
 

ঊণ কাম যক্রভ  

 

 ৯.১।      ঊণ গ্রীতা মাচাআ ও ফাছাআ 

 

 ৯.১.১।       নতুন দস্যদদয প্রথভ দপা ঊদণয ক্ষেদে প্রস্তাবফত মূর ঊদণয বফযীদত ৫% াদয ঞ্চয় জভা অদছ 

বক না তা বনবিত কযদত দফ। ২য় ফা যফতী ক্ষম ক্ষকান দপা ঊদণয ক্ষেদে প্রস্তাবফত মূর ঊদণয বফযীদত ১৫% 

াদয ঞ্চয় জভা অদছ বক না তা বনবিত কযদত দফ । 

৯.১.২।       নতুন ক্ষকদে ১ প্তা য ১ভ ঊণ বফতযণ কযা মাদফ। একটি ক্ষকদে এক াদথ প্তাদ নবধক ৫ জন 

দস্যদক ঊণ ক্ষদয়া মাদফ । তাযয প্তাদ ম যায়ক্রদভ যফতী দস্যদদয ঊণ প্রস্তাফ গ্রণ কযদত দফ । 

৯.১.৩ ।     পুদফ য ঊণ বনদয় থাকদর তায বকবস্ত বনয়বভতবাদফ বযদাধ কদযদছ বকন না তা ক্ষদখদত দফ । 

  

৯.১.৪ ।      ক্ষম প্রকদেয জন্য ঊণ ক্ষদয়া দফ তা রাবজনক দফ বক না তা ক্ষদখা এফং ঈক্ত কাজ ম্পদকয দদস্যয 

পুফ য ববজ্ঞতা অদছ বক না তা জানদত দফ। পূফ য ববজ্ঞতা থাকদর বার । 

 

৯.১.৫।       ১ভ দপা ঊদণয ক্ষেদে অদফদনকাযী ভবরা দর স্বাভীয এফং পুরুল দর স্ত্রীয াদার্ য াআদজয 

নতুন ছবফ ংবিষ্ট ক্ষকদেয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) কর্তযক তযাবয়ত কদয ঊদণয 

অদফদদনদেয াদথ ংযুক্ত কদয ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২)-এয বনকর্ জভা বদদত দফ 

। যফতী দপা ঊদণয অদফদন পযদভয াদথ পুযাতন ছবফ (বযস্কায ও স্বচ্ছ) দরআ চরদফ । 

 

৯.১.৬।      ঊণ বফতযদণয ১ প্তা পূদফ য অদফদন পযভ পূযণ কদয ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-

১/২)-এয বনকর্ জভা বদদত দফ। তদফ বফদল ক্ষেদে জরূবয বযবিবতদত কভ ভদয় ঊদণয অদফদন পযভ পুযণ 

কযা দর তায কাযণ অদফদনদে বরদখ যাখদত    দফ । 

 

 ৯.১.৭।       প্রবতষ্ঠান ক্ষথদক চদর মাওয়া দস্য অফায প্রবতষ্ঠাদন ববতয দত চাআদর তায ক্ষেদেও পুনযায় ২০ 

র্াকা ববতয বপ বনদত দফ। এদেদে দস্য ও তায বযফায ম্পযদক বারবাদফ ক্ষজদন বনদত দফ। তদফ দস্য ঞ্চয় 

ক্ষপযত না বনদয় একদর দত ন্য দদর িানান্তয দত ববতয বপ রাগদফনা । 

 

৯.১.৮।      পুযাতন দস্য/দস্যাদক দদর পুনঃববতযয ১ প্তা দয ঊণ ক্ষদয়া মাদফ। ঊদণয বযভাণ বনধ যাযদণয 

ক্ষেদে পুদফ যয দপা এদেদে বফদফচনায় অনা মাদফ। ঊদণয অদফদনদেয খাবর জায়গায় পুযাতন ঊণী ও পুদফ যয 

ঊদণয দপা বরখদত দফ । 

  

৯.১.৯।       দস্যদদযদক পূদফ যয ঊণ ম্পূণ য বযদাদধয য তবফদরয ম যাপ্ততা ও ঊণ গ্রীতাদদয ভান 

বফদফচনায় এদন এক প্তাদয ভদে পুনযায় ঊণ প্রদান কযা দফ। তদফ দস্য চাআদর যফতীদত ঊণ প্রদান কযা 

মাদফ। 

 

 

 



  ৯.২।    ঊণ বফতযদণয পূদফ য অফবিক কযণীয় 

 

৯.২.১।       নতুন দস্যদদয প্রথভ দপা ঊদণয ক্ষেদে   প্রস্তাবফত মূর ঊদণয বফযীদত ৫% াদয ঞ্চয় জভা 

অদছ  বক না তা বনবিত কযদত দফ। ববতয বপ জভা ক্ষদয়ায যআ ক্ষকফর ঞ্চয় ক্ষনয়া মাদফ। ববতয বপ জভা ক্ষনয়ায 

য ক্ষথদক প্তা গণনা কযা দফ। দস্যদদয বনয়বভত ফ যবনম্ন াপ্তাবক ঞ্চয় ২০ র্াকা ধার্য্য কযদত দফ । 

 ৯.২.২।      ২য় দপায় প্রস্তাবফত মূর ঊদণয বফযীদত কভদে ১৫% ঞ্চয় জভা াদদে ঊণ ক্ষদয়া মাদফ । 

তদফ প্রথভ দপা ঊদণয ক্ষেদে   প্রতাবফত মূর ঊদণয বফযীদত ৫% াদয ঞ্চয় জভা অদছ বক না তা বনবিত 

কযদত দফ 

৯.২.৩।      স্বােয জ্ঞান ম্পন্ন দর গ্রাবধকায ক্ষদয়া দফ । 

  

৯.২.৪।       ক্ষকদেয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) কর্তযক দস্যদদয ফাড়ী ঘয ও প্রকে যজবভদন 

মাচাআ কযদত দফ । 

৯.২.৫।      ঊণ বফতযদণয ১ প্তা পূদফ য ঊদণয অদফদন পযভ পূযণ কদয দস্যদদয াদার্ য াআদজয স্বাভী ও 

স্ত্রীয ক্ষমৌথ ছবফ ক্ষকদেয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) কর্তযক তযাবয়ত কদয ঈ-অঞ্চবরক 

ব্যফাক (বডঅযএভ)'য বনকর্ জভা বদদত দফ । 

 

৯.২.৬।    ঊদণয অদফদনে পূযণঃ ঊদণয অদফদন পযভ পুযদণ ভাঠ কভ যকতযা (এপও)'ক্ষদযদক দনক ভয় ব্যয় 

কযদত য়। তাআ ক্ষম কর ক্ষকদে ববেত দস্য যদয়দছ ফা ঊণ গ্রীতায ক্ষছদরদভদয় ফা অত্মীয়-স্বজন মবদ ক্ষকঈ 

ববেত থাদক তাদর তাদদযদক বদদয়ও ঊণ অদফদনদেয তথ্যমূ পুযণ কযা মাদফ। ংবিষ্ট    ভাঠ কভ যকতযা 

(এপও ক্ষগ্রড-১/২) তথ্যাফরী ঠিক অদছ বকনা তা ক্ষকেীয় বায় ক্র ক্ষচবকং কদয বনদত দফ। ঈ-অঞ্চবরক 

ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) ঊদণয অদফদন পযভ স্বাবাবফক বনয়দভ মাচাআ কযদফন । 

 

 ৯.২.৭।    স্বাভী নুবিবতদত ঊদণয অদফদনদে স্বােযকাযীঃ  বকছু বকছু দদস্যয স্বাভী ক্ষফ-ক্ষযাজগায/  

ব্যফাবয়ক কাযদণ দীঘ য ভয় ফাড়ীয ফাআদয থাদক। এ ভদয় ক্ষকান দদস্যয ঊণ বযদাদধয য পুনযায় ঊণ 

গ্রণ কযদত চাআদর ঊদনয অদফদন পযদভ স্বাভীয স্বােদযয কাযদণ ঊণ বফতযণ স্বাবাবফক কাযদণ বফরম্ব য়। 

এদত ংিা ও দস্য ঈবয়আ েবতয ম্মুখীন য়। এ ভস্যায ভাধানকদে বনম্নরু ব্যফা ক্ষনয়া মাদফ -          

(ক)    দস্যদদয ঊণ বযদাদধয ন্তত ৪ প্তা অদগ ঊদণয অদফদন পযভ বদদত দফ। মখনআ স্বাভী ফাড়ীদত 

অদফ তখনআ দস্য পযদভ স্বাভীয স্বােয বনদয় যাখদফন । 

  

(খ)     স্বাভীয বযফদতয ােী বদদফ একআ বভবতয ন্তত   ২ জন দদস্যয স্বােয পযদভ বনদত দফ থফা 

স্বাভীয নুববতদত দদস্যয াফারক পুে ন্তান/স্বাভীয বনকর্ অত্মীয়-স্বজন থাকদর তাদদয স্বােয বনদয়ও 

ঊণ বফতযণ কযা মাদফ । 

  

 ৯.২.৮।    ক্ষকে ফদরীকারীন ভদয় ঊদণয অদফদনদে স্বােযদানকাযীঃ   ফৎদয ২ (দুআ) ফায ক্ষকে 

ফদরীকারীন থ যাৎ একজন কর্তযক ন্যজদনয ক্ষকে ক্ষদখায ভদয় ঊদণয অদফদনদে ২ (দুআ) জন ভাঠ কভ যকতযা 

(এপও ক্ষগ্রড-১/২) থ যাৎ াভবয়ক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) এফং মায ক্ষকে ঈবয়দকআ  স্বােয 

কযদত দফ। ফরাফাহুল্য কাদরকন ীদর্ াভবয়ক দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) 'য নাভ ও 

বযবচবত াাাব ক্ষেদকদর্ বরখদত দফ ।   

 



 ৯.৩।    ঊদণয নুদভাদন 

 ৯.৩.১।      ক্ষকে গঠদনয ১ প্তা দয ক্ষকদেয বনয়বভত বায় ংিায ছাাদনা পযদভ ১কব ছবফ ঊদণয 

জন্য অদফদন কযা (অথ য-াভাবজক জবয )। 

 

৯.৩.২।      ঊদণয অদফদন পযভ মথাবনয়দভ পূযণ কদয ক্ষকদেয দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ভাঠ কভ যকতযা ঊণ বফতযদণয ১ 

প্তা পূদফ য ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২)'য কাদছ নুদভাদদনয জন্য জভা বদদত দফ। 

 

৯.৩.৩।      ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) দদবনক কভদে একাবধক ক্ষকদেয ৫টি ঊদণয 

অদফদনে যজবভদন মাচাআ কযদফন। মাচাআদয়য ক্ষফরায় ৫ ,০০০-৮,০০০ র্াকায উদবয ৫% , ১০,০০০ র্াকায 

উদবয ১০%, ১৫,০০০ র্াকায উদবয ২৫% ও ২০,০০০ র্াকায উদবয ১০০% মাচাআদয় দচষ্ট থাকদফন। ক্ষম তাবযদখ 

অদফদন পযভটি মাচাআ কযদফন ক্ষবদনআ ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) অদফদন পযদভ 

মাচাআকৃত বরদখ স্বােয কযদফন। ক্ষকদেয বভটিং-এয বদন ছাড়াও ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-

১/২) দস্যদদয ফাড়ীদত বগদয় অদফদন পযভ মাচাআ কযদত াযদফন। যুবিুংগত কাযদণ (ক্ষমভন- ভাঠ কভ যকতযা 

(এপও ক্ষগ্রড-১/২) ছুটিয জন্য যাবয ক্ষকে ক্ষথদক বকবস্ত ও ঞ্চয় অনায ভদয়) প্রবতবদন ৫টি ঊদণয অদফদনে 

মাচাআ কযদত না াযদর ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২)'ক্ষক দায়ী কযা মাদফ না। 

 

 ৯.৩.৪।      ঊদণয বযভাণ ১৫ ,০০০ র্াকায উদবয দর ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) 'ক্ষক 

ঊদণয প্রকে বারবাদফ মাচাআ কদয নুদভাদন বদদত দফ । 
 

 ৯.৪।     ঊণ বফতযণ 

 ৯.৪.১।       ংবিষ্ট অঞ্চবরক কাম যারদয়য অঞ্চবরক ব্যফিাক , ঈ-অঞ্চবরক কাম যারদয়য ঈ-অঞ্চবরক 

ব্যফিাক ও কভ যযত কর ভাঠ কভ যকতযায ঈববতদত ঊণ বফতযণ কযদত দফ । 

 

৯.৪.২।       ঊণ ভঞ্জুযীয য ঊদণয ক্ষভার্ র্াকা ঈ-অঞ্চবরক ব্যফিাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২)  অঞ্চবরক 

ব্যফিাদকয ঈবিবতদত ব্যাংক ক্ষথদক ঈদতারন/নগদ অদায় ক্ষথদক বফতযণ কযদফন। ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-

১/২)'য  ঈববতদত ঊণ বফতযণ কদয া বুক ও ক্ষযবজষ্টাদয ক্ষাবষ্টং ও স্বােয বদদফন। ঊণ বফতযণ ভাষ্টায 

ক্ষযার ও ঙ্গীকাযনাভা ম্ববরত ঊদণয অদফদনেটি ংবিষ্ট ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) এফং ঈ-অঞ্চবরক 

ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) 'য স্বােয ঈ-অঞ্চবরক কাম যারদয় বপদ ংযেণ কযদফন। ভাষ্টায 

ক্ষযাদরয ক্রবভক নম্বয নুাদয ঊদণয অদফদনদে  ক্রবভক নং বরখদত দফ । এআ  ক্রবভক নং দফ ভা বববতক । 

  

৯.৪.৩।      ঈ-অঞ্চবরক ব্যফিাকগণদক প্রবত প্তা ক্ষদল প্তাদয ক্ষভার্ ঊণ বফতযণ ংিায ছাাদনা ঊণ 

বফতযণ াভাযী ীর্ পযদভ বরবফদ্ধ কযদত দফ এফং ক্ষমাগ ক্ষর্দন যাখদত দফ। এবাদফ ভা ক্ষদল কর প্তাদয 

ঊণ বফতযদণয ক্ষভার্ বাফ ঊণ বফতযণ াভাযী ীদর্ বরবফদ্ধ কযদত দফ এফং ভাদয ক্ষভার্ ঊণ বফতযদণয 

কর অদফদন পযদভয ঈদয ঊণ বফতযণ াভাযী ীর্টি ংযুক্ত কদয ক্তবাদফ ফাঁধাআপূফ যক ঈ-অঞ্চবরক 

কাম যারদয় ংযেদণয ব্যফিা কযদত দফ । 

 

৯.৪.৪।       যবফফায - বৃস্পবতফায ম যন্ত ফিআ ২:৩০ বভবনদর্য ভদে ব্যাবকং ক্ষরনদদন ম্পাদন দফ। 

কাদরকন সুষ্ঠুবাদফ ক্ষল দর প্রদয়াজদন ভাঠ ক্ষথদক দুপুয ১২:০০র্ায ভদে ক্ষপযত অা মাদফ।     

         



৯.৫।    দপা বববতক ঊদণয ববরং 

 ৯.৫.১।    ১ভ দপা ঊদণয ববরংঃঃ    অথ য-াভাবজক ও ক্ষবৌগবরক ফিায ক্ষপ্রবেদত ঊদণয 

ঞ্চর/এরকাবববতক ১ভ দপা ঊদণয ববরং দফ যাচ্চ  ১৫,০০০ র্াকা । 

 

৯.৫.২।    ঊদণয দফ যাচ্চ ববরংঃঃ   দপা বববতক প্রাপ্য ঊণ বফতযণ কযদত কযদত মতটুকু মায় ততটুকু ম যন্ত 

মাওয়া মাদফ । 

 

৯.৫.৩।    ২য় ও তদূবয দপায় বৃবদ্ধঃ  াধাযণতঃ ঊণ গ্রীতায দেতা এফং বফগত ঊদণয বকবত মথাভদয় 

বযদাদধয ঈয বনব যয কদয যফতী দপায় ১ ,০০০ র্াকা ক্ষথদক ৫ ,০০০ র্াকা ম যন্ত ববরং বৃবদ্ধ দফ যাচ্চ 

২৫,০০০ র্াকা ম যভত কযা মাদফ। ১ নং কযার্াগবযদত দফ যাচ্চ ২৫ ,০০০ র্াকা ম যভত ঊণ গ্রণ এফং পরবাদফ 

বযদাধকাযীদদয বিতীয় ম যাদয় ক্ষুদ্র ঈদযাক্তা ক্ষেণীভূিু কদয বিতীয় ম যাদয় ঊণ কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন কযা মাদফ। 

বিতীয় ম যাদয়য ঈদযাক্তা ক্ষেণীয ঊণ ৩০ ,০০০ র্াকা ক্ষথদক শুযত কদয প্রবত ফছয ১০ ,০০০ র্াকা কদয বৃবদ্ধ কদয 

দফ যাচ্চ ৭০ ,০০০ র্াকা কযা মাদফ। তদফ তয থাদক ক্ষম , পাঈদেদনয ভাঠ ম যাদয়য বফবনদয়াগকৃত ঊণববতয 

৪০% বাদগয ভদে ক্ষুদ্র ঈদযািুা ক্ষেণীয ঊদণয বযভান ীভাফদ্ধ যাখদত দফ।    

 

 ৯.৫.৪।       ক্ষকান দস্য বফগত ঊণ চদক্র আচ্ছাকৃতবাদফ ঊদণয জাবম্পদঙয সুদমাগ গ্রণ না কদয থাকদর ক্ষ 

দস্যদক ২ ,০০০ র্াকা ক্ষথদক দফ যাচ্চ ৫ ,০০০ র্াকা ম যন্ত জাবম্পং ক্ষদয়া মাদফ । জাবম্পদঙয ক্ষেদে ঞ্চদয়য 

বযভান বফদফচনায় অনদত দফ । 

 

৯.৫.৫।      পুযাতন দস্য ক্ষকান ধযদণয ক্ষখরাী না কযদর ফা ংায াদথ ক্ষকান বনয়ভ না কদয ক্ষস্বচ্ছায় 

ক্ষকে তযাগ কদয থাকদর তাযা পুনযায় নতুন কদয ববতয দয় পুযাতন দস্য বদদফ ঊদণয ববরংদয়য সুদমাগ 

চাআদর ংবিষ্ট ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) 'ক্ষদয াদথ অদরাচনা াদদে বদ্ধাভত বনদফন। এদেদে ঊদণয 

বফযীদত বনধ যাবযত ঞ্চয় এককারীন বদদত দফ । 

  

৯.৫.৬।      মাযা ঊণ না বনদয়ও বনয়বভত াপ্তাবক ঞ্চয় জভা বদদয় মাদচ্ছন তাদদয দস্যদ ফাবতর কযায 

দযকায ক্ষনআ । 

 ৯.৫.৭।      ঊণ গ্রীতাদদয অদফদদন ক্ষনতা/ক্ষনেীদদয সুাবযদয স্বােয ফােতামূরক নয়। মবদ আচ্ছাকৃতবাদফ 

ক্ষকান ক্ষনতা/ক্ষনেী স্বােয কযদত যাজী না য় এয বফকে বদদফ ঊণীদদয বনকর্তভ অত্মীয়দদয ভদে ক্ষথদক ক্ষম 

ক্ষকান ক্ষকদেয ক্ষম ক্ষকান দস্য স্বােয কযদরআ চরদফ। 

 

 ৯.৬।    বকবস্ত অদায় দ্ধবত  

৯.৬.১।    ঊদণয বকবস্ত বনধ যাযণঃ  কর প্রকায ঊণ বফতযদণয ক্ষেদে বফতযণকৃত অর র্াকায াদথ ১১% 

াবব য চাজয ধদয ক্ষভার্ প্রদদয় বনণ যয় কযদত দফ । ক্ষমভনঃ ১ ,০০০ র্াকা অর দর তায াবব য চাজয দফ ১১০ 

র্াকা। তাদর ক্ষভার্ প্রদদয় ঊদণয বযভাণ দফ ১ ,১১০ র্াকা। ক্ষভার্ প্রদদয়দক াপ্তাবক ভান ৪৮টি বকবস্তদত 

অদায় কযদত দফ । 

৯.৬.২।    প্রথভ বকবস্ত ভয়ঃ ঊণ বফতযদণয ন্তত ১৪ বদন য ১ভ বকবস্ত  অনা (থ যাৎ ক্ষম প্তাদ ঊণ বফতযণ 

কযা দফ তায দযয প্তা গ্যা বদদয় যফতী প্তাদ বকবস্ত অনদত দফ)। এদত ঊণ গ্রীতা র্াকা বফবনদয়াগ 



কদয অয় ক্ষথদক বকবস্ত প্রদাদনয সুদমাগ াদফ । ক্ষচষ্টা কযদত দফ , ক্ষম ফাদয বভটিং য় ক্ষ ফাদয ঊণ বফতযণ কযা। 

পদর ভাদঝয প্তা ফাদ বদদয় যফতী প্তা ক্ষথদক বনয়বভত াপ্তাবক বকবস্তয ঊণ অদায় কযা মাদফ । 

  

৯.৬.৩।      ১ জন ঊণ গ্রীতায ঊণ গ্রদণয এক ফছদযয ভদে ৬ টি প্তাদ বকবস্ত বদদত দফ না । বনদম্ন ক্ষগ্রআস্ 

ববযয়ড ৫২ প্তাদয বাফ ক্ষদয়া দরাঃ 

  

  

ক্ষগ্রআস্ ববযয়ডঃ ১ভ বকবস্ত  শুযত য় দফ যাচ্চ ১৪ বদন য   ২ প্তা 

  ২ ইদদ যকাযী ছুটিয জন্য বকবস্ত অদায় য় না   ২ প্তা 

  ন্যান্য যকাযী ছুটিয জন্য বকবস্ত অদায় য় না ২প্তা 

বকবস্ত অদায়ঃ াপ্তাবক বকবস্তয ংখ্যা ৪৬ প্তা 

  ক্ষভার্ঃ ৫২ প্তা 

 

৯.৬.৪।    ঊদণয অদায়দমাগ্য পূফ যবদন বফদকদর বনণ যয় কযাঃ      পাঈদেদনয  বনয়ভানুাদয প্রবতবদন কার 

৮:০০ র্ায ভদে ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) 'ক্ষদয ভাদঠ ক্ষমদত দফ । কার ক্ষফরা তাড়াহুড়া কদয দদর ক্ষমদত 

য় ফদর দনক ভয় কাদর প্রবতবদদনয অদায়দমাগ্য ক্ষফয কযদত বকছুর্া ভস্যা দফ। ভদয়য বাদফ ঈ-

অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) কর্তযক তা দনক ভয় আচ্ছা থাকা দতফও মাচাআ কযা ম্ভফ দফ 

না । তাআ প্রবতবদন বফকাদর বপ ক্ষথদক কভীদদয বফদাদয়য প্রাক্কাদর দযয বদদনয অদায়দমাগ্য কত তা বনধ যাযণ 

কযদত দফ । ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) কর্তযক মাচাআ কদয চূড়াভত ওয়ায য দদবনক 

অদায়দমাগ্য তথ্য ক্ষফাদড য বফকাদর বরদখ বপ তযাগ কযদত দফ । 

 

৯.৬.৫।    যতাদরয বদদনয বকবস্ত কখন বকবাদফ অনা দফঃ    যতাদরয বদদন বকবস্ত অদাদয়য জন্য কভীদদয 

ভাদঠ মাওয়া, ক্ষকদেয বভটিং কযা ফা নগদ র্াকা বনদয় বপদ ক্ষপযৎ অা ঝুবকপূণ য ভদন দর এয বফকে ব্যফা 

বাদফ যতার মবদ পূফ য ক্ষথদকআ ক্ষঘালণা দয় থাদক তাদর যতাদরয অদগয প্তাদয বভটিং-এ থফা দযয 

প্তাদয বভটিং-এ ডফর বকবস্ত অদায় কযদত দফ । এর্া এরাকায ফা বুদঝ ব্যফা গ্রণ কযদত দফ। ক্ষম 

ফ ঈ-ঞ্চদরয ফান য ক্ষথদক দূদয থ যাৎ গ্রাভাঞ্চদর ক্ষ ফ ঈ-ঞ্চদর য়দতা এ ব্যফিা না বনদরও 

চরদফ । 

 ৯.৬.৬।    জাতীয়, ানীয় ফা ঈ-বনফ যাচন থ যাৎ ক্ষম ক্ষকান বনফ যাচদনয বদন বকবস্ত অদায়ঃ    ঈক্ত বদদনয 

মাফতীয় বকবস্ত ও ঞ্চদয়য র্াকা পূদফ যয বদন বফদল ব্যফাধীদন অদায় কযদত দফ । ঈদেখ্য ক্ষম , বযবিবতগত 

কাযদণ ১-৪টি ক্ষকদেয বকবস্ত অনা ম্ভফ না দর ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) 'য পূফ য 

নুদভাদন াদদে বনফ যাচদনয দযয বদন অনা মাদফ । 

  

৯.৬.৭।    ফ যদল ৬ বকবস্ত বগ্রভ অনা দ্ধবতঃ    ক্ষকান দস্য ঊদণয ক্ষেদে দফ যাচ্চ ০৮( অর্) বকবস্ত বগ্রভ 

প্রদাদনয সুদমাগ গ্রণ কযদত াযদফ। ক্ষস্বচ্ছায় মবদ ক্ষকান দস্য ৬ বকবস্ত বগ্রভ ক্ষদয় , ক্ষদেদে বগ্রভ অদায়কৃত 



বকবস্ত অদায়দমাগ্য বাদফ ক্ষদখাদত য় । এদত অদায়দমাগ্য ও অদায়কৃত ভান য় ।   এ জন্য াবব য চাজয 

ভওকুপ দফ না । এআ ৬ ( অর্) বকবস্ত একদে অনায জন্য দস্যদদয বনকর্ দত বগ্রভ াপ্তাবক ঞ্চয় অনদত 

দফ না । তদফ দস্যযা আচ্ছা কযদর ক্ষস্বচ্ছায় ঞ্চয় জভা বদদত াযদফন । বকভও দনক ক্ষেদে বগ্রভ অদায়কৃত 

বকবস্ত অদায়দমাদগ্যয ভদে ন্তভূ যিু না থাকায় একবদদক ক্ষমভন অদাদয়য ায ১০০% এয বধক দচ্ছ । 

ন্যবদদক প্রকৃত ক্ষখরাী বনণ যয় কযা মাদচ্ছ না ।  

          

৯.৭।     রাতক দদস্যয াবব য চাজয ম্পদকয কযণীয়      

  

 দস্য রাতক থাকদর দদস্যয অত্মীয়-স্বজন/এরাকায ক্ষরাক কর্তযক রাতক দদস্যয র্াকা 

বযদাধ কযদর দনক ভয় তযাদযা কযা য় ক্ষম , াবব য চাজয ভওকুপ কযদত দফ । এদেদে বযবিবত 

বফচায বফদিলণ কদয ফবষ্ট ঊদণয অর র্াকা ক্ষনয়া মাদফ। ংবিষ্ট ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক (বডঅযএভ 

ক্ষগ্রড-১/২)/অঞ্চবরক ব্যফিাক (অযএভ) দযজবভদন ঘর্না মাচাআ াদদে াবব য চাদজযয াওনা র্াকা অদায় 

কযদত না াযদর তা ক্ষযবজষ্টাদয ববত বদদফআ ক্ষযদখ বদদত দফ । এদেদে ঞ্চদয়য র্াকা ভন্বয় কদয ঊণ 

অদায় কযা মাদফ । তাদত কদয ক্ষযবজষ্টাদয ঞ্চয় করাভ খাবর থাকদফ। ঈিু করাদভ রাতক কথাটি রার কাবর 

বদদয় বরখদত দফ । ক্ষযবজষ্টাদযয ঞ্চয় অদায় পাঁকা করাদভ ভভতব্য বরদখ অঞ্চবরক ব্যফিাক (অযএভ) 

স্বােয কযদফন । দস্য যফতীদত এরাকায় অদর তায বনকর্ দত াবব য চাদজযয াওনা র্াকা অদায় কযায 

ঈদযাগ বনদত দফ । দরীয় দস্যদদয/তায অত্মীয়-স্বজদনয বনকর্ দত ঈিু াবব য চাদজযয র্াকা অদাদয়য জন্য 

যফতীদত চা না ক্ষদয়াআ ক্ষকদেয জন্য ভঙ্গরজনক দফ ।  

৯.৮।    ঊণ ব্যফাদযয ক্ষেেমূদয একটি ধাযণাঃ  

 পর ঈৎাদন; 

 ধান বানা, মুবড় বাজা; 

 গযত ক্ষভার্া তাজাকযণ; 

 গাবী ারন ও ছাগর ারন; 

  াঁ-মুযগী ারন; 

 ভৎ চাল; 

 াক ফবজ চাল; 

 মুবদ, ভদনাাবযয ক্ষদাকান; 

 ফাঁ ক্ষফদতয কাজ; 

 তবয-তযকাবয ও কাঁচাভাদরয ব্যফা; 

 কাড় বুনন; 

 কুটিয বে; 

 ক্ষপযী ব্যফা; 

 দতযী ক্ষাাদকয ব্যফা; 

 াড়ী কাদড়য ব্যফা; ও 

 বযক্সা/বযান । 



৯.১০।   া ফআদয়য াদথ ভাঠ কভ যকতযা'য ক্ষযবজষ্টাদযয বাফ ক্র ক্ষচবকং        

 ঈ-অঞ্চবরক ব্যফিাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) ক্ষকে বযদ যদনয ভয় ভাঠ কভ যকতযা (এপও 

ক্ষগ্রড-১/২) ক্ষযবজষ্টাদযয াদথ দস্যদদয াফআ মাচাআ কদয স্বােয কযদফন । নতুন ভাঠ কভ যকতযাদদয ক্ষকদেয 

া ফআ প্রদয়াজদন বপদ এদন ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) ক্ষযবজষ্টাদযয াদথ ঈ-অঞ্চবরক ব্যফাক 

(বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২) মাচাআ কদয ক্ষদখদফন । এদত ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) 'য কভ যদেতা মাচাআ কযা 

মাদফ । ভুরত্রুটিও ংদাধন কযা মাদফ । দে কভীদদয বদদয় ক্র ক্ষচবকং কযাদনা মাদফ । তদফ ঈ-অঞ্চবরক 

ব্যফিাক (বডঅযএভ ক্ষগ্রড-১/২)'ক্ষক ফিআ পুনযায় মাচাআ কদয া ফআ স্বােয বদদত দফ । 

  

৯.১১।   ক্ষকে অভতঃফদরীকারীন ভদয় ীদর্  ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) 'য নাভ বরখা ও 

বনয়ভ বচবহুতকযণ প্রদঙ্গ 

 

 ক্ষকে ফদরীকারীন ভদয় কাদরকন ীদর্   ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) 'য নাভ বরখাঃ   

প্রবত চায ভা ন্তয ন্তয ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২)'ক্ষদয ভদে থ যাৎ জানুয়াযী ভাদ ভাঠ কভ যকতযা (এপও 

ক্ষগ্রড-১/২)'য পুদযা ক্ষকে ফদরী এফং ক্ষভ ও ক্ষদেম্বয ভাদ াভবয়ক   ১ ভাদয   জন্য অভতঃফদরী কাম যকযী 

কযদত দফ । ক্ষক ক্ষকান ক্ষকে ক্ষদখদফন তা বনধ যাযণ কযদফন ংবিষ্ট অঞ্চবরক ব্যফিাক (অযএভ) । এ ভদয় 

কাদরকন ীদর্ ক্ষম ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) ক্ষকে ক্ষদখদফন ক্ষআ ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) 'য নাভ 

বরখদত দফ । তদফ ক্ষম ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) ক্ষকে ক্ষদখদফন ক্ষ ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) 'য 

নাদভয াাাব ক্ষেদকদর্ বরখদত দফ। ক্ষমভন-যবদভয দর কবযভ কর্তযক ক্ষদখা দর কাদরকন ীদর্ যবদভয 

নাভআ বরখদত দফ। যবদভয নাদভয াদবয ক্ষেদকদর্ ংদেদ কবযদভয নাভও বরখদত দফ । 

  

 ভবরা ভাঠ কভ যকতযা (এপও ক্ষগ্রড-১/২) 'ক্ষদয ক্ষকে ফদরীয ভয় কযণীয়ঃ  প্রবত ফছয থ্যযাৎ 

জানুয়াযী ভাদ ভাঠ কভ যকতযাদদয ভদে ক্ষকে অভতঃফদরীকারীন ভদয় ভবরা ভাঠ কভ যকতযাদদয ক্ষকে ক্ষমন 

ঈ-ঞ্চর ক্ষথদক ক্ষফী দূদয না দড় ক্ষবদদক ংবিষ্ট কভ যকতযাদদয বফদলবাদফ ক্ষখয়ার যাখদত দফ 

।                  
 ক্ষকদেয বনয়ভ বচবহুতকযণঃ  ন্তদকে ফদরীয মূর ঈদেি দরা ক্ষকদেয ভস্যা বচবহুত কযা 

ক্ষমভন, ভাঠ কভ যকতযা কর্তযক অত্মাৎ , দরদনতা/ক্ষনেী কর্তযক বনয়ভ , ঞ্চয় ঈদতারন বনয়ভ , একজন দস্য 

কর্তযক একাবধক ঊণ গ্রণ আতযাবদ। বনয়ভমূ ক্ষফয কযায জন্য বনভণবরবখত ক্ষকৌর ফরম্বন কযা ক্ষমদত াদয  

(ক)    ক্ষকদেয নুবিবতত দদস্যয ফাড়ীদত বগদয় প্রকৃত ঘর্না বক তা খ ুঁদজ ক্ষফয কযা। 

 

(খ)     প্রবতবদন ন্তত ১টি ক্ষকেদক বারবাদফ মাচাআ-ফাছাআ কযা ফা দে বাজন বত চারাক 

দস্যদক থ যাৎ, ন্য দস্যদদয ঊণ বনদয়দছ বকনা তায বফদলবাদফ মাচাআকযণ ।  

 

 (গ)     াপ্তাবক বা ক্ষল ওয়ায য নানুষ্ঠাবনকবাদফ ২/৪ জন দদস্যয াদথ গবীযবাদফ 

ক্ষকদেয ফিা জানায জন্য ক্ষচষ্টা কযদত দফ । 

 

 


