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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

বাংলােদেশর আথ -সামািজক উয়েনর লে উয়ন পিরকনা ণয়েনর উেে সকল নাগিরেকর এক  ডাটােবইজ তকরেণ জ
ও  িনবন তািদ অত ণ । ইেতােব  জ ও  িনবেনর কায ম জ ও  িনবন কের মােম সািদত হেতা।
িবিভ পয ােয় উ কের ময়াদ ির পর গত ৩০ ন, ২০১৬ তািরেখ কের ময়াদ শষ হয়। ২০১৫-২০১৬ অথ  বছর জ ও 
িনবন ক এবং ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ  বছরসেহ রিজার জনােরেলর কায ালেয়র মােম সািদত কায েমর বছরওয়ারী
অগিত/অজন
২০১৫-২০১৬ অথ  বছের অনলাইন জ িনবন ১৪,৭১,৭২,৬০০ জন (৯০.৭৭%) , ২০১৬-২০১৭ অথ  বছের অনলাইন জ িনবন
১৫,৫৮,৩৮,১৫৯ জন (৯৪.৯০%) , ২০১৭-২০১৮ (মাচ  ৩১, ২০১৮ পয ) অনলাইন জ িনবন ১৬,২১,৫২,৭৮৩ জন (৯৬.৯৫%)
জ ও  তািদ িনবেনর উপেরা ন কায েমর অগিত ছাড়াও ২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭ ও ২০১৭-১৮ অথ  বছের য সকল
উেলখেযা সাফ অিজত হয় তা িনমণপঃ
১। গত ০১ সের, ২০১৬ তািরেখর প নং-৪৬.০১৮.০২৮.০০.০০.০১৯.২০১৬-৫১৬ েল রিজার জনােরেলর কায ালয় িতা করা
হয় যা গত ০৮ সের, ২০১৬ তািরেখর গেজেট কািশত হয়।
২। দেশর সকল ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা, িস করেপােরশন, কানেম বাড  এবং িবেদেশ অবিত বাংলােদশী িমশনসেহর জ
আলাদা আলাদা জ ও  িনবন িবিধমালা থাকায় তা েয়ােগর ে সমা দখা দয়ায় েব র ৫ িবিধমালা একীত কের জ ও
  িনবন  িবিধমালা,  ২০১৭  ণয়ন  করা  হয়।  পরবতেত  জ  ও    িনবন  পিত  আরও  সহিজকরেণর  লে  ২০১৭  সােল  ণীত
িবিধমালায় বশ িক পিরবতন এেন জ ও  িনবন িবিধমালা, ২০১৮ জারী করা হয়। যা ০৮ মাচ  ২০১৮ তািরেখ সরকাির গেজেট
কািশত হয়।

সমা এবং চােলসহ:

ক) েয়াজনীয় জনবেলর অভাব
খ) ত/ল ত িনবন
গ) জ তািরখ সংেশাধেনর অাভািবক বণতা

ভিবৎ পিরকনা:

ক) জনবল িনেয়াগ ও CRVS শিশালীকরণ
খ) বতমান বহারত সফটওয়ারর মান উয়ন
গ) িশণ এর মাধেম জ ও  িনবন কায েমর দখতা ্িকরণ।
ঘ) জনসেচতনতালক কায ম হণ।

২০১৮-১৯ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িশণ কম চীর আেয়াজন ২৮ ;
জ ও  িনবন সেক সেচতনতা ির লে ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন ৫ ;
জ ও  িনবন সংেশাধেন িনবকগণেক কািরগির সহায়তা দান ৬০০ ;
৪৫ িদেনর মে জ িনবেনর হার ি ১০% এ উীতকরণ।
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

রিজার জনােরল, রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও  িনবন

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০১৮
সােলর লাই মােসর ০৪ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

জ ও  িনবেনর মােম দেশর সকল নাগিরেকর আইনগত পিরিচিত িনিতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
অনলাইেন জ ও  িনবন কায মেক শিশালীকরেণর মােম সকল নাগিরেকর  ডাটােবইজ তরীেত সহায়তা কের
দেশর আথ -সামািজক উয়েন অংশহণ।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. জ ও  িনবন সংি কম কতা/কম চারীেদর সমতা ির পদেপ হণ।
২. জ ও  িনবেন কািরগির সহায়তা দান
৩. জ িনবেনর হার িকরণ
৪. জ ও  িনবন সেক সেচতনতা ির বা হণ।

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কায পিত, কম পিরেবশ ও সবার মােনায়ন
২. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন
৩. বািষ ক কম সাদন ি বাবায়ন জারদারকরণ
৪. জাতীয় াচার কৗশল ও ত অিধকার বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. • দেশর সকল ইউিনয়ন পিরষদ, পৗরসভা, িস করেপােরশন, কানেম বাড , িবেদেশ অবিত িমশনসেহর
িনবকগেণর িনকট জ ও  িনবন সংি সকল ফরম সরবরাহ িনিতকরণ;
২. • িনবক কায ালয়সহ পিরদশ ন;
৩. • িনবন সেক গণসেচতনতা ি কম িচ হণ;
৪.  •  ত ি  বা  অিধকতর  উত  পিতর  সাহাে  জ  ও    িনবন  ত সংরেণর  জ েয়াজনীয়  যপািত
সংহ, াপন ও সংরণ এবং এতদসংা কায ণািল ণয়ন ও উতকরণ;
৫. • জ ও  িনবন তািদ আদান দােনর জ দিশ, িবেদিশ, সরকারী ও বসরকারী িতােনর সােথ আমঃ
তবাহ ি সাদন এবং ত আদান দােনর জ কািরগির কায ািদ সাদন;
৬. • িনবক ও উ কায ালেয়র কম কতা ও কম চারীেদর জ িনবন কােজ িনিবড়ভােব সৃকরণ ও েয়াজনীয়
িশণ দান;
৭. • য সকল ে জ ও  িনবন সনেদর আবকতা রেয়েছ তদসংি সকল সরকারী ও বসরকারী িতােনর
কম কতা বা কম চারীেদর িশণ দান;
৮. • বােজট ণয়ন, তহিবল সংহ, িবতরণ এবং িনরীাসহ আিথ ক জবাবিদিহতা িনিতকরণ;
৯. • আইেনর ধারা ১৫ ও ১৫ক এ বিণ ত পিতেত িনবন বিহ এবং জ বা  সনদ সংেশাধেনর েয়াজনীয় কািরগির
সহায়তা দান এবং  িবেশেষ িনবন সনদ বািতলকরণ সংা িবষয়ািদ তাবধান;
১০. • আইন, িবিধ এবং সরকারী িনেদ েশ অা কায াবলী।
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব
ড়া

ফলাফল চক
একক

ত অজন
২০১৬-১৭

ত অজন*
২০১৭-১৮

লমাা
২০১৮-১৯

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০১৯-২০ ২০২০-২১

জ ও  িনবেনর মােম
সকল নাগিরেকর আইনগত
পিরিচিত িনিতকরণ।

িনবন
কভােরজ

শতকরা
হার (%)

৯৫% (ত
িনবনসহ)

৯৭% (ত
িনবনসহ)

৯৮.০০% (ত
িনবনসহ)

১০০% ১০০%

ানীয় সরকার িবভাগ, মিপিরষদ িবভােগর িসআরিভএস
সিচবালয়, ত ও যাগােযাগ ি িবভাগ, বাংলােদশ
কিউটার কাউিল, িনব াচন কিমশন সিচবালয়, বাংলােদশ
পিরসংান েরা, ধানমীর কায ালেয়র a2i ক ইতািদ।

রিজার
জনােরেলর
কায ালেয়র ই-
িরেপাট 

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      

কম সাদন
চক

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] জ ও  িনবন
সংি কম কতা/কম চারীেদর
সমতা ির পদেপ হণ।

২০

[১.১] িডিডএলিজ, উপেজলা
িনব াহী অিফসার, সহকারী
াামার, ইউিপ চয়ারান ও
ইউিপ সিচবেদর িশণ দান

[১.১.১] আেয়ািজত
িশণ

সংা ২০ * ২০ ৩০ ২৮ ২৬ ২৪ ২২ ৩২ ৩০

[২] জ ও  িনবেন
কািরগির সহায়তা দান

২০
[২.১] জ ও  িনবন
সেক সেচতনতা ির লে
ওয়াকশপ/সিমনার আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত
ওয়াকশপ/ সিমনার

সংা ২০ * ২০ ১২ ১০ ৮ ৬ ৫ ১৫ ২০

[৩] জ িনবেনর হার
িকরণ

২০
[৩.১] ৫১০৭ িনবক অিফসেক
জ ও  িনবেন কািরগির
সহায়তা দান

[৩.১.১] দানত
কািরগির সহায়তা

সংা ২০ * ২০ ১০০০ ৯০০ ৮০০ ৭০০ ৬০০ ১০০০ ১২০০

[৪] জ ও  িনবন
সেক সেচতনতা ির
বা হণ।

১৫
[৪.১] জ িনবন হার ির
পদেপ হণ

[৪.১.১] িনবিত
জ িনবন ত

% ১৫ * ১৫ ৩ ২ ১ ১ ১ ৪ ৫



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] কায পিত,
কম পিরেবশ ও
সবার
মােনায়ন

১০

[১.১] ই-ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১]  ডের মােম
হীত ডাক ই-ফাইিলং িসেেম
আপেলাডত

% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ
িনিত **

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প
জারীত ***

% ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০

[১.২] দর/সংা কক অনলাইন
সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন ই-
সািভ স চাত

তািরখ ১ ১০.০১.১৯ ২৪.০১.১৯ ২৮.০১.১৯ ৩১.০৩.১৯ ৩০.০৪.১৯

[১.৩] দর/সংা ও অধীন
কায ালয়সেহর উাবনী উোগ ও
 উয়ন ক (SIP)
বাবায়ন

[১.৩.১] উাবনী উোগ ও 
উয়ন ক (SIP) সেহর
হালনাগাদত ডাটােবইজ
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[১.৩.২] ডাটােবজ অযায়ী
নতম  নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক
চাত

তািরখ ১ ০৮.০৪.১৯ ২২.০৪.১৯ ২০.০৫.১৯ ১৬.০৫.১৯ ৩০.০৫.১৯

[১.৪] িসেজস চাট ার বাবায়ন

[১.৪.১] হালনাগাদত
িসেজস চাট ার অযায়ী
দ সবা

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৪.২] সবাহীতােদর
মতামত পিরবীণ বা
চাত

তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৮ ১৫.০১.১৯ ০৭.০২.১৯ ১৭.০২.১৯ ২৮.০২.১৯

[১.৫] অিভেযাগ িতকার বা
বাবায়ন

[১.৫.১] িনিদ  সমেয়র মে
অিভেযাগ িনিত

% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০

[১.৬] িপআরএল র ২ মাস েব 
সংি কম চারীর িপআরএল ও 
নগদায়নপ জাির করা

[১.৬.১] িপআরএল আেদশ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[১.৬.২]  নগদায়নপ
জািরত

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - -



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৯

[২.১] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[২.১.১] িপীয় সভায় অিডট
আপি িনির জ
পািরশত

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[২.১.২] অিডট আপি
িনিত

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[২.২] াবর ও অাবর সির
হালনাগাদ তািলকা ত করা

[২.২.১] াবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.২.২] অাবর সির
তািলকা হালনাগাদত

তািরখ ১ ০৩.০২.১৯ ১১.০২.১৯ ১৮.০২.১৯ ২৫.০২.১৯ ০৪.০৩.১৯

[২.৩] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবায়ন

[২.৩.১] বািষ ক উয়ন কম িচ
বাবািয়ত

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৪] অবত/অেকেজা যানবাহন
িবমান নীিতমালা অযায়ী
িনিকরণ

[২.৪.১] িনিত % ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০

[২.৫] বেকয়া িবৎ িবল পিরেশাধ
করা

[২.৫.১] িবৎ িবল
পিরেশািধত

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[২.৬]  পেদর িবপরীেত িনেয়াগ
দান

[২.৬.১] িনেয়াগ দানত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] বািষ ক
কম সাদন
ি বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৩.১] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
সে ২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ি ার ও
ওেয়বসাইেট আপেলাড

[৩.১.১] বািষ ক কম সাদন
ি ািরত

তািরখ ০.৫ ২০.০৬.১৮ ২১.০৬.১৮ ২৪.০৬.১৮

[৩.২] ২০১৮-১৯ অথ বছেরর
বািষ ক কম সাদন ির অধ -
বািষ ক ায়ন িতেবদন সংি
মণালয়/িবভােগ দািখল

[৩.২.১] ায়ন িতেবদন
দািখলত

তািরখ ০.৫ ১৭.০১.১৯ ২০.০১.১৯ ২১.০১.১৯ ২২.০১.১৯ ২৩.০১.১৯

[৩.৩] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র
২০১৮-১৯ অথ বছেরর বািষ ক
কম সাদন ির অধ বািষ ক
ায়ন িতেবদন পয ােলাচনাে
ফলাবতক (feedback)
মণালয়/িবভােগ

[৩.৩.১] ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ ১ ২৪.০১.১৯ ৩১.০১.১৯ ০৪.০২.১৯ ০৮.০২.১৯ ১১.০২.১৯

[৩.৪] সরকাির কম সাদন
বাপনা পিতসহ অা
িবষেয় কম কতা/কম চারীেদর জ
িশণ আেয়াজন

[৩.৪.১] আেয়ািজত িশেণর
সময়

জনঘা
*

১ ৬০ - - - -



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১৫, ২০১৮

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৬-১৭

ত
অজন*

২০১৭-১৮

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৮-১৯

েপণ
২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৪] জাতীয়
াচার কৗশল
ও ত
অিধকার
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩

[৪.১] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমা বাবায়ন ****

[৪.১.১] মািসক িতেবদন
দািখলত

সংা ১ ৪ ৩ - - -

[৪.১.২] জাতীয় াচার
কম পিরকনা ও পিরবীণ
কাঠােমায় অ  লমাা
বাবািয়ত

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৪.২] ত বাতায়ন হালনাগাদকরণ

[৪.২.১] সকল অনলাইন সবা
ত বাতায়েন সংেযািজত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.২.২] ত বাতায়ন
হালনাগাদত

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - -

[৪.৩] দর/সংার ২০১৭-১৮
অথ বছেরর বািষ ক িতেবদন
ণয়ন ও ওেয়বসাইেট কাশ

[৪.৩.১] বািষ ক িতেবদন
ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ ০.৫ ১৮.১০.১৮ ৩১.১০.১৮ ১৫.১১.১৮ ২৯.১১.১৮ ০৬.১২.১৮

*সামিয়ক (provisional) ত



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৪ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১৫, ২০১৮

আিম, রিজার জনােরল, রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও  িনবন, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার
িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা
অজেন সেচ থাকব।

আিম,  িসিনয়র  সিচব,  ানীয়  সরকার  িবভাগঃ  ানীয়  সরকার,  পী  উয়ন  ও  সমবায়  মণালয়  িহসােব  রিজার
জনােরল, রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও  িনবন-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত
লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

রিজার জনােরল
রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও 
িনবন
ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

তািরখ

িসিনয়র সিচব
ানীয় সরকার িবভাগঃ ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

তািরখ
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সংেযাজনী-১
শসংেপ (Acronyms)

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ A2I Access to Information

২ BBS Bangladesh Bureau of Statistics

৩ BRIS Birth Registration Information System

৪ CRVS Civil Registration & Vital Statistics

৫ ICAO International Civil Aviation Organization

৬ LGSP Local Government Support Project

৭ MRP Machine Readable Passport

৮ NID National Identification

৯ ORG Office of the Registrar General

১০ UNICEF
United Nations International Children Emergency
Fund
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ বাবায়নকারী দর/সংা পিরমাপ পিত উপা 
[১.১] িডিডএলিজ, উপেজলা িনব াহী
অিফসার, সহকারী াামার, ইউিপ
চয়ারান ও ইউিপ সিচবেদর িশণ
দান

[১.১.১] আেয়ািজত
িশণ

জ ও  িনবন সংি
কম কতা/কম চারীেদর সমতা ির
পদেপ হণ

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন, ানীয় সরকার িবভাগ

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন এর িতেবদন

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন এর িতেবদন

[২.১] জ ও  িনবন সেক
সেচতনতা ির লে ওয়াকশপ/সিমনার
আেয়াজন

[২.১.১] আেয়ািজত
ওয়াকশপ/ সিমনার

জ ও  িনবেন কািরগির
সহায়তা দান

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন, ানীয় সরকার িবভাগ

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন এর সাভ ার ও ডাটােবইেজ
সংরিত ত/উপা

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন এর সাভ ার ও ডাটােবইেজ
সংরিত ত/উপা

[৩.১] ৫১০৭ িনবক অিফসেক জ ও 
িনবেন কািরগির সহায়তা দান

[৩.১.১] দানত
কািরগির সহায়তা

জ ও  িনবেন সাধারেণর মােঝ
সেচতনতা ির পদেপ হণ

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন, ানীয় সরকার িবভাগ

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন এর সাভ ার ও ডাটােবইজ
সংরিত ত/উপা

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন এর সাভ ার ও ডাটােবইজ
সংরিত ত/উপা

[৪.১] জ িনবন হার ির পদেপ হণ
[৪.১.১] িনবিত জ
িনবন ত

জ িনবেনর হার িকরণ
রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন, ানীয় সরকার িবভাগ

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন এর সাভ ার ও ডাটােবইজ
সংরিত ত/উপা

রিজার জনােরেলর কায ালয়, জ ও
 িনবন এর সাভ ার ও ডাটােবইজ
সংরিত ত/উপা



খসড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৭ ণ তািরখ: হিতবার, নেভর ১৫, ২০১৮

সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক
উ িতােনর িনকট সংি

মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা
তাশার যৗিকতা

তাশা রণ না হেল সা
ভাব

মণালয় অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় িনবিত জ িনবন ত যথাসমেয় েয়াজনীয় বােজট বরা
উেলিখত কায ম বাবায়েনর জ যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ  বরাের যথাযথ কপ

কায ম বাবায়ন বাধা হেব।

মণালয় অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় দানত কািরগির সহায়তা যথাসমেয় েয়াজনীয় বােজট বরা
উেলিখত কায ম বাবায়েনর জ যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ  বরাের যথাযথ কপ

কায ম বাবায়ন বাধা হেব।

মণালয় অথ  িবভাগ, অথ  মণালয়
আেয়ািজত ওয়াকশপ/
সিমনার

যথাসমেয় েয়াজনীয় বােজট বরা
উেলিখত কায ম বাবায়েনর জ যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ  বরাের যথাযথ কপ

কায ম বাবায়ন বাধা হেব।

মণালয় অথ  িবভাগ, অথ  মণালয় আেয়ািজত িশণ যথাসমেয় েয়াজনীয় বােজট বরা
উেলিখত কায ম বাবায়েনর জ যথাসমেয় েয়াজনীয়
অথ  বরাের যথাযথ কপ

কায ম বাবায়ন বাধা হেব।

মণালয়
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ:
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও
তি মণালয়

দানত কািরগির সহায়তা
িনয়িমত সাভ ােরর রণােবণ ও চািহদা
অযায়ী সহায়তা দান

জাতীয় ডাটা সােরর জ ও  িনবেনর সাভ ার
সরবরাহকারী ও রণােবণকারী কপ

িনয়িমত সহায়তা না পেল
অনলাইন জ ও  িনবন
কায ম বাধা হেব।


