
                                                 
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায,                  

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

    

জজরা প্রাক, কুনিয়া।  

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

এয ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুরাই, ২০২১ - ৩০ জুন, ২০২২ 

 

 



2 

 

                                               সূনিত্র  

 

             

                      ৩ 

       ৫ 

জকন ১: রূকল্প, অনবরক্ষয,                এফাং কাম বাফনর ৬ 

জকন ২: নফনবন্ন কাম বক্রদভয                   ৮ 

জকন ৩: কভ বম্পাদন নযকল্পনা  ৯ 

         ১           ১৪ 

         ২  কভ বম্পাদন সূিদকয নযভা দ্ধনত ১৫ 

াংদমাজনী ৩: অন্য                  কভ বম্পাদন    মূ ১৭ 

         ৪:                              , ২০২১-২০২২ ২০ 

         ৫: ই-গবর্ন্যান্স         কভ যরযকল্পনা, 2021-22 ২৩ 

         ৬:                               , ২০২১-২০২২ ২৪ 

         ৭:                            , ২০২১-২০২২ ২৫ 

         ৮:                                  , 2021-22  ২৬ 
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           ,                ৎ         

                 ৩                   

 

০১)                                                                        ২০২০-২১          

১         ১০০       ২         ৫৫                                            ২১                 

        

০২)  কদযানাকারীন অনরাইন নক্ষায ব্যফস্থা কযা দয়দে এফাং নক্ষা প্রনতষ্ঠানভহূদক নন কযাদভযায আওতায় 

আনা দয়দে ।  

০৩)  কর যকানয প্রাথনভক নফদ্যারদয় নভড-জড নভর কাম বক্রভ িালু কযা দয়দে। 

০৪)  জরুযী   স্থযদফা প্রদাদনয রদক্ষয কনভউননটি নিননক মূদয ক্ষভতা বৃনদ্ধকযণ । 

০৫)  আইন-শৃঙ্খরা যক্ষাদথ ব                    নন টিনব কযাদভযায আওতায় আনা দয়দে।  

০৬)  দ্রুত ভদয় অযাধ ননয়ন্ত্রণকদল্প ই-জভাফাইর জকার্ ব িালু। 

০৭)  উদজরা মুনিদমাদ্ধা কভদেক্স বফন ননভ বাণ কাজ িরভান আদে।  

০৮) ৪৮০    নবক্ষুকদক পুনফ বান কযা দয়দে । 

০৯)      নফনফধ কাম বক্রভ ।  

 

                   

 

০১)  নডনজর্ার ফাাংরাদদ গড়ায রদক্ষয কভ বিাযীদদয ম বাপ্ত তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রমৄনিগত  

জ্ঞাদনয অবাফ যদয়দে।  

০২)  ম বাপ্ত জরাকফদরয অবাফ। 

০৩)  কভগনতম্পন্ন ইন্টাযদনর্ ।  

 

              

 

০১)                                                                                       

০২)  উদ্ভাফনী উদদ্যাদগয ভােদভ জফায ভান বৃনদ্ধকযণ ও জনগদণয জদাযদগাড়ায় জফা জ ৌঁদে জদয়া। 

০৩)  তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রমৄনিয ভােদভ জনদফা নননিতকযণ। 

০৪)   কর কভ বিাযীগণদক অনপ ব্যফস্থানা ও দক্ষতা বৃনদ্ধ, ন্যানার জার্ বার ও ই-পাইনরাং ইতযানদ প্রনক্ষণ  

       প্রদাদনয নযকল্পনা যদয়দে।  

০৬)  ম বায়ক্রদভ জবড়াভাযা উদজরাদক নবক্ষুকমুি কযা।   

০৭)  ফাল্যনফফা ননদযাধ কাম বক্রভ জজাযদায কযা। 

০৯)  ভাদক প্রনতদযাধ     ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ ননযন কদয জন ননযাত্তা নননিতকযণ। 

১০)  নক্ষায ভান উন্নয়ন । 
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২০২১-২২                            

 

                                                                           

       -১৯                                                               

                                                          

                                        

                                          

      “                                                      
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প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জফাফনদন জজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ 

ব্যফায নননিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

                                     উদজরা ননফ বাী অনপায, জবড়াভাযা, কুনিয়া 

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

                                               এফাং 

                                    জজরা প্রাক, কুনিয়া  

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

এয ভদে ২০২১                .................... তানযদে এ  ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র।   

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনেত নফলয়মূদ ম্মত দরন:  

০১)  নিফারয় ননদদ বভারা ২০১৪ জভাতাদফক অনপ ব্যফস্থানা । 

০২)  ই-পাইনরাং এয কাম বক্রভ নননিতকযণ । 

০৩)  আইনটি কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ । 

০৪)  ভানফ ম্পদ উন্নয়ন 

০৫)  স্বচ্ছ যাজস্ব ব্যফস্থানা নননিতকযণ  

০৬)  াধাযণ প্রাননক ব্যফস্থানা জজাযদাযকযণ 

০৭)  আনথ বক ব্যফস্থানায উন্নয়ন 

০৮)  আইন-শৃঙ্খরায উন্নয়ন   

০৯)  স্থানীয় যকাদযয কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ 

১০)  রুকল্প ২০৪১ দ্রুত ফাস্তফায়ন  

১১)   এনডনজয রক্ষযভাত্রা দ্রুত ফাস্তফায়ন 

১২)      ফাল্যনফফা ননদযাধ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন। 

১৩)  কদযানা বাইযা প্রনতদযাদধয কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন 

১৪)  মুনজফফল ব মথামথবাদফ উদমান 

 

 

 

 

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

(           )                                                                       তারযখ 

উজজরা রনফ যাী অরপায, ভবড়াভাযা, কুরিয়া      

 

 

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

(ভভাাম্মদ াইদুর ইরাভ)                                                          তারযখ 

ভজরা প্রাক, কুরিয়া                     
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জকন ১:  

রূকল্প, অনবরক্ষয,                এফাং কাম বাফনর 

১.১ রূকল্প (Vision): 

  দক্ষ, গনতীর,জফামুেী, স্বচ্ছ ও জফাফনদনতামূরক উদজরা প্রান। 

১.২ অনবরক্ষয: 

  প্রাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, আধুননক তথ্যপ্রমৄনি ননববয, উন্নয়নমূরক ও জনমূেী প্রান প্রনতষ্ঠায  

                       ভােদভ  ভানম্মত জফা নননিত কযা । 

১.৩ কভ বম্পাদদনয জক্ষত্র: 

১ ৩ ১                              

১       মুনজফফল ব উরদক্ষ গৃীত কাম বক্রভ 

২                                     

৩       আইন-শৃঙ্খরা ও সুান এফাং জন্ ও মৃত্যয ননফন্ধন 

৪       ভূনভ ব্যফস্থানা 

 

১ ৩ ২                                 

১)                                      ণ 

 

১.৪ কাম বাফনর: (আইন/নফনধ দ্বাযা ননধ বানযত কাম বাফনর)  

০১. উদজরায আন্ত: নফবাগীয় প্রাননক ও উন্নয়ন কভ বকাদেয ভন্বয় এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুত প্রকল্পমূ 

  স্থানীয় যকায াংক্রান্ত কাম বক্রভ, এননজওদদয কাম বক্রভ তদাযনক ও ভন্বয় এফাং উদজরায উন্নয়ন কভ বকা্ 

  ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয দানয়ত্ব ারন। 

০২.  যকায কর্তবক নক্ষানফলয়ক গৃীত কর নীনতভারা ও কভ বসূনিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, নযফীক্ষণ ও 

 ভন্বয়াধন। 

০৩.  দুদম বাগ ব্যফস্ানা এফাং ত্রাণ ও পুনফ বান কাম বক্রভ গ্রণ, ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান ও নযফীক্ষণ। 

০৪. উদজরায যাজস্ব প্রাদনয ানফ বক ননয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং নযফীক্ষণ। 

০৫. উদজরা ম্যানজদেন ও ননফ বাী ম্যানজদেন ম্পনকবত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, জভাফাইর জকার্ ব নযিারনা,   

          উদজরায ানফ বক আইন-শৃঙ্খরা যক্ষাপূফ বক জনজীফদন স্বনস্ত আনয়ন এফাং নবনবআইনদদয ননযাত্তা াংক্রান্ত  

          কাম বাফনর এফাং নফনবন্ন াভানজক অযাধ ও ভানফ ািায জযাধ প্রফাী কল্যাদণ মাফতীয়কাম বক্রভ গ্রণ;    

          প্রনতদযাধ/ননযদন কাম বক্রভ গ্রণ। 

০৬.  জাতীয় শুদ্ধািায জক র ফাস্তফায়ন এফাং অনবদমাগ ননষ্পনত্ত ব্যফস্ানায় আওতায় অনবদমাগ ননষ্পনত্ত। 
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০৭. জাতীয় ই-গববদনন্প কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন;দফা দ্ধনত জীকযণ, উদজরা তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ,  

           জাস্যার নভনডয়া ব্যফায, এফাং নফনবন্ন ম বাদয় তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রমৄনি অন্যান্য নফলদয় প্রনক্ষণ  

           কাম বক্রভ নযিারনা ও তদাযনক। 

০৮.  ফাল্যনফফা ননদযাধ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন। 

০৯.  উজজরা ক্রীড়াংস্থায বারত রাজফ রফরবন্ন ক্রীড়া প্ররতজমাগীতায আজয়াজন কযা।  

১০  উজজরায রফরবন্ন কভ যকতযা/কভ যচাযী ছাড়াও ভম ভকান ব্যারি ফা প্ররতষ্ঠাজনয রফরুজে আরনত অরবজমাজগয   

তদন্ত কাম য রযচারনা 

১১. করতয় রক্ষা প্ররতষ্ঠান ও অরপজয কভ যচাযী রনজয়াগ প্ররক্রয়া রযচারনা কযা।  
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      ২ 

                                

                

 

         

       

 

    

 

         

         

২০২১-২২ 

                                

                       

              

               

 

       

 

২০১৯-

২০ 
২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

জবড়াভাযা উদজরায কর 

ভূনভীন ও গৃীন নযফায 

পুনফ বানত কযা 

ভূনভীন ও গৃীন নযফায 

পুনফ বানত 

াংখ্যা - ১৫৫ ১৭০ ১৯০ ২০০                  উদজরা 

প্রদক র অনধদপ্তয, উদজরা প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন কভ বকতবায অনপ 

        

আইন-শৃঙ্খরা ও সুান 

নননিত কযা  

জভাফাইর জকার্ ব নযিারনা াংখ্যা ৩০৮ ২৫৬ ৩০০ ৩২০ ৩৫০                                     

          -      

                    

% ৮০% ৮০% ৮০% ৮০% ৯০%                                   

           

                   

           

                াংখ্যা ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮                                     

               

        

াংখ্যা ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪                                       

উদজরা ভূনভ অনপ নযদ বন াংখ্যা ৬ ৬ ৬ ৬ ৬                                       

ইউননয়ন ভূনভ অনপ নযদ বন 

 

াংখ্যা ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮                                       
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জকন ৩                   

 

                   

ভান 

৭০ 

       কভ বম্পাদন সূিক      

     

একক কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

 প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/        ২০২১-২২ প্রদক্ষণ  প্রদক্ষণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 
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] মুনজফফল ব 

উরদক্ষ গৃীত 

কাম বক্রভ 

 

২১ 

[১ ১] ভূনভীন ও গৃীনদদয জন্য 

গৃ ননভ বাণ 
[১ ১ ১] গৃ ননভ বাণ ম্পন্ন ভনি াংখ্যা ০৪ -- ১৫৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০ ১০০ 

[১ ২] ক্ষুদ্র নৃদগািীদদয জীফন ভান 

উন্নয়দন গৃীনদদয জন্য গৃ 

ননভ বাণ 

[১ ২ ১] গৃ ননভ বাণ ম্পন্ন ভনি াংখ্যা ০৩ -- ২১ ৩০ ১৫ ১০ ৮ ৪ ৪০ ৫০  

[১ ৩]                      

       

[১ ৩ ১]              

                
ভনি াংখ্যা ০৪ -- ১৫৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ১০০ ১১০  

[১ ৪]               

            
[১ ৪ ১]                   গড় % ০৩ ৪০% ৫০% ৬০% ৫৫% ৫০% ৪০% ৩০% ৭০% ৮০% 

[১ ৫]                    

       

[১ ৫ ১]            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

গড় % ০২ ৭০% ৮০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৯৫% 

১০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ১৭ 
[২ ১] উদজরা নযলদদয ভানক 

াধাযণ বা অনুষ্ঠান 
[২ ১ ১] অনুনষ্ঠত বা ভনি াংখ্যা ০৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 
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ভান 

৭০ 

       কভ বম্পাদন সূিক      

     

একক কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

 প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/        ২০২১-২২ প্রদক্ষণ  প্রদক্ষণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 
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 

[২]     

              

           

[২ ২] উদজরা নযলদদয ভানক 

াধাযণ বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
[২ ২ ১] নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত গড় % ০৫ ৮৫% ৮৭% ৯০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৭৫% ৮৫% ৯০% 

[২ ৩] নফনবন্ন উন্নয়ন মূরক 

কাম বক্রভ দ বন ও নযদ বন 
[২ ৩ ১] নযদ বনকৃত প্রকল্প ভনি াংখ্যা ০৪ ৭২ ৭২ ৭২ ৬৫ ৫৮ ৫০ ৪৩ ৭২ ৭২ 

[২ ৪] নক্ষা প্রনতষ্ঠান দ বন ও 

নযদ বন 

[২ ৪ ১] নযদ বনকৃত নক্ষা 

প্রনতষ্ঠান 
ভনি াংখ্যা ০৪ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৩ ৩৮ ৩৪ ২৯ ৪৮ ৪৮ 

[৩]আইন-শৃঙ্খরা 

ও সুান এফাং 

জন্  ও মৃত্যয ননফন্ধন 

২০ 

[৩.১] জভাফাইর জকার্ ব নযিারনা 

[৩.১.১] জভাফাইর জকার্ ব 

নযিারনা 
ভনি াংখ্যা ০৭ ৩০৮ ২৫৬ ২৬০ ২৬৩ ২৭৫ ২৫৬ ২৫০ ২৭০ ২৮০ 

[৩.২] উদজরা আইন-শৃঙ্খরা 

কনভটিয বা 
[৩.২.১] অনুনষ্ঠত বা ভনি াংখ্যা ০৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

[৩.৩] উদজরা আইন-শৃঙ্খরা 

কনভটিয বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
[৩.৩.১] নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত গড় % ০৬ ৮০% ৯০% ৯০% ৮০% ৭০% ৮০% ৫০% ৯০% ৯০% 

[৩.৪] জন্ ননফন্ধন ম্পন্নকযণ 

[৩.৪.১] উদজরায় জদন্য ১ 

ফেদযয ভদে জন্ ননফন্ধদনয 

ায 

গড় 

% 
২ ৭৫% ৮০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৮০% ৬০% ৯৫% ১০০% 

[৩.৫] মৃত্যয ননফন্ধন ম্পন্নকযণ 

[৩.৫.১]উদজরায় জদন্য  ১ 

ফেদযয ভদে মৃত্যয ননফন্ধদনয 

ায 

  গড় 

% 
১ ৫৫% ৬০% ৯০% ৮০% ৭৫% ৬০% ৫০% ৮৫% ৯০% 

[৪] ভূনভ ব্যফস্থানা ১২ 

[৪.১] উদজরা ভূনভ অনপ 

নযদ বন 

 

[৪.১.১] নযদ বনকৃত অনপ 
ভনি 

াংখ্যা ০৩ 
৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

[৪.২] ইউননয়ন ভূনভ অনপ 

নযদ বন 
[৪.২.১] নযদ বনকৃত অনপ 

ভনি 
াংখ্যা ০৩ 

৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৩ ৩৮ ৩৪ ২৯ ৪৮ ৪৮ 
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ভান 

৭০ 

       কভ বম্পাদন সূিক      

     

একক কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

 প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/        ২০২১-২২ প্রদক্ষণ  প্রদক্ষণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 
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 

[৪.৩] ভানক যাজস্ব বা [৪.৩.১] অনুনষ্ঠত বা 
ভনি 

াংখ্যা ০৩ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৯ ০৮ ০৬ ১২ ১২ 

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

% ০৩ ৯০% ৯০% ৯০% ৮৫% ৮০% ৯০% ৭০% ৯০% ১০০% 
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      ভান 

 

       কভ বম্পাদন সূিক           একক কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

 প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/        ২০২১-২২ প্রদক্ষণ  প্রদক্ষণ  

২০১৯-২০ ২০২০-২১ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত ভাদনয 

ননদম্ন 
২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                                  

[১]         

                  

                 ণ 

৩০ 

[১.১]        

           

        

[১.১.১]        

           

         

                10 ৭ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ৯ 

[১.২]  -        

                 

        

[১.২.১]  -        

      

           

         

                

10 ৭ ৭ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ৯ 

[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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আনভ, উজজরা রনফ যাী অরপায, ভবড়াভাযা, কুরিয়া        ভজরা প্রাক, কুরিয়া এয ননকর্ 

অঙ্গীকায কযনে জম এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন দিি থাকফ।  

আনভ, ভজরা প্রাক, কুরিয়া        উজজরা রনফ যাী অরপায, ভবড়াভাযা, কুরিয়া এয ননকর্ 

অঙ্গীকায কযনে জম এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় দমানগতা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষনযত: 

 

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

                       (দীজন যকায)                      তানযে                                              

        উজজরা রনফ যাী অরপায, ভবড়াভাযা, কুরিয়া  

 

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

                (ভভাাম্মদ াইদুর ইরাভ)                                        তানযে      

                 ভজরা প্রাক, কুরিয়া   
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        -১  

 

ব্দংজক্ষ (Acronyms) 

 

 

ক্ররভক নং ব্দ ংজক্ষ রফফযণ 

০১. ায়যাত ভার জরভার, ফালুভার, াথযভার, রফণভার, রচংড়ীভার 

ইতযারদ 

০২. ইউ এন ও উজজরা রনফ যাী অরপায 

০৩. এর ল্যান্ড কাযী করভনায (ভূরভ) 

০৪. ওর অরপায ইন-চাজয 

০৫. রিরজএভ ভিপুটি ভজনাজযর ম্যাজনজায 

০৬. টি এইচ ও থানা স্বাস্থয কভ যকতযা 

০৭. ইউ ই উজজরা প্রজকৌরী 

০৮. ইউ এ ই ও উজজরা ভাধ্যরভক রক্ষা অরপায 

০৯. টি ই ও থানা রক্ষা অরপায 

১০. র আই ও প্রকল্প ফাস্তফায়ন কভ যকতযা 

১১. এন রজ ও নন গবন যজভন্ট অগ যানাইজজন 

১২. এ এপ ভেটজভন্ট অপ পযাক্ট 

১৩. ইউর ইউরনয়ন রযলদ 

১৪. ইউ রি র ইউরনয়ন রিরজটার ভন্টায 

১৫. টি আয ভটে রযররপ 

১৬. কারফটা কাজজয রফরনভজয় টাকা 

১৭. কারফখা কাজজয রফরনভজয় খাদ্য 

১৮. ইউরজরর এযাভপ্লয়জভন্ট ভজনাজযন ভপ্রাগ্রাভ পয দ্যা পুজযে 

১৯. ই পাইররং ইজরক্ট্ররনক পাইররং 

২০. ই-ভভাফাইর ভকাট য ইজরক্ট্ররনক ভভাফাইর ভকাট য 
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        - ২  

                         

       কভ বম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী অনুনফবাগ, অনধাো, াো                প্রভাণক 

[১ ১] ভূনভীন ও গৃীনদদয জন্য গৃ ননভ বাণ [১ ১ ১] গৃ ননভ বাণ ম্পন্ন                                           

[১ ২] ক্ষুদ্র নৃদগািীদদয জীফন ভান উন্নয়দন 

গৃীনদদয জন্য গৃ ননভ বাণ 
[১ ২ ১] গৃ ননভ বাণ ম্পন্ন 

                                          

[১ ৩]                             
[১ ৩ ১]                         

     

                                         

[১ ৪]                         [১ ৪ ১]                  

                                          

[১ ৫]                           [১ ৫ ১]                                                      

[১.৬]                                 

      ণ 
[১.৬.১]                    

                    ণ         

[১.৭]                                   [১.৭.১]                               ণ         

[২ ১] ঊদজরা নযলদদয ভানক াধাযণ বা 

অনুষ্ঠান 
[২ ১ ১] অনুনষ্ঠত বা 

                                            

[২ ২] ঊদজরা নযলদদয ভানক াধাযণ বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
[২ ২ ১] নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত 

                                            

[২ ৩] নফনবন্ন উন্নয়ন মূরক কাম বক্রভ দ বন ও 

নযদ বন 
[২ ৩ ১] নযদ বনকৃত প্রকল্প 

                                      

[২ ৪] নক্ষা প্রনতষ্ঠান দ বন ও নযদ বন [২ ৪ ১] নযদ বনকৃত নক্ষা প্রনতষ্ঠান 
                                      

[৩.১] জভাফাইর জকার্ ব নযিারনা [৩.১.১] জকার্ ব নযিারনা 
                                    

[৩.২] উদজরা আইন-শৃঙ্খরা কনভটিয বা [৩.২.১] অনুনষ্ঠত বা 
                                            

[৩.৩] উদজরা আইন-শৃঙ্খরা কনভটিয বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
[৩.৩.১] নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত 

                                            



16 

 

       কভ বম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী অনুনফবাগ, অনধাো, াো                প্রভাণক 

[৩.৪] জন্ ননফন্ধন ম্পন্নকযণ 
[৩.৩.২] উদজরায় জদন্য ১ ফেদযয ভদে 

জন্ ননফন্ধদনয ায 

                                    

[৩.৫] মৃত্যয ননফন্ধন ম্পন্নকযণ 
[৩.৩.৩]উদজরায় জদন্য ১ ফেদযয ভদে মৃত্যয 

ননফন্ধদনয ায 

                                    

[৪.১] উদজরা ভূনভ অনপ নযদ বন 

 
[৪.১.১] নযদ বনকৃত অনপ 

                                      

[৪.২] ইউননয়ন ভূনভ অনপ নযদ বন [৪.২.১] নযদ বনকৃত অনপ 
                                      

[৪.৩] ভানক যাজস্ব বা [৪.৩.১] অনুনষ্ঠত বা 
                                            

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

                                    

প্রনতষ্ঠাদনয নাভ াংনিি কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক 
উি প্রনতষ্ঠাদনয ননকর্ 

িানদা/প্রতযাা 
িানদা/প্রতযাায জম নিকতা প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয় 
দায়ন 

দানয়ত প্রাননক কভ বকতবা, 

অনপ সুায, নএ কাভ 

ইউনডএ, ননযাত্তা প্রযী, 

ইতযানদ 

অনপ সুায, নএ কাভ ইউনডএ, 

ননযাত্তা প্রযী, ইতযানদ 

শূণ্যদ মূ পূযণ কযা দর প্রাননক 

কাদজয গনতীরতা বৃনদ্ধ াদফ এফাং জনগন 

কাঙ্খীত জফা রাব কযদফ 

শূণ্যদ মূ পূযণ কযা না দর 

প্রাননক কাদজয গনতীরতা হ্রা 

াদফ এফাং জনগন কাঙ্খীত জফা 

জথদক ফনিত দফ 

উদজরা ভূনভ অনপ ভূনভ ভন্ত্রণারয় কভ বকতবা ভদনানায়ন 

উদজরা ভূনভ অনপ ও ইউননয়ন 

ভূনভ অনপদ প্রানধকায নবনত্তদত 

কভ বকতবা ও কভ বিাযী না থাকায 

কাযদণ কভ বিাযী দায়ন নননিত 

কযদত দফ। 

উদজরা ভূনভ অনপ ও ইউননয়ন ভূনভ 

অনপদ প্রানধকায নবনত্তদত কভ বকতবা ও 

কভ বিাযী দায়ন নননিত কযা দর 

জনগদনয জফায ভান বৃনদ্ধ াদফ 

উদজরা ভূনভ অনপ ও ইউননয়ন 

ভূনভ অনপদ প্রানধকায নবনত্তদত 

কভ বকতবা ও কভ বিাযী দায়ন নননিত 

কযা না দর জনগদনয জফায ভান 

হ্রা াদফ 

থানা আইন শৃঙ্খরা যক্ষা উন্নত আইন শৃঙ্খরা নযনস্থনত পুনরন ায়তা 
আইন শৃঙ্খরা যক্ষা ও ভ্রাম্যভান আদারত 

নযিারনায় পুনরন ায়তা অনযায্য 

পুনরন ায়তা না াওয়া জগদর 

আইন শৃঙ্খরা যক্ষা ও ভ্রাম্যভান 

আদারত নযিারনা ব্যত দফ এফাং 

জনশৃঙ্খরা নফঘ্নীত দফ। 

উদজরা নযলদ 
অনপ বফন ও ফাাফাড়ী 

াংস্কায এফাং যক্ষণাদফক্ষণ 

গুণগত ভাদন অনপ 

বফনমূ উন্ননতকযণ, 

ফাাফাড়ী এফাং কভ বায়ক 

নযদফ 

অনপ বফন ও ফাা ফাড়ী াংস্কায 

ও যক্ষণাদফক্ষদন দমানগতা 

অনপ বফন, ফাাফানড় াংস্কায ও 

যক্ষণাদফক্ষদন দমানগতা াওয়া জগদর 

অনপদয কভ বনযদফ উন্নত দফ 

অনপ বফন, ফাাফানড় াংস্কায ও 

যক্ষণাদফক্ষদন দমানগতা াওয়া না 

জগদর অনপদয কভ বনযদফ নফনঘ্নত 

দফ 

নফদুযৎ নফবাগ ননযনফনচ্ছন্ন নফদুযৎ যফযা 
ননযনফনচ্ছন্ন নফদুযৎ 

যফযাকৃত 

ননযনফনচ্ছন্ন নফদুযৎ যফযাদ 

দমানগতা 

ননযনফনচ্ছন্ন নফদুযৎ যফযা থাকদর জগদর 

দদননিন দাপ্তনযক কাজ সুষ্ঠবাদফ ম্পন্ন 

কযা ম্ভফ 

ননযনফনচ্ছন্ন নফদুযৎ যফযা না 

থাকদর জগদর দদননিন দাপ্তনযক 

কাজ সুষ্ঠবাদফ ম্পন্ন কযা অম্ভফ 

ভাজদফা অনধদপ্তয 
াভানজক ননযাত্তা 

কাম বক্রভ 

ম্পানদত নফনবন্ন াভানজক 

ননযাত্তা কাম বক্রভ 

াভানজক ননযাত্তা জফিনন 

ফাস্তফায়দন দমানগতা 

াভানজক ননযাত্তা জফিনন ফাস্তফায়দন 

ভাজদফা অনধপ্তদযয নফনবন্ন উকাযদবানগ 

ননফ বািন, তানরকাকযণ ও তাদদয অনুকুদর 

প্রতযানত জফা প্রদাদনয জন্য দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

াভানজক ননযাত্তা জফিনন 

ফাস্তফায়দন দমানগতা না াওয়া 

জগদর সুনফধাদবাগীযা যকাযী জফা 

জথদক ফিীত দফ। 
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কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক                                                               
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20 

 

াংদমাজনী ৪: 

                                                                       -         ২০২১-২০২২ 
 

আিনরক/ভাঠ ম বাদয়য কাম বারদয়য                                                        

                          

 

      

    

    

 

         

         

       

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                  আদয়াজন             ২              

        

৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.২             য            

        

               ৩ %         

    য 

কর দস্য 

৮০%         ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%    

          

১.৩                             

                            

          ২              

        

৪         ১ ১ ১ ১    

          

১.৪                        

              

                 ৩ %           

    

৯০%         

 

৯০% ৯০% ৯০% ৯০%  

 

  

          

১.৫    -                      

                     

                      -        

            

উন্নত কভ ব-

নযদফ 

 ৫      

  

      

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩১-১২-২০২১ 

৩১-০৩-২০২২ 

৩০-০৬-২০২২ 

        

 

 ৩১-১২-

২০২১ 

 

৩১-০৩-

২০২২ 

 

৩০-০৬-

২০২২ 
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২০২১-২০২২ 

         

        

                       ২০২১-২০২২      

         

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১.৬ আিনরক/ভাঠ ম বাদয়য কাম বারয় 

                             

   -         ২০২১-২২           

                দপ্তয/াংস্থায় 

      ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদর্ 

আদরাডকযণ  

    -         

          

        

          

          

  ৩              

        , 

        

        

১৫-০৭-২০২১         ৩০-০৯-

২০২১ 

 

৩১-১২-

২০২১ 

 

৩১-০৩-

২০২২ 

 

৩০-০৬-

২০২২ 

   

          

          

১.৭ শুদ্ধািায পুযস্কায প্রদান এফাং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয তানরকা ওদয়ফাইদর্ 

প্রকা 

প্রদত্ত পুযস্কায   ২ তানযে        

         

০১-০৬-২০২২     ০১-০৬-

২০২২ 

   

২.  জফা প্রদান ও ক্রদয়য জক্ষদত্র শুদ্ধািায ........................................................................ 

২ ১       ২০০৬-        ১১ ২    

       ২০০৮-        ১৬ ৬  

       ২০২১-২২             -

                        

  -        

          

       

৪              

         

১৫-০৭-২০২১         ১৫-০৭-

২০২১ 

      

 

অজবন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২.২                           

                              

            

 

জযনজস্টায 

ারনাগাদকৃত 

    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 

   

অজবন      

৩                                                   ……………   (অগ্রানধকায নবনত্তদত নুযনতভ াঁিটি কাম বক্রভ) 

৩ ১                          

                            

               

        

          

     

৪ %        

         

৯০%         ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

          

৩ ২                             

        

              

             

         

৪ %         

        

৯০%         ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%    

          

৩ ৩                           

             ২০০৫    ০৮       

                               

         ৪              

        

১         ১       
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২০২১-২০২২ 

         

        

                       ২০২১-২০২২      

         

     

১  

          

২  

          

৩  

          

৪   

          

     

     

      

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

                      

৩.৪  প্রানতষ্ঠাননক গণশুনানী আদয়াজন প্রানতষ্ঠাননক 

গণশুনানী 

আদয়ানজত 

৪              

        

৫         ১ ১ ১ ১    

          

৩.৫ ই-জর্োদযয ভােদভ ক্রয় কাম ব 

ম্পাদন 

ই-জর্োদযয 

ভােদভ ক্রয় কাম ব 

ম্পন্ন 

৪ %        

        

৬০%         ৬০% ৬০% ৬০% ৬০%    

          

          

 

            নফ:দ্র:- জকান ক্রনভদকয কাম বক্রভ প্রদমাজয না দর তায কাযণ ভন্তব্য করাদভ উদেে কযদত দফ। 
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          ৫: ই-গবন্যবান্প ও উদ্ভাফন কভ বনযকল্পনা 

 

 

    কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচজকয ভান 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ উত্তভ চররত ভান 

১০০% ৮০% ৬০% 

০১ [১.১] ই-নরথয ব্যফায বৃরে   [১.১.১] ই-পাইজর ভনাট 

        
% ১৫ ৮০% ৭০% ৬০% 

০২ 

[২.১] তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকযণ 

[২.১.১] তথ্য ফাতায়জন কর 

ভফা ফক্স ারনাগাদকৃত 

           

ংখ্যা 
১০ ৪ ৩ ২ 

[২.১.২]                

      তথ্য ফাতায়জন        

           

ংখ্যা 
৫ ৪ ৩ ২ 

০৩ 

[৩.১] ই-গবর্ন্যান্স ও উদ্ভাফন 

কভ যরযকল্পনা ফাস্তফায়ন  

[৩.১.১]                    

          ণ          

     ণ  

     
৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.২] কভ যরযকল্পনায 

ফাস্তফায়ন অগ্রগরত ম যাজরাচনা 

ংক্রান্ত বা আজয়ারজত 

     ংখ্যা ৫ ৪ ৩ ২ 

[৩.১.৩] কভ যরযকল্পনায 

অধ যফারল যক স্ব-মূল্যায়ন প্ররতজফদন 

ঊর্ধ্যতন কর্তযজক্ষয রনকট ভপ্ররযত 

তারযখ ৫ ১৩/০১/২০২২ ২০/০১/২০২২ ২৭/০১/২০২২ 

০৪ [৪.১]     উদ্ভাফনী ধাযণা/ 

ভফা রজকযণ/         

                

[৪.১.১]     উদ্ভাফনী ধাযনা/ 

ভফা রজকযণ/         

                 

       ৫ ২৮/২/২০২২  ১৫/০৩/২০২২  ১৫/০৪/২০২২ 
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         ৬:                              -       , ২০২১-২০২২ 

কাম যক্রজভয 

ভক্ষত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচজকয ভান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররত 

ভান 

চররত 

ভাজনয 

রনজে  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

প্রারতষ্ঠারনক 

        

 

 

৫ 

[১.১]                            )   

                                   

                 ণ  

[১.১.১]  অরনক ও আরর 

কভ যকতযায তথ্য ারনাগাদকৃত 

এফং ওজয়ফাইজট আজরািকৃত 

           

     

 

৫ - - ৪ ৩ - - - 

রযফীক্ষণ ও 

ক্ষভতাবৃরে 

 

২০ 

[২.১]                   /             

                                    

                             ণ   

[২.১.১]                  % 
৮ 

  
- - ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% - 

[২.২]        /                          

                               

    ণ        

[২.২.১]     ণ         
     ণ  

     

৫ 

 
- - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৩] ত্রত্রভারক রবরত্তজত রযফীক্ষণ এফং 

ত্রত্রভারক রযফীক্ষণ প্ররতজফদন উর্ধ্যতন কর্তযজক্ষয 

রনকট ভপ্রযণ 

[২.৩.১] ত্রত্রভারক প্ররতজফদন 

ভপ্ররযত 

          

    ণ       
৩ - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.৪]                              

           ণ               ণ      
[২.৪.১]                     ৪ - - ২ ১  - - 
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         ৭:                             -       , ২০২১-২০২২  

কাম যক্রজভয 

ভক্ষত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচজকয ভান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ অরত উত্তভ উত্তভ 
চররত 

ভান 

চররত ভাজনয 

রনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারনক 

 

 

১০ 

[১.১]                  

রযফীক্ষণ করভটিয রোন্ত ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] রোন্ত 

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

[১.২]                  

                         ণ   

[১.২.১]            

             

           

           

     

 

৫ 

 
- - ৪ ৩  - - 

ক্ষভতা অজযন 

ও রযফীক্ষণ 
১৫ 

[২.১]                         

    ণ         

 

[১.১.১]     ণ 

        

 

     ণ  

ংখ্যা 

 

10 - - ৪ ৩ ২ ১ - 

[২.২]  ভফা প্রদান রফলজয় 

ভেকজাল্ডাযগজণয ভন্বজয় 

অফরতকযণ বা আজয়াজন 

[১.৩.১]         ণ 

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

 

                ২০২১-২২                                                          

কভ যম্পাদজনয 

ভক্ষত্র 

 

ভান 
কাম যক্রভ 

 

কভ যম্পাদন 

সূচক 

একক 

 

কভ যম্পাদন 

সূচজকয ভান 

প্রকৃত 

অজযন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃত 

অজযন 

২০২০-

২১ 

রক্ষযভাত্রা ২০২১-২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ  

চররত 

ভান 

চররত 

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% 

 

ক্ষভতা     
১৫ 

[১.২]    ণ                  

   ারনাগাদ কজয           

     

[১.2.১]            

তথ্য           

       

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 জনজচতনতা 

বৃরেকযণ 

[১.5.১]              

    

         

ংখ্যা 
০৩   ৩ ২ ১ - - 

[১.৬]                 

কভ যকতযাজদয প্ররক্ষণ আজয়াজন    

[১.6.১] প্ররক্ষণ 

আজয়ারজত 

     ণ  

ংখ্যা  
০৩   ৩ ২ ১ - - 
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