জনঅংশগ্রহণ নননিতকরণণর মাধ্যণম কার্যকর ক্ষমতা নিণকন্দ্রীকরণণ সরকাণরর একনি
িনিষ্ঠ পদণক্ষপ হণিা এিনজএসনপ। ২০১৭ সাণির জানুয়ানরণত শুরু হওয়া পাাঁচ িছর
মময়াদী এ প্রকল্প মশষ হণি ২০২১ সাণির জুন মাণস। মদণশর সকি ইউননয়ন
পনরষদ অর্যাৎ মমাি ৪৫৫৩নি ইউননয়ন পনরষদণক এিনজএসনপ এর কার্যক্রণমর
আওতায় আনা হণয়ণছ। এ প্রকণল্পর মমাি িযয় ধ্রা হণয়ণছ ৫৫৩৫.০০ মকানি িাকা।
এর মণধ্য িাংিাণদশ সরকাণরর ৩১৫৩ মকানি িাকা এিং নিশ্বিযাংণকর ঋণ সহায়তা
২৩৮২ মকানি িাকা। মর্াক িরাণের অর্য সরাসনর ইউননয়ন পনরষণদর িযাংক নহসাণি
িরাে মদয়া হণে, র্া নদণয় তৃণমূি পর্যাণয় জনগণণর চানহদা অনুর্ায়ী িযাপক
অিকাঠাণমা উন্নয়ন হণে।

LGSP-2

সম্পণকয নিস্তানরত গণপ্রজাতন্ত্রী িাংিাণদণশর সংনিধ্াণনর অঙ্গীকার অনুর্ায়ী

প্রশাসণনর সকি পর্যাণয় ননিযানচত প্রনতনননধ্ণদর মাধ্যণম প্রজাতণন্ত্রর সকি ক্ষমতার
মানিক জনগণণর কার্যকর অংশগ্রহণ নননিত করার িণক্ষয রাষ্ট্রীয় প্রণচষ্টা অিযাহত
আণছ। এরই ধ্ারািানহকতায় তৃণমূি পর্যাণয় সাধ্ারণ মানুষণক মসিা প্রদাণনর
প্রাচীনতম প্রনতষ্ঠান ইউননয়ন পনরষদণক শনিশািী কার্যকর মসিামূিক প্রনতষ্ঠাণন
রূপান্তণরর নিষয়নি চণি আণস সরকাণরর অনযতম প্রধ্ান নিণিচনায়। অনুভূত হয় মর্,
দানয়ত্ব প্রদান নয় তা িাস্তিায়ণন নদণত হণি ক্ষমতা ও আনর্যক স্বাধ্ীনতা এিং তার
জনয প্রণয়াজন পনরষণদর সক্ষমতা িৃনি ও জনগণণর িাস্তি অংশগ্রহণ নননিত করা।
নকন্তু নকভাণি তা সম্ভি, মস পর্ খুজ
াঁ ণতই নসরাজগঞ্জ মজিায় শুরু হয় ‘নসরাজগঞ্জ
মিাকাি গভনযযান্স মেণভিপণমন্ট ফান্ড প্রণজক্ট (এসএিনজনেএফনপ)’। এ সফি
পাইিি প্রকণল্পর অনভজ্ঞতার আণিাণক স্থানীয় সরকার নিভাগ গত জুিাই ২০০৬
হণত জুন ২০১১ পর্যন্ত এিনজএসনপ প্রকল্পর সাফণিযর ধ্ারািানহকতা িজায় রাখার
উণেণশয জুিাই ২০১১ মর্ণক জুন ২০১৬ পর্যন্ত ‘নিতীয় মিাকাি গভনযযান্স সাণপািয
প্রণজক্ট (এিনজএসনপ-২) িাস্তিায়ন করণছ। এ প্রকণল্পর মাধ্যণম ইউননয়ন পনরষদণক
সরাসনর মর্াক িরাে মদয়া হণে। এ অর্য নদণয় স্থানীয় জনগণণর সরাসনর অংশগ্রহণণর
মাধ্যণম তাণদর অগ্রানধ্কার অনুর্ায়ী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিায়ন করা হণে।
এিনজএসনপ-২ িাস্তিায়ণনর মাধ্যণম ইউননয়ন পনরষণদর দক্ষতা ও সক্ষমতা িৃনি

পাণে এিং জনগণণর সরাসনর অংশগ্রহণ র্াকায় পনরষণদর জিািনদনহতা ও কাণজর
স্বেতা নননিত হণে। [accordion] [toggle title="প্রকণল্পর উণেশয"

state="opened"]

স্থানীয় পর্যাণয়র উন্নয়ণন জনগণণর অংশগ্রহণ নননিত করা;
জনগণণর িারা উন্নয়ন চানহদা ননরূপণ;
আনর্যক নিণকন্দ্রীকরণণর মাধ্যণম স্থানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান শনিশািী করা;
ইউননয়ন পনরষণদর আনর্যক সক্ষমতা ও দক্ষতা িৃনি;
ইউননয়ন পনরষদণক কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রনতষ্ঠাণন পনরণত করা;
জিািনদনহতা নননিতকরণণর মাধ্যণম সুশাসন প্রনতষ্ঠা;
ইউননয়ন পনরষণদর ননজস্ব আয় িৃনি করা;
দানরদ্র নিণমাচন;
নারীর ক্ষমতায়ন।
[/toggle] [toggle title="এিনজএসনপ-র

মূি বিনশষ্টয"]

ইউননয়ন পনরষণদর িযাংক নহসাণি সরাসনর মর্াক িরাে প্রদান;
প্রনশক্ষণণর মাধ্যণম ইউননয়ন পনরষণদর দক্ষতা ও সক্ষমতা িৃনি এিং কার্যক্রণম
স্বেতা ও জিািনদনহতা নননিতকরণ;
উন্নয়ন পনরকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন ও তদারকীণত মনহিাণদর অগ্রানধ্কারসহ
সিযস্তণরর জনগণণর সরাসনর অংশগ্রহণ;
মদণশর সকি ইউননয়ণন সরাসনর মর্াক িরাে প্রদান করা ছাড়াও তাণদর দক্ষতা িৃনি,
স্থানীয় পর্যাণয় স্বেতা ও জিািনদনহতাপ্রনতষ্ঠাকণল্প ননয়নমত অনেি ও মননিনরং এর
মাধ্যণম ইউননয়ন পনরষদণক কার্যকর প্রনতষ্ঠান নহণসণি গণড় মতািা;

স্থানীয় পর্যাণয় সুশাসন প্রনতষ্ঠা, দানরদ্র নিণমাচন, সরাসনর জনঅংশগ্রহণণর মাধ্যণম
স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরানিত করা এিং তৃণমূি পর্যাণয় অংশীদানরত্বমূিক িযিস্থাপনা প্রনতষ্ঠা
করা;
সামানজক ও প্রাকৃনতক পনরণিণশর ভারসাময িজায় রাখা;
জনগণণর অংশগ্রহণণর মাধ্যণম দায়িিতা ও পনরিীক্ষণ িযিস্থা প্রনতষ্টা করা ও
ইউননয়ন পনরষণদর ননজস্ব আয় িৃনি করা।
[/toggle] [toggle title="প্রকণল্পর

প্রভাি"] নিতীয় মিাকাি গভনযযান্স সাণপািয প্রণজক্ট

িাস্তিায়ণনর মাধ্যণম ননম্নিনণযত মক্ষত্রসমূণহ উণেখণর্াগয অজযন করা সম্ভি হণি িণি
আশা করা র্ায়ঃ ক) আয় ও কমযসংস্থানঃ এ প্রকণল্পর মাধ্যণম ইউননয়ন পনরষদসমূহ
মর্ মর্াক িরাে পাণে তা িারা স্থানীয় জনগণণর (জনঅংশগ্রহণমূিক পনরকল্পনা
পিনত অনুসরণণ) চানহদার নভনিণত নিনভন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম িাস্তিায়ন করা হণে। এ
উন্নয়ন কার্যক্রণমর মণধ্য মূিত রাস্তা, কািভািয, ব্রীজ, িাজার উন্নয়ন, প্রার্নমক নশক্ষা,
পানন ও সযাননণিশন, মানিসম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত নিমসমূহ প্রাধ্ানয পাণে। এ সকি
কার্যক্রম এিাকার দনরদ্র মানুণষর আয় িৃনি এিং কমযসংস্থাণনর িযাপক সুণর্াগ সৃনষ্টণত
কার্যকর ভূনমকা রাখণছ। খ) প্রানতষ্ঠাননকঃ প্রকণল্পর নিনভন্ন কার্যক্রণমর মাধ্যণম স্থানীয়
সরকার প্রনতষ্ঠান নহসাণি ইউননয়ন পনরষদ একনি দক্ষ, স্বে, জিািনদনহমূিক এিং
জনগণণর ননভযরণর্াগয গণতানন্ত্রক প্রনতষ্ঠান নহণসণি গণড় উঠণি িণি আশা করা র্ায়।
নিনভন্ন দক্ষতা িৃনিমূিক কার্যক্রম ইউননয়ন পনরষণদর আনর্যক ও প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা
িৃনি করণি এিং আনর্যক নিণকন্দ্রীকরণণর মাধ্যণম স্থানীয় উন্নয়ন কমযকাণন্ড ইউননয়ন
পনরষণদর নসিান্ত গ্রহণ ও িাস্তিায়ণনর সক্ষমতা িৃনি করণি। জনঅংশগ্রহণণর মাধ্যণম
পনরকল্পনা গ্রহণ, উম্মুি িাণজি অনধ্ণিশন, কার্যকর মননিনরং ও অনেি িযিস্থার
মাধ্যণম ইউননয়ন পনরষণদর সকি কার্যক্রণম স্বেতা ও জিািনদনহতা প্রনতষ্ঠা হণি। গ)
দানরদ্র হ্রাসঃ স্থানীয় জনগণণর অংশগ্রহণণর মাধ্যণম স্থানীয় চানহদা ননরূপণ হণি নিধ্ায়
দনরদ্র জনগণণর উপণর্াগী উন্নয়ন কমযকান্ড িাস্তিায়ন সম্ভি হণি িণি আশা করা র্ায়।
দনরদ্র জনগণণর আয় ও কমযসংস্থান িৃনির মক্ষণত্র অিকাঠাণমা উন্নয়ন, মানি সম্পদ
উন্নয়ন, স্বাস্থয, নশক্ষা, পানন ও পয়ঃননিাশন, তর্য প্রর্ুনি নিষয়ক নিমসমূহ কার্যকর

অিদান রাখণি। মর্ণহতু জনঅংশগ্রহণণর মাধ্যণম সকি উন্নয়ন কমযকান্ড িাস্তিায়ন
হণি মসণহতু দানরদ্র নিণমাচন সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহ অগ্রানধ্কার পাণি। অনধ্ক পনরমাণ
অর্য ইউননয়ন পনরষণদ র্াওয়ার কারণণ স্থানীয় দানরদ্র নিণমাচণন এই অর্য িযিহৃত
হণি। ঘ) উৎপাদনঃ প্রকণল্পর মর্াক িরাণের অর্য িারা স্থানীয় জনগণণর চানহদার
নভনিণত মর্ অিকাঠাণমাগত উন্নয়ন সম্পন্ন হণি তার মাধ্যণম এিাকার কৃনষ ও অনযানয
উৎপাদন িৃনি পাণি িণি আশা করা র্ায়। কারণ অিকাঠাণমা উন্নয়ণনর ফণি
এিাকার প্রতযন্ত অঞ্চণি র্ানিাহন চিাচি, িাজারজাতকরণ, উৎপাদন উপণর্াগী
পনরণিশ সৃনষ্ট এিং উৎপাদণনর জনয প্রণয়াজনীয় দ্রিযানদর সহজ প্রানি নননিত হণি।
ঙ) মনহিা ও নশশুঃ এ প্রকণল্প ইউননয়ন পনরষণদর মনহিা সদসযণদর অনধ্কার
সংরক্ষণ ও দানয়ত্ব পািণনর সুণর্াগ সৃনষ্টর িযিস্থা রণয়ণছ। প্রকণল্পর আওতায় মর্াক
িরাণের ৩০% অর্য মনহিাণদর িারা অগ্রানধ্কার প্রাি নিম িাস্তিায়ণন করা হণি।
মনহিা সদসযগণ স্থানীয় উন্নয়ন কমযকাণন্ড অনধ্কতর ভূনমকা রাখণত পারণিন। কারণ
তাণদর নিম িাস্তিায়নসহ নিনভন্ন কনমনিণত গুরুত্বপূণয দানয়ত্ব মদয়া হণয়ণছ। স্থানীয়
মনহিাগণ স্থানীয় চানহদা ননরূপণন ভূনমকা রাখণত পারণিন এিং নিণশষ কণর দনরদ্র
মনহিাগণ নিনভন্ন আয়িধ্যনমূিক কার্যক্রণম প্রনশক্ষণ িাণভর সুণর্াগ পাণিন। চ)
পনরণিশঃ এ প্রকণল্পর মাধ্যণম গৃহীত অিকাঠাণমা উন্নয়ন এিং অনযানয নিম িারা
র্াণত স্থানীয় পনরণিণশর উপর মকান নিরূপ প্রভাি না পণড় মস নিষণয় ইউননয়ন
পনরষদগুণিার সণচতনা িৃনির জনয প্রকণল্পর অপাণরশনাি মযানুয়াণি নিষয়নি
অন্তভুযি করা হণয়ণছ এিং তা প্রকল্পভুি সকি ইউননয়ন পনরষণদর মণধ্য নিতরণ
করা হণয়ণছ। আশা করা র্ায় প্রকণল্পর নিনভন্ন নিম স্থানীয় পনরণিশ উন্নয়ন ও
সংরক্ষণণ ভূনমকা রাখণি।
প্রকণল্পর অঙ্গসমূহ
প্রকল্পনি িাস্তিায়ন ও এর িক্ষয অজযণনর উণেণশয প্রকল্পনিণক চারনি অণঙ্গ নিভাজন
কণর প্রনতনি অণঙ্গর কার্যক্রম তদারকীর জনয স্থানীয় সরকার নিভাণগর একজন কণর
কমযকতযা ননণয়ানজত আণছন। তাছাড়া প্রকল্প িাস্তিায়ণন পরামশযক-নিণশষজ্ঞ
ননণয়ানজত রণয়ণছন। ক) ইউননয়ন পনরষদ অনুদানঃ ননধ্যানরত শতযপূরণ সাণপণক্ষ

প্রনতিছর মদণশর সকি ইউননয়ন পনরষদণক এ প্রকণল্পর আওতায় মমৌনিক মর্াক
িরাে প্রদান করা হণে। ২০১১-২০১২ অর্য িছণর ৪,৫৪৩নি ইউননয়ন পনরষণদর
অনুকূণি ৪৯১.০০ মকানি িাকা এিং ২০১২-২০১৩ অর্য িছণর ৪,৫৪৭নি ইউননয়ণন
অনুকূণি ৫৪৭.৭০ মকানি িাকা মর্াক িরাে নহসাণি প্রদান করা হণয়ণছ। এছাড়া
কমযদক্ষতা নভনিক িরাে নহসাণি ৩,৬৭০নি ইউননয়ণনর অনুকূণি ৮৩.০০ মকানি িাকা
প্রদান করা হণয়ণছ। ২০১৩-২০১৪ অর্য িছণর ৪৫৪৪নি ইউননয়ন পনরষণদর অনুকূণি
৬১৯.১৩ মকানি িাকা ছাড় করা হণয়ণছ। এ িছণর ৩৩৩২ নি ইউননয়ন পনরষণদর
অনুকূণি কমযদক্ষতা নভনিক িরাে নহসাণি ৯২৪২ মকানি িাকা িরাে প্রদান করা
হণয়ণছ। [/toggle] [/accordion]
ইউননয়ন পনরষদসমূহণক ননণম্নর দু’ধ্রণণর মর্াক িরাে প্রদান করা হয়ঃ
[accordion] [toggle title="মমৌনিক

মর্াক িরাে (BBG)"]

মমৌনিক মর্াক িরাণের ২৫% অর্য সকি ইউননয়ন পনরষণদর মণধ্য সমহাণর নিতরণ
করা হয়।
অিনশষ্ট ৭৫ ভাগ অর্য, অনেণি উিীণয ইউননয়ন পনরষণদর অনুকূণি জনসংখযার উপর
নভনি কণর ৯০% এিং আয়তণনর উপর নভনি কণর ১০% িরাে ননধ্যারণ করা হয়।
স্থানীয় সরকার নিভাগ মমৌনিক মর্াক িরাণের (নিনিনজ) অর্য দুই নকনস্তণত প্রদান কণর
র্াণক র্া প্রনত িছণরর আগস্ট-ণসণেম্বর এিং মফব্র“য়ানর-মাচয মাণস সরাসনর ইউননয়ন
পনরষণদর িযাংক অযাকাউণন্ট পাঠাণনা হয়।
মমৌনিক মর্াক িরাে (ইইএ) ও দক্ষতা নভনিক িরাে (চইএ) এর অন্তত ৩০% অর্য
নারীণদর িারা অগ্রানধ্কার প্রাি নিম িাস্ত-িায়ণনর জনয িযয় করা হয়।
মমৌনিক মর্াক িরাে (ইইএ) ও দক্ষতা নভনিক িরাে (চইএ) এর সণিযাচ্চ ১০% অর্য
সক্ষমতা িৃনি সংক্রান্ত কাণজ (প্রনশক্ষণ, পারস্পনরক নশখন, নিম বতনরর জনয
প্রণয়াজনীয় সহায়তা, পনরণিশ ও সামানজক সুরক্ষা িযিস্থাসমূহ, নহসাি রক্ষণ, ইউননয়ন

পর্যাণয়র তর্যানদ কনম্পউিাণর এনি, মনহিা উন্নয়ন মফারামণক সহায়তা প্রদান এিং
অনযানয নননদযষ্ট দক্ষতা িৃনি সহায়তা) িযয় করা র্াণি। ১০% অর্য উণেনখত মক্ষণত্র িযয়
না হণি তা নিম িাস্তিায়ণন িযয় করা র্ায়।
[/toggle] [toggle title="দক্ষতা

নভনিক িরাে (PBG)"]

মমৌনিক মর্াক িরাে প্রাি ইউননয়ন পনরষদসমূণহর সানিযক দক্ষতা উন্নয়ণন উৎসাহ
প্রদাণনর জনয দক্ষতা নভনিক িরাে প্রদান করা হণে। আনর্যক ও রাজস্ব িযিস্থাপনার
নিনভন্ন নদক, মর্মন রাজস্ব আয় িৃনি, রাজস্ব আদাণয়র হার, স্বেতা ও জিািনদনহতা,
জনগণণর অংশগ্রহণ, পনরকল্পনা ও িাণজি প্রণয়ন এিং প্রনতণিদন ইতযানদ নিষণয় মর্
সকি ইউননয়ন পনরষদ দক্ষতা প্রদশযন কণর তাণদরণক এ িরাে প্রদান করা হয়।
প্রকণল্পর নিতীয় িছর ২০১২-১৩ মর্ণক দক্ষতা নভনিক িরাে প্রদান শুরু হণয়ণছ।
দক্ষতার মাণনর উপর নভনি কণর উপণজিা পর্যাণয় প্রর্ম সানরর ৭৫% ইউননয়ন
পনরষদণক নতননি ভাণগ ভাগ কণর এ িরাে প্রদান করা হণে।
দক্ষতার মাণনর নদক মর্ণক প্রর্ম ২৫% ইউননয়ন পনরষদ তাণদর প্রাপয মমৌনিক মর্াক
িরাণের অনতনরি ৩০% অর্য পাণে।
পরিতযী ২৫% ইউননয়ন পনরষদ তাণদর প্রাপয মমৌনিক মর্াক িরাণের অনতনরি ২০%
অর্য পাণে।
তৎপরিতযী ২৫% ইউননয়ন পনরষদ তাণদর প্রাপয মমৌনিক মর্াক িরাণের অনতনরি
১০% অর্য পাণে।
খ) তর্য প্রিাহ এিং জিািনদনহতাঃ প্রকণল্পর আওতাভুি ইউননয়ন পনরষদসমূহ
তাণদর আয়, িযয়, প্রকল্প িাস্তিায়ন ইতযানদ নিষয় মানসক/ত্রত্রমানসক সভায় জনগণণর
সামণন উন্মুি করণছ এিং প্রকণল্পর ননধ্যানরত ছণক এ সকি নিষণয়র ষান্মানসক
প্রনতণিদন ইউএনও ও নেনেএিনজ িরািণর মপ্ররণ করণছ। এণত প্রকণল্পর স্বেতা ও
জিািনদনহতা নননিত হণে এিং জনগণ তা প্রতযক্ষ করণছ। মিসরকানর অনেি ফাময
ননণয়াণগর মাধ্যণম প্রনতিছর প্রকল্পভুি ইউননয়ন পনরষদসমূণহর সমুদয় কার্যক্রণমর

ফাইনযানন্সয়াি অনেি ও কমযদক্ষতা মূিযায়ন করা হণে। এছাড়া সরকানর অনেি নিম
প্রনতিছর মমািামুনি ভাণি ২০% ইউননয়ন পনরষণদর প্রকল্প সংক্রান্ত কার্যক্রম অনেি
করণছ। ফণি ইউননয়ন পনরষদণক আনর্যক স্বাধ্ীনতা মদয়া হণিও জিািনদনহতা ও
স্বেতা নননিত করার মাধ্যণম পনরষণদর দায়িিতা সরকার ও জনগণণর ননকি
নননিত হণে। গ) প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা উন্নয়নঃ ইউননয়ন পনরষদ, স্থানীয় জনিি ও
সংনিষ্ট সরকানর কমযকতযাণদর অংশগ্রহণমূিক পনরকল্পনা ও িাণজি প্রণয়ন এিং অর্য
িযিস্থাপনায় দক্ষতা িৃনির জনয ননয়নমত প্রনশক্ষণ মদয়া হণে। প্রকণল্পর এ অণঙ্গর
মাধ্যণম মদশজুণড় তর্য, নশক্ষা ও মর্াগাণর্াগ কার্যক্রম চািাণনা হণে। প্রকণল্পর চিনত
মময়াদ পর্যন্ত ননম্নিনণযত সংখযক মচয়ারমযান, সদসয, ইউনপ সনচি ও সংনিষ্ট
কমযকতযাণদর প্রনশক্ষণ সম্পন্ন করা হণয়ণছঃ [table] [tr][th]নং[/th] [th]র্াণদর প্রনশক্ষণ মদয়া
হণয়ণছ/হণি [/th] [th]সংখযা (জন) [/th] [th]প্রনশক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা/দির[/th][/tr]
[tr][td]১[/td] [td]মাষ্টার

মেইনার[/td] [td]১৫০[/td] [td]এনআইএিনজ, িােয ও

আরনেএ[/td][/tr] [tr][td]২[/td] [td]সদসয (প্রনত উপণজিায় ১০ জন)[/td] [td]৪৮৬০[/td]
[td]ঐ[/td][/tr] [tr][td]৩[/td] [td]UP Functionaries[/td] [td]৬২৩৮২[/td] [td]ইউআরনি[/td][/tr]
[tr][td]৪[/td] [td]WC & SSC সদসয[/td] [td]৫৬৬৪৩০[/td] [td]ঐ[/td][/tr] [tr][td]৫[/td] [td]District
Facilitators[/td] [td]৬৯[/td] [td]নপএমইউ[/td][/tr] [tr][td]৬[/td] [td]DDLG[/td] [td]৬৪[/td]
[td]ঐ[/td][/tr] [/table] [/toggle] [toggle title="এিনজএসনপ

িাস্তিায়ন পিনত ও মকৌশি"]

ইউননয়ণনর নিনভন্ন উন্নয়ন কমযকাণন্ড স্থানীয় জনগণণর অংশগ্রহণ নননিত করার জনয
ইউননয়ন ও ওয়ােয পর্যাণয় নিনভন্ন কনমনি কাজ করণছ। এ সকি কনমনিণত নিনভন্ন
মেণী মপশার মানুণষর পাশাপানশ নারী ও অনগ্রসর মানুণষর অংশগ্রহণ নননিত করা
হণে। ফণি প্রকল্প িাস্তিায়ণন জনমণতর প্রনতফিন র্াণক। [/toggle] [/accordion]
কনমনিসমূহ
[accordion] [toggle title="ওয়ােয

কনমনি (েনিউনস)"] নিম িাস্তিায়ণনর জনয প্রনতনি

ওয়াণেয ৭ সদণসযর একনি ওয়ােয কনমনি আণছ। একানধ্ক ওয়াণেয নিস্তৃত নিণমর জনয
প্রনতনি ওয়াণেযর প্রনতনননধ্ সমিণয় এ কনমনি ৭ মর্ণক ৯ সদসয নিনশষ্ট হণত পাণর।
ওয়ােয কনমনির গঠন ননম্নরূপ-

ওয়ােয পর্যাণয়র প্রকাশয সভা অনুষ্ঠান কণর ওয়ােয কনমনি গঠন করা হয় ।
সংনিষ্ট ওয়ােয সদসয িা সংরনক্ষত আসণনর মনহিা সদসয হন কনমনির আহ্বায়ক।
কনমনির সদসয সংখযা ৭ জন ঃঃ
ইউনপ সদসয দুই জন।
িুি নশক্ষক একজন।
স্থানীয় সমাজণসিক দুই জন (একজন নারী ও একজন পুরুষ)।
এননজও / সুশীি সমাণজর প্রনতনননধ্ একজন।
মুনিণর্ািা/মুনিণর্ািার সন্তান (পাওয়া না মগণি একজন সাধ্ারণ নাগনরক)।
ওয়ােয কনমনির কমপণক্ষ ২ জন মনহিা সদসয হণিন ।
মকাণনা ওয়ােয কনমনির সদসয নিম তত্ত্বািধ্ান কনমনির সদসয হণত পারণিন না।
সংরনক্ষত আসণনর মনহিা সদসযগণ কমপণক্ষ ৩নি ওয়ােয কনমনির আহ্বায়ক হণিন।
একজন মনহিা সদসয, তাাঁর ননিযাচনী এিাকায়, পািাক্রণম ৩নি ওয়ােয কনমনির আহ্বায়ক
হণিন।
ওয়ােয সদসযিৃন্দ কতৃক
য আণয়ানজত ওয়ােয পর্যাণয়র প্রকাশয সভা মর্ণক অনযানয
সদসযণদর এিাকার জনসাধ্ারণ মণনানীত করণিন।
মকাণনা িযনি একই সাণর্ একনির মিনশ ওয়ােয কনমনির আহ্বায়ক/সভাপনত হণত
পারণিন না।
সদসযণদর মধ্য মর্ণক কনমনি কতৃক
য মণনানীত একজন সদসয-সনচণির দানয়ত্ব পািন
করণিন।
[/toggle] [toggle title="েনিউ

নস’র দানয়ত্ব ও কার্যািনি "]

ওয়ােয সভার মাধ্যণম স্থানীয় পর্যাণয়র পনরকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম এিং
জনঅংশগ্রহণণর মাধ্যণম উি পনরকল্পনা প্রণয়ণন সহায়তা করা।
সংনিষ্ট ওয়াণেয মর্াক িরাণের আওতায় নঠকাদার কতৃক
য িাস্তিায়নাধ্ীন নিমগুণিা
ননয়নমত তত্ত্বািধ্ান করা।
েমঘন কাণজর মক্ষণত্র স্থানীয় েনমক ননণয়াগ নননিত করা।
সরাসনর ক্রয় পিনত অর্িা দরপণত্রর মাধ্যণম ক্রয় পিনত অনুসরণ কণর মািামাি
ক্রয় করা/নিম িাস্তিায়ন মননির করা।
নিণমর সামানজক ও পনরণিশগত প্রভাি র্াচাইকরণ।
সরিরাহকারী/ণর্াগানদাতার ননকি মর্ণক প্রদি ক্রয় আণদশ/কার্যাণদশ অনুর্ায়ী
দ্রিযসামগ্রী/ণসিাসমূহ িুণে মনওয়া।
সকি ক্রণয়র নিি, ভাউচার, মাস্টারণরাি ইতযানদ সংরক্ষণ করা এিং ইউননয়ন
পনরষদণক অনেি এিং অনযানয কার্যক্রণমর জনয ঐসকি কাগজপত্র প্রদান করা।
এছাড়াও ইউননয়ন পনরষদ কতৃক
য প্রদি অনযানয দানয়ত্ব পািন করা।
[/toggle] [toggle title="নিম

সুপারনভশন কনমনির (এসএসনস) গঠন ও কার্যািনি "]

প্রনতনি ওয়াণেয একনি নিম তত্ত্বািধ্ান কনমনি আণছ।
ওয়াণেযর সাধ্ারণ জনগণণর মধ্য মর্ণক গনঠত এ কনমনির সদসয সংখযা ৭ জন।
ওয়ােয সভা নমনিং-এ জনসাধ্ারণ এিং ইউননয়ন পনরষণদর প্রনতনননধ্ণদর উপনস্থনতণত
এই কনমনি গনঠত হয়।
কনমনির সদসযিৃন্দ ননণজণদর মধ্য মর্ণক একজন সভাপনত ও একজন সদসয-সনচি
মণনানীত কণর।
উপণজিা ননিযাহী অনফসার নিম তত্ত্বািধ্ান কাণজর জনয একজন কানরগনর জ্ঞানসম্পন্ন
কমযকতযাণক এই কনমনিণত মণনানয়ন মদন।

ইউননয়ন পনরষণদর মকাণনা প্রনতনননধ্ নিম তত্ত্বািধ্ান কনমনির সদসয হণত পাণরন না
এমননক ওয়ােয কনমনির মকাণনা সদসয নিম সুপারনভশন কনমনির সদসয হণত পাণরন
না। নিম তত্ত্বািধ্ান কনমনির কমপণক্ষ দুইজন সদসয হণিন নারী।
নিম তত্ত্বািধ্ান কনমনি গনঠত হিার পণর সংনিষ্ট ওয়ােয সদসয এই কনমনির একনি
তানিকা মকাণনা প্রকাশয স্থাণন িাননণয় মদণন এিং ইউননয়ন পনরষদ মচয়ারমযান
ইউননয়ন পনরষণদর মনানিশ মিাণেয এই তানিকানি িানাণনার িযিস্থা কণরন।
মমৌনিক মর্াক িরাে এিং দক্ষতা নভনিক িরাে হণত অর্যায়নকৃত ইউননয়ন পনরষণদর
সকি নিম িাস্তিায়নকাণি নিম সুপারনভশন কনমনি এগুণিার িাস্তিায়ন কার্যক্রম
তত্ত্বািধ্ান, পর্যাণিাচনা এিং মননিনরং কণর।
[/toggle] [toggle title="নিম

সুপারনভশন কনমনি ননম্ননিনখত দানয়ত্বসমূহ পািন কণর"]

অনুণমানদত নিম শতযািনি অনুর্ায়ী িাস্তিায়নকাণি কাণজর মান, পনরমাণ ও সময়সীমা
নঠক আণছ নক না তার ননয়নমত মননিনরং করা।
নঠকাদাণরর ননয়নমত কাজকণময সজাগ দৃনষ্ট রাখা (কাণজর মান, কাজ সময়মত হণে নক
না, ইতযানদ)।
পনরিীক্ষণকাণি মকাণনা ত্র“নি পাওয়া মগণি সংণশাধ্ণনর জনয ওয়ােয কনমনিণক
পরামশয মদওয়া। তারা মকাণনা িযিস্থা গ্রহণ না করণি নিনখতভাণি ইউননয়ন পনরষদণক
জানাণনা এিং ইউননয়ন পনরষদও র্নদ মকাণনা িযিস্থা গ্রহণ না কণর তাহণি
নিনখতভাণি নিনজনসনস-ণক জানাণনা।
ওয়ােয কনমনি নিম নেজাইন/নকশা ও প্রাক্কনিত িযয়সীমার মণধ্য র্র্ার্র্ মান িজায়
মরণখ িাস্তিায়ন কণরণছ নক না, নিম তত্ত্বািধ্ান কনমনি হণত এমণময ছাড়পত্র মদওয়া। এ
ছাড়পত্র পািার পর ইউননয়ন পনরষদ ক্রস মচণকর মাধ্যণম সমাি কাজনির নিি
পনরণশাধ্ করণি।
কার্যাণদশ/ক্রয় আণদশ পর্যাণিাচনা করা।

স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ।
সামানজক ও পনরণিশগত অিস্থা পর্যাণিাচনা করা।
িাস্তিায়ন কাণজর মান ও এর প্রভাি সম্পণকয সভার মাধ্যণম িৃহির জনণগাষ্ঠীণক
অিনহত করা।
এছাড়া ইউননয়ন পনরষদ কতৃক
য প্রদি অনযানয দানয়ত্ব পািন করা।
সণিযাপনর মিসরিকানর নঠকাদার কতৃক
য নিম িাস্তিায়নকাণি নিম সুপারনভশন কনমনি
সজাগ দৃনষ্ট রাখণি। মর্ সকি নিম, নিম সুপারনভশন কনমনি তত্ত্বািধ্ান করণছ
মসগুনির চুনি, চূড়ান্ত নেজাইন/নকশা এিং প্রাক্কনিত িযণয়র কনপসহ কার্যাণদণশর
কনপ ইউননয়ন পনরষদ নিম সুপারনভশন কনমনিণক সরিরাহ করণি।
[/toggle] [toggle title="দরপত্র

মূিযায়ন কনমনি"] মিন্ডণরর মাধ্যণম িাস্তিায়নণর্াগয

নিমসমূণহর দরপত্র মূিযায়ণনর জনয ইউননয়ন পর্যাণয় ৫ (পাাঁচ) সদসয নিনশষ্ট দরপত্র
মূিযায়ন কনমনি রণয়ণছ। [/toggle] [toggle title="কনমনির গঠন ননম্নরূপ"] আহিায়কঃ
স্থানীয় গণযমানয িযনি/কণিণজর নশক্ষক (উপর্ুি িযনি পাওয়া না মগণি ইউএনও
কতৃক
য মণনানীত সরকানর কমযকতযা) ; সদসযঃ উপণজিা ননিযাহী অনফসার কতৃক
য
মণনানীত উপণজিা পর্যাণয়র সরকানর কমযকতযা; সদসযঃ ইউনপ কতৃক
য মণনানীত ইউনপ
পর্যাণয়র একজন কমযকতযা/কমযচারী; সদসযঃ ইউনপ নহসাি সহকারী (র্নদ র্াণক); সদসয
সনচিঃ ইউনপ সনচি। [/toggle] [toggle title="দরপত্র মূিযায়ন কনমনি’র দানয়ত্ব"]
প্রাি দরপত্র উন্মুিকরণ;
উন্মুি দরপণত্রর মাধ্যণম গৃহীত দরপণত্রর মূিযায়ন করা;
ননধ্যানরত ছক অনুর্ায়ী দরপত্র মূিযায়ন প্রনতণিদন প্রণয়ন করা;
কার্যাণদশ প্রদাণনর সুপানরশসহ দরপত্র মূিযায়ন প্রনতণিদন ইউনপ’র ননকি দানখি
করা।

[/toggle] [toggle title="উপণজিা

নরণসাসয নিম এর গঠন ও কার্যািনি"] এিনজএসনপ-২

প্রকণল্পর আওতায় ইউননয়ন পনরষদণক শনিশািীকরণণর উণেণশয মচয়ারমযান, সদসয
এিং সনচিণদর প্রনশক্ষণ প্রদাণনর পাশাপানশ প্রনশক্ষণ িযিস্থাণক একনি প্রানতষ্ঠাননক
রূপ প্রদানকণল্প মদণশর প্রনতনি উপণজিায় ননম্নরূপ উপণজিা নরণসাসয নিম গঠন করা
হণয়ণছ ঃঃ (ক) উপণজিা ননিযাহী অনফসার (ইএনও) আহ্বায়ক (খ) উপণজিা পর্যাণয়
কমযরত ৪ জন সরকানর কমযকতযা সদসয (গ) উপণজিা ননিযাহী অনফসার কতৃক
য
মণনানীত ৫ জন নিনশষ্ট নাগনরক সদসয [অিসরপ্রাি সরকানর কমযচারী, নশক্ষক, এননজও
কমযী, প্রিন ইউনপ মচয়ারমযান/সনচি ইতযানদ] উপণজিা নরণসাসয নিম (িঢ়ধ্ুরষধ্
জিংড়াঁৎপি ঞিধ্স) একনি কমযমুখী ইউননি নহণসণি কার্যক্রম পনরচািনা করণি।
র্খন, মর্খাণন এিং মর্ জনয প্রণয়াজন হণি এ নিণমর আহিায়ক ইউননয়নগুণিাণক
মসরূপ সহায়তা প্রদাণনর জনয সংনিষ্ট সদসযণক অনুণরাধ্ জানাণিন। উপণজিা ননিযাহী
অনফসার ইউআরনি এর একজন সদসযণক সদসয সনচি নহসাণি মণনায়ন প্রদান
করণিন। [/toggle] [toggle title="কনমনির কার্যপনরনধ্ (Terms and Reference)"] (ক) উপণজিা
নরণসাসয নিম (URT) -এর সক্ষমতা িৃনির জনয এিনজএসনপ-২ কতৃক
য আণয়ানজত মকান
প্রনশক্ষণ িা অনয মকান কার্যক্রণম অংশগ্রহণ করা; (খ) সংনিষ্ট উপণজিার আওতাভুি
ইউননয়ন পনরষদগুণিাণক প্রণয়াজনীয় পরামশয প্রদান; (গ) সংনিষ্ট উপণজিায়
এিনজএসনপ-২ এর আওতায় গৃহীত ঈধ্ঢ়ধ্পরঃঃু ইাঁরষফরহম কার্যক্রমণক ত্বরানিত
করা; (ঘ) িক গ্রান্ট মকা-অনেযণনশন কনমনির সভায় অংশগ্রহণ করা। [/toggle] [toggle
title="িক

গ্রান্ট মকা-অনেযণনশন কনমনি (নিনজনসনস)"] মাঠ পর্যাণয় মদণশর সকি

ইউননয়ন পনরষণদ সফিভাণি প্রকণল্পার িাস্তিায়ন এিং র্র্ার্র্ভাণি তা মননিনরংএর জনয প্রনতনি উপণজিায় ননম্নরূপভাণি িক গ্রান্ট মকা-অনেযণনশন কনমনি
(নিনজনসনস) গঠন করা হণয়ণছ : [table] [tr][td]উপণজিা ননিযাহী অনফসার
(ইউএনও)[/td] [td]সভাপনত [/td][/tr] [tr][td]উপণজিার অধ্ীনস্থ সকি ইউননয়ন
পনরষণদর মচয়ারমযান[/td] [td]সদসয[/td][/tr] [tr][td]ইউননয়ন পনরষদ মর্াক িরাণের
িযাংক এযাকাউন্ট পনরচািনাকারী মনহিা ইউননয়ন পনরষদ সদসয[/td]
[td]সদসয[/td][/tr] [tr][td]নসনভি

মসাসাইনি/িযনিখাণতর (প্রাইণভি মসক্টর) সদসযসহ

উপণজিা নরণসাসয নিণমর (ইউআরনি) সদসযগণ[/td] [td]সদসয[/td][/tr] [tr][td]উপণজিা

প্রণকৌশিী/সহকারী প্রণকৌশিী, এিনজইনে[/td] [td]সদসয-সনচি[/td][/tr] [/table] *
উপণজিা পনরষদ মচয়ারমযান ও উপপনরচািক স্থানীয় সরকার নিণশষভাণি আমনন্ত্রত
অনতনর্ নহণসণি নিনজনসনস সভায় উপনস্থত র্াকণিন। [/toggle] [toggle title="নিনজনসনস
ননম্নিনণযত নিষয়গুণিাণত ইউননয়ন পনরষদসমূহণক পরামশয ও সহায়তা নদণি"] ক) ৫
িছর মময়ানদ পনরকল্পনা প্রণয়ন; খ) নিণমর কানরগনর ও আনর্যক সম্ভািযতা মূিযায়ন;
গ) নিনভন্ন সংস্থার সণঙ্গ সমিয় ও তাণদর সহায়তা নননিতকরণ; ঘ) ইউননয়ন
পনরষদসমূণহর মণধ্য এিং উপণজিার সণঙ্গ তর্য নিননময় নননিতকরণ; ঙ) উপণজিা
পনরষদ িা অনযানয সংস্থার মাধ্যণম পনরকনল্পত িা িাস্তিানয়ত নিণমর মক্ষণত্র বিততা
না হওয়ার নিষয়নি নননিতকরণ; চ) সামানজক ও পনরণিশগত নদক মর্ণক র্র্ার্র্
সতকযতা অিিম্বন এিং সামানজক ও পনরণিশগত সুরক্ষার প্রনতপািন নননিতকরণ; ছ)
এনেনপ ও িাণজি িাস্তিায়ণন নস্থরকৃত িক্ষয অজযণনর জনয সানিযক অগ্রগনত মূিযায়ন;
জ) উপণজিা পর্যাণয় সমিয় ও/অর্িা হস্তণক্ষণপর প্রণয়াজন রণয়ণছ এমন নিষয়
নিণিচনায় মনওয়া; ে) ইউনপ ও উপণজিার সক্ষমতা িৃনি ও নশক্ষামূিক কমযকাণের
সমিয় সাধ্ন ও ত্বরানিত করা এিং; দক্ষতা মূিযায়ন চানহদা অনুর্ায়ী দক্ষতার মান
উন্নয়ন। নিনজনসনস প্রনত নতন মাণস অন্তত একিার সভায় িসণি। নিনজনসনস এর
িানষযক উন্নয়ন পনরকল্পনা ও সমিয় সভায় নরণসাসয পাসযন নহণসণি অংশগ্রহণ করার
জনয উপণজিায় নিদযমান নিনভন্ন সংস্থাণক (ণর্মন: নশক্ষা, স্বাস্থয ইতযানদ) আমন্ত্রণ
জানাণত পারণি। প্রণয়াজণন, নিনজনসনস এর সভাপনত অনতনরি নিনজনসনস সভা আহ্বান
করণত পারণিন। [/toggle] [toggle title="এিনজএসনপ-২ এর অর্য মর্সি কাণজ িযয় করা
র্াণি না"]
ইউননয়ন পনরষদ মচয়ারমযান, সদসয নকংিা কমযীণদর মিতন, মজুনর নকংিা অনয মকাণনা
সুনিধ্া মদওয়া।
ক্ষুদ্র অর্যায়নসহ মকাণনা অর্যত্রননতক মসিা মর্খাণন ক্ষুদ্র িযিসার উণদযাণগ ঋণ সরিরাহ
করা হয়।

এমন মকাণনা প্রকল্প গ্রহণ করা র্াণি না, র্ার মননতিাচক পনরণিশগত/সামানজক প্রভাি
আণছ।
ধ্মযীয় প্রনতষ্ঠাণনর সাণর্ সংর্ুি মকাণনা প্রকণল্প নিনিনজ/নপনিনজ তহনিি মর্ণক
অর্যায়ন করা র্াণি না।
ইউননয়ন পনরষণদর অিকাঠাণমা, মদওয়াি ননমযাণ, আসিািপত্র ও র্ন্ত্রপানত সংক্রান্ত
মকাণনা প্রকণল্প নিনিনজ/নপনিনজ তহনিি মর্ণক অর্যায়ন করা র্াণি না।
[/toggle] [toggle title="মজিা

সমিয় কনমনি (নেনসনস)"] মাঠ পর্যাণয় মদণশর সকি

ইউননয়ন পনরষদণক সফিভাণি এিনজএসনপ’র আওতায় উন্নয়ন কমযকান্ড িাস্তিায়ন,
মননিনরং এিং প্রণয়াজনীয় নদক ননণদযশনা প্রদাণনর জনয মদণশর সকি মজিায় মজিা
প্রশাসণকর মনতৃণত্ব ননম্নরূপভাণি মজিা সমিয় কনমনি (নেনসনস) গঠন করা হণয়ণছ ।
[table] [tr][td]১) মজিা প্রশাসক[/td] [td]সভাপনত [/td][/tr] [tr][td]২) মজিার সকি
উপণজিা পনরষদ মচয়ারমযান[/td] [td]সদসয[/td][/tr] [tr][td]৩) মজিার সকি উপণজিা
ননিযাহী অনফসার[/td] [td]সদসয[/td][/tr] [tr][td]৪) মজিার প্রণতযক উপণজিা মর্ণক
একজন ভাইস মচয়ারমযান (পর্যায়ক্রনমকভাণি) [/td] [td]সদসয[/td][/tr] [tr][td]৫) মজিার
প্রণতযক উপণজিা মর্ণক একজন ইউনপ মচয়ারমযান (পর্যায়ক্রনমকভাণি)[/td]
[td]সদসয[/td][/tr] [tr][td]৬)

প্রণতযক উপণজিা মর্ণক একজন নারী ইউনপ সদসয

(পর্যায়ক্রনমকভাণি)[/td] [td]সদসয[/td][/tr] [tr][td]৭) মজিা পর্যাণয় সংনশ¬ষ্ট সরকানর
দিণরর প্রধ্ান (স্থানীয় সরকার প্রণকৌশি অনধ্দির, জনস্বাস্থয প্রণকৌশি অনধ্দির, কৃনষ,
নশক্ষা, স্বাস্থয ও পনরিার পনরকল্পনা, সমাজ মসিা, নিআরনেনি এিং মজিায় কমযরত
অনয মকাণনা গুরুত্বপূণয সংস্থার মজিা পর্যাণয়র দির প্রধ্ান)।[/td] [td]সদসয[/td][/tr]
[tr][td]৮)

মজিা প্রশাসন কতৃক
য মণনানীত এননজও প্রনতনননধ্ এিং স্থানীয় সরকার

নিষণয় অনভজ্ঞ/আগ্রহী গণযমানয িযনি (৩-৫ জন)[/td] [td]সদসয[/td][/tr] [tr][td]৯)
উপপনরচািক, স্থানীয় সরকার।[/td] [td]সদসয[/td][/tr] [/table] [/toggle] [toggle
title="নেনসনস’র

কার্যািনি "]

উপ-পনরচািক, স্থানীয় সরকার কতৃযক প্রদি নিণমর অগ্রগনত প্রনতণিদন পর্যাণিাচনা
এিং এিনজএসনপ:২- িাস্তিায়ণনর অগ্রগনত পনরিীক্ষণ;
মমৌনিক মর্াক িরাে এিং দক্ষতা নভনিক িরাণের আওতায় নিম/ণসিা প্রদাণনর নীনত
প্রণয়ন/নচনিতকরণ ও িাস্তিায়ণন প্রণয়াজন অনুর্ায়ী উপণজিা ও ইউননয়ন
পনরষদসমূহণক নদকননণদশযনা ও পরামশয প্রদান;
মজিা পর্যাণয় প্রকল্প সংক্রান্ত আপনি/অনভণর্াগ ননষ্পনিকরণ কার্যক্রম তদারনক এিং
প্রকণল্পর অর্য িযিহার/নিনজনসনস এর নসিান্ত/ইউননয়ন পনরষণদর প্রকল্প/নিম
িযিস্থাপনা সম্পণকয নিনভন্ন গ্র“মপর দাণয়র করা অনভণর্াগ/আপনি ননণয় আণিাচনা
করা ও ননষ্পনিণত নদকননণদযশনা প্রদান করা;
উপ-পনরচািক, স্থানীয় সরকার কতৃক
য প্রদি প্রনতণিদণনর গুরুত্বপূণয নিষয়গুণিা
পর্যাণিাচনা এিং ইউনপ অপাণরশনাি মযানুণয়ি ও স্থানীয় সরকার (ইউনপ) আইন
২০০৯ অনুর্ায়ী প্রণয়াজনীয় নসিান্ত গ্রহণ;
ইউননয়ন পনরষদসমূহণক সময় মণতা সহায়তা প্রদাণনর জনয উপণজিা পর্যাণয়র
দিরসমূহণক প্রণয়াজনীয় ননণদযশনা প্রদান;
ইউননয়ন পনরষণদর সক্ষমতা িৃনি এিং ননরীক্ষা কার্যক্রমসহ এিনজএসনপ:২- সংনি¬ষ্ট
অনযানয কমযকাণের সমিয় সাধ্ন।
মজিা সমিয় কনমনি প্রনত ৬ মাণস অন্তত একিার সভা করণি; তণি, সভাপনত জরুনর
প্রণয়াজণন একানধ্ক সভা আহ্বান করণত পারণিন। মজিা সমিয় কনমনির সভা
অনুষ্ঠাণনর জনয সদসয-সনচি সকি সদসযণক অন্তত এক সিাহ আণগ নিনখত মনানিশ
প্রদান করণিন। সকি মজিা সদণর অর্িা কনমনির নসিান্ত অনুর্ায়ী মকাণনা একনি
উপণজিা পনরষদ কার্যািণয় কনমনির সভা অনুনষ্ঠত হণি। সভা অনুনষ্ঠত হওয়ার ১৫
কার্যনদিণসর মণধ্য সভার কার্যনিিরণী সংনিষ্ট সকিণক এিং স্থানীয় সরকার নিভাণগ
মপ্ররণ করণত হণি। [/toggle] [toggle title="আশার কর্া"] আশা করা র্ায়, স্থানীয় পর্যাণয়
জনঅংশগ্রহণ নননিত কণর নিনভন্ন অিকাঠাণমা মর্মন- মর্াগাণর্াগ িযিস্থার উন্নয়ন,
সুণপয় পানন সরিরাহ নননিতকরণ, সযাননণিশন িযিস্থার উন্নয়ন, নশক্ষা প্রনতষ্টানসমূণহর

অিকাঠাণমা উন্নয়ন, কৃনষ ও মসচ িযিস্থার উন্নয়ন সহ িযাপক কমযসংস্থান সৃনষ্টর মাধ্যণম
পেী অঞ্চণি দানরদ্র দূরীকরণণ অিদান রাখণি। এছাড়াও ক্ষমতা নিণকন্দ্রীকরণণর
মাধ্যণম স্থানীয় সরকার প্রনতষ্ঠান নিণশষ কণর ইউননয়ন পনরষদণক শনিশািী

