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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 িনেয়াগ া কম কতা ও কম চারীেদরেক সবা দােনর লে দ কের গেড় তালা
এনআইএলিজ’র  অতম  এক  দািয়।  এনআইএলিজ  ানীয়  সরকার  িতানেলােক  অিধকতর  দািয়শীল  করার  িত  অিধক  
আেরাপ কের থােক। বতমােন এনআইএলিজ’র িশণাথর সংা ১,৩৩,১৯২ জন । ানীয় সরকার িতানসেহর জনবেলর দতা ির
জ িবগত িতন অথ বছের (২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০) ১,৪২৯  িশণ কাস  বাবায়ন করা হয়। উ কাস সেহ
৫৫,১৩৬ জন জনিতিনিধ এবং কম কতা-কম চারীগণ অংশহণ কেরন। এছাড়াও উ িতানেহর ভিবৎ চােল েঁজ বর করার জ
গেবষণা ও পিরকনা িবভাগ কক মানসত গেবষণা কায ম পিরচািলত হে। িবগত িতন বছের ২৪  গেবষণা কাজ স করা হেয়েছ
যার া পািরশসহ ানীয় সরকার িতানেলার ভিবৎ কম পা িনধ ারেণ যেথ সহায়ক হেব এবং এনআইএলিজ’র শাসন ও
সময়, িশণ ও পরামশ , গেবষণা ও পিরকনা এবং কম িচ ও ায়ন িবভােগর সকল কায েম সহায়তা কের থােক। এছাড়াও
এনআইএলিজ হেত িবগত িতন অথ বছের ৪ জাণ াল, ১১ িশণ ায়াল, ৩ এক মলােট গেবষণা িতেবদন এবং ০৮ িনউজ লটার
কাশ করা হেয়েছ।

সমা এবং চােলসহ:

এনআইএলিজ’র কম কতাগেণর িবেদেশ পয া িশেণর অভাব, লাকবল তা, পয া ভৗত অবকাঠােমা ও আিলক অিফস না থাকা
এবং কেরানা মহামািরর কারেণ আশাপ িশণ কায ম বাবায়ন সব হে না।

ভিবৎ পিরকনা:

• িনব ািচত জনিতিনিধগণেক িনব ািচত হওয়ার ৬ মােসর মে িশেণর আওতায় আনা;
• এনআইএলিজ’র িশণ কায ম জারদার করার লে ভৗত অবকাঠােমা উয়ন করা;
• আিলক অিফস িতা করা;
• ানীয় সরকার িতানেলার জনিতিনিধ এবং কম কতা ও কম চারীগণেক শাসিনক, আিথ ক ও ত ি ে আেরা দ কের
গেড় তালার জ িশণ কায েম ণগত পিরবতন আনা;
• ােয়ািগক গেবষণাসহ ানীয় সরকােরর িবিভ িবষেয় গেবষণা করা।

২০২১-২২ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

২৫০০৬ জন জনিতিনিধ, কম কতা এবং কম চারীেদর িশণ দান;
০৫ হীত গেবষণার ড়া িতেবদন কাশ করা;
 জাণ াল কাশ করা;
িশেণর কায কািরতা (Impact Assessment) ায়ন িতেবদন 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 ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

মহাপিরচালক, জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট

এবং

িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর মে ২০২১
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), কম সাদেনর  এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

ানীয় সরকার িতানসেহর জনিতিনিধ ও কম চারীেদর িশেণর মােম দতা ি এবং শাসন সংহতকরণ।

১.২ অিভল (Mission)
ানীয় সরকার িতানসেহর দতা ির লে অংশীদািরের িভিেত িশণ কায ম বাবায়ন।

১.৩ কম সাদেনর 
১.৩.১ দর/সংার কম সাদেনর 

১. ানীয় সরকার িতানসেহর জনিতিনিধ ও কম চারীেদর জ েগাপেযািগ ও চািহদা িভিক িশেণর বা
করা;
২. শাসিনক কায ম ুভােব পিরচালনা করা;
৩. ানীয় সরকার সংি িবষেয় গেবষণা কায ম পিরচালন ও পািরশ করা;
৪. িশণ কায ম ায়ন করা।

১.৩.২ শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

১. শাসন ও সংারলক কায েমর বাবায়ন জারদারকরণ

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. িস কেপ ােরশন, পৗরসভা, জলা পিরষদ, উপেজলা পিরষদ ও ইউিনয়ন পিরষদ এর জনিতিনিধ ও কম চারীগণেক
ানীয় সরকার সংা চািহদা িভিক িশণ দান করা;
২. ানীয় সরকার সংা িবিভ সমা িবষেয়র উপর গেবষণা পিরচালনা করা;
৩. ানীয় সরকােরর সিহত সিকত িবিভ সংার কম কতা ও কম চারীেদর িশণ দান করা;
৪. ানীয় সরকার এবং এর সিহত সৃ িবিভ িবষয় সেক ডেমেশেনর িবধা দান এবং জাতীয় ডেমেশন
ক গেড় তালা;
৫. ানীয় সরকার িবষয়ক , সামিয়কী, গেবষণা ও ায়ন িতেবদন কাশ করা;
৬. াগার ও পাঠক াপন ও পিরচালন করা;
৭. ানীয় সরকার িবষেয় িশণ ও গেবষণা কায েমর সময় সাধন করা;
৮. ানীয় সরকার সংা িবিভ িবষেয় সা িফেকট কাস  বতন করা;
৯. সরকার কক দ অা কায ম বাবায়ন করা।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা
২০২১-২২

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২২-২০২৩ ২০২৩-২০২৪

িশণ কায ম হণ মানব সদ উয়ন। সংা ১৯২১৬ ২৫০০৬ ২০০০০ ২০০০০
এনআইএলিজ, ানীয় সরকার িবভাগ,
JICA, UNICEF, UNDP,
CPTU, WB.

এনআইএলিজ’র বািষ ক
িতেবদন

ানীয় সরকার িতানসেহর িবিভ কায ম
পয ােলাচনা ও সমা িচিত কের গেবষণার
মােম ানীয় সরকােরর মান উয়েনর লে
পািরশ দান।

ানীয় সরকার িতান
শিশালীকরণ

সংা ০৯ ০৫ ১০ ১০ এনআইএলিজ
এনআইএলিজ’র বািষ ক
িতেবদন

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

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[১] ানীয় সরকার
িতানসেহর
জনিতিনিধ ও
কম চারীেদর জ
েগাপেযািগ ও
চািহদা িভিক
িশেণর বা
করা;

২৫

[১.১] ইউিনয়ন পিরষদ অবিহতকরণ
িশণ কাস  (চয়ারান ও
সদগেণর জ)

[১.১.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ৩ ১২৬২৩ ২০৩১৬ ১৫০০০ ১০০০০ ৮০০০ ৬০০০ ১০০০০ ১০০০০

[১.২] ইউিনয়ন পিরষদ অবিহতকরণ
িশণ কাস  (িহসাব সহকারী কাম
কিউটার অপােরটরগেণর জ)

[১.২.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ৩ ৪০০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ১৫০ ৪৫০ ৪৫০

[১.৩] িনয়ািদ িশণ কাস 
[১.৩.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ৫ ২০০ ২০০ ১৬০ ১২০ ৮০ ৪০ ২৪০ ২৪০

[১.৪] উপেজলা িরেসাস  েমর
সদেদর িরেসাস  িশণ কাস 

[১.৪.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ১ ৭০০ ৫০০ ৩০০ ২০০ ১০০ ৪০০ ৪০০

[১.৫] আইন লা রায় াম
িলেশর িমকা শীষক িশণ কাস 

[১.৫.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ৩ ১৯২০ ২৪০০ ১৫০০ ১২০০ ১০০০ ৮০০ ৬০০০ ৬০০০

[১.৬] িস করেপােরশন অবিহতকরণ
িশণ কাস 

[১.৬.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ২ ৪৪ ১৯০ ১২০ ১০০ ৮০ ৬০ ২০০ ২০০

[১.৭] পৗরসভা অবিহতকরণ িশণ
কাস  (ময়র ও কাউিলরগেণর জ)

[১.৭.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ২ ৬০০ ৪০০ ৩০০ ২০০ ১৫০ ৬০০ ৬০০

[১.৮] পৗরসভা শাসন ও িহসাব
বাপনা িশণ কাস  (পৗর
সিচবগেণর জ )

[১.৮.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ১ ২০০ ১৫০ ১২০ ১০০ ৭০ ২০০ ২০০

[১.৯] অভরীণ দতা ি িশণ
কাস 

[১.৯.১] িশিত
জনবল

মিত ঘা ১ ৬০ ৫০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ৬০ ৬০

[১.১০] কম শালা ও সিমনার
[১.১০.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ১ ১০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫

[১.১১] পারিরক িশখন িশা সফর
[১.১১.১] িশিত
জনবল

মিত সংা ১ ৮ ৫ ৪ ৩ ২ ৮ ৮

[১.১২] ২০২২-২৩ অথ  বছেরর
িশণ কােলার তির করা

[১.১২.১] কােলার
সািদত

তািরখ তািরখ ২ ১০.০৪.২০ ২০.০৪.২১ ২০.০৪.২২ ২৫.০৪.২২ ৩০.০৪.২২ ০৫.০৫.২২ ১০.০৫.২২ ২০.০৪.২৩ ২০.০৪.২৪

[২] শাসিনক
কায ম ুভােব
পিরচালনা করা;

১৫

[২.১] মািসক সময় সভা স করা [২.১.১] সভা সংগত মিত সংা ৫ ১২ ১২ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১২

[২.২] িবওিজ সভা স করা [২.২.১] সভা সংগত মিত সংা ৫ ১ ৩ ২ ১ ৩ ৩

[২.৩] ২০২২-২৩ অথ  বছেরর
এনআইএলিজ’র বােজট রণ করা

[২.৩.১] বােজট িরত তািরখ তািরখ ৫ ১০.০৪.২০ ৩১.০৫.২২ ০৫.০৬.২২ ০৯.০৬.২২ ১৫.০৬.২২ ২০.০৬.২২ ৩১.০৫.২৩ ৩১.০৫.২৪



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ৯ ণ তািরখ: শিনবার, ম ০৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      কম সাদন চক গণনা পিত একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এিপএ ারকারী অিফেসর কম সাদেনর 

[৩] ানীয় সরকার
সংি িবষেয়
গেবষণা কায ম
পিরচালন ও পািরশ
করা;

১৫

[৩.১] ২০২১-২২ অথ  বছের হীত
গেবষণা সেহর ড়া িতেবদন
কাশ করা

[৩.১.১] িতেবদন
কািশত

মিত সংা ৫ ৯ ৫ ৫ ৩ ২ ১ ৮ ৮

[৩.২] জাণ াল কাশ করা

[৩.২.১] ১ম সংা
কািশত

তািরখ তািরখ ৫ ১০.১২.১৯ ০১.১১.২০ ৩১.১২.২১ ০৫.০১.২২ ১০.০১.২২ ১৫.০১.২২ ২০.০১.২২ ৩১.১২.২২ ৩১.১২.২৩

[৩.২.২] ২য় সংা
কািশত

তািরখ তািরখ ৫ ২১.০৩.২০ ৩০.০৬.২২ ১০.০৭.২২ ২০.০৭.২২ ৩১.০৭.২২ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৪

[৪] িশণ কায ম
ায়ন করা।

১৫

[৪.১] ায়ন িতেবদন কাশ করা

[৪.১.১] ১ম সংা
কািশত

তািরখ তািরখ ৫ ১৫.১২.২০ ০৫.০১.২২ ১০.০১.২২ ১৫.০১.২২ ২০.০১.২২ ৩০.০১.২২ ০৫.০১.২৩ ০৫.০১.২৪

[৪.১.২] ২য় সংা
কািশত

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৬.২২ ০৫.০৭.২২ ১০.০৭.২২ ১৫.০৭.২২ ২০.০৭.২২ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৪

[৪.২] িশেণর কায কািরতা
(Impact Assessment)
ায়ন িতেবদন কাশ করা

[৪.২.১] িতেবদন
কািশত

তািরখ তািরখ ৫ ৩০.০৬.২২ ০৫.০৭.২২ ১০.০৭.২২ ১৫.০৭.২২ ২০.০৭.২২ ৩০.০৬.২৩ ৩০.০৬.২৩



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১০ ণ তািরখ: শিনবার, ম ০৮, ২০২১

কম সাদেনর
    

কম সাদেনর
ের মান

      কায ম      
কম সাদন

চক
গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৯-২০

ত
অজন*

২০২০-২১

লমাা/িনণ ায়ক ২০২১-২২

েপণ
২০২২-২০২৩

েপণ
২০২৩-২০২৪

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

শাসন ও সংারলক কম সাদেনর 

[১] শাসন ও
সংারলক
কায েমর
বাবায়ন
জারদারকরণ

৩০

[১.১] াচার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.১.১] াচার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.২] ই-গভা/ উাবন
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.২.১] ই-
গভা/ উাবন
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

১০

[১.৩] ত অিধকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৩.১] ত
অিধকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

[১.৪] অিভেযাগ িতকার
কম পিরকনা বাবায়ন

[১.৪.১] অিভেযাগ
িতকার
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৪

[১.৫] সবা দান
িতিত কম পিরকনা
বাবায়ন

[১.৫.১] সবা দান
িতিত
কম পিরকনা
বাবািয়ত

মিত
া
নর

৩

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১১ ণ তািরখ: শিনবার, ম ০৮, ২০২১

আিম, মহাপিরচালক, জাতীয় ানীয় সরকার ইনিউট, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী
উয়ন ও সমবায় মণালয়-এর িনকট অীকার করিছ য এই িেত বিণ ত লমাা অজেন সেচ থাকব।

আিম, িসিনয়র সিচব, ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন ও সমবায় মণালয় ি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

তািরখ

িসিনয়র সিচব
ানীয় সরকার িবভাগ: ানীয় সরকার, পী উয়ন
ও সমবায় মণালয়

তািরখ



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১২ ণ তািরখ: শিনবার, ম ০৮, ২০২১

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ ইউএনিডিপ (UNDP) ইউনাইেটড াশ ডেভলপেম পাাম

২ ইউিনেসফ (UNICEF) ইউনাইেটড াশ ইারাশনাল িচলেন ইমারেজি ফা

৩ এনআইএলিজ (NILG) াশনাল ইনিউট অব লাকাল গভণ েম।

৪ জাইকা (JICA) জাপান ইারাশনাল কা-অপােরশন এেজি

৫ ডিউিব (WB) ওয়া াংক।

৬ িসিপইউ (CPTU) সাল িকউরেম টকিনকাল ইউিনট।



ড়া দািখেলর সময়: দািখল করা হয়িন া: ১৩ ণ তািরখ: শিনবার, ম ০৮, ২০২১

সংেযাজনী- ২: কম সাদন বাপনা ও মাণক

কায ম কম সাদন চকসহ বাবায়নকারী অিবভাগ, অিধশাখা, শাখা
লমাা
অজেনর
মাণক

[১.১] ইউিনয়ন পিরষদ অবিহতকরণ িশণ কাস  (চয়ারান ও সদগেণর জ) [১.১.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.২] ইউিনয়ন পিরষদ অবিহতকরণ িশণ কাস  (িহসাব সহকারী কাম কিউটার অপােরটরগেণর জ) [১.২.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.৩] িনয়ািদ িশণ কাস  [১.৩.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.৪] উপেজলা িরেসাস  েমর সদেদর িরেসাস  িশণ কাস  [১.৪.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.৫] আইন লা রায় াম িলেশর িমকা শীষক িশণ কাস  [১.৫.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.৬] িস করেপােরশন অবিহতকরণ িশণ কাস  [১.৬.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.৭] পৗরসভা অবিহতকরণ িশণ কাস  (ময়র ও কাউিলরগেণর জ) [১.৭.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.৮] পৗরসভা শাসন ও িহসাব বাপনা িশণ কাস  (পৗর সিচবগেণর জ ) [১.৮.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.৯] অভরীণ দতা ি িশণ কাস  [১.৯.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.১০] কম শালা ও সিমনার [১.১০.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.১১] পারিরক িশখন িশা সফর [১.১১.১] িশিত জনবল িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[১.১২] ২০২২-২৩ অথ  বছেরর িশণ কােলার তির করা [১.১২.১] কােলার সািদত িশণ ও পরামশ  িবভাগ

[২.১] মািসক সময় সভা স করা [২.১.১] সভা সংগত শাসন ও সময় িবভাগ

[২.২] িবওিজ সভা স করা [২.২.১] সভা সংগত শাসন ও সময় িবভাগ

[২.৩] ২০২২-২৩ অথ  বছেরর এনআইএলিজ’র বােজট রণ করা [২.৩.১] বােজট িরত শাসন ও সময় িবভাগ

[৩.১] ২০২১-২২ অথ  বছের হীত গেবষণা সেহর ড়া িতেবদন কাশ করা [৩.১.১] িতেবদন কািশত গেবষণা ও পিরকনা িবভাগ

[৩.২] জাণ াল কাশ করা
[৩.২.১] ১ম সংা কািশত গেবষণা ও পিরকনা িবভাগ

[৩.২.২] ২য় সংা কািশত গেবষণা ও পিরকনা িবভাগ

[৪.১] ায়ন িতেবদন কাশ করা
[৪.১.১] ১ম সংা কািশত কম িচ ও ায়ন িবভাগ

[৪.১.২] ২য় সংা কািশত কম িচ ও ায়ন িবভাগ

[৪.২] িশেণর কায কািরতা (Impact Assessment) ায়ন িতেবদন কাশ করা [৪.২.১] িতেবদন কািশত কম িচ ও ায়ন িবভাগ
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