
- 1 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, ঘঘাড়াঘাট, নদনাজপুয 

এফাং 

ঘজরা প্রাক, নদনাজপুয এয ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

 

(১ জুরাই, ২০২০ খ্রী. দত জুন ৩০, ২০২১ নখ্র.ম বন্ত) 
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সূনিত্র 

 

 

কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

 

প্রস্তাফনা 

 

ঘকন ১ :রূকল্প (Vision) , অনবরক্ষয (Mission), ঘকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম বাফনর। 
 

 

ঘকন ২ : কাম বক্রভ ম্পাদন সূিক ও রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

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

 

 

াংদমাজনী ৩: কভ বম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজবদনয ঘক্ষদত্র অন্য দপ্তয/াংস্থায উয ননব বযীরতা 
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উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, ঘঘাড়াঘাট, নদনাজপুয এয কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

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

 

াম্প্রনতক অজবন 

ভাদক ব্যফায়ী ও ভাদকদফীদদয নফরুদদ্ধ অনবমান নযিারনা, জুয়া অশ্লীন মাত্রা প্রভূনতয উদেদশ্য আদয়ানজত ঘভরা ফদেয ভােদভ 

উদজরাফাীয আস্থা অজবন, ফাল্যনফফা ও নবক্ষুকমুি উদজরা ঘঘালণায রদক্ষয কাম বক্রভ গ্রণ  কযা দয়দে। ইদতাভদে  ১ ১ জন 

নবক্ষুকদক ঘদাকান ঘয ০৩ জন নবক্ষুকদক ফফাদয ঘয ননভ বাণ কদয ঘদওয়া দয়দে। এোড়াও  উদজরা  এননজওঘদয ভােদভ গরু-

োগর নফতযণ পুনফ বাঘনয কাম বক্রভ িরভান যদয়দে।  

 

িযাদরঞ্জমূ 

১. ননযফনিন্ন নফদ্যযদতয অবাফ 

২. অনপদ ইন্টাযদনট স্পীড কভ 

৩. ভঞ্জুযীকৃত দদয নফযীদত অপ্রতুর াংখ্যক কভ বযত কভ বিাযী 

৪. কভ বযত কভ বিাযীগদণয অদক্ষতা 

৫. তথ্য প্রযুনি জ্ঞানীন কভ বিাযী 

৬. কভ বিাযীগদণয জন্য মদথাযুি প্রনক্ষণ ও উৎা প্রদাদনয ব্যফস্থায অবাফ 

৭. উদজরায অন্যান্য নফবাদগ ননয়নভত দানয়ত্বপ্রাপ্ত কভ বকতবায স্বল্পতা 

 

বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

মাদকমুক্ত সমাজ গঠন, বই পড়ার অভ্যাস গঠন ও মহান মুক্তক্তযুদ্ধের সমৃে ইক্তিহাস জানদ্ধি মাধ্যক্তমক ও উচ্চ মাধ্যক্তমক পর্ যাদ্ধের 

ক্তিক্ষার্থীদ্ধদর মাদ্ধে “বই পড়া প্রক্তিদ্ধর্াক্তগিা” আদ্ধোজন করা। এ উপদ্ধজলাদ্ধক  ভাদক ও ফাল্য নফফামুি উদজরা ঘঘালণায উদযাগ 

গ্রণ। উদজরা নযলদদয মূর পটক নযলদদয ীভানা প্রািীয পুন:ননভ বাণ। জনভ আদে ঘয নাই এভন ঘরাদকয জন্য গৃ ননভ বাদণয 

উদযাগ গ্রণ। ক্ষুদ্র নৃ-গগাক্তির মানুদ্ধের জীবনমান উন্নেদ্ধন িাঁি প্রক্তিক্ষন, কক্তিউটার প্রক্তিক্ষন, গসলাই প্রক্তিক্ষনসহ ক্তিক্ষাবৃক্তি ও ক্তিক্ষা 

উপকরন প্রদাগনর প্রদ্ধোজনীে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নক্ষায গুনগত ভান অজবদন ভােনভক ম বাদয়য ঘফযকানয নফযারয় ও ভাদ্রাায 

নক্ষকগণদক প্রনক্ষণ প্রদান। নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন নফযভান একানধক নডনজটার ক্লারুভ, নডনজটার ানজযা, াঠাগায িালুয উদযাগ গ্রণ। 

দফ বানয যকাদযয রক্ষয ও উদেশ্য অজবদন এফাং এনডনজয রক্ষযভাত্রা ফাস্তফায়দন আন্ত:নফবাগীয় ভন্বয় াধন।  

 

২০২০-২০২১ অথ ব ফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ 

 নফনবন্ন উন্নয়নমূরক কাম বক্রভ ম বদফক্ষণ ও নযদ বনপূফ বক কাদজয গুনগত ভান নননিত কযণ। 

 উদ্ভাফন কাদজ উৎা প্রদাদনয উদেদশ্য ঘযা উদ্ভাফকদক উদজরা ম বাদয় ম্মাননা প্রদান। 

 ফাল্যনফফামুি ও নবক্ষুকমুি উদজরা গঠদনয রদক্ষয কাম বক্রভ গ্রণ। 

 নক্ষায গুনগতভান বৃনদ্ধয রদক্ষয নতুন নতুন নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন নডনজটার ক্লারুভ, নডনজটার ানজযা, াঠাগায ও নভডদড নভর িালু কযা ।  

 নাযী উন্নয়ন ঘপাযাদভয কাম বক্রভ ঘজাযদাযকযণ। 

 দনযদ্র ঘভধাফী োত্র-োত্রীদদয জন্য বৃনিয ব্যফস্থা গ্রণ। 

 ক্ষুদ্র নৃ-ঘগানষ্ঠয ঘভধাফী োত্র-োত্রীদদয জন্য আইনটি প্রনক্ষণ এয ব্যফস্থা গ্রণ ।  
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উক্রভনণকা 

(Preamble) 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, ঘঘাড়াঘাট, নদনাজপুয 

 

এফাং 

 

ঘজরা প্রাক, নদনাজপুয 

 

 

এয ভদে ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয 20 তানযদখ এই ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র। 

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনখত নফলয়মূঘ ম্মত দরন: 
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ঘকন ১: 

১.১ রুকল্প (Vision) 

দক্ষ, স্বি, কাম বকয, গনতীর এফাং জনফােফ প্রান। 

১.২ অনবরক্ষয (Mission) 

তথ্য প্রযুনিয ব্যফায, উদ্ভাফন িি বা ও প্রনতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধয ভােদভ একটি দক্ষ, ঘফামুখী ও ভানম্মত এফাং 

ভদয়াদমাগী জনমুখী প্রান গদড় ঘতারা। 

১.৩.১ ঘকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) 

১.  যকাযী ও ঘফযকাযী কর উন্নয়নমূরক কাম বক্রভ মূদয কাম বকয ভন্বয়াধন 

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

৩.  ভুনভ ব্যফস্থানা ও যাজস্ব াংক্রান্ত 

৪.  ঘফা প্রদাদন তথ্য প্রযুনিয ব্যফায 

৫. ফাল্য নফফা প্রনতদযাধ 

৬.  ভানম্মত নক্ষা ব্যফস্থা ঘজাযদাযকযণ এফাং াভানজক দিতনতা সৃনি 

৭.  দ্যদম বাগ ব্যফস্থানা, ফনায়ন, জরফায়ু নযফতবন ও নযদফ াংযক্ষণ ঘটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা অজবন ত্বযানন্বতকযণ 

৮. াভানজক ননযািামূরক কাম বক্রদভয ফাস্তফায়ন ঘজাযদাযকযন 
 

১.৩.২ আফনশ্যক ঘকৌরগত উদেশ্য (Compulsory Strategic Objective) 

১.  দক্ষতায দে ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন 

২.  দক্ষতা ও নননতকতায উন্নয়ন 

৩.  তথ্য অনধকায ও ফােতামূরক তথ্য প্রকা ফাস্তফায়ন 

৪.  কাম বদ্ধনত ও ঘফায ভাদনান্নয়ন 

৫.  কভ ব নযদফ উন্নয়ন 

৬.  আনথ বক ব্যফস্থানা উন্নয়ন 
 

১.৪ কাম বাফনর (Functions) 

1. উদজরা উন্নয়ন কভ বকাদেয ভন্বয় এফাং প্রধানভন্ত্রী প্রনতশ্রুত প্রকল্পমূ উদজরায উন্নয়ন কভ বকাে ফাস্তফায়দনয 

ভন্বয়কাযীয দানয়ত্ব ারন; 

2. যকায কর্তবক কৃনল, স্বাস্থয ঘফা ও জনস্বাস্থয, নযফায নযকল্পনা, নাযী ও নশু, ক্ষুদ্র নৃ-ঘগাষ্ঠীয কল্যাণ, প্রাথনভক ও 

গণনক্ষা এফাং নক্ষা নফলয়ক গৃীত কর নীনতভারা ও কভ বসূনিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, নযফীক্ষণ ও ভন্বয়াধন; 

3. দ্যদম বাগ ব্যফস্থানা এফাং ত্রাণ ও পুন বফান কাম বক্রভ গ্রণ, নজআয, টিআয, কানফখা, কানফটা, নবনজনড, নবনজএপ, 

অনতদনযদ্রদদয জন্য কভ বসৃজন ইতযানদ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান ও নযফীক্ষণ; 

4. ভূ-প্রাকৃনতক নফনিযমূ াংযক্ষণ নযদফ দূলদনয পদর সৃষ্ঠ জরফায়ু নযফতবঘনয নফরূ প্রবাফ ঘভাকাদফরায় 

জনদিতনা সৃনি, ফনায়দনয নফনবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, নযফীক্ষণ; 

5. াভানজক ননযািা ও দানযদ্র নফদভািন , নফনবন্ন ভন্ত্রণারয়/নফবাগ কর্তক গৃীত কভ বসূনি, একটি ফাড়ী একটি খাভায 

নফনবন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়দন ায়তা প্রদান ও কাম বকয নযফীক্ষণ ও ভন্বয় াধন; 

6. উদজরায যাজস্ব প্রাদনয ানফ বক ননয়ন্ত্রণ, তত্বাফধান এফাং নযফীক্ষণ; 

7. জাতীয় শুদ্ধািায ঘকৌর ফাস্তফায়ন এফাং অনবদমাগ ননষ্পনি ব্যফস্থানায আওতায় অনবদমাগ ননস্পনি; 

8. নফনবন্ন াভানজক ভস্যা ঘমভন ঘমৌন য়যানন, নাযী ননম বাতন, ভাদকদফন, ঘমৌতুক, ফাল্য নফফা ইতযানদ প্রনতদযাধ/ 

ননযদন কাম বক্রভ গ্রণ; 

9. স্থানীয় যকায াংক্রান্ত কাম বক্রভ; 

10. এননজওদদয কাম বক্রদভয ভন্বয় াধন;  

11. উদজরা ক্রীড়া াংস্থায বানত নাদফ ঘখরাধুরায ভাদনান্নয়দনয রদক্ষয নফনবন্ন কাম বক্রভ গ্রণ এফাং  ক্রী ড়া 

প্রনতদমাগীতায আদয়াজন কযা; 

12. উদজরায নফনবন্ন কভ বকতবা-কভ বিাযী োড়াও ঘমদকান ব্যনি ফা প্রনতষ্ঠাদনয নফরুদদ্ধ আননত অনবদমাদগয তদন্ত কাম ব 

নযিারনা কযা; 

13. কনতয় নক্ষা প্রনতষ্ঠান ও অনপদয কভ বিাযী ননদয়াগ প্রনক্রয়া নযিারনা কযা; 

14. উদজরা ননফ বাী অনপায নদদফ খা, অন বত এফাং নযতযাি ম্পনিয ব্যফস্থানা, তদাযনক এফাং ইজাযা াংক্রান্ত 

কাম বক্রভ নযিারনা কযা। 
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ঘকন-2 

ঘকৌরগত উদেশ্য ,অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

ঘকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ঘকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicator) 

প্রকৃত অজবন 

(Actual Value) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অনত 

উিভ 
উিভ 

িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদে 

2020-2021 202১-2022 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয ঘকৌরগত উদেশ্যমূ 

উদজরা ম বাদয় 

যকাযী ও 

ঘফযকাযী কর 

উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রঘভয কাম বকয 

ভন্বয় াধন 

 

 

১০ 

 

উদজরা নযলদদয 

ভানক বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা 
াংখ্যা 2 ১২ ১২ 12 11 10 9 8 ১২ ১২ 

ভানক বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত 
% 2 80 ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬0 5০ ৯০ ৯5 

নফনবন্ন উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রভ নযদ বন ও 

দ বন 

নযদ বনকৃত 

প্রকল্প াংখ্যা 2 ৬০ ৭২ 80 7০ 5০ ৩০ ২০ 80 80 

এননজও নফলয়ক 

ভন্বয় বা 

বা অনুনষ্ঠত 
াংখ্যা 1 12 ১২ 12 11 10 8 6 ১২ ১২ 

এননজও নফলয়ক 

ভন্বয় বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত % 1 ৮০ ৮৫ 80 75 70 60 50 ৯০ ৯০ 

এননজওদদয 

অনুকূদর োড়কৃত 

অদথ বয নযফীক্ষণ 

নযফীক্ষণকৃত 

এননজও াংখ্যা 1 12 ১২ 12 11 10 8 6 ১২ ১২ 

ননধ বানযত ভদয় 

নযদাট ব নযটান ব ঘপ্রযণ। 

ঘপ্রযণকৃত নযদাট ব 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 



- 7 

 

 

ঘকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ঘকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন 

(Actual 

Value) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অনত 

উিভ 
উিভ 

িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদে 

202০-202১ 202১-202২ 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভুনভ ব্যফস্থানা ও 

যাজস্ব াংক্রান্ত 

 

 

 

১০ উদজরা ভুনভ অনপ 

নযদ বন 
নযদ বনকৃত অনপ াংখ্যা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১২ ১২ 

ইউননয়ন ভূনভ অনপ 

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

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 ৮৫ ৮৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯৫ 

ভূনভ উন্নয়ন কদযয দাফী 

ঠিকবাদফ ননধ বাযণ 

নফগত ফেদযয আদায় 

ও িরনত ফেদযয 

ফদকয়া ায 

% ১ ৯০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

ভূনভ উন্নয়ন কদযয 

আদায় তদাযনক কযা 

আদায়কৃত ভূনভ উন্নয়ন 

কয 
% ১ ৯৮ ৯৮ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

কৃনল খা জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 
পুনফ বানত নযফায াংখ্যা ১ ২৫ ২৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩৫ ৪০ 

ায়যাত ভার (াট-

ফাজায, জরভার) 

ফদদাফস্ত প্রদান 

আদায়কৃত ইজাযামূল্য % ১ ৮০ ৮০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

ভূনভীন/গৃীন 

নযফাদযয পুনফ বান 
পুনফ বানত নযফায াংখ্যা ১ ২৫ ২৫ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ ৩৫ ৪০ 

ঘজনাদযর াটি বনপদকট 

ভাভরা ননষ্পনি 
ননষ্পন্ন ভাভরা % ১ ৬৫ ৬৫ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭৫ ৮০ 
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ঘকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ঘকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন 

(Actual 

Value) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অনত 

উিভ 
উিভ 

িরনত 

ভান 
িরনত ভাদনয ননদে 

2020-2021 202১-2022 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আইন-শৃঙ্খরা াংত 

কযণ ও 

ন্ত্রা,  জাংগীফাদ 

ননমূ বর কযণ 

 

 

10 

ঘভাফাইর ঘকাট ব 

নযিারনা 
ঘকাট ব নযিারনা াংখ্যা ২ ১০০ ৮১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৯০ ১০০ 

সুষু্ঠবাদফ াফনরক যীক্ষা 

নযিারনা 

াফনরক যীক্ষায 

প্রশ্নদত্রয ননযািা 

নননিত কযণ 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ - ১০০ ১০০ 

উদজরা আইন-শৃঙ্খরা 

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

উদজরা আইন-শৃঙ্খরা 

কনভটিয বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত % ২ ৬০ ৬০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ১০০ ১০০ 

ন্ত্রা ও জাংগীফাদ 

ননমূ বর কযদণয রদক্ষয 

ভতনফননভয় বা 

ভত নফননভয় বা াংখ্যা ২ ১০ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

 

ঘফা প্রদাদন তথ্য 

প্রযুনিয ব্যফায 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

ইদনাদবন কনভটিয ভানক 

বা 
অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ৩ ১০ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

আইনটি কনভটিয ভানক 

বা 
অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ৩ ১০ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

তথ্য-প্রযুনিয ব্যফাদযয 

ভােদভ ঘফা জীকযণ 
ঘফা জীকৃত াংখ্যা ৩ - ১ ১ - - - - ২ ২ 

ঘফা প্রনক্রয়ায় তথ্য প্রযুনিয 

পর ব্যফাযকাযীদক 

াংফধ বনা প্রদান 

পর ব্যফাযকাযী 

াংফনধ বত 
াংখ্যা ১ - - ১ - - - - ১ ২ 
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ঘকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ঘকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন 

(Actual Value) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অনত 

উিভ 
উিভ 

িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদে 

2020-2021 2021-2022 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দ্যদম বাগ ব্যফস্থানা, 

ফনায়ন, জরফায়ু 

নযফতবন এফাং 

নযদফ াংযক্ষণ 

ঘটকই উন্নয়ন রক্ষয 

ভাত্রা অজবন 

ত্বযানন্নতকযণ 

 

 

 

১০ 

 

উদজরা দ্যদম বাগ 

ব্যফস্থানা কনভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ২ ২ ৪ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৮ 

উদজরা দ্যদম বাগ 

ব্যফস্থানা কনভটিয বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত % ২ ৬০ ৯০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

দ্যদম বাগ ক্ষনতগ্রস্থ এরাকা দ বন/ 

নযদ বন 
দ বন/নযদ বন % ২ ৭০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

উদজরা নযদফ ও ফন 

উন্নয়ন কনভটিয বা 

আদয়াজন 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ১ ০২ ০৬ ০৮ ০৬ ০৪ ০৩ ০২ ০৮ ১২ 

উদজরা নযদফ ও ফন 

উন্নয়ন কনভটিয বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত 

নদ্ধান্ত 
% ১ ৭০ ৮৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

নযদফ াংযক্ষদণ বৃক্ষদভরায 

আদয়াজন 

আদয়ানজত 

ঘভরা 
াংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

ফনায়দনয উদেদশ্য 

উকায ঘবাগী ও 

নফনবন্ন নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন িাযা 

নফতযণ 

নফতযনকৃত িাযা াংখ্যা ১ ৭০০ 5000 15000 ১০0০০ 9000 7000 6000 10000 15000 
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ঘকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ঘকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন 

(Actual Value) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অনত 

উিভ 
উিভ 

িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয ননদে 

2020-2021 2021-2022 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

াভানজক ননযািা 

মূরক কাম বক্রদভয 

ফাস্তফায়ন 

ঘজাযদায কযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

নফধফা বাতা 

নফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযনক 

বাতা নফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযক কৃত 
% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

প্রনতফেী বাতা 

নফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযনক 

বাতা নফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযক কৃত 
% 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 ৬০ ১০০ ১০০ 

মুনিদমাদ্ধা ম্মানী বাতা 

নফতযণ কাম বক্রভ তদাযনক 

বাতা নফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 
% ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

াভানজক ননযািা মূরক 

প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন 

নযফীক্ষন 

নযফীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 
াংখ্যা ১ ৪০ ৪০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৪০ ৫০ 

নবনজনড কাম বক্রভ তদাযনক 
বাতা নফতযণ কাম বক্রভ 

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

প্রনতফেীদদয নক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূরক কাদজ ায়তা 

প্রদান 

প্রদি ায়তা টাকা ১ ৮০০০০ ১০০০০০ ১৫০০০০ ১৪০০০০ ১৩০০০০ ১২০০০০ ১০০০০০ ১৫০০০০ ২০০০০০ 



- 11 

 

 

ঘকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ঘকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicator) 

প্রকৃত অজবন 

(Actual Value) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ 
অনত 

উিভ 
উিভ 

িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয ননদে 

2020-2021 2021-2022 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ভান ম্মত নক্ষা 

ব্যফস্থা ঘজাযদায 

কযণ এফাং 

াভানজক দিতনতা 

সৃনি 

 

১০ 

 

নক্ষা প্রনতষ্ঠান দ বন ও 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত নক্ষা 

প্রনতষ্ঠান 
াংখ্যা ২ ৩০ ৪০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৬০ ৭০ 

ঘেনণ কদক্ষ ভানিনভনডয়ায 

ভােদভ ক্লা নযিারনা 

ভানি নভনডয়ায ভােদভ 

ক্লা নযিারনাকৃত 

নফযারয় 

াংখ্যা ২ ২০ ৩৪ ৪০ ৩৬ ৩২ ২৮ ২৪ ৪৫ ৫০ 

নফযারদয় নডনজটার ানজযা 

ব্যফস্থা স্থান 

নডনজটার ানজযা 

ব্যফস্থা স্থানকৃত 

নফযারয় 

াংখ্যা ২ - - ৮ ৬ ৫ ৪ ৩ ১৫ ২০ 

নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন নভড-ঘড-নভর 

কভ বসূনি 

নভড-ঘড-নভর-িালুকৃত 

নফযারয় 
াংখ্যা ২ - ৮ ৭০ ৬৩ ৫৬ ৪৯ ৪২ ৭৫ ৮০ 

নক্ষক/ 

অনববাফকদদয াদথ 

ভতনফননভয় 

ভত নফননভয়কৃত বা াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

ঘভধাফী োত্র/োত্রীদদয ভদে 

বৃনি প্রদান 
বৃনি প্রদান াংখ্যা ১ - ০৬ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২ ২০ ২৫ 
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ঘকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ঘকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performanc

e Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e Indicator) 

প্রকৃতঅজবন 

(Actual Value) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অনতউিভ উিভ 
িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদে 

2020-2021 2021-2022 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফাল্যনফফা 

প্রনতদযাধ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

কাজী, নফফা 

ঘযজীস্ট্রায, 

পুদযানতদদয াদথ 

ভত নফননভয় বা 

ভতনফননভয় 

বা 
াংখ্যা ৩ - ৬ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১০ ১০ 

ফাল্যনফফা 

প্রনতদযাদধ 

স্কুর/কদরদজ 

কনভটি গঠন 

কনভটি গঠন াংখ্যা ২ - ৩৪ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

নাযী উন্নয়ন 

ঘপাযাদভয উদযাদগ 

স্কুর/কদরদজ 

দিতনা মূরক বা 

কযণ 

দিতনামূরক বা াংখ্যা ৩ - ১০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

ইউননয়ন ম বাদয় 

নকদায/নকদাযী 

ঘপাযাভ গঠন 

কনভটি গঠন াংখ্যা ২ - - ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ০৫ ০৬ 
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ঘকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ঘকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃতঅজবন 

(Actual Value) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২০২২ 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অনতউিভ উিভ 
িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদে 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উদজরা প্রাদনয আফনশ্যক ঘকৌরগত উদেশ্যমূ 

দক্ষতায াদথ 

ফানল বক কভ বম্পাদন 

চুনি ফাস্তফায়ন 

৩ 

 

২০২১-২০২১ অথ ব 

ফেদযয খড়া 

ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনি 

দানখর 

ননধ বানযত ভয় 

ীভায ভদে ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনি 

দানখর 

তানযখ ৩ - - ১৩ জুরাই ১৬ জুরাই ২০ জুরাই 
২৩ 

জুরাই 
২৫ জুরাই ৩১ ঘভ ৩১ ঘভ 

দক্ষতা ও 

নননতকতায উন্নয়ন 
৩ 

নফনবন্ন নফলদয় 

কভ বকতবা/কভ বিাযী

ঘদয জন্য প্রনক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রনক্ষণ আদয়ানজত জনঘন্টা ১ - ৬০ ৬০ ৪৮ ৩৬ ২৪ ১২ ৭০ ৮০ 

জাতীয় শুদ্ধািায 

ঘকৌর ফাস্তফায়ন 

শুদ্ধািায ফাস্তফায়ন 

কভ বনযকল্পনা ও 

ফাস্তফায়ন নযফীক্ষণ 

কাঠাদভা প্রণীত ও 

দানখরকৃত 

তানযখ ১ - - ৩১ জুরাই 
১৫ 

আগস্ট 

৩১ 

আগস্ট 

১৫ 

ঘদেম্বয 
৩০ ঘদেম্বয - - 

ননধ বানযত ভয়ীভায 

ভদে নত্রভানক 

নযফীক্ষণ প্রনতদফদন 

দানখরকৃত 

াংখ্যা ১ - - ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

তথ্য অনধকায ও 

স্বপ্রদণানদত তথ্য 
২ 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদ কযণ 

তথ্য ফাতায়দন 

ারনাগাদ কৃত 
% ২ ৫৫ ৬৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৯০ ১০০ 

আনথ বক ব্যফস্থায 

উন্নয়ন 
৩ 

অনডট আনি 

ননষ্পনি কাম বক্রদভয 

উন্নয়ন 

ননষ্পনিকৃত অনডট 

আনিয ায 
% ৩ ৬০ ৬৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮৫ ৯০ 
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ঘকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ঘকৌরগত 

উদেযদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives

) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicator) 

প্রকৃতঅজবন 

(Actual Value) 

রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২০-২১ 

(Target/criteria Value for 2020-21) 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০২১-২০২২ 
২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অাধাযণ অনতউিভ উিভ 
িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদে 

১০০% 90% 80% 70% 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কাম ব দ্ধনত ও 

ঘফায ভাদনান্নয়ন 
৩ 

ঘফা প্রনক্রয়ায় 

উদ্ভাফন কাম বক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

কভদক্ষ একটি 

অনরাইন ঘফা 

িালুকৃত 

তানযখ  ২ - - 
৩১ নডদম্বয 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়াযী 

২০২১ 

২৮ 

ঘপব্রুয়াযী 

২০২১ 

৩১ ভাি ব  

২০২১ 

৩০ এনপ্রর 

২০২১ 
- - 

কভদক্ষ একটি 

ঘফা নজকৃত 

তানযখ ১ - - 
৩১ নডদম্বয 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়াযী 

২০২১ 

২৮ 

ঘপব্রুয়াযী 

২০২১ 

৩১ ভাি ব  

২০২১ 

৩০ এনপ্রর 

২০২১ 

- - 

কভ বনযদফ উন্নয়ন 

 

 

 

৬ 

অনপ বফন ও 

আনেনা নযষ্কায 

নযিন্ন যাখা 

অনপ বফন ও 

আনেনা নযিন্ন 

কযায ব্যফস্থা গৃনত 

তানযখ ২ - - 
৩১ নডদম্বয 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়াযী 

২০২১ 

২৮ 

ঘপব্রুয়াযী 

২০২১ 

৩১ ভাি ব  

২০২১ 

৩০ এনপ্রর 

২০২১ 
- - 

ঘফা প্রতযাী ও 

দ বনাথীদদয জন্য 

অদক্ষাগায এয 

ব্যফস্থা কযা 

ঘফা প্রতযাী ও 

দ বনাথীদদয জন্য 

অদক্ষাগায এয 

ব্যফস্থা গৃনত 

তানযখ ১ - - 
৩১ নডদম্বয 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়াযী 

২০২১ 

২৮ 

ঘপব্রুয়াযী 

২০২১ 

৩১ ভাি ব  

২০২১ 

৩০ এনপ্রর 

২০২১ 
- - 

ঘফায ভান ম্পদকব 

ঘফাগ্রীতাদদয 

ভতাভত 

নযফীক্ষদণয জন্য 

যাভ ব/ভতাভত 

ঘযনজস্টায িালূ কযা 

যাভ ব/ভতাভত 

ঘযনজস্টায িালূকৃত 
তানযখ ১   

৩১ নডদম্বয 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়াযী 

২০২১ 

২৮ 

ঘপব্রুয়াযী 

২০২১ 

৩১ ভাি ব  

২০২১ 

৩০ এনপ্রর 

২০২১ 
- - 

ঘফা গ্রীতাদদয 

মানফান যাখায 

ব্যফস্থা (গ্যাদযজ) 

ঘফা গ্রীতাদদয 

মানফান যাখায 

ব্যফস্থা (গ্যাদযজ) 

িালুকৃত 

তানযখ ১   
৩১ নডদম্বয 

২০২০ 

৩১ 

জানুয়াযী 

২০২১ 

২৮ 

ঘপব্রুয়াযী 

২০২১ 

৩১ ভাি ব  

২০২১ 

৩০ এনপ্রর 

২০২১ 
- - 
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াংদমাজনী-১ 

 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

ইউএনও উদজরা ননফ বাী অনপায 

টিআয  ঘটস্ট নযনরপ 

ক্তবক্তসএস ফাাংরাদদ ননবর ানব ব 

এআয ানব ব নযটান ব 
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াংদমাজনী- ২: কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং নযভা দ্ধনত এয নফফযণ 

 

ক্রনভক

নাং 
কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউননট নযভা দ্ধনত উািসুত্র 

১ ভানক বায অনুষ্ঠান অনুনষ্ঠত বা ননয়নভত ভানক বা অনুষ্ঠান উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
ানজযা বায কাম বনফফযনী ও প্রনতদফদন 

মূ 

২ উদজরা ভানক বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন অনুনষ্ঠত বা াংনশ্লি দপ্তয মূ উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
ফাস্তফায়ন অগ্রগনত বায কাম বনফফযনী ও প্রনতদফদন 

মূ 

৩ নফনবন্ন উন্নয়ন মুরক কাম বক্রভ দ বন/ 

নযদ বন 

নযদ বনকৃত প্রকল্প প্রভা অনুমায়ী উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
নযদ বন ফনদত ভন্তব্য নরনফদ্ধ 

কযণ 

নযদ বন প্রনতদফদন 

৪ ননধ বানযত ভদয় নফনবন্ন নযদাট ব ঘপ্রযণ প্রস্তুতকৃত নযদাট ব ঘজরা প্রান/ভন্ত্রণারয় কর্তবক 

িানত ভানক নযদাট ব নযটান ব 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
ানব ব নযটান ব ঘজরা ঘথদক প্রাপ্ত প্রনতদফদদনয 

আদরাদক 

৫ উদজরা যাজস্ব বা অনুনষ্ঠত বা ননয়নভত যাজস্ব বা অনুষ্ঠান উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
ানজযা বায কাম বনফফযনী ও প্রনতদফদন 

মূ 

৬ উদজরা আইনশৃঙ্খরা কনভটিয বা অনুনষ্ঠত বা াংনশ্লি দপ্তয মূ উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
ানজযা বায কাম বনফফযনী ও প্রনতদফদন 

মূ 

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

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
নযদ বন ফনদত ভন্তব্য নরনফদ্ধ 

কযণ 

নযদ বন প্রনতদফদন 

৮ উদজরা যাজস্ব বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ফাস্তফানয়ত নদ্ধান্ত াংনশ্লি দপ্তয মূ উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
ফাস্তফায়ন অগ্রগনত প্রনতদফদন বায কাম বনফফযনী ও প্রনতদফদন 

মূ 

৯ ভানক ইদনাদবন বা অনুনষ্ঠত বা াংনশ্লি দপ্তয মূ উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
ানজযা বায কাম বনফফযনী ও প্রনতদফদন 

মূ 

১০ ভূনভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী ননধ বাযণ ভূনভ উন্নয়ন কদযয 

ননধ বানযত দাফী 

ব্যফায নবনিক ভূনভ উন্নয়ন কয 

ননধ বাযদণ তদাযনক 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
ভূনভ উন্নয়ন কয এয দাফী ননধ বাযদণয 

নফলদয় ননদদ বনা ও ত্র ঘপ্রযণ 

ভূনভ উন্নয়ন কয এয দাফী 

ননধ বাযদণয নফলদয় ননদদ বনা মূরক 

ত্র ঘপ্রযণ 

১১ ঘফা প্রনক্রয়ায় তথ্য প্রযুনিয পর 

ব্যফাযকাযীদক াংফধ বনা প্রদান 

আদয়ানজত অনুষ্ঠান বাদরা কাদজয স্বীকৃনত উদজরা ননফ বাী অনপায 

গঘাড়াঘাট, নদনাজপুয। 
আদয়ানজত অনুষ্ঠাদনয েনফ প্রনতদফদন 
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াংদমাজনী- ৩: অন্য দপ্তয/াংস্থায ননকট সুনননদ বি কভ বম্পাদন িানদা মূ 

 

প্রনতষ্ঠাদনয নাভ াংনশ্লি কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক 
প্রনতষ্ঠাদনয ননকট 

িানদা/প্রতযাা 
িানদা/প্রতযাায ঘমৌনিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

পুনর নফবাগ আইন শৃঙ্খরা যক্ষা দমানগতা ও ননদদ ব অনুমায়ী 

কভ বম্পাদন 

১০০% দমানগতা আইন শৃঙ্খরা যক্ষা ঘজরায আইন শৃঙ্খরা যক্ষায অফননত 

পুনর নফবাগ ঘভাফাইর ঘকাট ব দমানগতা ও ননদদ ব অনুমায়ী 

কভ বম্পাদন 

১০০% দমানগতা সুষ্ঠুবাদফ ঘভাফাইর ঘকাট ব নযিারনা ঘজরায আইন  শৃঙ্খরায অফননত, ভাদদকয 

নফস্তায ও াভানজক অযাজকতা বৃনদ্ধ 

উদজরা স্বাস্থয ও নযফায 

নযকল্পনা কভ বকতবায দপ্তয 

ঘভাফাইর ঘকাট ব ঠিকবাদফ প্রননকউান প্রদান ১০০% দমানগতা সুষ্ঠুবাদফ ঘভাফাইর ঘকাট ব নযিারনা অবফধ নক্লননক, অনুদনাদভানদত নিনকৎক, 

ঘবজার ঔষুদধয প্রায ও ঘযাগীদদয 

য়যানী বৃনদ্ধ 

কৃনল ম্প্রাযণ অনধদপ্তয খায, ায ব্যফস্থানা এফাং 

কৃনল ঘভরায আদয়াজন 

দমানগতা ১০০% দমানগতা ননযাদ খায ও ায এয সুষ্ঠ ু

ব্যফায 

ায াংকট সৃনি, পরমূর ও কৃনল দন্য 

নননলদ্ধ যাায়ননক দাথ ব ঘমাগ 
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