
মশোয জেরোয ভননযোভযু উশেরোধীন 07 নং জেদোোড়ো ইউননয়ন নযলদ, 

উন্নয়নভরূক প্রকল্প  ও  ইউননয়ন নিনেটোর জন্টোয নযদশন প্রনিশফদন : 
 

পররদলশনের তাররখ   : ১৫-১০-২০১৭ রিস্টাব্দ। 
 

বূনভকো : গত ১৫-১০-২০১৭ তাররখ পূর্শ রের্শাররত ময়ূরচ অেুানর মরেরামপুর উপনজার ০৭ েং খখদাপাড়া 

ইউরেয়ে পররদ পররদলশে করর। পররদলশেকান ইউরেয়ে পররদ রচর্ জোর্ মৃো কারি াা ও অেযােয 

কমশচারীগণ উপরিত রছনে। 
 

১। এক নেশয ইউননয়ন নযলদ    :  

     

ইউরেয়নের োম        :    ০৭েং খখদাপাড়া ইউরেয়ে পররদ, মরেরামপুর, যনলার। 

 

ীমাো         :    দরিনে ঝাপা ইউরেয়ে পররদ, পরিনম খরারতা ইউরেয়ে পররদ, পূনর্শ  
                                      মরেরামপুর উপনজা পররদ এর্ং উত্তনর কারলমেগর ইউরেয়ে পররদ অর্রিত। 

    রলিা প্ররতষ্ঠানের ংখযা    :     মার্যরমক রর্দযায় ১০টি, মাদ্রাা ১০টি এর্ং রকারী প্রাথরমক রর্দযায় 
১৯টি ও রকন্ডার গানডশ  (রপ্র-কযানডট সু্ক) ১টি  

 

২। নযলশদয েনফশরয িথ্য         :     ইউরেয়ে পররদ রচর্ ০১ জে এর্ং গ্রাম পুরল খমাট ০৯ জে 
আনছ। 

 

ভন্তফয : ইউরেয়ে পররনদর অেুকূন ০৩ (রতে) জে গ্রাম পুরনলর লেূয পদ আনছ। ইউরেয়নের 
আইে-লৃংখা রিানথশ জরুরী রিনত্তনত ০৩ (রতে) জে গ্রাম পুরল রেনয়াগ প্ররিয়া ম্পাদনের পূর্শ 
প্রস্তুরত গ্রণ করা নর্।   
 

৩। অনপ ফযফস্থোনো :  অরি কা ৯.০০ ঘটিকা নত ৫.০০ ঘটিকা পযশি খখাা রাখা য় মনমশ 

জাো খগ। ময় র্যর্িাপো একটি গুরুত্বপূণশ র্যর্িাপো অেুংগ এ র্ারা অর্যাত রাখনত নর্।    
    

4। কযোফন (োধোযন) :  ার্ারে কযালর্রটি পরীিা করা না। কযাল র্র রের্শাররত িরনম 

খচয়ােমযানের প্রতযয়ে ংরিণ করা নে। কযাল র্রটি পরীিানি খদখা যায় রর্রিন্ন মনয় রর্রিন্ন 
খানত টাকা প্রদাে করা নও রকছু রকছু খিনে খকাে খানত টাকা প্রদাে করা নয়নছ তার রর্স্তাররত 
রর্র্রণ প্রদাে করা য়রে। রিরতর টাকার পররমাে কথায় খখা নেো। তাছাড়া খদখা যায় র্শনল 

০২-১০-২০১৭ তাররনখ খেনদে করা নয়নছ। পররদলশনের তাররখ পযশি কযাল র্রনত রিরত 9,892/- 

টাকা। কযাল র্ইটি খচয়ারমযাে ও রচনর্র খযৌথ স্বািনর পররচারত নে।  

ভন্তফয :  ১) কযাল র্রনত পররনলারর্ত টাকার রর্স্তাররত রর্র্রণ উনেখ করনত নর্। 

       ২) টাকার পররমাে অংনকর ানথ ানথ কথায় রখনত নর্। 

      ৩) কযাল র্র খখার ময় খকাে টাকার পররমাে কাটাকাটি ন তা া কার রদনয় খখা 
কথায় টাকার পররমাে উনেখ কনর টাকার অংনকর উপর স্বাির প্রদাে করনত নর্। 
 

 (ে) ১% ংক্রোন্ত কযো ফন : ১% ংিাি কযাল র্র পরীিা করা না। কযাল র্রটি রের্শাররত 

ছক আকানর খচয়ারমযানের প্রতযয়ে ংরিণ করা নে। র্তশ মাে রিরত 2,028/- টাকা কযাল র্রটি 

খচয়ারমযাে ও রচনর্র খযৌথ স্বািনর পররচারত নে। 
 



ভন্তফয : খেনদনের রার্ কযালর্ুনক রেয়রমত খখার জেয ইউরেয়ে পররনদর রচর্নক রেনদশল প্রদাে 
করা না। 
 

5। টযোক্স আদোয় : টযাক্স আদায় খররজস্টারটি পরীিা করা না । উপিারপত তথয অেুানর ও 

রজজ্ঞাার্ানদ জাো যায় পাাঁচ র্ছনরর জেয টযাক্স র্াযশ করা য়। ২০১৭-২০১৮ অথশ র্ছনরর রেজস্ব আয় 
র্রা রছ 1,20,000/- টাকা এর্ং আদায় Kvh©µg  cÖwµqvaxb| তাছাড়া দদরেক টযাক্স আদায় খররজস্টারটি 
পরীিানি খদখা যায় খররজস্টারটিনত প্রতযয়ে আনছ এর্ং কত তাররনখ কত টাকা আদায় নয়নছ তার 

তাররখ উনেখ আনছ। র্াযশকৃত দার্ী খারডংনয়র তুোয় অপ্রতু । িাপোমূ খথনক মনড টযাক্স 
ররডউ র্াযশয করা ন এ ইউরেয়ে পররদটি একটি ািজেক প্ররতষ্ঠানে পররণত নত পানর এর্ং 
জেগণনক র্যাপকিানর্ খর্া প্রদাে রেরিত করা যায়।  

ভন্তফয : ১) এখে খথনক এ ইউরেয়নের খারডং টযাক্স ইউরেয়ে পররদ মনড টযাক্স ররডউ অেুানর 
র্াযশয এর্ং আদায় রেরিত করার প্রনয়াজেীয় পদনিপ গ্রনণর জেয ইউরেয়ে পররদ খচয়রামযাে ও 
রচর্নক অেুনরার্ করা না।  

 ২)  দদরেক টযাক্স আদায় খররজস্টানর তাররখ উনেখ পূর্শক আদায়কৃত টাকা ররপর্দ্ধ করার জেয 
ইউরপ রচর্নক রেনদশলো প্রদাে করা না এর্ং রর্য়টি তদাররক করার জেয ইউরেয়ে পররনদর 
খচয়ারমযােনক অেুনরার্ করা না।  

6। বো অনষু্ঠোন :  ২০১৬-২০১৭ ান (জুাই-২০১৬ নত জেু ২০১৭) মা পযশি ার্ারে িা অেুরষ্ঠত 

নয়নছ ১২টি, রর্নল িা অেুরষ্ঠত নয়নছ ০৪টি এর্ং র্ানজট িা অেুরষ্ঠত নয়নছ ০১টি।  
 

ভন্তফয : িানলন দ্রুত কাযশরর্র্রণী প্রস্তুত কনর ংরিষ্ট ক দপ্তনর খপ্ররণ করার জেয ইউরেয়ে 
পররনদর রচর্নক রেনদশল প্রদাে করা না। 

7। েম্ম-ভৃিুয জযনেস্টোয : জম্ম ও মৃতুয রের্ন্ধে খররজস্টারটি পরীিা করা না । উক্ত ইউরেয়নে জম্ম 

রের্ন্ধে নয়নছ ২২,৪৩৬/- জনের এর্ং মতুৃয রের্ন্ধে নয়নছ ১,৮৩৫/- জনের। ইউরেয়ে পররনদর রচর্ 

জাোে র্তশ মানে অে াইনের মার্যনম জম্ম রের্ন্ধে করা নও অে াইনে মানঝ মনর্য মৃতুয রের্ন্ধে 
করা নে। যা আলারুপ েয়। অে াইনে মৃতুয রের্ন্ধে ো ন জেংখযা গণোর খিনে তারতময  

খথনক যানে। িন এ ইউরেয়নের জেংখযার উপর রিরত্ত কনর দাররদ্র ও রলিার ার খর্র করা ম্ভর্ 
নর্ো। এ কারনণ অে াইনে মতুৃয রের্ন্ধে কাযশিম শুরু করা প্রনয়াজে।   
 

মির্য : ইউরেয়ে পররনদর খচয়ারমযাে রেয়রমত যাচাই অনি খররজস্টার স্বাির করা জম্ম ও মৃতুয 
রের্ন্ধে কাযশিম যথাযথিানর্ পররচাো করার প্রনয়াজেীয় র্যর্িা গ্রণর জেয অেুনরার্ করা না।  
 
 

8। ইউননয়ন নিনেটর জন্টোয : ইউরেয়ে রডরজটা খন্টানরর মার্যনম জেগণনক খর্া প্রদাে করা নে। 
 

ভন্তফয : এাকার জেগণ যানত কনর ঠিকিানর্ খর্া পায় খ রর্য়টি রেরিত করার জেয ংরিষ্ট 
খচয়ারমযাে, ইউরেয়ে পররদ ও ইউরপ রচর্নক রেনদশল প্রদাে করা না।  
 

9। বোউচোয গোিশ  পোইর : িাউচার গাডশ  িাই পরীিা করা না। িাউচারমূ গাডশ  িাইন ংররিত 

আনছ । প্ররত মানর র্যয় ইউরপ িায় অেুনমাদে করা য় ।  
 



ভন্তফয : র্যনয়র খিনে ইউরেয়ে পররনদর আরথশক র্যর্িাপো ংিাি রর্রর্-রর্র্াে অেুরণ করার জেয 
ংরিষ্ট ইউরেয়ে পররনদর খচয়ারমযােনক র্া না। 
 
 

10। গ্রোভ আদোরি : গ্রাম আদাত ংিাি খররজস্টারটি পরীিানি এর্ং উপরিত তথয অেুযায়ী খদখা যায় 

2017 ান খমাট ২৫টি মামা নয়নছ। তন্নর্য ২১টি মামা রেষ্পরত্ত নয়নছ এর্ং ৪টি অরেষ্পন্ন রনয়নছ।  
 
 

ভন্তফয : গ্রাম আদানত রর্চারকাযশ পররচাো করার পূনর্শ র্াদী ও রর্র্াদী উিয়নক খোটিল প্রদাে কনর 
ািী ও িােীয় গণযমােয র্যরক্তর্নগশর উপরিরতনত পিপারত্বত র্যরতনরনক রর্চাররককাযশ পররচাো করার 
জেয ংরিষ্ট ইউরেয়ে পররনদর খচয়ার মযােনক অেুনরার্ করা না। 
 
 

১1। উন্নয়ন প্রকল্প নযদশন : 

 দপ্তনরর োম   : উপনজা রের্শাী অরিানরর দপ্তর, মরেরামপুর, যনলার। 

 অথশ র্রানের খাত  : ইরজরপরপ 

 প্রকনের োম   : †L`vcvov I`y‡`i evox n‡Z mvËvi †g¤‡̂ii evox ch©šÍ iv¯Ív 

খমরামত প্রকনের  

                                                                
খটংরামারী পাকা রাস্তা নয় নিানর রডপ পযশি রাস্তায় েুর ইানমর র্ারড়র পানল ইউকািাটশ  রেমশাণ  

প্রকে। 

 র্রানের পররমাে   :  প্রকনের খমাট র্রাে রছ ১,০০,০৮৬/- (একর ি 

রছয়ারল) টাকা। 
 প্রকনের কাজ শুরু ওয়ার তাররখ  :  ০২-০৫-২০১৭ রিস্টাব্দ। 

 প্রকনের কাজ খল ওয়ার তাররখ  : প্রকনের কাজ শুরু ওয়ার ৪০ (চরেল) রদনের মনর্য খল 
করা নর্। আংরলক/চূড়াি রর্ প্রদানের তাররখ  :  চূড়াি রর্ প্রদাে করা নয়নছ।  

 র্াস্তর্ায়ে অগ্রগরত   :  ১০০% 
 
 

ভন্তফয : পররদলশেকৃত প্রকেটি প্রাক্কে খমাতানর্ক ঠিকিানর্ র্াস্তর্ারয়ত নে । গৃীত প্রকেটি মােম্মত। 
ইউরপ রচর্ জাোে প্রকনের চূড়াি রর্ প্রদাে করা নয়নছ। প্রকেকানজর গুেগতমাে নিাজেক। 
তাছাড়া জেস্বাথশ রর্নর্চো কনর অেযােয প্রকেগুরর গুেগতমাে র্জায় খরনখ ম্পন্ন করার জেয ইউরেয়ে 
পররনদর খচয়ারমযাে ও ইউরপ রচর্, খখদাপাড়া ইউরেয়ে পররদ, মরেরামপুর, যনলারনক অেুনরার্ করা 
না। 
 
 

১2। অনযোনয ংক্রোন্ত :    (ক) দেরতকতা করমটি গঠে করার কাযশিম প্ররিয়ার্ীে আনছ।  

                (খ) অরিনযানগর র্রণ র্ুনঝ প্ররতকানরর কাযশকরী র্যর্িা গ্রণ করা নে।  

       (গ) তথয অরর্কার আইনের আওতায় তথয খর্া গ্রণ ইেকুনদর যথাযথিানর্ খর্া 
প্রদাে করা নে।  

       (ঘ) ইউরেয়ে রডরজটা খণ্টানরর মার্যনম জেগণনক যথাযথিানর্ খর্া প্রদাে করা 
নে।   

       (ঙ) ইনোনিলে প্রকে করমটি গঠনের কাযশিম প্ররিয়ার্ীে । 
 
 



ভন্তফয :  দেরতকতা ও ইনোনিলে করমটি দ্রুত গঠে কনর তার িা করার জেয র্া না এর্ং 
অরিনযানগর যথাযথ প্ররতকার, তথয আইনে খর্া এর্ং ইউরেয়ে রডরজটা খন্টানরর মার্যনম যথাযথিানর্ 
খর্া প্রদাে করার জেয ইউরপ রচর্ ও ইউরেয়ে পররনদর খচয়ারমযােনক রেনদশল প্রদাে করা না।  

 
 

১3। োনফশক ভন্তফয : ইউরেয়ে পররদটি পররদলশনে প্রতীয়মাে য় খয, এ ইউরেয়ে পররনদ কানজর মাে 

িা। পে প্রারপ্ত, পে জারর, জম্ম রের্ন্ধে খররজস্টার, কযাল র্রগুনা ুন্দরিানর্ র্াাঁর্াইকৃত। 

টিআর/কারর্খা/এরজএরপ ংিাি কযালর্র এর্ং র্যরয়ত অনথশর খরনচর িাউচার রর্ আকানর প্রস্তুত 
পররদলশে প্ররতনর্দনের রেনদশলোমূ যথাযথিানর্ প্ররতপাে জেয ংরিষ্ট রচর্নক রেনদশল খদওয়া না এর্ং 
ারর্শক রর্নয় প্রনয়াজেীয় র্যর্িা গ্রনণর জেয খচয়ারমযাে, ০৭েং খখদাপাড়া ইউরেয়ে পররদ, মরেরামপুর, 

যনলারনক অেুনরার্ করা না।   
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 অননুরন দয় অফগনিয েনয জপ্রযণ কযো শরো : 
 
 

১। রচর্, িােীয় রকার রর্িাগ, িােীয় রকার পেী উন্নয়ে ও মর্ায় মন্ত্রণায়, র্াংানদল 
রচর্ায়, ঢাকা। 

[ দরৃষ্ট আকশণ : উপ রচর্, মরেটররং-১ লাখা ] 

2। রর্িাগীয় করমলোর, খুো রর্িাগ, খুো। 

3। প্রকে পররচাক, এরজএরপ-৩, রটিনন্টার (খনি-১০) ৯০/১, মরতরঝ র্া/এ, ঢাকা। 

৪। পররচাক, িােীয় রকার, খুো রর্িাগ, খুো। 

৫। খজা প্রলাক, যনলার। 

৬। উপনজা রের্শাী অরিার, মরেরামপুর, যনলার। 

৭। খচয়ারমযাে, ০৭ েম্বর খখদাপাড়া ইউরেয়ে পররদ, মরেরামপুর, যনলার। 

উপ পররচাক (উপ রচর্) 

িােীয় রকার, যনলার। 

 

(খমাোঃ মানজদরু রমাে খাে) 

উপ পররচাক (উপ রচর্) 

িােীয় রকার, যনলার। 

খিাে েম্বর -০৪২১-৬২৩৮৯ 
                   ইনমই -ddlgjessore@gmail.com 


