পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম
বাস্তবায়ন নীিতমালা
তৃতীয় সংস্করণ

(IMPLEMENTATION MANUAL OF
RURAL SOCIAL SERVICES PROGRAMME)
THIRD EDITION

সমাজেসবা aিধদফতর
সমাজকলয্াণ ম ণালয়

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

পৃষ্ঠা 1

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

পৃষ্ঠা 2

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম
বাস্তবায়ন নীিতমালা
তৃতীয় সংস্করণ

(IMPLEMENTATION MANUAL OF
RURAL SOCIAL SERVICES PROGRAMME)
THIRD EDITION

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

পৃষ্ঠা 3

কাশকালঃ

2ম সংস্করণ িডেসমব্র 2৯9৯
3য় সংস্করণ েসেপ্টমব্র 2৯৯3
4য় সংস্করণ িডেসমব্র 3121

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

পৃষ্ঠা 4

বাণী
সমাজকলয্াণ ম ণালয়াধীন সমাজেসবা aিধদফতর পিরচািলত পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম eকিট গুরুতব্পূণ র্
দাির য্ িবেমাচন কমর্সূিচ। েদেশর পল্লী aঞ্চেল বসবাসরত দাির য্ পীিড়ত পশ্চাৎপদ, aবেহিলত, দুঃস্থ o aসহায়
eবং সুিবধাবিঞ্চত সকল ে ণীর লক্ষয্ভূক্ত জনেগাষ্ঠীর আথ র্-সামািজক uন্নয়ন e কমর্সূিচর মূল লক্ষয্। সব্াধীনতা লােভর
পর জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান e েদেশর পল্লী aঞ্চেল বসবাসরত সুিবধা বিঞ্চত হতদির
জনেগািষ্ঠেক সব্িনভর্র o আত্ম তয্য়ী করার জনয্ সব র্ থম 2৯85 সােল তৎকালীন 2৯ িট েজলার 2৯িট থানায় ‘পল্লী
সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম’ চালু কেরন যা ািন্তক লক্ষয্ভূক্ত জনেগািষ্ঠর কলয্ােণ আজ েদেশর সকল uপেজলায়
বাস্তবািয়ত হেচ্ছ। কমর্সূিচ সফলভােব বাস্তবায়েনর দীঘ র্ পথ পিরকর্মায় সমাজেসবা aিধদফতর পিরচািলত পল্লী
সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্েমর সুদমুক্ত ক্ষু ঋণ দাির য্ িবেমাচন েসক্টের uজ্জব্ল দৃষ্টান্ত স্থাপন কেরেছ।
েয েকান কায র্কর্েমর সফল পিরচালনা o বাস্তবায়েনর জনয্ েয়াজন সুিনিদ র্ষ্ট িদক িনেদ র্শনা o নীিতমালা। e
লেক্ষয্ পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা থম সংস্করণ 2৯9৯ সােল o িদব্তীয় সংস্করণ 2৯৯3
সােল ণয়ন করা হয়। বতর্মােন সমেয়র কর্মিববতর্েন মাঠ পয র্ােয় aনুভূত চািহদার িভিত্তেত সমাজকলয্াণ ম নালয় o
সমাজেসবা aিধদফতেরর েযৗথ সভায় গৃিহত িসদ্ধান্ত েমাতােবক বাস্তবতার িনরীেখ েয়াজনীয় সংেশাধনী
আনয়নপূব র্ক পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 4য় সংস্করণ কাশ eকিট সংশনীয় uেদ্দয্াগ।
আমার দৃঢ় িবশব্াস পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা (4য় সংস্করণ) কমর্সূিচ বাস্তবায়ন
সংিশ্লষ্ট সকল েক্ষে কায র্কর o সিঠক িনেদ র্শনায় গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা রাখেব। ফেল পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম
বাস্তবায়ন আেরা সুষ্ঠু eবং গিতশীল হেব ।
পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা (4য় সংষ্করণ) ণয়েন সমাজকলয্াণ ম ণালয় eবং
সমাজেসবা aিধদফতেরর েয সকল কমর্কতর্া o কমর্চাির ত েদর eকিনষ্ঠ uেদয্াগ, aক্লান্ত পির ম eবং সুিচিন্তত
মতামত দান কেরেছন, তােদরেক জানাi আন্তিরক ধনয্বাদ।

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
িডেসমব্র, 3121

(কামরুন েনসা খানম)
সিচব
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার

মুখবন্ধ
জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর ধানম ী eবং পিরকল্পনা কিমশেনর
েচয়ারময্ান িহেসেব 2৯84 সােল থম পঞ্চবািষ র্কী (2৯84-2৯88) পিরকল্পনা ণয়ন কেরন। থম পঞ্চবািষ র্কী
পিরকল্পনায় িতিন বাংলােদেশর আথ র্-সামািজক uন্নয়ন তথা গর্ামীণ ািন্তক দির জনেগাষ্ঠীর aথ র্ৈনিতক মুিক্তর uপর
সিবেশষ গুরুতব্ােরাপ কেরন। গর্ামীণ দির জনেগাষ্ঠীর aথ র্ৈনিতক সব্িনভর্রতা aজর্েনর জনয্ eবং বাংলােদেশর
সব্াধীনতাপূব র্ aবেহিলত সমাজেসবা কায র্কর্মেক সব্াধীন েদেশর uপেযাগী, গিতশীল eবং াণবন্ত কের েতােলন। eজনয্
গর্ােমান্নয়ন কমর্সূিচর আoতায় িতিন Pilot project for extended rural social upliftment বতর্েনর
জনয্ e পঞ্চ-বািষ র্কী পিরকল্পনায় ৯1 (নববi) লক্ষ টাকার সংস্থান রােখন।
eরi ধারাবািহকতায় 2৯85 সােলর মাচ র্ মােস েদেশর তৎকালীন 2৯ িট েজলার 2৯ িট থানায় জািতর জনক
বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান Rural Social Services (RSS) বা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বতর্ন কেরন। e
কায র্কর্েমর মূল লক্ষয্ িছল সুদমুক্ত ক্ষু ঋেণর মাধয্েম পল্লী জনেগাষ্ঠীর আথ র্-সামািজক uন্নয়ন eবং ক্ষমতায়ন।
বাংলােদেশর iিতহােস e কায র্কর্মিট সুদমুক্ত ক্ষু ঋণ কায র্কর্েমর ধান পিথকৃৎ িহেসেব সুিবিদত eবং েদেশ-িবেদেশ
বয্াপক শংিসত। বাংলােদেশ 2৯84-88 েময়াদী e কল্পিট শতভাগ সাফলয্ aজর্ন করায় সরকার েদেশর সকল
uপেজলােক e কায র্কর্েমর আoতায় আেন eবং রাজসব্ বােজেট e কমর্সূিচিট aন্তভূর্ক্ত কের।
েদেশর দাির য্ িবেমাচেনর জনয্ সুদমুক্ত eবং জামানতহীন ক্ষু ঋণ কমর্সূিচ িহেসেব পল্লী সমাজেসবা
কায র্কর্মেক সুষ্ঠু বাস্তবায়েনর 2৯9৯ সােল eর সুিনিদ র্ষ্ট বাস্তবায়ন নীিতমালা ণয়ন করা হয়। 2৯৯3 সােল eর 3য়
সংস্করণ কাশ করা হয়। সমেয়র িববতর্েন eবং aনুভূত চািহদার পিরে িক্ষেত সংেশািধত আকাের সমাজকলয্ান
ম ণালেয়র aনুেমাদনকর্েম পুনরায় পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 4য় সংস্করণ কাশ করা হেলা। e
নীিতমালা কমর্সূিচ বাস্তবায়েন িদক-িনেদ র্শক িহেসেব কাজ করেব বেল আিম আশা রািখ। eকiসােথ পল্লী সমাজেসবা
কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালািট আগর্হী পাঠক, গেবষক, নীিত-িনধ র্ারকেদর িজজ্ঞাসা িনবৃত্ত করেব।
পিরেশেষ নীিতমালা ণয়েনর সােথ জিড়ত সকল স্তেরর কমর্কতর্া-কমর্চারীেদর ম, েমধা o মননেক আিম
কৃতজ্ঞতার সােথ স্মরণ কির। কমর্সূিচ বাস্তবায়েনর সােথ সংিশ্লষ্ট সকল কমর্কতর্া-কমর্চারী e নীিতমালা aনুসরণ কের
ত েদর দািয়তব্ িতপালন করেলi তােদর েমর িত পূণ র্ সব্ীকৃিত দান করা হেব বেল আিম িবশব্াস কির।

িডেসমব্র, 3121
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aধয্ায়-2: কমর্সূিচর পটভূিম, uেদ্দশয্ o বয্ািপ্ত
2.2 পটভূিম
গণ জাত ী বাংলােদেশর সব্াধীনতা লােভর পর জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান বাংলােদেশর জনগেণর
aথ র্ৈনিতক মুিক্তর েয দৃপ্ত aঙ্গীকার বয্ক্ত কেরন তারi ধারাবািহকতায় সমাজেসবা aিধদফতেরর শহরেকি ক
কমর্কান্ডেক গর্ামীণ eলাকায় স সারণ করার মানেস বতর্ন কেরন পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম, জাতীয়
জনসংখয্া কায র্কর্েম পল্লী মাতৃেক (RMC) eর বয্বহার কল্প eবং শহর সমাজসবা কায র্কর্ম েজারদার করা হয়।
পরবত কােল e কায র্কর্েমর সােথ যুক্ত হয় eিসডদগ্ধ o িতবন্ধী বয্িক্তেদর জনয্ িবেশষ ক্ষু ঋণ কমর্সূিচ aথ র্াৎ
eিসডদগ্ধ o িতবন্ধী বয্িক্তেদর পুনব র্াসন কায র্কর্ম। জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ মুিজবুর রহমান কতৃর্ক বিতর্ত e
সকল সুদমুক্ত ক্ষু ঋণ কায র্কর্েমর ফেল বাংলােদশ ক্ষু ঋণ কায র্কর্েমর সুিতকাগার eবং পিথকৃৎ িহেসেব বাংলােদশর
ািন্তক জনেগািষ্ঠর aথ র্ৈনিতক মুিক্তর েক্ষে সূচনা কের eক নতুন o বিণ র্ল iিতহাস। জািতর জনক বঙ্গবন্ধু েশখ
মুিজবুর রহমান কতৃর্ক বাংলােদেশর হতদির , সুিবধাবিঞ্চত মানুেষর কলয্ােন বিতর্ত eবং সমাজকলয্াণ
ম ণালয়াধীন সমাজেসবা aিধদফতেরর মাধয্েম বাস্তবািয়ত e সকল সুদমুক্ত ক্ষু ঋণ কমর্সূিচ পরবত েত িবিভন্ন
সংস্থার মাধয্েম ত সার লাভ কের েদেশ িবেদেশ বাংলােদশেক ক্ষু ঋণ কায র্কর্েমর পাদপীঠ িহেসেব বয্াপক
পিরিচিত দান কের। 3121 সাল পয র্ন্ত সমাজেসবা aিধদফতেরর পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্েমর আoতায়
uপকৃেতর সংখয্া ায় 3৯ লক্ষ। আথ র্-সামািজক জিরেপর মাধয্েম পল্লী eলাকায় বসবাসরত দািরদ্ সীমার নীেচর
জনেগািষ্ঠেক িচিহ্নত o সংগিঠত কের স্থানীয় চািহদার িভিত্তেত সুদমুক্ত ক্ষু ঋেণর মাধয্েম িবিভন্ন আয়বধ র্ক কােজ
কমর্সংস্থােনর বয্বস্থা করা হেয়েছ।
সমাজেসবা aিধদফতর 2৯85 সােল পরীক্ষামূলকভােব তৎকালীন 2৯িট থানায় ‘পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম’
যা া শুরু কের। eর সফলতার আেলােক 2৯88 সােল আেরা 32 িট থানায় e কায র্কর্ম স সারণ করা হয়। পরবত েত
স সািরত পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম 3য় পব র্ (2৯91-98) 214িট uপেজলায়, 4য় পব র্ (2৯98-৯3) 231িট
uপেজলায়, 5থ র্ পব র্ (2৯৯3-৯6) 92 িট uপেজলা, 6ম পব র্ (2৯৯6-3113) 22৯ িট uপেজলা eবং 7ষ্ঠ পব র্ (311518) 581িট uপেজলায় বাস্তবায়ন করা হয়। e দীঘ র্ সমেয়র পথ পিরকর্মায় iিডeম, iuিনেসফ iতয্ািদ আন্তজর্ািতক
সংস্থা আিথ র্ক o কািরগির সহায়তা দােনর মাধয্েম পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়েন uন্নয়ন সহেযাগী িহেসেব
গুরুতব্পূণ র্ ভূিমকা পালন কেরেছ। e কায র্কর্েমর মাধয্েম গর্ােমর ভূিমহীন, িবত্তহীন, েবকার o aদক্ষ জনেগাষ্ঠীেক eকিট
সমিনব্ত িকর্য়ায় aথ র্ৈনিতক o সামািজক uন্নয়েনর দৃঢ় েচষ্টা aবয্াহত রেয়েছ। কমর্সূিচর সুষ্ঠু o সফল বাস্তবায়েনর
লেক্ষয্ 2৯9৯ সােল eকিট বাস্তবায়ন নীিতমালা ণয়ন করা হয় eবং 2৯৯3 সােল সংেশািধত আকাের পুনঃ কাশ
করা হয়।
ত সামািজক পিরবতর্েনর সােথ সােথ পিরবিতর্ত হেচ্ছ সমসয্া o চািহদার ধরন। ফেল েয়াজন হেচ্ছ সমসয্া
সমাধান o কমর্সূিচ বাস্তবায়েনর নবতর েকৗশল uদ্ভাবন। eেক্ষে পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম পিরচালনার িবিভন্ন িদক
পয র্ােলাচনা কের পিরবিতর্ত পিরিস্থিতেত কমর্সূিচ বাস্তবায়ন েকৗশল িনরূপণ কের পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম
বাস্তবায়েনর জনয্ সংেশািধত নীিতমালা ণয়ন করা হল।

2.3 কমর্সূচীর লক্ষয্ o uেদ্দশয্
2.

3.
4.

পল্লী aঞ্চেল বসবাসরত ভূিমহীন দির কৃষক, েবকার যুবক, যুব-মিহলা, িমক, দুঃস্থ মিহলা, সকল
ধরেনর িতবন্ধী o সংেশাধেনাত্তর/সাজামুক্ত বয্িক্ত তথা দাির সীমার নীেচ বসবাসরত জনেগাষ্ঠীর
আথ র্-সামািজক uন্নয়ন সাধন।
পল্লীর দির জনগেনর মেধয্ সামািজক সেচতনতা সৃিষ্ট করা eবং তােদর সুসংগিঠত o eকতাবদ্ধভােব
েদেশর সকল কার uন্নয়ন কমর্সূচীেত aংশগর্হণ িনিশ্চত করার জনয্ কমর্দল গঠন করা।
দলীয় সদসয্েদর সঞ্চয়ী মেনাভাব গেড় েতালা eবং সঞ্চয় সৃিষ্টর মাধয্েম লক্ষয্ভূক্ত জনেগাষ্ঠীর িনজসব্
তহিবল গঠনপূব র্ক তােদরেক সব্াবলমব্ী হেত সহেযািগতা করা।
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5.

6.
7.
8.
9.
৯.
21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.

2.4

লক্ষয্ভূক্ত জনেগাষ্ঠীর জনয্ aনানুষ্ঠািনক িশক্ষা, াথিমক সব্াস্থয্, পুিষ্ট, মা o িশশু যত্ন, সব্াস্থয্ সম্মত
পায়খানা, িবশুদ্ধ/িনরাপদ পািন পান o বয্বহার, জনসংখয্া িনয় ণ, সামািজক বনায়ন,সাক্ষরতা,
েখলাধুলা o িচত্তিবেনাদন iতয্ািদ কায র্কর্েম সম্পৃক্ত করেণর মাধয্েম তােদর জীবনমান uন্নয়ন।
সুদমুক্ত ক্ষু পুিঁ জ দােনর মাধয্েম দির জনেগাষ্ঠীেক uৎপাদনমূলক o আয়বধ র্ক কমর্সূিচেত সম্পৃক্ত
কের aথ র্ৈনিতক uন্নয়ন সাধন।
িবিনেয়াগকৃত ঘূণ র্ায়মান তহিবল হেত াপ্ত সািভর্স চাজর্ দব্ারা কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর িনজসব্ পুিঁ জ/গর্াম
তহিবল গঠন।
সঞ্চেয়র মাধয্েম িনজসব্ পুিঁ জ দব্ারা কায র্কর্ম পিরচালনা করার লেক্ষয্ লক্ষয্ভূক্ত জনেগাষ্ঠীেক দক্ষ
জনশিক্ত িহেসেব গেড় েতালা।
দাির য্সীমার uেদ্ধর্ বসবাসরত জনেগাষ্ঠীর মেধয্o সামািজক েচতনার িবকাশ সাধেনর জনয্ সকল
uন্নয়ন কমর্কােন্ড তােদরেক সম্পৃক্ত করা।
কািরগির/বৃিত্তমূলক িশক্ষণ দােনর মাধয্েম লক্ষয্ভূক্ত জনেগাষ্ঠীর কমর্সংস্থান o aদক্ষ জনশিক্তেক
দক্ষ জনশিক্তেত পিরণত করা।
পািরবািরক o সামািজক বন্ধন দৃঢ়করণ, বালয্ িববাহ o বহু িববাহ িনরুৎসািহতকরণ, েযৗতুক থা
েরাধকরণ eবং মিহলােদর সকল uন্নয়ন কমর্কােন্ড aংশগর্হণ o ক্ষমতায়েন uদব্ুদ্ধকরণ।
eিসড িনেক্ষেপর ভয়াবহতা সম্পেকর্ সেচতনতা সৃিষ্ট eবং তা েরাধকেল্প কায র্কর বয্বস্থা গর্হণ।
িশশু-িকেশারেদর েখলাধুলা o িচত্তিবেনাদেনর মাধয্েম তােদর সুষ্ঠু মানিসকতার িবকাশ eবং aপরাধ
বণতা েরােধ জনসেচতনতা সৃিষ্টসহ েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হণ। িতিট িশশুর জন্মিনবন্ধন করেণ
uদ্ধুদ্ধকরন।
নারী o িশশু পাচার েরােধ জনেগাষ্ঠীেক সেচতন কের েতালা।
িশশু o িকেশার বয়েস িশশু-িকেশােররা যােত aৈনিতক o aসামািজক কােজ জিড়েয় না পেড় েস জনয্
ৈনিতক, পািরবািরক o সামািজক মূলয্েবাধ িবষেয় সেচতনতা সৃিষ্ট করা eবং সরকারী/েবসরকারী
আ য় েক হেত aবয্াহিত াপ্ত িকেশার aপরাধীেদরেক পিরবািরক পয র্ােয় সামািজকভােব পূনব র্াসেন
সহায়তা দান করা।
াকৃিতক দুেয র্ােগ ক্ষিতগর্স্ত বয্িক্তেদর জনয্ স্থানীয় শাসেনর সােথ সমনব্য় েরেখ াণ তৎপরতা
পিরচালনা o পুনব র্াসন কায র্কর্ম গর্হণ।
বীণ বয্ািক্তেদর িত সম্মান o দ্ধােবাধ দশর্েনর িবষেয় সামািজক সেচতনতা সৃিষ্টর মাধয্েম
পিরবার তথা সামািজক বন্ধনেক সুদৃঢ় করা।

কমর্সূিচর বয্ািপ্ত

সমাজেসবা aিধদফতর বাংলােদেশর সকল uপেজলায় ‘পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম’ eর আoতায় দির জনেগাষ্ঠীর
আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর লেক্ষয্ eকিট সমিনব্ত কায র্কর্ম পিরচালনা করেছ। িতিট uপেজলায় কায র্কর্মভূক্ত গর্ােম
আথ র্-সামািজক জিরেপর মাধয্েম লক্ষয্ভূক্ত জনেগাষ্ঠী (দির , ভূিমহীন, িবত্তহীন, েবকার, eিতম, িবধবা, িতবন্ধী,
সংেশাধেনাত্তর/সাজামুক্ত বয্িক্ত িবদয্ালেয় গমন বয়সী িশশু-িকেশার o বীন বয্িক্তগণ) িচিহ্নতকরণ, কমর্দল o গর্াম
কিমিট গঠেনর মাধয্েম তৃণমূল পয র্ােয় স্থানীয় সমসয্া, চািহদা, সম্পদ iতয্ািদ িনরূপনপূব র্ক স্থানীয় চািহদানুপােত
আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর লেক্ষয্ কমর্সূিচ গর্হণ eবং বাস্তবায়ন করা হয়।
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aধয্ায়-3: কায র্কর্ম বাস্তবায়ন েকৗশল
3.2

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম সুষ্ঠু o সফল বাস্তবায়েনর জনয্ িতিট uপেজলায় ‘‘uপেজলা পল্লী
সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট’’ (iuিপআiিস) নােম eকিট কিমিট গঠন করেত হেব। কিমিটর
রূপেরখা িনম্নরূপঃ

3.3 uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস):
uপেজলা পয র্ােয় 27 (েষাল) জন সদসয্ সমনব্েয় পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট গিঠত হেব।
12।

uপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্া

সভাপিত

13। uপেজলা সব্াস্থয্o পিরবার পিরকল্পনা কমর্কতর্া

সদসয্

14। uপেজলা কৃিষ কমর্কতর্া

সদসয্

15।

সদসয্

uপেজলা াণী সম্পদ কমর্কতর্া

16। uপেজলা মৎস কমর্কতর্া

সদসয্

17। uপেজলা েকৗশলী

সদসয্

18।

সদসয্

uপেজলা িশক্ষা কমর্কতর্া

19। uপেজলা পিরবার পিরকল্পনা কমর্কতর্া

সদসয্

1৯। uপেজলা মিহলা িবষয়ক কমর্কতর্া

সদসয্

21।

uপেজলা যুব uন্নয়ন কমর্কতর্া

সদসয্

22।

থানার ভার াপ্ত কমর্কতর্া

সদসয্

23।

uপেজলা পল্লী uন্নয়ন কমর্কতর্া

সদসয্

24। uপেজলা আনসার o িভিডিপ কমর্কতর্া

সদসয্

25। uপেজলা সমবায় কমর্কতর্া

সদসয্

26। uপ-সহকারী েকৗশলী (জনসব্াস্থয্)

সদসয্

27। uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া

সদসয্-সিচব

নুয্নতম 8 জন সদেসয্র uপিস্থিতেত সভার েকারাম পূন র্ হেব।
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3.4

uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর দািয়তব্
1.

uপেজলায় পল্লী সমাজেসবা কমর্সূিচ ণয়ন o বাস্তবায়েন uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ােক
েয়াজনীয় পরামশর্ o সহেযািগতা দান করা।

2.

িত 5 মােস কমপেক্ষ eকবার সভার মাধয্েম কমর্সূিচর যাবতীয় িদক পয র্ােলাচনা eবং uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্ােক েয়াজনীয় পরামশর্ o সহায়তা দান করা।

3.

সমাজেসবা গর্াম কিমিট হেত াপ্ত স্কীমসমূহ পয র্ােলাচনাপূব র্ক বাছাi o চূড়ান্ত aনুেমাদন দান। e
কিমিটর aনুেমাদন বয্তীত েকান স্কীম বাস্তবায়ন করা যােব না।

4.

স্কীম aনুেমাদনকােল বাস্তবায়ন নীিতমালায় বিণ র্ত আথ র্-সামািজক স্কীেমর জনয্ পিরবার বাছাi,
স্কীেমর বাস্তবতা যাচাi, পুিঁ জ িবিনেয়াগ, িকিস্ত পিরেশাধ পদ্ধিত iতয্ািদ গুরুতব্পূণ র্ িবষয়গুিল পরীক্ষা
করা।

5.

স্তািবত স্কীম চূড়ান্ত aনুেমাদেনর পর ঋেণর aথ র্ িবতরণ, আদায় eবং শতর্ানুযায়ী aনয্ানয্ সামািজক
কায র্কর্ম বাস্তবায়েন সহায়তা দান করা।

6.

স্কীম চূড়ান্ত aনুেমাদেনর 3 (দুi) সপ্তােহর মেধয্ সংিশ্লষ্ট স্কীম গর্হীতােদর মেধয্ আনুষ্ঠািনক/
aনানুষ্ঠািনকভােব ঋেণর নগদ aথ র্ িবতরণ করা ।

7.

ঋেণর িকিস্ত আদােয় সমসয্া েদখা িদেল aনাদায়ী aথ র্ আদােয়র জনয্
করা।

8.

uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর aনুেমাদনকর্েম থানার
ভার াপ্ত কমর্কতর্ার সহেযািগতায় aনাদায়ী ঋেণর aথ র্ আদােয়র বয্বস্থা গর্হণ করা।

9.

uপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্া কতৃর্ক চূড়ান্ত েনািটশ জারীকরেনর মাধয্েম সমিনব্ত uেদয্ােগ aনাদায়ী
ঋেণর aথ র্ আদােয়র পদেক্ষপ গর্হণ।

েয়াজনীয় পদেক্ষপ গর্হণ

10. সমাজেসবা aিধদফতর কতৃর্ক aনুেমািদত নক্শা aনুযায়ী গণিমলনায়তন েক (পাকা/আধা পাকা)
িনমর্াণ eবং েমরামত কাজ তদারিকর বয্াপাের দািয়তব্ পালন। েয়াজনেবােধ গণিমলনায়তন েক
িনমর্াণ/েমরামত কাজ তদারিকর জনয্ সাব-কিমিট গঠন eবং গণিমলনায়তেনর সিঠক বয্বহার
িনিশ্চতকরণ।
11. সভার িসদ্ধান্তাবলী কায র্িববরণী বিহেত িলিপবদ্ধকরন o পরবত সভায় দৃঢ়ীকরণ o aনুেমাদন
দানসহ সভাপিতর সাক্ষরকরণ
12. পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্েমর িশক্ষণ, সভা, কমর্শালা পিরচালনা, ভবন েমরামত, সামািজক সমসয্া o
সমাধান িবষেয় uদব্ুদ্ধকরণ eবং কাশনাসহ aনয্ানয্ সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর জনয্
uপেজলা পিরষেদর সব্াস্থয্ o সমাজকলয্াণ খাত হেত আনুপািতক হাের aথ র্ বরােদ্দরর বয্বস্থা করা।
িনয়িমত পিরদশর্েনর মাধয্েম uপকৃত পিরবােরর সংখয্া িনরূপণ o কমর্সূিচর মূলয্ায়ন করা।
13. কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর সকল লক্ষয্ভূক্ত পিরবার আথ র্-সামািজক স্কীেমর আoতাভুক্ত হেল aিজর্ত সািভর্স
চাজর্ o দলীয় সঞ্চেয়র পিরমান গর্ােমর ক্ষু ঋণ বাস্তবায়েনর েক্ষে পয র্াপ্ত িবেবিচত হেল
আনুষ্ঠািনকভােব uক্ত গর্ামেক সব্য়ংসম্পূণ র্/ আত্মিনভর্রশীল েঘাষণা করা eবং সািভর্স চােজর্র aেথ র্
আয়বধ র্ক কায র্কর্ম পিরচালনা করা। তেব e িবষেয় aিধদফতেরর aনুেমাদন গর্হন করেত হেব।
14. কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট কতৃর্ক aনুেমািদত স্কীেমর তািলকা (েরজুেলশন খাতার aনুরূপ) েত
কিমিটর সভাপিত o সদসয্-সিচব েযৗথভােব সব্াক্ষর করেবন।
15. ে ষ্ঠ গর্াম কিমিট, ে ষ্ঠ ঋণ গর্িহতা/ে ষ্ঠ পিরবার eবং ে ষ্ঠ কমর্দল িনব র্াচনপূব র্ক পুরস্কার দােনর
বয্বস্থা করা।
16. ে ষ্ঠ মাঠ কম (িফল্ড সুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম o কািরগরী িশক্ষক) িনব র্াচনপূব র্ক
পুরষ্কােরর বয্বস্থা করা।
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3.5

কায র্eলাকা িনব র্াচন পদ্ধিত
iuিনয়ন o গর্াম িনব র্াচন পদ্ধিত

3.6

1.

িনম্নিলিখত শতর্াবলী পূরণ সােপেক্ষ পল্লী সমাজেসবা কমর্সূিচ বাস্তবায়েনর জনয্ বরাদ্দ aনুপােত
েয়াজনীয় সংখয্ক iuিনয়ন o গর্াম িনব র্াচন করেত হেব।

2.

তুলনামূলকভােব aনুন্নত o আথ র্-সামািজকভােব িপিছেয় পড়া eলাকােক গর্াম িনব র্াচেনর েক্ষে
aগর্ািধকার দান করেত হেব।

3.

েয সমস্ত গর্ােম সরকারী aথবা েবসরকারী পয র্ােয় েকান দাির য্ িবেমাচন কমর্সূিচ েনi িকংবা
তুলনামূলকভােব কম ঐ সকল গর্ামেক িনব র্াচেনর েক্ষে aগর্ািধকার দান করেত হেব।

4.

কায র্কর্মভুক্ত গর্ামসমূহ পাশাপিশ হoয়া বাঞ্ছনীয়। কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম েয সকল লক্ষয্ভুক্ত বয্িক্ত িবিভন্ন
সরকারী, েবসরকারী সংস্থার ঋণ বা aনয্ানয্ সহায়তা পানিন তােদরেক e কায র্কর্েমর aগর্ািধকার
িভিত্তেত aন্তভুর্ক্ত করেত হেব। কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম সমাজেসবা aিধদফতেরর সাiন েবাড র্ স্থাপন
করেত হেব।

5.

সমাজেসবা aিধদফতেরর রাজসব্ o uন্নয়ন eবং aনয্ানয্ সংস্থার সাহাযয্পুষ্ট কায র্কর্ম পিরচালনার
জনয্ পৃথক গর্াম িনব র্াচন করেত হেব।

6.

iuিনয়ন o গর্াম িনব র্াচেনর বয্াপাের uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া, িফল্ড সুপারভাiজার o সংিশ্লষ্ট
iuিনয়ন সমাজকম পয র্েবক্ষণমূলক জিরপ কের াথিমকভােব iuিনয়ন o গর্াম িনব র্াচন করেবন।
aতঃপর uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর সভায় iuিনয়ন/
গর্াম চূড়ান্তভােব িনব র্ািচত হেব। uদ্ভুত েকান সমসয্া স্থানীয়ভােব সমাধান সম্ভব না হেল িসদ্ধােন্তর জনয্
েজলার uপ-পিরচালেকর িনকট ে রণ করেত হেব। uপ-পিরচালেকর পেক্ষ সমসয্া সমাধান সম্ভব না
হেল িসদ্ধােন্তর জনয্ তা aিধদফতেরর সদর কায র্ালেয় ে রণ করেত হেব।

লক্ষয্ভূক্ত পিরবার িনব র্াচন পদ্ধিত
1.
2.
3.

গর্াম িনব র্াচেনর পর লক্ষয্ভূক্ত পিরবার িচিহ্নত করার জনয্ িনধ র্ািরত ‘পিরবার জিরপ ফরম’ e িতিট
পিরবার হেত তথয্ সংগর্হ করেত হেব (নমুনা ছক সংেযািজত)।
িতিট গর্ােমর ‘পিরবার জিরপ ফরম’ পৃথক পৃথক ফাiেল সংরক্ষণ করেত হেব।
পিরবার জিরেপ াপ্ত তথয্ aনুযায়ী পিরবােরর বািষ র্ক গড় আেয়র িভিত্তেত 4িট ে ণীেত িবভক্ত
করেত হেব।
4.2 পিরবােরর বািষ র্ক গড় আয় 61111/- টাকা পয র্ন্ত (দির তম)- ‘ক’ ে ণী
4.3 পিরবােরর বািষ র্ক গড় আয় 61112/- টাকা হiেত 71111/- টাকা পয র্ন্ত (দির )- ‘খ’ ে ণী
4.4 পিরবােরর বািষ র্ক গড় আয় 71112/- টাকার uেধব্র্ (ধনী/দাির য্ সীমার uেদ্ধর্)- ‘গ’ ে ণী
ভিবষয্েত মু াস্ফীিতর হার বৃিদ্ধ েপেল মু াস্ফীিতর হােরর সােথ সামঞ্জসয্ েরেখ সরকার কতৃর্ক
দাির য্সীমা পুনঃিনধ র্ারণ করা যােব।

4.

জিরেপর মাধয্েম াপ্ত তেথয্র িভিত্তেত িচিহ্নত ‘ক’, ‘খ’ o ‘গ’ ে ণীভূক্ত পিরবােরর পৃথক পৃথক
তািলকা সংিশ্লষ্ট ‘গর্াম জিরপ েরিজষ্টার’ e িলিপবদ্ধ করেত হেব। কােজর সুিবধােথ র্ 2িট েরিজষ্টার
সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষেকর িনকট eবং aনুরূপ eকিট তািলকা uপেজলা
সমাজেসবা কায র্ালেয় সংরিক্ষত থাকেব। নতুন জিরেপর েক্ষে গর্ােমর নাম, জিরেপর তািরখ,
পিরবােরর সংখয্া, পিরবােরর ে ণী িবভাগসহ জিরপ কাজ সম্পন্ন হবার 26 (পেনর) িদেনর মেধয্
eকিট িতেবদন েজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় ে রণ করেত হেব।
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5.

পিরবার জিরপ ছাড়া কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম েকান আথ র্-সামািজক কমর্সূিচ গর্হন করা যােব না।

6.

uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া পিরবার জিরপ কাজ শুরু করার পূেব র্ িফল্ড সুপারভাiজার, iuিনয়ন
সমাজকম eবং কািরগরী িশক্ষকেক জিরপ ফরম পূরেণর uপর 2 িদেনর oিরেয়েন্টশন েদেবন। e
ধরেণর oিরেয়েন্টশন aনুষ্ঠােন iuিপআiিস সদসয্েদর uপিস্থত থাকার জনয্ আম ণ জানােনা েযেত
পাের।

7.

সংিশ্লষ্ট গর্ােম িনেয়ািজত iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক িতিট বাড়ীেত িগেয় পিরবার
জিরপ ফরম পূরণ করেবন।

8.

জিরপ চলাকালীন িফল্ড সুপারভাiজার সাব র্ক্ষিণক জিরপ কাজ তদারিক করেবন eবং িতিন জিরেপর
সিঠকতা যাচাi কের জিরপ ফরেম িতসব্াক্ষর করেবন। uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া জিরপকােল
21% জিরপ কাজ সেরজিমেন যাচাi কের াপ্ত তেথয্র সিঠকতা িনিশ্চত করেবন। জিরেপ েকান
তথয্ ভুল মািণত হেল তার দায়ভার সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম / কািরগরী িশক্ষক িফল্ড
সুপারভাiজার eবং uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ােক বহন করেত হেব।

9.

uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট(iuিপআiিস) eর aনুেমাদনকর্েম eকজন
ঋণগর্হীতা েয়াজেন সব র্ািধক 4 (িতন) বার ঋণ গর্হণ করেত পারেব।

aতঃপর িনধ র্ািরত গর্াম জিরপ ফরেম পুনঃজিরেপের মাধয্েম কতিট পিরবার ‘ক’ ে ণী েথেক ‘খ’ ে ণীেত
eবং ‘খ’ ে ণী েথেক ‘গ’ ে ণীেত uন্নীত হেয়েছ তা মূলয্ায়ন করেত হেব। পুনঃজিরেপর মূলয্ায়ন তািলকা
uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর সভায় aনুেমাদনপূব র্ক েজলার
uপপিরচালেকর িনকট ে রণ করেত হেব। uপ-পিরচালক িত বছর জুলাi মােস e সংকর্ান্ত eকিট
িতেবদন সমাজেসবা aিধদফতের ে রণ করেবন।

3.7

লক্ষয্ভূক্ত পিরবার o তার কায র্াবলী
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্েমর আoতায় পিরবার বলেত eকান্নভূক্ত (eকi সােথ বসবাসকারী সব্ামী, ী,
সন্তান, মা, বাবা, ভাi-েবান eবং েপাষয্) পিরবারেক বুঝােব। e কায র্কর্েমর সােথ সম্পৃক্ত িতিট পিরবার
িনম্নবিন র্ত কায র্ািদ সম্পাদন করেব1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

বািড়ঘর পিরস্কার পিরচ্ছন্ন রাখা;
বািড়র আিঙ্গনায় শাক-সিব্জ চাষ;
হ স - মুরগী, গরু-ছাগল পালন o মৎসয্ চাষ;
বািড়র আিঙ্গনা o পিতত জিমেত ফলজ, বনজ o ঔষিধ গাছ লাগােনা;
িবশুদ্ধ o িনরাপদ পািন বয্বহার;
আেয়ািডনযুক্ত লবন বয্বহার;
সব্াস্থয্সম্মত পায়খানা বয্বহার;
স্কুল গমন বয়সী েছেলেমেয়েদর স্কুেল ে রন o ঝের পড়া েরাধ করা;
পিরবােরর সদসয্ যােত aসামািজক কােজ জিড়েয় না পেড় েস জনয্ ধম য় o ৈনিতক িশক্ষা eবং
পািরবািরক বন্ধন সুদৃঢ়করা;
বয়স্ক িনরক্ষরেদর সব্াক্ষর জ্ঞান লাভ করা;
মা o িশশু সব্াস্থয্ িবষয়ক িশক্ষণ গর্হন করা eবং পািরবািরক সব্াস্থয্ িক্লিনেক েসবা গর্হণ করা;
eiচ.আi. িভ (eiডস) িতেরােধ সেচতন থাকা;
পিরেবশ দূষণ েরাধ করা;
যথাসমেয় িশশুেদর েরাগ িতেরাধক িটকা দােনর বয্বস্থা;
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

গভর্বতী/ সূিত মােয়র িটকাদানসহ যত্ন েনয়া;
েযাজয্ েক্ষে জন্ম িনয় ন পদ্ধিত গর্হেনর মাধয্েম পিরকিল্পত পিরবার গঠন করা;
বালয্ িববাহ েরাধ করা o বহুিববাহ িনরুৎসািহতকরণ ;
েযৗতুক গর্হণ o দান না করা;
নারী িনয র্াতন েরােধ কায র্কর ভুিমকা পালন করা o eিসড স াস সম্পেকর্ সেচতন হoয়া;
eিতম, িতবন্ধী o বীনেদর িত যত্নবান হoয়া;
িতেবশীর সেঙ্গ সম্পকর্ uন্নয়ন o েযাগােযাগ রক্ষা করা;
িনয়িমত দলীয় সভায় েযাগদান;

23.
24.
25.
26.
27.

েসবা/ uন্নয়নমুলক কােজ েনতৃতব্ সৃিষ্টেত uদব্ুদ্ধ করা;
সব্ামী- ী, বাবা-মা, সন্তান, ভাi-েবান সকেল িমেলিমেশ uন্নত পািরবািরক পিরেবশ গেড় েতালা;
েখলাধুলা o িচত্তিবেনাদনমূলক কমর্সুিচেত aংশ গর্হণ;
সঞ্চয়ী মেনাভাব গেড় েতালা eবং িনয়িমত সঞ্চয় জমা করা;
পিরবােরর িতিট সদসয্ েকান না েকান ভােব aথ র্ৈনিতক কমর্কােন্ডর সােথ সম্পৃক্ত েথেক
পিরবােরর আয় বৃিদ্ধ করা;
28. িশশু ম বেন্ধ সিকর্য় ভূিমকা পালন করা;

29. িশশুর জন্ম িনবন্ধন;
30. মাদক মুক্ত পিরবার গঠন।

3.8

িবিভন্ন কমর্সূিচর লক্ষয্মা া িচিহ্নতকরণ

4.

শুধুমা ‘ক’ o ‘খ’ ে ণীভূক্ত পিরবােরর জনয্ আয়বধ র্ক কমর্সূিচ েযাজয্ হেব। aনয্ানয্ সামািজক
কায র্কর্ম েযমনঃ পিরবার পিরকল্পনা, সব্াস্থয্ পিরচয র্া o সমিষ্ট uন্নয়ন কমর্সূিচেত ক, খ o গ ে ণীর
পিরবারেকi সম্পৃক্ত করেত হেব। তেব সকল কায র্কর্েমর েক্ষে ‘ক’ ে ণীভূক্ত পিরবার aগর্ািধকার
পােব।
েছাট পিরবার গঠেনর মাধয্েম আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর জনয্ পিরবার পিরকল্পনা কায র্কর্েম শুধুমা
সক্ষম দম্পিতেদর uদ্ধুদ্ধ করেত হেব।
িশশু o মিহলােদর েরাগ িতেষধক (iিমuনাiেজশন) িটকাদােন uদব্ুদ্ধকরেণর জনয্ লক্ষয্ িস্থর
করেত হেব। লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর িতিট নবজাত িশশুর জন্মিনবন্ধেন uদ্ধুদ্ধ করেত হেব।
লক্ষয্ভূ্ক্ত পিরবারেক িবশুদ্ধ eবং িনরাপদ পািন বয্বহােরর জনয্ uদব্ুদ্ধ করেত হেব।

5.
6.
7.
8.
9.

লক্ষয্ভূক্ত পিরবারেক সব্াস্থয্সম্মত/জলাবদ্ধ পায়খানা বয্বহাের uদব্ুদ্ধ করেত হেব।
বালয্িববাহ o বহুিববাহ িনরুৎসািহত করেত হেব।
নারী িনয র্াতন o eিসড স ােসর িবরুেদ্ধ সামািজক সেচতনতা গেড় তুলেত হেব।
eিতম িতবন্ধী o বীণেদর িত যত্নবান হেত হেব eবং িশশু ম িনরুৎসািহত করেত হেব।
মাদকমুক্ত পিরবার গঠেন সামািজক মূলয্েবাধ গেড় েতালার জনয্ করাজ করেত হেব।

1.

2.
3.

10.

েতয্ক সদেসয্র মেধয্ সঞ্চয়ী মেনাভাব গেড় েতালার মাধয্েম িনয়িমত দলীয় সঞ্চেয়র িবষেয় uদব্ুদ্ধ
করেত হেব।
11. পিরবােরর িতিট সদসয্েক েকান না েকানভােব aথ র্ৈনিতক কমর্কােন্ডর সােথ সম্পৃক্ত েথেক
পিরবােরর আয় বৃিদ্ধ করেত হেব।
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12. সামািজক বনায়ন কমর্সূিচেত ‘ক’ o ‘খ’ ে ণীর পিরবারেক যথাকর্েম aগর্ািধকার িভিত্তেত
লক্ষয্ভূক্ত কের ফলজ, বনজ o ঔষিধ গাছ লাগােনার জনয্ uদব্ুদ্ধ করেত হেব।
13. uপেজলা পয র্ােয় ণীত বািষ র্ক কমর্ পিরকল্পনার আেলােক কমর্দল o গর্াম কিমিটর সেঙ্গ
আেলাচনাকর্েম uপিরuক্ত কায র্কর্মসমূেহর বাৎসিরক লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ করেত হেব।

3.9

দলীয় সদসয্পদ দান o কমর্দল গঠন
1.

2.
3.
4.
5.

3.৯

গর্ােমর েভৗেগািলক aবস্থান eবং লক্ষয্ভুক্ত পিরবােরর সংখয্ার িদক িবেবচনায় েরেখ িতিট
কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম ‘ক’ o ‘খ’ ে ণীভূক্ত পিরবার হেত িতিনিধ িনেয় কমপেক্ষ 2িট মিহলা দলসহ
সেব র্াচ্চ 21িট কমর্দল গঠন করা েযেত পাের। মিহলা কমর্দল গঠন o েনতৃতব্ সৃিষ্টর মাধয্েম মিহলােদর
uৎসািহত করেত হেব। িতিট কমর্দেলর সদসয্ সংখয্া 21-31 জন পয র্ন্ত হেত পাের।
সরকারী বা েবসরকারী সংস্থায় কমর্রত েকান বয্িক্ত কমর্দেলর সদসয্ হেত পারেবন না।
লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর েয সকল সদসয্ কায র্কর্মভূক্ত eলাকায় িনয়িমত বসবাস কেরন েকবল তারাi
কমর্দেলর সদসয্ হেত পারেবন।
লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর 29 বৎসেরর uেধব্র্ েয েকান কমর্ক্ষম বয্িক্ত কমর্দেলর সদসয্ হেত পারেবন।
িতিট কমর্দেলর সদসয্গণ eকজন দলেনতা o eকজন সহকারী দলেনতা িনব র্ািচত/মেনানীত
করেবন। দলেনতা o সহকারী দলেনতা পুরুষ বা মিহলা হেত পারেবন।

কমর্দল গঠেনর uেদ্দশয্ o কায র্াবলী
কমর্দল গঠেনর uেদ্দশয্ হেচ্ছ লক্ষয্ভূক্ত পিরবারেক eকিট সাংগঠিনক িকর্য়ার মাধয্েম তােদর সমসয্া,
সম্পদ, ময র্াদা, দািয়তব্, কতর্বয্ iতয্ািদ সম্পেকর্ সেচতন করা eবং দািয়তব্শীল o কমর্ক্ষম পিরবার
ধান/সদসয্ িহসােব গেড় েতালা। কমর্দল সদসয্েক সব্-সব্ পিরবাের িনম্মিলিখত কায র্ািদ সম্পাদন করেত
হেব1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

বাধয্তামূলকভােব িনয়িমত মািসক সঞ্চয় জমাদান;
িনয়িমত দলীয় সভায় েযাগদান ( িত দুi মােস কমপেক্ষ eকিট সভা করেত হেব);
মা o িশশু সব্াস্থয্ িশক্ষেণ পিরবােরর মিহলােদর aংশগর্হণ;
িশশুেদর মােয়র বুেকর দুধ খাoয়ােনা uদ্ধুদ্ধকরণ;
পিরবার পিরকল্পনা পদ্ধিত গর্হেণর মাধয্েম েছাট পিরবার গঠন;
িশশু (1-2 বৎসর) o মােয়েদর (29-56 বৎসর) িটকাদান;
স্কুল বয়সী িশশুেদর স্কুল, মক্তব aথবা মা াসায় ে রণ;
দলীয় সদসয্ o তার পিরবােরর সকল সদেসয্র বাধয্তামূলক সাক্ষর জ্ঞান aজর্ন;
িবশুদ্ধ, িনরাপদ o আেস র্িনক মুক্ত পািন পান o বয্বহার;
সব্াস্থয্সম্মত পায়খানা বয্বহার;

11.
12.
13.
14.
15.

পিরবােরর সকেলর পিরচ্ছন্ন eবং বািড়-ঘর পিরস্কার-পিরচ্ছন্ন রাখা;
বািড়র আিঙ্গনায় িনয়িমত সিব্জ বাগানসহ ফলজ, বনজ o ঔধিধ গাছ লাগােনা;
আেয়ািডনযুক্ত লবন বয্বহার;
গভর্বতী মােয়েদর যত্ন eবং িনরাপদ মাতৃেতব্র জনয্ সব্াস্থয্ েকে গমন;
বালয্িববাহ েরাধ eবং বহুিববাহ হেত িবরত থাকা;
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16.
17.
18.
19.

পিরবাের eিতম, িতবন্ধী eবং বীণেদর িত যত্নবান হoয়া;
েযৗতুক গর্হণ eবং দান হেত িবরত থাকা;
পারস্পিরক েযাগােযােগর মাধয্েম পািরবািরক eবং সামািজক বন্ধন দৃঢ় করা;
আয়বধ র্ক কমর্সূিচর আoতায় গৃিহত ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর সিঠক বয্বহার o িনয়িমত িকিস্ত পিরেশাধ
eবং দেলর সিম্মিলত uেদয্ােগ বেকয়া ঋণ পিরেশাধ;
20. েনতৃেতব্র িবকাশ সাধন eবং দলীয় িবিভন্ন কায র্কর্েমর েরকড র্ প ৈতরী o সংরক্ষেণর জনয্ হােত
কলেম িশক্ষা গর্হণ।

3.21 কমর্দেলর সদসয্েদর aিধকার o দািয়তব্
aিধকার
1.
2.
3.

েতয্ক সদেসয্র িনজ দেলর দলেনতা/সহকারী দলেনতা িনব র্ািচত হoয়া িকংবা aপরেক
িনব র্ািচত/মেনানীত করার aিধকার;
দেলর সদসয্ িহসােব বিণ র্ত সামািজক কায র্াবলী সম্পাদন সােপেক্ষ aগর্ািধকার তািলকা aনুযায়ী
ঘূণ র্ায়মান তহিবল হেত ঋণ পাoয়ার aিধকার;
দেলর সদসয্গেণর িনয়মানুযায়ী দেলর সকল কার সুেযাগ সুিবধা েভাগ করার aিধকার;

দািয়তব্
1.
2.
3.

কমর্দেলর সদসয্েদর দেলর িনয়ম কানুন েমেন চলা।
দলীয় সভায় সকলেক িনয়িমত aংশগর্হণ করা।
িনয়িমত দলীয় সঞ্চয় জমাদান।

3.22 কমর্দেলর ভূিমকা
1. দেলর লক্ষয্ভুক্ত পিরবার/সদসয্েদর মেধয্ পারস্পািরক সহেযািগতা বৃিদ্ধ, আত্মসেচতনতা সৃিষ্ট o
দলীয় সদসয্েদর মেধয্ সম্পকর্ uন্নয়ন।
2. দলীয় সদসয্েদর মেধয্ পারস্পািরক মতামত o aিভজ্ঞতা িবিনময় eবং েসৗহাদ র্পূন র্ মেনাভাব সৃিষ্ট
করা।
3. দলীয় কায র্কর্েমর মাধয্েম দলেক সুসংগিঠত, নুতন েনতৃতব্ সৃিষ্ট o িবকােশ সহায়তা করা।
4. aগর্ািধকার িভিত্তেত দলীয় সদসয্েদর মধয্ হেত আথ র্-সামািজক স্কীেমর জনয্ াথিমকভােব পিরবার
িনব র্াচনপূব র্ক o গর্াম কিমিটর িনকট েপশ করা।
5. দেলর সকল কার সুেযাগ সুিবধা aগর্ািধকার িভিত্তেত পয র্ায়কর্েম েতয্ক লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর
িনকট েপৗঁেছ েদয়া।
6. দেলর সদেসয্র জনয্ আন্তঃদলীয় কর্ীড়া o সাংস্কৃিতক িতেযািগতা eবং িচত্তিবেনাদেনর বয্বস্থা করা।
7. দলীয় সকল কায র্কর্ম সুষ্ঠুভােব পিরচালনা/ বাস্তবায়েনর জনয্ দেলর সভায় লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ eবং
পরবত সভায় তার aগর্গিত পয র্ােলাচনা পূব র্ক েয়াজনীয় পদেক্ষপ গর্হণ।
8. ঋণগর্হীতা েযন িনধ র্ািরত পাকা রিশদ বয্িতেরেক ঋেণর িকিস্ত পিরেশাধ েযন না কের েস িবষয়িট
তদারিক করেবন।
9. কমর্দেলর সদসয্গণ গর্াম কিমিট eবং uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়েন সহায়ক শিক্ত
িহসােব কাজ করেবন।
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3.23 কমর্দল পিরচালনার িনয়মাবলী
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

িত দুi মােস কমপেক্ষ eকিট সভা করেত হেব।
দলেনতা দলীয় সভায় সভাপিতর দািয়তব্ পালন করেবন।
দলেনতা eবং iuিনয়ন সমাজকম / কািরগরী িশক্ষক দেলর সদসয্েদর aনুেচ্ছদ 3.7 e বিণ র্ত
কায র্াবলী সম্পাদেনর িবষয়িট তদারকী o েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করেবন।
স্কীম বাস্তবায়েন দলীয় সদসয্েদর সহায়তা দান।
ঋণ আদােয় সমসয্ার সৃিষ্ট হেল তা আদােয় সহায়তা দান।
দেলর সদসয্েদর িনকট হেত দলীয় সঞ্চয় িনয়িমত eবং বাধয্তামূলকভােব আদায় কের সংিশ্লষ্ট
বয্াংক িহসােব জমা িদেবন।
কমর্দেলর মািসক করণীয় কায র্ািদ সুষ্ঠুভােব সম্পাদেনর জনয্ মািসক লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ পূব র্ক মািসক
কমর্ পিরকল্পনা ণয়ন eবং বাস্তবায়েন েয়াজনীয় পদেক্ষপ গর্হণ।

3.24 দেলর সদসয্পদ বািতল eবং নতুন সদসয্ পদ দান
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

কমর্দেলর েকান সদসয্ েকান কারণ বয্িতেরেক যিদ 6িট দলীয় সভায় aনুপিস্থত থােকন তেব uক্ত
সদেসয্র সদসয্পদ বািতল করা যােব ।
েকান সদসয্ পরপর 4 (িতন) মাস দলীয় সঞ্চয় জমা না িদেল ঐ সদেসয্র সদসয্পদ বািতল করা
যােব।
কমর্দেলর েকান সদসয্(সক্ষম দম্পিত) যিদ দুi eর aিধক সন্তান গর্হন কের তেব তার সদসয্ পদ
বািতল করা যােব।
দেল aন্তভূর্িক্তর 7 মােসর মেধয্ েকান সদসয্ যিদ সব্াস্থয্সম্মত পায়খানা eবং িনরাপদ o িবশুদ্ধ পািন
বয্বহার না কেরন তেব দলীয় িসদ্ধান্ত মেত ঐ সদেসয্র সদসয্ পদ বািতল করা যােব।
দেলর েকান সদসয্ যিদ 7 মােসর aিধক সময় eলাকার বাiের aবস্থান কেরন তেব দলীয় িসদ্ধান্ত
মেত তার সদসয্ পদ বািতল করা যােব।
দেলর েকান সদসয্ যিদ আথ র্-সামািজক কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর মাধয্েম দাির য্সীমা aিতকর্ম করেত
সক্ষম হন তেব িতিন লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর aন্তভূর্ক্ত থাকেবন না।
দেলর েকান সদসয্ যিদ দলীয় সব্ােথ র্র পিরপন্থী েকান কােজ aংশগর্হণ, আiন শৃংখলা ভঙ্গ, uপযুক্ত
আদালত কতৃর্ক েদাষী সাবয্স্থ হন বা দলীয় িসদ্ধােন্তর পিরপিন্থ েকান কােজ িলপ্ত হন তেব তার সদসয্
পদ বািতল বেল গণয্ হেব।
কমর্দেলর েকান সদসয্ যিদ েকান কারেণ তার সদসয্ পদ হারান তেব ঐ সদসয্েক পরবত িতন
মােসর মেধয্ তার আেবদেনর ে িক্ষেত সদসয্ িহসােব aন্তভূর্ক্ত করা যােব। িকন্তু পরবত 4 মাস
তােক পয র্েবক্ষেন রাখেত হেব। ঐ সমেয়র মেধয্ তােক আথ র্-সামািজক স্কীেম ঋণ দান করা যােব
না। বেকয়া দলীয় সঞ্চয় পিরেশাধ সােপেক্ষ সদসয্ পদ লাভ করেত পারেব।

3.25 দলেনতা/সহকারী দলেনতার েময়াদকাল, কতর্বয্ o ভূিমকা
1.

eকজন দলেনতা/সহকারী দলেনতা 4 (িতন) বৎসেরর জনয্ িনব র্ািচত/মেনানীত হেবন। দেলর
সদসয্েদর মতামেতর িভিত্তেত eকািধকর্েম eকi পেদ 4 (িতন) বােরর েবশী িনব র্ািচত/মেনানীত হেত
পারেবন না। তেব নতুনেদর দলেনতা/ সহকারী দলেনতা িনব র্াচন/মেনানয়েনর েক্ষে aগর্ািধকার
দান করেত হেব।

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

পৃষ্ঠা 10

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

দলেনতা/সহকারী দলেনতা িনজ দেলর সদসয্, গর্াম কিমিটর aনয্ানয্ সদসয্গন uপেজলা সমাজেসবা
কমর্কতর্া, িফল্ডসুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষকেদর সহেযাগী িহসােব কাজ
করেবন।
দলেনতা/সহকারী দলেনতার সহেযািগতায় িনজ দেলর আথ র্-সামািজক স্কীম o aনয্ানয্ কায র্ািদ
তদারিক করেবন eবং uন্নয়নমূলক কায র্কর্েম যাবতীয় সহেযািগতা দান করেবন।
দলেনতা সহকারী দলেনতার সহেযািগতায় িনয়িমত দলীয় সভা আহবান, পিরচালনা o সভাপিততব্
করেবন।
দলেনতা/সহকারী দলেনতার সহেযািগতায় দলীয় সভায় সদসয্েদর মািসক দলীয় সঞ্চয় আদায়
করেবন eবং সঞ্চয় েরিজস্টার o সঞ্চয় পাশ বiেত িলিপবদ্ধ করেবন।
দলেনতা/সহকারী দলেনতা আদায়কৃত দলীয় সঞ্চয় 35 ঘন্টার মেধয্ িনেজ দলীয় সঞ্চয় তহিবেল
জমা দান করেবন।
দলেনতা/সহকারী দলেনতা গর্াম কিমিটর সদসয্ িহেসেব িনয়িমত মািসক সভায় uপিস্থত থাকেবন
eবং সভায় দলীয় কায র্কর্েমর aগর্গিত, স্কীম বাস্তবায়েন সফলতা o বয্থ র্তা, িনয়িমত দলীয় সঞ্চয়
আদায় eবং িনয়িমত o সময়মত িকিস্ত পিরেশাধসহ aনয্ানয্ িবষয়াবলী uপস্থাপন করেবন।
আথ র্-সামািজক স্কীেমর জনয্ পিরবার বাছাi, সিঠক স্কীম ণয়ন, বাস্তবায়ন eবং ঋেণর িকিস্ত আদােয়
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষকেক েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করেবন।
দলেনতার যাবতীয় দািয়তব্ পালেন সহকারী দলেনতা ঘিনষ্টভােব সহেযািগতা করেবন eবং দলেনতার
aবতর্মােন িতিন দলেনতার দািয়তব্ পালন করেবন।

3.26 দলীয় সঞ্চয়
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

কমর্দেলর েতয্ক সদসয্ িত মােস নূয্নতম 31/- (িবশ) টাকা হাের দলীয় সঞ্চয় দান করেবন।
দলীয় েতয্ক সদসয্ কতৃর্ক সঞ্চয়কৃত aথ র্ কমর্দলভূক্ত েতয্ক সদেসয্র িনজসব্ তহিবল িহেসেব গনয্
হেব। দলেনতা eবং iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক দলীয় সদসয্েদরেক সঞ্চয় দােন
uৎসািহত করেবন।
কমর্দেলর সদসয্েদর মািসক সঞ্চেয়র টাকা দলেনতা/সহকারী দলেনতা/ iuিনয়ন সমাজকম /
কািরগরী িশক্ষক কতৃর্ক সংিশ্লষ্ট সদেসয্র সঞ্চয়ী পাশ বi eবং দলীয় সঞ্চয় েরিজস্টাের িলিপবদ্ধ
করেবন। েতয্ক কমর্দেলর জনয্ পৃথক সঞ্চয় েরিজস্টার বয্বহার করেত হেব।
আদায়কৃত দলীয় সঞ্চেয়র aথ র্ দলেনতা, সহকারী দলেনতা 35 ঘন্টার মেধয্ ‘................. গর্ােমর
........ নং কমর্দেলর দলীয় সঞ্চয়’ িহসােব জমা করেবন eবং জমাকৃত aথ র্ বয্াংক কতৃর্ক দত্ত পাশ
বিহেত িলিপবদ্ধ কিরেয় েনেবন। সংিশ্লষ্ট মাঠকম আদায়কৃত সঞ্চয় যথাসমেয় বয্াংেক জমাদােনর
িবষয়িট িনিশ্চত করেবন।
দলীয় সঞ্চেয়র িহসাব iuিনয়ন সমাজকম / কািরগরী িশক্ষক o দলেনতা/ দলেন ীর েযৗথ সব্াক্ষের
পিরচািলত হেব।
িত বছর জানুয়ারী মােসর মেধয্ েতয্ক সদসয্েক িনেম্ন বিণ র্ত ছক aনুযায়ী বয্িক্তগত সঞ্চেয়র
খিতয়ান ৈতরী কের সরবরাহ করেত হেব।
আদায়কৃত দলীয় সঞ্চেয়র সিঠক িহসাব সংরক্ষেণর িনিমেত্ত েতয্ক কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর জনয্ eকিট
কের কয্াশ বi সংরক্ষণ করেত হেব।
িনয়িমত দলীয় সঞ্চয় আদায়, সদসয্ পাশ বi, সঞ্চয় েরিজস্টার, কয্াশ বiেত সিঠকভােব িলিপবদ্ধ
হেচ্ছ িকনা eবং সংিশ্লষ্ট বয্াংক িহসােব যথাসমেয় জমা eবং বয্াংক পাশ বiেত জমাকৃত aথ র্
িলিপবদ্ধ করা হেচ্ছ িকনা িফল্ড সুপারভাiজার eবং uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া িনয়িমত তদারিক
করেবন।
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‘ছক’:......... সােলর কমর্দেলর সদসয্েদর বািষ র্ক দলীয় সঞ্চেয়র িববরণী
গর্াম ........................ কমর্দল নং .............
সদসয্েদর
নাম

2

সদসয্
নং

3

সূচক
নং

4

পূব র্বত
..........

চলিত
........

বছেরর
জমা

বৎসেরর
জমা

5

6

াপ্ত
নীট
বয্াংক
সুদ
7

াপ্ত নীট েমাট তহিবল
লভয্াংশ (5+6+7+8)

8

9

চলিত
বছেরর
uেত্তালন

বতর্মান
িস্থিত
(9-৯)

৯

21

8.

সঞ্চয় তহিবেলর েকানরূপ গরিমল পিরলিক্ষত হেল সেঙ্গ সেঙ্গ তা সংেশাধন করেত হেব। aনয্থায়
সংিশ্লষ্টেদরেক বয্িক্তগতভােব দায়ী করা হেব।
9.
েতয্ক সদসয্ তার জমাকৃত সঞ্চেয়র uপর াপ্ত বয্াংক সুদ লভয্াংশ িহেসেব াপয্ হেবন।
10. েকান সদেসয্র সদসয্ পেদর েময়াদ 12 (eক) বৎসর পূণ র্ না হেল িতিন শুধুমা তার জমাকৃত
সঞ্চেয়র aথ র্ েফরত পােবন, েকান লভয্াংশ পােবন না।
11. েকান সদসয্ েকান কারেণ পদতয্াগ করেল িতিন পূব র্বত বৎসর সমূেহর লভয্াংশ o জমাকৃত েমাট
সঞ্চেয়র aথ র্ েফরৎ পােবন, চলিত বৎসেরর লভয্াংশ াপয্ হেবন না।
12. েকান সদেসয্র মৃতুয্ হেল ত র জমাকৃত সঞ্চয় o লভয্াংশ আiনানুযায়ী তার uত্তরািধকারীগণ াপয্
হেবন। uত্তরািধকারী না থাকেল তার সঞ্চয় o লভয্াংেশর িবষয়িট দল o গর্াম কিমিটর সুপািরেশর
িভিত্তেত uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর aনুেমাদনকর্েম েদেশর চিলত
আiনমেত বয্বস্থা গর্হণ করা যােব।

3.27 দলীয় সঞ্চয় সংরক্ষণ o বয্বহার
1.

2.

3.

4.
5.
6.

কমর্দেলর সদসয্েদর িনকট েথেক মািসক িকিস্তেত আদায়কৃত দলীয় সঞ্চয় সংিশ্লষ্ট সদসয্েদর
বয্িক্তগত আমানত িহসােব গণয্ হেব eবং সংিশ্লষ্ট দেলর ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহসােব বয্বহার করা
যােব।
কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর দলীয় সদসয্েদর িনকট েথেক আদায়কৃত দলীয় সঞ্চেয়র aথ র্ সংিশ্লষ্ট দেলর
‘(দেলর নাম) দলীয় সঞ্চয় তহিবল’ িশেরানােম স্থানীয় তফশীলভুক্ত বয্াংেক সঞ্চয়ী িহসােব জমা
থাকেব। uক্ত িহসাব দলেনতা/ দলেন ী o iuিনয়ন সমাজকম / কািরগরী িশক্ষক eর েযৗথ
সব্াক্ষের পিরচািলত হেব।
নুয্নতম 4,111/- (িতন হাজার) টাকা aথবা তদুধ র্ পিরমান সঞ্চয় িকংবা eকিট স্কীম বাস্তবায়েনর
সমপিরমাণ aথ র্ জমা হেল uক্ত aথ র্ গর্াম কিমিটর সুপািরেশ o uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার
aনুেমাদনকর্েম আয়বধ র্ক কমর্সূচীেত সংিশ্লষ্ট কমর্দেলর সদসয্েদর মেধয্ ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহসােব
িবিনেয়াগ করা যােব।
দলীয় সঞ্চেয়র সাকুলয্ (211%) aথ র্ ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহসােব বয্বহৃত হেব।
দলীয় সদসয্েদর মেধয্ িবিনেয়াগকৃত দলীয় সঞ্চয় তহিবল হেত াপ্ত 21% সাভর্স চাজর্ দলীয়
সদসয্েদর eকi বয্াংক িহসােব সংিশ্লষ্ট দেলর দলীয় সঞ্চয় িহসােব জমা করেত হেব।
21% হাের াপ্ত সািভর্স চােজর্র aথ র্ হেত সঞ্চয় আমানতকারীগণ তােদর জমাকৃত সঞ্চেয়র uপর
আনুপািতক হাের লভয্াংশ িহসােব াপয্ হেবন।
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7.

8.
9.

সংিশ্লষ্ট দেলর দলীয় সঞ্চেয়র aথ র্ ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহেসেব বয্বহােরর েক্ষে আথ র্-সামািজক স্কীেম
বয্বহােরর সকল েরকড র্প েযমন - স্কীম, চুিক্তপ , িবতরণ েরিজস্টার, আদায় রিশদ, আদায়
েরিজস্টার, কয্াশ বi o aনয্ানয্ যাবতীয় তথয্ািদ পৃথকভােব সংরক্ষণ করেত হেব।
দলীয় সঞ্চয় িবিনেয়াগ/ পুনঃিবিনেয়ােগর তথয্ মািসক িতেবদন ফরেম পৃথকভােব uেল্লখ করেত
হেব।
eকi সদসয্েক eকi সমেয় eকািধক খাত হেত ঋণ দান করা যােব না।

3.28 সমাজেসবা গর্াম কিমিট
কায র্কর্মভূক্ত িতিট গর্ােম সমাজেসবা aিধদফতেরর যাবতীয় কায র্কর্ম পিরচালনা, বাস্তবায়ন eবং সমনব্য়
সাধেনর জনয্ ‘(গর্ােমর নাম) সমাজেসবা গর্াম কিমিট’ নােম eকিট কিমিট থাকেব।

ক.

গর্াম কিমিট গঠেনর uেদ্দশয্
1.
2.

3.

4.
5.
6.

খ.

কায র্কর্মভূক্ত গর্ােম পল্লী সমাজেসবা কমর্সূিচ বাস্তবায়েন সিকর্য় aংশগর্হণ o বয্বস্থাপনা।
আথ র্-সামািজক কায র্কর্েমর জনয্ দল কতৃর্ক বাছাiকৃত পিরবার o স্কীমসমূহ াথিমক
aনুেমাদন eবং সুপািরশসহ সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষেকর মাধয্েম
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট ে রণ করা।
সমাজেসবা aিধদফতেরর যাবতীয় কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর জনয্ সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন
সমাজকম /কািরগরী িশক্ষেকর সেঙ্গ আেলাচনাকর্েম বাৎসিরক লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ o
aজর্েনর জনয্ বািষ র্ক কমর্পিরকল্পনা ণয়ন করা।
কমর্ পিরকল্পনা aনুযায়ী লক্ষয্মা া aজর্েনর জনয্ সংিশ্লষ্ট বয্িক্ত, সংস্থাসমূেহর সেঙ্গ
েযাগােযাগ o সমনব্য় সাধন পূব র্ক গর্াম uন্নয়নমূলক সকল কমর্কান্ড সফল বাস্তবায়ন।
কমর্দেলর কায র্কর্ম তদারিক করা
েসব্চ্ছািভিত্তক সমাজেসবা o uন্নয়নমূলক কােজ েনতৃতব্ িবকােশ সহায়তা করা।

গর্াম কিমিটর কাঠােমা
গর্াম কিমিটর কাঠােমা িনম্নরূপ1. সভাপিত
2. সহ-সভাপিত
3. সম্পাদক (পদািধকার বেল সংিশ্লষ্ট
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক)
4. সহকারী সম্পাদক
5. েকাষাধয্ক্ষ
6. িনব র্াহী সদসয্

-

2 জন
2 ’’

-

2 ’’
2 ’’
2 ’’
aপরাপর দলেনতাগণ

শতর্াবলী
1.

গর্ােমর সকল কমর্দেলর দলেনতা/সহকারী দলেনতার সমনব্েয় গর্াম কিমিট গঠন করেত হেব।
গর্াম কিমিটেত eকািধক মিহলা দলেনতা/সহকারী দলেনতা aন্তভুর্িক্তর িবষয়িট aগর্ািধকার
পােব।
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2.

গর্াম কিমিটর সভার িসদ্ধান্ত aনুযায়ী iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক o িফল্ড
সুপারভাiজােরর সুপািরশকর্েম uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া নবগিঠত গর্াম কিমিট
aনুেমাদন করেবন।

3.

গর্াম কিমিটর সভায় সভাপিত/সহ-সভাপিত eবং সম্পাদকসহ দুi-তৃতীয়াংশ সদেসয্র
uপিস্থিতেত েকারাম পূণ র্ হেব।

4.

uপিস্থত সংখয্াগিরষ্ঠ সদসয্েদর মতামেতর িভিত্তেত িসদ্ধান্ত গৃিহত হেব eবং েকান েকান
েক্ষে সমান সংখয্ক েভাট পড়েল সভাপিতর কািস্টং েভােট িসদ্ধান্ত চূড়ান্ত হেব।

র্
3.29 গর্াম কিমিট পুনগঠন
1.

2.

3.

4(িতন) বৎসর েময়াদােন্ত (কিমিট গঠেনর তািরখ হেত িতন বছর) কিমিট সব্াভািবকভােব বািতল
বেল গণয্ হেব। গর্াম কিমিটর েময়াদ েশষ হoয়ার পর 2 (eক) মােসর মেধয্ uপেজলা সমাজেসবা
র্ করেবন। eেক্ষে দলেনতােদর মতামেতর
aিফসার িনয়মানুসাের নতুন কিমিট aবশয্i পুনগঠন
ে িক্ষেত েকান বয্িক্ত eকািধকবার কিমিটর সদসয্ িনব র্ািচত/মেনানীত হেত পারেবন। তেব নবগিঠত
র্ করা
কিমিটেত নতুন সদসয্ aন্তভুর্িক্ত aগর্ািধকার পােব। েকান aিনবায র্ কারেন কিমিট গঠন/পুনগঠন
সম্ভব না হেল পূেব র্র কিমিট uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার aনুেমাদনকর্েম 7 (ছয়) মাস দািয়তব্
র্
পালন করেত পারেবন। uক্ত 7 (ছয়) মাস সমািপ্তর aন্ততঃ 2(eক) মাস পূেব র্ কিমিট গঠন/পুনগঠেনর
বয্বস্থা িনেত হেব।
র্ কিমিট পূেব র্র নয্ায় uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া কতৃর্ক aনুেমািদত হেব eবং কিমিট
পুনগিঠত
র্
পুনগঠেনর
িববরণী গর্াম পয র্ােয় সভার কায র্ িববরণী েরিজস্টাের িলিপবদ্ধ করেত হেব। eছাড়াo
র্ কিমিটর তািলকা সংরিক্ষত থাকেব।
uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় পুনগিঠত
েকান কারেণ কিমিট বািতল বা কিমিটর েকান সদসয্েক বািতল করা aপিরহায র্ হেয় পড়েল uপেজলা
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর aনুেমাদনকর্েম uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া িবিধ
েমাতােবক গর্াম কিমিট বািতল করেত পারেবন। পরবত 2 (eক) মােসর মেধয্ িনয়মানুসাের নুতন
র্ করেবন।
কিমিট পুনঃগঠন

3.2৯ গর্াম কিমিটর সদসয্পেদর েযাগয্তা, সদসয্ পদ বািতেলর শতর্াবলী o সদসয্পদ
পুন র্বহাল
ক.

গর্াম কিমিটর সদসয্পেদর েযাগয্তা
1. গর্াম কিমিটর সদসয্পদ লােভ েযােগয্ আগর্হী বয্িক্তেক aবশয্i েকান না েকান দেলর
দলেনতা/সহকারী দলেনতা হেত হেব eবং স্থায়ীভােব গর্ােম বসবাস করেত হেব।
2. গর্াম কিমিটর সদসয্েক সমাজেসবা o aনয্ানয্ uন্নয়ন কায র্কর্েম েসব্চছােসবী িহসােব কাজ
করেত আগর্হী হেত হেব। ত েক দািয়তব্শীল, িনেবিদত, সৃজনশীল o সাংগঠিনক দক্ষতা সম্পন্ন
হেত হেব।
3. গর্াম কিমিটর সদসয্েক েসব্চ্ছায় eবং িবনা পাির িমেক গর্াম কিমিটর েয়াজনীয় কােজ সময়
িদেত হেব।

খ.

গর্াম কিমিটর সদসয্পদ বািতল
গর্াম কিমিটর সাধারণ সভায় সংখয্াগিরষ্ঠ সদেসয্র মতামেতর িভিত্তেত িনম্নিলিখত কারেণ সদসয্পদ
বািতল করেত পারেব-
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

যিদ েকান সদসয্ পূব র্ aনুমিত ছাড়া o সেস্তাষজনক কারণ বয্তীত পর পর 4 (িতন) িট গর্াম
কিমিট সভায় aনুপিস্থত থােকন;
যিদ েকান সদসয্ েকান কার তহিবল তসরুফ (আত্মসাৎ), aিনয়মসহ কায র্কর্েমর ক্ষিতকর
কােয র্ িলপ্ত থােকন;
েকান সদসয্ যিদ aিপর্ত দািয়তব্ পালেন বয্থ র্ হন;
যিদ েকান সদসয্ সঙ্গত কারণ বয্তীত 7 মাস বা তেতািধক সময় eকটানা eলাকার বাiের
aবস্থান কেরন;
েকান সদসয্ যিদ aৈনিতক, aসামািজক o aপরাধমূলক কায র্কলােপ িলপ্ত থােকন বা
সদসয্েদর মেধয্ ভুল বুঝাবুিঝর সৃিষ্ট eবং aন্তঘ র্াতমূলক কাজ কেরন;
দলীয় সদসয্ িহেসেব aবশয্ করণীয় সামািজক কায র্ািদ যিদ সিঠকভােব পালন না কেরন;
যিদ েসব্চ্ছায় পদতয্াগ কেরন;
েকান সদসয্ মানিসক ভারসাময্ হািরেয় েফলেল বা মৃতুয্বরণ করেল;
েফৗজদারী মামলায় সাজা াপ্ত হেল।

গ. সদসয্পদ পুনব র্হাল
a.

বািতলকৃত সদসয্ ত র কৃতকেমর্র জনয্ aনুতপ্ত হেয় পুনব র্হােলর জনয্ আেবদন করেল গর্াম
কিমিটর সভায় সংখয্াগিরেষ্ঠর িসদ্ধান্তকর্েম (নুয্নতম 6জন সদেসয্র সম্মিতকর্েম) সদসয্পদ
পুনব র্হাল করা যােব।

3.31 গর্াম কিমিটর কমর্কতর্া/সদসয্েদর দািয়তব্ o কতর্বয্
কর্ম
2

পদবী
সভাপিত

সংখয্া
2 জন

2.

3.
4.

5.
6.
7.

3

সহসভাপিত

2 জন

দািয়তব্ o কতর্বয্
িতিন কিমিটর ধান িহসােব তার দািয়তব্ পালন করেবন eবং iuিনয়ন
সমাজকম , কািরগির িশক্ষক, িফল্ড সুপারভাiজার o uপেজলা সমােজসবা
কমর্কতর্ােক কায র্কর্ম বাস্তবায়ন o বয্বস্থাপনায় েয়াজনীয় সহেযািগতা দান
করেবন।
িবিভন্ন uন্নয়নমূলক কায র্কর্ম বাস্তবায়ন িকর্য়ায় মতামত o সুপািরশ দান
করেবন।
জািমনদার (িনশ্চয়তা িবধানকারী) িহসােব আথ র্-সামািজক স্কীম eবং
চুিক্তপে স্কীম গর্হীতার পেক্ষ সব্াক্ষর করেবন o uপেজলা সমাজেসবা কায র্কর্ম
বাস্তবায়েন কিমিটর সদসয্েদর সমনব্েয় সিকর্য় uেদয্াগ গর্হণ করেবন।
িতিন গর্াম কিমিটর সকল সভায় সভাপিততব্ করেবন eবং েয়াজেন কািষ্টং
েভাট দান করেত পারেবন।
uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয় হেত সরবরাহকৃত েরিজস্টাের সংিশ্লষ্ট তথয্ািদ
িলিপবদ্ধ o সংরক্ষেণর েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হণ করেবন।
িতিন সংিশ্লষ্ট গর্ােমর লক্ষয্ভূক্ত জনেগািষ্ঠর মেধয্ ক্ষু ঋেণর aথ র্
িবিনেয়াগ/পুনঃিবিনেয়াগ eবং aথ র্ আদােয়র েক্ষে দািয়তব্শীল ভূিমকা পালন
করেবন।

িতিন কায র্কর্ম বাস্তবায়েন সভাপিতেক েয়াজনীয় সহায়তা িদেবন eবং সভাপিতর
aবতর্মােন তার দািয়তব্ পালন করেবন। িতিন কায র্কর্ম বাস্তবায়েন দলেনতা,
iuিনয়ন সমাজকম / কািরগরী িশক্ষক, িফল্ড সুপারভাiজার eবং সমাজেসবা
কমর্কতর্ােক সহেযািগতা দান করেবন।
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কর্ম
4

পদবী
সম্পাদক
(পদািধকার
বেল
iuিনয়ন
সমাজকম /
কািরগরী
িশক্ষক)

সংখয্া
2 জন

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
৯.
21.
22.

দািয়তব্ o কতর্বয্
গর্ােমর লক্ষয্ভূক্ত পিরবারসমূহেক িনেয় কমর্দল গঠন eবং দলেনতােদর হােত
কলেম িশক্ষেণর মাধয্েম দািয়তব্শীল o কমর্ক্ষম করার লেক্ষয্ সিকর্য় ভূিমকা
পালন করেবন।
িতিন নীিতমালা aনুযায়ী আথ র্-সামািজক স্কীেমর জনয্ পিরবার বাছাi, স্কীম
ণয়ন, ঋণ িবতরণ, িকিস্ত আদায়, আদায়কৃত aথ র্ বয্াংক িহসােব জমাদান
eবং সংিশ্লষ্ট েরিজস্টার সমূহ িলিপবদ্ধ o সংরক্ষণ করেবন ।
িতিন দলীয় সভায় uপিস্থত েথেক দলেক সুসংগিঠত o সিকর্য় রাখেত
েয়াজনীয় ভূিমকা পালন করেবন।
িতিন সভাপিতর সােথ আেলাচনাকর্েম সভার আেলাচয্সূচী িনধ র্ারণ করেবন
eবং সভায় গৃহীত িসদ্ধান্তাবলী o সুপািরশসমূহ েরিজষ্টাের িলিপবদ্ধ করেবন।
িতিন সহকারী সম্পাদকেক সিকর্য় সহেযািগতা দােনর মাধয্েম হােত কলেম
িশক্ষা িদেবন যােত তার aবতর্মােন সহকারী সম্পাদক দািয়তব্ পালেন সক্ষম
হন।
গর্ােমর লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর গৃহ পিরদশর্ন, সমসয্া িচিহ্নতকরণ, সমসয্া
সমাধান দান, গর্াম কিমিটর সদসয্েদর সকল কার কমর্সম্পাদেন
সম্পৃক্তকরণ eবং িবিভন্ন স্কীম o চুিক্তপে সরকার পেক্ষ সাক্ষী িহসােব
সব্াক্ষর করেবন।
কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর আদায়কৃত aথ র্ 35 ঘন্টার মেধয্ িনধ র্ািরত বয্াংক িহসােব
জমা করেবন। আদােয়র পর যিদ বয্াংক বন্ধ থােক তেব েখালার িদন
আদায়কৃত aথ র্ বয্াংেকর সংিশ্লষ্ট িহসােব জমা দান করেবন।
িনধ র্ািরত রিশদ বয্িতেরেক ঋেনর aথ র্ আদায় করেত পারেবন না।
ঋেণর aথ র্ আদােয়র বয্াপাের aনয্ কাuেক দািয়তব্ দান o রিশদ বিহ হস্তান্তর
করেত পারেবন না।
eছাড়া কতৃপক্ষ িনেদ র্িশত কায র্কর্ম সংকর্ান্ত aনয্ানয্ দািয়তব্ পালন।
িতিন সংিশ্লষ্ট গর্ােমর লক্ষয্ভূক্ত জনেগািষ্ঠর মেধয্ ক্ষু ঋেণর aথ র্ িবিনেয়াগ/
পুনঃিবিনেয়াগ eবং aথ র্ আদােয়র েক্ষে দািয়তব্শীল ভূিমকা পালন করেবন।

5

সহকারী
সম্পাদক

2 জন

2. সকল কার কাযকর্ম বাস্তবায়েন সম্পাদকেক সহেযািগতা দান করেবন eবং
সম্পাদেকর aনুপিস্থিতেত তার দািয়তব্ পালন করেবন।
3. িতিন সংিশ্লষ্ট গর্ােমর লক্ষয্ভূক্ত জনেগািষ্ঠর মেধয্ ক্ষু ঋেণর aথ র্
িবিনেয়াগ/পুনঃিবিনেয়াগ eবং aথ র্ আদােয়র েক্ষে দািয়তব্শীল ভূিমকা পালন
করেবন।

6

েকাষাধয্ক্ষ

2 জন

2. আিথ র্ক িবষেয় সভাপিত o সম্পাদকেক সাহাযয্ করেবন eবং কায র্কর্মভুক্ত
গর্ােমর সংিশ্লষ্ট েরকড র্প সংরক্ষেণo সহায়তা করেবন।
3. িতিন সংিশ্লষ্ট গর্ােমর লক্ষয্ভূক্ত জনেগািষ্ঠর মেধয্ ক্ষু ঋেণর aথ র্
িবিনেয়াগ/পুনঃিবিনেয়াগ eবং aথ র্ আদােয়র েক্ষে দািয়তব্শীল ভূিমকা পালন
করেবন।

7

িনব র্াহী
সদসয্

3 জন

2. িনব র্াহী সদসয্গণ িনয়িমত সভায় uপিস্থত থাকেবন। িনজ িনজ দেলর aগর্গিত
o সমসয্াবলী uপস্থাপন, সিঠক িসদ্ধান্ত গর্হণ eবং সব্ সব্ েক্ষে গৃহীত িসদ্ধান্ত
বাস্তবায়েন সিকর্য় ভূিমকা রাখেবন। তাছাড়া সভাপিত o সহ-সভাপিতর
aনুপিস্থিতেত েজয্ষ্ঠ সদসয্ সভার সভাপিততব্ করেবন।
3. িতিন সংিশ্লষ্ট গর্ােমর লক্ষয্ভূক্ত জনেগািষ্ঠর মেধয্ ক্ষু ঋেণর aথ র্ িবিনেয়াগ/
পুনঃিবিনেয়াগ eবং aথ র্ আদােয়র েক্ষে দািয়তব্শীল ভূিমকা পালন করেবন।
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3.32 গর্াম কিমিটর কমর্পিরিধ o েময়াদকাল
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

গর্াম কিমিট কায র্কর্ম বাস্তবায়ন সংকর্ান্ত সকল দািয়তব্ পালন করেব।
কায র্কর্ম সুষ্ঠু পিরচালনার জনয্ গর্াম কিমিট িত দুi মােস নুনয্পেক্ষ 2 বার সভায় িমিলত হেব।
সভায় দলিভিত্তক কমর্সুচীর aগর্গিত, সমসয্াবলী পয র্ােলাচনা eবং সমাধােনর েয়াজনীয় বয্বস্থা
গর্হণ করেব।
গর্াম কিমিট সভার িসদ্ধান্তাবলী eবং কমর্সূিচ সংকর্ান্ত সংিক্ষপ্ত িতেবদন iuিনয়ন সমাজকম /
কািরগরী িশক্ষেকর মাধয্েম uপেজলা সমােজসবা কায র্ালেয় ে রণ করেব।
গর্াম কিমিটর েময়াদকাল হেব 4 (িতন) বৎসর। কিমিট গঠেনর তািরখ হেত কিমিটর েময়াদ গননা
করা হেব। কিমিটর েময়াদ পূিতর্র 2 (eক) মাস পূেব র্ uপেজলা সমাজেসবা aিফসার aবশয্i গর্াম
র্ করেবন।
কিমিট পুনগঠন
গর্াম কিমিট লক্ষয্ভুক্ত পিরবােরর মধয্ হেত সকল ধরেণর কমর্সূিচর জনয্ aগর্ািধকার িভিত্তেত
াথিমকভােব ক্ষু ঋণ পিরবার িনব র্াচন করেব eবং aনুেমাদেনর জনয্ সুপািরশসহ uপেজলা
সমাজেসবা কায র্ালেয় ে রণ করেব।
uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর সহেযািগতায় গর্ােমর সািব র্ক uন্নয়েনর লেক্ষয্
গর্াম কিমিট দলীয় o আন্তঃ দলীয় েখলাধুলা, িচত্তিবেনাদন o সকল কমর্দেলর সমনব্েয় ষান্মািসক
পয র্ােলাচনা সভা ( িত বৎসর জানুয়ারী o জুলাi মােস) aনুষ্ঠােনর বয্বস্থা করেব।
িত aথ র্ বছেরর শুরুেত সকল কমর্সূিচ বাস্তবায়েনর লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ পূব র্ক বািষ র্ক কমর্পিরকল্পনা
ণয়ন করেব eবং সিঠক তদারিকর মাধয্েম লক্ষয্মা া aজর্েন সিম্মিলত uেদয্াগ গর্হণ করেব। aথ র্
বছর েশেষ লক্ষয্মা া aজর্েনর সফলতা o িবফলতা িনরুপেণর জনয্ মূলয্ায়েনর বয্বস্থা করেব eবং
পরবত েয়াজনীয় পদেক্ষপ গর্হণ করেব।
গর্াম পয র্ােয় পিরদশর্ন েরিজস্টার সংরক্ষণ। uপ-পিরচালক, uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া, িফল্ড
সুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম , কািরগির িশক্ষক গর্াম পিরদশর্ন কের মন্তবয্সহ েরিজস্টাের
সব্াক্ষর করেবন। uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর সদসয্গণo গর্াম পিরদশর্ন
কের পিরদশর্ন েরিজস্টাের মন্তবয্ িলিপবদ্ধ করেত পারেবন।

3.33 সমাজেসবা গণিমলনায়তন েক িনমর্াণ, রক্ষণােবক্ষন o েমরামত
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্েমর আoতায় িবিভন্ন কমর্সূিচ পিরচালনার জনয্ সামজেসবা গণিমলনায়তন েক
িনমর্াণ/ রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ িনম্নরূপ বয্বস্থা গর্হণ করেত হেব1.

2.

3.
4.

uপেজলা সদের গণিমলনায়তন কাম uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয় িনমর্ােণর জনয্ uপেজলা
কতৃর্পেক্ষর মাধয্েম পিরষদ চতব্ের িবনামূেলয্ সদর দফতর কতৃর্ক িনধ র্ািরত পিরমাণ জিম সংগর্হ কের
সমাজেসবা aিধদফতেরর পেক্ষ মহাপিরচালক বরাবর বরাদ্দ িনেত হেব।
গর্াম পয র্ােয় গণিমলনায়তেনর জনয্ দানশীল বয্িক্ত/ েগাষ্ঠীর িনকট হেত িনধ র্ািরত পিরমাণ জিম
দানকৃত েরিজি মূেল সংগর্হ করেত হেব। যিদ েকান eলাকায় িবনামূেলয্ জিম পাoয়া না যায় েস
eলাকার কমর্দেলর সদসয্গণ চ দা সংগর্েহর মাধয্েম জিম কর্য় কের সমাজেসবা aিধদফতেরর পেক্ষ
মহাপিরচালক বরাবর দানপ দিলল েরিজি করেত হেব।
গণিমলনায়তেনর জিম সংগর্েহর েক্ষে সুষ্ঠু েযাগােযাগ বয্বস্থা, কায র্eলাকার েক স্থল, সুিবধা
েভাগীেদর েযাগােযােগর সুিবধা iতয্ািদ িবষয় িবেবচনা করেত হেব।
গণিমলনায়তন িনমর্ােণর জনয্ সমাজেসবা aিধদফতর কতৃর্ক বরাদ্দকৃত aথ র্ সংকুলান না হেল
uপেজলা পিরষেদর uন্নয়ন সহায়ক তহিবল হেত aথ র্ সংগর্হপূব র্ক িনমর্াণ কাজ সম্পন্ন করেত হেব।
uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট e বয্াপাের uেদয্াগী ভূিমকা পালন করেব।
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গণিমলনায়তন েক িনমর্ােণর জনয্ বরাদ্দকৃত aথ র্ েকান aবস্থােতi aনয্ েকান খােত বয্বহার করা
যােব না।
6. েমরামতেযাগয্ গণিমলনায়তন েমরামত o রক্ষণােবক্ষেণর জনয্ uপেজলা পিরষদ uন্নয়ন সহায়ক
তহিবল হেত aথ র্ সংগর্হ করা েযেত পাের।
7. গণিমলনায়তেনর জনয্ সংগৃিহত জিম সমাজেসবা aিধদফতেরর পেক্ষ মহাপিরচালক বরাবর
নামজারী করেত হেব eবং িনয়িমত ভূিম uন্নয়ন কর পিরেশাধ করেত হেব।
8. গণিমলনায়তন েকে র জিমর দিলল, নাম জারীর কাগজ প ািদ, বাৎসিরক খাজনার েদয় রিশদ eবং
eতদসংকর্ান্ত aনয্ানয্ কাগজপ ািদ যথাযথভােব সংরক্ষণ করেত হেব।
9. নদী ভাঙ্গন, াকৃিতক দূেয র্াগজিনত কারেণ গণিমলনায়তন েক ক্ষিতগর্স্ত হেল eবং েক িট
েমরামত েযাগয্ হেল uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া সংিশ্লষ্ট uপ-পিরচালেকর মাধয্েম েয়াজনীয়
বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ সদর দফতরেক aবিহত করেবন eবং uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম
বাস্তবায়ন কিমিটর মাধয্েম পরবত বয্বস্থা গর্হণ করেবন।
10. গণিমলনায়তন েক রক্ষণােবক্ষেণর দািয়তব্ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার তত্তব্বধােন সংিশ্লষ্ট গর্াম
কিমিটর uপর নয্স্ত থাকেব।
11. গণিমলনায়ত েক েমরামেতর েয়াজন েদখা িদেল স্থানীয় েকৗশলীর সহায়তায় াক্কলন ৈতির
পূব র্ক uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর সুপািরশকর্েম aথ র্ বরােদ্দর স্তাব সদর
কায র্ালেয় ে রণ করেত হেব।
5.

3.34 সমাজেসবা গণিমলনায়তন েক বয্বহার
কায র্কর্মভূক্ত eলাকার যাবতীয় কায র্কর্ম বাস্তবায়ন o পিরচালনার েক িবন্দু িহসােব সমাজেসবা
গণিমলনায়তন েক বয্বহৃত হেব। uপেজলা সদের aবিস্থত েক িট uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
িহেসেব বয্বহৃত হেব eবং aনয্ানয্ েক সমূহ িনম্নবিণ র্ত কােজ বয্বহৃত হেবঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

গর্াম কিমিটর কায র্ালয়;
লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর বহুমূখী িশক্ষণ েক ;
াথিমক িশক্ষা o সাক্ষরতা কমর্সূিচ;
সামািজক o সাংস্কৃিতক aনুষ্ঠান পিরচালনা;
গর্ােমর িবিভন্ন কলয্াণমূলক কাজ পিরচালনা;
মা o িশশু সব্াস্থয্ িশক্ষণ েক ;

7.
8.
9.
10.
11.

পিরবার পিরকল্পনা িশক্ষণ o েসবা েক ;
বৃিত্তমূলক িশক্ষণ কমর্সূিচ পিরচালনা ;
সমাজেসবা গর্াম কিমিটর সভা o িশক্ষণ;
িববাহ o aনয্ানয্ সামািজক aনুষ্ঠান;
aনয্ানয্ িবিবধ কায র্কর্ম যা সামািজক o ধম য়ভােব গর্হণেযাগয্, তেব রাজৈনিতক কমর্কােন্ড বয্বহার
করা যােব না;
12. uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর aনুেমাদনকর্েম সামািজক aনয্ানয্ জন
কলয্াণমূলক কােজ বয্বহার করা যােব;
13. গণিমলনায়তন েকে র চতুিদ র্েক ফলজ, বনজ o ঔষিধ বৃক্ষেরাপন করেত হেব; িতিট
গণিমলনায়তন েকে eকিট সাiনেবাড র্ স্থাপন করেত হেব।
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4য় aধয্ায়
কায র্কর্েমর আoতাভূক্ত িবিভন্ন কমর্সূিচ বাস্তবায়ন
4.2

কায র্কর্েম িনেয়ািজত কমর্কতর্া, মাঠকম , কমর্দল eবং গর্াম কিমিটর সদসয্েদর
িশক্ষণ
কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর শুরুেতi uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া কতৃর্ক িফল্ড সুপারভাiজার o মাঠ পয র্ােয়
িনেয়ািজত কম গনসহ গর্াম কিমিটর সদসয্েদর কায র্কর্েমর uেদ্দশয্, লক্ষয্মা া িনধ র্ারণ o বাস্তবায়ন
েকৗশেলর uপর েয়াজনীয় িশক্ষণ দান করেত হেব। কায র্কর্ম পিরচালনার পাশাপািশ লাগসi বাস্তবায়ন
েকৗশল েয়ােগর জনয্ পয র্ায়কর্েম পয র্ােলাচনামূলক o সেতজক িশক্ষেণর বয্বস্থা করেত হেব। জাতীয়
সমাজেসবা eকােডমী o আঞ্চিলক িশক্ষণ েকে aনুরূপ িশক্ষেণর আেয়াজন করা েযেত পাের।
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া o িফল্ড সুপারভাiজার কমর্দল eবং গর্াম কিমিটর সদসয্েদর িশক্ষণ দান
করেবন।

4.3

আথ র্-সামািজক স্কীম (ক্ষু ঋণ কায র্কর্ম) বাস্তবায়ন
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

কমর্দেলর aন্তগতর্ লক্ষয্ভুক্ত পিরবােরর আথ র্-সামািজক uন্নয়েনর লেক্ষয্ ঘূণ র্ায়মান তহিবল হেত ঋণ
দান করা যােব।
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্েমর মাধয্েম গর্ােমর লক্ষয্ভুক্ত সকল পিরবারেক আয়বধ র্ক কমর্সূিচর (চািহদা
aনুযায়ী) সুিবধা দান িনিশ্চত করেত হেব। বতর্মান ে ক্ষাপেট িতিট পিরবারেক স্কীম েভেদ 6111
(প চ হাজার) হেত 41111/- (ি শ হাজার টাকা পয র্ন্ত ঋণ দান করা যােব eবং ঋেণর টাকা
aনুেমািদত স্কীেমর িবপরীেতi বয্বহার করেত হেব।
স্কীম পিরবতর্েনর েয়াজন েদখা িদেল uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া eর aনুেমাদন
গর্হণ করেত হেব। আয়বধ র্ক কমর্সূিচর পাশাপািশ aনয্ানয্ সামািজক কায র্কর্ম বাস্তবায়ন িনিশ্চত
করেত হেব।
কমর্দেলর দলীয় সভায় aগর্ািধকার িভিত্তেত আনুপািতকহাের ‘ক’ ে ণীভুক্ত পিরবার হেত আথ র্সামািজক স্কীেমর জনয্ াথিমকভােব পিরবার বাছাi করেত হেব। পয র্ায়কর্েম ‘খ’ ে ণীভুক্ত
পিরবারেকo e কায র্কর্েমর aন্তভুর্ক্ত করা যােব।
পিরবার বাছাiেয়র েক্ষে 3.7 aনুেচ্ছদ aনুসরণ করেত হেব eবং aনয্ েকান সংস্থা হেত ঋণ গর্হণ
কেরন িন মেমর্ তা িনিশ্চত হেত হেব।
িতিট কায র্কর্মভূক্ত গর্ােম কমপেক্ষ 2,11,111/- (eক লক্ষ) টাকা িবিনেয়াগ করেত হেব eবং ঐ
গর্ােম মূল িবিনেয়ােগর সমপিরমান সািভর্স চাজর্ না হoয়া পয র্ন্ত aনয্ গর্ােম মূল তহিবল স্থানান্তর করা
যােব না।
বাস্তবায়ন বয্য়িনব র্াহ: কমর্সূিচ বাস্তবায়ন বয্য় িনব র্ােহর জনয্ নতুনভােব াপ্ত বরাদ্দ হেত সেব র্াচ্চ 2%
aথ র্ মহাপিরচালক, সমাজেসবা aিধদতর eর aনুেমাদনকর্েম (িবিভন্ন ফরম েরিজস্টার, রিশদ বিহসহ
েয়াজনীয় িবিবধ আনুষসাংিগক খােত) বয্য় করা েযেত পাের।
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4.4

আথ র্-সামািজক স্কীেমর জনয্ পিরবার বাছাi
1.

3.7 aনুেচ্ছেদ বিণ র্ত কায র্ািদ িনয়িমত o সুষ্ঠুভােব সম্পাদন সােপেক্ষ দলীয় সভায় পয র্ােলাচনাকর্েম
াথিমকভােব আথ র্-সামািজক স্কীেমর জনয্ পিরবার বাছাi করেত হেব eবং বাছাiকৃত স্কীম পরবত
বয্বস্থা গর্হেণর জনয্ iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষেকর মাধয্েম গর্াম কিমিটর িনকট েপশ
করেত হেব।

2. দলীয় সভায় বাছাiকৃত স্কীম গর্িহতা পিরবােরর তািলকা পাoয়ার পর iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী

িশক্ষক তািলকাভূক্ত েতয্কিট পিরবার দশর্ন o পয র্েবক্ষন করেবন eবং স্কীম গর্িহতােদর সংেগ
আেলাচনাকর্েম স্কীম গর্হীতার সামািজক aবস্থান, আিথ র্ক o কািরগরী েযাগয্তা eবং িকিস্ত
পিরেশােধর সক্ষমতা সম্পেকর্ িনিশ্চত হেব।

3. পিরবার দশর্ন eবং পয র্েবক্ষেন স্কীম গর্িহতা পিরবার o স্তািবত স্কীেমর যথাথ র্তা
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক িনধ র্ািরত স্কীম ফরেম স্কীম
কিমিটর সভাপিতর সেঙ্গ আেলাচনাকর্েম সভা আহবান করেবন।

4.

মািণত হেল
ণয়ন করেবন eবং গর্াম

গর্াম কিমিটর সভায় uপস্থািপত স্কীমগুেলা যথাথ র্ িবেবিচত হেল কিমিটর িসদ্ধান্ত েমাতােবক
াথিমকভােব aনুেমাদন করেব eবং সুপািরশসহ চূড়ান্ত aনুেমাদেনর জনয্ uপেজলা সমাজেসবা
কায র্ালেয় জমা িদেবন (স্কীম ফরম সংযুক্ত)।

5. িফল্ড সুপারভাiজার িতিট স্কীম গর্িহতা পিরবার কমপেক্ষ eকবার দশর্ন eবং স্কীম গর্িহতার সেঙ্গ

আেলাচনাকর্েম স্কীেমর সিঠক বাস্তবায়ন o িকিস্ত আদায় সম্পেকর্ িনিশ্চত হেয় সুপািরশসহ uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট েপশ করেবন।

6. uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া কমপেক্ষ eকবার গর্ােম িগেয় নমুনা িভিত্তেত স্কীম গর্িহতােদর পিরবার

দশর্ন, আেলাচনা eবং পয র্েবক্ষন কের স্কীম বাস্তবায়ন eবং িকিস্ত আদায় সম্পেকর্ িনিশ্চত হেয় চূড়ান্ত
aনুেমাদেনর জনয্ uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর সভায় uপস্থাপন করেবন।

4.5

স্কীম aনুেমাদন o ঋণ িবতরণ
1.

2.

uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট(iuিপআiিস) eর সভায় গর্াম কিমিট হেত াপ্ত
স্কীেমর িবষয় পয র্ােলাচনাকর্েম িত স্কীেমর িবপরীেত 6111/- (প চ হাজার) টাকা হেত 41,111/(ি শ হাজার) টাকা পয র্ন্ত স্কীম চূড়ান্তভােব aনুেমাদন করেব। স্কীেমর আেবদন o চুিক্তপ ফরেম
iuিপআiিস-র পেক্ষ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া সদসয্ সিচব িহসােব সব্াক্ষর করেবন। গর্ামoয়ারী
ঋণ গর্হীতার তািলকায় স্কীেমর নাম o aনুেমািদত টাকার পিরমান iuিপআiিস সভার
কায র্িববরণীেত িলিপবদ্ধ করেত হেব।
aনুেমািদত স্কীমসমূেহর িবপরীেত ঋণ িবতরেণর পূেব র্ িনধ র্ািরত ফরেম স্কীম গর্িহতার সেঙ্গ চুিক্তপ
সম্পাদন করেত হেব (চুিক্তপ ফরম সংযুক্ত-পিরিশষ্ট
)।

3.

ঋণ িবতরেণর পূেব র্ স্কীম বাস্তবায়ন, িকিস্ত পিরেশাধ, তহিবল সংরক্ষণ iতয্ািদ িবষেয় স্কীম
গর্িহতােদর 12 (eক) িদেনর oিরেয়েন্টশন িদেত হেব। oিরেয়েন্টশন aনুষ্ঠােন েজলার uপ-পিরচালক,
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর সদসয্ eবং গর্াম কিমিটর সদসয্েদর uপিস্থত থাকার
জনয্ আম ণ জানােত হেব।

4.

ঋণ িবতরেণর 12 (eক) সপ্তাহ পূেব র্ স্কীম গর্িহতােদর aবগতকরণ পূব র্ক সংিশ্লষ্ট গর্ােম িগেয়
আনুষ্ঠািনকভােব স্কীম গর্িহতােদর মেধয্ নগদ aথ র্ িবতরণ করেত হেব। েজলার uপ-পিরচালক eবং
uপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্ােক uক্ত ঋণ িবতরণ aনুষ্ঠােন uপিস্থত থাকার জনয্ আম ণ জানােত হেব।
ঋণ িবতরণ েরিজস্টাের ঋণগর্হীতা eবং সংিশ্লষ্ট গর্ােম িনেয়ািজত iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী
িশক্ষক, িফল্ড সুপারভাiজার o uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া সব্াক্ষর করেবন। েক্ষ িবেশেষ
িবেশষ েয়াজেন uপেজলা িনব র্াহী aিফসােরর পরামশর্কর্েম uপেজলা সদের ঋেণর aথ র্ িবতরেনর
বয্বস্থা গর্হণ করা েযেত পাের।
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5.

ঋণ গর্হীতােদর মেধয্ ঋেণর aথ র্ নগদ/েচেক uপেজলা সমাজেসবা aিফসার ঋণ গর্হীতার হােত
েপৗঁছােনা িনিশ্চত করেবন।

6. uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর aনুেমাদন বয্তীত ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর aথ র্
িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়ােগর জনয্ বয্াংক হেত uেত্তালন করা যােবনা। েকান aবস্থােতi বয্াংক হেত
uেত্তালন eবং িবতরণ করা যােব না। সকল িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়ােগর েক্ষে তা েযাজয্ হেব।

4.6

ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর িহসাব সংরক্ষণ o িবিনেয়াগ
1.

সমাজেসবা aিধদফতেরর িনজসব্ তহিবেলর েক্ষে সদর দফতর হেত বরাদ্দকৃত ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর
aথ র্ স্থানীয় ে জারী হেত uেত্তালন পূব র্ক সংিশ্লষ্ট uপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্া o uপেজলা সমাজেসবা
কমর্কতর্ার েযৗথ সব্াক্ষের তফসীলভূক্ত স্থানীয় েযেকান বয্াংেক ‘পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম ঘূণ র্ায়মান
তহিবল, .................... uপেজলা’ িশেরানােম চলিত িহসােব জমা রাখেত হেব।

2. নীিতমালা aনুযায়ী ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর aথ র্ লক্ষয্ভূক্ত জনেগাষ্ঠীর আথ র্-সামািজক uন্নয়ন কমর্সূিচেত
িবিনেয়াগ করেত হেব। uক্ত aথ র্ আয়বধ র্ক কমর্সূিচ বয্তীত aনয্ েকান খােত বয্বহার করেত
পারেবনা।

3. uক্ত চলিত বয্াংক িহসােব জমা eবং uেত্তািলত aেথ র্র যাবতীয় িহসাব uপেজলা সমাজেসবা
কায র্ালেয় eকিট কয্াশ বিহ (মূল) েত িলিপবদ্ধকরণ eবং েরিজস্টার, েলজার o aনয্ানয্ নিথপ
ধারাবািহকভােব সংরক্ষণ করেত হেব।

4.

বরাদ্দ াপ্ত aথ র্ খাত oয়ারী পৃথক পৃথক বয্াংক িহসােব জমা রাখেত হেব eবং কয্াশ বিহ o aনয্ানয্
েরকড র্প ািদ পৃথকভােব সংরক্ষণ করেত হেব।

5. বরাদ্দ াপ্ত aথ র্ েটজারী হেত uেত্তালেনর eক মােসর মেধয্ কায র্কর্মভূক্ত গর্ােম বাস্তবায়ন নীিতমালা
aনুযায়ী ক্ষু ঋণ িহেসেব িবতরণ করেত হেব।

6. কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর সকল লক্ষয্ভূক্ত পিরবারেক পয র্ায়কর্েম আথ র্-সামািজক স্কীেম ক্ষু ঋণ দান
করেত হেব।

7.

eকজন ঋণগর্িহতােক েয়াজেন সব র্ািধক 14 (িতন) বার ক্ষু ঋণ দান করা যােব।

8. ঋণগর্হীতােক aনুেমািদত স্কীেমর ঋেণর aথ র্ বয্বহার করেত হেব।

4.7 স্কীম/ঋণ গর্িহতা পিরবােরর aগর্গিত o পুনঃস্কীম দান
1.

আথ র্-সামািজক স্কীম পিরচালনার পাশাপািশ স্কীম গর্িহতা পিরবারেক 3.7 aনুেচ্ছেদ বিণ র্ত সামািজক
কায র্ািদ সম্পাদন করেত হেব।

2.

েকান স্কীম গর্িহতা যিদ 2ম বার মূলধন গর্হেণর পর সময়মত িকিস্ত পিরেশাধ, দলীয় সঞ্চয় জমা eবং
িবভাগীয় িনয়মকানুন সিঠকভােব েমেন চেল o পুনঃ ঋণ েপেত আগর্হী হয় তেব গর্াম কিমিটর
সুপািরেশর িভিত্তেত তােক পুনরায় মূলধন দান করা যােব। eরূপেক্ষে ঋণ গর্হীতােক পিরবােরর
আয়-বয্েয়র িহসাব সংরক্ষেণর নূয্নতম জ্ঞান লাভ করেত হেব।

3.

eকজন স্কীম গর্হীতােক তার সফলতার িভিত্তেত তৃতীয়বার পয র্ন্ত মূলধন েদয়া েযেত পাের। েসেক্ষে
স্কীম গর্িহতােক শতর্ েমাতােবক aনয্ানয্ সকল কাজ সম্পন্ন করেত হেব। 3য় eবং 4য় বার ঋণ
দােনর েক্ষে স্কীম গর্িহতােক স্কীেমর িবপরীেত যথাকর্েম 41% eবং 61% ভাগ aথ র্ িনজসব্
তহিবল হেত েযাগান িদেত হেব।

4.

লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর সদসয্েক eকািধক খাত হেত ঋণ দান করা যােব না।
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4.8

মূলধন / িকিস্ত পিরেশাধ
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

ঋণ গর্হেণর 3 (দুi) মাস পর হেত মািসক িকিস্ত পিরেশাধ শুরু হেব eবং 21% সািভর্স চাজর্সহ সমান
21 িকিস্তেত (21 মােস) সাকুলয্ aথ র্ পিরেশাধ করেত হেব। aনয্ানয্ েক্ষে স্কীেমর ধরণ aনুযায়ী
(েযমন- গাভী পালন, গরু েমাটাতাজাকরণ িকংবা ফসল uৎপাদন iতয্ািদ) uপেজলা পল্লী সমাজেসবা
কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর aনুেমাদনকর্েম 2 বৎেরর/ষান্মািসেকর মেধয্ সািভর্স
চাজর্সহ eককালীন িকিস্ত িনধ র্ারণ পূব র্ক আদায় করা যােব।
িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়ােগর aথ র্ েথেক আদায়কৃত মূলধেনর aথ র্ ‘..................... গর্াম ঘূণ র্ায়মান
তহিবল(মূল)’ নােম স্থানীয় তফিসলভূক্ত বয্াংেক পিরচািলত সঞ্চয়ী িহসােব জমা রাখেত হেব। uক্ত
বয্াংক িহসাব uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া o সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষেকর
েযৗথ সব্াক্ষের পিরচািলত হেব।
িবিনেয়াগ/পুনঃিবিনেয়াগ হেত আদায়কৃত সািভর্স চােজর্র aথ র্ ‘.......................... গর্ােমর সািভর্স
চাজর্ বয্বহার’ নােম স্থানীয় তফিসলভূক্ত বয্াংেক পিরচািলত সঞ্চয়ী িহসােব জমা রাখেত হেব। uক্ত
বয্াংক িহসাব uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া o সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষেকর
েযৗথ সব্াক্ষের পিরচািলত হেব।
কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর তুলনায় iuিনয়ন সমাজকম র সংখয্া কম হেল কািরগির িশক্ষক ঋেণর িকিস্ত
আদায় করেত পারেবন। eিট কািরগির িশক্ষেকর িনজ দািয়েতব্র aিতিরক্ত িহেসেব িবেবিচত হেব
eবং িতিন iuিনয়ন সমাজকম র aনুরূপ aনয্ানয্ সকল দািয়তব্ পালন করেবন।
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগির িশক্ষক সমাজেসবা aিধদফতেরর িনধ র্ািরত রিশদ দােনর মাধয্েম
স্কীম গর্হীতার িনকট হেত মািসক িকিস্ত আদায় করেবন eবং তাৎক্ষিনকভােব িকিস্ত আদায়
েরিজস্টাের আদায়কৃত টাকার পিরমাণ, রিশদ নং o তািরখ িলিপবদ্ধ কের সব্াক্ষর করেবন (িকিস্ত
আদােয়র রিশদ সংযুক্ত পিরিশষ্ট-গ)।
আদায়কৃত মূলধন eবং সািভর্স চাজর্ 35 ঘন্টার মেধয্ সংিশ্লষ্ট বয্াংক িহসােব জমা করেবন।
িনধ র্ািরত রিশদ বয্তীত িকিস্ত আদায় করা যােব না। িনধ র্ািরত রিশদ বয্তীত িকিস্ত আদােয়র জনয্
সংিশ্লষ্ট আদায়কারী বয্িক্তগতভােব দায়ী হেবন। aনিতিবলেমব্ ত র িবরুেদ্ধ শাসিনক বয্বস্থা গর্হণ
করা না হেল িফল্ড সুপারভাiজার o uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া দায়ী হেবন।
uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় রিক্ষত িকিস্ত আদায় েরিজস্টাের iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী
িশক্ষক আদায়কৃত িকিস্তর পিরমাণ, রিশদ নমব্র, তািরখ, িলিপবদ্ধ কের সব্াক্ষর করেবন। িফল্ড
সুপারভাiজার uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় রিক্ষত আদায় েরিজস্টার iuিনয়ন সমাজকম /
কািরগির িশক্ষেকর িনকট রিক্ষত আদােয়র েরিজস্টার, িকিস্ত আদােয়র রিশদ o বয্াংক জমার
রিশেদর সেঙ্গ িমল আেছ িকনা তা পরীক্ষা কের েদখেবন o িতসব্াক্ষর করেবন। uক্ত aথ র্ বয্াংেক
জমা হেয়েছ িকনা তা বয্াংেকর সােথ েযাগােযাগ কের িনিশ্চত হেবন। uপেজলা সমাজেসবা aিফসার
uিল্লিখত িবষয়গুেলা িনয়িমত o িনিবড়ভােব মিনটর o তদারিক করেবন। uপ-পিরচালক
পিরদশর্নকােল e িবষয়িট মিনটর o তদারিক করেবন।
iuিনয়ন সমাজকম / কািরগরী িশক্ষক uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয়র পািক্ষক/ মািসক সভায়
সব্-সব্ eলাকার কায র্কর্েমর aগর্গিতর িতেবদন, িকিস্ত আদােয়র রিশদ বিহ, বয্াংক জমা রিশদ বিহ,
বয্াংেকর পাশ বিহ, িকিস্ত আদােয়র েরিজস্টার uপস্থাপন করেবন। িফল্ড সুপারভাiজার uক্ত েরকড র্প ািদর মেধয্ িমল আেছ িকনা তা পরীক্ষা কের েদখেবন eবং aগর্গিতর িতেবদন সিঠক আেছ
মেমর্ সব্াক্ষর করেবন।
িফল্ড সুপারভাiজার ঋেণর িকিস্ত আদায়, আদায়কৃত aথ র্ বয্াংেক জমা eবং সংিশ্লষ্ট কয্াশ বিহেত
িলিপবদ্ধ করার িবষয়িট িনিশ্চত করেবন। uপেজলা সমাজেসবা aিফসার তা মিনটর o তদারিক
করেবন।
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

আদায়কৃত aথ র্ সংিশ্লষ্ট বয্াংক িহসােব জমা না হেল সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম / কািরগরী িশক্ষক
eর িনকট হেত uক্ত aথ র্ আদায় পূব র্ক বয্াংেক জমা করেত হেব। aনয্থায় সংিশ্লষ্ট কম র িবরুেদ্ধ
শাসিনক o আiনানুগ বয্বস্থা গর্হণ করেত হেব।
িফল্ড সুপারভাiজার o uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া িত মােসi e পদ্ধিতেত আদায়কৃত aেথ র্র
িহসাব পরীক্ষা করেবন। eর েকান বয্তয্য় ঘটেল সংিশ্লষ্ট িফল্ড সুপারভাiজার eবং uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্ােক কতর্েবয্ aবেহলা eবং aথ র্ আত্মসােতর সহেযাগী িহেসেব িবেবচনা করা
হেব।
ঋণ গর্হীতার িনকট হেত েযৗিক্তক কারেণ িকিস্তর aথ র্ আদায় করা সম্ভব না হেল েস েক্ষে ঋেণর
বেকয়া aথ র্ আদায় uক্ত ঋণ গর্হীতার সঞ্চেয়র aথ র্ হেত সমনব্য় করেত হেব। eরপরo যিদ েকান aথ র্
aনাদায়ী থােক তেব uক্ত ঋণ গর্িহতার িবরুেদ্ধ uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট
(iuিপআiিস) eর সুপািরশকর্েম পাবিলক িডমান্ড িরকভারী (িপিডআর) eয্ােক্টর আoতায়/েফৗজদারী
মামলা দােয়র করা যােব।
চুিক্ত aনুযায়ী েকান স্কীম গর্িহতা িনধ র্ািরত সমেয় িকিস্ত পিরেশাধ না করেল কমর্দল, গর্াম কিমিট,
iuিনয়ন সমাজকম , কািরগরী িশক্ষক, িফল্ড সুপারভাiজার, uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া
েযৗথভােব aথ র্ আদােয়র েয়াজনীয় পদেক্ষপ গর্হণ করেবন। eছাড়াo িবষয়িট uপেজলা পল্লী
সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর সভায় uপস্থাপন করেবন eবং
iuিপআiিস eর িসদ্ধান্তকর্েম aথ র্ আদােয়র বয্বস্থা গর্হণ করেবন।
েকান কারেণ স্কীম গর্িহতা আকিস্মক মৃতুয্বরণ করেল তার uত্তরাধীকারীগণ ঋণ পিরেশাধ করেবন।
যিদ uত্তরাধীকারীগেনর িনকট হেত aনাদায়ী aথ র্ আদায় সম্ভব না হয়, তেব তার সঞ্চয় হেত
আদায়পূব র্ক সমনব্য় করা যােব।
যিদ মৃত ঋণ গর্িহতার ঋণ তার পিরবার o িনশ্চয়তা দানকারী বয্িক্ত পিরেশােধ aসমথ র্ হন eমনিক
সঞ্চয় হেতo সমনব্য় সম্ভব না হয়, নদী ভাংগন o aনয্ানয্ াকৃিতক িবপয র্েয়র কারেণ েয সমস্ত ঋণ
aনাদায়ী aথবা েয সমস্ত ঋণ গর্িহতা eলাকা তয্াগ কের aনয্ চেল েগেছন eবং দীঘ র্িদন যােদর
েখ জ পাoয়া যােচ্ছ না, e সকল ঋণ আদােয়র/মoকুেফর িবষেয় uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম
বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর িসদ্ধান্তকর্েম সমাজেসবা aিধদফতেরর সদর কায র্ালেয় ে রণ
করেত হেব। e িবষেয় শাসিনক ম ণালয় কতৃর্ক aথ র্ ম ণালেয়র aনুেমাদন সােপেক্ষ সমাজেসবা
aিধদফতর েয়াজনীয় িসদ্ধান্ত দান/ আেদশ জারী করেবন।

4.9 ঘূণ র্ায়মান তহিবল পুনঃিবিনেয়াগ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর eকিট িনিদ র্ষ্ট কমর্দেল িবিনেয়াগকৃত ঘূণ র্ায়মান তহিবল সািভর্স চাজর্সহ 91%
িনয়িমত আদায় o বয্াংেক জমা হেল দেলর aনয্ানয্ লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর মেধয্ পুনঃিবিনেয়াগ করা
যােব ।
eকজন ঋণগর্িহতা িনয়িমত িকিস্ত পিরেশােধর মাধয্েম 21% সািভর্স চাজর্সহ সমুদয় aথ র্ পিরেশাধ
করেল তােক পুনরায় ঋণ দান করা যােব।
eকiসেঙ্গ েকান ঋণ গর্িহতােক মূলধন eবং সািভর্স চাজর্ বা বয্াংক সুদ হেত ঋণ দান করা যােব না।
ঘূণ র্ায়মান তহিবল পুনঃিবিনেয়ােগর েক্ষে লক্ষয্ভূক্ত নতুন পিরবার ঋণ সুিবধা গর্হেন aগর্ািধকার
পােব। িত পুনঃিবিনেয়াগ কমপেক্ষ 31% নতুন পিরবারেক ঋণ কায র্কর্েমর আoতায় আনা যােব।
িবিনেয়াগকৃত ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর আদায়কৃত সািভর্স চােজর্র 91% আদােয়র পর তা পুনঃিবিনেয়াগ
করা যােব।
পুনঃিবিনেয়ােগর পূেব র্ শুধুমা নতুন ঋণ গর্িহতােদর 12 (eক) িদেনর oিরেয়েন্টশন িদেত হেব।
পুনঃিবিনেয়ােগ স্কীম িনব র্াচন, ঋণ িবতরণ সংকর্ান্ত িনয়মাবলী 2ম বােরর aনুরূপ হেব।
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8.

9.

পুনঃিবিনেয়ােগর েফরৎ াপ্ত aথ র্ কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর নােম পিরচািলত সংিশ্লষ্ট গর্াম িহসাব খােত
জমা করেত হেব eবং eকi পদ্ধিতেত বয্াংক িহসাব পিরচািলত হেব। সািভর্স চাজর্সহ
পুনঃিবিনেয়াগকৃত 91% aথ র্ আদােয়র 12 (eক) মােসর মেধয্ পুনঃিবিনেয়াগ করেত হেব।
িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়ােগর েক্ষে uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর
aনুেমাদন বয্তীত েকান স্কীেম ঋণ দান করা যােব না।

4.৯ সািভর্স চাজর্ বয্বহার
1.

সমাজেসবা aিধদফতর কতৃর্ক বরাদ্দকৃত ঘূণ র্ায়মান তহিবল িবিনেয়াগ হেত াপ্ত সািভর্স চােজর্র aথ র্
ঐ গর্ােমর িনজসব্ তহিবল িহসােব গণয্ হেব।

2.

কমর্সূিচভূক্ত গর্াম হেত াপ্ত সািভর্স চােজর্র 211% aথ র্ পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্েমর
ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহসােব বয্বহৃত হেব। uক্ত aথ র্ পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্েমর বাস্তবায়ন
নীিতমালা েমাতােবক সংিশ্লষ্ট গর্ােম ক্ষু ঋণ িহেসেব িবিনেয়াগ করা যােব। e aথ র্ aনয্ েকান খােত
বয্বহার করা যােব না।

3.

েকান কায র্কর্মভূক্ত গর্ােম কমপেক্ষ 91% সািভর্স চােজর্র aথ র্ আদায় হেল uক্ত aথ র্ ঘূণ র্ায়মান তহিবল
িহসােব িবিনেয়াগ করা যােব।

4.

িবিনেয়াগকৃত সািভর্স চাজর্ হেত াপ্ত সািভর্স চাজর্ uক্ত গর্ােমর সািভর্স চােজর্র বয্াংক িহসােব জমা
রাখেত হেব eবং uক্ত িহসােবর সমুদয় aথ র্ ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহসােব বয্বহৃত হেব।

5.

সািভর্স চাজর্ িবিনেয়াগ সংকর্ান্ত স্কীেমর আেবদন প , চুিক্তপ , িকিস্ত আদায় েরিজস্টার, কয্াশ বi
iতয্ািদ পৃথকভােব িলিপবদ্ধ o সংরক্ষণ করেত হেব।

6.

সািভর্স চাজর্ িবিনেয়াগ/পুনঃিবিনেয়ােগর uপর 21% হাের সািভর্স চাজর্ আদায় করেত হেব।

7.

সািভর্স চােজর্র aথ র্ বয্বহােরর তথয্ মািসক িতেবদেন পৃথক ছেক ে রণ করেত হেব।

8.

সািভর্স চােজর্র aথ র্ লক্ষয্ভূক্ত নতুন o পুরাতন uভয় কার পিরবাের ঋণ দান করা যােব। e
েক্ষে o ঋণ দােনর জনয্ মেনানীত পিরবারেক aনয্ানয্ সামািজক কাজ কমর্ যথািনয়েম সম্পাদন
করেত হেব।

9.

েকান কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর সািভর্স চাজর্ eবং সািভর্স চাজর্ িবিনেয়াগ হেত াপ্ত সািভর্স চাজর্ uক্ত
গর্ােমর তহিবল িহসােব গনয্ হেব eবং সািভর্স চাজর্ হেত aিজর্ত বয্াংক সুদ সংিশ্লষ্ট uপেজলার
‘েকি য় বয্াংক সুদ বয্বহার’ িহসােব জমা হেব।

10.

eক গর্ােমর সািভর্স চােজর্র aথ র্ েকানকর্েমi aনয্ েকান গর্ােম বয্বহার/স্থানান্তর করা যােব না।

11.

কায র্কর্ম o গর্াম কিমিট িবলুপ্ত/িনিষ্কর্য় হেল সািভর্স চাজর্ দব্ারা গিঠত গর্াম তহিবেলর সমুদয় aথ র্
সমাজেসবা aিধদফতেরর পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্েমর সম্পদ/aথ র্ বেল পিরগিণত হেব।

4.21 বয্াংক সুদ বয্বহার
1.

কায র্কর্মভূক্ত সকল গর্ােমর (বয্াংেক গিচ্ছত) ঘূণ র্ায়মান তহিবল হেত aিজর্ত বয্াংক সুদ ‘েক ীয়
বয্াংক সুদ বয্বহার, ................ uপেজলা’ শীষ র্ক সঞ্চয়ী িহসােব স্থানান্তর করেত হেব eবং uক্ত
িহসাবিট সংিশ্লষ্ট েজলার uপ-পিরচালক eবং uপেজলা সমজেসবা কমর্কতর্ার েযৗথ সব্াক্ষের
পিরচািলত হেব।

2.

3. িত বৎসর জুলাi মােস কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর সংিশ্লষ্ট বয্াংক িহসাব েথেক াপ্ত নীট বয্াংক সুদ
‘েক ীয় বয্াংক সুদ বয্বহার, ................ uপেজলা’ িহসােব স্থানান্তর করতঃ uহার সিঠক িহসাব
কয্াশ বিহেত িলিপবদ্ধ o সংরক্ষণ করেত হেব।
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3.

aিজর্ত বয্াংক সুেদর 61% aথ র্ সংিশ্লষ্ট uপেজলার ‘েক ীয় বয্াংক সুদ বয্বহার’ িহসাব হেত
uেত্তালনপূব র্ক নীিতমালা aনুযায়ী পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর
aনুেমাদনকর্েম আথ র্-সামািজক স্কীেম ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহেসেব িবিনেয়াগ করা যােব। বয্াংক সুেদর
aথ র্ ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহেসেব বয্বহােরর েক্ষে স্কীম সংকর্ান্ত যাবতীয় েরকড র্ প ািদ (েযমন স্কীেমর
তািলকা, পুিঁ জ িবতরণ o আদায় েরিজস্টার, পাশ বিহ, কয্াশ বিহ, িকিস্ত আদায় রিশদ বিহ iতয্ািদ)
পৃথক পৃথকভােব সংরক্ষণ করেত হেব।

4.

‘েক ীয় বয্াংক সুদ বয্বহার, ................ uপেজলা’’ শীষ র্ক সঞ্চয়ী িহসােবর aবিশষ্ট 61% aথ র্
িনম্নবিণ র্ত 3 (দুi) িট খােত বয্বহার করা যােব।
(ক)

মাঠ পয র্ােয়র কায র্কর্ম িনিবড় তদারিক o মিনটিরংসহ কমর্সূচী গিতশীল করার িনিমেত্ত
কমর্কতর্া/ কমর্চারীেদর বাস্তব চািহদা েমাতােবক েমাটর সাiেকল কর্েয়র জনয্ eলিপআর e
গমেনর পূেব র্ পিরেশাধ সােপেক্ষ সেব র্াচ্চ 2,61,111/- (eক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা বািষ র্ক
6% সুদসহ সব র্ািধক 83 িকিস্তেত পিরেশাধেযাগয্ ঋণ দান করা যােব। eেক্ষে uপেজলা
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর সুপািরশকর্েম সমাজেসবা
aিধদফতেরর পিরচালক (কায র্কর্ম) eর aনুেমাদন িনেত হেব। গৃিহত ঋেণর িকিস্ত ঋণ
মঞ্জুরকারী কতৃর্পেক্ষর শতর্ েমাতােবক সংিশ্লষ্ট uপেজলার ‘েক ীয় বয্াংক সুদ বয্বহার’ িহসাব
খােত জমা করেত হেব eবং েসসােথ িকিস্ত পিরেশাধ েরিজস্টাের (সংিশ্লষ্ট জমা রিশদ
সংকর্ান্ত) তথয্ািদ সংিশ্লষ্ট uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার সব্াক্ষের সংরক্ষণ করেত হেব।

(খ)

মাঠ পয র্ােয় কমর্রত কমর্কতর্া o কমর্চারী eবং ক্ষু ঋণ কায র্কর্েম সুিবধােভাগীর সাফলয্জনক
কমর্কােন্ড uৎসাহ দােনর জনয্ ে ষ্ঠ পিরবার(ঋণ গর্িহতা), কমর্দল, গর্াম কিমিট, iuিনয়ন
সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক, িফল্ড সুপারভাiজারেক পুরষ্কার o সনদপ দান করা যােব।

5.

েমাটর সাiেকল কর্েয়র জনয্ ঋণ গর্িহতাগণ িনধ র্ািরত িকিস্তর aথ র্ িত মােসর থম সপ্তােহ সংিশ্লষ্ট
িহসাব খােত জমা দান করেবন। বয্াংেক জমার িববরণ িতমােস সদর কায র্ালেয়র কায র্কর্ম শাখায়
ে রণ করেত হেব।

6.

েমাটর সাiেকল কর্েয়র জনয্ ঋণ গর্িহতাগন চুিক্ত/শতর্ েমাতােবক িকিস্ত পিরেশােধ বয্থ র্ হেল সরকারী
িবিধ েমাতােবক তােদর িবরুেদ্ধ আiনগত বয্বস্থা গর্হণ করা হেব।

7.

েমাটর সাiেকল কর্েয়র জনয্ ঋণ গর্হণকারী কমর্কতর্া/কমর্চারীেক ঋণ aনুেমাদনকারী কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক
দত্ত o uিল্লিখত কর্িমক নং 5 o 7 e বিণ র্ত শতর্াবলী েমেন aবশয্i ঋেণর aথ র্ পিরেশাধ করেত
হেব।

8.

বয্াংক সুদ ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহেসেব বয্বহােরর েক্ষে মািসক িতেবদেন পৃথক ছেক েদখােত হেব।

9.

বয্াংক সুদ ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহেসেব বয্বহােরর ফেল e খাত েথেক াপ্ত বয্াংক সুেদর aথ র্ ‘েক ীয়
বয্াংক সুদ বয্বহার’ িহসােব জমা করেত হেব।

10.

ঘূণ র্ায়মান তহিবল বয্বহােরর aনয্ানয্ িনয়মাবলী বয্াংক সুদ বয্বহােরর েক্ষে o েযাজয্ হেব।

11.

‘েক ীয় বয্াংক সুদ বয্বহার’ িহসাবিট েজলার দািয়েতব্ িনেয়ািজত uপ-পিরচালক o uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্ার েযৗথ সব্াক্ষের পিরচািলত হেব। িত বছর জুলাi মােস ‘েক ীয় বয্াংক সুদ
বয্বহার’ িহসােব জমার িস্থিতপ সদর দফতের পাঠােত হেব।

4.22 ে ষ্ঠ কমর্কতর্া, কম , পিরবার, কমর্দল, গর্াম কিমিটেক পুরস্কার দান
uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর মাধয্েম uপেজলাধীন পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম
বাস্তবায়েনর িবষয় মূলয্ায়ন পূব র্ক িত uপেজলা হেত eকজন ে ষ্ঠ কম (িফল্ড সুপারভাiজার/iuিনয়ন
সমাজকম / কািরগির িশক্ষক), eকিট ে ষ্ঠ পিরবার (ঋণ গর্িহতা), eকিট ে ষ্ঠ কমর্দল o eকিট ে ষ্ঠ গর্াম
কিমিট বাছাi পূব র্ক িনেন্মাক্তভােব পুরস্কার দােনর বয্বস্থা করা যােব।
[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]
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1. ে ষ্ঠ কম : েয সকল িফল্ড সুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম , কািরগির িশক্ষক মাঠ পয র্ােয় পল্লী
সমাজেসবা কমর্সূচী সফলভােব বাস্তবায়ন কেরেছন, েরকড র্-িরেপাট র্ সিঠকভােব সংরক্ষণ কেরেছন eবং
সরকারী uেদয্ােগর পাশাপািশ সকল কমর্কান্ড পিরচালনা বাস্তবায়ন o গর্াম uন্নয়েন বিলষ্ঠ ভূিমকা পালন
কেরেছন িবেশষতঃ েয কম র আoতাধীন বা েয কম র দািয়তব্াধীন কল্প গর্ােম ঘূণ র্ায়মান তহিবল
আদােয়র হার 211%।’’ িত uপেজলায় eমন 2 (eক) জন কম েক uৎসািহত o aনু ািণত করার
লেক্ষয্ uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর সুপািরশ eবং সংিশ্লষ্ট uপ-পিরচালেকর
র্
aনুেমাদনকর্েম পুরস্কার eবং সািটিফেকট
দােনর বয্বস্থা করেত হেব। e েক্ষে aিজর্ত বয্াংক সুেদর
েকি য় িহসাবখাত েথেক সেব র্াচ্চ 3,111/- (দুi হাজার) টাকার পুরস্কার eবং সংিশ্লষ্ট uপেজলা িনব র্াহী
র্
aিফসার o uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার েযৗথ সব্াক্ষের সািটিফেকট
দান করা যােব।
2. ে ষ্ঠ পিরবার (ঋণ গর্িহতা): ‘েয পিরবার বা ঋণ গর্হীতা চুিক্তপে র সময় সীমার মেধয্ ঋেণর িকিস্তর
aথ র্ পিরেশাধ করেবন eবং িনয়িমত মািসক সঞ্চয়করাসহ পিরবােরর জনয্ িনধ র্ািরত কায র্াবলী
সিঠকভােব িতপালন করেবন।’ িত uপেজলায় eমন ে ষ্ঠ পিরবার/ঋণ গর্িহতােক aিজর্ত
বয্াংক সুেদর েকি য় িহসাবখাত েথেক সেব র্াচ্চ 2,111/- (eক হাজার) টাকার পুরস্কার eবং সংিশ্লষ্ট
র্
uপেজলা িনব র্াহী aিফসার o uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার েযৗথ সব্াক্ষের সািটিফেকট
দান করা
যােব।
3. ে ষ্ঠ কমর্দল: ‘েয কমর্দেলর সদসয্গণ িনয়িমত সঞ্চয় জমা দান কেরন, পিরবার িভিত্তক কায র্াবলী
সিঠকভােব পালন কেরেছন eবং কমর্দেলর সদসয্েদর িকিস্ত পিরেশােধর হার 211% eবং িনয়িমত
কমর্দেলর সভা aনুষ্ঠান হেব।’ িত uপেজলায় eমন ে ষ্ঠ কমর্দলেক aিজর্ত বয্াংক সুেদর েকি য়
িহসাবখাত েথেক সেব র্াচ্চ 2,111/- (eক হাজার) টাকার পুরস্কার eবং সংিশ্লষ্ট uপেজলা িনব র্াহী
র্
aিফসার o uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার েযৗথ সব্াক্ষের সািটিফেকট
দান করা যােব।
4. ে ষ্ঠ গর্াম কিমিট: ‘েয গর্াম কিমিটর সদসয্গেণর িকিস্তর পিরেশােধর হার 211%, িনয়িমত সঞ্চয়
দান, পিরবার িভিত্তক কাজ যথাযথভােব িতপালন eবং িনয়িমত গর্াম কিমিটর সভা aনুষ্ঠান কেরন।’
িত uপেজলায় eমন eকিট ে ষ্ঠ গর্াম কিমিটেক aিজর্ত বয্াংক সুেদর েকি য় িহসাবখাত েথেক eকিট
েকর্ষ্টসহ সেব র্াচ্চ 3,111/- (দুi হাজার) টাকার পুরস্কার eবং সংিশ্লষ্ট uপেজলা িনব র্াহী aিফসার o
র্
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার েযৗথ সব্াক্ষের সািটিফেকট
দান করা যােব।
eকিট িনধ র্ািরত িদেন আনুষ্ঠািনকভােব e পুরস্কার দান করেত হেব। uক্ত aনুষ্ঠােন েজলার uপ-পিরচালক
eবং uপেজলা িনব র্াহী aিফসারসহ iuিপআiিস eর aনয্ানয্ সদসয্গণ uপিস্থত থাকেবন। িত বছর e
পুরস্কার দােনর বয্বস্থা করেত হেব। aনুষ্ঠােনর বয্য় বাবদ সেব র্াচ্চ 6111/-(প চ হাজার টাকা) েকি য় বয্ংক
সুেদর িহসাব হেত uপেজলা পল্লী সমাজেসবা বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) eর aনুেমাদনকর্েম বয্য় করা
যােব।
েতয্ক েজলায় ে ষ্ঠ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া, েতয্ক িবভাগ হেত 2 জন ে ষ্ঠ uপ-পিরচালকেক
কায র্কর্ম সফল o সুষ্ঠু বাস্তবায়েন তাৎপয র্পূণ র্ aবদান রাখার জনয্ সদর কায র্ালয় কতৃর্ক যথাযথ মূলয্ায়নকর্েম
সেব র্াচ্চ 21,111/- (দশ হাজার) টাকা নগদ aথ র্/ াiজবন্ড o সনদপ দান করা েযেত পাের।

4.23 মূল তহিবল স্থানান্তর o গর্াম তহিবল গঠন
কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগকৃত ঘূণ র্ায়মান তহিবল হেত aিজর্ত সািভর্স চােজর্র পিরমান
uক্ত গর্ােম িবিনেয়াগকৃত মূল তহিবেলর সমপিরমান হেল eবং সংিশ্লষ্ট গর্ােমর লক্ষয্ভূক্ত পিরবারেক
কায র্কর্মভূক্ত করা সম্পন্ন হেল uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর িসদ্ধান্তকর্েম মূল
তহিবল aনয্ গর্ােম ক্ষু ঋেণর ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহেসেব বয্বহােরর জনয্ স্থানান্তর করা যােব। eেক্ষে aিজর্ত
সািভর্স চাজর্ uক্ত গর্ােমর ক্ষু ঋেণর ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহেসেব গনয্ হেব eবং পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম
বাস্তবায়ন নীিতমালা aনুযায়ী ক্ষু ঋেণর ঘূণ র্ায়মান তহিবল িহেসেব বয্বহৃত হেব।
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5থ র্ aধয্ায়
সামািজক কায র্কর্ম (কমর্দল o গর্াম কিমিট কতৃক
র্ বাস্তবািয়ত)
5.2 সামািজক কায র্কর্ম
e কমর্সূিচর aধীেন জলাবদ্ধ/সব্াস্থয্সম্মত পায়খানা, িবশুদ্ধ পািনর বয্বহার, জব্ালানী সা য় চুলা বয্বহার,
সামািজক বনায়ন iতয্ািদ কায র্কর্েমর লক্ষয্ভূক্ত পিরবারেক uদব্ুদ্ধ করা হেব। e বয্াপাের সংিশ্লষ্ট
সরকারী/েবসরকারী সংস্থার সহেযািগতায় uক্ত কায র্কর্ম বাস্তবায়ন করা েযেত পাের।

5.3 দক্ষতা uন্নয়ন কমর্সূিচ
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া, িফল্ড সুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম , কািরগরী িশক্ষক eবং গর্াম
কিমিটর সদসয্েদর িনেয় িত বৎসর জুলাi মােস uপেজলা পয র্ােয় 2 (eক) িদনবয্াপী দক্ষতা uন্নয়ন মূলক
2িট সেতজক িশক্ষণ কমর্শালার আেয়াজন করেত হেব। e িবষেয় aিধদফতর েথেক aথ র্ বরােদ্দর বয্বস্থা
করেত হেব।

5.4 কািরগির িশক্ষণ
িতিট uপেজলায় কািরগির িশক্ষেকর মাধয্েম স্থানীয় চািহদার িভিত্তেত uপেজলা পল্লী সমাজেসবা
কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর িসদ্ধান্ত মেত সেব র্াচ্চ 4িট েকে বৃিত্তমূলক িশক্ষেণর বয্বস্থা করেত হেব।
স্থানীয় চািহদা েমাতােবক িনধ র্ািরত িসেলবাস aনুসরণপূব র্ক িশক্ষণ 4-7 মাস েময়ািদ হেত পাের eবং
িশক্ষণ েশেষ িশক্ষানাথ েদর মেধয্ সনদপ দান করা েযেত পাের। িশক্ষণ সংকর্ান্ত বয্েয়র আলাদা
িহসাব সংরক্ষন করেত হেব। িশক্ষণ াপ্ত িশক্ষণাথ েদর সংিশ্লষ্ট গর্ােমর ক্ষু ঋেণর ঘূণ র্ায়মান তহিবল হেত
ঋণ দােনর মাধয্েম সব্কমর্সংস্থােনর বয্বস্থা করেত হেব।

5.5 সব্াস্থয্ সম্মত পায়খানা স্থাপন
লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর আথ র্-সামািজক কায র্কর্েম ঋণ দােনর থম পয র্ায় হেত লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর যােদর
িনজ খরেচ সব্াস্থয্ সম্মত পায়খানা স্থাপেনর আিথ র্ক সংগিত েনi েস সকল পিরবারেক পায়খানা স্থাপন eবং
বয্বহাের uদব্ুদ্ধ করেত হেব। সব্াস্থয্সম্মত পায়খানা স্থাপেনর িবষেয় uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া uপেজলা
জনসব্াস্থয্ েকৗশলীর সহায়তা o পরামশর্কর্েম েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হণ করা েযেত পাের। e ছাড়া স্থানীয়
iuিনয়ন পিরষেদর েচয়ারময্ান o সদসয্েদর সহেযািগতায় জলাবদ্ধ পায়খানা স্থাপেনর uেদয্াগ গর্হণ করা
েযেত পাের। eভােব সব্ল্পতম সমেয়র মেধয্ কায র্কর্মভূক্ত গর্ােম িতিট পিরবাের সব্াস্থয্সম্মত পায়খানা বয্বহার
211% িনিশ্চত করার বয্বস্থা গর্হণ করেত হেব।

5.6 নলকুপ স্থাপন
িবশুদ্ধ o আেস র্িনকমুক্ত িনরাপদ পািন পান o বয্বহার িনিশ্চত করার লেক্ষয্ uপেজলা পিরষদ o uপেজলা
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর সহেযািগতায় সব র্ািধক প চিট পিরবােরর জনয্ eকিট কের
নলকুপ স্থাপেনর বয্াপাের কমর্দেলর সদসয্েদরেক uদব্ুদ্ধ করেত হেব।
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5.7 সামািজক বনায়ন
লক্ষয্ভুক্ত িতিট পিরবার/সদসয্েদর িনজ িনজ বাড়ীর আিঙ্গনা, পিতত জিম eবং রাস্তার পােশ ফলজ eবং
ঔষিধ গাছ েরাপেণর জনয্ uদব্ুদ্ধ করেত হেব। বন িবভােগর স্থানীয় নাস র্ারী হেত িবনামূেলয্ গােছর চারা সংগর্হ
করা েযেত পাের। eলাকায় সরকারী পিতত জিম থাকেল সংিশ্লষ্ট িবভােগর সােথ েযাগােযাগ কের
aংশীদািরতব্ পদ্ধিতেত গাছ লাগােনার বয্বস্থা করেত হেব।

5.8 েখলাধুলা o িচত্তিবেনাদন
িত বৎসর িডেসমব্র aথবা জানুয়ারী মােস আন্তঃকমর্দল/গর্াম কিমিটসমূেহর মেধয্ িতেযািগতামূলক
েখলাধুলার আেয়াজন করা েযেত পাের। েকরাম, দাবা লুডু iতয্ািদ েখলা স্থানীয় সমাজেসবা গণিমলনায়তেন
আেয়াজন করা যায়। uপেজলা পিরষদ, স্থানীয় েসব্চ্ছােসবী সংগঠন eবং যুব o কর্ীড়া সংগঠনেক e িবষেয়
সম্পৃক্ত করা েযেত পাের।

5.9 পিরবার পিরকল্পনা েসবা/uদব্ুদ্ধকরণ
1.
2.
3.

4.

কায র্কর্মভুক্ত eলাকায় জিরেপর মাধয্েম িচিহ্নত সকল সক্ষম দম্পিতর তািলকা ৈতরী করেত হেব।
কমর্দেলর সক্ষম দম্পিতেদর দলীয় আেলাচনার মাধয্েম পিরবার পিরকল্পনার েয়াজনীয়তা o িবিভন্ন
পদ্ধিত সম্পেকর্ জ্ঞান দান করেত হেব।
বৎসের কমপেক্ষ eকবার আেলাচনা eবং পিরবার পিরকল্পনা িবষেয় িশক্ষামূলক চলিচ্চ দশর্েনর
বয্বস্থা করা েযেত পাের। e বয্াপাের পিরবার পিরকল্পনা o গণসংেযাগ দপ্তেরর সহেযািগতা েনয়া েযেত
পাের।
3 সন্তােনর দম্পিতেক িক্লিনকয্াল/স্থায়ী পদ্ধিত গর্হেণ সহেযািগতা করার জনয্ সরকারী/েবসরকারী
িক্লিনেক যাoয়ার জনয্ uদব্ুদ্ধ করেত হেব।

5.৯ পিরবার পিরকল্পনা সামগর্ী িবতরণ
পিরবার পিরকল্পনা পদ্ধিত গর্হেণর জনয্ েয়াজনীয় সামগর্ী ািপ্তর িবষেয় সমাজেসবা aিধদফতেরর
মাঠকম গন পিরবার পিরকল্পনা মাঠ কম র সিহত েযাগােযাগ রক্ষা কের কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর সক্ষম
দম্পিতেদর সহায়তা দান করেবন।

5.21 মা o িশশু সব্াস্থয্ পিরচয র্া
লক্ষয্ভূক্ত পিরবােরর সদসয্েদর সুসব্াস্থয্ িনিশ্চত করার লেক্ষয্ াথিমক সব্াস্থয্ পিরচয র্ার আoতায় কমর্দলভুক্ত
পিরবার সমূেহর মিহলা, কমর্দেলর মিহলা সদসয্ িবেশষ কের সন্তান ধারেণ সক্ষম মিহলা o িশশুেদর
াথিমক সব্াস্থয্ পিরচয র্া সম্পিকর্ত িবষেয় uদব্ুদ্ধ করেনর বয্বস্থা করা েযেত পাের।

5.22 িশশু o মিহলােদর িটকাদান
কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম সকল িশশু o মিহলােক েরাগ িতেষধক িটকা দােন uৎসািহত করেত হেব eবং
লক্ষয্ভুক্ত পিরবােরর িশশুেদর িভটািমন ‘e’ কয্াপসুল খাoয়ােনার িত গুরুতব্ আেরাপ করেত হেব।
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6ম aধয্ায়
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়েন মাঠ পয র্ােয় কমর্রত কমর্চারী
eবং কমর্কতর্ার দািয়তব্ o কতর্বয্
6.2

কািরগির িশক্ষেকর দািয়তব্ o কতর্বয্
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

6.3

িশক্ষণ গর্হেণর েয়াজনীয়তা বয্াখয্াপূব র্ক গর্ােমর ভূিমহীন, েবকার eবং aদক্ষ লক্ষয্ভূক্ত
জনেগািষ্ঠেক িশক্ষণ গর্হেণ uদব্ুদ্ধ o সংগিঠত করেবন eবং িশক্ষণ দােনর মাধয্েম দক্ষতা
aজর্েন সহায়তা করেবন।
িশক্ষণ কমর্সুিচ সুষ্ঠুভােব পিরচালনা করার জনয্ িশক্ষণ মিডuল ৈতরী করেবন eবং তা কায র্করী
করার জনয্ সিকর্য় uেদয্াগ o বয্বস্থা গর্হণ করেবন।
িশক্ষণ দান সংকর্ান্ত সকল কার নিথপ o েরিজস্টার সংরক্ষণ করেবন।
িশক্ষণ সংকর্ান্ত েয েকান সমসয্া iuিনয়ন সমাজকম o িফল্ড সুপারভাiজােরর সােথ আেলাচনার
মাধয্েম সমাধােন সেচষ্টা হেবন eবং গর্াম জিরপ কােজ iuিনয়ন সমাজকম o িফল্ড
সুপারভাiজােরর সােথ দািয়তব্ পালন করেবন।
uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় aনুিষ্ঠত মািসক সমনব্য় সভাসহ aনয্ানয্ সভায় েযাগদান করেবন।
িশক্ষণ সংকর্ান্ত তথয্াবলী o মািসক িতেবদন iuিনয়ন সমাজকম র মাধয্েম uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট দািখল করেবন।
কতৃর্পেক্ষর িনেদ র্শ েমাতােবক কায র্কর্মভুক্ত গর্ােমর ক্ষু ঋণ গর্িহতা িনব র্াচন, ক্ষু ঋণ িবতরণ o
আদােয়র দািয়তব্ পালনসহ uপেজলা পয র্ােয় সমাজেসবা aিধদফতর কতৃর্ক পিরচািলত aনয্ানয্
কমর্সূিচ বাস্তবায়েন তার uপর aিপর্ত দািয়তব্ পালন করেবন।
কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক দত্ত aপরাপর সরকারী দািয়তব্ পালন করেবন।

iuিনয়ন সমাজকম র দািয়তব্ o কতর্বয্
1.

কায র্কর্মভূক্ত গর্ােম সকল ধরেনর জিরপ সুষ্ঠুভােব সম্পাদন করেবন eবং সংগৃহীত জিরেপর তথয্
aনুযায়ী সকল eকক পিরবারেক ‘ক’, ‘খ’ o ‘গ’ িতন ে ণীেত িবভক্ত করেবন। গর্ামিভিত্তক জিরপ
েরিজস্টাের ে ণী িভিত্তক তথয্ িলিপবদ্ধ করেবন। eরূপ eকিট েরিজস্টার iuিনয়ন
সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক eবং aপরিট uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় সংরক্ষন করেবন।

2.

লক্ষয্ভুক্ত পিরবােরর uৎসাহী সদসয্ সমনব্েয় নীিতমালা aনুযায়ী েয়াজনীয় সংখয্ক কমর্দল গঠন
করেবন eবং িতিট কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম eকিট কের সমাজেসবা গর্াম কিমিট গঠন করেবন।
কমর্দল গঠেনর পর হেত কমপেক্ষ পর পর 4 মাস কমর্দেলর িতিট সভায় uপিস্থত েথেক সভা
পিরচালনার িনয়মকানুন িশক্ষা দান eবং িবষয় িভিত্তক সভা পিরচালনা করেবন। িত গর্ােম মােস
aন্ততঃ eকিট কমর্দেলর সভায় uপিস্থত থাকেবন।
iuিনয়ন সমাজকম পদািধকার বেল গর্াম কিমিটর সম্পাদক িহসােব দব্ািয়তব্ পালন করেবন। গর্াম
কিমিটর সভাপিতর সােথ আেলাচনাকর্েম িনয়িমত মািসক সভা/জরুরী সভা আহবান করেবন। সভার
কায র্িববরণী িলিপবদ্ধ, যাবতীয় েরকড র্প সংরক্ষণ করেবন eবং সহকারী সম্পাদকেক েয়াজেন
সম্পাদেকর দািয়তব্ পালেন সক্ষম কের েতালার জনয্ সকল িশক্ষনীয় িবষেয় সহায়তা দান
করেবন। সভা aনুষ্ঠােনর 8 (সাত) িদেনর মেধয্ সভার কায র্িববরণী uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয়
ে রন করেবন।
িবিভন্ন কমর্সূিচর জনয্ পিরবার িনব র্াচেন কমর্দল o গর্াম কিমিটেক সহেযািগতা দান করেবন eবং
কমর্দল o গর্াম কিমিটর সুপািরশসমূহ িনজ মন্তবয্সহ uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় েপশ করেবন।

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর াপ্ত বরাদ্দ aনুযায়ী লক্ষয্ভূক্ত পিরবারসমূহ হেত স্কীম গর্হীতােদর aগর্ািধকার
তািলকা ণয়েন কমর্দল o গর্াম কিমিটেক সহেযািগতা দান করেবন eবং ঋণ গর্িহতােদর
সনাক্তকারীর দািয়তব্ পালন করেবন।
ণীত স্কীমসমূহ কমর্দল o গর্াম কিমিট কতৃর্ক aনুেমাদেনর পূেব র্ স্কীেমর যথাথ র্তা যাচাi, স্কীেম
aেথ র্র যথাযথ বয্বহার o িকিস্ত আদায় সম্পেকর্ িনিশ্চত হেবন eবং সুপািরশসহ uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট দািখল করেবন। সিঠক স্কীম ণয়ন, পুিঁ জ িবিনেয়াগ eবং aথ র্ আদায়
িবিঘ্নত হেল eর দায়দািয়তব্ তােকi বহন করেত হেব।
uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট কতৃর্ক aনুেমািদত স্কীেমর িবপরীেত পুিঁ জ
িবতরেনর জনয্ িনধ র্ািরত তািরেখ কমর্দল o গর্াম কিমিটর সহেযািগতায় সমাজেসবা গণিমলনায়তেন
aথবা গর্ােমর সুিবধাজনক স্থােন পুিঁ জ িবতরেণর বয্বস্থা করেবন।
ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর aথ র্ িবতরেণর সময় খাত িভিত্তক ঋণ িবতরণ েরিজস্টাের ঋণ গর্হীতােদর
সব্াক্ষর গর্হণ করেবন।
সািভর্স চাজর্ o দলীয় সঞ্চেয়র aথ র্ িবিনেয়ােগর েক্ষে যথািনয়েম স্কীম ণয়ন, aনুেমাদন eবং
পুিঁ জ িবিনেয়ােগর বয্বস্থা করেবন। তেব স্কীম সংকর্ান্ত যাবতীয় েরকড র্ প সংরক্ষণ o িকিস্ত
আদােয়র িহসাব পৃথক পৃথক কয্াশ বiেত সংরক্ষণ করেবন।
আথ র্-সামািজক স্কীেম িবিনেয়াগকৃত aথ র্ সমাজেসবা aিধদফতেরর িনধ র্ািরত রিশেদর মাধয্েম
কায র্কর্মভূক্ত গর্ােমর ঋণ গর্হীতােদর িনকট হেত আদায় করেবন eবং রিশদ বিহ েশষ হেল রিশেদর
মুিড়প uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় জমা িদেয় uক্ত গর্ােমর নােম নতুন রিশদ বিহ গর্হণ
করেবন।
গর্াম িভিত্তক রিশদ বিহর মাধয্েম ঋণ আদায় করেত হেব। eক গর্ােমর নােম iসুয্কৃত রিশদ বিহ
aনয্ গর্ােম বয্বহার করা যােব না।
আদায়কৃত aথ র্ 35 ঘন্টার মেধয্ সংিশ্লষ্ট বয্াংক িহসােব জমা িদেত হেব। আদায়কৃত aথ র্ েকান
aবস্থােতi aনয্ কােরা িনকট হস্তান্তর করা যােবনা।
ঋণ আদায় েরিজস্টাের আদায়কৃত aেথ র্র পিরমাণ, রিশদ নমব্র o তািরখ িলিপবদ্ধসহ সব্াক্ষর
করেবন।
িনধ র্ািরত তািরেখ েকান ঋণগর্িহতা িকিস্ত দান না করেল পয র্ায়কর্েম কমর্দল, গর্ামকিমিট, িফল্ড
সুপারভাiজার eবং uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার সেঙ্গ আেলাচনাকর্েম িকিস্ত আদােয়র
েয়াজনীয় বয্বস্থা গর্হণ করেবন।
uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় aনুিষ্ঠত সাপ্তািহক/পািক্ষক/মািসক সভায় ঋণ আদােয়র রিশদ,
বয্াংক জমার রিশদ, বয্াংেকর পাশ বিহ, ঋণ আদায় েরিজস্টার eবং কায র্কর্েমর aগর্গিতর
িতেবদন uপস্থাপন করেবন।
গর্াম কিমিটর মািসক সভায় eবং কমপেক্ষ 21 (দশ)িট কমর্দেলর সভায় uপিস্থত থাকেবন o
কায র্কর্েমর aগর্গিত o সমসয্া পয র্ােলাচনা পূব র্ক েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করেবন।
iuিনয়ন eবং গর্ামপয র্ােয় aনয্ানয্ সরকারী/েবসরকারী সংস্থা হেত েসবা গর্হেণর েক্ষে িতিন
সমনব্য়কারীর ভূিমকা পালন করেবন।
িবিনেয়াগকৃত aথ র্ আদায় সম্পন্ন হেল আদায়কৃত aথ র্ নীিতমালা েমাতােবক পুনঃিবিনেয়ােগর
uেদয্াগ গর্হণ করেবন।
সুিবধাজনক স্থােন িবিভন্ন িশক্ষণ o oিরেয়েন্টশন আেয়াজেনর বয্বস্থা গর্হণ করেবন। e বয্াপাের
িফল্ড সুপারভাiজার o uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার সহেযািগতা িনেবন।
কািরগির িশক্ষেকর িশক্ষণ eবং aনয্ানয্ কায র্কর্ম তদারক o েয়াজনীয় পরামশর্ দান
করেবন।
মািসক সঞ্চয় আদায় o বয্াংেক জমাদােনর িবষয়িট িনিশ্চত করেবন।
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23. আদায়কৃত সঞ্চেয়র িহসাব সিঠকভােব সঞ্চয় েরিজস্টাের িলিপবদ্ধ করার িবষয়িট িনিশ্চত করেবন
eবং মািসক িতেবদন ে রণ করেবন।
24.
িত মােস কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম aবস্থান সম্পেকর্ aিগর্ম মনসুিচ িফল্ড সুপারভাiজােরর মাধয্েম
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট দািখল করেবন।
25. দািয়তব্ াপ্ত গর্ােমর ঋণ আদােয়র রিশদ বিহ o aনয্ানয্ গুরুতব্পূণ র্ নিথপ o েরিজস্টার িনজ দািয়েতব্
সংরক্ষণ করেবন।
26. বািষ র্ক কমর্পিরকল্পনা ণয়েন িফল্ড সুপারভাiজার eবং uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ােক
েয়াজনীয় তথয্ািদ দান করেবন।
27. দািয়তব্ গর্হণকারী o দািয়তব্ aপর্নকারী iuিনয়ন সমাজকম দািয়তব্ aপর্ন o গর্হেণর সময় ত র
দািয়তব্ াপ্ত গর্ােমর আিথ র্ক িহসাব (নিথপ , েরিজস্টার, েরজুেলশন খাতা, রিশদ বিহ, মুিড় বিহ,
কয্াশ বিহ, সঞ্চেয়র িহসাব o eতদসংকর্ান্ত আদায় o aনাদােয়র িহসাব) সেরজিমেন পরীক্ষা
নীিরক্ষাপূব র্ক দািয়তব্ aপর্ন o গর্হণ করেবন।
28. কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক দত্ত aপরাপর দািয়তব্ পালন করেবন।

6.4 িফল্ড সুপারভাiজােরর দািয়তব্ o কতর্বয্
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম সপ্তােহ কমপেক্ষ 4 (িতন) িট দেলর দলীয় সভায় eবং সপ্তােহ 4(িতন)িট গর্াম
কিমিটর সভায় uপিস্থত েথেক সভার িসদ্ধান্ত পয র্ােলাচনা eবং পরামশর্ দান করেবন। ঋণ আদােয়
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষকেদর সাব র্ক্ষিণক সহেযািগতা দােনর মাধয্েম ঋণ আদায়
হালনাগাদকরণ।
িত মােস aিগর্ম মণসূিচ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট দািখল eবং েস aনুযায়ী
িনয়িমত কায র্কর্মভূক্ত গর্াম দশর্ন o পিরদশর্ন কের পিরদশর্ন িতেবদন uপেজলা সমাজেসবা
aিফসােরর িনকট দািখল।
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম (আরeসeস) eর বািষ র্ক কমর্পিরকল্পনা ণয়েন uপেজলা সমাজেসবা
কমর্কতর্ােক সহায়তা দান।
iuিনয়ন সমাজকম eবং কািরগির িশক্ষকেদর কাজ তদারিক, কােজর aগর্গিত পয র্ােলাচনা,
সমসয্া িবেশ্লষণ eবং কমর্পিরকল্পনা aনুযায়ী কায র্কর্ম বাস্তবায়ন হেচ্ছ িক না e সেঙ্গ uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্ােক িতেবদন আকাের aবিহত করন।
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষকেদর কাগজপ eবং গর্াম কিমিটর েরকড র্প পরীক্ষা,
িবিনেয়াগকৃত মূলধেনর িত মােসর িকিস্ত আদায় রিশদ পরীক্ষা কের আদায়কৃত aথ র্ বয্াংেক জমা
েদয়ার িবষয় িনিশ্চতকরণ।
আথ র্-সামািজক স্কীম, পিরবার পিরকল্পনা, াথিমক সব্াস্থয্ পিরচয র্া o সামািজক বনায়ন iতয্ািদ
কমর্সূিচর uপকৃত পিরবােরর বািড় দশর্ন, aগর্গিত পয র্ােলাচনা eবং েয়াজনীয় পরামশর্ দান।
গর্াম কিমিট, কমর্দল o িবিভন্ন কমর্সূিচর জনয্ িনব র্ািচত/uপকৃত পিরবােরর জনয্ আেয়ািজত
oিরেয়েন্টশেন িশক্ষেকর দািয়তব্ পালেন সহায়তা দান।
সপ্তােহ নুনয্পেক্ষ 4(িতন) িদন েকান না েকান গর্াম দশর্ন eবং গর্াম কিমিটর কায র্ালেযর রিক্ষত
পিরদশর্ন খাতায় ঐ িদেনর কায র্কর্ম সংেক্ষেপ িলিপবদ্ধকরণ।
িনয়িমতভােব গর্াম oয়ারী সািভর্সচাজর্, দলীয় সঞ্চেয়র িহসাব সংরক্ষণ o কয্াশ বিহ পরীক্ষাকরণ।
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক কতৃর্ক ণীত eবং গর্াম কিমিট কতৃর্ক aনুেমািদত স্কীমসমূহ
যাচাi বাছাi পূব র্ক সুপািরশসহ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট েপশ করন।
uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় aনুিষ্ঠত পািক্ষক/মািসক সভায় uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ােক
সহেযািগতা দান।
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6.5

uপেজলায় িবদয্মান সকল ক্ষু ঋণ কমর্সূিচ সম্পেকর্ iuিনয়ন সমাজকম o কািরগরী িশক্ষকেদর
িনকট হেত াপ্ত মািসক/ িবেশষ িতেবদেন বিণ র্ত তথয্ পরীক্ষাপূব র্ক িনিশ্চতকরণ eবং সমিনব্ত
িতেবদন স্ত্তত কের uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট দািখল করণ।
iuিনয়ন সমাজকম o কািরগরী িশক্ষকেদর িনকট হেত uপেজলায় িবদয্মান সকল কায র্কর্েমর
াপ্ত তথয্/ িতেবদন uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয়র সংিশ্লষ্ট েরিজস্টাের িলিপবদ্ধ eবং সংরক্ষণ।
পিরবার জিরপ চলাকালীন সমেয় গর্ােম uপিস্থত েথেক সম্পািদত জিরেপর তথয্ািদর যথাথ র্তা
িনিশ্চতপূব র্ক জিরপ ফরেম িতসব্াক্ষরকরণ।
ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর aথ র্ িবিনেয়াগ, দীঘ র্ aনাদায়ী aথ র্ আদােয় েয়াজনীয় পদেক্ষপ গর্হণ eবং
যাবতীয় aিনষ্পন্ন িবষয়গুেলা সম্পেকর্ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ােক aবিহতকরণ eবং িনষ্পন্ন
করার জনয্ uেদয্াগী ভূিমকা পালন।
েকান ঋণগর্িহতা িনয়িমত িকিস্ত পিরেশাধ না থাকেল িফল্ড সুপারভাiজার তাৎক্ষিনকভােব iuিনয়ন
সমাজকম /কািরগরী িশক্ষকসহ uক্ত ঋণগর্িহতার বািড়েত গমণপূব র্ক িকিস্ত আদােয়র েয়াজনীয়
বয্বস্থা গর্হণ।
বদলীকৃত iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষকেদর িনকট রিক্ষত সকল রিশদ বিহ, আদায়
েরিজস্টার, পাশ বিহ, দলীয় সঞ্চয়, েরিজস্টার, আদায় o আনাদােয়র তািলকা (চাজর্িলষ্ট) সংিশ্লষ্ট
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষকেদর uপিস্থিতেত যাচাiপূব র্ক িতসব্াক্ষর eবং uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট uক্ত কম েক aবয্াহিত দােনর িবষেয় মতামত দান।
সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক eর মািসক aগর্গিতর িতেবদেন হস্তমoজুদ
িবষেয় নাi মেমর্ িনিশ্চত হেয় uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট তয্য়ন দান।
uপেজলায় পিরচািলত কায র্কর্েমর মািসক aগর্গিতর িতেবদন িত মােসর ধায র্কৃত সমেয়র মেধয্
সংিশ্লষ্ট সকেলর িনকট ে রেণ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ােক সািব র্ক সহায়তা দান করেবন।
কতৃর্পক্ষ/uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া কতৃর্ক দত্ত aপরাপর সরকারী দািয়তব্ পালন করেবন।

uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার দািয়তব্ o কতর্বয্
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর েক্ষে uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার ভূিমকা খুবi
গুরুতব্পূণ র্। িতিন সংিশ্লষ্ট uপেজলার uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয়র ধান িনব র্াহী িহসােব দািয়তব্
পালন করেবন।
কায র্কর্ম সংকর্ান্ত েয েকান িবষেয় (কায র্কর্ম বাস্তবায়ন, আিথ র্ক o শাসিনক) uধ র্তন কতৃর্পেক্ষর
aথ র্াৎ েজলার দািয়েতব্ িনেয়ািজত uপ-পিরচালক eবং সদর দফতেরর িনকট দায়ী থাকেবন।
িনধ র্ািরত ছেক মািসক aগর্গিতর িতেবদন িত মােসর 6 (প চ) তািরেখর মেধয্ েজলা সমাজেসবা
কায র্ালয় o aিধদফতের ে রণ করেবন।
িতিন তার aধীনস্থ সকল কমর্চারী সমনব্েয় মােস কমপেক্ষ eকিট সভা করেবন। uক্ত সভায় িতিন
কমর্সূিচ পয র্ােলাচনা, সমসয্া সমাধােনর বয্বস্থা গর্হণ, কম েদর েয়াজনীয় পরামশর্ o িসদ্ধান্ত দান
করেবন eবং সভার কায র্িববরণী িলিপবদ্ধ করা িনিশ্চত করেবন।
িত মােস িকিস্ত আদােয়র aথ র্ সংিশ্লষ্ট বয্াংক িহসােব জমার িবষয়িট পিরক্ষাপূব র্ক িনিশ্চত
করেবন।
িতিন সপ্তােহ নুনয্পেক্ষ 3(দুi) িদন কায র্কর্মভুক্ত গর্াম পিরদশর্ন করেবন eবং পিরদশর্ন িতেবদন
েজলার uপ-পিরচালেকর িনকট ে রণ করেবন।
কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর সদসয্গনেক ত েদর দািয়তব্ o কতর্বয্ সম্পর্েক aবিহত করেবন। পল্লী
সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর মাধয্েম স্কীম aনুেমাদন, তহিবল aবমুিক্ত, বয্য়, িবিনেয়াগ,
আদায় eবং জমা সংকর্ান্ত সকল িবষেয় দািয়তব্ পালন করেবন। ঘূণ র্ায়মান তহিবেলর aথ র্ 4 (িতন)
িদেনর মেধয্ েজলার uপ-পিরচালক eর িনকট ে রণ।
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6.6

কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম ক্ষু ঋণ িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়ােগর েক্ষে নীিতমালায় বিণ র্ত িবিধ েমাতােবক
বয্াংক িহসাব পিরচালনা করেবন eবং eতদসংকর্ান্ত যাবতীয় নিথপ , েরিজস্টার, কয্াশ বিহ, রিশদ
o মুিড় বিহ iতয্ািদ সংরক্ষন o িলিপবদ্ধ িনিশ্চত করেবন।
িত বছর জুন মােসর মেধয্ সকল কায র্কর্মভুক্ত গর্ােমর যাবতীয় িহসাব সম্পন্ন করেবন eবং 26
জুলাi eর মেধয্ পরবত aথ র্ বছেরর জনয্ বািষ র্ক কমর্পিরকল্পনা ণয়ন পূব র্ক েজলায় িনেয়ািজত
uপ-পিরচালেকর িনকট ে রণ করেবন eবং লক্ষয্মা া aনুযায়ী কায র্কর্ম বাস্তবায়ন হেচ্ছ িক না তা
তদারক করেবন। বািষ র্ক কমর্পিরকল্পনা ণয়েনর পূেব র্ aবশয্i পূব র্বত বৎসেরর লক্ষয্মা া
aনুযায়ী সকল কমর্কােন্ডর মূলয্ায়ন করেবন। uক্ত মূলয্ায়েনর িভিত্তেত কতিট পিরবার ‘ক’ েথেক
‘খ’ eবং কতিট পিরবার ‘খ’ েথেক ‘গ’ ে নীেত uন্নীত হেয়েছ তার তািলকা নয়ণ পূব র্ক িনজ
aিফেস সংরক্ষণ o 41 জুলাi তািরেখর মেধয্ েজলার uপ-পিরচালক eর িনকট ে রণ করেবন।
েয েকান সূ হেত াপ্ত aেথ র্র সুষ্ঠু বয্বহার eবং খাতoয়ারী িহসাব সংরক্ষণ িনিশ্চত করেবন।
কায র্কর্েম িনেয়ািজত িফল্ড সুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম , কািরগির িশক্ষকেদর কােজর
দািয়তব্ সুষ্ঠুভােব িবিল বন্টন করেবন, aিপর্ত দািয়তব্ সিঠকভােব পািলত হেচ্ছ িকনা িতিন
সেরজিমেন পিরদশর্ন কের তা িনিশ্চত করেবন eবং েজলার uপ-পিরচালকেক aবিহত করেবন।
িতিন iuিনয়ন সমাজকম o কািরগির িশক্ষকেদর িত 4(িতন) বছর aন্তর uপেজলাধীন
iuিনয়নস্থ কমর্স্থল পিরবতর্ন করেবন। শাসিনক/িবেশষ েয়াজেন uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া
14(িতন) বছেরর পূেব র্o ত র আoতাধীন iuিনয়ন সমাজকম o কিরগরী িশক্ষকেদর iuিনয়নস্থ
কমর্স্থল পিরবতর্ন করেত পারেবন।
uপেজলা পিরষেদ সমাজেসবা aিধদফতেরর িতিনিধতব্ করেবন eবং aিপর্ত দািয়তব্ পালন
করেবন।
uপেজলার সকল িবভাগীয় কায র্ালেয়র সােথ েযাগােযাগ o সমনব্য় রক্ষা করেবন।
িফল্ড সুপারভাiজারসহ iuিনয়ন সমাজকম o কািরগরী িশক্ষকগেণর aিগর্ম মন িববরণী
পিরক্ষা পূব র্ক aনুেমাদন করেবন।
ত র aিধনস্থ বদলীকৃত কমর্চারী, িফল্ড সুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম o কািরগরী
িশক্ষকেদর সংিশ্লষ্ট েরকড র্প , সরকারী পাoনা o ঘূণ র্ায়মান তহিবল সংকর্ান্ত যাবতীয় িহসাব
পরীক্ষা পূব র্ক হস্তমজুদ েনi মেমর্ িনিশ্চত হেয় aবয্াহিত দান করেবন।
কায র্কর্েমর uেল্লখেযাগয্ তথয্ািদ eবং eতদসংকর্ান্ত আেলাকিচ o কাশনা িডসেপ্ল েবােড র্ সংরক্ষন
করেবন।
িতিন িত মােস aিগর্ম মনসূিচ uপ-পিরচালেকর িনকট ে রণ করেবন eবং সমাজেসবা
aিধদফতরেক aবিহত করেবন।
িতিন িনয়িমতভােব মুভেমন্ট েরিজস্টার িলিপবদ্ধ o সংরক্ষন করেবন।
কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক দত্ত aনয্ানয্ দািয়তব্ পালন করেবন।

সহকারী পিরচালক, েজলা সমাজেসবা কায র্ালয় eর দািয়তব্ o কতর্বয্
1.
2.

3.
4.

েজলায় িনেয়ািজত সহকারী পিরচালক সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন িবষেয় uপ-পিরচালকেক
সিকর্য় সহেযািগতা দান করেবন।
িত মােস নুনয্পেক্ষ 15 (চার) uপেজলার কায র্কর্মভুক্ত 9(আট)িট গর্ােম গমন কের uপপিরচালেকর িনকট পিরদশর্ন িতেবদন দািখল করেবন eবং eর aনুিলিপ সমাজেসবা aিধদফতের
ে রণ করেবন।
aিধদফতর কতৃর্ক বাস্তবায়নাধীন সকল কমর্সূিচ বাস্তবায়েন সেচষ্ট েথেক দািয়তব্ পালন করেবন।
কতৃর্পক্ষ দত্ত aপরাপর সরকারী দািয়তব্ পালন করেবন।
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6.7

uপপিরচালক, েজলা সমাজেসবা কায র্ালয় eর দািয়তব্ o কতর্বয্
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

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

েজলা পয র্ােয় সমাজেসবা aিধদফতেরর িতিনিধতব্ করেবন eবং েজলা পয র্ােয় সমাজেসবা
aিধদফতেরর শাসন সংকর্ান্ত সািব র্ক দািয়তব্ পালন করেবন।
সমাজেসবা aিধদফতর পিরচািলত সকল কার কমর্সূিচ বাস্তবায়ন তদারিক, মূলয্ায়ণ o
পিরবীক্ষেণর সািব র্ক দািয়তব্ পালন করেবন eবং তা সুষ্ঠুভােব বাস্তবায়েনর জনয্ uদ্ধর্তন কতৃপেক্ষর
িনকট দায়ী থাকেবন।
uপেজলা পয র্ােয় পিরচািলত কমর্সূিচ eবং e সংকর্ান্ত েয েকান ধরেণর সমসয্া সমাধােন তৎপর
হেবন eবং e িবষেয় তাৎক্ষিনকভােব বয্বস্থা গর্হণ করেবন। িতিন uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ােক
কায র্কর্ম সংকর্ান্ত েয়াজনীয় পরামশর্ o িনেদ র্শ দান করেবন eবং কমর্সূিচ বাস্তবায়ন সংকর্ান্ত
িবষেয় সমাজেসবা কমর্কতর্ার েযৗিক্তক স্তাব বাস্তবায়েন শাসিনক সহেযািগতা দান করেবন।
িতিন uপেজলা সমাজেসবা কায র্কর্ম সেরজিমন পিরদশর্ন পূব র্ক যথাযথ বাস্তবায়ন িনিশ্চত করেবন।
িতিন িত মােস 2 (eক) বার কের িতিট uপেজলা eবং নুনয্পেক্ষ 7িট গর্াম পিরদশর্ন করেবন
eবং পিরদশর্ন বিহেত মন্তবয্সহ সব্াক্ষর করেবন। পিরদশর্েনর 8 (সাত) িদেনর মেধয্ পিরদশর্ন
িতেবদন aিধদফতের ে রণ করেবন।
পিরদশর্নকােল uপেজলা কায র্ালেয়র সকল কার নিথপ পরীক্ষা-িনরীক্ষা কের েয়াজনীয় পরামশর্
দান করেবন।
আথ র্ সামািজক স্কীেম ঋণ িবতরণকােল েয়াজনেবােধ uপিস্থত থাকেবন। িবতরণকৃত ঋণ আদায় o
আদায়কৃত যথাসমেয় জমা দােনর িবষেয় িনিবড় তদারিক eবং মিনটিরং করেবন।
কায র্কর্ম বাস্তবায়েন েকানরূপ aসুিবধার সৃিষ্ট হেল uপেজলা সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর
সেঙ্গ আেলাচনাকর্েম সমসয্া সমাধােনর জনয্ কায র্কর বয্বস্থা গর্হণ করেবন।
uপেজলা হেত াপ্ত কমর্সূিচর মািসক িতেবদন সমিনব্ত কের মতামতসহ aিধদফতের যথাসমেয়
ে রণ করেবন।
েজলাধীন সকল uপেজলা হেত াপ্ত বািষ র্ক কমর্পিরকল্পনা সমিনব্ত কের সমিনব্ত কমর্পিরকল্পনা 41
জুলাi eর মেধয্ aিধদফতের ে রণ িনিশ্চত করেবন eবং কমর্পিরকল্পনা aনুযায়ী কায র্কর্ম
বাস্তবায়ন হেচ্ছ িকনা তা তদারিক o মিনটিরং করেবন।
িত aথ র্ বছর েশেষ সকল uপেজলার আভয্ন্তরীন িহসাব িনরীক্ষা কের িনরীক্ষা িতেবদন 41
আগষ্ট eর মেধয্ aিধদফতের ে রণ করেবন।
‘ক’ েথেক ‘খ’ eবং ‘খ’ েথেক ‘গ’ ে নীেত uন্নীত পিরবােরর তথয্ািদ সমব্িলত uপেজলা oয়ারী
তািলকা আগষ্ট মােসর মেধয্ aিধদফের ে রণ করেবন।
স্থানীয় শাসেনর সহেযািগতা গর্হণ পূব র্ক িবভাগীয় সকল কমর্সূিচ সুষ্ঠ বাস্তবায়েন েয়াজনীয়
পদেক্ষপ গর্হণ করেবন।
েজলা পয র্ােয় সমাজেসবা aিধদফতর কতৃর্ক বাস্তবািয়ত aনয্ানয্ সকল কমর্সূিচ বাস্তবায়েনর সািব র্ক
দািয়তব্ পালন করেবন।
শাসিনক ম ণালয়সহ সমাজেসবা aিধদফতেরর সদর কায র্ালয় চািহত িবিভন্ন তথয্ািদ o
িতেবদন সংিশ্লষ্ট কতৃর্পেক্ষর িনকট ে রণ িনিশ্চত করেবন।
কতৃর্পক্ষ দত্ত aনয্ানয্ সকল দািয়তব্ পালন করেবন।

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

পৃষ্ঠা 34

7ষ্ঠ aধয্ায়
তত্তব্াবধান o পিরবীক্ষণ (সুপারিভশন o মিনটিরং)
কমর্সূিচ সুষ্ঠু বাস্তবায়ন o eর সাফলয্ িনিশ্চত করার জনয্ তত্তব্াবধান o পিরবীক্ষন aপিরহায র্। িবিভন্ন পয র্ােয় কমর্সূিচর
তত্তব্াবধান o পিরবীক্ষন িনম্মিলিখতভােব যথারীিত সম্পন্ন করেত হেব।

7.2

মাঠ পিরদশর্ন
1.

2.
3.

4.

7.3

সদর কায র্ালেয় পিরবীক্ষন কােজ িনেয়ািজত সংিশ্লষ্ট কমর্কতর্াগন মােস নূয্নপেক্ষ 14(িতন) িদন
কমর্সুিচ পিরদশর্ন করেবন eবং সংিশ্লষ্ট েরকডপর্ পরীক্ষা ছাড়াo েয়াজন েমাতােবক গর্াম
পিরদশর্েন যােবন। পিরদশর্নকােল লক্ষয্ভূক্ত জনেগাষ্ঠীর সমােবেশ কমর্সূিচর aগর্গিত পয র্ােলাচনা
eবং uদ্ভূত সমসয্া িনরসেন েয়াজনীয় পরামশর্ দান করেবন। পরবত 21 (দশ) িদেনর মেধয্
পিরদশর্ন িতেবন েপশ করেবন।
েজলা পয র্ায় েথেক সংিশ্লষ্ট কমর্কতর্া িনয়িমত মাঠ পয র্ােয় কায র্কর্ম পিরদশর্েন যােবন eবং িবিভন্ন
কায র্াবলী সম্পিকর্ত েরকড র্প পরীক্ষা কের e সংকর্ান্ত েয়াজনীয় িনেদ র্শাবলী দান করেবন।
uপেজলা o কায র্কর্মভুক্ত গর্াম পিরদশর্নকােল uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া, িফল্ড সুপারভাiজার,
iuিনয়ন সমাজকম , কািরগরী িশক্ষক, গর্াম কিমিট o দলেনতােদর সােথ আেলাচনা o মত
িবিনময় eবং কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক যাচাi কের কমর্সূিচ েজারদার o সমসয্া সমাধান eবং uন্নয়েনর জনয্
পরামশর্ করেবন। পিরদশর্ন খাতায় েয়াজনীয় িদক িনেদ র্শনা দান কের সব্াক্ষর করেবন।
সদর কায র্ালয় িবভাগিভিত্তক পিরবীক্ষণ িটম গঠনপূব র্ক েজলা o uপেজলা কায র্ালেয় পিরবীক্ষেনর
বয্বস্থাকরণ। পিরবীক্ষন িটম কতৃর্ক েরকড র্প eবং েয়াজেন লক্ষয্ভূক্ত সকল পিরবােরর সদসয্েদর
সােথ আেলাচনাকর্েম কমর্সূিচ েজারদার o uদ্ভুত সমসয্া সমাধােনর েয়াজনীয় পরামশর্ দান
করেবন।

েরকড র্প সংরক্ষণ o হালনাগাদকরণ
1.

2.

7.4

uপেজলা o গর্াম পয র্ােয়র সকল েরকড র্প যথাযথভােব ৈতরী o সংরক্ষণ eবং হালনাগাদ করার
দািয়তব্ সংিশ্লষ্ট uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া, িফল্ড সুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী
িশক্ষকেদর। eেক্ষে পারস্পিরক সম্পকর্যুক্ত েরকড র্পে র মেধয্ সংগিতর িবষেয় গুরুতব্ িদেত হেব
eবং িবেশষ কের আিথ র্ক েরকড র্প যত্ন সহকাের সংরক্ষণ o হালনাগাদ করেত হেব। uক্ত িবষেয়
তারা িনজ িনজ uধ র্তন কতৃর্পেক্ষর িনকট জবাবিদিহ করেবন।
েজলা o uপেজলা কায র্ালেয়র সকল কমর্সূিচর সুিবনয্স্ত তথয্ ডাটা েবiজ আকাের ধারণপূব র্ক
সংরক্ষণ করেত হেব।

িতেবদন ৈতরী o ে রণ
1.

2.

iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক গর্ােমর িবিভন্ন কায র্াবলীর aগর্গিতর মািসক িতেবদন
িনভুর্লভােব ৈতরী করেবন eবং িনধ র্ািরত তািরেখ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট েপশ
করেবন। িফল্ড সুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম / কািরগরী িশক্ষকেদর িতেবদন পরীক্ষা কের
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট দািখল করেবন।
সমাজেসবা aিফসার সংিশ্লষ্ট িফল্ড সুপারভাiজার/iuিনয়ন সমাজকম /aিফস সহকারীর মাধয্েম
মািসক, aধ র্-বািষ র্ক o বািষ র্ক িতেবদন, তথয্ িববরণী (fact sheet) o সংিক্ষপ্ত aগর্গিতর
িববরণ ৈতরী কের uপ-পিরচালেকর মাধয্েম aিধদফতের ে রণ করেবন।
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7.5

মূলয্ায়ন o মিনটিরং বয্বস্থাপনা
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

11.

িফল্ড সুপারভাiজার, iuিনয়ন সমাজকম o কািরগির িশক্ষকগণেক তােদর দািয়তব্ o কতর্বয্
সম্পেকর্ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া aবিহত করেবন। ত রা সিঠকভােব দািয়তব্ পালন করেছন
িকনা তা uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া সেরজিমেন পিরদশর্নপূব র্ক িনিশ্চত করেবন। েজলাধীন
সকল uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্াগণ ত েদর দািয়তব্ o কতর্বয্ পালন করেছন িকনা e িবষেয়
সংিশ্লষ্ট uপ-পিরচালক তা সেরজিমেন পিরদশর্নপূব র্ক িনিশ্চত করেবন। েজলার uপ-পিরচালক
েজলাধীন সকল uপেজলায় িতমােস নূয্নতম eকবার কমর্সূিচ পিরদশর্ন করেবন। পিরদশর্ন েশেষ
8(সাত) িদেনর মেধয্ পিরদশর্ন িতেবদন aিধদফতের ে রণ করেবন।
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া ‘uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট
(iuিপআiিস)’ eর সদসয্গণেক ত েদর দািয়তব্ o কতর্বয্ সম্পেকর্ aবিহত করেবন।
uপেজলা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট (iuিপআiিস) িত 4 মাস aন্তর aন্তর কমর্সূিচর যাবতীয় িদক
পয র্ােলাচনা করেবন। স্কীম aনুেমাদেনর পূেব র্ পিরবার o স্কীম বাছাi, পুিঁ জ িবিনেয়াগ eবং িকিস্ত
আদায় তদারিক িনিশ্চত করেবন।
কায র্কর্মভুক্ত গর্ােম পিরচািলত পিরবার জিরেপর মাধয্েম াপ্ত ‘ক’ ‘খ’, o ‘গ’ ে ণীর পিরবােরর
পৃথক পৃথক গর্াম িভিত্তক তািলকা সংিশ্লষ্ট গর্ােম o uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালেয় সংরিক্ষত
জিরপ েরিজস্টাের িলিপবদ্ধ করা হেব। uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া uক্ত তািলকার eকিট কিপ
সংিশ্লষ্ট েজলার uপ-পিরচালেকর িনকট ে রণ িনিশ্চত করেবন।
‘ক’ o ‘খ’ ে ণীর পিরবােরর সদসয্ সমনব্েয় গিঠত কমর্দল o কমর্দেলর সদসয্েদর সমনব্েয় গিঠত
গর্াম কিমিট িত 3(দুi) মােস aন্ততঃ eকবার সভায় িমিলত হেব। সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম /
কািরগরী িশক্ষক সভায় uপিস্থত েথেক সভায় গৃহীত িসদ্ধান্ত িলিপবদ্ধ o বাস্তবায়েনর পদেক্ষপ
গর্হণ করেবন eবং 8(সাত) িদেনর মেধয্ uক্ত সভার িসদ্ধােন্তর মূল িবষয় িলিপবদ্ধ কের uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্ার িনকট ে রণ করেবন।
সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম , কািরগরী িশক্ষক, িফল্ড সুপারভাiজার eবং uপেজলা সমাজেসবা
কমর্কতর্া স্কীম o স্কীম গর্হীতা পিরবােরর সিঠকতা সেরজিমেন পিরদশর্নপূব র্ক িনিশ্চত করেবন।
িত সপ্তােহ িফল্ড সপুারভাiজার 4(িতন)িট দলীয় o 3(দুi)িট গর্াম কিমিটর সভায় eবং uপেজলা
সমাজেসবা কমর্কতর্া নুয্নপেক্ষ 4(িতন) িদন গর্াম পিরদশর্েন যােবন।
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া, িফল্ড সুপারভাiজার eবং iuিনয়ন সমাজকম / কািরগরী িশক্ষক
গর্ােম িগেয় ঋণ গর্হীতােদর িনকট নগদ aথ র্ িবতরণ করেবন। িবেশষ েয়াজেন uপেজলা সদের
ঋেণর aথ র্ িবতরণ করা যােব। uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া ঋেণর aথ র্ িবতরেণর eকিট িববরণী
4(িতন) িদেনর মেধয্ েজলার uপ-পিরচালেকর িনকট ে রণ করেবন।
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া (iuিপআiিস) কতৃর্ক স্কীম aনুেমাদেনর পর ঋণ িবতরেণর তািরখ
িনধ র্ারণ পূব র্ক uপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্া eবং েজলার uপ-পিরচালকেক aবিহত করেবন।
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক, িফল্ড সুপারভাiজার o uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া
দত্ত ঋেণর aথ র্ সিঠক স্কীেম বয্বহৃত হেচছ িকনা তা িনয়িমত তদরিক করেবন।
‘ক’ ে ণী হেত ‘খ’ eবং ‘খ’ ে ণী হেত ‘গ’ ে ণীেত uন্নীত হবার িবষয় মূলয্ায়ণ কের পিরবার
িভিত্তক তথয্ িত বৎসর uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া 41 জুলাi eর মেধয্ েজলার uপপিরচালেকর িনকট eবং েজলার uপ-পিরচালক uপেজলা িভিত্তক সমিনব্ত িতেবদন 42 আগষ্ট
eর মেধয্ সদর কায র্ালেয় ে রণ করেবন। সদর কায র্ালয় েজলা িভিত্তক তথয্ সমিনব্ত করেব।
iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক িনধ র্ািরত রিশেদর মাধয্েম িকিস্তর aথ র্ আদায় পূব র্ক 35
ঘন্টার মেধয্ সমুদয় aথ র্ সংিশ্লষ্ট বয্াংক িহসােব জমা করেবন। আদায়কৃত aেথ র্র িহসাব আদায়
েরিজস্টার, কয্াশ বi eবং বয্াংেকর পাশ বiেত িলিপবদ্ধ করেবন। কায র্ালেয় সংরিক্ষত কয্াশ বi
o আদায় েরিজস্টাের জমাকৃত aথ র্ িলিপবদ্ধ করেবন। িফল্ড সুপারভাiজার eবং uপেজলা
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12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

সমাজেসবা কমর্কতর্া সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষকেক দত্ত আিথ র্ক িহসােবর
েরকড র্ প ািদর সিঠকতা িনিশ্চত করেবন।
আদায়কৃত সমুদয় aথ র্ সংিশ্লষ্ট বয্াংক িহসােব েকান iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষক
িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ জমা না করেল ত র িবরুেদ্ধ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া 4(িতন) িদেনর
মেধয্ aথ র্ জমাদােনর িনেদ র্শসহ কারণ দশর্ােনার েনািটশ জারী করেবন। uক্ত সমেয়র মেধয্ aথ র্
জমা না হেল সংিশ্লষ্ট iuিনয়ন সমাজকম /কািরগরী িশক্ষেকর িবরুেদ্ধ শাসিনক বয্বস্থা গর্হেণর
জনয্ েজলা o সদর কায র্ালয়েক aবিহত করেবন। েজলা কায র্ালয় প ািপ্তর 8(সাত) িদেনর মেধয্
সংিশ্লষ্ট কমর্চারীর িবরুেদ্ধ শাসিনক বয্বস্থা গর্হণ করেবন eবং েয়াজেন শাসিনক o আiনগত
বয্বস্থা গর্হেনর স্তাব সদর কায র্ালেয় ে রণ করেবন।
িত বছর 26 জুলাi তািরেখর মেধয্ uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া পরবত আিথ র্ক বছেরর
(জুলাi-জুন) কমর্পিরকল্পনা ণয়নপূব র্ক েজলার uপ-পিরচালেকর িনকট ে রণ করেবন। েজলার
uপ-পিরচালক েজলাধীন সকল uপেজলার কমর্পিরকল্পনা সমিনব্ত কের 41 জুলাi eর মেধয্ সদর
কায র্ালেয় ে রণ িনিশ্চত করেবন। সদর কায র্ালয় াপ্ত কমর্পিরকল্পনা পরীক্ষা িনরীক্ষা পূব র্ক কর্িট
িবচুয্িত (যিদ থােক) িচিহ্নত কের তা সংেশাধেনর জনয্ সংিশ্লষ্ট কায র্ালেয় ে রণ করেবন। সদর
কায র্ালয় 31 (িবশ) আগেষ্টর মেধয্ জাতীয় পয র্ােয় কমর্পিরকল্পনা ণয়ন করেব।
কমর্পিরকল্পনা aনুযায়ী মাঠ পয র্ােয় কমর্সূিচ বাস্তবািয়ত হেচছ িকনা সংিশ্লষ্ট uপেজলার িফল্ড সুপার
ভাiজার, uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া o েজলার uপ-পিরচালক তা তদারিক করেবন।
কমর্পিরকল্পনার লক্ষয্মা া aনুযায়ী eর aগর্গিতর িতেবদন িনধ র্ািরত ছেক uপেজলা সমাজেসবা
কমর্কতর্া িতমােসর 6(প চ) তািরেখর মেধয্ েজলা o সদর কায র্ালেয় ে রণ করেবন। েজলা হেত
িতেবদন সমিনব্ত কের িতমােসর 31 তািরেখর মেধয্ সদর কায র্ালেয় ে রণ করেবন। েজলা হেত
াপ্ত িতেবদেন বিণ র্ত তথয্ সদর কায র্ালেয় সংরিক্ষত কিম্পuটাের আপেডট, িবেশ্লষণ eবং িট
িবচুয্িত িনরূপন করেবন। aগর্গিত সেন্তাষজনক না হেল বা িতেবদেনর aসংগিতর িবষেয় 8 িদেনর
মেধয্ সংিশ্লষ্ট uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া o েজলার uপ-পিরচালকেক েয়াজনীয় বয্বস্থা
গর্হেণর জনয্ aবিহত করা হেব। েয়াজন aনুযায়ী সদর কায র্ালয় হেতo বয্বস্থা গর্হণ করা হেব।
পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্েম বািষ র্ক মূলয্ায়ণ িতেবদন ণয়েনর লেক্ষয্ েজলার uপ-পিরচালকগণ
তােদর েজলাধীন uপেজলাসমূেহর বািষ র্ক aগর্গিতর সমিনব্ত িতেবদন িত বছর জুলাi মােসর
42 তািরেখর মেধয্ সদর কায র্ালেয় ে রণ করেবন। aিধদফতেরর সদর কায র্ালয় েজলাসমূহ হেত
াপ্ত বািষ র্ক িতেবদন সমিনব্ত কের িত বছর 42 েশ আগষ্ট eর মেধয্ সমাজকলয্াণ ম ণালেয়
ে রণ করেবন।
েজলার দািয়তব্ াপ্ত মিনটিরং কমর্কতর্া িহসােব সাব র্ক্ষিনক েজলা কায র্ালেয় aনুিষ্ঠত মািসক সমনব্য়
সভায় কায র্কর্ম বাস্তবায়েনর সমসয্া o aসঙ্গিতসমূহ আেলাচনা কের েয়াজনীয় বয্বস্থা, পরামশর্
eবং িসদ্ধর্ান্ত দান করেবন।
সদর কায র্ালেয় aনুিষ্ঠত েজলার দািয়েতব্ িনেয়ািজত uপ-পিরচালকেদর সমনব্েয় aনুিষ্ঠত মািসক o
িবেশষ সভায় কায র্কর্ম সম্পিকর্ত aগর্গিত পয র্ােলাচনা, সমসয্া িচিহ্নতকরণ o তার সমাধােনর
িসদ্ধান্ত দান। uপেজলাসমূেহর কমর্সূিচ বাস্তবায়েনর েক্ষে যাবতীয় সমসয্া সমাধােন uেদয্াগী
ভূিমকা পালন করেবন।
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ফরম- আরeসeস 112
কর্িমক নং ..............................
জরীেপর তািরখ .......................
সূচক নং ...............................

সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

aথ র্ৈনিতক ে ণীঃ ক/ খ/ গ (িটক িচহ্ন িদন)

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম
পিরবার জরীপ ফরম
জাতীয় পিরচয় প (নয্াশনাল আiিড কাড র্) নং (যিদ থােক) ..................................................
ধমর্ ..............................................................................................................................

পিরবার ধােনর নাম......................................................................
িপতা/সব্ামী ...................................................................................
কর্িমক
নমব্র

সদসয্েদর নাম
(পিরবার ধানসহ)

পিরবার ধােনর
সােথ সম্পকর্

2

3

4

িলঙ্গ(িটক িদন)
পুরুষ
মিহলা
5

6

বয়স
7

ৈববািহক
aবস্থা

িশক্ষাগত
েযাগয্তা

ধান

সহায়ক

8

9

৯

21

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

পৃষ্ঠা 39

েপশা
কমর্ক্ষ
ম
22

শারীিরক েযাগয্তা
কমর্ক্ষমতাহীন
আংিশক
সম্পূণ র্
23
24

মন্তবয্
25

পৃষ্ঠা-3
আথ র্-সামািজক তথয্াবলী
(ক) স্থাবর সম্পিত্ত (জিম-জমা)
কার
পিরমাণ
(শতাংশ)
িভিট-বাড়ী
আবাদী জিম (িনজ)
আবাদী জিম
র্
(বগা/িলজ)
পুকুর (আবাদী)
পুকুর (পিতত)
aনয্ানয্
েমাট

(খ) aস্থাবর সম্পিত্ত (পশু সম্পদ)
কার
পিরমাণ
(সংখয্া)

(গ) ঋণর িববরণ
aনয্ েকান িতষ্ঠান/সংস্থা কতৃর্ক ঋণ
গর্হেণর িববরণ
সংস্থার নাম
টাকার পিরমাণ

(ঘ) বাৎসিরক আয়
uৎস

গরু
মিহষ
েঘাড়া

জিমর ফসল িবিকর্ (িনজ, বগার্ বা িলজ)
শাক-সব্জী/ফলমূল
পশু সম্পদ

ছাগল/েভড়া
হ স/মুরগী
aনয্ানয্
েমাট

পুকুর / মাছ
চাকুরী
aনয্ানয্
েমাট

aনয্ানয্ তথয্াবলী
(খ) পায়খানা (বয্বহার) (িটক িচহ্ন িদন)

(ক) ঘর-বাড়ী (সংখয্া িলখুন)
িনজ

ভাড়া

পাকা ঘর
আধাপাকা ঘর
িটেনর ঘর
খেড়র/ছেনর ঘর

পাকা

(ঙ) পিরবার-পিরকল্পনা
সক্ষম দম্পিতর সংখয্া
aক্ষম দম্পিতর সংখয্া
পদ্ধিত গর্হণ (স্থায়ী)
পদ্ধিত গর্হণ (aস্থায়ী)

....................................
কমর্কতর্ার িতসব্াক্ষর o তািরখ
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জন
জন
জন
জন

ক চা

েখালা স্থােন

টয্াপ

সদসয্ কর্ঃ নং

িডিপিট

েপািলo

হাম

িবিসিজ

কুয়া/নদী/পুকুর

(ছ) aনয্ানয্

(চ) াথিমক িশক্ষা/ধম য় িশক্ষা
7 বৎসর হেত 21 বৎসর পয র্ন্ত িশশুর সংখয্া
িবদয্ালেয় গমনকারী
িবদয্ালেয় গমন কেরনা

টাকার পিরমাণ

(ঘ) িটকাদান (পিরবােরর িশশুেদর) (িটক িচহ্ন িদন)

(গ) পানীয় জল (বয্বহার) (িটক িচহ্ন িদন)
িটuবoেয়ল

মন্তবয্

জন
জন
জন

...............................
যাচাiকারীর নাম o পদবী
(িফল্ড সুপারভাiজার)

মানিসক িতবন্ধী
দৃিষ্ট িতবন্ধী
মুক-বিধর
শারীিরক িতবন্ধী
সামািজক িতবন্ধী

জন
জন
জন
জন
জন

.....................................
তথয্ সংগর্হকারীর নাম o পদবী
(iu.স.ক/িট.আi)
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িটিট

ফরম- আeসeস 113
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম
স্কীম (সুদমুক্ত ক্ষু ঋণ) ািপ্তর আেবদন প
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া
uপেজলা .......................
েজলাঃ ..........................

আেবদন প গর্হেনর তািরখ
আেবদন পে র নমব্র
আেবদন কারীর সুচক নমব্র
দল নমব্র
সদসয্ নমব্র
আেবদনকারীর aথ র্ৈনিতক aবস্থান

িবষয়: পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্েমর আoতায় ------------------------------------------------------------------------------------- স্কীম বাস্তবায়েনর জনয্
সুদমুক্ত ক্ষু ঋণ িহেসেব --------------------- টাকা (কথায়) -------------------------------------------------------------------------- ািপ্তর আেবদন।
মেহাদয়,

আিম িনম্নসব্াক্ষরকারী পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্েমর আoতায় -----------------------------------------------------------------স্কীম বাস্তবায়েনর জনয্ সুদমুক্ত
ক্ষু ঋণ বাবদ -------------------টাকা (কথায়) --------------------------------------------------------- ািপ্তর জনয্ আেবদন করিছ। আিম িনশ্চয়তা দান করিছ েয, স্তািবত
স্কীম aনুেমাদনসহ ঋেণর aথ র্ মঞ্জুর করা হেল াপ্ত aথ র্ যথাযথভােব বয্বহার করব। eকi সােথ aঙ্গীকার করিছ েয, স্কীম গর্হেণর চুিক্তপ েমাতােবক িকিস্ত aনুযায়ী সমুদয় aথ র্
পিরেশাধ করেত বাধয্ থাকব।
aতeব, স্তািবত স্কীমিট aনুেমাদনসহ ঋেণর aথ র্ মঞ্জুরীর জনয্ aনুেরাধ করিছ।

স্তািবত স্কীেমর িববরণ
তহিবেলর uৎস: পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্েমর ঘূণ র্ায়মান তহিবল।
তহিবেলর বয্বহার:
য পািত টাকা
:
ক চামাল টাকা
:
চলিত মূলধন টাকা
:
েমাট টাকা
:
আপনার িবশব্স্ত

দলেনতার সুপািরশ o নামসহ সব্াক্ষর:

সব্াক্ষর -----------------------তািরখ: ------------------গর্াম কিমিটর সভাপিতর সুপািরশ:

নাম:---------------------------------------------------িপতা/সব্ামীর নাম: --------------------------------------

iuিনয়ন সমাজকম র সুপািরশ:

গর্াম: -------------------------------oয়াড র্ নং----------iuিনয়ন: -----------------------------------------------

িফল্ড সুপারভাiজােরর সুপািরশ:
aনুেমাদনকারী কতৃর্পেক্ষর মতামত o সব্াক্ষর
uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিটর ----------------------তািরেখর ---------- নং সভার িসন্ধান্ত েমাতােবক আেবদনকারীর স্তািবত স্কীম aনুেমাদন
করা হেলা। uক্ত স্কীম বাস্তবায়েনর জনয্-------------------------------- টাকা (কথায়) ---------------------------------------------------------------------- সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুর
করা হল।

aপর পাতায় ষ্টবয্

uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার নামসহ সব্াক্ষর o সীল
o সদসয্-সিচব
uপেজলা পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন কিমিট

পৃষ্ঠা-3

aনুেমািদত স্কীম বাস্তবায়ন পদ্ধিতর িববরণ
2। মঞ্জুরীকৃত ঋেণর টাকা aনুেমািদত স্কীম বয্িতত aনয্ েকান কােজ বয্য় করা হেবনা।
3। aনুেমািদত স্কীম হেত সম্ভাবয্ মািসক আয়ঃ টাকা (aংেক)...............................(কথায়)............................................................।
4। মঞ্জুরীকৃত ঋণ গর্হেনর 3 মাস পর েথেক সমান 21 (দশ) িকিস্তেত গৃিহত ঋেণর 21% সািভর্স চাজর্সহ সমুদয় aথ র্ পিরেশাধ করা হেব।
5। মঞ্জুরীকৃত ঋেণর টাকা গর্হেনর পর 21% সািভর্স চাজর্সহ গৃিহত ঋণ পিরেশােধর েক্ষে

েযাজয্ aংশ পুরণ করুন:

(ক) মািসক িত িকিস্ত টাকার পিরমান (সািভর্স চাজর্সহ)
(aংেক)......................................(কথায়).................................................।
(খ) ষান্মািসক িত িকিস্ত টাকার পিরমান (aংেক)..................................(কথায়)...................................................................।
(গ) বািষ র্ক eককালীন িকিস্ত টাকার পিরমান (aংেক)..............................(কথায়)...................................................................।
6। মঞ্জুরীকৃত ঋেণর টাকা গর্হেনর পর 21% সািভর্স চাজর্সহ সব র্েমাট টাকা (aংেক)...............................(কথায়)...................................
পিরেশাধ করা হেব।

গর্াম কিমিটর সভাপিতর সব্াক্ষর

স্কীম গর্িহতার নামসহ সব্াক্ষর

নামসহ সীল

iuিনয়ন সমাজকম র সব্াক্ষর

িফল্ড সুপারভাiজােরর সব্াক্ষর

নাম, পদবীসহ সীল

নাম, পদবীসহ সীল

uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার সব্াক্ষর
নাম, পদবীসহ সীল
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ফরম- আeসeস 114

সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

সুচক নমব্রঃ
চুিক্ত প নমব্রঃ
দল নমব্রঃ
সদসয্ নমব্রঃ

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম
স্কীম(সুদমুক্ত ক্ষু ঋণ) গর্হেণর চুিক্তপ
সমাজেসবা aিধদফতরাধীন uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়........................... েজলা.......................eর
সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্েমর আoতায়..................................স্কীম বাস্তবায়েনর জনয্ সুদমুক্ত ঋণ গর্হণ চুিক্তপ ।

পল্লী

থম পক্ষঃ
uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্া, ...............................েজলা ...................................।
িদব্তীয় পক্ষঃ
স্কীম গর্িহতার নাম ................................................... িপতা/সব্ামীর নাম............................................
নাম...................................iuিনয়েনর নাম........................................... oয়াড র্ নং.................
....................................েজলা ......................................।

গর্ােমর
uপেজলা

আজ .................................িখর্ঃ তািরেখ থম o িদব্তীয় পেক্ষর মেধয্ কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা েমাতােবক সমেঝাতার
িভিত্তেত িনেম্নাক্ত শতর্াবলী পালেনর aঙ্গীকাের a চুিক্তপ সম্পািদত হেলা।
শতর্াবলীঃ
1)

থম পক্ষ িদব্তীয় পক্ষেক ......................................................................স্কীম বাস্তবায়েনর জনয্ টাকা(aংেক)
.......................................... (কথায়) ...................................................... টাকা মা পূিঁ জ িহেসেব িদেত সম্মত
হেয়েছ। e টাকা aনুেমািদত স্কীেমর বয্য় িনব র্ােহর জনয্ খরচ করা হেব।

2)

ঋণ িহেসেব গৃিহত টাকা(aংেক)..................................(কথায়)......................................িদব্তীয় পক্ষ স্কীম বিহভূর্ত
aনয্ েকান কােজ বয্বহার করেত পারেবন না।

3)

aনুেমািদত স্কীেমর জনয্ মঞ্জুরীকৃত টাকা ........................................ িদব্তীয় পক্ষ শতকরা 21(দশ) ভাগ সািভর্স চাজর্সহ
সব র্েমাট টাকা(aংেক) ............................(কথায়) ............................... টাকা ধায র্কৃত সমেয়র মেধয্ পিরেশাধ
করেবন।

4)

িদব্তীয় পক্ষ uপেরাক্ত স্কীেমর পিরেশাধেযাগয্ সমুদয় টাকা(িটক িচহ্ন িদন)- মািসক/ষান্মািষক/বািষ র্ক(eককালীন) িকিস্তেত
পিরেশাধ করেবন।

5)

িদব্তীয় পক্ষ স্কীম বাস্তবায়েনর জনয্ গৃিহত ঋেণর টাকা গর্হেণর তািরখ হেত 3(দুi) মাস aিতকর্ান্ত হoয়ার পর থম িকিস্ত বাবদ
.........................টাকা (কথায়) ..............................................টাকা িকিস্ত পিরেশাধ করেবন। পরবত িত মােস
aনুরূপ সমান ৯(নয়) িকিস্তেত 21% সািভর্স চাজর্সহ ঋেণর সমুদয় টাকা পিরেশাধ করেবন।

6)

থম িকিস্ত পিরেশােধর তািরখঃ .........................................................................................

7)

েশষ িকিস্ত পিরেশােধর তািরখঃ .........................................................................................

aপর পাতায় ষ্টবয্
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8)

9)

-3e চুিক্তপে বিণ র্ত েকান শতর্/শতর্াবলী িদব্তীয় পক্ষ েমেন চলেত aথবা স্কীম বাস্তবায়েনর জনয্ গৃিহত সমুদয় টাকা(21%
সািভর্স চাজর্সহ) থম পক্ষেক পিরেশাধ করেত বয্থ র্ হেল থম পক্ষ িদব্তীয় পেক্ষর িবরুেদ্ধ আiনগত বয্বস্থা গর্হণ করেত
পারেবন।
e চুিক্তপে র িতিট ধারা থম পক্ষ কতৃর্ক িদব্তীয় পেক্ষর িনকট সুষ্পস্টভােব বয্াখা করা হেয়েছ িবধায় চুিক্তপে বিণ র্ত
শতর্াবলী িদব্তীয় পক্ষ েসব্চ্ছায় েমেন চলেত বাধয্ থাকেবন।

10) e চুিক্তপে র িতিট শেতর্ আমরা uভয় পক্ষ সম্মত হেয় িনেম্নাক্ত জািমনদার o সব্াক্ষীগেণর uপিস্থিতেত িনজ িনজ
সব্াক্ষর কের চুিক্তপ সম্পাদন করলাম।
থম পক্ষ

িদব্তীয় পক্ষ

uপেজলা সমাজেসবা কমর্কতর্ার সব্াক্ষর
(নাম, পদবীসহ সীল)

স্কীম গর্িহতার সব্াক্ষর
নামঃ
জািমনদােরর সব্াক্ষর

(গর্াম কিমিটর সভাপিত)
নামঃ
িপতার নামঃ
সব্াক্ষীগণ

iuিনয়ন সমাজকম /িট.আi eর সব্াক্ষর
নামঃ

সহ-দলেনতার সব্াক্ষর
নামঃ
িপতার নামঃ
দল নং-

িফল্ড সুপারভাiজার eর সব্াক্ষর
নামঃ

দলেনতার সব্াক্ষর
নামঃ
িপতার নামঃ
দল নং-
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ফরম- আeসeস 115
‘েহিডং েপজ’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

পূিঁ জ (মূলধন) িবতরণ
o
িকিস্ত আদায় েরিজস্টার
(িবিনেয়াগ/পুনঃিবিনেয়াগ)

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
uপেজলা.......................................
েজলা...........................................
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িনয়মাবলী
1)

e েরিজস্টার পূিঁ জ িবতরণ(স্কীম) েরিজস্টার eবং ঋেণর িকিস্ত আদায় (িরেপেমন্ট) িহেসেব বয্বহৃত হেব।

2)

িতিট খােতর জনয্ ারিম্ভক তহিবল(মূলধন) eর জনয্ eকিট eবং ঘূণ র্ায়মান (সকল পুনঃিবিনেয়াগ eকে ) তহিবেলর
eকিট েমাট দু’িট আলাদা আলাদা েরিজস্টার বয্বহৃত হেব। েকান কায র্ালেয় যিদ িতনিট খাত থােক তাহেল ঐ কায র্ালয়
(েযমন- আরeসeস, iuিনেসফ, মাতৃেক iতয্ািদ) েমাট 7িট েরিজস্টার বয্বহার করেত হেব।

3)

িতিট েরিজস্টাের স্কীম িবতরণকােল স্কীম নং 2(eক) হেত শুরু কের কর্মানব্েয় স্কীম নমব্র িদেত হেব eবং নমবেরর
িনেচ স্কীম িবতরেণর তািরখ, মাস o সনসহ uেল্লখ থাকেত হেব। eভােব eকিট েরিজস্টার পূণ র্ করেত হেব। eকিট
েরিজস্টার েশষ হেল পরবত েত 3 নং েরিজস্টার চালু করেত হেব eেক্ষে o স্কীেমর চলমান নমবেরর েকান বয্তয্য়
ঘটেব না।

4)

iেতাপূেব র্ দত্ত সকল স্কীম eবং িকিস্ত আদায় েরিজস্টার েযভােব আেছ তা িঠক থাকেব eবং পূব র্ িনয়েমi িকিস্তর টাকা
আদায় করেত হেব। e েরিজস্টার চালুর পর েথেক পূেব র্র সকল িনয়ম রিহত হেব (নতুন ঋণ িবতরেণর েক্ষে )।

5)

e েরিজস্টার uপেজলা/থানা/ কল্প কায র্ালেয়র জনয্ বয্বহৃত হেব।

6)

েকান গর্ােম বা মহল্লায় ঋণ িবতরেণর েক্ষে যতগুেলা স্কীম হেব তার (স্কীম নমবেরর) ধারাবািহকতা বজায় রাখেলi
স্কীম সংখয্া eবং eকিট eলাকায় eকসােথ কতটাকা ঋণ িবতরণ করা হ’ল তার িহসাব রাখা সহজ হেব।

7)

সংিশ্লষ্ট iu.স.ক/মাঠকম গণ িতবার িকিস্ত আদােয়র aবয্বিহত পর পরi কায র্ালেয় uপিস্থত হেয় স্কীম aনুযায়ী িত
িকিস্তর টাকা, তািরখসহ রিশদ নমব্র uেল্লখ পূব র্ক কায র্ালেয় রিক্ষত িকিস্ত পিরেশাধ বিহ িলিপবদ্ধ করেবন। সংিশ্লষ্ট
িফল্ড সুপারভাiজার রিশদ aনুযায়ী সিঠকভােব তা িলিপবদ্ধ হেয়েছ িক না তা িনিশ্চত করেবন o কমর্ততর্া তা যাচাi o
পরীক্ষা করেবন।

8)

েকান গর্াম, মাতৃেক বা মহল্লায় eকজন স্কীম গর্িহতা কতবার ঋণ িনেচ্ছন তা সুেযাগ সংখয্া কলােম িলিপবদ্ধ করেত
হেব eবং ঐ স্কীম গর্িহতার পিরবাের uপকৃেতর সংখয্া কত তা (পুরুষ+মিহলা) সংখয্া uেল্লখ পূব র্ক মন্তবয্ কলােম
িলিপবদ্ধ করেবন।

9)

স্কীেমর েময়াদ কলােম স্কীম িবতরেণর তািরেখর পর থম িকিস্তর তািরখ o েশষ িকিস্তর তািরখ িলিপবদ্ধ করেত হেব।

10)

িহসােবর েকান রকম গরিমল পিরলিক্ষত হেল সােথ সােথ তা সংিশ্লষ্ট uধ র্তন কতৃর্পেক্ষর নজের আনেত হেব।
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(দুi পৃষ্ঠায় থাকেব 2ম aংশ বাম িদেক)

পৃষ্ঠা নং ...................

সমাজেসবা aিধদফতর
পূিঁ জ(স্কীম) িবতরণ
o
িকিস্ত আদায় েরিজস্টার
( ারিম্ভক/ঘূণ র্ায়মান)

কায র্ালেয়র নাম .....................
িঠকানা .........................
.................................

খাত ............................

পুিঁ জ িবতরণ
স্কীম নং
o
িবতরেণর
তািরখ
2

স্কীম গর্িহতার নাম
িপতা/সব্ামীর নাম
িঠকানা

স্কীেমর
নাম

স্কীেমর
েময়াদ

িবতরণকৃত
টাকার
পিরমান

স্কীম গর্িহতার
সব্াঃ o রাজসব্
িটেকট

সনাক্তকারীর
সব্াক্ষর
(মাঠকম )

কমর্কতর্ার
সব্াক্ষর

3

4

5

6

7

8

9

িকিস্ত আদায়

(3য় aংশ ডান িদেক থাকেব)

িববরণ

িকিস্ত আদায়

৯
িকিস্ত নং
টাকা
রিশদ নং
আদায়কারী
িকিস্ত নং
টাকা
রিশদ নং
আদায়কারী
িকিস্ত নং
টাকা
রিশদ নং
আদায়কারী
িকিস্ত নং
টাকা
রিশদ নং
আদায়কারী

সুেযাগ
সংখয্া
22

21
2

3

4

5

6

7

7

9

৯

21

2

3

4

5

6

7

7

9

৯

21

2

3

4

5

6

7

7
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মন্তবয্
23
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রিশদ নং...........................

রিশদ নং..........................

3য় কিপ

2ম কিপ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদপ্তর
uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
.......................................

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদপ্তর
uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
....................................

িকিস্ত আদায় রিশদ

িকিস্ত আদায় রিশদ
তািরখ ..............

......................

কায র্কর্েমর

িবপরীেত....................স্কীম
িপতা/সব্ামী

আoতাধীন
বাবদ

দত্ত

জনাব/েবগম

স্কীম

নমব্র

..............

eর

........................................

........................................................................................

গর্াম................................................................. দল নং .................... eর
িনকট হেত ............. নমব্র িকিস্ত বাবদ টাকা (aংেক)...............................
(কথায়)............................................................ মা নগদ গর্হণ করলাম।
টাকা

তািরখ ..............
......................

িবপরীেত....................স্কীম
িপতা/সব্ামী

আoতাধীন
বাবদ

দত্ত

জনাব/েবগম

স্কীম

নমব্র

..............

eর

.........................................

........................................................................................

গর্াম................................................................. দল নং .................... eর
িনকট হেত ............. নমব্র িকিস্ত বাবদ টাকা (aংেক)...............................
(কথায়)............................................................ মা নগদ গর্হণ করলাম।
টাকা
........................
আদায়কারীর সব্াক্ষর
iu.স.ক/মাঠকম

........................
আদায়কারীর সব্াক্ষর
iu.স.ক/মাঠকম
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‘‘েহিডং েপজ’’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

দলীয় সঞ্চয় পাস বিহ
(সদসয্ িভিত্তক)

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়....................................
সদেসয্র নামঃ.......................................................
িপতা/সব্ামীর নামঃ ..................................................
দল নং...............গর্ােমর নামঃ ..................................
........... নং oয়াড র্ ...........নং.........................iuিনয়ন
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(aপর পৃষ্ঠায় থাকেব)





e বিহ সযেত্ন সংরক্ষণ করেবন।
দলীয় সঞ্চয় জমা দােনর সময় বিহ িলিখেয় িনেবন।
বিহ হািরেয় েগেল aথবা জমার েকান গরিমল পিরলিক্ষত হেল সংেগ সংেগ সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষেক জানােবন।

েয়াজনীয় িনয়মাবলী
ক। দলীয় সঞ্চয় সদসয্ িত মািসক (নুনয্তম) 31 (িবশ) টাকা।
খ। দলীয় সঞ্চয় স্থানীয় বয্াংেক দেলর নােম িহসাব খুেল সঞ্চয়ী িহসােব জমা রাখেত হেব। িহসাবিট aিধদফতেরর

নীিতমালা aনুযায়ী পিরচািলত হেব।
গ। দলেনতা/দলেন ী/সম্পিদকা েতয্ক সদেসয্র িনকট েথেক মািসক সঞ্চয় আদায় পূব র্ক সদেসয্র পাস বিহ o দলীয়

িহসােব িনয়িমত জমা িদেবন।
ঘ। সংিশ্লষ্ট মাঠকম e বিহ িত মােস সিঠকভােব িলিপবদ্ধ হেচ্ছ িক না eবং িনধ র্ািরত বয্াংক িহসােব টাকা জমা হেচ্ছ

িক না তা পরীক্ষা করেবন। েয়াজেন কায র্ালেয়র িফল্ড সুপারভাiজার/কমর্কতর্া মােঝ মেধয্ যাচাi করেবন।

ঙ।

েতয্ক সদসয্ িনয়িমত মািসক সঞ্চয় দলেনতা/দলেন ী/সম্পিদকার িনকট জমা িদেবন eবং তা িবিভন্ন েসিজস্টাের
o বয্াংেক িনয়িমত সিঠকভােব জমা হেচ্ছ িক না তার েখ জ খবর িনেবন। েকান রকম aিনয়ম পিরলিক্ষত হেল তা
সােথ সােথ সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষেক জানােবন।

চ। দেলর িনজসব্ তহিবল েথেক েয়াজেন সদসয্রা েফরৎেযাগয্ ঋণ িহেসেব েতয্েকর সিঞ্চত ঋেণর সেব র্াচ্চ 91 ভাগ

গর্হণ করেত পারেবন। e বয্াপাের aবশয্i স্থানীয় সমাজেসবা কায র্ালেয়র aনুেমাদন েয়াজন হেব।

ছ। েকান সদসয্ েকান কারেন দল তয্াগ করেল িতিন শুধুমা তার সিঞ্চত aথ র্ েফরৎ পােবন। বয্াংক সুদ দাবী করেত

পারেবন না।

জ। পুনঃ পূিঁ জ (ঋণ) গর্হেনর সময় aবশয্i e পাশ বুক সংেগ আনেবন, aনয্থায় ঋণ দান করা যােব না।
ঝ। আপনার ঋেণর িকিস্ত েকান aবস্থােতi সরকারী কমর্চারী eবং সরকারী রিশদ বয্িতত দান করেবন না। িকিস্ত

পিরেশােধর সােথ সােথ আপনার পাস বুেকর িকিস্ত আদায়/পিরেশাধ খিতয়ান(িকিস্ত নং, তািরখ, রিশদ নং o টাকার
পিরমান aংেক(কথায়) eবং মাঠকম র সব্াক্ষরসহ) মাঠকম র মাধয্েম সিঠকভােব িলিখেয় িনেবন। eর জনয্ েকান
রকম aসুিবধা বা বয্তয্য় ঘটেল সংিশ্লষ্ট কায র্ালয়েক দায়ী করা যােব না।

ঞ। স্কীেমর চুিক্ত aনুযায়ী িনধ র্ািরত তািরেখ িকিস্তর টাকা পিরেশাধ করেবন।
ত। িকিস্ত েখলাপী হেল সরকারী আiনগত বয্বস্থা মানেত বাধয্ থাকেবন।
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সমাজেসবা aিধদফতর
দলীয় সঞ্চয় পাস বিহ (সদসয্ িভিত্তক)
সন..............................।
তািরখ

মাস

আগত
জমা

চলিত
জমা

েমাট জমা
(4+5)

2

3
জানুয়ারী
েফ য়ারী
মাচ র্
eি ল
েম
জুন
জুলাi
আগষ্ট
েসেপ্টমব্র
aেক্টাবর
নেভমব্র
িডেসমব্র

4

5

6

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

আদায়কারীর সব্াঃ
(মাঠকম )
7

তদারক- কারীর
সব্াঃ (মাঠকম )
8

পিরদশর্নকারীর
সব্াঃ(কমর্কতর্া)
9
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর
..............................কায র্ালয়
.........................কায র্কর্ম/কমর্সূিচ

‘‘েহিডং েপজ’’

দলীয় সঞ্চয় েরিজস্টার
(দল িভিত্তক)

গর্াম......................... oয়াড র্ নং..........
দল নং ..........................
.......... নং ..............iuিনয়ন

বয্াংক িহসাব নং ..................................
বয্াংেকর নাম .................................
..........................
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দলীয় সঞ্চেয়র িনয়মাবলীঃ
1)

সদসয্ িত দলীয় সঞ্চেয়র পিরমাণ মািসক নূনয্তম 31(িবশ) টাকা।

2)

সদেসয্র িনকট েথেক িত মােস িনধ র্া◌ািরত হােত দলেনতা/দলেন ী/সম্পািদকা সঞ্চয় আদায় করতঃ স্থানীয় বয্াংেক
দেলর সঞ্চয়ী িহসাব নমবের জমা িদেবন eবং মাস িভিত্তক সঞ্চয়ী কয্াশ বুেক o দলীয় সঞ্চয় েরিজস্টাের সদসয্
িভিত্তক িলিপবদ্ধ করেবন। e বয্াপাের সংিশ্লষ্ট মাঠকম িতমােস তা পরীক্ষা করেবন। তাছাড়া মােঝ মােঝ িফল্ড
সুপারভাiজার o কমর্কতর্া যাচাi করেবন।

3)

দলীয় সঞ্চয় বয্াংেকর জমা স্লীপ, বয্াংেকর পাস বিহ, দলীয় সঞ্চয় েরিজস্টার o সঞ্চয়ী কয্াশ বিহ সযেতল রাখেবন।

4)

দলীয় সঞ্চেয়র িহসাব িত মােস দলেনতা/দলেন ী/সম্পািদকা সংিশ্লষ্ট মাঠকম র িনকট কায র্ালয় কতৃর্ক সরবরাহকৃত
িনধ র্ািরত ‘‘ছেক’’ দােন বাধয্ থাকেবন।

5)

দলীয় সঞ্চয় েকান aবস্থােতi আদায়কারী হেসত্ম মজুদ রাখেত পারেবন না। সদসয্েদর িনকট েথেক আদায় করার
পরপরi তা িনধ র্ািরত বয্াংক িহসােব জমা িদেবন eবং বয্াংেকর পাশ বিহ আপেডট করােবন।

6)

দেলর িনজসব্ তহিবল েথেক েয়াজেন সদসয্রা েফরৎেযাগয্ ঋণ গর্হর করেত পারেবন। eকজন সদসয্ তার জমাকৃত
সঞ্চেয়র সেব র্াচ্চ 91 ভাগ ঋণ গর্হণ করেত পারেবন। e বয্াপাের স্থানীয় কায র্ালেয়র aনুেমাদন aবশয্i িনেত হেব।

7)

দলীয় সঞ্চয়ী িহসাবিট aিধদফতেরর নীিতমালা aনুযায়ী পিরচািলত হেব।

8)

েকান সদসয্ েকান কারেণ দলতয্াগ করেল িতিন শুধুমা তার িনজসব্ সিঞ্চত aথ র্i েফরৎ পােবন। বয্াংক সুদ দাবী
করেত পারেবন না।

9)

দলীয় সঞ্চেয়র বয্াপাের সংিশ্লষ্ট aিধদফতেরর uধ র্তন কতৃর্পেক্ষর িসদ্ধান্তi চূড়ান্ত িসদ্ধান্ত িহেসেব িবেবিচত হেব।

10)

দলoয়ারী আলাদা আলাদা দলীয় সঞ্চয় বয্বহৃত হেব। eকi গর্ােম গর্াম/মাতৃেক /মহল্লায় eকািধক দল থাকেল দল
সংখয্ানুযায়ী দলীয় সঞ্চয় েরিজস্টার সংখয্া িনিণ র্ত হেব।
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(দুi পৃষ্ঠায় থাকেব 2ম aংশ বাম িদেক)

পৃষ্ঠা নং ...................

সমাজেসবা aিধদফতর
দলীয় সঞ্চয় েরিজটার
(দল িভিত্তক)

েজলা.................................

iuিনয়ন/oয়াড র্ নং............
গর্াম...................
দল নং...................

uপেজলা.......................

কর্িমক
নং

সদেসয্র নম
িপতা/সব্ামীর নাম

2

3

মািসক
সঞ্চেয়র
পিরমান
4

আগত জমা
জানুয়ারী

েফ য়ারী

মােসর
মাচ র্

eি ল

েম

6

7

8

9

৯

5

েমাট =
(3য় aংশ ডান িদেক থাকেব)
নাম
21
জুন

22
23
জুলাi আগষ্ট

24
েসেপ্টঃ

25
26
27
aেক্টাঃ নেভঃ িডেসঃ

েদয় সুদ
(সুদাংশ
েদয়া হেল)
28

েমাট
জমা
29

েফরৎ
দান
2৯

aবিশষ্ট
31

পরীক্ষাকারী o যাচাiকারীর সব্াক্ষর
পদবী, তািরখসহ মন্তবয্ঃ-
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মন্তবয্
32

ফরম- আeসeস 118
‘‘েহিডং েপজ’’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

কয্াশ বিহ

েক ীয় িহসাব
(খাতিভিত্তক ারিম্ভক মূলধন)

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
uপেজলা........................
েজলা ...........................
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কয্াশ বিহ
েক ীয় িহসাব(খাতিভিত্তক ারিম্ভক মূলধন)
তািরখ

ািপ্তর িববরণ(িবস্তািরত)

টাকার পিরমাণ

েমাট ািপ্ত
ারিম্ভক েজর
সব র্েমাট

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]
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কয্াশ বিহ
েক ীয় িহসাব(খাতিভিত্তক ারিম্ভক মূলধন)
তািরখ

খরেচর িববরণ(িবস্তািরত)

টাকার পিরমাণ

েমাট খরচ
সমািপ্ত েজর
সব র্েমাট

সংিশ্লষ্ট েলখেকর নামসহ সব্াক্ষর

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

কমর্কতর্ার সব্াক্ষর
(নাম, পদবী o সীল)
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ফরম- আeসeস 119
‘‘েহিডং েপজ’’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

কয্াশ বিহ
ারিম্ভক মূলধন িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগ
(গর্ামিভিত্তক)

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
uপেজলা........................
েজলা ...........................
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কয্াশ বিহ
ারিম্ভক িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগ িহসাব (গর্ামিভিত্তক)
তািরখ

ািপ্তর িববরণ (িবস্তািরত)
মূলধন

টাকার পিরমাণ
সািভর্স চাজর্ বয্াংক সুদ

ফরম নং 11৯

সব র্েমাট

েমাট ািপ্ত
ারিম্ভক েজর
সব র্েমাট
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কয্াশ বিহ
ারিম্ভক িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগ িহসাব (গর্ামিভিত্তক)
তািরখ

খরেচর িববরণ (িবস্তািরত)
মূলধন

টাকার পিরমাণ
সািভর্স চাজর্ বয্াংক সুদ

সব র্েমাট

েমাট খরচ
সমািপ্ত েজর
সব র্েমাট

সব্াক্ষর
iuিনয়ন সমাজকম /িট.আi
নামসহ সীল
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ফরম- আeসeস 110
‘‘েহিডং েপজ’’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

কয্াশ বিহ
েক ীয় বয্াংক সুদ িহসাব

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
uপেজলা ........................
েজলা.............................
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কয্াশ বিহ
েক ীয় বয্াংক সুদ িহসাব
তািরখ

ািপ্তর িববরণ(িবস্তািরত)
মূল বয্াংক সুদ

টাকার পিরমাণ
বয্াংক সুদ হেত
াপ্ত বয্াংক সুদ

সব র্েমাট

েমাট ািপ্ত
ারিম্ভক েজর
সব র্েমাট

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]
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কয্াশ বিহ
েক ীয় বয্াংক সুদ িহসাব
তািরখ

খরেচর িববরণ(িবস্তািরত)
মূল বয্াংক সুদ

টাকার পিরমাণ
বয্াংক সুদ হেত
াপ্ত বয্াংক সুদ

সব র্েমাট

েমাট খরচ
সমািপ্ত েজর
সব র্েমাট

সংিশ্লষ্ট েলখেকর নামসহ সব্াক্ষর

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

কমর্কতর্ার সব্াক্ষর
(নাম, পদবী o সীল)
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ফরম- আeসeস 111
‘‘েহিডং েপজ’’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

কয্াশ বিহ
সািভর্স চাজর্ িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগ িহসাব
(গর্ামিভিত্তক)

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়.....................
গর্াম........................ oয়াড র্ নং ............
.......নং ...................................iuিনয়ন
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কয্াশ বিহ
সািভর্স চাজর্ িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগ িহসাব (গর্ামিভিত্তক)
তািরখ

ািপ্তর িববরণ (িবস্তািরত)

টাকার পিরমাণ
মূল সািভর্স চাজর্ সািভর্স চাজর্ হেত বয্াংক সুদ
াপ্ত সািভর্স চাজর্

সব র্েমাট

েমাট ািপ্ত
ারিম্ভক েজর
সব র্েমাট
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কয্াশ বিহ
সািভর্স চাজর্ িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগ িহসাব (গর্ামিভিত্তক)
তািরখ

খরেচর িববরণ (িবস্তািরত)

টাকার পিরমাণ
মূল সািভর্স চাজর্ সািভর্স চাজর্ হেত বয্াংক সুদ
াপ্ত সািভর্স চাজর্

সব র্েমাট

েমাট খরচ
সমািপ্ত েজর
সব র্েমাট

সব্াক্ষর
iuিনয়ন সমাজকম /িটআi
(নামসহ সীল)
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ফরম- আeসeস 112
‘‘েহিডং েপজ’’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

কয্াশ বিহ
বয্াংক সুদ িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগ
(গর্ামিভিত্তক)

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়.....................
গর্াম........................ oয়াড র্ নং ............
.......নং ...................................iuিনয়ন

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

পৃষ্ঠা 67

কয্াশ বিহ
বয্াংক সুদ িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগ িহসাব (গর্ামিভিত্তক)
তািরখ

ািপ্তর িববরণ (িবস্তািরত)
মূল বয্াংক সুদ

টাকার পিরমাণ
বয্াংক সুদ হেত
াপ্ত বয্াংক সুদ

সব র্েমাট

েমাট ািপ্ত
ারিম্ভক েজর
সব র্েমাট
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কয্াশ বিহ
বয্াংক সুদ িবিনেয়াগ o পুনঃিবিনেয়াগ িহসাব (গর্ামিভিত্তক)
তািরখ

খরেচর িববরণ (িবস্তািরত)
মূল বয্াংক সুদ

টাকার পিরমাণ
বয্াংক সুদ হেত
াপ্ত বয্াংক সুদ

সব র্েমাট

েমাট খরচ
সমািপ্ত েজর
সব র্েমাট

সব্াক্ষর
iuিনয়ন সমাজকম /িট.আi
(নামসহ সীল)
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ফরম- আeসeস 114
‘‘েহিডং েপজ’’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

কয্াশ বিহ
দলীয় সঞ্চয় িহসাব
(দল িভিত্তক)

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
uপেজলা .......................
েজলা ...........................
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কয্াশ বিহ
দলীয় সঞ্চয় িহসাব (দলিভিত্তক)
তািরখ

ািপ্তর িববরণ (িবস্তািরত)
দলীয় সঞ্চয়

টাকার পিরমাণ
বয্াংক সুদ

সব র্েমাট

েমাট ািপ্ত
ারিম্ভক েজর
সব র্েমাট

[পল্লী সমাজেসবা কায র্কর্ম বাস্তবায়ন নীিতমালা 3122]

পৃষ্ঠা 71

কয্াশ বিহ
দলীয় সঞ্চয় িহসাব (দলিভিত্তক)
তািরখ

খরেচর িববরণ (িবস্তািরত)
দলীয় সঞ্চয়

টাকার পিরমাণ
বয্াংক সুদ

সব র্েমাট

েমাট খরচ
সমািপ্ত েজর
সব র্েমাট

সংিশ্লষ্ট িলখেকর নামসহ সব্াক্ষর
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কমর্কতর্ার সব্াক্ষর
(নাম, পদবী o সীল)
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ফরম- আeসeস 114
‘‘েহিডং েপজ’’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

দলীয় সদসয্েদর বািষ র্ক বয্িক্তগত সঞ্চয় েরিজস্টার

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
uপেজলা .......................
েজলা ...........................
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......... সােলর কমর্দেলর সদসয্েদর বািষ র্ক দলীয় সঞ্চেয়র িববরণীঃ
গর্াম ........................কমর্দল নং .............
সদসয্েদর সদসয্ সূচক পূব র্বত চলিত েমাট
াপ্ত
াপ্ত
েমাট তহিবল চলিত বতর্মান
নাম
নং
নং .......... ........ জমা নীট
নীট (5+6+8+9) বছেরর িস্থিত
বছেরর বছেরর
বয্াংক লভয্াংশ
uেত্তালন (9-৯)
জমা
জমা
সুদ
2
3
4
5
6
7
8
9
৯
21
22
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ফরম- আeসeস 115
‘‘েহিডং েপজ’’

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সমাজকলয্াণ ম ণালয়
সমাজেসবা aিধদফতর

পল্লী সমাজেসবা (RSS) কায র্কর্ম

বয্াংক িহসাব iনেডস্ক েরিজস্টার

uপেজলা সমাজেসবা কায র্ালয়
uপেজলা .......................
েজলা ...........................

বয্াংক িহসাব iনেডস্ক
কর্িমক
নং

িহসােবর িশেরানাম
(িবস্তািরতভােব)

িহসাব নমব্র

িহসােবর
ধরন

বয্াংেকর নাম o
শাখা

িহসাব েখালার
তািরখ

2

3

4

5

6

7
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িহসাব
পিরচালনাকারীর
পদবী
8
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