
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

ঠাকুযগাও দয,  ঠাকুযগাঁও। 

 

নটিদজন চার্ বায 

ক্রঃনাং সফাযনাভ সফাপ্রদাদনযভয়ীভা সফাপ্রদাদনযদ্ধনত সফাপ্রদাদনযস্থান 

০১ 

কৃনল / অকৃনল খা জনভ ফদদাফস্ত, সযীদপযীভূক্ত 

ার্-ফাজাদযয চানদনা নবর্া নব ন জনভ একনা 

ফদদাফস্ত প্রদান 

কাযী কনভনায (ভূনভ) দত 

প্রানিয য ৩ (নতন) নদদনয ভদে। 

উদজরা ভূনভ অনপ দত প্রস্তাফ সপ্রযদণয য 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়  দত প্রস্তাফটি 

সুানয কাদয সজরা প্রাক ভদাদদয়য কাম বারদয় 

অগ্রফতী কযা য়। 

কাযী কনভনায (ভূনভ) এয কাম বারয়, উদজরা 

ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, সজরা প্রাদকয 

কাম বারয় ও ভূনভ ভন্ত্রণারয়। 

০২ 

ত্রাণ ভন্ত্রণারয় কর্তবক প্রদত্ত ফযাদদ্ধ গৃীত প্রকল্প      

ফাস্তফায়ন কাম বক্রভ (টি.আয, কানফখা, কানফর্া ও 

ত্রাণ াভগ্রী)। 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ বকতবা দত প্রস্তাফ 

প্রানিয য ০১ নদদনয ভদে। 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ বকতবায ননকর্ সথদক প্রস্তাফ প্রানিয  

য বায় নদ্ধান্ত গ্রণ কযতঃ সজরা প্রাক 

ভদাদদয়য কাম বারদয় অনুদভাদদনয জন্য সপ্রযণ কযা 

য়। 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন অনপ, উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, সজরা প্রাদকয কাম বারয় ও প্রদমাজয 

সেদত্র উদজরা নাফ যেণ অনপ।  

০৩ 

এর.নজ.ই.নি কর্তবক গৃীত ও ফাস্তফানয়ত প্রকল্প , 

প্রদমাজয সেদত্র ঠিকাদাদযয নফর / প্রকল্প কনভটিয 

বানতয নফর প্রদান। 

উদজরা প্রদকৌরীয কাম বারয় দত 

প্রত্মাফ প্রানিয য ০১ নদদনয ভদে। 

উদজরা প্রদকৌরীয কাম বারয় দত প্রত্মাফ প্রানিয 

য নফর অনুদভাদন, প্রদয়াজদন দযজনভদন নযদ বন। 

উদজরা প্রদকৌরীয কাম বারয়, উদজরা ননফ বাী 

অনপাদযয কাম বারয় ও প্রদমাজয সেদত্র উদজরা 

নাফ যেণ অনপ। 

০৪ ার্-ফাজায ফাৎনযক ইজাযা প্রদান।  

প্রনত ফছদযয ১রা বফাদখয 

আনুভাননক ২ (দুই) ভা পূদফ ব  

কাম বক্রভ গ্রণ কযা য়। 

ার্-ফাজায নীনতভারা অনুমায়ী দযত্র নফজ্ঞনিয 

ভােদভ। 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়  এফাং প্রদমাজয 

সেদত্র কাযী কনভনায (ভূনভ) এয কাম বারয়। 

০৫ জরভার ইজাযা প্রদান। 

প্রনত ফছদযয ১রা বফাদখয 

আনুভাননক ২ (দুই) ভা পূদফ ব  

কাম বক্রভ গ্রণ কযা য়। 

জরভার ইজাযায নীনতভারা অনুমায়ী দযত্র নফজ্ঞনিয 

ভােদভ। 

কাযী কনভনায (ভূনভ) এয কাম বারয় ও উদজরা 

ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

০৬ 

বানত নাদফ দানয়ত্ব ারনকাযী সফ-যকাযী 

কদরজ, াই স্কুর ও ভাদ্রাায সফতন নফর প্রদান ও 

নো প্রনতষ্ঠাদনয নফনফধ প্রাননক কাম বাফরী। 

নো প্রনতষ্ঠান দত সফতন নফর 

প্রানিয ২ (দুই) নদদনয ভদে এফাং 

সমদকান প্রাননক কাদজয প্রস্তাফ 

প্রানিয ৭ (াত) নদদনয ভদে। 

প্রনতষ্ঠান প্রধান কর্তবক নফর ফা আদফদন দানখদরয  য। উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

০৭ 

ইউননয়ন নযলদদয সচয়াযম্যান , দস্য, 

দস্যাদদয যকাযী অাংদয ম্মানী বাতা প্রদান 

এফাং নচফ ও গ্রাভ পুনরদদয সফতন বাতা প্রদান।  

যকাযী ফযাদ্ধ প্রানিয ৭ (াত) 

নদদনয ভদে। 

যকাযী ফযাদ্ধ প্রানিয য ম্মানী বাতা ফা  সফতন 

বাতা ব্াাংক সথদক কাদরকান কদয প্রদান কযা য়। 
উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়  

০৮ 

ভাননীয় াংদ  দদস্যয সেচ্ছাধীন তনফর ধভ ব 

ভন্ত্রণারয়, নো ভন্ত্রণারয়, সজরা নযলদ, াংস্থা / 

নফবাগ কর্তবক নফনফধ অনুদান নফতযণ।  

ফযাদ্ধ প্রানিয য নফলয়টি 

সুপরদবাগীদক অফনত কযা য়। 

সুপরদবাগী কর্তবক  চানদা 

সভাতাদফক কাগজ-ত্রানদ দানখদরয 

য ৩ (নতন) নদদনয ভদে অথ ব/সচক 

প্রদান কযা য়। 

সুপরদবাগী কর্তবক  চানদা সভাতাদফক কাগজ-ত্রানদ 

দানখদরয য উদজরা ননফ বাী অনপায কর্তবক 

অথ ব/সচক প্রদান কযা য়। 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় , উদজরা 

নাফ যেণ অনপ, প্রদমাজয সেদত্র ভন্ত্রণারয় / 

নফবাগ / াংস্থা। 



াতা-২ 

০৯ সজনাদযর াটি বনপদকর্ ভাভরা। নফনধ সভাতাদফক। P.D.R. Act, 1913 অনুমায়ী। উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়।  

১০ 
সভাফাইর সকার্ ব নযচারনা ও নযসার্ ব নযর্াণ ব 

সপ্রযণ। 
প্রনত িাদ কভদে একনদন। যকাদযয আদদ ও নফনবন্ন আইন সভাতাদফক।  

উদজরা ননফাী অনপাদযয কাম বারয় ও উদজরা 

ননফ বাী  ম্যানজদের্। 

১১ জ্বব্রত ারদনয পযভ নফতযণ ও যাভ ব প্রদান।  আদফদদনয াদথ াদথ। 
আদফদন সভাতাদফক উদজরা ননফ বাী অনপ সত 

পযভ, তথ্য ও যাভ ব প্রদান কযা য়। 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় ও সজরা 

প্রাক ভদাদদয়য কাম বারয়। 

১২ 
স্থানীয় যকায ( ইউননয়ন নযলদ) াংক্রান্ত 

যাভ ব, তথ্য ও কযণীয় ম্পদকব সফা প্রদান।  

চানদা সভাতাদফক েল্প ভদয় প্রদান 

কযা য়। 

উদজরা ননফ বাী অনপদ এদ যাভ ব চাওয়া দর 

যাভ ব প্রদান কযা য়। 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় ও ইউন 

সচয়াযম্যান। 

১৩ নফনবন্ন কনভটিয বানতয দানয়ত্ব ারন। 

কনভটিয দস্য-নচদফয াদথ 

আরাদয ভােদভ ম্ভাব্ েল্প 

ভদয়। 

দস্য-নচদফয চানদা ভানপক।  নফবাগীয় কভ বকতবা ও উদজরা ননফ বাী অনপায। 

১৪ নফ.ন.আই.ন / বর্তবনক াদযয প্রনতদফদন সপ্রযণ। আগভনী ফাতবা প্রানিয নদন। দযজনভদন নযদ বন পূফ বক। 
উদজরা কৃনল কভ বকতবা ও উদজরা ননফ বাী 

অনপায। 

১৫ নাযী ও নশু ননম বাতন প্রনতদযাধ সর কনভটি। 

অনবদমাগ প্রানিয ১০ (দ) নদদনয 

ভদে উদজরা ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা কর্তবক াংনষ্ট েদ্বয়দক 

সনাটি প্রদান কযা য়। 

নাযী ও নশু ননম বাতন প্রনতদযাধ সর কনভটি কর্তবক 

েদ্বদয়য শুনানী গ্রণ সদল ননস্পনত্ত কযা য়। 

উদজরা ভনরা নফলয়ক কভ বকতবা , উদজরা ভাজ 

সফা কভ বকতবা, বাযপ্রাি কভ বকতবা ও উদজরা ননফ বাী 

অনপায। 

১৬ ফাল্য নফফা প্রনতদযাধ াংফাদ প্রানিয াদথ াদথ 
আইন-শৃঙ্খরা ফাননীয ায়তায় প্রদজায্য সেদত্র 

সভাফাইর সকার্ নযচারনা কযা য়।  

অনপায ইন-চাজ, থানা, উদজরা ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা, ইউন সচয়াযম্যান ও উদজরা ননফ বাী 

অনপায 

 এ ছাড়াও উদজরা ননফ বাী অনপায কর্তবক উদজরায় ননদনাক্ত কাম বাফরী ম্পানদত দয় থাদক।  

 াভানজক ও াাংস্কৃনতক কাম বক্রভ সজাযদায কযণ, ইউননয়ন নযলদদয ভদে ত্র সমাগাদমাগ, প্রাকৃনতক দুদম বাগ, দুনব বে ও ভাভাযীয ভয় ত্রাণ কাদজ ায়তা প্রদান, আইন-শৃাংখরা 

যোয় প্রদয়াজনীয় ায়তা, দান, যকাযী কাম বক্রদভয ায়ক নক্ত নাদফ দানয়ত্ব ারন, উদজরা ম বাদয় উন্নয়ন ও প্রাননক কাদজয তদাযনককযণ, নফবাগীয় কভ বকতবাসদয 

াদথ ভন্বদয়য দানয়ত্ব ারন, ভন্ত্রণারদয়য কর নীনতভারা ভাঠ ম বাদয় ফাস্তফায়ন, উন্নমন ভন্বম ও তদাযকী, ার্-ফাজায ব্ফস্থানা, জর ভর ব্ফস্থানা, কৃনল খা জনভ 

ফদদফস্ত, আইন শৃাংখরা াংক্রান্ত, সভাফাইর সকার্ ব নযচারনা, নোয ভান উন্নমন ও তদাযকী, যকাযী াওনা আদাম, ত্রাণ ও দুদম বাগ ব্ফস্থানা, স্থানীম যকাদযয কাম বক্রদভয 

তদাযকী, স্থানীম যকাদযয কাম বক্রদভয তদাযকী, জনাধাযদণয অনবদমাগ গ্রণ, াফনরক যীো নযচারনা, ভূনভ ব্ফস্থানা, খনতয়ান পভ ব াফনভর্ 


