


ইউিপ িবিধমালা 

ি�তীয় �লাকাল গভন ��া� সােপাট� �েজ� এল�জএসিপঃ৩

ইউিনয়ন পিরষদ অপােরশনাল ম�ানুেয়ল �িশ�েণর জন� সংি�� িনেদ�িশকা

�ানীয় সরকার িবভাগ �ানীয় সরকার, প�ী উ�য়ন ও সমবায় ম�ণালয় গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
মিডউল-১ এল�জএসিপঃ২ এর পিরিচিত ও কম �প�িত 
এল�জএসিপ’র উে�শ�

এল�জএসিপ-র মূল ল�� হে� ��তা এবং জবাবিদিহতা �িত�ার মাধ�েম ইউিনয়ন পয �ােয় সুশাসন িন��ত করা। এ �কে�র আওতায় পয �ায়�েম �দেশর সকল
ইউিনয়ন পিরষদেক সরাসির �থাক বরা� �দান করা ছাড়াও তােদর দ�তা ব�ৃ�, �ানীয় পয �ােয় ��তা ও জবাবিদিহতা �িত�া, নত�ন ও উ�াবনী কায ��ম বা�বায়েনর
মাধ�েম ইউিনয়ন পিরষদেক কায �কর �িত�ান িহেসেব গেড় �তালা এবং জাতীয় পয �ােয় িবেক�ীকরণ বা�ব নীিত �ণয়েনর ��ে� সহায়তা �দান করার উেদ�াগ �নওয়া
হেয়েছ। �ানীয় পয �ােয় সুশাসন �িত�া, দাির� িবেমাচন, জনঅংশ�হেণর মাধ�েম �ানীয় উ�য়ন �রাি�ত করা এবং তৃণমূল পয �ােয় অংশীদাির�মূলক ব�ব�াপনা
�িত�ার জন� এল�জএসিপ �ক� এক�ট ���পূণ � পদে�প। উে�শ� হে� এর মাধ�েম ইউিনয়ন পিরষদেক শ��শালী ও জনঅংশ�হণমূলক দ� �ানীয় সরকার
�িত�ােন পিরণত করা।

    ি�তীয় এল�জএসিপ’র অ�সমূহ

    ১. ইউিনয়ন পিরষদ অনুদানসমূহ 
        � �মৗিলক �থাক বরা� (ইইএ) 
        � দ�তা িভি�ক বরা� (চইএ) 
    ২. তথ� �বাহ এবং জবাবিদিহতা 
    ৩. �ািত�ািনক উ�য়ন (দ�তা) 
    ৪. �ক� ব�ব�াপনা

�মৗিলক �থাক বরা� (ইইএ) িনধ �ারণ ও িবতরণ

    �মৗিলক �থাক বরাে�র ২৫% অথ � সকল ইউিনয়ন পিরষেদর মেধ� সমহাের িবতরণ করা হেব। 
    অবিশ� ৭৫ ভাগ অথ �, ইউিনয়ন পিরষেদর জনসংখ�ার উপর িভি� কের ৯০% এবং আয়তেনর উপর িভি� কের ১০% বরা� িনধ �ারণ করা হেব। 
    �ানীয় সরকার িবভাগ �মৗিলক �থাক বরাে�র (িবিব�জ) অথ � দুই িক��েত �দান করেব যা �িত বছেরর আগ�-�সে��র এবং �ফ�“য়াির-মাচ� মােস সরাসির ইউিনয়ন
পিরষেদর ব�াংক অ�াকাউে� পাঠােনা হেব। 
    �মৗিলক �থাক বরা� (ইইএ) ও দ�তা িভি�ক বরা� (চইএ) এর অ�ত ৩০% অথ � নারীেদর �ারা অ�ািধকার �া� ি�ম বা�বায়েনর জন� ব�য় করেত হেব। 
    �মৗিলক �থাক বরা� (ইইএ) ও দ�তা িভি�ক বরা� (চইএ)-এর সেব �া� ১০% অথ � স�মতা ব�ৃ� সং�া� কােজ �ধানত ি�ম �তিরর জন� �েয়াজনীয় সহায়তা, সুর�া
ব�ব�াসমূহ, িহসাবর�ণ, ইউিনয়ন পয �ােয়র তথ�ািদ ক��উটাের এি� ইত�ািদ কােজ ব�ব�ত হেব। এছাড়া মিহলা উ�য়ন �ফারামেক সহায়তা �দান, �িশ�ণ,
পার�িরক িশখন এবং অন�ান� িনিদ�� দ�তা ব�ৃ� সহায়তায় ব�য় করা যােব। ১০% অথ � উি�িখত ��ে� ব�য় না হেল ি�ম বা�বায়েন ব�য় করা যােব।

�মৗিলক �থাক বরা� ি�েম �েবেশর জন� �াথিমক �যাগ�তা িনধ �ারেণর মাপকা�ঠ 
�যাগ�তার মাপকা�ঠ     সূচক     �েয়াজনীয় দিললািদ 
১. পূব �বত� আিথ �ক বছেরর আপি�হীন অিডট �িতেবদন     িনরেপ� অিডট �িত�ান �ারা অিডট স��করণ এবং আিথ �ক অিনয়মিবহীন অিডট �িতেবদন     ইউিনয়ন
পিরষেদর অিডট �িতেবদন 
২. পরবত� আিথ �ক বছেরর বািষ �ক পিরক�না ও বােজট     জনসাধারেণর অংশ�হেণ ওয়াড� সভায় পিরক�না �ণয়ন জনসাধারেণর অংশ�হেণ উ�ু� বােজট সভা এবং
ইউিনয়ন পিরষদ কতৃ�ক অনুেমািদত বাৎসিরক বােজট     অংশ�হণকারীেদর �া�রসহ ওয়াড� সভার কায �িববরণী উ�ু� বােজট অিধেবশেনর �া�িরত কায �িববরণী/
হা�জরা বই এবং বািষ �ক বােজেটর অনুিলিপ 
৩. সময়মত ষা�ািরক িরেপাট� �দান     ৩১ জলুাই এবং ৩১ জানুয়ারীর মেধ� �িতেবদন জমা করণ     �য সকল ইউিনয়ন পিরষদ উপেরাে�িখত �যাগ�তা অজ�েন ব�থ � হেব
তারা �মৗিলক �থাক বরাে�র �ধুমা� ২৫% বরা� পােব। 
Table 
দ�তা িভি�ক অনুদান (িপিব�জ)

    �মৗিলক �থাক বরা� �া� ইউিনয়ন পিরষদসমূেহর সািব �ক দ�তা উ�য়েন উৎসাহ �দােনর জন� দ�তা িভি�ক বরা� �দান করা হেব। আিথ �ক ও রাজ� ব�ব�াপনার
িবিভ� িদক, �যমন- রাজ� আয় ব�ৃ�, রাজ� আদােয়র হার, ��তা ও জবাবিদিহতা, জনগেণর অংশ�হণ, পিরক�না ও বােজট �ণয়ন এবং �িতেবদন ইত�ািদ িবষেয় �য
সকল ইউিনয়ন পিরষদ দ�তা �দশ �ন করেত পারেব তােদরেক এই বরা� �দান করা হেব। �কে�র ি�তীয় বছর �থেক দ�তা িভি�ক বরা� �দান �� হেব। 
    দ�তার মােনর উপর িভি� কের �জলা পয �ােয় �থম সািরর ৭৫% ইউিনয়ন পিরষদেক িতন�ট ভােগ ভাগ কের এই বরা� �দান করা হেব। 
    দ�তার মােনর িদক �থেক �থম ২৫% ইউিনয়ন পিরষদ তােদর �াপ� �মৗিলক �থাক বরাে�র অিতির� ৩০% অথ � পােব। 
    পরবত� ২৫% ইউিনয়ন পিরষদ তােদর �াপ� �মৗিলক �থাক বরাে�র অিতির� ২০% অথ � পােব। 
    তৎপরবত� ২৫% ইউিনয়ন পিরষদ তােদর �াপ� �মৗিলক �থাক বরাে�র অিতির� ১০% অথ � পােব। 
    �কে�র ৩য় বছের এক�ট মধ�বত� মূল�ায়ন কায ��ম পিরচালনা করা হেব। মধ�বত� মূল�ায়েনর মাধ�েম �া� তেথ�র উপর িভি� কের পরবত� বছর�েলােত এ িবষেয়
�েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা হেব।

�থাক বরা� িবল�/�িগত হবার কারণ 
কারণসমূহ     ফলাফল 
বািষ �ক অিডট না করােনা     পরবত� অথ �বছের �মাৗিলক �থাক বরা� �দান �িগত থাকেব 
িব�প বা �েয়াজনীয় তথ� �দােন ব�থ �তার জন� অিডট আপি�     (১) তদ� িন�� না হওয়া পয �� �থাক বরা� �িগত থাকেব। (২) চূড়া� অিডট ফলাফেলর উপর িভি�
কের যথাযথ �দওয়ািন এবং �ফৗজদাির ব�ব�া �হণ (বাংলােদশ সরকােরর আইনানুসাের) । (৩) জিড়ত ব��� কতৃ�ক �ানীয় সরকার িবভাগেক িনয়মানুসাের আতœসাৎকৃত
অথ � �ফরত �দান করেত পাের। (৪) �ানীয় সরকার িবভাগ কতৃ�ক জিড়ত ইউিনয়ন পিরষদসমূেহর নাম জাতীয় �চার মাধ�েম �কাশ করা হেত পাের। এছাড়াও �ানীয়
সরকার িবভাগ: (ক) এল�জএসিপ �থেক অথ � আ�সাৎ এ জিড়ত ইউিনয়ন পিরষদেক অেযাগ� �ঘাষণা করেত পাের। (খ) অিডট িরেপােট� িচি�ত ইউিনয়ন পিরষদ
�িতিনিধ /কম �কত�ােদর িব�ে� মামলা দােয়র করেত পাের।




