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ফাল্যনফফা ননদযাধ কভ ব নযকল্পনা 

 

 

নবন :  ২০২১ াদরয ভদে ফাল্যনফফামুক্ত গগাভস্তাপুয উদজরা। 
নভন : নফফা ম্পাদনকাযীগণ াংনিষ্ট ব্যনক্ত প্রনতষ্ঠাদনয ভােদভ কর চরভান নফফাদক ননফন্ধদনয আওতায় ননদয় এদ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

প্রনতশ্রুনত অনুয়ায়ী (১) ২০২১ াদরয ভদে ১৫ ফছয ফয়দয ননদচ নফফাদয ায শূন্য এফাং (২) ১৫-১৮ফছয ফয়ীদদয নফফাদয ায এক 

তৃতীয়াাংদ (১/৩) নানভদয় আনা 

 

উদেশ্য   

১।  নফফাম্পাদনকাযী  ও   ফাল্যনফফা ফদন্ধ ক্ষভতাপ্রাপ্ত ব্যনক্তদদয দক্ষতা বৃনি, 

২। চরভান নফফা ননফন্ধদনয ায বৃনি, 

৩। ফাল্যনফফা প্রনতদযাধ ভননটনযাং এন্ড ইবালুদয়ন ব্যফস্থা গজাযদায কযণ, 

৪। ফাল্যনফফা প্রনতদযাদধ জনদচতনতা বৃনি এফাং 

৫। ফাল্যনফফা ননদযাদধ আইন নফনধনফধান প্রদয়াগ গজাযদাযকযণ।  
  

http://www.chapainawabganj.gov.bd/


 

 টেবিল - ১:চূড়ান্ত পরাপর  

 

ফলাফল সূচক 

 

িাল্যবিিাহের ির্তমান োর  ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ 

২০১৫ লক্ষ্যমাত্রা অজতন লক্ষ্যমাত্রা অজতন লক্ষ্যমা

ত্রা 

অজতন লক্ষ্যমাত্রা অজতন লক্ষ্যমাত্রা অজতন লক্ষ্যমাত্রা অজতন 

িাল্যবিিাে হ্রাস  িাল্যবিিাহের োর  

 

 

ক. ১৫ িছহরর বনহচ...১৮ ১৬  ১২  ৮  ৪  ১  ০  

খ. ১৮ িছহরর বনহচ...৫২ ৪৮  ৪০  ৩২  ২৫  ১৫  ৫  

 

 

 

 

 

  



ফাল্যনফফা ননদযাধ কভ বনযকল্পনা 

উদেশ্য কাম বক্রভ কভ বম্পাদনসূচক একক ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ফাস্তফায়ন 

১। 
নফফাম্পাদনকা

যী ও   

ফাল্যনফফা ফদন্ধ 

ক্ষভতাপ্রাপ্তব্যনক্ত

গদয দক্ষতা বৃনি 

১. অননফনন্ধত নফফা 

ম্পাদনকাযী ব্যনক্তফদগ বয 

ডাটাদফজ ততযী 

ততযীকৃত ডাটাদফজ াংখ্যা রক্ষযভাত্রা অজবন রক্ষযভাত্রা অজবন রক্ষযভাত্রা 

 

রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা উদজরা ননফ বাী 

অনপায/কাযী 

কনভনায (ভূনভ) ৩২০ ৩২০       

২. ডাটাদফজ ারনাগাদকযণ ারনাগাদকৃত 

ডাটাদফজ 

াংখ্যা   ৩৭২ ৩৭২     উদজরাননফ বাী 

অনপায/ 

কাযীকনভনায 

(ভূনভ) / উদজরা 

ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা 

% 

  ১০০ ১০০     

৩. ডাটাদফজ ভুক্তদদয তথ্য 

ননধ বানযত ভদয় ওদয়ফাইদট 

প্রদান 

ননধ বানযত ভদয় 

ওদয়ফাইদট প্রদত্ত 

ডাটাদফজ 
তানযখ     14.02.18    

উদজরা ননফ বাী 

অনপায/দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ বকতবা/কাযী 

গপ্রাগ্রাভায 

৪. ঘটকদদয তানরকা প্রস্তুতকযণ তানরকা প্রস্তুতকৃত াংখ্যা 

    ৫২    

উদজরা ননফ বাী 

অনপায/ভনরা 

নফলয়ককভ বকতবা/নপল্ড

সুাযবাইজায 

৫. অননফনন্ধত 

নফফাম্পাদনকাযী ও নফফা 

ননফন্ধকগণদক াংনক্ষপ্ত প্রনক্ষণ 

প্রদান 

প্রননক্ষত নফফা 

ম্পাদনকাযী ও 

নফফা ননফন্ধক 

াংখ্যা   ৩৮০ ৩৮০     গজরা 

গযনজস্ট্রায/উদজরা 

ননফ বাী অনপায %   ১০০ 100     

৬. অননফনন্ধত নফফা 

ম্পাদনকাযী, নফফা ননফন্ধন ও 

ঘটকদদয নযদোয প্রনক্ষণ 

সুপ্রননক্ষত নফফা 

ম্পাদনকানয, 

নফফা ননফন্ধক ও 

ঘটক 

াংখ্যা     ৩৮০    উদজরা ননফ বাী 

অনপায 
%     100    

৭. ফাল্যনফফা ফদন্ধ দানয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যনক্তদদয প্রনক্ষণ 

প্রননক্ষত কভ বকতবা 

ও জনপ্রনতনননধ 

াংখ্যা     ১1৪    

উদজরা ননফ বাী 

অনপায %     ১০০    

 

 

 

 

 



 

 

উদেশ্য কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক একক ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ফাস্তফায়ন 

    রক্ষযভা

ত্রা 

অজবন রক্ষযভা

ত্রা 

অজবন রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা  

২। 
চরভাননফফা

ননফন্ধদনয 

াযবৃনি 

১. অননফনন্ধত নফফা 

ম্পাদনকাযীগণদক ফাল্যনফফা 

ম্পাদন গথদক নফযত যাখা 

ফাল্যনফফা 

ম্পাদন গথদক 

নফযত 

% ১০০ ৫৫ ১০০ ৬৬ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী 

অনপায/অনপায ইন চাজব, 

গগাভস্তাপুয থানা 

২. অননফনন্ধত নফফা 

ম্পাদনকাযীদক নদদয়ই নফফা 

ননফন্ধদনয জন্য াত্রাত্রীদক নফফা 

ননফন্ধদকয ননকট গপ্রযণ 

নফফা ননফন্ধদনয 

জন্য গপ্রনযত 

াত্রাত্রী 

% ১০০ ৭০ ১০০ ৮২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী 

অনপায/গজরা গযনজস্ট্রায 

৩. অননফনন্ধত নফফা ম্পাদনকাযী 

ও নফফা ননফন্ধদকয উনস্থনতদত 

নফফা ম্পন্ন কযা 

ম্পন্নকৃত নফফা % -- - ১০০ ৬২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী 

অনপায/গজরা গযনজস্ট্রায 

 

৪. ভাঠম বাদয়য 

কভ বকতবা/কভ বচাযীদদয ফাল্যনফফা 

ড়াদনা গথদক নফযত যাখা 

নফযত 

কভ বকতবা/কভ বচাযী 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা স্বাস্থয ও নযফায 

নযকল্পনা অনপায /উদজরা 

ননফ বাী অনপায/ উদজরা 

ভাজদফা/ নফআযনডনফ /নপল্ড 

সুাযবাইজাফ, ইরানভক  

পাউদন্ডন/  উদজরা আনায 

ও নবনডন কভ বকতবা/ নক্ষা  

অনপায/ভােনভক নক্ষা 

অনপায 

৫. ভােনভক নফদ্যারয়, কদরজ এফাং 

ভভাদনয ভাদ্রাানক্ষক/ 

কভ বচাযীদদয ফাল্যনফফা ড়াদনা 

গথদক নফযত যাখা 

নফযত নক্ষক/ 

কভ বচাযী 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী অনপায/ 

উদজরা ভােনভক নক্ষা 

অনপায 

৬. প্রাথনভক নফদ্যারয়, এফদতদায়ী 

এফাং ভভাদনয ভাদ্রাা 

নক্ষক/কভ বচাযীদদয ফাল্যনফফা 

কযাদনা গথদক নফযত যাখা 

নফযতনক্ষক/ 

কভ বচাযী 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী 

অনপায/উদজরা নক্ষা 

অনপায 

  



 

উদেশ্য কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক একক ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ফাস্তফায়ন 

    রক্ষযভা

ত্রা 

অজবন রক্ষযভা

ত্রা 

অজবন রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা  

 ৭. ইরানভক পাউদন্ডদনয াদথ 

ম্পনকবত ভনজদদয ইভাভ এফাং 

ভনজদ াংরগ্ন প্রাক- প্রাথনভক 

নফদ্যারদয়য নক্ষকদদয ফাল্যনফফা 

ড়াদনা গথদক নফযত যাখা 

নফযত ইভাভ, 

মুয়ানিন, নক্ষক 

% ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উনযচারক, ইরানভক 

পাউদন্ডন/নপল্ড 

সুাযবাইজায, ইরানভক 

পাউদন্ডন, গগাভস্তাপুয 

৮. ইরানভক পাউদন্ডদনয 

আওতাধীন  নয় এভন ভনজদদয 

ইভাভদদয ফাল্যনফফা ড়াদনা গথদক 

নফযত যাখা। 

নফযত ইভাভ , 

মুয়ানিন 

% ১০০ ৭৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী 

অনপায/নপন্ড সুায বাইজায, 

ইরানভক পাউদন্ডন, 

গগাভস্তাপুয 

৯. কওনভ ভাদ্রাায নক্ষক/ছাত্রদদয 

ফাল্যনফফা ড়াদনা গথদক নফযত 

যাখা 

নফযত নক্ষক/ছাত্র % ১০০ ৮০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ভাদ্রাা প্রধানগণ/ অনপায 

ইনচাজব, গগাভস্তাপুয 

থানা/উদজরা নক্ষা অনপায  

১০.নফফা ননফন্ধকদক নদদয় কর 

নফফা ননফন্ধন কযাদনা 

ননফনন্ধত নফদয় % ১০০ ৬২ ১০০ ৬৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ গজরা গযনজস্ট্রায 

১১.নফফা ননফন্ধদকয কাম বারয় 

ইউননয়ন নযলদদ স্থান/স্থানান্তয 

ইউননয়ননযলদদ

স্থানান্তনযত 

নফফাননফন্ধদকয 

কাম বারয় 

াংখ্যা 

 

০ ০ ০ ০ ৫ ৮   গজরা গযনজস্ট্রায/উদজরা 

ননফ বাী অনপায/ গচয়াযম্যান 

(াংনিষ্ট ইউন) 

 

 

 

 

  



 

উদেশ্য কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূচক একক ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ফাস্তফায়ন 

    রক্ষযভাত্রা অজবন রক্ষযভাত্রা অজবন রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা  

৩। ফাল্যনফফা 

প্রনতদযাদধ 

ভননটনযাং এফাং 

ইবালুদয়ন 

ব্যফস্থা 

গজাযদাযকযণ 

১. ননফনন্ধত নফফা ননফন্ধকদদয 

কাম বারয় নযদ বন 

নযদন বত নফফা 

ননফন্ধকদদয 

কাম বারয় 

াংখ্যা -- - ০৮ ০৮ ৮ ৮ ০৮ ০৮ গজরা গযনজস্ট্রায 

২. গজরা ননফন্ধদকয দ্বাযা নফফা 

াংক্রান্ত ভানক তথ্যানদ 

ননয়নভত াংগ্র 

প্রাপ্ত ভানক তথ্য 

প্রনতদফদন 

াংখ্যা - - - - - - - - প্রদমাজয নয় 

৩. ইউননয়ন নবনত্তক ট্যাগ 

অনপায ননদয়াগ 

ননদয়াগকৃত ট্যাগ 

অনপায 

াংখ্যা ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ উদজরা ননফ বাী অনপায 

৪. উদজরা ননফ বাী অনপায 

গথদক নফফা ননফন্ধক, 

ম্পাদনকাযী ও ঘটকদদয 

এএভএ প্রদান 

প্রদানকৃত 

এএভএ 

াংখ্যা - - - - ৫০০ 500 500 500 উদজরা ননফ বাী অনপায 

৫. উদজরা ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা কতৃবক নফফা ননফন্ধক, 

ম্পাদনকাযী ও ঘটকদদয 

এএভএ প্রদান 

এএভএ প্রদান াংখ্যা -  -  500 500 500 500 উদজরা ভনরা নফলয়ক কভ বকতবা 

৬.ইউননয়ন নাযী ও নশু 

ননম বাতন প্রনতদযাধ কনভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠতবা াংখ্যা ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯৬ ৯৬ উদজরা ননফ বাী অনপায/ 

গচয়াযম্যান, ইউননয়ন 

নযলদ/উদজরা ভনরা নফলয়ক 

কভ বকতবা 

৭. উদজরা নাযী ও নশু 

ননম বাতন প্রনতদযাধ কনভটিয বা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উদজরা ননফ বাী অনপায/উদজরা 

ভনরা নফলয়ক কভ বকতবা 

৮. গজরা নাযী ও নশু ননম বাতন 

প্রনতদযাধ কনভটিয বা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত বা াংখ্যা - - - - - - - - - 

৯. ফাল্যনফফা ননদযাধ 

কভ বনযকল্পনা নাযী ও নশু 

ননম বাতন প্রনতদযাধ কনভটিয 

ভানক বায় ম বাদরাচনা কযা  

কভ বনযকল্পনা 

ম বাদরানচত 

াংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ উদজরা ননফ বাীঅনপায/উদজরা 

ভনরা নফলয়ক কভ বকতবা 

১০. নফনবন্ন ম বাদয় অনুনষ্ঠত 

বায নিান্ত ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত নিান্ত % ১০০ ৮৫ ১০০ ৯০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ াংনিষ্ট কনভটি 

১১. ওয়াকব/গনভনাদযয 

সুানয ফাস্তফায়ন 

ফাস্তফানয়ত 

সুানয 

% ১০০ ৭০ ১০০ ৭৫ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী অনপায/ উদজরা 

ভনরা নফলয়ক কভ বকতবা 

১২. নপ্রন্ট ও ইদরক্ট্রননক্স 

নভনডয়ায় প্রকানত ফাল্যনফফা 

ম্পনকবত াংফাদ নফলদয় ব্যফস্থা 

গ্রণ 

ব্যফস্থা গৃীত তকযা

ায 

- - ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী অনপায/ উদজরা 

ভনরা নফলয়ক কভ বকতবা/ অনপায 

ইন চাজব, গগাভস্তাপুয থানা 

১৩. কভ বনযকল্পনা ওদয়ফ 

াইদট প্রদান 

ওদয়ফাইদটপ্রদান তানযখ - - - - ২৮.২.২০১

৮ 

- - - উদজরা ননফ বাী অনপায 

 

 



 

উদেশ্য কাম বক্রভ কভ বম্পাদনসূচক একক ২০১৬ ২০১৭  

২০১৮ 

২০১৯ ২০২০ ২০২১ ফাস্তফায়ন 

    রক্ষযভাত্রা অজবন রক্ষযভা

ত্রা 

অজবন রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা  

৪। ফাল্যনফফা 

প্রনতদযাদধ জন- 

দচতনতা বৃনি 

১. কনভউননটি নিননদকয ভােদভ 

ফাল্যনফফাদয াযীনযক ভস্যা 

ম্পদকব যাভ ব প্রদান কযা 

যাভ ব প্রাপ্ত 

নকদায-নকদাযী 

াংখ্যা ২৭০ ২৭০ ৪৫০ ৪৫০ ৬৮০ ৫০০ ৩৫০ ১৫০ উদজরা নযফায নযকল্পনা অনপায/ 

উদজরা স্বাস্থয ও নযফায 

নযকল্পনা অনপায 

২.  ভাদফদয আদয়াজন কদয 

ননফনন্ধত নফফাদয সুনফধা করদক 

জানাদনা 

আদয়ানজত 

ভাদফ 

াংখ্যা ২ ২ ৫ ৫ ০৮ ১৬ ০৮ ৪ উদজরা ননফ বাী অনপায/ উদজরা 

ভনরা নফলয়ক কভ বকতবা / নপল্ড 

সুাযবাইজায, ইরানভক 

পাউদন্ডন/ইউন গচয়াযম্যান 

৩. উদজরা স্বাস্থয কভ বকতবা কতৃবক 

ফাল্যনফফাদয াযীনযক ভস্যা 

নফলদয় নকদায/নকদাযীদদয 

কাউদন্পনরাং কযা 

কাউদন্পনরাংকৃত 

নকদায/নকদাযী 

াংখ্যা ১৫০ ১৫০ ২৫০ ২৫০ ৩০০ ৩৫০ ২০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী অনপায/ উদজরা 

স্বাস্থয ও নযফায নযকল্পনা অনপায 

৪. ভনরা নফলয়ক কভ বকতবায 

ায়তায় নফফা ম্পাদনকাযীদদয 

(ইভাভ, পুদযানত, গভৌরনবদদয) 

উদ্বুিকযণ বায আদয়াজন 

আদয়ানজত বা াংখ্যা ০১ ০১ ০২ ০২ ০৪ ০৭ ০৪ ০৪ উদজরা ননফ বাী অনপায/উদজরা 

ভনরা নফলয়ক কভ বকতবা 

 

৫. এননজও/ইউননদদপয ায়তায় 

উদ্বুিকযণ বা 

আদয়ানজত বা াংখ্যা ০২ ০২ ০২ ০২ ০৩ ০৫ ০১ ০১ উদজরা ননফ বাী অনপায 

৬. গনাটানয াফনরক এফাং 

জনপ্রনতনননধদদয স্ব-স্ব দানয়ত্ব 

ম্পদকব দচতন কযা 

দচতকৃত 

জনপ্রনতনননধ ও 

গনাটানয াফনরক  

াংখ্যা - - ৫০ ৫০ ১১০ - - - উদজরা ননফ বাী অনপায 

৭. ভােনভক নফদ্যারদয় নকদাযী 

িাফ গঠন 

গঠিত নকদাযী িাফ াংখ্যা - - ০৩ ০৩ ০৬ ২০ ২১ ৪৩ উদজরা ননফ বাী অনপায/ উদজরা 

ভােনভক নক্ষা অনপায/ উদজরা 

ভনরা নফলয়ক কভ বকতবা 

৮. ফাল্যনফফা ফন্ধকৃত প্রকৃত 

অায় নযফাযদক ভাজদফা/যুফ 

উন্নয়ন/ভনরা নফলয়ক অনধদপ্তদযয 

দ্বাযা স্বাফরম্বী কযা 

ায়তা প্রাপ্ত 

নযফায 

াংখ্যা ৯ ৯ ১২ ১২ ১৪ ১৭ ২০ ০৫ উদজরা ননফ বাী অনপায/ 

উদজরা ভাজদফা/যুফউন্নয়ন/ ভনরা 

নফলয়ক কভ বকতবা 

৯. ফাল্যনফফা ফন্ধকৃত প্রকৃত অায় 

নযফাযদক গফযকাযী াংস্থায 

ায়তায় দক্ষতা বৃনি ও আয়ফধ বক 

কাদজ ম্পৃক্ত কযা 

ম্পৃক্ত ব্যনক্ত 

 

 

 

াংখ্যা 

 

- 

 

- 

 

১২  

 

১৫ 

 

১৫ ১৭ 

 

১২ 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায/এননজও 

প্রনতনননধ 

 

১০. ভনজদদ খুতফায পূদফ ব 

ফাল্যনফফাদয কুপর ফণ বনা কযা 

 

ভনজদ াংখ্যা ৩৭২ ৩৭২ ৩৭২ ৩৭২ ৩৭৫ ৩৭৫ ৩৭৫ ৩৭৫ উদজরা ননফ বাী অনপায/ নপল্ড সুায 

বাইজায, ইরাভীক পাউদন্ডন 

১১. নফফা ম্পাদনকাযীগণদক 

াত্রাত্রীয ফয় নননিদতয জন্য 

কাগজত্র মাচাই ও াংযক্ষদণ ফাে 

কযা 

নফফা 

ম্পাদনকাযীগণ 

কতৃবক াংযনক্ষত 

জন্নদ/ফয় প্রভাণ 

% ১০০ ৫০ ১০০ ৭০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ গজরা গযনজস্টায/ উদজরা ননফ বাী 

অনপায/ননফন্ধক (কর) 

১২.  নৃ-গগানষ্ঠয ভদে ননফনন্ধত 

নফফাদয সুপর প্রচায 

- াংখ্যা ১ ১ ৫ ৫ ১২ ২০ ২৫ ১০ উদজরা ননফ বাী অনপায/ ইউননয়ন 

নযলদ গচয়াযম্যান (কর) /ভনরা 

নফলয়ক কভ বকতবা 

 



 

উদেশ্য কাম বক্রভ কভ বম্পাদনসূচক একক ২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১ ফাস্তফায়ন 

    রক্ষযভা

ত্রা 

অজবন রক্ষযভা

ত্রা 

অজবন রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা রক্ষযভাত্রা  

৫|  ফাল্যনফফা 

ননদযাধ আইন এয 

নফনধনফধান প্রদয়াগ 

গজাযদাযকযণ 

১. ফাল্যনফফা ফন্ধ কযা ফন্ধকৃত ফাল্যনফফা % ১০০ ৭০ ১০০ ৮২ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী অনপায/কাযী 

কনভনায (ভূনভ)/উদজরা ভনরা 

নফলয়ক কভ বকতবা/অনপায ইনচাজব, 

গগাভস্তাপুয থানা/ইউন গচয়াযম্যন  

 ২. গভাফাইর গকাট ব নযচারনা 

 

নযচানরত গভাফাইর 

গকাট ব 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী অনপায/কাযী 

কনভনায (ভূনভ) 

 

 ৩. পুনর নফবাদগয ননয়নভত 

অাদযন অব্যাত যাখা 

নযচানরত 

অাদযন 

 

% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ অনপায ইন চাজব, গগাভস্তাপুয থানা 

 ৪. ফাল্য নফফা াংঘটিত দর ভাভরা 

কযা 

দাদয়যকৃত ভাভরা % ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী অনপায/অনপায ইন 

চাজব, গগাভস্তাপুয থানা/উদজরা ভনরা 

নফলয়ক কভ বকতবা/ইউন গচয়াযম্যন 

 ৫. ভুয়া / একানধক জন্নদ 

প্রদ বনকাযীদদয নফরুদি ভাভরা 

দাদয়য 

আইন প্রদয়াগকৃত % - - ১০০ 

 

১০০ 

 

১০০ 

 

১০০ ১০০ ১০০ 

 

উদজরা ননফ বাী অনপায/কাযী 

কনভনায (ভূনভ)/ উদজরা ভনরা 

নফলয়ক কভ বকতবা/অনপায ইন চাজব, 

গগাভস্তাপুয 

থানা/ইউননয়ননযলদদচয়াযম্যান 

 ৬  নফফা ম্পাদনকাযী ও 

ননফন্ধকদদয অননয়ভ দর 

আইনপ্রদয়াগ 

আইন প্রদয়াগ % 

 

- - ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী  অনপায/কাযী 

কনভনায (ভূনভ)/উদজরা  ভনরা 

নফলয়ক কভ বকতবা 

 ৭. অননুদভানদত বাদফ কানফননাভা  

গযনজস্টায/ গযনজস্টায  দৃ ফই ও 

কানফননাভায  গখারা াতা অবফধ ভজুদ 

ও ব্যফাদযয নফরুদি ব্যফস্া গ্রণ 

গৃীতব্যফস্া % 

 

- - ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ গজরা গযনজস্ট্রায/অনপায ইন চাজব, 

গগাভস্তাপুয থানা 

 ৮. গমৌন ননম বাতন ফদন্ধ ব্যফস্া গ্রণ গৃীত ব্যফস্থা % - - ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ উদজরা ননফ বাী অনপায/কাযী 

কনভনায (ভূনভ)/উদজরা  ভনরা 

নফলয়ক কভ বকতবা 

 

 

 

 

 

 

 


