উকযণ ১৩

জজরা প্রাসককয কাম যারয়
ওয়াকয জবন্যু: বফবাগীয় িআকনাকবন জাককবসিং ২০১৯।

তাবযখ: ২৮-২৯ এবপ্রর, 201৯

১। ক. বচবিত জসফায নাভ : (এখাকন িঅিআবডয়াটিয বকযানাভ হকফ না। িবপকসয জম জসফা ফা জসফাসমূহকক জকন্দ্র ককয িঅিআবডয়াটি জনয়া
হকয়কছ, তায নাভ হকফ):
ক্ষূদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয সনদ প্রদান।
১। খ. জসফা গ্রহণকাযী কাযা?: জনত্রককাণা জজরায ১০টি ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয ০.৫ রক্ষ জনসাধাযণ

২। ক. জসফাটি eZ©gv‡b বকবাকফ জদয়া হয়?





 সাক্ষাৎকায গ্রহণকমাগ্য হকর সনদ স্বাক্ষয
 িঅকফদনকাযীয প্রাপ্তীস্বীকায গ্রহণাকে সনদ হস্থােয।
২। গ. বচবিত জসফা প্রদান কযায জক্ষকত্র বফদ্যভান সভস্যা ও সভস্যায মূর কাযণ:
বফদ্যভান সভস্যা

সভস্যায মূর কাযণ

জজরা প্রাসককয কম যারকয় কভকক্ষ িনরািআকন িঅকফদন বফকফচনা না
২ ফায ও উকজরা বনফ যাহী
কযা/সুকমাগ না থাকা
িবপসাকযয কাম যারকয় কভকক্ষ ১
ফায বববজট

সভস্যায কাযকণ জসফা গ্রবহতাকদয জবাগাবে

সভয় িচয়, থ বাড়া বহকসকফ িঅবথ যক খযচ
ও মাতায়াকতয জবাগাবে।

সভস্যা ও তায কাযণ সম্পককয বফবৃবতিঃ (Where, who, how much, what and why?)
-

৩। সভস্যায ভুক্তকবাগী কাযা?

: জনত্রককাণা জজরায ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয জনগণ।
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৪।

িঅিআবডয়াটিয বকযানা :

ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয সনদ প্রাবপ্ত

৫। সভাধান প্রবিয়া :
ক.িঅিআবডয়ায বফফযণ (িঅকফদন পূফ য হকত জসফা জদয়ায য ম যে মা মা কযা হকফ, তায বফস্তাবযত বফফযণ প্যাযাগ্রাপ িঅকাকয বরখকত হকফ।)
িআ-জভিআর/এসএভএস এয ভাধ্যকভ সাক্ষাৎকায/তদকেয তাবযখ জানাকনা হকফ।
উকজরা বনফ যাহী িবপসায কর্তযক তায কাম যারকয়/সকযজবভকন তদে ককয প্রবতকফদন প্রাথীয িঅকফদনসহ জজরা প্রাসককয কাম যারকয় িআ-নবথ/িআজভিআর এয ভাধ্যকভ জপ্রযণ।
জজরা প্রাসককয কাম যারকয় িআ-নবথকত/ নবথকত উস্থান। াখা জথকক সাক্ষাৎকায প্রদাকনয জন্য িআকভিআর/এসএভএস এয ভাধ্যকভ প্রাথীকক
িফবহতকযণ।
বনধ যাবযত বদকন স্বাক্ষাৎকায গ্রহণাকে িআবতফাচক হকর সনদ স্বাক্ষয এফিং প্রাথীয প্রাবপ্তস্বীকায গ্রহণপূফ যক হস্তােয। িঅয বনবতফাচক হকর প্রাথীকক
বরবখতবাকফ িফবহতকযণ।
প্রাথীয সনদ জজরা প্রাসককয ওকয়ফ সািআকট প্রকা কযা হকফ। িআচ্ছুক প্রবতষ্ঠান/ব্যবক্ত প্রকয়াজন ভকন কযকর িনরািআকন সনদ মাচািআ ককয বনকত
াযকফ। একত সনদ জাবরয়াবত জযাধ হকফ।
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৫

নতুন প্রকসস ম্যা:

প্রবতকফদন

িঅকফদনকাযী

প্রাথীয িঅকফদন

উকজরা বনফ যাহী
িবপসাকযয ভাধ্যকভ

প্রবতকফদন

িঅকফদনকাযীকক
িআকভিআর/এসএভএস ককয জানাকনা
হকফ

জজরা প্রাসক
িঅকফদন

বরবখতবাকফ িফবহত







না
স্ব-যীকয উবস্থত
প্রাথী

ট্রািআফার ওকয়রকপয়ায একসাবসকয়ন-এয প্রতুয়ন ত্র- ০১ কব।
স্ব-স্ব জৌযসবা / িআউ: ব জচয়াযম্যান কর্তযক বযচয়ত্র -০১ কব।
জন্মবনফন্ধন সনদ / জাতীয় বযচয়কত্রয পকটাকব (সতুাবয়ত) -০১ কব।

হুাঁ

ছবফ াসকাট য সািআজ (সতুাবয়ত) -০৩ কব।

সনদ প্রদান

জভাফািআর নম্বয।

িঅকফদনকাযীকক
হাড যকব প্রদান

ফ সািআকট প্রকা
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ওকয়ফ সািআকট
প্রকা

৫। গ) উকদ্যাগটিয ভকধ্য নতুনত্ব বক (

/

/

?)?





৫। ঘ) উকদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য নতুন কী কী হাড যওয়ুায / সযঞ্জাভাবদ / িফকাঠাকভা রাগকফ?





৫। ঙ) উকদ্যাগটি ফাস্তফায়ন কযায জন্য নতুন কী কী ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়াকয কযকত হকফ? (সপটওয়ুায ততযী, ডাটাকফিআজ ততযী,এসএভএস ফাবন্ডর
িয় িআতুাবদ)।


৬)

(ক) প্রতুাবত পরাপর (TCV)
সভয়

খযচ

িঅিআবডয়া ফাস্তফায়কনয িঅকগ

৩০

২ ০০০ =

িঅিআবডয়া ফাস্তফায়কনয কয

৫

৫০০/=

িঅিআবডয়া ফাস্তফায়কনয পকর জসফা গ্রবহতায প্রতুাবত জফবনবপট

২৫

৫০০/=

মাতায়াত

০
২

িন্যান্য সুবফধা : ( A‡bK D‡`¨vM Gi mydj wUwmwf w`‡q eySv‡bv hv‡e bv A_ev wUwmwf‡Z cwieZ©b QvovI Ab¨vb¨ `„k¨gvb myweav
_vK‡Z cv‡i| Gme wKQzi weeiY GLv‡b wjL‡Z n‡e|) : িনরািআকন সনদ মাচািআ কযা মাকফ। সনদ নকর/কটম্পাবযিং ফন্ধ হকফ। জম
সকর জজরায় ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয ফসফাস িঅকছ জস সকর জজরায় বযবিককট কযা মাকফ।
৭) ফাস্তফায়নকাযী টিভিঃ (উকদ্যাগটিয ািআরট ফাস্তফায়ন কযায জন্য প্রবতটি িবপকস জম টিভ গঠন কযা প্রকয়াজন)
টিভ বরডায

সদস্য

সদস্য

জজরা প্রাসক

সাধাযণ াখা, সহকাযী
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সদস্য

৮. িঅিআবডয়া ািআরট কযায জন্য প্রকয়াজনীয় কাম যিভ
একটিববটি

৯

জক কযকফ?

:

০

৫০ ০০০ =

জনপ্রাসন ভন্ত্রণারয়

৫০ ০০০ =

জনপ্রাসন ভন্ত্রণারয়

০০ ০০০ =

১০. Details of the Owner:
নাভ

দফী

িবপস
জজরা
প্রাসককয
কাম যারয়,
জনত্রককাণা।

জভাফািআর
+০৮৮
০ ৭ ২৮২

০৬

১১ (বফবাগীয় কবভনাকযয িবপস পূযণ কযকফ) জভন্টকযয তথ্যিঃ
নাভ
দফী
িবপস
জনাফ ভাহমুদ হাসান বফবাগীয়
বফবাগীয় কবভনাকযয
কবভনায
কাম যারয়, ভয়ভনবসিংহ

িআ-জভিআর
monowar3306@yahoo.com
monowar3306@gmail.com

জভাফািআর
+0৮৮
০১৭১৩৩৭৯৮২২

5

িআ-জভিআর

divcommymen
singh@mopa.
gov.bd

িঅিআবডয়া
ািআরটিিং এরাকা
জনত্রককাণা জজরা।

