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২.৫ উপজেলা প োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িজক্রি প্রান্বতষ্ঠান্বনক কাঠাজমা ...................................................................
অধ্যায় ন্বতন: উপজেলা পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়ন .................................................................................
৩.১ পটভূন্বম .....................................................................................................................................
৩.২ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি প্রধান উপাদানসমূহ ...........................................................................................
৩.২.১ পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ (Situation Analysis) .................................................................................
৩.২.২ রূপকল্প (Vision) ..............................................................................................................
৩.২.৩ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয .................................................................................................
৩.২.৪ পন্বিমাপজ াগ্য সূিকসহ প্রতযান্বিত ফলাফল .................................................................................
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আদ্যক্ষি এিাং িব্দসাংজক্ষপসমূহ
ইাংজিন্বে পূণ েরূপ

সাংন্বক্ষপ্ত রূপ

িাাংলা পূণ েরূপ

ADP

Annual Development Program

িান্বষ েক উন্নয়ন কমেসূিী

AP

Annual plan

িান্বষ েক (উন্নয়ন) পন্বিকল্পনা

CBO

Community Based Organization

কন্বমউন্বনটি ন্বভন্বিক সাংগঠন

CSO

Civil Society Organization

সুিীল সমাে সাংগঠন

DC

Deputy Commissioner

কেলা প্রিাসক

DDLG

Deputy Director, Local Government

উপ পন্বিিালক, স্থানীয় সিকাি

DLG

Director, Local Government

পন্বিিালক, স্থানীয় সিকাি

FY

Fiscal Year

অে ে িছি

FYP

Five-year Plan

পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা

GOB

Government of Bangladesh

িাাংলাজদি সিকাি

LGI

Local Government Institutions

স্থানীয় সিকাি প্রন্বতষ্ঠান

LGD

Local Government Division

স্থানীয় সিকাি ন্বিভাগ

MDG

Millennium Development Goals

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা

M&E

Monitoring and Evaluation

পন্বিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন

MoLGRD&C

Ministry of Local Government, Rural Development
and Cooperatives

স্থানীয় সিকাি, পল্লী উন্নয়ন ও সমিায় মন্ত্রণালয়

MP

Member of Parliament

োতীয় সাংসদ সদস্য

NGO

Non-governmental Organization

কিসিকান্বি সাংস্থা

NILG

National Institute of Local Government

োতীয় স্থানীয় সিকাি ইনন্বিটিউট

PSC

Project Selection Committee

প্রকল্প িাছাই কন্বমটি

PDCA

Plan-Do-Check-Act

পন্বিকল্পনা-িাস্তিায়ন-পন্বিিীক্ষণ-পদজক্ষপ

SDG

Sustainable Development Goals

কটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা

TGP

Technical Group for Planning

পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক কান্বিগন্বি দল

TLD

Transfer Line Department

হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ

TLCC

Town Level Co-ordination Committee

টাউন কলজভল ককা-অন্বডজে নিন কন্বমটি

UDCC

Union Development Co-ordination Committee

ইউন্বনয়ন উন্নয়ন সমিয় কন্বমটি

UCFBPLRM

Upazila Committee on Finance, Budget, Planning
and Local Resource Mobilization

অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা এিাং স্থানীয় সম্পদ আহিণ
ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি

UNO

Upazila Nibrahi Officer

উপজেলা ন্বনি োহী অন্বফসাি

UP

Union Parishad

ইউন্বনয়ন পন্বিষদ

UZP

Upazila Parishad

উপজেলা পন্বিষদ
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ভূন্বমকা
উপজেলা প োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি ধািণাটি অজপক্ষাকৃত সাম্প্রন্বতক। িাাংলাজদজিি সাংন্বিধাজন (অনুজেদ ৫৯) স্থানীয়
প োজয় অে েননন্বতক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি ন্বিষয়টি উজল্লখ িজয়জছ। সাংন্বিধাজনি ন্বনজদ েিনাি আজলাজক পিিতীজত োতীয় সাংসজদ
এই সাংক্রান্ত আইন োন্বিি মাধ্যজম স্থানীয় সিকাজিি ন্বিন্বভন্ন স্তজি (ইউন্বনয়ন পন্বিষদ, উপজেলা পন্বিষদ, কেলা পন্বিষদ, কপৌিসভা
ও ন্বসটি কজপোজিিন) উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন কিাি ন্বিষজয় আইন্বন িাধ্যিাধকতা আজিাপ কিা হয়। এতদসজেও স্থানীয় সিকাি
এি ককাজনা স্তজিই উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি আইন্বন িাধ্যিাধকতাি ন্বিষয়টি খুি গুরুজত্বি সাজে ন্বিজিিনা কিা হয়ন্বন। ন্বকন্তু একো িলাি
অজপক্ষা িাজখনা ক , উপজেলাসহ স্থানীয় ক ককাজনা প োজয় উন্নয়নমূলক কমেকাণ্ডজক কা েকি ও কিগিান কিাি কক্ষজত্র সুষ্ঠু উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে ভূন্বমকা পালন কিজত পাজি। স্থানীয় সিকাি ন্বিভাগ ২০১৪ সাজল িাাংলাজদজিি সকল স্থানীয় সিকাি
প্রন্বতষ্ঠানসমূজহি েন্য উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন সাংক্রান্ত একটি সাি েেনীন (Generic) ন্বনজদ েন্বিকা োন্বি কজি। ন্বকন্তু
িাস্তিতাি ন্বনন্বিজখ এই কো অনস্বীকা ে ক , ন্বিন্বভন্ন স্তজিি স্থানীয় সিকাজিি উন্নয়ন িান্বহদাি মজধ্য সাধািণত ব্যাপক ব্যিধান
পন্বিলন্বক্ষত হয়। এই ন্বিজিিনায়, স্তিন্বভন্বিক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি ধািণাটি ক আদিে এিাং ক ৌন্বিক, তা ন্বনজয় ককাজনা ন্বিতজকেি
অিকাি কনই। িতেমাজন উপজেলা প োজয়ি অাংিীেনজদি েন্য উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন এিাং পন্বিিীক্ষজণি ন্বিস্তান্বিত
পদ্ধন্বত ও ধাপ সম্পজকে ধািণা প্রদাজনি মত ন্বিিদ ককাজনা ন্বনজদ েন্বিকা কনই। তৎপন্বিজপ্রন্বক্ষজত উপজেলাি েন্য সদ্য প্রণীত এই উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকা িন্বণ েত শূন্যতা পূিজণ সমে ে হজি একো ন্বনন্বিত কজি িলা ায়।
তাছাড়া সকল উন্নয়ন অাংিীেনজক (NGO, CSO, CBO) অন্বধকতি উন্নত ও অাংিগ্রহণমূলক পন্বিকল্পনা িক্র প্রন্বতষ্ঠায় সহায়তা
প্রদানও এই উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাি উজেশ্য াজত তািা তাজদি ‘সাধািণ ককৌিলগত স্থানীয় উন্নয়ন লক্ষযসমূহ’ (Common
Strategic Local Development Goals) অেেজন অাংিগ্রহণ কিজত ও অিদান িাখজত পাজি।
“উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা”-ি প্রজয়ােনীয়তা
উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জন উপজেলা পন্বিষজদি আইনগত িাধ্যিাধকতা িজয়জছ। এ প্রসজে স্থানীয় সিকাি ন্বিভাগ সকল স্থানীয়
সিকাি প্রন্বতষ্ঠাজনি েন্য উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন সম্পন্বকেত একটি ন্বনজদ েন্বিকা োন্বি কজি (স্মািক নং
৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২-১০৫৭, তান্বিখ ২ নজভম্বি ২০১৪)। ন্বনজদ েন্বিকাটিজত পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি সান্বি েক কাঠাজমা
এিং সকল স্তজিি স্থানীয় সিকাি প্রন্বতষ্ঠাজনি পালনীয় সাধািণ নীন্বতসমূহ উজেখ কিা হজয়জে। ফজল, উপজেলাি উন্নয়ন চান্বহদা
মমাকাজিলাি েন্য সুন্বনন্বদ েষ্ট ন্বনজদ েন্বিকা প্রণয়ন অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে িজল প্রতীয়মান হয়।
এই উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাটি ২০১৪ সাজলি ন্বনজদ েন্বিকাি ধািািান্বহকতায় এি মূল ন্বিষয়িস্তুসমূজহি সাজে
সামঞ্জস্য মিজখ প্রস্তুত কিা হজয়জে। এটি সুন্বনন্বদ েষ্টভাজি উপজেলা পন্বিষজদি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি ব্যাপক ও সমন্বিত কাঠাজমাি
উপি গুরুত্ব আজিাপ কজিজে। এই উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাটি উপজেলা পন্বিষদজক ন্বকছু ন্বিষজয় অন্বধকতি স্বে ধািণা প্রদান
কিজি। ক মন- ক) উন্নয়ন পন্বিকল্পনা চক্র ন্বক, খ) উপজেলা পর্ োজয় এটি কীভাজি প্রণয়ন ও পন্বিচালনা কিা র্ায়, এিং গ) মেকসই
উন্নয়ন ন্বনন্বিতকিজণ পন্বিকল্পনা চজক্রি সাজে কীভাজি ফলাফল-ন্বভন্বিক (Result-Based) ব্যিস্থাপনা এিং PDCA এি কার্ েকি
সামঞ্জস্য ন্বিধান কিা র্ায়। একই সাজে, উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাটি র্তো সম্ভি ব্যিহািকািী-িান্ধি কিাি মচষ্টা কিা হজয়জে।
উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাটি ন্বনম্নন্বলন্বখত সুন্বনন্বদ েষ্ট উজেজে প্রণয়ন কিা হজয়জে:
ক) উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি কমৌন্বলক ন্বিষয়সমূহ এিাং উপজেলা প োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িজক্রি (উদাাঃ প্রণয়ন, িাস্তিায়ন,
ে সহে, সামন্বগ্রক ও সমন্বিত কাঠাজমাি ন্বিষজয় ব্যিহািকািীজদিজক
পন্বিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন (M&E) এিাং ন্বিজপাটিাং)
উন্নততি ধািণা প্রদান;
Plan-Do-Check-Act (অনুজেদ ১.২ দ্রষ্টব্য)

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

খ) ব্যিহািকািীজদিজক ফলাফল-ন্বভন্বিক (Result-Based) ব্যিস্থাপনা প্রন্বক্রয়া সম্পজকে আিও ভালভাজি বুঝজত সহায়তা
কিজি এিাং সাংন্বেষ্ট সকজলি কাজছ উপজেলা উন্নয়ন পন্বিকল্পনাসমূহ কীভাজি অন্বধকতি ফলাফলন্বভন্বিক ও পন্বিমাপজ াগ্য
কজি কতালা ায়, কসই ন্বিষজয় ধািণা প্রদান। এই পন্বিকল্পনা োতীয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনাসমূহ, ক মন- কপ্রন্বক্ষত পন্বিকল্পনা
২০২১-২০৪১, অনুরূপভাজি ৮ম পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা ২০২১-২০২৫ এি লজক্ষযি সাজে ক সামঞ্জস্যপূণ ে কিজত হজি এই
ন্বিষজয় গুরুত্ব আজিাপ কিা;
গ) উপজেলা প োজয়ি পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা এিাং িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সামন্বগ্রক ধািণা ও নীন্বতসমূহ এিাং কসই সাজে
উপজেলা প োজয় উন্নয়ন কাজে ব্যিহািজ াগ্য সকল সম্পজদি কা েকি ব্যিহাজিি মাধ্যজম উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি
মূল ন্বিষয়িস্তুসমূহ, ধাপসমূহ এিাং প্রন্বক্রয়াসমূজহি সাজে ব্যিহািকািীজদি পন্বিিয় কিাজনা; এিাং
ঘ) প্রান্বতষ্ঠান্বনক কাঠাজমা িন্বিিালীকিণ এিাং স্বেতা ও েিািন্বদন্বহতা ন্বনন্বিত কিাি মাধ্যজম কীভাজি উপজেলা উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন, পন্বিিীক্ষণ, মূল্যায়ন এিাং ন্বিজপাটিাংে এি ব্যিস্থা আিও কা েকি ও কটকসই কিা ায়
ব্যিহািকািীজদিজক কস সাংক্রাজন্ত সম্যক ধািণা প্রদান।
উপজেলা পন্বিষদ মধ্য স্তজিি একটি স্থানীয় সিকাি প্রন্বতষ্ঠান ন্বিধায় এই উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাটি উলম্ব (Vertical) এিং
অনুভূন্বমক (Horizontal) সংজর্াগ এিং সহজর্ান্বগতাি উপি ন্বিজিষভাজি গুরুত্ব আজিাপ কজিজে। উলম্ব সংজর্াগ (Vertical
Linkage) িলজত উপজেলা উন্নয়ন পন্বিকল্পনাজক শুধুমাত্র মেলা উন্নয়ন পন্বিকল্পনা, োতীয় উন্নয়জনি সান্বি েক মকৌিলগত
ন্বদকন্বনজদ েিনা, খাতন্বভন্বিক উন্নয়ন লক্ষ্য এিং মপ্রন্বক্ষ্ত পন্বিকল্পনাি সাজে সংজর্াগজকই বুঝায় না, পািাপান্বি ইউন্বনয়ন পন্বিষদ ও
মপৌিসভাি উন্নয়ন পদজক্ষ্পসমূমহি সাজেও সামঞ্জস্যপূণ ে হওয়াজক বুঝায়। ন্বিন্বভন্ন প্রন্বতষ্ঠাজনি সাজে এই পািস্পন্বিক সংজর্াগ
উপজেলা উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় সামঞ্জস্যতা ও সংগন্বত ন্বনন্বিত কিজি। অনুভূন্বমক সংজর্াগ িলজত উপজেলা উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সাজে
অন্যান্য উন্নয়ন তহন্বিল দ্বািা িাস্তিান্বয়ত ন্বিন্বভন্ন উন্নয়ন কা েক্রজমি সাজে সংজর্াগজক বুঝায় (মর্মনঃ োতীয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনাসমূহ,
মপৌিসভা, সাংসদ সদস্য, ইউন্বনয়ন, NGO, মিসিকান্বি খাত এিাং অন্যান্য দাতা সাংস্থা)। এখাজন ন্বিস্তান্বিত একটি সম্পজদি ন্বিত্রায়ন
ন্বনন্বিত কিাি লজক্ষয ইউন্বনয়ন পন্বিষদ এিাং কপৌিসভাি অজেিে মাধ্যজম িাস্তিান্বয়ত উন্নয়ন কমেকাণ্ডজকও ন্বিজিিনা কিা উন্বিত।
সাধািণত মদখা র্ায় মর্, ন্বনন্বদ েষ্ট একটি িছজি উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে ব্যন্বয়ত উন্নয়ন তহন্বিজলি পন্বিমাণ ঐ উপজেলাি উন্নয়জন
ব্যন্বয়ত সমুদয় অজে েি মাত্র ৫-৭%। উপজেলা এলাকাি সমুদয় উন্নয়ন তহন্বিজলি প্রায় ৮০-৯০ ভাগ অে ে আজস োতীয় উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাি আওতায় ন্বিন্বভন্ন প্রকল্প িাস্তিায়জনি িিােকৃত অে ে কেজক। তাই, উপজেলা পন্বিষদ ও োতীয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি
আওতায় অে োয়নকৃত উজযাগসমূজহি দ্বদ্বততা (Duplication) এড়াজত এিং সি োন্বধক সাযুেয (Synergy) সৃন্বষ্ট কিজত এো
ন্বিজিষভাজি গুরুত্বপূণ ে। উপজেলা পন্বিষজদি মজধ্য হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি সাজে সমিয় বৃন্বিি মাধ্যজম এটি কিা মর্জত পাজি।
মিসিকান্বি সংস্থা (NGO), সুিীল সমাে সংগঠন (CSO), মিসিকান্বি খাত এিং সাধািণ নাগন্বিকসহ সংন্বিষ্ট অংিীেনজদি
সাজেও অনুভূন্বমক সংজর্াগ প্রসান্বিত কিা প্রজয়ােন।
এই উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাটিজত ফলাফলন্বভন্বিক ব্যিস্থাপনাি উপি গুরুত্ব আজিাপ কিা হজয়জে, র্াজত উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি
প্রতযান্বিত অভীষ্ট (Targets) ও ফলাফল (Outcomes) অেেন কিাি মাধ্যজম মূল লক্ষ্য (Goal) এিং উজেেসমূহ (Objectives)
অেেন কিা র্ায় এিং র্া উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়নকাজল ন্বনধ োন্বিত পন্বিমাপজর্াগ্য সূচকসমূজহি ন্বিপিীজত মূল্যায়ন কিা মর্জত পাজি।
অনুরূপভাজি, এই উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাজত উপজেলা প োজয় কটকসই উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন কা েক্রম ন্বনন্বিতকজল্প PDCA
িজক্রি উপি গুরুত্ব আজিাপ কিা হজয়জছ।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

অধ্যায় একাঃ উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িক্র, ফলাফলন্বভন্বিক ব্যিস্থাপনা এিাং PDCA িজক্রি ধািণাসমূহ

১.১ উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সাজে সম্পন্বকেত গুরুত্বপূণ ে ন্বিষয়সমূহ
মর্জহতু সংন্বিধান ও উপজেলা পন্বিষদ আইন, ১৯৯৮ অনুসাজি উপজেলা পন্বিষদ তাি ন্বনেস্ব উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জন দান্বয়ত্বপ্রাপ্ত,
তাই উপজেলা পন্বিষদজক তাি ন্বনেস্ব উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রস্তুত কিজত হজি। এেন্য, উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সাজে সম্পন্বকেত গুরুত্বপূণ ে
ন্বিষয়সমূহ সম্পজকে ধািণা োকা আিেক।
োতীয় পর্ োজয়ি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাসমূজহি সাজে সম্পন্বকেত গুরুত্বপূণ ে ন্বিষয়সমূহ ন্বনজম্ন আজলাচনা কিা হজলা। এ ন্বিষয়গুজলা উপজেলা
পন্বিষদসহ অন্যান্য সকল স্থানীয় সিকাি প্রন্বতষ্ঠাজনি মক্ষ্জত্রও প্রজর্ােয।
১.১.১ উন্নয়ন পন্বিকল্পনা
প্রিন্বলত অজে ে উন্নয়ন পন্বিকল্পনা হজলা োতীয় প োজয় ন্বসদ্ধান্ত গ্রহণ ও িাস্তিায়জনি কক্ষজত্র পািস্পন্বিক সম্পকেযুি ক ৌন্বিক এক
প্রন্বক্রয়া, া একটি কদজিি ভন্বিষ্যৎ সামান্বেক, অেনে নন্বতক ও পন্বিজিিগত ন্বিষয়সমূহ ন্বনধ োিণ ও ন্বনয়ন্ত্রণ কজি।
১.১.২ উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি তাৎপ ে
উন্নয়ন পন্বিকল্পনা এই েন্য গুরুত্বপূণ ে মর্, এটি োন্বতজক একটি রূপকল্প প্রদান কজি এিং মদি ও মদজিি মানুজষি স্বাজে ে তা
অেেজনি লজক্ষ্য সিকাি সন্বিন্বলতভাজি কাে কজি োজক।
১.১.৩ উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন প্রন্বক্রয়া
একটি দীর্ েজময়াদী রূপকজল্পি উপি ন্বভন্বি কজি একটি মদজিি সুস্পষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্য অেেজনি েন্য মধ্যজময়াদী পন্বিকল্পনা ন্বহসাজি
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়ন কিা হয়। এি মাধ্যজম সিকাি তাি উন্নয়ন মকৌিল ন্বস্থি কিজত পাজি এিং মধ্যজময়াদী ও
দীর্ েজময়াদী লক্ষ্য অেেজনি েন্য অে েসম্পদ ও মানি সম্পদ সি োন্বধক কার্ েকিভাজি এিং দক্ষ্তাি সাজে িণ্টন এিাং এি কা েকি
ব্যিহাি ন্বনন্বিত কিজত পাজি। পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাটি িাস্তিায়জনি েন্য প্রন্বত অেিে েজিি েন্য একটি িান্বষ েক উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা প্রণয়ন কিা হজয় োজক।
১.১.৪ উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জন সহজ াগী প্রন্বতষ্ঠান/সাংগঠন
উন্নয়ন পন্বিকল্পনা েনজকন্বিক হওয়া প্রজয়ােন। সুতিাং, উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রস্তুজতি পূজি ে এিং প্রস্তুতকাজল অিেই
নাগন্বিকজদি সাজে পিামিে কিজত হজি। এরূপ পিামিে উক্ত পন্বিকল্পনায় নাগন্বিকজদি সমেনে কপজত সাহায্য কিজি। এটি
অনস্বীকার্ ে মর্, েনসম্পৃক্ততা ন্বনন্বিত কিা মগজল েনগণ পন্বিকন্বল্পত লক্ষ্য অেেজন অিদান িাখজত অনুপ্রান্বণত হজি। এজক্ষ্জত্র
ন্বিন্বভন্ন কপিােীিী, শ্রমেীিী ও প্রান্বন্তক মানুজষি মতামত সাংগ্রহ কিা ন্বিজিষভাজি গুরুত্বপূণ ে। এরূপ েনসম্পৃিতা ন্বনন্বিত কিাি
কােটি কা েকিভাজি কিজত পািজল েনগণ পন্বিকল্পনাি ফলাফল (Outcome) পন্বিিীক্ষ্ণ, ফলাফল (Result) মূল্যায়ন এিং
পন্বিজিজষ প্রভাি মূল্যায়জন স্বতঃস্ফূতেভাজি দান্বয়ত্ব ন্বনজত আগ্রহী হজি।
১.১.৫ উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িক্র
উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ও মকৌিজলি একটি সাধািণ লক্ষ্য হজলা েনেীিজনি উন্নয়ন সাধন। উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন কিাি পি তা
িাস্তিায়ন কিজত হয়; অতঃপি ন্বনধ োন্বিত লক্ষ্য ও সূচজকি ন্বিপিীজত পন্বিিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন কিা হয়। এ মেজক অন্বেেত জ্ঞান
পিিতী উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় ব্যিহাি কিজত হজি। তাই, আদিে উন্নয়ন পন্বিকল্পনা একিাি অনুিীলজনি ন্বিষয় নয়; িিং এজত
িজয়জে পন্বিকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন, পন্বিিীক্ষ্ণ, মূল্যায়ন এিং অন্বেেত ন্বিখন (র্া পিিতী পন্বিকল্পনায় ব্যিহাি কিা র্াজি)
সম্বন্বলত একটি চক্রাকাি প্রন্বক্রয়া। উন্নয়ন পন্বিকল্পনা চজক্রি ব্যিস্থাপনাি েন্য পর্ োপ্ত অে ে ও মানিসম্পদসহ একটি ভাজলা
প্রান্বতষ্ঠান্বনক কাঠাজমাও গুরুত্বপূণ ে।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

১.২ ফলাফলন্বভন্বিক ব্যিস্থাপনা (RBM) এিাং PDCA িক্র (PDCA Cycle)
ফলাফলন্বভন্বিক ব্যিস্থাপনাজক “উন্নতমাজনি কমেদক্ষ্তা ও প্রদিেনজ াগ্য ফলাফল অেেজনি লজক্ষ্য একটি ন্বিস্তৃত ব্যিস্থাপনা মকৌিল”
ন্বহসাজি সংজ্ঞান্বয়ত কিা হয়। ফলাফলন্বভন্বিক ব্যিস্থাপনা ন্বহসাজি পন্বিকল্পনা, পন্বিিীক্ষণ এিাং মূল্যায়ন একসাজে হজয় োজক। ভাজলা
উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি ফলাফল হজে প্রতযান্বিত উন্নয়ন ফলাফল অেেজনি েন্য সঠিক ব্যিস্থাপনা। “ফলাফলন্বভন্বিক ব্যিস্থাপনাি”
কমৌন্বলক ধািণাসমূহ “উন্নয়ন ফলাফজলি েন্য ব্যিস্থাপনায়” প্রজয়াগ কিা হয়। ভাজলা ফলাফলন্বভন্বিক ব্যিস্থাপনা একটি চলমান
প্রন্বক্রয়া। অোে ৎ এজত িজয়জে ক্রমাগত ন্বফডব্যাক, ন্বিখন (Learning) এিং উন্নয়জনি েন্য পিিতী পদজক্ষ্প। পন্বিিীক্ষ্ণ এিং এই
কক্ষজত্র মূল্যায়জনি মাধ্যজম প্রাপ্ত ন্বিখজনি উপি ন্বভন্বি কজি ন্বিযমান পন্বিকল্পনা ন্বনয়ন্বমত সংজিাধন কিা হয়, এিং এই প্রাপ্ত
ন্বিখনসমূজহি উপি ন্বভন্বি কজি ভন্বিষ্যৎ পন্বিকল্পনা প্রণয়ন কিা হয়।
পন্বিিীক্ষ্ণও (Monitoring) একটি চলমান প্রন্বক্রয়া। পন্বিিীক্ষ্জণি মাধ্যজম প্রাপ্ত ন্বিখন সময় সময় আজলাচনা কিা হয় এিং
কমেকাজে ও ন্বসিান্ত গ্রহজণি মক্ষ্জত্র তা ব্যিহাি কিা হয়। পন্বিকল্পনা চলমান োকা কাজল পন্বিকল্পনাি অন্তর্ভেি কমেসূন্বচি অগ্রগন্বত
মূল্যায়ন হওয়া উন্বচত এিং নতুন পন্বিকল্পনা প্রণয়নকাজল সংন্বিষ্টজদিজক তা অিন্বহত কিা উন্বচত। PDCA (পন্বিকল্পনা-িাস্তিায়নপন্বিিীক্ষণ-পদজক্ষপ) চজক্রি এই প্রন্বক্রয়াজক ফলাফলন্বভন্বিক ব্যিস্থাপনাি (RBM) েীিন চক্র িলা হজয় োজক।
একটি পদ্ধন্বত ন্বহজসজি ফলাফলন্বভন্বিক ব্যিস্থাপনা এিাং তাি ব্যিহাি তখন্বন অন্বধকতি কা েকি হজয় উজঠ খন এি সাজে ো ে
েিািন্বদন্বহতা আি প্রজণাদনাি ব্যিস্থা যুি হয়- া প্রকািান্তজি সাংন্বেষ্ট অাংিীেনজদি কান্বিত আিিণজক প্রভান্বিত কিজত পাজি।
অন্যন্বদজক, RBM-মক শুধুমাত্র পন্বিকল্পনা, পন্বিিীক্ষ্ণ এিং ফলাফল মূল্যায়জনি একটি পিন্বত িা টুল ন্বহজসজি মদখা উন্বচত নয়।
এটিজক ফলাফল ককন্বিক একটি সাংস্কৃন্বত ন্বিকাজিি উপায় ন্বহজসজিও কদখা উন্বিত াি মাধ্যজম সাংন্বেষ্ট সিাই অন্বেেত ফলাফল,
তাজদি কমেকান্ড ও আিাি আিিণ এি েন্য দায়িদ্ধ োকজি।
একইভাজি, PDCA িক্র অনুসাজি, এই উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাটি সমজয় সমজয় প োজলািনা কিা হজি এিাং প্রজয়ােন হজল
সাংজিাধন/ হালনাগাজদি সুপান্বিি কিা হজি। স্থানীয় সিকাি ন্বিভাগ উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি ন্বনজদ েন্বিকা তদনু ায়ী
সাংজিাধন কিজি িা প্রজয়ােজন সাংজিাধনী যুি কিজি।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

অধ্যায় দুইাঃ িাাংলাজদজিি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাসমূহ, উপজেলা উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি আইন্বন কাঠাজমা এিাং উপজেলা
প োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িজক্রি প্রান্বতষ্ঠান্বনক কাঠাজমা

২.১ িাাংলাজদজিি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাসমূহ
িাংলাজদজিি োতীয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনাসমূহ প্রণয়জনি দান্বয়ত্ব পন্বিকল্পনা কন্বমিজনি উপি ন্যস্ত। উজল্লখ্য, স্বাধীনতাি পি ১৯৭২
সাজল পন্বিকল্পনা কন্বমিন গঠিত হয়।
(১) োতীয় পন্বিকল্পনাসমূহ
িাংলাজদজিি োতীয় পন্বিকল্পনাসমূহ হজে, ন্বদ্বতীয় মপ্রন্বক্ষ্ত পন্বিকল্পনা ২০২১-২০৪১; অষ্টম পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা ২০২১২০২৫; ি-দ্বীপ পন্বিকল্পনা ২১০০, িান্বষ েক উন্নয়ন কমেসূন্বচ । িাংলাজদজিি মকন্দ্রীয় পন্বিকল্পনা সংস্থা ন্বহজসজি পন্বিকল্পনা
কন্বমিজনি দান্বয়ত্ব হল সিকাজিি ন্বিন্তাধািা, আকািা এিাং িােননন্বতক এজেন্ডাসমূহজক ব্যন্বষ্টক এিং সামন্বষ্টক অেনে নন্বতক
নীন্বতজত রূপান্তি কিা এিং মসগুজলাজক দীর্ েজময়াদী, মধ্যজময়াদী এিং স্বল্পজময়াদী পন্বিকল্পনায় অন্তর্ভেক্ত কিা। পন্বিকল্পনা
কন্বমিন উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন, প্রন্বক্রয়াকিণ এিং অনুজমাদজনি েন্য দান্বয়ত্বপ্রাপ্ত।
অষ্টম পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা এিাং ন্বদ্বতীয় মপ্রন্বক্ষ্ত পন্বিকল্পনাি মূল ন্বিষয়িস্তুসমূহ হজে ক) সুিাসন, খ) গণতন্ত্র, গ)
ন্বিজকিীকিণ এিাং ঘ) সক্ষমতা বৃন্বদ্ধি মাধ্যজম সকল ধিজনি দান্বিদ্রয ন্বনমূ েল কজি ২০৪১ সাজলি মজধ্য উচ্চ আজয়ি কদজি পন্বিণত
হওয়া।
এছাড়াও, ২০১৫ সাজল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষযমাত্রাি প্রন্বতটি কক্ষজত্র উজল্লখজ াগ্য অগ্রগন্বত অেেন কিায় িাাংলাজদি ২০৩০ সাজলি
কটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অেেন এিাং ২০২১ সাজলি মজধ্য একটি মধ্যম আজয়ি কদজি পন্বিণত হওয়াি লক্ষয ন্বনধ োিণ কজিজছ।
(২) খাতন্বভন্বিক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা
খাতন্বভন্বিক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা হজে ন্বনন্বদ েষ্ট ককান খাজতি েন্য দীঘ েজময়াদী পন্বিকল্পনা; উদাহিণস্বরূপ - কৃন্বষ, মৎস্য, ন্বিক্ষ্া,
েনস্বাস্থয, মর্াগাজর্াগ ইতযান্বদ। একটি সুন্বনন্বদ েষ্ট খাজতি পিন্বতগত ও মেকসই ন্বিকাজিি সুস্পষ্ট লজক্ষয এধিজনি খাতন্বভন্বিক
পন্বিকল্পনা প্রস্তুত কিা হয়। পন্বিকল্পনা কন্বমিন এিং সংন্বিষ্ট মন্ত্রণালয় উপজি িন্বণ েত োতীয় পন্বিকল্পনাসমূজহি সাজে সেন্বত
মিজখ খাতন্বভন্বিক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন, অনুজমাদন ও িাস্তিায়ন কিাি ব্যাপাজি দান্বয়ত্বপ্রাপ্ত।
উদাহিণস্বরূপ, সংন্বিষ্ট মন্ত্রণালয় ও ন্বিভাজগি সাজে আজলাচনাি মাধ্যজম দুজো খাজতি মকৌিলপত্র (স্থানীয় সিকাি ও পেী
উন্নয়ন খাত এিং ন্বিদুযৎ ও জ্বালান্বন খাত) প্রস্তুত কিা হজয়ন্বেজলা র্া ২০১৮ সাজল পন্বিকল্পনা কন্বমিন কর্তক
ে অনুজমান্বদত
হজয়জে। অিকাঠাজমা ও ক াগাজ াগ খাজতি েন্য ২০০৭ সাজলি িাাংলাজদি কিাড মািাি প্লান এিাং স্বাস্থয খাজতি েন্য ২০১০
সাজলি স্বাস্থয, েনসংখ্যা এিং পুন্বষ্ট খাজতি মকৌিলগত পন্বিকল্পনাও খাতন্বভন্বিক পন্বিকল্পনাি উদাহিণ। ২০১৩ সাজলি োতীয়
পশুপালন সম্প্রসািণ নীন্বতও পশুপালন খাজতি েন্য অনুরূপ একটি পন্বিকল্পনা কাঠাজমা প্রদান কজি। এছাড়াও, খাত উন্নয়ন
নীন্বত ও পন্বিকল্পনাি মজধ্য িজয়জছ োতীয় কৃন্বষ নীন্বত ২০১৮ এিাং োতীয় পান্বন ব্যিস্থাপনা পন্বিকল্পনা ২০০৪। এসি খাতন্বভন্বিক
পন্বিকল্পনা ন্বিন্বভন্ন পর্ োজয় প্রণয়ন কিা হয়। খাতন্বভন্বিক পন্বিকল্পনাি েন্য সিকাি কর্তক
ে োন্বিকৃত মকান একক ন্বিন্বধমালা িা
ন্বনজদ েন্বিকা মনই। এ ধিজনি খাতন্বভন্বিক পন্বিকল্পনাসমূহ োতীয় পন্বিকল্পনাি সাজেও সামঞ্জস্যপূণ ে হয়। তাই, উপজেলা
পন্বিষজদি পন্বিকল্পনাগুজলাও খাতন্বভন্বিক পন্বিকল্পনাগুজলাি সাজে সামঞ্জস্যপূণ ে হওয়া িাঞ্ছনীয়।

প্লযান্বনাং কন্বমিন ওজয়িসাইট http://www.plancomm.gov.bd/functions/
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২.২ উপজেলা প োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনাসমূহ
(৩) উপজেলা পর্ োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা
উপজেলা প োজয় পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ, স্থানীয় িান্বহদা, অগ্রান্বধকাি, সক্ষমতা ও সম্পজদি প্রাপ্যতা ন্বিজিিনা কজি উপজেলা
পন্বিষদজক পঞ্চিান্বষ েক ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন কিজত হয়। উপজেলা প োজয়ি উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় ইউন্বনয়ন পন্বিষদ
ও উপজেলা পন্বিষজদ হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি (অনুভূন্বমক সমিয়) িান্বহদা ও অগ্রান্বধকাজিি প্রন্বতফলন োকা িাঞ্ছনীয়। অন্বধকন্তু
এসি প্রন্বতষ্ঠাজনি সামন্বগ্রক ও একীভূত পন্বিকল্পনাি সমন্বষ্টই হওয়া উন্বিত উপজেলা প োজয়ি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি ন্বিষয়িস্তুি
অাংি। একই সাজে িলা ায় ক , উপজেলা প োজয়ি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা োতীয় ও খাতওয়ান্বি পন্বিকল্পনাসমূজহি লজক্ষযি সাজে
সামঞ্জস্যপূণ ে হজি এিাং স্থানীয় ন্বিন্বভন্ন উজদ্যাজগি মাধ্যজম োতীয় ও খাতওয়ান্বি লক্ষয অেেজন ভূন্বমকা িাখজি (উলম্ব সমিয়),
এটাই প্রতযান্বিত।


উপজেলা পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা

উপজেলা পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা উপজেলা পন্বিষজদি একটি মধ্যজময়াদী পন্বিকল্পনা। এটি সচিাচি উপজেলা পন্বিষজদি ন্বনি োচনী
সমজয়ি সাজে সম্পন্বকেত। এই পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়ন প্রন্বক্রয়াটি ব্যাপক প্রকৃন্বতি হওয়া িাঞ্ছনীয় এিাং এজত সকল
অংিীেজনি মর্মন, ইউন্বনয়ন পন্বিষদ, মপৌিসভা, হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ, NGO, মিসিকান্বি খাত এিং উপজেলাি
নাগন্বিকজদি চান্বহদা ও চযাজলঞ্জ প্রন্বতফন্বলত হজি এিাং এটি হজি অন্তর্ভেন্বক্তমূলক। এজত রূপকল্প (Vision), লক্ষ্য (Goal),
অভীষ্ট (Target), উন্নয়ন ফলাফল (Development Outcome) তো পন্বিমাপজর্াগ্য সূচকসহ প্রতযান্বিত পন্বিিতেন, এিং
িাস্তিায়জনি একটি সময়সূন্বি োকজি। এজত পন্বিিীক্ষ্ণ এিং মূল্যায়ন (M&E) প্রন্বক্রয়াও অন্তর্ভেক্ত কিা উন্বচত। পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনা এমনভাজি প্রণয়ন কিজত হজি মর্ন তা মেলা ও োতীয় পর্ োজয়ি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সাজে সামঞ্জস্যপূণ ে হয় এিং
মসগুজলাজত অিদান িাখজত পাজি।


উপজেলা িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা

িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা মূলত উপজেলা পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি িেিন্বভন্বিক ন্বিন্যাস। এমত ন্বিস্তান্বিত লক্ষ্য, উজেে,
পন্বিমাপজর্াগ্য সূচকসহ অভীষ্ট (Target) এিং প্রকল্প ব্যয়, অজেিে উৎস, িাস্তিায়ন পিন্বত, িাস্তিায়নকািী সংস্থাসহ প্রকজল্পি
তান্বলকা অন্তর্ভেক্ত োকজি। তাছাড়া পন্বিিীক্ষ্ণ পিন্বত ও অন্যান্য সংন্বিষ্ট তথ্যও এজত উজল্লখ োকজি।
২.৩ উপজেলা প োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি আইন্বন কাঠাজমা
সকল স্থানীয় সিকাি প্রন্বতষ্ঠাজনি (LGIs) েন্য উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন এিং িাস্তিায়ন একটি আইন্বন িাধ্যিাধকতা। গণপ্রোতন্ত্রী
িাংলাজদজিি সংন্বিধাজনি ৫৯ নং অনুজেজদ স্থানীয় সিকাি প্রন্বতষ্ঠানসমূজহি েনজসিা এিং অে েননন্বতক উন্নয়জনি সাজে সংন্বিষ্ট
পন্বিকল্পনা প্রস্তুত এিং িাস্তিায়জনি ন্বিষজয় উজেখ িজয়জে। এোড়াও, উপজেলা পন্বিষদ আইন, ১৯৯৮ এি ধািা ২৩ (দ্রষ্টব্যঃ ২য়
তফন্বসল এি- ১ নং ক্রন্বমক) অনুসাজি, পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাসহ উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন কিা উপজেলা পন্বিষজদি েন্য
িাধ্যতামূলক কাে। একইভাজি উক্ত আইজনি ৪২ নং ধািায় পন্বিকল্পনা প্রণয়ন প্রন্বক্রয়া এিং ন্বিষয়িস্তু উজেখ কিা হজয়জে।
ক. গণপ্রোতন্ত্রী িাাংলাজদজিি সাংন্বিধান
“৫৯। স্থানীয় িাসন
(১) আইনানু ায়ী ন্বনি োন্বিত ব্যন্বিজদি সমিজয় গঠিত প্রন্বতষ্ঠানসমূজহি উপি প্রোতজন্ত্রি প্রজতযক প্রিাসন্বনক একাাংজিি
স্থানীয় িাসজনি ভাি প্রদান কিা হইজি।
(২) এই সাংন্বিধান ও অন্য ককান আইন-সাজপজক্ষ সাংসদ আইজনি দ্বািা ক রূপ ন্বনন্বদ েষ্ট কন্বিজিন, এই অনুজেজদি (১)
দফায় উন্বল্লন্বখত প্রজতযক প্রন্বতষ্ঠান জোপযুি প্রিাসন্বনক একাাংজিি মজধ্য কসইরূপ দান্বয়ত্ব পালন কন্বিজিন এিাং অনুরূপ
আইজন ন্বনম্নন্বলন্বখত ন্বিষয় সাংক্রান্ত দান্বয়ত্ব অন্তর্ভেি হইজত পান্বিজি:
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(ক) প্রিাসন ও সিকান্বি কমেিািীজদি কা ে;
(খ) েনশাংখলা িক্ষা;
(গ) েনসাধািজণি কা ে ও অেনে নন্বতক উন্নয়ন সম্পন্বকেত পন্বিকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন।”
“৬০। স্থানীয় িাসন সাংক্রান্ত প্রন্বতষ্ঠাজনি ক্ষমতা সাংক্রান্ত
এই সাংন্বিধাজনি ৫৯ অনুজেজদি ন্বিধানািলীজক পূণ ে কা েকিতাদাজনি উজেজশ্য সাংসদ আইজনি দ্বািা উি অনুজেজদ
উন্বল্লন্বখত স্থানীয় িাসন সাংক্রান্ত প্রন্বতষ্ঠানসমূহজক স্থানীয় প্রজয়ােজন কি আজিাপ কন্বিিাি ক্ষমতাসহ িাজেট প্রস্তুতকিণ
ও ন্বনেস্ব তহন্বিল িক্ষণাজিক্ষজণি ক্ষমতা প্রদান কন্বিজিন।”
খ. উপজেলা পন্বিষদ আইন, ১৯৯৮
ধািা ২৩: পন্বিষজদি কা োিলী
১) ন্বদ্বতীয় তফন্বসজল উন্বল্লন্বখত কা োিলী পন্বিষজদি কা োিলী হজি এিাং পন্বিষদ তাি তহন্বিজলি সাংগন্বত অনু ায়ী এই
কা োিলী সম্পাদন কিজি।
ন্বদ্বতীয় তফন্বসল (উপজেলা পন্বিষজদি কা োিলী)-এি ১ নাং ক্রন্বমক ন্বনম্নরূপাঃ
(১) উপজেলা পন্বিষদ পাঁিিালা ও ন্বিন্বভন্ন কময়াদী পন্বিকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন কিজি।
ধািা ৪২: উন্নয়ন পন্বিকল্পনা
১) পন্বিষদ তাি এখন্বতয়াির্ভক্ত মর্ মকান ন্বিষজয় তাি তহন্বিজলি সংগন্বত অনুর্ায়ী পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাসহ ন্বিন্বভন্ন মময়াদী
উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রস্তুত ও িাস্তিায়ন কিজত পািজি এিং এইরূপ পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি মক্ষ্জত্র পন্বিষজদি এলাকার্ভক্ত
ইউন্বনয়ন পন্বিষদ িা উক্ত এলাকায় উন্নয়ন কমেকাজে সন্বক্রয়ভাজি েন্বড়ত মিসিকান্বি প্রন্বতষ্ঠানসমূহ িা মকান ব্যন্বক্ত
ন্বিজিজষি পিামিে ন্বিজিচনা কিজত পািজি।
২) উক্ত পন্বিকল্পনায় ন্বনম্নন্বলন্বখত ন্বিষজয়ি ন্বিধান োকজি, র্ো:ক) ন্বক পিন্বতজত পন্বিকল্পনাি অে ে মর্াগান হজি এিং তাি তদািক ও িাস্তিায়ন হজি;
খ) কাি দ্বািা পন্বিকল্পনা িাস্তিান্বয়ত হজি;
গ) পন্বিকল্পনা সম্পন্বকেত অন্যান্য প্রজয়ােনীয় ন্বিষয়ািলী।
৩) পন্বিষদ তাি প্রন্বতটি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি ন্বিষজয় সংন্বিষ্ট সংসদ সদজস্যি সুপান্বিি গ্রহণপূি েক তাি একটি অনুন্বলন্বপ
িাস্তিায়জনি পূজি ে সিকাজিি ন্বনকে মপ্রিণ কিজি এিং েনসাধািজণি অিগন্বতি েন্য পন্বিষজদি ন্বিজিচনায় র্োর্ে
পিন্বতজত প্রকাি কিজত িা মক্ষ্ত্র ন্বিজিজষ তাঁজদি মতামত িা পিামিে ন্বিজিচনাক্রজম উক্ত পন্বিকল্পনা সম্পজকে র্োর্ে
ব্যিস্থা গ্রহণ কিজত পািজি।
গ. উপজেলা পন্বিষদ (কমেসূন্বচ িাস্তিায়ন) ন্বিন্বধমালা, ২০১০
ন্বিন্বধ ৫: আজলাচনা ও ন্বসিান্ত গ্রহণ কিাি েন্য, আইজনি ন্বিধানািন্বলজক ক্ষুণ্ন না কজি, ন্বনম্নিন্বণ েত আন্বেকে , উন্নয়নমূলক,
অপাজিিনাল, সমিয় ও ন্বিন্বিধ ন্বিষয়সমূহ উপজেলা পন্বিষজদি সভায় উপস্থাপন কিজত হজি। র্ো:উন্নয়নমূলক:
৫(২) উপজেলা পন্বিষজদি-পঞ্চিান্বষ েক ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা এিং প্রস্তুতকৃত ও হালনাগাদকৃত পন্বিকল্পনা িই।
ঘ. উপজেলা পন্বিষদ িাজেট (প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন) ন্বিন্বধমালা, ২০১০
ন্বিন্বধ ১৩: িাজেজট উন্নয়ন প্রকজল্পি িিাে িা খাতসমূহ পঞ্চিান্বষ েক ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি ন্বনন্বিজখ কিজত হজি এিাং
পন্বিকল্পনায় অন্তর্ভেি নাই এমন নতুন প্রকজল্পি েন্য িাজেট িিাে িাখা াজি না।
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২.৪ উপজেলা প োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সাজে সম্পন্বকেত অন্যান্য পন্বিকল্পনা এিাং ন্বনজদ েিনাসমূহ
সপ্তম পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনায় (২০১৬-২০) উপজেলা পর্ োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা সংন্বিষ্ট প্রস্তান্বিত কার্ োিলী (অনুজেদ ৭.২.৬) উজেখ
িজয়জে। এ সকল কার্ োিলীি মজধ্য োতীয় পর্ োজয়ি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় পর্ োজয়ি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি মজধ্য সামঞ্জস্য ন্বনন্বিত
কিা, স্থানীয় পর্ োজয় পন্বিকল্পনা ও িাজেে প্রণয়জনি সক্ষ্মতা বৃন্বি কিা, িান্বষ েক ও পঞ্চিান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি প্রজয়ােনীয়তা,
পন্বিকল্পনা কন্বমিন কর্তক
ে স্থানীয় পর্ োজয়ি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি ন্বনজদ েন্বিকা প্রণয়ন এিং পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি
মক্ষ্জত্র স্থানীয় সিকাি প্রন্বতষ্ঠানসমূহজক কান্বিগন্বি সহজর্ান্বগতা প্রদান কিা ইতযান্বদ ন্বিষয় অন্তর্ভেক্ত িজয়জে।
স্থানীয় সিকাি ন্বিভাজগি ২ নজভম্বি ২০১৪ তান্বিজখি ৪৬.০৪৬.০০৬.০০.০০.০০১.২০১২-১০৫৭ নাং স্মািজক োন্বিকৃত উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা প্রণয়ন এিং িাস্তিায়ন সংক্রান্ত ন্বনজদ েন্বিকায় উপজেলা পর্ োজয় পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি সান্বি েক কাঠাজমা প্রদান
কিা হজয়জছ। সকল স্থানীয় সিকাজিি েন্য সাধািণভাজি প্রজর্ােয হজলও এজত গুরুত্বপূণ ে ন্বকছু ন্বিষয় িজয়জে। মর্মন- সহস্রাব্দ উন্নয়ন
লক্ষ্যমাত্রাি সাজে (িতেমাজন মেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা) সংজর্াগ, কেন্ডাি মূলধািায় অন্তর্ভেন্বি (Gender Mainstreaming), কেলা
এিাং োতীয় প োজয়ি পন্বিকল্পনাি সাজে সামঞ্জস্য ন্বনন্বিতকিণ এিাং উপজেলা প োজয় অন্তর্ভেন্বিমূলক এিাং অাংিগ্রহণমূলক
পন্বিকল্পনা প্রণয়ন।
২.৫ উপজেলা প োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িজক্রি প্রান্বতষ্ঠান্বনক কাঠাজমা
প্রেম অধ্যাজয়ি িণ েনা অনু ায়ী একটি আদিে উন্নয়ন পন্বিকল্পনা একিাি অনুিীলজনি ন্বিষয় নয় িিাং এটি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িজক্রি
ব্যিস্থাপনাি সাজে েন্বড়ত। তাই, এি েন্য িন্বক্তিালী একটি প্রান্বতষ্ঠান্বনক কাঠাজমা োকা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে। উন্নয়ন পন্বিকল্পনা চক্র
ব্যিস্থাপনাি েন্য সুপান্বিিকৃত প্রন্বতষ্ঠানসমূহ ন্বনম্নরূপঃ
(১) উপজেলা পন্বিষদ
উপজেলা পন্বিষদ আইন, ১৯৯৮ অনু ায়ী উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়জনি পূণ ে দান্বয়ত্ব উপজেলা পন্বিষদজক অপেণ
কিা হজয়জছ। কসই সাজে পঞ্চিান্বষ েক ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়জন বৃহিি অাংিীেনজদি ও উন্নয়ন
সহজ াগীজদি অাংিগ্রহণ ন্বনন্বিত হওয়াটাও গুরুত্বপূণ ে। কািণ এজত পন্বিকল্পনাসমূহ অন্বধকতি অাংিগ্রহণমূলক ও
অন্তর্ভেন্বক্তমূলক হয় । উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িক্রটিজক অন্তর্ভেন্বিমূলক এিাং অাংিগ্রহণমূলক কিাি লজক্ষয উপজেলা পন্বিষদ
অাংিীেন সভা আজয়ােজনি েন্য িােস্ব িাজেট কেজক প্রজয়ােন অনু ায়ী অে ে ন্বনন্বদ েষ্ট কজি িাখজত পাজি। ক জহতু উপজেলা
পন্বিষদ তাি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি ব্যাপাজি চূড়ান্ত ন্বসদ্ধান্ত গ্রহণকািী, কসজহতু পন্বিষদ োসমজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি গুরুত্বপূণ ে
ন্বসদ্ধান্ত গ্রহজণি েন্য প্রজয়ােন অনুসাজি ন্বিজিষ সভা আজয়ােন কিজি। উপজেলা পন্বিষজদি ন্বনি োিন সাধািণভাজি প্রন্বত পাঁি
িছি অন্তি মাি ে কেজক জুন মাজসি ন্বদজক কজয়ক ধাজপ অনুন্বষ্ঠত হয় ন্বিধায় পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি কমে-পন্বিকল্পনাি
সময়সূন্বি ন্বনধ োিজণি কক্ষজত্র ো ে ন্বিজিিনা প্রজয়াগ কিজত হজি।
(২) উপজেলা কন্বমটি
কা েকিভাজি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িক্র পন্বিিালনা কিাি েন্য উপজেলা কন্বমটিসমূহজক সন্বক্রয় কিা গুরুত্বপূণ ে। এ কন্বমটিগুজলা
উপজেলা পন্বিষজদি অতযািশ্যকীয় কন্বমটি এিাং এগুজলা পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি সময় সাংন্বেষ্ট খাজতি উন্নয়ন কমেকাণ্ড ও
প্রকল্পসমূজহি সমিজয়ি কক্ষজত্র এিাং ন্বনজেজদি মজধ্য গুরুত্বপূণ ে তথ্য আদান প্রদাজন তাৎপ েপূণ েভূন্বমকা িাখজত পাজি। ন্বিজিষত
অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটিি অন্যতম প্রধান দান্বয়ত্ব হজে উপজেলা পন্বিষদ
ও হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি ন্বনন্বিড় সহজ ান্বগতায় এই উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িজক্রি ( োাঃ উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন, িাস্তিায়ন,
ে ব্যিস্থাপনায় কনর্তত্ব কদয়া।
পন্বিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন, ন্বিজপাটিাং)

উপজেলা পন্বিষদ আইন, ১৯৯৮ এি ধািা ৪২(১)
অে ে, িাজেট, পন্বিকল্পনা এিাং স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটিি সদস্যজদি তান্বলকা ও কা েন্বিিিণী পন্বিন্বিষ্ট ১ এ কদয়া হজলা

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

(৩) পন্বিকল্পনা সাংক্রান্ত কান্বিগন্বি দল (Technical Group for Planning)
উপজেলা পন্বিষদ উন্নয়ন তহন্বিল ব্যিহাি ন্বনজদ েন্বিকা উপজেলা কন্বমটিি পািাপান্বি উপজেলা পন্বিষজদি সদস্য ও সদস্য নন
এমন ব্যন্বিজদি সমিজয় প্রকল্প প্রস্তািনাি অনুজমাদন পূি েিতী মূল্যায়জনি েন্য একটি কন্বমটি গঠজনি সুজ াগ কিজখজছ।
একইভাজি, এ উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাও একটি পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক কান্বিগন্বি দল (TGP) গঠজনি সুপান্বিি কজিজছ, া
অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি ও উপজেলা পন্বিষদজক ন্বনয়ন্বমতভাজি উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা ব্যিস্থাপনায় সহজ ান্বগতা কিজি। উপজেলা ন্বনি োহী অন্বফসাজিি কনর্তজত্ব এই কন্বমটিি সদস্য সাংখ্যা হজি ৫-৮
েন। এিমজধ্য ৩ কেজক ৬ েন সদস্য হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ কেজক এিাং ১ কেজক ২ েন সদস্য NGO িা কিসিকান্বি খাত
কেজক ন্বনি োিন কিা ক জত পাজি। TGP এি প্রধান কােগুজলা হজলাাঃ











উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি েন্য প্রজয়ােনীয় তথ্য উপাি সাংগ্রহ এিাং উপজেলা পন্বিষদ ও উপজেলা ন্বনি োহী কমেকতোি ন্বদকন্বনজদ েিনা অনু ায়ী গুরুত্বপূণ ে ফিম্যাট ও সািন্বণসমূহ প্রস্তুতকিণ;
উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি েন্য তথ্য উপাি সাংগ্রহাজে ে ইউন্বনয়ন পন্বিষদ, কপৌিসভা, হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ, উপজেলা কন্বমটি
ও িাাংলাজদি পন্বিসাংখ্যান বুযজিাি সাজে ঘন্বনষ্ঠভাজি কাে কিা;
অন্যান্য উৎস কেজক উপজেলাি কভৌজগান্বলক সীমানাি মজধ্য উন্নয়ন কমেকাজণ্ড ন্বিন্বনজয়াগকৃত সম্পজদি ন্বিত্রায়ন ও প্রকল্প
ন্বিিিণী সাংগ্রহ কিা;
হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি কমেকতোজদি দ্বািা প্রণীত ‘পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ’ প োজলািনা ও ন্বিজেষণ কিা এিাং উপজেলা
কন্বমটিসমূহ ও ইউন্বনয়ন পন্বিষদসমূজহি সাজে আজলািনাক্রজম অগ্রান্বধকাি ন্বনধ োিণ কিা;
অন্যান্য অাংিীেন ক মন NGO, CSO এিাং কিসিকান্বি খাজতি সাজে ন্বিন্বভন্ন ন্বিষজয় আজলািনা কিা;
উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে ন্বনধ োন্বিত লক্ষয ও অগ্রান্বধকািসমূজহি ন্বভন্বিজত সকল প্রকল্প প্রস্তািনা ািাই-িাছাই এি
প্রােন্বমক কােটি কিা;
একটি সমন্বিত উপজেলা পঞ্চিান্বষ েক ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি খসড়া প্রস্তুত কিা;
খসড়া পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি উপি উপজেলা পন্বিষদ, সাংন্বেষ্ট ইউন্বনয়ন পন্বিষদসমূহ ও TLDসস সাংন্বেষ্ট মহজলি
মতামত একত্রীকিণ এিাং এি চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়জন সহায়তা কিা এিাং চূড়ান্ত খসড়া অনুজমাদজনি েন্য উপজেলা
পন্বিষজদ কপি কিা;
প্রকজল্পি পন্বিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রন্বতজিদন প োজলািনা কিা এিাং িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি অগ্রগন্বত ও কমে-সম্পাদন
প্রন্বতজিদন দ্বতন্বি কজি পিামিে ও সুপান্বিজিি েন্য অে ে, িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক কন্বমটিি
মধ্যজম উপজেলা পন্বিষজদি ন্বনকট কপি কিা।

(৪) প্রকল্প িাছাই কন্বমটি
হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগ, ইউন্বনয়ন পন্বিষদ ও কপৌিসভা কর্তক
ে দান্বখলকৃত দীঘ ে প্রকল্প প্রস্তাি কেজক িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায়
ককান ককান প্রকল্প/ন্বিজম অোে য়ন কিা াজি তা উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে পঞ্চিান্বষ েক ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় ন্বনধ োন্বিত
অগ্রান্বধকাি খাত, লক্ষয ও উজেশ্য অনু ায়ী প্রকল্প িাছাই কন্বমটি ািাই িাছাইপূি েক চূড়ান্ত কজি উপজেলা পন্বিষজদি
অনুজমাদজনি েন্য তান্বলকার্ভি কজি কপি কিজি।
(৫) হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ (TLD)
উপজেলা পন্বিষদ আইন, ১৯৯৮ অনুসাজি হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি কমেকতোগণ উপজেলাি নাগন্বিকজদি তাজদি ন্বনে ন্বনে
ন্বিভাগীয় কসিা প্রদাজনি দান্বয়ত্ব পালজনি কক্ষজত্র উপজেলা পন্বিষজদি অাংি ন্বহজসজি কাে কজি োজকন। আঞ্চন্বলক ও মাঠ

১০ নজভম্বি ২০১৪ তান্বিজখ ইসুযকৃত উপজেলা পন্বিষদ উন্নয়ন তহন্বিল ব্যিহাি ন্বনজদ েন্বিকা

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

প োজয় অিস্থান কিায় হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি কমেকতোগণ স্ব-স্ব ন্বিভাগ সাংন্বেষ্ট আে ে-সামান্বেক ও েনসাংখ্যাতান্বেক তথ্য
ও উপাি, উন্নয়ন িান্বহদা ও িযাজলঞ্জ সাংগ্রহ এিাং অন্যান্য উৎজসি (জ মনাঃ োতীয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা, সাংসদ সদস্য, NGO,
কিসিকান্বি কক্ষত্র, ইউন্বনয়নগুজলাি ADP, ইতযান্বদ) মাধ্যজম িলমান ও পন্বিকন্বল্পত উন্নয়নমূলক উজদ্যাগ সম্পন্বকেত তথ্যসমূহ
সাংগ্রজহি েন্য দান্বয়ত্বপ্রাপ্ত োকজিন। অতএি একো িলা ায় ক , তািা স্ব-স্ব খাজতি পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ কিাি েন্য সজি োিম
অিস্থাজন িজয়জছন।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

অধ্যায় ন্বতন: উপজেলা পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়ন

৩.১ পটভূন্বম
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা এমন একটি সামন্বগ্রক ডকুজমন্ট (Comprehensive Document), াি মাধ্যজম উপজেলাি মধ্যজময়াদী
উন্নয়ন নীন্বত ও ককৌিল প্রকাি পায়। এজত উপজেলাি রূপকল্প (Vision), পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয এিাং পন্বিমাপজ াগ্য সূিকসহ
প্রতযান্বিত ফলাফল ন্বনধ োিণ কিা হয় এিাং একইসাজে উপজেলাি উন্নয়ন অগ্রান্বধকাি খাতসমূহ ন্বিন্বিত কিা হয়। এই অগ্রান্বধকাি
খাতসমূহ উপজেলাি েনগজণি মতামত এিাং আকাঙ্ক্ষাি প্রন্বতফলন ন্বনন্বিত কিাি মাধ্যজম ন্বিন্বিত কিা হয়। এখাজন উজল্লখ্য ক ,
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি ন্বিষয়িস্তু েনগণজক অিন্বহত কিা এিাং সমজয় সমজয় এি িাস্তিায়ন অগ্রগন্বত সম্পজকে তাজদিজক অিগত
িাখাি মাধ্যজম উপজেলা পন্বিষজদি দায়িদ্ধতা ও কাজেি স্বেতা ন্বনন্বিত কিা সম্ভি।
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি কময়াদ সাংন্বেষ্ট উপজেলা পন্বিষজদি ন্বনি োিজনি সাজে সামঞ্জস্যপূণ ে হওয়া েরুন্বি । কািণ, উপজেলা
পন্বিষজদি ন্বনি োন্বিত েনপ্রন্বতন্বনন্বধজদি েন্য পন্বিষজদ তাঁজদি কময়াদকাজল তাঁজদি ন্বনি োিনী এলাকাি েনগজণি প্রতযািা পূিজণি একটি
গুরুত্বপূণ ে মাধ্যম হজলা এই পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা।
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা উপজেলাি উন্নয়ন সাংক্রান্ত একটি কমৌন্বলক দন্বলল ন্বিধায় এটি একাধাজি সামন্বগ্রক, সমন্বিত ও সাংন্বেষ্ট সকজলি
কাজছ সহেজিাধ্য হওয়া িাঞ্ছনীয়। এি ন্বনধ োন্বিত কময়াদকাজল প্রজ ােয সকল কক্ষজত্র এটি উদ্ধৃন্বতজ াগ্য একটি ডকুজমন্ট হজত হজি।
তাছাড়া, প্রন্বতিছি প্রণীতব্য উপজেলা পন্বিষজদি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি ন্বভন্বি ন্বহজসজি এই পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা কাে
কিজি।
৩.২ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি প্রধান উপাদানসমূহ
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি প্রধান উপাদানসমূহ ন্বনম্নরূপ:
৩.২.১ পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ (Situation Analysis)
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ িলজত উপজেলায় িসিাসিত েনগজণি েীিন ও েীন্বিকাজক প্রভান্বিত কজি এমন অভযন্তিীণ ও িান্বহযক
ন্বিষয়গুজলাি ন্বিজেষণজক বুঝায়। এটা উপজেলাি উন্নয়ন িান্বহদা, িযাজলঞ্জ, সম্ভাব্য উন্নয়ন কা েক্রম (Development
Interventions) এিাং এি প্রভাি ন্বিন্বিত কিজত সহায়তা কজি। ন্বিন্বভন্ন উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি (ক মনাঃ োতীয়, আঞ্চন্বলক,
কেলা, কপৌিসভা, ইউন্বনয়ন) মজধ্য সমিয় বৃন্বদ্ধি এিাং অন্বধক সাংখ্যক অাংিীেনজদি কাছ কেজক আে-ে সামান্বেক ও অন্যান্য
প্রাসন্বিক তথ্য-উপাি সাংগ্রজহি মাধ্যজম উপজেলা প োজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি পূজি ে একটি আদিে এিাং িস্তুন্বনষ্ঠ
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ কিা সম্ভি।
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি সময় উপজেলায় কী কী উন্নয়নমূলক কা েক্রম িতেমাজন িলমান এিাং/অেিা উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় অন্তর্ভেি
িজয়জছ এিাং কসগুজলাি তহন্বিজলি উৎস কী- কস সকল তথ্য সাংগ্রহ কিা গুরুত্বপূণ ে। সাধািণত, উপজেলা প োজয় কমাট ব্যন্বয়ত
উন্নয়ন সম্পজদি মাত্র ৫-৭% উপজেলা পন্বিষদ ন্বনয়ন্ত্রণ কজি োজক। উন্নয়জনি বৃহৎ অাংজিি ব্যয় ন্বনি োহ হজয় োজক অন্যান্য
উৎস কেজক; ক মন- সিকাজিি ন্বিন্বভন্ন মন্ত্রণালয় িা ন্বিভাগ, সিকাজিি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাসমূহ, কপৌিসভা, ইউন্বনয়ন,
NGO/CSO এিাং কিসিকান্বি খাত। তাই, এই সকল উন্নয়নমূলক কমেকাজণ্ডি সঠিক ন্বিত্রায়জনি (Mapping) মাধ্যজম দ্বদ্বততা
(Duplication) পন্বিহাি এিাং সমিয় সাধন ও সাযুেয ন্বিধান (Creating Synergy) ছাড়াও উপজেলা পন্বিষদ তাি ন্বনেস্ব
সম্পদ অন্বধকতি দক্ষতাি সাজে ও কা েকিভাজি ব্যিহাি কিজত সক্ষম হজি।
উপজেলা ন্বনি োিন সাধািণত প্রন্বত পাঁি িছজি একিাি কজয়কটি ভাজগ মাি ে কেজক জুজনি মজধ্য অনুন্বষ্ঠত হয়। তাই, ন্বনি োন্বিত প্রন্বতন্বনন্বধজদি ন্বিজিষ কজি
উপজেলা কিয়ািম্যান এি িপে কনয়াি আজগ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়ন শুরু কিা যুন্বিযুি নয়। সুতিাাং ন্বনি োিজনি িছজিি জুন-জুলাই মাজস পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনা এিাং িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন শুরু হজি।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

সাংগৃহীত তথ্য-উপাজিি ব্যাপক প োজলািনা ও ন্বিজেষণ উপজেলাি গুরুত্বপূণ ে উন্নয়ন সম্ভািনা, সুজ াগ, সীমািদ্ধতা এিাং
িযাজলঞ্জসমূজহি একটি িস্তুন্বনষ্ঠ ন্বিত্র প্রদান কিজি। এটি স্থানীয় উন্নয়ন অগ্রান্বধকাি ন্বনধ োিজণও সাহায্য কিজি। সঠিক পন্বিন্বস্থন্বত
ন্বিজেষজণি মাধ্যজম উপজেলা তাি রূপকল্প, পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয এিাং পন্বিমাপজ াগ্য সূিকসহ প্রতযান্বিত ফলাফল
(Outcome) ন্বনধ োিজণি কােটি সহজে ও সঠিকভাজি কিজত সক্ষম হজি।
ক জহতু সিকাি কটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা এিাং পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি উপি ন্বিজিষভাজি গুরুত্ব আজিাপ কজিজছ কসজহতু
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি কক্ষজত্র এসকল ডকুজমন্ট-এ ন্বিন্বভন্ন লক্ষয অেেজনি েন্য ন্বনধ োন্বিত সূিকসমূহ ন্বিজিিনায় কনয়া গুরুত্বপূণ ে।
উজল্লখ্য, সিকাি ২০১৮ সাজল এসন্বডন্বে’ি প েজিক্ষণ এিাং মূল্যায়ন কাঠাজমা প্রস্তুত কজিজছ ।
কসই সাজে অতীজতি অন্বভজ্ঞতা কেজক (পূজি েকাি িান্বষ েক ও পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা কেজক) ন্বিক্ষা কনয়াটাও উপজেলাি েন্য
গুরুত্বপূণ ে। ন্বিজেষজণি এ প োজয় া কদখা দিকাি তা হজলা- ন্বক অন্বেেত হজয়জছ আি ন্বক অন্বেেত হয়ন্বন এিাং ককন? ককান্ উন্নয়ন
উজদ্যাগ কা েকি হজয়জছ এিাং ককানটি হয়ন্বন? ককান্ ককান্ ককৌিল আজিা িন্বিিালী কিা দিকাি িা ককানগুজলা স্থন্বগত কিা
প্রজয়ােন? উপজেলা অতীজতি উন্নয়ন কমেকাণ্ড কেজক লব্ধ ন্বিখন ভন্বিষ্যৎ পন্বিকল্পনায় ব্যিহাি কিজি। এই ন্বিষয়টি উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা ন্বনজদ েন্বিকাি প্রেম অধ্যাজয়ি ১.২ অনুজেজদ িন্বন েত PDCA িজক্রও কোি কদওয়া হজয়জছ।
৩.২.২ রূপকল্প (Vision)
প্রন্বতটি উপজেলা উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি একটি রূপকল্প োকা িাঞ্ছনীয়। রূপকল্প হজে কান্বঙ্ক্ষত ভন্বিষ্যজতি একটি ন্বিত্র া উপজেলা
পন্বিষদ দীঘ েজময়াজদ অেেন কিজত িায়। উপজেলাি রূপকল্প োতীয় পন্বিকল্পনা এিাং নীন্বতি উপি ন্বভন্বি কজি ন্বনধ োিণ কিা
আিশ্যক কািণ উপজেলাি পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাগুজলা োতীয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ও তাি লক্ষয অেেজন ভূন্বমকা িাখজি। রূপকল্প
উপজেলাি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ও উন্নয়ন ককৌিজলি ন্বভন্বি ন্বহজসজি কাে কিজি।
৩.২.৩ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয
ন্বনধ োন্বিত রূপকজল্পি আজলাজক এিাং পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি ন্বভন্বিজত উপজেলা পন্বিষদ পিিতী পাঁি িছজি পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনাি মাধ্যজম া অেেন কিজত িায় তাই হজি পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয। এ কক্ষজত্র উপজেলা পন্বিষজদি উন্বিত এমন
সি গুরুত্বপূণ ে খাতসমূহ ন্বিন্বিত কিা, া রূপকজল্পি আওতায় কান্বঙ্ক্ষত পন্বিিতেন আনয়জন অিদান িাখজি। উপজেলাি
অাংিীেনজদি মান্বলকানাজিাধ (Ownership) ন্বনন্বিতকিজণি লজক্ষয পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষযমাত্রা ন্বনধ োিণ প্রন্বক্রয়াটি
তদূি সম্ভি অন্তর্ভেন্বিমূলক এিাং অাংিগ্রহণমূলক হওয়া আিশ্যক।
৩.২.৪ পন্বিমাপজ াগ্য সূিকসহ প্রতযান্বিত ফলাফল
পঞ্চিান্বষ েক ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িাস্তিায়জনি মাধ্যজম ক সকল উন্নয়ন সান্বধত হজি কসগুজলাই হজি প্রতযান্বিত ফলাফল
(Outcomes)। সকল উন্নয়ন পন্বিকল্পনা অিশ্যই ফলাফল-ন্বভন্বিক (Result-Based) হজি। আি এই প্রতযান্বিত ফলাফলসমূহ
(Outcomes) অিশ্যই ন্বনধ োন্বিত সূিজকি ন্বিপিীজত পন্বিমাপজ াগ্য হজত হজি। িাাংলাজদি সিকাি ৮ম পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
ও কটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রায় োতীয় প োজয় আে-ে সামান্বেক উন্নয়ন লক্ষয ন্বস্থি কজিজছ। উপজেলাসমূহজক তাজদি স্থানীয়
িান্বহদা এিাং অগ্রান্বধকাজিি ন্বনন্বিজখ োতীয় প োজয় ন্বস্থিকৃত লক্ষয এিাং অভীষ্ট অেেজন প্রজিষ্টা অব্যাহত িাখজত হজি। উজল্লখ্য,
িাাংলাজদি সিকাজিি ৮ম পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা ২০১৯-এি কিষ ভাজগ এিাং ২০২০ সাজলি প্রেম ভাজগ প্রণীত হজত াজে।
কস কািজণ উপজেলাি ২০১৯-২০২৪ অে েিছজিি েন্য প্রণীতব্য পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি অভীষ্টসমূহ োতীয় অভীজষ্টি আজলাজক
পন্বিমােেন/ সাংজিাধন কজি কনয়াি প্রজয়ােন হজত পাজি।
কটকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা হল আন্তাঃসিকান্বি সাংস্থাগুজলাি কসজেম্বি, ২০১৫ কত োন্বতসাংজঘ গৃহীত উচ্চান্বভলাষী ন্বকছু অভীষ্ট। ২০৩০ সাজলি মজধ্য ১৬৯ টি
লক্ষয ন্বনজয় ১৭ টি অভীষ্ট অেেন কিজত হজি।
মন্বনটন্বিাং এন্ড ইভালুজয়িন কেমওয়াকে অফ সাজিইজনিল কডজভলপজমন্ট কগালস (এসন্বডন্বেস)- কপ্রন্বক্ষত িাাংলাজদি; কেনাজিল ইজকাজনান্বমক ন্বডন্বভিন,
প্লান্বনাং কন্বমিন, ন্বমন্বনন্বি অি প্লান্বনাং, মাি ে ২০১৮।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

৩.২.৫ উন্নয়ন ককৌিল এিাং অগ্রান্বধকাি ন্বনধ োিণ
উন্নয়ন ককৌিল হজলা একটি মধ্যজময়াদী নীন্বত-ন্বনজদ েন্বিকা া ককান্ ককান্ উন্নয়ন পন্থা (Development Approaches)
সিজিজয় কা েকি এিাং দক্ষভাজি উপজেলাি রূপকল্প (Vision), পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয (FYP Goals), এিাং কান্বঙ্ক্ষত
ফলাফলসমূহ (Desirable Outcomes) অেেজন সহায়ক হজি তা তুজল ধজি। এটি পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি কময়াদকাজল িান্বষ েক
উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় অোে য়জনি আওতায় ককান্ ককান্ প্রকল্প/ন্বিম/উজদ্যাগজক অগ্রান্বধকাি ন্বদজত হজি কস ন্বিষজয় ন্বদকন্বনজদ েি
কজি। উপজেলা পন্বিষদ তাজদি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ও ককৌিজলি সাজে োতীয়, আঞ্চন্বলক, কেলা, কপৌিসভা, ইউন্বনয়জনি উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাগুজলাি কা েকি সাংজ াগ স্থাপজনি ন্বিষয় ন্বিজিিনা কিজি। এজক্ষজত্র োতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি আওতায়
উপজেলাি উন্নয়জন ন্বক পন্বিমাণ অে ে ব্যয় হজি তা ন্বিজিিনায় ন্বনজত হজি।
৩.২.৬ পন্বিিীক্ষণ এিাং মূল্যায়ন (M&E) পন্বিকল্পনা
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি পন্বিিীক্ষণ িান্বষ েক ন্বভন্বিজত সম্পন্ন কিজত হজি। পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক কান্বিগন্বি দল (TGP) -এি
সহায়তায় অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি দ্বত্রমান্বসক
পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদন একীভূতকিজণি মাধ্যজম একটি িান্বষ েক পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদন দ্বতন্বি কিজি। এ ন্বিষজয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা
ন্বনজদ েন্বিকাি পন্বিন্বিজষ্ট প্রদি পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি িান্বষ েক পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদন সাংক্রান্ত ফিম্যাট ৭ দ্রষ্টব্য। কা েকি
পন্বিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন একটি ফলাফল-ন্বভন্বিক (Result-Based) প্রন্বক্রয়া। পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি িাৎসন্বিক পন্বিিীক্ষণ
প্রন্বতজিদজন পন্বিকল্পনাি শুরুজত ন্বস্থিকৃত প্রতযান্বিত ফলাফল (Output) এিাং সূিকসমূহ ন্বিন্বিত কিা হয়। অতাঃপি পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনা িাস্তিায়নকাজল উি ফলাফল ও সূিক কতটা অন্বেেত হজয়জছ তা পন্বিমাপ কিজত হজি। উপজেলা কর্তক
ে অনুজমান্বদত
পন্বিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রন্বতজিদনটি অনুজমাদজনি পি স্বেতা এিাং েিািন্বদন্বহতা ন্বনন্বিতকিজণি উজেজশ্য কেলা প োজয়ি
পািাপান্বি ইউন্বনয়ন ও কপৌিসভায়ও পাঠাজত হজি। পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা িাস্তিায়জনি মাঝামান্বঝ সমজয় (৩য় িছি) একটি
মধ্যজময়াদী মূল্যায়ন পন্বিিালনা কিজত হজি। প্রজয়ােজন মূল্যায়ন প্রন্বতজিদজনি সুপান্বিি অনু ায়ী পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
সাংজিাধন কিজত হজি। উি সময়কাজলি মজধ্য উপজেলাি েনগজণি েীিজন প্রাকৃন্বতক দুজ োগ ন্বকাংিা মহামািীি মত আকন্বস্মক
ন্বকছু ঘটজল (উদাহিণস্বরূপ, ককান্বভড ’১৯ মহামািী) পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা সাংজিাধন কজি কনয়া াজি। পাঁি িছি কিজষ উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা কেজক লব্ধ ন্বিখন (Lessons Learnt) ন্বিন্বিত কিাি প্রয়াজস একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন কিজত হজি, এই ন্বিখনসমূহ
পিিতী পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জন সহায়ক হজি।
৩.৩ উপজেলা পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা িজক্রি মূল ধাপসমূহ
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি েন্য উপজেলা পন্বিষদ ন্বনজম্নাি (ন্বিত্র ১ এ প্রদি) পদজক্ষপ গ্রহণ কিজি। এখাজন প্রন্বতটি ধাপ
ক ৌন্বিক ধািািান্বহকতায় সাোজনা হজয়জছ। উপজেলাি েন্য সাংন্বেষ্ট অাংিীেন এিাং অাংিীদািজদি মজধ্য সজি োচ্চ উলম্ব (Vertical)
এিাং অনুভূন্বমক (Horizontal) সমিয় এিাং সহজ ান্বগতা ন্বনন্বিত কিাি পািাপান্বি প্রন্বতটি ধাপ পদ্ধন্বতগতভাজি সম্পন্ন কিাটাও
গুরুত্বপূণ ে।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

(১) অে ে, িাজেট, পন্বিকল্পনা
এিাং স্থানীয় সম্পদ আহিণ
ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি এিাং
পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক কান্বিগন্বি
দল কর্তেক পঞ্চিান্বষ েক/ িান্বষ েক
উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি
কমেপন্বিকল্পনাি খসড়া প্রস্তুত

(২) উপজেলা পন্বিষজদি
সভায় পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি
খসড়া কমেপন্বিকল্পনা
পর্ োজলাচনা ও ন্বসিান্ত গ্রহণ

(৩) হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ
কর্তেক সংন্বিষ্ট অাংিীেনজদি
সাজে মতন্বিন্বনমজয়ি মাধ্যজম
খাতন্বভন্বিক উন্নয়ন চান্বহদা
ন্বনরূপণ

(৪) উপজেলাি পন্বিন্বস্থন্বত
ন্বিজিষণ এিং সম্পজদি
ন্বচত্রায়ন

(৫) সম্ভাব্য িাজেট ন্বনরূপণ
ও অগ্রান্বধকাি ন্বনধ োিণ

(৬) রূপকল্প ন্বনধ োিণ

(৭) ফলাফল (outcome)
ন্বনধ োিণ ও খসড়া
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
প্রণয়ন

(৮) উপজেলা পন্বিষদ কর্তেক
সংন্বিষ্ট অাংিীেনজদি সাজে
খসড়া পন্বিকল্পনা কিয়াি

(৯) উপজেলা পন্বিষজদি
সভায় পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
অনুজমাদন

(১০) পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
প্রকাি ও ন্বিতিণ

(১১) পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনা িাস্তিায়ন

(১২) পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
পন্বিিীক্ষ্ণ এিং মূল্যায়ন

ন্বিত্র ১- উপজেলা পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা িজক্রি মূল ধাপসমূহ
৩.৩.১ অে ে, িাজেট, পন্বিকল্পনা এিাং স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি এিাং পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক কান্বিগন্বি দল
(TGP) কর্তক
ে একটি িান্বষ েক/পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি কমে পন্বিকল্পনা প্রস্তুতকিণ
সাংন্বেষ্ট উপজেলা কন্বমটি (অে ে, িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক কন্বমটি) এিাং পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক কান্বিগন্বি
দল (TGP) আজলািনাপূি েক িান্বষ েক/পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি েন্য একটি খসড়া কমে পন্বিকল্পনা প্রস্তুত কিজি। এখাজন
লক্ষণীয় ক , প্রন্বত পাঁি িছি পি পি উপজেলাজক পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি পািাপান্বি প্রন্বতিছি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন
কিজত হজি। তাই, উভয় পন্বিকল্পনাি েন্যই কমে পন্বিকল্পনা োকা আিশ্যক। এই কমে পন্বিকল্পনা োসমজয় উপজেলা পন্বিষদ
কর্তক
ে অনুজমান্বদত হজত হজি।
ন্বনজম্নাি সািন্বণ-১ এ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি েন্য একটি প্রস্তান্বিত কমে পন্বিকল্পনাি ফিম্যাট তুজল ধিা হজলা। কমে পন্বিকল্পনাটি
উপজেলা পন্বিষজদি সময়পন্বঞ্জি সাজে সামঞ্জস্যপূণ ে হওয়া প্রজয়ােন।
সািন্বণ ১: পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি কমে পন্বিকল্পনা
দান্বয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যন্বি/প্রন্বতষ্ঠান
সময়সীমা

পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি
সাজে সাংন্বেষ্ট কা োিলীি তান্বলকা
অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয়
পঞ্চিান্বষ েক/িান্বষ েক উন্নয়ন
সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা
পন্বিকল্পনাি কমে পন্বিকল্পনা
কন্বমটিি সাজে পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক
প্রস্তুতকিণ

আগি

কান্বিগন্বি দল (TGP)

উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে কমে
পন্বিকল্পনা এিাং পন্বিকন্বল্পত
কা েক্রজমি উপি ন্বসদ্ধান্ত গ্রহণ
অাংিীেনজদি সাজে পিামিেকিণ

উপজেলা পন্বিষদ

আগি

উপজেলা কন্বমটিসমূহ/ হস্তান্তন্বিত
আগি
ন্বিভাগসমূহ (কপৌিসভা,
ইউন্বনয়নসমূহ ও অন্যান্যজদি সাজে)

মন্তব্য
ন্বনি োিজনি পজি উপজেলা পন্বিষদ
গঠিত হওয়াি এক মাজসি মজধ্য
(অেিা উপজেলা কন্বমটি গঠজনি
সাজে সাজে)
ন্বনি োিজনি পি উপজেলা পন্বিষজদি
১ম দ্বিঠক / ন্বিজিষ দ্বিঠজক
উপজেলা কন্বমটিসমূহ/ হস্তান্তন্বিত
ন্বিভাগসমূজহি মাধ্যজম আজলািনা
এিাং উন্নয়ন িান্বহদা ন্বনরুপণ

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি
দান্বয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যন্বি/প্রন্বতষ্ঠান
সাজে সাংন্বেষ্ট কা োিলীি তান্বলকা
অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয়
উপজেলাি পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ

সময়সীমা

মন্তব্য

কসজেম্বি

আে ে-সামান্বেক তথ্য-উপাি সাংগ্রহ

সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক কন্বমটি
/হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ/TGP

ন্বিজেষণ ও অগ্রান্বধকাি ন্বনণ েয়

অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয়
সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক
কন্বমটি/TGP

কসজেম্বি

সাংকলন এিাং সুপান্বিি

উন্নয়ন উজদ্যাগ ও সম্পজদি
ন্বিত্রায়ন

হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি সাজে TGP
(ইউন্বনয়নসমূহ, কপৌিসভা,
NGO/CSO এিাং সাংন্বেষ্ট
অাংিীেজনি সাজে)
উপজেলা কন্বমটিসমূহ এিাং TGP

কসজেম্বি

হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ সাংন্বেষ্ট
মন্ত্রণালজয়ি/ অন্বধদপ্তজিি সাজে
ক াগাজ াগ কিজি। TGP অন্যান্য উৎস
কেজক তথ্য সাংগ্রহ কিজি।

কসজেম্বি

আজলািনা, ন্বিজেষণ এিাং ন্বসদ্ধান্ত
গ্রহণ
আজলািনা, ন্বিজেষণ, ন্বসদ্ধান্ত গ্রহণ,
এিাং খসড়া প্রস্তুতকিণ

রূপকল্প ন্বনধ োিণ
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয ও
ফলাফল (Outcomes) ন্বনধ োিণ
এিাং পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি
খসড়া প্রস্তুতকিণ
অাংিীেনজদি সাজে খসড়া
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা কিয়াি কিা

এি সহায়তায় উপজেলা পন্বিষদ
TGP এি সহায়তায় অে,ে িাজেট, কসজেম্বি
পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ
ন্বিষয়ক কন্বমটি
অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয়
সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক কন্বমটি ও
TGP এি সহায়তায় উপজেলা
পন্বিষদ
উপজেলা পন্বিষদ

কসজেম্বি

অন্তর্ভেন্বি ও অাংিগ্রহণমূলক পিামিে
গ্রহণ ন্বনন্বিতকিণ

উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি অনুজমাদন
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি প্রকািনা অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয়
এিাং প্রিািণা
সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক কন্বমটি ও
TGP এি সহায়তায় উপজেলা
পন্বিষদ

অজটািি

ন্বসদ্ধান্ত গ্রহণ

অজটািি

স্থানীয় সিকাি ন্বিভাগ ও
উপপন্বিিালক, স্থানীয় সিকাি এি
ন্বনকট কপ্রিণ এিাং উপজেলাি
েনসাধািজণি কাজছ কিয়াজিি
প্রজয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ

পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি িাস্তিায়ন হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ ও অন্যান্য
িাস্তিায়নকািী সাংস্থা / কন্বমটি
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি পন্বিিীক্ষণ অে ে, িাজেট পন্বিকল্পনা ও স্থানীয়
ও মূল্যায়ন
সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক কন্বমটি ও
পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক কান্বিগন্বি দল
(TGP)

িলমান
িলমান

িান্বষ েক পন্বিিীক্ষণ এিাং প্রজয়ােজন
সাংজিাধন

৩.৩.২ উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে ন্বিস্তান্বিত িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা/ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি কমে পন্বিকল্পনা
প োজলািনা এিাং অনুজমাদন
অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি ও TGP কর্তক
ে প্রণীত পঞ্চিান্বষ েক এিাং িান্বষ েক
উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি কমেপন্বিকল্পনাি ন্বিষজয় উপজেলা পন্বিষদ ন্বসদ্ধান্ত গ্রহণ কিজি। উপজেলা পন্বিষদ আজলািনাি
মাধ্যজম উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন প্রন্বক্রয়াি গুরুত্বপূণ ে ধাপ ও সময়সূন্বি চূড়ান্ত কিজি এিাং পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জন সাংন্বেষ্ট
সকলজক সুন্বনন্বদ েষ্ট দান্বয়ত্ব অপেণ কিজি। উন্নয়ন পন্বিকল্পনা সাংক্রান্ত ন্বিন্বভন্ন গুরুত্বপূণ ে ন্বসদ্ধান্ত কনয়াি েন্য উপজেলা পন্বিষজদি
ন্বিজিষ সভা আজয়ােজনি প্রজয়ােন হজত পাজি।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

৩.৩.৩ হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগ কর্তক
ে অাংিীেনজদি সাজে পিামিেকিণ
এই প্রন্বক্রয়ায় উপজেলা পন্বিষদ সাংন্বেষ্ট ইউন্বনয়ন পন্বিষদ, কপৌিসভা, NGO, কপিােীিী সাংগঠন ও সাধািণ নাগন্বিকবৃজেি
ন্বনকট কেজক মতামত ও পিামিে আহ্বান কিজত পাজি। সাংন্বেষ্ট সকজলি মতামত কিকডে কজি উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে তা
সাংিক্ষণ কিজি । হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ ইউন্বনয়ন ও কপৌিসভা প োজয় িান্বহদা ন্বনরূপজণি দান্বয়ত্ব পালন কিজি। এ কক্ষজত্র তািা
উপজেলায় অাংিগ্রহণমূলক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি স্বাজে ে টাউন কলজভল ককাঅন্বড েজনিন কন্বমটি (TLCC) এিাং ইউন্বনয়ন
উন্নয়ন সমিয় কন্বমটি (UDCC) এি সাজে পিামিে দ্বিঠক আজয়ােজনি েন্যও দান্বয়ত্বপ্রাপ্ত। ইউন্বনয়ন ও কপৌিসভা প োজয়
খাতওয়ান্বি িান্বহদা ন্বনরূপজণি েন্য ন্বিন্বভন্ন েনজগাষ্ঠী, NGO, CBO, CSO ও ব্যন্বি-খাজতি সাজেও মতন্বিন্বনময় সভা
আজয়ােন কিজত পাজি।
৩.৩.৪ উপজেলাি পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ ও সম্পজদি ন্বিত্রায়ন
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ হজে ‘ন্বিিােমান িাস্তি অিস্থাি একটি ন্বিত্রায়ন’। এটি পন্বিকল্পনা প্রন্বক্রয়াি সিজিজয় গুরুত্বপূণ ে ধাপ া
িতেমান সমস্যা ও ন্বিষয়গুজলাি পািাপান্বি ভন্বিষ্যজতি প্রজয়ােন ও িান্বহদাসমূহ ন্বনরূপণ কজি এিাং পদ্ধন্বতগতভাজি কসই
সমস্যাগুজলা সমাধাজনি এিাং কান্বঙ্ক্ষত ফলাফল অেেজনি সিজিজয় কা েকি উপায়গুজলা ন্বিন্বিত কজি। পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি
মজধ্য তথ্য সাংগ্রহ, ন্বিজেষণ ও সন্বন্নজিিন কিাি মত কমেকাণ্ডসমূহ অন্তর্ভেি িজয়জছ, া লভয সম্পদ ব্যিহাি কজি ককৌিলগত
উজেশ্য অেেজন সহায়তা কিজি। পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি েন্য প্রজয়ােনীয় তথ্য-উপািসমূহ হজলা: ক) েনসাংখ্যাতান্বেক তথ্য;
খ) আে ে-সামান্বেক তথ্য; গ) এসন্বডন্বে সূিকসমূহ; ঘ) উন্নয়ন িান্বহদা ন্বনরূপণ; ঙ) পন্বিজিিগত প্রভাি; ি) ঝন্বুঁ ক ন্বিন্বিতকিণ
(গাইডলাইজনি কিজষি ন্বদজক ফিম্যাট ১: কমৌন্বলক েনসাংখ্যাতান্বেক, অিকাঠাজমাগত এিাং আে-ে সামান্বেক তথ্য-উপাি এিাং
ফিম্যাট ২: পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি ফিম্যাট সাংযুি কিা হজয়জছ)। পঞ্চিান্বষ েক ও িান্বষ েক- উভয় পন্বিকল্পনাি েন্যই উপজেলা
পন্বিষদ এিাং অে ে, িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক কন্বমটিি পজক্ষ TGP ফিম্যাট ১ এিাং ২ এি তথ্য
সাংগ্রহ কিজি। এ কক্ষজত্র হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি দান্বয়ত্ব হজে উপজেলাস্থ ইউন্বনয়ন পন্বিষদ (ক মন UDCC), কপৌিসভা
(ক মন TLCC), NGO সমূহ এিাং উন্নয়ন সহজ াগীজদি কেজক খাতন্বভন্বিক তথ্য-উপাি এিাং উন্নয়ন িান্বহদা সাংগ্রহ কিা।
কমৌন্বলক েনসাংখ্যাতান্বেক এিাং আে ে-সামান্বেক তথ্য হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ এিাং িাাংলাজদি পন্বিসাংখ্যান বুযজিা কেজক সাংগ্রহ
কিা ক জত পাজি। এখাজন উজল্লখ্য ক িাাংলাজদি পন্বিসাংখ্যান বুযজিাি ওজয়িসাইজটও অজনক সময় এসি তথ্য পাওয়া সম্ভি।
হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি সহজর্ান্বগতায় TGP উপজেলা পর্ োজয় চলমান ও পন্বিকন্বল্পত উন্নয়ন উজযাগসমূজহি তজথ্যি ন্বভন্বিজত
সম্পজদি ন্বচত্রায়ন সম্পন্ন কিজি। এ মক্ষ্জত্র োতীয় উন্নয়ন পন্বিকল্পনা (জর্মন খাতওয়ান্বি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা), সংসদ সদস্য,
স্থানীয় সিকাি প্রন্বতষ্ঠানসমূহ (জর্মন ইউন্বনয়ন ও মপৌিসভা), NGO সমূহ, মিসিকান্বি খাত এিং অন্যান্য উৎজসি সকল
উন্নয়ন কার্ েক্রম অন্তর্ভেক্ত হজি। োতীয় খাতওয়ান্বি উন্নয়ন পন্বিকল্পনা এিং ইউন্বনয়ন ও মপৌিসভা উন্নয়ন পন্বিকল্পনা সংক্রান্ত
তথ্য সংগ্রজহি মক্ষ্জত্র হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি কমেকতোগণ গুরুত্বপূণ ে ভূন্বমকা পালন কিজিন। এ মক্ষ্জত্র তািা সংন্বিষ্ট
মন্ত্রণালয়/ন্বিভাগ/অন্বধদপ্তি/দপ্তিসমূজহি পািাপান্বি ইউন্বনয়ন ও মপৌিসভাি সাজে ন্বনয়ন্বমত র্ন্বনষ্ট মর্াগাজর্াগ ও মনেওয়াকে
িোয় িাখজিন। পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষণ প্রন্বক্রয়ায় এটি একটি গুিত্বপূণ ে ন্বিষয়। এ মক্ষ্জত্র উপজেলায় ন্বভন্ন-ন্বভন্ন উৎস মেজক লভয
উন্নয়ন তহন্বিজলি তজথ্যি েন্য ফিম্যাে ৩ ব্যিহাি কিা মর্জত পাজি। প্রন্বত িেি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রস্তুতকাজল সম্পজদি
ন্বচত্রায়ন হালনাগাদ কিা প্রজয়ােন।
৩.৩.৫ িাজেট প্রাক্কলন এিাং অগ্রান্বধকাি ন্বনণ েয়
সাধািণত উপজেলাি উন্নয়ন কা েক্রম প্রণয়জন/পন্বিিালনায় পিিতী কজয়ক িছজিি প্রাপ্য সম্পজদি পন্বিমাণ ন্বনণ েয় কিা কঠিন।
এই ন্বিজিিনায় পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি কক্ষজত্র িলমান িছজিি প্রাক্কন্বলত িাজেটজক (ছক-২) ৫ গুণ কজি সম্ভাব্য িাজেজটি
একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত কিা ক জত পাজি (ফিম্যাট ৪)। একইভাজি উপজেলায় িলমান খাতওয়ান্বি উন্নয়ন উজদ্যাজগি ৫ গুণ কজি

উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন ন্বনজদ েন্বিকাি অনুজেদ ১২, স্মািক নাং ১০৫৭, নজভম্বি ২, ২০১৪

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

সম্পদ ন্বিিিণী সম্পন্ন কিা ক জত পাজি। সম্পদ ন্বিত্রায়জনি ন্বিিিণী অনুিীলন আিও কা েকি এিাং অে েিহ হজি খন উপজেলা
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রস্তুত কিা হজি।
হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি দ্বািা সম্পান্বদত ন্বিন্বভন্ন খাজতি পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি ফলাফল প োজলািনাি মাধ্যজম উপজেলা পন্বিষদ
পিিতী পাঁি িছজিি েন্য উন্নয়ন অগ্রান্বধকাি খাত ন্বনধ োিণ কিজি। উপজেলা পন্বিষদজক পিিতী পাঁি িছজিি আন্বেকে সাংস্থাজনি
পন্বিমাণ ন্বনরূপণ কিজত হজি। এই দুটি ন্বিষজয়ি উপি ন্বভন্বি কজি উপজেলা পন্বিষদ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি পন্বিন্বধ এিাং উন্নয়ন
অগ্রান্বধকাজিি কক্ষত্র ন্বিন্বিত কিজত পাজি।
ন্বিদ্যমান আন্বে েক ও কান্বিগন্বি সক্ষমতায় উপজেলাি সাজধ্যি িাইজি ক সকল কক্ষত্র অগ্রান্বধকািপ্রাপ্ত, কসগুজলাি কক্ষজত্র উপজেলা
পন্বিষদ হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি কেলা এিাং োতীয় প োজয়ি উর্ধ্েতন কর্তপে ক্ষজক অনুজিাধ কিজত পাজি।
৩.৩.৬ রূপকল্প ন্বনধ োিণ
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি উপি ন্বভন্বি কজি উপজেলা পন্বিষদ তাি রূপকল্প, উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা এিাং উন্নয়জনি প্রতযান্বিত ফলাফল
এমনভাজি ন্বনধ োিণ কিজি াজত কজি পিিতী পাঁি িছজি সমস্যাসমূজহি (উন্নয়ন প্রন্বতিন্ধকতাসমূহ) প্রন্বতকাি সম্ভিপি হয়।
েনসাধািজণি মতামজতি ন্বভন্বিজত প্রণীত উপজেলাি রূপকল্প িা উপজেলাি কান্বঙ্ক্ষত ভন্বিষ্যৎ ন্বিজত্র োকজি উপজেলা তাি
উন্নয়ন কমেকাজণ্ডি কক্ষজত্র ন্বক ন্বক কিজত িায় এিাং একটি ন্বনন্বদ েষ্ট সমজয় উপজেলা ককাোয় ক জত িায় তাি একটি িাস্তিন্বভন্বিক
প্রন্বতেন্বি।
আজগও িলা হজয়জছ ক , রূপকজল্প দীঘ ে কময়াজদি একটি কান্বঙ্ক্ষত ন্বিত্র োকা যুন্বিযুি এিাং রূপকল্প প্রণয়ন প্রন্বক্রয়া অন্তর্ভেন্বক্তমূলক
ও অাংিগ্রহণমূলক হওয়া িাঞ্ছনীয়। কািণ, এি মাধ্যজম েনসাধািজণি েীিন ও েীন্বিকাি প্রতযান্বিত ভন্বিষ্যৎ ন্বনধ োন্বিত হজয়
োজক।
৩.৩.৭ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয ও পন্বিমাপজ াগ্য সূিকসহ ফলাফল ন্বনধ োিণ এিাং খসড়া পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়ন
পঞ্চিান্বষ েক উন্নয়ন লক্ষ্যগুজলা রূপকজল্পি সাজে সিাসন্বি সামঞ্জস্যপূণ ে হজত হজি। উপজেলা পন্বিষদ পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষজণি মাধ্যজম
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষ্য ন্বনধ োিণ কিজি। পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষ্য ন্বনধ োিজণি মক্ষ্জত্র পিিতী পাঁি িেজিি উন্নয়ন
পন্বিকল্পনায় উপজেলা পন্বিষজদি ন্বিজিচনায় সিজচজয় গুরুত্বপূণ ে ন্বকছু খাতজক (সকল খাজত নয়) অগ্রান্বধকাি প্রদান কিজি।
অগ্রান্বধকাি খাজতি ন্বচন্বিত উন্নয়ন প্রন্বতিন্ধকতা এিং সমস্যা দূিীকিজণি েন্য পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনায় লক্ষ্য (Goal) এিং
ফলাফল (Outcome) ন্বনধ োিণ কিা হয়। উক্ত ফলাফল সাধািণতঃ ন্বিবৃন্বত আকাজি প্রকাি কিা হয়, মর্মনঃ উপজেলাসমূহ
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি মাধ্যজম পিিতী পাঁচ িেজি ন্বক পন্বিিতেন িা ফলাফল (Result) লাভ কিজত চায়। উপজেলা পন্বিষদ
পন্বিিতেন ও ফলাফল (Outcome) পন্বিমাপ কিাি েন্য ো ে সূচক ন্বনন্বদ েষ্ট কিজি। ফিম্যাে- ৫’এ (উন্নয়ন পন্বিকল্পনা
ন্বনজদ েন্বিকাি পন্বিন্বিজষ্ট দ্রষ্টব্য) পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি খাতসমূজহি লক্ষ্য ও ফলাফল ন্বনধ োিজণি েন্য একটি আদিে ফিম্যাে
সংযুক্ত কিা হজলা।
খসড়া পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি সময় এো মজন িাখা গুরুত্বপূণ ে মর্, উপজেলাি মধ্যজময়াদী উন্নয়ন নীন্বতমালা ও মকৌিল
সম্বন্বলত সামন্বগ্রক ডকুজমন্ট হজে পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা। পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনায় রূপকল্প, লক্ষ্য, পন্বিমাপজর্াগ্য সূচকসহ
প্রতযান্বিত ফলাফল ন্বনধ োিজণি মাধ্যজম উন্নয়ন অগ্রান্বধকাজিি ন্বদক ন্বনজদ েিনা োজক। এজত পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা চক্র
পন্বিচালনাি েন্য উপজেলা পন্বিষজদি প্রান্বতষ্ঠান্বনক কাঠাজমা, দান্বয়ত্ব ও কতেজব্যি উজেখ োকজি। ন্বনধ োন্বিত পাঁচ িেি
সময়কাজল উপজেলা উন্নয়ন কমেকাে পন্বিচালনাি সিজচজয় গুরুত্বপূণ ে দন্বলল ন্বহজসজি এটিজক েীিন্ত দন্বলল (Living
Document) হজত হজি র্া উক্ত পন্বিকল্পনাি কময়াদকাজল িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি মক্ষ্জত্র সি েদাই উদ্ধৃন্বতজ াগ্য
হয় িা র্াি সাহায্য মনয়া র্ায়।
অে ে, িাজেে, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি TGP এি সহায়তায় খসড়া পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
প্রণয়ন কিজি এিং তা অনুজমাদজনি েন্য উপজেলা পন্বিষজদ মপি কিজি। খসড়া প্রণয়নকাজল ন্বনম্নন্বলন্বখত ন্বিষয়সমূহ/ সূন্বচপত্র
অনুসিণ কিা ক জত পাজি।
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েনসংখ্যাতান্বিক ও আে ে-সামান্বেক মমৌন্বলক তথ্য ও উপাি (Basic Demographic and Socio-Economic
Data and Information) (ফিম্যাে ১ দ্রষ্টব্য)
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষণ (Situation Analysis) (ফিম্যাে ২ দ্রষ্টব্য)
িাজেজেি সাি-সংজক্ষ্প (Budget Summary) (ফিম্যাে ৪ দ্রষ্টব্য)
ন্বিন্বভন্ন উৎস কেজক উপজেলা এলাকায় উন্নয়ন কমেসূন্বি (সম্পজদি ন্বচত্রায়ন) (Resource Mapping) (ফিম্যাে ৩
দ্রষ্টব্য)
রূপকল্প ন্বিিিণী (Vision Statement)
খাতওয়ান্বি লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল (Sector Goals and Outcomes) (ফিম্যাে ৫ দ্রষ্টব্য)
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি প্ল্যান্বনং ফিম্যাে (FYP Planning Format) (ফিম্যাে ৬ দ্রষ্টব্য)
পন্বিিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়ন পন্বিকল্পনা (M & E Plan)
অে ে, িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি ও TGP এি সদস্যজদি তান্বলকা

খসড়া পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি প্রন্বতটি ধাজপ ন্বসিাজন্ত মপৌৌঁোি যুন্বক্তযুক্ত ব্যাখ্যা উজল্লখ োকা খুিই গুরুত্বপূণ ে (উপজিাক্ত প্রদন্বিতে
সূন্বচপজত্রি ৪-১০ পর্ েন্ত ক্রন্বমজকি প্রন্বতটিি কক্ষজত্র)। ন্বিজিষ কজি ন্বনজম্নাক্ত প্রশ্নসমূজহি উিি কপজত এটি সহায়ক হজত পাজি:


ন্বসদ্ধাজন্ত মপৌৌঁোজনাি েন্য ন্বক ন্বক ন্বিজিষণ কিা হজয়ন্বেল? (উদাঃ ক ৌন্বিকতা)




ককান ন্বসদ্ধান্ত (সমূহ) কনয়া হজয়ন্বছল? (উদাাঃ চূড়ান্ত ন্বসদ্ধান্ত)
কীভাজি ন্বসদ্ধান্তগুজলা কনয়া হজয়জছ? (উদাাঃ বৃহিি অংিীেনজদি সাজে পিামিে)

এই প্রন্বক্রয়ায় সকল অংিীেন ও অাংিীদািজদি কাজছ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা হজি একটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক ও সহেজিাধ্য
ডকুজমন্ট। এটি এমন হজি ক , পাঠজকিা ক ন এটা পজড় উপজেলা উন্নয়ন নীন্বত ও ককৌিল সম্পজকে খুি সহজেই বুঝজত ও
োনজত পাজিন।
৩.৩.৮ সাংন্বেষ্ট অাংিীেনজদি সাজে খসড়া পন্বিকল্পনা কিয়াি কিা
খসড়া পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাটি প্রণয়ন এিাং তা উপজেলা পন্বিষজদি সভায় প োজলািনাি পি উপজেলা পন্বিষদ উি খসড়া
পন্বিকল্পনা সাংসদ সদস্য, কেলা প্রিাসক, উপপন্বিিালক, স্থানীয় সিকাি এিাং সকল ইউন্বনয়ন পন্বিষদ ও কপৌিসভাসমূজহ কপ্রিণ
কিজি। উপজেলা পন্বিষদ ন্বিন্বভন্ন কপিােীিী সাংগঠজনি প্রন্বতন্বনন্বধ ও সজিতন নাগন্বিকজদি খসড়া পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা ন্বনজয়
আজলািনা কিাি েন্য এই সভায় আমন্ত্রণ োনাজি। উজল্লখ্য, উপজেলা পন্বিষদ আইজনি ন্বিধান অনুসাজি, পন্বিষজদি সভায়
ককান ন্বিজিষ দক্ষতা ও অন্বভজ্ঞতা সম্পন্ন ক ককান ব্যন্বিজক ককান ন্বনন্বদ েষ্ট ন্বিষজয় তাঁি মতামত প্রদাজনি েন্য আমন্ত্রণ োনাজত
পাজি ।
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি সাি-সাংজক্ষপ উপজেলাি কনাটিি কিাডে ও উপজেলাি ওজয়ি সাইট ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ ে অন্বফজসি
কনাটিি কিাজডে েনগজণি অিজলাকন ও মন্তব্য প্রদাজনি েন্য প্রদিেন কিজত হজি।
৩.৩.৯ উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা অনুজমাদন
সাংন্বেষ্ট ব্যন্বিিগ ে ও অাংিীদািজদি মতামজতি ন্বভন্বিজত উপজেলা পন্বিষদ সভায় পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা অনুজমান্বদত হজি।
প্রজয়ােজন, উপজেলা পন্বিষদ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা অনুজমাদন কিাি েন্য একটি ন্বিজিষ সভা আহ্বান কিজত পাজি।

উপজেলা পন্বিষদ আইন ১৯৯৮, ধািা ২৮, উপ-ধািা (২)
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৩.৩.১০ অনুজমান্বদত পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রকাি ও প্রিাি
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা অনুজমাদজনি পজি তা স্থানীয় সিকাি ন্বিভাগ, সাংসদ সদস্য (উপজদষ্টা, উপজেলা পন্বিষদ), কেলা
প্রিাসক, উপ-পন্বিিালক, স্থানীয় সিকাি, সকল ইউন্বনয়ন ও কপৌিসভা ও অন্যান্য স্থানীয় সিকাি প্রন্বতষ্ঠানসমূহ ও গণমাধ্যজম
কপ্রিণ কিজি। উপজেলাি তথ্য িইজত অন্যান্য তজথ্যি সাজে পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা, িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ও িাজেে সাংক্রান্ত
তথ্য অন্তর্ভেক্ত কিা মর্জত পাজি। অন্বধকন্তু, ব্যাপক প্রিাজিি উজেজশ্য পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা উপজেলা পন্বিষদ এিাং অন্যান্য
গুরুত্বপূণ ে কা োলজয়ি কনাটিি কিাজড ে টানাজত হজি এিাং উপজেলা পন্বিষজদি ওজয়িসাইজট আপজলাড কিজত হজি। কসই সাজে,
কেলা ওজয়ি কপাট োজল পন্বিকল্পনাটি আপজলাড কিাি ব্যিস্থা ন্বনজত হজি।
৩.৩.১১ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা িাস্তিায়ন
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা উপজেলাি মধ্যজময়াদী উন্নয়ন কাঠাজমাি ন্বভন্বি। আি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা হজলা পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনা িাস্তিায়জনি একটি মাধ্যম িা ককৌিল। অতএি, িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি আজলাজক প্রণয়ন
কিজত হজি। িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সকল উন্নয়ন কার্ েক্রম (প্রকল্প/ন্বিম) পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষ্য এিং প্রতযান্বিত
ফলাফজলি সাজে সেন্বতপূণ ে হজত হজি। একইভাজি িান্বষ েক িাজেট প্রস্তুন্বতি সমজয়ও এ কো মজন িাখজত হজি ক , এই িাজেট
ক ন অিশ্যই পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সাজে সিন্বত কিজখ প্রস্তুত কিা হয়।
৩.৩.১২ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি পন্বিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন
পন্বিিীক্ষ্ণ ও মূল্যায়জনি প্রান্বতষ্ঠান্বনক কাঠাজমাি অংি ন্বহজসজি উপজেলা পন্বিষদ উন্নয়ন কার্ েক্রম পন্বিচালনা, সম্পদ ব্যিহাি
এিং উন্নয়জনি ফলাফলসমূহ পন্বিিীক্ষ্ণ ও তদািন্বক কিজি। উপজেলা ন্বনি োহী কমেকতো (ইউএনও) উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িাস্তিায়ন,
তদািন্বক ও অগ্রগন্বত প্রন্বতজিদন প্রস্তুত কিজত উপজেলা পন্বিষদজক সহজ ান্বগতা কিজিন।
পন্বিিীক্ষজণি সময় পূি ে-ন্বনধ োন্বিত সূিজকি ন্বভন্বিজত পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষ্য ও প্রতযান্বিত ফলাফজলি অগ্রগন্বত ও অেেন
ন্বনরূপজণি েন্য ন্বনয়ন্বমত তথ্য সংগ্রহ ও ন্বিজিষণ কিজত হজি। অে,ে িাজেে, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক
উপজেলা কন্বমটি TGP এি সহজর্ান্বগতায় পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা িান্বষ েক ন্বভন্বিজত পন্বিিীক্ষ্ণ কিজি। TGP উপজেলাি আে-ে
সামান্বেক তথ্য-উপাি ন্বিজেষণ কজি ন্বভন্বি-িছজিি (Base Year) সাজে তুলনাি মাধ্যজম কী পন্বিিতেন সান্বধত হজয়জছ তা
পিীক্ষা কজি কদখজি এিাং এই প্রন্বক্রয়ায় িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদনসমূহ প োজলািনা কজি কদখজি ক
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি প্রতযান্বিত লক্ষয ও ফলাফল অন্বেেত হজে ন্বক না। প্রাপ্ত তথ্যান্বদি (ক মন- দ্বত্রমান্বসক পন্বিিীক্ষণ
প্রন্বতজিদন; ফিম্যাট ১২) ন্বভন্বিজত অে ে, িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি উপজেলা
পন্বিষজদি কাজছ একটি িান্বষ েক পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদন কপি কিজি।
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা িাস্তিায়জনি র্ততীয় িছি উপজেলা পন্বিষদ একটি মধ্যজময়াদী প োজলািনা (Mid-term Review)
পন্বিিালনা কিজি। মধ্যজময়াদী প োজলািনাি ন্বভন্বিজত পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রজয়ােন অনুসাজি সাংজিাধন/ হালনাগাদ কিা
ক জত পাজি। প োজলািনাি ন্বিষয়িস্তুি মজধ্য ন্বনম্নন্বলন্বখত ন্বিষয়সমূহ অন্তর্ভেি োকজত পাজি:




ন্বিলম্ব হজয়জছ ন্বকনা, হজয় োকজল ন্বিলজম্বি কািণ;
পন্বিন্বস্থন্বতি পন্বিিতেন, স্থানীয় েনগজণি িান্বহদা িা অগ্রান্বধকাজিি পন্বিিতেন;
েরুন্বি িান্বহদােন্বনত পন্বিিতেন ক মন দুজ োগ, দুঘ েটনা ও অন্যান্য (Disasters, Accidents and Others)।

হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি কমেকতোজদি দান্বয়ত্ব ও কতেব্য, প্রজ্ঞাপন নাংাঃ ১৪২২, তান্বিখাঃ ১৭/০৬/২০১৪

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ককান উজল্লখজ াগ্য ঘটনা ঘটজল এিাং উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি আওতাধীন ন্বিষজয় ও সম্পজদি িহুলাাংি পন্বিিতেজনি কক্ষজত্র
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা সাংজিাধন কিা ক জত পাজি (প্রাকৃন্বতক দুজ োগ, মহামািী ও ন্বিজিষ েরুন্বি অিস্থাি কপ্রন্বক্ষজত)।
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি কময়াদাজন্ত উপজেলা পন্বিষদ চূড়ান্ত মূল্যায়ন কিজি। এই কােটিি ন্বনিজপক্ষতা ন্বনন্বিতকজল্প র্ততীয়
পক্ষজক ন্বদজয় কিাজত হজি। এই মূল্যায়জনি ফলাফল স্থানীয় সিকাি ন্বিভাজগ েমা ন্বদজত হজি এিাং একইসাজে উপজেলাি
নাগন্বিকজদিজকও োনাজনাি ব্যিস্থা কিজত হজি। এই পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা কেজক প্রাপ্ত জ্ঞান পিিতী পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
প্রণয়জনি সময় ব্যিহাি কিজত হজি, া PDCA িজক্রি একটি গুরুত্বপূণ ে অাংি।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

অধ্যায় িাি: িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন

৪.১ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি মূল ন্বিষয়িস্তু
উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রস্তুত কিা হয়। পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয ও
প্রতযান্বিত ফলাফল অেেজনি েন্য িছিন্বভন্বিক পন্বিকল্পনাই হজে িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা। একিছজি অেেন কিা সম্ভি এমন লক্ষয
ও উজেশ্যসমূহ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় উজল্লখ োকজি। িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি অন্তর্ভেি ন্বিষয়সমূহ: ক) উপজেলা পন্বিষদ
সাংন্বেষ্ট িছজি ককান্ ককান্ উন্নয়ন প্রকল্প/ন্বিম িাস্তিায়ন কিজত িায়; খ) ককান্ ককান্ অভীষ্ট অেেন কিজত িায় এিাং গ) ন্বকভাজি
ন্বিম/প্রকল্প কা েক্রজমি িাস্তিায়ন ও ব্যিস্থাপনা কিা হজি তাি ন্বিিিণ। এজত স্পষ্টভাজি কান্বঙ্ক্ষত ফলাফলও উজল্লখ োকজি। উজল্লখ্য,
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয, উজেশ্য, অভীষ্ট এিাং প্রকল্পসমূহ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি ন্বনধ োন্বিত আওতাি মজধ্য িাখাটা
িাঞ্চনীয়। অন্য কোয় িলা ায় ক িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয, উজেশ্য, অন্বভষ্ঠ এিাং প্রকল্পসমূহ অিশ্যই পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনাি লক্ষয এিাং প্রতযান্বিত ফলাফজলি সাজে সামঞ্জস্যপূণ ে হজত হজি।
৪.২ উপজেলা িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িজক্রি (AP cycle) মূল ধাপসমূহ
স্থানীয় সিকাি ন্বিভাজগি ন্বনজদ েিনা অনু ায়ী উপজেলা পন্বিষদ প্রন্বত অে ে িছজি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িক্র পন্বিিালনাি েন্য
দান্বয়ত্বপ্রাপ্ত (Responsible)। পাঁি িছি সমজয়ি মজধ্য প্রন্বত িছি প্রণীতব্য িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাটি মধ্যজময়াদী উন্নয়ন পন্বিকল্পনা
(অে োৎ, পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা) িজক্রি লক্ষযসমূহ অেেজন গুরুত্বপূণ ে অণুঘটজকি (Building Block) কাে কিজি।
ন্বিত্র-২ এ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি ন্বকছু গুরুত্বপূণ ে ধাপ িণ েনা কিা হজলা। িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি গুরুত্বপূণ ে
ধাপসমূহ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি ধাপগুজলাি অনুরূপ। প্রন্বত পাঁি িছি অন্তি খন পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রস্তুত কিা হজি তখন
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি ন্বকছু ধাপ (ক মন আে ে-সামান্বেক তথ্য সাংগ্রহ, পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ, সম্পজদি ন্বিত্রায়ন) পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনাি ধাজপি সাজে একজত্র সম্পন্ন কিা ক জত পাজি। অন্যান্য িছজি, উপজেলা পন্বিষদ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রস্তুন্বতি েন্য
ঐসি তথ্য ও উপাি হালনাগাদ কিজি।
(১) উপজেলা কন্বমটি/হস্তান্তন্বিত
ন্বিভাগসমূহ কর্তেক সাংন্বেষ্ট
ব্যন্বিিজগিে পিামিে গ্রহণ (এন্বপ্রল)

(২) উপজেলাি পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ ও
সম্পজদি ন্বিত্রায়ন (এন্বপ্রল)
- হালনাগাদকিণ (এন্বপ্রল)

(৩) িান্বষ েক পন্বিকল্পনাি িাজেট
প্রাক্কলন (জম)

(৫) খসড়া িান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়ন
এিাং অনুজমাদজনি েন্য উপজেলা
পন্বিষজদি সভায় উপস্থাপন (জুন)

(৪) িান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয, অন্বভষ্ঠ
(Target) এিাং প্রকল্প ন্বনধ োিণ (জুন)

(৬) িান্বষ েক পন্বিকল্পনাি প্রকল্পসমূহ
িাস্তিায়ন (িলমান)

(৭) িান্বষ েক পন্বিকল্পনাি প্রকল্পসমূজহি
পন্বিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন (িলমান)

ন্বিত্র ২- িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি প্রধান ধাপসমূহ
উপজেলা পন্বিষদ আইন, ১৯৯৮ এি ধািা (৪২)
উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ও িাস্তিায়ন ন্বনজদ েন্বিকা এি অনুজেদ (৩), স্মািক নাং- ১০৫৭, তান্বিখাঃ ০২/১১/২০১৪
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িক্রটি ১ জুলাই কেজক ৩০ জুন প েন্ত শুরু হওয়া প্রন্বতটি অে েিছজিি সাজে সিন্বতপূণ ে হজি। ক জহতু উপজেলা ন্বনি োিন সাধািণত
মাি ে-জুন প্রন্বত পাঁি িছজি হয়, তাই পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা এিাং প্রেম িজষ েি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রস্তুন্বত জুন কেজক শুরু কিজত হজি। পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
িজক্রি পিিতী িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাগুজলাি েন্য, মাি ে/এন্বপ্রজলি শুরুজত িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রস্তুন্বত প্রন্বক্রয়া শুরু কিা উন্বিৎ াজত িান্বষ েক উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা আন্বে েক িছজিি শুরু কেজক (১ জুলাই) তাি প্রকল্পগুজলা িাস্তিায়ন শুরু কিজি।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

৪.২.১ উপজেলা কন্বমটি এিাং হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূজহি কমেকতোজদি অাংিীেনজদি পিামিে গ্রহণ (এন্বপ্রল)
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি েন্য উপজেলা পন্বিষদ সংন্বিষ্ট ইউন্বনয়ন পন্বিষদ, মপৌিসভা, NGO, স্থানীয় মপিােীিী
এিং সাধািণ নাগন্বিজকি কাে মেজক মতামত আহ্বান কিজত পাজিন। উপজেলা কন্বমটি এিং হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ
অংিীেনজদি কাে মেজক তাজদি এলাকাি চান্বহদা এিং সুপান্বিিসমূহও শুনজত পাজিন। িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন
প্রন্বক্রয়া শুরু হওয়াি সাজে সাজে প্রন্বতিাি উপজেলায় এ োতীয় পিামিে মনয়া উন্বচৎ। এি মাধ্যজম িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা
প্রণয়জনি কােটি ফলপ্রসূভাজি সম্পন্ন কিা সম্ভিপি হজি।
৪.২.২ উপজেলাি পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ এিাং সম্পজদি ন্বিত্রায়ন (এন্বপ্রল)
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনায় উপজেলাি পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষণ কিা হয়। আি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় এই পন্বিন্বস্থন্বতি মজধ্য মকান
পন্বিিতেন হজয় োকজল তা আমজল ন্বনজয় প্রজয়ােনীয় হালনাগাদ কিা হয়। উপজেলাি আে ে-সামান্বেক তথ্য ও উপাি সংগ্রহ
এিাং ন্বিজিষজণ এটি একটি কার্ েকি প্রন্বক্রয়া। প্রন্বত পাঁচ িেি পি পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি েন্য পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষণ কাজল
একইসাজে িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি েন্যও পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষণ সম্পন্ন কিা মর্জত পাজি। তজি পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা ও
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ক িছি একজত্র প্রণীত হজি তাি প্রেম িছজি পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা ও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ একই িকম হজি। পিিতী িছজি এজত পন্বিিতেন আসজত পাজি।
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষজণি েন্য মিন্বিিভাগ তথ্য ও উপাি উপজেলাি হস্তান্তন্বিত ন্বিভাগসমূহ (TLDs) সিিিাহ কিজি। অে ে,
িাজেে, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটি TGP এি সহায়তায় পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষণ সম্পন্ন কজি
উপজেলা পন্বিষজদি ন্বিজিচনা ও ন্বসিান্ত গ্রহজণি েন্য মপি কিজি। উপজেলাি চলমান পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষজণি েন্য ন্বনজম্নাক্ত
প্রশ্নগুজলাি ন্বদজক নেি ন্বদজত হজিঃ
•
•
•
•

পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রস্তুত হজয় র্াওয়াি পি, উপজেলাি আে ে-সামান্বেক তথ্য ও উপাজিি মক্ষ্জত্র মকান উজেখজর্াগ্য
পন্বিিতেন আজে ন্বক না (অে োৎ উদ্ভূত মকান সমস্যা এিং চান্বহদা র্া পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি সময় মর্ ন্বিজিচনায়
মনয়া সম্ভি হয়ন্বন তা িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় অন্তর্ভেক্ত কিা এিং মস ন্বিষজয় পদজক্ষ্প মনয়া অতযন্ত েরুন্বি)?
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বক উন্নন্বতি ন্বদজক র্াজে না অিনন্বতি ন্বদজক?
উদ্ভূত চান্বহদা ও সমস্যা সমাধাজনি েন্য উপজেলা ন্বক ন্বক সম্ভাব্য কার্ েক্রম (পদজক্ষ্প/প্রকল্প) ন্বনজত পাজি?
ন্বিজিচয িেজি উক্ত প্রকল্পসমূহ িাস্তিায়জনি েন্য ন্বক পন্বিমাণ অে ে িিাে পাওয়া র্াজি?

পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজিষজণি উপি ন্বভন্বি কজি (গাইডলাইজনি মিজষ সংযুন্বক্ত ২ দ্রষ্টব্য) উপজেলা পন্বিষদ তাজদি িান্বষ েক উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাি মকৌিল প্রণয়ন কিজি এিং অগ্রান্বধকাি প্রকল্প / ন্বিজমি তান্বলকা ততন্বি কিজি।
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি মক্ষ্জত্র সম্পদ ন্বচত্রায়জনি উপি ন্বিজিষ গুিত্ব আজিাপ কিা হজয়জে। কািণ, উপজেলা পন্বিষদ
তাি আওতাধীন এলাকায় এক িেজি ব্যন্বয়ত মমাে উন্নয়ন তহন্বিজলি মাত্র ৫-৭% ব্যয় কজি। এ কািজণ, পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা
প্রণয়জনি মক্ষ্জত্র সম্পজদি ন্বচত্রায়ন েরুন্বি। আজগই িলা হজয়জছ ক , প্রেম িজষ েি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাজত পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনাি একই তথ্য ও উপাি ব্যিহাি কিা মর্জত পাজি। পিিতী িেজিি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাগুন্বলি েন্য উক্ত তথ্য ও
উপাি হালনাগাদ কিা গুরুত্বপূণ ে। এি মাধ্যজম উপজেলা পন্বিষদ ন্বিজিচনা কিজত পািজি মর্ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায়
িাজেজেি মমাে সম্পদ ন্বনন্বদ েষ্ট মকান িেজি মকাোয় মকাোয় ব্যিহাি কিা মর্জত পাজি। োতীয় পর্ োজয়ি, মেলাি,
ইউন্বনয়নসমূজহি এিং মপৌিসভাগুন্বলি উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সাজে আিও ভাল সমিয় ও সহজর্ান্বগতা ন্বনন্বিত কজি িান্বষ েক উন্নয়ন
পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি মাধ্যজম উপজেলা পন্বিষদ পন্বিপূিকতা এিং সাযুেয (Synergy) ততন্বি কিজত পাজি।
৪.২.৩ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি িাজেট প্রাক্কলন
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি িাজেে প্রাক্কলন কিাি ন্বনন্বমজি মকান একটি িেজি উপজেলাি উন্নয়ন প্রকল্পসমূজহি অে োয়জনি েন্য
ন্বক পন্বিমাণ অে ে পাওয়া র্াজি তা োনা গুরুত্বপূণ ে। উন্নয়ন তহন্বিল পন্বিচালনা ও এি সিজচজয় দক্ষ্ ও কার্ েকি ব্যিহাজিি দান্বয়ত্ব
উপজেলা পন্বিষজদি। িলাি অজপক্ষ্া িাজখ না মর্, একটি উপজেলা তাি িাজেজে িিােকৃত অজে েি িাইজি মকান প্রকল্প হাজত
ন্বনজত পািজি না।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

উন্নত আন্বে েক ব্যিস্থাপনা এিং আন্বেকে ন্বনয়ন্ত্রণ িোয় িাখাি েন্য, ফিম্যাে ৪ (েক ২) ব্যিহাি কজি পিিতী িেজিি িান্বষ েক
উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি েন্য িাজেজেি আন্বেকে অন্বভজক্ষ্প (Financial Projection) ততন্বি কিা মর্জত পাজি।
ছক ২: উপজেলা পন্বিষজদি িাজেট (িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি কমাট প্রাক্কন্বলত িাজেট)
ন্বিিিণ
পূি েিতী িছজিি প্রকৃত িলন্বত িৎসজিি িাজেট িা পিিতী িছজিি সম্ভাব্য
িলন্বত িৎসজিি সাংজিান্বধত
িাজেট
িাজেট

অাংি
১

অাংি
২

িােস্ব ন্বহসাি
প্রান্বপ্ত
িােস্ব
অনুদান
কমাট প্রান্বপ্ত
িাদ িােস্ব ব্যয়
িােস্ব উদ্বৃি/ ঘাটন্বত (ক)
উন্নয়ন ন্বহসাি
উন্নয়ন অনুদান
অন্যান্য অনুদান ও িাঁদা
কমাট (খ)
কমাট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)
িাদ উন্নয়ন ব্যয়
সান্বি েক িাজেট উদ্বৃি/ ঘাটন্বত
ক াগ প্রািন্বম্ভক কেি (১ জুলাই)
সমান্বপ্ত কেি

পন্বিমাণ ঘ

পন্বিমাণ গ

ছক ২ এ প্রদন্বিতে ‘গ’ এিাং ‘ঘ’ এি কমাট পন্বিমাণ হজে আগামী িছজিি েন্য উন্নয়ন কা েক্রজমি েন্য সম্ভাব্য কমাট িিাে।
পন্বিমাণ ‘গ’ িলন্বত িছজিি িােস্ব উদ্বৃজিি অাংিন্বিজিষ া উপজেলা পন্বিষদ পজিি িছজিি উন্নয়ন তহন্বিজল স্থানান্তি কিজি।
পন্বিমাণ ‘ঘ’ হজে সিকাি প্রদি িতেমান িছজিি এন্বডন্বপ এি পন্বিমাণ (িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি েন্য িলন্বত িছজিি
সমপন্বিমাণ এন্বডন্বপ িিাে ন্বিজিিনায় কনয়া সমীিীন) এিাং অন্যান্য উন্নয়ন িাজেট (ক মনাঃ ইউন্বেন্বডন্বপ প্রদি তহন্বিল) ইতযান্বদ।
৪.২.৪ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয, উজেশ্য, অভীষ্ট ন্বনধ োিণ এিাং প্রকল্প ন্বনি োিন
উপজেলা পন্বিষদ একটি ন্বনন্বদ েষ্ট িছজি স্থানীয় সমস্যা ন্বনিসজন িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয, উজেশ্য এিাং অভীষ্ট ন্বনধ োিণ
কিজি। উপজেলাি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি ন্বনন্বদ েষ্ট লক্ষয (Goal), উজেশ্য (Objective) এিাং অভীষ্ট (Target) ন্বনধ োিজণ
উপজেলায় রূপকল্প এিাং পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষযসমূহ মূল ন্বভন্বি ন্বহসাজি কাে কিজি। ফিম্যাট ৫ (গাইডলাইজনি কিজষ
সাংযুি)-এ পঞ্চিান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয ও পন্বিমাপজ াগ্য সূিকসহ ফলাফল ন্বনধ োিজণি েন্য একটি আদিে নমুনা
প্রদান কিা হজয়জছ। িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষযসমূহ পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষযসমূজহি মধ্য কেজক অগ্রান্বধকাি ন্বভন্বিজত
ন্বস্থি কিজত হজি এিাং িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সম্ভাব্য িাজেজটি ন্বিষয়টি ন্বিজিিনায় ন্বনজয় এই লক্ষযসমূহ ৩ কেজক ৫ টি
খাজতি মজধ্য সীন্বমত িাখা সমীিীন হজি।
অগ্রান্বধকাজিি ন্বভন্বিজত িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয এিাং উজেশ্য ন্বনধ োিণ হজয় কগজল, উপজেলা িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি
আওতায় অে োয়জনি েন্য প্রকল্প প্রস্তাি প্রণয়ন কিজত পাজি। এ কাজে ফিম্যাট ১১ ব্যিহাি কিা ক জত পাজি। সািা িছি ধজি
মানসম্পন্ন প্রকল্প প্রস্তাি ন্বনন্বিতকজল্প উপজেলা পন্বিষদ উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তািগুজলাজক তান্বলকার্ভি কজি িাখজত পাজি। এই
তান্বলকাি ককান প্রকল্প ন্বদ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি অে োয়জনি েন্য িাছাইকৃত হয়, তজি নতুন আন্বেকে িছজিি শুরুজত ককান
ন্বিলম্ব ছাড়াই দিপত্র আহ্বান অেিা প্রকজল্পি িাস্তিায়ন শুরু কিা সম্ভি হজি। উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে ন্বনধ োন্বিত িান্বষ েক উন্নয়ন

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

পন্বিকল্পনাি লজক্ষযি ন্বভন্বিজত ইউন্বনয়ন ও অন্যান্য প্রন্বতষ্ঠানজকও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি অোে য়জনি আওতায় প্রকল্প প্রস্তাি
আহ্বান কিজত পাজি।
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয এিাং উজেশ্য অনু ায়ী প্রকল্প িাছাই কন্বমটি (PSC) প্রকল্প প্রস্তািসমূহ প োজলািনা এিাং প্রকল্প
িাছাই কিজি। িাছাইকৃত প্রকল্পগুজলা ঐ িছজিি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি িাজেজট অনুন্বমত সম্পজদি সীমাি মজধ্য োকজত
হজি। TGP ঐ িাছাইকৃত প্রকজল্পি প্রস্তািগুজলা একত্রীকিজণি (Compile) দান্বয়ত্বও পালন কিজি এিাং উপজেলা পন্বিষজদি
অনুজমাদন সাজপজক্ষ প্রকল্প সািসাংজক্ষজপ কসগুজলা অন্তর্ভেি কিজি (ফিম্যাট ১০)। এটি শুধুমাত্র কসই অগ্রান্বধকািপ্রাপ্ত
প্রকল্পগুজলাজক অন্তর্ভেি কিজি া উপজেলাি উি িছজিি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি আওতায় অোে য়ন কিা সম্ভি হজি। এজত
এমন ককান প্রকল্প অন্তর্ভেি কিা াজি না া উি িছজি উপজেলাি অোে য়জন িাস্তিায়ন সম্ভি নয়। অিশ্য এই কক্ষজত্র ন্বকছু
অন্বতন্বিি প্রকল্প “অজপক্ষমাণ প্রকল্প” িা “পাইপলাইন প্রকল্প” ন্বহসাজি তান্বলকার্ভি কিা ক জত পাজি এিাং ককাজনা উৎস কেজক
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় অন্বতন্বিি তহন্বিল কপজলই ককিল কসগুজলাি িাস্তিায়ন কিা ক জত পাজি।
৪.২.৫ উপজেলাি খসড়া িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়ন ও উপজেলা পন্বিষদ কর্তক
ে অনুজমাদন
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা সি েদা পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি আজলাজক প্রণয়ন কিা গুরুত্বপূণ ে এিাং ন্বিজিিনায় িাখজত হজি ক
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িাস্তিায়জনি মাধ্যজম াজত উপজেলাি রূপকল্প ন্বিিিণী, পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয এিাং প্রতযান্বিত
ফলাফল সজি োচ্চ প োজয় অেেন কিা সম্ভি হয়। এজক্ষজত্র উপজেলা পন্বিষদ সাংন্বেষ্ট সকল অাংিীেন, ক মন ইউন্বনয়ন পন্বিষদ
(UDCC এি মাধ্যজম), কপৌিসভা (TLCC এি মাধ্যজম), NGO এিাং কিসিকান্বি খাজতি সাজে কা েকি সমিয় এিাং
সহজ ান্বগতা িোয় িাখজি। মজন িাখা েরুন্বি ক , িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি প্রন্বক্রয়া সি েদাই অন্তর্ভেন্বিমূলক ও
অাংিগ্রহণমূলক হজত হজি।
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সূন্বিি সাজে পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি সূন্বিি ন্বমল িজয়জছ। ন্বকন্তু িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় আজিা
ন্বনন্বদ েষ্ট এিাং হালনাগাদকৃত তথ্য োকজি। িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সূন্বি/প্রধান ন্বিষয়িস্তু ন্বনম্নরূপ:
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।
১০।
১১।

মলাট (Cover Page)
িাণী (Foreword)
উপজেলাি মানন্বিত্র (Map of the Upazila)
েনসাংখ্যাতান্বেক ও আে-ে সামান্বেক কমৌন্বলক তথ্য ও উপাি (Basic Demographic and Socio-Economic
Data and Information) (গাইডলাইজনি কিজষ প্রদি ফিম্যাট ১ দ্রষ্টব্য)
পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষণ (Situation Analysis) (ফিম্যাট ৮ দ্রষ্টব্য)
িাজেট প্রাক্কলন (Budget Estimate) (ফিম্যাট ৪ দ্রষ্টব্য)
সম্পজদি ন্বিত্রায়ন (Resource Mapping) (ফিম্যাট ৩ দ্রষ্টব্য)
রূপকল্প ন্বিিিণী ও পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয (Vision Statement and FYP goals) (পঞ্চিান্বষ েক
পন্বিকল্পনাি অনুন্বলন্বপ)
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয, উজেশ্য, অভীষ্ট (AP Goals, Objectives and Targets) (ফিম্যাট ৯ দ্রষ্টব্য)
প্রকজল্পি সাি-সাংজক্ষপ (Project Summary) (ফিম্যাট ১০ দ্রষ্টব্য)
পন্বিিীক্ষণ ও মূল্যায়ন পন্বিকল্পনা (M&E Plan)

উপজিি সূন্বিজত িন্বণ েত ন্বিষয় ছাড়াও প্রকল্প প্রস্তািনাসমূহ (ফিম্যাট ১১ দ্রষ্টব্য) িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সাজে সাংযুি কিা
ক জত পাজি (ক্রন্বমক নাং ১২ ন্বহসাজি)।
উপজেলা িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা একটি স্ব-ব্যাখ্যামূলক ডকুজমন্ট ন্বিধায় এজত প্রজয়ােনীয় সকল তথ্য সন্বন্নজিি কিজত হজি
াজত উপজেলাি সাংন্বেষ্ট ব্যন্বিিগ ে ও অাংিীেন সহজেই তা বুঝজত পাজি। তাই ন্বনজম্নাি প্রজেি আজলাজক উন্বল্লন্বখত িান্বষ েক

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি সূন্বিি ৪ কেজক ১০ নাং ক্রন্বমজকি প্রন্বতটি ধাজপি মাজঝ ন্বিস্তান্বিত ব্যাখ্যা প্রদাজনি মাধ্যজম একটি ক ৌন্বিক
কাঠাজমা দ্বতন্বি কিা খুিই গুরুত্বপূণ ে:



ন্বসদ্ধাজন্ত কপৌুঁছাজনাি েন্য ন্বক ন্বক ন্বিজেষণ কিা হজয়ন্বছল (জ ৌন্বিকতা)?
ন্বক ন্বসদ্ধান্ত কনয়া হজয়ন্বছল (চূড়ান্ত ন্বসদ্ধান্ত)?



ন্বসদ্ধান্তসমূহ ককান প্রন্বক্রয়ায় কনয়া হজয়ন্বছল (সাংন্বেষ্ট ককান ককান ব্যন্বিি সাজে পিামিে কজি)?

খসড়া িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাটি প্রণয়জনি পি উপজেলা পন্বিষদ উি খসড়া পন্বিকল্পনা সাংসদ সদস্য, কেলা প্রিাসক,
উপপন্বিিালক, স্থানীয় সিকাি, ইউন্বনয়ন পন্বিষদসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ ে কা োলজয় কপ্রিণ কিজি এিাং এি সাি-সাংজক্ষপ
উপজেলাি কনাটিি কিাডে ও অন্যান্য অন্বফজসি কনাটিি কিাজডে েনগজণি মতামত ও মন্তব্য গ্রহজণি েন্য প্রদিেজনি ব্যিস্থা ন্বনজি।
পন্বিকল্পনাি একটি অনুন্বলন্বপ উপজেলা পন্বিষজদি ওজয়িসাইজটও প্রকাি কিজত হজি। এ কক্ষজত্র উপজেলা পন্বিষদ মতামত ও
মন্তব্য সাংগ্রজহি েন্য বৃহিি পন্বিসজি অাংিীেজনি সাজে একটি উন্মুি সভা আজয়ােন কিজত পাজি।
মতামত প্রান্বপ্তি পি কসগুজলাজক ন্বিজিিনায় ন্বনজয় উপজেলা পন্বিষদ চূড়ান্ত িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা অনুজমাদন কিজি। চূড়ান্ত
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাটি প্রকাজিি ব্যিস্থা গ্রহণ কিজত হজি। এটি উপপন্বিিালক, স্থানীয় সিকাি এিাং পন্বিিালক, স্থানীয়
সিকাি এি কাজছ কপ্রিণ কিজত হজি এিাং েনসাধািজণি কদখাি েন্য উপজেলা ওজয়িসাইজট ন্বদজত হজি।
৪.২.৬ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িাস্তিায়ন
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা অনুজমাদজনি পি উপজেলা পন্বিষদ প্রিাসন্বনক পদ্ধন্বত অনুসাজি উন্নয়ন কা েক্রম িাস্তিায়ন কিজি ।
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় অন্তর্ভেি সকল প্রকল্প/ন্বিম/কা েক্রম িাস্তিায়জনি প্রােন্বমক দান্বয়ত্ব উপজেলা পন্বিষজদি। ক সকল
প্রকল্প িাস্তিায়জনি েন্য উচ্চস্তজিি কান্বিগন্বি ও তোিধান সক্ষমতা প্রজয়ােন কস কক্ষজত্র উপজেলা পন্বিষদ হস্তান্তন্বিত
ন্বিভাগসমূজহি উর্ধ্েতন কর্তপে ক্ষ, ক মন- এলন্বেইন্বড’ি ন্বনি োহী প্রজকৌিলীি সহায়তা িাইজত পাজি।
উপজেলা পন্বিষদ অে ে িছজিি শুরুজতই িান্বষ েক উন্নয়ন কমেসূন্বিি প্রেম ন্বকন্বস্তি িিাে নাও কপজত পাজি। এ কক্ষজত্র িান্বষ েক উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাি প্রকল্প িাস্তিায়জনি ন্বিলম্ব এড়াজনাি েন্য উপজেলা পন্বিষদ শুরুজত ন্বকছু প্রকল্প িাস্তিায়জনি েন্য িােস্ব উদ্বৃি
তহন্বিল ব্যিহাি কিজত পাজি।
একটি ভাল ও কা েকি অনুিীলজনি অাংি ন্বহজসজি উপজেলা পন্বিষদ সািা িছজিি েন্য ভাজলা প্রকল্প প্রস্তািনাি তান্বলকা প্রস্তুত
িাখজত পাজি। তাছাড়া হস্তান্তন্বিত ন্বিভাজগি কমেকতোগজণি (ক মন, উপজেলা প্রজকৌিলী) দ্বািা ন্বিন্বভন্ন অাংিীেনজদিজক (ক মনইউন্বনয়ন, NGO ইতযান্বদজক) প্রজয়ােনীয় প্রন্বিক্ষণ প্রদাজনি মাধ্যজম উন্নয়ন প্রস্তািনাি মাজনান্নয়জনি ব্যিস্থা ন্বনজত পাজি।
এগুজলা উপজেলা পন্বিষদজক ন্বিলম্ব ছাড়াই িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি প্রকল্প/ন্বিমসমূহ িাস্তিায়জন সহায়তা কিজি।
৪.২.৭ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি পন্বিিীক্ষণ ও প োজলািনা
উপজেলা পন্বিষদ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িাস্তিায়ন পন্বিিীক্ষণ কিজি। িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িাস্তিায়জনি অগ্রগন্বত
পন্বিিীক্ষজণি কক্ষজত্র উপজেলা কিয়ািম্যান প্রধান ভূন্বমকা পালন কিজিন এিাং উপজেলা ন্বনি োহী কমেকতো এ ন্বিষজয় তাঁজক
সহজ ান্বগতা কিজিন। প্রকজল্পি প্রন্বতটি িাস্তিায়নকািী দপ্তি/কর্তপে জক্ষি (ক মন- প্রকল্প িাস্তিায়ন কন্বমটি) দান্বয়ত্ব হজলা অে,ে
িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটিি ন্বনকট দ্বত্রমান্বসক অগ্রগন্বত প্রন্বতজিদন কপি কিা।
অগ্রগন্বত প্রন্বতজিদজনি ন্বভন্বিজত দ্বত্রমান্বসক পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদন প্রস্তুত কিাি ন্বিষজয় অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ
আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা কন্বমটিজক TGP সহজ ান্বগতা কিজি (দ্বত্রমান্বসক পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদজনি েন্য ফিম্যাট ১২ ব্যিহাি
কিজত হজি)। উি পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদন উপজেলা পন্বিষজদি ন্বনয়ন্বমত সভায় দ্বত্রমান্বসক ন্বভন্বিজত (অজটািি, োনুয়ান্বি ও

এ কক্ষজত্র পািন্বলক প্রন্বকউিজমন্ট ন্বিন্বধমালা, ২০০৮ অনুসিণ কিজত হজি

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

এন্বপ্রল মাজস) প োজলািনাি েন্য কপি কিজত হজি। এই প োজলািনাকাজল উপজেলা পন্বিষদ প্রন্বতটি িলমান প্রকল্প/িীজমি
অভীজষ্ঠি সূিক এিাং/অেিা ব্যজয়ি পন্বিমাজণি ন্বদক কেজক অগ্রগন্বত ো ে প োজয় হজে ন্বকনা- কস ন্বিষজয় ন্বিজিষ নেি কদজি।
উপজেলা পন্বিষদ প েজিক্ষজণি ন্বভন্বিজত প্রজয়ােন অনুসাজি ককান প্রকল্প স্থন্বগত কিা িা অন্য প্রকজল্প সম্পদ স্থানান্তি কিাি
(নতুন েরুন্বি প্রজয়ােন, িান্বহদা িা অগ্রান্বধকাি ন্বিিাি সাজপজক্ষ) ন্বসদ্ধান্ত ন্বনজত পািজি।
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা িাস্তিায়জনি সময়সূন্বি ও তাি প োজলািনা প্রন্বক্রয়া উপজেলা িাজেট প্রন্বক্রয়াি সাজে সিন্বত কিজখ
এমনভাজি কিজত হজি াজত পন্বিকল্পনা ও িাজেজটি মজধ্য পন্বিষ্কাি সমিয় ন্বনন্বিত কিা সম্ভি হয়। প্রন্বতিছি এন্বপ্রল মাজস
উপজেলা পন্বিষজদি িাজেট প্রণয়জনি পূজি ে িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি প োজলািনা ও সাংজিাধন সম্পন্ন কিজত হজি। প্রজয়ােন
অনুসাজি উি অে ে িছজিি সাংজিান্বধত িাজেজটি সাজে সামঞ্জস্যপূণ েভাজি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা সাংজিাধন কিা ক জত পাজি।
উি সাংজিাধনী উপজেলা পন্বিষজদি সভায় অিশ্যই অনুজমান্বদত হজত হজি।
অে ে িছজিি কিজষ (জুলাই), TGP এি সহজ ান্বগতায় অে,ে িাজেট, পন্বিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহিণ ন্বিষয়ক উপজেলা
কন্বমটি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি কমেসম্পাদন প্রন্বতজিদন প্রস্তুত কিজি (ফিম্যাট ১৩ দ্রষ্টব্য)। এই প্রন্বতজিদজন প্রন্বতটি প্রকজল্পি
প্রতযান্বিত ফলাফল এিাং প্রাক্কন্বলত িাজেজটি ন্বিপিীজত িাস্তি ও আন্বেকে অগ্রগন্বত উজল্লখ কিা ছাড়াও িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি
লক্ষয ও উজেশ্যগুজলাি ন্বিপিীজত সামন্বগ্রক অেেনও অন্তর্ভেি োকজি। িলন্বত িছজিি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা কেজক লব্ধ
গুরুত্বপূণ ে ন্বিখন (Lessons Learnt) পিিতী িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনায় ব্যিহাি কিজত হজি (এ ন্বিষজয় PDCA িজক্রি
ব্যিস্থাপনা দ্রষ্টব্য)।

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

পন্বিন্বিষ্ট
ফিম্যাট ১: উপজেলাি েনসাংখ্যা, অিকাঠাজমা ও আে ে-সামান্বেক কমৌন্বলক তথ্য ও উপাি
ন্বিষয়
উপজেলাি রূপজিখা
আয়তন
েনসাংখ্যা
খানা/ পন্বিিাি
প্রন্বতিন্ধী েনসাংখ্যাি সাংখ্যা
কভাটাি সাংখ্যা
েনসাংখ্যাি ঘনত্ব
কপৌিসভাি সাংখ্যা
ইউন্বনয়জনি সাংখ্যা
গ্রাজমি সাংখ্যা
গুরুত্বপূণ ে সিকান্বি অিকাঠাজমা
হাট-িাোি
কগ্রাে কসন্টাি (Growth Center)
হাসপাতাল
স্বাস্থয উপ-ককি/কন্বমউন্বনটি ন্বিন্বনক
ব্যাাংজকি িাখা
ডাকঘি
প্রােন্বমক ন্বিদ্যালয়
মাধ্যন্বমক ন্বিদ্যালয়
ন্বিশ্বন্বিদ্যালয়/ কজলে
মসন্বেদ
মন্বেি
কিিস্থান
কনৌকাি ঘাট
কপাষ্ট অন্বফস
কান্বিগন্বি ন্বিক্ষা প্রন্বতষ্ঠান
গণ কিৌিাগাি
পাঠাগাি
পাকে/উন্মুি স্থান
পুকুজিি সাংখ্যা
নদীি সাংখ্যা
ে
এসন্বডন্বে’ি গুরুত্বপূণ ে সূিকসমূহ এিাং টাজগটসমূহ
১.২.১ োতীয় দান্বিদ্রযসীমাি ন্বনজি িসিাসকািী েনসাংখ্যাি
মজধ্য দান্বিজদ্রি হাি (%) (এসন্বডন্বে - ১, টাজগটে ১.২)
২.২.২ পাঁি (৫) িছজিি কম িয়সী ন্বিশুজদি মজধ্য অপুন্বষ্টি
হাি (%) (এসন্বডন্বে ২, টাজগটে ২.২)
৩.১.১ মার্তমৃতুযি হাি (প্রন্বত ১০০০ ন্বিশুি েন্য) (এসন্বডন্বে
৩, টাজগটে ৩.১)

পন্বিমাণ/সাংখ্যা

উৎস/িছি

িগ ে ন্বক.ন্বম.
(নািী- ; পুরুষ- ; র্ততীয় ন্বলি- )

আদমশুমান্বি ২০১১

(নািী- ; পুরুষ- ; র্ততীয় ন্বলি- )
প্রন্বত িগ ে ন্বক.ন্বম.

োতীয় প োজয়
কিসলাইন তথ্য (িছি)
২৪.৩% (ন্বিশ্বব্যাাংক,
২০১৬)
১৪.৩% (BDHS,
২০১৫)
১৮১ (SVRS,
২০১৫)

উপজেলাি সি েজিষ
তথ্য (িছি)

২০৩০ সাজলি
লক্ষযমাত্রা
৯.৭%
<৫%
৭০

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

৪.২.২ প্রান্বতষ্ঠান্বনক ন্বিক্ষায় অাংিগ্রহণকািীি হাি (সিকান্বি
ন্বহসাজি প্রােন্বমক ন্বিক্ষায় প্রজিজিি িয়জসি সময়) (%)
(এসন্বডন্বে ৪, টাজগটে ৪.২)
৫.৫.১ স্থানীয় সিকাজি প্রন্বতন্বনন্বধত্বকািী নািী প্রন্বতন্বনন্বধি
পন্বিমাণ (%) (এসন্বডন্বে ৫, টাজগটে ৫.৫)
৬.১.১ ন্বনিাপদ পানীয় েল ব্যিহািকািী েনসাংখ্যাি
অনুপাত (%) (এসন্বডন্বে ৬, টাজগটে ৬.১)
৭.১.১ ন্বিদুযৎ সিিিাজহি আওতায় োকা েনসাংখ্যাি
অনুপাত (%) (এসন্বডন্বে ৭, টাজগটে ৭.১)
৮.৬.১ ১৫-২৪ িছি িয়সী যুিকজদি মজধ্য ন্বিক্ষা,
কমেসাংস্থান, িা প্রন্বিক্ষজণ না োকা যুিজকি পন্বিমাণ (%)
(এসন্বডন্বে ৮, টাজগটে ৮.৬)
৯.গ.১ কমািাইল কনটওয়াজকেি আওতায় োকা েনসাংখ্যাি
অনুপাত
ঝজি পড়া ন্বিক্ষােীি হাি
স্বাস্থযসিত কিৌিাগাি ব্যিহািকািী পন্বিিাি (%)

৩৯% (APSC,
২০১৫)
২৩% (স্থানীয় সিকাি
ন্বিভাগ, ২০১৬)
৪২.৬%, (MICS,
2019)
৭৮% (SVRS,
২০১৮)
২৮.৮৮% (QLFS,
২০১৫-১৬)
2G- ৯৯%
3G- ৭১%

১০০%
৩৩%
১০০%
১০০%
৩%
2G, 3G- ১০০%,
4G িালু হজয়জছ
২০১৮ সাজল

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ২: পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি নমুনা ফিম্যাট
সমস্যা ও উন্নয়ন প্রন্বতিন্ধকতাি ন্বিিিণ
খাত

মূল
সমস্যাসমূহ
(িযাজলঞ্জসমূহ)

অিস্থান/
এলাকা

পন্বিমাণ/
ন্বিস্তৃন্বত

সমস্যাি
কািণসমূহ

সমস্যা সমাধানকজল্প
সিকান্বি িা
কিসিকান্বি প োজয়
চলমান ও পন্বিকন্বল্পত
কার্ োিলী (সম্পজদি
ন্বিত্রায়জনি উপি
ন্বভন্বি কজি)

আি ককান
পদজক্ষপ কনয়া না
হজল ৫ িছি পি
পন্বিন্বস্থন্বত ককমন
হজি, তাি ন্বিিিণ

৫ িছি পজিি
পন্বিন্বস্থন্বতি কো
ন্বিজিিনা কজি
পঞ্চিান্বষ েক/ িান্বষ েক
উন্নয়ন পন্বিকল্পনায়
সুপান্বিিকৃত
পদজক্ষপ/কিণীয়

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ৩: ন্বিন্বভন্ন উৎস কেজক উপজেলাি পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা/ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি উন্নয়ন কা েক্রম (সম্পদ ন্বিত্রায়ন)
খাত

পন্বিকল্পনা/
প্রকজল্পি নাম

অভীষ্ট উপকািজভাগী ও ফলাফলসহ সাংন্বক্ষপ্ত ন্বিিিণ

অিস্থান
(উপজেলাি
নাম)

কময়াদ/
িাজেট

োতীয় পন্বিকল্পনা ও প্রকল্প (সকল োতীয় খাজতি উন্নয়ন উজদ্যাজগি ন্বিিিণী TLD দ্বািা সম্পন্ন কিা হজি)

এমন্বপ’ি উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সিকান্বি প্রন্বতষ্ঠান (ইউন্বনয়ন পন্বিষদ/জপৌিসভা) কর্তেক িাস্তিায়নাধীন/িাস্তিান্বয়তব্য উন্নয়ন প্রকল্প (উন্নয়ন উজদ্যাজগি ন্বিিিণী TLD
দ্বািা সম্পন্ন কিা হজি)

NGO ও CSO এি প্রকল্প

ন্বিল্প / িান্বণেয উজদ্যািা

অন্যান্য প্রকল্প / উন্নয়ন কা েক্রম

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ৪: পঞ্চিান্বষ েক/িান্বষ েক িাজেট
ফমে-ক
অে ে-িছি………......

ন্বিিিণ

অাংি
১

অাংি
২

িােস্ব ন্বহসাি
প্রান্বপ্ত
িােস্ব
অনুদান
কমাট প্রান্বপ্ত
িাদ িােস্ব ব্যয়
িােস্ব উদ্বৃি/ ঘাটন্বত (ক)
উন্নয়ন ন্বহসাি
উন্নয়ন অনুদান
অন্যান্য অনুদান ও িাঁদা
কমাট (খ)
কমাট প্রাপ্ত সম্পদ (ক + খ)
িাদ উন্নয়ন ব্যয়
সান্বি েক িাজেট উদ্বৃি/ ঘাটন্বত
ক াগ প্রািন্বম্ভক কেি (১ জুলাই)
সমান্বপ্ত কেি

পূি েিতী িছজিি প্রকৃত

িলন্বত িৎসজিি িাজেট িা
িলন্বত িৎসজিি সাংজিান্বধত
িাজেট

পিিতী িছজিি িাজেট

পন্বিমাণ ঘ

পন্বিমাণ গ

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ৫: পঞ্চিান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয ও পন্বিমাপজ াগ্য সূিকসহ ফলাফল
নাং
১

২

৩

পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি লক্ষয

খাত

ফলাফল

পন্বিমাপজ াগ্য সূিক

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ৬: পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনা ফিম্যাট
অে ে িছি: ………… হজত …………
প্রকল্প ন্বিিিণী

অিস্থা
ন

িাস্তিায়ন সূন্বি

ন্বিন্বনজয়াগ

প্রস্তািনাি
উৎস

প্রতযান্বিত
উপকািজভাগী
অিস্থান
প্রকজল্পি
কমেঅভীষ্ট পুরুষ/নািী,
প্রকজল্পি
কমেকাজণ্ডি
(ইউন্বপ/ িাস্তিায়জনি প্রস্তান্বিত িাস্তিায়নকা প্রাক্কন্বলত তহন্বিজলি প্রস্তািকািী
সূন্বিি
লক্ষয/ ন্বিশু, ন্বিজিষ খাত
আইন্বড
ন্বিিিণ
কপৌিসভািছি
িী সাংস্থা
ব্যয়
উৎস (ব্যন্বি/প্রন্বতষ্ঠা
নাম
পন্বিমাণ িান্বহদাসম্পন্ন
ওয়াডে নাং)
ন)
েনজগাষ্ঠী/
অন্যান্য

১ ২ ৩ ৪ ৫

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ৭: পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি িান্বষ েক অগ্রগন্বত প্রন্বতজিদন
পঞ্চিান্বষ েক পন্বিকল্পনাি সামন্বগ্রক মূল্যায়জনি সাংন্বক্ষপ্তসাি (অগ্রগন্বত, প্রভাি, ব্যয়, সমস্যা, সমাধান, ন্বিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত, ন্বিখন ইতযান্বদসহ)
১
২
৩
এ প েন্ত অেেন
িাজেট/ এ প েন্ত
পঞ্চিান্বষ েক
শুরুি তান্বিখ/ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয/
নাং
(অন্বেেত অভীজষ্টি
ছাড়কৃত পন্বিমাণ
পন্বিকল্পনাি অভীষ্ট কময়াদ
কা েক্রম/ পন্বিমাপজ াগ্য সূিক অভীষ্ট
%)
(%)
১
উি সমজয় উজল্লখ কিাি মত ককান ন্বিষয়:
২
উি সমজয় উজল্লখ কিাি মত ককান ন্বিষয়:
৩

উি সমজয় উজল্লখ কিাি মত ককান ন্বিষয়:

৪
উি সমজয় উজল্লখ কিাি মত ককান ন্বিষয়:
৫
উি সমজয় উজল্লখ কিাি মত ককান ন্বিষয়:
৬
উি সমজয় উজল্লখ কিাি মত ককান ন্বিষয়:
৭
উি সমজয় উজল্লখ কিাি মত ককান ন্বিষয়:

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ৮: িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি পন্বিন্বস্থন্বত ন্বিজেষজণি নমুনা ফিম্যাট
সমস্যা ও উন্নয়ন প্রন্বতিন্ধকতাি ন্বিিিণ
খাত সমস্যাি
ধিন

অিস্থান

পন্বিমাণ/
ন্বিস্তৃন্বত

সমস্যা সমাধানকজল্প সিকান্বি িা
কিসিকান্বি প োজয় িলমান ও
কািণ পন্বিকন্বল্পত কা োিলী (সম্পজদি
ন্বিত্রায়জনি উপি ন্বভন্বি কজি)

১ িছি পি
পন্বিন্বস্থন্বত ককমন
হজি, তাি ন্বিিিণ

সুপান্বিিকৃত
পদজক্ষপ/কিণীয়

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ৯: পন্বিমাপজ াগ্য সূিকসহ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয, উজেশ্য এিাং অভীষ্ট
নাং

১

২

৩

িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি
লক্ষয

খাত

উজেশ্য

িান্বষ েক পন্বিমাপজ াগ্য অভীষ্ট

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ১০: িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি প্রকল্প সািসাংজক্ষপ
অে েিছি: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
প্রকজল্পি ন্বিিিণ

পন্বিন্বিন্বত প্রকজল্পি
ট্যাগ ন্বিজিানাম

অভীষ্ট/
ন্বিিিণ
পন্বিমাণ

অিস্থান
প্রতযান্বিত
উপকািজভাগী
নািী/
পুরুষ/র্ততীয়
ন্বলি/ ন্বিশু/
প্রন্বতিন্ধী

খাত

অিস্থান

িাস্তিায়জনি সময়সূন্বি

ন্বিন্বনজয়াগ

পন্বিিীক্ষণ

কিফাজিন্স
দান্বয়ত্বপ্রাপ্ত
আিজম্ভি সমান্বপ্তি িাস্তিায়নকািী প্রাক্কন্বলত তহন্বিজলি
(পঞ্চিান্বষ েক
প্রন্বতষ্ঠান/
তান্বিখ তান্বিখ
সাংস্থা
ব্যয়
উৎস
পন্বিকল্পনাি
ন্বিভাগ
ক্রন্বমক নাং)

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ১১: িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি প্রকল্প (ন্বিম) প্রস্তািনা: ফযাট ন্বিট
১ প্রকজল্পি নাম
২ িাস্তিায়নকািী
সাংস্থা

৩ প্রকজল্পি অিস্থান

৪ সম্ভাব্য শুরুি তান্বিখ

৫ প্রকজল্পি
কময়াদকাল

৬ প্রকজল্পি িাজেট ও
এি ন্বিস্তান্বিত ন্বিিিণ
(Breakdown)

৭ অন্যান্য
অাংিীেনজদি
অিদান (অন্যান্য
ইনপুট)

৮ প্রকল্প ও ন্বিজমি
সাংন্বক্ষপ্ত িণ েনা

৯ উজেশ্য

১০ প্রতযান্বিত
ফলাফল
(পন্বিমাপজ াগ্য
আউটপুট)
১১ িাস্তিায়ন ব্যিস্থা

(সাংন্বেষ্ট কমেকতোি স্বাক্ষ্ি)
_____________________________
নামাঃ

____________
তান্বিখাঃ

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ১২: িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি দ্বত্রমান্বসক পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদন
দ্বত্রমান্বসক পন্বিিীক্ষণ প্রন্বতজিদন: _________
প্রন্বতজিদজনি কময়াদ: ______ কেজক___________
উপজেলা: ____________________
কেলা:

____________________

সাংন্বক্ষপ্ত িণ েনা:


পঞ্চিান্বষ েক/িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষযসমূহ অেেজন সামন্বগ্রক অগ্রগন্বত, কমাকাজিলা কিা সমস্যা/িযাজলঞ্জ এিাং তাঁি
সমাধান, কমাট িাজেজটি ন্বিপিীজত প্রকৃত ব্যয়, ভাজলা অনুিীলন এিাং ন্বিখন ন্বিন্বিতকিণ ইতযান্বদ।
 দ্বত্রমান্বসক কিজষ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয-১ এি আওতায় মূল কা ে সম্পাদজনি সামন্বগ্রক পন্বিন্বস্থন্বত ও
সাংন্বক্ষপ্তসাি
o
o


নাং

১

দ্বত্রমান্বসক কিজষ িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয-২ এি আওতায় মূল কা ে সম্পাদজনি সামন্বগ্রক পন্বিন্বস্থন্বত ও
সাংন্বক্ষপ্তসাি
o
o

িান্বষ েক
উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাি
লক্ষয

খাত

িান্বষ েক উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাি
উজেশ্য ও
কমেকাণ্ড

অভীজষ্ঠি
(Target)
সূিক

িাস্তি
সম্পান্বদত
কাে

িান্বষ েক উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাি
প্রকল্প
ন্বিজিানাম

িতেমান অিন্বধ
অেেন [অভীষ্ঠ
(Target)
অেেজনি হাি %]

িতেমান অিন্বধ
িাজেট/জমাট ন্বিতিণ
(%) (টাকায়)

উপজেলা সমন্বিত উন্নয়ন পন্বিকল্পনা ন্বিষয়ক ন্বনজদ েন্বিকা

ফিম্যাট ১৩: িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি কমে সম্পাদন প্রন্বতজিদন
কমে-সম্পাদন প্রন্বতজিদন: _______
প্রন্বতজিদজনি কময়াদ: ______ কেজক __________
উপজেলা: ____________________
কেলা:

____________________

সাংন্বক্ষপ্ত িণ েনা:
 পঞ্চিান্বষ েক/িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষযসমূহ অেেজন সামন্বগ্রক অগ্রগন্বত, কমাকাজিলা কিা সমস্যা/িযাজলঞ্জ এিাং তাঁি
সমাধান, কমাট িাজেজটি তুলনায় ব্যন্বয়ত প্রকৃত ব্যয়, ভাজলা অনুিীলন এিাং ন্বিখন ন্বিন্বিতকিণ ইতযান্বদ।
 সামন্বগ্রক অেেন:
 কমাকাজিলা কিা সমস্যাসমূহ:
 সমস্যাি সমাধান:
 কমাট িাজেজটি ন্বিপিীজত িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি কমাট ব্যয়:
 ভাল অনুিীলনসমূহ:
 ক ককান ন্বিখন ক টা পিিতী িছি িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনা প্রণয়জনি সময় কাজে লাগজি:



নাং

১

িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয-১ এি আওতায় প্রকল্পগুজলাি অেেজনি সাংন্বক্ষপ্তসাি:
o
িান্বষ েক উন্নয়ন পন্বিকল্পনাি লক্ষয-২ এি আওতায় প্রকল্পগুজলাি অেেজনি সাংন্বক্ষপ্তসাি:
o

িান্বষ েক
উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাি
লক্ষয

খাত

িান্বষ েক উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাি
উজেশ্য ও
কমেকাণ্ড

অভীজষ্ঠি
(target)
সূিক

িাস্তি
সম্পান্বদত
কাে

িান্বষ েক উন্নয়ন
পন্বিকল্পনাি
প্রকল্প
ন্বিজিানাম

িতেমান অিন্বধ
অেেন [অভীষ্ঠ
(target)
অেেজনি হাি
%]

িতেমান অিন্বধ িাজেট/
কমাট ন্বিতিণ (%)
(টাকায়)

