
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

 

 

 

 

 

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায, চুয়াডাঙ্গা দয 

 

এফাং  

 

জজরা প্রাক, চুয়াডাঙ্গা এয ভদে স্বাক্ষনযত 

 

 

 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

 

 

 

 

 

 

 

জুরাই ১, ২০১৭-জুন ৩০, ২০১৮ 

 

 

 

 

 

সূনিত্র 

 

নফলয় পৃষ্ঠা নাং 
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কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র ০৩ 

উক্রভননকা ০৫ 

জকন ১:  রুকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কাম বাফনর 

০৬ 

জকন ২ : জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কভ বম্পাদন সূিক, কাম বক্রভ এফাং 

রক্ষযভাত্রামূ 

০৭  

াংদমাজনী ১: ব্দাংদক্ষ (Acronyms) ২০ 

                                            

 

২১ 

াংদমাজনী ২: কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী দপ্তয/াংস্থামূ এফাং নযভা দ্ধনত ২৩  

াংদমাজনী ৩: কভ বম্পাদন রক্ষযভাত্রা অজবদনয জক্ষদত্র অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/নফবাদগয উয 

ননব বযীরতা 

২৫  

 

 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, চুয়াডাঙ্গা দয,        য কভ বম্পাদদনয ানফ বক নিত্র 

(Overview of performance of UNO Office, Chuadanga sadar) 
 

াম্প্রনতক ফছযমূদয (৩ ফছয) প্রধান অজবনমূঃ 

চুয়াডাঙ্গা দয উদজরা প্রান যকাদযয রূকল্প-২০২১ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয একটি গনতীর ও জনফান্ধফ প্রান 

গদে তুরদত ফদ্ধ নযকয। এই উদেদশ্য তথ্য প্রমৄনিয সুপর জনগদণয জদাে জগাোয় জৌদছ নদদত চুয়াডাঙ্গা দয উদজরা ও এ 

উদজরায ৭টি ইউননয়দন ন্যানার ওদয়ফ জার্ বার জ ভ ওয়াদকবয তওতায় ততনয উদজরা ও ইউননয়ন জার্ বারগুদরা ননয়নভত 

ারনাগাদ কযা য়। 

 

উদজরা প্রানদক জনগদণয জদাে জগাোয় জৌদছ নদদত, নাগনযক জফাদক জ ও গনতীর কযায রদক্ষ চুয়াডাঙ্গা 

দয  উদজরা       "চুয়াডাঙ্গা দয  উদজরা প্রান (www.facebook.com/unochuadanga)" নাভক জপবুক 

জজটিয ভােদভ তাৎক্ষনণক জফা প্রদান কদয মাদে। ফতবভাদন এ জদজয ইউজায াংখ্যা 470 অনতক্রভ কদযদছ।  

 

চুয়াডাঙ্গা দয  উদজরায 7টি ইউননয়ন নডনজর্ার জন্টায জথদক ২০১৬ াদর    নজবত     ২৮,৩০,৯৬৯ র্াকা এফাং জফা 

গ্রীতায াংখ্যা ১৩০১৩ জন তন্দে পুরুল ৯১৩৯ জন ও ভনরা ৩৮৬৯জন। 20 জুন, ২০১৭ নরঃ তানযখ ম বন্ত ফতবভান ফছদয 

ইউননয়ন নডনজর্ার জন্টায জথদক জভার্ অনজবত তয় ১২,৪০,৯২৮র্াকা  এফাং জভার্ জফা গ্রীতায াংখ্যা ১২০৬২ জন মায ভদে 

পুরুল ৭৭৪২ জন ও ভনরা ৪৩১৮ জন।  

 ই-ননথয ভােদভ ডাক গ্রণ, ননথ ম্পন্ন ও ত্র জানযয াংখ্যা ননম্নরূঃ  

ার জভার্ ডাক গ্রণ ননথ ম্পন্ন ত্র জানয 

২০১৭ (১ রা জানুয়ানয- ১১ই জুন) ৩৮ ০৭ ০২ 

 

নাগনযক জফায় উদ্ভাফন এয তওতায় চুয়াডাঙ্গা দয  উদজরায 33টি ইদনাদবন প্রকল্প গ্রণ কযা য়। এ উদজরা 

৭ টি ইউননয়দন ১১৪টি ক্ষনতকয কীর্নাক মুি াক-ফনজ ও পরমূর িাদলয প্লর্ ততনয কযা দয়দছ। এ            

       কীর্নাক মুি াক-ফনজ ও পরমূর িাদলয প্লর্ ততনয                     ।   

২০১৯ াদরয ভদে চুয়াডাঙ্গা দয  উদজরায় ফাল্যনফফাদয াংখ্যা শূদে নানভদয় তনায জন্য উদজরায স্কুর 

কদরজ ও নফনবন্ন উন্ুি স্থাদন জনদিতনতামূরক বায তদয়াজন কযা দে। কভ বসূনিগুদরাদত স্কুর কদরদজয নক্ষাথী ফায 

অাংগ্রণ নননিত কদয ফাল্যনফফাদয নফরুদদ্ধ তদদারন গদে জতারা দে। ফাল্যনফফা ফদন্ধ কাম বকযী দদক্ষ জনয়ায জন্য 

উদজরায় নফফা জযনজদেদনয াদথ মৄি ব্যনিদদয জডর্াদফ ততনয কদয তাদদয প্রনক্ষণ নদদয় ভননর্নযাং এয তওতায় ননদয় 

তা দয়দছ এফাং জভাফাইর জকাদর্ বয ভােদভ ফাল্যনফফাদয াদথ মৄি ব্যনিদদয ানস্ত জদয়া দে।  
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  জফা প্রদাদন প্রমৄনি ব্যফাদযয উজ্জ্বর দৃষ্টান্ত স্থাদনয াাান তইন-শৃঙ্খরা নযনস্থনত ননয়ন্ত্রদণ যাখদত এ 

উদজরায় ননয়নভত জভাফাইর জকার্ ব নযিারনা কযা য় মায তথ্য ননম্নরূঃ   

ার 
জভাফাইর জকাদর্ বয 

াংখ্যা 
দনিদতয াংখ্যা তদায়কৃত জনযভানায নযভাণ 

২০১৫-১৬ ৩৩ ১০৫ ১,৭৯,৮০০/- 

২০১৬-১৭ ৪৭ ৩৪৮ ২,১৫,৪৫০/- 

একইাদথ ননয়নভত অনবমান ও তদাযনকয ভােদভ াাতার এফাং ভূনভ অনপ মূদয জফা প্রদাদনয গনতীরতা 

ফ বভদর প্রাংা জদয়দছ। এ উদজরায জভার্ খাজনভয নযভাণ ৪৯২.৮৪ একয । ২৯৮.০৩২৪ একয জনভ ১৬০৬ জন 

ভূনভীনদদয ভাদঝ ফদদাফস্ত প্রদান কযা য়।       ৬৪.৩৪৭৬ একয খা জনভ ভূনভীনদদয ভাদঝ ফদদাফস্ত প্রদান        

         ।  

উদজরা ভূনভ অনপদ উন্নতভাদনয ননটিনব কযাদভযা স্থাদনয ভােদভ কাম বারয়দক নননফে ভননর্নযাং এয তওতায় 

ননদয় তা দয়দছ। ইদতাভদে উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারদয়ও ননটিনব কযাদভযা স্থাদনয প্রদয়াজনীয় কাম বক্রভ গ্রণ 

কযা দয়দছ।  

 

 

 

ভস্যা ও িযাদরঞ্জমুঃ 

উদজরা প্রান ব্যাক ও নফস্তৃত কাদজ মৄি থাকদরও প্রদয়াজদনয তুরনায় এয জনফর এফাং প্রদয়াজনীয় 

যঞ্জাভানদয মদথষ্ট অপ্রতুরতা যদয়দছ। তফায এই জনফদরয জফনযবাগই তথ্য প্রমৄনিদত দক্ষ না। অপ্রতুর ফযাদেয কাযদণ তথ্য 

প্রমৄনিদত দক্ষ জনফর ততনযয কাম বক্রভ ব্যাকবাদফ গ্রণ কযা মাদে না। উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারদয়য ইন্টাযদনদর্য 

গনত কভ থাকায় E-file এয কাম বক্রদভ প্রায়ই ভস্যা য় এফাং নাগনযক জফা প্রদাদন নজকযণ ও গনতীরতা তনয়দনও 

তথ্য প্রমৄনিয দফ বাচ্চ ব্যফায অদনকাাংদই নননিত কযা ম্ভফ য় না। তফায উদজরায জনদগাষ্ঠীয একর্া ফে অাং প্রমৄনি 

ব্যফাদয অদক্ষ। পদর জনগণ ননদজযাই মথামথ জফা গ্রণ কযদত াযদছ না।  

 

বনফষ্যৎ নযকল্পনাঃ 

ফযাে ও দক্ষ জনফদরয ঘার্নত দেও চুয়াডাঙ্গা দয উদজরা প্রান নাগনযক জফায ভান বৃনদ্ধদত নানানফধ 

নযকল্পনা গ্রণ কদযদছ। জমভনঃ 

 জফাপ্রাথীদদয ইন্টাযদনর্ জফা প্রদাদনয জন্য ভগ্র উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়দক ওয়াই-পাই (Wi-Fi) 

এয তওতায় ননদয় তা; 

 নাগনযক জফা জীকযণ ও তাৎক্ষনণক ভস্যা ভাধাদনয জন্য "Social Media Adda" তদয়াজন কযা; 

 ভয়, খযি ও মাতায়াদতয নফলদয় নাগনযক জবাগানন্ত কভাদত প্রিনরত গণশুনাননয াাান ভাদ অন্তত একফাদয 

উদজরা ম বাদয়য নফনবন্ন দপ্তদযয কভ বকতবা ও জিয়াযম্যানদদয উনস্থনতদত নাগনযকদদয াদথ যানয ভস্যা 

ভাধাদনয উদযাগ জনয়া এফাং াংনিষ্ট নফবাদগয ভােদভ তাৎক্ষনণক জফা প্রদান; 

 নাগনযক জফা তদযা গনতীর কযায জন্য উদজরা ও ইউননয়ন ম বাদয়য কভ বিাযীদদয তথ্যপ্রমৄনিদত দক্ষ কযায জন্য 

প্রনক্ষদণয ব্যফস্থাকযণ; 

 তইন-শৃাংখরা যক্ষা ও অযাধ দভদনয জন্য যকানয দপ্তয কর জক্ষদত্র জভাফাইর জকার্ ব অনবমান বৃনদ্ধ কযা; 

 e-mobile জকাদর্ বয ভােদভ জভাফাইর জকার্ ব নযিারনা কযা।   
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উক্রভনণকা (Preamble) 

 

যকানয দপ্তয/াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতাবৃনদ্ধ, স্বেতা ও জফাফনদন জজাযদায কযা, সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যব্যায নননিতকযদণয ভােদভ রূকল্প ২০২১ এয মথামথ 

ফাস্তফায়দনয রদক্ষয 

 

                     , চুয়াডাঙ্গা দয,         

এফাং 

          ,         এয ভদে ২০১৭ াদরয জুরাই ভাদয ০১ তানযদখ এই ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

স্বাক্ষনযত র। 

 

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ ননম্ননরনখত নফলয়মূদ ম্মত দরন: 

 

জকন-১  

 

                        কাম বারয়, চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গায রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয 

(Mission), জকৌরগত ঊদেশ্যমূ, এফাং কাম বাফনর  

১.১ রূকল্প (Vision): 

দক্ষ, গনতীর, উন্নয়ন ায়ক জনমুখী প্রান।  

 
 

১.২ অনবরক্ষয (Mission): 

নডনজর্ার ফাাংরাদদ নফননভ বাদণ তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রমৄনিয দফ বাৎকৃষ্ট প্রদয়াদগয ভােদভ নাগনযক জফা নননিতকযণ 

এফাং তইনশৃঙ্খরা মুন্নত যাখা।  

 
 

১.৩ জকৌরগত ঊদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১। তথ্য ও জমাগাদমাগ প্রমৄনিয দফ বাৎকৃষ্ট প্রদয়াদগয ভােদভ ভানফ ম্পদ উন্নয়ন। 

২। তথ্য প্রমৄনিয ভােদভ জনগদণয জদাযদগাোয় নাগনযক জফা। 

৩।তইনশৃঙ্খরা নযনস্থনত মুন্নতকযদণ জভাফাইর জকার্ ব নযিারনা বৃনদ্ধ  অনপ ব্যফস্থানায ফ বস্তদয র্াইদজন।  

 
 

১.৪ কাম বাফনর (Functions): 

১।        অনপমূদয কাম বক্রভ     ; 

২। জভাফাইর জকার্ ব তইন, ২০০৯ অনুমায়ী  জভাফাইর জকার্ ব নযিারনা;  

3। জজরায ানফ বক অফস্থায উয ানক্ষক জগানীয় প্রনতদফদন এফাং নফদল তইনশৃঙ্খরা নযনস্থনতয উয জগানীয় 

প্রনতদফদন যকাদযয কাদছ জপ্রযণ;  

4। ননফ বািন কনভদণয ননদদ বনা জাতীয় াংদ ও স্থানীয় ননদদ বনা জভাতাদফক জাতীয় াংদ ও স্থানীয় যকায 

প্রনতষ্ঠানমূদয ননফ বািন অনুষ্ঠাদন অন বত দানয়ে ারন;  

5। কানফখা/ কানফর্া/ গ্রাভীণ অফকাঠাদভা যক্ষণাদফক্ষণ এফাং নবনজএপ/নবনজনড কভ বসূনিয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন;  

6।                             (এ    )            ; 

7। াফনরক নযক্ষামূ অনুষ্ঠান তত্ত্বাফধান, ভন্বয় ও জকদেয তইন-শৃঙ্খরা যক্ষা; 

8।                         কাম বারয় এফাং              অনপমূদ ননদয়ানজত কভ বকতবা ও কভ বিাযীদদয 

কভ বদক্ষতা বৃনদ্ধয রদক্ষ কনম্পউর্ায প্রমৄনি   নফনবন্ন প্রনক্ষণ প্রদান;   
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জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্য, অগ্রানধকায, কাম বক্রভ, কভ বম্পাদন সূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ 

 

 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদ

ন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                জকৌরগত উদেশ্যমূ 

উদজরা ম বাদয়য 

দপ্তযমূদয 

উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রমূদয 

কাম বকয ভন্বয়াধন 

২০ 

       

               

          

               ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

       

              

           

        

      

         

% ৩  70% 70% 75% 74% 72% 70% 68% 78% 80% 

      

        

               

          

    

     ২ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

এ            

           

     

               ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

এ            

           

   য নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

      

         

% ৩ 70% 70% ৮০% ৭৮% ৭৫% ৭০% 65% ৮2% 84%  
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদ

ন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

এননজওদদয 

অনুকূদর ছােকৃত 

অদথ বয নযফীক্ষণ 

নযফীক্ষণকৃত 

এননজও 

     ৩ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ক্ষুদ্রঋণ কাম বক্রভ 

নযদ বন/দ বন; 

নযদ বন/দ বন      ৩ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

দুদম বাগ ব্যফস্ানা, 

ফনায়ন, জরফায়ু 

নযফতবন ও 

নযদফ 

াংযক্ষণ জর্কই 

উন্নয়ন রক্ষযভাত্রা 

অজবন েযানন্বতকযণ 

১০ 

              

এ          

         

           

      

অনুনষ্ঠত বা      ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

              

এ          

         

          য 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

      

         

% ১ 80% 80% 80% 78% 76% 74% 72% ৮২% ৮৪% 

             

এ             

       /     

       /    

   

% ০.৫ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

নবনজএপ প্রদান        

নবনজএপ 

 

জভ. র্ন ১ ৯২.১০০ ৯২.১০০ ৯২.১০০ ৯২.১০০ ৯২.১০০ ৯২.১০০ ৯২.১০০ ১৪০ ১৪৫ 

 

 

 



7 
 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদ

ন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

                      

      

  .   ১ ৪৫১.৫১  ২.২০৮৮ 424.05  422.08  420.84  417.05  415.05  725  800  

                

            

           

        

  নভ বত        .  .  ১ ২৬ ৪৬ 35 33 32 31 ৩০ 35 4০ 

                

            

           

        

                .  .  ০.৫ ৭৪.৬  ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯০ ৯৫ ১০০ 

              

          কভ বসূনি 

 

         

     

     

 

০.৫ ৯১ ১০৮ ২০৪৮ ২০৪৮ ২০৪৮ ২০৪৮ ২০০০ 2048 ২০৪৮ 

             

               

জভরা        

 

        

জভরা 

     

 

০.৫ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

                 

              

                

        

     

     

 

১ ১০০০ ১২০০ ১৫০০ ১৪০০ ১৩০০ ১২০০ ১২০০ ১৬০০ ১৭০০ 

াভানজক 

ননযাত্তামূরক 

কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন 

জজাযদাযকযণ 

১০ 

            

           

             

       

 

           

       

        

% ২ ১০০% 

 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদ

ন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

            

            

       

           

       

        

% ২ 80% 

 

80% 80% 8০% 8০% 8০% 7০% 8০% 8০% 

                 

              

           

       

        

% ২ ১০০% 

 

১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

        

           

              

        

          

    

     ২ ১২   ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২  

               

       

             

            

                

(  ) 

২ 76.93 110.08 110.08 99.07 88.06 77.05 66.04 110.08 110.08 

যাজস্ব প্রান ও 

ব্যফস্ানায় 

গনতীরতা তনয়ন 

১০ 

           

             

          

     

      ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

           

             

           

     

     ১ 34 34 40 38 36 34 32 48 48 

ভূনভ জযকড ব 

ারনাগাদকযণ 

           

       

     ১ 700 700 1000 900 800 700 600 1100 1200 

            

            

         

       

     ১ 34 34 40 38 36 34 32 42 44 

             

            

       

           

এ   - - - - - - - - - - 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদ

ন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

          জযয 

ঠিক দাফী ননধ বাযণ 

           

         

     

(    ) 

১ ১.২৪ ১.৩০ ১.৩৫ ১.৩২ ১.৩২ ১.৩২ ১.৩২ ১.৪০ ১.৪৫ 

            

            

     

গত ফছদযয 

তদায় ও িরনত 

ফছদযয 

ফদকয়ায ায 

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

            

            

       

        

     

(    ) 

০.৫ .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 .10 

           

ননষ্পনত্ত 

      

           

% ০.৫ 60 60 70 68 64 60 58 72 75 

                 

       এ এ  

           

     

               ০.৫ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ 

জদওয়ানী ভাভরা 

ননষ্পনত্ত 

যকাদযয 

নফদক্ষ 

ভাভরায 

একতযপা যায় 

াংখ্যা - - - - - - - - - - 

        

                

       

        

      

% ০.৫ 56% 62% 70% 67% 64% 62% 60% 72% 75% 

১নাং খনতয়ানভুি 

       ম্পনত্তয 

              

 

           % ০.৫% ৪5% ৪5% 60% 55% ৫০% ৪৫% ৪০% 62% 65% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদ

ন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 অন্যান্য        

ম্পনত্তয      

         

           % ১ 45% ৪5% 60% 55% 50% 45% 40% 62% 65% 

জনশৃঙ্খরা ও 

জনননযাত্তা 

াংতকযণ 

 

 

১০               

         

         

              

     ১ 24 24 48 40 30 24 20 48 48 

                

               

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       

      

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

            

           

          

          

 

     ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

          

              

         

৪          

            

% ০.৫ ৬০% ৭০% ৭৫% ৭২% ৭০% ৭০% ৬৮% ৭৫% ৮০% 

 ২৪          

        

      

% ০.৫ ৬০% ৭০% ৭৫% ৭২% ৭০% ৭০% ৬৮% ৭৫% ৮০% 

            

           

      

          

% ১   70% 75% 80% 78% 76% 75% 72% 82% 85% 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদ

ন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

           

         

    

          

               

            

           

                 ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

            

              

            

           

                 ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

                

      

            

           

                 ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

                

           

     

           

     

 ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

          

              

            

           

                 ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

               

     

            

           

            

 

     ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদ

ন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

             

          

    

% ০.৫ ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৬৮% ৭০% ৭৫% 

                   

      

            

           

            

 

     ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

            

          

    

% ০.৫ ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৬৮% ৭০% ৭৫% 

            

         

            

           

                 ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

           

          

    

% ০.৫ ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% ৭০% 

            ,      

                

       এ   

         

             

                 ১ ৭ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

 

৫ 

              

             - 

           

            

          

      

          

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% 

 

 

১০             

             

                 

        

     

           

াংখ্যা ৩ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 2 2 
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জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

       

(Activities) 

কভ বম্পাদন  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদ

ন  

সূিদকয 

ভান 

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষযভাত্রা/        ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষণ 

(Projecti

on) 

২০১৯-২০ 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ িরনত 

ভান 

িরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

       

ক্রীো, াংস্কৃনত ও 

নাযী উন্নয়ন 

েযাননতকযণ। 

        

এ               

         

         াংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

         

            

       

        

           

াংখ্যা ২ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

               

            

              

           

            াংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

               

            

           

              

      

         

% ১ ৭০% ৭০% ৭৫% ৭৪% ৭২% ৭০% ৬৮% ৭৮% ৮০% 
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তনভ, উদজরা ননফ বাী অনপায মৃনার কানন্ত জদ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয চুয়াডাঙ্গা জজরা প্রাক এয 

ননকর্ অঙ্গীকায কযনছ জম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন দিষ্ট থাকফ। 

 

তনভ, জজরা প্রাক নজয়াউেীন তদভদ উদজরা ননফ বাী অনপায চুয়াডাঙ্গা দয এয ননকর্ অঙ্গীকায কযনছ জম, 

এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন প্রদয়াজনীয় দমানগতা প্রদান কযফ। 

 

 

স্বাক্ষনযত: 

 

 

 

 

 

 

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

উদজরা ননফ বাী অনপায      তানযখ 

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

 

 

 

 

 

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

জজরা প্রাক                            তানযখ 

 .................................  
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        -১ 

 

        (Acronyms) 

 

NESS= National E-Service System 

E-Mobile Court = Electronic Mobile Court 

নফতযটিএ =                              

কানফখা = কাদজয নফননভদয় খায   

কানফর্া = কাদজয নফননভদয় র্াকা  

নবনজএপ = বারনাদযফর গ্রু নপনডাং  

নবনজনড = বারনাদযফর গ্রু জডদবরদভন্ট  
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(        -১৫) 

 

    -১     -২     -৩     -৪     -৫     -৬ 

        

     

        

       

    

                    এ            

          

                         

    

           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                      

          

            

      

            

৩ ২০১৭-১৮           

                     

         

                           

                            

      ১ ২২.০৫.২০১৭ ২৪.০৫.২০১৭ ২৫.০৫.২০১৭ ২২.০৫.২০১৭ ২২.০৫.২০১৭ 

২০১৭-১৮           

                     

                    

                             ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০১৭-১৮           

                     

                      

               

                                

                 

      ১ ১৫.০১.২০১৮ ১৬.০১.২০১৮ ১৭.০১.২০১৮ ১৮.০১.২০১৮ ১৯.০১.২০১৮ 

       

         

     

৩                 

              

                    

       /                

             

            ৬     ১ ৩০ ২৭ ২৪ ২১ ১৮ 

                   

        

২০১৭-১৮                  

                   

এ                           

               

      ১ ১৫.০৭.২০১৭ ৩১.০৭.২০১৭ - - - 

                              

                        

     ১ ৪ ৩ ২ - - 

            

            

             

১           

            

                           ১           ১ , 

     

          

২ ,      

          

৩ ,      

- - 
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    -১     -২     -৩     -৪     -৫     -৬ 

        

     

        

       

    

                    এ            

          

                         

    

           

     

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                      

           

      

         

৪     এ      ২    

                    

    এ  

                  

                  

          

    এ      ২    

                    

    এ  

                  

                  

        

      ১ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                  

               

 

      এ          

           

      ১ ৩১.১২.২০১৭ ৩১.০১.২০১৮ ২৮.০২.২০১৮   

      এ         

             

      ১ ৩১.১২.২০১৭ ৩১.০১.২০১৮ ২৮.০২.২০১৮   

                    

        

                      ১ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ 

           

     

৩                   

           

                      

                  

       

      ১ ৩১.১২.২০১৭ ৩১.০১.২০১৮ ২৮.০২.২০১৮   

              

              

                 

এ            

                      

              

              

                 

      

      ১ ৩১.১২.২০১৭ ৩১.০১.২০১৮ ২৮.০২.২০১৮   

                       

               

                     

     

                      

                     

               

                 

       

      ১ ৩১.১২.২০১৭ ৩১.০১.২০১৮ ২৮.০২.২০১৮   

            

          

১                 

              

                  

                

      ১ ৫০% ৪০% ৩০% ২৫% ২০% 
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        - ২: কভ বম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং নযভা দ্ধনত-এয নফফযণ 

 

ক্রনভক 

নম্বয 

       কভ বম্পাদন সূিক নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউননর্ নযভা দ্ধনত এফাং 

উাত্তসূত্র 

াধাযণ ভন্তব্য 

১                

                

                   ১           

         

                    নফবাদগয 

                     

১               ১২  । 

 

২               

               

                         নফবাদগয 

             

 

৩  এ                 

          

                   ১           

         

                   

এ           

                

                ১   

            ১২  । 

 

৪ নজতয প্রদান        নজতয                       

       এ            

                   

  । 

                   

              

                 

                       

       এ            

                       

                 । 

৫ নবনজএপ প্রদান        নবনজএপ 

 

                      

       এ            

                   

  । 

                   

              

                 

                       

       এ            

                       

                 । 

৬                                                   

       এ            

                   

  । 

                   

              

                 

                       

       এ            

                       

                 । 

৭                 

                   

            

  নভ বত                            

       এ            

                   

  । 

                   

              

                 

                       

       এ            

                       

                 । 
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৮                 

                   

            

                                    

       এ            

                   

  । 

                   

              

                 

                       

       এ            

                       

                 । 

৯               

          কভ বসূনি 

                                    

       এ            

                   

  । 

                   

              

                 

                       

       এ            

                       

                 । 

১০              

               

জভরা        

        জভরা                     

      । 

        ,       

      

                     

            । 

১১                    

                     

      

                                

      । 

                              

            । 

১২                   

                

        

                             

                  

(    ) 

                

       

 

১৩                   

       

                

       

                          

        

                     

এ                      
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াংদমাজনী ৩: অন্য দপ্তয/াংস্থায........... ননকর্ সুনননদ বষ্ট কভ বম্পাদন িানদামূ 

 

প্রনতষ্ঠাদনয  নাভ  াংনিষ্ট কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক উি প্রনতষ্ঠাদনয ননকর্ 

িানদা/প্রতযাা 

িানদা/প্রতযাায 

জমৌনিকতা 

প্রতযাা পূযণ না দর 

ম্ভাব্য প্রবাফ 

থানা তইনশৃঙ্খরা যক্ষা, জনননযাত্তা নননিতকযণ ও 

জভাফাইর জকার্ ব নযিারনায় দমানগতা প্রদান 

পুনরী ায়তা জনননযাত্তা ও জনদফা 

নননিতকযদণ দমানগতা 

জপৌজদানয কাম বনফনধ, 

১৮৯৮ ও পুনর 

জযগুদরন্প, ১৯৪৩ ও 

জভাফাইর জকার্ ব 

তইন,২০০৯ অনুযণ 

জনননযাত্তা  নফনিত দফ, 

তইন শৃঙ্খরায  অফননত 

ঘর্দফ এফাং যকাদযয 

বাফমুনতব ক্ষুন্ন দফ।  

                     -                 ,         

               

               ভননর্নযাং কাম বক্রভ 

জজাযদাযকযণ 

যকানয ননদদ বনা 

ফাস্তফায়ন 

খায উৎাদন ব্যত দফ। 

                                        

      

                     

             

যকানয ননদদ বনা 

ফাস্তফায়ন 

                  

                  

         এ         

              ।  

           (১)                      

(২)            

(৩)                     

               

            

              

ভানম্মত নক্ষা ফাস্তফায়ন যকানয ননদদ বনা 

ফাস্তফায়ন 

ভানম্মত নক্ষা নননিত 

কযা ম্ভফ দফ না। 

               

      

                                

             

                    

         

যকানয ননদদ বনা 

ফাস্তফায়ন 

জনাংখ্যায ায বৃনদ্ধ াদফ। 

                

       

(১)                            এ      

                            

(২)                                   

                       

(৩)          

(৪)            

(৫)             

(৬)                                

           বাতা প্রদান নননিতকযণ যকানয ননদদ বনা 

ফাস্তফায়ন 

াভানজক ননযাত্তা 

কাম বক্রভ হুভকীয ভদে 

েদফ এফাং যকাদযয 

বাফমুনতব ক্ষুন্ন দফ। 
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                (১)                                 

(২)             

                কাম বক্রভ সুষ্ঠুবাদফ ফাস্তফায়ন যকানয ননদদ বনা 

ফাস্তফায়ন 

জঙ্গীফাদ ও ন্ত্রাী কাম বক্রভ 

ভাথািাযা নদদয় উঠদফ। 

             

             

(১)                      

(২)    ঋ        

(৩)                     

(৪)                

(৫)                                  

(৬) ‘      অদন্নলদণ         ’          

                   

ফাস্তফানয়ত কাম বক্রভ সুষ্ঠুবাদফ কাম বক্রভ ফাস্তফায়ন যকানয ননদদ বনা 

ফাস্তফায়ন 

নাযীযা াভানজক ও 

অথ বনননতক কভ বকাদে 

ননছদয় েদফ। 

 

 

 

 

 




