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উ াবেনর
 

ািবত/গৃহীতিবষয় বা বায়নকাল বা বায়নকারীদ র/কমকতা পাইল ং 
বা বায়ন 

অ গিত (%) 
অিজত ফলাফল (TCV) ম ব  

রতািরখ শেষরতািরখ     
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 
০১ অিভেযাগ

/ 
আেবদনিন

ি  

িনিবে , তসমেয়, উপেজলা 
িনবাহী অিফসােরর কাযালেয় 
দািখলকৃত আেবদন / অিভেযাগ 
িন ি - 

০৩/০১/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ শীলা ত কমকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসার 

বাচাগ , িদনাজপুর । 

১০০% এ পয  ২৩  অিভেযাগ/আেবদন িন ি  করা 
হেয়েছ। আেবদন গৃহীত হওয়ার পর নানীর তািরখ 
আেবদনকারীেক অবিহত করা হয়। যার কারেণ 

িসিভ াসেপেয়েছ। 

- 

০২ ভূিমিবষয়
ক 

সরকারী াথ সংি  জিমর 
ডাটােবজ ও ম াপৈতির- 

০৩/০১/২০১৬ ৩১/১২/২০১৬ মাঃ রিবউল হাসান 
সহকারী 

কিমশনার(ভূিম) বাচাগ , 
িদনাজপুর। 

৯৫% বিণত কে র মাধ েম সতাবগ  পৗরসভার ৩  
মৗজার িকছু সংখ ক এসএ খিতয়ান অনলাইেন 

আপেলাড করা হেয়েছ এবং বতমােন চলমান। 
রকড য় জাগণ অথবা আ হীে তাগণ এখন 

অনলাইেন জিমর রকড যাচাইসহ ি  করেত 
স ম হওয়ায় িসিভ াস পেয়েছ। 

- 

 

২০১৬ সােলর উ াবনী উেদ ােগর অ গিত িতেবদন 



বাচাগ উপেজলার২০১৭সােলরবাৎসিরকউ াবনীকমপিরক না 
িমক ািবতিবষয় বা বায়নকাল দািয় া কমকতা ত ািশতফলাফল পিরমাপ 

০১ ামপুিলশগণেদরেবতন/ভাতাসং া
ভাগাি িরকরণ- 

জানুয়াির২০১৭হেত
িডেস র২০১৭ 

শীলা ত কমকার 
উপেজলািনবাহীঅিফসার 
বাচাগ ,িদনাজপুর। 

াম পুিলশেদর বতন/ভাতা অনলাইন ব াংক 
এতােদর িনজ  একাউে  রণ করাহয়। 

সবা াথ র িসিভ াসপােব। 

০২ ২ াথিমক ু েলিমড- ডিমলচালুকরণ- জানুয়াির২০১৭হেত
িডেস র২০১৭ 

শীলা ত কমকার 
উপেজলািনবাহীঅিফসার 
বাচাগ ,িদনাজপুর। 

িশ েদর ক িবদ ালয় মুখীকরা, 
াথিমকিশ ারমানিনি তকরাএবংঝেরপড়া
রােধিমডেডিমলকমসূিচচালুকরাহয়। 

সবা াথ র িসিভ াসপােব। 

০৩ িত ইউিনয়েন১ ু েলর১ াস মেক
মাি িমিডয়াকরাএছাড়াওছা /ছা ীেদর
ক ী-

ল াি ংএরমাধ েমে িনং দানকরণ - 

জানুয়াির২০১৭হেত
িডেস র২০১৭ 

শীলা ত কমকার 
উপেজলািনবাহীঅিফসার 
বাচাগ ,িদনাজপুর। 

জনগেণরেদাড়গড়ায়তথ ওেযাগােযাগ যুি
র ানেপৗেছেদওয়াএবংেবকার িরকরন। 

সবা াথ র িসিভ াস পােব। 

০৪ নামজারীজমাখািরজসহজিমসং া
তথ ঘাটিতপূরেণেহ েড াপন- 
 

জানুয়াির২০১৭হেত
িডেস র২০১৭ 

মাঃরিবউলহাসান 
সহকারীকিমশনার (ভূিম) 
বাচাগ ,িদনজাপুর। 

নামজারীজমাখািরজসহজিমসং া সকলত
থ ািদসহেজএবংএকনজেরঅবগতহেবন। 

সবা াথ গণ দালালেদর 
হয়রানী থেকমুি পােব। 

০৫ ১৪ িশ া িত ােনডাইনািমকওেয়ব
সাইটৈতির- 

জানুয়াির২০১৭হেত
িডেস র২০১৭ 

মাঃআ ুল হালীম 
উপেজলামাধ িমকিশ াঅিফসার 
বাচাগ , িদনাজপুর। 

িশ া িত ােনরসকলতথ সহছা /ছা ীেদরফ
লাফলঅনলাইেনপাওয়াযােব। 

সবা াথ র িসিভ াস পােব। 

০৬ যুব িশ ণকায েমগিতআনায়েন
ানীয়উেদ াগ হণ- 

 

জানুয়াির২০১৭হেত
িডেস র২০১৭ 

মাঃমিতউর রহমান 
উপেজলাযুবউ য়নঅিফসার 
বাচাগ , িদনাজপুর। 

ানীয়ভােবইউিনয়নিভি কসভাকেরআ হীযু
বকেদরতািলকা ণয়নএবং িশ েণরব ব াক
রাহেব। 

সবা াথ গণ তােদর 
পছ মত িবষেয় িশ ণ 

হণ করেত পারেবন। 

 

া রীত 
১৫/০২/২০১৭ি ঃ 

( শীলা তকমকার ) 
উপেজলািনবাহীঅিফসার 

বাচাগ , িদনাজপুর। 
unobochaganj@gmail.com 
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