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KzwoMÖvg m`i Dc‡Rjv cÖkvm‡bi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

mv¤úªwZK AR©b P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv : 

mv¤úªwZK eQimg~‡ni (weMZ 3eQi) cÖavb AR©bmg~nt 

RbMb‡K Kvw•LZ†mev cÖ`v‡bi Rb¨ Dc‡Rjv cÖkvmb, KzwoMÖvg m`i wbišÍi cÖ‡Póv Pvwj‡q hv‡”Q| Dc‡Rjv Dbœqb 
Kg©m~wP ev Í̄evqb AvBb-k„•Ljv iÿv mvgvwRK wbivcËvg~jK Kg©m~wP ev Í̄evqbmn miKv‡ii mKj bxwZ I Kg©m~wPev Í̄evq‡b 
Dc‡Rjv cÖkvmb, KzwoMÖvg m`i miKv‡ii wewfbœ `ßi I wefv‡Mi g‡a¨ mgš^q mvab Ki‡Q| GQvov Dc‡Rjv cÖkvmb wbR¯̂ 
D‡`¨v‡M ’̄vbxq Rb‡Mvôx‡K mv‡_ wb‡q bvbv mgm¨v mgvav‡b cÖqvm wb‡q‡Q| weMZ wZb eQ‡i Dc‡Rjv cÖkvm‡bi 
mvdj¨RbKfv‡e miKvwi bxwZ I Kg©m~wP ev Í̄evqb K‡i‡Q| Dc‡Rjv cÖkvmb, KzwoMÖvg m`i Gi wKQz D‡jøL‡hvM¨ mvdj¨-  

 gywReel© Dcj‡ÿ G eQi 300 f~wgnxb I M„nnxb ÔKÕ       cwievi‡K Lvm Rwg‡Z c~be©vwmZ Kiv n‡q‡Q| 2q ch©v‡q 

cuvPMvQx BDwbq‡b DËi bIqvek MÖv‡g aijvcv‡o 89wU M„nwbg©vY Kiv n‡q‡Q, hv gvbbxq cÖavbgš¿x 20 Ryb/2021 

Zvwi‡L        K‡ib Ges KzwoMÖvg m`i Dc‡Rjvi mv‡_ mivmwi K_v e‡jb|  

 Rwg Av‡Q Ni bvB Ggb 350wU cwievi‡K cybe©vwmZ Kiv n‡q‡Q| 

 ‡gvevBj ‡dv‡bi GmGmGmi gva¨‡g ei-K‡bi eqm wbwðZ n‡q weevn wbeÜb I evj¨weevn wb‡iv‡ai j‡ÿ¨ †Rjv 

cÖkvmb KZ©„K M„nxZ cvBjU cÖKí ev Í̄evqb Kiv n‡q‡Q, hv GLb mviv †Rjvq †iwcø‡KU Kiv n‡q‡Q| 

 wUAvi,KvweLv, AwZ`wi ª̀‡`i Rb¨ Kg©m„Rb cÖK‡íi kZfvM ev Í̄evqb wbwðZ K‡i `wi ª̀ gvby‡li Rxebgvb Dbœq‡b 

BwZevPK f~wgK cvjb| 

 Dc‡Rjv KwgDwbwU B-‡m›Uvi ’̄vcb K‡i wkwÿZ Ziæb‡`i Z_¨cÖhyw³i Ávb cÖ`v‡bi gva¨‡g AvšÍ-Kg©ms ’̄vb m„wói 

my‡hvM •Zwi Kiv n‡q‡Q| 

 †gvevBj ‡KvU© cwiPvjbv I Rbm‡PZbZvg~jK Kg©m~wPi gva¨‡g KzwoMÖvg m`i Dc‡Rjvq evj¨weev‡ni cwigvb 

D‡jøL‡hvM¨ nv‡i Kgv‡bv m¤¢e n‡q‡Q| 

 Dc‡Rjvq ¯‹vDwUs, ‡Ljvayjv I mvs¯‹„wZK weKv‡ki Rb¨ ÒAv‡jvi fyebÓ  bv‡g 3 Zjv wewkó fe‡bi wbg©vY KvR 

†kl Ges Av‡jvi fze‡bi myiÿv‡_© 1wU †MBU wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

 gywReel© Dcj‡ÿ wewfbœ Kg©m~wP MÖnY I ev Í̄evqb| 

 Dc‡Rjv cwil` PZ¡‡i 1wU cvK© wbgv©Y Kiv n‡q‡Q| 

 Dc‡Rjv cwil‡`i myiÿv‡_© c~e©cv‡k^© 1wU †MBU wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

 Dc‡Rjv cwil‡`i mvg‡b RvwZi RbK e½eÜz †kL gywRei ingv‡bi gy¨ivj wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

P¨v‡jÄmg~nt- 

Kg©ZrciZv I `ÿZvRwbZ mxgveÜZv ¯̂í Rbej wb‡q KvR Ki‡Z A‡bKUv P¨v‡j‡Äi m¤§yLxb n‡Z nq| GB 
AÂ‡ji ‡fŠ‡MvwjK Ae ’̄vb wnmv‡e cÖvK…wZK ~̀‡hv©M †hgb: eb¨v, b`xfv½b BZ¨vw` Kg©cwiKíbv I Dbœqb Kvh©µg 
ev Í̄evq‡b cÖwZeÜKZvi m„wó K‡i|  

fwel¨r cwiKíbvt 

Dc‡Rjvq Kg©iZ mKj `ß‡ii Kg©m~wP ev Í̄evq‡bi AvšÍtwefvMxq mgš^q wbwðZ Kivi gva¨‡g miKvwi bxwZi 

cwiKjíbv ev Í̄evq‡b h_vh_ c`‡ÿc MÖnY, AvšÍtwefvMxq mgš̂q „̀pKiY Ges   Kg©KvÛ‡K GmwWwRi mv‡_ mvgÄm¨c~Y© 

cwiKíbv cÖYqb K‡i Zvi ev Í̄evqb KivB n‡e g~j D‡Ïk¨| 
 

2021-2022 A_©eQ‡ii m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~n 

 f~wgnxb I M„nnxb ÔKÕ †kÖbxi 200 cwievi‡K AvkÖqb cÖK‡íi AvIZvq M„n wbg©vY Kivi e¨e ’̄v Kiv|  

 †gvevBj †KvU© cwiPvjbv I ¯’vbxq RbcÖwZwbwa‡`i mnvqZvq evj¨weevn ï‡Y¨i w`‡K wb‡q hvIqv| 

 100% `vßwiK     B-dvBwjs G ev Í̄evqb| 

 `ªæZ ‡mev cÖ`v‡bi Rb¨ Z_¨ †mev †K› ª̀ ’̄vcb Kiv| 

 Dc‡Rjv PË¡‡i †mŠ›`h© e„w×i j‡ÿ¨ I †mev cÖZ¨vkxi we‡bv`‡bi Rb¨ cyKzi cv‡o IqvKI‡q wbg©vY Kiv| 

 Dc‡Rjv cwil‡`i myiÿv‡_© cwðgcv‡k^© 01wU †MBU wbg©vY Kiv| 
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DcµgwYKv (Preamble) 

 

miKvwi `ßi/ms¯’vmg~‡ni cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w× ¯^”QZv I Revew`wn †Rvi`vi Kiv, mykvmb 

msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi  gva¨‡g iƒcKí 2041 Gi h_vh_ ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨- 

 

 

Dc‡Rjv wbev©nx Awdmvi, KzwoMÖvg m`i 

Ges 

‡Rjv cÖkvmK, KzwoMÖvg 

 

Gi g‡a¨ 2021 mv‡ji Ryb gv‡mi 28  Zvwi‡L evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯^vÿwiZ nj| 

GB Pzw³†Z ¯^vÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb:  
০১)  চিফারয় চনমদ যভারা ২০১৪ সভািামফক অচপ ব্যফস্থানা । 

০২)  ই-পাইচরং এয কাম যক্রভ চনচিিকযণ । 

০৩)  আইচটি কাম যক্রভ সজাযদাযকযণ । 

০৪)  ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

০৫)  স্বচ্ছ যাজস্ব ব্যফস্থানা চনচিিকযণ  

০৬)  াধাযণ প্রাচনক ব্যফস্থানা সজাযদাযকযণ 

০৭)  আচথ যক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

০৮)  আইন শৃঙ্খরায উন্নয়ন   

০৯)  স্থানীয় যকামযয কাম যক্রভ সজাযদাযকযণ 

১০)  রুকল্প ২০৪১ দ্রুি ফাস্তফায়ন  

১১)   চযকল্পনায আমরামক কভ যন্থা চনধ যাযণ 

১২)  এচিচজয রক্ষ্যভাত্রা দ্রুি ফাস্তফায়ন 

১৩)  ফাল্যচফফা চনমযাধ কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন। 

১৪)  কমযানা বাইযা প্রচিমযামধয কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

১৫)  মুচজফফল য মথামথবামফ উদমান 
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‡mKkb-1 

iƒcKí (Vision), Awfjÿ¨ (Mission),              Ges Kvhv©ejx 

1.1:  iƒcKí (Vision) 

`ÿ,MwZkxj,Dbœqb mnvqK Ges RbevÜe   †Rjv cÖkvmb| 

1.2:  Awfjÿ¨ (Mission)      

   cÖkvmwbK `ÿZv e„w×, Z_¨cÖhyw³i h_vh_ e¨envi I †mev`vZv†`i `„wófw½i cwieZ©b Ges D™¢veb PPv©i gva¨‡g  

        mgqve× I gvbm¤§Z †mev wbwðZ Kiv| 

1.3:                 

         1.3.1: Dc‡Rjv                       

১)     মুচজফফল য উরমক্ষ্ গৃীি কাম যক্রভ 

২)        ও                          

৩)    আইন-শৃঙ্খরা ও সুান এফং জন্ ও মৃত্যয চনফন্ধন 

৪)     ভূচভ ব্যফস্থানা 

 

        1.3.2:       ও                         

 ১)           ও                            

1.4: Kvhv©ejx (আ   ও                            ) 

 1. Dc‡Rjvi আ          Kg©Kv‡Ûi mgš̂q Ges cÖavbgš¿x cÖwZkÖæwZ cÖKímgynmn Dc‡Rjv  Dbœqb Kg©KvÛ ev Í̄evq‡b 

mgš^qKvixi `vwqZ¡ cvjb; 

2.  miKvi KZ…©K K…wl ¯̂v ’̄¨‡mev I Rb¯̂v ’̄¨, cwievi cwiKíbv bvix I wkï ÿz ª̀ ‡Mvwôi Kj¨vY cÖv_wgK I MYwkÿv   

Ges wkÿv welqK M„nxZ mKj bxwZgvjv I Kg©m~wPi myôz ev Í̄evqb ZË¦veavb, cwiexÿY I mgš̂qmvab; 

 3. ỳ‡hv©M e¨e ’̄vcbv Ges ÎvY I cybev©mb Kvh©µg MÖnY, wRAvi, wUAvi, KvweLv, wfwRwW, wfwRGd, AwZ`wi ª̀‡`i 

Rb¨ Kg©m„Rb BZ¨vw` Kvh©µg ev Í̄evqb, Z_¨veab I cixweÿY; 

4. f~-cÖvK…wZK •ewkó¨mg~n msiÿYmn cwi‡ekb ỳl‡Yi d‡j m„ó Rjevhy cwieZ©‡bi weiƒc cÖfve †gvKv‡ejvq  

Rbm‡PZbZv m„wó  ebvqb wewfbœ cÖKí MÖnY I ev Í̄evq‡bi mvwe©K mnvqZv Kiv Ges mvwe©K mvab I cwiexÿY; 

5. mvgvwRK wbivcËv I `vwi`¨ we‡gvP‡b wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM KZ©„K M„nxZ b¨vkbvj mvwf©m Kg©m~wP, GKwU evox GKwU 

Lvgvimn wewfbœ cÖKí ev Í̄evq‡bi mvwe©K mnvqZv cÖ`vb I Kvh©µg mgš̂q mvab; 

6. Dc‡Rjv ivR¯̂ cÖkvm‡bi mvwe©K wbqš¿Y, ZË¦veavb Ges cwiexÿY; 

7. GwK ª̈wKDwUf g¨vwR‡÷ªwmi m¤úwK©Z hveZxq ÿgZv cÖ‡qvM †gvevBj †KvU© cwPvjbv, Dc‡Rjvi mvwe©K AvBb-k„•Ljv 

iÿvc~e©K I RbRxe‡b ¯̂w Í̄ Avbqb; 

8. RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev Í̄evqb Ges Awf‡hvM wb¤úwË e¨e ’̄vcbv AvvËZvq Avwf‡hvM wb¤úwËKiY; 

9. wewfbœ mvgvwRK mgm¨v †hgb †hŠb nqivwb, bvix wbhv©Zb, gv`K †meb, †PvivPvjvb, ‡hŠZzK, evj¨weevn BZ¨vw` 

cÖwZ‡iva/wbim‡b Kvh©µg MÖnY; 
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10. cÖevmx‡`i WvUv‡eBR cÖ Í̄Z, we‡`kMvgx e¨w³‡`i cÖZviYv I nqivwb cÖwZ‡iva Ges gvbe cvPvi†ivamn cÖevmx 

Kj¨vY hveZxq Kvh©µg MÖnY; 

11. GbwRI‡`i Kvh©µg Z`vwiK I mgš^q, GbwRI Kvh©µ‡gi Ifvij¨vwcs cÖwZ‡ivaK‡í Kg©‡ÿÎ wba©vi‡Yi gZvgZ 

cÖ`vb Ges GbwRI‡`i AbyKz‡j QvoK…Z A‡_©i cwiexÿY I ÿz`ª&&Ymn AY¨vb¨ Kvh©µg cwi`k©b/`k©b; 

12. RvZxq B-Mf©‡bÝ Kvh©µg ev Í̄evqb; †mev c×wZ mnRxKiY, †mev cÖ`vb cÖwZkÖæwZ Abyhvqx †mev cÖ`vb,   †Rjv 

Z_¨ evZvqb nvjbvMv`KiY, ‡mvk¨vj wgwWqv e¨envi Ges wewfbœ chv©‡q Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³mn Ab¨vb¨ weq‡q 

cÖwkÿY Kvh©µg cwiPvjbv I Z`vwiK| 
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      ২ 

                         /      

          /     

 

         

       

 

এ   

 

         

         

২০২১-২২ 

                                

                       

      /     / 

               

 

       

 

২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

কুচিগ্রাভ দয উমজরায 

কর ভূচভীন ও গৃীন 

চযফায পুনফ যাচি কযা 

ভূচভীন ও গৃীন চযফায 

পুনফ যাচি 

ংখ্যা - ৩০০ ২০০ ১০০ ১০০                , উমজরা 

প্রমকৌর অচপ, উমজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ যকিযায অচপ 

        

আইন-শৃঙ্খরা ও সুান 

চনচিি কযা  

সভাফাইর সকার্ য চযিারনা ংখ্যা ৫৯ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭০                (   ) ও 

এ                

              

       আ  -      

                    

% ৮০ ৮৫ ৮৭ ৮৯ ৯০                        

           

   ও               

           

আ               ংখ্যা ২০০ ২২০ ২৩০ ২৫০ ২৭০                                     

               

        

ংখ্যা ৫০ ৫৫ ৫৭ ৬০ ৬০                                       

উমজরা ভূচভ অচপ 

চযদ যন 

ংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২                                       

ইউচনয়ন ভূচভ অচপ 

চযদ যন 

ংখ্যা ৩০         ৩২ ৩৫ ৩৭ ৪০                                       
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সকন ৩                   

                   

ভান 

৭০ 

       কভ যম্পাদন সূিক      

     

একক কভ যম্পাদন 

সূিমকয ভান 

 প্রকৃি অজযন রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২১-২২ প্রমক্ষ্ণ  প্রমক্ষ্ণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অচি 

উত্তভ 

উত্তভ িরচি 

ভান 

িরচি ভামনয 

চনমে 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

                

[১] মুচজফফল য 

উরমক্ষ্ গৃীি 

কাম যক্রভ 

 

১৭ 

[১.১] ভূচভীন ও গৃীনমদয জন্য 

গৃ চনভ যাণ 
[১.১.১] গৃ চনভ যাণ ম্পন্ন ভচি 

ংখ্যা ০৪ -- ৩০০ ২০০ ১৮০ ১৬০ ১৪০ ১২০ ১০০ ১০০ 

[১.২]        ,    ও 

         এ             

জীফন ভান উন্নয়মনয জন্য 20 টি 

সরাই সভচন চফিযন 

[১.২.১] সরাই সভচন চফিযন 

ম্পন্ন 
ভচি 

ংখ্যা ০২ -- 20 ৪৫ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ৫০ ৫০ 

[১.৩]                      

       

[১.৩.১]              

                

ভচি 
ংখ্যা ০৪ -- 70 ৪৫ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ৫০ ৫০ 

[১.৪]                    

       [১.৪.১]            
ভচি 

ংখ্যা ০২ ০৩ ০৬ ৬ ৫ ৪ ৩ 
২ ১০ ১০ 

[২]   ও 

              

           

১৭ 

[২.১] ঊমজরা চযলমদয ভাচক 

াধাযণ বা অনুষ্ঠান 
[২.১.১] অনুচষ্ঠি বা ভচি ংখ্যা ০৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

[২.২] ঊমজরা চযলমদয ভাচক 

াধাযণ বায চদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
[২.২.১] চদ্ধান্ত ফাস্তফাচয়ি গি % ০৫ ৮০% ৮০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৫০% ৮০% ৯০%- 

[২.৩] চফচবন্ন উন্নয়ন মূরক 

কাম যক্রভ দ যন ও চযদ যন 
[২.৩.১] চযদ যনকৃি প্রকল্প ভচি ংখ্যা ০৪ ৪৫ ৪৮ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ২৫ ৩০ 

[২.৪] চক্ষ্া প্রচিষ্ঠান দ যন ও [২.৪.১] চযদ যনকৃি চক্ষ্া ভচি ংখ্যা ০৪ ২৫ ২৫ ২৫ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ৩০ ৩৫ 
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ভান 

৭০ 

       কভ যম্পাদন সূিক      

     

একক কভ যম্পাদন 

সূিমকয ভান 

 প্রকৃি অজযন রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২১-২২ প্রমক্ষ্ণ  প্রমক্ষ্ণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অচি 

উত্তভ 

উত্তভ িরচি 

ভান 

িরচি ভামনয 

চনমে 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

চযদ যন প্রচিষ্ঠান 

[৩]আইন-শৃঙ্খরা 

ও সুান এফং 

জন্  ও মৃত্যয চনফন্ধন 

২১ 

[৩.১] সভাফাইর সকার্ য চযিারনা [৩.১.১] সকার্ য চযিারনা ভচি ংখ্যা ০৮ ৫৯ ৬০ ৪৮ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ৭০ ৭০ 

[৩.২] উমজরা আইন-শৃঙ্খরা 

কচভটিয বা 
[৩.২.১] অনুচষ্ঠি বা ভচি ংখ্যা ০৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

[৩.৩] উমজরা আইন-শৃঙ্খরা 

কচভটিয বায চদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
[৩.৩.১] চদ্ধান্ত ফাস্তফাচয়ি গি % ০৬ ৮০% ৯০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৯০% ৯০% 

[৩.৪] জন্ চনফন্ধন ম্পন্নকযণ 

[৩.৩.২] উমজরায় জমন্য ১ 

ফছমযয ভমে জন্ চনফন্ধমনয 

ায 

গি 

% 
২ ৪৮% ৫০% ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০% ১০০% 

[৩.৫] মৃত্যয চনফন্ধন ম্পন্নকযণ 

[৩.৩.৩]উমজরায় মৃত্যযয ১ 

ফছমযয ভমে মৃত্যয চনফন্ধমনয 

ায 

গি 

% 
১ ৪৫% ৪৭% ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৪৮% ৫০% 

[৪] ভূচভ ব্যফস্থানা ১৫ 

[৪.১] উমজরা ভূচভ অচপ 

চযদ যন 

 

[৪.১.১] চযদ যনকৃি অচপ 
ভচি 

ংখ্যা ০৩ ১০ ১০ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১১ 

[৪.২] ইউচনয়ন ভূচভ অচপ 

চযদ যন 
[৪.২.১] চযদ যনকৃি অচপ 

ভচি 
ংখ্যা ০২ ২৮ ৩০ ৩০ ২৯ ২৮ ২৭ ২৬ ৩০ ৩০ 

[৪.৩] ভাচক যাজস্ব বা [৪.৩.১] অনুচষ্ঠি বা 
ভচি 

ংখ্যা ০৩ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৬ ১২ ১২ 
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ভান 

৭০ 

       কভ যম্পাদন সূিক      

     

একক কভ যম্পাদন 

সূিমকয ভান 

 প্রকৃি অজযন রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২১-২২ প্রমক্ষ্ণ  প্রমক্ষ্ণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অচি 

উত্তভ 

উত্তভ িরচি 

ভান 

িরচি ভামনয 

চনমে 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

[৪.৪] ার্ ফাজায ব্যফস্থানা [৪.৪.১] ফাজায ইজাযা প্রদান 
গি 

% ০২ ১০০% ১০০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৪০% ৯০% ৯০% 
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      ভান 

 

       কভ যম্পাদন সূিক           একক কভ যম্পাদন 

সূিমকয ভান 

 প্রকৃি অজযন রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২১-২২ প্রমক্ষ্ণ  প্রমক্ষ্ণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অচি 

উত্তভ 

উত্তভ িরচি 

ভান 

িরচি ভামনয 

চনমে 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

       ও                          

[১]       ও 

                  

                   

৩০ 

[১.১]        

           

        

[১.১.১]        

           

         

                10 ৭ ৮ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ৯ ৯ 

[১.২]  -      / 

                 

        

[১.২.১]  -      / 

      

           

         

                

10 ৬ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৮ 

[১.৩]           

           

        

[১.৩.১]    

       

           

         

                

3 ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৩ ৩ 

[১.৪]         

                  

        

[১.৪.১]         

       

           

         

                

4 ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ২ ১ ৪ ৪ 

[১.৫]           

                  

        

[১.৫.১]           

       

           

         

                

3 ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ১ ৩ ৩ 
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আচভ, উজেরা রনফ যাী অরপায, কুরিগ্রাভ দয, কুরিগ্রাভ        জেরা প্রাক, কুরিগ্রাভ চনকর্ অঙ্গীকায কযচছ সম এই চুচিমি ফচণ যি পরাপর অজযমন মিি থাকফ।  

আচভ, জেরা প্রাক, কুরিগ্রাভ         উজেরা রনফ যাী অরপায, কুরিগ্রাভ দয, কুরিগ্রাভ এয চনকর্ অঙ্গীকায কযচছ সম এই চুচিমি ফচণ যি পরাপর অজযমন প্রময়াজনীয় মমাচগিা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষ্চযি: 

 

---------------------------------------                       ----------------------------- 

              (             )                                                 িাচযখ                                              

        উজেরা রনফ যাী অরপায, কুরিগ্রাভ দয, কুরিগ্রাভ 

 

 ---------------------------------------                    --------------------------------- 

             (                   )                                                                 িাচযখ      

              জেরা প্রাক, কুরিগ্রাভ 
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        -১  

ব্দংজে (Acronyms) 

 

ক্ররভক নং ব্দ ংজে রফফযণ 

০১. ায়যাত ভার েরভার, ফালুভার, াথযভার, রফণভার, র ংিীভার 

ইতযারদ 

০২. ইউ এন ও উজেরা রনফ যাী অরপায 

০৩. এর ল্যান্ড কাযী করভনায (ভূরভ) 

০৪. ওর অরপায ইন- ােয 

০৫. রিরেএভ জিপুটি জেনাজযর ম্যাজনোয 

০৬. টি এই  ও থানা স্বাস্থ্য কভ যকতযা 

০৭. ইউ ই উজেরা প্রজকৌরী 

০৮. ইউ এ ই ও উজেরা ভাধ্যরভক রো অরপায 

০৯. টি ই ও থানা রো অরপায 

১০. র আই ও প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ যকতযা 

১১. এন রে ও নন গবন যজভন্ট অগ যানাইজেন 

১২. এ এপ জেটজভন্ট অপ পযাক্ট 

১৩. ইউর ইউরনয়ন রযলদ 

১৪. ইউ রি র ইউরনয়ন রিরেটার জন্টায 

১৫. টি আয জটে রযররপ 

১৬. কারফটা কাজেয রফরনভজয় টাকা 

১৭. কারফখা কাজেয রফরনভজয় খাদ্য 

১৮. ইউরেরর এযাভপ্লয়জভন্ট জেনাজযন জপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুজযে 

১৯. ই পাইররং ইজরক্ট্ররনক পাইররং 
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২০. ই-জভাফাইর জভাট য ইজরক্ট্ররনক জভাফাইর জকাট য 
 

        - ২: 

                 ও       

       কভ যম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী অনুচফবাগ, অচধাখা, াখা                প্রভাণক 

[১.১] ভূচভীন ও গৃীনমদয জন্য গৃ চনভ যাণ [১.১.১] গৃ চনভ যাণ ম্পন্ন                                           

[১.২]        ,    ও          এ             

জীফন ভান উন্নয়মনয জন্য 20 টি সরাই সভচন চফিযন 
[১.২.১]চফিযন ম্পন্ন 

                                          

[১.৩]                             
[১.৩.১]                         

     

               (   )                     

[১.৫]                           [১.৩.১]                                                      

[২.১] ঊমজরা চযলমদয ভাচক াধাযণ বা 

অনুষ্ঠান 
[২.১.১] অনুচষ্ঠি বা 

                                            

[২.২] ঊমজরা চযলমদয ভাচক াধাযণ বায 

চদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
[২.২.১] চদ্ধান্ত ফাস্তফাচয়ি 

                                            

[২.৩] চফচবন্ন উন্নয়ন মূরক কাম যক্রভ দ যন ও 

চযদ যন 
[২.৩.১] চযদ যনকৃি প্রকল্প 

                                      

[২.৪] চক্ষ্া প্রচিষ্ঠান দ যন ও চযদ যন [২.৪.১] চযদ যনকৃি চক্ষ্া প্রচিষ্ঠান 
                                      

[৩.১] সভাফাইর সকার্ য চযিারনা [৩.১.১] সকার্ য চযিারনা 
                                    

[৩.২] উমজরা আইন-শৃঙ্খরা কচভটিয বা [৩.২.১] অনুচষ্ঠি বা 
                                            

[৩.৩] উমজরা আইন-শৃঙ্খরা কচভটিয বায 

চদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
[৩.৩.১] চদ্ধান্ত ফাস্তফাচয়ি 

                                            

[৩.৪] জন্ চনফন্ধন ম্পন্নকযণ 
[৩.৩.২] উমজরায় জমন্য ১ ফছমযয ভমে 

জন্ চনফন্ধমনয ায 

                     ,                               

[৩.৫] মৃত্যয চনফন্ধন ম্পন্নকযণ [৩.৩.৩]উমজরায় মৃত্যযয ১ ফছমযয ভমে মৃত্যয 
                     ,                               
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       কভ যম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী অনুচফবাগ, অচধাখা, াখা                প্রভাণক 

চনফন্ধমনয ায 

[৪.১] উমজরা ভূচভ অচপ চযদ যন 

 
[৪.১.১] চযদ যনকৃি অচপ 

                                      

[৪.২] ইউচনয়ন ভূচভ অচপ চযদ যন [৪.২.১] চযদ যনকৃি অচপ 
                                      

[৪.৩] ভাচক যাজস্ব বা [৪.৩.১] অনুচষ্ঠি বা 
                                            

[৪.৪] ার্ ফাজায ব্যফস্থানা [৪.৪.১] ফাজায ইজাযা প্রদান 
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সমাজনী ৩:  

                                    

প্রচিষ্ঠামনয নাভ ংচিি কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূিক 
উি প্রচিষ্ঠামনয চনকর্ 

িাচদা/প্রিযাা 
িাচদা/প্রিযাায সমৌচিকিা প্রিযাা পূযণ না মর ম্ভাব্য প্রবাফ 

উমজরা চনফ যাী অচপামযয 

কাম যারয়, কুচিগ্রাভ দয, 

কুচিগ্রাভ 

দায়ন 

দাচয়ি অচপ সুায, 

অচপ কাযী, চাফ 

কাযী, চনযাত্তা প্রযী, 

ইিযাচদ 

অচপ সুায, অচপ কাযী, 

চাফ কাযী, চনযাত্তা প্রযী, 

ইিযাচদ 

শূণ্যদ মূ পূযণ কযা মর প্রাচনক 

কামজয গচিীরিা বৃচদ্ধ ামফ এফং জনগন 

কাঙ্খীি সফা রাব কযমফ 

শূণ্যদ মূ পূযণ কযা না মর 

প্রাচনক কামজয গচিীরিা হ্রা 

ামফ এফং জনগন কাঙ্খীি সফা 

সথমক ফচিি মফ 

উমজরা ভূচভ অচপ ভূচভ ভন্ত্রণারয় কভ যকিযা ভমনানয়ন 

উমজরা ভূচভ অচপ ও ইউচনয়ন 

ভূচভ অচপম প্রাচধকায চবচত্তমি 

কভ যকিযা ও কভ যিাযী না থাকায 

কাযমণ কভ যিাযী দায়ন চনচিি 

কযমি মফ। 

উমজরা ভূচভ অচপ ও ইউচনয়ন ভূচভ 

অচপম প্রাচধকায চবচত্তমি কভ যকিযা ও 

কভ যিাযী দায়ন চনচিি কযা মর 

জনগমনয সফায ভান বৃচদ্ধ ামফ 

উমজরা ভূচভ অচপ ও ইউচনয়ন 

ভূচভ অচপম প্রাচধকায চবচত্তমি 

কভ যকিযা ও কভ যিাযী দায়ন চনচিি 

কযা না মর জনগমনয সফায ভান 

হ্রা ামফ 

কুচিগ্রাভ থানা আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্া উন্নি আইন শৃঙ্খরা চযচস্থচি পুচরচ ায়িা 
আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্া ও ভ্রাম্যভান আদারি 

চযিারনায় পুচরচ ায়িা অচযায্য 

পুচরচ ায়িা না াওয়া সগমর 

আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্া ও ভ্রাম্যভান 

আদারি চযিারনা ব্যি মফ এফং 

জনশৃঙ্খরা চফঘ্নীি মফ। 

উমজরা চযলদ 
অচপ বফন ও ফাাফািী 

ংস্কায এফং যক্ষ্ণামফক্ষ্ণ 

গুণগি ভামন অচপ 

বফনমূ উন্নচিকযণ, 

ফাাফািী এফং কভ যায়ক 

চযমফ 

অচপ বফন ও ফাা ফািী ংস্কায 

ও যক্ষ্ণামফক্ষ্মন মমাচগিা 

অচপ বফন, ফাাফাচি ংস্কায ও 

যক্ষ্ণামফক্ষ্মন মমাচগিা াওয়া সগমর 

অচপময কভ যচযমফ উন্নি মফ 

অচপ বফন, ফাাফাচি ংস্কায ও 

যক্ষ্ণামফক্ষ্মন মমাচগিা াওয়া না 

সগমর অচপময কভ যচযমফ চফচঘ্নি 

মফ 

চফদ্যযৎ চফবাগ চনযচফচচ্ছন্ন চফদ্যযৎ যফযা 
চনযচফচচ্ছন্ন চফদ্যযৎ 

যফযাকৃি 

চনযচফচচ্ছন্ন চফদ্যযৎ যফযাম 

মমাচগিা 

চনযচফচচ্ছন্ন চফদ্যযৎ যফযা থাকমর 

দদনচিন দাপ্তচযক কাজ সুষ্ঠবামফ ম্পন্ন 

কযা ম্ভফ 

চনযচফচচ্ছন্ন চফদ্যযৎ যফযা না 

থাকমর দদনচিন দাপ্তচযক কাজ 

সুষ্ঠবামফ ম্পন্ন কযা অম্ভফ 

ভাজমফা অচধদপ্তয 
াভাচজক চনযাত্তা 

কাম যক্রভ 

ম্পাচদি চফচবন্ন াভাচজক 

চনযাত্তা কাম যক্রভ 

াভাচজক চনযাত্তা সফিচন 

ফাস্তফায়মন মমাচগিা 

াভাচজক চনযাত্তা সফিচন ফাস্তফায়মন 

ভাজমফা অচধপ্তমযয চফচবন্ন উকাযমবাচগ 

চনফ যািন, িাচরকাকযণ ও িামদয অনুকুমর 

প্রিযাচি সফা প্রদামনয জন্য দাচয়ত্বপ্রাপ্ত 

াভাচজক চনযাত্তা সফিচন 

ফাস্তফায়মন মমাচগিা না াওয়া 

সগমর সুচফধামবাগীযা যকাযী সফা 

সথমক ফিীি মফ। 
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ংমমাজনী ৪: 

                     আ    /                                            -       , ২০২১-২০২২ 
 

আিচরক/ভাঠ ম যাময়য কাম যারময়য    :                                ,           ,       ।  

                          

 

      

    

এ   

 

         

         

       

২০২১-২০২২ 

         

        

                       ২০২১-২০২২      

         

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১                ………………………………  ... 

১ ১                  আময়াজন     আ       ২              

        

৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.২             য            

        

               ৩ %         

    য 

কর দস্য 

৯০%         ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

          

১.৩                             

                            

          ২              

        

৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.৪                        

              

               ৩ %           

    

৯০%         

 

৯০% ৯০% ৯০% ৯০%  

 

  

          

১.৫    -                      

       ওএ            

                      -        

           ) 

উন্নি কভ য-

চযমফ 

৫      

ও 

      

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩১-১২-২০২১ 

৩১-০৩-২০২২ 

৩০-০৬-২০২২ 

        

 

 ৩১-১২-

২০২১ 

 

৩১-০৩-

২০২২ 

 

৩০-০৬-

২০২২ 
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এ   

 

         

         

       

২০২১-২০২২ 

         

        

                       ২০২১-২০২২      

         

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ আিচরক/ভাঠ ম যাময়য কাম যারয় 

                             

   -         ২০২১-২২ ও         

                দপ্তয/ংস্থায় 

      ও স্ব স্ব ওময়ফাইমর্ 

আমরািকযণ  

    -         

ও         

        

        ও 

আ         

  ৩              

         

১৫-০৭-২০২১         ৩০-০৯-

২০২১ 

 

৩১-১২-

২০২১ 

 

৩১-০৩-

২০২২ 

 

৩০-০৬-

২০২২ 

   

          

          

১.৭ শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদান এফং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তমদয িাচরকা ওময়ফাইমর্ 

প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায   ২ িাচযখ        

         

০১-০৬-২০২২     ০১-০৬-

২০২২ 

   

২.  সফা প্রদান ও ক্রময়য সক্ষ্মত্র শুদ্ধািায ........................................................................ 

২ ১     এ ২০০৬-এ       ১১ ২  ও 

    আ  ২০০৮-এ       ১৬ ৬  

       ২০২১-২২             -

         ও              

  -        

ও         

       

৪              

         

১৫-০৭-২০২১         ১৫-০৭-

২০২১ 

      

 

অজযন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২                           

                 ও            

            

 

সযচজস্টায 

ারনাগাদকৃি 

    ৬               

         

৩০-০৯-২০২১ 

৩১-১২-২০২১ 

৩১-০৩-২০২২ 

৩০-০৬-২০২২ 

        ৩০-০৯-

২০২১ 

 

৩১-১২-

২০২১ 

 

৩১-০৩-

২০২২ 

 

৩০-০৬-

২০২২ 

   

অজযন      

৩               এ                                   ……………   (অগ্রাচধকায চবচত্তমি নুযনিভ াঁিটি কাম যক্রভ) 

৩ ১                          

             ও              

             ও 

        

ও         

     

৪ %        

         

৯০%         ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

          

৩ ২                           ও 

        

              

           ও 

         

৪ %        

         

৯০%         ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

          

৩ ৩       ও                   

        আ    ২০০৫ এ  ০৮       

                               

         ৪             

        

১         ১       
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এ   

 

         

         

       

২০২১-২০২২ 

         

        

                       ২০২১-২০২২      

         

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

                      

৩.৪  প্রাচিষ্ঠাচনক গণশুনানী আময়াজন প্রাচিষ্ঠাচনক 

গণশুনানী 

আময়াচজি 

৪              

        

        

৪         ১ ১ ১ ১    

          

৩.৫ ই-সর্ন্ডামযয ভােমভ ক্রয় কাম য 

ম্পাদন 

ই-সর্ন্ডামযয 

ভােমভ ক্রয় কাম য 

ম্পন্ন 

৪ %        

        

৬০%         ১৫% ৩০% ৪৫% ৬০%    
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          ৫: ই-গবন্যযান্প ও উদ্ভাফন কভ যচযকল্পনা 

 

    
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূ ক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূ জকয ভান 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধায

ণ 

উত্তভ  ররত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরথয ব্যফায বৃরি   
[১.১.১] ই-পাইজর জনাট         % ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়জন কর জফা 

ফক্স ারনাগাদকৃত 

           

ংখ্যা 
১০ ৫ ৪ ৩ 

[২.১.২]              ও       

তথ্য ফাতায়জন        

           

ংখ্যা 
৫ ৫ ৪ ৩ 

০৩ 

[৩.১] ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[৩.১.১]                    

                     
             ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ যরযকল্পনায ফাস্তফায়ন 

অগ্রগরত ম যাজরা না ংক্রান্ত বা 

আজয়ারেত 

     ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ যরযকল্পনায অধ যফারল যক 

স্ব-মূল্যায়ন প্ররতজফদন ঊর্ধ্যতন 

কর্তযজেয রনকট জপ্ররযত 

তারযখ ৫ 
১৩/০১/২

০২২ 
২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১]     উদ্ভাফনী ধাযণা/ জফা 

রেকযণ/                

         

[৪.১.১]     উদ্ভাফনী ধাযনা/ জফা 

রেকযণ/                

          

       ৫ 
২৮/২/২০

২২  
১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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         ৬:                              -       , ২০২১-২০২২ 

কাম যক্রজভয 

জেত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূ ক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূ জকয ভান 

প্রকৃত 

অেযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অেযন 

২০২০-

২১ 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

 ররত 

ভান 

 ররত 

ভাজনয 

রনজে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

        

 

 

৫ 

[১.১]                              

ও                  ও         

                            

[১.১.১]  অরনক ও আরর 

কভ যকতযায তথ্য 

ারনাগাদকৃত এফং 

ওজয়ফাইজট আজরািকৃত 

           

     

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

রযফীেণ ও 

েভতাবৃরি 

 

২০ 

 ২ ১                              

                            

                                

             

 ২ ১ ১          

         
% 

৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

 ২ ২                             

                       

   ও                        

 ২ ২ ১        

        

        

     

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রভারক রবরত্তজত রযফীেণ এফং 

ত্রত্রভারক রযফীেণ প্ররতজফদন উর্ধ্যতন 

কর্তযজেয রনকট জপ্রযণ 

[২.৩.১] ত্রত্রভারক 

প্ররতজফদন জপ্ররযত 

          

       

     

৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

 ২ ৪                               

                             

     

 ২ ৪ ১            
     

     
৪ - - ২ ১  - - 
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         ৭:                             -       , ২০২১-২০২২  

কাম যক্রজভয 

জেত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূ ক 

একক 

 

কভ যম্পাদ

ন সূ জকয 

ভান 

প্রকৃত 

অেযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অেযন 

২০২০-

২১ 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধায

ণ 

অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

 ররত 

ভান 

 ররত 

ভাজনয রনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১]                  

রযফীেণ করভটিয রিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] রিান্ত 

ফাস্তফারয়ত 
% 5 - - ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - 

 ১ ২                   

               

              

 ১ ২ ১  

ও              

         

           

         

       

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

েভতা 

অেযন ও 

রযফীেণ 

১৫ 

[২.১]                  

                     

 

[১.১.১]       

        

 

        

ংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  জফা প্রদান রফলজয় 

জেকজাল্ডাযগজণয ভন্বজয় 

অফরতকযণ বা আজয়ােন 

[১.৩.১]  

             

      

     

ংখ্যা 
5 - - ২ ১ - - - 
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         ৮:                 ২০২১-২২                             

 

                ২০২১-২২                            (                           ) 

কভ যম্পাদজনয 

জেত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূ ক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূ জকয ভান 

প্রকৃত 

অেযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অেযন 

২০২০-

২১ 

রেযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

 ররত 

ভান 

 ররত 

ভাজনয 

রনজে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক ১০ 

[১.১] তথ্য অরধকায আইন অনুমায়ী 

রনধ যারযত ভজয়য ভজধ্য তথ্য প্রদান 

 

[১.১.১] রনধ যারযত 

ভজয়য ভজধ্য তথ্য 

প্রদানকৃত 

% ১০ 

 

 

 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

েভতা     
১৫ 

[১.২]                       

   ারনাগাদ কজয ও         

     

[১.2.১]            

তথ্য ও         

       

তারযখ 

 
০৩   

৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

 ১ ৩                       
 ১ 3 ১         

                
       ০৩   

১৫-১০-

২০২১ 

১৫-

১১-

২০২১ 

১৫-

১২-

২০২১ 

- - 

[১.৪]  তথ্য অরধকায আইন, ২০০৯ 

এয ৫ ধাযা অনুাজয মাফতীয় 

তজথ্যয কযাটাগরয  ও কযাটারগ 

ত্রতরয/ ারনাগাদকযণ 

[১.4.১]  তজথ্যয 

কযাটাগরয  ও কযাটারগ 

প্রস্তুতকৃত/ারনাগাদকৃত 

তারযখ ০৩   
৩১-১২-

২০২১ 

১০-

০১-

২০২২ 

২০-

০১-

২০২২ 

৩১-

০১-

২০২২ 

- 

[১.৫] তথ্য অরধকায আইন ও 

রফরধরফধান ম্পজকয েনজ তনতা 

বৃরিকযণ 

[১.5.১]              

    

         

ংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬]                 

কভ যকতযাজদয প্ররেণ আজয়ােন    

[১.6.১] প্ররেণ 

আজয়ারেত 

        

ংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 

 


