
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

জজরা প্রাক, কুড়িগ্রাভ 

 

এফাং 

 

ড়ফবাগীয় কড়ভনায, যাংপুয এয ভদে স্বাক্ষড়যত 

 

 

 

ফাড়ল িক কভ িম্পাদন চুড়ি 
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কুড়িগ্রাভ জেরা প্রাননয কভ মম্পাদননয াড়ফ মক ড়িত্র 

(Overview of the Performance of District Administration, Kurigram) 

াম্প্রড়িক অেমন, িযানরঞ্জ এফং বড়ফষ্যৎ ড়যকল্পনা 

 াম্প্রড়িক ফছযমূনয (ড়ফগি ৩ ফছয) প্রধান অেমনমূ 

েননফায় ড়ননফড়দি প্রান গনি জিারায রনযয ও েনগণনক One Stop Service প্রদাননয রনযয জেরা প্রানকয 

কাম মারনয় একটি আদৄড়নক Help Desk ও জফাফান্ধফ ড়টিনেন িার্ মায স্থান কযা নয়নছ এফং ড়টিনেন িার্ মানয ভয়াফদ্ধ 

জফামূ ড়নড়দ মষ্ট ভনয় ড়নড়িি কযা নে। কুড়িগ্রাভ জেরানক ফাল্যড়ফফামুক্ত জেরা ড়ননফ গনি জিারায রনযয জেরা প্রান 

কর্তমক এটুআই প্রকনল্পয াড়ব ম ইননানবন পানেয নমাড়গিায় SMS Based Certification before Marriage 

Registration to stop Child Marriage নাভক একটি প্রকল্প গ্রণ কযা নয়নছ। ড়ফগি  ড়িন ফছনয জেরায াড়ফ মক 

আইন শৃঙ্খরা ড়যড়স্থড়ি স্বাবাড়ফক অফস্থায় যাখা জেরা ড়যলদ ড়নফ মািন, জৌযবা ড়নফ মািন ও ইউড়নয়ন ড়যলদ ড়নফ মািন 

অফাধ, সুষ্ঠু ও ড়নযনযবানফ ম্পাদন কযা নয়নছ। ভানফ ম্পদ উন্নয়নন কুড়িগ্রাভ জেরায প্রড়িটি ইউড়নয়ন ড়যলনদ রাইনেড়য 

স্থান কযা নয়নছ। অদৄনালুপ্ত ড়ছর্ভনরয উন্নয়ননক অগ্রাড়ধকায ড়দনয় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তমক প্রদত্ত প্রড়িশ্রুড়ি/প্রকল্পমূ 

ফাস্তফায়নন   প্রনয়ােনীয় উনযাগ ও কাম মকয দনয গ্রণ কযা নয়নছ। দড়যদ্র ও জভধাফী ড়যার্থীনদয ায়িায েন্য ড়যা 

ায়িা িড়ফর গঠন  কযা নয়নছ। কুড়িগ্রাভ জেরায িরুণ ড়যার্থীনদয আত্মড়ফশ্বা ফািানি ও িাকুড়যয ফাোনয প্রনফনয 

যভিা ফািানি  কুড়িগ্রাভ াধাযণ াঠাগানয জেরা প্রাননয উনযানগ একটি কযাড়যয়ায প্লাড়নং জন্টায প্রড়িষ্ঠা কযা নয়নছ। 

ভূড়ভ ভন্ত্রণারনয়য ELRS  প্রনেনেয আওিায় ইনিাভনে এ জেরায ভস্ত CS এফং SA  খড়িয়াননয ডার্া জফইে কযা নয়নছ। 

এ ছািাও অনরাইনন নকনরয আনফদন গ্রণ  কনয েনগণনক জফা প্রদান কযা নে। মুড়ক্তযুনদ্ধয আনরাকড়িত্র ংগ্রূরফ মক িা 

জল্প জডস্ক,াড়কমর্ াউ ও রাইনেড়যনি ংযযণ নয়নছ। 

 িযানরঞ্জমূ 

েনফর স্বল্পিা কভ মম্পাদননয জযনত্র কুড়িগ্রানভয একটি প্রধান ভস্যা। িাছািা প্রড়িফছয ফন্যা, নদীবাঙ্গন ইিযাড়দ প্রাকৃড়িক 

দুনম মাগ ম্পনদয ীভাফদ্ধিা সুষ্ঠু কভ মম্পাদননয অন্তযায় নয় নিনছ। কুড়িগ্রাভ জেরায় ড়ফদুযনিয স্বিন্ত্র গ্রীড না র্থাকায় ও 

ইন্টাযননর্ স্পীড অড়িভাত্রায় কভ ওয়ায কাযনণ ড়ডড়ের্ার ফাংরানদ ফাস্তফায়ন দূরু নয় নিনছ। অম মাপ্ত েনড়ক্ত ও ীড়ভি 

ম্পদ ড়ননয় কুড়িগ্রানভয ড়ফপুর েননগাষ্ঠীয ভনে কাড়ঙ্খি জফা জৌৌঁছাননাই জেরা প্রাননয েন্য এ ভনয়য ফনিনয় ফি 

িযানরঞ্জ। 

 েয়মাত্রা 

                                                                                               

                                                                                           

                             জযাড াইন ড়যড়িড়ত ও যাস্তায় ড্রাইবাযদদয কযণীয় ড়ফলয়ক কভ িসূিী গ্রণ কযা দয়দে। 

 স্বপ্নকুুঁড়ি 

                -                                                                         

                                                                                            

‘      ’        ;           ‘      ’                                                             

      -                                                                                      

      ‘      ’                                                                              

     /                                                                                        

                                                  ,                                             -

                   ,      -     ,     -                   ‘      ’               
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 বড়ফষ্যৎ ড়যকল্পনা 

 প্রড়যনণয ভােনভ ড়ফযভান েনড়ক্তনক  দয কনয জিারা নফ।  One Stop Service িালু কনয েননফায ভান ফািাননায  জিষ্টা 

 কযা নফ। সুান ংিকযণ, মুড়ক্তযুনদ্ধয জিিনা ংিকযণ, ভানম্মি ড়যা ড়নড়িিকযণ, িথ্য প্রযুড়ক্তয ব্যফায, ভূড়ভ জফা 

 েীকযণ, আইন-শৃঙ্খরা ড়যড়স্থড়ি মুন্নি যাখা, াভাড়েক সুযযা, ক্রীিা, ংস্কৃড়ি ও ভানফ ম্পদ উন্নয়নন কাম মকয 

 উনযাগ গ্রণ কযা নফ। এছািাও জেরা জগনেটিয়ায/নেরা উন্নয়ন ড়যক্রভা/ফাড়ল মক প্রড়িনফদন প্রকা. এক উনেরা এক 

 আইড়ডয়া ড়ননফ ড়ফড়বন্ন উনেরায় উত্তভ িি মা অনুযণ, এক অড়প এক আইড়ডয়া ড়ননফ ড়ফড়বন্ন দপ্তনয উত্তভ িি মা অনুযণ, 

 কফযস্থান ও শ্মান ড়যস্কাযকযণ, প্রিীন বৃয ংযযণ, াড়খনদয অবয়াশ্রভ প্রড়িষ্ঠা, েনিাড়দা ম্পন্ন স্থানন ভানম্মি াফড়রক 

 র্য়নরর্ স্থান, দৃড়ষ্টনন্দন ও েনফান্ধফ কযায রনযয ংস্কানযয ভােনভ জেরা প্রানকয  কাম মারনয়য ম্মুখবানগয জাবাফধ মননয েন্যও 

 প্রনয়ােনীয় উনযাগ ও কাম মকয দনয গ্রণ কযা নফ।  
 

২০১৮-১৯ অর্থ মফছনযয ম্ভাব্য প্রধান অেমনমূ 

 উযুক্ত প্রড়যণ প্রদান ও জ্ঞানিি মায় উদু্বদ্ধকযনণয ভােনভ জেরা প্রাননয কভ মকিমা/কভ মিাড়যনদয প্রকৃি ও দয 

       েননফক ড়ানফ গনি জিারা। 

 কুড়িগ্রাভ জেরা প্রান কর্তমক গৃীি এটুআই (a2i) প্রকনল্পয াড়ব ম ইননানবন পানেয নমাড়গিায় ড়যিাড়রি 

       ফাল্যড়ফফা ড়ননযাধ প্রকনল্পয অভাপ্ত কাে মর্থাভয় ভাপ্তকযণ/ ফাস্তফায়ন। 

 াধাযণ েনগণনক নে সুড়ফিায প্রদান ও ভাভরায ের্ কভানি কুড়িগ্রাভ জেরায ৭৩ টি গ্রাভ আদারিনক  

        ড়ক্তারীকযণ। 

 ইউটিউনফ আনরাডনমাগ্য কুড়িগ্রাভ জেরায ংস্কৃড়ি ও ইড়িা ড়নব ময ডকুনভন্টাযী প্রস্ত্ত্তিকযণ। 

 েনগণনক েরুড়য সুযযা জফা প্রদাননয রনযয জেরা ম মানয় কর জন্টায স্থান। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উক্রভড়ণকা (Preamble) 
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 যকাড়য দপ্তয/াংস্থামূদয প্রাড়তষ্ঠাড়নক দক্ষতা বৃড়দ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফড়দড় জজাযদায কযা, নান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায ড়নড়িতকযদণয ভােদভ  রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

জজরা প্রাক, কুড়িগ্রাভ 

 

 

এফাং 

 

ড়ফবাগীয় কড়ভনায, যাংপুয 

 

 

 এয ভদে ২০১৯ াদরয জুন ভাদয         তাড়যদে এই ফাড়ল িক কভ িম্পাদন চুড়ি স্বাক্ষড়যত র।   

 

এই  চুড়িদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ড়নম্নড়রড়েত ড়ফলয়মূদ ম্মত দরন : 
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জকন ১: 

রূকল্প (Vision), অড়বরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং কাম িাফরী (Functions) 

 

১.১ :  রূকল্প (Vision) 

দক্ষ, গড়তীর, উন্নয়ন ায়ক এফাং জনফান্ধফ জজরা প্রান। 

 

১.২ : অড়বরক্ষয (Mission) 

প্রাড়নক দক্ষতা বৃড়দ্ধ, তথ্যপ্রযুড়িয মথামথ ব্যফায ও জফাদাতাদদয দৃড়িবড়িয ড়যফতিন এফাং উদ্ভাফন িি িায ভােদভ 

ভয়াফদ্ধ ও ভানম্মত জফা ড়নড়িত কযা। 

 

১.৩ :  জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ : জজরায জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives of District) 

১. জজরা ম িাদয় যকাড়য ও জফযকাড়য কর উন্নয়নমূরক কাম িক্রভমূদয কাম িকয ভন্বয়াধন; দুদম িাগ ব্যফস্ানা, 

ফনায়ন, জরফায়ু ড়যফতিন ও ড়যদফ াংযক্ষণ জেকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা অজিন ত্বযাড়ন্বতকযণ; 

২. াভাড়জক ড়নযাত্তামূরক কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ; 

৩. যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্ানায় গড়তীরতা আনয়ন; 

৪. জজরা ম্যাড়জদেড়য ভােদভ জনশৃঙ্খরা ও জনড়নযাত্তা াংতকযণ; 

৫. জনদিতনতামূরক কাম িক্রদভ জনউদ্বুদ্ধকযণ জজাযদাযকযণ; 

৬. ভানফম্পদ উন্নয়ন, াড়কিে াউ ব্যফস্ানা উন্নয়ন ও প্রাড়তষ্ঠাড়নক ক্ষভতা বৃড়দ্ধকযণ; 

৭. ক্রীিা, াংস্কৃড়ত ও নাযী উন্নয়ন তযাড়ন্বতকযণ। 

 

১.৩.২ : আফড়শ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ (Mandatory Strategic Objectives) 

১. দক্ষতায দি ফাড়ল িক কভ িম্পাদন চুড়ি ফাস্তফায়ন 

২. দক্ষতা ও ননড়তকতায উন্নয়ন 

৩. তথ্য অড়ধকায ও স্বপ্রদণাড়দত তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

৪. কাম িদ্ধড়ত ও জফায ভাদনান্নয়ন 

৫. কভ ি ড়যদফ উন্নয়ন 

৬. আড়থ িক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

১.৪ : কাম িাফরী (sunctions)  
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১. জজরায আন্ত:ড়ফবাগীয় কভ িকাদেয ভন্বয় এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্রড়তশ্রুত প্রকল্পমূ জজরায প্রধান প্রধান উন্নয়ন 

কভ িকাণ্ড ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয দাড়য়ত্ব ারন; 

২. যকায কর্তিক কৃড়ল, স্বাস্থযদফা ও জনস্বাস্থয, ড়যফায ড়যকল্পনা, নাযী ও ড়শু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয কল্যাণ, প্রাথড়ভক ও   

গণড়ক্ষা এফাং ড়ক্ষা ড়ফলয়ক গৃীত কর নীড়তভারা ও কভ িসূড়িয নষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, ড়যফীক্ষণ ও 

ভন্বয়াধন; 

৩. দুদম িাগ ব্যফস্ানা এফাং ত্রাণ ও পুনফ িান কাম িক্রভ গ্রণ, ড়জআয, টিআয, কাড়ফো, কাড়ফো, ড়বড়জড়ড, ড়বড়জএপ, 

অড়ত দড়যদ্রদদয জন্য কভ িসৃজন ইতযাড়দ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান ও ড়যফীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃড়তক নফড়িযমূ াংযক্ষণ ড়যদফ দূলদণয পদর সৃি জরফায়ু ড়যফতিদনয ড়ফরূ প্রবাফ জভাকাদফরায় 

জনদিতনতা সৃড়ি, ফনায়ন, ড়ফড়বন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দন াড়ফ িক ায়তা কযা এফাং াড়ফ িক ভন্বয় াধন ও 

ড়যফীক্ষণ; 

৫. াভাড়জক ড়নযাত্তা ও দাড়যদ্রয ড়ফদভািদন ড়ফড়বন্ন ভন্ত্রণারয়/ড়ফবাগ কর্তিক গৃীত ড়ফড়বন্ন  প্রকল্প ফাস্তফায়দন াড়ফ িক 

ায়তা প্রদান ও কাম িকয ভন্বয় াধন; 

৬. জজরায যাজস্ব প্রাদনয াড়ফ িক ড়নয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং ড়যফীক্ষণ; 

৭. জজরা ম্যাড়জদেড় ও ড়নফ িাী ম্যাড়জদেড় ম্পড়কিত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, জভাফাইর জকাে ি ড়যিারনা, জজরায   

াড়ফ িক আইন-শৃঙ্খরা যক্ষাপূফ িক জনজীফদন স্বড়স্ত আনয়ন এফাং ড়বড়বআইড়দদয ড়নযাত্তা াংক্রান্ত কাম িাফড়র; 

৮. জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর ফাস্তফায়ন এফাং অড়বদমাগ ড়নষ্পড়ত্ত ব্যফস্ানায আওতায় অড়বদমাগ ড়নষ্পড়ত্তকযণ; 

৯. ড়ফড়বন্ন াভাড়জক ভস্যা জমভন জমৌন য়যাড়ন, নাযী ড়নম িাতন, ভাদক জফন, জিাযািারান, জমৌতুক, ফাল্যড়ফফা 

ইতযাড়দ  প্রড়তদযাধ/ড়নযদন কাম িক্রভ গ্রণ; 

১০. স্থানীয় যকায াংক্রান্ত কাম িক্রভ; 

১১. প্রফাীদদয ডাোদফইজ প্রস্তুত, ড়ফদদগাভী ব্যড়িদদয প্রতাযণা ও য়যাড়ন প্রড়তদযাধ এফাং ভানফ ািায জযাধ 

প্রফাী কল্যাদণ মাফতীয় কাম িক্রভ গ্রণ; 

১২. এনড়জওদদয কাম িক্রভ তদাযড়ক ও ভন্বয়, এনড়জও কাম িক্রদভয ওবাযল্যাড়াং প্রড়তদযাধকদল্প কভ িদক্ষত্র ড়নধ িাযদণ 

ভতাভত প্রদান এফাং এনড়জওদদয অনুকূদর োিকৃত অদথ িয ড়যফীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ অন্যান্য কাম িক্রভ 

ড়যদ িন/দ িন; 

১৩. জাতীয় ই-গবদন িন্স কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন; জফা দ্ধড়ত জীকযণ, জফা প্রদান প্রড়তশ্রুড়ত অনুমায়ী জফা প্রদান, 

জজরা তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ, জাশ্যার ড়ভড়ডয়া ব্যফায এফাং ড়ফড়বন্ন ম িাদয় তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রযুড়ি 

অন্যান্য ড়ফলদয় প্রড়ক্ষণ কাম িক্রভ ড়যিারনা ও তদাযড়ক।
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জকন ২ 

জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রাড়ধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূিক এফাং রক্ষভাত্রামূ 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ড়নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

জজরা ম িাদয়য 

দপ্তযমূদয 

উন্নয়নমূরক 

কাম িক্রমূদয 

কাম িকয 

ভন্বয়াধন 

২০ 

[১.১] জজরা উন্নয়ন 

ভন্বয় কড়ভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

 

অনুড়ষ্ঠত বা াংখ্যা ৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[১.২] জজরা উন্নয়ন 

ভন্বয় কড়ভটিয বায 

ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ - - ১০০% ১০০% 

[১.৩] ড়ফড়বন্ন উন্নয়নমূরক 

কাম িক্রভ ড়যদ িন 

 

ড়যদ িনকৃত 

প্রকল্প 

াংখ্যা ৪ ৩৬ ৪০ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৪২ ৪৪ ৪২ 

[১.৪] এনড়জও কাম িক্রভ 

ভন্বয় ড়ফলয়ক বা  

 

বা অনুড়ষ্ঠত াংখ্যা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[১.৫] এনড়জও কাম িক্রভ 

ভন্বয় ড়ফলয়ক বায 

ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

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

[১.৬] এনড়জওদদয 

অনুকূদর োিকৃত অদথ িয 

ড়যফীক্ষণ 

 

ড়যফীক্ষণকৃত 

এনড়জও 

াংখ্যা ২ ৬ ৮ ৮ ৭ ৬ - - ১০ ১২ 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ড়নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[১.৭] ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ 

ড়যদ িন/দ িন; 

ড়যদ িন/দ িন াংখ্যা ১ ১০ ১৪ ১৫ ১৪ ১৩ - - ১৫ ১৬ 

ভানফম্পদ 

উন্নয়ন, াড়কিে 

াউ 

ব্যফস্ানায 

উন্নয়ন ও 

প্রাড়তষ্ঠাড়নক 

ক্ষভতা 

বৃড়দ্ধকযণ 

১০ 

[২.১] ড়ফড়এ (প্রান) 

কযাডাদযয ড়ক্ষানড়ফ 

কভ িকতিাদদয ইনাড়ব ি 

প্রড়ক্ষণ আদয়াজন 

প্রড়ক্ষণ 

আদয়াড়জত 

% ২ - ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[২.২] ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাগ 

প্রদত্ত প্রড়ক্ষণ কভ িসূড়ি 

অনুমায়ী নফড়নযুি কযাডায 

কভ িকতিাদদয নদত্র 

প্রদান কযা দয়দে ড়কনা 

প্রড়ক্ষণ প্রদত্ত 

ও াটি িড়পদকে 

ড়ফতযণকৃত 

% ১ - ১০০% ১০০%  - - - ১০০% ১০০% 

[২.৩] জজরা প্রাদন 

কভ িযত কভ িিাযীদদয জন্য 

প্রড়ক্ষণ আদয়াজন 

প্রড়ক্ষণ প্রদত্ত % ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

[২.৪] জজরা প্রাদন 

কভ িযত কভ িকতিা- 

কভ িিাযীদদয আইড়টি 

ব্যফায ড়নড়িত কযা 

আইড়টি 

ব্যফাযকাযী 

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

[২.৫] াড়কিে াউজ 

ব্যফস্ানা 

ভানম্মত 

ড়যদফ  

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

[২.৬] ড়বড়বআইড়গদণয 

জন্য বায আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা % ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[২.৭] াড়কিে াউজ 

ড়যস্কায ড়যচ্ছন্ন যাো 

মূল্যতাড়রকা 

অনুসৃত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

দুদম িাগ 

ব্যফস্ানা, 
১১ 

[৩.১] ত্রাণ ও পুনফ িান 

এফাং দুদম িাগ ব্যফস্ানা 

ম্পড়কিত বা অনুষ্ঠান 

অনুড়ষ্ঠত বা  াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ড়নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফনায়ন, 

জরফায়ু 

ড়যফতিন ও 

ড়যদফ 

াংযক্ষণ 

জেকই উন্নয়ন 

রক্ষযভাত্রা 

অজিন 

ত্বযাড়ন্বতকযণ 

[৩.২] ত্রাণ ও পুনফ িান 

এফাং দুদম িাগ ব্যফস্ানা 

ম্পড়কিত বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

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

[৩.৩] দুদম িাগ ক্ষড়তগ্রস্ত 

এরাকা তাৎক্ষড়ণক 

ড়যদ িন/দ িন 

ড়যদ িন/দ িন

কৃত 

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

[৩.৪] ড়জআয প্রদান প্রদানকৃত 

ড়জআয 

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

[৩.৫] ড়বড়জএপ প্রদান প্রদানকৃত 

ড়বড়জএপ 

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

[৩.৬] জেস্ট ড়যড়রপ প্রদান প্রদানকৃত 

ড়যড়রপ 

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

[৩.৭] গ্রাভীন অফকাঠাদভা 

ড়নভ িাদনয জন্য কাড়ফো 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাড়য়ত 

প্রকল্প 

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

[৩.৮] গ্রাভীন অফকাঠাদভা 

ড়নভ িাদনয জন্য কাড়ফো 

প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাড়য়ত 

প্রকল্প 

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

[৩.৯] অড়তদড়যদ্রদদয জন্য 

কভ িাংস্ান কভ িসূড়ি 

ফাস্তফাড়য়ত 

প্রকল্প 

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

[৩.১০ ]বৃক্ষদযাদনয জন্য 

জনগণদক উদু্বদ্ধকযণ জভরা 

আদয়াজন 

আদয়াড়জত 

জভরা 

াংখ্যা 

 

১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

[৩.১১] জজরা ড়যদফ 

কড়ভটিয বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ১ ১ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ - ৬ ৬ 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ড়নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

াভাড়জক 

ড়নযাত্তামূরক 

কাম িক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

১০ 

[৪.১] মুড়িদমাদ্ধাদদয 

ম্মানী বাতা ড়ফতযণ 

 

বাতা 

ড়ফতযণকৃত 

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

[৪.২] প্রড়তফন্ধী বাতা প্রদান 

কাম িক্রভ তদাযড়ক 

 

বাতা ড়ফতযণ 

কাম িক্রভ 

তদাযককৃত 

 

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

[৪.৩] ড়ফধফা বাতা ড়ফতযণ 

কাম িক্রভ তদাযড়ক 

 

বাতা ড়ফতযণ 

কাম িক্রভ 

তদাযককৃত 

 

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

[৪.৪] াভাড়জক 

ড়নযাত্তামূরক প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন ড়যফীক্ষণ 

 

ড়যফীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

াংখ্যা ১ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৪.৫] প্রড়তফন্ধীদদয ড়ক্ষা 

ও অন্যান্য কল্যাণমূরক 

কাদজ ায়তা প্রদান 

 

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

যাজস্ব প্রান 

ও 

ব্যফস্ানায় 

গড়তীরতা 

আনয়ন 

১০ 

[৫.১] উদজরা ভূড়ভ 

অড়প ড়যদ িন 

ড়যদ িনকৃত 

অড়প 

াংখ্যা  ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৩ ২২ ২০ - ২৪ ২৪ 

[৫.২] ইউড়নয়ন ভূড়ভ 

অড়প ড়যদ িন 

ড়যদ িনকৃত  

অড়প 

াংখ্যা  ১ ৭২ ৭২ ৭৩ ৭০ ৬৮ ৬৪ - ৭২ ৭২ 

[৫.৩] ভূড়ভ জযকড ি 

ারনাগাদকযণ 

ারনাগাদকৃত 

েড়তয়ান 

াংখ্যা  ১ ১৩০৫০ ১১৬৪৩ ১২০০০ ১১৯০০ ১১৮০০ ১১৭৫০ ১১৭০০ ১২৫০০ ১২৬০০ 

[৫.৪] কৃড়ল ো জড়ভ পুনফ িাড়ত াংখ্যা  ১ ৪৩২ ৪৫৩ ৪৭০ ৪৬৫ ৪৬০ ৪৫৫ ৪৫৩ ৪৭৫ ৪৮০ 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ড়নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফদদাফস্ত প্রদান ড়যফায 

[৫.৫] অকৃড়ল ো জড়ভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

আদফদন ড়নষ্পন্ন % ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৮০% ৬০% - - ১০০% ১০০% 

[৫.৬] ভূড়ভ উন্নয়ন কদযয 

ঠিক দাফী ড়নধ িাযণ 

ঠিকবাদফ 

দাফী ড়নধ িাড়যত  

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৫.৭] ভূড়ভ উন্নয়ন কয 

আদায় তদাযড়ক কযা  

আদায়কৃত ভূড়ভ 

উন্নয়ন কয 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% - - ১০০% ১০০% 

[৫.৮] ায়যাত ভার 

ফদদাফস্ত প্রদান 

আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

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

[৫.৯] যাজস্ব ভাভরা 

ড়নষ্পড়ত্ত 

ভাভরা 

ড়নষ্পড়ত্তয ায 

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

[৫.১০] ভূড়ভ ড়ফদযাধ 

ড়ফলয়ক ভাভরায এএপ 

ড়ফজ্ঞ আদারদত জপ্রযণ 

 

জপ্রযদণয ভয় ড়দন ১ ৫০ ৪৫ ৪৫ ৫০ ৫৫ ৬০  ৪৫ ৪৫ 

[৫.১১] জযন্ট াটি িড়পদকে 

ভাভরা ড়নষ্পড়ত্ত  

ড়নষ্পড়ত্তকৃত 

ভাভরা 

% ০.৫ ১৮% ৫০% ৫০% ৪৫% ৪০% ৩০% ১৮% ৫৫% ৬০% 

[৫.১২] ১নাং েড়তয়ানভুি 

যকাড়য ম্পড়ত্তয অবফধ 

দের উদ্ধায 

উদ্ধাযকৃত ভূড়ভ % ০.৫ ০.৫৫% ০.৬০% ০.৬০% ০.৫৫% ০.৫০% ০.৪৫% ০.৪০% ০.৬৫% ০.৭০% 

জনশৃঙ্খরা ও 

জনড়নযাত্তা 

াংতকযণ 

১০ 

[৬.১] জভাফাইর জকাে ি 

ড়যিারনা 

ড়যিাড়রত 

জভাফাইর জকাে ি 

াংখ্যা ১ ৪৯০ ৫৯৪ ৬০০ ৫৯৮ ৫৯৬ ৫৯৫ ৫৯৪ ৬১০ ৬২০ 

[৬.২] নষ্ঠবুাদফ াফড়রক 

যীক্ষা ড়যিারনা 

াফড়রক 

যীক্ষায 

প্রশ্নদত্রয 

ড়নযাত্তা 

ড়নড়িতকৃত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ড়নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ড়যিাড়রত 

াফড়রক 

যীক্ষা 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

[৬.৩] এড়িড়কউটিব 

ম্যাড়জদেদেয আদারত 

ড়যদ িন 

প্রভা অড়জিত াংখ্যা ০.৫ ৩৬ ১২ ৩৬ ৩৪ ৩২ ৩০ - ৩৬ ৩৬ 

[৬.৪] জজরোনা ড়যদ িন প্রভা অড়জিত াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৫] থানা ড়যদ িন প্রভা অড়জিত াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৬] জজরা আইন শৃঙ্খরা 

কড়ভটিয বা অনুষ্ঠান 

অনুড়ষ্ঠত বা 

 

াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৭] িাঞ্চল্যকয ও 

জরাভল িক ঘেনা  

অফড়তকযণ 

 

৪ ঘণ্টায ভদে 

জগািদয আনীত 

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

২৪ ঘণ্টায ভদে 

প্রড়তদফদন 

জকৃত 

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

[৬.৮] ড়নফ িাী 

ম্যাড়জদেেদদয ড়নদয় বা 

আফান 

 

আফানকৃত 

বা 

াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৯] জজরা আইন শৃঙ্খরা 

কড়ভটিয বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয 

ায 

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

[৬.১০] াড়ক্ষক জগানীয় 

প্রড়তদফদন জপ্রযণ 

জপ্রড়যত 

প্রড়তদফদন  

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

জনদিতনতা ১০ [৭.১] এড়দডয অব্যফায আদয়াড়জত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ড়নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মূরক কাম িক্রদভ 

জনউদু্বদ্ধকযণ 

জজাযদাযকযণ 

জযাধ াংক্রান্ত বা 

আদয়াজন 

[৭.২] এড়দডয রাইদন্স 

প্রদান ও নফায়ন 

এড়ড 

ব্যফাযকাযগণ

জক রাইদদন্সয 

আওতায় 

আনয়নকৃত 

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

রাইদন্স 

নফায়নকৃত 

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

[৭.৩] ভাদকদ্রদব্যয 

অব্যফায ড়নয়ন্ত্রদণ 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৪] নাযী ও ড়শূ 

ড়নম িাতন জযাদধ 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৫] জমৌতুক ড়নদযাদধয 

রদক্ষয  জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

 

 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৬] ফাল্যড়ফফা জযাদধ 

কভ িড়যকল্পনা প্রণয়ন 

কভ িড়যকল্পনা 

প্রণীত 

ফাল্যড়ফ

ফামুি 

উদজ

রায 

াংখ্যা 

২ ০ ১ ১ ০ ০ - - ২ ২ 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ড়নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৭.৭] ফাল্যড়ফফা 

ড়নদযাদধয রদক্ষয 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৮] ন্ত্রা ও জিীফাদ 

দভদন জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয 

ায 

 

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

[৭.৯] নাযী ও ড়শূ ািায  

জযাদধ জনদিতনামূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয 

ায 

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

  [৭.১০] জিাযািারান 

প্রড়তদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয 

ায 

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

[৭.১১] জমৌন য়যাড়ন,  

জার জনাে ও হুড়ণ্ড ব্যফা 

ড়নয়ন্ত্রদণ এফাং প্রড়তদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

ক্রীিা, াংস্কৃড়ত 

ও নাযী উন্নয়ন 

ত্বযাড়নতকযণ 

০৪ 

[৮.১] ক্রীিা াংস্ায 

আওতাধীন প্রড়তটি ক্রীিা 

প্রড়তদমাড়গতায আদয়াজন 

আদয়াড়জত 

ক্রীিা 

প্রড়তদমাড়গতা 

াংখ্যা ১ ৫ ৯ ৯ ৮ ৭ - - ১০ ১০ 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

কভ িম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/ড়নণ িায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 
অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৮.২] ক্রীিাড়ফদদদয জন্য 

প্রড়ক্ষণ আদয়াজন 

প্রড়ক্ষণপ্রাপ্ত 

জেদরায়াি 

াংখ্যা ০.৫ ৬০ ৭০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ - ৭০ ৭০ 

[৮.৩] াাংস্কৃড়তক 

প্রড়তদমাড়গতায আদয়াজন 

আদয়াড়জত 

প্রড়তদমাড়গতা 

াংখ্যা ১ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ - - ১০ ১০ 

[৮.৪] জজরা নাযী ও ড়শু 

ড়নম িাতন প্রড়তদযাধ কড়ভটিয 

বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৮.৫] জজরা নাযী ও ড়শূ 

ড়নম িাতন কড়ভটিয বায 

ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 
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              আফড়শ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ ২০১৯-২০ 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

) 

 

 

কাম িক্রভ 

(Activities) 

 

 

কভ িম্পাদন সূিক 

(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 

(Unit) 

 

 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০১৭-২০১৮ 

(Target Value-2017-18) 

অাধাযণ 

(Excellent) 

অড়ত উত্তভ 

(Very 

Good) 

উত্তভ 

(Good) 

িরড়ত ভান 

(sair) 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                                                                                                         আফড়শ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

 

 

 

[১] দাপ্তড়যক 

কভ িকাদে  স্বচ্ছতা  

বৃড়দ্ধ ও জফাফড়দড় 

ড়নড়িতকযণ 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

                                     

                                        

                                
      ০   ৬০ - - - - 

     ২                               

         
% ০    ০০ ৯০ ৮০ - - 

        ২০ ৮- ৯                         

                                          

      

      ০   
২        

২০ ৯ 

২৯       

২০ ৯ 

 ০       

২০ ৯ 

        

২০ ৯ 

০      

২০ ৯ 

        ২০ ৮- ৯                         

         -                             

                    

      ০   
           

২০ ৯ 

 ৬         

২০ ৯ 

           

২০ ৯ 

২০         

২০ ৯ 

২         

২০ ৯ 

   ২                              

                
   ২                                        %   ০  ০০ ৯  ৯০ ৮  - 

                                    

                                            % ০    ০০% ৯০% ৮০%  ০% - 

     ২                               

                           
     ০    ২     ০ ৯ - 

                                        

        

                                      %   ৯০% 
৮০%  ০% 

৬০% - 

     ২                                     

                              

     
০       ২ - - 

                                            

      
       ০   

          

২০ ৯ 

           

২০ ৯ 

০          

২০ ৯ 

           

২০ ৯ 

২৮        

২০ ৯ 

 ২             

                

                 

 ৮ 

[২.১] ই-পাইড়রাং  দ্ধড়ত  ফাস্তফায়ন 

 ২                  -           
% 

   ০০ ৯০ ৮০  ০ ৬০ 

 ২   ২   -                    
% 

   ০ ৬  ৬০     ০ 

 ২       -                  
% 

  ৬০     ০     ০ 
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 ২ ২                                

        

 ২ ২                                  

               

%   
        

২০২০ 

 ৮      

২০২০ 

২       

২০২০ 

        

২০২০ 

৮      

২০২০ 

 ২               ২                

                                    

    

 ২                           
% 

  ০  ০০ ৯০ ৮০ -  

 ২   ২                      %   ০  ০০ ৯০ ৮০ - - 

 ২                           ২                                
% 

২  ০০ ৯০ ৮০ - - 

           

             

     

৬ 

                            

                                             
 ৬      

২০ ৯ 

২০      

২০ ৯ 

২       

২০ ৯ 

২৮     

২০ ৯ 

 ০      

২০ ৯ 

     ২                                    

        
           - - - 
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২০২০ 

২          

২০২০ 

০        

২০২০ 

   ২ ২                                  
% 

০    ০    ৬০ ৬   ০ 

                                   

     

                           % ০    ০     ০     ০ 

     ২                      
% 

  ০  ০০ ৯  ৯০ ৮  ৮০ 

  

                                   

        

                                       

          
%   ০  ০০ ৯  ৯০ ৮  ৮০ 
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                             % ০    ০০ ৯  ৯০ ৮  ৮০ 
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াংদমাজনী-১ 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

কাড়ফো কাদজয ড়ফড়নভদয় োদ্য 

কাড়ফো কাদজয ড়ফড়নভদয় োকা 

ড়ফড়এ ফাাংরাদদ ড়ড়বর াড়ব ি 

ড়ফড়জড়ফ ফড িায গাড ি, ফাাংরাদদ 

ড়জআয (GR) Gratuitous Relief 

আইড়টি (ICT) ইনপযদভন এণ্ড কড়ভউড়নদকন জেকদনারড়জ 

জন (NESS) ন্যানার ই-াড়ব ি ড়দস্টভ 

এনড়জও (NGO) নন গবণ িদভন্টার অযগানাইদজন 

এএপ জস্টেদভন্ট অফ পযাক্ট 

ড়বড়জএপ বারনাদযফর গ্রু ড়পড়ডাং 

ড়বড়বআইড় জবড়য জবড়য ইভযট্যান্ট াযন 

ELRS Electronic Land Record System 

CS Cadastral Survey 

SA State Acquisition 

RS Revisional Survey 

a2i Access to Information 
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াংদমাজনী- ২: কভ িম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং ড়যভা দ্ধড়ত এয ড়ফফযণ 

ক্রড়ভক 

নম্বয 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন 

সূিক 

ড়ফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউড়নে 

ড়যভা দ্ধড়ত 

 

উাত্তসূত্র াধাযণ ভন্তব্য 

1.  [১.১] জজরা উন্নয়ন ভন্বয় কড়ভটিয 

বা অনুষ্ঠান 

অনুড়ষ্ঠত বা জজরায ড়ফড়বন্ন দপ্তদযয উন্নয়ন কাম িক্রভ ম িাদরািনা ও 

ভন্বয়কযণ 

াধাযণ াো কাম িড়ফফযণী মািাই ভাড়ক প্রড়তদফদন ও 

কাম িড়ফফযণী 

 

2.  [১.২] জজরা উন্নয়ন ভন্বয় কড়ভটিয 

বায ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

যফতী ভাড়ক বায় পূফ িফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

াধাযণ াো কাম িড়ফফযণী ম িাদরািনা ভাড়ক প্রড়তদফদন ও 

কাম িড়ফফযণী 

 

3.  [১.৩] ড়ফড়বন্ন উন্নয়নমূরক কাম িক্রভ 

ড়যদ িন 

ড়যদ িনকৃত 

প্রকল্প 

জজরায ড়ফড়বন্ন উন্নয়ন প্রকল্প দযজড়ভদন ড়যদভ িন কদয 

গুনগত ভান ড়নড়িতকযণ 

জগানীয় াো ড়যদ িন প্রড়তদফদন 

মািাই 

ড়যদ িন প্রড়তদফদন  

4.  [১.৪] এনড়জও কাম িক্রভ ভন্বয় 

ড়ফলয়ক বা  

বা অনুড়ষ্ঠত জজরায কভ িযত এনড়জওমূদয কাম িক্রভ ম িাদরািনা, 

ড়যফফীক্ষণ ও ভন্বয়কযণ 

এনড়জও াো কাম িড়ফফযণী মািাই ভাড়ক প্রড়তদফদন ও 

কাম িড়ফফযণী 

 

5.  [১.৫] এনড়জও কাম িক্রভ ভন্বয় 

ড়ফলয়ক বায ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

যফতী ভাড়ক বায় পূফ িফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন ম িাদরািনকযণ 

এনড়জও াো কাম িড়ফফযণী ম িাদরািনা ভাড়ক প্রড়তদফদন  

6.  [১.৬] এনড়জওদদয অনুকূদর 

োিকৃত অদথ িয ড়যফীক্ষণ 

ড়যফীক্ষণকৃত 

এনড়জও 

এনড়জওদদয অনুকূদর এনড়জও ড়ফলয়ক ব্যযদযা কর্তিক 

োিকৃত অথ ি গৃীত কাম িক্রভদয াদথ মািাইকযণ 

এনড়জও াো এনড়জও ড়ফলয়ক ব্যযদযায 

োিত্র ও ড়যদ িন 

প্রড়তদফদন ম িাদরািনা 

এনড়জও ড়ফলয়ক 

ব্যযদযায োিত্র ও 

ড়যদ িন প্রড়তদফদন 

 

7.  [১.৭] ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ 

ড়যদ িন/দ িন; 

 

ড়যদ িন/দ িন ড়ফড়বন্ন এনড়জও এফাং যকাযী াংস্থা কর্তিক ড়যিাড়রত 

ক্ষুদ্রঋণ কাম িক্রভ যজড়ভদন মািাইকযণ এফাং 

উকাযদবাগীদদয াদথ ভতড়ফড়নভয়   

জগানীয় াো ড়যদ িন প্রড়তদফদন 

মািাই 

ড়যদ িন/দ িন 

প্রড়তদফদন 

 

8.  [২.১] ড়ফড়এ (প্রান) কযাডাদযয 

ড়ক্ষানড়ফ কভ িকতিাদদয ইনাড়ব ি 

প্রড়ক্ষণ আদয়াজন 

প্রড়ক্ষণ 

আদয়াড়জত 

ড়ফড়এ (প্রান) কযাডাদযয ড়ক্ষানড়ফ কভ িকতিাদদয 

ইনাড়ব ি প্রড়ক্ষদণয জন্য একটি প্রড়ক্ষণ কযদরণ্ডায 

প্রণয়ন এফাং তা মথামথবাদফ অনুযণপূফ িক প্রড়ক্ষণ 

ড়নড়িতকযণ এফাং প্রদত্ত প্রড়ক্ষদণয ড়নয়ড়ভত ড়পডব্যাক 

গ্রণ  

াংস্থান াো প্রড়ক্ষণ কযদরোয ও 

প্রড়ক্ষণ প্রড়তদফদন 

মািাই 

প্রড়ক্ষণ কযদরোয ও 

প্রড়তদফদন 

 

9.  [২.২] ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাগ প্রদত্ত 

প্রড়ক্ষণ কভ িসূড়ি অনুমায়ী নফড়নযুি 

কযাডায কভ িকতিাদদয নদত্র প্রদান 

কযা দয়দে ড়কনা 

 

প্রড়ক্ষণ প্রদত্ত ও 

াটি িড়পদকে 

ড়ফতযণকৃত 

প্রড়ক্ষণ ভানাদন্ত াটি িড়পদকে ড়ফতযণকযণ াংস্থান াো ড়ফতযণ অনুষ্ঠাদনয 

ড়স্থযড়িত্র ও ব্যানায 

ড়ফতযণ অনুষ্ঠাদনয 

ড়স্থযড়িত্র ও ব্যানায 

 

10.  [২.৩] জজরা প্রাদন কভ িযত প্রড়ক্ষণ প্রদত্ত জজরা প্রাদন কভ িযত কভ িিাযীদদয জন্য ড়ফড়বন্ন ড়ফলদয় াংস্থান াো ও াড়জযা োতা, ভাস্টায প্রড়ক্ষণ কযদরণ্ডায ও  
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কভ িিাযীদদয জন্য প্রড়ক্ষণ আদয়াজন একটি প্রড়ক্ষণ কযাদরণ্ডায প্রনয়ন এফাং তদানুাদয প্রদতযক 

কভ িিাযীয জন্য ৬০ জনঘণ্টা প্রড়ক্ষণ ড়নড়িতকযণ 

জযড়বড়নউ 

মুড়ন্সোনা ভাো 

জযার ও প্রড়ক্ষণ 

প্রড়তদফদন মািাই 

প্রড়ক্ষণ প্রড়তদফদন  

11.  [২.৪] জজরা প্রাদন কভ িযত 

কভ িকতিা- কভ িিাযীদদয আইড়টি 

ব্যফায ড়নড়িত কযা 

আইড়টি 

ব্যফাযকাযী 

কর কাদজ কভ িযত কভ িকতিা- কভ িিাযীয আইড়টি ব্যফায  

ড়নড়িতকযদণ এ াংক্রান্ত প্রড়ক্ষণ প্রদান এফাং ম্যনুয়ার 

দ্ধড়তদত কাম ি ড়নষ্পড়ত্তদত ড়নুৎৎাড়তকযণ  

আইড়টি াো NESS এ ড়যদাে ি 

মািাই 

NESS এ নদনড়দন 

কাম িক্রভ 

 

12.  [২.৫] াড়কিে াউজ ব্যফস্ানা ভানম্মত 

ড়যদফ  

ড়বড়বআইড় ও ড়বআইড়দদয ড়নযাত্তা ভানম্মত 

ড়যদফ ড়নড়িতকযণ 

জনজাযত াো ফাড়ল িক প্রড়তদফদন, 

াংড়িি জযড়জস্টাদয 

মািাই 

াংড়িি জযড়জস্টাদয 

ড়বড়বআইড় ও 

ড়বআইড়দদয প্রদত্ত 

ভতাভত 

 

13.  [২.৬] ড়বড়বআইড়গদণয জন্য বায 

আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা ড়বড়বআইড়গদণয যকাড়য পযসূড়ি াফায াদথ াদথ  

তাদদয ড়নযাত্তা ও ভানম্মত ড়যফদফ ড়নড়িতকযদণ 

াংড়িি কর কর্তিক্ষদক ড়নদয় বা অনুষ্ঠানকযণ 

জনজাযত াো কাম িড়ফফযণী মািাই বায জনাটি  

14.  [২.৭] াড়কিে াউজ ড়যস্কায 

ড়যচ্ছন্ন যাো  

মূল্য তাড়রকা 

অনুসৃত 

াড়কিে াউদ যড়ক্ষত মূল্য তাড়রকা জভাতাদফক 

যফযাকৃত োফাদযয মূল্য গ্রণ 

জনজাযত াো মূল্য ড়যদাধ 

জযড়জস্টায মািাই 

মূল্য ড়যদাধ 

জযড়জস্টায 

 

আফান  

ব্যফস্ানা ও 

োদদ্যয গুনগত 

ভান ড়নড়িতকৃত 

উন্নত আফান ব্যফস্থা এফাং ভানম্মত োফায যফযা 

ড়নড়িতকযণ 

জনজাযত াো জযড়জস্টায মািাই াংড়িি জযড়জস্টাদয 

ড়বড়বআইড়/ 

ড়বআইড়য ভন্তব্য 

 

15.  [৩.১] ত্রাণ ও পুনফ িান এফাং দুদম িাগ 

ব্যফস্ানা ম্পড়কিত বা অনুষ্ঠান 

অনুড়ষ্ঠত বা  জজরায় াংঘঠিত দুদম িাগ/ম্ভাব্য দুদম িাগ ম্পদকি প্রস্তুড়ত, 

উদ্ধায ও ত্রাণ কাম িক্রভ ড়যিারনা এফাং গৃীত ড়ফড়বন্ন 

কাম িক্রদভয ভন্বয় াধন  

ত্রাণ ও পুনফ িান 

াো 

কাম িড়ফফযণী মািাই ভাড়ক প্রড়তদফদন ও 

কাম িড়ফফযণী 

 

16.  [৩.২] ত্রাণ ও পুনফ িান এফাং দুদম িাগ 

ব্যফস্ানা ম্পড়কিত বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ িান 

াো 

কাম িড়ফফযণী ম িাদরািনা ভাড়ক প্রড়তদফদন ও 

কাম িড়ফফযণী 

 

17.  [৩.৩] দুদম িাগ ক্ষড়তগ্রস্ত এরাকা 

তাৎক্ষড়ণক ড়যদ িন/দ িন 

ড়যদ িন/ 

দ িনকৃত 

দুদম িাগ ক্ষড়তগ্রস্ত এরাকা তাৎক্ষড়ণক গভন কদয 

ক্ষড়তগ্রস্থদদয ক্ষয়ক্ষড়ত ড়নরূণ ও প্রদয়াজনীয় ত্রাণ ায়তা 

প্রদান 

 

 

ত্রাণ ও পুনফ িান 

াো 

ড়যদ িন/দ িন 

প্রড়তদফদন ম িাদরািনা 

ড়যদ িন/দ িন 

প্রড়তদফদন 

 

18.  [৩.৪] ড়জআয প্রদান প্রদানকৃত ড়জআয তাড়রকাকৃত নড়ফদাদবাগীদদয ভদে ড়জআয ায়তা 

ড়ফতযণকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ িান 

াো 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন ও ভাস্টায 

জযার ম িাদরািনা 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন 
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19.  [৩.৫] ড়বড়জএপ প্রদান প্রদানকৃত 

ড়বড়জএপ 

তাড়রকাকৃত নড়ফদাদবাগীদদয ভদে ড়নধ িাড়যত ড়যভাণ 

ড়বড়জএপ ায়তা ড়ফতযণকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ িান 

াো 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন ও ভাস্টায 

জযার ম িাদরািনা 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন 

 

20.  [৩.৬] জেস্ট ড়যড়রপ প্রদান প্রদানকৃত ড়যড়রপ তাড়রকাকৃত ক্ষড়তগ্রস্তদদয ভদে প্রদয়াজনীয় ড়যভাণ জেস্ট 

ড়যড়রপ ায়তা ড়ফতযণকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ িান 

াো 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন ও ভাস্টায 

জযার ম িাদরািনা 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন 

 

21.  [৩.৭] গ্রাভীন অফকাঠাদভা ড়নভ িাদনয 

জন্য কাড়ফো প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাড়য়ত প্রকল্প প্রকল্পভুি কাদজয ভান ও ড়যভাণ মািাইকযণ ত্রাণ ও পুনফ িান 

াো 

প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

ভাড়প্ত প্রড়তদফদন  

22.  [৩.৮] গ্রাভীন অফকাঠাদভা ড়নভ িাদনয 

জন্য কাড়ফো প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাড়য়ত প্রকল্প প্রকল্পভুি কাদজয ভান ও ড়যভাণ মািাইকযণ ত্রাণ ও পুনফ িান 

াো 

প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

ভাড়প্ত প্রড়তদফদন  

23.  [৩.৯] অড়তদড়যদ্রদদয জন্য 

কভ িাংস্ান কভ িসূড়ি 

ফাস্তফাড়য়ত প্রকল্প প্রকদল্প ড়নদয়াড়জত শ্রড়ভক াংখ্যা ও কাদজয ড়যভাণ 

মািাইকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ িান 

াো 

প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

ভাড়প্ত প্রড়তদফদন  

24.  [৩.১০ ]বৃক্ষদযাদনয জন্য জনগণদক 

উদু্বদ্ধকযণ জভরা আদয়াজন 

আদয়াড়জত জভরা বৃক্ষদযাদনয জন্য ৩ড়দন ব্যাড় জভরা আদয়াজন, ড়ফনামূদল্য 

িাযা ড়ফতযণ ও াাংস্কৃড়তক অনুষ্ঠান আদয়াজন  

াধাযণ াো বায কাম িড়ফফযণী ও 

অনুষ্ঠাদনয ড়স্থযড়িত্র 

ম িাদরািনা 

বায কাম িড়ফফযণী, 

ড়স্থযড়িত্র 

 

25.  [৩.১১] াভাড়জক ফনায়দনয জন্য 

ড়ফড়বন্ন প্রকায বৃদক্ষয িাযা ড়ফতযণ 

ড়ফতযণকৃত িাযা াভাড়জক ফনায়দনয জন্য পরদ, ফনজ ও জবলজ ড়ফড়বন্ন 

প্রকায িাযা োত্রোত্রী, ড়ফড়বন্ন প্রড়তষ্ঠান ও অন্যান্যদদয ভাদে 

ড়ফনামূদল্য ড়ফতযণকযণ 

াধাযণ াো ড়ফতযণ প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

ড়ফতযণ  প্রড়তদফদন  

26.  [৩.১২] জজরা ড়যদফ কড়ভটিয বা 

আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা জজরায ড়যদফ উন্নয়ন ও বৃক্ষদযান, ড়যদফ দূলণ 

জযাধকযণ াংক্রান্ত আদরািনা ও ড়দ্ধান্ত গ্রণ 

াধাযণ াো কাম িড়ফফযণী মািাই বায কাম িড়ফফযণী  

27.  [৩.১৩] জজরা ড়যদফ কড়ভটিয 

বায ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাড়য়ত 

ড়দ্ধান্ত 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

 

 

াধাযণ াো কাম িড়ফফযণী ম িাদরািনা বায কাম িড়ফফযণী  

28.  [৪.১] মুড়িদমাদ্ধাদদয ম্মানী বাতা 

ড়ফতযণ 

বাতা ড়ফতযণকৃত জজরায তাড়রকাভুি মুড়িদমাদ্ধাদদয অনুকূদর যকায 

কর্তিক োিকৃত ম্মানী বাতা ড়নধ িাড়যত ভদয়য ভদে ফায 

ড়নকে ড়ফতযন ড়নড়িতকযণ 

াধাযণ  াো ড়ফতযণ প্রড়তদফদন ও 

ব্যাাংক ড়াফ 

ম িাদরািনা 

ড়ফতযণ প্রড়তদফদন  

29.  [৪.২] প্রড়তফন্ধী বাতা প্রদান কাম িক্রভ বাতা ড়ফতযণ জজরায তাড়রকাভুি প্রড়তফন্ধীদদয অনুকূদর যকায কর্তিক াধাযণ াো ড়ফতযণ প্রড়তদফদন ও ড়ফতযণ প্রড়তদফদন  
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তদাযড়ক 

 

কাম িক্রভ 

তদাযককৃত 

োিকৃত বাতা ড়নধ িাড়যত ভদয়য ভদে ফায ড়নকে ড়ফতযন 

ড়নড়িতকযণ 

ব্যাাংক ড়াফ 

ম িাদরািনা 

30.  [৪.৩] ড়ফধফা বাতা ড়ফতযণ কাম িক্রভ 

তদাযড়ক 

 

বাতা ড়ফতযণ 

কাম িক্রভ 

তদাযককৃত 

জজরায তাড়রকাভুি নড়ফধাদবাগীদদয অনুকূদর যকায 

কর্তিক োিকৃত বাতা ড়নধ িাড়যত ভদয়য ভদে ফায ড়নকে 

ড়ফতযন ড়নড়িতকযণ 

াধাযণ াো ড়ফতযণ প্রড়তদফদন ও 

ব্যাাংক ড়াফ 

ম িাদরািনা 

ড়ফতযণ প্রড়তদফদন  

31.  [৪.৪] াভাড়জক ড়নযাত্তামূরক 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন ড়যফীক্ষণ 

 

 

ড়যফীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

গৃীত প্রকল্প যজড়ভদন ড়যদ িন কদয গুনগত ভান 

মািাইকযণ এফাং নড়ফধাদবাগীদদয াদথ ভতড়ফড়নভয় 

াধাযণ াো ড়যদ িন প্রড়তদফদন ও 

ফাস্তফায়ন প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা এফাং 

প্রদমাজয জক্ষদত্র ভাস্টায 

জযার মািাই 

ড়যদ িন প্রড়তদফদন  

32.  [৪.৫] প্রড়তফন্ধীদদয ড়ক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূরক কাদজ ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদত্ত জজরায তাড়রকাভুি প্রড়তফন্ধীদদয অনুকূদর ড়ক্ষা ও 

অন্যান্য কল্যাণমূরক কাদজ যকায কর্তিক প্রদত্ত ায়তা 

উযুিদদয ভাদে মথাভদয় ড়ফতযন ড়নড়িতকযণ 

াধাযণ াো প্রড়তদফদন ম িাদরািনা প্রড়তদফদন  

33.  [৫.১] উদজরা ভূড়ভ অড়প 

ড়যদ িন 

ড়যদ িনকৃত 

অড়প 

জজরায ড়ফড়বন্ন উদজরা ভূড়ভ অড়পদয কাম িক্রভ যজড়ভদন 

যীক্ষা কযা, ড়ফড়বন্ন জযকড ি ও জযড়জস্টায যে কযা, ভূড়ভ 

উন্নয়ন কয আদায় ড়নড়িত কযা এফাং কাম িক্রভ 

গড়তীরতায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় ড়নদদ িনা প্রদান কযা     

জগানীয় াো ড়যদ িন প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

ড়যদ িন প্রড়তদফদন  

34.  [৫.২] ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়প 

ড়যদ িন 

ড়যদ িনকৃত  

অড়প 

জজরায ড়ফড়বন্ন ইউড়নয়ন ভূড়ভ অড়পদয কাম িক্রভ যজড়ভদন 

যীক্ষা কযা, ড়ফড়বন্ন জযকড ি ও জযড়জস্টায যে কযা, ভূড়ভ 

উন্নয়ন কয আদায় ড়নড়িত কযা এফাং কাম িক্রভ 

গড়তীরতায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় ড়নদদ িনা প্রদান কযা     

জগানীয় াো ড়যদ িন প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

ড়যদ িন প্রড়তদফদন  

35.  [৫.৩] ভূড়ভ জযকড ি ারনাগাদকযণ ারনাগাদকৃত 

েড়তয়ান 

কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ) কর্তিক নাভজাযী ভাভরা 

অনুদভাদদনয য নতুন েড়তয়ান সৃজন ও পূফ িফতী েড়তয়ান 

াংদাধনকযন 

এ এ াো ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম িড়ফফযণী ম িাদরািনা 

ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম িড়ফফযণী 

 

36.  [৫.৪] কৃড়ল ো জড়ভ ফদদাফস্ত প্রদান পুনফ িাড়ত 

ড়যফায 

ড়নষ্কন্টক ো জড়ভ ড়িড়িতকযণ এফাং উযুি ভূড়ভীন 

ড়যফাদযয ভদে নীড়তভারা জভাতাদফক ফদদাফস্ত প্রদান। 

এ, এ াো ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম িড়ফফযণী ম িাদরািনা 

ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম িড়ফফযণী 

 

37.  [৫.৫] অকৃড়ল ো জড়ভ ফদদাফস্ত 

প্রদান 

ফদদাফস্ত 

প্রদানকৃত জড়ভ  

উযুি প্রস্তাফ াওয়া জগদর তা মািাই ফাোইকযণ এফাং 

উযুি ড়ফদফড়িত দর অনুদভাদদনয জন্য ভূড়ভ ভন্ত্রণারদয় 

জপ্রযণ। 

এ, এ াো ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম িড়ফফযণী ম িাদরািনা 

ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম িড়ফফযণী 

 

38.  [৫.৬] ভূড়ভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী 

ড়নধ িাযণ 

ঠিক দাফী 

ড়নধ িাড়যত  

ড়নধ িাড়যত ভদয়য ভদে ফদকয়া ারদনয ভূড়ভ উন্নয়ন 

কয ঠিকবাদফ ড়নধ িাযণকযণ ও মািাইয়াদন্ত ড়ফবাগীয় 

এ,এ াো ড়যোণ ি-৩ ম িাদরািনা ড়যোণ ি-৩  



 

25 
 

কড়ভনাদযয কাম িারদয় জপ্রযণ।  

39.  [৫.৭] ভূড়ভ উন্নয়ন কয আদায় 

তদাযড়ক কযা  

আদায়কৃত ভূড়ভ 

উন্নয়ন কয 

ফাড়ল িক মূদয় দাফী আদাদয়য রদক্ষয ভাড়বড়ত্তক প্রদক্ষন 

ড়নধ িাযণ কযা ও তা অজিন ড়নড়িত কযা। াংস্থায দাফী 

আদাদয়য জন্য াংড়িি াংস্থায অনুকুদর দাফী ম্বড়রত ত্র 

জপ্রযণ কযা এফাং তাড়গদ অব্যত যাো। 

এ, এ াো ড়যোণ ি-৩ ও আদায় 

াংক্রান্ত ভাড়ক 

প্রড়তদফদন ম িাদরািনা 

ড়যোণ ি-৩ ও আদায় 

াংক্রান্ত ভাড়ক 

প্রড়তদফদন 

 

40.  [৫.৮] ায়যাত ভার ফদদাফস্ত 

প্রদান 

আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

ড়নধ িাড়যত ভদয়য ভদে ায়যাত ভার মূ 

কযাদরোযভুি কযণ, ড়ত্রকায় ড়ফজ্ঞড়প্ত প্রকা এফাং 

ফদদাফস্ত প্রদান। 

এ, এ াো ফদদাফস্ত াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন, াংড়িি 

জযড়জস্টায ও ব্যাাংক 

ড়াফ ম িাদরািনা 

ফদদাফস্ত াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন 

 

41.  [৫.৯] যাজস্ব ভাভরা ড়নষ্পড়ত্ত ভাভরা ড়নষ্পড়ত্তয 

ায 

িরভান যাজস্ব ভাভরা ড়ফরম্ব ড়যাযক্রদভ দ্রুত 

ড়নষ্পড়ত্তকযণ। 

আয, এভ াো ভাড়ক প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা  

ভাড়ক প্রড়তদফদন  

42.  [৫.১০] ভূড়ভ ড়ফদযাধ ড়ফলয়ক 

ভাভরায এএপ ড়ফজ্ঞ আদারদত 

জপ্রযণ 

জপ্রযদণয ভয় আদারত কর্তিক ড়নধ িাড়যত ভদয়য ভদে এ, এপ জপ্রযণ 

ড়নড়িতকযণ। 

আয, এভ াো ভাড়ক প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

ভাড়ক প্রড়তদফদন  

43.  [৫.১১] জদওয়ানী ভাভরা ড়নষ্পড়ত্ত যকাদযয 

ড়ফদক্ষ  ভাভরায 

একতযপা যায় 

 

অফগড়তয াদথ াদথ আীর দাদয়য কযণ। আয, এভ াো ড়ফজ্ঞ ড়জড়য প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

ড়ফজ্ঞ ড়জড়য 

প্রড়তদফদন 

 

44.  [৫.১২] জযন্ট াটি িড়পদকে ভাভরা 

ড়নষ্পড়ত্ত  

ড়নষ্পড়ত্তকৃত 

ভাভরা 

ড়ফরম্ব ড়যাযক্রদভ দ্রুত ড়নষ্পড়ত্তকযণ : কড়ভনায 

(ভূড়ভ) 

ভাড়ক যাজস্ব বায 

প্রড়তদফদন ম িাদরািনা 

ভাড়ক যাজস্ব বায 

প্রড়তদফদন 

 

45.  [৫.১৩] ১নাং েড়তয়ানভুি যকাড়য 

ম্পড়ত্তয অবফধ দের উদ্ধায 

উদ্ধাযকৃত ভূড়ভ অবফধ দেদর থাকা যকাড়য ম্পড়ত্ত ড়ফড়ধ জভাতাদফক 

উদ্ধাযক্রদভ যকাদযয দেদর আনয়ন কযা। 

এ, এ াো ভাড়ক যাজস্ব বায 

প্রড়তদফদন ম িাদরািনা 

ভাড়ক যাজস্ব বায 

প্রড়তদফদন 

 

46.  [৬.১] জভাফাইর জকাে ি ড়যিারনা ড়যিাড়রত 

জভাফাইর জকাে ি 

জভাফাইর জকাে ি আইন ২০০৯ এয তপড়রভুি ড়ফড়বন্ন 

আইদন ড়নয়ড়ভত জভাফাইর জকাে ি ড়যিারনাকযণ   

 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

ভাড়ক প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

ভাড়ক প্রড়তদফদন  

47.  [৬.২] নষ্ঠবুাদফ াফড়রক যীক্ষা 

ড়যিারনা 

াফড়রক যীক্ষায 

প্রশ্নদত্রয ড়নযাত্তা 

ড়নড়িতকৃত 

াফড়রক যীক্ষায প্রশ্নত্র প্রদয়াজনীয় স্কে কাদয ড়ফড়জ 

জপ্র দত আনয়ন, জেজাযী াোয় াংযক্ষণ এফাং উযুি 

ড়নযাত্তা কাদয উদজরায় ও যীক্ষা জকদে জৌুঁোদনা 

ড়নড়িতকযণ  

ড়ক্ষা াো,  

জজ এভ াো ও 

জেজাযী াো 

াফড়রক যীক্ষায 

ফাড়ল িক প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

াফড়রক যীক্ষায 

ফাড়ল িক প্রড়তদফদন 

 

ড়যিাড়রত 

াফড়রক যীক্ষা 

াংড়িি াফড়রক যীক্ষায পূদফ ি নষ্ঠু, াড়ন্তপূণ ি ও নকরমুি 

ড়যদফদ যীক্ষা অনুষ্ঠাদনয জন্য বা কযা, প্রদয়াজনীয় 

ড়ক্ষা াো,  

জজ এভ াো ও 

াফড়রক যীক্ষায 

ফাড়ল িক প্রড়তদফদন 

াফড়রক যীক্ষায 

ফাড়ল িক প্রড়তদফদন 
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াংখ্যক ম্যাড়জদেে ড়নদয়াগ কযা এফাং পুড়র জপা ি 

জভাতায়দনয ব্যফস্থা কযা   

জেজাযী াো ম িাদরািনা 

48.  [৬.৩] এড়িড়কউটিব ম্যাড়জদেদেয 

আদারত ড়যদ িন 

প্রভা অড়জিত এড়িড়কউটিব ম্যাড়জদেদেয আদারদতয কাম িক্রভ এফাং নড়থ 

ও াংড়িি জযড়জস্টায যীক্ষা কযা, ভাভরা ড়নষ্পড়ত্তয ায 

বৃড়দ্ধকদল্প ড়নদদ িনা প্রদান 

জগানীয় াো ড়যদ িন প্রড়তদফদন 

মািাই ও ম িাদরািনা 

ড়যদ িন প্রড়তদফদন  

49.  [৬.৪] জজরোনা ড়যদ িন প্রভা অড়জিত জজরাোনায প্রাড়নক কাম িক্রভ যীক্ষা কযা, ফদীদদয 

াদথ যাড়য কথা ফদর আইনানুগ ায়তা প্রদান, প্রদত্ত 

োফাদযয গুণগত ভান যীক্ষা কযা এফাং ফদীদদয প্রাপ্য 

নদমাগনড়ফধা ড়নড়িতকযদন ড়নদদ িনা প্রদান   

জগানীয় াো ড়যদ িন প্রড়তদফদন 

মািাই  

ড়যদ িন প্রড়তদফদন  

50.  [৬.৫] থানা ড়যদ িন প্রভা অড়জিত থানায াড়ফ িক কাম িক্রভ ম িদফক্ষণ, অস্ত্রাগায, ভারোনা ও 

াজতোনা যজড়ভদন ড়যদ িন কযা এফাং জগ্রপতাড়য 

দযায়ানা তাড়ভর ড়নড়িতকযণ এফাং ভাভরায তদন্ত 

কাম িক্রভ ড়নধ িাড়যত ভদয়য ভদে ম্পন্নকযদণয জন্য 

ড়নদদ িনা প্রদান   

জগানীয় াো ড়যদ িন প্রড়তদফদন 

মািাই  

ড়যদ িন প্রড়তদফদন  

51.  [৬.৬] জজরা আইন শৃঙ্খরা কড়ভটিয 

বা অনুষ্ঠান 

অনুড়ষ্ঠত বা 

 

জজরায আইনশৃাংেরা াংক্রান্ত াড়ফ িক অফস্থা ম িাদরািনা 

কযা এফাং আইনশৃাংেরা স্বাবাড়ফক কযায রদক্ষয প্রদয়াজনীয় 

ড়দ্ধান্ত গ্রণ  

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায কাম িড়ফফযণী 

মািাই  

বায কাম িড়ফফযণী  

52.  [৬.৭] িাঞ্চল্যকয ও জরাভল িক ঘেনা  

অফড়তকযণ 

 

৪ ঘণ্টায ভদে 

জগািদয আনীত 

জজরায় াংগঠিত িাঞ্চল্যকয ও জরাভল িক ঘেনা 

তাৎক্ষড়ণকবাদফ যকাদযয াংড়িি কর্তিদক্ষয 

জগািযীভূতকযণ এফাং অড়ফরদম্ব প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রন 

কযা 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো ও 

জগানীয় াো  

প্রড়তদফদন ম িাদরািনা প্রড়তদফদন  

২৪ ঘণ্টায ভদে 

প্রড়তদফদন 

জকৃত 

জজরায় াংগঠিত িাঞ্চল্যকয ও জরাভল িক ঘেনা ম্পদকি ২৪ 

ঘন্টায ভদে যকাদযয াংড়িি কর্তিদক্ষয ফযাফদয প্রড়তদফদন 

জপ্রযণ কযা 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো ও 

জগানীয় াো 

প্রড়তদফদন ম িাদরািনা প্রড়তদফদন  

53.  [৬.৮] ড়নফ িাী ম্যাড়জদেেদদয ড়নদয় 

বা আফান 

আফানকৃত বা ড়নয়ড়ভত ভাড়ক বায় ড়নফ িাী ম্যাড়জদেেদদয আদারদত 

ড়যিাড়রত ভাভরায কাম িক্রভ ম িাদরািনা এফাং ড়যিাড়রত 

জভাফাইর জকাে ি াংক্রান্ত আদরািনা ও ড়দ্ধান্ত গ্রণ 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায কাম িড়ফফযণী 

মািাই  

বায কাম িড়ফফযণী  

54.  [৬.৯] জজরা আইন শৃঙ্খরা কড়ভটিয 

বায ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয ায 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায কাম িড়ফফযণী 

ম িাদরািনা 

বায কাম িড়ফফযণী  

55.  [৬.১০] াড়ক্ষক জগানীয় প্রড়তদফদন 

জপ্রযণ 

জপ্রড়যত 

প্রড়তদফদন  

জজরায াড়ফ িক ড়যড়স্থড়ত ম্পদকি ড়নধ িাড়যত েদক 

ভড়ন্ত্রড়যলদ ড়ফবাদগ প্রড়তভাদয ১৬ তাড়যে ও যফতী 

জগানীয় াো াড়ক্ষক জগানীয় 

প্রড়তদফদন ম িাদরািনা  

াড়ক্ষক জগানীয় 

প্রড়তদফদন 
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ভাদয ০১ তাড়যদে াড়ক্ষক জগানীয় প্রড়তদফদন জপ্রযণকযণ 

56.  [৭.১] এড়দডয অব্যফায জযাধ 

াংক্রান্ত বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা এড়দডয অব্যফায জযাধকদল্প কযণীয় ড়নধ িাযণ এফাং 

ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ম িাদরািনা  

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায কাম িড়ফফযণী 

মািাই ও ম িাদরািনা 

বায কাম িড়ফফযণী  

57.  [৭.২] এড়দডয রাইদন্স প্রদান ও 

নফায়ন 

এড়ড 

ব্যফাযকাযগণ 

রাইদদন্সয 

আওতায় 

আনয়নকৃত 

কর এড়ড ব্যফাযকাযীদক আফড়শ্যকবাদফ রাইদদন্সয 

আওতায় আনয়দনয দদক্ষ গ্রণ  

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

রাইদন্স প্রদান 

জযড়জস্টায ম িাদরািনা 

রাইদন্স প্রদান 

জযড়জস্টায 

 

রাইদন্স 

নফায়নকৃত 

রাইদন্সগ্রীতাদদয রাইদন্স ড়নয়ড়ভত নফায়ন ড়নড়িতকযণ জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

নফায়ন জযড়জস্টায 

ম িাদরািনা 

নফায়ন জযড়জস্টায  

58.  [৭.৩] ভাদকদ্রদব্যয অব্যফায 

ড়নয়ন্ত্রদণ জনদিতনামূরক বা 

আদয়াজন 

 

আদয়াড়জত বা ভাদকদ্রদব্যয কুপর ম্পদকি দিতন কযা, ভাদক ব্যফায 

াদথ জড়িত ব্যড়িদদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমাড়গতা িাওয়া এফাং ভাদকদফী ও ভাদক 

ব্যফায়ীদদয াভাড়জকবাদফ ফয়কেকযদণ জনাধাযণদক 

উদু্বদ্ধ কযা  

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন ও 

ড়স্থযড়িত্র ম িাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

59.  [৭.৪] নাযী ও ড়শূ ড়নম িাতন জযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা নাযী ও ড়শূ ড়নম িাতন ম্পদকি দিতন কযা, নাযী ও ড়শূ 

ড়নম িাতদনয াদথ জড়িত ব্যড়িদদয আইদনয আওতায় 

আনদত জনগদণয দমাড়গতা িাওয়া এফাং ড়নম িাড়ততদদয 

আইড়ন ায়ত জনফায জন্য যাভ ি জদয়া 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন ও 

ড়স্থযড়িত্র ম িাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

60.  [৭.৫] জমৌতুক ড়নদযাদধয রদক্ষয  

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা জমৌতুক প্রথায কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা, এয 

াদথ জড়িত ব্যড়িদদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমাড়গতা িাওয়া এফাং “জমৌতুক ড়দফনা এফাং 

জমৌতুক জনফনা” জযাদধ ফ িাধাযণদক উদু্বদ্ধ কযা  

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন ও 

ড়স্থযড়িত্র ম িাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

61.  [৭.৬] ফাল্যড়ফফা জযাদধ 

কভ িড়যকল্পনা প্রণয়ন 

কভ িড়যকল্পনা 

প্রণীত 

ফাল্যড়ফফা জযাদধ জনাধাযণদক উদু্বদ্ধ কযা, কদঠাযবাদফ এ 

াংক্রান্ত আইন প্রদয়াগ কযা এফাং উদজরাড়বড়ত্তক 

কভ িড়যকল্পনা গ্রণ কযা 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

প্রণীত কভ িড়যকল্পনা 

ম িাদরািনা 

প্রণীত কভ িড়যকল্পনা   

62.  [৭.৭] ফাল্যড়ফফা ড়নদযাদধয রদক্ষয 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা ফাল্যড়ফফাদয কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা এফাং 

ফাল্যড়ফফামুি ভাজ গঠদন কদরয অাংগ্রন ড়নড়িত 

কযা 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন ও 

ড়স্থযড়িত্র ম িাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  
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63.  [৭.৮] ন্ত্রা ও জিীফাদ দভদন 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা ন্ত্রা ও জিীফাদদয কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন 

কযা, ন্ত্রা ও জিীফাদমুি ভাজ গঠদন কদরয 

অাংগ্রন ড়নড়িত কযা এফাং ন্ত্রী ও জিীদদয ড়িড়িত 

কদয আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমাড়গতা 

িাওয়া 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন ও 

ড়স্থযড়িত্র ম িাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয ায 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

বায  প্রড়তদফদন  

64.  [৭.৯] নাযী ও ড়শূ ািায  জযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা নাযী ও ড়শু ািাদযয বয়াফতা ম্পদকি জনগণদক 

দিতন কযা এফাং  এয াদথ যুি ব্যড়িদদয ড়িড়িত কদয 

আইদনয আওতায় আনদত জনগদণয দমাড়গতা িাওয়া 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন ও 

ড়স্থযড়িত্র ম িাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয ায 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

বায  প্রড়তদফদন  

65.  [৭.১০] জিাযািারান প্রড়তদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা জিাযািারাদনয কুপর ম্পদকি জনগণদক দিতন কযা এফাং 

জিাযািারানীদদয ড়িড়িত কদয আইদনয আওতায় আনদত 

জনগদণয দমাড়গতা িাওয়া 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন ও 

ড়স্থযড়িত্র ম িাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয ায 

 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন 

ম িাদরািনা 

বায  প্রড়তদফদন  

66.  [৭.১১] জমৌন য়যাড়ন,  জার জনাে ও 

হুড়ণ্ড ব্যফা ড়নয়ন্ত্রদণ এফাং প্রড়তদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা জমৌন য়যাড়ন,  জার জনাে ও হুড়ণ্ড ব্যফা ম্পদকি জনগণদক 

দিতন কযা এফাং এয াদথ যুিদদয ড়িড়িত কদয আইদনয 

আওতায় আনদত জনগদণয দমাড়গতা িাওয়া 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায  প্রড়তদফদন ও 

ড়স্থযড়িত্র ম িাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

 

67.  [৮.১] ক্রীিা াংস্ায আওতাধীন 

প্রড়তটি ক্রীিা প্রড়তদমাড়গতায 

আদয়াজন 

আদয়াড়জত ক্রীিা 

প্রড়তদমাড়গতা 

ক্রীিা াংস্ায আওতাধীন প্রড়তটি ক্রীিা অদয়াজদনয রদক্ষয 

ফাড়ল িক কযাদরণ্ডায প্রণয়ন এফাং জভদত প্রড়তটি ক্রীিা 

অনুষ্ঠান অদয়াজন ড়নড়িতকযণ  

জজরা ক্রীিা াংস্থা ফাড়ল িক কযাদরণ্ডায ও 

প্রড়তদফদন ম িাদরািনা 

ফাড়ল িক কযাদরণ্ডায ও 

প্রড়তদফদন 

 

68.  [৮.২] ক্রীিাড়ফদদদয জন্য প্রড়ক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রড়ক্ষণপ্রাপ্ত 

জেদরায়াি 

ক্রীিাড়ফদদদয দক্ষতা ও ক্ষভতা বৃড়দ্ধয জন্য যকাড়য ও 

স্থানীয় উদদ্যাদগ ড়নয়ড়ভত প্রড়ক্ষণ আদয়াজন কযা  

জজরা ক্রীিা াংস্থা াড়জযা োতা ও 

প্রড়ক্ষণ প্রড়তদফদন 

মািাই 

প্রড়ক্ষণ কযদরণ্ডায ও 

প্রড়ক্ষণ প্রড়তদফদন  
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69.  [৮.৩] াাংস্কৃড়তক প্রড়তদমাড়গতায 

আদয়াজন 

আদয়াড়জত 

প্রড়তদমাড়গতা 

াাংস্কৃড়তক প্রড়তদমাড়গতায জন্য ঋতুড়বড়ত্তক উৎফ 

কযাদরণ্ডায প্রণয়নকযণ এফাং তদানুাদয ড়ফড়বন্ন াাংস্কৃড়তক 

অনুষ্ঠান আদয়াজনকযণ 

জজরা ড়ল্পকরা 

একাদডড়ভ 

ঋতুড়বড়ত্তক উৎফ 

কযাদরণ্ডায, প্রড়তদফদন 

ও ড়স্থযড়িত্র মািাই 

ঋতুড়বড়ত্তক উৎফ 

কযাদরণ্ডায ও 

প্রড়তদফদন 

 

70.  [৮.৪] জজরা নাযী ও ড়শু ড়নম িাতন 

প্রড়তদযাধ কড়ভটিয বা আদয়াজন 

আদয়াড়জত বা জজরা নাযী ও ড়শু ড়নম িাতন প্রড়তদযাদধ ড়ফড়বন্ন কাম িক্রভ 

গ্রণ এফাং এ াংক্রান্ত ভাভরা দ্রুত ড়নষ্পড়ত্তকযদণ ড়নয়ড়ভত 

বা অনুষ্ঠানকযণ 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায কাম িড়ফফযণী 

মািাই 

বায কাম িড়ফফযণী  

71.  [৮.৫] জজরা নাযী ও ড়শু ড়নম িাতন 

কড়ভটিয বায ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

যফতী বায় পূফ িফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম িাদরািনকযণ 

জুড়ডড়য়ার 

মুড়ন্সোনা াো 

বায কাম িড়ফফযণী 

ম িাদরািনা 

বায কাম িড়ফফযণী  
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াংদমাজনী ৩ : অন্য দপ্তয/াংস্থায ড়নকে নড়নড়দ িি কভ িম্পাদন িাড়দামূ 

প্রড়তষ্ঠাদনয  

ধযণ 

প্রড়তষ্ঠাদনয  

নাভ  

াংড়িি 

কাম িক্রভ 

কভ িম্পাদন সূিক উি প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নকে 

িাড়দা/ প্রতযাা 

িাড়দা প্রতযাায/ 

জমৌড়িকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য 

প্রবাফ 

ভাঠ প্রান 

ড়ফবাগীয় 

কড়ভনাদযয 

কাম িারয় 

দায়ন দাড়য়ত উদজরা ড়নফ িাী অড়পায, কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) ও  কানুনদগা  

উদজরা ড়নফ িাী অড়পায, 

কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ) ও  

কানুনদগা-য শূন্য দ পূযণ 

উদজরা ড়নফ িাী অড়পায, 

কাযী কড়ভনায (ভূড়ভ) ও  

কানুনদগা-য শূন্য দমূ 

পূযণ কযা দর প্রাড়নক 

কাম িক্রদভ গড়তীরতা থাকদফ 

এফাং জনগণ কাড়ঙ্খত জফা 

রাব কযদফ। 

উদজরা ড়নফ িাী অড়পায, কাযী 

কড়ভনায (ভূড়ভ) ও  কানুনদগা-য শূন্য 

দমূ পূযণ কযা না দর প্রাড়নক 

কাম িক্রদভ গড়তীরতা াযাদফ এফাং 

জনগণ কাড়ঙ্খত জফা রাব জথদক ফড়ঞ্চত 

দফ। 

পুড়র নাদযয 

কাম িারয় 

আইন শৃঙ্খরা 

যক্ষা 

উন্নত আইন শৃঙ্খরা ড়যড়স্থড়ত পুড়রড় ায়তা আইন শৃঙ্খরা যক্ষা ও 

জভাফাইর জকাে ি ড়যিারনায় 

পুড়রড় ায়তা অড়যাম ি  

পুড়রড় ায়তা না াওয়া জগদর আইন 

শৃঙ্খরা যক্ষা ও জভাফাইর জকাে ি 

ড়যিারনা ব্যাত দফ এফাং জনশৃঙ্খরা 

ড়ফড়িত দফ। 

গণপূতি ড়ফবাগ অড়প বফন 

ও াড়কিে 

াউ াংস্কায 

এফাং 

যক্ষনাদফক্ষণ 

গুনগত ভাদন উন্নীত অড়প বফন ও াড়কিে 

াউ এফাং কভ িায়ক ড়যদফ 

অড়প বফন ও াড়কিে 

াউদক াংস্কায এফাং 

যক্ষনাদফক্ষদণ দমাড়গতা  

গণপূতি ড়ফবাগ অড়প বফন ও 

াড়কিে াউদক াংস্কায এফাং 

যক্ষনাদফক্ষদণয জন্য 

দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত ড়ফবাগ 

অড়প বফন ও াড়কিে াউদক 

াংস্কায এফাং যক্ষনাদফক্ষদণ দমাড়গতা 

াওয়া না জগদর অড়পদয কভ িড়যদফ 

ড়ফড়িত দফ এফাং াড়কিে াউদ 

ড়বড়বআইড় ও ড়বআইড়দদয প্রতযাড়ত 

ভাদন জফা ও আড়তথ্য প্রদান কযা 

কিাে দফ। 

ড়ফদুযৎ ড়ফবাগ ড়নযফড়চ্ছন্ন 

ড়ফদুযৎ 

যফযা 

ড়নযফড়চ্ছন্ন ড়ফদুযৎ যফযাকৃত ড়নযফড়চ্ছন্ন ড়ফদুযৎ যফযাদ 

দমাড়গতা 

ড়নযফড়চ্ছন্ন ড়ফদুযৎ যফযা 

নদনড়দন দাপ্তড়যক কাজ 

ম্পাদদনয জন্য অড়যাম ি। 

ড়নযফড়চ্ছন্ন ড়ফদুযৎ না জদর দাপ্তড়যক 

কাজ ব্যত দফ এফাং জনগণ জফা 

জথদক ফড়ঞ্চত দফ। 

ভাজদফা 

অড়ধদপ্তয 

াভাড়জক 

ড়নযাত্তা 

ম্পাড়দত ড়ফড়বন্ন াভাড়জক ড়নযাত্তা 

কাম িক্রভ  

াভাড়জক ড়নযাত্তা জফিনী 

ফাস্তফায়দন দমাড়গতা 

াভাড়জক ড়নযাত্তা জফিনী 

ফাস্তফায়দন ভাজদফা 

াভাড়জক ড়নযাত্তা জফিনী ফাস্তফায়দন 

দমাড়গতা না াওয়া জগদর, 
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কাম িক্রভ অড়ধদপ্তদযয ড়ফড়বন্ন 

উকাযদবাগী ড়নফ িািন , 

তাড়রকাকযণ এফাং তাদদয 

অনুকূদর প্রতযাড়ত জফা 

প্রদাদনয জন্য দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত। 

নড়ফধাদবাগীযা যকাড়য জফা ও 

ায়তা দত ফড়ঞ্চত দফ। 

ড়ফড়জড়ফ জুৎযী আইন 

শৃঙ্খরা যক্ষা 

এফাং 

জিাযািারান 

ড়নদযাধ 

জুৎযী আইন শৃঙ্খরা ড়যড়স্থড়ত পর 

জভাকাড়ফরা এফাং জিাযািারান ড়নদযাধকৃত 

ড়ফড়জড়ফ ায়তা জুৎযী আইন শৃঙ্খরা যক্ষা 

এফাং জিাযািারান ড়নদযাদধ 

ড়ফড়জড়ফয ায়তা অড়যাম ি  

ড়ফড়জড়ফয ায়তা না াওয়া জগদর  

আইন শৃঙ্খরা াংক্রান্ত জুৎযী ড়যড়স্থড়ত 

জভাকাড়ফরা এফাং জিাযািারান ড়নদযাধ 

ব্যাত দফ। 

ভন্ত্রণারয় 

দুদম িাগ 

ব্যফস্থানা ও 

ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

াভাড়জক 

ড়নযাত্তা 

প্রদান 

কাড়ফো/কাড়ফো/টিআয/ড়জআয/ড়বড়জএপ 

ফযাে 

মথাভদয় 

কাড়ফো/কাড়ফো/টিআয/ 

ড়জআয/ ড়বড়জএপ ফযাে  

নিাুৎুৎদ কাম িক্রভ ম্পন্ন 

কযদত মথাভদয় ফযাে 

প্রদয়াজন 

প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন দুরূ দয় 

িদফ। 

ভড়রা ও ড়শু 

ড়ফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 

 বা/ জড়ভনায আদয়াড়জত ম িাপ্ত ফযাে প্রদয়াজন প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বা/ 

জড়ভনায আদয়াজন 

প্রদয়াজনীয় াংখ্যক বা/ জড়ভনায 

আদয়াজন কযা কিাে দফ। 

যুফ ও ক্রীিা 

ভন্ত্রণারয় 

ক্রীিা 

প্রড়তদমাড়গতা 

আদয়াজন 

ড়ফড়বন্ন ধযদণয ক্রীিা প্রড়তদমাড়গতায 

আদয়াড়জত 

ক্রীিা প্রড়তদমাড়গতা 

আদয়াজদন ফযাে প্রদয়াজন 

ম িাপ্ত ফযাে াওয়া জগদর 

ক্রীিা প্রড়তদমাড়গতা আদয়াজন 

ম্ভফ দফ 

ম িাপ্ত ফযাে প্রদান কযা না দর ক্রীিা 

প্রড়তদমাড়গতা আদয়াজন কযা কিাে 

দফ। 

ড়ল্প ভন্ত্রণারয়  াাংস্কৃড়তক  

প্রড়তদমাড়গতা 

আদয়াজন 

ড়ফড়বন্ন ধযদণয াাংস্কৃড়তক প্রড়তদমাড়গতায 

আদয়াড়জত 

াাংস্কৃড়তক  প্রড়তদমাড়গতা 

আদয়াজদন ফযাে প্রদয়াজন 

াাংস্কৃড়তক প্রড়তদমাড়গতা 

আদয়াজদন ম িাপ্ত ফযাে 

প্রদয়াজন 

ফযাে প্রদান কযা না দর াাংস্কৃড়তক 

প্রড়তদমাড়গতা আদয়াজন কযা কিাে 

দফ। 

 


