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আদ্যক্ষি এবং শব্দসংজক্ষপসমূহ 

সংরক্ষপ্ত রূপ ইংজিরে পূণ যরূপ বাংলা পূণ যরূপ 

ADP Annual Development Program বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচ 

AP Annual plan বারষ য  (উন্নয়ন) পরি ল্পনা  

CSO Civil Society Organization সুশীল সমাে সংগঠন 

DC Deputy Commissioner কেলা প্রশাস  

DDLG Deputy Director, Local Government উপ-পরিচাল , স্থানীয় সি াি 

DLG Director, Local Government পরিচাল , স্থানীয় সি াি 

FY Fiscal year অথ য বছি 

FYP Five-year plan পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা 

GOB Government of Bangladesh বাংলাজদশ সি াি 

JICA Japan International Cooperation Agency োপান আন্তেযারত  সহায়তা সংস্থা 

LGI Local Government Institutions স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠান 

LGD Local Government Division স্থানীয় সি াি রবভাগ 

MDG Millennium Development Goals সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা 

M&E Monitoring and Evaluation পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন 

MoLGRD&C Ministry of Local Government, Rural 

Development and Cooperatives 

স্থানীয় সি াি, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 

MP Member of Parliament োতীয় সংসদ সদস্য 

NGO Non-governmental Organization কবসি ারি সংস্থা 

NILG National Institute of Local Government োতীয় স্থানীয় সি াি ইনরিটিউট  

PSC Project Selection Committee প্র ল্প বাছাই  রমটি 

PDCA Plan-Do-Check-Act পরি ল্পনা-বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ-পদজক্ষপ 

SDG Sustainable Development Goals কট সই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা 

TGP Technical Group for Planning পরি ল্পনা রবষয়   ারিগরি দল 

TLD Transfer Line Department হস্তান্তরিত রবভাগসমূহ 

TLCC Town Level Co-ordination Committee টাউন কলজভল ক া-অরড যজনশন  রমটি 

UCFBPLRM Upazila Committee on Finance, Budget, 

Planning and Local Resource Mobilization 

অথ য, বাজেট, পরি ল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহিণ 

রবষয়  উপজেলা  রমটি 

UDCC Union Development Co-ordination Committee ইউরনয়ন উন্নয়ন সমন্বয়  রমটি 

UGDP Upazila Governance and Development Project উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্র ল্প  

UNDP United Nations Development Programme োরতসংর্ উন্নয়ন  ম যসূরচ 

UNO Upazila Nirbahi Officer উপজেলা রনব যাহী অরিসাি 

UP Union Parishad ইউরনয়ন পরিষদ 

UZGP Upazila Parishad Govemance Project উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট 

UZP Upazila Parishad উপজেলা পরিষদ 
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১. ভূরম া 

১.১ পটভূরম  

বাংলাজদজশ রতন স্তি-রবরশষ্ট গ্রামীণ স্থানীয় সি াি ব্যবস্থা রবদ্যমানঃ কেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউরনয়ন পরিষদ। 

অপিরদজ  শহি অঞ্চজলি স্থানীয় সি াি ব্যবস্থা রহজসজব িজয়জছ কপৌিসভা এবং রসটি  জপ যাজিশন। স ল স্থানীয় সি াি 

প্ররতষ্ঠানসমূজহি সক্ষমতা বৃরিি লজক্ষয বাংলাজদশ সি াি কবশ র ছু উজদ্যাগ বাস্তবায়ন  িজছ। আি এটি  িা হজে বাংলাজদজশি 

সংরবর্ান, এসরডরে, পঞ্চবারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রভৃরতি আজলাজ । 

এ টি মধ্য-স্তজিি স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠান রহজসজব উপজেলা পরিষজদি দারয়ত্ব এবং  তযব্য সাম্প্ররত  াজল অতযন্ত গুরুত্বসহ াজি 

ক্রমাগতভাজব বৃরি পাজে। উপজেলা পরিষদ আইন প্রথম প্রণীত হয় ১৯৯৮ সাজল এবং পিবতীজত ২০০৯ সাজল এজত ব্যাপ  

সংজশার্ন আনা হয়। ২০১১ এবং ২০১৫ সাজল আইনটি পুনিায় সংজশার্ন  িা হয়। এি আজলাজ  ২০০৯, ২০১৪ এবং ২০১৯ সাজল 

উপজেলা পরিষদ রনব যাচন অনুরষ্ঠত হজয়জছ। এ ই সাজথ, বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচি আওতায় উপজেলা পরিষজদি ের্ন্ বিােকৃত 

অজথ যি পরিমাণ বছি বছি বৃরি পাজে।  

এখাজন উজল্লখ্য ক , UNDP’র সহায়তায় পরিচারলত উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (UZGP) এি আওতায় সাতটি রবভাজগি কচৌেটি 

পাইলট উপজেলায় বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচি সমপরিমাণ প্রজণাদনামূল  পািির্ম্যান্স গ্রযান্ট ব্যবস্থা চালু  িা হজয়রছজলা। উপজেলা 

পরিষদজ   া য ি ও শরিশালী  িাি লজক্ষয গভর্ন্যান্স এি র ছু রনর্ যারিত সূচজ ি উপি রভরে  জি  ম যদক্ষতা (Performance) 

মূল্যায়জনি ব্যবস্থা পরিচালনা  িা হয়। এই অনুদান  ম যদক্ষতাি উপি রভরে  জি পাইলট উপজেলাি বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচ 

বিাজেি অরতরিি রহজসজব প্রদান  িা হজতা।  

UNDP’ি এই প্র জল্পি রনরিজখ JICA’ি সহায়তায় বাস্তবায়নার্ীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্র ল্প (UGDP) ২০১৫ সাজল 

এি  া যক্রম শুরু  জি। এই প্র জল্পি অর্ীজনও উপজেলা পরিষদজ  শরিশালী  িাি লজক্ষয পূজব যি মত উপজেলা পরিষজদি ের্ন্ 

পািির্ম্যান্স গ্রযান্ট প্রদাজনি উি ব্যবস্থা অব্যাহত িাখা হয়। এই প্র জল্পি আওতায় পরিষজদি রনব যারচত েনপ্ররতরনরর্জদি ও হস্তান্তরিত 

রবভাগসমূজহি  ম য তযাবৃজেি সক্ষমতা বৃরি এবং উপজেলা প যাজয় দীর্ যজময়াদী উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়জনি প্ররক্রয়া 

শুরু হয়। তজব উপজেলা প যাজয় রবজ ন্দ্রী িণ এবং গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাি উন্নয়জনি কক্ষজত্র এখনও অজন  চযাজলঞ্জ িজয়জছ। উপজেলা 

পরিষদ, ইউরনয়ন পরিষদ এবং অর্ন্ার্ন্ সি ারি প্ররতষ্ঠানসমূজহি মজধ্য  া য ি সমন্বয় বৃরি  িাি মাধ্যজম এ স ল চযাজলঞ্জ 

কমা াজবলা  িা সম্ভব।  

উপজেলা পরিষজদি সক্ষমতা বৃরিি উজদ্যাগ আজিা ত্বিারন্বত  িা এখন সমজয়ি দারব এবং এই লজক্ষয সি ারি সহায়তা আজিা বৃরি 

 িা প্রজয়ােন। উপজেলা পরিষজদি সক্ষমতা  া য িভাজব বৃরি  িাি ের্ন্ প্রজয়ােন স্পষ্ট রূপ ল্প (Vision) ও রমশন 

(Mission) সহ এ টি সামরগ্র  মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র প্রণয়ন  িা এবং তাি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন। এজত আইরন ও প্রারতষ্ঠারন  

সংস্কাি, উন্নয়ন পরি ল্পনা, আরথ য  ব্যবস্থাপনা এবং মানব সম্পদ উন্নয়জনি মত গুরুত্বপূণ য রবষয়সমূহ অন্তর্ভ যি থাজ । এই কপ্রক্ষাপজট 

বাংলাজদশ সি াি উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাি ের্ন্ এ টি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী োতীয় ক ৌশলপত্র প্রণয়জনি রসিান্ত গ্রহণ  জিজছ।  

এই ক ৌশলপত্রটি দীর্ যজময়াজদ উপজেলা পরিষদজ  সহায়তা প্রদাজনি কক্ষজত্র স্থানীয় সি াি রবভাজগি ভূরম াজ  আজিা তাৎপ যপূণ য 

 জি তুলজব। এই ক ৌশলপজত্র উপজেলা প যাজয়ি রবরভন্ন রবভাজগি সমন্বজয়ি উপি গুরুত্ব আজিাপ  িা হজয়জছ। এছাড়াও এজত োতীয় 

স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট (NILG) এবং অর্ন্ার্ন্ প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাজনি ভূরম া ও দারয়ত্ব সম্পজ যও রবস্তারিত আজলা পাত  িা 

হজয়জছ।  

১.২ ক ৌশলপজত্রি উজেশ্য (Objectives of the Strategy Paper) 

ক ৌশলপত্রটি উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাি রবষজয় কমৌরল  ও নীরতগত রদ রনজদ যশনা প্রদাজনি লজক্ষয প্রণীত। এটি উপজেলা পরিষজদি 

ের্ন্ রভশন রনর্ যািণ  িাি রবষজয় রবজশষ গুরুত্ব আজিাপ  জিজছ এবং ২০৪১ সাজল উপজেলা পরিষজদি সম্ভাব্য চারহদা রবজবচনায় 

রনজয় প্রণয়ন  িা হজয়জছ। এখাজন সমন্বয়জ  উপজেলা পরিষজদি মূল  াে রহজসজব রচরিত  িা হজয়জছ। এটা অনস্বী া য ক , 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

উপজেলা পরিষজদি স ল উন্নয়ন  ম য াণ্ড  া য িভাজব সমন্বয়  িা কগজল উপজেলা প যাজয়ি অব াঠাজমাগত উন্নয়নসহ 

নাগরি জদি কসবাি মাজনান্নয়ন  িা সম্ভব হজব। 

রনর্ যারিত রভশন অেযজনি লজক্ষয উপজেলাি রনর্ যারিত রমশন অেযজনি রবষয়টিজ  সামজন কিজখ এই ক ৌশলপত্রটি গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা 

উন্নয়জনি লক্ষয (Target) এবং এি ক ৌশলগত উপাদানসমূহ (Strategic Component) রচরিত  জিজছ। এ ই সাজথ এ 

ক ৌশলপজত্র গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়জনি ের্ন্ উপজেলা প যাজয়ি েনপ্ররতরনরর্বৃে, হস্তান্তরিত রবভাজগি  ম য তযাগণ, স্থানীয় সি াি 

রবভাগ, NILG এবং অর্ন্ার্ন্ সি ারি রবভাগসমূহসহ উপজেলাি অংশীেনজদি সুরনরদ যষ্ট ভূরম াি রবষজয় আজলা পাত  িা 

হজয়জছ। সজব যাপরি, এ ক ৌশলপজত্র উপজেলা প যাজয়ি গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাি উন্নয়জনি লজক্ষয গৃহীতব্য  া যক্রমসমূহ রনর্ যারিত সমজয়ি 

মজধ্য সম্পন্ন  িাি ের্ন্ ক ৌশলগত রদ রনজদ যশনা প্রদান  িা হজয়জছ। 

১.৩ দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান  

স্থানীয় সি াি রবভাগ ক ৌশলপত্রটি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সংজশার্জনি ের্ন্ এ  ভাজব দারয়ত্বপ্রাপ্ত।  

সহজ াগী প্ররতষ্ঠান (Associate Entity) 

সহজ াগী প্ররতষ্ঠানসমূহ রনম্নরূপ- 

 পরি ল্পনা  রমশন 

 স্থানীয় সি াি প্রজ ৌশল অরর্দপ্তি (LGED) ও েনস্বাস্থয প্রজ ৌশল অরর্দপ্তি (DPHE) এবং অর্ন্ার্ন্ সি ারি 

রবভাগসমূহ  াজদি উপজেলা প যাজয়ি অরিসসমূহ উপজেলা পরিষজদ হস্তান্তরিত।  

 োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট (NILG)।  

সহায়  প্ররতষ্ঠান (Supporting Entity) 

উন্নয়ন অংশীদাি  ািা উপজেলা প যাজয় গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাজ  শরিশালী  িাি লজক্ষয প্র ল্প বাস্তবায়জনি ের্ন্ বাংলাজদশ সি ািজ  

 ারিগরি এবং আরথ য  সহায়তা প্রদান  জি থাজ , ক মন JICA, UNDP ইতযারদ। 

১.৪ বাস্তবায়জনি রনর্ যারিত সময় াল  

ক ৌশলপত্রটি বাস্তবায়জনি সময় াল অজক্টাবি, ২০২০ কথজ  জুন, ২০৪১ প যন্ত।  

২. মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

২.১ ক ৌশলপজত্রি উজেশ্য 

এই ক ৌশলপত্রটি োতীয় উন্নয়ন লক্ষযমাত্রাি সাজথ সামঞ্জস্য কিজখ প্রণয়ন  িা হজয়জছ। ২০৩০ সাজলি মজধ্য অরত দারিদ্র্য দূিী িণ 

এবং উচ্চ-মধ্যম আজয়ি কদজশ উন্নীত হওয়া এবং ২০৪১ সাজলি মজধ্য দারিদ্র্যমুি উচ্চ আজয়ি কদজশ পরিণত হওয়াি লজক্ষয 

বাংলাজদশ সি াি ‘রভশন ২০৪১’ রনর্ যািণ  জিজছ। এই রভশন অেযজনি লজক্ষয প্রজয়ােনীয় নীরত ও  ম যসূরচি রববিণ সম্বরলত 

‘রিতীয় কপ্ররক্ষত পরি ল্পনা ২০২১-২০৪১’ প্রণয়ন  িা হজয়জছ।  

ক ৌশলপত্রটি উপজেলা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়জনি মাধ্যজম “রভশন ২০৪১” অেযজন অবদান িাখজব। িজল কদজশি প্ররতটি উপজেলা 

এই োতীয় রূপ ল্প অেযজন অবদান িাখজব বজল প্রতযাশা  িা  ায়।  

এ কপ্রক্ষাপজট, উপজেলা পরিষজদি রমশন (Mission) রববিণী,  া রভশন ২০৪১ অেযজন অবদান িাখজব, তা রনজচ উজল্লখ  িা হজলা:  

 

উপজেলা পরিষজদি রমশন (Mission) 

উপজেলা প যাজয়ি স ল উন্নয়ন  ম য াজেি সামরগ্র  সমন্বয় রনরিত  িাি মাধ্যজম উপজেলা পরিষদ হজত প্রজদয় স ল 

সি ারি কসবাি মাজনান্নয়ন। 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

এই রমশজন সামরগ্র  সমন্বয় রনরিত  িাি রবষজয় রবজশষভাজব গুরুত্ব কদয়া হজয়জছ। উপজেলা প যাজয় সারব য ভাজব উপজেলাি 

সমরন্বত উন্নয়ন ত্বিারন্বত  িাি ের্ন্ উন্নয়ন পরি ল্পনা এ টি েরুরি উপাদান। এজক্ষজত্র সংরিষ্ট কেলা, ইউরনয়ন, কপৌিসভা, 

হস্তান্তরিত রবভাগসমূহ এবং অর্ন্ার্ন্ প্ররতষ্ঠানসমূজহি  া য ি সমন্বয় রনিত  িা অতযন্ত গুরুত্বপূণ য। 

উপজেলা প যাজয়ি উন্নয়ন প্র ল্পসমূহ কথজ  সজব যােম িলািল লাজভি ের্ন্ উরল্লরখত সমন্বজয়ি ক ান রব ল্প নাই। এ কপ্ররক্ষজত 

সামরগ্র  সমন্বয়জ  উপজেলা পরিষজদি সবজচজয় গুরুত্বপূণ য  াে রহজসজব রবজবচনা  িা উরচত। প্রকৃতপজক্ষ, আইরন রবর্ানসমূহ এবং 

োতীয় প যাজয়ি নীরতসমূহও এই সমন্বজয়ি উপি গুরুত্ব আজিাপ  জিজছ। এ টি মধ্য-স্তজিি স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠান রহজসজব এবং 

রবরভন্ন হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি উপরস্থরতি  ািজণ এ টি অনর্ন্ ববরশষ্টয সম্পন্ন প্ররতষ্ঠান রহজসজব উপজেলা পরিষদজ  

স্বাভারব ভাজবই রবরভন্ন অংশীেন ক মন- ইউরনয়ন পরিষদ, কপৌিসভা এবং ১৭টি হস্তান্তরিত রবভাজগি মজধ্য সমন্বয় সার্ন  িাি 

 ােটি  িজত হয়।  

উপজেলা প যাজয় অনুভূরম  (Horizontal) এবং উলম্ব (Vertical) উভয় র্িজনি সমন্বয়ই প্রজয়ােন হয়। ১৭ টি হস্তান্তরিত রবভাজগি 

মজধ্য সমন্বয়জ  অনুভূরম  সমন্বয় এবং ইউরনয়ন পরিষদ, কপৌিসভা ও কেলা পরিষজদি সাজথ সমন্বয়জ  উলম্ব সমন্বয় বুঝায়। 

উপজেলা স্তজি উেম ও  া য ি সমন্বয় রনরিত  িাি লজক্ষয স ল অংশীেনজদি মজধ্য তজেি আদান প্রদান আিও ব্যাপ ভাজব 

হওয়া প্রজয়ােন। উপজেলা পরিষদজ  উন্নয়ন  ম য াজেি  ারিত িলািল রনরিত িণ ও এই  ম য াজেি মজধ্য সামঞ্জস্য বোয় 

িাখাি ের্ন্ রবরভন্ন উৎস কথজ  প্রাপ্ত তে রবজবচনায় রনজয় সমরন্বতভাজব উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  িা প্রজয়ােন। 

এজক্ষজত্র  ম য াজেি বিততা (Duplication) পরিহাজিি রবষয়টি উপজেলা পরিষজদি রবজবচনায় িাখা েরুরি। উপজি বরণ যত তজেি 

আদান প্রদান হজে সমন্বজয়ি প্রথম র্াপ।  

২.২ লক্ষযমাত্রা এবং সূচ  (Target and Indicator) 

২.২.১ লক্ষযমাত্রা 

উপজেলা পরিষজদি রমশন অেযজনি অগ্রগরত মূল্যায়জনি ের্ন্ রনজচি ৭টি লক্ষযমাত্রা রনর্ যািণ  িা হজয়জছ।  রদও উপজেলা পরিষদ 

গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা উন্নয়জনি ের্ন্ আিও অজন  রবষজয়ি রদজ  দৃরষ্ট কদয়া প্রজয়ােন, তবুও এই ৭টি লক্ষযমাত্রা সবজচজয় গুরুত্বপূণ য; 

 ািণ এগুরল উপজি বরণ যত উপজেলা পরিষজদি সমন্বয় সক্ষমতাজ  শরিশালী িজণি সাজথ সিাসরি সম্প যযুি। 

লক্ষযমাত্রা ১: উপজেলা পরিষদ  র্তয  অনুভূরম  এবং উলম্ব উভয় সমন্বয়ই রনরিত  িা;  

লক্ষযমাত্রা ২: উপজেলা  রমটিসমূহজ   থা থভাজব সরক্রয়  িা  াজত হস্তান্তরিত রবভাগগুরলি সাজথ  রমটিসমূজহি অরর্ তি 

সমন্বয় রনরিত  িা  ায়; 

লক্ষযমাত্রা ৩: উপজেলা পরিষদ  র্তয  পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা উভয়টিই প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  িা; 

লক্ষযমাত্রা ৪: উপজেলা পরিষজদি বাজেট এবং উন্নয়ন পরি ল্পনায় (পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা) 

নাগরি জদি মতামজতি সঠি  প্ররতিলন র্টাজনা; 

লক্ষযমাত্রা ৫: সংরিষ্ট আইন এবং রদ রনজদ যশনাি আজলাজ  বাজেট এবং বারষ য  আরথ য  রববিণী  থা থভাজব প্রস্তুত  িা; 

লক্ষযমাত্রা ৬: উপজেলা পরিষজদি  া যক্রম স্থানীয় সি াি রবভাজগি সংরিষ্ট অনুরবভাগ  র্তয   থা থভাজব পরিবীক্ষণ  িা; 

লক্ষযমাত্রা ৭: স ল উপজেলাজ  অন্তর্ভ যি  জি প্ররশক্ষণ পিরত প্রবতযন এবং এি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।  

২.২.২ সূচ  

উপযু যি লক্ষযমাত্রা অরেযত হজয়জছ র না তা পরিমাপ  জি রনরিত হওয়াি ের্ন্ রনজচি সূচ গুরল রনর্ যািণ  িা হজয়জছ। অেযজনি 

মাত্রা  াচাই  িাি র ছু মানদণ্ড প্রদান  িা হজয়জছ।  



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

লক্ষযমাত্রা সূচ  

লক্ষযমাত্রা ১: উপজেলা পরিষদ  র্তয  অনুভূরম  

এবং উলম্ব উভয় সমন্বয়ই রনরিত 

 িা।  

১.১.  উপজেলায় হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি  মপজক্ষ ৮০% দপ্তি  র্তয  তাজদি 

উন্নয়ন প্র ল্প/পরি ল্পনা সম্পর যত তে উপজেলা পরিষদজ  অবরহত  িা। 

১.২.  উপজেলা প যাজয়ি হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি  মপজক্ষ ৮০% দপ্তজিি উন্নয়ন 

প্র ল্প/পরি ল্পনা সম্পর যত তে উপজেলা পরিষজদি উন্নয়ন পরি ল্পনায় 

অন্তর্ভ যি  িা। 

১.৩.  মপজক্ষ ৮০% ইউরনয়ন পরিষদ  র্তয  উপজেলা পরিষজদ উন্নয়ন প্র ল্প/ 

পরি ল্পনাি প্রস্তাবনা কপশ  িা। 

১.৪.  মপজক্ষ ৮০% ইউরনয়ন পরিষজদি উন্নয়ন প্র ল্প/পরি ল্পনা সংক্রান্ত তে 

উপজেলা পরিষজদি উন্নয়ন পরি ল্পনায় অন্তর্ভ যি  িা। 

লক্ষযমাত্রা ২: উপজেলা  রমটিসমূহজ  

 থা থভাজব সরক্রয়  িা  াজত 

হস্তান্তরিত রবভাগগুরলি সাজথ 

 রমটিসমূজহি অরর্ তি সমন্বয় 

রনরিত  িা  ায়। 

২.১. উপজেলা পরিষজদ গুরুত্বপূণ য উপজেলা  রমটিসমূজহি ৫০% বা তািও কবরশ 

সভা অনুষ্ঠান  িা। 

 

লক্ষযমাত্রা ৩:  উপজেলা পরিষদ  র্তয  

পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  

উন্নয়ন পরি ল্পনা উভয়টিই প্রণয়ন 

ও বাস্তবায়ন  িা।  

৩.১. ৮০% উপজেলা পরিষদ  র্তয  উপজেলা উন্নয়ন পরি ল্পনা রবষয়  

রনজদ যরশ া অনুসিণ  জি পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন 

পরি ল্পনা বতরি  িা।  

লক্ষযমাত্রা ৪:  উপজেলা পরিষজদি বাজেট এবং 

উন্নয়ন পরি ল্পনায় (পঞ্চবারষ য  

পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন 

পরি ল্পনা) নাগরি জদি মতামজতি 

সঠি  প্ররতিলন র্টাজনা। 

৪.১. উপজেলা পরিষদ  র্তয  বারষ য  বাজেট প্রণয়ন াজল নাগরি জদি সাজথ 

 মপজক্ষ ২টি পিামশ য সভাি আজয়ােন  িা।  

৪.২. উপজেলা পরিষদ  র্তয  পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা 

প্রণয়ন াজল নাগরি জদি সাজথ  মপজক্ষ ২টি পিামশ য সভা আজয়ােন  িা। 

লক্ষযমাত্রা ৫:  সংরিষ্ট আইন এবং রদ রনজদ যশনাি 

আজলাজ  বাজেট এবং বারষ য  

আরথ য  রববিণী  থা থভাজব 

প্রস্তুত  িা। 

৫.১. উপজেলা পরিষদ  র্তয  সংরিষ্ট রবরর্মালা এবং রনজদ যশনা অনুসাজি কম, ৩০ 

তারিজখি মজধ্য বাজেট প্রস্তুতপূব য  উপজেলা পরিষজদ কপশ  িা। 

৫.২. উপজেলা পরিষদ  র্তয  সংরিষ্ট রবরর্মালা এবং রনজদ যশনা অনুসাজি কসজেম্বি, 

৩০ তারিজখি মজধ্য বারষ য  আরথ য  রববিণী বতরি  জি উপজেলা পরিষজদ 

কপশ  িা। 

লক্ষযমাত্রা ৬:  উপজেলা পরিষজদি  া যক্রম 

স্থানীয় সি াি রবভাজগি সংরিষ্ট 

অনুরবভাগ  র্তয   থা থভাজব 

পরিবীক্ষণ  িা। 

৬.১. এই ক ৌশলপজত্রি সূচ গুরল  াচাই  িাি লজক্ষয উপজেলা পরিষজদি স ল 

 া যক্রম পরিবীক্ষজণি ের্ন্ স্থানীয় সি াি রবভাগ  র্তয  জুন, ২০২১ এি 

মজধ্য এ টি মরনটরিং পিরত চালু  িা। 

৬.২. স্থানীয় সি াি রবভাগ  র্তয  অন্তত ৯০% উপজেলা হজত প্রজয়ােনীয় তোরদ 

সংগ্রহ  িা।  

লক্ষযমাত্রা ৭: স ল উপজেলাজ  অন্তর্ভ যি  জি 

প্ররশক্ষণ পিরত প্রবতযন এবং এি 

সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।  

 

৭.১. স্থানীয় সি াি রবভাজগি অনুজমাদনক্রজম োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট 

 র্তয  স ল উপজেলাজ  অন্তর্ভ যি  জি এ টি প্ররশক্ষণ ব্যবস্থা চালু  িা। 

৭.২. সি াি রনর্ যারিত প্ররতষ্ঠান কথজ  স ল উপজেলা পরিষদজ  প্রজয়ােনীয় 

প্ররশক্ষণ প্রদান  িা। 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

২.২.৩ রনর্ যারিত লক্ষযমাত্রা অেযজনি রনরমজে স্থানীয় সি াি রবভাজগি  িণীয় 

উপযু যি লক্ষযমাত্রাসমূহ অেযজনি রনরমজে স্থানীয় সি াি রবভাগ রনম্নবরন যত পদজক্ষপসমূহ গ্রহণ  িজব। 

লক্ষযমাত্রা স্থানীয় সি াি রবভাজগি  িণীয় 

লক্ষযমাত্রা ২: উপজেলা  রমটিসমূহজ  

 থা থভাজব সরক্রয়  িা  াজত 

হস্তান্তরিত রবভাগগুরলি সাজথ 

 রমটিসমূজহি অরর্ তি সমন্বয় 

রনরিত  িা  ায়। 

 স্থানীয় সি াি রবভাগ উপজেলা  রমটিসমূহ পরিচালনাি ের্ন্ রবরর্মালা, 

রনজদ যরশ া এবং অর্ন্ার্ন্ আইরন এবং নীরত রবষয়  দরললারদ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন 

 িজব। 

লক্ষযমাত্রা ৩:  উপজেলা পরিষদ  র্তয  

পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  

উন্নয়ন পরি ল্পনা উভয়টিই প্রণয়ন 

ও বাস্তবায়ন  িা। 

 স্থানীয় সি াি রবভাগ উপজেলা উন্নয়ন পরি ল্পনাি ের্ন্ রনজদ যরশ া বতরি  জি 

কসগুরল রনয়রমত হালনাগাদ  িজব।  

 োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউজটি সাজথ পিামশ য  জি স্থানীয় সি াি রবভাগ 

উপজেলা পরিষদসমূহজ  উন্নয়ন পরি ল্পনাি উপি প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা  িজব। 

লক্ষযমাত্রা ৫:  সংরিষ্ট আইন এবং রদ রনজদ যশনাি 

আজলাজ  বাজেট এবং বারষ য  

আরথ য  রববিণী  থা থভাজব 

প্রস্তুত  িা। 

 স্থানীয় সি াি রবভাগ বাজেট বতরিি ের্ন্ সংরিষ্ট রবরর্মালা এবং রনজদ যশনাসমূহ 
রনয়রমতভাজব প যাজলাচনা এবং কসগুজলা সংজশার্ন  িজব। 

 স্থানীয় সি াি রবভাগ বারষ য  আরথ য  রববিণী প্রণয়জনি ের্ন্ প্রজয়ােনীয় 

রনজদ যশনা এবং অর্ন্ার্ন্ আইরন ও নীরত রবষয়  দরললারদ প্রস্তুত  িজব। 

 

২.৩  ক ৌশলগত উপাদান  

২.৩.১ আইরন  াঠাজমা  

( ) উপজেলা পরিষদ এবং অর্ন্ার্ন্ স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠানসমূজহি দারয়ত্ব এবং  তযব্য স্পষ্টী িণ  

স ল স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠানজ  এ টি এ   ও সুসংগত আইরন  াঠাজমাি আওতায় এজন তাজদি দারয়ত্ব ও  তযব্যজ  সুরনরদ যষ্ট 

ও স্পষ্টী িণ  িা প্রজয়ােন। এজত স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠানসমূজহি মজধ্য ঐ যতান (Harmony), শৃঙ্খলা (Discipline), সামঞ্জস্য 

(Consistency) এবং দক্ষতা (Efficiency) বৃরিি মাধ্যজম স্থানীয় সি াি ব্যবস্থাজ  এ টি সুসংহত এবং সামঞ্জস্যপূণ য আইরন 

 াঠাজমাি আওতায় রনজয় আসা সম্ভব হজব। এই প্ররক্রয়া স ল স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠানজ  পূণ যাঙ্গভাজব তাজদি  া যক্রম পরিচালনা 

এবং তাজদি  াজে বিততা পরিহাজি সহায়তা  িজব।  

(খ) উপজেলা পরিষদ সংরিষ্ট আইন, রবরর্ এবং অর্ন্ার্ন্ আইরন দরললারদ  

 থা থ আইরন  াঠাজমাি আওতায় উপজেলা পরিষদ  াজত পূণ যাঙ্গভাজব  া য ি হজত পাজি কস লজক্ষয স্থানীয় সি াি রবভাগজ  

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারর্ত ২০১৫) এি ক  স ল র্ািাি আজলাজ  রবরর্মালা এবং অর্ন্ার্ন্ ক  আইরন দরললারদ 

প্রণয়ন প্রজয়ােন কস স ল র্ািাসমূহ রচরিত  িজত হজব এবং প্রজয়ােনীয় রবরর্ ও আইরন দরললারদ প্রণয়ন  িজত হজব। 

উদাহিণস্বরূপ, উপজেলা পরিষজদি ের্ন্ বারষ য  আরথ য  রববিণী প্রস্তুত সংক্রান্ত প্রদে ছজ  সঠি ভাজব তা বতরি  িাি স্পষ্ট এবং 

রবস্তারিত রনজদ যশনা োরি িণ। এজত উপজেলা পরিষজদি অথ য সংক্রান্ত স্বেতা ও েবাবরদরহতা আিও বৃরি পাজব।  

(গ) উপজেলা অংশীেনজদি আইন, রবরর্, রনজদ যরশ া ইতযারদ রবষজয় সজচতনতা বৃরি  

উপজেলাি েনপ্ররতরনরর্জদি এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি  ম য তযাজদি উপজেলা পরিষজদ তাজদি দারয়ত্ব ও  তযব্য সম্পজ য স্পষ্ট 

র্ািণা থা া বাঞ্ছনীয়। এজক্ষজত্র তাজদিজ   থা থ প্ররশক্ষণ প্রদান  িজত হজব। তাজদি সজচতনতা বৃরিি লজক্ষয আইরন  াঠাজমাি 

উপি কমৌরল  প্ররশক্ষজণি পি রনয়রমত িজলা-আপ প্ররশক্ষজণিও আজয়ােন  িা উরচত।  

এছাড়াও উপজেলা পরিষদ সম্পর যত স ল আইন, রবরর্মালা ও সার্কযলাি সম্বরলত এ টি সং লন (Compendium) প্রস্তুত  িা 

প্রজয়ােন এবং তা বারষ য  রভরেজত হালনাগাদ  িা প্রজয়ােন। এটি উপজেলাি স ল অংশীেনজ  তাজদি আইরন বাধ্যবার্ তাসমূহ 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

সঠি ভাজব অনুর্াবন  িজত সহায়তা  িজব। এই সং লনটি সিট রপ রহজসজবও প্রস্তুত  িা ক জত পাজি এবং প্ররত বছি এটি 

হালনাগাদ  জি স ল উপজেলা পরিষজদ এটা কপ্রিণ  িা ক জত পাজি।  

২.৩.২  প্রারতষ্ঠারন  শরিশালী িণ 

( ) উপজেলা  রমটি  া য ি  িা  

উপজেলা  রমটিসমূহ সরক্রয়  িাি মাধ্যজম উপজেলা প যাজয়ি অভযন্তিীণ েবাবরদরহতা রনরিত িণ,  া য িভাজব নাগরি জদি 

অতযাবশ্য ীয় কসবা প্রদান এবং সমরন্বত পরি ল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন  িা সম্ভব। এই পরিজপ্ররক্ষজত উপজেলা  রমটিসমূহ সরক্রয় 

 িাি ের্ন্ বাস্তবসম্মত পদজক্ষপ কনয়া েরুরি। স্থানীয় সি াি রবভাগ কথজ  উপজেলা পরিষদসমূহজ  উপজেলা  রমটি এবং এই 

 রমটিসমূজহি সভা সংক্রান্ত সুস্পষ্ট ও রবস্তারিত রদ রনজদ যশনা প্রদান  িা প্রজয়ােন। এখাজন ক  রবষজয় কোি কদয়া প্রজয়ােন তা হজলা 

 রতপয় গুরুত্বপূণ য  রমটি রচরিত  জি উি  রমটিসমূজহি ক ৌথ সভা অনুষ্ঠান  িা এবং এমন এ টি পরিবীক্ষণ পিরত চালু  িা 

 াজত উপজেলা  রমটিি সভা রনয়রমত অনুষ্ঠাজনি রবষয়টি রনরিত  িা সম্ভবপি হয়। উপজেলা  রমটিি সভাি রসিান্ত/সুপারিশসমূহ 

উপজেলা পরিষজদি সভায় গুরুজত্বি সাজথ রবজবচনা  িা প্রজয়ােন। এছাড়াও উপজেলা পরিষজদি ভাইস-জচয়াির্ম্ানজদি উপজেলা 

 রমটিি সভাপরত রহজসজব দারয়ত্ব পালজনি সক্ষমতা বৃরিি লজক্ষয প্ররশক্ষণ প্রদান  িাও অতযন্ত গুরুত্বপূণ য। 

দীর্ যজময়াজদ বতযমান উপজেলা  রমটি ব্যবস্থাি  া য ারিতা প যাজলাচনা  িাও গুরুত্বপূণ য। প্রাসরঙ্গ  র ছু রবষয় খরতজয় কদখা উরচত; 

ক মন- উপজেলা  রমটিি সভা অনুষ্ঠাজনি সংখ্যা কবশী র না,  রমটিি বতযমান  াঠাজমা  থা থ র না ইতযারদ। স্থানীয় সি াি 

রবভাগ রবদ্যমান পিরত প যাজলাচনা  জি উপজেলা  রমটিসমূহজ  আিও  া য ি  িাি কক্ষজত্র বাস্তবসম্মত পদজক্ষপ গ্রহণ  িজত 

পাজি।  

(খ) উপজেলা পরিষজদি রন ট হস্তান্তরিত রবভাজগি  ম য তযাজদি েবাবরদরহতা রনরিত িণ 

উপজেলা পরিষজদি রন ট হস্তান্তরিত রবভাজগি  ম য তযাজদি েবাবরদরহতা রনরিত  িা প্রজয়ােন। এই েবাবরদরহতা উপজেলা 

প যাজয় েনজসবাি মাজনান্নয়ন রনরিত  িজব। েবাবরদরহতা বৃরিি প্রথম র্াপ রহজসজব উপজেলা পরিষদ এবং হস্তান্তরিত রবভাজগি 

অরিসসমূজহি মজধ্য তে আদান প্রদাজনি এ টি পিরত প্রবতযন  িা প্রজয়ােন। উপজেলা  রমটিসমূহ সরক্রয় িজণি মাধ্যজমও এই 

েবাবরদরহতা বৃরি কপজত পাজি। এ প্রসজঙ্গ, স্থানীয় সি াি রবভাজগি ের্ন্ গুরুত্বপূণ য হজলা েবাবরদরহতা বৃরিি চযাজলঞ্জসমূহ রচরিত 

 িা এবং এই োতীয় েবাবরদরহতা রনরিত  িাি লজক্ষয প্রজয়ােনীয়, স্পষ্ট ও রবস্তারিত রবরর্ রবর্ান প্রণয়ন এবং রনজদ যশনা প্রদাজনি 

রবষয় রবজবচনা  িা। হস্তান্তরিত  া যাবলী সম্পজ য উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদান উপজেলা পরিষদজ  এই গুরুত্বপূণ য কক্ষজত্র 

দ্রুত এরগজয় ক জত সহায়তা  িজব। হস্তান্তরিত রবভাজগি  ম য তযাজদি ের্ন্ এ টি  মী ব্যবস্থাপনা পিরতও দীর্ যজময়াজদ প্রবতযন  িা 

উরচত।  

(গ) উপজেলা পরিষজদি মানব সম্পদ 

(১) উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারর্ত ২০১৫) অনু ায়ী প্রজয়ােনীয়  মী রনজয়াগ 

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারর্ত ২০১৫) অনু ায়ী স ল উপজেলায় অরবলজম্ব সহ ািী রহসাবিক্ষণ  ম য তযা 

রনজয়াগ প্রদান  িা উরচত। সি াি  র্তয  এই রনজয়াগ প্রদাজনি পূব য প যন্ত উপজেলা পরিষদ অস্থায়ীভাজব অর্ন্ার্ন্  মীজদি 

মধ্য হজত এ েনজ  সহ ািী রহসাবিক্ষ  রহসাজব  াে  িাি ের্ন্ দারয়ত্ব রদজত পাজি। কিজনা-টাইরপি  াম  রম্পউটাি 

অপাজিটি এবং কগাপনীয় সহ ািীি (CA cum UDA) দারয়ত্ব ও  তযব্যসমূহ পুনরব যজবচনা  জি তা আিও স্পষ্ট  িা উরচত।  

(২) উপজেলা পরিষজদি প্রজয়ােনীয় মানবসম্পদ রনর্ যািণ  

উপজেলা পরিষজদি উপি অরপ যত দারয়জত্বি রনরিজখ বতযমান েনশরিি প যাপ্ততা সম্পজ য বস্তুরনষ্ঠ পিীক্ষা রনিীক্ষাি পজি 

উপজেলা পরিষজদি ের্ন্ নতুন পদ সৃরষ্ট  িাি প্রজয়ােন হজত পাজি। উদাহিণস্বরূপ, উপজেলা প যাজয়  থা থভাজব উন্নয়ন 

পরি ল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষজণি ের্ন্  ারিগরি  মী; ক মন- পরিষজদি রনেস্ব প্রজ ৌশলীি প্রজয়ােন হজত পাজি।  

কপৌিসভাি মত উপজেলা পরিষদজ ও তাজদি রনেস্ব  ম যচািী রনজয়াজগি  র্তযত্ব প্রদান  িা উরচত,  রদ তািা তাজদি রনেস্ব 

আজয়ি উৎস হজত রনজয়াগকৃত  ম যচািীি ব্যয়ভাি বহন  িজত সক্ষম হয়। এজক্ষজত্র স্থানীয় সি াি রবভাগ ক  স ল উপজেলা 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

পরিষজদি আরথ য  রভরে দুব যল, কস স ল উপজেলাজ  তাজদি প্রজয়ােনীয়  ম যচািী রনজয়াজগি ের্ন্ সম্পূি  কবতন প্রদান 

 িজত পাজি।  

এই পরিজপ্ররক্ষজত, উপজেলা পরিষদজ  প্রজয়ােনীয়  ম যচািী রনজয়াজগি ক্ষমতা সংক্রান্ত রবরর্-রবর্ান সংজশার্ন  িাি প্রজয়ােন 

হজত পাজি। 

রবদ্যমান বাস্তবতাি পরিজপ্ররক্ষজত এটা অস্বী াি  িাি উপায় কনই ক  উপজেলা পরিষদগুরলি মানবসম্পজদি চারহদা পূিণ 

এ টি দীর্ যজময়াদী চযাজলঞ্জ। তাই, স্বল্প কময়াজদ উপজেলা পরিষদগুরলি হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি  ম য তযা ও  ম যচািীজদি 

সহায়তা কনয়াি ব্যবস্থাটি অব্যাহত িাখা সমীচীন হজব। 

(র্) উপজেলা পরিষজদি সদস্য রহজসজব ইউরনয়ন পরিষদ কচয়াির্ম্ানগজণি সজচতনতা বৃরি 

উপজেলা পরিষজদি সদস্য রহজসজব দারয়ত্ব পালজন ইউরনয়ন পরিষদ কচয়াির্ম্ানগজণি সজচতনতা বৃরি  িা প্রজয়ােন। ইউরনয়ন 

পরিষজদি কচয়াির্ম্ানগজণি উপজেলাি আইরন  াঠাজমা এবং উন্নয়ন দৃরষ্টভরঙ্গ সম্পজ য জ্ঞান বাড়াজত প্ররশক্ষণ প্রজয়ােন। স্থানীয় 

সি াি রবভাগ োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট এবং অর্ন্ার্ন্ প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাজনি সহজ ারগতা রনজয় ইউরনয়ন পরিষদ কচয়াির্ম্ান 

এবং উপজেলা পরিষজদি অর্ন্ার্ন্ সদস্যজদিজ  উপজেলা পরিষজদি সদস্য রহজসজব তাজদি দারয়ত্ব ও  তযব্য সম্পজ য সজচতন  িাি 

লজক্ষয প্ররশক্ষণ ক াজস যি আজয়ােজনি রবষয় রবজবচনা  িজত পাজি।  

(ঙ) উপজেলা পরিষজদি সভায় কপৌিসভা কময়িজদি সম্পিৃতা  

উপজেলা পরিষজদি সভায় কপৌিসভা কময়িজদি উপরস্থরত রনরিত  িাি লজক্ষয বাস্তবসম্মত পদজক্ষপ কনয়া প্রজয়ােন। উদাহিণস্বরূপ, 

কময়জিি পরিবজতয কপৌিসভা হজত এ েন ক াগ্য প্ররতরনরর্ি উপরস্থরতজ  ববর্ রহজসজব গণ্য  িা ক জত পাজি। উপজেলা পরিষদ 

সভায় কময়িজদি রনয়রমত উপরস্থরত রনরিত  িাি কক্ষজত্র উপজেলা পরিষজদি উপজদষ্টা রহসাজব সংসদ সদস্য গুরুত্বপূণ য ভূরম া 

পালন  িজত পাজিন। স্থানীয় সি াি রবভাগ এই রবষজয় বাস্তব সমস্যাসমূহ পিীক্ষা  জি কপৌিসভা কময়ি ও উপজেলা পরিষদ 

কচয়াির্ম্ানজদি সঠি  রদ রনজদ যশনা প্রদাজনি প্রজয়ােনীয় পদজক্ষপ রনজত পাজি। 

২.৩.৩ উন্নয়ন পরি ল্পনা 

( ) উপজেলা প যাজয় উন্নয়ন পরি ল্পনা চক্র প্ররতষ্ঠা 

উন্নয়ন পরি ল্পনা সম্পজ য উপজেলা পরিষজদি স্পষ্ট র্ািণা থা া অতযাবশ্য । োতীয় উন্নয়ন পরি ল্পনাি আজলাজ  উপজেলা 

পরিষদজ  তাজদি পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা প্রণয়ন  িজত হজব এবং উন্নয়ন পরি ল্পনা চক্র প্ররতষ্ঠা  িজত হজব। এছাড়াও পঞ্চবারষ য  

পরি ল্পনাি সাজথ সঙ্গরত কিজখ উপজেলা পরিষদজ  বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা (AP) প্রণয়ন  িজত হজব। উপজেলা পরিষদ  র্তয  

প্রণীত উন্নয়ন পরি ল্পনাসমূহ কট সই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা (SDG)সহ োতীয় উন্নয়ন লজক্ষযি সাজথ সামঞ্জস্যপূণ য হওয়াটাও বাঞ্ছনীয়।  

এজক্ষজত্র স্থানীয় সি াি রবভাগ উপজেলা পরিষজদি উন্নয়ন পরি ল্পনা চক্র প্ররতষ্ঠাি লজক্ষয উপজেলা অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ 

প্রদানসহ উন্নয়ন পরি ল্পনা সম্পজ য উপজেলা পরিষদজ  কমৌরল  র্ািণা প্রদান  িজত পাজি। কসইসাজথ উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়জনি 

পিরত, প্রারতষ্ঠারন   াঠাজমা, উন্নয়ন পরি ল্পনায় ব্যবহাি  িাি ের্ন্ প্রজয়ােনীয় ছ  এবং অর্ন্ার্ন্ গুরুত্বপূণ য উপাদান সম্বরলত 

সুস্পষ্ট রদ রনজদ যশনা োরি  িজত পাজি। 

(খ) উন্নয়ন পরি ল্পনা সংক্রান্ত রদ রনজদ যশনাসমূহ হালনাগাদ িণ 

স্থানীয় সি াি রবভাজগি প্রশাসরন  আজদজশি মাধ্যজম োরিকৃত স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠানসমূজহি ের্ন্ উন্নয়ন পরি ল্পনা বতরি 

এবং বাস্তবায়ন রনজদ যরশ াটি (স্মাি  নং-৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২-১০৫৭, তারিখ- ২ নজভম্বি ২০১৪) সংজশার্ন ও 

হালনাগাদ  িা প্রজয়ােন। কট সই ব্যবস্থা রনরিত জল্প হালনাগাদকৃত রনজদ যরশ াজত উন্নয়ন পরি ল্পনা চক্র র , উপজেলা প যাজয় 

তা  ীভাজব প্রণয়ন  িজত হজব, এি ব্যবস্থাপনা র রূপ হজব এবং এই উন্নয়ন পরি ল্পনা চক্র  ীভাজব িলািল রভরে  ব্যবস্থাপনা, 

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়জনি সাজথ সম্পর যত হজব তা স্পষ্টভাজব উজল্লখ থা জত হজব।  

হালনাগাদ িণ াজল রনজদ যশনায় রনজম্নাি রবষয়গুরল থা া আবশ্য ঃ 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

• উপজেলা প যাজয় উন্নয়ন পরি ল্পনাি সারব য  র্ািণা এবং উজেশ্য; 

• ইউরনয়ন, কপৌিসভা এবং হস্তান্তরিত সি ারি রবভাগসমূজহি রনরবড় সহজ ারগতায়  ীভাজব পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  

উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়ন  িজত হজব, এ রবষজয়  ী  ী পদজক্ষপ গ্রহণ  িজত হজব এবং তা ক ান প্ররক্রয়ায় বাস্তবায়ন  িা 

হজব তাি রদ রনজদ যশনা; 

• উন্নয়ন পরি ল্পনাি ব্যবস্থাপনাি ের্ন্ মূল প্রারতষ্ঠারন   াঠাজমা;  

• পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিজপাটি যং এি পিরত; 

• পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনাি প্রজয়ােনীয়তা এবং এই দুইজয়ি মজধ্য সামঞ্জস্য রবর্ান; 

• োতীয় উন্নয়ন লক্ষয ক মন- পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনাি সাজথ সামঞ্জস্য রবর্ান।  

এছাড়াও, উপজেলাি মহাপরি ল্পনাসহ (Master Plan) উপজেলা প যাজয় বাস্তবারয়তব্য অর্ন্ার্ন্ পরি ল্পনাি উজদ্যাগ  ীভাজব 

উপজেলা পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনাি সাজথ সম্প যযুি ও সামঞ্জস্যপূণ য হজব এবং  ীভাজব তা হালনাগাদ 

 িা হজব এ রবষজয় স্পষ্ট রনজদ যশনা থা া েরুরি।  

(গ) উন্নয়ন পরি ল্পনাি মূল রবষয়বস্তু সম্পজ য র্ািণা স্পষ্টী িণ  

উপজেলা পরিষজদি উন্নয়ন পরি ল্পনায় র ছু মূল রবষয়বস্তু অবশ্যই থা া উরচত ক মন- ১) পরিসংখ্যান এবং আথ য সামারে  

উপাে; ২) সম্পজদি রচত্রায়ন ৩) পরিরস্থরত রবজিষণ ৪) রূপ ল্প [রভশন] ৫) পরিমাপজ াগ্য সূচ সহ উন্নয়জনি লক্ষয, উজেশ্য এবং 

অভীষ্ট ৬) অগ্রারর্ ািপ্রাপ্ত খাতসমূহ এবং/অথবা প্র ল্প/রস্কমসমূহ; এবং ৭) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং রিজপাটি যং ের্ন্ 

প্রারতষ্ঠারন   াঠাজমা। 

এই কপ্ররক্ষজত উপজেলা পরিষদজ  উপজেলা  রমটি, ইউরনয়ন, কপৌিসভা এবং অর্ন্ার্ন্ উৎজসি মাধ্যজম স্থানীয় তে-উপাে সংগ্রজহি 

এ টি পিরত চালু  িজত হজব। সংগৃহীত তে-উপাজেি রভরেজত উপজেলা পরিষদ বস্তুরনষ্ঠভাজব পরিরস্থরত রবজিষণ  িজব। এই 

পরিরস্থরত রবজিষজণি উপি রভরে  জি উপজেলা পরিষদ তাজদি রভশন বতরি  িজব। উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়ন াজল এই রভশজনি 

আজলাজ  উপজেলা পরিষদ তাজদি উন্নয়ন লক্ষয, উজেশ্য এবং অভীষ্ট রনর্ যািণ  িজব এবং এ ই সাজথ অগ্রারর্ ািপ্রাপ্ত খাত ও 

প্র ল্প রনব যাচন  িজব। পাশাপারশ উপজেলা পরিষদজ  পঞ্চবারষ য  ও বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পিরত 

চালু  িজত হজব। 

(র্) উপজেলা পরিষজদি পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনাি মজধ্য সামঞ্জস্য রনরিত িণ   

উপাজেলা পরিষদজ  োতীয় উন্নয়ন পরি ল্পনাি সাজথ সামঞ্জস্য কিজখ তাজদি পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ 

 িা উরচত। তািা পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনাি সারব য  লক্ষয ও উজেশ্য অেযজনি লজক্ষয বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা বতরি  িজব। এভাজব 

বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনাি অর্ীজন গৃহীত প্র ল্প/রস্কমসমূহ পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনাি সাজথ সামঞ্জস্যপূণ য হজব। অর্ন্  থায় বারষ য  

উন্নয়ন পরি ল্পনা হজে পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনাি এ টি বছিওয়ািী রবর্ন্াস।  

এ কপ্ররক্ষজত, স্থানীয় সি াি রবভাগ উপজেলা পরিষদজ  বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়জনি এ টি সুস্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান  িজব। 

স্থানীয় সি াি রবভাগ উপজেলা পরিষদজ  পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়জনি রবষজয় আজিা ভাজলা 

র্ািণা লাজভি ের্ন্ সহায়তা  িজব।  

(ঙ) বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা এবং বাজেজটি মজধ্য সামঞ্জস্য রনরিত িণ  

উন্নয়ন পরি ল্পনাসমূহ বাজেজটি প্রকৃত বিােজ   থা থ রবজবচনায় রনজয় প্রণয়ন  িা উরচত। রবজশষ  জি, ক  ক ান অথ যবছজি 

আনুমারন  বাজেট বিােজ  রবজবচনায় এজন বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়ন  িা প্রজয়ােন। ক ান অথ য বছজি আনুমারন  বাজেট 

প্রাপ্যতাি উপি রভরে  জি ক সব রস্কম/প্র ল্প অথ যায়ন  িা সম্ভব শুধুমাত্র কসগুরলই বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনায় অন্তর্ভ যি  িা উরচত। 

র ছু প্র ল্প অজপক্ষমাণ রহজসজব পাইপলাইজন (Pipeline) িাখা ক জত পাজি এবং ক বলমাত্র অরতরিি তহরবল পাওয়া কগজল তজবই 

কসগুরল বাস্তবায়ন  িা ক জত পাজি।  



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

এইভাজব উপজেলা পরিষদজ  বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা এবং বাজেজটি মজধ্য সামঞ্জস্য রবর্াজনি প্ররত  থা থ মজনাজ াগ রদজত 

হজব। স্থানীয় সি াি রবভাগজ  এই কক্ষজত্র স্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান  িজত হজব এবং স ল উপজেলাজ  এ স ল রবষজয় সামঞ্জস্য 

রনরিত  িাি ের্ন্ উৎসারহত  িজত হজব। এ ছাড়াও, আবশ্য ীয় প্র ল্প/রস্কম বাস্তবায়ন রনরিত  িজত উপজেলা পরিষদ রবদ্যমান 

রবরর্-রবর্াজনি আজলাজ  স্থানীয় প যাজয়ি িােস্ব আয় বৃরিি কচষ্টা  িজব। 

(চ) উপজেলা পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনায় উলম্ব (Vertical) এবং অনুভূরম  (Horizontal) সমন্বয় শরিশালী িণ 

উপজেলা পরিষদসমূহজ  তাজদি পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা প্রণয়জনি সময় উলম্ব এবং অনুভূরম  সমন্বজয়ি প্ররত  থা থ মজনাজ াগ 

কদয়া উরচত। উলম্ব সমন্বজয়ি কক্ষজত্র ইউরনয়ন পরিষদ, কপৌিসভা এবং কেলা পরিষদ মূল অংশীেন। উপজেলা পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা 

োতীয় উন্নয়ন পরি ল্পনাি সাজথ সংগরতপূণ য হওয়া উরচত। উলম্ব সমন্বয় রনরিত  িাি লজক্ষয সংরিষ্ট স্থানীয় সি াি 

প্ররতষ্ঠানসমূজহি সাজথ ক াগাজ াগ বৃরি  িজত হজব। রবজশষ  জি, ইউরনয়ন প যাজয়ি উন্নয়ন চারহদাগুরল সঠি ভাজব সংগ্রহ এবং 

রবজিষণ  িজত হজব। স্থানীয় েনপ্ররতরনরর্জদি রন ট েনগজণি মতামত প্র াজশি র্তণমূল প যাজয়ি কিািাম রহজসজব ‘ওয়াড য সভা’ 

এজক্ষজত্র েনগজণি চারহদা সংগ্রজহি এ টি গুরুত্বপূণ য উৎস রহজসজব রবজবরচত হজত পাজি।  

অনুভূরম  সমন্বজয়ি কক্ষজত্র, হস্তান্তরিত রবভাগসমূহজ  তাজদি উন্নয়ন প্র জল্পি তেসমূহ  থাসমজয় উপজেলা পরিষজদি সাজথ কশয়াি 

 িা উরচত  াজত পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনায় এই তেসমূহ  থা থভাজব ব্যবহাি  িা  ায়। তজব, এই তেসমূহ হস্তান্তরিত রবভাজগি 

উপজেলা স্তজিি স ল অরিজস তাৎক্ষরণ ভাজব পাওয়া নাও ক জত পাজি। এই তেসমূহ এ টি  া য ি পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা 

প্রণয়জনি ের্ন্ গুরুত্বপূণ য। তাই, স্থানীয় সি াি রবভাগ আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আজয়ােজনি মাধ্যজম সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং 

রবভাগসমূহজ  প্রাসরঙ্গ  তোরদ তাজদি উপজেলা প যাজয়ি অরিসসমূহ ও উপজেলাি অর্ন্ার্ন্ অংশীেনজদি সাজথ কশয়াি এি 

রবষজয় প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহজণ আজিা সজচষ্ট হজত পিামশ য রদজত পাজি। 

উলম্ব এবং অনুভূরম  সমন্বয়রভরে  সমরন্বত পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা সজব যাচ্চ পরিপূি তা (Complementarity) ও সাযুেয 

(Synergy) রনরিত  িজত উপজেলা প যাজয়ি সংরিষ্ট স ল অংশীেনজ  সহায়তা  িজব এবং তাজদি সীরমত সম্পদজ  সবজচজয় 

দক্ষ ও  া য িভাজব ব্যবহাি রনরিত  িজব।  

(ছ) সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং রবভাগসমূজহি উলম্ব এবং অনুভূরম  সমন্বয় সম্পজ য স্পষ্ট র্ািণা প্রদান  

সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং রবভাগসমূজহি উরচত উপজেলা পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনাি সাজথ তাজদি উন্নয়ন 

 ম যসূরচ এবং প্র ল্পসমূজহি সামঞ্জজস্যি রদজ   থা থ দৃরষ্ট কদয়া। স্থানীয় সি াি রবভাগ বাংলাজদশ সি াজিি মরন্ত্রপরিষদ রবভাগ 

এবং অর্ন্ার্ন্ সংরিষ্ট মন্ত্রণালজয়ি সহজ ারগতায় উপজেলা প যাজয়ি উন্নয়ন পরি ল্পনা সম্পজ য সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় ও রবভাগসমূহজ  

সুস্পষ্ট র্ািণা প্রদাজন উজল্লখজ াগ্য ভূরম া পালন  িজত পাজি।  

তাছাড়া সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং রবভাগসমূজহি মাধ্যজম তাজদি স্ব স্ব মাঠ প যাজয়ি অরিসজ  রনজম্নাি রবষজয় তে ও রনজদ যশনা 

প্রদাজন উৎসারহত  িা প্রজয়ােন:  

১) পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়জন অনুভূরম  সমন্বয় রনরিত িজণ প্রজয়ােনীয় রনজদ যশ প্রদান; এবং 

২) সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং রবভাগসমূজহি অথ যায়জন বাস্তবারয়তব্য উন্নয়ন প্র ল্প এবং  ম যসূরচ সম্পর যত প্রজয়ােনীয় তে ও উপাে 

সিবিাহ। এগুরল উপজেলা প যাজয় সমরন্বত উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়জনি ের্ন্ তে রনভযি পরিরস্থরত রবজিষজণ সহায়  হজব।  

(ে) উপজেলা পরি ল্পনা প্ররক্রয়ায় সংরিষ্ট অংশীেনজদি অংশগ্রহণ রনরিত িণ 

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারর্ত ২০১৫) এি র্ািা ৪২ (৩), এবং পরি ল্পনা রনজদ যরশ া- ২০১৪ অনু ায়ী উপজেলা 

পরিষদ উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়জন  ত কবরশ সম্ভব সংরিষ্ট অংশীেনজদি অংশগ্রহণ রনরিত  িজত পাজি। এ র্িজনি অংশীেনজদি 

মজধ্য িজয়জছ েনপ্ররতরনরর্, হস্তান্তরিত রবভাজগি  ম য তযা, স্থানীয় েনগণ, সুশীল সমাে, এনরেও প্ররতরনরর্, স্থানীয় উজদ্যািা এবং 

সাংবারদ । নািী এবং র জশাি-র জশািীজদিও এই প্ররক্রয়ায় অংশগ্রহজণি সুজ াগ িাখা উরচত। আজগও উজল্লখ  িা হজয়জছ ক , 

স্থানীয় উন্নয়জনি চারহদা রনরূপজণি কক্ষজত্র ওয়াড য-সভা অতযন্ত গুরুত্বপূণ য। এই র্িজনি রবস্তৃত অংশগ্রহজণি িজল প্রণীত পরি ল্পনা 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

উপজেলাি উন্নয়ন চারহদা পূিজণ অরর্ তি  া য িভাজব সহায়তা  িজব। এজক্ষজত্র অংশীেনজদি অংশগ্রহজণি উপি রবজশষ গুরুত্ব 

রদজত হজব।  

উপজেলা পরিষজদি উরচত পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনাি খসড়া রবষয়বস্তু রনজয় তাজদি সংরিষ্ট 

অংশীেনজদি সাজথ আজলাচনাি ের্ন্ উপজেলা চত্বজি  ম যশালাি আজয়ােন  িা এবং কসগুরল চূড়ান্ত  িাি আজগ তাজদি মতামত 

কনয়া। পিামশ য গ্রহজণি পিরতসমূহ হালনাগাদকৃত পরি ল্পনা রনজদ যরশ ায় রবশদভাজব বরণ যত হওয়া প্রজয়ােন।  

তাছাড়া,  রমউরনটি-রভরে  সংগঠনসহ আর্ন্ার্ন্ সংরিষ্ট অংশীেনজদি অন্তর্ভ যরি শুধু পরি ল্পনা প্রণয়ন প্ররক্রয়ায় সীমাবি থা জব 

না। সংরিষ্ট অংশীেনজদিজ  সমগ্র প্ররক্রয়ায় অন্তর্ভ যি  িজত হজব ক মন- পরি ল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন। 

এই র্িজনি সংরিষ্টতা দীর্ য কময়াজদ পিীক্ষা  জি কদখা ক জত পাজি। এজক্ষজত্র, রপরছজয় পড়া েনজগাষ্ঠীি উন্নয়জনি প্রজয়ােনীয়তা 

গুরুত্ব সহ াজি রবজবচনায় কনয়া উরচত। 

২.৩.৪ আরথ য  ব্যবস্থাপনা 

( ) উপজেলাি আরথ য  সক্ষমতা রনরূপণ  

উপজেলা পরিষজদি আইরন দারয়ত্ব পালন এবং েনজসবা প্রদাজনি ের্ন্ আরথ য  সক্ষমতা  জথষ্ট র না তা রনরূপণ  িা স্থানীয় 

সি াি রবভাজগি ের্ন্ েরুরি। এ র্িজনি মূল্যায়ন (Assessment) রনয়রমতভাজব পরিচারলত হওয়া উরচত এবং এই মূল্যায়জনি 

িলািজলি রভরেজত স্থানীয় সি াি রবভাগজ  উপজেলাি আরথ য  সক্ষমতা বৃরিি উপায়গুরল খ ুঁজে কবি  িজত হজব।  

(খ) বাজেট প্রণয়ন সম্পর যত পিরত এবং ছ সমূহ হালনাগাদ  িা 

উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন এবং অনুজমাদন) রবরর্মালা, ২০১০ এ উপজেলা পরিষজদি বাজেট প্রস্তুজতি ছ  সংযুি  িা 

হজয়জছ। রবরর্মালায় যুি ছ গুরল মূলত আরশি দশজ  প্রস্তুত  িা হজয়রছল।  রদও ছ গুরল ২০১০ সাজল হালনাগাদ  িা হজয়জছ; 

তথারপ ইজতামজধ্য অজন  বছি অরতক্রান্ত হওয়ায় উপজেলা পরিষজদি বতযমান প্রজয়ােনজ  রবজবচনায় রনজয় এই ছ গুরল সংজশার্ন 

 িা প্রজয়ােন। অতএব, বাজেজটি বতযমান ছ টি প যাজলাচনা  জি হালনাগাদ  িা উরচত।  

(গ) বাজেট প্রণয়ন প্ররক্রয়ায় স্বেতা বৃরি  

বাজেট অনুজমাদজনি পূজব য উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারর্ত ২০১৫) এি র্ািা ৩৮ এবং উপজেলা পরিষদ বাজেট (প্রণয়ন 

ও অনুজমাদন) রবরর্মালা-২০১০ অনুসাজি উপজেলা পরিষদ এ টি রবজশষ বাজেট সভা আজয়ােন  জি খসড়া বাজেজটি উপি 

প্রারন্ত  প যাজয়ি েনগণসহ সংরিষ্ট স ল অংশীেজনি মতামত, মন্তব্য, পিামশ য গ্রহণ  িজব। 

এিপি বাজেট চূড়ান্ত হজয় কগজল চূড়ান্তভাজব অনুজমারদত বাজেটটি সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ সদস্যবৃে, কপৌিসভা, কেলা 

পরিষদ, স্থানীয় পরত্র া এবং সাংবারদ সহ সংরিষ্ট স ল অংশীেনজদি রন ট কপ্রিণ  িজত হজব। এটি অবশ্যই উপজেলা ওজয়ব 

কপাট যাজলি পাশাপারশ এি কনাটিশ কবাজড যও প্রদশ যন  িজত হজব।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ সুস্পষ্ট এবং সঠি  রনজদ যশনা প্রদাজনি মাধ্যজম উপজেলা পরিষদজ  বাজেট সংক্রান্ত পদজক্ষপগুরল কমজন 

চলজত সহায়তা  িজত পাজি। এছাড়া সংরিষ্ট অংশীেনজদিজ ও বাজেট ব্যবস্থাপনাি উপি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি প্রজয়ােনীয় পদজক্ষপ 

গ্রহণ  িজত পাজি। 

(র্) উন্নত এবং পূব যানুমানজ াগ্য এরডরপ বিাে ব্যবস্থা  

বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচ (এরডরপ) এি আওতায় কথা  বিাে উপজেলা উন্নয়ন তহরবজলি অর্ন্তম প্রর্ান উৎস। সুতিাং, পিবতী 

অথ যবছজিি বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচি আওতায় রনয়মমারি  বিাে, বাৎসরি  বাজেট প্রস্তুত  িাি আজগ অথ যাৎ পূব যবতী অথ য বছজিি 

এরপ্রজলি আজগ স ল উপজেলা পরিষদজ  সম্ভাব্য বিাজেি পরিমাণ অবরহত  িা প্রজয়ােন। আি এটি  িা হজল তা স ল উপজেলা 

পরিষদজ  তাজদি উন্নয়ন ব্যজয়ি ের্ন্ প্রাপ্তব্য সম্পদ রচরিত  িজত এবং আিও  া য ি ও দক্ষ উপাজয় তাজদি বারষ য  বাজেট 

প্রস্তুত  িজত সহায়তা  িজব।  



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

এছাড়াও, বিাজেি পরিমাণ রনর্ যািজণি ের্ন্ বতযমাজন অনুসৃত মানদণ্ডসমূহ (Criteria) প যাজলাচনা  জি কদখজত হজব ক  বতযমান 

এরডরপ বিােজত সংরিষ্ট উপজেলাি স্থানীয় আরথ য  চারহদাি  থা থ প্ররতিলন র্জটজছ র না।  

বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচি আওতায় বিােকৃত অজথ যি র রস্ত ছাজড়ি সময়সূরচও অতযন্ত গুরুত্বপূণ য। উপজেলাসমুহজ  রনজেজদি উন্নয়ন 

 া যক্রম  া য িভাজব বাস্তবায়ন  িজত সহায়তা  িাি ের্ন্ বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচি কথা  বিাজেি র রস্তি ছাড় িণ সময়মজতা 

 িজত হজব। রবজশষত, কশষ র রস্তটি অথ যবছি কশষ হওয়াি আজগ উপজেলাসমূহজ  কসই অথ য ব্যজয়ি প যাপ্ত সময় রদজয় ছাড়  িা 

অতযাবশ্য ।  

এজক্ষজত্র উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্র ল্প (UGDP) িািা বতযমাজন চালু থা া  ম যদক্ষতা (Performance) রভরে  বিাে 

ব্যবস্থাি প্ররতও  থা থ মজনাজ াগ কদয়া প্রজয়ােন। উপজেলা পরিষজদি প্রশাসরন  ব্যবস্থাজ  আিও সমৃি  িজত এ র্িজনি 

 ম যদক্ষতারভরে  বিাে ব্যবস্থা রবজবচনা  িা দি াি।  

(ঙ) উপজেলা পরিষজদি বাজেজটি সাজথ হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি বাজেট সমরন্বত িণ  

উপজেলা প যাজয় কবরশিভাগ গুরুত্বপূণ য উন্নয়নমূল   ম য াণ্ডসমূহ হস্তান্তরিত রবভাগসমূহ িািা বাস্তবারয়ত হয়। হস্তান্তরিত 

রবভাগসমূজহি বাজেট উপজেলা পরিষজদি উন্নয়ন বাজেজটি তুলনায় অজন  কবশী এবং এগুরল উপজেলাি উন্নয়জন উজল্লখজ াগ্য 

ভূরম া িাজখ। এজক্ষজত্র, হস্তান্তরিত রবভাজগি উন্নয়ন বাজেজটি তেসমূহ উপজেলা পরিষজদি সাজথ কশয়াি  িা প্রজয়ােন। এই 

কক্ষজত্র, অরভজ্ঞতাি আজলাজ  অনুরমত বা আংরশ  তে হজলও তা উপজেলা পরিষদসমূহজ  এ টি  া য ি বাজেট প্রণয়জন সহায়তা 

 িজব। হস্তান্তরিত রবভাগসমূহজ  অন্তত তাজদি চলমান উন্নয়ন প্র ল্পগুরলি তে উপজেলাি উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়জনি সুরবর্াজথ য 

উপজেলা পরিষদজ  অবরহত  িজত হজব।  

উপজেলা পরিষজদি বাজেজট  া য ি অনুভূরম  সমন্বয় সার্ন এবং উপজেলা পরিষজদি বাজেজটি সাজথ হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি 

বাজেজটি সমন্বয় রনরিত  িজত সমন্বজয়ি রনম্নরলরখত পদজক্ষপগুরল রবজবচনায় কনয়া প্রজয়ােন: 

 স্বল্প কময়াজদ: হস্তান্তরিত রবভাগসমূহ  র্তয  তাজদি বাজেট সংক্রান্ত তে উপজেলা পরিষজদি সাজথ কশয়াি  িা; 

 মধ্য কময়াজদ: উপজেলা পরিষজদি বাজেট এবং বারষ য  আরথ য  রববিণীজত হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি ব্যয় সংক্রান্ত 

তোবলীি সংজ ােন; 

 দীর্ য কময়াজদ: উপজেলা পরিষদ  র্তয  হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি ব্যজয়ি তদাির ।  

(চ) আরথ য  রববিণী প্রস্তুত ও রনিীক্ষা রনরিত িণ  

১) আরথ য  রববিণী 

নাগরি জদি  াজছ েবাবরদরহতা রনরিত জল্প বারষ য  আরথ য  রববিণী উপজেলা পরিষজদি এ টি গুরুত্বপূণ য দরলল। স ল 

উপজেলা পরিষদ তাজদি বারষ য  আরথ য  রববিণী বতরি  িজব এবং উপজেলা পরিষদ আইজনি র্ািা ৩৯ (২) অনু ায়ী স্থানীয় 

সি াি রবভাজগ এই প্ররতজবদন কপ্রিণ  িজব।  

স্থানীয় সি াি রবভাজগি উপজেলা অনুরবভাগ  র্তয  এই আরথ য  রববিণী বতরিি ের্ন্ বারষ য  আরথ য  রববিণী প্রস্তুজতি রবরর্, 

রনজদ যরশ া বা অর্ন্ার্ন্ আইরন উপ িণ (Tool) প্রণয়ন  িা প্রজয়ােন। এই র্িজনি আইরন উপ িণগুরল (Legal 

Instruments) আরথ য  রববিণীি মূল রবষয়বস্তু, এ রবষজয় সংরিষ্ট অংশীেনজদি দারয়ত্ব এবং আরথ য  রববিণী প্রস্তুরতি 

রবস্তারিত প্ররক্রয়াজ  সুস্পষ্ট  িজব।  

এছাড়া, স্থানীয় সি াি রবভাগ উপজেলা পরিষজদি কচয়াির্ম্ান, ভাইস কচয়াির্ম্ান, উপজেলা রনব যাহী  ম য তযা এবং পরিষজদি 

অর্ন্ার্ন্  ম য তযা ও  ম যচািীজদি আরথ য  রববিণী প্রস্তুত  িাি ের্ন্ প্রজয়ােনীয় প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা গ্রহণ  িজত পাজি। এজক্ষজত্র, 

োতীয় স্থানীয় সি াি ইনরিটিউট (NILG) এই সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ মরডউল ও প্ররশক্ষণ উপ িণ প্রস্তুত এবং প্ররশক্ষণ  ম যসূরচি 

আজয়ােজন গুরুত্বপূণ য ভূরম া িাখজত পাজি।  



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

২) রনিীক্ষা 

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারর্ত ২০১৫) এি র্ািা-৪০ অনুসাজি, উপজেলা পরিষজদি স ল আয় ব্যজয়ি রহসাব 

সি াি  র্তয  রনর্ যারিত  র্তযপজক্ষি িািা রনর্ যারিত পিরতজত রনিীক্ষণ  িজত হজব। সি াজিি ক ন্দ্রীয় রনিীক্ষণ সংস্থা, মহা 

রহসাব রনিীক্ষ  ও রনয়ন্ত্র  (রসএরে) বারহয  রনিীক্ষাি (External Audit) ের্ন্ দারয়ত্বপ্রাপ্ত। তজব বতযমাজন প যাপ্ত 

কলা বজলি অভাজব রসএরে নমুনায়ন পিরত অবলম্বন  জি বছজি অল্প সংখ্য  উপজেলা পরিষজদ রনিীক্ষজণি এই  া যক্রম 

পরিচালনা  জি থাজ ।  

এই কপ্রক্ষাপজট উপজেলা পরিষদসমূজহি মজধ্য অভযন্তিীণ রনিীক্ষা (Internal Audit) ব্যবস্থা প্ররতরষ্ঠত হওয়া দি াি। এজক্ষজত্র, 

স্থানীয় সি াি রবভাগ উপজেলা পরিষদজ  তাজদি আয়-ব্যজয়ি রহসাজবি অভযন্তিীণ রনিীক্ষা পরিচালনাি ের্ন্ উিুি  িজত 

প্রজয়ােনীয় আইন/রবরর্ প্রণয়ন  িজব। স্থানীয় সি াি রবভাগ োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউজটি (NILG) সহজ ারগতায় 

উপজেলা পরিষদগুরলি ের্ন্ অভযন্তিীণ রনিীক্ষজণি (Internal Audit) উপি প্ররশক্ষজণি সুজ াগ সৃরষ্ট  িজত পাজি। 

(ছ) অথ য সম্পর যত তজেি রনয়রমত প্র াশ  

উপজেলা পরিষদগুরলি অথ য সম্পর যত তেসমূহ তাি সংরিষ্ট অংশীেন এবং েনসার্ািজণি  াজছ ব্যাপ ভাজব প্র াশ  িা 

গুরুত্বপূণ য। এ োতীয় তজেি মজধ্য উপজেলা পরিষজদি বাজেট, বারষ য  আরথ য  রববিণী, রনিীক্ষা সংক্রান্ত দরলল এবং উপজেলা 

পরিষদ বা সি ািজ  কদয়া অর্ন্ার্ন্ আরথ য  প্ররতজবদন অন্তর্ভ যি থা জব।  

এজক্ষজত্র, উপজেলা পরিষজদি আরথ য  প্ররতজবদনগুরল কশয়াি  িাি এ টি  া য ি পিরত গজড় কতালা প্রজয়ােন,  াজত সনাতন 

পিরতি স্থানীয় কনাটিশ কবাড য ছাড়াও অর্ন্ প্ররক্রয়ায় েনগজণি তে অরর্ াি রনরিত  িা সম্ভবপি হয়। এই প্ররক্রয়াি অংশ রহজসজব 

অর্ন্ার্ন্ গুরুত্বপূণ য দরললারদ ছাড়াও মূল বাজেজটি তে প্র াজশি ের্ন্ এ টি অনলাইন পিরত ব্যবহাি  িা ক জত পাজি।  

(ে) সম্পদ ব্যবস্থাপনাি (Asset Management) উন্নয়ন  

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারর্ত ২০১৫) এবং উপজেলা পরিষদ (সম্পরে হস্তান্তি, িক্ষণাজবক্ষণ ও পরিচালন) রবরর্, 

২০১০ অনুসাজি উপজেলা পরিষদ তাি সম্পদ িক্ষণাজবক্ষণ  িজব। তাই উপজেলা পরিষদ  া য ি এ টি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পিরত 

চালু  িজত পাজি এবং তাজদি  মীজদি সম্পদ ব্যবস্থাপনাি উপি প্রজয়ােনীয় প্ররশক্ষণ প্রদান  িজত পাজি। এ টি সম্পদ কিরেষ্টাি 

প্রস্তুত  জি উপজেলা পরিষজদ িাখা এবং প্ররতবছি তা হালনাগাদ  িা েরুরি। স্থানীয় সি াি রবভাজগি উরচত উপজেলা পরিষদজ  

তাজদি সম্পদ কিরেষ্টাি বতরি  িজত এবং হালনাগাদ  িজত রদ রনজদ যশনা কদয়া। এজক্ষজত্র, স্থানীয় সি াি রবভাগ  র্তয  

প্রজয়ােনীয় রনজদ যরশ াসমূহ প্রস্তুত  িা ক জত পাজি। 

২.৩.৫ পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন  

( ) উপজেলা উন্নয়ন  ম য াজেি ের্ন্  া য ি পরিবীক্ষণ পিরত চালু  

উপজেলা পরিষদ সজতজিাটি হস্তান্তরিত রবভাগসহ উপজেলাি মজধ্য বাস্তবায়নার্ীন সমস্ত উন্নয়ন প্র ল্প/ রস্কমসমূহ পরিবীক্ষণ  জি 

থাজ । এজক্ষজত্র, উন্নয়ন পরি ল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগরত রনয়রমত পরিবীক্ষজণি ের্ন্ হালনাগাদকৃত পরি ল্পনা রনজদ যরশ াজত এ টি 

পিরত উজল্লখ  িজত হজব। পরিবীক্ষণ হজত প্রাপ্ত তজেি রভরেজত প্ররতজবদনসমূহ সংরিষ্ট উপজেলা  রমটি প্রস্তুত  িজব এবং কসগুরল 

প যাজলাচনা ও অনুজমাদজনি ের্ন্ উপজেলা পরিষজদি সভায় কপশ  িজব। আদশ য পরিবীক্ষণ এবং সমাপনী প্ররতজবদন ছ  উন্নয়ন 

পরি ল্পনাি রনজদ যরশ া এবং র্ম্ানুয়াজল প্রদান  িা হজব। পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়জনি ছ সমূহ (িির্ম্াট) প্রণয়ন াজল রবদ্যমান 

রনজদ যরশ াসমূহ এবং পরিবীক্ষণ ছ সমূজহি সাজথ সামঞ্জস্য রবর্াজনি রবষজয় অবশ্যই নেি িাখজত হজব। 

এছাড়াও, বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনায় তারল ার্ভি  া যক্রমসমূজহি  থা থ বাস্তবায়জনি ের্ন্ এ টি  া য ি ও বাস্তবরভরে  

অরভজ াগ প্ররত াি ব্যবস্থা (Grievance Redress System) প্ররতষ্ঠা রবজবচনায় িাখা উরচত।  



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

(খ) সি াি  র্তয  পরিচারলত  া য ি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা  

স্থানীয় সি াি রবভাগ পরিচাল , স্থানীয় সি াি এবং উপ-পরিচাল , স্থানীয় সি ািগজণি মাধ্যজম উপজেলা পরিষজদি 

 া যক্রমসমূহ পরিবীক্ষণ  জি থাজ । এই পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা আজিা  া য ি এবং বাস্তবসম্মত  িাি লজক্ষয স্থানীয় সি াি রবভাগ 

পরিবীক্ষণ ও মরনটরিং ছ  প্রস্তুত  জি এি ব্যবহাি রনরিত িজণ প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ  িজত পাজি। স্থানীয় সি াি রবভাগ 

হজত পরিচাল  (রবভাগীয় প যাজয়  ম যিত) এবং উপ-পরিচাল গণজ  (জেলা প যাজয়  ম যিত) সুস্পষ্ট এবং বাস্তবসম্মত রনজদ যশনা 

প্রদান  িজত হজব  াজত এ টি  া য ি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা রনরিত  িা  ায়।  

পরিচাল , স্থানীয় সি াি এবং উপ-পরিচাল , স্থানীয় সি ািগণ উপজেলা পরিষদ কথজ   াজত সব প্ররতজবদন সহজেই কপজত 

পাজি এবং কসগুরলি উপি তাজদি প যজবক্ষণ ও সুপারিশসহ ক  স ল কক্ষজত্র সি াজিি হস্তজক্ষপ প্রজয়ােন, কস সম্পজ য এ ীভূত 

প্ররতজবদনসমূহ স্থানীয় সি াি রবভাজগ কপ্রিণ  িজত পাজি কসের্ন্ স্থানীয় সি াি রবভাগজ  আিও  া য ি এ টি পিরত রবজবচনা 

 িজত হজব। এখাজন উজল্লখ্য ক , সাম্প্ররত  উজদ্যাগসমূহ ক মন- উপজেলা গভর্ন্যান্স প্রজেক্ট (UZGP) এবং উপজেলা পরিচালন ও 

উন্নয়ন প্র ল্প (UGDP) কথজ  প্রাপ্ত রশখজনি আজলাজ  বতযমান পরিবীক্ষণ ছজ ি রবষয়বস্তু/প যজবক্ষজণি সূচ সমূহ পুনরব যজবচনা 

 িা ক জত পাজি।  

উপজেলা রনব যাহী অরিসািজদি স্থানীয় সি াজিি পরিচাল , উপ-পরিচাল  এবং স্থানীয় সি াি রবভাজগি মরনটরিং, পরিদশ যন ও 

মূল্যায়ন (MIE) অনুরবভাজগি সাজথ তে রবরনমজয়ি কক্ষজত্র এ টি অনলাইন পিরত ব্যবহাি  িা উরচত। এ থা বলাি অজপক্ষা 

িাজখনা ক , এমন এ টি প্রযুরিরনভযি রিজপাটি যং এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু  িা কগজল তা উপজেলাি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থাজ  আিও 

শরিশালী  িজব।  

(গ) স্থানীয় সি াি রবভাজগি মরনটরিং, পরিদশ যন ও মূল্যায়ন অনুরবভাজগি (MIE) সক্ষমতা বৃরি  

স্থানীয় সি াি রবভাজগি মরনটরিং, পরিদশ যন ও মূল্যায়ন অনুরবভাগ বাংলাজদজশি স্থানীয় সি াি ব্যবস্থাি স ল স্তজিি পরিবীক্ষণ 

 জি থাজ । স্থানীয় সি াি রবভাজগি MIE অনুরবভাজগি বতযমান সক্ষমতা প যাজলাচনা  িা েরুরি। এ ই সাজথ এ টি  া য ি 

পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্ররতষ্ঠাি ের্ন্ বাস্তবসম্মত রব ল্পসমূহ অজন্বষণ  িাও প্রজয়ােন। এজক্ষজত্র রবজশষ  জি রনম্নরলরখত রবষয়সমূহ 

রবজবচনা  িা প্রজয়ােন- 

 MIE শাখাি েনবল এবং মাঠ প যাজয়ি পরিবীক্ষণ পিরত; 

 স্থানীয় সি াি রবভাগ  র্তয  MIE শাখায় লরেরি  সহায়তা বৃরি; 

 পরিচাল , স্থানীয় সি াি ও উপ-পরিচাল , স্থানীয় সি ািগণজ  অরর্ তি পরিবীক্ষণ ক্ষমতা অপ যণ  িা, স্থানীয় 

সি াজিি  াজছ পরিবীক্ষজণি ক্ষমতাি রবশদ ও  া য ি হস্তান্তি রনরিত  িা।  

প্ররতটি উপজেলা পরিষজদি গভর্ন্যান্স ব্যবস্থা প যজবক্ষজণি পরিজপ্ররক্ষজত UGDP উপজেলা পরিষজদি গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাি  া য ারিতা 

মূল্যায়ন  িজছ। এই মূল্যায়জন ব্যবহৃত সূচ গুরল উপজেলা পরিষজদি গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাি রবরভন্ন চযাজলঞ্জসমূহ কমা াজবলা  িজত 

সহায়তা  িাি ের্ন্ রনর্ যািণ  িা হজয়জছ। তাই, UGDP পরিচারলত  ম যদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থাি (Performance Assessment 

System) প্রারতষ্ঠারন ী িণজ  গুরুত্ব সহ াজি রবজবচনা  িা হয়।  

২.৩.৬ সক্ষমতা বৃরি  

( ) উপজেলা পরিষজদ রনব যারচত েনপ্ররতরনরর্ এবং অর্ন্ার্ন্ অংশীেনজদি সক্ষমতা বৃরি 

স্থানীয় সি াি রবভাগ উপজেলা পরিষজদি ের্ন্ এ টি সক্ষমতা বৃরিি পরি ল্পনা সম্বরলত কেমওয়া য বতরি এবং তা অনুজমাদন 

 জি সংরিষ্ট স ল প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাজন কপ্রিণ  িজব। োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট প্রদে প্ররশক্ষজণি রবষয়বস্তুসমূহ উপজেলাি 

প্ররশক্ষণ চারহদাি আজলাজ  পিীক্ষা রনিীক্ষা  জি আিও উন্নত  িা প্রজয়ােন। ক জহতু উপজেলা পরিষজদি মূল  াে রহজসজব 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

সমন্বয়জ  রবজবচনা  িা হয়, কসজহতু এ থা অনস্বী া য ক  অনুভূরম  এবং উলম্ব সমন্বয় উপজেলা পরিষজদি সক্ষমতা বৃরিজত 

এ টি গুরুত্বপূণ য রবষয়।  

স ল রনব যারচত েনপ্ররতরনরর্ এবং অর্ন্ার্ন্ সংরিষ্ট অংশীেনজদিজ  কমৌরল  প্ররশক্ষণ প্রদান  িা উরচত। কেলা প যাজয় িজলা-আপ 

প্ররশক্ষণ ক াস য পরিচালনা  িাও অতীব েরুরি।  

(খ) োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট (NILG) এবং অর্ন্ার্ন্ প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাজনি সক্ষমতা বৃরি 

বাংলাজদজশ উপজেলা পরিষদসমূজহি অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি ের্ন্ অজন  প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠান িজয়জছ। তজব, এজদি মজধ্য 

োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট সবজচজয় গুরুত্বপূণ য প্ররতষ্ঠান;  ািণ এি প্রর্ান দারয়ত্ব হজলা উপজেলা পরিষদসহ অর্ন্ার্ন্ স্থানীয় 

সি াি প্ররতষ্ঠানসমূজহি অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদান  িা। োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউজটি সক্ষমতা আিও বৃরি  িা 

প্রজয়ােন ক ন এটি উপজেলা সংরিষ্ট অংশীেনজদিজ   থা থ প্ররশক্ষণ প্রদান  িজত পাজি এবং সজব যাচ্চ সংখ্য  উপজেলাজ  এই 

প্ররশক্ষজণি আওতার্ভি  িজত পাজি। রবশদভাজব বলজত কগজল, এই কক্ষজত্র রনম্নলরখত রবষয়সমূজহি রদজ  দৃরষ্টপাত  িা প্রজয়ােনঃ  

 োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউজটি প্রারতষ্ঠারন  সক্ষমতা বৃরি িণ; 

 প্ররশক্ষণ  ম যসূরচি উন্নয়ন; 

 সজব যাচ্চ সংখ্য  উপজেলাি ের্ন্ প্রজয়ােনীয় প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা  িা; 

 এই প্ররতষ্ঠাজনি অর্ন্ার্ন্ সুরবর্ারদি উন্নয়ন।  

উপযু যি রবষয়সমূহ ছাড়াও, োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট এবং অর্ন্ার্ন্ প্ররতষ্ঠাজন কপ্রষজণ রনজয়ারেত  ম য তযাজদিজ  তাজদি 

কপ্রষণ/দারয়ত্বপ্রারপ্তি শুরুজতই এ টি রনরবড় প্ররশক্ষণ প্রদান  িা উরচত।  

উরল্লরখত রবষয়সমূহ স্পষ্টী িজণি ের্ন্ মধ্য ও দীর্ যজময়াদী প্ররশক্ষণ পরি ল্পনা প্রণয়ন  িা প্রজয়ােন। োতীয় স্থানীয় সি াি 

ইন্সটিটিউট  ীভাজব উপজেলা সংরিষ্ট অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদান  িজব তা ঐ পরি ল্পনাি প্ররতপাদ্য রবষয় হওয়া উরচত।  

(গ) প্ররশক্ষজণি আওতা বৃরিি ের্ন্ সম্ভাব্য রব ল্প অজন্বষণ  

উপজেলা পরিষজদি রনব যারচত েনপ্ররতরনরর্ এবং অর্ন্ার্ন্ গুরুত্বপূণ য সংরিষ্ট অংশীেনজদি প্ররশক্ষজণি আওতা বৃরিি ের্ন্ 

বাস্তবসম্মত উপায় অনুসন্ধান  িা প্রজয়ােন। প্ররশক্ষজণি আওতা বৃরিি ের্ন্ সম্ভাব্য রব ল্পসমূহ রনম্নরূপ হজত পাজি: 

 প্রতযয়ন ব্যবস্থা (Certification System) অথ যাৎ উপজেলা সংরিষ্ট অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি ের্ন্ ক জক্ষজত্র 

প্ররশক্ষণদাতা প্ররতষ্ঠান এবং কবসি ারি সংস্থাগুরলি প্ররশক্ষ গণ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রতযারয়ত হজবন; 

 উপজেলা সংরিষ্ট অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি ের্ন্ কেলা প যাজয় কেলা রিজসাস য টিম গঠন  িা; 

 স ল উপজেলাি রনব যারচত েনপ্ররতরনরর্জদিজ  সারব য  পরিরচরতমূল  এ টি স্বল্পজময়াদী প্ররশক্ষণ প্রদান  িা; 

 োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট  র্তয  সংরিষ্ট অংশীেনজদি সম্পজ য কমৌরল  তে ও র্ািণা লাভ এবং ঐ তে 

সংিক্ষজণি ের্ন্ তে-প্রযুরি রনভযি এ টি পিরত প্রবতযন  িা। 

৩.  বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ পিরত  

৩.১  ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটি  

ক ৌশলপত্র প্রণয়জনি পজি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশল বাস্তবায়জনি ের্ন্  রমটি (“ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটি”) গঠন  িা হজব। 

এই বাস্তবায়ন  রমটি ক ৌশলসমূহ বাস্তবায়জনি অগ্রগরত প যজবক্ষণ  িজব এবং  া য ি িলািল রনরিত  িাি ের্ন্ প্রজয়ােনীয় 

রনজদ যশনা প্রদান  িজব।  

ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটিি সভাসমূহ নীরতগতভাজব প্ররত ছয় মাজস এ বাি অনুরষ্ঠত হজব। রনয়রমত সভা ছাড়াও ক ৌশলপত্র 

বাস্তবায়ন  রমটি প্রজয়ােজন রবজশষ সভাও  িজত পািজব।  



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

( )  াঠাজমা  

ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটিি গঠন মূলত মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশল প্রণয়জনি ওয়ার যং  রমটিি মজতাই।  রমটিি গঠন রনম্নরূপ 

হজব এবং প্রজয়ােজন আিও র ছু সদস্যজ  এই  রমটিজত ক া-অে  িা ক জত পাজি।  

সভাপরত অরতরিি সরচব (প্রশাসন), স্থানীয় সি াি রবভাগ 

সদস্য অরতরিি/ যুগ্ম-সরচব (উপজেলা), স্থানীয় সি াি রবভাগ 

রসরনয়ি সহ ারি সরচব/উপসরচব (উপজেলা-১ শাখা), স্থানীয় সি াি রবভাগ 

উপজেলা সংরিষ্ট প্র ল্প পরিচাল গণ, স্থানীয় সি াি রবভাগ 

প্ররতরনরর্, সার্ািণ অথ যনীরত রবভাগ (GED), পরি ল্পনা  রমশন 

পরিচাল , মরনটরিং, পরিদশ যন ও মূল্যায়ন অনুরবভাগ, স্থানীয় সি াি রবভাগ 

প্ররতরনরর্, মরন্ত্রপরিষদ রবভাগ 

প্ররতরনরর্, স্থানীয় সি াি প্রজ ৌশল অরর্দপ্তি 

প্ররতরনরর্, েনস্বাস্থয প্রজ ৌশল অরর্দপ্তি 

প্ররতরনরর্, NILG/উপ-প্র ল্প পরিচাল  (NILG), UICDP 

প্ররতরনরর্, উন্নয়ন সহজ াগী ক মন- UNDP এবং JICA 

সদস্য-সরচব উপ-সরচব/রসরনয়ি সহ ািী সরচব (উপজেলা-২ শাখা), স্থানীয় সি াি রবভাগ 

রবঃদ্র্ঃ ১. অরতরিি সরচব (প্রশাসন), স্থানীয় সি াি রবভাগ এি পরিবজতয অরতরিি সরচব/যুগ্মসরচব (উপজেলা), স্থানীয় সি াি রবভাগ 

সভাপরত রহসাজব দারয়ত্ব পালন  িজত পাজিন। 

রবঃদ্র্ঃ ২. অর্ন্ার্ন্ সদস্য ক মন- এনরেও প্ররতরনরর্ এবং উপজেলা পরিষদ কচয়াির্ম্ানও প্রজয়ােজন মজনানীত হজত পাজিন।  

রবঃদ্র্ঃ ৩. উন্নয়ন অংশীদািজদি প্ররতরনরর্জদি মজধ্য রবশ্বব্যাং , অর্ন্ার্ন্ উন্নয়ন সহজ াগী এবং UNDP ( ািা EALG প্র ল্পজ  সহায়তা 

প্রদান  জি) এি প্ররতরনরর্িা থা জত পাজি।  

(খ)  া যাবরল 

ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটিি প্রর্ান  া যাবরল রনম্নরূপঃ 

 ক ৌশলপত্রটিি বাস্তবায়ন পরিরস্থরত প যজবক্ষণ  িা এবং আিও ভাজলা িলািল রনরিত  িজত বাস্তবায়ন রবষয়  

রদ রনজদ যশনা প্রদান  িা; 

 সমরন্বত উপজেলা উন্নয়ন পরি ল্পনাি ের্ন্ রনজদ যরশ া এবং মধ্য ও দীর্ যজময়াদী প্ররশক্ষণ পরি ল্পনাসহ ক ৌশলটিজত 

তারল ার্ভি মূল আইরন ও নীরতমালা সংক্রান্ত দরললারদ আজলাচনা ও পিীক্ষা  জি এগুরলি সংজশার্ন প্রস্তাব স্থানীয় 

সি াি রবভাজগি অনুজমাদজনি ের্ন্ কপশ  িা; 

 উপজেলা পরিষজদি কচয়াির্ম্ান, ভাইস-জচয়াির্ম্ান, উপজেলা রনব যাহী  ম য তযা এবং অর্ন্ার্ন্ হস্তান্তরিত রবভাজগি 

 ম য তযাজদি সাজথ পিামশ য  জি ক ৌশলপত্র বাস্তবায়জনি গুরুত্বপূণ য রবষয়গুরল রচরিত  িা; 

 োতীয় নীরত পরিমেজলি (Policy Environment) সব যজশষ পরিরস্থরত প যাজলাচনা  িা এবং কসই রনরিজখ 

রনয়রমতভাজব ক ৌশলপত্রটি সংজশার্ন  িাি সুপারিশ  িা; 

 ক ৌশলগত উপাদানসমূজহি পথ-রনজদ যরশ াি (Road Map) অগ্রগরত প যজবক্ষণ  িা এবং প্রজয়ােজন পথ-রনজদ যরশ াটি 

সংজশার্ন  িা; 

 ক ৌশলটিি বাস্তবায়ন রনরিত  িজত বছিরভরে   ম যপরি ল্পনা প্রস্তুত  িা; 

 UGDP, EALG, এবং UICDP সহ সংরিষ্ট প্র ল্পসমূজহি িলািল (Output) ও  া যক্রমসমূজহি মজধ্য সমন্বয় 

সার্ন  িা।  

উপজিাি রবষয়গুরল ছাড়াও ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটি প্রজয়ােনজবাজর্ ক  ক ান রবষজয় আজলাচনা  িজত পাজি।  

(গ) কিা াল পজয়ন্ট 

ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটিি সদস্যজদি পাশাপারশ, স্থানীয় সি াি প্রজ ৌশল অরর্দপ্তি (LGED), েনস্বাস্থয প্রজ ৌশল অরর্দপ্তি 

(DPHE) এবং োতীয় স্থানীয় সি াি ইনরিটিউট (NILG) এি মজতা  জয় টি গুরুত্বপূণ য সি ারি প্ররতষ্ঠানজ ও এই ক ৌশলপজত্রি 

সিল বাস্তবায়ন রনরিত জল্প স্ব-স্ব দপ্তজি কিা াল পজয়ন্ট রনর্ যািজণি ের্ন্ সুপারিশ  িা হজব। এখাজন উজল্লখ্য ক  এই 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

প্ররতষ্ঠানসমূজহি উপজেলা প যাজয় অরিস িজয়জছ এবং কসই অরিসসমূহ উপজেলা পরিষজদ হস্তান্তরিত। এজক্ষজত্র, মরন্ত্রপরিষদ রবভাগ 

এবং পরি ল্পনা  রমশজনি ভূরম া প্রাসরঙ্গ  ও গুরুত্বপূণ য রবর্ায় তাজদি স্ব-স্ব কিা াল পজয়ন্ট রনর্ যািণ  িা প্রজয়ােন।  

ক জহতু র ছু ক ৌশলগত পদজক্ষপ হস্তান্তরিত সি ারি রবভাগসমূজহি সাজথ রনরবড়ভাজব সম্পর যত তাই এই ক ৌশলপত্রটিি  থা থ 

প্রজয়াগ রনরিত  িজত গুরুত্বপূণ য মন্ত্রণালয় এবং রবভাগসমূজহি মজধ্য সমন্বয় সার্ন েরুরি।  

কিা াল পজয়ন্টসমূহ তাজদি স্ব-স্ব মন্ত্রণালয় ও রবভাগসমূজহি (Department) সাজথ ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটিি সমন্বজয়ি কক্ষজত্র 

অগ্রণী ভূরম া পালন  িজব। রবজশষত ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটি প্ররতবছি ক   ম যপরি ল্পনা বতরি  িজব কসটা প্রণয়ন এবং 

বাস্তবায়জন সহায়তা  িা কিা াল পজয়জন্টি  াে। 

এই আজলাজ  সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং রবভাগসমূহজ  তাজদি কিা াল পজয়ন্ট রনর্ যািজণি ের্ন্ স্থানীয় সি াি রবভাগ অনুজিার্ 

 িজব। এ টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা সংরিষ্ট স ল মন্ত্রণালয় এবং রবভাগসমূজহ কিা াল পজয়ন্ট রনজয়াজগ সহায়তা  িজত পাজি।  

(র্) ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন কডস্ক  

ক ৌশলপত্র বাস্তবায়জনি সুরবর্াজথ য ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন কডস্ক স্থাপন  িা প্রজয়ােন। ক জহতু উপ-সরচব/রসরনয়ি সহ ািী সরচব 

(এলরেরড, উপজেলা -২ শাখা) ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটিি সদস্য সরচব কসজহতু এই শাখাি মজধ্যই ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন কডস্ক 

স্থাপন  িা কেয়।  

ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন কডস্ক ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটিজ  প্রশাসরন  এবং আনুষরঙ্গ  সহায়তা প্রদান  িজব। এই ইউরনট  রমটিি 

সভা পরিচালনা, সভাি  া যপত্র প্রস্তুত  িা, সভাি কি ড যসমূহ ও  া যরববিণী সংিক্ষণ  িা এবং অর্ন্ার্ন্ প্রজয়ােনীয়  া যক্রম 

সম্পাদজন  রমটিজ  সহায়তা  িজব।  

প্রথম  জয়  বছি UICDP সংরিষ্ট অর্ন্ার্ন্ প্র জল্পি সহজ ারগতায় ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন কডস্কজ  ভাজলাভাজব  া য সম্পাদন  িজত 

সহায়তা প্রদান  িজব। UICDP’ি সহায়তা প্ররত বছিাজন্ত র্ীজি র্ীজি হ্রাস  িা হজব এবং তখন এ ই সাজথ প্রজয়ােনীয়  ােগুরল 

স্থানীয় সি াি রবভাজগি উপ-সরচব/রসরনয়ি সহ ািী সরচব (উপজেলা -২ শাখা) এি দপ্তি কথজ  পরিচারলত হজত পাজি। এ  

প যাজয় স্থানীয় সি াি রবভাজগি অনুজমাদন সাজপজক্ষ এই দপ্তিটি ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন কডস্ক রহজসজব পূণ যাঙ্গভাজব  াে  িজব। 

৩.২  ওয়ার যং গ্রুপ (Working Group) 

সংরিষ্ট ক ৌশলগত উপাদান  বাস্তবায়জনি ের্ন্ প্রজয়ােজন এ টি  জি ওয়ার যং গ্রুপ গঠিত হজত পাজি। বাস্তব অরভজ্ঞতা ও দক্ষতা 

সম্পন্ন সদস্যজদি রনজয় গঠিত এই র্িজনি গ্রুপ  া য িভাজব ভাজলা িলািল কপজত সহায়তা  িজব। উদাহিণস্বরূপ, মধ্য ও 

দীর্ যজময়াদী প্ররশক্ষণ পরি ল্পনা প্রণয়জনি সুরবর্াজথ য এ টি ওয়ার যং গ্রুপ গঠিত হজয়রছল।  

এভাজব, ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটি সভাি আজলাচনাি রভরেজত রনরদ যষ্ট রবষয়সমূজহি ের্ন্ ওয়ার যং গ্রুপ গঠন  িজত পাজি।  

৩.৩  ক ৌশলপত্র সংজশার্ন  

ক ৌশলপত্রটি এ টি গুরুত্বপূণ য/েীবন্ত দরলল  া স্থানীয় সি াি রবভাজগি অনুজমাদন সাজপজক্ষ রনয়রমত হালনাগাদ ও সংজশার্ন  িা 

প্রজয়ােন। সুতিাং, ক ৌশলপত্রটি রনয়রমতভাজব প যাজলাচনা ও সংজশার্ন  িা দি াি। রবজশষত, রনম্নরলরখত কক্ষজত্র সংজশার্নী 

রবজবচনা  িা প্রজয়ােন: 

  খন গুরুত্বপূণ য োতীয় নীরতসমূহ ক মন- পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা সংজশার্ন  িা হয় এবং/অথবা নতুনভাজব প্রণয়ন  িা হয়; 

  খন উপজেলা পরিষদ এবং অর্ন্ার্ন্ স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠানসমূজহি আইরন  াঠাজমা সংজশার্ন  িা হয়; 

                                                             
 অনুজেদ ২.৩ দ্র্ষ্টব্য 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

  খন উপজেলা পরিষজদি সক্ষমতা বৃরি এবং/অথবা গভর্ন্যান্স ব্যবস্থাি উন্নয়জনি ের্ন্ গৃহীত গুরুত্বপূণ য প্র ল্পসমূহ আিম্ভ হয়, 

বাস্তবারয়ত হয় এবং/ অথবা সমাপ্ত হয়।  

আিও স্পষ্টভাজব বলজত কগজল, ২০২৫, ২০৩০, ২০৩৫ এবং ২০৪০ সাজল এই ক ৌশলপত্র সংজশার্জনি প্রকৃষ্ট সময় হজব;  ািণ উি 

বছিগুরল োতীয় পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা প্রণয়জনি বছি। ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটি োতীয় পঞ্চবারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনাি 

রবষয়বস্তু এবং সংরিষ্ট বছিসমূজহ ক ৌশলপত্রটিি অগ্রগরত প যাজলাচনা  িজব এবং কস অনু ায়ী ক ৌশলপত্রটি সংজশার্ন  িজব।  

৪. ক ৌশলগত উপাদানসমূহ বাস্তবায়জনি পথ-রনজদ যরশ া (Roadmap) 

ক জহতু ক ৌশলপত্রটি ২০২০ কথজ  ২০৪১ সাল প যন্ত ২১ বছি ব্যাপী ব্যবহাি  িা হজব কসজহতু ২০৪১ সাজলি ের্ন্ এ টি পথ-

রনজদ যরশ া থা া উরচত  া প্ররতটি ক ৌশলগত উপাদাজনি  ারিত মাইলিল জ  রনজদ যশ  িজব। এই পথ-রনজদ যরশ াটি  থা থ 

 িণীয় রবষয়সমূজহি পরি ল্পনা প্রণয়জন এবং ক ৌশলপত্র বাস্তবায়জনি অগ্রগরত পরিবীক্ষজণ  থা থ ভূরম া িাখজব।  

ক ৌশলপত্র বাস্তবায়ন  রমটি  র্তয  রনয়রমতভাজব পথ-রনজদ যরশ াটি পরিবীক্ষণ  িা েরুরি এবং প্রজয়ােনজবাজর্ এটি সংজশার্ন  িা 

ক জত পাজি।  

পথ-রনজদ যরশ াটি রনজম্ন উপস্থাপন  িা হল।   



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

ক ৌশলতগত উপাদানসমূজহি পথ-রনজদ যরশ া (Roadmap of the Strategic Components) 

ক ৌশলগত উপাদান রববিণ দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

সময়সীমা 

স্বল্প-কময়াদ মধ্য-কময়াদ দীর্ য-কময়াদ অরত-দীর্ য 

কময়াদ 

অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি 

২০/২১-২৩/২৪ ২৩/২৪-২৫/২৬ ২৫/২৬-৩০/৩১ ৩০/৩১-৪০/৪১ 

ক ৌশলগত উপাদান ১ : আইরন  াঠাজমা 

(১) উপজেলা পরিষদ এবং 

অর্ন্ার্ন্ স্থানীয় সি াি 

প্ররতষ্ঠানসমূজহি দারয়ত্ব 

এবং  তযব্য স্পষ্টী িণ।  

১.১. সংরিষ্ট স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠানসমূজহি দারয়ত্ব ও  তযব্য সংজ্ঞারয়ত  িা।  স্থানীয় সি াি রবভাগ (প্রশাসন 

অনুরবভাগ) 

স্থানীয় সি াি রবভাগ (ইউরনয়ন 

অনুরবভাগ)  

স্থানীয় সি াি রবভাগ (নগি 

অনুরবভাগ)  

 

 

   

১.২. সাদৃশ্য, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য রবর্ান এবং দক্ষতা আনয়জনি ের্ন্ এ টি 

সুসংগত এবং সামঞ্জস্যপূণ য আইরন  াঠাজমা প্ররতষ্ঠা  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ (প্রশাসন 

অনুরবভাগ) 

স্থানীয় সি াি রবভাগ (ইউরনয়ন 

অনুরবভাগ)  

স্থানীয় সি াি রবভাগ (নগি 

অনুরবভাগ) 

    

(২) উপজেলা পরিষদ সংরিষ্ট 

প্রজয়ােনীয় আইন, রবরর্ 

এবং অর্ন্ার্ন্ আইরন 

দরললারদ প্রস্তুত  িা। 

১.৩. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারর্ত ২০১৫) এি ক  স ল র্ািাি 

আওতায়/ আজলাজ  রবরর্মালা এবং অর্ন্ার্ন্ আইরন দরললারদ প্রজয়ােন কস 

স ল রবর্ানসমূহ রচরিত  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

    

১.৪.  থা থ আইরন  াঠাজমাি আওতায় উপজেলা পরিষদ  াজত পূণ যাঙ্গভাজব 

 া য ি হজত পাজি কস লজক্ষয প্রজয়ােনীয় রবরর্মালা এবং অর্ন্ার্ন্ আইরন 

দরললারদ প্রস্তুত  িা।  

 উদাহিণস্বরূপ, বারষ য  আরথ য  রববিণী বতরি সংক্রান্ত রনজদ যশনা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

 

 

   

(৩) উপজেলা সংরিষ্ট 

অংশীেনজদি উপজেলা 

পরিষদ সংক্রান্ত আইন, 

রবরর্, রনজদ যশনা রবষজয় 

সজচতনতা বৃরি। 

১.৫. উপজেলা পরিষদ সম্পর যত স ল আইন, রবরর্মালা ও সার্কযলাজিি এ টি 

সং লন প্রস্তুত  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

১.৬. সং লনটি বারষ য  রভরেজত হালনাগাদ  িা এবং প্ররত বছি স ল 

উপজেলায় সিট  রপ আ াজি কপ্রিণ  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

১.৭. উপজেলা পরিষজদি দারয়ত্ব ও  তযব্য সম্পজ য োনা ও বুঝাি ের্ন্ উপজেলা 

েনপ্ররতরনরর্ এবং হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি অরিসািজদিজ  প্ররশক্ষণ প্রদান 

 িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

১.৮. সজচতনতা বৃরিি ের্ন্ তাজদিজ  রনয়রমত িজলা-আপ প্ররশক্ষণ প্রদান  িা।  স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

 
  

 

ক ৌশলগত উপাদান ২ : প্রারতষ্ঠারন  শরিশালী িণ 

(১) উপজেলা  রমটি  া য ি 

 িা। 

২.১. উপজেলা  রমটিসমূহ সরক্রয়  িাি ের্ন্ বাস্তবসম্মত পদজক্ষপ উদ্ভাবন  িা।  স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
    



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

ক ৌশলগত উপাদান রববিণ দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

সময়সীমা 

স্বল্প-কময়াদ মধ্য-কময়াদ দীর্ য-কময়াদ অরত-দীর্ য 

কময়াদ 

অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি 
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২.২. উপজেলা পরিষদসমূহজ  উপজেলা  রমটি এবং  রমটিি সভা সম্পজ য 

সুস্পষ্ট ও রবস্তারিত রদ রনজদ যশনা প্রদান  িা।  

 গুরুত্বপূণ য উপজেলা  রমটিসমূহ রচরিত  িা এবং উপজেলা 

 রমটিসমূজহি ক ৌথ সভা অনুষ্ঠাজনি আজয়ােন  িা; 

 উপজেলা  রমটিসমূজহি সভা রনয়রমত অনুরষ্ঠত হজে র না তা 

রনরিত জল্প এ টি পরিবীক্ষণ পিরত উদ্ভাবন  িা  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

২.৩. দীর্ যজময়াজদ বতযমান উপজেলা  রমটি ব্যবস্থাি  া য ারিতা প যাজলাচনা 

 িা।  

 সভা অনুষ্ঠাজনি সংখ্যা  জথষ্ট র না; 

  রমটিি বতযমান  াঠাজমা  থা থ র না 

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

    

২.৪. উপজেলা  রমটিসমূহজ  আিও  া য ি  িাি কক্ষজত্র অগ্রণী ভূরম া পালন 

 িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

    

(২) উপজেলা পরিষজদি রন ট 

হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি 

 ম য তযাজদি েবাবরদরহতা 

বৃরি। 

২.৫. উপজেলা পরিষজদি রন ট হস্তান্তরিত রবভাজগি  ম য তযাজদি েবাবরদরহতা 

বৃরিি লজক্ষয উপজেলা পরিষদ এবং হস্তান্তরিত রবভাজগি অরিসসমূজহি 

মজধ্য তে রবরনমজয়ি এ টি পিরত প্রবতযন  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

    

২.৬. হস্তান্তরিত রবভাজগি অরিসসমূজহি েবাবরদরহতা বৃরিি কক্ষজত্র বার্াগুরল 

রচরিত  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

২.৭. এ র্িজনি েবাবরদরহতা রনরিত জল্প সুস্পষ্ট ও রবস্তারিত রবরর্মালা 

এবং/অথবা রনজদ যশনা প্রস্তুত  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

২.৮. উপজেলা সরিষ্ট অংশীেনজদিজ  হস্তান্তরিত  া যাবলী সম্পজ য রবষদভাজব 

প্ররশক্ষণ প্রদান  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

২.৯. হস্তান্তরিত রবভাজগি  ম য তযাজদি ের্ন্ দীর্ যজময়াজদ এ টি  মী ব্যবস্থাপনা 

পিরত প্রবতযন  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

(৩) উপজেলা পরিষজদি 

মানবসম্পদ সংক্রান্ত 

রবষয়ারদ প যাজলাচনা। 

২.১০. স ল উপজেলা পরিষজদ সহ ািী রহসাবিক্ষণ  ম য তযা রনজয়াগ।  স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   
২.১১. বতযমাজন  ম যিত গুরুত্বপূণ য  মী সদস্য ক মন- কিজনা-টাইরপি  াম 

 রম্পউটাি অপাজিটি এবং কগাপনীয় সহ ািীি দারয়ত্ব ও  তযব্যগুরল 

পুনরব যজবচনা ও স্পষ্টী িণ।  

২.১২. উপজেলা পরিষজদি উপি অরপ যত দারয়জত্বি রনরিজখ এ টি বস্তুরনষ্ঠ মূল্যায়ন 

পরিচালনা  িা।  

২.১৩. উপজেলা পরিষদগুরলজ  প্রজয়ােনীয়  মী রনজয়াজগ ক্ষমতা প্রদান ািী 

রবরর্ এবং অর্ন্ার্ন্ আইরন দরললারদ সংজশার্ন  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

    

(৪) উপজেলা পরিষজদি সদস্য 

রহজসজব ইউরনয়ন পরিষদ 

কচয়াির্ম্ানগজণি সজচতনতা 

বৃরি। 

২.১৪. উপজেলা পরিষজদি সদস্য রহজসজব দারয়ত্ব পালজন ইউরনয়ন পরিষজদি 

কচয়াির্ম্ানগজণি সজচতনতা বৃরি জল্প প্ররশক্ষণ প্রদান এবং উপজেলাি 

আইরন  াঠাজমা ও উন্নয়ন দৃরষ্টভরঙ্গ সম্পজ য তাজদি জ্ঞাজনি পরিরর্ বৃরি।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

ক ৌশলগত উপাদান রববিণ দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

সময়সীমা 

স্বল্প-কময়াদ মধ্য-কময়াদ দীর্ য-কময়াদ অরত-দীর্ য 

কময়াদ 

অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি 
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(৫) উপজেলা পরিষজদি সভায় 

কপৌিসভা কময়িজদি 

সমৃ্পিতা রনরিত িন। 

২.১৫. উপজেলা পরিষজদি সভায় কপৌিসভা কময়িজদি উপরস্থরত রনরিত  িাি 

লজক্ষয বাস্তবসম্মত পদজক্ষপ কনয়া।  

 কময়জিি পরিবজতয কপৌিসভা হজত এ েন প্ররতরনরর্ি উপরস্থরত; 

 মাননীয় সংসদ সদস্য হজত পিামশ য  ামনা; 

 স্থানীয় সি াি রবভাগ হজত কপৌিসভা কময়ি ও উপজেলা পরিষদ 

কচয়াির্ম্ানজদি প্ররত রদ রনজদ যশনা প্রদান। 

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

 (উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

ক ৌশলগত উপাদান ৩ : উন্নয়ন পরি ল্পনা 

(১) উপজেলা স্তজি উন্নয়ন 

পরি ল্পনা চক্র প্ররতষ্ঠা। 

 ৩.১. উপজেলা পরিষদসমূহজ  উন্নয়ন পি ল্পনাি কমৌরল  র্ািণা, প্রণয়ন ও 

পরিবীক্ষণ পিরত, প্রারতষ্ঠারন   াঠাজমা, রবরভন্ন ছ  এবং অর্ন্ার্ন্ গুরুত্বপূণ য 

উপাদান সম্বরলত সুস্পষ্ট রদ রনজদ যশনা প্রদান এবং তাজদি উন্নয়ন পরি ল্পনা 

চক্র প্ররতষ্ঠায় সহায়তা প্রদান।  

 স্থানীয় সি াি রবভাগ  

 (উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

৩.২. োতীয় উন্নয়ন পরি ল্পনাি আজলাজ  পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা প্রণয়ন।  স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ),  

পাইলট উপজেলা 

 
 

 
 

৩.৩. পঞ্চবারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনাি সাজথ সামঞ্জস্যপূণ য বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা 

প্রণয়ন।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
   

 

(২) উন্নয়ন পরি ল্পনাি ের্ন্ 

রদ রনজদ যশনাসমূজহি 

হালনাগাদ িণ। 

৩.৪. স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠানসমূজহি ের্ন্ উন্নয়ন পরি ল্পনা বতরি এবং 

বাস্তবায়জনি রবদ্যমান রনজদ যরশ াটি (স্মাি  নং-১০৫৭ তারিখ- ২ নজভজম্বি 

২০১৪) হালনাগাদ  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

(৩) উন্নয়ন পরি ল্পনা সংরিষ্ট 

রবষয়াবলীি র্ািণা 

স্পষ্টী িণ। 

৩.৫. উন্নয়ন পরি ল্পনাি মূল রবষয়বস্তু সম্পজ য উপজেলা পরিষদসমূহজ  সুস্পষ্ট 

রনজদ যশনা প্রদান ক খাজন রনজম্নাি রবষয়সমূহ অন্তর্ভ যি থা জব। 

১) পরিসংখ্যান এবং আথ য সামারে  উপাে;  

২) সম্পদ রচত্রায়ন  

৩) পরিরস্থরত রবজিষণ  

৪) রূপ ল্প 

৫) পরিমাপজ াগ্য সূচ সহ উন্নয়জনি লক্ষয, উজেশ্য এবং অভীষ্ট  

৬) অগ্রারর্ াি খাতসমূহ এবং/অথবা প্র ল্প/ পরি ল্পনা; এবং  

৭) বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্ররতজবদজনি ের্ন্ প্রারতষ্ঠারন  

 াঠাজমা  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

(৪) উপজেলা পরিষজদি বারষ য  

উন্নয়ন পরি ল্পনা এবং 

পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনাি 

মজধ্য সংগরত রনরিত িণ। 

৩.৬. উপজেলা পরিষদজ  বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়জন এ টি সুস্পষ্ট 

রনজদ যশনা প্রদান এবং পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা ও বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা 

সম্পজ য আিও ভাজলা র্ািণা লাজভ সহায়তা প্রদান।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

(৫) বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা 

এবং বাজেজটি মজধ্য 

সামঞ্জস্য রনরিত িণ। 

৩.৭. বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা এবং বাজেজটি মজধ্য সামঞ্জস্য সম্পজ য উপজেলা 

পরিষদসমূহজ  সুস্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান এবং এই র্িজনি সামঞ্জস্য 

রনরিত জল্প উপজেলা পরিষদজ  উৎসাহ প্রদান।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

ক ৌশলগত উপাদান রববিণ দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

সময়সীমা 

স্বল্প-কময়াদ মধ্য-কময়াদ দীর্ য-কময়াদ অরত-দীর্ য 

কময়াদ 

অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি 
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(৬) উপজেলা পঞ্চবারষ য  

পরি ল্পনায় উলম্ব 

(Vertical) এবং অনুভূরম  

(Horizontal) সমন্বয় 

শরিশালী িণ। 

৩.৮. স ল উপজেলা পরিষদজ  তাজদি পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা প্রণয়জনি সময় 

উলম্ব এবং অনুভূরম  সমন্বয় রনরিত  িজত সুস্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান। 

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

(৭) সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং 

রবভাগসমূজহি উলম্ব এবং 

অনুভূরম  সমন্বয় সম্পজ য 

স্পষ্ট র্ািণা প্রদান। 

৩.৯. মরন্ত্রপরিষদ রবভাগ এবং অর্ন্ার্ন্ সংরিষ্ট মন্ত্রণালজয়ি সহজ ারগতায় উপজেলা 

প যাজয়ি উন্নয়ন পরি ল্পনা সম্পজ য সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় ও রবভাগসমূজহি র্ািণা 

বৃরি।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

৩.১০. সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং রবভাগসমূহজ  তাজদি রনে রনে মাঠ প যাজয়ি 

অরিসজ  রনজম্নাি তে প্রদাজন উৎসাহ প্রদান  িা-  

 ১) পঞ্চবারষ য  পরি ল্পনা এবং বারষ য  উন্নয়ন পরি ল্পনা প্রণয়জন অনুভূরম  

সমন্বয় রনরিত িণ; এবং ২) সংরিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং রবভাগসমূজহি 

অথ যায়জন বাস্তবারয়ত উন্নয়ন প্র ল্প এবং  ম যসূরচ সম্পর যত প্রজয়ােনীয় 

তে ও উপাে।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

 
 

  

(৮) উপজেলা পরি ল্পনা প্ররক্রয়ায় 

সংরিষ্ট অংশীেনজদি 

অংশগ্রহণ রনরিত িণ। 

৩.১১. পিামশ য প্ররক্রয়াসমূহ বণ যনা  িাি মাধ্যজম উপজেলা পরি ল্পনা প্রণয়ন 

প্ররক্রয়ায় অংশীেনজদি অংশগ্রহণ রনরিত  িাি রবষজয় স ল উপজেলা 

পরিষদজ  সুস্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

ক ৌশলগত উপাদান ৪ : আরথ য  ব্যবস্থাপনা 

(১) উপজেলাি আরথ য  সক্ষমতা 

রনরূপণ। 

৪.১. উপজেলা পরিষজদি আইরন দারয়ত্ব পালন এবং েনজসবা প্রদাজনি ের্ন্ 

আরথ য  সক্ষমতা  জথষ্ট র না তা রনরূপণ  িা 

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

 (২) বাজেট প্রণয়ন সম্পর যত 

পিরত এবং ছ সমূহ 

হালনাগাদ  িা। 

৪.২. উপজেলা পরিষজদি বাজেট (প্রণয়ন ও অনুজমাদন) রবরর্মালা, ২০১০ এি 

বাজেট সংক্রান্ত ছ সমূহ প যাজলাচনা  িা, এবং প্রজয়ােজন উপজেলা 

পরিষজদি ের্ন্ আিও বাস্তবসম্মত  িাি ের্ন্ কসগুরলজ  সংজশার্ন  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

(৩) বাজেট প্রণয়ন প্ররক্রয়ায় 

স্বেতা বৃরি। 

৪.৩. উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (সংজশারর্ত ২০১৫) এি র্ািা ৩৮ অনুসাজি 

বাজেট অনুজমাদজনি পূজব য উপজেলা পরিষজদি এ টি রবজশষ বাজেট সভাি 

আজয়ােজনি ের্ন্ স ল উপজেলা পরিষদজ  সুস্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

৪.৪. চূড়ান্তভাজব অনুজমারদত বাজেটটি স ল সংরিষ্ট অংশীেনজদি রন ট কপ্রিজণ 

উপজেলা পরিষদসমূহজ  সুস্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান, এবং উপজেলা ওজয়ব 

কপাট যাজলি পাশাপারশ এি কনাটিশ কবাজড যও টাঙ্গাজনা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

৪.৫. উপজেলা পরিষদ সংরিষ্ট অংশীেনজদিজ  বাজেট ব্যবস্থাপনাি উপি 

প্ররশক্ষণ প্রদান  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ),  

NILG 

 
   

(৪) উন্নত এবং পূব যানুমানজ াগ্য 

এরডরপ বিাে ব্যবস্থা বতরি। 

৪.৬. পিবতী অথ যবছজিি বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচি আওতায় প্রজদয় বিাজেি 

সম্ভাব্য পরিমাণ বাৎসরি  বাজেট প্রস্তুত  িাি আজগ স ল উপজেলা 

পরিষদজ  অবরহত  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

ক ৌশলগত উপাদান রববিণ দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

সময়সীমা 

স্বল্প-কময়াদ মধ্য-কময়াদ দীর্ য-কময়াদ অরত-দীর্ য 

কময়াদ 

অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি 
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৪.৭. এরডরপ বিাজেি ের্ন্ বতযমাজন ব্যবহৃত মানদণ্ড প যাজলাচনা  িা এবং এজত 

বতযমান সমজয়ি কপ্ররক্ষজত উপজেলাি স্থানীয় প্রজয়ােনসমূজহি  থা থ 

প্ররতিলন হজে র না তা রনরূপণ  িা।  

৪.৮. উপজেলাগুরলজ  তাজদি উন্নয়ন  া যক্রম  া য িভাজব বাস্তবায়ন  িজত 

সহায়তা  িাি ের্ন্ বারষ য  উন্নয়ন  ম যসূরচি কথা  বিাে সময়মত রবতিণ 

 িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

৪.৯. উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্র ল্প (UGDP) এি আওতায় পরিচারলত 

 ম যক্ষমতা রভরে  বিাে ব্যবস্থাি িলািল প যাজলাচনা  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

    

(৫) উপজেলা পরিষজদি 

বাজেজটি সাজথ হস্থান্তরিত 

রবভাগসমূজহি বাজেট 

সমরন্বত িণ 

৪.১০. হস্তান্তরিত রবভাগসমূজহি উন্নয়ন বাজেট এবং উন্নয়ন প্র ল্পগুরলি তে 

উপজেলা পরিষজদ কপ্রিজণ উৎসারহত  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ), এলরেইরড 

(LGED), রডরপএইচই (DPHE) 

 
   

৪.১১. সমন্বজয়ি সম্ভাব্য প যায়সমূহ রনম্নরলরখত উপাজয় রচরিত  িা।  

 স্বল্পজময়াদী : হস্থান্তরিত রবভাজগি বাজেজটি তেসমূহ উপজেলা 

পরিষদজ  অবরহত  িা।  

 মধ্যজময়াদী : উপজেলা পরিষজদি বাজেট এবং বারষ য  আরথ য  

রববিণীজত হস্থান্তরিত রবভাগসমূজহি ব্যয় সংক্রান্ত তোবলীি 

সরন্নজবশন।  

 দীর্ যজময়াদী : উপজেলা পরিষদ  র্তয  হস্থান্তরিত রবভাগসমূজহি ব্যজয়ি 

তদাির ।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ), 

এলরেইরড (LGED),  

রডরপএইচই (DPHE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(৬) আরথ য  রববিণী প্রস্তুত ও 

রনিীক্ষা রনরিত িণ  

৪.১২. উপজেলা পরিষজদি বারষ য  আরথ য  রববিণী প্রস্তুরতি ের্ন্ রবরর্, রনজদ যরশ া 

বা অর্ন্ার্ন্ আইরন উপ িণ প্রস্তুত  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

৪.১৩. উপজেলা পরিষজদি কচয়াির্ম্ান, ভাইস কচয়াির্ম্ান, উপজেলা রনব যাহী 

 ম য তযা এবং অর্ন্ার্ন্ গুরুত্বপূণ য  ম য তযা ও  ম যচািীজদি আরথ য  রববিণী 

প্রস্তুত রবষয়  প্রজয়ােনীয় প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা গ্রহণ  িা। 

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ), 

NILG 

  
  

৪.১৪. উপজেলা পরিষদসমূহজ  তাজদি আয় ব্যজয়ি রহসাজবি অভযন্তিীণ রনিীক্ষণ 

পরিচালনাি ের্ন্ উিুি  িজত স্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

    

৪.১৫. উপজেলা পরিষদ সংরিষ্ট অংশীেনজদিজ  অভযন্তিীণ রনিীক্ষণ 

পরিচালনাি ের্ন্ প্ররশক্ষণ প্রদান।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ), NILG 

 
 

  

(৭) অথ য সম্পর যত তজেি 

রনয়রমত প্র াশ 

৪.১৬. উপজেলা পরিষদজ  এি সংরিষ্ট অংশীেন এবং েনসার্ািজণি রন ট 

অথ য-সম্পর যত তে প্র াজশি রবষজয় সুস্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

৪.১৭. উপজেলা পরিষজদি আরথ য  প্ররতজবদনসমূহ প্র াজশি কক্ষজত্র সনাতন 

পিরতি স্থানীয় কনাটিশ কবাজড যি পাশাপারশ অনলাইন রসজিম অন্তর্ভ যি  জি 

এ টি  া য ি পিরত চালু  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

    

 (৮) সম্পদ ব্যবস্থাপনাি 

(Asset Management) 

উন্নয়ন  

৪.১৮. স ল উপজেলা পরিষদজ  সম্পদ কিরেষ্টাি ব্যবস্থাপনা এবং হালনাগাজদি 

ের্ন্ সুস্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ) 
 

   

ক ৌশলগত উপাদান ৫ : পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন  



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

ক ৌশলগত উপাদান রববিণ দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

সময়সীমা 

স্বল্প-কময়াদ মধ্য-কময়াদ দীর্ য-কময়াদ অরত-দীর্ য 

কময়াদ 

অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি 

২০/২১-২৩/২৪ ২৩/২৪-২৫/২৬ ২৫/২৬-৩০/৩১ ৩০/৩১-৪০/৪১ 

(১) উপজেলা উন্নয়ন  ম য াজেি 

ের্ন্  া য ি পরিবীক্ষণ 

পিরত চালু  

৫.১. হালনাগাদকৃত পরি ল্পনা রনজদ যরশ ায় স ল উপজেলা পরিষদজ  উপজেলা 

পরিবীক্ষণ পিরত সম্পজ য এ টি সুস্পষ্ট রনজদ যশনা প্রদান।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ (মইই 

অনুরবভাগ), 

স্থানীয় সি াি রবভাগ (উপজেলা 

অনুরবভাগ) 

 
   

(২) সি াি  র্তয  পরিচারলত 

 া য ি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা  

 

৫.২. স্থানীয় সি াি রবভাজগি পরিচাল  এবং উপ-পরিচাল গজণি মাধ্যজম 

উপজেলা পরিষজদি  া যক্রজমি উপি  া য ি এবং বাস্তবসম্মত পরিবীক্ষণ 

ব্যবস্থা প্ররতষ্ঠা  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ (মইই 

অনুরবভাগ), 

স্থানীয় সি াি রবভাগ (উপজেলা 

অনুরবভাগ) 

    

৫.৩. বতযমান পরিবীক্ষণ ছজ ি রবষয়বস্তু / প যজবক্ষজণি সূচ সমূহ প যাজলাচনা 

 িা এবং বাস্তবসম্মত পরিবীক্ষজণি ছ সমূহ প্রস্তুত ও এি ব্যবহাি 

রনরিত িণ।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ (মইই 

অনুরবভাগ), 

স্থানীয় সি াি রবভাগ (উপজেলা 

অনুরবভাগ) 

 
   

৫.৪. পরিবীক্ষজণি ছ সমূজহি ব্যবহাি রনরিত জল্প উপজেলা পরিষদ 

অংশীেনজদিজ  প্ররশক্ষণ প্রদান।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ (মইই 

অনুরবভাগ), 

স্থানীয় সি াি রবভাগ (উপজেলা 

অনুরবভাগ), NILG 

  
  

৫.৫. উপজেলা রনব যাহী  ম য তযাজদি -স্থানীয় সি াজিি উপ-পরিচাল , পরিচাল  

এবং স্থানীয় সি াি রবভাজগি MIE শাখাি সাজথ কশয়াি  িাি কক্ষজত্র 

এ টি অনলাইন পিরত ব্যবহাি  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ (মইই 

অনুরবভাগ), স্থানীয় সি াি রবভাগ 

(উপজেলা অনুরবভাগ) 

    

(৩) স্থনীয় সি াি রবভাজগি 

MIE শাখাি সক্ষমতা বৃরি  

৫.৬. স্থানীয় সি াি রবভাজগি MIE শাখাি সক্ষমতা প যাজলাচনা  িা এবং 

এ টি  া য ি পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা প্ররতষ্ঠাি ের্ন্ বাস্তবসম্মত রব ল্পসমূহ 

অজন্বষণ  িা। রবজশষ  জি রনম্নরলরখত রবষয়সমূহ রবজবচনা  িা প্রজয়ােন- 

 MIE শাখাি েনবল এবং মাঠ প যাজয়ি পরিবীক্ষণ পিরত  

 স্থানীয় সি াি রবভাগ  র্তয  MIE শাখায় লরেরি  সহায়তা বৃরি 

স্থানীয় সি াি রবভাগ (মইই 

অনুরবভাগ), 

স্থানীয় সি াি রবভাগ (উপজেলা 

অনুরবভাগ) 

 
   

 ৫.৭. ইউরেরডরপ পরিচারলত উপজেলা পরিচালন ব্যবস্থাি  া য ারিতা মূল্যায়জনি 

িলািল প যাজলাচনা  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ (মইই 

অনুরবভাগ), 

স্থানীয় সি াি রবভাগ (উপজেলা 

অনুরবভাগ) 

    

ক ৌশলগত উপাদান ৬ : সক্ষমতা বৃরি  

(১) উপজেলা রনব যারচত 

েনপ্ররতরনরর্ এবং অর্ন্ার্ন্ 

অংশীেনজদি সক্ষমতা বৃরি 

 

৬.১. উপজেলা পরিষজদি ের্ন্ এ টি সক্ষমতা বৃরিি পরি ল্পনা সম্বরলত 

কেমওয়া য বতরি এবং তা সংরিষ্ট প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠানসমূজহ কপ্রিণ।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ), 

NILG 

 
   

৬.২. স ল রনব যারচত েনপ্ররতরনরর্ এবং এবং অর্ন্ার্ন্ সংরিষ্ট অংশীেনজদিজ  

কমৌরল  প্ররশক্ষণ প্রদান  িা এবং কেলা প যাজয় িজলা-আপ প্ররশক্ষণ ক াস য 

পরিচালনা  িা।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ), 

NILG 

   
 



উপজেলা পরিষদ গভর্ন্যান্স (পরিচালন) ব্যবস্থা উন্নয়ন এি মধ্য ও দীর্ যজময়াদী ক ৌশলপত্র  

ক ৌশলগত উপাদান রববিণ দারয়ত্বপ্রাপ্ত প্ররতষ্ঠান 

সময়সীমা 

স্বল্প-কময়াদ মধ্য-কময়াদ দীর্ য-কময়াদ অরত-দীর্ য 

কময়াদ 

অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি অথ য বছি 
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(২) োতীয় স্থানীয় সি াি 

ইন্সটিটিউট (NILG) এবং 

অর্ন্ার্ন্ প্ররশক্ষণ প্ররতষ্ঠাজনি 

সক্ষমতা বৃরি 

৬.৩. স্থানীয় সি াি প্ররতষ্ঠানসমূহজ  প্ররশক্ষণ প্রদাজনি মূল প্ররতষ্ঠান রহজসজব 

োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউজটি সক্ষমতা আিও বৃরি  িা।  

 োতীয় স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউজটি প্রারতষ্ঠারন  সক্ষমতা বৃরি িণ 

 প্ররশক্ষণ  ম যসূরচি উন্নয়ন 

 সজব যাচ্চ সংখ্য  উপজেলাি ের্ন্ প্রজয়ােনীয় প্ররশক্ষজণি ব্যবস্থা  িা।  

 সুরবর্ারদি উন্নয়ন।  

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ), 

NILG 

   
 

৬.৪. মধ্য ও দীর্ যজময়াদী প্ররশক্ষণ পরি ল্পনা প্রণয়ন  িা।  

 

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ), 

NILG 

 
   

 (৩) প্ররশক্ষজণি আওতা বৃরিি 

ের্ন্ সম্ভাব্য রব ল্প অজন্বষণ  

 

৬.৫. উপজেলা পরিষজদি রনব যারচত েনপ্ররতরনরর্ এবং অর্ন্ার্ন্ গুরুত্বপূণ য 

অংশীেনজদি প্ররশক্ষজণি আওতা বৃরিি ের্ন্ বাস্তবসম্মত উপায় অনুসন্ধান 

 িা-  

 প্রতযয়ন ব্যবস্থা (Certification System) চালু ক জক্ষজত্র 

উপজেলা সংরিষ্ট অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি ের্ন্ প্ররশক্ষণ 

প্ররতষ্ঠান এবং কবসি ারি সংস্থাগুরলি প্ররশক্ষ গণ প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত এবং 

প্রতযরয়ত হজব।  

 উপজেলা সংরিষ্ট অংশীেনজদি প্ররশক্ষণ প্রদাজনি ের্ন্ কেলা প যাজয় 

রিজসাস য টিম গঠন  িা। 

 স ল উপজেলাি রনব যারচত প্ররতরনরর্জদিজ  সারব য  পরিরচরতমূল  

এ টি স্বল্পজময়াদী প্ররশক্ষণ প্রদান  িা।  

 স্থানীয় সি াি ইন্সটিটিউট সংরিষ্ট অংশীেনজদি কমৌরল  তে ও 

জ্ঞান লাজভি ের্ন্ তে ও প্রযুরি ব্যবহাি  জি এ টি ই-লারন যং পিরত 

প্রবতযন  িা। 

স্থানীয় সি াি রবভাগ  

(উপজেলা অনুরবভাগ), 

NILG 

    

 


