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      উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, নীরপাভাযী দয এয কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

(Overview of the performance of Upazila Nirbahi officer, Nilphamari sadar, Nilphamari) 

 

াম্প্রনতক অজবন, িযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

 াম্প্রনতক অজবনমূ: 

নীরপাভাযী দয উদজরা ফতবভাদন একটি  খাদ্য  উদ্বৃত্ত উজজরা। এ উদজরায় ১৫টি ইউননয়নদক  "ফাল্যনফফা ও ভাদকমুি 

উদজরা" জঘালণা কযা দয়দে। এই উদজরায় ১৫ টি ইউননয়দন ফতবভাদন ৭৪৮ জন নবক্ষুক যদয়দে। নফনবন্ন প্রকদল্পয ভােদভ 

পুনফ বান  ও নবক্ষাবৃনত্তমুি কাম বক্রভ িরভান যজয়দে। নীরপাভাযী দয উদজরায় জখ কাভার আন্তজবানতক জেনডয়াভ প্র নতষ্ঠায 

াাান উদজরা নযলদ কভজেক্স বফন এফাং  ানফ বক আইন-শৃঙ্খরা নযনস্থনতয উন্নয়ন দয়দে। অত্র উদজরায় অযাধমূরক 

কাম বক্রভ হ্রাদয রদক্ষয নফনজনফ ব্যাটানরয়ন জ ডজকায়াট বায স্থান  কযা দয়দে। জমাগাদমাগ ব্যফস্থা আদযাও উন্নয়দনয রদক্ষয  

নিরাাটি-ঢাকা আন্তঃনগয “নীরাগয, ীভান্ত, খুরনা এক্সদপ্র”  জেন িালু দয়দে। যাজস্ব প্রাদন গনতীরতা আনয় জনয রদক্ষয 

ভূনভ ব্যফস্থানায় জনফান্ধফ জফা কাম বক্রভ িালু কযা দয়দে। উদজরা ভূনভ অনপ  নডনজটাইদজন , নটিদজন িাট বায  এফাং 

নফনবন্ন উদ্ভাফনী উদদ্যাগ গ্রদণয ভােদভ জফা জীকযণ কযা দয়দে । ৭০টি ভূনভীন নযফাযদক কৃনল খা জনভ ফদদাফস্ত  

প্রদান। মায জনভ আদে ঘয জনই তায ননজ জনভদত গৃননভ বাণ প্রকদল্পয আওতায় ৩৩৬টি নযফাদযয অনুকুদর ৩৩৬টি ঘয ননভ বাণ 

কযা দয়দে। ফতবভাদন ৩৩টি নযফাদযয গৃ ননভ বাণ কাম বক্রভ িরভান। দুদম বাগ ব্যফস্থানা অনধদপ্তয ও দুদম বাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ 

ভন্ত্রণারদয়য অধীন ৩৮টি নযফাদযয অনুকূদর ৩৮টি দুদম বাগ নীয় গৃ ননভ বাণ কযা দয়দে।  নযজন ম্প্রদাদয়য জন্য নযজন 

আশ্রয়ণ প্রকদল্পয ভােদভ ৬০টি নযফাযদক পুনফ বানত কযা দয়দে এফাং কনভউননটি জন্টায ননভ বাণ কাম বক্রভ িরভান যদয়দে। 

ভূনভীন নযফাযদক পুণফ বাদনয রদক্ষয দুফাছুনয আশ্রয়ণ প্রকদল্পয আওতায় ৩০টি নযফাযদক পুণফ বা ন কযা দয়দে। উদজরা 

নযলদদয প্রায় ৫ নফঘা জনভদত উন্নত জাদতয ানিবাঙ্গা আভ ও জৌনদ জখজুয ফাগান সৃজন কযা দয়দে। এ উদজরায় নশু 

াকব ননভ বাদণয কাম বক্রভ িরভান যদয়দে।   
 

 িযাদরঞ্জমূ: 

ভাদকানি, জফকাযত্ব , নশুনফফা ও দানযদ্র্য উজজরায অন্যতভ প্রধান িযাদরঞ্জ। াাান ননম্নস্বাক্ষযতায ায , ঢাকা জথদক 

দূযত্ব এফাং উদজরায় ক্ষুদ্র্ ও ভাঝানয নদল্পয অপ্রতুর নফকাজক এ উজজরায িযাদরঞ্জ নদদফ নযগনণত কযা য়।    

 বনফষ্যৎ নযকল্পনা: 

নীরপাভাযী দয উজজরায় একটি নফদল অথ বনননতক অঞ্চর প্রনতষ্ঠা এ ফাং উজজরায আথ ব-াভানজক উন্নয়দন ব্যাক প্রবাফ 

যাখদত াদয। আইটি জক্ষদত্র নযফতবন ও কভ বাংস্থাদনয রদক্ষয একটি াইদট ক াকব স্থান কযায উদদ্যাগ গ্রণ কযা দে।  

এোিা এনডনজ এয ভােদভ ১) নল্পায়ন ও নফননদয়াগ ২) কানযগনয নক্ষা প্রায ৩) বফদদনক কভ বাংস্থাদনয জন্য দক্ষ 

ভানফম্পদ বতনয ৪) স্ত ও কুটিয নদল্পয নফকা াধদনয রদক্ষয উদদ্যাগ গ্রণ কযা দফ। াাান উদজরা প্রানদক 

অনধকতয জনফান্ধফ নদদফ প্রনতষ্ঠা কযা দফ। এ উদজরায় "স্থানীয় জটকই উন্নয়ন অনবষ্ট (এনডনজ) ফাস্তফায়দনয জন্য 

দানযদদ্র্য ায ১০% এয ননদি আনা ও আত্ম কভ বাংস্থাদনয ভােদভ জফকাযত্ব ননমূ বর কযা এফাং নক্ষায ভান উন্নয়দন রক্ষযভাত্রা 

ননধ বাযণ কযা দয়দে। এজন্য প্রাথনভ  বাদ্দফ উদ্দজরা ধযলদ ও এধডধয তধফর দ্দত ধি  ল্যাধসং প্রধক্ষ্ণ প্রদাদ্দণয ভাধ্যদ্দভ 

৪০০জন কফ ায যুফ -যুফতীদ্দ  আত্ম  ভ যংস্থান সৃধিয রদ্দক্ষ্য প্রধক্ষ্ণ প্রদান  যা দ্দফ।  প্রাথধভ  ধক্ষ্া অধধদপ্তয  র্তয  

য াধয প্রাথধভ  ধফদ্যারদ্দেয অনুকূদ্দর ধি খাদ্দত ফযােকৃত অথ য দ্বাযা ধক্ষ্ দ্দদয ধডধজটার াধজযা চালু  যা  দ্দফ। ম যােক্রদ্দভ 

 র ধক্ষ্া প্রধতষ্ঠাদ্দন ততা কটায স্থান  যা দ্দফ।  

২০১৯-২০ অথ বফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ 

 আশ্রয়ণ-২ প্রকদল্পয অধীন "মায জনভ আদে ঘয নাই, তায ননজ জনভদত গৃ ননভ বাণ" প্রকদল্পয আওতায় ৪৮টি 

নযফায এমাফত ৩৩৬টি নযফাযদক গৃ ননভ বাণ কদয জদয়া দয়দে। 

 গুেগ্রাভ-২ প্রকদল্পয আওতায় ৩০টি ভূনভীন নযফাযদক পুনফ বান কযা দয়দে। 

 নীরপাভাযী দয উদজরাদক তাভাকমুিকযণ। 

 তবাগ স্যাধনদ্দটন। 

 এ উদ্দজরাে এরধজইধড এয অধীন ৩১৯.৪ ধ িঃধভিঃ ড়  া া, ১৬টি ধক্ষ্া প্রধতষ্ঠান, ৮টি= ৫,১৭৯.১ ধ িঃধভিঃ 

ধিজ/পুর ততধয  যা দ্দেদ্দে। 

 দুদ্দম যাগ ব্যফস্থানা, ত্রাণ ও পুনফ যান  ভ যসূধচয আওতাে ১১ ধ িঃধভিঃ ধধযং ফন্ড যাস্তা ততধয  যা দ্দেদ্দে। 

 দুদম বাগ ব্যফস্থানা অনধদপ্তয ও দুদম বাগ ব্যফস্থানা ও ত্রাণ ভন্ত্রণারদয়য অধীন ৪৬টি নযফাদযয অনুকূদর ৪৬টি দুদম বাগ 

নীয় গৃ ননভ বাণ কযা এমাফত ৮৪টি গৃ ননভ বাণ কযা দয়দে। 

 আভায ফাধড় আভায খাভায প্র দ্দেয অধীন ৮২টি ধভধতয দস্য ংখ্যা ৪,২৩৩জন। দস্যবৃদ্দেয ধনজস্ব ঞ্চে 

১,৩২,৩২,০০০/- টা া। য ায  র্তয  প্রদত্ত  ল্যাণ অনুদান ১,৩২,৩২,০০০/- টা া। াঁ মুযধগ ারন, ফধজ চাল, 

ভৎস্য চা, ক্ষুদ্র ব্যফা ও োগর ারন খাদ্দত ২৬২৪ জনদ্দ  ঋণ প্রদান  যা দ্দেদ্দে। 
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উক্রভনণকা (Preamble) 

 

 

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

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকয জণয ভােদভ  রূকল্প-২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায় জনয 

রদক্ষয- 

 

 

উজজরা ননফ বাী অনপায, নীরপাভাযী দয 

 

  

এফাং 

 

জজরা প্রাক, নীরপাভাযী 

 

 

 এয ভদে ২০২০ াদরয জুন ভাদয ৩০ তানযদখ এই ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র।   

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনখত নফলয়মূদ ম্মত জরন : 
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জকন ১: 

রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম বাফরী (Functions) 

 

১.১ :  রূকল্প (Vision) 

দক্ষ, স্বে,কাম বকয,গনতীর এফাং জনফান্ধফ প্রান। 

 

১.২ : অনবরক্ষয (Mission) 

 তথ্যপ্রযুনিয ব্যফায,উদ্ভাফন িি বা ও প্রনতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধয ভােদভ একটি দক্ষ,জফামুখী ও  ভানম্মত এফাং ভদয়াদমাগী  

জনমূখী প্রান গদি জতারা। 
 

১.৩ :  জকৌরগত উদেশ্যমূ ( Strategic Objectives) 

১.৩.১ : উদজরায জকৌরগত উদেশ্যমূ ( Strategic Objectives of Upazila) 

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

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

            ত্বযানন্বতকযণ; 

৩.  াভানজক ননযাত্তামূরক কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ;  

৪. যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্ানায় গনতীরতা আনয়ন; 

৫.  উদজরা ম্যানজদেনয ভােদভ জনশৃঙ্খরা ও জনননযাত্তা াংতকযণ; 

৬.   জনদিতনতামূরক কাম বক্রদভ জনউদ্বুদ্ধকযণ জজাযদাযকযণ; 

৭. ভানফম্পদ উন্নয়ন, প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধকযণ; 

৮. ক্রীিা , াংস্কৃনত ও নাযী উন্নয়ন তযানন্বতকযণ। 

 

১.৩.২ : আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ (Mandatory Strategic Objectives) 

১. দক্ষতায দঙ্গ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন 

২. দক্ষতা ও বননতকতায উন্নয়ন 

৩. তথ্য অনধকায ও স্বপ্রদণানদততথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

৪. কাম বদ্ধনত ও জফায ভাদনান্নয়ন 

৫. কভ ব নযদফ উন্নয়ন 

৬. আনথ বক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
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১.৪ : কাম বাফরী (snoitcnuF)  

১. উজজরায উন্নয়ন কভ বকাদেয ভন্বয় এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুত  প্রকল্পমূ  উজজরায উন্নয়ন কভ বকাণ্ড  ফাস্তফায়দন 

ভন্বয়কাযীয দানয়ত্ব ারন; 

২. যকায কর্তবক কৃনল, স্বাস্থযদফা ও জনস্বাস্থয, নযফায নযকল্পনা, নাযী ও নশু, ক্ষুদ্র্ 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, কানফখা, কানফটা, নবনজনড, নবনজএপ, অনত    

দনযদ্র্দদয জন্য কভ বসৃজন ইতযানদ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান ও নযফীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃনতক বফনষ্টযমূ াংযক্ষণ নযদফ দূলদণয পদর সৃষ্ট জরফায়ু নযফতবদনয নফরূ প্রবাফ জভাকাদফরায়     

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

৫. াভানজক ননযাত্তা ও দানযদ্র্য নফদভািদন  নফনবন্ন ভন্ত্রণারয়/নফবাগ  কর্তবক গৃীত ন্যানার ানব ব কভ বসূনি, আভায ফা নি 

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

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

৭. উজজরা ম্যানজদেন ও ননফ বাী ম্যানজদেন ম্পনকবত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, জভাফাইর জকাট ব নযিারনা , উজজরায     

া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 ননষ্পনত্তকযণ; 

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; 

১১. প্রফাীদদয ডাটাদফ ইজ প্রস্তুত, নফদদগাভী ব্যনিদদয প্রতাযণা ও য়যানন প্রনতদযাধ এফাং ভানফ ািায জযাধ  প্রফাী     

কল্যাজণ মাফতীয় কাম বক্রভ গ্রণ; 

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

ভতাভত প্রদান এফাং এননজওদদয অনুকূদর োিকৃত অদথ বয নযফীক্ষণ ও ক্ষুদ্র্ঋণ অন্যান্য কাম বক্রভ নযদ বন/দ বন; 

১৩. জাতীয় ই-গববজনন্স কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন; জফা দ্ধনত জীকযণ, জফা প্রদান প্রনতশ্রুনত অনুমায়ী জফা প্রদান, উদজরা তথ্য 

     ফাতায়ন ারনাগাদকযণ, জাশ্যার নভনডয়া ব্যফায এফাং নফনবন্ন ম বাদয় তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুনি অন্যান্য নফলদয়   

প্রনক্ষণ কাম বক্রভ নযিারনা ও তদাযনক; 

 

১৪. নক্ষা প্রনতষ্ঠান/অনপদয কভ বিাযী ননদয়াগ প্রনক্রয়া নযিারনা কযা; 

১৫. উদজরা ননফ বাী অনপায নদদফ অন বত ম্পনত্ত ব্যফস্থানা তদাযনক, ডাটাদফজ বতনয এফাং ইজাযা াংক্রান্ত কাম বক্রভ 

নযিারনা কযা;
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জকন ২ 

জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উজজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

উদজরা 

ম বাদয়য 

দপ্তযমূদয 

উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রমূদয 

কাম বকয 

ভন্বয়াধন 

২০ 

[১.১] উজজরা উন্নয়ন 

ভন্বয় কনভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ৫ ১২ ১২ ১০০% - - - - ১২ ১২ 

[১.২] উজজরা উন্নয়ন 

ভন্বয় কনভটিয বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

% ২ ১০০% ৯০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[১.৩] নফনবন্ন উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রভ নযদ বন 

 

নযদ বনকৃত 

প্রকল্প 

াংখ্যা ৪ ৭২ ৫৮ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[১.৪] এননজও কাম বক্রভ 

ভন্বয় নফলয়ক বা  

 

বা অনুনষ্ঠত াংখ্যা ৪ ১২ ১২ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[১.৫] এননজও কাম বক্রভ 

ভন্বয় নফলয়ক বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[১.৬] এননজওদদয 

অনুকূদর োিকৃত অদথ বয 

নযফীক্ষণ 

 

নযফীক্ষণকৃত 

এননজও 

াংখ্যা ২ ২০ ৫ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[১.৭] ক্ষুদ্র্ঋণ কাম বক্রভ 

নযদ বন/দ বন; 

নযদ বন/দ বন াংখ্যা ১ ২০ ১০ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [২.১] উজজরা প্রাদন 

কভ বযত কভ বিাযীদদয জন্য 

প্রনক্ষণ আদয়াজন 

প্রনক্ষণ প্রদত্ত % ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[২.২] উজজরা প্রাদন 

কভ বযত কভ বকতবা- 

কভ বিাযীদদয আইনটি 

ব্যফায নননিত কযা 

আইনটি 

ব্যফাযকাযী 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[২.৩] নবনবআইনগদণয 

জন্য বায আদয়াজন 

আদয়ানজত বা % ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

আফান  

ব্যফস্ানা ও 

খাদদ্যয গুনগত 

ভান নননিতকৃত 

 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

দুদম বাগ 

ব্যফস্ানা, 

ফনায়ন, জরফায়ু 

নযফতবন ও 

নযদফ 

াংযক্ষণ 

জটকই উন্নয়ন 

রক্ষযভাত্রা অজবন 

ত্বযানন্বতকযণ 

১০ 

[৩.১] ত্রাণ ও পুনফ বান 

এফাং দুদম বাগ ব্যফস্ানা 

ম্পনকবত বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ১ ১২ ২৮ ২৬ - - - - ১০০% ১০০% 

[৩.২] ত্রাণ ও পুনফ বান 

এফাং দুদম বাগ ব্যফস্ানা 

ম্পনকবত বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৩.৩] দুদম বাগ ক্ষনতগ্রস্ত 

এরাকা তাৎক্ষনণক 

নযদ বন/দ বন 

নযদ বন/ 

দ বনকৃত 

% ১ ১২০ ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৩.৪] নজআয প্রদান প্রদানকৃত 

নজআয 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [৩.৫] নবনজএপ প্রদান প্রদানকৃত 

নবনজএপ 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৩.৬] জটে নযনরপ প্রদান প্রদানকৃত 

নযনরপ 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৩.৭] গ্রাভীন অফকাঠাদভা 

ননভ বাদনয জন্য কানফখা 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত 

প্রকল্প 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৩.৮] গ্রাভীন অফকাঠাদভা 

ননভ বাদনয জন্য কানফটা 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত 

প্রকল্প 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৩.৯] অনতদনযদ্র্দদয জন্য 

কভ বাংস্ান কভ বসূনি 

ফাস্তফানয়ত 

প্রকল্প 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৩.১০] াভানজক 

ফনায়দনয জন্য নফনবন্ন 

প্রকায বৃদক্ষয িাযা নফতযণ 

নফতযণকৃত 

িাযা 

% ০.৫ ২১,০০০ ১০০% - ৯০% - - - ১০০% ১০০% 

[৩.১১] উজজরা নযদফ 

কনভটিয বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা াংখ্যা ০.৫ ৬ ১ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৩.১২] উজজরা নযদফ 

কনভটিয বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত 

নদ্ধান্ত 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

াভানজক 

ননযাত্তামূরক 

কাম বক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

১০ 

[৪.১] মুনিদমাদ্ধাদদয 

ম্মানী বাতা নফতযণ 

বাতা 

নফতযণকৃত 

% ৩ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৪.২] প্রনতফন্ধী বাতা প্রদান 

কাম বক্রভ তদাযনক 

 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [৪.৩] নফধফা বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ তদাযনক 

 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৪.৪] াভানজক 

ননযাত্তামূরক প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন নযফীক্ষণ 

 

নযফীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

াংখ্যা ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৪.৫] প্রনতফন্ধীদদয নক্ষা 

ও অন্যান্য কল্যাণমূরক 

কাদজ ায়তা প্রদান 

 

ায়তা প্রদত্ত % ২ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

যাজস্ব প্রান 

ও 

ব্যফস্ানায় 

গনতীরতা 

আনয়ন 

১০ 

[৫.১] উদজরা ভূনভ 

অনপ নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

অনপ 

াংখ্যা ১ ৬ ৬ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.২] ইউননয়ন ভূনভ 

অনপ নযদ বন 

নযদ বনকৃত  

অনপ 

াংখ্যা ১ ৪৮ ৪৮ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.৩] ভূনভ জযকড ব 

ারনাগাদকযণ 

ারনাগাদকৃত 

খনতয়ান 

াংখ্যা ০.৫ ৮০% ৯০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.৪] কৃনল খা জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

পুনফ বানত 

নযফায 

াংখ্যা ১ ৪৮ ৭০ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.৫] অকৃনল খা জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

আদফদন ননষ্পন্ন % ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.৬] ভূনভ উন্নয়ন কজযয 

ঠিক দাফী ননধ বাযণ 

ঠিকবাদফ 

দাফী ননধ বানযত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [৫.৭] ভূনভ উন্নয়ন কয 

আদায় তদাযনক কযা  

আদায়কৃত ভূনভ 

উন্নয়ন কয 

 

% ১.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.৮] ায়যাত ভার 

ফদদাফস্ত প্রদান 

আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.৯] যাজস্ব ভাভরা 

ননষ্পনত্ত 

ভাভরা 

ননষ্পনত্তয ায 

% ০.৫ ১০০% ৭০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.১০] াট ফাজায ইজাযা 

ফদদাফস্ত প্রদান 

ইজাযাকৃত াংখ্যা ১ ৩৪ ৩০ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.১১] াট ফাজায 

ইজাযারব্ধ অথ ব াংনিষ্ট 

খাদত জভা প্রদান 

ইজাযকৃত অথ ব 

 

% ২ ১০০% - ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.১২] জযন্ট াটি বনপদকট 

ভাভরা ননষ্পনত্ত  

ননষ্পনত্তকৃত 

ভাভরা 

% ০.৫ ১০০% - ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.১৩] উদজরা যাজস্ব 

দম্মরন 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

জনশৃঙ্খরা ও 

জনননযাত্তা 

াংতকযণ 
১০ 

[৬.১] জভাফাইর জকাট ব 

নযিারনা 

নযিানরত 

জভাফাইর জকাট ব 

াংখ্যা ১ ৫০ ৬০ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৬.২] সুষ্ঠুবাদফ াফনরক 

যীক্ষা নযিারনা 

াফনরক 

যীক্ষায 

প্রশ্নদত্রয 

ননযাত্তা 

নননিতকৃত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

নযিানরত 

াফনরক 

যীক্ষা 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [৬.৩] উদজরা আইন-

শৃঙ্খরা কনভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৬.৪] উদজরা ভাদকদ্র্ব্য 

প্রনতদযাধ কনভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৬.৫] ানক্ষক জগানীয় 

প্রনতদফদন জপ্রযণ 

জপ্রনযত 

প্রনতদফদন 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

জনদিতনতা 

মূরক কাম বক্রদভ 

জনউদু্বদ্ধকযণ 

জজাযদাযকযণ 

১০ 

[৭.১] এনদডয অব্যফায 

জযাধ াংক্রান্ত বা 

আদয়াজন 

আদয়ানজত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৭.২] এনদডয রাইদন্স 

প্রদান ও নফায়ন 

এনড 

ব্যফাযকাযগণ

জক রাইদদন্সয 

আওতায় 

আনয়নকৃত 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

রাইদন্স 

নফায়নকৃত 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৭.৩] নাযী ও নশূ 

ননম বাতন জযাদধ 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়ানজত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  [৭.৪] জমৌতুক ননদযাদধয 

রদক্ষয  জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

 

 

আদয়ানজত বা াংখ্যা ০.৫ ৬ ৬ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৭.৫] ফাল্যনফফা জযাদধ 

কভ বনযকল্পনা প্রণয়ন 

কভ বনযকল্পনা 

প্রণীত 

াংখ্যা ২ ৫ ৫ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৭.৬] ফাল্যনফফা 

ননদযাদধয রদক্ষয 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

 

আদয়ানজত বা াংখ্যা ০.৫ ৬ ৬ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৭.৭] ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ 

দভদন জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা াংখ্যা ১ ৬ ৬ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয 

ায 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

ক্রীিা, াংস্কৃনত 

ও নাযী উন্নয়ন 

ত্বযাননতকযণ 
০৪ 

[৮.১] ক্রীিা াংস্ায 

আওতাধীন প্রনতটি ক্রীিা 

প্রনতদমানগতায আদয়াজন 

আদয়ানজত 

ক্রীিা 

প্রনতদমানগতা 

াংখ্যা ১ ৪ ৪ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৮.২] াাংস্কৃনতক 

প্রনতদমানগতায আদয়াজন 

আদয়ানজত 

প্রনতদমানগতা 

াংখ্যা ১ ৪ ৪ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ 
জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

(Strategic 

Objectives)  

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা দ্ধধত 

(Calculation 

Method) 

 

 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃত অজযন 

২০১৮-১৯ 

 

 

 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৯-২০ 

 

 

 

রক্ষযভাত্রাযভান ২০২০-২০২১ 

(Target Value-2020-21) 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

২০২১-

২০২২ 

(Projection 

2021-2022) 

 

 

 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

২০২২-

২০২৩ 

(Projection 

2022-2023) 

 

 

 

অাধাযণ 

(Exellent) 

অনত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরনতভান 

(Fair) 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

[১] দাপ্তনযক 

কভ বকাদে স্বেতা 

বৃনদ্ধ ও জফাফনদন 

নননিতকযণ 

১১ 

[১.১] ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি (এনএ) 

ফাস্তফায়ন। 

[১.১.১] এনএ 'য কর বত্রভানক 

প্রনতদফদন ওদয়ফাইদট প্রকানত 
ভধি ংখ্যা ২ - - ৪ - - - - ১০০% ১০০% 

[১.১.২] এধএ টিদ্দভয ভাধ  

বা অনুধষ্ঠত 
ভধি ংখ্যা ১ - - ১২ ১১ - - - ১০০% ১০০% 

[১.২]  শুদ্ধাচায/উত্তভ চচ যায ধফলদ্দে 

অংীজনদ্দদয দ্দে ভতধফধনভে 

[১.২.১] ভতধফধনভে বা 

অনুধষ্ঠত  
ভধি ংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ - - ১০০% ১০০% 

[১.৩] অধবদ্দমাগ প্রধত ায ব্যফস্থা ধফলদ্দে 

কফাগ্রীতা/অংীজনদ্দদয অফধত যণ 

[১.৩.১] অফধত যণ বা 

আদ্দোধজত 
ভধি ংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ - - ১০০% ১০০% 

[১.৪] কফা প্রদান প্রধতশ্রুধত ধফলদ্দে কফা 

গ্রীতাদ্দদয অফধত যণ 

[১.৪.১] অফধত যণ বা 

আদ্দোধজত 
ভধি ংখ্যা ২ - - ৪ ৩ ২ - - ১০০% ১০০% 

[১.৫] তথ্য ফাতােন ারনাগাদ ংক্রান্ত 

তত্রভাধ  প্রধতদ্দফদন উর্ধ্যতন  র্তযদ্দক্ষ্য 

ধন ট কপ্রযণ 

[১.৫.১] তত্রভাধ  প্রধতদ্দফদন 

কপ্রধযত ভধি ংখ্যা ২ - - ৪ ৩ - - - ১০০% ১০০% 

[২]  ভ যম্পাদদ্দন 

গধতীরতা 

আনেন ও কফায 

ভান বৃধদ্ধ 

৮ 

[২.১] ই-নধথ ফাস্তফােন [২.১.১] ই-নধথদ্দত কনাট 

ধনষ্পধত্তকৃত 
ভধি % ২ - - ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% - ১০০% ১০০% 

[২.২] উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নেন উদ্দদ্যাগ 

ফাস্তফােন 

[২.২.১] ন্যযনতভ এ টি 

উদ্ভাফনী/ক্ষুদ্র উন্নেন উদ্দদ্যাগ 

চালুকৃত 

তাধযখ জনঘন্টা ২ - - ১৫/০২/২১ ১৫/০৩/২১ ১৫/০৪/২১ ১৫/০৫/২১ - ১০০% ১০০% 

[২.৩]  ভ যচাযীদ্দদয প্রধক্ষ্ণ প্রদান 

[২.৩.১] প্রদ্দতয   ভ যচাযীয জন্য 

প্রধক্ষ্ণ আদ্দোধজত 
ভধি 

জনঘন্টা 
২ - - ৪০ ৩০ ২০ ১০  ১০০% ১০০% 

[২.৩.২] ১০ভ কগ্রড ও তদুর্ধ্য 

প্রদ্দতয   ভ যচাযীদ্দ  এধএ 

ধফলদ্দে প্রদত্ত প্রধক্ষ্ণ 

ভধি 

জনঘন্টা 
১ - - ৫ ৪ - - - ১০০% ১০০% 

[২.৪] এধএ ফাস্তফােদ্দন প্রদ্দণাদনা প্রদান [২.৪.১] ন্যযনতভ এ টি 

আওতাধীন দপ্তয/এ জন 

 ভ যচাযীদ্দ  এধএ ফাস্তফােদ্দনয 

জন্য প্রদ্দণাদনা প্রদানকৃত 

ভধি ংখ্যা ১ - - ১ - - - - ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

(Strategic 

Objectives)  

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

গণনা দ্ধধত 

(Calculation 

Method) 

 

 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight 

of PI) 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৮-১৯ 

 

 

 

প্রকৃত 

অজযন* 

২০১৯-২০ 

 

 

 

রক্ষযভাত্রাযভান ২০২০-২০২১ 

(Target Value-2020-21) 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

২০২১-২০২২ 

(Projection 

2021-2022) 

 

 

 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

২০২২-২০২৩ 

(Projection 

2022-2023) 

 

 

 

অাধাযণ 

(Exellent) 

অনত 

উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরনতভান 

(Fair) 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[৩] আধথ য  ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নেন 

৬ 

[৩.১] ফাধল য  ক্রে ধয েনা ফাস্তফােন [৩.১.১] ক্রে ধয েনা অনুমােী 

ক্রে ম্পাধদত  
ভধি % ১ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[৩.২] ফাধল য  উন্নেন  ভ যসূধচ 

(এধডধ)/ফাদ্দজট ফাস্তফােন 

[৩.২.১] ফাধল য  উন্নেন  ভ যসূধচ 

(এধডধ)/ফাদ্দজট ফাস্তফাধেত 
ভধি % ২ - - ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[৩.৩] অধডট আধত্ত ধনষ্পধত্ত  াম যক্রদ্দভয 

উন্নেন 

[৩.৩.১] অধডট আধত্ত 

ধনষ্পধত্তকৃত  
ভধি % ২ - - ৫০% ৪০% ৩০% ২৫% - ১০০% ১০০% 

[৩.৪] স্থাফয ও অস্থাফয ম্পধত্তয তাধর া 

প্রস্তুত ও ারনাগাদ যণ 

[৩.৪.১] স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পধত্তয তাধর া প্রস্তুতকৃত ও 

ারনাগাদকৃত 

তাধযখ তাধযখ ১ - - ১৫/১২/২০ ১৪/০১/২১ ১৫/০২/২১ - - ১০০% ১০০% 
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আনভ, উদজরা ননফ বাী অনপায, নীরপাভাযী দয , নীরপাভাযী, গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয 

নীরপাভাযী জজরা প্রাক–এঁয ননকট অঙ্গীকায কযনে জম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন দিষ্ট থাকফ। 

 

 

 আনভ, জজরা প্রাক , নীরপাভাযী, উদজরা ননফ বাী অনপায, নীরপাভাযী দয , নীরপাভাযী  এয 

ননকট অঙ্গীকায কযনে জম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় দমানগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

 

 

 

( জভাঃ ানপজুয যভান জিৌধুযী ) 

জজরা প্রাক 

নীরপাভাযী। 

 

 

 

তানযখঃ                            

 

 

 

 

  

 

 

 

( এনরনা আকতায ) 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

নীরপাভাযী দয, নীরপাভাযী। 

 

 

 

 

তানযখঃ         
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 াধফখা  াদ্দজয ধফধনভদ্দে খাদ্য 

 াধফটা  াদ্দজয ধফধনভদ্দে টা া 

ায়যাত ভার  জরভার, ফালুভার, াথযভার, রফনভার, নিাংনিভার ইতযানদ 

ধফধএ ফাংরাদ্দদ ধধবর াধব য 

ধফধজধফ ফড যায গাড য, ফাংরাদ্দদ 

ধজআয কজনাদ্দযর ধযধরপ 

আইনটি (ICT) ইনপযদভন এণ্ড কনভউননদকন জটকদনারনজ 

জন (NESS) ন্যানার ই-ানব ব নদেভ 

এননজও (NGO) নন গবণ বদভন্টার অযগানাইদজন 

এএপ কটটদ্দভন্ট অফ পযাক্ট 

ধবধজএপ বারনাদ্দযফর গ্রু ধপধডং 

ধবধবআইধ কবধয কবধয ইভযট্যান্ট াযন 
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াংদমাজনী- ২: কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং নযভা দ্ধনত এয নফফযণ 

ক্রনভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

সূিক 

নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউননট 

নযভা দ্ধনত 

 

উাত্তসূত্র াধাযণ 

ভন্তব্য 

1.  [১.১] উজজরা উন্নয়ন ভন্বয় 

কনভটিয বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা উজজরায নফনবন্ন দপ্তদযয উন্নয়ন কাম বক্রভ ম বাদরািনা ও 

ভন্বয়কযণ 

াধাযণ াখা কাম বনফফযণী মািাই ভানক প্রনতদফদন ও 

কাম বনফফযণী 
- 

2.  [১.২] উজজরা উন্নয়ন ভন্বয় 

কনভটিয বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

যফতী ভানক বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন ম বাদরািনকযণ 

াধাযণ াখা কাম বনফফযণী ম বাদরািনা ভানক প্রনতদফদন ও 

কাম বনফফযণী 
- 

3.  [১.৩] নফনবন্ন উন্নয়নমূরক কাম বক্রভ 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

প্রকল্প 

উদজরায নফনবন্ন উন্নয়ন প্রকল্প দযজনভদন নযদভ বন কদয 

গুনগত ভান নননিতকযণ 

জগানীয় াখা নযদ বন প্রনতদফদন 

মািাই 

নযদ বন প্রনতদফদন 
- 

4.  [১.৪] এননজও কাম বক্রভ ভন্বয় 

নফলয়ক বা  

বা অনুনষ্ঠত উজজরায কভ বযত এননজওমূদয কাম বক্রভ ম বাদরািনা, 

নযফফীক্ষণ ও ভন্বয়কযণ 

এননজও াখা কাম বনফফযণী মািাই ভানক প্রনতদফদন ও 

কাম বনফফযণী 
- 

5.  [১.৫] এননজও কাম বক্রভ ভন্বয় 

নফলয়ক বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

যফতী ভানক বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন ম বাদরািনকযণ 

এননজও াখা কাম বনফফযণী ম বাদরািনা ভানক প্রনতদফদন 
- 

6.  [১.৬] এননজওদদয অনুকূদর 

োিকৃত অদথ বয নযফীক্ষণ 

নযফীক্ষণকৃত 

এননজও 

এননজওদদয অনুকূদর  এননজও নফলয়ক ব্যযদযা কর্তবক 

োিকৃত অথ ব গৃীত কাম বক্রভদয াদথ মািাইকযণ 

এননজও াখা এননজও নফলয়ক ব্যযদযায 

োিত্র ও নযদ বন 

প্রনতদফদন ম বাদরািনা 

এননজও নফলয়ক 

ব্যযদযায োিত্র  ও 

নযদ বন প্রনতদফদন 

- 

7.  [১.৭] ক্ষুদ্র্ঋণ কাম বক্রভ 

নযদ বন/দ বন; 

 

নযদ বন/দ বন নফনবন্ন এননজও এফাং যকাযী াংস্থা কর্তবক নযিানরত 

ক্ষুদ্র্ঋণ কাম বক্রভ  যজনভদন মািাইকযণ এফাং 

উকাযদবাগীদদয াদথ ভতনফননভয়   

জগানীয় াখা নযদ বন প্রনতদফদন 

মািাই 

নযদ বন/দ বন 

প্রনতদফদন - 

8.  [২.১] উজজরা প্রাদন কভ বযত 

কভ বিাযীদদয জন্য প্রনক্ষণ আদয়াজন 

প্রনক্ষণ প্রদত্ত উজজরা প্রাদন কভ বযত কভ বিাযীদদয জন্য নফনবন্ন নফলদয় 

একটি প্রনক্ষণ কযাদরণ্ডায প্রনয়ন এফাং তদানুাদয প্রদতযক 

কভ বিাযীয জন্য ৬০ জনঘণ্টা প্রনক্ষণ নননিতকযণ 

াংস্থান াখা ও 

জযনবননউ 

মুনন্সখানা ভাখা 

াধজযা খাতা , ভাটায 

কযার ও প্রধক্ষ্ণ 

প্রধতদ্দফদন মাচাই 

প্রনক্ষণ কযদরণ্ডায ও 

প্রধক্ষ্ণ প্রধতদ্দফদন  - 

9.  [২.২] উজজরা প্রাদন কভ বযত 

কভ বকতবা- কভ বিাযীদদয আইনটি 

ব্যফায নননিত কযা 

আইনটি 

ব্যফাযকাযী 

কর কাদজ কভ বযত কভ বকতবা- কভ বিাযীয আইনটি ব্যফায  

নননিতকযদণ এ াংক্রান্ত প্রনক্ষণ প্রদান এফাং ম্যনুয়ার 

দ্ধনতদত কাম ব ননষ্পনত্তদত ননরুৎানতকযণ  

আইনটি াখা NESS এ ধযদ্দাট য 

মাচাই 

NESS এ বদননদন 

কাম বক্রভ - 

10.  [২.৩] নবনবআইনগদণয জন্য বায 

আদয়াজন 

আদয়ানজত বা নবনবআইনগদণয যকানয পযসূনি াফায াদথ াদথ  

তাদদয ননযাত্তা ও ভানম্মত নযফদফ নননিতকযদণ 

াংনিষ্ট কর কর্তবক্ষদক ননদয় বা অনুষ্ঠানকযণ 

জনজাযত াখা কাম বনফফযণী মািাই বায জনাটি 

- 
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11.  [৩.১] ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং দুদম বাগ 

ব্যফস্ানা ম্পনকবত বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা  উজজরায় াংঘঠিত দুদম বাগ/ম্ভাব্য দুদম বাগ ম্পদকব প্রস্তুনত, 

উদ্ধায ও ত্রাণ কাম বক্রভ নযিারনা এফাং গৃীত নফনবন্ন 

কাম বক্রদভয ভন্বয় াধন  

ত্রাণ ও পুনফ বান 

াখা 

কাম বনফফযণী মািাই ভানক প্রনতদফদন ও 

কাম বনফফযণী - 

12.  [৩.২] ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং দুদম বাগ 

ব্যফস্ানা ম্পনকবত বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

যফতী বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ বান 

াখা 

কাম বনফফযণী ম বাদরািনা ভানক প্রনতদফদন ও 

কাম বনফফযণী - 

13.  [৩.৩] 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 

 

 

ত্রাণ ও পুনফ বান 

াখা 

নযদ বন/দ বন 

প্রনতদফদন ম বাদরািনা 

নযদ বন/দ বন 

প্রনতদফদন 

- 

14.  [৩.৪] নজআয প্রদান প্রদানকৃত নজআয তানরকাকৃত সুনফদাদবাগীদদয ভদে নজআয ায়তা 

নফতযণকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ বান 

াখা 

নফতযণ াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন ও ভাোয 

জযার ম বাদরািনা 

নফতযণ াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন - 

15.  [৩.৫] নবনজএপ প্রদান প্রদানকৃত 

নবনজএপ 

তানরকাকৃত সুনফদাদবাগীদদয ভদে ননধ বানযত নযভাণ 

নবনজএপ ায়তা নফতযণকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ বান 

াখা 

নফতযণ াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন ও ভাোয 

জযার ম বাদরািনা 

নফতযণ াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন - 

16.  [৩.৬] জটে নযনরপ প্রদান প্রদানকৃত নযনরপ তানরকাকৃত ক্ষনতগ্রস্তদদয ভদে প্রদয়াজনীয় নযভাণ জটে 

নযনরপ ায়তা নফতযণকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ বান 

াখা 

নফতযণ াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন ও ভাোয 

জযার ম বাদরািনা 

নফতযণ াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন - 

17.  [৩.৭] গ্রাভীন অফকাঠাদভা ননভ বাদনয 

জন্য কানফখা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত প্রকল্প প্রকল্পভুি কাদজয ভান ও নযভাণ মািাইকযণ ত্রাণ ও পুনফ বান 

াখা 

প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

ভানপ্ত প্রনতদফদন 

- 

18.  [৩.৮] অনতদনযদ্র্দদয জন্য  াধফটা 

কভ বাংস্ান কভ বসূনি 

ফাস্তফানয়ত প্রকল্প প্রকদল্প ননদয়ানজত শ্রনভক াংখ্যা ও কাদজয নযভাণ 

মািাইকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ বান 

াখা 

প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

ভানপ্ত প্রনতদফদন 

- 

19.  [৩.১০] াভানজক ফনায়দনয জন্য 

নফনবন্ন প্রকায বৃদক্ষয িাযা নফতযণ 

নফতযণকৃত িাযা াভানজক ফনায়দনয জন্য পরদ, ফনজ ও জবলজ  নফনবন্ন 

প্রকায িাযা োত্রোত্রী, নফনবন্ন প্রনতষ্ঠান ও অন্যান্যদদয ভাদঝ 

নফনামূদল্য নফতযণকযণ 

াধাযণ াখা নফতযণ প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

নফতযণ  প্রনতদফদন 

- 
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20.  [৩.১১] উজজরা নযদফ কনভটিয 

বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা উজজরায নযদফ উন্নয়ন ও বৃক্ষদযান, নযদফ দূলণ 

জযাধকযণ াংক্রান্ত আদরািনা ও নদ্ধান্ত গ্রণ 

াধাযণ াখা কাম বনফফযণী মািাই বায কাম বনফফযণী 
- 

21.  [৩.১২] উজজরা নযদফ কনভটিয 

বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত 

নদ্ধান্ত 

যফতী বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

 

 

াধাযণ াখা কাম বনফফযণী ম বাদরািনা বায কাম বনফফযণী 

- 

22.  [৪.১] মুনিদমাদ্ধাদদয ম্মানী বাতা 

নফতযণ 

বাতা নফতযণকৃত উজজরায তানরকাভুি মুনিদমাদ্ধাদদয অনুকূদর যকায 

কর্তবক োিকৃত ম্মানী বাতা ননধ বানযত ভদয়য ভদে ফায 

ননকট নফতযন নননিতকযণ 

াধাযণ  াখা নফতযণ প্রনতদফদন ও 

ব্যাাংক নাফ  

ম বাদরািনা 

নফতযণ প্রনতদফদন 

- 

23.  [৪.২] প্রনতফন্ধী বাতা প্রদান কাম বক্রভ 

তদাযনক 

 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

উজজরায তানরকাভুি প্রনতফন্ধীদদয অনুকূদর যকায 

কর্তবক োিকৃত বাতা ননধ বানযত ভদয়য ভদে ফায ননকট 

নফতযন নননিতকযণ 

াধাযণ াখা নফতযণ প্রনতদফদন ও 

ব্যাাংক নাফ 

ম বাদরািনা 

নফতযণ প্রনতদফদন 

- 

24.  [৪.৩] নফধফা বাতা নফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযনক 

 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

উজজরায তানরকাভুি সুনফধাদবাগীদদয  অনুকূদর যকায 

কর্তবক োিকৃত বাতা ননধ বানযত ভদয়য ভদে ফায ননকট 

নফতযন নননিতকযণ 

াধাযণ াখা নফতযণ প্রনতদফদন ও 

ব্যাাংক নাফ 

ম বাদরািনা 

নফতযণ প্রনতদফদন 

- 

25.  [৪.৪] াভানজক ননযাত্তামূরক 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন নযফীক্ষণ 

 

 

নযফীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

গৃীত প্রকল্প যজনভদন নযদ বন কদয গুনগত ভান 

মািাইকযণ এফাং সুনফধাদবাগীদদয াদথ ভতনফননভয় 

াধাযণ াখা নযদ বন প্রনতদফদন  ও 

ফাস্তফায়ন প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা এফাং 

প্রদমাজয জক্ষদত্র ভাোয 

জযার মািাই 

নযদ বন প্রনতদফদন 

- 

26.  [৪.৫] প্রনতফন্ধীদদয নক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূরক কাদজ ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদত্ত উজজরায তানরকাভুি প্রনতফন্ধীদদয অনুকূদর নক্ষা ও 

অন্যান্য কল্যাণমূরক কাদজ যকায কর্তবক প্রদত্ত ায়তা 

উযুিদদয ভাদঝ মথাভদয় নফতযন নননিতকযণ 

াধাযণ াখা প্রনতদফদন ম বাদরািনা প্রনতদফদন 

- 

27.  [৫.১] উদজরা ভূনভ অনপ 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

অনপ 

উজজরায নফনবন্ন উদজরা ভূনভ অনপদয কাম বক্রভ 

যজনভদন যীক্ষা কযা, নফনবন্ন জযকড ব ও জযনজোয যখ 

কযা, ভূনভ উন্নয়ন কয আদায় নননিত কযা এফাং কাম বক্রভ 

গনতীরতায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় ননদদ বনা প্রদান কযা     

জগানীয় াখা নযদ বন প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

নযদ বন প্রনতদফদন 

- 

 



 

  
পৃষ্ঠা:21/25 

 

 

28.  [৫.২] ইউননয়ন ভূনভ অনপ 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত  

অনপ 

উজজরায নফনবন্ন ইউননয়ন ভূনভ অনপদয কাম বক্রভ 

যজনভদন যীক্ষা কযা, নফনবন্ন জযকড ব ও জযনজোয যখ 

কযা, ভূনভ উন্নয়ন কয আদায় নননিত কযা এফাং কাম বক্রভ 

গনতীরতায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় ননদদ বনা প্রদান কযা     

জগানীয় াখা নযদ বন প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

নযদ বন প্রনতদফদন 

- 

29.  [৫.৩] ভূনভ জযকড ব ারনাগাদকযণ ারনাগাদকৃত 

খনতয়ান 

কাযী কনভনায (ভূনভ) কর্তবক নাভজাযী ভাভরা 

অনুদভাদদনয য নতুন খনতয়ান সৃজন ও পূফ বফতী খনতয়ান 

াংদাধনকযন 

এ এ াখা ভানক যাজস্ব বায 

কাম বনফফযণী ম বাদরািনা 

ভানক যাজস্ব বায 

কাম বনফফযণী - 

30.  [৫.৪] কৃনল খা জনভ ফদদাফস্ত প্রদান পুনফ বানত 

নযফায 

ননষ্কন্টক খা জনভ নিনিতকযণ এফাং উযুি ভূনভীন 

নযফাদযয ভদে নীনতভারা জভাতাদফক ফদদাফস্ত প্রদান। 

এ, এ াখা ভানক যাজস্ব বায 

কাম বনফফযণী ম বাদরািনা 

ভানক যাজস্ব বায 

কাম বনফফযণী 
- 

31.  [৫.৫] অকৃনল খা জনভ ফদদাফস্ত 

প্রদান 

ফদদাফস্ত 

প্রদানকৃত জনভ  

উযুি প্রস্তাফ াওয়া জগদর তা মািাই ফাোইকযণ এফাং 

উযুি নফদফনিত দর অনুদভাদদনয জন্য ভূনভ ভন্ত্রণারদয় 

জপ্রযণ। 

এ, এ াখা ভানক যাজস্ব বায 

কাম বনফফযণী ম বাদরািনা 

ভানক যাজস্ব বায 

কাম বনফফযণী - 

32.  [৫.৬] ভূনভ উন্নয়ন কজযয ঠিক দাফী 

ননধ বাযণ 

ঠিক দাফী 

ননধ বানযত  

ননধ বানযত ভদয়য ভদে ফদকয়া ারদনয ভূনভ উন্নয়ন 

কয ঠিকবাদফ ননধ বাযণকযণ ও মািাইয়াদন্ত নফবাগীয় 

কনভনাদযয কাম বারদয় জপ্রযণ।  

এ,এ াখা নযটাণ ব-৩ ম বাদরািনা নযটাণ ব-৩ 

- 

33.  [৫.৭] ভূনভ উন্নয়ন কয আদায় 

তদাযনক কযা  

আদায়কৃত ভূনভ 

উন্নয়ন কয 

ফানল বক মূদয় দাফী আদাদয়য রদক্ষয ভানবনত্তক প্রদক্ষন 

ননধ বাযণ কযা ও তা অজবন নননিত কযা। াংস্থায দাফী 

আদাদয়য জন্য াংনিষ্ট াংস্থায অনুকুদর দাফী ম্বনরত ত্র 

জপ্রযণ কযা এফাং তানগদ অব্যত যাখা। 

এ, এ াখা নযটাণ ব-৩ ও আদায় 

াংক্রান্ত ভানক 

প্রনতদফদন ম বাদরািনা 

নযটাণ ব-৩ ও আদায় 

াংক্রান্ত ভানক 

প্রনতদফদন 
- 

34.  [৫.৮] ায়যাত ভার ফদদাফস্ত 

প্রদান 

আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

ননধ বানযত ভদয়য ভদে ায়যাত ভার মূ 

কযাদরোযভুি কযণ, নত্রকায় নফজ্ঞনপ্ত প্রকা এফাং 

ফদদাফস্ত প্রদান। 

এ, এ াখা ফদদাফস্ত াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন, াংনিষ্ট 

জযনজোয ও ব্যাাংক 

নাফ ম বাদরািনা 

ফদদাফস্ত াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন 
- 

35.  [৫.৯] যাজস্ব ভাভরা ননষ্পনত্ত ভাভরা ননষ্পনত্তয 

ায 

িরভান যাজস্ব ভাভরা নফরম্ব নযাযক্রদভ দ্রুত 

ননষ্পনত্তকযণ। 

আয, এভ াখা ভানক প্রনতদফদন  

ম বাদরািনা  

ভানক প্রনতদফদন 
- 

36.  [৫.১০] াট ফাজায ইজাযা ফদদাফস্ত 

প্রদান 

আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

ননধ বানযত ভদয়য ভদে াট ফাজায  মূ কযাদরোযভুি 

কযণ, নত্রকায় নফজ্ঞনপ্ত প্রকা এফাং ইজাযা প্রদান। 

এ, এ াখা ইজাযা াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন, াংনিষ্ট 

জযনজোয ও ব্যাাংক 

নাফ ম বাদরািনা 

ইজাযা াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন 
- 
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37.  [৫.১১] াট ফাজায ইজাযারব্ধ অথ ব 

াংনিষ্ট খাদত জভা প্রদান 

ইজাযা মূল্য ননধ বানযত ভদয়য ভদে ইজাযাকৃত অথ ব াংনিষ্ট খাদত জভা 

প্রদান। 

 

 

এ, এ াখা ইজাযা াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন, াংনিষ্ট 

জযনজোয ও ব্যাাংক 

নাফ ম বাদরািনা 

ইজাযা াংক্রান্ত 

প্রনতদফদন 
- 

38.  [৫.১২] জযন্ট াটি বনপদকট ভাভরা 

ননষ্পনত্ত  

ননষ্পনত্তকৃত 

ভাভরা 

নফরম্ব নযাযক্রদভ দ্রুত ননষ্পনত্তকযণ : কনভনায 

(ভূনভ) 

ভানক যাজস্ব বায 

প্রনতদফদন ম বাদরািনা 

ভানক যাজস্ব বায 

প্রনতদফদন 
- 

39.  [৫.১৩] উদজরা যাজস্ব দম্মরন অনুনষ্ঠত বা 

 

উজজরায যাজস্ব াংক্রান্ত নফলয়ানদ ম বাদরািনা কযা এফাং 

প্রদয়াজনীয় নদ্ধান্ত গ্রণ 

এ, এ াখা ভানক যাজস্ব বায 

প্রনতদফদন ম বাদরািনা 

ভানক যাজস্ব বায 

প্রনতদফদন 
- 

40.  [৬.১] জভাফাইর জকাট ব নযিারনা নযিানরত 

জভাফাইর জকাট ব 

জভাফাইর জকাট ব আইন ২০০৯ এয তপনরভুি নফনবন্ন 

আইদন ননয়নভত জভাফাইর জকাট ব নযিারনাকযণ   

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

ভানক প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

ভানক প্রনতদফদন 

- 

41.  [৬.২] সুষ্ঠুবাদফ াফনরক যীক্ষা 

নযিারনা 

াফনরক 

যীক্ষায 

প্রশ্নদত্রয 

ননযাত্তা 

নননিতকৃত 

াফনরক যীক্ষায প্রশ্নত্র প্রদয়াজনীয় স্কট কাদয নফনজ 

জপ্র দত আনয়ন, জেজাযী াখায় াংযক্ষণ এফাং উযুি 

ননযাত্তা কাদয উদজরায় ও যীক্ষা জকদে জৌৌঁোদনা 

নননিতকযণ  

নক্ষা াখা,  

জজ এভ াখা ও 

জেজাযী াখা 

াফনরক যীক্ষায 

ফানল বক প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

াফনরক যীক্ষায 

ফানল বক প্রনতদফদন 

- 

নযিানরত 

াফনরক যীক্ষা 

াংনিষ্ট াফনরক যীক্ষায পূদফ ব সুষ্ঠ,ু ানন্তপূ ণ ব ও নকরমুি 

নযদফদ যীক্ষা অনুষ্ঠাদনয জন্য বা কযা, প্রদয়াজনীয় 

াংখ্যক ম্যানজদেট ননদয়াগ কযা এফাং পুনর জপা ব 

জভাতায়দনয ব্যফস্থা কযা   

নক্ষা াখা,  

জজ এভ াখা ও 

জেজাযী াখা 

াফনরক যীক্ষায 

ফানল বক প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

াফনরক যীক্ষায 

ফানল বক প্রনতদফদন 
- 

42.  [৬.৩] উজজরা আইন শৃঙ্খরা 

কনভটিয বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা 

 

উজজরায আইনশৃাংখরা াংক্রান্ত ানফ বক অফস্থা 

ম বাদরািনা কযা এফাং আইনশৃাংখরা স্বাবানফক কযায 

রদক্ষয প্রদয়াজনীয় নদ্ধান্ত গ্রণ  

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায কাম বনফফযণী 

মািাই  

বায কাম বনফফযণী 

- 

43.  [৬.৪] উজজরা ভাদকদ্র্ব্য প্রনতদযাধ 

কনভটিয বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা 

 

উজজরায ভাদকদ্র্ব্য াংক্রান্ত ানফ বক অফস্থা ম বাদরািনা 

কযা এফাং ভাদ্র্কদ্র্দব্যয ব্যফায প্রনতদযাধ  কযায রদক্ষয 

প্রদয়াজনীয় নদ্ধান্ত গ্রণ  

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায কাম বনফফযণী 

মািাই  

বায কাম বনফফযণী 

- 

44.  [৬.৫] ানক্ষক জগানীয় প্রনতদফদন 

জপ্রযণ 

জপ্রনযত 

প্রনতদফদন  

জজরায ানফ বক নযনস্থনত ম্পদকব ননধ বানযত েদক 

ভনন্ত্রনযলদ নফবাদগ প্রনতভাদয ১৬ তানযখ ও যফতী 

ভাদয ০১ তানযদখ ানক্ষক জগানীয় প্রনতদফদন জপ্রযণকযণ 

জগানীয় াখা ানক্ষক জগানীয় 

প্রনতদফদন ম বাদরািনা  

ানক্ষক জগানীয় 

প্রনতদফদন - 
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45.  [৭.১] এনদডয অব্যফায জযাধ 

াংক্রান্ত বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা এনদডয অব্যফায জযাধকদল্প কযণীয় ননধ বাযণ এফাং 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ম বাদরািনা  

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায কাম বনফফযণী 

মািাই ও ম বাদরািনা 

বায কাম বনফফযণী 
- 

46.  [৭.২] এনদডয রাইদন্স প্রদান ও 

নফায়ন 

এনড 

ব্যফাযকাযগণ 

রাইদদন্সয 

আওতায় 

আনয়নকৃত 

কর এনড ব্যফাযকাযীজক আফনশ্যকবাদফ রাইদদন্সয 

আওতায় আনয়দনয দদক্ষ গ্রণ  

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

রাইদন্স প্রদান  

জযনজোয ম বাদরািনা 

রাইদন্স প্রদান  

জযনজোয 

- 

রাইদন্স 

নফায়নকৃত 

রাইদন্সগ্রীতাদদয রাইদন্স ননয়নভত নফায়ন নননিতকযণ জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

নফায়ন জযনজোয 

ম বাদরািনা 

নফায়ন জযনজোয 
- 

47.  [৭.৩] ভাদকদ্র্দব্যয অব্যফায 

ননয়ন্ত্রদণ জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

 

আদয়ানজত বা ভাদকদ্র্দব্যয কুপর ম্পদকব দিতন কযা, ভাদক ব্যফায 

াদথ জনিত ব্যনিদদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমানগতা িাওয়া এফাং ভাদকদফী ও ভাদক 

ব্যফায়ীদদয াভানজকবাদফ ফয়কটকযদণ জনাধাযণদক 

উদু্বদ্ধ কযা  

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন ও 

নস্থযনিত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ নফফযণী 

- 

48.  [৭.৪] নাযী ও নশূ ননম বাতন জযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

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

ননম বাতজনয াদথ জনিত ব্যনিদদয আইদনয আওতায় 

আনদত জনগদণয দমানগতা িাওয়া এফাং ননম বানততদদয 

আইনন ায়ত জনফায জন্য যাভ ব জদয়া 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন ও 

নস্থযনিত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ নফফযণী 

- 

49.  [৭.৫] জমৌতুক ননদযাদধয রদক্ষয  

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা জমৌতুক প্রথায কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা, এয 

াদথ জনিত ব্যনিদদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমানগতা িাওয়া এফাং “জমৌতুক নদফনা এফাং 

জমৌতুক জনফনা” জফাদধ ফ বাধাযণদক উদু্বদ্ধ কযা  

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন ও 

নস্থযনিত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ নফফযণী 

- 

50.  [৭.৬] ফাল্যনফফা জযাদধ 

কভ বনযকল্পনা প্রণয়ন 

কভ বনযকল্পনা 

প্রণীত 

ফাল্যনফফা জযাদধ জনাধাযণজক উদু্বদ্ধ কযা, কদঠাযবাদফ এ 

াংক্রান্ত আইন প্রদয়াগ কযা এফাং উদজরানবনত্তক 

কভ বনযকল্পনা গ্রণ কযা 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

প্রণীত কভ বনযকল্পনা 

ম বাদরািনা 

প্রণীত কভ বনযকল্পনা  

- 

51.  [৭.৭] ফাল্যনফফা ননদযাদধয রদক্ষয 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা ফাল্যনফফাজয কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা এফাং 

ফাল্যনফফামুি ভাজ গঠদন কদরয অাংগ্রন নননিত 

কযা 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন ও 

নস্থযনিত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ নফফযণী 

- 

 



 

  
পৃষ্ঠা:24/25 

 

 
52.  [৭.৮] ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ দভদন 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা ন্ত্রা ও জঙ্গীফাজদয কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা, 

ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদমুি ভাজ গঠদন কদরয অাংগ্রন নননিত 

কযা এফাং ন্ত্রী ও জঙ্গীদদয নিনিত কদয আইদনয আওতায় 

আনদত জনগদণয দমানগতা িাওয়া 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন ও 

নস্থযনিত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ নফফযণী 

- 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয ায 

যফতী বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

বায  প্রনতদফদন 

- 

53.  [৭.৯] নাযী ও নশূ ািায  জযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা নাযী ও নশু ািাদযয বয়াফতা ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা 

এফাং  এয াদথ যুি ব্যনিদদয নিনিত কদয আইদনয আওতায় 

আনদত জনগদণয দমানগতা িাওয়া 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন ও 

নস্থযনিত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ নফফযণী 

- 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয ায 

যফতী বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

বায  প্রনতদফদন 
- 

54.  [৭.১০] জিাযািারান প্রনতদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা জিাযািারাজনয কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা এফাং 

জিাযািারানীদদয নিনিত কদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমানগতা িাওয়া 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন ও 

নস্থযনিত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ নফফযণী 

- 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয ায 

 

যফতী বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন 

ম বাদরািনা 

বায  প্রনতদফদন 

- 

55.  [৭.১১] জমৌন য়যানন,  জার জনাট ও হুনণ্ড 

ব্যফা ননয়ন্ত্রদণ এফাং প্রনতদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা জমৌন য়যানন,  জার জনাট ও হুনণ্ড ব্যফা ম্পদকব জনগণদক 

দিতন কযা এফাং এয াদথ যুিদদয নিনিত কদয আইদনয 

আওতায় আনদত জনগদণয দমানগতা িাওয়া 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায  প্রনতদফদন ও 

নস্থযনিত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ নফফযণী 

- 

56.  [৮.১] ক্রীিা াংস্ায আওতাধীন প্রনতটি 

ক্রীিা প্রনতদমানগতায আদয়াজন 

আদয়ানজত ক্রীিা 

প্রনতদমানগতা 

ক্রীিা াংস্ায আওতাধীন প্রনতটি ক্রীিা অদয়াজদনয রদক্ষয 

ফানল বক কযাদরণ্ডায প্রণয়ন এফাং জভদত প্রনতটি ক্রীিা অনুষ্ঠান 

অদয়াজন নননিতকযণ  

জজরা ক্রীিা াংস্থা ফানল বক কযাদরণ্ডায  ও 

প্রনতদফদন ম বাদরািনা 

ফানল বক কযাদরণ্ডায  ও 

প্রনতদফদন - 

57.  [৮.৩] াাংস্কৃনতক প্রনতদমানগতায 

আদয়াজন 

আদয়ানজত 

প্রনতদমানগতা 

াাংস্কৃনতক প্রনতদমানগতায জন্য ঋতুনবনত্তক উৎফ কযাদরণ্ডায 

প্রণয়নকযণ এফাং তদানুাদয নফনবন্ন াাংস্কৃনতক অনুষ্ঠান 

আদয়াজনকযণ 

জজরা নল্পকরা 

একাদডনভ 

ঋতুনবনত্তক উৎফ 

কযাদরণ্ডায, প্রনতদফদন ও 

নস্থযনিত্র মািাই 

ঋতুনবনত্তক উৎফ 

কযাদরণ্ডায ও 

প্রনতদফদন 

- 

58.  [৮.৪] জজরা নাযী ও নশু ননম বাতন 

প্রনতদযাধ কনভটিয বা আদয়াজন 

আদয়ানজত বা জজরা নাযী ও নশু ননম বাতন প্রনতদযাজধ নফনবন্ন কাম বক্রভ গ্রণ 

এফাং এ াংক্রান্ত ভাভরা দ্রুত ননষ্পনত্তকযদণ ননয়নভত বা 

অনুষ্ঠানকযণ 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায কাম বনফফযণী মািাই বায কাম বনফফযণী 

- 

59.  [৮.৫] জজরা নাযী ও নশূ ননম বাতন 

কনভটিয বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত যফতী বায় পূফ বফতী বায় গৃীত নদ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

জুনডনয়ার 

মুনন্সখানা াখা 

বায কাম বনফফযণী  

ম বাদরািনা 

বায কাম বনফফযণী 
- 
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ংদ্দমাজনী ৩ : অন্য ভন্ত্রণারে/ধফবাগ/দপ্তয/ংস্থা/ভাঠ ম যাদ্দেয  াম যারে এয ধন ট সুধনধদ যি  ভ যম্পাদন চাধদামূ 

প্রনতষ্ঠাদনয  

ধযণ 

প্রনতষ্ঠাদনয  নাভ  কভ বম্পাদন 

সূিক 

উি প্রনতষ্ঠাদনয ননকট িানদা/ 

প্রতযাা 

িানদা প্রতযাায/ জমৌনিকতা  প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ভন্ত্রণারে/ধফবাগ গৃায়ন ও গণপূতব 

ভন্ত্রণারয় 

ভানম্মত 

ধযদ্দফ 

অনপ বফন ও ানকবট াউ জক 

াংস্কায এফাং যক্ষণাদফক্ষদণ 

দমানগতা 

গণপূতব নফবাগ অনপ বফন ও ানকবট াউদক 

াংস্কায এফাং যক্ষনাদফক্ষদণয জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত নফবাগ 

অনপ বফন ও ানকবট াউদক াংস্কায এফাং যক্ষনাদফক্ষদণ 

দমানগতা াওয়া জগদর অনপদয কভ বনযদফ নফনিত দফ এফাং 

ানকবট াউদ নবনবআইন ও নবআইনদদয প্রতযানত ভাদন 

জফা ও আনতথ্য প্রদান কযা ম্ভফ দফনা। 

ভন্ত্রণারে/ধফবাগ ভনরা ও নশু 

নফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

আদয়ানজত বা ম বাপ্ত ফযাে প্রদয়াজন প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বা/ জনভনায আদয়াজন প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বা/ জনভনায আদয়াজন কযা ম্ভফ দফ না। 

ভন্ত্রণারে/ধফবাগ যুফ ও ক্রীিা 

ভন্ত্রণারয় 

আদয়ানজত ক্রীিা 

প্রনতদমানগতা 

ক্রীিা প্রনতদমানগতা আদয়াজদন ফযাে 

প্রদয়াজন 

ক্রীিা প্রনতদমানগতা আদয়াজদন ম বাপ্ত ফযাে প্রদয়াজন ম বাপ্ত ফযাে প্রদান কযা না দর ক্রীিা প্রনতদমানগতা আদয়াজন 

কযা ম্ভফ দফ না। 

ভন্ত্রণারে/ধফবাগ ধে ভন্ত্রণারে  আদয়ানজত 

প্রনতদমানগতা  

াাংস্কৃনতক  প্রনতদমানগতা আদয়াজদন 

ফযাে প্রদয়াজন 

াাংস্কৃনতক প্রনতদমানগতা আদয়াজদন ম বাপ্ত ফযাে 

প্রদয়াজন 

ফযাে প্রদান কযা না দর াাংস্কৃনতক প্রনতদমানগতা আদয়াজন 

কযা ম্ভফ দফ না। 

দপ্তয/ংস্থা ভাজদফা 

অনধদপতয 

আদ্দোধজত বা াভানজক ননযাত্তা জফষ্টনী ফাস্তফায়দন 

দমানগতা 

াভানজক ননযাত্তা জফষ্টনী ফাস্তফায়দন ভাজদফা 

অনধদপ্তদযয নফনবন্ন উকাযদবাগী ননফ বািন , 

তানরকাকযণ এফাং তাদদয অনুকূদর প্রতযানত জফা 

প্রদাদনয জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত। 

াভানজক ননযাত্তা জফষ্টনী ফাস্তফায়দন দমানগতা না াওয়া 

জগদর, সুনফধাদবাগীযা যকানয জফা ও ায়তা দত ফনঞ্চত দফ। 

ভন্ত্রণারে/ধফবাগ দুদম বাগ ব্যফস্থানা 

ও ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

ফাস্তফাধেত প্র ে মথাভদয় কানফখা/কানফটা/টিআয/ 

নজআয/ নবনজএপ ফযাে  

সুিারুরুদ কাম বক্রভ ম্পন্ন কযদত মথাভদয় ফযাে 

প্রদয়াজন 

প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন দুরূ দয় িদফ। 

অন্যান্য ধফধজধফ অনুধষ্ঠত বা নফনজনফ ায়তা জরুযী আইন শৃঙ্খরা যক্ষা এফাং জিাযািারান ননদযাদধ 

নফনজনফয ায়তা অনযকাম ব  

নফনজনফয ায়তা না াওয়া জগদর জরুযী আইন শৃঙ্খরা যক্ষা 

এফাং জিাযািারান ননদযাধ ব্যত দফ। 

ভন্ত্রণারে/ধফবাগ নফদুযৎ নফবাগ : 

নফদুযৎ, জ্বারানন ও 

খননজ ম্পদ 

ভন্ত্রণারয় 

অনুধষ্ঠত বা ননযফনেন্ন নফদুযৎ যফযাদ 

দমানগতা 

ননযফনেন্ন নফদুযৎ যফযা বদননদন দাপ্তনযক কাজ 

ম্পাদদনয জন্য অনযাম ব। 

ননযফনেন্ন নফদুযৎ না জদর দাপ্তনযক কাজ ব্যত দফ এফাং জনগণ 

জফা জত ফনঞ্চত দফ। 

দপ্তয/ংস্থা ফাংরাদ্দদ পুধর ধযচাধরত 

কভাফাইর ক াট য 

পুনরন ায়তা আইন শৃঙ্খরা যক্ষা ও জভাফাইর জকা ট ব নযিারনায় 

পুনরন ায়তা অনযকাম ব  

পুনরন ায়তা না াওয়া জগদর আইন শৃঙ্খরা যক্ষা ও জভাফাইর 

জকাট ব নযিারনা ব্যত দফ এফাং জনশৃঙ্খরা নফনিত দফ। 

 


