
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

উদজরা wbe©vnx   পায 

 দনাজ য দয,  দনাজ য। 

 

 ফাং 

 

 জরা প্রাক,  দনাজ য। 

 

 

 

ফা ল িক কভ িম্পাদন চু ি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০২০ – জুন ৩০, ২০২১ 



2 

 

 

 

সূ িত্র 

 

ক্র ভক নাং  ফলয় পৃষ্ঠা 

০১ কভ িম্পাদদনয mvwe©K  িত্র   ০৩ 

০২ উক্রভ ণকা ০৪ 

০৩ 
 কন ১  : রূকল্প (Vision),   বরক্ষ্য (Mission),  কৌরগত উদেশ্যমূ 

(Strategic Objectives)  ফাং Kvh©vejx (Functions)   
০৫ 

০৪  কন ২: Kvh©µg , কভ িম্পাদন সূিক  ফাং রক্ষ্যভাত্রামূ ০৭ 

০৫ াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ্ (Acronyms) ১৯ 

০৬ াংদমাজনী ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী  ফাং  যভা দ্ধ ত ২০ 

 

 

 



3 

 

             উদজরা প্রাদনয কভ িম্পাদদনয  

(Overview of the Performance of Upazilla Administration,  

                 Dinajpur sadar, Dinajpur) 

াম্প্র তক  জিন, িযাদরঞ্জ  ফাং ব ফ্যৎ   যকল্পনা 

 াম্প্র তক ফছযমূদয ( ফগত ৩ ফছয) প্রধান  জিনমূ 

জনদফায়  নদফ দত        প্রান গদে  তারায রদক্ষ্য ও জনগণদক One Stop Service প্রদাদনয রদক্ষ্য 

 ফাফান্ধফ  টিদজন িার্ িায স্থান কযা দয়দছ।  দনাজ য দয উদজরাদক ফাল্য ফফামুি উদজরা  দদফ গদে  তারায 

     উদজরা প্রান ক  ক             গ্রণ কযা দয়দছ।  ফগত   তন ফছদয উদজরায mvwe©K আইন শৃঙ্খরা  য স্থ ত 

স্বাবা ফক  ফস্থায় যাখা  কাদ জাতীয় াংদ  নফ িািন, উদজরা  যলদ wbe©vPb  ফাধ, সুষ্ঠু ও  নযদক্ষ্বাদফ ম্পাদন 

কযা দয়দছ।                 ক                                                                             

ক                           ক                                       ক                  ক                  

     ক                                                                           ৩২৭         ক        

               ক             wbg©vY ক                                               ৮০         ক          

ক           িদরগাজী ভাজায াংযক্ষ্ণ ও উন্নয়দন  ফদল উদদ যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। ক                       ভাকাদফরায় 

উদজরা প্রান পরবাদফ কাজ কদয মাদ ।     ফ  থ িায়দন উদজরায  ফ বন্ন উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ িরভান। া    নফা ( দ্ধাশ্রভ) 

পরবাদফ  যিারনা কযা দ ।  

 িযাদরঞ্জ মূ 

দক্ষ্ জন িয স্বল্পতা কভ িম্পাদদনয  ক্ষ্দত্র  দনাজ য দয উদজরায  কটি প্রধান ভস্যা। উদযািায  বাফ  ফাং 

 ল্পায়দন  ন গ্রযতা   উদজরায আদযকটি  ন্যতভ ভস্যা। উদজরায় ইন্টাযদনর্ ভস্যায কাযদণ    জর্ার ফাাংরাদদ 

ফাস্তফায়দন  দনক ফাধায মু্মখীন দত দ ।  ম িাপ্ত জন ি ও ী ভত ম্পদ  নদয়  া দ  দনাজ য দয উদজরায  

 ফ র জনদগাষ্ঠীয ভদে কা ঙ্খত  ফা  ৌৌঁছাদনাই উদজরা প্রাদনয জন্য   ভদয়য ফদিদয় ফে িযাদরঞ্জ। 

 ব ফ্যৎ   যকল্পনা 

প্র ক্ষ্দণয ভােদভ  ফযভান জন িদক  উযুি কদয প্রস্তুদতয  ব্যফস্থা  নয়া দফ।   প কর্তিক প্রদদয়  ফা 

ম্পদকি ভানুলদক ধাযনা  দয়া/ দিতনতা সৃ িয জন্য  টিদজন িার্ িায প্রদ িন  ফাং  One Stop Service িালু কদয 

জনদফায ভান ফাোদনায  িিা কযা দফ। ভানফ ম্পদ উন্নয়দন  দনাজ য দয উদজরা  10   ( ক ) ইউ নয়ন  যলদদ 

রাইদে য স্থান কযা দফ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তিক প্রদত্ত প্র তশ্রু ত/প্রকল্পমূ ফাস্তফায়দন প্রদয়াজনীয় উদযাগ ও Kvh©Ki 

দদক্ষ্ গ্রণ কযা দফ। মু িযুদদ্ধ  দনাজ য দয উদজরায ই তা াংকরন/াংযক্ষ্ণ  ফলয়ক   স্তকা প্রকা। 

 দনাজ য দয  ঞ্চদরয ক্ষুদ্র নৃ- গাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন  ফাং তাদদয বালা, াংস্কৃ ত, ঐ তদযয  ফকা ও াংযক্ষ্দণ প্রকল্প 

গ্রণ ও ফাস্তফায়ন। প্রকৃত স্ব  ক্ষ্ত আত্ব ফশ্বাী মু িদমাদদ্ধয  িতনায় দীপ্ত তরুণ ভাজ গঠন কযা। 

          ক                ক               -    ক             ক                            

ক          ছাত্র/ছাত্রী ও   ক্ষ্ত  ফকাযদদযদক আই টি  ফাং কা যগ য প্র ক্ষ্দণয ভােদভ দক্ষ্ কদয গদে  তারা দফ। কৃ লয 

আদৄ নক  ফজ্ঞান ব ত্তক  ফকা াধন কযা দফ। ম ির্ন  দল্পয  ফকা াধদন দয উদজরায ম ির্ন  ফাং ই তা-ঐ তয 

 ফলয়ক   স্তকা প্রণয়ন। প্রত্নতা ত্বক স্থানাগুদরা  মভন  দনাজ য রাইদে য, যাজফােী ইতযা দয  ফকা াধন।  ডুদকনার  ন্ড 

 যাি ি  ফজ  কাম িক্রদভয ব্যাক উন্নয়ন াধন কযা দফ।   

 

২০২০-২১  থ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান  জিনমূ 

 উযুি প্র ক্ষ্ণ প্রদান ও জ্ঞানিি িায় উদ্বুদ্ধকযদণয ভােদভ উদজরা প্রাদনয কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয প্রকৃত ও দক্ষ্ 

জনদফক  াদফ গদে  তারা। 

 াধাযণ জনগণদক দজ সু ফিায প্রদান ও ভাভরায জর্ কভাদত  দনাজ য দয উদজরায ১০ টি         গ্রাভ 

আদারতদক  িারীকযণ। 

 ২০২১ াদরয জুরাই ভাদয ভদে  দনাজ য দয উদজরাদক তবাগ স্কাউর্ উদজরায়  যণত কযা। 

 ২০২১ াদরয জুরাই ভাদয ভদে  দনাজ য দয উদজরাদক প্রাথ ভকবাদফ ফাল্য ফফা মুিকযণ। 
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উক্রভ ণকা (Preamble) 

 

 

 যকা য দপ্তয/াংস্থামূদয প্রা তষ্ঠা নক দক্ষ্তা   দ্ধ, স্ব তা ও জফাফ দ   জাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ  ফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায  ন  তকযদণয ভােদভ  রূকল্প ২০২১  য মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষ্য- 

 

 উদজরা wbe©vnx   পায,  দনাজ য দয  

 ফাং 

 

 জরা  প্রাক,  দনাজ য  

 

 

 

 

  য ভদে ২০২০ াদরয জরাই ভাদয ....... তা যদখ  ই ফা ল িক কভ িম্পাদন চু ি স্বাক্ষ্ যত র।   

 

 ই  চু িদত স্বাক্ষ্যকাযী উবয় ক্ষ্  নম্ন র খত  ফলয়মূদ ম্মত দরন: 
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 কন ১: 

রূকল্প (Vision),   বরক্ষ্য (Mission),  কৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives)  ফাং কাম িাফরী (Functions) 

 

১.১ :  রূকল্প (Vision) 

 দক্ষ্, গ তীর, উন্নয়ন ায়ক  ফাং জনফান্ধফ উদজরা প্রান। 

 

১.২ :   বরক্ষ্য (Mission) 

 প্রা নক দক্ষ্তা   দ্ধ, তথ্যপ্রযু িয মথামথ ব্যফায ও  ফাদাতাদদয দৃ িব িয  যফতিন  ফাং উদ্ভাফন িি িায 

 ভােদভ ভয়াফদ্ধ ও ভানম্মত  ফা  ন  ত কযা। 

 

১.৩ :   কৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ : উদজরায  কৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives of District) 

১. উদজরা ch©v‡q যকা য ও  ফযকা য কর উন্নয়নমূরক কাম িক্রভমূদয Kvh©Ki ভন্বয়াধন; `~‡h©vM 

ব্যফস্ানা, ফনায়ন, জরফায়ু  যফতিন ও  যদফ াংযক্ষ্ণ  র্কই উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা  জিন ত্বযা ন্বতকযণ; 

২. াভা জক  নযাত্তামূরক Kvh©µg   ফাস্তফায়ন  জাযদাযকযণ; 

৩.  জরা প্রাদনয  নদদ িনায় যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্ানায় গ তীরতা আনয়ন; 

৪. জনদিতনতামূরক Kvh©µg  উদ্বুদ্ধকযণ  জাযদাযকযণ; 

৫. ভানফম্পদ উন্নয়ন ও প্রা তষ্ঠা নক ক্ষ্ভতা   দ্ধকযণ; 

৬. ক্রীো, াংস্কৃ ত ও নাযী উন্নয়ন তযা ন্বতকযণ। 

 

১.৩.২ : আফ শ্যক  কৌরগত উদেশ্যমূ (Mandatory Strategic Objectives) 

১. দক্ষ্তায দি ফা ল িক কভ িম্পাদন চু ি ফাস্তফায়ন 

২. দক্ষ্তা ও নন তকতায উন্নয়ন 

৩. তথ্য   ধকায ও স্বপ্রদণা দততথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

৪. কাম িদ্ধ ত ও  ফায ভাদনান্নয়ন 

৫. কভ ি  যদফ উন্নয়ন 

৬. আ থ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 
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১.৪ :  (Funcions)  

 

১. উদজরায আ : ফবাগীয় কভ িকাদন্ডয ভন্বয়  ফাং প্রধানভন্ত্রীয প্র তশ্রুত প্রকল্পমূ উদজরায প্রধান উন্নয়ন 

কভ িকাণ্ড ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয দা য়ত্ব ারন; 

২. যকায কর্তিক কৃ ল, স্বাস্থযদফা ও জনস্বাস্থয,  যফায  যকল্পনা, নাযী ও  শু, ক্ষুদ্র নৃ- গাষ্ঠীয কল্যাণ, প্রাথ ভক ও   

গণ ক্ষ্া  ফাং  ক্ষ্া  ফলয়ক গৃীত কর নী তভারা ও কভ িসূ িয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান,  যফীক্ষ্ণ ও 

ভন্বয়াধন; 

৩. দু‡h©vM ব্যফস্ানা  ফাং ত্রাণ ও cybe©vmb Kvh©µg  গ্রণ,  জআয, টিআয, কা ফখা, কা ফর্া,  ব জ  ,  ব জ প, 

  ত দ যদ্রদদয জন্য কভ িসৃজন ইতযা দ Kvh©µg  ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান ও  যফীক্ষ্ণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃ তক নফ িযমূ াংযক্ষ্ণ  যদফ দূলদণয পদর সৃি জরফায়ু  যফতিদনয  ফরূ প্রবাফ  ভাকাদফরায় 

জনদিতনতা সৃ ি, ফনায়ন,  ফ বন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দন া ফ িক ায়তা কযা  ফাং mvwe©K ভন্বয় াধন ও 

 যফীক্ষ্ণ; 

৫. াভা জক  নযাত্তা ও দা যদ্রয  ফদভািদন  ফ বন্ন ভন্ত্রণারয়/ ফবাগ কর্তিক গৃীত আভায ফােী আভায খাভায 

 ফ বন্ন  প্রকল্প ফাস্তফায়দন া ফ িক ায়তা প্রদান ও Kvh©Ki ভন্বয় াধন; 

৬. উদজরায যাজস্ব প্রাদনয mvwe©K  নয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান  ফাং  যফীক্ষ্ণ; 

৭. wbe©vnx ম্যা জদে  ম্প কিত মাফতীয় ক্ষ্ভতা প্রদয়াগ,  ভাফাইর  কার্ ি  যিারনা, উদজরায  mvwe©K আইন-

শৃঙ্খরা যক্ষ্াপূফ িক জনজীফদন স্ব স্ত আনয়ন  ফাং  ব বআই দদয  নযাত্তা াংক্রা  Kvh©vejx; 

৮. জাতীয় শুদ্ধািায  কৌর ফাস্তফায়ন  ফাং   বদমাগ  নপত্ ত্ত ব্যফস্ানায আওতায়   বদমাগ  নপত্ ত্তকযণ; 

৯.  ফ বন্ন াভা জক ভস্যা  মভন  মৌন য়যা ন, নাযী wb©h©vZb, ভাদক  ফন,  িাযািারান,  মৌতুক, ফাল্য ফফা 

ইতযা দ  প্র তদযাধ/ নযদন Kvh©µg  গ্রণ; 

১০. স্থানীয় যকায াংক্রা  Kvh©µg ; 

১১. প্রফাীদদয  ার্াদফইজ প্রস্তুত,  ফদদগাভী ব্য িদদয প্রতাযণা ও য়যা ন প্র তদযাধ  ফাং ভানফ ািায  যাধ 

প্রফাী কল্যাদণ মাফতীয়  Kvh©µg গ্রণ; 

১২.  ন জওদদয Kvh©µg তদায ক ও ভন্বয়,  ন জও Kvh©µ‡gi ওবাযল্যা াং প্র তদযাধকদল্প কভ িদক্ষ্ত্র  নধ িাযদণ 

ভতাভত প্রদান  ফাং  ন জওদদয  নুকূদর ছােকৃত  দথ িয  যফীক্ষ্ণ ও ক্ষুদ্রঋণ  ন্যান্য Kvh©µg 

 যদ িন/দ িন; 

১৩. জাতীয়  -     ন্স Kvh©µg ফাস্তফায়ন;  ফা দ্ধ ত জীকযণ,  ফা প্রদান প্র তশ্রু ত  নুমায়ী  ফা প্রদান, 

উদজরা তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ,  াশ্যার  ভ  য়া ব্যফায  ফাং  ফ বন্ন ch©v‡q তথ্য ও  মাগাদমাগ 

প্রযু ি  ন্যান্য  ফলদয় প্র ক্ষ্ণ Kvh©µg  যিারনা ও তদায ক।
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 কন ২ 

 কৌরগত উদেশ্য,  গ্রা ধকায, , কভ িম্পাদন সূিক  ফাং রক্ষ্ভাত্রা মূ 

 কৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 কৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

 কক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত  জিন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ নণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

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

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
 াধাযণ 

  ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

ির ত 

ভান 

ির ত 

ভাদনয 

 নদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয  কৌরগত উদেশ্যমূ 

উদজরা 

ch©v‡q 

দপ্তযমূদয 

উন্নয়নমূরক 

কাম িক্রমূদয 

কাম িকয 

ভন্বয়াধন 

২০ 

[১.১] উদজরা উন্নয়ন 

ভন্বয় ক ভটিয বা 

 নুষ্ঠান 

 নু ষ্ঠত বা াংখ্যা ৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[১.২] উদজরা উন্নয়ন 

ভন্বয় ক ভটিয বায 

 দ্ধা  ফাস্তফায়ন 

 দ্ধা  

ফাস্তফা য়ত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১০০% 

[১.৩]  ফ বন্ন উন্নয়নমূরক 

Kvh©µg  যদ িন 

 যদ িনকৃত 

প্রকল্প 

াংখ্যা ৪ 5 6 14 12 ১১ 9 - 15 20 

[১.৪]  ন জও Kvh©µg 

ভন্বয়  ফলয়ক বা  

বা  নু ষ্ঠত াংখ্যা ৪ ৮ ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[১.৫]  ন জও  Kvh©µg 

ভন্বয়  ফলয়ক বায 

 দ্ধা  ফাস্তফায়ন 

 দ্ধা  

ফাস্তফা য়ত 

% ২ ৮০% ৯০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 

[১.৬]  ন জওদদয 

 নুকূদর ছােকৃত  দথ িয 

 যফীক্ষ্ণ 

 যফীক্ষ্ণকৃত 

 ন জও 

াংখ্যা ২ ৫ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

[১.৭] ক্ষুদ্রঋণ Kvh©µg 

 যদ িন/দ িন; 

 যদ িন/দ িন াংখ্যা ১ ১০ ১০ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৫ ১৬ 

ভানফম্পদ 

উন্নয়ন, া কির্ 

াউ 

ব্যফস্ানায 

উন্নয়ন ও 

প্রা তষ্ঠা নক 

ক্ষ্ভতা 

  দ্ধকযণ 

১১ 

[২.১] উদজরা প্রাদন 

কভ িযত কভ িিাযীদদয জন্য 

প্র ক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্র ক্ষ্ণ প্রদত্ত % ১ ৭০% ৮০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[২.২] উদজরা প্রাদন 

কভ িযত কভ িকতিা- 

কভ িিাযীদদয আই টি 

ব্যফায  ন  ত কযা 

আই টি 

ব্যফাযকাযী 

% ২ ৮০% ৯০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 
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 কৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 কৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

 কক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত  জিন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ নণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

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

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
 াধাযণ 

  ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

ির ত 

ভান 

ির ত 

ভাদনয 

 নদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

`y‡h©vM 

ব্যফস্ানা, 

ফনায়ন, 

জরফায়ু 

 যফতিন ও 

 যদফ 

াংযক্ষ্ণ 

 র্কই উন্নয়ন 

রক্ষ্যভাত্রা 

 জিন 

ত্বযা ন্বতকযণ 

১০ 

[৩.১] ত্রাণ ও cybe©vmb 

 ফাং দুদম িাগ ব্যফস্ানা 

ম্প কিত বা  নুষ্ঠান 

 নু ষ্ঠত বা  াংখ্যা ১ ১০ ১১ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৩.২] ত্রাণ ও cybe©vmb 

 ফাং ỳ‡h©vM ব্যফস্ানা 

ম্প কিত বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়ন 

 দ্ধা  

ফাস্তফা য়ত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 

[৩.৩] `~‡h©vM ক্ষ্ তগ্রস্ত 

 রাকা তা ক্ষ্ ণক 

 যদ িন/দ িন 

 যদ িন/দ িন

কৃত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[৩.৪]  জআয প্রদান প্রদানকৃত 

 জআয 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[৩.৫]  ব জ প প্রদান প্রদানকৃত 

 ব জ প 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[৩.৬]  র্স্ট  য রপ প্রদান প্রদানকৃত 

 য রপ 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[৩.৭] গ্রাভীন  ফকাঠাদভা 

 নভ িাদনয জন্য কা ফখা 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফা য়ত 

প্রকল্প 

%  ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[৩.৮] গ্রাভীন  ফকাঠাদভা 

 নভ িাদনয জন্য কা ফর্া 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফা য়ত 

প্রকল্প 

%  ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[৩.৯]   তদ যদ্রদদয জন্য 

কভ িাংস্ান কভ িসূ ি 

ফাস্তফা য়ত 

প্রকল্প 

%  ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[৩.১০ ] ক্ষ্দযাদনয জন্য 

জনগণদক উদু্বদ্ধকযণ  ভরা 

আদয়াজন 

আদয়া জত 

 ভরা 

াংখ্যা 

 

১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

  [৩.১১] াভা জক 

ফনায়দনয জন্য  ফ বন্ন 

 ফতযণকৃত 

িাযা 

%  ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 
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 কৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 কৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

 কক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত  জিন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ নণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

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

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
 াধাযণ 

  ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

ির ত 

ভান 

ির ত 

ভাদনয 

 নদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রকায  দক্ষ্য িাযা  ফতযণ 

[৩.১২] উদজরা  যদফ 

ক ভটিয বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ০.৫ ১ ১ ৬ ৫ ৪ ৩ - ৬ ৬ 

[৩.১৩] উদজরা  যদফ 

ক ভটিয বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফা য়ত 

 দ্ধা  

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

াভা জক 

 নযাত্তামূরক 

Kvh©µg 

ফাস্তফায়ন 

 জাযদাযকযণ 

১০ 

[৪.১] মু িদমাদ্ধাদদয 

ম্মানী বাতা  ফতযণ 

বাতা 

 ফতযণকৃত 

% ৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[৪.২] প্র তফন্ধী বাতা প্রদান 

Kvh©µg  তদায ক 

 

বাতা  ফতযণ 

Kvh©µg 

তদাযককৃত 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[৪.৩]  ফধফা বাতা  ফতযণ 

Kvh©µg তদায ক 

 

বাতা  ফতযণ 

Kvh©µg 

তদাযককৃত 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[৪.৪] াভা জক 

 নযাত্তামূরক প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন  যফীক্ষ্ণ 

 যফীক্ষ্ণকৃত 

প্রকল্প 

াংখ্যা ১ ১১ ১১ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৪.৫] প্র তফন্ধীদদয  ক্ষ্া 

ও  ন্যান্য কল্যাণমূরক 

কাদজ ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদত্ত % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

যাজস্ব প্রান 

ও 

ব্যফস্ানায় 

গ তীরতা 

আনয়ন 

১০ 

[৫.১] উদজরা ভূ ভ 

  প  যদ িন 

 যদ িনকৃত 

  প 

াংখ্যা  ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৭ ৮ 

[৫.২] ইউ নয়ন ভূ ভ 

  প  যদ িন 

 যদ িনকৃত  

  প 

াংখ্যা  ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৫ - ৪৮ ৫০ 

[৫.৩] ভূ ভ  যক ি 

ারনাগাদকযণ 

ারনাগাদকৃত 

খ তয়ান 

াংখ্যা  ০.৫ ৫০০০ ৫৫০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫০০০ ৪৮০০ - ৬০০০ ৬২০০ 

[৫.৪] কৃ ল খা জ ভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

cybe©vwmZ 

 যফায 

াংখ্যা  ১ ৪৭ ২৩ ৪৭ ৪৫ ৪২ ৪০ - ৪৭ ৪৭ 

[৫.৫]  কৃ ল খা জ ভ আদফদন  নপত্ন্ন % ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৮০% ৬০% - - ১০০% ১০০% 
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 কৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 কৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

 কক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত  জিন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ নণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

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

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
 াধাযণ 

  ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

ির ত 

ভান 

ির ত 

ভাদনয 

 নদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

[৫.৬] ভূ ভ উন্নয়ন কদযয 

ঠিক দাফী  নধ িাযণ 

ঠিকবাদফ 

দাফী  নধ িা যত  

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.৭] ভূ ভ উন্নয়ন কয 

আদায় তদায ক কযা  

আদায়কৃত ভূ ভ 

উন্নয়ন কয 

% ১.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% - - ১০০% ১০০% 

[৫.৮] ায়যাত ভার 

ফদদাফস্ত প্রদান 

আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

% ০.৫ ৮০% ৮০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% - ৮৫% ৯৫% 

[৫.৯] যাজস্ব ভাভরা 

 নপত্ ত্ত 

ভাভরা 

 নপত্ ত্তয ায 

% ০.৫ ৭০% ৭০% ৮০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% ৮০% ৮০% 

[৫.১০] ১নাং খ তয়ানভুি 

যকা য ম্প ত্তয  বফধ 

দখর উদ্ধায 

উদ্ধাযকৃত ভূ ভ % ০.৫ ০.০৩৩% ০.৫৫% ০.৬০% ০.৫৫% ০.৫০% ০.৪৫% ০.৪০% ০.৬৫% ০.৭০% 

জনশৃঙ্খরা ও 

জন নযাত্তা 

াংতকযণ 
১০ 

[৬.১]  ভাফাইর  কার্ ি 

 যিারনা 

 যিা রত 

 ভাফাইর  কার্ ি 

াংখ্যা ১ ৯৭ ১১০ ৭৫০ ৭২৫ ৭২০ ৭১০ ৭০০ ৭৬০ ৭৮০ 

[৬.২] সুষ্ঠবুাদফ াফ রক 

যীক্ষ্া  যিারনা 

াফ রক 

যীক্ষ্ায 

প্রশ্নদত্রয 

 নযাত্তা 

 ন  তকৃত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

 যিা রত 

াফ রক 

যীক্ষ্া 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৬.৪] থানা  যদ িন প্রভা   জিত াংখ্যা ১ ৮ ১০ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৫] উদজরা আইন 

শৃঙ্খরা ক ভটিয বা 

 নুষ্ঠান 

 নু ষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ১ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৬] িাঞ্চল্যকয ও 

 রাভল িক ঘর্না  

 ফ তকযণ 

৪ ঘণ্টায ভদে 

 গািদয আনীত 

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

২৪ ঘণ্টায ভদে 

প্র তদফদন 

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

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 কৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

 কক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত  জিন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ নণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

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

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
 াধাযণ 

  ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

ির ত 

ভান 

ির ত 

ভাদনয 

 নদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

  কৃত 
 

[৬.৭] উদজরা আইন 

শৃঙ্খরা ক ভটিয বায 

 দ্ধা  ফাস্তফায়ন  

 দ্ধা  

ফাস্তফায়দনয 

ায 

% ০.৫ ৮০% ৯০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

[৬.৮] া ক্ষ্ক  গানীয় 

প্র তদফদন  প্রযণ 

 প্র যত 

প্র তদফদন  

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% -  - ১০০% ১০০% 

জনদিতনতা 

মূরক কাম িক্রদভ 

জনউদু্বদ্ধকযণ 

 জাযদাযকযণ 

১০ 

[৭.১]   দ য  ব্যফায 

 যাধ াংক্রা  বা 

আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ০.৫ ১০ ১১ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৩] ভাদকদ্রদব্যয 

 ব্যফায  নয়ন্ত্রদণ 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ০.৫ ৭ ৮ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৪] নাযী ও  শূ wbh©vZb 

 যাদধ জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ০.৫ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৫]  মৌতুক  নদযাদধয 

রদক্ষ্য  জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ০.৫ ১০ ১১ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৬] ফাল্য ফফা  যাদধ 

কভ ি যকল্পনা প্রণয়ন 

কভ ি যকল্পনা 

প্রণীত 

ফাল্য ফ

ফামুি 

ইউ 

াংখ্যা 

২ ১ ১ ২ ১ ০ - - ২ ২ 

[৭.৭] ফাল্য ফফা 

 নদযাদধয রদক্ষ্য 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ০.৫ ১০ ১১ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৮] ন্ত্রা ও জিীফাদ 

দভদন জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ১ ১১ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়দনয 

% ০.৫ ৮০% ৯০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 
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 কৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 কৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

Kvh©µg 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

 কক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত  জিন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/ নণ িায়ক ২০২০-২০২১ 

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

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষ্ন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 
 াধাযণ 

  ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

ির ত 

ভান 

ির ত 

ভাদনয 

 নদম্ন 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ায 

[৭.৯] নাযী ও  শূ ািায  

 যাদধ জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ০.৫ ১০ ১১ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়দনয 

ায 

 ০.৫ ৮০% ৯০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 

  [৭.১০]  িাযািারান 

প্র তদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ০.৫ ১০ ১১ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়দনয 

ায 

 ০.৫ ৮০% ৯০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 

[৭.১১]  মৌন য়যা ন,  

জার  নার্ ও হু ণ্ড ব্যফা 

 নয়ন্ত্রদণ  ফাং প্র তদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ১ ৮ ১০ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

ক্রীো, াংস্কৃ ত 

ও নাযী উন্নয়ন 

ত্বযা নতকযণ 
০৪ 

[৮.১] ক্রীো াংস্ায 

আওতাধীন প্র তটি ক্রীো 

প্র তদমা গতায আদয়াজন 

আদয়া জত 

ক্রীো 

প্র তদমা গতা 

াংখ্যা ১ ৭ ৯ ৯ ৮ ৭ - - ১০ ১০ 

[৮.২] াাংস্কৃ তক 

প্র তদমা গতায আদয়াজন 

আদয়া জত 

প্র তদমা গতা 

াংখ্যা ১ ৭ ৫ ১০ ৯ ৮ - - ১০ ১০ 

[৮.৩] উদজরা নাযী ও 

 শু wbh©vZb প্র তদযাধ 

ক ভটিয বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা াংখ্যা ১ ৮ ১০ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৮.৪] উদজরা নাযী ও 

 শূ wbh©vZb ক ভটিয 

বায  দ্ধা  ফাস্তফায়ন 

 দ্ধা  

ফাস্তফা য়ত 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 
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আফ শ্যক  কৌরগত উদেশ্যমূ 

 কৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 কৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

) 

 

 

(Activities) 

 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

 কক 

(Unit) 

 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান ২০২০-২০২১ 

(Target Value-2020-21) 

 াধাযণ 

(Excellent) 

  ত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

ির ত ভান 

(Fair) 

ির ত 

ভাদনয  নদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                                                                                                         আফ শ্যক  কৌরগত উদেশ্যমূ 

 

[১] দক্ষ্তায দি 

ফা ল িক 

কভ িম্পাদন চু ি 

ফাস্তফায়ন 

 

 

 

৩ 

২০২০-২০২১  থ ি ফছদযয খো  

কভ িম্পাদন চু ি দা খর 

 নধ িা যত ভয়ীভায ভদে খো 

ফা ল িক কভ িম্পাদন চু ি দা খরকৃত 
তা যখ ১ ৩০ ভ ২০২০ 

৩১  ভ 

২০২০ 
১ জুন ২০২০ ২ জুন ২০২০ ৩ জুন ২০২০ 

২০২০-২০২১  থ ি ফছদযয ফা ল িক কভ িম্পাদন চু ি 

ফাস্তফায়ন  যফীক্ষ্ণ 
নত্রভা ক প্র তদফদন দা খরকৃত াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

২০২০-২০২১  থ ি ফছদযয ফা ল িক কভ িম্পাদন 

চূ িয  ধ িফা ল িক মূল্যায়ন প্র তদফদন দা খর  

 নধ িা যত তা যদখ  ধ িফা ল িক মূল্যায়ন 

প্র তদফদন দা খরকৃত 
তা যখ 

১ ১৫ জানু ২১ ১৬ জানু ২১ ১৭ জানু ২১ ১৮ জানু ২১ ১৯ জানু ২১ 

 

[২] দক্ষ্তা ও 

নন তকতায 

উন্নয়ন 

 

 

 

৩ 

যকা য কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রা   

প্র ক্ষ্ণ  ফ বন্ন  ফলদয় কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয 

জন্য প্র ক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্র ক্ষ্দণয ভয় জন/ঘন্টা ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

জাতীয় শুদ্ধািায  কৌর ফাস্তফায়ন 

২০২০-২০২১  থ ি ফছদযয শুদ্ধািায 

ফাস্তফায়ন কভ ি যকল্পনা  ফাং ফাস্তফায়ন 

 যফীক্ষ্ণ কাঠাদভা প্রণীত ও দা খরকৃত  

তা যখ ১ 
১৫ আগস্ট 

২০২০ 

৩০ আগস্ট 

২০২০ 

৭  দেম্বয 

২০২০ 

১৫  দেম্বয 

২০২০ 

৩০  দেম্বয 

২০২০ 

 নধ িা যত ভয়ীভায ভদে নত্রভা ক 

 যফীক্ষ্ণ প্র তদফদন দা খরকৃত 
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১  

[৩] তথ্য 

  ধকায ও 

স্বপ্রদণা দততথ্য 

প্রকা ফাস্তফায়ন 

 

১ 
তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 

প্র ত ভাদয 

১ভ প্তা 

প্র ত ভাদয 

২য় প্তা 

প্র ত ভাদয 

৩য় প্তা 

প্র ত ভাদয 

৪থ ি প্তা 

- 

[৪] কাম িদ্ধতী ও 

 ফায ভাদনান্নয়ন 

৪ 

 ফা প্র ক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

কভদক্ষ্  কটি  নরাইন  ফা িালুকৃত তা যখ        ১ 
৩১   দ ২০ ৩১ জানু ২১ ২৮  পব্রু- 

২১ 

৩১ ভাি ি 

২১ 

৩১   প্রর ২১ 

কভদক্ষ্  কটি  ফাপ্র ক্রয়া জীকৃত তা যখ ১ 

৩১   দ ২০ ৩১ জানু ২১ ২৮  পব্রু- 

২১ 

৩১ ভাি ি 

২১ 

৩১   প্রর ২১ 

  বদমাগ প্র তকায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন  নপত্ ত্তকৃত   বদমাগ % ১ 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫% 

  আয র শুরুয ২ভা পূদফ ি াং  ি কভ িিাযীয 

আয র     টি নগদায়ন ও  নন ভ  যত্র 

যুগত জা য  ন  তকযণ 

  আয র শুরুয ২ভা পূদফ ি াং  ি 

কভ িিাযীয আয র     টি নগদায়ন ও 

 নন ভ  যত্র যুগত জা য 

 ন  তকযণ 

% ১ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭৫% ৭০% 
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 কৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

 কৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

) 

 

 

(Activities) 

 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

 কক 

(Unit) 

 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষ্যভাত্রায ভান ২০২০-২০২১ 

(Target Value-2020-21) 

 

 াধাযণ 

(Excellent) 

 

  ত উত্তভ 

(Very 

Good) 

 

উত্তভ 

(Good) 

 

ির ত ভান 

(Fair) 

ির ত 

ভাদনয  নদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফ শ্যক  কৌরগত উদেশ্যমূ 

[৫] কভ ি  যদফ 

উন্নয়ন 
৩ 

  প বফন ও আ িনা  যছন্ন যাখা 
 নধ িা যত ভয়ীভায ভদে   প বফন 

ও আ িনা  যছন্ন  
তা যখ 

 

১ ৩১   দম্বয 

২০২০ 

৩১ জানুয়া য 

২০২১ 

২৮  পব্রুয়া য  

২০২১ 

৩১ভাি ি  

২০২১ 
১৫   প্রর ২০২১  

 ফা প্রতযাী ও দ িনাথীদদয জন্য র্য়দরর্ 

 দক্ষ্াগায  য ব্যফস্থা কযা 

 নধ িা যত ভয়ীভায ভদে  ফা 

প্রতযাী ও দ িনাথীদদয জন্য র্য়দরর্ 

 দক্ষ্াগায িালুকৃত 

 

তা যখ 

 

১ ৩১   দম্বয 

২০২০ 

৩১ জানুয়া য 

২০২১ 

২৮  পব্রুয়া য  

২০২১ 

৩১ভাি ি  

২০২১ 
১৫   প্রর ২০২১  

 ফায ভান ম্পদকি  ফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

 যফীক্ষ্দণয ব্যফস্থা িালু কযা 

 নধ িা যত ভয়ীভায ভদে  ফায ভান 

ম্পদকি  ফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

 যফীক্ষ্দণয ব্যফস্থা িালুকৃত 

 

তা যখ 

 

১ ৩১   দম্বয 

২০২০ 

৩১ জানুয়া য 

২০২১ 

২৮  পব্রুয়া য  

২০২১ 

৩১ভাি ি  

২০২১ 
১৫   প্রর ২০২১  

[৬] আ থ িক 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

১ 

 

   র্ আ ত্ত  নপত্ ত্ত  উন্নয়ন 

 

ফছদয  নপত্ ত্তকৃত    র্ আ ত্তয 

তকযা ায 

 

% 

 

১ 

 

৪০ 

 

৩৫ 

 

৩০ 

 

২৫ 

 

২০ 
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আ ভ উদজরা wbe©vnx   পায,  দনাজ য দয,  দনাজ য ,   জরা প্রাক,  দনাজ য ,  য  নকর্ 

A½xKvi কয ছ  ম,  ই চু িদত ফ ণ িত পরাপর  জিদন দিি থাকফ।  

 

আ ভ,  জরা প্রাক,  দনাজ য , উদজরা wbe©vnx   পায,  দনাজ য দয,  দনাজ য   য  নকর্ 

 িীকায কয ছ  ম,  ই চু িদত ফ ণ িত পরাপর  জিদন প্রদয়াজনীয় দমা গতা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষ্ যত: 

 

 

(Gm.GBP.Gg. gvM&dziæj nvmvb AveŸvmx) 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi  

 দনাজ য দয,  দনাজ য |  

†dvb t 0531-65122 

B-‡gBj t unodinajpur@mopa.gov.bd 

 ZvwiL-18/   /20 wLªt| 

 

 

 

 

                                                                  

                              

   

( ভাোঃ ভামুদুর আরভ) 

 জরা প্রাক 

 দনাজ য  

    ZvwiL-18/    /20 wLªt| 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ্ (Acronyms) 

 

কা ফখা কাদজয  ফ নভদয় খায 

কা ফর্া কাদজয  ফ নভদয় র্াকা 

 ফ   ফাাংরাদদ   বর া ব ি 

 ফ জ ফ ফ িায গা ি, ফাাংরাদদ 

 জআয (GR) Gratuitous Relief 

আই টি (ICT) ইনপযদভন  ণ্ড ক ভউ নদকন  র্কদনার জ 

 ন (NESS) ন্যানার ই-া ব ি  দস্টভ 

 ন জও (NGO) নন গবণ িদভন্টার  যগানাইদজন 

  প  স্টর্দভন্ট  ফ পযাক্ট 

 ব জ প বারনাদযফর গ্রু  প  াং 

 ব বআই   ব য  ব য ইভযট্যান্ট াযন 

ELRS Electronic Land Record System 

CS Cadastral Survey 

SA State Acquisition 

RS Revisional Survey 

a2i Access to Information 



17 

 

াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী  ফাং  যভা দ্ধ ত  য  ফফযণ 

ক্র ভক 

নম্বয 

 কভ িম্পাদন 

সূিক 

 ফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউ নর্ 

 যভা দ্ধ ত 

 

উাত্তসূত্র াধাযণ 

ভ ব্য 

1.  [১.১] উদজরা উন্নয়ন ভন্বয় 

ক ভটিয বা  নুষ্ঠান 

 নু ষ্ঠত বা উদজরায  ফ বন্ন দপ্তদযয উন্নয়ন Kvh©µg ch©v‡jvPbv mfv 

ও ভন্বয়কযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

Kvh©weeiYx hvPvB ভা ক প্র তদফদন ও 

Kvh©weeiYx 

 

2.  [১.২] উদজরা উন্নয়ন ভন্বয় 

ক ভটিয বায  দ্ধা  ফাস্তফায়ন 

 দ্ধা  

ফাস্তফা য়ত 

যফতী ভা ক বায় পূফ িফতী বায় গৃীত  দ্ধাদ য 

ফাস্তফায়ন ch©v‡jvPbvKiY 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ভা ক প্র তদফদন ও 

Kvh©weeiYx 

 

3.  [১.৩]  ফ বন্ন উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ 

 যদ িন 

 যদ িনকৃত 

প্রকল্প 

উদজরায  ফ বন্ন উন্নয়ন প্রকল্প দযজ ভদন  যদ িন কদয 

গুনগত ভান  ন  তকযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

 যদ িন প্র তদফদন 

মািাই 

 যদ িন প্র তদফদন  

4.  [১.৪]  ন জও Kvh©µg ভন্বয় 

 ফলয়ক বা  

বা  নু ষ্ঠত উদজরায কভ িযত  ন জওমূদয Kvh©µg ch©v‡jvPbv, 

 যফীক্ষ্ণ ও ভন্বয়কযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

Kvh©weeiYx মািাই ভা ক প্র তদফদন ও 

Kvh©weeiYx 

 

5.  [১.৫]  ন জও কাম িক্রভ ভন্বয় 

 ফলয়ক বায  দ্ধা  ফাস্তফায়ন 

 দ্ধা  

ফাস্তফা য়ত 

যফতী ভা ক বায় পূফ িফতী বায় গৃীত  দ্ধাদ য 

ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv ভা ক প্র তদফদন  

6.  [১.৬]  ন জওদদয  নুকূদর 

ছােকৃত  দথ িয  যফীক্ষ্ণ 

 যফীক্ষ্ণকৃত 

 ন জও 

 ন জওদদয  নুকূদর  ন জও  ফলয়ক ব্যযদযা কর্তিক 

ছােকৃত  থ ি গৃীত Kvh©µg াদথ মািাইকযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

 ন জও  ফলয়ক ব্যযদযায 

ছােত্র ও  যদ িন 

প্র তদফদন ch©v‡jvPbv 

 ন জও  ফলয়ক 

ব্যযদযায ছােত্র ও 

 যদ িন প্র তদফদন 

 

7.  [১.৭] ক্ষুদ্রঋণ Kvh©µg 

 যদ িন/দ িন; 

 

 যদ িন/দ িন  ফ বন্ন  ন জও  ফাং যকাযী াংস্থা কর্তিক  যিা রত 

ক্ষুদ্রঋণ Kvh©µg যজ ভদন মািাইকযণ  ফাং 

উকাযদবাগীদদয াদথ ভত ফ নভয়   

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

 যদ িন প্র তদফদন 

মািাই 

 যদ িন/দ িন 

প্র তদফদন 

 

8.  [২.৩] উদজরা প্রাদন কভ িযত 

কভ িিাযীদদয জন্য প্র ক্ষ্ণ আদয়াজন 

প্র ক্ষ্ণ প্রদত্ত উদজরা প্রাদন কভ িযত কভ িিাযীদদয জন্য  ফ বন্ন  ফলদয় 

 কটি প্র ক্ষ্ণ কযাদরণ্ডায প্রনয়ন  ফাং তদানুাদয প্রদতযক 

কভ িিাযীয জন্য ৬০ ঘণ্টা প্র ক্ষ্ণ  ন  তকযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

া জযা খাতা, ভাস্টায 

 যার ও প্র ক্ষ্ণ 

প্র তদফদন মািাই 

প্র ক্ষ্ণ কযদরণ্ডায ও 

প্র ক্ষ্ণ প্র তদফদন  

 

9.  [২.৪] উদজরা প্রাদন কভ িযত 

কভ িকতিা- কভ িিাযীদদয আই টি 

ব্যফায  ন  ত কযা 

আই টি 

ব্যফাযকাযী 

কর কাদজ কভ িযত কভ িকতিা- কভ িিাযীয আই টি ব্যফায  

 ন  তকযদণ   াংক্রা  প্র ক্ষ্ণ প্রদান  ফাং ম্যনুয়ার 

দ্ধ তদত কাম ি  নপত্ ত্তদত  নরু া তকযণ  

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  
ই-ন থ Kvh©µg 

প্র তদফদন মািাই। 

ই-ন থয ভােদভ 

নদন দন Kvh©µg 
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10.  [৩.১] ত্রাণ ও cybe©vmb  ফাং `~‡h©vM 

ব্যফস্ানা ম্প কিত বা  নুষ্ঠান 

 নু ষ্ঠত বা  উদজরায় াংঘটিত ~̀‡h©vM/ম্ভাব্য `~‡h©vM ম্পদকি প্রস্তু ত, 

উদ্ধায ও ত্রাণ Kvh©µg  যিারনা  ফাং গৃীত  ফ বন্ন 

Kvh©µ‡gi ভন্বয় াধন  

ত্রাণ ও cybe©vmb 

াখা 

Kvh©vweeiYx hvPvB ভা ক প্র তদফদন ও 

Kvh©vweeiYx 
 

11.  [৩.২] ত্রাণ ও cybe©vmb  ফাং `~‡h©vM 

ব্যফস্ানা ম্প কিত বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়ন 

 দ্ধা  

ফাস্তফা য়ত 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত  দ্ধাদ য ফাস্তফায়ন 

ch©v‡jvPbv KiY| 

ত্রাণ ও cybe©vmb 

াখা 

Kvh©vweeiYx  

ch©v‡jvPbv 

ভা ক প্র তদফদন ও 

Kvh©vweeiYx 
 

12.  [৩.৩] `y‡h©vM ক্ষ্ তগ্রস্ত  রাকা 

তা ক্ষ্ ণক  যদ িন/দ িন 

 যদ িন/ 

দ িনকৃত 

`y‡h©vM ক্ষ্ তগ্রস্ত  রাকা তা ক্ষ্ ণক গভন কদয 

ক্ষ্ তগ্রস্থদদয ক্ষ্য়ক্ষ্ ত  নরূণ ও প্রদয়াজনীয় ত্রাণ ায়তা 

প্রদান 

ত্রাণ ও cybe©vmb 

াখা 

 যদ িন/দ িন 

প্র তদফদন ch©v‡jvPbv 

 যদ িন/দ িন 

প্র তদফদন 

 

13.  [৩.৪]  জআয প্রদান প্রদানকৃত  জআয তা রকাকৃত সু ফদাদবাগীদদয ভদে  জআয ায়তা 

 ফতযণকযণ 

ত্রাণ ও cybe©vmb 

াখা 

 ফতযণ াংক্রা  

প্র তদফদন ও ভাস্টায 

 যার ch©v‡jvPbv 

 ফতযণ াংক্রা  

প্র তদফদন 

 

14.  [৩.৫]  ব জ প প্রদান প্রদানকৃত 

 ব জ প 

তা রকাকৃত সু ফধাদবাগীদদয ভদে  নধ িা যত  যভাণ 

 ব জ প ায়তা  ফতযণকযণ 

ত্রাণ ও cybe©vmb 

াখা 

 ফতযণ াংক্রা  

প্র তদফদন ও ভাস্টায 

 যার ch©v‡jvPbv 

 ফতযণ াংক্রা  

প্র তদফদন 

 

15.  [৩.৬]  র্স্ট  য রপ প্রদান প্রদানকৃত  য রপ তা রকাকৃত ক্ষ্ তগ্রস্তদদয ভদে প্রদয়াজনীয়  যভাণ  র্স্ট 

 য রপ ায়তা  ফতযণকযণ 

ত্রাণ ও cybe©vmb 

াখা 

 ফতযণ াংক্রা  

প্র তদফদন ও ভাস্টায 

 যার ch©v‡jvPbv 

 ফতযণ াংক্রা  

প্র তদফদন 

 

16.  [৩.৭] গ্রাভীন  ফকাঠাদভা  নভ িাদনয 

জন্য কা ফখা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফা য়ত প্রকল্প প্রকল্পভুি কাদজয ভান ও  যভাণ মািাইকযণ ত্রাণ ও cybe©vmb 

াখা 

প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

ভা প্ত প্র তদফদন  

17.  [৩.৮] গ্রাভীন  ফকাঠাদভা  নভ িাদনয 

জন্য কা ফর্া প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফা য়ত প্রকল্প প্রকল্পভুি কাদজয ভান ও  যভাণ মািাইকযণ ত্রাণ ও cybe©vmb 

াখা 

প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

ভা প্ত প্র তদফদন  

18.  [৩.৯]   তদ যদ্রদদয জন্য 

কভ িাংস্ান কভ িসূ ি 

ফাস্তফা য়ত প্রকল্প প্রকদল্প  নদয়া জত শ্র ভক াংখ্যা ও কাদজয  যভাণ 

মািাইকযণ 

ত্রাণ ও cybe©vmb 

াখা 

প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

ভা প্ত প্র তদফদন  

19.  [৩.১০ ] ক্ষ্দযাদনয জন্য জনগণদক 

উদু্বদ্ধকযণ  ভরা আদয়াজন 

আদয়া জত  ভরা  ক্ষ্দযাদনয জন্য ৩ দন ব্যা   ভরা আদয়াজন,  ফনামূদল্য 

িাযা  ফতযণ ও াাংস্কৃ তক  নুষ্ঠান আদয়াজন  

উদজরা কৃ ল 

  প 

বায Kvh©weeiYx ও 

 নুষ্ঠাদনয  স্থয িত্র 

ch©v‡jvPbv 

বায Kvh©weeiYx, 

 স্থয িত্র 

 

20.  [৩.১১] াভা জক ফনায়দনয জন্য  ফতযণকৃত িাযা াভা জক ফনায়দনয জন্য পরদ, ফনজ ও  বলজ  ফ বন্ন ফন  ফবাগ  ফতযণ প্র তদফদন  ফতযণ  প্র তদফদন  
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 ফ বন্ন প্রকায  দক্ষ্য িাযা  ফতযণ প্রকায িাযা ছাত্রছাত্রী,  ফ বন্ন প্র তষ্ঠান ও  ন্যান্যদদয ভাদঝ 

 ফনামূদল্য  ফতযণকযণ 

ch©v‡jvPbv 

21.  [৩.১২] উদজরা  যদফ ক ভটিয 

বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা উদজরায  যদফ উন্নয়ন ও  ক্ষ্দযান,  যদফ দূলণ 

 যাধকযণ াংক্রা  আদরািনা ও  দ্ধা  গ্রণ 

ফন  ফবাগ Kvh©weeiYx মািাই বায Kvh©weeiYx  

22.  [৩.১৩] উদজরা  যদফ ক ভটিয 

বায  দ্ধা  ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফা য়ত 

 দ্ধা  

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত  দ্ধাদ য ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

 

 

ফন  ফবাগ Kvh©weeiYx ch©v‡jvPbv বায Kvh©weeiYx  

23.  [৪.১] মু িদমাদ্ধাদদয ম্মানী বাতা 

 ফতযণ 

বাতা  ফতযণকৃত উদজরায তা রকাভুি মু িদমাদ্ধাদদয  নুকূদর যকায 

কর্তিক ছােকৃত ম্মানী বাতা  নধ িা যত ভদয়য ভদে ফায 

 নকর্  ফতযন  ন  তকযণ 

উদজরা ভাজ 

 ফা দপ্তদয 

 ফতযণ প্র তদফদন ও 

ব্যাাংক  াফ 

ch©v‡jvPbv 

 ফতযণ প্র তদফদন  

24.  [৪.২] প্র তফন্ধী বাতা প্রদান কাম িক্রভ 

তদায ক 

 

বাতা  ফতযণ 

কাম িক্রভ 

তদায ককৃত 

উদজরায তা রকাভুি প্র তফন্ধীদদয  নুকূদর যকায 

কর্তিক ছােকৃত বাতা  নধ িা যত ভদয়য ভদে ফায  নকর্ 

 ফতযন  ন  তকযণ 

উদজরা ভাজ 

 ফা দপ্তদয 

 ফতযণ প্র তদফদন ও 

ব্যাাংক  াফ 

ch©v‡jvPbv 

 ফতযণ প্র তদফদন  

25.  [৪.৩]  ফধফা বাতা  ফতযণ কাম িক্রভ 

তদায ক 

 

বাতা  ফতযণ 

কাম িক্রভ 

তদায ককৃত 

উদজরায তা রকাভুি সু ফধাদবাগীদদয  নুকূদর যকায 

কর্তিক ছােকৃত বাতা  নধ িা যত ভদয়য ভদে ফায  নকর্ 

 ফতযন  ন  তকযণ 

উদজরা ভাজ 

 ফা দপ্তদয 

 ফতযণ প্র তদফদন ও 

ব্যাাংক  াফ 

ch©v‡jvPbv 

 ফতযণ প্র তদফদন  

26.  [৪.৪] াভা জক  নযাত্তামূরক 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন  যফীক্ষ্ণ 

 

 

 যফীক্ষ্ণকৃত 

প্রকল্প 

গৃীত প্রকল্প যজ ভদন  যদ িন কদয গুনগত ভান 

মািাইকযণ  ফাং সু ফধাদবাগীদদয াদথ ভত ফ নভয় 

উদজরা ভাজ 

 ফা দপ্তদয 

 যদ িন প্র তদফদন ও 

ফাস্তফায়ন প্র তদফদন 

ম িাদরািনা  ফাং 

প্রদমাজয  ক্ষ্দত্র ভাস্টায 

 যার মািাই 

 যদ িন প্র তদফদন  

27.  [৪.৫] প্র তফন্ধীদদয  ক্ষ্া ও  ন্যান্য 

কল্যাণমূরক কাদজ ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদত্ত উদজরায তা রকাভুি প্র তফন্ধীদদয  নুকূদর  ক্ষ্া ও 

 ন্যান্য কল্যাণমূরক কাদজ যকায কর্তিক প্রদত্ত ায়তা 

উযুিদদয ভাদঝ মথাভদয়  ফতযন  ন  তকযণ 

উদজরা ভাজ 

 ফা দপ্তদয 

প্র তদফদন ch©v‡jvPbv প্র তদফদন  

28.  [৫.১] ইউ নয়ন ভূ ভ   প 

 যদ িন 

 যদ িনকৃত 

  প 

উদজরায  ফ বন্ন উউদজরা ভূ ভ   পদয কাম িক্রভ 

যজ ভদন যীক্ষ্া কযা,  ফ বন্ন  যক ি ও  য জস্টায যখ 

কযা, ভূ ভ উন্নয়ন কয আদায়  ন  ত কযা  ফাং কাম িক্রভ 

গ তীরতায রদক্ষ্য প্রদয়াজনীয়  নদদ িনা প্রদান কযা     

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

 যদ িন প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

 যদ িন প্র তদফদন  

29.  [৫.২] ইউ নয়ন ভূ ভ   প  যদ িনকৃত  উদজরায  ফ বন্ন ইউ নয়ন ভূ ভ   পদয কাম িক্রভ Dc‡Rjv wbe©vnx  যদ িন প্র তদফদন  যদ িন প্র তদফদন  
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 যদ িন   প যজ ভদন যীক্ষ্া কযা,  ফ বন্ন  যক ি ও  য জস্টায যখ 

কযা, ভূ ভ উন্নয়ন কয আদায়  ন  ত কযা  ফাং কাম িক্রভ 

গ তীরতায রদক্ষ্য প্রদয়াজনীয়  নদদ িনা প্রদান কযা     

Awdm  ch©v‡jvPbv 

30.  [৫.৬] ভূ ভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী 

 নধ িাযণ 

ঠিক দাফী 

 নধ িা যত  

 নধ িা যত ভদয়য ভদে ফদকয়া ারদনয ভূ ভ উন্নয়ন 

কয ঠিকবাদফ  নধ িাযণকযণ ও মািাইয়াদ   ফবাগীয় 

ক ভনাদযয কাম িারদয়  প্রযণ।  

উদজরা ভূ ভ 

  প 

 যর্াণ ি-৩ ম িাদরািনা  যর্াণ ি-৩  

31.  [৫.৭] ভূ ভ উন্নয়ন কয আদায় 

তদায ক কযা  

আদায়কৃত ভূ ভ 

উন্নয়ন কয 

ফা ল িক মূদয় দাফী আদাদয়য রদক্ষ্য ভা ব ত্তক প্রদক্ষ্ন 

 নধ িাযণ কযা ও তা  জিন  ন  ত কযা। াংস্থায দাফী 

আদাদয়য জন্য াং  ি াংস্থায  নুকুদর দাফী ম্ব রত ত্র 

 প্রযণ কযা  ফাং তা গদ  ব্যত যাখা। 

উদজরা ভূ ভ 

  প 

 যর্াণ ি-৩ ও আদায় 

াংক্রা  ভা ক 

প্র তদফদন ch©v‡jvPbv 

 যর্াণ ি-৩ ও আদায় 

াংক্রা  ভা ক 

প্র তদফদন 

 

32.  [৬.১]  ভাফাইর  কার্ ি  যিারনা  যিা রত 

 ভাফাইর  কার্ ি 

 ভাফাইর  কার্ ি আইন ২০০৯  য তপ রভুি  ফ বন্ন 

আইদন  নয় ভত  ভাফাইর  কার্ ি  যিারনাকযণ   

 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও উদজরা 

ভূ ভ   প 

ভা ক প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

ভা ক প্র তদফদন  

33.  [৬.২] সুষ্ঠবুাদফ াফ রক যীক্ষ্া 

 যিারনা 

াফ রক 

যীক্ষ্ায 

প্রশ্নদত্রয 

 নযাত্তা 

 ন  তকৃত 

াফ রক যীক্ষ্ায প্রশ্নত্র প্রদয়াজনীয়   র স্কর্ কাদয 

 ফ জ  প্র দত আনয়ন,  েজাযী াখায় াংযক্ষ্ণ  ফাং 

উযুি  নযাত্তা কাদয উদজরায় ও যীক্ষ্া  কদে 

 ৌৌঁছাদনা  ন  তকযণ  

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm I _vbv 

াফ রক যীক্ষ্ায 

ফা ল িক প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

াফ রক যীক্ষ্ায 

ফা ল িক প্র তদফদন 

 

 যিা রত 

াফ রক যীক্ষ্া 

াং  ি াফ রক যীক্ষ্ায পূদফ ি সুষ্ঠু, া  পূণ ি ও নকরমুি 

 যদফদ যীক্ষ্া  নুষ্ঠাদনয জন্য বা কযা, প্রদয়াজনীয় 

াংখ্যক ম্যা জদের্  নদয়াগ কযা  ফাং   র  পা ি 

 ভাতায়দনয ব্যফস্থা কযা   

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm 

াফ রক যীক্ষ্ায 

ফা ল িক প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

াফ রক যীক্ষ্ায 

ফা ল িক প্র তদফদন 

 

34.  [৬.৩]   ি কউটিব ম্যা জদেদর্য 

আদারত  যদ িন 

প্রভা   জিত   ি কউটিব ম্যা জদেদর্য আদারদতয কাম িক্রভ  ফাং ন থ 

ও াং  ি  য জস্টায যীক্ষ্া কযা, ভাভরা  নপত্ ত্তয ায 

  দ্ধকদল্প  নদদ িনা প্রদান 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও উদজরা 

ভূ ভ   প 

 যদ িন প্র তদফদন 

মািাই ও ch©v‡jvPbv 

 যদ িন প্র তদফদন  

35.  [৬.৬] উউদজরা আইন শৃঙ্খরা 

ক ভটিয বা  নুষ্ঠান 

 নু ষ্ঠত বা 

 

উদজরায আইনশৃাংখরা াংক্রা  া ফ িক  ফস্থা 

ম িাদরািনা কযা  ফাং আইনশৃাংখরা স্বাবা ফক কযায 

রদক্ষ্য প্রদয়াজনীয়  দ্ধা  গ্রণ  

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

বায Kvh©weeiYx 

মািাই  

বায Kvh©weeiYx  

36.  [৬.৭] িাঞ্চল্যকয ও  রাভল িক ঘর্না  

 ফ তকযণ 

৪ ঘণ্টায ভদে 

 গািদয আনীত 

উদজরায় াংগঠিত িাঞ্চল্যকয ও  রাভল িক ঘর্না 

তা ক্ষ্ ণকবাদফ যকাদযয াং  ি কর্তিদক্ষ্য 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

প্র তদফদন ch©v‡jvPbv প্র তদফদন  
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  গািযীভূতকযণ  ফাং   ফরদম্ব প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন 

কযা 

২৪ ঘণ্টায ভদে 

প্র তদফদন 

 কৃত 

উদজরায় াংগঠিত িাঞ্চল্যকয ও  রাভল িক ঘর্না ম্পদকি ২৪ 

ঘন্টায ভদে যকাদযয াং  ি কর্তিদক্ষ্য ফযাফদয প্র তদফদন 

 প্রযণ কযা 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

প্র তদফদন ch©v‡jvPbv প্র তদফদন  

37.  [৬.৯] উদজরা আইন শৃঙ্খরা 

ক ভটিয বায  দ্ধা  ফাস্তফায়ন  

 দ্ধা  

ফাস্তফায়দনয ায 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত  দ্ধাদ য ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

বায Kvh©weeiYx 

ch©v‡jvPbv 

বায Kvh©weeiYx  

38.  [৬.১০] া ক্ষ্ক  গানীয় প্র তদফদন 

 প্রযণ 

 প্র যত 

প্র তদফদন  

উদজরায া ফ িক  য স্থ ত ম্পদকি  নধ িা যত ছদক 

ভ ন্ত্র যলদ  ফবাদগ প্র তভাদয ১৬ তা যখ ও যফতী 

ভাদয ০১ তা যদখ া ক্ষ্ক  গানীয় প্র তদফদন  প্রযণকযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

া ক্ষ্ক  গানীয় 

প্র তদফদন ch©v‡jvPbv  

া ক্ষ্ক  গানীয় 

প্র তদফদন 

 

39.  [৭.১]   দ য  ব্যফায  যাধ 

াংক্রা  বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা   দ য  ব্যফায  যাধকদল্প কযণীয়  নধ িাযণ  ফাং 

 দ্ধা  ফাস্তফায়ন ম িাদরািনা  

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

বায Kvh©weeiYx 

মািাই ও ch©v‡jvPbv 

বায Kvh©weeiYx  

40.  [৭.৩] ভাদকদ্রদব্যয  ব্যফায 

 নয়ন্ত্রদণ জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

 

আদয়া জত বা ভাদকদ্রদব্যয কুপর ম্পদকি দিতন কযা, ভাদক ব্যফায 

াদথ জ েত ব্য িদদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমা গতা িাওয়া  ফাং ভাদকদফী ও ভাদক 

ব্যফায়ীদদয াভা জকবাদফ ফয়কর্কযদণ জনাধাযণদক 

উদু্বদ্ধ কযা  

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

বায  প্র তদফদন ও 

 স্থয িত্র ch©v‡jvPbv 

ভ্রভণ  ফফযণী  

41.  [৭.৪] নাযী ও  শূ  নম িাতন  যাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা নাযী ও  শূ  নম িাতন ম্পদকি দিতন কযা, নাযী ও  শূ 

 নম িাতদনয াদথ জ েত ব্য িদদয আইদনয আওতায় 

আনদত জনগদণয দমা গতা িাওয়া  ফাং  নম িা ততদদয 

আই ন ায়ত  নফায জন্য যাভ ি  দয়া 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও উদজরা 

ভ রা  ফলয়ক 

দপ্তয 

বায  প্র তদফদন ও 

 স্থয িত্র ch©v‡jvPbv 

ভ্রভণ  ফফযণী  

42.  [৭.৫]  মৌতুক  নদযাদধয রদক্ষ্য  

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা  মৌতুক প্রথায কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা,  য 

াদথ জ েত ব্য িদদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমা গতা িাওয়া  ফাং “ মৌতুক  দফনা  ফাং 

 মৌতুক  নফনা”  ফাদধ ফ িাধাযণদক উদু্বদ্ধ কযা  

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও উদজরা 

ভ রা  ফলয়ক 

দপ্তয 

বায  প্র তদফদন ও 

 স্থয িত্র ch©v‡jvPbv 

ভ্রভণ  ফফযণী  

43.  [৭.৬] ফাল্য ফফা  যাদধ 

কভ ি যকল্পনা প্রণয়ন 

কভ ি যকল্পনা 

প্রণীত 

ফাল্য ফফা  যাদধ জনাধাযণদক উদু্বদ্ধ কযা, কদঠাযবাদফ   

াংক্রা  আইন প্রদয়াগ কযা  ফাং উদজরা ব ত্তক 

কভ ি যকল্পনা গ্রণ কযা 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও উদজরা 

ভ রা  ফলয়ক 

প্রণীত কভ ি যকল্পনা 

ch©v‡jvPbv 

প্রণীত কভ ি যকল্পনা   
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দপ্তয 

44.  [৭.৭] ফাল্য ফফা  নদযাদধয রদক্ষ্য 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা ফাল্য ফফাদয কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা  ফাং 

ফাল্য ফফামুি ভাজ গঠদন কদরয  াংগ্রন  ন  ত 

কযা 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও উদজরা 

ভ রা  ফলয়ক 

দপ্তয 

বায  প্র তদফদন ও 

 স্থয িত্র ch©v‡jvPbv 

ভ্রভণ  ফফযণী  

45.  [৭.৮] ন্ত্রা ও জিীফাদ দভদন 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা ন্ত্রা ও জিীফাদদয কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন 

কযা, ন্ত্রা ও জিীফাদমুি ভাজ গঠদন কদরয 

 াংগ্রন  ন  ত কযা  ফাং ন্ত্রী ও জিীদদয  ি নিতত 

কদয আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমা গতা 

িাওয়া 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও থানা 

বায  প্র তদফদন ও 

 স্থয িত্র ch©v‡jvPbv 

ভ্রভণ  ফফযণী  

বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়দনয ায 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত  দ্ধাদ য ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও থানা 

বায  প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

বায  প্র তদফদন  

46.  [৭.৯] নাযী ও  শূ ািায   যাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা নাযী ও  শু ািাদযয বয়াফতা ম্পদকি জনগণদক 

দিতন কযা  ফাং   য াদথ যুি ব্য িদদয  ি নিতত কদয 

আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমা গতা িাওয়া 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও উদজরা 

ভ রা  ফলয়ক 

দপ্তয 

বায  প্র তদফদন ও 

 স্থয িত্র ch©v‡jvPbv 

ভ্রভণ  ফফযণী  

বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়দনয ায 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত  দ্ধাদ য ফাস্তফায়ন 

ch©v‡jvPbvKiY 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও উদজরা 

ভ রা  ফলয়ক 

দপ্তয 

বায  প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

বায  প্র তদফদন  

47.  [৭.১০]  িাযািারান প্র তদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়া জত বা  িাযািারাদনয কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা  ফাং 

 িাযািারানীদদয  ি নিতত কদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমা গতা িাওয়া 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

বায  প্র তদফদন ও 

 স্থয িত্র ch©v‡jvPbv 

ভ্রভণ  ফফযণী  

বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়দনয ায 

 

যফতী বায় cye©eZ©x বায় গৃীত  দ্ধাদ য ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm  

বায  প্র তদফদন 

ch©v‡jvPbv 

বায  প্র তদফদন  

48.  [৭.১১]  মৌন য়যা ন,  জার  নার্ ও 

হু ণ্ড ব্যফা  নয়ন্ত্রদণ  ফাং প্র তদযাদধ 

আদয়া জত বা  মৌন য়যা ন,  জার  নার্ ও হু ণ্ড ব্যফা ম্পদকি জনগণদক 

দিতন কযা  ফাং  য াদথ যুিদদয  ি নিতত কদয আইদনয 

Dc‡Rjv wbe©vnx বায  প্র তদফদন ও 

 স্থয িত্র ch©v‡jvPbv 

ভ্রভণ  ফফযণী  
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জনদিতনামূরক বা আদয়াজন আওতায় আনদত জনগদণয দমা গতা িাওয়া Awdm  

49.  [৮.১] ক্রীো াংস্ায আওতাধীন 

প্র তটি ক্রীো প্র তদমা গতায 

আদয়াজন 

আদয়া জত ক্রীো 

প্র তদমা গতা 

ক্রীো াংস্ায আওতাধীন প্র তটি ক্রীো  দয়াজদনয রদক্ষ্য 

ফা ল িক কযাদরণ্ডায প্রণয়ন  ফাং  ভদত প্র তটি ক্রীো 

 নুষ্ঠান  দয়াজন  ন  তকযণ  

উদজরা ক্রীো 

াংস্থা 

ফা ল িক কযাদরণ্ডায ও 

প্র তদফদন ch©v‡jvPbv 

ফা ল িক কযাদরণ্ডায ও 

প্র তদফদন 

 

50.  [৮.২] ক্রীো ফদদদয জন্য প্র ক্ষ্ণ 

আদয়াজন 

প্র ক্ষ্ণপ্রাপ্ত 

 খদরায়াে 

ক্রীো ফদদদয দক্ষ্তা ও ক্ষ্ভতা   দ্ধয জন্য যকা য ও 

স্থানীয় উদযাদগ  নয় ভত প্র ক্ষ্ণ আদয়াজন কযা  

উউদজরা ক্রীো 

াংস্থা 

া জযা খাতা ও 

প্র ক্ষ্ণ প্র তদফদন 

মািাই 

প্র ক্ষ্ণ কযদরণ্ডায ও 

প্র ক্ষ্ণ প্র তদফদন  

 

51.  [৮.৩] াাংস্কৃ তক প্র তদমা গতায 

আদয়াজন 

আদয়া জত 

প্র তদমা গতা 

াাংস্কৃ তক প্র তদমা গতায জন্য ঋতু ব ত্তক উ ফ 

কযাদরণ্ডায প্রণয়নকযণ  ফাং তদানুাদয  ফ বন্ন াাংস্কৃ তক 

 নুষ্ঠান আদয়াজনকযণ 

উদজরা  ল্পকরা 

 কাদ  ভ 

ঋতু ব ত্তক উ ফ 

কযাদরণ্ডায, প্র তদফদন 

ও  স্থয িত্র মািাই 

ঋতু ব ত্তক উ ফ 

কযাদরণ্ডায ও 

প্র তদফদন 

 

52.  [৮.৪] উদজরা নাযী ও  শু 

wbh©vZb প্র তদযাধ ক ভটিয বা 

আদয়াজন 

আদয়া জত বা উদজরা নাযী ও  শু  নম িাতন প্র তদযাদধ  ফ বন্ন কাম িক্রভ 

গ্রণ  ফাং   াংক্রা  ভাভরা দ্রুত  নপত্ ত্তকযদণ  নয় ভত 

বা  নুষ্ঠানকযণ 

উদজরা wbe©vnx 

  প ও 

উদজরা ভ রা 

 ফলয়ক দপ্তয 

mfvi Kvh©weeiYx মািাই mfvi Kvh©weeiYx  

53.  [৮.৫] উদজরা নাযী ও  শু 

wbh©vZb ক ভটিয বায  দ্ধা  

ফাস্তফায়ন 

 দ্ধা  

ফাস্তফা য়ত 

যফতী বায় c~e©eZ©x বায় গৃীত  দ্ধাদ য ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

Dc‡Rjv wbe©vnx 

Awdm ও উদজরা 

ভ রা  ফলয়ক 

দপ্তয 

mfvi Kvh©weeiYx 

ch©v‡jvPbv 

mfvi Kvh©weeiYx  
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াংদমাজনী ৩ :  ন্য দপ্তয/াংস্থায  নকর্ সু ন দ িি কভ িম্পাদন িা দামূ 

প্র তষ্ঠাদনয  

ধযণ 

প্র তষ্ঠাদনয  

নাভ  

াং  ি 

কাম িক্রভ 

কভ িম্পাদন সূিক উি প্র তষ্ঠাদনয  নকর্ 

িা দা/ প্রতযাা 

িা দা প্রতযাায/  মৌ িকতা  প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ভাঠ প্রান 

 ফবাগীয় 

ক ভনাদযয 

Kvh©vjq 

দায়ন দা য়ত উদজরা wbe©vnx   পায, 

কাযী ক ভনায (ভূ ভ) ও  কানুনদগা  

উদজরা wbe©vnx   পায, 

কাযী ক ভনায (ভূ ভ) ও  

কানুনদগা-য শূন্য দ পূযণ 

উদজরা wbe©vnx   পায, 

কাযী ক ভনায (ভূ ভ) ও  

কানুনদগা-য শূন্য দমূ পূযণ 

কযা দর প্রা নক কাম িক্রদভ 

গ তীরতা থাকদফ  ফাং জনগণ 

কা ঙ্খত  ফা রাব কযদফ। 

উদজরা wbe©vnx   পায, 

কাযী ক ভনায (ভূ ভ) ও  

কানুনদগা-য শূন্য দমূ পূযণ 

কযা না দর প্রা নক কাম িক্রদভ 

গ তীরতা াযাদফ  ফাং জনগণ 

কা ঙ্খত  ফা রাব  থদক ফ ঞ্চত 

দফ। 

  র সুাদযয 

Kvh©vjq 

আইন শৃঙ্খরা 

যক্ষ্া 

উন্নত আইন শৃঙ্খরা  য স্থ ত   র  ায়তা আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্া ও  ভাফাইর 

 কার্ ি  যিারনায়   র  

ায়তা   যাম ি  

  র  ায়তা না াওয়া  গদর 

আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্া ও  ভাফাইর 

 কার্ ি  যিারনা ব্যত দফ  ফাং 

জনশৃঙ্খরা  ফ িত দফ। 

গণপূতি  ফবাগ   প বফন 

ও া কির্ 

াউ াংস্কায 

 ফাং 

যক্ষ্নাদফক্ষ্ণ 

গুনগত ভাদন উন্নীত   প বফন ও 

া কির্ াউ  ফাং কভ িায়ক  যদফ 

  প বফন ও া কির্ 

াউদক াংস্কায  ফাং 

যক্ষ্নাদফক্ষ্দণ দমা গতা  

গণপূতি  ফবাগ   প বফন ও 

া কির্ াউদক াংস্কায  ফাং 

যক্ষ্নাদফক্ষ্দণয জন্য দা য়ত্বপ্রাপ্ত 

 ফবাগ 

  প বফন ও া কির্ াউদক 

াংস্কায  ফাং যক্ষ্নাদফক্ষ্দণ 

দমা গতা াওয়া না  গদর   পদয 

কভ ি যদফ  ফ িত দফ  ফাং া কির্ 

াউদ  ব বআই  ও  বআই দদয 

প্রতযা ত ভাদন  ফা ও আ তথ্য 

প্রদান কযা ম্ভফ দফনা। 

 ফদুয   ফবাগ  নযফ  ন্ন 

 ফদুয  

যফযা 

 নযফ  ন্ন  ফদুয  যফযাকৃত  নযফ  ন্ন  ফদুয  যফযাদ 

দমা গতা 

 নযফ  ন্ন  ফদুয  যফযা 

নদন দন দাপ্ত যক কাজ 

ম্পাদদনয জন্য   যাম ি। 

 নযফ  ন্ন  ফদুয  না  দর দাপ্ত যক 

কাজ ব্যত দফ  ফাং জনগণ  ফা 

 থদক ফ ঞ্চত দফ। 
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ভাজদফা 

  ধদপ্তয 

াভা জক 

 নযাত্তা 

Kvh©µg 

ম্পা দত  ফ বন্ন াভা জক  নযাত্তা 

Kvh©µg 

াভা জক  নযাত্তা  ফিনী 

ফাস্তফায়দন দমা গতা 

াভা জক  নযাত্তা  ফিনী 

ফাস্তফায়দন ভাজদফা 

  ধদপ্তদযয  ফ বন্ন উকাযদবাগী 

wbe©vPb , তা রকাকযণ  ফাং 

তাদদয  নুকূদর প্রতযা ত  ফা 

প্রদাদনয জন্য দা য়ত্বপ্রাপ্ত। 

াভা জক  নযাত্তা  ফিনী 

ফাস্তফায়দন দমা গতা না াওয়া 

 গদর, সু ফধাদবাগীযা যকা য 

 ফা ও ায়তা দত ফ ঞ্চত দফ। 

 ফ জ ফ জরুযী আইন 

শৃঙ্খরা যক্ষ্া 

 ফাং 

 িাযািারান 

 নদযাধ 

জরুযী আইন শৃঙ্খরা  য স্থ ত পর 

 ভাকা ফরা  ফাং  িাযািারান  নদযাধকৃত 

 ফ জ ফ ায়তা জরুযী আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্া  ফাং 

 িাযািারান  নদযাদধ  ফ জ ফয 

ায়তা   যাম ি  

 ফ জ ফয ায়তা না াওয়া  গদর  

আইন শৃঙ্খরা াংক্রা  জরুযী 

 য স্থ ত  ভাকা ফরা  ফাং 

 িাযািারান  নদযাধ ব্যত দফ। 

ভন্ত্রণারয় 

দুদম িাগ 

ব্যফস্থানা ও 

ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

াভা জক 

 নযাত্তা 

প্রদান 

কা ফখা/কা ফর্া/টিআয/ জআয/ ব জ প 

ফযাে 

মথাভদয় 

কা ফখা/কা ফর্া/টিআয/ 

 জআয/  ব জ প ফযাে  

সুিারুরুদ Kvh©µg ম্পন্ন কযদত 

মথাভদয় ফযাে প্রদয়াজন 

প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন দুরূ দয় 

েদফ। 

ভ রা ও  শু 

 ফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

 বা/   ভনায আদয়া জত ম িাপ্ত ফযাে প্রদয়াজন প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বা/ 

  ভনায আদয়াজন 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বা/   ভনায 

আদয়াজন কযা ম্ভফ দফ না। 

যুফ ও ক্রীো 

ভন্ত্রণারয় 

ক্রীো 

প্র তদমা গতা 

আদয়াজন 

 ফ বন্ন ধযদণয ক্রীো প্র তদমা গতায 

আদয়া জত 

ক্রীো প্র তদমা গতা আদয়াজদন 

ফযাে প্রদয়াজন 

ch©vß ফযাে াওয়া  গদর ক্রীো 

প্র তদমা গতা আদয়াজন ম্ভফ 

দফ 

ch©vß ফযাে প্রদান কযা না দর 

ক্রীো প্র তদমা গতা আদয়াজন কযা 

ম্ভফ দফ না। 

 ল্প ভন্ত্রণারয়  াাংস্কৃ তক  

প্র তদমা গতা 

আদয়াজন 

 ফ বন্ন ধযদণয াাংস্কৃ তক 

প্র তদমা গতায আদয়া জত 

াাংস্কৃ তক  প্র তদমা গতা 

আদয়াজদন ফযাে প্রদয়াজন 

াাংস্কৃ তক প্র তদমা গতা 

আদয়াজদন  ch©vß ফযাে 

প্রদয়াজন 

ফযাে প্রদান কযা না দর 

াাংস্কৃ তক প্র তদমা গতা আদয়াজন 

কযা ম্ভফ দফ না। 

কৃ ল কৃ ল ভন্ত্রণারয় কৃ লয 

আদৄ নকায়ন 

কৃ লয আদৄ নক  ফজ্ঞান ব ত্তক  ফকা 

াধন 

কৃ লয আদৄ নক জ্ঞান ব ত্তক 

 ফকা াধদন ফযাে প্রদয়াজন 

কৃ লয আদৄ নক  ফজ্ঞান ব ত্তক 

 ফকা াধদন ফযাে প্রদয়াজন 

ফযাে প্রদান কযা না দর কৃ লয 

আদৄ নক  ফজ্ঞান ব ত্তক  ফকা 

াধন  ম্ভফ দফ না। 

 


