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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

মহাপররচালক  

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী  

 

এবাং 

 

সরচব 

জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০১৮ হদত  ৩০ জুন, ২০১৯ পর্ িন্ত  
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সূরচপত্র  

 

 

 

উপক্রমরণকা  ১ 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (রতন বছদরর) প্রধান অজিনসমূহ ২ 

সসকশন ১ :অরধেপ্তদরর রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

এবাং প্রধান কার্ িাবরল  

৩ 

সসকশন ২ : অরধেপ্তদরর রবরভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৪ 

সসকশন ৩ : সকৌশলগত উদেশ্যরভরত্তক কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ ৫-৭ 

সাংদর্াজনী ১ : শব্দ সাংদক্ষপ  ৯ 

সাংদর্াজনী ২ : কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত  ১০ 

সাংদর্াজনী ৩ : কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র মাঠ পর্ িাদয়র অন্যান্য কার্ িালদয়র রনকট 

সুরনরে িষ্ট চারহো  

১১ 
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উপক্রমরনকা (Preamble) 

 

 

 

 সরকারর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ সজারোর করা, 

সুশাসন সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম রুপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ 

বাস্তবায়দনর লদক্ষয- 

 

 

 

মহাপররচালক, বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী 

 

 

এবাং 

 

 

 সরচব, জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার এর মদে ২০১৮ 

সাদলর জুন মাদসর ............. তাররদে এই বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষররত হদলা। 

 

এই চুু্রিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলনঃ 
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সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (রতন বছদরর) প্রধান অজিনসমূহঃ 

 

 

 বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী সেদশর সব িবৃহৎ শৃঙ্খলা বারহনী। ১৯৪৮ সাদলর ১২ই 

সফব্রুয়ারর আনসার বারহনী প্ররতষ্ঠা লাভ কদর। মহান ভাষা আদদালন ও স্বাধীনতা যুদদ্ধ এ বারহনীর সগৌরবময় 

অবোন রদয়দছ। 

 

 পাব িতয চট্টগ্রামসহ সেদশর সব িত্র স্বাধীনতা ও সাব িদভৌমত্ব রক্ষায় এ বারহনীর ৩৮টি পুরুষ ও ০২ টি 

মরহলা আনসার ব্যাটারলয়দনর সেস্যরা অন্যান্য আইন শৃাংেলা বারহনীর সাদথ অতযন্ত েক্ষতার সাদথ োরয়ত্ব 

পালন কদর র্াদচ্ছ। এছাড়াও সরকারর-সবসরকারর প্ররতষ্ঠানসমূদহর রনরাপত্তা রবধান, নারীর ক্ষমতায়ন, 

রনরক্ষরতা দূরীকরণ, দুদর্ িাগ সমাকাদবলা, ইতযারে সক্ষদত্র এ বারহনী গুরুত্বপূণ ি ভূরমকা পালন কদর র্াদচ্ছ। 

জাতীয় সাংসেসহ সকল প্রকার রনব িাচন, দূগ িাপুজা, রবশ্ব ইজদতমা ইতযারেদত সড়ক ও জনপদথর রনরাপত্তায়, 

সরলপথ রক্ষা, র্ানজট রনরসদন ট্রারফক পুরলদশর সাদথ োরয়ত্ব পালন, রশল্প প্ররতষ্ঠান, কলকারোনা, মাদকিট, 

জাতীয় সাংসে, সনৌ, রবমান ও স্থলবদরসহ গুরুত্বপূণ ি স্থাপনাসমূদহ এ বারহনীর সেস্যরা রনরাপত্তা ও আইন 

শৃাংেলা রক্ষায় সহায়তা কদর র্াদচ্ছ। এছাড়া সকল সজলাদত সজলা সমরজদষ্ট্ররসর অধীদন সমাবাইল সকাট ি 

পররচালনায় স্ট্রাইরকাং সফাস ি রহদসদব ব্যাটারলয়ন আনসার সমাতাদয়ন আদছ।  

 

 সেদশর মানব সম্পে ও আথ িসামারজক অবস্থার উন্নয়ন, সবকারত্ব দূরীকরণ এবাং েক্ষ জনবল ততরীর 

লদক্ষয রবগত সাদড় আট বছদর এ বারহনী প্রায় ০৯ (নয়) লক্ষ জনবলদক রবরভন্ন ধরদণর সমৌরলক, কাররগরী ও 

সপশারভরত্তক প্ররশক্ষণ প্রোন কদরদছ। 

 

 CDMP এর আরথ িক সহায়তায় বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী কর্তিক রসরাজগঞ্জ ও 

গাইবান্ধা সজলায় Flood Preparedness Programme (FPP)এর পাইলট প্রদজদের 

কার্ িক্রম সম্পন্ন করা হদয়দছ। উি প্রকদল্পর আওতায় ৯০জন মাস্টার সট্রইনার এবাং ১৫৬৩টি গ্রাদম ১৫,৬৩০ 

জন আনসার-রভরিরপ সস্বচ্ছাদসবক ততরী কদর তাদের Data Base প্রস্তুত করা হদয়দছ।  

 

 প্রায় ৭৮০০০ হাজার আনসার সেস্যদক স্মাট ি কাি ি প্রোনপূব িক উি সফটওয়যাদরর মােদম তাদের 

র্াবতীয় রবষয় পররচারলত হদচ্ছ এবাং অঙ্গীভূত আনসার সেস্যদের রনদয়াগ ও চাকরর সাংক্রান্ত র্াবতীয় রবষয় 

স্বয়াংরক্রয়ভাদব পররচালনার লদক্ষয AMIS নাদম অন লাইন রভরত্তক একটি নতুন রিরজটাল রসদস্টম চালু করা 

হদয়দছ। বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীর ওদয়বসাইিটি (www.ansarvdp.gov.bd) 

ওদয়বদপাট িাদল উন্নীত করা হদয়দছ।  

  

 প্রায় ৫০,০০০ হাজার অঙ্গীভূত আনসার রবরভন্ন সকরপআইদত সমাতাদয়ন রদয়দছ, তাদের সবতন 

ভাতারে অনদলইদনর মােদম পররদশাধ করা হদচ্ছ। 
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সসকশন-১ 

 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীর  

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ, প্রধান কার্ িাবরল 

 

১.১  রূপকল্প (Vision) : সুেী, সমৃদ্ধ ও রনরাপে রাষ্ট্র গঠদন সেদশর সব িত্র শারন্ত, শৃাংেলা, উন্নয়ন ও রনরাপত্তা 

 রবধান। 

 

১.২  অরভলক্ষয (Mission) : 

 ১।  জনরনরাপত্তা ও দুদর্ িাগ সমাকাদবলা কার্ িক্রদম সরক্রয় অাংশগ্রহণ; 

 ২।  আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীর সস্বচ্ছাদসবী সেস্য-সেস্যাদক মানব সম্পদে রূপান্তদরর মােদম 

  সেদশর আথ ি-সামারজক অবস্থার উন্নয়ন; 

 ৩। সরকাদরর রনদে িদশ আইন শৃাংেলা রক্ষা ও আরভর্ারনক কার্ িক্রদম অন্যান্য বারহনীর সাদথ অাংশগ্রহণ;  

 

১.৩ সকৌশলগত উদেশ্য (Strategic Objectives) : 

 ১.৩.১  বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী অরধেপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহ : 

 

 ১. পাব িতয এলাকা ও েরক্ষণ-পরিমাঞ্চলসহ সমগ্র সেদশ জনরনরাপত্তা মূলক কাদজ অাংশগ্রহণ;  

 ২. রবরভন্ন কাররগরর ও সপশারভরত্তক প্ররশক্ষণ প্রোন কদর মানব সম্পে উন্নয়দনর মােদম সেদশর      

  আথ ি-সামারজক অবস্থার উন্নরত করা; 

 ৩. সর্ সকান দুদর্ িাগ সমাকাদবলা ও দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনার জন্য ভলারিয়ার ততরর করা; 

 ৪.  রবরভন্ন সরকারর/দবসরকারর সাংস্থা, স্থাপনা ও প্ররতষ্ঠাদনর রনরাপত্তা প্রোন করা;  

  

 

১.৩ প্রধান কার্ িাবরল 

 ১. পাব িতয এলাকা, েরক্ষণ-পরিমাঞ্চলসহ সমগ্র সেদশ ব্যাটারলয়ন আনসার রনদয়ারজত কদর আইন  

  শৃঙ্খলা রক্ষা ও জানমাদলর রনরাপত্তা রবধান করা; 

 ২. সরকারী-সবসরকারী গুরুত্বপূণ ি স্থাপনা, প্ররতষ্ঠান ও সাংস্থায় রনরাপত্তা োদনর কাদজ আনসার বারহনী 

  অঙ্গীভূত করা; 

 ৩. আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীর সেস্য-সেস্যাদের সমৌরলক প্ররশক্ষণসহ রবরভন্ন সপশারভরত্তক ও 

  কাররগরর প্ররশক্ষণ োদনর মােদম মানব সম্পদে উন্নরত করা; 

 ৪. জাতীয় ও স্থানীয় পর্ িাদয়র রনব িাচন, দূগ িাপূজাসহ রবরভন্ন রাষ্ট্রীয় ও ধমীয় অনুষ্ঠানারের রনরাপত্তায়  

  আনসার সেস্যদের রনদয়ারজত করা; 

 ৫. জাতীয় দুদর্ িাগ সমাকাদবলায় প্ররশক্ষণ োদনর মােদম ভলারিয়ার ততরর করা এবাং দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনায় 

  অাংশগ্রহণ করা;  

 ৬. বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনীদত নুতন সেস্য-সেস্যা প্লাটুনভূি করা; 

 ৭.  বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ বাস্তবায়দনর মােদম সভৌত ও অবকাঠাদমা সুরবধারে রনরিত করা; 
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সসকশন-২ 

 

আনসার ও রভরিরপ অরধেপ্তদরর রবরভন্ন কার্ িক্রদমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

কম িসম্পােন 

সূচকসমূহ 

(Performance 

Indicator) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত লক্ষযমাত্রা  

২০১৮-১৯ 

প্রদক্ষপন রনধ িাররত লক্ষযমাত্রা অজিদনর সক্ষদত্র 

সর্ৌথভাদব োরয়ত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/ 

রবভাগ/সাংস্থা সমূদহর নাম 

উপাত্তসূত্র  

 (Source of Data) ২০১৯-২০ ২০২১-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

[১] জনরনরাপত্তা 

রবধান 

[১.১] টহল ও অরভর্ান 
সাংখ্যা 

(হাজার) 
৭.৩৩ ১০.৬৫ ১১.০৫ ১১.৩৫ ১১.৭৫ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বাাংলাদেশ 

সসনাবারহনী, বাাংলাদেশ পুরলশ, 

রনব িাচন করমশন, সজলা প্রশাসন 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর অপাদরশন পররেপ্তদরর 

প্ররতদবেন  

[১.২] আনসার-

রভরিরপ সেস্য 

সমাতাদয়ন সাংখ্যা 

সাংখ্যা 

(হাজার) 
২১৫.৫৬ ২২০.২৭ ২২১.৫০ ২২৩.০০ ২২৪.৫০ 

[২] মানব সম্পে উন্নয়ন [২.১] প্ররশক্ষণ 

সাংখ্যা 

(হাজার) 
২৪.৮০ ২৬.০৩ ২৭.১৫ ২৮.১০ ২৮.৭০ 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কাররগরর রশক্ষা সবাি ি বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর প্ররশক্ষণ পররেপ্তদরর 

প্ররতদবেন  

[৩] প্রাকৃরতক দূদর্ িাগ 

সমাকাদবলায় 

সস্বচ্ছাদসবক প্রস্তুত  

[৩.১] প্ররশক্ষণ সাংখ্যা 

 (হাজার) 
৩.০০ ৬.৪০ ৬.৮০ ৭.০০ ৭.৫০ 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনী, জনরনরাপত্তা রবভাগ 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর প্ররশক্ষণ পররেপ্তদরর 

প্ররতদবেন  
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সসকশন-৩ 

সকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রারধকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পােন সূচক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 
 

সকৌশলগত 

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক 

 (Performance Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজিন লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক  ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

প্রদক্ষপন 

(Projection) 

২০২০-২০২১ 

১৬-১৭ ১৭-১৮* 

অসাধারণ অরতউত্তম উত্তম চলরত 

মান 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আনসার ও রভরিরপ অরধেপ্তদরর সকৌশলগত উদেশ্যসমূহঃ 

[১] জনরনরাপত্তা 

রবধান 

২০ 

[১.১] টহল, 

অরভর্ান এবাং 

আনসার-

রভরিরপ সেস্য 

সমাতাদয়ন 

 

[১.১.১] পাব িতয এলাকায় টহল ও 

অরভর্ান 

সাংখ্যা 

(হাজার) 
 ৩ ৩.৫৩ ৬.৭০ ৬.৯০ ৬.৮৫ ৬.৮০ ৬.৭০ ৬.৬০ ৭.১০ ৭.২৫ 

[১.১.২]  সমতল এলাকায়  টহল ও 

অরভর্ান 

সাংখ্যা 

(হাজার) 
২ ৩.৮০ ৩.৯৫ ৪.১৫ ৪.১০ ৪.০০ ৩.৯৫ ৩.৮০ ৪.২৫ ৪.৫০ 

[১.১.৩] রাষ্ট্রীয় ও ধমীয় অনুষ্ঠানারের 

রনরাপত্তা রবধান 

সাংখ্যা 

(হাজার) 
৫ ১৬৭.০০ ১৭০.৭৭ ১৭১.৫০ ১৭১.২০ ১৭১.০০ ১৭০.৭৭ ১৭০.০০ ১৭২.০০ ১৭২.৫০ 

[১.১.৪] সরকারী/দবসরকারী সাংস্থার  

রনরাপত্তা রবধান। 

সাংখ্যা 

(হাজার) 
১০ ৪৮.৫৬ ৪৯.৫০ ৫০.০০ ৪৯.৮০ ৪৯.৭০ ৪৯.৫০ ৪৮.৬০ ৫১.০০ ৫২.০০ 

[২] মানব সম্পে 

উন্নয়ন 

  

 ৩৫ 

 

[২.১] প্ররশক্ষণ [২.১.১]আনসার-রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোন  

সাংখ্যা 

(হাজার) 
১০ ১.৪০ ১.৪৩ ১.৬৫ ১.৬০ ১.৫০ ১.৪৩ ১.৩০ ১.৮০ ২.০০ 

[২.১.২] আনসার-রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের সপশাগত প্ররশক্ষণ 

সাংখ্যা 

(হাজার) 
১০ ৬.৫০ ৬.৯০ ৭.৫০ ৭.৩০ ৭.০০ ৬.৯০ ৬.৭০ ৮.০০ ৮.১০ 

[২.১.৩] আনসার-রভরিরপ সেস্যদের 

সমৌরলক প্ররশক্ষণ 

সাংখ্যা 

(হাজার) 
৫ ১৬.৯০ ১৭.৭০ ১৮.০০ ১৭.৯০ ১৭.৮০ ১৭.৭০ ১৭.৫০ ১৮.৩০ ১৮.৬০ 

[২.২] ভলারিয়ার 

(দস্বচ্ছা সসবী) 

জনবল ততরী 

[২.২.১] আনসার-রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের দূদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা রবষদয় 

প্ররশক্ষণোন 

সাংখ্যা 

(হাজার) ১০ ৩.০০ ৬.৪০ ৬.৮০ ৬.৬০ ৬.৫০ ৬.৪০ ৬.১০ ৭.০০ ৭.৫০ 

[৩] আনসার-

রভরিরপর 

সক্ষমতাবৃরদ্ধ 

১০ 

[৩.১] রবরভন্ন 

সট্রদি জনবল 

রনদয়াগ করা 

[৩.১.১]স্থায়ী ও অস্থায়ী রবরভন্ন পদে 

জনবল রনদয়াগ 

সাংখ্যা 

৫  ৩৯৩ ৪৫০ ৫০০ ৪৮০ ৪৭০ ৪৫০ ৪০০ ৫৫০ ৬০০ 

[৩.২] জাতীয় 

শুদ্ধাচার 

কম িপররকল্পনা 

প্রণয়ন ও 

বাস্তবায়ন 

[৩.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার পররকল্পনা 

প্রণয়ন % ৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

[৩.২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা 

বাস্তবায়ন 

সভার  

সাংখ্যা 
২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ ১ - ৪ ৪ 

[৪] আরথ িক  

উন্নয়ন 

১০ 

[৪.১] উন্নয়ন  

বরাদের ব্যয়  

রনরিতকরন 

[৪.১.১] তত্রমারসক রভরত্তদত উন্নয়ন 

বাদজট ব্যদয়র অগ্রগরত 
% ৫ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

[৪.১.২] উন্নয়ন বাদজট ব্যদয়র অগ্রগরত 

মূল্যায়ন 
% ৩ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 

[৪.১.৩] উন্নয়ন বাদজট ব্যদয়র অরিট 

আপরত্ত রনষ্পরত্তকরণ 
% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% ১০০% ১০০% 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশল গত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance  

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক  ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

অসাধারণ 

১০০% 

অরতউত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চলরতমান 

৭০% 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন 

৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আবরশ্যক সকৌশলগত উদেদশ্যসমূহ  

বারষ িক 

কম িসম্পােন চুরি 

বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র সদঙ্গ ২০১৮-২০১৯ অথ ি 

বছদরর বারষ িক কম িসম্পােন চুরি স্বাক্ষর ও 

ওদয়বসাইদট আপদলাি 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরি 

স্বাক্ষররত তাররে ০.৫ 
২০ জুন, 

২০১৮ 

২১ জুন, 

২০১৮ 

২৪ জুন, 

২০১৮ 
- - 

২০১৮-২০১৯ অথ ি বছদরর বারষ িক কম িসম্পােন চুরির 

অধ ি-বারষ িক মূল্যায়ন প্ররতদবেন মন্ত্রণালদয় োরেল 

মূল্যায়ন প্ররতদবেন োরেলকৃত 
তাররে ০.৫ 

১৭ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২০ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২১ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২২ জানুয়ারর, 

 ২০১৯ 

২৩ জানুয়ারর,  

২০১৯ 

মাঠ পর্ িাদয়র কার্ িালদয়র ২০১৮-২০১৯ অথ ি বছদরর 

বারষ িক কম িসম্পােন চুরির অধ িবারষ িক মূল্যায়ন 

প্ররতদবেন পর্ িাদলাচনাদন্ত ফলাবতিক (feedback) 

মন্ত্রণালদয় োরেল 

ফলাবতিক (feedback)প্রেত্ত 

তাররে ১ 
২৪ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

৩১ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

০৪ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

০৮ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

সরকারর কম িসম্পােন ব্যবস্থাপনা পদ্ধরতসহ অন্যান্য 

রবষদয় কম িকতিা/কম িচারীদের জন্য প্ররশক্ষণ আদয়াজন 

আদয়ারজত প্ররশক্ষদণর সময় জন 

ঘিা 
১ ৬০ - - - - 

কার্ িপদ্ধরত, 

কম িপররদবশ ও 

সসবার মাদনান্নয়ন 

১০ 

 

 

ই-ফাইরলাং পদ্ধরত বাস্তবায়ন 

ফ্রি সিদের মােদম গৃরহত িাক 

ই-ফাইরলাং রসদস্টদম আপদলািকৃত 
% ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ 

ই-ফাইদল নরথ রনষ্পরত্তকৃত ** % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

ই-ফাইদল পত্র জারীকৃত *** % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ 

েপ্তর/সাংস্থা কর্তিক অনলাইন সসবা চালু করা ন্যযনতম একটি নতুন 

ই-সারভ িস চালুকৃত 
তাররে ১ 

১০ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২৪ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

২৮ জানুয়ারর, 

২০১৯ 

৩১ মাচ ি,  

২০১৯ 

৩০ এরপ্রল,  

২০১৯ 

েপ্তর/সাংস্থা ও অধীনস্ত কার্ িালয়সমূদহর উদ্ভাবনী উদযাগ 

ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ন 

উদ্ভাবনী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প (SIP) সমূদহর 

হালনাগােকৃত িাটাদবইজ 

ওদয়বসাইদট প্রকারশত 

তাররে ১ 
০৩ সফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারর 

 ২০১৯ 

০৪ মাচ ি  

২০১৯ 

িাটাদবইজ অনুর্ায়ী ন্যযনতম দুটি 

নতুন উদ্ভাবনী উদযাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন 

প্রকল্প চালুকৃত 

তাররে ১ 
০৮ এরপ্রল  

২০১৯ 

২২ এরপ্রল 

 ২০১৯ 

০২ সম 

 ২০১৯ 

১৬ সম 

 ২০১৯ 

৩০ সম 

২০১৯ 

রসটিদজনস্ চাট িার বাস্তবায়ন হালনাগােকৃত রসটিদজনস চাট িার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত সসবা 
% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

সসবাগ্ররহতাদের মতামত 

পররবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত 
তাররে ০.৫ 

৩১ রিদসম্বর  

২০১৮ 

১৫ জানুয়ারর  

২০১৯ 

০৭ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

১৭ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

২৮ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

অরভদর্াগ প্ররতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন রনরে িষ্ট সমদয়র মদে অরভদর্াগ 

রনষ্পরত্তকৃত  
% ০.৫ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫০ 

রপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ি সাংরিষ্ট কম িচারীর 

রপআরএল ও ছুটি নগোয়নপত্র জারর করা 

রপআরএল আদেশ জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

ছুটি নগোয়নপত্র জাররকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 
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সকৌশলগত 

উদেশ্য  

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশল গত 

উদেদশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কার্ িক্রম 

(Activities) 

কম িসম্পােন সূচক  

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

 

কম িসম্পােন 

সূচদকর মান 

(Weight of 

Performance  

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/রনণ িায়ক  ২০১৮-২০১৯ 

(Target/Criteria Value for FY 2018-19) 

অসাধারণ 

১০০% 

অরতউত্তম 

৯০% 

উত্তম 

৮০% 

চলরতমান 

৭০% 

চলরত 

মাদনর রনদম্ন 

৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

আরথ িক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

৯ 

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্ত কার্ িক্রদমর উন্নয়ন রত্রপক্ষীয় সভায় অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তর জন্য সুপাররশকৃত 
% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

অরিট আপরত্ত রনষ্পরত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পরত্তর হালনাগাে তারলকা প্রস্তুত 

করা 

স্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ সফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

০৪ মাচ ি  

২০১৯ 

অস্থাবর সম্পরত্তর তারলকা 

হালনাগােকৃত 
তাররে ১ 

০৩ সফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

১১ সফব্রুয়ারর 

 ২০১৯ 

১৮ সফব্রুয়ারর 

২০১৯ 

২৫ সফব্রুয়ারর  

২০১৯ 

০৪ মাচ ি  

২০১৯ 

বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ বাস্তবায়ন বারষ িক উন্নয়ন কম িসূরচ বাস্তবারয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

অব্যবৃতত/অদকদজা র্ানবাহন রবযমান নীরতমালা 

অনুর্ায়ী রনষ্পরত্তকরণ 

রনষ্পরত্তকৃত 
তাররে ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ 

বদকয়া রবদুযৎ রবল পররদশাধ করা রবদুযৎ রবল পররদশারধত % ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

শূন্য পদের রবপরীদত রনদয়াগ প্রোন রনদয়াগ প্রোনকৃত সাংখ্যা ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

সকৌশল ও তথ্য 

অরধকার 

বাস্তবায়ন 

সজারোরকরণ 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা ও পররবীক্ষণ কাঠাদমা 

বাস্তবায়ন **** 

তত্রমারসক প্ররতদবেন োরেলকৃত সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা ও 

পররবীক্ষণ কাঠাদমায় অন্তর্ভ িি 

লক্ষযমাত্রা বাস্তবারয়ত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ সকল অনলাইন সসবা তথ্য 

বাতায়দন সাংদর্ারজত 
% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকৃত % ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

অরধেপ্তদরর ২০১৭-২০১৮ অথ িবছদরর বারষ িক প্ররতদবেন 

প্রণয়ন ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

বারষ িক প্ররতদবেন ওদয়বসাইদট 

প্রকারশত 
তাররে ০.৫ 

১৮ অদোবর  

২০১৮ 

৩১ অদোবর 

২০১৮ 

১৫ নদভম্বর 

২০১৮ 

২৯ নদভম্বর 

২০১৮ 

০৬ রিদসম্বর 

২০১৮ 

 



H:\New folder\ANSAR VDP APA.doc 

 

 

 

 আরম, সমজর সজনাদরল সশে পাশা হারবব উরেন, এসরজরপ, এএফিরিউরস, রপএসরস, মহাপররচালক 

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

এর প্ররতরনরধ সরচব, জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্ এই চুরিদত বরণ িত 

ফলাফল অজিদন সদচষ্ট থাকব।  

 

 

 আরম, সমাস্তাফা কামাল উেীন, সরচব, জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী সরকাদরর 

মাননীয় মন্ত্রী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর প্ররতরনরধ রহসাদব মহাপররচালক, বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনী এর রনকট অঙ্গীকার কররছ সর্ এই চুরিদত বরণ িত ফলাফল অজিদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ারগতা প্রোন 

করব।  

 

স্বাক্ষররতঃ  

 

 

 

 

....................................................................... 

মহাপররচালক  

বাাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা বারহনী 

সের েপ্তর, রেলগাঁও, ঢাকা। 

.................................................... 

তাররে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................................... 

সরচব 

জনরনরাপত্তা রবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ সরচবালয়, ঢাকা। 

.................................................... 

তাররে 
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সাংদর্াজনী-১ 

 

 

 

শব্দসাংদক্ষপ 

(Acronyms) 

 

ক্রঃ নাং আযক্ষর পূণ িরববরণ 

১ VDP  Village Defence Party 

২ SRP Short Range Patrolling 

৩ LRP Long Range Patrolling  

৪ FPP Flood preparedness Programme 

৫ CDMP Comprehensive Disaster Management 

Programme  

৬ AMIS Ansar Management Information 

System 
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সাংদর্াজনী-২ 

 

কম িসম্পােন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী কার্ িালয়সমূহ এবাং পররমাপ পদ্ধরত এর রববরণ 
 

ক্রঃ 

নাং 
কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূচক রববরণ 

বাস্তবায়নকারী 

ইউরনট 
পররমাপ পদ্ধরত  উপাত্তসূত্র 

সাধারণ  

মন্তব্য 

১ জনরনরাপত্তা রবধান [১.১] পাব িতয ও সমতল 

এলাকায় টহল 

পাব িতয ও সমতল এলাকার জনগদণর রনরাপত্তা রবধানকদল্প 

ব্যাটারলয়ন আনসার সেস্য কর্তিক টহল োরয়ত্ব পালন। 

অপাদরশনস্ 

পররেপ্তর 

মাঠ পর্ িাদয়র রবরভন্ন ইউরনট হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন  

সের েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও  মূল্যায়ন।  

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

[১.২] পাব িতয ও সমতল 

এলাকায় অরভর্ান 

পাব িতয ও সমতল এলাকার জনরনরাপত্তা ও আইন শৃাংেলা 

রক্ষায় মােক ও সভজাল রবদরাধী অরভর্ান, সমাবাইল সকাট ি, 

অস্ত্র উদ্ধার ইতযারে অরভর্াদন   অাংশগ্রহণ । 

অপাদরশনস্ 

পররেপ্তর 

মাঠ পর্ িাদয়র রবরভন্ন ইউরনট হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 

সের েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও  মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

[১.৩] আনসার-রভরিরপ 

সেস্য সমাতাদয়ন 

সেদশর রবরভন্ন সরকারী-সবসরকারী সাংস্থা সর্মন- আন্তিজারতক 

রবমানবদর, সরল সস্টশন সমূহ, ইরপদজি, পদ্মা সসতু, কণ িফুলী 

টাদনল, সমুন্দ্র বদর সমূহ, রবদুযৎ উৎপােন সকন্দ্র সমূহ ইতযারে 

রবরভন্ন সরকারর/দবসরকারর স্থাপনা ও সম্পদের রনরাপত্তা 

রবধান কদল্প অঙ্গীভূত আনসার সেস্য সমাতাদয়ন করা হদব। 

অপাদরশনস্ 

পররেপ্তর 

মাঠ পর্ িাদয়র রবরভন্ন ইউরনট হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 

সের েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও  মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

[১.৪] রাষ্ট্রীয় ও ধমীয় 

অনুষ্ঠানারের রনরাপত্তা 

রবধান  

রবরভন্ন রাষ্ট্রীয় ও ধমীয়  অনুষ্ঠানারে সর্মন- রনব িাচন, দুগ িাপুজা, 

ঈে উের্াপন, এজদতমা ইতযারে ইদভদি আইন শৃাংেলা রক্ষা 

ও সারব িক রনরাপত্তা রবধাদনর জন্য ব্যাটারলয়ন আনসার, 

সাধারন আনসার, ও রভরিরপ সেস্য-সেস্যাদের সমাতাদয়ন করা 

হদব। 

অপাদরশনস্ 

পররেপ্তর 

মাঠ পর্ িাদয়র রবরভন্ন ইউরনট হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 

সের েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও  মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

২ 

 

মানব সম্পে উন্নয়ন [২.১] কাররগরর প্ররশক্ষণ কাররগরর প্ররশক্ষণ প্রোন কদর আনসার ও রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের মানব সম্পদে উরন্নত করা। 

প্ররশক্ষণ পররেপ্তর প্ররশক্ষণ পররেপ্তর হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন ও সের 

েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

[২.২] সপশাগত প্ররশক্ষণ সপশারভরত্তক প্ররশক্ষণ প্রোন কদর আনসার ও রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের মানব সম্পদে উরন্নত করা। 

প্ররশক্ষণ পররেপ্তর প্ররশক্ষণ পররেপ্তর হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন ও সের 

েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

[২.৩] সমৌরলক প্ররশক্ষণ সমৌরলক প্ররশক্ষণ প্রোন কদর আনসার ও রভরিরপ সেস্য-

সেস্যাদের মানব সম্পদে উরন্নত করা। 

প্ররশক্ষণ পররেপ্তর প্ররশক্ষণ পররেপ্তর হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন ও সের 

েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

৩ ভলারিয়ার 

(দসব্ছাদসবী) জনবল 

প্রস্তুত 

[৩.১] দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা 

রবষয়ক প্ররশক্ষণ 

দুদর্ িাগপূব ি, দুদর্ িাগকালীন ও দুদর্ িাগ পরবতী সমদয় উদ্ধার 

তৎপরতা পররচালনা, দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ রবতরণ 

কার্ িক্রদমর জন্য প্ররশক্ষণ রেদয় সস্বচ্ছাদসবী ততরী করা ও 

দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা কম িসূচীদত অাংশগ্রহণ করা হদব। 

প্ররশক্ষণ পররেপ্তর প্ররশক্ষণ পররেপ্তর হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন ও সের 

েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

৪ জনবল রনদয়াগ ও 

শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন 

[৪.১] স্থায়ী ও অস্থায়ী রবরভন্ন 

পদে জনবল রনদয়াগ 

আনসার বারহনী ও আনসার ব্যাটারলয়দনর রবরভন্ন সট্রদি স্থায়ী 

ও অস্থায়ী পদে জনবল রনদয়াগ করা।  

প্রশাসন ও 

অপাদরশনস্ পররেপ্তর 

প্রশাসন ও অপাদরশনস্ পররেপ্তর হদত প্রাপ্ত  

প্ররতদবেন ও সের েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

[৪.২] জাতীয় শুদ্ধাচার 

পররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তায়ন 

সসানার বাাংলা গড়ার প্রতযদয় আনসার ও রভরিরপদত জাতীয় 

শুদ্ধাচার কম িপররকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। 

প্রশাসন ও 

অপাদরশনস্ পররেপ্তর 

প্রশাসন ও অপাদরশনস্ পররেপ্তর হদত প্রাপ্ত  

প্ররতদবেন ও সের েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

৫ উন্নয়ন বরাদের ব্যয় 

রনরিত করণ 

[৫.১] তত্রমারসক রভরত্তদত 

উন্নয়ন বাদজট ব্যদয়র 

অগ্রগরত 

আনসার ও রভরিরপর সভৌত ও অবকাঠাদমা উন্নয়দনর লদক্ষ 

বারষ িক উন্নয়ন বাদজদট বরাে প্রাপ্ত অদথ ির সঠিক ব্যবহার 

রনরিত করা। 

বাদজট শাো ও 

প্রদকৌশল শাো 

 

মাঠ পর্ িাদয়র রবরভন্ন ইউরনট হদত প্রাপ্ত প্ররতদবেন 

সের েপ্তর কর্তিক র্াচাই ও মূল্যায়ন। 

আনসার ও গ্রাম প্ররতরক্ষা 

বারহনীর বারষ িক ররদপ িাট 

 

[৫.২] উন্নয়ন বাদজট ব্যদয়র 

অগ্রগরত মূল্যায়ন 

[৫.৩] উন্নয়ন বাদজট 

ব্যদয়র অরিট আপরত্ত 

রনষ্পরত্তকরণ 
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সাংদর্াজনী-৩ 

 

অন্য মন্ত্রণালয়/রবভাগ/েপ্তর/সাংস্থার রনকট সুরনরে িষ্ট কম িসম্পােন চারহোসমূহ 

 

 

প্ররতষ্ঠাদনর নাম সাংরিষ্ট কার্ িক্রম 
সাংরিষ্ট  

কম িসম্পােন সূচক 

উি প্ররতষ্ঠাদনর রনকট চারহো/ 

প্রতযাশা 
চারহো/প্রতযাশার সর্ৌরিকতা প্রতযাশা পূরণ না হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সসনাবারহনী, পুরলশ, 

রবরজরব ও অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা বারহনী 

পাব িতয ও সমতল এলাকায় টহল ও 

অরভর্ান, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবাং 

রাষ্ট্রীয় ও ধমীয় অনুষ্ঠানারের রনরাপত্তা 

রবধান 

টহল ও অরভর্ান আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় আরথ িক বরাে 

এবাং সর্ৌথ টহল ও অরভর্াদন সর্ৌথ 

অাংশগ্রহণ 

বারহনীর আরভর্ারনক 

সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

জনরনরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা 

রক্ষায় সফলতার মাত্রার হার  হ্রাস 

সপদত পাদর 

রবরভন্ন সরকারী ও সবসরকারী সাংস্থা ও 

প্ররতষ্ঠান 

সরকারী/দবসরকারী সাংস্থার রনরাপত্তা 

রবধান 

আনসার-রভরিরপ 

সেস্য সমাতাদয়ন 

প্রতযাশী প্ররতষ্ঠান কর্তিক আনসার 

সেস্য সমাতাদয়দনর চারহো ও আরথ িক 

বরাে 

রনরবড় রনরাপত্তা সসবা 

প্রোদনর সক্ষমতা বৃরদ্ধ 

জনরনরাপত্তা প্রোন কাদজ 

সফলতার মাত্রার হার  হ্রাস সপদত 

পাদর 

কাররগরর রশক্ষা সবাি ি আনসার ও রভরিরপ সেস্যদের কাররগরর 

ও সপশারভরত্তক প্ররশক্ষণোদনর মােদম 

মানব সম্পে উন্নয়ন 

প্ররশক্ষণ উন্নতমাদনর প্ররশক্ষণ মরিউল, 

রসদলবাস ও কাররগরর রশক্ষা সবাদি ির 

সনে  

বারহনীর সেস্য-সেস্যাদের 

েক্ষতা বৃরদ্ধ ও আথ ি-

সামারজক উন্নয়ন 

মানব সম্পে উন্নয়দন সফলতার 

মাত্রার হ্রাস সপদত পাদর 

দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা অরধেপ্তর, ফায়ার 

সারভ িস ও রসরভল রিদফন্স প িাটি 

দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনার জন্য ভলারিয়ার 

ততরর 

প্ররশক্ষণ ভলারিয়ারদের র্দথাদপাযুি প্ররশক্ষণ 

সহারয়কা সরবরাহ ও উন্নত প্ররশক্ষণ 

প্রোন 

দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত 

েক্ষ ভলারিয়ার ততরর 

েক্ষ ভলারিয়ার ততররর সফলতার 

মাত্রা  হ্রাস সপদত পাদর 

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অথ ি মন্ত্রণালয়, 

পররকল্পনা করমশন 

আনসার ও রভরিরপর সভৌত ও 

অবকাঠাদমা উন্নয়দনর লদক্ষ বারষ িক 

উন্নয়ন বাদজদট বরাে প্রাপ্ত অদথ ির সঠিক 

ব্যবহার। 

উন্নয়ন বাদজট ব্যয় সভৌত ও অবকাঠাদমা উন্নয়দন অথ ি 

বরাে ও বাস্তবায়ন কার্ িক্রম মূল্যায়ন 

বারহনীর সক্ষমতা বৃরদ্ধ বারহনীর সক্ষমতা বৃরদ্ধর সফলতার 

মাত্রা  হ্রাস সপদত পাদর 

 

 

 

 

  

 

  


