ন নীবিমালা ও বববভন্ন সমদয় িাবরকৃি বনদে ডশনা।
িাধলকা
প্সিা প্পরি ব্যর্ গ হরল পরিিী
রধিকারকারী কমগকিগা, পদধি, বিলার উপপবরচালকর (সিংধিি)
ইরমইল ও প্িান
প্সিা রাধপ্ত / রদারনর প্ক্ষরত্র অসুধিিা /  বভবর্বস ম র বনাটিশ ববিরদণ িটিলিা;
সমস্যা / িযারলঞ্জসমূহ
 বভবর্বস ম র বরজুদলশন তিবরদি েীর্ ডসূবত্রিা;
 গ্রামবাসীদের সভায় অাংশগ্রহদণ অবনহা;
 ইউবসবস ম র বনাটিশ ববিরদণ িটিলিা;
 বনধ ডাবরি িাবরদি ইউবসবস ম অনুষ্ঠান না হওয়া;
 সভা অনুষ্ঠাদন ইউবনয়ন বচয়ারম্যাদনর সময় বেদি না পারা;
 সভার বরজুদলশন তিবরদি েীর্ ডসূবত্রিা;
 বরজুদলশন র্থনা সমদয় স্বাির না হওয়া;
 বহাবডাং ট্যাক্স আোদয় অবনিয়িা;
 উপকারদভাগীগদণর ১৫% প্রোদন অবনিয়িা;
 ইউবপ’র ৫% প্রোদন গবড়মবশ;
 স্কীম অনুদমােদন েীর্ ডসূবত্রিা;
অন্যান্য
ইধিিািক ধদক
 ওয়ার্ ড সভা;
 ওদপন বাদিট সভা অনুবষ্ঠি হয়;
 গ্রামিাসীরদর িাধহদাধভধিক ধিধভন্ন প্গ্ররে রধশক্ষণ প্দয়া হয়;
 প্সাশ্যাল অধেট ও িাস্তিায়ন রধক্রয়ায় অিংশগ্রহণ;
 ধেধেধস ধিধনময় সভার মাধ্যরম পারস্পধরক ধশখন উরযাগ।
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ঘ) ধিযমান প্সিা-পদ্ধধি ধিরিিণঃ
প্সিা রদারনর
িাপ

কায গক্রম

রধি িারপর সময়
(ধদন/ঘন্টা/ধমধনট)

সম্পৃি ব্যধিিগ গ (পদধি)

িাপ-১

গ্রাম উন্নয়ন কবমটির সভার বনাটিশ প্রোন

১ বেন

বভবর্বস সম্পােক

িাপ-২

গ্রাম উন্নয়ন কবমটির সভা অনুষ্ঠান

১ বেন

বভবর্বস

িাপ-৩

স্কীদমর িাবলকাসহ সভার বরজুদলশন অনুদমােন

২ বেন

বভবর্বস সম্পােক, সভাপবি

িাপ-৪

ইউবনয়ন সমি কবমটির সভার বনাটিশ প্রোন

৩ বেন

ইউবর্ও, ইউবপ সবচব

িাপ-৫

ইউবনয়ন সমিয় কবমটির সভা অনুষ্ঠান
স্কীদমর িাবলকাসহ ইউবসবস সভার বরজুদলশন
অনুদমােন
প্রদয়ািনীয় কাগিপত্রসহ স্কীদমর প্রস্তাব ইউআরবর্ও
র বনকট োবিল
প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য আরবর্ও র
বনকট বপ্ররণ
প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য বিও/ইউবর্ও র
বনকট বপ্ররণ
বিও/ইউবর্ও কিডক আরবর্ও র বনকট প্রস্তাব
নবথনদি উপস্থাপন
আরবর্ও কিডক র্াচাইপূকড প্রস্তাব আরবর্ও র
বনকট বপ্ররণ

১ বেন

ইউবপ বচয়ারম্যান, ইউবসবস

৫ বেন

ইউবপ বচয়ারম্যান, ইউবর্ও

২ বেন

ইউবর্ও

১ বেন

আরবর্ও, আরবর্ও

১ বেন

আরবর্ও, বিও

১ বেন

আরবর্ও, বিও

১ বেন

আরবর্ও, আরবর্ও

িাপ-৬
িাপ-৭
িাপ-৮
িাপ-৯
িাপ-১০
িাপ-১১
িাপ-১২

আরবর্ও কতৃডক নবথন অনুদমােন

১ বেন

আরবর্ও

িাপ-১৩

অনুদমাবেি নবথন আরবর্ও র বনকট বপ্ররণ

১ বেন

আরবর্ও, আরবর্ও

নবথন অবিঃ সহঃ র বনকট বপ্ররণ বাং অবিঃ সহঃ
কতৃডক পত্র িাবর
চুড়ান্ত অুনদমােদনর িন্য উপপবরচালদকর বনকট
বপ্ররণ

১ বেন

আরবর্ও, অবিঃ সহঃ

১ বেন

অবিঃ সহঃ

নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য বর্বপবর্ র বনকট বপ্ররণ

১ বেন

বর্বর্, বর্বপবর্

ঐ বেন

বর্বপবর্, অবিঃ সহঃ

১ বেন

বর্বপবর্, অবিঃ সহঃ

িাপ-১৪
িাপ-১৫
িাপ-১৬
িাপ-১৭
িাপ-১৮

নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য বর্বপবর্ কতৃডক অবিস
সহকারীর বনকট বপ্ররণ
অবিস সহকারী কতৃডক বর্বপবর্ র বনকট নবথনদি
উপস্থাপন

িাপ-১৯

বর্বপবর্ কতৃডক বর্বর্ র বনকট নবথনদি উপস্থাপন

১ বেন

বর্বর্, বর্বপবর্

িাপ-২০

উপপবরচালক কতৃডক নবথন অনুদমােন

৭ বেন

বর্বর্,

১ বেন

বর্বর্, বর্বপবর্

ঐ বেন

বর্বপবর্, অবিঃ সহঃ

১ বেন

আরবর্ও, অবিঃ সহঃ

১ বেন

আরবর্ও, আরবর্ও

িাপ-২১
িাপ-২২
িাপ-২৩
িাপ-২৪

অনুদমাবেি নবথন বর্বর্ কতৃডক বর্বপবর্ র বনকট
বপ্ররণ
পত্র িাবরর িন্য অনুদমাবেি নবথন বর্বপবর্ কতৃডক
অবিঃ সহঃ র বনকট বপ্ররণ
অবিঃ সহঃ কতৃডক অনুদমােন পত্র িাবর ও
ইউআরবর্ও র বনকট বপ্ররণ
স্কীদমর অথন ড ছাদড়র িন্য অনুদমােন পত্র আরবর্ও
কতৃডক আরবর্ও র বনকট বপ্ররণ
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িাপ-২৫
িাপ-২৬
িাপ-২৭
িাপ-২৮
িাপ-২৯
িাপ-৩০
িাপ-৩১

স্কীদমর অথন ড ছাদড়র িন্য অনুদমােন পত্র আরবর্ও
কতৃডক বিও র বনকট বপ্ররণ
বিও কতৃডক অথন ড ছাদড়র নবথন ও বচক আরবর্ও র
বনকট উপস্থাপন
নবথন ও বচক র্াচাইপূব ডক আরবর্ও কতৃডক আরবর্ও
র বনকট উপস্থাপন

১ বেন

আরবর্ও, বিও

ঐ বেন

আরবর্ও, বিও

ঐ বেন

আরবর্ও, আরবর্ও

আরবর্ও কতৃডক নবথন অনুদমােন ও বচক স্বাির

১ বেন

আরবর্ও

ঐ বেন

আরবর্ও, আরবর্ও

১ বেন

আরবর্ও, বিও

ঐ বেন

বিও

অনুদমাবেি নবথন ও বচক আরবর্ও কতৃডক আরবর্ও
র বনকট বপ্ররণ
অনুদমাবেি নবথন ও বচক আরবর্ও কতৃডক বিও র
বনকট বপ্ররণ
বচক হস্তান্তর বাং বিও কতৃডক নবথনিািকরণ
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ঙ) ধিযমান পদ্ধধির ররসস ম্যাপঃ

P: ১১ জন
T: ৩৯ ধদন
S: ৩১ ট

শুরু
গ্রাম উন্নয়ন কবমটির সভার (বভবর্বস ম) বনাটিশ
প্রোন

T: ০১ ধদন

গ্রাম উন্নয়ন কবমটির সভা অনুষ্ঠান

T: ০১ ধদন

স্কীদমর িাবলকাসহ সভার বরজুদলশন অনুদমােন

T: ০২ ধদন

না
হযাঁ
ইউবনয়ন সমি কবমটির সভার (ইউবসবস ম) বনাটিশ প্রোন

T: ০৩ ধদন

ইউবনয়ন সমি কবমটির সভার (ইউবসবস ম) অনুষ্ঠান

T: ০১ ধদন

না
স্কীদমর িাবলকাসহ ইউবসবস ম র বরজুদলশন অনুদমােন

হযাঁ
প্রদয়ািনীয় কাগিপত্রসহ স্কীদমর প্রস্তাব ইউআরবর্ও র বনকট োবিল

প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য আরবর্ও র বনকট বপ্ররণ

T:০৫ ধদন
T: ০২ ধদন
T: ০১ ধদন

প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য বিও/ইউবর্ও র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

বিও/ইউবর্ও কিডক আরবর্ও র বনকট প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপন

T: ০১ ধদন

আরবর্ও কিডক র্াচাইপূকড প্রস্তাব আরবর্ও র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

না
আরবর্ও কতৃডক নবথন অনুদমােন

T: ০১ ধদন

হযাঁ
অনুদমাবেি নবথন আরবর্ও র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

নবথন অবিঃ সহঃ র বনকট বপ্ররণ বাং অবিঃ সহঃ কতৃডক পত্র িাবর

T: ০১ ধদন

চুড়ান্ত অুনদমােদনর িন্য উপপবরচালদকর বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য বর্বপবর্ র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য অবিসসহকারীর বনকট বপ্ররণ

ঐ বেন

অবিস সহকারী কতৃডক নবথনদি উপস্থাপন

T: ০১ ধদন

ধেধপধপ কতৃডক নবথনদি উপস্থাপন

T: ০১ ধদন

না
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না
T: ০৭ ধদন

উপপবরচালক কতৃডক নবথন অনুদমােন

হযাঁ
অনুদমাবেি নবথন বর্বপবর্ র বনকট বপ্ররণ
পত্র িাবরর িন্য অনুদমাবেি নবথন অবিঃ সহঃ র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন
ঐ বেন

অবিঃ সহঃ কতৃডক অনুদমােন পত্র িাবর ও ইউআরবর্ও র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

স্কীদমর অথন ড ছাদড়র িন্য অনুদমােন পত্র আরবর্ও কতৃডক আরবর্ও র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

স্কীদমর অথন ড ছাদড়র িন্য অনুদমােন পত্র বিও র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

বিও কতৃডক অথন ড ছাদড়র নবথন ও বচক আরবর্ও র বনকট উপস্থাপন

ঐ বেন

নবথন ও বচক র্াচাইপূব ডক আরবর্ও কতৃডক আরবর্ও র বনকট উপস্থাপন

ঐ বেন

আরবর্ও কতৃডক নবথন অনুদমােন

T: ০১ ধদন

না
হযাঁ
অনুদমাবেি নবথন ও বচক আরবর্ও র বনকট বপ্ররণ

ঐ বেন

অনুদমাবেি নবথন ও বচক প্জও র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

বচক হস্তান্তর বাং বিও কতৃডক নবথনিািকরণ

ঐ বেন

প্শি
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ি) ধিযমান সমস্যা সমািারন কযাটাগধরধভধিক রস্তািনাঃ
প্ক্ষত্র

সমস্যার িণ গনা

সমািারনর রস্তািনা

১। আরিদনপত্র/ িরম/
প্রধজস্টার/ রধিরিদন

স্কীম আদবেন িরম ও বরজুদলশন িরম
বনই

আদবেন ও বরজুদলশদনর সহি িরম
প্রবিডন

২। দাধখলীয় কাগজপত্রাধদ

-

-

৩। প্সিার িাপ

সভার বনাটিশ ববিরণ, কমডকিডা/কমডচারীর
সম্পৃিিা অদনক বববশ

ধাপ কবমদয় সম্পৃিিা কমাদনা

৪। সম্পৃি জনিল

সিংধিি িনবদলর ব্যস্তিা

প্রবিকল্প বেদয় কাি সম্পােবনর ব্যবস্থা
করা

৫। সসসসসসসসসসসস/
সসসসসসসসস সসসসস
সসসসসসসস সসসসসসসর
সসসসসস ও সসসস

-

-

৬। আন্তঃঅধিস ধনভগরশীলিা

িন প্রবিবনবধর উপবস্থবি সহিসাধ্য নয়

৭। আইন/ধিধি/ রজ্ঞাপন ইিযাধদ

ইউবসবস ম র বকান প্রজ্ঞাাপন বনই।

প্রবিকল্প বেদয় কাি সম্পােবনর ব্যবস্থা
করা
প্রজ্ঞাাপন িাবরর ব্যবস্থা করা।

৮। অিকাঠারমা/হাে গওয়ার ইিযাধদ

-

-

৯। প্রকে গ/িথ্য সিংরক্ষণ

ইউবপ পর্ ডাদয় সাংরিণ বনই

১০। রযুধির ররয়াগ ররযাজয ধক না
১১। খরি (নাগধরক+অধিস)
১২। সময় (নাগধরক+অধিস)
১৩। যািায়াি (নাগধরক)
১৪। অন্যান্য

সীবমি
১৭০০/৩৯ বেন
৮ বার
-

ইউবপ সবচব কতৃডক বরবিস্টার চালুর
ব্যবস্থা করা।
পবরসর বাড়াদনা।
৫০০/১০ বেন
৩ বার
-

ছ) তুলনামূলক ধিরিিণ (ধিযমান ও রস্তাধিি পদ্ধধির িাপধভধিক তুলনা):
ধিযমান
ররসস
ম্যারপর িাপ

ধিযমান িারপর িণ গনা

িাপ-১

গ্রাম উন্নয়ন কবমটির সভার বনাটিশ প্রোন

রস্তাধিি
ররসস
ম্যারপর িাপ

প্রদয়ািন বনই।

িাপ-২

গ্রাম উন্নয়ন কবমটির সভা অনুষ্ঠান

িাপ-১

িাপ-৩

স্কীদমর িাবলকাসহ সভার বরজুদলশন
অনুদমােন

িাপ-২

িাপ-৪

ইউবনয়ন সমি কবমটির সভার বনাটিশ
প্রোন

িাপ-৫

ইউবনয়ন সমিয় কবমটির সভা অনুষ্ঠান

রস্তাধিি িারপর িণ গনা

প্রবি মাদসর কটি বনবেি িাবরি ও সমদয়
বভবর্বস ম অনুবষ্ঠি হদব। িাই বনাটিশ
প্রোদনর প্রদয়ািন বনই। ঐ বেন
সামাবিকভাদব বর্াগাদর্াগই র্দথনি।
পূব ড বনধ ডাবরি িরদমদট স্কীদমর িাবলকাসহ
সভার বরজুদলশন ঐ বেনই স্বািবরি হদব।
িাই অবিবরি সময় প্রদয়ািন হদব না।
প্রদয়ািন বনই।

িাপ-৩

প্রবি মাদসর কটি বনবেি িাবরি ও সমদয়
ইউবসবস ম অনুবষ্ঠি হদব। পূব ড বনধ ডাবরি
িরদমদট স্কীদমর িাবলকাসহ সভার
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বরজুদলশন ঐ বেনই স্বািবরি হদব। িাই
অবিবরি সময় প্রদয়ািন হদব না।
িাপ-৬

স্কীদমর িাবলকাসহ ইউবসবস সভার
বরজুদলশন অনুদমােন

িাপ-৭

প্রদয়ািনীয় কাগিপত্রসহ স্কীদমর প্রস্তাব
ইউআরবর্ও র বনকট োবিল

িাপ-৮

প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য আরবর্ও
র বনকট বপ্ররণ
প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য
বিও/ইউবর্ও র বনকট বপ্ররণ
বিও/ইউবর্ও কিডক আরবর্ও র বনকট
প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপন

িাপ-৯
িাপ-১০

প্রদয়ািন বনই।
িাপ-৪

প্রদয়ািন বনই।
িাপ-৫
িাপ-৬

িাপ-১১

আরবর্ও কিডক র্াচাইপূকড প্রস্তাব আরবর্ও
র বনকট বপ্ররণ

িাপ-৭

িাপ-১২

আরবর্ও কতৃডক নবথন অনুদমােন

িাপ-৮

িাপ-১৩

অনুদমাবেি নবথন আরবর্ও র বনকট
বপ্ররণ
নবথন অবিঃ সহঃ র বনকট বপ্ররণ বাং
অবিঃ সহঃ কতৃডক পত্র িাবর

িাপ-১৪

প্রদয়ািন বনই।

চুড়ান্ত অুনদমােদনর িন্য উপপবরচালদকর
বনকট বপ্ররণ

িাপ-১৬

নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য বর্বর্ কতৃডক
বর্বপবর্ র বনকট বপ্ররণ

িাপ-১৭

নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য বর্বপবর্ কতৃডক
অবিস সহকারীর বনকট বপ্ররণ

িাপ-১০

িাপ-১৮

অবিস সহকারী কতৃডক বর্বপবর্ র বনকট
নবথনদি উপস্থাপন
বর্বপবর্ কতৃডক বর্বর্ র বনকট নবথনদি
উপস্থাপন

িাপ-১১

িাপ-২০

উপপবরচালক কতৃডক নবথন অনুদমােন

িাপ-২১

অনুদমাবেি নবথন বর্বর্ কতৃডক বর্বপবর্ র
বনকট বপ্ররণ
পত্র িাবরর িন্য অনুদমাবেি নবথন বর্বপবর্
কতৃডক অবিঃ সহঃ র বনকট বপ্ররণ

িাপ-২২
িাপ-২৩

অবিঃ সহঃ কতৃডক অনুদমােন পত্র িাবর ও
ইউআরবর্ও র বনকট বপ্ররণ

প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য সরাসবর
বিও/ইউবর্ও র বনকট বপ্ররণ।
বিও/ইউবর্ও ঐ বেনই প্রস্তাব আরবর্ও
র মাধ্যদম উপস্থাপন করদবন।
আরবর্ও ১ বেদনর মদধ্য প্রস্তাববি স্কীম
সদরিবমদন বেদি সুপাবরশসহ আরবর্ও র
বনকট উপস্থাপন করদবন।
সব ঠিক থনাকদল আবর্ও ঐ বেনই নবথন
অনুদমােন বাং পত্র স্বাির কদর সরাসবর
অবিঃ সহঃ র বনকট পাঠাদবন। িথ্য
র্াটবি থনাকদল আরবর্ও র বনকট বিরি
পাঠাদবন।
প্রদয়ািন বনই।

িাপ-১৫

িাপ-১৯

োবিলীয় কাগিপত্র আদগ বথনদকই প্রস্তুি
থনাকায় ০১ বেদনই স্কীদমর প্রস্তাব ইউআরবর্ও
র বনকট োবিল করা র্াদব।

িাপ-৯

অবিঃ সহঃ পত্র িাবর কদর চূড়ান্ত
অনুদমােদনর িন্য উপপবরচালদকর বনকট
পাঠাদবন বাং নবথনিাি করদবন।
প্রদয়ািন বনই।

িাপ-১২
িাপ-১৩

উপপবরচালক প্রস্তাব প্রাবপ্তর পর নবথনদি
উপস্থাপদনর িন্য সরাসবর অবিস সহকারীর
বনকট বপ্ররণ করদবন।
অবিস সহকারী কতৃডক বর্বপবর্ র বনকট
নবথনদি উপস্থাপন
বর্বপবর্ কতৃডক বর্বর্ র বনকট নবথনদি
উপস্থাপন
উপপবরচালক কতৃডক নবথন ও িসড়া পত্র
অনুদমােন বাং পত্রিাবর ও নবথন সাংরিদণর
িন্য অবিঃ সহঃ র বনকট বপ্ররণ
প্রদয়ািন বনই।
প্রদয়ািন বনই।

িাপ-১৪

অবিঃ সহঃ কতৃডক অনুদমােন পত্র িাবর,
ইউআরবর্ও র বনকট বপ্ররণ বাং
নবথনিািকরণ
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িাপ-২৪

স্কীদমর অথন ড ছাদড়র িন্য অনুদমােন পত্র
আরবর্ও কতৃডক আরবর্ও র বনকট বপ্ররণ

িাপ-২৫

স্কীদমর অথন ড ছাদড়র িন্য অনুদমােন পত্র
আরবর্ও কতৃডক বিও র বনকট বপ্ররণ

িাপ-২৬

বিও কতৃডক অথন ড ছাদড়র নবথন ও বচক
আরবর্ও র বনকট উপস্থাপন

িাপ-১৬

িাপ-২৭

নবথন ও বচক র্াচাইপূব ডক আরবর্ও কতৃডক
আরবর্ও র বনকট উপস্থাপন

িাপ-১৭

িাপ-২৮

আরবর্ও কতৃডক নবথন অনুদমােন ও বচক
স্বাির

িাপ-১৮

িাপ-২৯

অনুদমাবেি নবথন ও বচক আরবর্ও কতৃডক
আরবর্ও র বনকট বপ্ররণ
অনুদমাবেি নবথন ও বচক আরবর্ও কতৃডক
বিও র বনকট বপ্ররণ
বচক হস্তান্তর বাং বিও কতৃডক
নবথনিািকরণ

িাপ-৩০
িাপ-৩১

িাপ-১৫

অনুদমােন পত্র প্রাবপ্ত বাং বচক উপস্থাপদনর
িন্য ইউআরবর্ও কতৃডক বিও র বনকট
বপ্ররণ
প্রদয়ািন বনই।
বিও কতৃডক অথন ড ছাদড়র নবথন ও বচক
আরবর্ও র বনকট উপস্থাপন
নবথন ও বচক র্াচাইপূব ডক আরবর্ও কতৃডক
আরবর্ও র বনকট উপস্থাপন
ইউআরবর্ও কতৃডক নবথন অনুদমােন, বচক
স্বাির ও নবথনিাদির িন্য সরাসবর বিও র
বনকট বপ্ররণ
প্রদয়ািন বনই।
প্রদয়ািন বনই।

িাপ-১৯

বচক হস্তান্তর বাং বিও কতৃডক নবথনিািকরণ
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P: ১১ জন
T: ১০ ধদন
S: ১৯ ট

জ) রস্তাধিি ররসস ম্যাপ
শুরু

না

বনধ ডাবরি িাবরদি গ্রাম উন্নয়ন কবমটির (বভবসবর্) সভা অনুষ্ঠান

T: ০১ ধদন

স্কীদমর িাবলকাসহ সভার বরজুদলশন
িরদমট অনুর্ায়ী বলিা ও অনুদমােন

ঐ ধদন

হযাঁ
না

বনধ ডাবরি িাবরদি ইউবসবস ম অনুষ্ঠান বাং স্কীদমর
িাবলকাসহ িরদমদট বলিা বরজুদলশন অনুদমােন

T: ০১ ধদন

হযাঁ

না

প্রদয়ািনীয় কাগিপত্রসহ স্কীদমর প্রস্তাব ইউআরবর্ও র বনকট োবিল

T: ০১ ধদন

প্রস্তাব নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য বিও/ইউবর্ও র বনকট বপ্ররণ

ঐ ধদন

বিও/ইউবর্ও কতৃডক িসড়া পত্রসহ প্রস্তাব আরবর্ও র উপস্থাপন

T: ০১ ধদন

আরবর্ও কিডক র্াচাইপূকড প্রস্তাব আরবর্ও র বনকট উপস্থাপন

ঐ ধদন

আরবর্ও কতৃডক নবথন ও বপ্ররীিব্য পত্র
অনুদমােন বাং বর্বর্ েপ্তদর পত্র প্রোন ও
নবথনিাদির িন্য বিও র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

হযাঁ

না

বিও কতৃডক পত্র িাবর ও চুড়ান্ত অুনদমােদনর িন্য উপপবরচালদকর বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

নবথনদি উপস্থাপদনর িন্য উপপবরচালক কতৃডক অবিঃ সহঃ র বনকট বপ্ররণ

ঐ ধদন

অবিঃ সহঃ কতৃডক নবথন ও িসড়া পত্র বর্বপবর্ র বনকট উপস্থাপন

ঐ ধদন

বর্বপবর্ কতৃডক র্াচাই ও নবথন উপপবরচালদকর বনকট উপস্থাপন

T: ০১ ধদন

উপপবরচালক কতৃডক নবথন ও িসড়া পত্র
অনুদমােনপত্র িাবর ও নবথন সাংরিদণর িন্য বর্বর্
কতৃডক অবিঃ সহঃ র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

হযাঁ
অবিঃ সহঃ কতৃডক অনুদমােন পত্র ইউআরবর্ও র বপ্ররণ বাং নবথন সাংরিণ

ঐ ধদন
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অনুদমােন পত্র প্রাবপ্ত বাং বচক উপস্থাপদনর িন্য ইউআরবর্ও কতৃডক বিও র বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

বিও কতৃডক অথন ড ছাদড়র নবথন ও বচক আরবর্ও র বনকট উপস্থাপন

ঐ ধদন

নবথন ও বচক র্াচাইপূব ডক আরবর্ও কতৃডক আরবর্ও র বনকট উপস্থাপন

ঐ ধদন

না

হযাঁ
ইউআরবর্ও কতৃডক নবথন অনুদমােন, বচক
স্বাির ও নবথনিাদির িন্য বিও র
বনকট বপ্ররণ

T: ০১ ধদন

হযাঁ
ঐ ধদন

বচক হস্তান্তর ও বিও কতৃডক নবথনিািকরণ
বশষ

৩। TCV (Time, Cost, Visit) অনুসারর ধিযমান ও রস্তাধিি পদ্ধধির তুলনাঃ
িাি

ধিযমান পদ্ধধি

রস্তাধিি পদ্ধধি

সময় (ধদন)
খরি (নাগধরক ও অধিরসর)
যািায়াি
িাপ
জনিল
দাধখলীয় কাগজপত্র

৩৯
১৭০০
০৮
৩১
১১
৩৫

১০
৫০০
০৮
১৯
১১
০৫

ক) প্লখধিত্রঃ
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৫০
৪০
৩০
সময় (ধদন )

২০
১০
০
ধিযমান

পদ্ধধি

রস্তাধিি

পদ্ধধি

২০০০
১৫০০
খরি

১০০০
৫০০
০
ধিযমান

পদ্ধধি

রস্তাধিি

পদ্ধধি

১০
৮
৬
যািায়াি

৪
২
০
ধিযমান

পদ্ধধি

রস্তাধিি

পদ্ধধি

৪০
৩০
িাপ

২০
১০
০
ধিযমান

পদ্ধধি

রস্তাধিি

পদ্ধধি

১২
১০
৮
৬

জনিল

৪
২
০
ধিযমান

পদ্ধধি

রস্তাধিি

পদ্ধধি

৪০
৩৫
৩০
২৫
২০
১৫
১০
৫
০

কাগজপত্র

ধিযমান

পদ্ধধি

রস্তাধিি

পদ্ধধি
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৪। িাস্তিায়ন
ক) িাস্তিায়রনর অধভজ্ঞিার আনুপূধি গক ধিিরণ :
আবশর েশদক বাাংলাদেদশর পল্লী উন্নয়ন বপ্রিাপট বপ্রবিদি িাপাদনর বকদয়াদটা ববশ্বববদ্যালয়, িাইকা, ববআরবর্বব, বার্ ড,
আরবর্ বাং কৃবষ ববশ্বববদ্যালয় ১৯৮৬ সাল বথনদক ১৯৯৭ পর্ ডন্ত েশ বৎসর গদবষণা ও প্রদয়াবগক গদবষণার মাধ্যদম বলাংক
মদর্ল নাদম বটকসই পল্লী উন্নয়দনর কটি কার্ ডকরী মদর্ল উদ্ভাবন কদর। পদ্ধবিদি উন্নয়ন কাদির বচন্তা শুরু হদব গ্রাম বথনদক
বাং উন্নয়ন কাি বাস্তবায়দনর বকন্দ্রববন্দু হদব ইউবনয়ন। ইউবনয়ন পবরষদের মাধ্যদম সকল িাবিগঠনমূলক ববভাদগর উন্নয়ন
কার্ ডক্রদমর মদধ্য সমিয় সাধন করা হয় বাং সরকারী বসবাসমূহ িনগদণর চাবহোর বভবিদি িাঁদের বোরদগাড়ায় বপৌুঁছাদনা হয়।
পদ্ধবিদি গ্রাদমর সমস্যা বচবিিকরণ, উন্নয়ন কমডকাদন্ডর পবরকল্পনা প্রণয়ন, বরদসাস ড মববলাইদিশন বাং কমডকান্ড
বাস্তবায়দনর প্রবিটি স্তদর িনগণ, স্থানীয় সরকার ও সরকারী েপ্তর প্রিযি ও পদরািভাদব সম্পৃি থনাদক। িদল সরকাদরর অল্প
ব্যদয় অদনক বববশ উন্নয়ন কাি সম্পােন করা সম্ভব হয় বাং কার্ ড সম্পােদন স্বচ্ছিা, িবাববেবহিা বাং িনঅাংশীোবরে
বনবিি হয়।
গদবষণা ও প্রদয়াবগক গদবষণার মাধ্যদম উদ্ভাববি বটকসই পল্লী উন্নয়দনর কার্ ডকরী মদর্ল ‘বলাংক মদর্ল’ প্রথনম পর্ ডাদয় ২০০০২০০৫ সাদল বেদশর অল্প কদয়কটি ইউনদয়দন পাইলটিাং করা হয়। পদর ২০০৫-২০১০ সাদল বেদশর ২০০ ইউবনয়দন বৃহির
পবরসদর উদ্ভাববি মদর্লটি পাইলটিাং করা হয়। ২০১০-২০১৫ সাল বাং বিডমাদন ২০১৫-২০২২ সাল বময়াদে উন্নয়ন কমডকান্ড
বাস্তবায়দনর ধারণাটিদক প্রাবিষ্ঠাবনকীকরদণর িন্য অাংশোরীেমূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ বেদশর ৬৪ বিলার ৬৫০ টি
ইউবনয়দন বাস্তবাবয়ি হদচ্ছ। প্রকদল্পর আওিায় ক্ষুর অবকাঠাদমা বনমডাণ স্কীম অনুদমােন প্রধক্রয়ায় অদনক ধাদপ েীর্ ড সময়
লাদগ। িাই বসবাটির সহবিকরণ েরকার।

খ) িাস্তিায়রনর সময়ািদ্ধ কমগপধরকল্পনাঃ
কায গক্রম

আগস্ট বসদেম্বর অদক্টাবর

নদভম্বর

বর্দসম্বর

িানুয়াবর

পাইলট (প্রদর্ািয বিদত্র) শুরু ও সমাবপ্ত
মবন্ত্রপবরষে ববভাদগ বাস্তবায়ন প্রবিদবেন
বপ্ররদণর িাবরিসমূহ
পুদরা অবধদিদত্র বাস্তবায়ন শুরুর িাবরি
পুররা অধিরক্ষরত্র িাস্তিায়ন মূল্যায়ন
রধিরিদন প্ররণ

গ) িাস্তিায়রনর জন্য ব্যধয়ি অরর্ গর পধরমাণঃ ররযাজয নয়
র্) িাস্তিায়রন িযারলঞ্জসমূহঃ


বহাবডাং ট্যাক্স আোদয় অবনিয়িা



উপকারদভাগীগদণর ১৫% প্রোদন অবনিয়িা



ইউবপ’র ৫% প্রোদন গবড়মবশ



প্রকল্প সমাবপ্তর পর উন্নয়ন কমডকান্ড বাস্তবায়দন িাদন্ডর অভাব



ইউবসবস ম অনুষ্ঠাদনর প্রজ্ঞাাপণ িাবরর অধনিয়িা ইিযাধদ।
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ঙ) িযারলঞ্জ প্মাকারিলায় গৃহীি ব্যিস্থাবেঃ


বহাবডাং ট্যাক্স আোদয় অবনিয়িা দূরীকরদণর লদিয ইউবর্ও র মাধ্যদম ইউবনয়ন পবরষেদক সহদর্াবগিা প্রোন;



উপকারদভাগীদের অাংশগ্রহণ বাড়াদনার িন্য সদচিনিামূলক কমডসূবচ গ্রহণ;



বহাবডাং ট্যাক্স আোদয়র মাধ্যদম ইউবনয়ন পবরষদের আয় বৃবদ্ধ করা;



ক্ষুর অবকাঠাদমা বনমডাণ স্কীম বাস্তবায়দনর অদথন ডর িন্য ক্ষুর অবকাঠাদমা বনমডাণ বকার্ সৃবির ব্যবস্থা গ্রহণ;



ইউবসবস ম অনুষ্ঠাদনর প্রজ্ঞাাপণ িাবরর ব্যবস্থা করা।

ি) সরকাধর আরদশ জাধরর িাধরিঃ স্মারকঃ ৭২৮৩ ও িাবরিঃ ১৪.১২.২০২০ বরঃ
ছ) রিারর গৃহীি ব্যিস্থাবেঃ পত্র জাধর, ধিঅরধেধি’র ওরয়িসাইট, রকরল্পর ওরয়িসাইট, অধিধসয়াল প্িসবুক প্পজ, প্জলার
ওরয়িরপাট গাল এিিং উপরজলা ওরয়িরপাট গাল এ রিার।

জ) পধরিীক্ষণঃ রধিরিদন আনয়ন, সপ্রজধমরন পর্ ডদবিণঃ
ঝ) অধভজ্ঞিালব্ধ ধশক্ষণঃ
ঞ) প্সিা সহধজকরণ কায গক্ররমর ধভধেও (ধলিংক):
https://www.youtube.com/embed/pjzLtoKES5g
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ট) বাস্তবায়ন টিদমর নাম, পেবব, ছববঃ

িনাব বনিাই চন্দ্র বসন
পবরচালক (প্রশাসন)
ও
সভাপধি ইরনারভশন কধমট

িনাব আলাউবদ্দন সরকার
উপপবরচালক (বািারিািকরণ)

িনাব নািনীন িানম
উপপবরচালক (দপ্রাগ্রাবমাং)
ও
সদস্য সবচব, ইদনাদভশন কবমটি

জনাি িপন কুমার মন্ডল রকল্প
পবরচালক (ধপআরধেধপ-৩)

িনাব স. ম.মাসুে ববল্লাহ্
সহকারী বমইনদটন্যান্স ইবিবনয়ার
আইবসটি বসল

ঠ) প্টকসইকররণ গৃহীি ব্যিস্থাবেঃ


ববআরবর্বব’র সকল পর্ ডাদয়র কমডকিডা বাং প্রশাসবনক মন্ত্রণালদয়র কমডকিডাগণদক বনদয় ওয়াকডশপ ও বসবমনার
অনুষ্ঠান;



পল্লী উন্নয়দনর ধারণাটি প্রাবিষ্ঠাবনকীকরদণর িন্য ববার্ ড সভায় বসদ্ধান্ত গ্রহণ।
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Abbreviation and Acronym
UCCM

Union Coordination Committee Meeting

UCC

Union Coordination Committee

VDCM

Village Development Committee Meeting

VDC

Village Development Committee

UP

Union Parisad

DD

Deputy Director

DPD

Deputy Project Director

URDO

Upazilla Rural Development Officer

ARDO

Assistant Rural Development Officer

JO

Junior Officer

UDO(BRDB)

Upper Divisional Operator

UDO

Upazilla Development Officer

DPP

Development Project Proposal
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