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শব্দসাংদেদপর তাবলকা 
 
এএফএস  অ্যানুয়াল বফনযানবশয়াল বসদেম (বাবষ্ক আবথক্ বববিবত   

বববববজ  বববসক ব্লক গ্র্যান্ট (মূল বথাক  বরাদ্দ  

বববজ  ব্লক গ্র্যান্ট (দথাক  বরাদ্দ  
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বসআইবপ  কবমউবনবি ইনদভেদমন্ট ্যান (স্থানীয় এলাকাবভবিক বববনদয়াগ পবরকল্পনা  

বিবিএলবজ  বিপুবি বিদরক্টর বলাকাল গভন্দমন্ট (উপপবরচালক স্থানীয়  সরকার  

ইবববজ  এক্সদিদেি ব্লক গ্র্যান্ট (ববি্ত ব্লক বরাদ্দ  

ইবপবববজ  এক্সদিদেি পারফরমযান্স ববজি গ্র্যান্ট (ববি্ত পারেবশ্তাবভবিক বরাদ্দ  

এফওয়াই  বফনযানবশয়াল ইয়ার (অ্থ্বছর  

বজওবব  গভন্দমন্ট অ্ব বাাংলাদেশ (বাাংলাদেশ সরকার  

এলবজবি  বলাকাল গভন্দমন্ট বিবভশন (স্থানীয়  সরকার ববভাগ  
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ইউবপবজবপ  ইউবনয়ন পবরষে গভাদন্ন্স প্রদজক্ট 

ইউবপদজি  উপদজলা  
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মুখবন্ধ 
 

ইউবনয়ন পবরষে গভন্যান্স প্রদজক্ট (ইউবপবজবপ  সহদ াবগতার একবি পবরমাপদ াগয মদিল ততবর করদছ,  া 
ইউবনয়ন পবরষেগুদলার কা ্কাবরতা আরও বাড়াদব। এখাদন এ প্রকল্পবির বাস-বায়দনর সদে সম্পবক্ত 

কমপ্দ্ধবত ও প্রবিয়াগুদলা বণন্া করা হদয়দছ। ববদশষ কদর  ারা প্রকল্পবি বনদয় ইউবনয়ন প ্াদয় কাজ করদছন 

তাদের জনযই এবি বলখা। এ প্রকদল্পর কা ্িম চালাদত বগদয় ইউবনয়ন পবরষেগুদলার জনয ব সব তথয 

প্রদয়াজন হদব এখাদন ববণ্ত কা ্পদ্ধবত, প্রবিয়া এবাং উপস্থাবপত ফম্গুদলাদত তা পাওয়া  াদব। প্রকল্প বথদক 

পাওয়া আবথ্ক সহায়তা বযবহাদরর জনয প্রদয়াজনীয় তথযও ইউবপগুদলা এখান বথদক পাওয়া  াদব।  

সরকার কতি্ক ইবতমদিযই প্রকাবশত ইউবপ অ্পাদরশনাল মযানদুয়দল (ইউবপওএম  ইউবনয়ন পবরষেগুদলাদক 

সািারণ কা ্াববল ও পদ্ধবত ববষদয় বমৌবলক বনদে্শনা বেওয়া হদয়দছ। এদত ইউবনয়ন পবরষেগুদলার কাঠাদমা, 
অ্ভযন্তরীণ সাংগঠন, পবরকল্পনা ও বাদজি প্রণয়ন, িয়, আবথ্ক বযবস্থাপনা ইতযাবে খুুঁবিনাবি ববষয় উদল্লখ করা 

হদয়দছ। এগুদলা মলূত এদসদছ সাংবিষ্ট আইন ও বববিববিান বথদক। ইউবনয়ন পবরষেদক শবিশালী করার জনয 

অ্তীত অ্বভজ্ঞতা বথদক পাওয়া বশো বলাকাল গভন্যান্স সাদপাি্ প্রদজক্ট ২ (এলবজএসবপ-২  ততবরদত বযবহার 

করা হদয়দছ। এখন বেশবযাপী সব ইউবনয়ন পবরষদের কাদজ তা অ্নুসরণ করা হদে। এলবজএসবপ-২-এর 

কা ্িদমর সদে সাংবিষ্ট খুুঁবিনাবি ববষয়গুদলা অ্পাদরশন মযানদুয়দল সাং ুবি ১ বহদসদব আদছ। এ মযানদুয়দল 

ববণ্ত সািারণ ববষয়গুদলা এখাদন পুনরুদল্লখ করা হয়বন। তদব ইউবপবজবপর সেমতা বিবদ্ধসাংিান্ত কা ্িদমর 

গুরুত্বপণূ্ ববষয়গুদলা উদল্লখ করা হদয়দছ। 

ইউবপবজবপ একবি উদ্ভাবনী পাইলি কম্সূবচ,  ার লেয স্থানীয়  প্রশাসনদক শবিশালী করা। এবি বেদশর ১০ 

শতাাংশ ইউবনয়ন পবরষদের সদে কাজ করদছ। এদত সেমতা বিবদ্ধ, সহদ াবগতা ও আবথ্ক বরাদ্দদক  ুি কদর 

উন্নয়ন পবরকল্পনা, আবথ্ক বযবস্থাপনা ও গণজবাববেবহতার মান ও সাময বিবদ্ধ করা হয়। এই লেযদক 

বজারোর করা হদয়দছ একগুে সম্প্রসাবরত মলূযায়নী সচূক (Extended set of performance 
indicators  বেদয়। 
ইউবপবজবপ বরাদদ্দর ( ার আদরক নাম সম্প্রসাবরত পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ -ইবপবববজ  বরাদ্দ ও বযবহাদরর 

ববষয়বি সরকাদরর বেশবযাপী বাস্তবাবয়ত বববসক বথাক বরাদ্দ (Basic Block Grant  কম্সূবচ এবাং 
পারফরমযান্সবভবিক বরাদদ্দর সমান্তরাদল ববনযস্ত।  

একবি গুরুত্বপণূ্ ববষয় হদে, ইউবপবজবপ অ্পাদরশনাল মযানুদয়ল বযবহার করদত হদব ইবতমদিযই ববেযমান 
ইউবপ অ্পাদরশন মযানদুয়ল ও এলবজএসবপ-২ অ্পাদরশনাল মযানদুয়দল ববণ্ত তদথযর অ্বতবরি বহদসদব। তদব 

িারাবাবহকতা রো করদত ব খাদন প্রাসবেক মদন হদয়দছ, বসসব বেদে ইউবপ অ্পাদরশন মযানদুয়ল ও 
এলবজএসবপ-২ অ্পাদরশনাল মযানদুয়দলর বকছু বকছু অ্াংশ এখাদন পুনরুদল্লখ করা হদয়দছ। তদব সািারণভাদব 

ইউবপবজবপ মযানুদয়দলর ববষয়বস' হদে সবুনবে্ষ্ট ইউবপবজবপ প্রকল্পসাংিান্ত ববষয়। এর মদিয রদয়দছ 

সম্প্রসাবরত পারফরমযান্সবভবিক বরাদদ্দর (ইবপবববজ  খুুঁবিনাবি ববষয় এবাং ইউবপর কা ্াববল, পবরকল্পনা ও 

প্রবতদবেদনর মদতা ববষয়বভবিক বেদে সম্পূরক তথয,  া বাাংলাদেশ সরকার বা এলবজএসবপ-২-এর মদিয 

সমবিত। উদল্লখ করা ব দত পাদর, এ অ্পাদরশন মযানদুয়ল মূলত বলখা হদয়দছ স্থানীয়  প ্াদয় ইউবপ 
বচয়ারপারসন ও সবচবদের জনয। এর লেয হদে জাতীয় প ্াদয়র বযবহারকারীদের কাদছ এখদনা প্রাসবেক 

থাকা ববষয়গুদলা পবরষ্কার, সহজ-সরল ও সসু্পষ্ট ভাষায় তুদল িরা। এ মযানদুয়লবি বযবহারকারীবান্ধব বহদসদব 

ততবর করা হদয়দছ এবাং সমদয় সমদয় একবি ‘জীবন্ত েবলল’-এর মদতা এর পবরমাজ্ন হদব। 
 
 



সবূচপে 
 
১. ইউবনয়ন পবরষে গভন্যান্স প্রকল্প- ভূবমকা 
 ১.১  বপ্রোপি 
 ১.২  ইউবপবজবপর লেয, হাবতয়ার ও ব ৌবিক বভবি 
 ১.৩  এলবজএসবপ-২-এর সদে ব াগসূে 
 ১.৪  ইউবপবজবপর উদ্ভাবদনর বচবিত বেেসমূহ 
 ১.৫  ইউবপগুদলার বভৌদগাবলক পবরবি 
 ১.৬  প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থাপনা 
 
২.  ইউবনয়ন পবরষদের উন্নততর সুশাসদনর জনয সেমতা গদড় বতালা 
 ২.১  উদদ্দশয ও ব ৌবিক বভবি 
 ২.২  ইউবনয়ন পবরষে প ্াদয় বািযতামূলক কা ্িম ও সভা  
 ২.৩  বািযতামূলক কা ্িম ও পারফরমযান্স মূলযায়ন 
 
৩.  বাবষ্ক মূলযায়ন ও পারফরমযান্স বরাদ্দ 
 ৩.১  উদদ্দশয ও ব ৌবিক বভবি 
 ৩.২  সূচক ও বস্কার 
 ৩.৩  পারফরমযান্স মূলযায়ন বাস্তবায়ন 
 ৩.৪  মূলযায়দনর ফলাফল ব াষণা ও আবপদলর সম্ভাবনা 
 ৩.৫  পারফরমযান্স কমব্দমদন্টর ব াগযতার শত্ ও বমাি অ্াংদকর বহসাব 
 ৩.৬  পারফরমযান্স বরাদ্দ: ইউবপর বেোিীন উন্নয়ন বরাদদ্দর একবি অ্াংশ  
 ৩.৭  পারফরমযান্স বরাদদ্দর প্রভাব  াচাই ও মূলযায়ন  
 
৪.  পারফরমযান্স বরাদদ্দর জনয পবরকল্পনা ও বাদজি চি 
 ৪.১  পবরকল্পনা চি  
 ৪.২  ইউবপবজবপর ববশে পবরকল্পনা প্রবিয়া 
 ৪.৩  বরাদদ্দর জনয উপ ুি কা ্িম 
 ৪.৪  সমবিত উন্নয়ন বরাদদ্দর পবরকল্পনা প্রবিয়া 
 
৫.  বনজে উৎস বথদক রাজে সাংগ্র্হ 
 ৫.১  ইউবনয়ন পবরষে এবাং রাজে সাংগ্র্হ 
 ৫.২  বনজে রাজে সাংগ্র্দহর িাপগুদলা 
 ৫.৩  রাজদের বভবি সম্প্রসারণ 
 ৫.৪  রাজদের সবঠক মূলযায়ন 
 ৫.৫  প্রণাবলবদ্ধভাদব রাজে সাংগ্র্হ 
 ৫.৬  সময়মদতা রাজে সাংগ্র্দহ উৎসাহোন 
 ৫.৭  বখলাবপদের কাছ বথদক বদকয়া রাজে আোদয়র উদেযাগ 
 ৫.৮  ইউবনয়ন পবরষদের জনয আয় সিবষ্টকারী কা ্িম 
 
৬.  বরাদদ্দর আবথ্ক বযবস্থাপনা 
 ৬.১  একবি বমৌবলক বথাক বরাদ্দ বহসাব 
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 ৬.৩  বনরীো 
 ৬.৪  প্রবতদবেন বপদশর বািযবািকতা 
 
পবরবশষ্ট 
পবরবশষ্ট ১: সম্প্রসাবরত (৪১বি  পারফরমযান্স সূচদকর জনয বস্কারকাি্ 

  



১. ইউবনয়ন পবরষে গভনয্ান্স প্রকল্প : ভূবমকা 
 

১.১ বপ্রোপি 

 ইউবনয়ন পবরষদের (ইউবপ  সচূনা হদয়বছল ঊনববাংশ শতাব্দীদত। অ্থা্ৎ এক শতাব্দীরও অ্দনক আদগ বথদকই 

ইউবপ ববেযমান। গত কদয়ক েশদক ইউবপগুদলা বকন্দ্রীয় সরকাদরর কম্সূবচ ও প্রকদল্পর বাস্তবায়নকারী অ্ে 

বহদসদব মলূত তিণমূল প ্াদয় সামাবজক উন্নয়ন, প্রকল্প ও উপকারদভাগী বনব্াচন এবাং অ্নযানয উপকরণগত 

সহায়তার কাজ কদরদছ। 

ইউবনয়ন পবরষেগুদলা ব ৌবিকভাদবই স্থানীয়  সরকার একক বহদসদব েীকিত। তিণমলূ প ্াদয়ই ভাদলাভাদব 

করা  ায় এমন বনবে্ষ্ট বকছু কা ্ সম্পােদনর জনয ইউবপদক িমশই বববশ কদর োবয়ত্ব ও সহায়তা বেওয়া 

হদে। বসরাজগঞ্জ স্থানীয়  সরকার উন্নয়ন প্রকদল্পর (এসএলবজবিবপ  অ্বভজ্ঞতার বভবিদত কদয়ক বছর িদর 

সরকার ইউবপগুদলার কাদছ সরাসবর আরও বববশ আবথ্ক সম্পে সরবরাহ করদছ। ব সব প্রকদল্পর আওতায় 

এবি করা হদয়দছ, তার মদিয রদয়দছ বলাকাল গভানম্দন্ট সাদপাি্ প্রজদক্ট (এলবজএসবপ: সরকার ও 
ববশ্ববযাাংদকর ব ৌথ অ্থ্ায়ন , এর পরীোমলূক “Learning and Innovation” (এলবজএসবপ-

এলআইবস: অ্থা্য়দন ইউএনবিবপ, ইউএনবসবিএফ, িাবনিা ও ইবস  এবাং HYSAWA, Sharique ও 
REOPA-এর মদতা আরও কদয়কবি প্রকল্প। সম্প্রসাবরত বথাক বরাদ্দ ও সম্পূরক বথাক বরাদদ্দর মদতা 

তহববদলর মািযদম ইউবপগুদলাদক তাদের বনদজদের পবরকবল্পত প্রকল্প বাস্তবায়দনর সদু াগ বেওয়া হদয়দছ। 

সাংবিষ্ট ইউবপগুদলা প্রকল্প বাস্তবায়দনর পূণ্ োয়োবয়ত্ব বনয়। এর মদিয প্রকদল্পর আবথ্ক বযবস্থাপনা ও 

জবাববেবহতার ববষয়গুদলাও বছল। ওই প্রকল্পগুদলা ইউবপগুদলাদক ভববষযদত বিহির োবয়ত্ব গ্র্হদণর জনয ততবর 

হদতও সহায়তা কদরদছ। একই সদে তা স্থানীয়  জনগদণর অ্াংশগ্র্হদণর সদু াগ বিবদ্ধ ও বসবার মান বিবদ্ধ করদত 

ভূবমকা বরদখদছ।  

গত কদয়ক বছদর ইউবনয়ন পবরষে ও উপদজলা পবরষে উভদয়র জনযই নতুন আইন করা হদয়দছ। এগুদলা 

হদে স্থানীয়  সরকার (ইউবনয়ন পবরষে  আইন, ২০০৯ ও উপদজলা পবরষে পুনঃপ্রবত্ন ও সাংদশািন আইন, 
২০০৯। এলবজএসবপ-এলআইবসর মদতা কম্সূবচগুদলা নতুন 

প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থাপনাদক  াচাইদয়র মািযদম নতুন আইন ততবরদত 

অ্বোন বরদখদছ। এসব কম্সূবচর মািযদম গদড় বতালা 

কমদ্কৌশলগুদলা (দ মন ওয়াি্ সভা, নারী উন্নয়ন কবমবি  

আনষু্ঠাবনক প্রাবতষ্ঠাবনক কাঠাদমার অ্াংদশ পবরণত হদয়দছ। 

২০১১/১২- অ্থ্বছদরর বশদষ এলবজএসবপ ও 

এলবজএসবপ/এলআইবসর প্রথম প ্ায় বশষ হয়। সম্প্রসাবরত বথাক 

বরাদ্দ ও (ইবববজ  সম্পূরক বথাক বরাদদ্দর (এসবববজ  আওতায় 

বাস্তবাবয়ত প্রকদল্পর সাফলয এবাং এগুদলা ব  অ্াংশগ্র্হণমূলক 

প্রবিয়া ও জবাববেবহর সদু াগ সিবষ্ট কদরদছ, তার বপ্রোপদি 
বাাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন সহদ াগীদের সহদ াবগতায় আরও দুবি কম্সূবচ হাদত বনদয়দছ। এগুদলা হদে 

এলবজএসবপ-২ এবাং ইউবনয়ন পবরষে গভন্যান্স বপ্রাগ্র্াম (ইউবপবজবপ । এসব কম্সূবচ ২০১১/১২ অ্থ্বছদর 

শুরু হদয়দছ। এবি ইউবপ আইদনর পূণ্ বাস্তবায়দন সহায়তা করদছ। 

এই মযানদুয়দল ইউবপবজবপ কা ্িদমর সবুনবে্ষ্ট বযবস্থাপনাগুদলা তুদল িরা হদয়দছ। ইউবপবজবপ হদে বিহির 

এলবজএসবপ-২ কম্সূবচর মদিয একবি পাইলি কম্সূবচ। এলবজএসবপ-২ ও অ্নযানয আবথ্ক ববদকন্দ্রীকরণ 

নীবতর সাংস্কার কা ি্দমর জনয তথয বজাগাদনাই এ মযানুদয়দলর লেয। 

বিক্সি বক্স ১.১: এলবজএসবপ-২ এর 

সাবব্ক লেয 
বিতীয় স্থানীয়  সরকার সহায়তা প্রকদল্পর 

(এলবজএসবপ-২  সাবব্ক লেয হদে 

ইউবনয়ন পবরষেগুদলাদক েে, 

জবাববেবহমূলক ও েেভাদব কাজ করদত 

শবিশালী কদর বতালা। এদত স্থানীয়  

ববষয় অ্গ্র্াবিকার পাদব। 



১.২ ইউবপবজবপর লেয, উপায় ও ব ৌবিক বভবি 

এলবজএসবপ-১ ও এলবজএসবপ/এলআইবস এ দুদিারই বমৌবলক উদদ্দশয বছল ইউবপগুদলাদক েতন্ত্র তহববল 

সরবরাহ করা। এর আওতায় ইউবপগুদলাদক তহববল বেওয়া হদয়দছ। এর বভবিদত তারা স্থানীয়  চাবহোর 

বনবরদখ প্রকদল্পর পবরকল্পনা এবাং তারপর তা বাস্তবায়ন ও 

জবাববেবহর (আবথ্ক জবাববেবহসহ  পূণ্ োবয়ত্ব বনদত পারদব। 

েতন্ত্র বথাক বরাদ্দ ইউবপগুদলাদক কাজ করদত করদত বশখার 

সদু াগ বেদয়দছ। এ ছাড়া তা নতুন ইউবপ আইদন উদল্লখ করা 

ভূবমকাগুদলা পালদন আরও সেম হদয় ওঠায় সহায়তা কদরদছ। 

  প্রথম প ্াদয় এলবজএসবপর কা ্িম িমশ সম্প্রসাবরত কদর 

বেদশর সব ইউবপদত বনওয়া হদয়দছ। চলমান এলবজএসবপ-২এর 

সময়কাদল েতন্ত্র বরাদদ্দর আওতািীন কা ্িদমর পবরবি আরও 

বাড়াদনা হদয়দছ। এর ফদল ইউবপগুদলা নানা েুদ্র অ্বকাঠাদমা 

ছাড়াও বববভন্ন বসবার পবরকল্পনা ও অ্থা্য়দন সেম হদে। 

ইউবপগুদলার হাদত থাকা েতন্ত্র বরাদদ্দর আকারও বাড়াদনা হদয়দছ। 

বনবে্ষ্ট ইউবপর পারফরমযাদন্সর সদে সম্পবক্ত একবি বাড়বত বরাদ্দ 

ব াগ কদর তা করা হদয়দছ। এবি করা হদয়দছ 

এলবজএসবপ/এলআইবসর আওতায় ৬বি বজলায় পরীোমলূকভাদব 

চালাদনা বযবস্থা র বভবিদত। এলবজএসবপর-২এর আওতায় এই 

বাড়বত পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ এখন বেদশর সব ইউবপদত 

বাস্তবাবয়ত হদে। 

এলবজএসবপ/এলআইবসর আওতাভুি পারফরমযান্সবভবিক 

বরাদদ্দর মািযদম গুরুত্বপূণ্ ফলাফল ও সাফলয পাওয়া বগদছ। এর 

বপ্রোপদি ইউবপদক আরও শবিশালী করদত সাতবি পাইলি 

বজলায় ইউবপবজবপদত এ বকৌশলবি পবরমাবজ্ত করা হদে। 

সেমতা বিবদ্ধ সহায়তা ও সম্প্রসাবরত বকছু সূচদকর বভবিদত 

অ্বতবরি বরাদদ্দর মািযদম তা করা হদে।  

সতুরাাং, ইউবপবজবপর দুদিা লে রদয়দছ। একবির সদে আদরকবির 

সম্পক্ খুব  বনষ্ঠ।  

১. ইউবপর ব সব গুরুত্বপূণ ্ কাজ গভন্যাদন্সর সদে জবড়ত, তার 
উন্নবতদত উৎসাহ ও সহদ াবগতা বেওয়া। 

২. পারফরমযান্সবভবিক বরাদদ্দর বযবস্থা বিদক  াচাই কদর আরও উন্নত করা। 

ইউবপর বাবষ্ক মূলযায়দনর মািযদম উভয় লেযই পরস্পদরর সদে  বনষ্ঠভাদব  ুি। এ মূলযায়দন প্রথমত ইউবপ 

গভন্যাদন্সর গুরুত্বপণূ্ বেকগুদলাদত নজর বেওয়া হয় এবাং বিতীয়ত বাস্তবায়ন এবাং/অ্থবা প্রবতদ াবগতা ও 

পুরস্কাদরর মািযদম ইউবপগুদলার উন্নততর পারফরমযান্স বনবিত করদত চায়। 

লেয পরূদণর জনয ইউবপবজবপর রদয়দছ দুবি বকৌশল বা মািযম: 

বিক্সি বক্স ১.২: ইউবপবজবপর সুবনবে্ষ্ট লেয  

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেযমাো (এমবিবজ  

পূরদণর লদেয অ্াংশগ্র্হণমূলক স্থানীয়  

উন্নয়ন এবগদয় বনদত ইউবপ ও অ্নয 

বেকদহাল্ডারদের সেমতা বাড়াদনা 

ইউবপবজবপর সাববক্ লেয। আর এর 

সুবনবে্ষ্ট লেয হদে ইউবনয়ন পবরষেগুদলার 

গঠনগত ও প্রাবতষ্ঠাবনক সেমতা ও 

জবাববেবহ বাড়াদত নতুন বকৌশল প্রণয়ন ও 

তার মূলযায়ন করা। এর আদরকবি লেয 

হদে কা ্কর, েে ও জবাববেবহমূলকভাদব 
েবরদ্রদের জনয কলযাণমুখী অ্বকাঠাদমা ও 

বসবা সরবরাহ করদত নাগবরকদের 

অ্াংশগ্র্হণ বাড়াদনা। ইউবপবজবপর লেয 

বতনবি মূল অ্জ্ন। এগুদলা হদে: 
১. ইউবনয়ন পবরষদের শবিশালী গণতাবন্ত্রক 

গভন্যান্স। নাগবরকদের অ্াংশগ্র্হণ, ববি্ত 
জবাববেবহ ও েেতার মািযদম তা অ্বজ্ত 

হদব। 
২. ইউবনয়ন পবরষদের েবরদ্রমুখী ও 

এমবিবজমুখী পবরকল্পনা এবাং বসবা 

সরবরাহ কা ্িদমর অ্থ্ায়দন নতুনদত্বর 

প্রবত্ন। 
৩. কা ্কর নীবত প ্াদলাচনা, নজরোবর ও 
বশো গ্র্হদণর জনয জাতীয় সেমতা 

বজারোর করা এবাং স্থানীয়  প ্াদয় 

গভন্যাদন্সর মাদনান্নয়দনর জনয স্থানীয়  

সরকার প্রবতষ্ঠাদনর সেমতা বিবদ্ধ। 



১. ইউবপর গুরুত্বপণূ্ কা ্িদমর বেদে পারফরমযান্স বিবদ্ধর জনয একগুে সেমতা বিবদ্ধ কা ্িম। এর 

মদিয আদছ নতুন নতুন পাইলি প্রকল্প। এগুদলা বথদক অ্দনক বকছু বশখা  াদব। 

২. পারফরমযান্স বরাদ্দ। এদত বরাদদ্দর বকৌশল তুদল িরা হদয়দছ। এবি বাবষক্ পারফরমযান্স মূলযায়দন 

সহায়তা কদর। 

১.৩ এলবজএসবপ-২এর সদে সাংদ াগ 

এলবজএসবপ-২ হদে এমন একবি ্যািফম,্  া বেদশর সব ইউবপদক সহায়তা বেয়। অ্নযবেদক ইউবপবজবপ 
হদে একবি প্রকল্প।  া ইউবপ আইদন উবল্লবখত বযবস্থাগুদলা বকছু বনব্াবচত ইউবপদত পরীোমলূকভাদব 

বাস্তবায়ন কদর। এ জনয কাদজ লাগাদনা হয় বকছু নতুন বকৌশল। এ বকৌশদলর চাবলকাশবি হদে 

পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ।  

ইউবপবজবপ বেদশর ৭বি বজলায় ৫৬৪ বি ইউবপদক সহায়তা কদর। বেদশর অ্নয সব ইউবপর পাশাপাবশ এ 

ইউবপগুদলাও এলবজএসবপ-২-এর অ্ন্তভ্ুি বকছু সচূদকর বভবিদত সরকাদরর বববসক বথাক বরাদ্দ ও 

পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ পাদব। ২৯বি অ্বতবরি সচূকসহ ইউবপর সাবব্ক পারফরমযাদন্সর বভবিদত 

ইউবপবজবপদত রদয়দছ একবি বাড়বত সম্প্রসাবরত পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ। 

এভাদব বেদশর ইউবনয়ন পবরষেগুদলা পারফরমযান্স-সাংিান্ত  ১২বি বমৌবলক সচূদকর বভবিদত 

সরকার/এলবজএসবপ ২ বথদক বকছু পারফরমযান্স বভবিক বরাদ্দ (বপবববজ  বপদয় থাদক। ইউবপবজবপ ৭বি 

বজলার ৫৬৪বি ইউবপদক সমবিতভাদব ১২বি বমৌবলক ও ২৯বি অ্বতবরি সচূদকর বভবিদত তাদের 

পারফরমযাদন্সর ববদবচনায় বাড়বত আবথ্ক সহায়তা বেদয় থাদক। বপবববজ ও ইবপবববজ দুদিাই ২০১২/১৩ 

অ্থ্বছদর শুরু হদয়দছ। 

বববসক বথাক বরাদ্দ (বববববজ  ও পারফরমযান্সবভবিক বরাদদ্দর মদিয আসল পাথক্য হদে, এগুদলা দুইভাদব 
বরাদ্দ বেওয়া হয়। তদব ইউবপগুদলাদত ওই বরাদ্দ বযয় করার পদ্ধবত একইরকম। পারফরমযান্স বরাদদ্দর 

আওতায় পাওয়া তহববদলর পবরকল্পনা ও বহসাব বববসক বথাক বরাদদ্দর তহববদলর পবরকল্পনা ও বহসাব 

দুদিাই একরকম। বববববজ, বপবববজ ও ইউবপবজবপ পারফরমযান্স বরাদ্দ (ইবপবববজ  বমদলই গবঠত হয় 
ইউবপগুদলার জনয েতন্ত্র উন্নয়ন বরাদ্দ। 

আশা করা হদে, ইউবপবজবপর পারফরমযান্স বরাদ্দ বযবস্থা র (সচূকগুদলাসহ  সাংস্কার ও অ্বভজ্ঞতা বথদক 
অ্বজ্ত বশোগুদলা এলবজএসবপ-২-এর মদিয ব াগ করা হদব। 

বচে ১.১ ইউবপবজবপ, এর অ্াংশগুদলা ও এলবজএসবপ-২-এর মদিয সম্পক ্

 

 

 
 
 
 
 
 
 

সব ইউবপর জনয প্রদ াজয 
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বপবববজ 

সম্প্রসাবরত বপবববজ 
অ্বজ্ত বশো বথদক নীবত পাইলি 

সম্প্রসাবরত পারফ্রমযান্স বযসস্থাগুদলা  পদ্ধবত/সেমতা বিবদ্ধ  

৭ বজলার 

সব ইউবপ 

মূলযায়ন/অ্বজ্ত 



 দ্রষ্টবয: বববববজ, বপবববজ ও ইবপবববজ এ বতনবি তহববলবযবস্থা বমদলই ইউবপ েতন্ত্র উন্নয়ন বরাদ্দ। ইউবপ, এলবজএসবপ-২ ও 

ইউবপবজবপ অ্পাদরশনাল মযানুদয়ল অ্নু ায়ী এগুদলাদক একইভাদব বেখা হয়। 

১.৪ উদ্ভাবদনর বচবিত বেেসমূহ 

ইউবপবজবপ দুদিা পরস্পর িু বকৌশদলর (পারফরমযান্স বরাদ্দ ও সেমতা ততবর  মািযদম সশুাসদনর ব  প্রিান 

বেেগুদলাদত কাজ কদর বসগুদলা বনদচ উদল্লখ করা হদলা: 

১. গণতাবন্ত্রক স্থানীয়  গভন্যান্স: এর লেয হদে, ইউবপ আইদন ব সব কাঠাদমা বা পদ্ধবত প্রবতষ্ঠার কথা বলা 

হদয়দছ বসগুদলা স্থাপন ও তা কা ্কর করা বনবিত করা। ব মন স্থায়ী কবমবি ও ওয়াি্ সভার মদতা কাঠাদমা। 

বসদ্ধান্ত গ্র্হদণর ববষয়বি শুিু বচয়ারপারসদনর মদিয সীমাবদ্ধ না বথদক তা  াদত বখালাদমলা ও অ্াংশগ্র্হণমূলক 

হয়, বস লদেয পেদেপ গ্র্হণও বনবিত করদত হয়। এজনয ইউবপ বচয়ারপারসন, সেসযবিন্দ এবাং স্থানীয়  
সািারণ মানুষদকও তাদের অ্বিকার ও োবয়ত্ব এবাং ভূবমকা ও সম্ভাবয কাজ সম্পদক ্জানদত হদব। এ ছাড়া 

স্থানীয়  ব সব সািারণ মানুষ ইউবপর কা ্িদম অ্াংশ বনদত ইেুক, তাদেরদক এজনয সেমতা ও েমতা বেদত 
হদব। সমাদজর বপবছদয় পড়া অ্াংশ এবাং ববিতরা ব ন ভূবমকা রাখার সদু াগ পায়, বস জনযও সবুনবে্ষ্ট পেদেপ 
বনদত হদব।  

২. অ্াংশগ্র্হণমূলক পবরকল্পনা ও বাদজি: ইউবপর জনয েবরদ্রবান্ধব ও বসবা সরবরাহমুখী (শুিু অ্বকাঠাদমা 

নয়  বববনদয়াগ পবরকল্পনার বযবস্থা  রাখা হদয়দছ। ওপদরর পবরকল্পনা মদতা প্রস্তুত  করা হদল এবিও সহস্রাব্দ 

লেযমাো পূরদণ সহায়তা করদব।  

এত বেন প ্ন্ত ইউবপর পবরকল্পনা কা ্িম বলদত অ্দনক বেদেই ববাঝাদতা প্রকল্প বচবিতকরণ ও 

বাছাইদক। অ্দনক বেদে  া হয় ওয়াি্ প ্াদয়। সািারণত ইউবপর পাওয়া তহববল বনদয় ইউবপ প ্াদয় 

পবরকল্পনা হয় না। তা হয় নয়বি ওয়াদি্ (অ্দনক সময়  সমানভাদব ভাগ কদর। ওয়াি্ প ্াদয়র প্রকদল্পর 

বভবিদত। এর সমসযা হদে বড় ইউবপ প ্াদয়র প্রকল্পগুদলা (আন্ত:ওয়াি্ প ্াদয়র  ববদববচত হয় না। 

ওয়াি্গুদলার মদিয সমতার নীবতও অ্নুসিত হয় না। অ্থচ বকাদনা বকাদনা ওয়াি্ বববশ অ্ভাবী। তারা বববশ 

সহায়তা পাওয়ার ব াগয হদত পাদর। প্রদতযক বাদজি পবরকল্পনা ও প্রকদল্পর বেদে একই পদ্ধবত বনদল তা 

এদলাদমদলাভাদব হয়। এ কারদণ তাদত েেতারও অ্ভাব হয়, আবার কা ক্রও হয় না। 

ইউবনয়ন পবরষে আইদনর বদল গবঠত স্থায়ী কবমবি ইউবপ প ্াদয়র পবরকল্পনা চালু করার সদু াগ সিবষ্ট 

কদরদছ। পাুঁচ বছদরর একবি বরাবলাং পবরকল্পনা ও একবি বাবষ্ক পবরকল্পনার কথাও বলা হদয়দছ। ইউবপ 

প ্াদয়র পবরকল্পনা কা ্িদম স্থায়ী  কবমবিগুদলা খাতওয়াবর পবরকল্পনা ততবর করদত পাদর। ওয়াি্ সভা 

একবি পরামশ্ মি ও বাস্তবায়দনর মািযম বহদসদব কাজ কদর। পবরকল্পনার োবয়ত্বপ্রাপ্ত স্থায়ী  কবমবি ইউবপর 

জনয একবি সসুাংহত পবরকল্পনা ততবর করদব। আর ইউবনয়ন পবরষে আদলাচনা কদর চূড়ান্তভাদব পবরকল্পনা 

অ্নুদমােন করদব। ইউবপর পবরকল্পনাবি ততবর ও েেতার সদে প্রকাশ করার পর তা শুিু বববববজ, বপবববজ বা 
ইবপবববজর মদতা বেোিীন বরাদদ্দর আওতািীন কা ্িম বা বববনদয়াগদকই এবগদয় বনদত সাহা য করদব না, 
কাদজর বববনমদয় খাদেযর মদতা অ্স্থায়ী  কম্সূবচদত বরাদ্দকিত সম্পে বযবস্থাপনায়ও সাহা য করদব। ওই 

পবরকল্পনায় থাকদত পাদর একবি ‘োবরদ্রয মযাপ’ অ্থবা েবরদ্র নয়, েবরদ্র ও খুব েবরদ্র- এ বতন বেণীদত 

স্থানীয়  খানাগুদলার তাবলকা। এ পবরকল্পনার বদল ইউবপগুদলা তাদের জনয সম্পে বরাদদ্দর ববষয়বি আরও 

ভাদলাভাদব পবরচালনার বকৌশল বাতদল বেদত পারদব। 

এ ছাড়া স্থায়ী  কবমবিগুদলা ইউবপগুদলাদক বকন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয়  সরকাদরর বেওয়া বসবার মদিয সমিয় 

করদত সহায়তা করদব। এবি পবরকল্পনা প্রবিয়ায় স্থানীয়  এনবজও ও বসববওগুদলাদক আরও পদ্ধবতগতভাদব 

 ুি হদত সহায়তা করদব। এদত পবরকল্পনা হদব আরও বববশ সমবিত।  



৩. ইউবপ আবথ্ক বযবস্থাপনা: ইউবপর মািযদম বযবয়ত আবথ্ক সম্পদের পবরমাণ এখদনা উপদজলা অ্থবা 

সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয় মারফত ইউবপ প ্াদয় ববতরণ করা সামাবজক বনরাপিা অ্দথ্র তুলনায় কম। তার পরও এ 

অ্থ্ ব ন সবঠকভাদব বযয় হয় তা বনবিত করািা জরুবর। ইউবপ  বে তাদের আওতায় থাকা সীবমত অ্দথর্ 

ভাদলা বযবস্থাপনা করদত পাদর, তাহদল তারা আগামীদত আরও বববশ অ্থ্সম্পে পাওয়ার োবব করদত পারদব। 

ইউবপর কম্ীসাংখযা সীবমত। এখাদন একজন মাে সবচব আদছন। অ্েূর ভববষযদত ব াগ হদবন একজন 

কবম্পউিার অ্পাদরির কাম বহসাবরেক। এ কারদণ ইউবনয়ন পবরষদে খুব উন্নত মাদনর আবথ্ক বযবস্থাপনা 

চালু করা কবঠন। ইউবপ প ্াদয় বলনদেনও এখদনা ববশ সীবমত। তদব ব দহতু কালিদম ইউবপর আবথক্ 

বলনদেন বাড়ার সম্ভাবনা রদয়দছ, বসদহতু তাদেরদক আবথক্ বযবস্থাপনা ও বহসাবরেদণর বকছু বমৌবলক ববষয় 

বমদন চলদত হদব। এর মদিয রদয়দছ সময়মত বহসাবরেণ, সাংবিষ্ট কাগজপে সাংরেণ, মাবসক বযাাংক 
বলনদেন বমলাদনা, আয়-বযয় বাদজি প ্াদলাচনার সবুবিাদথ্ বলজার খাতা রাখা ইতযাবে। ইউবপবজবপ এসব 

বমৌবলক শত্ বমদন চলায় উৎসাহ বেদব। একই সদে ৭বি বনি্াবরত বজলায় সেমতা বিবদ্ধর কাদজও সহায়তা 

বেদব। এ ছাড়া প্রকল্পবি এলবজবি, বজলা, উপদজলা ও ইউবপগুদলাদক ইউবপর আবথ্ক বযবস্থাপনার েেতা 

বাড়াদত সাহা য করদব। এ জনয বহসাবরেদণর প্রবমত চাি্, অ্বভন্ন িরদনর বলজার ও বাদজি ততবরর পদ্ধবত 
চালু ও তা বমদন চলার বযবস্থা  করা হদব। 

৪. রাজে আহরণ: ইউবনয়ন পবরষেগুদলা (ইউবপ  বত্মাদন উপদজলার সদে ভাগাভাবগসহ বববভন্ন উৎস বথদক 

রাজে আহরণ কদর থাদক।  বেও বববভন্ন ইউবপর রাজে আহরদণর সামথ্য বববভন্ন রকম, তার পরও বনজে 
উৎস বথদক আহবরত রাজদের (ওএসআর  প্রকিত পবরমাণ সািারণত খুব অ্ল্প হদয় থাদক। অ্দনক ইউবপর 

বেদেই এই রাজে েতন্ত্র বরাদদ্দর মািযদম পাওয়া তহববদলর একবি েদু্র অ্াংশ মাে। ওএসআদরর পবরমাণ 

এত কম হওয়ার একবি কারণ হদে ইউবপ/স্থানীয়  প ্াদয় রাজে আহরদণর উৎস সীবমত। তদব রাজে আহরণ 

বাড়াদত বনব্াবচত জনপ্রবতবনবিদের অ্েীকাদরর অ্ভাবও এ জনয োয়ী।  

মাবলকানা ও অ্াংশীোবরদত্বর বচতনা বথদক ইউবপগুদলার জনয ওএসআর আহরদণর হার বাড়াদনার জনয বচষ্টা 

কদর  াওয়ািা জরুবর। পারফরমযান্স সচূদকর মািযদম ইউবপবজবপ ওএসআর আহরদণ উৎসাহ বেদব। আর এ 

বেদে বহাবল্ডাং িযাক্স অ্নযতম গুরুত্বপণূ্ ও েিশযমান উৎস। ইউবপবজবপ বহাবল্ডাং িযাক্স আহরণ পদ্ধবতর উন্নয়দনও 

সহায়তা করদব।  

৫. ইউবপ কা ্িম ও বাদজি বাস্তবায়ন: ইউবপ আইন ২০০৯ অ্নু ায়ী, ইউবপদক অ্দনক িরদনর োবয়ত্ব 
বেওয়া হদয়দছ। এর মদিয বকছু বািযতামলূক এবাং বাবকগুদলা ঐবেক। বতম্াদন ইউবপগুদলার সব বািযতামলূক 

োবয়ত্ব পালদনর মদতা সম্পে বা বলাকবল বকাদনািাই বনই। আশা করা হদে, ইউবপগুদলা কালিদম বনদজদের 
কা ্িম বজারোদরর মািযদম অ্বপ্ত সব কাজ করদত সেম হদব এবাং তাদের এ খাত বথদক প্রদয়াজন 

অ্নু ায়ী বলাকবল বেওয়া হদব। এ ছাড়া আদগই বলা হদয়দছ, স্থায়ী  কবমবির কা ্িমও এই খাদতর কম্ীদের 

ইউবপর বববভন্ন কম্কাদে িীদর িীদর সম্পিি করদত সহায়তা করদত পাদর। 

ইউবপগুদলাদক সাংবিষ্ট আইদন বনদে্বশত সব কা ্িদম সম্পিি হদত হদব। পাশাপাবশ বকৌশল বা 

পবরকল্পনাগুদলাদক অ্থ্পণূ্ ও কা ্কর করদত ইউবপদকই পবরকল্পনা অ্নুসরণ ও বাস্তবায়ন বনবিত করদত 

হদব। আর তাই ইউবপবজবপ পারফরমযান্স সচূক ও ববদশষ সহায়তা কমক্াকাদের মািযদম বাদজি বাস্তবায়দনর 

ববষদয় মদনাদ াগ বেদব। এর মদিয থাকদব সম্পে বরাদদ্দর বনদে্শনা বেওয়ার বেদে পবরকল্পনা করা ও তা কী 

পবরমাণ বাস্তবাবয়ত হদয়দছ তার মূলযায়ন করা। কাদজর বববনমদয় খাদেযর মদতা অ্নয কম্সূবচও এর মদিয 

থাকদব। চলবত অ্থ্বছদরর পবরকল্পনা ও তার বাস্তবায়দনর বনয়বমত প ্াদলাচনা পরবত্ী বছদরর পবরকল্পনা 

প্রবিয়ার একবি প্রাথবমক িাপ হদত পাদর। 



৬. েেতা ও জবাববেবহতা: স্থানীয়  মানুদষর ইউবপর কা ্িদম সাংবিষ্ট হওয়া, পবরকল্পনা প্রণয়ন প্রবিয়ায় 

 ুি হওয়া ও নজরোবরদত অ্াংশ বনওয়ার সদু াগ পাওয়ার জনয সবাইদক প্রদয়াজনীয় তথয সরবরাহ করা খুব 

গুরুত্বপণূ্। এগুদলা সামাবজক জবাববেবহতা বনবিত করার উপায়। ইউবপর বববভন্ন কা ্িম ও সভা েেতার 

সদে পবরচালনা করা উবচত। ইউবপর তথয প্রকাশ কা ্িদমর ওপর এবি প্রভাব বফদল। ব মন, ইউবনয়ন 
পবরষদের বাদজি সভার তাবরখ বনি্াবরত বেদনর ববশ আদগ বথদক সবাইদক জানাদনা হয়। এমন স্থান  ও সমদয় 

তা আদয়াজন করা হয় ব ন সািারণ মানুষ সহদজ তাদত অ্াংশগ্র্হণ করদত পাদর। এ ছাড়া আগ্র্হীরা ব ন 

পবরকল্পনা ও বাদজদির পাশাপাবশ অ্গ্র্গবত প্রবতদবেন, বববভন্ন বস্কদমর উপকারদভাগীদের তাবলকা, অ্বিি 
প্রবতদবেন ইতযাবে চাইদল বপদত পাদর। এর মদিয বকছু বকছু তথয ইউবপর বনাবিশ ববাদি্ বসুঁদি বেওয়া  ায়। 

অ্নযানয তথয ইউবপ তথযদকদন্দ্র রাখা  ায়। বসখাদন সবস্ািারদণর জনয ওপদরর গুরুত্বপূণ্ কাগজপেগুদলার 

অ্নুবলবপও রাখা ব দত পাদর।  

বাবষ্ক ‘উন্মুি বাদজি সভায়’ শুিু ব  পবরকল্পনা ও বাদজি উপস্থাপন  করা হদব তা-ই নয়, এই সভাদতও 
মানুদষর সদু াগ থাকদব পরামশ্ বেওয়ার। তার বভবিদতই চূড়ান্ত বাদজি প্রণয়ন করদত হদব। এ কা ্িমও 

হদব েেতা ও জবাববেবহতা বনবিত করার একবি গুরুত্বপূণ ্উপায়। 

এর পাশাপাবশ ইউবপবজবপর প্রস্তাদবর মদিয রদয়দছ ইউবপর কম্কাণ্ড সম্পদক্ মানুষদক অ্ববহত করদত সভা 

আদয়াজন করা। বসখাদন স্থানীয় রা বববভন্ন ববষদয় বচয়ারমযান, সেসয ও সবচদবর কাদছ সরাসবর প্রশ্ন করদত 
পারদবন। ইউবপবজবপ তথয অ্বিকার আইন বাস্তবায়দন সহায়তা বেদব। এ ছাড়া কম্কাদের সাফদলযর সচূক ও 

সম্পূরক কা ্িদমর মািযদম ইউবপর কাদজর েেতা এবাং জবাববেবহতা বনবিত করায় ভূবমকা রাখদব। 

১.৫ ইউবপর বভৌদগাবলক পবরবি:  

ইউবপবজবপর আওতা (বনদচর সারবণ ১.১  সাতবি বজলার সব ইউবপদত। ব  ব াগযতার বভবিদত এসব বজলা 

বনব্াবচত করা হদয়দছ তা হদলা:  

 আিবলক ভারসাময,  ার কারদণ সাত ববভাগ বথদক একবি কদর বজলা বনব্াচদনর বসদ্ধান্ত হয়। 

 এলবজএসবপ/এলআইবস কমস্বূচর বকছু িারাবাবহকতা রোর জনয ছয়বি এলবজএসবপ/এলআইবস 

বজলার মদিয দুবিদক (বরগুনা ও বসরাজগঞ্জ  বনব্াবচত করা হদয়দছ। এগুদলাদক ববদবচনা করা হদয়দছ 

‘েবরদ্র’ বজলা বহদসদব। 

 েবরদ্রদের প্রবত পেপাত। একই সদে প্রকদল্পর পাইলি বেকবি ববদবচনায় রাখা ব  কারদণ বকছু ‘কম 
েবরদ্র’ ও জলবায়ু পবরবত্দনর ঝুুঁবকদত থাকা বজলাদকও বনব্াবচত করা হদয়দছ। পারফরমযান্সবভবিক 
বরাদ্দ কীভাদব কা ্করভাদব কাদজ লাগাদনা  ায়, তা ববদিষণ করার সুববিাদথ্ এবি করা হদয়দছ।  

এই প্রকদল্পর মািযদম সাতবি বজলার ৫৬৪বি ইউবপর সব কবিদকই সেমতা সিবষ্টদত সহায়তা বেওয়া হদে। 

পারফরমযান্সবভবিক বরাদদ্দর প্রবিয়াবি এমনভাদব সাজাদনা হদয়দছ ব ন একবি বনবে্ষ্ট বাবষ্ক মূলযায়দনর 

বভবিদত সবদচদয় সফল ৭০% ইউবপ ( ার সাংখযা ৪০০বির মদতা  পরবত্ী বছদরর জনয সমপ্রসাবরত 

পারফরদমন্সবভবিক বরাদ্দ পায়। 

সারবণ ১.১ ইউবপবজবপর িাদগি্ বজলাগুদলা। উপদজলা ও ইউবপর সাংখযাসহ 
 

িবমক  বজলা ববভাগ উপদজলা ইউবপ 

১. বরগুনা ববরশাল ৬ ৪২ 

২. ব্রাহ্মণবাবড়য়া চট্টগ্র্াম ৯ ১০০ 

৩. বকদশারগঞ্জ ঢাকা ১৩ ১০৮ 



িবমক  বজলা ববভাগ উপদজলা ইউবপ 

৪. খুলনা খুলনা ৯ ৬৮ 

৫. বসরাজগঞ্জ রাজশাহী ৯ ৮৩ 

৬. রাংপুর রাংপুর ৮ ৭৬ 

৭. সনুামগঞ্জ বসদলি ১১ ৮৭ 

  বমাি ৬৫ ৫৬৪ 

 
১.৫ প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থা  

পাুঁচ অ্থ্বছর বময়াবে এই প্রকল্প ২০১১-১২ অ্থ্বছদর শুরু হদয় চলদব ২০১৫-১৬ অ্থ্বছর প ্ন্ত। প্রথম 

বছর হদলা শুরুর বছর। এই সমদয় ইউবপর ববসলাইন মলূযায়ন, সেমতা ততবরর বকৌশল এবাং প্রথম বাবষক্ 
পারফরমযান্স মলূযায়দনর ওপর কাজ হদব। সেমতার উন্নয়দন সহদ াবগতা ইউবপবজ প্রকদল্পর পদুরা সময় 

িদরই অ্বযাহত থাকদব। তদব সমপ্রসাবরত পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ (ইবপবববজ  বেওয়া হদব চার বছর িদর, 
 া শুরু হদব ২০১২-১৩ অ্থ্বছদর। এই প্রকদল্পর বমাি বাদজদির পবরমাণ ১৮ েশবমক ৪ বমবলয়ন মাবক্ন 

িলার। এ অ্থ্ বববভন্ন িরদনর সেমতা ততবরর কা ্িদম বযবহূত হদব। এর মদিয রদয়দছ বাবষ্ক ১ েশবমক ৭২ 

বমবলয়ন মাবক্ন িলার বরাদদ্দর বযবস্থা । পুদরা বময়াদের জনয োুঁড়াদব ৬ েশবমক ৮৮ বমবলয়ন িলার।  

ইউবপবজবপর প্রাবতষ্ঠাবনক বা সাাংগঠবনক কাঠাদমা অ্দনকাাংদশই এলবজএসবপ/এলআইবসর সদে সােিশযপণূ্। 

এই প্রকল্পবি বাস্তবায়ন করা হদে স্থানীয়  সরকার ববভাদগর অ্িীদন। একজন জাতীয় কম্সূবচ পবরচালক 

(এনবপবি  এদত বনতিত্ব বেদেন। বতবন এলবজএসবপ-২-এরও জাতীয় কম্সূবচ পবরচালক, কারণ দুবি প্রকল্পই 

বনববড়ভাদব পরস্পর সম্পবক্ত। প্রকদল্পর কা ্িম পবরচালনায় একজন প্রকল্প বযবস্থা পক এনবপবিদক 

সহদ াবগতা কদরন। 

প্রকল্প বযবস্থা পক এনবপবির কাদছ জবাববেবহ করদবন এবাং বতবন প্রকল্প পষ্দের কাদছ প্রবতদবেন উপস্থাপন  

করদবন। প্রকল্প পষদ্ের সভাপবত বহদসদব থাকদবন এনবপবি, তার সদে ইউবপ অ্যাদসাবসদয়শদনর দুজন, 
এলবজবি (দুজন প্রবতবনবি , ইউএনবিবপ এবাং ইউএনবসবিএফ (একজন কদর প্রবতবনবি , উপকারদভাগী 
ইউবপর দুজন প্রবতবনবি, একজন উপদজলা প্রবতবনবি এবাং একবি স্থানীয়  সরকার প্রবতষ্ঠাদনর একজন 
প্রবতবনবি। এর বাইদর এই প্রকদল্প একবি বেয়াবরাং কবমবি থাকদব,  ার সভাপবত হদবন এলবজবির সবচব। 
সাংবিষ্ট সব মন্ত্রণালয় বথদক রাখা হদব সেসয। বেয়াবরাং কবমবি বিহির আকাদর নীবতগত বনদে্শনা বেয় এবাং 

প্রকদল্পর সদে সাংবিষ্ট সরকাবর কা ্িদমর মদিয প্রদয়াজনীয় সমিয় বনবিত কদর। অ্নযবেদক প্রকল্প পষ্ে 

প্রকদল্পর পবরচালনাগত ববষয়গুদলা বনদয় কাজ কদর,  ার মদিয বাবষ্ক পবরকল্পনা ও অ্গ্র্গবত প্রবতদবেদনর 

মদতা অ্নয বকছু ববষয় সম্পিি।  

জাতীয় প ্াদয় একবি বছাি কাবরগবর পরামশ্ক েল কম্সূবচ বাস্তবায়ন ও তোরদকর ববষদয় এনবপবি ও প্রকল্প 

বযবস্থা পকদক সহায়তা বেয়। আর বজলা প ্াদয় সহায়ক কাঠাদমাগুদলার ববনযাস এলবজএসবপ/বববববজর 

অ্নুরূপ। বজলা প্রশাসদকর (বিবস  তত্ত্বাবিাদন বিপুবি বিদরক্টর বলাকাল গভন্দমন্ট (বিবিএলবজ  হদবন প্রিান 

বযবি, ব বন ইউবনয়ন পবরষদের েতন্ত্র বববববজ/ইবপবববজ বরাদদ্দর সদবা্িম বযবহার বনবিত করার ববষদয় 
সহায়তা বেদবন ও তোরক করদবন। বিবসদক প্রিান এবাং বিবিএলবজদক সেসযসবচব কদর গবঠত বজলা সমিয় 

কবমবি (বিবসবস  প্রবত বসবমোদর প্রকল্প বাস্তবায়দনর অ্গ্র্গবত প ্াদলাচনা করদব। স্থানীয়  সরকার ববভাগ 

এলবজএসবপ-২ এর জনয ব  প্রাবতষ্ঠাবনক বযবস্থাপনা অ্নুসরণ কদরদছ, ইউবপবজবপ সেমতা উন্নয়ন কম্কাে 
পবরচালনা ও ইউবপদত গ্র্যান্ট বরাদদ্দর বেদে তা বযবহার করদছ। এলবজএসবপ-২-এর আওতায় বকছু বমৌবলক 

সহায়তা বেওয়া হদে। এর বাইদরও ইউবপবজবপর অ্িীদন সেমতা ততবরর কা ্িম বনওয়া হদব। এদত বাড়বত 

কাবরগবর ও প্রাবতষ্ঠাবনক সহদ াবগতা বেওয়া হদব। গ্র্যান্ট বরাদদ্দর বেদে একই বযবস্থাপনা ও বকৌশল অ্নুসরণ 



করা হদব কারণ, সমপ্রসাবরত পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ (ইবপবববজ  হদে এলবজএসবপ-২-এর আওতািীন 

বববববজ ও বপবববজর সদেই অ্বতবরি সাংদ াজন। বথাক বরাদ্দ সমিয় কবমবি, ওয়াি্ কবমবি ও ইউবপ 
ফযাবসবলদিশন েদলর বেদেও একই বযবস্থাপনা ববনযাস প্রদ াজয হদব। 

 ২. ইউবনয়ন পবরষদের উন্নততর গভনয্াদন্সর জনয সেমতা গদড় বতালা 

 ২.১ উদদ্দশয ও ব ৌবিক বভবি 

ইউবনয়ন পবরষদের েমতা ও কা ্াববলর ববষয়বি ইউবনয়ন পবরষে আইন, ২০০৯-এ বণ্না করা হদয়দছ। 

প্রদয়াজনীয় সেমতার উন্নয়দনর মািযদম ইউবনয়ন পবরষেগুদলাদত ইউবপ আইদনর পণূ্ বাস্তবায়ন ইউবপবজবপর 

অ্নযতম অ্গ্র্াবিকারমূলক লেয। এ বেদে বনদম্নাি কাঠাদমা ও কা ্াববলর ওপর ববদশষ বজার বেওয়া হদয়দছ।  

 ইউবপ সভা 

 েযাবোং কবমবি 

 ওয়াি্ সভা 

 নারী উন্নয়ন বফারাম 

 পবরকল্পনা ও বাদজি 

 আবথ্ক বযবস্থাপনা 

 রাজে সাংগ্র্হ 

 েেতা ও তথয প্রকাশ 

ইউবপদত পারফরমযান্স বরাদ্দ বেওয়ার মূল লেয হল সাংবিষ্ট ইউবপর পারফরমযান্স উন্নয়দন উৎসাহ বজাগাদনা। 

পরবত্ী বসকশদন পারফরমযান্স বরাদদ্দর পদ্ধবতর ববস্তাবরত বণ্না থাকদব। ইউবনয়ন পবরষে মযানদুয়দল এ-

সাংিান্ত কা ্াববল ও প্রবিয়া ববস্তাবরতভাদব বণ্না করা হদয়দছ। এ বসকশদন ইউবপবজবপর সহায়তায় 

পবরচাবলত হদব এমন কদয়কবি গুরুত্বপূণ্ পেদেদপর বণ্না করা হদয়দছ। এগুদলা ওপদরর আিবি বেদের সদে 

সম্পবক্ত।  
 
২.২ ইউবনয়ন পবরষে প া্দয় বািযতামূলক কা ্িম ও সভা  

ইউবপ আইন, ২০০৯-এ বািযতামলূক কা ্িদমর ববষদয় স্পষ্ট বনদে্শনা রদয়দছ। এর মিযকার কদয়কবি 

গুরুত্বপণূ্ কাজ ইউবপবজবপর আওতায় বাস-বায়দনর জনয ববদছ বনওয়া হদয়দছ। এগুদলা বনদচ তুদল িরা হদলা: 

ক. ইউবপ আইদনর সদে সম্পবক্ত বববিমালা বাস্তবায়ন করা: বববিমালার বভবিদতই ইউবপ আইদন উবল্লবখত 

কা ্িম চালু করা হদব। ইউবপবজবপ এ সাংিান্ত বববিমালাসমূহ চূড়ান্ত ও অ্নুদমােন করাদত এলবজবিদক 

প্রদয়াজনীয় তথয ও বকৌশলপে বেদয় সহদ াবগতা করদব। এিা একিা নীবতগত প ্াদয়র সহদ াবগতা কা ্িম। 

ইউবপবজবপ এলবজবির সদে  বনষ্ঠ সহদ াবগতার মািযদম তা বাস্তবায়ন করদব। 

খ. ইউবনয়ন পবরষদের বািযতামূলক সভা: ইউবনয়ন পবরষদের সেসযদের সািারণ সভাই ইউবপর নীবত 

বনি্ারণী পষ্ে। এই সভা আহ্বান ও পবরচালনার পদ্ধবতগুদলা ইউবনয়ন পবরষে মযানদুয়দল (দসকশন ২.৪.১  

সবুনবে্ষ্টভাদব উদল্লখ করা হদয়দছ। ইউবপবজবপ বািযতামলূক সভার প্রস্তুবত   গ্র্হণ ও তা অ্নুষ্ঠাদনর জনয 

ইউবপদক সহায়তা করদত বচকবলে ও সহজ বনদে্শনা ততবর কদর বেদব। এ ছাড়া ব খাদন প্রদয়াজন বসখাদন 

বজলা ফযাবসবলদিিদরর মািযদম ইউবনয়ন পবরষেদক সহায়তা করদব। 



গ. পাুঁচ বছর বময়াবে বা বাবষ্ক বস্কম শনাি করা: জাতীয় উন্নয়ন পবরকল্পনার আওতায় গিহীত কা ্িদমর 

সম্পূরক হদত পাদর এমন নানাববি প্রদয়াজন ও বস্কম শনাদির েমতা আদছ ইউবনয়ন পবরষদের। ইউবপ 

মযানদুয়দল (৪.১.১  এর পবরবি ও কা ্পদ্ধবত বনদয় আদলাচনা করা হদয়দছ। এসব বেদে সহায়তার জনয 

ইউবপবজবপ বচকবলে ও সহজ বনদে্শনা বেদব। 

 . ইউবনয়ন পবরষে কতি্ক প্রদেয় বববভন্ন বসবা: ইউবপ আইদনর ৪৭ নাং বসকশন এবাং ইউবপ মযানদুয়দলর 

২.৪.৫ নাং বসকশদন ইউবনয়ন পবরষদের কা ্াববল উদল্লখ করা হদয়দছ। ইউবপ আইদনর বিতীয় তফবসদল এর 

কা ্াববলর ববশে বণ্না রদয়দছ। বিতীয় তফবসদলর একবি বিহৎ অ্াংশজদুড়ই রদয়দছ ইউবনয়ন পবরষদের প্রদেয় 

বসবার বববরণ। বমািা োদগ এগুদলাদক বলা হদয়দছ জনকলযাণমলূক বসবা। এ ববষদয় ইউবপবজবপ ইউবনয়ন 

পবরষে ও স্থায়ী  কবমবিদক তাদের কা ্িদমর মূলযায়দন সহায়তা করদত সহজ বনদেশ্না বেদব। পাশাপাবশ 

ইউবপর উন্নয়ন পবরকল্পনা, বাবষ্ক পবরকল্পনা গ্র্হণ এবাং বাদজি প্রণয়দন ওই সব ববষদয় নজর বেওয়ার জনয 

সদচতনতা ততবরদতও কাজ করদব ইউবপবজবপ।  

ঙ. ওয়াি্ সভা: ওয়াি্ সভা ইউবনয়ন পবরষদের সবদচদয় গুরুত্বপণূ্ প্রবিয়া  া স্থানীয়  মানুষদক সম্পিি কদর। 

ইউবপ মযানুদয়দলর অ্নুদেে ২.৩-এ ওয়াি্ সভার প্রবিয়া ও কা ্াববলর বযাপাদর ববশে বনদে্শনা রদয়দছ। 

ইউবপবজবপ ওয়াি্ সভার সদে সাংবিষ্ট বািযতামূলক কাজগুদলার ববষদয় ইউবনয়ন পবরষদের সেসযদের 

বচকবলে ও সহজ বনদে্শনা বেদয় সহায়তা করদব। ওই সব কাদজর মদিয রদয়দছ ওয়াি্ সভা গঠন, বনি্াবরত 
সভা আহ্বান এবাং েবরদ্রবান্ধব পবরকল্পনা ও িন্দ্ব বনরসদনর মদতা ববষদয় নজর বেওয়া। বনব্াবচত ইউবপ 

সেসযদের জনয কম্শালা আদয়াজন এবাং বযাপক প্রচারণার মািযদম ওয়াি্ সভার কা ্িম ববষদয় সেমতাও 

বাড়াদত হদব।  

চ. স্থায়ী  কবমবিদক শবিশালী করা: স্থায়ী  কবমবি হদে এমন বযবস্থা   ার মািযদম ইউবপগুদলা স্থানীয়  

সরকাদরর হাদত বছদড় বেওয়া ১৩বি মূল োবয়ত্ব পালদন সদচষ্ট হয়। ইউবপ মযানদুয়দলর ২.৪.৩ নাং বসকশদন 

স্থায়ী  কবমবি গঠন ও তাদের বনয়বমত কাদজর পদ্ধবতর বণ্না করা হদয়দছ। ইউবপবজবপ বববভন্ন বািযতামূলক 

কাজ, বনি্াবরত সভা পবরচালনা ও অ্নযানয কাদজর ববষদয় স্থায়ী  কবমবিদক বচকবলে ও সহজ বনদে্শনা বেদয় 
সহায়তা করদব। কাদজর পবরবি ও পদ্ধবতর বেদে বনব্াবচত বকছু স্থায়ী  কবমবির সভাপবতর সেমতাও বাড়াদনা 

হদব। এবি বািযতামলূক কাজগুদলা করদত কা ্করভাদব বযবহার করা  াদব। 

ছ. নারী উন্নয়ন বফারামদক বজারোর করা: উপদজলা প ্াদয়র নারী উন্নয়ন বফারাম ইউবপর নারী সেসযদের 

জনয এমন একবি ্যািফম্  া বববভন্ন গুরুত্বপূণ্ কা ্িম বাস্তবায়দন তাদের েেতা বাড়াদত সহায়তা কদর। 

এসব কাদজর মদিয রদয়দছ ওয়াি্ সভা ও স্থায়ী  কবমবিদত কা ্কর অ্াংশগ্র্হণ, োস্থয , বশো ও এ িরদনর 
বসবা কা ্িম পবরকল্পনায় নারীদের অ্গ্র্াবিকাদরর ববষয়বিদত বজার বেওয়া, নারীর প্রবত সবহাংসতা হ্রাস এবাং 
বজোর বাদজি মবনিবরাং করা। প্রকদল্পর আওতািীন সব বজলায় নারী উন্নয়ন বফারাম গঠদন ইউবপবজবপ 

সহায়তা করদব। এ ছাড়া নারী উন্নয়ন বফারাম সেসযদের তাদের কা ্িম পালদনর সবুবিাদথ্ সহজ বনদে্শনা 

বেওয়া হদব। এসব কাদজর বযাপাদর তাদের িারণাও বেওয়া হদব। ইউদজিবজবপর সদে এর সমিয় করা হদব। 

জ. ইউবনয়ন পবরষে কতি্ক তথযপ্রকাশ ও েেতা: ইউবপ আইদন বনয়বমতভাদব এবাং এলাকাবাসীর 

অ্নুদরািিদম সমদয় সমদয় উভয়ভাদবই তথয প্রকাদশর বযবস্থা  রাখা হদয়দছ। বসকশন ৫০(৩  ও বসকশন 

৭৮-৮০ এ তা করা হদয়দছ। এলবজএসবপ-২-এর অ্পাদরশন মযানদুয়দল ববণ্ত বববভন্ন বযবস্থা র মািযদম এ 

বেকগুদলা আরও বজারোর করা হদয়দছ। এদত বস্কম, িয় ও বাস্তবায়দনর ববষদয় তথয প্রকাদশর বযাপাদর 

সবুনবে্ষ্ট শত্ বনবে্ষ্ট করা হদয়দছ (দসকশন ৫.৪.১ । ইউবপবজবপ বববভন্ন সদু াগ-সবুবিা ও োবয়দত্বর ববষদয় 

এলাকাবাসীর মদিয সদচতনতা সিবষ্ট করদত ইউবনয়ন পবরষেগুদলাদক সহজ বনদে্শনা এবাং সহকম্ীদের মদিয 

পারস্পবরক ব াগাদ াদগ সহায়ক ভূবমকা পালন করদব। এ ছাড়া সম্পদের প্রাপযতা ও বযবহাদরর ববষদয় 

সবিয়ভাদব তথয প্রকাদশর লদেয বববভন্ন উপকরণ ততবরদত সাহা য করদব। 



 
২.৩ বািযতামলূক কাজ ও পারফরমযান্স  াচাই: প্রকদল্পর সাতবি বজলার সব ইউবনয়ন পবরষদে সাবব্ক বসবা 

বেওয়া ইউবপবজবপর লেয। পারফরমযান্স  াচাইদয়র জনয ব  জরুবর কা ্িম হাদত বনওয়া হদে তার ওপর 

বাড়বত গুরুত্ব বেওয়া হদব। ওই সব বেদে পারফরমযান্স উন্নত হদল ইউবপগুদলা পারফরমযান্সবভবিক অ্নুোন 

ও সম্প্রসাবরত পারফরমযান্সবভবিক অ্নুোন দুদিাই আরও বববশ কদর পাদব। পরবত্ী বসকশদন এবি 

ববস্তাবরতভাদব বণ্না করা হদব। 

৩.  পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ 

 ৩.১ উদদ্দশয এবাং ব ৌবিক বভবি 

ইউবনয়ন পবরষদের কম্কাদে প্রদণােনা বেওয়ার লদেয ইউবপবজবপ কাঠাদমাদত পারফরমযান্সবভবিক বরাদদ্দর 

ববষয়বি সাংদ াজন করা হদয়দছ। এর ফদল উচ্চতর পারফরমযাদন্সর জনয উচ্চতর বরাদ্দ পাওয়া  াদব। ইউবপ 

বচয়ারপারসন, সেসয ও সবচবরা তাদের বনদজর পবরষদের জনয বববশ সম্পে সাংগ্র্দহ আগ্র্হী। আর 

পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ এ বেদে তাদের পারফরমযান্স উন্নয়দন প্রভাবদকর ভূবমকা পালন করদব। বনব্াবচত 

প্রবতবনবিদের জনয প্রদণােনার ববষয়বি হদলা, অ্বিক সম্পেপ্রাবপ্ত রাজননবতকভাদব অ্বিকতর েিশযমান হদব। এ 

ছাড়া ইউবপ সবচবদের মদিয পারফরমযাদন্সর বেদে একবি প্রবতদ াবগতার ববষয় থাদক। কারণ সািারণত 

বকউই এ বেদে খারাপ ফল করদত চায় না। বকান বকান বেদে অ্বিক মদনাদ াগ বেদত হদব পারফরমযান্স 

সচূক তা বচবিত করায় ইউবনয়দনর বযবস্থাপনা কতি্পেদক সহায়তা করদব। একই সদে পারফরমযান্সবভবিক 

বরাদ্দ বযবস্থা র কারদণ পারফরমযান্স বিবদ্ধর জনয ইউবনয়ন পবরষদের বনব্াবচত প্রবতবনবিদের ওপর এলাকার 

মানুদষর চাপ বাড়দব।  বে ইউবনয়ন পবরষদের প্রাপ্ত বরাদ্দ প্রতযাশার বচদয় কম হয়, তাহদল স্থানীয়  মানুষ 
ইউবনয়ন পবরষদের কাদছ প্রশ্ন উত্থাপন বা বযাখযা চাইদত পাদর। তদব এ জনয আদগ তাদেরদক বরাদ্দ সম্পদক ্

সবঠক তথয বপদত হদব। এর ফদল জনগণ এবাং প্রবতবনবিদের জবাববেবহ বনবিত হয়। 

গুরুত্বপণূ্ ববষয় হদে, সব মলূযায়ন পবরমাপক এমনভাদব বনি্ারণ করা হদয়দছ,  াদত একি ুবচষ্টা করদলই সব 
ইউবনয়ন পবরষেই ভাদলা বস্কার করদত সেম হয়। পবরমাপক বা মানেণ্ড এমনভাদব বনি্ারণ করা হদয়দছ  াদত 

সাংবিষ্ট বববিববিান বমদন চলার ববষয়বি উৎসাবহত হয়। কাগদজ-কলদম ইউবপগুদলার এসব বমদন চলার কথা 

থাকদলও বাস-বব সব সময় তা করা হয় না। এর মূল কারণ হদে বববিববিানগুদলা  থা থভাদব কা ্কর করার 

উদেযাগ বনওয়া হয় না বকাংবা এ বযাপাদর  দথষ্ট মদনাদ াগ বেওয়া হয় না। 

পদরর এই বপ্রোপি অ্নু ায়ী পারফরমযান্স বরাদদ্দর ব ৌবিকতা শুিু প্রবতদ াবগতামলূক পবরদবশ সিবষ্টর মদিয 

সীমাবদ্ধ নয়, বরাং এর উদদ্দশয এমন একবি পবরদবশও সিবষ্ট করা, ব খাদন পারফরমযান্স সচূক এবাং এর সদে 
 ুি সশুাসদনর ইসুযগুদলা আরও বববশ বনয়বমতভাদব আদলাবচত হদব। বস বহদসদব পারফরমযান্স সচূক সরকাবর 

অ্দথ্র সুষু্ঠ বযবস্থাপনাসহ সশুাসনববষয়ক ইসুযগুদলা সম্পদক ্সদচতনতা বিবদ্ধর হাবতয়ার বহদসদব ববদববচত।  
 
৩.২ সচূক এবাং বস্কার 

পারফরমযান্স মূলযায়ন বযবস্থায়
1
  অ্ন-ভ্ুি অ্বিকাাংশ পারফরমযান্স সচূক ইউবনয়ন পবরষে আইন ২০০৯ 

বথদক এদসদছ। একই সদে সব সচূক সাংবিষ্ট প্রকদল্পর লেয ও উদদ্দশয এবাং উদ্ভাবদনর মূল বেেগুদলার সদে 

সম্পক্ ুি। আদগর অ্িযাদয় এগুদলা আদলাবচত হদয়দছ। 

                                                           
1
 ইউবপবজবপ পারফরমযান্স অ্যাদসসদমন্ট মযানদুয়ল (বপএএম  বেখুন। পারফরমযান্স মূলযায়ন প্রবিয়া এবাং কীভাদব ফল বযবহার করা হয় বপএএম তার 

একবি সািারণ িারণা বেয়। সারবণ ৩.১ এবাং এই ইউবপবজবপ ওএম এর পবরবশষ্ট-১-এ মূলযায়নকারীরা ব  ছক বযবহার করদবন তা তুদল িরা হদয়দছ। 

এদত আদছ ৪১বি সূচক, এগুদলার বস্কার ও  াচাইদয়র উপায়। 



সচূকগুদলাদক বমাি ছয়বি ববস্তিত বেণীদত ববনযাস করা হদয়দছ (দমািা োদগ বেখদল আদগর অ্িযাদয় বচবিত 

উদ্ভাবদনর মলূ বেেগুদলার অ্নুরূপ  এবাং প্রবতবি বশদরানাদমর আওতায় কদয়কবি কদর সচূক (দমাি ৪১বি  

সবন্নদববশত হদয়দছ। প্রবতবি সচূদকর বেদে রদয়দছ একবি সদব্াচ্চ বস্কার। বমাি সদবা্চ্চ বস্কার ১০০ পদয়ন্ট। 

সারবণ ৩.১ এ এসব সচূক ও বস্কাদরর একবি সারসাংদেপ উদল্লখ করা হদয়দছ।  
 
সারবণ ৩.১ : ইউবপর পারফরমযান্স পবরমাদপর কাঠাদমা

2 

১. ইউবপবজবপ পারফরমযান্স অ্যাদসসদমন্ট মযানুদয়ল (বপএএম  বেখুন। পারফরমযান্স মূলযায়ন প্রবিয়া এবাং 

কীভাদব ফল বযবহার করা হয় বপএএম তার একবি সািারণ িারণা বেয়। সারবণ ৩.১ এবাং এই ইউবপবজবপ 

ওএম এর পবরবশষ্ট-১-এ মূলযায়নকারীরা ব  ছক বযবহার করদবন তা তুদল িরা হদয়দছ। এদত আদছ ৪১বি 

সচূক, এগুদলার বস্কার ও  াচাইদয়র উপায়। 

২. পারফরমযান্স  াচাই প্রবিয়ার একবি বববরণ বপদত বপএএম বেখুন। ৪১বি সচূক, এগুদলার বস্কার ও 
 াচাইদয়র উপায় পাওয়া  াদব পবরবশষ্ট-১-এ। 
 
সচূকগুদলার মদিয ১২বি (সারবণ ৩ এর ওপদরর অ্াংদশ উবল্লবখত  এলবজএসবপ-২-এর অ্িীদন জাতীয় প ্াদয়র 

বপবববজর জনযও সমভাদব প্রদ াজয হদব। তদব ইউবপবজববর অ্িীদন ইবপবববজর বেদে ৪১বি সচূকই পূণ্ভাদব 

প্রদয়াগ করা হদব। সতুরাাং ইউবপবজবপ একগুে বাড়বত পারফরমযান্স সচূদকর কী প্রভাব হয় তা পরীো কদর 

বেখদছ। পরীোয় উিীণ্ সচূকগুদলা হয়দতা আগামী কদয়ক বছদর সারবণর বনদচর স্তর বথদক উচ্চ স্তদর উদঠ 

 াদব।  

সারবণ ৩.১ বথদক বেখা  ায় এলবজএসবপর মদিয পাুঁচবি ববষয় রদয়দছ: 
১. পবরকল্পনা এবাং বাদজি 
২. আবথ্ক ববষয়াবে (খরচ, আবথক্ বযবস্থাপনা, িয় এবাং বরদপাবি্াং  
৩. বনজে উৎস বথদক রাজে আহরণ  
৪. প ্দবেণ, নজরোবর, েেতা ও জবাববেবহতা।  
৫. গণতাবন্ত্রক সুশাসন বযবস্থা   

অ্নযবেদক ইউবপবজবপ উবল্লবখত পাুঁচবি ছাড়াও ষষ্ঠ একবি ববষদয়র ওপর আদলাকপাত কদর  

৬. বাস-বায়ন কিবতত্ব বা পারফরমযান্স/বযদয়র লেযমাো (এমবিবজর জনয   
সারবণ ৩.১-এর বনদচর অ্াংদশ ববণ্ত সচূকসমূহ সুবনবে্ষ্টভাদব ইউবপবজবপর জনয প্রদ াজয। এভাদব ১২বি সূচক 

জাতীয় প ্াদয় প্রদ াজয। এ ছাড়া সম্প্রসাবরত অ্াংদশ রদয়দছ ২৯বি সচূক,  া ৭বি ইউবপবজবপ বজলার 
ইউবপসমূদহর জনয প্রদ াজয। 
  

                                                           
2
 পারফরমযান্স  াচাই প্রবিয়ার একবি বববরণ বপদত বপএএম বেখুন। ৪১বি সূচক, এগুদলার বস্কার ও  াচাইদয়র উপায় 

পাওয়া  াদব পবরবশষ্ট-১-এ। 
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৩.৩ পারফরমযান্স মূলযায়ন বাস-বায়ন: 

প্রবতবছর বসদেম্বর বথদক নদভম্বদরর মদিয আবথ্ক বনরীোসহ বাবষ্ক পারফরমযান্স মলূযায়ন (বা পারফরমযান্স 

বনরীো  পবরচালনা করা হদব। এর আওতায় ববগত অ্থ্বছদর ইউবপর পারফরমযান্স মলূযায়ন করা হদব (একই 

বছদরর ৩০ জুন সমাপ্ত বছর । এ লদেয বনরীো েলদক শবিশালী করদত এমন একজন ‘পারফরমযান্স 
বনরীেক’ সাং ুি করা হদব ব বন উন্নয়ন এবাং সমাজববজ্ঞান ববষদয় পড়াদশানা কদরদছন।  

ইউবপর পারফরমযান্স মলূযায়ন প্রবিয়ার িাপগুদলা বনদচ বেওয়া হদলা: 

১. মূলযায়ন ব াষণা 
২. ইউবনয়ন পবরষদের আত্মমলূযায়ন  
৩. েতন্ত্র বনরদপে েল বেদয় ইউবপর আত্মমূলযায়ন  াচাই করা এবাং প্রদয়াজদন তাদত রেবেল করা  
৪. প্রাথবমক ফলাফল ব াষণা,  া বনদয় আবপল করার সুদ াগ থাকদব 
৫. চূড়ান্ত  ফলাফল ব াষণা এবাং তা বযাপকভাদব প্রচার 

এলবজবিদত একবি ‘ইউবপ পারফরমযান্স মূলযায়ন কবমবি’ গঠন করা হদব,  া উপদরাি কা ্িদম বনদে্শনা 

বেওয়া ও তত্ত্বাবিাদনর কাজ করদব। এই কবমবির সভাপবতত্ব করদবন এনবপবি। সেসয বহদসদব থাকদব 

 ুগ্মসবচব (ইউবপ , স্থানীয় সরকার ববভাগ, বিবজ (এমঅ্যােই ,  ুগ্মসবচব (........ , স্থানীয় সরকার ববভাদগ, 
ইউএনবিবপ, ইউএনবসবিএফ। ইউবপবজবপর প্রদজক্ট মযাদনজার সেসযসবচব বহদসদব োবয়ত্ব পালন করদবন।  

বাইদরর মলূযায়দনর জনয এলবজবি একবি বনরদপে ও োিীন 

বনরীো কাম মূলযায়ন েল বনদয়াগ করদব। এর অ্থা্য়ন হদব 

এলবজএসবপ-২-এর আওতায়। ওই বনরীো েলদক এমনভাদব 

বনদয়াগ বেদত হদব ব ন প্রবতবছর বসদেম্বর মাদসর মদিয তারা মাদঠ 

নামদত পাদরন। এই েল বনব্াচদনর বেদে ববদবচয ববষয়গুদলার মদিয 

থাকদব বনরীেদণর ব াগযতা, বনরদপেতা, স্থানীয়  প্রশাসন ও স্থানীয়  
সরকাদরর কা ্াববল সম্পদক ্অ্বভজ্ঞতা (ববদশষ কদর ইউবপ  এবাং 

সবঠক ও বনভ্রদ াগয বসদ্ধান- গ্র্হদণর ব াগযতা। তাদের সামথ্য এবাং 

কাজ করার সময় ইউবপগুদলার সদে আচরদণর ববষয়বিও ববদবচনায় 

বনওয়া হদব। এ ববষয়বিদক গুরুত্ব বেওয়ার কারণ হদে, ওই মূলযায়ন 
শুিু একবি বস্কাদরর ফলাফলই বেদব না, মূলযায়নবি সাংবিষ্ট ইউবপর 
একবি সবঠক বচে উপস্থাপন  করদব,  া বথদক বশদখ তারা ভববষযদত 
কাদজর উন্নয়ন  িাদত পারদব। এলবজবি/ইউবপবজবপ বাইদরর 

বনরীো েলদক মাদঠ নামার আদগ কাদজর সদে পবরচয় কবরদয় বেদত 

বতন বেদনর একবি প্রবশেণ বেদব। 

বাইদরর বনরীো েল বেদয় মূলযায়দনর কমপদে বতন সপ্তাহ আদগ ইউবপগুদলাদক এ ববষদয় অ্ববহত কদর 

তাদেরদক পারফরমযান্স মূলযায়ন মযানদুয়ল (বপএএম  সরবরাহ করদত হদব। এ সময় ইউবপগুদলা বনদজদের 

অ্ভযন্তরীণ প্রস্তুবত  মূলক মূলযায়ন বহদসদব একবি আত্মমলূযায়ন করদব। এই ‘প্রস্তুবত  মূলক মলূযায়ন’ 
ইউবপগুদলাদক আনষু্ঠাবনক মূলযায়দনর জনয ততবর হদত সহায়তা করদব। এবি আনষু্ঠাবনক মূলযায়নদক েে কদর 

তুলদব। একই সদে আত্মমূলযায়দনর সময় পারস্পবরক আদলাচনার ফদল ইউবপগুদলা অ্দনক বকছু বশখদব এবাং 

পারফরমযাদন্সর বববভন্ন  ািবত বচবিত হদব। এদত এমন বকছু ত্রুবি ববর হদয় আসদত পাদর,  া হয়দতা 
আনষু্ঠাবনক মূলযায়দনর আদগই সাংদশািন করা েরকার হদব।  

বিক্সি বক্স ৩.১ : এলবজবি পারফরমযান্স 

 াচাই কবমবির কাজ 

 বাইদরর মূলযায়ন েদলর সেসযদের 

বাছাই ও বনদয়াগ 

 মূলযায়দনর বকৌশল বাবষ্ক বভবিদত  াচাই 
ও অ্নুদমােন (আদগর বছদরর মূলযায়ন 

প ্াদলাচনার পর  

 মূলযায়ন কাদজর ব াষণা বেওয়া ও তা 
প ্দবেণ করা 

 ফলাফল গ্র্হণ ও প ্াদলাচনা করা 

 ফলাফল প্রচার করা 

 আবপদলর ববষদয় বযবস্থা  বনওয়া 

 চূড়ান্ত  পারফরমযান্স মূলযায়ন ফলাফল 
বনবিত করা এবাং তার বভবিদত অ্নুোন 

বরাদ্দ বনবিত করা 

 প ্াদলাচনা মযানুদয়ল হালনাগাে করা 
 



৩.৪ মূলযায়দনর ফলাফল ব াষণা ও আবপদলর সম্ভাবনা 

পারফরমযান্স মলূযায়নকারী েলগুদলা ফলাফল জমা বেওয়ার পর এলবজবি একবি মলূযায়ন কবমবির মািযদম 

‘গুণগত মাদনর বনিয়তা’ প ্াদলাচনা করদব। এর আওতায় হয়দতা তেবচয়দনর বভবিদত কদয়কবি ইউবপর 

বেদে পারফরমযান্স মূলযায়নকারী েলগুদলার কাজ  াচাই করা হদব। ওই কবমবি মূলযায়দনর ফলাফদলর 

ভুলত্রুবি বা বাে পড়া ববষয় বচবিত করদব। পারফরমযান্স মূলযায়নকারী েলগুদলার সদে আদলাচনা কদর তা 

বঠক করা হদব। 

কবমবি  বে মূলযায়ন েদলর কাদজ সন'ষ্ট হয়, তাহদল ওই ফলাফল প্রবতদবেনগুদলা অ্নুদমােন করদব। তখন 
এনবপবি আনষু্ঠাবনকভাদব ফলাফলগুদলা প্রকাশ করদবন। বকাদনা কারদণ  বে মূলযায়ন কবমবি পারফরমযান্স 

মূলযায়নকারী েলগুদলার বসদ্ধাদন-র বযাপাদর একমত না হয়, তাহদল এনবপবি এ বযাপাদর চূড়ান্ত  বসদ্ধান- 

বনদবন। 

মূলযায়দনর ফলাফল বযাপকভাদব প্রচার করদত হদব। সব ইউবপর বনাবিশ ববাদি ্ তা িাঙাদনা উবচত। 

নীবতগতভাদব প্রবতবছদরর জানুয়াবর মাদসর মদিয তা করদত হদব। 

বকাদনা ইউবপ প্রাথবমক মূলযায়দনর ফলাফদলর সদে একমত 

না হদল তারা বজলা অ্বভদ াগ কবমবির কাদছ আবপল করদত 

পারদব। বজলা অ্বভদ াগ কবমবিদত বজলা প্রশাসক (বা বজলা 

প্রশাসদকর মদনানীত বযবি  বচয়ারমযান হদবন। এদত দুজন 

সেসয থাকদবন- বিবিএলবজ এবাং বিবসর মদনানীত সশুীল 

সমাদজর একজন প্রবতবনবি। 

মূলযায়দনর ফল আনষু্ঠাবনকভাদব প্রকাশ করার ১০ বেদনর 

মদিয আবপল করদত হদব। কবমবি তা প ্াদলাচনা ও খবতদয় 

বেখার জনয ১৫ বেন সময় পাদব। এরপর সপুাবরশসহ 

এলবজবি বরাবর পাবঠদয় বেদব। সাংবিষ্ট ইউবপদকও এর কবপ 

বেদত হদব। 

এলবজবির গবঠত মলূযায়ন কবমবি অ্বভদ াগ ( বে পায়  

প ্াদলাচনা করদব এবাং ব সব ববষয় উদঠ আসদব তা বনদয় 

একবি তবঠক করদব। এর ওপর চূড়ান্ত  বসদ্ধান- বেদবন 

এনবপবি। আবপল আদবেন সবদ্শষ বিদসম্বদরর মদিয বনষ্পবি 

করদত হদব। এলবজবি/এনবপবি জাতীয় ও স্থানীয় /আিবলক 

সাংবােপদে বরাদদ্দর পবরমাণসহ (বনদচ উবল্লবখত পদ্ধবতদত 

বহসাব করা  চূড়ান্ত  ফলাফল প্রকাশ করদব। পুরস্কার ববতরণী 

অ্নুষ্ঠাদনর মািযদম ফলাফল ব াষণা করা ব দত পাদর।  

অ্নযবেদক ইউবপগুদলা তাদের মূলযায়দনর ফলাফল ও প্রাপ্ত বরাদদ্দর তথয প্রকাশ করদব। বনাবিশ ববাদি্ ববজ্ঞবপ্ত 

বেদয় বা ইউবপ প্রােদণ জনসভার আদয়াজন কদর তা করা ব দত পাদর। 

বনদচর কাঠাদমা বযবহার কদর এলবজবির প্রকাশ করা ফলাফদলর মািযদম প্রকিত বরাদদ্দর ওপর ইউবপর 

পারফরমযাদন্সর প্রভাব ববাঝা  াদব। আশা করা হয়, ইউবপগুদলাও একই কাঠাদমাদত তথয প্রকাশ করদব।  

৩.৫: পারফরমযান্স  াচাই ও বরাদ্দ বহসাদবর জনয সেমতা  

বিক্সি বক্স ৩.২: পারফরমযান্স মলূযায়ন প্রবিয়ার 

বাবষক্ কযাদলোর 

 এবপ্রল: এনবপবি/এলবজবি বপএদমর সদে 
আদলাচনা কদর মূলযায়নকারী েল বনদয়াগ 

প্রবিয়া শুরু করদব। জলুাই মাদসর মদিয 

তা বশষ করদত হদব।  

 আগে: এলবজইবি/এনবপবি ইউবপগুদলার 

কাদছ পারফরমযান্স মূলযায়ন কা ্িদমর 

ব াষণা করদব। তখন আদগ তারা বনদজরা 

বনদজদের পারফরমযান্স মূলযায়ন করদব 

এবাং েলদক প্রবশেণ বেদব।  

 বসদেম্বর/অ্দক্টাবর: বাইদরর মূলযায়নকারী 

মাদঠ নামদব। অ্দক্টাবর বশষ হওয়ার আদগই 

তারা প্রবতদবেন জমা বেদব।  

 ৩০ নদভম্বর: মূলযায়ন ফলাফল (দস্কার  
ব াষণা করা হদব।  

 ৩১ বিদসম্বর: আবপদলর সময় বশষ হদব।  

 জানুয়াবর: বরাদদ্দর আনুষ্ঠাবনক ব াষণা 

(দফব্রুয়াবরদত সরবরাহ । 
(দ্রষ্টবয: প্রথম এক বা দুই বছর বববভন্ন পেদেপ 

ববলবম্বত হদত পাদর এবাং বযবতিমী বকছু বযবস্থা  

গ্র্হণ করদত হদত পাদর । 
 



পারফরমযান্স কমব্দমদন্টর আওতায় ব াগয ইউবপগুদলার প্রাপয বরাদদ্দর পবরমাণ বহসাব করার জনয 

পারফরমযান্স মলূযায়দনর বস্কার বযবহার করা হদব।  

সবাই  াদত পারফরমযান্স বস্কাদরর গুরুত্ব ববাদঝ বস জনয শুিু সবদচদয় বববশ বস্কার করা ৪০০বি ইউবপদক 

বরাদ্দকমব্দমন্ট বেওয়া হদব। খসড়াভাদব বলা  ায়, ৭০ শতাাংশ ইউবপ তা পাদব। 
বিতীয়ত, ইবপবববজ (বরাদ্দ  বপদত ইউবপগুদলাদক বববববজ পাওয়ার নূযনতম শত্গুদলা পূরণ করদত হদব। এ 
শত্গুদলা হদলা:  

১। বনখুুঁত বনরীো প্রবতদবেন (সব্দশষ বনরীো । 
২। অ্াংশগ্র্হণমলূকভাদব বাবষ্ক পবরকল্পনা প্রণয়ন করা হদয়দছ তার প্রমাণ। বাদজিসহ পবরকল্পনা 

বনদয় উন্মুিভাদব আদলাচনা হদত হদব।  
৩। বনি্াবরত সমদয় ষাণ্মাবসক আবথ্ক ও অ্গ্র্গবতর প্রবতদবেন

3
।  

প্রবতবি বযয় বরাদ্দ ওপদর উদল্লখ করা সবদ্শষ ‘এমবস’র (বমবনমাম কবেশন  সদে সম্পবক্ত। ইউবপগুদলাদক 

অ্বশযই সবদ্শষ অ্গ্র্গবতর প্রবতদবেন োবখল করদত হদব। তা না হদল তহববল হস্তান্তর  স্থবগত  থাকদব। 

সবদচদয় কম বস্কার করা ৩০ শতাাংশ ইউবপগুদলার সমসযা বচবিত করদত ইউবপবজবপর সামথ্য বাড়াদনা 

কা ্িদমর আওতায় উদেযাগ বনওয়া হদব।  বে বেখা  ায়, বচষ্টার অ্ভাদব নয়; বরাং সামদথ্যর অ্ভাদবই 
ইউবপগুদলা বপবছদয় আদছ, তাহদল এ বযাপাদর তাদেরদক সহায়তা বেওয়া হদব।  

* সািারণভাদব এিা বকাদনা সমসযা হওয়ার কথা নয়। কারণ, ইবপবববজ ব দহতু শুিু ভাদলা বস্কার করা 
ইউবপগুদলাই পাদব, তাদের এমবস (বমবনমাম কবেশন  লেযমাোও পরূণ করদত পারার কথা। 

সদব্াচ্চ বস্কার করা ৭০ শতাাংশ ইউবপর (অ্থা্ৎ ৪০০ ইউবপ  প্রাপয বরাদ্দ বহসাব করা হদব তাদের 

পারফরমযান্স বস্কার বহসাব কদর। তদব এ বেদে জনসাংখযার  নত্ব ও আয়তদনর ববষয়গুদলাও ববদবচনায় 

আসদব (বববববজর নমনীয় বনয়ামকগুদলার অ্নুরূপ: বেখুন বিক্সি বক্স ২.৩ । উোহরণ বহসাদব বলা  ায়, সমান 
বস্কার করা ২বি ইউবপর বেদে বববশ জনসাংখযার বা বববশ আয়তদনর ইউবপ বববশ অ্থ্ বরাদ্দ পাদব। 

গদড় প্রবতবি ইউবপ প্রবতবছদরর জনয ৩,৪৪,০০০/- িাকা পারফরমযান্স বরাদ্দ পাদব (তদব মদন রাখদত হদব, 
কখদনা কখদনা এিা পবরবত্ন হদত পাদর। তা হদব পারফরমযান্স বস্কার, আয়তন বা জনসাংখযার পাথদ্কযর 

কারদণ।  
 
৩.৬: অ্বতবরি বরাদ্দ বহদসদব ‘ববি্ত পারফরমযান্স গ্র্যান্টস’  

ইউবপবজবপ পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ হদলা বববববজ ও বপবববজ বরাদদ্দর (এলবজএসবপ-২-এর অ্িীন; বেখুন 
বিক্সি বক্স ৩.৩  পবরপূরক এবাং এ কারদণ ইউবপর েতন্ত্র বরাদদ্দর একবি অ্ববদেেয অ্াংশ।  
বপবববজ এবাং ইবপবববজর পাথক্য হদলা, বপবববজ নূযনতম ১২বি সচূদকর ওপর বভবি কদর বরাদ্দ  বেওয়া হয়, 
আর ইবপবববজ বরাদ্দ হয় ৪১বি সচূদকর একবি ববি্ত গুদের বভবিদত। 

৭বি ইউবপবজবপ বজলায় ববিত্ পারফরমযান্সবভবিক বরাদ্দ (ইবপবববজ  পাদব শুিু ওই ইউবপগুদলা:  
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 সািারণভাদব এিা বকাদনা সমসযা হওয়ার কথা নয়। কারণ, ইবপবববজ ব দহতু শুিু ভাদলা বস্কার করা ইউবপগুদলাই পাদব, তাদের এমবস (বমবনমাম 
কবেশন  
লেযমাোও পূরণ করদত পারার কথা। 



  ারা বববববজর জনয নূযনতম শত্ (বমবনমাম কবেশন বা এমবস  পরূণ করদত বপদরদছ (ওপদর বেখুন । 

বববববজর নূযনতম শত্ পূরদণ বযথ্ ইউবপর জনয বকাদনা বরাদ্দ হদব না।  

 ৭ বজলায় সদব্াচ্চ বস্কার করা ৪০০  ইউবপর (দমাদির ৭০%  মদিয থাকদব। বনদচর ৩০ শতাাংশ বরাদ্দ 

বথদক বাে পড়দব। 

 পিথকভাদব একক ইউবপর জনয ইবপবববজর বহসাব করদত হদব এভাদব: 

 প্রথদমই সচূক-বস্কাদরর বভবিদত বজলা িদর িদর সদব্াচ্চ বস্কার করা ৪০০ ইউবপ (৭০%  বচবিত করা 

হদব। বজলা িদর িদর বাছাইদয়র ফদল প্রবতদ াবগতা হদব সমতার বভবিদত। বকাদনা বজলায় অ্দনক 

বববশ এবাং বকাদনা বজলায় অ্দনক কম ইউবপ বনব্াবচত হওয়ার আশঙ্কা থাকদব না। বববভন্ন অ্িদলর 

মদিয ইউবপগুদলার পবরবস'বত ও সামদথ্যর মদিয তফাত থাকার ববষয়বি ববদবচনায় বনদত হদব। 

 এভাদব বনব্াবচত ইউবপগুদলার জনয বস্কারগুদলা ইউবপ জনসাংখযা ও আয়তদনর সমান-রাদল ববদবচনা 

করা হদব। ব ভাদব বমৌবলক বরাদদ্দর বহসাব করা হয়। এর তুলনামলূক প ্াদলাচনার বভবিদতই 

ইউবপগুদলার বাদজি বরাদ্দ করা হদব। আয়তন ও জনসাংখযা পিথক বকন' একই বস্কার করা 
ইউবপগুদলার বরাদ্দ ব ন একই হাদর বিবদ্ধ পায় তা বনবিত করদতই এ তুলনা করা হয়। 

কাল্পবনক বস্কাদরর বভবিদত ৫বি কাল্পবনক ইউবপর জনয বববববজ ও ইউবপবজবপ/ইবপবববজ এর বহসাব সারবণ 

৩.২ এ বেখাদনা হদলা 

এলবজএসবপ-২-এর আওতায় বাাংলাদেশ সরকার ও ববশ্ববযাাংদকর অ্থ্ায়নপুষ্ট বববসক বথাক গ্র্যান্টস দুই বকবস-

বত বেওয়া হদব। প্রথমবি আগে/দসদেম্বদর এবাং বিতীয়বি বফব্রুয়াবর/মাদচ্। ইউবপবজবপ/ইবপবববজ বেওয়া হদব 

দুই বকবস-বত- এলবজএসবপ/বববববজর বকবস-র সদে একদে বা এক সমদয়।  

এ সবগুদলা তহববল (বববববজ, বপবববজ ও ইবপবববজ  বমদলই হয় ইউবপর বেোিীন উন্নয়ন তহববল। আদগ 

ব মনবি বযাখযা করা হদয়দছ, ইউবপবজবপ বজলার ইউবপগুদলার জনয বনি্াবরত এ তহববদলর চারবি অ্াংশ 
রদয়দছ। ৩.১ নম্বর বচদে এবি বেখাদনা হদলা: 
 
 
 
 



 
ছক: ৩.১ ইউবপ েতন্ত্র উন্নয়ন বরাদদ্দর গঠন 

ইউবপবজবপ ববি্ত 

পারফরমযান্সবভবিক 

বরাদ্দ(ইবপবববজ : 

পারফরমযাদন্সর বভবিদত ইউবপবজবপর ৭ বজলার সদব্াচ্চ বস্কার করা ৭০ শতাাংশ ইউবপর জনয 

অ্বতবরি বরাদ্দ। প্রবত ইউবপ গদড় কমদববশ ২ লাখ ৬৫ হাজার িাকা পাদব। প্রকিত অ্াংক বনভ্র 

করদব ৪১ সূচক বেদয় মূলযায়দনর ফল, জনসাংখযার  নত্ব ও আয়তদনর বভবিদত  

পারফরমযান্সবভবিক 

বরাদ্দ(বপবববজ : 

সদব্াচ্চ বস্কার করা ৭৫ শতাাংশ ইউবপ পারফরমযান্সবভবিক ১২বি বমৌবলক সূচদকর বভবিদত বরাদ্দ 

পাদব। ‘বযােস’ এর মািযদম বরাদ্দ। বেখুন বিক্সি বক্স ২.৩। প্রবত ইউবপ গদড় পায় আড়াই লাখ 

িাকা (২০১২/১৩   

ফম্ুলাবভবিক বথাক গ্র্যান্টস 

(বববববজর ৭৫%  

বমাি বববববজর ৭৫ শতাাংশ বরাদ্দ বেওয়া হদব ইউবপর জনসাংখযার  নত্ব (গুরুত্ব ৯০ শতাাংশ  ও 

আয়তদনর (গুরুত্ব ১০ শতাাংশ  বভবিদত। ২০১১/২০১২ অ্থ্বছদর প্রবতবি ইউবপ গদড় কমদববশ 

গদড় বসায়া আি লাখ িাকা পায়  

বনবে্ষ্ট অ্াংদকর বথাক 

গ্র্যান্টস (বববববজর ২৫%  

বববববজর ২৫ শতাাংশ সব ইউবপর মদিয সমানভাদব ভাগ কদর বেওয়া হদব। ২০১১/১২ অ্থ্বছদর 

প্রবত ইউবপ কমদববশ বপৌদন বতন লাখ িাকা পায় 

 
৩.৭: ববি্ত পারফরমযান্সবভবিক বরাদদ্দর প্রভাব  াচাই ও মূলযায়ন করা। 

বাবষ্ক মূলযায়দনর মািযদম পবরমাপ কদর পারফরমযাদন্সর ব  তুলনামলূক উন্নয়ন বেখা  াদব তা 

বছরওয়াবরভাদব ববদিষণ করা হদব। এদত পিথক সচূকগুদলার প্রভাবও মলূযায়ন করা হদব। ইউবপবজবপ 

বজলাগুদলার ইউবপর পারফরমযান্স ইউবপবজবপর আওতার বাইদর থাকা ইউবপর পারফরমযাদন্সর সদে তুলনা 

করা হদব।  

সমপ্রসাবরত সচূকগুদলা বযবহার বথদক প্রাপ্ত অ্বভজ্ঞতা জাতীয় পারফরমযান্স মলূযায়ন বযবস্থা য় সাং ুি করা 

হদব বদল আশা করা হয়।  
 

বিক্সি বক্স ৩.৩: এলবজএসবপ/বববববজর অ্িীদন বরাদ্দ 

এলবজএসবপ-২-এর অ্িীদন বববববজর জনয প্রথম বছদর প্রবতবি ইউবপ গদড় বাবষ্ক ১১ লাখ িাকা বরাদ্দ পায়। মুদ্রাস্ফীবত 

ববদবচনায় বনদয়  া পদর প্রবতবছর ১২ শতাাংশ হাদর বাদড়। 

প্রবতবি ইউবপ সমান একবি বনবে্ষ্ট পবরমাণ অ্থ্ পাদব। তা হদব সব ইউবপর মদিয সমানভাদব বেওয়া পুদরা বরাদদ্দর ২৫ শতাাংদশর 

বভবিদত (প্রথম বছর তা হদব প্রায় বপৌদন বতন লাখ িাকা।  

বাদজদির বাবক ৭৫ শতাাংশ ব াগয ইউবপর মদিয বরাদ্দ বেওয়া হদব। তা হদব সাংবিষ্ট ইউবপর জনসাংখযার  নত্ব (গুরুত্ব ৯০ 

শতাাংশ  ও আয়তদনর (গুরুত্ব ১০ শতাাংশ  বভবিদত। এই বরাদ্দপাওয়ার ব াগযতা অ্জন্ করদত হদল সাংবিষ্ট ইউবপদক অ্বশযই 

নূযনতম শত্ পূরণ করদত হদব (দিক্সি বেখুন । ব  ইউবপগুদলা নূযনতম শত্ পূরণ করদত পারদব না, বসগুদলা শুিু বনবে্ষ্ট পবরমাণ 
ভাগ পাদব (সব ইউবপর মদিয সমানভাদব বেওয়া পুদরা বরাদদ্দর ২৫ শতাাংদশর বভবিদত  

শুরুর বিতীয় বছর (আবথ্ক বছর ২০১২/১৩  পারফরমযাদন্সর বভবিদত বপবববজ বেওয়া হয়। প্রবতবি বজলার সদব্াচ্চ বস্কার করা ৭৫ 

শতাাংশ ইউবপ তা পাদব। সদব্াচ্চ বস্কার করা ২৫ শতাাংশ ইউবপ তাদের বববববজ বরাদদ্দর ৩০% বাড়বত পাদব; পদরর ২৫% বসরা 
বস্কার করা ইউবপ পাদব বাড়বত ২০% এবাং তিতীয় সদব্াচ্চ বস্কার করা ২৫% ইউবপ পাদব বাড়বত ১০%। সব্বনম্ন বস্কার করা ২৫% 

ইউবপ বপবববজর বকাদনা বরাদ্দ পাদব না।  

বপবববজর জনয বাবষ্ক বনরীো ও পারফরমযান্স মূলযায়দনর সময় ১২বি সূচদকর ববপরীদত পারফরমযাদন্সর বস্কাবরাং করা হদব। 

বপবববজ বরাদ্দবববববজর সদে ২বি পদব্ ছাড় করা হদব। একবি আগদে, অ্নযবি বফব্রুয়াবরদত।  
 



কাল্পবনক বস্কাদরর বভবিদত ৫বি কাল্পবনক ইউবপর জনয বববববজ
4
 ও ইউবপবজবপ/ইবপবববজ এর বহসাব সারবণ 

৩.২ এ বেখাদনা হদলা: 
Calculation flexible part of BBG (75% of total amount) 

UP 

Population Area Relative shares Weighed shares Combined 
relative 
share *) 

Calculated 
amount flexible 

part **) 
No’s (acres) Population Acres 90% 10% 

    Population Acres 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

UP 1 15,000 3,000 10.0% 12.0% 9.0% 1.2% 10.2% 420,750 

UP 2 24,000 4,000 16.0% 16.0% 14.4% 1.6% 16.0% 660,000 

UP 3 30,000 4,500 20.0% 18.0% 18.0% 1.8% 19.8% 816,750 

UP 4 36,000 6,000 24.0% 24.0% 21.6% 2.4% 24.0% 990,000 

UP 5 45,000 7,500 30.0% 30.0% 27.0% 3.0% 30.0% 1,237,500 

TOTAL 150,000 25,000 100.0% 100.0% 90.0% 10.0% 100.0% 4,125,000 

*) Calculated as (6) + (7)  **) Calculated by multiplying the relative share as given in column (8) and the total grant amount. The 
latter is calculated as number of UPs times the set average amount (in this fictive case: 5 UPs * 75% BDT 1,100,000 = BDT 4,125,000. 
The other 25% (BDT 275,000 per UP) is the ‘fixed share ; see below) 

Calculation of the Extended Performance Based Grant (EPBG) 

 

Performance 
Scores 

Weight 
Applied *) 

Weighted 
Score **) 

Relative 
Weighted 

Scores 

Calculated 
Allocation 

***) 

Amount 
if all had 

equal scores **) 

Difference due to 
performance 

Amount % 

 (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 

UP 1 85 10.2% 8.7 16.5% 218,025 135,150 82,875 61.3% 

UP 2 40 16.0% 6.4 12.1% 160,941 212,000 -51,059 -24.1% 

UP 3 40 19.8% 7.9 15.0% 199,165 262,350 -63,185 -24.1% 

UP 4 80 24.0% 19.2 36.4% 482,824 318,000 164,824 51.8% 

UP 5 35 30.0% 10.5 19.9% 264,044 397,500 -133,456 -33.6% 

TOTAL 280 100.0% 53.0 100.0% 1,325,000 1,325,000 0  

*) Same as Column (8)   **) calculated as (10) * (11)  ***) Total flexible part of grant given as 5 UPs * BDT 265,000 = 
BDT 1.325M. Calculated as Column (13) times this total amount. ****) Calculated as column (11) * total amount (same 
as BBG calculations for variable part).    

Calculation of the total BBG grant including performance top up  
 Announced at time of planning Actual releases (assuming all met MCs) 

 BBG Fixed BBG Flexible EPBG Total BBG Fixed BBG Flexible EPBG Total 

 (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

UP 1 275,000 420,750 135,150 830,900 275,000 420,750 218,025 913,775 

UP 2 275,000 660,000 212,000 1,147,000 275,000 660,000 160,941 1,095,941 

UP 3 275,000 816,750 262,350 1,354,100 275,000 816,750 199,165 1,290,915 

UP 4 275,000 990,000 318,000 1,583,000 275,000 990,000 482,824 1,747,824 

UP 5 275,000 1,237,500 397,500 1,910,000 275,000 1,237,500 264,044 1,776,544 

TOTAL 1,375,000 4,125,000 1,325,000 6,825,000 1,375,000 4,125,000 1,325,000 6,825,000 

Presentation of the overall result of the PBG score on the Ps’ allocations  
  Performance based amounts  Total amounts 

 Scores Standard Actual Difference  Standard Actual Difference 

 (10) (20) (24) (24) / (20)  (21) (25) (25) / (21) 

UP 1 85 135,150 218,025 161.3%  830,900 913,775 110.0% 

UP 2 40 212,000 160,941 75.9%  1,147,000 1,095,941 95.5% 

UP 3 40 262,350 199,165 75.9%  1,354,100 1,290,915 95.3% 

UP 4 80 318,000 482,824 151.8%  1,583,000 1,747,824 110.4% 

UP 5 35 397,500 264,044 66.4%  1,910,000 1,776,544 93.0% 

TOTAL  1,325,000 1,325,000 100%  6,825,000 6,825,000 - 

 
 
 
                                                           
4
 Without the PBG under LGSP – the allocation for which are based on a quartile approach (see text)  



৪। ববি্ত পারফরমযান্সবভবিক বরাদদ্দর বাদজি ও পবরকল্পনা চি।  

৪.১ পবরকল্পনা চি 

এই মযানদুয়দলর অ্িযায় ২ এ ব  কা ্িদমর বণ্না করা হদয়দছ তার বাইদর ইউবপ আইন, ২০০৯ এ ইউবপর 
বাবষ্ক ও পিবাবষ্ক পবরকল্পনা ততবরর বেদে ওয়াি্ সভা এবাং স্থায়ী  কবমবির ভূবমকা ও কা ্িদমর ববষদয় 

বেকবনদে্শনা রদয়দছ। ওয়াি্ সভা মূলত পরামশ্ক বহদসদবই কাজ করদব বদল মদন করা হয় (এর অ্নযতম 

কারণ, ওয়াি্ প ্াদয় বসদ্ধান- বাস-বায়দনর জনয বকাদনা কম্দকৌশল আইদন রাখা হয়বন । 

অ্তীদত ইউবপগুদলা মলূত ওয়াি্ প ্াদয় প্রকল্প শনাি করা এবাং বববভন্ন কম্সূবচ, প্রকল্প ও সামাবজক 

বনরাপিা কা ্িদমর সবুবিাদভাগীদের শনাি করায় ভূবমকা বরদখদছ। ইউবপ আইন (এবাং পবরকল্পনা 

বববিমালা  া এখন বাস-বায়নািীন  অ্নু ায়ী ইউবপগুদলা পবরকল্পনা প্রণয়দন আরও বববশ বকৌশলগত ভূবমকা 

রাখদব। আশা করা হয় ইউবপগুদলা অ্াংশগ্র্হণমলূক পবরকল্পনা অ্নুশীলন করদব। এ বেদে একবেদক ওয়াি ্

সভা প ্াদয়র পরামশ্ সভায় উদঠ আসা নাগবরকদের েিবষ্টভবে ও িারণা ববদবচনায় বনওয়া হয় এবাং অ্নযবেদক 

বববভন্ন খাতওয়াবর কবমবির মািযদম োবয়ত্বপ্রাপ্ত ও সম্পবকত্ খাদতর কম্ীদের এদত  ুি করা হয়। আশা করা 

হয় বনব্াবচত ইউবপ সেসযরা স্থায়ী  কবমবিগুদলার কাদজ ওয়াি্ সভার েিবষ্টভবের প্রবতফলন  িাদবন। 

ইউবপবজবপ একবি বযাপক ও অ্াংশগ্র্হণমূলক পবরকল্পনা প্রবিয়া চালু করা এবাং তা সামদন এবগদয় বনদত 

সহায়তা করদছ।   

৪.২ ইউবপবজবপদত পবরকল্পনা প্রবিয়ার ববস্তাবরত  

পবরকল্পনা প্রণয়দনর কাদজ ইউবপদক োথ্সাংবিষ্টদের একবি আনষু্ঠাবনক বনিওয়াদক্র আওতায় আনদত হদব 

 াদত বববভন্ন প ্াদয়র মদিয প্রদয়াজনীয় সহদ াবগতা ও সমিয় বনবিত করা  ায়। এিা করার জনয ইউবপগুদলা 

বববভন্ন সাংগঠন গঠন এবাং কাদজ লাগাদনার মািযদম প্রদয়াজনীয় সহদ াবগতা পাওয়া বনবিত করদত পাদর। এর 

মদিয থাকদব পবরকল্পনা সমিয়ববষয়ক ববদশষ ইউবপ সাব-কবমবি, ৯বি ওয়াি্ সভা, ১৩বি স্থায়ী  কবমবি, 
স্থানীয়  এনবজও/বসববওগুদলা/সশুীল সমাদজর সাংগঠন এবাং ইউবপদত নযস- করা ৭বি মন্ত্রণালদয়র ১১ জন 

কম্কত্া। 

ইউবপর জনয একবি পিবাবষ্ক ও বাবষ্ক উন্নয়ন কম্সূবচর পবরকল্পনা ততবর এবাং অ্নুদমােদনর মািযদম 

কা ্িদমর িারাবাবহকতা শুরু করা ব দত পাদর। এরপর থাকদব পবরকল্পনাবি এবগদয় বনওয়ার জনয সম্পদের 

বরখাবচে ততবর করা, একবি ইউবপ তথযভাণ্ডার সমিয় করা, সম্পে মযাপ ও পবরকল্পনা প্রস্তাদবর জনয 

তথযভাণ্ডার বযবহাদরর মািযদম োথ্সাংবিষ্টদের মদিয তথয আোন-প্রোদনর বযবস্থা  করা ইতযাবে কাজ। সম্ভাবয 

সম্পে ও বাদজদির ববপরীদত এসব পবরকল্পনার মিয বথদক অ্গ্র্াবিকার ববদছ বনদত হদব। সারবস' বহদসদব 
এই প্রবিয়া বথদক চারবি উপকরণ ববর হদয় আসদব: 

১. একবি ইউবপ তথয বই; 
২. সম্পদের বরখাবচে ও এর তাবলকা 
৩. খসড়া পিবাবষ্ক পবরকল্পনা ও বাবষ্ক উন্নয়ন পবরকল্পনা, সদে বাস-বিম্ী বাদজি 
৪. একবি বাস-বিমী্ বাবষক্ বাদজি 

এই চারবি বস' বপদত ব  িাপগুদলা পার হদত হদব, তার সুবনবে্ষ্ট রূপদরখা বনদচ বণ্না করা হদয়দছ। 

িাপ-১ োথ্সাংবিষ্টদের সদে কাদজর প্রবিয়া প্রবতষ্ঠা করা এবাং ভূবমকাগুদলা স্পষ্ট করা: ওয়াি্ সভা, স্থায়ী  
কবমবি, সাংবিষ্ট ববভাগ, এনবজও, বসববও, বসএসও ও ববসরকাবর খাতদক আউিপুি বা ফলাফল বেওয়ার 

বযাপাদর তাদের ভূবমকা সম্পদক্ অ্ববহত ও সবিয় করার জনয পবরকল্পনা সমিয় কবমবি বা ্যান বকা-

অ্বি্দনশন কবমবিদক (বপবসবস  সবিয় করদত হদব। সাংবিষ্ট খাত/ববষদয় তথযভাণ্ডার ততবর, সমবিত ইউবপ তথয 



বইদয় তথয বজাগান বেওয়া, উন্নয়ন লেয ও বযয় ববষদয় তথয সরবরাহ করা এবাং কবমবির প ্াদলাচনািীন 
উন্নয়ন কম্সূবচর বেদে এসবসগুদলা ব ন তাদের বনতিত্বস্থানীয়  ভূবমকাবি বুঝদত পাদর, তা বনবিত করার ওপর 
বজার বেদত হদব। 

গ্র্াম পুবলশ ও ইউবপ সবচব ছাড়া ইউবনয়ন প ্াদয় কাজ করার জনয মযাদেি প্রাপ্ত (ইউবপ আইন, ২০০৯ এর 
বশবিউল-৩  অ্নযানয সরকাবর সাংস'াা ও কম্কত্াদক কাদজ লাগাদত হদব উপদজলা ও বজলা প ্াদয়র 
কম্কত্াদের সদে আদলাচনার মািযদম। এসব কম্কত্া  াদত ইউবপ কমদ্দক্স বদস কাজ করদত পাদরন, বস 
বযাপাদর উদেযাগ বনদত হদব (মবন্ত্রপবরষে ববভাদগর ববজ্ঞবপ্ত নম্বর-৭২, তাবরখ ২৬/০৬/২০০৭ । ইউবপর 
পবরকল্পনা ও বাদজি বনদয় আদলাচনা, স্থানীয়  সম্পে সাংগ্র্হ এবাং উন্নয়ন ইসুয ও কম্সূবচগুদলার অ্গ্র্াবিকার 

বঠক করার ববষদয় বনদজদের ভূবমকা পালদনর জনয ওয়াি্ সভাগুদলাদক তাবগে বেদয় প্রস্তুত  করদত হদব। 

ইউবপ তথযভাণ্ডার ও তথয বই ততবর করা, ব ৌথ কম্সূবচ ও প্রকল্প প্রণয়দনর পাশাপাবশ এসবস ও ওয়াি্ 

সভাগুদলার সামথ্য বাড়াদনার জনয এনবজও, বসববও ও বসএসওগুদলার সদে কা ্কর সম্পক্ গদড় তুলদত পাদর 

ইউবপ।  
 
িাপ-২ ইউবপর তথযভাণ্ডার, তথয বই ও পবরকল্পনা লেয প্রস্তুত  করা: ইউবপ তথযভাণ্ডার ততবরর লদেয 

ইউবপগুদলাদক একবি নকশা সরবরাহ করা েরকার হদত পাদর। এই তথযভাণ্ডার বথদকই ইউবপ তথয বই ততবর 

করা  াদব। প্রবতবি ববষয়বস'র ববপরীদত তথয সাংগ্র্হ ও সমিয় করার োবয়ত্ব বনবে্ষ্ট একবি এসবসর ওপর 
থাকদব। সদে কাজ করদব সাংবিষ্ট সরকাবর েপ্তর। এরপর এই তথযগুদলা সমিয়, পবরমাজ্ন ও চূড়ান্ত  করদব 
বপবসবস। পাশাপাবশ এসবসগুদলা তাদের বনজ বনজ বেদে উদেযাগ বনওয়া প্রদয়াজন এমন কাদজর জায়গাগুদলা 

বচবিত করদত পাদর। ইউবপ তথয বইদয়র জনয একবি প্রস-াাববত নমুনা ইউবপবজবপ বথদক বেওয়া হদব। 

বমৌাাবলক তদথযর পাশাপাবশ এই বইদত বভৌত অ্বকাঠাদমা, কিবষ, প্রাবণসম্পে, বশো, োস্থয , পয়ঃবনষ্কাশন, 
পবরদবশ, সমাজকলযাণ, নারী ও বশশু, িীড়া, বনরাপিা ও খানাবভবিক তথয থাকদব।  
 
িাপ-৩ সম্পদের বববরণ ও সম্পে তাবলকাভুি করার প্রস্তুবত  : এসবসগুদলা ইউবপ তথযভাণ্ডাদরর জনয বনজ 

বনজ অ্াংশ বথদক তথয সাংগ্র্হ করদব। অ্নযবেদক বপবসবস ইউবপর আয় ও বযদয়র ইবতহাস ও িারা প ্াদলাচনা 

করদব এবাং সম্পদের একবি ববস্তাবরত  তাবলকা ততবর করদব,  াদত বাস-বসম্মতভাদব পবরকল্পনা ও বাদজি 

ততবর করা  ায়। ইউবপ বাদজি নীবতমালা, ২০১১-এর সদে সেবত বরদখ সম্পদের তাবলকা করদত হদব,  া শুি ু
বত্মান আয় ও বযদয়র বহসাদবর বভবিদত ততবর করা হদব না, বরাং আগামী অ্থ্বছদরর সম্ভাবয আয়-বযদয়র 

বহসাবও ববদবচনায় বনদব। এই বহসাদব ব সব ববষয় িরা হদব তার মদিয থাকদব বাইদরর উৎস বথদক 

তহববদলর প্রবাহ, কর বশবিউল ও অ্নযানয স্থানীয়  সম্পে, সামাবজক বনরাপিা কম্সূবচ, ইউবনয়দন কা ্িম 

পবরচালনাকারী এনবজওগুদলার প্রকল্প বযয়, সরকাদরর ববভাগগুদলার প্রকল্প ও কমস্বূচর বযয়, ইউবনয়দন 
বাস-বায়নািীন জাতীয় প্রকদল্পর বযয়, সাংসে সেদসযর (এমবপ  অ্গ্র্াবিকার খাদতর বযয়, বজলা ও উপদজলা 
পবরষদের কম্সূবচ/প্রকল্প এবাং প্রাকিবতক সম্পে। এই বহসাদবর কাজ করার জনয, ইউবপ সবচব, ইউবপর বববভন্ন 
ববভাদগর এগাদরাজন কম্কত্া, সাংবিষ্ট এসবসগুদলা, উপদজলা প ্াদয়র কমক্ত্াদের (দ মন- বপআইও, 
ইউএনও, নারীববষয়ক কম্কত্া,  ুব উন্নয়ন কম্কত্া ইতযাবে  সহদ াবগতা কাদজ লাগাদব বপবসবস। সম্পদের 

তাবলকাভুবি ও তহববল প্রবাদহর পূবা্ভাস ইউবপর জনয একবি সমবিত পবরকল্পনা ও বাস-বানুগ বাদজি 

ততবরদত বপবসবসদক সাহা য করদব। সম্পদের তাবলকা প্রস্তুত  করার কাজবি প্রথম িাদপ কবঠন ও চযাদলবঞ্জাং 

হদত পাদর। তদব এিা পবরষ্কার ব , পদরর বছরগুদলাদত এই কাজ অ্দনক সহজ ও বনয়মবদ্ধ হদয়  াদব। 
 
িাপ-৪ খসড়া পিবাবষক্ পবরকল্পনা, বাবষ্ক উন্নয়ন পবরকল্পনা ও বাস-বিমী্ বাদজি প্রণয়ন: এসবসগুদলা 

বথদক পবরকল্পনা প্রস্তাব সাংগ্র্হ কদর বসগুদলার বভবিদত একবি সমবিত পবরকল্পনা নবথ ততবরর কাদজ বনতিত্ব 



বেদব বপবসবস। সম্পে তাবলকা ববদবচনায় বনদয়, বপবসবস সম্পদের উৎসসমূহ বচবিত করদব এবাং বাবষক্ 

পবরকল্পনা ও বাস-বিম্ী বাদজি প্রস্তুত  করদব,  া পুদরাপুবর একই বরখায় থাকদব। ববস্তাবরত  আদলাচনা 

করার জনয পবরকল্পনা ও বাদজি নবথ ইউবপর একবি ববদশষ তবঠদক তুদল িরা হদব। ববস্তাবরত  আদলাচনা 

বশদষ খসড়াবি অ্নুদমােন কদর নয়বি ওয়াি্ সভায় বববল করা হদব। ওয়াি্ সভাগুদলা খসড়া পবরকল্পনা ও 

বাদজি বনদয় শুনাবন করদব এবাং প্রবতবিয়া জানাদব। পাশাপাবশ নতুন প্রস্তাব থাকদল তা  ুি করদব। 

এসবসগুদলাদক সদে বনদয় বপবসবস প্রস্তাবগুদলা আবার  াচাই কদর বেখদব এবাং ওয়াি্ সভা বথদক আসা 

প্রস্তাবগুদলার বভবিদত চূড়ান্ত  খসড়া প্রস্তুত  করদব। সাংদশাবিত খসড়াবি আবার ইউবপ সভায় অ্নুদমােদনর 

জনয বতালা হদব। ওই উন্মুি তবঠক বথদক প্রাপ্ত প্রবতবিয়া ববদবচনায় বনদয় কািাদছুঁড়া বশদষ ইউবপ এিা চূড়ান্ত  

করদব। পবরকল্পনা ও বাদজি ততবরর জনয বত্মাদনর নীবতমালা চলবত কাদজর জনয। এলবজইবির তরফ বথদক 

পবরকল্পনা ও বাদজি বববিমালা প ্াদলাচনা ও চূড়ান্ত  করার পর তা সাংদশািন করদত হদব। ইউবপ বাদজি 

প্রস'বতর সদে সম্পবক্ত অ্নয পবরমাপকগুদলা ইউবপ আইদনর ৫৭ িারায় বনবে্ষ্ট করা মাপকাবঠর সদে 

সেবতপূণ্ হদত হদব। 
 
৪.৩ মঞ্জুবরর জনয ব াগয কা ্িম 

ইউবপবজবপ/ইবপবববজর আওতায় ব াগয কা ্িম (অ্থা্ৎ এ মঞ্জুবর বথদক ব সব কা ্িদম অ্থা্য়ন করা  ায়  

প্রায় এলবজএসবপ-২/বববববজ এবাং বপবববজর মদতাই। বববববজ/বপবববজ ব খাদন অ্থ্ায়ন করদত পাদর, 
ইবপবববজও বসখাদন অ্থ্ায়ন করদত পারদব। একইভাদব বববববজ/বপবববজর অ্িীদন  া অ্নুদমােনদ াগয নয়, 
ইবপবববজর অ্িীদনও তা করার অ্নুমবত বেওয়া  াদব না। 

বিক্সি বক্স ৪.২: বববববজ/বপবববজ ও ইবপবববজর আওতায় বরাদ্দ ব াগয কা ি্ম 
বববববজ ও ইবপবববজদত বরাদ্দ করা তহববল (দকন্দ্রীয় সরকার বথদক ছাড় করা ইউবপর বেোিীন উন্নয়ন তহববল  স্থানীয়  সরকার 

(ইউবনয়ন পবরষে  আইন, ২০০৯ অ্নু ায়ী ইউবপগুদলার ওপর অ্বপ্ত ব দকাদনা কাজ বা উদদ্দদশয বযবহার করা  াদব। 
এ বেদে একমাে বযবতিম হদে বনম্নবলবখত বযয়। এগুদলা বকাদনাভাদবই করা চলদব না:   

ক  বববববজ/ইবপবববজ ইউবপ সেসয বা এর কম্ীদের বকাদনা িরদনর ববতন, ভাতা বা অ্নয বকান সুববিা খাদত বযবহার করা 
 াদব না।   
খ  এই তহববল েদু্র ঋণোন কম্সূবচসহ বকাদনা িরদনর আবথ্ক বসবা কম্সূবচর জনয বযবহার করা  াদব না,  বে ঋণগ্র্হীতা 
েদু্র প্রবতষ্ঠানবি অ্লাভজনক উদেযাগও হয়।  
গ  এই তহববল এমন বকাদনা কম্সূবচদত বযবহার করা  াদব না ব গুদলার সামাবজক/পবরদবশগত বনবতবাচক প্রভাব রদয়দছ।  
   এই তহববল িম্ীয় প্রবতষ্ঠাদনর সদে  ুি বকাদনা কম্সূবচর বেদে বযবহার করা  াদব না।   
ঙ  ইউবপ ভবন, আসবাব ও উপকরণ বা পবরবহদনর জনয  ানবাহন বকনায় জনযও এই তহববল বযবহার করা চলদব না।   
চ  সািারণভাদব, বববববজ/বপবববজ/ইবপবববজ তহববল শুিু এমন কা ্িদম বযবহার করা  াদব ব গুদলার তববশষ্টয ‘পাববলক’ বা 
‘গণ’। ‘বযবিগত’ বেদে করা  াদব না।  

ব াগয কা ি্দমর উোহরণগুদলা হদলা: 
োস্থয 

 োস্থয  বকদন্দ্রর বনম্াণ/পুনবা্সন।   

 োস্থয  সদচতনতা, জনোস্থয , পবরবার পবরকল্পনা ও 

পবরেন্নতা ববষদয় প্রচারণা কম্সূবচ বা অ্নুষ্ঠান।   

 োস্থয  বকদন্দ্রর উপকরণ।  

 সরকাবর োস্থয  বকন্দ্রগুদলাদত েবরদ্র মানুষদের জনয 

বমৌবলক বচবকৎসা উপকরদণর সরবরাহ বঠক রাখদত 

চলমান তহববদলর বযবস্থা  করা   

 খণ্ডকালীন কবমউবনবি োস্থয  কম্ীদের ভাতা পবরদশাি 

পবরবহন 

 গ্র্াদমর কাুঁচা রাস-াা বনম্াণ/সাংস্কার।  

 কালভাি্ স'াাপন।   

 সাুঁদকা বনম্াণ।  

 গ্র্াদমর কাুঁচা রাস-াাগুদলার জনয বেদনজ বযবস্থা  রাখা।  

  ােী ছাউবন বনমা্ণ।  

কিবষ ও বাজার  

 গবাবেপশুর বিকা বেওয়ার ব র বনমা্ণ।  

 বাজাদরর ছাউবন বনমা্ণ।  



বশো   

 প্রাক ও প্রাথবমক ববেযালয়, মািযবমক ববেযালয় ও 
কদলদজর পুনবা্সন ( বে বনববন্ধত হয় এবাং 

বাাংলাদেদশর সাংববিাদনর (িারা#২৮(১   সদে 

সেবতপূণ্ হয়   

 প্রাক ও প্রাথবমক ববেযালদয়র আসবাব িয়। ক্স বশো 

উপকরণ িয় (বই ইতযাবে ।  

 বশো সদচতনতা কম্সূবচ।   

পয়ঃবনষ্কাশন ও বজয্ বযবস্থাপনা 

 স্থানীয়  বাবসন্দাদের জনয ১০ বছদরর বনযা সীমার 

বচদয় উুঁচুদত োস্থয সম্মত পায়খানা বনম্াণ  

 োস্থয সম্মত গণ-পয়ঃবযবস্থা  ববষদয় সদচতনতা কম্সূবচ 

 বাদয়াগযাস বসবা  

 বসচ সুববিা পুনব্াসন/স'াাপন।  

 উন্নত চাষাবাে বকৌশল বনদয় কাবরগবর প্রবশেদণর বযবস্থা। 

প্রাকিবতক সম্পদের বযবস্থাপনা  

 সামাবজক বিে বরাপণ কা ্িম।  

 ভাঙন বনদরািক স্থাপনা বনম্াণ।   

 এনআরএম ববষয়ক প্রবশেণ   

মানবসম্পে উন্নয়ন  

 হতেবরদ্রদের আইবজএ প্রবশেণ  

 েবরদ্র ও ববকার  ুবকদের জনয প্রবশেণ   

 পল্লীর েবরদ্রদের জনয আইবসবি (তথয ও ব াগাদ াগপ্র ুবি  

প্রবশেণ 

ববি্ত সচূকগুদের তববশষ্টয লে করদল বেখা  াদব ইউবপবজবপর লেয বসবা সরবরাহমখুী বযয় উৎসাবহত করা, 
ববদশষ কদর োস্থয , বশো, পাবন ও পয়ঃবনষ্কাশদনর মত সামাবজক খাদত বযয়,  া সহস্রাব্দ উন্নয়ন লেয 
(এমবিবজ  অ্জদ্নও অ্বোন রাখদব। সমানভাদব, ইউবপবজবপ চায় েবরদ্রদের জনয অ্নুকূল পবরকল্পনাদক 

উৎসাবহত করদত, ব  পবরকল্পনা ববদশষ কদর েবরদ্র ও তুলনামলূকভাদব অ্সহায় জনদগাষ্ঠীর োথদ্ক গুরুত্ব 

বেদব।  

 বেও ইউবপবজবপ সামাবজক খাত বা োবরদ্রযসাংবিষ্ট খাদত বববনদয়াগ বািযতামূলক কদরবন, তার পরও এিা এ 
িরদনর বববনদয়াগদক ‘সশুাসদনর’ প্রমাণ বহদসদব মদন কদর। তাই ব  ইউবপগুদলা এমবিবজ খাদত বববনদয়াদগর 
উদেযাগ বনয় এবাং োবরদ্রয রূপদরখার বভবিদত পবরকল্পনা কদর, তারা বাবষ্ক মলূযায়দন অ্বতবরি পদয়ন্ট পাদব 

(সম্প্রসাবরত সচূদকর গুে  এবাং এ কারদণই পরবত্ী বছদরর জনযও আরও বববশ বরাদ্দ পাদব।  

৪.৪ সমবিত ‘উন্নয়ন তহববল’ এর জনয পবরকল্পনা ও বাদজি প্রণয়ন প্রবিয়া 

 ইবপবববজ মঞ্জুবর ব দহতু ‘ইউবপ’র বেোিীন উন্নয়ন তহববল’ এর বমাি অ্দথর্ একবি অ্াংশ, বসদহতু এিা 
বযবহাদরর জনয আলাো বকাদনা পবরকল্পনা বা বাদজি প্রবিয়া বনই। পবরকল্পনা ববষয়বি ইবপবববজর জনয 

(পাশাপাবশ আবথ্ক বযবস্থাপনা ও প্রবতদবেন োবখল। বনদচ বেখুন  পবরকল্পনা ও প্রবতদবেন োবখল প্রবিয়ার 

একবি অ্ববদেেয অ্াংশ। এবি বববববজ/বপবববজর জনযও প্রদ াজয। বস'ত, বববববজ/বপবববজর জনয ব  পবরকল্পনা, 
আবথ্ক বযবস্থাপনা ও প্রবতদবেন োবখল প্রবিয়া (এলবজএসবপ-২/অ্পাদরশন মযানদুয়ল এ ব ভাদব বলা 

হদয়দছ  তা ইউবপর বেোিীন উন্নয়ন তহববদলর জনযও প্রদ াজয,  ার মদিয বববববজ/বপবববজ এবাং ইবপবববজ 
দুদিাই রদয়দছ। 

এ কারদণ সরকাবর বযয় বযবস্থাপনা প্রবিয়ায় ইবপবববজর জনয িাপগুদলাও জাতীয় বববববজ/বপবববজ বযবস্থা র 

মদতা এদকবাদর একই িরদনর  অ্থবা অ্ববদেেয (ছবব ৪.১ দ্রষ্টবয ।  
 
 
 
 



ছবব ৪.১: বববববজ/ইবপবববজ সমবিত সরকাবর বযয় বযবস্থাপনা চি 

 

৫. বনজে উৎস বথদক রাজে সাংগ্র্হ  

৫.১ ইউবনয়ন পবরষে এবাং রাজে সাংগ্র্হ  

বািযতামূলক কা ্িম পবরচালনার জনয ইউবনয়ন পবরষেগুদলা বতনবি উৎস বথদক আয় কদর: 

 রাজে আয় (বনজে উৎদসর আয় বহদসদবও পবরবচত  

 সরকাবর বরাদ্দ 

 অ্নযানয উৎস  

ইউবপ আইদনর ৬৫ িারায় ইউবনয়ন পবরষদের কর আদরাদপর ববষদয় বলা হদয়দছ (ইউবপ আইদনর ৪থ ্

বশবিউদল কদরর ১৩বি খাত বণ্না করা হদয়দছ । সরকাবর বরাদ্দ ( া রাজে আদয়র একবি অ্াংশ এবাং ববদশষ 

উদদ্দদশয ছাড় করা বরাদদ্দর সমিদয় গবঠত  ইউবনয়ন পবরষদের সম্পদের একবি বড় অ্াংশ। তদব স্থানীয়  আয় 

সাংগ্র্হ ও তা বযবহার করার ববদবচনায় ইউবনয়ন পবরষদের একবি উদল্লখদ াগয ভূবমকা আদছ। ইউবপ 

পবরচালনা বনদে্বশকার ৩.৩.২ িারায় এ ববষয়বি বণ্না করা হদয়দছ। 

বনজে আয় বাড়াদনার গুরুত্বপণূ্ ভূবমকা এলবজইবির কাদছ একবি সচূক বহদসদব েীকিবত বপদয়দছ। এ 

ববষয়বিদক পারফরমযান্সবভবিক বরাদদ্দর মলূযায়দনও একবি মূল সচূক বহদসদব অ্ন-ভ্ুি করা হদয়দছ। এই 

কাজ কদতািা তাৎপ ্পূণ্, তা ইউবপ বনদে্বশকায় বেওয়া ছববদত প্রবতফবলত হদয়দছ। ইউবপগুদলা কীভাদব 
েেতার সদে রাজে সাংগ্র্দহর কাজ করদত পাদর তা এদত ববাঝাদনা হদয়দছ (ছবব ৫.১ । সামপ্রবতক 

বছরগুদলাদত বহাবল্ডাং িযাক্স রাজে আয় বাড়াদনার একবি বড় উৎদস পবরণত হদয়দছ।  

মাচ্-এবপ্রল : ইউবপ বাদজি 
ও পবরকল্পনা ায়িবপ্র শুরূ 

বম-জুন:ইউবপর বাদজি পাস ও ১ বমর 

মদিয ইউএনওর কাদছ জমা 

জুলাই-আগে/বসে:ইউবপ ৪থ ্ঙেমাবসক 
ও বাবষ্ক বববববজ/ (ই)বপবববজ প্রবতদবেন 
বেদব। ইউবপ বে‛ছািীন মঞ্জুবর বহদসদব 
বববববজ /(ই)বপবববজর প্রম েফার অ্থ্ 

জমা। 

বসদেম্বর-নদভম্বর:বাবষ্ক বনরীো ও 
পারফরমযান্স মূলযায়ন  াচাই। 
এলবজবিদত প্রবতদবেন োবখল। 

জানুয়াবর:২য় বববববজ/ (ইবপবববজ) 
সমবিত ঙেমাবসক প্রবতদবেন 

এলবজবিদত জমা। 

বফব্রূয়াবর: বিতীয় েফা বরাদদ্দর িাকা 
ইউবপ বহসাদব জমা। ব াগয 

ইউবনয়দনর তাবলকা ও সম্ভাবয িাকার 
অ্াংক প্রকাশ। 



ছবব ৫.১ বহাবল্ডাং িযাক্স সাংগ্র্হ 

 

৫.২ বনজে আয় সাংগ্র্দহর িাপগুদলা 

ইউবনয়ন পবরষেগুদলা আয় সাংগ্র্দহর জনয সািারণত ব  পেদেপগুদলা বনদয় থাদক, বসগুদলা ইউবপ পবরচালনা 
বনদে্বশকায় (িারা ৩.৩.২  উদল্লখ করা আদছ। বসখাদন বনদচর পেদেপগুদলা প্রবতফবলত হদয়দছ।  

ক  সম্ভাবয আদয়র উৎস বচবিত করা এবাং ববজ্ঞবপ্ত জাবর করা 
খ  আদয়র সম্ভাবয পবরমাণ বনদয়  থা থ মলূযায়ন করা এবাং আবপদলর সদু াগ বেওয়া  
গ  পদ্ধবতগতভাদব আয় সাংগ্র্হ করা 
   ইউবপর পাওনা কর এবাং অ্নযানয রাজে আোয়দক উৎসাবহত করা  
ঙ  বখলাবপদের কাছ বথদক বদকয়া আোদয় পেদেপ গ্র্হণ 
চ  ইউবপর আয় হদব এমন কা ্িম বচবিত ও তা বাস-বায়ন করা 

সামপ্রবতক বছরগুদলাদত আয় সাংগ্র্দহর পদ্ধবতর উন্নয়দন বনওয়া পাইলি প্রকল্পগুদলা বথদক পাওয়া অ্বভজ্ঞতা 

এক জ্ঞাদনর ভাণ্ডার ততবর কদরদছ। এ জ্ঞাদনর বভবিদত বেদশর ইউবপগুদলাদত সামথ্য বাড়াদনার কা ্িম চাল ু

করা  ায়। একই সদে তা নতুন পাইলি উদেযাগ গ্র্হদণ সহায়তা করদব।  

৫.৩ রাজে বভবি ববস্তিত  করা 

ইউবপ আইদন ইউবপদক শুল্ক, বরি, বিাল, বফ ইতযাবে সাংগ্র্দহর জনয বনদে্শনা বেওয়া হদয়দছ। বশবিউল ৪ এ 
এবি সবুনবে্ষ্ট করা হদয়দছ। আইদনর ৬৫ িারায় এ বযাপাদর বনদে্শনা বেওয়া হদয়দছ। মদিল িযাক্স বশবিউদলর 

কর বনি্ারণ, খানাওয়াবর 
পবরচয়পে ও পাসবই 

বরাদ্দ করার োবয়ত্ব 
পালদনর জনয কম্চারী 
বনদয়াগ ও প্রবশেণ 

বিবসর অ্নুদমােদনর 
জনয মূলযায়ন একদে 

গ্র্ন্থনা করা 

কর সাংগ্র্হকারীদের 
বনদয়াগোন ও ১৫% 
কবমশদনর ববষদয় 

প্রবশেণ 

পাস বইদত পবরদশাদির 
েযাম্প না থাকদল ইউবপ 

সাবভ্স বন্ধ রাখা 

উনু্মি বাদজি ঙবঠক ও 
অ্াংশগ্র্হণমূলক 

পবরকল্পনা অ্বিদবশন 

কর সাংগ্র্দহর গুরূত্ব 

তুদল িদর নািক,  
সেীত, বশাভা াোর 

আদয়াজন 



(িারা ৬৬  মািযদম এ বযাপাদর বনদে্শনা বেওয়া হদয়দছ। এই মযাদেি কাদজ লাগাদনার োবয়ত্ব ইউবনয়ন 

পবরষদের। 

বনজে আয় বাড়াদনার প্রথম পেদেপ হদলা ইউবপ আইদনর বশবিউল ৪ এ উদল্লখ করা রাজে সাংগ্র্দহর সব 

সাংবিষ্ট খাত পদ্ধবতগতভাদব মূলযাবয়ত হদয়দছ বক না, তা বনবিত করা। এই পেদেদপর মািযদম এিাও 
মূলযায়ন করদত হদব ব  ব সব বযবি ও প্রবতষ্ঠাদনর কর/দিাল/ইতযাবে বেওয়ার কথা এবাং ইউবপর ব সব 

সম্পে বথদক রাজে আসার কথা, তা বচবিত এবাং তাবলকাভুি করা হদয়দছ বক না। এই মযাদেিবি বাস-বায়দন 

ইউবপদক প্রথদম পদ্ধবতগতভাদব সম্পদের বনবন্ধন তাবলকা হালনাগাে করদত হদব এবাং এগুদলার মদিয বকানবি 

বথদক আয় সাংগ্র্দহর আশা রদয়দছ তা বচবিত করদত হদব। এর পদরর িাদপ ব সব বহাবল্ডাং, বযবসা উদেযাগ ও 
অ্থ্ননবতক কা ্িদমর ইউবপদক কর/দিাল ইতযাবে বেওয়ার বনয়ম তাদেরদক তাবলকাভুি করা প্রদয়াজন। 

ইউবপ ও স্থায়ী  কবমবিদক এ কাদজ সেম কদর তুলদত ইউবপবজবপ েরকাবর নীবতমালা, বনদে্শনা ও উপকরণ 
ততবরদত সহায়তা বেদব। ইউবপবজবপর মািযদম বনবে্ষ্টসাংখযক ইউবপ সেদসযর জনয প্রবশেদণর বযবস্থা ও এই 

গুরুত্বপণূ্ ববষয়বিদত সহায়তা করদব।  

৫.৪ রাজে আদয়র সবঠক মলূযায়ন  

রাজে চাবহো পূরদণর মযাদেি বাস-বায়দন ইউবপ উদল্লখদ াগয রকম োিীনতা বপদয় থাদক। আদগর 

গদবষণাগুদলাদত বেখা বগদছ, এ কারদণ ইউবপগুদলার মদিয বনম্ন হাদর শুল্ক/কর িা ্ করার প্রবণতা রদয়দছ। 
তাদত রাজে আদয়র পবরমাণও কদম  ায়। এ ববষদয় ইউবপগুদলাদক উদল্লখদ াগয পবরমাণ সহায়তা বেদয় 

তাদের েেতার উন্নবত ও বনজে আয় বাড়াদনা সম্ভব,  া স্থানীয়  উন্নয়নমূলক কাদজ বববনদয়াগ করা  াদব। 

সাংবিষ্ট কম্কত্া এবাং এলাকার মানুষদক অ্বশযই আদরাবপত কদরর হার সম্পদক ্ জানাদত হদব। ইউবপ 

পবরচালনা বনদে্বশকায় (িারা ৩.৩.২  বলা আদছ মলূযায়ন অ্বশযই জনসমদে প্রকাশ করদত হদব। এদত 

জনসািারণ তাদের ওপর আদরাবপত হার সবঠক বক না শুিু বসিাই বুঝদব না, বকাথাও অ্দ ৌবিকভাদব বনম্ন 

হাদর কর আোয় করা হদে বক না, তাও জানদত পারদব। কতি্পদের মূলযায়ন বনদয় নাগবরকদের অ্বভদ াগ বা 
বোভ থাকদল বনবে্ষ্ট সময়সীমার মদিয বস ববষয়বি বেখদত হদব ইউবপদক (ইউবপ আইদনর িারা ৬৯ । 

ইউবপ পবরচালনা বনদে্বশকা কর মলূযায়দনর জনয ইউবপদক বববভন্ন পদ্ধবত বযবহাদরর সদু াগ কদর বেয়। এর 

মদিয রদয়দছ ে-মূলযায়ন, মূলযায়নকারী বনদয়াগ এবাং ওয়াি ্প ্াদয়র আদলাচনা। এই কাদজ ওয়াি্ সভা একবি 

গুরুত্বপণূ্ ভূবমকা পালন করদব। এই বফারাদমর মািযদম ইউবপ স্থানীয়  বাবসন্দাদের মুদখামুবখ হদত পাদর। 

ওয়াি্ সভা প্রদেয় কদরর পবরমাণ, বনি্াবরত মূলযায়ন পদ্ধবত অ্নুসরণ করার ববষয়বি বনবিত করা এবাং 
সময়মদতা কর পবরদশাদির ববষদয় এলাকাবাসীর সদচতনতা বাড়াদত সাহা য করদব। 

কর মূলযায়দনর বববরণ প্রকাশ করা হদল এলাকাবাসী তা বনরীো করার সদু াগ পায় এবাং বকাদনা িরদনর 

অ্সেবত থাকদল তা নজদর আনদত পাদর। মূলযায়দনর ববষদয় বকাদনা িরদনর অ্বভদ াদগর বেদে নাগবরদকরা 

কী পেদেপ বনদত পাদর এবাং ইউবপ বথদক কী িরদনর চাবহো ততবর হদয়দছ, বস ববষদয় তাদের তথয বেদয় 
সাহা য করদত পাদর ওয়াি্ সভা। ইউবপ ও স্থায়ী  কবমবিদক এই কাদজ সেম কদর তুলদত েরকাবর বনদে্শনা 

ও উপকরণ ততবর কদর বেদব ইউবপবজবপ। বনবে্ষ্ট বকছসুাংখযক ইউবপ সেদসযর বেওয়া প্রবশেদণও এই 

গুরুত্বপণূ্ ববষয়বি বেখা হদব।  

৫.৫ সসুাংগবঠত রাজে সাংগ্র্হ পদ্ধবত 

অ্নয বকাদনা িরদনর বনদে্শনা না থাকদল ইউবপ আইদনর মযাদেি অ্নু ায়ী ইউবনয়ন পবরষেদক বনি্াবরত 

রাজে সাংগ্র্হ করদত হদব এবাং করোতাদের (িারা ৬৮  আনুষ্ঠাবনক রবশে বেদত হদব। কর পবরদশাি পবরবস'বত 



জানার জনয কর পাসবই বযবহার করদত হদব। রাজে আোয় কযাশ বইদয় হালনাগাে করদত হদব এবাং বনয়বমত 

বযাাংক বহসাদব জমা বেদত হদব।  

ইউবপবজবপ আোয়দ াগয রাজদের বহসাব রাখদত সহজ উপকরণ ততবর কদর বেদয় এবাং চাবহো বলজার বযবহার 

করার পাইলি প্রকল্প বনদয় ইউবপগুদলাদক সাহা য করদব। চাবহো বলজার সম্পে বরবজোদরর সদে 

বনববড়ভাদব সম্পবক্ত। এই প্রকল্প স্থায়ী  কবমবিগুদলাদক একবি সরল রাজে সাংগ্র্হ কা ্িম অ্নুসরণ বকৌশল 

ততবরদতও সাহা য করদব। এদত বববভন্ন ওয়াদি্র মদিয এবাং আদগর বছদর সাংগিহীত রাজে আদয়র তুলনা 

করার সদু াগ থাকদব। এই বনরীো ওয়াি্ সভাগুদলাদক সাংবিষ্ট ববষদয় ওয়াবকবহাল বথদক রাজে সাংগ্র্হ 

বাড়াদনার বেদে তাদের োবয়ত্ব পালদন সহায়তা করদব।  

৫.৬ সময়মদতা রাজে সাংগ্র্হ উৎসাবহতকরণ 

সামপ্রবতক বছরগুদলাদত সরকার ইউবনয়ন পবরষদের মািযদম স্থানীয়  সরকাদরর কর এবাং অ্নযানয বফ 

পবরদশাদি জনগণদক উৎসাবহত করদত পেদেপ বজারোর কদরদছ। এ-সাংিান্ত  পাইলি প্রকদল্পর অ্বভজ্ঞতা 

ইবতবাচক। আর ইউবপ মযানদুয়দল (িারা ৩.৩.২  বনয়বমত ও গুরুত্বপূণ ্করোতাদের সম্মাবনত করার ববষদয় 

পেদেপ বনদত েিবষ্ট আকষ্ণ করা হদয়দছ। আদরকবি ব  গুরুত্বপণূ্ পেদেদপর বযাপাদর সপুাবরশ করা হদয়দছ 

তা হদে বকান বকান বেদে রাজে প্রদ াজয, বস-সাংিান্ত  তথয স্থানীয়  বাবসন্দাদের জানাদনা।  

ইউবনয়ন পবরষদের কাছ বথদক ব সব ভাদলা কাজ ও উদ্ভাবন পাওয়া  ায়, ইউবপবজবপ তা নবথভুি করদব 

এবাং সম্ভব হদল বযাপক প্রচাদরর মািযদম সারা বেদশ তার অ্নুকরণ করার বচষ্টা করদব।  

৫.৭ বখলাবপদের কাছ বথদক বদকয়া আোদয়র উদেযাগ 

ইউবপ আইদন কর/দিাল/বফ/ইতযাবে পবরদশািদক জনগদণর চাবহো বহদসদব ববদবচনা করা হদয়দছ এবাং বদকয়া 

আোদয় শি পেদেপ বনওয়ার ববষদয় বলা হদয়দছ। আইদনর ৬৮ িারায় বলা হদয়দছ, বদকয়া কর, শুল্ক, বিাল 
বা বফ আোদয়র জনয ইউবনয়ন পবরষদের অ্নুদমাবেত ব দকাদনা সেসয বা কম্কত্া বনদে্বশত প্রবিয়ায় 

ব দকাদনা পণয জব্দ ও বববি করদত পারদব। সরকার বদকয়া কর, শুল্ক, বিাল, বফ বা অ্নয অ্থ্ আোদয়র জনয 

এই আইদনর অ্িীদন সাংবিষ্ট বযবির মাবলকানািীন অ্স'াাবর সম্পে জব্দ বা বববি করার েমতা বেদত পাদর 

ইউবনয়ন পবরষেদক। 

এ বেদে ইউবপবজবপর মদনাদ াদগর বকন্দ্রববন্দু হদব বখলাবপদের পদ্ধবতগতভাদব শনাি করা এবাং বদকয়া 

পবরদশাদি তাদের ওপর চাপ সিবষ্টর জনয ইউবপর অ্নয বাবসন্দাদের  ুি করায় পবরষেদক সাহা য করা। 

বহাবল্ডাং িযাক্স সাংগ্র্দহ ইবতমদিযই ইউবনয়ন পবরষদের বনওয়া কদঠার পেদেদপর বনবরদখ (ছবব ৫.১ এ বচবিত  

ইউবপবজবপ এখন শুিু বখলাবপদের সময়মদতা শনাি করা ও বদকয়ার ববষদয় পরবত্ী বযবস্থা  বনদত একবি 

বকৌশল ততবরদত সাহা য করদব।  

৫.৮ ইউবনয়ন পবরষদের আদয়র লদেয বনওয়া কা ্িম 

ইউবপ অ্পাদরশন মযানদুয়দল (িারা ৩.৩.২  ইউবনয়ন পবরষেগুদলার বনজে আদয়র সম্ভাবয উপায়গুদলার 

ববষদয় েিবষ্ট আকষ্ণ করা হদয়দছ। এখাদন ব সব উপাদয়র কথা বলা হদয়দছ তার মদিয আদছ বিেদরাপণ, মৎসয 
চাষ ও হাুঁস-মুরবগ পালন। পাশাপাবশ বাজার গদড় বতালা। এ িরদনর বকাদনা উদেযাগ শুরু করার প্রথম 

পেদেপবি হদে জবম বা সম্পে বচবিত করা,  া এ িরদনর কাদজ বযবহার করা ব দত পাদর। ইউবপ হয় 
সরাসবর এ িরদনর কা ্িম পবরচালনার মািযদম নয়দতা বা এলাকাবাসীর কাদছ একবি েে পদ্ধবতদত ওই 

জবম বা সম্পে ইজারা বেদয় অ্থ্ উপাজ্ন করদত পাদর।  



ইউবপবজবপ ইবতপদূব্ গিহীত এ িরদনর উদেযাগগুদলার ফলাফল বনববড়ভাদব প ্দবেণ করদব। এরপর বনবে্ষ্ট 

বকছু ইউবপর সদে সহজ বকন' পবরমাপ করা  ায় এমন একবি বকৌশল ববর করদব। এই অ্বভজ্ঞতা নবথভুি 

করা হদব এবাং বেশজুদড় অ্নুকরদণর জনয ইউবপগুদলার সদে আোন-প্রোন করা হদব। 

৬. মঞ্জবুরর আবথক্ বযবস্থাপনা  

৬.১ বমৌবলক ব্লক গ্র্যান্টস বহসাব  

বববববজ/বপবববজ এবাং ইবপবববজর অ্িীদন ব সব তহববল আদছ বসগুদলা ইউবপর উন্নয়ন বহসাদব ( াদক অ্দনক 

সময় বববববজ/বপবববজ বনি্াবরত বহসাব বহদসদবও বলা হদয় থাদক  রাখা হদব। এই সবগুদলা তহববল ব দহতু 

‘ইউবপ েতন্ত্র উন্নয়ন তহববল’-এর অ্ববদেেয অ্াংশ বসদহতু বসগুদলা একই এবাং একবিমাে ইউবপ বযাাংক 
বহসাদবর মািযদম পবরচাবলত হদত পাদর। এ ছাড়া এর বযবস্থাপনা ও পবরচালনা হদব হুবহু বববববজ/বপবববজর 

জনয প্রদ াজয নীবতমালা ও বযবস্থা র আওতায়।  

৬.২ ইউবপগুদলাদত মঞ্জুবর বরাদ্দ  

জাতীয় প ্াদয় (এবাং পবরচালনাগত কারদণ  বববববজ/বপবববজ এবাং ইবপবববজ তহববল আলাো বযাাংক বহসাদব 

রাদখ এলবজবি কতি্পে। এর ফদল বববববজ/বপবববজ তহববল ও ইবপবববজ তহববল দুই েফায় আলাোভাদব 

ইউবপ বযাাংক বহসাদব আসদত পাদর। ইউএনবিবপ/ইউএনবসবিএফ ও ববশ্ববযাাংদকর সহদ াবগতায় এলবজবি 

উদেযাগ বনদব  াদত দুদিা বরাদ্দই ইউবপ বহসাদব একই সমদয় বপৌুঁছায়।  

প্রবত অ্থ্বছদর ইবপবববজর জনয তহববল ছাড় (দ মনবি বববববজ/বপবববজর জনযও  করা হদব আগে ও বফব্রুয়াবর 

মাদস। বকাদনা ইউবপর বরাদ্দ ছাড় করার আদগ, এলবজবির হাদত বশষ অ্গ্র্গবত প্রবতদবেন বপৌুঁছাদনা উবচত 
( থািদম বিতীয় ও চতুথ্ প্রাবন-বকর । এই প্রবতদবেনগুদলার গ্র্হণ এবাং অ্নুদমােন তহববল হস-াান-বরর 

একবি শত্। এর অ্থ্ োুঁড়াদে সবদশষ (দভৌত ও আবথ্ক  অ্গ্র্গবত প্রবতদবেন  থাসমদয় না বপৌুঁছাদল, 
মানসম্পন্ন না হদল অ্থবা অ্প ্াপ্ত ও অ্সদন্তাষজনক তথয থাকদল, এলবজবি পরবত্ী অ্থ্ ছাড় আিদক বেদত 

পাদর। 

৬.৩ বহসাব বনরীো বা অ্বিি 

ইবপবববজ ইউবপর সমবিত বববববজ/বপবববজ উন্নয়ন তহববদলর অ্ববদেেয অ্াংশ বদল ইবপবববজর বনরীো করা 

হদব বাবষক্ বনরীোর একবি আববশযক অ্াংশ বহদসদব,  ার অ্থ্ায়ন হদব এলবজএসবপ-২-এর অ্িীদন। এবি 

করা হদব বাবষ্ক পারফরমযান্স মূলযায়দনর সদে একই সমদয়।  

৬.৪ প্রবতদবেন োবখদলর বািযবািকতা (ঊর্ধ্্মখুী োয়বদ্ধতা    

ইবপবববজর জনয প্রবতদবেন ততবর করার কাজবি করদত হদব বববববজ/বপবববজর জনয প্রবতদবেন ততবর প্রবিয়ার 

অ্াংশ বহদসদবই। ইউবনয়ন পবরষে অ্পাদরশন মযানদুয়দল  া বলা হদয়দছ। সতুরাাং, ইউবপগুদলার জনয 
বববববজ/বপবববজ ও ইবপবববজ বনদয় একবিমাে সমবিত প্রবতদবেন ততবর করার বািযবািকতা থাকদব। এ 

প্রবতদবেন ততবর করা হদব বববববজ/বপবববজর জনয সরকাদরর বনবে্ষ্ট কদর বেওয়া বনয়মনীবত অ্নুসরণ কদর। 

এলবজএসবপ-২ এবাং ইউবপবজবপ একসদে বমদল একবি ‘এম অ্যােই’ (প ্দবেণ ও মূলযায়ন  বযবস্থা  ততবর 
করদব। এবি ততবর করা হদব এ নীবতর বভবিদত ব  অ্বভন্ন একবি কাঠাদমা বযবহার করা হদব এবাং বকাদনা 

আলাো প্রবতদবেন ততবরর েরকার হদব না। তদব বকাদনা এক সমদয় ইউবপবজবপর হয়দতা অ্বতবরি বকছু তথয 

েরকার হদত পাদর, এর বযাপকতর লদেযর বপ্রবেদত। তা বেওয়া হদব ওই একই ফরদমর মািযদম। তদব সব 
না হদলও এর বববশর ভাগ তথযই পাওয়া  াদব ববি্ত পারফরমযান্স সচূদকর মািযদম  ার পবরমাপ হদব বাবষ্ক 

মূলযায়দনর সময়। 



পবরবশষ্ট ১: বস্কার কাি ্ববিত্ পারফরমযান্স সচূদকর বসি - পবরমাপ ও বস্কার - ইউবপবজবপ বজলাসমহূ 

পারফরমযাদন্সর খাত পারফরমযাদন্সর মাপকাবঠ / সচূক অ্জ্ন করার পদয়ন্ট  াচাইদয়র উপায় বস্কার 

১. পবরকল্পনা ও বাদজি প্রণয়ন (সদব্াচ্চ পদয়ন্ট: ২৪,  ার মদিয ৯ জাতীয় বসদি   
১.১ মিযদময়াবে পবরকল্পনা  একবি পিবাবষ্ক উন্নয়ন পবরকল্পনা এবাং/বা বতন বছর বময়াবে 

‘বরাবলাং মূলিন বববনদয়াগ পবরকল্পনার’ (বসআইবপ  অ্বস-ত্ব  

৪ পদয়ন্ট    পবরকল্পনাবি প ্াদলাচনা করুন এবাং পরীো করুন 

এবি সময়সীমার মদিয রদয়দছ বক না। পবরকল্পনার 

ববষয়বস' খবতদয় বেখুন। পিবাবষ্ক উন্নয়ন পবরকল্পনা 

এবাং ইউবপর ততবর বাবষ্ক পবরকল্পনার মদিয ব াগসেূ 

পরীো করুন। একবি বতন বছর বময়াবে বসআইবপ 

আদছ বক না পরীো করুন 

.... *  

১.২ সময়মদতা বাবষ্ক 

পবরকল্পনার প্রস্তুবত          

বম মাদসর বশষ নাগাে ইউএনওর কাদছ চূড়ান্ত  পবরকল্পনা ও 

বাদজি তুদল িরা। 

২ পদয়ন্ট জমাোদনর বচবঠ এবাং পবরকল্পনা ও বাদজদির অ্বস-ত্ব 

পরীো করুন।  

...... *  

১.৩ উন্নয়ন পবরকল্পনায় 

খরদচর মাো               

উন্নয়ন বাদজদির সদে বছর বশদষ প্রকিত উন্নয়ন বযদয়র তুলনা 

(বাস-বায়দনর প ্ায়  

৯০% এর বববশ: ৩ পদয়ন্ট 

৮০% এর বববশ: ২ পদয়ন্ট 

৮০% এর কম: ০ পদয়ন্ট 

বাদজি এবাং অ্যাকাউন্ট প া্দলাচনা করুন।  .... *  

১.৪ নারীর অ্াংশগ্র্হণ ইউবপ প ্াদয় পবরকল্পনা সভাগুদলাদত নারীর অ্াংশগ্র্হদণর প্রমাণ 

এবাং প্রকল্পগুদলার ৩০% এর গুরুত্ব বেওয়া হদব ব খাদন নারী 

মলূ/অ্বিকাাংশ সুববিাদভাগী (সরাসবর । 

৩ পদয়ন্ট ইউবপদত পবরকল্পনা প্রণয়দনর বববভন্ন িাদপর 

সারসাংদেপ বথদক এ ববষদয় ব াষণা বা বসদ্ধান-গুদলা 

প ্াদলাচনা করুন। নারীদের বলার সদু াগ বছল, তা 
বনবিত হদত নারী সেসযদের সদে কথা বলুন। 

নারীদের চাবহো ববদবচনায় রাখা হদয়দছ- বনবিত হদত 

বজোরববষয়ক পবরকল্পনা/বাদজি করা হদয়বছল বক না 

প ্াদলাচনা করুন। 

     

........... 

১.৫ পবরকল্পনা প্রবিয়ায় 

োবরদ্রয হ্রাদসর লেয বঠক 

করা  

ইউবপর আদছ: ক  (বাবষ্ক  োবরদ্রয হ্রাসকরদণর একবি কমস্বূচ 

চালাদনা, োবরদ্রযপীবড়ত খানার তাবলকা এবাং/বা 
সামাবজক/অ্থন্নবতক তাবলকাভুবি ইতযাবে এবাং খ  পবরকল্পনা 

প্রবিয়ায় এই তথযগুদলার বযবহার এবাং/বা সম্পদের বরাদদ্দর 

বেদেও (সামাবজক বনরাপিা জাল কমস্বূচর  বলাদকরাও এর অ্ন-

ভুি্  এবাং গ  বাবষ্ক ব্লক বরাদদ্দর কমপদে ৩০% সবুনবে্ষ্ট েবরদ্র 

জনদগাষ্ঠীর জনয বযবহার করা (তাবলকাভুবি বথদক । 

৫ পদয়ন্ট:  বে তথয 

সহজলভয হয় এবাং 

েবরদ্রদের (ক, খ, গ  
ববদবচনায় বনদয় সম্পে 

বরাদদ্দর বেদে বসগুদলা 

বযবহার করা হদয়দছ তার 

প্রমাণ থাদক  ৩ পদয়ন্ট:  বে 

তথয সহজলভয হয় এবাং 

পবরকল্পনার বেদে (ক+খ  

বযবহার করা হয়, বকন' 
সরাসবর লেয বনিা্রদণ 

বযবহাদরর ববষদয় প্রমাণ না 

থাদক।  ২ পদয়ন্ট: োবরদ্রয 

নকশা করা হদয়দছ (ক , 

োবরদ্রয নকশার অ্বস-ত্ব বা বপ্রাফাইল এবাং পবরকল্পনা 

করার প্রবিয়ায় বসগুদলা বযবহাদরর প্রমাণ োবরদ্রয 

নকশার প া্দলাচনা এই নকশার ববপরীদত পবরকল্পনা 

 াচাই। 

        

........... 



পারফরমযাদন্সর খাত পারফরমযাদন্সর মাপকাবঠ / সচূক অ্জ্ন করার পদয়ন্ট  াচাইদয়র উপায় বস্কার 

বকন' আর বকাদনা কা ্িম 

বনই।  

১.৬ এমবিবজ পবরকল্পনা  পিবাবষ্ক উন্নয়ন পবরকল্পনার (এবাং/বা বসআইবপ  সদে মূল 

এমবিবজ খাতগুদলার (োস্থয , বশো, পাবন ও পয়ঃবনষ্কাশন  
ব াগসেূ ও বণন্া রদয়দছ। 

৩ পদয়ন্ট পবরকল্পনা ও ববষয়বস' প ্াদলাচনা করুন।     

........... 

১.৭ বাবষ্ক পবরকল্পনা 

নবথর মান  

ইউবপ বাবষ্ক পবরকল্পনায় বনম্নবলবখত ববষয়গুদলা রদয়দছ: ক. তথয-

বপ্রাফাইল ও  বভৌত  মযাবপাং, খ. ইউবপদত োবরদ্রয ইসুযগুদলার 
ববদিষণ, েবরদ্রদের সাংখযার তথয, োবরদ্রযপীবড়ত খানাগুদলার বণন্া 
ইতযাবে তথযসাংববলত। গ. ইউবপদত বজোর ইসুযর ববদিষণ  . 

ইউবপদত পবরদবশ ইসযুর ববদিষণ (বজ্য, বন, জনসাংখযা হ্রাদস 
উদেযাগ ইতযাবে  

৪বির সব কবি শত্ পূরণ 

হদয়দছ: ৪ পদয়ন্ট  ৪বির 

মদিয ৩বি: ৩ পদয়ন্ট  ৪বির 

মদিয ২বি: ২ পদয়ন্ট  ৪বির 

মদিয ১বি: ১ পদয়ন্ট  

ইউবপর বাবষ্ক পবরকল্পনা প ্াদলাচনা এবাং এদত 

োবরদ্রয ববষদয় তথয ও ববদিষণ আদছ বক না বেখা।  

       

........... 

২. ইউবপ বযয়/আবথ্ক বযবস্থাপনা ও আবথ্ক প্রবতদবেন জমা োন (সদব্াচ্চ পদয়ন্ট: ১৫  ার মদিয ১০ জাতীয় বসদির     
২.১ সম্পে বযবস্থাপনা  স'াাবর অ্থ্/সম্পে  থা থভাদব বেখভাল করা হদে এবাং 

হালনাগাে করা হদে ইউবপ অ্থ/্সম্পে তাবলকায়  থা- কবম্পউিার 

ইতযাবে এবাং এদের োম।  সম্পদের বরবজবি ততবর এবাং হালনাগাে 

করা হদয়দছ। 

২ পদয়ন্ট স'াাবর সম্পদের বইদয়র প া্দলাচনা।  ....... *  

২.২ বাবষ্ক আবথ্ক 

প্রবতদবেদনর 

অ্যাকাউবন্টাং/বুকবকবপাং         

কযাশ বই হালনাগাে করা আদছ/বাবষক্ আবথ্ক প্রবতদবেন ৩১ 

জুলাইদয়র মদিয প্রস্তুত  করা হদয়দছ  

২ পদয়ন্ট নগোন বইদয়র প ্াদলাচনা ....... *  

২.৩ বযাাংদক থাকা অ্থ ্ বযাাংদকর ঋণ/ ািবত হালনাগাে করা হদয়দছ (এক মাদসর মদিয  ২ পদয়ন্ট বযাাংক বেিদমন্ট ও নগোন বইদয়র প ্াদলাচনা প্রবত 

মাদস করা উবচত  

....... *  

২.৪ িয় ৩১ জুলাইদয়র মদিয িয় পবরকল্পনা জমা বেওয়া হদয়দছ, িয় 

নীবতমালার সদে সামঞ্জসয বরদখ 

২ পদয়ন্ট পবরকল্পনা  াচাই করা + নমনুা বকদসর বেদে 

েরপদের জনয েরপে ববাদির্   গঠন, অ্নশুীলন  াচাই 
করুন।  

....... *  

২.৫ অ্বিি বজজ্ঞাসা      অ্বিি বজজ্ঞাসার ব াষণা এবাং আদগর বছদরর অ্বিদির চাবহো 

১০০% মীমাাংসা করা হদয়দছ ( বে থাদক । আদগর বছদরর অ্বিদি 

 বে বকাদনা বজজ্ঞাসা ততবর না হয়, বস বেদেও সদবা্চ্চ পদয়ন্ট (২ 
পদয়ন্ট । বনাি: ‘পবরষ্কার অ্বিি’ এরই মদিয একবি প্রদবদশর শত,্ 
তদব এ িরদনর আরও ইসযু থাকদত পাদর  া বঠক করদত হদব।  

২ পদয়ন্ট অ্বিি বজজ্ঞাসা নজদর আনা হদয়দছ, এ ববষয়ক 
নবথগুদলা  াচাই করুন, বস্কার: ০  

....... *  

২.৬ িাক বরবজবি ও 

নবথভুিকরণ  

বচবঠ গ্র্হদণর বরবজোর হালনাগাে থাকদত হদব এবাং ৩বি বলজাদরর 

একবি (হালনাগাে  নমনুা থাকদত হদব 

১ পদয়ন্ট বলজাদরর নমনুা এবাং বরবজোরভুি বচবঠগুদলা 

প ্াদলাচনা করুন  

........... 

২.৭ িযাক্স বরবজোর  কর সাংগ্র্হ বরবজোর হালনাগাে। ২ পদয়ন্ট কর সাংগ্র্হ বরবজোরগুদলা প া্দলাচনা করুন  ........... 

২.৮ সহায়ক নবথপদের 

বযবস্থাপনা  

আয় ও বযদয়র ভাউচার হালনাগাে ও নম্বর বেদয় রাখা ইতযাবে। ২ পদয়ন্ট আয় ও বযদয়র ভাউচার ও বইগুদলা প ্াদলাচনা করুন ........... 



পারফরমযাদন্সর খাত পারফরমযাদন্সর মাপকাবঠ / সচূক অ্জ্ন করার পদয়ন্ট  াচাইদয়র উপায় বস্কার 

৩. বনজে উৎদসর রাজে আয়: উদেযাগ ও পারেবশ্তা (সদবা্চ্চ পদয়ন্ট: ১৮  ার মদিয ৬ জাতীয় বসদির    
৩.১ আয় বাড়াদনার প া্য়  ইউবপগুদলার আয় বরবজোদর উবল্লবখত বনজে উৎদসর রাজে আয়, 

দুই বছর আদগর বচদয় গত অ্থব্ছদর ববদড়দছ।/বছরবভবিক অ্গ্র্গবত 

ব্রযাদকি বন্দী 

৪ পদয়ন্ট:  বে >১০ % ৩ 
পদয়ন্ট:  বে ৬-১০% ২ 

পদয়ন্ট:  বে ৩-৫ %  

িযাক্স বরবজোর, বাদজি ও অ্যাকাউন্ট প ্াদলাচনা 
করুন। এই মলূযায়ন  বে ২০১১ সাদলর শরদত করা 

হয়, তাহদল ২০০৯/১০ অ্থ্বছদরর সদে ২০১০/১১ 
অ্থ্বছদরর তুলনা করুন ইতযাবে।  

....... *  

৩.২ বাদজদি লেয অ্ন ুায়ী 

রাজে আদয়র অ্জ্ন  

আদগর অ্থব্ছদরর বাদজদির ববপরীদত সবতযকাদরর সাংগিহীত কর।   আোদয়র লেযমাোর  ৯০% 

এর বববশ অ্বজ্ত: ২ পদয়ন্ট 

৮০ % এর বববশ অ্বজ্ত: ১ 

পদয়ন্ট  

কর মলূযায়ন প্রবতদবেন, অ্যাকাউন্ট বই, বাস-ব কর 

সাংগ্র্হ বরবজোর এবাং কর জমা বেওয়ার বযাাংক 

বেিদমন্ট। বখয়াল রাখদত হদব আদগর বছদরর জমা 

থাকা কদরর অ্থ্ ব ন ব াগ করা না হয়।  বাদজি 

প ্াদলাচনা। 

....... *  

৩.৩ কর মলূযায়ন  ক  প্রবত ৫ বছদর অ্ন-ত একবার খানাগুদলাদত কর মলূযায়ন করা 

হদয়দছ এবাং  খ  বহাবল্ডাং িযাক্স মূলযায়দনর বেণীভাগ/নীবতমালা 

নাগবরকদের কাদছ তুদল িরা হদয়দছ।  

ক+খ: ২ পদয়ন্ট  শুিু ক  ১ 

পদয়ন্ট 

কর মলূযায়ন নবথ প ্াদলাচনা করুন।  বে কর মলূযায়ন 

সম্পন্ন হয়, বকন' এখদনা অ্নুদমােন পায়বন, বস বেদে 
শত্ পূরণ হদয়দছ িরা হদব, কারণ অ্নদুমােন ইউবপর 
বনয়ন্ত্রদণ নয়। কর মলূযায়ন ফরদমর প ্াদলাচনা করুন।  

....... *  

৩.৪  থা থ হার (সদব্াচ্চ  

বযবহার  

করদ াগয খানাগুদলায় কর মলূযায়ন করা হদয়দছ এবাং উচ্চপ া্য় 

প ্ন- (শীষ্ প ্ায়  খানাগুদলার কর মলূযায়ন করা হদয়দছ। 

৭%: ২ পদয়ন্ট  ৬%: ১ 

পদয়ন্ট    

কর মলূযায়ন প্রবতদবেন, ইউবনয়ন পবরষেগুদলার 
আদগর অ্থব্ছদরর বসদ্ধান- এবাং কর সাংগ্র্হ বরবজোর।  

....... *  

৩.৫ করদখলাবপদের ববষদয় 

বযবস্থা  

ক  করদখলাবপ ইতযাবে- বখলাবপদের বনয়বমত ফদলাআপ করার 

বযবস্থা  এবাং আইবন বযবস্থা , বখলাবপদের তাবলকা প্রকাশ ইতযাবে 
পেদেপ বনওয়া এবাং খ  প্রথম কর বেদত আসা বযবির জনয 

পরুস্কার/েীকিবতর বযবস্থা  করা। 

ক ও খ: ২ পদয়ন্ট  ক বা খ: 

১ পদয়ন্ট  

বখলাবপদের বনয়বমত ফদলাআপ করার বযবস্থা   থা-  

বখলাবপদের তাবলকা প্রকাশ, বজ্ন ইতযাবে পেদেপ 
বনওয়া। এসব উদেযাগ শুিু কাগদজ-কলদম সীমাবদ্ধ 

বনই, আসদলই বনওয়া হদয়দছ তার প্রমাণ। 

....... *  

৩.৬ কর সাংগ্র্দহ অ্বভনবত্ব  কর সাংগ্র্দহ উন্নবতর জনয উদ্ভাবনী উদেযাগ ( থা ১  বসবার সদে 

কর প্রোন  ুি করা, ২  কর সাংগ্র্হ পাস বই ৩  কর বমলা, 
ইতযাবে । 

এসব অ্ননয উদেযাদগর 

কমপদে ২বি হদল: ২ 

পদয়ন্ট  ১ বি উদেযাগ: ১ 

পদয়ন্ট 

এসব উদ্ভাবনী উদেযাদগর নবথভুিকরণ। সভার 

আমন্ত্রণপে, সারসাংদেপ, উপবস'বত খাতা ইতযাবে 
প ্াদলাচনা করুন।  

....... *  

৩.৭ বনজে উৎদসর আদয়র 

বযবহার  

গত অ্থ্বছদর সাংগিহীত ওবসআর বথদক উন্নয়ন/দসবাোন খাদত 

বযবহাদরর শতকরা হার (% ।      

১৫% এর বববশ: ২ পদয়ন্ট  

১০ % এর বববশ: ১ পদয়ন্ট 

(সব রাজে খাদতর সদে ববাঝাপড়া করুন ব খাদন 

ইউবপর প্রভাব আদছ,  থা- কর ও বযবহারকারীর বফ  
আদগর অ্থব্ছদরর তহববদলর উৎস বথদক 

উন্নয়ন/দসবাোন খাদত বমাি খরদচর বহসাব এবাং বনজে 

রাজদের বাস-ব  অ্বোন। আবথ্ক প্রবতদবেন, কযাশ 
বই ও বযাাংক বেিদমন্ট এবাং বরাদ্দ বযবহার  াচাই 

করুন। কর সাংগ্র্হ বরবজোর প া্দলাচনা করুন।  

....... *  

৩.৮ উন্নয়ন বযদয়র  বেদে 

বনজে উৎদসর আদয়র 

বযবহার  

গত অ্থ্বছদর বনজে উৎদসর অ্থা্য়ন বথদক বরাদদ্দর (%  অ্াংশ 

উন্নয়ন/দসবাোন বযয় খাদত বশয়ার করা/দেওয়া।   

১০ % এর বববশ: ২ পদয়ন্ট  

৫ % এর বববশ: ১ পদয়ন্ট 

বযয়  াচাই করুন, ওএসআর বথদক কত এদসদছ। 

আদগর অ্থব্ছদরর তহববদলর উৎস বথদক উন্নয়ন খাদত 

বমাি খরদচর বহসাব এবাং বনজে রাজদের বাস-ব 

        

........... 



পারফরমযাদন্সর খাত পারফরমযাদন্সর মাপকাবঠ / সচূক অ্জ্ন করার পদয়ন্ট  াচাইদয়র উপায় বস্কার 

অ্বোন। আবথ্ক প্রবতদবেন, কযাশ বই ও বযাাংক 
বেিদমন্ট এবাং বরাদ্দ বযবহার  াচাই করুন। কর সাংগ্র্হ 

বরবজোর প ্াদলাচনা করুন।  

 ৪.েেতা ও োয়বদ্ধতা (সদব্াচ্চ পদয়ন্ট: ১৮  ার মদিয ৪ জাতীয় বসদির   
৪.১ জনসমদে প্রকাশ বাদজি ও পবরকল্পনার প্রকাশনা/প্রচার ( থা বাদজি বই ; চূড়ান্ত  

বহসাব (আদগর বছদরর তহববদলর বযবহার ; এবাং অ্বিি প্রবতদবেন। 
সবগুদলা: ক, খ ও গ: ৪ 
পদয়ন্ট ক-গ এর মদিয ২বি: 

২ পদয়ন্ট ক-গ এর মদিয 

১বি: ১ পদয়ন্ট  

গণমািযদম প্রকাবশত/প্রচাবরত হদয়দছ তার প্রমাণ।  ....... *  

৪.২ তথয আোন-

প্রোন/েেতা  

ইউবপ কা ্ালদয়র বভতদর/বাইদর তথয সাংববলত বনাবিশ ববাি,্ গত 
বছর পাওয়া ব্লক বরাদ্দ, এবাং ওই বছদর প্রকল্পগুদলাদত সহায়তা ও 

বাস-বায়ন। আদগর অ্থ্বছদরর আয় ও বযদয়র সামবগ্র্ক বচে। গত 

অ্থ্বছদরর পবরকল্পনা। 

ক, খ ও গ সবগুদলা: ৩ 
পদয়ন্ট ক-গ এর মদিয ২বি: 

২ পদয়ন্ট ক-গ এর মদিয 

১বি: ১ পদয়ন্ট  

ইউবপ কা ্ালদয়র বাইদর থাকা বনাবিশ ববাদির্ 

প ্াদলাচনা।  

........... 

৪.৩ তথয অ্বিকার আইন  ২০০৯ সাদলর তথয অ্বিকার আইদনর (আরবিআই  কা ্কাবরতা। 

আরবিআই বাস-বব কা ্কর এবাং চচ্ার বেদে বাস-বায়ন করা হদে 

(ইউবপ আইন, ২০০৯-এর অ্িযায় ১৪ অ্নসুাদর । 

২ পদয়ন্ট সারসাংদেপ, অ্নদুরািপে ইতযাবে। আরবিআই 

আসদলই কাজ করদছ তার প্রমাণ, প্রমাণ থাকদত হদব 
নাগবরকরা তথয বচদয় আদবেন কদরদছন এবাং তা 

বপদয়দছন। 

........... 

৪.৪ আদগর মূলযায়দনর 

ফলাফল  

বাবষ্ক পারেবশ্তা প া্দলাচনার ফলাফদলর মূলযায়দনর 

প্রকাশনা/প্রচার (আদগর বছদরর । 

২ পদয়ন্ট গণমািযদম প্রকাবশত/প্রচাবরত হদয়দছ তার প্রমাণ।  ........... 

৪.৫ ইউবপ তথযদকন্দ্র  ক  গ্র্ন'াাগার এবাং এলাকাবভবিক তথযদকন্দ্র স'াাপন ও কা ্কর 
করা। ব খাদন ইউবপর অ্বফস সমদয় উন্মিু প্রদবশাবিকার থাকদব, 
এবাং খ  তদথযর প্রাপযতা (পবরকল্পনা, বাদজি ইতযাবে  (কা ্কর 
আইবি সুববিা ।  

ক+খ: ২ পদয়ন্ট  শুিু ক: ১ 

পদয়ন্ট 

অ্বকাঠাদমাবি  ুদর বেখুন এবাং বসখানকার কা ি্ম 

 াচাই করুন।  

........... 

৪.৬ ইউবপ গণশুনাবন/ 

সামাবজক অ্বিি/ আদলাচনা 

মি  

ক  এলাকার সেসযদের  ুি কদর বছদর কমপদে দুবি উন্মিু 

তবঠক আদয়াজন করদব ইউবপ এবাং খ  ইউবপ প্রােদণ এিা 

আদয়াজন করদত হদব ব খাদন গ  চলমান প্রকল্প ও ইউবপর সাবব্ক 

পারেবশ্তা এবাং সামাবজক অ্বিি/গণশুনাবন ইতযাবে ববষদয় 

জনগণদক তথয বেওয়া হদব।   

সবগুদলা (ক-গ  শত্ পূরণ: 

২ পদয়ন্ট     

প্রস্তুত কিত প্রমাণাবে,  থা- অ্াংশগ্র্হণকারী নাগবরকদের 
বরবজোর খাতা, স্থান , ইতযাবে। এবাং সাংবিষ্ট এলাকার 
মানুষদের সদে কথা বলুন। সভার উপবস'বত খাতা 
পরীো করুন এবাং এ িরদনর সভায় উপবস'ত বছদলন 
এমন মানষুদের সদে কথা বলুন। 

........... 

৪.৭ প্রকল্প তত্ত্বাবিাদন 

জনগদণর সাংবিষ্টতা  

ক  প্রকল্প বাস-বায়ন কবমবি করা হদয়দছ এবাং খ  প্রকল্প বাস-

বায়ন কবমবির সেসযদের মদিয নারী সেসয এক-তিতীয়াাংশ। গ  

প্রকদল্প সম্ভাবয সুববিাদভাগী জনদগাষ্ঠীর প্রবতবনবিত্ব থাকদব।  

সবগুদলা (ক-গ  শত্ পূরণ: 

৩ পদয়ন্ট (ক-গ  এর মদিয 

২বি: ২ পদয়ন্ট (ক-গ  এর 

মদিয ১বি: ১ পদয়ন্ট 

বিতীয় কলাদম উবল্লবখত সবগুদলা শত ্অ্বশযই পূরণ 

হদত হদব। বপবসআই নবথগুদলা পরীো করুন। এই 

কাদজর ব াষণাসহ নবথগুদলা, বপবসআইগুদলার 

সাোৎকার প া্দলাচনা করুন। নারী সেসযদের 

সাোৎকার বনন। সুববিাদভাগীদের সদে কথা বলুন। 

........... 

৫. বাস-বায়ন পারেবশ্তা (সদবা্চ্চ ১০ পদয়ন্ট  
৫.১ প্রকল্প বাস-বায়ন আদগর অ্থব্ছদরর পবরকল্পনা অ্ন ুায়ী খুব ভাদলা কা ্িম এবাং ৯০ % এর বববশ: ২ পদয়ন্ট পবরকল্পনা ও বাস-বায়ন প া্দলাচনা করুন ........... 



পারফরমযাদন্সর খাত পারফরমযাদন্সর মাপকাবঠ / সচূক অ্জ্ন করার পদয়ন্ট  াচাইদয়র উপায় বস্কার 

প্রকদল্পর সাংখযা,  া করা হদয়দছ এবাং/বা বাস-বাবয়ত হদয়দছ।  ৮৫% এর বববশ: ১ পদয়ন্ট  (পবরকল্পনা নবথ ও গিহীত প্রকল্প ।  

৫.২ সামাবজক খাত/ 

এমবিবজ খাদত বববনদয়াগ 

বযয়  

বাস-ব বযয় বথদক বেখা  ায় বাস-বায়দন তববচেয বনবিত করদত 

একবি বনবে্ষ্ট পবরমাণ উন্নয়ন বাদজি বনম্নবলবখত (সামাবজক  খাদত 

(দমাি  বযবহার করা হদয়দছ ক  োস্থয  খ  বশো গ  পাবন ও 

পয়ঃবনষ্কাশন। 

৩০ % এর বববশ: ২ পদয়ন্ট  

২০ % এর বববশ: ১ পদয়ন্ট 

আদগর অ্থব্ছদরর বহসাব প া্দলাচনা করুন এবাং 

বহসাব করুন এদত কত ভাগ আদছ। 

........... 

৫.৩ রেণাদবেণ ক  বাদজি এবাং নীবতমালা বেখভাল করা এবাং  খ  প্রকল্প বাস-

বায়দনর বাস-ব ইবেত (বাস-বাবয়ত ও বশষ হওয়া প্রকল্পগুদলার 

জনয রেণাদবেণ বঠকঠাক রাখা   

ক+খ: ২ পদয়ন্ট  ক বা খ: 

১ পদয়ন্ট 

আদগ সম্পন্ন করা হদয়বছল এমন বকছসুাংখযক প্রকল্প 

প ্াদলাচনা করুন এবাং বনবিত বহান এর জনয 

রেণাদবেদণর ববষয়বি প্রস্তুত  করা হদয়দছ। 

........... 

৫.৪ ইউবপ খানা  বরবজোর   ইউবপ খানা বরবজোর হালনাগাে করা এবাং জনগণদক তা বেখার 

সদু াগ বেওয়া।  

২ পদয়ন্ট বরবজোর প ্াদলাচনা করুন এবাং বনবিত বহান ব  

বসগুদলা হালনাগাে করা হদয়দছ।  

........... 

৫.৫ একবি ওয়াদির্ বচদয় 

বববশ সুববিা োনকারী 

প্রকল্পসমূহ  

প্রকল্প বরাদদ্দর ব  শতাাংশ (%  বেদয়ই একবি ওয়াদির্ উপকার 

পরূণ হদে।  

একবি ওয়াদি ্প্রকদল্পর 

বমাি বরাদদ্দর ৩০ % এর 

বববশ বযবহার কদরই সুববিা 

পরূণ হদল: ২ পদয়ন্ট 

বাস-বব আদগর অ্থ্বছদর কী িরদনর প্রকল্প বাস-

বায়ন করা হদয়দছ, তা প ্াদলাচনা করুন।  
........... 

 ৬.গণতাবন্ত্রক শাসনপদ্ধবত (সদব্াচ্চ ১৫ পদয়ন্ট  
৬.১ ইউবপগুদলার কা ্িম 

(পবরষে কা ্কর   

ইউবপ পবরষে মাদস কমপদে একবি সভা করদব, পারদল বনবে্ষ্ট 
তাবরদখ অ্থবা একবি তাবরখ বঠক কদর সব সেসযদক জানাদনার 

মািযদম, এবাং গদড়  ১৩ জদনর মদিয অ্ন-ত ১০ জনদক উপবস'ত 
থাকদত হদব।   

সব শত্ পরূদণ: ৩ পদয়ন্ট 

কমপদে ১০ জদনর 

উপবস'বতদত ১০বি সভা 
হদয়দছ : ২ পদয়ন্ট 

আদলাচনার সারসাংদেপ বথদক সাংগিহীত প্রমাণ। পদয়ন্ট 

বপদত সবগুদলা শত্ পূরণ করদত হদব। সভায় 

ব াগোদনর আমন্ত্রণপে পরীো করা। ব সব বযবির 

সভায় ব াগ বেওয়ার কথা তাদের সদে ব াগাদ াগ 

করদত হদব। 

........... 

৬.২ সািারণ ইউবপ  

তবঠকগুদলাদত নারীদের 

সবিয় অ্াংশগ্র্হণ  

ক  বনদয়াগ পাওয়া বতন নারী সেদসযর সবাই কমপদে দুই-

তিতীয়াাংশ মাবসক সভায় উপবস'ত বছদলন এবাং খ  আদলাচনার জনয 

ববষয় উপস্থাপন  কদরদছন- প্রবত সভায় অ্ন-ত একবি।   

ক  ও খ  দুদিা শত্ই পূরণ 

হদয়দছ: ৩ পদয়ন্ট (ক  নারী 

উপবস'ত বছদলন, বকন' 
বকাদনা ববষয় উপস্থাপন  

কদরনবন: ২ পদয়ন্ট 

নারী সেসয ও অ্নযদের সদে কথা বলা হদয়দছ এবাং 

সভার ব াষণা ও সারসাংদেদপর ববষদয় বনবিত হওয়া 

বগদছ। নারীদের সদে সাোৎকার, বববভন্ন সভার 
উপবস'বত খাতা। অ্সহদ াবগতার কারণগুদলা, ব মন 
আমন্ত্রণ বছল না ইতযাবে, বাে বরদখ পবরবস'বত মলূযায়ন 
করা উবচত। মাদস ১০বি সভা হদল, কমপদে দুই-

তিতীয়াাংশ তবঠদক সব নারীর ব াগ বেওয়া উবচত 

(অ্থা্ৎ ৭বি তবঠদক ।  

........... 

৬.৩ আিবি মূল স্থায়ী  

কবমবির প্রবতষ্ঠা ও বাস-ববক 

অ্দথ্ কা ্কর করা  

কমপদে বনম্নবলবখত আিবি স্থায়ী  কবমবি (ইউবপ আইদন  উদল্লখ 

করা ১৩বির মদিয  প্রবতষ্ঠা ও কা ্কর করা হদয়দছ:  বশো, োস্থয  
ও পবরবার পবরকল্পনা; গ্র্ামীণ অ্বকাঠাদমা উন্নয়ন, সাংরেণ ও 
বযবস্থাপনা; কিবষ, মৎসয, প্রাণীসম্পে ও অ্নযানয অ্থ্ননবতক 

উন্নয়নমলূক কাজ;  সমাজকলযাণ ও দুদ ্াগ বযবস্থাপনা;  
পয়ঃবনষ্কাশন, পাবন সরবরাহ ও নে্মা উন্নয়ন ও পবরদবশ সাংরেণ 

উবল্লবখত আিবি কবমবিই 

কা ্কর থাকদল এবাং দুবিদত 

নারী বচয়ারপারসন থাকদল: 

৩ পদয়ন্ট আিবি কবমবিই 

কা ্কর থাকদল এবাং 

একবিদত নারী বচয়ারপারসন 

থাকদল: ২ পদয়ন্ট  ৬-৭বি 

৩ পদয়ন্ট বপদত আিবি কবমবির সবগুদলাই কা ্কর 

থাকদত হদব। ৬বি কবমবি কা ্কর থাকদল পাদব ২ 

পদয়ন্ট।   সভার সারসাংদেপ প ্াদলাচনা করুন। মদন 

রাখদত হদব, এই বনদে্বশকায় সাংজ্ঞাবয়ত মলূ 
কবমবিগুদলার প্রিাদনর পদে নারীদের প্রবতবনবিত্ব 

থাকার ববষয়বি আববশযক নয়, তদব নারীদের অ্বশযই 

........... 



পারফরমযাদন্সর খাত পারফরমযাদন্সর মাপকাবঠ / সচূক অ্জ্ন করার পদয়ন্ট  াচাইদয়র উপায় বস্কার 

এবাং বিেদরাপণ; কর মলূযায়ন ও সাংগ্র্হ;  অ্থ্ ও অ্বকাঠাদমা। এ 
বেদে শত্বি হদে কবমবিগুদলা আদগর অ্থ্বছদর কমপদে চারবি 

সভা কদরদছ এবাং বসগুদলাদত আদলাবচত ববষয়বস' অ্বশযই বলবখত 
থাকদত হদব, নবথভুি বসদ্ধান- ও সমসযাগুদলার উদল্লখ থাকদত 

হদব। এগুদলার কদয়কবি কবমবিদত নারীদের বচয়ারপারসন করদত 

হদব। 

কবমবি কা ্কর হদল এবাং 

একবিদত নারী বচয়ারপারসন 

থাকদল: ১ পদয়ন্ট  

বকাদনা একবি কবমবির প্রিাদনর পদে থাকদত হদব 

পদয়ন্ট অ্জ্দনর জনয। আদলাচনা, উন্নয়ন বকৌশল, 
পবরকল্পনা, কা ্িম ইতযাবে বনদয় আসদলই আদলাচনা 

হদয়বছল বক না তা  াচাই করুন। সভার বলবখত 

সারসাংদেপ (আদলাচযসূবচ, স্থান , আদলাচনা, ও 
কবমবির োের, সব কবমবির সেসযদের বেদে  াচাই 
করুন  

৬.৪ স্থায়ী  কবমবিগুদলার 

অ্বোন  

বাবষ্ক পবরকল্পনায় স্থায়ী  কবমবির অ্বোন  থাকার প্রমাণ ৩ পদয়ন্ট পবরকল্পনার প ্াদলাচনা, তবঠদকর সারসাংদেপ 
ইতযাবে  স্থায়ী  কবমবির সেসযদের সদে সাোৎকার  

........... 

৬.৫ ওয়াি্ সভাগুদলার 

কা ্িম 

ক  বনবে্ষ্ট সময় পর পর ওয়াি্ সভাগুদলার তবঠক হওয়ার কথা 

(২০০৯-এর আইন অ্ন ুায়ী অ্ন-ত বছদর দুবার  এবাং বকারাম পণ্ূ 

করার জনয বভািারদের কমপদে ২০ ভাদগর এক ভাদগর উপবস'বত 
থাকা আববশযক। তবঠকগুদলার সভাপবতত্ব করার কথা ওয়াি্ সভা 

সেদসযর এবাং ওয়াদির্ সাংবিষ্ট বনব্াবচত নারী সেসয পরামশ্ক 

বহদসদব কাজ করদবন; খ  ইউবনয়ন পবরষদের উন্নয়ন পবরকল্পনা, 
প্রকল্প প্রস্তাব ও অ্থা্য়ন করদত হদব এমন কা ি্দমর অ্গ্র্াবিকার 

ততবরদত অ্াংশগ্র্হণ কদরদছ ওয়াি্ সভা। গ  ওয়াি্ সভাগুদলাদত 

বছদর অ্ন-ত দুবি সভা, সাবব্ক উন্নয়ন কা ্িমসহ স্থানীয়  

সমসযাগুদলা প া্দলাচনা করা হয়; বাবষ্ক ওয়াি্ সভায় সাংবিষ্ট 
ওয়াি্ সেসয আদগর অ্থব্ছদরর অ্গ্র্গবত প্রবতদবেন জমা বেন এবাং 

চলমান উন্নয়ন কমস্বূচ ও আবথ্ক ববষয় সম্পদক্ অ্ববহত কদরন। 

ওয়াি্ সভার বকাদনা একবি বসদ্ধান-  বে বাস-বায়ন করা সম্ভব না 

হয়, সাংবিষ্ট ওয়াি্ সেসযরা ও ইউবনয়ন পবরষদের বচয়ারমযান এর 
পদে  ুবি তুদল িরদবন।  

বাম বেদক ববণ্ত সব শত্ 

পণ্ূ হদয়দছ: ২ পদয়ন্ট  সভা 

হদয়দছ বকন' (বাবষ্ক  
প্রবতদবেন উপস'াাবপত 
হদয়দছ এমন বকাদনা 

পবরষ্কার প্রমাণ বনই 

এবাং/অ্থবা ইউবপ উন্নয়ন 

পবরকল্পনা ও অ্গ্র্াবিকার 

বঠক করার বেদে ইনপিু 

বেওয়ার পবরষ্কার বকাদনা 

প্রমাণ বনই:  ১ পদয়ন্ট  সভা 

হদয়দছ বকন' বকারাম (২০ 
ভাদগর ১ ভাগ  পূণ্ হয়বন: 

০     

ইউবপ আইন ২০০৯-এর িারা ২ ( ব খাদন ওয়াি্ 

সভার সুবনবে্ষ্ট কা ্াববল সম্পদক্ বলা হদয়দছ  এর 

সদে বমবলদয় কা ্িম পরীো করুন।  সভার 

সারসাংদেপ ও গিহীত বসদ্ধান-গুদলার সদে বমবলদয় 

পরীো করুন, বনবে্ষ্ট সময় পর পর সভাগুদলা হদয়বছল 
বক না। ওয়াদির্ সািারণ মানুষদের কাদছ জানদত চান 

তারা সভায় ব াগ বেদয়বছদলন বক না। 

........... 

গ্র্াম আোলত কা ্কর গ্র্াম আোলত ১ পদয়ন্ট গ্র্াম আোলত চালু আদছ তার প্রমাণ  ........ *  
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