
দ্বিতীয় তফদ্বিল 
(ধারা ৪৭ দ্রষ্টবয) 

ইউদ্বিয়ি পদ্বরষদের কার্যাবলী 
০১ াাঁচারা ও বফববন্ন মভযাদী উন্নযন বযকল্পনা তৈযী 

০২ ল্লী ফকাঠামভা উন্নযন, ংযক্ষণও যক্ষনামফক্ষণ 

০৩ বক্ষা এফং প্রাথবভক ও গণবক্ষা কামযক্রভ ম্পবকয ৈ 

০৪ স্বাস্থ,বযফায বযকল্পনা ম্পবকয ৈ কামযক্রভ ফাস্তফাযন 

০৫ কৃবল,ভৎয ও শু ম্পদ ও নযানয থযননবৈক উন্নযমন প্রমযাজনীয কামযক্রভগ্রণ 

০৬ ভাভাযী বনযন্ত্রন ও দমুমযাগ ফযাফস্থানায  প্রমযাজনীয কামযক্রভ গ্যণ 

০৭ কয,বপ, ম ার, বপ আৈযাবদ ধামযকযণ ও অদায 

০৮ াবযফাবযক বফমযাধ বনযন,নাযী ও বশু করযান ম্পবকয ৈ প্রমযাজনীয কামযক্রভ ম্পাদন 

০৯ মেরাধুরা,াভাবজক উন্নবৈ ংসৃ্কবৈ আৈযাবদ  কামযক্রমভ প্রমযাজনীয  উমদযাগ গ্রন ও মমাবগৈা প্রদান 

১০ বযমফ উন্নযন ও ংযক্ষমণ প্রমযাজনীয ফযফস্থা গ্রণ 

১১ অআন ৃংেরা যক্ষায যকামযয বযৈ দাবযত্ব ারন ও প্রমযাজনীয কামক্রভ গ্রণ 

১২ জন্-ভৃৈুয বনফন্ধীকযণ 

১৩ যকাবয স্থান, উন্কু্ত জাযগা,উদযান ও মেরায ভামঠয মপাজৈ কযা 

১৪ আউবনযন বযলমদয যাস্তায ও যকাযী স্থামন ফাবৈ জ্বারামনা 

১৫ ফৃক্ষমযাণ ও ংযক্ষণ এফং ফৃক্ষম্পদ চুবয ও ধ্বং প্রবৈমযাধ 

১৬ কফযস্থান,শ্মান,জনাধাযমণয বায স্থান ও নযানয যকাযী ম্পবিয যক্ষণামফক্ষণ ও বযচারনা 

১৭ জনথ,যাজথ ও যকাবয স্থামন নবথকায প্রমফ মযাধ এফং এআফ স্থামন উৎাৈ ও ৈাায কাযণফন্ধ কযা  

১৮ জনথ ও যাজমথয ক্ষবৈ,বফনষ্ট ফা ধ্বং প্রবৈমযাধ কযা 

১৯ মগাফয ও যাস্তায অফজনযা ংগ্র,াযণ ও ফযাফস্থানা বনবিৈ কযা 

২০ যাধ ভূরক ও বফজ্জনক ফযফা বনযন্ত্রণ 

২১ ভৃৈ শুয মদ াযণ ও বনযন্ত্রন এফং শু জফাআ বনযন্ত্রণ 

২২ আউবনযমন নৈুন ফাডী,দারান বনভযান ও ুনঃ বনভযান এফং বফজ্জনক দারান বনযন্ত্রন 

২৩ কূযা,াবন মৈারায কর,জরাধায,ুকুয এফং াবন যফযাময নযানয উৎময ফযফস্থানা ও ংযক্ষণ 

২৪ োফায াবনয উৎময দলূণ মযাধ এফং জনস্বামস্থযয জনয ক্ষবৈকয মেমুক্ত কূ,ুকুয ফা াবন  যফযাময নযানয স্থামনয াবন ফযফায 

বনবলদ্ধ কযা 

২৫ োফায াবনয জনয ংযবক্ষৈ কূ,ুকুয ফা াবন যফযাময নযানয স্থামন ফা বনক ফৈী স্থামন মগার 

কাড কাচাাঁ ফা শু মগায কযামনা বনবলদ্ধ ফা বনযন্ত্রণ কযা 

২৬ ুকুয ফা াবন যফযাময নযানয স্থামন ফা বনক  ফৈী ন্থামন ন , া  ফা নযানয ববজামনা বনবলদ্ধ   বনযন্ত্রণ কযা 

২৭ অফাবক এরাকায ভমধয চাভডা যং কযা ফা াকা কযা বনবলদ্ধ ফা বনযন্ত্রণ কযা 

২৮ অফাবক এরাকায ভাটি েনন কবযযা াথয ফা নযানয ফস্তু উমিারন বনবলদ্ধ ফা বনযন্ত্রণ কযা 

২৯ অফাবক এরাকায আ ,ভাটিয াত্র ফা নযানয বাটি বনভযান বনবলদ্ধ ফা বনযন্ত্রণ কযা 

৩০ বি,ফনযা,বরাফৃবষ্ট ঝড, বূবভকম্প ফা নযানয প্রাকৃবৈক দমূমযাগ মভাৈাবফরায প্রমযাজনীয ৈৎযৈা গ্রন ও যকাযমক াফযক্ষবনক াযৈা 
প্রদান 

৩১ বফধফা,এবৈভ,গবযফ ও দঃুস্থ ফযাবক্তমদয ৈাবরকা ংযক্ষন ও াাময কযা 

৩২ ভফায অমোরন ও গ্রাভীণ বমল্পয উন্নযন উৎা প্রদান 

৩৩ ফাডবৈ োদয উৎাদমনয ফযফস্থা গ্রন 

৩৪ গফাবদ শুয মোযায বনযন্ত্রন ও যক্ষনামফক্ষমণয ফযফস্থা কযা 

৩৫ প্রাথবভক বচবকৎা মকমেয ফযফস্থা কযা 

৩৬ আউবনযমনয ফাবোমদয বনযািা,অযাভ-অময ফা ুমমাগ ুবফধায জনয প্রমযাজবনয নযানয ফযফস্থা  গ্রন 

৩৭ আ-গবমণযন্প চারু উৎাবৈকযণ 

৩৮ আউবনযন বযলমদয ভৈ দৃ কামজ বনমযাবজৈ নযানয ংস্থায ামথ মমাবগৈা ম্প্রাযণ 

৩৯ যকায কৈৃয ক ভময ভময অমযাবৈ দাবযত্বফরী 



 


