
 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, ভাননকছনি 

এফাং 

জজরা প্রাক, খাগিাছনি াফ বতয জজরা এয ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 
 

 

জুরাই ০১, ২০১৯- জুন ৩০, ২০২০নি. 

 

 



 

 

 

সূনিত্র 

 

               

০১          ৩ 

০২                       ৪ 

০৩       ১ :  

               রুকল্প (Vision) 

               অনবরক্ষয (Mission): 

               জকৌরগত উদেশ্য সূভ 

               আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্য  এফাং  

               কাম বাফনর 

৬-৭ 

০৪ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনিয ভয় সূনি ৮ 

০৫        ২ :  

             

          

       

                  

                           

 

৯-১৬ 

০৬                         ১৭-১৯ 

০৭           ২০ 

০৮           ১ :  

                 ব্দ াংদক্ষন  (Acronyms) 

২১ 

০৯           ২ :  

                      সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং নযভা দ্ধনত 

২২-২৩ 

১০           ৩ :  

                                                                           

ননকট সুনননদ বষ্ট কভ বম্পাদন িানদা 

 

২৪ 

 



 

২



উক্রভনণকা (Preamble) 

 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, ভাননকছনি এয দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফনদন জজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয 

উদজরা ননফ বাী অনপায, ভাননকছনি 

এফাং  

জজরা প্রাক, খাগিাছনি াফ বতয জজরা 

এয ভদে ২০১৯ াদরয ...................ভাদয....................তানযদখ  এ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র  

 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনখত নফলয়মূ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ 

 



উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, ভাননকছনি এয কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 
(Overview of the Performance of the Ulpazila Nirbahi Officer, Manikchari) 

 

াম্প্রনতক অজবন, িযাদরঞ্জ এফাং বনফষ্যত নযকল্পনা  
 

াম্প্রনতক ফছয মূদয (০৩ ফছয) প্রধান অজবনমূ 

                                                                                                          

                                             রুকল্প ২০২১, াভদন জযদখ ফাাংরাদদদয দানযদ্র্য নফদভািন, ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

এফাং আয় বফলম্য ননযদন জম উন্নয়দনয ভানযকল্পনা ্ণ কযা দয়দছ  উদজরা ম বাদয় এই নযকল্পনা ফাস্তফায়দনয ভন্বয় কদয 

উদজরা ননফ বাী অনপায। তাছািা টি আয/কানফখা কভ বসূনিয ভােদভ ্াভীন জনদগাষ্ঠীয কভ বসৃজন ও আয়ফধ বক নফনবন্ন কভ বসূনি ্ণ কযা 

দয়দছ। ্াভীন অফকাঠাদভা ননভ বাণ ও াংস্কায কদয ্াভীন ভানুদলয আথ ব-াভানজক উন্নয়ন কযা দয়দছ। নফনবন্ন ফাজায/দ্াথ জন্টায এফাং 

গুরুত্বপূণ ব স্থানায আদাদ জারায নিট রাইট স্থান কযা দয়দছ।                                                    

                                                                      ফাল্যনফফা                        

                                                                                                          

                                                                                                      

                                                                                                         

                                                                                                            

                                              উদজরা নডনজটার জন্টায স্থাদনয ভােদভ ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণদক 

তথ্যপ্রমৄনিয ব্যফাদযয উদমাগী কযা দয়দছ। উদজরাধীন াফনরক যীক্ষামূ মথামথবাদফ ম্পন্ন কযা এফাং ভােনভক ও প্রাথনভক 

নফদ্যারয় গুদরাদত জখরায াভ্ী নফতযণ কযা দয়দছ।  ফ বনয ভাননকছনি উদজরায় ১০০% ই-পাইনরাং কাম বক্রভ িরভান আদছ এফাং 

ম বায়ক্রদভ উদজরাধীন অন্যান্য অনপমূদ ই-পাইনরাং কাম বক্রদভয দদক্ষ ্ণ কযা দচ্ছ।  

িযাদরঞ্জমূ 

০১।াফ বতয এরাকায় ভূনভ নফদযাধ, াাি টিরা কাটা জযাধ কযা, অবফধবাদফ ফালু উদতারন, প্রাকৃনতক ফনভূনভ ধ্বাং ওয়া। 

০২। নফদ্যযৎ নফভ্রাট, অনপদ ম বাপ্ত ইন্টাযদনট াংদমাগ না থাকায় ই-পাইনরাং এ ভস্যা। 

০৩। কর প্রাথনভক ও ভােনভক নফদ্যারদয়য ভানম্মত াঠদান প্রনক্রয়া নননিতকযণ, দানযদ্র্য কনভদয় আনা, প্রননক্ষত ধানত্র বতযী কযা, 

০৪। তথ্য প্রমৄনি জ্ঞানমৃদ্ধ ৩য় জেণীয জনফর াংকট থাকায় মথা ভদয় জফা প্রদান দচ্ছ না। ৩য় জেণীয কভ বিাযীদদয ম বাপ্ত প্রনক্ষদণয   

      অবাফ। 

০৫।         -                                                                                         

                                                  

০৬                                                                                                       

            

বনফষ্যত নযকল্পনা  

                                                                                                উদজরা 

নযলদদয ফাউন্ডাযী ওয়ার ননভ বাদণয উদদ্যাগ ্ণ।             মৄফক মৄফনতদদয নফনবন্ন  প্রনক্ষদণয ভােদভ আত্মকভ বাংস্থাদনয উদদ্যাগ 

্ণ। দাপ্তনযক কর নিঠিত্র ই-পাইনরাং দ্ধনতদত ্ন ও ননষ্পনতকযণ।  ভ্ উদজরাদক ভাদকমুিকযণ ও ফাল্যনফফামুি উদজরা 

নদদফ জঘালণা উদদ্যাগ ্ণ।                               -২০২১          ৭                                   

                                                     :                                               

                                                                                                         

                                                
 

২০১৯-২০ অথ ব ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ : 

                                                                                     ; 

 ফাল্য নফফা জযাদধ নফনবন্ন প্রকায বা/দনভনাদযয ভােদভ দিতনতা সৃনষ্টকযণ; 

 নফনবন্ন উন্নয়নমূরক কাম বক্রভ  ম বদফক্ষণ ও নযদ বনপূফ বক কাদজয গুনগতভান নননিত কযন; 

 ইদনাদবদন উৎা প্রদাদনয ভােদভ জফা উদ্ভাফকদক ম্মাননা প্রদান; 

৪ 



 

 নক্ষায গুনগতভান বৃনদ্ধদত িাদরখায াাান নফনবন্ন ্াভীণ জখরাধুরা ও নিতনফদনাদদনয ব্যফস্থাকযণ;  

 ননক্ষত জফকাযমৄফক-মৄফতীদতয মৄফ উন্নয়ন অনধদপ্তদযয ায়তা প্রনক্ষদণয ভােদভ আত্মকভ বাংস্থান সৃনষ্টকযণ;  

 নাযী উন্নয়ন জপাযাদভয কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ; 

 উদজরায় প্রাথনভক ও ভােনভক নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন ভানম্মত াঠপ্রনক্রয়ায় ভানিনভনডয়া ব্যফায নডদফটিাং ক্লাফ 

গঠন;  

 জযা গণকভ বিাযী ননফ বািন; 

 নযদফদয বাযাম্য যক্ষায় প্রচুয নযভাদণ বৃক্ষদযান কভ বসূিী ্ণ;  

 গণশুনানীয ভােদভ ম্ভাব্য দফ বাচ্চ াংখ্যক নাগনযদকয ভস্যা ভাধান; 

 পরবাদফ নফনবন্ন জাতীয় নদফ ারন।  

 উদজরা উন্নয়ন ও নযিারন প্রকল্প(জাইকা) ক্ষভতা বৃনদ্ধ প্রকদল্পয ভােদভ নফনবন্ন দপ্তদযয কভ বিাযীদদয আইনটি 

প্রনক্ষণ ব্যফস্থা কযা।  

 উদজরা নফনবন্ন নফদ্যারদয়য নক্ষকদদয ইাংদযনজ ও আইনটিদত দক্ষ কদয গদি জতারায জন্য প্রনক্ষণ ব্যফস্থা কযা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ 



জকন- ১    

                                                                                                                          

১ ১       (Vision): 
 

  , স্বচ্ছ, কাম বকয, গনতীর এফাং জনফান্ধফ প্রান । 

 

১ ২        (Mission):  

তথ্যপ্রমৄনি ব্যফায, উদ্ভাফন িি বা ও প্রনতষ্ঠাননক  ক্ষভতা বৃনদ্ধয ভােদভ একটি দক্ষ, জফামুখী, ভানম্মত  এফাং ভদয়াদমাগী জনমুখী 

প্রান গদি জতারা। 

 

১ ৩                  ( Strategic Objectives) : 

১  যকাযী/দফযকাযী কর উন্নয়নমূরক কাম বক্রদভয কাম বকয ভন্বয় াধন; 

২) আইন শাংখরা াংতকযণ, ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ ননমূ বরকযণ; 

৩) ভূনভ ব্যফস্থানা ও যাজস্ব াংক্রান্ত কাম বক্রভ জীকযণ; 

৪) তথ্য প্রমৄনিয ব্যফাদযয ভােদভ জফা প্রদান; 

৫)  ফাল্য নফফা , নাযী ননম বাতন প্রনতদযাদধ দিতনতামূরক কাম বক্রভ; 

৬)                         ভানম্মত নক্ষা ব্যফস্থা জজাযদাযকযণ এফাং াভানজক দিতনতা সৃনষ্ট; 

৭) জরফায়ু নযফতবন, দ্যদম বাগ ব্যফস্থানা, ফনায়ন ও নযদফ াংযক্ষণ জটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা  অজবন ত্বযানন্বত কযণ;  

৮ ) াভানজক ননযাতামূরক কাম বক্রদভয মথামথ          জজাযদাযকযণ।  

 

১ ৪                        (Compulsory Strategic Objectives):  
 

১.                                        ; 

২.   কাম বদ্ধনত, কভ বনযদফ ও জফায ভাদনান্নয়ন;  

৩.  আনথ বক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন;   

৪.  জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর ও তথ্য অনধকায ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ।    

 

 

 

 

৬



 

 

 

১ ৪          (Functions) : 

 

১                                                                                             

                                    ; 

২                                                                   -                                

                                                                                   ; 

৩                                                                                               

                                                          ; 

৪   -                                                                                          

                                                                                    ; 

৫                                                                                                

                             ;  

৬                                    ,                  ; 

৭                                                                                                ; 

৮                             ; 

৯                                                             ; 

১০             ,                                                               

১১                                                                        ; 

১২                                                                               

১৩                          ; 

১৪                                    

১৫                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭



 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনিয ভয় সূনি ২০১৯-২০ :  

ভয়ীভা নফলয় ফাস্তফায়নকাযী কর্তবক্ষ 
ক. ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি প্রণয়ন ও অনুদভাদন 
০৪ এনপ্রর,২০১৯ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি প্রস্ত্তদতয জন্য ভাঠ ম বাদয়য অনপ 

মূদক অনুদযাধ জ্ঞান 
াংনিষ্ট দপ্তয/াংস্থা 

০৭ এনপ্রর-১১ এনপ্রর, 

২০১৯ 
ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি াংক্রান্ত নীনতভারায ওয ভাঠ ম বাদয়য 

কভ বকতবাদদয প্রনক্ষণ প্রদান 
াংনিষ্ট দপ্তয/াংস্থা 

২২ এনপ্রর, ২০১৯ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি ১ভ খিা প্রস্ত্ততকযণ াংনিষ্ট কাম বারদয়য কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা 

টিভ 
২৫ এনপ্রর, ২০১৯ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনিয ১ভ খিা অনুদভাদন াংনিষ্ট  কাম বারয় 
০৯ জভ, ২০১৯ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনিয চুিান্ত খিা উধ্ববতন কর্তবদক্ষয ননকট 

জপ্রযণ 
উধ্ববতন কাম বারদয়য কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা 

টিভ 
২৩ জভ, ২০১৯ ভাঠ ম বাদয়য অনপমূদয ফানল বক কভ বম্পাদন চুনিয খিা 

ম বাদরািনা 
কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা টিভ 

৩০ জভ, ২০১৯ উধ্ববতন কাম বারদয়য কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা টিদভয সুানয অন্তবভূি 

কদয ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি চুিান্তকযণ 
াংনিষ্ট কাম বারদয়য কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা 

টিভ 
১৬ জুন, ২০১৯ ভাঠ ম বাদয়য অনপমূদয ফানল বক কভ বম্পাদন চুনিয অনুদভাদন 

 

উধ্ববতন কাম বারদয়য  

ফাদজট ব্যফস্থানা কনভটি  

২০জুন, ২০১৯ ফানল বক কভ বম্পাদন চুনিয স্বাক্ষয স্ব স্ব উধ্ববতন কাম বারয় 
২৩ জুন, ২০১৯ স্ব স্ব কাম বারদয়য ওদয়ফাইদট ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি প্রকা াংনিষ্ট  কাম বারয় 
খ. কভ বম্পাদন নযফীক্ষণ 
১-১৫ অদটাফয, ২০১৯ 
১-১৫ জানুয়ানয, ২০২০ 
১-১৫ এনপ্রর, ২০২০ 

কভ বম্পাদন রক্ষভাত্রায নফযীদত বত্রভানক অ্গনত ম বাদরািনা স্ব স্ব উধ্ববতন কাম বারয় 

গ. কভ বম্পাদন মূল্যায়ন 
১৮ জুরাই, ২০১৯ ২০১৭-১৮ অথ বফছদযয ফানল বক কভ বম্পাদন চুনিয ফানল বক মূল্যায়ন 

প্রনতদফদন প্রস্তুতকযণ 
াংনিষ্ট কাম বারদয়য কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা 

টিভ 
২৫ জুরাই, ২০১৯ ২০১৭-১৮ অথ বফছদযয ফানল বক মূল্যায়ন প্রনতদফদন উধ্ববতন কর্তবদক্ষয 

ননকট দানখর 
াংনিষ্ট কাম বারয় 

০৮ আগস্ট, ২০১৯ ২০১৭-১৮ অথ বফছদযয ফানল বক মূল্যায়ন প্রনতদফদন ম বাদরািনা স্ব স্ব উধ্ববতন কাম বারয় 
১৩ জানুয়ানয, ২০২০ ২০১৮-১৯ অথ বফছদযয অধ ব-ফানল বক মূল্যায়ন প্রনতদফদন প্রণয়ন ও 

াংনিষ্ট দপ্তয/াংস্থায় জপ্রযণ   
াংনিষ্ট কাম বারদয়য কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা 

টিভ 
২৩ জানুয়ানয, ২০২০ ২০১৮-১৯ অথ বফছদযয অধ ব-ফানল বক মূল্যায়ন প্রনতদফদন ম বাদরািনাদন্ত 

পরাফতবন (নপডব্যাক) প্রদান 
স্ব স্ব উধ্ববতন কাম বারয় 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(performanc

e  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

প্রকৃত অজবন 
রক্ষভাত্রা/ননণ বয়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধা

যণ 

 

অনত 

উতভ 

 

উতভ 

 

িরনত 

ভান 

 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 

 

  
  ১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ   

 

(২.১) 

যকাযী/ 

জফযকাযী 

কর 

উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রদভয 

কাম বকয 

ভন্বয় াধন 

 
 

১০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদজরা নযলদদয 

ভানক াধাযণ 

বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা 

াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

ভানক াধাযণ 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

নফনবন্ন উন্নয়ন 

কাম বক্রভ দ বন ও 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

প্রকল্প াংখ্যা ২ ৯০ ১০০ ৯০ ৮১ ৭২ ৬৩ ৫৪ ৯০ ১০০ 

        ০৪  

               

           

           

     ২ ৪ ৪ ৪ ৩ -- -- -- ৪ ৪ 

ননধ বানযত ভদয় 

নফনবন্ন নযদ বাট 

নযট বান জপ্রযণ 

জপ্রযণকৃত 

নযদ বাট % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(performanc

e  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

প্রকৃত অজবন 
রক্ষভাত্রা/ননণ বয়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অা

ধাযণ 

 

অনত 

উতভ 

 

উতভ 

 

িরনত 

ভান 

 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 

 
  

  

১০০

% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ৭ ৮ ৯ ১০ ৭ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

(২.২) 

আইন 

শাংখরা 

াংতকযণ, 

ন্ত্রা ও 

জঙ্গীফাদ 

ননমূ বরকযণ 

১০ জভাফাইর জকাট ব 

নযিারনা 

জভাফাইর 

জকাট ব 
াংখ্যা ২ ৪৮ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫৫ ৫৫ 

উদজরা আইন  

শাংখরা কনভটিয 

বা 

অনুনষ্ঠত বা 

াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১৫ ১৫ 

উদজরা আইন  

শাংখরা কনভটিয 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন % ২ ৯৫% ৯৫% ৯৫% ৮৫% ৭৫% ৬৫% ৫৫% ১০০% ১০০% 

ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ 

ননমূ বরকযদণ 

স্কুর/কদরদজ 

ভতনফননভয় বা 

ভতনফননভয় 

বা 
াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ১২ ১২ 

            

              

        

           

     ২ ৮ ৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(performanc

e  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

প্রকৃত অজবন 
রক্ষভাত্রা/ননণ বয়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধা

যণ 

 

অনত 

উতভ 

 

উতভ 

 

িরনত 

ভান 

 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 

 

  

  ১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

(২.৩) 

ভুনভ 

ব্যফস্থানা ও 

যাজস্ব 

াংক্রান্ত 

কাম বক্রভ 

জীকযণ 

 

 

১০ 

উদজরা ভূনভ 

অনপ নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

অনপ 
াংখ্যা ৩ ৬ ৬ ৬ ৫ -- -- -- ১২ ১২ 

জডম্যান অনপ 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

অনপ 
াংখ্যা ৩ ৪৫ ৫০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৮০ 

ভানক যাজস্ব 

বা 

অনুনষ্ঠত বা 
াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৭ ১২ ১২ 

ভূনভ উন্নয়ন 

কদযয দাফী 

ঠিকবাদফ 

ননধ বাযণ 

নফগত ফছদযয 

আদায় ও 

িরনত ফছদযয 

ফদকয়া ায 

% ২ ১০০% ৯৮% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(performanc

e  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

প্রকৃত অজবন 
রক্ষভাত্রা/ননণ বয়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১

৮-১৯ 

অাধাযণ 

 

অনত 

উতভ 

 

উতভ 

 

িরনত 

ভান 

 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 

 

  

  ১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ  

(২.৪) 

তথ্য প্রমৄনিয 

ব্যফাদযয 

ভােদভ জফা 

প্রদান 

১০ ভানক 

ইদনাদবন বা 

অনুনষ্ঠত বা 
াংখ্যা ৪ ১২ ১২ ১২ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ১২ ১২ 

আইনটি 

কনভটিয ভানক 

বা 

অনুনষ্ঠত বা 

াংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

খাদ্যফান্ধফ 

তানরকা, 

নবক্ষুক 

তানরকা, ফায 

জন্য ফাস্থান 

কাম বক্রভ 

ইতযানদ 

উদজরা 

জাট বাদর াংমৄি 

কযণ  

তথ্যানদ 

াংমৄিকযণ  

% ৩ ৭০ % ৮০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(performanc

e  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

প্রকৃত অজবন 
রক্ষভাত্রা/ননণ বয়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধাযণ 

 

অনত 

উতভ 

 

উতভ 

 

িরনত 

ভান 

 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 

 

  

  ১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

 

(২.৫) 

ফাল্য নফফা 

প্রনতদযাদধ 

দিতনতা 

মূরক 

কাম বক্রভ 

 

 

 

১০ 

ফাল্যনফফা 

প্রনতদযাদধ কাজী, 

নফফা জযজীিায, 

পুদযানত ও 

অনববাফকদদয 

াদথ ভতনফননভয় 

বা 

ভতনফননভয় 

বা 
াংখ্যা ৩ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১২ ১৫ 

ফাল্যনফফা 

প্রনতদযাদধ 

স্কুর/কদরদজ বা 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ -- -- ৬ ৬ 

নাযী উন্নয়ন 

জপাযাদভয উদদ্যাদগ 

স্কুর/কদরদজ/ 

ািায় দিতনতা 

মূরক বাকযণ 

দিতনতা 

মূরক বা 
াংখ্যা ৩ ৬ ৬ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১৫ ২০ 

ইউননয়ন ম বাদয় 

নকদায/নকদাযী 

ক্লাফ গঠন 

কনভটি গঠন াংখ্যা ২ ২ ৩ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২০ ২৫ 

 

 

১৩



 

 

 

     - ২ 

                                                          

জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(performanc

e  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

প্রকৃত অজবন 
রক্ষভাত্রা/ননণ বয়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধাযণ 

 

অনত 

উতভ 

 

উতভ 

 

িরনত 

ভান 

 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 

 

  

  ১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

(২.৬) 

১) ভানম্মত 

নক্ষা  ব্যফস্থা 

জজাযদাযকযণ 

এফাং াভানজক 

দিতনতা সৃনষ্ট;  

 

২) ভানম্মত 

নক্ষায জক্ষদত্র 

কনভউননটিয 

অাং ্দণয 

গুরুত্ব ননদয় 

বা; 

৩) াভানজক 

ননযাতা 

কভ বসূনিয পর 

ফাস্তফায়ন।   

 

১০ 

নক্ষা প্রনতষ্ঠান 

দ বন ও 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

নক্ষা 

প্রনতষ্ঠান 

াংখ্যা ২ ৪৬ ৪৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩৫ ৬০ ৭০ 

জেণীকদক্ষ  

ভানিনভনডয়া 

ভােদভ ক্লা 

নযিারনা 

ভানিনভনডয়া

য ভােদভ 

ক্লা 

নযিারনাকৃত 

স্কুর 

াংখ্যা ২ ৪ ৫ ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ১০ ১০ 

নক্ষক/অনববা

ফকদদয াদথ 

ভতনফননভয় 

ভতনফননভয় 

কৃত বা াংখ্যা ২ ৪ ৮ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১৫ ২০ 

জভধাফী 

ছাত্র/ছাত্রীদদয 

ভদে বৃনত প্রদান 

বৃনত প্রদান 

াংখ্যা ২ ২৫ ২৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৮০ 

             

          

            

     

             ২ -- ২ ২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ১৫ ২০ 

 

 

 

১৪



 

 

     - ২ 

                                                          

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদ

ন সূিক 

(performa

nce  

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performanc

e  Indicators 

প্রকৃত অজবন 
রক্ষভাত্রা/ননণ বয়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধাযণ 

 

অনত 

উতভ 

 

উতভ 

 

িরনত 

ভান 

 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 

 

  

  ১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

(২.৭) 

জরফায়ু 

নযফতবন, 

দ্যদম বাগ 

ব্যফস্থানা, 

ফনায়ন ও 

নযদফ 

াংযক্ষণ 

জটকই 

উন্নয়ন 

রক্ষযভাত্রা  

অজবন 

ত্বযানন্বত কযণ 

১০ উদজরা দ্যদম বাগ 

ব্যফস্থানা কনভটিয বা 

অনুনষ্ঠত 

বা 
াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১৫ ২০ 

উদজরা দ্যদম বাগ 

ব্যফস্থানা কনভটিয 

বায                

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
% ২ ৯০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

দ্যদম বাগ ক্ষনত্স্ত এরাকা 

দ বন/নযদ বন 

দ বন/নযদ ব

ন 
াংখ্যা ১ ৩০ ৩০ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৫০ ৫৫ 

উদজরা ফন ও 

নযদফ কনভটিয বা 

আদয়াজন 

অনুনষ্ঠত 

বা 
াংখ্যা ২ ২ ২ ২ ১ -- -- -- ২ ৩ 

উদজরা ফন ও  

নযদফ কনভটিয বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত 

নদ্ধান্ত 
% ১ ৮০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

নযদফ াংযক্ষদনয 

বৃক্ষ জভরায আদয়াজন 

আদয়ানজত 

জভরা 
াংখ্যা ১ ১ ১ ২ ১ -- -- -- ৩ ৫ 

ফনায়দনয উদেদশ্য 

উকাযদবাগী ও নফনবন্ন 

নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন বৃদক্ষয  

িাযা নফতযণ 

নফতযণকৃত 

িাযা 
াংখ্যা ১ ৪৫০ ৪৫০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৬০০০ ৮০০০ 

 

১৫ 



 

     - ২ 

                                                          

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগ

ত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight 

of 

Strategic 

objective

) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

সূিক 

(performanc

e  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

প্রকৃত অজবন 
রক্ষভাত্রা/ননণ বয়ক ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২২ 

২০১৭-

১৮ 

২০১৮-

১৯ 

অাধা

যণ 

 

অনত 

উতভ 

 

উতভ 

 

িরনত 

ভান 

 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 

 

  

  ১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ 

 

(২.৮) 

াভানজক 

ননযাতামূরক 

কাম বক্রদভয 

মথামথ 

         

জজাযদাযকযণ 

 

১০ 

নফধফা বাতা 

নফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযনক 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

প্রনতফনন্ধ বাতা 

নফতযণ কাম বক্রভ 

তদানযক 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

ফয়স্কবাতা নতফযণ 

কাম বক্রভ তদাযনক 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

মুনিদমাদ্ধা ম্মানী 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ তদাযনক 

বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

াভানজক 

ননযাতমূরক 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন 

নযফীক্ষণ 

নযফীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 
% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

নবনজনড কাম বক্রভ বাতা নফতযণ 

কাম বক্রভ 
% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

প্রনতফন্ধীদদয নক্ষা 

ও অন্যান্য 

কল্যাণমূরক কাদজ 

ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদত  

াংখ্যা ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

১৬



                                    ২০১৯-২০ 

         -২০  

     - ২ 

                                                          

 

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

জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(performance  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

রক্ষভাত্রা ভান ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অাধাযণ 

 

অনতউতভ 

 

উতভ 

 

িরনতভান 

 

িরনতভাদনয 

ননদম্ন 

 

১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ  

 

[১]        

        

           

         

         

 

 
 

৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১.১] ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

ফাস্তফায়ন 

 

[১.১.১] যকানয কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা াংক্রান্ত 

প্রনক্ষণ অন্যান্য নফলদয় প্রনক্ষণ আদয়াজন 
জনঘন্টা ০ ৫ ৬০ -- -- -- -- 

[১.১.২] এনএ টিদভয ভানক বায নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত 
% ০ ৫ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

[১.১.৩] ২০১৮-১৯ অথ বফছদযয ফানল বক কভ বম্পাদন 

চুনিয মূল্যায়ন প্রনতদফদন উধ্ববতন কর্তবদক্ষয ননকট 

দানখর 

তানযখ ০ ৫ 
২৪ জুরাই, 

২০১৯ 

২৯      

২০১৯ 

৩০ 

জুরাই 

২০১৯ 

৩১ 

জুরাই 

২০১৯ 

০১ আগস্ট 

২০১৯ 

[১.১.৪] ২০১৯-২০ অথ বফছদযয ফানল বক কভ বম্পাদন 

চুনিয অধ ব-ফানল বক মূল্যায়ন প্রনতদফদন উধ্ববতন 

কর্তবদক্ষয ননকট দানখর 

      ০.৫ 
১৩         

২০২০ 

১৬ 

        

২০২০ 

১৭ 

        

২০২০ 

২০ 

        

২০২০ 

২১         

২০২০ 

 ১ ২                       

                  

 ১ ২ ১                                   
% ১ ০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ --- 

 ১ ৩                      

        

 ১ ৩ ১                                  % ০ ৫ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০%  

 ১ ৩ ২                                   

                    
% ০ ৫ ১২ ১১ ১০ ৯  

 

 

 

১৭



                                    ২০১৯-২০ 

         -২০  

     - ২ 

                                                          

 

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

জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(performance  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

রক্ষভাত্রা ভান ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অাধাযণ 

 

অনতউতভ 

 

উতভ 

 

িরনতভান 

 

িরনতভাদনয 

ননদম্ন 

 

১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ  

 

[১]        

        

           

         

         

 

 
 

৬ 

 

 

 

 

 

[১.৪] জফা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] জফা প্রদান প্রনতশ্রুনত ারনাগাদকর্ত 
% ১ ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% -- 

[১.৪.২] ননধ বানযত ভদয় বত্রভানক ফাস্তফায়ন প্রনতদফদন 

উধ্ববতন অনপদ দানখরকৃত      ০ ৫ ৪ ৩ ২ -- -- 

[১.৪.৩] জফা ্ীতাদদয ভতাভত নযফীক্ষণ ব্যফস্থা 

িালুকৃত তানযখ ০ ৫ 
৩১ নডদম্বয, 

২০১৯ 

১৫ 

        

২০২০ 

০৭ 

জপব্রুয়ানয

২০২০ 

১৭ 

জপব্রুয়ানয 

২০২০ 

২৮ জপব্রুয়ানয 

২০২০ 

 ২  

          

         

       

          

    

 

 
৮ 

 

 

 ২ ১   -                    

 

২.১.১]            -          % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

 ২ ১ ২    -                  % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

 ২ ১ ৩   -                % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

 ২ ২                       

            

 ২ ২ ১                                 

          
      ১ 

১১      

২০২০ 

১৮      

২০২০ 

২৫      

২০২০ 

১      

২০২০ 

৮      

২০২০ 

 ২ ৩            ২          

                        

                       

 ২ ৩ ১                       % ১ ০ ১০০ ৯০ ৮০ -- --- 

 ২ ৩ ২                       
% ১ ০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

 ২ ৪            

            

 ২ ৪ ১                            
% ২ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- 

 

১৮ 



 

     - ২ 

                                                          

 

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

জকৌরগত 

উদেশ্য 
(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয 

ভান 
(Weight of 

Strategic 

objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(performance  Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

((Weight of 

performance  

Indicators 

রক্ষভাত্রা ভান ২০১৯-২০ 

(Target/Criteria Value for FY 2019-20) 

অাধাযণ 

 

অনতউতভ 

 

উতভ 

 

িরনতভান 

 

িরনতভাদনয 

ননদম্ন 

 

১০০% 

 

৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

উদজরা প্রাদনয জকৌরগত উদেশ্যমূ  

 

[৩]         

    

         

     

 

 
 

৬ 

 

 

 

 

 

[৩.১] ফাদজট ফাস্তফায়দন উন্নয়ন [৩.১.১] ফাদজট ফাস্তফায়ন নযকল্পনা প্রণীত 

 তানযখ ১ 
১৬     

২০১৯ 

২০     

২০১৯ 

২৪ 

    

২০১৯ 

২৮ 

    

২০১৯ 

৩০     

২০১৯ 

[৩.২.১] বত্রভানক ফাদজট ফাস্তফায়ন প্রনতদফদন 

দানখরকৃত 

     ১ ৪ ৩ - - - 

 ৩ ২                     

                         

[৩.২.১]                                     ০ ৫ ০৩         

২০২০ 

১১ 

        

২০২০ 

১৮ 

        

২০২০ 

২৫ 

        

২০২০ 

০৪      

২০২০ 

[৩.২.২]                                     ০ ৫ ০৩         

২০২০ 

১১ 

        

২০২০ 

১৮ 

        

২০২০ 

২৫ 

        

২০২০ 

০৪      

২০২০ 

 ৩ ৩                  

              

[৩.৩.১]                  % ০ ৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২]                    % ০ ৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 ৩ ৪                

                     

[৩.৪.১]       /       -               

          

% ১ ০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২]                        % ০ ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩]                     % ০ ৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

১৯



 

 

 

আনভ রুফাইয়া আপদযাজ, উদজরা ননফ বাী অনপায(বাযপ্রাপ্ত), ভাননকছনি, খাগিাছনি াফ বতয জজরা গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয জজরা প্রাক, খাগিাছনি াফ বতয জজরা এয  ননকট অঙ্গীকায কযনছ জম,  

এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন দিষ্ট থাকফ। 

 

আনভ জভা: নদ্যর ইরাভ, জজরা প্রাক, খাগিাছনি াফ বতয জজরা, উদজরা ননফ বাী অনপায, ভাননকছনি,  এয ননকট অঙ্গীকায কযনছ জম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় দমানগতা  

প্রদান কযফ। 

 

 

(রুফাইয়া আপদযাজ) 

উদজরা ননফ বাী অনপায(বাযপ্রাপ্ত) 

ভাননকছনি, খাগিাছনি াফ বতয জজরা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................ 

      

(জভা: নদ্যর ইরাভ) 

জজরা প্রাক 

খাগিাছনি াফ বতয জজরা। 

 

 

 

................................ 

      

 

২০



 

 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দ াংদক্ষন  (Acronyms) 

 

                     

০১                                 

০২                                  

০৩                                     

০৪ নফনএ ফাাংরাদদ ননবর ানব ব 

০৫                        

০৬ টি.আয জটষ্ট নযনরপ 

০৭                             

০৮                            

০৯                                

১০ TCV Time, Cost, Visit 

১১ SDG Sustainable Development Goal  

 

 

 

 

২১



 

াংদমাজনী-২   

কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম বারয়মূ এফাং নযভা দ্ধনত-এয নফফযণ 

ক্র:নাং কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউননট নযভা দ্ধনত এফাং উাত সুত্র        

     

০১ উদজরা ভানক াধাযণ বায অনুষ্ঠান অনুনষ্ঠত বা ননয়নভত ভানক বা অনুষ্ঠান 

                      

ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

০২ উদজরা ভানক বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত াংনস্দষ্ট দপ্তয মূ ফাস্তফায়ন অ্গনত, বায কাম বনফফযণী  

০৩ নফনবন্ন উন্নয়ন মূরক কাম বক্রভ দ বন/নযদ বন 
নযদ বনকৃত প্রকল্প প্রভা অনুমায়ী 

নযদ বন ফনদত  নরনফদ্ধকযণ, নযদ বন 

প্রনতদফদন 
 

০৪ ননধ বানযত ভদয় নফনবন্ন নযদাট ব জপ্রযণ 
জপ্রযণকৃত নযদাট ব 

জজরা প্রাক/ভন্ত্রণারয় কর্তবক 

িানত ভানক নযদ বাট নযটান ব 

ানব ব নযটান ব (এ.আয), জজরা জথদক প্রাপ্ত 

প্রনতদফদদনয আদরাদক 
 

০৫ উদজরা আইন-শঙ্খরা কনভটিয বা  অনুনষ্ঠত বা       দপ্তয মূ ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

০৬                                 
          

                     

        
ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

০৭                                    
          

                     

        
ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

০৮                     ,           

                                

        

               

        

                     

        
ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

০৯                                     
            

                         

       

                          

                  
 

১০  -                                 
          

                     

        
ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

১১ ভানক ইদনাদবন বা  
অনুনষ্ঠত বা        দপ্তয মূ ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

১২                            নযদ বনকৃত  নক্ষা 

প্রনতষ্ঠান 
            

নযদ বন ফনদত  নরনফদ্ধকযণ, নযদ বন 

প্রনতদফদন 
 

১৩                               

          

            

          

              

          
                              

         
 

১৪                 -               -             

        
                                       

১৫     /                              
          

                     

        
ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

২২ 



াংদমাজনী-২ 

কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী কাম বারয়মূ এফাং নযভা দ্ধনত-এয নফফযণ 

ক্র:নাং কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউননট নযভা দ্ধনত এফাং উাত সূত্র ভন্তব্য 

১৬                                    
          

                           

          

                      

ানজযা, নযদ বন প্রনতদফদন  

১৭         ০৪                           

     
                         ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

১৮                          
          

                     

        
ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

১৯                                    

       
          

                           

                    

                     

        

                                

             
     , উদ্ধতবন কর্তবদক্ষয ননকট ত্র জপ্রযণ   

২০ ভূনভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী ননধ বাযণ 

ভূনভ উন্নয়ন কদযয 

ননধ বানযত দাফী 

ব্যফায নবনতক ভূনভ উন্নয়ন কয 

ননধ বাযদণ তদাযনক 
উদজরা ননফ বাী অনপায, ভাননকছনি 

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 

 

২১                               
          

                     

        

উদজরা ননফ বাী অনপায, ভাননকছনি 

ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

২২                                  
          

                     

        
ানজযা, বায কাম বনফফযণী  

২৩                                       

         
                                         , বায কাম বনফফযণী  

২৪                        
                                

                              

         
 

২৫ জফা প্রনক্রয়া তথ্যপ্রমৄনিয পর ব্যফাযকাযীদক 

াংফধ বনা প্রদান  
আদয়ানজত অনুষ্ঠান বাদরা কাদজয স্বীকৃনত আদয়ানজত অনুষ্ঠাদনয ছনফ  

 

 

২৩ 



 

াংদমাজনী- ৩  

কভ বম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজবদনয জক্ষদত্র ভাঠ ম বাদয়য অন্যান্য কাম বাদয়য ননকট সুনননদ বষ্ট িানদা 

 
প্রনতষ্ঠাদনয নাভ াংনিষ্ট কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক প্রনতষ্ঠাদনয ননকট িানদা/প্রতযাা িানদা/প্রতযাায জমৌনিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

                  

         

                       

                     

                      

          

                              

                     

১০০% দমানগতা                               

                           

                           

                          

                              

                              

                           

                          

                          

                             

                          

             

                                            

             

                      

          

                             

                      

                

১০০% দমানগতা                              

                            

                            

                            

                      

                             

                            

                          

                              

                           

                        

পুনর নফবাগ আইন শাংখরা যক্ষা ও 

জভাফাইর জকাট ব 
দমানগতা ও ননদদ ব অনুমায়ী কভ ব 

ম্পাদন 
১০০% দমানগতা সুষ্ঠবুাদফ জভাফাইর জকাট ব নযিারনা 

ও আইন শাংখরা ফজায় যাখা  
উদজরায আইন শাংখরা যক্ষায 

অফননত ও াভানজক অযাজকতা বৃনদ্ধ 
উজরা স্বাস্থয কভদেক্স জভাফাইর জকাট ব ঠিকবাদফ প্রননকউান প্রদান ১০০% দমানগতা সুষ্ঠবুাদফ জভাফাইর জকাট ব নযিারনা অবফধ নক্লননক ব্যফায প্রায ও 

জযাগীদদয য়যানী বৃনদ্ধ 
কৃনলম্প্রাযণ অনধদপ্তয খাদ্য, ায ব্যফস্থানা এফাং 

কৃনল জভরায আদয়াজন 
দমানগতা ১০০% দমানগতা ননযাদ খাদ্য ও ায এয সুষ্ঠু ব্যফায ায াংকট সৃনষ্ট,পরমূর ও কৃনল দন্যয 

নননলদ্ধ যাায়ননক দাথ ব জমাগ 
                                 

                 

দমানগতা ১০০% দমানগতা পযভানরন মুি ভৎাদন ও নফক্রয় পযভানরন, কাফ বাইড ও নননলদ্ধ 

যাায়ননক দাথ ব জমাগ 
                      

         

                                ১০০% দমানগতা                          
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দমানগতা ১০০% দমানগতা                         
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