
 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, ভাধফপুয, নফগঞ্জ   

 

    

 

জজরা প্রাক,              এয ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

 

 ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি  
 

 

 

 

  

 

 

 

জুরাই ১, ২০১৯ - জুন ৩০, ২০২০নরিঃ 

 

 

 



 

 

 

 

 

সূনিত্র 

 

 

                      

 

 

         

 

 

জকন ১: রূকল্প, অনবরক্ষয, জকৌরগত উদেশ্যমূ, কাম বাফনর 

 

 

জকন ২:  কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

         ১:          (Acronyms) 

 

 

         ২: কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং নযভা দ্ধনত 

 

 

         ৩: কভ বম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজবদনয জক্ষদত্র অন্য দপ্তয/াংস্থায উয ননব বযীরতা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১ 



 

 

 

 

 

 

                                                   (Preamble) 

 

 

 যকানয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফনদন জজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভােদভ  রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

 

জজরা প্রাক, নফগঞ্জ 

 

এফাং 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, ভাধফপুয, নফগঞ্জ 

 

 

এয ভদে ২০১৯ াদরয জুন ভাদয ১৬ তানযদে এই ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র। 

 

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ফনণ বত নফলয়মূদ ম্মত দরন:  

 

০২ 



 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, ভাধফপুয, নফগঞ্জ                          

(Overview of the Performance of Upazila Nirbahi Officer, Madhabpur, Habiganj) 

           ,                          
 

                (৩    )             : 
 

                                                                     । 

                                                 ।  

                               ভ         ।  

        ৩৩০                                      । 

                                                                          । 

        ইভ          ভ            ,  ভ    ও                 /                   

                                                       ভ                ভ     

                ই                ।  

                                                    ।  

                            ও                     । 

                                ভ                । 

          ভ                                       । 

                                 ই-     ই           ।  

                                    ভ                                   । 

                      (                )                          । 

                    ভ              ই                          ভ          । 

                                        ,                       ,            

                         ও                                                      । 

            ,            ও                                                      

                                 ।  

         ভ                                ভ                              

                                     ।  

         ভ           ও                ভ                  ঠ           । 

                     ই        ও    ই      ২২৮                            । 

                                ও                             ।  

           ও                                           ও             

                     ই-  ই                 ,   ই     ই   ও   ই          ও             

                                ।  

 

 

০৩ 



                  : 
 

                        ,           । 

                                । 

                              ও নক্ষায ভান উন্নয়ন।  

                                         ভ  । 

                    উদজরাদক নবক্ষুক  মুিকযণ। 

                    ফায জন্য ফাস্থাদনয ব্যফস্থা গ্রণ। 

                    অফকাঠাদভাগত সুদমাগ সুনফধা বৃনদ্ধ। 

                    জফাদাতায ভাননকতায নযফতবন। 

 

 

ভ   ৎ         : 
 

                                   ও      প্রনতদযাধ। 

                              mš¿vm ও                                     । 

                                                           । 

                                                                    । 

                               ভ               ।  

                                                   । 

                                -                    । 

                                                          । 

 

২০১৯-২০                           : 

                                     ভ   ও                   ভ             ।  

                                                  । 

                                                 । 

                                                                 । 

                   ভ                   ভ            ।  

               ও                         ও                           । 

          “                 ই”                                    ।  

                                      ও                        ও       । 

                                      । 

                                          । 

          ভ     ও       ও                       ও              । 

                        ভ                         ,                          । 

                                    ই            Kvh©Ki     ও                      । 

 

 

 

০৪ 



জকন -১ 

 

রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম বাফনর 
 

 

১.১ রূকল্প (Vision) :  

দক্ষ, গনতীর, উন্নয়ন ায়ক এফাং জনফান্ধফ প্রান। 

 

১.২ অনবরক্ষয (Mission): 

প্রাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, তথ্যপ্রযুনিয মথামথ ব্যফায ও জফাদাতাদদয দৃনিবনিয নযফতবন এফাং উদ্ভাফন িি বায 

ভােদভ ভয় উদমানগ ও ভানম্মত জফা নননিত কযা। 

 

 

১.৩ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 

১.  উদজরা ম বাদয় যকানয ও জফযকানয কর উন্নয়নমূরক কাম বক্রভমূদয কাম বকয ভন্বয়াধন; 

২. দুদম বাগ ব্যফস্ানা, ফনায়ন, জরফায়ু নযফতবন ও নযদফ াংযক্ষণ জেকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা 

অজবন ত্বযানন্বতকযণ; 

৩.  াভানজক ননযাত্তামূরক কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ; 

৪. যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্ানায় গনতীরতা আনয়ণ; 

৫.   আইন-শৃঙ্খরা ভন্বদয়য ভােদভ জনশৃঙ্খরা ও জনননযাত্তা াংতকযণ; 

৬.   জনদিতনতামূরক কাম বক্রদভ জনউদ্বুদ্ধকযণ জজাযদাযকযণ; 

৭. ভানফম্পদ উন্নয়ন ও প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধকযণ; 

৮. ক্রীড়া, াংস্কৃনত ও নাযী উন্নয়ন ত্বযাননতকযণ। 

৯.         অফকাঠাদভাগত উন্নয়ন ও সুদমাগ সুনফধা বৃনদ্ধ। 

১০.       ক্ষুদ্র নৃ জগাষ্ঠীয জীফনভাদনয উন্নয়দনয ভােদভ জভইননিনভাং কযা। 

১১.       জফা নজকযণ ও জফায ভান উন্নত কযা এফাং আদৄননক তথ্য প্রযুনিয ব্যফায বৃনদ্ধ। 

 

           ১.৪ আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ (Mandatory Strategic Objectibes) 

১. দক্ষতায দি ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন; 

২. দক্ষতা ও নননতকতায উন্নয়ন; 

৩. তথ্য অনধকায ও স্বপ্রদণানদত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন; 

৪. কাম বদ্ধনত ও জফায ভাদনান্নয়ন; 

৫. কভ ব নযদফ উন্নয়ন; 

৬. আনথ বক ব্যফস্থানায উন্নয়ন। 

 

 
[ 

 

 

 

০৫ 



 

১.৫ কাম বাফনর (Functions): 

    

১. উদজরায আন্ত:নফবাগীয় কভ বকাদেয ভন্বয় এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুত প্রকল্পমূ উদজরায প্রধান 

উন্নয়ন কভ বকাণ্ড ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয দানয়ত্ব ারন; 

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

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

নযফীক্ষণ ও ভন্বয়াধন; 

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

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

৪. ভূ-প্রাকৃনতক নফনিযমূ াংযক্ষণ নযদফ দূলদণয পদর সৃি জরফায়ু নযফতবদনয নফরূ প্রবাফ 

জভাকাদফরায় জনদিতনতা সৃনি, ফনায়ন, নফনবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দন ানফ বক ায়তা কযা এফাং ানফ বক 

ভন্বয় াধন ও নযফীক্ষণ; 

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

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

৬. উদজরায যাজস্ব প্রাদনয ানফ বক ননয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং নযফীক্ষণ; 

৭. ননফ বাী ম্যানজদিন ম্পনকবত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, জভাফাইর জকাে ব নযিারনা, উদজরায ানফ বক আইন-

শৃঙ্খরা যক্ষাপূফ বক জনজীফদন স্বনস্ত আনয়ন এফাং নবনবআইনদদয ননযাত্তা াংক্রান্ত কাম বাফনর; 

৮. জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর ফাস্তফায়ন এফাং অনবদমাগ ননষ্পনত্ত ব্যফস্ানায আওতায় অনবদমাগ ননষ্পনত্ত; 

৯. নফনবন্ন াভানজক ভস্যা জমভন জমৌন য়যানন, নাযী ননম বাতন, ভাদক জফন, জিাযািারান, জমৌতুক, ফাল্যনফফা 

ইতযানদ  প্রনতদযাধ/ননযদন কাম বক্রভ গ্রণ; 

১০. স্থানীয় যকায াংক্রান্ত কাম বক্রভ, স্থানীয় যকাদযয ক্ষভতা বৃনদ্ধ ও জফায ভান উন্নয়ন; 

১২. উদজরায় 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 ক্ষুদ্রসণ অন্যান্য 

কাম বক্রভ নযদ বন/দ বন; 

           ১৩. সবা দ্ধতি জীকরণ, সবা প্রদান প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সবা প্রদান,     া িথ্য বািায়ন   

           ানাগাদকরণ, সাস্যা তিতিয়া ব্যবার, এবং তবতিন্ন য যায়য় িথ্য ও সযাগায়যাগ প্রযুতি অন্যান্য তবয়য়  

           প্রতলক্ষণ কায যক্রি তরচানা ও িদারতক।  

           ১৪. গণশুনানীর িাধ্যয়ি জনগয়ণর অতিয়যাগ ও িস্যা শ্রবণ, িাধায়ন ব্যবস্থা গ্রণ ও তনষ্পতি করণ।

০৬ 



 

জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ, ২০১৯- ২০ 
 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

               জকৌরগত উদেশ্যমূ 

উদজরা 

ম বাদয়য 

দপ্তযমূদয 

উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রমূদয 

কাম বকয 

ভন্বয়াধন 

10   

                 

       ভ        

 ভ             2 12 12 12 11 10 09 08 12 12 

                 

       ভ         

        

      

         

% 2 ৭৮% ৮০% 90% 80% 
 

75% 70% 65% 90% 100% 

   ভ          

               

    

          

     2 ৫৫ 60 60 55 53 52 50 60 60 

    ও        mgš^q 

       ভ   

 ভ             1 12 12 12 11 10 09 08 12 12 

    ও        

            ভ য 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

      

         

% 1 81% 85% 90% 85% 
 

80% 75% 70% 90% 100% 

এননজওদদয অনুকূদর 

ছাড়কৃত অদথ বয 

নযফীক্ষণ 

এননজও 

নযফীক্ষণকৃত  

     1 16 18 20 18 17 16 15 20 22 

wRI I এননজওদদয 

ক্ষুদ্রসণ কাম বক্রভ 

নযদ বন 

কাম বক্রভ 

নযদ বনকৃত 

     1 14 16 18 18 17 16 15 20 22 

`y‡h©vM 

e¨e ’̄vcbv, 5      

    ও             

                

        ভ        

 ভ             1 18 20 20 18 16 15 14 18 20 

০৭ 



 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ebvqb I 
Rjevqy 

cwieZ©‡bi 
cÖfve 

‡gvKv‡ejvi 

gva¨‡g 

জেকই 

উন্নয়ন 

রক্ষযভাত্রা 

অজবন 

ত্বযানন্বতকযণ 

    ও             

                

        ভ য নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

      

         

% 1 85% 90% 90% 88% 87% 86% 85% 95% 100% 

                   

  ৎ            /     

       / 

       

% 1 93% 95% 100% 95% 93% 91% 90% 100% 100% 

             

               

জভরা        

†gjv 
Av‡qvwRZ 

     

 

1 1 1 1 0 - - - 1 1 

                   

   ভ                 

      

 Pviv 
weZiYK…Z  

     

(াজায) 

1 ৮0 90 90 85 82 81 80 100 120 

াভানজক 

ননযাত্তামূরক 

কাম বক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

5      

                  

ভ                 

       

ভ          

       

        

% 1 100% 100% 100% 90% 85% 80% 75% 100% 100% 

       ভ         

              

ভ          

       

        

% 1 100% 100% 100% 90% 85% 80% 75% 100% 100% 

      ভ          

              

      

       

        

% 1 100% 100% 100% 90% 85% 80% 75% 100% 100% 

                   

              

        

    

          

     1 5 8 8 7 6 - - 10 12 

০৮ 



 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

               ও 

    ¨         

                 

           % 1 100% 100% 100% 95% 90% 85% 80% 100% 100% 

 

তথ্য প্রযুনি 

ব্যফাদযয 

ভােদভ স্বচ্ছ 

ও গনতীর 

জফা প্রফা 

নননিতকযণ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
5 

ননয়নভত আইনটি ও 

ইদনাদবন কনভটিয 
বা আফান 

বা 

আফানK…Z 

াংখ্যা 1 12 12 12 10 8 9 8 12 12 

কর তথ্য জজরা ওদয়ফ 
জাে বাদর ননয়নভত 

আদরাি 

Z_¨ 
আদরািকৃত 

% 1 100% 100% 100% 95% 90% 85% 80% 100% 100% 

নিনজোর ানজযা 
প্রযুনি িালুকযণ 

      ভয় ১ - - - - - - - -  

ন.ন টিনব কযাদভযা 
িালুয ভােদভ ননযাত্তা 

নননিতকযণ 

 

Awd‡m 
wmwmwUwf 
K¨v‡giv 
PvjyK…Z 

ভয় 1 50% 70% 100% 95% 90% 85% 80% 90% 100% 

B‡bv‡fkb Kvh©µg 
`k©b/cwi`k©b 

Kvh©µg 
`k©b/ 

cwi`k©bK…Z 

msL¨v 1 70 75 84 72 64 60 50 90 100 

wkÿvi 
¸YMZ gvb 

Dbœq‡b 
cÖ‡qvRbxq 
c`‡ÿc 

MÖnY  

5 

  ‡Rjv cÖkvmb KZ©„K 

wkÿv cÖwZôvb 
cwi`k©b/`k©b 

wkÿv cÖwZôvb 
cwi`k©b/ 
`k©bK…Z 

msL¨v 2 135 140 140 130 120 110 100 150 175 

   ভ                 

          

       
       
        
        

% 1 100% 100% 100% 90% 85% 80% 75% 100% 100% 

০৯ 



 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

cÖv_wgK I gva¨wgK 

we`¨vj‡q wgW-‡W wgj 
PvjyKiY 

wgW-‡W wgj 
PvjyK…Z 

msL¨v 1 148 148 148 130 120 110 100 160 175 

gvwëwgwWqv K¬vmiæg 

PvjyKiY 

wbeÜYK…Z 
cÖwZôv‡bi 
g‡a¨ K¬vmiæg 
PvjyK…Z 

% 1 100% 100% 100% 90% 80% 75% 60% 100% 100% 

 

 

 

¯’vbxq 
miKvi 

cÖwZôvbmg~n 
kw³kvwjKiY 

 

4 

‡cŠimfv/ BDwbqb 
cwil` `k©b/ cwi`k©b 

`k©b/ 
cwi`k©bK…Z 

msL¨v 2 48 60 96 80 70 60 50 96 100 

BDwWwm `k©b/cwi`k©b `k©b/cwi`k©
bK…Z 

msL¨v 1 48 50 48 48 36 30 24 60 80 

BDwWwm mg~n‡K miKvwi 

†mev cÖvwßi Kvh©Ki 
AvDU‡jU wn‡m‡e 

PvjyKiY 

 

Kvh©Ki 
BDwWwm 
PvjyK…Z 

% 1 100% 100% 100% 90% 80% 75% 70% 100% 100% 

যাজস্ব 

প্রান ও 

ব্যফস্ানায় 

গনতীরতা 

আনয়ন 

10 

                

`k©b I         

     `k©b I 
          

      1 12 12 60 48 42 36 30 12 20 

 ই               

`k©b I         

     `k©b I 
            

      1 32 48 84 72 60 48 40 60 80 

ভূনভ জযকি ব 

ারনাগাদকযণ 

       
            

      1 - - 26000 25500 25300 25100 25000 - - 

                   

     

       
          

      1 - - 475 465 460 455 450 - - 

১০ 



 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

             

            

           
        

    0.5 - - 4 3 2 1 0 - - 

          জযয ঠিক 

দাফী ননধ বাযণ 

mvaviY `vwe 
wba©viYK…Z  

% 0.5 ৭৫% ৮০% 85% 80% 75% 73% 72% ৮৫% 95% 

                           
        

(mvaviY) 

     

(   

 ) 

0.5 - - 7.50 7.25 7.20 7.15 7.10 - - 

         
        

(    ) 

     
     

0.5 - - 7.50 7.25 7.20 7.15 7.10 - - 

                   

     
mvqivZ 
e‡›`ve Í̄ cÖ`Ë 

msL¨v 0.5 15 10 50 40 30 20 15 ১৮ ১৮ 

Awc©Z m¤úwËi jxR 

bevqb 

jxR bevqb 
†_‡K Avq 

UvKv 
(jÿ)  

0.5 - - 20.00 19.50 19.00 18.50 18.00 - - 

            ননষ্পনত্ত       
           

% 0.5 - - 40% 35% 33% 32% 30% - - 

                 

                

            

GmGd 
‡cÖiYK…Z 

% 0.5 - - 90% 85% 83% 82% 80% - - 

miKv‡ii wec‡ÿ ivqK…Z 
gvgjvi Avwcj `v‡qi 

gvgjv 
AvwcjK…Z 

% 0.5 100% 100% 100% 90% 85% 80% 75% 100% 100% 

                    

       

      
        

 

% 0.5 ২0% ২৫% 50% 45% 43% 40% 38% ৫0% ৬0% 

১১ 



 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

১নাং েনতয়ানভুি 

       ম্পনত্তয      

         

           cwigvb 
(GKi) 

0.5 30 50 1.00 0.75 0.60 0.55 0.50 - - 

 অন্যান্য        

ম্পনত্তয          

     

           cwigvb 
(GKi) 

0.5 20 30 0.75 0.50 0.30 0.20 0 - - 

জনশৃঙ্খরা ও 

জনননযাত্তা 

াংতকযণ 

I †gvevBj 
†Kv‡U©i 
gva¨‡g 
Aciva 

cÖwZ‡iva I 
mvgvwRK 
b¨vqwePvi 

cÖwZôv 
 

 

20 

 

     ই                      ই  
      
         

     2 90 53 120 100 90 80 75 ১5০ ১6০ 

জভাফাইর জকাদে বয তথ্য 
ওদয়ফ াইদে প্রকা 

প্রকানত  % ১ - 80% ১00% 80% 70% 60% 50% 100% 100% 

        ই       

       ভ        

 ভ        

 

     1 12 12 12 11 10 09 08 12 12 

        ই       

       ভ         

         

      
          
    

% 1 70% 75% 85% 80% 77% 76% 75% 90% 95% 

       ও         

               

2৪      
           
     

 

% 1 100% 100% 100% 95% 90% 85% 80% 100% 100% 

২৪      
    
        
      

 

% 1 100% 100% 100% 95% 90% 85% 80% 100% 100% 

১২ 



 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

     ও              

   a, ‡hŠZzK I evj¨ 

weevn wb‡iva, †hŠb 

nqivwb cÖwZ‡iva, bvix I 
wkï cvPvi †iva BZ¨vw` 

welqK  
              ভ  

       

 ভ  
        

     1 6 10 12 11 10 09 08 12 12 

              

             

        
      

 
 

     1 24 24 24 22 20 18 16 24 24 

                 

       

              ভ  

       

 

 ভ  
        

     0.5 6 8 12 11 10 09 08 12 12 

     ও             

              ভ  

       

 

 ভ  
        

     0.5 4 12 12 10 9 8 07 12 12 

ক্রীড়া, ms¯‹…wZ 

I bvix উন্নয়ন 

Z¡ivwš^ZKiY 

 5             

 ও                

                   

     
           
        

 

াংখ্যা 1 4 6 15 13 12 11 10 15 15 ১৩ 



 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন  

সূিদকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(Projec

tion) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অনত উত্তভ উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

wewfbœ w`em I Ab¨vb¨ 

Dcj‡ÿ mvs¯‹…wZK 
Abyôv‡bi Av‡qvRb 

mvs¯‹„wZK 
Abyôvb 
        

াংখ্যা 1 06 06 06 05 04 03 02 06 06 

wkíKjv 
GKv‡Wwg KZ©„K 
mvs¯‹„wZK 
Abyôvb 
        

াংখ্যা 1 06 06 08 07 06 05 04 08 08 

ফাল্য নফফা ও নাযী 
ননম বাতন জযাদধ 

m‡PZbZvg~jK বা 
আদয়াজন 

mfv 
আদয়ানজত  

াংখ্যা 0.5 ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ 12 12 

bvix D‡`¨v³v‡`i ¯̂xK…wZ 

cÖ`vb   

¯̂xK…wZ 
cÖ`vbK…Z 

msL¨v 0.5 - - 03 02 01 0 - 03 03 

 

১৪ 



 
১৫ 



 
১৬ 



 

 

 

আনভ                      ,       ,       গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ  যকাদযয জজরা প্রাক,       

ভদাদদয়য ননকে অিীকায কযনছ জম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন দিি থাকফ।  

 

আনভ           ,                            ,       ,          ননকে অিীকায কযনছ জম, এই 

চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় দমানগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

 

 

 

 

    (    ভ          )                                  তানযে : ১৬/০৬/২০১৯ নর. 

 উদজরা ননফ বাী অনপায       

 ভাধফপুয, নফগঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 (পজলুর জানদ াদবর)            তানযে : ১৬/০৬/২০১৯ নর. 

 জজরা প্রাক (বাযপ্রাপ্ত) 

           । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৭ 



 

 

        -১ 

 

        (Acronyms) 

 

 

 

1।     ও     ভ            ই     

2।       ভ            

3।                     

4| †RGg RywWwmqvj gywÝLvbv 
5।                          

6।                   

7।                    ভ     ভ    

8।  ভ ভ ই    ভ    ভ   ই              

9।                             

10।                              ভ      

11| BDGbI Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
12| BDwc BDwbqb cwil` 
13| BDwWwm BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১৮ 



 

        -২ :                ,                                     - 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউননে 

নযভা দ্ধনত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ 

ভন্তব্য 

1.  উদজরা নযলদদয ভানক বা অনুষ্ঠান অনুনষ্ঠত বা উদজরায নফনবন্ন দপ্তদযয উন্নয়ন কাম বক্রভ ম বাদরািনা ও 

ভন্বয়কযণ 

উদজরা নযলদ ভানক প্রনতদফদন  

2.  উদজরা নযলদদয ভানক বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত যফতী ভানক বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

উদজরা নযলদ ভানক প্রনতদফদন  

3.  নফনবন্ন উন্নয়নমূরক কাম বক্রভ নযদ বন নযদ বনকৃত প্রকল্প উদজরায নফনবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প দযজনভদন নযদ বন কদয গুনগত 

ভান নননিতকযণ 

ই   ও নযদ বন প্রনতদফদন  

4.  এননজও কাম বক্রভ ভন্বয় নফলয়ক বা  বা অনুনষ্ঠত উদজরায কভ বযত এননজওমূদয কাম বক্রভ ম বাদরািনা, 

নযফফীক্ষণ ও ভন্বয়কযণ 

ইউএনও ভানক প্রনতদফদন  

5.  এননজও কাম বক্রভ ভন্বয় নফলয়ক বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত যফতী ভানক বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

ই   ও ভানক প্রনতদফদন  

6.  এননজওদদয অনুকূদর ছাড়কৃত অদথ বয 

নযফীক্ষণ 

নযফীক্ষণকৃত 

এননজও 

এননজওদদয অনুকূদর এননজও নফলয়ক ব্যযদযা কর্তবক ছাড়কৃত অথ ব 

গৃীত কাম বক্রদভয াদথ মািাইকযণ 

ইউএনও এননজও নফলয়ক ব্যযদযায 

ছাড়ত্র 

 

7.  ক্ষুদ্রসণ কাম বক্রভ নযদ বন/দ বন নযদ বন/দ বন নফনবন্ন এননজও এফাং যকাযী াংস্থা কর্তবক নযিানরত ক্ষুদ্রসণ 

কাম বক্রভ দযজনভদন মািাইকযণ এফাং উকাযদবাগীদদয াদথ 

ভতনফননভয়   

ই   ও  নযদ বন/দ বন প্রনতদফদন  

8.  ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং দুদম বাগ ব্যফস্ানা 

ম্পনকবত বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা  উদজরায় াংঘঠিত দুদম বাগ/ম্ভাব্য দুদম বাগ ম্পদকব প্রস্তুনত, উদ্ধায ও 

ত্রাণ কাম বক্রভ নযিারনা এফাং গৃীত নফনবন্ন কাম বক্রদভয ভন্বয় 

াধন  

উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন অনপায 

বায প্রনতদফদন  

9.  ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং দুদম বাগ ব্যফস্ানা 

ম্পনকবত বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত যফতী বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

ইউএনও/ উদজরা 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

অনপায 

বায প্রনতদফদন  

10.  দুদম বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এরাকা তাৎক্ষনণক 

নযদ বন/দ বন 

নযদ বন/দ বনকৃত দুদম বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এরাকা তাৎক্ষনণক গভন কদয ক্ষনতগ্রস্থদদয 

ক্ষয়ক্ষনত ননরূণ ও প্রদয়াজনীয় ত্রাণ ায়তা প্রদান 

ইউএনও/ উদজরা 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

অনপায 

নযদ বন/দ বন প্রনতদফদন  

 

 

11.  বৃক্ষদযাদনয জন্য জনগণদক উদু্বদ্ধকযণ জভরা 

আদয়াজন 

আদয়ানজত জভরা বৃক্ষদযাদনয জন্য জভরা আদয়াজন, নফনামূদল্য িাযা নফতযণ ও 

াাংস্কৃনতক অনুষ্ঠান আদয়াজন  

উদজরা কৃনল 

অনপায 

াংনিি বায প্রনতদফদন  

১৯ 



 

12.  াভানজক ফনায়দনয জন্য নফনবন্ন প্রকায বৃদক্ষয 

িাযা নফতযণ 

নফতযণকৃত িাযা াভানজক ফনায়দনয জন্য পরদ, ফনজ ও জবলজ নফনবন্ন প্রকায িাযা 

ছাত্রছাত্রী, নফনবন্ন প্রনতষ্ঠান ও অন্যান্যদদয ভাদঝ নফনামূদল্য 

নফতযণকযণ 

উদজরা নযলদ নফতযন াংক্রান্ত প্রনতদফদন  

13.  মুনিদমাদ্ধাদদয ম্মানী বাতা নফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযনক 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

উদজরায তানরকাভুি মুনিদমাদ্ধাদদয অনুকূদর যকায কর্তবক 

ছাড়কৃত ম্মানী বাতা ননধ বানযত ভদয়য ভদে ফায ননকে নফতযন 

নননিতকযণ 

ই   ও/        

         

        

নফতযণ াংক্রান্ত প্রনতদফদন  

14.  প্রনতফন্ধী বাতা প্রদান কাম বক্রভ তদাযনক বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

উদজরায তানরকাভুি প্রনতফন্ধীদদয অনুকূদর যকায কর্তবক 

ছাড়কৃত বাতা ননধ বানযত ভদয়য ভদে ফায ননকে নফতযন 

নননিতকযণ 

ই   ও/        

         

        

নফতযণ াংক্রান্ত প্রনতদফদন  

 

 

15.  নফধফা বাতা নফতযণ কাম বক্রভ তদাযনক বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

উদজরায তানরকাভুি সুনফধাদবাগীদদয অনুকূদর যকায কর্তবক 

ছাড়কৃত বাতা ননধ বানযত ভদয়য ভদে ফায ননকে নফতযন 

নননিতকযণ 

ই   ও/        

            

       

নফতযণ াংক্রান্ত প্রনতদফদন  

 

 

 

16.  াভানজক ননযাত্তামূরক প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন 

নযফীক্ষণ 

নযফীক্ষণকৃত প্রকল্প গৃীত প্রকল্প যজনভদন নযদ বন কদয গুনগত ভান মািাইকযণ 

এফাং সুনফধাদবাগীদদয াদথ ভতনফননভয় 

 

ইউএনও নযদ বন প্রনতদফদন ও 

াংনিি প্রকল্প প্রস্তাফ 

 

17.  প্রনতফন্ধীদদয নক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূরক 

কাদজ ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদত্ত উদজরায তানরকাভুি প্রনতফন্ধীদদয অনুকূদর নক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূরক কাদজ যকায কর্তবক প্রদত্ত ায়তা উযুিদদয ভাদঝ 

মথাভদয় নফতযন নননিতকযণ 

ই   ও/        

            

       

াংনিি প্রনতদফদন  

18.  কর তদথ্য উদজরা ওদয়ফ জাে বাদর 
ননয়নভত আদরাি 

Z_¨ আদরািকৃত কর ¸iæZ¡c~Y© তথ্য জজরা ওদয়ফ জাে বাদর ননয়নভত আদরাW 

wbwðZKiY 

                                       

KZ©„K I‡qe †cvU©vj 
wbqwgZ †PKKiY 

 

19.  B‡bv‡fkb Kvh©µg `k©b/cwi`k©b Kvh©µg 
`k©b/cwi`k©bK…Z 

  ‡Rjvi wewfbœ wefvM KZ©„K M„nxZ ই‡bv‡fkb Kvh©µg 

                      KZ©„K `k©b/cwi`k©b I cª‡qvRbxq 

mv‡Rkb cÖ`vb  

ই   ও/ 
ই    ভ      

 k©b/cwi`k©b cÖwZ‡e`b  

20.  wkÿv cÖwZôvb cwi`k©b/`k©b wkÿv cÖwZôvb 
cwi`k©b/`k©bK…Z 

                      KZ©„K wkÿv cÖwZôvb `k©b/cwi`k©b I 

wkÿvi ¸YMZ gvb Dbœq‡b cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY 
 

ই   ও `k©b/cwi`k©b cÖwZ‡e`b  

21.  সুষ্ঠবুাদফ াফনরক যীক্ষা নযিারনা                 
      

াফনরক যীক্ষায প্রশ্নত্র প্রদয়াজনীয় স্কে কাদয ভয়ভননাং জেজাযী 
দত উযুি ননযাত্তা কাদয উদজরায় ও যীক্ষা জকদে জৌৌঁছাদনা 

নননিতকযণ এফাং আইন-শৃঙ্খরা যক্ষা 

 

ইউএনও/ অনপায 
ইনিাজব 

াংনিি াফনরক যীক্ষায 
ফানল বক প্রনতদফদন 

 

২০ 



 

22.  gvwëwgwWqv K¬vmiæg PvjyKiY wbeÜYK…Z 
cÖwZôv‡bi g‡a¨ 
K¬vmiæg PvjyK…Z 

wkÿK I GmGgwm‡K †gvwU‡fU Kivi gva¨‡g gvwëwgwWqv 
K¬vmiæg PvjyKiY 

ই   ও/        

           / 
              
            

wbeÜYK…Z cÖwZôv‡bi 
g‡a¨ gvwëwgwWqv K¬vmiæg 
PvjyK…Z we`¨vjq msµvšÍ 
cÖwZ‡e`b 

 

23.  BDwbqb cwil` `k©b/cwi`k©b `k©b/cwi`k©bK…Z BDwbqb cwil` `k©b/cwi`k©b I cÖ‡qvRbxq 
wb‡ ©̀kbv/mn‡hvwMZv cÖ`vb 

ই   ও `k©b/cwi`k©b cÖwZ‡e`b  

24.  BDwWwm `k©b/cwi`k©b `k©b/cwi`k©bK…Z BDwWwm `k©b/cwi`k©b I cÖ‡qvRbxq wb‡ ©̀kbv/mn‡hvwMZv cÖ`vb 
 

ই   ও `k©b/cwi`k©b cÖwZ‡e`b  

25.  BDwWwm mg~n‡K miKvwi †mev cÖvwßi Kvh©Ki 
AvDU‡jU wn‡m‡e PvjyKiY 

Kvh©Ki BDwWwm 
PvjyK…Z 

Dc‡Rjv cwil`/BDwci mn‡hvwMZvq D‡`¨v³v‡`i GKwUভ Kivi 

gva¨‡g mKj AbjvBb †mev, miKvwi wewfbœ        †mev, 

d‡UvKwc, gvwëwgwWqv cÖ‡R±‡ii e¨envi BZ¨vw`i gva¨‡g 
BDwWwm mg~n‡K miKvwi †mev cÖvwßi Kvh©Ki AvDU‡jU wn‡m‡e 
PvjyKiY 

ই   ও/ ই    
         

gvwmK/‰ÎgvwmK wi‡cvU© 
I `k©b/cwi`k©b 
cÖwZ‡e`b 

 

26.  ইউননয়ন ভূনভ অনপ `k©b/নযদ বন `k©b/নযদ বনকৃত  
অনপ 

উদজরায নফনবন্ন ইউননয়ন ভূনভ অনপদয কাম বক্রভ দযজনভদন 

যীক্ষা কযা, নফনবন্ন জযকি ব ও জযনজস্টায যে কযা, ভূনভ উন্নয়ন 
কয আদায় নননিত কযা এফাং কাম বক্রভ গনতীরতায রদক্ষয 
প্রদয়াজনীয় ননদদ বনা প্রদান কযা     

ই   ও/        

        (   ) 

`k©b/নযদ বন প্রনতদফদন  

27.  ভূনভ জযকি ব ারনাগাদকযণ ারনাগাদকৃত 
েনতয়ান 

কাযী কনভনায (ভূনভ) কর্তবক নাভজাযী ভাভরা অনুদভাদদনয 
য নতুন েনতয়ান সৃজন ও পূফ বফতী েনতয়ান াংদাধনকযন 

কাযী কনভনায 

(ভূনভ) 

ভানক যাজস্ব বায 
প্রনতদফদন 

 

28.  কৃনল ো জনভ ফদদাফস্ত প্রদান পুনফ বানত নযফায ননষ্কন্টক ো জনভ নিনিতকযণ এফাং উযুি ভূনভীন নযফাদযয 
ভদে নীনতভারা জভাতাদফক ফদদাফস্ত প্রদান। 

ই   ও/        

        (   ) 

ভানক যাজস্ব বায 
প্রনতদফদন 

 

29.  অকৃনল ো জনভ ফদদাফস্ত প্রদান ফদদাফস্ত প্রদানকৃত 
জনভ  

উযুি প্রস্তাফ াওয়া জগদর তা মািাই ফাছাইকযণ এফাং উযুি 
নফদফনিত দর অনুদভাদদনয জন্য ভূনভ ভন্ত্রণারদয় জপ্রযণ। 

ই   ও/        

        (   ) 

ভানক যাজস্ব বায 
প্রনতদফদন 

 
 

30.  ভূনভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী ননধ বাযণ গত ফছদযয আদায় 

ও িরনত ফছদযয 

ফদকয়ায ায  

 

ননধ বানযত ভদয়য ভদে ফদকয়া ারদনয ভূনভ উন্নয়ন কয 

ঠিকবাদফ ননধ বাযণ কদয জজরা প্রাদকয কাম বারদয় জপ্রযণ।  

ই   ও/        

        (   ) 

নফগত ফছদযয আদায় ও 

ফদকয়া াংক্রান্ত ফানল বক 

প্রনতদফদন 

 

31.  ভূনভ উন্নয়ন কয আদায় তদাযনক  আদায়কৃত ভূনভ 

উন্নয়ন কয 

ফানল বক মূদয় দাফী আদাদয়য রদক্ষয ভানবনত্তক প্রদক্ষন ননধ বাযণ 

কযা ও তা অজবন নননিত কযা। াংস্থায দাফী আদাদয়য জন্য 

াংনিি াংস্থায অনুকুদর দাফী ম্বনরত ত্র জপ্রযণ কযা এফাং তানগদ 

অব্যত যাো। 

               

(   ) 

নযোণ ব-৩ ও আদায় 

াংক্রান্ত ভানক প্রনতদফদন 

 

২১ 



 

 

32.  ায়যাত ভার ফদদাফস্ত প্রদান আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

ননধ বানযত ভদয়য ভদে ায়যাত ভার মূ কযাদরোযভুি কযণ, 

নত্রকায় নফজ্ঞনপ্ত প্রকা এফাং ফদদাফস্ত প্রদান। 

ই   ও/        

        (   ) 

ফদদাফস্ত াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন 

 

33.  যাজস্ব ভাভরা ননষ্পনত্ত ভাভরা ননষ্পনত্তয 

ায 

িরভান যাজস্ব ভাভরা নফরম্ব নযাযক্রদভ দ্রুত ননষ্পনত্তকযণ। ই   ও/        

        (   ) 

ভানক প্রনতদফদন  

34.  ভূনভ নফদযাধ নফলয়ক ভাভরায এএপ নফজ্ঞ 

আদারদত জপ্রযণ 

জপ্রযদণয ভয় আদারত কর্তবক ননধ বানযত ভদয়য ভদে এ, এপ জপ্রযণ 

নননিতকযণ। 

ই   ও/        

        (   ) 

ভানক প্রনতদফদন  

35.  জদওয়ানী ভাভরা ননষ্পনত্ত যকাদযয নফদক্ষ  

ভাভরায একতযপা 

যায় 

অফগনতয াদথ াদথ আীর দাদয়য কযণ। ইউএনও/ াংনিি 

কভ বকতবা 

নফজ্ঞ নজনয প্রনতদফদন  

36.  জযন্ট াটি বনপদকে ভাভরা ননষ্পনত্ত  ননষ্পনত্তকৃত ভাভরা নফরম্ব নযাযক্রদভ দ্রুত ননষ্পনত্তকযণ ই   ও/        

        (   ) 

ভানক যাজস্ব বায 

প্রনতদফদন 

 

37.  ১নাং েনতয়ানভুি যকানয ম্পনত্তয অবফধ 

দের উদ্ধায 

উদ্ধাযকৃত ভূনভ অবফধ দেদর থাকা যকানয ম্পনত্ত নফনধ জভাতাদফক উদ্ধাযক্রদভ 

যকাদযয দেদর আনয়ন কযা। 

ই   ও/        

        (   ) 

ভানক যাজস্ব বায 

প্রনতদফদন 

 

38.  অন্যান্য যকানয ম্পনত্তয অবফধ দের উদ্ধায উদ্ধাযকৃত ভূনভ অবফধ দেদর থাকা নফনবন্ন যকানয াংস্থায ম্পনত্ত াংনিি াংস্থায 

নযকুইনজদনয নবনত্তদত নফনধ জভাতাদফক উদ্ধাযক্রদভ উি াংস্থায 

দেদর প্রদান কযা। 

ই   ও/        

        (   ) 

ভানক যাজস্ব বায 

প্রনতদফদন 

 

39.  জভাফাইর জকাে ব নযিারনা নযিানরত 

জভাফাইর জকাে ব 

জভাফাইর জকাে ব আইন ২০০৯ এয তপনরভুি নফনবন্ন আইদন 

ননয়নভত জভাফাইর জকাে ব নযিারনাকযণ   

ই   ও/        

        (   ) 

ভানক প্রনতদফদন  

40.  সুষ্ঠবুাদফ াফনরক যীক্ষা নযিারনা                 

      

াফনরক যীক্ষায প্রশ্নত্র প্রদয়াজনীয়  স্কে কাদয ভয়ভননাং জেজাযী 

দত আনয়ন, নাথানায় ননযাদ জপাজদত াংযক্ষণ এফাং উযুি 

ননযাত্তা কাদয যীক্ষা জকদে জৌৌঁছাদনা নননিতকযণ এফাং আইন-

শৃঙ্খরা যক্ষা 

ইউএনও/ অনপায 

ইনিাজব/ াংনিি 

কভ বকতবা/ প্রনতষ্ঠান 

প্রধান 

াংনিি াফনরক যীক্ষায 

ফানল বক প্রনতদফদন 

 

41.  উদজরা আইন শৃঙ্খরা কনভটিয বা অনুষ্ঠান অনুনষ্ঠত বা উদজরায আইনশৃাংেরা াংক্রান্ত ানফ বক অফস্থা ম বাদরািনা 

কযা এফাং আইনশৃাংেরা স্বাবানফক কযায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় 

নদ্ধান্ত গ্রণ  

ইউএনও ভানক প্রনতদফদন  

42.         ও                        ও 

             

24          

            ও 

             

       ও                      ও               

     

ইউএনও/ অনপায 
ইনিাজব 

24                ও 
                   

 

43.  উদজরা আইন শৃঙ্খরা কনভটিয বায নদ্ধান্ত নদ্ধান্ত ফাস্তফায়দনয 

ায 

যফতী বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

ইউএনও ভানক প্রনতদফদন  

২২ 



 

ফাস্তফায়ন  

44.  ানক্ষক জগানীয় প্রনতদফদন জপ্রযণ জপ্রনযত 

প্রনতদফদন  

উদজরায ানফ বক নযনস্থনত ম্পদকব ননধ বানযত ছদক জজরা 

প্রাদকয কাম বারদয় প্রনতভাদয ১৬ তানযে ও যফতী ভাদয ০১ 

তানযদে ানক্ষক জগানীয় প্রনতদফদন জপ্রযণকযণ 

ইউএনও ানক্ষক জগানীয় 

প্রনতদফদন 

 

 

 

45.   ই -                       ভ  

      

অনুনষ্ঠত বা      ভ   আইনশৃাংেরা াংক্রান্ত ানফ বক অফস্থা ম বাদরািনা 

কযা এফাং আইনশৃাংেরা স্বাবানফক কযায রদক্ষয জনাধাযণদক 

উদু্বদ্ধ কযা  

ইউএনও/ অনপায 

ইনিাজব 

আদয়ানজত বায  

প্রনতদফদন 

 

 

 

46.  ভাদকদ্রদব্যয অব্যফায ননয়ন্ত্রদণ 

জনদিতনতামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা ভাদকদ্রদব্যয কুপর ম্পদকব দিতন কযা, ভাদক ব্যফায াদথ 

জনড়ত ব্যনিদদয আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমানগতা 

িাওয়া এফাং ভাদকদফী ও ভাদক ব্যফায়ীদদয াভানজকবাদফ 

ফয়কেকযদণ জনাধাযণদক উদু্বদ্ধ কযা  

ইউএনও/ অনপায 

ইনিাজব 

আদয়ানজত বায  

প্রনতদফদন 

 

47.  নাযী ও নশূ ননম বাতন জযাদধ জনদিতনতামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা নাযী ও নশূ ননম বাতন ম্পদকব দিতন কযা, নাযী ও নশূ 

ননম বাতদনয াদথ জনড়ত ব্যনিদদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমানগতা িাওয়া এফাং ননম বানততদদয আইনন ায়ত 

জনফায জন্য যাভ ব জদয়া 

ইউএও/ উদজরা 

ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা 

আদয়ানজত বায  

প্রনতদফদন 

 

48.  জমৌতুক ননদযাদধয রদক্ষয  জনদিতনতামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা জমৌতুক প্রথায কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা, এয াদথ 

জনড়ত ব্যনিদদয আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমানগতা 

িাওয়া এফাং “জমৌতুক নদফনা এফাং জমৌতুক জনফনা” জফাদধ 

ফ বাধাযণদক উদু্বদ্ধ কযা  

ইউএনও/ উদজরা 

ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা 

আদয়ানজত বায  

প্রনতদফদন 

 

49.  ফাল্যনফফা ননদযাদধয রদক্ষয জনদিতনতামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা ফাল্যনফফাদয কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা এফাং 

ফাল্যনফফামুি ভাজ গঠদন কদরয অাংগ্রন নননিত কযা 

ইউএনও/ উদজরা 

ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা 

আদয়ানজত বায  

প্রনতদফদন 

 

 

 

50.  ন্ত্রা ও জিীফাদ দভদন জনদিতনতামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা ন্ত্রা ও জিীফাদদয কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা, ন্ত্রা ও 

জিীফাদমুি ভাজ গঠদন কদরয অাংগ্রন নননিত কযা এফাং ন্ত্রী ও 

জিীদদয নিনিত কদয আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমানগতা িাওয়া 

ইউএনও/ অনপায 

ইনিাজব 

আদয়ানজত বায  

প্রনতদফদন 

 

51.  জমৌন য়যানন প্রনতদযাদধ জনদিতনতামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা জমৌন য়যানন,  ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা এফাং এয াদথ 

যুিদদয নিনিত কদয আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয 

দমানগতা িাওয়া 

ইউএনও/ অনপায 

ইনিাজব 

আদয়ানজত বায  

প্রনতদফদন 

 

52.               ও                

                   

                

        

ক্রীড়া াংস্ায আওতাধীন প্রনতটি ক্রীড়া অদয়াজদনয রদক্ষয ফানল বক 

কযাদরণ্ডায প্রণয়ন এফাং জভদত প্রনতটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান অদয়াজন 

নননিতকযণ 

উদজরা ক্রীড়া 

াংস্থা 

evwl©K cÖwZ‡e`b  



 

 

53.  wewfbœ w`em I Ab¨vb¨ Dcj‡ÿ mvs¯‹…wZK 

Abyôv‡bi Av‡qvRb 

mvs¯‹„wZK Abyôvb 
        

 াংনিিদদয াদথ ভন্বদয়য ভােদভ ইউএনও/নফনবন্ন 
াাংস্কৃনতক াংগঠন 

ফানল বক প্রনতদফদন  

54.  wkíKjv GKv‡Wwg 
KZ©„K mvs¯‹„wZK 
Abyôvb         

wkíKjv GKv‡Wwgi Kg©ZrciZv e„w×i gva¨‡g উদজরা নল্পকরা 
একাদিনভ 

ফানল বক প্রনতদফদন  

55.  ফাল্য নফফা ও নাযী ননম বাতন জযাদধ 

m‡PZbZvg~jK বা আদয়াজন 

  ভ  আদয়ানজত  RbcÖwZwbwa, KvwR, Bgvg, wkÿv cÖwZôvb, BZ¨vw` mK‡ji 
mgš^‡q DØy×KiY mfv Av‡qvRb  

ই   ও/       
        

ফানল বক প্রনতদফদন  
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াংদমাজনী ৩ :  অন্য দপ্তয/াংস্থায ননকে সুনননদ বি কভ বম্পাদন িানদামূ 

 

প্রনতষ্ঠাদনয  নাভ  াংনিি কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক উি প্রনতষ্ঠাদনয ননকে 

িানদা/ প্রতযাা 

িানদা/ প্রতযাায যুনিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

থানা আইন শৃঙ্খরা যক্ষা  আইন শৃঙ্খরা নযনস্থনত 

ননয়ন্ত্রণ  

পুনরন ায়তা আইন শৃঙ্খরা যক্ষা ও জভাফাইর       

নযিারনায় পুনরন ায়তা 

অনযাম ব  

পুনরন ায়তা না াওয়া জগদর আইন 

শৃঙ্খরা যক্ষা ও জভাফাইর জকাে ব 

নযিারনা ব্যত দফ এফাং জনশৃঙ্খরা 

নফনিত দফ। 

এরনজইনি অনপ বফন ও অন্যান্য 

যকানয আধাযকানয 

বফন/যাস্তাঘাে াংস্কায এফাং 

যক্ষনাদফক্ষণ 

গুনগত ভাদন উন্নীত অনপ বফন 

ও অন্যান্য যকানয 

আধাযকানয বফন/ যাস্তাঘাে এ 

ায়ক নযদফ 

অনপ বফন ও অন্যান্য 

যকানয আধাযকানয 

বফন/যাস্তাঘাে এফাং 

যক্ষনাদফক্ষদণ দমানগতা  

অনপ বফন ও অন্যান্য যকানয 

আধাযকানয বফন/যাস্তাঘাে াংস্কায 

এফাং যক্ষনাদফক্ষদণয জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

নফবাগ 

অনপ বফন ও অন্যান্য যকানয 

আধাযকানয বফন/যাস্তাঘাে াংস্কায 

এফাং যক্ষনাদফক্ষদণ দমানগতা না 

াওয়া নযদফ নফনিত দফ। 

নফদুযৎ নফবাগ ননযফনচ্ছন্ন নফদুযৎ যফযা ননযফনচ্ছন্ন নফদুযৎ যফযাকৃত ননযফনচ্ছন্ন নফদুযৎ যফযাদ 

দমানগতা 

ননযফনচ্ছন্ন নফদুযৎ যফযা নদননদন 

দাপ্তনযক কাজ ম্পাদদনয জন্য 

অনযাম ব। 

ননযফনচ্ছন্ন নফদুযৎ না জদর দাপ্তনযক 

কাজ ব্যত দফ এফাং জনগণ জফা 

োদত ফনিত দফ। 

ভাজদফা 

অনধদপ্তয 

াভানজক ননযাত্তা কাম বক্রভ ম্পানদত নফনবন্ন াভানজক 

ননযাত্তা কাম বক্রভ  

াভানজক ননযাত্তা জফিনী 

ফাস্তফায়দন দমানগতা 

াভানজক ননযাত্তা জফিনী ফাস্তফায়দন 

ভাজদফা অনধদপ্তদযয নফনবন্ন 

উকাযদবাগী ননফ বািন , তানরকাকযণ 

এফাং তাদদয অনুকূদর প্রতযানত জফা 

প্রদাদনয জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত। 

াভানজক ননযাত্তা জফিনী ফাস্তফায়দন 

দমানগতা না াওয়া জগদর, 

সুনফধাদবাগীযা যকানয জফা ও 

ায়তা দত ফনিত দফ। 
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