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চরভান-3 

 

কভ িম্পাদদনয াবফ িক বিত্র  

াম্প্রবতক অজিন, িযাদরঞ্জ এফাং ববফষ্যৎ বযকল্পনা 

াম্প্রবতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিনমূ: 

জজরা প্রান, গাইফান্ধা বফগত ৩ ফছদয বডবজটার ফাাংরাদদ গঠন, ববন ২০৪১ ফাস্তফায়ন, জটকই উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা অজিন (SDGs), মুবজফফদল িয 

গৃীত কভ িবযকল্পনা ফাস্তফায়ন এফাং জনফান্ধফ  স্বচ্ছ জনপ্রান ব্যফস্থা গড়ায রদক্ষয ব্যাক কাম িক্রভ গ্রণ এফাং ফাস্তফায়ন কদযদছ। ই-ি িা িালু কযায 

ভােদভ জবভয খবতয়াদনয নকদরয আদফদন অনরাইদন গ্রণ এফাং ডাকদমাদগ নকর যফযাদয ভােদভ প্রাবন্তক ম িাদয় জনগণদক জফা প্রদান কযা দচ্ছ। 

প্রাবন্তক ম িাদয়য জনগদণয নাভজাবয জফা বনবিতকযদণয রদক্ষয ই-নাভজাবয ফাস্তফায়ন কযা দচ্ছ। প্রাথবভক বফদ্যারদয় বশুদদয ঝদয ড়া জযাধ, 

বফদ্যারদয় উবস্থবত বনবিতকযণ, িরভান জকাববড-১৯ াংক্রভণ জবনত কাযদণ উদূ্ভত বযবস্থদত অনরাইন বক্ষা কাম িক্রভ বযিারনা, পুবষ্টয িাবদাপূযণ 

এফাং বক্ষায গুণগতভান অজিদনয রদক্ষয ফাবড় জথদক খাফায এদন বফদ্যারদয় খাফায জন্য ১৪৬৫টি যকাবয প্রাথবভক বফদ্যারদয়য ছাত্র/ছাত্রীদদয ভাদঝ 

টিবপন ফক্স বফতযণ কযা দয়দছ। জযকড ি রুদভ এ ম িন্ত ১০,১৪,১১৬টি ি িা বডবজটাইদজন কযা দয়দছ। মুবজফফল ি উরদক্ষ জজরা প্রাদকয কাম িারদয় 

ফেফন্ধু কণ িায, অতযাদৄবনক কবম্পউটায যাফ  বকড কণ িায নাদভ ১টি জড-জকয়ায জন্টায স্থান কযা দয়দছ। জজরা প্রাদকয কাম িারয়  াবকিট 

াউদজ বি য়াইপাই জজান স্থান কযা দয়দছ। জজরা প্রাদকয কাম িারয়, গইফান্ধায প্রধান পটক উদবাধন এফাং াবকিট াউজ, গাইফান্ধায দেরন কক্ষ 

 অন্যান্য কদক্ষয ইদন্টবযয়য জডদকাদযন, াবকিট াউজ িত্বদয দৃবষ্ট নন্দন জপায়াযা স্থান কযা দয়দছ। আইনশৃঙ্খরা বযবস্থবত উন্নয়দনয জন্য জকায 

কবভটি  জজরা আইনশৃঙ্খরা কবভটিয বনয়বভত বা অনুবষ্ঠত দচ্ছ। কভ িিাযীদদয বনয়বভত প্রবক্ষণ প্রদাদনয ভােদভ দক্ষতা উন্নয়ন আবথ িক শৃঙ্খরা 

এফাং নাগবযক নদ অনুমায়ী জফা বনবিত কযায দদক্ষ গ্রণ কযা দয়দছ। ম্পূণ ি অবপ  াবকিট াউ বব কযাদভযা  য়াইপাই কাদনবিববটিয 

আতায় বনদয় আা দয়দছ। জকাববড-১৯ বযবস্থবত জভাকাদফরায় স্বাস্থযবফবধ বনবিতকযণ, যকায কর্তিক জাযীকৃত বনদদ িনা ফাস্তফায়ন  আইন-শৃঙ্খরা 

বযবস্থবত স্বাবাবফক যাখায রদক্ষয ২০২০-২১ অথ িফছদয ৭৩১টি ভ্রাম্যভান আদারত বযিারনা কদয ১৮৮১ টি ভাভরায় ১,০৫,৮৩,১৪০/০০ টাকা অথ িদন্ড 

আদায় কযা দয়দছ এফাং ১৯১৮ জন ব্যবিদক বফববন্ন জভয়াদদ কাযাদন্ড প্রদান কযা দয়দছ  এফাং ২০২১-২২ অথ িফছদয ৮৪১টি ভ্রাম্যভান আদারত 

বযিারনা কদয ২৮৭৯ টি ভাভরায় ৭৯৯৫৭০০/০০ টাকা অথ িদন্ড আদায় কযা দয়দছ এফাং ২৪৬ জন ব্যবিদক বফববন্ন জভয়াদদ কাযাদন্ড প্রদান কযা 

দয়দছ। 

 

 

ভস্যা এফাং িযাদরঞ্জমূ: 

কভ িযত কভ িিাযীদদয ভদে তথ্য প্রযুবিগত জ্ঞান  দক্ষতায অবাফ দূযীকযণ। বনযফবচ্ছন্ন  কাবিত ভাত্রায বিারী ইন্টাযদনট াংদমাগ না ায়া। 

স্বচ্ছ, জফাফবদবমূরক এফাং জনফান্ধফ প্রাদনয ধাযণা কর কভ িিাযীদদয ভদে ঞ্চাবরত কদয টিভয়াকি গদড় জতারা শুদ্ধািায প্রবতষ্ঠা কযা। নাগবযক 

নদ অনুমায়ী জফা প্রতযাী জনগদণয জফা বনবিত কযা জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর, অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা, জফা প্রদান প্রবতশ্রুবত  তথ্য 

অবধকায আইন বফলদয় প্রণীত কভ িবযকল্পনা ফাস্তফায়ন। ই-নবথ কাম িক্রভ তবাগ ফাস্তফায়ন। 

 
 

ববফষ্যৎ বযকল্পনা: 

ভান মুবিযুু্দদ্ধয জিতনায় নতুন প্রজন্দক উবুদ্ধ কদয আথ িাভাবজক উন্নয়দনয ধাযাদক অব্যাত যাখা। গাইফান্ধা জজরাদক তবাগ বফদ্যযদতয আতায় 

আনয়ন, ফাযবফফা মুি জঘালণা কযা এফাং এ উদেদে কাম িক্রভ অব্যাত যাখা। জনগদণয কাবঙ্খত জফা প্রদাদনয ভােদভ স্বচ্ছতা, জফাফবদবতামূরক  

জনফান্ধফ জজরা প্রান ব্যফস্থানা গদড় জতারা। বক্ষা প্রবতষ্ঠাদন াঠদানদক জদফাে, যুদগাদমাগী কযায রদক্ষয জজরায কর বফদ্যারদয় 

ভাবিবভবডয়া ক্লারুভ বযিারনায ব্যাক প্রায। উদ্ভাফনী বযকল্পনা জজাযদায কযায রদক্ষয 'One Office One Idea' ীল িক জপ্রাগ্রাভ 

ফাস্তফায়ন। জফা প্রদাদন জজরা, উদজরা  ইউবনয়ন ম িাদয় One Stop Service িালু কযা। জফা প্রদান প্রবতশ্রুবত/নাগবযক নদ অনুমায়ী 

জফা প্রতযাী জনগদণয জফা বনবিত কযা। তথ্য প্রযুবি জ্ঞান ম্পন্ন দক্ষ জনফর ততযী কযা। গাইফান্ধা জজরাদক ববক্ষুক মুিকযণ  ভাদকমুি জঘালণা 

কযা এফাং এ ধাযাদক অব্যাত যাখা। গাইফান্ধা জজরায কর বক্ষা প্রবতষ্ঠান  ইউবনয়ন বযলদদ মুবিযুদ্ধ বফলয়ক কণ িায স্থান কযা। গাইফান্ধা 

জজরাদক তবাগ স্কাউট জজরা জঘালণা। বফদল অথ িননবতক অঞ্চর  EPZ (ইবদজড) প্রবতষ্ঠাকযণ। এবগ্রকারিায প্রদবাং জজান স্থান কযা। জজরায 

প্রবতটি গ্রাদভ আদৄবনক নগয সুবফধা ম্প্রাযণ কদয ‘আভায গ্রাভ আভায য’ ফাস্তফায়ন কযা। দফ িাবয, ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বফদল দ উদদ্যাগ, 

জটকই উন্নয়ন অবীষ্ট ২০৩০,  রুকল্প ২০৪১, জপ্রবক্ষত বযকল্পনা এফাং যকাদযয বনফ িািনী ইদতায ২০১৮ স্থানীয় ম িাদয় ফাস্তফায়দন কাম িকয 

দদক্ষ গ্রণ। 

 

২০২২-২৩ অথ িফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজিনমূ: 

 াভাবজক বনযাত্তামূরক কভ িসূিীয ফাস্তফায়ন জজাযদায এফাং াভাবজক অফক্ষয়মূরক কাম িক্রভ জযাধ কযা 

 জজরা প্রাদনয কভ ি বযদফ উন্নয়ন এফাং জফা প্রতযাী  দ িনাথীদদয জফায ভান বফলয়ক বযফীক্ষণ ব্যফস্থা িালুকযণ 

 জজরায ক্রীড়া  াাংস্কৃবতক বযদফদয অফকাঠাদভা  ব্যস্থানায উন্নয়ন 

 ভাদকবফদযাধী  াভাবজক অযাধমূ বনয়ন্ত্রদণ দিতনতামূরক কাম িক্রভ (ফাযবফফা, ফহুবফফা, ন্ত্রা  জবেফাদ দভন ইতযাবদ 

জজাযদাযকযণ)  

 কে ই নগয   জনফরত গযে কতারা এফং গ্রাযভ আধুরন  নগয সুরফধা ম্প্রাযণ 

 ভান মুরিযুযদ্ধয স্মৃরত ংযক্ষণ  কচতনা ফাস্তফায়ন এফং নাযীয ক্ষভতা বৃরদ্ধ  ররঙ্গ ভতা যণ 

 উন্নয়যন  রিরজোর প্রযুরিয ব্যফায, দক্ষ, কফামুখী  জফাফরদরতামূর  প্রান এফং  াম ম য স্থানীয় য ায প্ররতষ্ঠা 

 দারযদ্র্য রফযভাচন  বফলম্য হ্রা এফং স্বাস্থয  পুরিয ভান উন্নয়ন 

 খাদ্য রনযাত্তা  কে ই কৃরলয প্রায এফং ভানেত বক্ষা 
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 যুফ ভাজদক দক্ষ জনবিদত রুান্তয  কভ িাংস্থাদনয ব্যফস্থা  

 ক্ষুদ্র্ জারতত্তা, নৃ-কগাষ্ঠী  অনুন্নত ম্প্রদাযয়য জীফনভান উন্নয়ন 

 কে ই নগয   জনফরত গযে কতারা এফং গ্রাযভ আধুরন  নগয সুরফধা ম্প্রাযণ  

 ভূরভ কফা জী যণ 

 রযযফ সুযক্ষা  জরফায়ু রযফতমন কভা াযফরা  

 িদযয জনদগাষ্ঠীয জীফনভান উন্নয়ন 

 ম িটন বদল্পয বফকা 

 দুনীরতয রফরুযদ্ধ রজযযা েরাযযন্প নীরত গ্রণ 
 দ্যদম িাগ ব্যফস্থানা  ফাস্তফায়দন কাম িক্রভ জজাযদাযকযণ  

 জনশৃঙ্খরা  জনবনযাত্তা াংতকযদণয রদক্ষয আইন-শৃঙ্খরা বযবস্থবত উন্নয়দনয জন্য জকায কবভটিয, জজরা আইনশৃঙ্খরা কবভটি, 

টাস্কদপাদ িয অববমান এফাং জভাফাইর জকাট ি বযিারনা কাম িক্রভ জজাযদাযকযণ 

 জনাধাযণদক বনধ িাবযত ভদয়য ভদে খবতয়ানমূ যফযা বনবিত কযা   

 জফা প্রদান প্রবক্রয়ায় উদ্ভাফনী কাম িক্রভ ম্পৃি কদয জফা প্রদান জীকযণ কযা 

 ভূবভ বফদযাধ হ্রাদ অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থানায উন্নয়ন কযা 

 কভ িদক্ষদত্র দক্ষ জনফর গদড় জতারায ভােদভ শুদ্ধািায জকৌর, তথ্য অবধকায আইন  অববদমাগ বনষ্পবত্ত ব্যফস্থানা জজাযদাযকযণ, জফা 

প্রদান প্রবতশ্রুবত জজাযদাযকযণ 

 ০৭টি উদজরাদক ফাযবফফা  ভাদকমুি জঘালণা কযণ  
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 প্রস্তাফনা  

 

          প্রাবতষ্ঠাবনক দক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা  জফাফবদব জজাযদায কযা, সুান াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায বনবিতকযদণয 

ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয- 

 

জজরা প্রাক, গাইফান্ধা 

এফাং 

কবভনায, যাংপুয বফবাগ, যাংপুয 

 

এয ভদে ২০২২ াদরয জুন ভাদয ২৫ তাবযদখ এই ফাবল িক কভ িম্পাদন চুবি স্বাক্ষবযত র।  

 

এই চুবিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ বনম্নবরবখত বফলয়মূদ েত দরন: 
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জকন ১ 

 

রূকল্প (Vission), অববরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেেমূ এফাং কাম িাফবর 

 
 

১.১ রূকল্প (Vission): 
 

 

 দক্ষ, গবতীর, উন্নয়ন ায়ক এফাং জনফান্ধফ প্রান। 
১.২ 

 

১.২ অববরক্ষয (Mission): 
 

 
 প্রাবনক দক্ষতা বৃবদ্ধ, তথ্য প্রযুবিয মথামথ ব্যফায  জফাদাতাদদয দৃবষ্টববেয বযফতিন এফাং উদ্ভাফন িি িায 

ভােদভ ভয়াফদ্ধ   ভানেত জফা বনবিত কযা। 

  

১.৩.১ কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র: 
 

 
১ ভুবভ ব্যফস্থানা 

২ আইন-শৃঙ্খরা 

৩ উন্নয়ন  প্রাবনক ভন্বয় 

৪ বক্ষা াংস্কৃবত  আইবটি 

৫ স্থানীয় যকায  অন্যান্য কাম িক্রদভয ভন্বয়/ব্যফস্থানা 

  
১.৩.২ সুান  াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র: 

  
১ সুান  াংস্কাযমূরক কাম িক্রদভয ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ 

  

১.৪ কাম িাফবর (Functions): 

১ জজরায আন্তঃবফবাগীয় কভ িকাদেয ভন্বয় এফাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বফদল উদদ্যাগমূ  প্রবতশ্রুত প্রকল্পমূ 

জজরায প্রধান উন্নয়ন কভ িকাে ফাস্তফায়দন ভন্বয় কযা; 

২ যকায কর্তিক কৃবল, স্বাস্থযদফা  জনস্বাস্থয, বযফায বযকল্পনা, নাযী  বশু, ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠীয কযাণ, প্রাথবভক  

গণবক্ষা এফাং বক্ষা বফলয়ক গৃীত কর নীবতভারা কভ িসূবিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তত্বাফধান, বযফীক্ষণ  ভন্বয় াধন  

 

 

৩ দ্যদম িাগ ব্যফস্থানা এফাং ত্রাণ  পুনফ িান কাম িক্রভ গ্রণ, বজআয, টিআয, কাবফখা, কাবফটা, বববজবড, বববজএপ, অবত 

দবযদ্রদদয জন্য কভ িসৃজন ইতযাবদ কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান  বযফীক্ষণ; 

৪ দাবযদ্রর বফদভািদন বফববন্ন ভন্ত্রণারয়/বফবাগ কর্তিক গৃীত াভাবজক বনযাত্তা জফষ্টনীয কর কাম িক্রভ তদাযবক কযা; 

৫ জজরায যাজস্ব প্রাদনয াবফ িক বনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং বযফীক্ষদণয ভােদভ ভানেত দক্ষ জফা বনবিত কযা; 

৬ জজরা ম্যাবজদেব  এবক্সবকউটিব ম্যাবজদেব ম্পবকিত মাফতীয় ক্ষভতা প্রদয়াগ, জভাফাইর জকাট ি বযিারনা, 

জজরায াবফ িক আইনশৃঙ্খরা যক্ষাপূফ িক জনজীফদন স্ববস্ত আনয়ন এফাং ববববআইবদদয বনযাত্তা জজরায াবফ িক 

বনযাত্তা বনবিত কযা; 

৭ জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর ফাস্তফায়ন এফাং দক্ষ ভানফম্পদ উন্নয়ন; 

৮ বফববন্ন াভাবজক ভস্যা জমভন জমৌন য়যাবন, নাযী বনম িাতন, ভাদক জফন, জিাযািারান, জমৌতুক, ফাযবফফা ইতযাবদ 

প্রবতদযাধ/বনযদন কাম িক্রভ গ্রণ; 

৯ জাতীয় ই-গবিদনন্প কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন, জফা প্রদান দ্ধবত বজকযণ, প্রবতশ্রুবত অনুমায়ী জফা প্রদান, জজরা তথ্য 

ফাতায়ন ারনাগাদকযণ, জাস্যার বভবডয়া ব্যফায এফাং বফববন্ন ম িাদয় তথ্য  জমাগাদমাগ প্রযুবি অন্যান্য বফলদয় 

প্রবক্ষণ কাম িক্রভ বযিারনা  তদাযবক। 

 ১০ স্থানীয় যকায াংক্রান্ত কাম িক্রভ তদাযবক, বযফীক্ষণ  মূযায়ণ 

১১ 
প্রফাীদদয তথ্যাফরী প্রস্তুত, বফদদগাভী ব্যবিদদয াদথ প্রতাযণা  য়যানী প্রবতদযাধ এফাং ভানফ ািায জযাধ প্রফাী 

কযাদণ মাফতীয় কাম িক্রভ গ্রণ 

১২ এনবজ কাম িক্রভ তদাযকী  ভন্বয়, এনবজ কাম িক্রদভয তবততা বযাদয ব্যফস্থা গ্রণ এফাং কভ িদক্ষত্র বনধ িাযণ 

১৩ ভান মুবিযুদদ্ধয স্মৃবত যক্ষা  ফীয মুবিদমাদ্ধাদদয কযাদণ াবফ িক দদক্ষ গ্রণ 

১৪ বশুশ্রভ ফন্ধ, শ্রবভক কযাণ এফাং জবািা অবধকায াংযক্ষদণ প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ 
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জকন ২ 

বফববন্ন কাম িক্রদভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

চুড়ান্ত পরাপর/ প্রবাফ কভ িম্পাদন সূিকমূ  একক 

প্রকৃত অজিন  রক্ষযভাত্রা প্রদক্ষণ বনধ িাবযত রক্ষযভাত্রা 

অজিদনয জক্ষদত্র  

জমৌথবাদফ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারয়/বফবাগ/াংস্থা

মূদয নাভ  

উাত্তসূত্র  

২০২০-২১ ২০২১-২২ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

দক্ষ প্রান গদড় জতারায বনবভত্ত জনপ্রাদনয 

প্রবক্ষণ নীবতভারা অনুমায়ী জজরা প্রাদনয 

কভ িকতিা-কভ িিাযীদদয প্রবক্ষণ প্রদাদনয ভােদভ 

দক্ষতা বৃবদ্ধ; 

ইন াউজ জেবনাং াংখ্যা ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ ৬০ 
জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জনাটি  

াবজযা  

বডবজটার ফাাংরাদদ বফবনভ িাণ এফাং গবতীর, স্বচ্ছ 

 জফাফবদবমূরক প্রান প্রবতষ্ঠা; 
নবথ বযদাট ি % ৬০ ৬০ ৭৫ ৯০ ৯০ 

জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বযদাট ি  

বায 

কাম িবফফযণী 

প্রাথবভক বক্ষায ভান উন্নয়ন 

াঠদান দ্ধবত বফলদয় 

বক্ষকদদয াদথ 

আদয়াবজত কভ িারা 

াংখ্যা ০ ০ ২১ ২৮ ৩৫ 

জজরা বক্ষা অবপ, 

জজরা প্রাথবভক বক্ষা 

অবপ 

বযদাট ি 
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ক ন-৩ 

কজরা প্রায য  াম মারয়, গাইফান্ধা 

 ভ মম্পাদন রয ল্পনা (যভাে নম্বয-৭০) 

 ভ মম্পাদন কক্ষত্র 
কক্ষযত্রয 

ভান   
 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  

গণনা 

দ্ধরত 
এ   

 ভ ম-

ম্পাদন 

সূচয য 

ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়  ২০২২-২৩ প্রযক্ষণ প্রযক্ষণ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাযনয 

রনযে 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০.০০

% 

৯০.০০

% 

৮০.০০

% 

৭০.০০

% 

৬০.০০

% 

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

১ 
ভূরভ 

ব্যফস্থানা 
২০ 

১.১ 
 াযী  রভনায (ভূরভ) 

অরপ রযদ মন 
১.১.১ রযদ মন ভরি ংখ্যা ৩ - - ১২ ১১ ১০ ০৯ ৮ ১২ ১২ 

১.২ 

 াযী  রভনায (ভূরভ) 

অরপ রযদ মন সুারয 

ফাস্তফায়ন তদাযর  

১.২.১ 
ফাস্তফারয়ত 

সুারয  
ভরি % ১ - - ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮০ 

১.৩ 
ইউরনয়ন ভূরভ অরপ 

রযদ মন  
১.৩.১ রযদ মন ভরি ংখ্যা ৩ - - ২৪ ২২ ২০ ১৮ ১৬ ২৪ ২৪ 

১.৪ 

ইউরনয়ন ভূরভ অরপ 

রযদ মন সুারয ফাস্তফায়ন 

তদাযর  

১.৪.১ 
ফাস্তফারয়ত 

সুারয 
ভরি % ১  - - ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৮০ ৮০ 

১.৫ ায়যাত ভার ইজাযা প্রদান ১.৫.১ 
ইজাযা 

প্রদান 
ভরি ংখ্যা ২  - - ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৭ 

১.৬ এরএ ক যয  কগযজে প্র া ১.৬.১ 
প্র ারত 

কগযজে 
ভরি ংখ্যা ১  - - ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০১ ০৬ ০৬ 

১.৭ 
এরএ ক যয ক্ষরতপূযণ 

আযফদন রনষ্পরত্ত 
১.৭.১ 

আযফদন 

রনষ্পরত্ত 
ভরি ংখ্যা ১  - - ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ১০০০ ১০০০ 

১.৮ 
ভূরভ উন্নয়ন  য ব্যফস্থানা 

রিরজোইযজন 
১.৮.১ 

রিরজোর 

দ্ধরতযত 

 য ংগ্র 

ভরি % ১  - - ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

১.৯ 
কজনাযযর ার্ট মরপয ে ভাভরা 

রনষ্পরত্তকৃত  
১.৯.১ 

ভাভরা 

রনষ্পরত্ত 
ভরি ংখ্যা ১  - - ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৮ ১১০ 

১.১০ 
ভূরভ যাজস্ব ংক্রান্ত ভাভরা 

রনষ্পরত্তকৃত 
১.১০.১ 

ভাভরা 

রনষ্পরত্ত 
ভরি % ১  - - ৬৮ ৬৫ ৬৩ ৬০ ৫০     ৬৯     ৭০ 

১.১১ অর মত ম্পরত্তয ররজ নফায়ন ১.১১.১ ররজ নফায়ন ভরি % ১  - - ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

১.১২ 
গৃীনযদয জর্ন্ গৃরনভ মাণ 

 যা  
১.১২.১ গৃ   রনরভ মত  ভরি ংখ্যা ১  - - ৪০০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ৩৩০০ ৩০০০ ০ ০ 



চরভান-9 

 

 ভ মম্পাদন কক্ষত্র 
কক্ষযত্রয 

ভান   
 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  

গণনা 

দ্ধরত 
এ   

 ভ ম-

ম্পাদন 

সূচয য 

ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়  ২০২২-২৩ প্রযক্ষণ প্রযক্ষণ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাযনয 

রনযে 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০.০০

% 

৯০.০০

% 

৮০.০০

% 

৭০.০০

% 

৬০.০০

% 

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

১.১৩ 
ভূরভীনযদয জর্ন্ কৃরল খা 

জরভ ফযদাফস্ত 
১.১৩.১ 

ফযদাফস্ত 

প্রদান/ রীজ 

নফায়ন 

ভরি এ য ১  - - ৪৫ ৪৩ ৪০ ৩৮ ৩০ ৪৬ ৪৬ 

১.১৪ 
য ারয জরভ, নদী, প্রাকৃরত  

জরায় যক্ষায় দযক্ষ গ্রণ 
১.১৪.১ 

উযেদ 

ম্পন্ন 
ভরি ংখ্যা ১  - - ০৪ ০৩ ০২ ০১  ০ ৫ ৬ 

১.১৫ 
কদয়ারন ভাভরায এএপ 

কপ্রযণ 
১.১৫.১ 

এএপ 

কপ্ররযত 
ভরি % ১  - - ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০ 

২) 

উন্নয়ন  

প্রারন  

ভন্বয় 

১০ 

২.১ 

কজরায  র য ারয 

দপ্তযযয  াম মক্রযভয মথামথ 

ভন্বয় াধন 

২.১.১ ভন্বয় বা ভরি ংখ্যা ২  - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

২.২ 
কজরা উন্নয়ন বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
২.২.১ 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 
ভরি % ১  - - ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৯০ ৯৫ 

২.৩ 

উন্নয়ন প্র যল্পয/ াম মক্রযভয 

ভান রনরিযত রনয়রভত 

রযদ মন  যা 

২.৩.১ রযদ মন ভরি ংখ্যা ১  - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

২.৪ 
খাদ্য রনযাত্তা রনরিযত 

দযক্ষ গ্রণ 
২.৪.১ 

বা/ 

করভনায 

 যা 

ভরি ংখ্যা ১  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

২.৫ 

ফাজায মূল্য রস্থরতীর যাখযত 

দযক্ষ গ্রণ; ফাজায 

ভরনেরযং বৃরদ্ধ 

২.৫.১ 

গৃরত 

দযক্ষ/ 

কভাফাইর 

ক াে ম 

রযচারনা 

ভরি ংখ্যা ১  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৭ 

২.৬ 

য ারয অরপয ভয়ভযতা 

কফা প্রারপ্ত রনরিযত দযক্ষ 

গ্রণ 

২.৬.১ 
আগত নরথ 

রনষ্পরত্ত যণ 
ভরি % ০.৫  - - ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৫ 

২.৭ 

 রভউরনর্ট রিরন  এফং 

উযজরা স্বাস্থয  রযফায 

 ল্যাণ ক ন্দ্রমূ  াম ম য 

যাখযত  াম মক্রভ গ্রণ 

২.৭.১ ভরনেরযং ভরি ংখ্যা ১  - - ২০ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ২০ ২০ 



চরভান-10 

 

 ভ মম্পাদন কক্ষত্র 
কক্ষযত্রয 

ভান   
 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  

গণনা 

দ্ধরত 
এ   

 ভ ম-

ম্পাদন 

সূচয য 

ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়  ২০২২-২৩ প্রযক্ষণ প্রযক্ষণ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাযনয 

রনযে 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০.০০

% 

৯০.০০

% 

৮০.০০

% 

৭০.০০

% 

৬০.০০

% 

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

২.৮ 

ভাযজয অনগ্রয কেরণ 

কফযদ, কজযর, কৃল , রজযা 

(ট্রান্পযজন্ডায)  রযজন, 

রযেন্নতা ভী মাযা 

এয ফাযয ভাযজয 

অনগ্রয কেরণ তাযদয 

ারফ ম  উন্নয়ন, ফাস্থান  

সুযমাগ-সুরফধা বৃরদ্ধযত 

দযক্ষ গ্রণ 

২.৮.১ 

উযদ্যাগ 

গ্রণ/ 

য়তা 

প্রদান 

ভরি ংখ্যা ০.৫  - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

২.৯ 

মুরিযুযদ্ধ গণতযায র ায 

এফং অায় মুরিযমাদ্ধা 

রযফাযযয দস্যযদয মথামথ 

ম্মানজন  জীফন-মাত্রায 

ব্যফস্থা যযণ দযক্ষ গ্রণ 

২.৯.১ 
আগত নরথ 

রনষ্পরত্ত যণ 
ভরি % ১  - - ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৫ ৯৫ 

২.১০ 

গণ ফয  যুদ্ধযক্ষত্র 

রচরিত যণ  ংযক্ষযযণয 

উযদ্যাগ গ্রণ 

২.১০.১ উযদ্যাগ গ্রণ ভরি ংখ্যা ০.৫  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

২.১১ 

এ রি রজ রফলয়  কজরা 

 রভর্টয বায রদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

২.১১.১ 
ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 
ভরি ংখ্যা ০.৫  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

৩) 
আইন-

শৃঙ্খরা 
১৫  

৩.১ 

াভারজ  কমাগাযমাগ 

ভাধ্যযভয অব্যফায 

কযাধ যল্প ব্যফস্থা গ্রণ 

৩.১.১ 
বা/ 

করভনায 
ভরি ংখ্যা ১  - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

৩.২ 
ধভীয় উগ্রফাদ  জঙ্গীফাদ 

কভা াযফরায় ব্যফস্থা গ্রণ 
৩.২.১ 

বা/ 

করভনায 
ভরি ংখ্যা ১  - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

৩.৩ 

ভাদ মুি ভাজ গঠযন  

কচাযাচারান কযাযধ দযক্ষ 

গ্রণ  

৩.৩.১ 

বা/ 

করভনায/ 

কভাফাইর 

ক াে ম 

রযচারনা 

ভরি ংখ্যা ২  - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 



চরভান-11 

 

 ভ মম্পাদন কক্ষত্র 
কক্ষযত্রয 

ভান   
 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  

গণনা 

দ্ধরত 
এ   

 ভ ম-

ম্পাদন 

সূচয য 

ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়  ২০২২-২৩ প্রযক্ষণ প্রযক্ষণ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাযনয 

রনযে 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০.০০

% 

৯০.০০

% 

৮০.০০

% 

৭০.০০

% 

৬০.০০

% 

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

৩.৪ 

নাযী  রশুয প্ররত 

রংতা, রনীেন  

বফলম্যমূর  আচযণ ফযন্ধ 

দযক্ষ গ্রণ 

৩.৪.১ 
বা/ 

করভনায 
ভরি ংখ্যা ২  - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

৩.৫ 

ফাল্যরফফা, ইবর্টরজং, খাযদ্য 

কবজার, ন র ণ্য ইতযারদ 

কযাযধ রনয়রভত কভাফাইর 

ক াে ম রযচারনা 

৩.৫.১ 

কভাফাইর 

ক াে ম 

রযচারনা 

ভরি ংখ্যা ৩  - - ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

৩.৬ 
ভাভরা রনষ্পরত্ত 

কজাযদায যণ  
৩.৬.১ 

ভাভরা 

রনষ্পরত্ত যণ 
ভরি ংখ্যা ২  - - ১৫ ১২ ১০ ৯ ৮ ১৫ ১৫ 

৩.৭ 
কজরা আইন শৃঙ্খরা ংক্রান্ত 

বায রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
৩.৭.১ 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 
ভরি % ৪  - - ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭৫ 

৪) 

রক্ষা, 

ংস্কৃরত  

আইরর্ট 

১০ 

৪.১ 

রক্ষা প্ররতষ্ঠাযন উন্নত 

াঠদান রনরিযত দযক্ষ 

গ্রণ 

৪.১.১ 

রযদ মন/ 

দযক্ষ 

গ্রণ 

ভরি ংখ্যা ১  - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

৪.২ 

দুগ মভ এরা ায রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাযনয  াম মক্রভ বৃরদ্ধযত  

দযক্ষ গ্রণ 

৪.২.১ 

রযদ মন/ 

দযক্ষ 

গ্রণ 

ভরি ংখ্যা ১  - - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

৪.৩ 

ধভীয়  াভারজ  ম্প্রীরত 

 ম্প্রদারয় তা যক্ষায় 

ব্যফস্থা গ্রযণ 

৪.৩.১ 
বা/ 

করভনায 
ভরি ংখ্যা ১  - - ১২ ১০ ৮ ৭ ৬ ১৪ ১৬ 

৪.৪ 

সৃজনীরতায চচ মা, 

াংস্কৃরত  চচ মা  ক্রীো 

সুরফধা বৃরদ্ধযত দযক্ষ গ্রণ  

৪.৪.১ 
 াম মক্রভ 

ম্পারদত 
ভরি ংখ্যা ০.৫  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫ 

৪.৫ 

নাগরয যদয জর্ন্ া ম, 

কখরায ভাঠ 

ংযক্ষণ/উন্নয়ন/নুতন বতরযয 

উযদ্যাগ গ্রণ  

৪.৫.১ 

া ম, কখরায 

ভাঠ 

ংযক্ষণ/উন্ন

য়ন  াম মক্রভ 

ভরি ংখ্যা ০.৫  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫ 



চরভান-12 

 

 ভ মম্পাদন কক্ষত্র 
কক্ষযত্রয 

ভান   
 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  

গণনা 

দ্ধরত 
এ   

 ভ ম-

ম্পাদন 

সূচয য 

ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়  ২০২২-২৩ প্রযক্ষণ প্রযক্ষণ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাযনয 

রনযে 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০.০০

% 

৯০.০০

% 

৮০.০০

% 

৭০.০০

% 

৬০.০০

% 

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

৪.৬ 

উচ্চ প্রযুরি জ্ঞানম্পন্ন 

েভরি গযে তুরযত 

দযক্ষ গ্রণ 

৪.৬.১ 
 প্ররক্ষণ 

আযয়াজন   
ভরি ংখ্যা ১  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫ 

৪.৭ 

জনাধাযযণয ভাযে রনযাদ 

ইন্টাযযনে  তথ্য প্রযুরি 

ব্যফায রনরিযত দযক্ষ 

গ্রণ  

৪.৭.১ 
 প্ররক্ষণ 

আযয়াজন   
ভরি ংখ্যা ২  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫ 

৪.৮ 

জনগযণয ভাযে স্বাস্থয 

যচতনা বৃরদ্ধযত দযক্ষ 

গ্রণ  

৪.৮.১ 
অনুরষ্ঠত 

বা 
ভরি ংখ্যা ১  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫ 

৪.৯ 
কজরা রক্ষা  রভর্টয বায 

রদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  
৪.৯.১ 

ফাস্তফারয়ত 

রদ্ধান্ত 
ভরি % ২  - - ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

৫) 

স্থানীয় 

য ায  

অর্ন্ার্ন্ 

 াম মক্রযভয 

ভন্বয়/  

ব্যফস্থানা  

১৫ 

৫.১ 
এরিরজ স্থানীয় যযণ 

উযদ্যাগ গ্রণ 
৫.১.১ 

বা/ 

করভনায 
ভরি ংখ্যা ১  - - ১২ ১০ ০৮ ০৫ ০৪ ১২ ১৩ 

৫.২ 

স্থানীয় য ায প্ররতষ্ঠাযন 

মথামথ উন্নয়ন রয ল্পনা 

গ্রযণ ায়তা  ভন্বয় 

াধন 

৫.২.১ 

রযদ মন/ 

দযক্ষ 

গ্রণ 

ভরি ংখ্যা ১  - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

৫.৩ 

কজরায রনজস্ব ঐরতয  

ংস্কৃরত যক্ষা এফং কজরায 

রফখ্যাত ণ্যমূযয প্রচায  

রফণযন উযদ্যাগ গ্রণ (কজরা 

ব্র্যারন্ডং)  

৫.৩.১ 
বা/ 

করভনায 
ভরি ংখ্যা ১  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ০৬ ০৭ 

৫.৪ 
রয রল্পত নগযায়ন  

ফনায়ন রনরিত  যা  
৫.৪.১ 

যচতনতামূ

র  

 াম মক্রভ 

গ্রণ 

ভরি ংখ্যা ১  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫ 

৫.৫ 

ম মেযনয রফ া, ম মেন 

স্পযেয যক্ষণাযফক্ষন  নতুন 

ম মেন স্পে গযে তুরযত 

দযক্ষ গ্রণ 

৫.৫.১ 
বা/ 

করভনায 
ভরি ংখ্যা ১  - - ৫ ৪ ৩ ২ ১ ১০ ১৫ 



চরভান-13 

 

 ভ মম্পাদন কক্ষত্র 
কক্ষযত্রয 

ভান   
 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  

গণনা 

দ্ধরত 
এ   

 ভ ম-

ম্পাদন 

সূচয য 

ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়  ২০২২-২৩ প্রযক্ষণ প্রযক্ষণ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাযনয 

রনযে 
২০২৩-২৪ ২০২৪-২৫ 

১০০.০০

% 

৯০.০০

% 

৮০.০০

% 

৭০.০০

% 

৬০.০০

% 

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

৫.৬ 

াভারজ  রনযাত্তা 

 ভ মসূচীযত 

অায়/দুুঃস্থ/সুরফধাফরিতযদ

য সুরফধাপ্রারপ্ত রনরিযত 

ব্যফস্থা গ্রণ 

৫.৬.১ 
রদ্ধান্ত 

ফাস্তফারয়ত 
ভরি % ২  - - ৯৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

৫.৭ 
জন্ রনফন্ধন  াম মক্রযভয 

তদাযর  
৫.৭.১ 

রনফন্ধযনয 

ায 
ভরি % ২  - - ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭৫ ৮০ 

৫.৮ 
গ্রাভ আদারযতয  াম মক্রভ 

রযফীক্ষণ 
৫.৮.১ 

রযদ মনকৃত  

গ্রাভ আদারত 
ভরি ংখ্যা ১  - - ৪৮ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৩৫ ৫০ ৫০ 

৫.৯ 
স্থানীয় য ায প্ররতষ্ঠাযনয 

 াম মক্রভ রযফীক্ষণ 
৫.৯.১ রযদ মন ভরি ংখ্যা ৩  - - ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ১২ ১২ 

৫.১০ 
স্থানীয় য ায প্ররতষ্ঠাযনয 

ক্ষভতা বৃরদ্ধযত উযদ্যাগ গ্রণ 
৫.১০.১ 

অগ্রগরত 

রযফীক্ষণ 
ভরি ংখ্যা ২  - - ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪০ ৪৫ 

 

  



চরভান-14 

 

 

সুান  াংস্কাযমূরক কভ িম্পাদদনয জক্ষত্র (দভাট নম্বয-৩০) 

(ভবন্ত্রবযলদ বফবাগ কর্তিক বনধ িাবযত) 

 

 ভ মম্পাদন 

কক্ষত্র 

কক্ষযত্রয 

ভান   
 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  

গণনা 

দ্ধরত 
এ   

 ভ ম-

ম্পাদন 

সূচয য 

ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়  ২০২২-২৩ প্রযক্ষণ প্রযক্ষণ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চররত 

ভান 

চররত 

ভাযনয 

রনযে 
২০২৩

-২৪ 

২০২৪-

২৫ 
১০০.০০

% 

৯০.০০

% 

৮০.০০

% 

৭০.০০

% 

৬০.০০

% 

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

সুান  

ংস্কাযমূর  

 াম মক্রযভয 

ফাস্তফায়ন 

কজাযদায যণ 

৩০ 

১) শুদ্ধাচায  ভ মরয ল্পনা ফাস্তফায়ন ফাস্তফারয়ত  ভ মরয ল্পনা  ভরি % ১০  - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫ 

২) 
ই-গবর্ন্মান্প/ উদ্ভাফন  ভ মরয ল্পনা 

ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফারয়ত  ভ মরয ল্পনা  ভরি % ১০  - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫ 

৩) 
তথ্য অরধ ায  ভ মরয ল্পনা 

ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফারয়ত  ভ মরয ল্পনা  ভরি % ৩  - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫ 

৪) 
অরবযমাগ প্ররত ায  ভ মরয ল্পনা 

ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফারয়ত  ভ মরয ল্পনা  ভরি % ৪  - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫ 

৫) 
কফা প্রদান প্ররতশ্রুরত 

 ভ মরয ল্পনা ফাস্তফায়ন 
ফাস্তফারয়ত  ভ মরয ল্পনা  ভরি % ৩  - - ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৮৫ 

 

 



চরভান-15 

 

চুবিত্র 

 

 

  আবভ জভাঃ অবরউয যভান, জজরা প্রাক, গাইফান্ধা বাদফ 

কবভনায, যাংপুয বফবাগ, যাংপুয 

এয বনকট অেীকায কযবছ জম এই চুবিদত ফবণ িত পরাপর অজিদন দিষ্ট থাকফ। 

  

  আবভ জভাঃ আফদ্যর য়াাফ ভূঞা, কবভনায, যাংপুয বফবাগ, যাংপুয বাদফ 

জজরা প্রাক, গাইফান্ধা 

এয বনকট অেীকায কযবছ জম এই চুবিদত ফবণ িত পরাপর অজিদন প্রদয়াজনীয় দমাবগতা প্রদান কযফ। 

  

  

  

  

  

  
             জভাঃ অবরউয যভান  

                  জজরা প্রাক 

                    গাইফান্ধা 

 

তাবযখ 

  

  

  

  

  
          জভাঃ আফদ্যর য়াাফ ভূঞা  

                   কবভনায 

                 যাংপুয বফবাগ 

                     যাংপুয 

 

তাবযখ 

 

  



চরভান-16 

 

 

াংদমাজনী - ১ 

ব্দ াংদক্ষ  (Acronyms) 

নাং ব্দাংদক্ষ    বফস্তাবযত 

১ ভূ. উ. কয ভূবভ উন্নয়ন কয 

২ বজ.আয জগ্রা বযবরপ (Gratious Relief) 

৩ টি.আয জটস্ট বযবরপ (Test Relief) 

৪ এন.বজ.    জফ-যকাবয াংস্থা (Non-Government Organization) 

৫ এ.এপ জস্টটদভন্ট অফ পযাি 
 

  



চরভান-17 

 

ংযমাজনী- ২ 

কভ িম্পাদন ব্যফস্থানা  প্রভাণক 

 

কভ িম্পাদন জক্ষত্র কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী াখা রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১) 
ভূবভ 

ব্যফস্থানা 

১.১ কাযী কবভনায (ভূবভ) অবপ বযদ িন ১.১.১ বযদ িন জজরা প্রাক, গাইফান্ধা  বযদ িন সূবি/বযদ িন প্রবতদফদন  

১.২ কাযী কবভনায (ভূবভ) অবপ বযদ িন সুাবয ফাস্তফায়ন তদাযবক ১.২.১ 
ফাস্তফাবয়ত 

সুাবয  

যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 
প্রবতদফদন 

১.৩ ইউবনয়ন ভূবভ অবপ বযদ িন  ১.৩.১ বযদ িন জজরা প্রাক, গাইফান্ধা বযদ িন সূবি/বযদ িন প্রবতদফদন  

১.৪ ইউবনয়ন ভূবভ অবপ বযদ িন সুাবয ফাস্তফায়ন তদাযবক ১.৪.১ 
ফাস্তফাবয়ত 

সুাবয 

যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 
প্রবতদফদন 

১.৫ ায়যাত ভার ইজাযা প্রদান ১.৫.১ ইজাযা প্রদান 

যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

উদজরা বনফ িাী অবপাদযয 

কাম িারয়, কর উদজরা, 

গাইফান্ধা 

ইজাযা প্রদাদনয প্রবতদফদন 

১.৬ এরএ জকদয  জগদজট প্রকা ১.৬.১ প্রকাবত জগদজট 
ভূবভ অবধগ্রণ াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 
প্রকাবত জগদজদটয কব 

১.৭ এরএ জকদয ক্ষবতপূযণ আদফদন বনষ্পবত্ত ১.৭.১ আদফদন বনষ্পবত্ত 
ভূবভ অবধগ্রণ াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বনষ্পবত্তকৃত এরএ জকদয 

প্রবতদফদন 

১.৮ ভূবভ উন্নয়ন কয ব্যফস্থানা বডবজটাইদজন ১.৮.১ 
বডবজটার দ্ধবতদত 

কয াংগ্র 

যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

কাযী কবভনায (ভূবভ) এয 

কাম িারয়, কর উদজরা, 

গাইফান্ধা 

প্রবতদফদন  

১.৯ জজনাদযর াটি িবপদকট ভাভরা বনষ্পবত্তকৃত  ১.৯.১ ভাভরা বনষ্পবত্ত 

জজনাদযর াটি িবপদকট াখা, 

জজরা প্রাদকয কাম িারয়, 

গাইফান্ধা 

প্রবতদফদন 

১.১০ ভূবভ যাজস্ব াংক্রান্ত ভাভরা বনষ্পবত্তকৃত ১.১০.১ ভাভরা বনষ্পবত্ত 
যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বনষ্পবত্তকৃত ভাভরায াংবক্ষপ্ত 

প্রবতদফদন 

১.১১ অব িত ম্পবত্তয বরজ নফায়ন ১.১১.১ বরজ নফায়ন 
যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

নফায়নকৃত বরজ জকদয াংবক্ষপ্ত 

প্রবতদফদন 



চরভান-18 

 

কভ িম্পাদন জক্ষত্র কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী াখা রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১.১২ গৃীনদদয জন্য গৃবনভ িাণ কযা  ১.১২.১ গৃ বনবভ িত  

যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

উদজরা বনফ িাী অবপাদযয 

কাম িারয়, কর উদজরা, 

গাইফান্ধা 

বনবভ িত গৃদয প্রবতদফদন 

১.১৩ ভূবভীনদদয জন্য কৃবল খা জবভ ফদন্দাফস্ত ১.১৩.১ 
ফদন্দাফস্ত প্রদান/ 

রীজ নফায়ন 

যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

ফদন্দাফস্তকৃত খা জবভয 

প্রবতদফদন 

১.১৪ যকাবয জবভ, নদী, প্রাকৃবতক জরায় যক্ষায় দদক্ষ গ্রণ ১.১৪.১ উদচ্ছদ ম্পন্ন 

যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জযবববনউ মুন্পীখানা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

প্রবতদফদন 

১.১৫ জদয়াবন ভাভরায এএপ জপ্রযণ ১.১৫.১ এএপ জপ্রবযত 

যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জযবববনউ মুন্পীখানা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জপ্রবযত এএপ এয াংবক্ষপ্ত 

প্রবতদফদন 

২) 

উন্নয়ন  

প্রাবনক 

ভন্বয় 

২.১ জজরায কর যকাবয দপ্তদযয কাম িক্রদভয মথামথ ভন্বয় াধন ২.১.১ ভন্বয় বা 

জজরা প্রাক, গাইফান্ধাাধাযণ 

াখা, জজরা প্রাদকয কাম িারয়, 

গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 

২.২ জজরা উন্নয়ন বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ২.২.১ ফাস্তফাবয়ত বদ্ধান্ত 

অবতবযি জজরা প্রাক 

(াবফ িক), গাইফান্ধা 

াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ অগ্রগবত প্রবতদফদন 

২.৩ উন্নয়ন প্রকদল্পয/কাম িক্রদভয ভান বনবিদত বনয়বভত বযদ িন কযা ২.৩.১ বযদ িন 

জজরা প্রাক, গাইফান্ধা 

াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বযদ িন সূবি/বযদ িন প্রবতদফদন  

২.৪ খাদ্য বনযাত্তা বনবিদত দদক্ষ গ্রণ ২.৪.১ 
বা/ জবভনায 

কযা 

বনযাদ খাদ্য অবধদপ্তয, গাইফান্ধা 

াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

ত্রাণ  পুনফ িান াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 



চরভান-19 

 

কভ িম্পাদন জক্ষত্র কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী াখা রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

২.৫ ফাজায মূয বস্থবতীর যাখদত দদক্ষ গ্রণ; ফাজায ভবনটবযাং বৃবদ্ধ ২.৫.১ 

গৃবত দদক্ষ/ 

জভাফাইর জকাট ি 

বযিারনা 

বববর াজিন, গাইফান্ধা 

অবতবযি জজরা ম্যাবজদেট, 

গাইফান্ধা 

জবািা অবধকায বনয়ন্ত্রণ 

অবধদপ্তয, গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 

২.৬ যকাবয অবপদ ভয়ভদতা জফা প্রাবপ্ত বনবিদত দদক্ষ গ্রণ ২.৬.১ 
আগত নবথ 

বনষ্পবত্তকযণ 

াংস্থান াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

তথ্য  অববদমাগ াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

প্রবতদফদন 

২.৭ 
কবভউবনটি বক্লবনক এফাং উদজরা স্বাস্থয  বযফায কযাণ জকন্দ্রমূ 

কাম িকয যাখদত কাম িক্রভ গ্রণ 
২.৭.১ ভবনটবযাং 

বববর াজিন, গাইফান্ধা 

জজরা বযফায বযকল্পনা 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 

২.৮ 

ভাদজয অনগ্রয জশ্রবণ জফদদ, জজদর, কৃলক, বজযা (োন্পদজন্ডায)  

বযজন, বযচ্ছন্নতাকভী মাযা এদকফাদয ভাদজয অনগ্রয জশ্রবণ 

তাদদয াবফ িক উন্নয়ন, ফাস্থান  সুদমাগ-সুবফধা বৃবদ্ধদত দদক্ষ গ্রণ 

২.৮.১ 
উদদ্যাগ গ্রণ/ 

য়তা প্রদান 

াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

ত্রাণ  পুনফ িান াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন/ বস্থযবিত্র 

২.৯ 

মুবিযুদদ্ধ গণতযায বকায এফাং অায় মুবিদমাদ্ধা বযফাদযয 

দস্যদদয মথামথ োনজনক জীফন-মাত্রায ব্যফস্থাকযদণ দদক্ষ 

গ্রণ 

২.৯.১ 
আগত নবথ 

বনষ্পবত্তকযণ 

াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 
প্রবতদফদন 

২.১০ গণকফয  যুদ্ধদক্ষত্র বিবিতকযণ  াংযক্ষযদণয উদদ্যাগ গ্রণ ২.১০.১ উদদ্যাগ গ্রণ 
যাজস্ব াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 
বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 

২.১১ এ বড বজ বফলয়ক জজরা কবভটিয বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ২.১১.১ ফাস্তফাবয়ত বদ্ধান্ত 

াংস্থান াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

স্থানীয় যকায াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 

৩) 
আইন-

শৃঙ্খরা 
৩.১ াভাবজক জমাগাদমাগ ভােদভয অব্যফায জযাধকদল্প ব্যফস্থা গ্রণ ৩.১.১ বা/ জবভনায 

জজএভ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 
বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 



চরভান-20 

 

কভ িম্পাদন জক্ষত্র কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী াখা রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৩.২ ধভীয় উগ্রফাদ  জেীফাদ জভাকাদফরায় ব্যফস্থা গ্রণ ৩.২.১ বা/ জবভনায 

জজএভ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

উবযিারক, ইরাভী 

পাউদন্ডন, গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 

৩.৩ ভাদকমুি ভাজ গঠদন  জিাযািারান জযাদধ দদক্ষ গ্রণ  ৩.৩.১ 

বা/ জবভনায/ 

জভাফাইর জকাট ি 

বযিারনা 

জজএভ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তয, 

গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 

৩.৪ 
নাযী  বশুয প্রবত বাংতা, বনীড়ন  তফলম্যমূরক আিযণ ফদন্ধ 

দদক্ষ গ্রণ 
৩.৪.১ বা/ জবভনায 

ভবরা  বশু বফলয়ক কভ িকতিা, 

গাইফান্ধা 
বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 

৩.৫ 
ফাযবফফা, ইবটিবজাং, খাদদ্য জবজার, নকর ণ্য ইতযাবদ জযাদধ 

বনয়বভত জভাফাইর জকাট ি বযিারনা 
৩.৫.১ 

জভাফাইর জকাট ি 

বযিারনা 

অবতবযি জজরা ম্যাবজদেট, 

গাইফান্ধা 
প্রবতদফদন  

৩.৬ ভাভরা বনষ্পবত্ত জজাযদাযকযণ  ৩.৬.১ 
ভাভরা 

বনষ্পবত্তকযণ 

অবতবযি জজরা ম্যাবজদেট, 

গাইফান্ধা  
প্রবতদফদন  

৩.৭ জজরা আইন শৃঙ্খরা াংক্রান্ত বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন ৩.৭.১ ফাস্তফাবয়ত বদ্ধান্ত 
জজএভ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 
প্রবতদফদন 

৪) 

বক্ষা, 

াংস্কৃবত  

আইবটি 

৪.১ বক্ষা প্রবতষ্ঠাদন উন্নত াঠদান বনবিদত দদক্ষ গ্রণ ৪.১.১ 
বযদ িন/ দদক্ষ 

গ্রণ 

জজরা বক্ষা অবপায, গাইফান্ধা  

জজরা প্রাথবভক বক্ষা অবপায, 

গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন/ বস্থযবিত্র 

৪.২ দ্যগ িভ এরাকায বক্ষা প্রবতষ্ঠাদনয কাম িক্রভ বৃবদ্ধদত  দদক্ষ গ্রণ ৪.২.১ 
বযদ িন/ দদক্ষ 

গ্রণ 

জজরা বক্ষা অবপায, গাইফান্ধা  

জজরা প্রাথবভক বক্ষা অবপায, 

গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন/ বস্থযবিত্র 

৪.৩ ধভীয়  াভাবজক ম্প্রীবত  ম্প্রদাবয়কতা যক্ষায় ব্যফস্থা গ্রদণ ৪.৩.১ বা/ জবভনায 
উবযিারক, ইরাভী 

পাউদন্ডন, গাইফান্ধা 
বায় উবস্থবতদদয াবজযা 

৪.৪ 
সৃজনীরতায িি িা, াাংস্কৃবতক িি িা  ক্রীড়া সুবফধা বৃবদ্ধদত দদক্ষ 

গ্রণ  
৪.৪.১ কাম িক্রভ ম্পাবদত 

বক্ষা  কযাণ াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জজরা কারিাযার অবপায, 

গাইফান্ধা 

জজরা ক্রীড়া অবপায, গাইফান্ধা 

বায বদ্ধান্ত/ প্রবতদফদন 
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কভ িম্পাদন জক্ষত্র কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী াখা রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৪.৫ 
নাগবযকদদয জন্য াকি, জখরায ভাঠ াংযক্ষণ/উন্নয়ন/নুতন ততবযয 

উদদ্যাগ গ্রণ  
৪.৫.১ 

াকি, জখরায ভাঠ 

াংযক্ষণ/উন্নয়ন 

কাম িক্রভ 

বক্ষা  কযাণ াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জজরা ক্রীড়া অবপায, গাইফান্ধা 

বায় উবস্থবতদদয াবজযা 

৪.৬ উচ্চ প্রযুবি জ্ঞানম্পন্ন শ্রভবি গদড় তুরদত দদক্ষ গ্রণ ৪.৬.১  প্রবক্ষণ আদয়াজন   

বক্ষা  কযাণ াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

আইবটি াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

প্রফাী কযাণ াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

উবযিারক, যুফ উন্নয়ন 

অবধদপ্তয, গাইফান্ধা 

কাবযগবয প্রবক্ষণ জকন্দ্র, বফকনা, 

গাইফান্ধা 

উবস্থবতদদয াবজযা 

৪.৭ 
জনাধাযদণয ভাদঝ বনযাদ ইন্টাযদনট  তথ্য প্রযুবি ব্যফায 

বনবিদত দদক্ষ গ্রণ  
৪.৭.১  প্রবক্ষণ আদয়াজন   

আইবটি াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জপ্রাগ্রাভায, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

উবস্থবতদদয াবজযা 

৪.৮ জনগদণয ভাদঝ স্বাস্থয দিতনা বৃবদ্ধদত দদক্ষ গ্রণ  ৪.৮.১ দদক্ষ গ্রণ বববর াজিন, গাইফান্ধা বযদ িন সূবি/বযদ িন প্রবতদফদন  

৪.৯ জজরা বক্ষা কবভটিয বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  ৪.৯.১ ফাস্তফাবয়ত বদ্ধান্ত জজরা বক্ষা অবপায, গাইফান্ধা প্রবতদফদন 

৫) 

স্থানীয় 

যকায  

অন্যান্য 

কাম িক্রদভ

য ভন্বয়/  

ব্যফস্থানা  

৫.১ এবডবজ স্থানীয়কযদণ উদদ্যাগ গ্রণ ৫.১.১ বা/ জবভনায 
স্থানীয় যকায াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 
বায় উবস্থবতদদয াবজযা 

৫.২ 
স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠাদন মথামথ উন্নয়ন বযকল্পনা গ্রদণ ায়তা  

ভন্বয় াধন 
৫.২.১ 

বযদ িন/ দদক্ষ 

গ্রণ 

স্থানীয় যকায াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বায় উবস্থবতদদয াবজযা/ 

বযদ িন সূবি/বযদ িন প্রবতদফদন  

৫.৩ 
জজরায বনজস্ব ঐবতয  াংস্কৃবত যক্ষা এফাং জজরায বফখ্যাত 

ণ্যমূদয প্রিায  বফণদন উদদ্যাগ গ্রণ (জজরা ব্র্যাবন্ডাং)  
৫.৩.১ বা/ জবভনায 

জনজাযত াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

াধাযণ াখা, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জপ্রাগ্রাভায, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

বায় উবস্থবতদদয াবজযা 
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কভ িম্পাদন জক্ষত্র কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক ফাস্তফায়নকাযী াখা রক্ষযভাত্রা অজিদনয প্রভাণক 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

৫.৪ বযকবল্পত নগযায়ন  ফনায়ন বনবিত কযা  ৫.৪.১ 
দিতনতামূরক 

কাম িক্রভ গ্রণ 

জভয়য, গাইফান্ধা জৌযবা, 

নাদগশ্বযী জৌযবা, উবরপুয 

জৌযবা গাইফান্ধা 

জজরা ফন াংযক্ষক, গাইফান্ধা  

প্রবতদফদন 

৫.৫ 
ম িটদনয বফকা, ম িটন স্পদটয যক্ষণাদফক্ষন  নতুন ম িটন স্পট গদড় 

তুরদত দদক্ষ গ্রণ 
৫.৫.১ বা/ জবভনায 

ব্যফা  ফাবণজয াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জপ্রাগ্রাভায, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

প্রবতদফদন 

৫.৬ 
াভাবজক বনযাত্তা কভ িসূিীদত অায়/ দ্যঃস্থ/ সুবফধাফবঞ্চতদদয 

সুবফধাপ্রাবপ্ত বনবিদত ব্যফস্থা গ্রণ 
৫.৬.১ বদ্ধান্ত ফাস্তফাবয়ত 

উবযিারক, ভাজদফা 

অবধদপ্তয, গাইফান্ধা 

ত্রাণ  পুনফ িান াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

প্রবতদফদন 

৫.৭ জন্ বনফন্ধন কাম িক্রদভয তদাযবক ৫.৭.১ বনফন্ধদনয ায 

স্থানীয় যকায াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 

জপ্রাগ্রাভায, জজরা প্রাদকয 

কাম িারয়, গাইফান্ধা 

প্রবতদফদন 

৫.৮ গ্রাভ আদারদতয কাম িক্রভ বযফীক্ষণ ৫.৮.১ 
বযদ িনকৃত গ্রাভ 

আদারত 

স্থানীয় যকায াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 
প্রবতদফদন 

৫.৯ স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠাদনয কাম িক্রভ বযফীক্ষণ ৫.৯.১ বযদ িন 
স্থানীয় যকায াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 
বযদ িন সূবি/বযদ িন প্রবতদফদন  

৫.১০ স্থানীয় যকায প্রবতষ্ঠাদনয ক্ষভতা বৃবদ্ধদত উদদ্যাগ গ্রণ ৫.১০.১ অগ্রগবত বযফীক্ষণ 
স্থানীয় যকায াখা, জজরা 

প্রাদকয কাম িারয়, গাইফান্ধা 
বযদ িন প্রবতদফদন  
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াংদমাজনী- ৩ 

অন্য অবপদয দে াংবিষ্ট কভ িম্পাদন সূিকমূ 

ক্রবভক 

নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক জম কর অবপদয াদথ াংবিষ্ট 

াংবিষ্ট অবপদয াদথ কাম িক্রভ 

ভন্বদয়য জকৌর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১ ১.৫ ায়যাত ভার ইজাযা প্রদান ১.৫.১ ইজাযা প্রদান 
উদজরা বনফ িাী অবপাদযয কাম িারয়, 

কর উদজরা, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

২ ১.৮ ভূবভ উন্নয়ন কয ব্যফস্থানা বডবজটাইদজন ১.৮.১ 
বডবজটার দ্ধবতদত কয 

াংগ্র 

কাযী কবভনায (ভূবভ) এয কাম িারয়, 

কর উদজরা, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

৩ ১.১২ গৃীনদদয জন্য গৃবনভ িাণ কযা  ১.১২.১ গৃ বনবভ িত  
উদজরা বনফ িাী অবপাদযয কাম িারয়, 

কর উদজরা, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

৪ ২.৪ খাদ্য বনযাত্তা বনবিদত দদক্ষ গ্রণ ২.৪.১ 
বা/ জবভনায/কাম িক্রভ 

বযিারনা 
বনযাদ খাদ্য অবধদপ্তয, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

৫ ২.৫ 
ফাজায মূয বস্থবতীর যাখদত দদক্ষ গ্রণ; ফাজায ভবনটবযাং 

বৃবদ্ধ 
২.৫.১ 

গৃবত দদক্ষ/ জভাফাইর 

জকাট ি বযিারনা 

বববর াজিন, গাইফান্ধা 

জবািা অবধকায বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তয, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

৬ ২.৭ 
কবভউবনটি বক্লবনক এফাং উদজরা স্বাস্থয  বযফায কযাণ 

জকন্দ্রমূ কাম িকয যাখদত কাম িক্রভ গ্রণ 
২.৭.১ ভবনটবযাং 

বববর াজিন, গাইফান্ধা 

জজরা বযফায বযকল্পনা কাম িারয়, 

গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

৭ ৩.২ ধভীয় উগ্রফাদ  জেীফাদ জভাকাদফরায় ব্যফস্থা গ্রণ ৩.২.১ বা/ জবভনায 
উবযিারক, ইরাভী পাউদন্ডন, 

গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

৮ ৩.৩ ভাদকমুি ভাজ গঠদন  জিাযািারান জযাদধ দদক্ষ গ্রণ  ৩.৩.১ 
বা/ জবভনায/ জভাফাইর 

জকাট ি বযিারনা 
ভাদকদ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবধদপ্তয, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

৯ ৩.৪ 
নাযী  বশুয প্রবত বাংতা, বনীড়ন  তফলম্যমূরক আিযণ 

ফদন্ধ দদক্ষ গ্রণ 
৩.৪.১ বা/ জবভনায ভবরা  বশু বফলয়ক কভ িকতিা, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

১০ ৪.১ বক্ষা প্রবতষ্ঠাদন উন্নত াঠদান বনবিদত দদক্ষ গ্রণ ৪.১.১ বযদ িন/ দদক্ষ গ্রণ 
জজরা বক্ষা অবপায, গাইফান্ধা  

জজরা প্রাথবভক বক্ষা অবপায, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

১১ ৪.২ দ্যগ িভ এরাকায বক্ষা প্রবতষ্ঠাদনয কাম িক্রভ বৃবদ্ধদত  দদক্ষ গ্রণ ৪.২.১ বযদ িন/ দদক্ষ গ্রণ 
জজরা বক্ষা অবপায, গাইফান্ধা  

জজরা প্রাথবভক বক্ষা অবপায, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

১২ ৪.৩ 
ধভীয়  াভাবজক ম্প্রীবত  ম্প্রদাবয়কতা যক্ষায় ব্যফস্থা 

গ্রদণ 
৪.৩.১ বা/ জবভনায 

উবযিারক, ইরাভী পাউদন্ডন, 

গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

১৩ ৪.৪ 
সৃজনীরতায িি িা, াাংস্কৃবতক িি িা  ক্রীড়া সুবফধা বৃবদ্ধদত 

দদক্ষ গ্রণ  
৪.৪.১ 

াাংস্কৃবতক  ক্রীড়া 

প্রবতদমাবগতায আদয়াজন 

জজরা কারিাযার অবপায, গাইফান্ধা 

জজরা ক্রীড়া অবপায, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 



চরভান-24 

 

ক্রবভক 

নাং 
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক জম কর অবপদয াদথ াংবিষ্ট 

াংবিষ্ট অবপদয াদথ কাম িক্রভ 

ভন্বদয়য জকৌর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১৪ ৪.৫ 
নাগবযকদদয জন্য াকি, জখরায ভাঠ াংযক্ষণ/উন্নয়ন/নুতন 

ততবযয উদদ্যাগ গ্রণ  
৪.৫.১ 

াকি, জখরায ভাঠ 

াংযক্ষণ/উন্নয়ন কাম িক্রভ 
জজরা ক্রীড়া অবপায, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

১৫ ৪.৬ উচ্চ প্রযুবি জ্ঞানম্পন্ন শ্রভবি গদড় তুরদত দদক্ষ গ্রণ ৪.৬.১  প্রবক্ষণ আদয়াজন   
উবযিারক, যুফ উন্নয়ন অবধদপ্তয, গাইফান্ধা 

কাবযগবয প্রবক্ষণ জকন্দ্র, বফকনা, গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

১৬ ৪.৮ জনগদণয ভাদঝ স্বাস্থয দিতনা বৃবদ্ধদত দদক্ষ গ্রণ  ৪.৮.১ দদক্ষ গ্রণ বববর াজিন, গাইফান্ধা 
ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

১৭ ৪.৯ জজরা বক্ষা কবভটিয বায বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  ৪.৯.১ ফাস্তফাবয়ত বদ্ধান্ত জজরা বক্ষা অবপায, গাইফান্ধা 
ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

১৮ ৫.৪ বযকবল্পত নগযায়ন  ফনায়ন বনবিত কযা  ৫.৪.১ 
দিতনতামূরক কাম িক্রভ 

গ্রণ 

জভয়য, গাইফান্ধা জৌযবা; জভয়য,নাদগশ্বযী 

জৌযবা; জভয়য,উবরপুয জৌযবা গাইফান্ধা 

জজরা ফন াংযক্ষক, গাইফান্ধা  

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 

১৯ ৫.৬ 
াভাবজক বনযাত্তা কভ িসূিীদত অায়/ দ্যঃস্থ/ সুবফধাফবঞ্চতদদয 

সুবফধাপ্রাবপ্ত বনবিদত ব্যফস্থা গ্রণ 
৫.৬.১ দদক্ষ গ্রণ 

উবযিারক, ভাজদফা অবধদপ্তয, 

গাইফান্ধা 

ত্রারা, বায কাম িবফফযণী  

জমাগাদমাগ 
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াংদমাজনী-৪ 

জজরা প্রাদকয কাম িারয়,  

আঞ্চবরক/ভাঠ ম িাদয়য কাম িারদয়য জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর কভ ি-বযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক 
সূিদকয 

ভান 
একক 

ফাস্তফায়দনয 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যবি/দ 

২০২২-২৩ 

অথ িফছদযয 

রক্ষযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগবত বযফীক্ষণ, ২০২২-২০২৩ 

ভন্তব্য 
রক্ষযভাত্রা/ 

অজিন 

১ভ 

জকায়াট িায 

২য় 

জকায়াট িায 

৩য় 

জকায়াট িায 

৪থ ি 

জকায়াট িায 

জভাট 

অজিন 

অবজিত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

   ১. প্রাবতষ্ঠাবনক ব্যফস্থা..................................................................................২৬ 

১.১ 
তনবতকতা কবভটিয বা 

আদয়াজন 
১.১.১ বা অনুবষ্ঠত ৪ াংখ্যা 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক (াবফ িক) 

২ রক্ষযভাত্রা   ১   ১       

অজিন               

১.২ 
তনবতকতা কবভটিয বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 
১.২.১ 

বদ্ধান্ত 

ফাস্তফাবয়ত 
৬ % 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক (াবফ িক) 

১০০ রক্ষযভাত্রা ১০০ ১০০ ১০০ ১০০       

অজিন               

১.৩ 

সুান প্রবতষ্ঠায বনবভত্ত 

অাংীজদনয 

(stakeholders)  

অাংগ্রদণ বা   

১.৩.১ বা অনুবষ্ঠত ৪ াংখ্যা 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক (াবফ িক) 

৪ রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১       

অজিন               

১.৪ 
শুদ্ধািায াংক্রান্ত প্রবক্ষণ 

আদয়াজন 
১.৪.১ 

প্রবক্ষণ 

অনুবষ্ঠত 
২ াংখ্যা 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক (াবফ িক) 

২ রক্ষযভাত্রা   ১   ১       

অজিন               

১.৫ 

কভ ি-বযদফ উন্নয়ন 

(টিএন্ডইভুি অদকদজা 

ভারাভার বনষ্পবত্তকযণ/  

নবথ বফনষ্টকযণ/ বযস্কায-

বযচ্ছন্নতা বৃবদ্ধ/ ভবরাদদয 

জন্য পৃথক য়ারুদভয 

ব্যফস্থা কযা ইতযাবদ) 

১.৫.১ 
উন্নত  

কভ ি-বযদফ  
৬ 

াংখ্যা  

তাবযখ  

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক (াবফ িক) 

২০ 

রক্ষযভাত্রা 
৫ 

৩১-৮-২২ 

৫ 

৩১-১২-২২ 

৫ 

৩১-৩-২৩ 

৫ 

৩০-৬-২৩ 
      

অজিন               

১.৬ 

জাতীয় শুদ্ধািায জকৌর 

কভ ি-বযকল্পনা, ২০২২-২৩ 

 তত্রভাবক বযফীক্ষণ 

প্রবতদফদন দপ্তয/াংস্থায় 

দাবখর  স্ব স্ব দয়ফাইদট 

আদরাডকযণ 

১.৬.১ 

কভ ি-বযকল্পনা 

 তত্রভাবক 

প্রবতদফদন  

দাবখরকৃত  

আদরাডকৃত 

৪ তাবযখ 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক (াবফ িক) 

২ 
রক্ষযভাত্রা   ৩১-১২-২২ 

  
৩০-৬-২৩       

অজিন               
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   ২. আবথ িক ব্যফস্থানা…...............................................................................১০ 

২.১ 

২০২২-২৩ অথ িফছদযয যাজস্ব এফাং 

উন্নয়ন ফাদজদটয অনুদভাবদত ক্রয়-

বযকল্পনা দয়ফাইদট প্রকা  

২.১.১ 

ক্রয় বযকল্পনা 

দয়ফাইদট 

প্রকাবত 

৪ তাবযখ 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক 

(াবফ িক) 

৩০-৯-

২০২২ 

রক্ষযভাত্রা ৩০-৯-২২             

অজিন               

২.২ 

অনুদভাবদত ফাবল িক ক্রয়বযকল্পনায 

(যাজস্ব  উন্নয়ন ফাদজদটয) 

মথামথ ফাস্তফায়ন  

২.২.১ 
ক্রয় বযকল্পনা 

ফাস্তফাবয়ত  
২ % 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক 

(াবফ িক) 

১০০ 

রক্ষযভাত্রা ২০ ৪০ ৭০ ১০০       

অজিন               

২.৩ ফাবল িক উন্নয়ন কভ িসূবি ফাস্তফায়ন ২.৩.১ 
ফাবল িক উন্নয়ন 

কভ িসূবি  ফাস্তফাবয়ত  
২ % 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক 

(াবফ িক) 

১০০ 

রক্ষযভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫       

অজিন               

২.৪ 
প্রকদল্পয  PSC  PIC বা 

আদয়াজন 
২.৪.১ বা আদয়াবজত  ১ াংখ্যা 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক 

(াবফ িক) 

২ 

রক্ষযভাত্রা   ১   ১       

অজিন               

২.৫ 

প্রকল্প ভাবপ্ত জদল প্রকদল্পয ম্পদ 

(মানফান, কবম্পউটায, 

আফাফত্র ইতযাবদ)বফবধ 

জভাতাদফক স্তান্তয কযা  

২.৫.১ 
প্রকদল্পয ম্পদ বফবধ 

জভাতাদফক স্তান্তবযত 
১ তাবযখ 

জজরা প্রাক/  

অবতবযি জজরা 

প্রাক 

(াবফ িক) 

৩১-০৬-

২০২৩ 

রক্ষযভাত্রা       
৩১-০৬-

২৩ 
      

অজিন               

   ৩. শুদ্ধািায াংবিষ্ট এফাং দ্যনীবত প্রবতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম িক্রভ .............................. ১৪       (অগ্রাবধকাযবববত্তদত ১  ৫ নাং  ন্যযনতভ িাযটি কাম িক্রভ) 

৩.১ 
যকাবয মানফাদনয মথামথ 

ব্যফায বনবিতকযণ 
৩.১.১ অনুবষ্ঠত বা  ৭ াংখ্যা জজরা প্রাক ২ 

রক্ষযভাত্রা   ১   ১       

অজিন               

৩.২ 
শুদ্ধািায  দ্যনীবত প্রবতদযাধ 

াংক্রান্ত কভ িারা/ জবভনায 
৩.২.১ 

অনুবষ্ঠত কভ িারা/ 

জবভনায 
২ াংখ্যা জজরা প্রাক ৪ 

রক্ষযভাত্রা ১ ১ ১ ১       

অজিন               

৩.৩ 
জবভনায  কভ িারায বদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
৩.৩.১ বদ্ধান্ত ফাস্তফাবয়ত  ২ % জজরা প্রাক ৮০ 

রক্ষযভাত্রা ৮০ ৮০ ৮০ ৮০       

অজিন               

৩.৪ 
দ্যদক আইন  বফবধভারায উয 

প্রবক্ষণ 
৩.৪.১ আদয়াবজত প্রবক্ষণ ২ াংখ্যা 

জজরা প্রাক/  

াংবিষ্ট অবপ 

প্রধান 

৪ 

রক্ষযভাত্রা   ১   ১       

অজিন               

৩.৫ 
দ্যনীবত বফদযাধী প্রিায-প্রিাযণা, 

বরপদরট  জাস্টায বফতযণ 
৩.৫.১ 

বফতযণকৃত বরপদরট 

 জাস্টায 
১ াংখ্যা 

জজরা প্রাক/  

াংবিষ্ট অবপ 

প্রধান 

২০০০ 

রক্ষযভাত্রা ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০       

অজিন               

 



চরভান-27 

 

াংদমাজনী-৫ 

ই-গবন্যিান্প  উদ্ভাফন কভ িবযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

জক্ষদত্রয 

ভান   
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক একক 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক ২০২২-২৩ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অবত 

উত্তভ 
উত্তভ িরবত ভান 

িরবত 

ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০.০০

% 

৯০.০০

% 

৮০.০০

% 
৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ 

১ ১.১ 

একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/ জফা 

বজকযণ/ বডবজটাইদজন 

ফাস্তফায়ন   

১.১.১ 

একটি উদ্ভাফনী ধাযণা/দফা 

বজকযণ/বডবজটাইদজন 

ফাস্তফাবয়ত 

তাবযখ ১০     
১৬-০২-

২০২৩ 

১৬-

০৩-

২০২৩ 

৩১-০৩-

২০২৩ 

১৬-০৪-

২০২৩ 

৩০-০৪-

২০২৩ 

২ ২.১ ই-নবথয ব্যফায বৃবদ্ধ ২.১.১ ই-পাইদর জনাট বনষ্পবত্তকৃত % ১০     ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৪০% 

৩ ৩.১ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকযণ ৩.১.১ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১৫     ৮০% ৭০% ৬০% ৫০% ৪০% 

৪ ৪.১ 

৪থ ি বল্প বফপ্লদফয িযাদরঞ্জ 

জভাকাদফরায় কযণীয় বফলদয় 

অফবতকযণ বা/ কভ িারা 

আদয়াজন  

৪.১.১ 

৪থ ি বল্পবফপ্লদফয িযাদরঞ্জ 

জভাকাদফরায় কযণীয় বফলদয় 

অফবতকযণ বা/কভ িারা 

আদয়াবজত 

াংখ্যা ৫     ২ ১       

৫ ৫.১ 
ই-গবন্যিান্প  উদ্ভাফন 

কভ িবযকল্পনা ফাস্তফায়ন   

৫.১.১ 
কভ িবযকল্পনা ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

প্রবক্ষণ আদয়াবজত  
াংখ্যা ৬     ২ ১       

৫.১.২ 

কভ িবযকল্পনায অধ িফাবল িক স্ব-

মূযায়ন প্রবতদফদন উর্ধ্িতন 

কর্তিদক্ষয বনকট জপ্রবযত  

তাবযখ  ৪   

  

১৬-০২-

২০২৩ 

১৬-

০৩-

২০২৩ 

৩১-০৩-

২০২৩ 

১৬-০৪-

২০২৩ 

৩০-০৪-

২০২৩ 

 

  



চরভান-28 

 

াংদমাজনী-৬ 

অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থা াংক্রান্ত কভ িবযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

কভ িম্পাদন 

জক্ষত্র 

জক্ষদত্রয 

ভান   
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক একক 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক ২০২২-২৩ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ অবত উত্তভ উত্তভ িরবত ভান 

িরবত 

ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% 
৬০.০০

% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাবতষ্ঠাবনক ১৫ 

১.১ 

অববদমাগ বনষ্পবত্ত কভ িকতিা (অবনক) 

 আবর কভ িকতিায তথ্য 

দয়ফাইদট এফাং বজআযএ 

পটয়যাদয (প্রদমাজয জক্ষদত্র) 

তত্রভাবক বববত্তদত ারনাগাদকযণ  

১.১.১ 

অবনক  আবর কভ িকতিা তথ্য 

ারনাগাদকৃত এফাং 

দয়ফাইদট আদরাডকৃত 

াংখ্যা ৪     ৪ ৩ ২ ১ ০  

১.২ 
বনবদ িষ্ট ভদয় অনরাই/অপরাইদন 

প্রাপ্ত অববদমাগ বনষ্পবত্ত 
১.২.১ অববদমাগ বনষ্পবত্তকৃত % ৭     ৮০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% 

১.৩ 

অববদমাগ বনষ্পবত্ত াংক্রান্ত ভাবক 

প্রবতদফদন  উর্ধ্িতন কর্তিক্ষ ফযাফয 

জপ্রযণ 

১.৩.১ প্রবতদফদন জপ্রবযত % ৩     ৮০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% 

ক্ষভতা বৃবদ্ধ ১০ 

২.১ 

কভ িকতিা/কভ িিাযীদদয অববদমাগ 

প্রবতকায ব্যফস্থা এফাং বজআযএ 

পটয়যায বফলয়ক প্রবক্ষণ 

আদয়াজন 

২.১.১ প্রবক্ষণ আদয়াবজত াংখ্যা ৪     ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

২.২ 

তত্রভাবক বববত্তদত বযফীক্ষণ এফাং 

তত্রভাবক বযফীক্ষণ প্রবতদফদন 

উর্ধ্িতন কর্তিদক্ষয বনকট জপ্রযণ 

২.২.১ তত্রভাবক প্রবতদফদন জপ্রবযত  াংখ্যা ৩     ৪ ৩ ২ ১ ০  

২.৩ 

অববদমাগ প্রবতকায ব্যফস্থানা 

বফলদয় জস্টকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফবতকযণ বা আদয়াজন 

২.৩.১ বা আদয়াবজত  াংখ্যা ৪   

  

৫ ৪ ৩ ২ ১ 

 

  



চরভান-29 

 

াংদমাজনী-৭ 

জফা প্রদান প্রবতশ্রুবত ফাস্তফায়ন কভ িবযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

কভ িম্পাদন 

জক্ষত্র 

জক্ষদত্রয 

ভান   
কাম িক্রভ কভ িম্পাদন সূিক একক 

কভ িম্পাদন 

সূিদকয ভান 

প্রকৃত অজিন রক্ষযভাত্রা/বনণ িায়ক ২০২২-২৩ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অবত 

উত্তভ 
উত্তভ 

িরবত 

ভান 

িরবত 

ভাদনয 

বনদম্ন 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রাবতষ্ঠাবনক ১৫ 

১.১ 

তত্রভাবক বববত্তদত  জফা 

প্রদান প্রবতশ্রুবত াংক্রান্ত 

বযফীক্ষণ কবভটি পুনগ িঠন 

১.১.১ কবভটি পুনগ িঠিত াংখ্যা ৫     ৪ ৩ ২ ১  ০ 

১.২ 

তত্রভাবক বববত্তদত জফা 

প্রদান প্রবতশ্রুবত াংক্রান্ত 

বযফীক্ষণ কবভটিয বায 

বদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

১.২.১ 
বদ্ধান্ত ফাস্তফাবয়ত এফাং 

প্রবতদফদন জপ্রবযত 
% ৩     ৮০% ৭৫% ৭০% ৬৫% ৬০% 

১.৩ 

জফা প্রদান প্রবতশ্রুবত বফলদয় 

আতাধীন দপ্তয/াংস্থায 

ভন্বদয় তত্রভাবকবববত্তদত 

বা আদয়াজন 

১.৩.১ বা আদয়াবজত াংখ্যা ৪     ৪ ৩ ২ ১ ০  

১.৪ 

তত্রভাবকবববত্তদত  জফা 

প্রদান প্রবতশ্রুবত 

ারনাগাদকযণ (আতাধীন 

দপ্তয/াংস্থা)   

১.৪.১ ারনাগাদকৃত তথ্য াংখ্যা ৩     ৪ ৩ ২ ১ ০  

ক্ষভতা বৃবদ্ধ ১০ 

২.১ 

জফা প্রদান প্রবতশ্রুবত বফলয়ক  

কভ িারা/প্রবক্ষণ/দবভনায 

আদয়াজন  

২.১.১ প্রবক্ষণ/কভ িারা আদয়াবজত াংখ্যা ৫     ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

২.২ 

জফা প্রদান বফলদয় 

জস্টকদাল্ডাযগদণয ভন্বদয় 

অফবতকযণ বা আদয়াজন 

২.২.১ অফবতকযণ বা আদয়াবজত াংখ্যা ৫     ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

 

  



চরভান-30 

 

াংদমাজনী-৮ 

তথ্য অবধকায বফলদয় ফাবল িক কভ িবযকল্পনা, ২০২২-২০২৩ 

 

 ভ মম্পাদন 

কক্ষত্র 

কক্ষযত্রয 

ভান   
 াম মক্রভ  ভ মম্পাদন সূচ  এ   

 ভ মম্পাদন 

সূচয য ভান 

প্রকৃত অজমন রক্ষযভাত্রা/রনণ মায়  ২০২২-২৩ 

২০২০-

২০২১ 

২০২১-

২০২২ 

অাধাযণ 
অরত 

উত্তভ 
উত্তভ চররত ভান চররত ভাযনয রনযে 

১০০.০০% ৯০.০০% ৮০.০০% ৭০.০০% ৬০.০০% 

১ ২ ৩ ৪ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

প্রারতষ্ঠারন  ১০ ১.১ 

তথ্য অরধ ায আইন অনুমায়ী 

রনধ মারযত ভযয়য ভযধ্য তথ্য 

প্রারপ্তয আযফদন রনষ্পরত্ত 

১.১.১ 
রনধ মারযত ভযয়য ভযধ্য তথ্য 

প্রারপ্তয আযফদন রনষ্পরত্ত 
% ১০     ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

ক্ষভতা বৃরদ্ধ ১৫ 

২.১ 

স্বত:প্রযণারদতবাযফ 

প্র াযমাগ্য  র তথ্য 

ারনাগাদ  যয যয়ফাইযে 

প্র া 

২.১.১ যয়ফাইযে প্র ারত তারযখ ৩     
৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 

১৪-০২-

২০২৩ 
২৮-০২-২০২৩ 

২.২ ফারল ম  প্ররতযফদন প্র া  ২.২.১ রনধ মারযত ভযয় প্র ারত  তারযখ  ৩     
১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 

১৪-০২-

২০২৩ 

২৮-০২-

২০২৩ 
৩১-০৩-২০২৩ 

২.৩ 

তথ্য অরধ ায আইন, ২০০৯ 

এয ৫ ধাযা অনুাযয মাফতীয় 

তযথ্যয  যাোগর   ইনযিক্স 

বতরয/ ারনাগাদ যণ 

২.৩.১ 
তযথ্যয  যাোরগ  ইনযিক্স 

প্রস্তুতকৃত/ ারনাগাদকৃত 
তারযখ ৩     

৩১-১২-

২০২২ 

১৫-০১-

২০২৩ 

৩১-০১-

২০২৩ 

১৪-০২-

২০২৩ 
২৮-০২-২০২৩ 

২.৪ 

তথ্য অরধ ায আইন  

রফরধরফধান ম্পয ম 

জনযচতনতা বৃরদ্ধ যণ 

২.৪.১ প্রচায  াম মক্রভ ম্পন্ন ংখ্যা ১     ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

২.৫ 

তথ্য অরধ ায আইন, ২০০৯ 

 এয রফরধভারা, 

প্ররফধানভারা, স্বপ্রযণারদত 

তথ্য প্র া রনযদ মর া 

ংরিি রফলযয় 

 ভ ম তমা/ ভ মচাযীযদয 

প্ররক্ষণ আযয়াজন 

২.৫.১ প্ররক্ষণ আযয়ারজত ংখ্যা  ৩     ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

২.৬ 

তথ্য অরধ ায ংক্রান্ত 

প্রযতয র্ট বত্রভার  অগ্রগরত 

প্ররতযফদন রনধ মারযত ভযয় 

যয়ফাইযেয তথ্য অরধ ায 

কফাফযক্স প্র া 

২.৬.১ বত্রভার  অগ্রগরত প্ররতযফদন 

যয়ফাইযেয তথ্য অরধ ায 

কফা ফযক্স প্র ারত 

ংখ্যা  ২     ৪ ৩ ২ ১ ০  

 


