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(Overview of the Performance of Upazila Administration Kumarkhali, kushtia ) 
 

(সাম্প্রষ্টিক অেমন, িযাজলঞ্জ এবং ভষ্টবষ্যৎ পষ্টরকল্পনা) 

সাম্প্রষ্টিক বছরসমূজের (৩ বছর) প্রধান অেমনসমূে 

 

ষ্টিষ্টেটাল বাংলাজদশ ষ্টবষ্টনর্ মাজন ও ষ্টভশন ২০২১ বাস্তবায়জন বাংলাজদজশর র্জে কুষ্টিয়া জেলার কুর্ারখালী উপজেলা গুরুত্বপূর্ ম ভূষ্টর্কা পালন কজর 

আসজছ। উপজেলা প্রশাসি প্রনতটি জক্ষদত্র তার উদ্ভাবিী শনিদক কাদজ লানগদয় েক্ষ, কার্ বকর, গনতশীল ও জিবান্ধব প্রশাসি গদে তুলদত সব বো 

সদিি। এরই িারাবানহকতায় তথ্য প্রযুনি জক্ষদত্র সরকাদরর রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়দির লদক্ষ কুমারখালী উপদজলায় ০১টি জদপৌরসিা এবাং ১১ টি 

ইউনিয়দি ন্যাশিাল ওদয়ব জপাট বাল জেম ওয়াদকবর আওতায় উপদজলা ও ইউনিয়ি জপাট বালসহ ১১ টি গ্রাম বাতায়ি ততনরর কাজ সম্পন্ন হদয়দে। 

পাশাপাষ্টশ  কাবিখা, কাবিটা, ইবিবিবি, এলবিএসবি, এবিবি এর মাধ্যমম রাস্তা-ঘাট, ব্রীি-কালভাট টসহ বিবভন্ন প্রকল্প িাস্তিায়মের মাধ্যমম গ্রামীে 

য াগাম াগ ব্যিস্থার উন্নয়েসহ সামাবিক বেরািত্তা যিষ্টেীর আওতায় উিকারমভাগী বেি টাচে এিং উিকারমভাগীমের মামে সুষ্ঠভামি যসিা িণ্টমের 

ব্যিস্থা কমর আসজছ। উপজেলা ষ্টনব মােী অষ্টিসার উপজেলা পষ্টরষজদর প্রধান ষ্টনব মােী কর্ মকিমা ও সষ্টিজবর দাষ্টয়ত্ব পালনসে উপজেলার সকল ষ্টবভাজের 

কাজের সর্ন্বয় সাধন করা েয়। োিীয় ও আঞ্চষ্টলক পর্ মাজয়র গুরুত্বপূর্ ম উন্নয়নমূলক কাে িদারষ্টকসে কৃষ্টষ সম্প্রসারর্,  কৃষ্টষ উপকরর্ সরবরাে ও 

জসজির ব্যবস্থা, ষ্টশক্ষা প্রষ্টিষ্ঠান র্ষ্টনটষ্টরং, মাবিবমবিয়া ক্লাসরুম চালুকরণ, িািবলক িরীক্ষা িবরচালো, সকল প্রকার বেি টাচে িবরচালো, যযালার 

বভমলি স্থািে, বিবভন্ন সভা-যসবমোর আময়ািে, সকল িাতীয় বেিস িালে, স্বাস্থয ও পষ্টরবার পষ্টরকল্পনা কার্ মক্রর্ িদারষ্টক, গ্রামীে পানীয় েজলর 

ব্যবস্থা করা, পল্লী পূিমকর্ মসূিী বাস্তবায়ন, সর্বায় ও সর্বায় ষ্টভষ্টিক গ্রার্ীর্ উন্নয়ন কর্ মসূিী গ্রের্ ও সম্প্রসারর্, সংরষ্টক্ষি কাজের িাষ্টলকা অনুর্ায়ী 

কর্ মসম্পাদন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, CRPC অনুর্ায়ী কার্ বসম্পাদন, ই-েবি ব্যিস্থািো, যমািাইল যকাট ট িবরচালো, ই-বিবি মাধ্যমম যটন্ডার কা টক্রম 

িবরচালো, ই-বমউমটশে, রােস্ব প্রশাসন ষ্টনয়ন্ত্রর্, প্রজয়ােনীয় উপকরর্ ও িথ্য সরবরাে, ক্ষুদ্র ও কুটির ষ্টশল্প ও খনন ইিযাষ্টদ কার্ মক্রজর্র দাষ্টয়ত্ব 

পালন কজর আসজছ।  উপজেলা প্রশাসজনর আজরাও একটি উজল্লখজর্াগ্য পদজক্ষপ েল ইউষ্টনয়ন ষ্টিষ্টেটাল জসন্টার েজি েষ্টর্র পি মা বা নকজলর আজবদন 

গ্রের্ এবং পি মা প্রদান করা েয়। র্ার িজল উপজেলা জেল্পজিক্স এর মাধ্যমম উপজেলা প্রশাসজনর প্রশাসষ্টনক এবং জসবা প্রদাজনর কােজক সেে ও 

আরও কার্ মকরী কজরজছ এবং জসবা প্রাষ্টি ষ্টনষ্টিি েজয়জছ। এর িজল েনসাধারজর্র জভাোষ্টি কজর্জছ, স্বচ্ছিা ও েবাবষ্টদষ্টেিা ষ্টনষ্টিি েজয়জছ। 

উপজেলা প্রশাসজনর ষ্টবষ্টভন্ন সভার কার্ মষ্টববরর্ী ও জনাটিশ অনলাইজন জপ্ররর্, গ্রুপ যমইল এিং এসএর্এস িালু করার র্ােজর্ সরকাজরর জর্র্ন ব্যয় 

কজর্জছ জির্ষ্টন জবজেজছ সভায় উপষ্টস্থষ্টির োর। উপজেলা পর্ মাজয় ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টবদ্যালজয় ষ্টর্ি জি ষ্টর্ল িালূসে জেস ষ্টবিরর্, জখলা-ধুলার সার্গ্রী, বাদ্যর্ন্ত্র 

প্রদান করা েজয়জছ। এজি ষ্টবদ্যালয়গুজলাজি উপষ্টস্থষ্টির োর জবজেজছ এবং সুষ্টবধাবষ্টঞ্চি ষ্টশক্ষার্থীরা  পোজলখার সুজর্াে পাজচ্ছ। ষ্টশক্ষার্থীজদর কাজছ 

িাজদর পাঠ্যবইজক আকষ মর্ীয় কজর উপস্থাপন করজি এবং জেষ্টর্কজক্ষ পাঠদান পদ্ধষ্টিজক যুজোপজর্ােী করজি উপজেলা প্রশাসন ষ্টবদ্যালয়, র্াদ্রাসা 

ও কজলজে র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া ক্লাসরুর্ স্থািে কজরজছ।  উপজেলা প্রশাসন ষ্টবদ্যালয় েজি ঝজর পোর োর জরাধ করজি অষ্টভনব পদজক্ষপ গ্রের্ কজরজছ।  

 

সমযা এিং চযামলঞ্জসমূহ : 

ষ্টিষ্টেটাল বাংলাজদশ ষ্টবষ্টনর্ মাজন উপজেলা প্রশাসন ষ্টনরলসভাজব কাে কজর র্াজচ্ছ। অনলাইজনর র্ােজর্ েনসাধারজর্র জদারজোোয় বিবভন্ন ধরমের 

ইন্টারজনট জসবা জপ ৌঁছাজনা েজচ্ছ ষ্টকন্তু উপজেলা পর্ মাজয় বরাদ্দকৃি ইন্টারজনট ব্যান্ডউইর্থ বিমর্ান সর্জয়র েন্য পর্ মাি নয়। জসেন্য ইন্টারজনট ব্যবোজরর 

ব্যান্ডউইর্থ এর বরাদ্দ বৃষ্টদ্ধ করা প্রজয়ােন। এছাো উপজেলা প্রশাসজনর কাজের ব্যাপকিা অনুর্ায়ী কর্ মকিমা/কর্ মিারীর সংখ্যার ঘাটবত রজয়জছ। 

উপজেলা পর্ মাজয় িথ্য প্রযুষ্টির আকষ মর্ীয় ষ্টদক গুজলা তুজল ধরার েন্য িথ্য প্রযুষ্টি জ্ঞান সম্পন্ন ব্যষ্টিজদর ষ্টনজয়াজের পাশাপাষ্টশ সকল 

কর্ মকিমা/কর্ মিারীর িথ্য প্রযুষ্টি ষ্টবষজয় প্রষ্টশক্ষজর্র র্ােজর্ দক্ষ কজর েজে জিালা এবং সরকাজরর ২০২১ সাজলর ষ্টভশন বাস্তবায়ন করা।  প্রযুনি 

নিি বর জসবা প্রোদি কনম্পউটারসহ নবনিন্ন সরঞ্জামানেরও সাংকট রদয়দে। মাঠ পর্ বাদয় কম বকতবাদের সাংকটদক সমস্যা নহদসদব নিনিত করা হয়। 

অপ্রতুল বরােও একটি বে িযাদলঞ্জ। প্রজয়ােজনর তুলনায় অবকাঠাজর্ার উন্নয়ন না েওয়া এবং িাষ্টেদা অনুর্ায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় িাই অষ্টিষ্টরি 

কাে জবষ্টশ সর্জয় সম্পন্ন করজি েয়। এজি অজনক সর্য় কাে সুিারুভাজব করা সম্ভব েয় না। এনষ্টেওসমূে ষ্টশষ্টিউল অনুু্র্ায়ী FD-6 দাষ্টখল কজরন 

না, িজল র্াঠ প্রশাসজনর সাজর্থ এনষ্টেওসমূজের কাজের সর্ন্বয়েীনিা জদখা র্ায়। ইউষ্টনয়ন কষ্টর্টি েজি সর্য়র্ি প্রকল্প দাষ্টখল না করায় প্রকল্প 

বাস্তবায়ন করা িযাজলঞ্জ ষ্টেজসজব দাোয়। 
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ভষ্টবষ্যৎ কর্ মপষ্টরকল্পনা: 

সরকাজরর ইজনাজভশন ইন ষ্টসষ্টভল সাষ্টভ মস কার্ মক্রর্জক র্াঠ পর্ মাজয় বাস্তবায়জন জক শল ষ্টেজসজব কুর্ারখালী উপজেলায় One Office One 

Idea কার্ মক্রর্ শুরু করা েজয়জছ। ইউ,নি,নসর মােদম ই-িামজারী এবাং শতিাগ খনতয়াদির পি বা সরবরাহ। নিনবে মনিটনরাং এর মােদম প্রনতটি 

নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি মানিনমনিয়া মােদম ক্লাসরুদমর পাঠোি করা। প্রদতযকটি েপ্তদরর ওদয়ব জপাট বাদল ১০০% নির্ভ বলতায় আিয়ি এবাং নিয়নমত সিার 

জিাটিশ ও কার্ বনববরণী, সকল েপ্তদরর নসটিদজি িাট বার স্ব স্ব জপাট বাদল প্রেশ বি করা। উপদজলা পর্ বাদয় কম বকতবা/কম বিারীদের ইদিাদিশি সাংক্রান্ত 

প্রনশক্ষণ প্রোি, ইদিাদিশি বাস্তবায়দি প্রদয়াজিীয় অর্ বায়দির ব্যবস্থাকরণ, সিল ইদিাদিশি প্রকল্প বাস্তবায়িকারী কম বকতবাদক পুরস্কৃতকরণ। 

জসনমিার আদয়াজদির মােদম বাল্যনববাহ প্রনতদরাি করা । জটকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা (এসনিনজ) বাস্তবায়দি গৃহীত প্রকল্পসমূদহর কাজ নিি বানরত 

সমদয় সঠিকিাদব বাস্তবায়ি করা। ২০১৯-২০২০ অর্ ববেদর বানষ বক কম বসম্পােি চুনি শতিাগ বাস্তবায়দির জন্য কার্ বক্রম গ্রহণ। মােকদ্রব্য  নবদক্রতা, 

মােক বহিকারী এবাং মােক জসবিকারীর নবরুদদ্ধ কদঠার ব্যবস্থা গ্রহণ। এসনিনজ বাস্তবায়দি মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর ১০টি উদযাদগর অন্যতম একটি 

বােী একটি খামার প্রকদল্পর আওতায় উপদজলাসমূদহ িতুি সেস্যভূনি এবাং সঞ্চয় আোদয় সরকারী কম বিারী ও জিপ্রনতনিনিদের সম্পৃি করা। 

কুর্ারখালী উপজেলা ও ইউষ্টনয়ন পষ্টরষজদ পঞ্চবাষ্টষ মকী ও বাষ্টষ মক পষ্টরকল্পনা প্রর্য়ন ও উনু্মি বাজেট জ াষর্া ষ্টনষ্টিি করা। শিভাে েন্ম ও মৃতুয 

ষ্টনবন্ধন কার্ মক্রর্ সম্পন্ন করার কা টক্রম চলমাে। ভ্রাম্যর্ার্ আদালজির নষ্টর্থ ব্যবস্থাপনা ও কার্ মক্রর্ িলর্ান এবং আইষ্টসটি  ব্যবোর আজরাও বাোজনা 

েজব। কুর্ারখালী উপজেলায় কর্ মরি সকল কর্ মিারীর েন্য EMIS (Employee Management Information System) 

িালু করার পষ্টরকল্পনা গ্রের্ করা েজয়জছ এবং িা আজরাও সমৃদ্ধ করা েজব। উি ষ্টসজেজর্ কুমারখালী উপজেলা ষ্টনব মােী অষ্টিসাজরর কার্ মালজয় কর্ মরি 

সকল কর্ মিারীর র্াবিীয় িথ্য সংরষ্টক্ষি রাখা হমি।  ার ফমল ষ্টশক্ষােি জর্াগ্যিা, িাকষ্টরর কর্ মকাল, জবিন জেল, জগ্রি/জের্ী, অষ্টেমি ছুটি, বদলী, 

পজদান্নষ্টি, ষ্টবভােীয় শাষ্টস্তমূলক ব্যবস্থার ষ্টববরর্, ষ্টবজশষ অেমন,  স্থায়ী ঠিকানা, অস্থায়ী ঠিকানা, পাষ্টরবাষ্টরক ষ্টববরর্ সে িাকরী সংক্রাি র্াবিীয় 

িথ্যভান্ডার কার্ মকরভাজব ব্যবোর ও িদারষ্টকর পর্থ সুের্ করা র্াজব।  Social Safety Net info syste4m software(SSN) 

এর র্ােজর্ উপজে়েলায় সুষ্ঠভাজব সার্াষ্টেক ষ্টনরাপিা জবিনীর আওিায় িলর্ান প্রকল্পসমূে জর্র্নঃ টি আর, কাষ্টবখা, কাষ্টবটা, ষ্টে আর, ইবিবিবি, 

এলবিএসবি এর মাধ্যমম বিবভন্ন তথ্য সংরক্ষমণর িবরকল্পো রজয়জছ।  

২০১৮-১৯ অর্থ মবছজরর সম্ভাব্য প্রধান অেমনসমূে: 

ই- িামজারী এবাং অি যা স্পট িামজারীর মােদম জিগণদক দ্রুত জসবা প্রোি। অববি েখলীয় খাস জনম উদ্ধার এবাং তা ভূনমহীিদের মাদে বদদাবস্ত 

প্রোি। ২০১৮-১৯ অর্থ মবছজর ভূষ্টর্ উন্নয়ন কজরর দাবী-১,২৬,92,059 টাকা, 100%  আদায় সম্পন্ন করা সম্ভি হময়মে। নিনজটাল হানজরা পদ্ধনত 

প্রবতবি। জসবা প্রোদি প্রযুনির ব্যবহার নিনিত করদত জজলা ও উপদজলা পর্ বাদয়র সকল কম বিারীদক ই-িনর্র ব্যবস্থাপিা, E-Mobile Court 

সহ প্রদয়াজিীয় নবষদয় প্রনশক্ষণ প্রোি। উন্নয়ি জমলা-২০১৮,  নিনজটাল উদ্ভাবিী জমলা-২০১৮ সািদল্যর সাদর্ সম্পন্ন করণ। ভূনম জমলার আদয়াজদির 

মােদম জিগণদক ভূনম উন্নয়ি কর প্রোদি উদু্বদ্ধকরণ এবাং তবশ্যনয়ক জ্ঞািোি। কুমারখাীী উপদজলায় ১০০টি নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি মানিনমনিয়া ক্লাস 

িালুকরণ। উপদজলা পর্ বাদয় জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল কম ব-পনরকল্পিা ২০১৭-২০১৮ প্রণয়ি ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ করা। উপদজলা নিব বাহী 

অনিসারগদণর কম বতৎপরতার মূল্যায়ি সাংক্রান্ত তথ্যানে জপ্ররণ ২০১৮-২০১৯ অর্ ববেদরর  উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও জজলা প্রশাসদকর মদে 

বানষ বক কম বসম্পােি চুনি স্বাক্ষদরর জন্য োনখল। ২০১৮-২০১৯ অর্ ববেদরর  জজলা প্রশাসক ও উপদজলা নিব বাহী অনিসারগদণর মদে বানষ বক 

কম বসম্পােি চুনি স্বাক্ষর। সামানজক নিরাপত্তার আওতায় কুমারখালী উপদজলার ৩৮৭  জি নিক্ষুকদক পুিব বাসদির ব্যবস্থা গ্রহণ। ই-জর্াবাইল 

জকাজট মর র্ােজর্ র্ার্লা ষ্টনষ্পষ্টির োর শিভাে। Online School Management System এর র্ােজর্  কার্ মকরভাজব ১০০ টি  

স্কুজল ষ্টশক্ষক ও ছাত্র- ছাত্রীজদর উপষ্টস্থষ্টি, জবিন প্রদান, পরীক্ষার িলািল ইিযাষ্টদ কার্ মক্রর্ গ্রের্ ও ষ্টনয়ষ্টর্ি িদারষ্টক করা েজচ্ছ, আোর্ী বছজর 

উপজেলার অষ্টধকাংশ  স্কুজল এ ষ্টসজের্ িালু করার সকল ব্যবস্থা গ্রের্ করা েজব। কুর্ারখালী উপজেলার জর্াট ২৩১টি ষ্টশক্ষা প্রষ্টিষ্ঠাজনর র্জে ১১০ 

টি প্রষ্টিষ্ঠাজন ইজিার্জে র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া ক্লাসরুর্ স্থাপন করা েজয়জছ। পর্ মায়ক্রজর্ অবষ্টশি প্রষ্টিষ্ঠাজন আোর্ী বছজরর র্জে র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া ক্লাসরুর্ স্থািে 

করা েজব।  
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উপক্রর্ষ্টর্কা (Preamble) 

 

 

সরকানর েপ্তর /সাংস্থাসমূদহ র প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনদ্ধ ,স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহ জজারোর করা ,সুশাসি 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্র্ার্র্ ব্যবহার নিনিতকরদণর মােদম  রূপকল্প ২০২১ এর র্র্ার্র্ বাস্তবায়দির 

লদক্ষয- 

 

 

        উপদজলা নিব বাহী অনিসার, কুমারখালী, কুনিয়া 

 

এবাং 

 

জজলা প্রশাসক, কুনিয়া 

এর মদে ২০১৯ সাদলর জুি মাদসর ৩০ তানরদখ এই বানষ বক কম বসম্পােি চুনি (হালিাগাে) স্বাক্ষনরত হদলা। 

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষরকারী উিয়পক্ষ নিম্ননলনখত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলি: 
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জসকশন ১: 

রূপকল্প )Vision ,( অষ্টভলক্ষয )Mission( , জক শলেি উজদ্দশ্যসমূে এবং কার্ মাবষ্টল 

১.১  )Vision( রূপকল্প :   

েক্ষ, গনতশীল, উন্নয়ি সহায়ক এবাং স্বচ্ছ, জবাবনেনহতামূলক ও জিবান্ধব প্রশাসি। 

১.২ .২ )Mission( অনিলক্ষয:  

প্রশাসনিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, তথ্যপ্রযুনির র্র্ার্র্ ব্যবহার ও জসবাোতাদের দৃনিিনির পনরবতবি এবাং উদ্ভাবি 

িি বার মােদম সময়াবদ্ধ ও মািসম্মত জসবা নিনিত করা। 

১.৩: জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ  )Strategic Objectives(  

১.  উপদজলা পর্ বাদয় সরকানর ও জবসরকানর সকল উন্নয়িমূলক কার্ বক্রসমূদহর কার্ বকর সমন্বয়সািি; 

২. দুদর্ বাগ ব্যবস্হাপিা, বিায়ি, জলবায়ু পনরবতবি ও পনরদবশ সাংরক্ষণসহ জটকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা    

            অজবি ত্বরানন্বতকরণ; 

৩.  সামানজক নিরাপত্তামূলক কার্ বক্রম বাস্তবায়ি জজারোর করণ; 

৪. রাজস্ব প্রশাসি ও ব্যবস্হাপিায় গনতশীলতা আিয়ি; 

৫.  উপদজলা পর্ বাদয় নিব বাহী ম্যানজদেনসর মােদম জিশৃঙ্খলা ও জিনিরাপত্তা সাংহতকরণ; 

৬.   জিসদিতিতামূলক কার্ বক্রদম উদ্বুদ্ধকরণ জজারোরকরণ; 

৭. মািবসম্পে উন্নয়ি ও প্রানতষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃনদ্ধকরণ; 

৮. ক্রীো, সাংস্কৃনত ও িারী উন্নয়ি ত্বরানিতকরণ। 

১.৩.২ আবনশ্যক জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. েক্ষতার সদি বানষ বক কম বসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি 

২. কার্ বপদ্ধনত, কম বপনরদবশ ও জসবার মাদিান্নয়ি 

৩. েক্ষতা ও তিনতকতার উন্নয়ি 

৪. তথ্য অনিকার বাস্তবায়ি জজারোরকরণ 

৫. আনর্ বক ব্যবস্থার উন্নয়ি 
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১.৪ কার্ বাবলী  )Functions(:  

১. উপদজলার আন্ত:নবিাগীয় কম বকাদের সমন্বয় এবাং প্রিািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ উপদজলার প্রিাি 

উন্নয়ি কম বকাণ্ড বাস্তবায়দি সমন্বয়কারীর োনয়ত্ব পালি; 

২. সরকার কর্তবক কৃনষ, স্বাস্হযদসবা ও জিস্বাস্হয, পনরবার পনরকল্পিা, িারী ও নশশু, ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীর কল্যাণ, 

প্রার্নমক ও গণনশক্ষা এবাং নশক্ষা নবষয়ক গৃহীত সকল িীনতমালা ও কম বসূনির সুষ্ঠ বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবিাি, 

পনরবীক্ষণ ও সমন্বয়সািি; 

৩.  দুদর্ বাগ ব্যবস্হাপিা এবাং ত্রাণ ও পুিব বাসি কার্ বক্রম গ্রহণ, নজআর, টিআর, কানবখা, কানবটা, নিনজনি, 

নিনজএি, অনত েনরদ্রদের জন্য কম বসৃজি ইতযানে কার্ বক্রম বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবিাি ও পনরবীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃনতক তবনশিযসমূহ সাংরক্ষণসহ পনরদবশ দূষদণর িদল সৃি জলবায়ু পনরবতবদির নবরূপ প্রিাব 

জমাকাদবলায় জিসদিতিতা সৃনি, বিায়ি, নবনিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দি সানব বক সহায়তা করা এবাং সানব বক 

সমন্বয় সািি ও পনরবীক্ষণ; 

৫. সামানজক নিরাপত্তা ও োনরদ্রয নবদমািদি নবনিন্ন মন্ত্রণালয়/নবিাগ কর্তবক গৃহীত ন্যাশিাল সানি বস কম বসূনি, 

একটি বােী একটি খামারসহ নবনিন্ন  প্রকল্প বাস্তবায়ি ও কার্ বকর সমন্বয় সািি। 

৬. উপদজলা রাজস্ব প্রশাসদির সানব বক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবিাি এবাং পনরবীক্ষণ; 

৭. নিব বাহী ম্যানজদেনস সম্পনকবত র্াবতীয় ক্ষমতা প্রদয়াগ, জমাবাইল জকাট ব পনরিালিা, উপদজলার সানব বক 

আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব বক জিজীবদি স্বনস্ত আিয়ি। 

৮. জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ি এবাং অনিদর্াগ নিষ্পনত্ত। 

৯. নবনিন্ন সামানজক সমস্যা জর্মি- জর্ৌি হয়রানি, িারী নির্ বাতি, মােক জসবি, জিারািালাি, জর্ৌতুক, 

বাল্যনববাহ ইতযানে  প্রনতদরাি/নিরসদি কার্ বক্রম গ্রহণ; 

১০. স্থািীয় সরকার সাংক্রান্ত কার্ বক্রম বাস্তবায়ি; 

১১. প্রবাসীদের িাটাদবস প্রস্তুত, নবদেশগামী ব্যনিদের প্রতারণা ও হয়রানি প্রনতদরাি এবাং  মািব পািার 

জরািসহ প্রবাসী কল্যাদণ র্াবতীয় কার্ বক্রম গ্রহণ; 

১২. এিনজওদের কার্ বক্রম তোরনক ও সমন্বয়, এিনজও কার্ বক্রদমর ওিারল্যানপাং প্রনতদরাদি কম বদক্ষত্র 

নিি বারদণ মতামত প্রোি এবাং এিনজওদের অনুকূদল োেকৃত অদর্ বর পনরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ বক্রম 

পনরেশ বি/েশ বি; 

১৩. জাতীয় ই-গি বদিন্স কার্ বক্রম বাস্তবায়ি; জসবা পদ্ধনত সহজীকরণ, জসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত অনুর্ায়ী জসবা 

প্রোি, উপদজলা তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ, জসাস্যাল নমনিয়া ব্যবহার, এবাং নবনিন্ন পর্ বাদয় তথ্য ও 

জর্াগাদর্াগ প্রযুনিসহ অন্যান্য নবষদয় প্রনশক্ষণ কার্ বক্রম পনরিালিা ও তোরনক। 

 

 

 

 

৭ 



 

 

 পনরনশি-ক 

জসকশি-২ 

জকৌশলগত উদেশ্য ,অগ্রানিকার,কার্ বক্রম ,কম বসম্পােি সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

  উপজজলা প্রশাসদির জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

১. উপদজলা পর্ বাদয়র 

েপ্তরসমূদহর 

উন্নয়িমূলক 

কার্ বক্রমসমূদহর 

কার্ বকর সমন্বয়সািি 

১৫ 

[১.১] উপদজলা 

পশ্যরষ দর সিা 

অনুষ্ঠাি 

[১.১.১] 

অনুনষ্ঠত সিা 

সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২  

[১.২] উপদজলা 

পশ্যরষ দর সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.২.১] 

বাস্তবানয়ত 

নসদ্ধান্ত  

% ১ ৯০ ৯২ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮০ ৯৭ ১০০  

[১.৩] সরকানর 

েপ্তদর গণশুিািী 

গ্রহণ 

[১.৩.১] 

অনুনষ্ঠত 

গণশুিািী 

সাংখ্যা ২ ২৫০ ৩০০ ৪০০ ৩৫০ ৩০০ ২৫০ ২০০ ৪০০ ৪০০  

[১.৪] নবনিন্ন 

উন্নয়ি মূলক 

কার্ বক্রম পনরেশ বি 

[১.৪.১] 

পনরেশ বিকৃত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা ২ ৬৫ ৮৫ ৯০ ৮১ ৭৫ ৬৩ ৫৪ ৯৫ ১০০  

[১.৫] উপদজলা 

প্রশাসদির 

অগ্রানিকার নিনত্তক 

কম বপনরকল্পিা 

[১.৫.১] 

কম বপনরকল্পিায় 

এসনিনজ, 

% ২ --- -- ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮২ ৮০ ৯২ ৯৫  

৮ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

রূপকল্প- ২০২১, 

অন্তভূ বনিকরণ 

[১.৬] এিনজও 

কার্ বক্রম সমন্বয় 

নবষয়ক সিা  

[১.৬.১] সিা 

অনুনষ্ঠত 

সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২  

[১.৭] এিনজও 

কার্ বক্রম সমন্বয় 

নবষয়ক সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[১.৭.১] 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

% ১ ৮৫ ৯০ ৯৫ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৮০ ৯৫ ১০০  

[১.৮] এিনজওদের 

অনুকূদল োেকৃত 

অদর্ বর পনরবীক্ষণ 

[১.৮.১] 

পনরবীক্ষণকৃ

ত এিনজও 

সাংখ্যা ১ 

 

০৩ ৫ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২  

[১.৯] ক্ষুদ্রঋণ 

কার্ বক্রম 

পনরেশ বি/েশ বি; 

[১.৯.১] 

পনরেশ বি/েশ ব

ি 

সাংখ্যা ২ ৫ ৮ ১০ ৮ ৬ ৫ ৪ ১০ ১২  

২. স্থানীয় সরকার ক 

শশ্যিশালীকরণ 

 

২ [২.১] ইউনিয়ি 

পনরষে এর কার্ বক্রম 

পনরবীক্ষণ 

[২.১.১] 

পনরবীক্ষণকৃত 

ইউনিয়ি 

পনরষে 

সাংখ্যা ১ --- --- ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১২ ১২  

[২.২] সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

[২.২.১]  

বাস্তবানয়ত 

সাংখ্যা ১ --- --- ১২ ১০ ৮ ৬ ৪ ৮০ ১০০  

৩. দাশ্যরদ্র শ্যনমূলূ ১ [৩.১] আদয়ানজত 

প্রনশক্ষণ 

[৩.১.১] 

আদয়ানজত 

প্রনশক্ষণ 

সাংখ্যা ১ --- --- ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১২ ১২  

৪. দুনীশ্যতর শ্যবরুদদ্ধ 

শ্যি রা টলা রন্স নীশ্যত 

গ্রহণ  

২ [৪.১] কনমটির 

সিা 

আদয়াজি 

[৪.১.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ১ --- --- ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২  

৯ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

[৪.২] কনমটির 

সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

[৪.২.১] 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

% ১ --- ---  ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০  

৫. দুদর্ বাগ ব্যবস্হাপিা, 

বিায়ি, জলবায়ু 

পনরবতবি ও পনরদবশ 

সাংরক্ষণসহ জটকসই 

উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা 

অজবি ত্বরানন্বতকরণ 

১০ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৫.১] ত্রাণ ও 

পুিব বাসি এবাং 

দুদর্ বাগ ব্যবস্হাপিা 

সম্পনকবত সিা 

অনুষ্ঠাি 

[৫.১.১] 

অনুনষ্ঠত সিা  

সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২   ১২ 

 

১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২  

[৫.২] ত্রাণ ও 

পুিব বাসি এবাং 

দুদর্ বাগ 

ব্যবস্হাপিা 

সম্পনকবত সিার 

নসদ্ধান্ত স্তবায়ি 

 

 

[৫.২.১]   

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% ১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯০ ৯৬ ৯৭ ৯৩ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৭ ১০০  

[৫.৩] দুদর্ বাগ 

ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষনণক 

পনরেশ বি/েশ বি 

[৫.৩.১] 

পনরেশ বি/েশ ব

িকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৯৫ ১০০  

[৫.৪] নজআর 

প্রোি 

[৫.৪.১] 

প্রোিকৃত 

নজআর 

জম. টি ০.৫ ৫৩ 

জম:ট: 

১০.০০  সরকারী বরাে প্রানপ্ত সাদপদক্ষ শতিাগ নজআর নবতরণ করা হয়। 

 

[৫.৫] নিনজএি 

প্রোি 

[৫.৫.১] 

প্রোিকৃত 

নিনজএি 

জম. টি ০.৫ 

 

 

৮৩.০০ ৮৩.০০  সরকানর বরাে প্রানপ্তর সাদপদক্ষ শতিাগ নিনজএি প্রোি করা হয়।  

 

 জটস্ট নরনলি প্রোি প্রোিকৃত 

নরনলি 

জম.টি/ 

টাকা 

১ ২,৪১,১

৭১৬৩ 

৭৩৩৩৯৬৫  সরকানর বরাে প্রানপ্তর সাদপদক্ষ শতিাগ জটস্ট নরনলি প্রোি করা হয়।  

 

১০ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[৫.৬] গ্রামীি 

অবকাঠাদমা 

নিম বাদির জন্য 

কানবখা প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

[৫.৬.১] 

নিনম বত রাস্তা 

নক.নম.  ১ ৩৪১.৯

৭৩ 

১০৩  সরকার প্রেত্ত কানবখা প্রকল্প অনুর্ায়ী বাস্তবায়ি করা হয় ।  

 

 

 

 

[৫.৭] গ্রামীি 

অবকাঠাদমা 

নিম বাদির জন্য 

কানবটা প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

[৫.৭.১] 

নিম বাণকৃত 

রাস্তা 

নক.নম./ 

টাকা 

বরাে 

১ ৭৫৩৭৭

৭১ 

৪৪২৯০০০  সরকার প্রেত্ত কানবটা প্রকল্প অনুর্ায়ী বাস্তবায়ি করা হয় ।  

 

 

[৫.৮] 

অনতেনরদ্রদের জন্য 

কম বসাংস্হাি কম বসূনি 

 

 

[৫.৮.১] 

নিদয়ানজত 

শ্রনমক 

সাংখ্যা ১ 

 

 

 

৩৫০০ ৪০০০ ৪১০০ ৩৬৯০ ৩২৮০ ২৮৭০ ২৪৬০ ৪১৫০ ৪২০০  

[৫.৯] বৃক্ষদরাপদির  

জন্য জিগণদক 

উদ্বুদ্ধকরণ জমলা 

আদয়াজি 

 

[৫.৯.১] 

আদয়ানজত 

জমলা 

সাংখ্যা 

 

০.৫ 

 

৮২২৩৪৮

২ 

৪১১১৭৪১ ০৪ ৩.৫ ৩ ২.৫ ২ ০৭ ০৭  

[৫.১০] সামানজক 

বিায়দির জন্য নবনিন্ন 

প্রকার বৃদক্ষর িারা নবতরণ 

 

 

 

[৫.১০.১] 

নবতরণকৃত 

িারা 

 

 

সাংখ্যা ০.৫ 

 

৮২০০ ১০০০০ ১২০০০ ১০০০০ ৮০০০ ৬০০০ ৪০০০ ১২০০০ ১২০০০   

[৫.১১] উপদজলা 

পনরদবশ কনমটির সিা 

আদয়াজি 

[৫.১১.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ০.৫ 

 

০৬ ০৬ ০৬ ৫.৪ ৪.৮ ৪.২ ৩.৬ ০৬ ০৬  

[৫.১২] উপদজলা 

পনরদবশ কনমটির 

সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

[৫.১২.১] 

বাস্তবানয়ত 

নসদ্ধান্ত 

% ০.৫ 

 

৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৫ ৯৮ ১০০  

১১ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

[৫.১৩] জলবায়ু 

পনরবতবি জরাদি 

গৃহীত প্রকল্প 

বাস্তবায়ি  

 

[৫.১৩.১] 

বাস্তবানয়ত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা ০.৫ -- -- ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ 

 

০১ ০১  

৬. সামানজক 

নিরাপত্তামূলক কার্ বক্রম 

বাস্তবায়ি জজারোরকরণ 

৯ 

 

 

 

 

 

[৬.১] মুনিদর্াদ্ধাদের 

সম্মািী িাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম তোরনক 

[৬.১.১] িাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

[৬.২] প্রনতবন্ধী িাতা 

প্রোি কার্ বক্রম 

তোরনক 

[৬.২.১] িাতা 

নবতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

[৬.৩] নবিবা িাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরনক 

[৬.৩.১] িাতা 

নবতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরনককৃত 

 

 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ 

 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

 

 

 

 

 

 

 

[৬.৪] সামানজক 

নিরাপত্তামূলক 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ি 

পনরবীক্ষ 

 

[৬.৪.১] 

পনরবীক্ষণকৃ

ত প্রকল্প 

সাংখ্যা ২ ২৫ ৩০ ৩৩ ৩২ ৩১ ৩০ ২৯ ৩৫ ৩৫  

[৬.৫] প্রনতবন্ধীদের 

নশক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূলক কাদজ 

সহায়তা প্রোি 

 

 

 

[৬.৫.১] 

সহায়তা 

প্রেত্ত 

টাকা ২ ১০৮৪৮

০০ 

(১৬৫ 

জি) 

১৫৫৪০০০ 

(১৭৬ জি) 

(২০০জ

ি) 

২২০০০০০ 

২১০০০০০ ২০০০০০

০ 
১৯০০০০০ ১৮০০০০০ ২২০০০০০ ২২০০০০০  

১২ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

৭. পুশ্যিসম্মত ও 

শ্যনরাপদ খা ের 

শ্যনশ্চয়তা 

 

১ [৭.১] কনমটির সিা 

আদয়াজি 

[৭.১.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ০.৫ -- -- ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ১২ ১২  

[৭.২] কনমটির 

সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

[৭.২.১] 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

% ০.৫ -- --- ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১০০ ১০০  

৮. সক লর িন্য 

মানসম্মত স্বাস্থয সবার 

শ্যনশ্চয়তা 

 

১ [৮.১] কনমটির 

সিা আদয়াজি 

[৮.১.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা     ০.৫ -- -- ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ১২ ১২  

[৮.২] কনমটির 

সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

[৮.২.১] 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

% ০.৫ -- --- ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৩৬ ১০০ ১০০  

৯. প্রবীণ, প্রশ্যতবন্ধী ও 

অটিিম কল্যাণ 

 

২ 

[৯.১] িাটাদবজ 

প্রস্তুত 

[৯.১.১] 

কার্ বক্রম 

তোরনক 

সাংখ্যা ১ -- --- ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২  

[৯.২] িাটাদবজ 

প্রস্তুত এর অগ্রগনত 

[৯.২.১] 

কার্ বক্রদমর 

অগ্রগনত 

% ১ -- ---- ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০  

১০. রাজস্ব প্রশাসি ও 

ব্যবস্হাপিায় 

গনতশীলতা আিয়ি 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[১০.১] উপদজলা 

ভূনম অনিস 

পনরেশ বি 

[১০.১.১] 

পনরেশ বিকৃত 

অনিস 

সাংখ্যা  ০.৫ 

 

১২     ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২  

 [১০.২] ইউনিয়ি 

ভূনম অনিস 

পনরেশ বি 

[১০.২.১] 

পনরেশ বিকৃত  

অনিস 

সাংখ্যা  ০.৫ 

 

৪৫ ৫০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০  

[১০.৩] ভূনম 

জরকি ব 

হালিাগােকরণ 

[১০.৩.১] 

হালিাগােকৃ

ত খনতয়াি 

সাংখ্যা  ১ ২২০০ ২৫০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ৩০০০ ৩০০০  

[১০.৩.২] 

নমউদটশি 

সাংখ্যা ১ ২২০০ ২৫০০ ৩০০০ ২৮০০ ২৫০০ ২২০০ ২০০০ ৩০০০ ৩০০০  

১৩ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জকস 

নিস্পনত্তকৃত 

[১০.৪] কৃনষ খাস 

জনম বদদাবস্ত 

প্রোি * 

[১০.৪.১] 

পুিব বানসত 

পনরবার 

সাংখ্যা  ১ ৪২ ৫০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৭০ ৭০  

কৃনষ খাস জনমর পনরমাণ ও আদবেিকারীর সাংখ্যা হ্রাস পাদচ্ছ।  

[১০.৫] অকৃনষ খাস 

জনম বদদাবস্ত 

প্রোি  

[১০.৫.১] 

বদদাবস্ত 

প্রোিকৃত জনম  

একর ০.৫ 

 

১.৫০ 

 

২.০০ 

 

২.৫০ ২.০০ ৪.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৫.৫০ ৬.০০  

অকৃনষ খাস জনম ভূনম মন্ত্রণালয় হদত বরাে প্রোি করায় েীর্ ব সূনত্রতার সৃনি হদচ্ছ। 

[১০.৬] ভূনম উন্নয়ি 

কর আোয় তোরনক 

করা  

[১০.৬.১] 

আোয়কৃত 

ভূনম উন্নয়ি 

কর 

টাকা  ১ ১০৫১০

৫০০ 

১২৬৯২০

৫৯ 

 

১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০  

[১০.৭] সায়রাত 

মহাল বদদাবস্ত 

প্রোি 

[১০.৭.১] 

আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

টাকা 

(লক্ষ) 

০.৫ 

 

৬০০০ ৬০০০ 

 

১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০  

[১০.৮] রাজস্ব 

মামলা নিষ্পনত্ত 

[১০.৮.১] 

মামলা 

নিষ্পনত্তর হার 

% ০.৫ 

 

৬৫% ৭০% ৮০% ৭২% ৬৪% ৫৬% ৪৮% ৮৫% ৯০%  

[১০.৯] ভূনম নবদরাি 

নবষয়ক মামলার 

এসএি নবজ্ঞ আোলদত 

জপ্ররণ 

[১০.৯.১] 

জপ্ররদণর 

সময় 

নেি ০.৫ 

 

৯০ ১০৫ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ -- 

[১০.১০] জেওয়ািী 

মামলা নিষ্পনত্ত 

[১০.১০.১] 

সরকাদরর 

নবপদক্ষ  

মামলার 

একতরিা রায় 

সাংখ্যা ০.৫ 

 

১ ১ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ০.৫ ০  

[১০.১১] জরন্ট 

সাটি বনিদকট 

মামলা নিষ্পনত্ত  

[১০.১১.১] 

নিষ্পনত্তকৃত 

মামলা 

% ০.৫ ৩৫% ৪০% ৪০% ৩৮% ৩৬% ৩৫% ৩৪% ৪৫% ৪৬%  

১৪ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

 

 

 

 

[১০.১২] ১িাং 

খনতয়াির্ভি 

সরকানর সম্পনত্তর 

অববি েখল উদ্ধার 

[১০.১২.১] 

উদ্ধারকৃত 

ভূনম 

একর ১ ০.৭ 

 

১ ১.২০ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭ ১.২০ ১.২০  

[১০.১৩] অন্যান্য 

সরকানর সম্পনত্তর 

অববি েখল উদ্ধার 

[১০.১৩.১] 

উদ্ধারকৃত 

ভূনম 

একর ১ ০.৭ ১ ১.২০ ১.০০ ০.৯০ ০.৮০ ০.৭ ১.২০ ১.২০  

১১. জিশৃঙ্খলা ও 

জিনিরাপত্তা 

সাংহতকরণ 

সন্ত্রাস সাম্প্রদাশ্যয়কতা 

িশ্যিবাদ ও মাদক 

শ্যনমূ বল করণ 

িনবান্ধব আইনশৃঙ্খলা 

রক্ষকারী সংস্থা 

 

 

১৮ [১১.১] জমাবাইল 

জকাট ব পনরিালিা 

[১১.১.১] 

পনরিানলত 

জমাবাইল 

জকাট ব 

সাংখ্যা ১ ১৪১ ৭৮ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

[১১.২] উপদজলা 

আইি-শৃঙ্খলা 

কনমটির সিা 

অনুষ্ঠাি 

   [১১.২.১] 

তোরনক 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২  

[১১.৩] সিার 

আদয়াজি নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

[১১.৩.১] 

বাস্তবানয়ত 

% ১ ৮৮ ৯০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ৯৫ ৯৫  

[১১.৪] সুষ্ঠিুাদব 

পাবনলক পরীক্ষা 

পনরিালিা 

[১১.৪.১] 

পাবনলক 

পরীক্ষার 

প্রশ্নপদত্রর 

নিরাপত্তা 

নিনিতকৃত 

% ১ ১০০    ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

[১১.৪.২] 

পনরিানলত 

পাবনলক 

পরীক্ষা 

সাংখ্যা ১ ৪০ ৪৫ সরকাদরর িানহো ও নিদে বশিা অনুসাদর ১০০% পরীক্ষা পনরিানলত হয়।  

 

১৫ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

[১১.৫] উপদজলা 

আইি শৃঙ্খলা 

কনমটির সিা 

অনুষ্ঠাি 

[১১.৫.১] 

অনুনষ্ঠত সিা 

 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২  

[১১.৬] িাঞ্চল্যকর 

ও জলামহষ ব র্টিা  

অবনহতকরণ 

[১১.৬.১] ৪ 

র্ণ্টার মদে 

জগািদর 

আিীত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

২৪ র্ণ্টার 

মদে 

প্রনতদবেি 

জপশকৃত 

 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

[১১.৭] উপদজলা 

আইি শৃঙ্খলা 

কনমটির সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি  

[১১.৭.১] 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির 

হার 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০  

[১১.৮] পানক্ষক 

জগাপিীয় 

প্রনতদবেি জপ্ররণ 

[১১.৮.১] 

জপ্রনরত 

প্রনতদবেি 

নেি ০.৫ ৩ ৭ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০  

[১১.৯] এনসদির 

অপব্যবহার জরাি 

সাংক্রান্ত সিা 

আদয়াজি 

[১১.৯.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ০.৫ ০৫ ০৬ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৯ ১২ ১২  

১৬ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

[১১.১০] 

মােকদ্রদব্যর 

অপব্যবহার নিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিামূলক সিা 

আদয়াজি 

[১১.১০.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ১ ০৫ ০৬ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৯ ১২ ১২  

[১১.১১] িারী ও 

নশশূ নির্ বাতি 

জরাদি 

জিসদিতিামূলক 

সিা আদয়াজি 

[১১.১১.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ০.৫ ০৫ ০৬ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৯ ১২ ১২  

[১১.১২] জর্ৌতুক 

নিদরাদির লদক্ষয 

জিসদিতিামূলক 

সিা আদয়াজি 

[১১.১২.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ০.৫ ০৫ ০৬ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৯ ১২ ১২  

[১১.১৩] 

বাল্যনববাহ জরাদি 

কম বপনরকল্পিা 

প্রণয়ি 

[১১.১৩.১] 

কম বপনরকল্প

িা প্রণীত 

 ১ ১ ১ ১ -- --- -- --- ১ ১  

[১১.১৪] বাল্যনববাহ 

নিদরাদির লদক্ষয 

জিসদিতিামূলক 

সিা আদয়াজি 

[১১.১৪.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ১ ২৪ ৩০  ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০  

[১১.১৫] সন্ত্রাস ও 

জিীবাে েমদি 

জিসদিতিামূলক 

সিা আদয়াজি 

[১১.১৫.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ১ ১০ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১৩  

[১১.১৫.২] 

সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির 

% ০.৫ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

১৭ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

হার 

[১১.১৬] িারী ও 

নশশূ পািার  জরাদি 

জিসদিতিামূলক 

সিা আদয়াজি 

[১১.১৬.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ০.৫ ০৫ ০৬ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৯ ১২ ১২  

[১১.১৬.২] 

সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির 

হার 

% ০.৫ ৮৮ ৯০ ১০০ 

 

 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

[১১.১৭] 

জিারািালাি 

প্রনতদরাদি 

জিসদিতিামূলক 

সিা আদয়াজি 

[১১.১৭.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ০.৫ ১১ ১১ ১২ ১১ ১০ ৯ ০৮ ১২ ১২  

[১১.১৭.২] 

সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 

% ০.৫ ৮৮ ৯০ ১০০ 

 

 

৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

[১১.১৮] জর্ৌি 

হয়রানি,  জাল জিাট 

ও হুনণ্ড ব্যবসা 

[১১.১৯] নিয়ন্ত্রদণ 

এবাং প্রনতদরাদি 

জিসদিতিামূলক 

সিা আদয়াজি 

[১১.১৮.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ০.৫ ১১ ১৫ ১৬ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১৬ ১৬  

১২. মািবসম্পে উন্নয়ি 

ও প্রানতষ্ঠানিক সক্ষমতা 

বৃনদ্ধকরণ 

৩ 

 

 

 

 

[১২.১] নবনসএস 

(প্রশাসি) কযািাদরর 

নশক্ষািনবশ 

কম বকতবাদের 

ইিসানি বস প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি 

[১২.১.১] 

প্রনশক্ষণকাল 

নেি ০.৫ -- -- ১৮০ নেি  

(মনন্ত্রপনরষে নবিাগ কর্তবক On the job Training   ০৬ মাস নিি বানরত হওয়ায়)  

 

১৮ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

[১২.২] মনন্ত্রপনরষে 

নবিাগ প্রেত্ত 

প্রনশক্ষণ কম বসূনি 

অনুর্ায়ী িবনিযুি 

কযািার 

কম বকতবাদের 

সিেপত্র প্রোি করা 

হদয়দে নকিা 

[১২.২.১] 

প্রনশক্ষণ 

প্রেত্ত ও 

সাটি বনিদকট 

নবতরণকৃত 

% ০.৫ ০ ০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০  

[১২.৩] উপদজলা 

প্রশাসদি কম বরত 

কম বিারীদের জন্য 

প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

[১২.৩.১] 

প্রনশক্ষণার্ী 

সাংখ্যা ১ ২০ ২০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৮ ২৫ ২৫  

[১২.৪] উপদজলা 

প্রশাসদি কম বরত 

কম বকতবা- কম বিারীদের 

আইনসটি ব্যবহার 

নিনিত করা 

[১২.৪.১] 

আইনসটি 

ব্যবহারকারী 

% ১ ২৫ ৩৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০  

১৩. সাশ্যবকূ উন্নয় ন 

শ্যিশ্যিটাল প্রযুশ্যির 

অশ্যিকতর ব্যবহার 

 

১ 

[১৩.১] উপদজলা 

পর্ বাদয় সকল কমকবতবা, 

কম বিারীদের নিনজটাল 

প্রযুনির ব্যবহার 

নিনিত করা 

[১৩.১.১] 

নিনজটাল 

প্রযুনি 

ব্যবহার 

সময় 

ও 

সাংখ্যা 

০.৫ --- ---- ২৮/৭/১৯ ১৫/৯/১৯ ৩০/১২

/২০১৯ 

১৫/২/ 

২০২০ 

৩০/৫/ 

২০২০ 

--- ---  

০.৫ -- --- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০  

১৪. দক্ষ ও কসবামুখী 

িনপ্রশাসন 

 

 

১ 

 

 

[১৪.১] প্রনশক্ষণ 

কম বশালার আদয়াজি 

[১৪.১.১] 

কম বশালার 

সাংখ্যা 

-- ০.৫ -- -- ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৬ ৬  

[১৪.২] সিা 

আদয়াজি 

[১৪.২.১] 

বাস্তবানয়ত 

% ০.৫ -- --- ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

১৯ 



 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Perfor

mance 

Indicat

ors) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকর 

মাি 

(Weight 

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-

20) 

প্রদক্ষপণ 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

২০২০-২১ 

অগ্রগনতর 

আদলাদক 

প্রাপ্ত িম্বর  

২০১৭-

১৮ 
২০১৮-১৯ 

অসািারণ অনত 

উত্তম 

উত্তম িলনত 

মাি 

িলনত 

মাদির 

নিদম্ন 
 

 

 

 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫  

১৫. তরুণ-যুব 

সমাি ক দক্ষ 

িনশশ্যি ক রূপান্তর ও 

কমসূংস্থ নর শ্যনশ্চয়তা 

 

১ 

[১৫.১] কানরগরী 

প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

 [১৫.১.১] 

ব্যবহারকারী 

 সাংখ্যা      ০.৫ --- --- ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০  

 [১৫.২] প্রনশক্ষণ  [১৫.২.১] 

বাস্তবানয়ত 

     %      ০.৫ --- --- ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০  

১৬. ক্রীো, সাংস্কৃনত ও 

িারী উন্নয়ি 

ত্বরানম্বতকরণ 

৩ [১৬.১] উপদজলা 

ক্রীো সাংস্হার 

নিয়নমত কনমটি 

গঠি 

[১৬.১.১] 

কনমটি গঠিত 

তানরখ ০.৫ ১৫/০৫

/২০১৮ 

-- --  (০৪ বের অন্তর নিব বািদির মােদম কনমটি গঠি করা হয় ) 

[১৬.২] ক্রীো 

সাংস্হার আওতািীি 

প্রনতটি ক্রীো 

প্রনতদর্ানগতার 

আদয়াজি 

[১৬.২.১] 

আদয়ানজত 

ক্রীো 

প্রনতদর্ানগতা 

সাংখ্যা ০.৫ ২৫ ১১ ১২ ১২ ১০ ৮ ৬ ১২ ১২  

[১৬.৩] 

ক্রীোনবেদের জন্য 

প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

[১৬.৩.১] 

প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত 

জখদলায়াে 

সাংখ্যা ০.৫ ১৮ -- -- 

 

২ ১ ১ ১ ২ ২  

 

 

 
[১৬.৪] নশল্পকলা 

একাদিনমর নিয়নমত 

কনমটি গঠি 

[১৬.৪.১] 

কনমটি গঠিত 

সাংখ্যা ০.৫ ১ ১ ১ -- --- --- --- ১ ১  

[১৬.৫] সাাংস্কৃনতক 

প্রনতদর্ানগতার 

আদয়াজি 

[১৬.৫.১] 

আদয়ানজত 

প্রনতদর্ানগতা 

সাংখ্যা ০.৫ ৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫  

[১৬.৬] উপদজলা 

িারী ও নশশু 

নির্ বাতি প্রনতদরাি 

কনমটির সিা 

আদয়াজি 

[১৬.৬.১] 

আদয়ানজত 

সিা 

সাংখ্যা ০.৫ -- -- ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২  

২০ 



 

 

 আবষ্টশ্যক জক শলেি উজদ্দশ্যসমূে, ২০১৯-২০২০ 

(জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০) 

কলার্-১ কলার্-২ 
 কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

জক শলেি উজদ্দশ্য 

(Strategic Obje 

ctives) 

জক শলেি 

উজদ্দজশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কর্ মসম্পাদন সূিজকর 

র্ান 

(Performance 

Indicators) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

একক 

(Unit) 

 

 

কর্ মসম্পাদন সূিজকর 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

অসাধারর্ অষ্টি উির্ উির্ িলষ্টি 

র্ান 

িলষ্টি 

র্াজনর ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  

[১] দািষ্টরক কর্ মকাজন্ড 

স্বচ্ছিা বৃষ্টদ্ধ ও েবাবষ্টদষ্টে 

ষ্টনষ্টিিকরর্ 

7 [১.১] িাবষ টক 

কম টসম্পােে চুবি 

িাস্তিায়ে 

[১.১.১] সরকাষ্টর কর্ মসম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা সংক্রাি প্রষ্টশক্ষর্সে 

অন্যান্য ষ্টবষজয় প্রষ্টশক্ষর্ 

আজয়ােন 

িেঘন্টা  ১ 

  

৬০     

[১.১.২] এবিএ টিমমর মাবসক 

সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত 

%  ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

[১.১.৩] িাবষ টক কম টসম্পােে 

চুবির সকল প্রবতমিেে 

অেলাইমে োবখলকৃত 

সংখ্যা  ১ 

 

৪ 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

--- 

 [১.১.৪] র্াঠ পর্ মাজয়র 

কার্ মালজয়র ২০১৯-২০ 

অর্থ মবছজরর বাষ্টষ মক কর্ মসম্পাদন 

চুষ্টির অধ মবাষ্টষ মক মূল্যায়ন 

প্রষ্টিজবদন পর্ মাজলািনাজি 

িলাবিমক (feedback) 

প্রদি 

তাবরখ ০.৫ ৩১  

জানুয়ানর 

২০২০ 

০৭ 

জিব্রুয়ানর 

২০২০ 

১০ 

জিব্রুয়ানর 

২০২০ 

১১ 

জিব্রুয়ানর 

২০২০ 

১৪ 

জিব্রুয়ানর 

২০২০ 

[১.২] িাতীয় 

শুদ্ধাচার যমকেৌশল ও 

তথ্য অবধকার 

িাস্তিায়ে 

[১.২.১] িাতীয় শুদ্ধাচার 

কম টিবরকল্পো িাস্তিায়ে 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫  

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অি ট িেমরর 

িাবষ টক প্রবতমিেে ওময়িসাইমট 

প্রকাবশত 

 

তাবরখ ১ ১৫ 

অদটাবর 

২০১৯ 

১৫  

িদিম্বর 

২০১৯ 

১৫  

নিদসম্বর 

২০১৯ 

১৫  

জানুয়ানর  

২০২০ 

৩১  

োনুয়াষ্টর 

২০২০ 

২১ 



 

 

কলার্-১ কলার্-২ 
 কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

জক শলেি উজদ্দশ্য 

(Strategic Obje 

ctives) 

জক শলেি 

উজদ্দজশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কর্ মসম্পাদন সূিজকর 

র্ান 

(Performance 

Indicators) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

একক 

(Unit) 

 

 

কর্ মসম্পাদন সূিজকর 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

অসাধারর্ অষ্টি উির্ উির্ িলষ্টি 

র্ান 

িলষ্টি 

র্াজনর ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 [১.৩] অবভম াগ 

প্রবতকার ব্যিস্থা 

িাস্তিায়ে 

[১.৩.১] বেবে টষ্ট সমময়র মমধ্য 

অবভম াগ বেষ্পবত্তকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  

[১.৩.২] অবভম াগ বেষ্পবত্ত 

সংক্রান্ত মাবসক প্রবতমিেে 

মন্ত্রণালময় োবখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ১০ ৯  

[১.৪] যসিা প্রোে 

প্রবতশ্রুবত 

হালোগােকরণ ও 

িাস্তিায়ে 

[১.৪.১] যসিা প্রোে প্রবতশ্রুবত 

হালোগােকৃত 

% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০  

[১.৪.২] বেধ টাবরত সমময় 

ত্রৈমাবসক িাস্তিায়ে প্রবতমিেে 

মন্ত্রণালময় োবখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ -  

[১.৪.৩] যসিাগ্রহীতামের 

মতামত িবরিীক্ষণ ব্যিস্থা 

চালুকৃত 

তাবরখ ০.৫ ৩১ 

শ্যি সম্বর 

২০১৯ 

১৫ 

িানুয়াশ্যর 

২০২০ 

০৭  

কেব্রুয়াশ্যর 

২০২০ 

১৭  

কেব্রুয়াশ্যর 

২০২০ 

২৮ 

যফব্রুয়াবর 

২০২০ 

[২] কর্ মম্পাদজন 

েষ্টিশীলিা আনয়ন ও  

জসবার র্ান বৃষ্টদ্ধ 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[২.১] ই-িাইষ্টলং 

পদ্ধষ্টি বাস্তবায়ন 

[২.১.১] সকল শাখায় ই-েবি 

ব্যিহার 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[২.১.২] ই-ফাইমল েবি 

বেষ্পবত্তকৃত 

% ১ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ 

[২.১.৩] ই-ফাইমল 

িৈিারীকৃত 

% ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[২.২] েপ্তর/সংস্থা 

কর্তটক বিবিটাল 

যসিা চালু করা 

 

 

[২.২.১] ন্যযেতম একটি েতুে 

বিবিটাল যসিা চালুকৃত 

িাষ্টরখ ১  ১৫ 

 জিব্রুয়ানর 

২০২০ 

১৫ 

মাি ব 

২০২০ 

৩১ 

 মাি ব 

 ২০২০ 

৩০  

এনপ্রল 

২০২০ 

৩০  

জম 

২০২০ 

২২ 



 

 

কলার্-১ কলার্-২ 
 কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

জক শলেি উজদ্দশ্য 

(Strategic Obje 

ctives) 

জক শলেি 

উজদ্দজশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কর্ মসম্পাদন সূিজকর 

র্ান 

(Performance 

Indicators) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

একক 

(Unit) 

 

 

কর্ মসম্পাদন সূিজকর 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

অসাধারর্ অষ্টি উির্ উির্ িলষ্টি 

র্ান 

িলষ্টি 

র্াজনর ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[২.৩] েপ্তর/সংস্থা 

কর্তটক উদ্ভািেী 

উমযাগ/ ক্ষুদ্র উন্নয়ে 

প্রকল্প িাস্তিায়ে 

[২.৩.১] ন্যযেতম একটি েতুে 

বিবিটাল যসিা চালুকৃত 

% ১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ 

[২.৪] যসিা 

সহিীকরণ 

[২.৪.১] ন্যযেতম একটি যসিা 

সহিীকরণ প্রমসস ম্যািসহ 

সরকাবর আমেশ িারীকৃত 

তানরখ ০.৫ 

 

 

 

 

১৫ 

অদটা 

২০১৯ 

২০ 

অদটা 

২০১৯ 

২৪ 

অদটা 

২০১৯ 

২৮ 

অদটা 

২০১৯ 

৩০ 

অদটা 

২০১৯ 

[২.৪.২] যসিা সহিীকরণ 

অবধমক্ষমৈ িাস্তিাবয়ত 

 

 

তাশ্যরখ ০.৫ ১৫এনপ্রল 

২০২০ 

৩০ এনপ্রল 

২০২০ 

১৫ জম 

২০২০ 

৩০ জম  

২০২০ 

১৫ জুি 

২০২০ 

[২.৫] ষ্টপআরএল 

শুরুর ২ র্াস পূজব ম 

সংষ্টিি কর্ মিারীর 

ষ্টপআরএল ও ছুটি 

নেদায়নপত্র োরী 

ষ্টনষ্টিিকরর্। 

[২.৫.১] বি আর এল আমেশ 

িারীকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

[২.৫.২] ছুটি েগোয়ে িৈ 

িাবরকৃত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০   

[২.৬] শূন্য পজদর 

ষ্টবপরীজি ষ্টনজয়াে 

প্রদান 

[২.৬.১] বেময়াগ প্রোমের িন্য 

বিজ্ঞবপ্ত িারীকৃত 

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

[২.৬.২] বেময়াগ প্রোেকৃত % ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০  

[২.৭] বিভাগীয় 

মামলা বেষ্পবত্ত 

[২.৭.১] বিভাগীয় মামলা 

বেষ্পবত্ত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০  

[২.৮] তথ্য িাতায়ে 

হালোগােকরণ 

[২.৮.১] সকল তথ্য 

হালোগােকৃত 

% 

 

১ 

 

১০০ 

 

৯০ 

 

৮০ 

 

  

২৩ 



 

 

কলার্-১ কলার্-২ 
 কলার্-৩ কলার্-৪ কলার্-৫ কলার্-৬ 

জক শলেি উজদ্দশ্য 

(Strategic Obje 

ctives) 

জক শলেি 

উজদ্দজশ্যর র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কর্ মসম্পাদন সূিজকর 

র্ান 

(Performance 

Indicators) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

একক 

(Unit) 

 

 

কর্ মসম্পাদন সূিজকর 

র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৯-২০২০ 

(Target /Criteria Value for FY 2019-20) 

অসাধারর্ অষ্টি উির্ উির্ িলষ্টি 

র্ান 

িলষ্টি 

র্াজনর ষ্টনজে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

[3] আবি টক ও সম্পে 

ব্যিস্থািোর উন্নয়ে 

5 [৩.১] িামিট 

িাস্তিায়মে উন্নয়ে 

[৩.১.১] িামিট িাস্তিায়ে 

িবরকল্পো প্রণীত 

তাশ্যরখ ০.৫ ১৬ আগস্ট 

২০১৯ 

২০ আগস্ট 

২০১৯ 

২৪ আগস্ট 

২০১৯   

২৮ আগস্ট 

২০১৯  

৩০ আগস্ট 

২০১৯ 

[৩.১.২] ত্রৈমাবসক িামিট 

িাস্তিায়ে প্রবতমিেে োবখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩    

[৩.২] িাবষ টক উন্নয়ে 

কম টসূবচ (এবিবি) 

িাস্তিায়ে 

[৩.২.১] িাবষ টক উন্নয়ে কম টসূবচ 

(এবিবি) িাস্তিাবয়ত 

% ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৩] অবিট আিবত্ত 

বেষ্পবত্ত কা টক্রমমর 

উন্নয়ে 

[৩.৩.১] বৈিক্ষীয় সভার 

বেষ্পবত্ত অবিট আিবত্ত বেষ্পবত্ত 

কা টক্রমমর উন্নয়ে 

% ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[৩.৩.২] অবিট আিবত্ত 

বেষ্পবত্তকৃত 

% ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

[৩.৪] স্থাির ও 

অস্থাির সম্পবত্তর 

হালোগাে তাবলকা 

প্রস্তুত করা 

[৩.৪.১] অবিট আিবত্ত বেষ্পবত্ত 

কা টক্রমমর উন্নয়ে 

তাশ্যরখ ০.৫ ০৩ 

যফব্রুয়াবর 

২০২০ 

১১ 

যফব্রুয়াবর 

২০২০ 

১৮ 

যফব্রুয়াবর 

২০২০ 

২৫ যফব্রুয়াবর 

২০২০ 

০৪ মাচ ট 

২০২০ 

[৩.৪.২] অবিট আিবত্ত বেষ্পবত্ত 

কা টক্রমমর উন্নয়ে 

তাশ্যরখ ০.৫ ০৩ 

যফব্রুয়াবর 

২০২০ 

১১ 

যফব্রুয়াবর 

২০২০ 

১৮ 

যফব্রুয়াবর 

২০২০ 

২৫ যফব্রুয়াবর 

২০২০ 

০৪ মাচ ট 

২০২০ 

[৩.৫] ইন্টারমেট 

বিলসহ ইউটিবলটি 

বিল িবরমশাধ 

[৩.৫.১] বিবসবস/ বিটিএল এর 

ইন্টারমেট বিল িবরমশাধ 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] যটবলমফাে বিল 

িবরমশাবধত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] বিদ্যযৎ বিল 

িবরমশাবধত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

      

২৪ 



 

 

 

সাংদর্াজিী- ২: কম বসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তবায়িকারী এবাং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নববরণ 

ক্রনমক 

িম্বর 

কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক নববরণ বাস্তবায়িকারী ইউনিট পনরমাপ পদ্ধনত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ মন্তব্য 

০১ উপজজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির 

সিা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সিা 

 

উপদজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির সিার 

সেস্যবৃদদর উপনস্থনতদত সিা অনুষ্ঠাি 

উপদজলা প্রশাসি ও েপ্তর প্রিািগণ, 

জিপ্রনতনিনি,  এিনজও রাজবিনতক 

প্রনতনিনিবৃদ 

সিার কার্ বনববরণী ও উপনস্থত 

সেস্যবৃদ 

এনপএ চুনি ১০০ 

িাগ বাস্তবায়দির 

জন্য উপদজলা 

প্রশাসি কাজ কদর 

র্াদচ্ছ। 

০২ সমন্বয় কনমটির সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবানয়ত নসদ্ধান্ত সিার নসদ্ধান্ত গৃহীত প্রনতদবেি/পত্র 

০৩ সরকানর েপ্তদর গণশুিািী  অনুনষ্ঠত গণশুিািী জসবা প্রতযানশদের উপনস্থনতদত শুিািী গ্রহণ প্রনতবেি 

০৪ নবনিন্ন উন্নয়ি মূলক কার্ বক্রম 

পনরেশ বি 

পনরেশ বিকৃত প্রকল্প মানসক ভ্রমণসূনি অনুর্ায়ী পনরেশ বি প্রনতদবেি 

০৫ উপদজলা নিব বাহী অনিসাদরর 

অগ্রানিকারনিনত্তক কম বপনরকল্পিা 

কম বপনরকল্পিায় এসনিনজ, 

রূপকল্প- ২০২১, অন্তভূ বনিকরণ 

নতি বের জময়ানে কম বপনরকল্পিা প্রনতদবেি/কম বপনরকল্পিা 

০৬ এিনজও কার্ বক্রম সমন্বয় নবষয়ক 

সিা  

সিা অনুনষ্ঠত এিনজও সমন্বয় কনমটির সিার সেস্যবৃদদর 

উপনস্থনতদত সিা অনুষ্ঠাি 

সিার কার্ বনববরণী ও উপনস্থত 

সেস্যবৃদ 

০৭  এিনজও কার্ বক্রম সমন্বয় নবষয়ক 

সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত 

 

সিার নসদ্ধান্ত গৃহীত প্রনতদবেি 

০৮ এিনজওদের অনুকূদল োেকৃত 

অদর্ বর পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত এিনজও এিনজও ব্যযদরা হদত োেকৃত অদর্ বর তেন্ত সদরজনমি পনরেশ বি 

০৯ ক্ষুদ্রঋণ কার্ বক্রম পনরেশ বি/েশ বি; পনরেশ বি/েশ বি পনরেশ বদির সাংখ্যা পনরেশ বি প্রনতদবেি 

১০ ইউনিয়ি পনরষে এর কার্ বক্রম 

পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত ইউনিয়ি পনরষে পনরবীক্ষণকৃত ইউনিয়ি পনরষে পনরেশ বি প্রনতদবেি 

১১ এলনজএসনপ কার্ বত্রম পনরেশ বি পনরেশি ব/েশ বি পনরেশ বদির সাংখ্যা উপদজলা নিব বাহী অনিসার পনরেশ বি প্রনতদবেি 

১২ োনরদ্র নিমু বল ব আদয়ানজত প্রনশক্ষণ   তোরনক পনরেশ বি/েশ বদির মােদম তোরনক উপদজলা নিব বাহী অনিসার প্রনতদবেি 

১৩ দুিীনত কনমটির সিা আদয়াজি আদয়ানজত সিা কনমটির সেস্যদের নিদয় সিা আদয়াজি উপদজলা দুিীনত েমি কনমটি প্রনতদবেি 

১৪ কনমটির সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত সিার নসদ্ধান্ত গৃহীত  প্রনতদবেি/পত্র  

১৫ ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদর্ বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সিা 

অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সিা  ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদর্ বাগ ব্যবস্হাপিা 

কনমটির সিার সেস্যবৃদদর উপনস্থনতদত সিা 

অনুষ্ঠাি 

উপদজলা প্রশাসি ও েপ্তর প্রিািগণ, 

নসনিল জসাসাইটি ও জিপ্রনতনিনি। 

সিার কার্ বনববরণী ও উপনস্থত 

সেস্যবৃদ 

১৬ ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং 

দুদর্ বাগব্যবস্হাপিা সম্পনকবত 

সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত সিার নসদ্ধান্ত গৃহীত উপদজলা প্রশাসি প্রনতদবেি/পত্র 

২৫ 



 

 

সাংদর্াজিী- ২: কম বসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তবায়িকারী এবাং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নববরণ 

১৭ দুদর্ বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষনণক পনরেশ বি/েশ বি 

পনরেশ বি/ েশ বিকৃত 

 

দুদর্ বাগকাদল ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষনণক 

পনরেশ বি/েশ বিপূব বক করণীয় নিি বারণ 

উপদজলা প্রশাসি/ত্রাণ ও দূদর্ বাগ নবিাগ প্রনতদবেি 

১৮ নজআর প্রোি প্রোিকৃত নজআর বরাে অনুর্ায়ী নবতরণ ঐ ঐ 

১৯ নিনজএি প্রোি প্রোিকৃত নিনজএি বরাে অনুর্ায়ী নবতরণ ঐ ঐ 

২০ জটস্ট নরনলি প্রোি প্রোিকৃত নরনলি বরাে অনুর্ায়ী নবতরণ ঐ ঐ 

২১ গ্রামীি অবকাঠাদমা নিম বাদির জন্য 

কানবখা প্রকল্প বাস্তবায়ি 

নিনম বত রাস্তা  নিনম বত রাস্তার তের্য পনরবীক্ষণ করা উপদজলা প্রশাসি/ত্রাণ ও দূদর্ বাগ নবিাগ প্রনতদবেি 

২২ গ্রামীি অবকাঠাদমা নিম বাদণর  জন্য 

কানবটা প্রকল্প বাস্তবায়ি 

নিম বাণকৃত রাস্তা নিনম বত রাস্তা উপদজলা প্রশাসি/ত্রাণ ও দূদর্ বাগ নবিাগ  

২৩ অনতেনরদ্রদের জন্য কম বসাংস্হাি 

কম বসূনি 

নিদয়ানজত শ্রনমক অনতেনরদ্রদের জন্য কম বসাংস্হাি কম বসূনি 

পনরবীক্ষণ 

উপদজলা প্রশাসি/নপআইও প্রনতদবেি 

২৪ বৃক্ষদরাপদির  

জন্য জিগণদক উদু্বদ্ধকরণ জমলা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত জমলা জমলার আদয়াজি িদরিার, বি নবিাগ প্রনতদবেি 

২৫ সামানজক বিায়দির জন্য নবনিন্ন 

প্রকার বৃদক্ষর িারা নবতরণ করা 

 

 

নবতরণকৃত িারা িারা উদত্তালি ও িানহো জমাতাদবক নবতরণ িদরিার, বি নবিাগ প্রনতদবেি নিি বানরত সমদয় 

িারা নবতরণ করা 

হদচ্ছ। 

২৬ জলবায়ু পনরবতবি জরাদি গৃহীত 

প্রকল্প বাস্তবায়দির তো: 

তোরনক 

 

গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়দির তোরনককরণ উপদজলা প্রশাসি প্রনতদবেি  

২৭ মুনিদর্াদ্ধাদের সম্মািী িাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম তোরনক 

িাতা নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

মুনিদর্াদ্ধাদের সম্মািী িাতা নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরনক 

উপদজল নিব বাহী অনিসার/ উপদজলা 

সমাজদসবা অনিসার 

প্রনতদবেি 

২৮ প্রনতবন্ধী িাতা প্রোি কার্ বক্রম 

তোরনক 

িাতা নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

নিয়নমতিাদব প্রনতবন্ধী িাতা প্রোি উপদজলা সমাজদসবা অনিসার প্রনতদবেি জজলা/উপদজলা 

কনমটির সিার 

মািদম প্রনতবন্ধী/ 

নবিবা নবতরণ করা 

হদচ্ছ। 

২৯ নবিবা িাতা নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরনক 

িাতা নবতরণ কার্ বক্রম 

তোরনককৃত 

নিয়নমত নবিবািাতা প্রোি উপদজলা সমাজদসবা অনিসার প্রনতদবেি 

৩০ সামানজক নিরাপত্তামূলক প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত প্রকল্প প্রকল্প নিনিতকরদণর মােদম পনরবীক্ষণ করা উপদজলা সমাজদসবা অনিসার প্রনতদবেি 

৩১ আমার বানে আমার খামার প্রকল্প 

তোরনক 

তোরনককৃত প্রকল্প প্রমাপ অনুর্ায়ী প্রনতমাদস নিয়নমতিাদব আমার 

বানে আমার খামার প্রকল্প তোরনককরণ 

উপদজল নিব বাহী অনিসার/ সমন্বয়কারী প্রনতদবেি 

৩২ আমার বানে আমার খামার  পনরেশ বিকৃত বানে ও খামার পনরেশ বি/েশ বি উপদজল নিব বাহী অনিসার/ সমন্বয়কারী প্রনতদবেি 

২৬ 



 

 

সাংদর্াজিী- ২: কম বসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তবায়িকারী এবাং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নববরণ 

পনরেশ বি 

৩৩ পুনি  কনমটির সিা আদয়াজি আদয়ানজত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা স্বাস্থয ও পনরবার পনরকল্পিা 

কম বকতবা 

সিার কার্ বনববরণী 

৩৪ পুু্নি কনমটির সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

নসদ্ধান্ত নসদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ি 

 

উপদজলা স্বাস্থয ও পনরবার পনরকল্পিা 

কম বকতবা 

প্রনতদবেি 

৩৫ স্বাস্থয জসবা কনমটির সিা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সিা 

 

সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা স্বাস্থয ও পনরবার পনরকল্পিা 

কম বকতবা /কনমটির সেস্যবৃদ 

সিার কার্ বনববরণী 

৩৬ স্বাস্থয জসবা কনমটির সিার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

নসদ্ধান্ত নসদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ি 

 

উপদজলা স্বাস্থয ও পনরবার পনরকল্পিা 

কম বকতবা 

প্রনতদবেি  

৩৭ প্রবীণ, প্রনতবন্ধী ও অটিেম 

ব্যানিদের িাটাদবজ প্রস্তুত 

 কার্ বক্রম তোরনক নিয়নমতবাদব প্রবীণ, প্রনতবন্ধী ও অটিেম 

ব্যানিদের িাটাদবজ প্রস্তুত করা ও তোরনককরণ 

উপদজলা সমাজদসবা অনিসার প্রনতদবেি 

৩৮ উপদজলা ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত অনিস প্রমাপ অনুর্ায়ী পনরেশ বি করা উপদজল নিব বাহী অনিসার/ সহকারী 

কনমশিার (ভূনম) 

প্রনতদবেি 

৩৯ ইউনিয়ি ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত  অনিস প্রমাপ অনুর্ায়ী পনরেশ বি করা উপদজল নিব বাহী অনিসার/ সহকারী 

কনমশিার (ভূনম) 

প্রনতদবেি 

৪০ ভূনম জরকি ব হালিাগােকরণ হালিাগােকৃত খনতয়াি  

নিয়নমতিাদব ভূনম জরকি ব হালিাগােকরণ 

সহকারী কনমশিার(ভূনম) প্রনতদবেি 

৪১ িামখানরজ জকস নিষ্পনত্ত নমউদটশি জকস নিস্পনত্তকৃত সরকানর নবনি নবিাদির আদলাদক িামজারী 

মামলা  নিষ্পনত্ত করা 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ সহকারী 

কনমশিার(ভূনম) 

প্রনতদবেি 

৪২ কৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত প্রোি  পুিব বানসত পনরবার কৃনষ খাস জনম িীনতমালা অনুর্ায়ী বদদাবস্ত 

প্রোি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার প্রনতদবেি 

৪৩ ভূনম উন্নয়ি কর আোয় তোরনক 

করা  

আোয়কৃত ভূনম উন্নয়ি কর োবী অনুর্ায়ী শতিাগ ভূনম উন্নয়ি কর আোয় উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ সহকারী 

কনমশিার(ভূনম) 

প্রনতদবেি 

৪৪ ভূনম নবদরাি নবষয়ক মামলার 

এসএি নবজ্ঞ আোলদত জপ্ররণ 

জপ্ররদণর সময় নবজ্ঞ নজনপ’র সহায়তায় জেওয়ািী মামলা এসএি 

নিি বানরত সমদয় জপ্ররণ 

নবজ্ঞ নজনপ/এনজনপ প্রনতদবেি 

৪৫ জেওয়ািী মামলা নিষ্পনত্ত সরকাদরর  পদক্ষ  মামলার 

রায় 

নবজ্ঞ নজনপ’র সহায়তায় জেওয়ািী মামলা 

সরকাদরর পদক্ষ নিষ্পনত্তকরণ 

নবজ্ঞ নজনপ/এনজনপ প্রনতদবেি 

৪৬ জরন্ট সাটি বনিদকট মামলা নিষ্পনত্ত  নিষ্পনত্তকৃত মামলা প্রমাপ অনুর্ায়ী মামলা  নিষ্পনত্ত সাটি বদিদকট অনিসার প্রনতদবেি 

৪৭ ১িাং খনতয়াির্ভি সরকানর 

সম্পনত্তর অববি েখল 

উদ্ধারকৃত ভূনম সরকানর খাস জনম উদ্ধার ও সরকানর েখদল 

আিয়ণ 

উপদজলা প্রশাসি/পুনলশ নবিাগ প্রনতদবেি 

৪৮ অন্যান্য সরকানর সম্পনত্তর অববি উদ্ধারকৃত ভূনম অন্যান্য েপ্তদরর জনম উদ্ধার উপদজলা প্রশাসি/পুনলশ নবিাগ প্রনতদবেি  

২৭ 
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েখল উদ্ধার 

৪৯ জমাবাইল জকাট ব পনরিালিা পনরিানলত জমাবাইল জকাট ব প্রমাপ অনুর্ায়ী জমাবাইল জকাট ব পনরিালিা উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও নিব বাহী 

ম্যানজদেট/ সহকারী কনমশিার (ভূনম) ও 

নিব বাহী ম্যানজদেট 

প্রনতদবেি 

৫০ সন্ত্রাস সাম্প্রদাশ্যয়কতা 

িশ্যিবাদ ও মাদক 

শ্যনমূ বল আদয়ানজত সিা ও জসনমিার 

আদয়ানজত সিা সিা/দসনমিার আদয়াজি উপদজলা প্রশাসি প্রনতদবেি 

৫১ সিা আদয়াজি নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

 

বাস্তবানয়ত নসদ্ধাস্ত নসদ্ধান্ত নসদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়ি 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও নিব বাহী 

ম্যানজদেট 

প্রনতদবেি 

৫২ সুষ্ঠিুাদব পাবনলক পরীক্ষা 

পনরিালিা 

পাবনলক পরীক্ষার প্রশ্নপদত্রর 

নিরাপত্তা নিনিতকৃত 

১০০ পাবনলক পরীক্ষার প্রশ্নপদত্রর নিরাপত্তা প্রোি উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও নিব বাহী 

ম্যানজদেট 

প্রনতদবেি 

৫৩ পনরিানলত পাবনলক পরীক্ষা পনরিালিা পনরিানলত পাবনলক পরীক্ষা সুষ্ঠিুাদব সম্পন্ন করা উপদজলা নিব বাহী অনিসার প্রনতদবেি 

৫৪ র্ািা পনরেশ বি অনজবত প্রমাপ প্রমাপ অজবি উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও নিব বাহী 

ম্যানজদেট 

প্রনতদবেি 

৫৫ উপদজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির 

সিা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সিা 

 

জজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির সিার সেস্যবৃদদর 

উপনস্থনতদত সিা অনুষ্ঠাি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও নিব বাহী 

ম্যানজদেট/ কনমটির সকল সেস্যবৃদ 

কার্ বনববরণী 

৫৬ জজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির 

সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি  

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়দির হার ১০০ িাগ সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও নিব বাহী 

ম্যানজদেট 

প্রনতদবেি 

৫৭ িাঞ্চল্যকর ও জলামহষ ব র্টিা  

অবনহতকরণ 

২৪ র্ণ্টার মদে জগািদর 

আিীত 

িাঞ্চল্যকর ও জলামহষ ব র্টিা ২৪ র্ন্টার মদে  

অবনহতকরণ 

র্ািা পুনলশ প্রনতদবেি র্িা পুনলশ 

নিয়নমত 

প্রনতদবেি কদরি। 

৫৮ পানক্ষক জগাপিীয় প্রনতদবেি জপ্ররণ জপ্রনরত 

প্রনতদবেি  

প্রনতমাদস ০২ বার জপ্ররণ উপদজলা নিব বাহী অনিসার প্রনতদবেি  

৫৯ এনসদির অপব্যবহার জরাি সাংক্রান্ত 

সিা আদয়াজি 

আদয়ানজত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা নিব বাহী অনিসার / অনিসার 

ইিিাজব 

কার্ বনববরণী/হানজরা 

৬০ এনসদির লাইদসন্স প্রোি ও 

িবায়ি 

এনসি ব্যবহারকারীগণ 

লাইদসদন্সর আওতায় 

আিয়িকৃত  

শতিাব লাইদসন্স িবায়ি উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও নিব বাহী 

ম্যানজদেট 

প্রনতদবেি 

৬১ মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়ানজত সিা 

 

সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা নিব বাহী অনিসার ও নিব বাহী 

ম্যানজদেট 

কার্ বনববরণী/হানজরা 

২৮ 
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৬২ িারী ও নশশূ নির্ বাতি জরাদি 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

 

 

আদয়ানজত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ উপদজলা 

মনহলা নবষয়ক অনিেপ্তর 

কার্ বনববরণী/হানজরা 

৬৩ জর্ৌতুক নিদরাদির লদক্ষয 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়ানজত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ উপদজলা 

মনহলা নবষয়ক অনিেপ্তর 

কার্ বনববরণী/হানজরা 

৬৪ বাল্যনববাহ জরাদি কম বপনরকল্পিা 

প্রণয়ি 

কম বপনরকল্পিা প্রণীত 

 

কম বপনরকল্পিার প্রণয়ি উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ উপদজলা 

মনহলা নবষয়ক অনিেপ্তর 

প্রনতদবেি 

৬৫ বাল্যনববাহ নিদরাদির লদক্ষয 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়ানজত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা নিব বাহী অনিসার/ উপদজলা 

মনহলা নবষয়ক অনিেপ্তর 

কার্ বনববরণী/হানজরা 

৬৬ সন্ত্রাস ও জিীবাে েমদি 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়ানজত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা প্রশাসি/সাংনিি কনমটির 

সেস ববৃদ 

কার্ বনববরণী/হানজরা 

৬৭ সন্ত্রাস ও জিীবাে েমদি সিার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়দির 

হার 

বাস্তবানয়ত নসদ্ধান্ত উপদজলা নিব বাহী অনিসার প্রনতদবেি 

৬৮ জর্ৌি হয়রানি,  জাল জিাট ও হুনণ্ড 

ব্যবসা নিয়ন্ত্রদণ এবাং প্রনতদরাদি 

জিসদিতিামূলক সিা আদয়াজি 

আদয়ানজত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা প্রশাসি/সাংনিি কনমটির 

সেস ববৃদ 

কার্ বনববরণী/হানজরা 

৬৯ উপদজলা প্রশাসদি কম বরত কম বকতবা- 

কম বিারীদের আইনসটি ব্যবহার নিনিত 

করা 

আইনসটি ব্যবহারকারী শতিাগ আইনসটি ব্যবহার নিনিত করা উপদজলা প্রশাসি/সাংনিি সকল েপ্তর প্রনতদবেি 

৭০ উপদজলা পর্ বাদয় সকল কমকবতবা, 

কম বিারীদের নিনজটাল প্রযুনির ব্যবহার 

নিনিত করা 

নিনজটাল প্রযুনি ব্যবহার কম বকতবা/ কম বিারীদের প্রনশক্ষদণর আদয়াজি উপদজলা প্রশাসি/সাংনিি সকল েপ্তর প্রনতদবেি 

৭১ েক্ষ ও জসবামুখী প্রনশক্ষণ 

কম বশালার আদয়াজি 

কম বশালার সাংখ্যা কম বশালার আদয়াজি উপদজলা প্রশাসি/সাংনিি েপ্তর প্রনতদবেি 

৭২ েক্ষ ও জসবামুখী প্রনশক্ষদণর 

জন্য সিা আদয়াজি 

বাস্তবানয়ত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা প্রশাসি/সাংনিি েপ্তর প্রনতদবেি 

৭৩ কানরগরী প্রনশক্ষণ আদয়াজি ব্যবহারকারীর সাংখ্যা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা প্রশাসি/সাংনিি েপ্তর প্রনতদবেি  

৭৪ প্রনশক্ষণ  বাস্তবানয়ত প্রনশক্ষণ আদয়াজি উপদজলা প্রশাসি/ উপদজলা আইনসটি 

অনিপ্তর 

প্রনতদবেি/হানজরা 

৭৫ জজলা ক্রীো সাংস্হার নিয়নমত 

কনমটি গঠি 

কনমটি গঠিত কনমটির সিা উপদজলা প্রশাসি/উপদজলা ক্রীো সাংস্থার 

সেস্যবৃদ 

সিার কার্ বনববরণী 

৭৬  ক্রীো সাংস্হার আওতািীি প্রনতটি 

ক্রীো প্রনতদর্ানগতার আদয়াজি 

আদয়ানজত ক্রীো 

প্রনতদর্ানগতা 

প্রনতদর্ানগতার আদয়াজি উপদজলা ক্রীো সাংস্থা প্রনতদবেি 

২৯ 
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৭৭ ক্রীোনবেদের জন্য প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি 

প্রনশক্ষণপ্রাপ্ত জখদলায়াে সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা প্রশাসি/উপদজলা ক্রীো সাংস্থার 

সেস্যবৃদ 

প্রনতদবেি 

৭৮ নশল্পকলা একাদিনমর নিয়নমত কনমটি 

গঠি 

 কনমটি গঠিত কনমটির সিা উপদজলা প্রশাসি/নশল্পকলা একাদিনমর 

সেস্যবৃদ 

সিার কার্ বনববরণী 

৭৯ সাাংস্কৃনতক প্রনতদর্ানগতার আদয়াজি আদয়ানজত প্রনতদর্ানগতা কনমটির সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা প্রশাসি/ উপদজলা নশল্পকলা 

একাদিনম 

প্রনতদবেি 

৮০ উপদজলা িারী ও নশশু নির্ বাতি 

প্রনতদরাি কনমটির সিা আদয়াজি 

আদয়ানজত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপদজলা প্রশাসি প্রনতদবেি 

৮১ উপদজলা িারী ও নশশু নির্ বাতি 

কনমটির সিার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত সিায় গৃহীত নসদ্ধান্ত উপদজলা প্রশাসি প্রনতদবেি 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুমারখালী, কুনিয়া। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩০ 



 

 

 

 

সাংদর্াজিী ৩ :অন্য েপ্তর/সাংস্থার........... নিকট সুনিনে বি কম বসম্পােি িানহোসমূহ 

 

প্রনতষ্ঠাদির  িাম  সাংনিি কার্ বক্রম কম বসম্পােি সূিক উি প্রনতষ্ঠাদির নিকট 

িানহো/প্রতযাশা 

িানহো/প্রতযাশার জর্ৌনিকতা প্রতযাশা পূরণ িা হদল সম্ভাব্য প্রিাব 

মনন্ত্রপনরষে নবিাগ 

জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয়সসহ সকল 

মন্ত্রণালয়, নবিাগীয় কনমশিার খুলিা, 

জজলা প্রশাসি 

মন্ত্রণালয়নিনত্তক নবনিন্ন 

পর্ বাদয়র সিা 

মন্ত্রণালয় নিনত্তক সিার নসদ্ধান্ত 

ও নিদে বশিা বাস্তবায়ি 

গ্রহীত নসদ্ধান্ত ও নিি বানরত সমদয় 

প্রনতদবেি জপ্ররণ 

গ্রহীত নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি হদচ্ছ নকিা, প্রকল্প 

বাস্তবায়দি নকনক অসুনবিা রদয়দে তা 

নিয়নমত মনিটর করা। 

 িাগনরক জসবা ব্যাবহার হদব ও সানব বক 

উন্নয়দির গনত মন্থর হদব। 

উপদজলা পর্ বাদয়র সকল সরকারী, 

জবসরকানর প্রনতষ্ঠাি ও স্বায়ত্বশানসত 

সাংস্থা 

উন্নয়ি কম বপনরকল্পিা 

গ্রহণ 

উন্নয়ি কম বপনরকল্পিা বাস্তবায়ি উন্নয়ি কম বপনরকল্পিা 

বাস্তবায়িপূব বক প্রনতদবেি জপ্ররণ। 

গ্রহীত নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি হদচ্ছ নকিা, প্রকল্প 

বাস্তবায়দি নকনক অসুনবিা রদয়দে তা 

নিয়নমত মনিটর করা। 

 উন্নয়ি কার্ বক্রম বাস্তবায়ি ব্যাহত হদব। 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

কুমারখালী, কুনিয়া। 

 

 

 

 

৩১ 



 

 

 

 

 

আশ্যম উপদজলা নিব বাহী অনিসার, কুমারখালী, কুনিয়া; জজলা প্রশাসক, কুনিয়া এঁর নিকট অিীকার করনে জর্, এই 

চুনিদত বনণ বত িলািল অজবদি সদিি র্াকব। 

 

 

আনম জজলা প্রশাসক, কুনিয়া; উপদজলা নিব বাহী অনিসার, কুমারখালী, কুনিয়া এঁর নিকট অিীকার করনে জর্, এই 

চুনিদত বনণ বত িলািল অজবদি প্রদয়াজিীয় সহদর্ানগতা প্রোি করব। 

 

 

 স্বাক্ষনরত: 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার                                                           তানরখ :  

   কুমারখালী, কুনিয়া। 

 

 

 

 

 জজলা প্রশাসক                                                                         তানরখ :  

    কুনিয়া। 

 

 

 

 

 

 

৩২ 



 

 

 

 

সংজর্ােনী-১ 

শব্দসংজক্ষপ (Acronyms) 

 

NGO= Non-Government Organization 

EMIS= Employee Management Information System 

SSN= Social Safety Net Info System Software 

OSMS= Online School Management System 

VGD=Varnarable Group Development 

VGF=Varnarable Group Feeding 

টিআর=টেস্ট রররিফ 

কারিখা= কাজের রিরিমজে খাদ্য 

কারিো= কাজের রিরিমজে োকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩৩ 



 

 

 

 

ের্প্রোিন্ত্রী বাংলাজদশ সরকার 

উপজেলা ষ্টনব মােী অষ্টিসাজরর কার্ মালয় 

কুমারখালী, কুবষ্টয়া। 

kumarkhali.kushtia.gov.bd 

 

 

                           

¯§viK bs-00.00.5071.001.00.074.19-  ZvwiL 

১৬ Avlvp, 1426 e½vã 

৩০ Ryb, 2019 wLª÷vã 

 

 

ষ্টবষয় : ২০১৮-১৯ সজনর বাষ্টষ মক কর্ মসম্পাদন চুষ্টি (এ.ষ্টপ.এ) জপ্ররর্ । 

 

সূত্র:র্জোদজয়র কার্ মালজয়র স্মারক নং-০৫.৪৪.৫০০০.০০১.06.০০3.১৬-1497, িাষ্টরখ: 19 জুে, ২০১৯ ষ্টি: 

 

 

 উপযু মি ষ্টবষয় ও সূজত্রর জপ্রষ্টক্ষজি োনাজনা র্াজচ্ছ জর্, র্জোদজয়র ষ্টনজদ মশনার জপ্রষ্টক্ষজি ষ্টনেস্বাক্ষরকারী ও র্জোদজয়র 

সাজর্থ সম্পাদনজর্াগ্য বাষ্টষ মক কর্ মসম্পাদন চুষ্টিপত্র (এ.ষ্টপ.এ) চুড়ান্তভামি প্রস্তুিপূব মক র্জোদজয়র সদয় অবেষ্টি ও পরবিী 

প্রজয়ােনীয় ব্যবস্থা গ্রেজর্র েন্য এসাজর্থ জপ্ররর্ করা েজলা। 

 

   সংযুষ্টিঃ বর্ মনার্জি ০১ যসট । 

 

 

 

‡Rjv cÖkvmK 

Kzwóqv| 

ivRxeyj Bmjvg Lvb 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

KzgviLvjx, Kzwóqv| 

‡gvevBj bs-01730473630 

E-mail : unokumarkhali@mopa.gov.bd 
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