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উদজরা ননফ বাী অনপায, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ এয কভ বম্পাদদনয ানফ বক নচত্র : 

( Overview of the perfomance of Subdistrict Administration) 

 

াম্প্রনতক ফছযমুদয (৩ ফছয) প্রধান অজবনমু : 
 

 তথ্য প্রমৄনিয অভূতপূফ ব াপদেয ভােদভ নডনজটার ফাাংরাদদ গদড় জতারায দদক্ষ নদদফ অনপদয কর কাম বক্রভ 
ই-ননথয ভােদভ ম্পাদন। 

 মৃনদ্ধয অগ্রমাত্রায় ফাাংরাদদ নদযানাদভ ফতবভান যকাদযয ননফ বাচনী ইদতায ২০১৮ ফাস্তফায়দন মুন্পীগঞ্জ দয 

উদজরায় মায জনভ আদছ ঘয নাই, তায ননজ জনভদত গৃ ননভ বাণ কভ বসূনচয আওতায় ম্প্রনত ৩০১ টি নযফাযদক যকাযী 

খযদচ গৃ ননভ বাণ কদয জদয়া দয়দছ। 

 একুদ জপব্রুয়ানয ‘ভান ীদ নদফ ও আন্তজবানতক ভাতৃবালা নদফদক’ আদযা অথ বফ কদয তুরদত মুন্পীগঞ্জ দয 

উদজরায কর নফদ্যারদয় ীদ নভনায স্থাদনয উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

 ন্ত্রা, জনিফাদ, ভাদকমুনি, ইবটিনজাং ও ফােনফফা প্রনতদযাদধ নফনবন্ন বা/ভাদফদ দচতনতামূরক কাম বক্রভ 

অব্যাত যদয়দছ।  

 মুন্পীগঞ্জ দয উদজরায প্রতযন্ত এরাকায যাস্তাঘাট ও জনচরাচর এরাকামূদ স্থান কযা দয়দছ জারায রাইটিাং 

নদেভ। পদর প্রতযন্ত এরাকায জনাধাযণ এয সুপর জবাগ কযদছ। 

 কদযানা নযনস্থনত জভাকাদফরায জন্য নফনবন্ন উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 
 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জমূিঃ 
 

১। মুন্পীগঞ্জ দয উদজরা ৯টি ইউননয়ন ননদয় গঠিত। এযভদে ৪টিই চযাঞ্চদর অফনস্থত ও নদীদ্বাযা জফনিত। নদী তীযফতী 

এরাকা ওয়ায় এফ ইউননয়দন প্রায়:ই বািন জদখা জদয় এফাং অনধকাাং এরাকা দূগ বভ ওয়ায় জমাগাদমাগ ব্যফস্থা এখদনা 

তুরনামূরকবাদফ উন্নত য়নন। ড়ক জমাগাদমাগ ব্যফস্থা উন্নত না ওয়ায় প্রাকৃনতক দুদয়াগকারীন ভদয় দ্রুত ও স্বল্প ভদয় 

ক্ষনতগ্রস্ত এরাকায় নননফ বঘ্ন মাতায়াত ও উদ্ধায কাম বক্রভ নযচারনায জক্ষদত্র ফাঁধায মু্মখীন দত য়। 

২।  নদী বািনপ্রফণ এরাকায ভূনভ ও ম্পদ যক্ষা প্রধান চযাদরঞ্জ। 

৩। মুন্পীগঞ্জ দয উদজরায কৃলকগণ আলু চাল ব্যতীত অন্যান্য পর চাদল খুফ একটা আগ্রী নয়। যকাদযয ম বাপ্ত 

প্রদণাদনা থাকা দেও তাযা অন্যান্য পর চাদল উদদ্যাগী দে না। পদর আলুয ফাম্পায পরন নকাংফা কভ পরদনয কাযদণ 

তাযা প্রায়ই ক্ষনতয মু্মখীন দয় থাদক। 

৪। প্রতযন্ত এরাকায় ভাদকদ্রব্য ননয়ন্ত্রণ ও ফাে নফফা প্রনতদযাধকযণ একটি ফড় ভস্যা। 

 

             

বনফষ্যৎ নযকল্পনািঃ 
 

১।        নযলদদয জফা জীকযদণ প্রনতটি দপ্তযদক প্রমৄনি ননব বয ও জফাফান্ধফ কদয গদড় জতারা;  

২।        নযলদদয অনুষ্ঠানানদ ম্পাদদন আদৄননক ররুভ প্রস্তুত কযা; 

৩।      প্রাথনভক নফদ্যারদয় নভড জড নভর চালু কযা;  

৪। চযাঞ্চদর ও দূগ বভ এরাকায় তবাগ বফদুযনতক াংদমাগ নননিত কযা যাস্তাঘাটমূদ জারায প্যাদনর স্থান কযা। 

 

২০২২-২০২৩ অথ বফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজবনমুিঃ 

 

১।                -ননথয ভােদভ ম্পাদন 

২।                             

৩।       -১৯                        ্ যন 

৪।                                       

৫।        , কভ বচাযীদদয তথ্য প্রমৄনিদত প্রননক্ষত কযা  

 

 



4 

 

প্রস্তাফনা (Preamble) 

 

ভন্ত্রণারয়/নফবাগমূ এফাং আওতাধীন দপ্তয/ াংস্থামূদয প্রানতষ্ঠাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বেতা ও জফাফনদন জজাযদায কযা সুান 

াংতকযণ এফাং ম্পদদয মথামথ ব্যফায নননিতযদণয ভােদভ রূকল্প ২০৪১ এয মথামথ ফাস্তফায়দনয রদক্ষয 

উদজরা ননফ বাী অনপায,  উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ 

এফাং 

জজরা প্রাক, জজরা প্রাদকয কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ এয ভদে ২০২২ াদরয জুন ভাদয ২৬ তানযদখ এই ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

স্বাক্ষনযত র। 

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ  ননম্ননরনখত নফলয়মূদ ম্মত দরনিঃ 
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জকন-১: 

রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং কাম বাফরী 

             ১.১ রূকল্প (Vision) 

দক্ষ, গনতীর, উন্নয়ন ায়ক, জনফান্ধফ ও জফাফনদনতামূরক প্রান। 

           ১.২ অনবরক্ষয (Mission) 

প্রাননক দক্ষতা বৃনদ্ধ, তথ্য প্রমৄনিয মথামথ ব্যফায, জফাদাতাদদয দৃনিবনিয নযফতবন এফাং উদ্ভাফন চচ বায ভােদভ 

ভয়াফদ্ধ ও ভানম্মত জফা নননিত কযা। 

            ১.৩ কভ বম্পাদদনয জক্ষত্র 

     ১.৩.১ উদজরা অনপদয কভ বম্পাদদনয জক্ষত্র  

১) উদজরা ম বাদয় যকানয ও জফযকানয কর উন্নয়নমূরক কাম বক্রভমূদয কাম বকয ভন্বয় াধন; 

২)আইন-শৃঙ্খরা ও জনননযাত্তা াংতকযণ; 

৩) ভানম্মত নক্ষা ব্যফস্থা জজাযদাযকযণ এফাং াভানজক দচতনতা সৃনি; 

৪) জরফায়ূ নযফতবন, দুদম বাগ ব্যফস্থানা, ফনায়ন, নযদফ াংযক্ষণ ও বৃক্ষদযান জটকই উন্নয়ন রক্ষয ভাত্রা অজবন 

েযানন্বত কযা।  

৫) াভানজক ননযাত্তা জফিনীয কাম বক্রভ (মুনিদমাদ্ধাবাতা, ফয়স্কবাতা, নফধফাবাতা, প্রনতফন্ধীবাতা, স্বাভী নযতযিা 

বাতা,নবনজনড, ভাতৃেবাতা ইতযানদ) জজাযদাযকযণ। 

১.৩.২ সুান ও াংস্কাযমুরক কভ বম্পাদদনয জক্ষত্র  

১)  ফানল বক কভ ব ম্পাদন চুনি ফাস্তফায়ন জজাযদাযকযণ 

২)  কাম বদ্ধনত, কভ বনযদফ ও জফায ভাদনান্নয়ন 

৩)  আনথ বক ও ম্পদ ব্যফস্থানা উন্নয়ন 

১.৪ কাম বাফরী (Function) 

১) উদজরায উন্নয়ন কভ বকাদেয ভন্বয় এফাং ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুত প্রকল্পমূ নফনবন্ন নফবাদগয প্রধান উন্নয়ন 

কভ বকাে ফাস্তফায়দন ভন্বয়কাযীয দানয়ে ারন।  

২) যকায কতৃবক কৃনল, স্বাস্থযদফা ও জনস্বাস্থয, নযফায নযকল্পনা, নাযী ও নশু, ক্ষুদ্র-নৃদগাষ্ঠীয কোণ, প্রাথনভক ও 

গণনক্ষা এফাং নক্ষা নফলয়ক গৃীত কর নীনতভারা ও কভ বসূচীয সুষ্ঠু ফাস্তফায়ন, তত্ত্বাফধান, নযফীক্ষণ ও ভন্বয়াধন। 

৩) দুদম বাগ ব্যফস্থানা এফাং ত্রাণ ও পুনফ বান কাম বক্রভ গ্রণ, নজআয, টিআয, কানফখা, কানফটা, নবনজনড, নবনজএপ, 

অনতদনযদ্রদদয জন্য কভ ব সৃজন ইতযানদ কাম বক্রভ ফাস্তফয়ন, তত্ত্বাফধান ও নযফীক্ষণ। 

৪) ভূ-প্রাকৃনতক বফনিযমূ াংযক্ষণ নযদফ দূলদণয পদর সৃি জরফায়ু নযফতবদনয নফরু প্রবাফ জভাকাদফরায় 

জনদচতনতা সৃনি, ফনায়ন নফনবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়দন ানফ বক ায়তা প্রদান এফাং ানফ বক ভন্বয় াধন ও 

নযফীক্ষণ। 

৫) াভানজক ননযাত্তা ও দানযদ্র নফদভাচদন নফনবন্ন কভ বসূচী, যকাদযয অগ্রানধকায প্রকল্প আভায ফানড় আভায খাভায 

নফনবন্ন প্রকল্প ফাস্তফায়দন ানফ বক ায়তা প্রদান ও কাম বকয ভন্বয়াধন। 

৬)  নবক্ষুক মুিকযণ াংক্রান্ত নফনবন্ন কভ বসূচী গ্রণ, ফাস্তফায়ন ও নযফীক্ষণ। 

৭) নফনবন্ন াভানজক ভস্যা জমভন: ন্ত্রা ও জিীফাদ, ভাদক, নাযী ননম বাতন, ফােনফফা, জমৌতুক গ্রণ ইতযানদ প্রনতদযাদধ 

ও ননয়ন্ত্রদণ কাম বক্রভ গ্রণ।  

৮) এননজওদদয কাম বক্রদভয ভন্বয়াধন ও ভননটনযাং কযা। 

৯) যানয জনগণদক জফা প্রদাদনয রদক্ষয গণশুনানন গ্রণ এফাং ভস্যায ভাধান। 

১০) জনদফায় দজ, কভখযদচ ও য়যাননমুিবাদফ  প্রদাদণয রদক্ষয জল্পদডক্স ও অনবদমাগ ফক্স স্থান।  
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ভান-৭০ 

জকন-৩ 

জকৌরগত উদেশ্যসূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কভ বম্পাদন, কাম বক্রভ, অগ্রানধকায 

কভ বম্পাদন 

জক্ষত্র 

কভ বম্পাদ

ন জক্ষত্র ও 

ভান 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক কভ ব 

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজবন রক্ষভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২২-২০২৩ প্রদক্ষন 

২০২৩-

২৪ 

প্রদক্ষন 

২০২৪-

২৫ 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয ননদম্ন 

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

১।        

       

         

         

    

        

কাম বক্রভ 

মুদয 

কাম বকয 

ভন্বয় াধন। 

১৪ ১.১ উদজরা 

নযলদ ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা ভনে াংখ্যা ২ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.২ উদজরা 

ভানক বায 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত 

ফাস্তফানয়ত 

ক্রভপুনঞ্জভূত % ২ ৯০% ৯০% ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

১.৩ উদজরায 

নফনবন্ন 

উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রভ গ্রণ 

ও নযদ বণ 

নযদ বনকৃত 

প্রকল্প 

ভনে াংখ্যা ২  ৯০ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

১.৪ উদজরায 

০৯টি ইউননয়ন 

নযলদদ উনু্ি 

ফাদজট বা।  

অনুনষ্ঠত বা ভনে াংখ্যা ২ ০৯ ০৯ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৯ ০৯ 

১.৫ ইউননয়ন 

েযানোং 

কনভটিয বা।  

অনুনষ্ঠত বা ভনে াংখ্যা ২ ০৯ ০৯ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ০৯ ০৯ 

১.৬ জন্ 

ননফন্ধন 

ম্পন্নকযণ  

জপ্রযণকৃত 

নযদাট ব 

ক্রভপুনঞ্জভূত % ২   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০ 

১.৭ মৃতুয 

ননফন্ধন 

ম্পন্নকযণ  

জপ্রযণকৃত 

নযদাট ব 

ক্রভপুনঞ্জভূত % ২   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯৫ ১০০ 
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জকন-৩ 

জকৌরগত উদেশ্যসূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কভ বম্পাদন, কাম বক্রভ, অগ্রানধকায 

কভ বম্পাদন 

জক্ষত্র 

কভ বম্পাদন 

জক্ষত্র ও 

ভান 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক কভ বম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজবন রক্ষভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২২-২০২৩ প্রদক্ষন 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষন 

২০২৪-২৫ 
২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

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

 

২। আইন-

শৃঙ্খরা ও 

জনননযাত্তা 

াংতকযণ 

১২ ২.১ উদজরা 

আইন-শৃঙ্খরা 

কনভটিয বা  

অনুনষ্ঠত বা ভনে াংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

২.২ জভাফাইর জকাট ব 

নযচারনা 

জভাফাইর জকাট ব ক্রভপুনঞ্জভূত াংখ্যা ২ ৬০ ৯১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৩৫ ৩০ ৪৮ ৪৮ 

২.৩ গ্রাভ 

আদারদতয কাম বক্রভ 

দ বন ও নযদ বন  

অনুনষ্ঠত বা ভনে াংখ্যা ২ ১২ - ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪৮ ৪৮ 

২.৪ উদজরা 

জাতীয় আইনগত 

ায়তা প্রদান 

কনভটিয বা  

অনুনষ্ঠত বা ভনে াংখ্যা ২ ১২ - ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

২.৫ ভাদক, 

জনিফাদ, নাকতা, 

ফােনফফা 

প্রনতদযাদধ 

দচতনতামূরক বা 

ও ইভাভ, কাজী এফাং 

পুদযানতদদয ননদয় 

উঠান বফঠক 

দচতনতামূরক 

বা ও উঠান 

বফঠদকয াংখ্যা 

 ভনে াংখ্যা ২ 

৩৫ 

 

 

০৭ 

 

 

১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১২ ১২ 

২.৬ গণশুনানীয 

ভােদভ াভানজক 

নফদযাধ ননযন 

াভানজক 

নফদযাধ 

ননযদন গৃীত 

ব্যফস্থা 

ভনে াংখ্যা ২  ৫১ ৪৮ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 
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জকন-৩ 

জকৌরগত উদেশ্যসূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কভ বম্পাদন, কাম বক্রভ, অগ্রানধকায 

 কভ বম্পাদন 

জক্ষত্র 

 কভ বম্পাদন 

জক্ষত্র ও ভান 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন 

সূচক 

গণনা 

দ্ধনত 

একক কভ ব 

ম্পাদক 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজবন রক্ষভাত্রা/নন      ২০২২-২০২৩ প্রদক্ষন 

২০২৩-২৪ 

প্রদক্ষন 

২০২৪-২৫ অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয  

ননদম্ন 

২০২০-

২১ 

২০২১-২২ 

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

৩।     

    

     

     

        

        

        

        

     

(প্রাথনভক 

       

১৬ ৩.১ নক্ষা প্রনতষ্ঠান 

দ বন ও নযদ বন 

কাম বক্রভ 

নযদ বন কৃত 

নক্ষা প্রনতষ্ঠান 

ধাযা 

ফানক 

াংখ্যা ৪  ৩৬ ৩৬ ৩২ ৩০ ২৮ ২৪ ৪০ ৪০ 

৩.২ জেণী ক   

ভানিনভনডয়ায ভােদভ 

ক্লা নযচারনা 

         

ভানিনভনডয়ায 

ভােদভ ক্লা 

নযচা   ত স্কুর 

ভনে াংখ্যা ৪  ৬০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৬০ ৬০ 

৩.৩ উমৄি নক্ষাথী 

-জদয উবৃনত্ত প্রদান 

উবৃনত্ত প্রাপ্ত 

ছাত্র ছাত্রী 

ভনে % ৪ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

৩.৪ ননধ বানযত ভদয় 

নফনামূদে াঠ্যপুস্তক 

নফতযণ 

াঠ্যপুস্তক 

নফতযদণয 

তানযখ 

 তানযখ ৪ ১/১/২১ ১/১/২২ ১/১/২৩ - - - - ১/১/২৪ ১/১/২৫ 
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জকন-৩ 

জকৌরগত উদেশ্যসূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কভ বম্পাদন, কাম বক্রভ, অগ্রানধকায 

কভ বম্পাদন 

জক্ষত্র 

কভ বম্পা

দন জক্ষত্র 

ও ভান 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক গণনা 

দ্ধনত 

একক কভ ব 

ম্পাদন 

সূচদকয 

ভান 

প্রকৃত অজবন 

 

রক্ষভাত্রা/ননন বায়ক ২০২২-২০২৩ প্রদক্ষন 

২০২৩-

২৪ 

প্রদক্ষন 

২০২৪-

২৫ ২০২০

-২১ 

২০২১-

২২ 

অাধাযণ অনত 

উত্তভ 

উত্তভ চরনত 

ভান 

চরনত 

ভাদনয 

ননদম্ন 

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

৪| াভানজক 

ননযাত্তা জফিনী 

কাম বক্রদভয 

আওতায় নফনবন্ন 

প্রকায প্রনক্ষণ 

ও বাতা নফতযণ 

১৮ ৪.১ মুনিদমাদ্ধা ম্মানী 

বাতা প্রদান 

মুনিদমাদ্ধায 

াংখ্যা  

ভনে াংখ্যা 2 ৫৭৫ ৫৭০ 600 590 580 570 560 590 590 

৪.২ ফয়স্ক বাতা প্রদান  বাতা জবাগীয 

াংখ্যা 

ভনে াংখ্যা 2 ৯৬৩০ ৯৬৩০ 10,000 9900 9800 9700 9600 9900 9900 

৪.৩ নফধফা বাতা নফতযণ বাতা জবাগীয 

াংখ্যা 

ভনে াংখ্যা 2 ২৪৭৫ ২৪৭৫ 2460 2440 2420 2410 2400 2440 2440 

৪.৪ প্রনতফন্ধী বাতা 

প্রদান  

বাতা জবাগীয 

াংখ্যা 

ভনে াংখ্যা 2 ২২৭১ ২৩৯৩ 2000 1880 1860 1840 1820 1880 1880 

৪.৫ মৄফদদয জন্য 

প্রনক্ষণ জকা ব 

নযচারনা 

 প্রননক্ষত মৄফ 

াংখ্যা 

ভনে Rb 2 ৫২৫ ৪২৫ ৫০০ ৪৫০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ৫২৫ ৫৫০ 

৪.৬ প্রননক্ষত মৄফদদয 

ক্ষুদ্রঋণ প্রদান 

উকাযদবাগীয 

াংখ্যা 

ভনে Rb 2 ৩৫ 

জন 

৬৬ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১১০ ১২০ 

৪.৭ নযদফ াংযক্ষদণয 

রদক্ষয গাদছয চাযা 

নফতযণ ও জযান 

গাছ নফতযণ ভনে 

- 

াংখ্যা ২ - নফতযণ

২৬০০০ 
জযান 

১০০ 

১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ 600 1100 1200 

৪.৮ উদজরা দূদম বাগ 

ব্যফস্থানা কনভটিয বা 

ভানক বা ভনে াংখ্যা ২ ৫ ৫ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ 6 6 

৪.৯ উদজরা দূদম বাগ 

ব্যফস্থানা কনভটি 

ম্পনকবত নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ভানক বা ভনে % ২ ৯০% ৯০% ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 100 100 
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জকন-৩ 

জকৌরগত উদেশ্যসূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কভ বম্পাদন, কাম বক্রভ, অগ্রানধকায 

কভ বম্পাদন জক্ষত্র কভ বম্পা

দন জক্ষত্র 

gvb 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK গণনা দ্ধনত GKK Kg©m¤úv`b 

m~P‡Ki gvb 

প্রকৃত অজবন রক্ষযভাত্রা/ননণ বায়ক ২০২২-২০২৩ cÖ‡ÿcb 

২০২০-

২১ 

২০২১-

২২ 

Amvavib 

100% 

AwZ 

DËg 

90% 

DËg 

80% 

PjwZ 

gvb 

70% 

       PjwZ 

gv‡bi wb‡¤œ 

60% 

প্রদক্ষন 

২০২৩-

২৪ 

প্রদক্ষন 

২০২৪-

২৫ 

1 2 3 ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ 

৫।            

ও           

         

আ    

১০ ৫.১ উদজরা ভানক 

যাজস্ব বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা ভনি াংখ্যা ২ 12 12 ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

 

 

৫.২ উদজরা ভূনভ 

অনপ নযদ বন 

নযদ বদনয 

নযভাণ 

ভনি াংখ্যা ২ 6 6 6 5 4 3 2 6 6 

৫.৩ ইউননয়ন ভূনভ 

অনপ নযদ বন 

নযদ বনকৃত 

অনপ 

ক্রভপুনঞ্জভূত াংখ্যা ২ ৩৬ ৩৬ ৩৬ ৩২ ৩০ ২৮ ২৫ ৩৬ ৩৬ 

৫.৪ কৃনল খা জনভ 

ফদদাফস্ত প্রদান 

ফদদাফস্তকৃত 

পুনফ বানত নযফায 

ভনি াংখ্যা ২ 15 50 48 45 40 35 30 50 55 

 

৫.৫ ায়যাত ভার 

ফদদাফস্ত প্রদান 

ফদদাফস্তকৃত 

ায়যাত ভার 

ভনি াংখ্যা ২ ২০ ২৫ ৩২ - - - - ৩২ ৩২ 
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আনভ, উদজরা ননফ বাী অনপায, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ জজরাপ্রাক, মুন্পীগদঞ্জয ননকট অিীকায কযনছ জম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন দচি থাকফ। 

 

আনভ, উদজরা ননফ বাী অনপায, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ জজরাপ্রাক, মুন্পীগদঞ্জয ননকট অিীকায কযনছ জম, এই চুনিদত ফনণ বত পরাপর অজবদন াংনিি নফবাগদক ফ বাত্মক দমানগতা প্রদান কযফ 

 

 

জাাইন জভা. আর-জুনাদয়দ 

উদজরা ননফ বাী অনপায 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

                                    তানযখ 

 

 

 

 

কাজী নানদ যসুর 

জজরাপ্রাক 

মুন্পীগঞ্জ 

                                              তানযখ 
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ভান-৩০ 

 

আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্য মূিঃ উদজরা ম বাদয় আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ ২০২১-২০২২ 

(জভাট ভান-২০) 

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

জকৌরগত 

উদেশ্য  

জকৌরগত 

উদেশ্যয 

ভান 

কাম বক্রভ 

 

কভ বম্পাদন সূচক 

 

একক 

 

কভ বম্পাদন 

সূচদকয ভান 

 

রক্ষয ভাত্রায ভান 

2022-23 

অাধাযণ  
অনতউত্তভ  

 
উত্তভ  চরনতভান  

চরনত ভাদনয 

ননদম্ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১] দাপ্তনযক 

কভ বকাদে স্বেতা 

বৃনদ্ধ ও 

জফাফনদনতা 

নননিতকযণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

 

 

 

 

 

[১.১] ফানল বক কভ ব ম্পাদন চুনি 

ফাস্তফায়ন 

[১.১.১] যকাযী কভ বম্পাদন ব্যফস্থানা 

াংক্রান্ত প্রনক্ষণ অন্যান্য নফলদম প্রনক্ষণ 

আদমানজত 

জনঘন্টা

  

.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

 

৪৫ 

 

৪ 

[১.১.২] এনএ টিদভয ভানক বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

%

  

.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[১.১.৩] ২০২০-২০২১ অথ বফছদযয ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনিয মূোয়ন প্রনতদফদন 

উর্ধ্বতন কতৃ  বদক্ষয ননকট জপ্রযণ 

তানযখ .৫ ২৪/০৭/২০২২ ২৯/০৭/২০২২ ৩০/৭/২০২২ ৩১/৭/২০২২ ০১/৮/২০২২ 

[১.১.৪] ২০২০-২০২১ অথ বফছদযয ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনিয অধ ব-ফানল বক মূোয়ন 

প্রনতদফদন উর্ধ্বতন কতৃ  বদক্ষয ননকট দনখর 

তানযখ .৫ ১৩/০১/২০২৩ ১৬/০১/২০২৩ ১৭/০১/২০২৩ ২০/০১/২০২৩ ২১/০১/২০২৩ 

[১.২] জাতীয় শুদ্ধাচায জকৌর ও 

তথ্য অনধকায ফাস্তফায়ন 

[১.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচায কভ বনযকল্পনা 

ফাস্তফানয়ত 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ - 

 

[১.৩] অনবদমাগ প্রনতকায 

ব্যফস্থা ফাস্তফায়ন 

[১.৩.১] নননদ বি ভদয়য ভদে অনবদমাগ 

ননষ্পনত্তকৃত 

% .৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - 

[১.৩.২] অনবদমাগ ননষ্পনত্তাংক্রান্ত ভানক 

প্রনতদফদন উর্ধ্বতন অনপদ দানখরকৃত 

াংখ্যা .৫ ১২ ১১ ১০ ৯ - 

 

 

[১.৪] জফা প্রদান প্রনতশ্রুনত 

ারনাগাদকযণ ও ফাস্তফায়ন 

[১.৪.১] জফা প্রদান প্রনতশ্রুনত ারনাগাদ কযণ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

[১.৪.২] ননধ বানযত ভদয় বত্রভানক ফাস্তফায়ন  

প্রনতদফদন উর্ধ্বতন অনপদ দানখরকৃত 

াংখ্যা .৫ ৪ ৩ ২ - - 

[১.৪.৩] জফা গ্রীতাদদয ভতাভত নযফীক্ষণ 

ব্যফস্থা চালুকৃত 

 

তানযখ .৫ ৩১/১২/২০২২ ১৫/০১/২০২৩ ০৭/০২/২০২৩ ১৭/০২/২০২৩ ২৮/০২/২০২৩ 



14 

 

 

[২]কভ বম্পাদদন 

গনতীরতা 

আনয়ন ও জফায 

ভান বৃনদ্ধ 

 

 

 

৮ 

 

[২.১] ই-পাইনরাং দ্ধনত  

ফাস্তফায়ন 

[২.১.১] কর াখায় ই-ননথ ব্যফায % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.২.২] ই-পাইদর ননথ ননষ্পনত্তকৃত % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.২.৩] ই-পাইদর ত্র জাযীকৃত % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] উদ্ভাফনী উদদ্যাগ ও ক্ষুদ্র 

উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) ফাস্তফায়ন 

[২.২.৪] ন্যযনতভ একটি উদ্ভাফনী 

উদদ্যাগ/ক্ষুদ্রউন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফানয়ত 

তানযখ ১ ১১/০৩/২০২৩

  

১৮/০৩/২০২৩

  

২৫/০৩/২০২৩

  

০১/০৪/২০২৩

  

০৮/০৪/২০২৩ 

[২.৩] নআযএর শুরুয ২ ভা 

পূদফ ব াংনিি কভ বচাযী নআযএর 

ও ছুটি নগদায়ন ত্র জাযীকযা 

[২.২.৫] নআযএর আদদজাযীকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.২.৬] ছুটি নগদায়ন ত্র জাযীকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

[২.৪] তথ্য ফাতায়ন ারনাগাদ 

কযণ 

[২.২.৭] অনপদয কর তথ্য ারনাগাদ কৃত % ২ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

 

 

 

 

 

[৩] আনথ বক ও 

ম্পদব্যফস্থানা

উন্নয়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ 

 

[৩.১] ফাদজট ফাস্তফায়দন উন্নয়ন 

[৩.৩.১] ফাদজট ফাস্তফায়ন নযকল্পনা প্রনীত তানযখ ১ ১৬/০৮/২০২২ ২০/০৮/২০২২ ২৪/০৮/২০২২ ২৮/০৮/২০২২ ৩০/০৮/২০২২ 

[৩.৩.২] বত্রভানক ফাদজট ফাস্তফায়ন 

প্রনতদফদন দানখরকৃত 

াংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

 

[৩.২] স্থাফয ও অস্থাফয 

ম্পনত্তয ারনাগাদ তানরকা 

প্রস্তুত কযা 

[৩.৩.৩] স্থাফয ম্পনত্তয তানরকা 

ারনাগাদকৃত 

তানযখ .৫ ০৩ জপব্রুয়ানয 

২০২৩ 

১১জপব্রুয়ানয 

২০২৩ 

১৮ জপব্রুয়ানয 

২০২৩ 

২৫ জপব্রুয়ানয 

২০২৩ 

০৪ ভাচ ব 

২০২৩ 

[৩.৩.৪] অস্থাফয ম্পনত্তয তানরকা 

ারনাগাদকৃত 

তানযখ .৫ ০৩ জপব্রুয়ানয 

২০২৩ 

১১ জপব্রুয়ানয 

২০২৩ 

১৮ জপব্রুয়ানয 

২০২৩ 

২৫ জপব্রুয়ানয 

২০২৩ 

০৪ ভাচ ব 

২০২৩ 

[৩.৩] অনডট আনত্ত ননষ্পনত্ত 

কাম বক্রদভয উন্নয়ন  

[৩.৩.৫] ব্রডীট জফাফ জপ্রনযত  % .৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.৬] অনডট আনত্ত ননষ্পনত্তকৃত % .৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

[৩.৪] ইন্টাযদনট নফর 

ইউটিনরটি নফর নযদাধ 

[৩.৪.১] নফনন/নফটিনএর এয ইন্টাযদনট 

নফর নযদানধত  

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.২] জটনরদপান নফর নযদানধত  % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৪.৩] নফদুযৎ নফর নযদানধত % .৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

 

      

 

 

 

 



15 

 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

১)  SDG - Sustainable Development Goal 

২)  PRL - Post Retirement Leave 

৩)  ICT - Information Communication & Technology 

৪) SIP- Small Improvement Project 

৫) EGPP- Employment Generation for Poor People 
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াংদমাজনী-২: কভ বম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং নযভা দ্ধনত এয নফফযণ 

ক্রিঃ

নাং 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউননট নযভা দ্ধনত উাত্তসূত্র 

০১ উদজরা ভানক বা অনুষ্ঠান অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত 

ভানক বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয  

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বাযকাম বনফফযণী 

০২ উদজরা ভানক বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত াংনিি দপ্তযমূ উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত বায কাম বনফফযণী 

০৩ উদজরায নফনবন্ন উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রভ দ বন ও নযদ বন 

নযদ বনকৃত প্রকল্প প্রভা অনুমায়ী উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

নযদ বন ফনদত 

নরনফদ্ধকযণ 

নযদ বণ প্রনতদফদন 

০৪ উদজরা ০৯টি ইউননয়ন নযলদদ 

উন্ুি ফাদজট বা 

অনুনষ্ঠত বা ননয়নভত বা অনুষ্ঠান উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়,মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

০৫ ইউননয়ন েযানোং কনভটিয বা অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত 

ভানক বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

০৬ ননধ বানযত ভদয় নফনবন্ন নযদাট ব 

নযটান ব জপ্রযণ 

জপ্রযণকৃত নযদাট ব জজরা প্রাক কতৃবক চানত 

ভানক নযদাট ব নযটান ব 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানব ব নযটান ব (এ. আয) জজরা জথদক প্রাপ্ত প্রনতদফদদনয 

আদরাদক। 

০৭ উদজরা আইনশৃঙ্খরা কনভটিয বা অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত 

ভানক বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

০৮ গ্রাভ আদারদতয কাম বক্রভ দ বণ ও 

নযদ বণ 

অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত 

ভানক বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

০৯ উদজরা জাতীয় আইনগত ায়তা 

প্রদান কনভটিয বা 

অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত 

ভানক বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১০ োাংগুদয়জ ক্লাফ প্রনতষ্ঠায ভােদভ 

নক্ষকদদয ইাংদযজীদত দক্ষতাবৃনদ্ধ 

প্রনক্ষণ প্রাপ্ত নক্ষক আদয়ানজত প্রনক্ষণ উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা প্রনতদফদন 

১১ নক্ষা প্রনতষ্ঠান দ বণ ও নযদ বণ নযদ বণকৃত নক্ষা প্রনতষ্ঠান প্রভা অনুমায়ী উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

নযদ বন ফনদত নরনফদ্ধ 

কযণ 

নযদ বণ প্রনতদফদন 

১২ জেণী কদক্ষ ভানিনভনডয়ায ভােদভ 

ক্লা নযচারনা 

ভানিনভনডয়ায ভােদভ ক্লা 

নযচারনা স্কুর 

অনুনষ্ঠত ক্লা উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

অন-রাইদন আদরাডকৃত 

তথ্য 

আদরাডকৃত তথ্য মাচাই 

১৩ নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন নভড-জড নভর চালু নভড-জড নভর চালুকৃত 

নফদ্যারয় 

নভড-জড নভর চালুকৃত নফদ্যারয় উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়, মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

নযদ বণ নযদ বণ প্রনতদফদন 

 

াংদমাজনী-২: কভ বম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাংনযভা দ্ধনত এয নফফযণ 
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ক্রিঃনাং কাম বক্রভ কভ বম্পাদনসূচক নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউননট নযভাদ্ধনত উাত্তসূত্র 

১৪ নক্ষক/অনববাফকদদয াদথ 

ভতনফননভয় বা 

অনুনষ্ঠতবা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত 

ভানকবা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ                                                   

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৫ ফােনফফা জযাদধ নফনবন্ন বা 

জনভনায 

ফােনফফা জযাদধ নফনবন্ন 

বা জনভনায 

উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৬ ফােনফফা জযাদধ ইভাভ, 

পুদযানতদদয ননদয় 

দচতনতামূরক বা/ জনভনায 

ফােনফফা জযাদধ ইভাভ, 

পুদযানতদদয ননদয় 

দচতনতামূরক বা/ 

জনভনায 

উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৭ ন্ত্রা ও জিীফাদ প্রনতদযাদধ 

নফনবন্ন বা/ জনভনায 

ন্ত্রা ও জিীফাদ 

প্রনতদযাদধ নফনবন্ন বা/ 

জনভনায 

উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয 

কাম বারয়,মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৮ ভানক ইদনাদবন বা ভানক বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৯ ভানক আইনটি বা ভানক বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বাযকাম বনফফযণী 

২০ ভানিনভনডয়া বা ভানক বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

২১ Facebook-এয ভােদভ 

জনদফা 

প্রদানকৃত জফা অনরাইদন  প্রদানকৃত জফা উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয,মুন্পীগঞ্জ 

প্রদানকৃত জফায নফযীদত 

আদায়কৃত যাজস্ব 

ভানক প্রনতদফদন 

মূ 

২২ উদজরা দূদম বাগ ব্যফস্থানায 

বা 

ভানক বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

২৩ বৃক্ষদযাদনয ভােদভ নযদফ 

াংযক্ষন 

ভানক বা উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

২৪ উদজরা দূদম বাগ কনভটি ম্পনকবত 

নদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত াংনিি দপ্তয মূ উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয়, 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত বায কাম বনফফযণী 

 

াংদমাজনী-২: কভ ব ম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং নযভা দ্ধনত এয নফফযণ 

 

ক্রিঃ 

নাং 

কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক নফফযণ ফাস্তফায়নকাযী ইউননট নযভা দ্ধনত উাত্ত সূত্র 
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০১ উদজরা ভানক বা অনুষ্ঠান অনুনষ্ঠত বা 
উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

০২ 
উদজরা ভানক বায নদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 
নদ্ধান্ত ফাস্তফানয়ত াংনিি দপ্তযমূ 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ফাস্তফায়ন অগ্রগনত বায কাম বনফফযণী 

০৩ 
উদজরায নফনবন্ন উন্নয়নমূরক 

কাম বক্রভ দ বন ও নযদ বন 
নযদ বনকৃত প্রকল্প প্রভা অনুমায়ী 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

নযদ বন ফনদত 

নরনফদ্ধকযণ 

নযদ বণ প্রনতদফদন 

০৪ 
উদজরা ৯ টি ইউননয়ন নযলদদ 

উন্ুি ফাদজট বা 
অনুনষ্ঠত বা ননয়নভত বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

০৫ ইউননয়ন েযানোং কনভটিয বা অনুনষ্ঠত বা 
উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

০৬ 
ননধ বানযত ভদয় নফনবন্ন নযদাট ব 

নযটান ব জপ্রযণ 
জপ্রযণকৃত নযদাট ব 

জজরা প্রাক কতৃবক চানত 

ভানক নযদাট ব নযটান ব 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানব ব নযটান ব (এ.আয)  জজরা জথদক প্রাপ্ত 

প্রনতদফদদনয আদরাদক 

০৭ 
উদজরা আইন শৃঙ্খরা কনভটিয 

বা 
অনুনষ্ঠত বা 

উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

০৮ 
গ্রাভ আদারদতয কাম বক্রভ দ বণ ও 

নযদ বণ 
অনুনষ্ঠত বা 

উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

০৯ 
উদজরা জাতীয় আইনগত ায়তা 

প্রদান কনভটিয বা 
অনুনষ্ঠত বা 

উদজরা ম বাদয় ননয়নভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান  

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১০ 
োাংগুদয়জ ক্লাফ প্রনতষ্ঠায ভােদভ 

নক্ষকদদয ইাংদযজী দক্ষতা বৃনদ্ধ 
প্রনক্ষণ প্রাপ্ত নক্ষক আদয়ানজত প্রনক্ষণ 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

ানজযা প্রনতদফদন 

১১ নক্ষা প্রনতষ্ঠান দ বণ ও নযদ বণ 
নযদ বণকৃত নক্ষা 

প্রনতষ্ঠান 
প্রভা অনুমায়ী 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

নযদ বন ফনদত 

নরনফদ্ধকযণ 

নযদ বণ প্রনতদফদন 

১২ 
জেণী কদক্ষ ভানিনভনডয়ায ভােদভ 

ক্লা নযচারনা 

ভানি নভনডয়ায 

ভােদভ ক্লা 

নযচারনা স্কুর 

অনুনষ্ঠত ক্লা 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

অন-রাইদন আদরাডকৃত 

তথ্য 

আদরাডকৃত তথ্য মাচাই 

১৩ নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন নভড-জড নভর চালু 
নভড-জড নভর চালুকৃত 

নফদ্যারয় 
নভড-জড নভর চালুকৃত নফদ্যারয় 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারয় 

মুন্পীগঞ্জ দয, মুন্পীগঞ্জ 

নযদ বণ নযদ বণ প্রনতদফদন 
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