
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

দপ্তয হযদ শদনয নমুনা ছক 

 

১। দপ্তদযয নাভ : ফাাংরাদদ হশু একাদডহভ, রারভহনযাট জজরা 

াখা । 

 

২। দপ্তদয যাজস্ব ফাদজদটয আতায় জনফদরয তথ্য   

(ক) জভাট অনুদভাহদত জনফদরয াংখ্যা  :  ০৫ জন ।   (খ) শূণ্য দদয াংখ্যা: নাই । 

 

৩। দপ্তদয প্রকদেয আতায় কভ শযত জভাট জনফদরয   াংখ্যা : নাই । 

 

৪। অহপ বফদনয ভাহরকানায ধযন : বাড়া । 

 

৫। হনজস্ব বফন না দর বফন হনভ শাদণয রদযে 

জহভ প্রাহপ্তয হফলদয় প্রদচষ্টা/উদযাগ প্রাংদগ 

: জজরা প্রান  গণপূতশ অহধদপ্তদযয ভহবিত প্রদচষ্টায় 

অহপ বফন হনভ শাদণয হযকেনা চরদছ। 

 

৬। ফতশভাদন এ দপ্তদযয আতায় চরভান 

কাম শক্রভ/প্রকেমূদয হফফযণ (রয ভাত্রা/অজশন) 

: চরভান কাম শক্রভমু হনম্নরু : 

(১) াাংস্কৃহতক প্রহযণ (২) হশু হফকাদ প্রাথহভক হযা 

(৩) পুস্তক প্রদ শনী, ফই হফক্রয়  রাইদেযী জফা (৪) 

জাতীয় হশু পুযস্কায প্রহতদমাহগতা (৫) জাতীয় জাক 

হদফ ারন (৬) জভৌসুভী প্রহতদমাহগতায আদয়াজন 

(৭)হফশ্ব হশু হদফ  হশু অহধকায প্তা ারন (৮) 

জখ যাদদরয জন্মফাহল শকী ারন (৯) হফত্র ঈদ-ই- 

হভরাদুন্নফী (া:) ারন (১০) হশু নাট্য উৎফ উদমান 

(১১) হশুদদয হযা পয (১২) জজরায খ্যহতভান কহফ, 

াহহতেক, হযাহফদ, হেী  াাংস্কৃহতক ব্যহিত্বদদয 

জন্মহদন ারন  (১৩) যফীন্দ্র  নজরুর জন্মজয়্ী 

উদমান (১৪) ীদ বুহিজীফী হদফ ারন (১৫) ভান 

হফজয় হদফ উদমান (১৬) আ্জশাহতক ভাতৃবালা হদফ 

উদমান (১৭) ভান স্বাধীনতা হদফ উদমান (১৮) 

ফাাংরা নফফল শ উরদয হশু আনন্দদভরায আদয়াজন (১৯) 

জজরা  উদজরা ম শাদয় াাংস্কৃহতক উৎফ উদমান 

(২০) ফঙ্গফন্ধুয ঐহতাহক ৭ ই ভাদচ শয বালণ উরদয 

অনুষ্ঠান ারন।  

 

(ক) যাজস্ব ফাদজদটয আতায় কভ শসূচীমূ : নাই । 

 

(খ) উন্নয়ন ফাদজদটয আতায় প্রকেমূ : নাই । 

 

৭। ফতশভাদন এ দপ্তদয হফযভান ভস্যামূ : ভস্যা মূ : 

(১) হফহবন্ন হদফ  কভ শসূচী ারদনয জন্য জম ফযাদ্দ জদয়া 

য় তা প্রদয়াজদনয তুরনায় খুফই অপ্রতুর । 

(২) ২০০৪ াদরয য জথদক অত্র দপ্তদয জকান অহডট য় 

নাই । 

(৩) কভ শকতশা /কভ শচাযীযা চাকুযীয শুরু জথদক এখন  ম শ্  

জকান টাইভ জস্কর, হদরকন জেড ায়হন । 

(৪) াাংস্কৃহতক প্রহযণ হফবাদগয একজন হযক প্রহতটি 

ক্লাদয জন্য ভাত্র ৩০০/- (হতনত ) টাকা ম্মানী ান মা 

খুফই াভান্য । 

 

 

 



 

 

 

৮। ভস্যামূ ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ : ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ: 

(১) হফহবন্ন হদফ  কভ শসূহচ ারদনয জন্য ফযাদ্দ ৃদহি   

কযা প্রদয়াজন।  

(২)   জরুযীহবহিদত অত্র াখায অহডট য়া প্রদয়াজন । 

(৩) অত্র দপ্তদযয কভ শকতশা/কভ শচাযীদদয টাইভ জস্কর, 

হদরকন জেড াংক্রা্ ভস্যায দ্রুত হনষ্পহি য়া 

প্রদয়াজন ।  

(৪) াাংস্কৃহতক হযদকয প্রহযণ বাতা ৃদহি কযা 

প্রদয়াজন। 

 

৯। অহপ ব্যফস্থানা: 

(কো জযহজষ্টায, স্টক জযহজষ্টায ব্যফস্থানা, 

ই-নহথ ব্যফস্থানা ম্পদকশ 

: কো জযহজষ্টায, স্টক জযহজস্টায ারনাগাদ আদছ। ই-নহথ 

ব্যফস্থানা শুধুভাত্র জজরা প্রাদনয াদথ াংযুি আদছ । 

 

 

১০। অন্যান্য (মহদ থাদক ) : হযদ শনকাদর জানা মায়, ২২ ফছয আদগ জদয়া 

জভাটযাইদকর চরাচদরয অনুদমাহগ  দয় দড় আদছ । 

অহপদয কাদজ জজরা প্রাদকয কাম শারয়, হফহবন্ন হযা 

প্রহতষ্ঠান হফহবন্ন স্থাদন মাতায়াদতয জন্য একটি 

জভাটযাইদকর খুফই জরুযী । জজরা াখায হযচারনা 

কহভটিয সুাহয ফহুফায একটি জভাটযাইদকর , ১টি 

স্কোন জভহন, ১টি ল্যাট জচদয় জকন্দ্রীয় অহপদ ত্র 

জপ্রযণ কযা য় । হকন্তু অযাফহধ ায়া মায় নাই । 

 

(২) জনাফ জভা: তুহনুয যভান ২০০৫ ার দত জজরা 

হশু হফলয়ক কভ শকতশায দাহয়ত্ব ারন কযদছন । তায 

দটি রাইদেযীয়ান-কাভ-হভউহজয়াভ হকায । হতহন ভদস্কা 

দত রাইদেযী াদয়দে ভাস্টায হডেী রাব কদযন। তায 

দদান্নহতয হফলদয় উিশতন কতৃশদযয দয় দৃহষ্ট আকল শণ 

কযহছ । 

   

 

স্বাযয:  

  নাভ : জভাা: ারভা আকতায 

  দফী : কাযী হচফ 
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ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

দপ্তয হযদ শদনয নমুনা ছক 

 

১। দপ্তদযয নাভ : জাতীয় ভহরা াংস্থা, রারভহনযাট জজরা াখা, 

রারভহনযাট । 

২। দপ্তদয যাজস্ব ফাদজদটয আতায় জনফদরয 

তথ্য 

  

(ক) জভাট অনুদভাহদত জনফদরয াংখ্যা :  ০৫ জন । (খ) শূণ্য দদয াংখ্যা : নাই । 

৩। দপ্তদয প্রকদেয আতায় কভ শযত জভাট     

জনফদরয াংখ্যা 

: জভাট - ৩২ জন  । 

৪। অহপ বফদনয ভাহরকানায ধযন : হনজস্ব টিনদড বফন । 

 

৫। হনজস্ব বফন না দর বফন হনভ শাদণয রদযে 

জহভ প্রাহপ্তয হফলদয় প্রদচষ্টা/উদযাগ প্রাংদগ 

: প্রদমাজে নয় । 

 

 

৬। ফতশভাদন এ দপ্তদযয আতায় চরভান 

কাম শক্রভ/প্রকেমূদয হফফযণ (রয ভাত্রা/অজশন) 

: চরভান কাম শক্রভ :  

(১) জরাই  এভেয়ডাযী  প্রহযণ; 

(২) ভহরাদদয আত্ম-কভ শাংস্থাদনয জন্য ক্ষুদ্র ঋ  ণ 

কাম শক্রভ । 

প্রকেমূদয হফফযণ : 

(১) নগযহবহিক প্রাহ্ক ভহরা উন্নয়ন প্রকে (২য়) 

(২) জজরাহবহিক ভহরা উন্নয়ন প্রকে (৬৪ জজরা) 

(৩) অথ শননহতক যভতায়দন নাযী উদযািাদদয 

হফকা াধন প্রকে (৩য় ম শায় ) 

(৪) তথ্য আা: হডহজটার ফাাংরাদদ গড়ায রদযে 

তথ্য জমাগাদমাগ প্রযুহিয ভাযমেদভ ভহরাদদয 

যভতায়ন প্রকে (২য় ম শায় )। 

 

(ক) যাজস্ব ফাদজদটয আতায় কভ শসূচীমূ : নাই ।  

 

(খ) উন্নয়ন ফাদজদটয আতায় প্রকেমূ : ৪টি । 

 

৭। ফতশভাদন এ দপ্তদয হফযভান ভস্যামূ : হফযভান ভস্যামূ : 

(১) কভদেক্স বফন হনভ শাণ ; 

(২) ২০০৪ াদরয য দত অত্র দপ্তদয জকান অহডট 

য় নাই ; 

(৩) কভ শফন্টন নাই; 

(৪) প্রকদেয াদথ জজরা অহপদয ভবিয়ীনতায 

অবাফ যদয়দছ ; 

(৫) অত্র অহপদ হনযািা প্রযী, ঝাড়ুদায  অহপ 

কাযী প্রদয়াজন । 

 



৮। ভস্যামূ ভাধাদনয উায় /সুাহযমূ : ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ: 

(১) হফযভান হনজস্ব জহভদত কভদেক্স বফন হনভ শাণ 

কযা দর একই চিদয অহপ হযচারনা কযা 

জতয দফ ; 

(২) জজরা কাম শারদয় জরুযীহবহিদত অহডট য়া 

প্রদয়াজন; 

(৩) প্রকদেয কাম শক্রভমূ জজরা কভ শকতশায 

কাম শারদয় মথাভদয় অফহতকযণ ; 

(৪) দ্রুত কভ শফন্টন প্রস্তুতকযণ ; 

(৫)অত্র কাম শারদয় হনযািা প্রযী, ঝাড়ুদায এফাং 

অহপ কাযী হনদয়াগ জদয়া জমদত াদয । 

 

৯। অহপ ব্যফস্থানা: 

(কো জযহজষ্টায, স্টক জযহজষ্টায ব্যফস্থানা, 

ই-নহথ ব্যফস্থানা ম্পদকশ 

: কো জযহজষ্টায, স্টক জযহজষ্টায ারনাগাদ আদছ। ই-

নহথয প্রহযণ জদয়া দয়দছ। জজরা ম শাদয় 

আবে্যীন ই-নহথয কাম শক্রভ শুরু দয়দছ । 

 

১০। অন্যান্য (মহদ থাদক ) : হযদ শনকাদর াংস্থায জচয়াযম্যান, জজরা কভ শকতশা 

 অহপদয কদর উহস্থত হছদরন। অত্র কাম শারয় 

অতে্ হযস্কায -হযচ্ছন্ন । কাম শারদয়য প্রদফদথ 

হটিদজন চাট শায  অহপদয কভ শকতশা/কভ শচাযীদদয 

নাভ, দফী, ছহফ টানাদনা যদয়দছ, মা অতে্ 

আকল শণীয় । জজরা কভ শকতশা প্রকে অহপদয 

কর হফলদয় ভহনটহযাং কদযন । তাছাড়া জাতীয় 

ভহরা াংস্থায আতায় জমৌতুক  ফাল্যহফফা 

প্রহতভাদ ১ টি কদয উঠান বফঠক য় এফাং জাতীয় 

ভহরা াংস্থায আতায় হরগ্যার এইড এয ভাযমেদভ 

আইনগত ায়তা প্রদান কযা য় । 

 

 

  স্বাযয: 

  নাভ : জভাা: ারভা আকতায 

  দফী : কাযী হচফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্রকে/কভ শসূচী হযদ শদনয নমুনাছক 

 

১। প্রকে/কভ শসূচীয নাভ  :  

২। প্রকে এরাকা :  

৩। ফাস্তফায়নকার :  

৪। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায নাভ :  

৫। প্রকে/কভ শসূচীয জভাট প্রাক্কহরত ব্যয় (রয 

টাকায়) 

:  

৬। প্রকে/কভ শসূচীয মূর কাম শক্রভ মূ/প্রধান 

অঙ্গমূ 

:  

৭। প্রকে/কভ শসূচীয অঙ্গয়াযী ফাস্তফায়ন অেগহত : (ক) আহথ শক (রয টাকায়) 

   (খ) ফাস্তফ (%) 

৮।  প্রকদে হফযাজভান ভস্যামূ :  

৯। ভস্যামূ ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ :  

১০। অন্যান্য (মহদ থাদক) :  

   স্বাযয: 

   নাভ: 

   দফী: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্রকে/কভ শসূচী হযদ শদনয নমুনাছক 

 

১। প্রকে/কভ শসূচীয নাভ  : নগযহবহিক প্রাহ্ক ভহরা উন্নয়ন প্রকে (২য় 

ম শায়) । 

 

২। প্রকে এরাকা : রারভহনযাট জজরা াখা । 

 

৩। ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১৬ – জুন ২০২০ 

 

৪। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায নাভ : জাতীয় ভহরা াংস্থা । 

 

৫। প্রকে/কভ শসূচীয জভাট প্রাক্কহরত ব্যয় (রয 

টাকায়) 

: ৮৬১৫.০০ রয টাকা (হজহফ) 

 

৬। প্রকে/কভ শসূচীয মূর কাম শক্রভ মূ/প্রধান 

অঙ্গমূ 

: যহবহিক গযীফ, দু:স্থ হফিীন ভহরাদদয 

মদথাযুি দযতা উন্নয়নমূরক প্রহযণ প্রদান 

কদয উৎাদনমুখী, কভ শযভ এফাং আত্মহনবশযীর 

হদদফ গদড় জতারা । 

 

৭। প্রকে/কভ শসূচীয অঙ্গয়াযী ফাস্তফায়ন অেগহত : (ক) আহথ শক (রয টাকায়) : ৫.২২ 

 

   (খ) ফাস্তফ (%) : ৯১.৪৪% 

 

৮।  প্রকদে হফযাজভান ভস্যামূ : প্রহযণাথীদদয দাফী প্রহযদণয জভয়াদ  বাতা 

ৃদহি ছাড়া জতভন জকান ভস্যা হযরহযত য় 

নাই । 

 

৯। ভস্যামূ ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ : প্রহযণাথীদদয দাফী প্রহযদণয জভয়াদ ৪ ভা 

দত ৬ ভা  এফাং প্রহযণ  বাতা ১০০/- টাকা 

দত ৩০০/-ৃদহি কযা। 

 

১০। অন্যান্য (মহদ থাদক) : হযদ শনকাদর াংস্থায জচয়াযম্যান, জজরা 

কভ শকতশা অহপদয কদর উহস্থত হছদরন । 

অত্র প্রকেটিদত ব্লক ফাটিক  স্ক্রীণ হপ্রন্ট 

কাম শক্রভ হযচাহরত য়। ৮ভ ব্যাদচ ২ হপদট 

(২৫+২৫)= ৫০ কদয প্রহযণাথী প্রহযণ েণ 

কদয থাদক, মা ০১/৯/২০১৯ তাহযখ শুরু দয়দছ 

এফাং আগাভী ৩১/১২/২০১৯ তাহযদখ ৮ভ ব্যাদচয 

জকা শ ভাপ্ত দফ। জেড অনুমায়ী নদত্র প্রদান 

কযা দয় থাদক । 

 

 

   স্বাযয: 

   নাভ: জভাা: ারভা আকতায 

   দফী: কাযী হচফ 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্রকে/কভ শসূচী হযদ শদনয নমুনাছক 

 

১। প্রকে/কভ শসূচীয নাভ  : জজরাহবহিক ভহরা কহম্পউটায প্রহযণ প্রকে 

(৬৪ জজরা )। 

 

২। প্রকে এরাকা : রারভহনযাট জজরা । 

 

৩। ফাস্তফায়নকার : জুরাই ২০১৩ – জুন ২০২১ । 

 

৪। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায নাভ : জাতীয় ভহরা াংস্থা । 

 

৫। প্রকে/কভ শসূচীয জভাট প্রাক্কহরত ব্যয় (রয টাকায়) : ৮৬৯৭.৫১ রয টাকা (হজহফ) ।  

 

৬। প্রকে/কভ শসূচীয মূর কাম শক্রভ মূ/প্রধান অঙ্গমূ : তথ্য  জমাগাদমাগ প্রযুহি হফলদয় প্রহযণ প্রদাদনয 

ভাযমেদভ হহযত জফকায ভহরাদদয অোহধকায প্রদান 

আেী ছাত্রীদদয কভ শাংস্থান এফাং জমাগাদমাগ প্রযুহি 

হনব শয কদয উদযািা সৃহষ্ট কযা। 

 

৭। প্রকে/কভ শসূচীয অঙ্গয়াযী ফাস্তফায়ন অেগহত : (ক) আহথ শক (রয টাকায়): ৩.৩২ (১ভ+২য় হকহস্ত) 

 

   (খ) ফাস্তফ (%): ১০০% 

 

৮।  প্রকদে হফযাজভান ভস্যামূ : ভস্যামূ : 

(১) অহধকাাং কহম্পউটায চর নয়, প্রদজক্টয নষ্ট ; 

(২) জজরা কাম শারদয়য াদথ ভবিয়ীনতায অবাফ 

যদয়দছ । 

 

৯। ভস্যামূ ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ : ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ : 

(১) প্রহযণাথীদদয সুহফধাদথ শ কহম্পউটায, প্রদজক্টয  দ্রুত 

যফযাদয জন্য প্রকে হযচারক অহপদ ত্র জদয়া 

মায়; 

(২) প্রকদেয কাম শক্রভমূ মথাভদয় জজরা কভ শকতশা, 

রারভহনযাট কাম শারদয় অফহতকযন ।  

 

১০। অন্যান্য (মহদ থাদক) : হযদ শনকাদর াংস্থায জচয়াযম্যান, জজরা কভ শকতশা 

অহপদয কদর উহস্থত হছদরন । হযদ শনকাদর জদখা 

মায়, ২৫ জন প্রহযণাথী  কহম্পউটায হফলদয় প্রহযণ 

েণ কযদছ। প্রহযণ জকা শ ৬ ভা । প্রদতেক 

প্রহযণাথীয হনকট দত জকা শ হপ ফাফদ ১০০০/-। েণ 

কযা য়। প্রহযণ জদল জেড অনুমায়ী নদত্র প্রদান 

কযা য় । 

 

 

   স্বাযয: 

   নাভ: জভাা: ারভা আকতায 

   দফী: কাযী হচফ  

 

 

 



 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্রকে/কভ শসূচী হযদ শদনয নমুনাছক 

 

১। প্রকে/কভ শসূচীয নাভ  : তথ্য আা: হডহজটার ফাাংরাদদ গড়ায রদযে 

তথ্য জমাগাদমাগ প্রযুহিয ভাযমেদভ ভহরাদদয 

যভতায়ন প্রকে (২য় ম শায় )। 

 

২। প্রকে এরাকা : দয রারভহনযাট এফাং ৯টি ইউহনয়ন 

(দভাগরাট, ভদন্দ্রনগয, কুরাঘাট, 

ফড়ফাড়ী,াযাটি, খুহনয়াগাছ, ঞ্চোভ, জগাকুনদায 

যাজপুয) । 

 

৩। ফাস্তফায়নকার : এহপ্রর ২০১৭ - ভাচ শ ২০২২ (কাম শক্রভ শুরু য় 

হডদম্বয -২০১৮) 

 

৪। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায নাভ : জাতীয় ভহরা াংস্থা । 

 

৫। প্রকে/কভ শসূচীয জভাট প্রাক্কহরত ব্যয় (রয 

টাকায়) 

: ৫৪৪৯০.৭৪ টাকা (হজহফ) 

৬। প্রকে/কভ শসূচীয মূর কাম শক্রভ মূ/প্রধান 

অঙ্গমূ 

: োভীণ সুহফধাফহঞ্চত ভহরাদদয তথ্য প্রযুহিদত      

প্রদফাহধকায এফাং তথ্যহবহিক জফাপ্রদাদনয 

ভাযমেদভ ভহরাদদয যভতায়ন। 

 

৭। প্রকে/কভ শসূচীয অঙ্গয়াযী ফাস্তফায়ন অেগহত : (ক) আহথ শক (রয টাকায়) : ফাদজট ফযাদদ্দয 

হফলদয় প্রকদেয হডহহড ভদাদদয়য  াদথ  

জমাদগাাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ জানায়।  

   (খ) ফাস্তফ (%): জমদতু ফযাদ্দ ম্পদকশ জকান 

তথ্য ায়া মায়হন জদতু ফাস্তফ অেগহত 

হনরুণ কযা ম্ভফ য়হন । 

 

৮।  প্রকদে হফযাজভান ভস্যামূ : ভস্যামূ : 

(১) তথ্য জফায অহধকাাং হডবাইজ জনই ; 

(২) জজরা প্রকে ফাস্তফায়ন কহভটিয এ ম শ্  

জকান বা য়হন ; 

(৩) জজরা কাম শারদয়য াদথ ভবিয়ীনতায 

অবাফ যদয়দছ । 

 

৯। ভস্যামূ ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ : ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ: 

(১) তথ্য জফায হডবাইজ দ্রুত যফযাদয জন্য 

প্রকে হযচারক অহপদ ত্র জদয়া মায়; 

(২) জজরা প্রকে ম শদফযণ কহভটিয বা কযায 

হফলদয় হযদ শনকাযী কভ শকতশা অহতহযি জজরা 

প্রাক (াহফ শক ) ভদাদদয়য াযাৎ কদয 

বায হফলয়টি অফহত কযায় এহডহ ভদাদয় 

জানান জম, তথ্য আা প্রকদেয কাম শক্রভ ম্পদকশ 

তায কাম শারয় হকছুই জাদন না এফাং ভদাদয় 



তাৎযহণকবাদফ ২০/১১/২০১৯ তাহযখ জফরা 

১২.০০ ঘটিকায় তথ্য আা প্রকদেয জজরা প্রকে 

ম শদফযণ কহভটিয প্রথভ বা আফান কদযন । 

ভদাদয় আদযা আশ্বস্থ কদযন জম , এখন জথদক 

তথ্য আা প্রকদেয কাম শক্রভ ভহনটহযাং কযদফন; 

(৩) তথ্য আা প্রকদেয কাম শক্রভমূ জজরা  

কভ শকতশা, রারভহনযাট কাম শারদয় মথাভদয় 

অফহতকযন । 

 

১০। অন্যান্য (মহদ থাদক) : হযদ শনকাদর াংস্থায জচয়াযম্যন, জজরা 

কভ শকতশা অহপদয কদর উহস্থত হছদরন । 

জজরা তথ্য জফা কভ শকতশা জানান জম, প্রহতভাদ 

১টি  অথফা জকান ভাদ ২টি কদয উঠান বফঠক 

য় এফাং ৫০ জন ভহরা উহস্থত থাদকন । 

তাদদযদক ১০০/- কদয বাতা এফাং দুপুদযয 

খাফায হযদফন কযা য় । 

 

 

   স্বাযয: 

   নাভ: জভাা: ারভা আকতায 

   দফী: কাযী হচফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্রকে/কভ শসূচী হযদ শদনয নমুনাছক 

 

১। প্রকে/কভ শসূচীয নাভ  : তথ্য আা: হডহজটার ফাাংরাদদ গড়ায রদযে 

তথ্য জমাগাদমাগ প্রযুহিয ভাযমেদভ ভহরাদদয 

যভতায়ন প্রকে (২য় ম শায় )। 

 

২। প্রকে এরাকা : আহদতভাযী উদজরা   ৮টি ইউহনয়ন  

(দুগ শাপুয, জবরাফাড়ী, কভরফাড়ী, াযপুকুয, 

াটিফাড়ী, বাদাই, ভহলদখাচা, রাী) । 

 

৩। ফাস্তফায়নকার : এহপ্রর ২০১৭ - ভাচ শ ২০২২ (কাম শক্রভ শুরু য় 

হডদম্বয -২০১৮) 

 

৪। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায নাভ : জাতীয় ভহরা াংস্থা । 

 

৫। প্রকে/কভ শসূচীয জভাট প্রাক্কহরত ব্যয় (রয 

টাকায়) 

 

: ৫৪৪৯০.৭৪ টাকা (হজহফ) 

৬। প্রকে/কভ শসূচীয মূর কাম শক্রভ মূ/প্রধান 

অঙ্গমূ 

: োভীণ সুহফধাফহঞ্চত ভহরাদদয তথ্য প্রযুহিদত      

প্রদফাহধকায এফাং তথ্যহবহিক জফাপ্রদাদনয 

ভাযমেদভ ভহরাদদয যভতায়ন। 

 

৭। প্রকে/কভ শসূচীয অঙ্গয়াযী ফাস্তফায়ন অেগহত : (ক) আহথ শক (রয টাকায়) : ফাদজট ফযাদদ্দয 

হফলদয় প্রকদেয হডহহড ভদাদদয়য  াদথ  

জমাদগাাদমাগ কযায জন্য অনুদযাধ জানায় । 

   (খ) ফাস্তফ (%): জমদতু ফযাদ্দ ম্পদকশ জকান 

তথ্য ায়া মায়হন জদতু ফাস্তফ অেগহত 

হনরুণ কযা ম্ভফ য়হন । 

 

৮।  প্রকদে হফযাজভান ভস্যামূ : ভস্যামূ : 

(১) তথ্য জফায অহধকাাং হডবাইজ জনই ; 

(২) উদজরা প্রকে ফাস্তফায়ন কহভটিয এ ম শ্  

জকান বা য়হন ; 

(৩) জজরা কাম শারদয়য াদথ ভবিয়ীনতায 

অবাফ যদয়দছ । 

 

৯। ভস্যামূ ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ : ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ: 

(১) তথ্য জফায হডবাইজ দ্রুত যফযাদয জন্য 

প্রকে হযচারক অহপদ ত্র জদয়া মায়; 

(২) উদজরা প্রকে ফাস্তফায়ন কহভটিয বা 

কযায হফলদয় উদজরা হনফ শাী কভ শকতশা, 

আহদতভাযী উদজরা ভদাদদয়য াদথ দ্রুত 

জমাদগাাদমাদগয যাভ শ প্রদান কযা য় ; 

(৩) তথ্য আা প্রকদেয কাম শক্রভমূ জজরা 

কাম শারয় অহপদ মথাভদয় অফহতকযন । 

 

 



১০। অন্যান্য (মহদ থাদক) : হযদ শনকাদর জজরা কভ শকতশা, জাতীয় ভহরা 

াংস্থা, রারভহনযাট  অহপদয কদর 

উহস্থত হছদরন । উদজরা তথ্য জফা কভ শকতশা 

জানান জম, প্রহতভাদ ১টি  অথফা জকান ভাদ 

২টি কদয উঠান বফঠক য়  এফাং ৫০ জন ভহরা 

উহস্থত থাদকন । তাদদযদক ১০০/- কদয বাতা 

এফাং দুপুদযয খাফায হযদফন কযা য় । 

 

 

   স্বাযয: 

   নাভ: জভাা: ারভা আকতায 

   দফী: কাযী হচফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

প্রকে/কভ শসূচী হযদ শদনয নমুনাছক 

 

১। প্রকে/কভ শসূচীয নাভ  : অথ শননহতক যভতায়দন নাযী উদযািাদদয 

হফকা াধন প্রকে। 

 

২। প্রকে এরাকা : াটোভ, রারভহনযাট 

 

৩। ফাস্তফায়নকার : জুরাই২০১৫ – জুন ২০২০ 

 

৪। ফাস্তফায়নকাযী াংস্থায নাভ : জাতীয় ভহরা াংস্থা 

 

৫। প্রকে/কভ শসূচীয জভাট প্রাক্কহরত ব্যয় (রয 

টাকায়) 

 

: ৮৮৩৬.৪৪ রয টাকা (হজহফ) 

৬। প্রকে/কভ শসূচীয মূর কাম শক্রভ মূ/প্রধান 

অঙ্গমূ 

: ভহরা উদযািাদদয দযতা  জাগত উন্নয়ন 

 তাদদয উৎাহদত ণ্য াভেী স্থানীয়  

আ্জশাহতক ম শাদয় ফাজাযজাতকযদর ায়তা 

কযা । 

 

৭। প্রকে/কভ শসূচীয অঙ্গয়াযী ফাস্তফায়ন অেগহত : (ক) আহথ শক (রয টাকায়) : ০.৬১  

   (খ) ফাস্তফ (%) : ৮৭.৯৯ % 

 

৮।  প্রকদে হফযাজভান ভস্যামূ :  প্রহযদণয জভয়াদ  বাতা ৃদহি ছাড়া জতভন 

জকান ভস্যা হযরহযত য় নাই । 

 

৯। ভস্যামূ ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ : প্রহযণাথীদদয দাফী প্রহযদণয জভয়াদ ৪ ভা 

দত ৬ ভা  এফাং প্রহযণ  বাতা ১০০/- টাকা 

দত ৩০০/-ৃদহি কযা। 

 

১০। অন্যান্য (মহদ থাদক) : আকহিক হযদ শদন  প্রকদেয কদর উহস্থত 

হছর । হনম্নস্বাযযকাযীয াদথ হছদরন াংস্থায 

জচয়াযম্যান  জজরা কভ শকতশা । উি প্রকদে ৫টি 

জেদড প্রহযণ প্রদান কযা য় । ফতশভাদন ৩টি  

(হফউটিহপদকন, কোটাহযাং, পোন হডজাইন)  

প্রহযণ কাম শক্রভ চরভান । ফাকী ২টি প্রহযণ 

(হফ এন্ড ভারুভ কাহিদবন, হফজদন 

ম্যাদনজদভন্ট) জকা শ ম্পন্ন দয়দছ । াংস্থায 

জচয়াযম্যান  জজরা কভ শকতশা জানান জম, হফ এন্ড 

ভারুভ কাহিদবন, হফজদন ম্যাদনজদভন্ট 

প্রহযদণয ব্যাক চাহদা যদয়দছ । 

 

 

   স্বাযয: 

   নাভ:  জভাা: ারভা আকতায 

   দফী: কাযী হচফ 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

দপ্তয হযদ শদনয নমুনা ছক 

 

১। দপ্তদযয নাভ : উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ শকতশায কাম শারয়, 

আহদতভাযী, রারভহনযাট । 

 

২। দপ্তদয যাজস্ব ফাদজদটয আতায় জনফদরয 

তথ্য 

  

(ক) জভাট অনুদভাহদত জনফদরয াংখ্যা : ০৫ জন, কভ শযত- ০৩ জন  

(খ) শূণ্য দদয াংখ্যা: ০২ জন । 

 

৩। দপ্তদয প্রকদেয আতায় কভ শযত জভাট 

জনফদরয াংখ্যা 

 

: ০৪ জন । 

৪। অহপ বফদনয ভাহরকানায ধযন : হনজ্স্স্ব বফন । 

 

৫। হনজস্ব বফন না দর বফন হনভ শাদণয রদযে 

জহভ প্রাহপ্তয হফলদয় প্রদচষ্টা/উদযাগ প্রাংদগ 

 

: প্রদমাজে নয় । 

৬। ফতশভাদন এ দপ্তদযয আতায় চরভান 

কাম শক্রভ/প্রকেমূদয হফফযণ (রয 

ভাত্রা/অজশন) 

: চরভান কাম শক্রভমূ : 

(১) হবহজহড; 

(২) দহযদ্র ঋ  গবশফতী ভাদয়দদয ভাতৃত্বকারীন বাতা ; 

(৩) আধুহনক দহজশ হফজ্ঞান; 

(৪) ভানফাচায জযাধ; 

(৫) ফাল্যহফফা হনদযাধ; 

(৬) নাযী হনম শাতন প্রহতদযাধ; 

(৭) জীহফকায়দনয জন্য ভহরাদদয দযতাহবহিক 

প্রহযণ কাম শক্রভ । 

 

(ক) যাজস্ব ফাদজদটয আতায় কভ শসূচীমূ 

 

: নাই । 

(খ) উন্নয়ন ফাদজদটয আতায় প্রকেমূ 

 

: উদজরা ম শাদয় ভহরাদদয আয়ফধ শক প্রহযণ প্রকে। 

৭। ফতশভাদন এ দপ্তদয হফযভান ভস্যামূ : হফযভান ভস্যামূ: 

(১) বফনটি ঝঁহকপূণ শ; 

(২) অহপদয অহধকাাং পাহন শচায বাঙ্গা, মা 

জভযাভদতয অদমাগ্য । 

 

৮। ভস্যামূ ভাধাদনযউায়/সুাহযমূ : ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ: 

(১) জরুযীহবহিদত বফনটিয জভযাভত প্রদয়াজন; 

(২) জরুযীহবহিদত আফাফত্র যফযাদয জন্য 

জকন্দ্রীয় অহপদ  ত্র জদয়া মায় । 

 

 

 



 

৯। অহপ ব্যফস্থানা: 

(কো জযহজষ্টায, স্টক জযহজষ্টায ব্যফস্থানা, 

ই-নহথ ব্যফস্থানা ম্পদকশ 

: কো জযহজষ্টায, স্টক জযহজষ্টায ারনাগাদ আদছ । ই-

নহথয প্রহযণ জদয়া দয়দছ । ইহতভদযমে জজরা -

উদজরায ভদযমে অবে্যীন কাম শক্রভ শুরু দয়দছ । 

 

১০। অন্যান্য (মহদ থাদক ) :  হযদ শনকাদর উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ শকতশায 

কাম শারদয়য কর কভ শকতশা/কভ শচাযী উহস্থত হছদরন। 

বফনটি ঝুঁহকপূণ শ হফধায় উদজরা হনফ শাী কভ শকতশা 

ভদাদদয়য াদথ াযাত কদয হফলয়টি অফগত কদযহছ 

এফাং ভদাদয় বফন জভযাভদতয হফলয়টি গুরুদত্বয াদথ 

হফদফচনা কযদফন ভদভ শ আশ্বস্থ কদযন । 

 

 

  স্বাযয: 

  নাভ :  জভাা: ারভা আকতায 

  দফী : কাযী হচফ 
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ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

দপ্তয হযদ শদনয নমুনা ছক 

 

১। দপ্তদযয নাভ : উহযচারদকয কাম শারয়, ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয, 

রারভহনযাট । 

 

২। দপ্তদয যাজস্ব ফাদজদটয আতায় জনফদরয 

তথ্য 

  

(ক) জভাট অনুদভাহদত জনফদরয াংখ্যা : ০৬ জন, (খ) শূণ্য দদয াংখ্যা: নাই। 

 

৩। দপ্তদয প্রকদেয আতায় কভ শযত জভাট 

জনফদরয াংখ্যা 

 

:  

৪। অহপ বফদনয ভাহরকানায ধযন : বাড়া । 

 

৫। হনজস্ব বফন না দর বফন হনভ শাদণয রদযে 

জহভ প্রাহপ্তয হফলদয় প্রদচষ্টা/উদযাগ প্রাংদগ 

 

:  উদযাগ েণ কযা দয়দছ। খা জহভয জন্য জজরা 

প্রাক, রারভহনযাট কাম শারদয় ত্র জপ্রযণ কযা য়। 

৬। ফতশভাদন এ দপ্তদযয আতায় চরভান 

কাম শক্রভ/প্রকেমূদয হফফযণ (রয 

ভাত্রা/অজশন) 

: চরভান কাম শক্রভমূ : 

(১) হবহজহড; 

(২) দহযদ্র ঋ ভাদয়দদয ভাতৃত্বকারীন বাতা ; 

(৩) কভ শজীফী ভহরাদদয ল্যাকদটটিাং বাতা  

(৪) জীহফকায়দনয জন্য ভহরাদদয দযতাহবহিক 

প্রহযণ কাম শক্রভ; 

এছাড়া অন্যান্য কাম শক্রভ েণ কযা দয় থাদক- 

(৫) ভানফাচায প্রহতদযাধ; 

(৬) ফাল্যহফফা হনদযাধ; 

(৭) নাযী হনম শাতন প্রহতদযাধ; 

(৮) ঝুঁহকপূন শ হশুশ্রভ হনযন । 

 

(ক) যাজস্ব ফাদজদটয আতায় কভ শসূচীমূ 

 

: হকদাযী স্বাস্থে সুযযায়  নাযীয অথ শননহতক যভতা 

সৃহষ্টদত স্যাদনটাযী টাদয়র প্রস্তুতকযণ  হফতযণ । 

 

(খ) উন্নয়ন ফাদজদটয আতায় প্রকেমূ 

 

: হকদায হকদাযী ক্লাফ গঠন । 

৭। ফতশভাদন এ দপ্তদয হফযভান ভস্যামূ : হফযভান ভস্যামূ: 

(১) ২০১০ াদরয য দত অত্র কাম শারদয় জকান 

অহডট য়হন । 

(২) ম শাপ্ত আফাফত্র/ কহম্পউটায নাই ।  

 

৮। ভস্যামূ ভাধাদনযউায়/সুাহযমূ : ভাধাদনয উায়/সুাহযমূ: 

(১) জরুযীহবহিদত অত্র কাম শারদয় অহডট য়া 

প্রদয়াজন । 

(২) আফাফত্র / কহম্পউটায যফযাদয জন্য 

জকন্দ্রীয় কাম শারদয় ত্র জদয়া মায় । 



 

 

 

৯। অহপ ব্যফস্থানা: 

(কো জযহজষ্টায, স্টক জযহজষ্টায ব্যফস্থানা, 

ই-নহথ ব্যফস্থানা ম্পদকশ 

: কো জযহজষ্টায, স্টক জযহজষ্টায ারনাগাদ আদছ । ই-

নহথয কাম শক্রভ জকন্দ্রীয় কাম শারয়  জজরা ম শাদয় 

চরভান । 

 

১০। অন্যান্য (মহদ থাদক ) :  হযদ শনকাহরন ভদয় উহযচারক (অহত:দাহয়ত্ব) 

ভহরা হফলয়ক কভ শকতশা উহস্থত হছদরন না । এ 

হফলদয় অহতহযি জজরা প্রাক (াহফ শক) ভদাদদয়য  

াদথ আরা কযা দর হতহন জানান জম, ভহরা 

হফলয়ক কভ শকতশা অহধকাাং ভদয় কভ শস্থদর 

অনুহস্থত থাদকন এফাং জজরা প্রাক কাম শারদয়য 

বায় জপ্রাোভ অহপায নাহভা জফগভ অাংেন 

কদযন । 

 

 

  স্বাযয: 

  নাভ : জভাা: ারভা আকতায 

  দফী : কাযী হচফ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাহল শক কভ শম্পাদন চুহিয কাম শক্রভ হযফীযণ ছক 

 অথ শ ফছয 

 

 

১. দপ্তয/াংস্থায নাভ : ভহরা  হশু হফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

 

২. জজরা /উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ শকতশায 

কাম শারয় 

 

: রারভহনযাট জজরা াখা, রারভহনযাট  

৩. হযফীযণ হফলয়মূ/কাম শক্রভমূ/কভ শসূচীমূ :  

 

৩.১ নাযীয যভতায়দন প্রহযণ কাম শক্রভ দযজহভদন হযদ শন : 

 

(ক) প্রহযদণয জভয়াদ : জুন, ২০২০ 

 

(খ) প্রহত ব্যাদচ প্রহযণাথীয রযেভাত্রা : প্রহত ব্যাদচ ৫০ জন । 

 

(গ) ফতশভান ব্যাদচ অাংেণকাযী 

প্রহযণাথীয  াংখ্যা 

 

: ৩ ব্যাদচ ১৫০ জন । 

(ঘ) ড্র আউদটয াংখ্যা : জনই । 

 

(ঙ) ড্র আউদটয কাযণ : প্রদমাজে  নয় । 

 

(চ) প্রহযদণয ভস্যামূ : জভয়াদ এফাং প্রহযণ বাতা ৃদহিকযণ । 

 

(ছ) ভাধাদনয দদযমূ : ব্যাক চাহদা থাকায কাযদণ প্রহযদণয 

জভয়াদ এফাং বাতা ৃদহি কযা মায় । 
 

 

৩.২   ভহরাদদয আত্ম-কভ শাংস্থাদনয জন্য ক্ষুদ্র ঋ  ণ কাম শক্রভ হফতযণ দযজহভদন হযদ শন : 

         ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয: 

    

(ক) ক্ষুদ্র ঋ  ণ হফতযদণ মূর ফযাদ্দ : ১০,৬৯,২৩৪/৯০ টাকা 

 

(খ) ক্ষুদ্র ঋ  দণয টাকায ফতশভান হস্থহত : ৪,৫৭,১০৩/০২ টাকা 

 

(গ) ভাথাহছু  দণয টাকায হযভান : ৫,০০০/- ১৫,০০০/- 

 

(ঘ) ভাথাহছু  দণয চাহদায হযভান : ৫০,০০০/- 

 

(ঙ)  দণয টাকায ব্যফাদযয খাত : াঁ-মুযগী ারন, গফাহদ শু-ারন, জরাই । 

 

(চ) ক্ষুদ্র ঋ  ণ প্রাপ্ত উকাযদবাগীয াংখ্যা : ৭৫ জন 

 

(ছ) ক্ষুদ্র ঋ  ণ হফতযদণ ভস্যা : নীহতভারা অনুমায়ী ভাথাহছু  দণয টাকায 

হযভান কভ। 

 

(জ) ভাধাদনয দদযমূ : নীহতভারা াংদাধন কযা মায় । 

  

  



      জাতীয় ভহরা াংস্থা: 

(ক) ক্ষুদ্র ঋ  ণ হফতযদণ মূর ফযাদ্দ : ২৯,১৪,৬৮৯/২১ টাকা (ফ শদভাট প্রাহপ্ত) 

 

(খ) ক্ষুদ্র ঋ  দণয টাকায ফতশভান হস্থহত : মূরধন : ৬,৪০,৫৭০/০৫ টাকা 

াহব শ চাজশ মূরধন হাফ: ২,৪৯,৯৬৬/৫০ 

টাকা । 

াহব শ চাজশ ব্যয় হাফ : ৪২,২৫১/৫০ টাকা। 

 

(গ) ভাথাহছু  দণয টাকায হযভান : ফ শহনম্ন ৫,০০০/- ১৫,০০০/- টাকা ম শ্  । 

 

(ঘ) ভাথাহছু  দণয চাহদায হযভান : ২৫,০০০/- টাকা দত দফ শাচ্চ ৩৫,০০০/- টাকা 

ম শ্  । 

 

(ঙ)  দণয টাকায ব্যফাদযয খাত : াঁ-মুযগী ারন, গফাহদ শু-ারন, জরাই  

এভেয়ডাযী । 

 

(চ) ক্ষুদ্র ঋ  ণ প্রাপ্ত উকাযদবাগীয াংখ্যা : ৬০৮ জন। 

 

(ছ) ক্ষুদ্র ঋ  ণ হফতযদণ ভস্যা : জনফর কভ এফাং হনজস্ব মানফাদনয ব্যফস্থা 

জনই । 

 

(জ) ভাধাদনয দদযমূ : জনফর ৃদহিকযণ এফাং হনজস্ব মানফাদনয 

ব্যফস্থা হদদফ জভাটয াইদকর যফযা কযা 

মায় । 

 

৩.৩ কভ শজীফী ভহরাদদয হশুদদয হদফামত্ন জফা  : রারভহনযাট জজরায় কভ শজীফী ভহরাদদয  

                                                                          হশুদদয জকান হদফামত্ন জকন্দ্র জনই । 

 

৩.৪ কভ শজীফী ভহরা জাদষ্টর  সুহফধা  :   রারভহনযাট জজরায় কভ শজীফী ভহরাদদয  

                                                                          জাদষ্টর জনই । 

 

৩.৫ োভীণ  উযাঞ্চদরয ভহরাদদয তথ্য প্রযুহি জফা   :       

                               

(ক)  প্রকদেয জভাট কয়টি তথ্য প্রযুহি জফাদকন্দ্র 

স্থান কযায রযেভাত্রা হনধ শাযণ কযা দয়দছ 

: হডহহ অনুমায়ী । 

(খ) এ ম শ্  কয়টি তথ্য প্রযুহি জফাদকন্দ্র স্থান 

কযা দয়দছ 

 

:    (ঐ ) 

 

(গ)  কতজন ভহরাদক তথ্য প্রযুহি জফা প্রদান  

কযায রযেভাত্রা যদয়দছ 

 

:     (ঐ)  

(ঘ) এ ম শ্  জভাট কতজন ভহরাদদযদক তথ্য 

জফা প্রদান কযা দয়দছ 

: জকন্দ্রীয় কাম শারয় দত হনদদ শনা জভাতাদফক জভ-

২০১৯ দত অদক্টাফয ২০১৯ ম শ্  উঠান বফঠদকয 

ভাযমেদভ জভাট ৫০০ জন ভহরাদদযদক তথ্যদফা 

প্রদান কযা দয়দছ ।   

 

(ঙ) তথ্য জফা প্রদাদন হক হক ভস্যা দচ্ছ : তথ্যদফায অহধকাাং হডবাই  জনই । 

 

(চ) ভস্যা ভাধাদনয দদযমূ হক হক : অহতত্ত্বয তথ্যদফায হডবাই যফযাদয জন্য 

জকন্দ্রীয় অহপদ ত্র জদয়া মায় । 



 

৩.৬ হশু হফকা জকন্দ্র হযচারনা  :   রারভহনযাট জজরায় হশু হফকা জকন্দ্র জনই । 

 

৩.৭ হকদায হকদাযী ক্লাফ হযচারনা : 

  

(ক) প্রকদেয অধীদন জভাট কয়টি হকদায  

হকদাযী ক্লাফ স্থান কযায রযেভাত্রা  

যদয়দছ 

 

: ৮ টি । 

(খ) এ ম শ্  জভাট কয়টি হকদায হকদাযী ক্লাফ 

স্থান কযা দয়দছ 

 

: ৮টি 

(গ)  হকদায-হকদাযী ক্লাদফ হক হক কাম শক্রভ  

েণ কযা দয় থাদক 

 হডহহ অনুমায়ী । তদফ ২০১৯-২০ অথ শ ফছদয 

জকান ফযাদ্দ না ায়ায় কাম শক্রভ শুরু য়হন । 

 

 

৩.৮ হশুয হফকাদ প্রাযহম্ভক হযা প্রদান :  রারভহনযাট জজরায় হশুয হফকাদ প্রাযহম্ভক  

                                                                হযা প্রদান াংক্রা্ জকান  কাম শক্রভ জনই । 

 

 

৩.৯ হবহজহড কাম শক্রভ হযদ শন : 

  

(ক) এরাকায় হবহজহড উকাযদবাগী হনফ শাচন  

িহত হক 

 

: হনধ শাহযত কহভটিয ভাযমেদভ । 

(খ) হবহজহড হফতযণকাদর কাযা উহস্থত থাদক : হবহজহড হফতযণকাদর ট্যাগ অহপাযগণ উহস্থত 

থাদকন এফাং উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ শকতশা 

ভহনটহযাং কদযন । 

 

(গ) হবহজহড খায হফতযদণয দঙ্গ আয হক হক 

কাম শক্রভ েণ কযা দয় থাদক 

: হবহজহড খায হফতযদণয দঙ্গ আয়ফধ শক  

ভানফম্পদ দযতা ৃদহি, দচতনতামূরক প্রহযণ 

জদয়া য়।   

 

(ঘ) দু:স্থ  অায় নাযীদদয জীফন ভান  

উন্নয়দন হক হক হযফতশন রযে কযা মায় 

: দু:স্থ  অায় নাযীদদয জীফন ভান  

উন্নয়দন হযদফগত, স্বাস্থেগত, হযাগত হফলদয়  

হযফতশন রযে কযা মায় । 

 

(ঙ) খায হফতযদণয  ভাযমেদভ পুহষ্টয চাহদা  

কতটুকু  জমাগান জদয়া ম্ভফ দচ্চ 

: খায হফতযদণয  ভাযমেদভ ৩০% পুহষ্টয চাহদা 

 পূযণ দচ্ছ । 

 

(চ) খায হফতযদণয ভাযমেদভ দাহযদ্র ঋ হফদভাচদন  

হক ভূহভকা ারন কযদছ 

: খায হফতযদণয ভাযমেদভ একটি হযফাদয চাদরয  

জম অবাফ থাদক তা পূযণ কদয । 

 

(ছ) হবহজহড হফতযদণ অহবদমাগ থাকদর তা হক  

হক 

 

: হযফন ব্যয় ফাস্তদফয তুরনায় কভ । 

(জ) অহবদমাগ ভাধাদন হক হক দদয েণ  

কযা মায় 

: হযফন ব্যয় প্রদয়াজন অনুমায়ী ৃদহি কযা জমদত  

াদয । 

 



 

৩.১০ দহযদ্র ঋ  গব শফতী ভাদয়দদয ভাতৃত্বকারীন বাতা : 

(ক) এরাকায়  গব শফতী ভাদয়দদয উকাযদবাগী 

হনফ শাচন িহত হক 

 

: হনধ শাহযত কহভটিয ভাযমেদভ । 

(খ)  ভাতৃত্বকারীন বাতা হফতযণকাদর জক জক 

উহস্থত থাদক 

 

: হনধ শাহযত কহভটিয দস্যগণ । 

(গ) ভাতৃত্বকারীন বাতা হফতযণ ছাড়া আয হক  

হক কাম শক্রভ েণ কযা দয় থাদক 

 

: এনহজ এয ভাযমেদভ দচতনতামূরক প্রহযণ 

প্রদান কযা য় । 

(ঘ) দু:স্থ  অায় নাযীদদয জীফন ভান  

উন্নয়দন হক হক হযফতশন রযে কযা মায় 

: জীফন মাত্রায ভান উন্নয়দন জভৌহরক চাহদায  

হযফতশন রযে কযা মায় । 

 

(ঙ) ভাতৃত্বকারীন বাতা হফতযণকাদর পুহষ্টয 

চাহদা কতটুকু  জমাগান জদয়া ম্ভফ দচ্ছ 

 

: ৫০ তাাং । 

(চ)  ভাতৃত্বকারীন বাতা হফতযদণয ভাযমেদভ  

দাহযদ্র ঋ হফদভাচদন হক ভূহভকা ারন কযদছ 

 

: দাহযদ্র ঋ হফদভাচদন খায  পুহষ্টয চাহদা পূযণ  

য় । 

(ছ) ভাতৃত্বকারীন হফতযদণ অহবদমাগ থাকদর তা 

হক হক 

 

: এখদনা ফাদজট ফযাদ্দ ায়া মায়হন । 

(জ) অহবদমাগ ভাধাদন হক হক দদয েণ  

কযা মায় 

: অহতত্ত্বয ফাদজট ফযাদ্দ প্রদান কযদত দফ । 

 

৩.১১ যাঞ্চদর কভ শজীফী ভহরাদদয ল্যাকদটটিাং বাতা : 

  

(ক) এরাকায়  গব শফতী ভাদয়দদয উকাযদবাগী 

হনফ শাচন িহত হক 

: হনধ শাহযত কহভটিয ভাযমেদভ । 

(খ) ল্যাকদটটিাং বাতা হফতযণকাদর জক জক 

উহস্থত থাদক 

: হনধ শাহযত কহভটিয দস্যগণ । 

(গ) ল্যাকদটটিাং বাতা হফতযণ ছাড়া আয হক  

হক কাম শক্রভ েণ কযা দয় থাদক 

: এনহজ এয ভাযমেদভ দচতনতামূরক প্রহযণ 

প্রদান কযা য় । 

(ঘ) দু:স্থ  অায় নাযীদদয জীফন ভান  

উন্নয়দন হক হক হযফতশন রযে কযা মায় 

: স্বাস্থেগত, হযাগত, হযদফগত  আহথ শক  

হফলদয় হযফতশন রযে কযা মায় । 

(ঙ) ল্যাকদটটিাং বাতা হফতযণকাদর পুহষ্টয  

চাহদা কতটুকু  জমাগান জদয়া ম্ভফ দচ্ছ 

: ৫০ তাাং । 

(চ)  ল্যাকদটটিাং বাতা হফতযদণয ভাযমেদভ  

দাহযদ্র ঋ হফদভাচদন হক ভূহভকা ারন কযদছ 

: দাহযদ্র ঋ হফদভাচদন খায  পুহষ্টয চাহদা পূযণ  

য় । 

(ছ) ল্যাকদটটিাং বাতা হফতযদণ অহবদমাগ থাকদর  

তা হক হক 

: এখদনা ফাদজট ফযাদ্দ ায়া মায়হন । 

(জ) অহবদমাগ ভাধাদন হক হক দদয েণ  

কযা মায় 

: অহতত্ত্বয ফাদজট ফযাদ্দ প্রদান কযদত দফ । 

 

 

 

 



 

 

৩.১২ নাযী উদযািাদদয প্রহযণ প্রদান তদাযহক : রারভহনযাট জজরায় নাযী উদযািাদদয প্রহযণ  

                                                                          প্রদান াংক্রা্ জকান কাম শক্রভ জনই । 

 

 

৪. জজরা ভহরা হফলয়ক কভ শকতশায ভতাভত/সুাহয: জজরা ভহরা হফলয়ক কভ শকতশা ফতশভাদন 

উহযচারক (অহত: দাহয়ত্ব ) কভ শস্থদর উহস্থত না থাকায় ভতাভত/সুাহয জনয়া ম্ভফ য়হন । 

  



 


