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১ পাাঁচশালা ও নবনিন্ন মময়ােী উন্নয়ি পনিকল্পিা ততিী। 

২ পল্লী অবকাঠাদমা উন্নয়ি, সংিক্ষণও িক্ষণাদবক্ষণ । 

৩  নশক্ষাএবং প্রাথনমক ও গণনশক্ষাকার্ যক্রমসম্পনকযত। 

৪  স্বাস্থ্য, পনিবাি পনিকল্পিা সম্পনকযত কার্ যক্রমবাসস্তবায়ি। 

৫  কৃনষ, মৎসয ও পশুসম্পে ও অিযািয অথ যনিনতক উন্নয়দিি প্রদয়াজিীয় কার্ যক্রমগ্রহণ। 

৬  মহামািী নিয়ন্ত্রণ ও েুদর্ যাগ বযবস্থ্াপিায় প্রদয়াজিীয় কার্ যক্রমগ্রহণ। 

৭  কি, নি, ম াল, নিস ইতযানে ধ্ার্ যকিণ ও আোয়। 

৮  পানিবানিক নবদিাধ্ নিিসি, িািী ও নশশু কলযাণ সম্পনকযত প্রদয়াজীয় কার্ যক্রমসম্পােি। 

৯  মেলাধ্ুলা, সামাজজক উন্নত সংসৃ্কনত ইতযানে কার্ যক্রদম প্রদয়াজিীয় উদেযাগ গ্রহণ ও সহদর্ানগতা   প্রোি। 

১০ পনিদবশ উন্নয়দিও সংিক্ষদণপ্রদয়াজীয় বযবস্থ্া গ্রহণ। 

১১ আইি শৃংেলা িক্ষায়সিকাদিি অনপ যত োনয়ত্ব পালি ও প্রদয়াজিীয় কার্ যক্রমগ্রহণ। 

১২ জন্ম-মতৃয য নিবন্ধীকিণ। 

১৩ সিকানি স্থ্াি, উনু্মক্ত জায়গা, উেযাি ও মেলাি মাদঠি মহিাজত কিা। 

১৪ ইউনিয়ি পনিষদেি িাস্তায়ও সিকানি স্থ্াদি বানত জ্বালাদিা। 

১৫ বৃক্ষদিাপণও সংিক্ষণ এবং বকৃ্ষ সম্পেচয নি ও ধ্বংস প্রনতদিাধ্। 

১৬ কবিস্থ্াি, শ্মশাি, জিসাধ্ািদণি সিাি স্থ্াি ও অিযািয সিকানি সম্পনিি িক্ষণাদবক্ষণও পনিচালিা। 

১৭ জিপথ, িাজপথ ও সিকানি স্থ্াদি অিনধ্কাি প্রদবশ মিাধ্ এবং এইসব স্থ্াদি উৎপাত ও তাহাি    কািণ বন্ধ কিা। 

১৮ জিপথ ও িাজপদথি ক্ষনত, নবিষ্ট বা ধ্বংস প্রনতদিাধ্ কিা। 

১৯ মগাবি ও িাসত্মাি আবজযিা সংগ্রহ, অপসািণ ও বযবস্থ্াপিা নিজিত কিা। 

২০ অপিাধ্মূলক ও নবপজ্জিক বযবসা নিয়ন্ত্রণ। 

২১ মতৃ পশুি মেহ অপসািণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ। 

২২ ইউনিয়দি িতযি বানি, োলাি নিম যাণ ও পিুঃনিম যাণ এবং নবপজ্জিক োলাি নিয়ন্ত্রণ। 
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২৩ কূয়া, পানি মতালাি কল, জলাধ্াি, পুকুি এবং পানি সিবিাদহি অিযািয উৎদসি বযবস্থ্াপিা ও  সংিক্ষণ। 

২৪ োবাি পানিি উৎদসি েষূণ মিাধ্ এবং জিস্বাদস্থ্যি জিযক্ষনতকিসদেহর্ুক্ত কূপ, পুকুি বা পানি সিবিাদহি অিযািয 

স্থ্াদিি পানি বযবহাি নিনষদ্ধ কিা। 

২৫ োবাি পানিি জিয সংিনক্ষতকূপ, পুকুি বা পানি সিবিাদহি অিযািয স্থ্াদি বা নিক বতী স্থ্াদি মগাসল, কাপি কাাঁচা বা 

পশু মগাসল কিাদিা নিনষদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিা। 

২৬ পুকুি বা পানি সিবিাদহি অিযািয স্থ্াদি বা নিক বতী স্থ্াদি শি, পা  বা অিযািয গাছ  নিজাদিা নিনষদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিা। 

২৭ আবানসক এলাকাি মদধ্য চামিা িং কিা বা পাকা কিা নিনষদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিা। 

২৮ আবানসক এলাকাি মাট  েিি কনিয়া পাথি বা অিযািয বস্ত্ত উদিালি নিনষদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিা। 

২৯ আবানসক এলাকায় ই , মাট ি পাত্র বা অিযািয িাট  নিম যাণ নিনষদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিা। 

৩০ অনগিব, বিযা, নশলা বৃটষ্টসহ ঝি, িূনমকম্প বা অিযািয প্রাকৃনতক েুদর্ যাগ মমাকানবলায় প্রদয়াজিীয় তৎপিতা গ্রহণ ও 

সিকািদক সাব যক্ষনণকসহায়তা প্রোি। 

৩১  নবধ্বা, এনতম, গিীব ও েুঃস্থ্ বযজক্তদেি তানলকা সংিক্ষণ ও সাহার্য কিা। 

৩২ সমবায় আদোলি ও গ্রামীণ নশদল্পি উন্নয়িও উৎসাহ প্রোি। 

৩৩ বািনত োেয উৎপােদিি বযবস্থ্া গ্রহণ। 

৩৪ গবানে পশুি মোয়াি নিয়ন্ত্রণ ও িক্ষণাদবক্ষদণিবযবস্থ্া কিা। 

৩৫ প্রাথনমক নচনকৎসা মকদেি বযবস্থ্া কিা। 

৩৬ ইউনিয়দিি বানসোদেি নিিাপিা, আিাম-আদয়শ বা সুদর্াগ সুনবধ্াি জিয প্রদয়াজিীয় অিযািয  বযবস্থ্া গ্রহণ। 

৩৭ ই-গিদণ যন্স চালু ও উৎসানহতকিণ। 

৩৮ ইউনিয়ি পনিষদেি মত সেৃশ কাদজ নিদয়াজজত অিযািয সংস্থ্াি সাদথ সহদর্ানগতা সম্প্রসািণ। 

৩৯ সিকাি কতৃযক সমদয় সমদয় আদিানপত োনয়ত্বাবলী। 

নবনিন্ন সমসযাি সমাধ্াি, গ্রাম আোলত, শানলস, উন্নয়ি, প্রকল্প বাস্তবায়ি, সিকাদিি পনিকল্পিা ও প্রকল্প 

বাস্তবায়ি, নবনিন্ন মসবা প্রোি, িাগনিক সিে, ওয়ানিশ সিে, মতৃয য সিেসহ নবনিন্ন প্রতযয়িপত্র প্রোি, নিিাপে 

পানি সিবিাহ, নশক্ষা কার্ যক্রম পনিচালিা, আইি-শৃঙ্খলা িক্ষা, িাস্তা-ঘা , পুল-কালিা য নিম যাণ ইতযানে। 
 


