
ক্রমভক 

নম্বয 

ঈদ্ভাফননয ক্ষেত্র প্রস্তামফত/গৃীত মফলয় ফাস্তফায়নকার ফাস্তফায়নকাযী 

দপ্তয/কভ মকতমা 

প্রতযামত পরাপর 

(কাজটি ম্পন্ন নর গুণগত ফা মযভানগত মক 

মযফতমন অনফ) 

মযভা (প্রতযামত পরাপর 

ততময নয়নে মকনা) 

ফাস্তফায়নন নথ ময 

ঈৎ 
শুরুয তামযখ ক্ষনলয 

তামযখ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

ক্ষজরা প্রান, মদনাজপুয 

০১. ভাদকাক্ত 

ফমিনদয 

স্বাবামফক 

জীফনন 

প্রতযাফতমন 

মফনল নেতনতাভক 

কাম মক্রভ, ধ্যান নুীরন ও 

ধভীয় অোয নুষ্ঠান 

ারননয ভাধ্যনভ ক্ষজরা 

কাযাগানয ভাদকাক্ত 

মোথী ফমিনদয স্বাবামফক 

জীফনন প্রতযাফতমনণ 

নমামগতা কযা 

০১/০১/১৬  ক্ষজর সুায, 

মদনাজপুয 

ক্ষজরা কাযাগায 

১। ভাদকাক্ত ফমিগণ ভাদক মযতযাগ কনয 

স্বাবামফক জীফনন মপনয অনফ;  

২। মোথী মকনায ও ভেফকনদয ভনধ্য 

ভাদকামক্তয প্রফণতা হ্রা ানফ;  

৩। মকনায ও তরুনযা তাাভৄক্ত নফ; এফং 

৪। ামযফামযক দুদ মা রাঘফ নয় সুখী মযফায 

গঠনন ায়ক নফ।  

 

১। ভাদকামক্ত মফলনয় থানায় 

এফং  ক্ষভাফাআর ক্ষকানট ম 

দানয়যকৃত ভাভরায পূফ মায 

ংখ্যা তুরনা কনয।  

২। কাযাগানয অগত ভাদকাক্ত 

ফমিনদয ভয়মবমিক ংখ্যা 

তুরনা কনয। 

 

Improvemet of 
Real Situation of 
Overcrowdig in 
Prisons (IRSOP) 
in Bangladesh 
ীল মক প্রকনেয 

থ মায়নন। 

০২. মফলভৄক্ত পর 

ঈৎাদন 

ক্ষভাফাআর যা ব্যফায 

কনয নেতনতাভরক কভ মসূমে 

ফাস্তফায়ননয ভাধ্যনভ পর 

োলীনদয নেতন কনয 

মফলভৄক্ত অভ ও মরচু 

ঈৎাদন মনমিত কযা 

০১/১১/১৬ ৩১/০৫/১৭ মত. ক্ষজরা 

প্রাক 

(ামফ মক) ও 

ঈমযোরক, 

কৃমল ম্প্রাযণ 

মধদপ্তয, 

মদনাজপুয 

১। ক্ষভাফাআর ক্ষকানট ময ভাধ্যনভ পর মফনষ্ট কযায 

মযভান কভনফ;  

২। পর োলীযা মধক ভল্য ানফ; 

৩। ক্ষবাক্তায ন্তুমষ্ট মজমত নফ; এফং 

৪। স্বাস্থ্যনফা প্রদানন যকাময ব্যয় হ্রা ানফ। 

 

১। ক্ষবাক্তা মধকায  অআনন 

মযোমরত  ক্ষভাফাআর ক্ষকাট ম 

ংখ্যায পূফ মায তুরনা কনয;  

২। পনরয গড় মফক্রয় ভল্য 

তুরনাভরক ম মানরােনা কনয।  

৩। ক্ষভাফাআর ক্ষকানট ম ফাৎমযক 

অভ ও মরচু মফননষ্টয মযভান 

তুরনা কনয। 

৪। ক্ষবাক্তায ন্তুমষ্ট জময কনয। 

স্থ্ানীয়বানফ তমফর 

ংগ্র কনয 

০৩. ততা ও 

তনমতকতা েে মা 

ততা ংনঘয ভাধ্যনভ 

মোথীনদয ততা ও 

নীমতনফাধ জাগ্রত কযায 

প্রমেণ প্রদান কযা। 

০১/০৯/১৬ ৩১/০৮/১৭ মত. ক্ষজরা 

প্রাক (মো 

ও অআমটি), 

মদনাজপুয 

১। মোথীযা সুনাগমযক মননফ গনড় ঈঠনফ; 

২। মোথীনদয ভনধ্য ততা ও নীমতনফাধ 

জাগ্রত নফ;  

৩। বমফষ্যনত ক্ষদ গঠননয জন্য একদর 

প্রমতশ্রুমতীর কভী ফামনী ততময নফ; এফং 

৪। ামযফামযক ও াভামজক ম্প্রীমত সৃমষ্ট নফ। 

১। মোথীনদয ততা ও 

তনমতকতায ভান জমযনয 

ভাধ্যনভ। 

২। মববাফকনদয ভননাবাফ 

জমযনয ভাধ্যনভ। 

স্থ্ানীয়বানফ তমফর 

ংগ্র কনয 

০৪.  মযনফ ঈন্নয়ন ংীজননয ংগ্রণ ও 

নেতনতাভরক কাম মক্রনভয 

ভাধ্যনভ মদনাজপুয ক্ষগায-এ-

ীদ ফড় ভয়দাননয 

মযচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যম্মত 

মযনফ ঈন্নয়ন। 

০১/১০/১৬ ৩১/১২/১৬ ক্ষনজাযত ক্ষডপুটি 

কানরক্টয ও 

মযনফ ক্লাফ, 

মদনাজপুয 

১। মযনফ ঈন্নয়নন ংীজননয ংগ্রণ 

ফাড়নফ এফং তানদয দাময়ত্বনফাধ বৃমি ানফ; 

২। জনাধাযনণয সুস্থ্ মফননাদন ও স্বাস্থ্যম্মত 

মযনফ মনমিত নফ; 

৩। জনাধাযনণয ন্তুমষ্ট বৃমি ানফ; 

৪। বার কানজয প্রমত জনাধাযনণয আমতফােক 

ভননাবাফ ততযী নফ; এফং 

৫। জনাধাযনণয স্বাস্থ্যম্মত ভ্রভণ মনমিত 

নফ। 

 

 

জনাধাযনণয ন্তুমষ্ট জময 

কনয। 

স্থ্ানীয়বানফ তমফর 

ংগ্র কনয। 

মদনাজপুয ক্ষজরায মফমবন্ন ঈনজরা ক্ষথনক প্রাপ্ত ফামল মক কভ মমযকেনা নুমায়ী গৃীত আননানবননয তামরকা 



০৫.  মযনফ ঈন্নয়ন ংীজননয ংগ্রণ ও 

নেতনতাভরক কাম মক্রনভয 

ভাধ্যনভ যাভাগয জাতীয় 

ঈদ্যাননয মযচ্ছন্নতা মনমিত 

কযা এফং স্বাস্থ্যম্মত ও সুস্থ্ 

মফননাদননয মযনফ ততযী 

কযা। 

০১/১১/১৬ ৩১/১২/১৬ মত. ক্ষজরা 

প্রাক 

(যাজস্ব), 

মদনাজপুয 

১। মযনফ ঈন্নয়নন ংীজননয ংগ্রণ 

ফাড়নফ এফং তানদয দাময়ত্বনফানধয নুীরন 

বৃমি ানফ; 

২। সুস্থ্ মফননাদন ও স্বাস্থ্যম্মত মযনফ 

মনমিত নফ; 

৩। মফননাদনকাযীনদয ন্তুমষ্ট বৃমি ানফ; 

৪। বার কানজয প্রমত জনাধাযনণয আমতফােক 

ভননাবাফ ততযী নফ; এফং 

৫। স্বাস্থ্যম্মত ভ্রভণ মনমিত নফ। 

জনাধাযনণয ন্তুমষ্ট জময 

কনয। 

স্থ্ানীয়বানফ তমফর 

ংগ্র কনয। 

ঈনজরা: মদনাজপুয দয 

০৬. াটি মমপনকট 

ভাভরা 

ব্যফস্থ্ানা 

কর াটি মমপনকট ভাভরা 

মডমজটার নমথনত রূান্তয 

(ধাম ম তামযনখ sms এয 

ভাধ্যনভ ক্ষফাগ্রীতানদয  

ক্ষনাটি, অনদ প্রদান ও 

মনষ্পমি ফমত কযণ এফং 

Process Recall) 

০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ ঈনজরা 

মনফ মাী 

মপায 

দয, 

মদনাজপুয 

 

১। ক্ষফা গ্রীতায ক্ষবাগামন্ত কভনফ; 

২। দ্রুত ক্ষফা প্রদান কযা মানফ; 

৩। াটি মমপনকট কাম মক্রনভ স্বচ্ছতা বৃমি ানফ; 

এফং 

৪। ভাভরা মনস্পমি দ্রুততয নফ। 

 

ভাভরা মনস্পমিয পূফ মায মাফ 

তুরনা কনয 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন 

০৭. নৃতামিক 

জননগাষ্ঠীয 

অথ ম-াভামজক 

ঈন্নয়ন 

নৃতামিক জননগাষ্ঠীয জমযনয 

ভাধ্যনভ ক্ষডটানফজ ততযী:  

(না মেমিত, বালা, ধভ ম, 

ফয়, ক্ষনায ধযণ, ম্ভাফনা 

প্রভৃমত তথ্য ংগ্র) 

০১/০৯/১৬ ৩১/০৩/১৭ ঈনজরা 

মনফ মাী 

মপায 

দয, 

মদনাজপুয 

১। নৃতামিক জননগামষ্ঠয অথ ম-াভামজক ঈন্নয়ন 

মযকেনা গ্রনণ ায়ক নফ। 

প্রস্তুককৃত ডাটানফজ  ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন। 

০৮. গণ শুনামন 

ব্যফস্থ্ানা 

আঈমনয়ন মডমজটার ক্ষন্টায 

ক্ষথনক মবমডও কনপানযনন্পয 

(স্কাআম) ভাধ্যনভ গণ শুনামন 

নুষ্ঠান। 

০১/১১/১৬ ৩০/০৬/১৭ ঈনজরা 

মনফ মাী 

মপায 

দয, 

মদনাজপুয 

১। জনগন, কভ মকতমা, মভমডয়া কভী ও 

জনপ্রমতমনমধনদয ানথ প্রাননয ভন্বয় বৃমি 

ানফ; 

২। ক্ষফা গ্রীতায ক্ষবাগামন্ত কভনফ; 

৩। ক্ষফা গ্রীতায ভয় ও খযে কভনফ; 

৪। মবনমাগ মনস্পমি দ্রুততয নফ। 

প্রস্তামফত কাম মকনভয অওতায় 

অা আঈমডম’য ংখ্যা এফং 

ক্ষফা গীতায ভননাবাফ জময 

কনয 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন 

ঈনজরা: ফীযগঞ্জ 

০৯.  গণশুনামন 

ব্যফস্থ্ানা 

ঈনজরা ম মানয়য কর 

কভ মকতমায ভন্বনয় প্তানয 

একটি মনমদ মষ্ট মদনন একটি 

মনমদ মষ্ট স্থ্ানন গুণশুনানী ব্যফস্থ্া 

প্রফতমন 

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/১৭ ঈনজরা 

মনফ মাী 

মপানযয 

কাম মারয়, 

ফীযগঞ্জ 

১। ক্ষমনকান দপ্তনযয কাম মক্রভ মফলনয় ংক্ষুি 

নাগমযকগণ একটি মনধ মামযত স্থ্ানন এন 

মবনমাগ মদনত াযনফ;  

২। প্রনয়াজনীয় অন্তঃদপ্তয ভন্বয় 

তাৎেমণকবানফ ম্পন্ন নফ; এফং  

৩। নাগমযকগনণয ভয় ফাঁেনফ ও ক্ষবাগামন্ত 

কভনফ। 

ফাস্তফায়ননয পূনফ ময ও নযয 

মবনমাগ মনস্পমিয গড় 

ভয়ীভা (মদন) এফং ক্ষফা 

গ্রীতায মাতায়ানতয ংখ্যা 

তুরনা কনয।  

ক্ষকান নথ ময প্রনয়াজন 

নফনা 

১০.  প্রাণীম্পদ 

ঈন্নয়ন 

ব্যফস্থ্ানা 

স্থ্ানীয় ক্ষচ্ছানফী প্রমেনণয 

ভাধ্যনভ গ্রাভীন জননদয 

ক্ষদী জানতয ভৄযগীয ভতুযয 

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/১৭ ঈনজরা 

প্রাণীম্পদ 

কাম মারয়, 

১। ঈনজরা প্রাণীম্পদ মপন না এন গ্রাভীণ 

জনাধাযণ মনজ ফাড়ীনত ফনআ ক্ষদী জানতয 

ভৄযগীনক টিকা ও কৃমভনাক ঔলধ মদনত 

ক্ষদী জানতয ভৄযগীয ঈৎাদন 

ব্যয়,  ভতুযায এফং 

ঈৎাদননয মযভান তুরনা 

প্রাণীম্পদ মফবানগয 

মনজস্ব তমফর এফং 

ঈনজরা মযলনদয 



ায হ্রাকনে কৃমভনাক 

মফতযণ ও ংক্রাভক ক্ষযানগয 

টিকা প্রদান 

ফীযগঞ্জ াযনফন;  

২। ক্ষদী জানতয ভৄযগী ঈৎাদনন খযে ও ভয় 

ঈবনয়আ ফাঁেনফ; 

৩। খাভাযীনদয ভয় ফাঁেনফ; এফং 

৪। প্রমেনণয ভাধ্যনভ টিকাদান কভী ততযীয 

পনর অত্ম-কভ মংস্থ্াননয সুনমাগ সৃমষ্ট নফ। 

কনয।  ফামল মক ঈন্নয়ন ায়তা 

তমফনরয থ মায়নন 

১১. ফয়স্ক বাতা 

ব্যফস্থ্ানা 

কাম মক্রভ 

ফয়স্ক বাতা প্রদাননয রনেয 

ঈকাযনবাগী ফাোআ প্রমক্রয়া 

জীকযণ 

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/১৭ ঈনজরা 

ভাজনফা 

মধদপ্তয, 

ফীযগঞ্জ 

১। ক্ষকান ফয়স্ক বাতানবাগী ভতুযফযণ কযনর 

দ্রুততায ানথ নতুন বাতানবাগী মনফ মােন কযা 

ম্ভফ নফ; 

২। ক্ষফাপ্রদান প্রমক্রয়ায় স্বচ্ছতা অনফ; এফং 

৩। ঈকাযনবাগী মনফ মােনন স্বজনপ্রীমত কভনফ। 

১। বাতানবাগী মনফ মােননয জন্য 

প্রনয়াজনীয় গড় ভয়ীভা 

তুরনা কনয। 

২। ফয়স্ক বাতা প্রদানন 

দামখরকৃত মবনমানগয ংখ্যা 

তুরনা কনয। 

ঈনজরা মযলনদয 

ফামল মক ঈন্নয়ন ায়তা 

তমফনরয থ মায়নন 

১২.  ক্ষযকড ম ারকযণ নরাআনন প্রাপ্ত ভূমভ স্তান্তয 

ক্ষনাটিনয ভাধ্যনভ নাভজাময 

কাম মক্রভ গ্রণ  এফং ক্ষযকড ম 

ারকযণ জীকযণ 

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/১৭ কাযী 

কমভনায 

(ভূমভ), ফীযগঞ্জ 

১। ফাংরানদনয ভূমভ ক্ষযকড ম ব্যফস্থ্ানায 

দীঘ মমদননয একটি িাদদতা দূয কযা ম্ভফ 

নফ;  

২। স্তান্তয গ্রীতা কাযী কমভনায (ভূমভ) 

এয কাম মারনয় ভাত্র ২ ফায ামজয নরআ 

ংনামধত খমতয়ান ানফন;  

৩। ক্ষফা গ্রীতায ভয়, খযে এফং মপন 

মাতায়ানতয ংখ্যা হ্রা ানফ; এফং  

৪। যফতী জমযন ভূর ক্ষযকনড ময ম্ভাফনা 

ননকাংন হ্রা ানফ। 

১। নাভজাময ভাভরায ংখ্যা, 

মযমবঈ ভাভরায ভয়মবমিক 

ংখ্যা তুরনা কনয। 

২। ক্ষফাগ্রীতায ন্তুমষ্ট জময 

কনয। 

ংমিষ্ট মফবানগয 

মনজস্ব তমফর ক্ষথনক 

১৩. ভৎস্য োল ঈনজরায ভৎস্য খাভায এফং 

ভৎস্য োনলয ঈনমাগী জমভয 

মফস্তামযত তথ্য বান্ডায ততময 

কনয ভৎস্য োল মফলয়ক 

যাভ ম ও ক্ষফা প্রদান 

জীকযণ 

০১/১০/১৬ ৩০/০৯/১৭ মমনয়য 

ঈনজরা ভৎস্য 

কভ মকতমা, 

ফীযগঞ্জ 

১। ভৎস্য খাভাযীগণ মপন না এনআ   

ক্ষভাফাআর ক্ষপাননয ভাধ্যনভ প্রনয়াজনীয় যাভ ম 

ও ভস্যায ভাধান ানফন; এফং  

২। ভৎস্য োনলয জন্য যাভ ম গ্রনণ ভয় 

ফাঁেনফ, মাতায়াত ও খযে কভনফ। 

১। ক্ষফাপ্রামপ্তয জন্য 

খাভাযীনদয মপন 

মাতায়ানতয ংখ্যা ও খযনেয 

তুরনা কনয।  

২। ক্ষফাগ্রীতায ন্তুমষ্ট জময 

কনয। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

ায়তা তমফনরয 

থ মায়নন 

১৪. ভাধ্যমভক 

ম মানয়য 

মোথীনদয 

তনমতক ভান 

ঈন্নয়ন 

মো প্রমতষ্ঠানন তনমতকতা ও 

ঈজ্জীফনভরক ফানী প্রোনযয 

ভাধ্যনভ মোথীয তনমতক 

ভান ঈন্নয়ন,   নেতনতা বৃমি 

ও অত্মমফশ্বাী কনয গনড় 

ক্ষতারা 

০১/০৮/১৬ ৩১/১২/১৭ ঈনজরা 

ভাধ্যমভক মো 

মপায, 

ফীযগঞ্জ 

১। মোথীনদয তনমতক ভান ঈন্নত নফ; 

২। মোথী অত্মমফশ্বাী ও মধক মযশ্রভী 

নফ; 

৩। মোথী তায ব্যমক্তগত ও াভামজক দায়-

দাময়ত্ব মফলনয় নেতন নফ; এফং 

৪। মোথীয ভনধ্য ভানফনপ্রভ ও ক্ষদনপ্রভ 

জাগ্রত নফ। 

১। যীোয পরাপর মফনিলণ 

কনয।  

২। তনমতক ভান মফলনয় মতা-

ভাতা ও মেকনদয ভতাভত 

জমযনয ভাধ্যনভ। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

ায়তা তমফনরয 

থ মায়নন 

 

 

 



ঈনজরা: মফযর 

১৫. মি ও পর 

ঈৎাদন 

একটি ফাড়ী একটি খাভায 

প্রকনেয টানগ মটকৃত ৪০ জন 

ঈকাযনবাগীয ফাড়ীনত 

মফলভৄক্ত ফজী ও পর 

ঈৎাদন। 

(ফমণ মত ফাড়ীনত ফানযাভাম 

মজনায োযা ক্ষযান কযা 

নফ এফং মবনয়তনাভ ওম 

জানতয ৭ টি কনয নামযনকর 

োযা রাগাননা নফ।) 

০১/০২/১৬ ৩০/০৬/১৮ ক্ষভাঃ 

ভমনরুজ্জাভান 

ঈ-কাযী 

কৃমল কভ মকতমা 

মফযর, মদনাজপুয 

১। মি ও পর ক্রনয় ব্যময়ত থ ম াশ্রয় নফ;  

২। নতজ ও মফলভৄক্ত ফমজ ও পর াওয়া 

মানফ; এফং  

 

১। ফমি ও পনরয জন্য 

ামযফামযক ব্যনয়য ফতমভান ও 

পূফ মতন ঈাি মফনিলণ কনয 

কৃমল মফবানগয মনজস্ব 

থ মায়নন 

১৬. ভফায় কাম মক্রভ  তথ্য প্রভেমক্ত (আ-ক্ষভআর, 

ক্ষপবুক, ক্ষভাফাআর-

ক্ষপানারা) ব্যফানযয 

ভাধ্যনভ ভফায়ীনদয ক্ষফা 

প্রদান ও ক্ষটকআ ভফায় 

মভমত গঠন। 

(ভফায় মভমতগুমর ক্ষপবুক 

অআমড ও আ-ক্ষভআর খুনর 

ঈনজরা ভফায় কাম মারনয়য 

ানথ ভেক্ত নফ) 

০১/০৪/১৬ ৩১/১২/১৬ ক্ষভাঃ অব্দু 

বুয, ঈনজরা 

ভফায় মপায  

মফযর, মদনাজপুয  

১। ভফায় কাম মারয় কর্তমক মত দ্রুত 

ভফায়ীনদয ক্ষফা প্রদান কযা ম্ভফ নফ;  

২। ঈনজরা ভফায় কাম মারনয়য ানথ ংভেমক্তয 

পনর ঈনজরা ম মানয় ন্যান্য যকাযী ক্ষফা 

দপ্তয ভনয ানথও ংভেমক্তয ভাধ্যনভ কৃমল, 

ভৎস্য, শুারন ন্যান্য মফলনয়যও দ্রুত 

ক্ষফা গ্রণ ম্ভফ নফ;  

৩। াভামজক ক্ষমাগানমাগ ভাধ্যনভ ংভেমক্তয 

কাযনণ মফমবন্ন ঈন্নয়ন মদক ও মেন্তায ানথ 

ংভেক্ত থাকনফ;  

৪। ভফায়ী তথা ভফায় মভমতয ঈৎামদত 

ণ্য গুমর ফাজাযজাতকযণ জতয নফ এফং 

রাবজনকবানফ োমদাভত মনিমামযত স্থ্ানন 

মফক্রয় কযা ম্ভফ নফ; এফং 

৫। াভামজক ক্ষমাগানমাগ ভাধ্যনভ ংভেমক্তয 

পনর ঈৎামদত ণ্য মফক্রয়/ক্রয় ফা ফাজাযজাত 

কযায ক্ষেনত্র ভফায় মধদপ্তনযয আ-কভান ময 

ানথও ভেক্ত ওয়া মানফ।  

১। ক্ষযমজস্টাড ম ভফায় মভমত 

কর্তমক ক্ষপবুক অআমড ক্ষখারায 

ংখ্যা মনফ কনয।  

২। মভমত ভনয 

ঈৎাদনীরতা এফং ফাৎমযক 

রাব -ক্ষরাকান মাফ কনয।  

৩। ণ্য ফাজাযজাত কযনণ সৃষ্ট 

ভস্যায ংখ্যা তুরনা কনয। 

৪। ভফায়ীনদয মফমবন্ন দপ্তনয 

মাতায়ানতয ভয় এফং খযনেয 

পূফ মায মাফ কনয। 

ংমিষ্ট মফবানগয 

মনজস্ব থ মায়নন 

ঈনজরা: ক্ষফাোগঞ্জ 

১৭.  ভূমভ ব্যফস্থ্ানা যকাযী স্বাথ ম ংমিষ্ট জমভয 

ডাটানফজ ও ম্যা ততমযকযণ 

০১/০৭/১৬ ৩১/০৭/১৭ ক্ষভা. যমফঈর 

াান, কাযী 

কমভনায 

(ভূমভ), ক্ষফাোগঞ্জ 

১। যকাময জমভয স্বাথ ম যো কযা জতয 

নফ; 

২। নাভজাময কাম মক্রভ অযও দ্রুত  ও স্বচ্ছতায 

ানথ ম্পাদন কযা মানফ; এফং 

৩। অদারনত ক্ষমন্ডং যকাময স্বাথ ম ংমিষ্ট 

ভাভরায় প্রমতদ্বমিতা কযা জতয নফ। 

১। ডাটানফআজ ম্পন্ন নয়নে 

এভন ক্ষভৌজায ংখ্যা মাফ 

কনয। 

২। মফমবন্ন অদারনত ক্ষমন্ডং 

ভাভরায যায় যকায নে যায় 

এয ংখ্যা তুরনা কনয। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন 

 

 

 

 

 

 

 



ঈনজরা: মফযাভপুয 

১৮.  

দাপ্তমযক 

কাম মমনস্পমি 

ব্যফস্থ্ানা 

মনমফ মনে, দ্রুত ভনয়, স্বে 

খযনে ঈনজরা মনফাী 

মপানযয কাম মারনয় 

দামখরকৃত অনফদন/ 

মবনমাগ মনস্পমিকযণ 

০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ 

ঈনজরা মনফ মাী 

মপানযয 

কাম মারয়, 

মফযাভপুয 

১। ক্ষফাপ্রাথীয মনকট তথ্য জরবয নফ; 

২। ক্ষফা প্রাথীযা মামেত য়যামন ক্ষথনক যো 

ানফ; এফং 

৩। ক্ষফাপ্রদান প্রমক্রয়ায় স্বচ্ছতাবৃমি ানফ। 

ক্ষফাগ্রীতা/মবনমাগকাযীয 

ন্তুমষ্ট জময  

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন 

 

 

১৯.  

ভূমভ ব্যফস্থ্ানা 
ঈনজরা ভূমভ মপন আ-

ক্ষযকড মরুভ ফাস্তফায়ন  
০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/১৭ 

কাযী 

কমভনায 

(ভূমভ), মফযাভপুয 

১। ক্ষফা প্রাথীয মনকট তথ্য জরবয নফ; 

২।ক্ষফা প্রাথীযা মামেত য়যামন ক্ষথনক যো 

ানফ; 

৩। ক্ষফা প্রদান প্রমক্রয়ায় স্বচ্ছতা বৃমি ানফ। 

৪। ক্ষফাগ্রীতায ভয় ফাঁেনফ; 

৫। ক্ষফাগ্রীতায খযে কভনফ; এফং 

৬। দুনীমতয সুনমাগ কভনফ। 

ক্ষফাগ্রীতায ন্তুমষ্ট জময  

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফর এয থ মায়নন 

২০.  
জমভ ক্ষযমজনেন 

ব্যফস্থ্ানা 

জমভ ক্রয়-মফক্রনয়য 

প্রনয়াজনীয় তথ্য যফযান 

ক্ষেনডক্স স্থ্ান 

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/১৭ 
াফ-ক্ষযমজস্টায, 

মফযাভপুয 

১। ক্ষফা প্রাথীযা সুমনমদ মষ্ট ও জরবয তথ্য 

ানফ; এফং 

২। ক্ষফা প্রদান প্রমক্রয়ায় স্বচ্ছতা বৃমি ানফ। 

ক্ষফাগ্রীতায ন্তুমষ্ট জময 
ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর। 

২১. 
দাপ্তমযক 

কাম মমনস্পমি 

ব্যফস্থ্ানা 

Online এ ফারাআনাক 

রাআনন্প আসুয ও নফায়ন 
০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ 

ঈনজরা কৃমল 

ম্প্রাযণ 

মধদপ্তয, 

মফযাভপুয 

কভ ভনয়, কভ খযনে এফং ক্ষবাগামন্ত মফীন 

রাআনন্প আসুয ও নফায়ন কযা মানফ 

রাআনন্প নফায়ন ও আসুযয জন্য 

প্রনয়াজনীয় ভয় ও  ংখ্যা 

মাফ কনয। 

দপ্তনযয মনজস্ব তমফর 

ক্ষথনক 

২২. 

াভামজক মনযািা 

কভ মসূমেয 

ঈকাযনবাগী 

মনফ মােন 

১। মবমজমড কভ মসূেীয 

ঈকাযবাগীয তামরকা 

প্রণয়ন জীকযণ। 

০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ 

ঈনজরা ভমরা 

মফলয়ক 

মধদপ্তয, 

মফযাভপুয 

১। নজ ও দ্রুততভ ভনয় ঈকাযনবাগী 

মনফ মামেত নফ; 

২। ঈকাযনবাগী মনফ মােনন স্বচ্ছতা বৃমি ানফ; 

৩। খাদ্যস্য মফতযণ এফং ঞ্চয় জাভানত 

ব্যফস্থ্ানা জতয নফ।; এফং 

৪। ঈকাযনবাগী মনফ মােনন ক্ষদ্বততা মযায কযা 

মানফ। 

 

 

১। ঈকাযনবাগী মনফ মােনন 

তদ্বততায ায মাফ কনয। 

২। ঈকাযনবাগীনদয ন্তুমষ্ট 

জময কনয। 

 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফর। 

 

 

 

 

ঈনজরা: মেমযযফিয 

২৩.  জরুময স্বাস্থ্যনফা 

প্রদান  

ক্ষৌৌঁনে ক্ষদআ জরুযী মকছু 

স্বাস্থ্যনফা, প্রান্তজননয দ্বানয  

ঈনজরায ফাোআকৃত ০৫ টি 

প্রতযন্ত গ্রানভ প্রমমেত কভীয 

ভাধ্যনভ ব্লাড গ্রু, সুগায  

ব্লাড ক্ষপ্রায ও ব্লাড সুগায 

মযভানয ব্যফস্থ্াকযণ এফং 

প্রনয়াজন নুমায়ী যাভ ম 

প্রদান 

০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ ঈনজরা মনফ মাী 

কভ মকতমা, 

মেমযযফিয 

 

১। প্রতযন্ত গ্রানভয নননকআ য়ত ভুগনেন ঈচ্চ 

যক্তোন ফা ডায়ানফটিন। মকন্তু তাযা জাননন 

না। এ ধযননয সুস্থ্ প্রান্তজননযা তানদয ভস্যা 

ও প্রমতকায ম্পনকম জাননত াযনফন; 

২। ঈনজরা স্বাস্থ্য কভনেনক্স না এনআ স্বাস্থ্য 

ক্ষফা ানফন; এফং 

৩। ক্ষফাগ্রীতায ভয় ও থ ম াশ্রয় নফ। 

এ ধযননয ক্ষফা গ্রীতানদয 

তামরকা প্রণয়ন 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর 

২৪.  ফাল্য মফফা মননযাধ মোআ প্রথভ। ফাল্যমফফানক 

রারকাড ম। 

০১/০১/১৬ ৩১/১২/১৬ ঈনজরা মনফ মাী 

মপায, 

১। ফাল্য মফফানয তথ্য প্রামপ্তয ায বৃমি ানফ; 

২। ংমিষ্ট এরাকায় ‘ফাল্যমফফা’য প্রফণতা 

ফাল্যমফফানয ঘটনা, drop ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর 



অভযা ফাআ একভন, অয 

নয় ফাল্যমফনয়য ক্ষকান 

অনয়াজন।  

ভাধ্যমভক স্কুনরয প্রধান 

মেক ও ন্যান্য 

মেক/মববাফক এফং 

োত্র-োত্রীনদয মননয় 

নেতনতাভরক কযানম্পআন 

ও প্রমেণ অনয়াজন। 

মেমযযফিয 

 

কনভ মানফ; 

৩। ফাল্যমফফানয ঝৌঁমকনত থাকা ক্ষভনয় মশুযা  

মেমিত নফ এফং তাযা ায়তা প্রাপ্ত নফ; 

৪। ফাল্য মফফা মফলয়ক ক্ষভাফাআর ক্ষকাট ম কযায 

প্রনয়াজনীয়তা কনভ মানফ; 

৫। ফাল্যমফফা প্রমতনযাধ ংীজননদয 

দাময়ত্বীরতা ও ংীদাময়ত্ব বৃমি ানফ; 

৭। মোয নে এফং ফাল্যমফফানয মফরুনি 

গণনেতনতা বৃমি ানফ; এফং 

৮। কভ ম এরাকায় ক্ষভনয় মশুনদয (৫-১০ভ ক্ষশ্রমণ) 

drop out এয ায কনভ মানফ। 

out এয ঘটনা, গৃীত 

প্রমতকাযভরক ব্যফস্থ্া এফং 

ংীজননয ভূমভকা আতযামদ 

মফলনয় সুমনমদ মষ্ট মযংখ্যান 

াওয়া মানফ। ক্ষআ মযংখ্যান 

গুমর প্রাক-জময তনথ্যয ানথ 

তুরনা কযা নফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২৫.  অআমটি 

প্রমেনণয ভাধ্যনভ 

কভ মংস্থ্ান সৃমষ্ট 

একটি প্রমেণ, একটি কভ ম। 

ঘুেনফ ক্ষফকাযত্ব। ঈনজরা 

মযলনদয ভাধ্যনভ মনয়মভত 

ক্ষফমক অআমটি ও 

মিল্যামন্পং প্রমেণ প্রদাননয 

ভাধ্যনভ ভেফক ও 

ভেফভমরানদয জন্য 

কভ মংস্থ্াননয সুনমাগ সৃজন। 

০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ ঈনজরা মনফ মাী 

মপায, 

মেমযযফিয 

 

১। অআমটি মরটানযময ায বৃমি ানফ।  

২। ভেফক ও ভেফ ভমরানদয জন্য কভ মংস্থ্াননয 

সুনমাগ সৃমজত নফ; এফং 

৩। অআন-শৃঙ্খরা মযমস্থ্মত ঈন্নত নফ। 

১। অআমটি মরটানযটনদয ফমধ মত 

ংখ্যা।  

২। প্রমেনণয ভাধ্যনভ সুষ্ট  

কভ মংস্থ্ান ও অনয়য 

তুরনাভরক ম মানরােনা। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর 

 

২৬. কৃমল ঈৎাদন 

ব্যফস্থ্ানা 

ভাটিয স্বাস্থ্য সুযোয় বুজ 

ায মননফ তধঞ্চা  ডার 

জাতীয় নস্যয োলাফাদ, 

খাভাযজাত ানযয ব্যফায 

বৃমিয জন্য প্রমেণ প্রদান 

এফং খাভায জাত ায 

ততযীয ভনডর প্রদ মন। 

০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ ঈনজরা কৃমল 

মপায, 

মেমযযফিয 

 

১। জমভয ঈফ মতা বৃমি ানফ; 

২। পনরয ঈৎাদন বৃমি ানফ; 

৩। ভাটিয স্বাস্থ্য যো নফ; এফং 

৪। নস্যয ঈৎাদন খযে কভনফ। 

১। ভাটি যীো কনয এয 

ঈফ মযতায ম মায় মযভা কনয।  

২। একয প্রমত ঈৎাদন এফং 

ঈৎাদন খযে তুরনা কনয। 

কৃমল মফবানগয মনজস্ব 

তমফর 

২৭. মো ব্যফস্থ্ানা 

ঈন্নয়ন 

ভাধ্যমভক মফদ্যারনয়য 

মোথীনদয নুপুমস্থ্মতয 

তথ্য ক্ষভাফাআর এএএ 

এয ভাধ্যনভ মববাফকনক 

ফমতকযণ 

০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ 

ঈনজরা 

ভাধ্যমভক মো 

মপায, 

মেমযযফিয 

১। মোথীনদয স্কুর পাঁমক ক্ষদয়ায প্রফণতা 

কভনফ; এফং 

২। যীোয় মোথীয বানরা পরাপর কযায 

ম্ভাফনা ততযী নফ। 

১। মফদ্যারনয় ঈমস্থ্মতয ায 

তুরনা কনয। 

২। মোথীয যীোয পরাপর 

ম মানরােনা কনয। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর 

ঈনজরা: ক্ষঘাড়াঘাট 

২৮. মভড-ক্ষড-মভর 

োলুকযণ 

প্রাক্তন মোথীনদয 

ায়তায় প্রনতযক আঈমনয়নন 

ন্ততঃ দুটি প্রাথমভক 

মফদ্যারনয় মফদ্যারনয় মভড-

ক্ষড-মভর োলুকযণ 

০১/০৭/ ১৬ ৩০/০৬/১৭ ঈনজরা মো 

মপায, 

ক্ষঘাড়াঘাট 

১। মফদ্যারনয় মোথীয বমতম ও ঈমস্থ্মতয ায বৃমি 

ানফ;  

২। ঞ্চভ ক্ষশ্রমণয অনগ ঝনড় ড়ায ায কভনফ; 

৩। মফদ্যারনয় গভন ও ড়াশুনায প্রমত মোথীয অগ্র 

বৃমি ানফ; এফং 

৪। মফদ্যারনয়য যীোয পরাপনরয ঈন্নমত নফ। 

মযকেনা ফাস্তফায়ননয পূনফ ম 

মযোমরত ক্ষফআজরাআন ানব ম 

ঈানিয ানথ ধাযণা 

ফাস্তফায়ননয নয ংগ্রীত 

ঈাি মফনিলণ কনয 

মফদ্যারনয়য প্রাক্তন 

মোথীনদয মনকট 

ক্ষথনক তমফর ংগ্র 

কনয 

২৯. মফদ্যারনয় াঠদান 

ব্যফস্থ্া ঈন্নয়ন 

ক্ষঘাড়াঘাট ক্ষৌযবায় ২ টি 

এফং প্রনতযক আঈমনয়নন 

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/১৬ ঈনজরা 

ভাধ্যমভক মো 

১। মফদ্যারনয় মোথীয বমতম ও ঈমস্থ্মতয ায 

বৃমি ানফ;  

ভামিমভমডয়া ক্লারুনভয 

ফতমভান কাম মক্রনভয পরাপনরয 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর এফং গ্রাভীন 



একটি ভাধ্যমভক মফদ্যারনয় 

১০০% ক্ষশ্রমণ মো কাম মক্রভ 

ভামিমভমডয়া ক্লারুনভয 

অওতায় অনায়ন 

মপায, 

ক্ষঘাড়াঘাট 

২। মোথীযা ড়াশুনায প্রমত মধকতয 

ভননানমাগী নফ; 

৩। মফদ্যারনয়য যীোয পরাপনরয ঈন্নমত 

নফ; এফং 

৪। ন্যান্য মো প্রমতষ্ঠানভন ভামিমভমডয়া 

ক্লারুভ োলু নফ। 

ানথ অআমডয়া ফাস্তফায়ননয 

নযয পরাপনরয তুরনাভরক  

ভল্যয়ন কযায ভাধ্যনভ। 

ফকাঠানভা 

যেণানফেণ কভ মসূমেয 

থ মায়নন 

৩০.  অশ্রয়ণ প্রকনেয 

ঈকাযনবাগীনদয 

অথ ম-াভামজক 

ঈন্নয়ন 

অশ্রায়ণ প্রকনেয তবাগ 

মশুয মফদ্যারয় গভন 

মনমিতকযণ এফং তানদযনক 

ভানম্মত মোদান 

০১/০১/১৭ ৩১/১২/১৭ ঈনজরা মনফ মাী 

মপায, 

ক্ষঘাড়াঘাট 

১। মফদ্যারয় কযােনভন্ট এরাকায মশুনদয 

মফদ্যারনয় বমতম ও ঈমস্থ্মতয ায বৃমি ানফ;  

২। অশ্রয়ণ প্রকনেয মোথীনদয ভানম্মত 

মো মনমিত নফ; 

৩। অশ্রয়ণ প্রকনেয ঈকাযনবাগীনদয মোয 

ায বৃমি ানফ; এফং 

৪। অশ্রয়ণ প্রকনে ফফাকাযী মযফাযভনয 

মোয প্রমত অগ্র বৃমি ানফ। 

অশ্রয়ণ প্রকনে ফফাকাযী 

মশুনদয মফদ্যারয় গভন ও 

ভানম্মত মোয মফদ্যভান 

ঈানিয ানথ অআমডয়া 

ফাস্তফায়ননয নযয ঈাি তুরনা 

কনয প্রকামত প্রমতনফদন। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

ায়তা তমফর এয 

থ মায়নন 

ঈনজরা: ামকভপুয 

৩১. ফাল্য মফফা মননযাধ ফাল্য মফফা ক্ষযানধ   

ভাধ্যমভক স্কুনরয প্রধান 

মেক, মববাফক ও োত্র-

োত্রী জনপ্রমতমনমধ, 

াংফামদক মননয় 

নেতনতাভরক কযানম্পআন 

ও প্রমেণ অনয়াজন 

০১/০৯/১৬ ৩১/১২/১৬ ঈনজরা মনফ মাী 

মপায, 

ামকভপুয 

 

১। কভ ম এরাকায় ‘ফাল্যমফফা’য অনয়াজন কনভ 

মানফ; 

২। ফাল্যমফফানয মযকেনা/অনয়াজননয তথ্য 

প্রামপ্ত বৃমি ানফ; 

৩। ফাল্যমফফানয ঝৌঁমকনত থাকা ক্ষভনয় মশুযা 

প্রথভফানযয ভনতা মেমিত নফ এফং তাযা 

াভামজক ও অআনী ায়তা প্রাপ্ত নফ; 

৪। ক্ষভাফাআর ক্ষকাট ম কযায প্রনয়াজনীয়তা কনভ 

মানফ। পনর যকাময থ ম ও ভয় াশ্রয় নফ; 

৫। ফাল্যমফনয় কাম মকযবানফ প্রমতনযাধ নফ; 

৬। ফাল্যমফফা প্রমতনযাধ ংীজননদয 

দাময়ত্বীরতা ও ংীদামযত্ব বৃমি ানফ; 

৭। মোয নে এফং ফাল্যমফফানয মফরুি 

গণনেতনতা বৃমি ানফ; এফং 

৮। কভ ম এরাকায় ক্ষভনয় মশুনদয (৫ভ-১০ভ 

ক্ষশ্রমণ) ঝনয ড়া কনভ মানফ। 

ফাল্যমফফানয ঘটনা, ঝনয ড়ায 

ঘটনা, গৃীত প্রমতকাযভরক 

ব্যফস্থ্া এফং ংীজননয 

ভূমভকা আতযামদয সুমনমদ মষ্ট 

মযংখ্যান াওয়া মানফ। ক্ষআ 

মযংখ্যান গুমর প্রাক-জময 

তনথ্যয ানথ তুরনা কযা নফ। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর 

৩২. মফদ্যারনয় মভড-ক্ষড-

মভর োলুকযণ 

প্রাক্তন মোথীনদয 

ায়তায়  প্রনতযক 

আঈমনয়নন ন্ততঃ দুটি 

প্রাথমভক মফদ্যারনয় 

মফদ্যারনয় মভড-ক্ষড-মভর 

োলুকযণ 

০১/০৭/ ১৬ ৩০/০৬/১৭ ঈনজরা মো 

মপায, 

ামকভপুয 

১। মফদ্যারনয় মোথীয বমতম ও ঈমস্থ্মতয ায 

বৃমি ানফ;   

২। ঞ্চভ ক্ষশ্রমণয অনগ ঝনড় ড়ায ায কভনফ; 

৩। মফদ্যারনয় গভন ও ড়াশুনায প্রমত মোথীয 

অগ্র বৃমি ানফ; এফং 

৪। মফদ্যারনয়য যীোয পরাপনরয ঈন্নমত নফ। 

মযকেনা ফাস্তফায়ননয পূনফ ম 

মযোমরত ক্ষফআজরাআন ানব ম 

ঈানিয ানথ ধাযণা 

ফাস্তফায়ননয নয ংগ্রীত 

ঈাি মফনিলণ কনয 

মফদ্যারনয়য প্রাক্তন 

মোথীনদয মনকট 

ক্ষথনক তমফর ংগ্র 

কনয 

৩৩ নণ্যয ভান ঈন্নয়ন অত্মকভ মংস্থ্ানভরক 

প্রকনেয ঈৎামদত ণ্য 

১৬/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ ঈনজরা ভেফ 

ঈন্নয়ন  

১। ২ ভা ১৫ মদন ক্ষভয়াদী গফামদশু, াঁভৄযগী 

ারন, ভৎস্য োল, কৃমল ও না মাযী এফং 

ফাজানয ঈৎামদত নণ্যয 

োমদা, ক্ষমাগান এফং ক্ষক্রতায 

ঈনজরা ভেফ ঈন্নয়ন 

মধদপ্তনযয মনজস্ব 



মফণন জীকযণ মপায, 

ামকভপুয 

প্রাথমভক মেমকৎা মফলয়ক অফামক প্রমেণ 

প্রদান কযা নফ। পনর মভমতয দস্যনদয 

ঈৎাদননয েভতা ফাড়নফ;  

২। ঈৎামদত নণ্যয গুনগতভান ফাড়নফ; 

৩। ঈৎামদত নণ্যয োমদা ও মফক্রয় বৃমিয 

পনর অয় ফাড়নফ; 

 ৪। ঈৎাদনীরতা বৃমিয পনর নণ্যয 

ভাননান্নয়ন নফ; এফং 

৫। মযফাযভনয অথ ম-াভামজক ঈন্নমত 

ামধত নফ। 

ন্তুমষ্ট জময কনয। তমফনরয ভাধ্যনভ 

৩৪. মফলভৄক্ত পর ও 

মি ঈৎাদন 

সক্স সেররোমন োঁদ 

ব্যবোররর মোধ্যরম ববমুক্ত 

ববজ উৎপোদরনর বনবমরে 

বববিন্ন েরর প্রদ দলনী 

স্থোপন 

16/০৭/16 31/১২/16 
উপরজো কৃব 

অবেোর 

1। েরর উৎপোদন খরচ কমরব; 

2। ববমুক্ত ববজ ও ে পোওয়ো যোরব; 

3। জনস্বোস্থয বনবিত রব; এবং 

৪। কৃক পবররবল ম্মত বোোই দমরন 

উৎোবত রব। 

যাায়মনক কীটনানকয োমদা 

জময এফং ক্ষবাক্তায ন্তুমষ্ট 

জময কনয। 

কৃমল মফবানগয মনজস্ব 

তমফনরয ভাধ্যনভ 

৩৫. ক্ষদী জানতয পর  

ঈৎাদন 
অপ্রচবত সদলী ে 

উৎপোদরনর মোধ্যরম েরর 

চোবদো পূরণ ও সদবল েরর 

জোম দপ্লোজম ংরক্ষণ 

16/০৭/16 31/১২/16 
উপরজো কৃব 

অবেোর 

1। দবরদ্র জরনোরগোষ্ঠীর পুবির চোবদো অরনকোংরল 

পূরণ রব; 

2। পবররবরলর িোরোম্য রক্ষো রব; এবং 

3। োরো বছর ব্যোপী বববিন্ন েরর জিযতো 

রব 

ফাজানয ক্ষদী পনরয যফযা 

জময কনয। 

কৃমল মফবানগয মনজস্ব 

তমফনরয ভাধ্যনভ। 

ঈনজরা: কাানযার 

৩৬ মপ ব্যফস্থ্ানা 

ঈন্নয়ন 

ঈনজরা ভূমভ মপন 

ওয়ান স্ট ামব ম োলুকযণ 

০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ কাযী 

কমভনায 

(ভূমভ), 

কাানযার 

১। ক্ষফাগ্রীতায  ভয় ও শ্রনভয েয় ক্ষযানধয 

ভাধ্যনভ জনগনণয কল্যাণ ামধত নফ ;  

২। ক্ষফাগ্রীতানক ফায ফায দপ্তনয ক্ষমাগানমাগ 

কযনত নফনা (ভাত্র ২ ফায অনত নফ); এফং  

৩। ঈনজরা ভূমভ মপনয জফাফমদমতা 

মনমিত নফ এফং গ্রণনমাগ্যতা ফাড়নফ। 

ক্ষফাগ্রীতায ন্তুমষ্ট জমযনয 

ভাধ্যনভ। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর ও গ্রাভীন 

ফকাঠানভা 

যোণানফেণ 

কভ মসূমেয ভাধ্যনভ 

৩৭. প্রাণীম্পদ 

ব্যফস্থ্ানা ঈন্নয়ন 

ক্ষুদ্র ও মভমন যাোযী 

স্থ্াননয ভাধ্যনভ জাতীয় 

প্রামণম্পনদয ঈন্নয়ন, 

ক্ষফকাযত্ব, দূযীকযণ, 

অত্মকভ মংস্থ্ান, নতুন 

কভ মংস্থ্ান সৃমষ্ট এফং 

ভেনগানানমাগী ঈন্নতজানতয 

প্রামণম্পদ র্তনভর ম মানয় 

ম্প্রাযন রাব। 

০১/০১/১৬ ৩১/১২/১৬ ডাঃনভাঃ অবু 

োইদ  

ঈনজরা 

প্রামণম্পদ 

মপায  

কাানযার, 

মদনাজপুয। 

ক্ষপানঃ ০৫৩৩৫-

৫৬০১৪ 

 

১। ক্ষফকাযত্ব দূয নফ; 

২। নতুন অত্মকভ মংস্থ্ান সৃমষ্ট নফ; 

৩। খাভাযীনদয অয় বৃমি ানফ; 

৪। ক্ষটকআ ও ঈন্নতজানতয প্রামণম্পদ র্তনভর 

ম মানয় ম্প্রাযন রাব; এফং 

৫। ফাজানয প্রামণজ অমভনলয যফযা বৃমি 

ানফ। 

নতুন খাভায ও কভ মংস্থ্ান 

জময কনয এফং খাভানযয 

েভতা মফলনয় প্রমতনফদন। 

প্রমণম্পদ মফবানগয 

মনজস্ব ম্পনদয 

ভাধ্যনভ 

৩৮. ক্ষমননটন ব্যফস্থ্া 

ঈন্নয়ন 

অশ্রায়ন প্রকনেয 

ঈকাযনবাগীনদয জন্য 

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/১৭ ক্ষভা: ভঞ্জুরুর 

আরাভ 

১। ঈকাযনবাগীগণ মননজযাআ নেতন নয় 

মনযাদ ামন ান ও স্বাস্থ্যম্মত ায়খানা 

ঈকাযনবাগীনদয স্বাস্থ্যখানত 

ব্যময়ত নথ ময মাফ কনয এফং 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর 



মনযাদ ামন ান ও 

স্বাস্থ্যম্মত ায়খানা 

ব্যফায মফলনয় 

নেতনতাভরক প্রমেণ 

অনয়াজন কযা 

ঈ-কাযী 

প্রনকৌরী 

জনস্বাস্থ্য 

প্রনকৌর 

মধদপ্তয  

  কাানযার 

স্থ্ানন নেষ্ট নফ।  

২। ামন ও ভরফামত ক্ষযাগ কভ নফ।  

৩। স্বাস্থ্যখানত ঈকাযনবাগীনদয খযে কভনফ 

৪। সুস্থ্য ক্ষদ ও ভন মননয় কনভ ম ভননামননফ 

কযায পনর মযফানযয অথ ম -াভামজক ঈন্নয়ন 

নফ। 

ক্ষযাগ-ফারাআ মফলনয় স্বাস্থ্য 

মফবানগয প্রমতনফদন ক্ষথনক। 

৩৯. স্য ঈৎাদন 

ফহুভখীকযণ 

ধাননয অফাদ কমভনয় কভ 

ামন োমদা ম্পন্ন পর 

ক্ষমভন - গভ ,ভূট্টা ,ডার ,ক্ষতর 

ও ভরা জাতীয় পনরয 

অফাদ  বৃমি কযা। 

০১/০৭/১৬ ৩০/০৬/১৭ কৃমলমফদ ক্ষভাঃ 

াভীভ  
ঈনজরা কৃমল 

মপায

,কাানযার,মদনা

জপুয। 
ক্ষভাফাআর-

০১৭১৬-

৪৮২৭১০ 

১। জাতীয় ম মানয় অটা  ,ভয়দা ,ডার ,ক্ষতর ও 

ভরায় স্বয়ংাণ মতা মজমত নফ;  
২। পুমষ্টয োমদা পূযণ ও সু -স্বাস্থ্য মনমিত নফ;  
৩। কৃলনকয ঈৎাদন খযে কভনফ; 

৪। জাতীয় বানফ অভদামন কমভনয় তফনদমক 

ভৄদ্রায াশ্রয়  ;এফং  

৫। rnderground rater ঈনিারন কনয 

মাওয়ায় ভাটিয গুনাগুন যো নফ এফং মযনফ 

ঈন্নত নফ। 

ঈদু্বি কযননয ভাধ্যনভ ১৫০ জন 

োলী প্রমত ফেয ৩ মফঘা ক্ষথনক ৬ 

মফঘা জমভনত গভ  ,ভূট্টা ,

ডার,ক্ষতর ও ভরা জাতীয় 

পর অফানদয জন্য অগ্র 

প্রকা কনযনে। ফমণ মত পনরয 

অফানদ োলীয ংখ্যা ও অফাদী 

জমভয মযভান বৃমি মাফ 

কনয। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

ায়তা তমফর 

৪০. অআমটি  ভামিমভমডয়া ক্লা ংক্রান্ত 

স্টুনডন্ট ক্ষপাযানভয ন্তগ মত 

মোথীনদয এভ এ ওয়াড ম 

প্রমেণ ও নরাআন মবমিক 

ড়ানানায ধাযনা 

০১/০৮/১৬ ৩১/১২/১৬ জনাফ কারী 

কুভায যায় 

কাযী মেক 

(কমম্পঈটায) 

াদীপুয ঈচ্চ 

মফদ্যারয় ,

কাানযার 

১। মোথীযা মফদ্যারনয় মনয়মভত ঈমস্থ্ত নফ; 

২। মোথীনদয দেতা ঈন্নয়ন নফ  ;এফং  

৩। তাযা ড়াশুনায় মধকতয  ভননানমাগী নফ। 

প্রমেণপ্রাপ্ত মোথীনদয 

মফদ্যারনয় ঈমস্থ্মত ায এফং 

যীোয পরাপর মফনিলণ 

কনয। 

মফদ্যারনয়য মনজস্ব 

খযনে মনফ মা কযা নফ 

ঈনজরা: খানাভা 

৪১. মো ব্যফস্থ্ানা স্থ্ানীয়বানফ ক্লাস্টায অকানয 

মফলয়মবমিক ও ক্ষশ্রমণ 

মেকনদয সৃজনীর 

প্রশ্নত্র ততমযয প্রমেণ 

প্রদান 

০১/০৯/১৬ ৩১/১২/১৬ ক্ষভাঃ অজভৄর 

ক ঈনজরা 

ভাধ্যমভক মো 

মপায  

খানাভা, 

মদনাজপুয 

১। মেক সৃজনীর প্রশ্নত্র ততযী ম্পনকম 

প্রনয়াজনীয় জ্ঞান ও দেতা জমন কযনত 

াযনফ; এফং 

২। সৃজনীর প্রশ্নত্র প্রণয়নন থ ম ও ভয় 

াশ্রয় নফ। 

প্রমেণপ্রাপ্ত মেনকয ংখ্যা 

মাফ কনয। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর এয থ মায়নন 

৪২. স্বাস্থ্যনফা প্রদান 

প্রমক্রয়া জীকযণ 

কভৄযমনটি মক্লমনক ক্ষথনক 

Skypee এয ভাধ্যনভ 

গবমফতী ভানয়নদয স্বাস্থ্য 

ক্ষফা প্রদান। 

০১/০৯/১৬ ৩১/১২/১৬ ডাঃ ক্ষভাঃ নরুর 

আরাভ,  

ঈনজরা স্বাস্থ্য 

ও ঃ ঃ 

কভ মকতমা 

খানাভা, 

মদনাজপুয 

 

১। ক্ষফাগ্রমতায ভয়, ক্ষফা প্রামপ্তয ব্যয় ও 

ক্ষফা গ্রমতায াাতানর মাতায়াত ংখ্যা 

কভনফ। 

এধযনণয কাম মক্রনভয ভাধ্যনভ 

ক্ষফাগ্রীতায ংখ্যা মাফ ও 

তানদয ন্তুমষ্ট জময কনয। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর এফং গ্রাভীণ 

ফকাঠানভা 

যেণানফেন কভ মসূমেয 

থ মায়নন 

৪৩. ফাল্য মফফা মননযাধ ফাল্য মফফা প্রমতনযানধ 

আঈমনয়ননয প্রমতটি ওয়ানড ম 

০১/০৯/১৬ ৩১/১২/১৬ ক্ষভাঃ ানজবুয 

যভান 

১। ফাল্য মফফা হ্রা ানফ; 

২। ভানজ নাযী মোয প্রায ঘটনফ; 

ভাধ্যমভক ম মানয় োত্রী বমতম 

ংখ্যা এফং ফাল্যমফফা ক্ষযানধ 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফর এফং গ্রাভীণ 



স্কুনরয োত্র-োত্রী, 

ক্ষস্বচ্ছানফকনদয মননয় 

কমভটি গঠন ও কমভটিয 

মফমফধ কাম মক্রনভয ভাধ্যনভ 

ফাল্য মফফা কাম মকযবানফ 

প্রমতনযাধ কযা 

ঈনজরা মনফ মাী 

মপায 

খানাভা, 

মদনাজপুয 

৩। নাযী মনম মাতন ঈনেখনমাগ্য ভাত্রায় কভনফ; 

এফং 

৪। নাযীয েভতায়ন মনমিত নফ। 

ম্পামদত ক্ষভাফাআর ক্ষকানট ময 

ংখ্যা তুরনা কনয।  

ফকাঠানভা 

যেণানফেন কভ মসূমেয 

থ মায়নন 

৪৪. ভাদকদ্রনব্যয 

ব্যফায ক্ষযাধ 
ক্ষপআবুক ক্ষনজয ভাধ্যনভ 

ভেফ ংগঠননক ম্পৃক্ত কনয 

ভাদক মফনযাধী প্রোযণা, 

ভাদক মফনযাধী মবমান ও 

ন্যান্য কাম মক্রভ 

মযোরনায ভাধ্যনভ 

ভাদকভৄক্ত ঈনজরা গঠন 

কযা। 

 

 

০১/০৯/১৬ ৩১/১২/১৬ ক্ষভাঃ ানজবুয 

যভান 

ঈনজরা মনফ মাী 

মপায 

খানাভা, 

মদনাজপুয 

১। াভামজক ক্ষমাগানমাগ ভাধ্যনভ তরুন প্রজনন্য 

কানে ভাদনকয কুপর তুনর ধযা নফ; 

২। তরুননদয ভাধ্যনভ ভাদক ব্যফা/ভাদক 

গ্রনণয  স্থ্ান মফলনয় জানা মানফ; 

৩। ভাদক ব্যফায়ী/ভাদকনফীনদয ভ্রাম্যভান 

অদারনতয ভাধ্যনভ অআননয অওতায় অনা 

নফ এফং ভাদক মননযাধ ম্ভফ নফ; 

৪। ভ্রাম্যভান অদারত মধকতয পরপ্রসু নফ; 

এফং 

৫। ভাদকভৄক্ত ভাজ গঠনন ংীজননয ভূমভকা 

বৃমি ানফ। 

ভাদকাক্ততা ভৄক্তনদয ংখ্যা 

জময এফং মববাফকনদয 

ন্তুমষ্ট জময কনয। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন 

৪৫. ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠীয 

অয়ফধ মনভরক 

কাম মক্রভ 

ানটয ততময মং ব্যাগ ও 

ন্যান্য াটজাত নণ্যয 

কুটিয মে গঠননয ভাধ্যনভ 

ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠীয অথ ম-

াভামজক ফস্থ্ায ঈন্নয়ন 

 

 

০১/০৯/১৬ ৩০/০৬/১৭ ক্ষভাঃ ানজবুয 

যভান 

ঈনজরা মনফ মাী 

মপায 

খানাভা, 

মদনাজপুয 

১।  ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠীয কভ মংস্থ্ান সৃমষ্ট নফ; 

২।ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠী মযফানযয অথ ম-াভামজক 

ফস্থ্ায ঈন্নয়ন নফ; 

৩। ফাজানয ানটয মং ব্যাগ যফযা বৃমি 

ানফ। পনর মরমথননয ব্যফায কনভ মগনয় 

মযনফ সুযো কযনফ; এফং  

৪। ক্ষুদ্র নৃ-ক্ষগাষ্ঠী মযফাযভ ভাদনকয ব্যফায় 

ক্ষথনক নয অনফ।  

ংমিষ্ট মযফাযভনয অথ ম-

াভামজক ফস্থ্া জময কনয 

এফং মরমথন ব্যফায মফলনয় 

ফাজায মাোআ কনয। 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন 

৪৬. মফদ্যারনয় মভড-ক্ষড-

মভর োলুকযণ 

ংীজননয ায়তায় 

ঈনজরায ০৮ টি টিমস্টক 

ও বুমি প্রমতফন্ধী স্কুনরয 

মশুনদয ভানঝ মভড-ক্ষড মভর 

োলুকযণ 

০১/০৭/১৬ ৩১/১২/১৬ ক্ষভাঃ ানজবুয 

যভান 

ঈনজরা মনফ মাী 

মপায 

খানাভা, 

মদনাজপুয 

১। টিমস্টক মশুনদয পুমস্টয োমদা পূযণ নফ;   

২। ংমিষ্ট মযফাযভ ন্তাননক মো প্রদানন 

অগ্রী নফ; এফং 

৩। টিমস্টক মশুনদয ঈন্নয়ননয ভরনরানত 

ংগ্রনণয েভতা বৃমি ানফ। 

টিমস্টক মশুনদয স্কুনরয 

ঈমস্থ্মত ায ও মোয মোয 

ভান মফলনয় জময কনয। 

স্থ্ানীয়বানফ তমফর 

ংগ্র কনয 

ঈনজরা: নফাফগঞ্জ 

৪৭. তথ্যপ্রামপ্ত 

জীকযণ ও ক্ষফা 

প্রদানন স্বচ্ছতা 

অনয়ন 

 

ঈনজরা মযলনদ মডমজটার 

“ক্ষফাকুঞ্জ” ও ক্ষক্লাজ ামকমট 

কযানভযা স্থ্ান 

 

 

০১/০১/১৬ ৩১/১২/১৬ 

ঈনজরা মনফ মাী 

মপায, 

নফাফগঞ্জ 

 

 

১। ক্ষফা প্রাথীয মনকট তথ্য জরবয নফ; 

২।  One stop service ক্ষদয়া ম্ভফ নফ; 

৩।ক্ষফা প্রাথীযা মামেত য়যামন ক্ষথনক যো ানফ; 

এফং 

৪। ক্ষফা প্রদান প্রমক্রয়ায় স্বচ্ছতা বৃমি ানফ। 

জনভত জময কাম মক্রভ 

মযোরনা কযায ভাধ্যনভ 

ক্ষফাপ্রতযাীনদয Feedback 

গ্রন কযা নফ। 

 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফর 

৪৮. মফলভৄক্ত পর 

ঈৎাদন 

মনযাদ অভ ও মরচু 

ঈৎাদনন নেতনতা ভরক 
০১/০১/১৬ ৩১/১২/১৬ 

ঈনজরামনফ মাী

মপায, 

১। মনযাদ ও মফলভৄক্ত অভ ও মরচু ঈৎাদন 

মনমিত নফ; এফং 

 

পূনফ ময  মযংখ্যান ও ফতমভান 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর, ঈন্নয়ন 



বা, মফরনফাড ম স্থ্ান ও 

তথ্যমবমিক মরপনরট 

মফতযণ 

নফাফগঞ্জ 

 

 

২। ক্ষবাক্তা থ মননমতক ও স্বাস্থ্যগতবানফ রাবফান 

নফ। 

 

মযংখ্যান তুরনা কযা নফ। 

 

 

তমফর ও NGO 

থ মায়নন 

৪৯. মফদ্যারয় ব্যফস্থ্ানা 

ঈন্নয়ন 
 মফদ্যারনয় “Nutrition 

Corner” স্থ্ান 

 

 

 

০১/০১/১৬ 

 

 

৩১/১২/১৬ 

 

 

ঈনজরা মনফ মাী 

মপায ও 

ঈনজরা কৃমল 

কভ মকতমা, 

নফাফগঞ্জ 

১। মকনায-মকনাযীনদয সুলভ পুমষ্টয ঘাটমত 

পূযণ নফ; এফং 

২। মফদ্যারনয় মোথী বমতম বৃমি ানফ। 

 

 

মফদ্যারনয় বমতময ায তুরনা 

কনয এফং মোথীয ভননাবাফ 

জময কনয। 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফর 

৫০. 

ভূমভ ব্যফস্থ্ানা 

ঈন্নয়ন 

ভুমভ মপনয কর 

কাম মক্রভ Automation 

এয অওতায় অনা 

০১/০১/১৬ ৩১/১২/১৬ 

কাযী 

কমভনায 

(ভূমভ), নফাফগঞ্জ 

১। ভূমভ ক্ষফায কর কাম মক্রভ Online মবমিক 

জীকযন নফ; 

২। ভুমভ ক্ষফায প্রমক্রয়ায় ফামঞ্চত য়যামন ফন্ধ 

নফ; 

৩। যকানযয যাজস্ব অদায় মনমিত নফ; এফং 

৪। ভুমভ মপনয ামফ মক গ্রননমাগ্যতা বৃমি 

ানফ।  

১। জনভত জময কাম মক্রভ 

মযোরনা কযায ভাধ্যনভ 

ক্ষফাপ্রতযাীনদয Feedback 

গ্রণ কযা নফ। 

২। ক্ষফা প্রমক্রয়া ম্পন্ন কযায 

প্রমতটি ধান পূনফ ময ও ফতমভান 

তুরনাভরক ম মানরােনা (ভয়, 

থ ম)। 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফর 

৫১. 

আঈমডম ব্যফস্থ্ানা 

ঈন্নয়ন 

আঈমডময অয়ফধ মক কাম মক্রভ 

বৃমি ও ভান ঈন্নয়ন 
০১/০১/১৬ ৩১/১২/১৬ 

ঈনজরা মনফ মাী 

মপায, 

নফাফগঞ্জ 

১। জনগননয ক্ষদাযনগাড়ায় নজ ও স্বেভনয় 

ক্ষফা ক্ষৌৌঁোননা মনমিত নফ; এফং 

২। আঈমডম’য অয় বৃমি ানফ। 

ক্ষফাগ্রীতায ংখ্যা ও 

ঈনদ্যাক্তানদয অয় ও দেতা 

বৃমি নয়নে মকনা তা মাোআ 

কযা। 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফর ও LGSP। 

 

ঈনজরা: াফ মতীপুয 

৫২. মপ ব্যফস্থ্ানা 

ঈন্নয়ন নরাআনন ফারাআনাক 

রাআনন্প আসুয ও নফায়ন 
০১/০১/১৬ ৩১/১২/১৬ 

ঈনজরা কৃমল  

কভ মকতমা, 

াফ মমতপুয 

১। কভ ভনয় রাআনন্প আসুয ও নফায়ন কযা  

মানফ; 

২। ক্ষফাগ্রীতায ভয় াশ্রয় নফ; এফং 

৩। দাপ্তমযক স্বচ্ছতা বৃমি ানফ। 

রাআনন ফারাআনাক রাআনন্প 

আসুযয ংখ্যা এফং ক্ষফাগ্রীতায 

ন্তুমষ্ট জময কনয। 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফর 

৫৩. মো প্রমতষ্ঠান 

ব্যফস্থ্ানা 
  মফদ্যারনয় রাআনেযী প্রমতষ্ঠা ০১/০১/১৭ ৩১/১২/১৭ 

ঈনজরা 

ভাধ্যমভক মো 

কভ মকতমা, 

াফ মমতপুয 

১। মোথীনদয ভানঝ াঠ্য ফআনয়য াাাম 

ন্যান্য ফআ ড়ায বযা গনড় ঈঠনফ; এফং 

২। জ্ঞান েে মায অওতা ফাড়নফ। 

প্রমতমষ্ঠত রাআনেময ংখ্যা এফং 

রাআনেময ক্ষথনক আসুযকৃত ফআ এয 

ংখ্যা মাফ কনয। 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন 

ঈনজরা: ফুরফাড়ী 

৫৪.  মফদ্যারয় ব্যফস্থ্ানা 

ঈন্নয়ন 

 

মোথীনদয নুমস্থ্মতয তথ্য 

ক্ষভাফাআনর মববাফকনদয 

ফমত কযা।  

সুজাপুয ভনডর ঈ/মফ, ফুরফাড়ী 

০১/০৯/১

৬ 
৩১/১২/১৭ 

জনাফ ক্ষভাঃ 

অব্দু ািায 

যকায ঈনজরা 

ভাধ্যমভক মো 

মপায 

ফুরফাড়ী 

মোথীনদয স্কুনর পাঁমক ক্ষদয়া কভনফ এফং 

মোয ভান ফাড়নফ। 

ঈমস্থ্মতয ক্ষযমজস্টায 

ম মানরােনা 

ঈনজরা যাজস্ব 

তমফর ও ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন 

৫৫. স্য ঈৎাদন 

ফহুভখীকযণ 

স্য মফন্যানয ভাধ্যনভ পনরয 

মনমফড়তা বৃমিকযণ 

০১/০৩/১

৬ 
৩১/১২/১৭ 

এ.টি.এভ. াভীভ 

অযাপ 

১। খযে কভ নফ; 

২।  ঈৎাদন বৃমি ানফ;  

অঈ অফানদয এরাকা বৃমি 

ানফ 

ঈনজরা ঈন্নয়ন 

তমফনরয থ মায়নন 



 

ঈনজরা কৃমল 

মপায 

ফুরফাড়ী, 

মদনাজপুয 

৩। ামনয ব্যফায কভ নফ; এফং 

৪। ামনয স্তয নীনে েনর মাওয়া ক্ষযাধ নফ। 

 

 

 

 

৫৬.  াটফাজায 

ব্যফস্থ্ানা ঈন্নয়ন 

াট-ফাজায ঈন্নয়ননয ভাধ্যনভ 

গ্রাভীণ থ মননমতক গমতীরতা 

বৃমি কযণ 

 

 

 

০১/০১/১

৫ 
৩১/১২/১৬ 

ক্ষভা: এননতাভ 

ক্ষযজা ঈনজরা 

মনফ মাী মপায 

ফুরফাড়ী, 

মদনাজপুয 

০১। মফনক্রতাগণ াটফাজানযয ক্ষটার মনধ মামযত 

ানয মদনত াযনফ;  

২। মথামথ ভল্য তামরকা থাকায পনর মতমযক্ত 

থ ম না ক্ষদয়ায় ক্ষক্রতানদয ব্যয় কভনফ এফং 

য়যামন রাঘফ নফ; এফং 

৩। নতুন কভ মংস্থ্ান ততযী নফ। 

আজাযা ভনল্যয মযফতমন ও 

জনগনণয ভতাভত জময 

ঈনজরা াটফাজায 

তমফনরয থ মায়নন 


