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  উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, কুমারখালী, কুনিয়া। 

 

 

 

 

 

   র্ানষ বক কম বসম্পাদি চুনি 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ১ জুলাই, ২০২১–৩০ জুন, ২০২২ 

 

 

 

 



                                                                c„ôv bst 2 

 

 

ক্র:নং অধ্যায়ের নাম পৃষ্ঠা নং 

০১ উপজেলা প্রশাসন, কুমারখালী, কুষ্টিয়া এর কমমসম্পাদজনর সাষ্টবমক ষ্টিত্র 

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

সাম্প্রষ্টিক বছরসমূজের (৩ বছর) প্রধান অেম নসমূে 

 

০২ সমসযা এবং িযাজলঞ্জসমূে  

০৩ ভষ্টবষৎ কমমপষ্টরকল্পনা  

০৪ ২০১৮-১৯ অর্মবছজরর সম্ভাবয প্রধান অেনমসমূে  

০৫ উপক্রমনিকা (Preamble)  

০৬ সসকশি ১: (রূপকল্প (Vision), অনিলক্ষ্য (Mission), কম মসম্পাদয়নর ক্ষেত্র (Area of 

Performance): এর্ং কার্ বার্নল (Functions) : 

 

০৭ সসকশি-২ বিবিন্ন কার্ মক্রয়মর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি (Outcome/Impact) ০৭ 

০৮ সসকশি-২ (জকৌশলগত উজেশ্য, অগ্রানিকার, কার্ বক্রম, কম বসম্পাদি সূচক এর্ং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ) ০৮-১১ 

০৯ দপ্তর/সংস্থার আিবিক ক্ষয়কেৌশলগত উয়েিসমূহ, ২০২১-২২ ১২-১৫ 

১০ সংজর্ােিী- ২: কম বসম্পাদি সূচকসমূহ, র্াস্তর্ায়িকারী এর্ং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নর্র্রি ১৬-২১ 

১১ অঙ্গীকার পত্র 

 

২২ 

১২ সংয োজনী-১ (শব্দসংযেপ (Acronyms)) ২৩ 

১৩ সংয োজনী-৩ অনযোনয  অফিসসর সজে সংনিি কম বস্মপাদি সূচকসমূহ ২৪ 

 

 

সূনচপত্র 

 



                                                                c„ôv bst 3 

উপজেলা প্রশাসন, কুমারখালী, কুষ্টিয়া এর কর্ মসম্পাদজনর সাষ্টব মক ষ্টিত্র 

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

(সাম্প্রষ্টিক অেমন, িযাজলঞ্জ এবং ভষ্টবষ্যৎ পষ্টরকল্পনা) 

সাম্প্রষ্টিক বছরসমূজের (৩ বছর) প্রধান অেমনসমূে 

 

স াংসৃ্কতিক জনপদ তিসসসে কুম রখ লী উপসজল র তেসেষ একটি পতরতিতি রসেসে। কতে স তিতিিসকর প্র িীন জনপদ ও মুতিযুসের সৃ্মতি 

তেজতিি েহু তনদেশণ এ উপসজল ে অেতিি। তিতজট ল ে াংল সদে গসি তি ল , তিেন ২০৪১ ে স্তে েন এোং দক্ষ, গতিেীল, স্বচ্ছ ও 

জনে ন্ধে জনপ্রে সন েিেি  গি র লসক্ষি কুম রখ লী উপসজল  প্রে সন েি পক ক যশক্রম গ্রিণ কসরসে । উপজেলা প্রশাসি প্রনতটি সক্ষ্জত্র তার 

উদ্ভার্িী শনিজক কাজে লানগজয় দক্ষ্, কার্ বকর, গনতশীল ও েির্ান্ধর্ প্রশাসি গজে তুলজত সর্ বদা সজচি। এরই িারার্ানহকতায় তথ্য প্রযুনি সক্ষ্জত্র 

সরকাজরর রূপকল্প-২০২১ র্াস্তর্ায়জির লজক্ষ্ কুমারখালী উপজেলায় ০১টি সপৌরসিা এর্ং ১১ টি ইউনিয়জি ন্যাশিাল ওজয়র্ সপার্ বাল সেম ওয়াজকবর 

আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ি সপার্ বালসহ ৫৫ টি গ্রাম র্াতায়ি ততনরর কাে সম্পন্ন হজয়জে। 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 সসজির 

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, কমরাো ভাইরাস প্রবতমরামে বেয়বমত 

(প্রচার, যমািাইল যকাট ট িবরচালো) মাস্ক ব্যিহামর িেসমচতেতা সৃবষ্ট করা, ক্ষুদ্র ও কুটির ষ্টশল্প ও খনন ইিযাষ্টদ কার্ মক্রজর্র দাষ্টয়ত্ব পালন কজর 

আসজছ।  উপজেলা প্রশাসজনর আজরাও একটি উজল্লখজর্াগ্য পদজক্ষপ েল ইউষ্টনয়ন ষ্টিষ্টেটাল সসন্টার েজি েষ্টর্র পি মা বা নকজলর আজবদন গ্রের্ 

এবং পি মা প্রদান করা েয়। র্ার িজল উপজেলা সেল্পজিক্স এর মাধ্যমম উপজেলা প্রশাসজনর প্রশাসষ্টনক এবং সসবা প্রদাজনর কােজক সেে ও আরও 

কার্ মকরী কজরজছ এবং সসবা প্রাষ্টি ষ্টনষ্টিি েজয়জছ। এর িজল েনসাধারজর্র সভাোষ্টি কজর্জছ, স্বচ্ছিা ও েবাবষ্টদষ্টেিা ষ্টনষ্টিি েজয়জছ। উপজেলা 

প্রশাসজনর ষ্টবষ্টভন্ন সভার কার্ মষ্টববরর্ী ও সনাটিশ অনলাইজন সপ্ররর্, গ্রুপ যমইল এিং এসএর্এস িালু করার র্াধ্যজর্ সরকাজরর সর্র্ন ব্যয় কজর্জছ 

সির্ষ্টন সবজেজছ সভায় উপষ্টস্থষ্টির োর। উপজেলা পর্ মাজয় ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টবদ্যালজয় ষ্টর্ি সি ষ্টর্ল িালূসে সেস ষ্টবিরর্, সখলা-ধুলার সার্গ্রী, বাদ্যর্ন্ত্র 

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

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

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

কজরজছ।  

 

সমযা এিং চযামলঞ্জসমূহ : 

ষ্টিষ্টেটাল বাংলাজদশ ষ্টবষ্টনর্ মাজন উপজেলা প্রশাসন ষ্টনরলসভাজব কাে কজর র্াজচ্ছ। অনলাইজনর র্াধ্যজর্ েনসাধারজর্র 

সদারজোোয় বিবভন্ন েরমের ইন্টারজনট সসবা সপ ৌঁছাজনা েজচ্ছ ষ্টকন্তু উপজেলা পর্ মাজয় বরাদ্দকৃি ইন্টারজনট ব্যান্ডউইর্থ বিমর্ান সর্জয়র 

েন্য পর্ মাি নয়। সসেন্য ইন্টারজনট ব্যবোজরর ব্যান্ডউইর্থ এর বরাদ্দ বৃষ্টদ্ধ করা প্রজয়ােন। এছাো উপজেলা প্রশাসজনর কাজের 

ব্যাপকিা অনুর্ায়ী কর্ মকিমা/কর্ মিারীর সংখ্যার ঘাটবত রসয়জছ। 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 র্াধ্যজর্ দক্ষ 

কজর েজে সিালা এবং সরকাজরর ২০২১ সাজলর ষ্টভশন বাস্তবায়ন করা।  প্রযুনি নিি বর সসর্া প্রদাজি কনম্পউর্ারসহ নর্নিন্ন 

সরঞ্জামানদরও সংকর্ রজয়জে। মাঠ পর্ বাজয় কম বকতবাজদর সংকর্জক সমস্যা নহজসজর্ নচনিত করা হয়। অপ্রতুল র্রােও একটি র্ে 

চযাজলঞ্জ। প্রজয়ােজনর তুলনায় অবকাঠাজর্ার উন্নয়ন না েওয়া এবং িাষ্টেদা অনুর্ায়ী বরাদ্দ না পাওয়ায় িাই অষ্টিষ্টরি কাে সবষ্টশ 

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 সদখা র্ায়। ইউষ্টনয়ন কষ্টর্টি েজি সর্য়র্ি প্রকল্প দাষ্টখল 

না করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা িযাজলঞ্জ ষ্টেজসজব দাোয়।  র্তবমাজি উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর কার্ বালজয় অনুজমানদত েির্জলর 

অজিক পদ শূণ্য াাকায় েিগিজক ্ািানর্ক সসর্া প্রদাজি সমস্যার ৃষনি হজছে।। এ োো কম বরত কম বচারীজদর মজে তথ্য প্রযুনিগত 

জ্ঞাি ও দক্ষ্তার অিার্ রজয়জে ।এোো র্তবমাজি সকানিড-১৯ সমাকাজর্লা একটি র্ে চযাজলঞ্জ। 

 

 



                                                                c„ôv bst 4 

ভষ্টবষ্যৎ কর্ মপষ্টরকল্পনা: 

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

Idea কার্ মক্রর্ শুরু করা েজয়জছ। ইউ,নড,নসর মােজম ই-িামোরী এর্ং শতিাগ খনতয়াজির পচ বা সরর্রাহ। নিনর্ে মনির্নরং এর মােজম প্রনতটি 

নশক্ষ্া প্রনতষ্ঠাজি মানিনমনডয়া মােজম ক্লাসরুজমর পাঠদাি করা। প্রজতযকটি দপ্তজরর ওজয়র্ সপার্ বাজল ১০০% নির্ভ বলতায় আিয়ি এর্ং নিয়নমত 

সিার সিাটিশ ও কার্ বনর্র্রিী, সকল দপ্তজরর নসটিজেি চার্ বার ্ ্ সপার্ বাজল প্রদশ বি করা। উপজেলা পর্ বাজয় কম বকতবা/কম বচারীজদর ইজিাজিশি 

সংক্রান্ত প্রনশক্ষ্ি প্রদাি, ইজিাজিশি র্াস্তর্ায়জি প্রজয়ােিীয় অা বায়জির ব্যর্স্থাকরি, সিল ইজিাজিশি প্রকল্প র্াস্তর্ায়িকারী কম বকতবাজক 

পুরস্কৃতকরি। সসনমিার আজয়ােজির মােজম র্াল্যনর্র্াহ প্রনতজরাি করা । সর্কসই উন্নয়ি লক্ষ্যমাত্রা (এসনডনে) র্াস্তর্ায়জি গৃহীত প্রকল্পসমূজহর 

কাে নিি বানরত সমজয় সঠিকিাজর্ র্াস্তর্ায়ি করা। ২০২১-২০২২ অা বর্েজর র্ানষ বক কম বসম্পাদি চুনি শতিাগ র্াস্তর্ায়জির েন্য কার্ বক্রম গ্রহি। 

মাদকদ্রব্য  নর্জক্রতা, মাদক র্হিকারী এর্ং মাদক সসর্িকারীর নর্রুজদ্ধ কজঠার ব্যর্স্থা গ্রহি। এসনডনে র্াস্তর্ায়জি মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর ১০টি 

উজযাজগর অন্যতম একটি র্ােী একটি খামার প্রকজল্পর আওতায় উপজেলাসমূজহ িতুি সদস্যভূনি এর্ং সঞ্চয় আদাজয় সরকারী কম বচারী ও 

েিপ্রনতনিনিজদর সম্পৃি করা। কুর্ারখালী উপজেলা ও ইউষ্টনয়ন পষ্টরষজদ পঞ্চবাষ্টষ মকী ও বাষ্টষ মক পষ্টরকল্পনা প্রর্য়ন ও উনু্মি বাজেট স া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 

সর্াগ্যিা, িাকষ্টরর কর্ মকাল, সবিন সেল, সগ্রি/সের্ী, 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 র্াধ্যজর্ উপজে়েলায় সুষ্ঠভাজব সার্াষ্টেক ষ্টনরাপিা সবিনীর 

আওিায় িলর্ান প্রকল্পসমূে সর্র্নঃ টি আর, কাষ্টবখা, কাষ্টবটা, ষ্টে আর, ইবিবিবি, এলবিএসবি এর মাধ্যমম বিবভন্ন তথ্য সংরক্ষমণর িবরকল্পো 

রজয়জছ। ভূবম প্রশাসয়নর আওতাে অকৃনষ খাসেনম, অনপ বত সম্পনি, সদজর্াির সম্পনি ও ওয়াকি সম্পনির ডার্াজর্ে প্রস্তুত করা হজর্। এোো 

কুমারখালী উপজেলার নতি র্ের সময়ানদ অগ্রানিকার নিনিক কম বপনরকল্পিা র্াস্তর্ায়জির েন্য নর্জশষ উজযাগ সিয়া হজর্। বশো প্রবতষ্ঠানসহ এ 

উপয়েলায়ক  ইিটিবেং, মাদক, সন্ত্রাস ও েঙ্গীিাদ মূক্ত করার লয়েে ক্ষলখাপড়ার পাশাপাবশ ক্রীড়া ও সংস্কৃবত চচ মা, সয়চতনতামূলক প্রবশেণ ও 

প্রচারণার উয়যাগ গ্রহণ করা হয়ি। সামাবেক বনরাপত্তা ক্ষিষ্টনী কম মসূবচর আওতাে সরকাবর বিবিন্ন বিিাগ হয়ত প্রাপ্ত ক্ষসিা ও উপকারয়িাগীয়দর 

একটি তথ্যিান্ডার প্রস্তুত করা হয়ি ক্ষর্ন দ্বৈত ক্ষসিাগ্রহীতায়দর বচবিত কয়র সকল ক্ষর্াগ্য উপকারয়িাগীয়দর পবরয়েিা প্রদান বনবিত করা র্াে। 

২০২০-২১ অর্থ মবছজরর সম্ভাব্য প্রধান অেমনসমূে: 

ই-িামোরী এর্ং অি যা স্পর্ িামোরীর মােজম েিগিজক দ্রুত সসর্া প্রদাি। অবর্ি দখলীয় খাস েনম উদ্ধার এর্ং তা 

ভূনমহীিজদর মাজে র্জদার্স্ত প্রদাি। ২০২০-২১ অর্থ মবছজর ভূষ্টর্ উন্নয়ন কজরর দাবী-১.৪৫ সকাটি টাকা, ৮৭.১৭ %  আদায় সম্পন্ন করা 

সম্ভি হময়মে। নডনের্াল হানেরা পদ্ধনত প্রর্তবি। সসর্া প্রদাজি প্রযুনির ব্যর্হার নিনিত করজত সেলা ও উপজেলা পর্ বাজয়র সকল 

কম বচারীজক ই-িনার ব্যর্স্থাপিা, E-Mobile Court সহ প্রজয়ােিীয় নর্ষজয় প্রনশক্ষ্ি প্রদাি। স্ব ধীনি র সুেণশজেন্তী: স্বসপ ন্নি 

তদে তেসক উন্নেনেীল তদে ে াংল সদে উদয পন-২০২১, নডনের্াল উদ্ভার্িী সমলা-২০২০ সািজল্যর সাজা সম্পন্ন করি। ভূনম সমলার 

আজয়ােজির মােজম েিগিজক ভূনম উন্নয়ি কর প্রদাজি উদ্বুদ্ধকরি এর্ং তর্শ্যনয়ক জ্ঞািদাি। কুমারখালী উপজেলায় ১২৫ টি নশক্ষ্া 

প্রনতষ্ঠাজি মানিনমনডয়া ক্লাস চালুকরি। উপজেলা পর্ বাজয় োতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল কম ব-পনরকল্পিা ২০২০-২০২১ প্রিয়ি ও 

ওজয়র্সাইজর্ প্রকাশ করা। উপজেলা নির্ বাহী অনিসারগজির কম বতৎপরতার মূল্যায়ি সংক্রান্ত তথ্যানদ সপ্ররি ২০২০-২০২১ অা বর্েজরর  

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার ও সেলা প্রশাসজকর মজে র্ানষ বক কম বসম্পাদি চুনি ্াক্ষ্জরর েন্য দানখল। ২০২০-২০২১ অা বর্েজরর  

সেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্ বাহী অনিসারগজির মজে র্ানষ বক কম বসম্পাদি চুনি ্াক্ষ্র। সামানেক নিরাপিার আওতায় 

কুমারখালী উপজেলার ৩৮৭  েি নিক্ষুকজক পুির্ বাসজির ব্যর্স্থা গ্রহি। ই-সর্াবাইল সকাজট মর র্াধ্যজর্ র্ার্লা ষ্টনষ্পষ্টির োর শিভাে। 

Online School Management System এর র্াধ্যজর্  কার্ মকরভাজব ১২৫ টি  স্কুজল ষ্টশক্ষক ও ছাত্র- ছাত্রীজদর 

উপষ্টস্থষ্টি, সবিন 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 সর্াট ২৩১টি ষ্টশক্ষা প্রষ্টিষ্ঠাজনর র্জধ্য 

১৩৫ টি প্রষ্টিষ্ঠাজন ইজিার্জধ্য র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া ক্লাসরুর্ স্থাপন করা েজয়জছ। পর্ মায়ক্রজর্ অবষ্টশি প্রষ্টিষ্ঠাজন আোর্ী বছজরর র্জধ্য 

র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া ক্লাসরুর্ স্থািে করা েজব।  েজের ০১ র্েজরর মজে সকল নশশুর েে নির্ন্ধি নিনিত করার উজযাগ গ্রহি করা 

হজয়জে। কম বজক্ষ্জত্র দক্ষ্ েির্ল গজে সতালা এর্ং শুদ্ধাচার সকৌশল, তথ্য অনিকার আইি ও অনিজর্াগ নিষ্পনি ব্যর্স্থাপিা 

সোরদারকরা হজর্। এোো কম বচারীজদর নপ আর এল, ছুটি িগদায়ি ও সপিশি নপ আর এল শুরু হওয়ার ২ মাস আজগ নিনিতকরার 

উজযাগ সিয়া হজয়জে। 

 

 



                                                                c„ôv bst 5 

উপক্রর্ষ্টর্কা (Preamble) 

 

 

সরকানর দপ্তর /সংস্থাসমূজহ র প্রানতষ্ঠানিক দক্ষ্তা বৃনদ্ধ ,্ছে।তা ও ের্ার্নদনহ সোরদার করা ,সুশাসি সংহতকরি 

এর্ং সম্পজদর র্াার্া ব্যর্হার নিনিতকরজির মােজম রূপকল্প ২০২১ এর র্াার্া র্াস্তর্ায়জির লজক্ষ্য- 

 

 

     উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, কুমারখালী, কুনিয়া 

 

এর্ং 

 

          সেলা প্রশাসক, কুনিয়া 

 

 

 

এর মজে ২০২১ সাজলর জুি মাজসর............তানরজখ এই র্ানষ বক কম বসম্পাদি চুনি (হালিাগাদ) ্াক্ষ্নরত হজলা। 

 

এই  চুনিজত ্াক্ষ্রকারী উিয়পক্ষ্ নিম্ননলনখত নর্ষয়সমূজহ সম্মত হজলি: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



                                                                c„ôv bst 6 

সসকশন ১: 

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

১.১: রূপকল্প (Vision)   

দক্ষ্, গনতশীল, উন্নয়ি সহায়ক এর্ং ্ছে।, ের্ার্নদনহতামূলক ও েির্ান্ধর্ প্রশাসি। 

১.২:অনিলক্ষ্য (Mission) ২. 

প্রশাসনিক দক্ষ্তা বৃনদ্ধ, তথ্যপ্রযুনির র্াার্া ব্যর্হার ও সসর্াদাতাজদর দৃনিিনের পনরর্তবি এর্ং উদ্ভার্ি চচ বার 

মােজম সময়ার্দ্ধ ও মািসম্মত সসর্া নিনিত করা। 

১.৩ কম মসম্পাদয়নর ক্ষেত্র (Area of Performance): 

১.৩.১ কম মসম্পাদয়নর ক্ষেত্রঃ 

১. উপজেলা পর্ বাজয় সরকানর ও সর্সরকানর সকল উন্নয়িমূলক কার্ বক্রসমূজহর কার্ বকর সমন্বয়সািি; 

২. দুজর্ বাগ ব্যর্স্হাপিা, র্িায়ি, েলর্ায়ু পনরর্তবি ও পনরজর্শ সংরক্ষ্িসহ সর্কসই উন্নয়ি লক্ষ্যমাত্রা অেবি ত্বরানন্বতকরি; 

৩. সামানেক নিরাপিামূলক কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়ি সোরদারকরিএিং ভূবম রাে্ ব্যর্স্থাপিায় গনতশীলতা আিয়ি; 

৪.েিশৃঙ্খলা ও েিনিরাপিা সংহতকরি এর্ং েিসজচতিতামূলক কার্ বক্রজম েিউদ্বুদ্ধকরি সোরদারকরি; 

৫. মাির্সম্পদ উন্নয়ি, যুর্, ক্রীো ও সংস্কৃনতক কম বকাজের নর্কাশ সািি এিং সসর্া প্রনক্রয়ায় তথ্য প্রযুনির ব্যর্হার ও 

নশক্ষ্ার গুিগত মাি নিনিতকরি 

 

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম মসম্পাদয়নর ক্ষেত্রঃ 

        ১. দাপ্তনরক কম বকাজে ্ছে।তা বৃনদ্ধ ও ের্ার্নদনহ নিনিতকরি 

২. কম বসম্পাদজি গনতশীলতা আিয়ি ও সসর্ার মাি বৃনদ্ধ 

৩. আবথ মক ও সম্পদ ব্যিস্থাপনার উন্নেন 
 

 

১.৪ কার্ বার্নল (Functions): 

১. উপজেলার আন্ত:নর্িাগীয় কম বকাজের সমন্বয় এর্ং প্রিািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ উপজেলার প্রিাি উন্নয়ি কম বকাণ্ড  র্াস্তর্ায়জি 

সমন্বয়কারীর দানয়ত্ব পালি; 

২. সরকার কর্তবক কৃনষ, ্াস্হযজসর্া ও েি্াস্হয, পনরর্ার পনরকল্পিা, িারী ও নশশু কল্যাণ, প্রাানমক ও গিনশক্ষ্া এর্ং নশক্ষ্া নর্ষয়ক 

গৃহীত সকল িীনতমালা ও কম বসূনচর সুষ্ঠু র্াস্তর্ায়ি, তত্ত্বার্িাি, পনরর্ীক্ষ্ি ও সমন্বয়সািি; 

৩.দুজর্ বাগ ব্যর্স্হাপিা এর্ং ত্রাি ও পুির্ বাসি কার্ বক্রম গ্রহি, নেআর, টিআর, কানর্খা, কানর্র্া, নিনেনড, নিনেএি, অনত দনরদ্রজদর েন্য 

কম বৃষেি ইতযানদ কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়ি, তত্ত্বার্িাি ও পনরর্ীক্ষ্ি; 

৪. ভূ-প্রাকৃনতক তর্নশিযসমূহ সংরক্ষ্িসহ পনরজর্শ দূষজির িজল ৃষি েলর্ায়ু পনরর্তবজির নর্রূপ প্রিার্ সমাকাজর্লায় েিসজচতিতা ৃষনি, 

র্িায়ি, নর্নিন্ন প্রকল্প গ্রহি ও র্াস্তর্ায়জি সানর্ বক সহায়তা করা এর্ং সানর্ বক সমন্বয় সািি ও পনরর্ীক্ষ্ি; 

৫. সামানেক নিরাপিা ও দানরদ্রয নর্জমাচজি নর্নিন্ন মন্ত্রিালয়/নর্িাগ কর্তবক গৃহীত ন্যাশিাল সানি বস কম বসূনচ, আমার র্ােী আমার 

খামারসহ নর্নিন্ন  প্রকল্প র্াস্তর্ায়জি সানর্ বক সহায়তা প্রদাি ও কার্ বকর সমন্বয় সািি; 

৬. উপজেলার রাে্ প্রশাসজির সানর্ বক নিয়ন্ত্রি, তত্ত্বার্িাি এর্ং পনরর্ীক্ষ্ি; 

৭. এনিনকউটিি ম্যানেজেনস সম্পনকবত র্ার্তীয় ক্ষ্মতা প্রজয়াগ, সমার্াইল সকার্ ব পনরচালিা, উপজেলার সানর্ বক আইি-শৃঙ্খলা রক্ষ্াপূর্ বক 

েিেীর্জি ্নস্ত আিয়ি এর্ং নিনিআইনপজদর নিরাপিা সংক্রান্ত কার্ বার্নল; 

৮. োতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল র্াস্তর্ায়ি এর্ং অনিজর্াগ নিষ্পনি ব্যর্স্হাপিায় আওতায় অনিজর্াগ নিনষ্পনি; 

৯. নর্নিন্ন সামানেক সমস্যা সর্মি সর্ৌি হয়রানি, িারী নির্ বাতি, মাদক সসর্ি, সচারাচালাি, সর্ৌতুক, র্াল্যনর্র্াহ ইতযানদ  

প্রনতজরাি/নিরসজি কার্ বক্রম গ্রহি; 

১০. স্থািীয় সরকার সংক্রান্ত কার্ বক্রম সম্পাদি করা; 

১১. প্রর্াসীজদর ডার্াজর্স প্রস্তুত, নর্জদশগামী ব্যনিজদর প্রতারিা ও হয়রানি প্রনতজরাি এর্ং  মাির্ পাচার সরািসহ প্রর্াসী কল্যাজি 

র্ার্তীয় কার্ বক্রম গ্রহি; 

১২. এিনেওজদর কার্ বক্রম তদারনক ও সমন্বয়, এিনেও কার্ বক্রজমর ওিারল্যানপং প্রনতজরাজি কম বজক্ষ্ত্র নিি বারজি মতামত প্রদাি এর্ং 

এিনেওজদর অনুকূজল োেকৃত অজা বর পনরর্ীক্ষ্ি ও ক্ষুদ্রঋিসহ অন্যান্য কার্ বক্রম পনরদশ বি/দশ বি; 

১৩. োতীয় ই-গিবজিন্স কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়ি; সসর্া পনদ্ধত সহেীকরি, সসর্া প্রদাি প্রনতশ্রুনত অনুর্ায়ী সসর্া প্রদাি, সেলা তথ্য র্াতায়ি 

হালিাগাদকরি, সসাস্যাল নমনডয়া ব্যর্হার, এর্ং নর্নিন্ন পর্ বাজয় তথ্য ও সর্াগাজর্াগ প্রযুনিসহ অন্যান্য নর্ষজয় প্রনশক্ষ্ি কার্ বক্রম 

পনরচালিা ও তদারনক; 

১৪. গণশুনানীর মাধ্যয়ম েনগয়ণর ক্ষদারয়গাড়াে ক্ষসিা ক্ষপেৌৌঁয়ে ক্ষদওো; 



 

 

 

 

বিবিন্ন কার্ মক্রয়মর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি (Outcome/Impact) 

 

চূড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি 

(Outcome/Impact) 

 

কম মসম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

প্রকৃত অেমন লেেমাত্রা 

২০২১-২২ 

প্রয়েপণ বনর্ মাবরত লেেমাত্রা অেময়নর ক্ষেয়ত্র 

ক্ষর্েৌথিায়ি দাবেত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালে/বিিাগ/সংস্থাসমূয়হর নাম 

উপাত্তসূত্র 

(Source 

of Data) ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-২৩ ২০২৩-২৪ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

সিাে গৃহীত বসদ্ধান্তসমূহ 

িাস্তিােন 
বসদ্ধান্ত িাস্তিাবেত গড় ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

উপয়েলা পবরেদ সিার 

েবি/প্রবতয়িদন 

উন্নেন কার্ মক্রম অব্যাহত রাখা র্াস্তর্ানয়ত প্রকল্প 
সংখ্যা ২০৫ ২১০ ২১২ ২১৪ ২১৬ 

এলবেইবি/সংবিষ্ট ইউবপ/বপআইও 

অবফস 

প্রবতয়িদন 

েলিায়ু পবরিতমন এিং পবরয়িশ 

রো 

বিতরণকৃত চারা (হাোর) 
সংখ্যা ৫.৫ ২০ ৫০৬ ৬ ৬.৫০ 

উপয়েলা ক্ষরঞ্জ অবফস চারা 

বিতরয়ণর েবি 

সামাবেক বনরাপত্তা কার্ মক্রম 

অব্যাহত রাখা 

িাতা বিতরণ কার্ মক্রম 

তদারককৃত 

 

সংখ্যা 
২৫ ৩০ ৩২ ৩৫ ৩৫ উপয়েলা সমােয়সিা অবফস 

প্রবতয়িদন 

রােস্ব আে বৃবদ্ধ সােরাত মহাল িয়দািস্ত 

প্রদান 
% ৯০ ৯০ ৯২ ৯৪ ৯৫ 

উপয়েলা ভূবম অবফস প্রবতয়িদন 

পরীোর সুষ্ঠু পবরয়িশ 

বনবিতকরণ 

অনুনষ্ঠত পািবলক পরীো 
% ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

উপয়েলা বশো/মাধ্যবমক বশো 

অবফস/থানা 

প্রবতয়িদন 

অপরার্ বনেন্ত্রণ ও েনসয়চতনতা 

বৃবদ্ধ 

পনরচানলত সমার্াইল 

সকার্ ব 

সংখ্যা 
৭৪ ৯২ ৬৭ ৬৮ ৭০ 

থানা প্রবতয়িদন 

ক্ষর্েৌতুক বনয়রার্ আয়োবেত সিা সংখ্যা 
৬ ৬ ১২ ১২ ১২ 

উপয়েলা মবহলা বিেেক অবফস প্রবতয়িদন 

ক্ষসকশন-২ 

 

০৭ 



 

 

পনরনশি-ক 

সসকশি-২ 

সকৌশলগত উজেশ্য ,অগ্রানিকার,কার্ বক্রম ,কম বসম্পাদি সূচক এর্ং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ 

কম বসম্পাদি 

সক্ষ্ত্র 

(Area of 

Performa

nce) 

ক্ষেয়ত্ররমাি 

(Weigh

t) 

কার্ মক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পাদি সূচক 

(Performa

nce 

Indicators) 

গণনা 

পদ্ধবত 

(Ca

lcal

uti

on 

me

tho

d) 

একক 

(Uni

t) 

কম বসম্পাদি 

সূচজকর মাি 

(Weight  

of 

Performa

nce 

Indicator

s) 

প্রকৃত অেবি 

 

লক্ষ্যমাত্রা/বনণ মােক২০২১-২২ 

(Target /Criteria Value for FY 

2021-22) 
প্রজক্ষ্পি 

(Projec

tion) 

২০২২-২৩ 

প্রজক্ষ্পি 

(Project

ion) 

২০২৩-২৪ 
২০১৯

-২০ 

২০২০

-২১ 

অসািারি 
অনত 

উিম 
উিম 

চলনত 

মাি 

চলনত 

মাজির 

নিজম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪  ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উপয়েলা প্রশাসয়নর কম বসম্পাদি পনরকল্পিা 

১। উপজেলা 

পর্ বাজয়র 

দপ্তরসমূজহর 

উন্নয়িমূলক 

কার্ বক্রমসমূজহর 

কার্ বকর 

সমন্বয়সািি 

 

 

 

১০ 

উপয়েলা পবরেয়দর মাবসক সিা 

অনুষ্ঠান 
অনুবষ্ঠত সিা সমবষ্ট সংখ্যা ৪ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

উপয়েলা পবরেয়দর মাবসক সিার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিােন 
বসদ্ধান্ত িাস্তিাবেত গড় % ১ ৯৭ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

বনর্ মাবরত সময়ে বরয়পার্ ম বরর্াি ব 

ক্ষপ্ররণ 
ক্ষপ্ররণকৃত বরয়পার্ ব গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

বিবিন্ন উন্নেনমূলক কার্ মক্রম 

পবরদশ মন 

পবরদশ মনকৃত 

প্রকল্প 
সমবষ্ট সংখ্যা ১ ২০৫ ২১০ ২১২ ২০০ ১৫০ ১০০ ৫০ ২১৪ ২১৬ 

এনবেও কার্ মক্রম সমন্বে বিেেক 

সিা 
সিা অনুবষ্ঠত সমবষ্ট সংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

এনবেও কার্ মক্রম সমন্বে বিেেক 

সিার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি 

বসদ্ধান্ত িাস্তিাবেত গড় % ০.৫ ৯০ ৯০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯১ ৯২ 

ক্ষুদ্রঋি কার্ বক্রম পনরদশ বি/দশ বি পনরদশ বি/দশ বি সমবষ্ট সংখ্যা ১ ২৮ ২৯ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ১০ ৩০ ৩০ 

২। দুজর্ বাগ 

ব্যর্স্হাপিা, 

র্িায়ি, েলর্ায়ু 

পনরর্তবি ও 

পনরজর্শ 

সংরক্ষ্িসহ 

১০ 

ত্রাণ ও পুনি মাসন এিং দুয়র্ মাগ 

ব্যিস্হাপনা সম্পবকমত সিা অনুষ্ঠান 
অনুবষ্ঠত সিা সমবষ্ট সংখ্যা ২ ৯ ১০ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০ 

ত্রাণ ও পুনি মাসন এিং দুয়র্ মাগ 

ব্যিস্হাপনা সম্পবকমত সিার নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

বসদ্ধান্ত িাস্তিাবেত গড় % ২ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

দুয়র্ মাগ েবতগ্রস্ত এলাকা তাৎেবণক 

পবরদশ মন/দশ মন ও ত্রান বিতরন 

পবরদশ মন/দশ মনকৃত

েবতগ্রস্ত এলাকা 

পবরদশ মসির হার 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

০৮ 



 

 

সর্কসই উন্নয়ি 

লক্ষ্যমাত্রা অেবি 

ত্বরানন্বতকরি 

সামাবেক িনােয়নর েন্য বিবিন্ন 

প্রকার বৃয়ের চারা বিতরণ 
বিতরণকৃত চারা সমবষ্ট 

সংখ্যা 

(হাোর

) 

২ 
৪০০০

০ 
৪৫০০ ৫০০০ ৪৫০০ ৪০০০ ৩৫০০ ৩০০০ ৫০০০ ৫০০০ 

উপয়েলা পবরয়িশ কবমটির সিা 

আজয়ােি 
আজয়ানেত সিা সমবষ্ট সংখ্যা ০.৫ ১ ২ ৪ ৩ ২ ১ ০ ৫ ০৬ 

উপয়েলা পবরয়িশ কবমটির সিার 

বসদ্ধান্ত িাস্তিােন 
িাস্তিাবেত বসদ্ধান্ত গড় % ০.৫ ৮৭ ৭২ ৯০ ৮৫ ৮২ ৮০ -- ৯২ ৯৫ 

েলিায়ু পবরিতমন ক্ষরায়র্ গৃহীত প্রকল্প 

িাস্তিােন 
িাস্তিাবেত প্রকল্প সমবষ্ট 

সংখ্যা 

 
১ ০৫ ০৫ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৭ ০৭ 

৩। সামানেক 

নিরাপিামূলক 

কার্ বক্রম র্াস্তর্ায়ি 

সোরদারকরি 

 ও 

ভূনম  রাে্  

ব্যর্স্হাপিায় 

গনতশীলতা 

আিয়ি 

২১ 

মুবক্তয়র্াদ্ধায়দর সম্মানী িাতা বিতরণ 

কার্ মক্রম তদারবক 

িাতা বিতরণ 

কার্ মক্রম 

তদারককৃত 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

প্রবতিন্ধী িাতা প্রদান কার্ মক্রম 

তদারবক 

িাতা বিতরণ 

কার্ মক্রম 

তদারককৃত 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

বির্িা িাতা বিতরণ কার্ মক্রম 

তদারবক 

 

 

িাতা বিতরণ 

কার্ মক্রম 

তদারককৃত 

গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

িেস্কিাতা বিতারণ কার্ মক্রম 
িাতা বিতারণ 

কার্ মক্রম 
গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

বিবেবি কার্ মক্রম 
িাতা বিতারণ 

কার্ মক্রম 
গড় % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

সামাবেক বনরাপত্তামূলক প্রকয়ল্পর 

িাস্তিােন পবরিীেণ 

পবরিীেণকৃত 

প্রকল্প 
সমবষ্ট সংখ্যা ২ ২২ ২৩ ২৫ ২০ ১৫ ১০ -- ৩২ ৩৫ 

উপয়েলা ভূবম অবফস পবরদশ মন 
পবরদশ মনকৃত 

অবফস 
সমবষ্ট সংখ্যা ২ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৬ ০৬ 

ইউবনেন ভূবম অবফস পবরদশ মন 
পবরদশ মনকৃত  

অবফস 
সমবষ্ট সংখ্যা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৫ ৪২ ৩৮ ৩৫ ৩২ ৪৮ ৪৮ 

ক্ষেলা রােস্ব সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিােন বসদ্ধান্ত িাস্তিােন গড় % ২ ৮৫ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯৫ 

১ নং খাস খবতোনভুক্ত সরকাবর 

সম্পবত্তর অবির্ দখল উদ্ধার 
উদ্ধারকৃত ভূবম গড় 

% 

১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯০ ৯২ 

০৯ 



 

 

সােরাত মহাল ইোরা প্রদান 
আদােকৃত 

ইোরামূল্য 
গড় % ২ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯২ ৯৫ 

৪। েিশৃঙ্খলা ও 

েিনিরাপিা 

সংহতকরি 

এিং 

েিসজচতিতামূল

ক কার্ বক্রজমর 

মােজম 

েিউদু্বদ্ধকরি 

সোরদারকরি 

১৯ 

ক্ষমািাইল ক্ষকার্ ম পবরচালনা 
পবরচাবলত 

ক্ষমািাইল ক্ষকার্ ম 

সম

বষ্ট 
সংখ্যা ৪ ৬০ ৮০ ৬৭ ৬৫ ৬২ ৬০ ৫৭ ৬৮ ৭০ 

সুষু্ঠিায়ি পািবলক পরীো পবরচালনা 
পবরচাবলত 

পািবলক পরীো 
গড় % ২ ১০০ -- ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ১০০ ১০০ 

উপয়েলা আইন শৃঙ্খলা কবমটির সিা 

অনুষ্ঠান 
অনুবষ্ঠত সিা 

সম

বষ্ট 
সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

উপয়েলা আইন শৃঙ্খলা কবমটির 

সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিােন 

বসদ্ধান্ত 

িাস্তিােয়নর হার 
গড় % ২ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯২ ৯৫ 

আইন শৃঙ্খলা রোে 

েনসয়চতনতামূলক সিা অনুষ্ঠান 
অনুবষ্ঠত সিা সমবষ্ট সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

মাদকদ্রয়ব্যর অপব্যিহার বনেন্ত্রণ, 

নারী ও বশশূ বনর্ মাতন ক্ষরার্, নারী ও 

বশশু  পাচার  ক্ষরার্, ক্ষর্েৌণ হেরানী 

প্রবতয়রার্, ক্ষর্েৌতুক বনয়রায়র্র লয়েে 

েনসয়চতনামূলক সিা আয়োেন 

আয়োবেত সিা সমবষ্ট সংখ্যা ৫ ১৯ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

েজের অিনিক ০১ র্েজরর মজে 

নির্ন্ধি 
নির্নন্ধত নশশু গে % ২ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৯০ 

মৃতুযর অিনিক ০১ র্েজরর মজে 

নির্ন্ধি 

নির্নন্ধত মৃত 

ব্যনি 
গে % ১ ৮০ ৮০ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬৫ ৬০ ৮০ ৯০ 

সামাবেক সমস্যাসমূহ সমার্ায়ন 

স্হানীেিায়ি প্রকল্প গ্রহণ 
গৃহীত প্রকল্প সমবষ্ট সংখ্যা ১ ১ ১ ১ -- -- -- -- ১ ১ 

৫। মাির্সম্পদ 

উন্নয়ি , যুর্ - 

ক্রীো উন্নয়ি, 

সাংস্কৃনতক 

কম বকাজণ্ডর নর্কাশ 

সািি 

এর্ং 

সসর্া প্রনক্রয়ায় 

তথ্যপ্রযুনির 

ব্যর্হার ও বশোর 

গুণগত মান 

বনবিতকরণ 

১০ 

উপয়েলা প্রশাসয়ন কম মরত কম মকতমা- 

কম মচারীয়দর আইবসটি ব্যিহার 

বনবিত করা 

আইবসটি 

ব্যিহারকারী 
গড় % ২ ৮৫ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ৯৮ ১০০ 

উপয়েলা পর্ মায়ে ক্রীড়া প্রবতয়র্াবগতার 

আয়োেন 

আয়োবেত ক্রীড়া 

প্রবতয়র্াবগতা 
সমবষ্ট সংখ্যা ১ ১০ ১০ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০ 

সাংস্কৃনতক প্রবতয়র্াবগতা আয়োেন 

 

আয়োবেত 

প্রবতয়র্াবগতা 
সমবষ্ট সংখ্যা ১ ১৫ ১০ ১০ ০৯ ০৮ ০৭ ০৬ ১০ ১০ 

আইনসটি সিা অনুনষ্ঠত সিা সমবষ্ট সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

নিনডও কিিাজরনন্সং ও সসাস্যাল 

নমনডয়ার মােজম সসর্া প্রদাি 

নিনডও 

কিিাজরনন্সং ও 

সসাস্যাল নমনডয়া 

সমবষ্ট সংখ্যা ১ ০৬ ০৬ ০৬ ০৫ ০৪ ০৩ ০২ ০৭ ০৮ 

বশোর গুণগত মান বনবিতকরয়ণ 

সিা আয়োেন 
আয়োবেত সিা সমবষ্ট সংখ্যা 

১ 
১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

১০ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বশোর গুণগত মান বনবিতকরয়ণ 

আয়োবেত সিার বসদ্ধান্ত িাস্তিােন 
বসদ্ধান্ত িাস্তিােন গড় % ২ ৯০ ৯৫ ৯৫ -- -- -- -- ৯৬ ৯৮ 

সুশাসন ও সংস্কারমূলক কম মসম্পাদয়নর ক্ষেত্র (মবন্ত্রপবরেদ বিিাগ কর্তমক বনর্ মাবরত) 

সুশাসন ও 

সংস্কারমূলক 

কার্ মক্রয়মর 

িাস্তিােন 

ক্ষোরদারকরণ 

৩০ ১) শুদ্ধাচার কম মপবরকল্পনা িাস্তিােন শুদ্ধাচার 

কম মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবেত 

 

 ১০          

২) ই-গিন্যমান্স/ উদ্ভািন 

কম মপবরকল্পনা িাস্তিােন 

ই-গিন্যমান্স/ 

উদ্ভািন 

কম মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবেত 

 

 ১০          

৩) তথ্য অবর্কার কম মপবরকল্পনা 

িাস্তিােন 

তথ্য অবর্কার 

কম মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবেত 

  ৩ 

         

৪) অবিয়র্াগ প্রবতকার 

কম মপবরকল্পনা িাস্তিােন 

অবিয়র্াগ 

প্রবতকার 

কম মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবেত 

  ৪ 

         

৫) ক্ষসিা প্রদান প্রবতশ্রুবত 

কম মপবরকল্পনা িাস্তিােন 

ক্ষসিা প্রদান 

প্রবতশ্রুবত 

কম মপবরকল্পনা 

িাস্তিাবেত 

  ৩ 

         

১১ 



 

 

 আবষ্টশ্যক সক শলেি উজদ্দশ্যসমূে, ২০২১-২০২২ 

(জুলাই ২০২১- জুন ২০২২) 

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

সক শলেি উজদ্দশ্য 

(Strategic Obje 

ctives) 

সক 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) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিি বায়ক ২০২১-২০২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

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 ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

[১.১.২] এবিএ টিমমর মাবসক 

সভার বসদ্ধান্ত িাস্তিাবয়ত 

%  ০.৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

[১.১.৩] িাবষ টক কম টসম্পােে 

চুবির সকল প্রবতমিেে 

অেলাইমে োবখলকৃত 

সংখ্যা  ১ 

 

৪ 

 

৩ ২ ১ ০ 

 [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 ৩০  

োনুয়ানর 

২০২২ 

১০ 

সিব্রুয়ানর 

২০২২ 

১২ 

সিব্রুয়ানর 

২০২২ 

১৩ 

সিব্রুয়ানর 

২০২২ 

১৭ 

সিব্রুয়ানর 

২০২২ 

[১.২] িাতীয় 

শুদ্ধাচার যমকেৌশল ও 

তথ্য অবেকার 

িাস্তিায়ে 

[১.২.১] িাতীয় শুদ্ধাচার 

কম টিবরকল্পো িাস্তিায়ে 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[১.২.২] ২০১৮-১৯ অি ট িেমরর 

িাবষ টক প্রবতমিেে ওময়িসাইমট 

প্রকাবশত 

 

তাবরখ ১ ১২ 

অজটার্র 

২০২১ 

১৩  

িজিম্বর 

২০২১ 

১৮  

নডজসম্বর 

২০২১ 

১৯  

োনুয়ানর  

২০২২ 

২৯  

োনুয়াষ্টর 

২০২২ 

১২ 



 

 

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

সক শলেি উজদ্দশ্য 

(Strategic Obje 

ctives) 

সক 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) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিি বায়ক ২০২১-২০২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

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] বেে টাবরত সমময় 

ত্রৈমাবসক িাস্তিায়ে প্রবতমিেে 

মন্ত্রণালময় োবখলকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ৪ ৩ ২ -  

[১.৪.৩] যসিাগ্রহীতামের 

মতামত িবরিীক্ষণ ব্যিস্থা 

চালুকৃত 

তাবরখ ০.৫ ২৮ 

বিয়সম্বর 

২০২১ 

১০ 

োনুোবর 

২০২২ 

১৩  

ক্ষফব্রুোবর 

২০২২ 

২০  

ক্ষফব্রুোবর 

২০২২ 

২৮ 

যফব্রুয়াবর 

২০২২ 

[২] কর্ মম্পাদজন 

েষ্টিশীলিা আনয়ন ও  

সসবার 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  ১০ 

 সিব্রুয়ানর 

২০২২ 

১৩ 

মাচ ব 

২০২২ 

৩০ 

 মাচ ব 

 ২০২২ 

২৮  

এনপ্রল 

২০২২ 

২৭  

সম 

২০২২ 

১৩ 



 

 

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

সক শলেি উজদ্দশ্য 

(Strategic Obje 

ctives) 

সক 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) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিি বায়ক ২০২১-২০২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

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 

 

 

 

 

১০ 

অজটা 

২০২১ 

১৫ 

অজটা 

২০২১ 

২২ 

অজটা 

২০২১ 

২৫ 

অজটা 

২০২১ 

২৮ 

অজটা 

২০২১ 

[২.৪.২] যসিা সহিীকরণ 

অবেমক্ষমৈ িাস্তিাবয়ত 

 

 

তাবরখ ০.৫ ১২ 

এনপ্রল 

২০২২ 

২৯  

এনপ্রল 

২০২২ 

১৪  

সম 

২০২২ 

২৮  

সম  

২০২২ 

১৯  

জুি 

২০২২ 

[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 

 

  

১৪ ১৪ 



 

 

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

সক শলেি উজদ্দশ্য 

(Strategic Obje 

ctives) 

সক 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) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিি বায়ক ২০২১-২০২২ 

(Target /Criteria Value for FY 2021-22) 

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 

তাবরখ ০.৫ ১৮ আগস্ট 

২০২১ 

২২ আগস্ট 

২০২১ 

২৫ আগস্ট 

২০২১  

২৭ আগস্ট 

২০২১  

৩৯ আগস্ট 

২০২১ 

[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 

তাবরখ ০.৫ ০৫ 

যফব্রুয়াবর 

২০২২ 

০৯ 

যফব্রুয়াবর 

২০২২ 

১৫ 

যফব্রুয়াবর 

২০২২ 

২০ 

 যফব্রুয়াবর 

২০২২ 

০৮ 

 মাচ ট 

২০২২ 

[৩.৪.২] অবিট আিবত্ত বেষ্পবত্ত 

কা টক্রমমর উন্নয়ে 

তাবরখ ০.৫ ০৫ 

যফব্রুয়াবর 

২০২২ 

০৯ 

যফব্রুয়াবর 

২০২২ 

১৫ 

যফব্রুয়াবর 

২০২২ 

২০ 

 যফব্রুয়াবর 

২০২২ 

০৮ 

 মাচ ট 

২০২২ 

[৩.৫] ইন্টারমেট 

বিলসহ ইউটিবলটি 

বিল িবরমশাে 

[৩.৫.১] বিবসবস/ বিটিএল এর 

ইন্টারমেট বিল িবরমশাে 

% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.২] যটবলমফাে বিল 

িবরমশাবেত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

[৩.৫.৩] বিদ্যযৎ বিল 

িবরমশাবেত 

% ০.৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

      

১৫ 
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ক্রনমক 

িম্বর 

কার্ বক্রম কম বসম্পাদি সূচক নর্র্রি র্াস্তর্ায়িকারী ইউনির্ পনরমাপ পদ্ধনত এর্ং 

উপািসূত্র 

সািারি মন্তব্য 

০১ উপসেলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির 

সিা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সিা 

 

উপজেলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির সিার 

সদস্যবৃজদর উপনস্থনতজত সিা অনুষ্ঠাি 

উপজেলা প্রশাসি ও দপ্তর প্রিািগি, 

েিপ্রনতনিনি,  এিনেও রােবিনতক 

প্রনতনিনিবৃদ 

সিার কার্ বনর্র্রিী ও উপনস্থত 

সদস্যবৃদ 

এনপএ চুনি ১০০ 

িাগ র্াস্তর্ায়জির 

েন্য উপজেলা 

প্রশাসি কাে কজর 

র্াজছে।। 

০২ সমন্বয় কনমটির সিার নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

র্াস্তর্ানয়ত নসদ্ধান্ত সিার নসদ্ধান্ত গৃহীত প্রনতজর্দি/পত্র 

০৩ সরকানর দপ্তজর গিশুিািী  অনুনষ্ঠত গিশুিািী সসর্া প্রতযানশজদর উপনস্থনতজত শুিািী গ্রহি প্রনতর্দি 

০৪ নর্নিন্ন উন্নয়ি মূলক কার্ বক্রম 

পনরদশ বি 

পনরদশ বিকৃত প্রকল্প মানসক ভ্রমিসূনচ অনুর্ায়ী পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

০৫ উপজেলা নির্ বাহী অনিসাজরর 

অগ্রানিকারনিনিক কম বপনরকল্পিা 

কম বপনরকল্পিায় এসনডনে, 

রূপকল্প- ২০২১, অন্তভূ বনিকরি 

নতি র্ের সময়ানদ কম বপনরকল্পিা প্রনতজর্দি/কম বপনরকল্পিা 

০৬ এিনেও কার্ বক্রম সমন্বয় নর্ষয়ক 

সিা  

সিা অনুনষ্ঠত এিনেও সমন্বয় কনমটির সিার সদস্যবৃজদর 

উপনস্থনতজত সিা অনুষ্ঠাি 

সিার কার্ বনর্র্রিী ও উপনস্থত 

সদস্যবৃদ 

০৭  এিনেও কার্ বক্রম সমন্বয় নর্ষয়ক 

সিার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত 

 

সিার নসদ্ধান্ত গৃহীত প্রনতজর্দি 

০৮ এিনেওজদর অনুকূজল োেকৃত 

অজা বর পনরর্ীক্ষ্ি 

পনরর্ীক্ষ্িকৃত এিনেও এিনেও ব্যযজরা হজত োেকৃত অজা বর তদন্ত সজরেনমি পনরদশ বি 

০৯ ক্ষুদ্রঋি কার্ বক্রম পনরদশ বি/দশ বি; পনরদশ বি/দশ বি পনরদশ বজির সংখ্যা পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

১০ ইউনিয়ি পনরষদ এর কার্ বক্রম 

পনরর্ীক্ষ্ি 

পনরর্ীক্ষ্িকৃত ইউনিয়ি পনরষদ পনরর্ীক্ষ্িকৃত ইউনিয়ি পনরষদ পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

১১ এলনেএসনপ কার্ বত্রম পনরদশ বি পনরদশি ব/দশ বি পনরদশ বজির সংখ্যা উপজেলা নির্ বাহী অনিসার পনরদশ বি প্রনতজর্দি 

১২ দানরদ্র নির্ম বল ব আজয়ানেত প্রনশক্ষ্ি   তদারনক পনরদশ বি/দশ বজির মােজম তদারনক উপজেলা নির্ বাহী অনিসার প্রনতজর্দি 

১৩ দুিীনত কনমটির সিা আজয়ােি আজয়ানেত সিা কনমটির সদস্যজদর নিজয় সিা আজয়ােি উপজেলা দুিীনত দমি কনমটি প্রনতজর্দি 

১৪ কনমটির সিার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত সিার নসদ্ধান্ত গৃহীত  প্রনতজর্দি/পত্র  

১৫ ত্রাি ও পুির্ বাসি এর্ং দুজর্ বাগ 

ব্যর্স্হাপিা সম্পনকবত সিা 

অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সিা  ত্রাি ও পুির্ বাসি এর্ং দুজর্ বাগ ব্যর্স্হাপিা 

কনমটির সিার সদস্যবৃজদর উপনস্থনতজত সিা 

অনুষ্ঠাি 

উপজেলা প্রশাসি ও দপ্তর প্রিািগি, 

নসনিল সসাসাইটি ও েিপ্রনতনিনি। 

সিার কার্ বনর্র্রিী ও উপনস্থত 

সদস্যবৃদ 

১৬ ত্রাি ও পুির্ বাসি এর্ং 

দুজর্ বাগব্যর্স্হাপিা সম্পনকবত 

সিার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত সিার নসদ্ধান্ত গৃহীত উপজেলা প্রশাসি প্রনতজর্দি/পত্র 

১৭ দুজর্ বাগ ক্ষ্নতগ্রস্ত এলাকা পনরদশ বি/ দশ বিকৃত দুজর্ বাগকাজল ক্ষ্নতগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষ্নিক উপজেলা প্রশাসি/ত্রাি ও দূজর্ বাগ নর্িাগ প্রনতজর্দি 

১৬ 
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তাৎক্ষ্নিক পনরদশ বি/দশ বি  পনরদশ বি/দশ বিপূর্ বক করিীয় নিি বারি 

১৮ নেআর প্রদাি প্রদািকৃত নেআর র্রাে অনুর্ায়ী নর্তরি ঐ ঐ 

১৯ নিনেএি প্রদাি প্রদািকৃত নিনেএি র্রাে অনুর্ায়ী নর্তরি ঐ ঐ 

২০ সর্স্ট নরনলি প্রদাি প্রদািকৃত নরনলি র্রাে অনুর্ায়ী নর্তরি ঐ ঐ 

২১ গ্রামীি অর্কাঠাজমা নিম বাজির েন্য 

কানর্খা প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি 

নিনম বত রাস্তা  নিনম বত রাস্তার তদঘ্য পনরর্ীক্ষ্ি করা উপজেলা প্রশাসি/ত্রাি ও দূজর্ বাগ নর্িাগ প্রনতজর্দি 

২২ গ্রামীি অর্কাঠাজমা নিম বাজির  েন্য 

কানর্র্া প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি 

নিম বািকৃত রাস্তা নিনম বত রাস্তা উপজেলা প্রশাসি/ত্রাি ও দূজর্ বাগ নর্িাগ  

২৩ অনতদনরদ্রজদর েন্য কম বসংস্হাি 

কম বসূনচ 

নিজয়ানেত শ্রনমক অনতদনরদ্রজদর েন্য কম বসংস্হাি কম বসূনচ 

পনরর্ীক্ষ্ি 

উপজেলা প্রশাসি/নপআইও প্রনতজর্দি 

২৪ বৃক্ষ্জরাপজির  

েন্য েিগিজক উদু্বদ্ধকরি সমলা 

আজয়ােি 

আজয়ানেত সমলা সমলার আজয়ােি িজরিার, র্ি নর্িাগ প্রনতজর্দি 

২৫ সামানেক র্িায়জির েন্য নর্নিন্ন 

প্রকার বৃজক্ষ্র চারা নর্তরি করা 

 

 

নর্তরিকৃত চারা চারা উজিালি ও চানহদা সমাতাজর্ক নর্তরি িজরিার, র্ি নর্িাগ প্রনতজর্দি নিি বানরত সমজয় 

চারা নর্তরি করা 

হজছে।। 

২৬ েলর্ায়ু পনরর্তবি সরাজি গৃহীত 

প্রকল্প র্াস্তর্ায়জির তদা: 

তদারনক 

 

গৃহীত প্রকল্প র্াস্তর্ায়জির তদারনককরি উপজেলা প্রশাসি প্রনতজর্দি  

২৭ র্মনিজর্াদ্ধাজদর সম্মািী িাতা 

নর্তরি কার্ বক্রম তদারনক 

িাতা নর্তরি কার্ বক্রম 

তদারককৃত 

র্মনিজর্াদ্ধাজদর সম্মািী িাতা নর্তরি কার্ বক্রম 

তদারনক 

উপজেল নির্ বাহী অনিসার/ উপজেলা 

সমােজসর্া অনিসার 

প্রনতজর্দি 

২৮ প্রনতর্ন্ধী িাতা প্রদাি কার্ বক্রম 

তদারনক 

িাতা নর্তরি কার্ বক্রম 

তদারককৃত 

নিয়নমতিাজর্ প্রনতর্ন্ধী িাতা প্রদাি উপজেলা সমােজসর্া অনিসার প্রনতজর্দি সেলা/উপজেলা 

কনমটির সিার 

মািজম প্রনতর্ন্ধী/ 

নর্ির্া নর্তরি 

করা হজছে।। 

২৯ নর্ির্া িাতা নর্তরি কার্ বক্রম 

তদারনক 

িাতা নর্তরি কার্ বক্রম 

তদারনককৃত 

নিয়নমত নর্ির্ািাতা প্রদাি উপজেলা সমােজসর্া অনিসার প্রনতজর্দি 

৩০ সামানেক নিরাপিামূলক প্রকজল্পর 

র্াস্তর্ায়ি পনরর্ীক্ষ্ি 

পনরর্ীক্ষ্িকৃত প্রকল্প প্রকল্প নচনিতকরজির মােজম পনরর্ীক্ষ্ি করা উপজেলা সমােজসর্া অনিসার প্রনতজর্দি 

৩১ আমার র্ানে আমার খামার প্রকল্প 

তদারনক 

তদারনককৃত প্রকল্প প্রমাপ অনুর্ায়ী প্রনতমাজস নিয়নমতিাজর্ আমার 

র্ানে আমার খামার প্রকল্প তদারনককরি 

উপজেল নির্ বাহী অনিসার/ সমন্বয়কারী প্রনতজর্দি 

৩২ আমার র্ানে আমার খামার  পনরদশ বিকৃত র্ানে ও খামার পনরদশ বি/দশ বি উপজেল নির্ বাহী অনিসার/ সমন্বয়কারী প্রনতজর্দি 

১৭ 



 

 

সংজর্ােিী- ২: কম বসম্পাদি সূচকসমূহ, র্াস্তর্ায়িকারী এর্ং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নর্র্রি 

পনরদশ বি 

৩৩ পুনি  কনমটির সিা আজয়ােি আজয়ানেত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা ্াস্থয ও পনরর্ার পনরকল্পিা 

কম বকতবা 

সিার কার্ বনর্র্রিী 

৩৪ পুু্নি কনমটির সিার নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ানয়ত 

নসদ্ধান্ত নসদ্ধান্ত দ্রুত র্াস্তর্ায়ি 

 

উপজেলা ্াস্থয ও পনরর্ার পনরকল্পিা 

কম বকতবা 

প্রনতজর্দি 

৩৫ ্াস্থয সসর্া কনমটির সিা 

আজয়ােি 

আজয়ানেত সিা 

 

সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা ্াস্থয ও পনরর্ার পনরকল্পিা 

কম বকতবা /কনমটির সদস্যবৃদ 

সিার কার্ বনর্র্রিী 

৩৬ ্াস্থয সসর্া কনমটির সিার নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ায়ি 

নসদ্ধান্ত 

র্াস্তর্ানয়ত 

নসদ্ধান্ত নসদ্ধান্ত দ্রুত র্াস্তর্ায়ি 

 

উপজেলা ্াস্থয ও পনরর্ার পনরকল্পিা 

কম বকতবা 

প্রনতজর্দি  

৩৭ প্রর্ীি, প্রনতর্ন্ধী ও অটিেম 

ব্যানিজদর ডার্াজর্ে প্রস্তুত 

 কার্ বক্রম তদারনক নিয়নমতর্াজর্ প্রর্ীি, প্রনতর্ন্ধী ও অটিেম 

ব্যানিজদর ডার্াজর্ে প্রস্তুত করা ও তদারনককরি 

উপজেলা সমােজসর্া অনিসার প্রনতজর্দি 

৩৮ উপজেলা ভূনম অনিস পনরদশ বি পনরদশ বিকৃত অনিস প্রমাপ অনুর্ায়ী পনরদশ বি করা উপজেল নির্ বাহী অনিসার/ সহকারী 

কনমশিার (ভূনম) 

প্রনতজর্দি 

৩৯ ইউনিয়ি ভূনম অনিস পনরদশ বি পনরদশ বিকৃত  অনিস প্রমাপ অনুর্ায়ী পনরদশ বি করা উপজেল নির্ বাহী অনিসার/ সহকারী 

কনমশিার (ভূনম) 

প্রনতজর্দি 

৪০ ভূনম সরকড ব হালিাগাদকরি হালিাগাদকৃত খনতয়াি  

নিয়নমতিাজর্ ভূনম সরকড ব হালিাগাদকরি 

সহকারী কনমশিার(ভূনম) প্রনতজর্দি 

৪১ িামখানরে সকস নিষ্পনি নমউজর্শি সকস নিস্পনিকৃত সরকানর নর্নি নর্িাজির আজলাজক িামোরী 

মামলা  নিষ্পনি করা 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার/ সহকারী 

কনমশিার(ভূনম) 

প্রনতজর্দি 

৪২ কৃনষ খাস েনম র্জদার্স্ত প্রদাি  পুির্ বানসত পনরর্ার কৃনষ খাস েনম িীনতমালা অনুর্ায়ী র্জদার্স্ত 

প্রদাি 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার প্রনতজর্দি 

৪৩ ভূনম উন্নয়ি কর আদায় তদারনক 

করা  

আদায়কৃত ভূনম উন্নয়ি কর দার্ী অনুর্ায়ী শতিাগ ভূনম উন্নয়ি কর আদায় উপজেলা নির্ বাহী অনিসার/ সহকারী 

কনমশিার(ভূনম) 

প্রনতজর্দি 

৪৪ ভূনম নর্জরাি নর্ষয়ক মামলার 

এসএি নর্জ্ঞ আদালজত সপ্ররি 

সপ্ররজির সময় নর্জ্ঞ নেনপ’র সহায়তায় সদওয়ািী মামলা এসএি 

নিি বানরত সমজয় সপ্ররি 

নর্জ্ঞ নেনপ/এনেনপ প্রনতজর্দি 

৪৫ সদওয়ািী মামলা নিষ্পনি সরকাজরর  পজক্ষ্  মামলার 

রায় 

নর্জ্ঞ নেনপ’র সহায়তায় সদওয়ািী মামলা 

সরকাজরর পজক্ষ্ নিষ্পনিকরি 

নর্জ্ঞ নেনপ/এনেনপ প্রনতজর্দি 

৪৬ সরন্ট সাটি বনিজকর্ মামলা নিষ্পনি  নিষ্পনিকৃত মামলা প্রমাপ অনুর্ায়ী মামলা  নিষ্পনি সাটি বজিজকর্ অনিসার প্রনতজর্দি 

৪৭ ১িং খনতয়াির্ভি সরকানর 

সম্পনির অবর্ি দখল 

উদ্ধারকৃত ভূনম সরকানর খাস েনম উদ্ধার ও সরকানর দখজল 

আিয়ি 

উপজেলা প্রশাসি/পুনলশ নর্িাগ প্রনতজর্দি 

৪৮ অন্যান্য সরকানর সম্পনির অবর্ি উদ্ধারকৃত ভূনম অন্যান্য দপ্তজরর েনম উদ্ধার উপজেলা প্রশাসি/পুনলশ নর্িাগ প্রনতজর্দি  

১৮ 



 

 

সংজর্ােিী- ২: কম বসম্পাদি সূচকসমূহ, র্াস্তর্ায়িকারী এর্ং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নর্র্রি 

দখল উদ্ধার 

৪৯ সমার্াইল সকার্ ব পনরচালিা পনরচানলত সমার্াইল সকার্ ব প্রমাপ অনুর্ায়ী সমার্াইল সকার্ ব পনরচালিা উপজেলা নির্ বাহী অনিসার ও নির্ বাহী 

ম্যানেজের্/ সহকারী কনমশিার (ভূনম) ও 

নির্ বাহী ম্যানেজের্ 

প্রনতজর্দি 

৫০ সন্ত্রাস সাম্প্রদাবেকতা 

েবঙ্গিাদ ও মাদক 

বনমূ বল আজয়ানেত সিা ও সসনমিার 

আজয়ানেত সিা সিা/জসনমিার আজয়ােি উপজেলা প্রশাসি প্রনতজর্দি 

৫১ সিা আজয়ােি নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি 

 

র্াস্তর্ানয়ত নসদ্ধাস্ত নসদ্ধান্ত নসদ্ধান্ত দ্রুত র্াস্তর্ায়ি 

 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার ও নির্ বাহী 

ম্যানেজের্ 

প্রনতজর্দি 

৫২ সুষ্ঠিুাজর্ পার্নলক পরীক্ষ্া 

পনরচালিা 

পার্নলক পরীক্ষ্ার প্রশ্নপজত্রর 

নিরাপিা নিনিতকৃত 

১০০ পার্নলক পরীক্ষ্ার প্রশ্নপজত্রর নিরাপিা প্রদাি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার ও নির্ বাহী 

ম্যানেজের্ 

প্রনতজর্দি 

৫৩ পনরচানলত পার্নলক পরীক্ষ্া পনরচালিা পনরচানলত পার্নলক পরীক্ষ্া সুষ্ঠিুাজর্ সম্পন্ন করা উপজেলা নির্ বাহী অনিসার প্রনতজর্দি 

৫৪ াািা পনরদশ বি অনেবত প্রমাপ প্রমাপ অেবি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার ও নির্ বাহী 

ম্যানেজের্ 

প্রনতজর্দি 

৫৫ উপজেলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির 

সিা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সিা 

 

সেলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির সিার সদস্যবৃজদর 

উপনস্থনতজত সিা অনুষ্ঠাি 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার ও নির্ বাহী 

ম্যানেজের্/ কনমটির সকল সদস্যবৃদ 

কার্ বনর্র্রিী 

৫৬ সেলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির 

সিার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি  

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়জির হার ১০০ িাগ সিার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার ও নির্ বাহী 

ম্যানেজের্ 

প্রনতজর্দি 

৫৭ চাঞ্চল্যকর ও সলামহষ ব ঘ্র্িা  

অর্নহতকরি 

২৪ ঘ্ণ্টার মজে সগাচজর 

আিীত 

চাঞ্চল্যকর ও সলামহষ ব ঘ্র্িা ২৪ ঘ্ন্টার মজে  

অর্নহতকরি 

াািা পুনলশ প্রনতজর্দি ািা পুনলশ 

নিয়নমত 

প্রনতজর্দি কজরি। 

৫৮ পানক্ষ্ক সগাপিীয় প্রনতজর্দি সপ্ররি সপ্রনরত 

প্রনতজর্দি  

প্রনতমাজস ০২ র্ার সপ্ররি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার প্রনতজর্দি  

৫৯ এনসজডর অপব্যর্হার সরাি সংক্রান্ত 

সিা আজয়ােি 

আজয়ানেত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার / অনিসার 

ইিচােব 

কার্ বনর্র্রিী/হানেরা 

৬০ এনসজডর লাইজসন্স প্রদাি ও 

ির্ায়ি 

এনসড ব্যর্হারকারীগি 

লাইজসজন্সর আওতায় 

আিয়িকৃত  

শতিার্ লাইজসন্স ির্ায়ি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার ও নির্ বাহী 

ম্যানেজের্ 

প্রনতজর্দি 

৬১ মাদকদ্রজব্যর অপব্যর্হার নিয়ন্ত্রজি 

েিসজচতিামূলক সিা আজয়ােি 

আজয়ানেত সিা 

 

সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার ও নির্ বাহী 

ম্যানেজের্ 

কার্ বনর্র্রিী/হানেরা 

৬২ িারী ও নশশূ নির্ বাতি সরাজি আজয়ানেত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার/ উপজেলা কার্ বনর্র্রিী/হানেরা 

১৯ 



 

 

সংজর্ােিী- ২: কম বসম্পাদি সূচকসমূহ, র্াস্তর্ায়িকারী এর্ং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নর্র্রি 

েিসজচতিামূলক সিা আজয়ােি 

 

 

মনহলা নর্ষয়ক অনিদপ্তর 

৬৩ সর্ৌতুক নিজরাজির লজক্ষ্য 

েিসজচতিামূলক সিা আজয়ােি 

আজয়ানেত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার/ উপজেলা 

মনহলা নর্ষয়ক অনিদপ্তর 

কার্ বনর্র্রিী/হানেরা 

৬৪ র্াল্যনর্র্াহ সরাজি কম বপনরকল্পিা 

প্রিয়ি 

কম বপনরকল্পিা প্রিীত 

 

কম বপনরকল্পিার প্রিয়ি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার/ উপজেলা 

মনহলা নর্ষয়ক অনিদপ্তর 

প্রনতজর্দি 

৬৫ র্াল্যনর্র্াহ নিজরাজির লজক্ষ্য 

েিসজচতিামূলক সিা আজয়ােি 

আজয়ানেত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা নির্ বাহী অনিসার/ উপজেলা 

মনহলা নর্ষয়ক অনিদপ্তর 

কার্ বনর্র্রিী/হানেরা 

৬৬ সন্ত্রাস ও েেীর্াদ দমজি 

েিসজচতিামূলক সিা আজয়ােি 

আজয়ানেত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা প্রশাসি/সংনিি কনমটির 

সদস ববৃদ 

কার্ বনর্র্রিী/হানেরা 

৬৭ সন্ত্রাস ও েেীর্াদ দমজি সিার 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি 

সিার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়জির 

হার 

র্াস্তর্ানয়ত নসদ্ধান্ত উপজেলা নির্ বাহী অনিসার প্রনতজর্দি 

৬৮ সর্ৌি হয়রানি,  োল সিার্ ও হুনণ্ড 

ব্যর্সা নিয়ন্ত্রজি এর্ং প্রনতজরাজি 

েিসজচতিামূলক সিা আজয়ােি 

আজয়ানেত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা প্রশাসি/সংনিি কনমটির 

সদস ববৃদ 

কার্ বনর্র্রিী/হানেরা 

৬৯ উপজেলা প্রশাসজি কম বরত কম বকতবা- 

কম বচারীজদর আইনসটি ব্যর্হার নিনিত 

করা 

আইনসটি ব্যর্হারকারী শতিাগ আইনসটি ব্যর্হার নিনিত করা উপজেলা প্রশাসি/সংনিি সকল দপ্তর প্রনতজর্দি 

৭০ উপজেলা পর্ বাজয় সকল কমকবতবা, 

কম বচারীজদর নডনের্াল প্রযুনির ব্যর্হার 

নিনিত করা 

নডনের্াল প্রযুনি ব্যর্হার কম বকতবা/ কম বচারীজদর প্রনশক্ষ্জির আজয়ােি উপজেলা প্রশাসি/সংনিি সকল দপ্তর প্রনতজর্দি 

৭১ দক্ষ্ ও সসর্ার্মখী প্রনশক্ষ্ি 

কম বশালার আজয়ােি 

কম বশালার সংখ্যা কম বশালার আজয়ােি উপজেলা প্রশাসি/সংনিি দপ্তর প্রনতজর্দি 

৭২ দক্ষ্ ও সসর্ার্মখী প্রনশক্ষ্জির 

েন্য সিা আজয়ােি 

র্াস্তর্ানয়ত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা প্রশাসি/সংনিি দপ্তর প্রনতজর্দি 

৭৩ কানরগরী প্রনশক্ষ্ি আজয়ােি ব্যর্হারকারীর সংখ্যা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা প্রশাসি/সংনিি দপ্তর প্রনতজর্দি  

৭৪ প্রনশক্ষ্ি  র্াস্তর্ানয়ত প্রনশক্ষ্ি আজয়ােি উপজেলা প্রশাসি/ উপজেলা আইনসটি 

অনিপ্তর 

প্রনতজর্দি/হানেরা 

৭৫ সেলা ক্রীো সংস্হার নিয়নমত 

কনমটি গঠি 

কনমটি গঠিত কনমটির সিা উপজেলা প্রশাসি/উপজেলা ক্রীো সংস্থার 

সদস্যবৃদ 

সিার কার্ বনর্র্রিী 

৭৬  ক্রীো সংস্হার আওতািীি প্রনতটি 

ক্রীো প্রনতজর্ানগতার আজয়ােি 

আজয়ানেত ক্রীো 

প্রনতজর্ানগতা 

প্রনতজর্ানগতার আজয়ােি উপজেলা ক্রীো সংস্থা প্রনতজর্দি 

৭৭ ক্রীোনর্দজদর েন্য প্রনশক্ষ্ি প্রনশক্ষ্িপ্রাপ্ত সখজলায়াে সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা প্রশাসি/উপজেলা ক্রীো সংস্থার প্রনতজর্দি 

২০ 



 

 

সংজর্ােিী- ২: কম বসম্পাদি সূচকসমূহ, র্াস্তর্ায়িকারী এর্ং পনরমাপ পদ্ধনত-এর নর্র্রি 

আজয়ােি সদস্যবৃদ 

৭৮ নশল্পকলা একাজডনমর নিয়নমত কনমটি 

গঠি 

 কনমটি গঠিত কনমটির সিা উপজেলা প্রশাসি/নশল্পকলা একাজডনমর 

সদস্যবৃদ 

সিার কার্ বনর্র্রিী 

৭৯ সাংস্কৃনতক প্রনতজর্ানগতার আজয়ােি আজয়ানেত প্রনতজর্ানগতা কনমটির সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা প্রশাসি/ উপজেলা নশল্পকলা 

একাজডনম 

প্রনতজর্দি 

৮০ উপজেলা িারী ও নশশু নির্ বাতি 

প্রনতজরাি কনমটির সিা আজয়ােি 

আজয়ানেত সিা সিা অনুষ্ঠাি উপজেলা প্রশাসি প্রনতজর্দি 

৮১ উপজেলা িারী ও নশশু নির্ বাতি 

কনমটির সিার নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ায়ি 

নসদ্ধান্ত র্াস্তর্ানয়ত সিায় গৃহীত নসদ্ধান্ত উপজেলা প্রশাসি প্রনতজর্দি 

 

 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার 

কুমারখালী, কুনিয়া। 
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আবম উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, কুমারখালী, কুনিয়া; সেলা প্রশাসক, কুনিয়া এঁর নিকর্ অেীকার করনে সর্, এই 

চুনিজত র্নি বত িলািল অেবজি সজচি াাকর্। 

 

 

আনম সেলা প্রশাসক, কুনিয়া; উপজেলা নির্ বাহী অনিসার, কুমারখালী, কুনিয়া এঁর নিকর্ অেীকার করনে সর্, এই 

চুনিজত র্নি বত িলািল অেবজি প্রজয়ােিীয় সহজর্ানগতা প্রদাি করর্। 

 

 

       ্াক্ষ্নরত: 

 

 

উপজেলা নির্ বাহী অনিসার                                                           তানরখ :  

   কুমারখালী, কুনিয়া। 

 

 

 

 

 সেলা প্রশাসক                                                                         তানরখ :  

    কুনিয়া। 
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২২ 



 

 

 

 

শব্দসংয়েপ (Acronyms) 

 

ক্রবমক নং  শব্দসংয়েপ বিিরণ 

1.  অ:য়ে:প্র: অবতবরক্ত ক্ষেলা প্রশাসক 

2.  আরবিবস ক্ষরবিবনউ ক্ষিপুটি কায়লক্টর 

3.  ইউএলএও ইউবনেন ল্যান্ড অোবসয়েন্ট অবফসার 

4.  ইউএসএলএও ইউবনেন ল্যান্ড সাি-অোবসয়েন্ট অবফসার 

5.  উবনঅ উপয়েলা বনি মাহী অবফসার 

6.  এবসল্যান্ড এবসষ্টোন্ট কবমশনার ল্যান্ড 

7.  এলএও ল্যান্ড অোকুইবেশান অবফসার 

8.  এসএ ক্ষের্ অোকুইবেশান 

9.  এনবিবস ক্ষনোরত ক্ষিপুটি কায়লক্টর 

10.            নপআইও প্রকল্প র্াস্তর্ায়ি কম মকতমা 

11.  ভূসয়িা ভূবম সংস্কার ক্ষিাি ম 

12.  সােরাত মহাল েলমহাল, িালুমহাল, পাথরমহাল, লিণমহাল, বচংবড়মহাল ইতোবদ 

13.  NGO Non-Government Organization 

14.  EMIS Employee Management Information System 

15.  SSN Social Safety Net Info System Software 

16.  OSMS Online School Management System 

17.  VGD Varnarable Group Development 

18.  VGF Varnarable Group Feeding 

19.  টিআর ক্ষর্ে বরবলফ 

20.  কাবিখা কায়ের বিবনময়ে খায 

21.  কাবির্া কায়ের বিবনময়ে র্াকা 

 

 

 

 

সংয়র্ােনী-১ 

 

২৩ 



 

 

 

অন্যান্য অনিজসর সজে সংনিি কম বস্মপাদি সূচকসমূহ 

কার্ বক্রম কম বসম্পাদি সূচক সর্ সকল অনিজসর 

সাজা সংনিি 

সংনিি অনিজসর সাজা কার্ বক্রম 

সমন্বজয়র তকশল 

উপক্ষেলা পবরেয়দর মাবসক সিা অনুষ্ঠান অনুবষ্ঠত সিা উপয়েলা পবরেদ 
বনেবমত সিা আহিান 

 
উপক্ষেলা পবরেয়দর মাবসক সিার বসদ্ধান্ত 

িাস্তিােন 

বসদ্ধান্ত িাস্তিাবেত 

বিবিন্ন উন্নেনমূলক কার্ মক্রম পবরদশ মন পবরদশ মনকৃত প্রকল্প  

 

 

এলবেইবি/সংবিষ্ট 

ইউবপ/বপআইও অবফস 

প্রাপ্ত িরায়ের আয়লায়ক র্থার্থ উন্নেন 

প্রকল্প গ্রহণ ও িাস্তিােন 

গ্রামীন অিকাঠায়মা বনম মায়নর েন্য কাবিখা 

প্রকল্প িাস্তিােন 

র্াস্তর্ানয়তপ্রকল্প 

গ্রামীন অিকাঠায়মা বনম মায়নর েন্য কাবির্া 

প্রকল্প িাস্তিােন 

র্াস্তর্ানয়তপ্রকল্প 

অবতদবরদ্রয়দর েন্য কম মসংস্হান কম বসূনচ র্াস্তর্ানয়তপ্রকল্প 

সামাবেক িনােয়নর েন্য বিবিন্ন প্রকার 

বৃয়ের চারা বিতরণ 

বিতরণকৃত চারা উপয়েলা ক্ষরঞ্জ অবফস 
সঠিক সময়ে চারা সরিরাহ 

মুবক্তয়র্াদ্ধায়দর সম্মানী িাতা বিতরণ 

কার্ মক্রম তদারবক 

িাতা বিতরণ কার্ মক্রম 

তদারককৃত 

 

 

উপয়েলা সমােয়সিা 

অবফস 

িাতায়িাগী বনি মাচন এিং সঠিক সময়ে 

িাতা বিতরণ 

প্রবতিন্ধী িাতা প্রদান কার্ মক্রম তদারবক িাতা বিতরণ কার্ মক্রম 

তদারককৃত 

বির্িা িাতা বিতরণ কার্ মক্রম তদারবক িাতা বিতরণ কার্ মক্রম 

তদারককৃত 

ভূনম সরকড ব হালিাগাদকরি হালনাগাদকৃত খবতোন  

 

উপয়েলা ভূবম অবফস ভূবম উন্নেন কর দািী বনর্ মারণ ও খাস 

েবম িয়দািস্ত সংবিষ্ট কার্ মক্রম সম্পন্ন 

কৃবে খাস েবম িয়দািস্ত প্রদান পুনি মাবসত পবরিার 

অকৃবে খাস েবম িয়দািস্ত প্রদান িয়দািস্ত প্রদানকৃত েবম  

ভূবম উন্নেন কসরর সঠিক দার্ী নিি বারি গত র্েজরর আদায় ও চলনত 

র্েজরর র্জকয়ার হার  

সােরাত মহাল িয়দািস্ত প্রদান আদােকৃত ইোরামূল্য 

ক্ষমািাইল ক্ষকার্ ম পবরচালনা পবরচাবলত ক্ষমািাইল ক্ষকার্ ম থানা ক্ষমািাইলয়কার্ ম পবরচালনা আইন-শৃঙ্খলা 

বনেন্ত্রণ 

সুষ্ঠিুায়ি পািবলক পরীো পবরচালনা অনুনষ্ঠত পািবলক পরীো  

উপয়েলা 

বশো/মাধ্যবমক বশো 

অবফস/থানা 

পরীো আয়োেয়নর প্রস্তুবত ও  বশো 

প্রবতষ্ঠায়নর সায়থ ক্ষর্াগায়র্াগ এিং 

আইন-শৃঙ্খলা বনেন্ত্রণ 

ক্ষর্েৌতুক বনয়রায়র্র লয়েে  

েনসয়চতনতামূলক সিা আয়োেন 

আয়োবেত সিা  

উপয়েলা মবহলা 

বিেেক অবফস 

সিা আহিান এিং ক্ষর্েৌতুক বনয়রার্ ও 

িাল্য বিিাহ বনয়রায়র্র লয়ে কার্ ম 

সম্পাদন 

 

 

 

সংজর্ােিী ৩ 
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