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(Overview of the Performance of Upazila Administration Bheramara, kushtia) 

 

াম্প্ররতক অজবন, িযাদরঞ্জ এফাং বরফষ্যত রযকল্পনা 

াম্প্ররতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজবনমূ 

রডরজটার ফাাংরাদদ রফরনভ বাদন রবন ২০২১ ফাস্তফায়দন ফাাংরাদদদয ভদে কুরষ্টয়া ভজরায ভবড়াভাযা উদজরা গুরুত্বপূন ব ভূরভকা ারন কদয 

আদছ। উদজরা রনফ বাী অরপায উদজরা রযলদদয প্রধান রনফ বাী কভ বকতবা ও রিদফয দারয়ত্ব ারন উদজরায কর রফবাদগয কাদজয 

ভন্বয় াধন কদয থাদকন। এছাড়া জাতীয় ও আঞ্চররক ম বাদয়য গুরুত্বপূণ ব উন্নয়নমূরক কাদজয তদাযরক কৃরল ম্প্রাযণ,  কৃরল উকযণ 

যফযা ও ভদিয ব্যফস্থা,  রক্ষা প্ররতষ্ঠান ভরনটরযাং                                                                    

                                                                                                               

              -                স্বাস্থয ও রযফায রযকল্পনা, ানীয় জদরয ব্যফস্থা কযা, ল্লী পূতবকভ বসূিী ফাস্তফায়ন, ভফায় ও ভফায় 

রবরিক গ্রাভীণ উন্নয়ন কভ বসূিী ম্প্রাযণ, াংযরক্ষত কাদজয তাররকা অনুমায়ী কভ বম্পাদন, আইন-শৃঙ্খরা যক্ষা, CRPC অনুমায়ী 

কাম বম্পাদন,                         যাজস্ব প্রান রনয়ন্ত্রণ, প্রদয়াজনীয় উকযণ ও তথ্য যফযা, ক্ষুদ্র ও কুটিয রল্প, খনন ইতযারদ 

দারয়ত্ব ারন কদয আদছ। উদজরা ভল্পদডক্স এয       উদজরা প্রাদনয প্রারনক এফাং ভফা প্রদাদনয কাজদক জ ও আযও 

কাম বকযী কদযদছ। মায পদর ভফা প্রারি রনরিত দয়দছ এফাং নাগরযকদদয ভফা প্রারিয জন্য ভডদে ভডদে ধযণা রদদত য় না। উদজরা 

প্রাদনয আদযাও একটি উদল্লখদমাগ্য দদক্ষ র ইউরনয়ন রডরজটার ভন্টায দত জরভয ি বা ফা নকদরয আদফদন গ্রণ এফাং ি বা প্রদান। এয 

পদর জনাধাযদণয ভবাগারি কদভদছ আয স্বচ্ছতা ও জফাফরদরতা রনরিত দয়দছ।  উদজরা প্রাদনয রফরবন্ন বায কাম বরফফযণী ও ভনাটি 

অনরাইদন ভপ্রযণ, গ্রু          এএভএ িালু কযায ভােদভ যকাদযয ভমভন ব্যয় কদভদছ ভতভরন ভফদড়দছ বায় উরস্থরতয ায। 

রক্ষাথীদদয কাদছ তাদদয াঠ্যফইদক আকল বণীয় কদয উস্থান কযদত এফাং ভেরণকদক্ষ াঠদান দ্ধরতদক মৄদগাদমাগী কযদত উদজরা 

প্রান রফদ্যারয়, ভাদ্রাা ও কদরদজ ভারিরভরডয়া ক্লারুভ রনভ বাণ কদযদছ।  উদজরা প্রান রফদ্যারয় দত ঝদয ড়ায ায ভযাধ কযদত 

অরবনফ দদক্ষ গ্রণ কদযদছ। উদজরা ম বাদয় রফরবন্ন রফদ্যারদয় রভড ভড রভর িালূ ভে রফতযণ, ভখরায দৄরায াভরগ্র, ফাদ্যমন্ত্র প্রদান কযা 

দয়দছ। এদত রফদ্যারয়গুদরাদত উরস্থরতয ায ভফদড়দছ এফাং সুরফধাফরঞ্চত ছাত্রছাত্রীযা  ড়াদরখায সুদমাগ াদচ্ছ।  

ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ 

 রডরজটার ফাাংরাদদ রফরনভ বাদন উদজরা প্রান রনযরবাদফ কাজ কদয মাদচ্ছ। অনরাইদনয ভােদভ জনাধাযদণয ভদাড় 

ভগাড়ায় ভফা ভ ৌঁছাদনায প্রধান ভােভ র ইন্টাযদনট।  উদজরা ম বাদয় ফযাদ্দকৃত ইন্টাযদনট ব্যান্ডউইথ ফতবভান ভদয়য 

জন্য মদথষ্ট নয়। ভদয়য রযক্রভায় উদজরা প্রাদন কাদজয ব্যাকতা অনুমায়ী কভ বযত কভ বকতবা ও কভ বিাযীয াংখ্যায 

অপ্রতুরতা যদয়দছ। প্রদয়াজদনয তুরনায় অফকাঠাদভায উন্নয়ন না ওয়া এফাং িারদা অনুমায়ী ফযাদ্দ না াওয়া। তাই 

অরতরযি কাজ ভফর ভদয় ম্পন্ন কযদত য়। এদত অদনক ভয় কাজ সুিারুবাদফ কযা ম্ভফ য় না। এনরজওমূ 

ররডউর অনুু্মায়ী FD-6 দারখর কদযন না, পদর ভাঠ প্রাদনয াদথ এনরজওমূদয কাদজয ভন্বয়ীনতা ভদখা মায়। 

ইউরনয়ন করভটি দত ভয়ভত প্রকল্প দারখর না      ভয়ভত প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযা একটি িযাদরঞ্জ রদদফ দাঁড়ায়। 

ভকাষ্টবড-১৯ প্রাদুব মাফ ভভাকাজফরায় উজেরা ম মাজয় কভ মযি েনফজরয ক্ষ্ভিা বৃষ্টদ্ধয েন্য প্রষ্টক্ষ্ি প্রদান কযা এফং 

তৃিমূর ম মাজয় ফফাযি েনজগাষ্ঠীয ভাজেও জিিনিা বৃষ্টদ্ধ কযা প্রদয়াজন                      (COVID-19) 

                                                                                              । 

                                                                          । 



 

 

 

 

 

 

বরফষ্যৎ কভ বরযকল্পনা 

যকাদযয ইদনাদবন ইন ররবর ারব ব কাম বক্রভদক ভাঠ ম বাদয় ফাস্তফায়দন ভক র রদদফ ভবড়াভাযা উদজরা One Office One 

Idea কাম বক্রভ শুরু দয়দছ। এ কাম বক্রদভয ভােদভ ভবড়াভাযা উদজরায ৩১ টি যকারয অরপ তাদদয প্রদতযক অরপ দত একটি কদয 

ইদনাদবন কাম বক্রভ শুরু কদযদছ। বরফষ্যদত উদজরায ইদনাদবন কাম বক্রভদক আদযাও গরতীর কযায উদদ্যাগ ভনয়া দয়দছ। উদজরায প্রদতযক 

প্রাথরভক, ভােরভক রফদ্যারয়, ভাদ্রাা ও কদরদজ অিত একটি ভারিরভরডয়া ক্লারুভ স্থান কযা দফ। অনরাইন স্কুর ম্যাদনজদভন্ট রদেভদক 

ভগ্র উদজরায় রফস্তৃত কযা দফ। ভবড়াভাযা উদজরা ও ইউরনয়ন রযলদদ ঞ্চফারল বক ও ফারল বক রযকল্পনা প্রণয়ন ও উনু্ি ফাদজট ভঘালণা 

রনরিত কযা দফ। তবাগ জন্ ও মৃতুয রনফন্ধন কাম বক্রভ ম্পন্ন কযা দফ। ভ্রাম্যভাণ আদারদতয নরথ ব্যফস্থানা ও কাম বক্রদভ আইরটিয ব্যফায 

ফাড়াদনা দফ। ভবড়াভাযা উদজরায় কভ বযত কর কভ বিাযীয জন্য EMIS (Employee Management Information 

System) িরভান যদয়দছ। এ রদেদভ  ভবড়াভাযা উদজরা রনফ বাী অরপাদযয কাম বারদয় কভ বযত কর কভ বিাযীয মাফতীয় তথ্য াংযরক্ষত 

থাকদফ। পরশ্রুরতদত তাদদয রক্ষাগত ভমাগ্যতা,িাকরযয কভ বকার, ভফতন ভের, ভগ্রড/ভেণী, অরজবত ছুটি, ফদরী, দদান্নরত, রফবাগীয় ারস্তমূরক 

ব্যফস্থায রফফযণ, রফদল অজবন,  স্থায়ী ঠিকানা, অস্থায়ী ঠিকানা, ারযফারযক রফফযণ  িাকযী াংক্রাি মাফতীয় তথ্যবান্ডায কাম বকযবাদফ ব্যফায 

ও তদাযরক কযা মাদফ।  Social Safety Net info system software(SSN) এয ভােদভ উদজরায় সুষ্ঠবুাদফ াভারজক 

রনযািা ভফষ্টনীয আওতায় প্রিররত প্রকল্পমূ ভমভনঃ টি আয, কারফখা, কারফটা, রজ আয, ইতযারদ’য অরধক্রভণদযাদধয রযকল্পনা যদয়দছ। 

আগাভী ফছয উদজরায় এ দ্ধরত ফাস্তফায়ন কযায উদ্যগ গ্রণ কযা দফ। 

২০২০-২১  অথ বফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমূ 

২০১৬ াদর শুরু ওয়া ই-ভভাফাইর ভকাদট বয ভােদভ ভাভরা রনষ্পরিয ায তবাগ। Online School Management System 

এয ভােদভ  কাম বকযবাদফ ২ টি স্কুদর রক্ষক ও ছাত্র- ছাত্রীদদয উরস্থরত, ভফতন প্রদান, যীক্ষায পরাপর ইতযারদ কাম বক্রভ গ্রণ ও তদাযরক কযা 

দচ্ছ, আগাভী ফছদয উদজরায অরধকাাং  স্কুদর এ রদেভ িালুয কযা দফ। ভবড়াভাযা উদজরায ভভাট ৯৭ টি রক্ষা প্ররতষ্ঠাদনয ভদে ৯৬ টি 

প্ররতষ্ঠাদন ইদতাভদে ভারিরভরডয়া ক্লা রুভ প্ররতষ্ঠা কযা দয়দছ ফারক ১   প্ররতষ্ঠাদন আগাভী ফছদযয ভদে ভারিরভরডয়া ক্লা রুভ প্ররতষ্ঠা কযা 

দফ। এ ফছয এ ম বি ভূরভ উন্নয়ন কয আদায় দয়দছ ৮৩,৭১,৬৫৮/- টাকা, আগাভী অথ ব ফছদয ভূরভ উন্নয়ন কয ১,১৫,১০,৬৭১/- টাকা আদায় 

কযায কাম বকয  উদদ্যাগ গ্রণ কযা দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উক্রভষ্টিকা (Preamble) 

 

যকারয দিয /াংস্থামূদ য প্রারতষ্ঠারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ ,স্বচ্ছতা ও জফাফরদর ভজাযদায কযা ,সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায রনরিতকযদণয ভােদভ  রূকল্প ২০২১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয 

রদক্ষয- 

 

 

উদজরা রনফ বাী অরপায, ভবড়াভাযা, কুরষ্টয়া 

এফাং 

ভজরা প্রাক, কুরষ্টয়া 

 

 

এয ভদে ২০২০ াদরয জুন ভাদয ........ তারযদখ এই ফারল বক কভ বম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয়মূদ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভকন ১: 

রূকল্প (nsisiV ,( অষ্টবরক্ষ্য (nsiisiV( , ভকৌরগি উজেশ্যমূ এফং কাম মাফষ্টর 

১.১: (Vision) রুকল্প 

দক্ষ, গরতীর, উন্নয়ন ায়ক এফাং স্বচ্ছ, জফাফরদরতামূরক ও জনফান্ধফ প্রান। 

১.২   (Mission) অরবরক্ষয        

 

প্রারনক দক্ষতা বৃরদ্ধ, তথ্যপ্রমৄরিয মথামথ ব্যফায ও ভফাদাতাদদয দৃরষ্টবরিয রযফতবন এফাং উদ্ভাফন 

িি বায ভােদভ ভয়াফদ্ধ ও ভানম্মত ভফা রনরিত কযা। 

১.৩ ভক রগত উদদ্দশ্যমূ  )stvitteie  citetivts(  

১.  উদজরা ম বাদয় যকারয ও ভফযকারয কর উন্নয়নমূরক কাম বক্রমূদয কাম বকয ভন্বয়াধন; 

২. দুদম বাগ ব্যফস্ানা, ফনায়ন, জরফায়ু রযফতবন ও রযদফ াংযক্ষণ ভটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা    

            অজবন ত্বযারন্বতকযণ; 

৩.  াভারজক রনযািামূরক কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন ভজাযদায কযণ; 

৪. যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্ানায় গরতীরতা আনয়ন ও জফাফরদরতা রনরিত কযণ। 

৫.  উদজরা ম বাদয় রনফ বাী ম্যারজদেরয ভােদভ জনশৃঙ্খরা ও জনরনযািা াংতকযণ; 

৬.   জনদিতনতামূরক কাম বক্রদভ উদ্বুদ্ধকযণ ভজাযদাযকযণ; 

৭. ভানফম্পদ উন্নয়ন ও প্রারতষ্ঠারনক ক্ষভতা বৃরদ্ধকযণ; 

৮. ক্রীড়া, াংস্কৃরত ও নাযী উন্নয়ন ত্বযারনতকযণ। 

১.৩.২ আফরশ্যক ভক রগত উদদ্দশ্যমূ 

১. দক্ষতায দি ফারল বক কভ বম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

২. কাম বদ্ধরত, কভ বরযদফ ও ভফায ভাদনান্নয়ন 

৩. দক্ষতা ও ননরতকতায উন্নয়ন 

৪. তথ্য অরধকায ফাস্তফায়ন ভজাযদাযকযণ 

৫. আরথ বক ব্যফস্থায উন্নয়ন 

৬.        জাতীয় শুদ্ধািায ভক দরয ফাস্তফায়ন। 

 

 

 

 



১.৪ কাম বাফরর  )sunetions(:  

১. উদজরায আি:রফবাগীয় কভ বকাদন্ডয ভন্বয় এফাং প্রধানভন্ত্রীয প্ররতশ্রুত প্রকল্পমূ উদজরায প্রধান 

উন্নয়ন কভ বকাণ্ড ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয দারয়ত্ব ারন; 

২. যকায কর্তবক কৃরল, স্বাস্যদফা ও জনস্বাস্য, রযফায রযকল্পনা, নাযী ও রশু, ক্ষুদ্র নৃ-ভগাষ্ঠীয কল্যাণ, 

প্রাথরভক ও গণরক্ষা এফাং রক্ষা রফলয়ক গৃীত কর নীরতভারা ও কভ বসূরিয সুষ্ঠ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, 

রযফীক্ষণ ও ভন্বয়াধন; 

৩.  দুদম বাগ ব্যফস্ানা এফাং ত্রাণ ও পুনফ বান কাম বক্রভ গ্রণ, রজআয, টিআয, কারফখা, কারফটা, রবরজরড, 

রবরজএপ, অরত দরযদ্রদদয জন্য কভ বসৃজন ইতযারদ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান ও রযফীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃরতক নফরষ্টযমূ াংযক্ষণ রযদফ দূলদণয পদর সৃষ্ট জরফায়ু রযফতবদনয রফরূ প্রবাফ 

ভভাকাদফরায় জনদিতনতা সৃরষ্ট, ফনায়ন, রফরবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দন ারফ বক ায়তা কযা এফাং 

ারফ বক ভন্বয় াধন ও রযফীক্ষণ; 

৫. াভারজক রনযািা ও দারযদ্রয রফদভািদন রফরবন্ন ভন্ত্রণারয়/রফবাগ কর্তবক গৃীত ন্যানার ারব ব 

কভ বসূরি, একটি ফাড়ী একটি খাভায রফরবন্ন  প্রকল্প ফাস্তফায়ন ও কাম বকয ভন্বয় াধন। 

৬. উদজরা যাজস্ব প্রাদনয ারফ বক রনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং রযফীক্ষণ; 

৭. রনফ বাী ম্যারজদের ম্পরকবত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, ভভাফাইর ভকাট ব রযিারনা, উদজরায ারফ বক 

আইন-শৃঙ্খরা যক্ষাপূফ বক জনজীফদন স্বরস্ত আনয়ন। 

৮. জাতীয় শুদ্ধািায ভক র ফাস্তফায়ন এফাং অরবদমাগ রনষ্পরি। 

৯. রফরবন্ন াভারজক ভস্যা ভমভন- ভম ন য়যারন, নাযী রনম বাতন, ভাদক ভফন, ভিাযািারান, ভম তুক, 

ফাল্যরফফা ইতযারদ  প্ররতদযাধ/রনযদন কাম বক্রভ গ্রণ; 

১০. স্থানীয় যকায াংক্রাি কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন; 

১১. প্রফাীদদয ডাটাদফ প্রস্তুত, রফদদগাভী ব্যরিদদয প্রতাযণা ও য়যারন প্ররতদযাধ এফাং ভানফ ািায 

ভযাধ প্রফাী কল্যাদণ মাফতীয় কাম বক্রভ গ্রণ; 

১২. এনরজওদদয কাম বক্রভ তদাযরক ও ভন্বয়, এনরজও কাম বক্রদভয ওবাযল্যারাং প্ররতদযাদধ কভ বদক্ষত্র 

রনধ বাযদণ ভতাভত প্রদান এফাং এনরজওদদয অনুকূদর ছাড়কৃত অদথ বয রযফীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ অন্যান্য 

কাম বক্রভ রযদ বন/দ বন; 

১৩. জাতীয় ই-গববদনন্প কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন; ভফা দ্ধরত জীকযণ, ভফা প্রদান প্ররতশ্রুরত অনুমায়ী ভফা 

প্রদান, উদজরা তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ, ভাস্যার রভরডয়া ব্যফায, এফাং রফরবন্ন ম বাদয় তথ্য ও 

ভমাগাদমাগ প্রমৄরি অন্যান্য রফলদয় প্ররক্ষণ কাম বক্রভ রযিারনা ও তদাযরক। 

                          ১৪.                -                                ।



 

ভকন-২ 

ভক রগত উদদ্দশ্য, অগ্রারধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

ভকৌরগি 

উজেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌরগি 

উজেজশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

     

     

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিজকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অেমন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 20২০-২১) 
প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

২০20-২1 

প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

2021-

22 

2018-19 
2019-

20 

অাধাযি 

অষ্টি 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরষ্টি 

ভান 

িরষ্টি 

ভাজনয 

ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                ভকৌরগি উজেশ্যমূ 

উজেরা 

ম মাজয়য 

দপ্তযমূজয 

উন্নয়নমূরক 

কাম মক্রমূজয 

কাম মকয 

ভন্বয়াধন 

২০ 

       

        

           

      

                    ৩ 12 ১২ 12 ১২ ১০ ৯ ৮ 12 12 

       

        

           

              

      

         

 ড় % ৩ 85% ৮6% 90% 82% 81% 80% 78% 88% 90% 

      

        

       

        

          

    

          ২ ৭০ ৭২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৮০ ৮২ 

      

            

           

                    ৩ 12 12 ১২ ১২ ১০ ৯ ৮ 12 12 

      

            

         য 

ষ্টদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

      

         

 ড় % ৩ 12 ১২ ১০ ৯ ৮ ৭০% ৬৭% 87% 90% 

এনষ্টেওজদয 

অনুকূজর ছাড়কৃি 

অজর্ ময ষ্টযফীক্ষ্ি 

ষ্টযফীক্ষ্িকৃি 

এনষ্টেও 

          ৩ - - - - - - - - - 

ক্ষুদ্রঋি কাম মক্রভ 

ষ্টযদ মন/দ মন; 

ষ্টযদ মন/ 

দ মন 

          ৩ ১২ 14 20 18 16 14 13 15 15 

দুজম মাগ 

ব্যফস্ানা, 
১০ 

              

           

অনুষ্টষ্ঠি বা           ১ ১২ 12 ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ 12 

           ড়      



ভকৌরগি 

উজেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌরগি 

উজেজশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

     

     

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিজকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অেমন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 20২০-২১) 
প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

২০20-২1 

প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

2021-

22 

2018-19 
2019-

20 

অাধাযি 

অষ্টি 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরষ্টি 

ভান 

িরষ্টি 

ভাজনয 

ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ফনায়ন, 

েরফায়ু 

ষ্টযফিমন ও 

ষ্টযজফ 

ংযক্ষ্ি 

ভটকই 

উন্নয়ন 

রক্ষ্যভাত্রা 

অেমন 

ত্বযাষ্টন্বিকযি 

         

           

      

              

           

         

          য 

ষ্টদ্ধাে ফাস্তফায়ন 

      

         

 ড় % ১ ৮৪% 85% 100% 96% 93% 91% 90% 86% 90% 

             

              

       /     

       /   

    

 ড় % ০.৫ ১০০% 100% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 100% 100% 

ষ্টেআয প্রদান        

ষ্টেআয 

 ভভ. 

টন 

১ 5.750 485.00

0 

- - - - - 400.00 450.00 

ষ্টবষ্টেএপ প্রদান        

ষ্টবষ্টেএপ 

 ভভ. 

টন 

১ 140.00 114.00 103.110 103.110 103.110 103.110 103.110 145.00 150.00 

                      

      

 (   

     ) 

১ - 3.40 5.00  4.50 4.00 3.50 3.50 4.00 4.50 

      

          

            

           

        

  ষ্টভ মি         .  .  ১ 35 37 38 35 32 31 ৩০ 45 50 

      

          

            

           

        

         

     

   .  .  ০.৫ ১০০ 90 ৯০ 85 82 80 75 110 120 

           

             

কভ মসূষ্টি 

         

     

      

 

০.৫ ২400 2164 ২200 ২150 ২100 ২০50 ২০০০ 2500 2600 



ভকৌরগি 

উজেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌরগি 

উজেজশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

     

     

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিজকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অেমন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 20২০-২১) 
প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

২০20-২1 

প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

2021-

22 

2018-19 
2019-

20 

অাধাযি 

অষ্টি 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরষ্টি 

ভান 

িরষ্টি 

ভাজনয 

ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

             

       

        ভভরা 

       

        

ভভরা 

      

 

০.৫ ১ 1 ১ ১ ১ ১ ১ 1 1 

                 

              

                

        

     

      

 

১ ১৭০০ 1600 ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১২০০ 1800 2000 

              

               

         

         

    

      - - - - - - - - - - 

াভাষ্টেক 

ষ্টনযাত্তামূরক 

কাম মক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

ভোযদাযকযি 

১০ 

            

           

             

       

           

       

        

 % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 100% 

            

            

       

           

       

        

 % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 100% 

           

             

       

           

       

        

 % ২ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 100% 

        

           

              

        

          

    

      ২ ১২  12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 15 16 

          

            

        

            

     

                 

(  ) 

২ ৩০.০০ 30.00 ২8.০০ ২7.০০ ২7.০০ ২7.০০ ২5.০০ 25.00 30.00 

যােস্ব ১০                         ১ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 12 



ভকৌরগি 

উজেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌরগি 

উজেজশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

     

     

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিজকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অেমন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 20২০-২১) 
প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

২০20-২1 

প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

2021-

22 

2018-19 
2019-

20 

অাধাযি 

অষ্টি 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরষ্টি 

ভান 

িরষ্টি 

ভাজনয 

ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

প্রান ও 

ব্যফস্ানায় 

গষ্টিীরিা 

আনয়ন 

                      

           

             

           

     

   

   

১ ৪৮ 48 ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৮ 48 48 

ভূষ্টভ ভযকড ম 

ারনাগাদকযি 

           

       

   

   

১ ৩১০০ 2650 ২৭০০ ২৬০০ ২৫০০ ২৪০০ ২৩০০ 3200 3300 

            

            

         

       

   

   

১ ৪৬ 46 ৪৬ ৪৬ ৪৬ ৪৬ ৪৬ 46 46 

             

            

       

       

    

     ০.৫ - - - - - - - -  

          ভযয 

ঠিক দাফী 

ষ্টনধ মাযি 

       

         

    

      

(    

) 

১ ১.৪৫ 1.50 ১.৩৫ ১.৩২ ১.৩২ ১.৩২ ১.৩২ 1.65 1.70 

            

            

     

গি ফছজযয 

আদায় ও 

িরষ্টি ফছজযয 

ফজকয়ায ায 

 % ১ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 100% 

            

            

       

        

      

(    ) 

০.৫ - - - - - - - - - 

           

ষ্টনষ্পষ্টত্ত 

      

           

 % ০.৫ - - - - - - - - - 

           

             

         

            

                ০.৫ ২০ 20 ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ 20 20 

ভদওয়ানী ভাভরা 

ষ্টনষ্পষ্টত্ত 

যকাজযয 

ষ্টফজক্ষ্ 

ভাভরায 

একিযপা 

যায় 

 ং

খ্যা 

- - - - - - - - - - 



ভকৌরগি 

উজেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌরগি 

উজেজশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

     

     

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিজকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অেমন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 20২০-২১) 
প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

২০20-২1 

প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

2021-

22 

2018-19 
2019-

20 

অাধাযি 

অষ্টি 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরষ্টি 

ভান 

িরষ্টি 

ভাজনয 

ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

        

          

             

        

      

 % ০.৫ ৫০% 45% ৪৪% ৪২% ৪১% ৪০% ৩৮% 55% 60% 

১নং িষ্টিয়ানভুি 

       ম্পষ্টত্তয 

              

       

    

 % ০.৫% ৬২% 65% ৫০% ৪৪% ৫০% ৪৫% ৪০% 67% 90% 

 অন্যান্য        

ম্পষ্টত্তয      

         

       

    

 % ১ ৬০% 62% ৫৫% ৫৩% ৫২% ৫০% ৪৮% 65% 70% 

েনশৃঙ্খরা ও 

েনষ্টনযাত্তা 

ংিকযি 

 

 

১০               

         

         

        

      

   

   

১ ১6০ 106 ১3০ ১28 ১26 ১10 ১05 100 120 

                

               

 

         

       

      

 % ১ ১০০% 100% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 100% 

            

           

          

          

 

   

   

১ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 12 

          

              

         

৪          

       

     

 % ০.৫ ৮০% 74% ৭৫% ৭২% ৭০% ৭০% ৬৮% 85% 90% 

 ২৪      

    

        

      

 % ০.৫ ৮০% 82% ৭৫% ৭২% ৭০% ৭০% ৬৮% 85% 90% 

            

           

           

         

      

          

    

 % ১  ৯০% 91% ৮৫% ৮৩% ৮২% ৮১% ৮০% 95% 98% 

                          ১  ২৪ 24 ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ ২৪ 24 24 



ভকৌরগি 

উজেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌরগি 

উজেজশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

     

     

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিজকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অেমন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 20২০-২১) 
প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

২০20-২1 

প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

2021-

22 

2018-19 
2019-

20 

অাধাযি 

অষ্টি 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরষ্টি 

ভান 

িরষ্টি 

ভাজনয 

ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                     

          

        

       

            

           

        

    

   

   

১ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 12 

            

              

            

           

        

    

   

   

১ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 12 

                

      

            

           

        

    

   

   

১ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 12 

                

           

     

           

     

  ১ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 

          

              

            

           

        

    

   

   

১ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 

               

     

            

           

        

    

 

   

   

০.৫ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 

           

          

    

 % ০.৫ ৭9% 80% 80% 75% ৭2% 65% 60% 82% 90% 

            

             

            

        

    

 

   

   

০.৫ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 12 



ভকৌরগি 

উজেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌরগি 

উজেজশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

     

     

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিজকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অেমন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 20২০-২১) 
প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

২০20-২1 

প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

2021-

22 

2018-19 
2019-

20 

অাধাযি 

অষ্টি 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরষ্টি 

ভান 

িরষ্টি 

ভাজনয 

ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                      

          

    

 % ০.৫ ৭৫% 78% ৭5% ৭4% ৭2% ৭০% ৬৮% 80% 90% 

            

         

            

           

        

    

   

   

০.৫ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12  

           

          

    

 % ০.৫ ৭০% 71% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% 72% 80% 

            ,  

               

            

             

            

           

        

    

   

   

১ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 12 

 

 

 

৫ 

              

             - 

           

            

          

      

          

 % ২ ১০০% 100% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 100% 100% 

ক্রীড়া, ংস্কৃষ্টি 

ও নাযী উন্নয়ন 

ত্বযাষ্টনিকযি। 

১০   ড়         

             

  ড়  

            

       

        

  ড়  

           

 ং

খ্যা 

৩ 2 1 ১ ১ ১ ১ ১ 1 1 

        

         

            

    

          ং

খ্যা 

১ ১ 1 ১ ১ ১ ১ ১ 1 1 



ভকৌরগি 

উজেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ভকৌরগি 

উজেজশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ মম্পাদন 

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators) 

     

     

 

একক 

(Unit) 

কভ মম্পাদন 

সূিজকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃি অেমন 

 

রক্ষ্যভাত্রা/        ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 20২০-২১) 
প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

২০20-২1 

প্রজক্ষ্ি 

(Prijec-

tsiV( 

2021-

22 

2018-19 
2019-

20 

অাধাযি 

অষ্টি 

উত্তভ 

উত্তভ 

িরষ্টি 

ভান 

িরষ্টি 

ভাজনয 

ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

         

            

       

        

           

 ং

খ্যা 

২ ৫ 5 ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 5 5 

               

            

              

           

        

    

 ং

খ্যা 

১ ১২ 12 ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 12 12 

               

            

           

              

      

         

 % ১ ৮০% 82% ৭৫% ৭৪% ৭২% ৭০% ৬৮% 85% 90% 

 

 
(                ) 

                      

  ড়     ,      ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



 , আরভ ভভাঃ ভাদর ভারুপ উদজরা রনফ বাী অরপায, ভবড়াভাযা, কুরষ্টয়া গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয জনাফ ভভাঃ আরাভ 

ভাদন, ভজরা প্রাক, কুরষ্টয়া এয রনকট অিীকায কযরছ ভম  ,এই চুরিদত ফরণ বত পরাপর অজবদন দিষ্ট থাকফ।  

 

আরভ ভভা: আরাভ ভাদন, ভজরা প্রাক, কুরষ্টয়া জনাফ ভভাঃ ভাদর ভারুপ, উদজরা রনফ বাী অরপায, ভবড়াভাযা, কুরষ্টয়া 

এয রনকট অিীকায কযরছ ভম  ,এই চুরিদত ফরণ বত পরাপর অজবদন  প্রদয়াজনীয় দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষরযত: 

 

 

 

 

 

 

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

উদজরা রনফ বাী অরপায      তারযখ 

ভবড়াভাযা, কুরষ্টয়া 

 

 

 

 

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

ভজরা প্রাক                                           তারযখ 

   কুরষ্টয়া।   

 

 

 

 



 

 

ংজমােনী-১ 

ব্দংজক্ষ্ (Acronyms) 

 

এনরজও= নন গবাণ বদভন্ট অযগানাইদজন। 

EMIS= Employee Management Information System 

SSN= Social Safety Net Info System Software 

OSMS= Online School Management System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ংজমােনী- ২: কভ মম্পাদন সূিকমূ  ,ফাস্তফায়নকাযী এফং ষ্টযভা দ্ধষ্টি-এয ষ্টফফযি  

ক্ররভক 

নম্বয 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউরনট রযভা দ্ধরত এফাং 

উািসূত্র 

াধাযণ ভিব্য 

১ উদজরা উন্নয়ন ভন্বয় করভটিয 

বা অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠত বা উদজরা উন্নয়ন ভন্বয় করভটিয বায 

দস্যবৃদেয উরস্থরতদত বা অনুষ্ঠান  

উদজরা প্রান, 

ভবড়াভাযা 

এনরজওমূ এফাং 

উদজরা ম বাদয়য 

াংরিষ্ট দিযমূ  

বা আদয়াজন এফাং 

কাম বরফফযণী  

 

২ উদজরা উন্নয়ন ভন্বয় করভটিয 

বায রদ্ধাি ফাস্তফায়ন 

রদ্ধাি ফাস্তফারয়ত বায় রদ্ধাি গৃীত প্ররতদফদন  

৩ রফরবন্ন উন্নয়নমূরক কাম বক্রভ 

রযদ বন 

রযদ বনকৃত প্রকল্প রফরবন্ন উন্নয়নমূরক কাম বক্রভ রযদ বদনয 

াংখ্যা 

রযদ বন প্ররতদফদন  

৪ এনরজও কাম বক্রভ ভন্বয় রফলয়ক 

বা  

বা অনুরষ্ঠত এনরজও কাম বক্রভ ভন্বয় রফলয়ক বায 

দস্যবৃদেয উরস্থরতদত বা অনুষ্ঠান 

বা আদয়াজন এফাং 

কাম বরফফযণী  

 

৫ এনরজও কাম বক্রভ ভন্বয় রফলয়ক 

বায রদ্ধাি ফাস্তফায়ন 

রদ্ধাি ফাস্তফারয়ত বায় রদ্ধাি গৃীত প্ররতদফদন  

৬  এনরজওদদয অনুকূদর ছাড়কৃত অদথ বয 

রযফীক্ষণ 

 রযফীক্ষণকৃত 

এনরজও  

রযফীক্ষণকৃত এনরজও এয াংখ্যা দযজরভন রযদ বন 

প্ররতদফদন 

 

৭ ক্ষুদ্রঋণ কাম বক্রভ রযদ বন/দ বন; রযদ বন/দ বন রযদ বদনয াংখ্যা  রযদ বন প্ররতদফদন  

৯   ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং দুদম বাগ 

ব্যফস্ানা ম্পরকবত বা অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠত বা ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং দুদম বাগ ব্যফস্ানা 

ম্পরকবত বায দস্যবৃদেয 

উরস্থরতদত বা অনুষ্ঠান  

স্থানীয় জনপ্ররতরনরধ, 

উদজরা প্রান 

ভবড়াভাযা, ত্রান ও 

দুদ্ ু্মাগ াখা   

বা আদয়াজন এফাং 

কাম বরফফযণী  

 

১০  ত্রাণ ও পুনফ বান এফাং দুদম বাগ 

ব্যফস্ানা ম্পরকবত বায রদ্ধাি 

ফাস্তফায়ন 

রদ্ধাি ফাস্তফারয়ত  বায় রদ্ধাি গৃীত প্ররতদফদন  

১১  দুদম বাগ ক্ষরতগ্রস্ত এরাকা তাৎক্ষরণক 

রযদ বন/দ বন 

রযদ বন/দ বনকৃত রযদ বদনয াংখ্যা রযদ বন প্ররতদফদন  

১২  দুদম বাগ ক্ষরতগ্রস্ত এরাকা তাৎক্ষরণক 

রযদ বন/দ বন 

রযদ বন/দ বনকৃত রযদ বদনয াংখ্যা রযদ বন প্ররতদফদন  

১৩  রজআয প্রদান প্রদানকৃত রজআয রজআয ফযাদ্দ ফযাদ্দত্র  

১৪  রবরজএপ প্রদান প্রদানকৃত রবরজএপ রবরজএপ ফযাদ্দ ফযাদ্দত্র  

১৫  ভটে রযররপ প্রদান প্রদানকৃত রযররপ রযররপ ফযাদ্দ ফযাদ্দত্র   

১৬  গ্রাভীন অফকাঠাদভা রনভ বাদনয জন্য 

কারফখা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

রনরভ বত যাস্তা যাস্তায নদঘ বয দযজরভদন রযদ বন 

ও প্ররতদফদন  

 

১৭  গ্রাভীন অফকাঠাদভা রনভ বাদনয জন্য 

কারফটা প্রকল্প ফাস্তফায়ন 

রনভ বাণকৃত যাস্তা যাস্তায নদঘ বয দযজরভদন রযদ বন 

ও প্ররতদফদন 

 

১৮  অরতদরযদ্রদদয জন্য কভ বাংস্ান 

কভ বসূরি 

রনদয়ারজত েরভক েরভদকয াংখ্যা  প্ররতদফদন  

১৯ বৃক্ষদযাদনয জন্য জনগণদক 

উদু্বদ্ধকযণ ভভরা আদয়াজন 

আদয়ারজত ভভরা ভভরায াংখ্যা  প্ররতদফদন  

২০ াভারজক ফনায়দনয জন্য রফরবন্ন রফতযণকৃত িাযা িাযায াংখ্যা প্ররতদফদন  



প্রকায বৃদক্ষয িাযা রফতযণ 

২১ উদজরা রযদফ করভটিয বা 

আদয়াজন 

আদয়ারজত বা উদজরা রযদফ করভটিয দস্যদদয 

উরস্থরতদত বা  

বা আদয়াজন এফাং 

কাম বরফফযণী  

 

২২ উদজরা রযদফ করভটিয বায 

রদ্ধাি ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত রদ্ধাি রদ্ধাি গৃীত প্ররতদফদন  

২৩  জরফায়ু রযফতবন ভযাদধ গৃীত প্রকল্প 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফারয়ত প্রকল্প প্রকদল্পয াংখ্যা প্ররতদফদন  

২৪  মুরিদমাদ্ধাদদয ম্মানী বাতা রফতযণ 

কাম বক্রভ তদাযরক 

বাতা রফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

মুরিদমাদ্ধাদদয াংখ্যা এফাং ন্ানী প্রদান  ফযাদ্দত্র ও রফতযণ 

প্ররতদফদন 

 

২৫  প্ররতফন্ধী বাতা প্রদান কাম বক্রভ 

তদাযরক 

বাতা রফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

প্ররতফন্ধীদদয াংখ্যা এফাং বাতা প্রদান  ফযাদ্দত্র ও রফতযণ 

প্ররতদফদন 

 

২৬ রফধফা বাতা রফতযণ কাম বক্রভ 

তদাযরক 

বাতা রফতযণ 

কাম বক্রভ 

তদাযককৃত 

রফধফাদদয াংখ্যা এফাং বাতা প্রদান ফযাদ্দত্র ও রফতযণ 

প্ররতদফদন 

 

২৭  াভারজক রনযািামূরক প্রকদল্পয 

ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

ায়তা প্রদি রযফীক্ষণকৃত প্রকদল্প ায়তায রযভান প্ররতদফদন  

২৮  উদজরা ভূরভ অরপ রযদ বন রযদ বনকৃত অরপ রযদ বনকৃত অরপদয াংখ্যা উদজরা রনফ বাী 

অরপায, ভবড়াভাযা ও 

কাযী করভনায 

(ভূরভ) 

রযদ বন প্ররতদফদন  

২৯  ইউরনয়ন ভূরভ অরপ রযদ বন রযদ বনকৃত অরপ রযদ বনকৃত অরপদয াংখ্যা রযদ বন প্ররতদফদন  

৩০  ভূরভ ভযকড ব ারনাগাদকযণ ারনাগাদকৃত 

খরতয়ান 

ারনাগাদকৃত খরতয়ান প্ররতদফদন  

৩১  কৃরল খা জরভ ফদোফস্ত প্রদান পুনফ বারত রযফায পুনফ বারত রযফাদযয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৩২  অকৃরল খা জরভ ফদোফস্ত প্রদান ফদোফস্ত প্রদানকৃত 

জরভ 

ফদোফস্ত প্রদানকৃত জরভয রযভান প্ররতদফদন  

৩৩  ভূরভ উন্নয়ন কদযয ঠিক দাফী 

রনধ বাযণ 

গত ফছদযয আদায় 

ও িররত ফছদযয 

ফদকয়ায ায 

গত ফছদযয আদায় ও িররত ফছদযয 

ফদকয়ায াদযয রযভান 

প্ররতদফদন  

৩৪  ভূরভ উন্নয়ন কয আদায় তদাযরক 

কযা 

আদায়কৃত ভূরভ 

উন্নয়ন কয 

ভূরভ উন্নয়ন কদযয রযভান প্ররতদফদন  

৩৫   ায়যাত ভার ফদোফস্ত প্রদান আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

ইজাযামূদল্যয রযভান  প্ররতদফদন  

৩৬  যাজস্ব ভাভরা রনষ্পরি ভাভরা রনষ্পরিয 

ায 

যাজস্ব ভাভরা রনষ্পরিয ায রনণ বয় প্ররতদফদন  

৩৭  ভূরভ রফদযাধ রফলয়ক ভাভরায এএপ 

রফজ্ঞ আদারদত ভপ্রযণ 

ভপ্রযদণয ভয়  ভূরভ রফদযাধ রফলয়ক ভাভরায এএপ 

রফজ্ঞ আদারদত ভপ্রযদণয ভয় রনধ বাযণ 

প্ররতদফদন  

৩৮  ভদওয়ানী ভাভরা রনষ্পরি যকাদযয রফদক্ষ  

ভাভরায একতযপা 

যায় 

ভূরভ রফদযাধ রফলয়ক ভাভরায এএপ 

রফজ্ঞ আদারদত ভপ্রযদণয ভয় রনধ বাযণ 

প্ররতদফদন  

৩৯   াটি বরপদকট ভাভরা রনষ্পরি  রনষ্পরিকৃত ভাভরা ভযন্ট াটি বরপদকট ভাভরা রযিারনা প্ররতদফদন  

৪০  ১নাং খরতয়ানভুি যকারয ম্পরিয উদ্ধাযকৃত ভূরভ যকারয ম্পরিয অবফধ দখর উদ্ধায প্ররতদফদন  



অবফধ দখর উদ্ধায 

৪১  অন্যান্য যকারয ম্পরিয অবফধ দখর 

উদ্ধায 

উদ্ধাযকৃত ভূরভ উদ্ধাযকৃত ভূরভয রযভান প্ররতদফদন  

৪২ ভভাফাইর ভকাট ব রযিারনা াংখ্যা ভভাফাইর ভকাদট বয াংখ্যা  ফারল বক প্ররতদফদন  

৪৩  সুষ্ঠবুাদফ াফররক যীক্ষা রযিারনা %  াফররক যীক্ষা সুষ্ঠবুাদফ গ্রণ প্ররতদফদন  

৪৪ উদজরা আইন শৃঙ্খরা করভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

 অনুরষ্ঠত বা 

 

ভজরা আইন শৃঙ্খরা করভটিয 

দস্যবৃদেয উরস্থরতদত  

বা আদয়াজন এফাং 

কাম বরফফযণী 

 

৪৫   উদজরা আইন শৃঙ্খরা করভটিয 

বায রদ্ধাি ফাস্তফায়ন 

রদ্ধাি ফাস্তফায়দনয 

ায 

বায় রদ্ধাি গৃীত প্ররতদফদন  

৪৬ ারক্ষক ভগানীয় প্ররতদফদন ভপ্রযণ ভপ্ররযত প্ররতদফদন ভপ্ররযত প্ররতদফদদনয াংখ্যা ভগানীয় প্ররতদফদন  

৪৭ আইন শৃঙ্খরা যক্ষায় 

জনদিতনতামূরক বা অনুষ্ঠান 

অনুরষ্ঠত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা  উদজরা রনফ বাী 

অরপায, ভবড়াভাযা 

প্ররতদফদন  

৪৮ এরদডয অব্যফায ভযাধ াংক্রাি 

বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৪৯  ভাদকদ্রদব্যয অব্যফায রনয়ন্ত্রদণ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৫০  নাযী ও রশূ রনম বাতন ভযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৫১  ভম তুক রনদযাদধয রদক্ষয  

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৫২  ফাল্যরফফা রনদযাদধয রদক্ষয 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৫৩  ন্ত্রা ও জিীফাদ দভদন 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৫৪  নাযী ও রশূ ািায  ভযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৫৫  ভিাযািারান প্ররতদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৫৬  ভম ন য়যারন প্ররতদযাদধ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৫৭  জার ভনাট ও হুরণ্ড ব্যফা রনয়ন্ত্রদণ 

জনদিতনামূরক বা আদয়াজন 

আদয়ারজত বা বা অনুষ্ঠাদনয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৫৮  াভারজক ভস্যামূ ভাধাদন 

স্ানীয়বাদফ প্রকল্প গ্রণ 

গৃীত প্রকল্প গৃীত প্রকদল্পয াংখ্যা প্রকল্প প্ররতদফদন  

৫৯  উদজরা প্রাদন কভ বযত 

কভ বিাযীদদয জন্য প্ররক্ষণ আদয়াজন 

আইরটি 

ব্যফাযকাযী 

আইরটি ব্যফাযকাযীয াংখ্যা প্ররতদফদন  

৬০ উদজরা ম বাদয় ক্রীড়া প্ররতদমারগতায 

আদয়াজন 

আদয়ারজত ক্রীড়া 

প্ররতদমারগতা 

আদয়ারজত ক্রীড়া প্ররতদমারগতায াংখ্যা উদজরা রনফ বাী 

অরপায, ভবড়াভাযা, 

উদজরা ক্রীড়া াংস্থা  

প্ররতদফদন  

 



 

ংজমােনী ৩  :অন্যান্য দপ্তয/ংস্থায ষ্টনকট সুষ্টনষ্টদ মি কভ মম্পাদন িাষ্টদামূ  

 

প্ররতষ্ঠাদনয  

নাভ  

াংরিষ্ট কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক উি প্ররতষ্ঠাদনয রনকট 

িারদা /প্রতযাা  

িারদা /প্রতযাায ভম রিকতা  প্রতযাা পূযণ না দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ভজরা ম বাদয়য 

কর যকারয 

ও ভফযকারয 

প্ররতষ্ঠান 

ভজরা ম বাদয়য রফরবন্ন 

বা  

ভজরা ম বাদয়য রফরবন্ন 

বাযন রদ্ধাি ফাস্তফায়ন 

গৃীত রদ্ধাি ফাস্তফায়ন ও 

প্ররতদফদন ভপ্রযণ 

গৃীত রদ্ধাি ফাস্তফায়ন ও 

ভরনটরযাং রনরিত কযা  

নাগরযকদফা ব্যত ও ারফ বক উন্ননদয়য 

গরত ভন্থয দফ।   

যকারয ও 

স্থানীয় যকায 

প্ররতষ্ঠান  

উন্নয়ন কভ বরযকল্পনা উন্নয়ন কভ বরযকল্পনা 

ফাস্তফায়ন  

গৃীত রযকল্পনা ফাস্তফায়ন ও 

প্ররতদফদন ভপ্রযণ  

গৃীত রদ্ধাি ফাস্তফায়ন ও 

ভরনটরযাং রনরিত কযা 

উন্নয়ন কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন ব্যাত দফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ভকন-২ 

ভক রগত উদদ্দশ্য, অগ্রারধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

ভক রগত 

উদদ্দশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

ভক রগত 

উদদ্দদশ্যয 

ভান 

(Weight 

of 

strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(performance 

Indicators) 

একয 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা রনণ বায়ক ২০১৮-২০১৯ 
(Target/Criteria value for FY 2017-2018) 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০১৮-২০১৯ 

 

প্রদক্ষণ 
(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

 ২০১৫-

২০১৬ 

২০১৬-

২০১৭ 

অাধাযণ অরত 

উিভ 

উিভ িররত 

ভান 

িররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

               

               

               

               

               



 


