কণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায
প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয়
কবদন যন্প ইদনাদবন ইউননট
ততজকাঁ, ঢাওা।
দয়ফ াইটঃ http://giu.portal.gov.bd

০৩.০৯২.০১৮.০০.০০.০১৮.২০১৫ / ৩০
তানযঔঃ ১৪.০১.২০১৬
নফলয়ঃ
নটি ওদযাদযন / তৌযবা / তজরা দযয ননধ যানযত স্থাদন ২০১৬ াদরয তওাযফাননয শু জফাই নননিতওযণ এফাং শু তভাটাতাজাওযদন যাায়ননদওয ব্যফায তযাধ াংক্রান্ত বায
ওাম যনফফযনী।
বানতঃ
তভাঃ আফদুর ানরভ, ভানযচারও, কবদন যন্প ইদনাদবন ইউননট ।
তানযঔ  ভয়ঃ ১০ জানুয়াযী ২০১৬, নফদওর ৩:০০ টা
স্থানঃ
বাওক্ষ (২য় তরা)
উনস্থনতয তানরওা: নযনষ্ট

স্মাযওঃ

বায শুরুদত বানত উনস্থত ওরদও স্বাকত জাননদয় বায ওাজ শুরু ওদযন। বায় নফস্তানযত আদরাচনাক্রদভ ননম্নরূ নদ্ধান্ত গৃীত য় ।
ও।

ননধ যানযত স্থাদন শু জফাই নননিতওযণ

রক্ষয
১। তওাযফাননয স্থান
ননধ যাযণ  তওাযফানন
প্রদাদনয
উদমাকীওযণ

নদ্ধান্ত
ভয়ীভা
নটি ওদযাদযদনয ওভযচাযী  ওাউনন্পরযদদয ায়তায় তওাযফাননয উদমাকী
স্থানভ নচনিতওযণ। তওাযফাননয জন্য স্ানীয় ওাউনন্পরদযয তনর্তদত্ব য়াড য ওনভটি
কঠন (৫-৭ দদেয)।
১৫ তপব্রুয়ানয,
ননধ যানযত স্থাদন তওাযফানন নননিদতয জন্য প্রনতটি নটি ওযদযদনয জন্য ২০১৬
ওাউনন্পরদযয তনর্তদত্ব কঠিত ওনভটিদত নটি ওদযাদযদনয এওজন ওভযওতযা ওনভটিয
ানচনফও দানয়ত্ব ারন ওযদফন। ওদযাদযদনয তবদটদযনানয নফবাক, নযচ্চন্নতা নফবাক,
তওাযফানন দাতাদদয ২ জন, তওাযফাননয শু জদফ ওানযদদয ২ জন,ননধ যানযত স্থাদনয
ভানরও দক্ষয ২ জন  স্থানীয় অফস্থা নফদফচনা ওদয আয ২-3 জন ব্যনিদও ননদয়
প্রনতটি ননফ যানচত স্থান নযচারনা ওনভটি কঠিত দফ।
প্রনতটি ননধ যানযত স্থাদনয Catchment area এভনবাদফ ননধ যাযণ ওযা তমন তওান
এরাওা ফাদ না দয।
১৫ তপব্রুয়ানয,
২০১৬

দানয়ত্বপ্রাপ্ত ওর্তযক্ষ
স্থানীয় ওাউনন্পরয / আঞ্চনরও ননফ যাী ওভযওতযা।
(াংনিষ্ট প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা নফলয়টি নননিত
ওযদফন)

প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা, প্রধান নযছন্ন ওভযওতযা,
তবটদযনানয নফবাক

প্রনতটি Catchment area-য় তম ওর ভনজদদয ইভাভ, তভায়াদেন ফা অয
তওান ব্যনি তওাযফাননয শু জফাই ওদয থাদওন তাদদয নাভ, ঠিওানা, তা 
তভাফাইর নম্বয াংগ্র  তানরওাভূি ওযা। তদক্ষদে অফশ্যই তঔয়ার যাঔদত দফ তমন,
১৮ ফছয ফয়দয নীদচ (নফদলত: ভাদ্রাায ছাে) তওউ শু জফাই / ভাাং
প্রনক্রয়াজাতওযদণয াদথ যুি না থাদও । ম্ভাব্য জফাইওানযদদয (দাদায ওাই)
তানরওা ফা তভাট াংখ্যা নটি ওযদযদন তপ্রযণ।
তানরওাভূি ইভাভ, তভায়াদেন  অন্যান্য ব্যনিদদয ায়তায় ২০১৫ াদর ঐ
এরাওায় ওতাংখ্যও ঔান, ফওনয, তবড়া, করু, ভনল তওাযফানন প্রদান ওযা দয়নছর
তায আনুভাননও াংখ্যা / তথ্য াংগ্র ওযা। াংগৃীত তথ্য নটি ওযদযদন তপ্রযণ ।
কতফছদযয াংখ্যায আদরাদও ১০% তমাক ওদয চরনত ২০১৬ াদর এ এরাওায় ওত
াংখ্যও ঔান, ফওনয তবড়া, করু  ভনল ফা অন্য শু তওাযফানন প্রদান ওযা দফ তায
অনুদভয় াংখ্যা ননধ যাযণ এফাং ম্ভাব্য ওত াংখ্যও তরাও তওাযফানন প্রদান ওযদফ তা
ননধ যাযণ ওদয নটি ওযদযদন তপ্রযণ ।

২৮ তপব্রুয়ানয,
২০১৬

২৮ তপব্রুয়ানয,
২০১৬
২৮ তপব্রুয়ানয,
২০১৬

াংনিষ্ট স্ানীয় য়াড য ওনভটি
(াংনিষ্ট প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা নফলয়টি নননিত
ওযদফন)

াংনিষ্ট স্ানীয় য়াড য ওনভটি
(াংনিষ্ট প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা নফলয়টি নননিত
ওযদফন)
াংনিষ্ট স্ানীয় য়াড য ওনভটি
(াংনিষ্ট প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা নফলয়টি নননিত
ওযদফন) তবটদযনানয নফবাক ফা দানয়ত্বপ্রাপ্ত
ওভযওতযা

নটি ওদযাদযন ওর্তযও প্রাপ্ত তথ্য এওীভুতওযণ ।
প্রনতটি ননধ যানযত স্থাদন শুয চাভড়া াংগ্রাওদদয তানরওা প্রণয়ন।

২৮ তপব্রুয়ানয,
২০১৬

াংগৃীত তথ্য অনুাদয তওাযফাননয শু জফাইদয়য জন্য পূদফ যওায ননধ যানযত স্থান মথাথ য
না দর আয স্থান খুদজ তফয ওযা এফাং নতুন জায়কায় ননফ যানচত স্থান নযচারনা ২৮ তপব্রুয়ানয,
ওনভটি কঠন ওযা।
২০১৬
ননধ যানযত স্থান গুদরাদও ২০১৬ াদরয ঈদুর আমা, তৎপূফ যফতী  যফতীওাদর
বৃনষ্টাত/ দুদম যাকপূণ য আফায়া তভাওাদফরায উদমাকী ওদয ততনয ওযা।
৩১ ভাচ য, ২০১৬
ানন ,নফদুযৎ  তেদনজ ব্যফস্থা নননিত ওযা।
২। তওাযফাননয শু তওাযফাননয স্থান নযচারনা ওনভটি ওর্তযও তানরওাভুি তওাযফাননয শু জফাইওানয
জফাইওানযদদয
ইভাভ, ভারানাদদযদও ননধ যানযত স্থাদন শু জফাই আইন, ননধ যানযত স্থাদন শু ৩০ এনপ্রর, ২০১৬
দক্ষতা বৃনদ্ধ
জফাইদয়য সুনফধা, নযচ্ছন্নতা, নযচ্ছন্নতা নফলদয় াংনক্ষপ্ত প্রনক্ষণ প্রদান, তৌনদ আযফ
 নফনবন্ন ভৄনরভ প্রধান তদদ তওাযফানন প্রদাদনয দৃষ্টান্ত নফলদয় ভতনফননভয় বায
আদয়াজন ওদয উস্থান ওযা ।
ধভীয় তনতা , ম্প্রনত েব্রত ারন ওদযদছন এভন কণ্যভান্য ব্যনি, নযদফ নফলয়ও
৩। জনভত কঠন
াংকঠন, তজরা প্রান, তভদরা নরটান পুনর, তজরা পুনর, আইনজীফীদদয প্রনতনননধ, ৩০ এনপ্রর, ২০১৬
ননবর তাাইটি, াাংফানদও, তজরা তচম্বায অফ ওভা য, নটি ওদযাদযদনয ওভযওতযা/
ওভযচানয, চাভড়া ব্যফায়ী, ভাাং প্রস্তুতওানয (ওাই) প্রনতনননধদদয াদথ ভতনফননভয়।

াংনিষ্ট স্ানীয় য়াড য ওনভটি এফাং স্থান
নযচারনা ওনভটি ।
(াংনিষ্ট প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা নফলয়টি নননিত
ওযদফন)
াংনিষ্ট স্ানীয় য়াড য ওনভটি
(াংনিষ্ট প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা নফলয়টি নননিত
ওযদফন)
ওাউনন্পরয / আঞ্চনরও ননফ যাী ওভযওতযা /প্রদওৌর
নফবাক
াংনিষ্ট প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা

াংনিষ্ট প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা

তৌনদ আযফ, ভারদয়নয়া, নভয নফনবন্ন ভৄনরভ প্রধান তদদ তওাযফানন প্রদান
দ্ধনত, ন্াননত েব্রত ারনওাযী ব্যানিদদয াক্ষাতওায এফাং এ াংক্রান্ত প্রচনরত ১ তপব্রুয়ানয দত
আইদন নযচ্ছন্নতা, জনস্বাস্থয, নননদ যষ্টস্থাদন শু জফাইদয়য উদমানকতা নফলদয় নরপদরট,
তাস্টায নফতযণ, নেওায় নফজ্ঞান প্রদান, তফতায  টিনব চযাদনদরয ভাধ্যদভ প্রচায,
অফস্থাদবদদ ভাইদও প্রচায, াড়া  ভল্লায় উদবুদ্ধওযণবা নযচারনা।

নচফ স্থানীয় যওায নফবাক, নচফ তথ্য ভন্ত্রণারয়,
নচফ ধভয নফলয়ও ভন্ত্রণারয়, ওর নফবাকীয়
ওনভনায, প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা (নটি
ওদযাদযন)

তওাযফানন দাতাদদয দক্ষ করু ছাকর ক্রয় তথদও শুরু ওদয তওাযফানন প্রদান এফাং ভাাং
ধভয ভন্ত্রণারয়,
৪।তফযওানয
প্রনক্রয়া ওদয দাতাদদয ঠিওানায় তৌৌঁদছ তদয়ায জন্য ফানণনজযও প্রনতষ্ঠানদও এনকদয় ১ এনপ্রর – ৩০ তভ তথ্য ভন্ত্রণারয়,
উদযাকদও
উৎা আায জন্য উৎা তমাকান  রাইদন্প প্রদান এফাং শুজফাইদয় অদটাপ্রদনাং ২০১৬
নটি ওদযাদযন,
তমাকাদনা
তভনদনয ব্যফায প্রাযওযদণ উৎা প্রদান। অঞ্চরনবনিও তওাযফাননয ভাাং
(প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা তওাযফাননয ভাাং
প্রনক্রয়াওযদণ াংনিষ্ট ফানননজযও প্রনতষ্ঠাদনয তানরওা প্রণয়ন।
প্রনক্রয়াওযদণ াংনিষ্ট ফানননজযও প্রনতষ্ঠাদনয
তানরওা প্রণয়ন নফলয়টি নননিত ওযদফন)
৩০ তভ – ৩০ প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা, ঢাওা দনক্ষণ নটি
ঢাওা দনক্ষণ নটি ওদযাদযন এরাওা অতযন্ত খনফনতপূণ য নফধায় এঔাদন তওাযফাননয জুরাই,
২০১৬ ওদযাদযন
শু ক্রদয়য দয অদনদওই বাড়ায নফননভদয় তা তদঔবার ওদয থাদওন। ঐ বাড়ায (প্রনত ১৫ নদন অন্তয
নফননভদয় তদঔবারওাযীদদয ব্যফস্থানায় এওই স্থাদন অদনও শু তওাযফাননয ব্যফস্থা নযনবউ ওযদত দফ)
ওযা।
ভাচ য দত ঈদদয ১০ স্থান নযচারনা ওনভটি, স্থানীয় ওাউনন্পরয,
যওানয ওদরানন ,াড়া ,ভল্লা নবনিও ওনভটিদও মে –তে তওাযফাননয শু জফাইদয়য নদন পূফ য ম যন্ত
আঞ্চনরও ননফ যাী ওভযওতযা ফা নটি ওদযাদযন
নযফদতয স্ব –স্ব উদযাদক স্থান ননধ যাযণ ওদয তঔাদন তওাযফাননয ব্যফস্থা ওযায জন্য (স্থানীয় ওাউনন্পরয ননধ যানযত অয তওান ওভযওতযা
উদবুদ্ধওযণ।
নফলয়টি ১৫ নদন
অন্তয অন্তয নযনবউ
তওাযফানীয ভাাং ফদনয জন্য আওল যনীয় ব্যক যফযাদয নননভি ফানননজযও / ওযদফন)
অফানননজযও প্রনতষ্ঠানদও আহ্বান জানাদনা ।
৫। ভ্রাম্যভাণ আদারত নটি ওযদযদনয ননধ যানযত স্থান ব্যতীত মে –তে শু জফাই এঔন তথদওই ফন্ধ ওযা।
নটি ওদযাদযদনয দানয়ত্বপ্রাপ্ত তবদটদযনানয
নযচারনা

ওভযওতযা, ম্যানজদেট, তজরা প্রান, তভরনরটান
২০
জানুয়ানয
প্রাননও ওাম যক্রভ
অবফধবাদফ তভাটা তাজা ওযা শু নফক্রয়  জফাই ফন্ধ ওযা এফাং ভাাং নফীন নদফদ
পুনর, তজরা  নফবাকীয় প্রাননম্পদ ওভযওতযা
শু জফাই ফন্ধ ওযা নফলদয় স্থানীয় যওায নফবাক প্রচনরত আইন উদল্লঔপূফ যও তজরা ২০১৬ তথদও
(প্রনত ভাদ ননয়নভত অন্তত ০২ ফায স্ানীয়
প্রাও, নটি ওদযাদযন এফাং তৌযবাদও প্রদয়াজনীয় ননদদ যনা প্রদান ওযদফ।
যওায ভন্ত্রণারয়তও নযদাট য াঠাদত দফ)
শু জফাইদয়য জন্য তমঔাদন ম যাপ্ত যওানয জায়কা তনই তঔাদন নটি ওদযাদযন/
তৌযবায তত্ত্বাফধাদন শু জফাই নননিত ওযদত দফ।

ভনন্ত্রনযলদ নফবাক (দজরা  ভাঠপ্রান
অনুনফবাক) ভ্রাম্যভাণ আদারত নযচারনায নফলয়টি
ভৎে  প্রানণম্পদ ভন্ত্রণারয়, স্থানীয় যওায
নফবাক, তভরনরটন পুনর এফাং তজরা প্রাদওয
ওাম যারদয়য দে ভন্বয় নননিত ওযদফন

৬।ম্ভাব্যব্যয় ননধ যাযণ ২০১৬ াদরয ঈদুর আমায শু ননধ যানযত স্থাদন জফাইদয়য াভনগ্রও ব্যয় ননফ যাদ নটি
 তায াংস্থান
ওদযাদযদনয আনথ যও ক্ষভতায তওান খাটনত থাওদর তা স্থানীয় যওায নফবাকদও
অফনত ওযদফ এফাং স্থানীয় যওায নফবাক ত অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ ওযদফ।
৭।সুষ্ঠুবাদফ তওাযফানন ইদুর আমায ওদয়ওনদন পূদফ য নটি ওদযাদযন / তৌযবায ননধ যানযত স্থাদন
প্রদান নননিত ওযণ
তওাযফাননয শু জফাইদয়য উদেদশ্য ননদয় মায়ায জন্য এ.এভ.এ. এয দ্বাযা
ওরদও অনুদযাধ জানাদনা।
প্রনতটি ননধ যানযত স্থাদন তওাযফাননয শু জফাইদয়য জন্য তানরওাভুি ব্যনিদদয দ্বাযা
তওাযফানন প্রদানওাযীয ম্ভাব্য াংখ্যা তজদন তনয়া ।
প্রদতযও তানরওাভুি শু জফাইওাযীয জন্য জফাইদয়য স্থান নচনিত ওদয তাদও
তদনঔদয় তদয়া । স্থানটি তানরওাভুি জফাইওানযয ক্রনভও নম্বদযয অনুরূ ক্রনভওনম্বয
যুি দত াদয।
ওর তওাযফাননদাতা এওই ভদয় জভাদয়ত দয় নযনস্থনতয অফননত দত না াদয
তজন্য প্রদতযও শু জফাইওানযদও ভয়  স্থান ফযাে ওদয নদদত দফ। ফযােকৃত
ভয় তভাতাদফও তওাযফাননদাতাদদয আায ননদদ যনা নদদত দফ। পূদফ যই
তওাযফাননদাতাদদয ক্রভ (ননযয়ার) ঠিও ওদয তওাযফাননদাতাকনদও জাননদয় যাঔদত
দফ।
তওাযফানী শু নািওযদণয জন্য ট্যাক প্রদান ওযদত দফ তমন তওান শু ছুদট তকদর ফা
এদরাদভদরা দর, তা নচনহত ওযা মায় ।
তওাযফাননয জন্য নটি ওদযাদযন ওী ওী সুনফধা প্রদান ওযদফ তায ম্পূণ য নফফযণ
তওাযফানীদাতাকণদও জাননদয় নদদত দফ
তওাযফাননদাতা / দাতাকণদও তওান প্রওায ব্যয় ফন ওযদত দফ নওনা, তওান
াজযঞ্জাভ, তরাওফর আনদত দফ নওনা তা পূদফ যই জনাধাযনদও অফনতওযণ ওযদত
দফ।
ঈদদয নদন ওার ৮.৩০ টা দত শুরু ওদয ১২.০০টায ভদধ্য তওাযফানন প্রদান তল
ওযায ননদদ যনা নদদত দফ ।

ভাচ য ২০১৬

১৫ জুন, ২০১৬
দত।
১৫ জুরাই, ২০১৬ দত
ঈদদয ৭ নদন পূফ য ম যন্ত।

১ আকস্ট, ২০১৬
দত ঈদদয ৭ নদন
পূফ য ম যন্ত। ।

স্থানীয় যওায নফবাক,
প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা,
নটি ওদযাদযন
স্থানীয় যওায নফবাক,
তথ্য ভন্ত্রণারয়,
নফটিআযন
প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা,
নটি ওদযাদযন
াংনিষ্ট স্ানীয় য়াড য ওনভটি ,
স্থান নযচারনা ওনভটি,
তভদরানরটন পুনর
(প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা, নটি ওদযাদযন নফলয়টি
নননিত ওযদফন)

নটি ওদযাদযন প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা নফলয়টি
য
ঈদদয ১৫ নদন পূদফ নননিত ওযদফন।

াংনিষ্ট স্ানীয় য়াড য ওনভটি,
স্থান নযচারনা ওনভটি, তভদরানরটন পুনর /
তজরা পুনর
(প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা, নটি ওদযাদযন এফাং
াংনটষ্ট তজরা প্রাও নফলয়টি নননিত ওযদফন)
তওাযফানীদাতাকণ  এ প্রনক্রয়ায় জনড়ত ব্যানিফক য এফাং নভনডয়দও নফনবন্ন যওভ তথ্য ঈদদয ১০ নদন পূফ য প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা
প্রদান  ায়তায জন্য “তথ্য ায়তা তওন্দ্র ” স্থান
দত যফতী ৩
নদন।
তওাযফাননযস্থাদনয শৃঙ্খরা  ননযািা
ঈদদয ৩ নদন পূফ য তভদরানরটন পুনর/ তজরা পুনর
দত যফতী ৩
নদন।
ঈদুর আজায নদন

ঔ। শুদদদ যাায়ননদওয ব্যফায ননয়ন্ত্রণ াংক্রান্ত
রক্ষয
১। ঔাভায তযওড যভূিওযণ

নদ্ধান্ত
তজরায করু-ছাকদরয ঔাভাদযয াংখ্যা ননধ যাযণ এফাং তযওড যভুিওযণ।

ভয়ীভা
২৮ তপব্রুয়ানয, ২০১৬

২। করু তভাটাতাজাওযণ প্রযুনি তযওড যভুি ঔাভানয  করু ব্যাফায়ীদদয করু তভাটাতাজাওযণ এফাং ননযাদ
১৫ ভাচ য দত
অফনতওযণ
ভাাং ঊৎাদদনয ঠিও দ্ধনত অফনতওযদণয রদক্ষয াংনিষ্ট উদজরা,
নটিওদযাদযন  তৌযবায় ওভযারা/ প্রনক্ষণ প্রদান
৩। জনভত কঠন
ক্ষনতওাযও তগ্রাথ যদভান, তস্টযদয়ড  আনিফাদয়াটিওভৄদয নাভ এফাং
জানুয়ানয ২০১৬ দত
এয প্রদয়াদক করু তভাটাতাজাওযদণয কুপর ম্পদওয জনাধাযণদও
অফনতওযণ।
৪। ভ্রাম্যভান আদারত
নযচারনা

ভৎে  শুঔায আইন, ২০১০ এয নফধাদনয নযদপ্রনক্ষদত করু
তভাটাতাজাওযদণ ব্যফহৃত নননলদ্ধ লধ, যদভান  তষ্টযদয়ড প্রদয়াকওানয
ঔাভানয, কৃলও  করু ব্যাফায়ী নািওযদণয রদক্ষয ভ্রাম্যভান আদারত
নযচারনা এফাং ানস্তভৄরও ব্যফস্থা গ্রণ।

জানুয়ানয ২০১৬ দত
াযা ফছয

দানয়ত্বপ্রাপ্ত ওর্তযক্ষ
প্রানণম্পদ অনধদপ্তয,
নফএর আয আই,
তজরাপ্রাও
াংনিষ্ট তবদটনযনানয ওভযওতযা
ভৎে  প্রানণ ম্পদ ভন্ত্রণারয় (প্রানণম্পদ অনধদপ্তয),
তথ্য ভন্ত্রণারয়,
স্বাস্থয ভন্ত্রনারয়,
স্থানীয় যওায নফবাক
ভৎে  প্রানণ ম্পদ ভন্ত্রণারয় (প্রানণম্পদ অনধদপ্তয),
নফবাকীয় ওনভনায / তজরাপ্রাও
(দজরা প্রাও নফলয়টি নননফড়বাদফ ম যদফক্ষণ ওযদফন)

ক। নফনফধ নদ্ধান্তভৄঃ
১.

উস্থানত ওভযনযওল্পনা ছও এওটি আদয নভৄনা ভাে। নটি ওযদাদযদনয উন্নয়ন – ভব্নয়, াংনিষ্ট তস্টনডাং ওনভটিয বা, পুনর, তবদটনানয নফবাক অন্যান্য নফবাদকয াদথ আদরাচনা ওদয,
নটি ওদযাদযদনয প্রধান ননফ যাী ওভযওতযাকণ ননজ ননজ ওভযনযওল্পনা গ্রণ ওযদফন। প্রদয়াজদন নফবাকীয় প্রান / তজরা প্রান, তভরনরটন / তজরা পুনর , প্রানণ ম্পদ নফবাক, স্বাস্থয নফবাক
যওাদযয অন্যান্য নফবাদকয াদথ আদরাচনা ওদয নফলদ ওভযনযওল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন ওযদফ ।

২.

নফবাকীয় ওনভনাযকণ উস্থানত নভৄনা ওভযনযওল্পনায আদরাদও আতাধীন তজরা প্রাও  তৌযবায তভয়যকণদ্বাযা ওভযনযওল্পনা প্রণয়দনয ব্যফস্থা ওযদফন ।

৩.

নফবাকীয় ওনভনায  নটি ওদযাদযদনয প্রধান ননফ যাী ওভযওতযাকণ প্রণীত ওভযনযওল্পনা আকানভ ৩১ জানুয়ানয ২০১৬ তানযদঔয ভদধ্য ভৄখ্য নচফ, প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয় (দৃনষ্ট আওল যণঃ
ভানযচারও, নজ আই ইউ ),  নচফ, স্থানীয়যওায নফবাক ফযাফয তপ্রযণ নননিত ওযদফন।

৪.

ননধ যানযত স্থাদন ২০১৬ াদরয তওাযফাননয শুজফাই নননিত ওযায জন্য নটি ওযদাদযন, নফবাকীয় ওনভনায, তজরা প্রাও  তৌযবা এঔন তথদওই ওাম যক্রভ শুরু ওযদফ ।

৫.

শুজফাই  ভাাংদয ভান ননয়ন্ত্রন আইন, ২০১১ অনুমায়ী ফাজাদয যফাযকৃত ভাাং ভানুদলয ঔায নদদফ ননযাদ নওনা তা ননজ ননজ অনধদক্ষদে তজরা প্রানণম্পদ ওভযওতযা এফাংনটি ওদযাদযদনয
তবদটনযনানয ওভযওতযা ননয়নভত নযফীক্ষণ ওযদফন এফাং ভ্রাম্যভাণ আদারদতয ায়তা অন্যান্য আইনী ব্যফস্থা গ্রণ ওযদফন।

৬.

প্রাননম্পদ এফাংস্থানীয় যওায প্রনতষ্ঠান ম্পনওযত আইন ছাড়া তভদরানরটন পুনর আইন ফা অন্যান্য প্রচনরত আইদন কণঊদ্রফ (াফনরও নুইদন্প) এয আতায় তজরা পুনর / তভদরানরটন পুনর
মেতে শুজফাই ফন্ধ এফাং অস্বাস্থযওয অফস্থায় কফানদ শুয ভাাং নফনক্র প্রনতদযাধ ওযদফন।

৭.

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয অনুাদনয নযদপ্রনক্ষদত স্থানীয় যওায নফবাক নননদ যষ্টস্থাদন শুজফাই নননিত ওযদত অগ্রণী ভন্বয়দওয ভুনভওা গ্রণ ওযদফন। নটি ওদযাদযন ফা তৌযবা এ নফলদয় প্রদয়াজনীয়
ফাদজদটয অনুদযাধ ওযদর তা মাচাইপূফ যও স্থানীয় যওায নফবাক অথ যাংস্থাদনয ব্যফস্থা ওযদফন। এছাড়া ননয়নভতবাদফ স্বাস্থয ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ধভয নফলয়ও ভন্ত্রণারয়, তথ্য ভন্ত্রণারয়, ভৎে 
প্রানণম্পদ ভন্ত্রণারয়, প্রানণম্পদ অনধনদপ্তয, পুনর নফবাক, নটি ওদযাদযদনয প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা, তবদটনযনাযী ওভযওতযা  ফজযযব্যফস্থানা ওভযওতযাদদয াদথ বা ওদয নটি ওদযাদযদনয প্রণীত
স্থানীয় ওভযনযওল্পনাভ ফাস্তফায়দনয জন্য স্থানীয় যওায নফবাক উদযাক ননদফন।

৮.

তথ্য ভন্ত্রণারয় অনুরুবাদফ স্থানীয় যওায নফবাক, স্বাস্থয ভন্ত্রণারয়, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়, ধভয নফলয়ও ভন্ত্রণারয়, ইরানভও পাউদেন, ভৎে  প্রানণম্পদ ভন্ত্রণারয়, তভদরানরটন পুনর, কণভাধ্যভ (নপ্রি
 ইদরওরননও) এফাং নটি ওদযাদযদনয প্রধান ননফ যাীদদয াদথ ননয়নভত বা ওদয জনস্বাস্থয, নযচ্ছন্নতা, অন্যান্য ভৄনরভ প্রধান তদ ভদয উদাযণ, নফে জব্রত ারনওাযীদদয াক্ষাতওায,
টিনবন, অনড ওভানযয়ার, তাস্টায, ব্যানায, নফজ্ঞান, নাটিওা প্রভৃনতয ভাধ্যদভ কণজ্ঞান  জনদচতনতা বৃনদ্ধয তচষ্টা ওযদফন।

৯.

জনদচতনতা বৃনদ্ধ, ভ্রাম্যভান আদারত, পুনরন ব্যফস্থা ফা অন্যান্য প্রাননও ওাম যক্রভ াযা ফছয চালু যাঔদত দফ মাদত জনভদন এরূ ধাযনা না জদন্ তম নননদ যষ্ট স্থাদন শু জফাই ফা নযচ্ছন্নতা অনবমান
শুধুভাে তওান নননদ যষ্ট উৎফদও উদেশ্য ওদয নযচানরত দচ্ছ।

১০.

নফবাকীয় ওনভনাযকণ ননজ ননজ অনধদক্ষদে তজরা প্রাদওয ভাধ্যদভ গ্রাভীন এফাং অন্যান্য য এরাওাদত অনুরূ নযচ্ছন্নতা ওভযসূনচ এফাং ননধ যানযত স্থাদন শুজফাইদয়য ফাধ্যফাধওতা নননিত
ওযদফন।
বায় আয তওান আদরাচয নফলয় না থাওায় ওরদও ধন্যফাদ জাননদয় বায ওাম য ভাপ্ত ওযা য়।
স্বাক্ষনযত / ১৪.০১.২০১৬
তভাঃ আফদুর ানরভ
ভানযচারও, কবদন যন্প ইদনাদবন ইউননট
নফতযণঃ (দজযষ্ঠতায ক্রভানুাদয নয়)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ভনন্ত্রনযলদ নচফ , ভনন্ত্রনযলদ নফবাক, (দৃনষ্ট আওল যণ –অনতনযি নচফ, তজরা  ভাঠ প্রান), ফাাংরাদদ নচফারয়
নননয়য নচফ ,স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় ,ফাাংরাদদ নচফারয়
নচফ, স্বাস্থয  নযফায ওল্যাণ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নচফারয়
নচফ, স্থানীয় যওায নফবাক,স্থানীয় যওায ল্লী উন্নয়ন  ভফায় ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নচফারয়
নচফ, ভৎে  প্রানন ম্পদ ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ নচফারয়
নচফ,তথ্য ভন্ত্রণার,ফাাংরাদদ নচফারয়
নচফ ,ধভয ভন্ত্রণারয় , ফাাংরাদদ নচফারয়।
ভানযচারও (প্রান), প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয়

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ভানযচারও,ভৎে  প্রানণম্পদ অনধদপ্তয/ফারাদদ প্রানণম্পদ কদফলণা প্রনতষ্ঠান/ফারাদদ তফতায / ফাাংরাদদ তটনরনবন / তথ্য অনধদপ্তয / ইরানভও পাউদেন।
নফবাকীয় ওনভনায, ঢাওা/চট্টগ্রাভ/ যাজাী/ খুরনা / ফনযার /নদরট/ যাংপুয/ ভয়ভননাং।
নড.আই.নজ. পুনর , ঢাওা/চট্টগ্রাভ/ যাজাী/ খুরনা/ ফনযার/নদরট/ যাংপুয/ ভয়ভননাং
তভদরানরটন পুনর ওনভনায, ঢাওা / চট্টগ্রাভ /যাজাী /খুরনা/ফনযার/ নদরট/ যাংপুয
প্রধান ননফ যাী ওভযওতযা, ঢাওা উিয /ঢাওা দনক্ষণ /চট্টগ্রাভ /যাজাী / খুরনা / ফনযার / নদরট / যাংপুয / নাযায়ণকঞ্জ / কুনভল্লা /কাজীপুয নটি ওদযাদযন
নচফ, নফটিআযন, আইইনফ বফন, যভনা, ঢাওা
তবদটনানয াজযন, ঢাওা উিয /ঢাওা দনক্ষণ /চট্টগ্রাভ /যাজাী /খুরনা/ফনযার/ নদরট/যাংপুয/নাযায়ণকঞ্জ/কুনভল্লা /কাজীপুয নটি ওদযাদযন

অনুনরনঃ
1. ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয আন্তজযানতও নফলয়ও উদদষ্টায এওান্ত নচফ, প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয়
2. ভৄখ্য নচদফয এওান্ত নচফ ,প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয়
3. নচদফয এওান্ত নচফ, প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয়
4. তভয়দযয এওান্ত নচফ, ঢাওা উিয / ঢাওা দনক্ষণ /চট্টগ্রাভ / যাজাী / খুরনা/ফনযার/ নদরট / যাংপুয/নাযায়ণকঞ্জ / কুনভল্লা / কাজীপুয নটি ওদযাদযন (তভয়য ভদাদদয়য দয় অফকনতযজন্য)
5. নযচারও(প্রান) /নযচারও-৩/ নযচারও (কদফলণা)/ নযচারও( ইদনাদবন) নজ আই ইউ, প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয়
6. উনযচারও (ওর) কবদন যন্প ইদনাদবন ইউননট প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয়
7. ভানযচারদওয ব্যনিকত ওভযওতযা, কবদন যন্প ইদনাদবন ইউননট, প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয়

১৪.০১.২০১৬
তভাাম্মদ আরী তনয়াজ যাদর
উনযচারও (কদফলণা),
কবদন যন্প ইদনাদবন ইউননট
প্রধানভন্ত্রীয ওাম যারয়
তপানঃ +৮৮০-০২-৯১৩১৮৬৯
পযাক্সঃ +৮৮০-০২-৯১৩১৮৬৯
ইদভইরঃ ddresearchgiu@pmo.gov.bd

