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স্বত্ব@২০১৮ 

সমাজসসবা অতিদফির, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

 

 

প্রকাশকাল: ২০১৮ 

প্রকাশনা: সমাজসসবা অতিদফির 

 

 

উপসদষ্টা 

গাজী মমাহাম্মদ নূরুল কতবর (অতিতরক্ত সতিব) 

মহাপতরিালক, সমাজসসবা অতিদফির 

ডঃ মমাঃ নাতসর উতিন, অতিতরক্ত সতিব (বাসজট, কার্ যক্রম ও মূল্যায়ন) 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাাংলাসদশ সতিবালয়, ঢাকা। 

 

 

 

িত্ত্বাবিান 

জনাব আবু মমাহাম্মদ ইউসুফ, অতিতরক্ত সতিব, পতরিালক (কার্ যক্রম) 

মমাহাঃ কামরুজ্জামান, উপপতরিালক, ইউতসতড 

 

সম্পাদনা 

জনাব আবু িাসহর, উপপতরিালক (তপআরএল) 

জনাব মমাঃ সাজ্জাদুল ইসলাম, উপপতরিালক 

জনাব মমাঃ শতহদুল ইসলাম, উপপতরিালক, (কার্ যক্রম-১) 

জনাব ফতরদ আহসম্মদ মমাল্লা, উপপতরিালক (কার্ যক্রম-২) 

জনাব মমাহাঃ কামরুজ্জামান, উপপতরিালক, ইউতসতড 

জনাব আবু আব্দুল্লাহ মমাহাম্মদ ওয়ালী উল্লাহ, উপপতরিালক (তনবন্ধন) 

জনাব স্বপন কুমার হালদার, উপপতরিালক, সমাজসসবা অতিদফির 

সালমা মবগম, সমাজসসবা অতফসার, ইউতসতড-৪, ঢাকা। 

মমাসাঃ মদৌলতুন মনসা, সমাজসসবা অতফসার 

 

সমন্বয় 

মমাহাঃ কামরুজ্জামান, উপপতরিালক, ইউতসতড 

স্বপন কুমার হালদার, উপপতরিালক, সমাজসসবা অতিদফির, ঢাকা। 

 

 

 

মুদ্রণ 

কতপ- (এক) ১০০০ 

 



 

 

 

 

মুখবন্ধ 

 

 

 

সমাজসসবা অতিদপ্তসরর প্রাথতমক পর্ যাসর়্ে কম যসূতি গুসলার মসে শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম (ইউতসতি) 

অন্যিম। ১৯৫৫ সাল থথসক শহসরর বতস্ত এলাকার়্ে বসবাসরি এবং জীতবকার সন্ধাসন ঢাকা শহসর আগি 

দতরদ্র স্বল্প আসর়্ের ভাসমান পতরবাসরর সদস্যসদর সংগঠিি কসর পারস্পতরক সাহায্য-সহসর্াতগিার মােসম 

আথ য-সামাতজক উন্নর়্েসন এ কার্ যক্রম িালু হর়্ে। আথ য-সামাতজক উন্নর়্েসনর জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ, জনসসিিনিা 

বৃতি, প্রতশক্ষসণর মােসম দতরদ্র জনগসণর আত্মকম যসংস্থাসনর সুসর্াগ সৃতি এ কার্ যক্রসমর মূল উসেশ্য। বিযমাসন 

থদসশর ৬৪ থজলার সকল শহর ইউতনসে সাফসল্যর সাসথ ক্ষুদ্রঋণ ও দক্ষিা উন্নর়্েন প্রতশক্ষণ সফলভাসব 

পতরিাতলি হসে। শুধু শহসর বসবাসরি থবকার যুব সম্প্রদার়্েই নর়্ে; সমাজসসবা অতিদফির পতরিাতলি 

সরকাতর তশশু পতরবাসরর এতিম তশশু, থবসরকাতর এতিম খানা/তশশুসদসনর এতিম তশশু; ঢাকা শহসর 

উচ্চতশক্ষাসথ য আসা তবশ্বতবদ্যালর়্ে/ কসলসজর ছাত্রছাত্রী; প্রতিবন্ধী ব্যতক্ত; থবসদ, তহজি়ো ও অনগ্রসর জনসগাষ্ঠীসহ 

সম্প্রতি মাননীর়্ে প্রিানমন্ত্রীর দফির পতরিাতলি এটুআই কম যসূতির মােসম কওমী মাদ্রাসার তশক্ষাথী, ইমাম, 

মুর়্োতিনসদরসকও এ প্রতশক্ষণ কার্ যক্রসমর আওিার়্ে আনা হসর়্েসছ। দক্ষ জন সম্পদ সৃতির মােসম সরকাসরর 

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবার়্েসনর লসক্ষে সম্প্রতি এ প্রতশক্ষণ বাংলাসদশ কাতরগরী তশক্ষাসবাসি যর অনুসমাদন লাভ 

কসরসছ। 

 

২০০৫ সাসল এ মন্ত্রণালয় কর্তযক অনুসমাতদি শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা দ্বারা 

পতরবিযনশীল মপ্রক্ষাপসট কার্ যক্রম বাস্তবায়সন সমস্যা অনুভূি হওয়ায় যুসগাপসর্াগী নীতিমালা প্রণয়সনর 

প্রসয়াজনীয়িা মদখা মদয়। সমাজসসবা অতিদফির কর্তযক নীতিমালা প্রণয়ন সাংক্রান্ত উপকতমটি এবাং ওয়াতকযং 

কতমটির তনরলস পতরশ্রসমর মাধ্যসম এ নীতিমালাটি সুষ্ঠুভাসব প্রণয়ন সম্ভব হসয়সছ। 

 

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালাটি মটকসই উন্নয়ন লক্ষেমাত্রা ও সরকাসরর রূপকল্প 

বাস্তবায়সন গুরুত্বপূণ য ভূতমকা পালন করসব বসল আতম তবশ্বাস কতর। নীতিমালা প্রণয়সনর সাসে সাংতিষ্ট সকলসক 

আন্ততরক িন্যবাদ জ্ঞাপন করতছ।    

 

 

 

 

       মমাঃ তজল্লার রহমান 

সতিব 

       সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 
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সূতিপত্র 

 

অধ্যায় অনুসেদ নম্বর তবষয় পৃষ্ঠা 

১   ভূতমকা  

 ১  ভূতমকা 1 

 ২ সাংজ্ঞা 1 

 ৩ রূপকল্প 2 

 ৪ অতিলক্ষয 2 

 ৫ লক্ষয 2 

 ৬ মকৌশলগি উসিশ্য 2 

২  সমন্বয় পতরষদ 3 

 ৭ সমন্বয় পতরষসদর গঠন 4 

 ৮ সািারণ তনসদ যশনা 4 

 ৯ সমন্বয় পতরষসদর কম যপতরতি 4 

 ১০ সমন্বয় পতরষসদর িহতবল 4 

 ১১  সমন্বয় পতরষসদর িহতবল পতরিালনা 5 

 ১২ বাসজট 6 

 ১৩ তহসাবরক্ষণ ও পরীক্ষা-তনরীক্ষা 6 

৩  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ 7 

 ১৪ উসিশ্য 8 

 ১৫ প্রতশক্ষণ মকসের নাম 8 

 ১৬ প্রতশক্ষণ মেডসমূহ 8 

 ১৭ প্রতশক্ষণােীর মর্াগ্যিা 9 

 ১৮ প্রতশক্ষণােী িতিয কতমটি 9 

 ১৯ প্রােী বাছাই ও িতিয পদ্ধতি 10 

 ২০ িতিয তফ 10 

 ২১  মবাড য’এ প্রতশক্ষণােী তনবন্ধন ও মময়াদ 10 

 ২২ প্রতশক্ষণ সমাতি ও সুতবিা 11 

 ২৩ প্রতশক্ষসকর িরন 11 

 ২৪ প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারী 11 

 ২৫ প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারীর মবিন-িািাতদ 12 

 ২৬ প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারী তনসয়াগ কতমটি গঠন, কম যপতরতি, ইিযাতদ 12 

 ২৭ প্রতশক্ষক তনসয়াগ পদ্ধতি 13 

 ২৮ সহায়ক কম যিারী তনসয়াগ পদ্ধতি 13 

 ২৯ প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারীর মর্াগ্যিা 14 

 ৩০ প্রতশক্ষসকর দাতয়ত্ব 15 

 ৩১  সহায়ক কম যিারীর দাতয়ত্ব 15 

 ৩২ দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের প্রশাসতনক ব্যবস্থাপনা 15 

 ৩৩ দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের আতে যক ব্যবস্থাপনা 15 

 ৩৪ প্রতশক্ষণ কার্ যক্রসমর মাসনান্নয়ন ও ইসনাসিশন 16 

৪  সুদ ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম 17 

 ৩৫ শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির (ইউতসতডতপআইতস)  18 

 ৩৬ শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) এর 

কম যপতরতি 

18 



অধ্যায় অনুসেদ নম্বর তবষয় পৃষ্ঠা 

 ৩৭ কার্ যএলাকা তনব যািন পদ্ধতি ১৯ 

 ৩৮ লক্ষযভুক্তক্ত পতরবার তনব যািন পদ্ধতি ১৯ 

 ৩৯ লক্ষযভুক্তক্ত পতরবার ও িার কার্ যাবলী 19 

 ৪০ কম যদসলর সদস্যসদর সসিিনিা বৃতদ্ধমূলক কার্ যক্রম 20 

 ৪১  দলীয় সদস্যপদ প্রদান ও কম যদল গঠন 21 

 ৪২ কম যদল গঠসনর উসিশ্য ও কার্ যাবলী 21 

 ৪৩ কম যদসলর সদস্যসদর অতিকার 22 

 ৪৪ কম যদসলর ভূতমকা 22 

 ৪৫ কম যদল পতরিালনা 23 

 ৪৬ দসলর সদস্যপদ বাতিল এবাং নতুন সদস্য পদ প্রদান 23 

 ৪৭ দলসনিা/দলসনত্রী/সহকারী দলসনিার মময়াদকাল ও কিযব্য 23 

 ৪৮ দলীয় সঞ্চয় 24 

 ৪৯ দলীয় সঞ্চয় ব্যবহার 25 

 ৫০ সমাজসসবা মহল্লা কতমটি 25 

      ৫০ (ক) মহল্লা কতমটি গঠসনর উসিশ্য ২৫ 

     ৫০ (খ) মহল্লা কতমটির কাঠাসমা ২৬ 

 ৫১  মহল্লা কতমটির মময়াদ ও তনব যািন ২৬ 

 ৫২ মহল্লা কতমটির সদস্যপসদর মর্াগ্যিা, সদস্য পদ বাতিসলর শিযাবলী ও 

সদস্যপদ পুনব যহাল 

২৭ 

 ৫৩ মহল্লা কতমটির দাতয়ত্ব ও কিযব্য  ২৮-29 

 ৫৪ মহল্লা কতমটির কম যপতরতি ও মময়াদকাল ৩০ 

 ৫৫ আে য-সামাতজক তিম (ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম) বাস্তবায়ন ৩1 

 ৫৬ বাস্তবায়ন ব্যয় তনব যাহ ৩১  

 ৫৭ আে য-সামাতজক িীসমর জন্য পতরবার বাছাই ৩১  

 ৫৮ তিম অনুসমাদন ও ঋণ তবিরণ ৩2  

 ৫৯ ক্ষুদ্রঋণ িহতবসলর তবতনসয়াগ ও তহসাব সাংরক্ষণ ৩২ 

 ৬০ ঋণগ্রহীিাসক পুনঃ ঋণ প্রদান ৩3 

 ৬১ মূলিন/তকতস্ত পতরসশাি ৩৩ 

 ৬২ ক্ষুদ্রঋণ িহতবল পুনঃতবতনসয়াগ ৩4 

 ৬৩ সাতি যসিাজয/মহল্লা িহবতল ব্যবহার ৩5 

 ৬৪ ব্যাাংক সুদ ব্যবহার ৩৫ 

 ৬৫ মশ্রষ্ঠ কম যকিযা, কমী, মশ্রষ্ঠ পতরবার, মশ্রষ্ঠ কম যদল, মশ্রষ্ঠ ওয়াড য/মহল্লা 

কতমটিসক পুরিার প্রদান 

৩6 

  সামাতজক কার্ যক্রম 36 

 ৬৬ সামাতজক কার্ যক্রম। ৩৬ 

  কম যকিযা-কম যিারীর দাতয়ত্ব ও কিযব্য ৩৭ 

 ৬৭ মপৌর সমাজকমীর দাতয়ত্ব ও কিযব্য ৩৭-39 

 ৬৮ সমাজসসবা কম যকিযার দাতয়ত্ব ও কিযব্য ৩৯ 

 ৬৯ সহকারী পতরিালক, মজলা শহর সমাজসসবা কার্ যালয় এর দাতয়ত্ব ও কিযব্য ৪1 

 ৭০ উপপতরিালক, মজলা শহর সমাজসসবা কার্ যালয় এর দাতয়ত্ব ও কিযব্য ৪2  

৭  সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম  িত্ত্বাবিান ও পতরবীক্ষণ ৪3 

 ৭১  মাঠ পতরদশ যন ৪3 

 ৭২ মরকড যপত্র সাংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ ৪4 

 ৭৩ প্রতিসবদন তিরী ও মপ্ররণ ৪৪ 

 ৭৪ মূল্যায়ন ও মতনটতরাং ব্যবস্থাপনা ৪৪-46 
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৮  পতরতশি ৪৭ 

 ক সমন্বয় পতরষসদর নমুনা গঠনিন্ত্র (পতরতশষ্ট-‘ক’) ৪৮ 

 খ শহর সমাজসসবা কার্ক্রসমর তবদ্যমান ৮০টি ইউতনসটর অবস্থান 

 (পতরতশষ্ট-‘খ’) 

৬3 

 গ পতরবার জতরপ ফরম (পতরতশষ্ট-‘গ’)  ফরম- ইউতসতড ০০১  ৬6 

 ঘ তিম (সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ) প্রাতির আসবদন (পতরতশষ্ট-‘ঘ’)  

ফরম- ইউতসতড ০০২ 

৬৮ 

 ঙ তিম (সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ) গ্রহসণর চুতক্তপত্র (পতরতশষ্ট-‘ঙ’) 

ফরম- ইউতসতড ০০৩ 
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 ি তকতস্ত আদায় রতসদ (পতরতশষ্ট-‘ি’)   ফরম- ইউতসতড ০০৪ ৭2 

 ছ দলীয় সঞ্চসয়র তববরণী (পতরতশষ্ট-‘ছ’) ফরম- ইউতসতড ০০৫ ৭৩ 

 জ ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রসমর মাতসক অগ্রগতির প্রতিসবদন (পতরতশষ্ট-‘জ’) 

 ফরম- ইউতসতড ০০৬ 

৭4 

 ঝ মকেীয় কযাশবতহ (পতরতশষ্ট-‘ঝ’)  ফরম- ইউতসতড ০০৭  ৭৮ 

 ঞ ওয়াড য/মহল্লাতিতিক কযাশ বতহ(পতরতশষ্ট-‘ঞ’) ফরম- ইউতসতড ০০৮ 80 

 ে ব্যাাংক তহসাব ইনসডক্স মরতজস্টার (পতরতশষ্ট-‘ট’) ফরম- ইউতসতড ০০৯ ৮২ 

 ঠ কযাশবতহ দলীয় সঞ্চয় তহসাব (দল তিতিক) 

 (পতরতশষ্ট-‘ঠ’) ফরম- ইউতসতড ০১০ 

৮৩ 

 ি দলীয় সদস্যসদর বাতষ যক ব্যতক্তগি সঞ্চয় মরতজস্টার (পতরতশষ্ট-‘ড’) 

 ফরম- ইউতসতড ০১১  

৮৪ 

 ঢ সমন্বয় পতরষসদর মাতসক অগ্রগতির প্রতিসবদন (পতরতশষ্ট-‘ঢ’)  

ফরম - ইউতসতড ০১২ 

৮৫ 

 ণ দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কার্ যক্রসমর মাতসক অগ্রগতির প্রতিসবদন 

 (পতরতশষ্ট-‘ণ’) ফরম- ইউতসতড ০১৩ 

৮৬ 

 ি দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কার্ যক্রম আয় ব্যয় এর িথ্যাতদ  

(পতরতশষ্ট-‘ি’)  ফরম- ইউতসতড ০১৪ 

৮৭ 

 থ বাতষ যক প্রতিসবদন (পতরতশষ্ট-‘ে’)  ফরম- ইউতসতড ০১৫ ৮৮ 

 দ কযাশবতহ (সমন্বয় পতরষদ) (পতরতশষ্ট-‘দ’)  ফরম- ইউতসতড ০১৬ 90 

 ি সাংগঠন অন্তভুক্ত যতক্ত ফরম (পতরতশষ্ট-‘ি’) ফরম- ইউতসতড ০১৭ 91 

 ন সদস্য ফরম (পতরতশষ্ট-‘ন’)  ফরম- ইউতসতড ০১৮ ৯২ 

 প সমন্বয় পতরষসদর ব্যয় অনুসমাদন ও মিক স্বাক্ষর (পতরতশষ্ট-‘প’)  

ফরম- ইউতসতড ০১৯  

৯৪ 

 ফ প্রতশক্ষণােী িতিয ফরম (পতরতশষ্ট-‘ফ’)  ফরম- ইউতসতড ০২০ ৯৫ 

 ব থেিতভতিক প্রতশক্ষণাথী ©র তববরণী (পতরতশষ্ট-‘ব’)  

ফরম- ইউতসতড ০২1  

৯৬ 

 ভ দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকাস য “................”এর প্রতশক্ষণােী ও ফলাফল 

সাংক্রান্ত িথ্য (পতরতশষ্ট-‘ি’) ফরম- ইউতসতড ০২2 

৯৭ 

 ম দক্ষিা উন্নয়ন মকাস য “................”এর মকেতিতিক  প্রতশক্ষণােী ও 

ফলাফল সাংক্রান্ত িথ্য (পতরতশষ্ট-‘ম’) ফরম- ইউতসতড ০২৩ 

৯৮ 

 র্ মেডতিতিক পরীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী কৃিকার্ য ও অকৃিকার্ য প্রতশক্ষণােীর 

িাতলকা (পতরতশষ্ট-‘র্’) ফরম- ইউতসতড ০২৪ 

৯৯ 

 র দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের আয়-ব্যয় তববরণী 

 (পতরতশষ্ট-‘র’) ফরম- ইউতসতড ০২৫ 
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পতরতশষ্ট’ ‘ল’  ফরম ইউতসতড -০২6 

১০১-১০৩ 



 

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৭ পৃষ্ঠা ১০৩ এর  1 

 

অধ্যায়-১: ভূতমকা 

 

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম শহর এলাকার উন্নি জীবন এবাং র্্নশশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়সনর 

লসক্ষ পতরিাতলি হসে। সরকাতর-মবসরকাতর উসদ্যাসগর সমন্বয় সািসনর মাধ্যসম শহর এলাকার তপতছসয়পড়া 

ও সমস্যাগ্রস্ত জনসগাষ্ঠীর সামাতজক ক্ষমিায়ন ও জীবনমান উন্নয়সনর অতিলসক্ষয লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীসক 

সাংগঠিিকরণ, মস্বোসসবী সাংস্থাসমূসহর কম যকাসের সমন্বয় সািন, দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ, সামাতজক 

কার্ যক্রম গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হসে। 

১৯৪৭ সাসল িারি তবিাসগর পর এসদসশ িারি মেসক মমাহাসজরসদর আগমন ঘসট। এসি িৎকালীন 

প্রাসদতশক রাজিানী ঢাকায় বতস্ত সমস্যাসহ নানাতবি সামাতজক সমস্যার উদ্ভব ঘসট। এসব সমস্যা সমািাসনর 

লসক্ষয জাতিসাংঘ মেসক মপ্রতরি তবসশষজ্ঞসদর পরামশ য অনুর্ায়ী সরকার ১৯৫৫ সাসল Dhaka Urban 

Community Development Board গঠন কসর। এ মবাসড যর কম যপতরকল্পনার অাংশ তহসসসব ঢাকার 

কাসয়িটুতলসি ১৯৫৫ সাসলই পরীক্ষামূলকিাসব শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প (Urban Community 

Development Project (UCDP) িালু করা হয়। একই সাসল এ প্রকসল্পর সফলিার পতরসপ্রতক্ষসি প্রকল্পটি 

মকেীয় সরকাসরর পাঁিশালা পতরকল্পনায় অন্তভুক্ত যক্ত হয় এবাং ঢাকা শহসরর মগাপীবাগ, লালবাগ ও মমাহাম্মদপুর 

এলাকায় এ কার্ যক্রসমর সম্প্রসারণ করা হয়। ১৯৬০ সাসল বাাংলাসদসশর তবতিন্ন শহসর এই প্রকসল্পর অিীসন 

১২ টিসহ মমাট ১৬টি ইউতনসটর মাধ্যসম কার্ যক্রম পতরিালনা করা হয়। ১৯৬১ সাসল সমাজকল্যাণ পতরদির 

প্রতিষ্ঠার পর এই প্রকসল্পর ক্রমবি যমান সফলিা এবাং প্রসার অব্যাহি োসক। শহর এলাকায় বসবাসরি দতরদ্র 

জনসগাষ্ঠীর িাতহদার মপ্রতক্ষসি পর্ যায়ক্রসম জুন ১৯৯৬ পর্ যন্ত এ কার্ যক্রমসক ৪৩টি ইউতনসট উন্নীি করা হয়। 

ক্রমবি যমান িাতহদার মপ্রতক্ষসি জুলাই ১৯৯৬ সাসল ‘শহর সমাজসসবা কম যসূতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-১ম পব য’ 

নাসম উন্নয়ন খাসি আরও ৭টি শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম ইউতনট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসি মমাট ইউতনট 

সাংখ্যা ৩৪টি মজলায় ৫০টিসি উন্নীি হয়। এরই িারাবাতহকিায় ২০০২-২০০৫ অে য বছসর ‘শহর সমাজসসবা 

কম যসূতির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-২য় পব য’ শীষ যক প্রকসল্পর আওিায় মদসশর অবতশষ্ট ৩০টি মজলায় ৩০টি ইউতনট 

স্থাপন করা হয়। বিযমাসন সকল তসটি করসপাসরশন ও মজলা শহরসহ সব যসমাট ৮০ টি শহর সমাজসসবা 

কার্ যালসয়র মাধ্যসম শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবাতয়ি হসে। 

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রসমর রূপকল্প, অতিলক্ষয এবাং লক্ষয অজযসন দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ শহর সমাজ 

উন্নয়ন কার্ যক্রসমর আওিািীন একটি উন্নয়নমূলক কম যসূতি। এ কম যসূতির মাধ্যসম শহর সমাজ উন্নয়ন 

কার্ যক্রসমর আওিাভুক্তক্ত এলাকার যুব সম্প্রদাসয়র জীবনমান উন্নয়সনর জন্য িাসদর দক্ষিা উন্নয়ন করা হসব। 

তবতিন্ন গসবষণা প্রতিসবদসন লক্ষয করা র্ায়, বাাংলাসদসশর মমাট জনসাংখ্যার এক র্তিীয়াাংশ ১০ মেসক ২৪ 

বছর বয়সী। প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ িরুণ শ্রমবাজাসর প্রসবশ করসছ। ২০২৫ সাসলর মসধ্য এসদসশর শ্রমশতক্ত 

৭ মকাটি ৬ লসক্ষ মপৌৌঁছসব। এ তবশাল মানব সম্পদসক দক্ষ কসর মিালার লসক্ষয সমাজসসবা অতিদফির 

তপতছসয়পড়া, সমস্যাগ্রস্ত ও প্রাতন্তক জনসগাষ্ঠীর জন্য জািীয় দক্ষিা উন্নয়ননীতির সসে সেতিপূণ য 

কম যদক্ষিাতিতিক প্রতশক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যসম এ কম যসূতি বাস্তবায়ন করা হসব। জািীয় দক্ষিা উন্নয়ন নীতি ও 

সরকার কর্তযক সময় সময় তনি যাতরি পদ্ধতিসি এ প্রতশক্ষণ কার্ যক্রম পতরিালনা করা হসব। 

 ২। সাংজ্ঞা।– 

উসিশ্য ও প্রসসের পতরপন্থী না হসল এ নীতিমালায়- 

(ক)  কর্তযপক্ষ বলসি সমাজসসবা অতিদফিরসক বুঝাসব। 

(খ) সরকার বলসি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়সক বুঝাসব। 

(গ)  মহাপতরিালক বলসি সমাজসসবা অতিদফিসরর মহাপতরিালকসক বুঝাসব। 

(ঘ)  শাখা বলসি সামজসসবা অতিদফিসরর শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম (UCD) শাখাসক 

বুঝাসব। 

(ঙ)  মবাড য বলসি বাাংলাসদশ কাতরগতর তশক্ষাসবাড যসক বুঝাসব।  
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(ি)  কার্ যালয় বলসি সমাজসসবা অতিদফিসরর আওিািীন সাংতিষ্ট শহর সমাজসসবা কার্ যালয়সক 

বুঝাসব। 

(ছ)  স্বীকৃি প্রতিষ্ঠান বলসি সরকার কর্তযক অনুসমাতদি প্রতিষ্ঠান বুঝাসব। 

 

৩। রূপকল্প (Vision) 

শহর এলাকার তনম্ন আয়ভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবাং র্্নশশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা। 

 

৪। অতিলক্ষয (Mission) 

সরকাতর-মবসরকাতর উসদ্যাসগর সমন্বয় সািসনর মাধ্যসম শহর এলাকার তপতছসয়পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত 

জনসগাষ্ঠীর আে য-সামাতজক ক্ষমিায়ন ও জীবনমান উন্নয়ন। 

 

৫। লক্ষয (Goals) 

(১)  মস্বোসসবক ও মস্বোসসবী সাংস্থার কম যকাসের সমন্বয় এবং তনবন্ধসন সহায়িাকরণ; 

(২)  মবসরকাতর ও মস্বোসসবী সমাজসসবামূলক উসদ্যাগ উৎসাতহিকরণ; 

(৩)  পাতরবাতরক ও সামাতজক বন্ধন, তনতিকিা ও সামাতজক মূল্যসবাি সুদৃঢ়করণ;  

(৪)  কম যদলগঠসনর মাধ্যসম সাংগঠিিকরণ; 

(৫)  দলীয় সদস্যসদর মসধ্য সঞ্চয়ী মসনািাব গসড় মিালা এবাং সঞ্চয় সৃতষ্টর মাধ্যসম তনজস্ব 

িহতবল গঠন; 

(৬)  মা ও তশশুর র্্নশ; প্রােতমক স্বাস্থয পতরির্ যা; আনুষ্ঠাতনক ও অনানুষ্ঠাতনক তশক্ষা; তনরাপদ পাতন 

ব্যবহার; স্বাস্থযসম্মি পায়খানা ব্যবহার; সাক্ষরিা; পতরসবশ তবষয়ক সসিিনিা; পতরষ্কার-

পতরেন্নিা; বজযয ব্যবস্থাপনা; মখলাধুলা ও তিিতবসনাদন; বাল্যতববাহ, মর্ৌতুকপ্রো, নারী ও 

তশশু তনর্ যািন-পািার, ইি-টিতজাং ও এতসড সন্ত্রাস প্রতিসরাি; তশশুশ্রম মরাি; ধূমপান ও 

মাদকসসবন তনরুৎসাতহিকরণ; প্রাকৃতিক দুসর্ যাসগ ক্ষতিগ্রস্তসদর সহায়িা সুখী পতরবার গঠন 

ইিযাতদ সামাতজক কার্ যক্রসম লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর অাংশগ্রহণ তনতিিকরণ; 

(৭)  সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋসণর লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর দক্ষিা উন্নয়সনর লসক্ষয কাতরগতর-বৃতিমূলক ও 

উসদ্যাক্তা প্রতশক্ষণ প্রদান; 

(৮)  মানব সম্পদ উন্নয়সনর লসক্ষয দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে পতরিালনা;  

(৯)   শহর এলাকার তিক্ষুক এবাং তহজড়া এই দুইসশ্রতণর জনসগাষ্ঠীর পুনব যাসসনর লসক্ষয দক্ষিা 

উন্নয়ন প্রতশক্ষণ প্রদান কসর উৎপাদনমূলক ও আয়বি যক কম যসূতিসি সমৃ্পক্ত কসর অে যননতিক 

উন্নয়ন সািন;  

(১০)  সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদাসনর মাধ্যসম দতরদ্র জনসগাষ্ঠীসক উৎপাদনমূলক ও আয়বি যক কম যসূতিসি 

সম্পৃক্ত কসর অে যননতিক উন্নয়ন সািন; 

 (১1)  সাংতিষ্ট এলাকার স্বাসে য অতিদফির ও প্রশাসতনক মন্ত্রণালসয়র অনুসমাদন সাসপসক্ষ মদশী ও 

তবসদশী দািা সাংস্থার সহায়িায় MoU তিতিসি উন্নয়নমূলক কার্ যক্রম গ্রহণ; এবাং 

(১২)  সামাতজক তনরাপিা কম যসূতির বাস্তবায়ন। 

 

৬। মকৌশলগি উসিশ্য (Strategic Objectives) 

(১)  সমন্বয়সািন; 

(২)  সামাতজক সসিিনিা বৃতদ্ধ; 

(৩)  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ প্রদান; এবাং 

(৪)  সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান। 
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অধ্যায়-২: সমন্বয় পতরষদ 

৭। সমন্বয় পতরষসদর গঠন।– 

(১) মস্বোসসবক ও মস্বোসসবী সাংস্থার কম যকাসের সমন্বয়, মবসরকাতর ও মস্বোসসবী 

সমাজসসবামূলক উসদ্যাগ উৎসাতহিকরণ এবাং মানব সম্পদ উন্নয়সনর লসক্ষয প্রতিটি শহর 

সমাজসসবা কার্ যালসয় মস্বোসসবী সমাজকল্যাণ সাংস্থাসমূহ (মরতজসেশন ও তনয়ন্ত্রণ) 

অধ্যাসদশ, ১৯৬১ এর অিীন একটি সমন্বয় পতরষদ গঠিি হসব। 

(২)  উপঅনুসেদ ১ অনুসাসর গঠিি সমন্বয় পতরষদ ‘সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা 

কার্ যালয়,…’ নাসম অতিতহি হসব। 

(৩)  উপঅনুসেদ ১ অনুসাসর গঠিি সমন্বয় পতরষদ সাংতিষ্ট তনবন্ধীকরণ কর্তযপসক্ষর তনয়ন্ত্রণািীন 

একটি মস্বোসসবী সাংস্থা তহসসসব পতরিাতলি হসব। 

৮। সািারণ তনসদ যশনা।–  

সমন্বয় পতরষদ তনম্নবতণ যি সািারণ তনসদ যশনা অনুসরণ করসব, র্ো: 

(ক)  সাংতিষ্ট তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ কর্তযক অনুসমাতদি গঠনিসন্ত্রর তবিান অনুসাসর সমন্বয় 

পতরষসদর কম যকাে পতরিাতলি হসব। 

(খ)  সরকার কর্তযক বাস্তবায়নািীন সামাতজক তনরাপিা, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণসহ তবতিন্ন কার্ যক্রম 

বাস্তবায়সন সাংতিষ্ট সমাজসসবা অতফসাসরর িাতহদা অনুসাসর সহসর্াতগিা করসব। 

(গ)  অতিদফির কর্তযক জাতরকৃি তনসদ যশনা সমন্বয় পতরষদ অনুসরণ করসব। 

(ঘ)  সরকার বা অতিদফির কর্তযক জাতরকৃি মকাসনা তনসদ যশনা সাংতিষ্ট সমন্বয় পতরষসদর 

গঠনিসন্ত্রর সাসে সাাংঘতষ যক হসল সরকাতর তনসদ যশনা প্রািান্য পাসব। 

৯। সমন্বয় পতরষসদর কম যপতরতি।–  

(১)  মস্বোসসবী সমাজকল্যাণ সাংস্থাসমূহ (মরতজসেশন ও তনয়ন্ত্রণ) অধ্যাসদশ, ১৯৬১ এর 

িফতসসল বতণ যি কার্ যক্রসমর সাসে সাংগতিপূণ য কার্ যক্রম সমন্বয় পতরষসদর কম যপতরতি হসব। 

(২)  সাংতিষ্ট তনবন্ধীকরণ কর্তযপসক্ষর অনুসমাদনক্রসম নীতিমালার আসলাসক সমন্বয় পতরষদ 

মর্সকাসনা আয়-বি যক কম যসূতি পতরিালনা করসি পারসব। 

১০।   সমন্বয় পতরষসদর িহতবল।— 

(১)  সমন্বয় পতরষসদর িহতবল তনম্নবতণ যি তশসরানাসম িফতসলভুক্তক্ত ব্যাাংক তহসাব’এ পতরিাতলি 

হসব, র্ো :— 

(ক)  সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,…….. (সাংতিষ্ট ইউতনসটর নাম);  

(খ)  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,…….. (সাংতিষ্ট ইউতনসটর 

নাম); 

(গ)  .......(আয়বি যক কম যসূতি/প্রকসল্পর নাম), শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, …….. 

(সাংতিষ্ট ইউতনসটর নাম)। 
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(২)  উপঅনুসেদ ১ এর দফা (ক) এ তনম্নবতণ যি অে য জমা হসব, র্ো: 

(ক)   বাাংলাসদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পতরষদ মেসক প্রদি অনুদান; 

(খ)  মর্ মকাসনা ব্যতক্ত কর্তযক প্রদি স্থাবর-অস্থাবর সম্পতি; 

(গ)  সরকার বা মকাসনা ব্যতক্ত কর্তযক প্রদি এককালীন দান বা অনুদান;  

(ঘ)  সরকার কর্তযক প্রদি অে য; 

(ঙ)  স্থানীয় কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রদি দান ও অনুদান; 

(ি)  তবতিন্ন অে যলগ্নীকারী বা বাতণতজযক প্রতিষ্ঠাসনর আতে যক সহায়িা; 

(ছ)  লটাতর (সরকাসরর অনুসমাদন সাসপসক্ষ); 

(জ)  প্রবাসীসদর আতে যক সহায়িা; 

(ঝ)  সরকার অনুসমাতদি তবসদশী উন্নয়ন সহসর্াগী সাংস্থার অনুদান (গ্রযান্টস); 

(ঞ)  সরকার অনুসমাতদি মদশী-তবসদশী উৎস হইসি প্রাি অে য;  

(ট)  সরকার অনুসমাতদি অন্য মকাসনা উৎস হইসি প্রাি অে য; এবাং 

(ঠ)  উক্তরূসপ জমাকৃি অে য হইসি প্রাি লিযাাংশ। 

(৩)  উপঅনুসেদ ১ এর দফা (ক)’এ বতণ যি তহসাব ব্যিীি অন্যান্য তহসাবসমূসহ সাংতিষ্ট কম যসূতি 

বা প্রকল্প মেসক প্রাি আয়, র্ো: ফরম তবক্রয়বাবদ অে য, িতিয তফ, অন্যান্য তফ এবাং সাংতিষ্ট 

ব্যাাংক তহসাব মেসক প্রাি লিযাাংশ জমা হসব।  

(৪)  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কম যসূতি বা মকাসনা তনতদ যষ্ট প্রকল্প বা কম যসূতির অনুকূসল প্রদি 

সরকাতর-মবসরকাতর দান, অনুদান অেবা সরকার বা অন্য মকাসনা ব্যতক্ত বা সাংস্থা কর্তযক 

প্রদি মকাসনা অে য বা বরাি সাংতিষ্ট প্রকল্প বা কম যসূতির নাসম মখালা ব্যাাংক তহসাব’এ জমা 

হসব। িসব শিয োসক মর্, প্রতশক্ষণ প্রদাসনর জন্য জািীয় সমাজকল্যাণ পতরষদ কর্তযক প্রাি 

বাৎসতরক অনুদান ও দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কম যসূতি হসি অতজযি অে য মকানিাসবই প্রতশক্ষণ 

কম যসূতি পতরিালনা ছাড়া অন্যসকাসনা খাসি ব্যয় করা র্াসব না। 

১১ ।  সমন্বয় পতরষসদর িহতবল পতরিালনা।–  

(১)  সমন্বয় পতরষসদর সিাপতি, সািারণ সম্পাদক ও মকাষাধ্যক্ষ’এর মর্ৌে স্বাক্ষসর অনুসেদ ১০ 

এ বতণ যি সকল িহতবল পতরিাতলি হসব; 

 িসব শিয োসক মর্, সিাপতি বা মকাষাধ্যক্ষ এবাং সািারণ সম্পাদসকর মর্ৌে স্বাক্ষসর ব্যাাংক 

তহসাব পতরিালনাসহ অে য উসিাতলি হসব। 

 (২)  সমন্বয় পতরষসদর তবলসমূহ নতেসর্াসগ তবস্তাতরি উপস্থাপনক্রসম সিাপতি কর্তযক অনুসমাতদি 

হওয়ার পসর সািারণ সম্পাদক তবসল স্বাক্ষরসহ তবলটি পতরসশাি করসি পারসবন; 



  

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৮    পৃষ্ঠা ১০3 এর  6 

 

 িসব শিয োসক মর্, এই নীতিমালায় বতণ যি লক্ষয ব্যিীি অন্য মকাসনা উসিসশ্য অনুসেদ ১০ 

এর উপঅনুসেদ (২) এ বতণ যি অে য ব্যয় করা র্াসব না;  

(৩)  সািারণ সম্পাদক নগদ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হাসি রাখাসহ ২৫,০০০/- (পঁতিশ 

হাজার) টাকা পর্ যন্ত খরি করসি পারসবন; 

(৪)  ৫ (পাঁি) লক্ষ টাকার ঊসবয ক্রসয়র মক্ষসত্র তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ এবাং ১০ (দশ) লক্ষ টাকার 

ঊসবয ক্রসয়র মক্ষসত্র সাংতিষ্ট তবিাগীয় পতরিালসকর পূব য অনুসমাদন গ্রহণ করসি হসব; 

 িসব শিয োসক মর্, উক্তরূপ ক্রসয়র মক্ষসত্র তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ কর্তযক মসনানীি একজন 

প্রেম মশ্রতণর অতফসার, সমন্বয় পতরষসদর একজন সদস্য এবাং সািারণ সম্পাদসকর সমন্বসয় 

গঠিি কতমটি কর্তযক ক্রয় প্রতক্রয়া সম্পাদন করসি হসব; িসব আসরা শিয োসক মর্, উক্তরূপ 

ক্রসয়র মক্ষসত্র তপতপআর ২০০৮ অনুসাসর অতিদফির কর্তযক কতমটি গঠিি হসল মসই কতমটি 

কর্তযক ক্রয় প্রতক্রয়া সম্পাদন করসি হসব; 

(৫)  সকল খরি পরবিী কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিায় অনুসমাতদি হসি হসব; 

(৬)  প্রতি মাসসর আয়-ব্যসয়র তহসাব প্রতিসবদন পরবিী মাসসর ১০ িাতরসখর মসধ্য এবাং অে যবছর 

মশসষ বাতষ যক আয়-ব্যসয়র তহসাব প্রতিসবদন ফরম অনুসাসর ৩১ জুলাই এর মসধ্য মপ্ররণ 

করসি হসব; এবাং 

(৭)     সকল িরসণর ক্রসয়র মক্ষসত্র তপতপএ ২০০৬ ও তপতপআর ২০০৮ অনুসরণ করসি হসব এবাং   

                    তবতি বতহভুক্ত যি ক্রসয়র জন্য সািারণ-সম্পাদক দায়ী োকসবন। 

 

১২।  বাসজট।—  

সমন্বয় পতরষদ, প্রতি অে য বছসরর ৩০ জুন এর মসধ্য পরবিী অে য বছসরর সমন্বয় আয় ও ব্যসয়র 

তহসাব সম্বতলি বাসজট প্রস্তুি করসব এবাং িা তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ এবাং অতিদফিসরর সাংতিষ্ট 

শাখায় মপ্ররণ করসব। 

১৩।  তহসাবরক্ষণ ও পরীক্ষা-তনরীক্ষা।— 

(১)  প্রতি অে যবছসর সমন্বয় পতরষসদর সঠিক তহসাবপত্র এবাং সাংতিষ্ট অন্যান্য নতে সাংরক্ষণ 

করসি হসব এবাং সমন্বয় পতরষসদর আয়-ব্যয়সহ বাৎসতরক তহসাব তববরণী প্রস্তুি করসি 

হসব। র্োর্ে কর্তযপসক্ষর মাধ্যসম এগুসলা তনরীতক্ষি হসব। 

(২)  সমন্বয় পতরষসদর তহসাবপত্র তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ কর্তযক তনি যাতরি সমসয়র ব্যবিাসন িাঁর 

কর্তযক মসনানীি কম যকিযার মাধ্যসম পরীতক্ষি হসব এবাং তহসাব পরীক্ষা বাবদ সম্মানীসহ 

সকল ব্যয় সমন্বয় পতরষদ কর্তযক পতরসশাতিি হসব: িসব শিয োসক মর্, তহসাব পরীক্ষা/ 

তনরীক্ষা প্রতিসবদন তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ এবাং অতিদফিসরর সাংতিষ্ট শাখায় মপ্ররণ তনতিি 

করসি হসব।  

(৩)  ২৫ (পঁতিশ) লক্ষ টাকার ঊসবয আয়-ব্যসয়র মক্ষসত্র অবশ্যই সরকার অনুসমাতদি িাট যাড য 

একাউন্টস ফাম য কর্তযক তনরীতক্ষি হসব। 

(৪)   অতিদফির কর্তযক সমন্বয় পতরষসদর বাৎসতরক অতডট সম্পন্ন করা হসব। 
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অধ্যায়-৩: দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ 

১৪।  উসিশ্য-  

(১) মটকসই অে যননতিক প্রবৃতদ্ধ তনতিিকসল্প িরুণসদর উপযুক্ত দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ প্রদাসনর 

মাধ্যসম র্সোপযুক্ত কম যসাংস্থাসনর সুসর্াগ সৃতষ্ট; 

(২)  মদসশর িরুণ সম্প্রদায়সক উপযুক্ত মপশায় তনসয়াতজি করার লসক্ষয প্রাতিষ্ঠাতনক প্রতশক্ষণ; 

এবাং 

(৩)  িরুণ উসদ্যাক্তা তিরী।  

১৫।  প্রতশক্ষণ মকসের নাম।–  

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রসমর আওিায় দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের নাম বাাংলায়- ‘দক্ষিা 

উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ............’, এবাং ইাংসরতজসি ‘Skill 

Development Training Centre, Urban Social Services Office, ..........……’ 

হসব।  

১৬।  প্রতশক্ষণ মেডসমূহ।–  

(১)  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকেসমূসহ বাাংলাসদশ কাতরগরী তশক্ষা মবাড য কর্তযক অনুসমাতদি মেড 

অনুর্ায়ী অনুরূপ নামকরণ ও তসসলবাস অনুসরণ করসি হসব;  

(২)  স্থানীয় িাতহদার মপ্রতক্ষসি মবাসড যর অনুসমাদনক্রসম নতুন মেড অন্তভুক্ত যক্ত করা র্াসব;  

(৩)  তবসশ্বর সসে িাল তমতলসয় িলা ও মদশীয় িাতহদা তবসবিনা কসর Competency Based 

Training and Assessment (CBT&A) এর অিীন NTVQF level-1 মেসক level-6 

িালু করা র্াসব; 

(৪)  সাংতিষ্ট কার্ যালয় স্থানীয় িাতহদার পতরসপ্রতক্ষসি কর্তযপসক্ষর অনুসমাদনক্রসম মবাড য কর্তযক 

অনুসমাতদি িাতলকানুসাসর প্রতশক্ষণ মেড িালু করসি পারসব; 

(৫)  সাংতিষ্ট কার্ যালয় স্থানীয় িাতহদার পতরসপ্রতক্ষি তবসবিনা কসর কর্তযপসক্ষর অনুসমাদনক্রসম 

মবাড য বতহভুক্ত যি প্রতশক্ষণ মেডও মবাসড যর অনুসমাদনক্রসম িালু করসি পারসব; 

(৬)  বাকাতশসবা কর্তযক অনুসমাতদি মেডসমূহ তনম্নরূপ, র্ো: 

ক্রম মেড’এর নাম মেড মকাড 

১  কতম্পউটার অতফস অযাতিসকশন 76 

২ ইসলকতেকাল হাউজ ওয়যাতরাং 17 

৩ হাড যওয়যার এন্ড মনটওয়াতকযাং 77 

৪ মরতিজাসরশন এন্ড এয়ার-কতন্ডশতনাং 27 

৫ মেসসমতকাং এন্ড মটইলাতরাং 29 

৬ সাটি যতফসকট-ইন-তবউটিতফসকশন 72 

৭ মমাবাইলসফান সাতি যতসাং 35 
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ক্রম মেড’এর নাম মেড মকাড 

৮ প্রতফতসসয়ন্সী ইন ইাংতলশ কতমউতনসকশন ৯৭ 

9 গ্রাতফক্স তডজাইন এন্ড মাতিতমতডয়া মপ্রাগ্রাতমাং ৮১  

10 ব্লক-বাটিক এন্ড তপ্রতন্টাং 96 

11 ডাটাসবজ মপ্রাগ্রাতমাং ৭৯ 

12 ওসয়ব তডজাইন এন্ড মডসিলপসমন্ট ০২ 

13 মরতডও  এন্ড মটতলতিশন সাতি যতসাং ২৬ 

14 বাশঁ, মবি ও পাটি তশল্প ৬৪ 

15 মজনাসরল ইসলকেতনক্স ৯৫ 

16 োইতিাং কাম অসটা মমকাতনক্স ৬৮ 

17 োসিল টুযতরজম এন্ড টিসকটিাং ৯১  

18 এমব্রয়ডাতর মমতশন অপাসরটর অযান্ড মমইনসটন্যান্স ০৪ 

19 হটি যকালিার 60 

20 আতমনশীপ 48 

১৭।  প্রতশক্ষণােীর মর্াগ্যিা।– 

(১) প্রতশক্ষণ গ্রহসণর মর্াগ্য ১৪ মেসক ৪৫ বছর বয়সী মর্ মকাসনা বাাংলাসদশী নাগতরক 

(নারী/পুরুষ/তহজড়া) প্রতশক্ষণ গ্রহসণর জন্য আসবদন করসি পারসব:  

 িসব শিয োসক মর্, সুতবিাবতঞ্চি ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যতক্ত এ প্রতশক্ষণ গ্রহসণর মক্ষসত্র অগ্রাতিকার 

পাসবন।  

(২)  সরকাতর আসদসশর পতরসপ্রতক্ষসি তনব যাতিি সরকাতর কম যিারী এবাং প্রকল্প বা কম যসূতির 

সুতবিাসিাগী প্রতশক্ষণ গ্রহণ করসি পারসব; 

(৩)  প্রতশক্ষণ গ্রহসণর মক্ষসত্র একজন প্রতশক্ষণােীর তনম্নবতণ যি মর্াগ্যিা োকসি হসব, র্ো: 

(ক)  মেস মমতকাং এন্ড মটইলাতরাং, সাটি যতফসকট-ইন-তবউটিতফসকশন, হটি যকালিার ও ব্লক-

বাটিক এন্ড তপ্রতন্টাং মেড’এর জন্য তশক্ষাগিসর্াগ্যিা নূযনিম ৫ম মশ্রতণ বা তপইতস বা 

সমমান উিীণ য। 

(খ)  অন্যান্য সকল মেড’এর প্রতশক্ষণােীর নূযনিম তশক্ষাগি মর্াগ্যিা অষ্টম মশ্রতণ বা 

মজএসতস বা সমমান উিীণ য। 

১৮।  প্রতশক্ষণােী িতিয কতমটি।–  

(১)  তনম্নবতণ যি সদস্য সমন্বসয় প্রতশক্ষণােী িতিয কতমটি গঠিি হসব, র্ো: 

(ক)  সাংতিষ্ট সমাজসসবা অতফসার, তর্তন উক্ত কতমটির আহবায়ক হসবন; 

(খ) উপপতরিালক মজলা সমাজসসবা কার্ যালসয়র প্রতিতনতি 1 জন; 

(গ) সিাপতি, সমন্বয় পতরষদ কর্তযক মসনানীি সমন্বয় পতরষসদর সদস্য 1 জন; এবাং 

(ঘ)  সাংতিষ্ট মেড’এর প্রিান প্রতশক্ষক, তর্তন উক্ত কতমটির সদস্য-সতিব হসবন। 

(২)  উপঅনুসেদ ১ এ বতণ যি কতমটি প্রসয়াজনীয় সাংখ্যক সদস্য মকা-অপ্ট করসি পারসব। 
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(৩)  কতমটির কম যপতরতি তনম্নরূপ, র্ো:  

(ক)  নীতিমালা অনুর্ায়ী প্রতশক্ষণােী বাছাই ও িতিয তনতিিকরণ; 

(খ)  প্রতশক্ষসণর মান উন্নয়সন সুপাতরশ প্রদান; 

(গ)  প্রতশক্ষণােী িতিয ও বাছাই সাংক্রান্ত উদ্ভভুতি সমস্যা সমািাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবাং 

(ঘ)  প্রতশক্ষণােী িতিয ও বাছাই সাংক্রান্ত তবষসয় সমন্বয় পতরষদ বা তনবন্ধনকারী কর্তযপক্ষ 

কর্তযক প্রদি মর্সকাসনা দাতয়ত্ব পালন। 

১৯।  প্রােী বাছাই ও িতিয পদ্ধতি।– 

প্রােী বাছাই ও িতিয প্রতক্রয়ায় তনসম্নাক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করসি হসব, র্ো: 

(ক)  মকাসনা তনতদ যষ্ট মেড’এ প্রতশক্ষণ মকাস য শুরুর অন্তি ১ (এক) মাস পূসব য িতিযপ্রতক্রয়া শুরু করসি 

হসব; 

(খ)  মক্ষত্রমি, স্থানীয় পতত্রকা, মসাস্যাল তমতডয়া, স্থানীয় কযাবল টিতি, মপাস্টার, তলফসলট, ব্যানার 

ইিযাতদর মাধ্যসম তবস্তাতরি িথ্যসহ িতিয তবজ্ঞতি প্রকাশ করসি হসব;  

(গ)  প্রতশক্ষণ মকাস য’এ িতিযর আসবদন করার জন্য একটি তনি যাতরি সময় োকসি হসব; 

(ঘ)  মর্ মকাসনা মেড বা মকাস য’এ িতিযর জন্য আগ্রহীসক সমাজসসবা অতিদফির কর্তযক তনি যাতরি 

ফরম ইউতসতড- এ মক্ষত্রমি, সরাসতর বা অফলাইন বা অনলাইন’এ আসবদন করসি হসব; 

এবাং 

(ঙ)  মকাসনা তনতদ যষ্ট মেড’এর মক্ষসত্র আসবদনকারীর সাংখ্যা উক্ত মেড’এর অনুসমাতদি আসন 

সাংখ্যার মিসয় মবতশ হসল িতিয পরীক্ষার মাধ্যসম প্রতশক্ষণােী বাছাই করসি হসব। 

২০।  িতিয তফ।– 

(১)  তনব যাতিি প্রােীসক তনি যাতরি িতিয তফ প্রদান করসি হসব এবাং প্রতিটি মেড’এর পরীক্ষায় 

অাংশগ্রহসণর জন্য মবাড য কর্তযক তনি যাতরি মরতজসেশন তফ ও মকে তফ প্রদান করসি হসব; 

(২)  স্থানীয় কতমটির মিামসির তিতিসি সমাজসসবা অতিদফির কর্তযক প্রতি বছর পৃেকিাসব 

িতিয তফর পতরমাণ তনি যারণ কসর অতফস আসদশ জারী করসি পারসব; 

 িসব শিয োসক মর্, আে য-সামাতজক অবস্থা তবসবিনায় তনসয় সমন্বয় পতরষদ মকাসনা তনব যাতিি 

প্রােীর িতিয তফ হ্রাস করসি পারসব। 

২১।  মবাড য’এ প্রতশক্ষণােী তনবন্ধন ও মময়াদ।–  

(১)  অনুসেদ ২০ অনুসাসর মরতজসেশন তফ ও মকে তফ পতরসশাি কসর মবাড য’এর তসসস্টসম প্রসবশ 

কসর দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে কর্তযক তনবন্ধন প্রতক্রয়া তনি যাতরি সমসয় সম্পন্ন করসি 

হসব;  

(২)  মবাড য’এর িাতলকাভুক্তক্ত মেড মেসক স্থানীয় িাতহদা অনুর্ায়ী তনব যাতিি মেড অনুর্ায়ী মবাড য’এর 

তসসলবাস বা কাতরকুলাম বা মতডউল মমািাসবক ৩-৬ মাস মময়াতদ/৩৬০ ঘন্টার প্রতশক্ষণ 
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মকাস য জানুয়াতর-জুন ও জুলাই-তডসসম্বর অেবা জানুয়াতর-মাি য, এতপ্রল-জুন, জুলাই-মসসপ্টম্বর 

ও অসটাবর-তডসসম্বর মসশসন পতরিাতলি হসব। 

 

২২।  প্রতশক্ষণ সমাতি ও সুতবিা।– 

(১)  মবাড য কর্তযক তনি যাতরি তসসলবাস অনুর্ায়ী প্রতশক্ষণ গ্রহণ এবাং তনি যাতরি সমসয় পরীক্ষায় 

অাংশগ্রহণ কসর কৃিকার্ য হসল সনদপত্র প্রদাসনর মাধ্যসম প্রতশক্ষসণর সমাতি হসব।  

(২)  প্রতশক্ষণ মকাস য সফলিাসব সমাপনকারী প্রতশক্ষণােী আত্মকম যসাংস্থাসনর মাধ্যসম স্বাবলম্বী বা 

উসদ্যাক্তা তহসসসব আগ্রহী হসল সাংতিষ্ট মজলার আওিািীন উপসজলা/শহর সমাজসসবা 

কার্ যালয় পতরিাতলি ঘূণ যায়মান িহতবল মেসক সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ গ্রহসণর জন্য আসবদন করসি 

পারসব।  

২৩।  প্রতশক্ষসকর িরন।– 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের প্রতশক্ষক তনম্নরূসপ তবন্যস্ত হসব, র্ো: 

(ক)  প্রিান প্রতশক্ষক; 

(খ)  তসতনয়র প্রতশক্ষক; 

(গ) প্রতশক্ষক; এবাং 

(ঘ)  জুতনয়র প্রতশক্ষক। 

২৪।  প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারী।–  

প্রতিটি প্রতশক্ষণ মকাস য’এর মক্ষসত্র প্রতশক্ষণােীর সাংখ্যা অনুপাসি তনম্নবতণ যিিাসব প্রতশক্ষক ও সহায়ক 

কম যিারী তনসয়াগ করসি পারসব, র্ো: 

প্রতশক্ষণােী সাংখ্যা প্রতশক্ষসকর সাংখ্যা মমাট 

৮০ এর তনসি জুতনয়র প্রতশক্ষক-১ জন এবাং সহায়ক কম যিারী-১ জন ২ 

৮১-১৫০ প্রতশক্ষক-১ জন, জুতনয়র প্রতশক্ষক-১ জন এবাং সহায়ক কম যিারী-১ 

জন 

৩ 

১৫১-৩০০ তসতনয়র প্রতশক্ষক-১ জন, প্রতশক্ষক-১ জন, জুতনয়র প্রতশক্ষক-২ জন 

এবাং সহায়ক কম যিারী ২ জন 

৬ 

৩০১-৪৫০ প্রিান প্রতশক্ষক-১ জন, তসতনয়র প্রতশক্ষক-১ জন, প্রতশক্ষক-১ জন, 

জুতনয়র প্রতশক্ষক-২ জন এবাং সহায়ক কম যিারী ২ জন 

৭ 

৪৫১-৬০০ প্রিান প্রতশক্ষক-১ জন, তসতনয়র প্রতশক্ষক-১ জন, প্রতশক্ষক-২ জন, 

জুতনয়র প্রতশক্ষক-২ জন, সহায়ক কম যিারী (তহসাবরক্ষক)-১ জন 

এবাং সহায়ক কম যিারী (অতফস সহায়ক)-২ জন 

৯ 

৬০১-৭৫০ প্রিান প্রতশক্ষক-১ জন, তসতনয়র প্রতশক্ষক-২ জন, প্রতশক্ষক-২ জন, 

জুতনয়র প্রতশক্ষক-২ জন, সহায়ক কম যিারী (তহসাবরক্ষক)-১ জন 

এবাং সহায়ক কম যিারী (অতফস সহায়ক)-২ জন 

১০ 

৭৫১-৯০০ প্রিান প্রতশক্ষক-১ জন, তসতনয়র প্রতশক্ষক-২ জন, প্রতশক্ষক-২ জন, 

জুতনয়র প্রতশক্ষক-৩ জন, সহায়ক কম যিারী (তহসাবরক্ষক)-১ জন 

এবাং সহায়ক কম যিারী (অতফস সহায়ক)-3 জন 

১২ 
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৯০১-১০৫০ প্রিান প্রতশক্ষক-১  জন, তসতনয়র প্রতশক্ষক-২ জন, প্রতশক্ষক-৩ জন, 

জুতনয়র প্রতশক্ষক-৪ জন, সহায়ক কম যিারী (তহসাবরক্ষক)-১ জন 

এবাং সহায়ক কম যিারী (অতফস সহায়ক)-4 জন 

১৫ 

 

২৫।  প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারীর মবিন-িািাতদ।– 

(১)  সাংতিষ্ট সমন্বয় পতরষদ প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারীর মাতসক মবিন-িািাতদ তনি যারণ 

করসি পারসব: 

িসব শিয োসক মর্ সব যসাকুসল্য প্রিান প্রতশক্ষক-১৮,০০০ টাকা,  তসতনয়র প্রতশক্ষক-১৪,০০০ 

টাকা, প্রতশক্ষক-১২,০০০ টাকা, জুতনয়র প্রতশক্ষক-১০,০০০ টাকা, সহায়ক কম যিারী 

(তহসাবরক্ষক)-12000 টাকা এবাং সহায়ক কম যিারী (অতফস সহায়ক) এর মাতসক মবিন 

৪,০০০ টাকার তনসি তনি যারণ করা র্াসব না; 

আরও শিয োসক মর্, সরকাতর মবিন মিল এবাং বাজারদসরর সাসে সাংগতি মরসখ সাংতিষ্ট 

সমন্বয় পতরষদ দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের আতে যক সক্ষমিা ও মেড (সাংতিষ্ট মেসডর 

আয়) অনুসাসর সমসয় সমসয় প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারীর মাতসক মবিন বৃতদ্ধ কসর 

পুনঃতনি যারণ করসি পারসব। 

(২)  প্রসিযক প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারীর সব যসশষ মাসসর মাতসক মবিসনর ৫ (পাঁি) শিাাংশ 

হাসর বাতষ যক বতি যি মবিন মূল মবিসনর সাসে মর্াগ হসব; 

(৩)  প্রসিযক প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারী বছসর উৎসসবর পূব যবিী মাতসক মবিসনর সমপতরমাণ 

২ (দুই) টি উৎসবিািা প্রাপ্য হসবন: 

িসব শিয োসক মর্, উৎসব িািা প্রাতির জন্য সাংতিষ্ট প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারীর 

িাকুরীকাল নূযনিম একবছর হসি হসব। 

২৬।  প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারী তনসয়াগ কতমটি গঠন, কম যপতরতি, ইিযাতদ।– 

(১)  তনম্নবতণ যি সদসস্যর সমন্বসয় দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারী 

তনসয়াগ কতমটি’ গঠিি হসব, র্ো:-  

(ক)  সাংতিষ্ট মজলা সমাজসসবা কার্ যালসয়র উপপতরিালক                          - সিাপতি 

(খ)  সাংতিষ্ট সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র সিাপতি             -   সদস্য  

(গ)  সাংতিষ্ট মজলা প্রশাসসকর কার্ যালসয়র  সহকারী মপ্রাগ্রামার                  -     সদস্য 

(ঘ)  সাংতিি থজলার কাতরগরী তশক্ষা প্রতিষ্ঠাসনর অধ্যক্ষ কর্তযক  

মসনানীি প্রতিতনতি                 -    সদস্য 

(ঙ)  সাংতিষ্ট শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র সমাজসসবা কম যকিযা,        -     সদস্য সতিব  

(২)  কতমটির কম যপতরতি তনম্নরূপ হসব, র্ো: 

(ক)  এই কতমটি তনসয়াগ সাংক্রান্ত র্াবিীয় কার্ যক্রম গ্রহণ করসব। 

(খ)  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারী তনসয়াগ প্রদাসনর সুপাতরশ 

করসব। 
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(গ)  তনসয়াগপ্রাি প্রতশক্ষক ও কম যিারীর তবরুসদ্ধ শৃঙ্খলা পতরপন্থী বা সাংস্থার স্বাে য পতরপন্থী 

মকাসনা কম যকাসের অতিসর্াগ প্রমাতণি হসল, মক্ষত্রমি, শুনানী গ্রহণ কসর িাকুরী 

মেসক বরখাস্ত করসি পারসব। 

        (ঘ) কতমটির সুপাতরশ মমািাসবক সাংতিষ্ট সমন্বয় পতরষসদর সািারণ সম্পাদক তহসসসব 

তনসয়াগ আসদশ প্রদান করসব। 

২৭।  প্রতশক্ষক তনসয়াগ পদ্ধতি।–  

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের প্রতশক্ষক তনসয়াসগর মক্ষসত্র তনম্নবতণ যি পদ্ধতি অনুসরণ করসি হসব, 

র্ো: 

(ক)  এ কতমটি তনসয়াগ তবজ্ঞতি অতফসসর মনাটিশ মবাসড য, স্থানীয় পতত্রকায়/ওসয়ব সাইসট প্রকাশ 

করসব।  

(খ)  তনসয়াগ পরীক্ষার নম্বর তনম্নরূসপ তবন্যস্ত হসব, র্ো: 

(অ)  সব যসমাট ১৫০ নম্বসরর পরীক্ষা গ্রহণ করসি হসব; 

(আ)  উপদফা (অ)’এ বতণ যি সব যসমাট নম্বসরর মসধ্য মমাট 100 নম্বসরর তলতখি পরীক্ষা 

অনুতষ্ঠি হসব: 

িসব শিয োসক মর্, বাাংলা-২০, ইাংসরজী-২০, গতণি-২০ ও সািারণ জ্ঞাসন- ১০ নম্বর 

কসর এবাং কতম্পউটার তবষসয় ৩০ নম্বসরর প্রশ্ন সতন্নতবষ্ট োকসব; 

তলতখি পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৫০। তলতখি পরীক্ষায় উিীণ য প্রােীগণই ব্যবহাতরক ও 

মমৌতখক পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ করসি পারসব। 

(ই) উপদফা (অ)’এ বতণ যি সব যসমাট নম্বসরর মসধ্য অবতশষ্ট ৫০ নম্বসরর মসধ্য ব্যবহাতরক 

পরীক্ষায় ২৫ ও মমৌতখক পরীক্ষায় ১৫ নম্বর এবাং একাসডতমক মরজাি’এর জন্য ১০ নম্বর 

তনি যাতরি োকসব:  

একাসডতমক ফলাফসলর মক্ষসত্র এসএসতস ও এইিএসতস বা সমমান পরীক্ষায় তজতপএ 

৫.০০ এর মান ৫, তজতপএ ৪.০০ বা ৪.০০+ এর মান ৪, তজতপএ ৩.০০ বা ৩.০০ 

+এর মান ৩ এবাং তজতপএ ২.৫+  এর মান ২ নম্বর কসর তবসবিনা করসি হসব। 

উসল্লখ্য  তজতপএ ২.৫ এর নীসি মগ্রড অজযনকারী মকান প্রােী আসবদন করসি পারসব 

না। 

উসল্লখ্য মর্ সকল পসদর তশক্ষাগি মর্াগ্যিা নাতািক বা িদুবয, িাসদর মক্ষসত্র ৫০ 

নম্বসরর মসধ্য ব্যবহাতরক পরীক্ষায় ২৫ ও মমৌতখক পরীক্ষায় ১০ নম্বর এবাং 

একাসডতমক মরজাি’এর জন্য ১৫ নম্বর তনি যাতরি োকসব:  

িাসদর একাসডতমক নম্বর তবিাজন নাতািক বা নাতািক (সম্মান) এর জন্য ৩ নম্বর এবাং 

মাস্টাস য এর জন্য ২ নম্বর মর্াগ হসব। 

           (গ)     প্রাি নম্বসরর তিতিসি মমিািাতলকা প্রণয়ন করা হসব। 

(ঘ)  মমিািাতলকা অনুসাসর প্রতশক্ষক তনব যািন করা হসব। 

২৮।  সহায়ক কম যিারী তনসয়াগ পদ্ধতি।– 

(১)  তহসাবরক্ষক পসদ তনসয়াসগর মক্ষসত্র তনম্নবতণ যি পদ্ধতি অনুসরণ করসি হসব, র্ো: 
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 তনসয়াগ পরীক্ষার নম্বর তনম্নরূসপ তবন্যস্ত হসব, র্ো: 

(অ)  সব যসমাট ১০০ নম্বসরর পরীক্ষা গ্রহণ করসি হসব; 

(আ)  উপদফা (অ)’এ বতণ যি সব যসমাট নম্বসরর মসধ্য মমাট 7০ নম্বসরর তলতখি পরীক্ষা 

অনুতষ্ঠি হসব: 

 

িসব শিয োসক মর্, বাাংলা-১০, ইাংসরজী-১০, গতণি-২০ ও সািারণ জ্ঞাসন- ১০ নম্বর কসর এবাং কতম্পউটার 

তবষসয় ১০ ও তহসাবতবজ্ঞান তবষসয় ১0 নম্বসরর প্রশ্ন সতন্নতবষ্ট োকসব;  

তলতখি পরীক্ষায় পাশ নম্বর ৩৫। তলতখি পরীক্ষায় উিীণ য প্রােীগণই মমৌতখক পরীক্ষায় অাংশ গ্রহণ করসি 

পারসব। 

(ই) উপদফা (অ)’এ বতণ যি সব যসমাট নম্বসরর মসধ্য মমৌতখক পরীক্ষায় ১5 নম্বর এবাং একাসডতমক মরজাি’এর 

জন্য ১৫ নম্বর তনি যাতরি োকসব: 

একাসডতমক ফলাফসলর মক্ষসত্র এসএসতস ও এইিএসতস বা সমমান পরীক্ষায় তজতপএ ৫.০০ এর মান ৫, 

তজতপএ ৪.০০ বা ৪.০০+ এর মান ৪, তজতপএ ৩.০০ বা ৩.০০ + এর মান ৩ এবাং তজতপএ ২.৫+  এর মান ২ 

নম্বর কসর তবসবিনা করসি হসব। নাতািক বা নাতািক (সম্মান) এর জন্য ৫ নম্বর মর্াগ হসব। উসল্লখ্য  তজতপএ 

২.৫ এর নীসি মগ্রড অজযনকারী মকান প্রােী আসবদন করসি পারসব না। 

           (২)  অতফস সহায়ক পসদ তনসয়াসগর মক্ষসত্র বাাংলা, ইাংসরজী, গতণি ও সািারণজ্ঞান ১০ নম্বর কসর 

সব যসমাট ৪০ নম্বসরর তলতখি পরীক্ষা এবাং ১০ নম্বসরর মমৌতখক পরীক্ষা গ্রহণ করসি হসব; িসব শিয োসক মর্, 

তলতখি পরীক্ষায় নূযনিম ২০ নম্বর প্রািসক মমৌতখক পরীক্ষায় অাংশগ্রহসণর জন্য আমন্ত্রণ জানাসি হসব।  

(3)  পরীক্ষায় প্রাি নম্বসরর তিতিসি মমিািাতলকা প্রণয়ন ও মঘাষণা করসি হসব; এবাং 

(4)  মমিািাতলকা অনুসাসর অগ্রাতিকারতিতিসি সহায়ক কম যিারী তনব যািন ও মঘাষণা করসি হসব। 

২9।  প্রতশক্ষক ও সহায়ক কম যিারীর মর্াগ্যিা।-   

(১)  প্রিান প্রতশক্ষসকর তশক্ষাগি মর্াগ্যিা নূযনিম তদ্বিীয় তবিাসগ নাতািকসহ স্বীকৃি প্রতিষ্ঠান 

মেসক কতম্পউটার তবজ্ঞাসন তডসিামা তডতগ্র/ জািীয় দক্ষিামান মবতসক মকাস য (৩৬০ ঘন্টা) 

এবাং প্রতশক্ষক তহসসসব নূযনিম ৫ বছসরর অতিজ্ঞিা োকসি হসব; 

িসব শিয োসক মর্, উচ্চির তশক্ষাগি মর্াগ্যিা সম্পন্ন প্রােীসক অগ্রাতিকার মদয়া হসব। 

(২)  তসতনয়র প্রতশক্ষসকর তশক্ষাগি মর্াগ্যিা নূযনিম তদ্বিীয় তবিাসগ নাতািকসহ স্বীকৃি প্রতিষ্ঠান 

মেসক কতম্পউটার তবজ্ঞাসন তডসিামা তডতগ্র/ জািীয় দক্ষিামান মবতসক মকাস য (৩৬০ ঘন্টা)  

এবাং প্রতশক্ষক তহসসসব নূযনিম ৩ বছসরর অতিজ্ঞিা োকসি হসব: 

িসব শিয োসক মর্, উচ্চির তশক্ষাগিসর্াগ্যিা সম্পন্ন প্রােীসক অগ্রাতিকার মদয়া হসব। 

(৩)  প্রতশক্ষসকর তশক্ষাগি মর্াগ্যিা নূযনিম তদ্বিীয় তবিাসগ নাতািকসহ স্বীকৃি প্রতিষ্ঠান মেসক 

কতম্পউটার তবজ্ঞাসন তডসিামা তডতগ্র/ জািীয় দক্ষিামান মবতসক মকাস য (৩৬০ ঘন্টা)  এবাং 

প্রতশক্ষক তহসসসব নূযনিম ২ বছসরর অতিজ্ঞিা োকসি হসব: 

িসব শিয োসক মর্, উচ্চির তশক্ষাগি মর্াগ্যিা সম্পন্ন প্রােীসক অগ্রাতিকার মদয়া হসব। 
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(৪)  জুতনয়র প্রতশক্ষসকর তশক্ষাগি মর্াগ্যিা নূযনিম তদ্বিীয় তবিাসগ উচ্চমাধ্যতমকসহ স্বীকৃি 

প্রতিষ্ঠান মেসক কতম্পউটার তবজ্ঞাসন তডসিামা তডতগ্র/ জািীয় দক্ষিামান মবতসক মকাস য (৩৬০ 

ঘন্টা)  এবাং প্রতশক্ষক তহসসসব নূযনিম ১ বছসরর অতিজ্ঞিা োকসি হসব: 

িসব শিয োসক মর্, উচ্চির তশক্ষাগি মর্াগ্যিা সম্পন্ন প্রােীসক অগ্রাতিকার মদয়া হসব। 

(৫)  তহসাবরক্ষক পসদ তশক্ষাগি মর্াগ্যিা নূযনিম তদ্বিীয় তবিাসগ নাতািক তডতগ্র িারী এবাং সাংতিষ্ট 

কাসজ নূযনিম ১ বছসরর অতিজ্ঞিা োকসি হসব: 

িসব শিয োসক মর্, উচ্চির তশক্ষাগিসর্াগ্যিা সম্পন্ন প্রােীসক অগ্রাতিকার মদয়া হসব। 

(৬)  অতফস সহায়ক পসদ তশক্ষাগি মর্াগ্যিা নূযনিম এসএসতস বা সমমান পাশ হসি হসব। 

30।  প্রতশক্ষসকর দাতয়ত্ব।– 

প্রতশক্ষক তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক)  প্রতশক্ষসণর মক্ষসত্র মবাড য প্রদি তসসলবাস ও মতউউল অনুসরণ করসি হসব। 

(খ)  প্রতশক্ষণ মকসের প্রতশক্ষণােী বৃতদ্ধ এবাং প্রতশক্ষণ সঠিকিাসব পতরিালনায় সমন্বয় পতরষদসক 

সহসর্াতগিা করসবন।  

(গ)  সািারণ সম্পাদসকর তনসদ যশনা অনুসাসর, মক্ষত্রমি, প্রতশক্ষণ সাংতিষ্ট দাফিতরক কার্ যাবলী 

এবাং অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

৩1।  সহায়ক কম যিারীর দাতয়ত্ব।–  

সমন্বয় পতরষসদর সািারণ সম্পাদসকর তনসদ যশনা এবাং প্রতশক্ষক কর্তযক প্রদি দাতয়ত্ব অনুসাসর 

সহায়ক কম যিারী স্বীয় দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

৩2।  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের প্রশাসতনক ব্যবস্থাপনা।–  

(১)   শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রসমর অিীসন ‘সমন্বয় পতরষদ’ শহর সমাজসসবা কার্ যালয় প্রতশক্ষণ 

কম যসূতি পতরিালনা করসব;  

(২)  সমন্বয় পতরষদ এর সািারণ সম্পাদক দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের প্রিান তনব যাহী তহসসসব 

দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

৩3। দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের আতে যক ব্যবস্থাপনা।– 

(১)  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়……… িহতবল তশসরানাসম সমন্বয় 

পতরষসদর সিাপতি ও সািারণ সম্পাদসকর মর্ৌে স্বাক্ষসর স্থানীয় অনলাইন সুতবিাযুক্ত 

িফতসলভুক্তক্ত ব্যাাংসক সঞ্চয়ী তহসাব খুসল র্াবিীয় মলনসদন সম্পন্ন করসি হসব। 

(২)  প্রতশক্ষসণ অতজযি আয় সমন্বয় পতরষসদর গঠনিন্ত্র অনুর্ায়ী ব্যয় করসি হসব।  

(৩)  প্রতশক্ষণ সাংক্রান্ত আয়-ব্যসয়র তহসাব পৃেকিাসব সাংরক্ষণ করসি হসব।  
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(৪)  প্রতিমাসস প্রতশক্ষণ ও প্রতশক্ষণ আয়-ব্যয় সাংক্রান্ত একটি প্রতিসবদন মজলা কার্ যালয় ও 

সমাজসসবা অতিদফিসরর ইউতসতড শাখায় মপ্ররণ এবাং বছর মশসষ বাতষ যক প্রতিসবদন প্রকাশ 

করসি হসব।  

(৫)  প্রতশক্ষণােী িতিয বা অন্যান্য সকল মলনসদন ব্যাাংসকর মাধ্যসম পতরিালনা করসি হসব। নগদ 

অে য গ্রহণ করা র্াসব না। 

(৬)  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে সুষ্ঠভুত ও সফলিাসব পতরিালনার জন্য উৎসাহ প্রদাসনর লসক্ষয 

িলমান প্রতশক্ষণ মকাস য  (৩৬০ ঘন্টা মময়াদী/ ৩মাস - ৬মাস মময়াদী) হসি সমন্বয় পতরষদ 

আতে যক সক্ষমিা তবসবিনায় প্রতশক্ষসণর সাসে সাংতিষ্ট কম যকিযা-কম যিারীসদর সম্মানী প্রদান 

করসি পারসব। িসব  এ সম্মানীর মমাট পতরমাণ িলমান প্রতশক্ষণ মকাসস যর লব্ধ নীট আসয়র 

১০% এর অতিক হসব না। 

(৭)  অনুসেদ ১১’ এ বতণ যি তনসদ যশনা অনুসাসর আতে যক ব্যবস্থাপনা তনতিি করসি হসব। 

৩৪।  প্রতশক্ষণ কার্ যক্রসমর মাসনান্নয়ন ও ইসনাসিশন।– 

(১)  শহর সমাজসসবা কার্ যক্রসমর সামতগ্রক বা তবসশষ মকাসনা খাসির মান উন্নয়নকসল্প কর্তযপসক্ষর 

অনুসমাদন সাসপসক্ষ শহর সমাজসসবা কার্ যালয় অন্যসকাসনা এনতজও/দািা সাংস্থা/প্রতিষ্ঠান বা 

মকাসনা দানশীল ব্যতক্তর সাসে চুতক্তবদ্ধ হওয়া বা প্রসয়াজসন MoU স্বাক্ষর করসি পারসব; 

(2)  প্রতশক্ষণ কার্ যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য ডাটাসবইজ অযাতিসকশন সফটওয়যার প্রণয়ন ও 

ব্যবহার করা র্াসব এবাং এর জন্য অনুসমাতদি ইউজার ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও অনুসরণ করসি 

হসব; 

(3)  প্রতশক্ষণ কার্ যক্রম সুিারুরূসপ পতরিালনার জন্য One line based software িালু করা 

হসব। প্রতশক্ষণ সাংতিষ্ট র্াবিীয় কার্ যক্রম software ব্যবহাসরর মাধ্যসম পতরিাতলি হসব। 
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অধ্যায়-৪: সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম 

৩৫।  শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস)।– 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম সুষ্ঠভুত ও সফল বাস্তবায়সনর জন্য প্রতিটি শহর সমাজসসবা 

কার্ যালসয়র জন্য ‘শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি’ (ইউতসতডতপআইতস)  নাসম একটি 

কতমটি োকসব। কতমটির গঠন তনম্নরূপ :  

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) 

(1) উপপতরিালক, মজলা শহর সমাজসসবা কার্ যালয়  সিাপতি 

(পদাতিকার বসল) 

(2) সমন্বয় পতরষসদর প্রতিতনতি (সমন্বয় পতরষদ কর্তযক মসনানীি)  সদস্য 

(3) প্রতিতনতি (প্রিান তনব যাহী কম যকিযা/আঞ্চতলক তনব যাহী কম যকিযা/ 

তসটি (কসপ যাসরশন)/উপসজলা তনব যাহী কম যকিযা কর্তযক মসনানীি) 

সদস্য 

(4) প্রতিতনতি (তসতিল সাজযন/আঞ্চতলক স্বাস্থয কম যকিযা/উপসজলা 

স্বাস্থয কম যকিযা কর্তযক মসনানীি) 

সদস্য 

(5)  উপপতরিালক (সংতিি থজলা), তবআরতিতব এর প্রতিতনতি সদস্য 

(6) উপপতরিালক (সংতিি থজলা)/সজলা মতহলা তবষয়ক কম যকিযার 

প্রতিতনতি  

সদস্য 

(7) উপপতরিালক  (সংতিি থজলা), যুব উন্নয়ন এর প্রতিতনতি  সদস্য 

(8) সাংতিষ্ট োনার িারপ্রাি কম যকিযা/প্রতিতনতি (প্রতিতনতি হসল 

এসআই পদ মর্ যাদার তনসি নয়) 

সদস্য 

(9) সমাজসসবা কম যকিযা, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়  সদস্য সতিব 

(পদাতিকার বসল) 

 নূযনিম ৫ (পাঁি) সদসস্যর উপতস্থতিসি সিার মকারাম পূণ য হসব। 

৩৬।  শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) এর কম যপতরতি।– 

(1) নীতিমালার আসলাসক কার্ যক্রম বাস্তবায়সন শহর সমাজসসবা কম যকিযাসক প্রসয়াজনীয় পরামশ য 

ও সহসর্াতগিা প্রদান; 

(2) প্রতি ৩ (তিন) মাসস কমপসক্ষ একবার সিার আসয়াজন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্ যাসলািনা 

এবাং প্রসয়াজনীয় পরামশ য ও সহায়িা প্রদান; 

(3) মহল্লা/ওয়াড য কতমটি কর্তযক মপ্রতরি ক্ষুদ্রঋসণর প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুসমাদন; এবাং 

(4) ক্ষুদ্রঋসণর অনাদায়ী অে য আদাসয়র তবষসয় প্রসয়াজনীয় সহসর্াতগিা ও পরামশ য প্রদান। 
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৩7।   কার্ যএলাকা তনব যািন পদ্ধতি।– 

তনম্নবতণ যি শিযাবলী পূরণসাসপসক্ষ শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়সনর জন্য ওয়াড য/মহল্লা/ 

এলাকা তনব যািন করসি হসব: 

(1) তুলনামূলকিাসব অনুন্নি ও আে য-সামাতজক অবস্থায় তপতছসয় পড়া এলাকাসক অগ্রাতিকার 

প্রদান করসি হসব; 

(2) মর্ সকল মহল্লায় সরকাতর অেবা মবসরকাতর পর্ যাসয় মকাসনা দাতরদ্রয তবসমািন কম যসূতি মনই 

তকাংবা তুলনামূলক কম, ঐ সকল মহল্লাসক অগ্রাতিকার প্রদান করসি হসব; 

(3) পতরবার জতরপ (আে য-সামাতজক অবস্থার তববরণী) কসর প্রােতমকিাসব মহল্লা তনব যািন করসি 

হসব; 

(4) সাংতিষ্ট এলাকার মজলা প্রশাসসকর কার্ যালয়/তসটি কসপ যাসরশন/সপৌরসিা/উপসজলা তনব যাহী 

কম যকিযার কার্ যালয়/পতরসাংখ্যান তবিাগ এর সহায়িা তনসয় জতরপ সম্পন্ন করসি হসব; 

(5) কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) কর্তযক শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম 

বাস্তবায়সনর জন্য মহল্লা তনব যািন চূড়ান্ত করসি হসব।।  

৩8।  লক্ষযভুক্তক্ত পতরবার তনব যািন পদ্ধতি।– 

(1) তনব যাতিি মহল্লায় পতরবার জতরসপর মাধ্যসম (নমুনা ছক সাংসর্াতজি পতরতশষ্ট ০০১) প্রাি 

িসথ্যর তিতিসি দাতরদ্রযসীমার তনসি বসবাসকারী সুতবিাবতঞ্চি জনসগাষ্ঠীসক আওিাভুক্তক্ত 

করসি হসব। িরম দাতরদ্রযসীমার তনসি বসবাসকারী জনসগাষ্ঠী অগ্রাতিকার পাসব।   

(2) পতরবার জতরসপর মাধ্যসম প্রাি িসথ্যর তিতিসি লক্ষযভুক্তক্ত পতরবারসক তনসম্নাক্ত ৩ টি মশ্রতণসি 

তবন্যস্ত করসি হসব: 

(ক)  পাতরবাতরক বাতষ যক গড় আয়: ০-১,০০,০০০ টাকা -‘ক’ মশ্রতণ (দতরদ্রিম) 

(খ)  পাতরবাতরক বাতষ যক গড় আয়: ১,০০,০০১-১,৫০,০০০ টাকা -‘খ’ মশ্রতণ (দতরদ্র) 

(গ)  পাতরবাতরক বাতষ যক গড় আয়: ১,৫০,০০১ টাকা-িদুবয-‘গ’ মশ্রতণ (সেল)। 

 ‘ক’ ও ‘খ’ মশ্রতণর পতরবার এ কার্ যক্রসমর জন্য উপযুক্ত বসল তবসবতিি হসব। 

(3) পতরবার তনব যািসনর মক্ষসত্র পতরসাংখ্যান তবিাসগর সহায়িা মনয়া মর্সি পাসর। 

৩9।  লক্ষযভুক্তক্ত পতরবার ও িার কার্ যাবলী।– 

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রসমর আওিায় পতরবার বলসি একান্নভুক্তক্ত (একই সাসে বসবাসকারী স্বামী, 

স্ত্রী, সন্তান, মা, বাবা, িাই-মবান এবাং মপাষ্য) পতরবারসক বুঝাসব। এ কার্ যক্রসমর সাসে সমৃ্পক্ত 

প্রতিটি পতরবার তনম্নবতণ যি কার্ যাতদ সম্পাদন করসব: 

(1) আবাসস্থল পতরষ্কার পতরেন্ন রাখা;  

(2) তনজস্ব জতম োকসল মস জতমসি ফলজ, বনজ ও ঔষতি গাছ লাগাসনা; 

(3) তবশুদ্ধ ও তনরাপদ পাতন ব্যবহার; 

(4) আসয়াতডনযুক্ত লবণ ব্যবহার; 

(5) স্বাস্থযসম্মি পায়খানা ব্যবহার; 
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(6) স্কুল গামী মছসলসমসয়সদর স্কুসল মপ্ররণ ও ঝসর পড়া মরাি; 

(7) পতরবাসরর সদস্য র্াসি অসামাতজক কাসজ জতড়সয় না পসড় মস জন্য িমীয় ও তনতিক তশক্ষা 

এবাং পাতরবাতরক বন্ধন সুদৃঢ়করণ; 

(8) বয়ি তনরক্ষরসদর স্বাক্ষরজ্ঞান লাি; 

(9) মা ও তশশু স্বাস্থয তবষয়ক প্রতশক্ষণ গ্রহণ এবাং পাতরবাতরক স্বাস্থয তিতনসক মসবা গ্রহণ; 

(10) এইি.আই.তি (এইডস) প্রতিসরাসি সসিিন োকা;  

(11) পতরসবশ দূষণ মরাি; 

(12) র্োসমসয় তশশুসদর মরাগ প্রতিসরািক টিকা দাসনর ব্যবস্থা মনয়া; 

(13) গিযবিী/ প্রসূতি মাসয়র টিকাদানসহ র্্নশ মনয়া; 

(14) প্রসর্াজয মক্ষসত্র জন্ম তনয়ন্ত্রন পদ্ধতি গ্রহসণর মাধ্যসম পতরকতল্পি পতরবার গঠন; 

(15) বাল্য তববাহ মরাি ও বহুতববাহ তনরুৎসাতহিকরণ; 

(16) মর্ৌতুক গ্রহণ ও প্রদান না করা; 

(17) নারী তনর্ যািন মরাসি কার্ যকর ভূতমকা পালন করা ও এতসড সন্ত্রাস সম্পসকয সসিিন হওয়া; 

(18) এতিম, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণসদর প্রতি র্্নশবান হওয়া; 

(19) প্রতিসবশীর সসে সম্পকয উন্নয়ন ও মর্াগাসর্াগ রক্ষা করা; 

(20) তনয়তমি দলীয় সিায় মর্াগদান; 

(21) মসবা/ উন্নয়নমূলক কাসজ মনর্তত্ব সৃতষ্টসি উদ্বভুতদ্ধকরণ; 

(22) পতরবাসরর সকল সদস্য তমসল উন্নি পাতরবাতরক পতরসবশ গসড় মিালা; 

(23) মখলাধুলা ও তিিতবসনাদনমূলক কম যসূতিসি অাংশ গ্রহণ; 

(24) সঞ্চয়ী মসনািাব গসড় মিালা এবাং তনয়তমি সঞ্চয় জমাকরণ; 

(25) পতরবাসরর প্রসিযক সদস্য মকাসনা না মকাসনািাসব অে যননতিক কম যকাসের সাসে সম্পৃক্ত 

মেসক পতরবাসরর আয় বৃতদ্ধ করা; স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য সক্ষমিা অনুর্ায়ী দক্ষিা উন্নয়ন 

প্রতশক্ষসণ অাংশগ্রহণ; 

(26) তশশু শ্রম বসন্ধ সতক্রয় ভূতমকা পালন ; 

(27) তশশুর জন্ম তনবন্ধন; এবাং 

(28) মাদক মুক্ত পতরবার গঠন । 

40।   কম যদসলর সদস্যসদর সসিিনিা বৃতদ্ধমূলক কার্ যক্রম।– 

লক্ষযভুক্তক্ত পতরবারসক তনম্নবতণ যি তবষসয় উদ্বভুতদ্ধ করসি হসব: 

(1) মছাট পতরবার গঠসনর  জন্য পতরবার পতরকল্পনা কার্ যক্রসম সক্ষম দম্পতিসদর উদ্বভুতদ্ধকরণ; 

(2) তশশু ও মতহলাসদর মরাগ প্রতিসষিক (ইতমউনাইসজশন) টিকাদান;   

(3) তবশুদ্ধ এবাং তনরাপদ পাতন ব্যবহার;  

(4) স্বাস্থযসম্মি/জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহার;  
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(5) বাল্যতববাহ ও বহুতববাহ তনরুৎসাতহিকরণ; 

(6) মর্ৌতুক না মদয়া/না মনয়ার তবষসয় উদ্বভুতদ্ধকরণ; 

(7) নারী তনর্ যািন ও এতসড সন্ত্রাসসর তবরুসদ্ধ সামাতজক সসিিনিা গসড় মিালা;  

(8) এতিম, প্রতিবন্ধী ও প্রবীণসদর প্রতি র্্নশবান হওয়া এবাং তশশুশ্রম তনরুৎসাতহিকরণ;  

(9) মাদকমুক্ত পতরবার গঠসন সামাতজক মূল্যসবাি গসড় মিালা;  

(10) সদস্যসদর মসধ্য সঞ্চয়ী মসনািাব গসড় মিালার মাধ্যসম তনয়তমি দলীয় সঞ্চসয়র তবষসয় 

উদ্বভুতদ্ধকরণ;  

(11) পতরবাসরর প্রতিটি সদস্যসক মকাসনা না মকাসনািাসব অে যননতিক কম যকাসের সাসে 

সম্পৃক্তকরণ; এবাং 

(12) সন্ত্রাসবাদ/জতেবাদ তনসরাি ও প্রতিসরাসির তবরুসদ্ধ সসিিনিা গসড় মিালা। 

৪1।  দলীয় সদস্যপদ প্রদান ও কম যদল গঠন।– 

(1) কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লার লক্ষযভুক্তক্ত প্রতিটি পতরবার হসি ১ জন প্রতিতনতি তনসয় ১০-২০ জন 

সদস্য তবতশষ্ট কম যদল গঠন করসি হসব; 

(2) কার্ যক্রমভুক্তক্ত এলাকায় স্থায়ীিাসব বসবাসকারী জনসগাষ্ঠী কম যদসলর সদস্য হসবন; 

(3) ১৮ বৎসসরর ঊসবয ‘ক’ ও ‘খ’ মশ্রতণর মর্ মকাসনা কম যক্ষম ব্যতক্ত কম যদসলর সদস্য হসি 

পারসবন; 

(4) প্রতিটি কম যদসল ১ জন দলসনিা ও ১ জন সহকারী দলসনিা তনব যাতিি হসবন। এসক্ষসত্র 

মতহলাসদর অগ্রাতিকার মদয়া হসব। িারা কম যদসলর সদস্য কর্তযক তনব যাতিি হসবন; এবাং 

(5) সরকাতর বা মবসরকাতর সাংস্থায় কম যরি মকাসনা ব্যতক্ত কম যদসলর সদস্য হসি পারসবন না।  

৪2।  কম যদল গঠসনর উসিশ্য ও কার্ যাবলী।– 

(ক)  কম যদল গঠসনর উসিশ্য: 

(1) লক্ষযভুক্তক্ত পতরবারসক একটি সাাংগঠতনক প্রতক্রয়ার মাধ্যসম িাসদর সমস্যা তনরসন, 

সম্পদ ব্যবহার, মর্ যাদা রক্ষা, দাতয়ত্ব ও কিযব্য পালন ইিযাতদ সম্পসকয সসিিন করা;  

(2) তনজস্ব সম্পদ ও সামসে যর সসব যািম ব্যবহাসরর মাধ্যসম আে য-সামাতজক উন্নয়ন িো 

স্বাবলম্বী হসি সহায়িা করা; এবাং 

(3) দাতয়ত্বশীল মনর্তত্ব সৃতষ্ট ও ক্ষমিায়সন সহায়িা করা। 

(খ)  কম যদসলর সদস্যসক তনম্নতলতখি কার্ যাতদ সম্পাদন করসি হসব: 

(1) বাধ্যিামূলক তনয়তমি মাতসক সঞ্চয় জমাদান; 

(2) দলীয় সিায় তনয়তমি মর্াগদান; 

(3) মা ও তশশু স্বাস্থয প্রতশক্ষসণ পতরবাসরর মতহলাসদর অাংশগ্রহণ;  

(4) তশশুসদর মাসয়র বুসকর দুি খাওয়াসনা; 

(5) পতরবার পতরকল্পনা পদ্ধতি গ্রহসণর মাধ্যসম মছাট পতরবার গঠন; 

(6) তশশু (০-১ বৎসর) ও মাসয়সদর (১৮-৪৫ বৎসর) টিকাদান; 
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(7) স্কুল বয়সী তশশুসদর স্কুল, মক্তব অেবা মাদ্রাসায় মপ্ররণ; 

(8) দলীয় সদস্য ও িার পতরবাসরর সকল সদসস্যর বাধ্যিামূলক সাক্ষরজ্ঞান অজযন; 

(9) তবশুদ্ধ, তনরাপদ ও আসস যতনক মুক্ত পাতন পান ও ব্যবহার; 

(10) স্বাস্থযসম্মি পায়খানা ব্যবহার; 

(11) পতরবাসরর সকসলর পতরেন্ন এবাং বাতড়-ঘর পতরষ্কার-পতরেন্ন রাখা; 

(12) আসয়াতডনযুক্ত লবণ ব্যবহার; 

(13) গিযবিী মাসয়সদর র্্নশ এবাং তনরাপদ মার্তসত্বর জন্য স্বাস্থয মকসে গমন; 

(14) বাল্যতববাহ মরাি এবাং বহুতববাহ হসি তবরি োকা; 

(15) পতরবাসর এতিম, প্রতিবন্ধী এবাং প্রবীণসদর প্রতি র্্নশবান হওয়া; 

(16) মর্ৌতুক গ্রহণ এবাং প্রদান হসি তবরি োকা;  

(17) পারস্পতরক মর্াগাসর্াসগর মাধ্যসম পাতরবাতরক এবাং সামাতজক বন্ধন দৃঢ় করা; এবাং 

(18) কম যদসলর সদস্যসদর দসলর তনয়ম কানুন মমসন িলা। 

৪3। কম যদসলর সদস্যসদর অতিকার।–  

কার্ যক্রসমর আওিাভুক্তক্ত কম যদসলর সদস্যসদর অতিকার তনম্নরূপ: 

(1) প্রসিযক সদসস্যর তনজ দসলর দলসনিা/সহকারী দলসনিা তনব যাতিি হওয়া তকাংবা 

তনব যাতিি/মসনানীি করা; 

(2) বতণ যি সামাতজক কার্ যাবলী সম্পাদন সাসপসক্ষ অগ্রাতিকার িাতলকা অনুর্ায়ী ক্ষুদ্রঋণ িহতবল 

হসি ঋণ পাওয়া; এবাং 

(3) দসলর সকল প্রকার সুসর্াগ সুতবিা মিাগ করা। 

৪4।  কম যদসলর ভূতমকা।– 

(1) দসলর লক্ষযভুক্তক্ত পতরবার/সদস্যসদর মসধ্য পারস্পাতরক সহসর্াতগিা বৃতদ্ধ, আত্মসসিিনিা 

সৃতষ্ট ও দলীয় সদস্যসদর মসধ্য সম্পকয উন্নয়ন;  

(2) দলীয় সদস্যসদর মসধ্য পারস্পতরক মিামি ও অতিজ্ঞিা তবতনময় এবাং মসৌহাদ যপূণ য মসনািাব 

সৃতষ্ট;  

(3) দলীয় কার্ যক্রসমর মাধ্যসম দলসক সুসাংগঠিি, নতুন মনর্তত্ব সৃতষ্ট ও তবকাসশ সহায়িা করা; 

(4) অগ্রাতিকারতিতিসি দলীয় সদস্যসদর মধ্য হসি আে য-সামাতজক তিসমর জন্য প্রােতমকিাসব 

পতরবার তনব যািনপূব যক গ্রাম কতমটির তনকট মপশ করা;  

(5) দসলর সকল প্রকার সুসর্াগ সুতবিা অগ্রাতিকারতিতিসি পর্ যায়ক্রসম প্রসিযক লক্ষযভুক্তক্ত 

পতরবাসরর তনকট মপৌৌঁসছ মদয়া; 

(6) দসলর সদসস্যর জন্য আন্তঃদলীয় ক্রীড়া ও সাাংস্কৃতিক প্রতিসর্াতগিা এবাং তিিতবসনাদসনর 

ব্যবস্থা করা;  

(7) দলীয় সকল কার্ যক্রম সুষ্ঠভুতিাসব পতরিালনা/বাস্তবায়সনর জন্য দসলর সিায় লক্ষযমাত্রা তনি যারণ 

এবাং পরবিী সিায় িার অগ্রগতি পর্ যাসলািনাপূব যক প্রসয়াজনীয় পদসক্ষপ গ্রহণ করা;  

(8) ঋণগ্রহীিা তনি যাতরি পাকা রতসদ ব্যতিসরসক ঋসণর তকতস্ত পতরসশাি র্াসি না কসর মস 

তবষয়টি িদারতক করা; এবাং 
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(9) গ্রাম কতমটি ও শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়সন সহায়ক শতক্ত তহসসসব কাজ করা। 

৪5।  কম যদল পতরিালনা।– 

(1) প্রতি ৩ (তিন) মাসস কমপসক্ষ একটি সিা করসি হসব; 

(2) দলসনিা দলীয় সিায় সিাপতির দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(3) তিম বাস্তবায়সন দলীয় সদস্যসদর সহায়িা প্রদান; 

(4) অনাদায়ী ঋণ আদাসয় সহায়িা প্রদান; এবাং 

(5) তনয়তমি এবাং বাধ্যিামূলকিাসব দলীয় সঞ্চয় আদায় কসর সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাসব জমা 

প্রদান। 

৪6।  কম যদসলর সদস্যপদ বাতিল এবাং নতুন সদস্যপদ প্রদান।– 

(1) কম যদসলর মকাসনা সদস্য মকাসনা কারণ ব্যতিসরসক র্তদ ৫টি দলীয় সিায় অনুপতস্থি োসকন 

িসব কম যদসলর সিার তসদ্ধান্তক্রসম উক্ত সদসস্যর সদস্যপদ বাতিল করা র্াসব; 

(2) মকাসনা সদস্য পরপর ৬ (ছয়) মাস দলীয় সঞ্চয় জমা না তদসল ঐ সদসস্যর সদস্যপদ বাতিল 

করা র্াসব; 

(3) নীতিমালা অনুর্ায়ী সামাতজক কার্ যক্রম পালন না করসল সদস্য পদ বাতিল করা র্াসব; 

(4) দসলর মকাসনা সদস্য র্তদ ৬ মাসসর অতিক সময় এলাকার বাইসর অবস্থান কসরন িসব সদস্য 

পদ বাতিল করা র্াসব; 

(5) দসলর মকাসনা সদস্য র্তদ আে য-সামাতজক কার্ যক্রম বাস্তবায়সনর মাধ্যসম দাতরদ্রযসীমা 

অতিক্রম করসি  সক্ষম হন িসব তিতন লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর অন্তভুক্ত যক্ত োকসবন না; 

(6) দসলর মকাসনা সদস্য র্তদ দলীয় স্বাসে যর পতরপন্থী মকাসনা কাসজ অাংশগ্রহণ, আইন শৃাংখলা 

িে, উপযুক্ত আদালি কর্তযক মদাষী সাব্যস্ত হন বা দলীয় তসদ্ধাসন্তর পতরপতন্থ মকাসনা কাসজ 

তলি হন িসব িার সদস্য পদ বাতিল বসল গণ্য হসব;  

(7) কম যদসলর মকাসনা সদস্য র্তদ মকাসনা কারসণ িার সদস্য পদ হারান িসব ঐ সদস্যসক 

পরবিী তিন মাসসর মসধ্য িার আসবদসনর মপ্রতক্ষসি সদস্য তহসসসব অন্তভুক্ত যক্ত করা র্াসব; 

এবাং 

(8) উক্ত সদস্য বাতিল ও অন্তভুক্ত যতক্ত কম যদসলর সিার তসদ্ধান্তক্রসম হসি হসব। 

৪7।  দলসনিা/দলসনত্রী/সহকারী দলসনিার মময়াদকাল ও কিযব্য।– 

(1) একজন দলসনিা/দলসনত্রী/সহকারী দলসনিা 0৩ (তিন) বৎসসরর জন্য তনব যাতিি/মসনানীি 

হসবন। দসলর সদস্যসদর মিামসির তিতিসি একাতিক্রসম একই পসদ ৩ (তিন) বাসরর মবতশ 

তনব যাতিি/মসনানীি হসি পারসবন না;  

(2) তনজ দসলর সদস্য, অন্যকম যদসলর সদস্য, মহল্লা কতমটি, সমাজসসবা কম যকিযা/মপৌর 

সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষকসদর সহসর্াগী তহসসসব কাজ করসবন;  
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(3) তনজ দসলর আে য-সামাতজক  তিম ও অন্যান্য কার্ যাতদ িদারতক করসবন এবাং উন্নয়নমূলক 

কার্ যক্রসম র্াবিীয় সহসর্াতগিা প্রদান করসবন;  

(4) তনয়তমি দলীয় সিা আহবান, পতরিালনা ও সিাপতিত্ব করসবন; 

(5) দলীয় সিায় সদস্যসদর মাতসক দলীয় সঞ্চয় আদায় করসবন এবাং সঞ্চয় মরতজস্টার ও সঞ্চয় 

পাশ বইসি তলতপবদ্ধ করসবন; 

(6) আদায়কৃি দলীয় সঞ্চয় ২৪ ঘন্টার মসধ্য তনসজ দলীয় সঞ্চয় িহতবসল জমা প্রদান করসবন; 

(7) মহল্লা কতমটির সদস্য তহসসসব তনয়তমি মাতসক সিায় উপতস্থি োকসবন এবাং দলীয় 

কার্ যক্রসমর অগ্রগতি, তিম বাস্তবায়সন সফলিা ও ব্যে যিা, তনয়তমি দলীয় সঞ্চয় আদায় এবাং 

তনয়তমি তকতস্ত পতরসশািসহ অন্যান্য তবষয়াবলী উপস্থাপন করসবন; এবাং 

(8) আে য-সামাতজক তিসমর জন্য পতরবার বাছাই, সঠিক তিম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবাং ঋসণর 

তকতস্ত আদাসয় মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষকসক প্রসয়াজনীয় সহসর্াতগিা প্রদান 

করসবন।  

৪8। দলীয় সঞ্চয়।– 

(1) কম যদসলর প্রসিযক সদস্য প্রতি মাসস নূযনিম ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হাসর দলীয় সঞ্চয় প্রদান 

করসবন। সদস্য কর্তযক সঞ্চয়কৃি অে য কম যদলভুক্তক্ত প্রসিযক সদসস্যর তনজস্ব িহতবল তহসসসব 

গণ্য হসব।  

(2) কম যদসলর সদস্যসদর মাতসক সঞ্চসয়র টাকা দলসনিা/দলসনত্রী/সহকারী দলসনিা/সপৌর 

সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক কর্তযক সাংতিষ্ট সদসস্যর সঞ্চয়ী পাশ বই এবাং দলীয় সঞ্চয় 

মরতজস্টাসর তলতপবদ্ধ করসবন। প্রসিযক কম যদসলর জন্য পৃেক সঞ্চয় মরতজস্টার ব্যবহার 

করসি হসব। 

(3) আদায়কৃি দলীয় সঞ্চসয়র অে য জমা করার জন্য ‘................. মহল্লার ........ নম্বর 

কম যদসলর দলীয় সঞ্চয়” শীসরানাসম একটি ব্যাাংক তহসাব োকসব। তহসাবটি মপৌর 

সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক ও দলসনিা/দলসনত্রীর মর্ৌে স্বাক্ষসর পতরিাতলি হসব। 

(4) আদায়কৃি দলীয় সঞ্চসয়র সঠিক তহসাব সাংরক্ষসণর তনতমসি প্রসিযক কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লার 

জন্য একটি কসর কযাশ বই সাংরক্ষণ করসি হসব।  

(5) তনয়তমি দলীয় সঞ্চয় আদায়, সদস্য পাশ বই, সঞ্চয় মরতজস্টার, কযাশ বইসি সঠিকিাসব 

তলতপবদ্ধ হসে তকনা এবাং সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাসব র্োসমসয় জমা এবাং ব্যাাংক পাশ বইসি 

জমাকৃি অে য তলতপবদ্ধ করা হসে তকনা সমাজসসবা কম যকিযা তনয়তমি িদারতক করসবন। 

(6) প্রসিযক সদস্য িার জমাকৃি সঞ্চসয়র উপর নীট ব্যাাংক সুদ লিযাাংশ তহসসসব প্রাপ্য হসবন। 

(7) মকাসনা সদসস্যর সদস্য পসদর মময়াদ ০১ (এক) বৎসর পূণ য না হসল তিতন শুধুমাত্র িার 

জমাকৃি সঞ্চসয়র অে য মফরি পাসবন, মকাসনা লিযাাংশ পাসবন না। 

(8) মকাসনা সদস্য মকাসনা কারসণ পদিযাগ করসল তিতন পূব যবিী বছরসমূসহর লিযাাংশ ও 

জমাকৃি মমাট সঞ্চসয়র অে য মফরৎ পাসবন, িলতি বছসরর লিযাাংশ প্রাপ্য হসবন না। 



  

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৮    পৃষ্ঠা ১০3 এর  25 

 

(9) মকাসনা সদসস্যর মৃতুয হসল িাঁর জমাকৃি সঞ্চয় ও লিযাাংশ আইনানুর্ায়ী িার 

উিরাতিকারীগণ প্রাপ্য হসবন। উিরাতিকারী না োকসল িার সঞ্চয় ও লিযাাংসশর তবষয়টি 

দল ও গ্রাম কতমটির সুপাতরসশর তিতিসি শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির 

অনুসমাদনক্রসম মদসশর প্রিতলি আইনমসি ব্যবস্থা গ্রহণ করা র্াসব। 

৪9। দলীয় সঞ্চয় ব্যবহার।– 

(1) নূযনিম ৬,০০০ (ছয় হাজার) টাকা জমা হসল উক্ত অে য মহল্লা কতমটির সুপাতরসশ ও 

সমাজসসবা কম যকিযার অনুসমাদনক্রসম আয়বি যক কম যসূতিসি সাংতিষ্ট কম যদসলর সদস্যসদর 

মসধ্য  ক্ষুদ্রঋণ িহতবল তহসসসব তবতনসয়াগ করা র্াসব; 

(2) দলীয় সঞ্চসয়র সাকুল্য (১০০%) অে য  ক্ষুদ্রঋণ িহতবল তহসসসব ব্যবৃতি হসব; 

(3) দলীয় সঞ্চসয়র  তবতনসয়াগকৃি অসে যর ১০% সাতি যস িাজয োকসব; 

(4) সঞ্চয় িহতবসলর তবিরণকৃি ঋণ হসি প্রাি ১০% সাতি যস িাজয দলীয় সদস্যসদর একই ব্যাাংক 

তহসাসব জমা করসি হসব; 

(5) সাতি যস িাসজযর অে য হসি সঞ্চয় আমানিকারীগণ িাসদর জমাকৃি সঞ্চসয়র উপর আনুপাতিক 

হাসর লিযাাংশ তহসসসব প্রাপ্য হসবন; এবাং 

(6) সাংতিষ্ট দসলর দলীয় সঞ্চসয়র অে য ক্ষুদ্রঋণ িহতবল তহসসসব ব্যবহাসরর মক্ষসত্র আে য-সামাতজক 

তিম ব্যবহাসরর সকল মরকড যপত্র মর্মন- তিম, চুতক্তপত্র, তবিরণ মরতজস্টার, আদায় রতসদ, 

আদায় মরতজস্টার, কযাশ বই ও অন্যান্য র্াবিীয় িথ্যাতদ পৃেকিাসব সাংরক্ষণ করসি হসব।  

50।  সমাজসসবা মহল্লা কতমটি।– 

কার্ যক্রমভুক্তক্ত প্রতিটি মহল্লায় সমাজসসবা অতিদফিসরর র্াবিীয় কার্ যক্রম পতরিালনা, বাস্তবায়ন 

এবাং সমন্বয় সািসনর জন্য “----- নম্বর সমাজসসবা মহল্লা কতমটি” নাসম একটি কতমটি োকসব। 

ক.  মহল্লা কতমটি গঠসনর উসিশ্য 

(1) কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লায় শহর সমাজসসবা কম যসূতি বাস্তবায়সন সতক্রয় অাংশগ্রহণ ও 

ব্যবস্থাপনা; 

(2) আে য-সামাতজক কার্ যক্রসমর জন্য দল কর্তযক বাছাইকৃি পতরবার ও তিমসমূহ প্রােতমক 

অনুসমাদন এবাং সুপাতরশসহ সাংতিষ্ট মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষসকর মাধ্যসম 

সমাজসসবা কম যকিযার তনকট মপ্ররণ করা; 

(3) সমাজসসবা অতিদফিসরর র্াবিীয় কার্ যক্রম বাস্তবায়সনর জন্য সাংতিষ্ট মপৌর 

সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষসকর সসে আসলািনাক্রসম বাৎসতরক লক্ষযমাত্রা তনি যারণ 

ও অজযসনর জন্য বাতষ যক কম যপতরকল্পনা প্রণয়ন করা; 
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(4) কম যপতরকল্পনা অনুর্ায়ী লক্ষযমাত্রা অজযসন সাংতিষ্ট ব্যতক্ত, সাংস্থাসমূসহর সসে 

মর্াগাসর্াগ ও সমন্বয়সািনপূব যক মহল্লা উন্নয়নমূলক সকল কম যকাসের সফল বাস্তবায়ন 

করা; 

(5) কম যদসলর কার্ যক্রম িদারতক করা; এবাং 

(6) মস্বোতিতিক সমাজসসবা ও উন্নয়নমূলক কাসজ মনর্তত্ব তবকাসশ সহায়িা প্রদান করা। 

 

 

(খ)  মহল্লা কতমটির গঠন কাঠাসমা 

(1) সিাপতি ১ জন 

(2) সহ সিাপতি ১ জন 

(3) সম্পাদক (পদাতিকার বসল সাংতিষ্ট মপৌর 

সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক) 

১ জন 

(4) যুগ্ম সম্পাদক  ১ জন 

(5) মকাষাধ্যক্ষ ১ জন 

(6) তনব যাহী সদস্য কম যদলসমূসহর 

দলসনিাগণ 

(গ) শিযাবলী 

(1) মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষসকর সহসর্াতগিায় গঠিি মহল্লা কতমটি সমাজসসবা 

কম যকিযা অনুসমাদন করসবন; 

(2) মহল্লা কতমটির সিায় সিাপতি/সহ-সিাপতি এবাং সম্পাদকসহ অতিকাাংশ সদসস্যর 

উপতস্থতিসি মকারাম পূণ য হসব; এবাং 

(3) মহল্লা কতমটির ৫০ িাগ এর অতিক সদস্যসদর মিামসির তিতিসি তসদ্ধান্ত গৃতহি হসব 

এবাং মকাসনা মকাসনা মক্ষসত্র সমানসাংখ্যক মিাট পড়সল সিাপতির কাতস্টাং মিাসট 

তসদ্ধান্ত চূড়ান্ত হসব। 

51। মহল্লা কতমটির মময়াদ ও তনব যািন 

(1) মহল্লা কতমটির মময়াদ কতমটি গঠসনর িাতরখ হসি তিন বছর। মময়াদাসন্ত কতমটি 

বাতিল হসয় র্াসব। মহল্লা কতমটির মময়াদ মশষ হওয়ার ৩০ তদন পূসব য  সমাজসসবা 

অতফসার তনয়মানুসাসর নতুন কতমটি তনব যািসনর ব্যবস্থা গ্রহণ করসবন এবাং পূসব যর 

কতমটির মময়াদ মশষ হওয়ার পরবিী তদন নতুন কতমটি দাতয়ত্ব গ্রহণ করসব। 

(2) মকাসনা অতনবার্ য কারসণ কতমটি গঠন/ তনব যািন করা সম্ভব না হসল পূসব যর কতমটি 

সমাজসসবা কম যকিযার অনুসমাদনক্রসম ৯০ তদন দাতয়ত্ব পালন করসি পারসবন। উক্ত  

সমসয়র মসধ্য নতুন কতমটি গঠন/তনব যািসনর ব্যবস্থা তনসি হসব। এর পসরও কতমটি 

গঠন সম্ভব না হসল ইউতসতডতপআইতস’র সাসে আসলািনাক্রসম ব্যবস্থা গ্রহণ করা 

র্াসব। 
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(3) তনব যাতিি কতমটি পূসব যর ন্যায় সমাজসসবা কম যকিযা কর্তযক অনুসমাতদি হসব এবাং 

কতমটি  পুনগ যঠসনর তববরণী (িথ্যাবলী) মহল্লা পর্ যাসয় সিার কার্ য তববরণীসি তলতপবদ্ধ 

করসি হসব।  

(4) মকাসনা কারসণ কতমটি বাতিল বা কতমটির মকাসনা সদসস্যর সদস্যপদ বাতিল করা 

অপতরহার্ য হসয় পড়সল শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির 

অনুসমাদনক্রসম সমাজসসবা কম যকিযা তবতি মমািাসবক মহল্লা কতমটি বাতিল করসি 

পারসবন। পরবিী ১ (এক) মাসসর মসধ্য তনয়মানুসাসর নতুন কতমটি পুনঃগ যঠন 

করসবন।  

৫২।  মহল্লা কতমটির সদস্যপসদর মর্াগ্যিা, সদস্য পদ বাতিসলর শিযাবলী ও সদস্যপদ পুনব যহাল।– 

ক.  মহল্লা কতমটির সদস্যপসদর মর্াগ্যিা 

(1) মহল্লা কতমটির সদস্যপদ লাসি মর্াগ্য আগ্রহী ব্যতক্তসক অবশ্যই মকাসনা না মকাসনা 

দসলর দলসনিা/সহকারী দলসনিা/সদস্য হসি হসব এবাং মহল্লায় বসবাস করসি হসব। 

জািীয় পতরিয়পত্র/ওয়াড য কাউতন্সলসরর প্রিযয়নপত্র/জন্ম তনবন্ধন সনসদর মাধ্যসম 

স্থায়ী বাতসন্দার তবষয়টি তনতিি করসি হসব।  

(2) মহল্লা কতমটির সদস্যসক সমাজসসবা ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্ যক্রসম মস্বিছাসসবী তহসসসব 

কাজ করসি আগ্রহী হসি হসব। িাঁসক দাতয়ত্বশীল, তনসবতদি, সৃজনশীল ও সাাংগঠতনক 

দক্ষিা সম্পন্ন হসি হসব।  

(3) প্রসিযক সদস্যসক মস্বোয় এবাং তবনা পাতরশ্রতমসক মহল্লা কতমটির প্রসয়াজনীয় কাসজ 

সময় তদসি হসব।  

খ.   মহল্লা কতমটি ও কতমটির সদস্যপদ বাতিল  

তনম্নতলতখি ঘটনার উদ্ভব হসল মহল্লা কতমটি ইউতসতডতপআইতস সিায় বাতিল করা হসব; 

 (১) মহল্লা কতমটির অতিকাাংশ সদস্য নীতিমালা বতহভুক্ত যি কাসজ জতড়ি হসল; 

 (২) মহল্লা কতমটির অতিকাাংশ সদস্য আইন-শৃাংখলা পতরপন্থী কাসজ জতড়ি হসল; 

 (৩) অতিকাাংশ সদস্য ঋণসখলাপী হসল; 

 (৪) অতিকাাংশ সদস্য মনতিবািক রাজননতিক কম যকাসে যুক্ত হসল; 

 (৫) অতিকাাংশ সদস্য মস্বোয় পদিযাগ করসল।  

তনম্নতলতখি ঘটনার উদ্ভব হসল মহল্লা কতমটির সািারণ সিায় সাংখ্যাগতরষ্ঠ সদসস্যর মিামসির 

তিতিসি সদস্যপদ বাতিল করসি পারসব- 

(1) র্তদ মকাসনা সদস্য পূব য অনুমতি ছাড়া ও সসন্তাষজনক কারণ ব্যতিসরসক পর পর ৩ 

(তিন) টি সিায় অনুপতস্থি োসকন; 



  

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৮    পৃষ্ঠা ১০3 এর  28 

 

(2)  মকাসনা প্রকার িহতবল িসরুফ (আত্মসাৎ), অতনয়মসহ ক্ষতিকর কার্ যক্রসম তলি  

োসকন; 

(3) অতপ যি দাতয়ত্ব পালসন ব্যে য হন; 

(4) সেি কারণ ব্যিীি ৯ মাস বা িসিাতিক সময় একটানা এলাকার বাইসর অবস্থান 

কসরন; 

(5) অননতিক, অসামাতজক ও অপরািমূলক কার্ যকলাসপ তলি োসকন বা সদস্যসদর মাসঝ 

ভুক্তল বুঝাবুতঝর সৃতষ্ট এবাং অন্তঘ যািমূলক কাজ কসরন; 

(6) দলীয় সদস্য তহসসসব অবশ্য করণীয় সামাতজক কার্ যাতদ র্তদ সঠিকিাসব পালন না 

কসরন; 

(7) র্তদ মস্বোয় পদিযাগ কসরন;  

(8) মকাসনা সদস্য মানতসক িারসাম্য হাতরসয় মফলসল বা মৃতুযবরণ করসল; 

(9) মফৌজদারী মামলায় সাজাপ্রাি হসল। 

গ.  সদস্যপদ পুনব যহাল 

বাতিলকৃি সদস্য িাঁর কৃিকসম যর জন্য অনুিি হসয় পুনব যহাসলর জন্য আসবদন করসল মহল্লা 

কতমটির সিায় সাংখ্যাগতরসষ্ঠর তসদ্ধান্তক্রসম (নূযনিম ৫ জন সদসস্যর সম্মতিক্রসম) সদস্যপদ 

পুনব যহাল করা র্াসব।  

৫৩।  মহল্লা কতমটির দাতয়ত্ব ও কিযব্য।– 

(ক)  সিাপতি 

(1) তিতন কতমটির প্রিান তহসসসব িার দাতয়ত্ব পালন করসবন এবাং মপৌর সমাজকমী, 

কাতরগতর প্রতশক্ষক, সমাসজসবা কম যকিযাসক কার্ যক্রম বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনায় 

প্রসয়াজনীয় সহসর্াতগিা প্রদান করসবন; 

(2) তবতিন্ন উন্নয়নমূলক কার্ যক্রম বাস্তবায়ন প্রতক্রয়ায় মিামি ও সুপাতরশ প্রদান করসবন; 

(3) জাতমনদার (তনিয়িা তবিানকারী) তহসসসব আে য-সামাতজক তিম এবাং চুতক্তপসত্র  

তিম গ্রহীিার পসক্ষ স্বাক্ষর করসবন ও শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়সন কতমটির 

সদস্যসদর সমন্বসয় সতক্রয় উসদ্যাগ গ্রহণ করসবন; 

(4) তিতন মহল্লা কতমটির সকল সিায় সিাপতিত্ব করসবন এবাং প্রসয়াজসন কাতস্টাং মিাট 

প্রদান করসি পারসবন; 

(5) শহর সমাজসসবা কার্ যালয় হসি সরবরাহকৃি মরতজস্টাসর সাংতিষ্ট িথ্যাতদ তলতপবদ্ধ ও 

সাংরক্ষসণর প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করসবন; এবাং 

(6) তিতন সাংতিষ্ট মহল্লার লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর মসধ্য ক্ষুদ্রঋসণর অে য তবতনসয়াগ/ 

পুনঃতবতনসয়াগ এবাং অে য আদাসয়র মক্ষসত্র দাতয়ত্বশীল ভূতমকা পালন করসবন।  

(খ)  সহসিাপতি 
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কার্ যক্রম বাস্তবায়সন সিাপতিসক প্রসয়াজনীয় সহায়িা তদসবন এবাং সিাপতির অবিযমাসন 

িার দাতয়ত্ব পালন করসবন। তিতন কার্ যক্রম বাস্তবায়সন দলসনিা, মপৌর সমাজকমী/ 

কাতরগরী প্রতশক্ষক এবাং সমাজসসবা কম যকিযাসক সহসর্াতগিা প্রদান করসবন।  

(গ)  সম্পাদক (পদাতিকার বসল মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক) 

(1) লক্ষযভুক্তক্ত পতরবারসমূহসক তনসয় কম যদল গঠন এবাং দলসনিাসদর হাসি-কলসম 

প্রতশক্ষসণর মাধ্যসম দাতয়ত্বশীল ও কম যক্ষম করার লসক্ষয সতক্রয় ভূতমকা পালন 

করসবন; 

(2) নীতিমালা অনুর্ায়ী আে য-সামাতজক িীসমর জন্য পতরবার বাছাই,  তিম প্রণয়ন, ঋণ 

তবিরণ, তকতস্ত আদায়, আদায়কৃি অে য ব্যাাংক তহসাসব জমা প্রদান এবাং সাংতিষ্ট 

মরতজস্টার এ তলতপবদ্ধ ও সাংরক্ষণ করসবন;  

(3) দলীয় সিায় উপতস্থি মেসক দলসক সুসাংগঠিি ও সতক্রয় রাখসি প্রসয়াজনীয় ভূতমকা 

পালন করসবন; 

(4) সিাপতির সাসে আসলািনাক্রসম সিার আসলািযসূতি তনি যারণ করসবন এবাং সিায় 

গৃহীি তসদ্ধান্তাবলী ও সুপাতরশসমূহ মরতজস্টাসর তলতপবদ্ধ করসবন; 

(5) যুগ্মসম্পাদকসক সতক্রয় সহসর্াতগিা দাসনর মাধ্যসম হাসি কলসম তশক্ষা তদসবন র্াসি 

িার অবিযমাসন সম্পাদক এর দাতয়ত্ব পালসন সক্ষম হন; 

(6) মহল্লার লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর গৃহ পতরদশ যন, সমস্যা তিতিিকরণ, সমস্যা সমািান, 

মহল্লা কতমটির সদস্যসদর সকল প্রকার কম যসম্পাদসন সমৃ্পক্তকরণ এবাং তবতিন্ন  তিম 

ও চুতক্তপসত্র সরকার পসক্ষ সাক্ষী তহসসসব স্বাক্ষর করসবন; 

(7) কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লার আদায়কৃি অে য ২৪ ঘন্টার মসধ্য তনি যাতরি ব্যাাংক তহসাসব জমা 

করসবন। উক্ত সমসয় ব্যাাংক বন্ধ োকসল পরবিী ব্যাাংক মখালার তদন আদায়কৃি অে য 

ব্যাাংসকর সাংতিষ্ট তহসাসব জমা প্রদান করসবন; 

(8) তনি যাতরি রতসদ ব্যতিসরসক ঋসণর অে য আদায় করসি পারসবন না; 

(9) ঋসণর অে য আদাসয়র ব্যাপাসর অন্য কাউসক দাতয়ত্ব প্রদান ও রতসদ বতহ হস্তান্তর 

করসি পারসবন না; 

(10) কর্তযপক্ষ তনসদ যতশি কার্ যক্রম সাংক্রান্ত অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন; এবাং 

(11) সাংতিষ্ট মহল্লার লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর মসধ্য ক্ষুদ্রঋসণর অে য তবতনসয়াগ/পুনঃতবতনসয়াগ 

এবাং আদাসয়র মক্ষসত্র দাতয়ত্বশীল ভূতমকা পালন করসবন। 

(ঘ)  যুগ্ম সম্পাদক 

(1) সকল প্রকার কার্ যক্রম বাস্তবায়সন সম্পাদকসক সহসর্াতগিা প্রদান করসবন ও 

সম্পাদসকর অনুপতস্থতিসি িার দাতয়ত্ব পালন করসবন; এবাং 

(2) তিতন সাংতিষ্ট মহল্লার লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর মসধ্য ক্ষুদ্রঋসণর অে য 

তবতনসয়াগ/পুনঃতবতনসয়াগ এবাং অে য আদাসয়র মক্ষসত্র দাতয়ত্বশীল ভূতমকা পালন 

করসবন।  
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         (ঙ)  মকাষাধ্যক্ষ 

(1) আতে যক তবষসয় সিাপতি ও সম্পাদকসক সাহায্য করসবন এবাং কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লার 

সাংতিষ্ট মরকড যপত্র সাংরক্ষসণও সহায়িা করসবন; এবাং 

(2) তিতন সাংতিষ্ট মহল্লার লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর মসধ্য ক্ষুদ্রঋসণর অে য তবতনসয়াগ/ 

পুনঃতবতনসয়াগ এবাং অে য আদাসয়র মক্ষসত্র দাতয়ত্বশীল ভূতমকা পালন করসবন। 

(ি) তনব যাহী সদস্য 

(1) তনব যাহী সদস্যগণ তনয়তমি সিায় উপতস্থি োকসবন। তনজ তনজ দসলর অগ্রগতি ও 

সমস্যাবলী উপস্থাপন, সঠিক তসদ্ধান্ত গ্রহণ এবাং স্ব স্ব মক্ষসত্র গৃহীি তসদ্ধান্ত বাস্তবায়সন 

সতক্রয় ভূতমকা রাখসবন। িাছাড়া সিাপতি ও সহ-সিাপতির অনুপতস্থতিসি মজযষ্ঠ 

সদস্য সিার সিাপতিত্ব করসবন; এবাং 

(2) সাংতিষ্ট মহল্লার লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর মসধ্য ক্ষুদ্রঋসণর অে য তবতনসয়াগ/পুনঃতবতনসয়াগ 

এবাং অে য আদাসয়র মক্ষসত্র দাতয়ত্বশীল ভূতমকা পালন করসবন। 

 

 

৫৪। মহল্লা কতমটির কম যপতরতি ও মময়াদকাল।– 

(1) মহল্লা কতমটি কার্ যক্রম বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত সকল দাতয়ত্ব পালন করসব; 

(2) কার্ যক্রম সুষ্ঠভুত পতরিালনার জন্য মহল্লা কতমটি বছসর নূযনপসক্ষ ৪ বার সিায় তমতলি হসব। 

সিায় দলতিতিক কম যসূতির অগ্রগতি, সমস্যাবলী পর্ যাসলািনা এবাং সমািাসনর প্রসয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করসব; 

(3) সিার তসদ্ধান্তাবলী এবাং কম যসূতি সাংক্রান্ত সাংতক্ষি প্রতিসবদন মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী 

প্রতশক্ষসকর মাধ্যসম শহর সমাসজসবা কার্ যালসয় মপ্ররণ করসব; 

(4) কতমটির মময়াদকাল হসব ৩(তিন) বৎসর। কতমটি গঠসনর িাতরখ হসি কতমটির মময়াদ গণনা 

করা হসব। কতমটির মময়াদ পূতিযর ১ (এক) মাস পূসব য সমাজসসবা অতফসার অবশ্যই মহল্লা 

কতমটি পুনগ যঠন করসবন; 

(5) লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর মধ্য হসি সকল িরসণর কম যসূতির জন্য অগ্রাতিকারতিতিসি 

প্রােতমকিাসব ক্ষুদ্রঋণ পতরবার তনব যািন করসব এবাং অনুসমাদসনর জন্য সুপাতরশসহ শহর 

সমাজসসবা কার্ যালসয় মপ্ররণ করসব; 

(6) শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির সহসর্াতগিায় মহল্লার সাতব যক উন্নয়সনর লসক্ষয 

দলীয় ও আন্তঃদলীয় মখলাধুলা, তিিতবসনাদন ও সকল কম যদসলর সমন্বসয় ষান্মাতসক 

পর্ যাসলািনা সিা (প্রতি বৎসর জানুয়াতর ও জুলাই মাসস) অনুষ্ঠাসনর ব্যবস্থা করসব; 

(7) প্রতি অে য বছসরর শুরুসি সকল কম যসূতি বাস্তবায়সনর লক্ষযমাত্রা তনি যারণপূব যক বাতষ যক 

কম যপতরকল্পনা প্রণয়ন করসব এবাং সঠিক িদারতকর মাধ্যসম লক্ষযমাত্রা অজযসন সতম্মতলি 

উসদ্যাগ গ্রহণ করসব। অে য বছর মশসষ লক্ষযমাত্রা অজযসনর সফলিা ও তবফলিা তনরুপসণর 

জন্য মূল্যায়নপূব যক এবাং পরবিী প্রসয়াজনীয় পদসক্ষপ গ্রহণ করসব; এবাং 
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(8) মহল্লা পর্ যাসয় পতরদশ যন মরতজস্টার সাংরক্ষণ। উপপতরিালক, সমাজসসবা কম যকিযা, মপৌর 

সমাজকমী, কাতরগতর প্রতশক্ষক গ্রাম পতরদশ যন কসর মন্তব্যসহ মরতজস্টাসর স্বাক্ষর করসবন। 

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির সদস্যগণও মহল্লা পতরদশ যন কসর পতরদশ যন 

মরতজস্টাসর মন্তব্য তলতপবদ্ধ করসি পারসবন। 

৫৫।  আে য-সামাতজক তিম (ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম) বাস্তবায়ন।– 

(1) কম যদসলর অন্তগ যি লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর আে য-সামাতজক উন্নয়সনর লসক্ষয ক্ষুদ্রঋণ িহতবল 

হসি ঋণ প্রদান করা র্াসব। 

(2) গ্রুপ তভতিক ঋসণর থক্ষসত্র প্রতিটি পতরবার/সদস্যসক তিমসিসদ ১০,০০০ (দশ হাজার) হসি 

৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্ যন্ত ঋণ প্রদান করা র্াসব এবাং সমাজসসবা অতিদফিসরর 

আওিািীন দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় হসি সফলিাসব 

প্রতশক্ষণ সমাি কসরসছ এমন প্রতশতক্ষি যুবক/যুবমতহলাসদর মক্ষসত্র মর্ৌতক্তক প্রকল্প তবসবিনায় 

একক/গ্রুপতিতিক (অনতিক ৫জন) সাংতিষ্ট তবিাগীয় পতরিালসকর অনুসমাদনক্রসম সসব যাচ্চ 

১,০০০০০ (এক লক্ষ) টাকা হসি ৫০০০০০ (পাঁি লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করা র্াসব।  

(3) মূল তবতনসয়াসগর সমপতরমাণ সাতি যস িাজয না হওয়া পর্ যন্ত অন্য মহল্লায় মূল িহতবল স্থানান্তর 

করা র্াসব না। িসব, মর্ৌতক্তক কারণ তবসবিনায় ইউতসতডতপআইতস এর তসদ্ধান্তক্রসম িহতবল 

স্থানান্তর করা র্াসব।  

 

৫৬।  বাস্তবায়ন ব্যয় তনব যাহ।– 

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রসমর আওিায় ক্ষুদ্রঋণ কম যসূতি বাস্তবায়ন ব্যয় তনব যাসহর জন্য নতুনিাসব 

প্রাি বরাি হসি মকেীয়িাসব সসব যাচ্চ ১% অে য মহাপতরিালক, সমাজসসবা অতিদফির এর 

অনুসমাদনক্রসম (ইসলকেতনক Micro Credit Management System (MCMS), সফটওয়যার, 

অযানেসয়ড তডিাইস, রাউটার, পজ মমতশন, তবতিন্ন ফরম মরতজস্টার, রতসদ বতহসহ প্রসয়াজনীয় 

তবতবি আনুষাাংতগক খাসি) ব্যয় করা র্াসব।   

৫৭। আে য-সামাতজক িীসমর জন্য পতরবার বাছাই।–  

(1) দলীয় সিায় পর্ যাসলািনাক্রসম প্রােতমকিাসব আে য-সামাতজক িীসমর জন্য পতরবার 

বাছাইপূব যক পরবিী ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য মহল্লা কতমটির তনকট মপশ করসি হসব; 

(2) লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর িাতলকা পাওয়ার পর মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক িাতলকাভুক্তক্ত 

প্রসিযকটি পতরবার দশ যন, পর্ যসবক্ষণ, আতে যক ও কাতরগরী মর্াগ্যিা এবাং তকতস্ত পতরসশাসির 

সক্ষমিা সম্পসকয তনতিি হসব; 

(3) মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক তনি যাতরি তিম ফরসম তিম প্রণয়ন করসবন এবাং মহল্লা 

কতমটির সিাপতির সসে আসলািনাক্রসম সিা আহবান করসবন; 

(4) মহল্লা কতমটির সিায় উপস্থাতপি তিমগুসলা র্োে য তবসবতিি হসল কতমটির তসদ্ধান্ত মমািাসবক 

প্রােতমকিাসব অনুসমাদন করসব এবাং সুপাতরশসহ চূড়ান্ত অনুসমাদসনর জন্য 

ইউতসতডতপআইতস’র তনকট জমা তদসবন; 
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(5) সমাজসসবা কম যকিযা কমপসক্ষ একবার মহল্লায় তগসয় নমুনা তিতিসি তিম গ্রহীিাসদর 

পতরবার দশ যন, আসলািনা এবাং পর্ যসবক্ষণ কসর তিম বাস্তবায়ন এবাং তকতস্ত আদায় সম্পসকয 

তনতিি হসয় চূড়ান্ত অনুসমাদসনর জন্য শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির সিায় 

উপস্থাপন করসবন। 

৫৮।  তিম অনুসমাদন ও ঋণ তবিরণ।– 

(1) শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) এর সিায় মহল্লা কতমটি হসি 

প্রাি তিম পর্ যাসলািনাক্রসম প্রতি িীসমর তবপরীসি ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা হসি সসব যাচ্চ 

৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্ যন্ত  ঋণ অনুসমাদন করসি পারসব এবাং সমাজসসবা অতিদফিসরর 

আওিািীন দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় হসি সফলিাসব প্রতশক্ষণ 

সমাি কসরসছ এমন প্রতশতক্ষি যুবক/যুবমতহলাসদর মক্ষসত্র মর্ৌতক্তক প্রকল্প তবসবিনায় 

একক/গ্রুপতিতিক (অনতিক ৫জন) সাংতিষ্ট তবিাগীয় পতরিালসকর অনুসমাদনক্রসম সসব যাচ্চ ১,০০০০০ 

(এক লক্ষ) টাকা হসি ৫০০০০০ (পাঁি লক্ষ) টাকা ঋণ প্রদান করার জন্য সুপাতরশ করসি পারসব;  

(2) িীসমর আসবদন ও চুতক্তপত্র ফরসম ইউতসতডতপআইতস এর পসক্ষ সমাজসসবা কম যকিযা সদস্য 

সতিব তহসসসব স্বাক্ষর করসবন; 

(3) মহল্লাওয়ারী ঋণ গ্রহীিার িাতলকায় তিসমর নাম ও অনুসমাতদি টাকার পতরমাণ ( 

ইউতসতডতপআইতস)  সিার কার্ যতববরণীসি তলতপবদ্ধ করসি হসব; 

(4) অনুসমাতদি  তিমসমূসহর তবপরীসি ঋণ তবিরসণর পূসব য তনি যাতরি ফরসম তিম গ্রহীিার সসে 

চুতক্তপত্র সম্পাদন করসি হসব;  

(5) সাংতিষ্ট মহল্লায় তগসয় আনুষ্ঠাতনকিাসব নগদ অে য তবিরণ করসি হসব। ঋণ তবিরণ 

মরতজস্টাসর ঋণগ্রহীিা এবাং সাংতিষ্ট মহল্লায় তনসয়াতজি মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক 

ও সমাজসসবা কম যকিযা স্বাক্ষর করসবন; 

(6) শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির অনুসমাদন ব্যিীি ক্ষুদ্রঋণ িহতবসলর অে য 

তবতনসয়াগ ও পুনঃতবতনসয়াসগর জন্য ব্যাাংক হসি উসিালন ও তবিরণ করা র্াসবনা। সকল 

তবতনসয়াগ ও পুনঃতবতনসয়াসগর মক্ষসত্র শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির 

অনুসমাদন তনসি হসব; এবাং 

(7) কার্ যক্রম বাস্তবায়সনর শুরুসিই মহল্লা কতমটির সদস্য/ঋণগ্রহীিাসদরসক কার্ যক্রসমর লক্ষয ও 

উসিশ্য এবাং তিম বাস্তবায়ন মকৌশসলর উপর প্রসয়াজনীয় প্রতশক্ষণ প্রদান করসি হসব।  

৫৯।  ক্ষুদ্রঋণ িহতবসলর তবতনসয়াগ ও তহসাব সাংরক্ষণ।– 

(1) সমাজসসবা অতিদফিসরর তনজস্ব িহতবসলর মক্ষসত্র সদর দফির হসি বরািকৃি ক্ষুদ্রঋণ 

িহতবসলর অে য স্থানীয় মেজারী হসি উসিালনপূব যক সাংতিষ্ট মজলার উপপতরিালক ও 

সমাজসসবা কম যকিযার মর্ৌে স্বাক্ষসর িফতসলভুক্তক্ত স্থানীয় মর্ মকাসনা ব্যাাংসক ‘শহর সমাজ 

উন্নয়ন কার্ যক্রম ক্ষুদ্রঋণ িহতবল, ....................কার্ যালসয়র নাম’ তশসরানাসম িলতি 

তহসাসব জমা রাখসি হসব; 
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(2) নীতিমালা অনুর্ায়ী  ক্ষুদ্রঋণ িহতবসলর অে য লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর আে য-সামাতজক উন্নয়ন 

কম যসূতিসি তবতনসয়াগ করসি হসব। উক্ত অে য আয়বি যক কম যসূতি ব্যিীি অন্য মকাসনা খাসি 

ব্যবহার করা র্াসবনা; 

(3) উক্ত ব্যাাংক তহসাসব জমা এবাং উসিাতলি অসে যর র্াবিীয় তহসাব শহর সমাজসসবা কার্ যালসয় 

একটি মকেীয় কযাশবতহসি তলতপবদ্ধকরণ এবাং মরতজস্টার, মলজার ও অন্যান্য নতেপত্র 

িারাবাতহকিাসব সাংরক্ষণ করসি হসব; 

(4) বরািপ্রাি অে য খািওয়ারী পৃেক পৃেক ব্যাাংক তহসাসব জমা রাখসি হসব এবাং কযাশবতহ ও 

অন্যান্য মরকড যপত্রাতদ পৃেকিাসব সাংরক্ষণ করসি হসব; 

(5) বরািপ্রাতির সসব যাচ্চ তিন মাসসর মসধ্য তনব যাতিি কার্ যএলাকায় বাস্তবায়ন নীতিমালা অনুর্ায়ী  

ক্ষুদ্রঋণ তহসসসব তবিরণ করসি হসব; 

(6) কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লার লক্ষযভুক্তক্ত সকল পতরবারসক পর্ যায়ক্রসম আে য-সামাতজক তিসম  ক্ষুদ্রঋণ 

প্রদাসনর মিষ্টা করসি হসব;  

(7) একজন ঋণগ্রহীিাসক সব যাতিক ০৩ (তিন) বার  ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা র্াসব; এবাং 

(8) একই সসে মকাসনা ঋণ গ্রহীিাসক মূলিন, সাতি যস িাজয বা ব্যাাংক সুদ হসি ঋণ প্রদান করা 

র্াসব না।  

৬০।   ঋণগ্রহীিাসক পুনঃঋণ প্রদান।– 

(1) আে য-সামাতজক তিম পতরিালনার পাশাপাতশ ঋণগ্রহীিা পতরবারসক ২.৬ অনুসেসদ বতণ যি 

সামাতজক কার্ যাতদ সম্পাদন করসি হসব; 

(2) মকাসনা তিম গ্রহীিা র্তদ ১ম বার মূলিন/ঋণ গ্রহসণর পর সময়মি তকতস্ত পতরসশাি, দলীয় 

সঞ্চয় জমা এবাং তবিাগীয় তনয়মকানুন সঠিকিাসব মমসন িসল পুনঃ ঋণ মপসি আগ্রহী হয় 

িসব মহল্লা কতমটির সুপাতরসশর তিতিসি িাসক পুনরায় মূলিন প্রদান করা র্াসব; 

(3) একজন তিম গ্রহীিার সফলিার তিতিসি র্তিীয়বার পর্ যন্ত ঋণ মদয়া মর্সি পাসর। ২য় এবাং 

৩য় বার ঋণ প্রদাসনর মক্ষসত্র তিম গ্রহীিাসক তিসমর তবপরীসি র্োক্রসম ৩০% এবাং ৫০% 

িাগ অে য তনজস্ব িহতবল হসি মর্াগান তদসি হসব; এবাং 

(4) লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর সদস্যসক একাতিক খাি হসি ঋণ প্রদান করা র্াসব না। 

6১।  মূলিন/তকতস্ত পতরসশাি।– 

(1) সািারণ তিসমর মক্ষসত্র ঋণ গ্রহসণর ২ (দুই) মাস পর হসি মাতসক তকতস্ত পতরসশাি শুরু হসব 

এবাং ১০% সাতি যস িাজযসহ সমান ১০ তকতস্তসি (১০ মাসস) সাকুল্য অে য পতরসশাি করসি 

হসব। িাছাড়া তিসমর িরণ অনুর্ায়ী শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি 

(ইউতসতডতপআইতস) এর অনুসমাদনক্রসম ১ বৎসসরর/ষান্মাতসসকর মসধ্য সাতি যস িাজযসহ 

এককালীন তকতস্ত তনি যারণপূব যক আদায় করা র্াসব।  

(2) তবতনসয়াগ ও পুনঃতবতনসয়াসগর অে য মেসক তকতস্ত তহসসসব আদায়কৃি মূলিসনর অে য 

‘..................... নম্বর ওয়াড য  ক্ষুদ্রঋণ িহতবল’ নাসম স্থানীয় িফতসলভুক্তক্ত ব্যাাংসক 

পতরিাতলি সঞ্চয়ী তহসাসব জমা রাখসি হসব। উক্ত ব্যাাংক তহসাব সমাজসসবা কম যকিযা ও 

সাংতিষ্ট মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষসকর মর্ৌে স্বাক্ষসর পতরিাতলি হসব। 
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(3) তবতনসয়াগ/পুনঃতবতনসয়াগ হসি আদায়কৃি সাতি যস িাসজযর অে য ‘.......................... ওয়াড য 

(-----নম্বর ওয়াড য) সাতি যসিাজয  িহতবল’ নাসম স্থানীয় িফতসলভুক্তক্ত ব্যাাংসক পতরিাতলি 

সঞ্চয়ী তহসাসব জমা রাখসি হসব। উক্ত ব্যাাংক তহসাব সমাজসসবা কম যকিযা ও সাংতিষ্ট মপৌর 

সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষসকর মর্ৌে স্বাক্ষসর পতরিাতলি হসব।  

(4) মপৌর সমাজকমী/কাতরগতর প্রতশক্ষক সমাজসসবা অতিদফিসরর তনি যাতরি রতসদ প্রদাসনর 

মাধ্যসম তিম গ্রহীিার তনকট হসি মাতসক তকতস্ত আদায় করসবন এবাং িাৎক্ষতণকিাসব তকতস্ত 

আদায় মরতজস্টাসর আদায়কৃি টাকার পতরমাণ, রতসদ  নম্বর ও িাতরখ তলতপবদ্ধ কসর স্বাক্ষর 

করসবন। 

(5) আদায়কৃি মূলিন এবাং সাতি যস িাজয ২৪ ঘন্টার মসধ্য সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাসব জমা করসবন।  

(6) তনি যাতরি রতসদ  ব্যিীি তকতস্ত আদায় করা র্াসব না।  

(7) সমাজসসবা অতফসার মপৌর সমাজকমী/কাতরগতর প্রতশক্ষসকর তনকট রতক্ষি আদাসয়র 

মরতজস্টার, তকতস্ত আদাসয়র রতসদ ও ব্যাাংক জমার রতসদ পরীক্ষা কসর প্রতিস্বাক্ষর করসবন। 

(8) সমাজসসবা কম যকিযা ঋসণর তকতস্ত আদায়, আদায়কৃি অে য ব্যাাংসক জমা এবাং সাংতিষ্ট কযাশ 

বতহসি তলতপবদ্ধ করার তবষয়টি তনতিি করসবন। 

৬২।  ক্ষুদ্রঋণ িহতবল পুনঃতবতনসয়াগ।– 

(1) কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লার একটি তনতদ যষ্ট কম যদসল তবতনসয়াগকৃি ক্ষুদ্রঋণ িহতবল সাতি যস িাজযসহ 

৫০% তনয়তমি আদায় ও ব্যাাংসক জমা হসল দসলর অন্যান্য লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর মসধ্য 

পুনঃতবতনসয়াগ করা র্াসব; 

(2) একজন ঋণগ্রহীিা তনয়তমি তকতস্ত পতরসশাসির মাধ্যসম ১০% সাতি যস িাজযসহ সমুদয় অে য 

পতরসশাি করসল িাসক পুনরায় ঋণ প্রদান করা র্াসব; 

(3) ক্ষুদ্রঋণ িহতবল পুনঃতবতনসয়াসগর মক্ষসত্র, লক্ষযভুক্তক্ত নতুন পতরবার ঋণ সুতবিা গ্রহসণ 

অগ্রাতিকার পাসব। প্রতি পুনঃতবতনসয়াসগ কমপসক্ষ ২০% নতুন পতরবারসক ঋণ কার্ যক্রসমর 

আওিায় আনা র্াসব; 

(4) পুনঃতবতনসয়াসগর তকতস্ত তহসসসব আদায়কৃি অে য সাংতিষ্ট মহল্লা/ওয়াসড যর নাসম পতরিাতলি 

সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাসব জমা করসি হসব এবাং একই পদ্ধতিসি ব্যাাংক তহসাব পতরিাতলি 

হসব। সাতি যস িাজযসহ পুনঃতবতনসয়াগকৃি ৫০% অে য আদাসয়র পর িা পুনঃতবতনসয়াগ করা 

র্াসব; 

(5) তবতনসয়াগ ও পুনঃতবতনসয়াগ উিয় মক্ষসত্র শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির 

অনুসমাদন ব্যিীি মকাসনা তিসমর তবপরীসি ঋণ প্রদান করা র্াসব না; 

(6) ঋণ গ্রহীিার তনকট হসি মর্ৌতক্তক কারসণ তকতস্তর অে য আদায় করা সম্ভব না হসল মস মক্ষসত্র 

ঋসণর বসকয়া অে য আদায় উক্ত ঋণ গ্রহীিার সঞ্চসয়র অে য হসি সমন্বয় করসি হসব। এরপরও 

র্তদ মকাসনা অে য অনাদায়ী োসক িসব উক্ত ঋণ গ্রহীিার তবরুসদ্ধ শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) এর সুপাতরশক্রসম পাবতলক তডমান্ড তরকিাতর 

(তপতডআর) এযাসটর আওিায়/সফৌজদারী মামলা দাসয়র করা র্াসব; 

(7) চুতক্ত অনুর্ায়ী মকাসনা তিম গ্রহীিা তনি যাতরি সমসয় তকতস্ত পতরসশাি না করসল কম যদল, মহল্লা 

কতমটি, মপৌর সমাজকমী, কাতরগরী প্রতশক্ষক, সমাজসসবা কম যকিযা মর্ৌেিাসব অে য আদাসয়র 

প্রসয়াজনীয় পদসক্ষপ গ্রহণ করসবন। এছাড়াও তবষয়টি শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন 
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কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) এর সিায় উপস্থাপন করসবন এবাং ইউতসতডতপআইতস এর 

তসদ্ধান্তক্রসম অে য আদাসয়র ব্যবস্থা গ্রহণ করসবন; 

(8) মকাসনা কারসণ তিম গ্রহীিা আকতিক মৃতুযবরণ করসল িার উিরািীকারীগণ ঋণ পতরসশাি 

করসবন। র্তদ উিরািীকারীগসণর তনকট হসি অনাদায়ী অে য আদায় সম্ভব না হয়, িসব িার 

সঞ্চয় হসি আদায়পূব যক সমন্বয় করা র্াসব;  

(9) র্তদ মৃি ঋণ গ্রহীিার ঋণ, সাংগি কারসণ িার পতরবার ও তনিয়িা প্রদানকারী ব্যতক্ত 

পতরসশাসি অসমে য হন এমনতক সঞ্চয় হসিও সমন্বয় সম্ভব না হয় বা নদী িাাংগন ও অন্যান্য 

প্রাকৃতিক তবপর্ যসয়র কারসণ মৃি ব্যতক্তর পতরবার এলাকা িযাগ কসর অন্যত্র িসল মগসছন এবাং 

দীঘ যতদন র্াসদর মখাঁজ পাওয়া র্াসে না এ সকল ঋণ আদাসয়র/মওকুসফর তবষসয় শহর সমাজ 

উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) এর তসদ্ধান্তক্রসম প্রমানকসহ 

সমাজসসবা অতিদফিসরর সদর কার্ যালসয় মপ্ররণ করসি হসব; এবাং 

(10) নদী িাাংগন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক তবপর্ যসয়র কারসণ বা অন্য কারসণ ঋণ গ্রহীিার এলাকা 

িযাগ করায় দীঘ যতদন র্াসদর মখাঁজ পাওয়া র্াসে না এবাং মর্াগাসর্াসগর ঠিকানাও জানা 

র্াসেনা এ সমস্ত অনাদায়ী ঋণ আদাসয়র/মওকুসফর তবষসয় শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) এর তসদ্ধান্তক্রসম প্রমানকসহ সমাজসসবা অতিদফিসরর 

সদর কার্ যালসয় মপ্ররণ করসি হসব।  

৬৩।  সাতি যসিাজয/মহল্লা িহতবল ব্যবহার।– 

(1) বরািকৃি ক্ষুদ্রঋণ িহতবল তবতনসয়াগ ও পুনঃতবতনসয়াগ হসি অতজযি সাতি যসিাসজযর অে য 

(ব্যাাংক সুদ ব্যিীি) সাংতিষ্ট মহল্লার তনজস্ব িহতবল তহসসসব গণ্য হসব। 

(2) সাতি যসিাসজযর ১০০% অে যই মূলিসনর অে য তবতনসয়াসগর ন্যায় র্োর্ে পদ্ধতি অনুসরণপূব যক 

ইউতসতডতপআইতস এর অনুসমাদনক্রসম সাংতিষ্ট মহল্লায় ক্ষুদ্রঋণ তহসসসব তবতনসয়াগ করসি 

হসব। এক ওয়াড য/মহল্লার সাতি যসিাসজযর অে য অন্য ওয়াড য/মহল্লায় স্থানান্তর/ব্যবহার করা 

র্াসবনা;  

(3) তবতনসয়াগকৃি  সাতি যসিাসজযর ৫০% অে য আদায় হসল উক্ত অে য ক্ষুদ্রঋণ িহতবল তহসসসব 

পুনঃতবতনসয়াগ করসি হসব; 

(4) সাতি যস িাজয তবতনসয়াগ/পুনঃতবতনসয়াসগর উপর ১০% হাসর সাতি যস িাজয আদায় করসি হসব। 

সাতি যসিাজয তবতনসয়াগ হসি আদায়কৃি সাতি যসিাজযও উক্ত প্রকল্পভুক্তক্ত এলাকার সাতি যসিাসজযর 

ব্যাাংক তহসাসব জমা রাখসি হসব এবাং উক্ত তহসাসবর সমুদয় অে য ক্ষুদ্রঋণ িহতবল তহসসসব 

ব্যবৃতি হসব; 

(5) সাতি যস িাজয তবতনসয়াগ সাংক্রান্ত তিসমর আসবদন পত্র, চুতক্তপত্র, তকতস্ত আদায় মরতজস্টার, 

কযাশ বই ইিযাতদ পৃেকিাসব তলতপবদ্ধ ও সাংরক্ষণ করসি হসব; 

(6) সাতি যসিাসজযর অে য ব্যাাংসক রাখার পর সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাব হসি  প্রাি ব্যাাংক সুদ প্রতিবছর 

মশসষ সদর দিসরর সাংতিষ্ট ‘মকেীয় ব্যাাংক সুদ ব্যবহার’ তহসাসব স্থানান্তর করসি হসব।  

৬৪। ব্যাাংক সুদ ব্যবহার।– 
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(1) প্রতিটি ওয়াড য/মহল্লার নাসম পতরিাতলি সঞ্চয়ী ব্যাাংক তহসাসব গতেি ক্ষুদ্রঋসণর অসে যর উপর 

প্রাি ব্যাাংক সুদ প্রতিবছর জুলাই মাসস উসিালন/স্থানান্তরপূব যক ‘মকেীয় ব্যাাংক সুদ ব্যবহার, 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ................’ শীষ যক সঞ্চয়ী তহসাসব জমা করসি হসব। উক্ত 

ব্যাাংক তহসাবটি সাংতিষ্ট মজলার উপপতরিালক এবাং সমাজসসবা কম যকিযার মর্ৌে স্বাক্ষসর 

পতরিাতলি হসব; 

(2) “মকেীয় ব্যাাংক সুদ ব্যবহার” ব্যাাংক তহসাসব জমাকৃি সুসদর ৫০% অে য ঘূণ যায়মান িহতবল 

তহসসসব ব্যবৃতি হসব। সদর দির হসি প্রাি মূলিসনর ন্যায় উক্ত অে য তবতনসয়াগ ও 

পুনঃতবতনসয়াগ করসি হসব; 

(3) ব্যাাংকসুসদর অে য তবতনসয়াসগ/পুনঃতবতনসয়াসগর তকতস্ত আদায়পূব যক ‘....................মহল্লার 

ব্যাাংকসুদ িহতবল (মূলিন)’ এবাং ‘...................মহল্লার ব্যাাংকসুদ িহতবল (সাতি যসিাজয)’ 

শীসরানাসম সমাজসসবা অতফসার ও সাংতিষ্ট মপৌর সমাজকমী মর্ৌে স্বাক্ষসর পতরিাতলি 

ব্যাাংক তহসাসব জমা করসি হসব; 

(4) ব্যাাংক সুসদর ৪০% অে য সদর দফিসরর পতরিালক (কার্ যক্রম) ও উপপতরিালক (ইউতসতড) 

এর মর্ৌে স্বাক্ষসর পতরিাতলি “মকেীয় ব্যাাংক সুদ ব্যবহার” সদর কার্ যালয় শীষ যক সঞ্চয়ী 

তহসাসব মিসকর মাধ্যসম মপ্ররণ করসি হসব। উক্ত অে য সদর দফিসরর ইউতসতড শাখার তনজস্ব 

িহতবল তহসসসব জমা োকসব; 

(ক) জমাকৃি এ অে য মহাপতরিালক, সমাজসসবা অতিদফিসরর অনুসমাদনক্রসম শহর 

সমাজসসবা কার্ যক্রসমর উন্নয়নমূলক সিা, মসতমনার, পুরিার তবিরণ, ইসলকেতনক Micro 

Credit Management System (MCMS), সফেওয়োর, দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ 

থকন্দ্র পতরিালনা, অোনড্রসয়ি তিভাইস, রাউোর, পজ থমতশন, তবতভন্ন ফরম থরতজস্টার, রতসদ 

বতহ-মুদ্রন, মসনাহারীসহ প্রসয়াজনীয় তবতবি আনুষাতিক খাসি ব্যবহার করা র্াসব; 

(খ)“মকেীয় ব্যাাংক সুদ ব্যবহার” িহতবল হসি শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র ক্ষুদ্রঋণ 

কার্ যক্রসমর সাসে সাংতিষ্ট কম যকিযা-কম যিারীসদরসক মমাটর সাইসকল ক্রসয়র জন্য (সমাটর 

সাইসকল ক্রয় সাংক্রান্ত র্োর্ে কাগজপত্র প্রদান সাসপসক্ষ) তবনাসুসদ সসব যাচ্চ ২,০০,০০০.০০ 

(দুই লক্ষ) টাকা পর্ যন্ত ঋণ প্রদান করা র্াসব। িাকতর সসন্তাষজনক ও মজযষ্ঠিা মমািাসবক 

পর্ যাি অে য জমা সাসপসক্ষ সদর কার্ যালসয়র সাংতিষ্ট কতমটি উক্ত ঋসণর মঞ্জুরী প্রদান করসবন; 

এবাং 

(গ) ব্যাাংক সুসদর অসে য মমাটরসাইসকল ক্রসয়র জন্য তবসশষ ঋণ সুতবিা গ্রহণকারী কম যকিযা-

মাঠ কম যিারীসক ঋণ গ্রহসণর পরবিী মাস হসি ৪০টি সমান তকতস্তসি আসল টাকা, সাংতিষ্ট 

কম যিারীর মবিন হসি পতরসশাি বা কিযন করসি হসব। কিযনপূব যক অতিদফিসরর সাংতিষ্ট 

ব্যাাংক তহসসসব জমা প্রদান করসি হসব। 

(5) ব্যাাংক সুসদর (মকেীয় ব্যাাংক সুদ ব্যবহার, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়...) অবতশষ্ট 1০% 

অে য দ্বারা কম যদসলর সদস্য ও ঋণগ্রহীিাসদর প্রতশক্ষণ  প্রদান  এবাং মশ্রষ্ঠ/সফল সদস্য, মশ্রষ্ঠ 

দলসনিা ও মশ্রষ্ঠ মহল্লা কতমটির সিাপতিসক প্রসণাদনা/পুরিার প্রদান করা র্াসব। 

৬৫। মশ্রষ্ঠ কম যকিযা, কমী, মশ্রষ্ঠ পতরবার, মশ্রষ্ঠ কম যদল, মশ্রষ্ঠ ওয়াড য/মহল্লা কতমটিসক পুরিার প্রদান।–  

 শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির মাধ্যসম মজলািীন শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম 

বাস্তবায়সনর তবষয় মূল্যায়নপূব যক প্রতিবছর প্রতিটি শহর সমাজসসবা কার্ যালয় হসি একজন মশ্রষ্ঠ 
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কমী(ইউতনয়ন সমাজকমী/কাতরগতর প্রতশক্ষক), একটি মশ্রষ্ঠ পতরবার (ঋণ গ্রহীিা), একটি মশ্রষ্ঠ 

কম যদল ও একটি মশ্রষ্ঠ মহল্লা কতমটি বাছাইপূব যক তনসম্নাক্তিাসব পুরিার প্রদাসনর ব্যবস্থা করা র্াসব।  

 মর্ সকল মপৌর সমাজকমী, কাতরগতর প্রতশক্ষক মাঠ পর্ যাসয় শহর সমাজসসবা কম যসূতি সফলিাসব 

বাস্তবায়ন কসরসছন এবাং ক্ষুদ্রঋণ িহতবল আদাসয়র হার ১০০%; প্রতি মজলায় এমন ১ (এক) জন 

কমীসক উৎসাতহি ও অনুপ্রাতণি করার লসক্ষয শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির 

সুপাতরশ এবাং সাংতিষ্ট উপপতরিালসকর অনুসমাদনক্রসম পুরিার এবাং সাটি যতফসকট প্রদাসনর ব্যবস্থা 

করসি হসব। এ মক্ষসত্র অতজযি ব্যাাংক সুসদর মকেীয় তহসাবখাি মেসক সসব যাচ্চ ৫,০০০/- (পাঁি) 

হাজার) টাকার পুরিার এবাং সাংতিষ্ট উপপতরিালক ও সমাজসসবা কম যকিযার মর্ৌে স্বাক্ষসর 

সাটি যতফসকট প্রদান করা র্াসব। 

 মশ্রষ্ঠ পতরবার (ঋণ গ্রহীিা) : “মর্ পতরবার বা ঋণ গ্রহীিা চুতক্তপসত্রর সময় সীমার মসধ্য ঋসণর 

তকতস্তর অে য পতরসশাি করসবন এবাং তনয়তমি মাতসক সঞ্চয় করাসহ পতরবাসরর জন্য তনি যাতরি 

কার্ যাবলী  সঠিকিাসব  প্রতিপালন  করসবন।”  প্রতি মজলায়  এমন  মশ্রষ্ঠ  পতরবার/ঋণ গ্রতহিাসক  

অতজযি ব্যাাংক সুসদর মকতেয় তহসাব খাি মেসক সসব যাচ্চ ৫,০০০(পাঁি হাজার) টাকার পুরিার এবাং 

সাংতিষ্ট উপপতরিালক ও সমাজসসবা কম যকিযার মর্ৌে স্বাক্ষসর সাটি যতফসকট প্রদান করা র্াসব। 

মশ্রষ্ঠ কম যদল : “মর্ কম যদসলর সদস্যগণ তনয়তমি সঞ্চয় জমা প্রদান কসরন, পতরবার তিতিক 

কার্ যাবলী সঠিকিাসব পালন কসরসছন এবাং কম যদসলর সদস্যসদর তকতস্ত পতরসশাসির হার ১০০% 

এবাং তনয়তমি কম যদসলর সিা অনুষ্ঠান হসব।” প্রতি মজলায় এমন মশ্রষ্ঠ কম যদলসক অতজযি ব্যাাংক 

সুসদর মকতেয় তহসাবখাি মেসক সসব যাচ্চ ৫,০০০ (পাঁি হাজার) টাকার পুরিার এবাং সাংতিষ্ট 

উপপতরিালক ও সমাজসসবা কম যকিযার মর্ৌে স্বাক্ষসর সাটি যতফসকট প্রদান করা র্াসব। 

 মশ্রষ্ঠ মহল্লা কতমটি: “মর্ মহল্লা কতমটির সদস্যগসণর তকতস্তর পতরসশাসির হার ১০০%, তনয়তমি 

সঞ্চয় প্রদান, পতরবার তিতিক কাজ র্োর্েিাসব প্রতিপালন এবাং তনয়তমি মহল্লা কতমটির সিা 

অনুষ্ঠান কসরন।”  

৬৬।  সামাতজক কার্ যক্রম।– 

(1) সাংতিষ্ট সরকাতর-মবসরকাতর সাংস্থার সহসর্াতগিায় জলাবদ্ধ-স্বাস্থযসম্মি পায়খানা, তবশুদ্ধ 

পাতন, জ্বালানী সাশ্রয় চুলা (বন্ধু চুলা) ও মসৌরশতক্তর ব্যবহার এবাং সামাতজক বনায়ন ও িাব 

গঠন ইিযাতদ কার্ যক্রসম লক্ষযভুক্তক্ত পতরবারসক উদ্বভুতদ্ধকরসণ পদসক্ষপ গ্রহণ করা।  

(2) মজলা-উপসজলা পতরষদ, স্থানীয় মস্বোসসবী সমাজকল্যাণমূলক সাংস্থা এবাং যুব ও ক্রীড়া 

সাংগঠসনর সহায়িায় প্রতি বছর আন্তঃ কম যদল বা মহল্লা কতমটিসমূসহর মসধ্য প্রতিসর্াতগিার 

তিতিসি স্থানীয়িাসব প্রতসদ্ধ মখলাধুলার আসয়াজন করা।  

(3) পতরবারপতরকল্পনা মসবা তনতিিকসল্প তনম্নবতণ যি পদসক্ষপ গ্রহণ করা, র্ো: 

(ক)  পতরবারপতরকল্পনা তবিাসগর সহায়িায় শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম’এর অিীন 

দলীয় সদস্যসদর মসধ্য সক্ষম দম্পতিগণসক পতরকতল্পি পতরবার গঠসনর তনতমি 

পতরবারপতরকল্পনা মসবা গ্রহসণ উদ্বভুতদ্ধকরণ; 
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(খ)  কম যদসলর মসধ্য সক্ষম দম্পতিসদর সমন্বসয় দলীয় আসলািনা অনুষ্ঠান এবাং 

পতরবারপতরকল্পনার প্রসয়াজনীয়িা ও এিৎসাংক্রান্ত তবতিন্ন পদ্ধতি সম্পসকয 

অবতহিকরণ; 

(গ)  পতরবারপতরকল্পনা তবিাসগর সহায়িায় বছসর নূযনিম একবার আসলািনা অনুষ্ঠান 

এবাং গণসর্াগাসর্াগ অতিদিসরর সহায়িায় পতরবারপতরকল্পনা তবষসয় তশক্ষামূলক 

িলতচ্চত্র, তিতডও তিপ, ডকুসমন্টারী, ইিযাতদ প্রদশ যন; 

(ঘ)  সক্ষম দম্পতিসক তিতনকযাল/স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহসণ সরকাতর-মবসরকাতর তিতনসক 

মর্সি উৎসাতহি করা; এবাং 

(ঙ)  কন্যা তশশুর তশক্ষা ও সুস্বাস্থয তনতিিকসল্প বাল্যতববাহ মরাসি পতরবার প্রিানসদর 

সসিিনিা বৃতদ্ধ এবাং এিৎসাংক্রান্ত তবতি-তবিান অবতহি করা। 

(4) লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর সদস্যসদর সুস্বাস্থয তনতিিকসল্প গিযবিী মতহলা, সন্তান িারসণ সক্ষম 

মতহলা এবাং তশশুসদর প্রােতমক স্বাস্থয পতরির্ যা সম্পতকযি তবষসয় উদ্বভুতদ্ধকরসণ পদসক্ষপ গ্রহণ 

করা; এবাং 

(5) কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লায় সকল তশশু ও মতহলাসক মরাগ প্রতিসষিক টিকা প্রদাসন উৎসাতহি করা 

এবাং লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর তশশুসদর তিটাতমন ‘এ’ কযাপসুল খাওয়াসনার জন্য উৎসাতহি 

করা। 

 ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম বাস্তবায়সন সংতিি কম যকিযা-কম যিারীর দাতয়ত্ব ও কিযব্য।– 

৬৭। মপৌর সমাজকমীর দাতয়ত্ব ও কিযব্য।–  

ক্ষুদ্রঋণ বাস্তবায়ন সাংতিষ্ট মপৌর সমাজকমীগণ তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক)  লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর উৎসাহী সদস্য সমন্বসয় নীতিমালা অনুর্ায়ী প্রসয়াজনীয় সাংখ্যক কম যদল 

গঠন করসবন এবাং প্রতিটি কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লায় একটি কসর সমাজসসবা মহল্লা কতমটি গঠন 

করসবন; 

(খ)  কম যদল গঠসনর পর হসি কমপসক্ষ পর পর ৩ মাস কম যদসলর প্রতিটি সিায় উপতস্থি মেসক 

সিা পতরিালনার তনয়মকানুন তশক্ষা দান এবাং তবষয়তিতিক সিা পতরিালনা করসবন;  

(গ)  প্রতি মহল্লায় মাসস অন্তিঃ একটি কম যদসলর সিায় উপতস্থি োকসবন; 

(ঘ)  মহল্লা সমাজকমী পদাতিকার বসল মহল্লা কতমটির সম্পাদক তহসসসব দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(ঙ)  মহল্লা কতমটির সিাপতির সাসে আসলািনাক্রসম তনয়তমি মাতসক সিা/জরুরী সিা আহবান 

করসবন; 

(ি)  সিার কার্ যতববরণী তলতপবদ্ধ, র্াবিীয় মরকড যপত্র সাংরক্ষণ করসবন এবাং সহকারী 

সম্পাদকসক প্রসয়াজসন সম্পাদসকর দাতয়ত্ব পালসন সক্ষম কসর মিালার জন্য সহায়িা প্রদান 

করসবন; 

(ছ)  সিা অনুষ্ঠাসনর ৭ (সাি) তদসনর মসধ্য সিার কার্ যতববরণী শহর সমাজসসবা কার্ যালসয় মপ্ররণ 

করসবন; 
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(জ)  তবতিন্ন কম যসূতির জন্য পতরবার তনব যািসন কম যদল ও মহল্লা কতমটিসক সহসর্াতগিা করসবন 

এবাং কম যদল ও মহল্লা কতমটির সুপাতরশসমূহ তনজ মন্তব্যসহ শহর সমাজসসবা কার্ যালসয় 

মপশ করসবন; 

(ঝ)  ক্ষুদ্রঋণ িহতবসলর প্রাি বরাি অনুর্ায়ী লক্ষযভুক্তক্ত পতরবারসমূহ মেসক তিম গ্রহীিাসদর 

অগ্রাতিকার িাতলকা প্রণয়সন কম যদল ও মহল্লা কতমটিসক সহসর্াতগিা প্রদান করসবন এবাং ঋণ 

গ্রহীিাসদর শনাক্তকারীর দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(ঞ)  প্রণীি তিমসমূহ কম যদল ও মহল্লা কতমটি কর্তযক অনুসমাদসনর পূসব য িীসমর র্োে যিা র্ািাই, 

িীসম অসে যর র্োর্ে ব্যবহার ও তকতস্ত আদায় সম্পসকয তনতিি হসবন এবাং সুপাতরশসহ 

সমাজসসবা কম যকিযার তনকট দাতখল করসবন; 

(ট)  শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি কর্তযক অনুসমাতদি িীসমর তবপরীসি মূলিন/ 

ঋণ তবিরসণর জন্য তনি যাতরি িাতরসখ কম যদল ও মহল্লা কতমটির সহসর্াতগিায় সমাজসসবা 

গণতমলনায়িসন অেবা মহল্লার সুতবিাজনক স্থাসন মূলিন/ ঋণ তবিরসণর ব্যবস্থা করসবন; 

(ঠ)  ক্ষুদ্রঋণ িহতবসলর অে য তবিরসণর সময় খাি তিতিক ঋণ তবিরণ মরতজস্টাসর ঋণ গ্রহীিাসদর 

স্বাক্ষর গ্রহণ করসবন; 

(ড)  সাতি যস িাজয ও দলীয় সঞ্চসয়র অে য তবতনসয়াসগর মক্ষসত্র র্োতনয়সম তিম প্রণয়ন, অনুসমাদন 

এবাং মূলিন/ ঋণ তবতনসয়াসগর ব্যবস্থা করসবন; 

(ঢ)  দাতয়ত্বপ্রাি মহল্লার তিম সাংক্রান্ত র্াবিীয় মরকড যপত্র, ঋণ আদাসয়র রতসদ বতহ, গুরুত্বপূণ য 

নতেপত্র ও মরতজস্টার তনজ দাতয়সত্ব সাংরক্ষণ করসবন এবাং তকতস্ত আদাসয়র তহসাব পৃেক 

পৃেক কযাশ বইসি সাংরক্ষণ করসবন; 

(ণ)  আে য-সামাতজক িীসম তবতনসয়াগকৃি অে য সমাজসসবা অতিদফিসরর তনি যাতরি রতসসদর 

মাধ্যসম কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লার ঋণ গ্রহীিাসদর তনকট হসি আদায় করসবন এবাং রতসদ বতহ 

মশষ হসল রতসসদর মুতড়পসত্রর উপসর রতসসদর ১ম ও মশষ তসতরয়াল নাম্বার (নষ্ট, ব্যবৃতি, 

অব্যবৃতি সহ) তলতপবদ্ধ কসর শহর সমাজসসবা কার্ যালসয় জমা তদসয় উক্ত মহল্লার নাসম 

নতুন রতসদ বতহ গ্রহণ করসবন; 

(ি)  মহল্লাতিতিক রতসদ বতহর মাধ্যসম ঋণ আদায় করসি হসব; 

(ে)  এক মহল্লার নাসম ইসুযকৃি রতসদ বতহ অন্য মহল্লায় ব্যবহার করা র্াসব না; 

(দ)  আদায়কৃি অে য ২৪ ঘন্টার মসধ্য সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাসব জমা তদসি হসব; 

(ি)  আদায়কৃি অে য মকাসনা অবস্থাসিই অন্য কাসরা তনকট হস্তান্তর করা র্াসব না; 

(ন)  ঋণ আদায় মরতজস্টাসর আদায়কৃি অসে যর পতরমাণ, রতসদ নম্বর ও িাতরখ তলতপবদ্ধসহ স্বাক্ষর 

করসবন; 

(প)  তনি যাতরি িাতরসখ মকাসনা ঋণগ্রহীিা তকতস্ত প্রদান না করসল পর্ যায়ক্রসম কম যদল, মহল্লাকতমটি 

এবাং সমাজসসবা কম যকিযার সসে আসলািনাক্রসম তকতস্ত আদাসয়র প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করসবন; 

(ফ)  শহর সমাজসসবা কার্ যালসয় অনুতষ্ঠি সািাতহক/পাতক্ষক/মাতসক সিায় ঋণ আদাসয়র রতসদ, 

ব্যাাংক জমার রতসদ, ব্যাাংসকর পাশ বতহ, ঋণ আদায় মরতজস্টার এবাং কার্ যক্রসমর অগ্রগতির  

প্রতিসবদন উপস্থাপন করসবন; 

(ব)  মহল্লা কতমটির মাতসক সিায় এবাং কমপসক্ষ ১০ (দশ) টি কম যদসলর সিায় উপতস্থি োকসবন 

ও কার্ যক্রসমর অগ্রগতি ও সমস্যা পর্ যাসলািনাপূব যক প্রসয়াজনীয় সহসর্াতগিা প্রদান করসবন; 
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(ি)  তবতনসয়াগ/পুনঃতবতনসয়াগকৃি অে য আদায় সম্পন্ন হসল আদায়কৃি অে য পুনঃতবতনসয়াসগর 

উসদ্যাগ গ্রহণ করসবন; 

(ম)  সুতবিাজনক স্থাসন তবতিন্ন প্রতশক্ষণ ও ওতরসয়সন্টশন আসয়াজসনর ব্যবস্থা গ্রহণ করসবন; 

(র্)  মাতসক সঞ্চয় আদায় ও ব্যাাংসক জমাদাসনর তবষয়টি তনতিি করসবন; 

(র)  আদায়কৃি সঞ্চসয়র তহসাব সঠিকিাসব সঞ্চয় মরতজস্টাসর তলতপবদ্ধ করার তবষয়টি তনতিি 

করসবন এবাং মাতসক প্রতিসবদন মপ্ররণ করসবন; 

(ল)  প্রতি মাসস কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লায় অবস্থান সম্পসকয অতগ্রম ভ্রমণসূতি সমাজসসবা কম যকিযার 

তনকট দাতখল করসবন; 

(শ)  বাতষ যক কম যপতরকল্পনা প্রণয়সন সমাজসসবা কম যকিযাসক প্রসয়াজনীয় িথ্যাতদ প্রদান করসবন; 

(ষ)  দাতয়ত্ব গ্রহণকারী ও দাতয়ত্ব অপ যণকারী মপৌর সমাজকমী দাতয়ত্ব অপ যণ ও গ্রহসণর সময় িাঁর 

দাতয়ত্বপ্রাি মহল্লার আতে যক তহসাব (নতেপত্র, মরতজস্টার, মরজুসলশন খািা, রতসদ বতহ, মুতড় 

বতহ, ব্যাাংক মস্টটসমন্ট, কযাশ বতহ, সঞ্চসয়র তহসাব ও এিদসাংক্রান্ত আদায় ও অনাদাসয়র 

তহসাব) সসরজতমসন পরীক্ষা তনরীক্ষাপূব যক দাতয়ত্ব অপ যণ ও  গ্রহণ করসবন;  

(স)  তনয়ম বতহভুক্ত যি ঋণ প্রদাসনর জন্য তিতন এককিাসব দায়ী োকসবন; এবাং 

(হ)  কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রদি অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

৬৮। সমাজসসবা কম যকিযার দাতয়ত্ব ও কিযব্য।–  

সমাজসসবা কম যকিযা তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক)  সাংতিষ্ট সমন্বয় পতরষদ ও শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র প্রিান তনব যাহী তহসসসব দাতয়ত্ব পালন 

করসবন; 

(খ)  কার্ যক্রম সাংক্রান্ত মর্ মকাসনা তবষসয় মজলার দাতয়সত্ব তনসয়াতজি উপপতরিালক এবাং সদর 

দফিসরর তনকট দায়ী োকসবন; 

(গ)  তনি যাতরি ছসক মাতসক অগ্রগতির প্রতিসবদন প্রতি মাসসর ৫ (পাঁি) িাতরসখর মসধ্য মজলা 

সমাজসসবা কার্ যালয় ও অতিদফিসর মপ্ররণ করসবন; 

(ঘ)  অিীনস্থ সকল কম যিারী সমন্বসয় মাসস কমপসক্ষ একটি সিা করসবন; 

(ঙ)  সিায় কম যসূতি পর্ যাসলািনা, সমস্যা সমািাসনর ব্যবস্থা গ্রহণ, কমীসদর প্রসয়াজনীয় পরামশ য 

প্রদান এবাং সিার কার্ যতববরণী তলতপবদ্ধ করা তনতিি করসবন; 

(ি)  প্রতি মাসস তকতস্ত আদাসয়র অে য সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাসব জমার তবষয়টি পরীক্ষাপূব যক তনতিি 

করসবন; 

(ছ)  সিাসহ নূযনিম ২(দুই) তদন কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লা পতরদশ যন করসবন এবাং পতরদশ যন প্রতিসবদন 

মজলার উপপতরিালক এবাং সদর দফিসর মপ্ররণ করসবন; 

(জ)  কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির সদস্যগণসক িাঁসদর দাতয়ত্ব ও কিযব্য সম্পসকয অবতহি করসবন;  

(ঝ)  শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটির মাধ্যসম তিম অনুসমাদন, িহতবল অবমুতক্ত, 

ব্যয়, তবতনসয়াগ, আদায় এবাং জমা সাংক্রান্ত সকল তবষসয় দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(ঞ) কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লায় ক্ষুদ্রঋণ তবতনসয়াগ ও পুনঃতবতনসয়াসগর মক্ষসত্র নীতিমালায় বতণ যি 

তনসদ যশনা মমািাসবক ব্যাাংক তহসাব পতরিালনা করসবন এবাং এিদ্সাংক্রান্ত র্াবিীয় নতেপত্র, 

মরতজস্টার, কযাশ বতহ, রতসদ ও মুতড় বতহ ইিযাতদ সাংরক্ষণ ও তলতপবদ্ধ তনতিি করসবন; 
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(ট)  প্রতি বছর জুন মাসসর মসধ্য সকল কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লায় র্াবিীয় তহসাব সম্পন্ন করসবন এবাং 

১৫ জুলাই এর মসধ্য পরবিী অে য বছসরর জন্য বাতষ যক কম যপতরকল্পনা প্রণয়নপূব যক মজলার 

উপপতরিালক ও সদর দফিসর মপ্ররণ করসবন; 

(ঠ)  কম যপতরকল্পনা অনুসাসর লক্ষযমাত্রা অতজযি হসে তক না িা িদারক করসবন; 

(ড)  বাতষ যক কম যপতরকল্পনা প্রণয়সনর পূসব য পূব যবিী বৎসসরর লক্ষযমাত্রা অনুর্ায়ী সকল কম যকাসের 

মূল্যায়ন করসবন; 

(ঢ)  কিটি পতরবার ‘ক’ মেসক ‘খ’ এবাং ‘খ’ মেসক ‘গ’ মশ্রতণসি উন্নীি হসয়সছ, মূল্যায়ন 

প্রতিসবদসন মস সাংক্রান্ত িসথ্যর সতন্নসবশসহ ৩০ জুলাই িাতরসখর মসধ্য মজলার উপপতরিালক 

ও সদর দফিসর মপ্ররণ করসবন; 

(ণ)  মর্ মকাসনা সূত্র  মেসক প্রাি অসে যর সুষ্ঠভুত ব্যবহার এবাং খািওয়ারী তহসাব সাংরক্ষণ করসবন। 

(ি)  মপৌর সমাজকমী, কাতরগতর প্রতশক্ষকসদর কাসজর দাতয়ত্ব সুষ্ঠভুতিাসব বন্টন করসবন, অতপ যি 

দাতয়ত্ব সঠিকিাসব পাতলি হসে তক না সসরজতমন পতরদশ যন কসর তনতিি করসবন এবাং 

মজলার উপপতরিালকসক অবতহি করসবন; 

(ে) তিতন মপৌর সমাজকমী ও কাতরগতর প্রতশক্ষকসদর প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর 

মহল্লা/ওয়াড য/কম যএলাকা পতরবিযন করসবন;  

(দ)  প্রশাসতনক/তবসশষ প্রসয়াজসন সমাজসসবা কম যকিযা জনস্বাসে য মর্ মকাসনা সময় িাঁর 

আওিািীন মপৌর সমাজকমী ও কাতরগরী প্রতশক্ষকসদর কম যএলাকা পতরবিযন করসি 

পারসবন; 

(ন)  মজলা/উপসজলা/তসটি করসপাসরশসন সমাজসসবা অতিদফিসরর প্রতিতনতিত্ব করসবন এবাং 

অন্যান্য সরকাতর-মবসরকাতর দির-সাংস্থার সাসে মর্াগাসর্াগ ও সমন্বয় রক্ষা করসবন; 

(প)  মপৌর সমাজকমী ও কাতরগরী প্রতশক্ষকগসণর অতগ্রম ভ্রমণতববরণী পরীক্ষাপূব যক অনুসমাদন 

করসবন; 

(ফ)  অতিনস্থ বদলীর আসদশািীন কম যিারী, মপৌর সমাজকমী ও কাতরগরী প্রতশক্ষকসদর সাংতিষ্ট 

মরকড যপত্র, সরকাতর পাওনা ও ক্ষুদ্রঋণ িহতবল সাংক্রান্ত র্াবিীয় তহসাব পরীক্ষাপূব যক 

হস্তমজুদ মনই মসম য তনতিি হসয় অব্যাহতি প্রদান করসবন; 

(ব)  অিীনস্থ তপআরএল ও মপনশন র্াওয়া মপৌর সমাজকমী ও কাতরগরী প্রতশক্ষকসদর কমপসক্ষ 

তবগি ৩ (তিন) মস্টশসন অেবা ৬ (ছয়) বৎসসরর কার্ যক্রসমর নাদাতবপত্র গ্রহণপূব যক 

তপআরএল, মপনশন সুপাতরশ করসবন; 

(ি)  কার্ যক্রসমর উসল্লখসর্াগ্য িথ্যাতদ এবাং এিদ্সাংক্রান্ত আসলাকতিত্র ও প্রকাশনা তডসসি মবাসড য 

সাংরক্ষণ করসবন; 

(ম)  প্রতি মাসস অতগ্রম ভ্রমণসূতি উপপতরিালসকর তনকট মপ্ররণ করসবন; 

(র্)  তনয়তমিিাসব মুিসমন্ট মরতজস্টার তলতপবদ্ধ ও সাংরক্ষণ করসবন; 

(র)  বাতষ যক কম য সম্পাদন চুতক্ত (APA) অনুর্াতয় লক্ষযমাত্রা অজযসন উসদ্যাগ গ্রহণ ও মাতসক 

প্রতিসবদন মপ্ররণ করসবন; এবাং 

(ল)  কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রদি অন্যান্য দাতয়ত্বসহ সরকাসরর তনব যাহী আসদসশ মর্ মকাসনা দাতয়ত্ব পালন 

করসবন। 

৬৯।  সহকারী পতরিালক, মজলা শহর সমাজসসবা কার্ যালয় এর দাতয়ত্ব ও কিযব্য।– 
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সহকারী পতরিালক, মজলা শহর সমাজসসবা কার্ যালয় তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক)  শহর সমাজসসবা প্রতশক্ষণ কার্ যক্রসমর প্রতশক্ষণ মকাস য পতরিালনা, প্রতশক্ষণােী তনব যািন এবাং 

প্রতশক্ষসণর সাতব যক মতনটতরাং ও মূল্যায়ন তবষসয় সহকারী পতরিালক যুগ্ম মকাস য উপসদষ্টার 

দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

 িসব শিয োসক মর্, মর্ মজলায় সহকারী পতরিালক এর পদ মনই মসখাসন প্রেম মশ্রতণর 

একজন কম যকিযা উতল্লতখি দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(খ)  প্রতি মাসস ঋণ কার্ যক্রমভুক্তক্ত নূযনিম ২(দুই) টি মহল্লা পতরদশ যন কসর উপপতরিালসকর তনকট 

পতরদশ যন প্রতিসবদন দাতখল করসবন এবাং এর অনুতলতপ সমাজসসবা অতিদফিসর মপ্ররণ 

করসবন; 

(গ)  অতিদফির কর্তযক বাস্তবায়নািীন সকল কম যসূতি বাস্তবায়সন সসিষ্ট মেসক দাতয়ত্ব পালন 

করসবন; 

(ঘ)  মজলায় তনসয়াতজি সহকারী পতরিালক সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন তবষসয় 

উপপতরিালকসক সহসর্াতগিা প্রদান করসবন; এবাং 

(ঙ)  কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রদি অন্যান্য দাতয়ত্বসহ সরকাসরর তনব যাহী আসদসশ মর্ মকাসনা দাতয়ত্ব পালন 

করসবন। 

7০। উপপতরিালক, মজলা শহর সমাজসসবা কার্ যালয় এর দাতয়ত্ব ও কিযব্য।– 

উপপতরিালক, মজলা শহর সমাজসসবা কার্ যালয় তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক)  মজলা পর্ যাসয় শহর সমাজসসবা কার্ যক্রসমর প্রতিতনতিত্ব করসবন এবাং শহর সমাজসসবা 

কার্ যালসয়র প্রশাসন সাংক্রান্ত  সাতব যক দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(খ)  সমাজসসবা অতিদফির পতরিাতলি সকল প্রকার কম যসূতি বাস্তবায়ন িদারতক, মূল্যায়ন ও 

পতরবীক্ষসণর সাতব যক দাতয়ত্ব পালন করসবন এবাং িা সুষ্ঠভুতিাসব বাস্তবায়সনর জন্য ঊবযিন 

কর্তযপসক্ষর তনকট দায়ী োকসবন; 

(গ)  শহর সমাজসসবা পর্ যাসয় পতরিাতলি কম যসূতি এবাং এ সাংক্রান্ত মর্ মকাসনা িরসনর সমস্যা 

সমািাসন িৎপর হসবন এবাং এ তবষসয় িাৎক্ষতণকিাসব ব্যবস্থা গ্রহণ করসবন; 

(ঘ)  সমাজসসবা কম যকিযাসক কার্ যক্রম সাংক্রান্ত প্রসয়াজনীয় পরামশ য ও তনসদ যশনা তদসবন এবাং 

কম যসূতি বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত তবষসয় সমাজসসবা কম যকিযার মর্ৌতক্তক প্রস্তাব বাস্তবায়সন 

প্রশাসতনক সহসর্াতগিা প্রদান করসবন; 

(ঙ)  শহর সমাজসসবা প্রতশক্ষণ কার্ যক্রসমর প্রতশক্ষণ মকাস য পতরিালনা, প্রতশক্ষণ মসন্টার তনি যারণ ও 

িত্ত্বাবিান, প্রতশক্ষণােী তনব যািন এবাং প্রতশক্ষসণর সাতব যক আয়-ব্যয় মতনটতরাং ও মূল্যায়ন 

তবষসয় উপপতরিালক মকাস য উপসদষ্টার দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(ি)  শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম সসরজতমন পতরদশ যনপূব যক র্োর্েিাসব কার্ যক্রম বাস্তবায়ন 

তনতিি করসবন; 
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(ছ)  প্রতি মাসস ১ (এক) বার কসর প্রতিটি শহর সমাজসসবা কার্ যালয় এবাং নূযনিম একটি মহল্লা 

পতরদশ যন করসবন, পতরদশ যন বতহসি মন্তব্যসহ স্বাক্ষর করসবন এবাং পতরদশ যসনর ৭ (সাি) 

তদসনর মসধ্য পতরদশ যন প্রতিসবদন অতিদফিসর মপ্ররণ করসবন; 

(জ)  পতরদশ যনকাসল শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র সকল প্রকার নতেপত্র পরীক্ষা-তনরীক্ষা কসর 

কার্ যক্রম যুসগাপসর্াগীকরসণর লসক্ষয উসদ্যাগ গ্রহসণ প্রসয়াজনীয় পরামশ য প্রদান করসবন; 

(ঝ)  আে য-সামাতজক িীসম ঋণ তবিরণকাসল প্রসয়াজনসবাসি সাধ্যমি উপতস্থি োকসি সসিষ্ট 

হসবন; 

(ঞ)  তবিরণকৃি ঋণ আদায় ও আদায়কৃি অে য র্োসমসয় জমা প্রদাসনর তবষসয় তনতবড় িদারতক 

এবাং মতনটতরাং করসবন; 

(ট)  কার্ যক্রম বাস্তবায়সন মকাসনা অসুতবিার সৃতষ্ট হসল শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন 

কতমটির সসে আসলািনাক্রসম সমস্যা সমািাসনর জন্য কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করসবন; 

(ঠ)  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় মেসক প্রাি কম যসূতির মাতসক প্রতিসবদন সমতন্বি কসর মিামিসহ 

অতিদফিসর র্োসমসয় মপ্ররণ করসবন; 

(ড)  মজলািীন সকল শহর সমাজসসবা কার্ যালয় হসি প্রাি বাতষ যক কম যপতরকল্পনা সমতন্বি কসর 

সমতন্বি কম যপতরকল্পনা ৩০ জুলাই এর মসধ্য অতিদফিসর মপ্ররণ তনতিি করসবন এবাং 

কম যপতরকল্পনা অনুর্ায়ী কার্ যক্রম বাস্তবায়ন হসে তক না িা িদারতক ও মতনটতরাং করসবন; 

(ঢ)  প্রতি অে যবছর মশসষ মজলািীন সকল শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র অিযন্তরীণ তহসাব তনরীক্ষা 

কসর তনরীক্ষা প্রতিসবদন ৩০ আগস্ট এর মসধ্য অতিদফিসর মপ্ররণ করসবন; 

(ণ)  স্থানীয় প্রশাসসনর সহসর্াতগিায় সকল কম যসূতি সুষ্ঠভুত বাস্তবায়সন প্রসয়াজনীয় পদসক্ষপ গ্রহণ 

করসবন; 

(ি)  মজলা পর্ যাসয় সমাজসসবা অতিদফির কর্তযক বাস্তবায়নািীন অন্যান্য সকল কম যসূতি 

বাস্তবায়সনর সাতব যক দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(ে)  প্রশাসতনক মন্ত্রণালয়সহ সমাজসসবা অতিদফিসরর সদর কার্ যালয় িাতহি তবতিন্ন িথ্যাতদ ও 

প্রতিসবদন সাংতিষ্ট কর্তযপসক্ষর তনকট মপ্ররণ তনতিি করসবন; 

(দ)  বাতষ যক কম যসম্পাদন চুতক্ত অনুর্ায়ী মজলািীন সকল শহর সমাজসসবা কার্ যালসয় অগ্রগতি 

িদারতক করসবন; এবাং 

(ি)  কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রদি অন্যান্য দাতয়ত্বসহ সরকাসরর তনব যাহী আসদসশ মর্ মকাসনা দাতয়ত্ব পালন 

করসবন। 

           সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম িত্ত্বাবিান ও পতরবীক্ষণ  

৭১। মাঠ পতরদশ যন।– 
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(১)  সদর কার্ যালসয় পতরবীক্ষণ কাসজ তনসয়াতজি সাংতিষ্ট কম যকিযাগণ মাসস নূযনিম ০৩(তিন) 

তদন কম যসূতি পতরদশ যন করসবন এবাং সাংতিষ্ট মরকড যপত্র পরীক্ষা ছাড়াও প্রসয়াজন মমািাসবক 

মহল্লা পতরদশ যন করসবন; 

(২)  পতরদশ যনকাসল লক্ষযভুক্তক্ত জনসগাষ্ঠীর সমাসবসশ কম যসূতির অগ্রগতি পর্ যাসলািনা এবাং উদ্ভভুতি 

সমস্যা তনরসসন প্রসয়াজনীয় পরামশ য প্রদান করসবন; 

(৩)  পতরদশ যন প্রতিসবদন পরবিী ১০(দশ) তদসনর মসধ্য সাংতিষ্ট মজলার উপপতরিালক ও 

সমাজসসবা অতিদফিসর মপশ করসবন; 

(৪)  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ও কার্ যক্রমভুক্তক্ত মহল্লা পতরদশ যনকাসল সমাজসসবা কম যকিযা, মপৌর 

সমাজকমী, কাতরগরী প্রতশক্ষক, মহল্লা কতমটি ও দলসনিাসদর সাসে আসলািনা ও 

মিতবতনময় এবাং কর্তযপক্ষ কর্তযক র্ািাই কসর কম যসূতি মজারদার ও সমস্যা সমািান এবাং 

উন্নয়সনর জন্য পরামশ য প্রদান করসবন; 

(৫)  সদর কার্ যালয় তবিাগতিতিক পতরবীক্ষণ টীম গঠনপূব যক শহর সমাজসসবা কার্ যালসয় 

পতরবীক্ষসণর ব্যবস্থা করসবন; এবাং 

(৬)  পতরবীক্ষণ টীম কর্তযক মরকড যপত্র এবাং প্রসয়াজসন লক্ষযভুক্তক্ত পতরবাসরর সদস্যসদর সাসে 

আসলািনাক্রসম কম যসূতি মজারদার ও উদূ্ভি সমস্যা সমািাসনর প্রসয়াজনীয় পরামশ য প্রদান 

করসবন। 

৭২। মরকড যপত্র সাংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ।– 

(১)  সাংতিষ্ট সমাজসসবা কম যকিযা, মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক শহর সমাজ উন্নয়ন 

কার্ যক্রসমর আওিািীন দাতরদ্রয তনরসন সাংতিষ্ট সকল মরকড যপত্র র্োর্েিাসব তিতর, সাংরক্ষণ 

এবাং হালনাগাদ করার দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(২)  পারস্পতরক সম্পকযযুক্ত মরকড যপসত্রর মসধ্য সাংগতির তবষসয় গুরুত্ব প্রদানসহ আতে যক 

মরকড যপত্র র্্নশসহকাসর সাংরক্ষণ ও হালনাগাদ করসি হসব; এবাং 

(৩)  কার্ যালসয়র সকল কম যসূতির সুতবন্যস্ত িথ্য ডাটাসবইজ আকাসর িারণপূব যক সাংরক্ষণ ও 

তনয়তমি হালনাগাদ করসি হসব। 

৭৩। প্রতিসবদন তিরী ও মপ্ররণ।– 

(১)  মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক মহল্লার তবতিন্ন কার্ যাবলীর অগ্রগতির মাতসক প্রতিসবদন 

তিতর করসবন এবাং তনি যাতরি িাতরসখ সমাজসসবা কম যকিযার তনকট মপশ করসবন; 

(২)  সমাজসসবা অতফসার সাংতিষ্ট মপৌর সমাজকমী/অতফস সহকারীর মাধ্যসম মাতসক, অি য-

বাতষ যক ও বাতষ যক প্রতিসবদন, িথ্য তববরণী (fact sheet) ও সাংতক্ষি অগ্রগতির তববরণ 

তিতর কসর উপপতরিালসকর মাধ্যসম অতিদফিসর মপ্ররণ করসবন; এবাং 

(৩)  ইসলকেতনক তরসপাটি যাং িালু হসল সাংতিষ্ট সমাজসসবা অতফসার অনলাইসন প্রতিমাস মশসষ 

প্রতিসবদন সমাজসসবা অতিদফিসর মপ্ররণ করসবন।  
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৭৪। মূল্যায়ন ও মতনটতরাং ব্যবস্থাপনা।– 

(১)  সমাজসসবা কম যকিযা, মপৌর সমাজকমী ও কাতরগতর প্রতশক্ষকগণসক িাসদর দাতয়ত্ব ও কিযব্য 

সম্পসকয অবতহি করাসহ িাঁরা সঠিকিাসব দাতয়ত্ব পালন করসছ তক না িা সসরজতমসন 

পতরদশ যনপূব যক তনতিি করসবন;  

(২)  মজলািীন সমাজসসবা কম যকিযাগণ িাঁসদর দাতয়ত্ব ও কিযব্য পালন করসছন তকনা এ তবষসয় 

সাংতিষ্ট মজলার উপপতরিালক সসরজতমসন পতরদশ যনপূব যক তনতিি করসবন; 

(৩)  মজলার উপপতরিালক, মজলািীন সকল শহর সমাজসসবা কার্ যালয় প্রতিমাসস নূযনিম একবার 

পতরদশ যন করসবন এবাং পতরদশ যন মশসষ ৭ (সাি) তদসনর মসধ্য পতরদশ যন প্রতিসবদন 

অতিদফিসর মপ্ররণ করসবন; 

(৪)  সমাজসসবা কম যকিযা, ‘শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস)’ এর 

সদস্যগণসক িাঁসদর দাতয়ত্ব ও কিযব্য সম্পসকয অবতহি করসবন; 

(৫)  শহর সমাজসসবা কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি (ইউতসতডতপআইতস) প্রতি ৩ মাসস একবার সিা 

করসবন এবাং কম যসূতির সামতগ্রক পর্ যাসলািনা করসবন; 

(৬)  সাংতিষ্ট মপৌর সমাজকমী, কাতরগরী প্রতশক্ষক এবাং সমাজসসবা কম যকিযা তিম ও তিম গ্রহীিা 

পতরবাসরর সঠিকিা সসরজতমসন পতরদশ যনপূব যক তনতিি করসবন; 

(7)  মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক সিাসহ ৩ (তিন) টি দলীয় ও ২ (দুই) টি মহল্লা কতমটির 

সিায় এবাং সমাজসসবা কম যকিযা নূযনিম ৩ (তিন) তদন মহল্লা পতরদশ যন করসবন; 

(৮)  মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক ও সমাজসসবা কম যকিযা প্রদি ঋসণর অে য সঠিক িীসম 

ব্যবৃতি হসে তক না িা তনয়তমি িদারতক করসবন; 

(৯)  মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক তনি যাতরি রতসসদর মাধ্যসম তকতস্তর অে য আদায়পূব যক ২৪ 

ঘন্টার মসধ্য সমুদয় অে য সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাসব জমা করসবন এবাং আদায়কৃি অসে যর তহসাব 

আদায় মরতজস্টার, কযাশ বই, ব্যাাংসকর পাশ বই এবাং কার্ যালসয় সাংরতক্ষি কযাশ বই ও 

আদায় মরতজস্টাসর তলতপবদ্ধ করসবন; 

(১০)  সমাজসসবা কম যকিযা সাংতিষ্ট মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষসকর প্রদি আতে যক তহসাসবর 

মরকড য পত্রাতদর সঠিকিা তনতিি করসবন; 

(১১)  আদায়কৃি সমুদয় অে য সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাসব মকাসনা মপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক 

তনি যাতরি সমসয়র মসধ্য জমা না করসল িাঁর তবরুসদ্ধ শহর সমাজসসবা কম যকিযা ৩ (তিন) 

তদসনর মসধ্য অে য জমাদাসনর তনসদ যশসহ কারণ দশ যাসনার মনাটিশ জাতর করসবন; 

(১২)  উপঅনুসেদ (১১) এ বতণ যি সমসয়র মসধ্য সাংতিষ্ট অে য জমা না হসল সাংতিষ্ট মপৌর 

সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষসকর তবরুসদ্ধ প্রশাসতনক ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য মজলা কার্ যালয়সক 

অবতহি করসবন; 
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(১৩)  মজলা কার্ যালয় পত্র প্রাতির ০৭ (সাি) তদসনর মসধ্য সাংতিষ্ট কম যিারীর তবরুসদ্ধ প্রশাসতনক 

ব্যবস্থা গ্রহণ করসবন এবাং প্রসয়াজসন প্রশাসতনক ও আইনগি ব্যবস্থা গ্রহসণর প্রস্তাব সদর 

কার্ যালসয় মপ্ররণ করসবন; 

(১৪)  প্রতি বছর ১৫ জুলাই এর মসধ্য সমাজসসবা কম যকিযা পরবিী আতে যক বছসরর (জুলাই-জুন) 

কম যপতরকল্পনা প্রণয়নপূব যক মজলার উপপতরিালসকর তনকট মপ্ররণ করসবন; 

(১৫)  উপপতরিালক মজলািীন সকল শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র কম যপতরকল্পনা সমতন্বি কসর ৩০ 

জুলাই এর মসধ্য সদর কার্ যালসয় মপ্ররণ তনতিি করসবন; 

(১৬)  সদর কার্ যালয় প্রাি কম যপতরকল্পনা পরীক্ষাপূব যক ত্রুটি তবচুযতি (র্তদ োসক) তিতিি কসর িা 

সাংসশািসনর জন্য সাংতিষ্ট কার্ যালসয় মপ্ররণ করসবন; 

(১৭)  সদর কার্ যালয় ২০ (তবশ) আগসস্টর মসধ্য জািীয় পর্ যাসয় কম যপতরকল্পনা প্রণয়ন করসব; 

(১৮)  সাংতিষ্ট সমাজসসবা কম যকিযা ও মজলার উপপতরিালক কম যপতরকল্পনা অনুর্ায়ী মাঠ পর্ যাসয় 

কম যসূতি বাস্তবাতয়ি হসিছ তক না িা িদারতক করসবন; 

(১৯)  মজলা হসি প্রতিসবদন সমতন্বি কসর প্রতিমাসসর ২০ িাতরসখর মসধ্য সদর কার্ যালসয় মপ্ররণ 

করসবন; 

(২০)  মজলা হসি প্রাি প্রতিসবদসন বতণ যি িথ্য সদর কার্ যালসয় সাংরতক্ষি কতম্পউটাসর আপসডট, 

তবসিষণ এবাং ত্রুটি তবচুযতি তনরূপণ করসবন;  

(২১)   অগ্রগতি সসন্তাষজনক না হসল বা প্রতিসবদসনর অসাংগতির তবষসয় ৭ তদসনর মসধ্য সাংতিষ্ট 

সমাজসসবা কম যকিযা ও মজলার উপপতরিালকসক প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহসণর জন্য অবতহি 

করা হসব; 

(২২)  শহর সমাজসসবা কার্ যক্রসম বাতষ যক মূল্যায়ন প্রতিসবদন প্রণয়সনর লসক্ষয সাংতিষ্ট মজলার 

উপপতরিালক মজলািীন শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র বাতষ যক অগ্রগতির সমতন্বি  প্রতিসবদন 

প্রতি বছর জুলাই মাসসর ৩১ িাতরসখর মসধ্য সদর কার্ যালসয় মপ্ররণ করসবন; 

(২৩)  অতিদফিসরর সদর কার্ যালয় মজলাসমূহ হসি প্রাি বাতষ যক প্রতিসবদন সমতন্বি কসর প্রতি 

বছর ৩১ মশ আগস্ট এর মসধ্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালসয় মপ্ররণ করসবন; 

(২৪)  সাংতিষ্ট উপপতরিালক মতনটতরাং কম যকিযা তহসসসব সাব যক্ষতণক মজলা কার্ যালসয় অনুতষ্ঠি 

মাতসক সমন্বয় সিায় কার্ যক্রম বাস্তবায়সনর সমস্যা ও অসেতিসমূহ আসলািনা কসর 

প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা, পরামশ য এবাং তনসদ যশনা প্রদান করসবন; 

(২৫)  সদর কার্ যালসয় অনুতষ্ঠি মজলার দাতয়সত্ব তনসয়াতজি উপপতরিালকসদর সমন্বসয় অনুতষ্ঠি 

মাতসক ও তবসশষ সিায় কার্ যক্রম অগ্রগতি পর্ যাসলািনা, সমস্যা তিতিিকরণ ও সমািাসনর 

লসক্ষয উপসর্াগী কম যপন্থা তনি যারণ করসব; এবাং 

(২৬)  সমাজসসবা অতিদফিসরর ইউতসতড শাখা সারাসদসশর শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র 

কার্ যক্রমসমূহ মকেীয়িাসব তনতবড়, িদারতক ও মতনটতরাং করসব। 
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পতরতশষ্ট 

নমুনা গঠনিন্ত্র 

‘সমন্বয় পতরষদ’ শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,............; 

৮০ টি কার্ যালয়ের যর্াগায়র্ায়গর ঠিকানা ও য ান নম্বর; 

 

ফরম সমূহ: 

ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় পতরষদ ব্যবস্থাপনা, দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ 

পতরিালনা। 
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পতরতশষ্ট-ক 

(নমুনা গঠনিন্ত্র) 

‘সমন্বয় পতরষদ’ 

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ................... 

‘তবসতমল্লাতহর রাহমাতনর রাতহম’ 

১। সাংগঠসনর নাম ও প্রবিযন।–(১.১) এ সাংগঠন ‘সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম, শহর 

সমাজসসবা কার্ যালয়, .....................’ নাসম অতিতহি হসব। 

(১.২) এটি অতবলসম্ব কার্ যকর হসব।  

২।– সাংজ্ঞা।–তবষয় বা প্রসসের পতরপন্থী না হসল এই গঠনিসন্ত্র- 

(ক) ‘সমন্বয় পতরষদ’ বলসি সাংতিষ্ট শহর সমাজসসবা কার্ যালয় কর্তযক বাস্তবায়নািীন শহর সমাজ 

উন্নয়ন কার্ যক্রসমর রূপকল্প, অতিলক্ষয ও লক্ষয পূরণকসল্প গঠিি সাংগঠনসক বুঝাসব।  

৩। ঠিকানা।–(3.১) বাতড়/মহাতডাং নম্বর- ……, সড়ক/সড়ক নম্বর-……., ব্লক/মসটর নম্বর-

……., মহল্লা/এলাকা-…….., োনা/উপসজলা-………, মজলা-……….। 

(3.2) শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র ঠিকানা সমন্বয় পতরষসদর ঠিকানা তহসসসব তবসবতিি হসব। 

(৩.3) এর মকাসনা শাখা োকসব না, িসব সাংতিষ্ট শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র আওিািীন এলাকায় 

সমন্বয় পতরষসদর কম যকাে বাস্তবায়সনর সুতবিাসে য নীলনকশা ও প্রাক্কলন অনুর্ায়ী মহাপতরিালসকর 

অনুসমাদনক্রসম িবন বা স্থাপনা তনম যাণ করসি পারসব এবাং তনবন্ধীকরণ কর্তযপসক্ষর অনুসমাদনক্রসম 

িবন বা স্থাপনা িাড়া তনসি ও তদসি পারসব। 

(3.4) সরকাতর মবসরকাতর অাংতশদাতরসত্বর মাধ্যসম মানব সম্পদ উন্নয়সনর লসক্ষয দক্ষিা উন্নয়ন 

প্রতশক্ষণ থকন্দ্র  িবন বা স্থাপনা তনম যাণ করসি হসল সরকাসরর অনুসমাদন গ্রহণ করসি হসব। 

৪। কার্ যএলাকা।- শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র আওিািীন এলাকায় সমন্বয় পতরষসদর কম যকাে 

তবস্তৃি হসব। 

৫। প্রকৃতি।– এটি একটি অরাজননতিক ও অলািজনক সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তহসসসব 

পতরগতণি হসব। 
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6। উসিশ্য।–এই সাংগঠসনর উসিশ্য তনম্নরূপ হসব, র্ো: 

(১) মানব সম্পদ উন্নয়সনর লসক্ষয দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ; 

(২) আয়-বি যক প্রকল্প-কম যসূতি গ্রহণ ও পতরিালনা; 

(৩) তশশুকল্যাণ ও উন্নয়ন; 

(৪) প্রতিবন্ধী ব্যতক্তসদর কল্যাণ ও উন্নয়ন; 

(৫) নারীকল্যাণ ও উন্নয়ন; 

(৬) প্রবীণ কল্যাণ ও পুনব যাসন; 

(৭) আইসনর সাংস্পসশ য আসা তশশু এবাং আইসনর সাংঘাসি জতড়ি তশশুসদর কল্যাণ ও উন্নয়ন;  

(৮) যুবকল্যাণ ও উন্নয়ন; 

(৯) কারামুক্ত কসয়দীসদর কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনব যাসন; 

(১০) িবঘুসর ও তনরাশ্রয় ব্যতক্তসদর কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনব যাসন; 

(১১) দীঘ যস্থায়ী শারীতরক ও মানতসক মরাগীসদর কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনব যাসন; 

(১২) ছাত্রকল্যাণ; 

(১৩) পতরবারকল্যাণ; 

(১৪) দুসর্ যাগ প্রস্তুতি এবাং ব্যবস্থাপনা; 

(১৫) স্বাস্থয তশক্ষা/ স্বাস্থয মসবা/ স্বাস্থয গসবষণা; 

(১৬) পতরসবশ সাংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধার, সামাতজক বনায়ন এবাং বনায়ন; 

(১৭) সামাতজক গসবষণা, সাাংস্কৃতিক অনুতশক্ষা এবাং মূল্যায়ন; 

(১৮) সমাজ তবসরািী কার্ যকলাপ হইসি জনগণসক তবরি রাতখবার উসিসশ্য তিিতবসনাদনমূলক 

কম যসূতি; 

(১৯) নাগতরক দাতয়ত্বসবাি জাগ্রি কতরবার উসিসশ্য সামাতজক তশক্ষা, বয়ি তশক্ষা; 

(২০) মাদকাসক্তসদর তিতকৎসা ও পুনব যাসন; 

(২১) প্রাতন্তক অনগ্রসর ও সুতবিাবতঞ্চি জনসগাষ্ঠী বা জনসমতষ্টর কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনব যাসন; 

(২২) পশু পালন/হাঁস-মুরগী পালন/ মৎস্য িাষ/সমৌ-িাষ/সরশম িাষ ইিযাতদ; 

(২৩) সামাতজক ও জনসাংগঠসনর উন্নয়ন বা জনগসণর মর্ মকান অাংসশর বা মশ্রতণর কল্যাণ; 

(২৪) কৃতষ ও কৃষক উন্নয়ন;  

(২৫) পাতন সম্পদ উন্নয়ন; 
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(২৬) পাঠাগার, সাাংস্কৃতিক এবাং তবসনাদনমূলক কম যকাসের সৃজন বা উন্নয়ন; 

(২৭) স্থাতয়ত্বশীল ভূতম ব্যবহার, ভূতম সাংরক্ষণ ও ভূতম উন্নয়ন; 

(২৮) সাংতবিান এবাং আইন স্বীকৃি অতিকারসমূসহর সাংরক্ষণ এবাং উন্নয়ন; 

(২৯) আইনগি তশক্ষা ও সহায়িা; 

(৩০) গণিাতন্ত্রক মূল্যসবাি সম্পসকয সসিিনিা সৃতষ্ট এবাং তনব যািন পর্ যসবক্ষণ; 

(৩১) সমাজকল্যাণ সম্পতকযি তবতিন্ন তবষসয় এযাডসিাসকতস; 

(৩২) সমাজকল্যাণ কাসর্ য প্রতশক্ষণ; 

(৩৩) সমাজকল্যাণ সাংস্থাসমূসহর সমন্বয় সািন; 

(3৪) এই সাংগঠসনর উসিশ্য পূরণকসল্প অন্যসকাসনা কার্ যক্রম গ্রহণ; এবাং 

(35) প্রসয়াজসন এলাকার স্বাসে য মদশী-তবসদশী দািা সাংস্থার আতে যক সহায়িায় MoU তিতিসি উন্নয়ন 

কার্ যক্রম গ্রহণ। 

৭।  সদস্যপদ লাি।–(৭.১) তনম্নবতণ যিগণ এই সাংগঠসনর সদস্যপদ লাি করসবন, র্ো:  

(ক)  মস্বোসসবী সমাজকল্যাণ সাংস্থাসমূহ (মরতজসেশন ও তনয়ন্ত্রণ) অধ্যাসদশ, ১৯৬১ এর অিীন 

তনবতন্ধি সাংতিষ্ট শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র আওিািীন মস্বোসসবী সমাজকল্যাণ সাংস্থার অনতিক 

২(দুই) জন প্রতিতনতি সমন্বয় পতরষসদর সািারণ সদস্য তহসসসব অন্তভুক্ত যক্ত হসব : 

িসব শিয োসক মর্, সাংতিষ্ট সমন্বয় পতরষসদর কার্ যতনব যাহী পতরষদ কর্তযক তনি যাতরি বাতষ যক িাঁদা 

পতরসশািপূব যক মস্বোসসবী সাংস্থাসক িাতলকাভুক্তক্ত (Affiliated)  হসি হসব;  

আরও শিয োসক মর্, প্রতিতনতিগণ সাংতিষ্ট সাংগঠসনর কার্ যতনব যাহী পতরষদ কর্তযক মসনানীি হসবন।  

(খ) শহর সমাজসসবা কার্ যালয় এলাকাভুক্তক্ত মকাসনা সমাজকমী সাংতিষ্ট সমন্বয় পতরষসদর কার্ যতনব যাহী 

পতরষদ কর্তযক তনি যাতরি হাসর এককালীন িাঁদা প্রদান কসর আজীবন সদস্যপদ লাি করসি পারসবন।  

(গ) শহর সমাজসসবা কার্ যালয় এলাকাভুক্তক্ত মকাসনা সমাজকমী সাংতিষ্ট সমন্বয় পতরষসদর কার্ যতনব যাহী 

পতরষদ কর্তযক তনি যাতরি এককালীন িাঁদা প্রদান কসর পৃষ্ঠসপাষক সদস্যপদ লাি করসি পারসবন।  

ব্যাখ্যা : এই অনুসেসদ সমাজকমী বলসি তনসম্নাক্ত ব্যতক্তবগ যসক বুঝাসব : 

(ক) মকাসনা তনবতন্ধি মস্বোসসবী সাংস্থার সদস্য; 

(খ) ব্যতক্তগি উসদ্যাসগ দািব্য কম যকাসের সাসে সমৃ্পক্ত ব্যতক্ত; 

(গ) স্থানীয় জনপ্রতিতনতি; 

(ঘ) মকাসনা মপশাদার সমাজকমী; 

(ঙ) সরকাতর-মবসরকাতর প্রতিষ্ঠাসন কম যরি বা অবসরপ্রাি কম যকিযা-কম যিারী। 
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(৭.২) দফা (ক)’এ বতণ যি সাংস্থা িাতলকাভুক্ততক্তর জন্য এবাং দফা (খ) ও দফা (গ)’এ বতণ যি মকাসনা 

সমাজকমীসক আজীবন বা পৃষ্ঠসপাষক সদস্যপদ লাসির জন্য িফতসল (ক)’এ বতণ যি ফরম নম্বর-১’এ 

তনি যাতরি িাঁদা পতরসশাি সাংক্রান্ত রতসসদর অনুতলতপসহ সিাপতির বরাবসর আসবদনপত্র সািারণ 

সম্পাদসকর তনকট দাতখল করসি হসব।  

(৭.৩) উপঅনুসেদ (২) অনুসাসর প্রাি আসবদনপত্র পরবিী কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিায় উপস্থাপন 

করসি হসব। 

(৭.৪) অনুসেদ ৮ এর পতরপন্থী না হসল উপস্থাতপি আসবদন কার্ যতনব যাহী পতরষদ অনুসমাদন করসব 

এবাং সাংতিষ্ট সাংস্থা বা সমাজকমীসক িাতলকাভুক্তু্ক্ত বা আজীবন সদস্য বা পৃষ্ঠসপাষক সদস্য তহসসসব 

অন্তভুক্ত যক্তপূব যক তলতখিিাসব জানাসি হসব। 

(৭.৫) উপঅনুসেদ (৪) অনুসাসর িাতলকাভুক্তক্ত সাংস্থা ফরম……অনুসাসর কার্ যতনব যাহী পতরষদ কর্তযক 

মসনানীি অনতিক ২ (দুই) জন প্রতিতনতির নাম দাতখল করসব। 

 ৮।  সদস্যপদ বাতিল, স্থতগিকরণ, ইিযাতদ।- 

(৮.১) তনম্নবতণ যি কারসণ সদস্যপদ বাতিল হসব, র্ো: 

(ক) মকাসনা সদস্য মৃতুযবরণ করসল; বা 

(খ) মকাসনা উপযুক্ত আদালি কর্তযক অপ্রকৃতিস্থ বসল মঘাতষি হসল; বা 

(গ) তনতিক স্খলনজতনি মকাসনা মফৌজদারী অপরাসি মদাষী সাব্যস্ত হসয় নূযনিম ২ (দুই) 

বছর কারাদসে দতেি হসল; বা 

(ঘ) িাকতর হসি অপসাতরি হসল। 

(৮.২) তনম্নবতণ যি মকাসনা কারণ ঘটসল ব্যতক্তগি শুনানী গ্রহণ কসর কার্ যতনব যাহী পতরষসদর 

তসদ্ধান্তক্রসম সদস্যপদ বাতিল হসব, র্ো: 

(ক) মকাসনা সদস্য মস্বোয় সদস্যপদ িযাসগর জন্য আসবদন করসল; বা 

(খ) মকাসনা সদসস্যর তবরুসদ্ধ সাংগঠসনর স্বাে যতবসরািী তকাংবা সমন্বয় পতরষসদর কম যকাসে 

অাংশগ্রহসণ অনীহা প্রকাশ তকাংবা অসহসর্াতগিা করসল, িদনাসন্ত এগুসলা প্রমাতণি হসল; বা 

(গ) মকাসনা সাংস্থা তিন বছসরর িাঁদা পতরসশাি না করসল; বা 

(ঘ) উপযুক্ত কারণ ব্যিীি মকাসনা সদস্য পরপর ২ (দুই)টি সািারণ সিায় অনুপতস্থি 

োকসল; বা 

(ঙ) মকান সদস্য এই সাংস্থায় িাকুরী গ্রহণ করসল; বা 

(ি) মর্ সাংস্থার প্রতিতনতি তহসসসব সাংতিষ্ট সদস্য সমন্বয় পতরষসদ অন্তভুক্ত যক্ত হসয়সছন ঐ 

সাংস্থার সদস্যপদ বাতিল হসল বা ঐ সাংস্থা তবলুি হসল।    

৯।  বাতিল সদস্য পদ পুনঃলাি করার পদ্ধতি।- 
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(৯.১) িাঁদা অনাদাসয় সদস্যপদ বাতিল হসল বসকয়া িাঁদা পতরসশািপূব যক সদস্যপদ নবায়সনর জন্য 

আসবদন করসি হসব।  

(৯.২) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিায় আসবদন গৃহীি হসল বসকয়াসহ নতুনিাসব বাতষ যক িাঁদা প্রদান 

করসি হসব।  

১০। কাঠাসমা।- সমন্বয় পতরষসদর সাাংগঠতনক কাঠাসমা তনম্নরূসপ তবন্যস্ত হসব, র্ো : 

(ক) সািারণ পতরষদ; এবাং 

(খ) কার্ যতনব যাহী পতরষদ। 

১১। সািারণ পতরষসদর গঠন ও কম যপতরতি।- 

(১১.১) অনুসেদ ৭’এ বতণ যি সদস্যগসণর সমন্বসয় সািারণ পতরষদ গঠিি হসব। 

(১১.২) সািারণ পতরষসদর কম যপতরতি তনম্নরূপ হসব, র্ো: 

(ক) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিাপতি সািারণ পতরষসদর সিাপতির দাতয়ত্ব পালন করসবন; 

(খ) সািারণ পতরষদ সমন্বয় পতরষসদর সব যময় ক্ষমিার অতিকারী হসব; 

(গ) সািারণ পতরষদ সমন্বয় পতরষসদর নীতি তনি যারণী ভূতমকা পালন করসব; 

(ঘ) সািারণ পতরষসদর তনকট কার্ যতনব যাহী পতরষদসক জবাবতদতহ করসি হসব; 

(ঙ) প্রতিষ্ঠাসনর বাতষ যক কম যসূতি গ্রহণ, বাতষ যক বাসজট অনুসমাদন, বাতষ যক আয়-ব্যসয়র তহসাব 

পতরবীক্ষণ ও বাতষ যক প্রতিসবদন অনুসমাদন; 

(ি) কার্ যতনব যাহী কতমটি গঠসনর তনতমি তনব যািসনর ব্যবস্থা গ্রহণ; 

(ছ) সািারণ পতরষসদর তসদ্ধান্ত সমন্বয় পতরষসদর চূড়ান্ত তসদ্ধান্ত বসল গণ্য হসব। 

১২ । কার্ যতনব যাহী পতরষসদর কাঠাসমা।–(১২.১) সমন্বয় পতরষসদর কার্ যতনব যাহী কতমটি ১৫ (পসনর) জন 

সদসস্যর সমন্বসয় গঠিি হসব। 

(১২.২) উপঅনুসেদ (১) এ বতণ যি ১৫ (পসনর) জসনর মসধ্য সািারণ সম্পাদক পদাতিকারবসল ও ৪ 

(িার) জন তনব যাহী সদস্য মসনানয়সনর মাধ্যসম এবাং অবতশষ্ট ১০ (দশ) জন সািারণ পতরষসদর 

সদস্যসদর প্রিযক্ষ মিাসট তনব যাতিি হসব। 

(১২.৩) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর কাঠাসমা তনম্নরূসপ তবন্যস্ত হসব, র্ো: 

(১) সিাপতি- ১ (এক) জন; 

(২) সহসিাপতি-৩ (তিন) জন, িন্মসধ্য নূযনিম একজন নারী; 

(৩) সািারণ সম্পাদক- ১ (এক) জন, পদাতিকারবসল, তর্তন সাংতিষ্ট শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র 

সমাজসসবা অতফসার; 

(৪) যুগ্ম সািারণ সম্পাদক- ১ (এক) জন; 
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(৫) সাাংগঠতনক সম্পাদক- ১ (এক) জন; 

(৬) মকাষাধ্যক্ষ- ১ (এক) জন;              

(৭) প্রিার ও জনসাংসর্াগ তবষয়ক সম্পাদক- ১ (এক) জন; 

(৮) সাতহিয, সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া তবষয়ক সম্পাদক- ১ (এক) জন; 

(৯) তনব যাহী সদস্য- ৫ (পাঁি) জন; িন্মসধ্য,  

ক) মক্ষত্রমি, মজলা পতরষদ বা পাব যিয মজলা পতরষদ, বা উপসজলা পতরষদ বা ইউতনয়ন পতরষসদর 

মিয়ারম্যান বা প্রশাসক বা প্রিান তনব যাহী কম যকিযা কর্তযক মসনানীি ১ (এক) জন তবতশষ্ট সমাজকমী; 

খ) মজলা প্রশাসক কর্তযক মসনানীি স্থানীয় কাতরগরী প্রতশক্ষণ ইনতস্টটিউট তকাংবা কাতরগরী প্রতশক্ষণ 

কসলসজর অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষ ১ (এক)জন;  

গ) মক্ষত্রমি, প্রিান তনব যাহী কম যকিযা বা আঞ্চতলক তনব যাহী কম যকিযা বা মময়র কর্তযক মসনানীি ১ 

(এক) জন; 

ঘ) সাংতিষ্ট তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ কর্তযক মসনানীি ১ (এক) জন উপযুক্ত কম যকিযা তনব যাহী সদস্য হসবন; 

এবাং  

ঙ) অবতশষ্ট ১ (এক) জন মিাসটর মাধ্যসম তনব যাতিি হসবন । কতমটির মমাট সদস্য হসব ১৫ জন। 

১৩। কার্ যতনব যাহী পতরষসদর কম যপতরতি।- 

(1) সদস্যপদ অনুসমাদন, নবায়ন এবাং বাতিসলর তবষসয় তসদ্ধান্ত গ্রহণ; 

(2) কার্ যতনব যাহী কতমটি গঠসনর তনতমি তনি যাতরি সমসয়র তিন মাস পূসব য তনবন্ধনকারী 

কর্তযপক্ষসক তনব যািন কতমশন গঠসনর লসক্ষয অবতহিকরণ ও তনব যািন আসয়াজসন সাংতিষ্ট 

তনব যািন কতমশনসক প্রসয়াজনীয় সহায়িা প্রদান; 

(3) অনুসেদ ৬ এ বতণ যি উসিশ্য পূরণকসল্প উপযুক্ত পতরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

(4) শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রসমর তবতিন্ন কম যসূতি পতরিালনায় পরামশ য প্রদান; 

(5) তবতিন্ন সামাতজক সমস্যা সমািাসনর লসক্ষয প্রসয়াজনীয় কম যসূতি বাস্তবায়ন; 

(6) সরকাতর-মবসরকাতর সমাজসসবামূলক উসদ্যাসগর সমন্বয় সািন; 

(7) সাংগঠসনর বাতষ যক বাসজট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

(8) স্থানীয়িাসব িহতবল সাংগ্রহ ও সম্পদ আহরসণর উসদ্যাগ গ্রহণ এবাং এর সুষ্ঠভুত ব্যবহার 

তনতিিকরণ; 

(9) তনরীক্ষক তনসয়াগ; 

(10) বাতষ যক প্রতিসবদন প্রণয়ন ও প্রকাশ, এসি বাতষ যক আয়-ব্যসয়র তহসাব, কার্ যক্রম ও 

পতরকল্পনার তববরণ সতন্নতবষ্ট হসব; 

(11) বছসর নূযনিম ৪ (িার) টি সিা অনুষ্ঠান। 



  

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৮    পৃষ্ঠা ১০3 এর  54 

 

১৪। কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সদস্যগসণর দাতয়ত্ব।–  

(১৪.১) সিাপতি তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক) তিতন সমন্বয় পতরষসদর সকল প্রকার সিায় সিাপতিত্ব করসবন।  

(খ) গঠনিসন্ত্র বতণ যি উসিশ্য পূরণকসল্প কার্ যতনব যাহী পতরষদসক পতরিালনা করসবন। 

(গ) এই নীতিমালা ও গঠনিন্ত্র অনুসাসর সমন্বয় পতরষদ পতরিালনাসহ অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করসবন।  

(ঘ) মকাসনা তসদ্ধান্ত গ্রহসণর প্রসয়াজসন সমান সাংখ্যক মিাসটর মক্ষসত্র সিাপতি কাতস্টাং মিাট তদসি 

পারসবন। 

(ঙ) কার্ যতববরণীসি স্বাক্ষর করসবন। 

(১৪.২) সহসিাপতি তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক) মিাসটর তিতিসি সহসিাপতিগসণর মজযষ্ঠিা তনি যাতরি হসব। 

(খ) সিাপতির অনুপতস্থতিসি মজযষ্ঠিার ক্রমানুসাসর সহসিাপতি, সিাপতির দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

(গ) তবতিন্ন উপকতমটিসি আহ্বায়ক তহসসসব দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

(ঘ) কার্ যতনব যাহী পতরষদ কর্তযক অতপ যি অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

(১৪.৩) সািারণ সম্পাদক তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক) সািারণ সম্পাদক প্রতিষ্ঠাসনর প্রিান কার্ যতনব যাহী তহসসসব পতরষসদর পসক্ষ, তবিাগীয় 

সম্পাদকগসণর সহসর্াতগিায় গঠনিন্ত্র মমািাসবক র্াবিীয় কার্ যাবলী পতরিালনা ও তনয়ন্ত্রণ করসবন।  

(খ) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর পসক্ষ সকল সদস্যবৃসন্দর সসে মর্াগাসর্াগ, সিার আসয়াজন, সিার 

কার্ যতববরণী তলতপবদ্ধকরণ ও তবতিন্নমুখী কার্ যাবলীর সমন্বয় সািন করসবন।  

(গ) বাতষ যক প্রতিসবদন প্রণয়ন ও উপস্থাপন, আয়-ব্যসয়র তহসাব সাংরক্ষণ এবাং নীতিমালার অনুসেদ 

১৩ অনুসাসর তহসাব রক্ষণ ও তনরীক্ষাকরসণর ব্যবস্থা করসবন। 

(ঘ) নীতিমালার অনুসেদ ১১ অনুসাসর সমন্বয় পতরষসদর িহতবল পতরিালনা করসবন। 

(ঙ) র্াবিীয় টাকা পয়সা সমন্বয় পতরষসদর নাসম সািারণ সম্পাদক সাংগ্রহ করসবন এবাং 

িাৎক্ষতণকিাসব সমন্বয় পতরষসদর সাংতিষ্ট ব্যাাংক তহসাসব জমা করার ব্যবস্থা করসবন। 

(ি) র্াবিীয় নতে-পত্র ও সম্পসদর রক্ষণাসবক্ষণ করসবন। 

(১৪.৪) যুগ্ম-সািারণ সম্পাদক তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক) সমন্বয় পতরষসদর উসিশ্য পূরণকসল্প সািারণ সম্পাদকসক সকল কাসজ সহসর্াতগিা করসবন। 

(খ) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর তসদ্ধান্তক্রসম অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

(১৪.৫) মকাষাধ্যক্ষ তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 
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(ক) সমন্বয় পতরষসদর িহতবল সাংগ্রসহ প্রসয়াজনীয় উসদ্যাগ গ্রহণ করসবন। 

(খ) আয়-ব্যসয়র তহসাব সাংরক্ষণ এবাং নীতিমালার অনুসেদ ১৩ অনুসাসর তহসাব রক্ষণ ও 

তনরীক্ষাকরসণ সািারণ সম্পাদকসক প্রসয়াজনীয় সহসর্াতগিা করসবন। 

(গ) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর তসদ্ধান্তক্রসম অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

(১৪.৬) প্রিার ও জনসাংসর্াগ তবষয়ক সম্পাদক তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক) সমন্বয় পতরষসদর কার্ যক্রম প্রিাসরর লসক্ষয পদসক্ষপ গ্রহণ করসবন। 

(খ) সিার মনাটিশ ও কার্ যতববরণী কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সদস্যসদর তনকট মপ্ররণসহ অবতহি করসবন। 

(গ) সমন্বয় পতরষদ এবাং সামাতজক গসবষণামূলক তবতিন্ন পুস্তক, সামতয়কী, তলফসলট, মপাস্টার, 

হযান্ডতবল, ব্রতশয়র, কযাসলন্ডার, ডাসয়তর, মনাটবুক, অতফতসয়াল প্যাড, তডসরটতর, ডকুসমন্টাতর, শট য 

তফল্ম, ইিযাতদ প্রিার করসবন। 

(ঘ) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর তসদ্ধান্তক্রসম অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করসবন। 

(১৪.৭) সাতহিয, সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া তবষয়ক সম্পাদক তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক) সমন্বয় পতরষদ এবাং সামাতজক গসবষণামূলক তবতিন্ন পুস্তক, সামতয়কী, তলফসলট, মপাস্টার, 

হযান্ডতবল, ব্রতশয়র, কযাসলোর, ডাসয়তর, মনাটবুক, অতফতসয়াল প্যাড, তডসরটতর, ইিযাতদ প্রকাসশর 

লসক্ষয খসড়া তিতরসহ প্রকাসশর ব্যবস্থা করসবন। 

(খ) তবতিন্ন কম যসূতিসি সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আসয়াজসনর লসক্ষয বাসজট তিতরসহ র্াবিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করসবন। 

(গ) ডকুসমন্টাতর, শট য তফল্ম, গীতিনাট্য, পেনাটক ইিযাতদ তিতর করসবন। 

(ঘ) তবতিন্ন কম যসূতিসি ক্রীড়া অনুষ্ঠান আসয়াজসনর লসক্ষয বাসজট তিতরসহ র্াবিীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করসবন। 

(ঙ) কার্ যতনব যাহী পতরষদ কর্তযক অতপ যি অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করসবন।  

(১৪.৮) তনব যাহী সদস্যবৃন্দ তনম্নবতণ যি দাতয়ত্ব পালন করসবন, র্ো: 

(ক) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিায় গঠিি তবতিন্ন কতমটিসি সদস্য তহসসসব অন্তভুক্ত যক্ত হসবন এবাং িাহার 

ওপর অতপ যি দাতয়ত্ব র্োর্েিাসব পালন করসবন। 

(খ) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সম্পাদকীয় পদসমূসহর ওপর অতপ যি দাতয়ত্ব পালসন সহায়িা করসবন। 

(গ) কার্ যতনব যাহী পতরষদ কর্তযক অতপ যি অন্যান্য দাতয়ত্ব পালন করসবন।  

১৫। সমন্বয় পতরষসদর মময়াদ, তনব যািন কতমশন গঠন ও তনব যািন পদ্ধতি।– 

(১৫.১) প্রতি তিন বছর পর পর কার্ যতনব যাহী পতরষসদর তনব যািন অনুতষ্ঠি হসব। 
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(১৫.২) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর মময়াদ মশষ হবার ৩ (তিন) মাস পূসব য সািারণ সম্পাদক সমন্বয় 

পতরষসদর তনব যািন সম্পসন্নর লসক্ষয তনব যািন কতমশন গঠসনর জন্য তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষসক  অনুসরাি 

পত্র প্রদান করসবন। মস অনুর্ায়ী তনবতন্ধকরণ কর্তযপক্ষ প্রেম মশ্রতণর একজন কম যকিযার মনর্তসত্ব 

অনতিক ৩ (তিন) সদস্য তবতশষ্ট তনব যািন কতমশন গঠন করসব।  

(১৫.৩) তনব যািন কতমশন গঠসনর ৩তদসনর মসে সািারণ সম্পাদক, সমন্বয় পতরষসদর চূড়ান্ত 

সদস্য িাতলকা তনব যািন কতমশসনর তনকট হস্তান্তর করসবন। শিয োসক মর্, সমন্বয় পতরষসদর 

অনুসমাদনক্রসম সািারণ সম্পাদক, সমন্বয় পতরষসদর চূড়ান্ত সদস্য িাতলকা  তনব যািন কতমশন গঠসনর 

পূসব য প্রকাশ করসবন এবং উক্ত িাতলকার ২ কতপ তনবন্ধীকরণ কর্তযপসক্ষর তনকট মপ্ররণ করসবন। 

তনব যািন কতমশন তনব যািনী িফতসল ও আিরণতবতি প্রণয়ন ও প্রকাশ করসব। সািারণ সম্পাদক কর্তযক 

প্রকাতশি/সপ্রতরি চূড়ান্ত সদস্য িাতলকা তনব যািন কতমশন খসড়া মিাটার িাতলকা তহসসসব গণ্য কসর 

প্রকাশ করসব। 

(১৫.৪) থকাসনা সদসস্যর নাম চূড়ান্ত মিাটার িাতলকায় অন্তভুক্ত যক্ত না হসল তিতন কার্ যতনব যাহী 

পতরষসদর তনব যািসন প্রতিদ্বতিিা করসি পারসবন না। 

(১৫.৫) একই ব্যতক্ত একই পসদ পরপর ২ মময়াসদ সমন্বয় পতরষসদর মকাসনা পসদ দাতয়ত্ব পালন 

করসল পরবিীসি ঐ পসদ তনব যািসন প্রতিদ্বতিিা করসি পারসবন না।  

(১৫.৬) িফতসল মঘাষণার পর স্বয়াংতক্রয়িাসব কার্ যতনব যাহী পতরষসদর আতে যক ক্ষমিা রতহি হসব 

িসব স্বািাতবক কার্ যক্রম তনি যাতরি সময় পর্ যন্ত বহাল োকসব। 

 (১৫.৭) খসড়া ও চূড়ান্ত মিাটার িাতলকা শহর সমাজসসবা কার্ যালসয়র মনাটিশসবাড যসহ 

ডাকসর্াসগ মপ্ররসণর মাধ্যসম প্রিার করবার ব্যবস্থা করসি হসব। 

(১৫.৮) তনব যািসন অাংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বিীসদর মসনানয়ন তফ ও জামানি কার্ যতনব যাহী পতরষদ 

তনি যারণ করসব। 

(১৫.৯) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর তনব যািসনর মগাপনীয়িা রক্ষাসে য মগাপন ব্যালসটর মাধ্যসম মিাট 

গৃহীি হসব । 

(১৫.১০) তনব যািসন মকাসনা পসদ দুই প্রতিদ্বিী প্রােী সমসাংখ্যক মিাট মপসল লটারীর মাধ্যসম 

তপ্রসাইতডাং অতফসার িার তনষ্পতি করসবন। 

(১৫.১১) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর মময়াদ সমাপনাসন্ত তনি যাতরি সমসয়র মসধ্য তনব যািন সম্পন্ন করা 

সম্ভব না হসল তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ পরবিী ৩মাসসর জন্য অনতিক ৩সদস্য (১ম থেতণর কম যকিযার 

সমন্বসয়) তবতশষ্ঠ আহবায়ক কতমটি গঠন করসব। এরপরও তনব যািন সম্ভব না হসল তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ 

সাতব যক তবসবিনায় মর্ৌতক্তক সময় বৃতদ্ধ করসি পারসব। 

(১৫.১২) তনব যািন কতমশন সাংতিষ্ট র্াবিীয় অতিসর্াগ, প্রসয়াজনীয় শুনানী গ্রহণ কসর তনষ্পতি 

করসব। 

(১৫.১৩) তনব যািন কতমশন কর্তযক গৃহীি তসদ্ধান্তই চূড়ান্ত বসল গণ্য হসব। 
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(১৫.১৪) নবতনব যাতিি কার্ যতনব যাহী পতরষদ, তনব যািসনর ফলাফল মঘাষণার পর ৭ (সাি) তদসনর 

কার্ যতদবসসর মসধ্য দাতয়ত্বিার গ্রহণ করসবন এবাং তবদায়ী কার্ যতনব যাহী পতরষদ উক্ত সময়সীমার মসধ্য 

দাতয়ত্বিার হস্তান্তর করসি বাধ্য োকসবন। 

১৬। আতে যক বছর।-  

সমন্বয় পতরষসদর আতে যক বছর ইাংসরতজ পতিকা বছর তহসসসব গণ্য হসব।  

১৭। সমন্বয় পতরষসদর সিা।- 

(১৭.১) এই অনুসেসদর তবিানাবতল সাসপসক্ষ, এই গঠনিসন্ত্রর অিীন গঠিি সমন্বয় পতরষদ এর 

সিার কার্ যপদ্ধতি তনি যারণ করসি পারসব। 

(১৭.২) প্রতি বছসর সািারণ পতরষসদর নূযনিম একটি সিা, প্রতি বছসর কার্ যতনব যাহী পতরষসদর 

নূযনিম িারটি সিা, অনুতষ্ঠি হইসব। 

(১৭.৩) সমন্বয় পতরষসদর সিা সািারণ সম্পাদসকর পরামশ যক্রসম সিাপতি কর্তযক তনি যাতরি স্থান 

ও সমসয় অনুতষ্ঠি হসব এবাং সািারণ সম্পাদক সিার মনাটিশ ইসুয করসবন ও সাংতিষ্ট সবাইসক 

অবতহি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করসবন। 

(১৭.৪) সিাপতি সমন্বয় পতরষসদর সকল সিায় সিাপতিত্ব করসবন, িার অনুপতস্থতিসি অনুসেদ 

১৪ এর উপঅনুসেদ (২) এর দফা (ক) অনুসাসর মজযষ্ঠ সহসিাপতি, তিতন অনুপতস্থি োকসল 

মজযষ্ঠিার ক্রমানুসাসর অন্য সহসিাপতি এবাং িার অনুপতস্থতিসি অনুসেদ ১৫ এর উপঅনুসেদ (৩) 

এর দফা (ঝ) অনুসাসর মকাসনা সদস্য সিাপতিত্ব করসবন। 

(১৭.৫) সমন্বয় পতরষসদর সিায় মকারাসমর জন্য এগুসলার মমাট সদস্য সাংখ্যার নূযনিম ১/২ (দুই 

িাসগর এক িাগ) (অতিকাাংশ) সদসস্যর উপতস্থতির প্রসয়াজন হসব : 

িসব শিয োসক মর্, পতরষসদর মকাসনা সিা মকারাসমর অিাসব তনি যাতরি িাতরসখ অনুতষ্ঠি না 

হসল পরবিী সিাটি মূলিবী সিা তহসসসব অতিতহি হসব এবাং উক্ত সিায় মকারাসমর প্রসয়াজন হসব 

না: 

আরও শিয োসক মর্, পরবিী সিার িাতরখ কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সকল সদস্যসক 

ডাকসর্াসগ মনাটিশ মপ্ররণ কসর জানাসি হসব। 

(১৭.৬) পতরষসদর সিায় সািারণিাসব ঐকমসিযর তিতিসি তসদ্ধান্ত গ্রহণ করসি হসব, িসব 

মকাসনা তবষসয় তদ্বমি মদখা তদসল উপতস্থি সদস্যসদর সাংখ্যাগতরষ্ঠ মিাসটর তিতিসি তসদ্ধান্ত গৃহীি 

হসব। 

(১৭.৭) মিাট গ্রহসণর মক্ষসত্র প্রসিযক সদসস্যর একটি কসর মিাটাতিকার োকসব এবাং মিাসট 

সমিার মক্ষসত্র সিায় সিাপতিত্বকারী ব্যতক্তর তদ্বিীয় বা তনণ যায়ক মিাট প্রদাসনর ক্ষমিা োকসব। 
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(১৭.৮) পতরষদ এগুসলার সিার মকাসনা আসলািয তবষসয় তসদ্ধান্ত গ্রহসণর সুতবিাসে য মকাসনা 

তবসশষজ্ঞ বা ওয়াসকবহাল মকাসনা ব্যতক্তসক মিামি বা বক্তব্য প্রদাসনর জন্য আমন্ত্রণ জানাসি 

পারসব, িসব উক্ত আমতন্ত্রি ব্যতক্তর মকাসনা মিাটাতিকার োকসব না। 

(১৭.৯) জরুরী সািারণ সিা নূযনিম ৭ (সাি) তদসনর এবাং অতি জরুরী সািারণ সিা নূযনিম ৩ 

(তিন) তদসনর মনাটিসশ অনুতষ্ঠি হসব। 

(১৭.১০) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর জরুরী সিা নূযনিম ২৪ (িতিশ) ঘন্টার মনাটিসশ অনুতষ্ঠি হসব। 

(১৭.১১) সািারণ পতরষসদর মর্ মকাসনা সদস্য ১/৫ (অাংশ) সদসস্যর সতহ সম্বতলি আসবদন 

তলতখিিাসব ১৫ (পসনর) তদসনর মনাটিসশ সিাপতি বা সািারণ সম্পাদকসক প্রদানপূব যক সিা আহবান 

করার জন্য অনুসরাি জানাসি পারসবন।  

(১৭.১২) উপঅনুসেদ (১১) অনুসাসর সিাপতি বা সািারণ সম্পাদক উক্ত মনাটিশ প্রাতির ২১ 

(একুশ) তদসনর মসধ্য উতল্লতখি আসলািযসূতি অনুর্ায়ী িলবী সিা আহ্বান করসি ব্যে য হসল সািারণ 

পতরষসদর সদস্যগণ সিা আহ্বান কসর সিা অনুষ্ঠাসনর ব্যবস্থা করসি পারসবন এবাং এরূপসক্ষসত্র উক্ত 

পতরষসদর ২/৩ (দুই র্তিীয়াাংশ) সদসস্যর তসদ্ধান্ত চূড়ান্ত বসল গৃহীি হসব: 

িসব শিয োসক মর্, মনাটিসশ বতণ যি আসলািযসূতি ছাড়া অন্য মকাসনা তবষসয় আসলািনা বা তসদ্ধান্ত 

গ্রহণ করা র্াসব না।  

১৮। কার্ যতনব যাহী পতরষসদর তবরুসদ্ধ অনাস্থা পদ্ধতি।-  

(১৮.১) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর মকাসনা সদসস্যর তবরুসদ্ধ সমন্বয় পতরষসদর লক্ষয ও উসিসশ্যর 

পতরপন্থী কাসজর অতিসর্াগ উত্থাতপি হসল কার্ যতনব যাহী পতরষদ প্রসয়াজনীয় িদন্ত অনুষ্ঠানপূব যক সাংতিষ্ট 

সদসস্যর তবরুসদ্ধ অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করসি পারসব। 

(১৮.২)  উত্থাতপি অনাস্থা প্রস্তাব কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিায় উপতস্থি দুই র্তিীয়াাংশ সদসস্যর 

মিাসট গৃহীি হসল অনুসেদ ২২ এর তবিানমসি সাংতিষ্ট পসদর শূন্যিা পূরণ হসব।   

(১৮.৩) কার্ যতনব যাহী পতরষদ সমন্বয় পতরষসদর লক্ষয ও উসিসশ্যর পতরপন্থী কাজ করসল সািারণ 

সদস্যসদর দুই র্তিীয়াাংশ সদসস্যর স্বাক্ষসর সিাপতি বা সািারণ সম্পাদসকর তনকট সািারণ সিা 

আহ্বাসনর জন্য তলতখিিাসব আসবদন করসি পারসব।  

(১৮.৪) সিাপতি ১৫ (পসনর) তদসনর মসধ্য সািারণ সিা আহ্বাসন ব্যে য হসল দুই র্তিীয়াাংশ সদস্য 

উপতস্থি হসয় তনসজসদর মসধ্য একজনসক সিাপতি কসর সিা পতরিালনা করসবন, র্া িলবীসিা নাসম 

অতিতহি হসব।  

(১৮.৫) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর তবরুসদ্ধ অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীি হসল কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সদস্য 

তছসলন না এমন ৫ (পাঁি) জন সদসস্যর সমন্বসয় একজন সিাপতি, একজন সহসিাপতি, একজন 

সািারণ সম্পাদক ও দুইজন সদস্য সমন্বসয় একটি িত্ত্বাবিায়ক পতরষদ গঠন করসি পারসব এবাং উক্ত 

িত্ত্বাবিায়ক পতরষদ কার্ যতনব যাহী পতরষসদর ন্যায় সমুদয় ক্ষমিা প্রসয়াগ করসি পারসব। 
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(১৮.৬) িত্ত্বাবিায়ক পতরষদ, পুরািন পতরষসদর তনকট মেসক ক্ষমিা গ্রহণপূব যক অনুসেদ ১৫ 

অনুসাসর ৯০ (নিই) তদসনর মসধ্য তনব যািন সম্পন্ন কসর তনব যাতিি পতরষসদর তনকট ক্ষমিা হস্তান্তর 

করসবন। 

(১৮.৭) অনুসেদ (৬) অনুসাসর উক্ত সমসয়র মসধ্য তনব যািন করা সম্ভব না হসল তনবন্ধীকরণ 

কর্তযপসক্ষর অনুসমাদনক্রসম সাংতিষ্ট সমাজসসবা কম যকিযা পরবিী পদসক্ষপ গ্রহণ করসবন।  

১৯। পদিযাগ।–(১৯.১) সািারণ পতরষসদর মকাসনা সদস্য অেবা কার্ যতনব যাহী পতরষসদর মকাসনা সদস্য 

পদিযাগ করসি িাইসল সাংস্থার সিাপতির তনকট পদিযাগ পত্র দাতখল করসি হসব।  

(১৯.২) উপঅনুসেদ (১) অনুসাসর দাতখলকৃি পদিযাগপত্র কার্ যতনব যাহী পতরষসদর পরবিী সিায় 

উপস্থাপন করসি হসব। 

(১৯.৩) উপঅনুসেদ (২)’এ বতণ যি সিায় পদিযাগপত্র গৃতহি হসল অনুসেদ ২০ অনুসাসর শূন্যপদ পূরণ 

করসি হসব।  

(১৯.৪) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর ২/৩ (দুই র্তিীয়াাংশ) সদস্য একসর্াসগ পদিযাগ করসল কার্ যতনব যাহী 

পতরষদ বাতিল বসল গণ্য হসব।  

(১৯.৫) উপঅনুসেদ (৪)’এ বতণ যি পতরতস্থতিসি অনুসেদ ১৫ অনুসাসর তনব যািন অনুষ্ঠাসনর লসক্ষয 

তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করসবন।  

২০। কার্ যতনব যাহী পতরষসদর শূন্য পদ পূরণ।- 

(২০.১) কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিাপতির পদ শূন্য হসল অনুসেদ ১৪ এর উপঅনুসেদ (২) এর 

দফা (খ) অনুসাসর পূরণ হসব। 

(২০.২)   কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিাপতি ব্যিীি মকাসনা সহসিাপতি, যুগ্ম সািারণ সম্পাদক, 

বা, অন্য মকাসনা সম্পাদকীয় পদ শূন্য হসল পরবিী তনব যািন পর্ যন্ত, অনুসেদ ১২ এর উপঅনুসেদ (৩) 

এর দফা (ঝ)’এ বতণ যি ক্রমানুসাসর কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সদস্যগসণর মধ্য মেসক এবাং কার্ যতনব যাহী 

পতরষসদর মকাসনা সদস্যপদ শূন্য হসল কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিায় উপতস্থি দুই র্তিীয়াাংশ সদসস্যর 

মিাসট গৃহীি তসদ্ধান্তক্রসম সািারণ সদস্যগসণর মধ্য হসি মকা-অপ্ট কসর পূরণ করা র্াসব। 

২১। সমন্বয় পতরষসদর িহতবল।—  

(২১.১) সমন্বয় পতরষসদর িহতবল তনম্নবতণ যি তশসরানাসম িফতসলভুক্তক্ত ব্যাাংক তহসাব’এ পতরিাতলি 

হসব, র্ো :— 

(ক) সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, …….. (সাংতিষ্ট ইউতনসটর নাম);  

(খ) দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, …….. (সাংতিষ্ট ইউতনসটর নাম); 

(গ) ........…(আয়বি যক কম যসূতি/প্রকসল্পর নাম), শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, …….. (সাংতিষ্ট 

ইউতনসটর নাম)। 

(২১.২) উপঅনুসেদ (১) এর দফা (ক) এ তনম্নবতণ যি অে য জমা হসব, র্ো: 
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(ক)  বাাংলাসদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পতরষদ মেসক প্রদি অনুদান; 

(খ) সমন্বয় পতরষসদর সদস্য ও মর্ মকাসনা ব্যতক্ত কর্তযক প্রদি িাঁদা, এককালীন দান বা অনুদান এবাং 

স্থাবর-অস্থাবর সম্পতি; 

(গ) সরকার কর্তযক প্রদি এককালীন দান বা অনুদান;  

(ঘ) সরকার কর্তযক প্রদি অে য; 

(ঙ) স্থানীয় কর্তযপক্ষ কর্তযক প্রদি দান ও অনুদান; 

(ি) তবতিন্ন অে যলগ্নীকারী বা বাতণতজযক প্রতিষ্ঠাসনর আতে যক সহায়িা; 

(ছ) লটাতর (সরকাসরর অনুসমাদন সাসপসক্ষ); 

(জ) প্রবাসীসদর আতে যক সহায়িা; 

(ঝ) সরকার অনুসমাতদি তবসদশী উন্নয়ন সহসর্াগী সাংস্থার অনুদান (গ্রযান্টস); 

(ঞ) সরকার অনুসমাতদি মদশী-তবসদশী উৎস হইসি প্রাি অে য;  

(ট) সরকার অনুসমাতদি অন্য মকাসনা উৎস হইসি প্রাি অে য; এবাং 

(ঠ) উক্তরূসপ জমাকৃি অে য হইসি প্রাি লিযাাংশ। 

(২১.৩) উপঅনুসেদ ২১.১ এর দফা (ক)’এ বতণ যি তহসাব ব্যিীি দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কম যসূতি 

মেসক প্রাি আয়, র্ো:  ফরম তবক্রয়বাবদ অে য, িতিয তফ, অন্যান্য তফ উপঅনুসেদ (২১.১) এর দফা 

(খ)’এ বতণ যি ব্যাাংক তহসাসব জমা হসব। 

(২১.৪) তনতদ যষ্ট প্রকল্প বা কম যসূতির অনুকূসল প্রদি সরকাতর-মবসরকাতর দান, অনুদান অেবা সরকার 

বা অন্য মকাসনা ব্যতক্ত বা সাংস্থা কর্তযক প্রদি মকাসনা অে য বা বরাি সাংতিষ্ট প্রকল্প বা কম যসূতির নাসম 

উপঅনুসেদ (২১.১) এর দফা (গ)’এ বতণ যি ব্যাাংক তহসাসব জমা হসব। 

২২। সমন্বয় পতরষসদর আতে যক ব্যবস্থাপনা ।– 

(২২.১) সমন্বয় পতরষসদর সিাপতি, সািারণ সম্পাদক ও মকাষাধ্যক্ষ’এর মর্ৌে স্বাক্ষসর অনুসেদ 

১০ এ বতণ যি সকল িহতবল পতরিাতলি হসব; 

িসব শিয োসক মর্, সিাপতি/মকাষাধ্যক্ষ এবাং সািারণ সম্পাদসকর মর্ৌে স্বাক্ষসর ব্যাাংক তহসাব 

পতরিালনাসহ অে য উসিাতলি হসব। 

 (২২.২) সমন্বয় পতরষসদর তবলসমূহ নতেসর্াসগ তবস্তাতরি উপস্থাপনক্রসম সিাপতি কর্তযক 

অনুসমাতদি হওয়ার পসর সািারণ সম্পাদক তবসল স্বাক্ষরসহ তবলটি পতরসশাি করসি পারসবন; 

(২২.৩) িসব সকল ব্যয় ও ক্রসয়র মক্ষসত্র সব যসশষ জাতরকৃি আতে যক তবতি-তবিান এবাং তপতপএ 

২০০৬ ও তপতপআর ২০০৮ অনুসরণপূব যক র্াবিীয় ক্রয় ও তবল পতরসশাি করসি হসব; 
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িসব শিয োসক মর্, এই নীতিমালায় বতণ যি লক্ষয ব্যিীি অন্য মকাসনা উসিসশ্য অে য ব্যয় করা 

র্াসব না।  

(২২.৪) সািারণ সম্পাদক নগদ ১০,০০০/-(দশ হাজার) টাকা হাসি রাখাসহ ২৫,০০০/- (পঁতিশ 

হাজার) টাকা পর্ যন্ত খরি করসি পারসবন; 

(২২.৫) ৫ (পাঁি) লক্ষ টাকার ঊসবয ব্যসয়র মক্ষসত্র তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ এবাং ১০ (দশ) লক্ষ 

টাকার ঊসবয ব্যসয়র মক্ষসত্র সাংতিষ্ট পতরিালসকর পূব যঅনুসমাদন গ্রহণ করসি হসব; 

িসব শিয োসক মর্, উক্তরূপ ব্যসয়র মক্ষসত্র তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ কর্তযক মসনানীি একজন 

সমাজসসবা অতফসার, সমন্বয় পতরষসদর একজন সদস্য এবাং সািারণ সম্পাদসকর সমন্বসয় গঠিি 

কতমটি কর্তযক ক্রয় প্রতক্রয়া সম্পাদন করসি হসব।  

(২২.৬) সকল খরি পরবিী কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিায় অনুসমাতদি হসি হসব; 

     (২২.৭) সমন্বয় পতরষসদর মূল িহতবসলর অে য অগ্রাতিকারতিতিসি আয়-বি যক কম যসূতি 

পতরিালনার লসক্ষয ব্যয় করা র্াসব;   

     (২২.৮) তনতদ যষ্ট খািতিতিক আয় মেসক খািতিতিক কম যকিযা/কম যিারীসদর মবিন িািাতদ প্রদান 

করসি হসব; 

িসব শিয োসক মর্, তনতদ যষ্ট মকাসনা খাসির িহতবল অপর্ যাি হসল কার্ যতনব যাহী পতরষসদর তসদ্ধান্তক্রসম 

সমন্বয় পতরষসদর মূল িহতবল বা অন্যসকাসনা খাি মেসক সাংতিষ্ট কম যকিযা-কম যিারীসদর মবিন-

িািাতদ পতরসশাি করা র্াসব। র্া পরবিীসি সমন্বয়সর্াগ্য হসব। 

(২২.৯) সমন্বয় পতরষসদর িহতবল, দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ িহতবল বা মকাসনা আয়-বি যক িহতবসলর 

অে য এই গঠনিসন্ত্র বতণ যি উসিশ্য পূরণ তকাংবা সাংতিষ্ট কম যকিযা-কম যিারীসদর মবিন-িািাতদ পতরসশাি 

ব্যিীি অন্যসকাসনা প্রসয়াজসন ব্যয় করা র্াসব না; 

 (২২.১০) প্রতি মাসসর আয়-ব্যসয়র তহসাব প্রতিসবদন পরবিী মাসসর ১০ িাতরসখর মসধ্য এবাং 

অে যবছর মশসষ বাতষ যক আয়-ব্যসয়র তহসাব প্রতিসবদন ….. ফরম অনুসাসর ৩১ জুলাই এর মসধ্য 

মপ্ররণ করসি হসব। 

২৩। তহসাবরক্ষণ ও তহসাব পরীক্ষা-তনরীক্ষা।— 

(২৩.১) সমন্বয় পতরষসদর সঠিক তহসাবপত্র এবাং সাংতিষ্ট অন্যান্য নতে সাংরক্ষণ করসি হসব এবাং 

সমন্বয় পতরষসদর আয়-ব্যয়সহ বাৎসতরক তহসাব তববরণী প্রস্তুি করসি হসব। প্রতিবছর ৩০মশ জুসনর 

মসধ্য িলতি বছসরর আয়-ব্যসয়র তহসাব তববরণী ও কার্ যক্রসমর অগ্রগতি প্রতিসবদন ও পরবিী বছসরর 

বাসজট শহর সমাজসসবা কম যকিযা কর্তযক সািারণ সিায় উপস্থাপনক্রসম এগুসলার অনুসমাদন গ্রহণ 

করসি হসব।  

(২৩.২) সমন্বয় পতরষসদর তহসাবপত্র তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ কর্তযক তনি যাতরি সমসয়র ব্যবিাসন িার 

কর্তযক মসনানীি কম যকিযার মাধ্যসম পরীতক্ষি হসব এবাং তহসাব পরীক্ষা বাবদ সম্মানীসহ সকল ব্যয় 

সমন্বয় পতরষদ কর্তযক পতরসশাতিি হসব: 
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িসব শিয োসক মর্, তহসাব পরীক্ষা প্রতিসবদন তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ এবাং অতিদফিসরর সাংতিষ্ট 

শাখায় মপ্ররণ করসি হসব। 

(২৩.৩) বাৎসতরক ১৫ (পসনর) লক্ষ টাকার ঊসবয আয়-ব্যসয়র মক্ষসত্র সরকার অনুসমাতদি িাট যাড য 

একাউন্টস ফাম য কর্তযক তনরীতক্ষি হসব। 

২৪। কম যকিযা ও কম যিারী তনসয়াগ।– সমন্বয় পতরষসদর কম যকাে পতরিালনার প্রসয়াজসন কম যকিযা-

কম যিারী তনসয়াসগর মক্ষসত্র তনবন্ধীকরণ কর্তযপসক্ষর অসনুসমাদনক্রসম নীতিমালায় বতণ যি তনসয়াগ 

সাংক্রান্ত শিযাবলী অনুসরণ করসি হসব। 

২৫। গঠনিন্ত্র সাংসশািন পদ্ধতি।- 

এই গঠনিন্ত্র সাংসশািন, সাংসর্াজন, পতরবি যন ও পতরবিযন করার প্রসয়াজনীয়িা মদখা তদসল নীতিমালা 

এবাং এিৎসাংক্রান্ত আইন ও তবতির সাসে সামিস্য মরসখ সািারণ সিায় উপতস্থি সদস্যসদর ২/৩ (দুই 

র্তিীয়াাংশ) সদসস্যর মিাসট সাংসশািন করসি পারসব। 

িসব শিয োসক মর্, তনবন্ধীকরণ কর্তযপসক্ষর অনুসমাদন ব্যিীি মকাসনা সাংসশািনীই কার্ যকর হসব না। 

২৬। তবলুতি।- 

মকাসনা সমসয় মকাসনা কারসণ এই সমন্বয় পতরষসদর প্রসয়াজনীয়িা না োকসল বা তবলুতির 

প্রসয়াজনীয়িা মদখা তদসল সািারণ সিায় তিন িতুে যাাংশ সদসস্যর মিাসট তবলুি করা র্াসব মসসক্ষসত্র 

এর র্াবিীয় সম্পদ তনবন্ধীকরণ কর্তযপসক্ষর অনুকূসল জমা হসব। তনবন্ধীকরণ কর্তযপক্ষ উক্ত সম্পদ 

মর্সকান কল্যাণমূলক কম যকাসে ব্যবহার এবাং প্রসর্াজয মক্ষসত্র অনুরূপ মস্বোসসবী সাংস্থাসক প্রদান 

করসি পারসব। 

২৭। তনসদ যতশকা প্রণয়ন।- 

এই গঠনিসন্ত্র বতণ যি লক্ষযপূরণকসল্প কার্ যতনব যাহী পতরষদ, তনসদ যতশকা প্রণয়ন করসি পারসব। 

২৮। অস্পষ্টিা দূরীকরণ।- 

এই গঠনিসন্ত্রর মকাসনা তবিান কার্ যকর করবার মক্ষসত্র মকাসনা অস্পষ্টিা মদখা তদসল কার্ যতনব যাহী 

পতরষদ এই গঠনিসন্ত্রর তবিানাবতলর সাসে সেতিপূণ য হওয়া সাসপসক্ষ, উক্তরূপ অস্পষ্টিা দূর করসি 

পারসব। 

২৯। গঠনিসন্ত্রর ইাংসরতজ অনুবাদ প্রকাশ।– 

এই গঠনিন্ত্র প্রবিযসনর পর কার্ যতনব যাহী পতরষদ, এই গঠনিসন্ত্রর বাাংলা পাসঠর ইাংসরতজসি অনূতদি 

একটি তনিযরসর্াগ্য পাঠ প্রকাশ করসি পারসব; 

িসব শিয োসক মর্, তনবন্ধীকরণ কর্তযপসক্ষর অনুসমাদন ব্যিীি উক্ত গঠনিন্ত্র কার্ যকর হসব না। 

আরও শিয োসক মর্, বাাংলা পাঠ ও ইাংসরতজ পাসঠর মসধ্য তবসরাসির মক্ষসত্র বাাংলা পাঠ প্রািান্য 

পাসব। 

৩০। রতহিকরণ ও মহফাজি।– 
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(৩০.১) এই গঠনিন্ত্র প্রবিযসনর সসে সসে ইিঃপূসব য কার্ যকর গঠনিন্ত্র রতহি হসব। 

(৩০.২) উপঅনুসেদ (১) এর অিীন রতহি হওয়া সসত্ত্বও, উক্ত রতহি গঠনিসন্ত্রর অিীনকৃি সকল 

কাজকম য বা গৃহীি ব্যবস্থা এই গঠনিসন্ত্রর অিীনকৃি বা গৃহীি হসয়সছ বসল গণ্য হসব এবাং এই 

গঠনিন্ত্র কার্ যকর হবার িাতরসখ অতনষ্পন্ন কার্ যাতদ, এই গঠনিসন্ত্রর অিীন তনষ্পন্ন করসি হসব। 

(পরররিষ্ট-খ) 

 

৮০ টি কার্ যালয়ের যর্াগায়র্ায়গর ঠিকানা ও য ান নম্বর               

 

ক্রতমক নাং কার্ যালসয়র নাম থফান নম্বর 

ঢাকা তবিাগ: 

1.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় নাং-১, ৩২, তডতেলারী মরাড, মগন্ডাতরয়া, ঢাকা ৪৭৪৪০৯৮৭ 

2.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় নাং- ২, ৭৬ শহীদ সাাংবাতদক মসতলনা পারিীন সড়ক, 

মগবাজার,  ঢাকা 

৯৩৫২৩৭১ 

3.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় নাং- ৩ বাবু বাজার, আরমাতনসটালা, ঢাকা ৭৩৪১৬৮৪ 

4.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় নাং- ৪, ১৯৩/এ তিলপাপাড়া, ঢাকা ৭২১৬০৯২ 

5.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়-৫, (আতজমপুর তশশু পতরবার)  আতজমপুর, ঢাকা। ৯৬৬৪৫৬৫ 

6.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় নাং- ৬,  তবজলী মহলনাতা, তসতিকীয়া এতিমখানা, 

(আদাবর োনার তবপরীসি) মমাহাম্মদপুর, ঢাকা। 

৮১৪৩৬৩৫ 

7.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়- ৭, ১২৭, মিজকুতনপাড়া, মিজগাঁও, ঢাকা। ৮১২৮২৩১ 

8.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়- ৮, ব্লক-তস, বাসা-১৬ মরাড-২, তমরপুর-১২, ঢাকা। ৮০৩৩৪০৮ 

9.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ১২৬/১১, ২য় িলা, উির িাষাড়া (ফতরদা ম্যাডাসমর 

তবতডাং), িাঁনমারী, ফতুলনাতা, নারায়ণগি। 

৭৬৩০৬৭৬ 

10.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, টাাংগাইল, আকুর টাকুর পাড়া, টাাংগাইল ০৯২১-৬১৯৬১ 

11.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ১৭৪/ আর মক তমশন মরাড, ময়মনতসাংহ ০৯১-৬৬৯২৪ 

12.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মদওয়ানপাড়া, জামালপুর ৩৯৮১-৬৩৪৫৭ 

13.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,       , ফতরদপুর ০৬৩১-৬৩২৬৯ 

14.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, জয়সদবপুর, গাজীপুর ৯২৬২৯৯৭ 

15.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, অতির্ান ২৭, আউি, সুরিরে মরাড, টাংগী, গাজীপুর ৯৮১৬৮২৫ 

16.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মািবপুর, মশরপুর ০৯৩১-৬২১৪৪ 

17.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, তুলাসার, শরীয়িপুর ০৬০১-৬১৪৮৪ 

18.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ১০০ লঞ্চঘাট, মগাপালগি ০২-৬৬৮২২৩৬ 

19.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ২৩১/১১ মিলানগর, নরতসাংদী ০২-৯৪৫১৬৮১ 

20.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, হাইস্কুল মরাড, মাতনকগি ০৬৫১-৬১৬৬৩ 

21.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, তিটিতসল মতন্দর, টাওয়ার তবতডাং, মুন্সীগি - 

22.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, পারলা, ঢাকা বাসষ্টযান্ড, মনত্রসকাণা ০৯৫১-৬২৫৯৮ 
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23.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, লির তিলা, আখড়া বাজার, তকসশারগি ০৯৪১-৬২৩৮০ 

24.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, নতুন শহর, মাদারীপুর ০৬৬১-৬১৭১৩ 

25.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, সজনকান্দা, রাজবাড়ী ০৬৪১-৬৫৮২২ 

িেগ্রাম তবিাগ:  

26.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, িট্টগ্রাম-১, ১২৪, মমাতমন মরাড, িট্টগ্রাম ০৩১-২৮৬৩৬৪৬ 

27.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় িট্টগ্রাম-২, ৪৮০ স্টযান্ড মরাড, িট্টগ্রাম ০৩১-৬১১৮৩৪ 

28.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় িট্টগ্রাম-৩, মদবপাহাড়, কসলজ মরাড, িট্টগ্রাম ০৩১-২৮৫৪২৯২ 

29.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, জাতদ পাড়া, বান্দরবান ০৩৬১-৬৩৩১৫ 

30.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, লামা, বান্দরবন ০৩৬১-৭১০২০ 

31.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, হাসপািাল মরাড, খাগড়াছতড় ০৩৭১-৬২৫২২ 

32.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, রামগড়, খাগড়াছতড় - 

33.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, রাঙামাটি ০৩৫১-৭১১৫১ 

34.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, নতুন বাজার, কািাই, রাঙামাটি - 

35.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, তনউ সাতকযড হাউজ মরাড, কক্সবাজার ০৩৪১-৬৪২৮২ 

36.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মাইজতদ মকাট য, মনায়াখালী ০৩২১-৬১৪৬৩ 

37.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, কািান বাজার, কুতমলনাতা ০৮১-৬১৬৪৩ 

38.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, সমাজসসবা কমসপনাতক্স, ঘাটুরা, ব্রাহ্মণবাতড়য়া ০৮৫১-৫৮২০৪ 

39.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, উির ডাক্তার পাড়া, মফনী - 

40.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মষ্টতডয়াম মরাড, িাঁদপুর ০৮৪১-৬৫৫৪৭ 

41.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, রায়পুর মরাড, লক্ষীপুর ০৩৮১-৬২৫৭৩ - 

খুলনা তবিাগ  

42.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় খুলনা-১, ফারাজীপাড়া, খুলনা। ০৪১-৭২৫৭১৩ 

43.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয় খুলনা-২, ৩১ রুপসা স্টান্ড মরাড,  খুলনা। ০৪১-৭৩০১৮৫ 

44.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, খাতলশপুর, লাল  হাসাপািাসলর পাসশব য, খাতলশপুর, 

খুলনা 

০৪১-৭৬০০৭৯ 

45.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, কুতষ্টয়া, মাহিাব উতিন আহম্মদ সড়ক, মকাট যপাড়া, 

কুতষ্টয়া 

০৭১-৬১৫৫৭ 

46.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, এইি এম এম মরাড, র্সশার ০৪২১-৬৭৯২০ 

47.   শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ৩৮ হাসপািাল মরাড,  চুয়াডাাংগা ০৭৬১-৬২১৮৬ 

48.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ১৬/১ দশানী ক্রস মরাড, বাসগরহাট ০৪৬৮-৬৩২০৬ 

49.   শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,মতিিপুর,সািক্ষীরা ০৪৭১-৬৫৪৪১ 

50.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, এইি,এস,এস মরাড, তঝনাইদহ ০৪৫১-৬৩৩৬৯ 

51.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, তপটিআই মরাড, মাগুরা ০১৭১৬১৪৮১০৯ 

52.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, পুরািন বাস টাতম যনাল, নড়াইল ০১৭৬৩৫৬০৭০১ 
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53.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মপাট য মরাড, মমসহরপুর       ০৭৯১৬৩৪৫৭ 

রাজশাহী তবিাগ: 

54.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, সপুরা (সস্টতডয়াসমর উির তদসক), রাজশাহী ০৭২১-৭৬০৭১  

55.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মাদ্রাসা মমাড়, নাসটার - 

56.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, অকেয় মমাড়, িাঁপাইনবাবগি ০৭৮১-৫২০১৭  

57.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, (বসয়জ মহাম) পারনওগাঁ, নওগাঁ ০৭৪১-৬২৩৩৬  

58.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,  মালিী নগর, বগুড়া ০৫১-৭৮১৩০  

59.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, হারাইল, জয়পুরহাট ০৫৭১-৫১৩৩১ 

60.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, তডতস মরাড, পাবনা ০৭৩১-৬৬১৬৮  

61.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, তিটতরয়া কসলজ মরাড, তসরাজগি ০৭৫১-৬২৯৭৪  

রাংপুর তবিাগ:  

62.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,  তনউ ইতিতনয়াতরাং পাড়া, রাংপুর ০৫২১-৫২৪৫৭  

63.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মখাদ য সাপটানা, লালমতনরহাট ০৫৯১-৬১৩৮০  

64.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মকতেয় বাস টাতম যনাল, কুতড়গ্রাম ০৫৮১-৬১৯৬৭  

65.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, সরকাতর কসলজ মরাড, উতকসলর মমাড়, তনলফামারী ০৫৫১-৬১৭৭৫  

66.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মশাকনগর, গাইবান্ধা ০৫৪১-৬২৫৪০  

67.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ঘাতসপাড়া, তদনাজপুর ০৫৩১-৫১৮৩০  

68.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, ঠাকুরগাঁও মরাড, ঠাকুরগাঁও - 

69.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, পুরািন পঞ্চগড়, ডাকঘর- িাক্কামারা, পঞ্চগড় ০৫৬৮-৬২৩৬১  

বতরশাল তবিাগ: 

70.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, বতরশাল, কালীবাড়ী, মরাড, বতরশাল ০৪৩১-৬৪১০২  

71.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, পটুয়াখালী, কসলজ মরাড, পটুয়াখালী ০৪৪১-৬২৬৫১  

72.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মখপুপাড়া, োনা- কলাপাড়া, মজলা- পটুয়াখালী ০৪৪২-৫৫৬৪০৩ - 

73.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, তপসরাজপুর - 

74.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, উপসজলা সড়ক, মিালা ০৪৯১-৬২৩৩৪  

75.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, কসলজ মরাড, বরগুনা ০৪৪৮-৬৩১৫৩  

76.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, মিৌধুরী ম্যানসন, তবশবসরাড, ঝালকাঠি - 

তসসলট তবিাগ: 

77.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, তসসলট, মস্টতডয়াম পূব য মগট, তসসলট ০৮২১-৭২৬৭২১  

78.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, হাতজপাড়া বসুন্ধরা িবন, সুনামগি - 

79.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, পতিম সুলিানপুর, শাহসমাসত্মফা মরাড, 

মমৌলিীবাজার 

০৮৬১-৬২৯৬২  

80.  শহর সমাজসসবা কার্ যালয়, হতবগি - 
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সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়: ................................................................. 

পতরবার জতরপ ফরম 

  

মহল্লার নাম:..........................................  পতরবার প্রিাসনর নাম:.........................................  জািীয় পতরিয় পত্র: ...................................... 

তপিা/স্বামী:...........................................  িম য: ...................                            মমাবাইল/সফান:............................................. 

 

সািারণ িথ্যাবলী 

ক্রতমক 

নম্বর 

সদস্যসদর নাম 

(পতরবার প্রিানসহ) 

পতরবার 

প্রিাসনর সাসে 

সম্পকয 

তলে (টিক তদন) বয়স তববাতহক 

অবস্থা 

তশক্ষাগি মর্াগ্যিা মপশা শারীতরক মর্াগ্যিা মন্তব্য 

পুরুষ মতহ

লা 

তহজড়া প্রিান সহায়ক কম যক্ষম কম যক্ষমিাহীন 

আাংতশ

ক 

সম্পূণ য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 15 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

ক্রতমক নাং  .................. 

জরীসপর িাতরখ ....................... 

সূিক নাং .......................... 

অে যননতিক মশ্রণী :  ক/  খ/  গ                 (টিক তিি  তদন) 

পরররিষ্ট-‘গ’ ফরম- ইউতসতড ০০১ 
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আে য-সামাতজক িথ্যাবলী 

 

(ক) স্থাবর সম্পতি (জতম-জমা) (খ) অস্থাবর সম্পতি (পশু সম্পদ) (গ) ঋসণর তববরণ (ঘ) বাৎসতরক আয় মন্তব্য 

প্রকার পতরমাণ 

(শিাাংশ) 

প্রকার পতরমাণ 

(সাংখ্যা) 

অন্য মকান প্রতিষ্ঠান/সাংস্থা কর্তযক প্রদি ঋণ 

গ্রহসণর তববরণ 

উৎস টাকার পতরমাণ 

সাংস্থার নাম টাকার পতরমাণ 

তিটি-বাড়ী  গরু    জতমর ফসল তবতক্র (তনজ, বগ যা বা তলজ)   

আবাদী জতম (তনজ)  মতহষ    শাক-সব্জী/ফলমূল   

আবাদী জতম (বগ যা/তলজ)  মঘাড়া    পশু সম্পদ   

পুকুর (আবাদী)  ছাগল/সিড়া    পুকুর / মাছ   

পুকুর (পতিি)  হাঁস/মুরগী    িাকুরী    

নগদ োকা  অন্যান্য    অন্যান্য   

অন্যান্য      থমাে   

      ব্যাংক তহসাব আসছ তকনা   

মমাট  মমাট    (থাকসল) থকান ব্যাংক, তহসাব নম্বর   

  

অন্যান্য িথ্যাবলী 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

িথ্য সাংগ্রহকারীর নাম, পদবী ও থমাবাইল নম্বর 

             (সপৌর সমাজকমী/কাতরগরী প্রতশক্ষক) 

র্ািাইকারী 

নাম, পদবী ও থমাবাইল নম্বর 

 

কম যকিযার প্রতিস্বাক্ষর ও িাতরখ 

        

(ক) ঘর-বাড়ী (সাংখ্যা তলখুন) 

ঘর-বাড়ী তনজ িাড়া 

পাকা ঘর   

আিাপাকা ঘর   

টিসনর ঘর   

খসড়র/ছসনর ঘর   

 

(খ) পায়খানা (ব্যবহার) (টিক তিি তদন) 

 

পাকা কাঁিা মখালা স্থাসন 

   

 

(গ) পানীয় জল (ব্যবহার) (টিক তিি তদন) 

 

টিউবওসয়ল ট্যাপ কুয়া/নদী/পুকুর 

   

 

(ঘ) টিকাদান (পতরবাসরর তশশুসদর) (টিক তিি তদন) 

 

সদস্য ক্রম তডতপটি মপাতলও হাম তবতসতজ টিটি 

      

      

      

 
(ঙ) পতরবার-পতরকল্পনা 

সক্ষম দম্পতির সাংখ্যা জন 

অক্ষম দম্পতির সাংখ্যা জন 

পদ্ধতি গ্রহণ (স্থায়ী) জন 

পদ্ধতি গ্রহণ (অস্থায়ী) জন 

 

 

(ি) প্রােতমক তশক্ষা/িমীয় তশক্ষা 

৬ বৎসর হসি ১০ বৎসর পর্ যন্ত তশশুর সাংখ্যা জন 

তবদ্যালসয় গমনকারী জন 

তবদ্যালসয় গমন কসরনা জন 

কসলজ/তবশ্বতবদ্যালসয় গমনকারী জন 

 

 

(ছ) অন্যান্য 

মানতসক প্রতিবন্ধী জন 

দৃতষ্ট প্রতিবন্ধী জন 

মুক-বতির জন 

শারীতরক প্রতিবন্ধী জন 
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পরররিষ্ট-‘ঘ’ ফরম: ইউতসতড ০০২ 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়................................................................. 

 

তিম (সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ) প্রাতির আসবদন 

 

সমাজসসবা কম যকিযা আসবদন পত্র গ্রহসণর িাতরখ   

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়............................... আসবদন পসত্রর নম্বর   

মজলা: .......................... আসবদন কারীর সূিক   

 দল নম্বর   

 সদস্য নম্বর  

 আসবদনকারীর অে যননতিক 

অবস্থান 

 

 মিাটার আইতড/জন্ম তনবন্ধন নম্বর  

 মমাবাইল/ মফান  

 

তবষয়:  শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রসমর আওিায় ---------------------- তিম বাস্তবায়সনর জন্য সুদমুক্ত 

ক্ষুদ্রঋণ প্রাতির আসবদন। 

 

মসহাদয়, 

 আতম তনম্নস্বাক্ষরকারী শহর সমাজ উন্নয়ন(UCD) কার্ যক্রসমর আওিায় ----------------------------------

তিম বাস্তবায়সনর জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাবদ -------------------টাকা (কোয়) -------------------------------প্রাতির 

জন্য আসবদন করতছ। আতম তনিয়িা প্রদান করতছ মর্,  প্রস্তাতবি তিম অনুসমাদনসহ ঋসণর অে য মঞ্জুর করা হসল প্রাি 

অে য র্োর্েিাসব ব্যবহার করব। একই সাসে অেীকার করতছ মর্, তিম গ্রহসণর চুতক্তপত্র মমািাসবক তকতস্ত অনুর্ায়ী 

সমুদয় অে য পতরসশাি করসি বাধ্য োকব।  

 অিএব, প্রস্তাতবি তিমটি অনুসমাদনসহ ঋসণর অে য মঞ্জুরীর জন্য অনুসরাি করতছ।  

 

প্রস্তাতবি তিসমর তববরণ: 

ক্রতমক িহতবসলর উৎস  

 

োকার 

পতরমান 

ক্রতমক িহতবসলর ব্যবহার    োকার 

পতরমান 

1 তনজস্ব িহতবল  1   

2 শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) 

কার্ যক্রসমর আওিায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ 

িহতবল। 

 2   

৩   ৩   

৪   ৪   

 সব যসমাট=   সব যসমাট=  

 

দলসনিার সুপাতরশ ও নামসহ স্বাক্ষর : 

 

মহল্লা কতমটির সিাপতির সুপাতরশ : 

 

মপৌর সমাজকমীর সুপাতরশ : 

 

 

আপনার তবশ্বস্ত 

 

স্বাক্ষর --------------িাতরখ : ----------- 

নাম :-------------------------------- 

পিতা/স্বামীর নাম : -------------------- 

গ্রাম : -------------ওয়াড য নম্বর----------- 

মপৌরসিা : ---------------------------- 
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অনুসমাদনকারী কর্তযপসক্ষর মিামি ও স্বাক্ষর  

 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রসমর বাস্তবায়ন কতমটির ----------------------িাতরসখর ----------নম্বর সিার 

তসন্ধান্ত মমািাসবক আসবদনকারীর প্রস্তাতবি তিম অনুসমাদন করা হসলা। উক্ত তিম বাস্তবায়সনর জন্য------------------

--------------------------------------------------- টাকা (কোয়) --------------------------------------------------

--------- সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুর করা হল।  

 

সমাজসসবা কম যকিযার 

নামসহ স্বাক্ষর ও সীল 

ও সদস্য-সতিব 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম বাস্তবায়ন কতমটি 

 

 

অনুসমাতদি তিম বাস্তবায়ন পদ্ধতির তববরণ 

 

১।  মঞ্জুরীকৃি  ক্ষুদ্রঋসণর টাকা অনুসমাতদি তিম ব্যতিি অন্য মকান কাসজ ব্যয় করা হসবনা।  

২। অনুসমাতদি তিম হসি সম্ভাব্য মাতসক আয় : টাকা (অাংসক)............................... (কোয়).................. 

............... ...........................। 

৩।  মঞ্জুরীকৃি  ক্ষুদ্রঋণ গ্রহসণর ২ মাস পর মেসক সমান ১০(দশ) তকতস্তসি গৃতহি ঋসণর ১০% সাতি যস িাজযসহ সমুদয় 

অে য পতরসশাি করা হসব। 

৪।  মঞ্জুরীকৃি ক্ষুদ্রঋসণর টাকা গ্রহসণর পর ১০% সাতি যস িাজযসহ গৃতহি ক্ষুদ্রঋণ পতরসশাসির মক্ষসত্র প্রসর্াজয অাংশ 

পূরণ করুন :  

(ক) মাতসক প্রতি তকতস্ত টাকার পতরমাণ (সাতি যস িাজযসহ)  

(অাংসক)......................................(কোয়).................................................। 

     (খ)ষান্মাতসক প্রতি তকতস্ত টাকার পতরমাণ  

(অাংসক)..................................(কোয়)..............................................................

.....। 

     (গ) বাতষ যক এককালীন তকতস্ত টাকার পতরমাণ  

 

 (অাংসক)..............................(কোয়)...................................................................। 

৫।  মঞ্জুরীকৃি ক্ষুদ্রঋসণর টাকা গ্রহসণর পর ১০% সাতি যস িাজযসহ সব যসমাট টাকা: 

 (অাংসক)...............................(কোয়).................................. পতরসশাি করা হসব। 

 

 

মহল্লা কতমটির সিাপতির নাম ও 

থমাবাইল নম্বর 

 তিম গ্রহীিার নাম ও থমাবাইল 

নম্বর সহ স্বাক্ষর 

নামসহ সীল   

 

 

 

মপৌর সমাজকমীর স্বাক্ষর   

নাম, থমাবাইল নম্বর ও পদবীসহ সীল   

 

 

 

 সমাজসসবা কম যকিযার স্বাক্ষর  

 নাম, পদবীসহ সীল  
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পরররিষ্ট-‘ঙ’ ফরম: ইউতসতড ০০৩ 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার সুিক নম্বর: 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় চুতক্ত পত্র নম্বর: 

সমাজসসবা অতিদফির দল নম্বর: 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম সদস্য নম্বর: 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ...................... মমাবাইল/সফান: 

 

 

তিম (সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ) গ্রহসণর চুতক্তপত্র 

 

প্রেম পক্ষ :  

সমাজসসবা কম যকিযা, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,............................................................... 

 

তদ্বিীয় পক্ষ : 

 

তিম গ্রতহিার নাম: ..................................................তপিা/স্বামীর নাম:........................     মহল্লার 

নাম:...................................তসটি করঃ/সপৌরসিার নাম:........................................... ওয়াড য 

নম্বর................. উপসজলা/োনা:..................................সজলা ......................................। 

 

 

সমাজসসবা অতিদফিরািীন শহর সমাজসসবা কার্ যালয়....................... মজলা.......................এর          শহর 

সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রসমর আওিায়..................................তিম বাস্তবায়সনর জন্য  

অদ্য .................................তি. িাতরসখ প্রেম ও তদ্বিীয় পসক্ষর মসধ্য সমসঝািার তিতিসি তনসম্নাক্ত শিযাবলী 

পালসনর অেীকাসর অত্র চুতক্তপত্র সম্পাতদি হসলা। 

 

শিযাবলী : 

 

1) প্রেম পক্ষ তদ্বিীয় পক্ষসক ......................................................................তিম বাস্তবায়সনর জন্য 

টাকা(অাংসক) .......................................... (কোয়) ...................................................... 

টাকা মাত্র পূ ৌঁতজ তহসসসব তদসি সম্মি হসয়সছ। এ টাকা অনুসমাতদি তিসমর ব্যয় তনব যাসহর জন্য খরি করা হসব।  

2) ঋণ তহসসসব গৃতহি টাকা(অাংসক)..................................(কোয়)......................................তদ্বিীয় 

পক্ষ তিম বতহভূ যি অন্য মকান কাসজ ব্যবহার করা র্াসবনা।  

3) অনুসমাতদি তিসমর জন্য মঞ্জুরীকৃি টাকা ........................................ তদ্বিীয় পক্ষ শিকরা ১০(দশ) িাগ 

সাতি যস িাজযসহ সব যসমাট টাকা(অাংসক) ............................(কোয়) ............................... টাকা 

িার্ যকৃি সমসয়র মসধ্য পতরসশাি করসবন।  

4) তদ্বিীয় পক্ষ উপসরাক্ত তিসমর পতরসশািসর্াগ্য সমুদয় অে য(টিক তিি তদন)- 

মাতসক/ষান্মাতষক/বাতষ যক(এককালীন) তকতস্তসি পতরসশাি করসবন।  

5) তদ্বিীয় পক্ষ তিম বাস্তবায়সনর জন্য গৃতহি ঋসণর টাকা গ্রহসণর িাতরখ হসি ২(দুই) মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর 

প্রেম তকতস্ত বাবদ .........................টাকা (কোয়) ..............................................টাকা তকতস্ত 

পতরসশাি করসবন। পরবিী প্রতি মাসস অনুরূপ সমান ৯ (নয়) তকতস্তসি ১০% সাতি যস িাজযসহ ঋসণর সমুদয় 

টাকা পতরসশাি করসবন।  

6) প্রেম তকতস্ত পতরসশাসির িাতরখ: ......................................................................................... 

7) মশষ তকতস্ত পতরসশাসির িাতরখ: ......................................................................................... 

8) এ চুতক্তপসত্র বতণ যি মকান শিয/শিযাবলী তদ্বিীয় পক্ষ মমসন িলসি অেবা তিম বাস্তবায়সনর জন্য গৃতহি সমুদয় 

টাকা (১০% সাতি যস িাজযসহ) প্রেম পক্ষসক পতরসশাি করসি ব্যে য হসল প্রেম পক্ষ তদ্বিীয় পসক্ষর তবরুসদ্ধ 

আইনগি ব্যবস্থা গ্রহণ করসি পারসবন। 

9) এ চুতক্তপসত্রর প্রতিটি িারা প্রেম পক্ষ কর্তযক তদ্বিীয় পসক্ষর তনকট সুস্পষ্টিাসব ব্যাখা করা হসয়সছ তবিায় 

চুতক্তপসত্র বতণ যি শিযাবলী তদ্বিীয় পক্ষ মস্বোয় মমসন িলসি বাধ্য োকসবন। 
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10) এ চুতক্তপসত্রর প্রতিটি শসিয আমরা উিয় পক্ষ সম্মি হসয় তনসম্নাক্ত জাতমনদার ও স্বাক্ষীগসণর উপতস্থতিসি তনজ 

তনজ স্বাক্ষর কসর চুতক্তপত্র সম্পাদন করলাম।  

 

 

প্রেম পক্ষ 

 

 

 

তদ্বিীয় পক্ষ 

 

সমাজসসবা কম যকিযার স্বাক্ষর 

(নাম, পদবীসহ সীল) 

মমাবাইল/সফান: 

তিম গ্রতহিার স্বাক্ষর 

নাম : 

মমাবাইল/সফান : 

              

 

 

 

 

 

 

জাতমনদাসরর নাম, থমাবাইল নম্বর ও স্বাক্ষর 

 

 

        

(মহল্লা কতমটির সিাপতি)  

 নাম : 

 তপিার নাম : 

মমাবাইল/সফান: 

                 

 

 

 

স্বাক্ষীগণ 

 

 

 

স্বাক্ষর নাম :                                                      

(সপৌর সমাজকমী/টি.আই) 

মমাবাইল/সফান:  

    

  

             

   দলসনিা/সহদলসনিার স্বাক্ষর 

   নাম : 

   তপিার নাম : 

   ঠিকানা : 

   মমাবাইল/সফান: 
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পরররিষ্ট-‘চ’ ফরম ইউতসতড-০০৪ 

১ম  কতপ                                                                         

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় 

....................................... 

           রতসদ 

নম্বর............... 

তকতস্ত আদায় রতসদ 

িাতরখ .............. 

 

...................... কার্ যক্রসমর আওিায় -------------তিসমর তবপরীসি. 

জনাব/সবগম.......................................... মফান/সমাবাইল: .................. 

তপিা/স্বামী:............................ গ্রাম/মহল্লা......................................... দল নম্বর 

.................... এর তনকট হসি ............. নম্বর তকতস্ত বাবদ টাকা 

(অাংসক)...................(কোয়)............................মাত্র নগদ গ্রহণ করলাম।  

 

টাকা 

 

 

 

........................ 

আদায়কারীর স্বাক্ষর 

মপীর সমাজকমী/মাঠকমী 

মফান/সমাবাইল: .................. 

পরররিষ্ট-‘চ’  ফরম ইউতসতড-০০৪ 

২য়  কতপ                                                                         

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় 

....................................... 

           রতসদ 

নম্বর............... 

তকতস্ত আদায় রতসদ 

িাতরখ .............. 

 

...................... কার্ যক্রসমর আওিায় -------------তিসমর তবপরীসি. 

জনাব/সবগম.......................................... মফান/সমাবাইল: .................. 

তপিা/স্বামী:............................ গ্রাম/মহল্লা......................................... দল নম্বর 

.................... এর তনকট হসি ............. নম্বর তকতস্ত বাবদ টাকা 

(অাংসক)...................(কোয়)............................মাত্র নগদ গ্রহণ করলাম।  

 

টাকা 

 

 

 

........................ 

আদায়কারীর স্বাক্ষর 

মপীর সমাজকমী/মাঠকমী 

মফান/সমাবাইল: .................. 
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পরররিষ্ট-‘ছ’ ফরম ইউতসতড-০০৫ 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় 

....................................... 

দলীয় সঞ্চসয়র 

তববরণী 

 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম -----------------এর আওিািীন............. মহল্লার ................... নম্বর 

............ 

কম যদসলর সদস্যসদর .............................. সাসলর বাতষ যক দলীয় সঞ্চসয়র তববরণী :  

 

সদস্যসদ

র নাম ও 

মমাবাইল 

নম্বর 

সদ

স্য 

নম্বর 

দাতরসদ্র

র 

মাত্রা 

জািী

য় 

পতরি

য় পত্র 

নম্বর 

পূব যবিী 

.........

. 

বছসরর 

জমা 

িলতি 

........ 

বৎসসর

র জমা 

প্রাি 

নীট 

ব্যাাং

ক 

সুদ 

প্রাি 

নীট 

লিযাাং

শ 

মমাট িহতবল 

(৫+৬+৭+

৮) 

িলতি 

বছসরর 

উসিাল

ন 

বিযমা

ন 

তস্থতি 

(৯-

১০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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পরররিষ্ট-‘জ’  ফরম ইউতসতড-০০৬ 

 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম--------------- 

ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রসমর মাতসক অগ্রগতির প্রতিসবদন 

 

     সব যসমাট ওয়াড য সাংখ্যা :............. টি                           সব যসমাট মহল্লার সাংখ্যা :............ টি                           প্রতিসবদন মাস :..................সাল.. ...... 

 

তবতনসয়াগ (মূলিন/ িহতবল) : 

প্রকল্পভুক্তক্ত 

মহল্লার 

সাংখ্যা 

(তবতনসয়াগ

+পূন:তবতন

ময়াগ 

িহতব

মলর 

উৎস/ 

খাসির

নাম 

মমাট 

প্রাি 

িহতবল 

 

তবতনসয়া

গকৃি 

মমাট 

িহতবল 

উপকৃি পতরবার 

সাংখ্যা 

সব যসমাট

আদায়

মর্াগ্য 

অসে যর 

পতরমাণ 

(সাতি যস

িাজযসহ) 

 

 

 

িলতি 

মাসস 

আদা

য়সর্া

গ্য 

(সাতি য

সিাজয

সহ)  

আদায়কৃি অসে যর পতরমাণ  অনাদায়ী 

অসে যর 

পতরমাণ 

ি
ল

তি
ম

াস
স

 আ
দ
াস

য়
র
 হ

ার
 (

%
)
 

(১
৪
*
১
০
০
/৯

) 
 

আ
দ
াস

য়
র
 হ

ার
 (

%
)
(১

৭
*
১
০
০
/৮

) 

 

ব্যাাং

মক 

গতেি 

অতবতন

মর্াগকৃ

ি অে য 

পু
রু
ষ

 

ম
তহ

ল
া 

মম
াট

 
পূব যবিী  মাস 

পর্ যন্ত 
 প্রতিসবদন মাস সব যসমাট  

মূলিন 

সাতি য

স 

িাজয  

মূল

িন  

স
াতি

যস
 ি

াজ
য 

থমাে 

মূলিন 

১০+১

২ 

সাতি যস

িাজয 

১১+১৩  

মমাট  

১৫+১

৬ 

মূ
ল

ি
ন
 

স
াতি

যস
ি
াজ

য 

থম
াে

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ 
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ক্রমপুতিি পুনঃতবতনসয়াগ: 

 

সাতি যসিাজয তবতনসয়াগ : 

আদায় 

কৃি  

সাতি যস িাজয 

(সব যসমাট)  

তবতনসয়া

গকৃি 

অসে যর 

পতরমাণ 

উপকৃি পতরবার 

সাংখ্যা 

সব যসমাট

আদায়

মর্াগ্য 

অসে যর 

পতরমাণ 

(সাতি যস

িাজযসহ) 

 

 

 

িলতি 

মাসস 

আদায়

থর্াগ্য 

(সাতি য

সিাজয

সহ)  

আদায়কৃি অসে যর পতরমাণ  
অনাদায়ী অসে যর 

পতরমাণ 

ি
ল

তি
ম

াস
স

 আ
দ
াস

য়
র
 হ

ার
 

(%
)
(১

২
*
১
০
০
/৭

) 
 

আ
দ
াস

য়
র
 হ

ার
 (

%
)(

১
৫
*
১
০
০
/৬

) 

 

পু
রু
ষ

 

ম
তহ

ল
া 

মম
াট

 

পূব যবিী  মাস 

পর্ যন্ত 
 প্রতিসবদন মাস সব যসমাট  

মূলিন 
সাতি যস 

িাজয  
মূলিন  

সাতি যস 

িাজয 
থমাে 

মূলিন 

(৮+১০) 

সাতি যসিাজয 

(৯+১১) 

মমাট  

১৩+১

৪) 

মূলি

ন 

 

সা

তি যস

িাজয  

 

থমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

                    

                    

 

 

প্রতিসবদ

ন মাসস 

পুনঃ 

তবতনসয়া

গকৃি 

অে য 

সব যসমা

ট 

পুনঃ 

তবতন

ময়াগকৃ

ি 

অে য  

(সকল 

সত্মর) 

 

উপকৃি পতরবার 

সাংখ্যা 

সব যসমাট

আদায়

মর্াগ্য 

অসে যর 

পতরমাণ 

(সাতি যস

িাজযসহ) 

 

 

 

িলতি 

মাসস 

আদা

য়সর্া

গ্য 

(সাতি য

সিাজয

সহ)  

আদায়কৃি অসে যর পতরমাণ  
অনাদায়ী অসে যর 

পতরমাণ 

ি
ল

তি
ম

াস
স

 আ
দ
াস

য়
র
 হ

ার
 (

%
)
(৩

৫
*
১
০
০
/৩

০
) 

আ
দ
াস

য়
র
 হ

ার
 (

%
)
(৩

৮
*
১
০
০
/২

৯
) 

 

ব্যাাংক তস্থতি 

পু
রু
ষ

 

ম
তহ

ল
া 

মম
াট

 

পূব যবিী  মাস 

পর্ যন্ত 
 প্রতিসবদন মাস সব যসমাট  

মূলিন 

সাতি য

স 

িাজয  

মূল

িন  

সাতি য

স 

িাজয 

 

থমাে 

মূলিন 

(৩১+

৩৩) 

সাতি যস

িাজয 

(৩২+

৩৪) 

মমাট  

(৩৬ 

+৩৭) 

মূলিন 

 

সা

তি যস

িাজয  

 

থমা

ে 

মূলিন 

(বরাি

কৃি 

মূলিসন

র  

অতবতন

ময়াগকৃি 

অে য  

বাসদ)  

সা

তি য

স

িা

জয 

 

 

নী

ট 

সু

দ 

 

 

সব য

মমাট 

(৪৪+

৪৫+

৪৬) 
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সাতি যসিাজ পুনঃতবতনসয়াগ (ক্রমপুতিি) : 

 

 

দলীয় কার্ যক্রম : 

গঠিি কম যদসলর 

সাংখ্যা  

কম যদসলর 

সব যসমাট সদস্য 

সাংখ্যা 

দলীয় সঞ্চসয়র পতরমাণ দল কর্তযক গৃহীি কার্ যক্রম 

মন্তব্য 
পূব যবিী মাস পর্ যন্ত প্রতিসবদন মাস সব যসমাট 

এ পর্ যন্ত 

দলীয় সভা 

বিযমান মাসস দলীয় 

সভার সংখ্যা 

বিযমান মাস  পর্ যন্ত গৃহীি 

অন্যান্য কার্ যক্রম 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

         

         

 

 

 

প্র
তি

স
ব
দ
ন
 ম

াস
স

 পু
ন
ঃ
  

তব
তন

স
য়
াগ

কৃ
ি

 অ
ে

য  

সব য

মমাট 

পুনঃ 

তবতন

ময়াগ

কৃি 

অে য  

(সকল 

সত্মর) 

 

উপকৃি পতরবার 

সাংখ্যা 

সব যসমাট

আদায়

মর্াগ্য 

অসে যর 

পতরমাণ 

(সাতি যস

িাজযসহ) 

 

 

 

িলতি 

মাসস 

আদা

য়সর্া

গ্য 

(সাতি য

সিাজয

সহ)  

আদায়কৃি অসে যর পতরমাণ  

অনাদায়ী অসে যর 

পতরমাণ 

ি
ল

তি
ম

াস
স

 আ
দ
াস

য়
র
 হ

ার
 (

%
)
(৩

২
*
১
০
০
/২

৭
) 

আ
দ
াস

য়
র
 হ

ার
 (

%
)(

৩
৫
*
১
০
০
/২

৬
) 

 

ব্যাাংক তস্থতি 

পু
রু
ষ

 

ম
তহ

ল
া 

মম
াট

 

পূব যবিী  মাস 

পর্ যন্ত 
 প্রতিসবদন মাস সব যসমাট  

মূ
ল

ি
ন
  

স
াতি

যস
ি
াজ

য 

ন
ীট

 সু
দ
 

স
ব

যসম
াট

 (৪
১
+

৪
২
+

৪
৩

)
 

মূলি

ন 

সাতি য

স 

িাজয  

মূলি

ন  

সাতি য

স 

িাজয 

থমা

ে 

মূলিন 

(২৮+

৩০) 

সাতি যস

িাজয 

(২৯+৩

১) 

মমাট  

(৩৩ 

+৩৪) 

মূ
ল

ি
ন
 

 

স
াতি

যস
 

ি
াজ

য  

থম
াে
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সামাতজক (সসিিনিামূলক) কার্ যক্রম : 

 

(ক) দলভুক্তক্ত সদস্যসদর প্রতশক্ষণ  খ) স্বাস্থযসসবা/পতরবার পতরকল্পনা গ) সাক্ষরিা ঘ) সামাতজক বনানয়ন 

ক্রতম

ক 

নম্বর 

প্রতশক্ষ

মণর 

নাম 

(তববরণ

) 

উপকৃসিরসাংখ্যা 

তববর

ণ 

উপকৃসিরসাংখ্যা 

তববর

ণ 

উপকৃসিরসাংখ্যা তববরণ উপকৃসির সাংখ্যা 

পূব যবিী 

মাস 

পর্ যন্ত 

 

প্রতিসব

দন 

মাস 

মমাট 

(৩+৪) 

পূব যবিী 

মাস 

পর্ যন্ত 

 

প্রতি

মবদন 

মাস 

মমাট 

(৭+৮) 

পূব যবিী 

মাস 

পর্ যমত্ম 

 

প্রতি

মবদ

ন 

মাস 

মমাট

(১১

+১২

)  

 

পূব যব

িী 

মাস 

পর্ যম

ত্ম 

 

প্রতি

মবদন 

মাস 

মমাট (১৫+১৬) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ 

                 

                 

                 

                 

 

  

(ঙ) মর্ৌতুক, বাল্যতববাহ ও ইিটিতজাং প্রতিসরাি (ি) ঋসণর মাধ্যসম উপকৃসির সাংখ্যা 

সামাতজক কার্ যক্রসমর মাধ্যসম উপকৃসির সাংখ্যা 

তববরণ 

উপকৃসিরসাংখ্যা 
ঋণপ্রাি পতরবার সাংখ্যা 

(তবতনসয়াগ+ঘূণ যায়মান) 
পতরবারভুক্তক্ত সদস্য সাংখ্যা 

পূব যবিী 

মাস 

পর্ যমত্ম 

 

প্রতিসবদ

ন মাস 

মমাট 

(১৯+২০

) 

একবা

র 
দুইবার 

তিনবা

র 

মমাট 

(২২+২৩+

২৪) 

পুরম্নষ মতহলা মমাট 
পূব যবিী মাস পর্ যন্ত 

(৭+১১+১৫+১৯ 

প্রতিসবদন মাস 

(৮+১২+১৬+২

০) 

 

মমাট (২৯+৩০) 

১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ 
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পরররিষ্ট-‘ঝ’  ফরম ইউতসতড-00৭ 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

  

কার্ যালসয়র নাম : শহর সমাজসসবা কার্ যালয়.................... 

মজলা :........................ 

মকেীয় কযাশবতহ 

মূলিন/প্রারতম্ভক িহতবল  

জমা 

 

 

খাসির নাম :                                                                                                 ব্যাাংক তহসাব নম্বর : 

                                                                                                             ব্যাাংক ও শাখার নাম : 

           

িাতরখ প্রাতির তববরণ (তবস্তাতরি) পূব যবিী মজর   নগদ জমা ব্যাসলন্স  মলখসকর স্বাক্ষর কম যকিযার স্বাক্ষর 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

তদ্বিীয় পৃষ্ঠা 
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মকেীয় কযাশবতহ 

মূলিন/প্রারতম্ভক িহতবল  

খরি 

 

 

খাসির নাম :                                                                                                 ব্যাাংক তহসাব নম্বর : 

                                                                                                               ব্যাাংক ও শাখার নাম : 

           

িাতরখ তবিরণ/মহল্লার নাম তিম সাংখ্যা তবিরণকৃি অসে যর 

পতরমাণ 

 ব্যাসলন্স/অবতশষ্ট  মলখসকর স্বাক্ষর কম যকিযার  স্বাক্ষর   
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পরররিষ্ট-‘ঞ’  ফরম ইউতসতড-00৮ 

 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

---------------------------------- 

ওয়াড য/মহল্লাতিতিক কযাশ বতহ  

তবতনসয়াগ ও পুন:তবতনসয়াগ 

 

ওয়াড য ও মহল্লার নাম:  

 

 

খাসির নাম :                                                                             ব্যাাংক তহসাব নম্বর (১) মূলিন       : 

                                                                                                                   (২) সাতি যসিাজয   : 

ব্যাাংক তহসাসবর নাম  নম্বর ও শাখার নাম : 

           

িাতরখ তবিরণ /মহল্লার নাম তিম সাংখ্যা তবতনসয়াগকৃি অসে যর পতরমান  পুন:তবতনসয়াগ/ব্যাাংক হসি উসিালন 

    মূলিন সাতি যসিাজ ব্যাাংক সুদ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

তদ্বিীয় পৃষ্ঠা 
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ওয়াড য/মহল্লাতিতিক কযাশবতহ 

তবতনসয়াগ ও পুন:তবতনসয়াগ 

 

ওয়াড য ও মহল্লার নাম:  

 

 

 খাসির নাম         :                                                            ব্যাাংক তহসাব নম্বর    (১) মূলিন  : 

                                                                                                              (২) সাতি যসিাজয   : 

ব্যাাংক ও শাখার নাম : 

           

িাতরখ               আদায়কৃি অে য ব্যাাংসক জমা ব্যাসলন্স মলখসকর 

স্বাক্ষর 

কম যকিযার 

স্বাক্ষর  ব্যাাংকজমা 

রতশদ নম্বর 

মূলিন সাতি যসিাজয মমাট মূলিন সাতি যসিাজয ব্যাাংক সুদ মমাট 

মূল তহসাব সা:িাজয তহসাব 
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পরররিষ্ট-‘ট’  ফরম ইউতসতড-00৯ 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

---------------------------------- 

 

ব্যাাংক তহসাব ইনসডক্স মরতজস্টার 

 

কার্ যালসয়র নাম : 

মজলা ...........................  

 

 

ব্যাাংক তহসাব ইনসডক্স 

 

ক্রতমক 

নম্বর 

তহসাসবর তশসরানাম 

 

তহসাসবর িরণ ব্যাাংসকর নাম ও শাখা তহসাব নম্বর 

তহ
স

াব
 

মখ
াল

ার
 

ি
াত
র
খ

 

তহসাব পতরিালনাকারীগসণর  

পদবী 

কম যকিযার স্বাক্ষর 
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পরররিষ্ট-‘ঠ’  ফরম ইউতসতড-0১০ 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

---------------------------------- 

কযাশবতহ 

দলীয় সঞ্চয় তহসাব (দল তিতিক) 

 

 

কার্ যালসয়র নাম :     

মজলা :......................... 

 

ওয়াড য ও মহল্লার নাম:  

দসলর নাম         :                                                                                                     ব্যাাংক তহসাব নম্বর  : 

                                                                                                                                                                                                                                                        

ব্যাাংক ও শাখার নাম : 

 

           

িাতরখ তববরণ(তবস্তাতরি) জমা উসিালন ব্যাসলন্স মলখসকর 

স্বাক্ষর 

কম যকিযার 

স্বাক্ষর মূল ব্যাাংক সুদ মূল সুদ মূল সুদ মমাট 
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পরররিষ্ট-‘ড’  ফরম ইউতসতড-0১১ 

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাসদশ সরকার 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় 

সমাজসসবা অতিদফির 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

---------------------------------- 

 

দলীয় সদস্যসদর বাতষ যক ব্যতক্তগি সঞ্চয় মরতজস্টার 

 

কার্ যালসয়র নাম : 

মজলা :......................... 

......... সাসলর কম যদসলর সদস্যসদর বাতষ যক দলীয় সঞ্চসয়র তববরণী : 

 

ওয়াড য নম্বর............................       মহল্লার নাম  ........................                                কম যদল নম্বর ............. 

 

সদস্যসদর নাম সদস্য নম্বর সূিক নম্বর পূব যবিী 

.......... 

বছসরর জমা 

িলতি ........ 

বছসরর জমা 

মমাট 

জমা 

প্রাি নীট 

ব্যাাংক সুদ 

প্রাি নীট  

লিযাাংশ 

মমাট িহতবল 

(৪+৫+৭+৮) 

িলতি বছসরর 

উসিালন 

বিযমান তস্থতি 

(৯-১০) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
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      পতরতশষ্ট-‘ঢ’ফরম ইউতসতড-0১2 

সমন্বয় পতরষদ 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,.................... 

কার্ যকরী (সব যসশষ) কতমটি গঠসনর িাতরখ.. .. .. .. ..  

                                                                                               মাতসক অগ্রগতির প্রতিসবদন (সমতন্বি) 

প্রতিসবদনািীন মাসসর নাম:                                                                                                                                                                                           প্রতিসবদন মাসসর নাম: 

সাংতিশ্ট 

এলাকায় 

বিযমান মাসস 

তনবন্ধনপ্রাি 

মস্বোসসবী সাংস্থার 

সাংখ্যা 

পূব যবিী মাস পর্ যন্ত সদস্য 

সাংখ্যা  

প্রতিসবদনািীন মাসস 

সদস্য অন্তভূ যতক্ত 

 

স
ব

য স
ম

াট
 স

দ
স্য

 স
াং
খ্য

া 

এ
প

র্
য ন্ত
 

আ
দ
ায়

কৃ
ি

 ি
াঁদ

ার
 

প
তর

ম
াণ

 

বিযমান মাসস আদায়কৃি িাঁদার 

পতরমাণ  

বিযমান মাসস প্রাি অনুদাসনর 

পতরমাণ ও উৎস 

স
ব

য স
ম

াট
  
আ

য়
 

(দ
ক্ষ

ি
া 
উ

ন্ন
য়
ন
 প্র

তশ
ক্ষ

ণ
 

ব
াস

দ
) 

(1
1
+

১
4
+

১
7
)
 

স
াি

ার
ণ
 স

দ
স্য

 

আ
জ

ীব
ন
 

স
দ
স্য

 

পৃ
ষ্ঠ

স
প

াষ
ক

 

স
দ
স্য

 

মম
াট

 

স
াি

ার
ণ
 স

দ
স্য

 

আ
জ

ীব
ন
 

স
দ
স্য

 

পৃ
ষ্ঠ

স
প

াষ
ক

 

স
দ
স্য

 

মম
াট

 

স
াং
গ
ঠ
ন
 

ি
াঁদ

া 

স
দ
স্য

  

ি
াঁদ

া 

মম
াট

 

উ
ৎ
স

 

প
তর

ম
ান

 

মম
াট
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সমাজসসবা অতফসার/ 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 

সািারণ সম্পাদক 

সমন্বয় পতরষদ 

(নামসহ সীল) 

 

প্রতিসবদনািীন মাসস 

দক্ষিা উন্নয়ন খাসি আয় 

প্রতিসবদনািীন মাসস ব্যয় প্রতশক্ষণ 

খাসি মমাট 

আয়  

ব্যাাংক তস্থতি 

ও তহসাব  

নম্বর  

 

 

ব্যাাংক সুদ এফতডআর এর 

পতরমান ও ব্যাাংক 

তহসাব নম্বর 

সমন্বয় পতরষসদর  

সিাসাংক্রান্ত িথ্য 

প্রতিসবদনািীন 

মাসস গৃহীি 

অন্যান্য 

কার্ যক্রম 
মেসডর 

সাংখ্যা  

টাকার 

পতরমান 

দক্ষিা উন্নয়ন 

প্রতশক্ষণ ব্যয় 

অন্যান্য 

খাসি 

ব্যয় 

মমাট ব্যয় 
িলমান অে য বছসর 

অনুতষ্ঠি সিার 

সাংখ্যা 

বিযমান মাসস 

কার্ যকরী 

পতরষসদর সিার 

সাংখ্যা 

অন্যান্য 

সিার নাম 

ও সাংখ্যা  

সব যসমাট 

19 20 ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ 29 30 ৩১ 3২ 
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পতরতশষ্ট-‘ণ’ফরম ইউতসতড-0১৩ 

সমন্বয় পতরষদ 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,.................... 

 

                                                                                  দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কার্ যক্রসমর মাতসক অগ্রগতির প্রতিসবদন 

 

প্রতশক্ষণ মকসের নাম: দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে, .. .. .. .. .. ..            প্রতিষ্ঠান মকাড নম্বর: 

 

প্রতিসবদনািীন মাসসর নাম:   প্রতিসবদন  মাসসর নাম: 

 

ক্রতমক

নম্বর 

মে
স
ড

র
ন
াম

 

প্র
তশ

ক্ষ
স
ক

র
 স

াং
খ্য

া 

ল্য
াস

ব
র
/প্র

তশ
ক্ষ

ণ
 ক

স
ক্ষ

র
 

স
াং
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া 

অ
নু
স
ম
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দ
ি

 আ
স

ন
স

াং
খ্য

া 

ক
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উ
ট
ার

/ 
 প্র

তশ
ক্ষ

ণ
 র্

ন্ত্র
প
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ি
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স
াং
খ্য

া 

িতিযকৃি 

প্রতশক্ষণােী 

 

কাতরগতর তশক্ষা মবাসড য 

তনবন্ধনকৃি প্রতশক্ষণােীর সাংখ্যা 

 

অনুতষ্ঠি সবসশষ পরীক্ষায় অাংশগ্রহণকারীর 

সাংখ্যা 

 

অনুতষ্ঠি সবসশষ  পরীক্ষায় কৃিকাসর্ যরসাংখ্যা 
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সমাজসসবা অতফসার/ 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 

সািারণ সম্পাদক 

সমন্বয় পতরষদ 

 (নামসহ সীল) 
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পতরতশষ্ট-‘ি’ফরম ইউতসতড-0১৪ 

 

 

সমন্বয় পতরষদ 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,.................... 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ কার্ যক্রম আয় ব্যয় এর িথ্যাতদ 

 

প্রতশক্ষণ মকসের নাম: দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে, .. .. .. .. .. ..             প্রতিষ্ঠান মকাড নম্বর: 

 

প্রতিসবদনািীন মাসসর নাম:  প্রতিসবদন মাসসর নাম: 

 

ক্রতমক 

নম্বর 
মেসডর নাম 

ল্যাসবর/প্রতশক্ষণ 

কসক্ষর সাংখ্যা 

অনুসমাতদি 

আসন 

সাংখ্যা 

প্রতশক্ষণােী

র সাংখ্যা 

প্রতশক্ষণা

েী  

প্রতি 

মকাস য তফ 

মকাসস যর সব যসমাট আয় প্রতিসবদ

নািীন 

মাসস 

আয় 

প্রতিসবদনািীন মাসস নীট প্রতশক্ষণ 

ব্যয় 

প্রতিসবদনািীন 

মাসস নীট আয় 

ব্যাাংক তস্থতি      
মন্তব্য 

প্রতশক্ষক 

সন্মাতন 

অন্যান্য 

ব্যয় 
মমাট ব্যয় 

পূসব যর মাস 

পর্ যন্ত 

 ব্যাাংক তস্থতি      

এ পর্ যন্ত 

ব্যাাংক তস্থতি      

মমাট 

মকাস য 

তফ 

আসবদন 

ও 

অন্যান্য 

মমাট 

আয় 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

13 

(১১+১২) 

 

14 

(1০-13) 
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সমাজসসবা অতফসার/ 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 

সািারণ সম্পাদক 

সমন্বয় পতরষদ 

 (নামসহ সীল) 

প 
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পতরতশষ্ট-‘ে’ফরম ইউতসতড-0১৫ 

 

সমন্বয় পতরষদ 

মরতজ নম্বর....................... িাতরখ: ......................... 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম--------------- 

 

 বাতষ যক প্রতিসবদন 

১. সদস্য সাংক্রান্ত িথ্য:    

প্রেম মেসক বিযমান পর্ যন্ত:    সািারণ সদস্য:                      আজীবন সদস্য:                 পৃষ্ঠসপাষক সদস্য:                        সব যসমাট: 

বিযমান অে যবছসর অন্তভূ যক্ত সদস্য সাংখ্যা: সািারণ সদস্য:                      আজীবন সদস্য:                 পৃষ্ঠসপাষক সদস্য:                        সব যসমাট: 

 

২. সিা সাংক্রান্ত িথ্য:         কার্ যতনব যাহী পতরষসদর সিার সাংখ্যা:               সািারণ সিা:   তবসশষ সিা:     সব যসমাট সিার সাংখ্যা: 

 

৩. দক্ষিা উন্নয়ণ প্রতশক্ষণ সাংক্রান্ত িথ্য: 

ক্রতম

কনম্ব

র 

মে

মডর

নাম 

প্রতশ

ক্ষসক

রসাং

খ্যা 

ল্যাসব

র/প্র

তশক্ষ

ণ 

কসক্ষ

রসাং

খ্যা 

আস

নসাং

খ্যা 

অনুসমাতদ

ি আসন 

সাংখ্যা 

কতম্পউ

টার/ 

র্ন্ত্রপাতি

রসাংখ্যা 

িতিযকৃি 

প্রতশক্ষণােী 

কাতরগতর তশক্ষা  মবাসড য 

তনবন্ধনকৃি প্রতশক্ষণােীর সাংখ্যা 

পরীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী প্রতশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

পরীক্ষায় কৃিকাসর্ যর সাংখ্যা 

 

পু
রু
ষ

 

ম
তহ

ল
া 

প্র
তি

ব
ন্ধ

ী 

তহ
জ

ড়
া 

ক
ও

ম
ী ম

াদ্র
স

ার
 

তশ
ক্ষ

াে
ী 

মম
াট

 

পু
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ম
তহ

ল
া 

প্র
তি

ব
ন্ধ

ী 

তহ
জ

ড়
া 

ক
ও

ম
ী ম

াদ্র
স

ার
 

তশ
ক্ষ

াে
ী 

মম
াট

 

পু
রু
ষ

 

ম
তহ

ল
া 

প্র
তি

ব
ন্ধ

ী 

তহ
জ

ড়
া 

ক
ও

ম
ী ম

াদ্র
স

ার
 

তশ
ক্ষ

াে
ী 

মম
াট

 

পু
রু
ষ

 

ম
তহ

ল
া 

প্র
তি

ব
ন্ধ

ী 

তহ
জ

ড়
া 

ক
ও

ম
ী ম

াদ্র
স

ার
 

তশ
ক্ষ

াে
ী 

মম
াট

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১

১ 

১২ ১

৩ 

১৪ ১

৫ 

১৬ ১

৭ 

১৮ ১

৯ 

২০ ২১ ২২ ২

৩ 
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5 
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9 
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৪. পুনব যাসন সাংক্রান্ত িথ্য(র্তদ োসক): 

ক্রতমক প্রতশক্ষণােীর নাম বিযমান ঠিকানা জন্ম তনবন্ধণ/NID 

ও থমাবাইল নম্বর 

ব্যতয়ি টাকার 

পতরমাণ 

ব্যসয়র খাসির নাম মসশন ও িাতরখ 

       

       

       

 

৫. আয় ব্যয় তববরণী: 

আয় ব্যয় 

ক্রতমক আসয়র খাসির নাম টাকার পতরমান ক্রতমক  ব্যাসয়র খাসির নাম টাকার পতরমাণ 

১ প্রারতম্ভক মজর  ১ সিা খরি  

২ সাংগঠন  অন্তভূ যতক্ত িাঁদা  ২ দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে পতরিালনা সাংক্রান্ত খরি  

৩ সািারণ সদস্য িাঁদা  ৩ অন্যান্য অনুষ্ঠান বাবদ খরি  

৪ আজীবন সদস্য িাঁদা  ৪   

৫ পৃষ্ঠসপাষক সদস্য িাঁদা  ৫   

৬ বাাংলাসদশ জািীয় সমাজকল্যাণ পতরষদ অনুদান     

৭ ব্যতক্ত অনুদান     

৮ অন্যান্য অনুদান     

      

    সমাপনী মজর  

 সব যসমাট    সব যসমাট  

৬. বিযমান বছসর গৃতহি কার্ যক্রমসমূহ: 

১)  

২)  

৩)  

 

(কার্ যক্রম সাংক্রান্ত িথ্যাবলী এবাং ছতব সাংযুক্ত করুন) 

স্বাক্ষর 

সমাজসসবা অতফসার/সািারণ সম্পাদক/অধ্যক্ষ 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 

(নামসহ সীল) 

সিাপতি 

সমন্বয়পতরষদ 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 
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পতরতশষ্ট-‘দ’ফরম ইউতসতড-0১৬ 

সমন্বয় পতরষদ 

মরতজ নম্বর.......................................... িাতরখ: ............................................ 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

---------------------------------- 

কযাশবতহ 

 (সমন্বয় পতরষদ) 

সমন্বয় পতরষসদর নাম:            মাস ও বছসরর নাম: 

 

 ব্যাাংক তহসাব নম্বর  :                                                        ব্যাাংক ও শাখার নাম :                                            

 

আয় ব্যয় 

ক্রতমক িাতরখ রতসদ 

নম্বর 

খাসির 

নাম 

খাসির তববরণ টাকার 

পতরমাণ 

ক্রতমক িাতরখ িাউিার 

নম্বর 

খাসির নাম খাসির তববরণ টাকার পতরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

            

            

            

            

            

মমাটআয় =  মমাটব্যয় =  

প্রারতম্ভক মজর =  সমাপনী মজর =  

সব যসমাট =  সব যসমাট =  

 

মকাষাধ্যক্ষ 

সমন্বয় পতরষদ 

সমাজসসবা অতফসার/সািারণ সম্পাদক/অধ্যক্ষ 

সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 

(নামসহ সীল) 

 

সিাপতি 

সমন্বয় পতরষদ 
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পতরতশষ্ট-‘ি’ ফরম ইউতসতড -0১৭       

 

 

ফরসমর ক্রতমক:-                                                                          

সমন্বয় পতরষদ 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

মরতজ নম্বর ------ 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়----------------- 

 

      

1. সাংগঠসনর নাম(বাাংলায়) 

 (ইাংসরজী বড় অক্ষসর): 

2. তনবন্ধন নম্বর ও িাতরখ (সরতজসেশন সনদ সাংযুক্ত করুন): 

3. মর্াগাসর্াসগর ঠিকানা: 

4. মফান ও মমাবাইল নম্বর :                                            ইসমইল/ওসয়বসাইট:   

মঘাষণা 

আতম ---------------------------------------------সিাপতি/সািারণসম্পাদক/মহাসতিব--------------------------------------

------------------------------------   সমম্বয় পতরষদ, শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম. শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ---------

-------- এর গঠনিসন্ত্র ব যতণি র্াবিীয় তনয়মকানুন মজসন এবাং তনয়মকানুসনর প্রতি সমে যন ও শ্রদ্ধা প্রদশ যণপূব যক আমার সাংস্থার পসক্ষ 

সমম্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়----------------- এ সাংগঠন তহসসসব অন্তভুক্ত যক্ত করার জন্য আপনাসক তবসশষিাসব অনুসরাি 

জানাতে।   

      আসবদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর 

আথবদসনর থপ্রতক্ষসি সমন্বয় পতরষসদর সভার নম্বর ও িাতরখ: 

গৃতহি তসদ্ধান্ত:  ১)  সাংগঠন তহসসসব অন্তভুক্ত যক্ত করা হসলা এবাং আপনার সদস্য  নম্বর........... ২) পরবিীসি তবসবিনা করা হসব;   

৩) তবসবিনা করা মগলনা।  

 

সািারণ সম্পাদক 

সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 

 

সিাপতি 

সমন্বয় পতরষদ 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 (আসবদনকারীর অাংশ) 

সমন্বয় পতরষদ 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

মরতজ নম্বর ------ 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ----------------- 

নম্বর: সপ/শসকা/           িাতরখ: 

 সিাপতি/সািারণ সম্পাদক/মহাসতিব 

----------------(সাংস্থার ঠিকানা) 

 জানাসনা র্াসে মর্ আপনার গি..................িাতরসখর আসবদসনর মপ্রতক্ষসি গি .....................িাতরসখর সিার 

তসদ্ধান্তমসি আপনার সাংস্থাসক সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় .............. .........................এ সাংগঠন তহসসসব 

অন্তভুক্ত যক্ত করা হসলা এবাং আপনার অন্তভুক্ত যতক্ত নম্বর............./সাংগঠন তহসসসব অন্তভুক্ত যক্ত করা মগলনা/ িতবষ্যসি তবষয়টি তবসবিনা করা 

হসব। আপনার সাংগঠসনর দু’জন সদস্যসক সদস্য ফরম পূরণপূব যক অনতিতবলসম্ব সমন্বয় পতরষসদর সািারণ সদস্য তহসসসব অন্তভুক্ত যতক্তর 

জন্য মপ্ররসণর  অনুসরাি করা হল                                                                                                                                                                

িাতরখ:    সািারণ সম্পাদক 

সাংগঠন অন্তভুক্ত যতক্ত নম্বর: 

রতসদ নম্বর: 

িাতরখ:  

 
সাংগঠন অন্তভুক্ত যতক্ত ফরম 

পাসসপাট য সাইসজর 

২(দুই) কতপ ছতব 

আটাতদসয় লাগসি 

হসব 
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পতরতশষ্ট-‘ন’ ফরম ইউতসতড -0১৮ 

 

                                                                  

 

সমন্বয় পতরষদ 

মরতজ নম্বর ------ 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ----------------- 

                                              

ফরসমর ক্রতমক:-                

1. নাম: (বাাংলায়):      

২. নাম: (ইাংসরজী বড় অক্ষসর): 

৩. মািার নাম: 

 ৪. তপিার নাম:  

 ৫. জন্ম িাতরখ:    ৬. জািীয় পতরিয় পত্র নম্বর:   ................                       (কতপ  সাংযুক্ত) 

 ৭. মপশা:    ৮. রসক্তর গ্রুপ: 

৯. মর্াগাসর্াসগর ঠিকানা/ বিযমান ঠিকানা তবস্তাতরি (সহাতডাং নম্বর/ গ্রাম: ডাকঘর: উপসজলা:সজলা:) 

১০. মফান ও মমাবাইল নম্বর:     ১১. ইসমইল: 

১২. স্থায়ী ঠিকানা: তবস্তাতরি (সহাতডাং নম্বর/ গ্রাম: ডাকঘর: উপসজলা:সজলা:)  

১৩. তশক্ষাগি মর্াগ্যিা: 

১৪. মসনানয়নকারী সাংস্থার নাম, ঠিকানা ও তনবন্ধন নম্বর:                    

১৫. মসনানয়ন প্রদাসনর সিার িাতরখ(সিার কার্ যতববরণী সাংযুক্তকরুন): 

১৬. আসবতদি সদসস্যর িরণ:  সািারণ সদস্য/ আজীবন সদস্য/উপসদষ্টা সদস্য 

 

মঘাষণা 

আতম ------------------------------------------------সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,----------------- এর গঠনিন্ত্র এবাং 

তনয়মকানুসনর প্রতি সমে যন ও শ্রদ্ধা প্রদশ যণপূব যক সািারণ সদস্য/ আজীবন সদস্য/উপসদষ্টা সদস্য তহসসসব অন্তভুক্ত যতক্তর জন্য আসবদন করতছ। 

আমাসক সদস্য তহসসসব অন্তভুক্ত যক্ত করার জন্য আপনাসক তবসশষিাসব অনুসরাি জানাতে। 

 

প্রস্তাবকারী সাংগঠসনর সিাপতি/সািারণসম্পাদসকর সম্মতিসূিক স্বাক্ষর ও নাম:     

আসবদনকারীর নাম ও  স্বাক্ষর                    

আসবদসনর মপ্রতক্ষসি সমন্বয় পতরষসদর সিার নম্বর ও িাতরখ:  

গৃতহি তসদ্ধান্ত:  

আসবদনকারীসক  ১) সদস্য তহসসসব অন্তভুক্ত যক্ত করা হসলা এবাং সদস্য  নম্বর...........; ২) পরবিীসি তবসবিনা করা হসব;  ৩) তবসবিনা করা 

মগলনা।    

সািারণ সম্পাদক:           সিাপতি:  

 িাতরখ:    

সািারণ/জীবন/ উপসদষ্টা সদস্য নম্বর: 

রতসদ নম্বর:                   িাতরখ:  

 

সদস্য ফরম 

পাসসপাট য সাইসজর 

২ কতপ ছতব 

আঁঠা তদসয় লাগাসি 

হসব 

ছিব 
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 (আসবদনকারীর অাংশ) 

 

সমন্বয় পতরষদ 

মরতজ নম্বর-----------  

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ----------------- 

নম্বর: সপ/শসকা/          

িাতরখ: 

প্রাপক:----------------- 

জানাসনা র্াসে মর্ আপনার গি.....................িাতরসখর আসবদসনর মপ্রতক্ষসি গি .....................িাতরসখর সিার 

তসদ্ধান্তমসি আপনাসক সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম, শহর সমাজসসবা  কার্ যালয়/.................. এর 

সািারণ/ আজীবন/ উপসদষ্টা  সদস্য তহসসসব অন্তভুক্ত যক্ত করা হসলা এবাং আপনার সদস্য  নম্বর.........../সদস্য তহসসসব 

অন্তভুক্ত যক্ত করা মগলনা/ িতবষ্যসি তবষয়টি তবসবিনা করা হসব।  

 

  

সািারণ সম্পাদক 

িাতরখ: 

সািারণ/জীবন/ উপসদষ্টা সদস্য নম্বর: 

রতসদ নম্বর:                   িাতরখ:  
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নমুনা নতে 

 

পতরতশষ্ট-‘প’  ফরম ইউতসতড -০১৯ 

 

সমন্বয় পতরষসদর ব্যয় অনুসমাদন ও মিক স্বাক্ষর  

 

সমন্বয় পতরষদ 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,------------------ 

 

১*।  তবষয়: ব্যয় অনুসমাদন ও মিক স্বাক্ষর 

 

২।  সমন্বয় পতরষদ কর্তযক পতরিাতলি দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে পতরিালনায় গি-------------- মেসক -----------িাতরখ পর্ যন্ত 

জানুয়াতর/২০১৮ মাসসর আয়-ব্যয় তববরণী তনম্নরূপ: 

আয় ব্যয় 

ক্রতম

ক 

িাতরখ রতসদ 

নম্বর 

খাসির নাম তববরণ  টাকার 

পতরমাণ 

ক্রতমক িাতরখ িাউ

িার 

নম্বর 

খাসির নাম তববরণ টাকার 

পতরমাণ 

১ ১/১/১৮ ০১-

০৫ 

সদস্য িাঁদা ২৫০ 

টাকা 

হাসর ৫ 

জন 

১২৫০ ১ ১/১/১

৮ 

০১ কতম্পউটার 

র্ন্ত্রাাংশ 

প্রতিটি ২৫০ 

টাকা হাসর 

৩টি মাউস 

ক্রয় 

৭৫০ 

২ ৩/১/১৮ ০৬-

১২ 

প্রতশক্ষণােী 

িতিয 

২৪০০ 

টাকা 

হাসর ৩০ 

জন 

৭২০০০ ২ ৪/১/১

৮ 

০২ কতম্পউটার প্রতিটি 

২৫০০০ 

টাকা হাসর 

২টি 

৫০০০০ 

৩      ৩      

৪      ৪      

৫      ৫      

৬      ৬      

৩।  ক্রতমক নম্বর............মেসক ..............পর্ যন্ত  ব্যতয়ি............................. টাকার মিক নম্বর---------------প্রস্তুি করা হসয়সছ।  

ক্রতমক নম্বর...............মেসক..............পর্ যন্ত অতজযি অে য ব্যাাংসক জমা করা হসয়সছ (জমা রতসদ সদয় অবসলাকনসর্াগ্য)  

৪।   -----নম্বর অনুসেদ সদয় অনুসমাতদি হসল -------------------নাসম ইসুযকৃি-------------টাকার মিক সদয় স্বাক্ষর করা  

র্ায়। 

 

৫।  সদয় অনুসমাদন ও স্বাক্ষসরর জন্য। 

 

*প্রিান প্রতশক্ষক/অতফস 

সহকারী 

সমন্বয় পতরষদ 

সমাজসসবা অতফসার/সািারণ সম্পাদক/অধ্যক্ষ 

সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 

(নামসহ সীল) 

 

সিাপতি 

সমন্বয় পতরষদ 

*  মনাসটর এ ক্রতমক সাংখ্যা নতের মনাসটর িারাবাতহকিা অনুর্ায়ী হসব 

 

*  নতের প্রেম স্বাক্ষরকারীর (ইতনতসসয়টর) তবষয়টি সািারণিাসব নমুনা নতের মি হসি পাসর; িসব সমন্বয় 

পতরষসদ তনসয়াগকৃি কমি যারী োকসল সাংতিষ্ট সািারণ সম্পাদক এ তবষসয় তসদ্ধান্ত মনসবন। 
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পতরতশষ্ট-‘ফ’ ফরম ইউতসতড -০২০ 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়----  

  

                                               

1.  নাম:(বাাংলায়): 

 (ইাংসরজী বড় অক্ষসর):         

2. মািার নাম: 

(ইাংসরজী বড় অক্ষসর): 

3. তপিার নাম:  

(ইাংসরজী বড় অক্ষসর): 

4. জন্ম িাতরখ: 

5. জািীয়িা:         

6. জািীয় পতরিয়পত্র নম্বর (র্তদ োসক): 

7. জন্ম তনবন্ধন নম্বর (র্তদ োসক) : 

8. আসবদনকারীর িরণ: 

প্রতিবন্ধী কওমী মাদ্রাসার তশক্ষােী এতিম মুতক্তসর্াদ্ধা মপাষ্য অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী অন্যান্য 
 

9. তলে:   

পুরুষ মতহলা তহজড়া 

10. স্থায়ী ঠিকানা: তবিাগ..........         মজলা  ..................     উপসজলা/োনা......... সড়ক/গ্রাম/ মহল্লা..... 

11. বিযমান ঠিকানা: তবিাগ..........         মজলা  ..................     উপসজলা/োনা......... সড়ক/গ্রাম/ মহল্লা..... 

12. মমাবাইল নম্বর:   ইসমইল: 

13. রসক্তর গ্রুপ: 

14. তশক্ষাগি মর্াগ্যিা: (সসব যাচ্চটি টিক তদসি হসব) 

তপইতস মজএসতস/সমমান এসএসতস/সমমান এইিএসতস/সমমান নাতািক/সম্মান/সমমান নাতািকসিার/সমমান 

   15. প্রতশক্ষণ গ্রহসণচ্ছু মেড:   

16. প্রতশক্ষণ মকসের নাম: 

17. িম য: 

মঘাষণা 
 

আতম মঘাষণা করতছ মর্, উসল্লতখি তববরণ সঠিক। আতম দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের র্াবিীয় তনয়মাবলী মমসন িলব।  

(আসবদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর) 

দাতয়ত্বপ্রাি কম যকিযা   

........................................................................................................................................................ 

(কৃিকার্ য প্রতশক্ষণােীর অাংশ) 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ,-----------  

নম্বর: সপ/শসকা/         িাতরখ:------------ 

প্রতশক্ষণােী তহসসসব মসনানয়নপত্র 
 

জনাব, ................   আপনার গি.............িাতরসখর আসবদসনর এবাং গি ......িাতরসখ গৃহীি িতিয পরীক্ষা/সাক্ষাৎকাসরর ফলাফসলর 

তিতিসি দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় .............এ প্রতশক্ষণােী তহসসসব ............সেসড আগামী ............... 

..িাতরসখর মসধ্য িতিয হওয়ার অনুসমাদন প্রদান করা হসলা।   

 

িাতরখ: অধ্যক্ষ/পতরিালক 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে 

পাসশর সন পাসশর সন পাসশর সন পাসশর সন পাসশর সন পাসশর সন 

রতসদ নম্বর:                      িাতরখ:  

তনবন্ধন নম্বর:             িাতরখ: 

প্রতশক্ষণােী িতিয ফরম পাসপোর্ট সাইজের ২ 

কপি ছবি 

আঁঠা দিয়ে লাগাতে হবে 

রতসদ নম্বর:                      িাতরখ:  

তনবন্ধন নম্বর:             িাতরখ: 



 

শহর সমাজ উন্নয়ন কার্ যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৭ পৃষ্ঠা ১০৩ এর  96 

 

পতরতশষ্ট-‘ব’ ফরম  ইউতসতড-২১  

প্রতিষ্ঠান মকাড নম্বর:  

 

 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম--------------- 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,------------------ 

 

 

থেিতভতিক প্রতশক্ষণাথী©র তববরণী 

ক্রতমকনম্ব

র 

প্রতশক্ষণ 

মকসের 

নাম  

মসশন অনুসমাতদি 

মেসডর নাম 

অনুসমাতদি 

আসন সাংখ্যা 

িলতি মসশসন িতিযকৃি প্রতশক্ষণােীর সাংখ্যা পুরুষ মতহলা তহজড়া মন্তব্য 

সািাণ য কওমী মাদ্রাসার 

প্রতশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

প্রতিবন্ধী মপাষ্য এতিম মমাট 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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পতরতশষ্ট-‘ি’ ফরম ইউতসতড -০ ২২ 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম--------------- 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,------------------ 

 

 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকাস য “................”এর প্রতশক্ষণােী ও ফলাফল সাংক্রান্ত িথ্য 

 

ক্রতমক 

নম্বর 
প্রতশক্ষণ 

 িতিযকৃি প্রতশক্ষণােীর সাংখ্যা 

 

ফলাফল 
এ পর্ যন্ত 

সব যসমাট 

পাশকৃি 

প্রতশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

সািারণ কওমীমাদ্রাসার 

প্রতশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

প্রতিবন্ধী মপাষ্য এতিম মমাট পুরুষ মতহলা তহজড়া সািারণ কওমীমাদ্রাসার 

প্রতশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

প্রতিবন্ধী মপাষ্য এতিম মমাট পুরুষ মতহলা তহজড়া পরীক্ষােীর 

সাংখ্যা 

পরীক্ষায় 

অাংশগ্রহণ 

কসরতন 

(সাংখ্যা) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.  জুলাই-

মসসপ্টম্বর/১৬ 

      
     

          

2.  অসটাবর- 

তডসসম্বর/16 

      
     

          

3.  জুলাই-

তডসসম্বর/2016 

      
     

          

4.  জানুয়ারী-

মাি য/17 

      
     

          

5.  এতপ্রল- 

জুন/2017 

      
     

          

6.  জানুয়ারী-

জুন/2017 

      
     

          

মমাট 
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পতরতশষ্ট-‘ম’ফরম ইউতসতড-০২৩ 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে 

শহর সমাজ উন্নয়ন (UCD) কার্ যক্রম 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয়,------------------ 

 

 

দক্ষিা উন্নয়ন মকাস য “................”এর মকেতিতিক  প্রতশক্ষণােী ও ফলাফল সাংক্রান্ত িথ্য 

 

ক্রতমক 

নম্বর 

মসশন 

মকসের 

নাম 

 

 িতিযকৃি প্রতশক্ষণােীর সাংখ্যা 

 

ফলাফল 
  এ পর্ যন্ত 

সব যসমাট 

উিীন য 

তশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

সািারন কওমী 

মাদ্রাসার 

প্রতশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

প্রতিবন্ধী মপাষ্য এতিম মমাট পুরুষ মতহলা তহজড়া সািারন কওমীমাদ্রাসার 

প্রতশক্ষণােীর 

সাংখ্যা 

প্রতিবন্ধী মপাষ্য এতিম মমাট পুরুষ মতহলা তহজড়া পরীক্ষােীর 

সাংখ্যা 

পরীক্ষায় 

অাংশগ্রহণ 

কসরতন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ২৪ 

1.  জুলাই-

মসসপ্টম্বর/১৬ 
 

      
     

          

2.  অসটাবর- 

তডসসম্বর/16 
 

      
     

          

3.  জুলাই-

তডসসম্বর/2016 
 

      
     

          

4.  জানুয়ারী-

মাি য/17 
 

      
     

          

5.  এতপ্রল- 

জুন/2017 
 

      
     

          

6.  জানুয়ারী-

জুন/2017 
 

      
     

          

 
মমাট 
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পতরতশষ্ট-‘র্’ ফরম ইউতসতড-০২৪ 

 

 

                                          দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে                                                                 প্রতিষ্ঠান মকাড নম্বর: 
 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ------------------ 

মেডতিতিক পরীক্ষায় অাংশগ্রহণকারী কৃিকার্ য ও অকৃিকার্ য প্রতশক্ষণােীর িাতলকা 

 

নাম: দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে, শহর সমাজসসবা কার্ যালয়................................................ 

মেসডর নাম:                                                          মসশন: 

 

ক্রতমক 

নম্বর 

প্রতশক্ষণা

েীর 

মরতজ:/

মরাল 

নম্বর 

মমাবা: 

ও ই-

মমইল 

পুরুষ মতহ

লা 

তহজড়া প্রতিবন্ধী তশশু 

পতরবাসরর 

তশশু তকনা 

কওমী 

মাদ্রাসার 

ছাত্র তকনা 

মুতক্তসর্াদ্ধা

র মপাষ্য 

তকনা 

ক্ষুদ্র নৃসগাষ্ঠী 

তকনা 

অন্যান্য 

(তনতদ যষ্ট 

করুন) 

মমাট ফলাফল উপতস্থি অনুপ

তস্থি 

পাসশ

র 

হার 

মন্ত

ব্য 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 এ+ এ তব তস এফ     

                      

                      

 

 

 

সমাজসসবা অতফসার/সািারণ সম্পাদক/অধ্যক্ষ 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 

(নাম সহ সীল) 
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পতরতশষ্ট-‘র’ফরম ইউতসতড -০২৫ 

 

                                                 দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকে                                                             প্রতিষ্ঠান মকাড নম্বর: 

শহর সমাজসসবা কার্ যালয় ----------------- 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রতশক্ষণ মকসের আয়-ব্যয় তববরণী (নমুনা) 

 আয় ব্যয় তহসাব 

নম্বর 

ব্যাাংক 

সুদ 

কিযন ব্যাাংক 

তস্থতি 

িাতরখ  ক্রতম

ক 

রতশদ 

নম্বর 

োনসজকশ

ন আইতড 

খাসির 

নাম 

তববরণ  টাকার 

পতরমাণ 

িাতরখ ক্রতমক খাসির নাম িাউিার 

নম্বর 

তববরণ টাকার 

পতরমাণ 

   

১/১/১৮  ১ ০১-০৫  সদস্য 

িাঁদা 

২৫০ টাকা 

হাসর ৫ জন 

১২৫০ ১/১/১৮  ১ কতম্পউটার 

র্ন্ত্রাাংশ 

01 প্রতিটি ২৫০ 

টাকা হাসর ৩টি 

মাউস ক্রয় 

৭৫০     

৩/১/১

৮  

২ ০৬-১২   ২৪০০ টাকা 

হাসর ৩০ জন 

৭২০০০ ৪/১/১৮ ২ কতম্পউটার  ০২ প্রতিটি ২৫০০০ 

টাকা হাসর ২টি 

৫০০০০     

                 

                 

                 

                 

মমাট       মমাট          

 

 

 

*প্রিান প্রতশক্ষক/অতফস সহকারী 

সমন্বয় পতরষদ 

সমাজসসবা অতফসার/সািারণ সম্পাদক/অধ্যক্ষ 

সমন্বয় পতরষদ, শহর সমাজসসবা কার্ যালয় …. 

(নামসহ সীল) 

 

সিাপতি 

সমন্বয় পতরষদ 
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পতরতশষ্ট-‘ল’ ফরম ইউতসতড -০২6 

প্রিান তনব যািন কতমশনাসরর কার্ যালয় 

সমন্বয় পতরষসদর কার্ যতনব যাহী কতমটির তনব যািন-….. 

মরতজ নাং- ....... 

িারা-(,,,,,,,) 

সিাপতি/সহসিাপতি/যুগ্ম সািারণ সম্পাদক/সাাংগঠতনক সম্পাদক/সকাষাধ্যক্ষ/ প্রিার ও জনসাংসর্াগ তবষয়ক সম্পাদক/সাতহিয সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া তবষয়ক সম্পাদক/তনব যাহী সদস্য (প্রসর্াজয মক্ষসত্র টিক 

তিি তদন) পসদ তনব যািসনর জন্য প্রােীসদর                                   

 

মসনানয়নপত্র (নমুনা) 

 

১)  প্রােীর নাম :  ......................................................................................... 

২) তপিার/স্বামীর নাম: .......................................................................................................... 

৩) মািার নাম: ...................................................................................... 

৪) বিযমান ঠিকানা :.................................................................................................. মমাবাইল......................................../সফান:........................ 

 

৫) চূড়ান্ত মিাটার িাতলকায় প্রােীর মিাটার নম্বর:.................................. 

৬) প্রস্তাবসকর নাম:.........................................................................................................  

৭) চূড়ান্ত মিাটার িাতলকায় প্রস্তাবসকর মিাটার নম্বর:................................................... 

৮) সমে যসকর নাম:................................................................................................. 

৯) চূড়ান্ত মিাটার িাতলকায় সমে যসকর মিাটার নম্বর:.................................................... 

১০)মসনানয়ন পত্র ক্রসয়র রতসদ নম্বর (কতপ সাংযুক্ত):............................................  

১১) িাতরখসহ প্রস্তাবসকর স্বাক্ষর/টিপসতহ। 

১২) িাতরখসহ সমে যসকর স্বাক্ষর/টিপসতহ। 

 

আতম উপতরউক্ত মসনানয়সন সম্মতি দান কতরয়াতছ এবাং মঘাষণা কতরসিতছ মর্, বিযমাসন প্রিতলি মকান আইসন আতম সিাপতি/সহসিাপতি/যুগম সািারণ সম্পাদক/সাাংগঠতনক সম্পাদক/সকাষাধ্যক্ষ/ 

প্রিার ও জনসাংসর্াগ তবষয়ক সম্পাদক/সাতহিয সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া তবষয়ক সম্পাদক/তনব যাহী সদস্য পসদ তনব যাতিি হওয়ার অসর্াগ্য নই।   

  

 

িাতরখ........................                                                              প্রােীর স্বাক্ষর/ টিপসতহ। 

তবসশষ দ্রষ্টব্য: 

(ত্রুটিপূণ য, অসম্পূন য ও িসথ্য গড়তমল পতরলতক্ষি হসল মকান প্রকার ওজর আপতি ছাড়াই মসনানয়নপত্র বাতিল বতলয়া গণ্য হইসব)                                         
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(তনব যািন কতমশন পূরণ কতরসবন) 

দাতখসলর সাটি যতফসকট 

 

 ক্রতমক সাংখ্যা................................ 

 

সমন্বয় পতরষসদর কার্ যতনব যাহী কতমটির তনব যািন-............ 

 

সিাপতি/সহসিাপতি/যুগম সািারণ সম্পাদক/সাাংগঠতনক সম্পাদক/সকাষাধ্যক্ষ/ প্রিার ও জনসাংসর্াগ তবষয়ক সম্পাদক/সাতহিয সাংস্কৃতি ও ক্রীড়া তবষয়ক সম্পাদক/তনব যাহী সদস্য(প্রসর্াজয মক্ষসত্র 

টিক তিি তদন) পসদ তনব যািসনর জন্য  

 

প্রােী................................................................................. (প্রােীর নাম) এর  

 

মসনানয়ন পত্র...........................................িাতরসখ............................. ঘটিকায় আমার তনকট দাতখল করা হয়। 

       

 িাতরখ................................                                 প্রিান তনব যািন কতমশনাসরর/ তনব যািন কতমশনাসরর স্বাক্ষর 

 

 

মসনানয়নপত্র পরীক্ষার সাটি যতফসকট 

 

আতম প্রােী, প্রস্তাবক এবাং সমে যসকর মর্াগ্যিা র্ািাই কতরর্া মদতখলাম মর্, িাঁহারা র্োক্রসম তনব যািসন প্রােী হইবার, প্রস্তাব ও সমে যন কতরবার মর্াগ্য। 

 

আতম মসনানয়নপত্র পরীক্ষা কতরয়াতছ। তনম্নতলতখি কারসণ ইহা বাতিল করা হইল : 

 

 

.........................................................................................................................................  

 

............................................................................................................................. ............ 

 

 

 

   িাতরখ.....................................                 প্রিান তনব যািন কতমশনাসরর/ তনব যািন কতমশনাসরর স্বাক্ষর 
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রতসদ 

 

ক্রতমক সাংখ্যা............ 

 

সমন্বয় পতরষসদর কার্ যতনব যাহী কতমটির তনব যািন-...........  এর ..................... 

.......................................................................পসদ তনব যািসনর জন্য  

 

প্রােী...............................................................................................................(প্রােীর নাম) এর 

 

মসনানয়নপত্র.........................িাতরসখ................................. ........... ঘটিকায় আমার তনকট দাতখল করা হয়। 

 

 

মসনানয়নপত্র অত্র কার্ যালসয় ................... তি: িাতরসখ তবকাল ৫.০০ ঘটিকায় পরীক্ষা করা হইসব। 

 

 

 

 

 

 

 

িাতরখ.....................................                            প্রিান তনব যািন কতমশনাসরর/ তনব যািন কতমশনাসরর স্বাক্ষর 

 

 

 

 


