
 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, নদঘনরা, খুরনা 

 

এফাং 

 

জজরা প্রাক, খুরনা এয ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০২০ -  জুন ৩০, ২০২১ নরিঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সুনিত্র 

কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

 

প্রস্তাফনা 

 

জকন ১ : রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম বাফনর । 
 

 

জকন ২ : বফববন্ন কাম যক্রমভয চূড়ান্ত পরাপর /প্রবাফ ( Outcome/Impact) ২০২০-২১ 

 

জকন -৩   :পূণ বাঙ্গ নিত্র :  ২০২০-২১ 

 

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

 

াংদমাজনী ২: কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তাফানকাযী দপ্তয এফাং নযভা দ্ধনত 

 

 

াংদমাজনী ৩: কভ বম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজবদনয জক্ষদত্র অন্য দপ্তয/াংস্থায উয ননf ©যীরতা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বার, নদঘনরা, খুরনা এয কভ ব ম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

 

(Overview of the performance of the Upazila Nirbahi Officer, Digholia, Khulna) 

 

াম্প্রনতক অজবন: 

ফীয মুবিমমাদ্ধামেয ভাধ্যমভ প্রাথবভক ও ভাধ্যবভক ম যামে ছাত্র/ছাত্রীমেয ভমধ্য মুবিযুমদ্ধয ঠিক ইবিা অফবিকযণ 

কাম যক্রভ।মভধাফী বক্ষাথীমেয ভমধ্য ফাইাইমকর বফিযণ । ৫০ (ঞ্চা)টি প্রাথবভক বফদ্যারমে ফামোমভবিক াবজযা মভবন 

স্থান। উমজরা বযলে বফমন অফযবািা মবাগীমেয বফশ্রাভাগায স্থান। পূনফ যাবি ব্যবিমেয জন্য াবন্ত বনফা স্থান। 

উমজরা বযলমেয মৌন্দম য ফধ যমন ফুমরয ফাগান তিবয।উমজরা বযলমে মভাটয াইমকর ও াইমকর মড বনভ যান। চুবয, 

বছনিাই, যাাজাবন মযামধ এফং আইন শংখরা যক্ষায জন্য বেঘবরোয মনাটি ও মথযফাজাময বব কযামভযা স্থান। 

কভ যচাযীমেয ঠিক ভমে উবস্থবি বনবিমি উমজরা বনফ যাী অবপামযয কাম যারমে ফামোমভবিক াবজযা মভবন স্থান, 

বেঘবরো উমজরা বযলে বফমন অফযবািা মবাগীমেয বফশ্রাভাগাময বফমনােমনয রমক্ষ এরইবড টিবব স্থান। 

 

িযাদরঞ্জমূ  

 ম বাপ্ত প্রনক্ষদণয অবাফ; 

 ফাদজট স্বল্পতা; 

 ইন্টাযদনট স্পীড কভ; 

 সুদ াননয স্বল্পতা; 

 অবযন্তযীণ জমাগাদমাদগয জন্য মানফান াংকট; 

 নদীবাঙ্গন; 

 তথ্য প্রযুনি জ্ঞানম্পন্ন কভ বকতবা ও কভ বিাযীয স্বল্পতা; 

 

 

বনফষ্যৎ নযকল্পনা 

 ভাদকমুি নদঘনরা উদজরা কযায নযকল্পনা; 

 জবজার খাফায ও জভাদ উত্তীণ ব ননতয প্রদাজনী দ্রব্য াভগ্রী ও ঔলধত্র নফক্র জযাধ ও স্বাস্থয ম্মত ননদব বজার 

ননতয প্রদাজনী দ্রব্য নফণন তবাগ নননিতকযণ; 

 গ্রাভ আদারত নক্রকযণ; 

 জফকায যুফক ও যুফ ভনরাদদয আত্ম কভ বাংস্থাদনয রদক্ষয আফধ বনমূরক প্রনক্ষণ প্রদান; 

 ভূনভ জফাদক জীকযণ, যাননমুি ও যুদগাদমাগী কযায উদেদশ্য প্ররনতটি ইউননন ভূনভ অনপদ তবাগ ই-

নভউদটন নননিতকযণ; 



 

 

 কভ বকতবা-কভ বিাযীদদয আফান ব্যফস্থা নননিতকযণ; 

 মায জনভ আদে, ঘয জনই এভন জরাকদদয জন্য আফাদনয ব্যফস্থা কযা; 

 দফ বানয যকাদযয রক্ষয ও উদেশ্য অজবদন এফাং এনডনজয রক্ষভাত্রা ফাস্তফাদন আন্তিঃনফবাগী ভন্ব াধন।  

 ভাদকনফদযাধী কাম বক্রদভয আওতা দিতনতা বৃনদ্ধদত উদজরা ব্যাী ফাইাইদকর ম বাদ নর নযিারনা। 

 

২০২০ -২০২১  অথ©ফেদযয ম্ভাব্য প্রধান অজ©নমূ : 

 জফকায যুফক-যুফতীদদয প্রনক্ষদণয ভােদভ দক্ষ জননি ও আত্মকভ বাংস্থাদনয উা সৃনি কযা; 

 ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠী ম্প্রদাদয আথ ব-াভানজক অফস্থা জজাযদাযকযণ; 

 ভাদক, ফাল্যনফফা, জুা জযাদধ দৃঢ় দদক্ষ গ্রণ;  

 নক্ষায উন্নদন ফাস্তফমুখী কভ বসূনি গ্রণ; 

 নফনবন্ন উন্ননমূরক কাজ নযদ বন ও নযফীক্ষদণয ভােদভ কাদজয গুণগত ভান নননিতকযণ; 

 উদ্ভাফনী কাদজ উৎা প্রদাদনয উদেদশ্য জফা উদ্ভাফকদক উদজরা ম বাদ ম্মাননা প্রদান; 

 নাগনযক জফা জীকযণ; 

 ফাল্যনফফা জযাদধ দিতনতামূরক কাম©ক্রভ জজাযদাযকযণ; 

 ক্রীড়া ও াাংস্কৃনতক উন্নন ত্বযানন্বত কযায উদযাগ গ্রণ; 

 নাযী উন্নন জপাযাদভয কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ; 

 স্বাস্থয জফা নননিতকযণ; 

 দূজম বাগ ব্যফস্থানা এফাং ত্রাণ ও পুনফ বান কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

উক্রভনণকা (Preamble) 

 

   উদজরা ননফ বাী অনপায, নদঘনরা, খুরনা 

 

 এফাং 

 

জজরা প্রাক, খুরনা 

এয ভদে ২০২০ াদরয জুরাই ভাদয ২৬ তানযদখ এই ফানল বক কভ©ম্পাদন চুনি স্বাক্ষনযত র। 

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবক্ষ ননম্ননরনখত নফলমূ ম্মত দরন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

জকন ১: 

 

১.১ রুকল্প (Vision): 

 গনতীর, দক্ষ, স্বচ্ছ, কাম বকয এফাং জনফান্ধফ প্রান। 

 

১.২ অনবরক্ষয (Mission): 

 তথ্যপ্রযুনি ব্যফায, উদ্ভাফনী িি বা ও প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনদ্ধয ভােদভ একটি দক্ষ, জফামুখী ও ভানম্মত, 

ভদাদমাগী জনমুখীপ্রান গদড় জতারা। 

১.৩.১ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

 উদজরা ম বাদ যকানয ও জফযকানয উন্ননমূরক কাম বক্রভমূদয ভন্ব াধন; 

 আইন-শৃঙ্খরা াংতকযণ ও ন্ত্রা, জাংনগফাদ ননমূ বরকযণ;  

 ভূনভ ব্যফস্থানা ও যাজস্ব াংক্রান্ত জফা প্রদাদন তথ্য প্রযুনিয ব্যফায; 

 ফাল্যনফফা প্রনতদযাধ; 

 ভানম্মত নক্ষাব্যফস্থা জজাযদাযকযণ এফাং াভানজক দিতনতা সৃনি; 

 দূজম বাগ ব্যফস্থানা, ফনান, জরফায়ু নযফতবন ও নযদফ াংযক্ষণ  জটকই উন্নন রক্ষযভাত্রা অজবন 

ত্বযানন্বতকযণ; 

 াভানজক ননযাত্তামূরক কাম বক্রদভয ফাস্তফান জজাযদাযকযণ। 
 

১.৩.২ আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্য ( Compulsory Strategic Objective) 

 দক্ষতায দঙ্গ ফানল বক কভম্পাদন চুনি ফাস্তফান; 

 দক্ষতা ও নননতকতায উন্নন; 

 তথ্য অনধকায ও ফােতামূরক তথ্য প্রকা ফাস্তফান; 

 কাম©দ্ধনত ও জফায ভাজনান্নন; 

 কভ© নযদফ উন্নন; 

 আনথ বক ব্যফস্থানা উন্নন। 
 

১.৪ কাম বাফনর (Functions) 

 উদজরা উন্নন কভ বকাদেয ভন্ব এফাং প্রধানভন্ত্রী প্রনতশ্রুত প্রকল্পমূ উদজরায উন্নন কভ বকাে ফাস্তফাদনয 

ভন্বকাযীয দানত্ব ারন; 

 যকায কর্তবক কৃনল, স্বাস্থযদফা ও জনস্বাস্থয, নযফায নযকল্পনা, নাযী ও নশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীয কল্যাণ, প্রাথনভক ও 

গণনক্ষা এফাং নক্ষা নফলক গৃীত কর নীনতভারা ও কভ বসূনিয সুষ্ঠ ুফাস্তফান, তত্ত্বাফধান, নযফীক্ষণ ও 

ভন্বাধন; 

 দূজম বাগ ব্যফস্থানা এফাং ত্রাণ ও পুনফ বান কাম বক্রভ গ্রণ; 



 নজআয, টিআয, কানফখা, কানফটা নবনজনড, নবনজএপ, অনত দনযদদ্রয জন্য কভ বসৃজন ইতযানদ কাম বক্রভ ফাস্তফান, 

তত্ত্বাফধান ও নযফীক্ষণ; 

 

 ভূ- প্রাকৃনতক নফনিযমূ াংযক্ষণ নযদফ দূলদনয পদর সৃষ্ঠ ুজরফায়ু নযফতবন, নফরুদ প্রবাফ জভাকাদফরা 

জনদিতনা সৃনি, ফনান, নফনবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফান, তত্ত্বাফধান ও নযফীক্ষণ; 

 াভানজক ননযাত্তা ও দানযদ্র নফদভািন, নফনবন্ন ভন্ত্রণার/ নফবাগ কর্তক গৃীত ন্যানার ানব ব কভ বসূনি, একটি 

ফাড়ী একটি খাভায নফনবন্ন প্রকল্প ফাস্তফাদন াতা প্রদান ও কাম বকয নযফীক্ষণ ও ভন্বাধন; 

 উদজরায যাজস্ব প্রাদনয ানফ বক ননন্ত্রণ, তত্ত্বাফধান এফাং নযফীক্ষণ; 

 জাতী শুদ্ধািায জকৌর ফাস্তফান এফাং অনবদমাগ ননষ্পনত্ত ব্যফস্থানায আওতা অনবদমাগ ননস্পনত্তকযণ; 

 নফনবন্ন  াভানজক ভস্যা জমভন জমৌন যানন, নাযী ননম বাতন, ভাদকদফন, জমৌতুক, ফাল্যনফফা ইতযানদ প্রনতদযাধ/ 

ননযদন কাম বক্রভ গ্রণ; 

 স্থানী যকায াংক্রান্ত কাম বক্রভ; 

 এননজওদদয কাম বক্রদভয ভন্ব াধন; 

 উদজরায নফনবন্ন কভ বকতবা-কভ বিাযী োড়াও জম জকান ব্যানি ফা প্রনতষ্ঠাদনয নফরুদদ্ধ আনীত অনবদমাদগয তদন্তকাম ব 

নযিারনা; 

 উদজরা ননফ বাী অনপায নদদফ অন বত ম্পনত্ত ব্যফস্থানা তদাযনক ডাটাদফজ নতনয এফাং ইজাযা াংক্রান্ত 

কাম বক্রভ নযিারনা কযা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সেকন-২: বফববন্ন কাম যক্রমভয চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) ২০২০-২১ 

 

ক্রবভক 

নং 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Impact) 

কভ যেম্পাদন সূচকেমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত 

অজযন 

(২০১৮-

১৯) 

প্রকৃত 

অজযন* 

(২০১৯-

২০) 

রক্ষ্যভাত্রা 

(২০২০-

২১) 

প্রমক্ষ্ণ 

(Projection) বনধ যাবযত 

রক্ষ্যভাত্রা 

অজযমনয সক্ষ্মত্র 

সমৌথবামফ 

দাবিত্বপ্রাপ্ত 

ভন্ত্রণারি/বফবাগ/ 

েংস্হােমূমহয 

নাভ 

উাত্তসূত্র 

[source(s) of 

data] 

(২০২১-

২০২২) 

(২০২২-

২০২৩) 

০১ োভাবজক বনযাত্তা সফষ্টনী 

কভ যসূচী মথামথ ফাস্তফািন। 

োভাবজক 

বনযাত্তামূরক কাম যক্রভ 

সজাযদাযকযণ। 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উমজরা প্রােন  

০২ জনগমণয সদাযমগাড়াি 

প্রােন বনবিতকযণ। 

উমজরা ম যামিয 

দপ্তযেমূমহয 

উন্নিনমূরক কাম যক্রভ 

েমূহ জনগমণয 

সদাযমগাড়াি সৌৌঁছামনা।  

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উমজরা প্রােন  

০৩ এেবিবজ অজযন কাম যক্রভ। এেবিবজ কাম যক্রভ 

সজাযদাযকযণ। 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উমজরা প্রােন  

০৪ ভাদক ও জুিামুক্ত বদঘবরিা 

প্রবতষ্ঠা 

জনেমচতনতামূরক 

কাম যক্রভ 

সজাযদাযকযণ। 

% ৮০ ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ উমজরা প্রােন 

ও বদঘবরিা থানা 

 

০৫ গুনগত বক্ষ্া প্রদান 

বনবিতকযণ 

বক্ষ্ায গুনগত 

ভামনান্নিমন কাম যকয 

দমক্ষ্ গ্রহণ।  

% ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ উমজরা প্রােন  

 



 

সকন-০৩: ফাৎরযক সকৌরগত উদ্দেদ্দেয ভানঃ ২০২০-২১ 

ক্ররভক নং সকৌরগত উদ্দেে (Strategic Objectives) 

সকৌরগত উদ্দেদ্দেয ভান (Weight of 

Strategic Objective) 

১ াভারিক রনযাত্তামূরক কাম যক্রদ্দভয ফাস্তফায়ন সিাযদাযকযণ। ১০ 

২ যকাযী ও সফযকাযী কর দপ্তযমূদ্দয উন্নয়নমূরক কাম যক্রভ মূদ্দয কাম যকয 

ভন্বয়াধন 

১০ 

৩ অআন -শৃঙ্খরা ংতকযণ ও ন্ত্রা , িংরগফাদ রনমূ যরকযণ; ১০ 

৪ ভূরভ ব্যফস্থানা ও যািস্ব ংক্রান্ত; ১০ 

৫ ভানম্মত রক্ষা ব্যফস্থা সিাযদাযকযণ এফং াভারিক দ্দেতনতা সৃরি; ১০ 

৬ দূদ্দম যাগ ব্যফস্থানা, ফনায়ন, িরফায়ু রযফতযন ও রযদ্দফ ংযক্ষণ সেকআ উন্নয়ন 

রক্ষযভাত্রা িযন ত্বযারন্বতকযণ; 

১০ 

৭ সফা প্রদাদ্দন তথ্য প্রযুরিয ব্যফায ১০ 

৮ ফাল্যরফফা প্ররতদ্দযাধ; ৫ 

এভ .১  দাপ্তরযক কভ যকাদ্দে স্বচ্ছতা বৃরি ও িফাফরদর রনরিতকযণ ১১ 

এভ .২  কভ যম্পাদদ্দন গরতীরতা অনয়ন ও সফায ভান বৃরি ৮ 

এভ .৩  অরথ যক ও ম্পদ ব্যফস্থানায উন্নয়ন ৬ 

ম্পূণ য ভান ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সকন-৩ পুণ যাংগ রেত্র 

ক্রমভক 

নং 

ককৌরগত 

উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত উত্তভ উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ 

মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

০১ াভারিক 

রনযাত্তামূরক 

কাম যক্রদ্দভয 

ফাস্তফায়ন 

সিাযদাযকযণ। 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

[১.১] রফধফাবাতা রফতযণ 

কাম যক্রভ তদাযরক 

[১.১.১] বাতা রফতযণ 

কাম যক্রভ তদাযরককৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.২] প্ররতফন্ধীবাতা রফতযণ 

কাম যক্রভ তদাযরক 

[১.২.১] বাতা রফতযণ 

কাম যক্রভ তদাযরককৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৩] ফয়স্ক বাতা রফতযণ 

কাম যক্রভ তদাযরক 

[১.৩.১] বাতা রফতযণ 

কাম যক্রভ তদাযরককৃত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৪] মুরিদ্দমািা ম্মানী বাতা 

রফতযণ কাম যক্রভ তদাযরক 

[১.৪.১] বাতা রফতযণ 

কাম যক্রভ তদাযরককৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৫] াভারিক রনযাত্তামূরক 

প্রকদ্দেয ফাস্তফায়ন রযফীক্ষণ 

[১.৫.১] রযফীক্ষণকৃত 

প্রকে 

ংখ্যা ১ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ১০  

[১.৬] রবরিরি কাম যক্রভ [১.৬.১] বাতা রফতযণ 

কাম যক্রভ 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৭] প্ররতফন্ধীদ্দদয রক্ষা ও 

ন্যান্য কল্যাণমূরক কাদ্দি 

ায়তা প্রদান 

[১.৭.১] ায়তা প্রদত্ত োকা ১ ৬,৩৮,৪০০/- ৫,৩৮,৪০০/- ৪,৩৮,৪০০/- ৩,৩৮,৪০০/- ২,৩৮,৪০০/-  

 

 

 

 

 

 



 

ক্রমভক নং ককৌরগত উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন সূচদ্দকয 

ভান (Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত 

উত্তভ 

উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

০২ যকাযী ও 

কফযকাযী কর 

দপ্তযমূদ্দয 

উন্নয়নমূরক 

কাম মক্রভ মূদ্দয 

কাম মকয 

ভন্বয়াধন 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

[২.১] ভারক 

াধাযন বা 

নুষ্ঠান 

[২.১.১] নুরষ্ঠত বা ংখ্যা ৩ ১২ ১০ ৮ ৫ ৪  

[২.২] ভারক 

াধাযন বায 

রিান্ত ফাস্তফায়ন 

[২.২.১] রিান্ত 

ফাস্তফারয়ত 

% ৩ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫  

[২.৩] রফরবন্ন 

উন্নয়নমূরক 

কাম যক্রভ দ যন ও 

রযদ যন 

[২.৩.১] রযদ যনকৃত 

প্রকে 

ংখ্যা ৩ ১৬ ১৪ ১২ ১০ ৮  

[২.৪] রনধ যারযত 

ভদ্দয় রফরবন্ন 

রযদ্দাে য রযোন য 

সপ্রযণ। 

[২.৪.১] সপ্রযণকৃত 

রযদ্দাে য 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্রমভক নং ককৌরগত উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত 

উত্তভ 

উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০

% 

৮০% ৭০% ৬০%  

০৩ অআন -শৃঙ্খরা 

ংতকযণ ও 

ন্ত্রা, িংরগফাদ 

রনমূ যরকযণ; 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

[৩.১] সভাফাআর 

সকাে য রযোরনা 

[৩.১.১] সকাে য 

রযোরনা 

ংখ্যা ২ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[৩.২] ন্ত্রা ও 

িংরগফাদ 

রনমূ যরকযদ্দণ 

িনাধাযদ্দণয 

াদ্দথ ভতরফরনভয় 

বা 

[৩.২.১] ভতরফরনভয় 

বা 

ংখ্যা ২ ১২ ১০ ৮ ৫ ৪  

[৩.৩] উদ্দিরা 

অআনশৃঙ্খরা 

করভটিয বা 

[৩.৩.১] নুরষ্ঠত বা ংখ্যা ২ ১২ ১০ ৮ ৫ ৪  

[৩.৪] উদ্দিরা 

অআনশৃঙ্খরা 

করভটিয বায 

রিান্ত ফাস্তফায়ন 

[৩.৪.১] রিান্ত 

ফাস্তফায়ন 

% ২ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫  

[৩.৫] ন্ত্রা ও 

িংরগফাদ 

রনমূ যরকযদ্দণ 

স্কুর/কদ্দরদ্দি 

ভতরফরনভয় বা 

[৩.৫.১] ভতরফরনভয় 

বা 

ংখ্যা ২ ১২ ১০ ৮ ৫ ৪  

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্রমভক নং ককৌরগত উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত 

উত্তভ 

উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০

% 

৮০% ৭০% ৬০%  

০৪ ভূরভ ব্যফস্থানা ও 

যািস্ব ংক্রান্ত; 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

[৪.১] উদ্দিরা 

ভূরভ রপ 

রযদ যন 

[৪.১.১] রযদ যনকৃত 

রপ 

ংখ্যা ৩ ১২ ১০ ৮ ৫ ৪  

[৪.২] আউরনয়ন 

ভূরভ রপ 

রযদ যন 

[৪.২.১] রযদ যনকৃত 

রপ 

ংখ্যা ৩ ২৪ ২০ ১৬ ১০ ৮  

[৪.৩] ভারক 

যািস্ব বা 

[৪.৩.১] নুরষ্ঠত বা ংখ্যা ২ ১২ ১০ ৮ ৬ ৪  

[৪.৪] ভূরভ উন্নয়ন 

কদ্দযয দাফী 

ঠিকবাদ্দফ 

রনধ যাযণ 

[৪.৪.১] রফগত ফছদ্দযয 

অদায় ও েররত 

ফছদ্দযয ফদ্দকয়া ায 

% ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্রমভক নং ককৌরগত উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত 

উত্তভ 

উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০

% 

৮০% ৭০% ৬০%  

০৫ ভানম্মত রক্ষা 

ব্যফস্থা 

সিাযদাযকযণ 

এফং াভারিক 

দ্দেতনতা সৃরি; 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

[৫.১] রক্ষা 

প্ররতষ্ঠান দ যন ও 

রযদ যন 

[৫.১.১] রযদ যনকৃত 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান 

ংখ্যা ৩ ৫০ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫  

[৫.২] সেরণকদ্দক্ষ 

ভারিরভরিয়া 

ভাধ্যদ্দভ ক্লা 

রযোরনা 

[৫.২.১] 

ভারিরভরিয়ায ভাধ্যদ্দভ 

ক্লা রযোরনাকৃত 

স্কুর 

ংখ্যা ৩ ৪৮ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫  

[৫.৩] 

রক্ষাপ্ররতষ্ঠাদ্দন 

রভি-সি রভর 

কভ যসূরে 

[৫.৩.১] রভি-সি রভর 

োলুকৃত রফদ্যারয় 

ংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১  

[৫.৪] রক্ষক/ 

রববাফকদ্দদয 

াদ্দথ ভতরফরনভয় 

[৫.৪.১] 

ভতরফরনভয়কৃত বা 

ংখ্যা ১ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪  

[৫.৫] সভধাফী 

ছাত্র/ ছাত্রীদ্দদয 

ভদ্দধ্য বৃরত্ত প্রদান 

[৫.৫.১] বৃরত্ত প্রদান ংখ্যা ২ ২০ ১৮ ১৬ ১৪ ১২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্রমভক 

নং 

ককৌরগত 

উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত উত্তভ উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ 

মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

০৬ দূদ্দম যাগ 

ব্যফস্থানা, 

ফনায়ন, িরফায়ু 

রযফতযন ও 

রযদ্দফ 

ংযক্ষণ 

সেকআ উন্নয়ন 

রক্ষযভাত্রা 

িযন 

ত্বযারন্বতকযণ; 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

[৬.১] ত্রাণ ও পুনফ যান এফং 

দূদ্দম যাগ ব্যফস্থানা করভটিয বা 

নুষ্ঠান 

[৬.১.১] নুরষ্ঠত বা ংখ্যা ৩ ৬ ৫ ৪ ৩ ২  

[৬.২] ত্রাণ ও পুনফ যান এফং 

দূদ্দম যাগ ব্যফস্থানা করভটিয 

বায রিান্ত ফাস্তফায়ন 

[৬.২.১] নুরষ্ঠত বা % ২ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০  

[৬.৩] দূদ্দম যাগ ক্ষরতগ্রস্থ এরাকা 

দ যন/ রযদ যন 

[৬.৩.১] দ যন/ 

রযদ যন 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[৬.৪] উদ্দিরা ফন ও রযদ্দফ 

করভটিয বা অদ্দয়ািন 

[৬.৪.১] নুরষ্ঠত বা ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০  

[৬.৫] উদ্দিরা ফন ও রযদ্দফ 

করভটিয বায রিান্ত ফাস্তফায়ন 

[৬.৫.১] ফাস্তফারয়ত 

রিান্ত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[৬.৬] রযদ্দফ ংযক্ষদ্দণ বৃক্ষ 

সভরায অদ্দয়ািন 

[৬.৬.১] অদ্দয়ারিত 

সভরা 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ ১ ০  

[৬.৭] ফনায়দ্দনয উদ্দেদ্দে 

উকাযদ্দবাগী ও রফরবন্ন রক্ষা 

প্ররতষ্ঠাদ্দন বৃদ্দক্ষয োযা রফতযণ 

[৬.৭.১] রফতযনকৃত 

োযা 

ংখ্যা ১ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০  

 

 

 

 

 

 



 

ক্রমভক নং ককৌরগত উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত 

উত্তভ 

উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০

% 

৮০% ৭০% ৬০%  

০৭ সফা প্রদাদ্দন তথ্য 

প্রযুরিয ব্যফায 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

[৭.১] ভারক 

আদ্দনাদ্দবন বা 

[৭.১.১] নুরষ্ঠত বা ংখ্যা ৪ ১২ ১০ ৮ ৫ ৪  

[৭.২] অআরটি 

করভটিয ভারক 

বা 

[৭.২.১] নুরষ্ঠত বা ংখ্যা ৪ ১২ ১০ ৮ ৫ ৪  

[৭.৩] সফা 

প্ররক্রয়ায 

তথ্যপ্রযুরিয পর 

ব্যফাযকাযীদ্দক 

ংফধ যনা প্রদান 

[৭.৩.১] অদ্দয়ারিত 

নুষ্ঠান 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২ ১ ০  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্রমভক নং ককৌরগত উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত 

উত্তভ 

উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০

% 

৮০% ৭০% ৬০%  

০৮ ফাল্যরফফা 

প্ররতদ্দযাধ; 

 

 

 

০৫ 

 

 

 

 

 

 

[৮.১] ফাল্যরফফা 

প্ররতদ্দযাদ্দধ কািী, 

রফফা সযরিস্ট্রায, 

পুদ্দযারতদ্দদয 

াদ্দথ ভতরফরনভয় 

[৮.১.১] ভতরফরনভয় 

বা 

ংখ্যা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২  

[৮.২] ফাল্য রফফা 

প্ররতদ্দযাদ্দধ 

স্কুর/কদ্দরদ্দি 

করভটি গঠন 

[৮.২.১] করভটি গঠন ংখ্যা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২  

[৮.৩] নাযী উন্নয়ন 

সপাযাদ্দভয 

উদ্দদ্যাদ্দগ স্কুর/ 

কদ্দরদ্দি 

দ্দেতনামূরক 

বাকযণ 

[৮.৩.১] দ্দেতনামূরক 

বা 

ংখ্যা ২ ৫ ৪ ৩ ২ ১  

[৮.৪] আউরনয়ন 

ম যাদ্দয় রকদ্দায/ 

রকদ্দাযী সপাযাভ 

গঠন 

[৮.৪.১] করভটি গঠন ংখ্যা ১ ৬ ৫ ৪ ৩ ২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্রমভক নং ককৌরগত উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত 

উত্তভ 

উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

এভ.১ [এভ.১] দাপ্তরযক 

কভ যকাদ্দে স্বচ্ছতা 

বৃরি ও িফাফরদর 

রনরিতকযণ 

১১ [এভ.১.১] ফারল যক 

কভ যম্পাদন চুরি 

(এরএ) ফাস্তফায়ন 

[এভ.১.১.১] এরএ’য 

কর ত্রত্রভারক 

প্ররতদ্দফদন 

ওদ্দয়ফাআদ্দে প্রকারত 

ংখ্যা ২ ৪    

   

[এভ.১.১.২] এরএ 

টিদ্দভয ভারক বা 

নুরষ্ঠত 

ংখ্যা ১ ১২ ১১      

[এভ.১.২] 

শুিাোয/উত্তভ 

েে যায রফলদ্দয় 

ংীিনদ্দদয 

দ্দে ভতরফরনভয় 

[এভ.১.২.১] 

ভতরফরনভয় বা 

নুরষ্ঠত 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  

   

[এভ.১.৩] 

রবদ্দমাগ 

প্ররতকায ব্যফস্থা 

রফলদ্দয় সফাগ্রীতা 

/ংীিনদ্দদয 

ফরতকযণ 

[এভ.১.৩.১] 

ফরতকযণ বা 

অদ্দয়ারিত 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  

   

[এভ.১.৪] সফা 

প্রদান প্ররতশ্রুরত 

রফলদ্দয় 

সফাগ্রীতাদ্দদয 

ফরতকযণ 

[এভ.১.৪.১] 

ফরতকযণ বা 

অদ্দয়ারিত 

ংখ্যা ২ ৪ ৩ ২  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্রমভক নং ককৌরগত উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত 

উত্তভ 

উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত ভাদ্দনয 

মনকে 

ভমিমযলদ মফবাদ্দগয 

ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০

% 

৮০% ৭০% ৬০%  

এভ.২ [এভ.২] 

কভ যম্পাদদ্দন 

গরতীরতা 

অনয়ন ও সফায 

ভান বৃরি 

৮ [এভ.২.১] আ-নরথ 

ফাস্তফায়ন 

[এভ.২.১.১] আ-নরথদ্দত 

সনাে রনষ্পরত্তকৃত 

% ২ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০    

[এভ.২.২] উদ্ভাফনী 

/ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

উদ্দদ্যাগ ফাস্তফায়ন 

[এভ.২.২.১] নূনতভ 

একটি উদ্ভাফনী /ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন উদ্দদ্যাগ োলুকৃত 

তারযখ ২ ১৫ -০২-

২০২১ 

১৫-

০৩-

২০২

১ 

১৫-

০৪-

২০২১ 

১৫ -০৫-

২০২১ 

   

[এভ.২.৪] এরএ 

ফাস্তফায়দ্দন 

প্রদ্দনাদনা প্রদান 

[এভ.২.৩.১] প্রদ্দতযক 

কভ যোরযয িন্য 

প্ররক্ষণ অদ্দয়ারিত 

িনঘন্টা ২ ৪০ ৩০ ২০ ১০    

[এভ.২.৩.২] ১০ভ 

সগ্রি ও তদুর্ধ্য প্রদ্দতযক 

কভ যোযীদ্দক এরএ 

রফলদ্দয় প্রদত্ত প্ররক্ষণ 

িনঘন্টা ১ ৫       

 [এভ.২.৪.১] নুযনতভ 

একটি অওতাধীন 

দপ্তয/ একিন 

কভ যোযীদ্দক এরএ 

ফাস্তফায়দ্দনয িন্য 

প্রদ্দনাদনা প্রদানকৃত 

ংখ্যা ১ ১       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্রমভক নং ককৌরগত উদ্দেশ্য 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight of 

Performanc

e 

Indicators) 

 

কাম মক্রভ 

 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ মম্পাদন 

সূচদ্দকয ভান 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 

মযভাদ্দয ভান 

অাধাযন অমত উত্তভ উত্তভ চরমত 

ভান 

চরমত 

ভাদ্দনয মনকে 

ভমিমযলদ 

মফবাদ্দগয ভন্তব্য 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%  

এভ.৩ [এভ.৩] অরথ যক ও 

ম্পদ 

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

৬ [এভ.৩.১] ফারল যক 

ক্রয় রযকেনা 

ফাস্তফায়ন 

[এভ.৩.১.১] ক্রয় 

রযকেনা নুমায়ী 

ক্রয় ম্পারদত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০     

[এভ.৩.২] ফারল যক 

উন্নয়ন কভ যসূরে 

(এরির)/ফাদ্দিে 

ফাস্তফায়ন 

[এভ.৩.২.১] ফারল যক 

উন্নয়ন কভ যসূরে 

(এরির) /ফাদ্দিে 

ফাস্তফারয়ত 

% ২ ১০০ ৯০ ৮০     

[এভ.৩.৩] রিে 

অরত্ত রনষ্পরত্ত 

কাম যক্রদ্দভয উন্নয়ন 

[এভ.৩.৩.১] রিে 

অরত্ত রনষ্পরত্তকৃত 

% ২ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫    

[এভ.৩.৪] স্থাফয 

ও স্থাফয 

ম্পরত্তয তাররকা 

প্রস্তুত ও 

ারনাগাদকযণ 

[এভ.৩.৪.১] স্থাফয ও 

স্থাফয ম্পরত্তয 

তাররকা প্রস্তুতকৃত 

এফং ারনাগাদকৃত 

তারযখ ১ ১৫-১২-২০২০ ১৪-০১-২০২১ ১৫-০২-২০২১     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ংদ্দমািনী ১  :ব্দংদ্দক্ষ ( Acronyms 

 

 ইউএনও - উদ্দজরা মনফ মাী অমপায  

 টি আয - কেস্ট মযমরপ 

 মফমএ - ফাংরাদ্দদ মমবর ামব ম 

 এ আয - ামব ম মযোন ম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ংদ্দমািনী-০২ ফাস্তফায়নকাযী এফং রযভা িরত  

 

ক্রমভক 

নং  

কাম মক্রভ 

 

কভ মম্পাদন সূচক 

 

মফফযণ  ফাস্তফায়নকাযী ইউমনে মযভা দ্ধমত  উাত্তসুত্র 

১ ভামক াধাযন বায অনুষ্ঠান অনুমষ্ঠত বা মনয়মভত ভামক বা অনুষ্ঠান উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
ামজযা বায কাম মমফফযনী ও 

প্রমতদ্দফদনমূ 

২ উদ্দজরা ভামক বায মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  অনুমষ্ঠত বা  ংমিষ্ঠ দপ্তযমূ উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
ফাস্তফায়ন অগ্রগমত বায কাম মমফফযনী ও 

প্রমতদ্দফদনমূ 

৩ মফমবন্ন উন্নয়নমূরক কাম মক্রভ দ মন/ মযদ মন মযদ মনকৃত প্রকল্প প্রভা অনুমায়ী উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
মযদ মন ফইদ্দয় ভন্তব্য 

মরমফদ্ধকযণ 

মযদ মন প্রমতদ্দফদন 

৪ মনধ মামযত ভদ্দয় মফমবন্ন মযদ্দাে ম কপ্রযণ প্রস্তুতকৃত মযদ্দাে ম কজরা প্রান/ ভিণারয় কর্তমক  

চামত ভামক মযদ্দাে ম মযোন ম 

উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
ামব ম মযোন ম  কজরা কথদ্দক প্রাপ্ত 

প্রমতদ্দফদদ্দনয আদ্দরাদ্দক  

৫ উদ্দজরা যাজস্ব বা  অনুমষ্ঠত বা মনয়মভত যাজস্ব বা অনুষ্ঠান উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
ামজযা বায কাম মমফফযনী ও 

প্রমতদ্দফদনমূ 

৬ উদ্দজরা আইন-শৃঙ্খরা কমভটিয বা অনুমষ্ঠত বা ংমিষ্ঠ দপ্তযমূ  উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
ামজযা বায কাম মমফফযনী ও 

প্রমতদ্দফদনমূ 

৭ ইউমনয়ন ভূমভ অমপ মযদ মন মযদ মনকৃত অমপ প্রভা অনুমায়ী উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
মযদ মন ফইদ্দয় ভন্তব্য 

মরমফদ্ধকযণ 

মযদ মন প্রমতদ্দফদন 

৮ উদ্দজরা যাজস্ব বায মদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  ফাস্তফাময়ত মদ্ধান্ত ংমিষ্ঠ দপ্তযমূ উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
ফাস্তফায়ন অগ্রগমত প্রমতদ্দফদন বায কাম মমফফযনী ও 

প্রমতদ্দফদনমূ 

৯ ভামক ইদ্দনাদ্দবন বা অনুমষ্ঠত বা ংমিষ্ঠ দপ্তয মূ উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
ামজযা বায কাম মমফফযনী ও 

প্রমতদ্দফদনমূ 

১০ ভূমভ উন্নয়ন কদ্দযয ঠিক দাফী মনধ মাযণ  ভূমভ উন্নয়ন কদ্দযয মনধ মামযত 

দাফী   

ব্যফায মবমত্তক ভূমভ উন্নয়ন কয 

মনধ মাযদ্দণ তদাযমক  

উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
ভূমভ উন্নয়ন কয এয দাফী 

মনধ মাযদ্দণয মফলদ্দয় মনদ্দদ মনা ও 

ত্র কপ্রযণ  

ভূমভ উন্নয়ন কয এয দাফী 

মনধ মাযদ্দণয মফলদ্দয় 

মনদ্দদ মনামূরক ত্র কপ্রযণ 

১১ কফা প্রমক্রয়া তথ্যপ্রযুমিয পর ব্যফাযকাযীদ্দক 

ংফধ মনা প্রদান 

আদ্দয়ামজত অনুষ্ঠান বাদ্দরা কাদ্দজয স্বীকৃমত উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, 

মদঘমরয়া,খুরনা। 
আদ্দয়ামজত অনুষ্ঠাদ্দনয ছমফ প্রমতদ্দফদন 

 

 

 

 

 

 



 

 

ংদ্দমািনী ৩  :ন্য ভন্ত্রণারয়/রফবাগ/দপ্তয/ংস্থা/ভাঠ ম যাদ্দয়য কাম যারয় এয রনকে সুরনরদ যি কভ যম্পাদন োরদামূ :   

 

প্রমতষ্ঠাদ্দনয নাভ 

 

 

ংমিষ্ট কাম মক্রভ  কভ মম্পাদন সূচক  প্রমতষ্ঠাদ্দনয মনকে  চামদা/প্রতযাা  চামদা/প্রতযাায কমৌমিকতা  প্রতযাা পূযণ না দ্দর ম্ভব্য 

প্রবাফ  

পুমর মফবাগ  আইন-শৃঙ্খরা  যক্ষা  দ্দমামগতা ও মনদ্দদ ম অনুমায়ী  

কভ মম্পাদন 

১০০% দ্দমামগতা  আইন-শৃঙ্খরা যক্ষা  উদ্দজরায আইন-শৃঙ্খরা যক্ষায 

অফনমত  

পুমর মফবাগ কভাফাইর ককাে ম  দ্দমামগতা ও মনদ্দদ ম অনুমায়ী  

কভ মম্পাদন  

১০০% দ্দমামগতা  সুষ্ঠুবাদ্দফ কভাফাইর ককাে ম মযচারনা  উদ্দজরায আইন-শৃঙ্খরা যক্ষায 

অফনমত ও াভামজক অযাজকতা 

বৃমদ্ধ 

মমবর াজমন অমপ কভাফাইর ককাে ম  ঠিকবাদ্দফ প্রমমকউন প্রদান  ১০০% দ্দমামগতা সুষ্ঠুবাদ্দফ কভাফাইর ককাে ম মযচারনা  অবফধ মিমনক ব্যফায প্রায ও 

কযাগীদ্দদয য়যানী বৃমদ্ধ  

কৃমল ম্প্রাযণ অমধদপ্তয  খাদ্য, ায ব্যফস্থানা এফং  

কৃমলদ্দভরায আদ্দয়াজন  

দ্দমামগতা  ১০০% দ্দমামগতা  মনযাদ খাদ্য ও ায এয সুষ্ঠ ু

ব্যফায  

ায ংকে সৃমষ্ট, পরমূর ও কৃমল 

কে মনমলদ্ধ যাায়মনক দাথ ম 

কমাগ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

আমভ, উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, মদঘমরয়া, খুরনা কজরা প্রাক, খুরনা এয মনকে অঙ্গীকায কযমছ কম এই চুমিদ্দত ফমণ মত পরাপর অজমদ্দন দ্দচষ্ট থাকফ। 

 

আমভ, কজরা প্রাক, খুরনা উদ্দজরা মনফ মাী অমপায, মদঘমরয়া, খুরনা এয মনকে অঙ্গীকায কযমছ কম এই চুমিদ্দত ফমণ মত পরাপর অজমদ্দন প্রদ্দয়াজনীয় দ্দমামগতা প্রদান কযফ।  

 

 

 

 

...................................... 

উদ্দজরা মনফ মাী অমপায 

মদঘমরয়া, খুরনা  

................................ 

তামযখ 

 

 

 

 

................................... 

কজরা প্রাক 

খুরনা 
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তামযখ 

 


