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D/APA of UNO Gurudaspur 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

গুরুদাপুয, নাদ ায। 

www.gurudaspur.natore.gov.bd 

 

স্মাযক নাং- ০৫.৪৩.৬৯৪১.০০০.১১.০৪৫.১৭-৬৩৭                       তানযখ : 
১৭ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ। 

    ৩১ মভ, ২০১৮ নি.। 

 
নফলয় : ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি াংক্রান্ত কাম বক্রভ প্রদঙ্গ। 

 

সূত্র : ভদাদদয়য কাম বারদয়য (াধাযণ াখা) স্মাযক নাং-০৫.৪৩.৬৯০০.০০৬.১৮.০১২.১৮- ৬২৩  

             তানযখ: ০১ এনপ্রর, ২০১৮ নি.। 

 

 

উর্য বি নফলয় ও সূদত্রয নযদপ্রনিদত গুরুদাপুয উদজরায ০১ জুরাই ২০১৮ দত ৩০ জুন ২০১৯ 

ম বন্ত ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি াংক্রান্ত কাম বক্রভ ভদাদদয়য দয় অফগনত ও যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য এাদথ মপ্রযণ কযা দরা। 

 

াংর্যি :ফণ বনাভদত  ১৯ (উনন) াতা।   

 

 

 

মজরা প্রাক 

নাদ ায। 

 

(মভাাম্মদ ভননয মাদন) 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

গুরুদাপুয, নাদ ায। 

মপান- ০৭৭২৪-৭৪০০১ 

ইদভইর : unogurudaspur@mopa.gov.bd 
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কণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওায 

 

 

 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, গুরুদাপুয, নাদ ায 

এফাং 

জজরা প্রাও, নাদ ায এয ভদে স্বাক্ষনযত 

   

 

 

ফানল বও ওভ বম্পাদন চুনি 

 

 

 

০১ জুরাই, ২০১৮ – ৩০ জুন, ২০১৯ 
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সূনিত্র 

 

 

 

কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

 

০৩ 

উক্রভনণকা 

 

০৫ 

জওন ১: ওাম বাফনর 

 

০৬ 

জওন ২:  ওাম বক্রভ, ওভ বম্পাদন সূিও এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

৭-১২ 

াংদমাজনী ১:  ব্দাংদি (Acronyms) 

 

১৪ 

াংদমাজনী ২:  ওভ বম্পাদন সূিওমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং নযভা দ্ধনত 

 

১৯-২০ 
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গুরুদাপুয উদজরায কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

( Overview of the Performance of Gurudaspur Upazila, Natore) 

 

 

াম্প্রনতক অজবন, িৈাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যত নযকল্পনা 

 

 

 াম্প্রনতক ফছযমূদয (৩ ফছয ) প্রধান অজবনমূ 

 

ইনতা ঐনতদযয যাজ-যাজদেয, প্রাকৃনতও রীরাভূনভ নফর-নিদরয জনদ গুরুদাপুয। ১৯১৭ াদর গুরুদাপুয থানা কঠিত য় এফাং  ১৯৮৪ াদর 

গুরুদাপুয উদজরা কঠিত য়। ফতবভান ভদয় গুরুদাপুয উদজরাদও এওটি আদৄননও কনতীর জনফান্ধফ জফা প্রদানওাযী প্রনতষ্ঠান নদদফ কদে 

জতারায জে নানামূঔী ওাম বক্রভ গ্রণ ওযা দয়দে। এটি ম্ভফ দয়দে নিনজ ার ফাাংরাদদদয ওল্যাদণ। নফদেয ফ ব বৃৎ দয়ফ জা বার জাতীয় তথ্য 

ফাতায়ন আভাদদয এওটি ফে অজবন। A2i এয উদযাদক জজরা প্রাদনয ানফ বও তত্বাফধাদন গুরুদাপুয  উদজরায ইউননয়ন নিনজ ার মন্টায  

এঔন জনকদণয ফন্ধু। জদদয তৃণ বমূদরয জনকণ বুিদত জদযদে তায অনধওায। নিনজ ার যুদক আজ ওাউদও দনভদয় যাঔা ম্ভফ নয়। নাকনযও জফা 

নননিত ওযদণয জে ফহুমুঔী দদক্ষ জনয়া দয়দে। যওানয ওভ বিাযী এঔন জনকদণয ওাদে জফাফনদনতা ওযদে। াভানজও ব্যানধ ননমূ বদরয জে 

জনয়া দয়দে মুদয় নযওল্পনা। কৃলও, জজদর, নফদল িানদা ম্পন্ন ব্যনি, ননেদয় ো জনকদণয জে িা াদফজ ততযী ওযা দয়দে। অোয়, 

দূনীনত, অাদৄতা প্রনতদযাদধ তথ্য প্রযুনি এদনদে নীযফ নফল্পফ। পদর নফশুদ্ধ ঔাফায , নফলমুি পর প্রানিয ননিয়তা জদয়দে জনকণ। ফাল্য নফফা, 

জমৌতুও অনবা জথদও মুি ওযায জে গুরুদাপুয উদজরায ওাম বক্রভ অব্যাত আদে। 

 

 

 ভস্যা এফাং িৈাদরঞ্জমূ 

ফাাংরাদদদয এই অজবন এভননদতই আদনন। নানা ভস্যা  িযাদরঞ্জ জভাওাদফরা ওযদত দয়দে এফাং দে। জমভন অফওাঠাদভাকত, নফদ্যযৎ এয 

অপ্রতুরতা, নক্ষায অবাফ, জনদিতনতায অবাফ, প্রননক্ষত জনদকাষ্ঠীয অবাফ, দ্রুত কনতয ইন্টাযদন  প্রানিয অসুনফধা আভাদদয অজবন ফায ফায 

ফাধাগ্রস্ত ওযদে। 

 

 

 

 

 

 

 বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

যওানয জফা জদত জনকণ আয মাদত জবাকানিদত না দে এ জে নিনজ ার ফাাংরাদদদয  পূন বাঙ্গ ফাস্তফায়ন জরুনয। উদজরা ম বাদয় যওানয 

জফাদানওাযী ওর প্রনতষ্ঠাদনয অফওাঠাদভা নননদ বষ্ট জায়কায় স্থান, যওানয ওভ বওতবা-ওভ বিাযীয উন্নত আফান  স্বাস্থয সুযক্ষায ব্যফস্থা ওযা, 

িানদদয উন্নত নক্ষায জে আদৄননওভান ম্পন্ন নক্ষা প্রনতষ্ঠান স্থান , নযফন ব্যফস্থায উন্নয়ন, ২৪ খন্টা জফা ননিত ওযায জে জবাগ্যদেয 

োয় জফা বুথ/আউ দর  স্থান ওযা আভাদদয বনফষ্যৎ নযকল্পনা। 
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২০১৮-১৯ অথ বফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ 

 ফ্রন্টদিদেয ভােদভ দ্রুত নাকনযও জফা প্রদান ওযা দফ। 

 অফওাঠাদভা ননভ বাদনয ভােদভ িরন নফদরয ম ব ন নদল্পয নফওা াধন ওযা দফ; 

 গুরুদাপুয উদজরায জফওাযত্ব  দ্রানযদ্র দূযীওযদণ নফ্র-ল্যানসাং এয ভােদভ আয়ফধ বনমূরও প্রনক্ষণ ওামক্রভ গ্রণ ওযা দফ। 

 গুরুদাপুয উদজরায প্রধান প্রধান নদী  ঔার দঔরদাযদদয াত  জথদও যক্ষা ওদয পূদফ বয নাব্যতা নপদয জদয়া দফ। 

 উদজরায প্রাথনভও  ভােনভও নফযারদয়য দয়ফ াই  প্রস্তুত এফাং ভানিনভনিয়া ক্লারুভ ওাম বওযবাদফ িালু ওযা দফ। 

 ফাল্যনফফা জযাদধ এওটি ভনন নযাং জর কঠন ওযা দফ। 

 ায নিরাযদদয তানরওা দয়ফ াইদ  প্রওা ওযা দফ। 

 পরিালীদদয জন্য কাি ব প্রস্তুত পূফ বক তা নফতযণ কযা; 

 ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ ননমূ বদর কাম বক্রভ অব্যাত যাখা; 

 দুদম বাদগ িনতগ্রস্ত এরাকায জন্য ব্যফস্থা গ্রণ; 

 িরন নফদরয ভৎস্য িালদক আযও গনতীর কযা; 

 উদজরায প্রনতটি া -ফাজাদয স্ল ায াউ ননভ বাণ কযা; 

 উদজরায় নবক্ষুক পুনফ বান কাম বক্রভ। 
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উক্রভনণকা (Preamble) 

 

 

 যওানয দিয/াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননও দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা  জফাফনদনতা জজাযদায ওযা, সুান াংতওযণ এফাং 

ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতওযদণয ভােদভ রূওল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, গুরুদাপুয, নাদ ায 

এফাং 

জজরা প্রাও, নাদ ায 

এয ভদে ২০১৮ াদরয ..............................ভাদয ..................... তানযদঔ এই ফানল বও ওভ বম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত 

র। 

 

 

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষযওাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনঔত নফলয়মূদ ম্মত দরন:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জওন ১ : 

রূওল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), জওৌরকত উদেশ্যমূ এফাং ওাম বাফনর 

 

১.১ রূওল্প (Vision) :  
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    দক্ষ,স্বে, কনতীর, উন্নয়ন ায়ও এফাং জনফান্ধফ প্রান। 

১.২ অনবরক্ষয (Mission): 

                 প্রাননও দক্ষতা বৃনদ্ধ, তথ্যপ্রযুনিয মথামথ ব্যফায  জফাদাতাদদয দৃনষ্টবনঙ্গয   

           নযফতবন এফাং উদ্ভাফন িি বায ভােদভ ভয়াফদ্ধ  ভানম্মত জফা নননিত ওযা। 

 

১.৩ জওৌরকত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

 

১.   উদজরা ম বাদয় যওানয  জফযওানয ওর উন্নয়নমূরও  

     ওাম বক্রমূদয ওাম বওয ভন্বয়াধন; 

২.    দ্যদম বাক ব্যফস্ানা, ফনায়ন, জরফায়ু নযফতবন  নযদফ  

            াংযক্ষণ জ ওই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা       

                 অজবন ত্বযানন্বতওযণ; 

৩.  াভানজও ননযাত্তামূরও ওাম বক্রভ ফাস্তফায়ন জজাযদাযওযণ; 

৪. তথ্য প্রযুনি ব্যফাদযয ভােদভ স্বে  কনতীর জফা প্রফা নননিতওযণ  

৫.  উদজরা ম্যানজদেনয ভােদভ জনশৃঙ্খরা  জনননযাত্ত াংতওযণ; 

৬.   জনদিতনতামূরও ওাম বক্রদভ জনউদ্বুদ্ধওযণ জজাযদাযওযণ; 

৭. ভানফম্পদ উন্নয়ন  প্রানতষ্ঠাননও ক্ষভতা বৃনদ্ধওযণ; 

৮. কৃনল নদল্পয নফওাদয  ভােদভ জজরায আথ বাভানজও উন্নয়ন  

৯. উদজরা ই-জফা জওন্দ্রদও আদৄননওায়দণয ভােদভ জফায ভান উন্নয়ন  

১০.   ইউনিন ওাম বক্রদভ কনতীরতা আনায়দনয ভােদভ তূনমূর ম বাদয় জফায ভান বৃনদ্ধ 

 

 

 

 

 

 

 

১.৪ ওাম বাফনর (Functions): 

১.  ননয়নভত উদজরা াধাযণ বা, আইন-শৃঙ্খরা ও অন্যান্য বা 

             অনুষ্ঠাদনয আদয়াজন 

২. যওায ওতৃবও কৃনল, স্বাস্যদফা  জনস্বাস্য, নযফায নযওল্পনা, নাযী     

             নশু, ক্ষুদ্র নৃ-জকাষ্ঠীয ওল্যাণ, প্রাথনভও  কণনক্ষা এফাং নক্ষা নফলয়ও গৃীত    

             ওর নীনতভারা  ওভ বসূনিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, নযফীক্ষণ     

             ভন্বয়াধন; 

৩.  দ্যদম বাক ব্যফস্ানা এফাং ত্রাণ  পুনফ বান ওাম বক্রভ গ্রণ, নজআয, টিআয,   

             ওানফঔা, ওানফ া, নবনজনি, নবনজএপ, অনত দনযদ্রদদয জে ওভ বসৃজন ইতযানদ   

             ওাম বক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান  নযফীক্ষণ; 

৪.  য়ান স্ট ানব ব িালুওযণ;  

৫.  ফাল্য নফফা  নাযী ননম বাতন জযাদধ উদ্বুদ্ধওযণ বা আদয়াজন;  

৬.  ই-জভাফাইর  জওা ব িালুওযণ ; 

৭.  জভাফাইর জওা ব নযিারনা, জজরায ানফ বও আইন-শৃঙ্খরা যক্ষাপূফ বও জনজীফদন  

             স্বনস্ত আনয়ন এফাং নবনবআইনদদয ননযাত্তা াংক্রাি ওাম বাফনর; 

৮.  নফনবন্ন াভানজও ভস্যা জমভন জমৌন য়যানন, নাযী ননম বাতন, ভাদও জফন,  

             জিাযািারান, জমৌতুও, ফাল্যনফফা ইতযানদ  প্রনতদযাধ/ননযদন ওাম বক্রভ গ্রণ; 

৯.  গুরুদাপুয উদজরায ওর (প্রাথনভও  ভােনভও) নফযারদয়য দয়ফ াই     

             প্রস্থতুওযণ; 
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জওন-২ 

জওৌরকত উদেশ্য,অগ্রানধওায, ওাম বক্রভ, ওভ বম্পাদন সূিও এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

জওৌরকত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জওৌরক

ত 

উদেদশ্য

য ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

ওভ বম্পাদন  

সূিও 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

 

এওও 

(Unit) 

ওভ বম্পাদন  

সূিদওয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত ভান িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 উমজরা প্রাদনয জওৌরকত উদেশ্যমূ 

উদজরা ম বাদয়য 

উন্নয়নমূরও ওাম বক্রভমূদয 

ভন্বয় াধন 

৫ 

ননয়নভত উমজরা 

উন্নয়ন ভন্বয় কনভটিয 

বা অনুষ্ঠান 

 

অনুনষ্ঠত বা 

াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

উন্নয়ন ভন্বয় কনভটিয 

বায নদ্ধান্ত 

ম বদফক্ষণ এফাং 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

% ২ ৩০ ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রভমূ নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

প্রকল্প 

াংখ্যা ২ ৩০ ৪০ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৬০ ৭০ 

 

 

 

কৃনল নদল্পয নফওাদয  

ভােদভ উদজরায আথ ব 

াভানজও উন্নয়ন 

 

৫ 

পর িালীদদয ননদয়  

বা 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ২ - - ১ - - - - ২ ৩ 

িালীদদয প্রনক্ষণ 

প্রদান 

প্রননক্ষত াংখ্যা ২ - - ১ - - - - ২ ৩ 

আভ, ওরা নফনবন্ন 

পদর নফলািদ্রব্য 

ব্যফায জযাদযাধওদল্প 

জভাফাইর জওা ব 

নযিারনা 

নযিানরদভা

ফাইর জওা ব 

াংখ্যা ১ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

 ওর পর িালী, 

আেতদায  পর  

ব্যফীদদয নযিয় 

ওাি ব প্রদান ভয় ১ - - ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৪/১৯ ১৬/০৫/১৯ ২৮/০৬/১৮ 
- - 
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জওৌরকত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জওৌরক

ত 

উদেদশ্য

য ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

ওভ বম্পাদন  

সূিও 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

 

এওও 

(Unit) 

ওভ বম্পাদন  

সূিদওয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত ভান িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ওাি ব প্রদান 

উদজরা ই-জফা জওন্দ্রদও 

আদৄননওায়দণয ভােদভ 

জফায ভান উন্নয়ন 

 

 

৫ 

য়ান স্ট ানব ব 

িালুওযণ 

িালুওযণ াংখ্যা ২ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ - - 

অবযিযীণ জ্জায 

উন্নয়ন াধন 

াজ-জ্জায 

উন্নয়ন 

ভয় ২ - - ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১

৯ 

১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯ -  

ফ  য়যায ততযী প্রস্তুতকৃত ভয় ১ - - ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১

৯ 

১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯ -  

 

 

 

 

 

তথ্য প্রযুনি ব্যফাদযয 

ভােদভ স্বে  কনতীর 

জফা প্রফা নননিতওযণ 

 

 

 

 

 

৫ 

এএভএ এয 

ভােদভ বা আফান 

বা আফান ভয় ২  

- 

 

- ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/০৫/১৯ ৩০/০৬/১৯   

ওর তথ্য জজরা 

দয়ফ জা বাদর 

ননয়নভত আদরাি 

আদরািকৃ

ত 

ভয় ২ - - ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/০৫/১৯ ৩০/০৬/১৯   

নিনজ ার ানজযা 

প্রযুনি িালুওযণ 

িালুওযন ভয় ১  

- 

 

- ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/০৫/১৯ ৩০/০৬/১৯ 
  

ন.ন টিনব 

ওযাদভযায িালুয 

ভােদভ ননযাত্তা 

নননিতওযণ 

 

ননযাত্তা  

নননিতওযণ 

ভয় ১ - - ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/০৫/১৯ ৩০/০৬/১৯ 
  

নফনামূদল্য তৃণমূর ম বাদয় 

স্বাস্থয জফা নননিতওযণ 

৩ ওনভউননটি নক্লননদও  

িািাযদদয উনস্থনত 

নননিতওযণ 

উনস্থনত 

নননিতওযণ 

ভয় ১ - - ১০/০৯/১৮ 

 

২% 

৩০/১২/১৮ 

 

৩% 

৩০/০৩/১৯ 

 

৪% 

১৫/০৫/১৯ 

 

৫% 

৩০/০৬/১৯ 

 

৬% 

  

ওনভউননটি নক্লননদও যফযা ভয় ২ - - ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   
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জওৌরকত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জওৌরক

ত 

উদেদশ্য

য ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

ওভ বম্পাদন  

সূিও 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

 

এওও 

(Unit) 

ওভ বম্পাদন  

সূিদওয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত ভান িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

লদধয যফযা 

নননিতওযণ 

নননিতওযণ 

ফাল্য নফফা  নাযী ননম বাতন 

জযাদধয ভােদভ নাযীয আথ ব-

াভানজও         উন্নয়ন  

 

৪ 

মাযা নফদয় োন 

তাদদয িা াদফজ 

ততযীওযণ 

িা াদফজ 

প্রস্তুতকৃত 

ভয় ২ - - ১২/১১/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   

ফাল্য নফফা  নাযী 

ননম বাতন জযাদধ 

উদ্ধুত্তওযণ বা 

আদয়াজন 

আদয়ানজত াংখ্যা ২ ৫ ৮ ১২ ১০ ৮ ৭ ৬   

ইউনিন ওাম বক্রদভ 

কনতীরতা আনায়দনয 

ভােদভ তূনমূর ম বাদয় 

জফায ভান বৃনদ্ধ 

 

৫ উদযািাদদয ননদয় 

ননয়নভত বা 

আদয়াজন 

আদয়ানজত াংখ্যা ২ ৫ ৮ ৪ ৩ ২ ১ -   

 তবাক উদযািা  

এফাং ভনরা 

উদযািা ননদয়াক 

নননিতওযণ 

নননিত ওযণ াংখ্যা ২ ৩০ ৪০ ৬০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

প্রনক্ষণ আদয়াজন আদয়ানজত াংখ্যা ১ 

 

- - ৪ ৩ ২ ১ -   

জভাফাইর জওাদ বয ভােদভ 

অযাধ প্রনতদযাধ এফাং 

াভানজও োয়-নফিায 

প্রনতষ্ঠাতা  

 

 

৫ 

জভাফাইর জওাদ বয 

াংখ্যা বৃনদ্ধ 

নযিানরত াংখ্যা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ৫০ ৫৫ 

প্রভা অজবন প্রভা অনজবত াংখ্যা ১ - -        



11 

D/APA of UNO Gurudaspur 

জওৌরকত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জওৌরক

ত 

উদেদশ্য

য ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

ওভ বম্পাদন  

সূিও 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

 

এওও 

(Unit) 

ওভ বম্পাদন  

সূিদওয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত ভান িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

নননিতওযণ 

ই-জভাফাইর  জওা ব 

িালুওযণ 

 

িালু 

তওযা ১ - - ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯৫ ১০০ 

জভাফাইর জওাদ বয 

তথ্য দয়ফ াইদ  

প্রওা 

প্রওানত তওযা ১ - - ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৯৫ ১০০ 

উদজরায ওর জাদ র  

জফওাযীদত নফশুদ্ধ ঔায 

নননিতওযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

উদজরায ওর 

জাদ র  জফওাযীয 

ভানরওদদয িা াদফজ 

ততযীওযণ 

ততযীকৃত ভয় ১ - - ১২/১১/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   

ননয়নভত উদ্ধুত্তওযণ 

বা আদয়াজন 

আদয়ানজত াংখ্যা ১ ৩ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

জভাফাইর জওা ব 

নযিারনাওযণ 

নযিানরত াংখ্যা ১ ১২ ১৩ ১৫ ১০ ৮ ৬ ৪ ২০ ২৫ 

প্রাথনভও  ভােনভও ম বাদয় 

নক্ষায ভান উন্নয়ন 

৫ গুরুদাপুয 

উদজরায ওর 

ভােনভও নফযারদয়য 

দয়ফ াই  

প্রস্তুতওযণ 

প্রস্তুতকৃত ভয় ২ - - ১৫/১২/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০২/১৯ ৩০/০৫/১৯ ৩০/৬/১৯   

ভানিনভনিয়া 

ক্লারুভ িালুওযণ 

াংঔা 

িালুকৃত 

ভয় ২ - - ১৫/১১/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০২/১৯ ৩০/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   

ননয়নভত নযদ বন প্রদ বনত াংখ্যা  ২০ ১১ ৩১ ২৮ ২৫ ২২ ২০   
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জওৌরকত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জওৌরক

ত 

উদেদশ্য

য ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

ওভ বম্পাদন  

সূিও 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

 

এওও 

(Unit) 

ওভ বম্পাদন  

সূিদওয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত ভান িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

১ 

তথ্য অনধওায আইন-২০০৯ 

এয পর ফাস্তফায়ন 

৬ ওর দিদয 

নটিদজন িা বায 

প্রস্তুতওযণ 

প্রস্তুতকৃত ভয় ২ - - ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   

নটিদজন িা বায 

ঠিও স্থাদন  

প্রদ বন 

প্রদ বনত ভয় ২ - - ১০/০৯/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   

প্রনক্ষদণয আদয়াজন আদয়ানজত াংখ্যা ২ ২ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

 

 

 

এননজদদয ওাম বক্রভমূ 

ম বদফক্ষণ এফাং ভন্বয় াধন 

 

 

৪ 

এননজও নফলয়ক 

ভন্বয় বা 

বা অনুনষ্ঠত াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

এননজও নফলয়ক 

ভন্বয়  বায নদ্ধাি 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

% ১ ৩০ ৪০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ১০ ৫৫ ৬০ 

ক্ষুদ্রঋণ অোে 

ওাম বক্রভ নযদ বন 

নযদ বনকৃত াংখ্যা ১ ১২ ১৫ ২৪ ২০ ১৫ ১০ ৮ ২৪ ২৪ 

 

ঠিও দ্যদম বাক ব্যফস্ানায  

ভােদভ জ ওই উন্নয়ন 

রক্ষযভাত্রা অজবন 

ত্বযানন্বতওযণ 

৫ 

ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং 

দুদম বাগ ব্যফস্ানা 

াংক্রাি বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ৩ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ ৬ 

দুদম বাগ িনতগ্রস্ত 

এরাকা তাৎিনণক 

নযদ বন/দ বন 

নযদ বনকৃত াংখ্যা ২ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ ১৪ 
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জওৌরকত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জওৌরক

ত 

উদেদশ্য

য ভান 

(Weig

ht of 

Strat

egic 

Objec

tive) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

ওভ বম্পাদন  

সূিও 

(Perfor

mance 

Indicato

rs) 

 

এওও 

(Unit) 

ওভ বম্পাদন  

সূিদওয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষণ 

(Proje

ction) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত ভান িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জনশৃঙ্খরা  জনননযাত্তা 

নননিতওযণ 

৪ উদজরা আইন শৃঙ্খরা 

কনভটিয বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

উদজরা আইন শৃঙ্খরা 

কনভটিয বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয 

ায 

% ২ ৩০ ৪০ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫ ২০ ৫৫ ৬০ 

উদজরায  ম ব ন নদল্পয 

উন্নয়ন 

৫ উদজরায গুরুত্বপূণ ব 

স্থাদন নফর-জফাি ব ততযী 

 

ততযীকৃত 

নফর জফাি ব 

াংখ্যা ২ ১ ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

ম ব ন নফলয়ও দয়ফ 

াই  প্রস্তুত 

দয়ফ াই  

প্রওা 

ভয় ২ - - ১২/১১/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   

িরন নফর নফলয়ও তথ্য 

ফহুর প্র্ভােনিত্র  

নরপদর  ততযী 

ততযীকৃত ভয় ২   ১২/১১/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   

উদজরায প্রনতটি া -ফাজাদয 

স্লা ায াউ ননভ বাণ 

৫ উদজরায় ননয়নভত 

বা আফান 

দয়ফ াই  

প্রওা 

াংখ্যা ২ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

স্ল ায াউ ননভ বাণ 

কাম বক্রভ গ্রণ 

ততযীকৃত ভয় ৪   ১২/১১/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   

উদজরায় নবক্ষুক পুনফ বান 

কাম বক্রভ 

৬ নবক্ষুক পুনফ বাদনয 

বা আফান 

দয়ফ াই  

প্রওা 

াংখ্যা ৩ - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

নবক্ষুক পুনফ বাদনয 

কাম বক্রভ গ্রণ 

ততযীকৃত ভয় ৩   ১২/১১/১৮ ৩০/১২/১৮ ৩০/০৩/১৯ ১৫/৫/১৯ ৩০/৬/১৯   
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আনভ, উদজরা ননফ বাী অনপায, গুরুদাপুয, নাদ ায কণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যওাদযয জজরা প্রাও, নাদ ায এয 

ননও  অঙ্গীওায ওযনে জম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন দিষ্ট থাওফ।  

 

 

আনভ জজরা প্রাও, নাদ ায, উদজরা ননফ বাী অনপায, গুরুদাপুয, নাদ ায এয  ননও  অঙ্গীওায ওযনে জম, এই 

চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় দমানকতা প্রদান ওযফ। 

 

 

স্বাক্ষনযত: 

 

 

 

 

 

 

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

উদজরা ননফ বাী অনপায           তানযঔ 

                 গুরুদাপুয, নাদ ায 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

জজরা প্রাও           তানযঔ 

                নাদ ায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



15 

D/APA of UNO Gurudaspur 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদি (Acronyms) 

 

ইউ.নি.ন= ইউননয়ন নিনজ ায জন্টায 

ই-জভাফাইর জওা ব= অন-রাইন নবনত্তও জভাফাইর জওা ব 
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াংদমাজনী- ২: ওভ বম্পাদন সূিওমূ, ফাস্তফায়নওাযী এফাং নযভা দ্ধনত-এয নফফযণ 

ক্রনভও নম্বয কাম বক্রভ ওভ বম্পাদন সূিও নফফযণ ফাস্তফায়নওাযী ইউনন  
নযভা দ্ধনত এফাং 

উাত্তসূত্র 
াধাযণ ভিব্য 

১ ননয়নভত উদজরা 

কনভটিয বা অফান 

 

অনুনষ্ঠত বা 

উদজরা কনভটিয বা অনুনষ্ঠত দয় 

থাদও। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

গুরুদাপুয, নাদ ায। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

২ উমজরা কনভটিয বায 

নদ্ধান্ত ম বদফক্ষণ এফাং 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত উদজরা কনভটিয বায নদ্ধান্ত মূ 

ম বদফক্ষণ ওযদফন। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৩ উন্নয়নমূরক কাম বক্রভমূ 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত প্রকল্প ননয়নভত উন্নয়নমূরক কাম বক্রভমূ 

নযদ বন ওযদফন।  

ফানল বও প্রনতদফদন  

৪ পর িালীদদয ননদয়  বা অনুনষ্ঠত বা পর িালীদদয ননদয়  বা আদয়াজন 

ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৫ িালীদদয প্রনক্ষণ প্রদান প্রননক্ষত উদজরা নবনত্তদত্ব িালীদদয প্রনক্ষণ 

প্রদাদনয নননভদত্ত ওভ বারায আদয়াজন 

ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৬ আভ, ওরা নফনবন্ন 

পদর নফলািদ্রব্য ব্যফায 

জযাধওদল্প জভাফাইর জওা ব 

নযিারনা 

নযিানরত জভাফাইর 

জওা ব 

নফনবন্ন পদরয আেৎ মূদ জভাফাইর 

জওা ব নযিারনা ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৭ ওর পর িালী, 

আেতদায  পর 

ব্যফীদদয নযিয় ওাি ব 

প্রদান 

ওাি ব প্রদান পর িালী, আেতদায  পর ব্যফীদদয 

তানরওা ততযীয ভােদভ নযিয় ওাি ব 

প্রদান ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৮ য়ান স্ট ানব ব 

িালুওযণ 

িালুওযণ উদজরা ই জফা জওদন্দ্রয ভােদভ 

ওর জফা প্রদান ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

০৯ ফ  য়যায ততযী প্রস্তুতকৃত য়ান স্ট ানব ব িালুওযদণয জে 

ফ  য়যায ততযী ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

১০ ওর তথ্য উদজরায 

দয়ফ জা বাদর ননয়নভত 

আদরাি 

আদরািকৃত গুরুত্বপূণ ব ওর নফজ্ঞনি, নযত্র, 

ননদদ বনা তথ্য উদজরা দয়ফ 

জা বাদর ননয়নভত আদরাি ওযা দফ। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

গুরুদাপুয, নাদ ায। 

 

 

ফানল বও প্রনতদফদন  

১১ নিনজ ার ানজযা প্রযুনি 

িালুওযণ 

িালুওযণ ভয়ভত ানজযা নননিত ওযায জে 

নিনজ ার ানজযা প্রযুনি িালু ওযা 

দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

১২ নক্ষায উৎওল বতা উন্নয়ন  পরাপর ননয়নভত ভনন নযাং এয ভাধ্যদভ ওর ফানল বও প্রনতদফদন  
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ক্রনভও নম্বয কাম বক্রভ ওভ বম্পাদন সূিও নফফযণ ফাস্তফায়নওাযী ইউনন  
নযভা দ্ধনত এফাং 

উাত্তসূত্র 
াধাযণ ভিব্য 

নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন নক্ষায উৎওল বতা 

উন্নয়ন ওযা দফ। 

১৩ দয়ফ াই  প্রস্তুত প্রস্তুতকৃত ওর নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন নক্ষায 

উৎওল বতায জে দয়ফ াই  প্রস্তুত 

ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

১৪ ওনভননটি নক্লননদও 

িািাযদদয উনস্থনত 

নননিতওযণ 

উনস্থনত নননিতওযণ ননয়নভত নযদ বদনয ভােদভ ওনভননটি 

নক্লননদও িািাযদদয উনস্থনত নননিত 

ওযদফন। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

১৫ ওনভউননটি নক্লননদও 

লদধয যফযা 

নননিতওযণ 

যফযা 

নননিতওযণ 

ননয়নভত নযদ বদনয ভােদভ 

ওনভউননটি নক্লননদও লদধয যফযা 

নননিত ওযদফন। 

 

ফানল বও প্রনতদফদন  

১৬ মাযা নফদয় োন তাদদয 

িা াদফজ ততযীওযণ 

িা াদফজ প্রস্তুতকৃত ওর ওাজী, পুদযানত এফাং অে মাযা 

নফদয় োন তাদদয িা াদফজ ততযী 

ওযা দফ। 

 

ফানল বও প্রনতদফদন  

১৭ ফাল্য নফফা  নাযী 

ননম বাতন জযাদধ উদ্বুদ্ধওযণ 

বা আদয়াজন 

আদয়ানজত ফাল্য নফফা  নাযী ননম বাতন জযাদধ 

উদ্বুদ্ধওযণ বা আদয়াজন ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

১৮ উদযািাদদয ননদয় 

ননয়নভত বা আদয়াজন 

আদয়ানজত উদযািাদদয উদ্বুদ্ধওযদণয নননভদত্ত 

ননয়নভত বা আদয়াজন ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

১৯ তবাক উদযািা  এফাং 

ভনরা উদযািা ননদয়াক 

নননিতওযণ 

নননিতওযণ প্রদতযও ইউনিনদত উদযািা  এফাং 

ভনরা উদযািা ননদয়াক নননিত ওযা 

দফ। 

উদজরা ননফ বাী অনপায, 

গুরুদাপুয, নাদ ায। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

২০ প্রনক্ষণ আদয়াজন আদয়ানজত উদযািাদদয দক্ষতা বৃনদ্ধয নননভদত্ত 

ননয়নভত প্রনক্ষণ আদয়াজন ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

২১ জভাফাইর জওাদ বয াংখ্যা 

বৃনদ্ধ 

নযিানরত অযাধ প্রনতদযাধ এফাং াভানজও 

নফিায প্রনতষ্ঠায জে জভাফাইর জওা ব 

নযিারনা ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

২২ প্রভা অজবন নননিতওযণ প্রভা অনজবত প্রভা অজবন নননিত ওযা দফ। ফানল বও প্রনতদফদন  

২৩ ই-জভাফাইর  জওা ব 

িালুওযণ 

িালুকৃত ই-জভাফাইর  জওা ব িালু ওযা দফ। ফানল বও প্রনতদফদন  
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ক্রনভও নম্বয কাম বক্রভ ওভ বম্পাদন সূিও নফফযণ ফাস্তফায়নওাযী ইউনন  
নযভা দ্ধনত এফাং 

উাত্তসূত্র 
াধাযণ ভিব্য 

২৪ জভাফাইর জওাদ বয তথ্য 

দয়ফ াইদ  প্রওা 

প্রওানত জভাফাইর জওাদ বয তথ্য জজরা দয়ফ 

জা বাদর প্রওা ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

২৫ উদজরায ওর জাদ র 

 জফওাযীয ভানরওদদয 

িা াদফজ ততযীওযণ 

ততযীকৃত 
উদজরায ওর জাদ র  জফওাযীয 

ভানরওদদয িা াদফজ ততযী ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

২৬ ননয়নভত উদ্বুদ্ধওযণ বা 

আদয়াজন 

আদয়ানজত নফশুদ্ধ ঔাফায নননিতওযদণয রদক্ষয 

ননয়নভত উদ্ধুত্তওযণ বা আদয়াজন 

ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

২৭  জভাফাইর জওা ব 

নযিারনাওযণ 

নযিানরত নফশুদ্ধ ঔাফায নননিতওযদণয রদক্ষয 

ননয়নভত জভাফাইর জওা ব নযিারনা 

ওযা দফ। 

 

ফানল বও প্রনতদফদন  

২৮ উদজরায ওর 

(প্রাথনভও  ভােনভও) 

নফযারদয়য দয়ফ াই  

প্রস্থুতওযণ 

প্রস্তুতকৃত 
উদজরায ওর (প্রাথনভও  

ভােনভও) নফযারদয়য জে পৃথও 

পৃথও দয়ফ াই  প্রস্তুত ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

২৯  ভানিনভনিয়া ক্লারুভ 

িালুওযণ 

িালুকৃত উদজরায ওর (প্রাথনভও  

ভােনভও) নফযারদয়য ভানিনভনিয়া 

ক্লারুভ িালু ওযা দফ। 

 ফানল বও প্রনতদফদন  

৩০ ননয়নভত নযদ বন প্রদ বনত 

 

ভানিনভনিয়া ক্লারুভ ননয়নভত 

নযদ বন ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৩১ নটিদজন িা বায 

প্রস্তুতওযণ 

প্রস্তুতকৃ নননদ বষ্ট েদও ওর দিদয নটিদজন 

িা বায প্রস্তুত ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৩২ নটিদজন িা বায ঠিও 

স্থাদন প্রদ বন 

প্রদ বনত দিদযয ম্মুঔ স্থাদন নটিদজন িা বায 

ঠিও স্থাদন প্রদ বন ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৩৩ প্রনক্ষদণয আদয়াজন আদয়ানজত ওনম্পউ ায ল্যাফ স্থান ওযায ভােদভ 

প্রনক্ষদণয আদয়াজন ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৩৪ এননজও নফলয়ক ভন্বয় 

বা  

বা অনুনষ্ঠত এননজও নফলয়ক ভন্বয় বা আদমাজন 

ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৩৫ এননজও নফলয়ক ভন্বয়  

বায নদ্ধাি ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত এননজও নফলয়ক ভন্বয়  বায নদ্ধাি 

ফাস্তফায়ন ওযা দফ। 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৩৬ ক্ষুদ্রঋণ অোে নযদ বনকৃত এননজওজদয ক্ষুদ্রঋণ অোে ফানল বও প্রনতদফদন  
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ক্রনভও নম্বয কাম বক্রভ ওভ বম্পাদন সূিও নফফযণ ফাস্তফায়নওাযী ইউনন  
নযভা দ্ধনত এফাং 

উাত্তসূত্র 
াধাযণ ভিব্য 

ওাম বক্রভ নযদ বন  ওাম বক্রভ নযদ বন ওযা দফ। 

৩৭ ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং 

দুদম বাগ ব্যফস্ানা 

াংক্রাি বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং দুদম বাগ 

ব্যফস্ানা াংক্রাি বা আদয়াজন 

ওযা দফ। 

 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৩৮ উদজরায প্রনতটি া -

ফাজাদয স্লা ায াউ 

ননভ বাণ 

অনুনষ্ঠত বা ননয়নভত বা আফান কদয উদজরায 

প্রনতটি া -ফাজাদয স্লা ায াউ 

ননভ বাদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ 

ফানল বও প্রনতদফদন  

৩৯ উদজরায়  নবক্ষুক 

পুনফ বান কাম বক্রভ 

অনুনষ্ঠত বা ননয়নভত বা আফান কদয এ 

উদজরাদক নবক্ষুকমুি কযায 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা দফ 

ফানল বও প্রনতদফদন  
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নযনষ্ট-খ 

ভাঠ ম বাদয়য ওাম বারদয়য আফনশ্যও জওৌরকত উদেশ্যমূ, ২০১৮-১৯ 

(জভা  নম্বয-২০) 

 

ওরাভ-১ ওরাভ-২ ওরাভ-৩ ওরাভ-৪ ওরাভ-৫ ওরাভ-৬ 

জওৌরকত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জওৌরকত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

ওাম বক্রভ 

(Activies) 

 

ওভ বম্পাদন সূিও 

(Performance Indicator) 

এওও 

(Unit) 

ওভ বম্পাদন 

সূিদওয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরনত ভান 

(Fair) 

িরনত 

ভাদনয ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

ফানল বও 

ওভ বম্পাদন চুনি 

ফাস্তফায়ন 

মজাযদাযকযণ 

৩ ২০১৭-১৮ অথ বফেদয ফানল বও 

ওভ বম্পাদন চুনিয মূল্যায়ন 

প্রনতদফদন দানঔর 

মূল্যায়ন প্রনতদফদন দানঔরকৃত তানযঔ ১ ২৪ জুরাই, 

২০১৮ 

২৯ জুরাই, 

২০১৮ 

৩০ জুরাই, 

২০১৮ 

৩১ জুরাই, 

২০১৮ 

০১ আগস্ট, 

২০১৮ 

২০১৮-১৯ অথ বফেদযয ফানল বও 

ওভ বম্পাদন চুনিয অধ ব-ফানল বও 

মূল্যায়ন প্রনতদফদন উর্ধ্বতন 

ওতৃবদক্ষয ননও  দানঔর 

মূল্যায়ন প্রনতদফদন দানঔরকৃত তানযঔ ১ ১৩ 

জানুয়ানয, 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়ানয, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়ানয, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ানয, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ানয, 

২০১৯ 

যকানয কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা 

দ্ধনত অন্যান্য নফলদয় 

কভ বকতবা/কভ বিাযীদদয জন্য প্রনিণ 

আদয়াজন 

আদয়ানজত প্রনিদণয ভয় জনঘন্টা* ১ ৬০ - - - - 

ওাম বদ্ধনত, 

ওভ বনযদফ  

জফায ভাদনান্নয়ন 

৯ 

ই-পাইনরাং দ্ধনত ফাস্তফায়ন 

ফ্রন্ট মিদেয ভাধ্যদভ গৃীত 

িাক ই-পাইনরাং নদস্টদভ 

আদরািকৃত 

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-পাইদর ননথ ননষ্পনিকৃত ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-পাইদর ত্র জানযকৃত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

উদ্ভাফনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) ফাস্তফায়ন 

ন্যৈনতভ একটি উদ্ভাফনী 

উদযাগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প 

ফাস্তফানয়ত 

তানযখ ১ 
৩১ নিদম্বয, 

২০১৮ 

০৭ 

জানুয়ানয, 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়ানয, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ানয, 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ানয, 

২০১৯ 

নটিদজন্ িা বায ফাস্তফায়ন 

ারনাগাদকৃত নটিদজন  

িা বায অনুয়ায়ী প্রদি মফা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

মফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

নযফীিণ ব্যফস্থা িালুকৃত 
তানযখ ১ 

৩১ নিদম্বয, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ানয, 

০৭ 

মপব্রুয়ানয, 

১৭ 

মপব্রুয়ানয, 

২৮মপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 
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ওরাভ-১ ওরাভ-২ ওরাভ-৩ ওরাভ-৪ ওরাভ-৫ ওরাভ-৬ 

জওৌরকত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জওৌরকত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

ওাম বক্রভ 

(Activies) 

 

ওভ বম্পাদন সূিও 

(Performance Indicator) 

এওও 

(Unit) 

ওভ বম্পাদন 

সূিদওয 

ভান 

(Weight 

of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৮-১৯ 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অনত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরনত ভান 

(Fair) 

িরনত 

ভাদনয ননদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

২০১৯ ২০১৯ ২০১৯ 

অনবদমাগ প্রনতওায ব্যফস্থা 

ফাস্তফায়ন 

নননদ বষ্ট ভদয়য ভদধ্য অনবদমাগ 

ননষ্পনিকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

নআযএর শুরুয ২ ভা পূদফ ব 

াংনিষ্ট কভ বিাযীয নআযএর ও ছুটি 

নগদায়নত্র জানয নননিতকযণ 

নআযএর আদদ জানযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগদায়নত্র জানযকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

আনথ বক ও ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৫ 

অনি  আনি ননষ্পনি কাম বক্রদভয 

উন্নয়ন 

ব্রিী  জফাফ মপ্রনযত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অনি  আনি ননষ্পনিকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাফয ও অস্থাফয ম্পনিয 

ারনাগাদ তানরকা প্রস্তুত কযা 

স্থাফয ম্পনিয তানরকা 

ারনাগাদকৃত 
তানযখ ১ 

০৩ 

মপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

১৭ 

মপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

২৮ 

মপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

২৮ ভাি ব, 

২০১৯ 

১৫ এনপ্রর, 

২০১৯ 

অস্থাফয ম্পনিয তানরকা 

ারনাগাদকৃত 
তানযখ ১ 

০৩ 

মপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

১৭ 

মপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

২৮ 

মপব্রুয়ানয, 

২০১৯ 

২৮ ভাি ব, 

২০১৯ 

১৫ এনপ্রর, 

২০১৯ 

ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূনি ফাস্তফায়ন 
ফানল বক উন্নয়ন কভ বসূনি 

ফাস্তফানয়ত 
% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধািায 

মকৌর ও তথ্য 

অনধকায 

ফাস্তফায়ন 

মজাযদাযকযণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধািায কভ বনযকল্পনা ও 

নযফীিণ কাঠাদভা প্রণয়ন 

জাতীয় শুদ্ধািায কভ বনযকল্পনা 

ও নযফীিণ কাঠাদভা প্রণীত 
তানযখ ১ ১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

ননধ বানযত ভদয়য ভদধ্য জ্ত্রভানক 

প্রনতদফদন দানখর 

ননধ বানযত ভদয়য ভদধ্য 

জ্ত্রভানক প্রনতদফদন 

দানখরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

গুরুদাপুয, নাদ ায। 

www.gurudaspur.natore.gov.bd 

 

স্মাযক নাং- ০৫.৪৩.৬৯৪১.০০০.১১.০৪৫.১৭-৬৩৭                       তানযখ : 
১৭ জ্জৈষ্ঠ ১৪২৫ ফঙ্গাব্দ। 

    ৩১ মভ, ২০১৮ নি.। 

 
নফলয় : ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি াংক্রান্ত কাম বক্রভ প্রদঙ্গ। 

 

সূত্র : ভদাদদয়য কাম বারদয়য (াধাযণ াখা) স্মাযক নাং-০৫.৪৩.৬৯০০.০০৬.১৮.০১২.১৮- ৬২৩  

             তানযখ: ০১ এনপ্রর, ২০১৮ নি.। 

 

 

উর্য বি নফলয় ও সূদত্রয নযদপ্রনিদত গুরুদাপুয উদজরায ০১ জুরাই ২০১৮ দত ৩০ জুন ২০১৯ 

ম বন্ত ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি াংক্রান্ত কাম বক্রভ ভদাদদয়য দয় অফগনত ও যফতী প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা 

গ্রদণয জন্য এাদথ মপ্রযণ কযা দরা। 

 

াংর্যি :ফণ বনাভদত  ১৯ (উনন) াতা।   

 

 

 

মজরা প্রাক 

নাদ ায। 

 

(মভাাম্মদ ভননয মাদন) 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

গুরুদাপুয, নাদ ায। 

মপান- ০৭৭২৪-৭৪০০১ 

ইদভইর : unogurudaspur@mopa.gov.bd 

 

 

 


