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কুর্শগ্রাম দর উযজা প্রলাযনর কম িম্পাদযনর ার্ব িক র্চত্র 

 

াম্প্রর্িক অজিন, চযাযঞ্জ এবং ভর্বযৎ র্রকল্পনা 

াম্প্রর্িক বছরমযূর (র্বগি ৩ বছর) প্রধান অজিনমূ 

জনগনদক কাঙ্খিত জফা প্রদাদনয জনে উদজরা প্রান, কুড়গ্রাভ দয ড়নযন্তয প্রদিষ্টা িাড়রদয় মাদে। উদজরায উন্নয়ন 

কভ বূড়ি ফাস্তফায়ন, আইন-িৃরা যক্ষা, াভাঙ্খজক ড়নযাত্তাভূরক কভ বূড়ি ফাস্তফায়ন যকাদযয কর নীড়ত  কভ বূড়ি ফাস্তফায়দন 

উদজরা প্রান, কুড়গ্রাভ দয যকাদযয ড়ফড়বন্ন দপ্তয  ড়ফবাদগয ভদধে ভন্য় াধন কযদে। এোা উদজরা প্রান ড়নজস্ব 

উদদোদগ স্থানীয় জনদগাষ্ঠীদক াদথ ড়নদয় নানা ভো ভাধাদন প্রয়া ড়নদয়দে। ড়ফগত ড়তন ফেদয উদজরা প্রান াপরেজনকবাদফ 

যকাড়য নীড়ত  কভ বূড়ি ফাস্তফায়ন  কদযদে। উদজরা প্রান, কুড়গ্রাভ দয-এয ড়কেু উদেখদমাগে াপরে-  

 জড়ভ আদে ঘয নাই এভন ২৫৮ জনদক ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয কাম বারদয়য আশ্রয়ন প্রকদেয আতায় ঘয ড়নভ বাণ কয জদয়া 

দয়দে ; 

 জভাফাইর জপাদনয এএভএদয ভাধেদভ ফয-কদনয ফয় ড়নঙ্খিত দয় ড়ফফা ড়নফন্ধন  ফারেড়ফফা ড়নদযাদধয রদক্ষ জজরা 

প্রান কতৃ বক গৃীত াইরট প্রকে ফাস্তফায়ন কযা দয়দে, মা এখন াযা জজরায় জযড়িদকট কযা দে; 

 টটআয, কাড়ফটা, অড়তদড়যদ্রদদয জনে কভ বৃজন প্রকদেয তবাগ ফাস্তফায়ন ড়নঙ্খিত কদয দড়যদ্র ভানুদলয জীফন-ভান উন্নয়দন 

ইড়তফািক বূড়ভকা ারন; 

 উদজরা কড়ভউড়নটট ই-জন্টায স্থান কদয ড়ড়ক্ষত তরুনদদয তথেপ্রমুঙ্খিয জ্ঞান প্রদাদনয ভাধেদভ আত্ম-কভ বাংস্থান টৃষ্টয 

ুদমাগ ততড়য কযা দয়দে, এফাং 

 জভাফাইর জকাটব ড়যিারনা  জনদিতনতাভূরক কভ বূড়িয ভাধেদভ কুড়গ্রাভ দয উদজরায় ফারেড়ফফাদয ড়যভান 

উদেখদমাগে াদয কভাদনা ম্ভফ দয়দে।  

 উদজরায় স্কাউটটাং, জখরাধুরা  াংসৃ্কড়তয ড়ফকাদয জনে ”আদরায বুফন” নাদভ একটট বফন ড়নভ বাদনয কাজ শুরু কযা দয়দে। 

 

চযাযঞ্জমূ 

কাঙ্খিত কভ বতৎযতাম্পন্ন কভ বিাড়যয স্বেতাজড়নত ীভাফদ্ধতা অড়তক্রভ কদয এফাং যকাড়য কভ বূড়ি ফাস্তফায়দন প্রবাফারী ভদরয 

অননড়তক প্রবাফ এড়দয় টঠক ভদয় টঠক কাজ ম্পন্ন কযা উদজরা প্রাদনয অনেতভ িোদরঞ্জ। এোা িাড়দায ড়ফযীদত ম্পদদয 

স্বেতা একটট ড়ফাট িোদরঞ্জ। 

ভর্বযৎ র্রকল্পনা: 

উযজাস কম িরি ক দপ্তযরর কমূর্চ বাস্তবাসযন আন্ত:র্বভাগীস মন্বস র্নক্তিি করার মাধযযম রকার্র নীর্ির 

বাস্তবাসযন যথাযথ দযে গ্রণ, আন্ত: র্বভাগীস মন্বস দৃষকরন এবং ক কম িকা্ডকযক এর্জক্তজর াযথ ামঞ্জযূণ ি 

করাই যব আগামী র্দযনর ক র্রকল্পনার মূ উযেলয। 

 

 

 

২০১৭-১৮ অথ িবছযরর ম্ভাবয প্রধান অজিনমূ 

 আশ্রসন প্রকযল্পর আওিাস জর্ম আযছ ঘর নাই এমন অন্তি: ৩০০ র্রবাযরর জনয গৃ র্নম িাযনর বযাবস্থা করা; 

                        ও                                                        ও  ; 

 ”আদরায বুফন”-এয                    

 দাপ্তড়যক কাদজ ই-পাইড়রাং ফাস্তফায়ন। 
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উক্রমর্ণকা (Preamble) 

 

 

 যকাড়য দপ্তয/াংস্থাভদূয প্রাড়তষ্ঠাড়নক দক্ষতা ফঙৃ্খদ্ধ, স্বেতা  জফাফড়দড় জজাযদায কযা, ুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয 

মথামথ ফেফায ড়নঙ্খিতকযদণয ভাধেদভ  রূকে ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষে- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদজরা ড়নফ বাী অড়পায, কুড়গ্রাভ দয 

এফাং 

জজরা প্রাক, কুড়গ্রাভ 
 

 

 

 

এয ভদধে ২০১৭ াদরয জরুাই ভাদয ১৬ তাড়যদখ এই ফাড়ল বক কভ বম্পাদন িুঙ্খি স্বাক্ষড়যত র। 

 

এই  িুঙ্খিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ড়নম্নড়রড়খত ড়ফলয়ভদূ ম্মত দরন: 
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জকন ১: 

রূকল্প (Vision), অর্ভেয (Mission), ককৌলগি উযেলযমূ (Strategic Objectives) এবং কায িাবী (Functions) 

 

১.১ :  রূকে (Vision) 

দক্ষ, গড়তীর, উন্নয়ন ায়ক এফাং জনফান্ধফ জজরা প্রান। 

 

১.২ : অড়বরক্ষে (Mission) 

প্রাড়নক দক্ষতা ফৃঙ্খদ্ধ, তথেপ্রমঙু্খিয মথামথ ফেফায  জফাদাতাদদয দৃটষ্টবড়িয ড়যফতবন এফাং উদ্ভাফন িিবায ভাধেদভ ভয়াফদ্ধ  

 ভানম্মত জফা ড়নঙ্খিত কযা। 

 

১.৩ :  জকরগত উদেেভূ (Strategic Objectives) 

১.৩.১ : উদজরায জকরগত উদেেভূ (Strategic Objectives) 

1. উদজরা ম বাদয় যকাড়য  জফযকাড়য কর উন্নয়নভূরক কাম বক্রভভূদয কাম বকয ভন্য়াধন; দদুম বাগ 

ফেফস্থানা, ফনায়ন, জরফায়ু ড়যফতবন  ড়যদফ াংযক্ষণ জটকই উন্নয়ন রক্ষেভাত্রা অজবন ত্বযাড়ন্তকযণ; 

2. াভাঙ্খজক ড়নযাত্তাভূরক কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ; 

3. উদজরা যাজস্ব প্রান  ফেফস্থানায় গড়তীরতা আনয়ন; 

4. এঙ্খিড়কউটটব ভোঙ্খজদেড়য ভাধেদভ জনিৃরা  জনড়নযাত্তা াংতকযণ; 

5. জনদিতনতাভূরক কাম বক্রদভ জনউদ্ ুদ্ধকযন জজাযদাযকযণ; 

6. ক্রীা, াংসৃ্কড়ত  নাযী উন্নয়ন তযাড়ন্তকযণ। 

 

১.৩.২ : আফড়েক জকরগত উদেেভূ (Mandatory Strategic Objectives) 

1. দক্ষতায দি ফাড়ল বক কভ বম্পাদন িুঙ্খি ফাস্তফায়ন 

2. দক্ষতা  তনড়তকতায উন্নয়ন 

3. তথে অড়ধকায  স্বপ্রদণাড়দত তথে প্রকা ফাস্তফায়ন 

4. কাম বদ্ধড়ত  জফায ভাদনান্নয়ন 

5. কভ ব ড়যদফ উন্নয়ন 

6. আড়থ বক ফেফস্থানায উন্নয়ন 
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১.৪ : কায িাবী (sunctions)  

 

1. উদজরায আন্ত:ড়ফবাগীয় কভ বকাদেয ভন্য় এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্রড়তশ্রুত প্রকেভূ উদজরায প্রধান উন্নয়ন 

কভ বকাণ্ড ফাস্তফায়দন ভন্য়কাযীয দাড়য়ত্ব ারন; 

2. যকায কতৃবক কৃড়ল, স্বাস্থেদফা  জনস্বাস্থে, ড়যফায ড়যকেনা, নাযী  ড়শু, কু্ষদ্র ন-ৃজগাষ্ঠীয করোণ, প্রাথড়ভক    

গণড়ক্ষা এফাং ড়ক্ষা ড়ফলয়ক গৃীত কর নীড়তভারা  কভ বড়ূিয ুষ্ঠ  ুফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, ড়যফীক্ষণ  ভন্য়াধন; 

3. দুদম বাগ ফেফস্থানা এফাং ত্রাণ  ুনফ বান কাম বক্রভ গ্রণ, ঙ্খজআয, টটআয, কাড়ফখা, কাড়ফটা, ড়বঙ্খজড়ড, ড়বঙ্খজএপ, অড়ত 

দড়যদ্রদদয জনে কভ বৃজন ইতোড়দ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান  ড়যফীক্ষণ; 

4. বূ-প্রাকৃড়তক তফড়ষ্টেভূ াংযক্ষণ ড়যদফ দলূদণয পদর ষৃ্ট জরফায়ু   ড়যফতবদনয ড়ফরূ প্রবাফ জভাকাদফরায় 

জনদিতনতা ৃটষ্ট, ফনায়ন, ড়ফড়বন্ন প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়দন াড়ফ বক ায়তা কযা এফাং াড়ফ বক ভন্য় াধন  

ড়যফীক্ষণ; 

5. াভাঙ্খজক ড়নযাত্তা  দাড়যদ্রে ড়ফদভািদন ড়ফড়বন্ন ভন্ত্রণারয়/ড়ফবাগ কতৃবক গৃীত নোনার াড়বব কভ বড়ূি, একটট ফাড় 

একটট খাভায ড়ফড়বন্ন  প্রকে ফাস্তফায়দন াড়ফ বক ায়তা প্রদান  কাম বকয ভন্য় াধন; 

6. উদজরায যাজস্ব প্রাদনয াড়ফ বক ড়নয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং ড়যফীক্ষণ; 

7. এঙ্খিড়কউটটব ভোঙ্খজদেড় ম্পড়কবত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, জভাফাইর জকাটব ড়যিারনা, উদজরায   াড়ফ বক আইন-

িৃরা যক্ষাূফ বক জনজীফদন স্বঙ্খস্ত আনয়ন; 

8.  জাতীয় শুদ্ধািায জকর ফাস্তফায়ন এফাং অড়বদমাগ ড়নষ্পড়ত্ত ফেফস্থানায আতায় অড়বদমাগ ড়নষ্পড়ত্তকযণ; 

9. ড়ফড়বন্ন াভাঙ্খজক ভো জমভন জমন য়যাড়ন, নাযী ড়নম বাতন, ভাদক জফন, জিাযািারান, জমতুক, ফারেড়ফফা ইতোড়দ  

প্রড়তদযাধ/ড়নযদন কাম বক্রভ গ্রণ; 

10. প্রফাীদদয ডাটাদফইজ প্রস্তুত, ড়ফদদগাভী ফেঙ্খিদদয প্রতাযণা  য়যাড়ন প্রড়তদযাধ এফাং ভানফ ািায জযাধ প্রফাী 

করোদণ মাফতীয় কাম বক্রভ গ্রণ; 

11. এনঙ্খজদদয কাম বক্রভ তদাযড়ক  ভন্য়, এনঙ্খজ কাম বক্রদভয বাযরোড়াং প্রড়তদযাধকদে কভ বদক্ষত্র ড়নধ বাযদণ 

ভতাভত প্রদান এফাং এনঙ্খজদদয অনুকূদর োকৃত অদথ বয ড়যফীক্ষণ  কু্ষদ্রঋণ অনোনে কাম বক্রভ 

ড়যদ বন/দ বন; 

12. জাতীয় ই-গববদনন্স কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন; জফা দ্ধড়ত জীকযণ, জফা প্রদান প্রড়তশ্রুড়ত অনুমায়ী জফা প্রদান, জজরা 

তথে ফাতায়ন ারনাগাদকযণ, জাোর ড়ভড়ডয়া ফেফায এফাং ড়ফড়বন্ন ম বাদয় তথে  জমাগাদমাগ প্রমুঙ্খি অনোনে 

ড়ফলদয় প্রড়ক্ষণ কাম বক্রভ ড়যিারনা  তদাযড়ক।
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ককলন ২ 

ককৌলগি উযেলয, অগ্রার্ধকার, কায িক্রম, কম িম্পাদন ূচক এবং েমাত্রামূ 

জকরগত 

উদেে 
(Strategic 

Objectives) 

জকরগত 

উদেদেয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

ূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

ূিদকয ভান 

(Weight of 
Performanc

e 
Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষেভাত্রা/ড়নণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 201৭-1৮) 
প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উযজা প্রলাযনর ককৌলগি উযেলযমূ 

উদজরা 

ম বাদয়য 

দপ্তযভদূয 

উন্নয়নভূরক 

কাম বক্রভূদয 

কাম বকয 

ভন্য়াধন 

২৫ 

[১.১] উদজরা ড়যলদদয 

ভাড়ক  ভন্য় কড়ভটটয 

বা অনুষ্ঠান 
 

অনুটষ্ঠত বা াংখো ৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[১.২] উদজরা 

              ভন্য় 

কড়ভটটয বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

% ৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০% ১০০% 

[১.৩] ড়ফড়বন্ন উন্নয়নভূরক 

কাম বক্রভ ড়যদ বন 
 

ড়যদ বনকৃত 

প্রকে 

াংখো ৪ ৩৫ ৪০ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৬ ৪৮ ৪৮ 

[১.৪] এনঙ্খজ কাম বক্রভ 

ভন্য় ড়ফলয়ক বা  
 

বা অনুটষ্ঠত াংখো ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

[১.৫] এনঙ্খজ কাম বক্রভ 

ভন্য় ড়ফলয়ক বায 

ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

% ৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 

[১.৬] এনঙ্খজদদয 

অনুকূদর োকৃত অদথ বয 

ড়যফীক্ষণ 
 

ড়যফীক্ষণকৃত 

এনঙ্খজ 

াংখো ২ ৫ ৬ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

[১.৭] কু্ষদ্রঋণ কাম বক্রভ 

ড়যদ বন/দ বন 

ড়যদ বন/দ বন াংখো ২ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ ০৯ ৮ ১২ ১২ 
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জকরগত 

উদেে 
(Strategic 

Objectives) 

জকরগত 

উদেদেয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

ূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

ূিদকয ভান 

(Weight of 
Performanc

e 
Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষেভাত্রা/ড়নণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 201৭-1৮) 
প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দুদম বাগ 

ফেফস্থানা 

ফনায়ন, 

জরফায়ু 

ড়যফতবন  

ড়যদফ 

াংযক্ষণ 

জটকই 

উন্নয়ন 

রক্ষেভাত্রা 

অজবন 

ত্বযাড়ন্তকযণ 

১৫ 

[২.১] দদূম বাগ ফেফস্থানা 

কড়ভটটয বা অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত বা  াংখো ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

২.২] দদূম বাগ ফেফস্থানা 

কড়ভটটয বায ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 

[২.৩] দদুম বাগ ক্ষড়তগ্রস্ত 

এরাকা তাৎক্ষড়ণক 

ড়যদ বন/দ বন 

ড়যদ বন/দ বন

কৃত 

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

[২.৪] ঙ্খজআয প্রদান প্রদানকৃত 

ঙ্খজআয 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

[২.৫] ড়বঙ্খজএপ প্রদান প্রদানকৃত 

ড়বঙ্খজএপ 

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

[২.৬] জটস্ট ড়যড়রপ প্রদান প্রদানকৃত 

ড়যড়রপ 

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

[২.৭] গ্রাভীন অফকাঠাদভা 

ড়নভ বাদনয জনে কাড়ফখা 

প্রকে ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাড়য়ত 

প্রকে 

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

[২.৮] গ্রাভীন অফকাঠাদভা 

ড়নভ বাদনয জনে কাড়ফটা 

প্রকে ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাড়য়ত 

প্রকে 

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

[২.৯] অড়তদড়যদ্রদদয জনে 

কভ বাংস্থান ৃজন কভ বূড়ি 

ফাস্তফাড়য়ত 

প্রকে 

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

[২.১০ ]ফৃক্ষদযাদনয জনে 

জনগণদক উদ্ ু দ্ধকযণ 

জভরা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

জভরা 

াংখো 
 

১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

 

 

াভাঙ্খজক 

ড়নযাত্তাভূরক 

কাম বক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

১০ 

[৩.১] ভুঙ্খিদমাদ্ধাদদয 

ম্মানী বাতা ড়ফতযণ 

 

বাতা 

ড়ফতযণকৃত 

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

[৩.২] প্রড়তফন্ধী বাতা প্রদান 

কাম বক্রভ তদাযড়ক 

 

বাতা ড়ফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

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

[৩.৩] ড়ফধফা বাতা ড়ফতযণ 

কাম বক্রভ তদাযড়ক 

 

বাতা ড়ফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

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

উদেে 
(Strategic 

Objectives) 

জকরগত 

উদেদেয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

ূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

ূিদকয ভান 

(Weight of 
Performanc

e 
Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষেভাত্রা/ড়নণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 201৭-1৮) 
প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

[৩.৪] াভাঙ্খজক 

ড়নযাত্তাভূরক প্রকদেয 

ফাস্তফায়ন ড়যফীক্ষণ 

 

ড়যফীক্ষণকৃত 

প্রকে 

াংখো ২ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৩.৫] প্রড়তফন্ধীদদয ড়ক্ষা 

 অনোনে করোণভূরক 

কাদজ ায়তা প্রদান 

 

ায়তা প্রদত্ত 
% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% - - ১০০% ১০০% 

যাজস্ব প্রান 

 ফেফস্থানায় 

গড়তীরতা 

আনয়ন 

১০ 

[৪.১] উদজরা বূড়ভ 

অড়প ড়যদ বন 

ড়যদ বনকৃত 

অড়প 

াংখো  ৩ ০৬ ০৬ ০৬ - - - ০৫ ০৬ ০৬ 

[৪.২] ইউড়নয়ন বূড়ভ 

অড়প ড়যদ বন 

ড়যদ বনকৃত  

অড়প 

াংখো  ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ - - - ৪৭ ৪৮ ৪৮ 

[৪.৩] কৃড়ল খা জড়ভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

ুনফ বাড়ত 

ড়যফায 

াংখো  ২ ৪৮ ৪৮ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৮ ৪৭ ১০০ ১০০ 

[৪.৪] অকৃড়ল খা জড়ভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

আদফদন 

ড়নষ্পন্ন 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৮০% ৬০% - - ১০০% ১০০% 

[৪.৫] বূড়ভ উন্নয়ন কয 

আদায় তদাযড়ক কযা  

আদায়কৃত বূড়ভ 

উন্নয়ন কয 

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

[৪.৬] ায়যাত ভার 

ফদদাফস্ত প্রদান 

আদায়কৃত 

ইজাযাভূরে 

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

জনিৃরা  

জনড়নযাত্তা 

াংতকযণ 

১০ 

[৫.১] জভাফাইর জকাটব 

ড়যিারনা 

ড়যিাড়রত 

জভাফাইর জকাটব 

াংখো ৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২০ ১৮ ১৬ ১২ ২৪ ২৪ 

[৫.২] টঠকবাদফ াফড়রক 

যীক্ষা ড়যিারনা 

ড়যিাড়রত 

াফড়রক 

যীক্ষা 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% - - - -  ১০০% 

[৫.৩] উদজরা আইন 

িৃরা কড়ভটটয বা 

অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত বা 
 

াংখো ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৫.৪] উদজরা আইন 

িৃরা কড়ভটটয বায 

ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয 

ায 

% ২ ৭৫% ৮০% ১০০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৭০% ১০০% ১০০% 
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জকরগত 

উদেে 
(Strategic 

Objectives) 

জকরগত 

উদেদেয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

ূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

ূিদকয ভান 

(Weight of 
Performanc

e 
Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষেভাত্রা/ড়নণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 201৭-1৮) 
প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জন- 

দিতনতাতা 

ভূরক কাম বক্রদভ 

জনউদ্ ুদ্ধকযণ 

জজাযদাযকযণ 

১০ 

             

[৬.১] ভাদকদ্রদফেয 

অফেফায ড়নয়ন্ত্রদণ 

জনদিতনাভূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

বা 

াংখো ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.২] ািায নাযী  

ড়ূ ড়নম বাতন জযাদধ 

জনদিতনাভূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

বা 

াংখো ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৩] জমতুক ড়নদযাদধয 

রদক্ষে  জনদিতনাভূরক 

বা আদয়াজন 

 

 

আদয়াঙ্খজত 

বা 

াংখো ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৪] ফারেড়ফফা জযাদধ 

কভ বড়যকেনা প্রণয়ন 

কভ বড়যকেনা 

প্রণীত 

ফারে

ড়ফফা

ভুি 

ইউড়ন

য়দনয 

াংখো 

২ ০ ০ ৪ ৩ ২ - - ৪ ০ 

[৬.৫] ফারেড়ফফা ড়নদযাদধয 

রদক্ষে জনদিতনাভূরক 

বা আদয়াজন 

 

আদয়াঙ্খজত 

বা 

াংখো ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৬.৬] ন্ত্রা  জিীফাদ 

দভদন জনদিতনাভূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

বা 

াংখো ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

  [৬.৭] জিাযািারান 

প্রড়তদযাদধ 

জনদিতনাভূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

বা 

াংখো ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 
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জকরগত 

উদেে 
(Strategic 

Objectives) 

জকরগত 

উদেদেয 

ভান 

(Weight of 
Strategic 
Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন 

ূিক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

ূিদকয ভান 

(Weight of 
Performanc

e 
Indicators) 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষেভাত্রা/ড়নণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 201৭-1৮) 
প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষন 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

অাধাযণ 

অড়ত 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরড়ত 

ভান 

িরড়ত 

ভাদনয 

ড়নদম্ন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

[৬.৮] জমন য়যাড়ন,  জার 

জনাট  ুঙ্খণ্ড ফেফা 

ড়নয়ন্ত্রদণ এফাং প্রড়তদযাদধ 

জনদিতনাভূরক বা 

আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

বা 

াংখো ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

ক্রীা, াংসৃ্কড়ত 

 নাযী উন্নয়ন 

ত্বযাড়ন্ততকয

ণ 

৫ 

[৭.১] ড়ফড়বন্ন ক্রীা 

প্রড়তদমাড়গতায আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

ক্রীা 

প্রড়তদমাড়গতা 

াংখো ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ - - ৬ ৮ 

[৭.২] ক্রীাড়ফদদদয জনে 

প্রড়ক্ষণ আদয়াজন 

প্রড়ক্ষণপ্রাপ্ত 

জখদরায়া 

াংখো ১ ০       ০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ - ১০০ ১৫০ 

[৭.৩] াাংসৃ্কড়তক 

প্রড়তদমাড়গতায আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

প্রড়তদমাড়গতা 

াংখো ১ ২ ২ ৪ ৩ ২ - - ১০ ১০ 

[৭.৪] জজরা নাযী  ড়শু 

ড়নম বাতন প্রড়তদযাধ কড়ভটটয 

বা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

বা 

াংখো ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

[৭.৫] জজরা নাযী  ড়ূ 

ড়নম বাতন কড়ভটটয বায 

ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% - ১০০% ১০০% 
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আবর্লযক ককৌলগি উযেলযমূ 

ককৌলগি 

উযেলয 

(Strategic 

Objectives) 

 

ককৌলগ

ি 

উযেযলযর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

) 

 

 

কায িক্রম 

(Activities) 

 

 

কম িম্পাদন ূচক 
(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 
(Unit) 

 

 

কম িম্পাদ

ন 

ূচযকর 

মান 

(Weight of 

PI) 

েযমাত্রার মান ২০১৭-২০১৮ 

(Target Value-2017-18) 

অাধারণ 

(Excellent) 

অর্ি 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চর্ি মান 

(sair) 

চর্ি 

মাযনর র্নযে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবর্লযক ককৌলগি উযেলযমূ 

 

[১] দক্ষতায 

দি ফাড়ল বক 

কভ বম্পাদন 

িুঙ্খি ফাস্তফায়ন 

 
 

 

৩ 

২০১৭-২০১৮ অথ ব ফেদযয খা ফাড়ল বক 

কভ বম্পাদন িুঙ্খি দাড়খর 

ড়নধ বাড়যত ভয়ীভায ভদধে খা 

ফাড়ল বক কভ বম্পাদন িুঙ্খি দাড়খরকৃত 
তাড়যখ ১ 

৩০জভ 

২০১৭ 

৩১জভ 

২০১৭ 

১ জনু 

২০১৭ 
২জনু ২০১৭ ৩জনু ২০১৭ 

২০১৭-২০১৮ অথ ব ফেদযয ফাড়ল বক কভ বম্পাদন 

িুঙ্খি ফাস্তফায়ন ড়যফীক্ষণ 
তত্রভাড়ক প্রড়তদফদন দাড়খরকৃত াংখো ১ ৪ ৩ ২ ১ - 

২০১৭-২০১৮ অথ ব ফেদযয ফাড়ল বক কভ বম্পাদন 

িূঙ্খিয অধ বফাড়ল বক ভূরোয়ন প্রড়তদফদন দাড়খর  

ড়নধ বাড়যত তাড়যদখ অধ বফাড়ল বক ভূরোয়ন 

প্রড়তদফদন দাড়খরকৃত 
তাড়যখ ১ 

১৫ জান ু

২০১৮ 

১৬ জান ু

২০১৮ 

১৭ জান ু

২০১৮ 

১৮ জান ু

২০১৮ 

১৯ জান ু২০১৮ 

 

[২] দক্ষতা  

তনড়তকতায 

উন্নয়ন 

 

 

 

৩ 

যকাড়য কভ বম্পাদন ফেফস্থানা াংক্রান্ত  

প্রড়ক্ষণ ড়ফড়বন্ন ড়ফলদয় 

কভ বকতবা/কভ বিাযীদদয জনে প্রড়ক্ষণ আদয়াজন 

প্রড়ক্ষদণয ভয় 
জন/ 

ঘন্টা 
১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

জাতীয় শুদ্ধািায জকর ফাস্তফায়ন 

২০১৭-২০১৮ অথ ব ফেদযয শুদ্ধািায 

ফাস্তফায়ন কভ বড়যকেনা এফাং 

ফাস্তফায়ন ড়যফীক্ষণ কাঠাদভা প্রণীত 

 দাড়খরকৃত  

তাড়যখ ১ 
১৫ আগস্ট 

২০১৭ 

৩০ আগস্ট 

২০১৭ 

৭ 

জদেম্বয 

২০১৭ 

১৫ 

জদেম্বয 

২০১৭ 

৩০ জদেম্বয 

২০১৭ 

ড়নধ বাড়যত ভয়ীভায ভদধে তত্রভাড়ক 

ড়যফীক্ষণ প্রড়তদফদন দাড়খরকৃত 
াংখো ১ ৪ ৩ ২ ১  

[৩] তথে 

অড়ধকায  

স্বপ্রদণাড়দততথে 

প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

 

১ 

তথে ফাতায়ন ারনাগাদকযণ তথে ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 
প্রড়ত ভাদয 

১ভ প্তা 

প্রড়ত ভাদয 

২য় প্তা 

প্রড়ত ভাদয 

৩য় প্তা 

প্রড়ত ভাদয 

৪থ ব প্তা 
- 

 

 
 

 

[৪] কাম বদ্ধড়ত 

 জফায 

ভাদনান্নয়ন 

 

 
 

 

 

৫ 

ড় আয এর শুরুয ২ ভা ূদফ ব াংড়িষ্ট 

কভ বিাযীয ড় আয এর েুটট নগদায়ন  

জনন ভঞ্জ ুড়যত্র মুগত জাড়য ড়নঙ্খিতকযণ 

ড় আয এর শুরুয ২ ভা ূদফ ব 

াংড়িষ্ট কভ বিাযীয ড় আয এর েুটট 

নগদায়ন  জনন ভঞ্জড়ুযত্র 

মুগত জাড়য ড়নঙ্খিতকৃত 

 

% 
১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭৫% ৭০% 

জফা প্রঙ্খক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন 

কভদক্ষ একটট অনরাইন জফা 

িারুকৃত 
তাড়যখ ১ 

৩১ ড়ডদ 

১৭ 

৩১ জান ু

১৮ 

২৮ জপফ্রু- 

২০১৮ 

৩১ ভািব 

২০১৮ 
৩১ এড়প্রর ২০১৮  

কভদক্ষ একটট জফাপ্রঙ্খক্রয়া 

জীকৃত 
তাড়যখ ১ 

৩১ ড়ডদ 

১৭ 

৩১ জান ু

১৮ 

২৮ 

জপফ্রুয়াড়য  

২০১৮ 

৩১ ভািব 

২০১৮ 
৩১ এড়প্রর ২০১৮  
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ককৌলগি 

উযেলয 

(Strategic 

Objectives) 

 

ককৌলগ

ি 

উযেযলযর 

মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives 

) 

 

 

কায িক্রম 

(Activities) 

 

 

কম িম্পাদন ূচক 
(Performance  

Indicators) 

 

 

একক 
(Unit) 

 

 

কম িম্পাদ

ন 

ূচযকর 

মান 

(Weight of 

PI) 

েযমাত্রার মান ২০১৭-২০১৮ 

(Target Value-2017-18) 

অাধারণ 

(Excellent) 

অর্ি 

উত্তম 

(Very 

Good) 

উত্তম 

(Good) 

চর্ি মান 

(sair) 

চর্ি 

মাযনর র্নযে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

আবর্লযক ককৌলগি উযেলযমূ 

 

[৫]কভ বড়যদফ 

উন্নয়ন 

 

 

 

৩ 

অড়প বফন  আড়িনা ড়যেন্ন যাখা 
ড়নধ বাড়যত ভয়ীভায ভদধে অড়প 

বফন  আড়িনা ড়যেন্ন  
তাড়যখ ১ 

৩১ 

ড়ডদম্বয   

২০১৭ 

৩১ 

জানুয়াড়য 

২০১৭ 

২৮ 

জপব্ ুয়াড়য  

২০১৭ 

৩১ ভািব 

২০১৮ 
১৫ এড়প্রর ২০১৮ 

জফা প্রতোী  দ বনাথীদদয জনে টয়দরট 

অদক্ষাগায এয ফেফস্থা কযা 

ড়নধ বাড়যত ভয়ীভায ভদধে জফা 

প্রতোী  দ বনাথীদদয জনে 

টয়দরট অদক্ষাগায িারুকৃত 

তাড়যখ ১ 

৩১ 

ড়ডদম্বয   

২০১৭ 

৩১ 

জানুয়াড়য 

২০১৭ 

২৮ 

জপব্ ুয়াড়য  

২০১৭ 

৩১ ভািব 

২০১৮ 
১৫ এড়প্রর ২০১৮ 

জফায ভান ম্পদকব জফাগ্রীতাদদয ভত্মত 

ড়যফীক্ষদণয ফেফস্থা িারু কযা 

ড়নধ বাড়যত ভয়ীভায ভদধে জফায 

ভান ম্পদকব জফাগ্রীতাদদয ভত্মত 

ড়যফীক্ষদণয জনে ফেফস্থা িারকৃুত 

তাড়যখ ১ 

৩১ 

ড়ডদম্বয   

২০১৭ 

৩১ 

জানুয়াড়য 

২০১৭ 

২৮ 

জপব্ ুয়াড়য  

২০১৭ 

৩১ ভািব 

২০১৮ 
১৫ এড়প্রর ২০১৮ 

 

[৬] দক্ষতা  

তনড়তকতায 

উন্নয়ন 

 

 

১ অড়ডট আড়ত্ত ড়নষ্পড়ত্ত কাম বক্রদভয উন্নয়ন 
ফেদয ড়নষ্পড়ত্তকৃত অড়ডট আড়ত্তয 

তকযা ায 
% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 
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আড়ভ, উদজরা ড়নফ বাী অড়পায, কুড়গ্রাভ দয, জজরা প্রাক, কুড়গ্রাভ এয ড়নকট অিীকায কযড়ে জম, এই িুঙ্খিদত ফড়ণ বত 

পরাপর অজবদন দিষ্ট থাকফ।  

 

আড়ভ, জজরা প্রাক, কুড়গ্রাভ উদজরা ড়নফ বাী অড়পায, কুড়গ্রাভ দয- এয ড়নকট অিীকায কযড়ে জম, এই িুঙ্খিদত ফড়ণ বত 

পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় দমাড়গতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষড়যত: 

 

 

 

 

 

  আফু োদর জভাাম্মদ জপযদদ খান    ১৬/০৭/ ২০১৭ 

                   জজরা প্রাক                                           তাড়যখ 

                     কুড়গ্রাভ 

 

 

 

 

 

জভাোঃ আড়ভন আর াযদবজ        ১৬/০৭/ ২০১৭ 

  উদজরা ড়নফ বাী অড়পায                                      তাড়যখ 

             কুড়গ্রাভ দয 
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ংযযাজনী-১ 

লব্দংযে (Acronyms) 

 

কাড়ফখা কাদজয ড়ফড়নভদয় খাদে 

কাড়ফটা কাদজয ড়ফড়নভদয় টাকা 

ঙ্খজআয (GR) Gratuitous Relief 

আইড়টট (ICT) ইনপযদভন এণ্ড কড়ভউড়নদকন জটকদনারঙ্খজ 

এনঙ্খজ (NGO) নন গবণ বদভন্টার অযগানাইদজন 

ড়বঙ্খজএপ বারনাদযফর গ্র ু  ড়পড়ডাং 
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ংযযাজনী- ২: কভ বম্পাদন ূিকভূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং ড়যভা দ্ধড়ত এয ড়ফফযণ 

ক্রড়ভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

ূিক 

ড়ফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউড়নট 

ড়যভা দ্ধড়ত 

 

উাত্তূত্র াধাযণ ভন্তফে 

1.  [১.১] উদজরা              

     বা অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত বা উদজরায ড়ফড়বন্ন দপ্তদযয উন্নয়ন কাম বক্রভ ম বাদরািনা  

ভন্য়কযণ 

ড়নজ কাম বারয় কাম বড়ফফযণী মািাই ভাড়ক প্রড়তদফদন  

কাম বড়ফফযণী 

 

2.  [১.২] উদজরা               

           ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

যফতী ভাড়ক বায় ূফ বফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন ম বাদরািনকযণ 

          ঐ কাম বড়ফফযণী ম বাদরািনা ভাড়ক প্রড়তদফদন  

কাম বড়ফফযণী 

 

3.  [১.৩] ড়ফড়বন্ন উন্নয়নভূরক কাম বক্রভ 

ড়যদ বন 

ড়যদ বনকৃত 

প্রকে 

উদজরায ড়ফড়বন্ন উন্নয়ন প্রকে দযজড়ভদন ড়যদভ বন 

কদয গুনগত ভান ড়নঙ্খিতকযণ 

ঐ ড়যদ বন প্রড়তদফদন 

মািাই 

ড়যদ বন প্রড়তদফদন  

4.  [১.৪] এনঙ্খজ কাম বক্রভ ভন্য় 

ড়ফলয়ক বা  

বা অনুটষ্ঠত উদজরায কভ বযত এনঙ্খজভদূয কাম বক্রভ ম বাদরািনা, 

ড়যফফীক্ষণ  ভন্য়কযণ 

ঐ কাম বড়ফফযণী মািাই ভাড়ক প্রড়তদফদন  

কাম বড়ফফযণী 

 

5.  [১.৫] এনঙ্খজ কাম বক্রভ ভন্য় 

ড়ফলয়ক বায ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

যফতী ভাড়ক বায় ূফ বফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয 

ফাস্তফায়ন ম বাদরািনকযণ 

ঐ কাম বড়ফফযণী ম বাদরািনা ভাড়ক প্রড়তদফদন  

6.  [১.৬] এনঙ্খজদদয অনুকূদর 

োকৃত অদথ বয ড়যফীক্ষণ 

ড়যফীক্ষণকৃত 

এনঙ্খজ 

এনঙ্খজদদয অনুকূদর এনঙ্খজ ড়ফলয়ক ফুেদযা কতৃবক 

োকৃত অথ ব গৃীত কাম বক্রভদয াদথ মািাইকযণ 

ঐ এনঙ্খজ ড়ফলয়ক ফুেদযায 

োত্র  ড়যদ বন 

প্রড়তদফদন ম বাদরািনা 

এনঙ্খজ ড়ফলয়ক 

ফুেদযায োত্র  

ড়যদ বন প্রড়তদফদন 

 

7.  [১.৭] কু্ষদ্রঋণ কাম বক্রভ 

ড়যদ বন/দ বন; 

 

ড়যদ বন/দ বন ড়ফড়বন্ন এনঙ্খজ এফাং যকাযী াংস্থা কতৃবক ড়যিাড়রত 

কু্ষদ্রঋণ কাম বক্রভ যজড়ভদন মািাইকযণ এফাং 

উকাযদবাগীদদয াদথ ভতড়ফড়নভয়   

ঐ ড়যদ বন প্রড়তদফদন 

মািাই 

ড়যদ বন/দ বন 

প্রড়তদফদন 

 

8.  [২.১]  দদুম বাগ ফেফস্থানা কড়ভটটয 

বা অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত বা  জজরায় াংঘটঠত দদুম বাগ/ম্ভাফে দুদম বাগ ম্পদকব প্রস্তুড়ত, 

উদ্ধায  ত্রাণ কাম বক্রভ ড়যিারনা এফাং গৃীত ড়ফড়বন্ন 

কাম বক্রদভয ভন্য় াধন  

ত্রাণ  দুদম বাগ 

ফেফস্থানা াখা 

কাম বড়ফফযণী মািাই ভাড়ক প্রড়তদফদন  

কাম বড়ফফযণী 

 

9.  [২.২]  দুদম বাগ ফেফস্থানা কড়ভটটয 

বায ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

যফতী বায় ূফ বফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

ত্রাণ  দুদম বাগ 

ফেফস্থানা াখা 
কাম বড়ফফযণী ম বাদরািনা ভাড়ক প্রড়তদফদন  

কাম বড়ফফযণী 

 

10.  [২.৩] দদুম বাদগ ক্ষড়তগ্রস্ত এরাকা 

তাৎক্ষড়ণক ড়যদ বন/দ বন 

ড়যদ বন/ 

দ বনকৃত 

দুদম বাগ ক্ষড়তগ্রস্ত এরাকা তাৎক্ষড়ণক গভন কদয 

ক্ষড়তগ্রস্থদদয ক্ষয়ক্ষড়ত ড়নরূণ  প্রদয়াজনীয় ত্রাণ ায়তা 

প্রদান 

 

 

ত্রাণ  দুদম বাগ 

ফেফস্থানা াখা 
ড়যদ বন/দ বন 

প্রড়তদফদন ম বাদরািনা 

ড়যদ বন/দ বন 

প্রড়তদফদন 

 

11.  [২.৪] ঙ্খজআয প্রদান প্রদানকৃত 

ঙ্খজআয 

তাড়রকাকৃত ড়ুফদাদবাগীদদয ভদধে ঙ্খজআয ায়তা 

ড়ফতযণকযণ 

ত্রাণ  দুদম বাগ 

ফেফস্থানা াখা 
ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন  ভাস্টায 

জযার ম বাদরািনা 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন 
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ক্রড়ভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

ূিক 

ড়ফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউড়নট 

ড়যভা দ্ধড়ত 

 

উাত্তূত্র াধাযণ ভন্তফে 

12.  [২.৫] ড়বঙ্খজএপ প্রদান প্রদানকৃত 

ড়বঙ্খজএপ 

তাড়রকাকৃত ুড়ফদাদবাগীদদয ভদধে ড়নধ বাড়যত ড়যভাণ 

ড়বঙ্খজএপ ায়তা ড়ফতযণকযণ 

ভড়রা ড়ফলয়ক 

কভ বকতবা। 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন  ভাস্টায 

জযার ম বাদরািনা 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন 

 

 

 

 
13.  [২.৬] জটস্ট ড়যড়রপ প্রদান প্রদানকৃত ড়যড়রপ তাড়রকাকৃত ক্ষড়তগ্রস্তদদয ভদধে প্রদয়াজনীয় ড়যভাণ জটস্ট 

ড়যড়রপ ায়তা ড়ফতযণকযণ 

ত্রাণ  দুদম বাগ 

ফেফস্থানা াখা 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন  ভাস্টায 

জযার ম বাদরািনা 

ড়ফতযণ াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন 

 

14.  [২.৭] গ্রাভীন অফকাঠাদভা ড়নভ বাদনয 

জনে কাড়ফখা প্রকে ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাড়য়ত প্রকে প্রকেবুি কাদজয ভান  ড়যভাণ মািাইকযণ ত্রাণ  দুদম বাগ 

ফেফস্থানা াখা 
প্রকে প্রস্তাফ  প্রকে 

ফাস্তফায়ন প্রড়তদফদন 

ম বাদরািনা 

ভাড়প্ত প্রড়তদফদন  

15.  [২.৮] গ্রাভীন অফকাঠাদভা ড়নভ বাদনয 

জনে কাড়ফটা প্রকে ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাড়য়ত প্রকে প্রকেবুি কাদজয ভান  ড়যভাণ মািাইকযণ ত্রাণ  দুদম বাগ 

ফেফস্থানা াখা 
প্রকে প্রস্তাফ  প্রকে 

ফাস্তফায়ন প্রড়তদফদন 

ম বাদরািনা 

ভাড়প্ত প্রড়তদফদন  

16.  [২.৯] অড়তদড়যদ্রদদয জনে 

কভ বাং্ান কভ বূড়ি 

ফাস্তফাড়য়ত প্রকে প্রকদে ড়নদয়াঙ্খজত শ্রড়ভক াংখো  কাদজয ড়যভাণ 

মািাইকযণ 

ত্রাণ  দুদম বাগ 

ফেফস্থানা াখা 
প্রকে প্রস্তাফ  প্রকে 

ফাস্তফায়ন প্রড়তদফদন 

ম বাদরািনা 

ভাড়প্ত প্রড়তদফদন  

17.  [২.১০ ]ফৃক্ষদযাদনয জনে 

জনগণদক উদ্ফুদ্ধকযণ জভরা 

আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত জভরা ফৃক্ষদযাদনয জনে ৩ড়দন ফোড় জভরা আদয়াজন, 

ড়ফনাভূদরে িাযা ড়ফতযণ  াাংসৃ্কড়তক অনুষ্ঠান আদয়াজন  

ড়নজ কাম বারয় বায কাম বড়ফফযণী  

অনুষ্ঠাদনয ড়স্থযড়িত্র 

ম বাদরািনা 

বায কাম বড়ফফযণী, 

ড়স্থযড়িত্র 

 

18.  [৩.১] ভুঙ্খিদমাদ্ধাদদয ম্মানী বাতা 

ড়ফতযণ 

বাতা ড়ফতযণকৃত জজরায তাড়রকাবুি ভুঙ্খিদমাদ্ধাদদয অনুকূদর যকায 

কতৃবক োকৃত ম্মানী বাতা ড়নধ বাড়যত ভদয়য ভদধে ফায 

ড়নকট ড়ফতযন ড়নঙ্খিতকযণ 

       

         

        

ড়ফতযণ প্রড়তদফদন  

ফোাংক ড়াফ 

ম বাদরািনা 

ড়ফতযণ প্রড়তদফদন  

19.  [৩.২] প্রড়তফন্ধী বাতা প্রদান কাম বক্রভ 

তদাযড়ক 

 

বাতা ড়ফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

জজরায তাড়রকাবুি প্রড়তফন্ধীদদয অনুকূদর যকায কতৃবক 

োকৃত বাতা ড়নধ বাড়যত ভদয়য ভদধে ফায ড়নকট ড়ফতযন 

ড়নঙ্খিতকযণ 

       

         

        

ড়ফতযণ প্রড়তদফদন  

ফোাংক ড়াফ 

ম বাদরািনা 

ড়ফতযণ প্রড়তদফদন  

20.  [৩.৩] ড়ফধফা বাতা ড়ফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযড়ক 

 

বাতা ড়ফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

জজরায তাড়রকাবুি ড়ুফধাদবাগীদদয অনুকূদর যকায 

কতৃবক োকৃত বাতা ড়নধ বাড়যত ভদয়য ভদধে ফায ড়নকট 

ড়ফতযন ড়নঙ্খিতকযণ 

       

         

        

ড়ফতযণ প্রড়তদফদন  

ফোাংক ড়াফ 

ম বাদরািনা 

ড়ফতযণ প্রড়তদফদন  

21.  [৩.৪] াভাঙ্খজক ড়নযাত্তাভূরক 

প্রকদেয ফাস্তফায়ন ড়যফীক্ষণ 

 

 

ড়যফীক্ষণকৃত 

প্রকে 

গৃীত প্রকে যজড়ভদন ড়যদ বন কদয গুনগত ভান 

মািাইকযণ এফাং ড়ুফধাদবাগীদদয াদথ ভতড়ফড়নভয় 

ড়নজ কাম বারয় ড়যদ বন প্রড়তদফদন  

ফাস্তফায়ন প্রড়তদফদন 

ম বাদরািনা এফাং 

প্রদমাজে জক্ষদত্র ভাস্টায 

জযার মািাই 

ড়যদ বন প্রড়তদফদন 
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ক্রড়ভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

ূিক 

ড়ফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউড়নট 

ড়যভা দ্ধড়ত 

 

উাত্তূত্র াধাযণ ভন্তফে 

22.  [৩.৫] প্রড়তফন্ধীদদয ড়ক্ষা  অনোনে 

করোণভূরক কাদজ ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদত্ত জজরায তাড়রকাবুি প্রড়তফন্ধীদদয অনুকূদর ড়ক্ষা  

অনোনে করোণভূরক কাদজ যকায কতৃবক প্রদত্ত ায়তা 

উমিুদদয ভাদে মথাভদয় ড়ফতযন ড়নঙ্খিতকযণ 

উদজরা 

ভাজদফা 

কাম বারয় 

প্রড়তদফদন ম বাদরািনা প্রড়তদফদন  

23.  [৪.১] উদজরা বূড়ভ অড়প 

ড়যদ বন 

ড়যদ বনকৃত 

অড়প 

জজরায ড়ফড়বন্ন উদজরা বূড়ভ অড়পদয কাম বক্রভ 

যজড়ভদন যীক্ষা কযা, ড়ফড়বন্ন জযকডব  জযঙ্খজস্টায যখ 

কযা, বূড়ভ উন্নয়ন কয আদায় ড়নঙ্খিত কযা এফাং কাম বক্রভ 

গড়তীরতায রদক্ষে প্রদয়াজনীয় ড়নদদবনা প্রদান কযা     

            ড়যদ বন প্রড়তদফদন 

ম বাদরািনা 

ড়যদ বন প্রড়তদফদন  

24.  [৪.২] ইউড়নয়ন বূড়ভ অড়প 

ড়যদ বন 

ড়যদ বনকৃত  

অড়প 

জজরায ড়ফড়বন্ন ইউড়নয়ন বূড়ভ অড়পদয কাম বক্রভ 

যজড়ভদন যীক্ষা কযা, ড়ফড়বন্ন জযকডব  জযঙ্খজস্টায যখ 

কযা, বূড়ভ উন্নয়ন কয আদায় ড়নঙ্খিত কযা এফাং কাম বক্রভ 

গড়তীরতায রদক্ষে প্রদয়াজনীয় ড়নদদবনা প্রদান কযা     

            ড়যদ বন প্রড়তদফদন 

ম বাদরািনা 

ড়যদ বন প্রড়তদফদন  

25.  [৪.৩] কৃড়ল খা জড়ভ ফদদাফস্ত 

প্রদান 

ুনফ বাড়ত 

ড়যফায 

ড়নষ্কন্টক খা জড়ভ ড়িড়িতকযণ এফাং উমুি বূড়ভীন 

ড়যফাদযয ভদধে নীড়তভারা জভাতাদফক ফদদাফস্ত প্রদান। 

            

     
ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম বড়ফফযণী ম বাদরািনা 

ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম বড়ফফযণী 

 

26.  [৪.৪] অকৃড়ল খা জড়ভ ফদদাফস্ত 

প্রদান 

ফদদাফস্ত 

প্রদানকৃত জড়ভ  

উমিু প্রস্তাফ ায়া জগদর তা মািাই ফাোইকযণ এফাং 

উমিু ড়ফদফড়িত দর অনুদভাদদনয জনে বূড়ভ ভন্ত্রণারদয় 

জপ্রযণ। 

            

     
ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম বড়ফফযণী ম বাদরািনা 

ভাড়ক যাজস্ব বায 

কাম বড়ফফযণী 

 

27.  [৪.৫] বূড়ভ উন্নয়ন কয আদায় 

তদাযড়ক কযা  

আদায়কৃত বূড়ভ 

উন্নয়ন কয 

ফাড়ল বক ভূদয় দাফী আদাদয়য রদক্ষে ভাড়বড়ত্তক প্রদক্ষন 

ড়নধ বাযণ কযা  তা অজবন ড়নঙ্খিত কযা। াংস্থায দাফী 

আদাদয়য জনে াংড়িষ্ট াংস্থায অনুকুদর দাফী ম্বড়রত ত্র 

জপ্রযণ কযা এফাং তাড়গদ অফেত যাখা। 

            

     
ড়যটাণ ব-৩  আদায় 

াংক্রান্ত ভাড়ক 

প্রড়তদফদন ম বাদরািনা 

ড়যটাণ ব-৩  আদায় 

াংক্রান্ত ভাড়ক 

প্রড়তদফদন 

 

28.  [৪.৬] ায়যাত ভার ফদদাফস্ত প্রদান আদায়কৃত 

ইজাযাভূরে 

ড়নধ বাড়যত ভদয়য ভদধে ায়যাত ভার ভূ কোদরোযবুি 

কযণ, ঙ্খত্রকায় ড়ফজ্ঞড়প্ত প্রকা এফাং ফদদাফস্ত প্রদান। 

            

     
ফদদাফস্ত াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন, াংড়িষ্ট 

জযঙ্খজস্টায  ফোাংক 

ড়াফ ম বাদরািনা 

ফদদাফস্ত াংক্রান্ত 

প্রড়তদফদন 

 

29.  [৫.১] জভাফাইর জকাটব ড়যিারনা ড়যিাড়রত 

জভাফাইর জকাটব 

জভাফাইর জকাটব আইন ২০০৯ এয তপড়রবুি ড়ফড়বন্ন 

আইদন ড়নয়ড়ভত জভাফাইর জকাটব ড়যিারনাকযণ   

 

            ভাড়ক প্রড়তদফদন 

ম বাদরািনা 

ভাড়ক প্রড়তদফদন  

30.  [৫.২] ুষ্ঠ ুবাদফ াফড়রক যীক্ষা 

ড়যিারনা 

ড়যিাড়রত 

াফড়রক যীক্ষা 

াংড়িষ্ট াফড়রক যীক্ষায ূদফ ব ুষ্ঠ ু, াড়ন্তূণ ব  নকরভুি 

ড়যদফদ যীক্ষা অনুষ্ঠাদনয জনে বা কযা, প্রদয়াজনীয় 

াংখেক ভোঙ্খজদেট ড়নদয়াগ কযা এফাং ুড়র জপা ব 

জভাতায়দনয ফেফস্থা কযা   

ড়নজ কাম বারয় াফড়রক যীক্ষায 

ফাড়ল বক প্রড়তদফদন 

ম বাদরািনা 

াফড়রক যীক্ষায 

ফাড়ল বক প্রড়তদফদন 
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ক্রড়ভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

ূিক 

ড়ফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউড়নট 

ড়যভা দ্ধড়ত 

 

উাত্তূত্র াধাযণ ভন্তফে 

31.  [৫.৩] উদজরা আইন িৃরা 

কড়ভটটয বা অনুষ্ঠান 

অনুটষ্ঠত বা 
 

জজরায আইনাৃংখরা াংক্রান্ত াড়ফ বক অফস্থা ম বাদরািনা 

কযা এফাং আইনাৃংখরা স্বাবাড়ফক কযায রদক্ষে প্রদয়াজনীয় 

ড়দ্ধান্ত গ্রণ  

ড়নজ কাম বারয় বায কাম বড়ফফযণী 

মািাই  

বায কাম বড়ফফযণী 

 

 

 

 

32.  [৫.৪] উদজরা আইন িৃরা 

কড়ভটটয বায ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দনয ায 

যফতী বায় ূফ বফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

ড়নজ কাম বারয় বায কাম বড়ফফযণী 

ম বাদরািনা 

বায কাম বড়ফফযণী  

33.  [৬.১] ভাদকদ্রদফেয অফেফায 

ড়নয়ন্ত্রদণ জনদিতনাভূরক বা 

আদয়াজন 

 

আদয়াঙ্খজত বা ভাদকদ্রদফেয কুপর ম্পদকব দিতন কযা, ভাদক ফেফায 

াদথ জড়ত ফেঙ্খিদদয আইদনয আতায় আনদত 

জনগদণয দমাড়গতা িায়া এফাং ভাদকদফী  ভাদক 

ফেফায়ীদদয াভাঙ্খজকবাদফ ফয়কটকযদণ জনাধাযণদক 

উদ্ফুদ্ধ কযা  

ড়নজ কাম বারয় বায  প্রড়তদফদন  

ড়স্থযড়িত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

34.  [৬.২] ািায নাযী  ড়ূ 

ড়নম বাতন জযাদধ জনদিতনাভূরক 

বা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত বা নাযী  ড়ূ ড়নম বাতন ম্পদকব দিতন কযা, নাযী  ড়ূ 

ড়নম বাতদনয াদথ জড়ত ফেঙ্খিদদয আইদনয আতায় 

আনদত জনগদণয দমাড়গতা িায়া এফাং ড়নম বাড়ততদদয 

আইড়ন ায়ত জনফায জনে যাভ ব জদয়া 

ড়নজ কাম বারয় বায  প্রড়তদফদন  

ড়স্থযড়িত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

35.  [৬.৩] জমতুক ড়নদযাদধয রদক্ষে  

জনদিতনাভূরক বা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত বা জমতুক প্রথায কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা, এয 

াদথ জড়ত ফেঙ্খিদদয আইদনয আতায় আনদত 

জনগদণয দমাড়গতা িায়া এফাং “জমতুক ড়দফনা এফাং 

জমতুক জনফনা” জফাদধ ফ বাধাযণদক উদ্ফুদ্ধ কযা  

ড়নজ কাম বারয় বায  প্রড়তদফদন  

ড়স্থযড়িত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

36.  [৬.৪] ফারেড়ফফা জযাদধ 

কভ বড়যকেনা প্রণয়ন 

কভ বড়যকেনা 

প্রণীত 

ফারেড়ফফা জযাদধ জনাধাযণদক উদফ্ুদ্ধ কযা, কদঠাযবাদফ 

এ াংক্রান্ত আইন প্রদয়াগ কযা এফাং উদজরাড়বড়ত্তক 

কভ বড়যকেনা গ্রণ কযা 

ড়নজ কাম বারয় প্রণীত কভ বড়যকেনা 

ম বাদরািনা 

প্রণীত কভ বড়যকেনা   

37.  [৬.৫] ফারেড়ফফা ড়নদযাদধয রদক্ষে 

জনদিতনাভূরক বা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত বা ফারেড়ফফাদয কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা এফাং 

ফারেড়ফফাভুি ভাজ গঠদন কদরয অাংগ্রন ড়নঙ্খিত 

কযা 

ড়নজ কাম বারয় বায  প্রড়তদফদন  

ড়স্থযড়িত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

38.  [৬.৬] ন্ত্রা  জিীফাদ দভদন 

জনদিতনাভূরক বা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত বা ন্ত্রা  জিীফাদদয কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন 

কযা, ন্ত্রা  জিীফাদভিু ভাজ গঠদন কদরয 

অাংগ্রন ড়নঙ্খিত কযা এফাং ন্ত্রী  জিীদদয ড়িড়িত 

কদয আইদনয আতায় আনদত জনগদণয দমাড়গতা 

িায়া 

ড়নজ কাম বারয় বায  প্রড়তদফদন  

ড়স্থযড়িত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

39.  [৬.৭] জিাযািারান প্রড়তদযাদধ 

জনদিতনাভূরক বা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত বা জিাযািারাদনয কুপর ম্পদকব জনগণদক দিতন কযা 

এফাং জিাযািারানীদদয ড়িড়িত কদয আইদনয আতায় 

আনদত জনগদণয দমাড়গতা িায়া 

ড়নজ কাম বারয় বায  প্রড়তদফদন  

ড়স্থযড়িত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  
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ক্রড়ভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

ূিক 

ড়ফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউড়নট 

ড়যভা দ্ধড়ত 

 

উাত্তূত্র াধাযণ ভন্তফে 

40.  [৬.৮] জমন য়যাড়ন,  জার জনাট  

ুঙ্খণ্ড ফেফা ড়নয়ন্ত্রদণ এফাং প্রড়তদযাদধ 

জনদিতনাভূরক বা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত বা জমন য়যাড়ন,  জার জনাট  ুঙ্খণ্ড ফেফা ম্পদকব 

জনগণদক দিতন কযা এফাং এয াদথ মিুদদয ড়িড়িত 

কদয আইদনয আতায় আনদত জনগদণয দমাড়গতা 

িায়া 

ড়নজ কাম বারয় বায  প্রড়তদফদন  

ড়স্থযড়িত্র ম বাদরািনা 

ভ্রভণ ড়ফফযণী  

 

41.  [৭.১] ড়ফড়বন্ন ধযদনয ক্রীা 

প্রড়তদমাড়গতায আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

ক্রীা 

প্রড়তদমাড়গতা 

ক্রীা াং্ায আতাধীন প্রড়তটট ক্রীা অদয়াজদনয 

রদক্ষে ফাড়ল বক কোদরণ্ডায প্রণয়ন এফাং জভদত প্রড়তটট ক্রীা 

অনুষ্ঠান অদয়াজন ড়নঙ্খিতকযণ  

ড়নজ কাম বারয় ফাড়ল বক কোদরণ্ডায  

প্রড়তদফদন ম বাদরািনা 

ফাড়ল বক কোদরণ্ডায  

প্রড়তদফদন 

 

42.  [৭.২] ক্রীাড়ফদদদয জনে প্রড়ক্ষণ 

আদয়াজন 

প্রড়ক্ষণপ্রাপ্ত 

জখদরায়া 

ক্রীাড়ফদদদয দক্ষতা  ক্ষভতা ফৃঙ্খদ্ধয জনে যকাড়য  

স্থানীয় উদদোদগ ড়নয়ড়ভত প্রড়ক্ষণ আদয়াজন কযা  

ড়নজ কাম বারয় াঙ্খজযা খাতা  প্রড়ক্ষণ 

প্রড়তদফদন মািাই 

প্রড়ক্ষণ কেদরণ্ডায  

প্রড়ক্ষণ প্রড়তদফদন  

 

43.  [৭.৩] াাংসৃ্কড়তক প্রড়তদমাড়গতায 

আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত 

প্রড়তদমাড়গতা 

াাংসৃ্কড়তক প্রড়তদমাড়গতায জনে ঋতুড়বড়ত্তক উৎফ 

কোদরণ্ডায প্রণয়নকযণ এফাং তদানুাদয ড়ফড়বন্ন াাংসৃ্কড়তক 

অনুষ্ঠান আদয়াজনকযণ 

ড়নজ কাম বারয় ঋতুড়বড়ত্তক উৎফ 

কোদরণ্ডায, প্রড়তদফদন 

 ড়স্থযড়িত্র মািাই 

ঋতুড়বড়ত্তক উৎফ 

কোদরণ্ডায  

প্রড়তদফদন 

 

44.  [৭.৪] জজরা নাযী  ড়শু ড়নম বাতন 

প্রড়তদযাধ কড়ভটটয বা আদয়াজন 

আদয়াঙ্খজত বা জজরা নাযী  ড়শু ড়নম বাতন প্রড়তদযাদধ ড়ফড়বন্ন কাম বক্রভ 

গ্রণ এফাং এ াংক্রান্ত ভাভরা দ্রতু ড়নষ্পড়ত্তকযদণ ড়নয়ড়ভত 

বা অনুষ্ঠানকযণ 

ড়নজ কাম বারয় বায কাম বড়ফফযণী 

মািাই 

বায কাম বড়ফফযণী  

45.  [৭.৫] জজরা নাযী  ড়ূ ড়নম বাতন 

কড়ভটটয বায ড়দ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ড়দ্ধান্ত 

ফাস্তফাড়য়ত 

যফতী বায় ূফ বফতী বায় গৃীত ড়দ্ধাদন্তয ফাস্তফায়ন 

ম বাদরািনকযণ 

ড়নজ কাম বারয় বায কাম বড়ফফযণী 

ম বাদরািনা 

বায কাম বড়ফফযণী  
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ংযযাজনী ৩ : অনে দপ্তয/াংস্থায ড়নকট ুড়নড়দবষ্ট কভ বম্পাদন িাড়দাভূ 

প্রড়তষ্ঠাদনয  

ধযণ 

প্রড়তষ্ঠাদনয  নাভ  াংড়িষ্ট 

কাম বক্রভ 

কভ বম্পাদন ূিক উি প্রড়তষ্ঠাদনয ড়নকট িাড়দা/ 

প্রতোা 

িাড়দা প্রতোায/ জমঙ্খিকতা  প্রতোা ূযণ না দর ম্ভাফে প্রবাফ 

ভাঠ প্রান 

 থানা আইন িৃরা 

যক্ষা 

উন্নত আইন িৃরা ড়যড়স্থড়ত ুড়রড় ায়তা আইন িৃরা যক্ষা  জভাফাইর 

জকাঠ ব ড়যিারনায় ড়ুরড় 

ায়তা অড়যাম ব কাম ব  

ুড়রড় ায়তা না ায়া জগদর 

আইন িৃরা যক্ষা  জভাফাইর জকাঠ ব 

ড়যিারনা ফেত দফ এফাং জনিৃরা 

ড়ফড়িত দফ। 

ড়ফদুেৎ ড়ফবাগ ড়নযফঙ্খেন্ন 

ড়ফদুেৎ যফযা 

ড়নযফঙ্খেন্ন ড়ফদুেৎ যফযাকৃত ড়নযফঙ্খেন্ন ড়ফদুেৎ যফযাদ 

দমাড়গতা 

ড়নযফঙ্খেন্ন ড়ফদুেৎ যফযা 

তদনঙ্খদন দাপ্তড়যক কাজ 

ম্পাদদনয জনে অড়যাম ব। 

ড়নযফঙ্খেন্ন ড়ফদুেৎ না জদর দাপ্তড়যক 

কাজ ফেত দফ এফাং জনগণ জফা 

গদত ফঙ্খিত দফ। 

ভাজদফা 

অড়ধদপ্তয 

াভাঙ্খজক 

ড়নযাত্তা 

কাম বক্রভ 

ম্পাড়দত ড়ফড়বন্ন াভাঙ্খজক ড়নযাত্তা কাম বক্রভ  াভাঙ্খজক ড়নযাত্তা জফষ্টনী 

ফাস্তফায়দন দমাড়গতা 

াভাঙ্খজক ড়নযাত্তা জফষ্টনী 

ফাস্তফায়দন ভাজদফা 

অড়ধদপ্তদযয ড়ফড়বন্ন 

উকাযদবাগী ড়নফ বািন , 

তাড়রকাকযণ এফাং তাদদয 

অনুকূদর প্রতোড়ত জফা 

প্রদাদনয জনে দাড়য়ত্বপ্রাপ্ত। 

াভাঙ্খজক ড়নযাত্তা জফষ্টনী ফাস্তফায়দন 

দমাড়গতা না ায়া জগদর, 

ুড়ফধাদবাগীযা যকাড়য জফা  

ায়তা দত ফঙ্খিত দফ। 

ভন্ত্রণারয় 

দুদম বাগ 

ফেফস্থানা  

ত্রাণ ভন্ত্রণারয় 

াভাঙ্খজক 

ড়নযাত্তা প্রদান 

কাড়ফখা/কাড়ফটা/টটআয/ঙ্খজআয/ড়বঙ্খজএপ ফযাে মথাভদয় 

কাড়ফখা/কাড়ফটা/টটআয/ 

ঙ্খজআয/ ড়বঙ্খজএপ ফযাে  

ুিারুরুদ কাম বক্রভ ম্পন্ন 

কযদত মথাভদয় ফযাে 

প্রদয়াজন 

প্রকে গ্রণ  ফাস্তফায়ন দুরূ দয় 

দফ। 

ভড়রা  ড়শু 

ড়ফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 বা/ জড়ভনায আদয়াঙ্খজত ম বাপ্ত ফযাে প্রদয়াজন প্রদয়াজনীয় াংখেক বা/ 

জড়ভনায আদয়াজন 

প্রদয়াজনীয় াংখেক বা/ জড়ভনায 

আদয়াজন কযা ম্ভফ দফ না। 

মুফ  ক্রীা 

ভন্ত্রণারয় 

ক্রীা 

প্রড়তদমাড়গতা 

আদয়াজন 

ড়ফড়বন্ন ধযদণয ক্রীা প্রড়তদমাড়গতায আদয়াঙ্খজত ক্রীা প্রড়তদমাড়গতা আদয়াজদন 

ফযাে প্রদয়াজন 

ক্রীা প্রড়তদমাড়গতা আদয়াজদন 

ম বাপ্ত ফযাে প্রদয়াজন 

ম বাপ্ত ফযাে প্রদান কযা না দর 

ক্রীা প্রড়তদমাড়গতা আদয়াজন কযা 

ম্ভফ দফ না। 

ড়ে ভন্ত্রণারয়  াাংসৃ্কড়তক  

প্রড়তদমাড়গতা 

আদয়াজন 

ড়ফড়বন্ন ধযদণয াাংসৃ্কড়তক প্রড়তদমাড়গতায 

আদয়াঙ্খজত 

াাংসৃ্কড়তক  প্রড়তদমাড়গতা 

আদয়াজদন ফযাে প্রদয়াজন 

াাংসৃ্কড়তক প্রড়তদমাড়গতা 

আদয়াজদন ম বাপ্ত ফযাে 

প্রদয়াজন 

ফযাে প্রদান কযা না দর াাংসৃ্কড়তক 

প্রড়তদমাড়গতা আদয়াজন কযা ম্ভফ 

দফ না। 

 


