
কাম যএরাকা ম্প্রাযণণয চচক লরষ্টঃ 

(ক) চযলজণেন নদণেয তযালিত নুলরল ১ (এক) কল । 

(খ) চযলজণেন কর্তযক্ষ কর্তযক নুণভালদত গঠনতণেয তযালিত নুলরল ১ (এক) কল। 

(গ) চযলজণেন কর্তযক্ষ কর্তযক নুণভালদত ফ যণল কাম যকযী কলভটিয তযালিত তালরকা ১ (এক) কল। 

(ঘ) কাম যলনফ যাী দস্যণদয নাভ,লতায নাভ,ভাতায নাভ,চবাটায অআলড কাণড যয পণটাকল ঠিকানা, চা ও লনজ 

স্বাক্ষয তালরকা-১ (এক) কল। 

(ঙ) লভলতটি লফগত এক ফৎণয লক লক জনকল্যাণমূরক কাজ লযচারনা কণযণছ, তায লফফযণ (ংলিষ্ট 

চজরা/উণজরা ভলরা লফলিক কভ যকতযা কর্তযক মূল্যািণ লফফযণ)। 

(চ) ফতযভান কাম যক্রণভয লফফযণ, উকৃণতয ংখ্যা তালরকা ১ (কল)। 

(ছ) লভলত/ংস্থায অি ও ব্যণিয উৎ - ১ (এক) কল। 

(জ) লভলত / ংস্থায লনণিাগকৃত , চস্বচছাধীন কভ যকতযা / কভ যচাযীয লফফযণ 

(নাভ,লতা/স্বাভীয নাভ,ভাতায নাভ, দফী, চস্বচ্ছাণফী, ভন্তব্য ) তালরকা- ১ (এক) কল 

(ঝ) যকায নুণভালদত লডট পাভ য/ভফাি কভ যকতযা কর্তযক তযালিত লভলত / ংস্থায লতন ফৎণযয লডট লযণাট য-

১ (এক) কল। 

(ঞ) ম্প্রালযত কাম যএরাকা মূণ লক লক কাজ লযচারনা কযা ণফ তায লফফযণ, তত্ত্বাফধান ও লনিেণ ব্যফস্থা  

ম্পলকযত লফফযণ-১ (এক) কল । 

(ট) কাম যএরাকা ম্প্রাযণণয লফলণি লভলত/ংস্থায াধাযণ বায নুণভালদত কাম যলফফযণীয তযালিত কল। 

(ঠ) ংস্থায নুণভালদত গঠনতণে কাম য এরাকা ম্প্রাযণণয লফলণি উণেখ থাকণত ণফ। 

(ড) লনফলিকৃত ংগঠন / ংস্থা/ লভলতয লনফিণনয চভিাদ ন্যযনতভ ২ ফছয ণত ণফ এফং ারনাগাদ নফািন থাকণত 

ণফ। 

(ঢ) লনফলিকৃত ংগঠন / ংস্থা/ লভলতটিয লফলণি এরাকাফাীয বার ধাযনা থাকণত ণফ।  এ লফলণি স্থানীি 

আউল/ণৌযবায চচিাযম্যান এফং লটি কণ যাণযণনয চক্ষণে ওিাড য কাউলিরয কর্তযক প্রদত্ত জনকল্যাণমূরক 

কাণজয ম্পৃক্ততা ম্পলকযত প্রতযািনে দালখর কযণত ণফ। 

(ণ) লভলত/ ংস্থায নাণভ ব্যাংক লাণফ ন্যযনতভ ২ (দুআ রক্ষ) টাকা থাকণত ণফ এ লফলণি ব্যাংক ম্যাণনজায কর্তযক 

প্রণদি  ারনাগাদ প্রতযিনে ১ (এক)কল দালখর কযণত ণফ। 

(ত) ংগঠণ/ংস্থা চম কর উণজরা এফং চজরাি কাজ কযণছ চ কর চজরা প্রাক /উণজরা লনফ যাী 

কভ যকতযা/স্থানীি জনপ্রলতলনলধ কর্তযক প্রদত্ত প্রতযিনে ংযুক্ত কযণত ণফ। 

(থ) 

 

(দ) 

লভলত/ংস্থাটি ংলিষ্ট চজরা ভলরা লফলিক কভ যকতযা কর্তযক কাম যক্রভ ণন্তালজনক ংক্রান্ত লযদ যন 

প্রলতণফদন কাম যএরাকা ম্প্রাযণণয চমৌলক্তকতা -১ (এক) কল। 

চকান ংস্থা প্রাথলভক ম্প্রাযণণয য লিতীি দপাি ন্য চকান চজরাি কাম যএরাকা ম্প্রাযণণয অণফদন কযণর 

পূণফ য ম্প্রালযত চজরা/ণজরামুণয কাম যক্রভ ম্পণকয ংলিষ্ট চজরা ভলরা লফলিক কভ যকতযাগণণয প্রলতণফদন ও 

সুালয থাকণত ণফ। 

 


