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উদজরা রনফ বাী অরপায, কাভাযখন্দ, রযাজগঞ্জ এয কভ বম্পাদদনয ারফ বক রিত্র 

(Overview of the Performance of UNOs) 

াম্প্ররতক অজবন, িনাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যত রযকল্পনা 

 
াম্প্ররতক অজবন 

ভগ্র উদজরাদক ভাদক মুি জঘালণা কযা দপদে । উদজরা প্রান কদ ায অফলাদন থাকায কাযদণ এউদজরাপ 

ফাল্যরফফা, জুপাদখরা, ইবটিরজাংও ভাদকদ্রব্যয প্রদকা কদভদে,আইন-শাংখরা মুন্নত যদপদে। রক্ষায ভাদনান্নপদন 

ইদতাভদে নানান কভ বসূিী গ্রন কযা দপদে এফাং জখরাদৄরা ও াাংস্কৃরতক কভ বকান্ডদক উৎারত কযদত কর রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদন জখরাদৄরায াভরগ্র রফতযন কযা দপদে। লানীপ জনাধাযণদক আত্নকভ বাংলাদন উদ্ভুস্ত কযদত ও তাদদযদক দক্ষ 

জনম্পদ রদদফ গদে তুরদত রযকল্পণা গ্রন কযা দপদে। রবক্ষুকমুিকযণ কভ বসূিীয আওতাপ রবক্ষুকদদয তথ্যম্বররত 

একটি ডাটাদফজ প্রস্তুত কযা দপদে এফাং তাদদয াফরম্বী কযায কাম বক্রভ অব্যাত যদপদে। 

ভস্যা ও িনাদরঞ্জর্ঃ 

 

অরপদ রনযরফরিন্ন রফদ্যনৎ এয অবাদফ ইন্টাযদনট স্পীড ম বাপ্ত না ওপাপ এফাং প্রযুরি জ্ঞানমৃস্ত ৩পদেণীয জনফর াংকট 

থাকাপ মথাভদপ জফাপ্রাথীদদয কারিত জফা প্রদান কযা ম্ভফ পনা। ফাদজদটয স্বল্পতা, ৩প জেণীয কভ বিাযীদদয ম বাপ্ত 
প্ররক্ষদণয অবাফ। কাভাযখন্দ উদজরা একটি কৃরল প্রধান এরাকা। এখাদন জতভন জকান রল্প কাযখানা জনই। শুদৄ 
বদ্রঘাট  ইউরনপদন দ্যই রতনটি রল্প কাযখানা গদে উদ দে। 

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনাঃ  

ফাল্যরফফা মুি উদজরা জঘালণায উদযাগ গ্রণ। উদজরা রযলদ-জকরর কনাদভযায আওতাপ আনপন। আফারক বফন 

রনভ বান/জভযাভদতয উদযাগ গ্রন। ররক্ষত জফকায-যুফতীদদয রফরবন্ন প্ররক্ষদণয ভােদভ আত্ম-কভ বাংলাদনয উদযাগ গ্রণ। 

দফ বারয যকাদযয রক্ষনওউদেশ্য অজবদন এফাং এরডরজয রক্ষভাত্রা ফাদ্ধফাপদন আন্ত:রফবাগীপ ভন্বপ াধন। 

িরভান ২০১৮-১৯ অথ ব ফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনর্ঃ 

 

* রফরবন্ন উন্নপন র্রক কাম বক্রভ ম বদফক্ষণ ও রযদ বন নফ বক কাদজয গুনগতভান রনরিতকযণ। 

* উদ্ভাফন কাদজ উৎা প্রদাদনয উদেদশ্য জযা উদ্ভাফকদক উদজরা ম বাদপ ম্মাননা প্রদান। 

* ফাল্যরফফা জযাদধ দিতনতা র্রক কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ। 

* রক্ষায গুনগত ভান বৃরস্তদত কভ বসূরি প্রণপন। 

*জফকায যুফক-যুফতী প্ররক্ষদণয ভােদভ দক্ষজন রিদত রযনত কযণ। 

*নাযী উন্নপন জপাযাদভয কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ। 

*প্রদতনক রক্ষা প্ররতষ্ঠাদন ভারিরভরডপা ব্যফায কদয জেণীকদক্ষ া দান রনরিতকযণ। 

*উদজরা রনফ বাী অরপাদযয কাম বারদপ ফাদপাদভরিক ারজযা লান এফাং জযাগণকভ বিাযী রনফ বািন। 

*ভূরভকম্প জযাধ ও ফজ্রাত জভাকাদফরাপকারফখা প্রকদল্প মথাম্ভফ তার গাে জযান। 

*গতানুগরতক অরপ ব্যফলানাদক কদ বাদযট ব্যফলানাপ লানান্তয। 
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উক্রভরণকা (Preamble) 

 
সরকারর দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রারিষ্ঠারিক দক্ষিা বৃরি, স্বচ্ছিা ও জবাবরদরেিা জজারদার করা, সুলাসি 

সংেিকরণ এবং সম্পহদর যথাযথ ব্যবোর রিরিিকরহণর মাধ্যহম রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়হির হক্ষে- 

  

 

 
উদজরা রনফ বাী অরপায, কাভাযখন্দ , রযাজগঞ্জ 

 
এফাং 

 
জজরা প্রাক, রযাজগঞ্জ 

 

এয ভদে ২০১৯ াদরয জভ ভাদয ২৩ তারযদখ এই ফারল বক কভ বম্পাদন চুরিস্বাক্ষরযত র 

 
এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবপক্ষ রনম্নরররখত রফলপর্দ ম্মত দরনঃ 
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জকন ১: 

রূকল্প (nsisiV) , অরবরক্ষন (nsiisiV) , জকৌরগত উদেশ্যর্ এফাং কাম বাফরর 

 

১ .১ রূকল্প (nsisiV: )  

দক্ষ, রনদফরদত, জফাফরদরতার্রক, গরতীর, উন্নপন াপক এফাং জনফান্ধফ প্রান। 
 

১ .২ অরবরক্ষন (nsiisiV:)  
প্রারনক দক্ষতা বৃরস্ত, তথ্যপ্রযুরিয মথামথ ব্যফায ও জফাদাতাদদয দৃরষ্টবরিযরযফতবন এফাং উদ্ভাফন িি বায ভােদভ ভপাফস্ত ও 

ভানম্মত জফারনরিত কযা। 

 

১ .৩ জকৌরগত উদেশ্যর্ (stvittese  citetsrti)  
 

১.  উদজরা ম বাদপ যকারয ও জফযকারয কর উন্নপনর্রক কাম বক্রর্দয কাম বকয ভন্বপাধন; 

২. দ্যদম বাগ ব্যফস্ানা, ফনাপন, জরফায়ু রযফতবন ও রযদফ াংযক্ষণ জটকই উন্নপন রক্ষনভাত্রা   

             অজবন ত্বযারন্বতকযণ; 

৩.  াভারজক রনযাত্তার্রক কাম বক্রভ ফাদ্ধফাপন জজাযদাযকযণ; 

৪. যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্ানাপ গরতীরতা আনপন; 

৫.  উদজরা রনফ বাী ম্যারজদেরয ভােদভ জনশিরা ও জনরনযাত্তা াংতকযণ; 

৬.   জনদিতনতার্রক কাম বক্রদভ জনউদ্বুস্তকযণদজাযদাযকযণ; 

৭. ভানফম্পদ উন্নপন ও প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরস্তকযণ; 

৮. ক্রীো, াংস্কৃরত ও নাযী উন্নপন তযারন্বতকযণ। 

 

১ .৪ কাম বাফরর (snVetsiVi:)  

 

১.উদজরায কভ বকাদন্ডয ভন্বপ এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুত প্রকল্পর্ উদজরায প্রধান উন্নপন কভ বকাণ্ড ফাদ্ধফাপদন ভন্বপকাযীয দারপত্ব 

ারন; 

২. যকায কর্তবক কৃরল, স্বাস্নদফা ও জনস্বাস্ন, রযফায রযকল্পনা, নাযী ও রশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয কল্যাণ, প্রাথরভক ও গণরক্ষা এফাং রক্ষা 

রফলপক গৃীত কর নীরতভারা ও কভ বসূরিয সুষ্ঠু ফাদ্ধফাপন, তত্ত্বাফধান, রযফীক্ষণ ও ভন্বপাধন; 

৩.  দ্যদম বাগ ব্যফস্ানা এফাং ত্রাণ ও নৄনফ বান কাম বক্রভ গ্রণ, রজআয, টিআয, কারফখা, কারফটা, রবরজরড, রবরজএপ, অরত দরযদ্রদদয জন্য 

কভ বসৃজন ইতনারদ কাম বক্রভ ফাদ্ধফাপন, তত্ত্বাফধান ও রযফীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃরতক বফরষ্টনর্ াংযক্ষণ রযদফ দূলদণয পদর সৃষ্ট জরফায়ু রযফতবদনয রফরূ প্রবাফ জভাকাদফরাপ জনদিতনতা সৃরষ্ট, 

ফনাপন, রফরবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাদ্ধফাপদন ারফ বক াপতা কযা এফাং ারফ বক ভন্বপ াধন ও রযফীক্ষণ; 

৫. াভারজক রনযাত্তা ও দারযদ্রন রফদভািদন রফরবন্ন ভন্ত্রণারপ/রফবাগকর্তবক গৃীত ন্যানার ারব ব কভ বসূরি, একটি ফােী একটি খাভায 

রফরবন্ন প্রকল্পফাদ্ধফাপদন ারফ বক াপতা প্রদান ও কাম বকয ভন্বপ াধন; 

৬.উদজরায যাজস্ব প্রাদনয ারফ বক রনপন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং রযফীক্ষণ; 

৭.উদজরা রনফ বাী ম্যারজদের ম্পরকবত মাফতীপ ক্ষভতা প্রদপাগ, জভাফাইর জকাট ব রযিারনা, জজরায ারফ বক আইন-শিরা যক্ষানফ বক 

জনজীফদন স্বরদ্ধ আনপন এফাং রবরবআইরদদয রনযাত্তা াংক্রান্ত কাম বাফরর; 

৮. জাতীপ শুস্তািায জকৌর ফাদ্ধফাপন এফাং অরবদমাগ রনষ্পরত্তব্যফস্ানাপ আওতাপ অরবদমাগ রনরষ্পরত্ত; 

৯. রফরবন্ন াভারজক ভস্যা জমভন জমৌন পযারন, নাযী রনম বাতন, ভাদক জফন, জিাযািারান, জমৌতুক, ফাল্যরফফা ইতনারদ  প্ররতদযাধ/রনযদন 

কাম বক্রভ গ্রণ; 

১০. লানীপ যকায াংক্রান্ত কাম বক্রভ; 

১১.প্রফাীদদয ডাটাদফ প্রস্তুত, রফদদগাভী ব্যরিদদয প্রতাযণা ও পযারন প্ররতদযাধ এফাং  ভানফ ািায জযাধ প্রফাী কল্যাদণ মাফতীপ 

কাম বক্রভ গ্রণ; 

১২. এনরজওদদয কাম বক্রভ তদাযরক ও ভন্বপ, এনরজও কাম বক্রদভয ওবাযল্যারাং প্ররতদযাদধ কভ বদক্ষত্র রনধ বাযদণ ভতাভত প্রদান এফাং 

এনরজওদদয অনুকূদর োেকৃত অদথ বয রযফীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ অন্যান্য কাম বক্রভ রযদ বন/দ বন; 

১৩. জাতীপ ই-গববদনন্স কাম বক্রভ ফাদ্ধফাপন;দফা স্তরত জীকযণ, জফা প্রদান প্ররতশ্রুরত অনুমাপী জফা প্রদান, উদজরা ও ইউরনপন তথ্য 

ফাতাপন ারনাগাদকযণ, জাস্যার রভরডপা ব্যফায, এফাং রফরবন্ন ম বাদপ তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুরি অন্যান্য রফলদপ প্ররক্ষণ কাম বক্রভ 

রযিারনা ও তদাযরক। 
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জকৌরগত 
উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 
of 

Strategic 
Objective

) 

কাম বক্রভ 
(Activities) 

কভ বম্পাদন  
সূিক 

(Performa
nce 

Indicators
) 

 

একক 

(Unit
) 

কভ বম্পাদন 
সূিদকয ভান 

(Weight of 
Performan

ce 
Indicators

) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষনভাত্রা/রনণ বাপক২০১৯-২০ 
(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২০-২১ 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২১ -২২  

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 
উত্তভ িররত 

ভান 
িররত ভাদনয 

রনদম্ন   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
জজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যর্ 

১. উদজরা ম বাদপয 
দপ্তযর্দয উন্নপনর্রক 
কাম বক্রভর্দয কাম বকয 
ভন্বপাধন 

২০ ১.১ উদজরা রযলদদয ভারক াধাযণ 
বা আদপাজন  

অনুরষ্ঠত বা াংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

১.২ উদজরা রযলদদয ভারক াধাযণ 
বায রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত  ফাদ্ধফারপত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৩ রফরবন্ন উন্নপনর্রক কাম বক্রভ  
রযদ বন 

রযদ বনকৃত প্রকল্প াংখ্যা ৩ ২২ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২০ 

১.৪ ভােরভক রফযারপ  রযদ বন রযদ বন াংখ্যা ১ ০৮ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ০৮ ১২ ১২ 
১.৫ প্রাথরভক রফযারপ রযদ বন রযদ বন াংখ্যা ১ ০৮ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ০৮ ১২ ১২ 
১.৬ এনরজও কাম বক্রভ ভন্বপ রফলপক বা 
আদপাজন 

বা অনুরষ্ঠত াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ১২ ১২ 

১.৭  এনরজও কাম বক্রভ ভন্বপ রফলপক 
বায  রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত  ফাদ্ধফারপত % ০.৫ ৪৮ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৩ ৫৫ 

১.৮ এনরজওদদয অনুকূদর োেকৃত অদথ বয 
রযফীক্ষণ 

রযফীক্ষণকৃত এনরজও াংখ্যা ০.৫ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

১.৯ উদজরা রক্ষা করভটিয বা অনুরষ্ঠত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.১০ উদজরা রক্ষা করভটিয রস্তান্ত 

ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত  ফাদ্ধফারপত % ০০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৩ ৫৫ 

১.১১ ক্ষুদ্রঋণ কাম বক্রভ রযদ বন/দ বন; রযদ বন/দ বন াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২   ১২ 
১.১২ একটি ফােী একটি খাভায রফলপক 

ভন্বপ বায আদপাজন। 
অনুরষ্ঠত বা াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২   ১২ 

১.১৩ একটি ফােী একটি খাভায রফলপক 

ভন্বপ বায রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন। 
রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত % ০০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৩ ৫৫ 

১.১৪ উদজরা ায ফীজ করভটিয বা 
আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ০.৫ ০২ ০৩ ০৩ ০২ ০২ ০২ ০২ ০৩ ০৩ 

১.১৫ উদজরা ায ফীজ করভটিয বায 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত  ফাদ্ধফারপত % ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৩ ৫৫ 

১.১৬ উদজরা ইদনাদবন করভটিয বা অনুরষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২   ১২ 

১.১৭ উদজরা ইদনাদবন করভটিয রস্তান্ত রস্তান্ত  ফাদ্ধফারপত % ০.৫ ৪৫ ৫০ ৪০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৩ ৫৫ 
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ফাদ্ধফাপন 

১.১৮ উদজরা আইরটি করভটিয বা অনুরষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২   ১২ 

১.১৯ উদজরা আইরটি করভটিয রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত  ফাদ্ধফারপত % ০.৫ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩৫ ৩০ ৫৩ ৫৫ 

১.২০ ইউরনপন রডরজটার জন্টায রযদ বন রযদ বন/দ বন াংখ্যা ১ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০৩ ০২ ০২ ০৭ ০৮ 

জকৌরগত 
উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 
of 

Strategic 
Objective

) 

কাম বক্রভ 
(Activities) 

কভ বম্পাদন  
সূিক 

(Performa
nce 

Indicators
) 

 

একক 

(Unit

) 

কভ বম্পাদন 
সূিদকয ভান 

(Weight of 
Performan

ce 
Indicators

) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষনভাত্রা/রনণ বাপক২০১৯-২০ 
(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২০ -২১  

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২১ -২২  

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 
উত্তভ িররত 

ভান 
িররত ভাদনয 

রনদম্ন   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
জজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যর্ 

২. দ্যদম বাগ ব্যফস্ানা, 

ফনাপন, জরফায়ু রযফতবন ও 

রযদফ াংযক্ষণ জটকই 

উন্নপন রক্ষনভাত্রা অজবন 

ত্বযারন্বতকযণ 

১০ ২.১ উদজরা ত্রাণ ও নৄনফ বান এফাং 
দ্যদম বাগ ব্যফস্ানা ম্পরকবত বা 
আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা  াংখ্যা ২ ২ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪ 

২.২ ত্রাণ ও নৄনফ বান এফাং দ্যদম বাগ 
ব্যফস্ানা ম্পরকবত বায রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত  ফাদ্ধফারপত % ১ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৩ ৫৫ 

২.৩ দ্যদম বাগ ক্ষরতগ্রদ্ধ এরাকা তাৎক্ষরণক  
রযদ বন/দ বন 

রযদ বন/দ বন াংখ্যা ০ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

২.৪ উফযাদেয রডও প্রদান প্রদানকৃত রজআয জভ. টন ০          
২.৫ রবরজএপ প্রদান প্রদানকৃত রবরজএপ জভ. টন ১          
২.৬ জটস্ট রযররপ  প্রদানকৃত প্রদানকৃত রযররপ রক্ষ 

টাকা 
১          

২.৭ গ্রাভীণ অফকা াদভা রনভ বাদনয জন্য 
কারফখা প্রকল্প ফাদ্ধফাপন 

রনরভ বত যাদ্ধা রক.রভ.  ১          

২.৮ গ্রাভীণ অফকা াদভা রনভ বাদনয জন্য 
কারফটা প্রকল্প ফাদ্ধফাপন 

রনভ বাণকৃত যাদ্ধা রক.রভ.  ১          

২.৯ অরতদরযদ্রদদয জন্য কভ বাংস্ান 
কভ বসূরি 

রনদপারজত েরভক াংখ্যা 

 
১          

২.১০ বৃক্ষদযাদনয জন্য জনগণদক 
উদ্বুস্তকযণ জভরা আদপাজন 

আদপারজত জভরা াংখ্যা 

 
১ ০১ ০১ - - - - - - - 
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২.১১ াভারজক ফনাপদনয জন্য রফরবন্ন 
প্রকায বৃদক্ষয িাযা রফতযণ 

রফতযণকৃত িাযা াংখ্যা 

 
   - - - - - - - 

২.১২ উদজরা ফন ও রযদফ করভটিয 
বা আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা ০.৫ ০৩ ০৩ ০৩ ০২ ০১ ০১ ০০ ০৫ ০৬ 

২.১৩ উদজরা ফন ও রযদফ করভটিয 
বায রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন  

রস্তান্ত  ফাদ্ধফারপত % ০ ৫০ ৫৫ ৪৫ ৪০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৫০ ৬০ 

২.১৪ জরফায়ু রযফতবন জযাদধ গৃীত প্রকল্প 
ফাদ্ধফাপন 

ফাদ্ধফারপত প্রকল্প াংখ্যা 

 
০ - - - - - - - - - 

জকৌরগত 
উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

of 
Strategic 
Objective

) 

কাম বক্রভ 
(Activities) 

কভ বম্পাদন  
সূিক 

(Performa

nce 
Indicators

) 

 

একক 

(Unit
) 

কভ বম্পাদন 
সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan
ce 

Indicators
) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষনভাত্রা/রনণ বাপক২০১৯-২০ 
(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২০ -২১  

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২১ -২২  

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 
উত্তভ িররত 

ভান 
িররত ভাদনয 

রনদম্ন   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
জজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যর্ 

৩.  াভারজক রনযাত্তার্রক 

কাম বক্রভ ফাদ্ধফাপন 

জজাযদাযকযণ 

১০ ৩.১ মুরিদমাস্তাদদয ম্মানী বাতা রফতযণ 
কাম বক্রভ তদাযরক 

বাতা রফতযণ কাম বক্রভ 
তদাযককৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০ 

৩.২ প্ররতফন্ধী বাতা প্রদান কাম বক্রভ 
তদাযরক 

বাতা রফতযণ কাম বক্রভ 
তদাযককৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০ 

৩.৩ রফধফা ও স্বাভী রযতনাি দ্যঃল বাতা 
রফতযণ কাম বক্রভ তদাযরক 

বাতা রফতযণ কাম বক্রভ 
তদাযককৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০ 

৩.৪ প্ররতফন্ধীদদয রক্ষা ও অন্যান্য 
কল্যাণর্রক কাদজ াপতা প্রদান 

াপতা প্রদান রক্ষ 
টাকা 

- - - - - - - - - - 

৩.৫ ফপস্ক বাতা াপতা প্রদান রক্ষ 
টাকা 

১          

৩.৬ অির প্ররতফন্ধী বাতা াপতা প্রদান রক্ষ 
টাকা 

১          

৩.৭ প্ররতফন্ধী রক্ষা উবৃরত্ত াপতা প্রদান রক্ষ 
টাকা 

০.৫          

৩.৮ দররত রযজন ও জফদদ জনদগাষ্ঠীয 
জন্য বাতা  

াপতা প্রদান রক্ষ 
টাকা 

১          

৩.৯ নদী বািন কফররত জনদগাষ্ঠীয জন্য 
বাতা 

াপতা প্রদান রক্ষ 
টাকা 

০ - - - - - - - - - 

৩.১০ জজদরদদয জন্য রজআয প্রদান াপতা প্রদান রক্ষ ০ - - - - - - - - - 
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টাকা 
৩.১১ রবরজরড রফতযণ াপতা প্রদান  জভঃ টন ২   - - - - - - - 
৩.১২ ত দরযদ্রদদয ভাদে সুরব র্দল্য 
১০টাকা জকরজ দদয িার রফক্রপ 

রফতযকৃত িাদরয 
রযভান 

টন ০ ১০১২.৫০০ ১০১২.৫০০ - - - - - - - 

৩.১৩ খায স্য ক্রপ ও ভজুদকযণ রফতযকৃত িাদরয 
রযভান 

টন ০ ১৮৪১.১৯৬ ৪৯৩.৯১২ - - - - - - - 

৩.১৪ দরযদ্র ভাদপয জন্য ভার্তত্বকাররন 
বাতা 

রফতযকৃত িাদরয 
রযভান 

লক্ষ 

টাকা 

০.৫   - - - - - - - 

জকৌরগত 
উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 
of 

Strategic 
Objective

) 

কাম বক্রভ 
(Activities) 

কভ বম্পাদন  
সূিক 

(Performa
nce 

Indicators
) 

 

একক 

(Unit
) 

কভ বম্পাদন 
সূিদকয ভান 

(Weight of 
Performan

ce 
Indicators

) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষনভাত্রা/রনণ বাপক২০১৯-২০ 
(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২০ -২১  

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২১ -২২  

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 
উত্তভ িররত 

ভান 
িররত ভাদনয 

রনদম্ন   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
জজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যর্ 

৪. যাজস্ব প্রান ও 
ব্যফস্ানাপ গরতীরতা 
আনপন 

 

১০ 

 
৪.১ উদজরা ভূরভ অরপ রযদ বন রযদ বন কৃত অরপ াংখ্যা  ২ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬ 
৪.২  ইউরনপন ভূরভ অরপ  রযদ বন রযদ বন কৃত  অরপ াংখ্যা  ২ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৫০ ৫২ 

৪.৩ কৃরল খা জরভ ফদন্দাফদ্ধ প্রদান নৄনফ বারত রযফায াংখ্যা  ১          
৪.৪ অকৃরল খা জরভ ফদন্দাফদ্ধ প্রদান  ফদন্দাফদ্ধ প্রদান কৃত 

জরভ  
একয - - - - - - - - - - 

৪.৫ ভূরভ উন্নপন কদযয ঠিক দাফী রনধ বাযণ গত ফেদযয আদাপ ও 

িররত ফেদযয ফদকপায 

ায  

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৯০ ১০০ 

৪.৬ ভূরভ উন্নপন কয আদাপ তদাযরক কযা  আদাপকৃত ভূরভ উন্নপন 
কয 

টাকা 

(জকাটি) 

১ ০.৩৮৪ ০.২৭ ০.২৭ ০.২৪ ০.২১ ০.১৮ ০.১৬ ০.২৪ ০.২১ 

৪.৭ াপযাত ভার ফদন্দাফদ্ধ প্রদান আদাপকৃত ইজাযার্ল্য টাকা 

(জকাটি) 
- ০.১০৩ ০.১০২ - - - - - - - 

৪.৮ আেপন প্রকদল্পয নৄণফ বারত রযফাদযয 
াংখ্যা 

নৄণফ বারত াংখ্যা াংখ্যা - - - - - - - - - - 

৪.৯ কবুররপত ম্পাদদনয াংখ্যা ম্পাদনকৃত াংখ্যা - - - - - - - - - - 
৪.১০ দররর দ্ধান্তদযয াংখ্যা দ্ধান্তরযত দররর াংখ্যা - - - - - - - - - - 
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৪.১১ নাভজাযী াংখ্যা নাভজাযী াংখ্যা - ১১৫২ ১০৯৩ ১০৯৩ ৯৮৩ ৮৭৪ ৭৬৫ ৬৫৫ ১০৯৩ ৯৮৩ 

৪.১২ এরটি জনাটিদয রবরত্তদত নাভজাযী 
াংখ্যা 

নাভজাযী াংখ্যা - - - - - - - - - - 

৪.১৩ জজনাদযর াটি বরপদকট ভাভরা 
রনষ্পরত্ত  

রনষ্পরত্তকৃত ভাভরা াংখ্যা ৩ ১৬ - - - - - - - - 

৪.১৪  ১নাং খরতপানভুি যকারয ম্পরত্তয 

অবফধ দখর উস্তায 
উস্তাযকৃত ভূরভ াংখ্যা -- ১৬.৯ - - - - - - - - 

৪.১৫  অন্যান্য যকারয ম্পরত্তয অবফধ 
দখর উস্তায 

উস্তাযকৃত ভূরভ % - ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

জকৌরগত 
উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 
of 

Strategic 

Objective
) 

কাম বক্রভ 
(Activities) 

কভ বম্পাদন  
সূিক 

(Performa
nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit
) 

কভ বম্পাদন 
সূিদকয ভান 

(Weight of 
Performan

ce 

Indicators
) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষনভাত্রা/রনণ বাপক২০১৮-১৯ 
(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২০ -২১  

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২১ -২২  

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 
উত্তভ িররত 

ভান 
িররত ভাদনয 

রনদম্ন   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
জজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যর্ 

৫. জনশিরা ও জনরনযাত্তা 

াংতকযণ 

 

 

১৪ ৫.১ জভাফাইর জকাট ব রযিারনা রযিাররত জভাফাইর 
জকাট ব 

াংখ্যা ৩ ২৮ ১৯ ১৯ ১৭ ১৫ ১৩ ১২ ১৯ ১৯ 

৫.২ সুষু্ঠবাদফ াফররক যীক্ষা রযিারনা াফররক যীক্ষায 
প্রশ্নদত্রয রনযাত্তা 
রনরিতকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

 রযিাররত াফররক 
যীক্ষা 

াংখ্যা ২ ০৫ ০৫ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৫ ০৫ 

৫.৩ উদজরা আইন শিরা করভটিয বা 
আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৫.৪ উদজরা আইন শিরা করভটিয বা 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত % ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৩ ৪৫ 

৫.৫ উদজরা ন্ত্রা ও নাকতা প্ররতদযাধ 
করভটিয বা আদপাজন  

অনুরষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৫.৬ উদজরা ন্ত্রা ও নাকতা প্ররতদযাধ 
করভটিয  রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত % ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৩ ৪৫ 

৫.৭ উদজরা দ্যনীরত প্ররতদযাধ করভটিয 
বা আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৫.৮ উদজরা দ্যনীরত প্ররতদযাধ করভটিয রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত % ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৩ ৪৫ 
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বায  রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

৫.৯ উদজরা তথ্য অরধকায করভটিয বা 
আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ০.৫ ১২ ০৬ ০৬ ৫.৫ ৫ ৪ ৩ ০৬ ৫.৫ 

৫.১০ উদজরা তথ্য অরধকায করভটিয 
বায  রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত % ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৩ ৪৫ 

৫.১১ ভাদকদ্রদব্যয অব্যফায রনপন্ত্রদণ 
জনদিতনার্রক বা আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা ০.৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ৩ 

৫.১২ নাযী ও রশূ রনম বাতন জযাদধ 
জনদিতনার্রক বা আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা ০.৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ৩ 

৫.১৩  জমৌতুক রনদযাদধয রদক্ষন  
জনদিতনার্রক বা আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা ০ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ৩ 

৫.১৪ ফাল্যরফফা জযাদধ কভ বরযকল্পনা 
প্রণপন 

কভ বরযকল্পনা প্রণীত াংখ্যা ০.৫ ০১ ০১ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০২ ০২ 

৫.১৫  ফাল্যরফফা রনদযাদধয রদক্ষন 
জনদিতনার্রক বা আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা - - - - - - - - - - 

৫.১৬ ভানফ ািায প্ররতদযাধ করভটি বায 
আদপাজন  

আদপারজত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৫.১৭ ভানফ ািায প্ররতদযাধ করভটি বায  
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত % ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৩ ৪৫ 

৫.১৮ গ্রাভ আদারত দ বন/রযদ বন দ বন/রযদ বন াংখ্যা ০.৫ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩৫ ৩৪ ৩৩ ৩২ ৪০ ৪৫ 

৫.১৯ উদজরা গ্রাভ আদারত করভটিয 
বা আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৫.২০ উদজরা গ্রাভ আদারত করভটিয 
বায  রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত % ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৩ ৪৫ 

৫.২১  ন্ত্রা ও জিীফাদ দভদন 
জনদিতনার্রক বা আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা ০.৫ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৪ ৪ 

 বায রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপদনয ায 

% ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৫ ৫০ 

৫.২২ নাযী ও রশূ ািায  জযাদধ 
জনদিতনার্রক বা আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা ০ ৪ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ৩ ৪ 

 বায রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপদনয ায 

% ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৫ ৫০ 

৫.২৩  জিাযািারান প্ররতদযাদধ 
জনদিতনার্রক বা আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা ০ ৪ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ৩ ৪ 

 বায রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপদনয ায 

% ০ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৫ ৫০ 

৫.২৪  জমৌন পযারন,  জার জনাট ও হুরণ্ড 
ব্যফা রনপন্ত্রদণ এফাং প্ররতদযাদধ 

আদপারজত বা াংখ্যা ০ ৪ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ৩ ৪ 



12 
 

 

 

জনদিতনার্রক বা আদপাজন 

জকৌরগত 
উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 
of 

Strategic 
Objective

) 

কাম বক্রভ 
(Activities) 

কভ বম্পাদন  
সূিক 

(Performa
nce 

Indicators
) 

 

একক 

(Unit

) 

কভ বম্পাদন 
সূিদকয ভান 

(Weight of 
Performan

ce 
Indicators

) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষনভাত্রা/রনণ বাপক২০১৯-২০ 
(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২০ -২ ১ 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২১ -২ ২ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 
উত্তভ িররত 

ভান 
িররত ভাদনয 

রনদম্ন   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
জজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যর্ 

৬.  ভানফম্পদ উন্নপন ও 

প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা 

বৃরস্তকযণ 

 

 

০৬ ৬.১  যুু্ফকদদয প্ররক্ষণ প্রদান  আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৫ ০৪ ০৪ ০৬ ০৬ 
৬.২ ইউরডর উদযািতাদদয প্ররক্ষণ 
প্রদান 

আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ১ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৫ ০৬ 

৬.৩  নাযীদদয আত্মকভ বাংলান সৃরস্টয 
রদক্ষন প্ররক্ষণ প্রদান  

 

আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ১ ০৪ ০৬ ১০ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ১৫ ১৫ 

৬.৪  গ্রাভ নৄররদদয  প্ররক্ষণ প্রদান আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ১ ০৩ ০২ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০৫ ০৭ 
৬.৫  রক্ষকদদয ভারিরভরডপা ব্যফায 
রফলপক প্ররক্ষণ প্রদান 

আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ০ ১ ২ - - - - - - - 

৬.৬  রক্ষকদদয ভান ম্মত রক্ষা 
প্রদাদনয জন্য উদ্বুস্তকযণ প্ররক্ষণ 

আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ০ ১ ১ - - - - - - - 

৬.৭ লানীপ যকায জন প্ররতরনরধদদয 
প্ররক্ষণ 

আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ১ ০১ ০১ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০২ ০৩ 

৬.৮ আবনন্তরযন ৬০ ঘন্টা প্ররক্ষণ আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ১ ০২ ০২ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০২ ০৩ 
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জকৌরগত 
উদেশ্য 

(Strategic 
Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 
of 

Strategic 

Objective
) 

কাম বক্রভ 
(Activities) 

কভ বম্পাদন  
সূিক 

(Performa
nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit
) 

কভ বম্পাদন 
সূিদকয ভান 

(Weight of 
Performan

ce 

Indicators
) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষনভাত্রা/রনণ বাপক২০১৯-২০ 
(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২০ -২ ১ 

প্রদক্ষণ 

(nviitetsiV)  

২০২১ -২২  

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 
উত্তভ িররত 

ভান 
িররত ভাদনয 

রনদম্ন   
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 
জজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যর্ 

৭. ক্রীো, াংস্কৃরত ও নাযী 

উন্নপন ত্বযারনতকযণ। 
১০ ৭.১ উদজরা ক্রীো াংস্ায রনপরভত 

করভটি গ ন 

করভটি গঠিত তারযখ ১ ২৩/০১/১৭ - - - - - - - - 

৭.২  উদজরা ক্রীো াংস্ায আওতাধীন 
প্ররতটি ক্রীো প্ররতদমারগতায আদপাজন 

আদপারজত ক্রীো 
প্ররতদমারগতা 

াংখ্যা ১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ 

৭.৩   উদজরা ক্রীোরফদদদয জন্য 
প্ররক্ষণ আদপাজন 

আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ০ - - ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ 

৭.৪ উদজরা রল্পকরা একাদডরভয 
রনপরভত করভটি গ ন 

করভটি গঠিত াংখ্যা ১ ০১ ০১ ০১ ০০ ০০ ০০ ০০ ০২ ০২ 

৭.৫   উদজরা াাংস্কৃরতক প্ররতদমারগতায 
আদপাজন 

আদপারজত 
প্ররতদমারগতা 

াংখ্যা ১ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০০ ০৪ ০৪ 

৭.৬  উদজরা াংস্কৃরত জক্ষদত্র রফরবন্ন 
প্ররক্ষণ আদপাজন 

আদপারজত প্ররক্ষণ াংখ্যা ২ - - ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ ০৩ 

৭.৭ গার ব গাইড প্ররক্ষণ প্রদান আদপারজত প্ররক্ষণ রদন ২ - - - - - - - ০২ ০৩ 

৭.৮ রকদাযী ক্লাফ করভটিয বায 
আদপাজন 

আদপারজত বা াংখ্যা ১ ০৪ ০৪ ১০ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৭.৯ রকদাযী ক্লাফ করভটিয বায রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত 

 

% ০ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৭.১০  দ বনাথীদদয জন্য টপদরদটয ব্যফলা রনরভ বত টপদরট াংখ্যা ০.৫ ৩৫ ৪০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২৩ ৪৫ ৫০ 

৭.১১ ডাক ফাাংদরা ব্যফলানা রযস্কায-রযিন্নতা % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 
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জকন -২  
জকৌরগত উদেশ্য ,অগ্রারধকায  ,কাম বক্রভ ,কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষনভাত্রার্  

ভা ম বাদপযকাম বারদপয আফরশ্যক জকৌরগত উদেশ্যর্ 

)দভাট ভান-২০( 

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

জকৌরগতউদে

শ্য 

)stvittes

e 

 citetsrt

i( 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

)Wtseht 

if 

stvittes

e 

 citetsr

ti ( 

 

 

কাম বক্রভ 
(Activities) 

 

 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance  
Indicators) 

 

 

একক 

(Uni
t) 

 

 

কভ বম্পাদন 
সূিদকয ভান 

)Wtseht 

if nI( 

রক্ষনভাত্রাযভান২০১৯-২০ 

)Tivett nilnt-2018-19( 

অাধাযণ 

)Exetll

tVt( 

অরত উত্তভ 

)ntvy 

Giid( 

উত্তভ 

)Giid( 
িররতভান 

)sisv( 
িররত 

ভাদনয রনদম্ন 

)niiv( 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফরশ্যক জকৌরগত উদেশ্যর্ 

দক্ষতায 

দি 

ফারল বক 

কভ বম্পাদ

ন চুরি 

ফাদ্ধফাপন 

৪ 

২০১৯-২০ অথ ব ফেদযয খো ফারল বক কভ বম্পাদন 

চুরি দারখর 

রনধ বারযত ভপীভায ভদে খো চুরি 

ভন্ত্রণারপ/রফবাদগ দারখরকৃত 
তারযখ ১ ১৭ এরপ্রর ১৯ এরপ্রর ২০ এরপ্রর ২৩ এরপ্রর ২৫ এরপ্রর 

২০১৯-২০ অথ ব ফেদযয ফারল বক কভ বম্পাদন চুরি 

ফাদ্ধফাপন রযফীক্ষণ 
বত্রভারক প্ররতদফদন দারখরকৃত াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১৯-২০ অথ ব ফেদযয ফারল বক কভ বম্পাদন চূরিয 

অধ বফারল বক র্ল্যাপন প্ররতদফদন দারখর 

রনধ বারযত তারযদখ অধ বফারল বক র্ল্যাপন 

প্ররতদফদন দারখরকৃত 
তারযখ ১ 

১৫ 

জানুপারয 

১৬ 

জানুপারয 
১৭ 

জানুপারয 
১৮ জানুপারয ২১ জানুপারয 

২০১৯-২০ অথ ব ফেদযয ফারল বক কভ বম্পাদন চূরিয 

র্ল্যাপন প্ররতদফদন দারখর 
ফারল বক র্ল্যাপন প্ররতদফদন দারখরকৃত তারযখ ১ ১৩ জুরাই ১৬ জুরাই ১৮ জুরাই ২০ জুরাই ২৩ জুরাই 

কাম বস্তরত, 

কভ বরযদফ

 ও জফায 

ভাদনান্নপন 

৯ 

ভা  ম বাদপয কাম বারপর্দ কভদক্ষ একটি 

অনরাইন জফা িালু কযা 
অনরাইন জফা িালুকৃত তারযখ ১ 

৩১ 

রডদম্বয 

৩১ 

জানুপারয 

২৮ 

জপব্রুপারয 
- - 

দপ্তয/াংলায কভদক্ষ ১টি জফাপ্ররক্রপা জীকৃত জফাপ্ররক্রপা জীকৃত তারযখ ১ 
৩১ 

রডদম্বয 

৩১ 

জানুপারয 

২৮ 

জপব্রুপারয 
১৫ ভাি ব - 

উদ্ভাফনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নপন প্রকল্প )এআইর( 

ফাদ্ধফাপন 

উদ্ভাফনী উদযাগ ফাদ্ধফারপত তারযখ ১ ৪ জানুপারয 
১১ 

জানুপারয 
১৮ 

জানুপারয 
২৫ জানুপারয ৩১ জানুপারয 

এআইর ফাদ্ধফারপত % ১ ২৫     

রআযএর শুরুয ২ ভা নদফ ব াংরিষ্ট কভ বিাযীয 

রআযএর ও ছুটি নগদাপন যুগৎ জারয রনরিতকযণ 

াংরিষ্ট কভ বিাযীয রআযএরছুটি ও ছুটি 

নগদাপন ত্র যুগৎ জারযকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রটিদজন িাট বায অনুমাপী জফা প্রদান 
প্রকারত রটিদজন িাট বায অনুমাপী 

জফা প্রদানকৃত 
% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরবদমাগ প্ররতকায ব্যফলা ফাদ্ধফাপন রনষ্পরত্তকৃত অরবদমাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 
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জফা প্রতনাী ও দ বনাথীদদয জন্য টপদরট 

অদক্ষাগায )waiting room( এয ব্যফলা 

কযা 

রনধ বারযত ভপীভায ভদে জফা প্রতনাী 

ও দ বনাথীদদয জন্য টপদরট 

অদক্ষাগায িালুকৃত 

তারযখ ১ 
৩১ 

রডদম্বয  

৩১ 

জানুপারয  

২৮ 

জপব্রুপারয  
- - 

জফায ভান ম্পদকব জফাগ্রীতাদদয ভতাভত 

রযফীক্ষদণয ব্যফলা িালু কযা 

জফাগ্রীতাদদয ভতাভত রযফীক্ষদণয 

ব্যফলা িালুকৃত 
তারযখ ১ 

৩১ 

রডদম্বয  

৩১ 

জানুপারয  

২৮ 

জপব্রুপারয  
- - 

 

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

জকৌরগতউদে

শ্য 

)stvittes

e 

 citetsrt

i( 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

)Wtseht 

if 

stvittese 

 citetsrt

i ( 

 

 

কাম বক্রভ 
(Activities) 

 

 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance  
Indicators) 

 

 

একক 

(Uni
t) 

 

 

কভ বম্পাদন 
সূিদকয ভান 

)Wtseht 

if nI( 

রক্ষনভাত্রাযভান ২০১৯-২০ 

)Tivett nilnt-2019-20( 

 

অাধাযণ 

)Exetll

tVt( 

 

অরত উত্তভ 

)ntvy 

Giid( 

 

উত্তভ 

)Giid( 

 

িররতভান 

)sisv( 

িররত 

ভাদনয রনদম্ন 

)niiv( 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আফরশ্যক জকৌরগত উদেশ্যর্ 

 

দক্ষতা ও 

বনরতকতায 

উন্নপন 

 

 

 

৪ 

যকারয কভ বম্পাদন ব্যফলানা াংক্রান্ত  

প্ররক্ষণ রফরবন্ন রফলদপ 

কভ বকতবা/কভ বিাযীদদয জন্য প্ররক্ষণ 

আদপাজন 

প্ররক্ষদণয ভপ জনঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীপ শুস্তািায জকৌর ফাদ্ধফাপন 

২০১৯-২০  অথ বফেদযয শুস্তািায 

ফাদ্ধফাপন কভ বরযকল্পনা এফাং 

ফাদ্ধফাপন রযফীক্ষণ কা াদভা প্রণীত 

ও দারখরকৃত 

তারযখ ১ ১৬ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

রনধ বারযত ভপীভায ভদে 

বত্রভারক রযফীক্ষণ প্ররতদফদন 

দারখরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২   

তথ্য অরধকায 

ফাদ্ধফাপন 

জজাযদাযকযণ 

 

১ 

তথ্য ফাতাপন ারনাগাদকযণ তথ্য ফাতাপন ারনাগাদকৃত % .৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকারত স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকারত % .৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আরথ বক 

ব্যফলানায 

উন্নপন 

২ অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত কাম বক্রদভয উন্নপন অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আরভ জভা  :জাা িীয আরভ ,উদজরা রনফ বাী অরপায, কাভাযখন্দ, রযাজগঞ্জ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদযকাদযয রযাজগঞ্জ জজরা প্রাক এয রনকট 

অিীকায কযরে জম  ,এই চুরিদত ফরণ বত পরাপর অজবদন দিষ্ট থাকফ।  

 
আরভ কাভরুন নাায রেীকা, জজরা প্রাক  ,রযাজগঞ্জ ,উ জজরা রনফ বাী অরপায কাভাযখন্দ, রযাজগঞ্জ  এয রনকট অিীকায কযরে জম  ,এই চুরিদত 

ফরণ বত পরাপর অজবদন প্রদপাজনীপ দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 
স্বাক্ষরযত: 

 

 
 
 
 

 

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

)জভা  :জাা িীয আরভ( 

উদজরা রনফ বাী অরপায                           তারযখ 
কাভাযখন্দ, রযাজগঞ্জ   

 

 

 

 

 ---------------------------------------                   --------------------------------- 
)কাভরুন নাায রেীকা( 

জজরা প্রাক                                               তারযখ 
 রযাজগঞ্জ   

 



17 
 

 
 
 
 
 

াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দাংদক্ষ(Acronyms) 

 
 
MIS: Managemant Information System 
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াংদমাজনী- ২: কভ বম্পাদন সূিকর্  ,ফাদ্ধফাপনকাযী এফাং রযভা স্তরত-এয রফফযণ  
 

ক্ররভক নম্বয কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক রফফযণ ফাদ্ধফাপনকাযী 

ইউরনট 
রযভা স্তরত 

এফাং 
উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

১( উদজরা ম বাদপয 

দপ্তযর্দয 

উন্নপনর্রক 

কাম বক্রর্দয 

কাম বকয ভন্বপাধন 

১.১ উদজরা রযলদদয 
ভারক াধাযণ বা 
আদপাজন  

অনুরষ্ঠত বা উদজরায রফরবন্ন দপ্তদযয 
উন্নপনর্দয ফতবভান অফলা ও 
বরফষ্যদত কযণীপ রফলদপ আদরািনা 
এফাং উন্নপন গরতীর কযায রনরভত্ত 
আন্তঃরফবাগীপ দমারগতা রনরিত 
কযা। 

উদজরা রনফ বাী 
অরপায 

ভারক বা উন্নপন প্রকল্প র্দ 
ভন্বপ ারধত দফ। 

১.২ উদজরা রযলদদয 
ভারক াধাযণ বায 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা ও ফাদ্ধফাপন 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন উন্নপন প্রকল্পর্ 
ফাদ্ধফাপদন গরতীরতা 

আদফ। 

১.৩ রফরবন্ন উন্নপনর্রক 
কাম বক্রভ রযদ বন 

রযদ বনকৃত প্রকল্প উন্নপন প্রকল্প র্ উদজরা রনফ বাী 
অরপায  কর্তবক রযদ বন ও 
সুারয। 

প্রভা ম বাদরািনা ঠিক ও রফরধ জভাতাদফক 
গুনগত উন্নপন দফ। 

১.৪ ভােরভক রফযারপ 
রযদ বন 

রযদ বন উদজরা রনফ বাী অরপায  কর্তবক 
রযদ বন ও সুারয  

প্রভা ম বাদরািনা ঠিক ও রফরধ জভাতাদফক 
গুনগত উন্নপন দফ। 

১.৫ প্রাথরভক রফযারপ 
রযদ বন 

রযদ বন উদজরা রনফ বাী অরপায  কর্তবক 
রযদ বন ও সুারয  

প্রভা ম বাদরািনা ঠিক ও রফরধ জভাতাদফক 
গুনগত উন্নপন দফ। 

১.৬ এনরজও কাম বক্রভ 
ভন্বপ রফলপক বা 
আদপাজন 

বা অনুরষ্ঠত এনরজও কাম বক্রভ যীরফক্ষণ ও 
ম বাদরািনা।  

ভারক বা এনরজও কাম বক্রভ ভন্বপ 
কযা মাদফ। 

 

১.৭ এনরজও কাম বক্রভ 
ভন্বপ রফলপক বায 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা ও ফাদ্ধফাপন 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন এনরজও কাম বক্রদভ 
গরতীরতা আদফ। 

১.৮ এনরজওদদয 
অনুকূদর োেকৃত অদথ বয 
রযফীক্ষণ 

রযফীক্ষণকৃত এনরজও মথামথবাদফ োেকৃত অথ ব রনদদ বনা ও 
রফরধ জভাতাদফক ব্যপ দি রকনা জ 
রফলপটি রনরিতকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন এনরজও খাদত অদথ বয 
অিপ দূয দফ। 

১.৯ উদজরা রক্ষা 

করভটিয বা 
অনুরষ্ঠত বা উদজরা রক্ষা কাম বক্রভ যীরফক্ষণ ও 

ম বাদরািনা।  
ভারক বা উদজরা রক্ষা  কাম বক্রভ 

ভন্বপ কযা মাদফ। 

 ১.১০ উদজরা রক্ষা 

করভটিয রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা ও ফাদ্ধফাপন 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন রক্ষা কাম বক্রদভ 
গরতীরতা আদফ। 

১.১১ ক্ষুদ্রঋণ কাম বক্রভ 

রযদ বন/দ বন; 
রযদ বন/দ বন ক্ষুদ্রর ঋণ কাম বক্রভমু উদজরা 

রনফ বাী অরপায  কর্তবক রযদ বন ও 
সুারয। 

ফারল বক প্ররতদফদন ক্ষুদ্রঋণ গ্রীতাদদয 
জীফনমাত্রায ভান উন্নত 

দফ। 

১.১২ একটি ফােী একটি অনুরষ্ঠত বা একটি ফােী একটি খাভায রফলপক ভারক বা একটি ফােী একটি খাভায 
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খাভায রফলপক ভন্বপ 

বায আদপাজন। 
কাম বক্রভ যীরফক্ষণ ও ম বাদরািনা।  রফলপক কাম বক্রভ ভন্বপ 

কযা মাদফ। 

১.১৩ একটি ফােী একটি 

খাভায রফলপক ভন্বপ 

বায রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন। 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা ও ফাদ্ধফাপন 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন একটি ফােী একটি খাভায 

রফলপক কাম বক্রদভ 
গরতীরতা আদফ। 

১.১৪ উদজরা ায 
ফীজ করভটিয বা 
আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা উদজরা ায ফীজ করভটিয কাম বক্রভ 
যীরফক্ষণ ও ম বাদরািনা।  

ভারক বা উদজরা ায ও ফীজ 
রফলপক কাম বক্রভ ভন্বপ 

কযা মাদফ। 

১.১৫ উদজরা ায 
ফীজ করভটিয বায 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা ও ফাদ্ধফাপন 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন উদজরা ায ও ফীজ 
রফলপক কাম বক্রদভ 
গরতীরতা আদফ। 

১.১৬ উদজরা 
ইদনাদবন করভটিয বা 

অনুরষ্ঠত বা উদজরা ইদনাদবন করভটিয কাম বক্রভ 
যীরফক্ষণ ও ম বাদরািনা।  

ভারক বা উদজরা ইদনাদবন 
রফলপক কাম বক্রভ ভন্বপ 

কযা মাদফ। 

১.১৭ উদজরা 
ইদনাদবন করভটিয 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা ও ফাদ্ধফাপন 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন উদজরা ইদনাদবন 
রফলপক কাম বক্রদভ 
গরতীরতা আদফ। 

১.১৮ উদজরা আইরটি 
করভটিয বা 

অনুরষ্ঠত বা উদজরা আইরটি করভটিয কাম বক্রভ 
যীরফক্ষণ ও ম বাদরািনা।  

ভারক বা উদজরা আইরটি 
রফলপক কাম বক্রভ ভন্বপ 

কযা মাদফ। 

১.১৯ উদজরা আইরটি 
করভটিয রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা ও ফাদ্ধফাপন 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন উদজরা আইরটি 
রফলপক কাম বক্রদভ 
গরতীরতা আদফ। 

১.২০ ইউরনপন 
রডরজটার জভরা রযদ বন 

রযদ বন/দ বন ইউরনপন রডরজটার জভরা উদজরা 
রনফ বাী অরপায  কর্তবক রযদ বন ও 
সুারয। 

ফারল বক প্ররতদফদন ইউরনপন রডরজটার 
জভরায ভান উন্নত দফ। 

২( দ্যদম বাগ 

ব্যফস্ানা, ফনাপন, 

জরফায়ু রযফতবন ও 

রযদফ াংযক্ষণ 

জটকই উন্নপন 

রক্ষনভাত্রা অজবন 

ত্বযারন্বতকযণ 

২.১ উদজরা ত্রাণ ও 
নৄনফ বান এফাং দ্যদম বাগ 
ব্যফস্ানা ম্পরকবত 
বা আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা  ত্রাণ ও ননফ বাদনয আওতাপ গৃীত  
রস্তান্তর্ আদরািনা রযফীক্ষণ। 

ভারক বা ত্রাণ ও ননফ বান কাম বক্রভ 
ভন্বপ দফ। 

২.২ ত্রাণ ও নৄনফ বান 
এফাং দ্যদম বাগ ব্যফস্ানা 
ম্পরকবত বায রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা ও রস্তান্তর্ 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন ত্রাণ ও ননফ বান 
কাম বক্রদভ গরতীরতা 

আদফ। 

২.৩ দ্যদম বাগ ক্ষরতগ্রদ্ধ 
এরাকা তাৎক্ষরণক 

রযদ বন/দ বন 

রযদ বন/দ বনকৃত দ্যদম বাগ ক্ষরতগ্রদ্ধ এরাকার্ 
তাৎক্ষরণক উদজরা রনফ বাী অরপায  
কর্তবক রযদ বন ও সুারয। 

ফারল বক প্ররতদফদন ত্রাণ ও দ্যদম বাদগয জক্ষদত্র 
গুনগত ননফ বান দফ। 

২.৪ উফযাদেয রডও প্রদানকৃত রডও দরযদ্রদদয ভদে খায দমারগতা ফারল বক প্ররতদফদন অরত দরযদদ্রয ায হ্রা 
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প্রদান ম্প্রাযণ। াদফ। 

২.৫ রবরজএপ প্রদান প্রদানকৃত রবরজএপ অরতদরযদ্র রযফাযদক খায রনযাত্তা 
রনরিতকযণ। 

 

 

 

 

 

 
উদজরা রনফ বাী 

অরপায 

ফারল বক প্ররতদফদন দরযদ্র জরাকদদয নৄরষ্টয 
িারদা নযণ দফ। 

২.৬ জটস্ট রযররপ প্রদান প্রদানকৃত রযররপ দ্যল ক্ষরতগ্রল প্ররতষ্ঠানর্দয উন্নপন। ফারল বক প্ররতদফদন দ্যল প্ররতষ্ঠানর্ ফর 
দফ। 

২.৭ গ্রাভীণ অফকা াদভা 
রনভ বাদনয জন্য কারফখা 
প্রকল্প ফাদ্ধফাপন 

রনরভ বত যাদ্ধা গ্রাভীণ জমাগাদমাগ ব্যফলায উন্নপন। ফারল বক প্ররতদফদন গ্রাভীণ অথ বনীরত িািা 
দফ। 

২.৮ গ্রাভীণ অফকা াদভা 
রনভ বাদনয জন্য কারফটা 
প্রকল্প ফাদ্ধফাপন 

রনভ বাণকৃত যাদ্ধা গ্রাভীণ জমাগাদমাগ ব্যফলায উন্নপন। ফারল বক প্ররতদফদন গ্রাভীণ অথ বনীরত িািা 
দফ। 

২.৯ অরতদরযদ্রদদয জন্য 
কভ বাংস্ান কভ বসূরি 

রনদপারজত েরভক অরতদরযদ্র েরভকদদয কভ বাংলান বৃরস্ত। ফারল বক প্ররতদফদন প্রারন্তক কৃলকগণ কাদজয 
সুদমাগ াদফ। 

২.১০ বৃক্ষদযাদনয জন্য 
জনগণদক উদ্বুস্তকযণ 
জভরা আদপাজন 

আদপারজত জভরা বৃক্ষদযাদনয উকারযতা ম্পদকব 
জনগনদক অফরতকযণ ও বৃক্ষদযাদন 
ম্পৃিতা জজাযদাযকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন রযদফ যক্ষাপ 
জনাধাযণ আগ্রী দফ। 

২.১১ াভারজক 
ফনাপদনয জন্য রফরবন্ন 
প্রকায বৃদক্ষয িাযা 
রফতযণ 

রফতযণকৃত িাযা বৃক্ষদযান কাম বক্রভ ম্প্রাযন। ফারল বক প্ররতদফদন ফনাঞ্চদরয ায বৃরস্ত 
াদফ। 

২.১২ উদজরা ফন ও 
রযদফ করভটিয বা 
আদপাজন 

আদপারজত বা রযদফ ম্পদকব দিতনতা বৃরস্ত ও 
রযদফ দূলণদযাধ। 

ভারক বা রযদফ যক্ষাপ ভরন্বত 
কভ বকান্ড রযিাররত 

দফ। 

২.১৩ উদজরা ফন ও 
রযদফ করভটিয বায 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

ফাদ্ধফারপত রস্তান্ত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা রস্তান্ত র্ 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন রযদফ যক্ষাপ ভরন্বত 
কভ বকান্ড রযিাররত 

দফ। 

২.১৪ জরফায়ু রযফতবন 
জযাদধ গৃীত প্রকল্প 
ফাদ্ধফাপন  

ফাদ্ধফারপত প্রকল্প জরফায়ু রযফতবন জযাদধ প্রকল্পর্ 
ফাদ্ধফাপন রযফীক্ষণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন জরফাপ রযফতবদনয 
িনাদরঞ্জ জভাকাদফরাপ 
গুরুত্বনণ ব অগ্রগরত দফ। 

৩.  াভারজক 

রনযাত্তার্রক 

কাম বক্রভ ফাদ্ধফাপন 

জজাযদাযকযণ 

 

 

৩.১ মুরিদমাস্তাদদয 
ম্মানী বাতা রফতযণ 
কাম বক্রভ তদাযরক 

বাতা রফতযণ কাম বক্রভ 
তদাযককৃত 

প্রকৃত ফীয মুরিদমাস্তাগণ তাঁদদয বাতা 
মথাভদপ াদিন রকনা তা 
রযফীক্ষণ। 

উদজরা রনফ বাী 
অরপায 

ফারল বক প্ররতদফদন প্রকৃত ও তদরযদ্র 
মুরিদমাস্তাদদয আরথ বক 
স্বিরতা আদফ। 

৩.২ প্ররতফন্ধী বাতা 
প্রদান কাম বক্রভ তদাযরক 

বাতা রফতযণ কাম বক্রভ 
তদাযককৃত 

প্রকৃত প্ররতফন্ধীযা তাঁদদয বাতা 
মথাভদপ াদিন রকনা তা 
রযফীক্ষণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন প্রকৃত প্ররতফন্ধীদদয 
ঠিকবাদফ বাতা রফতযণ 

কযা মাদফ। 

৩.৩ রফধফা ও স্বাভী 
রযতনাি দ্যঃল বাতা 
রফতযণ কাম বক্রভ 

বাতা রফতযণ কাম বক্রভ 
তদাযককৃত 

ঠিক রফধফাগণ তাঁদদয বাতা 
মথাভদপ াদিন রকনা তা 
রযফীক্ষণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন প্রকৃত রফধফাদদয 
ঠিকবাদফ বাতা রফতযণ 

কযা মাদফ। 
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তদাযরক 

৩.৪ প্ররতফন্ধীদদয রক্ষা 
ও অন্যান্য কল্যাণর্রক 
কাদজ াপতা প্রদান 

াপতা প্রদত্ত াভারজক রনযাত্তার্রক কভ বসূরি 
মথাভদপ মথামথবাদফ ফাদ্ধফাপন। 

ফারল বক প্ররতদফদন াভারজক রনযাত্তা 
রনরিত দফ। 

৩.৫ ফপস্ক বাতা াপতা প্রদত্ত ফপস্কদদয ভাদজয র্র জরাদত 
আনপদণ দমারগতাকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন ফপস্কদদয কল্যাণ ারধত 
দফ। 

৩.৬ অির প্ররতফন্ধী 
বাতা 

াপতা প্রদত্ত অির প্ররতফন্ধীদদয ভাদজয র্র 
জরাদত আনপদণ দমারগতাকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন অির  প্ররতফন্ধীদদয 
কল্যাণ ারধত দফ। 

৩.৭ প্ররতফন্ধী রক্ষা 
উবৃরত্ত 

াপতা প্রদত্ত  প্ররতফন্ধীদদয রক্ষায জক্ষদত্র র্র 
জরাদত আনপদণ দমারগতাকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন   প্ররতফন্ধীদদয রক্ষায 
জক্ষদত্র কল্যাণ ারধত 

দফ। 

৩.৮ দররত রযজন ও 
জফদদ জনদগাষ্ঠীয জন্য 
বাতা  

াপতা প্রদত্ত দররত রযজন ও জফদদ জনদগাষ্ঠীদক 
ভাদজয র্র জরাদত আনপদণ 
দমারগতাকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন দররত রযজন ও জফদদ 
জনদগাষ্ঠীয কল্যাণ 

ারধত দফ। 

৩.৯ নদী বািন 
কফররত জনদগাষ্ঠীয জন্য 
বাতা 

াপতা প্রদত্ত নদী বািন কফররত জনদগাষ্ঠীয 
দমারগতাকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন নদী বািন কফররত 
জনদগাষ্ঠীয কল্যাণ 

ারধত দফ। 

৩.১০ জজদরদদয জন্য 
রজআয প্রদান 

াপতা প্রদত্ত জজদরদদয জন্য আরথ বক 
দমারগতাকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন জজদরদদয কল্যাণ ারধত 
দফ। 

৩.১১ রবরজরড রফতযণ াপতা প্রদত্ত অির ব্যরিদদয রবরজরড 
দমারগতাকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন অির  ব্যরিদদয 
কল্যাণ ারধত দফ। 

৩.১২ ত দরযদ্রদদয 
ভাদে সুরব র্দল্য 
১০টাকা জকরজ দদয িার 
রফক্রপ 

রফতযকৃত িাদরয 
রযভান 

উদজরা রনফ বাী অরপায কর্তবক ত 
দরযদ্রদদয ভাদে সুরব র্দল্য ১০টাকা 
জকরজ দদয িার রফক্রদপয জক্ষদত্র 
দমারগতাকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন ত দরযদ্রদদয  ব্যরিদদয 
কল্যাণ ারধত দফ। 

৩.১৩ খায স্য ক্রপ ও 
ভজুদকযণ 

রফতযকৃত িাদরয 
রযভান 

উদজরা রনফ বাী অরপায কর্তবক খায 
স্য ক্রপ ও ভজুদকযণ জক্ষদত্র 
দমারগতাকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন খায স্য ক্রপ ও 
ভজুদকযণ রনরিতকযণ 

৩.১৪ দরযদ্র ভাদপয জন্য 
ভার্তকাররন বাতা 

রফতযকৃত বাতায 
রযভান 

উদজরা রনফ বাী অরপায কর্তবক 
দরযদ্র ভাদপয জন্য ভার্তকাররন বাতা 
রনরিতকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন ত দরযদ্রদদয  ভাদপদদয 
ভাতুকারীন কল্যাণ 

ারধত দফ। 

৪( যাজস্ব প্রান ও 

ব্যফলানাপ 

গরতীরতা আনপন 

৪.১ উদজরা ভূরভ 
অরপ রযদ বন 

রযদ বনকৃত অরপ মথামথবাদফ উদজরা ভূরভ অরপ 
তাঁয কভ বকান্ড রযিারনা কযদে রকনা 
তা ম বদফক্ষণ। 

উদজরা রনফ বাী 
অরপায 

 

 

 

 

 

প্রভা ম বাদরািনা উদজরা ভূরভ অরপদ 
জনদফা রনরিত দফ। 

৪.২  ইউরনপন ভূরভ 
অরপ রযদ বন 

রযদ বনকৃত  অরপ মথামথবাদফ ইউরনপন ভূরভ অরপ 
তায কভ বকান্ড রযিারনা কযদে রকনা 
তা ম বদফক্ষণ। 

প্রভা ম বাদরািনা ইউরনপন ভূরভ অরপদ 
জনদফা রনরিত দফ। 

৪.৩ কৃরল খা জরভ নৄনফ বারত রযফায দরযদ্র ভূরভীনদদয আফাদনয ব্যফলা ফারল বক প্ররতদফদন ভূরভীন জরাকদদয 



22 
 

ফদন্দাফদ্ধ প্রদান কযা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
উদজরা রনফ বাী 

অরপায 

 

ফালাদনয াংলান দফ। 

৪.৪ অকৃরল খা জরভ 
ফদন্দাফদ্ধ প্রদান 

ফদন্দাফদ্ধ প্রদানকৃত 
জরভ  

উন্নপদনয স্বাদথ ব রফরবন্ন দপ্তদযয 
অনুকূদর ফদন্দাফদ্ধ প্রদান। 

ফারল বক প্ররতদফদন উন্নপদন গরতীরতা 
আদফ। 

৪.৫ ভূরভ উন্নপন কদযয 
ঠিক দাফী রনধ বাযণ 

গত ফেদযয আদাপ ও 

িররত ফেদযয ফদকপায 

ায  

ঠিকবাদফ ভূরভ উন্নপন কদযয দাফী 
রনধ বাযণ নফ বক যাজস্ব আপ বৃরস্ত। 

ফারল বক প্ররতদফদন জাতীপ অথ বনীরত 
রিারী দফ। 

৪.৬ ভূরভ উন্নপন কয 
আদাপ তদাযরক কযা  

আদাপকৃত ভূরভ উন্নপন 
কয 

মথামথবাদফ ভূরভ উন্নপন কয আদাপ 
দি রকনা তা রযফীক্ষণ। 

ভারক বা জাতীপ অথ বনীরত 
রিারী দফ। 

৪.৭ াপযাত ভার 
ফদন্দাফদ্ধ প্রদান 

আদাপকৃত ইজাযার্ল্য াপযাত ভর খাদত যাজস্ব আপ বৃরস্ত 
কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন জাতীপ অথ বনীরত 
রিারী দফ। 

৪.৮ আেপন প্রকদল্পয 
নৄণফ বারত রযফাদযয 
াংখ্যা 

নৄণফ বারত াংখ্যা আেপন প্রকদল্প নৄণফ বারত দরযদ্রদদয 
আফাদনয ব্যফলা কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন দরযদ্র আেপীনদদয 
আফাদনয ব্যফলা দফ। 

৪.৯ কবুররপত 
ম্পাদদনয াংখ্যা 

ম্পাদনকৃত মথারনপদভ কবুররপত ম্পাদদনয 
ব্যফলা কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন কবুররপত ম্পাদন 
রনরিত দফ। 

৪.১০ দররর দ্ধান্তদযয 
াংখ্যা 

দ্ধান্তরযত দররর দ্রুত ও জ স্তরতদত জফা গ্রীতায 
অনুকূদর দররর দ্ধান্তয কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন জফা গ্রীতায অনুকূদর 
দররর দ্ধান্তয কযা দফ। 

৪.১১ নাভজাযী াংখ্যা নাভজাযী দ্রুত ও দজ জক্রতায অনুকূদর 
নাভজাযী কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন  মথাভদপ নাভজাযী 
রনরিত দফ। 

৪.১২ এরটি জনাটিদয 
রবরত্তদত নাভজাযী াংখ্যা 

নাভজাযী রনধ বারযত ভদপ এরটি জনাটিদয 
রবরত্তদত নাভজাযী কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন  মথাভদপ এরটি 
জনাটিদয  রবরত্তদত 

নাভজাযী রনরিত দফ। 

৪.১৩ জজনাদযর 
াটি বরপদকট ভাভরা 
রনষ্পরত্ত  

রনষ্পরত্তকৃত ভাভরা যকারয দাফী আদাদপ ব্যফলা গ্রণ 
কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন যকাদযয স্বাথ ব যক্ষা 
দফ। 

৪.১৪  ১নাং খরতপানভুি 

যকারয ম্পরত্তয অবফধ 
দখর উস্তায 

উস্তাযকৃত ভূরভ খা ম্পরত্ত উস্তায নফ বক জজরা 
প্রাদকয দখদর আনপন কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন যকাদযয স্বাথ ব যক্ষা 
দফ। 

৪.১৫  অন্যান্য যকারয 
ম্পরত্তয অবফধ দখর 
উস্তায 

উস্তাযকৃত ভূরভ অন্যান্য রফবাদগয যকারয ম্পরত্ত স্ব 
স্ব রফবাদগয অনূকুদর দখর আনপন 
কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন যকাদযয স্বাথ ব যক্ষা 
দফ। 

৫(  জনশিরা ও 

জনরনযাত্তা 

াংতকযণ 
 

৫.১ জভাফাইর জকাট ব 
রযিারনা 

রযিাররত জভাফাইর 
জকাট ব 

ভাদকদ্রদব্যয অব্যফায, েক 

রনযাত্তা রনরিত, ইবটিরজাং ফন্ধ, 
খাদয জবজার প্ররতদযাধকযণ ইতনারদ 
াভারজক ভস্যা দূযকযণ। 

উদজরা রনফ বাী 
অরপায 

 

 

 

 

 

ফারল বক প্ররতদফদন াভারজক অরলযতা ও 
অিরত দূয দফ। 

৫.২ সুষু্ঠবাদফ াফররক 
যীক্ষা রযিারনা 

াফররক যীক্ষায 
প্রশ্নদত্রয রনযাত্তা 
রনরিতকৃত 

াফররক যীক্ষাপ প্রশ্নত্র পাঁদযাদধ 
ব্যফলাগ্রণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন রনযদক্ষ ও প্ররত 
প্ররতদমারগতা র্রক 

াফররক যীক্ষা রনরিত 
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উদজরা রনফ বাী 

অরপায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
উদজরা রনফ বাী 

অরপায 

 

 

 

 

 

 

 

 

দফ। 

 রযিাররত াফররক 
যীক্ষা 

াফররক যীক্ষায রনযাত্তায রফলপটি 
রনরিতকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন নকরমুি যীক্ষা জনপা 
ম্ভফ দফ। 

৫.৩ উদজরা আইন 
শিরা করভটিয বা 
আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা 

 

উদজরা আইন শিরা রযরলরত 
র্ল্যাপণ। 

ভারক বা অযাধ হ্রাদ কাম বকযী 
ভূরভকা যাখদফ। 

৫.৪ উদজরা আইন 
শিরা করভটিয বা 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা রস্তান্ত র্ 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন অযাধ হ্রা াদফ। 

৫.৫ উদজরা ন্ত্রা ও 
নাকতা প্ররতদযাধ 
করভটিয বা আদপাজন  

অনুরষ্ঠত বা 

 

উদজরা ন্ত্রা ও নাকতা প্ররতদযাধ 
রযরলরত র্ল্যাপণ। 

ভারক বা উদজরা ন্ত্রা ও 
নাকতা প্ররতদযাধ ম্ভফ 

দফ। 

৫.৬ উদজরা ন্ত্রা ও 
নাকতা প্ররতদযাধ 
করভটিয রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা রস্তান্ত র্ 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন অযাধ হ্রা াদফ। 

৫.৭ উদজরা দ্যনীরত 
প্ররতদযাধ করভটিয বা 
আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা 

 

উদজরা দ্যনীরত প্ররতদযাধ রযরলরত 
র্ল্যাপণ। 

ভারক বা  দ্যনীরত  হ্রাদ কাম বকযী 
ভূরভকা যাখদফ। 

৫.৮ উদজরা দ্যনীরত 
প্ররতদযাধ করভটিয বায 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা রস্তান্ত র্ 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন দ্যনীরত  হ্রা াদফ। 

৫.৯ উদজরা তথ্য 
অরধকায করভটিয বা 
আদপাজন 

অনুরষ্ঠত বা 

 

উদজরা তথ্য অরধকায রযরলরত 
র্ল্যাপণ। 

ভারক বা তথ্য অরধকায রনরিদত 
কাম বকযী ভূরভকা যাখদফ। 

৫.১০ উদজরা তথ্য 
অরধকায করভটিয বায 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা রস্তান্ত র্ 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন তথ্য অরধকায রনরিত 
দফ। 

৫.১১ ভাদকদ্রদব্যয 
অব্যফায রনপন্ত্রদণ 
জনদিতনার্রক বা 
আদপাজন 

আদপারজত বা উদজরা ভাদকদ্রদব্যয অব্যফায 
রযরলরত র্ল্যাপণ। 

ভারক বা ভাদকদ্রদব্যয অব্যফায 
দূরযকযদণ কাম বকযী 
ভূরভকা যাখদফ। 

৫.১২ নাযী ও রশূ 
রনম বাতন জযাদধ 
জনদিতনার্রক বা 
আদপাজন 

আদপারজত বা উদজরা নাযী ও রশূ রনম বাতন 
রযরলরত র্ল্যাপণ। 

ভারক বা নাযী ও রশূ রনম বাতন 
জযাদধ কাম বকযী ভূরভকা 

যাখদফ। 

৫.১৩  জমৌতুক 
রনদযাদধয রদক্ষন  

আদপারজত বা উদজরা জমৌতুক রনদযাধ রযরলরত 
র্ল্যাপণ। 

ভারক বা জমৌতুক রনদযাধ রনরিদত 
কাম বকযী ভূরভকা যাখদফ। 
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জনদিতনার্রক বা 
আদপাজন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
উদজরা রনফ বাী 

অরপায 

৫.১৪ ফাল্যরফফা জযাদধ 
কভ বরযকল্পনা প্রণপন 

কভ বরযকল্পনা প্রণীত ফাল্য রফফাদযাদধ মথামথ ব্যফলা গ্রণ 
কযা 

ফারল বক প্ররতদফদন ফাল্য রফফা জযাধ দফ। 

৫.১৫  ফাল্যরফফা 
রনদযাদধয রদক্ষন 
জনদিতনার্রক বা 
আদপাজন 

আদপারজত বা ফাল্য রফফাদযাদধ জনদিতনতা সৃরষ্ট 
কযা। 

ভারক বা ফাল্য রফফা জযাধ দফ। 

৫.১৬ ভানফ ািায 
প্ররতদযাধ করভটি বায 
আদপাজন  

আদপারজত বা উদজরা ভানফ ািায প্ররতদযাধ 
রযরলরত র্ল্যাপণ। 

ভারক বা ভানফ ািায প্ররতদযাধ 
রনরিদত কাম বকযী 
ভূরভকা যাখদফ। 

৫.১৭ ভানফ ািায 
প্ররতদযাধ করভটি বায 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা রস্তান্ত র্ 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন ভানফ ািায প্ররতদযাধ 
রনরিত দফ। 

৫.১৮ গ্রাভ আদারত 

দ বন/রযদ বন 

দ বন/রযদ বন গ্রাভ আদারত র্ উদজরা রনফ বাী 
অরপায  কর্তবক রযদ বন ও 
সুারয। 

প্রভা ম বাদরািনা  রফরধ জভাতাদফক গ্রাভ 
আদারত র্  
রযিাররত দফ। 

৫.১৯ উদজরা গ্রাভ 
আদারত করভটিয বা 
আদপাজন 

আদপারজত বা উদজরা গ্রাভ আদারত করভটিয 
কাম বক্রভ র্ল্যাপণ। 

ভারক বা গ্রাভ আদারত কাম বকযণ 
রনরিদত ভূরভকা যাখদফ। 

৫.২০ উদজরা গ্রাভ 
আদারত করভটিয বায 
রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী 
বাপ আদরািনা রস্তান্ত র্ 
ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন গ্রাভ আদারত কাম বকয 
রনরিত দফ। 

৫.২১  ন্ত্রা ও 
জিীফাদ দভদন 
জনদিতনার্রক বা 
আদপাজন 

আদপারজত বা ন্ত্রা ও জরিফাদদযাদধ জনদিতনতা 
সৃরষ্ট কযা। 

ভারক বা ন্ত্রা ও জরিফাদদযাধ 
কযা ম্ভফ দফ। 

 বায রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপদনয ায 

ন্ত্রা ও জিীফাদ দভদন কাম বকযী 
ব্যফলা গ্রণ কযা। 

ভারক বা ন্ত্রা ও জরিফাদদযাধ 
কযা ম্ভফ দফ। 

৫.২২ নাযী ও রশূ 
ািায  জযাদধ 
জনদিতনার্রক বা 
আদপাজন 

আদপারজত বা নাযী ও রশু রনম বাতনদযাদধ 
দিতনতাসৃরষ্ট। 

ভারক বা নাযী ও রশু রনম বাতন 
হ্রা াদফ। 

 বায রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপদনয ায 

জমৌতুক রনদযাদধ দিতনতাসৃরষ্ট। ভারক বা জমৌতুক প্রফণতা হ্রা 
াদফ। 

৫.২৩  জিাযািারান 
প্ররতদযাদধ 
জনদিতনার্রক বা 

আদপারজত বা জিাযািারান প্ররতদযাদধ জনদিতনতা 
সৃরষ্ট কযা। 

ভারক বা জিাযািারান প্ররতদযাধ 
বৃরস্ত াদফ। 
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আদপাজন 

 বায রস্তান্ত 
ফাদ্ধফাপদনয ায 

জিাযািারান প্ররতদযাদধ কাম বকযী 
ব্যফলা গ্রণ কযা। 

ভারক বা জিাযািারান প্ররতদযাধ 
বৃরস্ত াদফ। 

৬(  ভানফম্পদ উন্নপন 

ও প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা 

বৃরস্তকযণ 

৬.১  যুু্ফকদদয প্ররক্ষণ 
প্রদান 

আদপারজত প্ররক্ষণ যুু্ফকদদয উদজরা প্রাদনয কভ বকাদন্ডয 
উয প্রররক্ষত কযা। 

 
 

উদজরা রনফ বাী 
অরপায 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

উদজরা রনফ বাী 
অরপায 

ফারল বক প্ররতদফদন যুফকদদয দক্ষতা সৃরষ্ট দফ। 

৬.২ ইউরডর উদযািদদয 
প্ররক্ষণ প্রদান 

আদপারজত প্ররক্ষণ ইউরডর উদযািদদয ইউরনপদনয রফরবন্ন 
কভ বকাদন্ডয উয প্রররক্ষত কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন উদযািদদয দক্ষতা সৃরষ্ট 
দফ। 

৬.৩  নাযীদদয আত্ম 
কভ বাংলান সৃরস্টয রদক্ষন 
প্ররক্ষণ প্রদান 

আদপারজত প্ররক্ষণ নাযীদদয আত্ম কভ বাংলান সৃরষ্টয রদক্ষন 
প্রররক্ষত কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন নাযীদদয দক্ষতা সৃরষ্ট দফ। 

৬.৪  গ্রাভ নৄররদদয 
প্ররক্ষণ প্রদান 

আদপারজত প্ররক্ষণ গ্রাভ নৄররদদয তাদদয কভ বকাদন্ডয উয 
প্রররক্ষত কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন গ্রাভ নৄররদদয দক্ষতা সৃরষ্ট 
দফ। 

৬.৫  রক্ষকদদয 
ভারিরভরডপা ব্যফায 
রফলপক প্ররক্ষণ প্রদান 

আদপারজত প্ররক্ষণ রক্ষকদদয ভারিরভরডপা ব্যফায প্রররক্ষত 
কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন রক্ষকদদয দক্ষতা সৃরষ্ট 
দফ। 

৬.৬  রক্ষকদদয ভান 
ম্মত রক্ষা প্রদাদনয জন্য 
উদ্বুস্তকযণ প্ররক্ষণ 

আদপারজত প্ররক্ষণ রক্ষকদদয ভান ম্মত রক্ষাপ প্রররক্ষত 
কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন রক্ষকদদয দক্ষতা সৃরষ্ট 
দফ। 

৬.৭ লানীপ যকায জন 
প্ররতরনরধদদয প্ররক্ষণ 

আদপারজত প্ররক্ষণ লানীপ যকায জন প্ররতরনরধদদয তাদদয 
দারপত্ব ও কতবব্য ম্পদকব প্রররক্ষত কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন লানীপ যকায জন 
প্ররতরনরধদদয  দক্ষতা সৃরষ্ট 

দফ। 

৬.৮ আবনন্তরযন ৬০ ঘন্টা 
প্ররক্ষণ 

আদপারজত প্ররক্ষণ রযলদদয কভ বকতবা ও কভ বিাযীদদয 
আবনন্তরযন ৬০ ঘন্টা প্ররক্ষদণয ভােদভ 
প্রররক্ষত কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন রযলদদয কভ বকতবা ও 
কভ বিাযীদদয দক্ষতা সৃরষ্ট 

দফ। 
৭(  ক্রীো, াংস্কৃরত ও 

নাযী উন্নপন 

ত্বযারনতকযণ। 

৭.১ উদজরা ক্রীো 
াংস্ায রনপরভত করভটি 
গ ন 

করভটি গঠিত জজরা ক্রীো াংলাদক গরতীর কযা। ফারল বক প্ররতদফদন ক্রীো াংলা গরতীর দফ। 

৭.২  উদজরা ক্রীো 
াংস্ায আওতাধীন প্ররতটি 
ক্রীো প্ররতদমারগতায 
আদপাজন 

আদপারজত ক্রীো 
প্ররতদমারগতা 

োত্র-োত্রী ও ক্রীোরফদদদয জখরাদৄরায 
প্ররত আগ্র সৃরষ্ট কযা। 

ফারল বক প্ররতদফদন সুদক্ষ ক্রীোরফদ সৃরষ্ট দফ। 

৭.৩   উদজরা 
ক্রীোরফদদদয জন্য প্ররক্ষণ 
আদপাজন 

আদপারজত প্ররক্ষণ ক্রীোরফদদদয প্রররক্ষত কযা। ফারল বক প্ররতদফদন সুদক্ষ ক্রীোরফদ সৃরষ্ট দফ। 

৭.৪ উদজরা রল্পকরা 
একাদডরভয রনপরভত করভটি 
গ ন 

করভটি গঠিত উদজরা রল্পকরা একাদডভীদক রিারী 
কযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন একাদডভী রিারী দফ। 

৭.৫   উদজরা াাংস্কৃরতক 
প্ররতদমারগতায আদপাজন 

আদপারজত প্ররতদমারগতা াাংস্কৃরত কভ বকান্ডদক গরতীর কযা। ফারল বক প্ররতদফদন াাংস্কৃরত কভ বকাদন্ড 
গরতীরতা আদফ। 

৭.৬  উদজরা াংস্কৃরত 
জক্ষদত্র রফরবন্ন প্ররক্ষণ 
আদপাজন 

আদপারজত প্ররক্ষণ াাংস্কৃরতক কভীদদয প্রররক্ষত কযা। ফারল বক প্ররতদফদন দক্ষ াাংস্কৃরতক কভী সৃরষ্ট 
দফ। 
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৭.৭ গার ব গাইড প্ররক্ষণ 
প্রদান 

আদপারজত প্ররক্ষণ নাযী ও রশু রনম বাতন প্ররতদযাদধ 
জনদিতনতা সৃরষ্ট 

ভারক বা নাযী ও রশু রনম বাতন হ্রা 
াদফ। 

৭.৮ রকদাযী ক্লাফ 
করভটিয বায আদপাজন 

আদপারজত বা নাযী ও রশু রনম বাতন প্ররতদযাদধ কাম বকযী 
ব্যফলা গ্রণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন নাযী ও রশু রনম বাতন হ্রা 
াদফ। 

৭.৯ রকদাযী ক্লাফ করভটিয 
বায রস্তান্ত ফাদ্ধফাপন 

রস্তান্ত ফাদ্ধফারপত 

 

নফ বফতী বায রস্তান্তর্ যফতী বাপ 
আদরািনা ও ম বাদরািনা। 

ফারল বক প্ররতদফদন নাযী ও রশু রনম বাতন হ্রা 
াদফ। 

৭.১০  দ বনাথীদদয জন্য 
টপদরদটয ব্যফলা 

রনরভ বত টপদরট দ বনাথীদদয প্ররত যফযাকৃত জফায ভান 
বৃরস্তকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন জফায ভান বৃরস্ত াদফ। 

৭.১১ ডাক ফাাংদরা 
ব্যফলানা 

রযস্কায-রযিন্নতা ডাক ফাাংদরাদত আগত অরতথীদদয 
র্ল্যতাররকা অফরতকযণ। 

ফারল বক প্ররতদফদন জফায ভান বৃরস্ত াদফ। 
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াংদমাজনী ৩ :অন্য দপ্তয /াংলায রনকট সুরনরদ বষ্ট  কভ বম্পাদন িারদার্ 
 

প্ররতষ্ঠাদনয 
ধযণ 

প্ররতষ্ঠাদনয নাভ াংরিষ্ট কভ বম্পাদন সূিক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট াংরিষ্ট 

ভন্ত্রণারপ/রফবাদগয প্রতনারত 
াপতা 

প্রতনাায জমৌরিকতা প্রতনাা নযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

অরধদপ্তয এনরজও রফলপক 

ব্যনদযা 

১ )৬(  এনরজওদদয অনুকূদর োেকৃত অদথ বয 

রযফীক্ষণ 
এনরজওদদয অনুকূদর োেকৃত অদথ বয 

ফযােদদয রিঠি দ্রুত উদজরা রনফীী 

অরপাদযয রনকট জপ্রযণ। 

এনরজও র্ তাদেঁয 

কর্তবক রযিাররত প্রকদল্প 

কত টাকা ব্যপ কযদে তা 

জানা মাদফ । 

এনরজও র্ কত টাকা ব্যদপ প্রকল্প 

রযিারনা কদযদে তা অফগত না দর 

তাদেঁয কর্তবক রযিাররত প্রকল্প রযদ বন 

কদয জকান সুপর াওপা মাদফ না। 

ভন্ত্রণারপ ফন ও রযদফ 

ভন্ত্রণারপ 

২.১১ াভারজক ফনাপদনয জন্য রফরবন্ন প্রকায 
বৃদক্ষয িাযা রফতযণ 

াভারজক ফনাপন রনরিত কযায 

রনরভদত্ত ম বাপ্ত াংখ্যক িাযা যফযা। 

ম বাপ্ত াংখ্যক িাযা 

রফতযণ কযা দর 

াভারজক ফনাপন দ্রুত 

রফদ্ধায  রযদফ যক্ষা 

জ দফ। 

াভারজক ফনাপন কভ বসূিী ব্যথ ব দফ। পদর 

রযদফ রফম বপ ঘটদফ। 

ভন্ত্রণারপ ভাজ কল্যাণ 

ভন্ত্রনারপ 

৩.১ মুরিদমাস্তাদদয ম্মানী বাতা রফতযণ কাম বক্রভ 
তদাযরক 

৩.২ প্ররতফন্ধী বাতা প্রদান কাম বক্রভ তদাযরক 

৩.৩ রফধফা বাতা রফতযণ কাম বক্রভ তদাযরক 

৩.৫ প্ররতফন্ধীদদয রক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণর্রক 
কাদজ াপতা প্রদান। 

বাতার্দ রফরবন্ন প্রকাদযয বাতায 

রফফযণীদত ফযােকৃত অথ ব দাফীকযণ।  

দরযদ্র মুরিদমাস্তা রফধফা, 

ফপস্কব্যরি, প্ররতফন্ধীগণ 

আরথ বকবাদফ রাবফান দফ। 

দরযদ্র মুরিদমাস্তা রফধফা, ফপস্ক ব্যরি 

প্ররতফন্ধী গণ আারথ বক রফোম্বনায ম্মুখীন 

দফ। 

ভন্ত্রণারপ স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারপ 

ফারণজন ভন্ত্রণারপ 

েক, রযফণ ও 

ভােক রফবাগ 

জযরথ ভন্ত্রণারপ 

৫.১ জভাফাইর জকাট ব রযিারনা। জভাফাইর জকাট ব রযিারনায জন্য 

নৄরর, প্রররকউটয জপ্রযণ। 

মথাভদপ জভাফাইর জকাট ব 

রযিারনা কযা মাদফ। 

আইন শিরা রযরলরত অফনরত 

াভারজক অফক্ষপ বৃরস্ত াদফ। 

রফবাগ তথ্য ও জমাগাদমাগ 

প্রযুরি রফবাগ 

৬.৪ উদজরা প্রাদন কভ বযত কভ বকতবা- 
কভ বিাযীদদয আইরটি ব্যফায রনরিত কযা। 

প্রদপাজনীপ ও যুদগাযুগী আইরটি 

প্ররক্ষদণয আদপাজন 

উদজরা ম বাদপয যকাযী 

কভ বকতবা ও কভ বিাযীদদয 

দক্ষ জনরিদত রূান্তয 

কযা মাদফ। 

প্রযুরিয উন্নপদনয াদথ উদজরা 

প্রাদনয কভ বকতবা ও কভ বিাযীগণ ররেদপ 

মাদফ। 

ভন্ত্রণারপ যুফ ও ক্রীো 

ভন্ত্রণারপ 

৮.৩ ক্রীোরফদদদয জন্য প্ররক্ষণ আদপাজন উদজরায ক্রীো রফযাদদয রফরবন্ন 

ধযদনয জখরাপ প্ররক্ষণ রদদত দফ। 

প্রররক্ষত ক্রীোরফদ াওপা 

মাদফ। 

উদজরাপ ক্রীো িাঞ্চদল্য ফাঁধা  সৃরষ্ট দফ । 

ভন্ত্রণারপ  াংস্কৃরত রফলপক 

ভন্ত্রণারপ 
৮.৪ রল্পকরা একাদডরভয রনপরভত করভটি গ ন। 
৮(৫) াাংস্কৃরতক প্ররতদমারগতায আদপাজন 

াংস্কৃরত কভীদদয জন্য াংস্কৃরতয 

রফরবন্ন াখাপ প্ররক্ষণ রদদত দফ। 

ভননীর নাগরযক গদে 

উ দফ 

াাংস্কৃরতক কভ বকান্ড ররেদপ েদফ। 

 
উদজরা রনফ বাী অরপায 

 কাভাযখন্দ, রযাজগঞ্জ। 


