
 

 

 

                      

 

                                    
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

জজরা প্রাক,     যাট 

 

এফাং 

 

উপজেলা নিev©হী অনিসার,         ,     যাট এয ভদে স্বাক্ষরযত 

 

 

 

ফাwl©ক কg©ম্পাদন চুরি 
 

 

 

০১ জুরাই, ২০১৯     ã  –  ৩০ জুন, ২০২০       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

সূরিত্র 

 

 

Kg©ম্পাদদনয াwe©K রিত্র 

 

উক্রভরণকা 

 

জকন ১ :   কাh©vফরর 

 

জকন ২ :   কাh©ক্রভ, কg©ম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

াংমাজনী ১ :  ব্দাংদক্ষ  (Acronyms) 

 

াংদমাজনী ২ :  Kg©ম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং রযভা দ্ধরত 

 

াংদমাজনী ৩ :  Kg©ম্পাদন রক্ষযভাত্রা অR©জনয জক্ষদত্র অন্য দপ্তয/াংস্থায উয রনf©যীরতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০১ 



 

 

 

 

 

উক্রভরণকা (Preamble) 

  

 যকারয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা জজাযদায 

কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ ‘রূকল্প ২০২১’ 

এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

উদজরা রনe©vী অরপায,         , ফাদগযাট 

এফাং 

জজরা প্রাক, ফাদগযাট 

 

 

এয ভদে ২০১৯ াদরয             ভাদয              তারযদে এই ফারল িক কg©ম্পাদন চুরি 

স্বাক্ষরযত র।  

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররেত রফলয়মূদ ম্মত দরন : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০২ 

 



উদজরা রনe©vী অরপাদযয কাh©vরয়, জভাদযরগঞ্জ,          এয কg©ম্পাদদনয াwe©ক রিত্র 

 

 

( Overview of the performance of the Office of the Upazila Nirbahi 

Officer,Morrelgonj, Bagerhat )  
 

াম্প্ররতক অR©ন, িযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যৎ রযকল্পনা  
 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান AR©নমূ :  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী জ ারলত “রুকল্প ২০২১” ফাস্তফায়ন, তথ্য প্রযুরিয কাh©কয 

ব্যফায এফাং জফাফরদরমূরক ও জনফান্ধফ প্রান গঠদন জজরা প্রান,            াদথ উদজরা প্রান 

রনযরবাদফ কাজ কদয মাদচ্ছ। এ রদক্ষয স্বাবারফক দাপ্তরযক কাদজয ফাইদয উদজরা প্রান,         ,     যাট 

এয উদেেদমাগ্য অজিনমূ দচ্ছ: 

 

জনগদণয জদা জগাড়ায় জফা জৌদছ রদদত প্ররত প্তাদয বুধফায গণশুনানী কাh©ক্রদভ অাংগ্রণ কযা দয়দছ এফাং 

  ৎক্ষরণক যাভ ি ও mvwe©K mদমারগতা জদয়া দয়দছ মা অব্যাত আদছ। ফাাংরাদদদয প্রিররত রক্ষা ব্যফস্থাদক 

রডরজটারাইজড কযায রদক্ষয কর প্রাথরভক ও ভােরভক রফদ্যারয় এয প্রধান রক্ষকগণদক রনদয় বা কযা দয়দছ। 

ভারিরভরডয়া ক্লাkরুভ ও রডরজটার কদেে রতরয ম্পরকিত প্ররক্ষণ Kg©সূরি গ্রণ কযা দয়দছ। ভােরভক স্তদযয 

রক্ষায ভাদনান্নয়দন ইদনাদবন আইরডয়া গ্রণ কযা দয়দছ এফাং তা ফাস্তফায়দনয জন্য কর রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয 

প্রধানদক রনদয় বা কযা দয়দছ ও প্ররক্ষণ প্রদান কযা দয়দছ। এ উদজরায ৫ টি জে যাদর রডরজটার ল্যাফগুরর 

রযদ িণ কযা দয়দছ এফাং এয কাম িকয পর রনরিত কযদত াংরিষ্টগণদক প্রদয়াজনীয় যাভ ি প্রদান কযা দয়দছ। এ 

উদজরায ১৬wU ইউরনয়ন রযলদদ ইউরনয়ন রডরজটার জোয Ges Dc‡Rjv cwil` Kg‡cø‡· 01wU Dc‡Rjv 

wWwURvj †m›Uvi যদয়দছ মায ভােদভ ইউরনয়ন রযলদ এরাকামূদয জনাধাযণদক রফরবন্ন আদফদনত্র জভা, রফর 

রযদাধ ও রফরবন্ন জফা প্রদান কযা য়। উদজরা ওদয়ফ জাট িাদর উদজরায কর যকাযী দপ্তদযয তথ্য ারনাগাদ 

কযা দয়দছ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয স্বপ্নপ্রসূত 'একটি ফারড় একটি োভায' প্রকল্পভুি রভরত রনয়রভত রযদ িন ও উঠান 

রফঠদক অাংগ্রণ কযা দচ্ছ। ক্ষুদ্রঋণ রফতযণ াভারজক রনযাত্তামূরক কভ িসূরিমূদয ভদে পরপ্রসু ভন্বদয়য জন্য 

এনরজও প্ররতরনরধ স্থানীয় যকারয জফযকারয রফরবন্ন আরথ িক প্ররতষ্ঠাদনয প্ররতরনরধদদয রনদয় ভারক রজও-

এনরজও ভন্বয় বা আদয়াজন কযা য়। কর প্রাথরভক রফদ্যারদয় রভড জড রভর িালু কযদত ছাত্র-ছাত্রীদদয ভদে  

টিরপন ফক্স যফযাদয কাজটি িরভান যদয়দছ। জকান জকান ভােরভক রফদ্যারদয় ইাংদযরজ ও গরণদত রফদল ক্লা এয 
ব্যফস্থা কযা দয়দছ।        , ইবটিরজাং ও ভাদক                  ইউরনয়দন রফরবন্ন জেণীদায ভানুলদক 

রনদয় ইদনাদবন আইরডয়া গ্রণপূফ িক ‘াভারজক সুযক্ষা দর’ গঠণ কযা দয়দছ।    ন                 

        ন      ন           ণ                |          ন     ন     ন ন             ণ 

         ।                      ‘                  ’                          ন  ন  

     । RbevÜe cÖkvmb M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨             ন        Dc‡Rjv cwil‡`i       `ß    ন    ন 

         ণ         ন         ।   নন      ন                  ‘           ন  ’          

           ৩৫১       ন                    ন    ণ          ন      । এ উদজরায়         

     ন                ো জরভ           ন        ।         ন                             , 

  ,                ণ               ন       ন             । ভান স্বাধীনতা রদফদয ভভ িফাণী ও 

মুরিযুদদ্ধয জিতনা রশুদদয ভাদঝ ছরড়দয় জদওয়ায রদক্ষ     ন                    মুরিদমাদ্ধাদদয       ক্ষুদদ 

রক্ষাথীদদয ভাদঝ     ন        ন           ফীদযয কদে ফীয কারনী জানা ন   আদয়াজন কযা     । রফত্র 

যভজান ভাদ দ্রব্যমূল্য নীয় h©v‡q যাোয জন্য ফাজায ভরনটরযাং করভটিয বা, রনয়রভত ফাজায ভরনটরযাং কযা ও 

জনদিতনতায ভােদভ ফাজায রনয়ন্ত্রদণ যাোয কাh©ক্রভ গ্রণ কযা দয়দছ। 

 

ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ : 

দাপ্তরযক কর কাদজ তথ্য ও প্রযুরিয ব্যফায রনরিত কযায জন্য প্ররক্ষণপ্রাপ্ত          অবাফ। এছাড়া ৩    ৪থ ি 

জেরণ  দদ জনফদরয অবাদফ স্বাবারফক কভ িকান্ড   ধাগ্রস্থ দচ্ছ।              ণ            ন      

      ।     ন            ন   ন                                                     ন  

০৩ 



             ।   ন    ন         ন                ন ন                                  ন  

  ন               । 

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা : 

ম্পূণ ি জনফান্ধফ প্রান গদড় জতারায রদক্ষয কাh©ক্রভ গ্রণ।                      ন  ভানরকতা রতযী কদয 

রডরজটার দ্ধরতয ‡e©vত্তভ ব্যফাদযয ভােদভ জফা গ্রীতাদদয জফা প্রদান রনরিত কযা ও জফায গুণগতভান বৃরদ্ধ 

কযা।  তবাগ ই-পাইররাং কাh©ক্রদভয ভােদভ (Paperless) অরপ গদড় জতারা। অস্বচ্ছর ফীয মুরিদমাদ্ধা ও 

রবক্ষুকদদয পুনe©vন কাh©ক্রভ গ্রণ। নাযীয উন্নয়ন ও ক্ষভতায়ন রনরিত কযা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৪ 



 

 

 

 

আরভ জভাোঃ কাভরুজ্জাভান, উদজরা রনe©vী অরপায,         ,     যাট গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ 

যকাদযয          জজরায জজরা প্রাক g‡nv`q এয রনকট অঙ্গীকায কযরছ জম, এই চুু্রিদত 

ফwY©ত পরাপর অR©জন দিষ্ট থাকফ। 

 

আরভ জজরা প্রাক,          উদজরা রনe©vী অরপায,         ,     যাট    রনকট 

অঙ্গীকায কযরছ জম, এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর অR©জন প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

 

স্বাক্ষরযত : 

 

 

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

       উদজরা রনe©vী অরপায                                                       তারযে 

                ,     যাট 

 

 

 

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

               জজরা প্রাক                                                               তারযে 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৫



 

জকন ১ : 

 

 

রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাh©vফরর 

 

১.১ রূকল্প (Vision) :  

দক্ষ, স্বচ্ছ, গরতীর, উন্নয়ন ায়ক এফাং জনফান্ধফ প্রান। 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission): 

প্রারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, তথ্যপ্রযুরিয মথামথ ব্যফায ও জফাদাতাদদয দৃরষ্টবরঙ্গয রযeZ©ন এফাং 

উদ্ভাফন PP©vয ভােদভ ভয়াফদ্ধ ও ভানম্মত জফা রনরিত কযা। 

 

১.৩ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 

১.  উদজরা h©vজয় যকারয ও জফযকারয কর উন্নয়নমূরক কাh©ক্রভমূদয কাh©কয    

             ভন্বয়াধন; 

২. দূ‡h©vগ ব্যফস্ানা, ফনায়ন, জরফায়ু রযeZ©ন ও রযদফ াংযক্ষণ জটকই উন্নয়ন  

             রক্ষযভাত্রা AR©ন ত্বযারন্বতকযণ; 

৩.  াভারজক রনযাত্তামূরক কাh©ক্রভ ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ; 

৪. যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্ানায় গরতীরতা আনয়ন; 

৫.  রনe©vী ম্যারজদেরয ভােদভ জনশৃঙ্খরা ও জনরনযাত্তা াংতকযণ; 

৬.   জনদিতনতামূরক কাh©ক্র‡ভ উদ্বুদ্ধকযণ জজাযদাযকযণ; 

৭. ভানফম্পদ উন্নয়ন ও প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধকযণ; 

৮. ক্রীড়া, াংস্কৃরত ও নাযী উন্নয়ন ত্বযারন্বতকযণ। 

 

 

১.৪ কাh©vফরর  (Functions): 

  

১. উদজরায আন্ত:রফবাগীয় Kg©কাদন্ডয ভন্বয় এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুত প্রকল্পমূ 

  জজরায প্রধান উন্নয়ন Kg©কাণ্ড ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয দারয়ত্ব ারন; 

২. যকায KZ©„ক কৃরল, স্বাস্যদফা ও জনস্বাস্য, রযফায রযকল্পনা, নাযী ও রশু, ক্ষুদ্র নৃ-

জগাষ্ঠীয কল্যাণ, প্রাথরভক ও গণরক্ষা এফাং রক্ষা রফলয়ক গৃীত কর নীরতভারা ও Kg©সূরিয 

সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, রযফীক্ষণ ও ভন্বয়াধন; 

৩.  দু‡h©vগ ব্যফস্ানা এফাং ত্রাণ ও পুনe©vন কাh©ক্রভ গ্রণ, রজআয, টিআয, কারফো, কারফটা, 

রবরজরড, রবরজএপ, অরত দরযদ্রদদয জন্য Kg©সৃজন ইতযারদ কাh©ক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান ও 

রযফীক্ষণ; 

০৬ 



৪. ভূ-প্রাকৃরতক রফরষ্টযমূ াংযক্ষণ রযদফ দূলদণয পদর সৃষ্ট জরফায়ু রযeZ©জনয রফরূ 

প্রবাফ জভাকাদফরায় জনদিতনতা সৃরষ্ট, ফনায়ন, রফরবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দন াwe©K ায়তা 

কযা এফাং াwe©ক ভন্বয় াধন ও রযফীক্ষণ; 

৫. াভারজক রনযাত্তা ও দারযদ্রয রফদভািদন রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ KZ©„ক গৃীত ন্যানার 

াwf©m Kg©সূরি, একটি ফাড়ী একটি োভায রফরবন্ন  প্রকল্প ফাস্তফায়দন াwe©K ায়তা প্রদান ও 

কাh©কয ভন্বয় াধন; 

৬. উদজরায যাজস্ব প্রাদনয াwe©ক রনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং রযফীক্ষণ; 

৭. রনফাী ম্যারজদের ম্পরকিত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, জভাফাইর জকাট ি রযিারনা,   জজরায 

াwe©ক আইন-শৃঙ্খরা যক্ষাপূe©ক জনজীফদন স্বরস্ত আনয়ন     রনযাত্তা াংক্রান্ত কাh©vফরর; 

৮. জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর ফাস্তফায়ন এফাং অরবদমাগ রনষ্পরত্ত ব্যফস্ানায আওতায় অরবদমাগ 

রনরষ্পরত্ত; 

৯. রফরবন্ন াভারজক ভস্যা জমভন জমৌন য়যারন, নাযী রনh©vতন, ভাদক জফন, জিাযািারান, 

জমৌতুক, ফাল্যরফফা ইতযারদ  প্ররতদযাধ/রনযদন কাh©ক্রভ গ্রণ; 

১০. স্থানীয় যকায াংক্রান্ত কাh©ক্রভ; 

১১. প্রফাীদদয ডাটাদফজ প্রস্তুত, রফদদগাভী ব্যরিদদয প্রতাযণা ও য়যারন প্ররতদযাধ এফাং  ভানফ 

ািায জযাধ প্রফাী কল্যাদণ মাফতীয় কাh©ক্রভ গ্রণ; 

১২. এনরজওদদয কাh©ক্রভ তদাযরক ও ভন্বয়, এনরজও কাh©ক্রদভয ওবাযল্যারাং প্ররতদযাদধ 

Kg©জক্ষত্র wba©vযদণ ভতাভত প্রদান এফাং এনরজওদদয অনুকূদর ছাড়কৃত অদথ িয রযফীক্ষণ ও 

ক্ষুদ্রঋণ অন্যান্য কাh©ক্রভ রযদ িন/দ িন; 

১৩. জাতীয় ই-গবদন িন্স কাh©ক্রভ ফাস্তফায়ন; জফা রদ্ধত জীকযণ, জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

অনুমায়ী জফা প্রদান, জজরা তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ, জাশ্যার রভরডয়া ব্যফায, এফাং রফরবন্ন 

h©vজয় তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুরি অন্যান্য রফলদয় প্ররক্ষণ কাh©ক্রভ রযিারনা ও তদাযরক। 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উপজেলা নিe©vহী অনিসাজরর কাh©vলয় 

        ,          
 

 

¯§viK bsÑ 05.42.1972.000.01.001.19-                              ZvwiLt         জুি, 2019 wLªt| 

 

রফলয় : ফাwl©ক Kg©ম্পাদন চুরি ২০১৯-২০ প্রস্তুতপূe©ক জপ্রযণ। 

 

সূত্র : রফবাগীয় করভনায, িট্টগ্রাভ ভদাদদয়য কাh©vরদয়য ২২/০৫/২০১৬ তারযদেয ০৫.৪২.০০০০.০৩১.  

              ২৭.০০১.১৬.-৫১০ নাং স্মাযক। 

 

 উযুিি রফলয় ও সূদত্রাি স্মাযদকয রযদপ্ররক্ষদত উদজরা রনe©vী অরপায,         , 

            evwl©K Kg©ম্পাদন চুরি ২০১৯-২০ প্রস্তুতক্রদভ ভদাদদয়য দয় অফগরত ও প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য এ াদথ জপ্রযণ কযা দরা। 

 

াংযুরি : ………...d ©̀। 

  

             ন 

জেলা প্রশাসক                                  

                               ,          
uno.morrelganj@gmail.com 

‡gvevBj-01712-612722 
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াংদমাজনী-১ 

    ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

ক্ররভক নাং ব্দ াংদক্ষ রফফযণ 

১ ায়যাত ভার জরভার, ফালুভার, াথযভার, রফনভার, রিাংরড়ভার ইতযারদ 

২ উরনঅ উদজরা রনফ িাী অরপায 

৩ ভূদফা ভূরভ াংস্কায ‡evW© 

৪ এর ল্যান্ড এর÷¨v›U করভনায (ল্যান্ড) 

৫ আযরডর জযরবরনউ জডপুটি কাদরক্টয 

৬ এরএও ল্যান্ড এযাকুইরজান অরপায 

৭ এএ জেট অযাকুইরজান 

৮ ইউএরএও ইউরনয়ন ল্যান্ড অযারদে  অরপায 

৯ ইউএএরএও ইউরনয়ন ল্যান্ড াফ -অযারদেে অরপায 

১০ এনরডর জনজাযত জডপুটি কাদরক্টয 

১১ অ:দজ:প্র অরতরযি জজরা প্রাক 

১২ রডআযআযও জজরা ত্রান ও পূনe©vন কভ িকতিা 

 

 



সকন-২ 

সকৌরগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধধকায, কাh©ক্রভ, Kg©ম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ 

সকৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগ

ত 

উদ্দেদ্দশ্য

য ভান 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

Kvh©µg 

(Activities) 
Kg©ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

Kg©ম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজজন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০১9-20 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 
প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projection) 

২০20-21 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projection) 

২০২1-22 

২০১7-১8 ২০১8-১৯ 

অাধায

র্ 

অধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত 

ভান 

চরধত ভাদ্দনয 

ধনদ্দে 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উদ্দজরা প্রাদ্দনয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ   

উদ্দজরা 

h©vসয়য 

দপ্তযমূদ্দয 

উন্নয়নমূরক 

কাh©ক্রভ 

মূদ্দয 

কাh©কয 

ভন্বয়াধন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ 

             

উদ্দজরা ধযলদ াধাযর্ 

বা অনুষ্ঠান 

 

অনুধষ্ঠত বা 

ংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

উদ্দজরা ধযলদ াধাযর্ 

বায ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত % ৪ 60 65 70 65 63 -- -- 70 75 

ধফধবন্ন উন্নয়নমূরক 

কাh©ক্রভ ধযদ জন 

ধযদ জনকৃত 

প্রকল্প 

ংখ্যা ৩ 240 26০ 25০ 230 220 -- -- 220 225 

এনধজও কাh©ক্রভ  ভন্বয় 

ধফলয়ক বা  

বা অনুধষ্ঠত ংখ্যা ২ 08 10 ১২ ১1 ১০ -- -- ১২ ১২ 

এনধজও কাh©ক্রভ  

 ভন্বয় ধফলয়ক বায 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত % ৪ ২৫ ৩০ ৩৫ ৩০ ২৬ -- -- ৩৫ ৪০ 

এনধজওদ্দদয অনুকূদ্দর 

ছাড়কৃত অদ্দথ জয ধযফীক্ষ্র্ 

ধযফীক্ষ্র্ -কৃত 

এনধজও 

ংখ্যা ২ ১০ ২০ ৩০ ২৫ ২২ -- -- ২৫ ৩০ 

ক্ষুদ্রঋর্ কাh©ক্রভ 

ধয`k©ন/`k©ন; 
ধয`k©ন/`k©ন 

প্রধতদ্দফদন 

ংখ্যা ২ ১৫ ২০ ২০ ১৬ ১৪ -- -- ২০ ২৫ 

 

0৮ 



সকৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর

গত 

উদ্দে

সশ্যয 

ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

Kvh©µg 

(Activities) 
Kg©ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

Kg©ম্পাদন  

সূচদ্দকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজজন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০১9-20 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projectio

n) 

২০20-21 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Project

ion) 

২০21-22 

২০১7-১8 ২০১8-১9 

অাধাযর্ অধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত 

ভান 

চরধত ভাদ্দনয 

ধনদ্দে 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উদ্দজরা প্রাদ্দনয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ   

 

 

 

দূ‡h©vগ 

ব্যফস্ানা, 

ফনায়ন, 

জরফায়ু 

ধযeZ©ন ও 

ধযদ্দফ 

ংযক্ষ্র্ 

সেকই 

উন্নয়ন 

রক্ষ্যভাত্রা 

AR©ন 

ত্বযাধন্বতকযর্ 

 
 
 
 

10 

ত্রার্ ও পুনফা জন এফং 

দূ‡h ©vগ ব্যফস্ানা 

ম্পwK©ত বা অনুষ্ঠান 

অনুধষ্ঠত বা  ংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ -- -- ১২ ১২ 

ত্রার্ ও পুনফা জন এফং 

দূ‡h ©vগ ব্যফস্ানা 

ম্পধকতজ বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত % ২ 9৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮5 -- -- 9৫ ১০০ 

দূ‡h©vগ ক্ষ্ধতগ্রস্ত এরাকা 

তাৎক্ষ্ধর্কধযদ জন/দ জন 

ধয`k©ন/`k©ন 

প্রধতদ্দফদন 

% ১ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

ধজআয প্রদান প্রদানকৃত ধজআয % ১ 98 ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

ধবধজএপ প্রদান প্রদানকৃত ধবধজএপ % ১ ১০০ ১০০ ৯০ 85 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

সেস্ট ধযধরপ প্রদান প্রদানকৃত ধযধরপ % ২ ১০০ ১০০ ৯০ 85 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

গ্রাভীন অফকাঠাদ্দভা 

wbg©vসর্য জন্য কাধফখা 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তাফাধয়ত প্রকল্প  % ১ ১০০ ১০০ ৯০ 85 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

গ্রাভীন অফকাঠাদ্দভা 

wbg©vসর্য জন্য কাধফো 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাধয়ত প্রকল্প %  ১ 95 98 100 90 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

অধতদধযদ্রদ্দদয জন্য 

কভ জংস্ান কভসূ জধচ 
ধনদ্দয়াধজত শ্রধভক % ১ 9০ 95 98 85 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 



 

 

 

             

বৃক্ষ্দ্দযাদ্দনয জন্য 

জনগর্দ্দক উদু্বদ্ধকযর্ সভরা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত সভরা ংখ্যা 

 

০.৫ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ -- -- ০১ ০১ 

াভাধজক ফনায়দ্দনয জন্য 

ধফধবন্ন প্রকায বৃদ্দক্ষ্য চাযা 

ধফতযর্ 

ধফতযর্কৃত চাযা ংখ্যা 

(াজায) 
১ 10 12 14 12 10 -- -- 20 25 

উদ্দজরা ধযদ্দফ ও ফন 

কধভটিয বা আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ -- -- ১২ ১২ 

উদ্দজরা ধযদ্দফ ও ফন 

কধভটিয বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাধয়ত ধদ্ধান্ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

াভাধজক 

ধনযাত্তামূরক 

কাh©ক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

সজাযদাযকযর্ 

 

 

 

 

 

১০ 

মুধিদ্দমাদ্ধাদ্দদয ম্মানী 

বাতা ধফতযর্ কাh©ক্রভ 

তদাযধক 

বাতা ধফতযর্ 

কাh©ক্রভ 

তদাযককৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ 95 90 -- -- ১০০ ১০০ 

প্রধতফন্ধী বাতা প্রদান 

কাh©ক্রভ তদাযধক 
বাতা ধফতযর্ 

কাh©ক্রভ 

তদাযককৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ 95 90 -- -- ১০০ ১০০ 

ধফধফা বাতা ধফতযর্ 

কাh©ক্রভ তদাযধক 
বাতা ধফতযর্ 

কাh©ক্রভ 

তদাযককৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ 95 90 -- -- ১০০ ১০০ 

াভাধজক ধনযাত্তামূরক 

প্রকদ্দল্পয ফাস্তফায়ন 

ধযফীক্ষ্র্ 

ধযফীক্ষ্র্-কৃত 

প্রকল্প 

ংখ্যা ২ 60 70 ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১2০ 

প্রধতফন্ধীদ্দদয ধক্ষ্া ও 

অন্যান্য কল্যার্মূরক 

কাদ্দজ ায়তা প্রদান 

 

ায়তা প্রদান 

তদাযকী 

% ২ 95 100 ১০০ 90 80 -- -- ১০০ ১০০ 
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সকৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর

গত 

উদ্দে

সশ্যয 

ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

Kvh©µg 

(Activities) 
Kg©ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

Kg©ম্পাদন  

সূচদ্দকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজজন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০১9-20 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projec

tion) 

২০20-21 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projecti

on) 

২০২১-22 

২০১7-১8 ২০১8-১9 

অাধাযর্ অধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত 

ভান 

চরধত 

ভাদ্দনয 

ধনদ্দে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

যাজস্ব 

প্রান ও 

ব্যফস্ানায় 

গধতীরতা 

আনয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদ্দজরা ভূধভ অধপ 

ধয`k©ন 
ধয`k©নকৃত অধপ ংখ্যা  ২ 04 04 06 05 04 -- -- 06 06 

 ইউধনয়ন ভূধভ অধপ 

ধয`k©ন 
ধয`k©নকৃত  অধপ ংখ্যা  ১ 48 48 45 42 38 -- -- ৬০ ৬৫ 

আশ্রয়ন প্রকল্প ধযদ জন প্রকল্প ধযদ জন msL¨v 0.5 ১২ ১২ 12 ১০ ৯   ১২ ১২ 

কৃধল খা জধভ ফদ্দদাফস্ত 

প্রদান 
পুনe©vধত ধযফায ংখ্যা  ০.৫ 48 48 48 45 40   35 40 

অকৃধল খা জধভ 

ফদ্দদাফস্ত প্রদান 
ফদ্দদাফস্ত প্রদানকৃত 

জধভ  

একয 0.5 -- -- 0.12 0.10 0.08 --  0.15 0.20 

ভূধভ উন্নয়ন কদ্দযয ঠিক 

দাফী wba©vযর্ 
ভূধভ উন্নয়ন কদ্দযয 

wba©vধযত দাফী  
% 01 ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ -- -- ১০০ ১০০ 

ভূধভ উন্নয়ন কয আদায় 

তদাযধক কযা  
আদায়কৃত ভূধভ উন্নয়ন 

কয 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ -- -- ১০০ ১০০ 

ায়যাত ভার ফদ্দদাফস্ত 

প্রদান 
আদায়কৃত ইজাযামূল্য % ১ 80 90 ১০০ ৯০ ৮০ -- --   ১০০ ১০০ 

১নং খধতয়ানভুি 

যকাধয ম্পধত্তয অবফধ 

দখর উদ্ধায 

উদ্ধাযকৃত ভূধভ % ০.৫ 10 15 25 20 15   30 40 

অন্যান্য যকাধয 

ম্পধত্তয অবফধ দখর 

উদ্ধায 

উদ্ধাযকৃত ভূধভ % ০.৫ 10 15 25 20 15   ২৫ ৩০ 
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সকৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌর

গত 

উদ্দে

সশ্যয 

ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

Kvh©µg 

(Activities) 
Kg©ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

Kg©ম্পাদন  

সূচদ্দকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজজন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০১9-20 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projectio

n) 

২০20-21 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projection) 

২০21-22 

২০১7-১8 ২০১8-19 

অাধাযর্ অধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত 

ভান 

চরধত 

ভাদ্দনয 

ধনদ্দে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উদ্দজরা প্রাদ্দনয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ   

 

 

 

ধনe©vী 

ম্যাধজদ্দেধয 

ভাধ্যদ্দভ 

জনশৃঙ্খরা ও 

জনধনযাত্তা 

ংতকযর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ 

সভাফাইর ‡KvU© ধযচারনা ধযচাধরত সভাফাইর 

‡KvU© 

ংখ্যা ১ ২০ ৬০ ৭৫ ৬০ ৫০ -- -- ৭৫ ৯৫ 

 

 

সুষ্ঠবুাদ্দফ াফধরক যীক্ষ্া 

ধযচারনা 

 

 

াফধরক যীক্ষ্ায 

প্রশ্নদ্দত্রয ধনযাত্তা 

ধনধিতকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ -- -- ১০০ ১০০ 

ধযচাধরত াফধরক 

যীক্ষ্া 

ংখ্যা ১ 48 60 10 09 08 -- -- 10 10 

উদ্দজরা আইন শৃঙ্খরা 

কধভটিয বা অনুষ্ঠান 
অনুধষ্ঠত বা 

 

ংখ্যা 2 ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

 

চাঞ্চল্যকয ও সরাভnl©ক 

ঘেনা   

২৪ ঘণ্টায ভদ্দধ্য 

সগাচদ্দয আনীত 

% 1 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

২৪ ঘণ্টায ভদ্দধ্য 

প্রধতদ্দফদন সকৃত 
% 1 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ -- -- ১০০ ১০০ 

উদ্দজরা আইন শৃঙ্খরা 

কধভটিয বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়দ্দনয 

ায 

% 2 70 80 70 6৫ 6০ -- -- 7০ 80 

াধক্ষ্ক সগানীয় 

প্রধতদ্দফদন সপ্রযর্ 

সপ্রধযত প্রধতদ্দফদন  % 1 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

1২



 
সকৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

সকৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

e) 

Kvh©µg 

(Activities) 

Kg©ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

Kg©ম্পাদন  

সূচদ্দকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজজন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projecti

on) 

২০২০-২১ 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধা

যর্ 
অধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত 

ভান 

চরধত 

ভাদ্দনয 

ধনদ্দে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উদ্দজরা প্রাদ্দনয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ   

 

 

 

 

 

 

এধদ্দেয অব্যফায সযাধ 

ংক্রান্ত বা আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত বা   ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

ভাদকদ্রদ্দব্যয অব্যফায 

ধনয়ন্ত্রদ্দর্ জনদ্দচতনা -

মূরক বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

নাযী ও ধশু ধনh©vতন 

সযাদ্দধ জনদ্দচতনামূরক 

বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

সমৌতুক ধনদ্দযাদ্দধয রদ্দক্ষ্য  

জনদ্দচতনামুরক বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

ফাল্যধফফা ধনদ্দযাদ্দধয 

রদ্দক্ষ্য জনদ্দচতনামূরক 

বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা 1 ১২ ১২ ১২ ১০ 0৮ -- -- ১২ ১২ 

ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ দভদ্দন 

জনদ্দচতনামূরক বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা 1 ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দ্দনয ায 

% ১ 90 95 95 85 80 -- -- 95 ১০০ 

নাযী ও ধশু াচায  

সযাদ্দধ জনদ্দচতনামূরক 

বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দ্দনয ায 

% ০.৫ 90 95 95 85 80 -- -- 95 ১০০ 

 
১৩



 

  

সচাযাচারান প্রধতদ্দযাদ্দধ 

জনদ্দচতনামূরক বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

সচাযাচারান প্রধতদ্দযাদ্দধ 

জনদ্দচতনামূরক বা 
বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দ্দনয ায 

% 0.5 90 95 95 85 80 -- -- 95 ১০০ 

সমৌন য়যাধন,  জার সনাে 

ও হুধি ব্যফা ধনয়ন্ত্রদ্দর্ 

এফং প্রধতদ্দযাদ্দধ 

জনদ্দচতনামূরক বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

ভানফম্পদ 

উন্নয়ন ও 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

ক্ষ্ভতা 

বৃধদ্ধকযর্ 

05 

সফকায যুফক –যুফতীদ্দদযদ্দক 

ধফধবন্ন সেদ্দে প্রধক্ষ্র্ প্রদান  
প্রধক্ষ্ত যুফক-যুফতী % 1 ৯৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৮ -- -- ১০০ ১০০ 

ইভাভ ও মুয়াধিনদ্দদযদ্দক 

প্রধক্ষ্র্ প্রদান 
প্রধক্ষ্র্ প্রদত্ত ও 

াwU©wdসকে 

ধফতযর্কৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

উদ্দজরা প্রাদ্দন    iত 

Kg©চাযীদ্দদয জন্য প্রধক্ষ্র্ 

আদ্দয়াজন 

প্রধধক্ষ্ত Kg©চাযী % 1 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

 উদ্দজরা প্রাদ্দন Kg©যত 

কg©KZ©v- কg©Pvযীদ্দদয 

আইধটি ব্যফায ধনধিত 

কযা 

আইধটি ব্যফাযকাযী % ১ 80 ৯০ ১০০ 80 75 -- -- 95 ১০০ 

 

 

 

োক ফাংদ্দরা 

ব্যফস্ানায 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

0৫ 

োক ফাংদ্দরা ব্যফস্ানা ভানম্মত ধযদ্দফ  % 2 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

ধবআইধগদ্দর্য জন্য 

বায আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা ১ 10 10 12 11 10 -- -- ১2 15 

োক ফাংদ্দরা ধয  য 

ধযচ্ছন্ন যাখা 
মূল্যতাধরকা অনুসৃত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

আফান  ব্যফস্ানা 

ও খাদ্দেয গুণগত ভান 

ধনধিতকৃত 

 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

১৪ 



সকৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

সকৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

e) 

Kvh©µg 

(Activities) 

Kg©ম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

Kg©ম্পাদন  

সূচদ্দকয 

ভান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজজন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 
প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদ্দক্ষ্র্ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধায

র্ 

অধত 

উত্তভ 

উত্তভ চরধত 

ভান 

চরধত 

ভাদ্দনয ধনদ্দে 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উদ্দজরা প্রাদ্দনয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রীড়া, ংস্কৃধত 

ও নাযী উন্নয়ন 

ত্বযাধনতকযর্ 07 

উদ্দজরা ক্রীড়া ংস্ায 

ধনয়ধভত কধভটি গঠন 
কধভটি গঠিত ংখ্যা ১ ১ ১১ ১ - ১ - - -- -- - 

১ 

 

ক্রীড়া ংস্ায 

আওতাধীন প্রধতটি ক্রীড়া 

প্রধতদ্দমাধগতায আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত ক্রীড়া 

প্রধতদ্দমাধগতা 

ংখ্যা 0.5 08 10 12 10 08 -- -- 12 15 

ক্রীড়াধফদদ্দদয জন্য 

প্রধক্ষ্র্ আদ্দয়াজন 
প্রধক্ষ্র্প্রাপ্ত 

সখদ্দরায়াড় 

% 0.5 ৫০ ৬০ ৭০ ৬৫ ৫০ -- -- ৭০ ৮০ 

উদ্দজ   ধল্পকরা 

একাদ্দেধভয ধনয়ধভত 

কধভটি গঠন 

কধভটি গঠিত ংখ্যা ১ ১ ১ 1 - - -- -- ১ ১ 

ধফধবন্ন াংস্কৃধতক 

প্রধতদ্দমাধগতায আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত 

প্রধতদ্দমাধগতা 

ংখ্যা 1 ১৫ ২০ ২০ ১৫ ১২ -- -- ২৫ ৩০ 

ংস্কৃধত সক্ষ্দ্দত্র ধফধবন্ন 

প্রধক্ষ্র্ আদ্দয়াজন 

 

আদ্দয়াধজত প্রধক্ষ্র্ % ১ ১৫ ২০ ২০ ১৫ ১২ -- -- ২৫ ৩০ 

উদ্দজরা নাযী ও ধশু 

ধনh©vতন প্রধতদ্দযাধ 

কধভটিয বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়াধজত বা ংখ্যা 1 ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

উদ্দজরা নাযী ও ধশু 

ধনh©vতন কধভটিয বায 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত % 1 75 85 ৯০ ৮৫ ৮০ -- -- 95 100 

১৫ 



আফধশ্যক সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

(সভাে ভান- ১৫) 

 

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

সকৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাh©ক্রভ 

(Activities) 

 

 

 

 

Kg©ম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

 

Kg©ম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

Weight of 

pI) 

 

 

রক্ষ্যভাত্রায ভান – ২০১৮-১৯ 

(Target Value- 2018-19) 

অাধাযর্ 

(Excellent) 

অধত উত্তভ 

(Very 

good) 

উত্তভ 

(Good) 

চরধত ভান 

(Fair) 

 

চরধতভাদ্দনয 

ধনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

দক্ষ্তায দ্দঙ্গ 

evwl©K 

Kg©ম্পাদন 

চুধি ফাস্তফায়ন 

 

 

 

 

৩ 

২০১৯-২০ A_©ফছদ্দযয খড়া evwl©ক 

Kg©m¤ú`b Pzw³ `vধখর 

wba©vধযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

খড়া চুধি ভন্ত্রর্ারয়/ধফবাদ্দগ 

দাধখরকৃত 

তাধযখ ১ ১৫    ১৬    ১৮    ২০    ২৫    

২০১৯-২০ A_©ফছদ্দযয evwl©ক 

কভ জম্পাদন চুধি ফাস্তফায়ন 

ধযফীক্ষ্র্ 

ত্রত্রভাধক প্রধতদ্দফদন 

দাধখরকৃত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৯-২০ A_©ফছদ্দযয খড়া  

কভ জম্পাদন চুধিয Aa©evwl©K 

মূল্যায়ন প্রধতদ্দফদন দাধখর 

wba©vwiZ তাধযদ্দখ Aa©evwl©K 

মূল্যায়ন প্রধতদ্দফদন 

দাধখরকৃত 

তাধযখ ১ ১৫ জানুয়াধয ১৬ 

জানুয়াধয 

১৭ 

জানুয়াধয 

১৮ 

জানুয়াধয 

১৯ 

জানুয়াধয 

 

 

 

দক্ষ্তা ও 

ত্রনধতকতায 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

৩ 

যকাধয কভ জম্পাদন ব্যফস্থানা ংক্রান্ত 

প্রধক্ষ্র্ ধফধবন্ন ধফলদ্দয় Kg©KZ©v/ 

Kg©চাযীদ্দদয জন্য প্রধক্ষ্র্ আদ্দয়াজন 

প্রধক্ষ্দ্দর্য ভয় জন/ঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন ২০১৬-১৭ অথ জফছদ্দযয শুদ্ধাচায 

ফাস্তফায়ন Kg©ধযকল্পনা এফং 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষ্র্ কাঠাদ্দভা 

প্রর্ীত ও দাধখরকৃত  

তাধযখ ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

 wba©vwযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

ত্রত্রভাধক ধযফীক্ষ্র্ 

প্রধতদ্দফদন দাধখরকৃত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

 

 

তথ্য অধধকায  তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযর্ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ প্রধত ভাদ্দয প্রধত প্রধত - - 



ও স্বপ্রদ্দর্াধদত 

তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

১ ১ভ প্তা ভাদ্দয ২য় 

প্তা 

ভাদ্দয 

৩য় 

প্তা 

 

 

 

কাh©দ্ধধত ও 

সফায 

ভাদ্দনান্নয়ন 

 

 

 

 

৪ 

ধআযএর শুরু ২ভা পূ‡e© ংধিষ্ট 

কভচ জাযীয ধআযএর, ছুটি নগদায়ন 

ও সনন ভঞ্জুধযত্র যুগৎ জাধয 

ধনধিতকযর্ 

ধআযএর শুরু ২ভা পূ‡e© 

ংধিষ্ট Kg©চাযীয ধআযএর, 

ছুটি নগদায়ন ও সনন 

ভঞ্জুধযত্র যুগৎ জাধযকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সফা প্রধক্রয়ায় উদ্ভাফন কাh©ক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

কভদ্দক্ষ্ একটি অনরাইন 

সফা চালুকৃত 

তাধযখ ১ ৩১ ধেদ্দম্বয ৩১ 

জানুয়াধয 

২৮ 

সপব্রুয়াধয 

- - 

কভদ্দক্ষ্ একটি সফাপ্রধক্রয়া 

জীকযর্ 

তাধযখ ১ ৩১ ধেদ্দম্বয ৩১ 

জানুয়াধয 

২৮ 

সপব্রুয়াধয 

- - 

অধবদ্দমাগ প্রধতকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন ধনষ্পধত্তকৃত অধবদ্দমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

 

 

 

Kg©ধযদ্দফ 

উন্নয়ন 

 

 

 

৩ 

অধপ বফন ও আধঙ্গনা ধযচ্ছন্ন 

যাখা 

wba©vধযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

অধপ বফন ও আধঙ্গনা 

ধযচ্ছন্ন  

তাধযখ ১ ৩১ ধেদ্দম্বয ৩১ 

জানুয়াধয 

২৮ 

সপব্রুয়াধয 

- - 

সফা প্রতযাী এফং `k©bv_x©সদয জন্য 

েয়দ্দরে অদ্দক্ষ্াগায (waiting 

room) এয ব্যফস্থা কযা 

wba©ধযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

সফা প্রতযাী এফং 

`k©bv_x©সদয জন্য েয়দ্দরে 

অদ্দক্ষ্াগায চালুকৃত 

তাধযখ ১ ৩১ ধেদ্দম্বয ৩১ 

জানুয়াধয 

২৮ 

সপব্রুয়াধয 

- - 

সফায ভান ম্পদ্দকজ সফাগ্রীতাদ্দদয 

ভতাভত ধযফীক্ষ্দ্দর্য ব্যফস্থা চালু 

কযা 

সফায ভান ম্পদ্দকজ 

সফাগ্রীতাদ্দদয ভতাভত 

ধযফীক্ষ্দ্দর্য ব্যফস্থা চালুকৃত 

তাধযখ ১ ৩১ ধেদ্দম্বয ৩১ 

জানুয়াধয 

২৮ 

সপব্রুয়াধয 

- - 

Avw_©ক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

১ অধেে আধত্ত ধনষ্পধত্ত কাh©ক্রদ্দভয 

উন্নয়ন 

ফছদ্দয অধেে আধত্ত 

ধনষ্পধত্তকৃত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

 
১৭ 

 



 ংদ্দমাজনী-১ 

ব্দ ংদ্দক্ষ্(Acronyms) 
 
ক্রধভক নং ব্দ ংদ্দক্ষ্ ধফফযর্ 

১ ায়যাত ভার জরভার, ফালুভার, াথযভার,রফনভার,ধচংধড়ভার ইতযাধদ 

২ উধনঅ উদ্দজরা ধনফ জাী অধপায 

৩ ভূদ্দফা ভূধভ ংস্কায সফাে জ 

৪ এধ ল্যান্ড এধট্যান্ট কধভনায ল্যান্ড 

৫ আযধেধ সযধবধনউ সেপুটি কাদ্দরক্টয 

৬ এরএও ল্যান্ড এযাকুইধজান অধপায 

৭ এএ সস্টে অযাকুইধজান 

৮ ইউএরএও ইউধনয়ন ল্যান্ড অযাধদ্দস্টে অধপায 

৯ ইউএএরএও ইউধনয়ন ল্যান্ড াফ -অযাধদ্দস্টন্ট অধপায 

১০ এনধেধ সনজাযত সেপুটি কাদ্দরক্টয 

১১ অ:দ্দজ:প্র অধতধযি সজরা প্রাক 

১২ ধেআযআযও সজরা ত্রান ও পূনফ জান কভ জকতজা 

 

 

 

 

 

 

১৮ 

 

 

 

 

 

 

ংদ্দমাজনী-২ : Kg©ম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফং ধযভা দ্ধধত-এয ধফফযর্ 
 



 

ক্র: নং  কাh©ক্রভ কভ জম্পাদন সূচক  ধফফযর্ ফাস্তফায়নকাযী ইউধনে ধযভা দ্ধধত এফং উাত্তসূত্র াধাযর্ ভন্তব্য 

১ উদ্দজরা ধযলদ াধাযন বা 

অনুষ্ঠান 
অনুধষ্ঠত বা উপসজরা                কর 

ধফবাদ্দগয ভন্বয় াধন কদ্দয থাদ্দকন 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায বায কাh©ধফফযর্ী   

২ উদ্দজরা ধযলদ াধাযন বায 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  
ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ কর্তজক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায ও ংধিষ্ট 

দপ্তয  
ংধিষ্ট প্রধতদ্দফদন ও দ্দযজধভন 

মাচাই 
 

৩ ধফধবন্ন উন্নয়নমূরক কাh©ক্রভ 

ধয`k©ন 
ধয`k©নকৃত প্রকল্প উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K 

উন্নয়নমূরক কাh©ক্রভ ধয`k©ন  
ংধিষ্ট দপ্তয evwl©ক  প্রধতদ্দফদন ও ধয`k©ন 

প্রধতদ্দফদন  
 

৪ এনধজও কাম জক্রভ ভন্বয় ধফলয়ক 

বা 
বা অনুধষ্ঠত উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K 

বা ধযচারনা 
 উদ্দজরা ধনফ জাী অধপায ও ংধিষ্ট 

এনধজও 
কাh©ধফফযর্ী  

৫ এনধজও কাh©ক্রভ ভন্বয় ধফলয়ক 

বায ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ভধনেধযং  
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায এয কাh©vরয় 

ও ংধিষ্ট এনধজও 
প্রধতদ্দফদন ও দ্দযজধভন মাচাই  

৬ এনধজওদ্দদয অনুকুদ্দর ছাড়কৃত 

A‡_©য ধযফীক্ষ্র্ 
ধযফীক্ষ্র্কৃত এনধজও ধয`k©সনয ভাধ্যদ্দভ এনধজওদ্দদয 

অনুকুদ্দর ছাড়কৃত A‡_©য ধযফীক্ষ্ন 
ংধিষ্ট এনধজও,  

 

অধেে wi‡cvে © ও প্রধতদ্দফদন 

দ্দযজধভন মাচাই 
 

৭ ক্ষুদ্রঋর্ কাh©ক্রভ ধযদ জন/দ জন wi`k©ন/দ জন উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K 

ধয`k©ন 
ইউএনও, ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৮ ত্রার্ ও পুনe©vন এফং দু‡hv©M 

e¨e¯’vcনা ¤úwK©ত বা অনুষ্ঠান 
ত্রার্ ও পুনe©vন এফং দু‡hv©গ 

ব্যফস্থানা ¤úwK©Z বা 

অনুষ্ঠান 

উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K 

বা ধযচারনা 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায এফং  

ধে আয আয ও 
কাh©ধফফযর্ী  

৯ ত্রার্ ও পুনe©vন এফং দু‡hv©M 

ব্যফস্থানা ¤úwK©ত বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ত্রার্ ও পুনe©vন এফং দু‡hv©M 

ব্যফস্থানা ¤úwK©ত বায 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ভধনেধযং 
  

 ধআইও এফং ংধিষ্ট দপ্তয 
প্রধতদ্দফদন মাচাই  

১০ দু‡hv©M ক্ষ্ধতগ্রস্থ এরাকা তাৎক্ষ্ধনক 

wi`k©b/`k©b 
দু‡hv©M ক্ষ্ধতগ্রস্থ এরাকা 

তাৎক্ষ্ধনক wi`k©b/`k©b 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K 

wi`k©b 
ইউএনও অধপ wi`k©b/`k©ন প্রধতদ্দফদন  

১১ ধজআয প্রদান ধজআয প্রদান উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K 

ধজ আয প্রদান 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায ও ংধিষ্ট 

দপ্তয 
  প্রধতদ্দফদন মাচাই  

১২ ধবধজএপ প্রদান ধবধজএপ প্রদান উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K 

ধবধজএপ প্রদান 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায ও ংধিষ্ট 

দপ্তয  
 প্রধতদ্দফদন মাচাই  

১৩ সেস্ট ধযধরপ প্রদান   সেস্ট ধযধরপ প্রদান উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

টি আয প্রদান 
ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

১৪ গ্রাভীন অফকাঠাদ্দভা wbg©v‡Yয জন্য 

কাধফখা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 
গ্রাভীন অফকাঠাদ্দভা wbg©v‡Yi 

জন্য কাধফখা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 
কাধফখা প্রকল্প ফাস্তফায়দ্দনয ভাধ্যদ্দভ 

ফাস্তাফায়ন ধনধিতকযর্  
ইউ এন ও (ংধিষ্ট)  

 

প্রধতদ্দফদন মাচাই  

১৯



 
১৫ অধত দধযদ্রদ্দদয জন্য কভ জংস্থান 

Kg©m~চী 
ফাস্তফাধয়ত প্রকল্প অধত দধযদ্র ভানুদ্দলয বাদ্দেয 

wieZ©ন  ধনধিতকযর্ 
ধআইও অধপ ও ইউ এন ও অধপ প্রধতদ্দফদন মাচাই  

১৬ বৃক্ষ্দ্দযাদ্দনয জন্য জনগর্দ্দক 

উদ্বুদ্ধকযর্ সভরায আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত সভরা জনগদ্দনয অংগ্রদ্দনয ভাধ্যদ্দভ 

বৃক্ষ্দ্দযান 
ইউ এন ও অধপ ও কৃধল ম্প্রাযর্ 

অধপ 
প্রধতদ্দফদন মাচাই  

১৭ াভাধজক ফনায়দ্দনয জন্য ধফধবন্ন 

প্রকায বৃদ্দক্ষ্য চাযা ধফতযর্ 
ধফতযর্কৃত চাযা উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

াভাধজক ফনায়দ্দনয জন্য ধফধবন্ন  

প্রকায বৃদ্দক্ষ্য চাযা ধফতযর্ 

ইউ এন ও  অধপ, কৃধল ম্প্রাযর্ 

অধপ ও ফন ধফবাগ 
প্রধতদ্দফদন মাচাই  

১৮ উদ্দজরা ধযদ্দফ ও ফন কধভটিয 

বা আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত বা উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

বা ধযচারনা  
ইউএনও অধপ , ধযদ্দফ অধধ: ও 

ংধিষ্ট দপ্তয 
কাh©ধফফযর্ী  

১৯ উদ্দজরা ধযদ্দফ ও ফন কধভটিয 

বায ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  
ফাস্তফাধয়ত ধদ্ধান্ত উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K    

ধযদ্দফ যক্ষ্া‡_© বা ধযচারনা 
ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২০ জরফায়ু cwieZ©ন সযাদ্দধ গৃীত 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফাধয়ত প্রকল্প জরফায়ূ ধযeZ©সনয ধফরু 

প্রধতধক্রয়া সযাদ্দধ প্রকল্প মথামথ 

ফাস্তফায়ন  

ইউএনও অধপ , ধযদ্দফ অধধ: ও 

ংধিষ্ট দপ্তয 
প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২১ মুধিদ্দমাদ্ধাদ্দদয ম্মানী বাতা 

ধফতযর্ কাh©ক্রভ তদাযধক 
বাতা ধফতযর্ কাম জক্রভ 

তদাযককৃত 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

মুধিদ্দমাদ্ধাদ্দদয ম্মানী বাতা 

ধফতযর্ কাh©µg তদাযধক 

ইউএনও অধপ ও ভাজদ্দফা অধধ: 

 

প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২২ প্রধতফ   বাতা প্রদান কাh©µg 

তদাযধক 
বাতা ধফতযর্ কাh©µg 

তদাযককৃত 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

প্রধতফন্দ্বী বাতা  প্রদান কাh©µg 

তদাযধক 

ইউএনও (ংধিষ্ট) ও উদ্দজরা 

ভাজদ্দফা অধধ: 
প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২৩ ধফধফা বাতা ধফতযর্ কাh©µg 

তদাযধক 
বাতা ধফতযর্ কাh©µg 

তদাযককৃত 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

ধফধফা বাতা  ধফতযর্ কাম জক্রভ 

তদাযধক 

ইউএনও, ভাজদ্দফা অধধদপ্তয  প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২৪ াভাধজক ধনযাত্তামূরক প্রকদ্দল্পয 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষ্ন 
ধযফীক্ষ্র্কৃত প্রকল্প  উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

াভাধজক ধনযাত্তামূরক প্রকদ্দল্পয 

ফাস্তফায়ন ধযফীক্ষ্র্ 

ভাজদ্দফা অধধ: ও ইউএনও অধপ  প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২৫ প্রধতফ  সদয ধক্ষ্া ও অন্যান্য 

করার্মূরক কাদ্দজ ায়তা প্রদান 
ায়তা প্রদত্ত উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

প্রধতফন্দ্বীদ্দদয ধক্ষ্া ও অন্যান্য 

জনকল্যার্মূরক কাদ্দজ ায়তা প্রদান 

ভাজদ্দফা অধধ: ও ইউএনও অধপ প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২৬ ভূধভ অধপ  wi`k©ন wi`k©নকৃত অধপ উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

ভূধভ অধপ wi`k©ন 
ইউএনও, কাযী কধভনায (ভূধভ) wi`k©ন প্রধতদ্দফদন  

 
২০



 
২৭ ভূধভ ‡iKW© ারনাগাদকযর্ ারনাগাদকৃত খধতয়ান উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

ভূধভ ‡iKW © ারনাগাদকযর্ 

ভধনেধযং 

কাযী কধভনায (ভূধভ) এয কাh©vরয় প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২৮ খা জধভ ফদ্দদাফস্ত প্রদান পুনe©vধত ধযফায খা জধভ ফদ্দদাফস্ত প্রদান ইউএনও অধপ এফং কাযী 

কধভনায (ভূধভ) এয কাh©vরয় 
প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২৯ ভূধভ উন্নয়ন কদ্দযয ঠিক দাফী 

wba©vযর্ 
গত ফছদ্দযয আদায় ও চরধত 

ফছদ্দযয ফদ্দকয়ায ায wba©vযর্ 
ভূধভ উন্নয়ন কদ্দযয ঠিক দাফী 

wba©vযর্ 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপাদ্দযয কাh©vরয়, 

কাযী কধভনায (ভূধভ) এয কাh©vরয় 
প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৩০ ভূধভ উন্নয়ন কয আদায় তদাযধক 

কযা  
আদায়কৃত ভূধভ উন্নয়ন কয উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

ভূধভ উন্নয়ন কয আদায় তদাযধক 

কযা  

কাযী কধভনায (ভূধভ) প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৩১ ায়যাত ভার ফদ্দদাফস্ত প্রদান আদায়কৃত ইজাযা মূল্য উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

ায়যাত ভার ফদ্দদাফস্ত প্রদান 
উদ্দজরা ধনe©vী অধপায এফং  

কাযী কধভনায (ভূধভ) 
প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৩২ যাজস্ব ভাভরা ধনস্পধত্ত ভাভরা ধনস্পধত্তয ায উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

যাজস্ব ভাভরা ধনস্পধত্ত 
কাযী কধভনায (ভূধভ) প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৩৩ ভূধভ ধফদ্দযাধ ধফলয়ক ভাভরায 

এএপ ধফজ্ঞ আদারদ্দত সপ্রযর্ 
প্রদত্ত এ,এপ উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

ভূধভ ধফদ্দযাধ ধফলয়ক ভাভরায 

এএপ ধফজ্ঞ আদারদ্দত সপ্রযর্ 

কাযী কধভনায (ভূধভ) প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৩৪ সদওয়ানী ভাভরা ধনষ্পধত্ত যকাদ্দযয ধফদ্দক্ষ্ ভাভরায 

একতযপা যায় ধন ধত্তকৃত 

ভাভরা 

উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

সদওয়ানী ভাভরা ধনস্পধত্ত 
কাযী  ধভনায (ভূধভ) প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৩৫ সযন্ট াwU©ধপদ্দকে ভাভরা ধনস্পধত্ত ধনস্পধত্তকৃত ভাভরা উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

সযন্ট াwU©ধপদ্দকে ভাভরা ধনস্পধত্ত 
কাযী কধভনায (ভূধভ) প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৩৬ যকাধয/দ্দফযকাধয ম্পধত্তয 

অবফধ দখর উদ্ধায 
উদ্ধাযকৃত ভূধভ উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

যকাধয/দ্দফযকাধয ম্পধত্তয 

অবফধ দখর উদ্ধায 

কাযী কধভনায (ভূধভ)/ 

ংধিষ্ট দপ্তয  
প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৩৭ সভাফাইর সকাU© ধযচারনা ধযচাধরত সভাফাইর সকাU©  উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

সভাফাইর সকাU© ধযচারনায নধথ 

h©সফক্ষ্ন 

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৩৮ সুষু্ঠবাদ্দফ াফধরক যীক্ষ্া 

ধযচারনা 
অনুধষ্ঠত উদ্দজরা ধনe©vী অধপায KZ©„K  

সুষু্ঠবাদ্দফ াফধরক যীক্ষ্া 

ধযচারনা 

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয  

 

প্রধতদ্দফদন মাচাই  

২১ 

 



৩৯ উদ্দজরা আইন শৃঙ্খরা কধভটিয 

বা অনুষ্ঠান 
অনুধষ্ঠত বা উদ্দজরা আইন শৃঙ্খরা কধভটিয 

বা অনুষ্ঠান 
ইউএনও অধপ Kvh©weeiYx  

৪০ উদ্দজরা আইন শৃঙ্খরা কধভটিয 

বায ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়দ্দনয ায উদ্দজরা আইন শৃঙ্খরা কধভটিয 

বায ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
ইউএনও অধপ Kvh©weeiYx  

৪১ াধক্ষ্ক সগানীয় প্রধতদ্দফদন সপ্রযর্ সপ্রধযত প্রধতদ্দফদন ইউএনও অধপ 

কর্তজক াধক্ষ্ক সগানীয় প্রধতদ্দফদন 

সপ্রযর্ 

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয  

 

cÖwZ‡e`b  

৪২ আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্ায় 

জনদ্দচতনামূরক বা অনুষ্ঠান 
অনুধষ্ঠত বা ইউএনও কর্তজক আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্ায় 

জনদ্দচতনামূরক বা অনুষ্ঠান 
ইউএনও অধপ Kvh©weeiYx  

৪৩ আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্ায় 

জনদ্দচতনামূরক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ কর্তজক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ইউএনও অধপ এফং ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৪৪ এধদ্দেয অব্যফায সযাধ ংক্রান্ত 

বা আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত বা উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

এধদ্দেয অব্যাফায সযাধ ংক্রান্ত 

বা আদ্দয়াজন  

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয কাh©ধফফযর্ী  

৪৫ এধদ্দেয অব্যফায সযাধ ংক্রান্ত 

বায ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ KZ©„ক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  
ইউএনও  অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৪৬ ভাদকদ্রদ্দব্যয অব্যফায ধনয়ন্ত্রদ্দন 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন  
আদ্দয়াধজত বা ভাদকদ্রদ্দব্যয অব্যফায ধনয়ন্ত্রদ্দর্ 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন 
ইউএনও  অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয কাh©ধফফযর্ী  

৪৭ ভাদকদ্রদ্দব্যয অব্যফায ধনয়ন্ত্রদ্দন 

জনদ্দচতনামূরক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ KZ©„ক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৪৮ নাযী ও ধশু ধনh©vতন াচায এফং 

সমৌতুক সযাদ্দধ জনদ্দচতনামূরক 

বা আদ্দয়াজন  

আদ্দয়াধজত বা নাযী ও ধশু ধনh©vতন াচায এফং 

সমৌতুক সযাদ্দধ জনদ্দচতনামূরক 

বা আদ্দয়াজন  

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয কাh©ধফফযর্ী  

৪৯ নাযী ও ধশু ধনh©vতন াচায এফং 

সমৌতুক সযাদ্দধ জনদ্দচতনামূরক 

বায ধদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ KZ©„ক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৫০ ফাল্যধফফা ধনদ্দযাদ্দধয রদ্দক্ষ্য 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত বা উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

ফাল্যধফফা ধনদ্দযাদ্দধয রদ্দক্ষ্য 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন 

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয কাh©ধফফযনী  

৫১ ফাল্যধফফা ধনদ্দযাদ্দধয রদ্দক্ষ্য 

জনদ্দচতনামূরক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ কর্তজক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  



৫২ ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ দভদ্দন 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত বা উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ দভদ্দন 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন  

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয কাh©ধফফযনী  

৫৩ ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ দভদ্দন 

জনদ্দচতনামূরক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ কZ©„ক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৫৪ সচাযাচারান প্রধতদ্দযাদ্দধ 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন  
আদ্দয়াধজত বা উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

সচাযাচারান প্রধতদ্দযাদ্দধ 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন 

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয কাh©ধফফযনী  

৫৫ সচাযাচারান প্রধতদ্দযাদ্দধ 

জনদ্দচতনামূরক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ কZ©„ক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৫৬ সমৌন য়যাধন প্রধতদ্দযাদ্দধ 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন  
আদ্দয়াধজত বা উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

সমৌন য়যাধন জনদ্দচতনামূরক 

বা আদ্দয়াজন 

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয কাh©ধফফযনী  

৫৭ সমৌন য়যাধন প্রধতদ্দযাদ্দধ 

জনদ্দচতনামূরক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ কZ©„ক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৫৮ জার সনাে ও হুধন্ড ব্যফা ধনয়ন্ত্রদ্দর্ 

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত বা উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

জার সনাে ও হুধন্ড ব্যফা ধনয়ন্ত্রদ্দর্  

জনদ্দচতনামূরক বা আদ্দয়াজন 

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয কাh©ধফফযনী  

৫৯ জার সনাে ও হুধন্ড ব্যফা ধনয়ন্ত্রদ্দর্ 

জনদ্দচতনামূরক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধয়ত কর ধফবাগ কZ…©ক বায ধদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৬০ াভাধজক ভস্যামূ ভাধাদ্দন 

স্থানীয়বাদ্দফ প্রকল্প গ্রর্ 
গ্রীত প্রকল্প  উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

াভাধজক ভস্যামূ ভাধাদ্দন 

স্থানীয়বাদ্দফ প্রকল্প গ্রর্ 

ইউএনও অধপ ও ংধিষ্ট দপ্তয  প্রধতদ্দফদন মাচাই  

 

 

 

 

 

 
২৩



 
৬০ কg©চাযীদ্দদয জন্য ইনাwf© 

প্রধক্ষ্র্ আদ্দয়াজন 
প্রধক্ষ্র্কার উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

কg©কতজাদ্দদয ইনাwf© প্রধক্ষ্র্ 

আদ্দয়াজন 

ইউএনও অধপ প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৬১ উদ্দজরা প্রাদ্দন কg©যত 

কভ জচাযীদ্দদয জন্য প্রধক্ষ্র্ 

আদ্দয়াজন  

প্রধক্ষ্র্া_x© উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

উদ্দজরা প্রাদ্দন কg©যত 

কg©চাযীদ্দদয জন্য প্রধক্ষ্র্ 

আদ্দয়াজন 

ইউএনও অধপ প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৬২ উদ্দজরা প্রাদ্দন কg©যত 

কg©কতজা/Kg©চাযীদ্দদয আইধটি 

ব্যফায ধনধিত কযা 

আইধটি ব্যফাযকাযী উদ্দজরা ধনফ জাী অধপায  কর্তজক 

উদ্দজরা প্রাদ্দন কg©যত 

কg©চাযীদ্দদয আইধটি ব্যফায 

ধনধিত কযা 

ইউএনও অধপ প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৬৩ োকফাংদ্দরা ব্যফস্থানা ভানম্মত ধযদ্দফ উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

াধকজে াউজ ব্যফস্থানা 
ইউএনও অধপ  প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৬৪ ধবআইধগদ্দর্য জন্য বায 

আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত বা উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

ধবধবআইধগদ্দর্য জন্য বায 

আদ্দয়াজন 

ইউএনও অধপ  প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৬৫ ধবআইধগদ্দর্য উদ্দজরা পদ্দযয 

ভয় াউজ গাW© ও পুধর এস্কU© 

ব্যফস্থায ভন্বয় 

আদ্দয়াধজত াউজ গাW© ও 

পুধর এস্কU©  
উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

ধবধবআইধগদ্দর্য উদ্দজরা পদ্দযয 

ভয় াউজ গাW© ও পুধর এস্কU© 

ব্যফস্থায ভন্বয় 

ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  

৬৬ উদ্দজরা ম জাদ্দয় ক্রীড়া 

প্রধতদ্দমাধগতায আদ্দয়াজন 
আদ্দয়াধজত ক্রীড়া 

প্রধতদ্দমাধগতা 
উদ্দজরা ধনe ©vী অধপায KZ©„ক 

সজরা hv©সয় ক্রীড়া প্রধতদ্দমাধগতায 

আদ্দয়াজন 

ংধিষ্ট দপ্তয প্রধতদ্দফদন মাচাই  
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ংদ্দমাজনী - ৩ অন্যান্য ভন্ত্রর্ারয়/ধফবাদ্দগয ধনকে প্রতযাধত সুধনধদ জষ্ট Kg©ভ জম্পাদন চাধদামূ 

 

প্রধতষ্ঠাদ্দনয ধযর্  প্রধতষ্ঠাদ্দনয নাভ ংধিষ্ট কg©ম্পাদন সূচক উি প্রধতষ্ঠাদ্দনয ধনকে ংধিষ্ট 

ভন্ত্রর্ারয়/ধফবাদ্দগয প্রতযাধত 

ায়তা 

প্রতযাায সমৌধিকতা প্রতযাা পূযর্ না দ্দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

 ধফবাগীয় 

কধভনাদ্দযয 

কাh©vরয় 

দাধয়ত উদ্দজরা ধনe©vী 

      , কাযী কধভনায 

(ভূধভ) 

উদ্দজরা ধনe©vী       , 

কাযী কধভনায (ভূধভ) এফং 

ংধিষ্ট শূণ্য দমূ পূযর্ 

উদ্দজরা ধনe©vী       , কাযী 

কধভনায (ভূধভ) এফং ংধিষ্ট শূণ্য 

দমূ পূযর্ দ্দর ভূধভ যাজস্ব 

আদায় বৃধদ্ধ াদ্দফ ও জনগর্ 

প্রতযাধত সফা াদ্দফ।  

উদ্দজরা ধনe©vী অধপায, কাযী 

কধভনায (ভূধভ) এফং ংধিষ্ট শূণ্য 

দমূ পূযর্ না দ্দর ধনধ জাধযত 

রক্ষ্ভাত্রা অR©নম্ভফ দ্দফনা ও জনগর্ 

সফা সদ্দত ভস্যায ম্মুখীন দ্দফ।  

ভাঠ প্রান সজরা প্রাদ্দকয ভাঠ h©vসয় দাধয়ত/ধনদ্দয়াগকৃত 

Kg©KZ©v /কg©চাযী 

ভাঠ h©vসয় ংধিষ্ট Kg©KZ©v 

/কg©চাযীi শূণ্য দমূ পূযর্ 

ভাঠ h©vসয় ংধিষ্ট Kg©KZ©v 

/কg©চাযীi শূণ্য দমূ পূযর্ দ্দর 

জনগদ্দর্য সফা প্রাধপ্ত ধনধিত দ্দফ 

ভাঠ h©vসয় ংধিষ্ট Kg©KZ©v /কg©চাযীi 

শূণ্য দমূ পূযর্ না দ্দর ধনa©vধযত 

রক্ষ্ভাত্রা অR©নম্ভফ দ্দফনা ও জনগর্ 

সফা সদ্দত ভস্যায ম্মুখীন দ্দফ 

ভন্ত্রর্ারয় জনপ্রান 

ভন্ত্রর্ারয় 

ন্যস্তকৃত অধধনস্ত কভ জকতজা Kg©KZ©v ভদ্দনানয়ন প্রদ্দয়াজনীয় ংখ্যক Kg©KZ©v দায়ন 

কযা দ্দর জনগর্ প্রতযাধত সফা 

াদ্দফ 

প্রদ্দয়াজনীয় ংখ্যক Kg©KZ©v দায়ন 

কযা না দ্দর ধনa©vধযত রক্ষ্ ভাত্রা অR©ন 

ম্ভফ দ্দফনা ও জনগর্ সফা সদ্দত 

ভস্যায ম্মুখীন দ্দফ 

ভন্ত্রর্ারয় স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রর্ারয় কাযী কধভনায (ভূধভ) কZ…©ক 

ধনষ্পধত্তকৃত সযন্ট াwU©ধপদ্দকে 

সভাকেভা 

পুধরধ ায়তা সযন্ট াwU©ধপদ্দকে ভাভরায় ওয়াদ্দযন্ট 

তাধভর ইতযাধদ কg©কাদ্দন্ড যাধয 

পুধর ম্পwK©ত 

সযন্ট াwU©ধপদ্দকে ভাভরায় ওয়াদ্দযন্ট 

তাধভর ইতযাধদ কাh©ক্রভ     দ্দফ।  

ধফবাগ স্থানীয় যকায 

ধফবাগ 

ধনe©vধচত জনপ্রধতধনধধদ্দদয াদ্দথ 

ভন্বয় াধন 

াwe©ক দ্দমাধগতা ধনe©vধচত জনপ্রধতধনধধদ্দদয 

দ্দমাধগতা ব্যধতত ভাঠ h©vসয় 

উন্নয়ন অম্ভফ 

স্থানীয় উন্নয়ন ব্যত দ্দফ 
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