
 

 

                                    
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

জজলা প্রশাসক, বাগেরহাট 

 

এবাং 

 

উপজেলা নিev©হী অনিসার, ম াগেলেঞ্জ, বাগেরহাট এর মদে স্বাক্ষররত 

 

 

 

বাwl©ক কg©সম্পােন চুরি 
 

 

 

০১ জুলাই, ২০২০ খ্রিস্টাã  –  ৩০ জুন, ২০২1 খ্রিস্টাব্দ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

সূরিপত্র 

 

 

Kg©সম্পােদনর সাwe©K রিত্র 

 

উপক্রমরণকা 

 

জসকশন ১ :   কাh©vবরল 

 

জসকশন ২ :   কাh©ক্রম, কg©সম্পােন সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ 

 

সাংযাজনী ১ :  শব্দসাংদক্ষপ  (Acronyms) 
 

সাংদযাজনী ২ :  Kg©সম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পররমাপ পদ্ধরত 

 

সাংদযাজনী ৩ :  Kg©সম্পােন লক্ষযমাত্রা অR©জনর জক্ষদত্র অন্য েপ্তর/সাংস্থার উপর রনf©রশীলতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



০১ 

 

 

 

উপক্রমরণকা (Preamble) 

  

 সরকারর েপ্তর/সংস্থাসমূদহর প্রারতষ্ঠারনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহতা জজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার রনরিতকরদণর মােদম ‘রূপকল্প ২০২১’ এর যথাযথ বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয- 

 

উপদজলা রনe©vহী অরিসার, ম াগেলেঞ্জ, বাদগরহাট 

এবাং 

জজলা প্রশাসক, বাদগরহাট 

 

 

এর মদে ২০২০ সাদলর             মাদসর              তাররদে এই বারষ িক কg©সম্পােন চুরি স্বাক্ষররত 

হল। 

 

এই চুরিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ রনম্নরলরেত রবষয়সমূদহ সম্মত হদলন : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



০২ 

 

উপদজলা রনe©vহী অরিসাদরর কাh©vলয়, জমাদরলগঞ্জ, বাগেেহাট এর কg©সম্পােদনর সাwe©ক রিত্র 

 

 

( Overview of the performance of the Office of the Upazila Nirbahi Officer,Morrelgonj, Bagerhat)  

 

সাম্প্ররতক অR©ন, িযাদলঞ্জ এবাং ভরবষ্যৎ পররকল্পনা 
 

সাম্প্ররতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান AR©নসমূহ :  

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জ ারষত “রুপকল্প ২০২১” বাস্তবায়ন, তথ্য প্রযুরির কাh©কর ব্যবহার এবাং জবাবরেরহমূলক 

ও জনবান্ধব প্রশাসন গঠদন জজলা প্রশাসন, বাগেেহাগটে সাদথ উপদজলা প্রশাসন রনরলসভাদব কাজ কদর যাদচ্ছ। এ লদক্ষয স্বাভারবক োপ্তররক 

কাদজর বাইদর উপদজলা প্রশাসন, ম াগেলেঞ্জ, বাগেরহাট এর উদেেদযাগ্য অজিনসমূহ হদচ্ছ: 

 

জনগদণর জোেজগাড়ায় জসবা জপৌদছ রেদত প্ররত সপ্তাদহর বুধবার গণশুনানী কাh©ক্রদম অাংশগ্রহণ করা হদয়দছ এবাং তাৎক্ষরণক পরামশ ি ও mvwe©K 

mহদযারগতা জেয়া হদয়দছ যা অব্যাহত আদছ। বাাংলাদেদশর প্রিরলত রশক্ষা ব্যবস্থাদক রিরজটালাইজি করার লদক্ষয সকল প্রাথরমক ও মােরমক 

রবদ্যালয় এর প্রধান রশক্ষকগণদক রনদয় সভা করা হদয়দছ। মারিরমরিয়া ক্লাkরুম ও রিরজটাল কদেে ততরর সম্পরকিত প্ররশক্ষণ Kg©সূরি গ্রহণ 

করা হদয়দছ। মােরমক স্তদরর রশক্ষার মাদনান্নয়দন ইদনাদভশন আইরিয়া গ্রহণ করা হদয়দছ এবাং তা বাস্তবায়দনর জন্য সকল রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদনর 

প্রধানদক রনদয় সভা করা হদয়দছ ও প্ররশক্ষণ প্রোন করা হদয়দছ। এ উপদজলার ৫ টি জশে রাদসল রিরজটাল ল্যাবগুদলা পররেশ িন করা হদয়দছ এবাং 

এর কায িকর িল রনরিত করদত সাংরিষ্টগণদক প্রদয়াজনীয় পরামশ ি প্রোন করা হদয়দছ। এ উপদজলার ১৬wU ইউরনয়ন পররষদে ইউরনয়ন 

রিরজটাল জসোর Ges Dc‡Rjv cwil` Kg‡cø‡· 01wU Dc‡Rjv wWwURvj †m›Uvi রদয়দছ যার মােদম ইউরনয়ন পররষে এলাকাসমূদহর 

জনসাধারণদক রবরভন্ন আদবেনপত্র জমা, রবল পররদশাধ ও রবরভন্ন জসবা প্রোন করা হয়। উপদজলা ওদয়ব জপাট িাদল উপদজলার সকল সরকারী 

েপ্তদরর তথ্য হালনাগাে করা হদয়দছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নপ্রসূত 'আ াে বারড় আ াে োমার' প্রকল্পভুি সরমরত রনয়রমত পররেশ িন ও উঠান 

তবঠদক অাংশগ্রহণ করা হদচ্ছ। ক্ষুদ্রঋণ রবতরণ সামারজক রনরাপত্তামূলক কম িসূরিসমূদহর মদে িলপ্রসু সমন্বদয়র জন্য এনরজও প্ররতরনরধসহ 

স্থানীয় সরকারর জবসরকারর রবরভন্ন আরথ িক প্ররতষ্ঠাদনর প্ররতরনরধদের রনদয় মারসক রজও-এনরজও সমন্বয় সভা আদয়াজন করা হয়। সকল 

প্রাথরমক রবদ্যালদয় রমি জি রমল িালু করদত ছাত্র-ছাত্রীদের মদে  টিরিন বক্স সরবরাদহর কাজটি িলমান রদয়দছ। জকান জকান মােরমক 

রবদ্যালদয় ইাংদররজ ও গরণদত রবদশষ ক্লাস এর ব্যবস্থা করা হদয়দছ। বাল্যখ্রবগে, ইভটিরজাং ও মােকদ্রব্য  প্রখ্রতগোগে প্রখ্রতটি ইউরনয়দন রবরভন্ন 

জেণীদপশার মানুষদক রনদয় ইদনাদভশন আইরিয়া গ্রহণপূব িক ‘সামারজক সুরক্ষা েল’ গঠণ করা হদয়দছ। উন্নেনমূলক কাজ তদােখ্রক ও কাগজে 

 ান বাড়াগনাে জন্য প্রখ্রিক্ষগণে ব্যবস্থা কো হগেগে| খ্রিক্ষুকগদে পূনব বাসগনে জন্য নানামূখী পদগক্ষপ গ্রহণ কো হগেগে। তাখ্রলকাভুক্ত প্রখ্রতটি 

খ্রিক্ষুকগক ‘একটি বাখ্রড় একটি খা াে’ প্রকগেে আওতাে সখ্র খ্রতে সদস্য বানাগনা হগেগে। RbevÜe cÖkvmb M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ এবং মসবাে 

 ান বাড়াগত Dc‡Rjv cwil‡`i খ্রবখ্রিন্ন `ßে ইগনাগিিন কার্ বক্র  হ্রহণ ও বাস্তবােন কগে র্াগে।  াননীে প্রোন ন্ত্রীে অগ্রাখ্রেকাে প্রকে ‘জখ্র  

আগে ঘে নাই’ এে আওতাে অত্র উপগজলাে ৩৫১ টি গৃহহীন পখ্রেবাগেে অনুকূগল গৃহ খ্রন বাগণে কাজ স াপ্ত হগেগে। এ উপদজলায় প্রখ্রত বেে 

ভূখ্র হীন পখ্রেবাগেে অনুকূগল োস জরম বগদাবস্ত প্রদান কো হগে। সড়ক দূঘ বটনা প্রখ্রতগোগে োস্তাে পাি মেগক বালু, ইট, কাগেে গুখ্রড় অপসােণ 

কগে প্রখ্রতবন্ধকতাহীন োস্তা খ্রনখ্রিত কো হগেগে। মহান স্বাধীনতা রেবদসর মম িবাণী ও মুরিযুদদ্ধর জিতনা রশশুদের মাদে ছরড়দয় জেওয়ার লদক্ষ 

স্বােীনতা ও খ্রবজে খ্রদবগস বীে মুরিদযাদ্ধাদের  াধ্যগ  ক্ষুদে রশক্ষাথীদের মাদে অনূষ্ঠান  পখ্রেচালনা কো হে ও বীদরর কদে বীর কারহনী 

জশানামনাে আদয়াজন করা হমেগে। পরবত্র রমজান মাদস দ্রব্যমূল্য সহনীয় পh©v‡q রাোর জন্য বাজার মরনটররাং করমটির সভা, রনয়রমত বাজার 

মরনটররাং করা ও জনসদিতনতার মােদম বাজার রনয়ন্ত্রদণ রাোর কাh©ক্রম গ্রহণ করা হদয়দছ। 

 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ : 

োপ্তররক সকল কাদজ তথ্য ও প্রযুরির ব্যবহার রনরিত করার জন্য প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত ক বচােীে অভাব। এছাড়া ৩ে ও ৪থ ি জেরণে পদে জনবদলর 

অভাদব স্বাভারবক কম িকান্ড বাঁধাগ্রস্থ হদচ্ছ। অত্র উপগজলা দখ্রক্ষণ বাংলাে সুদেবন মঘষা উপগজলা। এখাগন খাগলে পখ্রে াণ অগনক মবখ্রি এবং 

সড়ক পগে মর্াোগর্াে ব্যবস্থাে মক্ষগত্র অত্র উপগজলা এখনা খ্রপখ্রেগে েগেগে। পানগুখ্রে নদীগত খ্রিজ না োকাগত আন্তঃ ইউখ্রনেন মর্াোগর্াে ও 

উপগজলাে কার্ বক্র  পখ্রেচালনা অগনক স ে মবি কষ্টসাধ্য। 

 

ভরবষ্যৎ পররকল্পনা : 

সম্পূণ ি জনবান্ধব প্রশাসন গদড় জতালার লদক্ষয কাh©ক্রম গ্রহণ। তথ্যপ্রযুখ্রক্তখ্রিখ্রিক মসবা প্রদাগনে মানরসকতা ততরী কদর রিরজটাল পদ্ধরতর 

স‡e©vত্তম ব্যবহাদরর মােদম জসবা গ্রহীতাদের জসবা প্রোন রনরিত করা ও জসবার গুণগতমান বৃরদ্ধ করা।  শতভাগ ই-িাইরলাং কাh©ক্রদমর মােদম 

(Paperless) অরিস গদড় জতালা। অসচ্ছল বীর মুরিদযাদ্ধা ও রভক্ষুকদের পুনe©vসন কাh©ক্রম গ্রহণ। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন রনরিত করা 

। 

 

০৩ 



 

 

 

 

আরম জমাোঃ মদগলাোে মহাগসন, উপদজলা রনe©vহী অরিসার, ম াগেলেঞ্জ, বাগেরহাট গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর বাগেেহাট জজলার জজলা প্রশাসক g‡nv`q এর রনকট অঙ্গীকার কররছ জয, এই চুু্রিদত বwY©ত িলািল 

অR©জন সদিষ্ট থাকব। 

 

আরম জজলা প্রশাসক, বাগেেহাট উপদজলা রনe©vহী অরিসার, ম াগেলেঞ্জ, বাগেরহাট এে রনকট অঙ্গীকার কররছ 

জয, এই চুরিদত বরণ িত িলািল অR©জন প্রদয়াজনীয় সহদযারগতা প্রোন করব। 

 

 

 

স্বাক্ষররত : 

 

 

-------------------------------------    ------------------------------ 

       উপদজলা রনe©vহী অরিসার                                                       তাররে 

        ম াগেলেঞ্জ, বাগেরহাট 

 

 

 

-------------------------------------    ------------------------------ 

               জজলা প্রশাসক                                                               তাররে 

                 বাগেেহাট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৪ 

 



জসকশন ১ : 

 

রূপকল্প (Vision), অরভলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কাh©vবরল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) :  

েক্ষ, স্বচ্ছ, গরতশীল, উন্নয়ন সহায়ক এবাং জনবান্ধব প্রশাসন। 

 

১.২ অরভলক্ষয (Mission): 

প্রশাসরনক েক্ষতা বৃরদ্ধ, তথ্যপ্রযুরির যথাযথ ব্যবহার ও জসবাোতাদের দৃরষ্টভরঙ্গর পররeZ©ন এবাং উদ্ভাবন PP©vর মােদম 

সময়াবদ্ধ ও মানসম্মত জসবা রনরিত করা। 

 

১.৩ জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

 

১.  উপদজলা পh©vজয় সরকারর ও জবসরকারর সকল উন্নয়নমূলক কাh©ক্রমসমূদহর কাh©কর    

             সমন্বয়সাধন; 

২. দূ‡h©vগ ব্যবস্হাপনা, বনায়ন, জলবায়ু পররeZ©ন ও পররদবশ সাংরক্ষণসহ জটকসই উন্নয়ন  

             লক্ষযমাত্রা AR©ন ত্বরারন্বতকরণ; 

৩.  সামারজক রনরাপত্তামূলক কাh©ক্রম বাস্তবায়ন জজারোরকরণ;  

৪. রাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্হাপনায় গরতশীলতা আনয়ন; 

৫.  রনe©vহী ম্যারজদেরসর মােদম জনশৃঙ্খলা ও জনরনরাপত্তা সাংহতকরণ;  

৬.   জনসদিতনতামূলক কাh©ক্র‡ম উদু্বদ্ধকরণ জজারোরকরণ; 

৭. মানবসম্পে উন্নয়ন ও প্রারতষ্ঠারনক সক্ষমতা বৃরদ্ধকরণ; 

৮. ক্রীড়া, সাংস্কৃরত ও নারী উন্নয়ন ত্বরারন্বতকরণ। 

 

১.৪ কাh©vবরল  (Functions): 

  

১. উপদজলার আন্ত:রবভাগীয় Kg©কাদন্ডর সমন্বয় এবাং প্রধানমন্ত্রীর প্ররতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ উপজজলার প্রধান উন্নয়ন Kg©কাণ্ড 

বাস্তবায়দন সমন্বয়কারীর োরয়ত্ব পালন; 

২. ববখ্রিক কগোনা িাইোস(মকাখ্রিড-১৯) সংক্রা ন/খ্রবস্তাে প্রখ্রতগোগে জনসগচতনতামূলক কার্ যক্রম/স্বাস্থযখ্রবখ্রে কার্ বক্রগ  

সেকাখ্রে খ্রনগদ বিনাসহ সকল কার্ক্র  বাস্তবােন। 

৩. সরকার KZ©„ক কৃরষ, স্বাস্হযদসবা ও জনস্বাস্হয, পররবার পররকল্পনা, নারী ও রশশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথরমক ও 

গণরশক্ষা এবাং রশক্ষা রবষয়ক গৃহীত সকল নীরতমালা ও Kg©সূরির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান, পররবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন; 

৪.  দু‡h©vগ ব্যবস্হাপনা এবাং ত্রাণ ও পুনe©vসন কাh©ক্রম গ্রহণ, রজআর, টিআর, কারবো, কারবটা, রভরজরি, রভরজএি, অরত 

েররদ্রদের জন্য Kg©সৃজন ইতযারে কাh©ক্রম বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও পররবীক্ষণ; 

৫. ভূ-প্রাকৃরতক তবরশষ্টযসমূহ সাংরক্ষণসহ পররদবশ দূষদণর িদল সৃষ্ট জলবায়ু পররeZ©জনর রবরূপ প্রভাব জমাকাদবলায় 

জনসদিতনতা সৃরষ্ট, বনায়ন, রবরভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দন সাwe©K সহায়তা করা এবাং সাwe©ক সমন্বয় সাধন ও 

পররবীক্ষণ; 

৬. সামারজক রনরাপত্তা ও োররদ্রয রবদমািদন রবরভন্ন মন্ত্রণালয়/রবভাগ KZ©„ক গৃহীত ন্যাশনাল সাwf©m Kg©সূরি, আ াে বাড়ী 

আ াে োমারসহ রবরভন্ন  প্রকল্প বাস্তবায়দন সাwe©K সহায়তা প্রোন ও কাh©কর সমন্বয় সাধন; 

৭. উপদজলার রাজস্ব প্রশাসদনর সাwe©ক রনয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবাং পররবীক্ষণ; 

৮. রনবাহী ম্যারজদেরস সম্পরকিত যাবতীয় ক্ষমতা প্রদয়াগ, জমাবাইল জকাট ি পররিালনা, উপজজলার সাwe©ক আইন-শৃঙ্খলা 

রক্ষাপূe©ক জনজীবদন স্বরস্ত আনয়ন এবং রনরাপত্তা সাংক্রান্ত কাh©vবরল; 

৯. জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ন এবাং অরভদযাগ রনষ্পরত্ত ব্যবস্হাপনার আওতায় অরভদযাগ রনরষ্পরত্ত; 

১০. রবরভন্ন সামারজক সমস্যা জযমন জযৌন হয়রারন, নারী রনh©vতন, মােক জসবন, জিারািালান, জযৌতুক, বাল্যরববাহ ইতযারে  

প্ররতদরাধ/রনরসদন কাh©ক্রম গ্রহণ; 

১১. স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত কাh©ক্রম; 

১২. প্রবাসীদের িাটাদবজ প্রস্তুত, রবদেশগামী ব্যরিদের প্রতারণা ও হয়রারন প্ররতদরাধ এবাং  মানব পািার জরাধসহ প্রবাসী 

কল্যাদণ যাবতীয় কাh©ক্রম গ্রহণ; 

১৩. এনরজওদের কাh©ক্রম তোররক ও সমন্বয়, এনরজও কাh©ক্রদমর ওভারল্যারপাং প্ররতদরাদধ Kg©জক্ষত্র wba©vরদণ মতামত 

প্রোন এবাং এনরজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ ির পররবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কাh©ক্রম পররেশ িন/েশ িন; 

১৪. জাতীয় ই-গভদন িন্স কাh©ক্রম বাস্তবায়ন; জসবা পরদ্ধত সহজীকরণ, জসবা প্রোন প্ররতশ্রুরত অনুযায়ী জসবা প্রোন, জজলা 

তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ, জসাশ্যাল রমরিয়া ব্যবহার, এবাং রবরভন্ন পh©vজয় তথ্য ও জযাগাদযাগ প্রযুরিসহ অন্যান্য রবষদয় 

প্ররশক্ষণ কাh©ক্রম পররিালনা ও তোররক। 

  



 

 

 

েণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাগদি সেকাে 

উপগজলা খ্রনব বাহী অখ্রিসাগেে কার্ বালে 

ম াগেলেঞ্জ, বাগেেহাট। 

www.morrelganj.bagerhat.gov.bd 

 

 

স্মােক নং-০৫.৪৪.০১৬০.১৩.০০১.২০. তাখ্রেখঃ 
১৪ শ্রাবণ ১৪২৭ 

২৯ জুলাই ২০২০ 

 

রবষয় : বাwl©ক Kg©সম্পােন চুরি ২০২০-২১ প্রস্তুতপূe©ক জপ্ররণ। 

 

সূত্র : রবভাগীয় করমশনার, িট্টগ্রাম মদহােদয়র কাh©vলদয়র ২২/০৫/২০১৬ তাররদের ০৫.৪২.০০০০.০৩১.  

              ২৭.০০১.১৬.-৫১০ নাং স্মারক। 

 

 উপযুিি রবষয় ও সূদত্রাি স্মারদকর পররদপ্ররক্ষদত উপদজলা রনe©vহী অরিসার, ম াগেলেঞ্জ, বাগেরহাট এর evwl©K 

Kg©সম্পােন চুরি ২০২০-২১ প্রস্তুতক্রদম মদহােদয়র সেয় অবগরত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য এ সাদথ জপ্ররণ করা 

হদলা। 

 

সাংযুরি : ………...d ©̀। 

  

 

 

 

 

 

মজলা প্রিাসক 

বাগেেহাট। 

(ম াঃ মদগলাোে মহাগসন) 

পখ্রেখ্রচখ্রত নং ১৭৫৯০ 

উপগজলা খ্রনব বাহী অখ্রিসাে 

ম াগেলেঞ্জ, বাগেেহাট 

মটখ্রলগিানঃ ০৪৬৫৬-৫৬২২২ 

ম াবাঃ ০১৭৩৭-১৫৬২২০ 

ই-ম ইলঃ unomoralganj@mopa.gov.bd 

               uno.morrelganj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morrelganj.bagerhat.gov.bd/


সাংদযাজনী-১ 

    শব্দ সাংদক্ষপ (Acronyms) 

 
ক্ররমক নাং শব্দ সাংদক্ষপ রববরণ 

১ সায়রাত মহাল জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, লবনমহাল, রিাংরড়মহাল ইতযারে 

২ উরনঅ উপদজলা রনব িাহী অরিসার 

৩ ভূসদবা ভূরম সাংস্কার ‡evW© 

৪ এরস ল্যান্ড এরস÷¨v›U করমশনার (ল্যান্ড) 

৫ আররিরস জররভরনউ জিপুটি কাদলক্টর 

৬ এলএও ল্যান্ড এযাকুইরজশান অরিসার 

৭ এসএ জেট অযাকুইরজশান 

৮ ইউএলএও ইউরনয়ন ল্যান্ড অযারসদেন্ট অরিসার 

৯ ইউএসএলএও ইউরনয়ন ল্যান্ড সাব -অযারসদেে অরিসার 

১০ এনরিরস জনজারত জিপুটি কাদলক্টর 

১১ অ:দজ:প্র অরতররি জজলা প্রশাসক 

১২ রিআরআরও জজলা ত্রান ও পূনe©vসন কম িকতিা 

 

 

 



০৫ 

সেকশন-২ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কাh©ক্রম, Kg©েম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weigh

t of 

Strateg

ic 

Objecti

ve) 

Kvh©µg 

(Activities) 
Kg©েম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

Kg©েম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অর্জন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projection) 

২০20-21 

প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projection) 

২০২1-22 

2018-১9 ২০১৯-২০ 

অোিারর্ অধত 

উত্তম 

উত্তম চলধত 

মান 

চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উপদ্দর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ   

উপদ্দর্লা 

পh©vসয়র 

দপ্তরেমূদ্দহর 

উন্নয়নমূলক 

কাh©ক্রম 

েমূদ্দহর 

কাh©কর 

েমন্বয়োিন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ 

             

উপদ্দর্লা পধরষদ োিারর্ 

েভা অনুষ্ঠান 

 

অনুধষ্ঠত েভা 

েংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

উপদ্দর্লা পধরষদ োিারর্ 

েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত % ৪ 60 65 70 65 63 -- -- 70 75 

ধবধভন্ন উন্নয়নমূলক 

কাh©ক্রম পধরদশ জন 

পধরদশ জনকৃত 

প্রকল্প 

েংখ্যা ৩ 240 26০ 25০ 230 220 -- -- 220 225 

এনধর্ও কাh©ক্রম  েমন্বয় 

ধবষয়ক েভা  

েভা অনুধষ্ঠত েংখ্যা ২ 08 10 ১২ ১1 ১০ -- -- ১২ ১২ 

এনধর্ও কাh©ক্রম  

 েমন্বয় ধবষয়ক েভার 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত % ৪ ২৫ ৩০ ৩৫ ৩০ ২৬ -- -- ৩৫ ৪০ 

এনধর্ওদ্দদর অনুকূদ্দল 

ছাড়কৃত অদ্দথ জর পধরবীক্ষ্র্ 

পধরবীক্ষ্র্ -কৃত 

এনধর্ও 

েংখ্যা ২ ১০ ২০ ৩০ ২৫ ২২ -- -- ২৫ ৩০ 

ক্ষুদ্রঋর্ কাh©ক্রম 

পধর`k©ন/`k©ন; 
পধর`k©ন/`k©ন 

প্রধতদ্দবদন 

েংখ্যা ২ ১৫ ২০ ২০ ১৬ ১৪ -- -- ২০ ২৫ 

 

 



 

0৬ 
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গত 

উদ্দে
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ht of 
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) 

Kg©েম্পাদন  

সূচদ্দকর 

মান 

(Weight 

of 

Perform
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rs) 

 প্রকৃত অর্জন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০২০-21 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projectio

n) 

২০21-22 

প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Project

ion) 

২০22-23 

২০১8-১9 ২০১9-20 

অোিারর্ অধত 

উত্তম 

উত্তম চলধত 

মান 

চলধত মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উপদ্দর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ   

 

 

 

দূ‡h©vগ 

ব্যবস্হাপনা, 

বনায়ন, 

র্লবায়ু 

পধরeZ©ন ও 

পধরদ্দবশ 

েংরক্ষ্র্েহ 

সেকেই 

উন্নয়ন 

লক্ষ্যমাত্রা 

AR©ন 

ত্বরাধন্বতকরর্ 

 
 

10 

ত্রার্ ও পুনবাে জন এবং 

দূ‡h ©vগ ব্যবস্হাপনা 

েম্পwK©ত েভা অনুষ্ঠান 

অনুধষ্ঠত েভা  েংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ০৮ -- -- ১২ ১২ 

ত্রার্ ও পুনবাে জন এবং 

দূ‡h ©vগ ব্যবস্হাপনা 

েম্পধকতজ েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত % ২ 9৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮5 -- -- 9৫ ১০০ 

দূ‡h©vগ ক্ষ্ধতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষ্ধর্কপধরদশ জন/দশ জন 

পধর`k©ন/`k©ন 

প্রধতদ্দবদন 

% ১ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

ধর্আর প্রদান প্রদানকৃত ধর্আর % ১ 98 ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

ধভধর্এফ প্রদান প্রদানকৃত ধভধর্এফ % ১ ১০০ ১০০ ৯০ 85 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

সেস্ট ধরধলফ প্রদান প্রদানকৃত ধরধলফ % ২ ১০০ ১০০ ৯০ 85 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

গ্রামীন অবকাঠাদ্দমা 

wbg©vসর্র র্ন্য কাধবখা 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

বাস্তাবাধয়ত প্রকল্প  % ১ ১০০ ১০০ ৯০ 85 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

গ্রামীন অবকাঠাদ্দমা 

wbg©vসর্র র্ন্য কাধবো 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 

বাস্তবাধয়ত প্রকল্প %  ১ 95 98 100 90 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 



 
 
 

 

 

অধতদধরদ্রদ্দদর র্ন্য 

কমে জংস্হান কমসূ জধচ 
ধনদ্দয়াধর্ত শ্রধমক % ১ 9০ 95 98 85 ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

             

বৃক্ষ্দ্দরাপদ্দনর র্ন্য 

র্নগর্দ্দক উদু্বদ্ধকরর্ সমলা 

আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত সমলা েংখ্যা 

 

০.৫ ০১ ০১ ০১ ০১ ০১ -- -- ০১ ০১ 

োমাধর্ক বনায়দ্দনর র্ন্য 

ধবধভন্ন প্রকার বৃদ্দক্ষ্র চারা 

ধবতরর্ 

ধবতরর্কৃত চারা েংখ্যা 

(হার্ার) 
১ 10 12 14 12 10 -- -- 20 25 

উপদ্দর্লা পধরদ্দবশ ও বন 

কধমটির েভা আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ -- -- ১২ ১২ 

উপদ্দর্লা পধরদ্দবশ ও বন 

কধমটির েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

বাস্তবাধয়ত ধেদ্ধান্ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

োমাধর্ক 

ধনরাপত্তামূলক 

কাh©ক্রম 

বাস্তবায়ন 

সর্ারদারকরর্ 

 

 

 

 

 

৫ 

মুধিদ্দ াদ্ধাদ্দদর েম্মানী 

ভাতা ধবতরর্ কাh©ক্রম 

তদারধক 

ভাতা ধবতরর্ 

কাh©ক্রম 

তদারককৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ 95 90 -- -- ১০০ ১০০ 

প্রধতবন্ধী ভাতা প্রদান 

কাh©ক্রম তদারধক 
ভাতা ধবতরর্ 

কাh©ক্রম 

তদারককৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ 95 90 -- -- ১০০ ১০০ 

ধবিবা ভাতা ধবতরর্ 

কাh©ক্রম তদারধক 
ভাতা ধবতরর্ 

কাh©ক্রম 

তদারককৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ 95 90 -- -- ১০০ ১০০ 

োমাধর্ক ধনরাপত্তামূলক 

প্রকদ্দল্পর বাস্তবায়ন 

পধরবীক্ষ্র্ 

পধরবীক্ষ্র্-কৃত 

প্রকল্প 

েংখ্যা ১ 60 70 ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১2০ 

প্রধতবন্ধীদ্দদর ধশক্ষ্া ও 

অন্যান্য কল্যার্মূলক 

কাদ্দর্ েহায়তা প্রদান 

 

েহায়তা প্রদান 

তদারকী 

% ১ 95 100 ১০০ 90 80 -- -- ১০০ ১০০ 
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of 
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 প্রকৃত অর্জন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০20-21 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projec

tion) 

২০21-22 

প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projecti

on) 

২০২2-23 

২০১8-১9 ২০১9-20 

অোিারর্ অধত 

উত্তম 

উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে   

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রাজস্ব 

প্রশাসন ও 

ব্যবস্থাপনায় 

গতিশীলিা 

আনায়ন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপদ্দর্লা ভূধম অধফে 

পধর`k©ন 
পধর`k©নকৃত অধফে েংখ্যা  ২ 04 04 06 05 04 -- -- 06 06 

 ইউধনয়ন ভূধম অধফে 

পধর`k©ন 
পধর`k©নকৃত  অধফে েংখ্যা  ১ 48 48 45 42 38 -- -- ৬০ ৬৫ 

আশ্রয়ন প্রকল্প পধরদশ জন প্রকল্প পধরদশ জন msL¨v 0.5 ১২ ১২ 12 ১০ ৯   ১২ ১২ 

কৃধষ খাে র্ধম বদ্দদাবস্ত 

প্রদান 
পুনe©vধেত পধরবার েংখ্যা  ০.৫ 48 48 48 45 40   35 40 

অকৃধষ খাে র্ধম 

বদ্দদাবস্ত প্রদান 
বদ্দদাবস্ত প্রদানকৃত 

র্ধম  

একর 0.5 -- -- 0.12 0.10 0.08 --  0.15 0.20 

ভূধম উন্নয়ন কদ্দরর েঠিক 

দাবী wba©vরর্ 
ভূধম উন্নয়ন কদ্দরর 

wba©vধরত দাবী  
% 01 ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ -- -- ১০০ ১০০ 

ভূধম উন্নয়ন কর আদায় 

তদারধক করা  
আদায়কৃত ভূধম উন্নয়ন 

কর 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ -- -- ১০০ ১০০ 

োয়রাত মহাল বদ্দদাবস্ত 

প্রদান 
আদায়কৃত ইর্ারামূল্য % ১ 80 90 ১০০ ৯০ ৮০ -- --   ১০০ ১০০ 

১নং খধতয়ানভুি 

েরকাধর েম্পধত্তর অববি 

দখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূধম % ০.৫ 10 15 25 20 15   30 40 

অন্যান্য েরকাধর 

েম্পধত্তর অববি দখল 

উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূধম % ০.৫ 10 15 25 20 15   ২৫ ৩০ 
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 প্রকৃত অর্জন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০20-21 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projectio

n) 

২০21-22 

প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projection) 

২০22-23 

২০১8-১9 ২০১9-20 

অোিারর্ অধত 

উত্তম 

উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উপদ্দর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ   

 

 

 

ধনe©vহী 

ম্যাধর্দ্দেধের 

মাধ্যদ্দম 

র্নশৃঙ্খলা ও 

র্নধনরাপত্তা 

েংহতকরর্ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

সমাবাইল ‡KvU© পধরচালনা পধরচাধলত সমাবাইল 

‡KvU© 

েংখ্যা ১ ২০ ৬০ ৭৫ ৬০ ৫০ -- -- ৭৫ ৯৫ 

 

 

সুষ্ঠভুাদ্দব পাবধলক পরীক্ষ্া 

পধরচালনা 

 

 

পাবধলক পরীক্ষ্ার 

প্রশ্নপদ্দত্রর ধনরাপত্তা 

ধনধিতকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ -- -- ১০০ ১০০ 

পধরচাধলত পাবধলক 

পরীক্ষ্া 

েংখ্যা ১ 48 60 10 09 08 -- -- 10 10 

উপদ্দর্লা আইন শৃঙ্খলা 

কধমটির েভা অনুষ্ঠান 
অনুধষ্ঠত েভা 

 

েংখ্যা 2 ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

 

চাঞ্চল্যকর ও সলামnl©ক 

ঘেনা   

২৪ ঘণ্টার মদ্দধ্য 

সগাচদ্দর আনীত 

% 1 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

২৪ ঘণ্টার মদ্দধ্য 

প্রধতদ্দবদন সপশকৃত 

% 1 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ -- -- ১০০ ১০০ 

উপদ্দর্লা আইন শৃঙ্খলা 

কধমটির েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়দ্দনর 

হার 

% 2 70 80 70 6৫ 6০ -- -- 7০ 80 

পাধক্ষ্ক সগাপনীয় 

প্রধতদ্দবদন সপ্ররর্ 

সপ্রধরত প্রধতদ্দবদন  % 1 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 



1০ 
সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

e) 

Kvh©µg 

(Activities) 

Kg©েম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

Kg©েম্পাদন  

সূচদ্দকর 

মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অর্জন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০20-২1 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projectio

n) 

২০২১-২২ 

প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অোিা

রর্ 
অধত 

উত্তম 

উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উপদ্দর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ   

জনসচেিনিা

মূলক 

কার্ যক্রচে 

উদু্বদ্ধকরণ 

জজারদারকরণ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

এধেদ্দের অপব্যবহার সরাি 

েংক্রান্ত েভা আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত েভা   েংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

মাদকদ্রদ্দব্যর অপব্যবহার 

ধনয়ন্ত্রদ্দর্ র্নেদ্দচতনা -

মূলক েভা আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

নারী ও ধশশু ধনh©vতন 

সরাদ্দি র্নেদ্দচতনামূলক 

েভা আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

স ৌতুক ধনদ্দরাদ্দির লদ্দক্ষ্য  

র্নেদ্দচতনামুলক েভা 

আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

বাল্যধববাহ ধনদ্দরাদ্দির 

লদ্দক্ষ্য র্নেদ্দচতনামূলক 

েভা আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা 1 ১২ ১২ ১২ ১০ 0৮ -- -- ১২ ১২ 

েন্ত্রাে ও র্ঙ্গীবাদ দমদ্দন 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা 

আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা 1 ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দ্দনর হার 

% ১ 90 95 95 85 80 -- -- 95 ১০০ 

নারী ও ধশশু পাচার  

সরাদ্দি র্নেদ্দচতনামূলক 

েভা আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দ্দনর হার 

% ০.৫ 90 95 95 85 80 -- -- 95 ১০০ 

 

 



১১ 

  

সচারাচালান প্রধতদ্দরাদ্দি 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা 

আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

সচারাচালান প্রধতদ্দরাদ্দি 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা 
েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দ্দনর হার 

% 0.5 90 95 95 85 80 -- -- 95 ১০০ 

স ৌন হয়রাধন,  র্াল সনাে 

ও হুধি ব্যবো ধনয়ন্ত্রদ্দর্ 

এবং প্রধতদ্দরাদ্দি 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা 

আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১0 08 -- -- ১২ ১২ 

মানবেম্পদ 

উন্নয়ন ও 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

েক্ষ্মতা 

বৃধদ্ধকরর্ 

05 

সবকার যুবক –যুবতীদ্দদরদ্দক 

ধবধভন্ন সেদ্দে প্রধশক্ষ্র্ প্রদান  
প্রধশক্ষ্ত যুবক-যুবতী % 1 ৯৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৭৮ -- -- ১০০ ১০০ 

ইমাম ও মুয়াধিনদ্দদরদ্দক 

প্রধশক্ষ্র্ প্রদান 
প্রধশক্ষ্র্ প্রদত্ত ও 

োwU©wdসকে 

ধবতরর্কৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

উপদ্দর্লা প্রশােদ্দন কে যiত 

Kg©চারীদ্দদর র্ন্য প্রধশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ার্ন 

প্রধশধক্ষ্ত Kg©চারী % 1 ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ -- -- ১০০ ১০০ 

উপদ্দর্লা প্রশােদ্দন Kg©রত 

কg©KZ©v- কg©Pvরীদ্দদর 

আইধেটি ব্যবহার ধনধিত 

করা 

আইধেটি ব্যবহারকারী % ১ 80 ৯০ ১০০ 80 75 -- -- 95 ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১২ 
সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives

) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objectiv

e) 

Kvh©µg 

(Activities) 

Kg©েম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

Kg©েম্পাদন  

সূচদ্দকর 

মান 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অর্জন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/ধনর্ জায়ক ২০২০-২১ 

(Target /Criteria Value for FY 2020-21) 
প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projection) 

২০২১-২২ 

প্রদ্দক্ষ্পর্ 

(Projection) 

২০২২-২৩ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

অোিার

র্ 

অধত 

উত্তম 

উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর ধনদ্দে 

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 1৪ ১৫ 

উপদ্দর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ   

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রীড়া, েংস্কৃধত 

ও নারী উন্নয়ন 

ত্বরাধনতকরর্ 07 

উপদ্দর্লা ক্রীড়া েংস্হার 

ধনয়ধমত কধমটি গঠন 
কধমটি গঠিত েংখ্যা ১ ১ ১১ ১ - ১ - - -- -- - 

১ 

 

ক্রীড়া েংস্হার 

আওতািীন প্রধতটি ক্রীড়া 

প্রধতদ্দ াধগতার আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত ক্রীড়া 

প্রধতদ্দ াধগতা 

েংখ্যা 0.5 08 10 12 10 08 -- -- 12 15 

ক্রীড়াধবদদ্দদর র্ন্য 

প্রধশক্ষ্র্ আদ্দয়ার্ন 
প্রধশক্ষ্র্প্রাপ্ত 

সখদ্দলায়াড় 

% 0.5 ৫০ ৬০ ৭০ ৬৫ ৫০ -- -- ৭০ ৮০ 

উপদ্দর্লা ধশল্পকলা 

একাদ্দেধমর ধনয়ধমত 

কধমটি গঠন 

কধমটি গঠিত েংখ্যা ১ ১ ১ 1 - - -- -- ১ ১ 

ধবধভন্ন োংস্কৃধতক 

প্রধতদ্দ াধগতার আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত 

প্রধতদ্দ াধগতা 

েংখ্যা 1 ১৫ ২০ ২০ ১৫ ১২ -- -- ২৫ ৩০ 

েংস্কৃধত সক্ষ্দ্দত্র ধবধভন্ন 

প্রধশক্ষ্র্ আদ্দয়ার্ন 

 

আদ্দয়াধর্ত প্রধশক্ষ্র্ % ১ ১৫ ২০ ২০ ১৫ ১২ -- -- ২৫ ৩০ 

উপদ্দর্লা নারী ও ধশশু 

ধনh©vতন প্রধতদ্দরাি 

কধমটির েভা আদ্দয়ার্ন 

আদ্দয়াধর্ত েভা েংখ্যা 1 ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ -- -- ১২ ১২ 

উপদ্দর্লা নারী ও ধশশু 

ধনh©vতন কধমটির েভার 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত % 1 75 85 ৯০ ৮৫ ৮০ -- -- 95 100 



১৩ 

আবধশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

(সমাে মান- ১৫) 

 

কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

 

কাh©ক্রম 

(Activities) 

 

 

 

 

Kg©েম্পাদন সূচক 

(Performance 

Indicator) 

 

একক 

(Unit) 

 

Kg©েম্পাদন 

সূচদ্দকর মান 

Weight of 

pI) 

 

 

লক্ষ্যমাত্রার মান – ২০১৯-২০ 

(Target Value- 2019-20) 

অোিারর্ 

(Excellent) 

অধত উত্তম 

(Very 

good) 

উত্তম 

(Good) 

চলধত মান 

(Fair) 

 

চলধতমাদ্দনর 

ধনদ্দে 

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

দক্ষ্তার েদ্দঙ্গ 

evwl©K 

Kg©েম্পাদন 

চুধি বাস্তবায়ন 

 

 

 

 

৩ 

২০২০-২১ A_©বছদ্দরর খেড়া evwl©ক 

Kg©m¤ú`b Pzw³ `vধখল 

wba©vধরত েময়েীমার মদ্দধ্য 

খেড়া চুধি মন্ত্রর্ালয়/ধবভাদ্দগ 

দাধখলকৃত 

তাধরখ ১ ১৫ জুন ১৬ জুন ১৮ জুন ২০ জুন ২৫ জুন 

২০২০-২১ A_©বছদ্দরর evwl©ক 

কমে জম্পাদন চুধি বাস্তবায়ন 

পধরবীক্ষ্র্ 

ত্রত্রমাধেক প্রধতদ্দবদন 

দাধখলকৃত 

েংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

২০২০-২১ A_©বছদ্দরর খেড়া  

কমে জম্পাদন চুধির Aa©evwl©K 

মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন দাধখল 

wba©vwiZ তাধরদ্দখ Aa©evwl©K 

মূল্যায়ন প্রধতদ্দবদন 

দাধখলকৃত 

তাধরখ ১ ১৫ র্ানুয়াধর ১৬ 

র্ানুয়াধর 

১৭ 

র্ানুয়াধর 

১৮ 

র্ানুয়াধর 

১৯ 

র্ানুয়াধর 

 

 

 

দক্ষ্তা ও 

ত্রনধতকতার 

উন্নয়ন 

 

 

 

 

৩ 

েরকাধর কমে জম্পাদন ব্যবস্থাপনা েংক্রান্ত 

প্রধশক্ষ্র্েহ ধবধভন্ন ধবষদ্দয় Kg©KZ©v/ 

Kg©চারীদ্দদর র্ন্য প্রধশক্ষ্র্ আদ্দয়ার্ন 

প্রধশক্ষ্দ্দর্র েময় র্ন/ঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

র্াতীয় শুদ্ধাচার সকৌশল বাস্তবায়ন ২০১৬-১৭ অথ জবছদ্দরর শুদ্ধাচার 

বাস্তবায়ন Kg©পধরকল্পনা এবং 

বাস্তবায়ন পধরবীক্ষ্র্ কাঠাদ্দমা 

প্রর্ীত ও দাধখলকৃত  

তাধরখ ১ ১৫ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

 wba©vwরত েময়েীমার মদ্দধ্য 

ত্রত্রমাধেক পধরবীক্ষ্র্ 

প্রধতদ্দবদন দাধখলকৃত 

েংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

 

 



তথ্য অধিকার 

ও স্বপ্রদ্দর্াধদত 

তথ্য প্রকাশ 

বাস্তবায়ন 

 

১ 

তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরর্ তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত % ১ প্রধত মাদ্দের 

১ম েপ্তাহ 

প্রধত 

মাদ্দের ২য় 

েপ্তাহ 

প্রধত 

মাদ্দের 

৩য় 

েপ্তাহ 

- - 

 

 

 

কাh©পদ্ধধত ও 

সেবার 

মাদ্দনান্নয়ন 

 

 

 

 

৪ 

ধপআরএল শুরু ২মাে পূ‡e© েংধিষ্ট 

কমচ জারীর ধপআরএল, ছুটি নগদায়ন 

ও সপনশন মঞ্জুধরপত্র যুগপৎ র্াধর 

ধনধিতকরর্ 

ধপআরএল শুরু ২মাে পূ‡e© 

েংধিষ্ট Kg©চারীর ধপআরএল, 

ছুটি নগদায়ন ও সপনশন 

মঞ্জুধরপত্র যুগপৎ র্াধরকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

সেবা প্রধক্রয়ায় উদ্ভাবন কাh©ক্রম 

বাস্তবায়ন 

কমপদ্দক্ষ্ একটি অনলাইন 

সেবা চালুকৃত 

তাধরখ ১ ৩১ ধেদ্দেম্বর ৩১ 

র্ানুয়াধর 

২৮ 

সফব্রুয়াধর 

- - 

কমপদ্দক্ষ্ একটি সেবাপ্রধক্রয়া 

েহর্ীকরর্ 

তাধরখ ১ ৩১ ধেদ্দেম্বর ৩১ 

র্ানুয়াধর 

২৮ 

সফব্রুয়াধর 

- - 

অধভদ্দ াগ প্রধতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ধনষ্পধত্তকৃত অধভদ্দ াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

 

 

 

Kg©পধরদ্দবশ 

উন্নয়ন 

 

 

 

৩ 

অধফে ভবন ও আধঙ্গনা পধরচ্ছন্ন 

রাখা 

wba©vধরত েময়েীমার মদ্দধ্য 

অধফে ভবন ও আধঙ্গনা 

পধরচ্ছন্ন  

তাধরখ ১ ৩১ ধেদ্দেম্বর ৩১ 

র্ানুয়াধর 

২৮ 

সফব্রুয়াধর 

- - 

সেবা প্রতযাশী এবং `k©bv_x©সদর র্ন্য 

েয়দ্দলেেহ অদ্দপক্ষ্াগার (waiting 

room) এর ব্যবস্থা করা 

wba©ধরত েময়েীমার মদ্দধ্য 

সেবা প্রতযাশী এবং 

`k©bv_x©সদর র্ন্য েয়দ্দলেেহ 

অদ্দপক্ষ্াগার চালুকৃত 

তাধরখ ১ ৩১ ধেদ্দেম্বর ৩১ 

র্ানুয়াধর 

২৮ 

সফব্রুয়াধর 

- - 

সেবার মান েম্পদ্দকজ সেবাগ্রহীতাদ্দদর 

মতামত পধরবীক্ষ্দ্দর্র ব্যবস্থা চালু 

করা 

সেবার মান েম্পদ্দকজ 

সেবাগ্রহীতাদ্দদর মতামত 

পধরবীক্ষ্দ্দর্র ব্যবস্থা চালুকৃত 

তাধরখ ১ ৩১ ধেদ্দেম্বর ৩১ 

র্ানুয়াধর 

২৮ 

সফব্রুয়াধর 

- - 

Avw_©ক 

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

১ অধেে আপধত্ত ধনষ্পধত্ত কাh©ক্রদ্দমর 

উন্নয়ন 

বছদ্দর অধেে আপধত্ত 

ধনষ্পধত্তকৃত 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

 
১৬ 



 

 েংদ্দ ার্নী-১ 

শব্দ েংদ্দক্ষ্প(Acronyms) 
 
ক্রধমক নং শব্দ েংদ্দক্ষ্প ধববরর্ 

১ োয়রাত মহাল র্লমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল,লবনমহাল,ধচংধড়মহাল ইতযাধদ 

২ উধনঅ উপদ্দর্লা ধনব জাহী অধফোর 

৩ ভূেদ্দবা ভূধম েংস্কার সবাে জ 

৪ এধে ল্যান্ড এধেট্যান্ট কধমশনার ল্যান্ড 

৫ আরধেধে সরধভধনউ সেপুটি কাদ্দলক্টর 

৬ এলএও ল্যান্ড এযাকুইধর্শান অধফোর 

৭ এেএ সস্টে অযাকুইধর্শান 

৮ ইউএলএও ইউধনয়ন ল্যান্ড অযাধেদ্দস্টে অধফোর 

৯ ইউএেএলএও ইউধনয়ন ল্যান্ড োব -অযাধেদ্দস্টন্ট অধফোর 

১০ এনধেধে সনর্ারত সেপুটি কাদ্দলক্টর 

১১ অ:দ্দর্:প্র অধতধরি সর্লা প্রশােক 

১২ ধেআরআরও সর্লা ত্রান ও পূনব জােন কম জকতজা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১৭ 

 

 

 

েংদ্দ ার্নী-২ : Kg©েম্পাদন সূচকেমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পধরমাপ পদ্ধধত-এর ধববরর্ 
 

 

ক্র: নং  কাh©ক্রম কম জেম্পাদন সূচক  ধববরর্ বাস্তবায়নকারী ইউধনে পধরমাপ পদ্ধধত এবং উপাত্তসূত্র োিারর্ মন্তব্য 

১ উপদ্দর্লা পধরষদ োিারন েভা 

অনুষ্ঠান 
অনুধষ্ঠত েভা উপসর্লা তনব যাহী অতিসার েকল 

ধবভাদ্দগর েমন্বয় োিন কদ্দর থাদ্দকন 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর েভার কাh©ধববরর্ী   

২ উপদ্দর্লা পধরষদ োিারন েভার 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  
ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ কর্তজক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর ও েংধিষ্ট 

দপ্তর  
েংধিষ্ট প্রধতদ্দবদন ও েদ্দরর্ধমন 

 াচাই 
 

৩ ধবধভন্ন উন্নয়নমূলক কাh©ক্রম 

পধর`k©ন 
পধর`k©নকৃত প্রকল্প উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K 

উন্নয়নমূলক কাh©ক্রম পধর`k©ন  
েংধিষ্ট দপ্তর evwl©ক  প্রধতদ্দবদন ও পধর`k©ন 

প্রধতদ্দবদন  
 

৪ এনধর্ও কা জক্রম েমন্বয় ধবষয়ক 

েভা 
েভা অনুধষ্ঠত উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K 

েভা পধরচালনা 
 উপদ্দর্লা ধনব জাহী অধফোর ও েংধিষ্ট 

এনধর্ও 
কাh©ধববরর্ী  

৫ এনধর্ও কাh©ক্রম েমন্বয় ধবষয়ক 

েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন মধনেধরং  
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর এর কাh©vলয় 

ও েংধিষ্ট এনধর্ও 
প্রধতদ্দবদন ও েদ্দরর্ধমন  াচাই  

৬ এনধর্ওদ্দদর অনুকুদ্দল ছাড়কৃত 

A‡_©র পধরবীক্ষ্র্ 
পধরবীক্ষ্র্কৃত এনধর্ও পধর`k©সনর মাধ্যদ্দম এনধর্ওদ্দদর 

অনুকুদ্দল ছাড়কৃত A‡_©র পধরবীক্ষ্ন 
েংধিষ্ট এনধর্ও,  

 
অধেে wi‡cvে© ও প্রধতদ্দবদন 

েদ্দরর্ধমন  াচাই 
 

৭ ক্ষুদ্রঋর্ কাh©ক্রম পধরদশ জন/দশ জন পwi`k©ন/দশ জন উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K 

পধর`k©ন 
ইউএনও, েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৮ ত্রার্ ও পুনe©vেন এবং দু‡hv©M 

e¨e¯’vcনা ে¤úwK©ত েভা অনুষ্ঠান 
ত্রার্ ও পুনe©vেন এবং দু‡hv©গ 

ব্যবস্থাপনা ে¤úwK©Z েভা 

অনুষ্ঠান 

উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K 

েভা পধরচালনা 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর এবং  

ধে আর আর ও 
কাh©ধববরর্ী  

৯ ত্রার্ ও পুনe©vেন এবং দু‡hv©M 

ব্যবস্থাপনা ে¤úwK©ত েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ত্রার্ ও পুনe©vেন এবং দু‡hv©M 

ব্যবস্থাপনা ে¤úwK©ত েভার 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন মধনেধরং 
  

 ধপআইও এবং েংধিষ্ট দপ্তর 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

১০ দু‡hv©M ক্ষ্ধতগ্রস্থ এলাকা তাৎক্ষ্ধনক 

পwi`k©b/`k©b 
দু‡hv©M ক্ষ্ধতগ্রস্থ এলাকা 

তাৎক্ষ্ধনক পwi`k©b/`k©b 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K 

পwi`k©b 
ইউএনও অধফে পwi`k©b/`k©ন প্রধতদ্দবদন  

১১ ধর্আর প্রদান ধর্আর প্রদান উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K 

ধর্ আর প্রদান 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর ও েংধিষ্ট 

দপ্তর 
  প্রধতদ্দবদন  াচাই  

১২ ধভধর্এফ প্রদান ধভধর্এফ প্রদান উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K 

ধভধর্এফ প্রদান 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর ও েংধিষ্ট 

দপ্তর  
 প্রধতদ্দবদন  াচাই  

১৩ সেস্ট ধরধলফ প্রদান   সেস্ট ধরধলফ প্রদান উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ© „K  

টি আর প্রদান 
ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

১৪ গ্রামীন অবকাঠাদ্দমা wbg©v‡Yর র্ন্য 

কাধবখা প্রকল্প বাস্তবায়ন 
গ্রামীন অবকাঠাদ্দমা wbg ©v‡Yi 

র্ন্য কাধবখা প্রকল্প বাস্তবায়ন 
কাধবখা প্রকল্প বাস্তবায়দ্দনর মাধ্যদ্দম 

বাস্তাবায়ন ধনধিতকরর্  
ইউ এন ও (েংধিষ্ট)  

 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  



 

 

১৮ 

 
১৯ 

১৫ অধত দধরদ্রদ্দদর র্ন্য কম জেংস্থান 

Kg©m~চী 
বাস্তবাধয়ত প্রকল্প অধত দধরদ্র মানুদ্দষর ভাদ্দের 

পwieZ©ন  ধনধিতকরর্ 
ধপআইও অধফে ও ইউ এন ও অধফে প্রধতদ্দবদন  াচাই  

১৬ বৃক্ষ্দ্দরাপদ্দনর র্ন্য র্নগর্দ্দক 

উদ্বুদ্ধকরর্ সমলার আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত সমলা র্নগদ্দনর অংশগ্রহদ্দনর মাধ্যদ্দম 

বৃক্ষ্দ্দরাপন 
ইউ এন ও অধফে ও কৃধষ েম্প্রোরর্ 

অধফে 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

১৭ োমাধর্ক বনায়দ্দনর র্ন্য ধবধভন্ন 

প্রকার বৃদ্দক্ষ্র চারা ধবতরর্ 
ধবতরর্কৃত চারা উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

োমাধর্ক বনায়দ্দনর র্ন্য ধবধভন্ন  

প্রকার বৃদ্দক্ষ্র চারা ধবতরর্ 

ইউ এন ও  অধফে, কৃধষ েম্প্রোরর্ 

অধফে ও বন ধবভাগ 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

১৮ উপদ্দর্লা পধরদ্দবশ ও বন কধমটির 

েভা আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত েভা উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

েভা পধরচালনা  
ইউএনও অধফে , পধরদ্দবশ অধি: ও 

েংধিষ্ট দপ্তর 
কাh©ধববরর্ী  

১৯ উপদ্দর্লা পধরদ্দবশ ও বন কধমটির 

েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  
বাস্তবাধয়ত ধেদ্ধান্ত উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K    

পধরদ্দবশ রক্ষ্া‡_© েভা পধরচালনা 
েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

২০ র্লবায়ু cwieZ©ন সরাদ্দি গৃহীত 

প্রকল্প বাস্তবায়ন 
বাস্তবাধয়ত প্রকল্প র্লবায়ূ পধরeZ©সনর ধবরুপ 

প্রধতধক্রয়া সরাদ্দি প্রকল্প  থা থ 

বাস্তবায়ন  

ইউএনও অধফে , পধরদ্দবশ অধি: ও 

েংধিষ্ট দপ্তর 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

২১ মুধিদ্দ াদ্ধাদ্দদর েম্মানী ভাতা 

ধবতরর্ কাh©ক্রম তদারধক 
ভাতা ধবতরর্ কা জক্রম 

তদারককৃত 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

মুধিদ্দ াদ্ধাদ্দদর েম্মানী ভাতা 

ধবতরর্ কাh©µg তদারধক 

ইউএনও অধফে ও েমার্দ্দেবা অধি: 

 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

২২ প্রধতবন্ধী ভাতা প্রদান কাh©µg 

তদারধক 
ভাতা ধবতরর্ কাh©µg 

তদারককৃত 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

প্রধতবন্দ্বী ভাতা  প্রদান কাh©µg 

তদারধক 

ইউএনও (েংধিষ্ট) ও উপদ্দর্লা 

েমার্দ্দেবা অধি: 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

২৩ ধবিবা ভাতা ধবতরর্ কাh©µg 

তদারধক 
ভাতা ধবতরর্ কাh©µg 

তদারককৃত 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

ধবিবা ভাতা  ধবতরর্ কা জক্রম 

তদারধক 

ইউএনও, েমার্দ্দেবা অধিদপ্তর  প্রধতদ্দবদন  াচাই  

২৪ োমাধর্ক ধনরাপত্তামূলক প্রকদ্দল্পর 

বাস্তবায়ন পধরবীক্ষ্ন 
পধরবীক্ষ্র্কৃত প্রকল্প  উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

োমাধর্ক ধনরাপত্তামূলক প্রকদ্দল্পর 

বাস্তবায়ন পধরবীক্ষ্র্ 

েমার্দ্দেবা অধি: ও ইউএনও অধফে  প্রধতদ্দবদন  াচাই  

২৫ প্রধতবন্ধীসদর ধশক্ষ্া ও অন্যান্য 

কলার্মূলক কাদ্দর্ েহায়তা প্রদান 
েহায়তা প্রদত্ত উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

প্রধতবন্দ্বীদ্দদর ধশক্ষ্া ও অন্যান্য 

র্নকল্যার্মূলক কাদ্দর্ েহায়তা প্রদান 

েমার্দ্দেবা অধি: ও ইউএনও অধফে প্রধতদ্দবদন  াচাই  

২৬ ভূধম অধফে  পwi`k©ন পwi`k©নকৃত অধফে উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

ভূধম অধফে পwi`k©ন 
ইউএনও, েহকারী কধমশনার (ভূধম) পwi`k©ন প্রধতদ্দবদন  

 
 



 

 

 

 

 

২০ 
২৭ ভূধম ‡iKW© হালনাগাদকরর্ হালনাগাদকৃত খধতয়ান উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

ভূধম ‡iKW © হালনাগাদকরর্ 

মধনেধরং 

েহকারী কধমশনার (ভূধম) এর কাh©vলয় প্রধতদ্দবদন  াচাই  

২৮ খাে র্ধম বদ্দদাবস্ত প্রদান পুনe©vধেত পধরবার খাে র্ধম বদ্দদাবস্ত প্রদান ইউএনও অধফে এবং েহকারী 

কধমশনার (ভূধম) এর কাh©vলয় 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

২৯ ভূধম উন্নয়ন কদ্দরর েঠিক দাবী 

wba©vরর্ 
গত বছদ্দরর আদায় ও চলধত 

বছদ্দরর বদ্দকয়ার হার wba©vরর্ 
ভূধম উন্নয়ন কদ্দরর েঠিক দাবী 

wba©vরর্ 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোদ্দরর কাh©vলয়, 

েহকারী কধমশনার (ভূধম) এর কাh©vলয় 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৩০ ভূধম উন্নয়ন কর আদায় তদারধক 

করা  
আদায়কৃত ভূধম উন্নয়ন কর উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

ভূধম উন্নয়ন কর আদায় তদারধক 

করা  

েহকারী কধমশনার (ভূধম) প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৩১ োয়রাত মহাল বদ্দদাবস্ত প্রদান আদায়কৃত ইর্ারা মূল্য উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

োয়রাত মহাল বদ্দদাবস্ত প্রদান 
উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর এবং  

েহকারী কধমশনার (ভূধম) 
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৩২ রার্স্ব মামলা ধনস্পধত্ত মামলা ধনস্পধত্তর হার উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

রার্স্ব মামলা ধনস্পধত্ত 
েহকারী কধমশনার (ভূধম) প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৩৩ ভূধম ধবদ্দরাি ধবষয়ক মামলার 

এেএফ ধবজ্ঞ আদালদ্দত সপ্ররর্ 
প্রদত্ত এে,এফ উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

ভূধম ধবদ্দরাি ধবষয়ক মামলার 

এেএফ ধবজ্ঞ আদালদ্দত সপ্ররর্ 

েহকারী কধমশনার (ভূধম) প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৩৪ সদওয়ানী মামলা ধনষ্পধত্ত েরকাদ্দরর ধবপদ্দক্ষ্ মামলার 

একতরফা রায় ধনষ্পধত্তকৃত 

মামলা 

উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

সদওয়ানী মামলা ধনস্পধত্ত 
েহকারী কধমশনার (ভূধম) প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৩৫ সরন্ট োwU©ধফদ্দকে মামলা ধনস্পধত্ত ধনস্পধত্তকৃত মামলা উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

সরন্ট োwU©ধফদ্দকে মামলা ধনস্পধত্ত 
েহকারী কধমশনার (ভূধম) প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৩৬ েরকাধর/দ্দবেরকাধর েম্পধত্তর 

অববি দখল উদ্ধার 
উদ্ধারকৃত ভূধম উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

েরকাধর/দ্দবেরকাধর েম্পধত্তর 

অববি দখল উদ্ধার 

েহকারী কধমশনার (ভূধম)/ 

েংধিষ্ট দপ্তর  
প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৩৭ সমাবাইল সকাU© পধরচালনা পধরচাধলত সমাবাইল সকাU©  উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

সমাবাইল সকাU© পধরচালনার নধথ 

পh©সবক্ষ্ন 

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৩৮ সুষু্ঠভাদ্দব পাবধলক পরীক্ষ্া 

পধরচালনা 
অনুধষ্ঠত উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর KZ©„K  

সুষু্ঠভাদ্দব পাবধলক পরীক্ষ্া 

পধরচালনা 

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর  

 

প্রধতদ্দবদন  াচাই  

 

 



 

 

 

 

২১ 
৩৯ উপদ্দর্লা আইন শৃঙ্খলা কধমটির 

েভা অনুষ্ঠান 
অনুধষ্ঠত েভা উপদ্দর্লা আইন শৃঙ্খলা কধমটির 

েভা অনুষ্ঠান 
ইউএনও অধফে Kvh©weeiYx  

৪০ উপদ্দর্লা আইন শৃঙ্খলা কধমটির 

েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়দ্দনর হার উপদ্দর্লা আইন শৃঙ্খলা কধমটির 

েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
ইউএনও অধফে Kvh©weeiYx  

৪১ পাধক্ষ্ক সগাপনীয় প্রধতদ্দবদন সপ্ররর্ সপ্রধরত প্রধতদ্দবদন ইউএনও অধফে 

কর্তজক পাধক্ষ্ক সগাপনীয় প্রধতদ্দবদন 

সপ্ররর্ 

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর  

 

cÖwZ‡e`b  

৪২ আইন শৃঙ্খলা রক্ষ্ায় 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা অনুষ্ঠান 
অনুধষ্ঠত েভা ইউএনও কর্তজক আইন শৃঙ্খলা রক্ষ্ায় 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা অনুষ্ঠান 
ইউএনও অধফে Kvh©weeiYx  

৪৩ আইন শৃঙ্খলা রক্ষ্ায় 

র্নেদ্দচতনামূলক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ কর্তজক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
ইউএনও অধফে এবং েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৪৪ এধেদ্দের অপব্যবহার সরাি েংক্রান্ত 

েভা আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত েভা উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

এধেদ্দের অপব্যাবহার সরাি েংক্রান্ত 

েভা আদ্দয়ার্ন  

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর কাh©ধববরর্ী  

৪৫ এধেদ্দের অপব্যবহার সরাি েংক্রান্ত 

েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ KZ©„ক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  
ইউএনও  অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৪৬ মাদকদ্রদ্দব্যর অপব্যবহার ধনয়ন্ত্রদ্দন 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন  
আদ্দয়াধর্ত েভা মাদকদ্রদ্দব্যর অপব্যবহার ধনয়ন্ত্রদ্দর্ 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন 
ইউএনও  অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর কাh©ধববরর্ী  

৪৭ মাদকদ্রদ্দব্যর অপব্যবহার ধনয়ন্ত্রদ্দন 

র্নেদ্দচতনামূলক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন  

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ KZ©„ক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৪৮ নারী ও ধশশু ধনh©vতন পাচার এবং 

স ৌতুক সরাদ্দি র্নেদ্দচতনামূলক 

েভা আদ্দয়ার্ন  

আদ্দয়াধর্ত েভা নারী ও ধশশু ধনh©vতন পাচার এবং 

স ৌতুক সরাদ্দি র্নেদ্দচতনামূলক 

েভা আদ্দয়ার্ন  

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর কাh©ধববরর্ী  

৪৯ নারী ও ধশশু ধনh©vতন পাচার এবং 

স ৌতুক সরাদ্দি র্নেদ্দচতনামূলক 

েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ KZ©„ক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৫০ বাল্যধববাহ ধনদ্দরাদ্দির লদ্দক্ষ্য 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত েভা উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

বাল্যধববাহ ধনদ্দরাদ্দির লদ্দক্ষ্য 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন 

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর কাh©ধববরনী  

৫১ বাল্যধববাহ ধনদ্দরাদ্দির লদ্দক্ষ্য 

র্নেদ্দচতনামূলক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ কর্তজক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  



৫২ েন্ত্রাে ও র্ঙ্গীবাদ দমদ্দন 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত েভা উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

েন্ত্রাে ও র্ঙ্গীবাদ দমদ্দন 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন  

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর কাh©ধববরনী  

৫৩ েন্ত্রাে ও র্ঙ্গীবাদ দমদ্দন 

র্নেদ্দচতনামূলক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ কZ©„ক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৫৪ সচারাচালান প্রধতদ্দরাদ্দি 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন  
আদ্দয়াধর্ত েভা উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

সচারাচালান প্রধতদ্দরাদ্দি 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন 

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর কাh©ধববরনী  

৫৫ সচারাচালান প্রধতদ্দরাদ্দি 

র্নেদ্দচতনামূলক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ কZ©„ক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৫৬ স ৌন হয়রাধন প্রধতদ্দরাদ্দি 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন  
আদ্দয়াধর্ত েভা উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

স ৌন হয়রাধন র্নেদ্দচতনামূলক 

েভা আদ্দয়ার্ন 

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর কাh©ধববরনী  

৫৭ স ৌন হয়রাধন প্রধতদ্দরাদ্দি 

র্নেদ্দচতনামূলক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ কZ©„ক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৫৮ র্াল সনাে ও হুধন্ড ব্যবো ধনয়ন্ত্রদ্দর্ 

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত েভা উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

র্াল সনাে ও হুধন্ড ব্যবো ধনয়ন্ত্রদ্দর্  

র্নেদ্দচতনামূলক েভা আদ্দয়ার্ন 

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর কাh©ধববরনী  

৫৯ র্াল সনাে ও হুধন্ড ব্যবো ধনয়ন্ত্রদ্দর্ 

র্নেদ্দচতনামূলক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধয়ত েকল ধবভাগ কZ…©ক েভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 
ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৬০ োমাধর্ক েমস্যােমূহ েমািাদ্দন 

স্থানীয়ভাদ্দব প্রকল্প গ্রহর্ 
গ্রহীত প্রকল্প  উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

োমাধর্ক েমস্যােমূহ েমািাদ্দন 

স্থানীয়ভাদ্দব প্রকল্প গ্রহর্ 

ইউএনও অধফে ও েংধিষ্ট দপ্তর  প্রধতদ্দবদন  াচাই  

 

 

 

 

 

 
২২



২৩ 

 
৬১ কg©চারীদ্দদর র্ন্য ইনোwf©ে 

প্রধশক্ষ্র্ আদ্দয়ার্ন 
প্রধশক্ষ্র্কাল উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

কg©কতজাদ্দদর ইনোwf©ে প্রধশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ার্ন 

ইউএনও অধফে প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৬২ উপদ্দর্লা প্রশােদ্দন কg©রত 

কম জচারীদ্দদর র্ন্য প্রধশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ার্ন  

প্রধশক্ষ্র্া_x© উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

উপদ্দর্লা প্রশােদ্দন কg©রত 

কg©চারীদ্দদর র্ন্য প্রধশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ার্ন 

ইউএনও অধফে প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৬৩ উপদ্দর্লা প্রশােদ্দন কg©রত 

কg©কতজা/Kg©চারীদ্দদর আইধেটি 

ব্যবহার ধনধিত করা 

আইধেটি ব্যবহারকারী উপদ্দর্লা ধনব জাহী অধফোর  কর্তজক 

উপদ্দর্লা প্রশােদ্দন কg©রত 

কg©চারীদ্দদর আইধেটি ব্যবহার 

ধনধিত করা 

ইউএনও অধফে প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৬৪ োকবাংদ্দলা ব্যবস্থাপনা মানেম্মত পধরদ্দবশ উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

োধকজে হাউর্ ব্যবস্থাপনা 
ইউএনও অধফে  প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৬৫ ধভআইধপগদ্দর্র র্ন্য েভার 

আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত েভা উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

ধভধভআইধপগদ্দর্র র্ন্য েভার 

আদ্দয়ার্ন 

ইউএনও অধফে  প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৬৬ ধভআইধপগদ্দর্র উপদ্দর্লা েফদ্দরর 

েময় হাউর্ গাW© ও পুধলশ এস্কU© 

ব্যবস্থার েমন্বয় 

আদ্দয়াধর্ত হাউর্ গাW© ও 

পুধলশ এস্কU©  
উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

ধভধভআইধপগদ্দর্র উপদ্দর্লা েফদ্দরর 

েময় হাউর্ গাW© ও পুধলশ এস্কU© 

ব্যবস্থার েমন্বয় 

েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

৬৭ উপদ্দর্লা প জাদ্দয় ক্রীড়া 

প্রধতদ্দ াধগতার আদ্দয়ার্ন 
আদ্দয়াধর্ত ক্রীড়া 

প্রধতদ্দ াধগতা 
উপদ্দর্লা ধনe ©vহী অধফোর KZ©„ক 

সর্লা পhv©সয় ক্রীড়া প্রধতদ্দ াধগতার 

আদ্দয়ার্ন 

েংধিষ্ট দপ্তর প্রধতদ্দবদন  াচাই  

 

 

 

 

 

 

 



২৪ 

 

েংদ্দ ার্নী - ৩ অন্যান্য মন্ত্রর্ালয়/ধবভাদ্দগর ধনকে প্রতযাধশত সুধনধদ জষ্ট Kg©ম জেম্পাদন চাধহদােমূহ 

 

প্রধতষ্ঠাদ্দনর িরর্  প্রধতষ্ঠাদ্দনর নাম েংধিষ্ট কg©েম্পাদন সূচক উি প্রধতষ্ঠাদ্দনর ধনকে েংধিষ্ট 

মন্ত্রর্ালয়/ধবভাদ্দগর প্রতযাধশত 

েহায়তা 

প্রতযাশার স ৌধিকতা প্রতযাশা পূরর্ না হদ্দল েম্ভাব্য প্রভাব 

 

 

দপ্তর 

ধবভাগীয় 

কধমশনাদ্দরর 

কাh©vলয় 

পদাধয়ত উপদ্দর্লা ধনe©vহী 

অতিসার, েহকারী কধমশনার 

(ভূধম) 

উপদ্দর্লা ধনe©vহী অতিসার, 

েহকারী কধমশনার (ভূধম) এবং 

েংধিষ্ট শূণ্য পদেমূহ পূরর্ 

উপদ্দর্লা ধনe©vহী অতিসার, েহকারী 

কধমশনার (ভূধম) এবং েংধিষ্ট শূণ্য 

পদেমূহ পূরর্ হদ্দল ভূধম রার্স্ব 

আদায় বৃধদ্ধ পাদ্দব ও র্নগর্ 

প্রতযাধশত সেবা পাদ্দব।  

উপদ্দর্লা ধনe©vহী অধফোর, েহকারী 

কধমশনার (ভূধম) এবং েংধিষ্ট শূণ্য 

পদেমূহ পূরর্ না হদ্দল ধনি জাধরত 

লক্ষ্মাত্রা অR©নেম্ভব হদ্দবনা ও র্নগর্ 

সেবা সপদ্দত েমস্যার েম্মুখীন হদ্দব।  
মাঠ প্রশােন সর্লা প্রশােদ্দকর 

কাh©vলয় 
মাঠ পh©vসয় পদাধয়ত/ধনদ্দয়াগকৃত 

Kg©KZ©v /কg©চারী 
মাঠ পh©vসয় েংধিষ্ট Kg©KZ©v 

/কg©চারীi শূণ্য পদেমূহ পূরর্ 
মাঠ পh©vসয় েংধিষ্ট Kg©KZ©v 

/কg©চারীi শূণ্য পদেমূহ পূরর্ হদ্দল 

র্নগদ্দর্র সেবা প্রাধপ্ত ধনধিত হদ্দব 

মাঠ পh©vসয় েংধিষ্ট Kg©KZ©v /কg©চারীi 

শূণ্য পদেমূহ পূরর্ না হদ্দল ধনa©vধরত 

লক্ষ্মাত্রা অR©নেম্ভব হদ্দবনা ও র্নগর্ 

সেবা সপদ্দত েমস্যার েম্মুখীন হদ্দব 
মন্ত্রর্ালয় র্নপ্রশােন 

মন্ত্রর্ালয় 
ন্যস্তকৃত অধিনস্ত কম জকতজা Kg©KZ©v মদ্দনানয়ন প্রদ্দয়ার্নীয় েংখ্যক Kg©KZ©v পদায়ন 

করা হদ্দল র্নগর্ প্রতযাধশত সেবা 

পাদ্দব 

প্রদ্দয়ার্নীয় েংখ্যক Kg©KZ©v পদায়ন 

করা না হদ্দল ধনa©vধরত লক্ষ্ মাত্রা অR©ন 

েম্ভব হদ্দবনা ও র্নগর্ সেবা সপদ্দত 

েমস্যার েম্মুখীন হদ্দব 
মন্ত্রর্ালয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রর্ালয় েহকারী কধমশনার (ভূধম) কZ…©ক 

ধনষ্পধত্তকৃত সরন্ট োwU©ধফদ্দকে 

সমাকেমা 

পুধলধশ েহায়তা সরন্ট োwU©ধফদ্দকে মামলায় ওয়াদ্দরন্ট 

তাধমল ইতযাধদ কg©কাদ্দন্ড েরােধর 

পুধলশ েম্পwK©ত 

সরন্ট োwU©ধফদ্দকে মামলায় ওয়াদ্দরন্ট 

তাধমল ইতযাধদ কাh©ক্রম ব্যহি হদ্দব।  

ধবভাগ স্থানীয় েরকার 

ধবভাগ 
ধনe©vধচত র্নপ্রধতধনধিদ্দদর োদ্দথ 

েমন্বয় োিন 
োwe©ক েহদ্দ াধগতা ধনe©vধচত র্নপ্রধতধনধিদ্দদর 

েহদ্দ াধগতা ব্যধতত মাঠ পh©vসয় 

উন্নয়ন অেম্ভব 

স্থানীয় উন্নয়ন ব্যহত হদ্দব 
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