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ভয়ভনসাং 

সফবাগ 



      

ক্রভ সফফযণ          

 

1.1                  

1.2                                    

1.3                                      

1.3.1                       

1.3.2                                   

1.3.3                              

1.3.4        

1.3.5         

1.3.6                               

1.3.7                                          

1.3.8            

1.3.9                         

1.3.10            

1.3.11                 

1.3.12           
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1.3.14                

1.3.15                           
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1.3.21             

1.3.22                                       

1.3.23                                              

1.4                                

1.4.1 চচতনায ফাসতঘয-                      

1.4.2 এসডসজ ফাস্তফায়দন গৃীত দদেমূ    

1.4.3                                                       

                                           

  

1.4.4                   

1.4.5                       

1.4.6                      

1.4.7              

     -                                         

2.0                                           ০-2১             



                   

2.1 202০-2১                                                  

2.1.1                             

2.1.2                             

2.2 202০-2১                                                 

2.2.1                               

2.2.2                               

2.2.3                                                         

                         

  

2.3 ২০২০-২০২১ অথ েফছদয মুসজফ তফদল ে “ভূসভীন গৃীন” সযফাযদক ‘ক 

চেসণয’ গৃ সনভ োণ াংক্রান্ত তথ্যাসদ 

  

২.৪      খাজসভ াংক্রান্ত চদওয়াসন ভাভরা এফাং সযতযক্ত, অস েত ও অন্যান্য ম্পসি 

াংক্রান্ত চদওয়াসন ভাভরায তথ্যাসদ 

  

২.৪.১     খাজসভ াংক্রান্ত চদওয়াসন ভাভরামূদয সফফযণী   

২.৫      ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয অস েত ম্পসি ব্যফস্থানা াংক্রান্ত তথ্যাসদ   

২.৬     ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয অস েত ম্পসিয সরজ ভাসনয দাসফ ও আদায় াংক্রান্ত 

তথ্যাসদ 

  

২.৭      ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয সযতযক্ত ম্পসি ব্যফস্থানা াংক্রান্ত তথ্যাসদ   

২.৮     ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয যকাসয খাজসভ পুনরুদ্ধায াংক্রান্ত তথ্যাসদ   

২.৯     ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয  ই-নাভজাসয ও জভাবাগ াংক্রান্ত তথ্যাসদ   

২.১০      ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয নাভজাসয ও চযকড ে াংদাধন াংক্রান্ত তথ্যাসদ   

২.১১   ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয জরভার ইজাযায তথ্যাসদ   

২.১১.১                          

২.১১.২        20  একয ম েন্ত জরভার   

২.১২ ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয ফালুভার ইজাযা াংক্রান্ত তথ্যাসদ   

২.১৩     ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয াটফাজায ইজাযায তথ্যাসদ   

২.১৪       ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয আেয়ণ-2 প্রকল্প ও গুচ্ছগ্রাভ ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত 

তথ্যাসদ 

  

২.১৪.১       আেয়ণ -২ প্রকল্প াংক্রান্ত তথ্য    
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3.0                                            -            

                     

  

3.1                                            

3.2         সঙ্গ                                                     



           

3.3                                                       

3.4               সফসবন্ন                                     

3.5                                                               

3.6                 ইতযাসদ                               

3.7                                                              

   

  

3.8                                                             

                    

  

3.9                                                        

3.10                                                     

                                 

  

3.11                                                         

                   

  

3.12                   

3.13                                

3.14                          ইদন্প াংক্রান্ত তথ্য   

3.15                  চভাফাইর চকাট ে সযচারনায তথ্য   

4.0                                            -            

                    

  

5.0                                             -            

                          

  

6.0                                            -            
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অগ্রগসত সযফীেণ কাঠাদভা, 202০-2১ 

  



১.১  ভয়ভনসাং সফবাগ : সৃসিয চপ্রোটঃ  

ফাাংরাদদদয উিয-ভধ্যাঞ্চদর অফসস্থত ভয়ভনসাং চদদয অিভ প্রাসনক সফবাগ ।উিদয গাদযা াাড়, দসেদণ বাওয়ার 

ভদৄপুদযয ফনাঞ্চর, সিদভ ব্রহ্মপুত্র চথদক উৎাসযত মমুনায জরযাস আয পূদফ ে চাদভশ্বযী-সুযভায প্রাকৃসতক আদফিনীদত চঘযা 

ভয়ভনসাং সফবাগ -  জাভারপুয, চযপুয, ভয়ভনসাং  ও চনত্রদকানা এ চাযট চজরা সনদয় গঠিত।                    

                                          ১৭৮৭                                                     

               ফতীদত                  চয                      যা    ।                                 

                                    1829 াদর ঢাকা সফবাগ প্রসতষ্ঠায ভয় চথদক 201৫ াদরয 13 অদটাফয ম েন্ত 

এই বৃিয ভয়ভনসাং অঞ্চর ঢাকা সফবাদগয অাং সছর। 2015 াদরয 12 জানুয়াসয প্রধানভন্ত্রী চখ াসনা ভসন্ত্রবায এক 

বফঠদক ঢাকা সফবাগ চবদঙ্গ নতুন ভয়ভনসাং সফবাগ গঠদনয চঘালণা চদন। শুরুদত ঢাকা সফবাদগয উিয অাং চথদক প্রসতদফী 

8ট চজরা সনদয়             6ট চজরা সনদয় ভয়সভনসাং সফবাগ গঠদনয সযকল্পনা কযা য়।              2015 

াদরয 13 অদটাফয 4ট চজরা সনদয় ভয়ভনসাং সফবাগ গঠিত য়। এ সফবাদগয এয আয়তন 10,485 ফগ েসকদরাসভটায ও 

জনাংখ্যা 1,13,70,000 জন।  

      

                  

 

১.২ সফবাগীয় কসভনাদযয কাম োরদয়য মাত্রা: ভয়ভনসাং সফবাদগয প্রথভ সফবাগীয় কসভনায জনাফ সজ এভ াদর উসিন এয  

চমাগদাদন  ভধ্য সদদয় সফগত 03 সডদম্বয 2015 সি.                                                           

   ৮    ২০২১                                                                                       

              

 

১.৩ সফবাগীয় কসভানদযয াধাযণ দাসয়ত্বাফরী 

1.3.1 যাজস্ব াংক্রান্ত কাম োফরীঃ 

(01) সফবাদগয প্রধান যাজস্ব কভ েকতো সদদফ দাসয়ত্ব ারন। 

(02) কৃসল ও অকৃসল খা জসভ এফাং অন্যান্য যকাসয ম্পসিয ফদদাফস্ত প্রদান াংক্রান্ত কাম োফরী তত্ত্বাফধান। 

(03) ভূসভ অসধগ্রণ ও হুকুভ দখর এফাং অব্যহৃত অসধগ্রণকৃত জসভ পুণঃখাকযণ তত্ত্বাফধান। 

(04) যকাসয াওনা আদায় াংক্রান্ত সফলয়াদী তত্ত্বাফধান। 

(05) যাজস্ব াংক্রান্ত অসবদমাগ শুনানী। 

(06) যাজস্ব াংক্রান্ত অবীদমাগ ও তদন্ত। 

(07) াটফাজায ব্যফস্থানা ও উন্নয়ন তদাযসক। 

(08) ায়যাত ভার ব্যফস্থানা তদাযসক। 

(09) অস েত, খা, সযতযক্ত ম্পসি, ফালু ভার, াথয ভার, জরভার  যকাদয অন্যান্য ম্পসি তদাযসক। 



(10) আন্তঃদজরা ীভান্ত সফদযাধ সভভাাংা। 

(১১) ভসিত সযদাট ে সযটান ে ভন্ত্রণারয়/                                                                       

                          

 ১২                                                

 ১৩                                                            আদ েগ্রাভ                       

                       

 ১৪                                               

  ১৫)       কাম েক্রদভয                                                                প্রফতেদনয   

                                     

(১৬)                                            

(১৭)                                   

(১৮)                  ৩    ৪থ ে চেণীয কভ েচাযীদদয আন্তঃদজরা ফদরী।  

 

১.৩.২ সনফ োী ম্যাসজদেস াংক্রান্ত কাম োফরী 

 

(0১)                  চজরা    য সনফ োী ম্যাসজদেট   য কাম োফরী তত্ত্বাফধান ও সনয়ন্ত্রণ।  

(0২) সনফ োী ম্যাসজদেট  আদারত দ েন/সযদ েন।  

(০৩) পুসর আইন ও পুসর প্রসফধান অনুমায়ী চপৌজদাযী অযাধ দভন াংক্রান্ত কাম েক্রদভ পুসর  সফবাদগয উয াধাযণ 

সনয়ন্ত্রণ।  

(০৪) চপৌজদাযী কাম েসফসধয অধীন সনষ্পসিকৃত কাম োফরীয তত্ত্বাফধান ও সনয়ন্ত্রণ     চপৌজদাযী সফচায কাম েক্রভ াংক্রান্ত 

প্রসতদফদন যকাদযয সনকট চপ্রযণ।  

(০৫) চভাফাইর চকাট ে      ২০০৯ অনুমায়ী          ভ্রাম্যভান আদার       কাম োফরী           

(০৬) স্পেকাতয ও চাঞ্চল্যকয ভাভরামূদয দ্রুত সনষ্পসি তত্ত্বাফধান।  

(০৭) যাজননসতক ও য়যাণীমূরক ভাভরা প্রতযাায াংক্রান্ত কাম েক্রভ           

   

১.৩.৩ আইন, শৃঙ্খরা যো াংক্রান্ত কাম েক্রভঃ 

(0১)  সফবাদগয আইন-শৃঙ্খরা কসভটয বাসতয দাসয়ত্ব ারন।  

(0২) সফবাদগয াসফ েক আইন-শৃঙ্খরা যো কাম েক্রভ ভসনটসযাং।  

(০৩)      অযাধ প্রফণতা হ্রা   গুরুতয অযাধ দভদন কাম েকয ব্যফস্থা গ্রণ।  

(০৪)      সুষ্ঠুবাদফ আইন-শৃঙ্খরা যোদথ ে নতুন থানা, তদন্ত চকন্দ্র, পুসর পাঁসড় স্থাদনয প্রস্তাফনা চপ্রযণ। 

      

1.3.4 সো 

(0১)  সফবাদগয আওতাধীন চজরামূদ ভান ম্মত সো কাম েক্রভ সনসিতকযণ ।  

(0২)                 য                                     সফলয়ট                    

1.3.5  ম েটন 

(0১)  ম েটন সফকাদ জনদচতনতা সৃসি ও সফবাদগ স্থানীয়বাদফ ম েটদনয সুদমাগ-সুসফধা সৃসি। 

(0২)      ম েটন খাদতয উন্নয়দন যকাদযয সনকট প্রস্তাফনা চপ্রযণ। 

(০৩) ম েটন খাদত সফসনদয়াদগ চফযকাযী খাতদক উদ্বুদ্ধকযণ।   

(০৪)      ম েটন স্পটমূদয সযচ্ছন্নতা, আইন-শৃঙ্খরা যো ও ম েটকদদয সনযািা সফধাদনয ব্যফস্থা গ্রণ।      

 



1.3.6 যাজননসতক ও চগানীয় কাম োফরী। 

(0১)   সফবাদগয াসফ েক অফস্থা  সফদল যাজননসতক অফস্থায উয চগানীয় প্রসতদফদন যকাদযয সনকট উস্থানা।  

(0২)  সফদল গুরুত্বগূণ ে ঘটনায প্রসতদফদন উস্থানা। 

(০৩)  আইন-শৃঙ্খরা াংক্রান্ত চগানীয় প্রসতদফদন চপ্রযণ। 

 

1.3.৭ দুনীসত দভন াংক্রান্ত কাম েকযী দদে গ্রণ ও তদাযকী 

(0১)   দুনীসত দভন কসভনদক দমাসগতা প্রদান। 

(0২)  জনগণ কর্তেক দুনীসতয সফলদয় চকৃত অসবদমাদগয সফলদয় কাম েকযী দদে গ্রণ। 

(০৩)  দুনীসতয সফরুদদ্ধ জনদচতনতা সৃসিয জন্য কাম েক্রভ গ্রণ। 

1.3.৮ সনফ োচন াংক্রান্ত সফলয়াসদ  

(0১)  সনফ োচন কসভদনয সনদদ েনা চভাতাদফক জাতীয় াংদ ও স্থানীয় যকায প্রসতষ্ঠান মূদয সনফ োচন অনুষ্ঠাদনয চেদত্র 

অস েত দাসয়ত্ব ারন।  

(0২) জাতীয় সযচয়ত্র ও চবাটায তাসরকা প্রস্তুতকযদণ তত্ত্বাফধান।  

(০৩) চৌযবায চভয়যগদণয থ াঠ কযাদনা। 

 

1.3.৯ সযাংখ্যান 

(0১)  আদভশুভাযীযয কাম েক্রদভ ায়তাকযণ। 

(0২) কৃসলশুভাযীয কাম েক্রদভ ায়তাকযণ। 

 

1.3.১০ চনন সফলয়াসদ   

(0১) অফযপ্রাপ্ত কভ েকতো/কভ েচাযীগদণয চনন প্রাসপ্তয সফলয়াসদ তদাযসক কযণ। 

(০২) মৃত কভ েচাযীয জন্য চমৌথফীভা ও কল্যাণ তসফর াংক্রান্ত অসবদমাগমূ শুনানী ও সনষ্পসিকযণ। 

(০৩) ফল েঞ্জী অনুমায়ী এরসআয-গাভী যকাযী কভ েকতো/কভ েচাযীদদয (জানুয়াসয, এসপ্রর, জুরাই, অদটাফয) বত্রভাসক 

প্রসতদফদন প্রস্তাফ ও উস্থান। 

 

১.৩.১১  যাষ্ট্রাচায  

(০১)      সবসবআইস গদণয পদয স্থানীয় ম োদয় ব্যফস্থা গ্রণ। 

(০২) সবসবআইস গদণয অবযথ েনা, সনযািা, আফান, মানফান ও খাফাদযয ব্যফস্থাকযণ।  

(০৩)      চজরায় অফসস্থত কর াসকেট াউদজয সনভ োণ/পুনঃসনভ োণ/াংযেণ কাদজ গণপূতে সফবাগ ও চজরা প্রাকদদয কাম েক্রদভয  

তদাযসক।   

 

1.3.১২ সফবাগীয় প্রাদকয াংস্থান  

(0১)  ৩য় ও ৪থ ে চেণীয কভ েচাযীদদয সনদয়াগ, ফদরী ও দায়ন এফাং প্রদয়াজদন তাদদয সফরুদদ্ধ শৃঙ্খরামূরক ব্যফস্থাগ্রণ। 

(0২) কভ েকতোদদয ফাসল েক চগানীয় অনুদফদন চরখাম প্রসতস্বােয কযণ। 

(০৩) কভ েকতোদদয ভদধ্য কভ েফন্টন। 

(০৪) সফবাগীয় কাম োরদয়য কল্যাণমূরক কাম েক্রভ। 

(০৫) অসডট আসিমূ সনষ্পসি।  

(০৬) সফবাদগ ন্যাস্ত কাযী কসভনায/ সসনয়য কাযী কসভনায/ উদজরা সনফ োী কভ েকতোগদণয ফদরী/দায়ন।  

 

 



1.3.১৩ প্রসেণ কাম েক্রভঃ 

(0১)  সফসএ(প্রান) কযাডাদযয সোনফী কভ েকতোদদয ইন-াসব ে প্রসেণ এয ব্যফস্থাকযণ।  

(0২) প্রসেণাথীদদয সফসবন্ন প্রসেণ প্রসতষ্ঠাদন াংমৄসক্ত প্রদান।  

(০৩) অধঃস্তন কভ েকতো ও কভ েচাযীদদয প্রসেদণয ব্যফস্থাকযণ।  

 

1.3.১৪ জনগদণয অসবদমাগ এফাং তদন্তঃ 

 

(0১)  স্থানীয় জনগদণয সফসবন্ন অসবদমাগ ও সফদযাধমূ  সনষ্পসিকযণ।   

(0২) যকায কর্তেক প্রদি তদন্ত সযচারনা এফাং প্রসতদফদন দাসখর।   

 

1.3.১৫ স্থানীয় যকায প্রসতষ্ঠানমূদয কাম োফরীঃ 

  

(0১)  চজরা সযলদদয স্থানীয় যকায প্রসতষ্ঠানমূদয কাম োসদ সযফীেণ ও মূল্যায়ন।  

(0২) স্থানীয় যকায, ল্লী উন্নয়ন ও ভফায় ভন্ত্রণারদয়য াদথ স্থানীয় যকায সফলয়ক সফসবন্ন ইসুযয সফলদয় ভিয় াধন।    

 

১.৩.১৬ মৄফ ও ক্রীড়া উন্নয়নঃ 

 

(০১) সফবাগীয় ক্রীড়া াংস্থায বাসত সদদফ দাসয়ত্ব ারন 

(০২) মৄফ উন্নয়ন সফলদয় ব্যফস্থাগ্রণ। চমভন প্রসেণ প্রদান, ঋণ সফতযণ কাম েক্রদভয তত্ত্বাফধান এফাং পৃষ্ঠদালকতা।  

(০৩) স্থানীয়, জাতীয় এফাং আন্তজোসতক প্রসতদমাসগতামূরক সফসবন্ন চখরাদৄরায আদয়াজন।  

 

১.৩.১৭ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রসতশ্রুসত ফাস্তফায়ন াংক্রান্তঃ  

 

(০১) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয প্রসতশ্রুসত ফাস্তফায়ন সফলয়ক অগ্রগসত তত্ত্বাফধান ও মূল্যায়ন।  

(০২) Standing or                                                                   

(০৩)                                                   

 

১.৩.১৮ সটদজন চাট ো   

 

 ০১                                                                                            

                              

  

1.3.১৯                                  -        

 

 ০১                           সনব েয কাম েক্রভ ফাস্তফায়ন, সফলয় সবসক্তক ডাটাদফজ প্রস্ত্িত এফাং এ প্রমৄসক্তয দফ োিভ 

ব্যফায। 

(০২) চজরা ম োদয় ইন্টায এযাকটব ওদয়ফ-াইট সৃজন এফাং আদডটাং।  

(০৩) চমাগাদমাগ এফাং প্রসেদণয চেদত্র সবসডও কনপাদযসন্পাং এয ব্যফায।  

(০৪) ই-গবদন েন্প এফাং ই-সযদাট োং ফাস্তফায়ন।  

(০৫) তথ্য ও চমাগাদমাগ প্রমৄসক্ত ব্যফাদয জনগণদক উদ্বুদ্ধকযণ 

১.৩.২০ তথ্য অসধকায 

 

(০১) সভসডয়া                                                                         

 ০২                                                  



১ ৩ ২১                                     

 

 ০১                                                                             

 ০২    শ্ব উষ্ণায়ন  সযদফ াংযেদণয গুরুত্ব সফলদয় জনদচতনতা বৃসদ্ধকযণ।  

 

১ ৩ ২২  ভয়ভনসাং সফবাদগয সকছু দ েনীয় স্থান: 

 

 

        

  

 

 

         



  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





১.৪ সফবাগীয় কসভনাদযয কাম োরয়, ভয়ভনসাংদয জনফরঃ 

 

ক্র

ভ 

দদয নাভ চগ্রড নাং জনফর 

অনুদভাসদত কভ েযত ভন্তব্য/শূন্য 

১ সফবাগীয় কসভনায চগ্রড-২ 01 01 - 

২ অসতসযক্ত সফবাগীয় কসভনায  চগ্রড-3 02 0১ ১ 

৩ সসনয়য কাযী /কাযী 

কসভনায 

চগ্রড-6/9 04 0৩ ১ 

৪ প্রাসনক কভ েকতো চগ্রড-10 01 01 ১ 

৫ প্রধান কাযী চগ্রড-13 03 - 03 

দদান্নসতয ভয় য়সন 

৬ াঁটসরসকায কাভ কসম্প.অা: চগ্রড-13 03 03 - 

7      

৭                          চগ্রড-14 04 03 01 

 

৮              চগ্রড-15 0৮ 01 0৭ 

দদান্নসতয ভয় য়সন 

৯           চগ্রড-15 03 0০ সযফন পুর দত পুযণকৃত 

১০                             চগ্রড-16 

 

28 2৫ 0৭ 

১১                       04 

১২                          

                 

চগ্রড-20 

 

14 ১৩ ০১ 

১৩  সযচ্ছন্নতা কভী(সুইায, পযা) 03 03 - 

১৪ সনযািা প্রযী (নন প্রযী) 01 - 01 জন াংমৄসক্তদত কভ েভত 

১৫ চভদঞ্জায/কযা সয়ন 02 - 02 

১৬ চচইনম্যান 01 - 01 

চভাট 82 ৫৪ 39 

 



১.৪  ভয়ভনসাং সফবাদগয াম্প্রসতক অজেন 

                ফতেভাদন সফবাগ ও অঞ্চর ম োদয় 32ট দপ্তয কাজ কযদছ। নফগঠিত সফবাদগয সফবাগীয় দয দপ্তয 

স্থাদনয রদেয সডসস ও টএসস প্রণয়দনয কাজ চরভান। ইদতাভদধ্যই অসজেত দয়দছ প্রাসনক অনুদভাদন। মুসজফফল ে উরদেয 

সশুেভমুক্ত ও ফাল্যসফফামুক্ত ভয়ভনসাং সফবাগ চঘালণায চপ্রসেদত সশুেভ ও ফাল্যসফফা হ্রা চদয়দছ, হ্রা চদয়দছ সযদফদয 

জন্য েসতকয সরসথদনয ব্যফায। মুসজফফল ে উরদেয ১০০০ জন অনফধ দখরদায উদচ্ছদপূফ েক যকাসয খা জসভ উদ্ধায কযা 

দয়দছ। ২০২০-২১ অথ েফছদয মুসজফ তফল ে উরদেয ১ভ ও ২য় ম োদয় “ক” চেণীয ৬৫৪৬ট সযফাযদক ভূসভ ফদদাফস্তপূফ েক গৃ 

প্রদান কযা দয়দছ।৩য়                                                               

 

 

               

 

                                                                       জনফান্ধফ উদজরা প্রান 

সফসনভ োদণয রদেয এ কাম োরদয়য ৩৮ট উদদ্যাগ উদজরা ম োদয় ফাস্তফায়নাধীন যদয়দছ। কদযানা বাইযা চভাকাদফরায় 

জনঅফসতকযণ এফাং াভাসজক দূযত্ব সনসিতকদল্প চভাফাইর চকাট ে সযচারনা অব্যাত যদয়দছ। তথ্য অসধকায সনসিতকযদণ ২৮ 

চদন্ফম্বয,২০২১ তাসযদখ আন্তজোসতক তথ্য অসধকায সদফদয প্রাক্কাদর  অত্র সফবাদগয দুইট চজরা- ভয়ভনসাং ও চনত্রদকানায চজরা 

প্রান জাতীয় ম োদয় পুযস্কৃত দয়দছ।    

 



 

১.৪.১ মুসজফফদল ে কভ েসযকল্পনা চভাতাদফক চজরাসবসিক ফাস্তফায়ন অগ্রগসত প্রসতদফদন 

ক্রভ চজরায নাভ কভ েসযকল্পনা চভাতাদফক 

কভ েসূসচ 

কভ েসূসচ ফাস্তফায়ন অগ্রগসত 

1.  

 

 

 

ভয়ভনসাং 

 

জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু চখ 

মুসজবুয যভান ভয়ভনসাং 

চজরায চম কর স্থাদন অফস্থান 

কদযদছন চকর স্থান 

াংযেণ। 

চজরা প্রান, ভয়ভনসাংদয উদদ্যাদগ াসকেট াউজ াংরগ্ন 

‘ভয়ভনসাংদ ফঙ্গফন্ধু’ নাভীয় জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু চখ মুসজবুয 

যভাদনয মুযযার স্থান কযা দয়দছ। এ ছাড়া, এ চজরায আযও চম 

কর স্থাদন সতসন আগভন কদযসছদরন চ কর স্থানমূ মথামথবাদফ 

াংযেদণয কাম েক্রভ চরভান যদয়দছ। 

2.  

‘ভয়ভনসাংদ ফঙ্গফন্ধু’ নাভক 

সুযদবসনয প্রকানা 

চজরা প্রান, ভয়ভনসাংদয উদদ্যাদগ ভয়ভনসাং চজরায় জাসতয 

সতা ফঙ্গফন্ধু চখ মুসজবুয যভাদনয স্মৃসত সফজসড়ত স্থান ও 

ঘটনামূদয আদরাদক ‘ভয়ভনসাংদ ফঙ্গফন্ধু’ নাদভ সুযদবসনয প্রকা 

কযা দয়দছ। 

3.  

মুসক্তমৄদ্ধ সফলয়ক আদরাকসচত্র 

ও ডকুদভন্টাসয প্রদ েন 

জাতীয় চাক সদফ-২০২1 ারন ও মুসজফফল ে উদ মান উরদে টাউন 

র প্রাঙ্গদণ জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু চখ মুসজবুয যভাদনয কভ েভয় জীফন 

ও মুসক্তমৄদ্ধ সফলয়ক আদরাকসচত্র প্রদ েন কযা দয়দছ। তাছাড়া কর 

জাতীয় সদফদ মুসজফফল ে উরদেয সডসজটার সফরদফাদড েয ভাধ্যদভ 

ফঙ্গফন্ধু ও মুসক্তমৄদ্ধ সফলয়ক ডকুদভন্টাসয সনয়সভত প্রদ েন কযা দচ্ছ। 

4.  

জাতীয় সদফমূদত সফসবন্ন 

প্রসতদমাসগতায আদয়াজন 

জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু চখ মুসজবুয যভাদনয জন্ফাসল েকী ও জাতীয় 

সশু সদফ-২০২১ এফাং সফসবন্ন জাতীয় সদফদ মুসজফফল ে উরদেয 

যচনা/ সচত্রাাংকন/ ফইড়া প্রসতদমাসগতায আদয়াজন কযা দয়দছ। 

5.  

অচ্ছর ফীয মুসক্তদমাদ্ধা ফা তাঁয 

উিযাসধকাযীদদয জন্য আফান 

সনভ োণ 

অচ্ছর ফীয মুসক্তদমাদ্ধাদদয জন্য ফীয সনফা সনভ োদণয রদেয জসভয 

দাগ, খসতয়ান, জসভয সযভাণ প্রসত উদজরা দত ১২ জন কদয 

ফ েদভাট ১৫৬ জন ফীয মুসক্তদমাদ্ধা ফা তাঁয উিযাসধকাযীদদয তাসরকা 

চূড়ান্ত কযা দয়দছ। 

6.  

জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু চখ 

মুসজবুয যভান ও ১৫ আগি, 

১৯৭৫ সি. তাসযদখ ীদ ওয়া 

সযফাদযয দস্যদদয ছসফ 

াংফসরত ড্রডাউন ব্যানায 

ব্যফায 

জাতীয় চাক সদফ এফাং মুসজফফল ে উরদেয যকাসয, আধাযকাসয, 

স্বায়ত্বাসত, স্ত্ানীয় যকায প্রসতষ্ঠান, সো ও চফযকাসয 

প্রসতস্ত্ঠানমূদয বফদন ড্রডাউন ব্যানায ব্যফায কযা য় 

7.  

মুসজফফল ে উরদেয ভূসভীন ও 

গৃীন সযফাদযয জন্য গৃ 

সনভ োণ কাম েক্রভ (১ভ, ২য় ও 

৩য় ম োয়) 

আেয়ণ প্রকদল্পয আওতায় ১ভ ও ২য় ম োদয় এ চজরায চভাট  ১৯৫০ জন 

উকাযদবাগী গৃীন ব্যসক্ত/ সযফাদযয ভাদঝ জসভ আধাাকা গৃ 

সনভ োণ কদয স্তান্তয কযা দয়দছ। ৩য় ম োদয় সফসবন্ন উদজরা দত 

১০৭ ট ঘদযয সনভ োদণয জন্য চাসদা াওয়া সগদয়দছ। চাসদাত্র 

অনুমায়ী কাম েক্রভ চরভান যদয়দছ। 

8.  

ফঙ্গফন্ধু ও মুসক্তমৄদ্ধ সফলয়ক 

আদরাকসচত্র ও ডকুদভন্টাসয 

প্রদ েন 

জাতীয় চাক সদফ-২০২1 ারন ও মুসজফফল ে উদ মান উরদে টাউন 

র প্রাঙ্গদণ জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু চখ মুসজবুয যভাদনয কভ েভয় জীফন 

ও মুসক্তমৄদ্ধ সফলয়ক আদরাকসচত্র প্রদ েন কযা দয়দছ। তাছাড়া কর 

জাতীয় সদফদ মুসজফফল ে উরদেয সডসজটার সফরদফাদড েয ভাধ্যদভ 

ফঙ্গফন্ধু ও মুসক্তমৄদ্ধ সফলয়ক ডকুদভন্টাসয সনয়সভত প্রদ েন কযা দচ্ছ। 



9.  

কসফতা আবৃসি/ সচত্রাাংকন/ 

চদাত্মদফাধক গান 

প্রসতদমাসগতায আদয়াজন 

জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু চখ মুসজবুয যভাদনয মৃতুযফাসল েকী ও জাতীয় 

চাক সদফ-২০২১ এফাং মুসজফফল ে উরদেয কসফতা আবৃসি/ সচত্রাাংকন/ 

চদাত্মদফাধক গান প্রসতদমাসগতায আদয়াজন কযা দয়দছ। 

10.   

 

চনত্রদকাণা 

 

 

 

 

 

ফঙ্গফন্ধুয জন্তফাসল েকী 

উদ মান উরদেয ১০০ 

ধযদনয উসিদদয স্মাযক ফাগান 

সৃজন ও বৃেদযাণ। 

তপ্রজাসতয গাদছয ফাগান সৃজদনয কাম েক্রভ ম্পন্ন দয়দছ। 

11.  চজরা প্রান/উদজরা 

প্রাদনয কাম েক্রদভয উয 

প্রাভাণ্য/তথ্যসচত্র প্রদ েন। 

সফসবন্ন সো প্রসতষ্ঠান এফাং জনফহুর স্থাদন চজরা প্রান/উদজরা 

প্রাদনয কভ েকাদেয উয প্রাভাণ্য/তথ্যসচত্র প্রস্তুত কাম েক্রভ চরভান 

যদয়দছ। 

12.  চজরা প্রাক দক 

(ভাজদফা/সো/ 

াংস্কৃসতয চেদত্র সফদল 

অফদাদনয জন্য) প্রদান। 

সফসবন্ন জাতীয় অনুষ্ঠাদন চজরা প্রাক দক 

(ভাজদফা/সো/াংস্কৃসতয চেদত্র সফদল অফদাদনয জন্য) প্রদাদনয 

জন্য প্রদয়াজনীয়  ব্যফস্থা গ্রণ কযা দচ্ছ। 

13.  স্মৃসতদৌধ/ ীদ সভনায 

সনভ োণ। 

সফসবন্ন সো প্রসতষ্ঠাদন স্মৃসতদৌধ সনভ োদণয প্রসক্রয়া চরভান যদয়দছ। 

14.  মুসজফ কণ োয স্থান। চজরা প্রাদকয কাম োরয় এফাং অন্যান্য প্রসতষ্ঠাদন মুসজফ কণ োয 

স্থাদনয কাম েক্রভ চরভান যদয়দছ। 

15.  ১০০ জন ছাত্রছাত্রীদক ১০০ 

ঘন্টায আইসট প্রসেণ 

প্রদান। 

সফসবন্ন সো প্রসতষ্ঠাদন ১০০ জন ছাত্রছাত্রীদক ১০০ ঘন্টায আইসট 

প্রসেণ প্রদাদনয উদদ্যাগ গ্রণ কযা দচ্ছ। 

16.  চনৌকা ফাইচ প্রসতদমাসগতা। াওযদফসিত উদজরামূদ ফল ো চভৌসুদভ চনৌকা ফাইচ প্রসতদমাসগতায 

আদয়াজন কযা দফ। 

17.  জনদচতনতামূরক কাম েক্রভ 

(ভাদকাসক্ত, জসঙ্গফাদ, স্বাস্থয, 

সো, চচাযাচারান, 

ফাল্যসফফা, ইবটসজাং)। 

সফসবন্ন সো প্রসতষ্ঠাদন ফছযব্যাী সশু ভাদফ, অসববাফক 

ভাদফদয ভাধ্যদভ জনদচতনতামূরক কাম েক্রভ চরভান যদয়দছ। 

 সশু ভাদফ ও  প্রসতদমাসগতা 

(ফঙ্গফন্ধু ও মুসক্তমৄদ্ধসবসিক ফই 

ড়া, সচত্রাঙ্কন, কসফতা আবৃসি, 

যচনা প্রসতদমাসগতা)। 

(ক) চজরা ও উদজরা ম োদয় সশু একাদডসভ প্রাঙ্গন এফাং সফসবন্ন 

সো প্রসতষ্ঠাদন সশু ভাদফ ও  প্রসতদমাসগতা আদয়াজন কযা দচ্ছ। 

(খ) ফঙ্গফন্ধু ও মুসক্তমৄদ্ধসবসিক ফই ড়া, সচত্রাঙ্কন, কসফতা আবৃসি, 

যচনা প্রসতদমাসগতা ও সশু ভাদফ-এয কাম েক্রভ চরভান যদয়দছ। 

(গ) ০১ ভাচ ে ২০২1 তাসযখ ‘জাতীয় ফীভা সদফ’  উদ মান উরদেয 

‘ফঙ্গফন্ধুয চানায ফাাংরা সফসনভ োদণ ফীভায গুরুত্ব’ সফলয়ক যচনা 

প্রসতদমাসগতায আদয়াজন কযা য়। 

18.  চখরাদৄরা ও াাংস্কৃসতক 

অনুষ্ঠান। 

(ক) চজরা ও উদজরা ম োদয় সফসবন্ন সো প্রসতষ্ঠাদন চখরাদৄরা ও 

াাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান আদয়াজন কযা দচ্ছ। 

(খ) সফসবন্ন সদফ/অনুষ্ঠাদন চখরাদৄরা ও াাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান আদয়াজদনয 

কাজ চরভান যদয়দছ। 

(গ) ০১ ভাচ ে ২০২1 তাসযদখ ‘জাতীয় ফীভা সদফ’  উদ মান উরদেয 

াাংস্কৃসতক অনুষ্ঠান আদয়াজন কযা য়। 



19.  ফঙ্গফন্ধুয জীফদনয প্রাভাণ্যসচত্র 

প্রদ েনী। 

(ক) সফসবন্ন জনগুরুত্বপূণ ে স্থান ও সো প্রসতষ্ঠাদন প্রাভাণ্যসচত্র প্রদ েন 

কযা দচ্ছ। 

(খ) সফসবন্ন সদফ/অনুষ্ঠাদন ফঙ্গফন্ধুয জীফদনয প্রাভাণ্যসচত্র প্রদ েন কযা 

দচ্ছ। 20.   

চনত্রদকাণা 

ব্লাড ব্যাাংক স্থান ও যদক্তয 

গ্রুসাং। 

ইউসনয়ন ম োদয় সফসবন্ন স্বাস্থয সিসনদক ব্লাড ব্যাাংক স্থান ও যদক্তয 

গ্রুসাং এয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য াংসিি করদক সনদদ েনা 

প্রদান কযা দয়দছ। 
21.  চক্ষু সসফয ও সি চভসডদকর 

কযাম্প আদয়াজন। 

ইউসনয়ন ম োদয় সফসবন্ন স্বাস্থয সিসনদক চক্ষু সসফয ও সি চভসডদকর 

কযাম্প আদয়াজদনয জন্য াংসিি করদক সনদদ েনা প্রদান কযা দয়দছ। 

22.  মুসজফফল ে উরদেয স্মযসণকা 

প্রকা। 

মুসজফফল ে উরদেয স্মযসণকা প্রকা কযা দয়দছ। 

23.  মুসজফফল ে উরদেয তফদল েয 

ত অনুষ্ঠান। 

মুসজফফল ে উরদেয তফদল েয ত অনুষ্ঠান ম্পন্ন দয়দছ।                

24.  ফঙ্গভাতা পসজরাতুদন্না মুসজফ 

উইদভন্প কণ োয স্থান। 

(ক) দুস্থ ও অ  ায় নাযীদদয চফা প্রদাদনয রদেয দুগ োপুয উদজরায় 

ফঙ্গভাতা পসজরাতুদন্না মুসজফ উইদভন্প কণ োয স্থান কযা দয়দছ। 

(খ) ম োয়ক্রদভ চনত্রদকাণা চজরায অন্যান্য উদজরায় উইদভন্প কণ োয 

স্থাদনয কাম েক্রভ চরভান যদয়দছ। 

(গ) ফঙ্গভাতা পসজরাতুন্না মুসজফ উইদভন্প কণ োয-এয সফলদয় এযা 

বতসযয কার্য্কক্রেভ চরভান যদয়দছ। 

25.  ফঙ্গফন্ধুয চরখা ৩ট ফই 

সফশ্বাসতয চকদন্দ্রয ভ্রাম্যভাণ 

রাইদব্রসযয ভাধ্যদভ প্রসতট 

গ্রাদভ াঠকদদয   সনকট 

চাঁছাদনায ব্যফস্থা গ্রণ। 

ফঙ্গফন্ধুয চরখা ৩ট ফই সফশ্বাসতয চকদন্দ্রয ভ্রাম্যভাণ রাইদব্রসযয 

ভাধ্যদভ প্রদতযকট ইউসনয়ন ও গ্রাদভ াঠকদদয সনকট চাঁছাদনায 

কাম েক্রভ চরভান যদয়দছ। 

26.  ‘চচতনায ফাসতঘড়’ সদযানাদভ 

একট দৃসিনদন ফঙ্গফন্ধুয 

মুযযার ও কযাম্পা সনভ োণ 

নকা চূড়ান্ত কযা দয়দছ ও কাজ চরভান। 

27.  ফঙ্গফন্ধু চত্বয সনভ োণ সডসস ও স্থাতয নকা চূড়ান্ত কযা দয়দছ। 

28.  চযপুয প্রসত উদজরায় ২০,০০০ কদয 

চভাট ১,০০,০০০ পরদ, ফনজ 

ও ঔলসধ বৃেদযাণ 

কভ েসযকল্পনা  চভাতাদফক ১,০০,০০০ ট পরদ, ফনজ ও ঔলসধ 

বৃেদযাণ কযা দয়দছ। 

29.  ৫২ ট ইউসনয়ন সযলদ ও ০৪ 

ট চৌযবায় ফঙ্গফন্ধু ও 

মুসক্তমৄদ্ধ কণ োয স্থান 

৫২ ট ইউসনয়ন সযলদ ও ০৪ ট চৌযবায় ফঙ্গফন্ধু ও মুসক্তমৄদ্ধ কণ োয 

স্থান কযা দয়দছ। 

30.  গ্রাভীণ চখরাদৄরা  (দদীয় 

চখরাদৄরায) আদয়াজন।  

চকাসবড-১৯ সযসস্তসতয কাযদণ আাতত: গ্রাভীণ চখরাদৄরায) আদয়াজন 

ফন্ধ আদছ। 

31.  চভসডকযার কযাদম্পয ভাধ্যদভ 

৫২ ট ইউ.স কভদেদক্স 

সচসকৎা চফা প্রদান।  

৫২ট ইউসনয়ন চভসডকযার কযাদম্পয ভাধ্যদভ সচসকৎা চফা ও টীকা 

প্রদান কযা দচ্ছ। 



32.  প্রসত ইউসনয়দন ভানফতায 

চদয়ার স্থান কযা দফ 

প্রসত ইউসনয়দন ভানফতায চদয়ার স্থান কযা দয়দছ। 

33.  ২৫ ট ইউসনয়দন ফ েস্তদযয 

জনাধাযদণয অাংগ্রদণ 

ফঙ্গফন্ধুয জীফন ও কদভ েয ওয 

স্বযসচত গান/কসফতা 

প্রসতদমাসগতা।  

২৫ ট ইউসনয়দনয ফ েস্তদযয জনাধাযদণয অাংগ্রদণ ফঙ্গফন্ধুয জীফন 

ও কদভ েয ওয স্বযসচত গান ও কসফতা প্রসতদমাসগতা অনুসষ্ঠত দয়দছ। 

34.  প্রসতট সফদ্যারয় ও ভাদ্রাায় 

ফঙ্গফন্ধু কণ োয স্থান 

প্রসতট সফদ্যারয় ও ভাদ্রাায় ফঙ্গফন্ধু কণ োয স্থান কযা দয়দছ। 

35.   

 

 

চযপুয 

ফঙ্গফন্ধুয ‘‘অভাপ্ত 

আত্মজীফনী’’ এফাং 

‘‘কাযাগাদযয চযাজনাভচা’’ এয 

সফদ্যারয় সবসিক ফই ড়া ও 

কুইজ প্রসতদমাসগতা আদয়াজন।  

কদযানা সযসস্থসতদত অনরাইদন ফঙ্গফন্ধুয ‘‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’’ এফাং 

‘‘কাযাগাদযয চযাজনাভচা’’এয সফদ্যারয় সবসিক ফই ড়া ও কুইজ 

প্রসতদমাসগতা আদয়াজন কযা দয়দছ।     

36.  কর সো প্রসতষ্ঠাদন 

ফঙ্গফন্ধুয াদথ াোৎ দয়দছ 

এভন ফীয মুসক্তদমাদ্ধাদদয সনদয় 

স্মৃসতচাযণমূরক অনুষ্ঠান 

আদয়াজন।  

কর সো প্রসতষ্ঠাদন ফঙ্গফন্ধু চখ মুসজবুয যভাদনয াদথ াোৎ 

দয়দছ/ ফীয মুসক্তদমাদ্ধাদদয সনদয় স্মৃসতচাযণমূরক অনুষ্ঠান আদয়াজন 

কযা দয়দছ। 

37.  কর যকাসয ভাধ্যসভক 

সফদ্যারয় ও কদরদজ ফঙ্গফন্ধু 

চখ মুসজবুয যভাদনয জীফন 

ও কদভ েয উয চসভনায 

আদয়াজন কযা দফ 

সো প্রসতষ্ঠান খুরদর কর যকাসয ভাধ্যসভক সফদ্যারয় ও কদরদজ 

ফঙ্গফন্ধু চখ মুসজবুয যভাদনয জীফন ও কদভ েয উয চসভনায 

আদয়াজন কযা দফ। 

38.  কর সো প্রসতষ্ঠাদন 

চদয়াসরকা প্রকা এফাং 

ফঙ্গফন্ধুয উসক্ত সরসফদ্ধকযণ 

কর সো প্রসতষ্ঠাদন চদয়াসরকা প্রকা এফাং ফঙ্গফন্ধুয উসক্ত সরসফদ্ধ 

কযা দয়দছ। 

39.  ভাধ্যসভক, উচ্চ ভাধ্যসভক ও 

স্দাতক ম োদয়য ছাত্র-ছাত্রীদদয 

অাংগ্রদণ কযাসযয়ায 

কাউসন্পসরাং ও চভাটদবনার 

চসভনায আদয়াজন কযা দফ 

ভাধ্যসভক, উচ্চভাধ্যসভক ও স্দাতক ম োদয়য ছাত্র-ছাত্রীদদয অাংগ্রদণ 

কযাসযয়ায কাউসন্পসরাং ও চভাটদবনার চসভনায আদয়াজন কযা দচ্ছ । 

40.  জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু চখ 

মুসজবুয যভাদনয জীফনী সনদয় 

প্রচাযত্র/ জীফনসঞ্জ প্রকা 

কযা দফ 

জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধু চখ মুসজবুয যভাদনয জীফনী সনদয় প্রচাযত্র/ 

জীফনসঞ্জ প্রকা কযা দচ্ছ । 

41.  জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধুদক সনদয় 

নাটক/ জাসযগান বতসয এফাং 

ভ্রাম্যভান চরসচত্র প্রদ েন 

জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধুদক সনদয় নাটক/ জাসযগান বতসয কদয এফাং 

ভ্রাম্যভাণ চরসচত্র প্রদ েন কযা দচ্ছ। 

42.  সডসজটার ল্যাফদক ব্যফায 

কদয চফকায তরুণদদয প্রসেণ 

প্রদান, েভতা বৃসদ্ধকযণ এফাং 

কাম েকাযী কদয চতারা দফ 

সডসজটার ল্যাফদক ব্যফায কদয চফকায তরুণদদয প্রসেণ প্রদান, 

েভতা বৃসদ্ধকযণ এফাং কাম েকাযী কদয চতারা দচ্ছ । 

43.  জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধুদক সনদয় 

চরখা কসফতা/ গল্প/ স্মৃসতচাযণ 

ইতযাসদ াংগ্র ও একসত্রত কদয 

প্রকা কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

দফ 

জাসতয সতা ফঙ্গফন্ধুদক সনদয় চরখা কসফতা/ গল্প/ স্মৃসতচাযণ ইতযাসদ 

াংগ্র ও একসত্রত কদয প্রকা কযায প্রসক্রয়া চরভান যদয়দছ । 

44.  জাভারপুয 

 

জাতীয়বাদফ গৃীত কর কভ েসূসচ মথামথবাদফ ফাস্তফায়দনয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দছ । 

 



 

1.৪.২   এসডসজ ফাস্তফায়দন গৃীত দদেমূ 

 

চজরায নাভ  এসডসজ ফাস্তফায়দন গৃীত দদেমূ 

ভয়ভনসাং (০১) জুসডসয়ার মুসন্পখানা াখায কাম েক্রভ ও নাগসযক চফামূদয তাসরকা চজরা তথ্য ফাতায়দন প্রকা। 

নাগসযক চফা প্রাসপ্তদত সফসবন্ন পযভ চফা প্রাসপ্তয াসফ েক সনদদ েনাফরী চজরা তথ্য ফাতায়দন প্রকা কযা।   

(০২) ই-চভাফাইর চকাট ে ফাস্তফায়ন। 

(০৩) অসতসযক্ত চজরা ম্যাসজদেট ও এসক্সসকউটব ম্যাসজদেট আদারতমূদ ভাভরা সনষ্পসিয ায 

বৃসদ্ধকযণ; 

(০৪) ভুক্তদবাগীদদয ন্যায় সফচায প্রাসপ্তয থ সুগভ কযায রদেয যকাসয আইন কভ েকতোগদণয াদথ 

সনয়সভত বায আদয়াজন, প্রসতট ভাভরায  পদরাআ গ্রণ।  

(০৫) দীঘ েসদন মাফৎ সফনা সফচাদয আটক ফদীদদয ভাভরামূ সচসিত কদয ভাভরায সফচায প্রসক্রয়া দ্রুত 

ম্পন্নকযদণয রদেয 

চনত্রদকাণা (০৬) আদৄসনক ও উন্নত কসম্পউটায প্রসেণ চকন্দ্র চালু কদয দেতা ও চাদাসযত্ব অজেদন মৄদগাদমাগী 

প্রসেণ প্রদান কযা দচ্ছ। 

(০৭) দপ্তদযয কর উন্নয়ন কাম েক্রভদক চটকইকযদণয রদেয  ভসিত ব্যফস্থা গ্রণ। 

(০৮) যকাদযয সফসবন্ন দপ্তদযয ভদধ্য অনরাইনসবসিক কাম েকয ভিয় াধন চরভান যদয়দছ। 

(০৯) ই-চভাফাইর চকাদট েয তবাগ ফাস্তফায়দন কাম েক্রভ চরভান যদয়দছ। 

(১০) ভূসভ চফাদক ভানুদলয চদাঁড়দগাড়ায় চৌৌঁদছ সদদত কাম েক্রভ অব্যাত আদছ। 

(১১) ই-সভউদটন তবাদগয রেয ফাস্তফায়দন কাম েক্রভ চরভান। 

(১২) অব্যফহৃত কর জসভদক উৎাদনীর কাদজ ব্যফাদয চজায উদদ্যাগ গ্রণ কযা দয়দছ। 

(১৩) ম েটন ব্যফস্থায আদৄসনকায়ন ও প্রচায  এফাং নতুন স্থানা সনভ োণ  কাজ চরভান যদয়দছ। 

জাভারপুয (১৪) অসত দাসযদ্রয হ্রা ও দাসযদ্রয সনমূ েদর জাভারপুদযয নকসকাঁথা-চক  চবৌদগাসরক সনদদ েক ণ্য সদদফ 

চযসজদেন, উদদ্যাক্তাদদয  জন্য ঋদণয  ব্যফস্থা, নকস কাঁথায ভান সনয়ন্ত্রদনয জন্য চজরা সবসিক সনয়ন্ত্রণ 

কসভট/ প্রসতষ্ঠান এফাং উৎাদন বৃসদ্ধদত দমাসগতা প্রদান।  

(১৫) কদরয জন্য অন্তভু েসক্তমূরক ও ভতাসবসিক গুণগত সো সনসিতকযণ এফাং জীফনব্যাী  

সোরাদবয সুদমাগ সৃসি (Gender Equality) 

(১৬) জাভারপুয কাদরটদযট স্কুর ও কদরজট আদৄসনকায়দনয ভাধ্যদভ  আদৄসনক ও ভানম্মত সো 

প্রদাদনয রদেয ৩য় দত ১০ভ চেসণদত ছাত্র/ছাত্রী বসতে এফাং মৄগদাদমাগী াঠদান কাম েক্রভ গ্রণ । িারুভ 



াংস্কায ও ভাসিসভসডয়া স্থান আদৄসনকায়ন। 

 (১৭) চজোয ভতা অজেন, নাযীয েভতায়ন, সরঙ্গ, ফণ ে, ধভ ে সনসফ েদদল  কদরয জন্য ভান সুদমাগ ও 

সুসফধা সৃসিদত র্ততীয় সরদঙ্গয উন্নয়ন ও পুনফ োন  কাম েক্রভ গ্রণ। 

(১৮) সযদফদয চটকই উন্নয়ন এফাং নাদসনক চৌদর্য্ে বৃসদ্ধয রদেয দৃসিনদন জাভারপুয সডস চরক 

স্থান।  

(১৯) SDG এয ১৭ট অবীদিয জাতীয় ৩৯ট অগ্রাসধকায সূচদকয াাাস চজরা ম োদয় ০২ট এফাং 

উদজরা ম োদয় ০১ট কদয স্থানীয় সূচক সনধ োযণ কদয সূচদকয রেযভাত্রা অজেদন প্রধান কভ েকাণ্ডমূ, 

টাদগ েট অজেদন ফাধামূ, ফাধা উিযদণ কযণীমূ এফাং দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কর্তেে সনধ োযণ কদয কাম েক্রভ গ্রণ 

কযা দচ্ছ।  

(২০) SDG ফাস্তফায়ন ও ভিয় ম্পসকেত চজরা ও উদজরা কসভট গঠন কযা দয়দছ।  

 (২১) SDG ফাস্তফায়দন ক্ষুদ্র নৃতাসত্ত্বক জনদগাষ্ঠী ও দসরত জনদগাষ্ঠীয ভান উন্নয়দনয জন্য সফদল ব্যফস্থা 

গ্রণ কযা দয়দছ।  

চযপুয  (২২) চজরা ম োদয়য দপ্তযমূদয উন্নয়নমূরক কাম েক্রভমূদয কাম েকয ভিয়াধন। 

(২৩) চযপুয চজরায ব্র্যাসোং ম েটন সদল্পয উন্নয়ন। 

(২৪) সনযাদ ও ভানম্মত খাদদ্যয সনিয়তা। 

(২৫) সনযাদ ড়দকয সনিয়তা। 

(২৬) দুদম োগ ব্যফস্থানা, ফনায়ন, জরফায়ু সযফতেন ও সযদফ াংযেণ চটকই উন্নয়ন রেযভাত্রা 

অজেন ত্বযাসিতকযণ। 

(২৭) সোয কর স্তদয ভান বৃসদ্ধকযণ এফাং মুসক্তমৄদদ্ধয চচতনা ও ইসতা াংযেণ। 

(২৮) সবক্ষুক ও র্ততীয় সরদঙ্গয জনদগাষ্ঠীয পুনফ োন। 

(২৯) াভাসজক সনযািামূরক কাম েক্রভ ফাস্তফায়ন চজাযদাযকযণ। 

(৩০) যাজস্ব প্রান ও ব্যফস্থানায় গসতীরতা আনয়ন। 

(৩১) চজরা ম্যাসজদেসয ভাধ্যদভ জনশৃঙখরা ও জনসনযািা াংতকযণ।  

(৩২) জনদচতনামূরক কাম েক্রদভ জনউদ্বুদ্ধকযণ চজাযদাযকযণ। 

(৩৩) ভানফম্পদ উন্নয়ন ও প্রাসতষ্ঠাসনক েভতা বৃসদ্ধকযণ।  

 

 

 



 

 

১.৪.৩  জাতীয় তথ্য ফাতায়ন কাম েক্রদভয অধীদন এই সফবাদগয তথ্য ফাতায়ন সযচারনা, ভসনটসযাং ও ারনাগাদকযণ:  

 

                                                                                         

                                             

 

1.4.৪                        (Annual Performance Agreement- APA) 

 

ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনদদ েনা অনুমায়ী ২০২১-২২ অথ েফছদয ভসন্ত্রসযলদ সচফ এফাং সফবাগীয় কসভনায, ভয়ভনসাং 

এয ভদধ্য ফাসল েক কভ েম্পাদন চুসক্ত ২০২১-২২ স্বােসযত য়। সফবাগীয় কসভনাদযয কাম োরয় গুরুত্বপূণ ে কাম োফসরদক উক্ত চুসক্তয 

চকৌরগত উদিদেয ভদধ্য অন্তভূ েক্ত কযা য়। চুসক্তয ধাযাফাসকতা  ক্রদভ ২০২১-২২ অথ েফছদয সফবাগীয় কসভনায, ভয়ভনসাং 

এফাং এ সফবাদগয চজরা প্রাকগদণয ভদধ্য ফাসল েক কভ েম্পাদন চুসক্ত স্বােসযত দয়দছ। ফাসল েক কভ েম্পাদন চুসক্ত প্রণয়ন এফাং 

ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত কাম োফরী সুষ্ঠুবাদফ ম্পাদদনয রদেয অসতসযক্ত সফবাগীয় কসভনায (াসফ েক) চক প্রধান কদয এসএ টভ গঠন 

কযা দয়দছ। ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনদদ েনা অনুমায়ী এ টভ প্রসত দুই ভা অন্তয ম োদরাচনা বা অনুষ্ঠান সনসিত কযদছ। অগ্রগসত 

প্রসতদফদন প্রসত ০৩ (সতন) ভা অন্তয ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগ চপ্রযণ কযা দচ্ছ। 

 

1.4.৫                    (National Integrity Strategy): 

  

ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনদদ েনা অনুমায়ী ২০২১-২২ অথ েফছদয সফবাগীয় কসভনাদযয কাম োরয়, ভয়ভনসাং-এ জাতীয় 

শুদ্ধাচায চকৌর ফাস্তফায়ন কাম েক্রভ গ্রণ কযা য়। এ কাম েক্রদভয আওতায় মথাযীসত বনসতকতা কসভট গঠন কযা দয়দছ। বনসতকতা 

কসভটয বা প্রসতভাদ সনয়সভত অনুসষ্ঠত দচ্ছ। াাাস অনুসষ্ঠত দচ্ছ বনসতকতা সফলয়ক সফদল বা এফাং দচতনতা বৃসদ্ধমূরক 

বা। শুদ্ধাচায সফলদয় এ কাম োরদয়য চপাকার দয়ন্ট কভ েকতো সদদফ দাসয়ত্ব ারন কযদছন।  

 

 



উক্ত কাম েক্রদভয াাাস ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনধ োসযত ছক অনুযণ কদয ২০২১-২২ অথ েফছদয শুদ্ধাচায কভ েসযকল্পনা 

প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন কযা দয়দছ। ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগয সনদদ েনা অনুমায়ী বনসতকতা কসভটয বা কদয কভ েসযকল্পনা অগ্রগসত 

প্রসতদফদন প্রসত সতন ভা অন্তয ভসন্ত্রসযলদ সফবাদগ চপ্রযণ কযা দচ্ছ। 

 



1.4.৬              Right to Information-RTI):  
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২.০     সফবাগীয় কসভনাদযয কাম োরয়, ভয়ভনসাং এয ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয যাজস্ব াখায প্রসতদফদন। 

 

২.১      20২০-2১ অথ েফছদয ভূসভ উন্নয়ন কদযয দাসফ ও আদায় সফফযণ তথ্যাসদ:  

২.১.১     াধাযণ দাসফ ও আদায় সফফযণী: 

 

চজরায নাভ াধাযণ দাসফ াধাযণ আদায় 

ফদকয়া ার চভাট চরসত  ভাদয 

আদায়  

চরসত অথ েফছদযয 

আদায় 

আদাদয়য 

ায (%) 

ভয়ভনসাং ৫২২১৯১৬৮ ৬৫৯৮৩৮০৬ ১১৮২০২৯৭৪ ৮৮১৭৯৯৯ ১১৬৮৭৮৭০৫ ১০৫ 

চনত্রদকাণা ১৪৭৪৬৪৪৫ ১৭২২৩৪১৮ ৩১৯৬৯৮৬৩ ১৮৯৯৮৩৯ ২৯২৩১৩৯১ ৯১.০০ 

জাভারপুয ১৬২০৫৮২৮ ১৭৪৭৭৮৩২ ৩৩৬৮৩৬৬০ 1492033 32229121 95.68 

চযপুয 13281815 10386641 23668456 1066160 24230580 102.38 

চভাট  ৯৬৪৫৩২৫৬ ১১১০৭১৬৯৭ ২০৭৫২৪৯৫৩ ১৩২৭৬০৩১ ২০২৫৬৯৭৯৭ 98.5১ 

 

২.১.২ াংস্থায দাসফ ও আদায় সফফযণী :  

 

চজরায নাভ াংস্থায দাসফ াংস্থায আদায় 

ফদকয়া ার চভাট 
চরসত  ভাদয 

আদায়  

চরসত অথ েফছদযয 

আদায় 

আদাদয়য 

ায (%) 

ভয়ভনসাং ২৯৯৫০৭৪২৮ ৪৭১৪7732 ৩৪৬৬৫৫১৬০ ১০০৫০৭৯ ২০৩৭৯৮৩০ ৫.৮৮ 

চনত্রদকাণা ৭৩৯৮০০৮ ৬২৪০৬৯৮ ১৩৬৩৮৭০৬ ৮০৯৬৫০ ১৮৭০৮৫৭ 60 

জাভারপুয ১৭২১৫০৮৩১ ১৩৭৯৩০৮০ ১৮৫৯৪৩৯১১ ৪২৩৭৮১ ১৪১২১৮৫৭ ৭.৫৯ 

চযপুয 49342484 4948273 54290757 19999561 21946733 40.42 

চভাট  49342484 4948273 54290757 19999561 21946733 10.10 

 

২.২     ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয কৃসল ও অকৃসল খাজসভ ফদদাফস্ত াংক্রান্ত  

 

২.২.১    কৃসল খাজসভ ফদদাফদস্তয সফফযণী: 

 

চজরায নাভ চভাট কৃসল 

খাজসভ(একয) 

ফদদাফস্তদমাগ্য চভাট 

কৃসল 

খাজসভ(একয) 

ফদদাফস্ত অদমাগ্য চভাট 

কৃসল খাজসভ (একয) 

চরসত ভাদ ফদদাফস্তকৃত 

কৃসল খাজসভ (একয) 

চরসত অথ েফছদয এ 

ম েন্ত ফদদাফস্তকৃত 

কৃসল খাজসভ (একয) 

ভয়ভনসাং 23869.71 15469.98 8399.73 ০০ 31.005 



চনত্রদকাণা 38746.74 ৫৯০৩.৭৪২৫ 32842.৯৯৭৫ ০.৩৪৭৫ 60.৬৫৭৫ 

জাভারপুয ৪৭২৮২.৬৭৫১ ২৩৭৮৩.৮৫০১ ২৩৪৯৮.৮২৫০ 15.50 57.92 

চযপুয 12342.19 7644.798 4283.05 2.72 11.99 

চভাট  122241.3151 52802.3706 69024.6025 18.5675 161.5725 

 

২.২.২    অকৃসল খাজসভ ফদদাফদস্তয সফফযণী: 

 

চজরাযনাভ চভাট অকৃসল 

খাজসভ (একয) 

ফদদাফস্তদমাগ্য চভাট 

অকৃসল খাজসভ (একয) 

ফদদাফস্ত অদমাগ্য 

চভাট অকৃসল খাজসভ 

(একয) 

চরসতভাদ 

ফদদাফস্তকৃত অকৃসল 

খাজসভ (একয) 

চরসত অথ েফছদয এ ম েন্ত 

ফদদাফস্তকৃত অকৃসল 

খাজসভ(একয) 

ভয়ভনসাং 22683.88 675.6551 22008.2249 00 00 

চনত্রদকাণা ৪১১৩5.3২ ৩৩৯.৮০ ৪০৭৯5.5২ 00 ১.৭৫ 

জাভারপুয ২২৯৫৫.৬৭ ২১৯৫.৭৩ ২০৭৫৯.৯৪ 774.1016 774.1016 

চযপুয 8793.49 1154.27 7639.22 00 00 

চভাট 95568.36 4365.4551 91202.9049 774.1016 775.8516 

 

২.২.৩ : ফতেভান যকাদযয প্রসতশ্রুসত অনুমায়ী ভূসভীন সযফাযদক কৃসল খাজসভ ফদদাফস্ত প্রদান াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

চজরায নাভ ফদদাফস্তদমাগ্য কৃসল খাজসভ 

)একয(  

২০২০-২১ অথ েফছদয  ফদদাফস্ত 

প্রদানকৃত খাজসভ )একয(  

২০২০-২১ অথ েফছদয ফদদাফস্ত 

প্রাপ্ত ভূসভীন সযফায 

ভন্তব্য  

ভয়ভনসাং 15469.98 ৩১.০০৫ 14৮২ - 

চনত্রদকাণা ৫৯০৩.৭৪২৫ 60.৬৫৭৫ 8৬৬ - 

জাভারপুয ২৩৭৮৩.৮৫০১ 57.92 2298 - 

চযপুয 7644.798 11.99 469 - 

        চভাট 52802.3706 161.5725 5115 - 

 

 

২.৩     ২০২০-২০২১ অথ েফছদয মুসজফ তফদল ে “ভূসভীন গৃীন” সযফাযদক ‘ক চেসণয’ গৃ সনভ োণ াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

ক্রভ চজরায নাভ (২য় ম োদয়) একক 

গৃদয াংখ্যা 

(১ভ ম োদয়) একক 

গৃদয াংখ্যা 

১ভ এফাং ২য় ম োদয় ফযাি 

প্রাপ্ত ফ েদভাট গৃদয াংখ্যা 

ভন্তব্য 

০১ ভয়ভনসাং ৬৪৫ ১৩০৫ ১৯৫০  

০২ চনত্রদকাণা ৯২৫ ৯৬০ ১৮৮৫  

০৩ জাভারপুয ৭৭৫ ১৪৭৮ ২২৫৩  

০৪ চযপুয ১৬৭ ২৯১ ৪৫৮  

চভাট ২৫১২ 4034 ৬৫৪৬  

 



২.৪   খাজসভ াংক্রান্ত চদওয়াসন ভাভরামূদয সফফযণী: 

 . 

চজরায নাভ সফগত ভাদয 

চজয 

চরসত ভাদ 

দাদয়য 

চভাট ভাভরা চরসত ভাদ সনষ্পসিকৃত ভাভরা অসনষ্পন্ন 

ভাভরা যাদষ্ট্রয দে যাদষ্ট্রয সফদে চভাট 

ভয়ভনসাং 14৬৭ ১৮১ ১৬৪৮ ০০ ০০ ০০ ১৪৫৬ 

চনত্রদকাণা 1740 ১০ 17৫০ 00 00 00 ১৭৫০ 

জাভারপুয ৫২০9 ০0 ৫২০৯ 01 00 01 5208 

চযপুয 1275 ০1 1276 00 00 00 ১২৭6 

চভাট  ৯৬৯১ ১৯২ ৯৮৮৩ 0১ ০0 0১ ৯৬৯০ 

 

২.৫     ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয অস েত ম্পসি ব্যফস্থানা াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

চজরায নাভ চভাট অস েত 

ম্পসি 

সরদজয আওতাধীন 

অস েত ম্পসি 

চভাট সরজ 

চক 

চরসতভাদ 

নফায়নকৃত সরজ চক 

চরসত অথ েফছদয এ ম েন্ত 

নফায়নকৃত সরজ চক 

অনফায়নকৃত 

সরজ চক 

ভয়ভনসাং 
২৪১৫.7206 102৯.4606 1638 1১ ৩৫৮ 12৮০ 

চনত্রদকাণা 
১২২৫৩.৭৯ ১৫৪৭.৪৫ ১৩৯৪ ৫২ 3৮২ 10১২ 

জাভারপুয 
৭৭৮.৬৯০৬ ৭৩৯.৫৬ ৭৩৭ ০1 ১১4 ৬২3 

চযপুয 
18667.103 1056.975 576 17 135 441 

চভাট  ৩৪১১৫.৩০৪২ ৪৩৭৩.৪৪৫৬ ৪৩৪৫ ৮১ ৯৮৯ ৩৩৫৬ 

 

২.৬    ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয অস েত ম্পসিয সরজ ভাসনয দাসফ ও আদায় াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

চজরায নাভ চভাট সরজ 

চক 

সরজ ভাসনয দাসফ (টাকা) সরজ ভাসন আদায়  (টাকা) 

ফদকয়া ার চভাট চরসত ভাদ আদায়  চরসত অথ েফছদয আদায়  

ভয়ভনসাং 1638 44195469.5 37622252 81817721.5 ৫২৩১২৭ 1৩৫৮২৯৪৬ 

চনত্রদকাণা ১৩৯৪ ২১৯৯৭৫৭ ৩৩১৫৩১২ ৫৫১৫০৬৯ ৩১৮২২১ ৩০৫২২১৫ 

জাভারপুয ৭৩৭ ১৬০৭২৫৩৯ ১১৮০৯৪৫৯ ২৭৮৮১৯৯৮       1680 2768856 

চযপুয 576 3311699 2770395 6082094 241025 1859648 

চভাট  4345 65779464.5 55517418 121296882.5 1084053 21263665 

  

২.৭     ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয সযতযক্ত ম্পসি ব্যফস্থানা াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

চজরায নাভ 

সরজ ভাসনয দাসফ (টাকা) সরজ ভাসন আদায়  (টাকা) ভন্তব্য  

ফদকয়া ার চভাট 
চরসত ভাদ 

আদায় 

চরসত অথ েফছদয 

আদায় 

ভয়ভনসাং 00 48612 48612 ৭২০০ ১৭৪০০ 
25/01/2021 সি. তাসযদখ সরজ ভাসন আদাদয়য 

জন্য চনাট কযা দয়দছ  

চনত্রদকাণা 00 ০০ ০০ 00 00 এ চজরায় চকান সযতযক্ত ম্পসি চনই। 

জাভারপুয ১৩০৫৪ ৫০৩০ ১৮০৮৪ 00 00 সরজ ভাসন আদাদয়য জন্য সরসজদদয চনাট 



কযা দচ্ছ। 

চযপুয 00 00 00 00 00 এ চজরায় চকান সযতযক্ত ম্পসি চনই। 

চভাট  13054 53642 66696 7200 17400 - 

 

২.৮    ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয যকাসয খাজসভ পুনরুদ্ধায াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

চজরায নাভ খা/অস েত/সযতযক্ত জসভ (একদয)  অনফধ দখদরয সযভাণ 

(একদয) 

চরসত ভাদ উদ্ধাযকৃত 

জসভ (একদয) 

চরসত ভা ম েন্ত 

পুনরুদ্ধাযকৃত জসভ 

(একদয) 

খা অস েত সযতযক্ত খা অস ে

ত 

সযতয

ক্ত 

খা অস েত সয

তয

ক্ত 

খা অস ে

ত 

সয

তয

ক্ত 

ভয়ভনসাং 46553.59 41005.200 2.0609 164.৫7 - - ০.৩০০ - - 153.৭৩ - - 

চনত্রদকাণা 79882.06 ১২২৫৩.৭৯ ০০ ৯৩১.১২ - - ০.০৬ - - 14.8৬ - - 

জাভারপুয ৪৩৪১০.৭১০১ ৭৭৮.৬৯০৬ ৪.৬৪৯০ ১২৩৭.৮৭১২ - -  - - ৪৬.67 - - 

চযপুয 12342.19 18667.103 ০০ 454.26 - - - - - 4.1050 - - 

চভাট  
182188.5501 

72704.783

6 6.7099 

2787.821

2 
- - 0.36 - - 

219.35

6 
- - 

  

২.৯    ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয  ই-নাভজাসয ও জভাবাগ াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

চজরায নাভ গত ভাদয চজয   চরসত ভাদ 

দাদয়য 

চভাট চরভান চক চরসত ভাদ 

সনষ্পসি 

অসনষ্পন্ন চক চরসত অথ েফছদয এ 

ম েন্ত চভাট 

সনষ্পসিকৃত চক  

ভয়ভনসাং ৪১৬৮ ৩৯৩৬ ৮১০৪ ৩৩২৯ ৪৭৭৫ ৫৩৬২০ 

চনত্রদকাণা ১৭৩১ ১২১২ ২৯৪৩ ১৪৩৩ ১৫১০ ১৮৬৩৭ 

জাভারপুয ৯২8 1370 2352 1600 752 28794 

চযপুয ১১৭৯ ১৫৭০ ২৭৪৯ ১৫৭৫ ১১৭৪ ২৯২৪ 

চভাট  ৮০০৬ ৮০৮৮ ১৬১৪৮ ৭৯৩৭ ৮২১১ ১০৩৯৭৫ 

 

২.১০      ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয নাভজাসয ও চযকড ে াংদাধন াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

চজরায নাভ সনষ্পসিকৃত চভাট নাভজাসয আদফদদনয 

াংখ্যা  

সনষ্পসিকৃত নাভজাসযয সফযীদত চযকড ে ারনাগাদ ভন্তব্য 

 
উদজরা ভূসভ অসপ ইউসনয়ন ভূসভ অসপ 

ভয়ভনসাং ২৯৭৭১২ ৬৩৮১৪৬ ৬৩৮১৪৬ - 

চনত্রদকাণা ১০৩৪৩৭ ৯৫৭৬০ ৯৪৫৫৪ - 

জাভারপুয ১৩১৩৬৬ ১২৭০১১ ১২৭১০৯ - 

চযপুয 42161 36843 33526 - 

চভাট  ৫৭৪৬৭৬ ৮৯৭৭৬০ ৮৯৩৩৩৫  

 

২.১১  ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয জরভার ইজাযায তথ্যাসদ: 

 

২.১১.১    ২০ একদযয উদবে জরভার: 



চজরায  

নাভ 

চভাট 

জরভার 

১৪২৬ 

ন ম েন্ত 

ইজাযাকৃ

তজরভা

র 

১৪২৭ দন 

ইজাযাদমাগ্য 

জরভার 

১৪২৭

চন 

ইজাযাকৃ

ত 

জরভার 

১৪২৭ দন 

যাজস্ব আদাদয়য 

সযভাণ 

(টাকা) 

১৪২৭ দন 

ইজাযা 

সফীন 

জরভার 

ইজাযা না ওয়ায কাযণ 

ভয়ভনসাং 15 ০৮ 0৭ 00 ৮০৭০০৯ 0৭ 
সফজ্ঞসপ্ত প্রকা কযা দয়দছ। ইজাযা 

কাম েক্রভ চরভান।  

চনত্রদকাণা ১৩২ 121 41 12 ৭০৮১৬০১ ০৪ 

উন্নয়ন প্রকদল্পয আওতায় 25ট জরভার ভূসভ 

ভন্ত্রণারয় কর্তেক ইজাযা প্রসক্রয়াধীন। 04 ট 

জরভাদরয দযত্র াওয়া মায়সন সফধায় খা 

আদাদয়য জন্য ত্র চপ্রযণ কযা দয়দছ।  

জাভারপুয ৩১ ১১ ১৬ ০৩ 403750 1৩ 

১. জাভারপুয দয উদজরাধীন ফামুনসজ 

সফর জরভারট ফাাংরাদদ অথ েননসতক 

অঞ্চর (চফজা) কর্তেে ফযাফয 

দীঘ েদভয়াসদ ফদদাফস্ত প্রদান কযা দয়দছ। 

২. ০২ট জরভার সনদয় ভাভরা চরভান 

যদয়দছ। 

৩. একট প্রাকৃসতক কাযদণ বযাট। 

৪. ১৪২৮ ফাাংরা দন ইজাযাকৃত 

জরভার ০৩ট। ০১ট উন্নয়ন প্রকদল্পয 

আওতায়। ০৩ট জরভাদরয ইজাযা রব্দ 

অথ ে=৪,০৩,৭৫০/-। 

চযপুয 23 11 12 05 2149959 07 

02 ট জরভার বযাট দয় ইজাযায 

অদমাগ্য, উমৄক্ত দযত্র না াওয়ায় 05 

ট জরভার ইজাযা প্রদান কযা ম্ভফ 

য়সন। 

চভাট  201 151 76 20 10442319 31 - 

 

 

২.১১.২       20  একয ম েন্ত জরভার  

চজরায 

নাভ 

চভাট 

জরভার 

১৪২৬ 

ন ম েন্ত 

ইজাযাকৃ

ত 

জরভার 

১৪২৭ দন 

ইজাযা চমাগ্য 

জরভার 

১৪২৭ দন 

ইজাযাকৃত 

জরভার 

১৪২৭ 

দন 

ইজাযা 

সফীন 

জরভার 

ইজাযা 

ফসভূ েত 

জরভার 

১৪২৭দন 

যাজস্ব 

আদাদয়য 

সযভাণ 

(টাকা) 

ইজাযা না ওয়ায কাযণ 

ভয়ভনসাং

 
1১২ ২৮ ৪৫ ২৪ ৫৪ ৩১ ১৩২৪৭০৮ 

প্রাকৃসতক কাযদণ জরভার 

বযাট মাওয়ায় আগ্রী 

দযদাতা না াওয়ায় 

চনত্রদকাণা ৩০১ ২০৩ ২১৯ ৪৭ ১৬১ ১১ ১২৫১৫৬৯ 

বযাট দয় মাওয়ায় ৬৪ ট ,

ভাভরায কাযদণ ১ ১ ট এফাং 

দযদাতা না াওয়ায় ৯৭ ট। 

জাভারপুয 48 17 03 03 ০0 ২৮ 219675 

(1) ৫ট ভাভরা জসনত 

কাযদণ ও ২৩ট প্রাকৃসতক 

কাযদণ বযাট ওয়ায় ইজাযা 

প্রদান ম্ভফ য়সন। 

(2) 1425 ,1426 ,1427 

দন ১৭ট জরভার 

ইজাযারব্দ অথ ে-1058197 

 টাকা 



চযপুয 26 12 14 10 04 ০০ 1056350 

উমৄ েক্ত দযদাতা না াওয়ায় 

০৪ট জরভার ইজাযা 

প্রদান কযা ম্ভফন য়সন। 

চভাট  ৪৮৭ ২৬০ ২৮১ ৮৪ ২১৯ ৭০ ৩৮৫২৩০২ - 

 

২.১২     ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয ফালুভার ইজাযা াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

চজরায 

নাভ 

চভাট 

ফালুভার 

১৪২৭ দন 

ইজাযাকৃত 

ফালুভার 

১৪২৭ দন 

আদায়কৃত 

যাজস্ব (টাকায়) 

১৪২৭ দন ইজাযা 

সফীন ফালুভার 

ভাভরা াংসিি 

ফালুভার 

ভন্তব্য 

ভয়ভনসাং 13 ০০ ০০ 1৩ 03 

ব্রহ্মপুত্র নদদয চড্রসজাং  চরভান থাকায় 

ভয়ভনসাং চজরায 9 ট ফালু ভাদরয 

ইজাযা Kvh©µg ভূসভ ভন্ত্রণারদয়য 

02/09/2020 তাসযদখয 27 নাং স্মাযদক 

1427-28 ফাাংরা ন ch©šÍ ইজাযা ’̄wMZ 

ivLvi  সদ্ধান্ত য়। সফআইডসব্লউটএ কর্তেক 

উদিাসরত ফালু সফক্রদয়য জন্য দযত্র 

সফজ্ঞসপ্ত আফান কযা দয়দছ। 

চনত্রদকাণা ০৭ ০6 ৪৭১২৫০৫০০ ০০ ০০ 
০১ট ফালুভার সফলুপ্ত কাম েক্রভ প্রসক্রয়াধীন 

। 

জাভারপুয 

০৫ ০১ ৬২০০০ ০১ ০২ (ক) নাওবাঙ্গা ফালুভারট প্রাকৃসতক 

কাযদণ বযাট। 

(খ) ০৭ট নতুন ফালুভাদরয প্রস্তাফ াওয়া 

চগদছ, তন্দধ্য ০১ট ফালুভার চঘালণায 

জন্য প্রস্তাফ চপ্রযণ কযা দয়দছ। ফাসক 

০৬টয জন্য প্রস্তাফ চপ্রযণ কাম েক্রভ চরভান। 

(গ) ব্রহ্মপুত্র নদ খনন কাদজয জন্য 

অইজাযাকৃত ০১ট ফালুভাদরয ইজাযায 

কাম েক্রভ  স্থসগত যদয়দছ। 

চযপুয 09 05 16706999 04 02 

(ক) াগরায মুখ ফালুভাদরয উয 

ভাভান্য াইদকাদট ে ভাভরা নাং-

4699/2018 চরভান।  

(খ) তাওয়াকুচা ফালুভাদরয উয ভাভান্য 

াইদকাদট ে সযসবউ ভাভরা নাং-327/2019 

চরভান। 

(গ) চযেীভাযী ফালুভাদরয খননকাজ 

চরভান। 

(ঘ) ভাযস ফালুভাদরয আসর চরভান।  

চভাট  34 12 488019499 18 ০7 - 

 

 

২.১৩    ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয াটফাজায ইজাযায তথ্যাসদ: 

 

চজরায নাভ চভাট াট 

ফাজায 

১৪২৭ দন ইজাযাকৃত 

াটফাজায 

১৪২৭ দনয চভাট 

ইজাযা রব্ধ অথ ে 

(টাকায়) 

খা আদাদয়য সফফযণ ভন্তব্য 

াট ফাজায 

াংখ্যা 

টাকায 

সযভাণ 

ভয়ভনসাং ৩৩৩ ১৭৫ ৭০৮৫১৪৩৯ ৭২ ২৩৩৩৭৫ - 

চনত্রদকাণা 204 156 112722344 ১২ ১০১৬৮৪০ - 



জাভারপুয ১৪৬ ১০৭ ৫৯৬৩৬০০৫ ৩৭ 165630 - 

চযপুয 125 81 72809245 44 734587 - 

চভাট  ৮০৮ ৫১৯ ৩১৬০১৯০৩৩ ১৬৫ ২১৫০৪৩২ - 

 

২.১৪      ২০২০-২০২১ অথ েফছদযয আেয়ণ-2 প্রকল্প ও গুচ্ছগ্রাভ ফাস্তফায়ন াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

২.১৪.১      আেয়ণ -২ প্রকল্প াংক্রান্ত তথ্য : 

  চজরায 

নাভ 

প্রস্তাসফত 

প্রকল্প 

আেয়ণ -২ এয 

চভাট প্রকল্প  

চভাট জসভয 

সযভাণ (একদয) 

সনসভ েত ফাসড় পুনফ োসত সযফায (ট) স্তান্তসযত কবুসরয়ত াংখ্যা 

(ট) 

ভয়ভনসাং ০৮ 05 11.5965 73 364 364 

চনত্রদকাণা ০৪ ১৯ ৫০ .৬৮  ২০৫ ১৭৫৬ ১৪৬4 

জাভারপুয  ০২ ৩৪ 109.8967 ২৬৩ ২৪৩৫ ২৪১৪ 

চযপুয  12 18 22.56 54 530 530 

চভাট ২৬ ৭৬ ১৯4.7332 ৫৯৫ ৫০৮৫ ৪৭৭২ 

 

২.১৪.২    গুচ্ছগ্রাভ াংক্রান্ত তথ্য  :  

 

চজরায নাভ প্রস্তাসফত 

প্রকল্প 

গুচ্ছগ্রাদভয 

চভাট প্রকল্প 

চভাট জসভয সযভাণ 

(একদয) 

সনসভ েত ফাসড় পুনফ োসত সযফায স্তান্তসযত কবুসরয়ত 

াংখ্যা 

ভয়ভনসাং ০০ 21 73.57 575 575 575 

চনত্রদকাণা ০১ ১২ ৪২ .৫৬  ৮০২ ৮০২ ৩৬4 

জাভারপুয  ১১ ৪৮ 167.2676 ১৭০৫ ১৭০৫ 1289 

চযপুয  02 24 68.76 546 596 596 

চভাট ১৪ ১০৫ ৩৫২.1576 ৩৬২৮ ৩৬৭৮ ২৮২৪ 

 

২.১৫     ২০২০-২০২১ ভূসভ উন্নয়ন কয ব্যফস্থানা পটওয়যাদয চরভান ডাটা এসি কাম েক্রভ ম্পন্নকযণ াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

ক্রভ চজরায নাভ ভূসভ উন্নয়ন কয 

ব্যফস্থানা 

পটওয়যাদয 

াংমৄক্ত চভাট 

ইউসনয়ন ভূসভ 

অসপদয াংখ্যা 

কাম েক্রদভয 

াদথ াংমৄক্ত 

চভাট চভৌজায 

াংখ্যা 

কাম েক্রদভয 

াদথ াংমৄক্ত 

চভাট চাসডাং 

াংখ্যা 

অদ্যফসধ 

এসিকৃত 

চাসডাং 

াংখ্যা 

এসিয 

অদোয় 

অফসি 

চাসডাং 

াংখ্যা 

অগ্রগসত (%) ভন্তব্য 

০১ ভয়ভনসাং ৫৬ ৬৬ ৬৮৯৩১ ১৪৮৬৮ ৫৬২০৫ ২১.৫৬  

০২ 

 

চনত্রদকাণা ১৬ ১৮ ২০৮৯৫ ১৮৯০৫ ১৯৯০ ৯১.০০  

০৩ জাভারপুয ২২ ২২ ১১১৯১৪ ৩৫২৪ ১০৮৩৯০ ৩.১৪  

০৪ চযপুয ০৫ ০৫ ৫৪১৫ ৫৩৫৯ ৫৬ ৯৮.৯৭  

চভাট ৯৯ ১১১ ২০৭১৫৫ ৪২৬৫৬ ১৬৬৬৪১ ৫৩.৬৬  

 



 

২.১৫.২     ভূসভ উন্নয়ন কয ব্যফস্থানা পটওয়যাদয ৩য় ম োদয়য াইরটাং কাম েক্রদভয তথ্যসদ: 

 

ক্রভ চজরায নাভ ভূসভ উন্নয়ন কয 

ব্যফস্থানা 

পটওয়যাদয াংমৄক্ত 

চভাট ইউসনয়ন ভূসভ 

অসপদয াংখ্যা 

কাম েক্রদভয 

াদথ াংমৄক্ত 

চভাট চভৌজায 

াংখ্যা 

কাম েক্রদভয 

াদথ াংমৄক্ত 

চভাট চাসডাং 

াংখ্যা 

অদ্যফসধ 

এসিকৃত 

চাসডাং 

াংখ্যা 

এসিয 

অদোয় 

অফসি 

চাসডাং 

াংখ্যা 

অগ্রগসত 

(%) 

ভন্তব্য 

০১ ভয়ভনসাং ১৩৮ ৬৫১ ৪৫৮০৫৪ ৬৩৮৬ ৪৫১৬৬৮ ১ .৪৬   

০২ চনত্রদকাণা ৭৭ ১০৫ ৬৮৯২৩ ৬৪৩৯৮ ৩৮৭৬ ৯৩.০০  

০৩ জাভারপুয ৪৬ ৬৫ ১০৩৬৪০ ৪৩৬৮ ৯৯২৭২ ৪.২১  

০৪ চযপুয 32 32 9209 8988 00 100  

চভাট ২৯৩ ৮৫৩ ৬৩৯৮২৬ ৮৪১৪০ ৫৫৪৮১৬ 49.75  

 

 

 

২.১৬     উদজরা ভূসভ অসপ ও ইউসনয়ন ভূসভ অসপ বফণ সনভ োণ াংক্রান্ত তথ্যাসদ: 

 

ক্রভ  চজরায নাভ উদজরা ভূসভ অসপ 

 

ইউসনয়ন ভূসভ অসপ ভন্তব্য 

চভাট 

াংখ্যা 

সনভ োণ 

কাজ 

চরভান 

সনভ োদণয 

প্রস্তাফ 

চপ্রযণ 

অফসি 

সনভ োণ 

প্রদয়াজন 

চভাট 

াংখ্যা 

সনভ োণ 

কাজ 

চরভান 

সনভ োদণয 

প্রস্তাফ 

চপ্রযণ 

অফসি 

সনভ োণ 

প্রদয়াজন 

 

০১ ভয়ভনসাং ১৩ ০৩ ০৪ ০২ ১৪৪ ২৪ ৫২ ৬৫  

০২ চনত্রদকাণা 09 ০০ ০০ ০০ ৮৭ ১৪ ৪০ ২৩  

০৩ জাভারপুয ০৭ ০০ ০1 ০1 ৬৮ ০৬ ১৭ ১৫  

০৪ চযপুয ০৫ ০২ ০২ ০০ ৩৫ ১০ ১২ ০৮  

চভাট ৩৪ ৫ ৭ ৩ ৩৩৪ ৫৪ ১২১ ১১১  

 



 

 

সফবাগীয় কসভনাদযয কাম োরয়, ভয়ভনসাং এয ২০২০-২০২১ সি. অথ ে ফছদযয াধাযণ াখায প্রসতদফদন 

জুরাই ২০২০ সি.- জুন ২০২১ সি. 

 

৩.১ ভয়ভনসাং সফবাদগয আদগ্নয়াস্ত্র ডুসেদকট রাইদন্প ইসুয াংক্রান্ত জুরাই/২০২০সি. - জুন/২০২১সি. ভাদয প্রসতদফদনঃ 

 

ক্রসভক নাং চজরায নাভ ডুসেদকট রাইদন্প ইসুযয াংখ্যা রাইদন্প ইসুয সপ ভন্তব্য 

০১. ভয়ভনসাং ২৫ট ১১,৮০০/- - 

০২. চনত্রদকানা ১ট ৫০০/- - 

০৩. জাভারপুয - - - 

০৪. চযপুয - - - 

চভাট ২৬ট ১২,৩০০/- - 

 

 

 

 

৩.২ ভয়ভনসাং সফবাদগয ন্ত্রা ও জসঙ্গফাদ/ভাদকাসক্ত/ফাল্যসফফা সনদযাদধ প্রচাযণা বা/উঠান বফঠক াংক্রান্ত জুরাই/২০২০সি. - 

জুন/২০২১সি. ভাদয অনুষ্ঠাদনয তথ্যঃ 

 

ক্রসভক নাং চজরায নাভ প্রচাযণামূরক বা/নফঠদকয াংখ্যা ভন্তব্য 

০১. ভয়ভনসাং ১০৫৭ট - 

০২. চনত্রদকানা ৩৫০ট - 

০৩. জাভারপুয ১৩৪ট - 

০৪. চযপুয ৭১৩ট - 

চভাট ২২৫৪ট - 



ভয়ভনসাং সফবাদগয চচাযাচারান সফদযাধী টাস্কদপা ে অসবমাদনয প্রসতদফদন 

 

চজরা ও উদজরা টাস্কদপা ে কর্তেক সযচাসরত অসবমান; 

জুরাই ২০২০-জুন ২০২১ ভাদ চজরা ও উদজরা টাস্কদপা ে কর্তেক সযচাসরত অসবমাদনয সযাংখ্যান সনম্নরূ: (ভয়ভনসাং সফবাগ) 

 

ভয় সযচাসরত অসবমাদনয াংখ্যা ভাভরায াংখ্যা সনষ্পসিকৃত ভাভরায াংখ্যা 

জুরাই ২০২০ ৬৩ ২০ ১৮ 

আগস্ট ২০২০ ৯৫ ৩৩ ৩১ 

চদন্ফম্বয ২০২০ ৭৫ ২০ ১৮ 

অদটাফয ২০২০ ১০২ ২৬ ২২ 

নদবম্বয ২০২০ ৮৬ ২৭ ২৪ 

সডদম্বয ২০২০ ১১৭ ৩৯ ৩৬ 

জানুয়াসয ২০২১ ৮০ ২৮ ২৫ 

চপব্রুয়াসয ২০২১ ৯১ ৩৬ ৩৪ 

ভাচ ে ২০২১ ৭১ ২৩ ২০ 

এসপ্রর ২০২১ ৩০ ১০ ০৩ 

চভ ২০২১ ৭৫ ৩০ ১৮ 

জুন ২০২১ ৫১ ১২ ০৮ 

চভাট 
৯৩৬ ৩০৪ ২৫৭ 

 

 

টাস্কচপা ে ব্যতীত সফসবন্ন াংস্থা কর্তেক এককবাদফ সযচাসরত অসবমান:  

জুরাই ২০২০-জুন ২০২১ ভাদয টাস্কদপা ে ব্যতীত সফসবন্ন াংস্থা কর্তেক এককবাদফ সযচাসরত অসবমাদনয সযাংখ্যান সনম্নরূ: (ভয়ভনসাং সফবাগ) 

 

ভয় সযচাসরত অসবমাদনয াংখ্যা ভাভরায াংখ্যা সনষ্পসিকৃত ভাভরায াংখ্যা 

জুরাই ২০২০ ১৫,৫৬২ ৬১৩ ৪৪৫ 

আগস্ট ২০২০ ১৫,৮২৪ ৪৬৭ ৩৮৭ 

চদন্ফম্বয ২০২০ ১৫,২৪৮ ৪২৮ ৩৫৫ 

অদটাফয ২০২০ ১৬,৬০৫ ৪৯৩ ২৭৪ 

নদবম্বয ২০২০ ১৫,২৭০ ৫৬১ ৩৮৬ 

সডদম্বয ২০২০ ১৫,৫৯৪ ৫০৫ ৩৭২ 

জানুয়াসয ২০২১ ১৬,৪৮৭ ৫৯৩ ৩৫৩ 

চপব্রুয়াসয ২০২১ ১৪,০০৯ ৪৬৯ ৫৪০ 

ভাচ ে ২০২১ ১৫,৫৩৬ ৭২৭ ৪৪১ 



এসপ্রর ২০২১ ১২,৬৫২ ৫৫৮ ৪৬৬ 

চভ ২০২১ ১২,৬২৩ ৫২১ ৩২৬ 

জুন ২০২১ ৭,০২৬ ৫৮৪ ৪৯৪ 

চভাট 
১,৭২,৪৩৬ ৬,৫১৯ ৪,৮৩৯ 

 

 

চচাযাচারান প্রসতচযাচধয জন্য স্থর/ চনৌ চথ চদরার ও  ভাভরা াংক্রান্ত  তথ্য (জুরাই ২০২০-জুন ২০২১ ম েন্ত) 

াংস্থায নাভ: সফসজসফ, পুসর, ভাদকদ্রব্য সনয়ন্ত্রণ অসধদপ্তয, য যাফ ও টাস্কদপা ে (ভয়ভনসাং সফবাগ) 

 

ভয় 
চদরার 

াংখ্যা 

আটক ণ্য শুল্ক 

গুদাদভ জভা  চয়দছ 

এভন ভাভরায াংখ্যা 

আটক ব্যসক্তয 

াংখ্যা 

আটক ব্যসক্তয   

াচথ াংসিি 

ভাভরায াংখ্যা 

ভাভরায 

াংখ্যা 

সনষ্পসিকৃত ভাভরায াংখ্যা 

াংস্থা কর্তেক সনষ্পসিকৃত (আদারদত  

স্তান্তয /পুসর প্রসতদফদন) 

আদারত কর্তেক 

সনষ্পসিকৃত 

জুরাই ২০২০ ৮,৭৯৮ ১৭ ১২ ০৯ ৩৫ ২৭ ০৯ 

আগস্ট ২০২০ ৯,৯৪৩ ১৪ ১৭ ১১ ২৫ ১৬ ০২ 

চদন্ফম্বয ২০২০ ৯,৯০৭ ১৬ ১১ ১৩ ২৭ ২৪ ০১ 

অদটাফয ২০২০ ১০,৪১২ ১২ ৩৬ ২০ ৩৯ ৪৩ ০২ 

নদবম্বয ২০২০ ৮,১৫২ ২৬ ২২ ১৩ ৫০ ৪৫ ০২ 

সডদম্বয ২০২০ ১০,৪৮৮ ১৭ ১৬ ০৬ ২৬ ১৮ ০ 

জানুয়াসয ২০২১ ১০,৩৯৮ ১৮ ১০ ০৮ ২৭ ১৭ ০ 

চপব্রুয়াসয ২০২১ ৮,০৫৪ ১৮ ১৭ ১৭ ৩৪ ১৫ ০ 

ভাচ ে ২০২১ ১০,৪৬০ ৪১ ২৬ ১৮ ৫৪ ৫২ ০১ 

এসপ্রর ২০২১ ৯,৫৩৪ ৩৭ ০৫ ০৬ ১৩১ ৩৭ ০৭ 

চভ ২০২১ ৯,৪৫২ ৩৪ ২৩ ১১ ৪৫ ৩৩ ০৬ 

জুন ২০২১ ৭,৬৯৮ ২২ ১৬ ১২ ৩২ ২১ ০৬ 

চভাট 
১,১৩,২৯৬ ২৭২ ২১১ ১৪৪ ৫২৫ ৩৪৮ ৩৬ 

 



আফাসক স্থান/ব্যফা স্থান/গুদাভ ইতযাসদ স্থাদন সযচাসরত চযইড াংক্রান্ত  তথ্য (জুরাই ২০২০-জুন ২০২১) 

াংস্থায নাভ: সফসজসফ, পুসর, ভাদকদ্রব্য সনয়ন্ত্রণ অসধদপ্তয, য যাফ ও টাস্কদপা ে (ভয়ভনসাং সফবাগ) 

 

ভয় 

চযইড এয াংখ্যা আটক ণ্য শুল্ক 

গুদাচভ জভা 

দয়ুদছ এভন 

ভাভরায াংখ্যা 

আটক 

ব্যসক্তয 

াংখ্যা 

আটক ব্যসক্তয 

াচথ াংসিি 

ভাভরায াংখ্যা 

ভাভরায াংখ্যা 

সনষ্পসিকৃত ভাভরায াংখ্যা 

আফাসক ব্যফা স্থান গুদাভ 

 

    াংস্থা কর্তেক 

সনষ্পসিকৃত 

(আদারদত স্তান্তয/ 

পুসর প্রসতদফদন) 

আদারত কর্তেক 

সনষ্পসিকৃত 

জুরাই ২০২০ ২,৯৩৭ ১,৭৩৬ ১,৩৮২ ০১ ১৯ ১৮ ৪৬ ০১ ২৩ 

আগস্ট ২০২০ ২,৯১০ ১,৫৭৬ ১,২৬৫ ৪২৯ ২৬ ২৫ ৭৫ ০৭ ৪২ 

চদন্ফম্বয ২০২০ 
২,৮২৯ ১,৫৯৮ ১,২৮০ ৪৪৯ ২১ ২১ ৬৭ ০৮ ৪১ 

অদটাফয ২০২০ 
২,৯৭২ ১,৬৪৩ ১,৪৭৪ ৪৭৮ ৩০ ৩০ ৫২ ১১ ২৩ 

নদবম্বয ২০২০ ২,৯৫২ ১,৭০৭ ১,৩২৮ ৪৯৬ ৩৩ ৩২ ১৪৪ ০৯ ১১০ 

সডদম্বয ২০২০ ২,৯২৩ ১,৬৬৩ ১,৩৩৭ ৫১৬ ৩৭ ৩৭ ৬১ ১৪ ২২ 

জানুয়াসয ২০২১ ২,৯২৮ ১,৭৫৪ ১,২৬২ ০৫ ৪২ ৪১ ১৫২ ১৪ ১১১ 

চপব্রুয়াসয ২০২১ ২,১৩২ ১,১৯৩ ৭৭৩ ০ ৪৫ ৪৫ ৫২ ১১ ২৯ 

ভাচ ে ২০২১ 
১,৭৮৩ ১,০৩২ ৭৮০ ০ ২০ ১৬ ৯৮ ০৪ ৮৯ 

এসপ্রর ২০২১ 
১,৮৬০ ১,১৩২ ৭৩৩ ০১ ২৩ ২২ ৩১ ০৩ ২৭ 

চভ ২০২১ 
১,২৭৯ ৯৭৯ ৬২১ ১৮০ ২৫ ২৫ ৭২ ১০ ৬১ 

জুন ২০২১ 
৩১০ ২৪৭ ৭৬ ০ ১০ ১০ ১১ ০৩ ০৪ 

চভাট 
২৭,৮১৫ ১৬,২৬০ ১২,৩১১ ২৫৫৫ ৩৩১ ৩২২ ৮৬১ ৯৫ ৫৮২ 

 

 

 



চচাযাচারান প্রসতচযাচধয জন্য চচকদাস্ট এয ভাধ্যচভ তল্লাস  ও ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য (জুরাই ২০২০-জুন ২০২১) 

াংস্থায নাভ: সফসজসফ, পুসর, ভাদকদ্রব্য সনয়ন্ত্রণ অসধদপ্তয, য যাফ ও টাস্কদপা ে (ভয়ভনসাং সফবাগ) 

  

ভয় চচক -চাস্ট/ 

চচকদাস্ট ফসদয় 

তল্লাসয  াংখ্যা 

তল্লাসকৃত 

মানফাদনয াংখ্যা 

আটককৃত ণ্য   

শুল্ক গুদাচভ  জভা 

দয়চছ এভন 

ভাভরায াংখ্যা 

আটক 

চণ্যয মূল্য 

আটক ব্যসক্তয 

াংখ্যা 

আটক  ব্যসক্তয 

াচথ াংসিি 

ভাভরায াংখ্যা 

ভাভরায াংখ্যা সনষ্পসিকৃত ভাভরায 

াংখ্যা 

জুরাই ২০২০ ৮,১৫৩ ২০,৩৬৩ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

আগস্ট ২০২০ ৯,২২১ ২০,৪৫৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

চদন্ফম্বয ২০২০ ৯,৪০২ ২১,৩৯৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

অদটাফয ২০২০ ১১,৬৭৬ ১৫,৯১৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

নদবম্বয ২০২০ ১২,৭২৪ ২৩,১৪৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

সডদম্বয ২০২০ ১১,৩৮১ ২৮,১৫৯ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

জানুয়াসয ২০২১ ১১,৬৯৭ ২৬,৪৭৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

চপব্রুয়াসয ২০২১ ১০,৭১৬ ২৬,৪৪৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

ভাচ ে ২০২১ ১০,৯৮০ ২৯,৫২২ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

এসপ্রর ২০২১ ৪,৭৯৬ ৩৩,৪১১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

চভ ২০২১ ৪,৬১৩ ২৭,৭৬৭ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

জুন ২০২১ ৩,৫৭৩ ২৫,৪৯৪ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

চভাট ১০৮৯৩২ ২৯৮৫৫১ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

 

 



চচাযাচারান প্রসতচযাচধ সযচাসরত (কর ধযচণয) অসবমান ও  ভাভরা াংক্রান্ত তথ্য: (জুরাই ২০২০-জুন ২০২১ ম েন্ত) 

(ভয়ভনসাং সফবাগ) 

 

ভয় সযচাসরত 

অসবমাচনয 

াংখ্যা 

ভাভরায 

াংখ্যা 

অসনষ্পসিকৃত 

ভাভরায 

াংখ্যা 

আটক ব্যসক্তয 

াংখ্যা 

আটক ব্যসক্তয   

াচথ াংসিি 

ভাভরায াংখ্যা 

চকফরভাত্র 

Special 

Power Act, 

1974-এয আওতায়  

দাদয়যকৃত ভাভরায 

াংখ্যা 

Special Power 

Act,1974 (read 

with The 

Customs Act, 

1969)এয আওতায়  

দাদয়যকৃত ভাভরায 

াংখ্যা 

চকফরভাত্র The 

Customs Act, 

1969-এয আওতায়  

দা- য়যকৃত ভাভরায 

াংখ্যা 

চকফরভাত্র 

Narcotics 

Control Act, 

1990-এয আওতায় 

দাদয়যকৃত ভাভরায 

াংখ্যা 

জুরাই ২০ ২৩,৪০২ ৬১৬ ৪৪৭ ৮০৪ ৫৯৩ ১১ ০ ১০ ৫৩১ 

আগস্ট ২০ ২৩,১৬১ ৩৯২ ৩৯২ ৬২২ ৪৬৫ ১০ ০ ০৪ ৪১৩ 

চদন্ফম্বয ২০ ২৩,৩৩৭ ৪০০ ৩৬৬ ৫১৭ ৩৯০ ১১ ০ ০৬ ৩৩০ 

অদটাফয ২০ ২৫,৮২৯ ৪৮১ ২৬৮ ৬২৭ ৪৫২ ১৯ ০৩ ০৫ ৩৩৭ 

নদবম্বয ২০ ২৩,২৭০ ৫৫৩ ৩৮৪ ৪৮১ ৫৭৯ ১৮ ০ ১৯ ৩৭৮ 

সডদম্বয ২০ ২৪,৬৪৮ ৪৮৮ ৩৬৪ ৭২৩ ৪৬৮ ০৯ ০ ০৩ ৪১৪ 

জানুয়াসয ২১ ২৫,০৯৪ ৫৪৩ ৩৪০ ৭৯৪ ১৩৯১ ১৬ ০ ০৫ ৪৯২ 

চপব্রুয়াসয ২১ ২৬,৭২১ ৫৪১ ৫৩৫ ৬১৮ ৪২৭ ১৯ ০ ১২ ৩৭৯ 

ভাচ ে ২১ ৩১,৩৮২ ৭০৯ ৪২৯ ৬৮৯ ৭৫২ ২৫ ০ ২৫ ৫৯১ 

এসপ্রর ২১ ২৪,৭৯৭ ৫৪৪ ৪৭৫ ৬৩৯ ৫০১ ১০ ০ ২৪ ৪০৪ 

চভ ২১ ২৫,৪২২ ৫০৫ ৪৪৩ ৭৩৭ ৪৭১ ২০ ০ ২০ ৩৯১ 

জুন ২১ ১৬,৯৫৮ ৫৬১ ৪৮০ ৭৫২ ৫৩২ ১৫ ০ ১৬ ৪৪০ 

চভাট ২,৯৪,০২১ ৬৩৩৩ ৪৯২৩ ৮০০৩ ৭০২১ ১৮৩ ৩ ১৪৯ ৫১০০ 

 



চচাযাচারান (কর ধযচণয) ভাভরা সনষ্পসিয াংক্রান্ত তথ্য (জুরাই ২০২০ দত জুন ২০২১ ম েন্ত) (ভয়ভনসাং সফবাগ) 

 

ভয় 

গত ভাদয চজয 

সফফচয ভাচ 

দায়যকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

 

চভাট তদন্তাধীন 

তদদন্তয পরাপর সফফচয ভাদ 

সনষ্পসিকৃত 

ভাভরায 

াংখ্যা 

চসোং ভাভরায াংখ্যা 

তদন্তাধীন সফচাযাধীন চভাট 

অসবদমাগ 

ত্র 

চূড়ান্ত 

সযদ োট তদন্তাধীন সফচাযাধীন চভাট 

জুরাই 

২০২০ 
৭৫ ১৩৭৪ ১৪৪৯ ১৬১ ৪৩ ০৩ ০ ১৪৪ ৩৫ ৭৬৭ ৮০৩ 

আগস্ট 

২০২০ 

৪০ ৭৭৩ ৮১৩ ১৭৮ ৪৭ ০৬ ০ ৯১ ৪১ ৭৭৬ ৮১৭ 

চদন্ফম্বয 

২০২০ 

৪১ ৭৭৬ ৮১৭ ১৮৫ ৪৬ ০৬ ০ ৮৩ ৪০ ৭৮০ ৮২০ 

অদটাফয 

২০২০ 

৪০ ৭৮০ ৮২০ ৩৬ ৫৪ ০৫ ০ ২৭ 
৪৯ ৭৭৮ ৮২৭ 

নদবম্বয 

২০২০ 
৬২ ৭৮২ ৮৪৪ 

২০৬ 
৬০ ০৮ ০ 

৭৬ 
৪৯ ৭৭৮ ৮২৭ 

সডদম্বয 

২০২০ 
৫১ ৭৮২ ৮৪৩ ১৫৭ ৫৭ ১৩ ০ ৫০ ৪৮ ৭৯০ ৮৩৮ 

জানুয়াসয 

২০২১ 

৫৩ ৭৯৬ ৮৪৯ ১৫৫ ৬২ ০৯ ০ ৫০ ৪৮ ৭৯০ ৮৩৮ 

চপব্রুয়াসয 

২০২১ 

৫৩ ৭৯৬ ৮৪৯ ১৮০ ৬৮ ০৬ ০ ৭০ ৬২ ৭৯৬ ৮৫৮ 

ভাচ ে 

২০২১ 

৬৮ ৭৯৬ ৮৬৪ ২২৩ ৮০ ১১ ০ ১০৩ ৬২ ৭৯৬ ৮৫৮ 

এসপ্রর 

২০২১ 
৬৮ ৭৯৬ ৮৬৪ 

১৮৪ 
৭৪ ১৪ ০ 

৬৫ 
৬০ ৮১০ ৮৭০ 

চভ ২০২১ ৬০ ৮১০ ৮৭০ ১৮৪ ৭৪ ১৪ ০ ৬৫ ৬৮ ৭৯৬ ৮৬৪ 

জুন ২০২১ ৬০ ৮১০ ৮৭০ ২১৯ ৭২ ১১ ০ ৭৮ ১১১ ১৪৭০ ১৫৮১ 

 

 

 

 



 



ভয়ভনসাং সফবাদগয চভাফাইর চকাট ে সযচারনায তথ্য 

ভয়  চভাফাইর চকাদট েয াংখ্যা  ভাভরায াংখ্যা আদায়কৃত জসযভানা টাকায়) আাভীয াংখ্যা 

জুরাই-২০২০ ৫২০ ১,৪১৫ ৩০,৫৯,৫১৫/- ১৪২৪ 

আগস্ট-২০২০ ৪৬৪ ১৩৭১ ২,৪৩৪,৬৭০ ১,৩৯৬ 

চদন্ফম্বয-২০২০ ৪২৮ ৯৩৯ ২,৭৪২,৪৫০ ৯৪৯ 

অদটাফয ২০২০ ৩৮৫ ৮৮৪ ২০,৬৭,৩৮০/- ৮৯৬ 

নদবম্বয ২০২০ ৩৮৬ ১৪০৫ ২২,৭৯,১২৫ ১৪১৭ 

সডদম্বয ২০২০ ৫৪৭ ১৭৯৫ ৪৪,৬৯,৪০৫ ৪৬৭ 

জানুয়াসয ২০২১ ৪৩০ ১০০৩ ৫২,০৪,৫০০/- ১,০২১ 

চপব্রুয়াসয ২০২১ ২৯৭ ৭৫১ ৪৫,০২,১১০/- ৭৫৪ 

ভাচ ে ২০২১ ৩৭৮ ১,৪৪৫ ৬১,৪৯,৪১০/-            ১,৪৫৫ 

এসপ্রর ২০২১ ১,৩৭৬ ৫,৬৫১ ৬৫,১৬,১৬০/- ৫,৬৭৬ 

চভ ২০২১ ৫১২ ১,২৬৩ ২৮,০২,৭৮০/ ১,২৬৪ 

জুন ২০২১ ৩৮৭ ১,৩৯২ ১৭,৮০,৫৮০/- ১৪০৫ 

চভাট 6110 19,314 44,008,085/- 18,124 

 

চপৌজদাযী কাম েসফসধ, ১৮৯৮ এয আওতায় অসতসযক্ত চজরা ম্যাসজদেট আদারদত চরভান ভাভরায সফফযণী 

ভয়  চভাট ভাভরায াংখ্যা চভাট সনষ্পসিকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

চভাট অসনষ্পন্ন ভাভরায াংখ্যা চভাট অজেন 

(%) 

ভন্তব্য 

জুরাই-২০২০ ২২৪৭ ০৫ ২৩২২ ০.২২  

আগস্ট-২০২০ ২,৯৩২ ১১১ ২,৮২১ ৩.৭৮  

চদন্ফম্বয-২০২০ ২৯৩২ ১১১ ২৮২১ ৩.৭৮  

অদটাফয ২০২০ ৩,১০৩ ২৮২ ২,৮২১ ৯.০৮  

নদবম্বয ২০২০ ৩,১৬১ ২৪৭ ২,৯১৪ ৭.৮১  

সডদম্বয ২০২০ ৩,১৬১ ২৪৭ ২,৯১৪ ৭.৮১  

জানুয়াসয ২০২১ ৩০১৬ ৪০৭ ৩০৩৫ ১৩.৪৯  

চপব্রুয়াসয ২০২১ ৩৩৮১ ৩৩১ ৩,০৫০ ৯.৭৯  

ভাচ ে ২০২১ ৩৩৪৪ ৩১৯ ৩১২৫      ৯.২৬  

এসপ্রর ২০২১ ৩,১৫১ ১৬ ৩,১৩৫ ০.৫০  

চভ ২০২১ ৩,৩৩৬ ০৪ ৩,২৫৫ -  

জুন ২০২১ ৩৬৭৯ ৫০ ৩৬২৯ ১.৩৫  

চভাট 32,275 2261 32,858 69.91  

 

চপৌজদাযী কাম েসফসধ, ১৮৯৮ এয আওতায় সনফ োী ম্যাসজদেট আদারদত চরভান ভাভরায সফফযণী 

ভয়  চভাট ভাভরায াংখ্যা চভাট সনষ্পসিকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

চভাট অসনষ্পন্ন ভাভরায াংখ্যা চভাট অজেন 

(%) 

ভন্তব্য 

জুরাই-২০২০ ২৪৬৮ ৬২ ২৪০৬ ২.৫১%  

আগস্ট-২০২০ ৩,৮৩৪ ৬৬১ ৩,১৮০ ১৭.২৪  

চদন্ফম্বয-২০২০ ৩৮৪১ ৬৬১ ৩১৮০ ১৭.২০%  



অদটাফয ২০২০ ৪,০২৪ ৭১৭ ৩,৩০৭ ১৭.৮১%  

নদবম্বয ২০২০ ৩,৯৮৬ ৫৩১ ৩,৪৫৫ ১৩.৩২%  

সডদম্বয ২০২০ ৩,৯৮৬ ৫৩১ ৩,৪৫৫ ১৩.৩২%  

জানুয়াসয ২০২১ ৪২১১ ৮৫৯ ৩৩৫২ ২০.৩৯  

চপব্রুয়াসয ২০২১ ৪,০০০ ৬৫৪ ৩,৩৪৬ ১৬.৩৫%  

ভাচ ে ২০২১ ৪১০৪ ৭০৯ ৩৩৯৫ ১৭.২৭  

এসপ্রর ২০২১ ৩,৪৭০ ৬৬ ৩,৪০৪ ১.৯০%  

চভ ২০২১ ৩,৮০১ ১১ ৩,৫৮৩ -  

জুন ২০২১ ৪৬৩৯ ১৬১ ৪৪৭৮ ৩.৪৭  

চভাট 46055 5517 40,331 137.47  

 

চভাফাইর চকাট ে আইন,২০০৯ এয আওতায় অসতসযক্ত চজরা ম্যাসজদেট আদারদত দাদয়যকৃত আসর ভাভরায সফফযণ 

ভয়  চভাট ভাভরায াংখ্যা চভাট সনষ্পসিকৃত 

ভাভরায াংখ্যা 

চভাট অসনষ্পন্ন ভাভরায াংখ্যা চভাট অজেন 

(%) 

ভন্তব্য 

জুরাই-২০২০ ২৪১ ০২ ২০৪ ০.৮২  

আগস্ট-২০২০ ১,৫৪০ ১২ ১,৪৯১ ০.৭৭  

চদন্ফম্বয-২০২০ ২৭৬ ৪৫ ২৩১ ১৬.৩০  

অদটাফয ২০২০ ২৫৫ ৪২ ২১৩ ১৬.৪৭  

নদবম্বয ২০২০ ২৪৬ ৩৮ ২০৮ ১৫.৪৪  

সডদম্বয ২০২০ 248 40 208 16.12  

জানুয়াসয ২০২১ ২৩২ ২৬ ২০৬ 11.20  

চপব্রুয়াসয ২০২১ ২৪০ ১৫ ২২৫ ৬.২৫  

ভাচ ে ২০২১ 242 26 216 10.74  

এসপ্রর ২০২১ ২২৮ ০৮ ২২০ ৩.৫০  

চভ ২০২১ ২৩৭ - ২৩৭ -  

জুন ২০২১ ২৭৪ ০৩ ২৭০ ১.০৯  

চভাট 4259 257 3929 98.7  

 

 



      

অযাধ সচত্র াংক্রান্ত 

 

ভয় ডাকাসত চাঁদাফাসজ সছনতাই খুন আত অনফধ 

অস্ত্র 

উদ্ধায 

ম্পসিয 

েসত-

াধন 

অযণ যাাজাসন/দসুযদতা প্রাণাসন/অমৃতুয  ধল েণ নাযী ও 

সশু 

সনম োতন 

দাঙ্গা চুসয  এসড 

আইদন 

াংগঠিত 

অযাধ 

অন্যান্য চভাট 

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ 

জুরাই ২০২০ ২ ১ ১ ২৩ ৪৮৪ ৬ - ২ ৭ ২৭৪ ১০৬ ১৪৬ -  ১১৯ - ১১৫৮ ২০৮৯ 

আগস্ট ২০২০ - - - ৭ ১৮৪ - - ১ ১ ৮৪ ৩৫ ৪৭ - ২০ -  ১৯২ ৪৮৭ 

চদন্ফম্বয 

২০২০ 
2 - 2 18 224 3 - 1 1 146 77 125 -  47 2 ৪৪৭ ৯৭৩ 

অদটাফয 

২০২০ 
- - ২ ২২ ২১৯ ১ - ৩ ৪ ১২৫ ৯৫ ১৭১ -  ৬৩ - ৫১৩ ১০৮৭ 

নদবম্বয ২০২০ - - - ১৬ ২৭৮ ১ - ১ - ১০২ ৬৮ ১১৫ -  ৫০ - ৫১৯ ১০৬৪ 

সডদম্বয ২০২০ - ২ - ১৭ ২৪০ ৬ - ১ ১ ৯১ ৮২ ১০৪ -  ৫২ - ৫০৭ ১০২৫ 

জানুয়াসয 

২০২০ 
- ১ - ৭ ২১২ ২ - ২  ১ ৮৮ ৫১ ৯১ -  ৪৮ - ৬৪৫ ১০৮১ 

চপব্রুয়াসয 

২০২০ 
 ১  ২০ ২৩০ - - ২  ৩ ৭৯ ৪১ ৮৯ -  ৪৩ - ৫২৪ ৯6৭ 

ভাচ ে ২০২০ ১ ১ ১ ১৫ ২৪২ ৪ ১১ ৩ ১ ১১৩ ৭৭ ১১২ -  ৫১ - ৭৪৬ 1378 

এসপ্রর ২০২০ - - - 17 356 2 - 4 - 109 62 105 -  42 1 592 1290 

চভ ২০২০ - ৩ ১ ১৯ ৩৬৪ ২ - - ২ ১৩৯ ৭৩ ১১৮ -  ৫৩ - ৬৩৭ ১৪১১ 

জুন ২০২০ - ৬ - ২০ ২৪৪ ৪ - ২ ২ ১২৪ ৯৫ ১৪৩ -  ৪৭ - ৬১৬ ১৩০৩ 

চভাট ৫ ১৫ ৭ ১৭৮ ৩২৭৭ ৩১ ১১ ২২ ২৩ ১৪৭৪ ৮৬২ ১৩৬৬ - ৬৩৫ ৩ ৭০৯৬ ১৪,১৫৫ 



গণশুনাসনয প্রসতদফদন জুরাই ২০২০- জুন ২০২১ 

চজরায নাভ ভয়ভনসাং চনত্রদকাণা জাভারপুয চযপুয 

ভাদয নাভ কতসদন 

শুনাসন গৃসত 

দয়দছ 

চফা 

প্রতযাসয 

াংখ্যা 

অসবদমাগ 

সনষ্পসিয 

াংখ্যা 

কতসদন 

শুনাসন গৃসত 

দয়দছ 

চফা 

প্রতযাসয 

াংখ্যা 

অসবদমাগ 

সনষ্পসিয 

াংখ্যা 

কতসদন 

শুনাসন গৃসত 

দয়দছ 

চফা 

প্রতযাসয 

াংখ্যা 

অসবদমাগ 

সনষ্পসিয 

াংখ্যা 

কতসদন 

শুনাসন 

গৃসত 

দয়দছ 

চফা 

প্রতযাসয 

াংখ্যা 

অসবদমাগ 

সনষ্পসিয 

াংখ্যা 

জুরাই ২০২০ ১৪৫ ২৭৪ ১৮৯ ১০৪ ৬৫০ ৬৩৮ ৬০ ৩৯৭ ৩৭৫ ৭৫ ২৮৬ ২৬৮ 

আগস্ট ২০২০ ১৪৫ ২৮৭ ১৯৮ ১০৪ ৬৫৮ ৬৫০ ৪৮ ৩০৭ ২৮৮ ৬০ ২৮৮ ২৬০ 

চদন্ফম্বয ২০২০ ১৪৫ ৩১০ ২১৮ ১০৪ ৬৭৬ ৬৬০ ৬৫ ৩৬৭ ৩৩৭ ৭৫ ২৫৬ ২২৭ 

অদটাফয ২০২০ ১১৬ ২৯৮ ২২০ ১০৪ ৭১০ ৬৮২ ৪৮ ৩৮৬ ৩৪৪ ৬০ ২৪২ ২১২ 

নদবম্বয ২০২০ ১১৬ ৩১০ ২৩৯ ১০৪ ৭৪২ ৭১৫ ৪৮ ৩৯৬ ৩৭১ ৬০ ২৩৫ ২০৯ 

সডদম্বয ২০২০ ১৪৫ ২৮৭ ১৯৮ ১০৪ ৬৫৮ ৬৫০ ৪৮ ৩০৭ ২৮৮ ৬০ ২৫৩ ২২২ 

জানুয়াসয ২০২১ ১১৬ ৪৯৮ ৩২৯ ১০৪ ৭৬২ ৭৩১ ৪৮ ৪৬৩ ৪১৯ ৬০ ২৫৪ ২২৮ 

চপব্রুয়াসয ২০২১ ১১৬ ৩২১ ২৪১ ১০৪ ৭৭০ ৭৪২ ৪৮ ৩৮২ ৩৫৬ ৬০ ২৫৬ ২২২ 

ভাচ ে ২০২১ ৮৭ ২৮৯ ১৯৭ ৭৬ ৫৮০ ৪৭৯ ৪৮ ৩৮২ ৩৫৬ ৬০ ২৫৬ ২২২ 

এসপ্রর ২০২১ ৮৭ ১৯৮ ৯৬ ১০৪ ৭৭৭ ৭৪৫ ৬১ ৩৯৩ ৩৩২ ৬০ ১৮৭ ১৬১ 

চভ ২০২১ ৮৭ ২১০ ১২৬ ১০৪ ৭৭৮ ৭৪৮ ৭৬ ২৯৯ ২৩৪ ৬০ ১৭৯ ১৪৩ 

জুন ২০২১ ১৪৫ ৬২৫ ৪১৬ ১০৪ ৭৮৫ ৭৫৫ ৯৫ ৪৯৪ ৪১৫ ৭৫ ২৭৪ ২৪৩ 

চভাট 1450 3907 2667 1220 8546 8195 693 4573 4115 765 2966 2617 

 

 

                                              সডসরাং রাইদন্প প্রসতদফদন াংক্রান্ত জুরাই ২০২০-জুন ২০২১ 

ভাদয নাভ ভয়ভনসাং চনত্রদকাণা জাভারপুয চযপুয 

সফলয় আদফদনকৃত সডসরাং 

রাইদন্প াংখ্যা 

অনুদভাসদত সডসরাং 

রাইদন্প াংখ্যা 

আদফদনকৃত সডসরাং 

রাইদন্প াংখ্যা 

অনুদভাসদত সডসরাং 

রাইদন্প াংখ্যা 

আদফদনকৃত সডসরাং 

রাইদন্প াংখ্যা 

অনুদভাসদত সডসরাং 

রাইদন্প াংখ্যা 

আদফদনকৃত সডসরাং 

রাইদন্প াংখ্যা 

অনুদভাসদত সডসরাং 

রাইদন্প াংখ্যা 

জুরাই ২০২০ ১৬ ১১ ১৬ ১৬ ০৩ ০৪ ০৩ ০২ 

আগস্ট ২০২০ ০৬ -- -- -- ০৮ ১৬ ০০ ০৩ 

চদন্ফম্বয ২০২০ ১৪ ১০ ২৩ ২৩ ১৪ ০৪ ০৪ ০৪ 



অদটাফয ২০২০ ৩৩ ৩০ ০১ -- ১৭ ০৪ ১২ ০৪ 

নদবম্বয ২০২০ ১৭ ১২ ০২ -- ০৩ ১০ ১৫ ০৮ 

সডদম্বয ২০২০ ০৫ -- ০২ -- ০৫ ২৯ ০৬ ১০ 

জানুয়াসয ২০২১ ০৮ ০৪ ১৪ -- ০৮ ০৩ ০৭ ০৪ 

চপব্রুয়াসয ২০২১ ১৮ -- -- -- ০৪ ১০ ০৪ ০৮ 

ভাচ ে ২০২১ ০৪ -- ০৫ -- ০২ ০২ ০৬ ০২ 

এসপ্রর ২০২১ ০৪ -- ০৩ -- ০২ ০১ -- -- 

চভ 

২০২১ 

০১ -- -- -- ০৩ -- -- ০৩ 

জুন ২০২১ ০৪ -- ০১ -- ০২ ১১ -- -- 

চভাট ১৩০ ৬৭ ৬৭ ৩৯ ৭১ ৯৪ ৫৭ ৪৮ 

 

 

 

6.0                                            -                                

কদযানা বাইযাদয ভাভাযীয কাযদণ সো প্রসতষ্ঠাদনয সভড চড সভর যফযা ফন্ধ সছর। 

যকাসয প্রাথসভক সফদ্যারদয় সভড চড চালুকযণ াংক্রান্ত তথ্য 

সফবাদগয 

নাভ 

চজরায নাভ যকাসয প্রাথসভক 

সফদ্যারদয়য 

াংখ্যা 

স্থানীয় উদদ্যাদগ যফযাকৃত 

টসপন ফক্স 

(এনসজও/ব্যসক্ত/প্রসতষ্ঠান) 

সফদ্যারদয় যান্না কদয খাফায 

যফযা কযা য় 

স্থানীয় উদদ্যাদগ যফযাকৃত 

খাফায/টসপন 

(এনসজও/ব্যসক্ত/প্রসতষ্ঠান) 

স্কুর সপসডাং প্রকদল্পয আওতায় 

সফস্কুট যফযা কযা য় 

ভয়ভনসাং 

  সফদ্যারদয়য 

াংখ্যা 

ছাত্র-ছাত্রীয 

াংখ্যা 

সফদ্যারদয়য 

াংখ্যা 

ছাত্র-ছাত্রীয 

াংখ্যা 

সফদ্যারদয়য 

াংখ্যা 

ছাত্র-ছাত্রীয 

াংখ্যা 

সফদ্যারদয়য 

াংখ্যা 

ছাত্র-ছাত্রীয 

াংখ্যা 

ভয়ভনসাং ২১42 ২১৪০ ৪৪১৫০৮ ০১ ২০৭ ২১৩৯ ৪৪১৩০১ ১২২৩ ৩৩৩৪৫৫ 

চনত্রদকাণা 1313 1016                                                                                                                                                                                                                                                                               99347 - - 1313 - 172 - 

জাভারপুয ১১61 1161 170627 - - - - - - 

চযপুয ৭৪২ 577 - 2 - - - 223 40442 

চভাট ৫৩৫৮ ৪৮৯৪ ৭১১৪৮২ 03 207 3452 441301 1618 373897 

 

 



চফযকাসয/চযসজস্টাড ে প্রাথসভক সফদ্যারদয়য সভড চড চালুকযণ াংক্রান্ত তথ্য 

সফবাদগয 

নাভ 

চজরায নাভ চফযকাসয/চযসজিাড ে 

প্রাথসভক সফদ্যারদয়য 

াংখ্যা 

স্থানীয় উদদ্যাদগ যফযাকৃত 

টসপন ফক্স 

(এনসজও/ব্যসক্ত/প্রসতষ্ঠান) 

সফদ্যারদয় যান্না কদয খাফায 

যফযা কযা য় 

স্থানীয় উদদ্যাদগ যফযাকৃত 

খাফায/টসপন 

(এনসজও/ব্যসক্ত/প্রসতষ্ঠান) 

স্কুর সপসডাং প্রকদল্পয 

আওতায় সফস্কুট যফযা 

কযা য় 

ভয়ভনসাং 

  সফদ্যারদয়য 

াংখ্যা 

ছাত্র-ছাত্রীয 

াংখ্যা 

সফদ্যারদয়য 

াংখ্যা 

ছাত্র-ছাত্রীয 

াংখ্যা 

সফদ্যারদয়য াংখ্যা ছাত্র-ছাত্রীয 

াংখ্যা 

সফদ্যারদয়য 

াংখ্যা 

ছাত্র-ছাত্রীয 

াংখ্যা 

ভয়ভনসাং - - - - - - - - - 

চনত্রদকাণা - - - - - - - - - 

জাভারপুয - - - - - - - - - 

চযপুয - - - - - - - - - 

চভাট - - - - - - - - - 

 

চকন-2 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

চূড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ 

(Outcome/Im

pact) 

 

কভ েম্পাদন  সূচকমূ 

(Performance) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অজেন রেযভাত্রা 

20২০-2১ 

প্রদেণ সনধ োসযত রেযভাত্রা 

অজেদনয চেদত্র 

চমৌথবাদফ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

াংস্থামূদয নাভ 

উািমূ 

(Source of 

Data) 

201৮-1৯ 201৯-২০ 202১-2২ 202২-2৩ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

আন্ত:দপ্তয ভিয় আদয়াসজত বা াংখ্যা 6 6 6 6 6 াধাযণ াখা বায কাম েসফফযণী প্রস্তুত 

ও সফতযণ 

প্রস্তাফনা ফাস্তফাসয়ত % 82 88 88 90 90 াধাযণ াখা সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

প্রসতদফদন চপ্রযণ 

সফবাগীয় আইন-

শৃঙ্খরায উন্নয়দন 

অসধকতয ভিয় 

অনুসষ্ঠত বা াংখ্যা 6 6 6 6 6 াধাযণ াখা বায কাম েসফফযণী প্রস্তুত 

ও ভন্ত্রণারদয় সফতযণ 

সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন % 81 82 83 85 90 াধাযণ াখা বায কাম েসফফযণী প্রস্তুত 

ও ভন্ত্রণারদয় সফতযণ 

স্থানীয় যকায 

প্রসতষ্ঠান 

চজাযদাযকযণ 

অনুসষ্ঠত বা াংখ্যা 0 4 4 4 4 স্থানীয় যকায াখা বায কাম েসফফযণী প্রস্তুত 

ও সফতযণ 

সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন % 0 85 97 99 100 স্থানীয় যকায াখা সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

প্রসতদফদন চপ্রযণ 

যাজস্ব ব্যফস্থানায় 

কাম েকাসযতা বৃসদ্ধ 

সযদ েনকৃত কাম োরয় াংখ্যা 0 36 36 36 36 সএ (চগানীয় াখা) সযদ েন প্রসতদফদন 

চপ্রযণ 

 



২০২০-   ১ এয ফাসল েক কভ েম্পাদন চুসক্তয ফাসল েক মূল্যায়ন প্রসতদফদন, সফবাগীয় কসভনাদযয কাম োরয়, ভয়ভনসাং 

 

চকন-3 

চকৌরগত উদিে, অগ্রাসধকায কাম েক্রভ, কভ েম্পাদন সূচক এফাং রেযভাত্রামূ 

চকৌরগত 

উদিে  

(Strategic 

Objectives) 

কাম েক্রভ 

 (Activities) 

 কভ েম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators)  

একক  

(Unit) 

কভ েম্পাদন 

সূচদকয ভান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

রেযভাত্রা/সনণ োয়ক-২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অজেন খড়া 

চস্কায 

ওদয়দটড 

চস্কায 

অাধাযণ অসত উিভ  উিভ  চরসত ভান চরসত 

ভাদনয 

সনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

 

 

 

 

 

 

(১) সফবাগীয় 

উন্নয়ন কাম েক্রভ 

ও াসফ েক আইন 

শৃঙ্খরা 

সযসস্থসত 

উন্নয়দন ভিয়, 

চজাযদাযকযণ 

(১.1) সফবাগীয় উন্নয়ন 

ভিয় বা আদয়াজন 

(1.1.1) বা 

আদয়াসজত 

াংখ্যা 2 6 5 -- -- -- ৬ ১০০% ২ 

(1.2) সফবাগীয় উন্নয়ন 

ভিয় বায সদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

(১.2.1) সদ্ধান্ত 

ফাস্তফাসয়ত 

% 1 88 87 86 85 -- 8৭% ৯০% .৯০ 

(১.3) চজরা 

প্রাকগদণয াদথ 

ভাসক ভিয় বা 

আদয়াজন 

(1.3.1) বা 

আদয়াসজত   

াংখ্যা 2 12 11 -- -- -- ১২ ১০০% ২ 

(1.4) চজরা 

প্রাকগদণয াদথ 

ভাসক ভিয় বায 

সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(১.4.1) সদ্ধান্ত 

ফাস্তফাসয়ত 

% 1 83 81 80.5 80 -- 83% ১০০% ১ 

(1.5) চজরা সযলদদয 

প্রধান সনফ োী 

কভ েকতোগদণয াদথ 

বত্রভাসক ম োদরাচনা 

বা 

(1.5.1) বা 

আদয়াসজত 

াংখ্যা 1 4 3 -- -- -- ০৪ ১০০% ১ 

(1.6) চজরা সযলদদয 

প্রধান সনফ োী 

কভ েকতোগদণয াদথ 

বত্রভাসক ম োদরাচনা 

(1.6.1) সদ্ধান্ত 

ফাস্তফাসয়ত 

% 1 83 81 80.5 80 -- 81% ৯০% .৯০ 



বায সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(1.7) আঞ্চসরক 

চচাযাচারান প্রসতদযাধ 

টাস্কদপা ে কসভটয বা 

অনুষ্ঠান 

(1.7.1) বা 

অনুসষ্ঠত 

াংখ্যা 2 12 11 10 9 8 ১২ ১০০% ২ 

(1.8) আঞ্চসরক 

চচাযাচারান প্রসতদযাধ 

টাস্কদপা ে কসভটয বায 

সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

(1.8.1) সদ্ধান্ত 

ফাস্তফাসয়ত 

াংখ্যা 1 82 78 76 75 74 82% ১০০% ১ 

(1.9) চভাফাইর চকাদটয ে 

কাম েক্রভ চজাযদাযকযণ 

(1.9.1) চভাফাইর 

চকাট ে সযচাসরত 

াংখ্যা ২ 1800 1400 1300 1200 1100 2800 ১০০% ২ 

(1.10) সফবাগীয় আইন-

শৃঙ্খরা বা আদয়াজন 

(1.10.1) বা 

আদয়াসজত  

াংখ্যা 2 ৬ ৫ ৪ -- -- ০৬ ১০০% ২ 

(1.11) সফবাগীয় আইন-

শৃঙ্খরা বায সদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

(1.11.1) সদ্ধান্ত 

ফাস্তফাসয়ত  

% 1 95 91.5 91 90 85 95% ১০০% ১ 

(1.12) সফবাগীয় চকায 

কসভটয বা আদয়াজন 

(1.12.1) বা 

আদয়াসজত 

াংখ্যা 2 6 5 4 -- -- 0৬ ১০০% ২ 

(1.13) সফবাগীয় চকায 

কসভটয বায সদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

(6.7.1) সদ্ধান্ত 

ফাস্তফাসয়ত 

% 1 90 86 85.5 85 80 90% ১০০% ১ 

২) ভানফম্পদ 

উন্নয়ন, 

প্রাসতষ্ঠাসনক 

েভতা 

বৃসদ্ধকযণ ও 

তথ্য প্রমৄসক্তয 

ব্যফায 

সনসিতকযণ 

(2.1) কভ েকতোগদণয জন্য 

প্রসেণ আদয়াজন 

(2.1.1)  

প্রসেণাথী 

াংখ্যা 

(জন) 

2 110 100 95 90 -- ১০২ ৯০% ২ 

(2.2) ভূসভ ব্যফস্থানা 

সফলয়ক প্রসেণ 

আদয়াজন 

(2.2.1) 

প্রসেণাথী 

 

াংখ্যা 

(জন) 

1.5 105 95 90 85 -- ১২০ জন ১০০% ১.৫ 

(2.3) সফবাগীয় 

সডসজটার ও উিাফনী 

চভরা আদয়াজন 

(2.3.1) চভরা 

আদয়াসজত 

তাসযখ ২ ১৫.০৪.২১ 

সি. 

২৫.০৪.২১ 

সি. 

০৫.৫.২১ 

সি. 

১৫.০৫.২১ 

সি. 

২৫.০৫.২১ 

সি. 

-- -- -- 

(2.4) অসপসয়ার 

চভদঞ্জায গ্রুদয ভাধ্যদভ 

যকাসয কভ েকতোদদয 

ভস্যা ভাধান 

(2.4.1) ভস্যা 

ভাধান 

% 1.5 85 78 76 75 60 ৮৫% ৯০% ১.৩৫ 

(2.5) সফসবন্ন বায 

চনাট, কাম েত্র, 

(2.5.1) ই-চভইদর 

চপ্রসযত 

%  1 80 60 55 50 ৪০  ৮০% ১০০% ১ 



কাম েসফফযণী ই-চভইদরয 

ভাধ্যদভ াংসিিদদয 

সনকট চপ্রযণ 

(2.6) সফবাগীয় সফজ্ঞান 

ও প্রমৄসক্ত চভরা আদয়াজন 

(2.7.1) চভরা 

আদয়াসজত 

তাসযখ ২ ২৫.০২.২১ 

সি. 

০৫.০৩.২১ 

সি. 

১০.৩.২১ 

সি. 

১৫.০৩.২১ 

সি. 

১৮.০৩.২১ 

সি. 

-- -- -- 

(৩) 

উন্নয়নমূরক 

কভ েকাে 

সফবাগীয় 

মাফতীয় 

দাপ্তসযক 

কভ েকাে 

তদাযসক ও 

ম েদফেণ 

(3.1) সনজ অসপ 

সযদ েন 

(৩.১.1) অসপ 

সযদ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 4 3 2 1 -- ০৪ ১০০% ১.৫ 

(3.2) সনজ অসপ 

সযদ েদনয সুাসয 

ফাস্তফায়ন 

(3.2.1) সুাসয 

ফাস্তফাসয়ত 

% 1 82 78 76 75 74 82 ১০০% ১ 

(3.3) চজরা প্রাদকয 

কাম োরয়/ উদজরা 

সনফ োী অসপাদযয 

কাম োরয় সযদ েন 

(৩.3.1) কাম োরয় 

সযদ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 12 11 10 9 8 ১৫ ১০০% ১.৫ 

(3.4) চজরা প্রাদকয 

কাম োরয়/ উদজরা 

সনফ োী অসপাদযয 

কাম োরয় সযদ েদনয 

সুাসয ফাস্তফায়ন 

(৩.4.1) সুাসয 

ফাস্তফাসয়ত 

% 1 82 78 76 75 74 78 ৯০% .৯০ 

(৩.5)  অসতসযক্ত চজরা 

ম্যাসজদেট/ এসক্সসকউটব 

ম্যাসজদেট আদারত 

সযদ েন 

(৩.7.1) আদারত 

সযদ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 12 11 10 9 8  ৪ -- -- 

(৩.6)  অসতসযক্ত চজরা 

ম্যাসজদেট/ এসক্সসকউটব 

ম্যাসজদেট আদারত 

সযদ েদনয সুাসয 

ফাস্তফায়ন 

(৩.8.1) সুাসয 

ফাস্তফাসয়ত 

% 1 82 78 76 75 74 78 -- -- 

(৩.7) উদজরা ভূসভ 

অসপ সযদ েন 

(৩.9.1) অসপ 

সযদ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 12 11 10 9 8 ১৪ ১০০% ১.৫ 

 

 

 

(৩) 

উন্নয়নমূরক 

(৩.8) উদজরা ভূসভ 

অসপ সযদ েদনয 

সুাসয ফাস্তফায়ন 

(৩.10.1) সুাসয 

ফাস্তফাসয়ত 

াংখ্যা 1 82 78 76 75 74 78 ৯০% ১ 

(৩.9) ইউসনয়ন ভূসভ 

অসপ  দ েন 

(৩.11.1) অসপ  

দ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 12 11 10 9 8 ১৪ ১০০% ১.৫ 



কভ েকাে 

সফবাগীয় 

মাফতীয় 

দাপ্তসযক 

কভ েকাে 

তদাযসক ও 

ম েদফেণ 

(৩.10) ইউসনয়ন সযলদ 

কাম োরয় সযদ েন 

(৩.13.1) কাম োরয় 

সযদ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 12 11 10 9 8 ১৪ ১০০% ১.৫ 

 (3.11) ইউসনয়ন 

সযলদ কাম োরয় 

সযদ েদনয সুাসয 

ফাস্তফায়ন 

 (3.14.1) সুাসয 

ফাস্তফাসয়ত 

% 1 82 78 76 75 74 78 ৯০% .৯০ 

(৩.12) সফসবন্ন উন্নয়ন 

প্রকল্প দ েন 

(৩.15.1) উন্নয়ন 

প্রকল্প দ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 ২৪ 23 22 21 20 12 -- -- 

(৩.13) ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয অগ্রাসধকায 

প্রকল্প/ উন্নয়ন প্রকল্প দ েন 

(৩.17.1) 

অগ্রাসধকায প্রকল্প/ 

উন্নয়ন প্রকল্প 

দ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 12 11 10 9 8 12 ১০০% ১.৫ 

(৩.14) ইদনাদবন 

কাম েক্রভ দ েন 

(৩.19.1) 

ইদনাদবন 

কাম েক্রভ দ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 12 11 10 9 8  ৫ -- -- 

(৩.15) ইউসনয়ন 

সডসজটার চন্টায দ েন 

(৩.21.1) ইউসনয়ন  

সডসজটার চন্টায 

দ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 12 11 10 9 8 ১২ ১০০% ১.৫ 

(৩.16) আফান/ 

আেয়ন/গুচ্ছগ্রাভ প্রকল্প 

দ েন 

(৩.23.1) প্রকল্প 

দ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 12 11 10 9 8 ১৪ ১০০% ১.৫ 

(৩.17) সো প্রসতষ্ঠান 

দ েন 

(৩.25.1) সো 

প্রসতষ্ঠান  দ েনকৃত 

াংখ্যা 1.5 ২৪  23 22 21 20 -- -- -- 

(3.18) সফবাগীয় 

কসভনাদযয কাম োরদয় 

স্টাপ সভটাং আদয়াজন 

(3.27.1) সভটাং 

আদয়াসজত 

াংখ্যা  1 ৬ 5 4 3 -- ০৬ ১০০% ১ 

 

(4) দেতায 

াদথ দাপ্তসযক 

কভ েকাে 

ম্পাদন 

(4.1) আসর শুনাসন ও 

সনষ্পসিকযণ 

(4.1.১) আসর  

সনষ্পসিকৃত 

% 2 80 78 76 75 55 7৬% ৮০% ১.৬ 

(4.২) অসবদমাগ গৃীত, 

তদন্ত প্রসক্রয়াপূফ েক 

সনষ্পসিকযণ 

(4.২.1) অসবদমাগ 

সনষ্পসিকৃত 

% 2 90 87 86 85 78 ৮৭% ৯০% ১.৮ 

(4.3) গণশুনাসন  (4.3.1) গণশুনানী 

গৃীত 

ভয় 

(সদন) 

1 12 10 9 8 7 ১২ ১০০% ১ 

(4.4) ন্যস্তকৃত 

কভ েকতোদদয  

(4.4.1) 

কভ েকতোগণ 

ভয় 

(কাম ে 

১ 3 4 5 6 7 ০৩ 

(দ খাসর 

১০০% ১ 



দায়ন/চাসস্টাং  দায়নকৃত সদ েফ) থাকা 

াদদেয) 

(4.5) 3য় ও 4থ ে চেসণয 

কভ েচাযীগদণয 

সনদয়াগকযণ 

(4.5.1) কভ েচাসয 

সনদয়াগকৃত 

% ২ 90 86 85.5 85 80 ৯০% ১০০% ২ 

(4.৬) সবসডও কনপাদযন্প 

আদয়াজন 

(4.7.1) সবসডও 

কনপাদযন্প 

আদয়াসজত 

াংখ্যা ২ 24 20 15 12 10 ২৪ ১০০% ২ 

(4.৭)  চসভনায/কভ োরা 

আদয়াজন 

(4.8.1) 

চসভনায/কভ োরা 

আদয়াসজত 

াংখ্যা 2 12 9 8 7 6 ০৪ -- -- 

 

(5) ভূসভ যাজস্ব 

ব্যফস্থানায় 

গসতীরতা 

আনয়ন 

(5.1) সফবাগীয় ভাসক 

যাজস্ব বা অনুষ্ঠান 

(5.1.1) ভাসক 

যাজস্ব বা 

অনুসষ্ঠত 

াংখ্যা 2 12 11 10 9 8 ১২ ১০০% ২ 

(5.2)  সফবাগীয় ভাসক 

যাজস্ব বায সদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

(5.2.1)  সদ্ধান্ত 

ফাস্তফাসয়ত 

াংখ্যা 1 82 78 76 75 74 ৭৮% ৯০% ১.৮ 

(5.3) ভূসভ উন্নয়ন কদযয 

ঠিক দাসফ সনধ োযণ 

(5.3.1) দাসফ 

সনধ োসযত 

(%) 2 100 - - - - ১০০% ১০০% ২ 

(5.4) 

আন্তঃদজরা/আন্তঃসফবাগীয় 

ায়যাত ভর ব্যফস্থানা 

(5.4.1) ঠিক 

ভদয় ায়যাত 

ভর ইজাযাকৃত  

াংখ্যা 2 4 3 2 1 -- ০৪ ১০০% ২ 

(6) ক্রীড়া 

াংস্কৃসত ও নাযী 

উন্নয়ন 

ত্বযাসিতকযণ 

(6.1) সফবাগীয় ক্রীড়া 

াংস্থায বা অনুষ্ঠান 

(6.1.1) বা 

অনুসষ্ঠত 

াংখ্যা 1 4 -- -- -- --  ৪ ১০০% ১ 

(6.2) সফবাগীয় ক্রীড়া 

প্রসতদমাসগতা আদয়াজন 

(6.2.1) 

প্রসতদমাসগতা 

আদয়াসজত 

াংখ্যা 1 2 -- -- -- -- ০২ ১০০% ১ 

(6.3) সফবাগীয় ম োদয় 

চেষ্ঠ জসয়তা সনফ োচন ও 

াংফধ েনা প্রদান 

(6.3.1) জসয়তা 

সনফ োসচত ও 

াংফধ েনা প্রদি 

াংখ্যা 1 10 10 10 10 10 ১০ ১০০% ১ 

 



সফবাগীয় কসভনাদযয কাম োরয়, এয আফসেক চকৌরগত উদিেমূ, ২০২০-২১ 

 

চকৌরগত 

উদিে  

(Strategic 

Objectives) 

কাম েক্রভ 

 (Activities) 

 কভ েম্পাদন 

সূচক 

(Performan

ce 

Indicators)  

একক  

(Unit) 

কভ েম্পাদন 

সূচদকয ভান  

(Weight of 

Performan

ce 

Indicators) 

রেযভাত্রা/সনণ োয়ক-২০২০-২১  

(Target/Criteria Value for FY 2020-21) 

অজেন খড়া 

চস্কায 

ওদয়দটড 

চস্কায 

অাধাযণ অসত 

উিভ  

উিভ  চরসত 

ভান 

চরসত 

ভাদনয 

সনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% 60% 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১ ৩ ৪ ৫ 

 

(1) কভ েম্পাদদন 

গসতীরতা 

আনয়ন ও চফায 

ভান বৃসদ্ধ  

 

(1.1) ই-নসথ 

ফাস্তফায়ন 

(1.1.1)  ই-

নসথদত চনাট 

সনষ্পসিকৃত 

% 

২ 100 90 80 70 60 ১০০% ১০০% ২ 

(1.2) সডসজটার 

চফা চালুকযণ 

(1.2.1) একট 

নতুন সডসজটার 

চফা চালুকৃত 

তাসযখ 

২ 15 

চপব্রুয়াসয 

202১ 

15 ভাচ ে 

202১ 

১৫ 

এসপ্রর 

202১ 

১৫ চভ 

202১ 

30 চভ 

202১ 

15 

চপব্রুয়াসয 

202১ 

১০০% ২ 

(1.3) চফা 

সজকযণ 

(1.3.1) একট 

সজকৃত চফা 

অসধদেদত্র 

ফাস্তফাসয়ত 

তাসযখ 

২ ২5 

চপব্রুয়াসয 

202১ 

২5 ভাচ ে 

202১ 

২৫ 

এসপ্রর 

202১ 

২৫ চভ 

202১ 

30 চভ 

202১ 

২5 

চপব্রুয়াসয 

202১ 

১০০% ২ 

(1.4) কভ েচাযীদদয 

প্রসেণ প্রদান 

(1.4.1) প্রদতযক 

কভ েচাসযয জন্য 

প্রসেণ 

আদয়াসজত 

জনঘন্টা 

১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ ৬০ ১০০% ১ 

(1.4.2) ১০ভ 

চগ্রড ও তদুবে 

প্রদতযক 

কভ েচাযীদক 

এসএ সফলদয় 

জনঘন্টা 

১ ০৫ ০৪ -- -- -- ০৫ ১০০% ১ 



প্রদি প্রসেণ 

(1.5) এসএ 

ফাস্তফায়দন প্রদনাদনা 

প্রদান 

(1.5.1)  নুযনতভ 

একট আওতাধীন 

দপ্তয/ একজন 

কভ েচাযীদক 

এসএ 

ফাস্তফায়দনয জন্য 

প্রদনাদনা 

প্রদানকৃত 

াংখ্যা 

১ 1 -- -- -- -- ০১ ১০০% ১ 

(2) দাপ্তসযক 

কভ েকাদে স্বচ্ছতা 

বৃসদ্ধ ও 

জফাফসদস 

সনসিতকযণ 

 

(2.1) ফাসল েক 

কভ েম্পাদন চুসক্ত 

ফাস্তফায়ন 

 

(2.1.1) এসএ’য 

কর বত্রভাসক 

প্রসতদফদন 

ওদয়ফাইদট 

প্রকাসত 

াংখ্যা 

২ ৪ -- -- -- -- ০৪ ১০০% ২ 

(2.1.2) এসএ 

টদভয ভাসক 

বা অনুসষ্ঠত 

াংখ্যা 

১ ১২ ১১ -- -- -- ১২ ১০০% ১ 

(2.2) 

শুদ্ধাচায/উিভ চচ োয 

সফলদয় 

অাংীজনদদয দঙ্গ 

ভতসফসনভয় 

(2.2.1) 

ভতসফসনভয় বা 

অনুসষ্ঠত াংখ্যা 

২ ৪ ৩ ২ -- -- ০৪ ১০০% ২ 

(2.3) অসবদমাগ 

প্রসতকায ব্যফস্থা 

সফলদয় 

চফাগ্রীতা/অাংীজ

নদদয অফসতকযণ 

(2.3.1) 

অফসতকযণ 

বা আদয়াসজত াংখ্যা 

১ ৪ ৩ ২ -- -- ০৪ ১০০% ১ 

 (2.4) চফা প্রদান 

প্রসতশ্রুসত সফলদয় 

চফাগ্রীতাদদয 

অফসতকযণ 

(2.৪.১) 

অফসতকযণ 

বা 

আদয়াসজত 

াংখ্যা 

২ ৪ ৩ ২ -- -- 0৪ ১০০% ২ 



(2.৫) তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদ াংক্রান্ত 

বত্রভাসক প্রসতদফদন 

উবেতন কর্তেদেয 

সনকট চপ্রযণ 

(2.৫.১) 

অফসতকযণ 

বা 

আদয়াসজত 

াংখ্যা ২ ৪ ৩ -- -- -- ০৩ ৯০% ১.৮ 

(3) আসথ েক ও 

ম্পদ ব্যফস্থানা 

উন্নয়ন 

(3.1) ফাসল েক ক্রয় 

সযকল্পনা ফাস্তফায়ন 

(3.1.1) ক্রয় 

সযকল্পনা 

অনুমায়ী ক্রয় 

ম্পাসদত 

তাসযখ 

১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০% ১০০% ১ 

(3.2) ফাসল েক উন্নয়ন 

কভ েসূসচ 

(এসডস)/ফাদজট 

ফাস্তফায়ন 

(3.2.1) 

ফাসল েক উন্নয়ন 

কভ েসূসচ 

(এসডস) 

/ফাদজট 

ফাস্তফাসয়ত 

% 

2 100 ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ -- -- -- 

(৩.৩) অসডট আসি 

সনষ্পসি কাম েক্রদভয 

উন্নয়ন 

[৩.৩.১] 

সত্রেীয় 

বায় 

উস্থাদনয 

জন্য 

ভন্ত্রণারদয় 

প্রস্তাফ চপ্রসযত 

% 

১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ চকান 

অসডট না 

ওয়ায় 

অসডট 

আসি 

চনই 

১০০% ১ 

[৩.৩.২] 

অসডট আসি 

সনষ্পসিকৃত 
% 

১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১০ চকান 

অসডট না 

ওয়ায় 

অসডট 

আসি 

চনই 

১০০% ১ 

(3.৪) স্থাফয ও 

অস্থাফয ম্পসিয 

ারনাগাদ তাসরকা 

(3.4.1) 

 স্থাফয ও 

অস্থাফয 

তাসযখ 

১ ১৫ 

সডদম্বয 

202০ 

১৪ 

জানুয়াসয 

202১ 

1৫ 

চপব্রুয়াসয 

202১ 

25 

চপব্রুয়াসয 

202১ 

04 ভাচ ে 

202১ 

১৫ 

সডদম্বয 

২০২০ 

১০০% ১ 



প্রস্তুত কযা ম্পসিয 

তাসরকা 

প্রস্তুতকৃত 

এফাং 

ারনাগাদকৃত 

চভাট ওদয়দটড চস্কায ৮৩.45 

 

 দপ্তয/াংস্থায জাতীয় শুদ্ধাচায চকৌর কভ েসযকল্পনা, ২০২০-২০২১ সযসি ক    

দপ্তয/াংস্থায নাভ: সফবাগীয় কসভনাদযয কাম োরয়, ভয়ভনসাং। 

কাম েক্রদভয নাভ কভ েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ েফছদযয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্ত

ব্য রেযভাত্রা/ 

অজেন 

১ভ 

চকায়াট ো

য 

২য় 

চকায়াট োয 

৩য় 

চকায়াট ো

য 

৪থ ে 

চকায়াট োয 

চভাট 

অজেন 

অসজেত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. প্রাসতষ্ঠাসনক ব্যফস্থা………………………………৮ 

১.১ বনসতকতা কসভটয 

বা 

অনুসষ্ঠত 

বা 

২ াংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

৪ রেযভাত্রা ১ ১ ১ ১  2  

অজেন ১ ১ ১ ১  

১.২ বনসতকতা কসভটয 

বায সদ্ধান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাসয়ত 

সদ্ধান্ত 

৬ % অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

৯০% রেযভাত্রা ৯০% ৯০% ৯০% ৯০%  6  

অজেন ৯০% ৯০% ৯০% ৯০   

২. দেতা ও বনসতকতায উন্নয়ন……………………  …  ১০ 

২.১ সুান প্রসতষ্ঠায 

সনসভি অাংীজদনয 

অাংগ্রদণ  বা 

অনুসষ্ঠত 

বা 

২ াংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

৪ রেযভাত্রা ১ ১ ১ ১  2  

অজেন ১ ১ ১ ১  

২.২ অাংীজদনয 

অাংগ্রদণ  বায সদ্ধান্ত 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফাসয়ত 

সদ্ধান্ত 

২ % অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

৮০% রেযভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  2  

অজেন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০   

২.৩ কভ েকতো-

কভ েচাযীদদয অাং- 

গ্রদণ চাকসয াংক্রান্ত 

সফসবন্ন প্রসেণ আদয়াজন 

প্রসেণাথী ৩ াংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

৩৫ রেযভাত্রা ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫  3  

অজেন ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫  

২.৪ কভ েকতো-

কভ েচাযীদদয অাং- 

প্রসেণাথী ৩ াংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

৩৫ রেযভাত্রা ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫  3  

অজেন ৩৫ ৩৫ ৩৫ ৩৫  



কাম েক্রদভয নাভ কভ েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ েফছদযয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্ত

ব্য রেযভাত্রা/ 

অজেন 

১ভ 

চকায়াট ো

য 

২য় 

চকায়াট োয 

৩য় 

চকায়াট ো

য 

৪থ ে 

চকায়াট োয 

চভাট 

অজেন 

অসজেত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

গ্রদণ সুান াংক্রান্ত 

প্রসেণ আদয়াজন 

৩. শুদ্ধাচায প্রসতষ্ঠায় ায়ক আইন/সফসধ/নীসতভারা/ম্যানুয়ার ও প্রজ্ঞান/সযত্র-এয ফাস্তফায়ন এফাং প্রদমাজয চেদত্র খড়া প্রণয়ন………… ১০ 

৩.১ সনযাদ খাদ্য আইন 

২০১৩ ফাস্তফায়দন 

চভাফাইর চকাট ে সযচারনা 

চভাফাইর 

চকাট ে 

সযচাসরত 

৪ াংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

১২ রেযভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  -  

অজেন - - - -  

৩.২ যকাসয কভ েচাযী 

(সনয়সভত উসস্থসত) 

সফসধভারা ২০১৯ অনুমায়ী 

কভ েকতো ও কভ েচাযীদদয 

উসস্থসত সনসিতকযণ 

সফসধভারা 

অনুমায়ী 

উসস্থসত 

সনসিতকৃত 

৪ % অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

১০০% রেযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  4  

অজেন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০   

৩.৩ তথ্য অসধকায আইন 

২০০৯ অনুমায়ী আসর 

শুনাসন সনসিতকযণ 

 

আসর 

শুনাসন 

সনসিতকযণ

কৃত 

 

২ % সফবাগীয় 

কসভনায 

১০০% রেযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  2  

অজেন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%    

৪. ওদয়ফাইদট চফাফক্স ারনাগাদকযণ.................................৮ 

৪.১ চফা াংক্রান্ত চটার 

সি নস্বযমূ স্ব স্ব তথ্য 

ফাতায়ন ারনাগাদকযণ 

তথ্য ফাতায়ন 

ারনাগাদকৃত 

১ তাসযখ অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

রেযভাত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  1  

অজেন ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

৪.২ স্ব স্ব ওদয়ফাইদট 

শুদ্ধাচায চফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

চফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তাসযখ অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

রেযভাত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  2  

অজেন ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

৪.৩ স্ব স্ব ওদয়ফাইদট 

তথ্য অসধকায   চফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

চফাফক্স 

ারনাগাদকৃত 

২ তাসযখ অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

রেযভাত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  2  

অজেন ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

৪.৪ স্ব স্ব ওদয়ফাইদটয ওদয়ফাইট ২ তাসযখ অসত. সফবাগীয় ৩০/০৯/২০ রেযভাত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  2  



কাম েক্রদভয নাভ কভ েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ েফছদযয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্ত

ব্য রেযভাত্রা/ 

অজেন 

১ভ 

চকায়াট ো

য 

২য় 

চকায়াট োয 

৩য় 

চকায়াট ো

য 

৪থ ে 

চকায়াট োয 

চভাট 

অজেন 

অসজেত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

অসবদমাগ প্রসতকায 

ব্যফস্থা  চফাফক্স 

ারনাগাদকযণ 

ারনাগাদকৃত কসভনায 

(াসফ েক) 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

অজেন ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

৪.৫ স্বপ্রদণাসদতবাদফ 

প্রকাদমাগ্য তথ্য 

ারনাগাদ কদয 

ওদয়ফাইদট প্রকা 

প্রকাদমাগ্য 

তথ্য 

ওদয়ফাইদট 

ারনাগাদকৃত 

১ তাসযখ অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

রেযভাত্রা ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  1  

অজেন ৩০/০৯/২০ ৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

৫. সুান প্রসতষ্ঠা……………………………  ৬ 

৫.১ উিভ চচ োয তাসরকা 

প্রণয়ন কদয স্ব স্ব 

ভন্ত্রণারয়/সফবাদগ চপ্রযণ 

উিভ চচ োয 

তাসরকা 

চপ্রসযত 

৩ তাসযখ সফবাগীয় 

কসভনায 

৩১/০৩/২১ রেযভাত্রা   ৩১/০৩/২১   ৩  

অজেন   ৩১/০৩/২১   

৫.২ অনরাইন সদস্টদভ 

অসবদমাগ সনষ্পসিকযণ 

অসবদমাগ 

সনষ্পসিকৃত 

৩ % সফবাগীয় 

কসভনায 

১০০% রেযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  3  

অজেন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৬. প্রকদল্পয চেদত্র শুদ্ধাচায...........................৬ 

৬.১ সফবাদগ চরভান 

প্রকল্প উন্নয়ন কাম েক্রভ 

ম োদরাচনা 

ম োদরাচনাকৃত ২ তাসযখ সফবাগীয় 

কসভনায 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

২০/০৬/২১ 

রেযভাত্রা ৩০/০৯/২

০ 

৩১/১২/২০ ৩১/০৩/২১ ২০/০৬/২১  - 

 
অজেন - - - -  

৬.২ প্রকদল্পয ফাস্তফায়ন 

অগ্রগসত 

সযদ েন/সযফীেণ 

দাসখরকৃত 

প্রসতদফদন 

২ াংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

১২ রেযভাত্রা ৩ ৩ ৩ ৩  2  

অজেন - - -   

৬.৩ প্রকল্প 

সযদ েন/সযফীেণ 

প্রসতদফদদনয সুাসয 

ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফায়দনয 

ায 

২ % স্ব-স্ব দপ্তয ৭০% রেযভাত্রা ৭০% ৭০% ৭০% ৭০%  -  

অজেন - - -   

৭. ক্রয়দেদত্র শুদ্ধাচায...................৭ 



কাম েক্রদভয নাভ কভ েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ েফছদযয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্ত

ব্য রেযভাত্রা/ 

অজেন 

১ভ 

চকায়াট ো

য 

২য় 

চকায়াট োয 

৩য় 

চকায়াট ো

য 

৪থ ে 

চকায়াট োয 

চভাট 

অজেন 

অসজেত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৭.১ সসএ ২০০৬-এয 

ধাযা ১১(২) ও সসআয 

২০০৮-এয সফসধ ১৬(৬) 

অনুমায়ী ২০২০-২১ 

অথ েফছদযয ক্রয়সযকল্পনা  

ওদয়ফাইদট প্রকা 

ক্রয়সযকল্প

না 

ওদয়ফাইদট 

প্রকাসত 

৩ তাসযখ সফবাগীয় 

কসভনায 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

২০/০৬/২১ 

রেযভাত্রা ৩০/০৯/

২০ 

৩১/১২/২

০ 

৩১/০৩/২১ ২০/০৬/২

১ 

 3  

অজেন 26/07/

20 

৩১/১২/২

০ 

৩১/০৩/২১ --  

৭.২ ই-চটোদযয ভাধ্যদভ 

ক্রয়কাম ে ম্পাদন 

ই-চটোদয 

ক্রয় ম্পন্ন 

৪ %   রেযভাত্রা      - আইসড/ 

প্রসেণ 

চনই। 

অজেন - -    

৮. স্বচ্ছতা ও জফাফসদস সক্তারীকযণ…………………… ১৪ 

৮.১ স্ব স্ব চফা প্রদান 

প্রসতশ্রুসত (সটদজনস্ 

চাট োয)ারনাগাদকযণ ও 

ফাস্তফায়ন 

চফা প্রদান 

প্রসতশ্রুসত 

ারনাগাদকৃত 

ও ফাস্তফাসয়ত 

৩ তাসযখ সফবাগীয় 

কসভনায 

৩০/০৯/

২০ 

৩১/১২/

২০ 

৩১/০৩/

২১ 

৩০/০৬/

২১ 

রেযভাত্রা ৩০/০৯/

২০ 

৩১/১২/২

০ 

৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  3  

অজেন ৩০/০৯/

২০ 

৩১/১২/২

০ 

৩১/০৩/২১ ৩০/০৬/২১  

৮.২ াখা/অসধাখা ও 

আওতাধীন 

/অধস্তন কাম োরয় 

সযদ েন 

সযদ েন 

ম্পন্ন 

২ াংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায/ 

অ.সফ.ক.(া./যা.) 

১০০ রেযভাত্রা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  2  

অজেন ২৫ ২৫ ২৫ ২৫  

৮.৩ াখা/অসধাখা ও 

আওতাধীন 

/অধস্তন কাম োরয়  

সযদ েন প্রসতদফদদনয 

সুাসয ফাস্তফায়ন 

সযদ েন 

প্রসতদফদদনয 

সুাসয 

ফাস্তফাসয়ত 

২ % অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(া./যা.) 

৮০% রেযভাত্রা ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  2  

অজেন ৮০% ৮০% ৮০% ৮০%  

৮.৪ সচফারয় 

সনদদ েভারা, ২০১৪ 

অনুমায়ী নসথয চেসণ 

সফন্যাকযণ 

নসথয চেসণ 

সফন্যাকৃত 

২ % অসত. সফবাগীয় 

কসভনায (া) 

১০০% রেযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  2  

অজেন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  



কাম েক্রদভয নাভ কভ েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ েফছদযয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্ত

ব্য রেযভাত্রা/ 

অজেন 

১ভ 

চকায়াট ো

য 

২য় 

চকায়াট োয 

৩য় 

চকায়াট ো

য 

৪থ ে 

চকায়াট োয 

চভাট 

অজেন 

অসজেত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

৮.৫ চেসণসফন্যাকৃত 

নসথ সফনিকযণ 

নসথ 

সফনসিকৃত 

২ % অসত. সফবাগীয় 

কসভনায (া.) 

১০০% রেযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  2  

অজেন - - - ১০০%  

৮.৬ গণশুনাসন 

কাম েক্রদভয ম েদফেদণয 

সুাসয 

সুাসয 

ফাস্তফাসয়ত 

৩ াংখ্যা অসত. সফবাগীয় 

কসভনায (া.) 

৪ রেযভাত্রা ১ ১ ১ ১  3  

অজেন 

 

১ ১ ১ ১  

৯. শুদ্ধাচায াংসিি এফাং দুনীসত প্রসতদযাদধ ায়ক অন্যান্য কাম েক্রভ……………  ১৫ (অগ্রাসধকায সবসিদত নুযনতভ াঁচট কাম েক্রভ) 

৯.১ ফদকয়া চটসরদপান, 

সফদুযৎ, াসন ও জ্বারাসন 

সফর প্রদান 

ফদকয়া সফর 

প্রদানকৃত 

৩ % অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

১০০% রেযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  3  

অজেন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৯.২ মথাভদয় 

কভ েকতো/কভ েচাযী 

ফদসরকৃত স্থাদন দায়ন 

সনসিতকযণ 

দায়ন 

সনসিতকৃত 

৩ % অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

১০০% রেযভাত্রা ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  ২.২৫  

অজেন ১০০% ১০০% ১০০% ১০০%  

৯.৩ শুদ্ধাচায ম্পসকেত 

সরপদরট সফতযণ 

সরপদরট 

সফতযণকৃত 

৩ াংখ্যা অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

২০০০ রেযভাত্রা ৫০০ ৫০০ ৫০০ ৫০০  ২.২৫  

অজেন ৫০০ ৫০০ ৫০০ -  

৯.৪ বত্রভাসক সবসিদক 

চযা কভ েচাযী সনফ োচন 

কদয ত্র জাসয 

ত্র জাসযকৃত ৩ াংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

৪ রেযভাত্রা ১ ১ ১ ১  3  

অজেন ১ ১ ১   

৯.৫ দুনীসত প্রসতদযাদধ 

বা/ 

চসভনায আদয়াজন 

বা/ 

চসভনায 

আদয়াজনকৃত 

৩ াংখ্যা সফবাগীয় 

কসভনায 

৪ রেযভাত্রা ১ ১ ১ ১  3  

অজেন ১ ১ ১ ১  

১০. শুদ্ধাচায চচ োয জন্য পুযস্কায প্রদান..............................৩ 

১০.১ শুদ্ধাচায 

পুযস্কায প্রদান এফাং 

পুযস্কাযপ্রাপ্তদদয 

তাসরকা ওদয়ফাইদট 

প্রকা 

প্রদি পুযস্কায ৩ তাসযখ সফবাগীয় কসভনায ৩০/০৬/২১ রেযভাত্রা    ৩০/০৬/২১  3  

অজেন    ৩০/০৬/২১  

১১. কভ েসযদফ উন্নয়ন..........................................................২ 



কাম েক্রদভয নাভ কভ েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ েফছদযয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্ত

ব্য রেযভাত্রা/ 

অজেন 

১ভ 

চকায়াট ো

য 

২য় 

চকায়াট োয 

৩য় 

চকায়াট ো

য 

৪থ ে 

চকায়াট োয 

চভাট 

অজেন 

অসজেত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১১.১ কভ েসযদফ উন্নয়ন- 

১. ভাস্ক ব্যফায 

সনসিতকযণ 

২. স্যাসনটাইজায ব্যফায 

সনসিতকযণ 

৩. থাভ োর স্কযানায 

ব্যফাদযয 

ভাধ্যদভ তাভাত্রা 

সযভা 

সনসিতকযণ 

৪. অদকদজা ভারাভার 

সফনিকযণ 

উন্নত 

কভ েসযদফ

 

২ াংখ্যা ও 

তাসযখ 

অসত. সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

০৪ ট 

৩০/০৯/২০ 

৩১/১২/২০ 

৩১/০৩/২১ 

৩০/০৬/২১ 

রেযভাত্রা ১ 

৩০/০৯/২০ 

১ 

৩১/১২/২

০ 

১ 

৩১/০৩/২১ 

১ 

৩০/০৬/২১ 

 2  

অজেন ৩০/০৯/২০ 

 

৩১/১২/২

০ 

 

৩১/০৩/২১ 

 

৩০/০৬/২১  

১২. অথ ে ফযাি....................................................................৩ 

১২.১ শুদ্ধাচায 

কভ েসযকল্পনায় অন্তেভুক্ত 

সফসবন্ন কাম েক্রভ 

ফাস্তফায়দনয জন্য 

ফযািকৃত অদথ েয 

আনুভাসনক সযভাণ 

ফযািকৃত 

অথ ে 

৩ রে 

টাকা 

সফবাগীয় 

কসভনায 

৩ রেযভাত্রা .৫০ .৫০ .৬০ ১.৪  3  

অজেন - - - ১.৫  

১৩. সযফীেণ ও মূল্যায়ন…………………………… ...৮ 

১৩.১  দপ্তয/াংস্ত্া কর্তেক 

প্রণীত                                          

জাতীয় শুদ্ধাচায চকৌর 

কভ েসযকল্পনা, ২০২০-২১ 

স্ব স্ব দপ্তয এফাং 

ওদয়ফাইদট 

আদরাডকযণ 

প্রণীত 

কভ েসযকল্পনা 

আদরাডকৃত 

২ তাসযখ সফবাগীয় 

কসভনায 

১০/০৮/২০ 

 

রেযভাত্রা ১০/০৮/২০ 

 

    ২  

অজেন ১০/০৮/২০ 

 

    

১৩.২ সনধ োসযত ভদয় 

বত্রভাসক সযফীেণ 

প্রসতদফদন াংসিি 

ভন্ত্রণারয়/সফবাদগ দাসখর 

বত্রভাসক 

প্রসতদফদন 

দাসখরকৃত ও 

আদরাডকৃত 

২ তাসযখ সফবাগীয় 

কসভনায 

১৫/১০/২০ 

১৫/০১/২১ 

১৫/০৪/২১ 

৩০/০৬/২১ 

রেযভাত্রা ১৫/১০/২০ ১৫/০১/২১ ১৫/০৪/২১ ৩০/০৬/২১  2  

অজেন ১৫/১০/২০ ১৩/০১/২১ ১৩.০৪.২১ ৩০/০৬/২১  



কাম েক্রদভয নাভ কভ েম্পাদন 

সূচক 

 

সূচদকয 

ভান 

একক 

 

ফাস্তফায়দনয 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যসক্ত/দ 

২০২০-২০২১ 

অথ েফছদযয 

রেযভাত্রা 

ফাস্তফায়ন অগ্রগসত সযফীেণ, ২০২০-২০২১  ভন্ত

ব্য রেযভাত্রা/ 

অজেন 

১ভ 

চকায়াট ো

য 

২য় 

চকায়াট োয 

৩য় 

চকায়াট ো

য 

৪থ ে 

চকায়াট োয 

চভাট 

অজেন 

অসজেত 

ভান 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

ও স্ব স্ব ওদয়ফাইদট 

আদরাডকযণ 

১৩.৩ আওতাধীন 

আঞ্চসরক/ভাঠ ম োদয়য 

কাম োরয় কর্তেক 

দাসখরকৃত জাতীয় 

শুদ্ধাচায চকৌর 

কভ েসযকল্পনা ও 

সযফীেণ  প্রসতদফদদনয 

ওয সপডব্যাক প্রদান 

সপডব্যাক 

বা/কভ োরা 

অনুসষ্ঠত 

৪ াংখ্যা অসত. 

সফবাগীয় 

কসভনায 

(াসফ েক) 

৪ রেযভাত্রা ১ ১ ১ ১  4  

অজেন ১ ১ ১   

 



  


