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সকন-১ 

সকৌরগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধধকায, কাম যক্রভ, কভ যম্পাদন সূচক এফং রক্ষ্যভাত্রামূ 

ক ৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 াম যক্রভ 

(Activities) 

 ভ যম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ যম্পাদন 

সূচদ্দ য ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন রক্ষ্যভাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ অাধাযর্ 
অনত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদ্দনয 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সজরা প্রাদ্দনয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

কজরা ম যাদ্দয়য 

দপ্তযমূদ্দয 

উন্নয়নমূর  

 াম যক্রমূদ্দয 

 াম য য ভন্বয়াধন 

২০ 

কজরা উন্নয়ন ভন্বয়  নভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা ংখ্যা 
৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

কজরা উন্নয়ন ভন্বয়  নভটিয বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত % 

২ ৯৫ ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

নফনবন্ন উন্নয়নমূর   াম যক্রভ নযদ যন নযদ যনকৃত প্র ল্প ংখ্যা 
৪ ৫৮ ৫৮ ৬০ ৫৯ ৫৮ - - ৬০ ৬০ 

এননজও  াম যক্রভ ভন্বয় নফলয়  বা  বা অনুনষ্ঠত ংখ্যা 
৪ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

এননজও  াম যক্রভ ভন্বয় নফলয়  

বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

এননজওদ্দদয অনুকূদ্দর ছাড়কৃত অদ্দথ যয 

নযফীক্ষ্র্ 

নযফীক্ষ্র্কৃত 

এননজও 

ংখ্যা ২ ১১ ১১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৩ ১৫ 

ক্ষুদ্রঋর্  াম যক্রভ নযদ যন/দ যন; নযদ যন/দ যন 

কৃত ক্ষুদ্রঋর্  াম যক্রভ 

ংখ্যা ১ ৪ ৮ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

দুদ্দম যাগ ব্যফস্ানা, 

ফনায়ন, জরফায়ু 

নযফতযন ও নযদ্দফ 

ংযক্ষ্র্ কে ই 

উন্নয়ন রক্ষ্যভাত্রা 

অজযন ত্বযানন্বত যর্ 

১০ 

ত্রার্ ও পুনফ যান এফং দুদ্দম যাগ 

ব্যফস্ানা ম্পন যত বা অনুষ্ঠান 

অনুধিত বা ংখ্যা ১ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

ত্রার্ ও পুনফ যান এফং দুদ্দম যাগ 

ব্যফস্ানা ম্পন যত বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

দুদ্দম যাগ ক্ষ্নতগ্রস্ত এরা া তাৎক্ষ্নর্  

নযদ যন/দ যন 

ধযদ যনকৃত/দ যনকৃত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

নজআয প্রদান প্রদানকৃত ধজআয % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

নবনজএপ প্রদান প্রদানকৃত ধবধজএপ % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

কেস্ট নযনরপ প্রদান প্রদানকৃত ধযধরপ % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

গ্রাভীর্ অফ াঠাদ্দভা ননভ যাদ্দর্য জন্য 

 ানফখা প্র ল্প ফাস্তফায়ন 

ধনধভ যত যাস্তা % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

গ্রাভীর্ অফ াঠাদ্দভা ননভ যাদ্দর্য জন্য 

 ানফো প্র ল্প ফাস্তফায়ন 

ধনধভ যত যাস্তা % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

অধতদধযদ্দেয জন্য কভ যংস্থান কভ যসূধচ ধনদ্দিাধজত শ্রধভক % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 
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ক ৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 াম যক্রভ 

(Activities) 

 ভ যম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ যম্পাদন 

সূচদ্দ য ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন রক্ষ্যভাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ অাধাযর্ 
অনত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদ্দনয 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সজরা প্রাদ্দনয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

বৃক্ষ্দ্দযাদ্দণয জন্য জনগণদ্দক উদ্বুদ্ধকযণ 

সভরা আদ্দিাজন 

আদ্দিাধজত সভরা ংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

াভাধজক ফনািদ্দনয জন্য ধফধবন্ন প্রকায 

বৃদ্দক্ষ্য চাযা ধফতযণ 

ধফতযণকৃত চাযা % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

সজরা ফন ও ধযদ্দফ কধভটিয বা 

আদ্দিাজন 

আদ্দিাধজত বা ংখ্যা ১ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৬ 

সজরা ফন ও ধযদ্দফ কধভটিয বায 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফািন 

ফাস্তফাধিত ধদ্ধান্ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

াভানজ  

ননযাত্তামূর  

 াম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

কজাযদায যর্ 

১০ 

মুনিদ্দমাদ্ধাদ্দদয ম্মানী বাতা নফতযর্ 

 

বাতা নফতযর্কৃত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

প্রনতফন্ধী বাতা প্রদান  াম যক্রভ তদাযন  

 

বাতা নফতযর্ 

 াম যক্রভ তদায কৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

নফধফা বাতা প্রদান  াম যক্রভ তদাযন  

 

বাতা নফতযর্ 

 াম যক্রভ তদায কৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

াভানজ  ননযাত্তামূর  প্র দ্দল্পয 

ফাস্তফায়ন নযফীক্ষ্র্ 

নযফীক্ষ্র্কৃত প্র ল্প ংখ্যা ১ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

প্রনতফন্ধীদ্দদয নক্ষ্া ও অন্যান্য 

 ল্যার্মূর   াদ্দজয ায়তা প্রদান 

ায়তা প্রদত্ত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

যাজস্ব প্রান ও 

ব্যফস্ানায় 

গনতীরতা আনয়ন 

১০ 

উদ্দজরা ভূনভ অনপ নযদ যন নযদ যনকৃত অনপ ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

ইউননয়ন ভূনভ অনপ নযদ যন নযদ যনকৃত  

অনপ 

ংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ২৪ - - - - ২৪ ২৪ 

ভূনভ কয র্ য ারনাগাদ যর্ ারনাগাদকৃত 

খনতয়ান 

ংখ্যা ০.৫ ৯৫৬৩ ৭৩৩০ ৭৬০০ ৭৫৫০ ৭৫৫০ ৭৪৫০ ৭৪০০ ৭৮০০ ৮০০০ 

কৃনল খা জনভ ফদ্দদাফস্ত প্রদান পুনফ যানত নযফায ংখ্যা ১ ২৭৮ ১০৯ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২০ ২০০ ২৩০ ২৪০ 

অকৃনল খা জনভ ফদ্দদাফস্ত প্রদান আদ্দফদন ননষ্পন্ন % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৬০ - - ১০০ ১০০ 

ভূনভ উন্নয়ন  কযয ঠি  দাফী 

ননধ যাযর্ 

ঠি বাদ্দফ দাফী 

ননধ যানযত  

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

ভূনভ উন্নয়ন  য আদায় তদাযন  

 যা  

আদায়কৃত ভূনভ 

উন্নয়ন  য 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ - - ১০০ ১০০ 

ায়যাত ভার ফদ্দদাফস্ত প্রদান আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

% ০.৫ ৯৫ ৯৩ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

যাজস্ব ভাভরা ননষ্পনত্ত ভাভরা ননষ্পনত্তয % ০.৫ ৬০ ৫৮ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০ ১০০ 
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ক ৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 াম যক্রভ 

(Activities) 

 ভ যম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ যম্পাদন 

সূচদ্দ য ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন রক্ষ্যভাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ অাধাযর্ 
অনত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদ্দনয 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সজরা প্রাদ্দনয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

ায 

ভূনভ নফদ্দযাধ নফলয়  ভাভরায এএপ 

নফজ্ঞ আদারদ্দত কপ্রযর্ 

কপ্রযদ্দর্য ভয় নদন ১ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৩৫ ৩৪ 

কদওয়ানী ভাভরা ননষ্পনত্ত য াদ্দযয নফদ্দক্ষ্  

ভাভরায এ তযপা যায় 

ংখ্যা ০.৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

কযন্ট াটি যনপদ্দ ে ভাভরা ননষ্পনত্ত  ননষ্পনত্তকৃত ভাভরা % ১ ৪৯ ২২.৭১ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ২৭ ৩০ 

১নং খনতয়ানভুি য ানয ম্পনত্তয 

অবফধ দখর উদ্ধায 

উদ্ধাযকৃত ভূনভ % ১ ১ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

কজরা 

ম্যানজদ্দেনয 

ভাধ্যদ্দভ জনশৃঙ্খরা 

ও জনননযাত্তা 

ংত যর্ 

১০ 

কভাফাইর ক াে য নযচারনা নযচানরত কভাফাইর 

ক াে য 

ংখ্যা ২ ৪৬৬ ৫১০ ৫৩০ ৫২৫ ৫২০ ৫১৫ ৫১০ ৫৩০ ৫৪০ 

সুষ্ঠুবাদ্দফ াফনর  যীক্ষ্া নযচারনা াফনর   যীক্ষ্ায প্রশ্ন 

দ্দত্রয ননযাত্তা  নননিত 

কৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

এনিন উটিব ম্যানজদ্দেদ্দেয আদারত 

নযদ যন 

নযদ যনকৃত 

আদারত 

ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

কজরখানা নযদ যন নযদ যনকৃত ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

থানা নযদ যন নযদ যনকৃত ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

কজরা আইন শৃঙ্খরা  নভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা 

 

ংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

কজরা আইন শৃঙ্খরা  নভটিয বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়দ্দনয 

ায 

% ১ ৮০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

ানক্ষ্  কগানীয় প্রনতদ্দফদন কপ্রযর্ কপ্রনযত 

প্রনতদ্দফদন  

নদন ১ ২৪ ২৪ ২৪ - - - - ২৪ ২৪ 

জনদ্দচতনতামূর  

 াম যক্রদ্দভয ভাধ্যদ্দভ 

উদু্বদ্ধ যর্ কভ যসূচী 

কজাযদায যর্ 

১০ 

ফাল্যনফফা ননদ্দযাদ্দধয রদ্দক্ষ্য 

জনদ্দচতনতামূর  বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা ংখ্যা ২ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ দভদ্দন 

জনদ্দচতনতামূর  বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা ংখ্যা ২ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দ্দনয ায 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

নাযী ও নশূ ননম যাতন কযাদ্দধ 

জনদ্দচতনতামূর  বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা ংখ্যা ১ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

কমৌতু  ননদ্দযাদ্দধয রদ্দক্ষ্য  আদ্দয়ানজত বা ংখ্যা ১ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 
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ক ৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয 

ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 াম যক্রভ 

(Activities) 

 ভ যম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ যম্পাদন 

সূচদ্দ য ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজযন রক্ষ্যভাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদ্দক্ষ্ণ 

(Projection) 

২০২০-২১ ২০১৬-

১৭ 

২০১৭-

১৮ অাধাযর্ 
অনত 

উত্তভ 
উত্তভ 

চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদ্দনয 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সজরা প্রাদ্দনয সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ 

জনদ্দচতনতামূর  বা আদ্দয়াজন 

নাযী ও নশূ াচায  কযাদ্দধ 

জনদ্দচতনতামূর  বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা ংখ্যা ২ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দ্দনয ায 

% 

 

১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

ভানফম্পদ 

উন্নয়ন, ান যে 

াউ ব্যফস্ানায 

উন্নয়ন ও 

প্রানতষ্ঠানন  

ক্ষ্ভতা বৃনদ্ধ যর্ 

১০ 

নফনএ (প্রান)  যার্াদ্দযয 

নক্ষ্াননফ  ভ য তযাদ্দদয ইনানব য 

প্রনক্ষ্র্ আদ্দয়াজন 

প্রনক্ষ্র্ আদ্দয়ানজত % ২ ১০০ - ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ প্রদত্ত প্রনক্ষ্র্ 

 ভ যসূনচ অনুমায়ী নফননযুি  যার্ায 

 ভ য তযাদ্দদয নদত্র নফতযর্ 

প্রনক্ষ্র্ প্রদত্ত ও 

াটি যনপদ্দ ে 

নফতযর্কৃত 

% ১ ১০০ - ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

কজরা প্রাদ্দন  ভ যযত  ভ যচাযীদ্দদয 

জন্য প্রনক্ষ্র্ আদ্দয়াজন 

প্রনক্ষ্র্ প্রদত্ত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

কজরা প্রাদ্দন  ভ যযত  ভ য তযা- 

 ভ যচাযীদ্দদয আইনটি ব্যফায 

নননিত  যা 

আইনটি 

ব্যফায াযী 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

ান যে াউজ ব্যফস্ানা ভানম্মত নযদ্দফ  % ২ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

নবনবআইনগদ্দর্য জন্য বায 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা % ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

যুফ ও ক্রীড়া উন্নয়ন 

এফং াংস্কৃনত  

 ভ য াদ্দেয নফ া 

াধন 

৫ 

ক্রীড়া ংস্ায আওতাধীন প্রনতটি 

ক্রীড়া প্রনতদ্দমানগতায আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত ক্রীড়া 

প্রনতদ্দমানগতা 

ংখ্যা ১ ৭ ৭ ৮ ৭ ৬ - - ৮ ৮ 

ক্রীড়ানফদদ্দদয জন্য প্রনক্ষ্র্ 

আদ্দয়াজন 

প্রনক্ষ্র্প্রাপ্ত 

কখদ্দরায়াড় 

ংখ্যা ১ ৫৫ ৬০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ - ৭০ ৭৫ 

াংস্কৃনত  প্রনতদ্দমানগতায আদ্দয়াজন আদ্দয়ানজত 

প্রনতদ্দমানগতা 

ংখ্যা ১ ০৫ ০৬ ০৭ ০৬ ০৫ - - ০৭ ০৮ 

কজরা নাযী ও নশু ননম যাতন 

প্রনতদ্দযাধ  নভটিয বা আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা ংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

কজরা নাযী ও নশূ ননম যাতন  নভটিয 

বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 
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সকন-২ : ভাঠ ম যাদ্দিয কাম যারদ্দিয আফধশ্যক সকৌরগত উদ্দেশ্যমূ (সভাট ভান- ১৫) 

 

ক ৌরগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌরগত 

উদ্দেদ্দশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 াম যক্রভ 

(Activities) 

 ভ যম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ভ যম্পাদন সূচদ্দ য 

ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রক্ষ্যভাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

অাধাযর্ অনত উত্তভ উত্তভ 
চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদ্দনয 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

দক্ষ্তায দ্দঙ্গ 

ফানল য  

 ভ যম্পাদন 

চুনি ফাস্তফায়ন 

৩ 

২০১৮-২০১৯ অথ য ফছদ্দযয খড়া ফানল য  

 ভ যম্পাদন চুনি দানখর 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

খড়া ফানল য   ভ যম্পাদন 

চুনি দানখরকৃত 

তানযখ ১ 

১ জুরাই, 

২০১৭ 

৫ জুরাই, 

২০১৭ 

১৫ জুরাই, 

২০১৭ 

- - 

২০১৮-২০১৯ অথ য ফছদ্দযয ফানল য  

 ভ যম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন নযফীক্ষ্র্ 

ত্রত্রভান  প্রনতদ্দফদন 

দানখরকৃত 
ংখ্যা ১ 

৪ ৩ ২ - - 

২০১৮-২০১৯ অথ য ফছদ্দযয ফানল য  

 ভ যম্পাদন চূনিয অধ যফানল য  মূল্যায়ন 

প্রনতদ্দফদন দানখর  

ননধ যানযত তানযদ্দখ অধ যফানল য  

মূল্যায়ন প্রনতদ্দফদন 

দানখরকৃত 

তানযখ ১ 

০৫ 

জানুিাধয, 

২০১৯ 

০৬ 

জানুিাধয 

২০১৯ 

০৭ 

জানুিাধয, 

২০১৯ 

- - 

দক্ষ্তা ও 

ত্রননত তায 

উন্নয়ন 

৩ 

য ানয  ভ যম্পাদন ব্যফস্থানা 

ংক্রান্ত  প্রনক্ষ্র্ নফনবন্ন নফলদ্দয় 

 ভ য তযা/ ভ যচাযীদ্দদয জন্য প্রনক্ষ্র্ 

আদ্দয়াজন 

প্রনক্ষ্দ্দর্য ভয় জন/ঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায ক ৌর ফাস্তফায়ন 

২০১৮-২০১৯ অথ য ফছদ্দযয 

শুদ্ধাচায ফাস্তফায়ন 

 ভ যনয ল্পনা এফং 

ফাস্তফায়ন নযফীক্ষ্র্  াঠাদ্দভা 

প্রর্ীত ও দানখরকৃত  

তানযখ ১ 
১৫ জূরাই, 

২০১৮ 

৩১ জূরাই, 

২০১৮ 
- - - 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

ত্রত্রভান  নযফীক্ষ্র্ 

প্রনতদ্দফদন  

দানখরকৃত 

ংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অনধ ায ও 

স্বপ্রদ্দর্ানদততথ্য 

প্র া ফাস্তফায়ন 

১ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ যর্ তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদকৃত % ১ 
প্রধতভাদ্দয 

১ভ প্তা 

প্রধতভাদ্দয 

২ি প্তা 

প্রধতভাদ্দয 

৩ি প্তা 
- - 

 াম যদ্ধনত ও 

কফায 

ভাদ্দনান্নয়ন 

৪ 

ন আয এর শুরুয ২ ভা পূদ্দফ য  

ংনিষ্ট  ভ যচাযীয ন আয এর ছুটি 

নগদায়ন ও কনন ভঞ্জুনযত্র যুগত 

জানয নননিত যর্ 

ন আয এর শুরুয ২ ভা 

পূদ্দফ য ংনিষ্ট  ভ যচাযীয 

নআযএর ছুটি নগদায়ন ও 

কনন ভঞ্জুনযত্র যুগত 

জানয নননিতকৃত 

 

% 

১ ১০০% ৯০% ৮০% - - 
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কফা প্রনক্রয়ায় উদ্ভাফন  াম যক্রভ 

ফাস্তফায়ন 

 ভদ্দক্ষ্ এ টি অনরাইন 

কফা চালুকৃত 
তানযখ ১ 

২৫ ধডদ্দম্বয, 

২০১৮ 

৩১ 

জানুিাধয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুিাধয, 

২০১৯ 

- - 

 ভদ্দক্ষ্ এ টি কফাপ্রনক্রয়া 

জীকৃত 
তানযখ ১ 

২৭ ধডদ্দম্বয, 

২০১৮ 

৩১ 

জানুিাধয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুিাধয, 

২০১৯ 

- - 

অনবদ্দমাগ প্রনত ায ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন ননষ্পনত্তকৃত অনবদ্দমাগ % ১ ৯৮ ৯০ ৮০ ৭০ - 

কভ যধযদ্দফ 

উন্নিন 
৩ 

অনপ বফন ও আনঙ্গনা নযছন্ন যাখা 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

অনপ বফন ও আনঙ্গনা 

নযছন্ন  

তানযখ ১ 
২৯ ধডদ্দম্বয, 

২০১৮ 

৩১ 

জানুিাধয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুিাধয, 

২০১৯ 

- - 

কফা প্রতযাী ও দ যনাথীদ্দদয জন্য 

েয়দ্দরে অদ্দক্ষ্াগায এয ব্যফস্থা  যা 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

কফা প্রতযাী ও দ যনাথীদ্দদয 

জন্য েয়দ্দরে অদ্দক্ষ্াগায 

চালুকৃত 

 

তানযখ 
১ 

৩০ 

ধডদ্দম্বয, 

২০১৮ 

৩১ 

জানুিাধয, 

২০১৮ 

২৮ 

সপব্রুিাধয, 

২০১৮ 

- - 

কফায ভান ম্পদ্দ য কফাগ্রীতাদ্দদয 

ভতাভত নযফীক্ষ্দ্দর্য ব্যফস্থা চালু  যা 

ননধ যানযত ভয়ীভায ভদ্দধ্য 

কফায ভান ম্পদ্দ য 

কফাগ্রীতাদ্দদয ভতাভত 

নযফীক্ষ্দ্দর্য ব্যফস্থা চালুকৃত 

 

তানযখ 
১ 

৩১ ধডদ্দম্বয, 

২০১৭ 

৩১ 

জানুিাধয, 

২০১৯ 

২৮ 

সপব্রুিাধয, 

২০১৯ 

- - 

আনথ য  

ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 

 

১ 

 

অনর্ে আনত্ত ননষ্পনত্ত  াম যক্রদ্দভয 

উন্নয়ন 

 

ফছদ্দয ননষ্পনত্তকৃত অনর্ে 

আনত্তয ত যা ায 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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ংদ্দমাজনী-২ : কভ যম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফািনকাযী এফং ধযভা দ্ধধত-এয ধফফযণ 

ক্রমিক 

নম্বর 

কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক ধফফযণ ফাস্তফািনকাযী ইউধনট ধযভা দ্ধধত উাত্তসূত্র ভন্তব্য 

1.  কজরা উন্নয়ন ভন্বয়  নভটিয 

বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা সজরায ধফধবন্ন দপ্তদ্দযয উন্নিন কাম যক্রভ ম যাদ্দরাচনা ও 

ভন্বিকযণ 

াধাযণ াখা কাম যধফফযণী মাচাই ভাধক প্রধতদ্দফদন ও কাম যধফফযণী  

2.  কজরা উন্নয়ন ভন্বয়  নভটিয 

বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত যফতী ভাধক বাি পূফ যফতী বাি গৃীত ধদ্ধাদ্দন্তয 

ফাস্তফািন ম যাদ্দরাচনাকযণ 

াধাযণ াখা কাম যধফফযণীয ম যাদ্দরাচনা ভাধক প্রধতদ্দফদন ও কাম যধফফযণী  

3.  নফনবন্ন উন্নয়নমূর   াম যক্রভ 

নযদ যন 

নযদ যনকৃত প্র ল্প সজরায ধফধবন্ন উন্নিন প্রকল্প দ্দযজধভদ্দন ধযদ যন কদ্দয 

গুণগত ভান ধনধিতকযণ 

সগানীি াখা ধযদ যন প্রধতদ্দফদন মাচাই ধযদ যন প্রধতদ্দফদন  

4.  এননজও  াম যক্রভ ভন্বয় 

নফলয়  বা  

বা অনুনষ্ঠত সজরাি কভ যযত এনধজও মূদ্দয কাম যক্রভ ম যাদ্দরাচনা, 

ধযফীক্ষ্ণ ও ভন্বিকযণ 

াধাযণ াখা কাম যধফফযণী মাচাই ভাধক প্রধতদ্দফদন ও কাম যধফফযণী  

5.  এননজও  াম যক্রভ ভন্বয় 

নফলয়  বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত যফতী ভাধক বাি পূফ যফতী বাি গৃীত ধদ্ধাদ্দন্তয 

ফাস্তফািন ম যাদ্দরাচনাকযণ 

াধাযণ াখা কাম যধফফযণীয ম যাদ্দরাচনা ভাধক প্রধতদ্দফদন  

6.  এননজওদ্দদয অনুকূদ্দর ছাড়কৃত 

অদ্দথ যয নযফীক্ষ্র্ 

নযফীক্ষ্র্কৃত এননজও এনধজওদ্দদয অনূকুদ্দর এনধজও ধফলিক ব্যযদ্দযা কর্তযক 

ছাড়কৃত অথ য গৃীত কাম যক্রদ্দভয াদ্দথ মাচাইকযণ 

াধাযণ াখা এনধজও ধফলিক ব্যযদ্দযায 

ছাড়ত্র ও ধযদ যন 

প্রধতদ্দফদন ম যাদ্দরাচনা 

এনধজও ধফলিক ব্যযদ্দযায ছাড়ত্র ও 

ধযদ যন প্রধতদ্দফদন 

 

7.  ক্ষুদ্রঋর্  াম যক্রভ নযদ যন/দ যন; নযদ যন/দ যন ধফধবন্ন এনধজও এফং যকাধয ংস্থা কর্তযক ধযচাধরত 

ক্ষুেঋণ কাম যক্রভ দ্দযজধভদ্দন মাচাইকযণ এফং 

উকাযদ্দবাগীদ্দদয াদ্দথ ভতধফধনভি 

সগানীি াখা ধযদ যন প্রধতদ্দফদন মাচাই ধযদ যন/দ যন প্রধতদ্দফদন  

8.  ত্রার্ ও পুনফ যান এফং দুদ্দম যাগ 

ব্যফস্ানা ম্পন যত বা 

অনুষ্ঠান 

অনুধিত বা সজরাি ংঘটিত দুদ্দম যাগ ম্পদ্দকয প্রস্তুধত, উদ্ধায ও ত্রাণ 

কাম যক্রভ ধযচারনা এফং গৃীত ধফধবন্ন কাম যক্রদ্দভয 

ভন্বি াধন 

ত্রাণ ও পুনফ যান াখা কাম যধফফযণী মাচাই ভাধক প্রধতদ্দফদন ও কাম যধফফযণী  

9.  ত্রার্ ও পুনফ যান এফং দুদ্দম যাগ 

ব্যফস্ানা ম্পন যত বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ধদ্ধান্ত ফাস্তফাধিত যফতী ভাধক বাি পূফ যফতী বাি গৃীত ধদ্ধাদ্দন্তয 

ফাস্তফািন ম যাদ্দরাচনাকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ যান াখা কাম যধফফযণী ম যাদ্দরাচনা ভাধক প্রধতদ্দফদন ও কাম যধফফযণী  

10.  দুদ্দম যাগ ক্ষ্নতগ্রস্ত এরা া 

তাৎক্ষ্নর্  নযদ যন/দ যন 

ধযদ যনকৃত/দ যনকৃত দুদ্দম যাগ ক্ষ্ধতগ্রস্থ এরাকা তাৎক্ষ্ধণক গভন কদ্দয 

ক্ষ্ধতগ্রস্থদ্দদয ক্ষ্িক্ষ্ধত ধনরুন ও প্রদ্দিাজনীি ত্রাণ 

ািতা প্রদান 

ত্রাণ ও পুনফ যান াখা ধযদ যন/দ যন প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ধযদ যন/দ যন প্রধতদ্দফদন  

11.  নজআয প্রদান প্রদানকৃত ধজআয তাধরকাকৃত সুধফধাদ্দবাগীদ্দদয ভদ্দে ধজআয ািতা 

ধফতযণকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ যান াখা ধফতযণ ংক্রান্ত প্রধতদ্দফদন 

ও ভাস্টাযদ্দযার ম যাদ্দরাচনা 

ধফতযণ ংক্রান্ত প্রধতসফদন  

12.  নবনজএপ প্রদান প্রদানকৃত ধবধজএপ তাধরকাকৃত সুধফধাদ্দবাগীদ্দদয ভদ্দে ধনধ যাধযত ধযভাণ 

ধবধজএপ ািতা ধফতযণকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ যান াখা ধফতযণ ংক্রান্ত প্রধতদ্দফদন 

ও ভাস্টাযদ্দযার ম যাদ্দরাচনা 

ধফতযণ ংক্রান্ত প্রধতদ্দফদন  

13.  কেস্ট নযনরপ প্রদান প্রদানকৃত ধযধরপ তাধরকাকৃত ক্ষ্ধতগ্রস্থদ্দদয প্রদ্দিাজনীি ধযভাণ সটস্ট 

ধযধরপ ািতা ধফতযণকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ যান াখা ধফতযণ ংক্রান্ত প্রধতদ্দফদন 

ও ভাস্টাযদ্দযার ম যাদ্দরাচনা 

ধফতযণ ংক্রান্ত প্রধতদ্দফদন  

14.  গ্রাভীর্ অফ াঠাদ্দভা ননভ যাদ্দর্য 

জন্য  ানফখা প্র ল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাধিত প্রকল্প প্রকল্পভূক্ত কাদ্দজয ভান ও ধযভাণ মাচাইকযণ ত্রাণ ও পুনফ যান াখা প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফািন প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ভাধপ্ত প্রধতদ্দফদন  

15.  গ্রাভীর্ অফ াঠাদ্দভা ননভ যাদ্দর্য 

জন্য  ানফো প্র ল্প ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাধিত প্রকল্প প্রকল্পভূক্ত কাদ্দজয ভান ও ধযভাণ মাচাইকযণ ত্রাণ ও পুনফ যান াখা প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফািন প্রধতদ্দফদন 

ভাধপ্ত প্রধতদ্দফদন  



13 

 

ম যাদ্দরাচনা 

16.  অধতদধযদ্দেয জন্য কভ যংস্থান 

কভ যসূধচ 

ফাস্তফাধিত প্রকল্প প্রকদ্দল্প ধনদ্দিাধজত শ্রধভক ংখ্যা ও কাদ্দজয ধযভাণ 

মাচাইকযণ 

ত্রাণ ও পুনফ যান াখা প্রকল্প প্রস্তাফ ও প্রকল্প 

ফাস্তফািন প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ভাধপ্ত প্রধতদ্দফদন  

17.  বৃক্ষ্দ্দযাদ্দণয জন্য জনগণদ্দক 

উদ্বুদ্ধকযণ সভরা আদ্দিাজন 

আদ্দিাধজত সভরা বৃক্ষ্দ্দযাদ্দণয জন্য ৩ ধদনব্যাী সভরা আদ্দিাজন, 

ধফনামূদ্দে চাযা ধফতযণ ও াংস্কৃধতক অনুিান 

আদ্দিাজন 

াধাযণ াখা বায কাম যধফফযণী ও 

অনুিাদ্দনয ধস্থযধচত্র 

ম যাদ্দরাচনা 

বায কাম যধফফযণী, ধস্থযধচত্র  

18.  াভাধজক ফনািদ্দনয জন্য ধফধবন্ন 

প্রকায বৃদ্দক্ষ্য চাযা ধফতযণ 

ধফতযণকৃত চাযা াভাধজক ফনািদ্দনয জন্য পরদ, ফনজ ও সবলজ ধফধবন্ন 

প্রকায চাযা ছাত্র ছাত্রী, ধফধবন্ন প্রধতিান ও অন্যান্যদয 

ভাদ্দঝ ধফনামূদ্দে ধফতযণকযণ 

াধাযণ াখা ধফতযণ প্রধতসফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ধফতযণ প্রধতদ্দফদন  

19.  সজরা ফন ও ধযদ্দফ কধভটিয 

বা আদ্দিাজন 

আদ্দিাধজত বা সজরায ধযদ্দফ উন্নিন ও বৃক্ষ্দ্দযান, ধযদ্দফন দুলণ 

সযাধকযণ ংক্রান্ত আদ্দরাচনা ও ধদ্ধান্ত গ্রণ 

াধাযণ াখা কাম যধফফযণী মাচাই বায কাম যধফফযণী  

20.  সজরা ফন ও ধযদ্দফ কধভটিয 

বায ধদ্ধান্ত ফাস্তফািন 

ফাস্তফাধিত ধদ্ধান্ত যফতী বাি পূফ যফতী বাি গৃীত ধদ্ধাদ্দন্তয ফাস্তফািন 

ম যাদ্দরাচনাকযণ 

াধাযণ াখা কাম যধফফযণী ম যাদ্দরাচনা বায কাম যধফফযণী  

21.  মুনিদ্দমাদ্ধাদ্দদয ম্মানী বাতা 

নফতযর্ 

 

বাতা নফতযর্কৃত সজরায তাধরকাভূক্ত মুধক্তদ্দমাদ্ধাদ্দদয অনুকূদ্দর যকায 

কর্তযক ছাড়কৃত ম্মানী বাতা ধনধ যাধযত ভদ্দিয ভদ্দে 

ফায ধনকট ধফতযণ ধনধিতকযণ 

াধাযণ াখা ধফতযণ প্রধতদ্দফদন ও ব্যাংক 

ধাফ ম যাদ্দরাচনা 

ধফতযণ প্রধতদ্দফদন  

22.  প্রনতফন্ধী বাতা প্রদান  াম যক্রভ 

তদাযন  

 

বাতা নফতযর্  াম যক্রভ 

তদায কৃত 

সজরায তাধরকাভুক্ত প্রধতফন্ধীদ্দদয অনুকূদ্দর যকায 

কর্তযক ছাড়কৃত বাতা ধনধ যাধযত ভদ্দিয ভদ্দে ফায 

ধনকট ধফতযণ ধনধিতকযণ 

াধাযণ াখা ধফতযণ প্রধতদ্দফদন ও ব্যাংক 

ধাফ ম যাদ্দরাচনা 

ধফতযণ প্রধতদ্দফদন  

23.  নফধফা বাতা প্রদান  াম যক্রভ 

তদাযন  

 

বাতা নফতযর্  াম যক্রভ 

তদায কৃত 

সজরায তাধরকাভুক্ত প্রধতফন্ধীদ্দদয অনুকূদ্দর যকায 

কর্তযক ছাড়কৃত বাতা ধনধ যাধযত ভদ্দিয ভদ্দে ফায 

ধনকট ধফতযণ ধনধিতকযণ 

াধাযণ াখা ধফতযণ প্রধতদ্দফদন ও ব্যাংক 

ধাফ ম যাদ্দরাচনা 

ধফতযণ প্রধতদ্দফদন  

24.  াভানজ  ননযাত্তামূর  

প্র দ্দল্পয ফাস্তফায়ন নযফীক্ষ্র্ 

নযফীক্ষ্র্কৃত প্র ল্প গৃীত প্রকল্প দ্দযজধভদ্দন ধযদ যন কদ্দয গুণগত ভান 

মাচাইকযণ এফং সুধফধাদ্দবাগীদ্দদয াদ্দথ ভতধফধনভি 

াধাযণ াখা ধযদ যন প্রধতদ্দফদন ও 

ফাস্তফািন প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা এফং প্রদ্দমাজয 

সক্ষ্দ্দত্র ভাস্টাযদ্দযার মাচাই 

ধযদ যন প্রধতদ্দফদন  

25.  প্রনতফন্ধীদ্দদয নক্ষ্া ও অন্যান্য 

 ল্যার্মূর   াদ্দজ ায়তা 

প্রদান 

ায়তা প্রদত্ত সজরায তাধরকাভুক্ত সুধফধাদ্দবাগীদ্দদয অনুকূদ্দর ধক্ষ্া ও 

কোণমূরক কাদ্দজ যকায কর্তযক প্রদত্ত ািতা 

উযুক্তদ্দদয ভাদ্দঝ মথাভদ্দি ধফতযণ ধনধিতকযণ 

াধাযণ াখা প্রধতদ্দফদন ম যাদ্দরাচনা প্রধতদ্দফদন  

26.  উদ্দজরা ভূনভ অনপ 

নযদ যন 

নযদ যনকৃত অনপ সজরায ধফধবন্ন উদ্দজরা ভূধভ অধপদ্দয কাম যক্রভ 

দ্দযজধভদ্দন যীক্ষ্া কযা, ধফধবন্ন সযকড য ও সযধজস্ট্রায 

যখ কযা, ভূধভ উন্নিন কয আদাি ধনধিত কযা এফং 

কাম যক্রভ গধতীরতায রদ্দক্ষ্য প্রদ্দিাজনীি ধনদ্দদ যনা 

প্রদান কযা 

সগানীি াখা ধযদ যন প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ধযদ যন প্রধতদ্দফদন  

27.  ইউননয়ন ভূনভ অনপ 

নযদ যন 

নযদ যনকৃত  

অনপ 

সজরায ধফধবন্ন ইউধনিন ভূধভ অধপদ্দয কাম যক্রভ 

যজধভদ্দন যীক্ষ্া কযা, ধফধবন্ন সযকড য ও সযধজস্ট্রায 

যখ কযা, ভূধভ উন্নিন কয আদাি ধনধিত কযা এফং 

কাম যক্রভ গধতীরতায রদ্দক্ষ্য প্রদ্দিাজনীি ধনদ্দদ যনা 

প্রদান কযা 

সগানীি াখা ধযদ যন প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ধযদ যন প্রধতদ্দফদন  
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28.  ভূনভ কয র্ য ারনাগাদ যর্ ারনাগাদকৃত 

খনতয়ান 

কাযী কধভনায (ভূধভ) কর্তযক নাভজাযী ভাভরা 

অনুদ্দভাদদ্দনয য নতুন খধতিান সৃজন ও পূফ যফতী 

খধতিান ংদ্দাধনকযণ 

এএ াখা ভাধক যাজস্ব বায 

কাম যধফফযণী ম যাসরাচনা 

ভাধক যাজস্ব বায কাম যধফফযণী  

29.  কৃনল খা জনভ ফদ্দদাফস্ত 

প্রদান 

পুনফ যানত নযফায ধনস্কন্টক খা জধভ ধচধিতকযণ এফং উযুক্ত ভূধভীন 

ধযফাদ্দযয ভদ্দে নীধতভারা সভাতাদ্দফক ফদ্দদাফস্ত প্রদান 

এএ াখা ভাধক যাজস্ব বায 

কাম যধফফযণী ম যাদ্দরাচনা 

ভাধক যাজস্ব বায কাম যধফফযণী  

30.  অকৃনল খা জনভ ফদ্দদাফস্ত 

প্রদান 

ফদ্দদাফস্ত প্রদানকৃত 

জনভ 

উযুক্ত প্রস্তাফ াওিা সগদ্দর তা মাচাই ফাছাইকযণ এফং 

উযুক্ত ধফদ্দফধচত দ্দর অনুদ্দভাদদ্দনয জন্য ভূধভ 

ভন্ত্রণারদ্দি সপ্রযণ 

এএ াখা ভাধক যাজস্ব বায 

কাম যধফফযণী ম যাদ্দরাচনা 

ভাধক যাজস্ব বায কাম যধফফযণী  

31.  ভূনভ উন্নয়ন  কযয ঠি  দাফী 

ননধ যাযর্ 

ঠি বাদ্দফ দাফী 

ননধ যানযত  

ধনধ যাধযত ভদ্দিয ভদ্দে ফদ্দকিা ারদ্দনয ভূধভ 

উন্নিন কয ঠিকবাদ্দফ ধনধ যাযণকযণ ও মাচাইঅদ্দন্ত 

ধফবাগীি কধভনাদ্দযয কাম যারদ্দি সপ্রযণ 

এএ াখা ধযটান য-৩ ম যাদ্দরাচনা ধযটান য-৩  

32.  ভূনভ উন্নয়ন  য আদায় 

তদাযন   যা  

আদায়কৃত ভূনভ 

উন্নয়ন  য 

ফাধল যক মুদি দাফী আদাদ্দিয রদ্দক্ষ্য ভা ধবধত্তক 

প্রদ্দক্ষ্ন ধনধ যাযণ কযা ও তা অজযন ধনধিত কযা। 

ংস্থায দাফী আদাদ্দিয জন্য ংধিষ্ট ংস্থায অনুকুদ্দর 

দাফী ধম্মধরত ত্র সপ্রযণ কযা এফং তাধগদ অব্যাত 

যাখা 

এএ াখা ধযটান য-৩ ও আদাি ংক্রান্ত 

ভাধক প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ধযটান য-৩ ও আদাি ংক্রান্ত ভাধক 

প্রধতদ্দফদন 

 

33.  ায়যাত ভার ফদ্দদাফস্ত 

প্রদান 

আদায়কৃত 

ইজাযামূল্য 

ধনধ যাধযত ভদ্দিয ভদ্দে ািযাত ভারমূ 

কযাদ্দরন্ডাযভূক্ত কযণ, ধত্রকাি ধফজ্ঞধপ্ত প্রকা এফং 

ফদ্দদাফস্থ প্রদান 

এএ াখা ফদ্দদাফস্ত ংক্রান্ত প্রধতদ্দফদন, 

ংধিষ্ট সযধজস্ট্রায ও ব্যাংক 

ধাফ ম যাদ্দরাচনা 

ফদ্দদাফস্ত ংক্রান্ত প্রধতদ্দফদন  

34.  যাজস্ব ভাভরা ননষ্পনত্ত ভাভরা ননষ্পনত্তয 

ায 

চরভান যাজস্ব ভাভরা ধফরম্ব ধযায ক্রদ্দভ দ্রুত 

ধনষ্পধত্তকযণ।  

আযএভ াখা ভাধক প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ভাধক প্রধতদ্দফদন  

35.  ভূনভ নফদ্দযাধ নফলয়  ভাভরায 

এএপ নফজ্ঞ আদারদ্দত কপ্রযর্ 

কপ্রযদ্দর্য ভয় আদারতকৃত ধনধ যাধযত ভদ্দিয ভদ্দে এএপ সপ্রযণ 

ধনধিতকযণ 

আযএভ াখা ভাধক প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ভাধক প্রধতদ্দফদন  

36.  কদওয়ানী ভাভরা ননষ্পনত্ত য াদ্দযয নফদ্দক্ষ্  ভাভরায 

এ তযপা যায় 

অফগধতয াদ্দথ াদ্দথ আধর দাদ্দিযকযণ। আযএভ াখা ধফজ্ঞ ধজধয প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ধফজ্ঞ ধজধয প্রধতদ্দফদন  

37.  কযন্ট াটি যনপদ্দ ে ভাভরা 

ননষ্পনত্ত  

ননষ্পনত্তকৃত ভাভরা ধফরম্ব ধযাযক্রদ্দভ দ্রুত ধনষ্পধত্তকযণ কাযী কধভনায 

(ভূধভ) 

ভাধক যাজস্ব বায 

প্রধতদ্দফদন ম যাদ্দরাচনা 

ভাধক যাজস্ব বায প্রধতদ্দফদন  

38.  ১নং খনতয়ানভুি য ানয 

ম্পনত্তয অবফধ দখর উদ্ধায 

উদ্ধাযকৃত ভূনভ অবফধ দখদ্দর থাকা যকাধয ম্পধত্ত ধফধধ সভাতাদ্দফক 

উদ্ধাযক্রদ্দভ যকাদ্দযয দখদ্দর আনিন কযা 

এএ াখা ভাধক যাজস্ব বায 

প্রধতদ্দফদন ম যাদ্দরাচনা 

ভাধক যাজস্ব বায প্রধতদ্দফদন  

39.  কভাফাইর ক াে য নযচারনা নযচানরত কভাফাইর 

ক াে য 

সভাফাইর সকাট য আইন ২০০৯ এয তপধর ভুক্ত ধফধবন্ন 

আইদ্দন ধনিধভত সভাফাইর সকাট য ধযচারনা কযণ 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

ভাধক প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

ভাধক প্রধতদ্দফদন  

40.  সুষ্ঠুবাদ্দফ াফনর  যীক্ষ্া 

নযচারনা 

াফনর   যীক্ষ্ায প্রশ্ন 

দ্দত্রয ননযাত্তা  

নননিতকৃত 

াফধরক যীক্ষ্ায প্রশ্নত্র প্রদ্দিাজনীি ংকট কাদ্দয 

ধফধজদ্দপ্র দ্দত আনিন, সেজাযী াখাি ংযক্ষ্ণ এফং 

উযু যক্ত ধনযাত্তা কাদ্দয উদ্দজরাি ও যীক্ষ্া সকদ্দে 

সৌছাদ্দনা ধনধিতকযণ 

ধক্ষ্া াখা, সজএভ 

াখা ও সেজাযী াখা 

াফধরক যীক্ষ্ায ফাধল যক 

প্রধতদ্দফদন ম যাদ্দরাচনা 

াফধরক যীক্ষ্ায ফাধল যক প্রধতদ্দফদন   

41.  এনিন উটিব ম্যানজদ্দেদ্দেয 

আদারত নযদ যন 

প্রভা অনজযত এধিধকউটিব ম্যাধজদ্দস্ট্রদ্দটয আদারদ্দতয কাম যক্রভ এফং 

নধথ ও ংধিষ্ট সযধজস্ট্রায যীক্ষ্া কযা, ভাভরা 

ধনষ্পধত্তয ায বৃধদ্ধকদ্দল্প ধনদ্দদ যনা প্রদান 

 

সগানীি াখা ধযদ যন প্রধতদ্দফদন মাচাই 

ও ম যাদ্দরাচনা 

ধযদ যন প্রধতদ্দফদন  
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42.  কজরখানা নযদ যন প্রভা অনজযত সজরাখানায প্রাধনক কাম যক্রভ যীক্ষ্া কযা, ফধদদ্দদয 

াদ্দথ যাধয কথা ফদ্দর আইনানুগ ািতা প্রদান, 

প্রদত্ত খাফাদ্দযয গুণগতভান যীক্ষ্া কযা এফং ফধদদ্দদয 

প্রাপ্য সুদ্দমাগ সুধফধা ধনধিতকযদ্দণ ধনদ্দদ যনা প্রদান 

সগানীি াখা ধযদ যন প্রধতদ্দফদন মাচাই ধযদ যন প্রধতদ্দফদন  

43.  থানা নযদ যন প্রভা অনজযত থানায াধফ যক কাম যক্রভ ম যদ্দফক্ষ্ণ, অস্ত্রাগায, ভারখানা 

ও াজতখানা যজধভদ্দন ধযদ যন কযা এফং সগ্রপতাযী 

দ্দযািানা তাধভর ধনধিতকযণ এফং ভাভরায তদন্ত 

কাম যক্রভ ধনধ যাধযত ভদ্দিয ভদ্দে ম্পন্নকযদ্দণয জন্য 

ধনদ্দদ যনা প্রদান 

সগানীি াখা ধযদ যন প্রধতদ্দফদন মাচাই ধযদ যন প্রধতদ্দফদন  

44.  কজরা আইন শৃঙ্খরা  নভটিয 

বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা 

 

সজরায আইন শৃঙ্খরা ংক্রান্ত াধফ যক অফস্থা 

ম যাদ্দরাচনা কযা এফং আইন শৃঙ্খরা স্বাবাধফক কযায 

রদ্দক্ষ্য প্রদ্দিাজনীি ধদ্ধান্ত গ্রণ 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায কাম যধফফযণী মাচাই বায কাম যধফফযণী  

45.  কজরা আইন শৃঙ্খরা  নভটিয 

বায নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন  

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়দ্দনয 

ায 

যফতী বাি পূফ যফতী বাি গৃীত ধদ্ধাদ্দন্তয ফাস্তফািন 

ম যাদ্দরাচনাকযণ 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায কাম যধফফযণী 

ম যাদ্দরাচনা 

বায কাম যধফফযণী  

46.  ানক্ষ্  কগানীয় প্রনতদ্দফদন 

কপ্রযর্ 

কপ্রনযত 

প্রনতদ্দফদন  

সজরায াধফ যক ধযধস্থধত ম্পদ্দকয ধনধ যাধযত ছদ্দক 

ভধন্ত্রধযলদ ধফবাদ্দগ প্রধতভাদ্দয ১৬ তাধযখ ও যফতী 

ভাদ্দয ১ তাধযদ্দখ াধক্ষ্ক সগানীি প্রধতদ্দফদন সপ্রযণ 

কযণ 

সগানীি াখা াধক্ষ্ক সগানীি প্রধতদ্দফদন 

ম যাদ্দরাচনা 

াধক্ষ্ক সগানীি প্রধতদ্দফদন  

47.  ফাল্যনফফা ননদ্দযাদ্দধয রদ্দক্ষ্য 

জনদ্দচতনতামূর  বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা ফােধফফাদ্দয কুপর ম্পদ্দকয জনগণদ্দক দ্দচতন কযা 

এফং ফােধফফা মুক্ত ভাজ গঠদ্দন কদ্দরয অংগ্রণ 

ধনধিত কযা 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায প্রধতদ্দফদন ও ধস্থযধচত্র 

ম যাদ্দরাচনা 

ভ্রভণ ধফফযণী  

48.  

ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ দভদ্দন 

জনদ্দচতনতামূর  বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ্দদয কুপর ম্পদ্দকয জনগণদ্দক দ্দচতন 

কযা, ন্ত্রা ও জঙ্গীফাদ মুক্ত ভাজ গঠদ্দন কদ্দরয 

অংগ্রণ ধনধিত কযা এফং ন্ত্রাী ও জঙ্গীদ্দদয 

ধচধিত কদ্দয আইদ্দনয আওতাি আনদ্দত জনগদ্দণয 

দ্দমাধগতা চাওিা 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায প্রধতদ্দফদন ও ধস্থযধচত্র 

ম যাদ্দরাচনা 

ভ্রভণ ধফফযণী  

49.  নাযী ও নশূ ননম যাতন কযাদ্দধ 

জনদ্দচতনতামূর  বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা নাযী ও ধশু ধনম যাতন ম্পদ্দকয দ্দচতন কযা, নাযী ও 

ধশু ধনম যাতদ্দনয াদ্দথ জধড়ত ব্যধক্তদ্দদয আইদ্দনয 

আওতাি আনদ্দত জনগদ্দণয দ্দমাধগতা চাওিা এফং 

ধনম যাধততদ্দদয আইনী ািতা সনফায জন্য যাভ য 

সদওিা 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায প্রধতদ্দফদন ও ধস্থযধচত্র 

ম যাদ্দরাচনা 

ভ্রভণ ধফফযণী  

50.  কমৌতু  ননদ্দযাদ্দধয রদ্দক্ষ্য  

জনদ্দচতনতামূর  বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা সমৌতুক প্রথায কুপর ম্পদ্দকয জনগণদ্দক দ্দচতন কযা, 

এয াদ্দথ জধড়ত ব্যধক্তদ্দদয আইদ্দনয আওতাি আনদ্দত 

জনগদ্দণয দ্দমাধগতা চাওিা এফং “সমৌতুক ধদফ না 

এফং সনফ না” সফাদ্দধ ফ যাধাযণদ্দক উদ্বুদ্ধ কযা 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায প্রধতদ্দফদন ও ধস্থযধচত্র 

ম যাসরাচনা 

ভ্রভণ ধফফযণী  

51.  
নাযী ও নশূ াচায  কযাদ্দধ 

জনদ্দচতনতামূর  বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা নাযী ও ধশু াচাদ্দযয বিাফতা ম্পদ্দকয জনগণদ্দক 

দ্দচতন কযা এফং এয াদ্দথ যুক্ত ব্যধক্তদ্দদয ধচধিত 

কদ্দয আইদ্দনয আওতাি আনদ্দত জনগদ্দণয দ্দমাধগতা 

চাওিা 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায প্রধতদ্দফদন ও ধস্থযধচত্র 

ম যাদ্দরাচনা 

ভ্রভণ ধফফযণী  
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52.  নাযী ও নশূ াচায  কযাদ্দধ 

জনদ্দচতনতামূর  বায 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়দ্দনয ায 

বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়দ্দনয ায 

যফতী বাি পূফ যতী বাি গৃীত ধদ্ধাদ্দন্তয ফাস্তফািন 

ম যাদ্দরাচনকযণ 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায প্রধতদ্দফদন ম যাসরাচনা বায প্রধতদ্দফদন  

53.  নফনএ (প্রান)  যার্াদ্দযয 

নক্ষ্াননফ  ভ য তযাদ্দদয 

ইনানব য প্রনক্ষ্র্ আদ্দয়াজন 

প্রনক্ষ্র্ আদ্দয়ানজত ধফধএ (প্রান) কযাডাদ্দযয ধক্ষ্ানধফ কভ যকতযাদ্দদয 

ইনাধব য প্রধক্ষ্দ্দণয জন্য একটি প্রধক্ষ্ণ কযাদ্দরন্ডায 

প্রণিন এফং তা মথামথবাদ্দফ অনুযণপূফ যক প্রধক্ষ্ণ 

ধনধিতকযণ এফং প্রদত্ত প্রধক্ষ্দ্দণয ধনিধভত ধপডব্যাক 

গ্রণ 

ংস্থান াখা প্রধক্ষ্ণ কযাদ্দরন্ডায ও 

প্রধক্ষ্ণ প্রধতদ্দফদন মাচাই 

প্রধক্ষ্ণ কযাদ্দরন্ডায ও  প্রধতদ্দফদন   

54.  ভনন্ত্রনযলদ নফবাগ প্রদত্ত 

প্রনক্ষ্র্  ভ যসূনচ অনুমায়ী 

নফননযুি  যার্ায 

 ভ য তযাদ্দদয নদত্র নফতযর্ 

প্রনক্ষ্র্ প্রদত্ত ও 

াটি যনপদ্দ ে 

নফতযর্কৃত 

প্রধক্ষ্ণ ভানাদ্দন্ত াটি যধপদ্দকট ধফতযণকযণ ংস্থান াখা ধফতযণ অনুিাদ্দনয ধস্থযধচত্র 

ও ব্যানায 

ধফতযণ অনুিাদ্দনয ধস্থযধচত্র ও 

ব্যানায 

 

55.  কজরা প্রাদ্দন  ভ যযত 

 ভ যচাযীদ্দদয জন্য প্রনক্ষ্র্ 

আদ্দয়াজন 

প্রনক্ষ্র্ প্রদত্ত সজরা প্রাদ্দন কভ যযত কভ যচাযীদ্দদয জন্য ধফধবন্ন 

ধফলদ্দি একটি প্রধক্ষ্ণ কযাদ্দরন্ডায প্রণিন এফং 

তদানুাদ্দয প্রদ্দতযক কভ যচাযীয জন্য ৬০ ঘন্টা প্রধক্ষ্ণ 

ংস্থান াখা ও 

আযএভ াখা 

াধজযা খাতা, ভাস্টাযদ্দযার 

ও প্রধক্ষ্ণ প্রধতদ্দফদন মাচাই 

প্রধক্ষ্ণ কযাদ্দরন্ডায ও প্রধক্ষ্ণ 

প্রধতদ্দফদন 

 

56.  কজরা প্রাদ্দন  ভ যযত 

 ভ য তযা-  ভ যচাযীদ্দদয 

আইনটি ব্যফায নননিত  যা 

আইনটি 

ব্যফায াযী 

কর কাদ্দজ কভ যযত কভ যকতযা, কভ যচাযীয আইধটি 

ব্যফায ধনধিতকযদ্দণ এ ংক্রান্ত প্রধক্ষ্ণ প্রদান এফং 

ম্যানুিার দ্ধধতদ্দত কাম যধনষ্পধত্তদ্দত ধনদ্দযাতাধত কযণ 

আইধটি াখা ই-পাইর (নধথ) ধযদ্দাট য 

মাচাই 

ই-পাইর (নধথ) এয দদনধদন 

কাম যক্রভ 

 

57.  ান যে াউজ ব্যফস্ানা ভানম্মত নযদ্দফ  ধবধবআইধ ও ধবআইধদ্দদয ধনযাত্তা ভানম্মত 

ধযদ্দফ ধনধিতকযণ 

সনজাযত াখা ফাধল যক প্রধতদ্দফদন, ংধিষ্ট 

সযধজস্ট্রাদ্দয মাচাইন 

ংধিষ্ট সযধজস্ট্রাদ্দয ধবধবআইধ ও 

ধবআইধদ্দদয প্রদত্ত ভতাভত 

 

58.  নবনবআইনগদ্দর্য জন্য বায 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা ধবধবআইধগদ্দণয যকাধয পযসূধচ াফায াদ্দথ াদ্দথ 

তাদ্দদয ধনযাত্তা ও ভানম্মত ধযদ্দফ ধনধিতকযদ্দণ 

ংধিষ্ট কর কর্তযক্ষ্দ্দক ধনদ্দি বা অনুিানকযণ 

সনজাযত াখা কাম যধফফযণী মাচাই বায সনাটি  

59.  ক্রীড়া ংস্ায আওতাধীন 

প্রনতটি ক্রীড়া প্রনতদ্দমানগতায 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত ক্রীড়া 

প্রনতদ্দমানগতা 

ক্রীড়া ংস্থায আওতাধীন প্রধতটি ক্রীড়া আদ্দিাজদ্দনয 

রদ্দক্ষ্ ফাধল যক কযাদ্দরন্ডায প্রণিন এফং সভদ্দত প্রধতটি 

ক্রীড়া অনুিান আদ্দিাজন ধনধিতকযণ 

সজরা ক্রীড়া ংস্থা ফাধল যক কযাসরন্ডায ও 

প্রধতদ্দফদন ম যাদ্দরাচনা 

ফাধল যক কযাদ্দরন্ডায ও প্রধতদ্দফদন  

60.  ক্রীড়ানফদদ্দদয জন্য প্রনক্ষ্র্ 

আদ্দয়াজন 

প্রনক্ষ্র্প্রাপ্ত 

কখদ্দরায়াড় 

ক্রীড়াফীদদ্দদয দক্ষ্তা ও ক্ষ্ভতা বৃধদ্ধয জন্য যকাধয 

ও স্থানীি উদ্দযাদ্দগ ধনিধভত প্রধক্ষ্ণ আদ্দিাজন কযা 

সজরা ক্রীড়া ংস্থা াধজযা খাতা ও প্রধক্ষ্ণ 

প্রধতদ্দফদন মাচাই 

প্রধক্ষ্ণ কযাদ্দরন্ডায ও প্রধতদ্দফদন  

61.  াংস্কৃনত  প্রনতদ্দমানগতায 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত 

প্রনতদ্দমানগতা 

াংস্কৃধতক প্রধতদ্দমাধগতায জন্য ঋতু ধবধত্তক উৎফ 

কযাদ্দরন্ডায প্রনিন কযণ এফং তদানুাদ্দয ধফধবন্ন 

াংস্কৃধতক অনুিান আদ্দিাজন কযণ 

সজরা ধল্পকরা 

একাদ্দডধভ 

ঋতুধবধত্তক উৎফ 

কযাদ্দরন্ডায, প্রধতদ্দফদন ও 

ধস্থযধচত্র মাচাই 

ঋতুধবধত্তক উৎফ কযাদ্দরন্ডায ও 

প্রধতদ্দফদন 

 

62.  কজরা নাযী ও নশু ননম যাতন 

প্রনতদ্দযাধ  নভটিয বা 

আদ্দয়াজন 

আদ্দয়ানজত বা সজরা নাযী ও ধশু ধনম যাতন প্রধতদ্দযাদ্দধ ধফধবন্ন কাম যক্রভ 

গ্রণ এফং এ ংক্রান্ত ভাভরা দ্রুত ধনষ্পধত্তকযদ্দণ 

ধনিধভত বা অনুিানকযণ 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায কাম যধফফযণী মাচাই বায কাম যধফফযণী  

63.  কজরা নাযী ও নশূ ননম যাতন 

 নভটিয বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত যফতী বাি পূফ যফতী বাি গৃীত ধদ্ধাদ্দন্তয ফাস্তফািন 

ম যাদ্দরাচন কযণ 

জুধডধিার মুধিখানা 

াখা 

বায কাম যধফফযণী 

ম যাদ্দরাচনা 

বায কাম যধফফযণী  
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ংদ্দমাজনী-৩ : অন্যান্য ভন্ত্রর্ারয়/নফবাদ্দগয নন ে প্রতযানত সুনননদ যষ্ট  ভ যম্পাদন চানদামূ 

 

প্রধতিাদ্দনয 

ধযণ 

প্রধতিাদ্দনয নাভ ংধিষ্ট কাম যক্রভ কভ যম্পাদন সূচক উক্ত প্রধতিাদ্দনয ধনকট 

চাধদা/প্রতযাা 

চাধদা/প্রতযাায সমৌধক্তকতা প্রতযাা পূযণ দ্দর ম্ভাব্য প্রবাফ 

ভাঠ প্রান 

ধফবাগীি 

কধভনাদ্দযয 

কাম যারি 

দায়ন দাধিত উদ্দজরা ধনফ যাী 

অধপায, কাযী কধভনায 

(ভূধভ) ও কানুনদ্দগা 

উদ্দজরা ধনফ যাী অধপায, 

কাযী কধভনায (ভূধভ) ও 

কানুনদ্দগায শুন্য দ পূযণ 

উদ্দজরা ধনফ যাী অধপায, কাযী 

কধভনায (ভূধভ) ও কানুনদ্দগায শুন্য দ 

মূ পুযণ কযা দ্দর প্রাধনক কাম যক্রদ্দভ 

গধতীরতা থাকদ্দফ এফং জনগণ কাধঙ্খত 

সফা রাব কযদ্দফ। 

উদ্দজরা ধনফ যাী অধপায, কাযী কধভনায (ভূধভ) 

ও কানুনদ্দগায শুন্য দ মূ পুযণ কযা না দ্দর 

প্রাধনক কাম যক্রদ্দভ গধতীরতা াযাদ্দফ এফং জনগণ 

কাধঙ্খত সফা রাব সথদ্দক ফধিত দ্দফ।  

পুনর সুাদ্দযয 

 াম যারয় 

আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্া উন্নত আইন শৃঙ্খরা ধযধস্থধত পুধর ািতা আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্া ও সভাফাইর সকাট য 

ধযচারনাি পুধর ািতা অধযাম য 

পুধরধ ািতা না াওিা সগদ্দর আইন শৃঙ্খরা যক্ষ্া 

ও সভাফাইর সকাট য ধযচারনা ব্যাত দ্দফ এফং 

জনশৃঙ্খরা ধফধিত দ্দফ। 

গনপূতয ধফবাগ  অধপ বফন ও াধ্কযট 

াউ ংস্কায এফং 

যক্ষ্নাদ্দফক্ষ্ণ  

গুনগত ভাদ্দন উন্নত অধপ 

বফন ও াধকযট াউ এফং 

কভ যািক ধযদ্দফ  

অধপ বফন  াধকযট াউদ্দক 

ংায এফং যক্ষ্নাদ্দফক্ষ্দ্দণ 

দ্দমাধগতা  

গণপূতয ধফবাগ াধকযট কাউদ্দক ংস্কায 

এফং যক্ষ্নাদ্দফক্ষ্দ্দণয জন্য দাধিত্বপ্রাপ্ত 

ধফবাগ  

অধপ বফন ও াধকযট াউজদ্দক ংস্কায এফং 

যক্ষ্ণাদ্দফক্ষ্দ্দণ দ্দমাধগতা াওিা সগদ্দর অধপদ্দয 

কভ যধযদ্দফ ধফধিত দ্দফ এফং াধকযট াউদ্দ 

ধবধবআইধ ও ধবআইধদ্দদয প্রতযাধত ভাদ্দন সফা ও 

আধতথ্য প্রদান কযা ম্ভফ দ্দফ না। 

ধফদুযৎ ধফবাগ ধনযধফধিন্ন ধফদুযৎ 

যফযা 

ধনযধফধিন্ন ধফদুযৎ 

যফযাকৃত 

ধনযধফধিন্ন ধফদুযৎ যফযাদ্দ 

দ্দমাধগতা 

ধনযধফধিন্ন ধফদুযৎ যফযা দদনধদন 

দাপ্তধযক কাজ ম্পাদদ্দনয জন্য অধযাম য 

ধনযধফধিন্ন ধফদুযৎ না সদ্দর দাপ্তধযক কাজ ব্যাত দ্দফ 

এফং জনগণদ্দফা দ্দত ফধিত দ্দফ। 

ভাজদ্দফা 

অধধদপ্তয 

াভাধজক ধনযাত্তা 

কাম যক্রভ 

ম্পাধদত ধফধবন্ন াভাধজক 

ধনযাত্তা কাম যক্রভ 

াভাধজক ধনযাত্তা সফষ্টনী 

ফাস্তফািদ্দন দ্দমাধগতা 

াভাধজক ধনযাত্তা সফষ্টনী ফাস্তফািদ্দন 

ভাজদ্দফা অধধদপ্তদ্দযয ধফধবন্ন 

উকাযদ্দবাগী ধনফ যাচন, তাধরকাকযণ এফং 

তাদ্দদয অনুকুদ্দর প্রতযাধত সফা প্রদাদ্দনয 

জন্য দাধিত্বপ্রাপ্ত। 

াভাধজক ধনযাত্তা সফষ্টনী ফাস্তফািদ্দন দ্দমাধগতা না 

াওিা সগদ্দর, সুধফধাদ্দবাগীযা যকাধয সফা ও 

ািতা দ্দত ফধিত দ্দফ। 

ধফধজধফ জরুধয আইন   যঙ্করা 

যক্ষ্া এফং সচাযাচারান 

ধনদ্দযাধ  

উন্নীত জরুধয আইন  যঙ্খরা 

ধযধস্থধত এফং সচাযাচারান 

ধনরুদ্ধ 

ধফধজধফ ািতা  জরুধয আইন  যঙ্খরা যক্ষ্া এফং 

সচাযাচারান ধনদ্দযাদ্দধ ধফধজধফয ািতা 

অধযকাম য  

  ধফধজধফয ািতা না াওিা সগদ্দর জরুযী আইন 

শৃঙ্খরা যক্ষ্া এফং সচাযাচারান ধনদ্দযাধ ব্যত দ্দফ।  

 

ভন্ত্রণারি 

দুদ্দম যাগ ব্যফস্থানা ও 

ত্রাণ ভন্ত্রণারি 

াভাধজক ধনযাত্তা 

প্রদান  

 কাধফখা/ কাধফটা/ টিআয/ 

ধজআয/ ধবধজএপ ফযাে 

মথাভদ্দি কাধফখা/ কাধফটা/ 

টিআয/ ধজআয/ ধবধজ এপ ফযাে   

সূচারুরুদ্দ কাম যক্রভ ম্পন্ন কযদ্দত 

মথাভদ্দি ফযাে প্রদ্দিাজন 

প্রকল্প গ্রন ও ফাস্তফািয দুরূ দ্দি ড়দ্দফ। 

ভধরা ও ধশু 

ধফলিক ভন্ত্রণারি 

- বা/সধভনায আদ্দিাধজত ম যাপ্ত ফযাে প্রদ্দিাজন প্রদ্দিাজনীি ংখ্যক বা/সধভনায 

আদ্দিাজন 

প্রদ্দিাজনীি ংখ্যক বা/সধভনায আদ্দিাজন কযা 

ম্ভফ দ্দফ না। 

যুফ ও ক্রীড়া 

ভন্ত্রণারি 

ক্রীড়া প্রধতদ্দমাধগতা 

আদ্দিাজন 

ধফধবন্ন ধযদ্দণয ক্রীড়া 

প্রধতদ্দমাধগতায আদ্দিাধজত 

ক্রীড়া আদ্দিাজদ্দন ফযাে প্রদ্দিাজন ক্রীড়া প্রধতদ্দমাধগতা আদ্দিাজদ্দন ম যাপ্ত 

ফযাে প্রদ্দিাজন 

ম যাপ্ত ফযাে প্রদান কযা না দ্দর ক্রীড়া প্রধতদ্দমাধগতা 

আদ্দিাজন কযা ম্ভফ দ্দফ না। 

ংস্কৃধত ধফলিক 

ভন্ত্রণারি 

াংস্কৃধতক 

প্রধতদ্দমাধগতা 

আদ্দিাজন 

ধফধবন্ন ধযদ্দণয াংস্কৃধতক 

প্রধতদ্দমাধগতায আদ্দিাধজত 

াংস্কৃধতক প্রধতদ্দমাধগতা 

আদ্দিাজদ্দন ফযাে প্রদ্দিাজন 

াংস্কৃধতক প্রধতদ্দমাধগতা আদ্দিাজদ্দন ম যাপ্ত 

ফযাে প্রদ্দিাজন 

ম যাপ্ত ফযাে প্রদান কযা না দ্দর াংস্কৃধতক 

প্রধতদ্দমাধগতা আদ্দিাজন কযা ম্ভফ দ্দফ না। 

 


