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০২ 

১ 



উপক্রর্র্িকা (Preamble) 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ফযগুনা জজরায আভতরী উদজরায 

দানিদে ননদিানজত উদজরা ননফ বাী অনপায 

এফাং 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীি জজরা প্রাক, ফযগুনা 

ভদাদি  

এয ভদে ২০২০ াদরয জুন ভাদয  30 তানযদে এই ফানল বক কভ বম্পাদন 

চুনি স্বাক্ষনযত।  

 

 

এই চুনিদত স্বাক্ষযকাযী উবিক্ষ ননম্ননরনেত নফলিমূদ ম্মত দরন: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জকন-১ : 

রূকল্প (Vision), অনবরক্ষয (Mission), জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives) এফাং  কাম বাফরী (Funct i ons) 

১.১  রূকল্প (Vision) : 

৩ 



 

তথ্যপ্রযুনি ব্যফায, উদ্ভাফন িি বা ও প্রানতষ্ঠাননক ক্ষভতা বৃনিয ভােদভ একটি দক্ষ, জফামুেী ও ভানম্মত জনফান্ধফ প্রান ব্যফস্থা গদে 

জতারা। 

 

১.২  অনবরক্ষয (Mission) : 

 প্রাননক দক্ষতা বৃনি, তথ্যপ্রযুনিয মথামথ ব্যফায ও জফাদাতাদদয দৃনিবনিয নযফত বন এফাং উদ্ভাফন 

ভােদভ ভিাফি ও ভানম্মত জফা নননিত কযা। 

 

১.৩ জকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

১.৩.১                       ,      ,       এ                  (Strategic Objectives) 

১) উদজরা ম বাদি যকানয ও জফযকানয কর উন্নিনমূরক কাম বক্রভ মূদয কাম বকয ভন্বি াধন। 

২) আইনশাংেরা ও জনননযাত্তা াংতকযণ। 

৩) ভানম্মত নক্ষা ব্যফস্থা জজাযদাযকযণ এফাং াভনজক দিতনতা সৃনি। 

৪) ন্ত্রা, জিীফাদ ও ফাল্য নফফাদযাদধ দিতনতামূরক কাম বক্রভ। 

৫) তথ্য প্রযুনি ব্যফাদযয ভােদভ কাম বকয জফা প্রদান। 

৬) জরফায়ু নযফত বন, দূদম বাগ ব্যফস্থানা, ফনািন ও নযদফ াংযক্ষন জেকই উন্নিন রক্ষযভাত্রা অজবন তযানন্বত কযা। 

৭)কদযানা বাইযাজননত(দকানবড-১৯) ভাভানযয কাযদণ াংনিি কর োদত সৃি ঋণােক   

  প্রবাফ দত উত্তযদণয রদক্ষয ভাননীি প্রধানভন্ত্রী কর্তবক প্রদত্ত ননদদ বনায ফাস্তফািন। 

৮)‘মুনজফফল ব’ উরদক্ষ গৃীত নফনবন্ন জননতকয কাম বক্রভ ফাস্তফািন। 

 

১.৩.২ আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্য (Compulsory Strategic Objective) : 

১) দক্ষতায দি ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি ফাস্তফািন। 

২) দক্ষতা ও নননতকতায উন্নিন। 

৩) তথ্য অনধকায ও ফােতামূরক তথ্য প্রকা ফাস্তফািন। 

৪) কাম বিনত ও জফায ভাদনান্নিন। 

৫) কভ ব নযদফ উন্নিন। 

৬) আনথ বক ব্যফস্থানায উন্নিন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৪ 

১.৪  কাম বাফরী (Funct i ons) : 

              ১)    কদযানা বাইযাজননত(দকানবড-১৯) ভাভানযয কাযদণ াংনিি কর োদত সৃি ঋণােক প্রবাফ দত  

            উত্তযদণয রদক্ষয ভাননীি প্রধানভন্ত্রী কর্তবক প্রদত্ত ননদদ বনায ফাস্তফািন। 

      ২)    ‘মুনজফফল ব’ উরদক্ষ গৃীত নফনবন্ন জননতকয কাম বক্রভ ফাস্তফািন। 

৩)  উদজরায কর উন্নিনমূরক কভ বকাদেয ভন্বি এফাং ভাননীি প্রধানভন্ত্রীয প্রনতশ্রুত প্রকল্পমূ নফনবন্ন নফবাদগয প্রধান 

উন্নিন কভ বকাে ফাস্তফািদন ভন্বিকাযীয দানিে ারন।  

৪)  যকায কর্তবক কৃনল, স্বাস্থযদফা ও জনস্বাস্থয, নযফায নযকল্পনা, নাযী ও নশু,  প্রাথনভক ও গণনক্ষা এফাং নক্ষা নফলিক গৃীত 

কর নীনতভারা ও কভ বসূিীয সুষ্ঠ ুফাস্তফািন, তত্ত্বাফধান, নযফীক্ষন ও ভন্বিাধন। 

৫)  দুদম বাগ ব্যফস্থানা এফাং ত্রাণ ও পুনফ বান কাম বক্রভ গ্রণ, নজআয, টিআয, কানফো, কানফো, নবনজনড, নবনজএপ, অনত দনযদ্রদদয জন্য 

কভ বসৃজন কভ বসূিী ইতযানদ কাম বক্রভ কাম বকযবাদফ ফাস্তাফিন, তত্ত্বাফধান ও নযফীক্ষণ। 



৬)  ভূ-প্রকৃনতক নফনিযমূ াংযক্ষন নযদফ দূলদণয পদর সৃি জরফায়ু নযফত বদনয নফরু প্রবাফ জভাকাদফরাি জনদিতনতা 

সৃনি, ফনািন নফনবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফািদন ানফ বক ািতা কযা এফাং ানফ বক ভন্বি াধন ও নযফীক্ষন 

৭)  াভানজক ননযাত্তা ও দানযদ্র নফদভািদন নফনবন্ন কভ বসূিী, একটি ফানে একটি োভায নফনবন্ন প্রকল্প ফাস্তফািদন ানফ বক ািতা 

প্রদান ও কাম বকয ভন্বিাধন। 

৮)   নবক্ষুক মুিকযন াংক্রান্ত নফনবন্ন কভ বসূিী গ্রণ ফাস্তফািন ও নযফীক্ষন। 

৯)  নফনবন্ন াভানজক ভস্যা জমভন নাযী ননম বাতন, ফাল্য নফফা, জমৌতুক গ্রণ ইতযানদ নতদযাদধ ও ননিন্ত্রদণ মথামথ কাম বক্রভ গ্রণ 

ও ফাস্তফািন।  

১০)  এননজওদদয কাম বক্রদভয ভন্বি াধন 

১১)  যানয জনগনদক জফা প্রদাদনয রদক্ষয গনশুনানন গ্রণ এফাং ভস্যায ভাধান 

১২)  জনদফা দজ, কভ েযদি কভ ভদি, কভ মাতািাদত ও িযাননমুিবাদফ প্রদাদনয রদক্ষয জল্প জডক্স এফাং অনবদমাগ ফক্স  

স্থান।  

১৩)  নফনবন্ন উন্নিনমূরক কাম বক্রভ কাম বকযীবাদফ ফাস্তফািন, ম বদফক্ষণ ও নযদ বন। 

১৪) নবক্ষুক ও ফাল্যনফফামুি উদজরা জ ালণায জক্ষদত্র প্রদিাজনীি দদক্ষ গ্রণ ও দিতনতামূরক কাম বক্রভ জজাযদাযকযণ। 

১৫)      ভােনভক স্তদযয নক্ষাথীদদয সুপ্ত প্রনতবা নফকাদয নননভত্ত নডদফটিাং ক্লাফ গঠন। 

১৬)  অন্তত ২ টি নক্ষা প্রনতষ্ঠানদক ভদডর (১ টি প্রাথনভক ১ টি ভােনভক ) নক্ষা প্রনতষ্ঠান (স্বদেয স্কুর) নাদফ জ ালণা ও 

প্রনতষ্ঠাদণয গুনগত ভান বৃনিদত কভ বসূিী গ্রণ। 

১৭)   উদজরা নযলদদ এফাং উদজরা ভূনভ অনপদ আগত জফা প্রাথীদদয ফায জন্য জড (দফা ছাউনী) ননভ বাণ। 

১৮)   ভানিনভনডিা ক্লারুদভ ডযাদফাড ব ারকযন। 

১৯)    নডনজোর নটিদজন িাে বায স্থান । 

২০)  জফা প্রাথীদদয সুনফধাদথ ব নযলদ িত্তদয নডনজোর  নে স্থান। 

২১)  নডনজোর ানজযায ব্যফস্থান কযণ। 

২২)  জক্লাজ ানক বে কযাদভযা স্থান। 

২৩) কভ বিাযীদদয ভদে শুিািাদযয অাং নদদফ স্ব-মূল্যািন িনত িালুকযণ। 

২৪) অনবদমাগ/যাভ ব ফক্স স্থান। 

২৫) জফা প্রাথীদদয জফা প্রানপ্তদত ন্তুনি নযভাদয জন্য “ন্তুনি ফক্স’’ স্থান। 

২৬) উদজরা নযলদ িত্ত্বদয নভননাক ব স্থান। 

২৭) অনপা ব ক্লাদফয আদৄননকািন। 

২৮) ওিান স্ট ানব ব জডক্স স্থান। 

২৯) প্রনতফন্ধী, ফিস্ক ও গব বফতী ভনরা জফা প্রাথীদদয বফদনয ননিতরাি ‘Call your UNO’ স্থান। 

৩০) জফা প্রাথী ও কভ বকত বা কভ বিাযীদদয বাদরা কাদজয অনুীরদনয জন্য ‘ভানুবফতায জদিার’ স্থান। 

৩১) কভ বিাযীদদয ছনফ, নযনিনত নাং এফাং  প্রধান দানিোফরী উদেে জফাড ব স্থান। 

৩২) নযলদ িত্তদয ও ফাজাদয ডাস্টনফন স্থান। 

৩৩) কর কভ বিাযীদদয জন্য আইনড কাড ব প্রফত বন। 

৩৪) দুনীনত নফদযাধী ফাত বা ম্বনরত নরপদরে নফতযণ। 

৩৫) জনাটিদফাড ব আদৄননকািন। 

৩৬) অনপ কযাম্পা তবাগ নযস্কায-নযচ্ছন্ন যাো ও নিতকযদণ প্রদিাজনীি দদক্ষ গ্রণ। 

৩৭) জাতীি শুিািায  জকৌর নননিতকযণাদথ ব নফনবন্ন দদক্ষ গ্রণ। 

৩৮) কভ বকত বা/কভ বিাযী এফাং জফা প্রাথীদদয সুদি াননয  ব্যফস্থাকযণ। 



5 

জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্যসূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কভ বম্পাদন, কাম বক্রভ, অগ্রানধকায 

  

        

      ও 

    

       কভ বম্পাদন সূিক     
Kg©m¤úv`b 

m~P‽Ki gvb 

cÖK…Z AR©b        /        ২০২০-২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

২০২২-২৩ 
201৮-

1৯ 

201৯-

২০ 

Amvavib 

১০০% 

AwZ 

DËg 

৯০% 

DËg 

৮০% 

PjwZ 

gvb 

৭০% 

PjwZ 

gv‽bi 

wb‽¤œ 

৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

১.        

              

ও          

    

         

             

       

         

 

 

 

 

 

১৮ 

১.১ উদজরা নযলদ ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

AbywôZ mfv msL¨v 
৩ ১২ ১২ ১০০% - - - 

- 

 
12 12 

১.২        

            

           

        

wm×všÍ ev¯ÍevwqZ  

% 

৩ ১০০% ১০০% ১০০% - - - 
 

- 
১০০% ১০০% 

১.৩         

নফনবন্ন উন্নিন মূরক কাম বক্রভ 

দ বন ও নযদ বন 

cwi`k©bK…Z cÖKí msL¨v 

২ ৫৮ ৬৫ - ৯০% - - - ৬৭ ৬৯ 

১.৪         ০৪ 

          

            

          

AbywôZ mfv msL¨v 

3 ৭ ৭ ১০০% - - - 
 

- 
৭ ৭ 

১.৫        

              

    

AbywôZ mfv msL¨v 

২ ৬ ৬ - - 80% - - 8 10 

১.৬               

               

            

‼cÖiYK…Z wi‽cvU©  

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

১.৭         

              

                

            

      

      

ও      

            

% 

১ - ৭০% - - - ৭০% - ৭৫% ৮০% 

১.৮        

              

     

                 

১ ১ ১ ১০০% - - - - 1 1 



১.৯          

             

         

            

          

% 

1 ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

১.১০ Wifi Zone 

     

            % 

১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

 

 

 

 

৬ 

জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্যসূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

‽KŠkjMZ 

D‽Ïk¨ 

‼KŠkjMZ 

D‽Ïk¨ I 

gvb 

Kvh©µg 
Kg©m¤úv`b 

m~PK 
GKK 

Kg©m¤úv`b 

m~P‽Ki 

gvb 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbb©vqK 20২০-২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

২০২২-২৩ 
201৮-

1৯ 

201৯-

২০ 

Amvavib 

১০০% 

AwZ 

DËg 

৯০% 

DËg 

৮০% 

PjwZ 

gvb 

৭০% 

PjwZ 

gv‽bi 

wb‽¤œ 

৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

2. AvBb-

k „•Ljv I 

RbwbivcËv 

msnZKib 

 

 

১৪ 

2.1 Dc‽Rjv AvBb-

k „•Ljv KwgwUi mfv  

অনুনষ্ঠত বা 

াংখ্যা 4 12 12 ১০০% - - - - 12 12 

২.২  -        

              

জভাফাইর 

জকাে ব % ৩ ০ 71% - - - ৭০% - ১০০% ১০০% 

২.৩         

             

     

জভাফাইর 

জকাে ব 
াংখ্যা 4 ৫৭ ৬০ - ৯০% - - - 64 68 

2.4 MÖvg Av`vj‽Zi 

Kvh©µg `k©b, cwi`k©b 

I e¨e ’̄vcbv  

অনুনষ্ঠত বা 

াংখ্যা ৩ 

 

২ 

 

৭ - ৯০% - - - 11 13 

 



 

 

 

 

 

 

 

৭ 

জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্যসূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

‽KŠkjMZ 

D‽Ïk¨ 

‼KŠkjMZ 

D‽Ïk¨ I 

gvb 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK GKK 

Kg©m¤úv`b 

m~P‽Ki 

gvb 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbb©vqK 20২০-২১ 
প্রদক্ষন 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

২০২২-

২০২৩ 

201৮-

1৯ 

201৯-

২০ 

Amvavib 

১০০% 

AwZ 

DËg 

৯০% 

DËg 

৮০% 

PjwZ 

gvb৭০% 

PjwZ 

gv‽bi 

wb‽¤œ৬০% 

1 2 3 4 ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

৩. gvbm¤§Z 

wkÿv e¨e ’̄v 

‼Rvi`viKiY  

 

 

 

1৪ 

3.1 j¨vs¸‽qR K¬ve 

cÖwZôvi gva¨‽g 

wkÿK‽`i Bs‽iRx 

`ÿZv e „w× 

ক্লাফ াংনিি দক্ষ নক্ষক msL¨v 

3 20 

 

২১ 
 

- ৯০% - - 

 

- 

 

25 27 

3.2 wkÿv cÖwZôvb `k©b 

I cwi`k©b  

cwi`k©bK…Z  wkÿv 

cÖwZôvb  

msL¨v 3 35 ৫০ - ৯০% - - - ৯২% ৯৩% 

3.3 ‼kÖYxK‽ÿ 

gvwëwgwWqvi gva¨‽g 

K¬vk cwiPvjbv 

wbwðZKiY 

gvwëwgwWqvi 

gva¨‽g K¬vm 

cwiPvjbvK…Z ¯‹zj 

`k©b I cwi`k©b  

msL¨v 

2 19 19 - - ৮০% - - 24 26 

3.4 wkÿv cÖwZôv‽b wgW-

‽W wgj Kg©m~Px 

wgW-‽W wgj 

Kg©m~wP `k©b I 

cwi`k©b 

msL¨v 

২ 35 50 - - ৮০% - - 57 59 



        

3.5wkÿK/AwffveK‽`i 

mv‽_ gZwewbgq  

gZwewbgqK …Z mfv  msL¨v 
2 12 12 - - ৮০% - - 16 18 

3.6 wkÿv cÖwZôv‽b 

mZZv ‼÷vi ’̄vcb 

mZZv ‼÷vi ’̄vcb msL¨v 
1 15 15 - ৯০% - - - 30 35 

3.7 wkÿv cÖwZôv‽b 

bvgv‽Ri e¨e ’̄v 

bvgv‽Ri Rb¨ 

Avjv`v 

RvqMv/KY©vi eivÏ 

msL¨v 

1 11 20 - ৯০% 15 - - 32 37 

 

 

 

 

৮ 

জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্যসূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

‽KŠkjMZ D‽Ïk¨ 

‼KŠkjMZ 

D‽Ïk¨ I 

gvb 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK GKK 
Kg©m¤úv`b 

m~P‽Ki gvb 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbb©vqK 20২০-২১ 

প্রদক্ষন 

২০২১-২২ 

প্রদক্ষন 

২০২২-২৩ 
201৮-

1৯ 

201৯-

২০ 

Amvavib 

১০০% 

AwZ 

DËg 

৯০% 

DËg 

৮০% 

PjwZ 

gvb 

৭০% 

PjwZ 

gv‽bi 

wb‽¤œ 

৬০% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

৪. ন্ত্রা, ভাদক,  

ফাল্য নফফা ও জােকা 

ননধনদযাধ াভানজক 

দিতনতামূরক 

কাম বক্রভ  

 

 

 

 

 

৯ 

 

৪.১ ফাল্য নফফা জযাদধ 

অনববাফকদদয ননদি নফনবন্ন 

বা/জনভনায  

ফাল্য নফফা জযাদধ 

নফনবন্ন 

বা/জনভনায  

াংখ্যা  

১ ৪ ৭ - ৯০% - - - ১০ ১১ 

৪.২ ফাল্য নফফা জযাদধ নফনবন্ন 

স্কুর কদরদজ বা ও জনভনায  

ফাল্য নফফা জযাদধ 

স্কুর কদরদজ 

জনভনায  

াংখ্যা  

২ ৫ ৭ - - ৮০% - - ৭ ৮ 

৪.৩ ফাল্য নফফা জযাদধ ঈভাভ. 

কাজী, পুদযানতদদয ননদি 

দিতনতামূরক বা/জনভনায 

ফাল্য নফফা জযাদধ 

ঈভান, কাজী 

পুদযানতদদয ননদি 

বা/জনভনায 

াংখ্যা  

২ 

 

৩ 

 

8 - 90% - - - 12 14 

৪.৪ ন্ত্রা ও জিীফাদ 

প্রনতদযাদধ নফনবন্ন বা ভাদফ 

ন্ত্রা ও জিীফাদ 

প্রনতদযাদধ বা  

াংখ্যা  
১ ২ 3 - 90% - - - 5 6 



৪.৫ ন্ত্রা ও জিীফাদ 

প্রনতদযাদধ ঈভাভ, পুদযানতদদয 

ননদি ভাদফ  

ন্ত্রা ও জিীফাদ 

প্রনতদযাদধ ঈভাভ 

পুদযানতদদয ননদি 

ভাদফ 

াংখ্যা  

২ ১ 2 - - 80% - - ৪ ৫ 

৪.৬ জােকা ননধন জযাধ         

      ও 

      

       

াংখ্যা 

১ ২3 24 - 90% - - - ২৫ ২৫ 

 

 

 

 

 

 

৯ 

জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্যসূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

‽KŠkjMZ 

D‽Ïk¨ 

‼KŠkjMZ 

D‽Ïk¨ I 

gvb 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK GKK 
Kg©m¤úv`b 

m~P‽Ki gvb 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbb©vqK 2020-২1 

প্রদক্ষণ 

২০২1-২2 

প্রদক্ষণ 

২০২2-২3 2018-19 2019-20 
Amvavib 

100% 

AwZ 

DËg 

90% 

DËg 

80% 

PjwZ 

gvb 

70% 

PjwZ 

gv‽bi 

wb‽¤œ 

60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

৫. তথ্য 

প্রযুনি 

ব্যফাদযয 

ভােদভ জফা 

প্রদান  

 

১০ 

৫.১ ভানক ইদনাদবন 

বা 
ভানক বা  াংখ্যা  ২ ১২ ১২ 100% - - - - ১২ ১২ 

৫.২ ভানক আইনটি 

বা 
ভানক বা  াংখ্যা  ২ ১২ ১২ 100% - - - - ১২ ১২ 

৫.৩ ভানিনভনডিা বা ভানক বা  াংখ্যা  ২ ১২ ১২ 100% - - - - ১২ ১২ 

৫.৪ Facebook ※

এয ভােদভ জনদফা 
প্রদানকৃত জফা াংখ্যা ২ ৩০ ৫০ - - 80% - - 60 ৬5 



৫.৬        

           

         

         

    

        

% ১ ১০০% ১০০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

৫.৭ UDC 

           

      

আ  

োকা 

(াজাদয) 
১ ৮০ 85 ১০০% - - - - 95 ১00 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

জকন-২ 

জকৌরগত উদেশ্যসূিক এফাং রক্ষযভাত্রামূ কg©m¤úv`b, Kvh©µg, AMÖvwaKvi 

‽KŠkjMZ D‽Ïk¨ 

‼KŠkjMZ 

D‽Ïk¨ I 

gvb 

Kvh©µg 
Kg©m¤úv`b 

m~PK 
GKK 

Kg©m¤úv`b 

m~P‽Ki gvb 

cÖK…Z AR©b jÿ¨gvÎv/wbb©vqK 2020-২1 

প্রদক্ষণ 

২০২1-২2 

প্রদক্ষণ 

২০২2-২3 2018-19 2019-20 
Amvavib 

100% 

AwZ 

DËg 

90% 

DËg 

80% 

PjwZ 

gvb 

70% 

PjwZ gv‽bi 

wb‽¤œ 

60% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

৬. জরফায়ু 

নযফত বন 

দূদম বাগ 

ব্যফস্থানা 

ফনািন ও 

নযদফ 

 

১০ 

৬.১ উদজরা দূদম বাগ 

ব্যফস্থাায বা 

 

ভানক বা 
াংখ্যা ৩ ১২ ১২ 100% - - - - ১২ ১২ 

৬.২ বৃক্ষ জযাদনয 

ভােদভ নযদফ াংযক্ষন 

 

ভানক বা 
াংখ্যা ২ ১২ ১২ 100% - - - - ১২ ১২ 

৬.৩ উদজরা দূদম বাগ 

ব্যফস্থানায কনভটি 

 

ভানক বা 
% ২ ৮০% 82% ১০০% - - - - 100% ১০০% 



াংযক্ষন 

জেকই উন্নিন 

রক্ষযভাত্রা অজবন 

তযানন্বত কযা   

ম্পনক বত নিান্ত 

ফাস্তফািন 

৬.৪ নফশ্ব নযদফ নদফদ 

ছাত্র/ছাত্রীদদয ভদে 

গাদছয িাযা নফতযণ 

      

      
াংখ্যা ৩ ১০০০ 1200 100% - - - - 1600 1700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১১ 

আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ : ভাঠ ম বাদি আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ (জভাে ভান-২5) 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

জকৌরগত উদেশ্যয 

ভান (Weight of 

strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight 

of pl) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০20-21 

(Terget value-2020-21) 

Amvavib 

100% 

AwZ DËg 

90% 

DËg 

80% 

PjwZ gvb 

70% 

PjwZ gv‽bi 

wb‽¤œ 60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১. দক্ষতায াদথ 

ফানল বক কভ বম্পাদন 

চুনি ফাস্তফািন 

6 ১.১ ২০20-২1 অথ ব ফছদযয 

ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

দানের 

ননধ বানযত ভিীভায ভদে ফানল বক 

কভ বম্পাদন চুনি দানের তানযে 3 100% - - - - 

১.২ ২০20-২1 অথ ব ফছদযয 
ফানল বক কভ বম্পাদন চুনি 

ফাস্তফািন, নযফীক্ষন 

দানেরকৃত নত্রভানক প্রনতদফদন 

াংখ্যা 2 - 90% - - - 

১.৩ অধ ব-ফানল বক মূল্যািন 

প্রনতদফদন দানের  

ননধ বানযত তানযদে অধ ব-ফানল বক 

মূল্যািন প্রনতদফদন   
তানযে ১ 100% - - - - 



২. দক্ষতা ও 

নননতকতায উন্নিন 

6 ২.১ যকানয কভ বম্পাদন 

াংক্রান্ত প্রনক্ষদণয নফলদি 

কভ বকত বা/কভ বিাযীদদয 

প্রনক্ষণ 

প্রনক্ষদনয ভি  

জন  ন্টা 3 100% - - - - 

২.২ জাতীি শুিািায জকৌর 

ফাস্তফািন 

নযকরনা গ্রণ, প্রনক্ষণ 

আদিাজন, জপস্টুন ও নরপদরে 

নফতযণ, বা ও জনভনায ইতযানদ 

% 3 - 90% - - - 

 

 

 

 

 

১২ 

আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ : ভাঠ ম বাদি আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ (জভাে ভান-২5) 

জকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

জকৌরগত উদেশ্যয 

ভান (Weight of 

strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

pl) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০20-21 

(Terget value-2020-21) 

Amvavib 

100% 

AwZ DËg 

90% 

DËg 

80% 

PjwZ 

gvb 

70% 

PjwZ 

gv‽bi 

wb‽¤œ 

60% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৩. কাম বিনত ও 

জফায ভাদন্নািন 

6 
৩.১ নআযএর ছুটি শুরুয ২ ভা 

পূদফ ব াংনিি কভ বিাযীগণ ন আয 

এর ছুটি নগদািন ও জনন 

ভঞ্জুযীত্র যুগত জানয 

নননিতকযণ 

নআযএর ছুটি শুরুয ২ ভা পূদফ ব 

াংনিি কভ বিাযীগণ ন আয এর ছুটি 

নগদািন ও জনন ভঞ্জুযীত্র যুগত 

জানয নননিতকযণ 

 

% 

 

২ 

 

১০০% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

৩.২ জফা প্রনকিাি উদ্ভাফন 

কাম বক্রভ ফাস্তফািন 

কভদক্ষ একটি অন-রাইন জফা 

িালুকৃত 

তানযে 1 - 90% - - - 

৩.৩         

               

     

         

প্রনতশ্রুত জফা প্রদান  

% 

 

1 

 

- 

 

৯০% 

 

- 

 

- 

 

- 

৩.৪         

          

              
 

% 

 

১ 

 

- 

 

90% 

 

- 

 

- 

 

- 



          

৩.৫           

           

         

              

              

                

              

 

      

 

১ 

 

- 

 

90% 

 

- 

 

- 

 

- 

৪. কভ ব নযদফ উন্নিন 5 ৪.১ অনপ বফন ও আনিনা 

নযচ্ছন্ন যাো 

ননধ বানযত ভিীভায ভদে অনপ বফন 

ও আনিনা নযচ্ছন্ন। 

তানযে 2 100% - - -- - 

জফা প্রতযানদদয জন্য েিদরে ব্যফস্থা 

কযা। 

জফা প্রতযানদদয জন্য 

েিদরে ব্যফস্থা িালু 

2 100% - - - - 

জফায ভান ম্পদকব জফা গ্রনতাদদয 

ভতাভত নযফীক্ষদনয ব্যফস্থা কযা। 

জফায ভান ম্পদকব জফা 

গ্রনতাদদয ভতাভত 

নযফীক্ষদনয ব্যফস্থা িালু 

 

১ 

 

- 

 

90% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

১৩ 

আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ : ভাঠ ম বাদি আফনশ্যক জকৌরগত উদেশ্যমূ (জভাে ভান-২5) 

জকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objective) 

জকৌরগত 

উদেশ্যয ভান 

(Weight of 

strategic 

Objective) 

কাম বক্রভ 

(Activities) 

কভ বম্পাদন সূিক 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

কভ বম্পাদন 

সূিদকয ভান 

(Weight of 

pl) 

রক্ষযভাত্রায ভান ২০20-21 

(Terget value-2020-21) 

Amvavib AwZ DËg DËg 
PjwZ 

gvb 

PjwZ 

gv‽bi 

wb‽¤œ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

৫. তথ্য অনধকায ও 

স্বপ্রদণানদত তথ্য  

1 তথ্য ফাতািন 

ারনাগাদকযণ 

তথ্য ফাতািন 

ারনাগাদকৃত  

% 1 100% - - - - 



৬. আনথ বক 

ব্যফস্থানায উন্নিন 

1 অনডে আনত্তয 

ননষ্পনত্ত কাম বক্রদভয 

উন্নিন 

ফছদযয ননষ্পনত্তকৃত অনডে 

আনত্তয কতযা ায 

% 1 100% - - - - 

 

 

 

 

 

 



াংদমাজনী-২ : কভ ব ম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফািনকাযী এফাং নযভা িনত এয নফফযণ| 

ক্র:নাং কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক নফফযণ ফাস্তফািনকাযী ইউননে নযভা িনত উাত্তসূত্র 

১ উদজরা ভানক বা অনুষ্ঠান অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক বা 

অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, AvgZjx, 

     | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

২ উদজরা ভানক বায নিান্ত ফাস্তফািন নিান্ত ফাস্তফানিত াংনিি দপ্তযমূ উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ফাস্তফািন অগ্রগনত বায কাম বনফফযণী 

৩ উদজরায নফনবন্ন উন্নিনমূরক কাম বক্রভ 

দ বন ও নযদ বন 

নযদ বনকৃত প্রকল্প প্রভা অনুমািী উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

নযদ বন ফনদত 

নরনফিকযণ 

নযদ বণ প্রনতদফদন 

৪ উদজরা ৬টি ইউননিন নযলদদ উন্ুি 

ফাদজে বা 

অনুনষ্ঠত বা ননিনভত বা অনুষ্ঠান উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি,  

 AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

৫ ইউননিন স্টযানোং কনভটিয বা অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক বা 

অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

 AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

৬ ননধ বানযত ভদি নফনবন্ন নযদাে ব নযোন ব জপ্রযণ জপ্রযণকৃত নযদাে ব জজরা প্রাক কর্তবক িানত ভানক 

নযদাে ব নযোন ব 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি,  

AvgZjx,      | 

ানব ব নযোন ব 

(এ,আয) 

জজরা জথদক প্রাপ্ত প্রনতদফদদনয 

আদরাদক। 

৬ উদজরা আইন শঙ্খরা কনভটিয বা অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক বা 

অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

 AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

৭ গ্রাভ আদারদতয কাম বক্রভ দ বন, নযদ বন ও 

ব্যফস্থানা 

দ বন, নযদ বন ও অনুনষ্ঠত 

বা 

উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক বা 

অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি,  

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

৮ উদজরা জাতীি আইনগত ািতা প্রদান 

কনভটিয বা 

অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক বা 

অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি,  

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১০ ল্যাাংগুদিজ ক্লাফ নতষ্ঠায ভােদভ নক্ষকদদয 

ইাংদযজী দক্ষতা বৃনি 

প্রনক্ষণপ্রাপ্ত নক্ষক আদিানজত প্রনক্ষন উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

 AvgZjx,      | 

ানজযা প্রনতদফদন 

১১ নক্ষা প্রনতষ্ঠাণ দ বন ও নযদ বন নযদ বনকৃত নক্ষা প্রনতষ্ঠান প্রভা অনুমািী উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

 AvgZjx,      | 

নযদ বন ফনদত 

নরনফিকযণ 

নযদ বণ প্রনতদফদন 

১২ জেণীকদক্ষ ভানিনভনডিায ভােদভ ক্লা 

নযিারনা 

ভানিনভনডিায ভােদভ ক্লা 

নযিারনা স্কুর 

অনুনষ্ঠত ক্লা উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি,  

AvgZjx,      | 

অন-রাইদন 

আদরাডকৃত তথ্য 

আদরাডকৃত তথ্য মািাই 

১৩ নক্ষা প্রনতষ্ঠাদন নভড-জড নভর তদাযনক নভড-জড নভর িালুকৃত 

নফদ্যারি দ বন ও নযদ বন 

নভড-জড নভর িালুকৃত নফদ্যারি উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি,  

AvgZjx,      | 

নযদ বণ নযদ বণ প্রনতদফদন 

 

 

১৪ 



 

১৫ 

 

াংদমাজনী-১ 

 

ব্দাংদক্ষ (Acronyms) 

 

১)  SDG (Sustainable Development Goal) 

২)  PRL ( Post Retirement Leave) 



১৬ 

াংদমাজনী-২ : কভ ব ম্পাদন সূিকমূ, ফাস্তফািনকাযী এফাং নযভা িনত এয নফফযণ 

ক্র:নাং  কাম বক্রভ কভ বম্পাদন সূিক নফফযণ ফাস্তফািনকাযী ইউননে নযভা িনত উাত্তসূত্র 

১৪ নক্ষক/অনববাফকদদয াদথ ভতনফননভি 

বা 

অনুনষ্ঠত বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৫ ফাল্য নফফা জযাদধ নফনবন্ন বা জনভনায ফাল্য নফফা জযাদধ নফনবন্ন বা 

জনভনায 

উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৬ ফাল্য নফফা জযাদধ ঈভাভ, পুদযানতদদয 

ননদি দিতনতামূরক বা/ জনভনায 

ফাল্য নফফা জযাদধ ঈভাভ, 

পুদযানতদদয ননদি 

দিতনতামূরক বা/ জনভনায 

উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৭ ন্ত্রা ও জিীফাদ প্রনতদযাদধ নফনবন্ন ন্ত্রা ও জিীফাদ প্রনতদযাদধ 

নফনবন্ন 

উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৮ ভানক ইদনাদবন বা ভানক বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

১৯ ভানক আইনটি বা ভানক বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

২০ ভানিনভনডিা বা ভানক বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

২১ Facebook/online-এয ভােদভ 

জনদফা 

প্রদানকৃত জফা 
অনরাইদন প্রদানকৃত      উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

প্রদানকৃত জফায নফযীদত 

আদািকৃত যাজস্ব 

ভানক প্রনতদফদনমূ 

২২ উদজরা দূদম বাগ ব্যফস্থানায বা ভানক বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

২৩ বৃক্ষ জযাদনয ভােদভ নযদফ াংযক্ষন ভানক বা উদজরা ম বাদি ননিনভত ভানক 

বা অনুষ্ঠান 

উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ানজযা বায কাম বনফফযণী 

২৪ উদজরা দূদম বাগ কনভটি ম্পনক বত  নিান্ত 

ফাস্তফািন 

নিান্ত ফাস্তফানিত াংনিি দপ্তযমূ উদজরা ননফ বাী অনপাদযয কাম বারি, 

AvgZjx,      | 

ফাস্তফািন অগ্রগনত বায কাম বনফফযণী 



১৭ 
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(gwbiv cvifxb) 

Dc‽Rjv wbe©vnx Awdmvi 

AvgZjx,ei¸bv| 

(‽gv Í̄vBb wejøvn) 

‽Rjv cÖkvmK 

ei¸bv| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Dc‽Rjv wbe©vnx Awdmvi, AvgZjx, ei¸bvÕi Kg©m¤úv`‽bi mvwe©K wPÎ: 
 

mv¤úªwZK AR©b: 
 

wMÖb AvgZjx wbwðZ Kivi j‽ÿ¨ wewfbœ c`‽ÿc MÖnY| 2017-18 A_© eQ‽i AvgZjx Dc‽Rjv‽K evj¨weevn 

gy³ Dc‽Rjv ‼NvlYv Kiv n‽q‽Q| AvgZjx Dc‽Rjv‽K wfÿzKgy³ ‼NvlYv Kivi j‽ÿ¨ ‼Rjv cÖkvmK, ei¸bv g‽nv`‽qi  

wb‽ ©̀kµ‽g wfÿzK‽`i AbjvB‽b WvUv‽eR ˆZwi Kiv n‽q‽Q| 2018-19 A_© eQ‽i Dc‽Rjv cwil‽`i  Af¨šÍixY 

¸iæZ¡c~Y© iv Í̄v ms¯‹vi Kiv n‽q‽Q| Dc‽Rjv cwil` gmwR‽` Uq‽jU I ARyLvbv ’̄vcb Kiv n‽q‽Q| 2019-20 A_© 

eQ‽i bvix Dbœqb ‼dviv‽gi 1% UvKv ‼_‽K 27 wU  bw›`bx  nvBwRb Kb©vi Kiv n‽q‽Q| gva¨wgK we`¨vj‽q  QvÎx‽`i 

S‽i cov ‼iva K‽í wkÿv_©x‽`i‽K webvg~‽j  eB, LvZv, Kjgmn Avw_©K mnvqZv cÖ`vb Kiv n‽q‽Q | gywRe el© Dcj‽ÿ  

djR e„‽ÿi 1000 Pviv ‼ivcb Kiv n‽q‽Q Ges RvwZi RbK e½eÜz ‼kL gywReyi ingvb Gui fv¯‹vh© wbg©vY Kiv n‽q‽Q| 

‽KvwfW-19 K‽ivbv fvBiv‽mi gnvgvwi ‼_‽K wbivc` ivLvi Rb¨ ‼Rjv cÖkvmK,ei¸bv g‽nv`‽qi  wb‽ ©̀kbv ‼gvZv‽eK  

cÖwZwU BDwbq‽b cÖ‽qvRbxq msL¨K ‼nvg ‽Kvqv‽i›UvBb  wbwðZ Kiv n‽q‽Q| Kg©KZv©, Kg©Pvix, ivRbxwZwe` Ges mvaviY 

gvby‽li g‽a¨ gv¯‹, n¨vÛm¨vwbUvBRvi (m¨vfjb, ‼evimj) n¨vÛ‽Møvem, mvevb, wUmy weZiY Kiv n‽q‽Q| Dc‽Rjv 

cwil`mn wewfbœ ’̄v‽b nvZ‽avqvi e¨e ’̄v  Kiv n‽q‽Q|  K‽ivbv  gnvgvwii  Kvi‽Y  ‼L‽ULvIqv gvbyl Kg©nxb n‽q c‽o| 

Zv‽`i Rxeb gvb iÿv‽_© kªwgK, Mixe, Amnvq I ỳ ’̄ gvbyl‽K ch©vß ÎvY ‼`Iqv n‽q‽Q| K‽ivbv fvBiv‽m AvµvšÍ 

GjvKvq ‼Rjv cÖkvmK, ei¸bv g‽nv`‽qi Av‽`kµ‽g jKWvDb Kiv n‽q‽Q| K‽ivbv fvBiv‽m g„Zz̈ e¨w³‽`i `vcb-

Kvc‽bi mye¨e ’̄v Kiv n‽q‽Q| K‽ivbv fvBivm m¤úwK©Z mKj wb‽ ©̀kbv mKj‽K AewnZ Kivi Rb¨ gvB‽K cÖPvi Kiv 

n‽q‽Q| BfwUwRs Ges evj¨weevn cÖwZ‽iv‽a wewfbœ gmwR`-gv`ivmv I wkÿv cÖwZôv‽b DØy×KiY mfv Kiv n‽q‽Q|  

evj¨weevn cÖwZ‽iv‽a åvg¨gvb Av`vjZ cwiPvjbv Kiv n‽q‽Q| ‼g‽q wkï‽`i we‽bv`‽bi Rb¨ Dc‽Rjv cwil‽`i g‽a¨ 

cvK© I emvi ’̄vb wbg©vY Kiv n‽q‽Q| 

 

P¨v‽jÄt  

      Aby‽gvw`Z Rbe‽ji c` ïb¨ _vKvq ¯̂vfvweK ‼mev cÖ`v‽b wKQzUv mgm¨v m „wó n‽”Q| ev‽R‽Ui ¯̂íZv| 

~̀‽h©vMcÖeY GjvKv nIqvq iv Í̄vNvU Ges hvbevnb msKU| Z_¨ cÖhyw³ Ávb m¤úbœ Rbe‽ji msKU| B›Uvi‽bU 

e¨env‽ii ¯úxW Kg| ‼emiKvwi ch©v‽q eªWe¨vÛ ms‽hv‽Mi ‼mevg~j¨ RbM‽Yi bvMv‽ji g‽a¨ bv _vKv| 

 

fwel¨r cwiKíbvt  

        Z_¨ cÖhyw³ Ávb m¤úbœ Rbej ˆZwi| Dc‽Rjv cwil‽`i ‼mev mnRxKiY, nqivwbgy³, hy‽Mvc‽hvMx 

e¨e ’̄vcbvi DbœxZKiY| miKv‽ii jÿ¨ I D‽Ïk¨ AR ©‽b wflY-2021 ev Í̄evq‽b 7g cÂevwl©K Kg©cwiKíbv ev Í̄evq‽b 

Ges ‼mKmB Dbœqb jÿ¨gvÎv (SDG) ev Í̄evq‽b cÖ‽qvRbxq cÖwkÿY cÖ`vb I AvšÍtwefvMxq mgš ^q mvab| m‽ev©cwi 

AvgZjx Dc‽Rjv cÖkvmb‽K `ÿ gvbem¤ú` wfwËK, Z_¨ cÖhyw³ wbf©i RbevÜe ‼mevg~Lx cÖkvm‽b cwibZ Kiv| 
 

2020-2021 A_© eQ‡i m¤¢ve¨ cÖavb AR©bmg~nt 
 

1.  ‼mev`vZv I ‼mev cÖnxZvi g‽a¨ m¤ú‽K©i g‽bvbœqb| 

2.  cÖv_wgK I gva¨wgK wkÿvi ¸bMZgvb Db œxZKiY| 

3.  ‼mev cÖv_©x‽`i ‼mevg~Lx cwi‽ek wbwðZKiY| 

4.  Z_¨ cÖhyw³i Kvw•LZ e¨envi wbwðZKiY| 

5.  Kg©KZv©-Kg©Pvix‽`i miKvwi A_© m¤ú‽`i h_vh_ e¨envi wbwðZKiY| 

6.  wewfbœ Dbœqbg~jK Kvh©µ‽g ¸bMZgvb wbwðZKiY| 

7.  wfÿyKgy³  I evj¨weevngy³ AvgZjx| 

8.  Awd‽m ï×vPv‽ii h_vh_ Abykxjb| 

9.  AwaKZi  `ÿ Rbej ˆZwi| 

10. ỳb©xwZ we‽ivax gvbwmKZvi Db œqb| 

11. ‽mevevÜe Kg©cwi‽e‽ki wbðqZv| 

12. ‼mev cÖv_©x‽`i Kó jvNe| 

13. wkÿv_©x‽`i mgš ^‽q wW‽ewUs cÖwZ‽hvwMZv Av‽qvRb| 

14. ‽mev cÖ`vb  mnRxKiY| 

15. ‼mev cÖv_©x‽`i g~j¨vq‽bi gva¨‽g Kg©PvixM‽Yi AvZ¥ïw×| 

16. ¯̂g~j¨vq‽bi gva¨‽g Kg©Pvix‽`i `vqe×Zv I Revew`wnZv m„wó|                                       
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