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জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পদরয কভ ি ম্পাদদনয ারফ িক রচত্র 

(Overview of the Performance of the Jatio Muktijoddha Council) 

 
 

াম্প্ররতক ফছয মূদয (৩ ফছয) প্রধান অজিন মূ-  

 

প্রকৃত মুরিদমাদ্ধাদদয নাভ সগদজটভুি কযা, ভুয়া মুরিদমাদ্ধা রচরিত কযা  সগদজট ফারতদরয রনরভত্ত জাতীয় মুরিদমাদ্ধা 

কাউরন্পদরয ১৬টি বা অনুরিত দয়দছ। বামূদ সগদজটভুি কযায জন্য প্রায় ১৮৮৭ টি আদফদন জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পর 

কর্তিক সুারযক্রদভ মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দয়দছ। ১৫৮জন ভররা মুরিদমাদ্ধায (ফীযাঙ্গনায) নাভ সগদজটভুি 

কযায জন্য সুারয কযা দয়দছ। প্রকৃত ফীয মুরিদমাদ্ধা রচরিত কযদণয রদক্ষয আদফদন গ্রদণয ভয় রনধ িাযণ কদয অনরাইদন 

০৬/১০/২০১৩ তারযখ সথদক ৩১/১০/২০১৪ তারযখ ম িন্ত ১২৩১৭০টি আদফদন গ্রণ কযা দয়দছ। ঠিক ঠিকানাযুি 

আদফদনমু উদজরা, সজরা  ভানগয মুরিদমাদ্ধা মাচাই-ফাছাই করভটিয রনকট মাচাই-ফাছাইকযদণয জন্য সপ্রযণ কযা 

দয়দছ। ফীয মুরিদমাদ্ধা ফা মুরিদমাদ্ধা প্রজন্ কর্তিক গঠিত াযাদদদ গত রতন ফৎদয ৫৬টি রভরত/াংগঠনদক জাতীয় 

মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পর কর্তিক রনফন্ধন প্রদান কযা দয়দছ। ৭৩টি রনফরন্ধত রভরত/াংগঠন রযদ িন কযা দয়দছ।     
 

ভস্যা এফাং চযাদরঞ্জ মূ:   

                                                                                                 

                                                                     -                

           

 

বরফষ্যৎ রযকল্পনা:  

মুরিযুদদ্ধয আদ ি প্ররতিায রদক্ষয জাতীয় ম িায় সজরা, উদজরা, ইউরনয়ন  গ্রাভ ম িাদয় াভারজক কভ িসূরচ গ্রণ। মুরিযুদ্ধ 

 মুরিদমাদ্ধা াংরিষ্ট কর াংগঠন, াংঘ  রভরত রযচারনায জন্য াংরিষ্ট নীরতভারা ফাস্তফায়ন। মুরিযুদ্ধ  মুরিদমাদ্ধা 

াংরিষ্ট কর াংগঠদনয রনফন্ধীকযণ। জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পরদক অরধদপ্তদয উন্নীত কদয সজরা  ম িায়ক্রদভ উদজরা 

ম িাদয় াখা দপ্তয সৃজদনয ভােদভ মুরিদমাদ্ধাদদয বাতারদ রযদাধ মুরিদমাদ্ধাদদয স্বাথ ি াংরিষ্ট কর কাম িাফরী ম্পাদন।   

 

 

২০ ৬- ৭                            :  

 জামুকায ৫ টি বা অনুিান;  

 ভররা মুরিদমাদ্ধাদদয (ফীযাঙ্গনাদদয) আদফদনত্র গ্রন  ৫০ (ঞ্চা) জন প্রকৃত ভররা মুরিদমাদ্ধা নািকযণ;  

 জামুকায় প্রাপ্ত আদফদনমু জামুকা বায় ম িাদরাচনাদন্ত ৬০ জন মুরিদমাদ্ধায নাভ সগদজদট প্রকাদয জন্য সুারয 

প্রদান;   

 ২০টি রভরত/ াংগঠদনয প্রাক রনফন্ধন রযফীক্ষণ; 

 ৪০টি রনফরন্ধত রভরত রযদ িন;  

 প্রাপ্ত অরবদমাগ ১০০% রনষ্পরত্তকযণ। 
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        Preamble) 

 

                                                                                           

                                        ২০২                         - 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য রনয়ন্ত্রণাধীন জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পদরয দারয়দে 

রনদয়ারজত ভারযচারক 

এফাং 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননীয় ভন্ত্রী, মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় এয প্ররতরনরধ রাদফ রচফ, মুরিযুদ্ধ রফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় এয ভদে ২০১৬ াদরয ..........................ভাদয ........ তারযদখ এ  ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি স্বাক্ষরযত র। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষযকাযী উবয়ক্ষ রনম্নরররখত রফলয় মূদ ম্মত দরন:  
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সকন ১ 

জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পদরয রূকল্প (Vision), অরবরক্ষয (Mission), সকৌরগত উদেশ্যমূ এফাং 

কাম িাফরর:  

 

১.১ রূকল্প (Vision) : 

ভান মুরিযুদদ্ধয আদ ি  সচতনাদক মুন্নত যাখা এফাং মুরিদমাদ্ধাদদয ারফ িক কল্যাণ। 

 

১.২ অরবরক্ষয (Mission): 

                                                                                                   

                                          

 

১.৩ সকৌরগত উদেশ্যমূ (Strategic Objectives): 

  ৩                                           
 

 .                            কাম িক্রভ সজাযদাযকযণ; 

২                                                                                 

 

  ৩ ২                       

 

                                         

২        ননরতকতায উন্নয়ন 

৩                                       

৪                            

৫                  

৬                       

 

১.৪ কাম িাফরর (Functions): 

১. মুরিযুদদ্ধয আদ ি প্ররতিায রদক্ষয জাতীয় ম িায় সজরা, থানা, ইউরনয়ন  গ্রাভ ম িাদয় াভারজক  অথ িননরতক  

    কভ িসূরচ গ্রণ; 

২. মুরিদমাদ্ধা, যুদ্ধাত মুরিদমাদ্ধা  ীদ মুরিদমাদ্ধা রযফাদযয দস্যদদয অথ িননরতকবাদফ স্বাফরম্বী কযায জন্য প্রদয়াজনীয়  

     কাম িক্রভ গ্রণ দফ িাতবাদফ পূণফ িান; 

৩. যাষ্ট্রীয়  ভাজ জীফদনয কর স্তদয মুরিযুদদ্ধয আদ ি মুন্নত যাখা  কাম িকযী কযায রদক্ষয কর সেণীয রশু-রকদায, যুফক,  

     ছাত্র, েরভক, রক্ষক, কৃলক, ভররা, ব্যফায়ী, াাংস্কৃরতক কভী  কর সেণীয সাজীফীদদয ভন্বদয় রফরবন্ন ম িাদয় অঙ্গ  

     াংগঠন গঠন, রনয়ন্ত্রণ  তত্ত্বাফধান; 

৪. মুরিযুদ্ধ  মুরিদমাদ্ধা াংরিষ্ট কর াংগঠন, াংঘ, রভরত, সম নাদভ অরবরত উক না সকন, রযচারনায জন্য প্রদয়াজনীয়  

     নীরতভারা প্রণয়ন; 

৫. মুরিযুদ্ধ  মুরিদমাদ্ধা াংরিষ্ট কর াংগঠদনয রনফন্ধীকযণ;  

৬. মুরিযুদ্ধ  মুরিদমাদ্ধা াংরিষ্ট কর াংগঠদনয রনফন্ধীকযণ রপ, নফায়ন রপ ইতযারদ রনধ িাযণ; 

৭. মুরিযুদদ্ধয ইরতা, ঐরতয  স্মৃরত যক্ষাদথ ি গৃীত প্রকল্প রযচারনা, রনয়ন্ত্রণ  তত্ত্বাফধান এফাং বরফষ্যৎ প্রকল্প গ্রণ; 

৮. যকাযী  সফযকাযী ব্যরি, াংস্থা  াংগঠন কর্তিক মুরিযুদদ্ধয ইরতা, স্মৃরত, আদ ি াংক্রান্ত সৌধ, বাস্কম ি, মাদুঘয ইতযারদ  

    রনভ িাদনয অনুভরত প্রদান, যক্ষণাদফক্ষণ, রনয়ন্ত্রণ  তত্ত্বাফধান;  

৯. প্রকৃত মুরিদমাদ্ধাদদয তাররকা প্রণয়ন, নদত্র   প্রতযয়ন ত্র প্রদাদন এফাং জার  ভূয়া নদ ত্র  প্রতযয়ন ত্র ফারতদরয জন্য  

     যকাদযয রনকট সুারয সপ্রযণ; 

১০. মুরিযুদ্ধ  মুরিদমাদ্ধা াংরিষ্ট অন্যান্য রফলয় ম্পরকিত কাম িাফরী ম্পাদন। 
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     -২ 

জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পদরয রফরবন্ন কাম িক্রদভয চুড়ান্ত পরাপর/প্রবাফ (Outcome/Impact) 

          /                       
    

(Unit) 

                                                        

               /      /                 

       

(Source of Data) 

   ২০ ৪- ৫ ২০ ৫- ৬ ২০ ৬- ৭ ২০ ৭- ৮ ২০ ৮- ৯   

                 

            -

                  

                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

             

% ০০                                                                  

        

              

        

 

        (provisional) তথ্য।
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সকন-৩ 

সকৌরগত উদেশ্য, অগ্রারধকায, কাম িক্রভ, কভ িম্পাদন সূচক এফাং রক্ষযভাত্রামূ

 

সকৌরগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 

       

(Activities) 

 

কভ িম্পাদন 

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 

Performance

Indicators) 

 

প্রকৃত অজিন 

 

রক্ষযভাত্রা/         ২০ ৬-২০ ৭ 

(Target /Criterria  Value for FY 2016-17) 

প্রদক্ষণ 

২০১৭-২০১৮ 

প্রদক্ষণ 

২০১৮-২০১৯ 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ 

অাধাযণ অরত 

উত্তভ 

উত্তভ চররত 

ভান 

চররত 

ভাদনয 

রনদম্ন 

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯  ০     ২  ৩  ৪  ৫ 

          সকৌরগত উদেশ্যমূ 

(১) মুরিদমাদ্ধাদদয 

ারফ িক কল্যাণমূরক 

কাম িক্রভ 

সজাযদাযকযণ 

৬০ 

(১.১) জামুকায বা অনুিান; 
               

    
াংখ্যা ২০ ৬টি  ৬টি ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬ 

(১.২) ভররা মুরিদমাদ্ধাদদয 

(ফীযাঙ্গনাদদয) আদফদনত্র গ্রন  

প্রকৃত ভররা মুরিদমাদ্ধা নািকযণ;  

  ২            

      

 

 

% 

 

 

 

 

 

 ০ 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

৯২ 

 

 

 

 

 

৯০ 

 

 

 

 

 

৮০ 

 

 

 

 

 

৭০ 

 

 

 

 

 

৬০ 

 

 

 

৫০ 

 

 

 

৯০ 

 

 

৯০ 

  ২ ২              

         
াংখ্যা  ০ ৮০ ৭৮ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৩০ ২০ 

(১.৩)  জামুকায় প্রাপ্ত আদফদনমু 

জামুকা বায় ম িাদরাচনাদন্ত 

মুরিদমাদ্ধাদদয নাভ সগদজদট প্রকাদয  

জন্য সুারয প্রদান; 

  ৩         -        

         

 

াংখ্যা 

 

১০ ২০ ৫৮ ৬০ ৫৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৭০ ৮০ 

( .৪)                         

                          

             

  ৪           

        %  ০ - -  ০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  ০০  ০০ 

(২)          

                

               

                 

          

            

২০ 

(২.১) রভরত/ াংগঠদনয প্রাক রনফন্ধন 

রযফীক্ষণ 

২                  

               

      

াংখ্যা  ০ ৩৩ ২  ২৫ ২৩ ২  - - ২৫ ২৫ 

(২.২)                      ২ ২                  াংখ্যা  ০ - ৩  ৪০ ৩৮ ৩৫ ৩  - ৪০ ৪০ 
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          আফরশ্যক সকৌরগত উদেশ্যমূ 

করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities)

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)
 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অাধাযণ 

Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

Fair  

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

Poor  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দক্ষতায দঙ্গ ফারল িক 

কভ িম্পাদন চুরি 

ফাস্তফায়ন 

৬ 

২০ ৬- ৭               ফারল িক কভ িম্পাদন 

চুরি       

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে      চুরি 

      /               
      ১ ১৯ সভ ২২ সভ ২৪ সভ ২৫ সভ ২৬ সভ 

                            ২০ ৬- ৭ 

                                  

রনধ িারযত ভয়ীভায ভদে      চুরি 

াক্ষরযত 
        ২৬-৩০    - - - - 

২০ ৫- ৬                               

                    
                                               ৪       ৭       ৮       ৯      ২০      

২০ ৬- ৭ ফারল িক কভ িম্পাদন চুরি ফাস্তফায়ন 

রযফীক্ষণ  
নত্রভারক প্ররতদফদন         াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০ ৬- ৭                               

                              

                                        

        
        ২২         ২৩         ২৪         ২৫         ২৬         

ফারল িক কভ িম্পাদন                

                        
                                  ১ ৩ ২ ১ - - 

      ননরতকতায 

উন্নয়ন 
৩

                              

                           /           

প্ররক্ষণ আদয়াজন 

প্ররক্ষদণয ভয়
1
   ঘণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচায সকৌর ফাস্তফায়ন 

২০ ৬- ৭                         

                               

                        

তারযখ 
১ 

 
১৫ জুরাই ৩১ জুরাই - - - 

                                      

                
াংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অরধকায  

স্বপ্রদণারদত তথ্য প্রকা 

ফাস্তফায়ন 

২ 
তথ্য                                         % ১ 

প্ররত ভাদয ১ভ 

প্তা 

প্ররত ভাদয 

২য় প্তা 

প্ররত ভাদয 

৩য় প্তা 
- - 

ফারল িক প্ররতদফদন প্রণয়ন        ফারল িক প্ররতদফদন দয়ফাইদট প্রকারত তারযখ ১ ১৫ অদটাফয ২৯ অদটাফয ১৫ নদবম্বয ৩০ নদবম্বয ১৫ রডদম্বয 

 

                

         

 

 

৫ 

 -                     /       -                           ২৮         ৩০      ৩০      ৩     ২৯    

           ২                         

      ,                          

                   

           ২                         

      ,                          

            

%    ০০ ৯০ ৮০ - - 

সফা প্ররক্রয়ায় উদ্ভাফন কাম িক্রভ ফাস্তফায়ন 

   /      কভদক্ষ একটি কদয অনরাইন 

সফা চালুকৃত 
তারযখ ১ ৩১ রডদম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ সপব্রুয়ারয - - 

   /      কভদক্ষ ৩টি কদয সফাপ্ররক্রয়া 

জীকৃত 
তারযখ ১ ৩১ রডদম্বয ৩১ জানুয়ারয ২৮ সপব্রুয়ারয - - 

                                                           
1
 ৬০                      ২০                                                       
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করাভ-১ করাভ-২ করাভ-৩ করাভ-৪ করাভ-৫ করাভ-৬ 

সকৌরগত উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives)

সকৌরগত 

উদেদশ্যয ভান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কাম িক্রভ 

(Activities)

কভ িম্পাদন সুচক 

(Performance Indicator)
 

একক 

(Unit) 

কভ িম্পাদন 

সূচদকয ভান 

(Weight of 
PI) 

রক্ষযভাত্রায ভান -২০১৬-১৭ 

(Target Value -2016-17) 

অাধাযণ 

Excellent) 

অরত উত্তভ 

(Very 
Good) 

উত্তভ 

(Good) 

চররত ভান 

Fair  

চররতভাদনয 

রনদম্ন 

Poor  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

                                            %   ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

                ৩ 

                            
                                 

             
        ৩০       ৩         ৩          - - 

                                      

         (waiting room)             

                                      

                               

      

        ৩০       ৩         ৩          - - 

                                   

                       

                                   

                     
        ৩০       ৩         ৩          - - 

আরথ িক ব্যফস্থানায 

উন্নয়ন 
  অরডট আরত্ত রনষ্পরত্ত কাম িক্রদভয উন্নয়ন ফছদয অরডট আরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আরভ, ভারযচারক, জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পর গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয 

মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ তথা রচদফয রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম, এই 

চুরিদত ফরণ িত পরাপর অজিদন দচষ্ট থাকফ। 

 

আরভ, রচফ, মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য ভাননীয় ভন্ত্রীয প্ররতরনরধ রাদফ জাতীয় 

মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পদরয ভারযচারদকয রনকট অঙ্গীকায কযরছ সম, এই চুরিদত ফরণ িত পরাপর 

অজিদন াংরিষ্ট দপ্তযদক ফ িাত্মক দমারগতা প্রদান কযফ। 

 

স্বাক্ষরযত:  

 

 

ভারযচারক       তারযখ 

জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পর 

  

 

 

 

রচফ                 তারযখ 

মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয়
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        -  

       (Acronyms) 

                 

(Acronyms) 

      

১ মুরফভ মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

২ কভ ভাজ কল্যাণ ভন্ত্রণারয় 

৩ জামুকা জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পর 

৪ ফামুকট্রা ফাাংরাদদ মুরিদমাদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট 

৫ মুজাঘ মুরিযুদ্ধ মাদুঘয 

৬ সজপ্র সজরা প্রান 

৭ উদজপ্র উদজরা প্রান 

৮ ফামু ফাাংরাদদ মুরিদমাদ্ধা াংদ 

৯ রফআযরডরফ ফাাংরাদদ রুযার সডদবরদভন্ট সফাড ি (ফাাংরাদদ ল্লী উন্নয়ন সফাড ি)  

১০ রডরিউরড াফররক য়াকি রডাট িদভন্ট (গণপূতি রফবাগ) 

১১ এভটিরফএপ রভদডর টাভ ি ফাদজটাযী সেভয়াকি (ভেদভয়াদী ফাদজট কাঠাদভা) 

১২ টিরফরড টু রফ সডদবরড  

১৩ এররজইরড সরাকার গবদভ িন্ট ইরঞ্জরনয়ারযাং রডাট িদভন্ট (স্থানীয় যকায প্রদকৌর রফবাগ) 

১৪ রডরর সডদবরদভন্ট প্রদজট প্রদাজার (উন্নয়ন প্রকল্প ছক/ প্রস্তাফ) 
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        - ২  কভ িম্পাদন সূচকমূ, ফাস্তফায়নকাযী এফাং রযভা দ্ধরত-এয রফফযণ 

     

   

       কভ িম্পাদন সূচক রফফযণ ফাস্তফায়নকাযী 

ইউরনট 

রযভা দ্ধরত  উাত্তসূত্র 

  (১.১) জামুকায বা অনুিান;                      জামুকায ম্মারনত দস্যবৃদেয অাংগ্রদণয ভােদভ 

২০১৫-২০১৬ ফৎদয ০৬টি জামুকা বা অনুরিত দয়দছ।  

জামুকা  মুরফভ ৩   ৩২  ৩৩  ৩৪  ৩৫   ৩৬   

       ম িরফফযণী াংকরন কদয 

জামুকায ফারল িক প্ররতদফদন 

২ 

(১.২) ভররা মুরিদমাদ্ধাদদয (ফীযাঙ্গনাদদয) 

আদফদনত্র গ্রন  প্রকৃত ভররা মুরিদমাদ্ধা 

নািকযণ; 

  ২                  

ভররা মুরিদমাদ্ধাদদয (ফীযাঙ্গনাদদয) আদফদনত্র গ্রন 

কযা য় এফাং উদজরা রফদল মাচাই-ফাছাই করভটিদত 

সপ্রযণ কযা দয়দছ। 

জামুকা                  

                     

জামুকায ফারল িক প্ররতদফদন 

৩   ২ ২              

         

ভররা মুরিদমাদ্ধাদদয (ফীযাঙ্গনাদদয) আদফদনত্র মাচাই-

ফাছাই অদন্ত জামুকায উ-করভটিয ভােদভ চুড়ান্ত 

মাচাইদয়য কাজ চরদছ।  

জামুকা                ম িরফফযণী 

াংকরন কদয 

জামুকায ফারল িক প্ররতদফদন 

৪ (১.৩) জামুকায় প্রাপ্ত আদফদনমু জামুকা 

বায় ম িাদরাচনাদন্ত মুরিদমাদ্ধাদদয নাভ 

সগদজদট প্রকাদয সুারয প্রদান; 

  ৩        -        

         

আদফদনমু মাচাই-ফাছাইদয়য রদক্ষয উদজরা, ভানগয 

 াফ িতয সজরা রবরত্তক সপ্রযণ কযা দয়দছ। মাচাই-ফাছাই 

অদন্ত জামুকায সুারয নদ  প্রতযয়ন প্রদাদনয জন্য 

ভন্ত্রণারদয় সপ্রযণ কযা দফ।  

জামুকা               ম িরফফযণী 

াংকরন কদয 

জামুকায ফারল িক প্ররতদফদন  

 ( .৪)                         

                                 

      

  ৪                                                              

                                        

                                             

        

                    ম িরফফযণী 

াংকরন কদয 

জামুকায ফারল িক প্ররতদফদন 

৫ 

(২.১) রভরত/ াংগঠদনয প্রাক রনফন্ধন 

রযফীক্ষন  রনফন্ধন প্রদান। 

২     প্রাক রনফন্ধন 

                  

       

ফীয মুরিদমাদ্ধা  তাঁদদয রযফাযফদগ িয আথ ি-াভারজক 

অফস্থায উন্নয়দনয জন্য জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পর 

২৬৭টি াংগঠন/ রভরত রনফন্ধন প্রদান কদযদছ।  

জামুকা  

                         

                      

      

জামুকায ফারল িক প্ররতদফদন 

৬ 
(২.৩)                      ২ ৩                  

রনফরন্ধত রভরতগুদরায কাম িক্রভ মথামথ  রফরধ 

ম্মতবাদফ রযচারনায রদক্ষয রযদ িন কযা দফ। 

জামুকা                             

                       

জামুকায ফারল িক প্ররতদফদন 
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াংদমাজনী ৩ : অন্যান্য ভন্ত্রণারয়/ রফবাদগয/ অরধদপ্তয/ াংস্থা-এয রনকট প্রতযারত সুরনরদ িষ্ট কভ িম্পাদন চারদামূ  

প্ররতিাদনয 

নাভ 

াংরিষ্ট  

       

কভ িম্পাদন  

সূচক 

উি প্ররতিাদনয রনকট চারদা/ প্রতযাা  চারদা/ প্রতযাা সমৌরিকতা  প্রতযাা পূযন  

না দর ম্ভ্যাব্য  

প্রবাফ 

ফাাংরাদদ 

মুরিদমাদ্ধা 

কল্যাণ ট্রাস্ট 

প্রকৃত মুরিদমাদ্ধা  রচরিতকযণ ফীয মুরিদমাদ্ধা প্রকৃত মুরিদমাদ্ধা রচরিতকযদণয রদক্ষয 

রফরবন্ন প্রকায তথ্য প্রদাদনয ভােদভ 

জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পরদক সুি 

কভ িম্পাদদন ায়তা প্রদান। 

ফাাংরাদদ মুরিদমাদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট মুরিযুদ্ধ রফলয়ক ভন্ত্রণারদয়য 

একটি প্ররতিান। তাদদয রনকট বাযতীয় তাররকা  রার 

মুরিফাতিা াংযরক্ষত থাকায় সখান সথদক তথ্য াংগ্রদয 

প্রতযাা।  

ফীয মুরিদমাদ্ধা, যুদ্ধাত 

মুরিদমাদ্ধা  ীদ মুরিদমাদ্ধা 

রচরিতকযদণ অরনশ্চয়তা সদখা 

রদদফ। 

মুরিযুদ্ধ 

মাদুঘয 

প্রকৃত মুরিদমাদ্ধা  রচরিতকযণ ফীয মুরিদমাদ্ধা প্রকৃত মুরিদমাদ্ধা রচরিতকযদণয রদক্ষয 

রফরবন্ন প্রকায তথ্য প্রদাদনয ভােদভ 

জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পরদক 

ায়তা প্রদান। 

মুরিযুদ্ধ মাদুঘয মুরিযুদদ্ধয স্মৃরত াংযক্ষদণয জন্য একটি জাতীয় 

প্ররতিান। এ প্ররতিান বাযতীয় তাররকা াংযক্ষণ কযায় সখান 

সথদক তথ্য াংগ্রদয প্রতযাা।   

ফীয মুরিদমাদ্ধা, যুদ্ধাত 

মুরিদমাদ্ধা  ীদ মুরিদমাদ্ধা 

রচরিতকযদণ অরনশ্চয়তা সদখা 

রদদফ। 

সজরা 

প্রান 

প্রকৃত মুরিদমাদ্ধা  রচরিতকযণ, 

রভরত রযফীক্ষণ। 

ফীয মুরিদমাদ্ধা ফীয মুরিদমাদ্ধা রচরিতকযদণ ভাঠ 

ম িাদয় মাচাই-ফাছাই কাম িক্রদভ 

প্ররতরনরধ প্রদান কদয ায়তা প্রদান। 

জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পদরয রদ্ধান্ত অনুমায়ী সজরা প্রান 

ভানগয  সজরা মাচাই-ফাছাই করভটিদক ারচরফক ায়তা 

এফাং রভরতয প্রাক রনফন্ধন রযফীক্ষদনয ায়তা  প্রদাদনয 

প্রতযাা। 

ফীয মুরিদমাদ্ধা, যুদ্ধাত 

মুরিদমাদ্ধা  ীদ মুরিদমাদ্ধা 

রচরিতকযদণ অরনশ্চয়তা সদখা 

রদদফ। রভরত রনফন্ধদন কারদক্ষণ 

দফ।  

উদজরা 

প্রান 

প্রকৃত মুরিদমাদ্ধা  রচরিতকযণ, 

রভরত রযফীক্ষণ। 

ফীয মুরিদমাদ্ধা ফীয মুরিদমাদ্ধা রচরিতকযদণ ভাঠ 

ম িাদয় মাচাই-ফাছাই কাম িক্রদভ 

উদজরা রনফ িাী অরপায দস্য-রচফ 

রদদফ করভটিদক ারফ িক ায়তা 

প্রদান। 

জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পদরয রদ্ধান্ত অনুমায়ী উদজরা রনফ িাী 

কভ িকতিা উদজরা মাচাই-ফাছাই করভটিদক ারচরফক ায়তা 

এফাং রভরতয প্রাক রনফন্ধন রযফীক্ষদনয ায়তা  প্রদাদনয 

প্রতযাা। 

ফীয মুরিদমাদ্ধা, যুদ্ধাত 

মুরিদমাদ্ধা  ীদ মুরিদমাদ্ধা 

রচরিতকযদণ অরনশ্চয়তা সদখা 

রদদফ। রভরত রনফন্ধদন কারদক্ষণ 

দফ। 

ফাাংরাদদ 

মুরিদমাদ্ধা 

াংদ 

সকন্দ্রীয় 

কভান্ড 

কাউরন্পর 

প্রকৃত মুরিদমাদ্ধা  রচরিতকযণ ফীয মুরিদমাদ্ধা ফীয মুরিদমাদ্ধা রচরিতকযদণ ভাঠ 

ম িাদয় মাচাই-ফাছাই কাম িক্রদভ 

ফাাংরাদদ মুরিদমাদ্ধা াংদদয সজরা, 

উদজরা কভান্ডাদযয াাার 

সকন্দ্রীয় কভান্ড কাউরন্পর স্থানীয় ম িায় 

সথদক একজন ফীয মুরিদমাদ্ধা 

প্ররতরনরধ ভদনানয়ন রদদয় ায়তা 

প্রদান কযদফন। 

জাতীয় মুরিদমাদ্ধা কাউরন্পদরয রদ্ধান্ত অনুমায়ী ফাাংরাদদ 

মুরিদমাদ্ধা াংদ সকন্দ্রীয় কভান্ড কাউরন্পর সথদক একজন 

স্থানীয় ফীয মুরিদমাদ্ধা প্ররতরনরধ ভদনানয়ন রদদফন এফাং রার 

মুরিফাতিা প্রণয়ন  াংযক্ষণ কযায় তাদদয রনকট সথদক তথ্য 

াংগ্রদয প্রতযাা।  

ফীয মুরিদমাদ্ধা, যুদ্ধাত 

মুরিদমাদ্ধা  ীদ মুরিদমাদ্ধা 

রচরিতকযদণ অরনশ্চয়তা সদখা 

রদদফ। 

 


