
Putting Citizens First

মভাোঃ আফদুর ালরভ 

ভালযচারক

গবর্ন েন্প ইর্নার্বন ইউলনট

প্রধানভন্ত্রীয কাম োরয়
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১ ২০২১ ার্রয ভর্ে ১৫ ফছর্যয নীর্চ ফাল্যলফফার্ক শূন্য কযা

২
২০২১ ার্রয ভর্ে ১৫-১৮ ফছয ফয়র্য ভর্ে ংঘটিত 

ফাল্যলফফার্য াযর্ক এক-তৃতীয়াংর্ নালভর্য় আনা

৩ ২০৪১ এয ভর্ে ফাল্যলফফা পুর্যাপুলয লনর্ম ের কযা
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 ১৫ ফছয এফং ১৮ ফছর্যয কভ ফয়ীর্দয লফফার্য ধাযা 
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                   অন্যান্য  দায়ফদ্ধতা

• জালতংঘ মঘাললত ‘মটকই উন্নয়ন অবীষ্ট-৫’ এ লরঙ্গভতা অজেন এফং কন্যালশু ও 

নাযীয ক্ষভতায়ন এয আওতায় রক্ষয- ৫.৩ এ লশুলফফা, ফাল্যলফফা, মজাযপূফ েক লফফা 

লনর্ম েরকযণ এয লফলয়টি উর্েখ যর্য়র্ছ। 

• মুলরভ (লফফা ও তারাক লনফন্ধন) আইন  ১৯৭৪

• লন্দু লফফা লনফন্ধন আইন,২০১২

• ফাল্যলফফা লনর্যাধ আইন ,২০১৭ 

• নাযী নীলত ২০১১১

•  াফ েজনীন ভানফালধকায নদ ১৯৪৮-মত লফফার্য মক্ষর্ে মেচ্ছায়, পূণ ে ম্মলত দার্নয 

অলধকাযর্ক েীকায কর্য ফরা র্য়র্ছ, ‘একটি লদ্ধান্ত গ্রর্ণয জন্য ব্যলির্ক অফশ্যই 

ভানলকবার্ফ লযক্ক র্ত র্ফ
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ফাল্যলফফা লনর্যাধ আইন, ২০১৭ লফলর্য় ম ের্ফক্ষণ
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আইর্নয উর্েখর্মাগ্য লফধানর্ম:

• ফাল্যলফফা প্রলতর্যাধ কলভটি গঠন (ধাযা-৩)

• কলতয় যকালয কভ েকতো ও স্থানীয় যকার্যয প্রলতলনলধর্ক ফাল্যলফফা ফর্ন্ধয াধাযণ 

ক্ষভতা প্রদান (ধাযা-৪)

• আদারত কতৃেক ফাল্যলফফার্য উয লনর্লধাজ্ঞা আর্যার্য ক্ষভতা (ধাযা-৫)

• ফাল্যলফফা কযায ালি বৃলদ্ধ (ধাযা-৭)

• ফাল্যলফফা ংলিষ্ট লতা-ভাতা অন্যান্য ব্যলিয ালি বৃলদ্ধ (ধাযা-৮)

• ফাল্যলফফা ম্পাদন ফা লযচারনা কযায ালিয লফধান (ধাযা-৯)

• ফাল্যলফফা লনফন্ধর্নয জন্য লফফা লনফন্ধর্কয ালি ও রাইর্ন্প ফালতর্রয লফধান (ধাযা 

১১)

• আইর্ন ালি লর্র্ফ নাযী পুরুল উবর্য়য জন্য কাযাদর্েয লফধান (ধাযা ৫-৮)

• লফফা ম্পাদর্ন াোেীয ফয় লনলিত কযায আইনগত দলরর্রয লফফযণ (ধাযা ১২)



Putting Citizens First

যকালয কভ েকতো ও স্থানীয় যকার্যয প্রলতলনলধর্দয  ফাল্যলফফা 

ফর্ন্ধ াধাযণ  ক্ষভতা  (৪ ধাযা)

    “উর্জরা লনফ োী কভ েকতো, লনফ োী ম্যালজর্েট, উর্জরা ভলরা লফলয়ক 

কভ েকতো, উর্জরা প্রাথলভক ফা ভােলভক  লক্ষা  কভ েকতো ,থানায বাযপ্রাপ্ত 

কভ েকতো ফা স্থানীয় যকার্যয মকান  প্রলতলনলধ মকান ব্যলিয লরলখত ফা 

মভৌলখক আর্ফদন অথফা অন্য মকান ভাের্ভ ংফাদ প্রাপ্ত  ইর্র লতলন উি 

লফফা ফন্ধ কলযর্ফন”

     লফফা ফর্ন্ধয প্রলিয়া 
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লফর্ল লফধান – ধাযা : ১৯
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লফর্ল লফধার্নয মপ্রক্ষাট

• ফাল্যলফফার্য জন্য মমৌলিকতা প্রলতষ্ঠা কর্য লতাভাতা, অলববাফকর্দয 

আদারর্তয অনুভলত লনর্ত র্ফ।

• মম কর কাযণ উর্েখ কর্য অনুভলত চাইর্ত র্ফ ম লফলর্য় াভালজক ভথ েন 

জরবয নয়।

• আদারত উর্জরা লনফ োী  অলপার্যয মনতৃর্ে  গঠিত কলভটিয সুালয ব্যতীত 

মকান  আর্ফদন  আভর্র লনর্ফনা। 

• প্রকৃতর্ক্ষ, লফর্ল মপ্রক্ষার্ট লবকটিভ লশুয (লফর্লত কন্যা লশুয) াভালজক 

অফর্মল্যায়ন মযাধকর্েই আইর্নয এই লফর্ল লফধান যাখা র্য়র্ছ।

• লফর্ল অফস্থায মপ্রক্ষার্ট অপ্রাপ্তফয়স্কর্ক যক্ষাকফচ প্রদানই লফর্ল লফধার্নয 

উর্েশ্য।
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ফাল্যলফফা লনর্যার্ধ 

মুলরভ (লফফা ও তারাক ) লনফন্ধন আইন,১৯৭৪

•    মুলরভ লফফা লনফন্ধন ফােতার্মরক- ৩ ধাযা

• লনকা মযলজোয মকান লফফা ম্পাদন কযর্র তার্ক তা তাৎক্ষলণক লনফন্ধন কযর্ত র্ফ- 

৫(১) উধাযা

• লনকা মযলজোয ব্যতীত অন্য মকউ লফফা ম্পাদন কযর্র লফফা ম্পাদর্নয ৩০

লদর্নয ভর্ে ফযর্ক তা লফফা লনফন্ধকর্ক অফলত কযর্ত র্ফ। লফফা লনফন্ধক

তাৎক্ষলণক তা লনফন্ধন কযর্ফ -৫(২) ও ৩ উধাযা

• লফফা ম্পাদর্কয দালয়ে- মকান কাযর্ণ লফফা লনফন্ধর্কয অনুলস্থলতর্ত  মকউ  

লফফা ড়ার্র  তায দালয়ে র্চ্ছ লফফা ড়ার্নায ১৫ লদর্নয ভর্ে  লনফন্ধকর্ক অফলত 

কযা এফং  ফয-কর্ন মম কর ব্যলিয লফফা  লনফন্ধর্নয জন্য মযলজস্টার্য োক্ষয  

প্রর্য়াজন তার্দয  লফফা লনফন্ধর্কয  লনকট উলস্থত র্য়  লনফন্ধন ম্পন্ন কযা -

মুলরভ লফফা ও তারাক লফলধভারা২০০৯ এয ২২(৩) লফলধ 

•     মকান লনকা মযলজস্টায পূণ ে র্য় মগর্র , তা  মজরা লনফন্ধর্কয কার্ছ  জভা লদর্ত র্ফ

– ১২ধাযা
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                         উদ্ভাফন

প্রচলরত আইন, লফলধ লফধার্নয লযফতেন ব্যলতর্যর্ক কভখযর্চ,

কভভর্য় এফং জনগর্ণয য়যালন কভায় এভন লফকে উার্য় 

মকান ভস্যায ভাধান ফা মফা প্রদান। মম ভাধান ঝুঁলক 

থাকা র্েও  লফদ্যভান মফায ভার্নয উন্নলত ঘটায়।
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এর্ক্ষর্ে-

   ১। মাযা লফফা ড়ান  ফা লনফন্ধন কর্যন তার্দয দালয়ে লক?

   ২।অলববাফক ও ভার্জয  দালয়ে লক?

   ৩। যকার্যয লফলবন্ন ংস্থায দালয়ে লক?

ােীয ফয় ১৮ ফছর্যয কভ

ােী সুন্দযী মছর্রযা টিজ কর্য মরখাড়ায় অভর্নার্মাগী

মরখাড়া কর্যনা নদীবাংগা লযফায দলযদ্র/ এতীভ/ কার্রা

লনযাত্তায অবাফ াে লফর্দর্ থার্ক বার াে াওয়া লগর্য়র্ছ

মপ্রলভর্কয ার্থ লফফার্য জন্য মজদ ধর্যর্ছ লফফার্য জন্য  ২ লদন  মাফৎ অনন কযর্ছ

মছর্র মভর্য়র্ক অর্াবন অফস্থায় াওয়া লগয়ার্ছ
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লজআইইউ এয গর্ফলণা অনুার্য ফাল্যলফফার্য কাযণ

• লফফার্য জ 

দ্ধলত

• লফফা ম্পালদত 

র্র ফয়র্য কাযর্ণ 

তা মকানবার্ফ 

অবফধ  ফা ফালতর 

না ওয়া

• লফফার্য ভয় 

প্রর্য়াজনীয় 

কাগজোলদ মাচাই

ও ংযক্ষণ না কযা 

• লফফার্য একটি ফড় 

অং লনফলন্ধত না 

ওয়া

• যকালয রাইর্ন্পপ্রাপ্ত 

ব্যলিফগ ে ব্যতীত লফফা 

ড়ার্নায় ম্পিৃ 

ব্যলিফগ ের্ক র্চতন ফা 

ভলনটয না কযা

• এলপর্ডলবট ও মকাট ে 

ম্যার্যর্জয লফলর্য় 

ভুর ধাযণা

• লফফার্ক কর 

ভস্যায একভাে 

ভাধান ভর্ন কযা

• আইর্নয দুফ ের 

প্রর্য়াগ
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                  লফফা প্রলিয়া

ফয-কর্ন  

াোেী

ফন্ধু ফান্ধফী

মপ্রলভক 

মপ্রলভকা

• মাযা লফফা ড়ান 

এফং লনফন্ধন কর্যন 

• ভলজর্দয 

ইভাভ, মভায়ার্েন,

মভৌরলব, লনকা 

মযলজোয 

পুর্যালত,ঠাকুয, চা

মচ েয পাদায ,

•বার্ন্ত ,লবক্ষু ,ওঝা

গুরু

োভী-স্ত্রী/ 

দম্পলত
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াোেী

স্থানীয় ব্যলিফগ ে / 

েজন / অন্যান্য

অলববাফক

মাযা লফফা ড়ান 

এফং লনফন্ধন কর্যন

মভাট  ৭২ াজায

 যাজাী ২৬৯৮

 

মভাট ংখ্যা 

প্রায় ৩ মকাটি 

এফং প্রলতফছয 

ংখ্যা ৪০ রক্ষ 

+/- থাকর্ফ

কঠিন টার্গ েট

জ টার্গ েট
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      লফবাগ লবলত্তক লফফা ম্পাদনকাযী

িলভক লফবাগ লফফা ম্পাদনকাযী

১ ঢাকা   ৯১০৩

২ ভয়ভনলং   ৩৭৮০

৩ চট্টগ্রাভ  ১৩৯২৩

৪ লর্রট   ৩৭৮০

৫ যাজাী  ১৩৫০০

৬ খুরনা   ৪৭১৬

৭ ফলযার   ১৫৯২

৮ যংপুয  ১৫৫৬৩

মভাট  ৬৪৭৬৪
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সুতযাংইন্টাযর্বনন মকাথায় জ এফং অর্ক্ষকৃত মফল জরুলয ?

অর্ক্ষাকৃত দুফ ের 

মস্টকর্াল্ডায এফং প্রধানত 

লবকটিভ

VS

ফােতার্মরক 

মস্টকর্াল্ডায

• আলভ ফাল্যলফফা  ড়াইনা 

• আলভ ফাল্যলফফা  লনফন্ধন কলযনা 

• আলভ ফাল্যলফফা ড়ার্না ও লনফন্ধর্ন 

র্মালগতা কলযনা 

মেলডর্ানার 

এর্প্রাচ

লজআইইউ 

এর্প্রাচ
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ফয়র্য লফবাজন অনুমায়ী যাজাী মজরায় ২০১৫ ার্রয লফফার্য তথ্য

<১৫ % ১৫-১৭ % ১৮+ % ম োট

৩৭৯৫ ৪ ১৭৩২৫ ১৭.৫ ৭৭৭১৫ ৭৮.৫ ৯৮৮৩৫
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   চাঁাই নফাফগঞ্জ মজরায  লফফা ম্পলকেত তথ্য  

     ২০১৩    ২০১৪  ২০১৫ ২০১৬ বিিাহ 

পড়ান এমন 

ব্যবি 

জন

সংখ্যা
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নাভ
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Putting Citizens First

    

“মকাট ে ম্যার্যজ” ফর্র মকান বফধ লফফা ব্যফস্থা আভার্দয 

মদর্ আর্ছ লক ?

মনাটালয াফলরর্কয দ্বাযা  ফা তথাকলথত মকাট ে ম্যার্যজ কর্য 

মকান  মছর্র মভর্য় একর্ে ফফা কযর্ত থাকর্র তার্দয 

াভালজক ফা আইনানুগ অফস্থান লক?

মনাটালয াফলরক লফফা ড়ার্ত ার্যন লক?
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                      প্রলক্ষর্ণয লফলয়ফস্তু

াোেীয ফয় লনলিত ওয়া

লফফা ংিান্ত কাগজে 

ংযক্ষণ

লফফাস্থর্র গভন

অজুাত লদর্য় দায় এড়ার্না মার্ফনা

লমলন লফফা ড়ান লফফা লনফন্ধন 

প্রলিয়ায় তায দালয়ে

আইনানুগবার্ফ লফফা না 

ড়ার্নায ালি
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   ডাটার্ফজ ভুির্দয প্রলক্ষর্ণয লফলয়ফস্তু

                              াোেীয ফয় লনলিত ওয়া

 ফাংরার্দর্ প্রচলরত আইন অনুার্য ফয ও কর্নয লফফার্য ন্যযনতভ ফয় মথাির্ভ ২১  

ও ১৮ ফছয তা বফধ জন্ লনফন্ধন নদ, জাতীয় লযচয় ে, এএল/ভভান , মজ এ 

ল/ ভভান, ল এ ল/ভভান যীক্ষায নদ, ার্াট ে  মাচাই কর্য লনলিত ওয়া;

 ফয় ফা লযলচলত লফলর্য় র্ন্দ র্র াোেীর্দয ব্যলিগতবার্ফ মদখা ;

 অনরাইর্ন ফা প্রর্য়াজর্ন ব্যলিগতবার্ফ ইউলনয়ন লযলদ/ মৌযবায় লগর্য় জন্নদ 

মাচাই কযা;
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ফাল্যলফফা লনর্যাধ আইন ২০১৭ এয ধাযা ১২ অনুার্য ফয় 

প্রভার্ণয দলরর      

     লফফা ফন্ধর্ন আফদ্ধ  ফা আফদ্ধ ইর্ত  ইচ্ছুক নাযী ফা পুরুর্লয ফয় প্রভার্ণয  জন্য  জন্ 

লনফন্ধন নদ, জাতীয় লযচয় ে, ভােলভক স্কুর াটি েলপর্কট  ফা ভভার্নয  যীক্ষায 

াটি েলপর্কট , জুলনয়য স্কুর াটি েলপর্কট  ফা ভভার্নয  যীক্ষায াটি েলপর্কট,প্রাইভালয 

স্কুর াটি েলপর্কট  ফা ভভার্নয  যীক্ষায াটি েলপর্কট অথফা ার্াট ে আইনগত দলরর 

লার্ফ লফর্ফলচত ইর্ফ।
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     লফফা ংিান্ত কাগজে ংযক্ষণ

• াোেীর্দয ছলফ মম কর কাগজ র্েয লবলত্তর্ত লফফা ড়ান –তায 

কল লনজ দালয়র্ে ংযক্ষণ কযা;

•   মভাফাইর মপার্ন কাগজর্েয ছলফ তুর্র যাখা ।
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               ফয় লনলিত না র্য় লফফাস্থর্র মার্ফন না

কাগজে মাচাইর্য়য দ্বাযা  পূর্ফ েই  ফয়  লনলিত  র্য়  লফফা 

ড়ার্ত যাজী ওয়া

ক্ষগণর্ক লফফা লনফন্ধর্কয কাম োরর্য়  আর্ত উৎালত কযা

াে ফা ােী মম মকান একজর্নয ফয় লনধ োলযত ফয়র্য মচর্য় 

কভ র্র স্থানীয় কভ েকতোর্দয জানার্না



Putting Citizens First

        ডাটার্ফজভুির্দয প্রলক্ষর্ণয লফলয়ফস্তু

 অজুার্তয দায়

 লফফা স্থর্র উলস্থত র্য় ক্ষগর্ণয  ফা প্রবাফারীর্দয চার্ কভফয়ী 

াোেীর্দয লফফা ড়ার্ত ফাে র্য়র্ছন –এ ধযর্ণয াজার্না অজুাত লযায 

কযা; এ ধযর্ণয  মক্ষর্ে লমলন লফফা ড়ার্য়র্ছন ফা ড়ার্ফন ম ফা লতলন দায় 

এড়ার্ত াযর্ফননা তা স্পষ্টবার্ফ জালনর্য় মদওয়া ;

 মনাটালয াফলরর্কয এলপর্ডলবর্টয লবলত্তর্ত লফফা ড়ার্না ও লনফন্ধন না কযা; 

 মম লফফা লনফন্ধর্কয এরাকায় লফফা ড়ার্ফন, ম্ভফ র্র তায উলস্থলতর্ত লফফা 

ড়ার্না ;

  াোেীয ফয় ও ংলিষ্ট ধভীয় লফধার্নয ফাইর্য অন্য মকান লফলয় লমলন লফফা 

ড়ান তায লফর্ফচনায সুর্মাগ মনই তা স্পষ্টবার্ফ জালনর্য় মদওয়া ।
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          ডাটার্ফজভুির্দয প্রলক্ষর্ণয লফলয়ফস্তু

                     লফফা লনফন্ধর্ন দালয়ে

লফফা ম্পাদর্কয দালয়ে- মকান কাযর্ণ লফফা লনফন্ধর্কয অনুলস্থলতর্ত  

মকউ  লফফা ড়ার্র  তায দালয়ে র্চ্ছ লফফা ড়ার্নায ১৫ লদর্নয ভর্ে  

লনফন্ধকর্ক অফলত কযা এফং  ফয-কর্ন মম কর ব্যলিয লফফা  লনফন্ধর্নয 

জন্য মযলজস্টার্য োক্ষয  প্রর্য়াজন তার্দয  লফফা লনফন্ধর্কয  লনকট উলস্থত 

র্য়  লনফন্ধন ম্পন্ন কযা -মুলরভ লফফা ও তারাক লফলধভারা২০০৯ এয 

২২(৩) লফলধ 
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ডাটার্ফজভুির্দয প্রলক্ষর্ণয লফলয়ফস্তু

            আইনানুগবার্ফ লফফা না ড়ার্নায ালি

 ফাল্যলফফা ম্পাদন ফা লযচারনায ালি অনলধক ২  ফৎয ও অন্যযন ৬ 

ভা কাযাদণ্ড ফা অনলধক ৫০ াজায টাকা অথ েদণ্ড এফং অথ েদণ্ড অনাদার্য় ৩ 

ভা কাযাদণ্ড।  (ধাযা ৯ ফাল্যলফফা লনর্যাধ আইন ২০১৭)

 লফফা লনফন্ধকব্যতীত অন্য মক লফফা ড়ার্র এফং লনধ োলযত ৩০ লদর্নয 

ভর্ে লফফা লনফন্ধকর্ক অফলত কযর্ত ব্যথ ে র্র অথফা ১৯৭৪ ার্রয 

মুলরভ লফফা ও তারাক লনফন্ধন আইর্নয ৫ধাযায মকান লফধান রঙ্ঘন 

কযর্র তার্ক অন্যর্ধ্ে ২ ফছর্যয লফনাশ্রভ কাযাদণ্ড অথফা  ৩০০০ টাকা 

জলযভানায ালি প্রদান কযা মার্ফ।
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ফাল্যলফফা কযায ালি বৃলদ্ধ (ধাযা-৭)
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ফাল্যলফফা ংলিষ্ট লতা-ভাতা অন্যান্য ব্যলিয ালি 

বৃলদ্ধ (ধাযা-৮)
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ফাল্যলফফা লনফন্ধর্নয জন্য লফফা লনফন্ধর্কয ালি ও 

রাইর্ন্প ফালতর্রয লফধান (ধাযা ১১)
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    ডাটার্ফজভুির্দয কাম েিভ ভলনটলযং

•মজরা ,উর্জরা এফং ইউলনয়ন নাযী ও লশু লনম োতন প্রলতর্যাধ কলভটিয বায় 

লফফা অনুষ্ঠান ও লনফন্ধনংিান্ত তথ্যালদ ম োর্রাচনা কযা;

•মজরা/উর্জরা মথর্ক তালরকাভুির্দয এ এভ এ মদওয়া;

•তালরকাভুির্দযর্ক উদ্বুদ্ধ কর্য ফাল্যলফফা অনুষ্ঠার্নয পূর্ফ েই উর্জরায় ংফাদ প্রালপ্ত

লনলিত কযা;    

•  ট্যাগ অলপায , লফফা ম্পাদনকাযী ও লফফা লনফন্ধকর্দয ভর্ে লনলফড় ংর্মাগ  

স্থান;

•ফাল্যলফফা প্রলতর্যার্ধ কভ েযত মফযকালয ংস্থাগুর্রার্ক ম্পৃি কর্য তথ্য ংগ্র 

কযা;
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অন্যান্য ম োয় 

আন্তজোলতক ংস্থা / লপ্রন্ট এে ইর্রকেলনক লভলডয়া , মেচ্ছার্ফী ভলরা ংগঠন, নাগলযক 

ভাজ এফং  এন লজ ও ।

ভাঠ ম োয়

মজরা-উর্জরা  প্রান ও ভাঠ ম োর্য় কভ েযত অধিন  অলপর্ম

জাতীয় ম োয় 

যকার্যয  ভন্ত্রণারয় লফবাগ, অলধদপ্তয /ংস্থা 
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       ফাল্যলফফা লনর্যাধ লফলয়ক কভ েকাে-১

ফাল্যলফফা লনর্যার্ধ উদ্ভাফনী উায় উদ্ভাফন:

    লফফা ড়ার্না এফং লনফন্ধর্ন ম্পিৃর্দয 

র্চতনকযণ, দক্ষতা  বৃলদ্ধ, উদবুদ্ধকযণ ও 

লনলফড় তদাযলকয ভাের্ভ  আইনানুগবার্ফ 

লফফা অনুষ্ঠান লনলিতকযণ 

উদ্ভাফন ফািফায়ন  লফলর্য় জাতীয় মথর্ক 

ভাঠ ম োর্য়য েে ,ভে ও দীঘ ে মভয়ার্দয 

মকৌর প্রণয়ন ও ফািফায়ন দর্ক্ষ গ্রণ

৬৫ াজায  লফফা ম্পাদনকাযীয  

ডাটার্ফজ প্রস্তুতকযণ

তালরকাভুির্দয প্রলক্ষর্ণয কনর্টন্ট বতলয 

ও লফতযণ

মনাটালয াফলরক লফফা ড়ার্ত ার্যননা  

তা করর্ক জানার্না
মকাট ে ম্যার্যজ ফর্র লকছু মনই তা প্রচায কযা

২৫৪২ জন লফফা লনফন্ধর্কয কাম োরয় ইউলনয়ন লযলর্দ স্থানান্তয
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ফাল্যলফফা লনর্যাধ লফলয়ক কভ েকাে -২

লক্ষক কভ েচাযীর্দয লফফা ড়ার্ত লনরুৎালত কর্য লক্ষা ভন্ত্রণারয় ও 

প্রাথলভক ও গণলক্ষা ভন্ত্রণারয় মথর্ক ে প্রদান

মজরা ও উর্জরা প্রার্নয জন্য নমুনা কভ েলযকেনা প্রণয়ন

২০১৩-২০১৬ মভয়ার্দ ৩৮৬৮৪টি ফাল্যলফফা প্রলতর্যাধ 

লফলবন্ন ম োর্য়  ৪০ াজায মস্টক মাল্ডাযগণর্ক প্রলক্ষণ প্রদান

ফাল্যলফফা মুি মঘালণায মচক লরষ্ট প্রণয়ন

ফাল্যলফফা লনর্যার্ধ গর্ফলণা কাম েিভ লযচারনা
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ফাল্যলফফা লনর্যাধ লফলয়ক কভ েকাে -৩

লফফা লনফন্ধকগণর্ক অলধর্ক্ষর্েয ভর্ে লফফা ড়ান  ও লনফন্ধন ীভাফদ্ধ 

যাখর্ত র্ফ।

 মজরা ও উর্জরা নাযী ও লশু লনম োতন প্রলতর্যাধ কলভটির্ত মজরা 

মযলজোয ও াফ মযলজোযর্ক অন্তভু েলি 

 ভুয়া লনফন্ধনফল ব্যফায ফন্ধ কযা

লফফা ংলিষ্ট কাগজে লমলন লফফা ড়ার্ফন তায লজম্মায় যাখা 
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আভার্দয প্রালপ্ত

• কানালডয়ান াইকলভন দক  ( .....................।।
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                          াপল্য    
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কযণীয় . . . ফাল্যলফফা লনর্যাধ কভ েলযকেনা (নমুনা) 

লবনোঃ ------ ার্রয ভর্ে ফাল্যলফফা মুি উর্জরা/ মজরা 

লভনোঃ

অলনফলন্ধত লফফা ম্পাদনকালযগণ ংলিষ্ট ব্যলি প্রলতষ্ঠার্নয ভাের্ভ কর চরভান লফফার্ক লনফন্ধর্নয আওতায় লনর্য় 

এর্ ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  প্রলতশ্রুলত অনুমায়ী  (১)২০২১ ার্রয ভর্ে  ১৫ ফছর্যয লনর্চয লফর্য়য ায শূর্ন্য এফং (২)১৫-১৮ 

ফছয ফয়ীর্দয  লফফার্য ায এক তৃতীয়াংর্ (১/৩ ) নালভর্য় আনা।

উর্েশ্যোঃ

লফফা ম্পন্নকাযী ও বাল্যবববাহ বন্ধে দাবিত্বপ্রাপ্ত বযবিন্ধদর  দক্ষতা বৃলদ্ধ,

চরভান লফফা লনফন্ধর্নয াযবৃলদ্ধ,

ফাল্যলফফা প্রলতর্যার্ধ  ভলনটলযং  এে ইবালুর্য়ন ব্যফস্থা মজাযদাযকযণ,

ফাল্যলফফা প্রলতর্যার্ধ জনর্চতনা বৃলদ্ধ, এফং

ফাল্য লফফা লনর্যাধ আইন লফলধ লফধান প্রর্য়াগর্জাযদাযকযণ ।

পরাপর সূচক ফাল্যলফফার্য ফতেভান 

ায 

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১

২০১৫ ল্ক্ষ্যমাত্রা অর্জ ন রক্ষযভা

ো

অজেন

ফাল্যলফফা

 হ্রা

 

ফাল্যলফফার্য 

ায 

ক.১৫ ফছর্যয 

লনর্চ...১৮%

খ.১৮ ফছর্যয 

লনর্চ...৫২%
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উর্েশ্য কাম েিভ কভ ে ম্পাদন 

সুচক

একক             
২ ০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১

ফািফায়ন

২০১

৬

লক্ষ্য

মাত্রা

অর্জ ন

১। লফফা 

ম্পন্নকাযী ও 

বাল্যবববাহ 
বন্ধে 
দাবিত্বপ্রাপ্ত 
বযবিন্ধদর 
দক্ষতা বৃলদ্ধ

১। অলনফলন্ধত লফফা 

ম্পাদন কালয ব্যলিফর্গ েয 

ডাটার্ফজ  বতযী 

বতযী কৃত ডাটার্ফজ  
 লফফা 

ম্পাদন 

কালযর্দয 

ংখ্যা

২। ডাটার্ফজ 

ারনাগাদকযণ 

ারনাগাদকৃত 

ডাটার্ফজ 

ংখ্যা 

%

৩। ডাটার্ফজ ভুির্দয 

তথ্য ওর্য়ফাইর্ট প্রদান

ওর্য়ফ াইর্ট প্রদত্ত 
তালযখ

৪। ঘটকর্দয তালরকা 

প্রস্তুতকযণ

তালরকা বতলযকৃত 
ংখ্যা 

৫। অলনফলন্ধত লফফা 

ম্পাদনকাযী , লফফা 

লনফন্ধক ও ঘটকর্দযর্ক 

ংলক্ষপ্ত  প্রলক্ষণ প্রদান

প্রললক্ষত লফফা 

ম্পাদন কালয, ঘটক 

ও লনফন্ধক

ংখ্যা

%

৬। অলনফলন্ধত লফফা 

ম্পাদনকাযী , লফফা 

লনফন্ধক   ও ঘটকর্দয 

লযর্োয প্রলক্ষণ

প্রললক্ষত লফফা 

ম্পাদন কালয, ঘটক 

ও লনফন্ধক

ংখ্যা
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উর্েশ্য কাম েিভ কভ ে ম্পাদন 

সূচক

একক             
২ ০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১

ফািফায়ন

২০১

৬

লক্ষ্য

মাত্রা

অর্জ ন

১। লফফা 

ম্পন্নকাযী ও 

বাল্যবববাহ 
বন্ধে 
দাবিত্বপ্রাপ্ত 
বযবিন্ধদর 
দক্ষতা বৃলদ্ধ

৭। বাল্যবববাহ 
বন্ধে দাবিত্বপ্রাপ্ত 
বযবিন্ধদর   
প্রবিক্ষ্ণ

প্রবিবক্ষ্ত 
কমজকতজ া ও 
র্ন 
প্রবতবনবি

ংখ্যা

%
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উর্েশ্য কাম েিভ কভ ে ম্পাদন সুচক একক              রক্ষযভাো ফািফায়ন

২০১৬ ২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১

%

চরভান লফফা 

লনফন্ধর্নয 

াযবৃলদ্ধ,

১। অলনফলন্ধত লফফা ম্পাদনকাযীগণর্ক ফাল্য লফফা ম্পাদন কযা  

মথর্ক লফযত যাখা

ফাল্য লফফা ড়ান মথর্ক 

লফযত থাকা

%

২। অলনফলন্ধত লফফা ম্পাদনকাযীর্ক লদর্য়ই লফফা লনফন্ধর্নয জন্য 

াে ােীর্ক লফফা লনফন্ধর্কয লনকট মপ্রযণ 

লফফা লনফন্ধর্নয জন্য 

মপ্রলযতাে ােী   

ায 

৩। অলনফলন্ধত লফফা ম্পাদনকাযী ও লফফা লনফন্ধর্কয 

উলস্থলতর্ত লফফা ম্পন্ন কযা 

ম্পন্ন কৃত লফফা ায

৪।ভাঠ ম োর্য়য কভ েকতো /কভ েচাযীর্দয ফাল্য লফফা ড়ান মথর্ক 

লফযত যাখা

লফযত কভ েকতো/কভ েচাযী %

৫।ইরালভক পাওর্ের্নয তালরকাভুি ভলজর্দয ইভাভ 

,মভায়ার্েন এফং ভলজদ লবলত্তক  প্রাক প্রাথলভক  লফদ্যারর্য়য 

লক্ষকর্দয ফাল্য লফফা ড়ান মথর্ক লফযত যাখা   

লফযত ইভাভ ,মভায়া মেন 

,লক্ষক

%

৬।ইরালভক পাওর্ের্নয তালরকাভুি   নয়  এভন ভলজর্দয 

ইভাভ ,মভায়ার্েনর্দযর্ক  ফাল্য লফফা ড়ান মথর্ক লফযত যাখা   

লফযত ইভাভ ,মভায়া মেন %



Putting Citizens Firstউর্েশ্য কাম েিভ কভ ে ম্পাদন সুচক একক              রক্ষযভাো ফািফায়ন

২০১

৬

২০১৭ ২০১৮ ২০১৯ ২০২০ ২০২১

%

চরভান লফফা 

লনফন্ধর্নয 

াযবৃলদ্ধ,

৭। প্রাথলভক লফদ্যারয় , এফর্তদায়ী  এফং ভভার্নয 

ভাদ্রাা লক্ষক/ কভ েচাযীর্দয ফাল্যলফফা ড়ার্না 

মথর্ক লফযত যাখা

লফযত লক্ষক /কভ েচাযী %

৮। ভােলভক লফদ্যারয়, কর্রজ এফং ভভার্নয 

ভাদ্রাা লক্ষক/ কভ েচাযীর্দয ফাল্যলফফা ড়ার্না 

মথর্ক লফযত যাখা

লফযত লক্ষক /কভ েচাযী %

৯।কওলভ ভাদ্রাায লক্ষক/ ছাের্দয ফাল্য লফফা 

ড়ান মথর্ক লফযত যাখা

লফযত লক্ষক / ছাে %

১০। লফফা লনফন্ধকর্ক লদর্য় কর লফফা লনফন্ধন 

কযার্না

লনফলন্ধত লফর্য় ায 

১১। লফফা লনফন্ধর্কয কাম োরয় ইউলনয়ন লযলর্দ 

স্থান/স্থানান্তয

ইউলনয়ন লযলর্দ 

স্থানান্তলযত লফফা 

লনফন্ধর্কয কাম োরয়

ংখ্যা
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৩।ফাল্যলফফা প্রলতর্যার্ধ  ভলনটলযং  এে ইবালুর্য়ন ব্যফস্থা 

মজাযদাযকযণ

o লনফলন্ধত লফফা লনফন্ধকর্দয কাম োরয় লযদ েন

o মজরা লনফন্ধর্কয দ্বাযা লফফা ংিান্ত তথ্যালদ ভালক  লনয়লভত  ংগ্র

o ইউলনয়ন লবলত্তক ট্যাগ অলপায লনর্য়াগ

o মজরা প্রাক কতৃেক লফফা লনফন্ধক,ম্পাদক ও ঘটকর্দয এ এভ এ প্রদান

o মজরা ভলরা লফলয়ক কভ েকতো কতৃেক লফফা লনফন্ধক,ম্পাদক ও ঘটকর্দয এ এভ এ 

প্রদান

o মজরা ম োর্য়য কভ েকতো কতৃেক   লফফা লনফন্ধকর্দয কাম োরয় দ েন  

o ইউলনয়ন  নাযী ও লশু লনম োতন প্রলতর্যাধ কলভটিয বা অনুষ্ঠান

o উর্জরা নাযী ও লশু লনম োতন প্রলতর্যাধ কলভটিয বা অনুষ্ঠান

o মজরা নাযী ও লশু লনম োতন প্রলতর্যাধ কলভটিয বা অনুষ্ঠান
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৩।ফাল্যলফফা প্রলতর্যার্ধ  ভলনটলযং  এে ইবালুর্য়ন ব্যফস্থা 

মজাযদাযকযণ

o ভালক বায় ফাল্যলফফা লনর্যাধ কাম েিভ ম োর্রাচনা কযা

o লফলবন্ন ম োর্য় অনুলষ্ঠত বায লদ্ধান্ত ফািফায়ন কযা

o ওয়াযক/ মলভনার্যয সুালয ফািফায়ন কযা

o লপ্রন্ট ও ইর্রক্ট্রলনক্স লভলডয়ায়  প্রকালত ফাল্যলফফা  ম্পলকেত ংফাদ লফলর্য় ব্যফস্থা 

গ্রণ 

o কভ ে লযকেনা ওর্য়ফাইর্ট প্রদান
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৪। ফাল্যলফফা প্রলতর্যার্ধ জনর্চতনতা  বৃলদ্ধ

 কলভউলনটি লিলনর্কয  ভাের্ভ ফাল্যলফফার্য াযীলযক ভস্যা ম্পর্কে যাভ ে প্রদান  কযা

 ভার্ফর্য আর্য়াজন কর্য লনফলন্ধত লফফার্য সুলফধা করর্ক জানার্না

 ললবর াজেন/ উর্জরা োস্থয কভ েকতো কতৃেক ফাল্যলফফার্য াযীলযক ভস্যা লফলর্য় লকর্ায 

/লকর্াযী মদয কাউলন্পলরং কযা 

 ভলরা লফলয়ক কভ েকতো  ায়তায়  লফফা ম্পাদনকাযীর্দয  (ইভাভ,পুর্যালত, মভৌরলবর্দয)  

উদবুদ্ধকযণ বায আর্য়াজন

 এন লজ ও /ইউলনর্র্পয ায়তায়  উদ্বদু্ধকযণ বা 

 মনাটালয াফলরক এফং জনপ্রলতলনলধর্দয ে ে দালয়ে ম্পর্কে র্চতন কযা
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৪। ফাল্যলফফা প্রলতর্যার্ধ জনর্চতনতা  বৃলদ্ধ

 লনয়ভানুগবার্ফ লফফা ড়ান ও লনফন্ধর্ন লনর্য়ালজতর্দয মাার লভলডয়ায ভাের্ভ উৎা দান

 ফাল্যলফফা ড়ান ও লনফন্ধর্ন মৃ্পির্দয ছলফ  লযলচলত মাার লভলডয়ায় প্রকা 

 ভােলভক লফদ্যারর্য়  লকর্াযী িাফ গঠন

 প্রকৃত অায় লযফায ভাজর্ফা/যুফ উন্নয়ন/ভলরা লফলয়ক অলধদপ্তর্যয  দ্বাযা োফরম্বী কযা

 মফযকালয ংস্থায ায়তায়  দক্ষতা বৃলদ্ধও আয়ফযধক কার্জ ম্পৃি কযা

 ভলজর্দ খুতফায পূর্ফ ে ফাল্য লফফার্য কুপর ফণ েনা  কযা 

 লফফা ম্পাদনকাযীগণর্ক াোেীয ফয়  লনলির্তয জন্য কাগজ ে মাচাই ও ংযক্ষর্ণ ফাে কযা

 নৃ-মগাষ্ঠীয ভর্ে লনফলন্ধত লফফার্য সুপর প্রচায
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৫। ফাল্যলফফা লনর্যার্ধ  আইন লফলধ লফধান প্রর্য়াগ  

মজাযদাযকযণ

 ফাল্যলফফা ফন্ধ কযা

দালয়েপ্রাপ্তর্দয লদর্য় ভাভরা কযান

মভাফাইর মকাট ে লযচারনা

পুলর লফবার্গয  লনয়লভত অার্যন অব্যাত যাখা 

ভুয়া ও একালধক জন্নদ প্রদ েনকাযীর্দয লফরুর্দ্ধ ভাভরা দার্য়য 

লফফা ম্পাদনকাযী ও লনফন্ধকর্দয অলনয়ভ র্র আইন প্রর্য়াগ

অননুর্ভালদতবার্ফ কালফননাভা মযলজস্টায  / মযলজস্টায দৃ ফই  ও 

কালফননাভায মখারা াতা অবফধ  ভজুদ ও ব্যফার্যয লফরুর্দ্ধ ব্যফস্থা 

গ্রণ

মমৌন লনম োতন ফর্ন্ধ ব্যফস্থা গ্রণ
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       ফাল্যলফফা মুি মঘালণা

ফাল্যলফফা মুি মঘালণায পূফ েফতী লতন ফছর্যয লফফা লনফন্ধর্নয তথ্য ম োর্রাচনা

াাতার/ লিলনর্ক এ ভর্য় ১৯ ফছর্যয কভ ফয়ী ন্তান প্রফকাযী ভার্য়র্দয তথ্য 

ম োর্রাচনা

মজরা/ উর্জরায লক্ষা প্রলতষ্ঠানর্মর্য ঞ্চভ মথর্ক দ্বাদ ও ভভার্নয 

লক্ষাথীর্দয লফফা ম্পলকেত তথ্য ম োর্রাচনা

মৌলখন লফফা ড়ান এভন ব্যলির্দয তথ্য ম োর্রাচনা 

প্রলত উর্জরা মথর্ক কভর্ক্ষ একটি ইউলনয়ন জলয কর্য মঘালণা পূফ েফতী ১ ফছর্য 

মকান ফাল্যলফফা য়লন ম ভর্ভ ে লনলিত ওয়া 
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  ফাল্যলফফা লনযর্নয চযার্রঞ্জ

• মুলরভ (লফফা  ও  তারাক লনফন্ধন ) আইন ,১৯৭৪ এফং ফাল্যলফফা লনর্যাধ আইন, 

২০১৭ এয প্রর্য়াগ লনলিতকযণ

• প্রলিয়াধভী  মথর্ক  পরাপর ধভীর্ত আনায়ন

• ফাল্যলফফা লজইর্য় যাখায অর্চষ্টা লনযন 

• নীলত লনধ োযণী ম োয় কতৃেক মথামথ গুরুে আর্যা কযার্না

• ভাঠম োর্য়য ক্ষভতা বৃলদ্ধ ও  ক্ষভতায কাম েকয  প্রর্য়াগ ঘটার্না  
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