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পর্রচালক (প্রোসন ও সমন্বয়), এনআইএলর্জ, ঢাকা। 

: আহবায়ক 

জনাব শমাোঃ ের্ফকুল ইসলাম (উপসর্চব) 
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“মানুষবক ভাবলাবাসবল মানুষও ভাবলাবাবস।  র্দ সামান্য িযাগ স্বীকার কবরন, িবব জনসাধারণ আপনার 

জন্য জীবন র্দবিও পাবর”। 

                                      -জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমান 
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সন্মাবনর, অবনক ভাবলা, এটাই হবলা বাস্তবিা " 
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 মহাপর্রচালক 

জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) 

স্থানীয় সরকার র্বভাগ 

 স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় 

মন্ত্রণালয়  

গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদে সরকার 

মুখবন্ধ  

 

প্রর্ি বছবরর ন্যায় এবাবরও জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) কর্তিক ২০২০-২০২১ 

অে িবছবরর গুরূত্বপূণ ি কা িাবর্লর ওপর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাে হবি  াবে। বার্ষ িক প্রর্িববদন এনআইএলর্জ’র 

কম িকমকাণ্ড ও অগ্রগর্ি সম্পবকি সামর্গ্রক ধারণা প্রদান করার পাোপার্ে এই প্রর্িষ্ঠাবনর কা িক্রবমর স্বেিা ও 

জবাবর্দর্হিা র্নর্িি কবর োবক। জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলস্টজ) বাাংলাদেদের স্থানীয় 

সরকার ব্যবস্থায় সম্পকৃ্ত মানব সম্পদের উন্নয়দন স্টনদয়াস্টজত একটি স্বনামধন্য প্রস্টতষ্ঠান। স্টবগত ৪৬ বছর যাবত 

এনআইএলস্টজ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ণ ভূস্টমকা পালন কদর আসদছ। অদনক সীমাবদ্ধতা স্টনদয়ই 

স্থানীয় সরকার প্রস্টতষ্ঠানসমূহদক েস্টক্তোলী করদত এনআইএলস্টজ সুশাংখলভাদব প্রস্টেক্ষর্ ও গদবষর্া কায ণক্রম 

পস্টরচালনা কদর যাদে। 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমান ক্ষুধা ও দার্রদ্র মুক্ত শসানার বাাংলা র্বর্নম িাবণর স্বপ্ন শদবখর্ছবলন 

পর্রকর্িি অে িননর্িক ও সামার্জক উন্নয়বনর মাধ্যবম।  এনআইএলস্টজ র্তণমূল শেবক রাজধানী প িন্ত সকল 

জনগশণর শদাড়বগাড়ায় কার্িি শসবা শপ ৌঁবছ শদওয়ার লবযয স্থানীয় সরকার প্রস্টতষ্ঠানসমূদহর স্টনব ণাস্টচত প্রস্টতস্টনস্টধ ও 

স্টনদয়াস্টজত কম ণকতণাগর্দক প্রস্টেক্ষর্ প্রোন কদর থাদক। র্বগি অে িবছবর ১৯ টি কযাবটগর্রবি ১৪২৬৩ জনবক 

প্রর্েযণ প্রদান করা হবয়বছ। এছাড়া ২০২০-২১ অে িবছবর The Journal of Local Government 

র্েবরানাবম দুটি জাণ িাল, ইউর্নয়ন পর্রষবদর র্হসাব সহকারী কাম কর্ম্পউটার অপাবরটরগবণর জন্য ‘‘ইউর্নয়ন 

পর্রষদ প্রোসন ও আর্ে িক ব্যবস্থাপনা’’ েীষ িক ১টি হযান্ডবুক, সম্পার্দি কাবজর র্ভর্িবি ৪টি সাংখ্যা (১২িম 

শেবক ১৫িম) ত্রৈমার্সক র্নউজবলটার প্রকার্েি হবয়বছ। 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদবন এনআইএলস্টজ র্বর্ভন্ন র্বভাবগর কম িপর্রর্ধ, মুর্জববষ ি” উপলবয গৃহীি পদবযপ, বার্ষ িক 

কম িসম্পাদন এবাং কা িক্রম বাস্তবায়ন পর্রর্স্থর্ি উপস্থার্পি হবয়বছ। আর্ম র্বশ্বাস কর্র এ প্রকােনাটি এই 

প্রর্িষ্ঠাবনর প্রর্েযবণর মাবনান্নয়ন, স্থানীয় সরকার র্বষয়ক র্বষয়র্ভর্িক গববষণা পর্রচালনা করবি সহায়ক হবব। 

বার্ষ িক প্রর্িববদনটি প্রণয়বন  ারা অক্লান্ত পর্রশ্রম কবরবছন িাবদর সকলবক আন্তর্রক ধন্যবাদ জানার্ে। 

 

 

(সাবলহ আহমদ শমাজাফফর) 
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সূর্চপৈ  

বার্ষ িক প্রর্িববদবনর র্নব িাহী সারসাংবযপ  ৮-৯ 

“মুর্জববষ ি” উপলবযয গৃহীি পদবযপ ১০-১৩ 

জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) এর র্বভাগসমূহ ১৪-৫২ 

জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট এর আওিাধীন প্রকিসমূহ ৫৩-৫৯ 
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জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) ও এরআওিাধীন প্রকিসমূবহর ২০২০-২০২১ 

অে িবছবরর কা িাবর্ল সম্পর্কিি বার্ষ িক প্রর্িববদবনর র্নব িাহী সারসাংবযপ 

 

সরকারী কাবজ স্বেিা ও জবাবর্দর্হিা আনয়বনর লবযয িথ্য অর্ধকার আইন অনু ার্য় বার্ষ িক প্রর্িববদন 

প্রণয়বণর বাধ্যবাধকিা রবয়বছ। প্রর্ি বছবরর ন্যায় এবাবরও জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) 

কর্তিক ২০২০-২০২১ অে িবছবরর গুরূত্বপূণ ি কা িাবর্লর ওপর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন করা হবয়বছ। এ প্রর্িববদবন 

এনআইএলর্জ’র র্বর্ভন্ন র্বভাবগর সার্ব িক কম িকাণ্ড তুবল ধরা হবয়বছ। 

1. জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর স্ববপ্নর শসানার বাাংলা গড়ার প্রিযবয় এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

শেখ হার্সনার জনগবণর শদারবগাড়ায় শসবা শপ ৌঁবছ শদয়ার সাংকি বাস্তবায়বনর লবযয কা িকর স্থানীয় 

সরকার র্বর্নম িাবণ এনআইএলর্জ কাজ কবর  াবে। 

 

2. ২০২০-২১ অে ি প্রর্িষ্ঠাবনর এর্পএ লযযমাৈা র্ছল ১৪৬১৪ জন িার মবধ্য  ১৪২৬৩ জনবক প্রর্েযণ প্রদান 

করা হবয়বছ। বাস্তবায়ন/অজিন হার ৯৭.৭০ (%)। শজলা র্রবসাস ি টিম সদস্য, ইউর্নয়ন পর্রষদ সর্চব, 

ইউর্নয়ন পর্রষদ র্হসাব সহকারী কাম কর্ম্পউটার অপাবরটর, গ্রাম পুর্লে বার্হনীর সদস্য, উপবজলা 

পর্রষদ ও প্রোসবনর ওএস ও র্সএ, র্সটি কবপ িাবরেন কাউর্িলর, শপ রসভার কনজারবভিী ইিবপটর, 

শপ রসভার শময়র, শপ রসভার কাউর্িলর, ওয়ার্ ি কর্মটির সদস্যবৃন্দ, শজলা পর্রষদ, উপবজলা পর্রষদ ও 

শপ রসভার প্রর্ির্নর্ধগবণর প্রর্েযণ প্রদান করা হবয়বছ। 

 

3. প্রর্েযণ শকাস িগুবলা র্ছল প্রর্েযক প্রর্েযণ শকাস ি, বুর্নয়ার্দ প্রর্েযণ, বুর্নয়ার্দ র্রবেোস ি শকাস ি, স্থানীয় 

সম্পদ আহরণ ও উন্নয়ন পর্রকিনা প্রণয়ন, ইউর্নয়ন পর্রষদ প্রোসন ও আর্ে িক ব্যবস্থাপনা শকাস ি, আইন-

শাংখলা রযায় গ্রাম পুর্লবের ভূর্মকা, উপবজলা পর্রষদ ও অর্ফস ব্যবস্থাপনা শকাস ি, শজলা পর্রষদ 

অবর্হিকরণ শকাস ি, প্রর্েযক প্রর্েযণ (টিওটি) শকাস ি, র্সটি কবপ িাবরেন অবর্হিকরন শকাস ি, বজিয 

ব্যবস্থাপনা শকাস ি, র্েশু বান্ধব বাবজট ও পর্রকিনা প্রণয়ন র্বষয়ক প্রর্েযক প্রর্েযণ, শপ রসভা প্রোসন 

অবর্হিকরণ, শপ রসভার ওয়ার্ ি কর্মটি, সরকার্র ক্রয় পর্রকিনা এবাং অর্ফস ও আর্ে িক ব্যবস্থাপনা 

শকাস ি। 

 

4. প্রর্েযণ চার্হদা র্নরূপণ র্বষয়ক কম িোলা ও সাবভ ি পর্রচালনা, প্রর্েযণ হযান্ডবুক শভর্লবর্েন কম িোলা, 

পারস্পর্রক র্েখন র্েযা সফর (অভযন্তরীন) বাস্তবায়ন করা হবয়বছ। 

 

5. ২০২০-২১ অে ি বছবরর ৩ (র্িন) টি গববষণা কা িক্রম পর্রচার্লি হয়।  ো: ইউর্নয়ন পর্রষদ বাবজট 

প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: ৮টি ইউর্নয়ন পর্রষবদর উপর একটি সমীযা; র্সটিবজন চাট িার প্রণয়ন ও বাস্তবায়বন 

ইউর্নয়ন পর্রষবদর সযমিা: র্নব িার্চি ইউর্নয়ন পর্রষদসমূবহর সমীযা এবাং Role of 

ZilaParishad in Rural Infrastructure Development of Bangladesh 

 

6. ২০২০-২১ অে িবছবর দুটি জাণ িাল প্রকার্েি হয়। দুটি সাংখ্যায় প্রকার্েি প্রববন্ধর সাংখ্যা ৯টি। ইউর্নয়ন 

পর্রষবদর র্হসাব সহকারী কাম কর্ম্পউটার অপাবরটরগবণর জন্য ‘‘ইউর্নয়ন পর্রষদ প্রোসন ও আর্ে িক 

ব্যবস্থাপনা’’েীষ িক ১টি হযান্ডবুক প্রকার্েি হবয়বছ । ২০২০-২১ অে িবছবর শমাট ৪টি সাংখ্যা (১২িম শেবক 

১৫িম) ত্রৈমার্সক র্নউজবলটার প্রকার্েি হবয়বছ । 
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7. ২০২০-২০২১ অে ি বছবর এর্পএ লযযমাৈা অনু ায়ী কম িসূচী ও মূল্যায়ন র্বভাগ শেবক ২টি মূল্যায়ন 

প্রর্িববদন প্রকাে করা হবয়বছ। 

 

8. এনআইএলর্জ পর্রচালনা শবার্ ি (র্বওর্জ) এর র্সদ্ধান্ত অনু ায়ী প্রর্েযণ মূল্যায়ন নীর্িমালা ২০২১ চুড়ান্ত 

অনুবমাদবনর জন্য মন্ত্রণালবয় শপ্ররণ করা হবয়বছ। নীর্িমালায় শম র্লক শকাস ি, সাংর্যপ্ত শকাস ি, অবর্হিকরণ 

শকাস ি, প্রর্েযক প্রর্েযণ (টিওটি) শকাস ি, অনলাইন প্রর্েযণ (Online Training), সদর দপ্তবর 

আবয়ার্জি প্রর্েযণ এবাং মাঠপ িাবয় বাস্তবার্য়ি প্রর্েযণগুবলার মূল্যায়ন পদ্ধর্ি ও মূল্যায়ন মান র্বস্তার্রি 

উবল্লখ করা হবয়বছ। 

 

9. প্রর্িষ্ঠাবন বিিমাবন র্বর্ভন্ন কাজ অনলাইবন বাস্তবায় করা হবে। র্কন্তু একীভূি শকান প্লাটফম ি এির্দন র্ছল 

না। বিিমাবন জাইকার সাবে শ  েভাবব ইআরর্প Enterprise Resource Planning 

(ERP) বাস্তবায়ন কাজ চলমান। ইবিামবধ্য জাইকা কা িক্রমটি শুরুকরার জন্য উন্মকু্ত পদ্ধর্িবি প্রস্তাব 

আহবাবনর মাধ্যবম সফটওয়যার শকাম্পার্ন র্নব িাচন কবরবছ। এখাবন শমাট ০৪টি মর্র্উল রবয়বছ-  

a. Data Storage; 

b. Training Management; 

c. Evaluation Process; 

d. Store Management  

  

10. শভ ি ও অন্যান্য কায ণক্রম বাস্তবায়ন: চলর্ি ২০২০-২০২১ অে ি বছবর প্রর্িষ্ঠাবনর র্বর্ভন্ন উন্নয়নমূলক 

কম িকাণ্ড হাবি শনয়া হবয়বছ। এই প্রর্িষ্ঠানটিবক একটি আধুর্নক ও মানসম্মি প্রর্েযণ প্রর্িষ্ঠাবন রূপান্তবরর 

লবযয ইবিামবধ্য র্বর্ভন্ন কবয আধুর্নক মাবনর টাইলস স্থাপন করা হবয়বছ। প্রর্িষ্ঠাবনর সাব িযর্ণক 

র্নরাপিার র্বষয় র্বববচনা কবর গণপূিি অর্ধদপ্তবরর মাধ্যবম ৫০টি র্সর্স কযাবমরা স্থাপন করা হবয়বছ। 

সভা কয এবাং অর্র্টর্রয়ামটিবক আধুর্নকমাবন সব িাধুর্নক প্রযুর্ক্তর এর্স স্থাপন করা হবয়বছ। সভাকবয 

কনফাবরি র্সবিম স্থাপন করা হবয়বছ।  

 

11. প্রর্িষ্ঠাবনর প্রোসর্নক ভববনর নীচ িলায় একটি কযাবফবটর্রয়া রবয়বছ। এখাবন সকাল ও র্বকাবলর নাস্তা 

এবাং দুপুবরর খাবার পাওয়া  ায়। দুপুবরর খাবাবরর জন্য আবগ শেবকই অর্ িার করবি হয়। এছাড়াও র্বর্ভন্ন 

প্রর্েযণ, কম িোলা, সভা ও শসর্মনাবর অর্ িাবরর র্ভর্িবি স্ন্যাক্স ও খাবার সরবরাহ করা হয়। 

 

12. ২০২০-২০২১ অে ি বছবর শমাট বরাি র্ছল ১৭,০০,০০,০০০/- (সবির শকাটি) টাকা। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪ে ি 

শমাট চার র্কর্স্তবি (জুলাই/২০ ইাং শেবক জুন/২১ইাং) ছাড়কৃি ১৭,০০,০০,০০০/- (সবিবরা শকাটি) টাকার 

মবধ্য ৩০ জুন, ২০২১ িার্রখ প ন্ত শমাট ১৫,৪৪,৫২,০০০ (পবনবরা শকাটি চুয়ার্ল্লে লয বায়ান্ন হাজার) 

টাকা ব্যয় হবয়বছ।  
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“মুর্জববষ ি” উপলবযয গৃহীি পদবযপ 

 

জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) স্থানীয় সরকার র্বভাবগর একমাৈ প্রর্েযণ ও গববষণা 

প্রর্িষ্ঠান। এ প্রর্িষ্ঠান জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্মেিবার্ষ িকী এবাং স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী 

 ো ে ম াদা ও ভাব গার্িবের মাধ্যবম বাস্তবায়বন র্বর্ভন্ন কা ক্রম বাস্তবায়ন কবরবছ। এর মবধ্য উবল্লখশ াগ্য 

হবলা ‘স্থানীয় সরকাবর বঙ্গবন্ধুর ভাবনা এবাং করণীয়’ েীষ িক শসর্মনার আবয়াজন। শসর্মনাবর প্রধান অর্ির্ে 

র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালবয়র দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জি মাননীয় মন্ত্রী 

জনাব শমা: িাজুল ইসলাম এমর্প। সভাপর্িত্ব কবরন স্থানীয় সরকার র্বভাবগর র্সর্নয়র সর্চব জনাব শহলালুিীন 

আহমদ। শসর্মনাবর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন কবরন র্. প্রণব কুমার পাবন্ড, অধ্যাপক, শলাক প্রোসন র্বভাগ, রাজোহী 

র্বশ্বর্বদ্যালয়। শসর্মনাবর স্থানীয় সরকার র্বভাগ; স্থানীয় সরকার প্রবক েল অর্ধদপ্তর; র্বর্সএস প্রোসন একাবর্র্ম; 

র্বর্পএটির্স; ঢাকা উির ও ঢাকা দর্যন র্সটি কবপ িাবরেন; জনস্বাস্থয প্রবক েল অর্ধদপ্তর; জন্ম-মৃতুয র্নবন্ধন দপ্তর; 

ঢাকা ওয়াসা ও মেক র্নবারণী দপ্তর এর প্রায় ২০০ জন অাংেগ্রহণকারী অাংেগ্রহণ কবরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রধান অর্ির্ের বক্তব্য রাখবছন মাননীয় মন্ত্রী  

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় জনাব শমা: িাজুল ইসলাম এমর্প 
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সভাপর্ির বক্তব্য রাখবছন স্থানীয় সরকার র্বভাবগর র্সর্নয়র সর্চব জনাব শহলালুিীন আহমদ 

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবছন র্. প্রণব কুমার পাবন্ড, অধ্যাপক, শলাক প্রোসন র্বভাগ, রাজোহী র্বশ্বর্বদ্যালয় 
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স্বাগি বক্তব্য রাখবছন জনাব সাবলহ আহমদ শমাজাফফর, মহাপর্রচালক, এনআইএলর্জ 

আমর্ন্ত্রি অর্ির্েবৃন্দ  
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ঐর্িহার্সক ৭ই মাচ ি উপলবযয এনআইএলর্জ-শি আবলাচনা সভার আবয়াজন করা হয়। সভা প্রধান অর্ির্ে 

র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন প্রর্িষ্ঠাবনর মহাপর্রচালক জনাব সাবলহ আহমদ শমাজাফফর। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন 

কবরন পর্রচালক (কম িসূচী ও মূল্যায়ন) জনাব শমা: মর্নরুজ্জামান। আবলাচক র্হবসবব আবলাচনা কবরন প্রর্িষ্ঠাবনর 

পর্রচালক (প্রর্েযণ ও পরামে ি) জনাব শমা: শবারহান উর্িন ভূঞা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জািীয় র্েশু র্দবস, ২০২১ উপলবযয স্থানীয় সরকার প্রবক েল অর্ধদপ্তবর স্থার্পি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর 

রহমান এর প্রর্িকৃর্িবি প্রর্িষ্ঠাবনর সব িস্তবরর কম িচারীর পবয পুস্পস্তবক অপ িণ করা হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ঐর্িহার্সক ৭ই মাবচ ির আবলাচনা সভা, ৭ই মাচ ি, ২০২১ 

জািীয় র্েশু র্দবস, ২০২১ এ জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্জবুর রহমান এর প্রর্িকৃর্িবি পুস্পস্তবক অপ িণ 
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অধ্যায়-১ 

 

জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ)  

এর অনুর্বভাগসমূহ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিঊট  (এনআইএলস্টজ) এক নজদর ১৫-২৬ 

প্রোসন ও সমন্বয় অনুর্বভাগ ২৭-২৮ 

প্রর্েযণ ও পরামে ি অনুর্বভাগ ২৯-৪৪ 

গববষণা ও পর্রকিনা অনুর্বভাগ ৪৫-৫০ 

কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন অনুর্বভাগ ৫১-৫২ 

বাাংলাবদবে পারস্পর্রক র্েখন কম িসূচী প্রার্িষ্ঠার্নকীকরণ প্রকি ৫৩-৫৯ 
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জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) বাাংলাবদবের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সম্পকৃ্ত মানব সম্পবদর 

উন্নয়বন র্নবয়ার্জি একটি স্বনামধন্য জািীয় প্রর্িষ্ঠান। প্রস্টতষ্ঠানটি ১৯৬৯ সাদলর ১ জুলাই  তৎকালীন East 

Pakistan Government Educational and Training Institutions Ordinance, 1961 Abymv‡i ’̄vbxq 

miKvi Bbw÷wUDU bv‡g প্রস্টতস্টষ্ঠত হয়। পরবতীদত  ১৯৮০ সাদল প্রস্টতষ্ঠানটির নামকরর্ করা হয় জাতীয় স্থানীয় 

সরকার ইনস্টিটিঊট  (এনআইএলস্টজ) । প্রস্টতষ্ঠানটি স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রর্ালয় এর অধীন 

স্থানীয় সরকার স্টবভাদগর প্রোসস্টনক স্টনয়ন্ত্রর্াধীন  একমাত্র প্রস্টেক্ষর্ ও গদবষর্ামূলক  প্রস্টতষ্ঠান। বতণমাদন 

এনআইএলস্টজ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিঊট  আইন, ১৯৯২ দ্বারা পস্টরচাস্টলত এবাং এটি একটি সাংস্টবস্টধবদ্ধ 

সাংস্থা। 

 

স্থানীয় সরকারবক প্রর্িষ্ঠাবনরসমূবহর জনপ্রর্ির্নর্ধ ও কম িচারীবদর প্রর্েযশণর মাধ্যবম দযিা বৃর্দ্ধ এবাং সুোসন 

সাংসহিকরণ।  

 

 

স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠানসমূবহর দযিা বৃর্দ্ধর লবযয অাংেীদার্রবত্বর র্ভর্িবি প্রর্েযণ কা িরক্রম বাস্তবায়ন করা। 

 

 

এলর্জআই এবাং প্রর্ির্নর্ধবদর সকল স্তবরর সমান আচরণ; 

এলর্জআইগুর্লবক যমিায়ন এবাং ের্ক্তোলী করবি প্রর্িশ্রুর্িবদ্ধ; ও 

এলর্জআইগুর্লবি সুোসন প্রচাবরর জন্য র্নববর্দি। 

 

 

বাাংলাদেদের স্থানীয় সরকার প্রস্টতষ্ঠানসমূহদক েস্টক্তোলীকরদর্র অন্যতম ককন্দ্র স্টহসাদব আত্মপ্রকাে করার 

উদেদে   জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিঊট  (এনআইএলস্টজ) কাজ কদর যাদে। প্রস্টেক্ষর্ cÖ`vb ও পারস্পাস্টরক 

সহদযাস্টগতার মাধ¨কম স্থানীয় সরকার প্রস্টতষ্ঠানসমূদহর সক্ষমতা বৃস্টদ্ধ করা এবাং গদবষর্ার মাধ্যদম we`¨gvb AvBb 

I cÖwkÿY c×wZi প্রচস্টলত নীস্টতমালার উন্নয়দন কাজ করা এনআইএলস্টজ’র লক্ষয। সমস্টিত লক্ষযগুদলা হদলা: 

 প্রস্টেক্ষর্ প্রোন ও পারস্পাস্টরক সহদযাস্টগতার স্টভস্টিদত স্থানীয় সরকার প্রস্টতষ্ঠানসমূদহর সক্ষমতা বৃস্টদ্ধ 

করা; 

 স্থানীয় সরকার প্রস্টতষ্ঠানসমূদহর জন্য কায ণকরী প্রস্টেক্ষর্ প্রোন ; 

 স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার সাংস্টিষ্ট স্টবষদয় গদবষর্া করা; 

 স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা উন্নয়দন সহদযাস্টগতা করা। 

লক্ষয ও উদেে 

 

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিঊট  (এনআইএলস্টজ) 

রূপকল্প 

অস্টভলক্ষয 

মূল মূল্যববাধ 
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জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) এর দার্য়ত্ব ও কা িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

 র্সটি কবপ িাবরেন, শপ রসভা, শজলা পর্রষদ, উপবজলা পর্রষদ ও ইউর্নয়ন পর্রষদ এ জনপ্রর্ির্নর্ধ, 

র্নবয়াগকৃি কম িকিিা/কম িচারীগণবক স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন র্বষবয় প্রর্েযণ প্রদান করা; 

 স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন সমস্যা ও র্বষবয়র উপর গববষণা পর্রচালন করা; 

 স্থানীয় সরকাবরর সর্হি সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন সাংস্থার কম িকিিা ও কম িচারীবদর প্রর্েযণ প্রদান করা; 

 স্থানীয় সরকার এবাং এর সর্হি সমৃ্পক্ত র্বর্ভন্ন র্বষয় সম্পবকি র্কুবমবেেবনর সুর্বধা প্রদান এবাং 

জািীয় র্কুবমবেেন শকন্দ্র গবড় শিালা; 

 স্থানীয় সরকার র্বষয়ক গ্রন্থ, সামর্য়কী, গববষণা প্রর্িববদন, মূল্যায়ন প্রর্িববদন করা; 

 গ্রন্থাগার ও পাঠকয স্থাপন এবাং পর্রচালনা করা; 

 স্থানীয় সরকার র্বষবয় প্রর্েযণ ও গববষণা কা িক্রবমর সমন্বয় সাধন করা; 

 সরকার কর্তিক র্নবদ ির্েি স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বষবয়র উপর সরকারবক পরামে ি প্রদান করা; 

 সরকাবরর পূব িানুবমাদনক্রবম স্থানীয় সরকার র্বষবয় জািীয় ও আন্তজিার্িক প িাবয়র কম ির্ের্বর, 

শসর্মনার এবাং সবম্মলবনর আবয়াজন করা; 

 স্থানীয় সরকার এবাং এর সর্হি সম্পকৃ্ত র্বর্ভন্ন র্বষবয়র উপর িথ্য সাংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা; 

 সরকাবরর পূব িানুবমাদনক্রবম স্থানীয় সরকার র্বষবয় জািীয় ও আন্তজিার্িক সাংস্থার সর্হি শ াগাব াগ 

এবাং প্রবয়াজবন শ  ে কম িসূর্চ গ্রহণ  ও বাস্তবায়ন করা; 

 স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন র্বষবয় সাটি ির্ফবকট শকাস ি প্রবিিন করা এবাং সরকার কর্তিক প্রদি 

অন্যান্য কা িক্রম বাস্তবায়ন করা। 

 

 

 

মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সভাপর্ি 

প্রর্িমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সহ:সভাপর্ি 

সর্চব, স্থানীয় সরকার র্বভাগ সদস্য 

মহাপর্রচালক, বার্ ি সদস্য 

মহাপর্রচালক, র্বআইএম সদস্য 

প্রধান প্রবক েলী, এলর্জইর্র্ সদস্য 

প্রধান র্নব িাহী কম িকিিা, ঢাকা র্সটি কবপ িাবরেন সদস্য 

একজন প্রর্ির্নর্ধ র্বর্পএটির্স (এমর্র্এবসর নীবচ নয়) সদস্য 

জনপ্রোসন মন্ত্রণালব র একজন প্রর্ির্নর্ধ (যুগ্ম-সর্চববর নীবচ নয়) সদস্য 

অে ি র্বভাবগর একজন প্রর্ির্নর্ধ (যুগ্ম-সর্চববর নীবচ নয়) সদস্য 

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় র্বভাবগর একজন প্রর্ির্নর্ধ (যুগ্ম-সর্চববর নীবচ নয়) সদস্য 

সরকার মবনানীি ৪টি স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠাবনর একজন কবর প্রর্ির্নর্ধ সদস্য 

মহাপর্রচালক, এনআইএলর্জ সদস্য-সর্চব 

োস্টয়ত্ব ও কা িাবর্ল  

 

এনআইএলর্জ’র পর্রচালনা শবার্ ি: 
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প্রর্িষ্ঠাবনর প্রধান র্নব িাহী হবেন মহাপর্রচালক। র্ির্ন সরকার এবাং পর্রচালনা শবাবর্ ির র্সদ্ধান্ত অনু ায়ী দার্য়ত্ব 

পালন কবর োবকন। প্রর্িষ্ঠানটির কা িাবর্ল প্রধানি: চারটি অনুর্বভাবগ র্বভক্ত: 

১। প্রোসন ও সমন্বয় 

২। প্রর্েযণ ও পরামে ি 

 ৩। গববষণা ও পর্রকিনা 

৪। কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন 

প্রর্িটি অনুর্বভাবগর দার্য়বত্ব একজন পর্রচালক র্নবয়ার্জি রবয়বছন। এ ছাড়াও শমাট ৪ জন যুগ্ম-পর্রচালক, ১০ 

জন উপপর্রচালক, ৪ জন সহকারী পর্রচালক, ৭ জন গববষণা কম িকিিা, ১ জন পর্রসাংখ্যান কম িকিিা, ৬ জন 

সহকারী গববষণা কম িকিিা, ১ জন গ্রন্থাগার্রক, প্রকােনা কম িকিিা, র্হসাবরযণ কম িকিিা, প্রোসর্নক কম িকিিা, 

অর্র্ও র্ভজুযবয়ল শটকর্নকযাল কম িকিিা, সহকারী প্রকােনা কম িকিিা, র্কুবমবেেন কম িকিিা ও সহকারী 

গ্রন্থাগার্রক কম িরি আবছন। প্রর্িষ্ঠাবন ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪ে ি শশ্রণীর শমাট শলাকবল ১১৩ জন। 

 

 

 

ক্র.নাং সাাংগঠর্নক কাঠাবমাভূক্ত অনুবমার্দি পদ পদ সাংখ্যা 

১। মহাপর্রচালক ১জন 

২। পর্রচালক ৪জন 

৩। যুগ্মপর্রচালক ৪জন 

৪| উপপর্রচালক ১০জন 

৫| সহকার্র পর্রচালক ৪জন 

৬| গববষণা কম িকিিা ০৭জন 

৭| পর্রসাংখ্যান কম িকিিা ০১জন 

৮| গ্রন্থাগার্রক ০১জন 

৯| র্হসাবরযণ কম িকিিা ০১জন 

১০। প্রকােনা কম িকিিা ০১জন 

১১। জনসাংব াগ কম িকিিা ০১জন 

১২। শমর্র্বকল অর্ফসার ০১জন 

১৩ প্রোসর্নক কম িকিিা ০১জন 

১৪। সহকারী গববষণা কম িকিিা ০৬জন 

১৫। সহকারী গ্রন্থাগার্রক ০১জন 

১৬। কর্মউর্নবকেন র্মর্র্য়া শস্পোর্লষ্ট ০১জন 

সাাংগঠস্টনক  কাঠাবমা 

এনআইএলর্জ’র কম িকিিা ও কম িচারীগবণর হালনাগাদ িার্লকা 

 



18 

 

ক্র.নাং সাাংগঠর্নক কাঠাবমাভূক্ত অনুবমার্দি পদ পদ সাংখ্যা 

১৭। অর্র্ও র্ভজুযবয়র শটকর্নকযাল কম িকিিা ০১জন 

১৮। র্কুবমেেন কম িকিিা ০১জন 

১৯। সহকারী প্রকােনা কম িকিিা ০১জন 

২০। উচ্চমান সহকারী ০২জন 

২১। উচ্চমান সহকারী কাম-কযার্েয়ার ০২জন 

২২। র্হসাবরযক ০১জন 

২৩। প্রকােনা সহকারী ০১জন 

২৪। গুদাম রযক ০১জন 

২৫। কযাটালগার ০১জন 

২৬। সাঁট র্লর্পকার কাম-কর্ম্পউটার অপাবরটর ০১জন 

২৭। শকয়ার শটকার ০১জন 

২৮। সাঁট মুদ্রাযর্রক কাম-কর্ম্পউটার অপাবরটর ০৪জন 

২৯। শটর্লবফান অপাবরটর ০২জন 

৩০। শহাবিল সুপারভাইজার ০১জন 

৩১। অর্ফস সহকারী কাম-কর্ম্পউটার মুদ্রাযর্রক ১০জন 

৩২। শর্সপ্যাচ করর্ণক ০১জন 

৩৩। অর্র্ও র্ভজুযবয়র শটকর্নর্েয়ান ০১জন 

৩৪। গার্ড় চালক ০৩জন 

৩৫। ইবলকর্ির্েয়ান ০২জন 

৩৬। ফবটাকর্প শমর্েন অপাবরটর ০১জন 

৩৭। বুক বাইন্ডার ০১জন 

৩৮। লাইবেরী এবটনবর্ে ০১জন 

৩৯। অর্ফস সহায়ক ১১জন 

৪০। প্লাম্বার ০১জন 

৪১। বাবু ির্চ ০১জন 

৪২। সহকার্র বাবু ির্চ ০১জন 

৪৩। শহাবিল বয় ০৩জন 

৪৪| র্নরাপিা প্রহরী ০৬জন 

৪৫। মার্ল ০১জন 

৪৬। পর্রেন্নিাকমী ০৪জন 

সব িবমাট= ১১৩জন 
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নাম পদবী অর্ফস (বফান/ফযাক্স) ইোরকম বাসা 

মহাপর্রচালবকর দপ্তর 

জনাব সাবলহ আহমদ শমাজাফফর

   

 

মহাপর্রচালক  

(অর্ির্রক্ত সর্চব) 

 

৫৫০০৬৯৮৮ (র্পএ) 

৫৫০০৬৯৮০ (সরা:) 

৫৫০০৬৯৭৯ (ফযাক্স) 

২০২ ০১৭১৫-২০০৩৮৬ 

বাসা: 

 মহাপর্রচালক মবহাদবয়র সভা কয  ২০১  

জনাব রর্বউল্লাহ্ মহাপর্রচালক মবহাদবয়র ব্যর্ক্তগি 

সহকারী (র্প টু র্র্র্জ ) 

৫৫০০৬৯৮৮ (র্প.এ) ২০৩ ০১৬২৯-৬৫৬৭৮৬ 

০১৭২০-২৭২০৮৩ 

পর্রচালক (প্রোসন ও সমন্বয় )-এর দপ্তর 

জনাব শমা: আবু বকর র্সর্িক পর্রচালক  

(প্রোসন ও সমন্বয় ) 

৫৫০০৬৯৮৪  ৪০১ ০১৭১৫-০০২১০১ 

শবগম শমাসা: িাসর্লমা আকিার  অর্ফস সোঃ কাম-কর্ম্পোঃ মুদ্রাযর্রক 

(র্প.এ ) 

৫৫০০৬৯৮৪  ৪০৩ ০১৭২৮-৮৩৩৭১৭ 

প্রোসন ও সমন্বয় র্বভাগ 

জনাব শমাোঃ ের্ফকুল ইসলাম যুগ্ম পর্রচালক  

(প্রোসন ও সমন্বয়) 

৫৫০০৬৯৯০ ২০৬ ০১৭১২-৫১৯৮৮৮, 

বাসা:৫৫১৬১৬৩২ 

জনাব শমাোঃ আবদুল কাইয়ূম প্রোসর্নক কম িকিিা  ১০৯ ০১৫৫২-৩৪৬২৪০ 

জনাব নূর শহাবসন আেরাফী শিার কীপার  ১১২ ০১৭১৭-৭৫৭২০০ 

জনাব কাজী জামাল উর্িন শকয়ারবটকার (অর্ির্রক্ত দার্য়ত্ব)  ১০৫ ০১৭১২-৩৭৩৮৮৩ 

জনাব সাইফুল্লাহ ভূঞা  শহাবিল সুপার ৫৫০০৬৯৯১ ১২০ ০১৭২৬-৭০৪১৮৬ 

জনাবা আবনায়ারা শবগম শর্সপ্যাচ করণীক  ১০২ ০১৭১৯-৬০৫০১৫ 

জনাবা সুলিানা রার্জয়া অর্ফস সোঃ কাম-কর্ম্পোঃ মুদ্রাযর্রক  ১১০ ০১৭২১-৩১৬০০৯ 

র্নরাপিা প্রহরীবদর (গার্ ি) কয -  ১২৩ - 

কযাবফবটর্রয়া -  ১২২ - 

 র্পএর্বএক্স 

জনাব শমাোঃ ইরোদ আলী শটর্লবফান অপাবরটর ৫৫০০৬৯৯২ 

৫৫০০৬৯৯৩ 

৫৫০০৬৯৯৪ 

৫৫০০৬৯৯৫ 

৫৫০০৬৯৮৭ 

৫৫০০৬৯৯৭ 

১০২ ০১৭৪১-৪৯৪৩২৩ 

০১৬২৩-০৯৬৪৪৯ 

র্াোঃ শমা: ওবায়দুল্লাহ র্াক্তার (খন্ডকালীন) - - ০১৭১১-২৩৫৩০৮ 

র্হসাব োখা 

জনাব শমা: ওমর ফারুক পারবভজ সহকারী পর্রচালক, র্হসাব রযণ 

কম িকিিা (অর্ির্রক্ত দার্য়ত্ব) 

 ৩১০ ০১৭৯৮-২৩৭১১৮ 

জনাব শমাোঃ জার্হদুল ইসলাম র্হসাব রযক  ১০৪ ০১৫৫২-৪০২৪৫৮ 

শবগম শমাসাোঃ মাকসুদা আক্তার উচ্চমান সহোঃ কাম- কযার্েয়ার  ১০৫ ০১৬৭৭-১৫১১৩৮ 

জনাব কাজী জামাল উর্িন উচ্চমান সহোঃ কাম- কযার্েয়ার  ১০৫ ০১৭১২-৩৭৩৮৮৩ 

এনআইএলর্জ’র কম িকিিা ও কম িচারীগবণর হালনাগাদ শফান/বমাবাইল নম্বর 
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নাম পদবী অর্ফস (বফান/ফযাক্স) ইোরকম বাসা 

গ্রন্থাগার োখা 

জনাব শমাোঃ মর্িউর রহমান গ্রন্থাগার্রক  ১১৬ ০১৭১৭-২৫৬৪৫৯ 

জনাব শমাোঃ আবু এখর্িয়ার হাবেমী সহকারী গ্রন্থাগার্রক  ১১৫ ০১৭১৯-৪০৬৬৮২ 

জনাব  প্রীিম সাহা  কযাটালগার  ১১৪ ০১৫১৫-৬০০৪০৯ 

০১৭১৬-৩৪৬৫৬৫ 

পর্রচালক (প্রর্েযণ ও পরামে ি) এর দপ্তর 

জনাব শমা: শবারহান উর্িন ভূঞা পর্রচালক (প্রর্েযণ ও পরামে ি) ৫৫০০৬৯৮৬ ৩০১ ০১৭১১-৫৭৮৭৯৬ 

বাসা: ৮৪৩১১৬২ 
জনাব শমাোঃ ইরোদ আলী শটর্লবফান অপাবরটর (র্প.এ ) ৫৫০০৬৯৮৬ ৩০৩ ০১৭৪১-৪৯৪৩২৩ 

০১৬২৩-০৯৬৪৪৯ 
প্রর্েযণ ও পরামে ি র্বভাগ 

জনাব শমা: ের্ফকুল ইসলাম যুগ্মপর্রচালক  

(প্রর্েযণ ও পরামে ি) 

৫৫০০৬৯৮৫ ৩১৩ ০১৭১৫-২৮১৩২৩ 

জনাব শমাোঃ র্মজানুর রহমান উপপর্রচালক  ৩০৯ ০১৭৮০-০৬৪১১১ 

জনাব  র্.এস.এম.আলমগীর কবীর উপপর্রচালক   ৫০৪ ০১৭১১-৩৯৭২১৫ 

জনাব কার্নজ ফাবিমা উপপর্রচালক  

(প্রোসন ও সমন্বয় র্বভাগ ) 

 ৫০৬ ০১৭১৮-৭৬৯৪৫৪ 

জনাব নার্হদা পারভীন উপপর্রচালক  ২১০ ০১৯২২-৮৯৮৮৪৩ 

জনাব শজাবসফা ইয়াসর্মন উপপর্রচালক  ৫০৫ ০১৭৮৯-৪১৮২০৩ 

জনাব সারর্মনা সািার উপপর্রচালক  ৩০৫ ০১৭৭৮-৬২২৭৬৭ 

জনাব শমাহাম্মদ মঈনুল শহাবসন সহকারী পর্রচালক  ৩১৪ ০১৭১৬-৫৮৯০৬৮ 

শবগম কামরুন নাহার সহকারী পর্রচালক  ৩১২ ০১৮১৬-৪২৯৫৩৯ 

জনাব শমা: ওমর ফারুক পারবভজ সহকারী পর্রচালক  

(প্রোসন ও সমন্বয় ) 

 ৩১০ ০১৭৯৮-২৩৭১১৮ 

জনাব এ শজহাদ সরকার সহকারী পর্রচালক  ৪১২ ০১৭১২-০৯২১৮৪ 

০১৯১৫-৭১১৭১৩ 

জনাব এরোদ-ই-ইসলাম অর্র্ও র্ভজুযবয়ল শটকর্নকযল 

কম িকিিা 

 ৪১৪ ০১৭১৬-৬৩০৪৪৩ 

জনাব শমজবাহ উর্িন খান অর্র্ও র্ভজুযবয়ল শটকর্নর্েয়ান  ৩১১ ০১৫৫২-৪১৮১৯৭ 

শির্নাং ম্যাবনজ শমে কয -  ৩৩৩ - 

পর্রচালক (গববষণা ও পর্রকিনা)-এর দপ্তর 

 পর্রচালক (গববষণা ও পর্রকিনা) ৫৫০০৬৯৭৮ (র্প.এ) ১০১  

জনাব শমাোঃ বাবুল আক্তার অর্ফস সহোঃ কাম-কর্ম্পোঃ 

মুদ্রাযর্রক (র্প.এ ) 

৫৫০০৬৯৯৮ (ফযাক্স) ১০৩ ০১৭২৪-৩৬৩৮৯৩ 

০১৩১৫-৮২০৪০৭ 

গববষণা ও পর্রকিনা র্বভাগ 

জনাব শমাোঃ আবদুল খাবলক যুগ্ম-পর্রচালক  

(গববষনা ও পর্রকিনা) 

৫৫০০৬৯৮৩ ৪১৩ ০১৭১৮-৭৮৩২৭০ 

০১৫৫২-৩১৭৯৩৭ 
মর্নকা  র্মৈ  গববষণা কম িকিিা  ৪০৬ ০১৯২২-২৮৭৫৮৩ 

০১৫৫৭-৩৭০৩১৮ 
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নাম পদবী অর্ফস (বফান/ফযাক্স) ইোরকম বাসা 

জনাব শমাোঃ ইমরানুর রহমান গববষণা কম িকিিা  ৩০৬ ০১৬৭৮-০০১৪৫০ 

০১৭২৬-৪৬৪৭০৭ 

জনাব নূরুল ইসলাম  গববষণা কম িকিিা   ৪১১ ০১৭১৩-৫১১৬৯৬ 

০১৭১১-৯০১২৩০ 

জনাব মর্ি আহবমদ সহকারী গববষণা কম িকিিা  ৪০৫ ০১৭২৩-৭৬৬০৯৫ 

জনাব শমা: মাহফুজার রহমান সহকারী গববষণা কম িকিিা  ৪১০ ০১৯১৮-৩৮৮৭১৭ 

প্রকােনা োখা 

জনাব শমাহাম্মদ আবদুল জর্লল 

মর্ল্লক 

প্রকােনা কম িকিিা  ২০৯ ০১৭৫৬-১৯৯৯১৫ 

০১৫৫৩-৪৮১২৩৯ 

জনাব মাহজাবীন খন্দকার প্রকােনা সহকারী   ২১১ ০১৭২৬৫১৩৫২৩ 

০১৯২৪৮৮২৯৫৫ 

পর্রচালক (কমসূর্চ ও মূল্যায়ন)-এর দপ্তর 

জনাব শমাোঃ মর্নরুজ্জামান পর্রচালক  

(কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন) 

৫৫০০৬৯৮১ ৫০১ ০১৭১২-২০২৩৫৪ 

শবগম ফারহানা পারভীন অর্ফস সহোঃ কাম-কর্ম্পোঃ 

মুদ্রাযর্রক (র্প.এ ) 

৫৫০০৬৯৮১ ৫০৩ ০১৮৩৩-৬৯০৬২১ 

০১৮১৯-৬২৮৯৭৩ 

কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন র্বভাগ 

জনাব শমাোঃ রর্ফকুল ইসলাম যুগ্ম-পর্রচালক 

(কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন)  

৫৫০০৬৯৮২ ৫১৩ ০১৭১১-০১৫০১০ 

জনাব শমাোঃ নার্জম উর্িন র্কুবমবেেন কম িকিিা  ৫১২ ০১৯১১-০৩১৫০৮ 

জনাব কুসুম আক্তার (র্কুবমবেেন শসোর) অর্ফস সহোঃ 

কাম-কর্ম্প: মুদ্রাযর্রক 

        - ০১৬১৫-৬৬৫২০৪ 

 

 

 এনআইএলর্জ ওবয়ব সাইট: www.nilg.gov.bd 

 এনআইএলর্জ শফসবুক শপজ: www.facebook.com/NILGBD 

 এনআইএলর্জ ইবমইল nilgbd@gmail.com, nilgbd@yahoo.com 

 এনআইএলর্জ’র দাপ্তর্রক সকল ফাইবল র্র্র্জটাল নর্ে নম্বর প্রদান (র্র্র্জটাল ফাইর্লাং)সম্পন্ন 

হবয়বছ। 

 সম্প্রর্ি ই-ফাইর্লাং (নর্ে) ব্যবস্থা চালু হবয়বছ এবাং লাইভ সাভ িাবর কা িক্রম চালু আবছ। 

 

 

 

- বিিমান সরকাবরর র্র্র্জটাল বাাংলাবদে গড়ার অর্ভপ্রাবয় এনআইএলর্জ-এর সাংর্িষ্ট সকল কম িকিিা ও 

কম িচারী এবাং র্বর্ভন্ন শকাবস ি অাংেগ্রহণকারী প্রর্েযণােীবদর জন্য ল্যান ও ওয়াইফাই ইোরবনট সুর্বধা 

প্রদান করা হবে। 

র্র্র্জটাল এনআইএলর্জ 

শনটওয়াকি কাবনর্টর্ভটি  

 

mailto:nilgbd@gmail.com
mailto:nilgbd@yahoo.com
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- ওবয়ব-সাইট এবাং অন্যান্য সফট-ওয়যার। 

- ই-ফাইর্লাং (নর্ে) ব্যবস্থা চালুকরা হবয়বছ এবাং লাইবভ নর্ে কা িক্রম চলবছ। এ লবযয সাভ িার আপবর্ট 

এর কাজ চলমান। 

- এটুআই প্রকবির সহায়িায় প্রর্িষ্ঠাবনর র্নজস্ব ওবয়ব সাইট উন্নয়বন কাজ চলবছ। এছাড়াও সামার্জক 

শ াগাব াগ মাধ্যম র্হবসবব একটি শফসবুক শপজ এ প্রর্ির্নয়ি র্বর্ভন্ন কা িক্রম সম্পবকি আপবর্ট িথ্য 

প্রদান করা হবে। Library Information Software (LIS) সফটওয়যার ত্রিরী করা 

হবয়বছ এবাং আপবর্ট এর কাজ চলবছ। 

 

 

 

- এযাকাবর্র্মক ভববনর র্বর্ভন্ন শশ্রণীকবয র্ফক্সর্ এলইর্র্ টির্ভ, মার্ির্মর্র্য়া প্রবজটরসহ র্রবমাট কবরাল 

র্িªন ও র্র্র্জটাল সাউন্ড র্সবিম স্থাপন করা হবয়বছ এবাং আধুর্নক পদ্ধর্িবি সকল শসকেন পর্রচালনা 

করা হবে। 

- র্র্র্জটাল র্সর্কউর্রটি র্সবিম। 

- প্রর্িষ্ঠাবনর সার্ব িক র্নরাপিার র্বষয়টি র্বববচনা কবর ভববনর সকল অাংবে র্সর্স কযাবমরা স্থাপন এবাং 

প্রর্ির্নয়ি মর্নটর্রাং কবর র্নরাপিা র্নর্িি করা হবে। 

 

 

 

 

গ্রন্থাগার অৈ প্রর্িষ্ঠাবনর একটি উবল্লখব াগ্য োখা। প্রর্িষ্ঠাবনর গববষণা, পরামে িদান ও প্রর্েযবণর কাবজ সহায়িা 

করা এবাং কম িকিিা/কম িচারীবদর শপোগি দযিা ও মাবনান্নয়বনর লবযয স্থানীয় সরকার সম্পৃক্ত সব র্বষবয়র 

উপর বই, জাণ িাল, গববষণা প্রর্িববদন, সরকারী প্রকােনা , সামর্য়কী ও পৈ-পর্ৈকা গ্রন্থাগার র্নয়র্মিভাবব সাংগ্রহ 

কবর আসবছ। বিিমাবন বইবয়র সাংগ্রহ সাংখ্যা প্রায় ১৬,০০০ (বষাল হাজার ) মবিা। এর মবধ্য স্থানীয় সরকার 

র্বষয় ছাড়াও প্রোসন, পল্লী উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা, অেননর্িক অবস্থা ও উন্নয়ন, রাজনীর্ি ও সরকার, নগর ও 

নগরায়ন, স্বাস্থয ও পুর্ষ্ট, পর্রবার পর্রকিনা, মর্হলা র্বষয়ক গববষণা ও প্রর্েযণ সম্পকীয় বইসহ  অন্যান্য 

র্বষবয়র বই সাংগৃহীি আবছ। গ্রন্থাগাবরর পাঠকবদর িার্লকায় প্রর্িষ্ঠাবনর কম িকিিা কম িচারীরা ছাড়াও রবয়বছ 

প্রর্েযক, প্রর্েযণােী, গববষক, র্বর্ভন্ন র্বশ্বর্বদ্যালবয়র র্েযক ও ছাৈী/ছাৈী এবাং র্বর্ভন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকার্র 

অর্ফবসর কম িকিিাবৃন্দ। এনআইএলর্জ গ্রন্থাগাবরর সাংগ্রহ সমৃদ্ধকরণ এবাং প্রর্েযক, প্রর্েযণােী গববষক ও অনুষদ 

সদস্যবদর প্রবয়াজন শমটাবনরা উবিবে শদেী-র্ববদেী সমবগাৈীয় বই প্রর্িষ্ঠাবনর সাবে র্নজস্ব জাণ িালসহ অন্যান্য 

প্রকােনাসমূহ র্বর্নমবয়র মাধ্যবম একটি সুসম্পিক গবড় তুবলবছ। গ্রন্থাগারটিবি  বারটি ত্রদর্নক পর্ৈকা ও চারটি 

র্ববদর্ে g¨vMvwRb রাখা হয়। একাবর্র্মক ভববনর নীচিলায় অবর্স্থি গ্রন্থাগারটির একটি ওবয়বসাইট রবয়বছ  ো: 

www.nilg library.com. সাধারণি: সকাল ৯টা হবি র্ববকল ৫টা প িন্ত শখালা োবক। eywbqvw`i mgq 

cÖwkÿYv_©xi Pvwn`v †gvZv‡eK AwZwi³ mgq ‡Lvjv ivLv nq|  

 

আধুর্নক শশ্রর্ণকয এবাং প্রর্েযণ ব্যবস্থাপনা 

 

গ্রন্থাগার 
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জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) গ্রন্থাগার একটি র্ববেষ গ্রন্থাগার । শ খাবন স্থানীয় সরকার 

ব্যবস্থার উপর অসাংখ্য শদেী-র্ববদেী পুস্তক রবয়বছ। সম্প্রর্ি এই গ্রন্থাগাবর পাঠকবদর জন্য মুর্ক্তযুদ্ধ কন িার 

সাংব ার্জি হবয়বছ। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীগবণর র্নকট আমাবদর মুর্ক্তযুদ্ধ ও স্বাধীনিার প্রকৃি ইর্িহাস তুবল ধরার 

লবযয মুর্ক্তযুদ্ধ র্বষয়ক র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি পুস্তক দ্বারা এটি সমৃদ্ধ করা হবয়বছ। প্রায় র্িন েিার্ধক মুর্ক্তযুদ্ধ র্বষয়ক 

পুস্তক দ্বারা মুর্ক্তযুদ্ধ কণ িার গঠিি হবয়বছ। এখাবন বাাংলাবদবের স্বাধীনিাযুদ্ধ দর্ললপৈ (১৫খন্ড), মুর্ক্তযুদ্ধ শকাষ 

(৫খন্ড), বাাংলাবদে ১৯৭১ (৪খন্ড) সহ র্বর্ভন্ন পুস্তক স্থান শপবয়বছ  া এনআইএলর্জ গ্রন্থাগাবর যুক্ত কবরবছ এক 

নতুন মাৈা। এনআইএলর্জবি আবয়ার্জি র্বর্ভন্ন প্রর্েযণ শকাবস ি আগি প্রর্েযণােী, র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠান শেবক আগি 

পাঠকগণ এবাং অৈ প্রর্িষ্ঠাবনর কমকিিা-কমচারীগণ প্রর্ির্নয়ি এ গ্রন্থাগার শেবক প্রবয়াজনীয় শসবা শপবয় আসবছ। 

 

 

 

জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) পাঠকবদর জন্য বঙ্গবন্ধু কন িার সাংব ার্জি হবয়বছ। গ্রন্থাগার 

ব্যবহারকারীগবণর র্নকট আমাবদর স্বাধীনিা ও জার্ি গঠবন বঙ্গবন্ধুর প্রকৃি অবদান তুবল ধরার লবযয বঙ্গবন্ধুর 

জীবন ও কবম ির উপর প্রণীি পুস্তক দ্বারা মুর্ক্তযুদ্ধ কণ িার গঠিি হবয়বছ। এনআইএলর্জবি আবয়ার্জি র্বর্ভন্ন 

প্রর্েযণ শকাবস ি আগি প্রর্েযণােী, র্বর্ভন্ন প্রর্িষ্ঠান শেবক আগি পাঠকগণ এবাং অৈ প্রর্িষ্ঠাবনর কমকিিা-

কমচারীগণ এখান শেবক বঙ্গবন্ধু সম্পবকি জানবি পারবছ। 

 
 

 

এ ইনর্িটিউট শেবক একটি ষাণ্মার্সক সামর্য়কী The Journal of Local Government প্রকার্েি হয়। 

এবি সাধারণিোঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন, সমাজ স্টবজ্ঞান ও প্রোসদনর স্টবস্টভন্ন স্টেক সম্পদকণ প্রবন্ধ ছাপা হয়। 

প্রস্টেক্ষর্াথীগর্ ইনর্িটিউবটর প্রকােনা োখা কথদক বই ও জান ণাল ক্রয় করদত পারদবন। এছাড়া NILG 

স্টনউজদলটার নাদম একটি ত্রত্রমাস্টসক পস্টত্রকা প্রকাস্টেত হদে। 

 

 

 

এনআইএলস্টজÕর সকল স্টবভাদগর কম ণকাদের গুরুত্বপূর্ ণ ডকুদমন্ট এখাদন সাংরক্ষর্ করা হয়। স্থানীয়  সরকাদরর 

আইন নীস্টত, স্টনদে ণস্টেকা, পস্টরপত্র ইতযাস্টে সাংরক্ষর্ ও অন-লাইদন প্রাস্টির ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয়  সরকার 

প্রস্টতষ্ঠানসমূদহর জনপ্রস্টতস্টনস্টধ ও কম ণকতণা , কম ণচারীগদর্র ব্যস্টক্তগত ডাটাদবজ বা (NILG MIS)  এখান শেবক 

পর্রচালনা করা হয়। এটি ৫ম তলায় অবস্টস্থত। 

 

 

মুর্ক্তযুদ্ধ কণ িার 

 

ডকুদমদন্টেন কসন্টার 

 

প্রকােনা 

বঙ্গবন্ধু কণ িার 
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ইনর্িটিউবটর কোতলায় গ্রন্থাগার বরাবর উপদর পুরুষ অাংেগ্রহর্কারীগদর্র জন্য একটি নামাদজর ঘর আদছ। 

প্রোসস্টর্ক ভবদনর চতুথ ণ তলায় নারী অাংেগ্রহর্কারীগদর্র জন্য নামায ঘর রদয়দছ।  

 

 

 

ইনর্িটিউবটর কহাদিল ভবদনর কোতলায় কটস্টলস্টভেন কক্ষ রদয়দছ। ই্ছুকক অাংেগ্রহর্কারীগর্ স্টনধ ণাস্টরত সমদয় ঐ 

কদক্ষ কটস্টলস্টভেন উপদভাগ করদত পাদরন। প্রস্টেক্ষর্াথীগদর্র স্টবদনােদনর জন্য এখাদন দু’টি জাতীয় সাংবােপত্র 

রাখা হয়। 

 

 

 

ইনর্িটিউট কর্তণক আদয়াস্টজত বুস্টনয়ােী প্রস্টেক্ষর্ ককাদস ণর অাংেগ্রহর্কারীগদর্র জন্য স্টনধ ণাস্টরত প্রস্টেক্ষক দ্বারা 

প্রস্টতষ্ঠাদনর কযাম্পাদস সকাল ৬টা কথদক ৭টা পয ণন্ত েরীর চচ ণা প্রস্টেক্ষদর্র ব্যবস্থা রদয়দছ। অস্টিদসর স্টভতদর স্বল্প 

পস্টরসদর হাঁটা-হাটি করার যায়। উদল্লখ্য, েরীর চচ ণায় অাংেগ্রহর্ প্রদতযক প্রস্টেক্ষর্াথীর জন্য বাধ্যতামূলক। 

প্রোসস্টনক ভবদনর েস্টশের্ পাদে ব্যাডস্টমন্টন ককাট ণ রদয়দছ। ্ ্ রছাড়াও কহাদিল ভবদন োবা ও কযারাম কখালার 

ব্যবস্থা রদয়দছ।   

 

 

বজিয অপসারণ / ব্যবস্থাপনা পর্রববে সুরযার জন্য খুবই গুরুত্বপূণ ি। এনআইএলর্জ প্রর্েযণ প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব এ 

প্রর্িষ্ঠান বছর ব্যার্প র্বর্ভন্ন র্বষবয়র উপর প্রর্েযণ প্রদান কবর োবক। িাই প্রর্ির্নয়ি প্রর্েযনােীগবণর 

অবস্থাবনর ফবল প্রর্েযণােীগবণর কম িকান্ড ও প্রর্িষ্ঠাবনর কম িকাবন্ডর মাধ্যবম র্বর্ভন্ন প্রকার বজিয জমা হয়  া 

পর্রববে দূষবণর কারণ হবি পাবর। এসব বজিয  াবি পর্রবববের যর্ি করবি না পাবর শস জন্য এনআইএলর্জ 

একটি বজিয অপসারণ শকন্দ্র স্থাপন কবরবছ। এবি বজিযবক র্িনটি ভাবগ ভাগ কবর রাখা হয়। অপসারণ শকন্দ্র শেবক 

র্নর্দ িষ্ট সমবয় র্সটি কবপ িাবরেন বজিয সাংগ্রহ কবর োবক। 

 

 

 

 

 

নামাজ ঘর 

 

কটস্টলস্টভেন কক্ষ 

 

েরীর চচ ণা ও স্টবদনােন 

 

এনআইএলর্জ’র বজিয ব্যবস্থাপনা 
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প্রর্েযণােীগবণর জন্য ৫ িলা র্বর্েষ্ট ১টি শহাবিল রবয়বছ। এবি ১০০ জবনর আবাসন সুর্বধার ব্যবস্থা রবয়বছ। 

এনআইএলর্জ’শি অনুর্ষ্ঠি র্বর্ভন্ন প্রর্েযণ / ওর্রবয়বেেন শকাবস ি স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠানসমূবহর জনপ্রর্ির্নর্ধ ও 

র্নবয়াগকৃি কম িকিিা কম িচারীগণ অাংেগ্রহণ কবর োবকন। আবার্সক শকাস ি র্বধায় প্রর্েযণােীগণ শহাবিবল 

অবস্থান কবরন। িাছাড়া শহাবিল ভববন র্াইর্নাং কয ১ ও ২ রবয়বছ। উক্ত কযসমূবহ অনুর্ষ্ঠি শকাবস ির  

অাংেগ্রহণকারী প্রর্েযণােীগবণর আহাবরর ব্যবস্থা করা হবয় োবক। শহাবিল ও শশ্রর্ণ কয র্নবম্নাক্তভাবব ভাড়া 

প্রদাবনর ব্যবস্থা রবয়বছ। র্বগি ২৭ শফব্রুয়ার্র, ২০১৭র্ি. িার্রবখ প্রর্িষ্ঠাবনর ৪৫িম পর্রচালনা শবার্ ি সভার র্সদ্ধান্ত 

অনু ায়ী এনআইএলর্জ’র শহাবিল কয / র্সট, শশ্রণী কয, র্মলনায়িন ও সবম্মলন কয এবাং অর্র্ও র্ভজুযবয়ল 

সামগ্রীর বিিমান ভাড়ার হার র্নম্নরূপ: 

আইবটম র্ববরণ বিিমান ভাড়ার হার 

র্মলনায়িন এবাং সবম্মলন কয সরকার্র অর্ফস/সাংস্থা ১৫,০০০/- 

শবসরকার্র ও উন্নয়ন সহব াগী প্রর্িষ্ঠান ২৫,০০০/- 

শশ্রর্ণকয সরকার্র অর্ফস/সাংস্থা ৫,০০০/- 

শবসরকার্র ও উন্নয়ন সহব াগী প্রর্িষ্ঠান ৭,০০০/- 

অর্র্ও র্ভজুযবয়ল সামগ্রী সরকার্র অর্ফস/সাংস্থা ২,০০০/- 

শবসরকার্র ও উন্নয়ন সহব াগী প্রর্িষ্ঠান ৪,০০০/- 

শহাবিল কয/র্সট প্রর্েযণােী (প্রর্ি র্সট) ৩০০/- 

জনপ্রর্ির্নর্ধ ও সরকার্র কম িকিিা/কম িচারী ২৫০/- 

জনপ্রর্ির্নর্ধ ও সরকার্র কম িকিিা/কম িচারী ৬০০/- 

(র্ভআইর্প) 

 শবসরকার্র ও উন্নয়ন সহব াগী প্রর্িষ্ঠান ৮০০/- 

(র্ভআইর্প) 

  

 

 

প্রর্িষ্ঠাবনর প্রোসর্নক ভববনর নীচ িলায় একটি কযাবফবটর্রয়া রবয়বছ। এখাবন সকাল ও র্বকাবলর হালকা নাস্তা 

এবাং দুপুবরর খাবার পাওয়া  ায়। দুপুবরর খাবাবরর জন্য আবগ শেবকই অর্ িার করবি হয়। এছাড়াও র্বর্ভন্ন 

প্রর্েযণ, কম িোলা, সভা ও শসর্মনাবর অর্ িাবরর র্ভর্িবি স্ন্যাক্স ও খাবার সরবরাহ করা হয়। কযাবফবটর্রয়া 

পর্রচালনা করার জন্য একটি কর্মটি রবয়বছ শ খাবন একজন র্জএম, একজন র্র্র্জএম ও একজন ম্যাবনজার 

দার্য়ত্ব পালন করবছ।  

শহাবিল 

 

এনআইএলর্জ কযাবফবটর্রয়া 
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নাং নাম পেস্টব কমাবাইল 

১। জনাব KvRx Rvgvj DwÏb ককয়ার কটকার 01712373883 

২। জনাব সাইফুল্লা ভূ ূঁইয়া  কহাদিল সুপার ০১৭২৬৭০৪১৮৬ 

৩। জনাব আইয়ূব আলী বাবুস্টচ ণ  ০১৭৩৭১৯০৭৮৫ 

৪। জনাব রুদবল বাবুস্টচ ণ ০১৬২০৮৫৩৪২৮  

৫। জনাব সামছূ স্টময়া কহাদিল বয় ০১৯৫৭৪৭৫৪০০ 

৬। জনাব োমছুল ইসলাম কহাদিল বয় ০১৬২৬৫০৮৬৫৫ 

৭। রাজু হাওলাোর ক্লাসরুম এদটদেন্ট ০১৭৬৪৬৮১৩৮৫ 

৮। কমাতাদলব নাস্তা পস্টরদবেনকারী ০১৭৮১২৯১০৭০ 

৯। কেদলায়ার সুইপার ০১৭৪৬২০৬১৪০   

১০। বােল সুইপার ০১৬২১৫৪৯৯৮০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রস্টেক্ষর্ ককাস ণ সুষু্ঠভাদব পস্টরচালনার জন্য প্রস্টতষ্ঠাদনর স্টবস্টভন্ন োখায় কম ণরত কম ণচারীগর্ সাস্টব ণক সহদযাস্টগতা 

প্রোন কদর থাদকন। অাংেগ্রহর্কারীগদর্র স্টচস্টকৎসা সম্পস্টকণত কসবা প্রো‡bর জন্য একজন খেকালীন ডাক্তার 

স্টনদয়াস্টজত আদছন ( জনাব ডা. কমা. ওবায়দুল্লাহ কমস্টডদকল কনসালদটন্ট, এনআইএলর্জ ০১৭১১২৩৫৩০৮)। 

এছাড়া স্টনদনাক্ত কম ণচারীগর্ ককাস ণ ব্যবস্থাপনার সাদথ জস্টড়ত আদছন: 

সাদপাট ণ সাস্টভ ণস 

 



27 

 

 

 

প্রোসর্নক কাঠাবমা 

অনুর্বভাগ প্রধান অর্ধোখা োখা 

পর্রচালক  প্রোসন সাধারণ প্রোসন 

র্হসাব 

গ্রন্থাগার 

শহাবিল 

শিার 

কযাবফবটর্রয়া 

 

প্রোসন ও সমন্বয় অনুর্বভাবগর কা িাবর্ল 

1. জািীয় স্থানীয় সরকার ইনিটির্উট (এনআইএলর্জ) এর কিমকিিা/কিমচারীগবণর র্নবয়াগ, পবদান্নর্ি, 

অভযন্তরীন প্রের্যণ ইিযার্দ ব্যবস্থা করা; 

2. প্রর্িষ্ঠাবনর র্হসাব র্লর্পবদ্ধকরণ, সাংরযণ করা ও র্নরীযা র্নর্িি করা; 

3. প্রর্িষ্ঠাবনর ক্রয় পর্রকিনা প্রণয়ন; 

4. প্রর্িষ্ঠাবনর বার্ষ িক উন্নয়ন পর্রকিনা প্রস্তুিকরণ এবাং উন্নয়ন কম িসূচী প্রণয়ন;  

5. বাবজট প্রস্তুিকরণ (উন্নয়ন ও রাজস্ব); 

6. প্রর্িষ্ঠাবনর সম্পদ আহরণ রযণাববযণ; 

7. প্রর্িষ্ঠাবনর র্বর্ভন্ন োখার কা িার্দর সমন্বয় সাধন ও প্রর্িষ্ঠাবনর র্বর্ভন্ন র্বভাবগর কা িক্রম বাস্তবায়বন 

র্বদ্যমান সম্পদ ব্যবহাবর সহায়িা প্রদান।  

8. প্রর্িষ্ঠাবন আগি প্রর্েযণােীবদর র্নরাপদ আবাসন ও খাদ্য, র্ববনাদন ও শশ্রর্ণকযসহ অন্যান্য সুর্বধা 

র্নর্িি করা; 

9. র্বর্ভন্ন প্রর্েযণ, কম িোলা, সভা ও শসর্মনাবর অর্ িাবরর র্ভর্িবি কযাবফবটর্রয়ার মাধ্যবম স্ন্যাক্স ও খাবার 

সরবরাহ করা হয়। 

10. গ্রন্থাগার, পাঠকয, র্কুবমবেেন সুর্বধা প্রদান; 

11. প্রর্িষ্ঠাবনর দার্য়ত্ব পালবন প্রর্েযণ সামর্গ্র, আসবাবপৈ,  ানবাহন, অর্ফস ইকুইপবমে ও শিেনারীসহ 

সকল লর্জর্িক সুর্বধা র্নর্িি করা;  

12. প্রর্িষ্ঠাবনর র্নরাপিা র্নর্িি করা; 

13. প্রার্িষ্ঠার্নক উন্নয়বন র্বর্পএটির্স, বার্ ি, আরর্র্এ, র্বয়াম, র্বআইএএম, এনএর্পর্র্, মন্ত্রণালয় ইিযার্দ 

প্রর্িষ্ঠাবনর সাবে শ াগাব াগ রযা করা।  

14. র্নয়র্মি সমন্বয় সভা র্বওর্জ সভা আবয়াজন করা। 

15. প্রর্িষ্ঠাবনর জনবল র্নয়ন্ত্রণ ও শিলা। 

প্রোসন ও সমন্বয় অনুর্বভাগ 
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প্রোসর্নক ও উন্নয়ন কায ণক্রম 

Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন:  

এনআইএলর্জবি বিিমাবন র্বর্ভন্ন কাজ অনলাইবন বাস্তবায়ন করা হবে। র্কন্তু একইভূি শকান প্লাটফম ি এির্দন 

র্ছল না। বিিমাবন জাইকার সাবে শ  েভাবব ইআরর্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান। ইবিামবধ্য জাইকা কা িক্রমটি শুরু 

করার জন্য উন্মুক্ত পদ্ধর্িবি প্রস্তাব আহবাবনর মাধ্যবম সফটওয়যার শকাম্পার্ন র্নব িাচন কবরবছ। এখাবন শমাট ০৪টি 

মর্র্উল রবয়বছ-  

১. Data Storage; 

২. Training Management; 

৩. Evaluation Process; 

৪. Store Management   

 

শভ ি ও অন্যান্য কায ণক্রম বাস্তবায়ন 

চলর্ি ২০২০-২০২১ অে ি বছবর প্রর্িষ্ঠাবনর র্বর্ভন্ন উন্নয়নমূলক কম িকাণ্ড হাবি শনয়া হবয়বছ। এই প্রর্িষ্ঠানটিবক 

একটি আধুর্নক ও মানসম্মি প্রর্েযণ প্রর্িষ্ঠাবনর রূপান্তবরর লবযয ইবিামবধ্য র্বর্ভন্ন কবয আধুর্নক মাবনর 

টাইলস স্থাপন করা হবয়বছ। প্রর্িষ্ঠাবনর সাব িযর্ণক র্নরাপিার র্বষয় র্বববচনা কবর গণপূিি অর্ধদপ্তবরর মাধ্যবম 

৫০টি র্সর্স কযাবমরা স্থাপন করা হবয়বছ। সভা কয এবাং ২য় িলার অর্র্টর্রয়ামটিবক আধুর্নকমাবন সব িাধুর্নক 

প্রযুর্ক্তর এর্স স্থাপন করা হবয়বছ। সভাকবয গণপূিি অর্ধদপ্তবরর মাধ্যবম কনফাবরি র্সবিম স্থাপন করা হবয়বছ।  

 

বাবজট 

২০২০-২০২১ অে ি বছবর শমাট বরাি র্ছল ১৭,০০,০০,০০০/- (সবির শকাটি) টাকা। ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪ে ি শমাট চার 

র্কর্স্তবি (জুলাই/২০ ইাং শেবক জুন/২১ইাং) ছাড়কৃি ১৭,০০,০০,০০০/- (সবিবরা শকাটি) টাকার মবধ্য ৩০ জুন, 

২০২১ িার্রখ প ন্ত শমাট ১৫,৪৪,৫২,০০০ (পবনবরা শকাটি চুয়ার্ল্লে লয বায়ান্ন হাজার) টাকা ব্যয় হবয়বছ। এছাড়া 

আগামী ২০২১-২০২২ অে ি বছবর মধ্যবময়াদী বাবজট কাঠাবমার আওিায় ২৪,০০,০০,০০০/- (চর্িে শকাটি) টাকা 

বরাি শদয়া হবয়বছ।  

 

২০২০-২০২১ অে িবছবরর প্রোসন ও সমন্বয় অনুর্বভাবগর উশল্লখব াগ্য 

কা িাবর্ল 
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প্রোসর্নক কাঠাবমা 

অনুর্বভাগ প্রধান অর্ধোখা 

পর্রচালক  প্রর্েযণ 

 

প্রর্েযণ ও পরামে ি অনুর্বভাবগর কা িাবর্ল 

1. স্থানীয় সরকার র্বষবয় প্রের্যণ প্রদান করা; 

2. র্সটি কবপ িাবরেন, শপ রসভা, শজলা পর্রষদ, উপবজলা পর্রষদ ও ইউর্নয়ন পর্রষদ এ জনপ্রর্ির্নর্ধ, 

র্নবয়াগকৃি কম িকিিা/কম িচারীগণবক স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন র্বষবয় প্রর্েযণ প্রদান করা; 

3. স্থানীয় সরকাবরর সর্হি সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন সাংস্থার কম িকিিা ও কম িচারীবদর প্রর্েযণ প্রদান করা; 

4. স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বষবয়র উপর সরকারবক পরামে ি প্রদান করা; 

5. স্থানীয় সরকার র্বষবয় জািীয় ও আন্তজিার্িক প িাবয়র কম ির্ের্বর, শসর্মনার এবাং সবম্মলবনর আবয়াজন 

করা; 

6. র্বর্ভন্ন সাংস্থা/প্রকবির চাহর্দার শপ্রর্যবি অন্যান্য র্বষবয় প্রর্েযণ প্রদান করা; 

7. প্রের্যণােীবদর চার্হদার সাবে সমন্বয় শরবখ র্বর্ভন্ন ধরশনর  প্রের্যবণর আবয়াজন করা; 

প্রর্েযবণর ধরণ 

এনআইএলর্জ প্রর্েযবণর মান বজায় শরবখ আধুর্নক পদ্ধর্িগুবলা ব্যবহার কবর প্রর্েযণ পর্রচালনা করবছ। 

এনআইএলর্জ বিিমাবন ৫ ধরবনর প্রর্েযবণর ব্যবস্থা কবর োবক, শ মন- 

1. প্রোসন অবর্হিকরণ শকাস ি; 

2. বুর্নয়ার্দ শকাস ি; 

3. র্বষয় র্ভর্িক শকাস ি; 

4. র্রবেোস ি শকাস ি; 

5. প্রর্েযক প্রর্েযণ (টিওটি) শকাস ি। 

 

এনআইএলর্জর প্রর্েযণােী 

১) স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠাবনর র্নব িার্চি জনপ্রর্ির্নর্ধ; 

২) স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠাবন কম িরি কম িকিিা-কম িচারী;  

৩) শজলা ও উপবজলা র্রবসাস ি টিবমর সদস্য র্হবসবব শজলা ও উপবজলা প িাবয়র কম িকিিাবৃন্দ; 

৪) এনআইএলর্জর অনুষদ সদস্য ও কম িকিিা-কম িচারীবৃন্দ; 

৫) র্বর্ভন্ন প্রকি ও উন্নয়ন সহব াগী সাংস্থা কর্তিক র্নব িার্চি কম িকিিা ও কম িচারী। 

 

 

প্রর্েযণ ও পরামে ি অনুর্বভাগ 
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প্রর্েযণােীর সাংখ্যা 

প্রর্িষ্ঠাবনর নাম প্রর্িষ্ঠাবনর 

সাংখ্যা 

র্নব িার্চি জনপ্রর্ির্নর্ধর 

সাংখ্যা 

কমকিিার সাংখ্যা শমাট প্রর্েযণােীর 

সাংখ্যা (জন) 

 

প্রর্ি 

প্রর্িষ্ঠাবন 

শমাট 

(জন) 

প্রর্ি 

প্রর্িষ্ঠাবন 

শমাট (জন) 

ইউর্নয়ন পর্রষদ  ৪৫৭১ ১৩ ৫৯৪২৩ ১২ ৫৪৮৫২ ১,১৪,২৭৫ 

উপবজলা পর্রষদ  ৪৯২ ০৪ ১৯৬৮ - - ১৯৬৮ 

শজলা পর্রষদ  ৬১ ২১ ১২৮১ ০৭ ৪২৭ ১৭০৮ 

শপ রসভা  ৩২৮ ১৩ ৪২৬৪ ১০ ৩২৮০ ৭৫৪৪ 

র্সটি কবপ িাবরেন  ১২ - ৫৮২ ১৫ ১৮০ ৭৬২ 

ইউআরটি সদস্য  ৪৯২ - - ১২ ৫৯০৪ ৫৯০৪ 

র্র্আরটি সদস্য ৬৪ - - ১৪ ৮৯৬ ৮৯৬ 

র্রবসাস ি পুল সদস্য  - - - - - ১৫০ 

শমাট  - ৬৭,৫১৮ জন ৬৫,৫৩৯ জন ১,৩৩,০৫৭ 

 

 

প্রর্েযবণর র্বষয়বস্তু 

প্রর্েযবণর র্বষয়বস্তুর ধরণ 

 স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠাবনর জন্য প্রব াজয আইন ও র্বর্ধমালা; 

 সরকাবরর অগ্রার্ধকার প্রাপ্ত র্বষয়সমূহ ; 

 প্রকি ও উন্নয়ন সহব াগী সাংস্থার চার্হদা অনু ার্য় র্নধ িার্রি র্বষয়সমূহ। 

 

সুর্নর্দ িষ্ট র্বষয়বস্তুসমূহ 

 সাধারণিোঃ প্রর্েযণ কা িক্রম প্রর্েযণেীগবণর চার্হদার র্ভর্িবিই আবয়াজন করা হয়। শকাস িগুবলাবি 

শশ্রণীকবয বক্তৃিা ও দলগি আবলাচনা পদ্ধর্ি অনুসরণ এবাং র্ববেষ শযবৈ মাঠ পর্রদে িবনর ব্যবস্থা করা হয়। 

শকাস িসমূবহর উবল্লখব াগ্য র্বষয়গুবলাোঃ 

- বাাংলাবদবের সাংর্বধান, রাষ্ট্রীয় মূলনীর্ি ও শম র্লক অর্ধকার; 

- বাাংলাবদবের রাষ্ট্রীয় কাঠাবমা এবাং সাাংর্বধার্নক প্রর্িষ্ঠানসমুহ; 

- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালবয়র প্রোসর্নক কাঠাবমা, দার্য়ত্ব ও অধীনস্থ সাংস্থাসমূহ; 

- স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠান সাংর্িষ্ট আইন, অধ্যাবদে, র্বর্ধ, প্রর্বধান, ইিযার্দ; 

- মাঠ প্রোসন ও মাঠ প িাবয় সরকারী কম িকিিাগবণর ভূর্মকা; 

- স্থানীয় সরকাবরর সাংজ্ঞা, ত্রবর্েষ্টয, প্রবয়াজনীয়িা এবাং সাংর্বধাবন এর অবস্থান; 
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- জািীয় সরকাবরর সাবে স্থানীয় সরকাবরর সম্পকি; 

- বাাংলাবদবের গ্রামীণ ও নগর স্থানীয় সরকার; 

- গ্রামীণ স্থানীয় সরকার র্হবসবব ইউর্নয়ন পর্রষদ এবাং উপবজলা পর্রষবদর ভুর্মকা; 

- স্থানীয় সরকাবরর সাবে জািীয় সরকাবরর সম্পকি; 

- ইউর্নয়ন পর্রষবদর শচয়ারম্যান ও সদস্যগবণর ভূর্মকা; 

- ইউর্নয়ন পর্রষদ সর্চববর দার্য়ত্ব ও কা িাবলী; 

- ইউর্নয়ন পর্রষবদর িযার্ন্ডাং কর্মটিসমূহ; 

- অর্ফস ব্যবস্থাপনা; 

- পর্রদে িন, িদন্ত, র্রবপাট ি- র্রট িান ত্রির্র ও শপ্ররণ; 

- স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠানসমূবহর সম্পর্ি ব্যবস্থাপনা; 

- স্থানীয় সরকাবরর অর্ফস র্নরাপিা ও শগাপনীয়িা; 

- সরকার্র ক্রয় আইন, ২০০৬ এবাং সরকার্র ক্রয় র্বর্ধমালা, ২০০৮; 

- স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠানসমূবহর িহর্বল গঠন, আবয়র উৎস, কর র্নরুপন ও আদায়, বাবজট প্রণয়ন, 

র্হসাব সাংরযণ ও র্নরীযা ইিযার্দ; 

- প্রকি প্রণয়ন, পর্রবীযণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন; 

- কম িচারী ব্যবস্থাপনা; 

- প্রোসবন র্সদ্ধান্ত গ্রহণ প্রর্ক্রয়া; 

- বাাংলাবদবের র্বচার ব্যবস্থা; 

- ইউর্নয়ন প িাবয় র্বচার ব্যবস্থাপনা (গ্রাম আদালি আইন, ২০০৬, শপ রসভা র্ববরাধ মীমাাংসা শবার্ ি আইন, 

২০০৮); 

- স্থানীয় আইন-শিলা রযায় গ্রাম পুর্লেবদর ভূর্মকা; 

- দুনীর্ি দমন কর্মেন আইন; 

- দুনীর্ি দমবন দুনীর্ি দমন কর্মেন এর ভ‚র্মকা; 

- শজন্ডার; 

- পর্রববে ও দূব িাগ ব্যবস্থাপনা; 

- জম্ম-মৃতুয র্নবন্ধন ও স্যার্নবটেন; 

- র্েশু অর্ধকার, বাল্যর্ববাহ ও শ  তুক র্নবরাধ, নারী ও র্েশু পাচার, নারী ও র্েশু র্ন িািন প্রর্িবরাধ; 

- স্থানীয় জনপ্রর্ির্নর্ধগবণর সবচিনিা ও সহনেীলিা বৃর্দ্ধ; 

- মানব পাচার ও শচারাচালান দমন; 

- সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদ; 

- িথ্য অর্ধকার; 

- কর্ম্পউটার পর্রচালনা; 

- সরকার্র নীর্ি র্নধ িারণ ও র্নবদ িেনা; 

- সরকাবরর অগ্রার্ধকার প্রাপ্ত কম িসূচী সাংক্রান্ত র্বষয়ার্দ, ইিযার্দ। 
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প্রর্েযণ পদ্ধর্ি 

১. উপস্থাপন; 

২. উপস্থাপন ও আবলাচনা; 

৩. দলীয় আবলাচনা; 

৪. প্রবনাির; 

৫. অনুেীলন; 

৬. র্সমুযবলেন শগইম; 

৭. শর্মনবেেন; 

৮. শেন ির্ম িাং; 

৯. অর্ভনয়; 

১০. র্সর্ন্ডবকট শসেন; 

১১. লার্নাং জানাল ি; 

১২. শকইস িার্র্; 

১৩. মাঠ পর্রদে িন, ইিযার্দ।
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এনআইএলর্জ সমধমী প্রর্েযণ 

প্রর্িষ্ঠান 

উপবজলা প িায় শজলা প িায় প্রর্েযণ কা িক্রমসমূহ: 

উপবজলা পর্রষদ, শজলা 

পর্রষদ, শপ রসভা, র্সটি 

কবপ িাবরেন, প্রর্েযক 

প্রর্েযণ, ইিযার্দ 

বুর্নয়ার্দ প্রর্েযণ প্রর্েযণ কা িক্রমসমূহ: 

১. ইউর্নয়ন পর্রষদ শচয়ারম্যানগবণর 

প্রোসন অবর্হিকরণ র্রবেোস ি শকাস ি 

২. ইউর্প সর্চবগবণর র্বষয়র্ভর্িক 

শকাস ি 

প্রর্েযণ কা িক্রমসমূহ: 

১. ইউর্নয়ন পর্রষদ প্রোসন অর্হিকরণ শকাস ি 

২. র্বষয় র্ভর্িক প্রর্েযণ শকাস ি 

৩. গ্রাম পুর্লে বার্হনীর সদস্যগবণর প্রর্েযণ 

মাঠ প িায় 

শজলা প্রোসন 
ইউআরটি 

আন্তজিার্িক প্রর্েযণ 

প্রর্িষ্ঠান 

বার্ ি, আরর্র্এ, 

র্বআর্র্টিআই 

KILA, India 

& CLGF 

প্রর্েযণ শনটওয়াকি 
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২০২০-২০২১ অে িবছবরর প্রর্েযণ ও পরামে ি অনুর্বভাবগর উবল্লখব াগ্য কা িাবর্ল  

ক্র. 

নাং 

শকাবস ির নাম শকাবস ির অাংেগ্রহণকারী  অাংেগ্রহণকারীর সাংখ্যা 

এর্পএ লযযমাৈা বাস্তবায়ন/অজিন হার (%) 

1.  প্রর্েযক প্রর্েযণ শকাস ি শজলা র্রবসাস ি টিম সদস্য  ৬৭০ ৭৩২ ১০৯ 

2.  বুর্নয়ার্দ প্রর্েযণ  ইউর্নয়ন পর্রষদ সর্চব  ২৪০ ২৪০ ১০০ 

3.  বুর্নয়ার্দ র্রবেোস ি শকাস ি ইউর্নয়ন পর্রষদ সর্চব ১০৫০ ১০৪৭ ৯৮ 

4.  স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও উন্নয়ন পর্রকিনা প্রণয়ন ইউর্নয়ন পর্রষদ সর্চব  ৭৫০ ৭৪৫ ৯৯ 

5.  ইউর্নয়ন পর্রষদ প্রোসন ও আর্ে িক ব্যবস্থাপনা শকাস ি ইউর্নয়ন পর্রষদ র্হোঃ সোঃ কোঃ কোঃ অোঃ ৫২৫ ৫২২ ৯৯ 

6.  আইন-শাংখলা রযায় গ্রাম পুর্লবের ভূর্মকা গ্রাম পুর্লে বার্হনীর সদস্য ৬০০০ ৬১৭৪ ১০৩ 

7.  উপবজলা পর্রষদ ও অর্ফস ব্যবস্থাপনা শকাস ি ওএস ও র্সএ ৫২৫ ৫৪০ ১০৩ 

8.  শজলা পর্রষদ অবর্হিকরণ শকাস ি শজলা পর্রষবদর সদস্য ৫০০ ৫০০ ১০০ 

9.  প্রর্েযক প্রর্েযণ (টিওটি) শকাস ি শজলা র্রবসাস ি টিম ১৯২ ১৯২ ১০০ 

10.  র্সটি কবপ িাবরেন অবর্হিকরন শকাস ি র্সটি কবপ িাবরেন কাউর্িলর ১৭৫ - - 

11.  বজিয ব্যবস্থাপনা শকাস ি শপ রসভার কনজারবভিী ইিবপটর ৩২৮ ৩২৮ ১০০ 

12.  প্রর্েযণ চার্হদা র্নরূপণ র্বষয়ক কম িোলা ও সাবভ ি পর্রচালনা সাংর্িষ্ট শিকবহাল্ডার ০৫ ০৮ ১৬০ 

13.  প্রর্েযণ হযান্ডবুক শভর্লবর্েন কম িোলা সাংর্িষ্ট শিকবহাল্ডার ০৫ ০৫ ১০০ 

14.  পারস্পর্রক র্েখন র্েযা সফর (অভযন্তরীন) ইউর্প সর্চব, শপ র কম িকিিা-কম িচারী ০৭ ০৭ ১০০ 

15.  র্েশু বান্ধব বাবজট ও পর্রকিনা প্রণয়ন র্বষয়ক 

প্রর্েযক প্রর্েযণ  

এনআইএলর্জর কম িকিিা ও ইউর্নবসফ 

প্রর্ির্নর্ধ 

৬৯০ ৩৩০ ৪৮ 

16.  শপ রসভা প্রোসন অবর্হিকরণ 

শপ রসভার শময়র  ১২৮১ ৫৯ ১১৩ 

শপ রসভার কাউর্িলর ১৩৯২ 

17.  শপ রসভার ওয়ার্ ি কর্মটি ওয়ার্ ি কর্মটির সদস্যবৃন্দ ৬২১ ৬৪০ ১০৩ 

18.  সরকার্র ক্রয় পর্রকিনা শজলা পর্রষদ, উপবজলা পর্রষদ ও 

শপ রসভার প্রর্ির্নর্ধ 

১০৫০ ৪৮৪ ৪৬ 

19.  অর্ফস ও আর্ে িক ব্যবস্থাপনা শকাস ি শপ রসভার সর্চব ৩২৮ ৩২২ ৯৮ 

 শমাট  ১৪৬১৪ ১৪২৬৩ ৯৭.৭০ 

২০২১-২১ অে িবছবর স্থানীয় সরকার র্বভাবগর সাবে এনআইএলর্জর বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্ত (এর্পএ) শমািাববক ৪৪৫টি শকাবস ির মাধ্যবম শমাট 

১৪,২৬৩ জন প্রর্েযণােীবক প্রর্েযণ প্রদান করা হবয়বছ। অজিন ৯৭.৭%। 
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প্রর্েযণ কা িক্রবমর সাংর্যপ্ত র্ববরণ 

১। শকাবস ির নাম: প্রর্েযক প্রর্েযণ শকাস ি 

শকাবস ির অাংেগ্রহণকারী: উপবজলা র্রবসাস ি টিম (ইউআরটি) এর সদস্য। 

শকাবস ির শময়াদ: ০২ র্দন 

শকাবস ির উবিশ্ : শকাস িটির মূল উবিে হবলা- এনআইএলর্জ কর্তিক আবয়ার্জি ইউআরটি সদস্যগবণর সহায়িায় 

উপবজলা প িাবয় বাস্তবার্য়ি ইউর্নয়ন পর্রষদ সদস্যগবণর জন্য “ইউর্নয়ন পর্রষদ প্রোসন অবর্হিকরণ” শকাস ি-

এ স্থানীয় আবলাচক র্হবসবব উপবজলা র্রবসাস ি টিবমর সদস্যগবণর ফযার্সর্লবটেন সযমিা বৃর্দ্ধ করা। 

সুর্নর্দ িষ্ট উবিে হবলা-  

ফযার্সর্লবটেন শক েলগুবলা সম্পবকি একটি ধারণা প্রদান করা। িো একজন ফযার্সর্লবটটরবক অর্ধববেবন 

অাংেগ্রহণকারীর অাংেগ্রহণ র্নর্িি করার শক েলগুবলা সম্পবকি ধারণা প্রদান করা। ফযার্সর্লবটটর িার 

অর্ধববেনবক র্কভাবব প্রাণবন্ত করবব শস সম্পবকি ধারণা শদয়া। এবাং ইউর্নয়ন পর্রষবদর শম র্লক র্বসয় গুর্ল 

সম্পবক ধারনা শদয়া। 

শকাবস ির র্বষয়বস্তু: শকাবস ির সুর্নর্দ িষ্ট র্বষয়বস্তু হবলা- 

 র্েখন ও প্রর্েযণ; 

 প্রর্েযণ উপকরণ ও এর ব্যবহার; 

 প্রর্েযণােীর ধরণ এবাং ধরণ অনু ায়ী প্রর্েযণােী র্নয়ন্ত্রণ শক েল; 

 প্রর্েযণ পদ্ধর্ি এবাং এর ব্যবহার; 

 প্রর্েযবকর করণীয় ও বজিনীয়; 

 প্রর্েযণ পদ্ধর্ি ও উপকরণ ব্যবহাবরর প্রবয়ার্গক অর্ধববেন; 

 প্রর্েযণােীগণ কর্তিক অর্ধববেন উপস্থাপন। 

 

শকাবস ির র্র্জাইন: দুইর্দনব্যাপী শকাস িটি র্িনটি ধাবপ র্র্জাইন করা হবয়বছ। ১ম ধাবপ-শম র্লক টিওটি এর 

র্বষয়সমূহ ও এর প্রবয়ার্গক র্দক; ২য় ধাবপ-ম্যাের্রাং পদ্ধর্ির মাধ্যবম প্রর্িটি অর্ধববেন অাংেগ্রহণমূলকভাবব 

পর্রচালনার শক েল সম্পবকি ধারণা; এবাং ৩য় ধাবপ- প্রর্েযণােীগবণর অর্ধববেন পর্রচালনা প িাবলাচনা এবাং 

অর্ধববেন পর্রচালনা সম্পর্কিি মিামি প্রদান। 

প্রর্েযণ পদ্ধর্ি: প্রর্েযণ শকাস িটি সম্পূণ ি অাংেগ্রহণমূলক পদ্ধর্ি অনুসরণ কবর র্র্জাইন করা হবয়বছ। শম র্লক 

টিওটি এর ধাবপ উপস্থাপন, প্রনবিার ও অনুেীলন পদ্ধর্ি; ম্যাের্রাং ধাবপ এনআইএলর্জর সহায়ক/অনুষদ 

সদস্যগণ প্রর্িটি উপবজলার ইউআরটি এর সদস্যগণবক পৃেকভাবব অর্ধববেন সম্পবকি র্বস্তার্রি ধারণা, পদ্ধর্ির 

প্রবয়াগ এবাং শ সব উপকরণ প্রবয়াজন িার ব্যবহার সম্পবকি হাবি কলবম ধারণা প্রদান কবরবছন; অর্ধববেন 

উপস্থাপন পবব ি মর্াবরটর প্রর্েযণােীগণ হবি ত্রদবচয়ন পদ্ধর্িবি শ  শকান একজন অর্ধববেন উপস্থাপবনর জন্য 
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অনুবরাধ কবরন এবাং অর্ধববেন পর্রচালনা সম্পবকি মিামি প্রদান কবর িার অর্ধববেন পর্রচালনাবক আবরা 

সমৃদ্ধ কবরন। 

২। শকাবস ির নাম: ইউর্নয়ন পর্রষদ প্রোসন অবর্হিকরণ শকাস ি 

শকাবস ির অাংেগ্রহণকারী: ইউর্নয়ন পর্রষবদর শচয়ারম্যান ও সদস্য 

শকাস ি বাস্তবায়বনর স্থান: শজলা ও উপবজলা র্রবসাস ি টিবমর সহায়িায় শজলা ও উপবজলা প িাবয় 

শকাবস ির শময়াদ: ০৩ র্দন 

শকাবস ির উবিে: শকাস িটির মূল উবিে হবলা- পর্রষদ পর্রচালনার জন্য জার্রকৃি আইন, র্বর্ধমালা ও নীর্িমালা 

সম্পবকি অবর্হি করা। 

সুর্নর্দ িষ্ট উবিে হবলা-  

 স্থানীয় সরকার (ইউর্নয়ন পর্রষদ) আইন, ২০০৯ সম্পবকি সম্যক ধারণা প্রদান; 

 ইউর্নয়ন পর্রষদ এলাকায় অবর্স্থি স্থানীয় সম্পদগুবলার সাবে পর্রর্চি করা এবাং স্থানীয় সম্পদ হবি 

আয় কবর রাজস্ব িহর্বল গঠন ও এর ব্যবহার সম্পবকি ধারণা প্রদান করা; 

 উন্নয়ন পর্রকিনা প্রস্তুিকরণ সম্পবকি সাংর্যপ্ত ধারণা শদয়া; 

 ইউর্নয়ন পর্রষবদর র্বচার ব্যবস্থা গ্রাম আদালি পর্রচালনা সম্পবকি ধারণা শদয়া; এবাং 

 সরকাবরর অগ্রার্ধকার র্বষয়, শ মন-র্র্র্জটাল বাাংলাবদে, এসর্র্র্জ, সামার্জক র্নরাপিা, উদ্ভাবন ও 

শুদ্ধাচার, ইিযার্দ র্বষবয়র সাবে পর্রর্চি করা এবাং এ শযবৈ ইউর্নয়ন পর্রষবদর ভ‚র্মকা সম্পবকি 

অবর্হি করা। 

 শকাবস ির র্বষয়বস্তু: শকাবস ির সুর্নর্দ িষ্ট র্বষয়বস্তু হবলা- 

 বাাংলাবদবের স্থানীয় সরকার ও ইউর্নয়ন পর্রষবদর ক্রমর্বকাে  

 স্থানীয় সরকার (ইউর্নয়ন পর্রষদ) আইন, ২০০৯ 

 ইউর্নয়ন পর্রষবদর সম্পদ ও সম্পর্িসমূহ এবাং আবয়র উৎস 

 ইউর্নয়ন পর্রষবদর শচয়ারম্যান, সদস্য, সর্চব এবাং গ্রাম পুর্লবের দার্য়ত্ব ও কিিব্য 

 ইউর্নয়ন পর্রষবদর শচয়ারম্যান, সদস্য, সর্চব এবাং গ্রাম পুর্লবের দার্য়ত্ব ও কিিব্য 

 ইউর্নয়ন পর্রষদ কা িপর্রচালনা 

 পর্রকিনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন 

 সরকার্র ক্রয় পদ্ধর্ি 

 ইউর্নয়ন পর্রষবদর র্হসাব রযণ ও র্নরীযা 

 ইউর্নয়ন পর্রষবদর গ্রাম আদালি কা িক্রম 

 শটকসই উন্নয়ন লযযমাৈা (ঝউএ) 

 ইউর্নয়ন প িাবয় সামার্জক র্নরাপিা ও দার্রদ্র র্ববমাচন কা িক্রম 

 দূব িাগ ব্যবস্থাপনা 

 শুদ্ধাচার শক েল ও পারস্পর্রক র্েখন কম িসূচী (ঐখচ) 

 র্র্র্জটাল বাাংলাবদে ও মাঠ প িাবয় উদ্ভাবনী উবদ্যাগ 
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শকাবস ির র্র্জাইন: ইউর্নয়ন পর্রষবদর শচয়ারম্যানগণবক র্িন র্দন ব্যাপী শজলা প িাবয় শজলা র্রবসাস ি টিম 

(র্র্আরটি) এর সদস্যগবণর সহয়ািায় শকাস িটি বাস্তবায়ন করা হয়। ইউর্নয়ন পর্রষবদর সদস্যগবণর জন্য র্িন 

র্দনব্যাপী উপবজলা প িাবয় উপবজলা র্রবসাস ি টিম (ইউআরটি) এর সদস্যগবণর সহয়ািায় শকাস িটি বাস্তবায়ন করা 

হয়। প্রর্িটি শজলা ও উপবজলায় এনআইএলর্জর অনুষদ সদস্য শপ্ররণ করা হয় শকাস িটি মর্নটর্রাং করার জন্য। 

অর্ধববেন পর্রচালনায় শকান সহব ার্গিা ও সাংব াজন করার প্রবয়াজন হবল এনআইএলর্জর অনুষদ সদস্যগণ 

শসবযবৈ সহব ার্গিা কবর োবক।  

প্রর্েযণ পদ্ধর্ি: শকাস িটিবি সাধারণি পাওয়ার পবয়ে উপস্থাপন, আবলাচনা, প্রনবিার, অনুেীলন এবাং র্ভর্র্ও 

র্কুবমেরী প্রদে িন, পদ্ধর্ি ব্যবহার করা হবয় োবক। 

 

৩। শকাবস ির নাম: বুর্নয়াদী প্রর্েযণ শকাস ি 

শকাবস ির অাংেগ্রহণকারী: ইউর্নয়ন পর্রষবদর সর্চব 

শকাবস ির শময়াদ: ৩০ র্দন 

শকাবস ির উবিে: শকাস িটির মূল উবিে হবলা- ইউর্নয়ন পর্রষদ সর্চবগণবক পর্রষদ পর্রচালনার শযবৈ অর্ফস 

ব্যবস্থাপনা, সম্পদ আহরণ ব্যবস্থাপনা এবাং আর্ে িক ব্যবস্থাপনায় দয কবর শিালা।  

সুর্নর্দ িষ্ট উবিে-  

 স্থানীয় সরকার (ইউর্নয়ন পর্রষদ) আইন, ২০০৯  সহ ইউর্নয়ন পর্রষবদর জন্য জার্রকৃি অন্যান্য আইন, 

র্বর্ধমালা, পর্রপৈ ও নীর্িমালাসমূহ সম্পবকি র্বস্তার্রি ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা; 

 পর্রষদগুবলাবক পর্রচালনার শযবৈ র্নব িার্চি জনপ্রর্ির্নর্ধগবণর দয গাইর্ র্হবসবব টচ সর্চববর সযমিা 

বৃর্দ্ধ করা; 

 টচ সর্চববক অর্ফস পর্রচালনার শযবৈ অর্ফস ব্যবস্থাপনা, কম িচারী ব্যবস্থাপনায় দয কবর শিালা; 

 ইউর্প সর্চবগণবক সম্পদ আহরণ, িহর্বল গঠন, র্হসাব রযণ, গ্রাম আদালি, সভা পর্রচালনা, বাবজট 

প্রণয়ন, র্বর্ভন্ন শময়াদী পর্রকিনা প্রস্তুিকরণ ইিযার্দ শযবৈ অনুেীলবনর মাধ্যবম সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান 

করা;  

 সরকাবরর অগ্রার্ধকার র্বষয়, শ মন-র্র্র্জটাল বাাংলাবদে, সামার্জক র্নরাপিা, উদ্ভাবন ও শুদ্ধাচার, 

ইিযার্দ র্বষবয়র সাবে পর্রর্চি করা এবাং এ শযবৈ ইউর্নয়ন পর্রষবদর ভূর্মকা সম্পবকি অবর্হি করা। 

 

শকাবস ির র্বষয়বস্তু: শমাট ১১ টি মর্র্উবলর মাধ্যবম ১০৭টি অর্ধববেন র্নবয় শকাস িটি র্র্জাইন করা হবয়বছ। মর্র্উল 

অনু ায়ী শকাবস ির আবলাচয র্বষয়বস্তুসমূহ র্নম্নরুপ: 

মর্র্উল 

নাং 

মর্র্উল র্েবরানাম আবলাচয 

র্বষয়বস্তুর সাংখ্যা 

১. বাাংলবদে সরকার ও স্থানীয় সরকার ০৬টি 

২. জনপ্রোসন ও সমন্বয়  ০৪টি 

৩. ইউর্নয়ন পর্রষবদর কা িক্রম পর্রচালনা ও ব্যবস্থাপনা  ১৯টি 

৪. অর্ফস ব্যবস্থাপনা  ০৭টি 
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৫. আর্ে িক ব্যবস্থাপনা  ১২টি 

৬. পর্রকিনা ও বাবজট  ১১টি 

৭. স্থানীয় সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা  ০৭টি 

৮. অে িননর্িক ও সামার্জক উন্নয়ন  ১০টি 

৯. র্বচার ব্যবস্থাপনা ও স্থানীয় শিলা র্নয়ন্ত্রণ  ০৭টি 

১০. পর্রববে সাংরযণ  ০৪টি 

১১. িথ্য শ াগাব াগ প্রযুর্ক্ত ও নাগর্রক শসবায় উদ্ভাবন এবাং র্র্র্জটাল বাাংলাবদে  ২০টি 

 শমাট ১০৭টি 

 

এছাড়াও প্রর্েযণ চলাকালীন ইউর্নয়ন পর্রষবদর সর্চবগবণর প্রবয়াজবন আবরা অর্ধববেন সাংব াজন কবর 

অর্ধববেন পর্রচালনা করা হবয় োবক। সর্চবগবণর চার্হদা শমািাববক সম্পসার্রি অর্ধববেনও পর্রচার্লি হয়। 

প্রর্েযণ পদ্ধর্ি: মাসব্যাপী বুর্নয়াদী শকাস িটি পর্রচালনার শযবৈ প্রর্েযবণর প্রায় সকল পদ্ধর্ি অনুসরণ করা হবয় 

োবক। এ প্রর্েযণ পর্রচালনায় স্থানীয় সরকার র্বভাগসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/র্বভাগ/অর্ধদপ্তর হবি র্ববেষজ্ঞ 

অর্ির্ে আবলাচকবক আমন্ত্রণ জানাবনা হবয় োবক। পাওয়ার পবয়ে উপস্থাপন, আবলাচনা, প্রনবিার, অনুেীলন, 

শরাল শপ্ল, মক িায়াল, লার্ন িাং জার্ন ি, মাঠ পর্রদে িন এবাং র্ভর্র্ও র্কুবমেরী প্রদে িন, ইিযার্দ পদ্ধর্ি ব্যবহার করা 

হবয় োবক।  

 

৪। শকাবস ির নাম: আইন-শাংখলা রযায় গ্রাম পুর্লবের ভূর্মকা 

শকাবস ির অাংেগ্রহণকারী: ইউর্নয়ন পর্রষবদর গ্রাম পুর্লে বার্হনীর সদস্য (দফাদার ও মহল্লাদার) 

শকাস ি বাস্তবায়বনর স্থান: উপবজলা র্রবসাস ি টিবমর সহায়িায় উপবজলা প িাবয় 

শকাবস ির শময়াদ: ০৩ র্দন 

শকাবস ির উবিে: শকাস িটির মূল উবিে হবলা- স্থানীয় আইন-শাংখলা রযায় গ্রাম পুর্লে বার্হনীর সদস্যগবণর 

সযমিা বৃর্দ্ধ করা। 

সুর্নর্দ িষ্ট উবিে হবলা- 

 স্থানীয় সরকার (ইউর্নয়ন পর্রষদ) গ্রাম পুর্লে র্নবয়াগ, পবদান্নর্ি, প্রর্েযণ ও সুর্বধার্দ সাংক্রান্ত 

র্বর্ধমালা, ২০১৫ সম্পবকি র্বস্তার্রি ধারণা প্রদান; 

 গ্রাম পুর্লে বার্হনীর সদস্যগবণর দার্য়ত্ব ও কা িাবলী সম্পবকি সুস্পষ্ট ধারণা শদয়া; 

 ইউর্নয়ন পর্রষবদর শযবৈ িাবদর দার্য়ত্বসমূহ সম্পবকি জানাবনা; এবাং 

 গ্রাম পুর্লে বার্হনীর সদস্যগবণর র্নবয়াগ, পবদান্নর্ি, সুর্বধার্দ সম্পবকি অবর্হি করা। 

 শকাবস ির র্বষয়বস্তু: শকাবস ির সুর্নর্দ িষ্ট র্বষয়বস্তু হবলা- 

 গ্রাম পুর্লে বার্হনী: শপ্রযাপট, ইর্িহাস ও আইনগি র্ভর্ি এবাং ইউর্নয়ন পর্রষবদর কাঠাবমা; 

 গ্রাম পুর্লে বার্হনীর চাকুরীর েিিাবলী; 

 গ্রাম পুর্লে বার্হনীর আচরণ ও শাংখলা; 
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 গ্রাম পুর্লে বার্হনীর দার্য়ত্ব ও কা িাবলী; 

 েরীরচচ িা অনুেীলন (র্পটি); 

 স্থানীয় সরকার (ইউর্নয়ন পর্রষদ) আইন ২০০৯ এর আইন-শাংখলা সাংর্িষ্ট র্বষয়ার্দ এবাং ইউর্নয়ন 

পর্রষবদর র্বর্ভন্ন সভায় গ্রাম পুর্লবের ভ‚র্মকা; 

 আইন-শাংখলা রযায় গ্রাম পুর্লে বার্হনীর ভ‚র্মকা; 

 গ্রাম আদালি কা িক্রম পর্রচালনায় গ্রাম পুর্লে বার্হনীর ভূর্মকা; 

 শ  তুক ও বাল্য র্ববাহ র্নবরাধ, নারী ও র্েশু পাচার শরাবধ গ্রাম পুর্লে বার্হনীর ভ‚র্মকা; 

 জন্ম-মৃতুয র্নবন্ধন ও স্যার্নবটেন কা িক্রবম গ্রাম পুর্লে বার্হনীর ভূর্মকা; 

 পর্রববে সাংরযণ ও দূব িাগ ব্যবস্থাপনায় গ্রাম পুর্লে বার্হনীর ভূর্মকা; 

 সামার্জক র্নরাপিা কা িক্রম ও প্রর্িবন্ধীবদর কল্যাবণ গ্রাম পুর্লে বার্হনীর ভূর্মকা; 

 িথ্য প্রার্প্তর অর্ধকার, নাগর্রক সনদ ও ইউর্নয়ন র্র্র্জটাল শসোর (ইর্র্র্স) এর কা িক্রবম গ্রাম পুর্লে 

বার্হনীর ভূর্মকা; 

 

শকাবস ির র্র্জাইন: প্রর্িটি ব্যাবচ ০৪ টি ইউর্নয়ন পর্রষদ হবি শমাট ৪০ জন ইউর্নয়ন পর্রষদ গ্রাম পুর্লে বার্হনীর 

সদস্য র্নবয় শকাস িটি র্র্জাইন করা হয়। র্িনর্দনব্যাপী শকাস িটি উপবজলা প িাবয় উপবজলা র্রবসাস ি টিম (ইউআরটি) 

এর সদস্যগবণর সহয়ািায় বাস্তবায়ন করা হয়। শমাট ১৩টি অর্ধববেন র্নবয় শকাস িটি র্র্জাইন করা হয়। প্রর্িটি 

উপবজলায় এনআইএলর্জর একজন অনুষদ সদস্য শপ্ররণ করা হয় শকাস িটি মর্নটর্রাং করার জন্য। অর্ধববেন 

পর্রচালনায় শকান সহব ার্গিা ও সাংব াজন করার প্রবয়াজন হবল এনআইএলর্জর অনুষদ সদস্যগণ শসবযবৈ 

সহব ার্গিা কবর োবক।   

 

প্রর্েযণ পদ্ধর্ি: শকাস িটিবি সাধারণি পাওয়ার পবয়ে উপস্থাপন, আবলাচনা, প্রনউির এবাং র্ভর্র্ও র্কুবমেরী 

প্রদে িন, ইিযার্দ পদ্ধর্ি ব্যবহার করা হবয় োবক।  

 

৫। শকাবস ির নাম: শপ রসভা প্রোসন অবর্হিকরণ শকাস ি 

শকাবস ির অাংেগ্রহণকারী: শপ রসভার শময়র ও কাউর্িলরগণ 

শকাবস ির শময়াদ: ০৩ র্দন 

শকাবস ির উবিে: শকাস িটির মূল উবিে হবলা- শপ রসভার শময়র এবাং ওয়ার্ ি কর্মটি ও স্থায়ী কর্মটির সভাপর্ি 

এবাং পর্রষবদর সদস্য র্হবসবব কাউর্িলরগণ র্নজ র্নজ দার্য়ত্ব পালবনর শযবৈ কম িপর্রকিনা ত্রিরীর সযমিা 

বৃর্দ্ধ করা। 

সুর্নর্দ িষ্ট উবিে- 

 স্থানীয় সরকার (বপ রসভা) আইন, ২০০৯ সম্পবকি র্বস্তার্রি ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা; 

 পর্রষবদর কাউর্িলরগবণর দার্য়ত্ব ও কা িাবলী সুর্নর্দ িষ্টভাবব অবর্হি করা; 

 শপ রসভা এলাকায় অবর্স্থি স্থানীয় সম্পদ সুর্চর্িি কবর আয় বৃর্দ্ধবি র্কভাবব ভ‚র্মকা পালন করবব িা 

জানাবনা; 
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 ওয়ার্ ি কর্মটির সভাপর্ি, স্থায়ী কর্মটির সভাপর্ি, পর্রষবদর সদস্য এবাং টিএলর্সর্স এর সদস্য র্হসাবব 

র্কভাবব সর্ক্রয় ভ‚র্মকা পালন করববন িা জানাবনা; এবাং 

 পর্রষবদর শ  শকান দার্য়ত্ব পালবন র্কভাবব দলীয় ও একক কম িপর্রকিনা ত্রিরী করবি পারবব িা হাবি-

কলবম িো অনুেীলন এর মাধ্যবম শেখাবনা। 

 শকাবস ির র্বষয়বস্তু: র্িনর্দনব্যাপী শকাস িটি শমাট ১৩টি অর্ধববেন র্নবয় র্র্জাইন করা হবয়বছ। শকাস িটির 

আবলাচয র্বষয়বস্তু র্নম্নরূপ- 

 স্থানীয় সরকার  (বপ রসভা) আইন, ২০০৯ এর অর্ধক ব্যবহা ি র্বষয়সমূহ 

 শপ রসভার দার্য়ত্ব ও কা িাবলী 

 শপ রসভার কাউর্িলরগবণর দার্য়ত্ব, কা িাবলী ও সুর্বধার্দ 

 শপ রসভার কা ি র্বর্ধমালা, ২০১২ এর গুরুত্বপূণ ি র্বর্ধসমূহ 

 শপ রসভার স্থায়ী কর্মটির দার্য়ত্ব ও কা িাবলী 

 শপ রসভার সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা 

 আদে ি কর িফর্সল, ২০১৪ অনুেীলন 

 র্ববরাধ র্মমাাংসা  শপ র এলাকা) শবার্ ি আইন, ২০০৪ 

 শটকসই উন্নয়ন লযযমাৈা (এসর্র্র্জ) বাস্তবায়বন শপ রসভার ভূর্মকা 

 শপ রসভার শসবা প্রদাবন উদ্ভাবনী উবদ্যাগ 

 ক্রস কাটিাং ইসুযসমূহ: 

 শপ রসভার জন্ম-মৃতুয র্নবন্ধন কা িক্রম 

 সামার্জক র্নরাপিা কা িক্রম 

 বজিয ব্যবস্থাপনা 

 ওয়ার্ ি কর্মটি ও টিএলর্সর্স 

 ওয়ার্ ি কর্মটির সভার ভ‚র্মকা অর্ভনয় 

 কম িপর্রকিনা প্রস্তিকরণ (দলীয় ও একক) 

 

প্রর্েযণ পদ্ধর্ি: শকাবস ির অর্ধকাাংে অর্ধববেন অাংেগ্রহণমূলক পদ্ধর্ি অনুসরণ কবর পর্রচালনা করা হবয়বছ। 

শকাবস ি দলীয় অনুেীলন পদ্ধর্ি শবর্ে অনুসরণ করা হবয়বছ। কম িপর্রকিনা ত্রিরীর জন্য একক অনুেীলন পদ্ধর্ির 

প্রবয়াগ করা হয়। এছাড়াও উন্মুক্ত আবলাচনার জন্য স্থানীয় সরকার র্বভাবগর সাংর্িষ্ট োখার ঊদ্ধিিন 

কম িকিিাবৃন্দবক অর্ির্ে আবলাচক র্হবসবব আমন্ত্রন জানাবনা হবয়বছ। 
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৬। শকাবস ির নাম: শপ রসভার সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা 

শকাবস ির অাংেগ্রহণকারী: শপ রসভার কর মূল্যায়নকারী ও আদায়কারীগণ 

শকাবস ির বাস্তবার্য়ি ব্যাচ সাংখ্যা: ০৮টি 

উপর্স্থি অাংেগ্রহণকারী সাংখ্যা: ২৭২ জন 

শকাবস ির শময়াদ: ০২ র্দন 

শকাবস ির উবিে: শকাস িটির মূল উবিে হবলা- অনুেীলন পদ্ধর্ির মাধ্যবম হাবি-কলবম শপ রসভার সম্পদ আহরণ 

ও িহর্বল গঠন প্রর্ক্রয়ার প্রর্িটি ধাপ আয়ি করাবনা। 

 

সুর্নর্দ িষ্ট উবিে হবলা-  

 শপ রসভার সম্পদসমূহ সম্পবকি অবর্হি করা; 

 শপ রসভা আদে ি কর িফর্সল, ২০১৪ এর প্রবয়াগ সম্পবকি ধারণা প্রদান করা; 

 শপ রসভার কর মূল্যায়ন ও আদায় প্রর্ক্রয়া অনুেীলন করাবনা; এবাং 

 এিদ্সাংক্রান্ত শরর্জিার ব্যবহার ও সাংরযণ পদ্ধর্ি সম্পবকি ধারণা প্রদান করা। 

 শকাবস ির র্র্জাইন, পদ্ধর্ি ও র্বষয়বস্তু: দুই র্দনব্যাপী শকাস িটি সম্পূণ ি অনুেীলন পদ্ধর্ি প্রবয়াগ কবর 

পর্রচালনা করা হবয়বছ। প্রর্িটি অনুেীলবনর জন্য পৃেক পৃেক অনুেীলন র্সট ত্রিরী এবাং ব্যবহার করা 

হবয়বছ। দুই র্দবনর শকাবস ির জন্য দুইজন সহায়ক/ফযার্সর্লবটটর সমন্ববয় একটি টিম গঠন কবর অর্ধববেন 

পর্রচালনা করা হবয়বছ। ধারাবার্হকভাবব শকাবস ির র্বষয়বস্তুসমূহ র্নম্নরূপ- 

 স্থানীয় সরকার  (বপ রসভা) আইন, ২০০৯ অনু ায়ী শপ রসভার সম্পদসমূহ 

 শপ রসভার আদে ি কর িফর্সল, ২০১৪ 

 কর  (বহার্ল্ডাং, পার্নর শরইট, পয়োঃর্নষ্কােন, আবলার্কিকরণ শরইট) র্নরূপন ফরম র্লখন  

 কর  (বহার্ল্ডাং, পার্নর শরইট, পয়োঃর্নষ্কােন, আবলার্কিকরণ শরইট) র্নরূপন শরর্জিার র্লখন 

 কর  (বহার্ল্ডাং, পার্নর শরইট, পয়োঃর্নষ্কােন, আবলার্কিকরণ শরইট) আদায় র্বল র্লখন/প্রস্তুিকরণ 

 কর  (বহার্ল্ডাং, পার্নর শরইট, পয়োঃর্নষ্কােন, আবলার্কিকরণ শরইট) আদায় শরর্জিার র্লখন 

 এবোট শরর্জিার র্লখন, ইিযার্দ। 
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৭। শকাবস ির নাম: শজলা পর্রষদ অবর্হিকরণ শকাস ি 

শকাবস ির অাংেগ্রহণকারী: শজলা পর্রষবদর র্নব িার্চি সদস্য 

শকাবস ির শময়াদ: ০১ র্দন 

শকাবস ির উবিে: শকাস িটির মূল উবিে হবলা- শজলা পর্রষদ ও শজলা পর্রষবদর সদস্যগবণর ভ‚র্মকা সম্পবকি 

অবর্হি করা। 

সুর্নর্দ িষ্ট উবিে-  

 শজলা পর্রষদ আইন, ২০০০ সম্পবকি র্বস্তার্রি ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা; 

 সদস্যগবণর দার্য়ত্ব ও কা িাবলী সুর্নর্দ িষ্টভাবব অবর্হি করা; 

 সরকাবরর অগ্রার্ধকার র্বষয়সমূহ শ মন-এনর্র্র্জ বাস্তবায়ন, র্র্র্জটাল বাাংলাবদে, ইবনাবভেন, ইিযার্দ 

শযবৈ স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠাবনর করবণীয় সম্পবকি অবর্হি করা। 

শকাবস ির র্বষয়বস্তু: র্দনব্যাপী শকাস িটি শমাট ৪টি অর্ধববেন র্নবয় র্র্জাইন করা হবয়বছ। শকাস িটির আবলাচয 

র্বষয়বস্তু র্নম্নরূপ- 

 শজলা পর্রষদ আইন, ২০০০  

 শজলা পর্রষদ, শজলা পর্রষবদর শচয়ারম্যান ও সদস্যগবণর কা িাবলী, দার্য়ত্ব ও কিিব্য 

 শটকসই উন্নয়ন লযযমাৈা (এসর্র্র্জ) বাস্তবায়বনর শজলা পর্রষবদর ভূর্মকা 

 র্র্র্জটাল বাাংলাবদে এবাং শসবা প্রদাবন উদ্ভাবনী উবদ্যাগ (ইবনাবভেন) এ শজলা পর্রষবদর ভূর্মকা। 

 

শকাবস ির পদ্ধর্ি: শকাস িটি আবলাচনা, উপস্থাপন ও প্রন-উির পদ্ধর্ি অবলম্ববন পর্রচালনা করা হবয়বছ। 
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৮। শকাবস ির নাম: র্সটি কবপ িাবরেন অবর্হিকরণ শকাস ি 

শকাবস ির অাংেগ্রহণকারী: র্সটি কবপ িাবরেবনর কাউর্িলরগণ 

শকাবস ির শময়াদ: ০২ র্দন 

শকাবস ির উবিে: শকাস িটির মূল উবিে হবলা- কাউর্িলরগণ কবপ িাবরেবনর র্নজ র্নজ দার্য়ত্ব পালবনর শযবৈ 

কম িপর্রকিনা ত্রিরীবি সযম কবর শিালা।  

সুর্নর্দ িষ্ট উবিে-  

 স্থানীয় সরকার (র্সটি কবপ িাবরেন) আইন, ২০০৯ সম্পবকি র্বস্তার্রি ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা; 

 কাউর্িলরগবণর দার্য়ত্ব ও কা িাবলী সুর্নর্দ িষ্টভাবব অবর্হি করা; 

 শপ রসভা এলাকায় অবর্স্থি স্থানীয় সম্পদ সুর্চর্িি কবর আয় বৃর্দ্ধবি র্কভাবব ভ‚র্মকা পালন করবব শস 

র্বষবয় অবর্হি করা; 

 কবপ িাবরেবনর শ  শকান দার্য়ত্ব পালবন র্কভাবব দলীয় ও একক কম িপর্রকিনা ত্রিরী করবি পারবব িা 

হাবি-কলবম িো অনুেীলন এর মাধ্যবম সযমিা বৃর্দ্ধ। 

 

শকাবস ির র্বষয়বস্তু: দুইর্দনব্যাপী শকাস িটি শমাট ১২টি অর্ধববেন র্নবয় র্র্জাইন করা হবয়বছ। শকাস িটির আবলাচয 

র্বষয়বস্তু র্নম্নরূপ- 

 স্থানীয় সরকার  (র্সটি কবপ িাবরেন) আইন, ২০০৯ 

 র্সটি কবপ িাবরেবনর দার্য়ত্ব ও কা িাবলী 

 স্থায়ী কর্মটির দার্য়ত্ব ও কা িাবলী 

 র্সটি কবপ িাবরেন (কাউর্িলর ও সাংরর্যি আসবনর কাউর্িলরগবণর দার্য়ত্ব, কা িাবলী ও সুব াগ-সুর্বধা) 

র্বর্ধমালা, ২০১২ 

 র্সটি কবপ িাবরেবনর সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনা 

 র্সটি কবপ িাবরেন আদে ি কর িফর্সল, ২০১৬ 

 বজিয ব্যবস্থাপনা 

 জন্ম-মৃতুয র্নবন্ধন কা িক্রম 

 সামার্জক র্নরাপিা কা িক্রম 

 শটকসই উন্নয়ন লযযমাৈা (এসর্র্র্জ) বাস্তবায়বন র্সটি কবপ িাবরেবনর ভূর্মকা 

 শসবা প্রদাবন উদ্ভাবনী উবদ্যাগ 

 প্রস্তিকরণ (দলীয় ও একক) 

প্রর্েযণ পদ্ধর্ি: শকাবস ির অর্ধকাাংে অর্ধববেন অাংেগ্রহণমূলক পদ্ধর্ি অনুসরণ কবর পর্রচালনা করা হবয়বছ। 

শকাবস ি দলীয় অনুেীলন পদ্ধর্ি শবর্ে অনুসরণ করা হবয়বছ। কম িপর্রকিনা ত্রিরীর জন্য একক অনুেীলন পদ্ধর্ির 

প্রবয়াগ করা হয়। এছাড়াও উন্মুক্ত আবলাচনার জন্য স্থানীয় সরকার র্বভাবগর সাংর্িষ্ট োখার ঊদ্ধিিন 

কম িকিিাবৃন্দবক অর্ির্ে আবলাচক র্হবসবব আমন্ত্রন জানাবনা হবয়বছ। 
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৯। পারস্পর্রক র্েখন র্েযা সফর 

এনআইএলর্জ পারস্পর্রক র্েখন র্েযা সফবরর আবয়াজন কবরবছ। র্নবম্ন সাংর্যপ্ত উপস্থাপন করা হবলা- 

প্রর্েযণ প্রর্িষ্ঠান পর্রদে িন: এনআইএলর্জর সাবে সাজুেপূণ ি ও সমধমী শদেীয় ও আন্তজিার্িক প্রর্েযণ প্রর্িষ্ঠান 

পর্রদে িন কবর োবক।  

উবিে-১: আন্ত:বদেীয় ও আন্তজিার্িক প্রর্েযণ প্রর্িষ্ঠানসমূবহর প্রর্েযণ ও গববষণা কা িক্রম পর্রচালনা হবি 

ধারণা লাভ করা। 

উবিে-২: ইউর্নয়ন পর্রষদগুবলার নর্ন্দি কাজগুবলা সম্পবকি অবর্হি করা এবাং পর্রচালনা প্রর্ক্রয়া জানাবনা, 

শ ন শচয়ারম্যান ও সর্চববৃন্দ কাজগুবলা স্ব স্ব পর্রষবদ বাস্তবায়ন করবি পাবর। 

 

অাংেগ্রহণকারী: এনআইএলর্জর অনুষদ সদস্য, প্রর্েযণােী এবাং স্থানীয় সরকার প্রর্ির্নর্ধ। 

 

১০। কম িোলা/বসর্মনার: এনআইএলর্জর কম িোলাসমূবহর সাংর্যপ্ত র্ববরণ র্নবম্ন উপস্থাপন করা হবলা- 

 ভযার্লবর্েন কম িোলা: এনআইএলর্জর র্নয়র্মি একটি কাজ শভর্লবর্েন কম িোলা আবয়াজন করা। 

ভযার্লবর্েন কম িোলায় প্রর্েযণােীগবণর জন্য প্রণীি প্রর্েযণ হযান্ডবুকসমূহ প িাবলাচনা িো ভযার্লবর্ট 

করা হবয় োবক। 

 কম িোলার অাংেগ্রহণকারী: স্থানীয় সরকার প্রর্ির্নর্ধ, এনআইএলর্জর কম িকিিা, এনর্জও প্রর্ির্নর্ধ, 

উন্নয়ন সহব াগী সাংস্থার প্রর্ির্নর্ধগণ। 

১১। উন্নয়ন সহব াগী সাংস্থার সহব ার্গিায় পর্রচার্লি প্রর্েযণ কা িক্রম 

এনআইএলর্জর র্বর্ভন্ন উন্নয়ন সহব াগী সাংস্থার সহব ার্গিায় র্বর্ভন্ন স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠাবনর জনপ্রর্ির্নর্ধ ও 

কম িকিিাগবণর জন্য প্রর্েযণ আবয়াজন কবর োবক। প্রর্েকযণ কা িক্রমগুবলার সাংর্যপ্ত র্ববরণ র্নম্নরূপ: 

 

অাংেগ্রহণকারী: উপবজলা র্রবসাস ি টিবমর সদস্যগণ, এনআইএলর্জর কম িকিিাগণ, শপ রসভার শময়র, শপ রসভার 

স্থায়ী কর্মটির সভাপর্ি/কাউর্িলর, শপ রসভার কম িকিিা-কম িচারী, ইউর্নয়ন পর্রষবদর শচয়ারম্যান, র্সটি 

কবপ িাবরেবনর কম িকিিা, উপবজলা পর্রষদ শচয়ারম্যান ও ভাইস-শচয়ারম্যান এবাং ইউর্নবসফ এর প্রর্ির্নর্ধবৃন্দ। 

উন্নয়ন সহব াগী সাংস্থাসমূহ: জাইকা-বাাংলাবদে, এসর্পর্জর্প-জাইকা, প্লান-বাাংলাবদে, ইউআইর্সর্র্র্প-জাইকা, 

ইউর্নবসফ-বাাংলাবদে, C4C-জাইকা, ইিযার্দ। 
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প্রোসর্নক কাঠাবমা 

অনুর্বভাগ প্রধান অর্ধোখা োখা 

পর্রচালক  গববষণা ও পর্রকিনা 

গববষণা 

প্রকােনা 

 

গববষণা ও পর্রকিনা অনুর্বভাবগর উবল্লখব াগ্য কা িাবর্ল 

1. স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন সমস্যা ও র্বষবয়র উপর গববষণা পর্রচালনা করা; 

2. স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন সমস্যা ও র্বষবয়র উপর র্বর্ভন্ন গববষণা প্রর্িববদন র্নবয় জাণ িাল প্রকাে 

করা; 

3. প্রর্িষ্ঠাবনর সাম্প্রর্িক কম িকাণ্ড র্নবয় র্নউজবলটার প্রকাে করা; 

4. স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন পুস্তক, প্রর্েযণ ম্যানুয়াল ও প্রর্েযণ সহার্য়কা প্রকাে  ও র্বক্রয় করা; 

5. গববষণা সাংক্রান্ত জািীয় ও আন্তজিার্িক শসর্মনার, সবম্মলন এবাং কম িোলা আবয়াজন করা; 

6. শদবে ও র্ববদবে র্েযা, প্রর্েযণ  এবাং গববষণা প্রর্িষ্ঠানসমূবহর সাবে শ াগাব াগ রযা করা; 

7. শদর্ে ও র্ববদর্ে র্বর্ভন্ন গববষনা প্রর্িষ্ঠাবনর সাবে শ  েভাবব গববষণা কা িক্রম গ্রহণ; 

8. এছাড়া স্থানীয় সরকার র্বষয়ক র্বষয় র্ভর্িক গববষণা পরর্চালনা করা; 

9. এই র্বভাবগর অন্যান্য গুরুত্বপূ িণ কিা াবর্ল হল:  

(ক) প্রর্িষ্ঠাবনর গববষণা কম িকাবণ্ডর পর্রকিনা ও কম িসূচী প্রণয়ন, িত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধবনর দার্য়ত্ব 

পালন; 

(খ) প্রর্িষ্ঠাবনর গববষকগণবক গববষণা কাবজ র্নবয়ার্জি করা ও িাবদর র্দকর্নবদ িেনা প্রাদান; 

(গ) গববষণা প্রকি গ্রহবণ কাজ করা; 

(ঘ) গববষণা প্রর্িববদবনর এর মান উন্নয়বন পরামে ি প্রদান; 

(ঙ) গববষণা কা িক্রবমর উপর সময় সময় প্রর্িববদন দার্খল; ও 

(চ) গববষণা র্বভাবগর প্রোসর্নক কা িার্দ সম্পাদন। 

 

 

 

 

 

 

গববষণা ও পর্রকিনা অনুর্বভাগ 
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গববষণা বাস্তবায়ন পদ্ধর্ি 

স্থানীয় সরকার প্রর্িষ্ঠানসমূবহর র্বর্ভন্ন সমস্যা ও সিাবনা র্নবয় গববষণা করা এ র্বভাবগর মূল লযয । গববষণা 

কা িক্রম সুষ্ঠ পর্রচালনার জন্য একটি গববষণা নীর্িমালা রবয়বছ  া এনআইএলর্জ ওবয়বসাইবট পাওয়া  াবে। 

গববষণা প্রকি/সমীযা কার্রগরী র্ববিষণ ও সুপার্রে প্রদাবনর জন্য একটি গববষণা কর্মটি রবয়বছ।  

 

ক্রর্মক 

নাং 

নাম ও পদবী কর্মটিবি দার্য়ত্ব 

১. ঢাকা র্বশ্বর্বদ্যালবয়র উপচা ি কর্তিক মবনানীি শলাকপ্রোসন র্বভাবগর একজন 

র্সর্নয়র প্রবফসর 

:  সভাপর্ি 

২. পর্রচালক (সকল), এনআইএলর্জ  :  সদস্য 

৩. শরক্টর, র্বর্পএটির্স কর্তিক মবনানীি পর্রচালক পদম িাদা সম্পন্ন প্রর্ির্নর্ধ  :  সদস্য 

৪. মহাপর্রচালক, বার্ ি, কুর্মল্লা কর্তিক মবনানীি পর্রচালক পদম িাদা সম্পন্ন প্রর্ির্নর্ধ :  সদস্য 

৫. মহাপর্রচালক, র্বআইর্র্এস কর্তিক মবনানীি পর্রচালক পদম িাদা সম্পন্ন প্রর্ির্নর্ধ :  সদস্য 

৬. পর্রচালক (গববষণা ও পর্রকিনা), এনআইএলর্জ, ঢাকা। :  সদস্য-সর্চব 

 

গববষণার অনুবমার্দি বাবজট অনুসাবর অে িবছরর্ভর্ি দু’ধরবনর গববষণা প্রকি/সমীযা পর্রচার্লি হয়: (ক) 

একক গববষণা অনূর্ধ্ি ২,০০,০০০/-(দুই লয) টাকা; (খ) শ  ে গববষণা অনূর্ধ্ি ৪,০০,০০০/-(চার লয) টাকা। 

এনআইএলর্জ’র সকল অনুষদ সদস্য এবাং গববষণা প্রকি/সমীযায় শ াগ্যিা ও অর্ভজ্ঞিাসম্পন্ন এনআইএলর্জ 

বর্হভূ িি শ  শকান প্রর্িষ্ঠান বা ব্যর্ক্তক গববষণা প্রকি/সমীযা পর্রচালনা করবি পাবর। গববষণা কাবজ 

এনআইএলর্জ বর্হভূ িি গববষকবদর উৎসার্হি করার লবযয বছর র্ভর্িক শমাট গববষণা কবম ির নূন্যিম ২৫% 

গববষণার সাবে এনআইএলর্জ’র কম িকিিগণ সরাসর্র সমৃ্পক্ত োকবি পারববন না। এ র্বভাবগর একটি প্রকােনা 

োখা রবয়বছ। প্রর্ি বছর দুটি জাণ িাল, র্নউজবলটার, প্রর্েযণ ম্যনুয়াল, প্রর্েযণ সহার্য়কা, প্রর্িববদন ইিযার্দ 

প্রকার্েি হয়। এনআইএলর্জ’র একটি প্রকােনা নীর্িমালা রবয়বছ  া এনআইএলর্জ ওবয়বসাইবট প্রকাে করা 

হবয়বছ।  
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২০২০-২০২১ অে িবছবরর গববষণা ও পর্রকিনা অনুর্বভাবগর উবল্লখব াগ্য কা িাবর্ল  

 

২০২০-২১ অে ি বছবরর ৩ (র্িন) টি গববষণা কা িক্রম পর্রচার্লি হয়।  ো:  

ক্রর্মক 

নাং 

গববষণার র্েবরানাম গববষক 

১.  ইউর্নয়ন পর্রষদ বাবজট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন: ৮টি ইউর্নয়ন 

পর্রষবদর উপর একটি সমীযা। 

শমাোঃ মর্নরুজ্জামান 

পর্রচালক (কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন) 

এনআইএলর্জ, ঢাকা। 

 

শমাোঃ ওমর ফারুক পারবভজ 

সহকারী পর্রচালক 

এনআইএলর্জ, ঢাকা। 

 

শমাহাম্মদ আবদুল জর্লল মর্ল্লক 

প্রকােনা কম িকিিা 

এনআইএলর্জ, ঢাকা। 

২. র্সটিবজন চাট িার প্রণয়ন ও বাস্তবায়বন ইউর্নয়ন পর্রষবদর 

সযমিা: র্নব িার্চর্ি ইউর্নয়ন পর্রষদসমূবহর সমীযা। 

শমাোঃ মর্নরুজ্জামান 

পর্রচালক (কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন) 

এনআইএলর্জ, ঢাকা। 

 

শমাোঃ নার্জম উর্িন 

র্কুবমবেেন কম িকিিা 

এনআইএলর্জ, ঢাকা। 

৩. Role of ZilaParishad in Rural Infrastructure 

Development of Bangladesh 

Md. Abdur Rashid 

(Deputy Secretary-PRL) 

Joint Directgror 

(Research & Planning) 

NILG, Dhaka 

 

Nurul Islam 

Research Officer, 

NILG, Dhaka 
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প্রকােনা োখা 
 

২০২০-২০২১ অে িবছবরর প্রকােনা োখার উবল্লখব াগ্য কা িাবর্ল 

জাণ িাল 

এনআইএলর্জ প্রর্ি কযাবলন্ডার ববষ ি The Journal of Local Government র্েবরানাবম দুটি জাণ িাল 

প্রকাে কবর। এর ধারাবার্হকািায় ২০২০-২১ অে িবছবর ভর্লউম ৪৪ নাং ১ এবাং ভর্লয়ম ৪৪ নাং ২ সাংখ্যা প্রকার্েি 

হয় । দুটি সাংখ্যায় প্রকার্েি প্রববন্ধর সাংখ্যা ৯টি,  ার র্বস্তার্রি র্ববরণ র্নবম্ন ছবক উপস্থাপন করা হবলা: 

সাংখ্যা  প্রকার্েি প্রববন্ধর িার্লকা প্রবন্ধকার 

ভর্লয়ম ৪৪ 

নাং ১ 

1.Training Need Assessment for 

Union Parishad Functionaries 

Md. Abdur Rashid 

Join Director (Research  & 

Planning), NILG 

2.Managing Legal Litigations of 

Local Government Division- 

LGD: A Case Study 

Muhammad Anwar Pasha 

Director 

BIAM Foundation Regional 

Centre, Cox’s Bazar [Former 

Depurt Secretary, LGD] 

3. Village Court in Bangladesh: 

an effective mechanism in 

ensuring strong Local 

Government.  

Mohammed Tanvir Azam 

Siddiquee 

Deputy Secretary 

Local Government Division 

4.The role of Union Parishads in 

building awareness and  

addressing Sustainable 

Development Goals 

(2.2,2.4,12.1,12.4,12.8) regarding 

chemical use in leafy vegetables 

at farmer level: A study in 10 

Union Parishads of Bangladesh 

Md. Abdul Khaleque 

Deputy Director 

NILG, Dhaka 

 

Jamila Shabnam 

Deputy Director 

NILG, Dhaka 

 

Kaniz Fatema 

Deputy Director 

NILG, Dhaka 

 

Moti Ahmed 

Assistant Research Officer 

NILG, Dhaka 

5.Financial Management of 

Local Government: A Study on  

Five Upazilal Parishads of 

Bangladesh 

Nurul Islam 

Research Officer 

NILG, Dhaka 
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সাংখ্যা  প্রকার্েি প্রববন্ধর িার্লকা প্রবন্ধকার 

ভর্লয়ম ৪৪ 

নাং ২ 

1.Women’s Modes of Campaign 

in Urban Local Government 

Election of Bangladesh: A Study 

on Barishal City Corporation 

Election 

Hosneara Dalia 

Assistant Professor 

Dept. of Public Administration 

University of Barishal 

Barishal 

 

Tasnuva Habib Zisan 

Assistant Professor 

Dept.of Public Administration 

University of Barishal 

Barishal 

2. Challenges and Opportunities 

of Elected Women Leadership in 

Urban Local Government: A 

Study on Selected City 

Corporations in Bangladesh 

Md Abdul Khaleque 

Joint Director (Research & Planning) 

NILG, Dhaka 

 

Nurul Islam 

Research Officer 

NILG, Dhaka 

 

Md Matiur Rahman 

Librarian 

NILG, Dhaka 

 

Md. Mahfuzur Rahman 

Assistant Research Officer 

NILG, Dhaka 

ই-বজিয ব্যবস্থাপনায় র্সটি কবপ িাবরেবনর সমস্যা 

ও সিাবনা: একটি প িাবলাচনা 

শমাোঃের্ফকুল ইসলাম 

যুগ্মপর্রচালক (প্রোসন ও সমন্বয়) 

এনআইএলর্জ, ঢাকা। 
 

শমাহাম্মদ আবদুল জর্লল মর্ল্লক 

প্রকােনা কম িকিিা 

এনআইএলর্জ, ঢাকা। 
 

শমাোঃ নার্জম উর্িন 

র্কুবমবেেন কম িকিিা 

এনআইএলর্জ, ঢাকা। 

 

শমাোঃ মাহফুজার রহমান 

সহকারী গববষণা কম িকিিা 

এনআইএলর্জ, ঢাকা। 

শপ র বজিয ব্যবস্থাপনায় চযাবলঞ্জ ও উিরবণর 

উপায় 

Nurul Islam 

Research Officer 

NILG, Dhaka 

এনআইএলর্জ’র অনুষদ সদস্য ছাড়াও প্রকার্েি প্রবন্ধসমূহ শদবের র্বর্ভন্ন গববষণা প্রর্িষ্ঠান র্বশ্বর্বদ্যালবয়র 

র্েযকগণ কর্তিক রর্চি। 
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প্রর্েযণ সহার্য়কা 

২০২০-২১ অে ি বছবর ইউর্নয়ন পর্রষবদর র্হসাব সহকারী কাম কর্ম্পউটার অপাবরটরগবণর জন্য ‘‘ইউর্নয়ন 

পর্রষদ প্রোসন ও আর্ে িক ব্যবস্থাপনা’’েীষ িক ১টি হযান্ডবুক প্রকার্েি হবয়বছ । 

 

র্নউজবলটার 

এনআইএলর্জ প্রর্ি বছর সম্পার্দি কাবজর র্ভর্িবি ত্রৈমার্সক র্নউজবলটার প্রকাে কবর োবক। গি ২০২০-২১ 

সাবল শমাট ৪টি সাংখ্যা (১২িম শেবক ১৫িম) প্রকার্েি হবয়বছ । 
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কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন অনুর্বভাগ 

 

প্রোসর্নক কাঠাবমা 

অনুর্বভাগ প্রধান অর্ধোখা োখা 

পর্রচালক  কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন  

 

 

কম িসূর্চ ও মূল্যায়ন অনুর্বভাবগর উবল্লখব াগ্য কা িাবর্ল 

 

1. নগর ও পল্লী এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুললালক বাতষ িক ও পঞ্চবাতষ িক কর্ িসূতি প্রণয়লনর তবষলয় 

সহায়িা প্রদান; 

2. স্থানীয় পর্ িালয় বাস্তবতিতিক কর্ িসূতি গ্রহলণ পতরকল্পনা প্রণয়ন, সঠিক বাস্তবায়ন ও পর্ িলবক্ষণ এবং 

বাস্তবাতয়ি প্রকল্পগুললালক মূল্যায়ন; 

3. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠালনর জনপ্রতিতনতি, কর্ িকিিা, কর্ িিারী এবং তবতিন্ন পপশাজীতবলদর জন্য আলয়াতজি 

প্রতশক্ষলণর মূল্যায়ন; 

4. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুললালি পতরিাতলি ‘তিতজটাল পসন্টার’ এর নতুন নতুন কর্ িসূতি গ্রহলণ সহায়িা ও 

িালদর কার্ িক্রর্ মূল্যায়ন; 

5. প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ ও শতিশালী করলণ উলযাগ গ্রহণ; 

6. স্থানীয় সরকার র্বষয়ক গ্রন্থ, সামর্য়কী, গববষণা প্রর্িববদন, মূল্যায়ন প্রর্িববদন করা; 

7. স্থানীয় সরকার এবাং এর সর্হি সম্পকৃ্ত র্বর্ভন্ন র্বষবয়র উপর িথ্য সাংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা; 

8. স্থানীয় সরকার র্বষবয় জািীয় ও আন্তজিার্িক সাংস্থার সর্হি শ াগাব াগ এবাং প্রবয়াজবন শ  ে কম িসূর্চ গ্রহণ 

ও  বাস্তবায়ন করা; 

9. স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত র্বর্ভন্ন র্বষবয় সাটি ির্ফবকট শকাস ি প্রবিিন করা এবাং সরকার কর্তিক প্রদি অন্যান্য 

কা িক্রম বাস্তবায়ন করা। 

10. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং এনআইএলতজ শতিশালী করলণ উন্নয়ন সহলর্াগী সংস্থার সালে পর্ৌে প্রকল্প 

বাস্তবায়ন; এবং 

11. প্রতিষ্ঠালনর তবতিন্ন কর্ িসূতি প্রণয়ন, িত্বাবিান ও সর্ন্বলয়র দাতয়ত্ব পালন। 

 

২০২০-২০২১ অে িবছবরর প্রর্েযণ ও পরামে ি র্বভাবগর উবল্লখব াগ্য কা িাবর্ল  

১.০ এর্পএ বাস্তবায়ন: ২০২০-২০২১ অে ি বছবর এর্পএ লযযমাৈা অনু ায়ী কম িসূচী ও মূল্যায়ন র্বভাগ শেবক ২টি 

মূল্যায়ন প্রর্িববদন প্রকাে করা হবয়বছ। 

১.১ প্রর্িববদন প্রেম সাংখ্যা: কবরানাকালীন সমবয় ২০২০-২০২১ অে ি বছবর অর্ধকাাংে প্রর্েযণ অনলাইবন 

বাস্তবায়ন করা হবয়বছ। প্রর্িববদবনর প্রেম সাংখ্যায় অনলাইবন বাস্তবার্য়ি ইউর্নয়ন পর্রষদ সর্চবগবণর বুর্নয়ার্দ 
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প্রর্েযণ শকাস ি ৫৫িম ব্যাচ এবাং অনলাইবন বাস্তবার্য়ি বুর্নয়ার্দ র্রবেসাস ি ৩৫টি ব্যাচ শেবক সাংগৃর্হি িথ্য 

উপাির উপর প্রর্িববদন প্রস্তুি করা হবয়বছ।  

১.২ প্রর্িববদন র্দ্বিীয় সাংখ্যা: অনলাইবন আবয়ার্জি ইউর্নয়ন পর্রষদ সর্চবগবণর বুর্নয়ার্দ প্রর্েযণ ৬০িম 

ব্যাবচর প্রর্েযণােীগবণর প্রর্েযণ পূব ি ও প্রর্েযণ পরবিী মূল্যায়ন করা হবয়বছ। এছাড়া ইউর্নয়ন পর্রষদ র্হসাব 

সহকারী-কাম কর্ম্পউটার অপাবরটরগবণর ‘প্রোসন ও আর্ে িক ব্যবস্থাপনা’ েীষ িক ৬টি শকাবস ির প্রর্েযণ পূব ি ও 

প্রর্েযণ পরবিী মূল্যায়ণ করা হবয়বছ। দুটি প্রর্েযণ শেবক প্রাপ্ত ফলাফবলর উপর র্ভর্ি কবর র্দ্বিীয় সাংখ্যার 

প্রর্িববদন প্রস্তুি করা হবয়বছ। 

2.0 প্রর্েযণ মূল্যায়ন নীর্িমালা: 

এনআইএলর্জ পর্রচালনা শবার্ ি (র্বওর্জ) এর র্সদ্ধান্ত অনু ায়ী প্রর্েযণ মূল্যায়ন নীর্িমালা, ২০২১ চুড়ান্ত 

অনুবমাদবনর জন্য মন্ত্রণালবয় শপ্ররণ করা হবয়বছ। নীর্িমালায় শম র্লক শকাস ি, সাংর্যপ্ত শকাস ি, অবর্হিকরণ শকাস ি, 

প্রর্েযক প্রর্েযণ (টিওটি) শকাস ি, অনলাইন প্রর্েযণ (Online Training), সদর দপ্তবর আবয়ার্জি 

প্রর্েযণ এবাং মাঠপ িাবয় বাস্তবার্য়ি প্রর্েযণগুবলার মূল্যায়ন পদ্ধর্ি ও মূল্যায়ন মান র্বস্তার্রি উবল্লখ করা 

হবয়বছ। 

৩.০ Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন:  

ইর্িমবধ্য এনআইএলর্জ এমআইএস সফটওয়যার সফল ভাবব শমবহরপুর শজলায় পাইলটিাং বাস্তবায়ন করা হবয়বছ। 

২০২০-২০২১ অে ি বছবর এমআইএসবক শদেব্যার্প বাস্তবায়বনর উবদ্যাগ গ্রহণ করা হবয়বছ। সফটওয়যারটি শদে 

ব্যার্প বাস্তবায়বন এটির নাম পর্রবিিন কবর Enterprise Resource Planning (ERP) নাবম 

বাস্তবায়বনর র্সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবয়বছ।  ইআরর্প বাস্তবায়বন ইর্িমবধ্য জাইকার সাবে শ  েভাবব বাস্তবায়বনর 

র্সদ্ধান্ত হবয়বছ। র্সদ্ধাবন্তর শপ্রর্যবি জাইকা কা িক্রমটি শুরু করার জন্য উন্মকু্ত প্রস্তাব আহবাবনর মাধ্যবম 

সফটওয়যার শকাম্পার্ন র্নব িাচন কবরবছ।  

 

 

Enterprise Resource Planning 

(ERP) বাস্তবায়ন কর্মটির অনলাইন সভা 

 

 

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/e/erp.asp
https://www.investopedia.com/terms/e/erp.asp


53 

 

evsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cªKí 

f~wgKv 

cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wP (GBPGjwc) n‡jv GKwU djvdj wfwËK mgmv_x wkLb Kvh©µg hv evsjv‡`k miKv‡ii 

’̄vbxq miKvi wefv‡Mi D‡`¨v‡M myBm G‡RwÝ di †W‡fjc‡g›U GÛ †Kv-Acv‡ikb (GmwWwm) KZ©„K KvwiMwi mnvqZv 

/ Aby`v‡b RvZxq ’̄vbxq miKvi Bbw÷wUDU (GbAvBGjwR) KZ…©K ev Í̄evwqZ n‡”Q| hvi g~jbxwZ nj cÖksmv 

(Appreciation), ms‡hvM ’̄vcb (Connection), Lvc LvIqv‡bv (Adaptation) Ges iƒcvqb 

(Replication) A_©vr ÒA CARÓ| GBPGjwc ’̄vbxq miKvi cÖwZôvb mg~‡ni fv‡jv wkLb I PP©vmg~n wPwýZKiY, 

wewbgq Ges iƒcvq‡bi mvi ms‡¶c we‡kølY K‡i cÖvß djvdj bxwZ-wba©viK‡`i mvg‡b Dc¯’vcb Ki‡Z ’̄vbxq miKvi 

cÖwZôvbmg~n (GjwRAvB)-†K m¶g K‡i †Zv‡j| wewfbœ †`‡ki ’̄vbxq miKvi I GbwRI cÖwZwbwae„›` GBPGjwc 

cÖwµqv †kLvi D‡Ï‡k¨ evsjv‡`‡k Av‡mb Ges c‡i wbR ‡`‡k wM‡q Zv ev Í̄evqb K‡ib| B‡Zvg‡a¨ fvi‡Zi gnvivóª, 

‡Kivjv I ¸RivU, Bivb, cvwK Í̄vb, wf‡qZbvg, wdwR, my`vb, iæqvÛv, g‡½vwjqv Ges †bcv‡j GBPGjwc ev Í̄evqb 

n‡”Q| 

cÖv°wjZ e¨q (†KvwU UvKvq) 

(K) †gvU  : 26.5610 

(L) wRIwe (In kind)  : 3.4792 

(M) cÖKí mvnvh¨  : 23.0818 

‡gqv`Kvj 

Avi¤¢ : A‡±vei, 2018 wLª: 

mgvwß : †m‡Þ¤^i, 2022 wLª:  

            †m‡Þ¤^i, 2023 wLª: (ms‡kvwaZ) 

g~j D‡Ïk¨ 

 GBPGjwc c«vwZôvwbKxKi‡Yi gva¨‡g ’̄vbxq miKvi wefvM Ges GbAvBGjwR wewfbœ fv‡jv wkLb¸‡jv 

wPwýZ I we‡kølY K‡i mswkøó AvBb/wewa/cwicÎ/bxZgvjv c«Yq‡b m¶gZv AR©b Kiv| 

 mvwe©Kfv‡e GBPGjwc Kvh©µ‡gi g~j¨vqY Ges gvb wbqš¿‡Yi ga¨ w`‡q we‡kl K‡i mgv‡Ri `wi`« Ges 

wcwQ‡q _vKv Rb‡Mvôxi Kj¨v‡Y wewfbœ D‡`¨v‡Mi ¯̂”QZv Ges Revew`wn wbwðZ Kiv| 

 cÖv_wgK ch©v‡q BDwbqb cwil‡` b¨vkbvj †ewmK K¨vcvwmwU †cÖvMÖvg Gi cybt ch©v‡jvPbv Ges Avc‡WU Kivi 

wel‡q D‡`¨vM MÖnY Kiv hv cieZx ©‡Z ’̄vbxq miKvi e¨e ’̄vi mKj Í̄‡ii c«wZôvb¸‡jvi Rb¨ cÖ‡hvR¨ n‡e| 

 GbAvBGjwRÕi m¶gZv e„w× Kiv| 
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cÖKíwUi gva¨‡g 33wU †Rjvi AvIZvq 200wU Dc‡Rjv ’̄ 1500 wU BDwbqb cwil` Ges 100wU †cŠimfvq  Kvh©µg 

ev Í̄evqb Kiv n‡e| g~jZ G cÖK‡íi AvIZvq fv‡jv wkLb mg~‡ni Z_¨cÎ, I‡qe fvm©b (WvUv †eR) Ges Z_¨ 

fvÛvi ‰Zix Kiv mn ‡Rjv, Dc‡Rjv Ges BDwbqb ch©v‡q cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px (GBPGjwc) welqK mfv, 

†mwgbvi, cÖwk¶Y Av‡qvRb Kiv nq| 

 

Kg© GjvKv 41wU (m¤¢ve¨) 

41wU †Rjvi AvIZvq 205 wU Dc‡Rjv ’̄ †gvU 1980wU BDwbqb cwil` Ges 150wU †cŠimfv cvi¯úwiK wkLb 

Kvh©µg cwiPvjbv Kiv | 

iscyi wefvM   : iscyi, w`bvRcyi, KywoM«vg, cÂMo I MvBevÜv|  

ivRkvnx wefvM   : cvebv, ivRkvnx, wmivRMÄ, bIMvu I PvucvBbeveMÄ|  

wm‡jU wefvM    : †gŠjfxevRvi I mybvgMÄ|  

PÆM«vg wefvM   : we.evwoqv, Kywgjøv, PÆMÖvg, iv½vgvwU, ev›`ieb, LvMovQwo, †bvqvLvjx I K·evRvi|  

XvKv wefvM   : dwi`cyi, †MvcvjMÄ, MvRxcyi, gyÝxMÄ, biwms`x, wK‡kviMÄ, gvwbKMÄ I Uv½vBj| 

Lyjbv wefvM   : Lyjbv, mvZ¶xiv, †g‡nicyi, ev‡MinvU, h‡kvi I gv¸iv|  

ewikvj wefvM   : ewikvj, cUyqvLvjx I ei¸bv| 

gqgbwmsn wefvM   : gqgbwmsn, †kicyi, ‡bÎ‡KvYv I Rvgvjcyi| 

 

mn‡hvMx ms¯’vmg~n  

(1) †nj‡fUvm myBm B›Uvi ‡KvAcv‡ikb evsjv‡`k,  

(2) †eªwKs `¨ mvB‡jÝ,  

(3) wcÖc Uªv÷,  

(4) mykxjb Ges  

(5) IqvUvi GBW evsjv‡`k Ges IqvUvi GBW Gi 14wU mnvqK ms ’̄v|  

(‡m›Uvi di wWRG¨vwewjwU Bb& †W‡fjc‡g›U (wmwWwW), MÖxYwnj, XvKv Avn&mvwbqv wgkb, Gm‡KGm dvD‡Ûkb, 

iƒcvšÍi, mv‡R`v dvD‡Ûkb, `vm‡Kvn, B‡Kv †mvm¨vj †W‡fjc‡g›U AM©vbvB‡Rkb, BÝwUwUDU Ae †W‡fjc‡g›U 

A¨v‡dqvm© (AvBwWBG), bvejK cwil`, evmv, fvK©, Gwkqv Av‡m©wbK †bUIqvK©, gvwn‡`e hye mgvR Kj¨vY 

†mvmvBwU)| 
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m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µgmg~n  

b‡f¤̂i 2020 n‡Z †deªæqvwi 2021 ch©šÍ GbAvBGjwR KZ…©K ev¯ÍevwqZ Òevsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb 

Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiYÓ cÖK‡íi AvIZvq cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wPi Dci 4 wU †Rjvq †Rjv chv©‡qi 

Kg©KZ©v‡`i AewnZKiY Kg©kvjv, Dc‡Rjv wi‡mv©m wU‡gi m`m¨‡`i Rb¨ †gvU 7wU AewnZKiY Kg©kvjv 

Ges Dc‡Rjv ch©v‡q BDwbqb cwil‡`i wbe©vwPZ cÖwZwbwa Ges mwPe‡`i wb‡q †gvU 57wU Dc‡Rjv Kg©kvjv 

Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| G‡Z †gvU 2,127 Rb BDwc dvskbvwiR, †Rjv I Dc‡Rjv ch©v‡qi wewfbœ miKvwi-

‡emiKvwi Kg©KZ©v AskMÖnY K‡ib| Zb¥‡a¨ †gvU 440 Rb wewfbœ ch©v‡qi bvix cÖwZwbwa AskMÖnY K‡ib| 

Dc‡Rjv ch©v‡qi Kg©kvjv¸‡jv‡Z BDwbqb cwil` KZ©„K 278 wU fvj wkLb wPwýZ n‡q‡Q Ges cieZ©x‡Z 

GjwRGmwc cÖK‡íi mn‡hvwMZvq wPwýZ fvj wkLb¸‡jv iæcvqb n‡”Q Ges †`‡ki wewfbœ ¯’vbxq miKvi 

cÖwZôvbmg~‡n fvj wkLb¸‡jv Qwo‡q co‡Q| cvi¯úwiK wkLb Kg©m~wPi d‡j ¯’vbxq miKvi cÖwZôvb¸‡jv 

wb‡R‡`i fvj wkLb¸‡jv wewbg‡qi gva¨‡g mÿZv AR©b Ki‡Q| 

 

 

  

wPÎt evsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi ev¯Íevqb AMÖMwZ mfv Ges cÖKí w÷qvwis KwgwUi mfv  

  

wPÎt evsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi AvIZvq mn‡hvMx cÖwZôv‡bi mv‡_ gZ wewbgq mfv Ges cÖKí 

ev¯Íevqb KwgwUi mfv (gvP©, 2021)| 
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wPÎt evsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi AvIZvq UvsMvBj †Rjvi G‡jsMv wi‡mv©‡U †÷K‡nvìvi 

Kbmvj‡Ukb Kg©kvjv (‡deªæqvwi, 2021)| 

 

 

wPÎt evsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi AvIZvq UvsMvBj †Rjvi mwLcyi Dc‡Rjvi KvKovRvb BDwbqb 

cwil‡` BDwbqb cwil` mwPe‡`i Rb¨ AwfÁZv wewbgq mdi AbywôZ (‡deªæqvwi, 2021)| 

 
 

wPÎt Òevsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi AvIZvq †MvcvjMÄ †Rjvi †Rjv ch©v‡qi  Ges Dc‡Rjv wi‡mv©m 

wU‡gi m`m¨‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ AewnKiY Kg©kvjv (Ryb 2021)| 
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wPÎt Òevsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi AvIZvq kÖxg½j Dc‡Rjvi BDwbqb cwil‡`i RbcÖwZwbwa Ges 

BDwc dvskbvvwiR‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ Dc‡Rjv Kg©kvjv (b‡f¤^i 2020)| 

  

wPÎt Òevsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi AvIZvq Av‡qvwRZ Dc‡Rjv Kg©kvjvi w¯’iwPÎ| 

  

wPÎt Òevsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi AvIZvq h‡kvi †Rjvi wSKiMvQv Dc‡Rjvi BDwbqb cwil‡`i 

RbcÖwZwbwa Ges BDwc dvskbvvwiR‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ Dc‡Rjv Kg©kvjv (b‡f¤^i, 2020)| 
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wPÎt Òevsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi AvIZvq mybvgMÄ †Rjvi m`i Dc‡Rjvi BDwbqb cwil‡`i 

RbcÖwZwbwa Ges BDwc dvskbvvwiR‡`i Rb¨ Av‡qvwRZ Dc‡Rjv Kg©kvjv (wW‡m¤^i, 2020)| 

 
 

wPÎt Òevsjv‡`‡k cvi¯úwiK wkLb Kg©m~Px cÖvwZôvwbKxKiY cÖK‡íi AvIZvq Av‡qvwRZ Dc‡Rjv Kg©kvjvi w¯’iwPÎ|  

 

 

fvj wkL‡bi HLP Gi m~PK (Indicators) ev wbYv©qKmg~n (Determinants)  
 

GBPGjwci fv‡jv wkLb¸‡jvi m~PK¸‡jv wb‡¤œ †`qv njt 

 

1. mwVK Z_¨ DcvË Øviv cÖgvbxZ n‡Z n‡e| 

2. Social Recognition/Acceptance _vK‡Z n‡Z n‡e| 

3.  KvRwUi  g‡a¨ bZzbZ¡ _vK‡Z n‡e| 

4. KvRwU  †UKmB n‡Z n‡e Ges Zv wbwðZ Ki‡Z n‡e| 

5. wbR¯^ A_©vq‡b ev¯Íevqb Ki‡Z n‡e| 

6. KvRwU n‡e AwaKZi RbKj¨vbKg~jK| 
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7. KvRwU AbymiY  ev AbyKib †hvM¨ n‡Z n‡e| 

8. fvj wkL‡bi 2wU w`K _vK‡Z n‡e- 

 K) GwU Kg©wfwËK n‡Z cv‡i| 

 L) GwU c×wZ  welqK n‡Z cv‡i| 

9.  Gi mywbw`©ó  jÿ¨, D‡Ïk¨ Ges cwigvc‡hvM¨ m~PK _vK‡Z n‡e| 

10.  GwU AšÍ©f‚w³g~jK Ges AskMÖnb g~jK n‡Z n‡e| 

11.  GwU †emiKvix ev e¨w³MZ n‡Z cv‡i hv AbymiY‡hvM¨| 

12. GwU cÖvwZôvwbKxKiY Kivi †hvM¨ n‡Z n‡e| 

13.  GwU AviI DbœZ Kivi my‡hvM _vK‡Z n‡e| 

14. GwU cÖPwjZ Kv‡Ri DbœwZ mva‡bi wel‡qI n‡Z cv‡i| 

15. GwU Aek¨B djwfwËK (Result Based) n‡Z n‡e| 
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   MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

¯’vbxq miKvi, cjøx Dbœqb I mgevq gš¿Yvjq                              

RvZxq ¯’vbxq miKvi Bbw÷wUDU 

(GbAvBGjwR) 

29, AvMviMuvI, †k‡i evsjv bMi, XvKv - 1207| 

cÖwZôv‡bi 2020-2021 A_© eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU eivÏ 1700.00 (m‡Z‡iv †KvwU) j¶ UvKvi g‡a¨ 

RyjvB/2020Bs n‡Z Ryb/2021Bs ch©šÍ LvZ I †KvW Abyhvqx e¨q 1544.52 (c‡b‡iv †KvwU Pzqvwjøk jÿ 

evqvbœ nvRvi) UvKv  Ges Ae¨wqZ/Aewkó 155.48 (GK †KvwU cÂvbœ jÿ AvUPwjøk nvRvi) UvKvi weeiY 

t 

 

  AsKmg~n nvRvi UvKvq 

 

A_©‰bwZK 

†KvW 

 †KvW bs 

Lv‡Zi bvg eivÏ e¨q Ae¨wqZ/Aewkó 

 

AveZ©K e¨q       

 
 

3631101 

‡eZb 

31 Kg©Pvix‡`i cÖwZ`vb   

 
3111101 g~j †eZb (Awdmvi) 19400 17302 2098 

 
3111201 g~j †eZb (Kg©Pvix) 9600 8497 1103 

 
  ‡eZb eve` mnvqZv †gvU  29000 25799 3201 

 
 

 

 

3631102 

fvZvw` 

  fvZvw`   

 
3111302 hvZvqvZ fvZv  180 166 14 

 
3111305 ‡cÖlY fvZv 1500 1263 237 

 
3111306 wk¶v fvZv 420 376 44 

 
3111310 evox fvov fvZv 10700 10197 503 

 
3111311 wPwKrmv fvZv 1500 1377 123 
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3111312 ‡gvevBj/‡mj †dvb fvZv 160 131 29 

 

3111313 

AvevwmK †Uwj‡dvb bM`vqb 

fvZv 

500 

320 180 

 
3111314 wUwdb fvZv 120 111 9 

 
3111316 †avjvB fvZv 48 33 15 

 
3111325 Drme fvZv 4800 4207 593 

 

3111327 

AwaKvj fvZv/AwZwi³ 

mg‡q Kv‡Ri fvZv 

300 

207 93 

 
3111328 kÖvwšÍ I we‡bv`b fvZv 800 714 86 

 
3111331 Avc¨vqb fvZv 52 36 16 

 
3111335 evsjv beel© fvZv 400 389 11 

 
3111338 Ab¨vb¨ fvZv 0 0 0 

 
  fvZvw` eve` mnvqZv †gvU 21480 19527 1953 

 

 

 

 

3631103 

cY¨ I ‡mev  

32 cY¨ I †mevi e¨envi   

 
3211104 Avbylw½K Kg©Pvix/cÖwZôvb 620 619 1 

 
3211106 Avc¨vqb LiP 460 151 309 

 
3211113 we`y¨r 2800 2272 528 

 
3211115 cvwb 420 333 87 

 
3211117 B›Uvi‡bU /d¨vKvª/‡U‡jKvª 500 491 9 

 
3211119 WvK 120 103 17 

 
3211120 ‡Uwj‡dvb 240 158 82 

 
3211124 m¨v‡UjvBU/wd«‡Kv‡qwÝ 68 44 24 
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3211125 cÖPvi I weÁvcb 300 295 5 

 
3211127 eBcÎ I mvgwqKx 220 211 9 

 
3211128 cÖKvkbv 72 50 22 

 
3211130 hvZvqvZ e¨q 188 129 59 

 
3231301 cÖwk¶Y  63810 60034 3776 

 
3243102 M¨vm I R¡vjvbx 1120 938 182 

 
3244101 ågY e¨q 600 432 168 

 
3244102 e`jx e¨q 32 32 0 

 
3252101 weQvbvcÎ 300 283 17 

 
3255101 Kw¤úDUvi mvgMÖx 570 500 70 

 
3255102 gy ª̀Y I euvavB 1000 999 1 

 
3255105 Ab¨vb¨ gwbnvix 1860 1855 5 

 
3256106 ‡cvlvK 300 209 91 

 
3257206 m¤§vbx 540 488 52 

 
3257301 Abyôvb/Drmevw` 240 195 45 

 
3257304 evMvb cwiPhv© 100 50 50 

 
3258101 ‡gvUihvb 850 635 215 

 
3258102 AvmevecÎ 2400 2390 10 

 
3258103 Kw¤cDUvi  1000 986 14 

 
3258105 Ab¨vb¨ hš¿cvwZ I miÄvgvw` 7790 7789 1 

 
3258108 Ab¨vb¨ feb I ¯’vcbv 5100 5099 1 

 
3258140 ‡gvUihvb iÿYv‡eÿY e¨q 5200 4359 841 
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cY¨ I †mev eve` mnvqZv 

†gvU 

98820 92129 6691 

 

3631104 

Avby‡ZvwlK/ 

MÖ¨vPzwqwU 

37 Aby`vb   

 

3731101 Avby‡ZvwlK/MÖ¨vPzwqwU 12000 12000 0 

 

  

Avby‡ZvwlK/MÖ¨vPzwqwU mnvqZv 

†gvU 12000 12000 

0 

 

3631108 

M‡elYv 

Aby`vb 

3257103 M‡elYv  5200 2314 2886 

 
3257105 D™¢veb 2800 1985 815 

 
  M‡elYv  Aby`vb †gvU 8000 4299 3701 

 

3131199 

Ab¨vb¨ 

Aby`vb 

38 Ab¨vb¨ wewea e¨q       

 
3821103 ‡cŠiKi 700 698 2 

 
  Ab¨vb¨ Aby`vb †gvU 700 698 2 

 
    me©‡gvU = 170000 154452 15548 
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িথ্য অর্ধকার আইন, ২০০৯ এর আওিায় এনআইএলর্জ’র িথ্য প্রদানকারী ও দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিা 

র্নবয়াবগর জন্য র্নধ িার্রি ছক 

 

১। দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিার নাম   : জনাব শমা: ের্ফকুল ইসলাম    

পদবী     : যুগ্ম পর্রচালক (প্রোসন ও সমন্বয়) 

অর্ফবসর ঠিকানা    : জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) 

(আইর্র্ নাং/বকার্ নম্বর  র্দ োবক)  : ২৯, আগারগাঁও, শেবর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

শফান     : ৮৮০২-৫৫০০৬৯৯০ 

শমাবাইল শফান    : ০১৭১২-৫১৯৮৮৮ 

ফযাক্স     : ৮৮০২-৫৫০০৬৯৭৯ 

ই-শমইল     : shafiqul15288@gmail.com 

ওবয়ব সাইট (বযৈমবি)। 

 

১। দার্য়ত্বপ্রাপ্ত আপীল কর্তিপয  

 (অব্যবর্হি উর্ধ্িিন কা ালবয়র 

 প্রোসর্নক প্রধান) এর নাম   : জনাব সাবলহ আহমদ শমাজাফফর    

পদবী     : মহাপর্রচালক 

অর্ফবসর ঠিকানা    : জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) 

(আইর্র্ নাং/বকার্ নম্বর  র্দ োবক)  : ২৯, আগারগাঁও, শেবর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

শফান     : ৮৮০২-৫৫০০৬৯৮৮ 

শমাবাইল শফান    : ০১৭১৫-২০০৩৮৬ 

ফযাক্স     : ৮৮০২-৫৫০০৬৯৮৪ 

ই-শমইল     : nilgbd@gmail.com; salehmujaffor@gmail.com 

  

ওবয়ব সাইট (বযৈমবি)। 

৩। দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিার র্নয়ন্ত্রণকারী  : স্থানীয় সরকার র্বভাগ 

 মন্ত্রণালয়/র্বভাবগর নাম        স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় 
 

৪| প্রোসর্নক র্বভাগ (ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজোহী  : ঢাকা 

 খুলনা/র্সবলট/বর্রোল/রাংপুর  

 

৫। আঞ্চর্লক দপ্তবরর নাম ও পর্রচয় ( র্দ োবক) : প্রব াজয নয় 

 

৬।      র্বকি দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিার নাম   : জনাব শমা: আবদুল খাবলক   

পদবী     : যুগ্ম পর্রচালক (গববষণা ও পর্রকিনা) 

অর্ফবসর ঠিকানা    : জািীয় স্থানীয় সরকার ইনর্িটিউট (এনআইএলর্জ) 

(আইর্র্ নাং/বকার্ নম্বর  র্দ োবক)  : ২৯, আগারগাঁও, শেবর বাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। 

শফান     : ৮৮০২-৫৫০০৬৯৮৩ 

শমাবাইল শফান    : ০১৭১৮৭৮৩২৭০ 

ফযাক্স     : ৮৮০২-৫৫০০৬৯৭৯ 

ই-শমইল     : akhaleque1212@gmail.com 

ওবয়ব সাইট (বযৈমবি)। 

          
 

  দার্য়ত্বপ্রাপ্ত কম িকিিার স্বাযর  : 
 
  (অর্ফর্সয়াল সীল শমাহরসহ িার্রখ : 

 

  স্থানীয়/আপীল কর্তিপবযর প্রিযয়ন ও স্বাযর : 

 

  (অর্ফর্সয়াল সীল শমাহরসহ িার্রখ) :           

mailto:salehmujaffor@gmail.com
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অর্ভব াগ প্রর্িকার ব্যবস্থা সাংক্রান্ত র্নবদ ির্েকা, ২০১৫ (পর্রমার্জিি ২০১৮) অনু ার্য় অর্ভব াগ 

র্নষ্পর্ি কম িকিিা (অর্নক) এবাং র্বকি অর্ভব াগ র্নষ্পর্ি কম িকিিা  

ক্রর্মক নাং নাম ও পদবী শ াগাব াগ 

০১। যুগ্মপর্রচালক (প্রোসন ও সমন্বয়) শমাবাইল: ০১৭১২-৫১৯৮৮৮ 

ই-শমইল: shafiqul15288@gmail.com 

ইোরকম: ২০৬  

০২। যুগ্মপর্রচালক (গববষণা ও পর্রকিনা)  শমাবাইল: ০১৫৫২-৩১৭৯৩৭ 

ই-শমইল: akhaleque1212@gmail.com 

ইোরকম: ৪১৩ 

 


