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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

ানীয় সরকার িতানসেহর জনিতিনিধ এবং িনেয়াগা কম কতা/কম চারীগেণর দতা ি কের ানীয় সরকার িতানসহেক
অিধকতর গিতশীল করার লে জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট(এনআইএলিজ) কক িবগত িতন বছের (২০১৫-২০১৬, ২০১৬-২০১৭
এবং ২০১৭-২০১৮) ১০২৬  িশণ কাস  বাবায়ন করা হেয়েছ। উ কাস সেহ ৩৮,৪৭৫ জন জনিতিনিধ ও কম কতা-কম চারী
অংশহণ কেরন। এছাড়াও িবগত িতন বছের এ িতান কক ানীয় সরকার িবষয়ক ৩৭ গেবষণা কাজ স করা হেয়েছ, যা হেত া
পািরশসহ েগােপােযাগী িশণ াবাপনায় ও ানীয় সরকার িতান সংা নীিত িনধ ারেণ সহায়ক িমকা রাখেছ, এবং “The
Journal of Local Government” নােম ৪ জাণ াল কাশ করা হেয়েছ। জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট(এনআইএলিজ)
কক িবগত িতন বছের ৩৩৫০.৭৫ ল টাকা য় করা হয়।

সমা এবং চােলসহ:

এনআইএলিজ’র জনবল তা, হােেল িশণাথীগেণর অবােনর জ পয া এবং যথাযথ আবািসক িবধার অভাব এবং কান
আিলক  অিফস  না  থাকায়  আশাপ  িশণ  কায়ম  বাবায়ন  সব  হে  না।

ভিবৎ পিরকনা:

এনআইএলিজ’র  িশণ কাযম জারদার  করার  লে  অবকাঠােমা  উয়ন  করার  উপর   দয়া  হে।  িশণাথীগনণর  অবােনর
জ পয া আবািসক াবাসহ জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউটেক এক আজািতক মােনর িশণ িতােন পিরনত করার লে
এক বতল ভবন িনম ােণর াব য়াধীন রেয়েছ। ানীয় সরকার িতানসেহর জনিতিনিধ এবং কম কতা ও কম চারীেদরেক
শাসিনক, আিথ ক ও ত ির ে আেরা দ কের গেড় তালার জ িশণ কাযম েগােপােযাগী করা হে। এ ছাড়া ােয়ািগক
গেবষণাসহ অা িবিভ িবষেয় গেবষণার ে বাবসত ও েয়াগেযা পািরশ/াব ণয়েনর উপর  আেরাপ করা হে।

২০১৯-২০ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

৫০০  িশণ কাস  বাবায়ন
১৭৬৮৬ জন জনিতিনিধ, কম কতা এবং কম চািরেদর িশণ দান
৮ গেবষণা সমীা বাবায়েনর জ গেবষণা াবনা অেমাদন এবং ত উপা সংহ করা
২০১৮-১৯ সােল হীত ১২ গেবষণা িতেবদন ড়া করা
 জান াল কাশ করা
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০২১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ-এর মে ২০১৯ সােলর ......... মােসর ..... তািরেখ এই বািষ ক
কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িশিত, দ জনিতিনিধ ও কম কতা/কম চারী ারা পিরচািলত গিতশীল ও য়র ানীয় সরকার ।

১.২ অিভল (Mission)
ানীয় সরকার িতানসহেক আরও গিতশীল এবং িনভর করার লে কম রত জনবেলর দতা ির জ িশণ কায ম
বাবায়ন।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. েগাপেযািগ িশেণর বা করা;
২. শাসিনক কায ম ুভােব পিরচালনা করা।
৩. ানীয় সরকার িবষয়ক গেবষণা পিরচালনা করা;

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
২. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িস কেপ ােরশন, পৗরসভা, জলা পিরষদ, উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষদ এর জনিতিনিধ, িনেয়াগত
কম কতাগেণর িশণ দান করা
২. ানীয় সরকােরর সিহত সিকত িবিভ সংার কম কতা ও কম চারীেদর িশণ দান করা;
৩. ানীয় সরকার সংা িবিভ িবষেয়র উপর গেবষণা পিরচালনা করা;
৪. ানীয় সরকার এবং এর সিহত সৃ িবিভ িবষয় সেক ডেমেশেনর িবধা দান এবং জাতীয় ডেমেশন
৫. ানীয় সরকার িবষয়ক , সামিয়কী, গেবষণা ও ায়ন িতেবদন কাশ করা;
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সকশন ২
দর/সংার িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব ড়া ফলাফল চক একক
ত অজন
২০১৭-১৮

ত অজন*
২০১৮-১৯

লমাা
২০১৯-২০

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২০-২১ ২০২১-২০২২

িশিত জনবল তরী হে মানব সদ উয়ন সংা ১৪৫৯৮ ১৭৩৯২ ১৭৬৮৬ ৪৬৩৫ ১৭৮৩৫
মিপিরষদ িবভাগ, ানীয় সরকার িবভাগ,
এনআইএলিজ, JICA, UNICEF,
UNDP, SDC

এনআইএলিজ’র িশণ ও পরামশ 
িবভােগর বািষ ক িতেবদন

ব বত বছের হীত গেবষণাসেহর
িতেবদন ড়া কের পািরশ/াব ণয়ন
এবং গেবষণা ফলাফেলর িভিেত িেণর
মান উয়ন

ানীয় সরকার িতান
শিশালীকরণ

সংা ১৬ ০৮ ১২ ৮ ৮ এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র গেবষণা ও
পিরকনা িবভােগর বািষ ক
িতেবদন

*সামিয়ক (provisional) ত
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সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ
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কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১]
েগাপেযািগ
িশেণর
বা করা;

৪০

[১.১] ইউিনয়ন পিরষদ
শাসন অবিহতকরণ কাস ।

[১.১.১] িশত
জনবল

মিত সংা ৫ ৯৫০৭ ৮২৪২ ১১৮৪৬ ১১০০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮০০০ ১৫০০০

[১.২] আইন-লা রায়
াম িলশগেণর িমকা
শীষ ক কাস ।

[১.২.১] িশত
জনবল

মিত সংা ৫ ৬৬০ ৭৪০ ২২০০ ২০০০ ১৮০০ ১৬০০ ১৫০০ ২০০০ ৩০০০

[১.৩] ইউিনয়ন পিরষেদর
শাসন ও আিথ ক বাপনা
কাস ।

[১.৩.১] িশত
জনবল

মিত সংা ৫ ১০৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৪] িনয়ািদ িশন
কাস ।

[১.৪.১] িশত
জনবল

মিত সংা ৬ ১৭০ ১৬০ ২৪০ ২২০ ২০০ ১৯০ ১৮০ ২৪০ ২৪০

[১.৫] িরেশাস  কাস ।
[১.৫.১] িশত
জনবল

মিত সংা ৪ ৯০০ ৮৫০ ৮০০ ৭৫০ ৭০০ ৩০০ ২০০

[১.৬] িস করেপােরশন
শাসন অবিহতকরণ কাস ।

[১.৬.১] িশত
জনবল

মিত সংা ৪ ৭৯ ১৫০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ০০ ০০

[১.৭] জনশাসন
মনালেয়র িনেদ শনা
মাতােবক ৬০ ঘার
িশণ।

[১.৭.১] িশত
জনবল

মিত সংা ৪ ৩৯৬ ৪৫০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫

[১.৮] কম শালা/সিমনার।
[১.৮.১]
কম শালা/সিমনার
অিত

মিত সংা ২ ৫ ৪ ৩ ৫ ৫

[১.৯] পারিরক িশখন
িশা সফর।

[১.৯.১] িশা সফর
আেয়ািজত

মিত সংা ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

[১.১০] িবিভ কের
অথ ায়েন বাবায়নেযা
িশণ।

[১.১০.১] িশত
জনবল

মিত সংা ২ ২১৫০ ১৮০০ ১৬০০ ১৪০০ ১২০০ ২০০০ ২০০০

[১.১১] ২০২০-২১ অথ 
বছেরর িশণ কােলার
তির করা।

[১.১১.১] কােলার
ণীত

তািরখ তািরখ ১ ১০.০৫.১৮ ২৩.০৪.১৯ ১০.০৪.২০ ১৫.০৪.২০ ২০.০৪.২০ ২৫.০৪.২০ ১০.০৪.২১ ১০.০৪.২২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১২:৫০ া: ১০ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক

কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[২]
শাসিনক
কায ম
ুভােব
পিরচালনা
করা।

২০

[২.১] িবওিজ সভা স
করা।

[২.১.১] সভা সংগত মিত সংা ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩

[২.২] মািসক সময় সভা
স করা।

[২.২.১] সভা সংগত মিত সংা ৭ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২

[২.৩] এনআইএলিজ’র
বােজট রণ করা।

[২.৩.১] বােজট িরত তািরখ তািরখ ৫ ১০.০৪.১৮ ১০.০৪.১৯ ১০.০৪.২০ ২০.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ০৫.০৫.২০ ১০.০৫.২০ ১০.০৪.২১ ১০.০৪.২২

[২.৪] মািসক িরেপ াট
রণ করা।

[২.৪.১] িরেপাট  িরত মিত সংা ৫ ৫ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪

[৩] ানীয়
সরকার
িবষয়ক
গেবষণা
পিরচালনা
করা;

১৫

[৩.১] গেবষণা াব হণ ও
ত উপা সংহ।

[৩.১.১] গেবষণা াব
হীত

সমি সংা ৫ ৮ ১২ ৮ ৮ ৮

[৩.২] ব বতী বছের হীত
গেবষণাসেহর িতেবদন
ড়াকরণ।

[৩.২.১] িতেবদন
ড়াত

সমি সংা ৫ ১৬ ৮ ১২ ১০ ৮ ৯ ৮ ৮ ৮

[৩.৩] গেবষণা জান াল
কাশ করা।

[৩.৩.১] ১ম সংা
কািশত

তািরখ তািরখ ২.৫ ১০.১২.১৮ ০১.১২.১৯ ১০.১২.১৯ ২০.১২.১৯ ৩০.১২.১৯ ০১.১২.২০ ০১.১২.২১

[৩.৩.২] ২য় সংা
কািশত

তািরখ তািরখ ২.৫ ২১.০৩.১৯ ০১.০৬.২০ ১০.০৬.২০ ২০.০৬.২০ ৩০.০৬.২০ ০১.০৬.২১ ০১.০৬.২২



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১২:৫০ া: ১১ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

১০

[১.১] দর/সংায় ই-
ফাইিলং পিত বাবায়ন

[১.১.১] সকল শাখায় ই-নিথবহার গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[১.১.২] ই-ফাইেল নিথ িনিত গড় % ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০

[১.১.৩] ই-ফাইেল প জারীত গড় % ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[১.২] দর/সংাকক
িডিজটাল সবা চা করা

[১.২.১] নতম এক নন িডিজটাল
সবা চাত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.০২.২০ ১৫.০৩.২০ ৩১.০৩.২০ ৩০.০৪.২০ ৩০.০৫.২০

[১.৩] দর/সংাকক
উাবনী উোগ/ উয়ন
ক বাবায়ন

[১.৩.১] নতম এক নন উাবনী
উোগ/ উয়ন ক চাত

তািরখ তািরখ ১ ১১.০৩.২০ ১৮.০৩.২০ ২৫.০৩.২০ ০১.০৪.২০ ০৮.০৪.২০

[১.৪] সবা সহিজকরণ

[১.৪.১] নতম এক সবা সহিজকরণ
েসস াপসহ সরকাির আেদশ জািরত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.১০.১৯ ২০.১০.১৯ ২৪.১০.১৯ ২৮.১০.১৯ ৩০.১০.১৯

[১.৪.২] সবা সহিজকরণ অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৫.০৪.২০ ৩০.০৪.২০ ১৫.০৫.২০ ৩০.০৫.২০ ১৫.০৬.২০

[১.৫] িপআরএল র ২ মাস
েব  সংি কম চারীর
িপআরএল ও 
নগদায়নপ জারী করা

[১.৫.১] িপ আর এল আেদশ জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৫.২]  নগদায়ন প জািরত গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[১.৬]  পেদর িবপরীেত
িনেয়াগ দান

[১.৬.১] িনেয়াগ দােনর জ িবি
জািরত

সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৬.২] িনেয়াগ দানত সমি % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[১.৭] িবভাগীয় মামলা
িনি

[১.৭.১] িবভাগীয় মামলা িনিত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[১.৮] ত বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

[১.৮.১] সকল তহালনাগাদত গড় % ১ ১০০ ৯০ ৮০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১২:৫০ া: ১২ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

৮

[২.১] বািষ ক কম সাদন
ি বাবায়ন

[২.১.১] সরকাির কম সাদন বাপনা
সংা িশণসহ অা িবষেয়
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৬০

[২.১.২] বািষ ক কম সাদন ির সকল
িতেবদন অনলাইেন দািখলত

সমি সংা ১ ৪

[২.১.৩] এিপএ েমর মািসক সভার
িসা বাবািয়ত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০

[২.১.৪] মাঠ পয ােয়র কায ালেয়র ২০১৯-
২০ অথ বছেরর বািষ ক কম সাদন ির
অধ বািষ ক ায়ন িতেবদন
পয ােলাচনাে ফলাবতক
(feedback) দ

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১০.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৪.০২.২০

[২.২] জাতীয় াচার
কৗশল ও ত অিধকার
বাবায়ন

[২.২.১] জাতীয় াচার কম পিরকনা
বাবািয়ত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫

[২.২.২] ২০১৮-১৯ অথ  বছেরর বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট কািশত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১০.১৯ ১৫.১১.১৯ ১৫.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ৩১.০১.২০

[২.৩] অিভেযাগ িতকার
বা বাবায়ন

[২.৩.১] িনিদ  সমেয়র মে অিভেযাগ
িনিত

গড় % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০

[২.৩.২] অিভেযাগ িনি সংা
মািসক িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯

[২.৪] সবা দান িতিত
হালনাগাদকরণ ও বাবায়ন

[২.৪.১] সবা দান িতিত
হালনাগাদত

গড় % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০

[২.৪.২] িনধ ািরত সমেয় মািসক
বাবায়ন িতেবদন মণালেয় দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩ ২

[২.৪.৩] সবাহীতােদর মতামত
পিরবীণ বা চাত

তািরখ তািরখ ০.৫ ৩১.১২.১৯ ১৫.০১.২০ ০৭.০২.২০ ১৭.০২.২০ ২৮.০২.২০



ড়া দািখেলর সময়: ধবার, ম ২৯, ২০১৯ ১২:৫০ া: ১৩ ণ তািরখ: রিববার, ন ১৬, ২০১৯

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৭-১৮

ত
অজন*

২০১৮-১৯

লমাা/িনণ ায়ক ২০১৯-২০

েপণ
২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৭

[৩.১] বােজট বাবায়েন
উয়ন

[৩.১.১] বােজট বাবায়ন পিরকনা
ণীত

তািরখ তািরখ ০.৫ ১৬.০৮.১৯ ২০.০৮.১৯ ২৪.০৮.১৯ ২৮.০৮.১৯ ৩০.০৮.১৯

[৩.১.২] মািসক বােজট বাবায়ন
িতেবদন দািখলত

সমি সংা ০.৫ ৪ ৩

[৩.২] বািষ ক উয়ন কম িচ
(এিডিপ) বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক উয়ন কম িচ (এিডিপ)
বাবািয়ত

সমি % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি িনি
কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয় সভায় িনির জ
পািরশত অিডট আপি

সমি % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০

[৩.৩.২] অিডট আপি িনিত সমি % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির হালনাগাদ তািলকা
ত করা

[৩.৪.১] াবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৪.২] অাবর সির তািলকা
হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ০.৫ ০৩.০২.২০ ১১.০২.২০ ১৮.০২.২০ ২৫.০২.২০ ০৪.০৩.২০

[৩.৫] ইারেনট িবলসহ
ইউিল িবল পিরেশাধ

[৩.৫.১] িবিসিস/িবিসএল-এর ইারেনট
িবল পিরেশািধত

সমি % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.২] টিলেফান িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

[৩.৫.৩] িবৎ িবল পিরেশািধত সমি % ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০

*সামিয়ক (provisional) ত
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আিম, মহাপিরচালক, জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ-এর িনকট অীকার
করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম,  িসিনয়র  সিচব,  ানীয়  সরকার  িবভাগ  িহসােব  মহাপিরচালক,  জাতীয়  ানীয়  সরকার  ইনিউট-এর িনকট
অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন েয়াজনীয় সহেযািগতা দান করব।

ািরত:

মহাপিরচালক
জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট
ানীয় সরকার িবভাগ

তািরখ

িসিনয়র সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ

তািরখ
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সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ জাইকা (JICA) জাপান ইারাশনাল কা-অপােরশন এেজি

২ ইউএনিডিপ (UNDP) ইউনাইেটড াশ ডেভলপেম পাাম

৩ ইউিনেসফ (UNICEF) ইউনাইেটড াশ ইারাশনাল িচলেন ইমারেজি ফা

৪ এনআইএলিজ (NILG) াশনাল ইনিউট অব লাকাল গভণ েম।
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সংেযাজনী- ২: কম সাদন চকসহ, বাবায়নকারী মণালয়/িবভাগ/সংা এবং পিরমাপ পিত-এর িববরণ

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[১.১] ইউিনয়ন পিরষদ শাসন
অবিহতকরণ কাস ।

[১.১.১] িশত জনবল
ইউিনয়ন পিরষেদর নবিনব ািচত চয়ারান এবং সদগেণর
জ উপেজলা পয ােয় িতন িদেনর িশণ আেয়াজন করা হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[১.২] আইন-লা রায় াম
িলশগেণর িমকা শীষ ক কাস ।

[১.২.১] িশত জনবল
াম িলশেদর জ উপেজলা পয ােয় িতন িদেনর িশণ
আেয়াজন করা হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[১.৩] ইউিনয়ন পিরষেদর শাসন ও
আিথ ক বাপনা কাস ।

[১.৩.১] িশত জনবল
িহসাব সহকাির কাম কিউটার অপােরটরগেণর জ ইউিনয়ন
‘শাসন ও আিথ ক বাপনা কাস ’ আেয়াজন করা হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[১.৪] িনয়ািদ িশন কাস । [১.৪.১] িশত জনবল
ইউিনয়ন পিরষেদর সিচবগেণর জ ১মােসর িনয়ািদ িশণ
আেয়াজন করা হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[১.৫] িরেশাস  কাস । [১.৫.১] িশত জনবল
েব  ইউিনয়ন পিরষেদর য সকল সিচবগণ ১মােসর িনয়ািদ
িশণ িনেয়েছন তােদর জ িরেশাস  কাসর আেয়াজন করা
হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[১.৬] িস করেপােরশন শাসন
অবিহতকরণ কাস ।

[১.৬.১] িশত জনবল
িস কেপ ােরশেনর কাউিলরগেণর জ ৩িদেনর ‘িস
কেপ ােরশন শাসন অবিহত করণ’ িশণ কাস  আেয়াজন
করা হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[১.৭] জনশাসন মনালেয়র িনেদ শনা
মাতােবক ৬০ ঘার িশণ।

[১.৭.১] িশত জনবল
এনআইএলিজ’র কম কতাগেণর জ জনশাসন মনালেয়র
িনেদ শনা মাতােবক ৬০ ঘার িশণ দয়া হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[১.৮] কম শালা/সিমনার।
[১.৮.১] কম শালা/সিমনার
অিত

ানীয় সরকােরর িবিভ পয ােয়র কেহাারেদর িনেয়
কম শালা/সিমনােরর আেয়াজন করা হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[১.৯] পারিরক িশখন িশা সফর।
[১.৯.১] িশা সফর
আেয়ািজত

ইউিনয়ন পিরষদ সিচব এবং এনআইএলিজর কম কতাগেণর
জ িশণ র আেয়াজন করা হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার ও িশা সফর অান
সংা িতেবদন

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার ও িশা সফর অান
সংা িতেবদন

[১.১০] িবিভ কের অথ ায়েন
বাবায়নেযা িশণ।

[১.১০.১] িশত জনবল
িবিভ েরর কম কতা, কম চাির এবং জনিতিনিধগেণর জ
িশণ আেয়াজন করা হেব।

EALG, UGDP,
P4D, SDC

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[১.১১] ২০২০-২১ অথ  বছেরর িশণ
কােলার তির করা।

[১.১১.১] কােলার ণীত
২০২০-২১ সােলর িশণ কম িচ চােপ বাবায়েনর জ
িশণ কােলার তির করা হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

এনআইএলিজ’র িশণ
কােলার

[২.১] িবওিজ সভা স করা। [২.১.১] সভা সংগত মী মেহাদেয়র সভাপিতে িবওিজ সভা অিত হেব। এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন
(এবং সভার কায িববরণী)

এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন
(এবং সভার কায িববরণী)
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কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী
দর/সংা

পিরমাপ পিত উপা 

[২.২] মািসক সময় সভা স করা। [২.২.১] সভা সংগত
িত মােস কম কতাগেণর সমেয় এক সময় সভা অিত
হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন
(এবং সভার কায িববরণী)

এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন
(এবং সভার কায িববরণী)

[২.৩] এনআইএলিজ’র বােজট রণ
করা।

[২.৩.১] বােজট িরত
এনআইএলিজর আিথ ক য় পিরচালনার জ িত অথ  বছের
বােজট রণ করা হয়।

এনআইএলিজ এনআইএলিজ’র বােজট িতেবদন এনআইএলিজ’র বােজট িতেবদন

[২.৪] মািসক িরেপ াট রণ করা। [২.৪.১] িরেপাট  িরত
িত িতন মােস এনআইএলিজ’র কােজর অগিত মনালয়েক
জানােনা হয়।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র য়মািসক
িতেবদন

এনআইএলিজ’র য়মািসক
িতেবদন

[৩.১] গেবষণা াব হণ ও ত
উপা সংহ।

[৩.১.১] গেবষণা াব হীত
ানীয় সরকার সা িবিভ িবষেয় ০৮  গেবষণা কায েমর
ত উপা সংহ করা হেব।

এনআইএলিজ এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন

[৩.২] ব বতী বছের হীত
গেবষণাসেহর িতেবদন ড়াকরণ।

[৩.২.১] িতেবদন ড়াত
ব বত বছের হীত ানীয় সরকার সা িবিভ িবষেয় ১২ 
গেবষণার ড়া িতেবদন কাশ করা হেব।

এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন
এবং কািশত গেবষণা িতেবদন

এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন
এবং কািশত গেবষণা িতেবদন

[৩.৩] গেবষণা জান াল কাশ করা।
[৩.৩.১] ১ম সংা কািশত

ানীয় সরকার সংা িবিভ িবষেয় গেবষণা িভিক ব
ষাািসক জান ােল কাশ করা হেব।

এনআইএলিজ এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন

[৩.৩.২] ২য় সংা কািশত
ানীয় সরকার সংা িবিভ িবষেয় গেবষণা িভিক ব
ষাািসক জান ােল কাশ করা হেব।

এনআইএলিজ এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন এনআইএলিজ’র বািষ ক িতেবদন
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সংেযাজনী ৩: অা মণালয়/িবভােগর/অিধদর/সংা-এর িনকট তািশত িনিদ  কম সাদন সহায়তাসহ

িতােনর ধরণ িতােনর নাম সংি কম সাদন চক উ িতােনর িনকট সংি মণালয়/িবভােগর তািশত সহায়তা তাশার যৗিকতা তাশা রণ না হেল সা ভাব


