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বাংলােদশেক এক  খী স শালী উ ত দশ িহসােব গেড় তালার অংশ িহসােব এবং এসিডিজ এর ল মা া অজেন ন ী াম উপেজলায় নানা খী কায ম হণ করা 

হেয়েছ। ২০১৯-২০২০ অথ বছের এ উপেজলায় ায় ২,০০,০০,০০০/- ( ই কা ) টাকা েয় িবিভ  জনক াণ লক ক  বা বায়ন করা হেয়েছ। এর মে  উপেজলার ০৫  

ইউিনয়েনর িবিভ  িশ া িত ােন অ ায়নরত িশ াথ েদর মােঝ িফন কিরয়ার, ল াগ, ল স, বাইসাইেকল, ব  ইত ািদ িবতরণ করা হেয়েছ। এছাড়াও দির  

পিরবােরর মােঝ ােনটারী াি ন, গরীব ঃ  মিহলােদর মােঝ সলাই মিশন িবতরণ করা হেয়েছ। বা  িববাহ িতেরােধ িকেশারী াব গঠন করা হেয়েছ। এ উপেজলায় 

এক  আ িনক িডিজটাল স ার চা  রেয়েছ। স াস, জ ীবাদ, বা িববাহ ও মাদক িতেরােধ িবিভ  িশ া িত ােন িশ াথ , অিভভাবক এবং এলাকাবািসর সম েয় 

উ ু করণ সভা করা হেয়েছ। িডিজটাল বাংলােদশ িবিনমােণ এবং জনগেণর িনকট ত  াি  সহজতর করার লে  িনয়িমতভােব ওেয়বেপাটােল ত আপেডট এবং উপেজলা 

পযােয় সকল সরকাির দ েরর মে  ত  িবিনময় সহজতর করার লে  উপেজলার সকল দ েরর কমকতােদর সম েয় ফস ক প তরী করা হেয়েছ এবং সইসােথ 

ওেয়বেপাটাল হালনাগাদ এবং ই-ফাইিলং িবষেয় িবিভ  দ ের কমকতা/কমচারীেদর িশ ণ দান করা হেয়েছ।  মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা এর ত আমার াম 

আমার শহর বা বায়েনর জ  িবিভ  ক  হণ করা হেয়েছ। ন ী াম উপেজলার - েগাি র জীবনমান উ য়েন তােদর িশ া, া  ািনেটশন, িনি ত করেণ এবং 

সং িত ও িনজ  ভাষার চচা ধের রাখেত সাব িনক তদারিক কায ম চলমান রেয়েছ। এ উপেজলােক মাদক  ঘাষণা করার লে  িত  ওয়াড ও ইউিনয়ন পযােয় 

জনসেচতনতা লক সভা করা হেয়েছ। তাছাড়া বা  িববাহ ব করণ, মাদক  করণ, ভা া অিধকার সংর ণ ইত ািদ ে  িনয়িমত মাবাইল কাট পিরচালনা করা হে ।  

 

চ ােল  :  

  বােজট তা। িব ৎ এর অ লতা, িশ ার অভাব, জনসেচতনতার অভাব, িশি ত জনেগা ীর অভাব, ত  ি  ান স  জনবেলর সংকট। ª̀æত গিতর 
ই ারেনট াি র অ িবধা এবং মৗলবাদ আমােদর অজনেক বার বার বাধা  করেছ।  
 

পাতা নং-০4 

ভিব ৎ পিরক না :  

১. িবিভ  উ য়ন লক কায ম পযেব ণ ও পিরদশন।  
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২. উপেজলােক িভ ক  করেণ হীত ক  বা বায়ন এবং সেচতনতা লক কায ম জারদারকরণ।  

৩. িত  ইউিনয়েন িব ান াব, িডেব ং াব ইত ািদ কায ম সচল রাখা।  

৪. ১  িশ া িত ানেক আদশ িশ া িত ান িহেসেব িচি তকরণ। িশ ার নগত মান ি েত কম িচ হণ।  

৫. উপেজলায় আগত সবা াথ েদর বসার জ  থক শড িনমান।  

৬. িকেশার িকেশারী াব গঠেনর মা েম বা  িববাহ িনেরাধ কায ম।  

৭. কমচারীগণেক অিফস ব াপনা ও দ তা ি , াশনাল পাটাল ও ই-ফাইিলং িশ ণ দান।  

৮. উ াবনী উে ােগর মা েম সবার মান ি করণ ও জনগেনর দারেগাড়ায় সবা পৗঁেছ দয়া।  

৯. িত  িশ া িত ােন মাদক িবেরাধী কিম , বা  িববাহ িনেরাধ কিম  এবং ইভ িজং িন ল কিম  গঠন করা হেব।  

১০. ত  ও যাগােযাগ ি র মা েম জনেসবা িনি তকরণ।  

১১. এ কাযালয় Free Wifi Zone এ পিরণত করা।  

১২. লািণং আিনং এর মা েম বকার  ােসর লে  অন-লাইন িশ ণ দান করা হেব।  
 

 এছাড়াও ত  ্ি  ান স  জনবল তরী। উপেজলা পিরষেদর সবা সহজীকরণ, হয়রানী  েযাপেযাগী ব াপনার উ িতকরন। সরকােরর ল  ও উে  

অজেন, িভশন-২০২১ বা বায়েন ৭ম প বািষক কমপিরক না বা বায়েন এবং টকসই উ য়ন ল মা া (SDG) বা বায়েন েয়াজনীয় িশ ণ দান ও আ ঃিবভাগীয় 

সম বয় সাধন।  
 

২০২০-২০২১ সােল অথ বছের স া  ধান অজন স হঃ  
 

১। িবিভ  উ য়ন লক কায ম বা বায়ন, পযেব ণ ও পিরদশন।  

২। িভ কেদর তির ত ডাটােবজ অ যািয় পযায় েম তােদর নবাসেনর ব া হণ।  

পাতা নং-০5 
 

৩। মা িমক েরর িশ াথ র সম েয় িডেব ং াব গঠণ।  

৪। উপেজলার াথিমক ও মা িমক িব ালেয় ওেয়বসাইট ত এবং মাি িমিডয়া াস ম কাযকর ভােব চা  করা।  
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৫। ইমাম বাতায়েন অ  ইমামেদর িশ ণ দান।  

৬। বা  িববাহেরােধ এক  মিনটিরং সল গঠন।  

৭। গরীব/ মধাবী িশ াথ েদর উ  িশ া হেণ উৎসািহত করার লে  এসএসিস এ+, গাে ন এ+, দািখল এ+ িশ াথীেদর ি      
     দান করা।  
 

৮। িশ াথ েদর মানস ত িশ া িনি ত কারার লে  ৭ম হেত ১০ম িণর থম, ি তীয় এবং তীয় ান অজনকারী িশ াথ েদর   
    িডও লটার দান কের উৎসািহত করা।  
 
৯। িষকেদর জ  া ে  সার সরবরাহ িনি ত করা।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

পাতা নং-০6 
 

উপ মিণকা (Preamble) 
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 সরকাির দ র/সং াস েহর িত ািনক দ তা ি , তা ও জবাবিদিহতা জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং স েদর যথাযথ বহার িনি তকরেণর মা েম 

পক  ২০২১ এর যথাযথ বা বায়েনর লে   

 
 

উপেজলা িনবাহী অিফসার, ন ী াম, ব ড়া 
এবং 

জলা শাসক, ব ড়া। 
 

এর মে  ২০২০ সােলর লাই মােসর ২৯  তািরেখর এই বািষক কমস াদন ি  া িরত হলঃ  
 

এই ি েত া রকারী উভয়প  িন িলিখত িবষয়স েহ স ত হেলনঃ   
 

১) সিচবালয় িনেদশমালা ২০১৪ মাতােবক অিফস ব াপনা।  
২) ই-ফাইিলং এর কায ম িনি তকরণ।  
৩) আইিস  কায ম জারদারকরণ।  
৪) মানব স দ উ য়ন।  
৫)  রাজ  ব াপনা িনি তকরণ।  
৬) সাধারণ শাসিনক ব াপনা জারদারকরণ।  
৭) আিথক ব াপনার উ য়ন।  
৮) আইন- লা উ য়ন।  
৯) ানীয় সরকােরর কায ম জারদারকরণ।  
১০) পক  ২০২১ ত বা বায়ন।  
১১) ি েত পিরক নার আেলােক কমপ া িনধারণ।  
১২) এসিডিজ’র ল মা া ত বা বায়ন।  
১৩) বা  িববাহ িনেরাধ কায ম বা বায়ন।  
১৪) মাদক িন ল কায ম বা বায়ন।  

পাতা নং-০7 
 



- - া েকস        7

 আিম উপেজলা িনবাহী অিফসার, ন ী াম, ব ড়া গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর জলা শাসক, ব ড়া এর িনকট অ ীকার করিছ য এই ি েত বিণত ফলাফল 

অজেন সেচ  থাকব।  

 

আিম জলা শাসক, ব ড়া উপেজলা িনবাহী অিফসার, ন ী াম, ব ড়ার িনকট অ ীকার করিছ য, এই ি েত বিণত ফলাফল অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান 

করব।  

 
 
 
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

পাতা নং-০8 
 

( মাছাঃ শারিমন আখতার) 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 

ন ী াম, ব ড়া। 

( মাঃ িজয়াউল হক) 
জলা শাসক 

ব ড়া। 

তািরখঃ 

তািরখঃ 
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সকশন-১  
 

পক  (Vision), অিভল য্ (Mission), কৗশলগত উে স হ এবং কাযাবলী 
 

১.১ পক  (Vision): 
  

 দ , সবা খী ও মানস ত জন খী শাসন গেড় তালা।  
 

১.২ অিভল  (Mission) :  
 

 শাসিনক দ তা ি , আ িনক ত  ি  িনভর, উ য়ন লক ও জন খী শাসন িত ার মা েম মানস ত সবা িনি ত করা।  
 

১.৩.১ কৗলশগত উে স হ (Strategic Objectives) 
 

 ১) উপেজলা পযােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উ য়ন লক কায ম স েহর কাযকর সম য়সাধন:  
 ২) আইন ংখলা ও জনিনরাপ া সংহতকরণ; 
 ৩) িম ব াপনা ও রাজ  সং া ;  
 ৪) মানস ত িশ া ব া জারদারকরণ এবং সামািজক সেচতনাত ি  ; 
 ৫) স াস ও  িববাহেরােধ সেচতনতা লক কায ম; 
 ৬) ত  ি  বহােরর মা েম জনগণেক সবা দান;  
 ৭) জলবা  পিরবতন, েযাগ ব াপনা, বনায়ন ও পিরেবশ সংর ণসহ টকসই উ য়ন ল মা া অজেন তরাি ত করা।  
 ৮) সামািজক িনরাপ া লক কায েমর বা বায়ন জারদার করণ।  
 

1.3.2 আবি ক কৗশলগত উে  (Compulsary Strategic Objective) 
 

 1) দ তার সে  বািষক কমস াদন ি  যথাযথভােব বা বায়ন;  
 ২) দ তা ও নিতকতার উ য়ন; 
 ৩) ত  অিধকার ও বা তা লক ত  কাশ বা বায়ন;  
 ৪) কাযপ িত, কম পিরেবশ ও সবার মান উ য়ন।  
 ৫) আিথক ব াপনার উ য়ন। 
 ৬) উ াবনী কায েমর মা েম সবা হেণর ে  জনগেণর TCV (Time, Cost, Visit) কমােনা।

 
পাতা নং-০9 
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১.৪ কাযাবলী (Functions)  
 
01| উপেজলার উ য়ন কমকাে  সম য় এবং মাননীয় ধানম ীর িত ত ক স হসহ িবিভ  িবভােগর ধান উ য়ন কমকা  বা বায়েন সম য়কারীর দািয়  পালন। 
  
02| সরকার ক ক িষ, া েসবা ও জন া , পিরবার পিরক না, নারী ও িশ  াথিমক ও গণিশ া এবং িশ া িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম চীর ু বা বায়ন,  
        ত বধান, পিরবী ণ ও সম য়সাধন।  
 
03| েযাগ ব াপনা এবং াণ ও নবাসনকায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা িভিজিড, িভিজএফ, অিত দির েদর জ  কম জন ইত ািদ কায ম বা বায়ন,  
       ত াবধান ও পিরবী ণ।  
 
04| - া িতক বিশ স হ সংর ণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা  পিরবতেনর িব প ভাব মাকােবলায়  জনসেচতনাতা ি , বনায়েন িবিভ  ক  হণ ও  
       বা বায়েন সািবক সহায়তা করা এবং সািবক সম য়সাধন ও পিরবী ণ।  
 
05| সামািজক িনরাপ া ও দাির  িবেমাচেন িবিভ  কম চী, এক  বািড় এক  কামারসহ িবিভ  ক  বা বায়েন সািবক সহায়তা দান ও কাযকর সম য়সাধন।  
 
06| িভ ক করণ সং া  িবিভ  কম চী হণ, বা বায়ন ও পিরবী ণ এবং িভ কেদর তরী ত ডটােবইেজর মা েম পযায় েম িভ ক  উপেজলা গঠণ।  
 
07| িবিভ  সামািজক সম া যমন নারী িনযাতন, বা  িববাহ, যৗ ক গহণ ইত ািদ িতেরােধ ও িনয় েণ কায ম হণ।  
 
08| এনিজওেদর কায েমর সম য় সাধন।  
 
09| সরাসির জনগণেক সবা দােনর লে  গণ-শানািন হণ এবং সম ার সামাধান।  
 
10| জনেসবায় সহেজ কম খরেচ ও হয়রািন  ভােব দােণর লে  হ  ড  ও অিভেযাগ ব  াপন।  
 
11| ানীয় সরকার সং া  কায ম।  
 
12| উপেজলােক মাদক  ঘাষণা কেরেণ িহত কায ম বা বায়ন।  
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‡mKkb-2 
 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n Kg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 
 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ 
(Strategic 

Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 

gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b 
m~PK 
(Performance 
Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21  
(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

2017-18 2018-19 2019-20 AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ gvb PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

100% 90% 80% 70% 60% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 
(2.1) Dc‡Rjv 
ch©v‡q miKvwi 
†emiKvwi 
`ßimg~‡ni 
Dbœqbg~jK 
Kvh©µgmg~‡ni 
Kvh©Ki mgš̂q 
mvab 

 
 
 

 
 
 
 

10 

Dc‡Rjv cwil` 
gvwmK mvaviY 
mfv Abyôvb 

AbywôZ 
mfv 

msL¨v 2 12 12 12 12 11 10 12 - 

Dc‡Rjv gvwmK 
mvaviY mfvi 
wm×všÍ ev Í̄evqb 

wm×všÍ 
ev¯ÍevwqZ 

% 2 100 100 100 100 100 100 100 - 

Dc‡Rjvi wewfbœ 
DbœqbgyjK 
Kvh©µg cwi`k©b 

cwi`k©b- 
K…Z cÖKí 

msL¨v 2 17 98 100 110 105 100 100 99 

Dc‡Rjvi 05 wU 
BDwbqb cwil` 
I 01 wU 
†cŠimfvq Db¥y³ 
ev‡RU mfv 

AbywôZ 
mfv 

msL¨v 2 06 06 06 06 06 06 06 - 

wba©vwiZ mg‡q 
wewfbœ wi‡cvU© 
wiUvb© †cÖiY 

‡cÖiYK…Z 
wi‡cvU© 

% 2 100 100 100 100 100 100 100 90 
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‡mKkb-2 
 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n Kg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 
 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ 
(Strategic 

Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 

gvb  
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b 
m~PK 

(Performance 
Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21  
(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

2017-18 2018-19 2019-20 AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 
 
 
 
 

(2.2)  
AvBb-k„•Ljv 
I RbwbivcËv 
msnZKiY 

 
 
 
 

 
 

10 

Dc‡Rjv 
AvBb- k„•Ljv 
KwgwUi mfv 

AbywôZ mfv msL¨v 2 12 12 12 12 12 12 12 - 

‡gvevBj †KvU© 
cwiPvjbv 

‡gvevBj 
†KvU© 

msL¨v 2 12 31 43 50 48 44 43 40 

MÖvg Av`vj‡Zi 
Kvh©µg `k©b 
I cwi`k©b 

`wk©Z/ 
cwi`wk©Z 
MÖvg Av`vjZ 

msL¨v 2 03 06 09 12 11 10 09 07 

Dc‡Rjv 
RvZxq 
AvBbMZ 
mnvqZv cÖ̀ vb 
KwgwUi mfv 

AbywôZ mfv msL¨v 2 - 02 04 04 03 03 04 01 

mš¿vm  I 
R½xev` wbg©yj 
Ki‡Y 
¯‹zj/K‡j‡R 
gZ wewbgq 
mfv 

gZwewbgq 
mfv 

msL¨v 2 04 04 06 08 07 07 06 05 
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‡mKkb-2 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n Kg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strateg
ic 

Objecti
ves) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 

gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 
(Activiti

es) 

Kg©m¤úv`b 
m~PK 

(Performance 
Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 

Indicators) 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21  
(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

2017-18 2018-19 2019-20 AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb PjwZ gv‡bi 
wb‡¤œ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

(2.3)  
f~wg  

e¨e¯’vc
bv  
I  

ivR¯ ̂
 msµvšÍ 

 
 

10 

Dc‡Rjv 
f~wg Awdm 
cwi`k©b 

cwi`k©bK…Z 
Awdm 

msL¨v 3 6 6 06 6 5 4 6 - 

BDwbqb 
f~wg Awdm 
cwi`k©b 

cwi`k©bK…Z 
Awdm 

msL¨v 3 48 28 48 48 40 30 48 - 

gvwmK 
ivR¯̂ mfv 

AbywôZ mfv msL¨v 2 12 12 12 12 12 12 12 - 

f~wg Dbœqb 
K‡ii `vwe 
mwVKfv‡e  
wba©viY 

weMZ eQ‡ii 
Av`vq I 
PjwZ eQ‡ii 
e‡Kqv nvi 

% 2 100 100 100 100 100 100 100 - 
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‡mKkb-2 
 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n Kg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 
 

‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ 
(Strategic 

Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 

gvb  
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`
b m~PK 

(Performanc
e Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21  
(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

2017-18 2018-19 2019-20 AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb PjwZ gv‡bi 
wb‡¤œ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 
 
 

(2.4)  
Z_¨ cÖhyw³ 
e¨env‡ii 
gva¨‡g †mev 
cÖ̀ vb 

 
 
 
 
 
 
 

10 

gvwmK 
B‡bv‡fkb  mfv 

gvwmK 
mfv 

msL¨v 2 12 12 12 12 12 12 12 11 

gvwmK AvBwmwU 
mfv 

gvwmK 
mfv 

msL¨v 2 12 12 12 12 12 12 12 11 

gvwëwgwWqv mfv gvwmK 
mfv 

msL¨v 2 12 12 12 12 12 12 12 11 

B-dvBwjs Gi 
gva¨‡g †mev 
cÖ̀ vb 

cÖ̀ vbK…Z 
†mev 

msL¨v 2 - 10 20 25 24 23 22 19 

‡eKvi Rb‡Mvôxi 
ZvwjKv, wfÿzK 
ZvwjKv, mevi 
Rb¨ evm¯’vb 
Kvh©µg, 
cyb©evwmZ 
e¨w³‡`i ZvwjKv 
BZ¨vw`i Z_¨vw` 
Dc‡Rjv †cvU©v‡j 
mshy³ Kiv 

Z_¨vw` 
†cvU©v‡j 
mshy³KiY 

% 2 20 25 100 100 - - - - 
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‡mKkb-2 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n Kg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 

gvb  
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 
(Activities) 

Kg©m¤úv`b 
m~PK 

(Performance 
Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21 
(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

2017-18 2018-19 2019-20 AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb PjwZ 
gv‡bi wb‡¤œ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 
 
 
 

(2.5)  
evj¨ 

weevn‡iv‡a 
m‡PZbZvgyj
K Kvh©µg 

 

 
 
 
 
 
 
 

10 

evj ẅeevn ‡iv‡a 
AwffveK‡`i wb‡q 
wewfbœ mfv/‡mwgbvi 

evj¨weevn 
‡iv‡a wewfbœ 
mfv/‡mwgbvi 

msL¨v 2 4 04 12 12 10 6 4 3 

 

evj¨ weevn‡iv‡a wewfbœ 
¯‹zj/ K‡j‡R 
mfv/‡mwgbvi 

evj¨weevn 
‡iv‡a ¯‹zj/ 
K‡j‡R 
mfv/‡mwgbvi 

msL¨v 2 12 12 10 12 12 12 12 11 

evj¨ weevn †iv‡a 
Bgvg, KvRx, 
cy‡ivwnZ‡`i wb‡q 
m‡PZbZvgyjK mfv/ 
†mwgbvi 

evj¨weevn 
‡iv‡a 
Cgvg,KvRx, 
cy‡ivwnZ‡`i 
wb‡q 
mfv/‡mwgbvi 

msL¨v 2 2 02 06 6 5 4 - 3 

evj¨ weevn cÖwZ‡iv‡ai 
j‡ÿ¨ ¯‹zj/K‡j‡R 
iPbv cÖwZ‡hvwMZv 

evj¨weevn 
‡iv‡a iPbv 
cÖwZ‡hvwMZv 

msL¨v 2 2 02 04 6 5 5 4 3 

evj¨ weevn cÖwZ‡iv‡a 
RbcÖwZwbwa‡`i m¤ú„³ 
Kivi j‡ÿ¨ me©vwaK 
evj ẅeevn 
cÖwZ‡ivaKvix 
RbcÖwZwbwa‡K 
lv¤§vwmK cyi¯‹vi 

lvb¥vwmK 
cyi¯‹vi 
cÖ̀ vb 

msL¨v 2 2 2 2 2 - - 2 1 
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‡mKkb-2 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n Kg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 
 (Activities) 

Kg©m¤úv`b 
m~PK 

(Performance 
Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki 

gvb  
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21 
 (Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

2017-18 2018-19 2019-20 AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb PjwZ 
gv‡bi wb‡¤œ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 

(2.6) 
gvbm¤§Z 

wkÿv 
e¨e ’̄v 

†Rvi`vi 
KiY Ges 
mvgvwRK 
m‡PZbZv 

m„wó 

 
 
 
 
 

10 

AvBwmwU cÖwkÿ‡Yi 
gva¨‡g wkÿK‡`i 
`ÿZv e„w× 

cÖwkÿY cÖvß 
wkÿK 

msL¨v 2 120 144 96 120 110 100 96 90 

wkÿv cÖwZôvb cwi`k©b cwi`k©bK…Z 
wkÿv cÖwZôvb 

msL¨v 2 30 36 36 40 38 37 36 35 

‡kÖYxK‡ÿ gvwëwgwWqv 
K¬vm cwiPvjbv 

gvwëwgwWqvi 
gva¨‡g K¬vm 
cwiPvjbvK…Z 

¯‹zj 

msL¨v 2 45 47 48 60 55 50 48 46 

wkÿv cÖwZôv‡b wW‡eU 
K¬ve Kg©m~Px Pvjy 

Dc‡Rjvq 
¯’vwcZ wkÿv 

cÖwZôvb 

msL¨v 2 01 02 03 05 04 03 02 01 

wkÿK/AwffveK‡`i 
mv‡_ gZwewbgq 

gZwewbgqK…
Z mfv 

msL¨v 2 06 12 12 12 11 10 12 11 
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‡mKkb-2 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n Kg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i gvb  

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 
 (Activities) 

Kg©m¤úv`b 
m~PK 

(Performance 
Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21 
(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

2017-18 2018-19 2019-20 AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(2.7) 
Rjevqy 
cwieZ©b 
`y‡h©vM 

e¨e ’̄vcbv 
ebvqb I 
cwi‡ek 

msiÿYmn 
†UKmB 
Dbœqb 

jÿgvÎv 
AR©b 

ZivwšẐ Kiv 

 
 
 
 
 
 

10 

Dc‡Rjv `y‡h©vM 
e¨e ’̄vcbv mfv 

 

gvwmK mfv msL¨v 3 12 12 12 12 12 12 12 11 

e„ÿ‡ivc‡bi gva¨‡g 
cwi‡ek msiÿY 

welqK mfv 

gvwmK mfv msL¨v 2 12 12 12 12 11 10 09 - 

Dc‡Rjv `y‡h©vM 
e¨e ’̄vcbv KwgwU 
m¤úwK©Z wm×všÍ 

ev Í̄evqb 

wm×všÍ 
ev Í̄evwqZ 

% 2 100 100 100 100 90 80 100 90 

wek¦ cwi‡ek wee‡m 
QvÎ/QvÎx‡`i g‡a¨ 
Mv‡Qi Pviv weZiY  

cÖ̀ Ë Pviv 
MvQ  

msL¨v  3 300 500 600 1000 900 800 600 500 
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‡mKkb-2 
‡KŠkjMZ D‡Ïk¨ m~PK Ges jÿ¨gvÎvmg~n Kg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i 

gvb  
(Weight of 
Strategic 

Objectives
) 

Kvh©µg 
 (Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
(Performance 

Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21 
(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

2017-18 2018-19 2019-20 AmvaviY AwZ DËg DËg PjwZ gvb PjwZ 
gv‡bi 
wb‡¤œ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
 
 
 
 
 

(2.8) 
mvgvwRK 

wbivcËvgyjK  
Kvh©µ‡gi 
ev Í̄evqb 

†Rvi`viKiY 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 

weaev fvZv weZiY 
Kvh©µg Z`viwK 

fvZv weZiY 
Kvh©µg Z`viKK…Z 

% 2 100 100 100 100 90 80 100 80 

cÖwZeÜx fvZv 
weZiY Kvh©µg 
Z`viwK 

fvZv weZiY 
Kvh©µg Z`viKK…Z 

% 2 100 100 100 100 90 80 100 60 

eq¯‹ fvZv weZiY 
Kvh©µg Z`viwK 

fvZv weZiY 
Kvh©µg Z`viKK…Z 

% 1 100 100 100 100 90 80 100 60 

gyw³‡hv×v m¤§vbx 
fvZv weZiY Kvh©µg 
Z`viwK 

fvZv weZiY 
Kvh©µg Z`viKK…Z 

% 2 100 100 100 100 90 80 100 70 

mvgvwRK 
wbivcËvgyjK 
cÖK‡íi ev Í̄evqb 
cwiexÿY 

cwiexÿYK…Z cÖKí % 1 100 100 100 100 90 80 100 60 

wfwRwW Kvh©µg 
ch©v‡jvPbv 

fvZv weZiY 
Kvh©µg Z`viKK…Z 

% 1 100 100 100 100 90 80 100 60 

cÖwZeÜx‡`i wkÿv I 
Ab¨vb¨ Kj¨vYgyjK 
mnvqZv cÖ̀ vb 

mnvqZv cÖ̀ vb % 1 100 100 100 100 90 80 100 60 
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gvV ch©v‡qi Kvh©vj‡qi Avewk¨K ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (‡gvU gvb-20) 
‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 
 (Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
(Performance 

Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21 
(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi wb‡¤œ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
 
`ÿZvi mv‡_ 
evwl©K 
Kg©m¤úv`b  
Pzw³ ev Í̄evqb 

 
 
 
 

3 

2019-20 A_© eQ‡ii evwl©K 
Kg©m¤úv`b Pzw³ `vwLj 

wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ 
evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ 
`vwLj 

ZvwiL 1  20 Ryb 
2020 

22 Ryb 
2020 

24 Ryb 
2020 

25 
Ryb 

2020 

- 

2019-20 A_© eQ‡ii evwl©K Kg© 
m¤úv`b Pzw³ ev¯Íevqb, cwiexÿY 

`vwLjK…Z ˆÎgvwmK 
cÖwZ‡e`b 

msL¨v 1 4 3 2 - - 

Aa©-evwl©K g~j¨vqb cÖwZ‡e`b wba©vwiZ Zvwi‡L Aa©-
evwl©K cÖwZ‡e`b 

ZvwiL 1 10  
Rvbyqvwi 
2021 

11 
Rvbyqvwi 
2021 

21 
Rvbyqvwi 
2021 

- - 

 
 
 
 
 
`ÿZv I 
ˆbwZKZvi 
Dbœqb 

 
 
 
 
 

3 

miKvwi Kg©m¤úv`b e¨e ’̄vcbv 
msµvšÍ  cÖwkÿYmn wewfbœ wel‡q 
Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i Rb¨ cÖwkÿY 
Av‡qvRb 
 

cÖwkÿ‡Yi mgq Rb N›Uv 1 30 25 20 - - 

 
RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevqb 

2019-20 A_© eQ‡ii 
ï×vPvi ev¯Íevqb 
Kg©cwiKíbv  Ges 
ev Í̄evqb cwiexÿY 
KvVv‡gv cÖYxZ I 
`vwLjK…Z 

ZvwiL 1 25 
Rvbyqvwi 
2021 

30 gvP©  
2021 

28 Ryb 
2021 

- - 

wba©vwiZ mgqmxgvi g‡a¨ 
ˆÎgvwmK cwiexÿY 
KvVv‡gv cÖwZ‡e`b 
`vwLjK…Z 

msL¨v 1 4 3 2 - - 

পাতা নং-১9
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gvV ch©v‡qi Kvh©vj‡qi Avewk¨K ‡KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n (‡gvU gvb-20) 
‡KŠkjMZ 
D‡Ïk¨ 

(Strategic 
Objectives) 

‡KŠkjMZ 
D‡Ï‡k¨i gvb 
(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

Kvh©µg 
 (Activities) 

Kg©m¤úv`b m~PK 
(Performance Indicators) 

GKK 
(Unit) 

Kg©m¤úv`b 
m~P‡Ki gvb 
(Weight of 

Performance 
Indicators) 

jÿ¨gvÎv/wbY©vqK 2020-21 
(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

AmvaviY AwZ 
DËg 

DËg PjwZ 
gvb 

PjwZ 
gv‡bi wb‡¤œ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Kvh© c×wZ, Kg© 
cwi‡ek I †mevi 
gvb Dbœqb  

9 

mvwU©wd‡KU gvgjv 
mnRxKiY  

I‡qe mvBU wbg©vY I 
nvjbvMv`KiY 

% 2 100 90 80 - - 

Awd‡mi †mŠ›`h© e„w×i 
j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq dz‡ji 
Ue/Pviv msiÿ‡Yi e¨e¯’v  

Awd‡mi †mŠ›`h© e„w×i j‡ÿ¨ 
cÖ‡qvRbxq dz‡ji Ue/Pviv 
msiÿ‡Yi e¨e¯’v PvjyK…Z  

ZvwiL  2 15 
wW‡m¤î  
2020 

20 
Rvbyqvwi  
2021 

30 †g  
2021 

- - 

D™¢vebx D‡`¨vM  D™¢vebx D‡`¨vM ev¯ÍevwqZ  ZvwiL  2 15 
Rvbyqvwi  
2021 

20 
Rvbyqvwi  
2021 

30 
Rvbyqvwi  
2021 

- - 

‡mevi gvb m¤ú‡K© †mev 
MÖwnZv‡`i gZvgZ 
cwiexÿ‡Yi e¨e ’̄v Pvjy 
Kiv  

 †mev MÖnxZv‡`i gZvgZ 
cwiexÿ‡Yi e¨e ’̄v PvjyK…Z  

ZvwiL  1 31 
wW‡m¤î  
2020 

31 
Rvbyqvwi  
2021 

28 
†deªæqvwi  
2021 

- - 

wmwU‡Rb PvU©vi Abyhvwq 
†mev cÖ̀ vb  

cÖKvwkZ wmwU‡Rb PvU©vi 
Abyhvwq †mev cÖ̀ vbK…Z  

% 1 100 90 80 70 - 

Awf‡hvM cÖwZKvi e¨e ’̄v 
ev Í̄evqb  

wb®úwËK…Z Awf‡hvM  % 1 100 90 80 70 - 

Z_¨ AwaKvi 
ev Í̄evqb 
†Rvi`viKiY 
I ¯ĉÖ‡Yvw`Z 
Z_¨ cÖKvk  

 
 

3 

Z_¨ evZvqb 
nvjbvMv`KiY 

Z_¨ evZvqb nvjbvMv`K…Z  % 3 100 90 80 - - 

Avw_©K 
e¨e ’̄vcbvi 
Dbœqb 

2 AwWU AvcwËi wb®úwË 
Kvh©µ‡gi Dbœqb 

eQ‡ii AwWU AvcwËi Reve 
†cÖi‡Yi kZKiv nvi 

% 2 100 90 80 - - 
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পাতা নং-20
 

ms‡hvRbx-1 
kã ms‡ÿc (Acronyms) 

 

µwgK bs kã ms‡ÿc  weeiY 
 

01 DwbA Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
 

02 Gwm j¨vÛ G¨vwmm‡U›U Kwgkbvi Ae j¨vÛ 

03 GbwRI bb Mfb©‡g›U AM©vbvB‡Rkb 

04 GdwmAvi cvwÿK †Mvcbxq cÖwZ‡e`b 

05 KvweLv Kv‡Ri wewbg‡q Lv`¨ 
 

06 KvweUv Kv‡Ri wewbg‡q UvKv 
 

07 wUAvi ‡U÷ wiwjd 
 

08 wcAvBI cÖKí ev¯Íevqb Kg©KZ©v 
 

09 wfwRGd gvbweK mnvqZv Kg©m~wP 
 

10 wfwRwW 
 

gvbweK mnvqZv Kg©m~wP (M„n wbg©vY) 

11 TCV Time, Cost, Visit 
 

12 SDG Sustainable Development Goals 
 

13 PRL Post Retirement Leave 
 

পাতা নং-21 
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সংেযাজনী-২ : Kg©স াদন চকস হ, বা বায়নকারী এবং পিরমাপ প িত এর িববরণ 
:নং  Kvh© ম Kg©স াদন চক িববরণ বা বায়নকারী ইউিনট পিরমাপ প িত উপা  

১ উপেজলা উপিরষদ মািসক সভা অ ান অ ি ত সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

২ উপেজলা পিরষদ মািসক সভার িস া  
বা বায়ন  

িস া  বা বািয়ত সংি  দ রস হ  উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

বা বায়ন অ গিত সভার Kvh©িববরণী 

৩ উপেজলার িবিভ  উ য়ন লক Kvh© ম দশন 
ও পিরদশন  

পিরদশন ত ক  মাপ অ যায়ী উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

cwi`k©Y বিহেত 
িলিপব করণ 

cwi`k©Y িতেবদন 

৪ উপেজলা ৫  ইউিনয়ন পিরষেদ উ ু  
বােজট সভা  

অ ি ত সভা  িনয়িমত সভা অ ান  উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী  

৫ ইউিনয়ন াি ং কিম র সভা  অ ি ত সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

৬ wba©vিরত সমেয় িবিভ  wi‡cvU© wiUvb© রণ রণ ত wi‡cvU©  জলা শাসক KZ…©K চািহত 
মািসক wi‡cvU© িরটাb©  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

mvwf©m িরটvb© 
(এস,আর)  

জলা থেক া  িতেবদেনর 
আেলােক। 

7 উপেজলা আইন লা কিম র সভা  অ ি ত সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

8 াম আদালেতর Kvh© ম `k©Y ও পির`k©Y  অ ি ত সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

9 উপেজলা জাতীয় আইনগত সহায়তা দান 
কিম র সভা 

অ ি ত সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

পাতা নং-22
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10 াং েয়জ াব পিত ার মা েম 
িশ কেদর ইংেরজী দ তা ি   

cÖwkÿY া  িশ ক আেয়ািজত িশ Y  উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  িতেবদন  

11 িশ া িত াণ `k©ণ ও পির`k©Y cwi`k©YK…Z িশ া 
িত ান  

মাপ অ যায়ী  উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

পির`k©Y বিহেত 
িলিপব করণ 

পির`k©Y িতেবদন 

12 ণীকে  মাি িমিডয়ার মা েম 
াশ পিরচালনা  

 মাি িমিডয়ার 
মা েম াশ 
পিরচালনা ল  

অ ি ত াশ  উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

অন-লাইেন 
আপেলাড ত ত  

আপেলাড ত ত  যাচাই 

13 িশ া িত ােন িমড- ড িমল চা   িমড- ড িমল 
চা ত িব ালয় 

িমড- ড িমল চা ত িব ালয়  উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

পিরদশণ  পির`k©Y িতেবদন 

14 িশ ক/অিভভাবকেদর সােথ 
মতিবিনময় সভা 

অ ি ত সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

15 বা  িববাহ রােধ িবিভ  সভা 
সিমনার 

বা  িববাহ রােধ 
িবিভ  সভা 
সিমনার 

উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

16 বা  িববাহ রােধ Bমাম, 
েরািহতেদর িনেয় 

সেচতনতা লক সভা/ সিমনার 

বা  িববাহ রােধ 
Bমাম, 

েরািহতেদর িনেয় 
সেচতনতা লক 
সভা/ সিমনার 

উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

17 স াস ও জ ীবাদ িতেরােধ 
িবিভ   

স াস ও জ ীবাদ 
িতেরােধ িবিভ  

উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

18 মািসক ইেনােভশন সভা  মািসক সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

 
 
 
 
 

পাতা নং-২3
 



- - া েকস        23

19 মািসক আইিস  সভা  মািসক সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপ জলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

20 মাি িমিডয়া সভা  মািসক সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

21 Facebook-এর মা েম 
জনেসবা  

দান ত সবা  অনলাইেন দান ত সভা  উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

সবার িবপরীেত 
আদায় ত রাজ  

মািসক িতেবদন 
স হ 

22 উপেজলা `~‡hv©M ব াপনার সভা  মািসক সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

23  রাপেনর মা েম পিরেবশ 
সংর Y  

মািসক সভা  উপেজলা ch©v‡q িনয়িমত মািসক 
সভা অ ান  

উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

হািজরা  সভার Kvh©িববরণী 

24 উপেজলা `~‡hv©M কিম  স িকত  
িস া  বা বায়ন   

িস া  বা বািয়ত সংি  দ রস হ  উপেজলা wbe©vnx অিফসােরর 
Kvh©vলয়, ন ী াম, ব ড়া। 

বা বায়ন অ গিত সভার Kvh©িববরণী 
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়  

ন ী াম, ব ড়া। 
nondigram.bogra.gov.bd 

  

বািষক উ াবন কমপিরক না 
২০২০-২০২১ 

 
 

ন ী াম উপেজলার বিষক উ াবন কমপিরক না ২০২০-২০২১ 
 

ঃ নং 
উে  

(Objectives) 
িবেয়র নাম 

(Weight of 
কায ম 

(Activities) 
কমস াদন চক 
(Performance 

একক 
(Unit) 

কমস াদন  
মা া/িনণায়ক  ২০২০-২০২১ 

(Target/Criteria Value for 2020-2021) 
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Objectives) Indicators) চেকর মান 
(Performance 

Indicators) 

সাধারণ 
অিত 
উ ম 

উ ম চলিত মান 
চলিত মােনর 

িনে  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

০১. 
উ াবন 

কমপিরক না 
ণয়ন 

১০ 

১.১ বািষক উ াবন 
কমপিরক না ণয়ন 

১.১.১ কমপিরক না ণীত তািরখ ৪ 
৩০-৭-
২০২০ 

৫-৮-
২০২০ 

১০-৮-
২০২০ 

১৪-৮-
২০২০ 

২০-৮-২০২০ 

১.২ উ াবন কমপিরক না 
মহামারী/আপদকাল 
মাকােবলার সােথ স ৃ তা 

১.২.১ ণীত কমপিরক নায় 
মহামারী/আপদকাল 
মাকােবলায় িবেশষ 

পদে েপর পেরখা কাশ 

তািরখ ৩ 
৩০-৭-
২০২০ 

৫-৮-
২০২০ 

১০-৮-
২০২০ 

১৪-৮-
২০২০ 

২০-৮-২০২০ 

১.৩ বািষক উ াবন 
কমপিরক না জলা 
ইেনােভশন ম বরাবর রণ 

১.৩.১ জলা ইেনােভশন ম 
বরাবর িরত 

তািরখ ১ 
১০-৮-
২০২০ 

১৪-৮-
২০২০ 

২০-৮-
২০২০ 

২৫-৮-
২০২০ 

৩০-৮-২০২০ 

১.৪ বািষক উ াবন 
কমপিরক না ত  বাতায়েন 

কাশ 

১.৪.১ ত  বাতায়েন 
কািশত 

তািরখ ২ 
১৭-৮-
২০২০ 

২১-৮-
২০২০ 

২৬-৮-
২০২০ 

৩০-৮-
২০২০ 

৭-৯- 
২০২০ 

০২. 
ইেনােভশন েমর 
সভা  

৬ 

২.১ ইেনােভশন েমর সভা 
অ ান 

২.১.১ সভা অ ি ত  সং া ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 

২.২ ইেনােভশন েমর সভার 
িস া  বা বায়ন  

২.২.১ িস া  বা বািয়ত  % ২ ৯৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ 

০৩. 
উ াবন খােত 
( কাড ন র-

৩২৫৭১০৫) বরা  
৪ 

৩.১ উ াবন-সং া  কায ম 
বা বায়েন বােজট বরা   

৩.১.১ বােজট বরা ত  টাকা ২      

৩.২ উ াবন-সং া  কায ম 
বা বায়েন বরা ত অথ 

য়  

৩.২.১ উ াবন- সং া  
কায ম বা বায়েন 
বরা ত অথ িয়ত  

% ২ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ 

০৪. স মতা ি  ৯ 

৪.১ উ াবন ও সবা 
সহিজকরণ িবষেয় এক 
িদেনর কমশালা/ সিমনার  

৪.১.১ কমশালা/ সিমনার 
অ ি ত  

সং া ৩ ৪ ৩ ২ - - 

৪.২ উ াবন স মতা ি র 
ল  অভ রীণ িশ ণ 
কম িচর আওতায় তম 
০৬ ঘ া  

৪.২.১ িশ ণ আেয়ািজত  সং া (জন) ৩ ৫০ ৪০ ৩০ - - 

 
২ 

ঃ নং 
উে  

(Objectives) 
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Indicators) উ ম মান মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

   িশ ণ আেয়াজন          
৪.৩ সবা সহিজকরেণ স মতা ি র 
লে  অভ রীণ িশ ণ কম িচর 
আওতায় তম ০৬ ঘ া িশ ণ 
আেয়াজন  

৪.৩.১ িশ ণ আেয়ািজত  
সং া 
(জন) 

৩ ৫০ ৪০ ৩০ - - 

০৫. 

উপেজলার িবিভ  
দ েরর সবায় উ াবনী 
ধারণা/উে াগ 
আহবান, যাচাই-
বাছাই-সং া  
কায ম  

৩ 

৫.১ উ াবনী উে াগ/ধারণা আহবান 
এবং া  উ াবনী ধারনা েলা যাচাই-
বাছাই বক তািলকা ত  বাতায়েন 

কাশ  

৫.১.১ উ াবনী উে ােগর 
তািলকা ত  বাতায়েন কািশত  

তািরখ ৩ 
৩-১১-
২০২০ 

৫-১১-
২০২০ 

১০-১১-
২০২০ 

১৭-১১-
২০২০ 

২০-১১-
২০২০ 

০৬. 
উ াবনী উে ােগর 
পাইল ং বা বায়ন 

৭ 

৬.১ নতম এক  উ াবনী উে ােগর 
পাইল ং বা বায়েন অিফস আেদশ 
জাির  

৬.১.১ পাইল ং বা বায়েনর 
আেদশ জাির ত  

তািরখ  
৪ 

১৯-২২-
২০২০ 

২৪-২২-
২০২০ 

৩০-১২-
২০২০ 

৫-১-
২০২১ 

১০-১-
২০২১ 

৬.২ উ াবনী উে ােগর পাইল ং 
বা বায়ন য়ন  

৬.২.১ পাইল ং বা বায়ন 
ািয়ত  

তািরখ  
৩ 

১-০৩-
২০২১ 

৫-৩-
২০২১ 

১০-৩-
২০২১ 

১৫-৩-
২০২১ 

১-৩- 
২০২১ 

০৭. 
উ াবন দশনী 
( শােকিসং/ মলা) 

৮ ৭.১ নতম এক  উ াবনী দশনীর 
( কােকিসং/ মলা) আেয়াজন/অংশ হণ  

৮.১.১ আেয়ািজত/অংশ হণ ত 
উ াবন দশনী  

তািরখ ৮ 
১৫-০৫-
২০২১ 

২২-৫-
২০২১ 

২৯-৫-
২০২১ 

১০-৬-
২০২১ 

১৫-৬-
২০২১ 

০৮. 
উ াবনী উে াগ 
উপেজলা পযােয় 
বা বায়ন  

৫ 
৮.১ তম এক  উ াবনী উে াগ 
উপেজেজলার সংি  অ া  অিফস েহ 
বা বায়ন  

৮.১.১ বা বায়েনর জ  অিফস 
আেদশ জাির ত  

তািরখ ৫ 
১০-৬-
২০২১ 

১৬-৬-
২০২১ 

২০-৬-
২০২১ 

২৫-৬-
২০২১ 

৩০-৬-
২০২১ 

০৯. 
ী িত বা েণাদনা 
দান  

৬ 

৯.১ উ াবকগণেক শংসা চক উপ-
আ ািনক 
প /সনদপ / / র ার দান  

৯.১.১ শংসা চক উপ-
আ ািনক 
প /সনদপ / / র ার 

দান ত  

সং া 
(জন) 

৪ ৪০ ৩০ ২০ - - 

৯.২ উ াবকগণেক দেশ িশ া 
সফর/ িশ ণ/নেলজ শয়ািরং 

াগােম রণ 
 

৯.২.১ িশ া সফর/ 
িশ ণ/নেলজ শয়ািরং 
া ােম িরত 

সং া 
(জন) 

২ ০৪ ০৩ ০২ - - 

৩ 
 

ঃ 
উে  

(Objectives) 
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নং Objectives) Indicators) চেকর মান 
(Performance 

Indicators) 
সাধারণ 

অিত 
উ ম 

উ ম 
চলিত 
মান 

চলিত 
মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১০. 
ত  বাতায়ন 
হালনাগাদ করণ  

৮ 

১০.১ ইেনােভশন েমর ণা  
ত সহ বছরিভি ক উ াবেনর সকল 
তত  আপেলাড/হালনাগদকরণ 

১০.১.১ উ াবেনর ত  
আপেলাড ত/হালনাগাদ ত 

িনয়িমত (%) ৪ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১০.২ বছরিভি ক পাইলট ও 
বা বািয়ত সবা সহিজকরেণর ত  
আপেলাড/হালনাগাদকরণ 

১০.২.১ সবা সহিজকরেণর ত  
আপেলাড/হালনাগাদ ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১০.৩ বাসবািয়ত িডিজটাল সবার 
ত  আপেলাড/হালনাগাদকরণ 

১০.৩.১ িডিজটাল- সবার ত  
আপেলাড/হালনাগাদ ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

১১. 
িডিজটাল সবা 
তির/বা বায়ন 

৪ 
১১.১ নতম এক  িডিজটাল সবা 
তির/বা বায়ন করা 

১১.১.১ এক  িডিজটাল সবা 
বা বািয়ত 

তািরখ ৪ 
১৫-২-
২০২১ 

১৫-৩-
২০২১ 

৩১-৩-
২০২১ 

৩০-৪-
২০২১ 

৩০-৫-
২০২১ 

১২. সবা সহিজকরণ  ৮ 
১২.১ নতম এক  সবা প িত 
সহিজকরণ কের পাইল ং বা বায়ন 

১২.১.১ সহিজকরেণর পাইল ং 
বা বায়েনর অিফস আেদশ 
জাির ত 

তািরখ ৮ 
১৫-১০-
২০২০ 

২০-১০-
২০২০ 

২৪-১০-
২০২০ 

২৮-
১০-

২০২০ 

৩০-১০-
২০২০ 

১৩. পিরবী ণ  ৭ 

১৩.১ ীয় উপেজলার উ াবন 
কমপিরক না বা বায়ন অ গিত 
পিরবী ণ 

১৩.১.১ উে া ােদর সে  
ইেনােভশন েমর সভা 
আেয়ািজত 

সং া ৩ ৩ ২ ১ - - 

১৩.২ মাঠ পযােয় চলমান উ াবনী 
ক স হ সেরজিমন পিরদশন ও 
েয়াজনীয় সহায়তা পদান 

১৩.২.১ ক  পিরদশন ত এবং 
সহায়তা দান ত 

সং া (কয় ) ৪ ৪ ৩ ২ - - 

১৪ 
ড েমে শন 

কাশনা  
৭ 

১৪.১ বা বািয়ত উ াবনী 
উে ােগর/ সবা সহিজকরেণর 
ড েমে শন তির ও কাশনা 
(পাইলট/স সািরত) 

১৪.১.১ ড েমে শন কািশত তািরখ ৭ 
২০-৫-
২০২১ 

২৫-৫-
২০২১ 

৩১-৫-
২০২১ 

১০-৬-
২০২১ 

১৫-৬-
২০২১ 

 
 

 
 
৪ 
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নং  Objectives) Indicators) চেকর মান 
(Performance 

Indicators) 
সাধারণ 

অিত 
উ ম 

উ ম চলিত মান 
চলিত 
মােনর 
িনে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১৫ 
উ াবন 

কমপিরক না 
ায়ন 

৮ 

১৫.১ উ াবন পিরক নার অধ 
বািষক - ায়ন  

১৫.১.১ অধ- বািষক 
িতেবদন - ািয়ত  

তািরখ ৩ 
৩০-১-
২০২১ 

৫-২-
২০২১ 

১০-২-
২০২১ 

১৭-২-
২০২১ 

২০-২-
২০২১ 

১৫.২ উ াবন কমপিরক নার অধ-
বািষক ায়ন িতেবদন জলা 
ইেনােভশন েমর িনকট রণ  

১৫.২.১ অধ-বািষক ায়ন 
িতেবদন িরত  

তািরখ ১ 
৫-২-
২০২১ 

১০-২-
২০২১ 

১৭-২-
২০২১ 

২০-২-
২০২১ 

২৫-২-
২০২১ 

১৫.৩ উ াবন কমপিরক নার 
বািষক - ায়ন  

১৫.৩.১ বিষক ায়ন 
িতেবদন ত ত  

তািরখ ৩ 
১৫-৭-
২০২১ 

২০-৭-
২০২১ 

২৩-৭-
২০২১ 

২৬-৭-
২০২১ 

৩০-৭-
২০২১ 

১৫.৪ উ াবন কমপিরক নার বািষক 
- ায়ন িতেবদন জলা 

ইেনােভশন েমর িনকট রণ  

১৫.৪.১ ায়ন িতেবদন 
িরত  

তািরখ ১ 
২০-৭-
২০২১ 

২৩-৭-
২০২১ 

২৬-৭-
২০২১ 

৩০-৭-
২০২১ 

৫-৮-
২০২১ 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

Avmbœ kx‡Z †KvwfW-19 Gi m¤¢̈ ve¨ wØZxq ch©v‡q msµgY (Second Wave) ‡gvKv‡ejvi j‡ÿ¨ Kg©cwiKíbv t 
 
µt †m±i/LvZ Kg©m~Px Kvh©µg Pvwn`v (hw` m¤ú‡`i Drm ev¯Íevqb KZ©„cÿ 

( মাছাঃ শারিমন আখতার) 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 

ন ী াম, ব ড়া। 
ফান নং- ০৫০২৭-৭৬০০১ 
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bs _v‡K) (¯’vbxq/miKvwi
fv‡e) 

01. cÖwZ‡ivag~jK 

cÖPvibv 

K) mvgvwRK †hvMv‡hvM gva¨‡g cÖPvi  

- ’̄vbxqfv‡e 

1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, b›`xMÖvg,  
     e¸ov|   
2| †gqi, b›`xMÖvg †cŠimfv|  
3| BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb e„›`,  
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
4| BmjvwgK dvD‡Ûkb, wn›`y-‡eŠ×-wLª÷vb 
     HK¨ cwil`, b›`xMÖvg, e¸ov|  
5| †cŠi/ BDwbqb wWwRUvj †m›Uvi  

L) gvBwKs Gi gva¨‡g cÖPvi  
M) ’̄vbxq †Kej wUwf P¨v‡b‡ji gva¨‡g 
cÖPvi  
N) gmwR` I Ab¨vb¨ agx©q Dcmbvj‡q 
cÖPvi  
O) wjd‡jU weZiY  

gv· cwiavb 
wbwðZ KiY 

K) gv· cwiav‡bi ¸iæZ¡/gv· cwiavb 
bv Kivi wel‡q Kzdj m¤ú‡K© cÖPviYv - ’̄vYxqfv‡e 1| Dc‡Rjv /‡cŠimfv/BDwbqb/IqvW©  

     ch©v‡q MwVZ gv· cwiavb wbwðZ KiY  
      KwgwU | L) webv g~‡j¨ gv· weZiY  - miKvixfv‡e 

(M) gv· cwiavb wbwðZ Ki‡Y AvBb  
     Agvb¨Kvix‡`i weiæ‡× †gvevBj  
     †KvU© cwiPvjbv - - 

1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, b›`xMÖvg,  
     e¸ov| 
2| mnKvwi Kwgkbvi (f~wg), b›`xMÖvg,  
     e¸ov| 

mvmvwRK `yiZ¡ 
wbwðZ KiY 

K) m‡PZbZv e„w×i j‡ÿ¨ cÖPviYv 
 - - 1| Dc‡Rjv /‡cŠimfv/BDwbqb/IqvW©  

     ch©v‡q MwVZ gv· cwiavb wbwðZ KiY  
      KwgwU | 
2| cywjk evwnbxi m`m¨/Avbmvi evwnbxi  
     m`m¨/¯‹vDU m`m¨, b›`xMÖvg, e¸ov|  

L) wewfbœ mvgvwRK AvPvi Abyôvb 
D`hvcb wbiærmvwnZ KiY|  - - 

M) †gvevBj †KvU© cwiPvjbv 

- - 

1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, b›`xMÖvg,  
     e¸ov| 
2| mnKvwi Kwgkbvi (f~wg), b›`xMÖvg,  
     e¸ov| 

cvZv bs-02 
 

02. wØZxq ch©v‡qi wcwmAvi cixÿv K) Dc‡Rjv ch©v‡q msM„nxZ K‡ivbv bgybv msMÖ‡ni miKvwifv‡e 1| ¯v̂¯’̈   wefvM, b›`xMÖvg, e¸ov| 
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msµgY ïiæ 
n‡j 

fvBiv‡mi bgybv cixÿvi Rb¨ wcwmAvi 
j¨v‡e †cÖiY|   

Dci wbf©ikxj 

wcwcB mieivn 

K) wcwcB Gi Pvwn`v wbiæcb  ¯v̂¯’̈  wefv‡Mi 
Pvwn`v Abyhvwq miKvwifv‡e 

1| ¯v̂¯’̈   wefvM, b›`xMÖvg, e¸ov| 
L) mwVKfv‡e wcwcB cwiav‡bi welqwU  
    wbwðZKiY  - - 

M) wcwcB Gi AcPq †iv‡a ¯v̂ ’̄̈   
    Kg©KZ©v/¯̂v¯’̈  Kgx©‡`i m‡PZbZv     
    e„w×|  

- - 

‡Kvqv‡i›UvBb/ 
AvB‡mv‡jkb 

†m›Uvi 

K) Dc‡Rjv Ges BDwbqb ch©v‡q  
    †Kvqv‡i›UvBb †m›Uvi wba©viY/ 
     cȪ ‘ZKiY  Kgc‡ÿ 7wU ¯’vbxqfv‡e 

1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, b›`xMÖvg,  
     e¸ov|  
2| Dc‡Rjv ¯v̂¯’̈  I ct ct Kg©KZ©v 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
3| BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb e„›` 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  

L) Dc‡Rjv ¯v̂¯’̈  Kg‡cø· msjMœ 
AvB‡mv‡jkb †m›Uvi cȪ ‘Z KiY|  1wU miKvixfv‡e 1| ¯v̂¯’̈ wefvM, b›`xMÖvg, e¸ov|  

K‡ivbv AvµvšÍ 
†ivMx‡`i wPwKrmv 

K) K‡ivbv m¨¤új †U‡÷i gva¨‡g 
K‡ivbv †ivMx mbv³KiY|  - - 1| ¯v̂¯’̈ wefvM, b›`xMÖvg, e¸ov| 

 
L) A‡cÿvK…Z Kg DcmM© wewk÷ 
K‡ivbv †ivMx‡`i wbR wbR evmvq 
wPwKrmv wPwðZKiY|  

- - 

M) Dc‡Rjv ¯v̂ ’̈̄  Kg‡cø· ch©vß 
Aw·‡Rb wmwjÛvi msiÿY  30wU miKvixfv‡e 

N) Dc‡Riv ¯v̂ ’̄̈  Kg‡cø· fe‡b  
    ‡m›Uvj Aw·‡Rb †d¬v mieiv‡ni 
e¨e¯’v Kiv | 

- miKvixfv‡e 

cvZv bs-03 
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   O) K‡ivbv †ivMx cwienb Gi Rb¨ 
G¨v¤^y‡jÝ myweav wbwðZKiY  1wU miKvixfv‡e  

P) ¸iæZi †ivMx‡K DbœZ wPwKrmv 
wbwðZ Ki‡bi Rb¨ †Rjv ch©v‡qi 
nvmcvZv‡j †cÖiY|  

- - 

wPwKrmK/¯v̂¯’̈ Kg
x© 

K) wPwKrmK/¯v̂¯’̈ Kgx©i msL¨v  
    e„w×KiY  

wPwKrmK- 3 Rb 
bvm©-8Rb 

Avqv-10 Rb 
IqvW© eq-10 Rb 
bvBUMvW©-3Rb 

Awdm mnvqK-5Rb 

miKvixfv‡e 
1| wmwfj mvR©b e¸ov| 
2| Dc‡Rjv ¯v̂¯’̈  I ct ct Kg©KZ©v 
     b›`xMÖvg, e¸ov| 
 

L) wPwKrmK/¯̂v ’̄̈ Kgx©‡`i K‡ivbv  
    welqK cÖwkÿY cÖ̀ vb  - - 

M) wPwKrmK/¯v̂ ’̄̈ Kgx©‡`i ¯v̂¯’̈  myiÿv  
    wbwðZKiY|  

¯v̂¯’̈  myiÿv 
mvgMÖx miKvixfv‡e 

03. A_©‰bwZK 
Kvh©µg 

mvaviY e¨emv 
evwYR¨ 

K) wbw ©̀ó mgq ch©šÍ e¨emv cÖwZôvb  
     /‡`vKvb ‡Lvjv ivLv|  - ’̄vbxqfv‡e  1| †gqi, b›`xMÖvg †cŠimfv|  

2| BDwbqb cwil` †Pqvig¨vb e„›` 
     b›`xMÖvg, e¸ov| 
3| ewYK mwgwZ, b›`xMÖvg, e¸ov|  
4| ¯-̂¯̂ cÖwZôvb gvwjK | 
5| evRvi KwgwU|  

L) nvU-evRvi mg~n Db¥y³ A‡cÿvK…Z   
    eo ¯’v‡b ¯’vbvšÍi  - - 

M) åvg¨gvY evRvi m„wó  - - 

04. ÎvY/Lv`¨ 
mieivn 

Lv`¨ gRy` 
cwiw ’̄wZ 

K) Dc‡Rjv ch©v‡q miKvwi Lv`¨  
     ¸`v‡gi gRy` mve©ÿwYK gwbUwis  - miKvixfv‡e 1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, b›`xMÖvg,  

     e¸ov|  

L) ’̄vbxq D‡`¨v‡M gRy` m„wó - ¯’vbxqfv‡e 1| †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, b›`xMÖvg 
2| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, b›`xMÖvg  

 
 
 
 

cvZv bs-04 
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ÎvY/Lv`¨ 
mieivn 

ÎvY weZiY I 
Kvh©µg mgšq̂ 

K) Dc‡Rjv/‡cŠimfv/BDwbqbb/IqvW© 
ch©v‡q mfvKiY  - 

miKvix Ges 
¯’vbxq fv‡e 

1| †Pqvig¨vb, Dc‡Rjv cwil`, b›`xMÖvg  
2| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, b›`xMÖvg,  
     e¸ov| 
3| †gqi, b›`xMÖvg ‡cŠimfv, b›`xMÖvg,  
     e¸ov|  
4| BDwbqb cwil`, †Pqvig¨vb e„›` 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
5| Dc‡Rjv cÖKí ev¯Íevqb Kg©KZ©v  
     b›`xMÖvg, e¸ov|  

L) miKvix Ges †emiKvix mKj 
cÖKvi ÎvY/Lv`¨ mvgMÖx GK‡Î mgš‡̂qi 
gva¨‡g weZiY|  

- 

M) miKvix Kg©KZ©v /RbcÖwZwbwa/ 
ivR‰bwZK e¨w³/MY¨gvb¨ e¨w³‡`i 
ÎvY weZiY Kvh©µ‡g m¤ú„³KiY 
AskMÖnY wbwðZKiY|  

- 

  

Lv`¨ /ÎvY 
Kvh©µ‡gi 

DcKvi‡fvMx 
wbe©vPb 

K) IqvW© ch©v‡q RbcÖwZwbwa/ ’̄vbxq 
ivR‰bwZK e¨w³eM©/¯’vbxq MY¨gvb¨ 
e¨w³e‡M©i mv‡_ Av‡jvPbv/mgš‡̂qi 
gva¨‡g cÖv_wgK ZvwjKv cÖYqb| 

- - 

1| Dc‡Rjv ch©v‡q gvbweK mnvqZv 
KwgwU 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
2| BDwbqb ch©v‡q gvbweK mnvqZv KwgwU 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
3| IqvW© ch©v‡q gvbweK mnvqZv KwgwU  
      b›`xMÖvg, e¸ov|  
  

L) cÖv_wgK ZvwjKv hvPvB-evQvB Gi 
gva¨‡g BDwbqb ch©v‡qi ZvwjKv cȪ ‘Z 
KiY  

- - 

M) Dc‡Rjv ch©v‡q hvPvB-evQvB Gi 
gva¨‡g PzovšÍ DcKvi‡fvMxi ZvwjKv 
cȪ ‘ZKiY/ Aby‡gv`b| 

- - 

05. †hvMv‡hvM 
e¨e¯’v 

eb¨vi ÿqÿwZ K) Aviwmwm e· KvjfvU© wbg©vb|  2wU miKvixfv‡e 1| Gj wR BwW, b›`xMÖvg, e¸ov| 

†givgZ ms¯‹vi 

K) ÿwZMȪ ’ iv¯Ív wPwýZKiY c~e©K  
     ZvwjKv cÖYqb|  

cÖv°jb Abyhvwq ¯’vbxq I 
miKvwifv‡e 

1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
2| Dc‡Rjv cwil`, b›`xMÖvg, e¸ov|  
3| LGED b›`xMÖvg, e¸ov| 

L) ZvwjKv Aby‡gv`‡bi Rb¨ D×©Zb  
     KZ©„cÿ eivei †cÖiY  
M) eivÏ cÖvwß mv‡c‡ÿ ÿwZMȪ ’  
     iv Í̄vmg~n †givgZ KiY|  

 
cvZv bs-05 
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06. K…wl 

eb¨vq ÿqÿwZ 
K) eb¨vq ÿqÿwZi cwigvY wbiƒcb  18.60 †n±i miKvwifv‡e 1| Dc‡Rjv K…wl wefvM/ Dc‡Rjv K…wl 

cybe©vmb ev¯Íevqb KwgwU, b›`xMÖvg, e¸ov|  L) ÿwZMȪ ’‡`i ZvwjKv cȪ ‘Z KiY  - - 

cybe©vmb/cÖ‡bv`bv 
K) ÿwZMȪ ’ K…l‡Ki ZvwjKv cȪ ‘ZKiY  

K…wl DcKiY I 
bM` mnvqZv miKvwifv‡e 

1| Dc‡Rjv K…wl wefvM/ Dc‡Rjv K…wl  
     cybe©vmb ev¯Íevqb KwgwU 
      b›`xMÖvg, e¸ov|  

L) ZvwjKv hvPvB-evQvB‡qi gva¨‡g  
    cÖK…Z ÿwZMȪ ’ K…l‡Ki gv‡S weZiY  

Avgb dmj msMÖn 

K) fZz©wKi gva¨‡g K…wl hš¿ K…lK‡`i     
     gv‡S mieivn Kiv  - miKvwifv‡e 1| Dc‡Rjv K…wl wefvM/ Dc‡Rjv K…wl  

     cybe©vmb ev¯Íevqb KwgwU,  
      b›`xMÖvg, e¸ov|  
2| ¯’vbxq K…lK cÖwZwbwa, b›`xMÖvg, e¸ov 
3| cywjk wefvM, b›`xMÖvg, e¸ov | 

L) ’̄vbxq K…wl kÖwg‡Ki ZvwjKv  
    cȪ ‘ZKiY  - - 

M) ewnivMZ K…wl kÖwg‡Ki Pvwn`v  
    cȪ ‘ZKiY Ges Zv‡`i hvZvqv‡Zi  
     my-e¨e¯’v wbwðZKiY|  

- ’̄vbxqfv‡e 

07. 
 AvBb-k„•Ljv 

AvBb-k„•Ljv 
KwgwU Kvh©Ki 

KiY 

K) Dc‡Rjv AvBb-k„•Ljv KwgwUi  
     wbqwgZ mfv KiY|  - - 1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

     b›`xMÖvg, e¸ov|  
2| Awdmvi Bb-PvR©, b›`xMÖvg _vbv 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  

L) mfvq M„nxZ wm×všÍ mg~n ev Í̄evq‡b  
    Revew`wnZv wbwðZKiY|  - - 

  

AvBb-k„•Ljv 
evwnbxi ZrciZv 

e„w× 

K) wbqwgZ mfv KiY  - - 1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
2| mnKvwi Kwgkbvi (f~wg) 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
3| Awdmvi BbPvR©, b›`xMÖvg _vbv 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
4| BDwbqb cwil`, †Pqvig¨vb e„›`   
     b›`xMÖvg, e¸ov|  

L) wbqwgZ †gvevBj †KvU© cwiPvjbv  - - 
M) KwgwDwbwU cywjk/ weU cywjk/ MÖvg  
    cywjk Gi Kvh©µg †Rvi`vi KiY|  

- - 

 
 
 
 

cvZv bs-06 
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  K‡›Uªvjiæg K) K‡ivbv †dvKvj c‡q›U wba©viY  - - 1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
2| Dc‡Rjv ¯v̂¯’̈  I ct ct Kg©KZ©v 
     b›`xMÖvg, e¸ov| 
 

 L) K‡ivbv fvBiv‡m AvµvšÍ/g„Z  
    e¨w³i Z_¨ Av`vb cÖ̀ v‡b  
    K‡›Uªvjiæg ¯’vcb|  

- ’̄vbxqfv‡e 

08. K‡ivbvq g„Z 
e¨w³i mrKvi 

K‡ivbvq g„Z 
e¨w³i mrKvi 

K) K‡ivbvq g„Z e¨w³i `vdb-Kvdb/  
    mrKv‡ii Rb¨ ‡¯”̂Qv‡meK wUg  
    MVY|  

- 

¯’vbxqfv‡e  

1| Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 
     b›`xMÖvg, e¸ov|  
2| Dc‡Rjv ¯v̂¯’̈  I ct ct Kg©KZ©v 
     b›`xMÖvg, e¸ov 
3| BmjvwgK dvD‡Ûkb, b›`xMÖvg, e¸ov|  
4| wn› ỳ-‡eŠ×-wLª÷vb HK¨ cwil` 
      b›`xMÖvg, e¸ov|  
 

L) K‡ivbvq g„Z e¨w³i mrKv‡ii Rb¨  
    Kei¯’vb/k¥kvb wba©viY|  - 

M) †¯”̂Qv‡meK‡`i Rb¨ ¯̂v ’̄̈  myiÿv  
    mvgMÖx wbwðZ KiY|  - 

N) †¯”̂Qv‡meK‡`i cÖwkÿY cÖ̀ vb|  - 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 
৩.৫ বা  িববাহ বে  কাজী 

তীত যারা িববাহ পড়ান 
তােদর ত ত ডটােবজ 
হালনাগাদ করাও সাব িনক 
যাগােযােগর মা েম মিনটিরং 

করা  

ডটােবজ 
হালনাগাদ 

ও 
মিনটিরং 

% ১০০% ০৫.০৭.২০ ৩০.০৬.২৩ ১০ ০০ ১০০% - - - 

 বা  িববাহ বে  কাজী 
তীত যারা িববাহ 

পড়ান তােদর  ডটােবজ 
হালনাগাদ ত করা 
হেয়েছ এবং  সাব িনক 
যাগােযােগর মা েম 

মিনটিরংকরা হে । 

 


