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উক্রভনণকা (Preamble) 

 

 

 যকাযী দপ্তযমূময প্রাবিষ্ঠাবনক দক্ষিা বৃবি, স্বচ্ছিা ও জফাফবদবিা 

সজাযদাযকযণ, সুান ংিকযণ এফং যকায স াবলি মুবজফফমল য সফা প্রদামনয প্রয়া 

াভমন সযমে ম্পমদয মথামথ ব্যফায বনবিিকযমণয ভাধ্যমভ রুকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়মনয রমক্ষে- 

 

উমজরা বনফ যাী অবপায 

সকাম্পানীগঞ্জ, বমরট। 

 

ও 

 

সজরা প্রাক 

বমরট। 

 

এয ভমধ্য........................ামরয.........................ভাময.................িাবযমে এই ফাবল যক কভ যম্পাদন 

চুবি স্বাক্ষবযি মরা।  

 

এই চুবিমি স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ বনম্নবরবেি বফলময় ম্মি মরন: 
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উদজরা ননফ বাী অনপায, ককাম্পানীগঞ্জ, নদরট এয াম্প্রনতক কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র :  

াম্প্রনতক ফছদযয প্রধান অজবনমূ (নফগত ৩ ফছদযয):  

মুবিযুমিয সেিনা ও ফঙ্গফন্ধুয আদ যমক মুন্নি সযমে ফিযভান যকায সদময আথ য-াভাবজক উন্নয়মনয 

সক্ষমে অাভান্য অফদান কযদে িদরদছ। এযই ধাযাফানকতায় রূকল্প-২০২১ ও রূকল্প-২০৪১ এয থনিত্র অনুযণ 

কদয ফাাংরাদদ আজ উন্নয়দনয থ ধদয এনগদয় িরদছ। জাবিয বিা ফঙ্গফন্ধু কন্যা ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী সে 

াবনায সনতৃমে ফাংরামদমক ২০২১ ামরয ভমধ্য ভধ্যভ আময়য সদ, ২০৪১ ামরয ভমধ্য উন্নি সদম বযণি 

কযা এফং ২১০০ ামর ‘ফাংরামদ ফ-দ্বী বযকল্পনা’ ফাস্তফায়ন কযায রমক্ষে যকায গৃীি কাম যক্রভমূ 

ভাঠম যাময় ফাস্তফায়মন সকাম্পানীগঞ্জ উমজরা প্রান বনযরবামফ কাজ কময মামচ্ছ। এছাড়াও মুবজফফল য ও 

যকাযী বনফ যােনী ইমিায ২০১৮ এয বববিমি কাম যক্রভ েণ কময  উমজরা প্রান  সকাম্পানীগঞ্জ। সটকই 

উন্নয়ন অবীষ্ট ২০৩০ এয ১৭ টি অবীষ্ট ও এয স্থানীয়কযণ বনময় ইমিাভমধ্য উমজরায বফববন্ন দপ্তমযয কাম যক্রমভয 

ভমধ্য ভন্বময়য জন্য একটি বফমল বা কমযমছ উমজরা প্রান সকাম্পানীগঞ্জ। উমজরায বফববন্ন যকাবয ও 

সফযকাবয দপ্তযমূময কামজয ভন্বয় াধন, আইনশৃঙ্খরা যক্ষা  ,াবভ ব্যফস্থানা ,গমম যাগ  সভাকামফরা, াফবরক 

যীক্ষা বযোরনা  ,দবযা জনমগাষ্ঠীয কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃবষ্ট  ,াভাবজক বনযািা কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন ,িথ্য 

অবধকায আইমনয িথ্য অবধকায আইমনয মথামথ ব্যফায বনবিিকযণ ,বযমফ যক্ষা ,ক্রীড়া ও ংস্কৃবি েে যায 

সক্ষমে উন্ িকযণ ,ভাজকাাণ , স্বাস্থে সফায উন্নয়ন ও উন্নয়ন কভ যকান্ড ফ যমক্ষমে উমজরা প্রান গুরুেপূণ য 

াবভকা ারন কযমছ। সকাম্পানীগঞ্জ উমজরা বফগি ফছমযয জনফান্ধফ জনম্পৃি, উন্নয়নমুেী এফং  িবাগ 

গবিীর একটি প্রাবনক কাঠামভামি উন্নীি ময়মছ। িবাগ ভাবিবভবডয়া ক্লা বনবিি কযা ময়মছ। প্রাথবভক 

বফদ্যারময় বক্ষাথীমদয পুবষ্ট োবদা বনবিি কযণ ও বফদ্যারময় বশুমদয উবস্থবি বনবিি কযায জন্য িবাগ 

প্রাথবভক বফদ্যারময় বভড সড বভর কাম যক্রভ এয আওিায় স্কুর বপবডং োলু কযা ময়মছ। ছাে-ছােীমদয ভমধ্য 

ননবিকিা বক্ষা সদওয়ায জন্য িিা সটায  ,র এন্ড পা উন্ড ফক্স োলু কযা ময়মছ। ববক্ষুকমুি উমজরা গড়মি 

ববক্ষুকমদয ডাটামফজ নিবয কময ধাযাফাবকবামফ প্রবক্ষণ প্রদান কময ভবরামদয সরাই সভবন বফিযণ কযা 

ময়মছ  ,কভ যক্ষভ সরাকমদয  বোন যফযা কযা ময়মছ। নদরট কজরায ককাম্পানীগঞ্জ প্রাকৃনতক ম্পদদ বযপুয 

এফাং ম বটন ম্ভাফনাভয় একটি উদজরা। রূকল্প-২০২১ এফাং কটকই উন্নয়ন রক্ষভাত্রা (SDG) ফাস্তফায়দন 

উদজরা প্রান, ককাম্পানীগঞ্জ ননযরবাদফ কাজ কদয মাদে। ফাাংরাদদদয ফ ববৃৎ াথয ককায়াযী কবারাগদঞ্জ 

কফাভা কভনন ফন্ধ এফাং নযদফফান্ধফ দ্ধনতদত াথয উদতারন নননিতকযদণয রদক্ষয কযকড বাংখ্যক টাস্কদপাদ বয 

অনবমান নযিারনায পদর কবারাগঞ্জ তায প্রাকৃনতক রুদ নপদযদছ । ততযী দয়দছ ম বটন ম্ভাফনা । জনগদণয 

কদাযদগাড়ায় কফা কৌৌঁদছ কদয়াই আভাদদয রক্ষয । ানফ বক ননযাতা নফধান, জনগদণয িানত কফা প্রদান 

নননিতকযণ এফাং জফাফনদনতা সৃনষ্টকদল্প  উদজরা নযলদ কভদেক্স বফদন নন কযাদভযা, ইন্টাযকভ, নডনজটার 

ানজযা, এফাং নডনজটার নডদে কফাড ব স্থান কযা দয়দছ। কর দপ্তদয ফাাংরায় নটিদজন িাট বায প্রণয়ন কযা 

দয়দছ । উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারদয় ফ্রন্ট কডস্ক কোরা দয়দছ। াদটয ততনয দ্রব্য নফক্রয় এফাং নফণদন 

উৎা প্রদান কযা দয়দছ। ন্ত্রা, নাকতা, জঙ্গীফাদ ও ভাদকমুি ভাজ গঠদন এফাং ইবটিনজাং প্রনতদযাদধ 

নফনবন্ন নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন উদ্বুদ্ধকযণ বা কযা দয়দছ। নডনজটার ফাাংরাদদ নফননভ বাদণ প্রফনতবত ওদয়ফদাট বার 

ারনাগাদ কযণ, উদজরা ম বাদয় নডনজটার কন্টায স্থান কযা দয়দছ। যকানয ননদদ বনা প্রিায, ফাস্তফায়ন, 

জনগদণয অনরাইন নবনতক অনবদমাগ ননষ্পনত ফ বাধাযদণয াদথ কমাগাদমাদগয জন্য “উদজরা প্রান 

ককাম্পানীগঞ্জ” নাদভ কপবুক কইজ ততযী কযা দয়দছ। প্রনতফন্ধী, অটিনিক ও ননছদয় থাকা ক্ষুদ্র-নৃতানিক 

জনদগাষ্ঠীয কল্যাদণ নফনবন্ন দদক্ষ গ্রণ কযা দয়দছ। উদজরায উন্নয়ন তনফর, যাজস্ব তনফর, টি আয, 

কানফো, অনতদনযদ্রদদয জন্য কভ বসৃজন কভ বসূনি, োদ্য ফান্ধফ কভ বসূনি, াভানজক ননযাতা কফষ্টনী- ফয়স্ক বাতা, 

প্রনতফন্ধী বাতা, ভাতৃত্বকারীন বাতা প্রনতটি কক্ষদত্র যকাযী ননদদ বনায মথামথ অনুযণ এফাং ফাস্তফায়ন নননিত 

কযা দয়দছ। অনপদয ননযাতা কজাযদাযকযণ কযায স্বাদথ ব উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় ও কাযী 

কনভনায (ভূনভ) এয কাম বারদয় ননটিনব কযাদভযা স্থান কযা দয়দছ। কমযানা বাইযা বযবস্থবি সভাকামফরায় 

বশুমদয উমমাগীকযণ ভাস্ক, োন্ড স্যাবনটাইজায স্বাস্থে উকযণ বফিযণ কযা ময়মছ এফং মেিনিামূরক 

প্রোযণায ভাধ্যমভ জনগণ মেিন কময গমড় সিারায ভাধ্যমভ আক্রামন্তয ায কবভময় আনা ম্ভফ ময়মছ। 



ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

5 

 

 

িযাদরঞ্জ: 

ককাম্পানীগঞ্জ উদজরা কভঘারয় ও কিযাপুনঞ্জ াাদড়য াদদদদ অফনস্থত ওয়ায পদর আকনিক 

াাড়ী ঢদর ফন্যায প্রফনতা কফী । অদনক ভয় াাড়ী ঢদর জনভয পর নষ্ট য়, ক্ষনতগ্রস্থ য় কৃলক নযফায।  

নক্ষায ায প্রায় ৩৫% মা নদরট কজরায এয অন্যান্য উদজরায কিদয় অদনক কভ । তাছাড়া াাড় ধ্ব, 

অবফধবাদফ টিরা কাটা ইতযানদ প্রাকৃনতক ও ভানফ সৃষ্ট দুদম বাগও ককাম্পানীগঞ্জ উদজরায অন্যতভ ভস্যা। 

অনযকনল্পতবাদফ এফাং অবফধ কফাভা কভনদনয াদে াথয উদতারন এফাং মত্রতত্র কিান ক্রানাং কভনন স্থাদনয 

পদর উদজরায নযদফ হুভনকয মুদে যদয়দছ। ম বাপ্ত নল্পায়দনয অবাদফ এ উদজরায় প্রদয়াজনীয় াংখ্যক 

কভ বাংস্থান গদড় উদঠনন। এ উদজরায নফপুর নযভান জনভদত প্রায় াযাফছয ককান িালাফাদ য়না । প্রদয়াজনীয় 

কেঁদিয ব্যফস্থা না থাকা, জনফদরয ঘাটনত, ফন্যায় পর নষ্ট দয় মাওয়ায ম্ভাফনা ইতযানদ কাযদণ এ উদজরায 

অদনক জনভ অনাফাদী থাদক। াভানজক ভস্যায ভদে ননম্ননক্ষায ায, স্বাস্থয কফায অপ্রতুরতা, অম বাপ্ত 

কমাগাদমাগ ব্যফস্থা, কনতয় কুাংস্কায ইতযানদ উদেেদমাগ্য। নফটিনএর পাইফায অটিক াংদমাগ না থাকায় ই-

কফা এফাং ই-পাইনরাং কাম বক্রভ পুদযাদদভ িালু কযা ম্ভফ দে না। 

বনফষ্যত নযকল্পনা : 

 উদজরা ননফ বাী অনপায এয কাম বারয় ও উদজরা নযলদদয কফা জীকযণ, য়যানীমুি 

যুদগাদমাগী ব্যফস্থানায উন্নীতকযণ।  

 ককাম্পানীগঞ্জ উদজরাদক ভদডর উদজরায় রুান্তনযত কযায প্রয়াদ ভানম্মত নক্ষায ায 

বৃনদ্ধ কদয তথ্য প্রযুনি জ্ঞান ম্পন্ন দক্ষ জনফর ততযী । 

 যকাদযয রক্ষয ও উদেশ্য অজবদন রূকল্প- ২০২১, ৭ভ/৮ভ ঞ্চফানল বক কভ বনযকল্পনা এফাং 

কটকই উন্নয়ন রক্ষভাত্রা তথা  SDG ফাস্তফায়দন প্রদয়াজনীয় প্রনক্ষণ প্রদান ও আন্ত:নফবাগীয় 

ভন্বয় াধন। 

 

২০২০-২১ াদর অথ ব ফছদয ম্ভাব্য প্রধান অজবন মূ : 

1. ককাম্পনীগঞ্জ উদজরাদক পুদযাপুনয নবক্ষুক ও ফাল্যনফফা মুিকযণ ।  

2. প্রানানন কযাদধ টিরাকাটা ও নযদফ সুযক্ষায় াথয ককায়যী মূদ মানন্ত্রক দ্ধনতদত াথয 

উদতারন (স্থানীয়বাদফ কফাভা কভনন) ফন্ধকযন ।  

3. নক্ষায ায বৃনদ্ধ এফাং ঝদড় ড়া কযাধকযণ। 

4. পুদযাপুনয ই-কফা এফাং ই-পাইনরাং কাম বক্রভ িালু । 

5. ইউননয়ন নযলদ এয নিফগদণয দক্ষতা উন্নয়দন মথামথ প্রনক্ষন প্রদান । 

6. নটিদজন িাট বায অনুমায়ী কফা প্রদান নননিতকযণ। 

7. আশ্রয়ণ প্রকল্প ও ো জনভ ফদদাফদস্তয ভােদভ ভূনভীনদদয পুনফ বান। 

8. প্রাকৃনতক কৌদেবভনিত কবারাগঞ্জ এয নজদযা দয়দন্ট অফনস্থত াদা াথয এরাকাদক ম বটন 

এরাকায় রুান্তদযয কাম বকয উদদ্যাগ গ্রণ । 

9. ভতাভত ও অনবদমাগ ফাক্স স্থান। 
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ককন ১ 

 

রূকল্প (nsisiV) ,অনবরক্ষয (nsiisiV), ককৌরগত উদেশ্যমূ ( Strategsc Objectsvei ) 

এফাং কাম বাফনর (Functions) 

১.১ রূকল্প (Vision):  

দক্ষ, গনতীর, উন্নয়ন ায়ক এফাং জনফান্ধফ প্রান। 

1.2 অনবরক্ষয (Mission): 

প্রাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, তথ্যপ্রযুনিয মথামথ ব্যফায ও কফাদাতাদদয দৃনষ্টবনঙ্গয নযফতবন 

এফাং উদ্ভাফন িি বায ভােদভ ভয়াফদ্ধ ও ভানম্মত কফা নননিত কযা। 

1.3 ককৌরগত উদেশ্যমূ (Strtegic Objectives) 

                  ১. সটকই উন্নয়মনয রমক্ষে কাম যকয ভন্বয় াধন; 

২. গমম যাগ ব্যফস্ানা ও াভাবজক বনযািামুরক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন;  

                  ৩. ভুনভ ব্যফস্ানায় গনতীরতা আনয়ন; 

৪. জনশৃঙ্খরা ও জনবনযািা ংিকযণ; 

৫.  মুবিযুমিয সেিনা ফাস্তফায়ন ও শুিাোয েে যা; 

 

১.৪ আফনশ্যক ককৌরগত উদেশ্যমূ: 

1. দাপ্তনযক কভ বকাদি স্বেতা বৃনদ্ধ ও জফাফনদন নননিতকযণ 

2. কভ বম্পাদদন গনতীরতা আনয়ন ও কফায ভান বৃনদ্ধ 

       ৩. আনথ বক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
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১.৫ কাম বাফনর (Functions): 

১. উদজরায উন্নয়ন কভ বকাদিয ভন্বয় এফাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুত প্রকল্পমূ ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয 

দানয়ত্ব ারন; 

২. যকায কতৃবক কৃনল, স্বাস্যদফা ও জনস্বাস্য, নযফায নযকল্পনা, নাযী ও নশু, ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীয কল্যাণ, 

প্রাথনভক ও গণনক্ষা এফাং নক্ষা নফলয়ক গৃীত কর নীনতভারা ও কভ বসূনিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তিাফধান, নযফীক্ষণ 

ও ভন্বয়াধন; 

৩. দুদম বাগ ব্যফস্ানা এফাং ত্রাণ ও পুনফ বান কাম বক্রভ গ্রণ, নজআয, টিআয, কানফো, কানফটা, নবনজনড, নবনজএপ, 

অনত দনযদ্রদদয জন্য কভ বসৃজন ইতযানদ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন, তিাফধান ও নযফীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃনতক তফনষ্টযমূ াংযক্ষণ নযদফ দূলদণয পদর সৃষ্ট জরফায়ু নযফতবদনয নফরূ প্রবাফ কভাকাদফরায় 

জনদিতনতা সৃনষ্ট, ফনায়ন, নফনবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দন ানফ বক ায়তা কযা এফাং ানফ বক ভন্বয় াধন ও 

নযফীক্ষণ; 

৫. াভানজক ননযাতা ও দানযদ্রয নফদভািদন নফনবন্ন ভন্ত্রণারয়/নফবাগ কতৃবক গৃীত ন্যানার ানব ব কভ বসূনি, 

আভায ফাড়ী আভায োভায নফনবন্ন  প্রকল্প ফাস্তফায়দন ানফ বক ায়তা প্রদান ও কাম বকয ভন্বয় াধন; 

৬. ভূনভ যাজস্ব প্রাদনয ানফ বক ননয়ন্ত্রণ, তিাফধান এফাং নযফীক্ষণ; 

৭. ননফ বাী ম্যানজদেন ম্পনকবত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, কভাফাইর ককাট ব নযিারনা, উদজরায ানফ বক 

আইনশৃঙ্খরা যক্ষাপূফ বক জনজীফদন স্বনস্ত আনয়ন। 

৮. জাতীয় শুদ্ধািায ককৌর ফাস্তফায়ন এফাং অনবদমাগ ননষ্পনত ব্যফস্ানায আওতায় অনবদমাগ নননষ্পনত; 

৯. নফনবন্ন াভানজক ভস্যা কমভন কমৌন য়যানন, নাযী ননম বাতন, ভাদক কফন, কিাযািারান, কমৌতুক, ফাল্যনফফা 

ইতযানদ  প্রনতদযাধ/ননযদন কাম বক্রভ গ্রণ; 

১০. স্থানীয় যকায নফবাদগয কাম বক্রভ সুষ্ঠবাদফ তদাযনককযণ; 

১১. প্রফাীদদয ডাটাদফ প্রস্তুত, নফদদগাভী ব্যনিদদয প্রতাযণা ও য়যানন প্রনতদযাধ এফাং  ভানফ ািায কযাধ 

প্রফাী কল্যাদণ মাফতীয় কাম বক্রভ গ্রণ; 

১২. এননজওদদয কাম বক্রভ তদাযনক ও ভন্বয়, এননজও কাম বক্রদভয ওবাযল্যানাং প্রনতদযাদধ কভ বদক্ষত্র ননধ বাযদণ 

ভতাভত প্রদান এফাং এননজওদদয অনুকূদর ছাড়কৃত অদথ বয নযফীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ অন্যান্য কাম বক্রভ 

নযদ বন/দ বন; 

১৩. জাতীয় ই-গববদনন্স কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন; কফা দ্ধনত জীকযণ, কফা প্রদান প্রনতশ্রুনত অনুমায়ী কফা প্রদান, 

উদজরা তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ, কাস্যার নভনডয়া ব্যফায, এফাং নফনবন্ন ম বাদয় তথ্য ও কমাগাদমাগ 

প্রযুনি অন্যান্য নফলদয় প্রনক্ষণ কাম বক্রভ নযিারনা ও তদাযনক।  
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সকন-২ 

বফববন্ন কাম যক্রমভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

 

কভ যম্পাদন সূেকমূ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃি 
রক্ষেভাো  

২০২০-২১ 

প্রমক্ষণ   
বনধ যাবযি  রক্ষেভাো অজযমনয সক্ষমে 

সমৌথবামফ দাবয়েপ্রাপ্ত  

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/ ংস্ামূময নাভ 

উািসূে 

(Source of Data) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

িথ্য ফািায়ন ারনাগাদ ারনাগাদকৃি % ৯০ ৯১ ৯২ ৯৯ ১০০ 
জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/িথ্য ও 

সমাগমমাগ প্রযুবি অবধদপ্তয 
ওময়ফ সাট যার 

উমজরা প্রামন আইবটি 

ব্যফায বনবিিকযণ 
আইবটি ব্যফাযকাযী % ৮০ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০০ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/িথ্য ও 

সমাগমমাগ প্রযুবি অবধদপ্তয 
ওময়ফ সাট যার/ই-নবথ 

 ময  ময বফগেৎ বফগেিাবয়ি বযফায % ৯০ ৯৫ ৯৯ ১০০ ১০০  ল্লী বফগেৎ বভবি 

সুষ্ঠ বামফ াফবরক যীক্ষা 

বযোরনা 

াফবরক যীক্ষায 

প্রশ্নমেয বনযািা 

বনবিিকৃি 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 
জনপ্রান ভন্ত্রণারয়/বক্ষা 

সফাড য 
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ককন-৩ 

ককৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রা মূ 

সকৌরগি 

উমেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগি 

উমেমশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভযম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা িবি 

( aacuaatcoaC

dettoM)  

 

একক 

(Unit) 

কভযম্পাদন 

সূেমকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি অজযন 

 

রক্ষেভাো/বনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রমক্ষন 

(Projection( 

২০২১-২০২২ 

প্রমক্ষন 

(Projectio

n(২০২২-

২০২৩ 

অাধাযণ 
অবি 

উিভ 
উিভ 

েরবি 

ভান 

েরবি 

ভামনয 

বনমম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

উদজরা ননফ বাী অনপায,  ককাম্পানীগঞ্জ এয কাম বারদয়য ককৌরগত উদেশ্যমূ 

[১]  

সটকই 

উন্নয়মনয 

রমক্ষে 

 কাম যকয 

ভন্বয় াধন 

১৩ 

]১.১[ উমজরা 

বযলদ ভাবক 

বা অনুষ্ঠান 

 বা অনুষ্ঠান ভবষ্ট ংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

 ]১.২[ 

উমজরা 

বযলদ ভাবক 

বায বিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

 

বিান্ত 

ফাস্তফাবয়ি 
গড় % ২ ৮০ ৯০ ৯৫ ৯৩ ৯১ ৯০ ৮৮ ৯৭ ৯৯ 

]১.৩[  বফববন্ন 

উন্নয়নমূরক 

কাম যক্রভ 

বযদ যন 

বযদ যনকৃি 

প্রকল্প 
ভবষ্ট ংখ্যা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৪ ৪৮ ৪৮ 

]১.৪[ এনবজও 

কাম যক্রভ ভন্বয় 

বফলয়ক বা  

বা অনুষ্ঠান ভবষ্ট ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

]১.৫[ এনবজও 

কাম যক্রভ ভন্বয় 

বফলয়ক বায 

বিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

বিান্ত 

ফাস্তফাবয়ি 
গড় % ১ ৭০ ৯১ ৯৬ ৯৪ ৯৩ ৯১ ৮৫ ৯৮ ৯৯ 
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সকৌরগি 

উমেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগি 

উমেমশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভযম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা িবি 

( aacuaatcoaC

dettoM)  

 

একক 

(Unit) 

কভযম্পাদন 

সূেমকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি অজযন 

 

রক্ষেভাো/বনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রমক্ষন 

(Projection( 

২০২১-২০২২ 

প্রমক্ষন 

(Projectio

n(২০২২-

২০২৩ 

অাধাযণ 
অবি 

উিভ 
উিভ 

েরবি 

ভান 

েরবি 

ভামনয 

বনমম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

]১.৬[ ক্ষুা ঋণ 

কাম যক্রভ 

বযদ যন/দ যন 

বযদ যন/দ যন ভবষ্ট ংখ্যা ১ ৪ ৬ ৮ ৭.৫ ৬.৫ ৬ ৫ ৯ ১০ 

  ]১.৭[ কৃবল ঋণ 

কবভটিয 
বা অনুষ্ঠান 

ভবষ্ট ংখ্যা ২ ১০ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

]১.৮[ 

কৃবল ঋণ 

কবভটিয ভাবক 

বায বিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

বিান্ত 

ফাস্তফাবয়ি 

গড় % ২ ৯০ ৯৫ ৯৮ ৯৭ ৯৬ ৯৫ ৯০ ৯৯ ১০০ 

]২[ গমম যাগ 

ব্যফস্থানা ও 

াভাবজক 

বনযািামূরক 

কাম যক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

১৪ 

]২.১[ োণ ও 

পুনফ যান এফং 

গমম যাগ 

ব্যফস্ানা 

ম্পবকযি বায 

বিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

বিান্ত 

ফাস্তফাবয়ি 
গড় % ২ ৮৫ ৯০ ৯৪ ৯৩ ৯১ ৯০ ১১ ৯৫ ৯৭ 

]২.২[ 

গমম যাগ ক্ষবিেস্ত 

এরাকা 

িাৎক্ষবণক 

বযদ যন/দ যন 

বযদ যন/ দ যন গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ 

  

বফিযণকৃি ভাস্ক 
ভবষ্ট ংখ্যা ২ - - ৩০০০ ২০০০ ১০০০ ২০০০ ১০০০ ২০০০ - 
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সকৌরগি 

উমেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগি 

উমেমশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভযম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা িবি 

( aacuaatcoaC

dettoM)  

 

একক 

(Unit) 

কভযম্পাদন 

সূেমকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি অজযন 

 

রক্ষেভাো/বনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রমক্ষন 

(Projection( 

২০২১-২০২২ 

প্রমক্ষন 

(Projectio

n(২০২২-

২০২৩ 

অাধাযণ 
অবি 

উিভ 
উিভ 

েরবি 

ভান 

েরবি 

ভামনয 

বনমম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

]২.৩[ সকাববড 

১৯ প্রবিমযামধ 

স্বাস্থে সুযক্ষা 

 

 বভবডয়ায় 

মেিনিামূরক 

ফািযা প্রোয  

ভবষ্ট ংখ্যা ১   ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১২ - 

]২.৪[ বজ আয 

প্রদান 
প্রদানকৃি বজআয গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ 

]২.৫[ সটট 

বযবরপ প্রদান 
প্রদানকৃি বযবরপ গড় % ১ ৯৫ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ১০০ ১০০ 

]২.৬[ োভীণ 

অফকাঠামভা 

বনভ যামণ যয জন্য 

কাবফো প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ি প্রকল্প গড় % ১ ৯৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ 

[২.৭] োভীন 

অফকাঠামভা 

বনভ যামনয জন্য 

কাবফটা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

 বনভ যাণকৃি যাস্তা ক্রভপূবঞ্জাি বক.বভ. ১ ৪০ ৫০ ৬০ ৫৭ ৫৫ ৫০ ৪০ ৬২ ৬৫ 

]২.৮[ 

অবিদবযামদয 

জন্য কভ যংস্ান 

কভ যসূবে 

 ফাস্তফাবয়ি 

প্রকল্প 
গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯৬ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ৯৮ ৯৯ 

[২.৯] 

বৃক্ষমযামনয 
আময়াবজি সভরা ভবষ্ট 

ংখ্যা 

 
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ 
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সকৌরগি 

উমেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগি 

উমেমশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভযম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা িবি 

( aacuaatcoaC

dettoM)  

 

একক 

(Unit) 

কভযম্পাদন 

সূেমকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি অজযন 

 

রক্ষেভাো/বনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রমক্ষন 

(Projection( 

২০২১-২০২২ 

প্রমক্ষন 

(Projectio

n(২০২২-

২০২৩ 

অাধাযণ 
অবি 

উিভ 
উিভ 

েরবি 

ভান 

েরবি 

ভামনয 

বনমম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

জন্য জনগণমক 

উদ্ব িকযণ সভরা 

আময়াজন 

[২.১০] 

াভাবজক 

ফনায়মনয জন্য 

বফববন্ন প্রকায 

বৃমক্ষয োযা 

বফিযণ 

বফিযণকৃি োযা ভবষ্ট 
ংখ্যা 

(াজায) 
১ ১৩০ ১৫০ ১৬০ ১৫৭ ১৫৫ ১৫০ ১৩০ ১৭০ ১৮০ 

]২.১১[ 

াভাবজক 

বনযািা (বািা 

প্রদান) কাম যক্রভ 

িদাযবক 

বািা বফিযণ 

কাম যক্রভ 

িদাযককৃি 

গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

]৩[ 

ভুবভ 

ব্যফস্ানায় 

গবিীরিা 

আনয়ন 

১৫ 

]৩.১[ উমজরা 

াবভ অবপ 

বযদ যন 

বযদ যনকৃি  

অবপ 
গড় ংখ্যা ৩ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৯ ৪৮ ৪৮ 

]৩.২[ 

ইউবনয়ন াবভ 

অবপ বযদ যন 

বযদ যনকৃি  

অবপ 
গড় ংখ্যা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪০ ৪৮ ৪৮ 

]৩.৩[ 

কৃবল ো জবভ 

ফমদাফস্ত প্রদান 

 পুনফ যাবি 

বযফায 
ভবষ্ট ংখ্যা ২ ০ ০ ১৬৫ ১৬০ ১৫০ ১৪৪ ১২০ ১৮০ ২০০ 
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সকৌরগি 

উমেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগি 

উমেমশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভযম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা িবি 

( aacuaatcoaC

dettoM)  

 

একক 

(Unit) 

কভযম্পাদন 

সূেমকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি অজযন 

 

রক্ষেভাো/বনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রমক্ষন 

(Projection( 

২০২১-২০২২ 

প্রমক্ষন 

(Projectio

n(২০২২-

২০২৩ 

অাধাযণ 
অবি 

উিভ 
উিভ 

েরবি 

ভান 

েরবি 

ভামনয 

বনমম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 
 
 
 
 
 
 

]৩.৪[ 

অকৃবল ো জবভ 

ফমদাফস্ত প্রস্তাফ 

প্রদান 

ফমদাফস্ত 

প্রদানকৃি জবভ 

ভবষ্ট একয ২ - - - - - - 

 

- 

 

- - 

 

]৩.৫[ ায়যাি 

ভার ফমদাফস্ত 

প্রদান 

 

 

আদায়কৃি 

ইজাযামূা 

 

ভবষ্ট 

 

টাকা 

(মকাটি

) 

 

২ 

 

.২০ 

 

.২০ 

 

.৩০ 

 

.২৮ 

 

.২৫ 

 

.২০ 

 

১ 

 

১ 

 

১ 

]৩.৬[ ১নং 

েবিয়ানাি 

যকাবয 

ম্পবিয অবফধ 

দের উিায 

উিাযকৃি াবভ গড় % ২ ২.৩৩ ২.৩৫ ২.৫০ ২.৪৫ ২.৪০ ২২.৩৫ 
২.৩

৩ 
২.৫৫ ২.৬০ 

]৩.৭[ অন্যান্য 

যকাবয 

ম্পবিয দের 

উিায 

উিাযকৃি াবভ ভবষ্ট একয ২ ১ ১.২ ১.৫ ১.৪ ১.৩ ১.২ ১.৪ ১.৬ ১.৭ 

]৪[ 

জনশৃঙ্খরা ও 

জনবনযািা 

ংিকযণ 

 

১৫ 

]৪.১[ উমজরা 

আইন শৃঙ্খরা 

কবভটিয বা 

 

বা অনুষ্ঠান 

 
ভবষ্ট ংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১২ ১২ 

]৪.২[ উমজরা 

আইন শৃঙ্খরা 

কবভটিয বায 

বিান্ত 

ফাস্তফায়মনয ায 
গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৭৫ ১০০ ১০০ 
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সকৌরগি 

উমেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগি 

উমেমশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভযম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা িবি 

( aacuaatcoaC

dettoM)  

 

একক 

(Unit) 

কভযম্পাদন 

সূেমকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি অজযন 

 

রক্ষেভাো/বনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রমক্ষন 

(Projection( 

২০২১-২০২২ 

প্রমক্ষন 

(Projectio

n(২০২২-

২০২৩ 

অাধাযণ 
অবি 

উিভ 
উিভ 

েরবি 

ভান 

েরবি 

ভামনয 

বনমম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

বিান্ত ফাস্তফায়ন  

 

]৪.৩[ সভাফাইর 

সকাট য বযোরনা 

 

বযোবরি 

সভাফাইর সকাট য 
ভবষ্ট ংখ্যা ৩ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৩০ ৪৮ ৪৮ 

]৪.৪[ সুষ্ঠ বামফ 

াফবরক যীক্ষা 

বযোরনা 

াফবরক 

যীক্ষায 

প্রশ্নমেয 

বনযািা 

বনবিিকৃি 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ১০০ ১০০ 

 

]৪.৫[ োঞ্চাকয 

ও সরাভল যক 

 টনা  

অফবিকযণ 

 

 

 

বা অনুষ্ঠান 

 

 

ভবষ্ট 

 

ংখ্যা 

 

 

২ 

 

১২ 

 

 

১২ 

 

 

১২ 

 

 

১১ 

 

 

১২ 

 

 

১২ 

 

 

১১ 

 

          ১২ 

 

১২ 

২৪  ণ্টায ভমধ্য 

প্রবিমফদন 

সকৃি 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ 

]৪.৬[ াবক্ষক 

সগানীয় 

প্রবিমফদন সপ্রযণ 

সপ্রবযি 

প্রবিমফদন 
গড় % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ - ৯০ ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

]৫.১[ জাবিয 

বিা ফঙ্গফন্ধু 

সে মুবজবুয 

যভান এয 

আময়াবজি বা ভবষ্ট ংখ্যা ২ ৪ ৮ ১২ ১০ ৯ ৮ ৭ ১৪ ১৬ 
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সকৌরগি 

উমেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগি 

উমেমশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভযম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা িবি 

( aacuaatcoaC

dettoM)  

 

একক 

(Unit) 

কভযম্পাদন 

সূেমকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি অজযন 

 

রক্ষেভাো/বনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রমক্ষন 

(Projection( 

২০২১-২০২২ 

প্রমক্ষন 

(Projectio

n(২০২২-

২০২৩ 

অাধাযণ 
অবি 

উিভ 
উিভ 

েরবি 

ভান 

েরবি 

ভামনয 

বনমম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

 

]৫[ 

মুবিযুমিয 

সেিনা 

ফাস্তফায়ন ও 

শুিাোয েে যা 

 

১৮ 

আদ য ও 

সেিনায় 

জনগণমক 

উদ্ব িকযণ 

 

 

]৫.২[ 

মুবজফফমল যয 

কভ যবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ি 

কাম যক্রভ 
ভবষ্ট ংখ্যা ১ - - ৭ ৬ ৪ ২ ১ - - 

]৫.৩[ 

মুবিমমািামদয 

এভআইএ 

ফাস্তফায়ন 

িদাযবক 

এবিকৃি ডাটা ভবষ্ট % ১   ১০০ ৯০ ৮০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ 

১.৯ উমজরায 

প্রমফদ্বাময 

“সেিনায় 

মুবিযুি” সিাযণ 

বনভ যাণ 

  বনবভ যি সিাযণ  ভবষ্ট াংখ্যা ৩ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬ 

]৫.৪[ জাবিয 

বিা ফঙ্গফন্ধু 

সে মুবজবুয 

যভান এয 

ফঙ্গফন্ধু 

মুেযার/কণ যায 

স্থান 

ভবষ্ট ংখ্যা ৩ ০ ১০ ২০ ১৭ ১৫ ১০ ৭ ২৫ ৩০ 
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সকৌরগি 

উমেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগি 

উমেমশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম যক্রভ 

(Activities) 

কভযম্পাদন 

সূেক 

(Performance 

Indicators) 

 

গণনা িবি 

( aacuaatcoaC

dettoM)  

 

একক 

(Unit) 

কভযম্পাদন 

সূেমকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃি অজযন 

 

রক্ষেভাো/বনণ যায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রমক্ষন 

(Projection( 

২০২১-২০২২ 

প্রমক্ষন 

(Projectio

n(২০২২-

২০২৩ 

অাধাযণ 
অবি 

উিভ 
উিভ 

েরবি 

ভান 

েরবি 

ভামনয 

বনমম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

ফঙ্গফন্ধু 

মুেযার/কণ যায 

স্থান  

]৫.৫[ জািীয় 

বদফম ফীয 

মুবিমমািামদয 

ংফধ যনা 

আময়াবজি বা ভবষ্ট ংখ্যা ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ০ ২ ২ 

]৫.৬[ কর 

বক্ষা প্রবিষ্ঠান 

ও ইউবনয়ন 

বযলমদ  

 

 

মুবিযুি কণ যায 

স্থান 

  মুবিযুি কণ যায ভবষ্ট ংখ্যা ২ ১৩ ১৫ ২৫ ২১ ২০ ১৫ ১২ ৩০ ৩৫ 

]৫.৭[ 

জনাধাযমণয 

জন্য সল্পমডস্ক ও 

ı ওময়টিং রুভ’ 

স্থান 

আন ভবষ্ট ংখ্যা ২ ০ ২ ১০ ৯ ৮ ২ ১ ১২ ১৫ 

]৫.৮[ অনরাইন 

ও যাবয প্রাপ্ত 

অববমমাগ দ্রুি 

বনষ্পবিকযণ 

 

আময়াবজি বা 

বায বিান্ত 

ফাস্তফায়মনয ায 

 

 

গড় % ২ 

 

৩০ 

 

৭০ ৯০ ৮৫ ৮২ ৭০ ৫০ ৯৫ ৯৮ 

 

  



ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

17 

 

 

 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

ককৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ককৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives ) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance Indicator) 

 

 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১9-২০20 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উতভ 

(Very 

Good) 

উতভ 

(Good) 

িরনত ভান 

(Fair) 

িরনত 

ভাদনয ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০%   ৭০% ৬০% 

আফনশ্যক ককৌরগত উদেশ্যমূ 

 

[১] দাপ্তনযক 

কভ বকাদি 

স্বেতা বৃনদ্ধ ও 

জফাফনদন 

নননিতকযণ 

 

 

 

       ১১ 

 [১.১ ]  ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি (এনএ) 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] এনএ’য কর 

তত্রভানক প্রনতদফদন 

ওদয়ফাইদট প্রকানত 

াংখ্যা ২ ৪ - - - - 

[১.১.২] এনএ টিদভয ভানক 

বা অনুনষ্ঠত 
াংখ্যা ১ ১২ ১১ - - - 

[১.২ ] শুদ্ধািায/উতভ িি বায নফলদয় 

অাংীজনদদয দঙ্গ ভতনফননভয় 

]১.২.১[ ভতনফননভয় বা 

অনুষ্ঠান 

াংখ্যা 
২ ৪ ৩ ২ - - 

]১.৩[ অনবদমাগ প্রনতকায ব্যফস্থা নফলদয় 

কফাগ্রীতা/অাংীজদনয অফনতকযণ 

]১.৩.১[ অফনতকযণ বা 

আদয়ানজত 

াংখ্যা 
২ ৪ ৩ ২   

[1.4] কফা প্রদান প্রনতশ্রুনত নফলদয় 

কফাগ্রীতাদদয অফনতকযণ 

[১.৪.১] অফনতকযণ বা 

আদয়ানজত 

াংখ্যা 
২ ৪ ৩ ২ - - 

]১.৫[ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ াংক্রান্ত 

তত্রভানক প্রনতদফদন ঊধ্ববতন কতৃবদক্ষয 

ননকট কপ্রযণ 

]১.৫.১[  তত্রভানক প্রনতদফদন 

কপ্রনযত 

াংখ্যা 

২ ৪ ৩ - - - 

[২] 

কভ বম্পাদদন 

গনতীরতা 

আনয়ন ও 

কফায ভান 

 

 

 

        ৮ 

[২.১] ই-ননথ ফাস্তফায়ন 

 

 

 

[২.১.১] ই-ননথ কনাট ননষ্পনতকৃত % ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ - 

[২.২] উদ্ভাফনী উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প [২.২.১] ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী াংখ্যা ২ ১৫ ১৫ ভাি ব, ১৫ এনপ্রর, ১৫ কভ, - 

মাঠ পর্ যায়ের আবশ্যিক ককৌশলগত উয়েিসমূহ, ২০২০-২১ 
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বৃনদ্ধ 

 

ফাস্তফায়ন উদদ্যাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

িালুকৃত 

 

কপব্রুয়ানয, 

২০২১ 

২০২১ ২০২১ ২০২১ 

[২.৩] কভ বিাযীয প্রনক্ষণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদতযক কভ বিাযীয জন্য 

প্রনক্ষণ আদয়ানজত 

 

জনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০ - 

[২.৩.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুধ্বব 

প্রদতযক কভ বিাযীদক এনএ 

নফলদয় প্রদত প্রনক্ষণ 

জনঘন্টা ১ ৫ ৪ - - - 

[২.৪] এনএ ফাস্তফায়দন প্রদণাদনা প্রদান 

[২.৪.১] ন্যযনতভ একটি 

আওতাধীন দপ্তয/একজন 

কভ বিাযীদক এনএ ফাস্তফায়দনয 

জন্য প্রদণাদনা প্রদানকৃত 

াংখ্যা ১ ১ - - - - 

 

[৩] আনথ বক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

৬ 

]৩.১[ ফানল বক ক্রয় নযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

 

 

]৩.১.১[  ক্রয় নযকল্পনা 

অনুমায়ী ক্রয় ম্পানদত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

    ]৩.২[ ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূনি 

(এনডন)/ফাদজট ফাস্তফায়ন 

 

]৩.২.১[ ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূনি 

(এনডন)/ফাদজট ফাস্তফানয়ত 
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

]৩.৩] অনডট আনত ননষ্পনত কাম বক্রদভয 

উন্নয়ন  

[৩.২.২] অনডট আনত 

ননষ্পনতকৃত 
% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ - 

[৩.৪] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পনতয তানরকা ঊধ্ববতন অনপদ কপ্রযণ  

[৩.৩.১] ারনাগাদকৃত স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পনতয তানরকা 

ঊধ্ববতন অনপদ কপ্রনযত 

তানযে ১ 
১৫ নডদম্বয, 

২০20 

১৪ 

জানুয়ানয, 

২০2১ 

১৫ 

কপব্রুয়ানয, 

২০2১ 

- - 

* জনপ্রন প্রনক্ষণ ম্যানুয়ার অনুমায়ী উি প্রনক্ষণ আদয়াজন কযদত দফ। 

**   ভনন্ত্রনযলদ নফবাদগয ই-গবন্যবান্স অনধাো দত প্রাপ্ত প্রনতদফদন। 

*** ভনন্ত্রনযলদ নফবাদগয ই-গবন্যবান্স অনধাো দত প্রাপ্ত প্রনতদফদন। 
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আনভ, সুভন আিাম ব, উদজরা ননফ বাী অনপায, ককাম্পানীগঞ্জ, নদরট গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকাদযয নদরট কজরায কজরা প্রাক ভদাদদয়য ননকট অঙ্গীকায কযনছ কম, এই চুনিদত ফনণ বত 

পরাপর অজবদন দিষ্ট থাকফ। 

আনভ, এভ কাজী এভদাদুর ইরাভ, কজরা প্রাক, নদরট; উদজরা ননফ বাী অনপায, 

ককাম্পানীগঞ্জ, নদরট এয ননকট অঙ্গীকায কযনছ এই কম, চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় 

দমানগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষনযত: 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

সুভন আিাম ব             তানযে 

উদজরা ননফ বাী অনপায, ককাম্পানীগঞ্জ, নদরট                    

 

 

 

------------------------------------                         --------------------------------- 

এভ কাজী এভদাদুর ইরাভ               তানযে 

কজরা প্রাক, নদরট                   
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

ক্রনভক নাং ব্দ াংদক্ষ নফফযণ 

1.  নআযএর কাি নযটায়াযদভন্ট নরব 

2.  নএ কননপদডননয়ার এনদটন্ট 

3.  নবনবআইন কবনয কবনয ইভদট বন্ট াযন 

4.  এ এপ িযাটদভন্ট অফ পযাক্ট 

5.  ায়যাত ভার জরভার, ফালুভার, থযভার ইতযানদ 

6.  নবনজএপ বারনাদযফর গ্রু নপনডাং 

7.  নবনজনড বারনাদযফর গ্রু কডবরাদভন্ট 

8.  আইনটি ইনপযদভন এি কনভউননদকন কটকদনারনজ 

9.  নজআয কগ্রটিা নযনরপ 

10.  এননজও নন গববনদভন্টার অযগানাইদজন 

11.  নফনএ ফাাংরাদদ ননবর ানব ব 

12.  ননডআই (CDI) ককাঅনড বদনদটড কডবরাদভন্ট ইনননদয়টিব 
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াংদমাজনী- ২: কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং নযভা দ্ধনত এয নফফযণ 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

সূিক 

নফফযণ ফাস্তফায়ন

কাযী 

ইউননট 

নযভা 

দ্ধনত 

 

উাতসূত্র াধাযণ 

ভন্তব্য 

         

১ 

]১.১[ উমজরা 

বযলদ ভাবক 

বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা উদজরায নফনবন্ন দপ্তদযয 

উন্নয়ন কাম বক্রভ ম বাদরািনা 

ও ভন্বয়কযণ 

উ.বন. অ কাম বনফফযণী 

মািাই 

ভানক প্রনতদফদন ও 

কাম বনফফযণী 

 

২ 
 ]১.২[ উমজরা 

বযলদ ভাবক 

বায বিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

যফতী ভানক বায় 

পূফ বফতী বায় গৃীত 

নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

উ.বন. অ কাম বনফফযণী 

ম বাদরািনা 

ভানক প্রনতদফদন ও 

কাম বনফফযণী 

 

৩ 
]১.৩[  বফববন্ন 

উন্নয়নমূরক 

কাম যক্রভ 

বযদ যন 

নযদ বনকৃত 

প্রকল্প 

উদজরায নফনবন্ন উন্নয়ন 

প্রকল্প দযজনভদন নযদ বন 

কদয গুনগত ভান 

নননিতকযণ 

উ.বন. অ নযদ বন 

প্রনতদফদন 

মািাই 

নযদ বন প্রনতদফদন  

৪ 
]১.৪[ এনবজও 

কাম যক্রভ ভন্বয় 

বফলয়ক বা  

বা অনুনষ্ঠত কজরায কভ বযত 

এননজওমূদয কাম বক্রভ 

ম বাদরািনা, নযফফীক্ষণ ও 

ভন্বয়কযণ 

উ.বন. অ কাম বনফফযণী 

মািাই 

ভানক প্রনতদফদন ও 

কাম বনফফযণী 

 

৫ 
]১.৫[ এনবজও 

কাম যক্রভ ভন্বয় 

বফলয়ক বায 

বিান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

যফতী ভানক বায় 

পূফ বফতী বায় গৃীত 

নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

উ.বন. অ কাম বনফফযণী 

ম বাদরািনা 

ভানক প্রনতদফদন  

৬ 
]১.৬[ ক্ষুা ঋণ 

কাম যক্রভ 

বযদ যন/দ যন 

বযদ যনকৃি 

প্রকল্প 

ঋণেীিামদয কাম যক্রভ 

বযদ যন 

উ.বন. অ বযদ যন 

প্রবিমফদন 

মাোই 

বযদ যন প্রবিমফদন  

৭ 

 

 

 

 

]২.১[ োণ ও 

পুনফ যান এফং 

গমম যাগ 

ব্যফস্ানা 

ম্পবকযি বায 

বিান্ত ফাস্তফায়ন 

বযদ যন/ 

দ যনকৃি 

গমম যাগ ক্ষবিেস্ত এরাকা 

িাৎক্ষবণক গভন কময 

ক্ষবিেস্থমদয ক্ষয়ক্ষবি 

বনরূণ ও প্রময়াজনীয় োণ 

ায়িা প্রদান 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ যকিযায 

কাম যারয় 

বযদ যন/দ

 যন 

প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

বযদ যন/দ যন 

প্রবিমফদন 

 

৮ 
]২.২[ 

গমম যাগ ক্ষবিেস্ত 

এরাকা িাৎক্ষবণক 

বযদ যন/দ যন 

বযদ যন/ 

দ যনকৃি 

গমম যাগ ক্ষবিেস্ত এরাকা 

িাৎক্ষবণক গভন কময 

ক্ষবিেস্থমদয ক্ষয়ক্ষবি 

বনরূণ ও প্রময়াজনীয় োণ 

ায়িা প্রদান 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ যকিযায 

কাম যারয় 

বযদ যন/দ য

ন প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

বযদ যন/দ যন 

প্রবিমফদন 
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৯ 
]২.৪[ বজ আয 

প্রদান 

প্রদানকৃি 

বজআয 

িাবরকাকৃি সুবফধামবাগীমদয 

ভমধ্য বজআয ায়িা 

বফিযণকযণ 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ যকিযায 

কাম যারয় 

বফিযণ 

ংক্রান্ত 

প্রবিমফদন ও 

ভাটায সযার 

ম যামরােনা 

বফিযণ ংক্রান্ত 

প্রবিমফদন 

 

১০ 
]২.৫[ সটট 

বযবরপ প্রদান 

প্রদানকৃি 

বযবরপ 

িাবরকাকৃি ক্ষবিেস্তমদয 

ভমধ্য প্রময়াজনীয় বযভাণ 

সটট বযবরপ ায়িা 

বফিযণকযণ 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ যকিযায 

কাম যারয় 

বফিযণ 

ংক্রান্ত 

প্রবিমফদন ও 

ভাটায সযার 

ম যামরােনা 

বফিযণ ংক্রান্ত 

প্রবিমফদন 

 

১১ 
]২.৬[ োভীণ 

অফকাঠামভা 

বনভ যামণ যয জন্য 

কাবফো প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ি 

প্রকল্প 

প্রকল্পভুি কামজয ভান ও 

বযভাণ মাোইকযণ 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ যকিযায 

কাম যারয় 

প্রকল্প প্রস্তাফ 

ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

ভাবপ্ত প্রবিমফদন  

১২ 
[২.৭] োভীন 

অফকাঠামভা 

বনভ যামনয জন্য 

কাবফটা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ি 

প্রকল্প 

প্রকল্পভুি কামজয ভান ও 

বযভাণ মাোইকযণ 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ যকিযায 

কাম যারয় 

প্রকল্প প্রস্তাফ 

ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

ভাবপ্ত প্রবিমফদন  

১৩ 
]২.৮[ 

অবিদবযামদয 

জন্য কভ যংস্ান 

কভ যসূবে 

ফাস্তফাবয়ি 

প্রকল্প 

প্রকমল্প বনময়াবজি শ্রবভক 

ংখ্যা ও কামজয বযভাণ 

মাোইকযণ 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ যকিযায 

কাম যারয় 

প্রকল্প প্রস্তাফ 

ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

ভাবপ্ত প্রবিমফদন  

১৪ 
]২.১১[ াভাবজক 

বনযািা (বািা 

প্রদান) কাম যক্রভ 

িদাযবক 

বািা বফিযণ 

কাম যক্রভ 

িদাযককৃি 

সজরায িাবরকাভুি 

সুবফধামবাগীমদয অনুকূমর 

যকায কতৃযক ছাড়কৃি বািা 

বনধ যাবযি ভময়য ভমধ্য ফায 

বনকট বফিযণ বনবিিকযণ 

উ.বন. অ বফিযণ 

প্রবিমফদন ও 

ব্যাংক বাফ 

ম যামরােনা 

বফিযণ প্রবিমফদন  

১৫ 
]৩.১[ উমজরা 

াবভ অবপ 

বযদ যন 

বযদ যনকৃি  

অবপ 

উমজরায াবভ অবপময 

কাম যক্রভ যজবভমন যীক্ষা 

কযা, বফববন্ন সযকড য ও 

সযবজটায যে কযা, াবভ 

উন্নয়ন কয আদায় বনবিি 

কযা এফং কাম যক্রভ 

গবিীরিায রমক্ষে 

প্রময়াজনীয় বনমদ যনা প্রদান 

কযা  

উমজরা 

াবভ 

অবপ 

বযদ যন 

প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

বযদ যন প্রবিমফদন  

১৬ 
]৩.২[ 

ইউবনয়ন াবভ 

অবপ বযদ যন 

বযদ যনকৃি  

অবপ 

উমজরায বফববন্ন ইউবনয়ন 

াবভ অবপময কাম যক্রভ 

যজবভমন যীক্ষা কযা, 

বফববন্ন সযকড য ও সযবজটায 

যে কযা, াবভ উন্নয়ন কয 

আদায় বনবিি কযা এফং 

কাম যক্রভ গবিীরিায 

রমক্ষে প্রময়াজনীয় বনমদ যনা 

প্রদান কযা  

উমজরা 

াবভ 

অবপ 

বযদ যন 

প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

বযদ যন প্রবিমফদন  
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১৭ 
]৩.৩[ 

কৃবল ো জবভ 

ফমদাফস্ত প্রদান 

পুনফ যাবি 

বযফায 

বনষ্কন্টক ো জবভ 

বেবিিকযণ এফং উযুি 

াবভীন বযফামযয ভমধ্য 

নীবিভারা সভািামফক 

ফমদাফস্ত প্রদান। 

উমজরা 

াবভ অবপ 

ভাবক 

যাজস্ব বায 

কাম যবফফযণী 

ম যামরােনা 

ভাবক যাজস্ব বায 

কাম যবফফযণী 

 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

সূিক 

নফফযণ ফাস্তফায়ন

কাযী 

ইউননট 

নযভা 

দ্ধনত 

 

উাতসূত্র াধাযণ 

ভন্তব্য 

     ১৯ 

 

]৩.৫[ ায়যাি 

ভার ফমদাফস্ত 

প্রদান 

আদায়কৃি 

ইজাযামূা 

বনধ যাবযি ভময়য ভমধ্য 

ায়যাি ভারমূ 

কোমরন্ডাযভুি কযণ, 

বেকায় বফজ্ঞবপ্ত প্রকা এফং 

ফমদাফস্ত প্রদান। 

উ.বন. অ ফমদাফস্ত 

ংক্রান্ত 

প্রবিমফদন, 

ংবিষ্ট 

সযবজটায ও 

ব্যাংক 

বাফ 

ম যামরােনা 

ফমদাফস্ত ংক্রান্ত 

প্রবিমফদন 

 

২০ 

]৩.৬[ ১নং 

েবিয়ানাি 

যকাবয 

ম্পবিয অবফধ 

দের উিায 

উিাযকৃি াবভ অবফধ দেমর থাকা যকাবয 

ম্পবি বফবধ সভািামফক 

উিাযক্রমভ যকামযয দেমর 

আনয়ন কযা। 

উমজরা 

াবভ অবপ 

ভাবক 

যাজস্ব বায 

প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

ভাবক যাজস্ব বায 

প্রবিমফদন 

 

২১ 

]৪.২[ উমজরা 

আইন শৃঙ্খরা 

কবভটিয বায 

বিান্ত ফাস্তফায়ন  

 

অনুবষ্ঠি বা 

 

উমজরায আইনশৃংেরা 

ংক্রান্ত াবফ যক অফস্থা 

ম যামরােনা কযা এফং আইন 

শৃংেরা স্বাবাবফক কযায 

রমক্ষে প্রময়াজনীয় বিান্ত 

েণ  

উ.বন. অ বায 

কাম যবফফযণী 

মাোই  

বায কাম যবফফযণী  

২২ 

]৪.৩[ সভাফাইর 

সকাট য বযোরনা 

 

বযোবরি 

সভাফাইরমকা

ট য 

সভাফাইর সকাট য আইন 

২০০৯ এয িপবরভুি 

বফববন্ন আইমন বনয়বভি 

সভাফাইর সকাট য 

বযোরনাকযণ   

উ.বন. অ ভাবক 

প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

ভাবক প্রবিমফদন  

২৩ 

 

]৪.৫[ োঞ্চাকয 

ও সরাভল যক 

 টনা  

অফবিকযণ 

 

৪  ণ্টায ভমধ্য 

সগােময আনীি 

উমজরায় ংগঠিি 

োঞ্চাকয ও সরাভল যক 

 টনা িাৎক্ষবণকবামফ 

যকামযয ংবিষ্ট কতৃযমক্ষয 

সগােযীািকযণ এফং 

অবফরমে প্রময়াজনীয় ব্যফস্থা 

েণ কযা 

উ.বন. অ প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

প্রবিমফদন  

২৪ 

]৫.১[ জাবিয 

বিা ফঙ্গফন্ধু 

সে মুবজবুয 

যভান এয 

আদ য ও সেিনায় 

জনগণমক 

 

 

আদয়ানজত

বা 

উদজরায নফনবন্ন দপ্তদযয 

উন্নয়ন কাম বক্রভ ম বাদরািনা 

ও ভন্বয়কযণ 

উ.নন.অ কাম বনফফযণী 

মািাই 

ভানক প্রনতদফদন ও 

কাম বনফফযণী 
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উদ্ব িকযণ 

 

 

২৫ 

]৫.২[ 

মুবজফফমল যয 

কভ যবযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাবয়ি 

কাম যক্রভ 

উদজরায নফনবন্ন দপ্তদযয 

উন্নয়ন কাম বক্রভ ম বাদরািনা 

ও ভন্বয়কযণ 

উমজরায 

বফববন্ন 

দপ্তয 

সজরায 

বিান্ত 

- 

 

২৬ 

]৫.৩[ 

মুবিমমািামদয 

এভআইএ 

ফাস্তফায়ন 

িদাযবক 

ডাটা এবিকৃি উমজরায িাবরকাভুি 

সুবফধামবাগীমদয অনুকূমর 

যকায কতৃযক ছাড়কৃি বািা 

বনধ যাবযি ভময়য ভমধ্য ফায 

বনকট বফিযণ বনবিিকযণ 

উ.বন. অ বফিযণ 

প্রবিমফদন ও 

ব্যাংক 

বাফ 

ম যামরােনা 

বফিযণ প্রবিমফদন  

২৭ 

]৫.৪[ জাবিয 

বিা ফঙ্গফন্ধু 

সে মুবজবুয 

যভান এয 

ফঙ্গফন্ধু 

মুেযার/কণ যায 

স্থান 

মুেযার

/ফঙ্গফন্ধু 

কণ যায 

উমজরা বযলদ ভামঠ 

বববি প্রস্তয স্থান 

উ.বন. অ ভাবক 

বায 

বিান্ত 

সজরায কাম যবফফযণী  

 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

সূিক 

নফফযণ ফাস্তফায়ন

কাযী 

ইউননট 

নযভা 

দ্ধনত 

 

উাতসূত্র াধায

ণ 

ভন্তব্য 

৩১ 

]৫.৪[ সুষ্ঠুবাদফ 

াফনরক যীক্ষা 

নযিারনা 

      

৩২ 

 

]৫.৫[ ন্ত্রা, 

নাকতা ও 

জঙ্গীফাদ 

প্রনতদযাধ কনভটিয 

বা 

আময়াবজি 

বা 

ন্ত্রা ও জবঙ্গফামদয কুপর 

ম্পমকয জনগণমক মেিন 

কযা, ন্ত্রা ও জবঙ্গফাদমুি 

ভাজ গঠমন কমরয 

অংেণ বনবিি কযা এফং 

ন্ত্রাী ও জবঙ্গমদয বেবিি 

কময আইমনয আওিায় আনমি 

জনগমণয মমাবগিা োওয়া 

ইউবনয়ন 

বযলদ 

বায  

প্রবিমফদন ও 

বস্থযবেে 

ম যামরােনা 

ভ্রভণ বফফযণী  

৩৩ 

]৫.৬[ িাঞ্চল্যকয 

ও করাভল বক 

ঘটনা 

অফনতকযণ   

৪  ণ্টায 

ভমধ্য সগােময 

আনীি 

উমজরায় ংগঠিি োঞ্চাকয 

ও সরাভল যক  টনা 

িাৎক্ষবণকবামফ যকামযয 

ংবিষ্ট কতৃযমক্ষয 

সগােযীািকযণ এফং অবফরমে 

প্রময়াজনীয় ব্যফস্থা েণ কযা 

উ .বন.অ  প্রবিমফদন 

ম যামরােনা 

প্রবিমফদন  
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াংদমাজনী ৩  : অন্য দপ্তয /াংস্থায ননকট সুনননদ বষ্ট কভ বম্পাদন িানদামূ 

 

প্রনতষ্ঠাদন

য  ধযণ 

প্রনতষ্ঠাদন

য  নাভ 

াংনিষ্ট 

কাম বক্রভ 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

উি প্রনতষ্ঠাদনয 

ননকট িানদা /

প্রতযাা 

িানদাপ্রতযাায /

কমৌনিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

ভাঠ 

প্রান 

থানা আইন 

শৃঙ্খরা 

যক্ষা 

উন্নত আইন 

শৃঙ্খরা নযনস্থনত 

পুনরন ায়তা আইন শৃঙ্খরা যক্ষা ও 

কভাফাইর ককাট ব 

নযিারনায় পুনরন 

ায়তা অনযাম ব 

পুনরন ায়তা না াওয়া 

কগদর আইন শৃঙ্খরা যক্ষা 

ও কভাফাইর ককাট ব 

নযিারনা ব্যাত দফ 

এফাং জনশৃঙ্খরা নফনিত 

দফ। 

উদজরা 

প্রান 

অনপ 

বফন ও 

যক্ষণাদফক্ষ

ণ 

গুনগত ভাদন 

উন্নীত অনপ  

এফাং কভ বায়ক 

নযদফ 

অনপ বফন 

এফাং 

যক্ষণাদফক্ষদণ 

দমানগতা 

যক্ষণাদফক্ষদণয জন্য 

দানয়ত্বপ্রাপ্ত নফবাগ 

অনপ বফন াংস্কায এফাং 

যক্ষনাদফক্ষদণ দমানগতা 

াওয়া কগদর অনপদয 

কভ বনযদফ নফনিত দফ 

না এফাং ও নবআইনদদয 

প্রতযানত ভাদন কফা ও 

আনতথ্য প্রদান কযা ম্ভফ 

দফনা। 

উদজরা 

ভাজদ

ফা 

অনধদপ্তয 

াভানজক 

ননযাতা 

কাম বক্রভ 

ম্পানদত নফনবন্ন 

াভানজক 

ননযাতা কাম বক্রভ  

াভানজক 

ননযাতা কফষ্টনী 

ফাস্তফায়দন 

দমানগতা 

াভানজক ননযাতা 

কফষ্টনী ফাস্তফায়দন 

ভাজদফা অনধদপ্তদযয 

নফনবন্ন উকাযদবাগী 

ননফ বািন , তানরকাকযণ 

এফাং তাদদয অনুকূদর 

প্রতযানত কফা প্রদাদনয 

জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত। 

াভানজক ননযাতা কফষ্টনী 

ফাস্তফায়দন দমানগতা না 

াওয়া কগদর, 

সুনফধাদবাগীযা যকানয 

কফা ও ায়তা দত 

ফনঞ্চত দফ। 

আনায 

নবনডন 

ও গ্রাভ 

পুনর 

জরুযী 

আইন 

শৃঙ্খরা 

যক্ষা এফাং 

কিাযািারান 

ননদযাধ 

উন্নত জরুযী 

আইন শৃঙ্খরা 

নযনস্থনত এফাং 

কিাযািারান 

ননদযাধ 

আনায নবনডন 

ও গ্রাভ পুনর 

ায়তা 

জরুযী আইন শৃঙ্খরা যক্ষা 

এফাং কিাযািারান 

ননদযাদধ নফনজনফয 

ায়তা অনযাম ব  

নফনজনফয ায়তা না 

াওয়া কগদর জরুযী আইন 

শৃঙ্খরা যক্ষা এফাং 

কিাযািারান ননদযাধ 

ব্যাত দফ। 

ভন্ত্রণারয় 

 

উদজরা 

প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

কভ বকতবায 

কাম বারয় 

াভানজক 

ননযাতা 

প্রদান 

কানফো

/কানফটা/টিআয/

নজআয/নবনজএপ 

ফযাে 

মথাভদয় 

কানফো

/কানফটা/টিআয /

নজআয /

নবনজএপ ফযাে  

সুিারুরুদ কাম বক্রভ 

ম্পন্ন কযদত মথাভদয় 

ফযাে প্রদয়াজন 

প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন 

দুরূ দয় ড়দফ। 

উদজরা 

নযলদ 

 বা/ কনভনায 

আদয়ানজত, 

নফনবন্ন 

ক্রীড়াপ্রনতদমানগ

তায আদয়াজন                       

ম বাপ্ত ফযাে 

প্রদয়াজন 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বা /

কনভনায আদয়াজন 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বা /

কনভনায আদয়াজন কযা 

ম্ভফ দফ না। 
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