
ইউনিয়ি পনিষদেি কার্যাবলী 

ইউনিয়ি পনিষে আইি, ২০০৯ এি নিতীয় তফনিল অিুিাদি ইউনিয়ি পনিষদেি কার্যাবলী নিম্নরূপ: 

 পাাঁ চশালা ও নবনিন্ন মেয়ােী উন্নয়ি পনিকল্পিা ততিী। 

 পল্লী অবকাঠাদো উন্নয়ি, িংিক্ষণ ও িক্ষণাদবক্ষণ। 

 নশক্ষা এবং প্রাথনেক ও গণনশক্ষা কার্যক্রে িম্পনকয ত 

 স্বাস্থ্য, পনিবাি পনিকল্পিা িম্পনকয ত কার্যক্রে বাস্তবায়ি। 

 কৃনষ, েৎিয ও পশুিম্পে ও অিযািয অথযনিনতক উন্নয়দি প্রদয়াজিীয় কার্ক্রে গ্রহণ। 

 েহাোিী নিয়ন্ত্রণ ও দুদর্যাগ বযবস্থ্াপিায় প্রদয়াজিীয় কার্যক্রেগ্রহণ। 

 কি, নফ, ম াল, নফি ইতযানে ধার্যকিণ ও আোয়। 

 পানিবানিক নবদিাধ নিিিি, িািী ও নশশু কলযাণ িম্পনকয ত প্রদয়াজিীয় কার্যক্রে িম্পােি। 

 মেলাধুলা, িাোনজক উন্ননত, িংসৃ্কনত ইতযানে কার্যক্রদে প্রদয়াজিীয় উদেযাগ গ্রহণ ও িহদর্ানগতা প্রোি। 

 পনিদবশ উন্নয়ি ও িংিক্ষদণ প্রদয়াজীয় বযবস্থ্া গ্রহণ। 

 আইি শৃংেলা িক্ষায় িিকাদিি অনপযত োনয়ত্ব পালি ও প্রদয়াজিীয় কার্যক্রেগ্রহণ। 

 জন্ম-েৃতুয নিবন্ধীকিণ। 

 িিকানি স্থ্াি,উনু্মক্ত জায়গা, উেযাি ও মেলাি োদঠি মহফাজত কিা। 

 ইউনিয়ি পনিষদেি িাস্তায় ও িিকানি স্থ্াদি বানত জ্বালাদিা। 

 বৃক্ষদিাপণ ও িংিক্ষণ এবং বৃক্ষ িম্পে চুনি ও ধ্বংি প্রনতদিাধ। 

 কবিস্থ্াি, শ্মশাি,জিিাধািদণি িিাি স্থ্াি ও অিযািয িিকানি িম্পনিি িক্ষণাদবক্ষণ ও পনিচালিা। 

 জিপথ, িাজপথ ও িিকানি স্থ্াদি অিনধকাি প্রদবশ মিাধ এবং এইিব স্থ্াদি উৎপাত ও তাহাি কািণ বন্ধ কিা। 

 জিপথ ও িাজপদথি ক্ষনত, নবিষ্ট বা ধ্বংি প্রনতদিাধ কিা। 

 মগাবি ও িাস্তাি আবজয িা িংগ্রহ, অপিািণ ও বযবস্থ্াপিা নিনিত কিা। 

 অপিাধেূলক ও নবপজ্জিক বযবিা নিয়ন্ত্রণ। 

 েৃত পশুি মেহ অপিািণ ও নিয়ন্ত্রণ এবং পশু জবাই নিয়ন্ত্রণ। 

 ইউনিয়দি িতুি বানি,োলাি নিেযাণ ও পুিঃনিেযাণ এবং নবপজ্জিক োলাি নিয়ন্ত্রণ। 

 কূয়া, পানি মতালাি কল, জলাধাি, পুকুি এবং পানি িিবিাদহি অিযািয উৎদিি বযবস্থ্াপিা ও িংিক্ষণ। 

 োবাি পানিি উৎদিি দূষণ মিাধ এবং জিস্বাদস্থ্যি জিয ক্ষনতকি িদেহরু্ক্ত কূপ, পুকুি বা পানি িিবিাদহি অিযািয স্থ্াদিি পানি বযবহাি নিনষদ্ধ কিা। 

 োবাি পানিি জিয িংিনক্ষত কূপ, পুকুি বা পানি িিবিাদহি অিযািয স্থ্াদি বা নিক বতী স্থ্াদি মগািল, কাপি কাাঁ চা বা পশু মগািল কিাদিা নিনষদ্ধ বা 

নিয়ন্ত্রণ কিা। 



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

 আবানিক এলাকাি েদধয চােিা িং কিা বা পাকা কিা নিনষদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিা। 

 আবানিক এলাকাি োটি েিি কনিয়া পাথি বা অিযািয বস্ত্ি উদিালি নিনষদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিা। 

 আবানিক এলাকায় ই , োটিি পাত্র বা অিযািয িাটি নিেযাণ নিনষদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ কিা। 

 অনি, বিযা,নশলাবৃনষ্টিহ ঝি, িূনেকম্প বা অিযািয প্রাকৃনতক দুদর্যাগ মোকানবলায় প্রদয়াজিীয় তৎপিতা গ্রহণ ও িিকািদক িাবযক্ষনিক িহায়তা প্রোি। 

 নবধবা, এনতে, গিীব ও দুঃস্থ্ বযনক্তদেি তানলকা িংিক্ষণ ও িাহার্য কিা। 

 িেবায় আদোলি ও গ্রােীণ নশদল্পি উন্নয়ি ও উৎিাহ প্রোি। 

 বািনত োেয উৎপােদিি বযবস্থ্া গ্রহণ। 

 গবানেপশুি মোয়াি নিয়ন্ত্রণ ও িক্ষণাদবক্ষদণি বযবস্থ্া কিা। 

 প্রাথনেক নচনকৎিা মকদেি বযবস্থ্া কিা। 

 ইউনিয়দিি বানিোদেি নিিাপিা, আিাে-আদয়শ বা িুদর্াগ িুনবধাি জিয প্রদয়াজিীয় অিযািয বযবস্থ্া গ্রহণ। 

 ই-গিদণযন্স চালু ও উৎিানহতকিণ। 

 ইউনিয়ি পনিষদেি েত িদৃশ কাদজ নিদয়ানজত অিযািয িংস্থ্াি িাদথ িহদর্ানগতা িম্প্রিািণ। 

 িিকাি কতৃয ক িেদয় িেদয় আদিানপত োনয়ত্বাবলী। 

 


