
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায,       ,         

 

এফাং 

 

জজরা প্রাক, নদনাজপুয  য ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

ফানল বক ক  ম্পাদন চুনি 

 

জুরাই ১, ২০২০ - জুন ৩০, ২০২১ নরিঃ 

 

 

 

 



 

 

 

সুনিত্র 

কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

 

প্রস্তাফনা 

 

জকন ১ :রূকল্প (Vision) , অনবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম বাফনর । 

 

 

জকন ২ : কাম বক্রভ ম্পাদন সূিক ও রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

াংদমাজনী ১: ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

াংদমাজনী ২: কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তাফায়নকাযী দপ্তয এফাং নযভা দ্ধনত 

 

 

াংদমাজনী ৩: কভ বম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজবদনয জক্ষদত্র অন্য দপ্তয/াংস্থায উয ননf ©যীরতা  

 

 

 

 

 

 



উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, নফাফগঞ্জ , নদনাজপুয এয কভ ব ম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

 

(Overview of the performance of the Upazila Nirbahi Officer , Nawabganj, Dinajpur) 

াম্প্রনতক অজবন 

                                                   ২০১৭                                                                                ,              

                                                            ,                                                 ২               ।                          

         ।                             ৩          ৩১২                            ।                                       । ২                      ও 

                                               ।  উদজরা নডনজটার জন্টায,                                      ।                             ,         

       ,        ,              ,                                       ।                                                 ,                         

                   ও    ও                     ।  ৭৫                                 ,  ১০                           ,      ৫                                

                                       ,               /                                                ঠ     ১৪৯                নভডদড নভর িালু কযা 

দয়দে।      ও                                   ঠ                                                        ও                     । 

িযাদরঞ্জমূ  

 নফাফগঞ্জ উদজরায় স্বাক্ষযতায ায ৪০%। ননম্নস্বাক্ষযতায কাযদন ফাল্যনফফা, ভাদক, াভানজক কুাংস্কায, ননযাদ ড়ক এফাং জাতীয় উদ্যান উন্নয়ন প্রধান িযাদরঞ্জ ।  

বনফষ্যৎ  নযকল্পনা 

 এ উদজরায নক্ষা প্রনতষ্ঠানগুদরাদক ভাদকমুিকযণ,                     , ফাল্য নফফামুিকযণ,  ভূনভ জফাদক জীকযণ, য়যাণীমুি ও যুদগাদমাগী কযায উদেদশ্য প্রনতটি ইউনন   

ভূনভ অনপদ  ই-নভউদটন িালুকযণ। উদজরা নযলদ কাম বারয়, নফাফগঞ্জ নদনাজপুদযয জন্য নতুন বফন ননভ বাণ। উদজরা নযলদদয        ফাউন্ডাযী ওয়ার ননভ বাণ। আফানক বফন ননভ বান/ 

জভযাভত/ াংস্কায। জনভ আদে ঘয নাই এভন জরাদকয জন্য গৃ ননভ বাদনয উদদ্যাগ গ্রন। ননক্ষত জফকায-যুফতীদদয নফনবন্ন প্রনক্ষদণয ভােদভ আত্ম-কভ বাংস্থাদনয উদদ্যাগ গ্রন। দফ বানয যকাদযয 

রক্ষয ও উদেশ্য অজবদন এফাং এনডনজয রক্ষভাত্রা ফাস্তফায়দন  আন্ত: নফবাগীয় ভন্বয় াধন। উদজরা প্রাদনয উদদ্যাদগ                                               নযপূণ ব ম বটন 

জকন্দ্র নদদফ গদড় জতারা। 

 ২০২০ -২০২১  অথ © ফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজ ©নমূ : 

*                                         । 

*               । 

*           । 

*                             । 

*                   । 

* জফকায যুফক-যুফতী প্রনক্ষদণয ভােদভ দক্ষ জননিদত নযনতকযণ। 

* নাযী উন্নয়ন জপাযাদভয কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ।  

*                        ,    ,                       -                       /                । 

*                             ও           -                                                               । 

*                                                 । 

 



 

 

 

 

 

উক্রভনণকা (Preamble) 

 

   উদজরা ননফ বাী অনপায, নফাফগঞ্জ, নদনাজপুয 

 

 এফাং 

 

জজরা প্রাক, নদনাজপুয 

এয  ভদে ২০২০ াদরয জুন ভাদয                     তানযদে এই ফানল বক কভ©ম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত দরা। 

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননন্নরনেত নফলয়মূদ ম্মত দরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



জকন ১: 

           ১.১ রুকল্প (Vision): 

  দক্ষ, গনতীর, স্বচ্ছ, জনফান্ধফ এফাং জনগদণয জফাফনদনতামূরক প্রান গদড় জতারা। 

          ১.২ অনবরক্ষয (Mission): 

             তথ্যপ্রযুনি ব্যফায, উদ্ভাফন িি বা ও প্রনতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধয ভােদভ একটি দক্ষ, জফামুেী ও ভানম্মত এফাং ভদয়াদমাগী জনমুেী প্রান গদড় জতারা। 

         ১.৩.১ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

           ১.  যকাযী ও জফযকাযী কর উন্নয়নমূরক কাম বক্রভমূদয কাম বকয ভন্য়াধণ  

          ২.  আইন-শৃঙ্খরা াংতকযণ ও ন্ত্রা, জাংগীফাদ ননমূ বরকযণ  

          ৩.   ভুনভ ব্যফস্থানা ও যাজস্ব াংক্রান্ত                    

          ৪.  জফা প্রদাদন তথ্য প্রযুনিয ব্যফায   

            ৫  ফাল্য নফফা প্রনতদযাধ   

            ৬.  ভানম্মত নক্ষাব্যফস্থা জজাযদাযকযণ এফাং াভানজক দিতনতা সৃনি   

             ৭.  দুদম বাগ ব্যফস্থানা, ফনায়ন, জরফায়ু নযফতবন ও নযদফ াংযক্ষণ জটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা অজবন ত্বযানন্বতকযণ   

             ৮. াভানজক ননযাত্তামূরক কাম বক্রদভয ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ   

 ৯.     ও                                 

          ১.৩.২ আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্য ( Compulsary Strategic Objective) 

 ১.  দক্ষতায দে ফানল বক কভম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন 

 ২.  দক্ষতা ও নননতকতায উন্নয়ন 

 ৩.  তথ্য অনধকায ও ফােতামূরক তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

             ৪.  কাম©দ্ধনত ও জফা  ভাদনান্নয়ন 

             ৫.  কভ© নযদফ উন্নয়ন 

             ৬.  আনথ বক ব্যফস্থানা উন্নয়ন 

        ১.৪ কাম বাফনর (Functions) : 

            ১. উদজরা উন্নয়ন কভ বকাদন্ডয ভন্য় এফাং প্রধানভন্ত্রী প্রনতশ্রুত প্রকল্পমূ  উদজরায  উন্নয়ন কভ বকান্ড ফাস্তফায়দনয ভম্ময়কাযীয দানয়ত্ব ারন 

           ২.  যকায কর্তবক কৃনল, স্বাস্থযদফা ও জনস্বাস্থয, নযফায নযকল্পনা, নাযী ও নশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয কল্যাণ, প্রাথনভক ও গণনক্ষা এফাং নক্ষা নফলয়ক গৃনত কর নীনতভারা ও কভ বসূনিয সুষ্ঠ ুফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান,  

                    নযফীক্ষণ ও ভন্য়াধন: 

           ৩. দুদম বাগ ব্যফস্থানা এফাং ত্রাণ ও পূণ বফান কাম বক্রভ গ্রণ, নজ আয, টিআয,কানফো ,কানফটা নবনজনড, নবনজএপ, অনত দনযদদ্রয জন্য কভ বসৃজন ঈতযানদ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, নযফীক্ষণ: 

           ৪.  ভু- প্রাকৃনতক নফনষ্ঠমূ াংযক্ষণ নযদফ দূলদনয পদর সৃনি জরফায়ু নযফতবদনয নফরু প্রবাফ জভাকাদফরায় জনদিতনা সৃনি, ফনায়ন, নফনবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, নযফীক্ষণ : 

          ৫. াভানজক ননযাত্ত ও দানযদ্র নফদভািন নফনবন্ন ভণ্ত্ত্রণারয়/নফবাগ কর্তক গৃীত ন্যানার ানব ব কভ বসূনি, একটি ফাড়ী একটি োভায   নফনবন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়দন ায়তা প্রদান ও কাম বকয নযফীক্ষণ ও ভন্য় াধন: 

          ৬. উদজরায যাজস্ব প্রাদনয ানফ বক ননয়ন্ত্রণ, তত্বাফধান এফাং নযফীক্ষণ: 

          ৭.  জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর ফাস্তফায়ন এফাং অনবদমাগ ননষ্পনত্ত ব্যফস্থানায আওতায় অনবদমাগ ননস্পনত্ত: 

          ৮.  নফনবন্ন  াভানজক ভস্যা জমভন জমৌন য়যানন, নাযী ননম বাতন, ভাদক জফন, জমৌতুক, ফাল্যনফফা ইতযানদ প্রনতদযাধ/ ননযদন কাম বক্রভ  

          ৯.  স্থানীয় যকায াংক্রান্ত কাম বক্রভ: 

          ১০. এননজওদদয কাম বক্রদভয ভন্য় াধন:                         

          ১১. উদজরা ক্রী   াংস্থায বানত নাদফ নফনবন্ন ক্রীড়া প্রনতদমাগীতায আদয়াজন কযা।  

         ১২.  উদজরায নফনবন্ন কভ বকতবা কভ বিাযী োড়াও জম জকন ব্যানি ফা প্রনতষ্ঠাদনয নফরুদদ্ধ আননত অনবদমাদগয তদন্ত কাম ব নযিারনা  

         ১৩. কনতয় নক্ষা প্রনতষ্ঠান ও অনপদয কভ বিাযী ননদয়াগ প্রনক্রয়া নযিারনা কযা।  

         ১৪.  উদজরা ননফ বাী অনপায নদদফ অন বত ম্পনত্ত ব্যফস্থানা তদাযনক ডাটাদফজ নতনয এফাং ইজাযা াংক্রান্ত কাম বক্রভ নযিারনা কযা। 



জকন -2 

জকৌরগত উদেশ্যসূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কভম্পাদন, কাম বক্রভ,অগ্রানধকায, 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectivs) 

 

জকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight 

of Strate 

gic 

Objectivs

) 

কাম বক্রভ 

 

( Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Terget/criteria Value for FY   

(2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদন্ 

  

     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

যকাযী ও 

জফযকাযী 

কর 

উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রভমূদয 

কাম বকয ভন্বয় 

াধণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভানক াধাযন  

বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

ভানক াধাযন  

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত % ৩ ১০০% 

 

১০০% 

 

৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ 

 

৯৮ 

নফনবন্ন 

উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রভ দ বন 

ও নযদ বন 

নযদ বনকৃত প্রকল্প াংখ্যা ৩ ৯৫ ১০০ ১০৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ১০০ ১০৫ 

এনজিও জিষয়ক 

সমন্বয় সভা 

সভা অনুজিত সংখ্যা 1 ১২ ১২ 11 11 10 ৯ ৮ ১২ ১২ 

এনজিও জিষয়ক 

সমন্বয় সভার 

জসদ্ধান্ত িাস্তিায়ন 

      

         

% 1 ১০০% 

 

১০০% 

 

80 75 70 60 50 ৮৫ 

 

৯০ 

এননজওদদ

য অনুকূদর 

োড়কৃত 

      

নযফীক্ষণ 

নযফীক্ষণকৃ

ত এননজও 

  

   

1 ১২ 12 ১৩ 1২ 1১ ১০ ৮ ১৩ ১৪ 

ননধ বানযত ভদয় 

নফনবন্ন 

জপ্রযণকৃত নযদাট ব % ১ ১০০% ১০০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  ১১০ ১২০ 



নযদাট ব নযটান ব 

জপ্রযণ। 

 

  



জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectivs) 

 

জকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight 

of Strate 

gic 

Objectivs) 

কাম বক্রভ 

 

( Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Terget/criteria Value for FY  

(2020-21) 
 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদন্ 

  

     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

আইন-শৃঙ্খরা 

াংতকযণ 

ও 

ন্ত্রা, জাংগীফাদ 

ননমূ বরকযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জভাফাইর জকাট ব 

নযিারনা  

  জকাট ব নযিারনা াংখ্যা 

 

 

২ ১১৭ ৪৬ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০        ৯০ টি 

  

৯৫  

ন্ত্রা ও  

জাংগীফাদ 

ননমূ বরকযদণ 

জনাধাযদণয 

াদথ 

ভতনফননভয় বা 

ভতনফননভয় বা  াংখ্যা ২ ৭০ ৮০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৬০ ৯৫ ১০০ 

উদজরা 

আইনশৃঙ্খরা 

কনভটিয বা 

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

উদজরা 

আইনশৃঙ্খরা 

কনভটিয বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  %  ২ ৯৫ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ ১০০ ১১০ 

ন্ত্রা ও  

জাংগীফাদ 

ননমূ বরকযদণ 

স্কুর/কদরদজ   

ভতনফননভয় বা 

ভতনফননভয় বা াংখ্যা ২  ২০ ২৫ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৩০ ৩২ 

ভুনভ ব্যফস্থানা ও 

যাজস্ব াংক্রান্ত  

 

 

১০ উদজরা ভুনভ 

অনপ নযদ বন 

নযদ বনকৃত অনপ াংখ্যা ১ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 



 ইউননয়ন ভূনভ 

অনপ নযদ বন 

নযদ বনকৃত অনপ াংখ্যা ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪২ ৩৬ ৩০ ২৪ ৪৮ ৪৮ 

  



জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectivs) 

 

জকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight 

of Strate 

gic 

Objectivs

) 

কাম বক্রভ 

 

( Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Terget/criteria Value for FY  

(2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projecti 

on) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projecti

on) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদন্ 

  

     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

            ও  

           

 ভানক যাজস্ব 

বা  

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

ভানক যাজস্ব 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ভানক যাজস্ব বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত 

% ১ ৯৫ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০৫ 

ভূনভ উন্নয়ন 

কদযয দাফী 

ঠিকবাদফ 

ননধ বাযণ  

নফগত ফেদযয আদায় 

ও িরনত ফেদযয 

ফদকয়া ায  

% ১ ১০০% 

 

১০০% ১০০% ৯০

% 

৮০

% 

৭০

% 

৬০% ১০০% ১০০% 

ভূনভ উন্নয়ন 

কদযয আদায় 

তদাযনক কযা 

আদায়কৃত ভূনভ 

উন্নয়ন কয 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫

% 

৯০

% 

৮৫

% 

৮০% ১০০% ১০০% 

কৃনল ো জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

পুনফ বানত নযফায াংখ্যা ১ ১৪ ৪৭ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৫০ ৫৫ 

ায়যাত ভার 

(াট-ফাজায, 

জরভার) 

ফদদাফস্ত প্রদান 

আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

টাকা 

(দকাটি)  

১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫

% 

৯০

% 

৮৫

% 

৮০% ১০০% ১০০% 

ভূনভীন/গৃীন 

নযফাদযয 

পুনফ বান 

পুনফ বানত নযফায াংখ্যা ১ ১৪ ৪৫ ৫০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৫০ ৬০ 



জজনাদযর 

াটি বনপদকট 

ভাভরা ননষ্পনত্ত 

              % ১ ২০ ২৫ ৩০ ২৫ ২২ ২০ ১৮ ৩০ ৩৫ 

 

 

 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectivs) 

 

জকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight 

of Strate 

gic 

Objectivs

) 

কাম বক্রভ 

 

( Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Terget/criteria Value for FY  

(2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Project

ion) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-

১৯ 

২০১৯-২০ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদন্ 

  

     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

জফা প্রদাদন 

তথ্য প্রযুনিয 

ব্যফায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

ভানক 

ইদনাদবন বা 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

আইনটি 

কনভটিয ভানক 

বা 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

তথ্য প্রযুনিয 

ব্যফাদযয 

ভােদভ জফা 

জীকযণ 

            াংখ্যা ৩ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

জফা প্রনক্রয়ায় 

তথ্যপ্রযুনি 

পর 

ব্যফাযকাযীদক 

াংফধ বনা প্রদান 

               

        

াংখ্যা ১ ১ ১ ৩ ২ ১ - - ৩ ৩ 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectivs) 

 

জকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight 

of Strate 

gic 

Objectivs

) 

কাম বক্রভ 

 

( Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Terget/criteria Value for FY  

(2021-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদন্ 

  

     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

 

ফাল্য নফফা 

প্রনতদযাধ  

 

 

 

 

 

 

 

ফাল্য নফফা 

প্রনতদযাদধ 

কাজী,নফফা 

জযজীস্ট্রায,পুদযা

নতদদয াদথ 

ভতনফননভয় 

ভতনফননভয় 

বা  

াংখ্যা ৩ ৬ ৫ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১০ ১২ 

ফাল্য নফফা 

প্রনতদযাদধ  

স্কুর/কদরদজ 

কনভটি গঠন 

     কনভটি গঠন াংখ্যা ১০ ৬ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ১০ 

নাযী উন্নয়ন 

জপাযাদভয 

উদদ্যাদগ 

স্কুর/কদরদজ 

দিতনামূরক 

বাকযণ 

 

দিতনামূরক বা  াংখ্যা ৫ ২ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৬ 

ইউননয়ন ম বাদয় 

নকদায/নকদা

যী জপাযাভ গঠন 

কনভটি গঠন   াংখ্যা  ২ ৪ ৪ 

 

৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৮ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectivs) 

 

জকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight 

of Strate 

gic 

Objectivs

) 

কাম বক্রভ 

 

( Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Terget/criteria Value for FY  

(2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অাধায

ণ 

অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদন্ 

  

     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

ভানম্মত 

নক্ষাব্যফস্থা 

জজাযদাযকযণ 

এফাং াভানজক 

দিতনতা সৃনষ্ঠ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নক্ষা প্রনতষ্ঠান 

দ বন ও 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

নক্ষা প্রনতষ্ঠান 

াংখ্যা ২ ৩৮ ৪০ ৪৫ ৪২ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৪৫ ৪৮ 

জেনণকদক্ষ 

ভানিনভনডয়া 

ভােদভ ক্লা 

নযিারনা 

ভানিনভনডয়ায 

ভােদভ ক্লা 

নযিারনাকৃত স্কুর 

াংখ্যা ২  ৭৫ ৭৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫ 

নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন 

নভড-জড নভর 

কভ বসূনি 

নভড-জড নভর 

িালুকৃত নফদ্যারয় 

াংখ্যা ২ ৬০ ১৫৪   ১৫৪ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৫৪ ১৫৫ 

নক্ষক/অনববাফ

কদদয াদথ 

ভতনফননভয় 

ভতনফননভয়কৃত বা াংখ্যা ২  ৬ ৬  ৮  ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ১০ 

জভধাফী 

োত্র/োত্রীদদয 

ভদে বৃনত্ত প্রদান 

বৃনত্ত প্রদান  াংখ্যা  ২ ১০০ ২৮১ ২৯০ ২৮১ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৯০ ৩০০ 

 

 

 



 

 

 

 

 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectivs) 

 

জকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight 

of Strate 

gic 

Objectivs) 

কাম বক্রভ 

 

( Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Terget/criteria Value for FY  

(2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদন্ 

  

     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

দুদম বাগ 

ব্যফস্থানা 

ফনায়ন ,জরফায়ু 

নযফতবন ও 

নযদফ 

াংযক্ষণ 

জটকই উন্নয়ন 

রক্ষযভাত্রা অজবন 

ত্বযানন্নতকযণ 

 

 

 

 

 

       

 

ত্রাণ ও পুনফ বান 

এফাং দুদম বাগ 

ব্যফস্থানা 

কনভটিয বা 

অনুষ্ঠান  

অনুনষ্ঠত বা  াংখ্যা  ২ ০২ ০৩ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৪ ৪ 

ত্রাণ ও পুনফ বান 

এফাং দুদম বাগ 

ব্যফস্থানা 

কনভটিয বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন   

অনুনষ্ঠত বা % ২ ২০ ১৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫ 

দুদম বাগ ক্ষনতগ্রস্থ 

এরাকা 

দ বন/নযদ বন 

দ বন/নযদ বন % ২ ৫ ৬ ৩০ ২৫ ২০ ১৮ ১০ ৩০ ৩০ 

উদজরা   ফন 

নযদফ কনভটিয 

বা আদয়াজন 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ১ ৬ ৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২  ৬ ৬ 

উদজরা   ফন 

নযদফ কনভটিয 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত 

নদ্ধান্ত 

% ১ ১০০% ১০০% ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৮৫ ৯০ 



নযদফ াংযক্ষদণ 

বৃক্ষ জভরায 

আদয়াজন 

আদয়ানজত 

জভরা  

াংখ্যা  ১ ১ ১ ১ ১ ০ ০ ০ ১ ১ 

ফনায়দনয উদেদশ্য 

উকাযদবাগী ও 

নফনবন্ন নক্ষা 

প্রনতষ্ঠাদন বৃদক্ষয 

িাযা নফতযণ  

নফতযনকৃত িাযা  াংখ্যা  ১   

১৬০০০

টি  

২০০০ ১৭০০০ ১৬০০০ ১৫০০

০ 

১৪০০

০ 

১৩০০

০ 

২০,০০০  ২৫০০০ 

 

 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectivs) 

 

জকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight 

of Strate 

gic 

Objectivs

) 

কাম বক্রভ 

 

( Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Terget/criteria Value for FY  

(2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-

২০ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদন্ 

  

     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

াভানজক 

ননযাত্তামূরক 

কাম বক্রদভয 

ফাস্তফায়ন  

জজাযদাযকযণ 

 

 

 

 

 

 

নফধফা বাতা 

নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযনক 

 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

  

 % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

প্রনতফন্ধী বাতা 

নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযনক 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

ফয়স্ক বাতা 

নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযনক 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

  

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০  



মুনিদমাদ্ধা 

ম্মানী বাতা 

নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযনক 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

  

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০%  

াভানজক 

ননযাত্তামূরক 

প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন 

নযফীক্ষন 

নযফীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

াংখ্যা ১ ১০ ১০ ১৫ ১০ ৮ ৯ ০৮ ১৫ ১৮ 

নবনজনড 

কাম বক্রভ 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

% ১ ১০০ ১০০ ১  ০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০  

প্রনতফন্ধীদদয 

নক্ষা ও 

অন্যান্য 

কল্যাণমূরক 

কাদজ ায়তা 

প্রদান  

ায়তা প্রদত্ত টাকা ১     

      

 - 

    

      

৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 

 

াংদমাজনী- ১ 

 

 

ব্দ াংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

১. ইউ.এন.ও -উদজরা ননফ বাী অনপায  

২. টি.আয -জটস্ট নযনরপ 

৩. নফনএ-ফাাংরাদদ ননবর ানব ব 



৪. এ.আয -ানব ব নযট বাণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূিঃ ভাঠ ম বাদয় আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ (জভাট ভান -২০) 

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Stategi

c 

Objecti

ves) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

Stategic 

Objective

s) 

কাম বক্রভ 

 

( 

Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( 

Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit

) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

performanc

e Indicator) 

রক্ষযভাত্রা ভান ২০২০-২০২১ (Terget 

Value -2020-21) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬ 

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

দক্ষতায 

নত ফানল বক 

৩ ২০২০ -২০২১ 

অথ ব ফেদযয 

ননধ বানযত 

ভয়ীভায ভদে 

তানযে 
৩  

৩১ 

নডদম্বয 

    



কভ বম্পাদন 

চুনি 

ফাষ্তফায়ন 

 

 

 

 

েড়া ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনি 

দানের 

ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনি 

দানের 

২০১৯  

দক্ষতা ও 

নননতকতায 

উন্নয়ন  

৩  যকানয 

কভ বম্পাদন 

প্রনক্ষণ 

নফনবন্ন নফলদয় 

কভ বকতবা/কভ বিাযী

জদয জন্য 

প্রনক্ষণ 

জন ঘন্টা   ১ 
১ 

৩৬      

জাতীয় শুদ্ধািায 

জকৌর ফাস্তফায়ন  

২০১৮ -২০১৯ অথ ব 

ফেদযয  

শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন 

কভ বনযকল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন 

নযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত ও 

দানেরকৃত 

তানযে 
১ 

     



ননধ বানযত 

ভয়ীভায ভদে  

নত্রভানক 

নযফীক্ষণ 

কাঠাদভা   

প্রনতদফদন 

দানেরকৃত  

াংখ্যা  
১ 

৪ ৩ ২   

 

 

 

 

 

 

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Stategi

c 

Objecti

ves) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

Stategic 

Objective

s) 

কাম বক্রভ 

 

( 

Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( 

Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

performa

nce 

Indicator) 

রক্ষযভাত্রা ভান ২০২০ -২০২১ (Terget 

Value -2020-21) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬ 

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

 

 

 

 

 

 

ননধ বানযত 

ভয়ীভায ভদে 

তানযে 
২ 

      



 

 

 

কভ ব নযদফ 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

৬ 

 

 

অনপ বফন ও 

আনেনা নযষ্কায 

নযচ্ছন্ন যাো 

এফাং 

কদক্ষয নযদফ  

 

অনপ বফন ও 

আনেনা নযচ্ছন্ন 

এফাং কদভ বয ব্যফস্থা  

জফা প্রতযাী ও 

দ বনাথীদদয জন্য 

টয়দরট 

অদক্ষাগায এয 

ব্যফস্থা কযা  

জফা 

প্রতযাী ও 

দ বনাথীদদ

য জন্য 

টয়দরট 

অদক্ষাগা

য িালুকৃত 

১ 
      

    

    

    

জফায ভান 

ম্পদকব জফা 

গ্রীতাদদয  

ভতাভত 

নযফীক্ষদণয জন্য 

যাভ ব/ভতাভত 

জযনজস্টায  িালূ 

কযা  

জফায ভান 

ম্পদকব 

জফা 

গ্রীতাদদয  

ভতাভত 

নযফীক্ষদণ

য 

জন্য  

যাভ ব/ভ

তাভত 

জযনজস্টায 

ব্যফস্থা 

িালূকৃত 

১ 
    

    

    

    



নাযীদদয জন্য 

নশুদদয দুগ্ধ ান 

ও নাভাদজয 

আরাদা কদক্ষয 

ব্যফস্থা  

দুগ্ধ ান ও 

নাভাদজয 

আরাদা 

কদক্ষয 

ব্যফস্থা 

 ১ 
       

     

      

     

    

    

    

জফা গ্রীতাদদয 

মানফান যাোয 

ব্যফস্থা (গ্যাদযজ) 

জফা 

গ্রীতাদদয 

মানফান 

যাোয 

ব্যফস্থা 

(গ্যাদযজ) 

িালুকৃত  

১ 
২০১৬-

২০১৭ 

    

     

     

    

     । 

       

২০০  

      

     

     

     

    

 

 

 

 



 

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Stategi

c 

Objecti

ves) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight 

Stategic 

Objective

s) 

কাম বক্রভ 

 

( 

Activitirs) 

কভ বম্পাদন সূিক 

( 

Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit

) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

performanc

e Indicator) 

রক্ষযভাত্রা ভান ২০২০ -২০২১(Terget 

Value -220-21) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
৬ 

৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

তথ্য অনধকায 

ও স্বপ্রদণানদত 

তথ্য 

২ তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদ কযণ  

তথ্য ফাতায়দন 

ারনাগাদকৃত  

% 
১ 

১০০%   - ১০০

% 

আনথ বক 

ব্যফস্থায 

উন্নয়ন 

৩  অনডট আনত্ত 

ননষ্পনত্ত 

কাম বক্রদভয উন্নয়ন 

ফেদযয 

ননষ্পনত্তকৃত অনডট 

আনত্তয তকযা 

ায  

% 
১ 

১০০%    ১০০

% 

আনথ বক উন্নয়দনয 

তানরকা 

জনস্মমুদে জ  

% 
১ 

১০০%     

     
  

    

কাম বদ্ধনত ও 

জফায 

ভাদনান্নয়ন  

৩ জফা প্রনক্রয়ায় 

উদ্ভাফন কাম বক্রভ 

ফাস্তফায়ন  

একটি অনরাইন 

জফা িালুকৃত  

তানযে  
২ ৩১ নডদম্বয 

২০২০ 
   ১০০

% 

ফয়স্কদদয তানযে  
১  ৩১ নডদম্বয 

২০২০ 
    



নিনকৎায ব্যফস্থা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াংদমাজনী - ২ কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং নযভা দ্ধনত্ত এয নফফযণ 

 

ক্রনভক 

নাং  

কাম বক্রভ 

 

কভ বম্পাদন সূিক 

 

নফফযণ  ফাস্তফায়নকাযী ইউননট নযভা দ্ধনত  উাত্তসুত্র 

১ ভানক াধাযন  বায অনুষ্ঠান অনুনষ্ঠত বা ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

ানজযা বায 

কাম বনফফযনী ও 

প্রনতদফদনমূ 

২ উদজরা ভানক বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

অনুনষ্ঠত বা  াংনিষ্ঠ দপ্তযমূ উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত বায 

কাম বনফফযনী ও 

প্রনতদফদনমূ 



৩ নফনবন্ন উন্নয়ন মুরক কাম বক্রভ 

দ বন/নযদ বন 

যনদ বনকৃত প্রকল্প প্রভা অনুমায়ী উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

নযদ বন ফনদত 

ভন্তব্য নরনফদ্ধকযণ 

নযদ বন 

প্রনতদফদন 

৪ ননধ বানযত ভদয় নফনবন্ন নযদাট ব 

জপ্রযণ 

প্রস্তুতকৃত নযদাট ব জজরা 

প্রা/ভন্ত্রণারয় 

কর্তক  িানত 

ভানক নযদাট ব 

নযটান 

উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

ানব ব নযটাণ ব  জজরা জথদক 

প্রাপ্ত 

প্রনতদফদদনয 

আদরাদক  

  জজরা প্রাক 

খুরনা 

ানব ব নযটান ব 

(এআয) 

ইউননয়ন জথদক 

প্রাপ্ত 

প্রনতদফদনএয 

আদরাদক 

৫ উদজরা যাজস্ব বা  অনুনষ্ঠত বা ননয়নভত যাজস্ব 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

ানজযা বায 

কাম বনফফযনী ও 

প্রনতদফদন মূ 

৬ উদজরা আইন শৃঙ্খরা কনভটিয 

বা 

অনুনষ্ঠত বা াংনিষ্ঠ দপ্তযমূ  উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

ানজযা বায 

কাম বনফফযনী ও 

প্রনতদফদনমূ 

৭ ইউননয়ন ভুনভ অনপ নযদ বন নযদ বনকৃত অনপ প্রভা অনুমায়ী উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

নযদ বন ফনদত 

ভন্তব্য নরনফদ্ধকযণ 

নযদ বন 

প্রনতদফদন 

৮ উদজরা যাজস্ব বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন  

ফাস্তফানয়ত নদ্ধান্ত াংনিষ্ঠ দপ্তযমূ উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত 

প্রনতদফদন 

বায 

কাম বনফফযনী ও 

প্রনতদফদনমূ 

৯ ভানক ইদনাদবন বা অনুনষ্ঠত বা াংনিষ্ঠ দপ্তযমূ উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

ানজযা বায 

কাম বনফফযনী ও 

প্রনতদফদনমূ 



১০ ভূনভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী 

ননধ বাযণ  

ভূনভ উন্নয়ন কদযয 

ননধ বানযত দাফী   

ব্যফায নবনত্তক 

ভূনভ উন্নয়ন কয 

ননধ বাযদণ তদাযনক  

উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

ভূনভ উন্নয়ন কয এয 

দাফী ননধ বাযদণয 

নফলদয় ননদদ বনা ও 

ত্র জপ্রযণ  

ভূনভ উন্নয়ন কয 

এয দাফী 

ননধ বাযদণয 

নফলদয় 

ননদদ বনামূরক 

ত্র জপ্রযণ 

১১ জফা প্রনক্রয়া তথ্যপ্রযুনিয পর 

ব্যফাযকাযীদক াংফধ বনা প্রদান 

আদয়ানজত অনুষ্ঠান বাদরা কাদজয 

স্বীকৃনত 

উদজরা ননফ বাী 

অনপায,       , 

        

আদয়ানজত 

অনুষ্ঠাদনয েনফ 

প্রনতদফদন 

 

 

 

 

 

 

 

াংদমাজনী ৩ –অন্য দপ্তয /াংস্থায ননকট সুনননদ বি কভ বম্পাদন িানদামূ 

প্রনতষ্ঠাদনয নাভ াংনিি কাম বক্রভ  কভ বম্পাদন সূিক  প্রনতষ্ঠাদনয ননকট  

িানদা/প্রতযাা  

িানদা/প্রতযাায জমৌনিকতা  প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভব্য 

প্রবাফ  

পুনর নফবাগ  
আইন শৃঙ্খরা  যক্ষা  

দমানগতা ও ননদদ ব অনুমায়ী  

কভ ব ম্পাদন 

১০০% দমানগতা  
আইন শৃঙ্খরা যক্ষা  জজরায আইন শৃঙ্খরা 

যক্ষায অফননত  

পুনর নফবাগ জভাফাইর জকাট ব  দমানগতা ও ননদদ ব অনুমায়ী  

কভ ব ম্পাদন  

১০০% দমানগতা  সুষ্ঠুবাদফ জভাফাইর জকাট ব 

নযিারনা  

জজরায আইন শৃঙ্খরা 

যক্ষায অফননত ও াভানজক 

অযাজকতা বৃনদ্ধ 

ননবর াজবন অনপ জভাফাইর জকাট ব  ঠিকবাদফ প্রননকউন প্রদান  ১০০% দমানগতা সুষ্ঠুবাদফ জভাফাইর জকাট ব 

নযিারনা  

অবফধ নক্লননক ব্যফায প্রায 

ও 

জযাগীদদয য়যানী বৃনদ্ধ  



কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তয  োদ্য, ায ব্যফস্থানা এফাং  

কৃনল জভরায আদয়াজন  

দমানগতা  ১০০% দমানগতা  ননযাদ োদ্য ও ায এয সুষ্ঠ ু

ব্যফায  

ায াংকট সৃনি ,পরমূর ও 

কৃনল দন্য নননলদ্ধ যাায়ননক 

দাথ ব জমাগ  

 

 

 

 

 

 

 

আনভ, উদজরা ননফ বান অনপায, নফাফগঞ্জ নদনাজপুয জজরা প্রাক, নদনাজপুয এয ননকট অেীকায কযনে জম এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন দিষ্ঠ থাকফ। 

 

আনভ, জজরা প্রাক, নদনাজপুয উদজরা ননফ বাী অনপায,       ,         এয ননকট অেীকায কযনে জম এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় দমানগতা প্রদান কযফ।  

 

 

 

 

 


