
দ্বিতীয় তফদ্ব 
(ধারা ৪৭ দ্রষ্টবয) 

আউদ্বিয়ি পদ্বরদের কাযযাবী 
০১ পাাঁচলাা ও দ্ববদ্বভন্ন মময়ােী উন্নয়ি পদ্বরকল্পিা ততরী 

০২ পল্লী বকাঠাদমা উন্নয়ি, ংরক্ষণও রক্ষিাদবক্ষণ 

০৩ দ্বলক্ষা এবং প্রাথদ্বমক ও গণদ্বলক্ষা কাযযক্রম ম্পদ্বকয ত 

০৪ স্বাস্থ,পদ্বরবার পদ্বরকল্পিা ম্পদ্বকয ত কাযযক্রম বাস্তবায়ি 

০৫ কৃদ্ব,মৎয ও পশু ম্পে ও িযািয থযনিদ্বতক উন্নয়দি প্রদয়াজিীয় কাযযক্রমগ্রণ 

০৬ মামারী দ্বিয়ন্ত্রি ও েদুযযাগ বযাবস্থাপিায়  প্রদয়াজিীয় কাযযক্রম গ্রণ 

০৭ কর,দ্বফ, ম া, দ্বফ আতযাদ্বে ধাযযকরণ ও অোয় 

০৮ পাদ্বরবাদ্বরক দ্ববদরাধ দ্বিরি,িারী ও দ্বলশু কযাি ম্পদ্বকয ত প্রদয়াজিীয় কাযযক্রম ম্পােি 

০৯ মোধুা,ামাদ্বজক উন্নদ্বত ংসৃ্কদ্বত আতযাদ্বে  কাযযক্রদম প্রদয়াজিীয়  উদেযাগ গ্রি ও দযাদ্বগতা প্রোি 

১০ পদ্বরদবল উন্নয়ি ও ংরক্ষদণ প্রদয়াজিীয় বযবস্থা গ্রণ 

১১ অআি লৃংো রক্ষায় রকাদরর দ্বপযত োদ্বয়ত্ব পাি ও প্রদয়াজিীয় কাযক্রম গ্রণ 

১২ জন্-মৃতুয দ্বিবন্ধীকরণ 

১৩ রকাদ্বর স্থাি, উন্কু্ত জায়গা,উেযাি ও মোর মাদঠর মফাজত করা 

১৪ আউদ্বিয়ি পদ্বরদের রাস্তায় ও রকারী স্থাদি বাদ্বত জ্বাাদিা 

১৫ বৃক্ষদরাপণ ও ংরক্ষণ এবং বৃক্ষম্পে চুদ্বর ও ধ্বং প্রদ্বতদরাধ 

১৬ কবরস্থাি,শ্মলাি,জিাধারদণর ভার স্থাি ও িযািয রকারী ম্পদ্বির রক্ষণাদবক্ষণ ও পদ্বরচািা 

১৭ জিপথ,রাজপথ ও রকাদ্বর স্থাদি িদ্বথকার প্রদবল মরাধ এবং এআব স্থাদি উৎপাত ও তাার কারণবন্ধ করা  

১৮ জিপথ ও রাজপদথর ক্ষদ্বত,দ্ববিষ্ট বা ধ্বং প্রদ্বতদরাধ করা 

১৯ মগাবর ও রাস্তার অবজিযা ংগ্র,পারণ ও বযাবস্থাপিা দ্বিদ্বিত করা 

২০ পরাধ মূক ও দ্ববপজ্জিক বযবা দ্বিয়ন্ত্রণ 

২১ মৃত পশুর মে পারণ ও দ্বিয়ন্ত্রি এবং পশু জবাআ দ্বিয়ন্ত্রণ 

২২ আউদ্বিয়দি িতুি বাডী,োাি দ্বিমযাি ও পিুঃ দ্বিমযাি এবং দ্ববপজ্জিক োাি দ্বিয়ন্ত্রি 

২৩ কূয়া,পাদ্বি মতাার ক,জাধার,পকুুর এবং পাদ্বি রবরাদর িযািয উৎদর বযবস্থাপিা ও ংরক্ষণ 

২৪ োবার পাদ্বির উৎদর েূণ মরাধ এবং জিস্বাদস্থযর জিয ক্ষদ্বতকর দেযকু্ত কূপ,পকুুর বা পাদ্বি  রবরাদর িযািয স্থাদির 

পাদ্বি বযবার দ্বিদ্বদ্ধ করা 

২৫ োবার পাদ্বির জিয ংরদ্বক্ষত কূপ,পকুুর বা পাদ্বি রবরাদর িযািয স্থাদি বা দ্বিক বতী স্থাদি মগা 

কাপড কাচাাঁ বা পশু মগার করাদিা দ্বিদ্বদ্ধ বা দ্বিয়ন্ত্রণ করা 

২৬ পকুুর বা পাদ্বি রবরাদর িযািয স্থাদি বা দ্বিক  বতী ন্থাদি লি , পা  বা িযািয দ্বভজাদিা দ্বিদ্বদ্ধ   দ্বিয়ন্ত্রণ করা 

২৭ অবাদ্বক এাকার মদধয চামডা রং করা বা পাকা করা দ্বিদ্বদ্ধ বা দ্বিয়ন্ত্রণ করা 

২৮ অবাদ্বক এাকার মাটি েিি কদ্বরয়া পাথর বা িযািয বস্তু উদিাি দ্বিদ্বদ্ধ বা দ্বিয়ন্ত্রণ করা 

২৯ অবাদ্বক এাকায় আ ,মাটির পাত্র বা িযািয ভাটি দ্বিমযাি দ্বিদ্বদ্ধ বা দ্বিয়ন্ত্রণ করা 

৩০ দ্বি,বিযা,দ্বলাবৃদ্বষ্ট ঝড, ভূদ্বমকম্প বা িযািয প্রাকৃদ্বতক েদূযযাগ মমাতাদ্ববায় প্রদয়াজিীয় তৎপরতা গ্রি ও রকারদক 

াবযক্ষদ্বিক ায়তা প্রোি 

৩১ দ্ববধবা,এদ্বতম,গদ্বরব ও েঃুস্থ বযাদ্বক্তদের তাদ্বকা ংরক্ষি ও াাযয করা 

৩২ মবায় অদোি ও গ্রামীণ দ্বলদল্পর উন্নয়ি উৎা প্রোি 

৩৩ বাডদ্বত োেয উৎপােদির বযবস্থা গ্রি 

৩৪ গবাদ্বে পশুর মোয়ার দ্বিয়ন্ত্রি ও রক্ষিাদবক্ষদণর বযবস্থা করা 

৩৫ প্রাথদ্বমক দ্বচদ্বকৎা মকদের বযবস্থা করা 

৩৬ আউদ্বিয়দির বাদ্বোদের দ্বিরাপিা,অরাম-অদয়ল বা ুদযাগ ুদ্ববধার জিয প্রদয়াজদ্বিয় িযািয বযবস্থা  গ্রি 

৩৭ আ-গভদণযন্প চা ুউৎাদ্বতকরণ 

৩৮ আউদ্বিয়ি পদ্বরদের মত েলৃ কাদজ দ্বিদয়াদ্বজত িযািয ংস্থার াদথ দযাদ্বগতা ম্প্রারণ 

৩৯ রকার কতৃয ক মদয় মদয় অদরাদ্বপত োদ্বয়ত্ববী 

 


