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মুখফন্ধ 
 

 

আগাভী          ২০১৬           , ২০১৭                          জ            জ       

                জ             ও                                      । এ         যম 

কর ব্যরি ভাঠ ম যাদয়  তত্ত্বাফধান এফাং ফাস্তফায়দন রিয়বাদফ রনদয়ারজত থাকদফন তাঁদদয জন্য এ ম্যানুয়ারটি 

প্রণয়ন কযা দয়দছ।  

 
এ ম্যানুয়ারটিদত      , রটি কদ যাদযন, যজরা, উদজরা/থানা, যৌযবা  ইউরনয়ন ম যাদয় রকবাদফ 

শুভারয/জ    করভটি গঠন কযা দয়দছ এফাং তাঁদদয উয রক রক দারয়ত্ব অর যত থাকদফ তা নিরনরদ যটভাবাদফ 

রররফদ্ধ কযা দয়দছ। রফবাগীয় করভনায, রটি কদ যাদযদনয যভয়য, যজরা প্রাক, উদজরা         

      , যৌযবায যভয়য  ইউরনয়ন রযলদদয যচয়াযম্যান মথািদভ উি করভটিগুদরায বারতয দারয়ত্ব 

ারন কযদফন। রটি কদ যাদযদনয যেদে প্ররতটি য়াদড য, য়াড য  কাউরিরযদক বারত কদয য়াড য 

শুভারয/জরয করভটি গঠন ক       ছ। এ ম্যানুয়ারটিদত রফবাগ, রটি কদ যাদযন, যজরা, উদজরা/থানা এফাং 

যজান ম যাদয় রনদয়ারজত কভ যকতযা এফাং কভ যচাযীগদণয উয অর যত নিরনরদ যটভা দারয়ত্বমূ রররফদ্ধ কযা দয়দছ। 

স্থানীয়বাদফ রনদয়াগপ্রাপ্ত গণনাকাযী  নিাযবাইজাযদদয দারয়ত্ব নিস্পটভাবাদফ রররফদ্ধ কযা দয়দছ।  

 
শুভারয                     পর কযায জন্য জনগণদক উদ্বুদ্ধকযণ এফাং তাঁদদয স্বতঃস্ফূতয দমারগতা 

একান্ত অরযাম য। ঠিক গণনাকাযী  নিাযবাইজায ফাছাই এফাং শুভারয চরাকারীন ভদয় গণদচতনতা সৃরটভায 

জন্য ব্যাক প্রচায কাম যিভ ছাড়া জনপ্ররতরনরধ, শুভারয/জ    করভটি  স্থানীয় ম যাদয় রনদয়ারজত কর 

যকারয  যফযকারয কভ যকতযা/কভ যচাযীগদণয রিয় অাংগ্রণ একান্ত প্রদয়াজন। শুভারয চরাকারীন ভদয় 

কর ধভীয় প্ররতষ্ঠান দত শুভারয অনুষ্ঠাদন ারফ যক দমারগতা প্রদাদনয স্বতঃস্ফূতযবাদফ অাংগ্রদণয আফান 

জানাদনা দর শুভারয কবাদযজ  গুণগতভান বৃরদ্ধ াদফ।  

 
কদরয ারফ যক দমারগতায়           জ            জ              পর  াথ যক দফ, এ 

আাফাদ ব্যি কযরছ। 

 

 

 
              ও   জ  

                                                                                                 ভারযচারক 

                                                                                                (অরতরযি  রচফ) 
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১। উিভরণকা  
 

যদদয আথ য-াভারজক উন্নয়দনয রদেু জাতীয়, আঞ্চররক  ক্ষুদ্র এরাকারবরিক তথ্য প্রকাদয ভাধ্যদভ উন্নয়ন রযকল্পনা প্রণয়দন 

ায়তা প্রদান  জাতীয় অগ্রগরত মূল্যায়দন  রযকল্পনা ভন্ত্রণারদয়য রযাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা রফবাদগয আতাধীন 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) রনযরবাদফ কাজ কযদছ। জাতীয় রযাংখ্যান প্ররতষ্ঠান (NSO) রদদফ রফরফএ শুভারয 

 জরযদয ভাধ্যদভ যদদয আথ য-াভারজক কর খাদতয গুরুত্বপূণ য তথ্য াংগ্র, াংকরন  প্রকা কদয জাতীয়, আন্তজযারতক  

স্থানীয় ম যাদয় তদথ্যয চারদা পূযণ কদয আদছ। ফতযভান রফদে যকারয  যফযকারয রযকল্পনা প্রণয়ন এফাং উন্নয়ন প্রকল্প গ্রণ, 

ফাস্তফায়ন  মূল্যায়দনয যেদে রযাংখ্যাদনয গুরুত্ব উিদযািয বৃরদ্ধ াদে। নীরতরনধ যাযক, রযকল্পনারফদ, গদফলক  রোরফদ 

কর ম যাদয় অাংরজন  ব্যফাযকারযগণ রফরফএ প্রণীত রযাংখ্যাদনয ভাধ্যদভ উন্নয়ন রযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তাফয়ন কদয 

আদছ।   

জুরাই ২০১৩ দত রডদম্বয ২০১৭ যভয়াদদ ফাস্তফায়নাধীন এএনএর াট য-৩: এনএইচরড (পূফ যতন রফররড) ীল যক এ প্রকল্প 

কাম যিভটিয ভাধ্যদভ যদদয ধনী-গযীফ রনরফ যদদল কর খানায আথ য-াভারজক  জনতারত্বক তথ্য ম্বররত একটি মৃদ্ধ তথ্য 

বান্ডায গদড় উঠদফ, মা ব্যফায কদয যদদয কর নাগরযদকয াভারজক রনযািা ফহুরফধ াভারজক যফা ফা যাস্যার 

ারব যমূ প্রদান কযা জতয দফ। রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়, রফবাগ এফাং যকারয যফযকারয াংস্থামূদয জন্য এ ডাটাদফইজটি 

অতুন্ত ায়ক ভূরভকা যাখদফ। 

 

২।       এয             

রযাংখ্যান আইন ২০১৩ এফাং ভরন্ত্ররযলদ কর্তযক অনুদভারদত জাতীয় রযাংখ্যান উন্নয়ন যকৌরদেয (National Strategy 

for Development of Statistics-NSDS)  আদরাদক আদরাচু ডাটাদফইজ প্রণয়ন কযা দে।     অনুমায়ী যকায 

কর্তযক রনদয়ারজত শুভারয কভীগণদক তথ্য যফযা কযদত জনগণ ফাধ্য থাকদফন এফাং অয রদদক যকায ব্যরিগত ম যাদয় ফ 

তদথ্যয যগানীয়তা যো কযদত করদক রনশ্চয়তা প্রদান কদযদছ।  
 

৩। শুভারয াংগঠন  

অনুদভারদত প্রকদল্পয রফধান অনুমায়ী রনম্নফরণ যত পাাংনার অগ যানাইদজন জরয কাদজ দমারগতা কযদফ। 

শুভারয/জরয দফী দাপ্তরযক দফী 

(১) প্রধান ভন্বয়কাযী  রচফ, রযাংখ্যান ও            রফবাগ 

(২) জাতীয় ভন্বয়কাযী ভারযচারক, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

(৩) অরতরযি জাতীয় ভন্বয়কাযী       -রচফ (তথ্য ব্যফস্থানা),       -রচফ (উন্নয়ন), 

রযাংখ্যান ও            রফবাগ এফাং  উ-ভারযচারক, 

ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা 

(৪)                     -   চ   ,                         

(৫) শুভারয/জরয যজরা ভন্বয়কাযী      চ   /   -   চ    (      )/                ,        

(৬)  উদজরা/থানা শুভারয/জরয ভন্বয়কাযী উদজরা/        রযাংখ্যান কভ যকতযা, রফরফএ 

(৭)  যজানার অরপায ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা  উদজরায় কভ যযত রফরবন্ন দপ্তদযয 

রনদয়াগকৃত কভ যকতযা  কভ যচাযী।  
 

 

এছাড়া, তথ্য াংগ্রদয জন্য স্থানীয় ররেত যফকায মৄফক এফাং মৄফ ভররাদদয ভধ্য দত প্রদয়াজনীয় াংখ্যক গণনাকাযী এফাং 

নিাযবাইজায াভরয়কবাদফ রনদয়াগ কযা দফ।  
 

৪। শুভারয/জরয করভটি গঠন  করভটিয কাম যরযরধঃ  
 

শুভারয কাজ নিষ্ঠুবাদফ রযচারনা  ম্পাদদন ফ যাত্বক ায়তা প্রদাদনয রনরভদি জাতীয় ম যায় দত শুরু কদয কর  রফবাগ, রটি 

কদ যাদযন (য়াড য ), যজরা, উদজরা, যৌযবা এফাং ইউরনয়ন ম যাদয় শুভারয/জ         করভটি গঠন কযা দয়দছ। এ 

করভটিগুদরা রফবাগ, রটি কদ যাদযন, যজরা, উদজরা, যৌযবা, ইউরনয়ন ম যাদয় মথািদভ রফবাগীয় করনায, রটি 

কদ যাদযদনয যভয়য, যজরা প্রাক, উদজরা               , যৌযবা যভয়য, ইউরনয়ন রযলদদয যচয়াযম্যাদনয বারতদত্ব 

অনুরষ্ঠত দফ।  

তাছাড়া, শুভারয/জরয অনুষ্ঠাদন কারযগরয ায়তা প্রদাদনয জন্য একটি স্ট্ুারন্ডাং যটকরনকুার করভটি, প্রকল্প ঠিকবাদফ ফাস্তফায়দনয 

রনরভি প্রকল্প ফাস্তফায়ন করভটি এফাং শুভারয অনুষ্ঠাদন রফরবন্ন ভন্ত্রণারদয়য রত ভন্বয় াধদনয জন্য একটি আন্তঃভন্ত্রণারয় 

রস্ট্য়ারযাং করভটি গঠন কযা দয়দছ।  
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৪.১ রস্ট্য়ারযাং করভটিয গঠন 
 

১। রচফ, রযাংখ্যান ও            রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় বারত 

২   চ /        (  -  চ                   ),    ও                   ,           । দস্য 

৩         (  -  চ                   ), অথ য রফবাগ, অথ য  ভন্ত্রণারয় দস্য 

৪         (  -  চ                   ),অথ যননরতক ম্পকয  রফবাগ, অথ য  ভন্ত্রণারয় দস্য 

৫         (  -  চ                   ),, স্থানীয় যকায রফবাগ দস্য 

৬         (  -  চ                   ), স্বযাষ্ট্র  ভন্ত্রণারয় দস্য 

৭         (  -  চ                   ), আইএভইরড, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় দস্য 

৮         (  -  চ                   ), আথ য-াভারজক অফকাঠাদভা রফবাগ, রযকল্পনা করভন দস্য 

৯         (  -  চ                   ), কাম যিভ রফবাগ, রযকল্পনা করভন দস্য 

১০         (  -  চ                   ), রযকল্পনা রফবাগ, রযকল্পনা ভন্ত্রণারয় দস্য 

১১         (      চ                     ),                  দস্য 

১২         (  -  চ                   ),            দস্য 

১৩         (  -  চ                   ),                ও            দস্য 

১৪         (  -  চ                   ),    জ            দস্য 

১৫         (  -  চ                   ),       ও                  দস্য 

 1৬         (  -  চ                   ),           দস্য 

১৭         (  -                     য়),             সদস্য 

১৮         (  -  চ                   ),          ও             দস্য 

১৯         (  -  চ                   ),             দস্য 

২০         (  -  চ                   ),            দস্য 

২১         (  -  চ                   ),    ও             দস্য 

২২         (  -  চ                   ),                 দস্য 

২৩         (  -  চ                   ),     ও               দস্য 

২৪                              সদস্য 

২৫             পরিসংখ্যান ও            রিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সদস্য 

২৬                                    -৩) সদস্য 

২৭                                     সদস্য 

২৮।                                    য় সদস্য 

২৯। উ-রচফ (উন্নয়ন), রযাংখ্যান ও            রফবাগ দস্য-  চ  
 

 

করভটিয কাম যরযরধঃ 

(ক)           নীরতরনধ যায  ও           চ                       উচ্চ েভতা ম্পন্ন করভটি রদদফ কাজ     ; 

(খ)                     ও                                       ভন্বয় াধন কযা; 

( )            ও                             ; 

(ঘ)                                                                             ; 

(ঙ)  প্রকল্প ফাস্তফায়দন কর প্রকায প্রারনক  অথ যননরতক       দমারগতা প্রদান কযা; 

(চ)     প্রদয়াজদন নতুন দস্য যকা-অপ্ট কযা; 

(ছ)  ভাঠ ম যাদয় করভটি মূদয গঠন  কাম যিভ তদাযরক কযা; 
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৪ ২           য়       

১।                       ও                  সভাপরি 

২। উপ-মহাপরিচালক, িাংলাদদশ পরিসংখ্যান ব্যুদিা সদস্য 

৩।   -সরচি (উন্নয়ন), পরিসংখ্যান ও            রিভাগ সদস্য 

৪। প্ররিরনরি,                য় সদস্য 

৫। প্ররিরনরি,           ,            সদস্য 

৬। প্ররিরনরি,           ,                       সদস্য 

৭।        ,           ,                  সদস্য 

৮।        ,           ,           য়         সদস্য 

৯।                                     য়        সদস্য 

১০।                                        সদস্য 

১১।                                       য় সদস্য 

১২।                              সদস্য 

১৩।             -                                       সদস্য 

১৪।               য়          ও    য়       ,              য় সদস্য 

১৫।               ও                    সদস্য 

১৬।          IDEA                    সদস্য 

১৭।                              ও                য়              সদস্য 

১৮।                                  সদস্য 

১৯।                                   য় সদস্য 

২০।                                                      সদস্য 

২১   -         য় )           ও                  সদস্য 

২২                                  সদস্য-সরচি 

 

করভটিয কাম যরযরধঃ 

১।                 য়                         য়  ও                     

২।          য়                                        

৩।                   য়        ও             

৪।                         য় ও                    

৫।                য়                   ; 

৬। প্রদয়াজদন নতুন দস্য যকা-অপ্ট কযা; 

৭। প্রদয়াজদন   -                     ; 

৮।       

 

 

 

 



6 
 

৪.৩ যটকরনকুার করভটি 

 

১। মহাপরিচালক, িাংলাদদশ পরিসংখ্যান ব্যুদিা সভাপরি 

২।        সরচি, পরিসংখ্যান ও                  সদস্য 

৩। উপ-মহাপরিচালক, িাংলাদদশ পরিসংখ্যান ব্যুদিা সদস্য 

৪।   -     (  য় ), পরিসংখ্যান ও                   

৫।            ,                             ,        সদস্য 

৬। প্ররিরনরি,            ,            ,                য় সদস্য 

৭। প্ররিরনরি,           ,                        সদস্য 

৮।        ,           ,                             য় সদস্য 

৯।        ,                ,   -          ,     য়             সদস্য 

১০।        ,                         সদস্য 

১১।        ,           ,             সদস্য 

১২।        ,                      য়          ,                         য় সদস্য 

১৩।        ,      ও                    সদস্য 

১৪। পরিচালক,       উইং,                         সদস্য 

১৫। পরিচালক, ইন্ডারি এন্ড ললিাি উইং,                         সদস্য 

১৬।     য়                                        সদস্য 

১৭।     য়                 য়                            সদস্য 

১৮।   -        য় )  পরিসংখ্যান ও                   সদস্য 

১৯।     য়              (  য় ), পরিসংখ্যান ও                  সদস্য 

২০। উপ-প্রকল্প পরিচালক,              (       -৩) সদস্য-সরচি 

 
 

করভটিয কাম যরযরধ : 
 

(1)        জ                    চ                             ;  

(2)        জনসংখ্যা ননর্ বাচননর নর্নিন্ন                 ও দেনের জনয উপযুক্ত পদ্ধনি 

সুপানরে 

(3)            য়                                        ; 

(4)      / জ        ,            ও      জ                  ; 

(5) প্রকল্প নিষ্ঠুবাদফ ফাস্তফায়দনয রদে ভাঠ ম যাদয় প্রকদল্পয কাম যিভ রযফীেণ; 

(6) প্রদয়াজন দর াফ-করভটি গঠন;  

(7) প্রদয়াজন দর দস্য যকা-অপ্টকযণ; 

(8)      ; 
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৪.৪ ভাঠ ম যাদয়য প্রস্তারফত শুভারয/জরয করভটিয গঠনঃ  

 
স্থানীয় প্রান এফাং জনপ্ররতরনরধগদণয রিয় অাংগ্রদণয ভাধ্যদভ শুভারয কাম যিভ ভন্বয়, শুভারয কভীগণদক ায়তা প্রদান এফাং 

রনর্ভ যরবাদফ শুভারয অনুষ্ঠান রনরশ্চত কযায জন্য       শুভারয/জরয করভটি গঠ  কযা দয়দছ। উি করভটি মূদয গঠন রনদম্ন 

উস্থান কযা ’রঃ 

 

৪.৪.১:          ও                       ১৭      ২০১৪         ৫২.০০৮.০২২.০০.০০.৬৬৩.২০১৪.১৫৭      

            ও জ                                                   /জ                   । 

                                                                                                                                                              
 

রফবাগীয় শুভারয/জরয করভটিঃ 
 

রফবাগীয় শুভারয/জরয করভটিয কাম যরযরধ রনম্নরুঃ 
 

১)   রফবাগ, যজরা, উদজরা  যৌযবা ম যাদয় কর যকারয কভ যকতযা/কভ যচাযীগণদক শুভারয/জরয কাদজ রিয় অাং 

গ্রদণয জন্য প্রদয়াজনীয় রনদদ যনা প্রদান কযা;  

২)   রফবাগ  যজরায় শুভারয/জরয কাজ রযফীেদণয রদেু শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র স্থান কযা; 

৩)   রফবাগীয়, যজরা, উদজরা, যৌযবা, ইউরনয়ন ম যাদয় শুভারয/জরয অনুষ্ঠাদনয জন্য যম কর প্রস্তুরতমুরক ব্যফস্থা যনয়া 

দফ, তা ভরনটরযাং  তদাযকী কযা; 

৪)  তথ্য াংগ্র/গণনাকাদর দযজরভদন শুভারয/জরয কভীগদণয গণনা/তথ্য াংগ্রদয কাজ ঠিক বাদফ ম্পন্ন দে রকনা তা 

রযফীেণ (monitor) কযা;  
৫)   াংরিটভা রফবাদগয ফ যস্তদয শুভারয/জরয প্রচায কাম যিভ মথামথ বাদফ দে রক-না তা রযফীেণ কযা; 

৬)  করভটিয কাম যিভ ম্পদকয রফরফএ এফাং রযাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা রফবাগদক অফরত যাখা।   
 

করভটি প্রদয়াজদন দস্য যকা-অপ্ট কযদত াযদফ।  

 

 

িরভক করভটিয রফফযণ করভটিদত 

দফী 

০১ রফবাগীয় করভনায বারত 
০২ উ-ভা পুরর রযদ যক দস্য 

০৩ যজরা প্রাক (কর) দস্য 

০৪ াফররক রফেরফদ্যারদয়য রযাংখ্যান, প্রাণ রযাংখ্যান  তথ্য ব্যফস্থানা/রযাংখ্যান রফবাদগয 

যচয়াযম্যান (মরদ থাদক) 

দস্য 

০৫ যকারয কদরদজয অধ্যে ০১ জন (বারত কর্তযক ভদনানীত) দস্য 

০৬ যকারয ভররা কদরদজয অধ্যে ০১জন (বারত কর্তযক ভদনানীত) দস্য 

০৭ অরতরযি রযচারক, কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয দস্য 

০৮ উ রযচারক, ভৎস্য অরধদপ্তয দস্য 

০৯ উ রযচারক, প্রারণ ম্পদ অরধদপ্তয দস্য 

১০ আঞ্চররক রনফ যাচন কভ যকতযা, ফাাংরাদদ রনফ যাচন করভন দস্য 

১১ আঞ্চররক রযচারক, রযফায রযকল্পনা অরধদপ্তয দস্য 

১২ উ-রযচারক,  ভাধ্যরভক  উচ্চ রো অরধদপ্তয দস্য 

১৩ উ-রযচারক,  প্রাথরভক রো অরধদপ্তয দস্য 

১৪ উ-রযচারক, তথ্য অরধদপ্তয দস্য 

১৫ রযচারক, ইরারভক পাউদন্ডন দস্য 

১৬ উ-রযচারক, আনায  রবরডর দস্য 

১৭ প্ররতরনরধ, ফাাংরাদদ স্কাউট দস্য 

১৮ প্ররতরনরধ, যানারী/জনতা/অগ্রণী ব্যাাংক (০১ জন বারত কর্তযক ভদনানীত) দস্য 

১৯ রজএভ/রডরজএভ/এরজএভ, ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয রল্প কদ যাদযন (রফরক) দস্য 

২০ মৄগ্ম-রযচারক, রফবাগীয় রযাংখ্যান কাম যারয়, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) দস্য-রচফ 
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৪.৪.২:           ও                       ১৭      ২০১৪         ৫২.০০৮.০২২.০০.০০.৬৬৩.২০১৪.১৫৮      

            ও জ                                                         /জ                   । 

 

রটি কদ যাদযন শুভারয/জরয করভটি 
 

িরভক করভটিয রফফযণ করভটিদত দফী 

০১ রটি কদ যাদযদনয যভয়য/প্রাক বারত 

০২ প্রধান রনফ যাী কভ যকতযা, রটি কযদাদযন দস্য 

০৩ কভান্ডায/যডপুটি কভান্ডায, ফাাংরাদদ মুরিদমাদ্ধা াংদ, ভানগয/যজরা ইউরনট কভান্ড দস্য 

০৪ যকারয কদরদজয অধ্যে ০১জন (বারত কর্তযক ভদনানীত) দস্য 

০৫ যকারয ভররা কদরদজয অধ্যে ০১ জন (বারত কর্তযক ভদনানীত) দস্য 

০৬ আঞ্চররক রনফ যাী কভ যকতযা (কর)-(যম কর রটিকদ যাদযদন আঞ্চররক রনফ যাী কভ যকতযায দ 

যনই, য কর রটি কদ যাদযদন প্রধান যাজস্ব কভ যকতযা দস্য দফন) 

দস্য 

০৭ উ-পুরর করভনায/পুরর নিায দস্য 

০৮ বারত/াধাযণ ম্পাদক, যভদরাররটন যচম্বায অফ কভা য অুান্ড ইন্ডারি দস্য 

০৯ য়াড য কাউরিরয (কর)  দস্য 

১০ বারত/াধাযণ ম্পাদক,  যপ্রক্লাফ দস্য 

১১ প্ররতরনরধ, যানারী/জনতা/অগ্রণীব্যাাংক (০১ জন বারত কর্তযক ভদনানীত) দস্য 

১২ বারত/াধাযণ ম্পাদক, ফরণক/ব্যফায়ী রভরত দস্য 

১৩ শুভারয/জরয ভন্বয়কাযী (কর) দস্য 

১৪ মৄগ্ম-রযচারক/উ-রযচারক,রফবাগীয়/যজরা রযাংখ্যান কাম যারয়, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান 

ব্যুদযা (রফরফএ)। 

দস্য রচফ 

 

রটি কদ যাদযন শুভারয/জরয করভটিয কাম যরযরধ রনম্নরুঃ 
 

১) কর য়াদড য শুভারয/জরয করভটি গঠদন ায়তা প্রদান; 

২) শুভারয/জরয কাম যিভ নিষ্ঠুবাদফ ম্পদন্নয রদেু য়াড য রবরিক ভরনটরযাং টিভ গঠন কযা; 

৩) শুভারয/জরয কাম যিভ নিষ্ঠুবাদফ ম্পদন্নয রদেু শুভারয/জরয কাদজ রনদয়ারজত কভীদদয কর প্রকায দমারগতা প্রদান কযা;  

৪) াংরিটভা রটি কদ যাদযদনয ফ যস্তদয কর ভাধ্যদভ শুভারয/জরয রফলদয় প্রচাযণায ব্যফস্থা কযা। 

করভটি প্রদয়াজদন দস্য যকা-অপ্ট কযদত াযদফ।  

 

৪.৪.৩:          ও                       ১৭      ২০১৪         ৫২.০০৮.০২২.০০.০০.৬৬৩.২০১৪.১৫৯      

            ও জ                                      ও          /জ                   । 
 
 

য়াড য শুভারয/জরয করভটি (শুধু রটি      যযদনয জন্য) 

িরভক করভটিয রফফযণ করভটিদত দফী 

০১ য়াড য কাউরিরয (য়াড য কাউরিরয না থাকদর যখাদন আঞ্চররক রনফ যাী কভ যকতযা) বারত 

০২ ভররা য়াড য কাউরিরয দস্য 
০৩ য়াড যর্ভি ভাধ্যরভক রফদ্যারদয়য প্রধান রেক (বারত কর্তযক ভদনানীত) ০১জন দস্য 

০৪ য়াড যর্ভি প্রাথরভক রফদ্যারদয়য প্রধানরেক (বারত কর্তযক ভদনানীত) ০১জন দস্য 

০৫ য়াড য যদিটারয দস্য 
০৬ য়াদড যয আতাধীন রফরবন্ন ভাদকযট রভরতয বারত/াধাযণ ম্পাদক (বারত কর্তযক 

ভদনানীত) ০১জন 

দস্য 

০৭ যজানার অরপায/প্ররতরনরধ, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) দস্য-রচফ 
 

য়াড য শুভারয  জরয করভটিয কাম যরযরধ রনম্নরুঃ 

১)  শুভারয/জরযকাদম যয জন্য স্থানীয় ররেত যফকাযদদয ভধ্য দত নিাযবাইজায  গণনাকাযী/তথ্যাংগ্রকাযী 

ফাছাইদয় যজানার অরপাযদক প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযা; 

২)  প্ররেণ প্রদাদনয জন্য প্রদয়াজনীয় প্ররেণ যকন্দ্র ফাছাই কযদত যজানার অরপাযগণদক দমারগতা কযা;  

৩)  শুভারয/জরয কাম যিভ ম্পন্ন কযায রনরভি তদাযকী  ভরনটরযাং টিভ গঠন কযা;  
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৪)  য়াদড যয ফ যস্তদয এফাং কর ভাধ্যদভ শুভারয/জরযদয প্রচাদযয রফলদয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা কযা। 

 
 

করভটি প্রদয়াজদন দস্য যকা-অপ্ট কযদত াযদফ।  
 

৪.৪.৪:          ও                       ১৭      ২০১৪         ৫২.০০৮.০২২.০০.০০.৬৬৩.২০১৪.১৬০      

            ও জ                                       জ        /জ                   । 
 

যজরা শুভারয/জরয করভটি 

িরভক করভটিয রফফযণ করভটিদত 

দফী 

০১ যজরা প্রাক বারত 
০২ পুরর নিায দস্য 
০৩ প্রধান রনফ যাী কভ যকতযা, যজরা রযলদ দস্য 

০৪ ররবর াজযন দস্য 
০৫ উদজরা রযলদ যচয়াযম্যান (কর) দস্য 

০৬ যৌযবায যভয়য (কর) দস্য 

০৭ উরযচারক, কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয দস্য 

০৮ উদজরা রনফ যাী অরপায (কর) দস্য 

০৯ উরযচারক, রযফায রযকল্পনা অরধদপ্তয দস্য 

১০ যজরা ভৎস্য কভ যকতযা দস্য 
১১ যজরা প্রারণম্পদ কভ যকতযা দস্য 
১২ যকারয কদরদজয অধ্যে (বারত কর্তযক ভদনানীত) ১ জন দস্য 

১৩ যকারয ভররা কদরদজয অধ্যে (বারত কর্তযক ভদনানীত) ১ জন দস্য 

১৪ যজরা রো কভ যকতযা (ভাধ্যরভক) দস্য 

১৫ যজরা প্রাথরভক রো কভ যকতযা দস্য 
১৬ যজরা তথ্য কভ যকতযা দস্য 
১৭ উরযচারক, ভাজ যফা অরধদপ্তয দস্য 

১৮ উরযচারক, মৄফ উন্নয়ন অরধদপ্তয দস্য 

১৯ যজরা ভফায় কভ যকতযা দস্য 
২০ উ-রযচারক, ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন যফাড য (রফআযরডরফ) দস্য 

২১ যজরা ভররা রফলয়ক কভ যকতযা দস্য 
২২ উরযচারক, ইরারভক পাউদন্ডন দস্য 

২৩ যজরা কভান্ডুান্ট, আনায  রবরডর দস্য 

২৪ াধাযণ ম্পাদক, যজরা স্কাউটস্ দস্য 

২৫ রডরজএভ/এরজএভ, ফাাংরাদদ ক্ষুদ্র  কুটিয রল্প কদ যাদযন (রফরক) দস্য 

২৬ প্ররতরনরধ, যানারী/জনতা/অগ্রণীব্যাাংক (বারত কর্তযক ভদনানীত) ১ জন দস্য 

২৭ কভান্ডায/যডপুটি কভান্ডায, ফাাংরাদদ মুরিদমাদ্ধা াংদ, যজরা ইউরনট কভান্ড দস্য 

২৮ বারত/াধাযণ ম্পাদক,  যপ্র ক্লাফ দস্য 

২৯ বারত/াধাযণ ম্পাদক, যজরা যচম্বায অফ কভা য দস্য 

৩০ বারত/াধাযণ ম্পাদক, ফরণক/ব্যফায়ী রভরত (প্রদমাজু যেদে) দস্য 

৩১ উরযচারক, যজরা রযাংখ্যান কাম যারয়, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) দস্য-রচফ 
 

যজরা শুভারয/জরয করভটিয কাম যরযরধ রনম্নরুঃ 

১)   কর উদজরা, যৌযবা  ইউরনয়ন ম যাদয় শুভারয/ জরয করভটি গঠদনয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য 

উদজরা রনফ যাী কভ যকতযা, যৌযবা যচয়াযম্যান  ইউরনয়ন রযলদদয যচয়াযম্যানগণদক রনদদ যনা প্রদান কযা;  

২)   শুভারয/জরযকাম যিভ নিষ্ঠুবাদফ ম্পদন্নয রনরভি ভরনটরযাং টিভ গঠন রফরবন্ন দারয়ত্ব ারন কযা; 
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৩)  যজরা, উদজরা, যৌযবা, ইউরনয়ন ম যাদয় শুভারয/জরয অনুষ্ঠাদনয জন্য যম কর প্রস্তুরতমূরক ব্যফস্থা যনয়া 

দয়দছ তা দযজরভদন ম যদফেণ  তদাযক কযা; 

৪)   াংরিটভা যজরায ফ যস্তদয এফাং কর ভাধ্যদভ শুভারয/জরযদয রফলদয় প্রচাদযয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 

৫) তথ্যাংগ্রকাযী/গণনাকাযী/নিাযবাইজায রনদয়াগ ভরনটরযাং কযা। 

করভটি প্রদয়াজদন দস্য যকা-অপ্ট কযদত াযদফ। 

 
 

৪.৪.৫:          ও                       ১৭      ২০১৪         ৫২.০০৮.০২২.০০.০০.৬৬৩.২০১৪.১৬১      

            ও জ                                         জ        /জ                   । 
 

উদজরা শুভারয/জরয করভটি 

িরভক করভটিয রফফযণ করভটিদত 

দফী 

০১ উদজরা যচয়াযম্যান উদদটভাা 
০২ উদজরা রনফ যাী অরপায বারত 
০৩ কাযী করভনায (ভূরভ) দস্য 

০৪ উদজরা স্বাস্থু  রযফায কল্যাণ কভ যকতযা দস্য 
০৫ উদজরা কৃরল কভ যকতযা দস্য 
০৬ থানায বাযপ্রাপ্ত কভ যকতযা দস্য 
০৭ উদজরা প্রারণ ম্পদ কভ যকতযা দস্য 
০৮ উদজরা ভৎস্য কভ যকতযা দস্য 
০৯ উদজরা রো কভ যকতযা দস্য 
১০ উদজরা ভাজদফা কভ যকতযা দস্য 
১১ উদজরা মৄফ উন্নয়ন কভ যকতযা দস্য 
১২ উদজরা ভররা রফলয়ক কভ যকতযা দস্য 
১৩ উদজরা ভাধ্যরভক রো কভ যকতযা দস্য 
১৪ উদজরা রযফায রযকল্পনা কভ যকতযা দস্য 
১৫ উদজরা কভ যকতযা, আনায  রবরডর দস্য 

১৬ উদজরা প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ যকতযা দস্য 
১৭ ইউরনয়ন রযলদদয যচয়াযম্যান (কর) দস্য 

১৮ বারত/াধাযণ ম্পাদক, ফরণক/ব্যফায়ী রভরত দস্য 

১৯ বারত/াধাযণ ম্পাদক, মুরিদমাদ্ধা কভান্ড কাউরির দস্য 

২০ বারত/াধাযণ ম্পাদক,  উদজরা যপ্র ক্লাফ (প্রদমাজু যেদে) দস্য 

২১ যজানার অরপায/প্ররতরনরধ (কর), রফরফএ দস্য 

২২ উদজরা রযাংখ্যান কভ যকতযা, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) দস্য-রচফ 
 

 

উদজরা শুভারয/জরয করভটিয কাম যরযরধ রনম্নরুঃ 
 

১)   কর ইউরনয়ন রযলদ যচয়াযম্যান কর্তযক শুভারয/জরয করভটি গঠন রনরশ্চত কযা;  

২)  যজানার অরপায কর্তযক স্থানীয় ররেত যফকাযদদয ভধ্য দত গণনাকাযী/তথ্যাংগ্রকাযী  নিাযবাইজায ফাছাইদয় 

ায়তা প্রদান কযা; 

৩)   গণনাকাযী/তথ্যাংগ্রকাযী  নিাযবাইজাযদদয প্রদয়াজনীয় প্ররেদণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

৪) রনদয়াগকৃত শুভারয/জরযকভীগণ মথামথবাদফ দারয়ত্ব ারন কযদছন রকনা তা তদাযকী  ভরনটরযাং কযা; 

(৫)   াংরিটভা উদজরায ফ যস্তদয  কর ভাধ্যদভ শুভারয/জরয এয রফলদয় প্রচাদযয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 
 

করভটি প্রদয়াজদন দস্য যকা-অপ্ট কযদত াযদফ।  
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৪.৪.৬:          ও                       ১৭      ২০১৪         ৫২.০০৮.০২২.০০.০০.৬৬৩.২০১৪.১৬২      

            ও জ                                                   /জ                   । 

 

 
 

যৌযবা শুভারয/জরয করভটি 

িরভক করভটিয রফফযণ করভটিদত দফী 

০১ যৌযবা যভয়য/প্রাক বারত 

০২ কদরদজয অধ্যে (বারত কর্তযক ভদনানীত) ০১ জন দস্য 

০৩ ভররা কদরদজয অধ্যে (বারত কর্তযক ভদনানীত) ০১ জন দস্য 

০৪ কর য়াড য কাউরিরয (পুরুল  ভররা)   দস্য 

০৫ ভাধ্যরভক ফারক রফদ্যারদয়য প্রধান রেক (বারত কর্তযক ভদনানীত) ১ জন দস্য 

০৬ ভাধ্যরভক ফাররকা রফদ্যারদয়য প্রধান রেক (বারত কর্তযক ভদনানীত) ১ জন দস্য 

০৭ রচফ, যৌযবা দস্য 

০৮ যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারদয়য প্রধান রেক (বারত কর্তযক ভদনানীত) ১ জন দস্য 

০৯ বারত/াধাযণ ম্পাদক, যৌযবা ফরণক/ব্যফায়ী রভরত দস্য 

১০ যজানার অরপায,রফরফএ/প্ররতরনরধ (কর), ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) দস্য 

১১ উ-রযচারক/রযাংখ্যান কভ যকতযা, যজরা/উদজরা রযাংখ্যান কাম যারয়, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ)   দস্য-রচফ 
 

 

যৌযবা শুভারয/জরয করভটিয কাম যরযরধ রনম্নরুঃ 

১)  শুভারয/জরয কাদজয জন্য স্থানীয় ররেতদদয ভধ্য দত নিাযবাইজায  গণনাকাযী/ তথ্যাংগ্রকাযী ফাছাইদয় যজানার 

অরপাযগণদক প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযা এফাং গণনাকাযী  নিাযবাইজাযদদয প্রদয়াজনীয় প্ররেদণয ব্যফস্থা গ্রণ 

কযা; 

২)  শুভারয/জরয কাম যিভ নিষ্ঠুবাদফ ম্পদন্নয রনরভি ভরনটরযাং টিভ গঠন রফরবন্ন দারয়ত্ব ারন; 

৩)  যৌযবায ফ যস্তদয কর ভাধ্যদভ শুভারয/জরযদয প্রচাদযয রফলদয় প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা। 
 

করভটি প্রদয়াজদন দস্য যকা-অপ্ট কযদত াযদফ।  

 

 
[ 

 

৪.৪.৭:           ও                       ১৭      ২০১৪         ৫২.০০৮.০২২.০০.০০.৬৬৩.২০১৪.১৬৩      

            ও জ                                                  /জ                   । 

 
 

 

ইউরনয়ন শুভারয/জরয করভটি 

 

িরভক করভটিয রফফযণ করভটিদত দফী 
০১ ইউরনয়ন রযলদ যচয়াযম্যান বারত 
০২ স্থানীয় ভাধ্যরভক রফদ্যারদয়য প্রধান রেক (বারত কর্তযক ভদনানীত) ১ জন দস্য 

০৩ স্থানীয় প্রাথরভক রফদ্যারদয়য প্রধান রেক (বারত কর্তযক ভদনানীত) ১ জন দস্য 

০৪ যডম্যান  (াফ যতু যজরা মূদয যেদে) দস্য 

০৫ ইউরনয়ন ভূরভ কাযী কভ যকতযা দস্য 
০৬ ইউরনয়ন রযলদদয কর দস্য (পুরুল  ভররা)   দস্য 

০৭ উ-কারয কৃরল কভ যকতযা, কৃরল ম্প্রাযণ অরধদপ্তয দস্য 

০৮ ইউরনয়ন রযলদদয রচফ দস্য 
০৯ রযফায কল্যাণ রযদর যকা, রযফায রযকল্পনা অরধদপ্তয দস্য 

১০ বারত/াধাযণ ম্পাদক, ফাজায করভটি (প্রদমাজু যেদে) দস্য 

১১ যজানার অরপায/প্ররতরনরধ, ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযা (রফরফএ) দস্য-রচফ 
 

 

ইউরনয়ন শুভারয/জরয করভটিয কাম যরযরধ রনম্নরুঃ 
 

১)  শুভারয/জরয কাদম যয জন্য স্থানীয়, ররেতদদয ভধ্য দত নিাযবাইজায  গণনাকাযী/তথ্যাংগ্রকাযী ফাছাইদয় 

যজানার অরপাযগণদক প্রদয়াজনীয় দমারগতা কযা; 
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২)   গণনাকাযী/তথ্যাংগ্রকাযী  নিাযবাইজাযগদণয প্ররেণ প্রদাদনয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা; 

৩)   শুভারয/জরয তদাযরকয রনরভি ভরনটরযাং টিভ গঠন রফরবন্ন দারয়ত্ব ারন; 

৪)   ইউরনয়দনয ফ যস্তদয কর ভাধ্যদভ শুভারয/জরযদয প্রচাদযয রফলদয় ব্যফস্থা কযা। 

 

করভটি প্রদয়াজদন দস্য যকা-অপ্ট কযদত াযদফ। 
 

 

 

 

৫। শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র স্থান  
 

ক) জাতীয় শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র  
 

শুভারয চরাকারীন ভদয় ভারযচারদকয রনয়ন্ত্রণাধীদন এফাং প্রকল্প রযচারদকয রফদল তত্ত্বাফধাদন রযাংখ্যান বফদন জাতীয় 

শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র থাকদফ। রনম্নফরণ যত যটররদপাদন যমাগাদমাগ কযদত দফ- যপান- ০২-৮১৮১০২৩, ০২-৮১৮১১৭৩,        

যভাফাইর: ০১৭৭৫৬৩৩৫৪২, ০১৫১১৩০০৬১১ । জাতীয় শুভারয রনয়ন্ত্রণ কদেয দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযাগণ যারয রফবাগ, রটি 

কদ যাদযন, যজরা. উদজরা, যৌযবা, ইউরনয়ন শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্রগুররয াংদগ প্রদয়াজনীয় তথ্য আদান প্রদান কযদফন।    

         এরাকায় যকান প্রকায ভস্যা যদখা রদদর উায ভাধান জাতীয় শুভারয/জরয রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্রয ভাধ্যদভ জারনদয় যদয়া 

দফ। এ রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্রয ভাধ্যদভ শুভারয/জরযদয জন্য যম কর তথ্য  রনদদ য আদান প্রদান কযা দফ তা ঐ যকদন্দ্রয দারয়দত্ব 

রনদয়ারজত কভ যকতযাগণ রনরদ যটভা যযরজস্ট্াদয রররফদ্ধ কযদফন। 
 

খ) ভাঠ ম যাদয় শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র  

কর রফবাগ, যজরা, উদজরা, রটি কদ যাদযন (য়াড য), যৌযবা, ইউরনয়ন শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র স্থান কযদত দফ। এ কর 

রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্রগুদরা রনম্নরররখত দারয়ত্ব ারন কযদফঃ  

(১)          কাজ চরাকারীন ভদয়            যখারা থাকদফ এফাং ভাঠ ম যাদয় কর শুভারযকভীদদয াংদগ ারফ যক 

যমাগাদমাগ যো কদয প্রদয়াজনীয় রনদদ য প্রদান কযদফ। 

(২)  রনরদ যটভা গণনা এরাকায কর খানা গণনায় অন্তর্ভ যরি রনরশ্চত কযদফ। 

(৩)  শুভারয/জরয কাদজয ারফ যক  অগ্রগরত ম্পদকয       রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্রয াদথ ফ যদা যমাগাদমাগ যো কযদফ।  

(৪)  শুভারয/জরয ম্পদকয যম তথ্য আদান প্রদান কযা দফ তা রনরদ যটভা যযরজস্ট্াদয রররফদ্ধ কযদফ।  

(৫)    শুভারয/জরয রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্রগুদরা ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায কভ যকতযাগণ াংরিটভা অরপদয ায়তায় রযচারনা 

কযদফন।  

৬। শুভারয কভীদদয দারয়ত্ব  

 

ক)         ভন্বয়কাযীয দারয়ত্ব  

     -১) প্রাক শুভারয ফা   জ                        

         (১)              নিষ্ঠুবাদফ  জ             অনুষ্ঠাদন ারফ যক দারয়ত্ব ারন কযা; 

         (২)          শুভারয/জ         করভটিদক শুভারয কাম যিভ ম্পদকয অফরতকযণ  ভন্বয় াধন; 

         (৩) যজরা ম যাদয় যজানার অরপাযদদয প্ররেণ              ; 

         (৪)         অধীনস্থ কর উদজরা/দজাদনয জন্য যপ্ররযত ভারে মথামথবাদফ                   ; 

           (৫)  জ                             জ                 ; 

           (৬)  জ                                               জ                      । 

     

  -২)                                 য়   

            (১)               নিষ্ঠুবাদফ শুভারয অনুষ্ঠাদন ারফ যক দারয়ত্ব ারন কযা; 

            (২)          শুভারয/জ    করভটিদক শুভারয  কাম যিভ ম্পদকয অফরতকযণ  ভন্বয় াধন; 

            (৩)  যজরা ম যাদয় যজানার অরপাযদদয পরপ্রসূ প্ররেণ প্রদান এফাং যজান ম যাদয় নিাযবাইজায  গণনাকাযীদদয  

                  প্ররেণ প্রদান                       ।   

            (৪)            কর  জ  /উদজরা/দজাদনয জন্য যপ্ররযত শুভারয/জ    প্রশ্নে অন্যান্য ভারে মথামথবাদফ  

                  াংরিটভা রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্র যৌৌঁদছদছ রকনা তা তদাযক কযা; 

            (৫)  শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্রয কাজ তদাযক কযা; 
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            (৬) তাঁয অধীনস্থ প্ররতটি  জ              জ কাজ দযজরভদন মাচাই      ;  

            (৭) াংযরেত এরাকায় রফদল ব্যফস্থানায় শুভারয  অনুষ্ঠাদন যজরা ভন্বয়কাযীদক ারফ যক দমারগতা কযা;  

            (৮) গণনা যদল শুভারয/জ    কভীগদণয মথামথবাদফ            যচক প্রারপ্তয                           ।   
 

 ) শুভারয যজরা ভন্বয়কাযীয দারয়ত্ব  

     -১) প্রাক শুভারয /  জ                        

         (১) রনধ যারযত যজরায় নিষ্ঠুবাদফ  জ             অনুষ্ঠাদন ারফ যক দারয়ত্ব ারন কযা; 

         (২)  যজরা শুভারয/জ         করভটিদক শুভারয কাম যিভ ম্পদকয অফরতকযণ  ভন্বয় াধন; 

         (৩) যজরা ম যাদয় যজানার অরপাযদদয পরপ্রসূ প্ররেণ প্রদান; 

         (৪) যজরায অধীনস্থ কর উদজরা/দজাদনয জন্য যপ্ররযত ভারে মথামথবাদফ      ; 

            (৫)  জ                             জ                 ; 

            (৬)  জ             পযভ পূযণ কযা; এফাং 

            (৭)  জ                                   জ     । 

     -২)                           য়   

            (১)  রনধ যারযত যজরায় নিষ্ঠুবাদফ শুভারয অনুষ্ঠাদন ারফ যক দারয়ত্ব ারন কযা; 

            (২)  যজরা শুভারয/জ    করভটিদক শুভারয কাম যিভ ম্পদকয অফরতকযণ  ভন্বয় াধন; 

            (৩)  যজরা ম যাদয় যজানার অরপাযদদয পরপ্রসূ প্ররেণ প্রদান এফাং যজান ম যাদয় নিাযবাইজায  গণনাকাযীদদয  

                  প্ররেণ প্রদান রনরশ্চতকযণ।   

            (৪)  যজরায অধীনস্থ কর উদজরা/দজাদনয জন্য যপ্ররযত শুভারয প্রশ্নে অন্যান্য ভারে মথামথবাদফ াংরিটভা  

                  রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্র যৌৌঁদছদছ রকনা তা তদাযক কযা; 

            (৫)  যজরা শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্রয কাজ তদাযক কযা; 

            (৬) রডররগণ তাঁয অধীনস্থ প্ররতটি যজাদনয অধীন কভদে দু’টি গণনা এরাকায গণনা কাজ দযজরভদন মাচাই  

                  কযদফন এফাং যীরেত শুভারয ফইদয়য কবায পৃষ্ঠায় পূণ য নাভ স্বােয প্রদান কযা;  

            (৭)  জাতীয় রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র যথদক শুভারয ভারাভার ব্যদঝ যনয়া এফাং গণনা যদল াংগৃীত ভারে জাতীয় রনয়ন্ত্রণ  

                 যকদন্দ্র যপ্রযণ রনরশ্চতকযণ;  

            (৮) াংযরেত এরাকায় রফদল ব্যফস্থানায় শুভারয  অনুষ্ঠান;  

            (১০)  জ                      পযভ পূযণ কযা; এফাং 

            (১১) গণনা যদল যজানার অরপাদযয রনকট            যচক স্থান্তয এফাং শুভারয কভীগদণয মথামথবাদফ যচক 

                  প্রারপ্তয   রনরশ্চতকযণ।      
 

 ) উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযীয দারয়ত্ব  

শুভারয নিষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয জন্য প্ররতটি উদজরায জন্য ফাাংরাদদ রযাংখ্যান ব্যুদযায উদজরা রযাংখ্যান কভ যকতযাদক 

উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযী রদদফ রনদয়ারজত কযা দয়দছ। উদজরা ভন্বয়কাযী রদদফ রতরন রনম্নফরণ যত দারয়ত্বগুরর ারন 

কযদফনঃ  

    

 -১) প্রাক শুভারয অথ যাৎ  জ                        

         (১) রনধ যারযত   যজরায় নিষ্ঠুবাদফ  জ             অনুষ্ঠাদন ারফ যক দারয়ত্ব ারন কযা; 

         (২)    যজরা শুভারয/জ         করভটিদক শুভারয কাম যিভ ম্পদকয অফরতকযণ  ভন্বয় াধন; 

         (৩)   যজরায অধীনস্থ কর যজাদনয জন্য যপ্ররযত ভারে মথামথবাদফ      ; 

            (৪)  জ                             জ                 ; 

            (৫) ঠিক গণনাকাযী  নিাযবাইজায ফাছাই কাদজ ায়তা কযা; 

            (৬)     জ             পযভ পূযণ কযা; এফাং 

            (৭)  জ                           জ                  জ     । 

 

      -২)                               য়   

1) উদজরা শুভারয/ জ    করভটি                  জ            ; 

2) উদজরা শুভারয রনয়ন্ত্রণ কে স্থান এফাং অন্যান্য যজানার অরপাযগদণয াদথ যমাগাদমাগ যো   
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      ভন্বয়াধন কযা। 

3) যজানার অরপাযদদয ভদধ্য শুভারয ভারে রফতযণ রনরশ্চতকযণ; 

4)                       জ                  

5) পূযণকৃত শুভারয ফই াংগ্র  শুভারয যচক রফতযণ; 

6) শুভারয ফইদয়য রনযািা রফধান কযা, এফাং 

7)    জ             পযভ পুযণ কযা। 
 

ঘ) যজানার অরপাদযয দারয়ত্ব  

যদদয রফরবন্ন উদজরা/থানায যরাকাংখ্যা এক যকভ নয়। যকান যকান এরাকা ঘন যরাক-ফরতপূণ য আফায যকান যকান এরাকা 

ারকা যরাক-ফরতপূণ য। তাই শুভারযয প্রারনক  তত্ত্বাফধান কাদজয নিরফধায জন্য প্রদতুকটি উদজরাদক (দৌয এরাকা) 

যরাক ফরতয উয রবরি  কদয গদড় ৩৫        এরাকায ভন্বদয় একারধক যজাদন রফবি কযা দয়দছ। যজানার অরপাযগণ যম 

ভস্ত রনরদ যটভা দারয়ত্ব ারন কযদফন তা রনদম্ন ফণ যনা কযা দরাঃ- 

ঘ-১: প্রাক শুভারয ফা  জ                  দারয়ত্ব  

(১)  গণনা এরাকায ম্যা  করম্পউটায তাররকা মাচাই এফাং প্রদয়াজদন াংদাধন কযা; 

(২)  ৫/৬টি গণনাকাযীয এরাকায ভন্বদয় নিাযবাইজায এরাকায যস্কচ ম্যা প্রণয়ন কযা; 

(৩)  উমৄি নিাযবাইজায  গণনাকাযীদদয তাররকা প্রণয়ন  রনদয়াগ প্রদান কযা; 

(৪)  যজাদনয গঠন রনধ যাযণ কযা; 

 (৬)  ইউরনয়ন শুভারয করভটি                   ; 

(৭)  প্ররেণ যকন্দ্র ফাছাই এফাং শুভারয রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র স্থান কযা; 

 (৯)  গণ্যভান্য ব্যরিদদয তাররকা প্রণয়ন কযা এফাং শুভারয অনুষ্ঠাদনয ভয় তাদদয দমাগীতা যনয়া।  
 

ঘ-২: তথ্য াংগ্রকারীন দারয়ত্ব  

(১)  যজরা দদয প্ররেণ গ্রণ এফাং শুভারয ভারে গ্রণ; 

(২) স্থানীয় প্ররেণ যকদন্দ্র গণনাকাযী  নিাযবাইজাযদদয প্ররেণ প্রদান এফাং শুভারয ভারাভার রফতযণ; 

 (৪) শুভারযয /           প্রথভ রদন নিাযবাইজাযদদয ায়তায় গণনাকাযীদদয প্রথভ ৫টি খানা গণনায য প্রশ্নে 

পূযদণয ঠিকতা  গুণগতভান যীো কদয ভূরভ্রারন্ত াংদাধন কযায রনয়ভ যদরখদয় যদয়া এফাং ফাকী খানা গণনায 

ছাড়ে প্রদান; 

(৫)  ইউরনয়ন/য়াড য (রটি কদ যাদযদনয যেদে) রনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র তদাযক কযা এফাং গণনাকাযী  নিাযবাইজাযদদয যকান 

ভস্যায খফয যদর তায ভাধান প্রদান এফাং নিাযবাইজায রবরিক গণনাকাযীদদয ম যায়িদভ ভদফত কদয শুভারয 

তদথ্যয ভান মাচাই এফাং নমুনা রবরিক পুনঃ াোতকায গ্রণ এফাং ফইদয়য প্রশ্নে পূযদণ ভাযাত্মক র্ভরভ্রারন্ত যদর 

পুনঃ গণনা ব্যফস্থা গ্রণ। 

(৬)                    নিাযবাইজাদযয ায়তায় তন্ন তন্ন কদয যখাঁজ কদয যকান খানা গণনা দত ফাদ দড়দছ রকনা 

অথফা দুফায গণনাভূি দয়দছ রকনা দযজরভদন যদখা এফাং প্রদয়াজদন াংদাধন কযা।  
 

ঘ-৩: তথ্য াংগ্র কাজ যল য়ায দযয দারয়ত্ব  

(১)  নিাযবাইজাদযয ায়তায় শুভারয ফইদয়য পূযণকৃত প্রশ্নগুররয উিদযয যচক ফদে ঠিকবাদফ ি রদদয়দছ রকনা এফাং 

ঠিকবাদফ উিয ররদখদছ রকনা এফাং ি ঘন কাদরা কযা দয়দছ রকনা তা রনরশ্চত কযা এফাং ঠিকবাদফ টারররট 

পূযদণ ায়তা কযা। যকান র্ভরভ্রারন্ত যদর গণনাকাযী  নিাযবাইজাদযয ভাধ্যদভ াংদাধদনয ব্যফস্থা যনয়া; 

(২)  উদজরা যড যকায়াট যাদয পুঙ্খানুপুঙ্খ যীো-রনযীো কদয গণনাকাযী  নিাযবাইজাদযয রনকট দত শুভারয ফই, 

নিাযবাইজায ম্যা অন্যান্য ভারাভার গ্রণ এফাং ারযদতারলক যচক প্রদান; 

(৩) প্ররতটি গণনা এরাকায শুভারয ফইদয়য পূযণকৃত টারররদটয এক কর রিঁদড় আরাদা খাদভ রডরর’য রনকট জভাদান; 

(৪)    জ                  পূযণ এফাং শুভারয রদনরি অনুমায়ী প্রথভ যজরা দদয পূযণকৃত শুভারয ভারাভার জভা 

যদয়া।  
 

ঙ) নিাযবাইজাদযয দারয়ত্ব  

শুভারয কাদজ যম কর গণনাকাযী  নিাযবাইজায রনদয়াগ কযা দফ তাঁদদয দারয়ত্ব অতুন্ত গুরুত্বপূণ য। প্রদতুক নিাযবাইজায 

রনদম্নয দারয়ত্বগুরর নিষ্ঠুবাদফ ারন কযদফনঃ 

তথ্য াংগ্র কাজ  চরাকারীন দারয়ত্ব  

(১)  প্ররেণ যকদন্দ্র প্ররেণ সূরচ অনুমায়ী স্ব স্ব গণনাকাযী প্ররেণ গ্রণ; 

(২)                        প্রদতুক গণনাকাযীদক াদথ রনদয়           প্রস্ত্িরত যনয়া এফাং স্থানীয় ভরজদ  

অন্যান্য উনারয় যথদক ভাইরকাং এয ব্যফস্থা যনয়া;  
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(৩)  গণনাকাযী         কাজ শুরু কযায য প্রথভ ৫টি খানায গণনা কাজ তদাযক কদয যদখা এফাং কাজ রনর্ভ যর দর 

একই রনয়দভ ফাকী কাজ ম্পন্ন কযায ছাড়ে প্রদান কযা, আয র্ভর দর শুদ্ধ কদয গণনা কাজ কযায দ্ধরত ররখদয় 

যদয়া। নিাযবাইজাযগণ রফদলবাদফ যখয়ার যাখদফন যমন গণনাকাযী তাঁয গণনা এরাকায প্ররতটি খানায় উরস্থত দয় 

খানায প্রধান ব্যরি অথফা গৃকেী অথফা দারয়ত্বীর ব্যরি রমরন খানায কর দদস্যয তথ্য প্রদাদন ভথ য তাঁয কাছ 

যথদক প্রদয়াজনীয় তথ্য াংগ্র কদয প্রশ্নে পূযণ কযা; 

(৪)  প্ররতরদন তাঁয অধীনস্থ প্রদতুক গণনাকাযীয গণনাকৃত ৫টি কদয খানা যীো কদয যদখা। র্ভরভ্রারন্ত যদর তা 

াংদাধদনয দ্ধরত গণনাকাযীদক যদরখদয় যদয়া।  

(৫)  যকান গণনাকাযীয অরতরযি প্রশ্নে রাগদর তা দ্রুত রনদজয কাদছ অথফা ইউরনয়ন/য়াদড যয রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্র যরেত 

রযজাব য প্রশ্নে দত যফযা কযা।   

 (৬)  যকান খানা যকান অফস্থাদতই যমন গণনা দত ফাদ না দড় এফাং যকান খানা দু’ফায গণনায অন্তর্ভ যি না য় তায প্ররত 

রফদল যখয়ার যাখা।  

(৭) শুভারয শুরু  যল রদন ভরজদ, ভরিয, চাচ য  প্যাদগাডা দত গণনায় অন্তর্ভ যি য়ায জন্য আফান জানাদনা। 

 

 

তথ্য াংগ্র কাজ যল য়ায দযয দারয়ত্ব  

(১)              জ                 ভরজদ অথফা অন্য যকান ধভীয় প্ররতষ্ঠাদনয ভাইক দত এখন মাযা 

গণনার্ভি নরন তাদদযদক গণনার্ভি য়ায জন্য আফান জানাদনা।   

 (২)  পূযণকৃত প্রশ্নে, গণনা এরাকায ম্যা, পূযণকৃত  অপূযণকৃত ফই গণনাকাযীয কাছ যথদক ব্যদঝ যনয়া; 

(৩)  কর প্রশ্নে ঠিকবাদফ পূযণ কযা দয়দছ রকনা যীো কদয যদখা; 

(৪)  টারররট পূযদণ গণনাকাযীদক ায়তা কযা এফাং টারররট ঠিকবাদফ পূযণ দয়দছ রকনা যীো কদয যদখা; 

(৫)  রনধ যারযত        জ   পযভ পূযণ কযা এফাং কাগজে জভাদাদনয জন্য কর গণনাকাযী, নিাযবাইজায  

ইউরনয়ন/য়াড য যদিটাযীদক একদে রনদয় উদজরা/দজাদনয রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্র আা এফাং                 যজানার 

অরপাদযয রনকট কাগজে জভা রদদয় ারযদতারলক যচক গ্রণ কযা; 

 

চ) গণনাকাযীয দারয়ত্ব  

গণনাকাযীদদয ঠিক           উয রনব যয কযদছ শুভারযয াপল্য। এ গণনা কাজদক রনর্ভ যর  নিশাংখরবাদফ ম্পন্ন কযদত 

গণনাকাযীগণদক যম কর দারয়ত্ব ারন কযদত দফ তা রনদম্ন যদয়া দরাঃ 

(১)  নিাযবাইজাদযয ভাধ্যদভ ম্যাদয াাদে দযজরভদন রনজ রনজ গণনা এরাকায ীভানা ােযফতী গণনাকাযীয 

উরস্থরতদত ব্যদঝ যনয়া; 

(২)  রনধ যারযত ভয়সূচী অনুমায়ী যজাদনয প্ররেণ যকদন্দ্র নিাযবাইজাদযয াদথ রতন রদন প্ররেণ গ্রণ কযা; 

(৩)  প্ররেণ চরাকাদর অতুন্ত ভদনাদমাগী য়া এফাং শুভারয াংিান্ত কর রফলয় ব্যদঝ যনয়া  রনদদ যাফরী 

পুঙ্খানুপুঙ্খরুদ ারন কযা; 

(৪)  প্ররেণ গ্রদণয য শুভারযয গণনা কাজ কযায জন্য রনজ রনজ গণনা এরাকায  প্রশ্নে ফই  অন্যান্য দ্রব্যারদ যজানার 

অরপাদযয রনকট দত ব্যদঝ যনয়া; 

(৫)  গণনা এরাকায উিয রশ্চভ যকাণ যথদক গণনায কাজ শুরু কযা   যাকায দ্ধরত অনুযণ কদয ডান রদদকয খানা 

গণনা কযা; 

(৬)  গণনা এরাকায প্ররতটি খানা গণনায অন্তর্ভ যি কযা। গণনা এরাকায যকান খানা যমন ফাদ না দড় অথফা একই খানাদক 

একারধকফায গণনা কযা না য় য রদদক রফদল দৃরটভা যাখা; 

(৭)  শুভারয ফই এ যদয়া গণনাকাযীয জন্য রনদদ যাফরী এয াাদে রনজ রনজ নিাযবাইজাদযয াদথ ম যাদরাচনায ভাধ্যদভ 

শুভারযয গণনা কাজ ম্পদকয ম্যক ধাযণা গ্রণ কযা  গণনায ভয় ঐ কর রনদদ যাফরী ারন কযা; 

(৮)  খানা প্রধান অথফা তায  অনুরস্থরতদত তথ্য প্রদাদন েভ দদস্যয রনকট দত তথ্য যজদন প্রশ্নে পূযণ কযা; 

(৯)  খানা গণনায ভয় তপরর ফইদয় প্ররতটি খানায িরভক নম্বয যদয়া এফাং একই িরভক নম্বয যফযাকৃত ভাকযায করভ 

রদদয় খানায দয দযজায় ররখা; 

(১০)  যকান খানা প্রধান তথ্য রদদত অস্বীকৃরত জানাদর তাদক শুভারয/জরযদয গুরুত্ব ম্পদকয বারবাদফ ব্যরঝদয় ঐ খানায তথ্য 

যনয়া, এদত কাজ না দর নিাযবাইজায অথফা উযস্থ কভ যকতযাদদয ায়তায় ঐ খানায তথ্য যনয়া; 

(১১)  প্রশ্নে ফই যমন ারনদত না রবদজ অথফা যকান কাযদণ নটভা না য় যরদদক রফদল দৃরটভা যাখা; 
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(১২)  প্রথভ রদন ৫টি খানা গণনা কদয প্রশ্নে ফইটি অফশ্যই নিাযবাইজায যজানার অরপায দ্বাযা যীো কযাদনা এফাং 

যকান র্ভর থাকদর তা ঠিক কদয রনদয় যফতী খানা গণনা কযা; 

(১৩)  রনধ যারযত ভদয় গণনা কাজ যল কদয প্রশ্নদেয মূর ফইদয়য টারররট ২ টি পূযণ কযা। যকান গণনা এরাকায় একারধক 

ফই পূযণ কযা দর শুধু মূর ফইটি টারররট ২টি পূযণ কযদত দফ এফাং এদত উি গণনা এরাকায ফগুরর ফইদয়য 

রাফ রভররদয় ররখদত দফ।   

(১৪)  গণনা কাদজ ব্যফহৃত কর শুভারয ফই (পূযণকৃত  অপূযণকৃত)  অন্যান্য শুভারয ভারাভার রনধ যারযত ভদয় 

নিাযবাইজাদযয ভাধ্যদভ যজানার অরপাদযয রনকট জভা যদয়া; 

(১৫)  শুভারয ফই  শুভারযয কর দ্রব্যারদ জভা যদয়ায য যজানার অরপাদযয রনকট দত ম্মানী বাতা যচক গ্রণ কযা। 

 
৭। শুভারয কভীদদয প্ররেণ দ্ধরতঃ 
 

শুভারয/জরযদয াংদগ াংরিটভা কদরয পূণ যাাংগ  ব্যাক প্ররেদণয উয রনব যয কযদছ এয াপল্য। তাই শুভারয/জরযদ  

রনদয়ারজত কর কভীদদয প্ররেদণয জন্য একটি প্ররেণ কাম যিভ যনয়া দয়দছ।  

 

                                         

ম যায়-১:  ভাস্ট্ায যরইনাযগদণয যড যকায়াট যাদয প্ররেণ ;   
 

ম যায়-২:  উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযী  যজানার অরপাযগদণয যজরা দদয প্ররেণ। 
 

ম যা -১: ভাটভাায যরইনাযগদণয  প্ররেণঃ 
 

কর শুভারয যজরা ভন্বয়কাযীদক ঢাকায় প্ররেণ প্রদান কদয ভাস্ট্ায যরইনায রদদফ গদড় যতারা দফ। তাদদযদক  জ        , 

 জও                  ,    জ                 ,        জ            ইতুারদ রফলদয়য উয প্ররেণ প্রদান কযা 

দফ।   
 

রদ্বতীয় ম যাদয় প্ররেণঃ (উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযী  যজানার অরপাযগদণয প্ররেণ) 
 

রদ্বতীয় ম যাদয় কর উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযী  যজানার অরপাযগণদক যজরা দদয শুভারয যজরা ভন্বয়কাযীগণ প্ররেণ 

প্রদান কযদফন। প্ররেণ যদল যজানার অরপাযগণ তাদদয রনজ রনজ যজাদনয শুভারয ভারাভার শুভারয যজরা ভন্বয়কাযীয রনকট 

যথদক ব্যদঝ রনদয় রনজ রনজ উদজরা/দজাদন রপদয মাদফন                    ।।  

 

                        

ম যায়-১ :  ভাস্ট্ায যরইনাযগদণয যড যকায়াট যাদয প্ররেণ।   
 

ম যায়-২ :  উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযী  যজানার অরপাযগদণয যজরা দদয প্ররেণ; এফাং  
 

ম যায়-৩ :   গণনাকাযী  নিাযবাইজাযগদণয স্থানীয় ম যাদয় প্ররেণ। 

 
প্রথভ ম যাদয় প্ররেণঃ ভাটভাায যরইনাযগদণয  প্ররেণঃ 
 

কর শুভারয যজরা ভন্বয়কাযীদক ঢাকায় প্ররেণ প্রদান কদয ভাস্ট্ায যরইনায রদদফ গদড় যতারা দফ। তাদদযদক শুভারয 

রযচারনা, শুভারয তদাযরক, শুভারযয প্রশ্নে পূযণ দ্ধরত, ম্যা ব্যফায দ্ধরত, শুভারয ভারাভার রফতযণ  ম্মানী বাতা প্রদান 

ইতুারদ রফলদয়য উয ৩ (রতন) রদদনয প্ররেণ প্রদান কযা দফ।   
 

 

রদ্বতীয় ম যাদয় প্ররেণঃ (উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযী  যজানার অরপাযগদণয প্ররেণ) 
 

রদ্বতীয় ম যাদয় কর উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযী  যজানার অরপাযগণদক যজরা দদয শুভারয যজরা ভন্বয়কাযীগণ প্ররেণ 

প্রদান কযদফন। র্ততীয় রদদনয প্ররেণ যদল যজানার অরপাযগণ তাদদয রনজ রনজ যজাদনয শুভারয ভারাভার শুভারয যজরা 

ভন্বয়কাযীয রনকট যথদক ব্যদঝ রনদয় রনজ রনজ উদজরা/দজাদন রপদয মাদফন।  
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র্ততীয় ম যাদয় প্ররেণ (নিাযবাইজায  গণনাকাযীদদয প্ররেণ) 
 

প্ররত      গদড় ৩৫/৪০ জন গণনাকাযী  নিাযবাইজাযদক প্ররেণ প্রদান কযা দফ। যজানার অরপাযগণ এ প্ররেণ প্রদান 

কযদফন। যজানার অরপাযগণ প্ররেণ শুরুয আদগয রদন নিাযবাইজাদযয ায়তায় গণনাকাযীগদণয মথাভদয় প্ররেদণ উরস্থরত 

রনরশ্চত কযদফন।  
 

প্রথভ রদন যজানার অরপায   নিাযবাইজাদযয দমারগতায় গণনাকাযীগণদক ম্যা রদদয় দযজরভদন স্ব স্ব এরাকা রচরনদয় 

যদদফন এফাং প্রদয়াজন দর প্ররতটি গণণা এরাকায ীভানায় রযরচত ল্যান্ডভাকয ফরদয় প্ররতটি এরাকাদক দজ রচরিতদমাগ্য 

কযদফন। 
 

৮। প্রচাযণা দ্ধরতঃ 
 

শুভারয কাম যিদভ স্বতঃষ্ফুতযবাদফ অাং গ্রণ এফাং তথ্য প্রদাদন জনগণদক উদ্বুদ্ধ কযায জন্য শুভারয প্রচাযণায় জন্য একটি াফররটি 

প্লান ততযী কযা দয়দছ। উি প্লান অনুমায়ী রেকায় রফজ্ঞান, যাস্ট্ায, ব্ররউয, ররপদরট, রস্ট্কায, টিরব টকদা, টিরব রফজ্ঞান, 

যযরড টকদা, যযরড রফজ্ঞান, রজাংদগর, রফর      ,    জ          এফাং ভারইরকাং ইতুারদয ভাধ্যদভ রনধ যারযত ভয়সূরচ 

অনুয়ায়ী প্রচায কাম যিভ রযচারনা কযা দফ। এ জন্য প্রকদল্পয আতায় একটি াফররক ইনপযদভন কুাদম্পইন (PIC)      

               ছ।  

 
যাস্ট্াযঃ যম ভস্ত স্থাদন চযাচয জনভাগভ য় য কর স্থাদন যাটভাায রারগদয় জনাধাযণদক শুভারয/জরযদয ভয়সূরচ  

শুভারয/জরযদ তাঁদদয দারয়ত্ব  কতযব্য ম্পদকয জাগ কযা দফ। যজানার অরপায  নিাযবাইজাদযয দমারগতায়  রনফ যারচত 

পাদভ যয প্ররতরনরধগণ াট ফাজায, যযরদস্ট্ন, ফাস্ট্ুান্ড, রো  ধভীয় প্ররতষ্ঠান  রফরবন্ন স্থাদন যাস্ট্ায রাগাদফন।  

 

ব্ররউযঃ ররেত জনাধাযণ, শুভারয করভটিয দস্য এফাং রফরবন্ন প্ররতষ্ঠান এয াদথ জরড়ত প্রবাফারী  জনপ্ররতরনরধদদয ভদধ্য 

শুভারযয/জরযদয মূর উদেশ্য তুদর ধযায জন্য ব্ররউয রফতযণ কযা দফ। রনফ যারচত পাদভ যয প্ররতরনরধগণ  াংরিটভা এরাকায় ব্ররউয 

রফতযণ কযদফন।  

 
রস্ট্কাযঃ গাড়ীদত আদযানকাযী এফাং যাস্তায় চরাচরকাযী জনাধাযদণয দৃরটভা আকল যদণয জন্য যকারয  যফযকারয মানফাদন 

রস্ট্কায রাগাদনা দফ। রনফ যারচত পাদভ যয প্ররতরনরধগণ এ কাজ ম্পাদন কযদফন।  
 

 
টকদা/রজদের/টিরব স্ক্ররঃ টিরব টকদা, রজদের  টিরব স্ক্রর প্রস্ত্িত কদয রফরবন্ন টিরব চুাদনর, যযরড  টিরব কুাফর 

যনটয়াযদকযয ভাধ্যদভ প্রদ যন কযা দফ। রনফ যারচত পাভ য এ কর কাম য ম্পাদন কযদফন। 

 
যযরড/যটরররবন রফজ্ঞানঃ যযরড এফাং যটরররবদন শুভারয ফাতযা প্রচায কযা দফ। রনফ যারচত পাভ য এ কর কাম য ম্পাদন 

কযদফন। 

 

রফর যফাড যঃ  যজরা দয দপ্তয, রটি কদ যাদযন, যৌযবায যম ভস্ত স্থাদন চযাচয জনভাগভ য় যফী দয় থাদক য কর 

স্থাদন রনফ যারচত পাভ য রফর যফাড য স্থান কযদফন। 

 

   জ           যম ভস্ত স্থাদন চযাচয জনভাগভ য় যফী দয় থাদক য কর স্থাদন যমভন াট-ফাজায, ফা টারভ যনার 

ইতুারদ স্থাদন রনফ যারচত পাভ য  শুভাযী ম্পরকযত তথ্য ম্বররত    জ                /            । 

 
াংফাদ দে রফজ্ঞানঃ           জ            জ  (    চ  ) এয রূদযখা  প্রদয়াজনীয়তায ফণ যনা এফাং জনগদণয রনকট 

দত শুভারয কর্তযদেয প্রতুাা াংিান্ত ব্যাাদয রফজ্ঞান রফরবন্ন রেকায় প্রকানায ব্যফস্থা কযা দফ। রনফ যারচত পাভ য এ কর 

কাম য ম্পাদন কযদফন। 
 
 

ভাইরকাংঃঃ নিাযবাইজায যজানার অরপাযগদণয ায়তায় রনফ যারচত পাদভ যয প্ররতরনরধগণ প্ররতটি যজাদন ভাইরকাং এয ব্যফস্থা 

কযদফন।  

 

৯।               জ          ও        জ      বাতা প্রদান দ্ধরত 
 

গণনা যদল শুভারয/জরযদয রনধ যারযত ভয়সূরচ অনুাদয পূযণকৃত  অপূযণকৃত প্রশ্নে ফই  শুভারয/জরযদয মাফতীয় ভারাভার 

ঠিক  নিষ্ঠুবাদফ ব্যদঝ ায়ায য যজানার অরপায তাঁয অধীনস্থ গণনাকাযী, নিাযবাইজাযদদযদক একুইদটি যযাদর ১০ টাকায 

যাজস্ব স্ট্ুাদম্পয উদয স্বােয গ্রণ কযদফন এফাং ম্মানী বাতায যচক প্রদান কযদফন। এ ছাড়া যজানার অরপায যচদকয মুরড়দত গণনা 

এরাকায শুভারয তথ্য গণনাকাযী  নিাযবাইজাদযয পূণ য স্বােয রনদয় যাখদফন। অতঃয গণনাকাযী  নিাযবাইজাযগণদক 
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যজাদনয/উদজরায রনধ যারযত যানারী ব্যাাংদকয াখায় রনজ রনজ রনদয়াগে জভা রদদয় ম্মানী বাতায টাকা গ্রণ কযদত যাভ য 

যদদফন।  
 

ম্মানী বাতায যচক রফতযদণয জন্য যজানার অরপাযগণদক রনম্নরররখত দদেগুদরা গ্রণ কযদত দফঃ  
 

(১)  যানারী ব্যাাংদকয াখাঃ রনধ যারযত ম্মানী াদযয যচদকয িরভক নাং মৄি একটি তাররকা প্রদতুক যজাদনয জন্য 

রনধ যারযত যানারী ব্যাাংদকয াখায় াঠাদনা দফ। াংরিটভা যজানার অরপায এ িরভক নম্বদযয একটি তাররকা যানারী 

ব্যাাংদকয াংরিটভা াখায় প্রদান কযদফন। এই তাররকায় উদল্লরখত িরভক নাং এয যচকগুদরাই যকফরভাে ব্যাাংক কর্তযক 

ম্মানী বাতা প্রদাদনয যেদে গ্রণ কযা দফ।  
 

 (২)  ম্মানী বাতায যচকঃ রফতযদণয ভয় যজানার অরপায যচদকয উদটারদঠ ম্মানী বাতা গ্রণকাযীয স্বােয তুারয়ত 

কযদফন। এই কাদজয জন্য যজানার অরপাদযয নমুনা স্বােয শুভারয যজরা ভন্বয়কাযী কর্তযক তুারয়ত কদয 

রনধ যারযত যানারী ব্যাাংদকয াখায় পূদফ যই াঠাদত দফ।  
 

১০। ভারাভার রফতযণ  জভাদান দ্ধরতঃ 

১০.১:  জ                    : 

ঢাকায় রযাংখ্যান বফদন ভাস্ট্ায যরইনাযগণদক প্ররেণ প্রদাদনয য যই   জ                              শুভারয যজরা 

রবরিক রডররগদণয  রনকট স্তান্তয কযা দফ ।         রডররগণ উদজরা ভন্বয়কাযী  যজানার অরপাযগণদক যজরা 

ম যাদয় প্ররেণ প্রদাদনয য যজান রবরিক  জ             াভগ্রী স্তান্তয কযদফন।  

                              

ঢাকায় রযাংখ্যান বফদন ভাস্ট্ায যরইনাযগণদক প্ররেণ প্রদাদনয য যই করম্পউটায রফতযণ তাররকা অনুযণ কদয শুভারয ফই 

 অন্যান্য াভগ্রী শুভারয যজরা রবরিক রডররগদণয  রনকট স্তান্তয কযা দফ এফাং রাদক কদয প্ররতটি যজরায় যপ্রযণ কযা দফ। 

প্রকাযান্তদয রডররগণ উদজরা ভন্বয়কাযী  যজানার অরপাযগণদক  জরা ম যাদয় প্ররেণ প্রদাদনয য যজান রবরিক শুভারয 

ফই  অন্যান্য াভগ্রী স্তান্তয কযদফন। একইবাদফ যজানার অরপাযগণ স্থানীয় ম যাদয় গণনাকাযী  নিাযবাইজাযগণদক প্ররেণ 

প্রদাদনয য প্রশ্নে  অন্যান্য াভগ্রী গণনাকাযী  নিাযবাইজাযগনদক স্তান্তয কযদফন। যম ভস্ত দ্রব্যারদ এই রতন ম যাদয় 

শুভারযকভীগণদক স্তান্তয কযা দফ তায রফফযণ রনদম্ন যদয়া রঃ 
 

ক) যজরা রবরিক শুভারয  ভারাভার রফতযণ (প্রকদল্পয শুভারয রনয়ন্ত্রণ কে দত করম্পউটায তাররকা অনুমায়ী রফতযণ কযা দফ) 

 
(১)  শুভারয ফই -কাট যন  

(২)  প্ররেণ ম্যানুদয়র -প্যাদকট 

(৩)  রপল্ড ম্যানুদয়র -প্যাদকট 

(৪)  যলা-আ প্রশ্নে -প্যাদকট 

(৫)  করম্পউটায যান -প্যাদকট  

      (৬) শুভারয ররজরস্ট্ক - কাট যন 

 (      ,           …) 

(৭) করম্পউটায রডরিরফউন তাররকা -প্যাদকট 

(৮) শুভারয এনদবরা -প্যাদকট 

(৯) যরদফর       -প্যাদকট  

 
 

খ) উদজরা/দজান রবরিক শুভারয ভারাভার রফতযণ    (রডররগণ করম্পউটায তাররকা  অনুমায়ী যজান রবরিক রফতযণ কযদফন) 

(১)  শুভারয ফই - কাট যন  

(২)  প্ররেণ ম্যানুদয়র -প্যাদকট 

(৩)  রপল্ড ম্যানুদয়র -প্যাদকট 

(৪)  যলা-আ প্রশ্নে -প্যাদকট 

(৫)  করম্পউটায যান -প্যাদকট  

 (৬) শুভারয ররজরস্ট্ক - কাট যন 

 (      ,           …) 

(৭) করম্পউটায রডরিরফউন তাররকা -প্যাদকট 

(৮) শুভারয এনদবরা -প্যাদকট 

(৯) যরদফর       -প্যাদকট  
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(গ) যজানার অরপায করম্পউটায তাররকা অনুমায়ী গণনাকাযী  নিাযবাইজাদযয ভদধ্য রফতযণ কযদফন: 

   ১।  গণনাকাযীয         (প্রদতুক গণনাকাযীয জন্য) 

(১) খাদভয ভদধ্য শুভারয ফই (দরদফর ) 

(২) নিাযবাইজায ম্যা  

(৩)       -২,           -২ 

 
 ২।  নিাযবাইজায         (প্রদতুক নিাযবাইজাদযয জন্য) 

 (১) নিাযবাইজায ম্যা-১টি  

(২)      -১ 
  

 

ঘ) শুভারয ভারাভার রফতযণ দ্ধরত  

রনধ যারযত ভয়নিরচ অনুমায়ী ঢাকায রনয়ন্ত্রণ যকদন্দ্র স্থারত ৩টি কাউন্টায দত শুভারয ভারাভার রফতযণ কযা দফঃ  

কাউন্টায – ১:  করম্পউটায রফতযণ তাররকা অনুযণ কদয যজরা রবরিক শুভারয ফইদয়য কাট যন প্রদান কযা দফ।  

কাউন্টায  – ২: করম্পউটায রফতযণ তাররকা অনুযণ কদয যজরা রবরিক শুভারয ররজরস্ট্ক  অন্যান্য াভরগ্র যফযা কযা দফ।  

কাউন্টায – ৩: করম্পউটায রফতযণ তাররকা অনুযণ কদয যজরা রবরিক    চ      প্রদান কযা দফ। 
 

ঙ) শুভারয ভারাভার জভাদান দ্ধরত  
 

রনধ যারযত ভদয়য ভদধ্য গণনায কাজ যদল গণনাকাযীগণ তাঁদদয নিাযবাইজায শুভারযদত পূযণকৃত ফই. ম্যা রনজ রনজ যজানার 

অরপাাদযয রনকট জভা যদদফন। শুভারয প্যাদকট যজানার অরপাদযয রনকট জভাদাদনয আদগ প্রদতুক গণনাকাযী শুভারয ফই এয 

টারররট পূযণ কযদফন। প্রদতুক নিাযবাইজায টারররট  গণনাকাযীয াাদে        জ                পূযণ  কদয 

যজানার অরপাদযয রনকট জভা যদদফন।  

যজানার অরপায নিাযবাইজায কর্তযক পূযণকৃত        জ                এয াাদে  জ                         

পূযণ কযদফন। করম্পউটায যভৌজা তাররকা অনুাদয যভৌজা রবরিক ারজদয় শুভারয প্যাদকটগুদরা ভয়ীভা অনুমায়ী উদজরা শুভারয 

ভন্বয়কাযী (ইউরর-য) রনকট জভা যদদফন। ইউররগণ একইবাদফ রডররয রনদদ যনায় রনধ যারযত ভয়সূরচ অনুমায়ী শুভারয াভরগ্র 

জভা যদদফন। অত:য রডরর শুভারয ভারাভার ঢাকা প্রকল্প অরপদ জভা যদদফন।  

উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযী যজানার অরপাযদদয পূযণকৃত  জ                          ব্যফায কদয    জ    

             পূযণ কযদফন। 

শুভারয যজরা ভম্বয়কাযী উদজরা শুভারয ভন্বয়কাযী  যজানার অরপাযদদয পূযণকৃত পযভ ব্যফায কদয  জ             

    পূযণ কযদফন এফাং তাদদয দমারগতায় করম্পউটায যভৌজা/ভল্লা তাররকা অনুাদয ফই ারজদয় একদে ম্যা  অব্যফ ত 

দ্রব্যারদ রনধ যারযত ভদয়য ভদধ্য ঢাকা প্রকল্প অরপদ জভা যদদফন।  

 

 

 

 

 

 

 


