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Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vj‡qi Kg©m¤úv`‡bi mvwe©K wPÎ 

mv¤úªwZK eQi mg~‡ni (03eQi) cÖavb AR©b mg~n : 

wSbvB`n †Rjvaxb †KvUPvu`cyi Dc‡Rjv cÖkvmb Z_¨ cÖhyw³ I D™¢vebx kw³‡K Kv‡R jvwM‡q GKwU 

`ÿ, MwZkxj I Rb evÜe cÖkvmb Movi jÿ¨ wb‡q wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| eZ©gv‡b `ªæZZvi mv‡_ 

bvwMiK †mev cÖ`v‡bi Rb¨ Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vjq, Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmv‡ii Kvh©vjq, 

Dc‡Rjv wkÿv Awdm, Dc‡Rjv mgvR‡mev Kvh©vjq I Dc‡Rjv gwnjv welqK Kg©KZ©vi Kvh©vj‡q Pvjy Kiv 

n‡q‡Q B-dvBwjs Kvh©µg|wWwRUvj evsjv‡`k wewb©gv‡b Dc‡Rjv ch©v‡qi mKj Awd‡m Ges mKj BDwbqb 

cwil‡` I‡qe †cvU©vj Pvjy Kiv n‡q‡Q Ges wbqwgZ Avc‡WU Kiv n‡”Q| RbM‡Yi bvbvwea mgm¨v mgvav‡bi 

j‡ÿ¨ uno kotchandpur  bv‡g †dBmey‡K GKwU †cR †Lvjv n‡q‡Q| GLv‡b Dc‡Rjv cÖkvm‡bi bvbvwea 

Kg©KvÛ I †mev m¤úwK©Z †cv÷ †`qv nq| wkÿvi gvb Dbœq‡b K‡jR ch©v‡q 05wU, gva¨wgK ch©v‡q 20wU 

gv`ivmv ch©v‡q 09wU Ges cÖv_wgK ch©v‡q 19wU gvwëwgwWqv K¬vmiæg Pvjy Kiv n‡q‡Q| mKj gva¨wgK ¯‹zj I 

gv`ivmvq wWwRUvj nvwRiv Pvjy Kiv n‡q‡Q| ‡KvUPuv`cyi Dc‡Rjv‡K evj¨weevn gy³ I wfÿzKgy³ †Nvlbv Kiv 

n‡q‡Q Ges D³ cÖ‡Póv Pjgvb i‡q‡Q| evj¨weevn, gv`K I R½xev`, AvZœnZ¨v cÖwZ‡iv‡a wewfbœ wkÿv 

cÖwZôv‡b m‡PZbZvg~jK mfv Kiv n‡q‡Q| cÖwZ eyaevi MYïbvbxi gva¨‡g RbM‡bi wewfbœ mgm¨v mgvavb Kiv 

nq| Dc‡Rjv Kg‡cø‡· AvMZ †mevcÖv_©x RbM‡Yi emvi Rb¨ †MvjNi wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges Dc‡Rjv 

cwil‡`i wbivcËv mywbwðZ Kivi Rb¨ wmwm K¨v‡giv ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| AbjvB‡b bvgRvix Pvjyi j‡ÿ¨ mKj 

BDwbqb f~wg Awd‡m j¨vcUc mieiven Kiv n‡q‡Q Ges `ÿZv e„w×i Rb¨ AvBwmwU cÖwkÿY Kvh©µg Pjgvb 

i‡q‡Q| 

 

mgm¨v I P¨v‡jÄ mg~n : 

 Dc‡Rjv cÖkvm‡bi Kv‡Ri cwiwa I e¨vcKZv A‡cÿv Rbej LyeB AcÖZzj| G Rbe‡ji weivU GKwU 

Ask Z_¨ cÖhyw³i Áv‡b mg„× bq| †h Kvi‡b B-dvBwjsmn f~wg e¨e ’̄cbv cÖf„wZ Kv‡R cÖhyw³i e¨envi K‡i 

ª̀æZ I mn‡R bvMwiK †mev cÖ`vb m¤¢e n‡”Q bv| Z_¨ cÖhyw³i gva¨‡g RbMY‡K †mev cÖ`v‡bi Rb¨ cÖ‡qvRbxq 

AeKvVv‡gv I Kw¤úDUvimn Ab¨vb¨ miÄvgvw`iI msKU i‡q‡Q| gvV ch©v‡q bvbvwea miKvix Kg©KvÛ 

cwiPvjbv I ev¯Íevq‡bi Rb¨ cÖvß eivÏ h‡_ô bq| 

 

fwel¨r cwiKíbv :  

Z_¨ cÖhyw³ Ávb m¤úbœ Rbej ˆZix| Dc‡Rjv f~wg Awd‡mi †iKW©iæ‡gi mKj AviGm cP©v ¯‹¨vb K‡i 

msiÿY| mdUIqv‡ii gva¨‡g bvgRvix gvgjv Av‡e`bKvix‡K gvgjvi ZvwiL Ges Aby‡gv`‡bi ci wWwmAvi-

Gi LiP Rvbv‡bv| Lvm Rwg (K…wl-AK…wl), Awc©Z m¤úwË IqvKd, †`‡evËi m¤úwËi WvUv‡eBR cÖ¯‘ZKiY 

Ges ch©vqµ‡g A‰ea `Lj`vi D‡”Q‡`i e¨e ’̄v MÖnY| f~wg Dbœqb Ki wba©vib K‡i f~wg gvwjK‡`i ‡gvevB‡j 

GmGgGm Gi gva¨‡g Rvbv‡bv Ges Online Land Tax Assessment & Callection System 
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PvjyKiY| f~wgnxb I M„nnxb‡`i WvUv‡eBR cÖ¯‘ZKiY| mKj wkÿv cÖwZôv‡b I‡qemvBU PvjyKiY| wkí, 

mvwnZ¨, mvs¯‹…wZ PP©vi Rb¨ gy³gÂ ’̄vcb| mKj GbwRIi WvUv‡eBR cÖ¯‘ZKiY| 

 

2018-19 A_© eQ‡ii m¤¢e¨ cÖavb AR©b mg~n:- 

 B-‡gvevBj †KvU© m¤ú~Y©fv‡e ev¯Íevqb I cwiPvjbv| 

 Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vj‡q c~Y©v½iƒ‡c B-dvBwjs Kvh©µg ev¯Íevqb| 

 f~wg e¨e ’̄cbvq MwZkxjZv Avbq‡bi Rb¨ AbjvBb wfwËK bvgRvixmn Ab¨vb¨ Kvh©µg Z_¨-cÖhyw³i 

e¨envi wbwðZKiY| 
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DcµgwYKv (Preamble) 
 

miKvwi `ßi/ms¯’vmg~‡ni cÖvwZôvwbK `ÿZv e„w×, ¯^”QZv I Revew`wnZv †Rvi`vi Kiv, mykvmb 

msnZKiY Ges m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi wbwðZKi‡Yi gva¨‡g iƒcKí 2021 h_vh_ ev¯Íevq‡bi j‡ÿ¨- 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, ককাটচাঁেপুর, নিিাইেহ 

 

এবাং  

 

কজলা প্রশাসক, নিিাইেহ  

 

Gi g‡a¨ 2018 mv‡ji Ryb gv‡mi    Zvwi‡L GB evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ ¯^vÿwiZ nj| 

GB Pzw³‡Z ¯^vÿiKvix Dfqcÿ wb¤œwjwLZ welqmg~‡n m¤§Z n‡jb: 
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iƒcKí (Vision), Awfjÿ¨ (Mission) , †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n Ges Kvh©vewj 

 

1.1 iƒcKí (Vision) :  

`ÿ, MwZkxj, Dbœqb mnvqK Ges RbevÜe cÖkvmb| 

1.2 Awfjÿ¨ (Mission): 

 cÖkvmwbK `ÿZv e„w×, Z_¨ cÖhyw³i h_vh_ e¨envi I †mev`vZv‡`i `„wófw½i cwieZ©b Ges D™¢veb PP©vi gva¨‡g mgqve×  

I gvbm¤§Z †mev wbwðZ Kiv| 

1.3 †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n Ges Kvh©vewj (Strategic Objectives) 

 
1.  Dc‡Rjv ch©v‡q miKvwi I †emiKvwi mKj Dbœqbg~jK Kvh©µgmg ~‡ni Kvh©Ki mgš^q mvab; 

2.  `y‡hv©M e¨e¯’vcbv, ebvqb, Rjevqy cwieZ©b I cwi‡ek msiÿYmn †UKmB Dbœqb jÿgvÎv AR©b  

           Z¡ivwš^ZKiY; 

3. mvgvwRK wbivcËvg~jK Kvh©µg ev¯Íevqb †Rvi`viKiY; 

4. ivR¯^ cÖkvmb I e¨e¯’vcbvq MwZkxjZv Avbqb; 

5.  Dc‡Rjv g¨vwR‡÷ªwmi gva¨‡g Rbk„•Ljv I RbwbivcËv msnZKiY;  

6. Rbm‡PZbZvg~jK Kvh©µ‡g RbDØy×KiY †Rvi`viKiY; 

7.  gvbem¤ú` Dbœqb I cÖvwZôvwbK mÿgZv e„w×KiY; 

8.  µxov, ms¯‹…wZ I bvix Dbœqb Z¡ivwš^ZKiY| 

1.4 Kvh©vewj (Functions): 

1. Dc‡Rjvi AvšÍ: wefvMxq Kg©Kv‡Ûi mgš^q Ges cÖavbgš¿xi cÖwZkªyZ cÖKímg~nmn Dc‡Rjvi cÖavb Dbœqb Kg©KvÛ 

ev¯Íevq‡b mgš^qKvixi `vwqZ¡ cvjb; 

2. miKvi KZ©„K K…wl, ¯^v¯’¨‡mev I Rb¯^v¯’¨, cwievi cwiKíbv, bvix I wkï, ÿz`ª b„-‡Mvôxi Kj¨vY, cÖv_wgK I MYwkÿv 

Ges wkÿv welqK  M„nxZ mKj bxwZgvjv I Kg©m~wPi myôz ev¯Íevqb, ZË¡veavb, cwiexÿY I mgš^q mvab; 

3. `y‡hv©M e¨e¯’vcbv Ges ÎvY I cyb©evmb Kvh©µg MÖnY, wRAvi,wUAvi,KvweLv, KvweUv, wfwRwW, wfwRGd, AwZ `wi`ª‡`i 

Rb¨ Kg©m„Rb BZ¨vw` Kvh©µg ev¯Íevqb, ZË¡veavb I cwiexÿY; 

4. f~-cÖvK…wZK ˆewkó¨mg~n msiÿYmn cwi‡ek ~̀l‡Yi d‡j m„ó Rjevqy cwieZ©‡bi weiƒc cÖfve †gvKv‡ejvq Rbm‡PZbZv 

m„wó, ebvqb, wewfbœ cÖKí MÖnY I ev¯Íevq‡b mvwe©K mnvqZv Kiv Ges mvwe©K mgš^q mvab I cwiexÿY; 

5. mvgvwRK wbivcËv I `vwi`ª¨ we‡gvP‡b wewfbœ gš¿Yvjq/wefvM KZ©„K M„nxZ b¨vkbvj mvwf©m Kg©m~wP, GKwU evwo GKwU 

Lvgvimn wewfbœ cÖKí ev¯Íevq‡b mvwe©K mnvqZv cÖ`vb I Kvh©Ki mgš^q mvab; 

6. Dc‡Rjv ivR¯^ cÖkvm‡bi mvwe©K wbqš¿Y, ZZ¡veavb Ges cwiexÿY; 

7. Dc‡Rjv g¨vwR‡÷ªwm I wbe©vnx g¨vwR‡÷ªwm m¤úwK©Z hveZxq ÿgZv cÖ‡qvM, †gvevBj †KvU© cwiPvjbv, Dc‡Rjvi mvwe©K 

AvBb-k„•Ljv iÿvc~e©K RbRxe‡b ¯^w¯Í Avbqb Ges wfwfAvBwc‡`i wbivcËv msµvšÍ Kvh©vewj; 

8. RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevqb Ges Awf‡hvM wb®úwË e¨e¯’vcbvi AvIZvq Awf‡hvM wb®úwË;  

9. wewfbœ mvgvwRK mgm¨v †hgb ‡hŠb nqivwb, bvix wbh©vZb, gv`K †meb, †PvivPvjvb, ‡hŠZzK, evj¨weevn BZ¨vw` 

cÖwZ‡iva/ wbim‡b Kvh©µg MÖnY: 

10. ¯’vbxq miKvi msµvšÍ Kvh©µg; 

11. cÖevmx‡`i WvUv‡eR cÖ¯‘Z, we‡`kMvgx e¨w³‡`i cÖZviYv I nqivwb cÖwZ‡iva Ges gvbe cvPvi †ivamn cÖevmx Kj¨v‡Y 

hveZxq Kvh©µg MÖnY: 

12. GbwRI‡`i Kvh©µg Z`viwK I mgš^q, GbwRI Kvh©µ‡gi Ifvij¨vwcs cÖwZ‡iv‡a Kg©‡ÿÎ wba©vi‡Y gZvgZ cÖ`vb Ges 

GbwRI‡`i AbyK~‡j QvoK…Z A‡_©i cwiexÿY I Dc-AvbyôvwbK wkÿv Kvh©µgmn Ab¨vb¨ Kvh©µg cwi`k©b/`k©b; 

13. RvZxq B-Mf‡b©Ý Kvh©µg ev¯Íevqb; †mev c×wZ mnRxKiY, cÖwZkªywZ Abyhvqx †mev cÖ`vb, RvZxq Z_¨ evZvqb 

nvjbvMv`KiY, †mvk¨vj wgwWqv e¨envi Ges wewfbœ ch©v‡q Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³mn Ab¨vb¨ wel‡q cÖwkÿY Kvh©µg 

cwiPvjbv I Z`viwK| 
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সেকশন-১ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ (দ্দমাট মান-৮০) 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 

 কজলা প্রশাসদির সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

উপদ্দর্লা 

পর্ যাদ্দের 

দপ্তরেমূদ্দহর 

উন্নেনমূলক 

কার্ যক্রেমূদ্দহর 

কার্ যকর েমন্বে 

োিন 

২০ 

উপদজলা উন্নয়ি সমন্বয় 

কনমটির সভা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা সাংখ্যা 
৪ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

উপদজলা উন্নয়ি সমন্বয় 

কনমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % 

৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - 
- 

 
১০০ ১০০ 

নবনভন্ন উন্নয়িমূলক কার্ বক্রম 

পনরেশ বি 

পনরেশ বিকৃত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা 
২ ৫৫ ৬৫ ৬৮ ৬৬    ৬৮ ৬৮ 

এিনজও কার্ বক্রম সমন্বয় 

নবষয়ক সভা  

সভা অনুনষ্ঠত সাংখ্যা 
২ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

এিনজও কার্ বক্রম সমন্বয় 

নবষয়ক সভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত 

% 

৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

এনধর্ওদ্দদর অনুকূদ্দল ছাড়কৃত 

অদ্দথ যর পধরবীক্ষ্ণ 

পধরবীক্ষ্ণকৃত 

এনধর্ও 

সাংখ্যা 
২ ১০ ১০ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা কার্ বক্রম কার্ যক্রম বাস্তবাধেত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

 

দুদ্দর্ যাগ 

ব্যবস্হাপনা, 

বনােন, 

র্লবায়ু 

পধরবতযন ও 

পধরদ্দবশ 

েংরক্ষ্ণেহ 

সটকেই উন্নেন 

লক্ষ্যমাত্রা 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদর্ বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সভা 

অনুষ্ঠাি 

 

অনুনষ্ঠত সভা  

 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদর্ বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সভার 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবােন 

 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

দুদর্ বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষনণক পনরেশ বি/ের্শি 

পনরেশ বি/েশ বিকৃত 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

নজআর নবতরণ নবতরণকৃত নজআর % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

নভনজএি নবতরণ নবতরণকৃত নভনজএি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কটস্ট নরনলি নবতরণ নবতরণকৃত নরনলি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

বৃক্ষদরাপদির জ্য  জিগণদক আদয়ানজত কমলা সাংখ্যা ০.৫ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 



8 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 

অর্যন 

ত্বরাধন্বতকরণ 

 

 

 

 

 

উদু্বদ্ধকরণ কমলা আদয়াজি 

সামানজক বনােদ্দনর জ্য  

নবনভন্ন প্রকার বৃদক্ষর চারা 

নবতরণ 

নবতরণকৃত চারা 
% 

 
০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

উপদজলা পনরদবশ কনমটির সভা 

আদ্দোর্ন 

আদ্দোধর্ত েভা েংখ্যা 

 
১ ৬ ৪ ৪ ৩ - - - ৪ ৪ 

উপদজলা পনরদবশ কনমটির 

সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

জলবায়ু পনরবতবি করাদে গৃহীত 

প্রকল্প বাস্তবায়ি  

প্রকল্প বাস্তবানয়ত 
 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

োমাধর্ক 

ধনরাপত্তামূলক 

কার্ যক্রম 

বাস্তবােন 

সর্ারদারকরণ 

১০ 

মুনিদর্াদ্ধাদের সম্মািী ভাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

বয়স্ক ভাতা নবতরণ কার্ বক্রম ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

প্রনতবন্ধী ভাতা প্রোি কার্ বক্রম 

তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

নবেবা ভাতা প্রোি কার্ বক্রম 

তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরককৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সামানজক নিরাপত্তামূলক 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

 

সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৬ 

প্রনতবন্ধীদের নশক্ষা ও অ্য া্য  

কল্যাণমূলক কাদজ সহায়তা 

প্রোি 

সহায়তা প্রেত্ত  

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

অনতেনরদ্রদের জ্য  কম বসাংস্থাি 

কম বসূচী 

কম বসূচী 

বাস্তবানয়ত 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 প্রশাান  

ও ব্যবস্থাপ ায় 

গতিশাীলিা 

আ য়  

 

১০ 

উপদজলা ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত 

অনিস 
সাংখ্যা ১ ৬ ৬ ৬ ৫ - - - ৬ ৬ 

ইউনিয়ি ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত 

অনিস 
সাংখ্যা ১ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৭ - - - ৪৮ ৪৮ 

ভূনম করকর্ ব হালিাগােকরণ আদবেদির 

কপ্রনক্ষদত 

িামজারীকরণ 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত প্রোি পুি ববানসত পনরবার 

সাংখ্যা ০.৫ ১৯ 

৪৮ 

বদদবস্তদর্গ্য 

খাস জনম 

উদ্ধার হওয়া 

সাদপদক্ষ 

- - - - - - - 

অকৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত 

প্রোি 

আদবেি নিষ্পন্ন 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

ভূনম উন্নয়ি কদরর সঠিক োবী 

নিে বারণ  

সঠিকভাদব োবী 

নিে বারি 
% 

 

০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

ভূনম উন্নয়ি কর আোয় 

তোরনক  

োবী আোয়কৃত 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সায়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 
% 

 

১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

রাজস্ব মামলা ধনষ্পধত্ত মামলা নিষ্পনত্তর 

হার 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

ভূনম নবদরাে নবষয়ক মামলার 

এসএি ধবজ্ঞ আোলদত কপ্ররণ 

জবাব োনখল 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সদওোনী মামলা ধনষ্পধত্ত প্রনতদ্বনিতাকরণ % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

করন্ট সাটি বনিদকট মামলা 

নিষ্পনত্ত  

নিষ্পনত্তকৃত 

মামলা 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

১নং খধতোনভুক্ত সরকানর 

েম্পধত্তর অববে েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

অন্যান্য সরকানর েম্পধত্তর 

অববে েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 



10 

 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 

 

 

 

 

উপদজলা  

ম্যাধর্দ্দেধের 

মাধ্যদ্দম 

উদ্ভূদ্ধকরণ 

কম যসূচী 

সর্ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

 

কমাবাইল ককাট ব পনরচালিা পনরচানলত 

কমাবাইল ককাট ব 
সাংখ্যা ১ ৭১ ১২০ ১০০ ৯০% - - - ১০০% ১০০% 

সুষ্ঠভুাদব পাবনলক পরীক্ষা 

পনরচালিা 

পাবনলক পরীক্ষার 

প্রশ্নপদত্রর নিরাপত্তা 

নিনিতকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

উপদজলা  আইি শৃঙ্খলা 

কনমটির সভা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা 

 

 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

উপদজলা  আইি শৃঙ্খলা 

কনমটির সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

পানক্ষক কগাপিীয় প্রনতদবেি 

কপ্ররণ 

কপ্রনরত 

প্রনতদবেি  
সাংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৩ - - - ২৪ ২৪ 

এনসদর্র অপব্যবহার করাে 

সাংক্রান্ত সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 

সাংখ্যা ১ ৬ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

 

 

 

 

 

 

জিসদচতিতা 

মূলক 

কার্ বক্রদমর 

মােদম 

উদ্ভুদ্ধকরণ 

কম বসূচী 

কজারোরকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

 

মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার 

নিয়ন্ত্রদণ সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 
সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১    ১২ ১২ 

িারী ও নশশু নির্ বাতি করাদে  

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 
সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

কর্ৌতুক নিদরাদের লদক্ষে   সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 
সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

বাল্যনববাহ করাদে কম বপনরকল্পিা 

প্রণয়ি  

কম বপনরকল্পিা 

প্রণীত 
সাংখ্যা ১ ১৮ টি ৪০ টি ১০০% - - - - ৪০ ৫০ 

পনরকল্পিার 

বাস্তবায়দির হার 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে েমদি  সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

িারী ও নশশু পাচার  করাদে  

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সাংখ্যা .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

সভার নসদ্ধান্ত % .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 

 

 

 

 

বাস্তবায়দির হার 

কচারাচালাি প্রনতদরাদে সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সাংখ্যা .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 
% .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কর্ৌি হয়রানি,  জাল কিাট ও 

হুনি ব্যবসা নিয়ন্ত্রদণ এবাং 

প্রনতদরাদে  সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

 

ক্রীড়া, েংস্কৃধত 

ও নারী উন্নেন 

ত্বরাধন্বতকরণ। 

 

 

 

 

৩ 

উপদজলা  ক্রীড়া সাংস্থার 

আওতােীি প্রনতটি ক্রীড়া 

প্রনতদর্ানগতার আদয়াজি 

আদয়ানজত ক্রীড়া 

প্রনতদর্ানগতা তানরখ ১ ৮ ৮ ৯ ৮ - - - ১০ ১০ 

ক্রীড়ানবেদের জ্য  প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি 

প্রনশক্ষণ 

আদয়ানজত  
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সাাংস্কৃনতক অনুষ্ঠাি আদয়াজি আদয়ানজত 

অনুষ্ঠাি 
েংখ্যা .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

সাাংস্কৃনতক কক্ষদত্র নবনভন্ন 

প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

আদয়ানজত 

প্রনশক্ষণ 
% .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

 

িাজিীি সুলতািা 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ককাটচাঁেপুর, নিিাইেহ। 
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সনকশা -২ 

উপজজলা পর্ যাজয় কার্ যালজয়র আবাতিক সকলশালগি উজ্জিনহ  (জ াট  ম্বর: ২০) 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19 ) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projec

tion) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০২০-২১ 

 

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 উপদজলা প্রশাসদির আবনিক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

বাধষ যক 

কম যেম্পাদন চুধক্ত 

বাস্তবােন 

সর্ারদারকরণ 

৩ 

২০১৭-১৮ অর্ ববছদরর বানষ বক 

কম বসম্পােি চুনির মূল্যায়ি 

প্রনতদবেি োনখল 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনখলকৃত তানরখ 

১ 
২৪ জুলাই, 

২০১৮ 

২৯ জুলাই, 

২০১৮ 

৩০ 

জুলাই, 

২০১৮ 

৩১ 

জুলাই, 

২০১৮ 

০১ 

আগস্ট, 

২০১৮ 

২৪ 

জুলাই, 

২০১৯ 

২৪ জুলাই, 

২০২০ 

২০১৭-১৮ অর্ ববছদরর বানষ বক 

কম বসম্পােি চুনির অে ব-বানষ বক 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি উর্ধ্বতি 

কর্তবপদক্ষর নিকট োনখল 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনখলকৃত তানরখ 

১ 

১৩ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

১৩ 

জানুয়ানর, 

২০২০ 

১৩ 

জানুয়ানর,২

০২১ 

সরকানর কম বসম্পােি ব্যবস্থাপিা 

পদ্ধনতসহ অ্য া্য  নবষদয় 

কম বকতবা/কম বচারীদের জ্য  

প্রনশক্ষণ আদয়াজি। 

আদয়ানজত প্রনশক্ষদণর সময় জিঘন্টা 

১ ৬০ - - - - ৬০ ৬০ 

 

 

 

কার্ বপদ্ধনত, 

কম বপনরদবশ ও 

কসবার মদিান্নয়ি 

 

 

 

 

৯ 

 

 

ই-িাইনলাং পদ্ধনত বাস্তবায়ি 

ফ্রন্ট কর্দস্কর মােদম গৃহীত র্াক ই-

িাইনলাং নসদস্টদম আপদলার্কৃত 

 

% 
১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৮০ 

ই-িাইদল িনর্ নিষ্পনত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

ই-িাইদল পত্র জানরকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪০ 

উদ্ভাবিী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ি 

ন্যেিতম একটি উদ্ভাবিী উদযাগ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবানয়ত 

 

তানরখ ১ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০১৮ 

০৭ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০১৯ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০২১ 

নসটিদজন্স চাট বার বাস্তবায়ি হালিাগােকৃত নসটিদজন্স চাট বার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত কসবা 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 

কসবাগ্রহীতাদের মতামত পনরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তানরখ 

১ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

০৭ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১৭ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০১৯ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০২০ 

অনভদর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থা 

বাস্তবায়ি 

নিনে বষ্ট সমদয়র মদে অনভদর্াগ 

নিস্পনত্তকৃত 

% 
১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19 ) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projec

tion) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০২০-২১ 

 

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

আনর্ বক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি 

 

 

 

৫ 

অনর্ট আপনত্ত নিষ্পনত্ত কার্ বক্রদমর 

উন্নয়ি 

ব্রর্সীট জবাব কপ্রনরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০ 

অনর্ট আপনত্ত নিষ্পনত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পনত্তর 

হালিাগাে তানলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পনত্তর তানলকা হালিাগােকৃত তানরখ 

১ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১৭ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ মাচ ব, 

২০১৯ 

১৫ এনপ্রল, 

২০১৯ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০২০ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০২১ 

অস্থাবর সম্পনত্তর তানলকা 

হালিাগােকৃত 

তানরখ 

১ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১৭ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ মাচ ব, 

২০১৯ 

১৫ এনপ্রল, 

২০১৯ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০২০ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০২১ 

বানষ বক উন্নয়ি কম বসূনচ বাস্তবায়ি বানষ বক উন্নয়ি কম বসূনচ বাস্তবানয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল ও তথ্য 

অনেকার বাস্তবায়ি 

কজারোরকরণ 

 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম বপনরকল্পিা ও 

পনরবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণয়ি 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম বপনরকল্পিা ও 

পনরবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত 

তানরখ 
১ ১৫ জুলাই ৩১ জুলাই - - - ১৫ জুলাই ১৫ জুলাই 

নিে বানরত সমদয়র মদে ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি োনখল 

নিে বানরত সমদয়র মদে ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি োনখলকৃত 

সাংখ্যা 
১ ৪ ৩ - - - ৪ ৪ 

তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ তথ্য বাতায়ি হালিাগােকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

 

 

 

িাজিীি সুলতািা 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ককাটচাঁেপুর, নিিাইেহ। 

 



14 

 

 

 

sসেকশন-১ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ (দ্দমাট মান-৮০) 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 

 কজলা প্রশাসদির সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

উপদ্দর্লা 

পর্ যাদ্দের 

দপ্তরেমূদ্দহর 

উন্নেনমূলক 

কার্ যক্রেমূদ্দহর 

কার্ যকর েমন্বে 

োিন 

২০ 

কজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির 

সভা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা সাংখ্যা 
৪ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

কজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির 

সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % 
৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - 

- 

 
১০০ ১০০ 

নবনভন্ন উন্নয়িমূলক কার্ বক্রম 

পনরেশ বি 

পনরেশ বিকৃত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা 
২ ২০ ২০ ২২ ২১ ২১ ২০ ১৮ ২৪ ২৪ 

এিনজও কার্ বক্রম সমন্বয় 

নবষয়ক সভা  

সভা অনুনষ্ঠত সাংখ্যা 
২ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

এিনজও কার্ বক্রম সমন্বয় 

নবষয়ক সভার ধেদ্ধান্ত 

বাস্তবােন 

 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত 

% 

৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

এনধর্ওদ্দদর অনুকূদ্দল ছাড়কৃত 

অদ্দথ যর পধরবীক্ষ্ণ 

পধরবীক্ষ্ণকৃত 

এনধর্ও 

সাংখ্যা 
২ ১৪ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৬ 

উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা কার্ বক্রম কার্ যক্রম বাস্তবাধেত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

 

দুদ্দর্ যাগ 

ব্যবস্হাপনা, 

বনােন, 

র্লবায়ু 

পধরবতযন ও 

পধরদ্দবশ 

েংরক্ষ্ণেহ 

সটকেই উন্নেন 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদর্ বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সভা 

অনুষ্ঠাি 

 

অনুনষ্ঠত সভা  

 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদর্ বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সভার 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবােন 

 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

দুদর্ বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষনণক পনরেশ বি/েশ বি 

পনরেশ বি/েশ বিকৃত 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

নজআর নবতরণ নবতরণকৃত নজআর % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

নভনজএি নবতরণ নবতরণকৃত নভনজএি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কটস্ট নরনলি নবতরণ নবতরণকৃত নরনলি % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 
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(Activities) 
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সূচক 
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একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 

লক্ষ্যমাত্রা 

অর্যন 

ত্বরাধন্বতকরণ 

 

 

 

 

 

 

বৃক্ষদরাপদির জ্য  জিগণদক 

উদু্বদ্ধকরণ কমলা আদয়াজি 

আদয়ানজত কমলা 
সাংখ্যা ০.৫ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

সামানজক বনােদ্দনর জ্য  

নবনভন্ন প্রকার বৃদক্ষর চারা 

নবতরণ 

নবতরণকৃত চারা 
% 

 
০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কজলা পনরদবশ কনমটির সভা 

আদ্দোর্ন 

আদ্দোধর্ত েভা েংখ্যা 

 
১ ৬ ৪ ৪ ৩ - - - ৪ ৪ 

কজলা পনরদবশ কনমটির সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

জলবায়ু পনরবতবি করাদে গৃহীত 

প্রকল্প বাস্তবায়ি  

প্রকল্প বাস্তবানয়ত 
 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

োমাধর্ক 

ধনরাপত্তামূলক 

কার্ যক্রম 

বাস্তবােন 

সর্ারদারকরণ 

১০ 

মুনিদর্াদ্ধাদের সম্মািী ভাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম তোরকৃত 
% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

বয়স্ক ভাতা নবতরণ কার্ বক্রম ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

প্রনতবন্ধী ভাতা প্রোি কার্ বক্রম 

তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

নবেবা ভাতা প্রোি কার্ বক্রম 

তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম 

তোরকৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সামানজক নিরাপত্তামূলক 

প্রকদল্পর বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

 

সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৬ ১৬ 

প্রনতবন্ধীদের নশক্ষা ও অ্য া্য  

কল্যাণমূলক কাদজ সহায়তা 

প্রোি 

সহায়তা প্রেত্ত  

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

অনতেনরদ্রদের জ্য  কম বসাংস্থাি 

কম বসূচী 

কম বসূচী 

বাস্তবানয়ত 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 
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সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 প্রশাান  

ও ব্যবস্থাপ ায় 

গতিশাীলিা 

আ য়  

 

১০ 

উপদজলা ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত 

অনিস 
সাংখ্যা ১ ১২ ১১ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

ইউনিয়ি ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত 

অনিস 
সাংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২২ - - - ২৪ ২৪ 

ভূনম করকর্ ব হালিাগােকরণ আদবেদির 

কপ্রনক্ষদত 

িামজারীকরণ 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত প্রোি পুি ববানসত পনরবার সাংখ্যা ০.৫ ২৮০ ২৫০ ২৮০ ২৭০ ২৬০ ২৫০ ২৪০ ২৮০ ২৯০ 

অকৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত 

প্রোি 

আদবেি নিষ্পন্ন 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

ভূনম উন্নয়ি কদরর সঠিক োবী 

নিে বারণ  

সঠিকভাদব োবী 

নিে বারি 
% 

 

০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

ভূনম উন্নয়ি কর আোয় 

তোরনক  

োবী আোয়কৃত 
% 

১ 
১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সায়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 
% 

 

১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

রাজস্ব মামলা ধনষ্পধত্ত মামলা নিষ্পনত্তর 

হার 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

ভূনম নবদরাে নবষয়ক মামলার 

এসএি ধবজ্ঞ আোলদত কপ্ররণ 

জবাব োনখল 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সদওোনী মামলা ধনষ্পধত্ত প্রনতদ্বনিতাকরণ % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

করন্ট সাটি বনিদকট মামলা 

নিষ্পনত্ত  

নিষ্পনত্তকৃত 

মামলা 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

১নং খধতোনভুক্ত সরকানর 

েম্পধত্তর অববে েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

অন্যান্য সরকানর েম্পধত্তর 

অববে েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

কমাবাইল ককাট ব পনরচালিা পনরচানলত 

কমাবাইল ককাট ব 
সাংখ্যা ১ ৪৮০ ২৪১ ৩৬০ ৩২০ ৩০০ ২৮০ ২৮০ ৩৬০ ৩৬০ 

সুষ্ঠভুাদব পাবনলক পরীক্ষা পাবনলক পরীক্ষার % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 
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Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 

 

 

 

 

 

সর্লা 

ম্যাধর্দ্দেধের 

মাধ্যদ্দম 

উদ্ভূদ্ধকরণ 

কম যসূচী 

সর্ারদারকরণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

পনরচালিা প্রশ্নপদত্রর নিরাপত্তা 

নিনিতকৃত 

এনিনকউটিভ ম্যানজদেদটর 

আোলত পনরেশ বি 

প্রমাপ অনজবত 
 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

কজলখািা পনরেশ বি প্রমাপ অনজবত সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

র্ািা পনরেশ বি প্রমাপ অনজবত সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

কজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির 

সভা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা 

 

 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

কজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির 

সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 

 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

পানক্ষক কগাপিীয় প্রনতদবেি 

কপ্ররণ 

কপ্রনরত 

প্রনতদবেি  
সাংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৩ - - - ২৪ ২৪ 

এনসদর্র অপব্যবহার করাে 

সাংক্রান্ত সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 
সাংখ্যা ১ ৬ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

এনসদর্র লাইদসন্স প্রোি ও 

িবায়ি 

এনসর্ 

ব্যবহারকারীগণ 

লাইদসদন্সর 

আওতায় আিয়ি 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

লাইদসন্স 

িবায়িকৃত 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

জিসদচতিতা 

মূলক 

কার্ বক্রদমর 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার 

নিয়ন্ত্রদণ সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 
সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১    ১২ ১২ 

িারী ও নশশু নির্ বাতি করাদে  

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 
সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

কর্ৌতুক নিদরাদের লদক্ষে   সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 
সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

বাল্যনববাহ করাদে কম বপনরকল্পিা 

প্রণয়ি  

কম বপনরকল্পিা 

প্রণীত 
সাংখ্যা ১ ০ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

পনরকল্পিার 

বাস্তবায়দির হার 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 

মােদম 

উদ্ভুদ্ধকরণ 

কম বসূচী 

কজারোরকরণ 

 

 

 

 

 

 

সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে েমদি  সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

িারী ও নশশু পাচার  করাদে  

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সাংখ্যা .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 
% .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কচারাচালাি প্রনতদরাদে সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সাংখ্যা .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 
% .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কর্ৌি হয়রানি,  জাল কিাট ও 

হুনি ব্যবসা নিয়ন্ত্রদণ এবাং 

প্রনতদরাদে  সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 

সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

 

মানবেম্পদ 

উন্নেন ও 

প্রাধতষ্ঠাধনক 

েক্ষ্মতা 

বৃধদ্ধকরণ 

৪ 

নবনসএস (প্রশাসি) কোর্াদরর 

নশক্ষািনবশ কম বকতবাদের 

ইিসানভ বস প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

প্রনশক্ষণ  

আদয়ানজত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

মনন্ত্রপনরষে নবভাগ প্রেত্ত 

প্রনশক্ষণ কম বসূনচ অনুর্ায়ী 

িবনিযুি কোর্ার কম বকতবাদের 

সিেপত্র প্রোি করা হদয়দছ 

নকিা 

প্রনশক্ষণ প্রেত্ত ও 

সাটি বনিদকট 

নবতরণকৃত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কজলা প্রশাসদি কম বরত 

কম বচারীদের জ্য  প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি (৬০ ঘন্টা প্রধশক্ষ্ণ)  

প্রনশক্ষণার্ী 

সাংখ্যা ১ ৬০ ৬০ ৬৩ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

কজলা প্রশাসদি কম বরত 

কম বকতবা-কম বচারীদের আইনসটি 

ব্যবহার নিনিতকরণ 

আইনসটি 

ব্যবহারকারী % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

সানকবট হাউস 

 

৩ 

সানকবট হাউদজর আবাসি  

ব্যবস্হাপিার গুণগতমাি 

নিনিতরণ 

গুণগতমাি 

নিনিতকরণ  % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অর্যন 

 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

 
২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোিারণ 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 

ব্যবস্হাপিার 

উন্নয়ি 

নভনভআইনপগদণর জ্য  সভার 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সানকবট হাউজ কর্দক আোয়কৃত 

ভাড়া জমাকরণ 

 ভাড়া জমাকৃত 
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

ক্রীড়া, েংস্কৃধত 

ও নারী উন্নেন 

ত্বরাধন্বতকরণ। 

 

 

 

 

৩ 

কজলা ক্রীড়া সাংস্থার আওতােীি 

প্রনতটি ক্রীড়া প্রনতদর্ানগতার 

আদয়াজি 

আদয়ানজত ক্রীড়া 

প্রনতদর্ানগতা তানরখ ১ ৮ ৮ ৯ ৮ - - - ১০ ১০ 

ক্রীড়ানবেদের জ্য  প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি 

প্রনশক্ষণ 

আদয়ানজত  
% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

সাাংস্কৃনতক অনুষ্ঠাি আদয়াজি আদয়ানজত 

অনুষ্ঠাি 
েংখ্যা .৫ ১২ ১২ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

সাাংস্কৃনতক কক্ষদত্র নবনভন্ন 

প্রনশক্ষণ আদয়াজি 

আদয়ানজত 

প্রনশক্ষণ 
% .৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ - - - ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

(সদরাজ কুমার িার্) 

কজলা প্রশাসক 

নিিাইেহ। 
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সনকশা -২ 

সজলা পর্ যাজয় কার্ যালজয়র আবাতিক সকলশালগি উজ্জিনহ (জ াট  ম্বর: ২০) 

সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19 ) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projec

tion) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০২০-২১ 

 

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 কজলা প্রশাসদির আবনিক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

বাধষ যক 

কম যেম্পাদন চুধক্ত 

বাস্তবােন 

সর্ারদারকরণ 

৩ 

২০১৭-১৮ অর্ ববছদরর বানষ বক 

কম বসম্পােি চুনির মূল্যায়ি 

প্রনতদবেি োনখল 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনখলকৃত তানরখ 

১ 
২৪ জুলাই, 

২০১৮ 

২৯ জুলাই, 

২০১৮ 

৩০ 

জুলাই, 

২০১৮ 

৩১ 

জুলাই, 

২০১৮ 

০১ 

আগস্ট, 

২০১৮ 

২৪ 

জুলাই, 

২০১৯ 

২৪ জুলাই, 

২০২০ 

২০১৭-১৮ অর্ ববছদরর বানষ বক 

কম বসম্পােি চুনির অে ব-বানষ বক 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি উর্ধ্বতি 

কর্তবপদক্ষর নিকট োনখল 

মূল্যায়ি প্রনতদবেি োনখলকৃত তানরখ 

১ 

১৩ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

১৬ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

১৭ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২০ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

১৩ 

জানুয়ানর, 

২০২০ 

১৩ 

জানুয়ানর,২

০২১ 

সরকানর কম বসম্পােি ব্যবস্থাপিা 

পদ্ধনতসহ অ্য া্য  নবষদয় 

কম বকতবা/কম বচারীদের জ্য  

প্রনশক্ষণ আদয়াজি। 

আদয়ানজত প্রনশক্ষদণর সময় জিঘন্টা 

১ ৬০ - - - - ৬০ ৬০ 

 

 

 

কার্ বপদ্ধনত, 

কম বপনরদবশ ও 

কসবার মদিান্নয়ি 

 

 

 

 

৯ 

 

 

ই-িাইনলাং পদ্ধনত বাস্তবায়ি 

ফ্রন্ট কর্দস্কর মােদম গৃহীত র্াক ই-

িাইনলাং নসদস্টদম আপদলার্কৃত 

 

% 
১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৮০ ৮০ 

ই-িাইদল িনর্ নিষ্পনত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

ই-িাইদল পত্র জানরকৃত % ১ ৪০ ৩৫ ৩০ ২৫ ২০ ৪০ ৪০ 

উদ্ভাবিী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ি 

ন্যেিতম একটি উদ্ভাবিী উদযাগ/ ক্ষুদ্র 

উন্নয়ি প্রকল্প বাস্তবানয়ত 

 

তানরখ ১ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০১৮ 

০৭ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

১৪ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২১ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০১৯ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০২১ 

নসটিদজন্স চাট বার বাস্তবায়ি হালিাগােকৃত নসটিদজন্স চাট বার 

অনুর্ায়ী প্রেত্ত কসবা 

% 
১ ৮০ ৭৫ ৭০ ৬০ ৫০ ৮০ ৮০ 

কসবাগ্রহীতাদের মতামত পনরবীক্ষণ 

ব্যবস্থা চালুকৃত 

তানরখ 

১ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০১৮ 

১৫ 

জানুয়ানর, 

২০১৯ 

০৭ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১৭ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০১৯ 

৩১ 

নর্দসম্বর, 

২০২০ 

অনভদর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থা নিনে বষ্ট সমদয়র মদে অনভদর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯০ ৯০ 
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সকৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

সকৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

কার্ বক্রম 

(Activities) 

কম যেম্পাদন  

সূচক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম যেম্পাদন  

সূচদ্দকর মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/নিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19 ) 

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Projec

tion) 

২০১৯-২০ 

  

 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০২০-২১ 

 

অোিারণ অধত উত্তম উত্তম চলধত 

মান 

চলধত 

মাদ্দনর 

ধনদ্দে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাস্তবায়ি নিস্পনত্তকৃত 

  নপআরএল শুরুর ২ মাস পূদব ব 

সাংনিষ্ট কম বচারীর নপআরএল ও 

ছুটি িগোয়িপত্র জানর 

নিনিতকরণ 

নপআরএল আদেশ জানরকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

ছুটি িগোয়িপত্র জানরকৃত % 

১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

 

 

আনর্ বক ও সম্পে 

ব্যবস্থাপিা উন্নয়ি 

 

 

 

৫ 

অনর্ট আপনত্ত নিষ্পনত্ত কার্ বক্রদমর 

উন্নয়ি 

ব্রর্সীট জবাব কপ্রনরত % ০.৫ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০ 

অনর্ট আপনত্ত নিষ্পনত্তকৃত % ০.৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৫০ ৫০ 

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পনত্তর 

হালিাগাে তানলকা প্রস্তুত করা 

স্থাবর সম্পনত্তর তানলকা হালিাগােকৃত তানরখ 

১ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১৭ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ মাচ ব, 

২০১৯ 

১৫ এনপ্রল, 

২০১৯ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০২০ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০২১ 

অস্থাবর সম্পনত্তর তানলকা 

হালিাগােকৃত 

তানরখ 

১ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

১৭ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ 

কিব্রুয়ানর, 

২০১৯ 

২৮ মাচ ব, 

২০১৯ 

১৫ এনপ্রল, 

২০১৯ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০২০ 

০৩ 

কিব্রুয়ানর, 

২০২১ 

বানষ বক উন্নয়ি কম বসূনচ বাস্তবায়ি বানষ বক উন্নয়ি কম বসূনচ বাস্তবানয়ত % ২ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

জাতীয় শুদ্ধাচার 

ককৌশল ও তথ্য 

অনেকার বাস্তবায়ি 

কজারোরকরণ 

 

৩ 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম বপনরকল্পিা ও 

পনরবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণয়ি 

জাতীয় শুদ্ধাচার কম বপনরকল্পিা ও 

পনরবীক্ষণ কাঠাদমা প্রণীত 

তানরখ 
১ ১৫ জুলাই ৩১ জুলাই - - - ১৫ জুলাই ১৫ জুলাই 

নিে বানরত সমদয়র মদে ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি োনখল 

নিে বানরত সমদয়র মদে ত্রত্রমানসক 

প্রনতদবেি োনখলকৃত 

সাংখ্যা 
১ ৪ ৩ - - - ৪ ৪ 

তথ্য বাতায়ি হালিাগােকরণ তথ্য বাতায়ি হালিাগােকৃত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

 

 

 

(সদরাজ কুমার িার্) 

কজলা প্রশাসক 

নিিাইেহ। 
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নংজর্াজ ী-১ 

 

শাব্দনংজেপ (Acronyms) 

 

 

DC-Deputy Commissioner 

 

 

ইউতিতন-ইউত য়  তিতজটাল সনন্টার 
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নংজর্াজ ী -২  ক যনম্পাদ   সূচকনহ  , বাস্তবায় কারী এবং  পতর াপ  পদ্ধতি- এর তববরণ: 

 

ক্রত ক 

 ম্বর 

কার্ যক্র  ক যনম্পাদ  সূচক তববরণ বাস্তবায় কারী ইউত ট পতর াপ পদ্ধতি   উপাত্তসূত্র  ন্তব্য 

1. কজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির সভা 

অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা সজলার তবতিন্ন দপ্তজরর উন্নয়  কার্ যক্র  পর্ যাজলাচ া 

ও ন ন্বয়করণ 

নাধারণ শাাখা কার্ যতববরণী র্াচাই  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

2. কজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির 

সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ 
নাধারণ শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

3. নবনভন্ন উন্নয়িমূলক কার্ বক্রম 

পনরেশ বি 

পনরেশ বিকৃত 

প্রকল্প 

সজলার তবতিন্ন উন্নয়  প্রকল্প নজরজত জ  পতরদশা য  

কজর গুণগি  া  ত তিিকরণ 

সগাপ ীঁয় শাাখা পতরদশা য  প্রতিজবদ  র্াচাই পতরদশা য  প্রতিজবদ   

4. এিনজও কার্ বক্রম সমন্বয় নবষয়ক 

সভা  

সভা অনুনষ্ঠত সজলায় ক যরি এ তজও নহজ র কার্ যক্র  গৃ ীি 

তনদ্ধাজ র পতরবীেণ ও ন ন্বয়করণ 

নাধারণ শাাখা কার্ যতববরণী র্াচাই  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

5. এিনজও কার্ বক্রম সমন্বয় নবষয়ক 

সভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবােন 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ 
নাধারণ শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

6. এনধর্ওদ্দদর অনুকূদ্দল ছাড়কৃত 

অদ্দথ যর পধরবীক্ষ্ণ 

পধরবীক্ষ্ণকৃত 

এনধর্ও 

এ তজওজদর অনুকুজল এ তজও তবষয়ক ব্যুজরা 

কর্তযক ছাড়কৃি অর্ য গৃ ীি কার্ যক্রজ র নাজর্ 

র্াচাইকরণ 

নাধারণ শাাখা এ তজও তবষয়ক ব্যুজরার 

ছাড়পত্র ও পতরদশা য  প্রতিজবদ  

পর্ যাজলাচ া 

এ তজও তবষয়ক ব্যুজরার ছাড়পত্র ও 

পতরদশা য  প্রতিজবদ   

 

7. উপানুষ্ঠানিক নশক্ষা কার্ বক্রম কার্ যক্রম বাস্তবাধেত পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ 
নাধারণ শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

8. ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদর্ বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সভা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা  সজলায় নংঘটিি দুজর্াগ য নম্পজকয প্রস্তুতি, উদ্ধার ও 

ত্রাণ কার্ যক্র  পতরচাল া এবং গৃ ীি তবতিন্ন 

কার্ যক্রজ র ন ন্বয় নাধ  

ত্রাণ ও পু ব যান  শাাখা 

কার্ যতববরণী র্াচাই  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

9. ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদর্ বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পনকবত সভার 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবােন 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ ত্রাণ ও পু ব যান  শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

10. দুদর্ বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষনণক পনরেশ বি/েশ বি 

পনরেশ বি/েশ বিকৃত দুজর্ যাগ েতিগ্রস্ত এলাকা িাৎেতণক গ   কজর 

েতিগ্রস্তজদর েয়েতি ত রূপ  ও প্রজয়াজ ীয় ত্রাণ 

ন ায়িা প্রদা  

ত্রাণ ও পু ব যান  শাাখা পতরদশা য /দশা য  প্রতিজবদ  

পর্ যাজলাচ া 

পতরদশা য /দশা য  প্রতিজবদ   

11. নজআর নবতরণ নবতারণকৃত নজআর িাতলকাকৃি সুতবধাজিাগীজদর  জে তজআর 

ন ায়িা তবিরণকরণ 

ত্রাণ ও পু ব যান  শাাখা তবিরণ নংক্রান্ত প্রতিজবদ  ও 

 াস্টারজরাল পর্ যাজলাচ া 

তবিরণ নংক্রান্ত প্রতিজবদ   

12. নভনজএি নবতরণ নবতারণকৃত 

নভনজএি 

িাতলকাকৃি সুতবধাজিাগীজদর  জে ত ধ যাতরি 

পতর াণ তিতজএফ ন ায়িা তবিরণকরণ 

ত্রাণ ও পু ব যান  শাাখা তবিরণ নংক্রান্ত প্রতিজবদ  ও 

 াস্টারজরাল পর্ যাজলাচ া 

তবিরণ নংক্রান্ত প্রতিজবদ   

13. কটস্ট নরনলি নবতরণ নবতারণকৃত নরনলি িাতলকাকৃি সুতবধাজিাগীজদর  জে ত ধ যাতরি 

পতর াণ সটস্ট তরতলফ ন ায়িা তবিরণকরণ 

ত্রাণ ও পু ব যান  শাাখা তবিরণ নংক্রান্ত প্রতিজবদ  ও 

 াস্টারজরাল পর্ যাজলাচ া 

তবিরণ নংক্রান্ত প্রতিজবদ   

14. বৃক্ষদরাপদির জ্য  জিগণদক 

উদু্বদ্ধকরণ কমলা আদয়াজি 

আদয়ানজত কমলা বৃেজরাপজ র জন্য ৩ তদ ব্যাপী স লা আজয়াজ , 

তব ামু্জে চারা তবিরণ ও নাংস্কৃতিক অনুষ্ঠা  

নাধারণ শাাখা নিার কার্ যতববরণী ও অনুষ্ঠাজ র 

তস্থরতচত্র পর্ যাজলাচ া 

নিার কার্ যতববরণী, তস্থরতচত্র   
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আজয়াজ  

15. সামানজক বনােদ্দনর জ্য  নবনভন্ন 

প্রকার বৃদক্ষর চারা নবতরণ 

নবতারণকৃত চারা না াতজক ব ায়জ র জন্য ফলদ, ব জ ও সিষজ 

তবতিন্ন প্রকার চারা ছাত্র-ছাত্রী, তবতিন্ন প্রতিষ্ঠা  ও 

অন্যান্যজদর  াজে তব ামজে তবিরণকরণ 

নাধারণ শাাখা তবিরণ প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া তবিরণ প্রতিজবদ    

16. কজলা পনরদবশ কনমটির সভা 

আদ্দোর্ন 

আদ্দোধর্ত েভা সজলার পতরজবশা উন্নয়  ও বৃেজরাপ , পতরজবশা  

দূষণজরাধকরণ নংক্রান্ত আজলাচ া ও তনদ্ধান্ত গ্র ণ 

নাধারণ শাাখা কার্ যতববরণী র্াচাই নিার কার্ যতববরণী  

17. কজলা পনরদবশ কনমটির সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ 

নাধারণ শাাখা কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

18. জলবায়ু পনরবতবি করাদে গৃহীত 

প্রকল্প বাস্তবায়ি  

প্রকল্প বাস্তবানয়ত প্রকজল্পর কাজজর পতর াণ র্াচাইকরণ নাধারণ শাাখা প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প বাস্তবায়  

প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া 

ন াতপ্ত প্রতিজবদ   

19. মুনিদর্াদ্ধাদের সম্মািী ভাতা 

নবতরণ কার্ বক্রম তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম তোরকৃত 

সজলার িাতলকাভুক্ত মতক্তজর্াদ্ধাজদর অনূকুজল 

নরকার কর্তযক ছাড়কৃি নম্মা ী িািা ত ধ যাতরি 

ন জয়র  জে নবার ত কট তবিরণ ত তিিকরণ 

নাধারণ শাাখা তবিরণ প্রতিজবদ  ও ব্যাংক 

ত নাব পর্ যাজলাচ া 

তবিরণ প্রতিজবদ   

20. বয়স্ক ভাতা নবতরণ কার্ বক্রম ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম তোরকৃত 

সজলার িাতলকাভুক্ত বয়স্ক ব্যতক্তজদর অনুকূজল 

নরকার কর্তযক ছাড়কৃি নম্মা ী িািা ত ধ যাতরি 

ন জয়র  জে নবার ত কট তবিরণ ত তিিকরণ 

নাধারণ শাাখা তবিরণ প্রতিজবদ  ও ব্যাংক 

ত নাব পর্ যাজলাচ া 

তবিরণ প্রতিজবদ   

21. প্রনতবন্ধী ভাতা প্রোি কার্ বক্রম 

তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম তোরকৃত 

সজলার িাতলকাভুক্ত প্রতিবন্ধীজদর অনূকুজল নরকার 

কর্তযক ছাড়কৃি নম্মা ী িািা ত ধ যাতরি ন জয়র 

 জে নবার ত কট তবিরণ ত তিিকরণ 

নাধারণ শাাখা তবিরণ প্রতিজবদ  ও ব্যাংক 

ত নাব পর্ যাজলাচ া 

তবিরণ প্রতিজবদ   

22. নবেবা ভাতা প্রোি কার্ বক্রম 

তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কার্ বক্রম তোরকৃত 

সজলার িাতলকাভুক্ত তবধবা ব্যতক্তজদর অনূকুজল 

নরকার কর্তযক ছাড়কৃি নম্মা ী িািা ত ধ যাতরি 

ন জয়র  জে নবার ত কট তবিরণ ত তিিকরণ 

নাধারণ শাাখা তবিরণ প্রতিজবদ  ও ব্যাংক 

ত নাব পর্ যাজলাচ া 

তবিরণ প্রতিজবদ   

23. সামানজক নিরাপত্তামূলক প্রকদল্পর 

বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

গৃ ীি প্রকল্প নজরজত জ  পতরদশা য  কজর গুণগি 

 া  র্াচাইকরণ এবং সুতবধাজিাগীজদর নাজর্ 

 িতবত  য় 

নাধারণ শাাখা পতরদশা য  প্রতিজবদ  ও 

বাস্তবায়  প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া 

এবং প্রজর্াজু সেজত্র 

 াস্টারজরাল র্াচাই 

পতরদশা য  প্রতিজবদ   

24. প্রনতবন্ধীদের নশক্ষা ও অ্য া্য  

কল্যাণমূলক কাদজ সহায়তা প্রোি 

সহায়তা প্রেত্ত সজলার িাতলকাভুক্ত সুতবধাজিাগীজদর অনূকুজল 

তশাো ও কোণহলক কাজজ নরকার কর্তযক প্রদত্ত 

ন ায়িা উপযুক্তজদর  াজে র্র্ান জয় তবিরণ 

ত তিিকরণ 

নাধারণ শাাখা প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া প্রতিজবদ   

25. অনতেনরদ্রদের জ্য  কম বসাংস্থাি 

কম বসূচী 

কম বসূচী 

বাস্তবানয়ত 

প্রকজল্প ত জয়াতচি শ্রত ক নংখ্যা ও কাজজর 

পতর াণ র্াচাইকরণ 

ত্রাণ ও পু ব যান  শাাখা প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প বাস্তবায়  

প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া 

ন াতপ্ত প্রতিজবদ   

26. উপদজলা ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত 

অনিস 

সজলার তবতিন্ন উপজজলা ভূত  অতফজনর কার্ যক্র  

নজরজত জ  পরীো করা, তবতিন্ন সরকি য ও 

সরতজস্টার, ভূত  উন্নয়  কর আদায় ত তিি করা 

এবং কার্ যক্রজ  গতিশাীলিার লজেু প্রজয়াজ ীয় 

ত জদ যশা া প্রদা  করা 

সগাপ ীয় শাাখা পতরদশা য  প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া পতরদশা য  প্রতিজবদ   
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27. ইউনিয়ি ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত 

অনিস 

সজলার তবতিন্ন ইউত য়  ভূত  অতফজনর কার্ যক্র  

নজরজত জ  পরীো করা, তবতিন্ন সরকি য ও 

সরতজস্টার, ভূত  উন্নয়  কর আদায় ত তিি করা 

এবং কার্ যক্রজ র গতিশাীলিার লজেু প্রজয়াজ ীয় 

ত জদ যশা া প্রদা  করা 

সগাপ ীয় শাাখা পতরদশা য  প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া পতরদশা য  প্রতিজবদ   

28. ভূনম করকর্ ব হালিাগােকরণ আদবেদির 

কপ্রনক্ষদত 

িামজারীকরণ 

ন কারী কত শা ার (ভূত ) কর্তযক  া জারী  া লা 

অনুজ াদজ র পর  তু  খতিয়া  সৃজ  ও পূব যবিী 

খতিয়া  নংজশাাধ করণ 

এন.এ শাাখা  াতনক রাজস্ব নিার 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া 

 াতনক রাজস্ব নিার কার্ যতববরণী  

29. কৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত প্রোি পুিব বানসত পনরবার ত স্কন্টক খান জত  তচতিিকরণ এবং উপযুক্ত 

ভূত  ী  পতরবাজরর  জে  ীতি ালা স ািাজবক 

বজদাবস্ত প্রদা  

এন.এ শাাখা  াতনক রাজস্ব নিার 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া 

 াতনক রাজস্ব নিার কার্ যতববরণী  

30. অকৃনষ খাস জনম বদদাবস্ত প্রোি আদবেি নিষ্পন্ন উপযুক্ত প্রস্তাব পাওয়া সগজল িা র্াচাই বাছাইকরণ 

এবং উপযুক্ত তবজবতচি  জল অনুজ াদজ র জন্য 

ভূত   ন্ত্রণালজয় সপ্ররণ 

এন.এ শাাখা  াতনক রাজস্ব নিার 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া 

 াতনক রাজস্ব নিার কার্ যতববরণী  

31. ভূনম উন্নয়ি কদরর সঠিকোবী 

নিে বারণ  

সঠিকভাদব োবী 

নিে বারি 

ত ধ যাতরি ন জয়র  জে বজকয়ান   াল নজ র ভূত  

উন্নয়  কর নঠিকিাজব ত ধ যারণকরণ ও র্াচাইঅজন্ত 

তবিাগীয় কত শা াজরর কার্ যালজয় সপ্ররণ 

এন.এ শাাখা তরটা য-৩ পর্ যাজলাচ া তরটা য-৩  

32. ভূনম উন্নয়ি কর আোয় তোরনক  োবী আোয়কৃত বাতষ যক নমদয় দাবী আদাজয়র লজেু  ান তিতত্তক 

প্রজেপ  ত ধ যারণ করা ও িা অজয  ত তিি করা, 

নংস্থার দাবী আদাজয়র জন্য নংতিষ্ট নংস্থার 

অনুকূজল দাবী নতম্মতলি পত্র সপ্ররণ করা এবং 

িাতগদ অব্যা ি রাধা 

এন.এ শাাখা তরটা য-৩ ও আদায় নংক্রান্ত 

 াতনক প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া 

তরটা য-৩ ও আদায় নংক্রান্ত  াতনক 

প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া 

 

33. সায়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

ত ধ যতরি ন জয়র  জে নায়রাি   ালনহ  

কুাজলন্ডারভুক্তকরণ, পতত্রকায় তবজ্ঞতপ্ত প্রকাশা এবং 

বজদাবস্থ প্রদা  

এন.এ শাাখা বজদাবস্ত নংক্রান্ত প্রতিজবদ , 

নংতিষ্ট সরতজস্টার ও ব্যাংক 

ত নাব পর্ যাজলাচ া 

বজদাবস্ত নংক্রান্ত প্রতিজবদ  

পর্ যাজলাচ া 

 

34. রাজস্ব মামলা ধনষ্পধত্ত মামলা নিষ্পনত্তর 

হার 

চল া  রাজস্ব  া লা তবলম্ব পতর ার কজর দ্রুি 

ত ষ্পতত্তকরণ 

আরএ  শাাখা  াতনক প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ   

35. ভূনম নবদরাে নবষয়ক মামলার 

এসএি ধবজ্ঞ আোলদত কপ্ররণ 

জবাব োনখল ত ধ যাতরি ন জয়র  জে এনএফ সপ্ররণ ত তিিকরণ আরএ  শাাখা  াতনক প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ   

36. সদওোনী মামলা ধনষ্পধত্ত প্রনতদ্বনিতাকরণ অবগতির নাজর্ নাজর্ আতপল দাজয়রকরণ আরএ  শাাখা তবজ্ঞ তজতপর প্রতিজবদ  

পর্ যাজলাচ া 

তবজ্ঞ তজতপর প্রতিজবদ   

37. করন্ট সাটি বনিদকট মামলা নিষ্পনত্ত  নিষ্পনত্তকৃত মামলা তবলস্ব পতর ারক্রজ  দ্রুি ত ষ্পতত্তকরণ ন কারী কত শা ার 

(ভূত ) 

 াতনক রাজস্ব নিার প্রতিজবদ  

পর্ যাজলাচ া 

 াতনক রাজস্ব নিার প্রতিজবদ   

38. ১নং খধতোনভুক্ত সরকানর েম্পধত্তর 

-অববে েখল উদ্ধার-- 

উদ্ধারকৃত ভূনম অববধ দখজল র্াকা নরকারী নম্পতত্ত তবতধ 

স ািাজবক উদ্ধার কজর নরকাজরর দখজল আ য়  

করা 

এন.এ শাাখা  াতনক রাজস্ব নিায় প্রতিজবদ  

পর্ যাজলাচ া 

 াতনক রাজস্ব নিায় প্রতিজবদ   

39. অন্যান্য সরকানর েম্পধত্তর অববে 

েখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম অববধ দখজল র্াকা নরকারী নম্পতত্ত তবতধ 

স ািাজবক উদ্ধারক্রজ  নরকাজরর দখজল আ য়  

এন.এ শাাখা  াতনক রাজস্ব নিায় প্রতিজবদ  

পর্ যাজলাচ া 

 াতনক রাজস্ব নিায় প্রতিজবদ   
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করা 

40. কমাবাইল ককাট ব পনরচালিা পনরচানলত 

কমাবাইল ককাট ব 

স াবাইল সকাট য আই , ২০০৯ এর িফতনল ভুক্ত 

তবতিন্ন আইজ  ত য়ত ি স াবাইল সকাট য পতরচাল া 

করণ 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

 াতনক প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ   

41. সুষ্ঠভুাদব পাবনলক পরীক্ষা 

পনরচালিা 

পাবনলক পরীক্ষার 

প্রশ্নপদত্রর 

নিরাপত্তা 

নিনিতকৃত 

পাবতলক পরীোর প্রশ্নপত্র তবতজজপ্রন  জি আ য় , 

সেজারী শাাখায় নংরেণ এবং উপযুক্ত ত রাপত্তা 

ন কাজর উপজজলায় ও পরীো সকজে সপলৌঁছাজ া 

ত তিিকরণ 

তশাো শাাখা, 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা ও সেজারী শাাখা 

পাবতলক পরীোর বাতষ যক  

প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া 

পাবতলক পরীোর বাতষ যক 

প্রতিজবদ  

 

42. এনিনকউটিভ ম্যানজদেদটর 

আোলত পনরেশ বি 

প্রমাপ অনজবত এতিতকউটিি ম্যাতজজেজটর আদালজির কার্ যক্র  

এবং  তর্ ও নংতিষ্ট সরতজস্টার পরীো করা, 

 া লা ত ষ্পতত্তর  ার বৃতদ্ধকজল্প ত জদ যশা া প্রদা  

সগাপ ীয় শাাখা পতরদশা য  প্রতিজবদ  র্াচাই ও 

পর্ যাজলাচ া 

পতরদশা য  প্রতিজবদ   

43. কজলখািা পনরেশ বি প্রমাপ অনজবত সজলাখা ার প্রশাানত ক কার্ যক্র  পরীো করা, 

বতদজদর নাজর্ নরানতর কর্া বজল আই ানুগ 

ন ায়িা প্রদা , প্রদত্ত খাবাজরর গুণগি া  পরীো 

করা এবং বতদজদর প্রাপ্য সুজর্াগ সুতবধা 

ত তিিকরজণ ত জদ যশা া প্রদা  

সগাপ ীয় শাাখা পতরদশা য  প্রতিজবদ  র্াচাই ও 

পর্ যাজলাচ া 

পতরদশা য  প্রতিজবদ   

44. র্ািা পনরেশ বি প্রমাপ অনজবত র্া ার নাতব যক কার্ যক্র  পর্ যজবেণ, অস্ত্রাগার, 

 ালখা া ও  াজিখা া নজরজত জ  পতরদশা য  করা 

এবং সগ্রফিারী পজরায়া া িাত ল ত তিিকরণ 

এরং  া লার িদন্ত কার্ যক্র  ত ধ যাতরি ন জয়র 

 জে নম্পন্নকরজণর জন্য ত জদ যশা া প্রদা  

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

45. কজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির সভা 

অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা 

 

সজলা আই  শৃঙ্খলা নংক্রান্ত নাতব যক অবস্থা 

পর্ যাজলাচ া করা এবং আই  শৃঙ্খলা স্বািাতবক 

করার লজেু প্রজয়াজ ীয় তনদ্ধান্ত গ্র ণ 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

46. কজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ি 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 

পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

47. পানক্ষক কগাপিীয় প্রনতদবেি কপ্ররণ কপ্রনরত 

প্রনতদবেি  

সজলার নাতব যক পতরতস্থতি নম্পজকয ত ধ যাতরি ছজক 

 তন্ত্রপতরষদ তবিাজগ প্রতি াজনর ১৬ িাতরখ ও 

পরবিী  াজনর ১ িাতরজখ পাতেক সগাপ ীয় 

প্রতিজবদ  সপ্ররণ করণ 

সগাপ ীয় শাাখা পাতেক সগাপ ীয় প্রতিজবদ  

পর্ যাজলাচ া  

পাতেক সগাপ ীয় প্রতিজবদ   

48. এনসদর্র অপব্যবহার করাে সাংক্রান্ত 

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা এতনি অপব্যব ার সরাজধ জ নজচি িাহলক 

নিার আজয়াজ  করা 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

49. 

 

এনসদর্র লাইদসন্স প্রোি ও িবায়ি এনসর্ 

ব্যবহারকারীগণ 

লাইদসদন্সর 

আওতায় আিয়ি 

এতিন ব্যব ার, পতরব   ও তবক্রয় লাইজনি প্রদা  

ও  বায়  নংক্রান্ত কার্ যক্র  পতরচাল া 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

লাইদসন্স 

িবায়িকৃত 

লাইজনি  বায়  তবষজয় িদারতক কার্ যক্র  গ্র ণ জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

লাইজনি  বায়  কার্ যক্র  

পর্ যাজলাচ া 

কার্ যক্র  পর্ যাজলাচ া  
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5০. মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রদণ 

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা  াদকদ্রজব্যর কুফল নম্পজকয জ গণজক নজচি  

করা,  াদকদ্রব্য তবক্রয় ও ব্যব ারকারী তচতিি 

কজর আইজ র আওিায় আ য়  

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

5১. িারী ও নশশু নির্ বাতি করাদে সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা  ারী ও তশাশু ত র্ যাি  নম্পজকয নজচি  করা,  ারী 

ও তশাশু ত র্ যািজ র নাজর্ জতড়ি ব্যতক্তজদর 

আইজ র আওিায় আ জি এবং ত র্ যাতিিজদর 

আই ী ন ায়িা স বার জন্য পরা শা য সদওয়া 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

5২. কর্ৌতুক নিদরাদের লদক্ষে সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সর্লতুক প্রর্ার কুফল নম্পজকয জ নজচি  করা 

এবং এর নাজর্ জতড়ি ব্যতক্তজদর আইজ র 

আওিায় এজ  শাাতস্তর তবধা  কার্ যকর করা 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

5৩. 

 

বাল্যনববাহ করাদে কম বপনরকল্পিা 

প্রণয়ি  

কম বপনরকল্পিা 

প্রণীত 

বােতববা  সরাজধ ক যপতরকল্প া প্রণয়  কজর 

বােতববা মক্ত ন াজ গঠজ  নকজলর অংশাগ্র ণ 

ত তিি করা 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প বাস্তবায়  

প্রতিজবদ  পর্ যাজলাচ া 

ন াতপ্ত প্রতিজবদ   

পনরকল্পিার 

বাস্তবায়দির হার 

পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

5৪. সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে েমদি  সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা নন্ত্রান ও জঙ্গীবাদ মক্ত ন াজ গঠজ  নকজলর 

অংশাগ্র ণ ত তিি করা এবং নন্ত্রানী ও নঙ্গীজদর 

তচতিি কজর আইজ র আওিায় আ জি জ গজণর 

ন জর্াতগিা চাওয়া 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 

পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

5৫. 

 

িারী ও নশশু পাচার  করাদে  সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা  ারী ও তশাশু ত র্ যাি  নম্পজকয নজচি  করা,  ারী 

ও তশাশু ত র্ যািজ র নাজর্ জতড়ি ব্যতক্তজদর 

আইজ র আওিায় আ জি এবং ত র্ যাত িজদর 

আই ী ন ায়িা স বার জন্য পরা শা য সদওয়া 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 

পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

৫৬. কচারাচালাি প্রনতদরাদে সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সচারাচালা  প্রতিজরাধ কজল্প নকজলর অংশাগ্র ণ 

ত তিি করা এবং সচারাচালা ীজদর তচতিি কজর 

আইজ র আওিায় আ জি জ গজণর ন জর্াতগিা 

চাওয়া 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

নিার কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া নিার কার্ যতববরণী  

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দির হার 

পরবিী  াতনক নিায় পূব যবিী নিায় গৃ ীি 

তনদ্ধাজন্তর বাস্তবায়  পর্ যাজলাচ াকরণ 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

৫৭. কর্ৌি হয়রানি,  জাল কিাট ও হুনি 

ব্যবসা নিয়ন্ত্রদণ এবাং প্রনতদরাদে  

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সর্ল   য়রাত , জালজ াট ও হুতন্ড ব্যবনা ত য়ন্ত্রণ 

এবং প্রতিজরাধ নংক্রান্ত নাতব যক অবস্থা পর্ যাজলাচ া 

কজর প্রজয়াজ ীয় তনদ্ধান্ত গ্র ণ 

জুতিতশায়াল মতিখা া 

শাাখা 

কার্ যতববরণী পর্ যাজলাচ া  াতনক প্রতিজবদ  ও কার্ যতববরণী  

৫৮. নবনসএস (প্রশাসি) কোর্াদরর 

নশক্ষািনবশ কম বকতবাদের ইিসানভ বস 

প্রনশক্ষণ  

আদয়ানজত 

তবতনএন(প্রশাান ) কুািাজরর তশাো তবন 

ক যকিযাজদর ই নাতি যন প্রতশােজণর জন্য একটি 

নংস্থাপ  শাাখা প্রতশােণ কুাজলন্ডার ও প্রতশােণ 

প্রতিজবদ  র্াচাই 

প্রতশােণ কুাজলন্ডার ও প্রতশােণ 

প্রতিজবদ  
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প্রনশক্ষণ আদয়াজি প্রতশােণ কুাজলন্ডার প্রণয়  এবং িা র্র্ার্র্িাজব 

অনুনরণপূব যক প্রতশােণ ত তিিকরণ এবং প্রদত্ত 

প্রতশােজণর ত য়ত ি তফিব্যাক গ্র ণ 

৫৯. মনন্ত্রপনরষে নবভাগ প্রেত্ত প্রনশক্ষণ 

কম বসূনচ অনুর্ায়ী িবনিযুি কোর্ার 

কম বকতবাদের সিেপত্র প্রোি করা 

হদয়দছ নকিা 

প্রনশক্ষণ প্রেত্ত ও 

সাটি বনিদকট 

নবতরণকৃত 

প্রতশােণ ন াপ াজন্ত নাটি যতফজকট তবিরণকরণ নংস্থাপ  শাাখা তবিরণ অনুষ্ঠাজ র তস্থরতচত্র ও 

ব্যা ার 

তবিরণ অনুষ্ঠাজ র তস্থরতচত্র ও 

ব্যা ার 

 

6০. কজলা প্রশাসদি কম বরত কম বচারীদের 

জ্য  প্রনশক্ষণ আদয়াজি (৬০ ঘন্টা 

প্রধশক্ষ্ণ)  

প্রনশক্ষণার্ী কজলা প্রশাসদি কম বরত কম বচারীদের জ্য  নবনভন্ন 

নবষদয় একটি কোদলন্ডার প্রণয়ি এবাং তোনুসাদর 

প্রদতেক কম বচারীর জ্য  ৬০ ঘন্টা প্রধশক্ষ্ণ  

নংস্থাপ  শাাখা  াতজরা খািা,  াস্টারসরাল ও 

প্রতশােণ প্রতিজবদ  র্াচাই 

প্রতশােণ কুাজলন্ডার ও প্রতশােণ 

প্রতিজবদ  

 

6১. কজলা প্রশাসদি কম বরত কম বকতবা- 

কম বচারীদের আইনসটি ব্যবহার 

নিনিতকরণ 

আইনসটি 

ব্যবহারকারী 

সকল কাদজ কম বকতবা ও কম বচারীর আইনসটি 

ব্যবহার নিনিতকরণ প্রনশক্ষণ প্রোি এবাং 

ম্যানুয়াল পদ্ধনতদত কার্ বনিষ্পনত্তদত 

নিরুৎসানহতকরণ  

আইতনটি শাাখা ই-ফাইল( তর্) তরজপাট য র্াচাই ই-ফাইল( তর্) এর দদ তদ  

কার্ যক্র  

 

6২. সানকবট হাউদজর আবাসি  

ব্যবস্হাপিার গুণগতমাি 

নিনিতকরণ 

গুণগতমাি 

নিনিতকরণ  

তিআইতপজদর ত রাপত্তান   া নম্মি পতরজবশা 

ত তিিকরণ 

স জারি শাাখা বাতষ যক প্রতিজবদ , নংতিষ্ট 

সরতজস্টার র্াচাই 

নংতিষ্ট সরতজস্টার তিআইতপজদর 

প্রদত্ত  িা ি 

 

6৩. নভনভআইনপগদণর জ্য  সভার 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা তিতিআইতপগজণর নরকাতর নফরসূতচ পাবার নাজর্ 

নাজর্ িাজদর ত রাপত্তা ও  া নম্মি পতরজবশা 

ত তিিকরজণ নংতিষ্ট নকল কর্তযপেজক ত জয় নিা 

অনুষ্ঠা  আজয়াজ  

স জারি শাাখা কার্ যতববরণী র্াচাই নিার স াটিশা  

6৪. সানকবট হাউজ কর্দক আোয়কৃত 

ভাড়া জমাকরণ 

 ভাড়া জমাকৃত নরকাতর, সবনরকাতর, নাত িুনাত ি প্রতিষ্ঠাজ র 

ক যরি ক যকিযা ও ক যচারীজদর িাড়া আদায়কৃি 

স জারি শাাখা নংতিষ্ট সরতজস্টার র্াচাই নংতিষ্ট সরতজস্টারন  সেজারী 

চালা  পর্ যাজলাচ া 

 

৬৫. কজলা ক্রীড়া সাংস্থার আওতােীি 

প্রনতটি ক্রীড়া প্রনতদর্ানগতার 

আদয়াজি 

আদয়ানজত ক্রীড়া 

প্রনতদর্ানগতা 

ক্রীড়া নংস্থার আওিাধী  প্রতিটি ক্রীড়া 

আজয়াজজ র লজে বাতষ যক কুাজলন্ডার প্রণয়  এবং 

সন জি প্রতিটি ক্রীড়া অনুষ্ঠা  আজয়াজ  

ত তিিকরণ 

সজলা ক্রীড়া নংস্থা বাতষ যক কুাজলন্ডার প্রতিজবদ  

পর্ যাজলাচ া 

বাতষ যক কুাজলন্ডার ও প্রতিজবদ   

৬৬. ক্রীড়ানবেদের জ্য  প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি 

প্রনশক্ষণ 

আদয়ানজত  

ক্রীড়াবীদজদর দেিা ও নে িা বৃতদ্ধর জন্য 

নরকাতর ও স্থা ীয় উজযাজগ ত য়ত ি প্রতশােণ 

আজয়াজ  

সজলা ক্রীড়া নংস্থা  াতজরা খািা ও প্রতশােণ 

প্রতিজবদ  র্াচাই 

প্রতশােণ কুাজলন্ডার ও প্রতিজবদ   

৬৭. সাাংস্কৃনতক অনুষ্ঠাি আদয়াজি আদয়ানজত 

অনুষ্ঠাি 

নাংস্কৃতিক প্রতিজর্াতগিার জন্য ঋতুতিতত্তক উৎনব 

কুাজলন্ডার প্রণয় করণ এবং িদানুনাজর তবতিন্ন 

নাংস্কৃতিক অনুষ্ঠা  আজয়াজ  

সজলা তশাল্পকলা 

একাজি ী 

ঋতুতিতত্তক উৎনব কুাজলন্ডার, 

প্রতিজবদ  ও তস্থরতচত্র র্াচাই 

ঋতুতিতত্তক উৎনব কুাজলন্ডার ও 

প্রতিজবদ  

 

৬৮ সাাংস্কৃনতক কক্ষদত্র নবনভন্ন  প্রনশক্ষণ 

আদয়াজি 

আদয়ানজত 

প্রনশক্ষণ 

নাংস্কৃতিক ব্যতক্তজদর দেিা ও নে িা বৃতদ্ধর 

জন্য নরকাতর ও স্থা ীয় উজযাজগ ত য়ত ি প্রতশােণ 

আজয়াজ  

সজলা তশাল্পকলা 

একাজি ী 

 াতজরা খািা ও প্রতশােণ 

প্রতিজবদ  র্াচাই 

প্রতশােণ কুাজলন্ডার ও প্রতিজবদ   
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সাংদর্াজিী -৩  অ্য া্য  েপ্তর/সাংস্থার নিকট প্রতোনশত সুনিনেষ্ট কম বসম্পােি চানহোসমূহ: 

 

প্রতিষ্ঠাজ র 

ধরণ 

প্রতিষ্ঠাজ র  া  নংতিষ্ট কার্ যক্র  ক যনম্পাদ  সূচক উক্ত প্রতিষ্ঠাজ র ত কট 

চাত দা/প্রিুাশাা 

চাত দা/প্রিুাশাার সর্লতক্তকিা প্রিুাশাা পূরণ  া  জল নম্ভাব্য প্রিাব 

 

 

 াঠ প্রশাান  

তবিাগীয় 

কত শা াজরর কার্ যালয় 

পদায়  পদাতয়ি উপজজলা ত ব যা ী 

অতফনার, ন কারী 

কত শা ার(ভূত ) ও কানু জগা 

উপজজলা ত ব যা ী অতফনার, ন কারী 

কত শা ার(ভূত ) ও কানু জগা শূন্য 

পদ পূরণ 

উপজজলা ত ব যা ী অতফনার, ন কারী কত শা ার 

(ভূত ) ও কানু জগা শূন্য পদ নহ  পূরণ করা  জল 

প্রশাানত ক কার্ যক্রজ  গতিশাীলিা র্াকজব এবং 

জ গণ কাতিি সনবা লাি করজব। 

উপজজলা ত ব যা ী অতফনার, ন কারী কত শা ার 

(ভূত ) ও কানু জগা শুন্য পদ নহ  পূরণ করা  া 

 জল প্রশাানত ক কার্ যক্র  গতিশাীলিা  ারাজব এবং 

জ গণ কাতিি সনবা সর্জক বতিি  জব। 

পুতলশা সুপাজররর 

কার্ যালয় 

আই  শৃঙ্খলা রো উন্নয়  আই  শৃঙ্খলা 

পতরতস্থতি 

পুতলশা ন ায়িা আই  শৃঙ্খলা রো ও স াবাইল সকাট য 

পতরচাল ায় পুতলশা ন ায়িা অপতর ার্ য 

পুতলতশা ন ায়িা  া পাওয়া সগজল আই  শৃঙ্খলা 

রো ও স াবাইল সকাট য পতরচাল া ব্যা ি  জব 

এবং জ শৃঙ্খলা তবতিি  জব।  

গণপূিয তবিাগ অতফন িব  ও 

নাতকযট  াউন নংস্কার 

এবং রেণাজবেণ 

গুণগি  াজ র উন্নি অতফন 

িব  ও নাতকযট  াউন এবং 

ক যন ায়ক পতরজবশা 

অতফন িব  ও নাতকযট  াউন-এর 

নংস্কার এবং রেণাজবেজণ 

ন জর্াতগিা 

গণপূিয তবিাগ নাতকযট  াউনজক নংস্কার এবং 

রেণাজবেজণর জন্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত তবিাগ 

অতফন িব  ও নাতকযট  াউন এর নংস্কার এবং 

রেণাজবেজণ ন জয়াতগিা পাওয়া  া সগজল 

অতফজনর ক যপতরজবশা তবতিি  জব এবং নাতকযট 

 াউজন তিতিআইতপ ও তিআইতপজদর প্রিুাতশাি 

 াজ র সনবা ও আতিথ্য প্রদা  করা নম্ভব  জব  া।  

তবদুুৎ তবিাগ ত রবতিন্ন তবদুুৎ 

নরবরা  

ত রবতিন্ন তবদুুৎ নরবরা কৃি ত রবতিন্ন তবদুুৎ নরবরাজ  

ন জর্াতগিা 

ত রবতিন্ন তবদুুৎ নরবরা  দদ তদ  দাপ্ততরক 

কাজ নম্পাদজ র জন্য অপতব ার্ য  

ত রবতিন্ন তবদুুৎ  া সপজল দাপ্ততরক কাজ ব্যা ি 

 জব এবং জ গণ সনবা  জি বতিি  জব।  

ন াজজনবা অতধদপ্তর না াতজক ত রাপত্তা 

কার্ যক্র  

নম্পাতদি তবতিন্ন না াতজক 

ত রাপত্তা কার্ যক্র  

না াতজক ত রাপত্তা সবষ্ট ী 

বাস্তবায়জ  ন জর্াতগিা 

না াতজক ত রাপত্তা সবষ্ট ী বাস্তবায়জ  

ন াজজনবা অতধদপ্তজরর তবতিন্ন উপকারজিাগী 

ত ব যাচ , িাতলকাকরণ এবং িাজদর অনুকূজল 

প্রিুাতশাি সনবা প্রদাজ র জন্য দাতয়ত্বপ্রাপ্ত।  

না াতজক ত রাপত্তা সবষ্ট ী বাস্তবায়জ  

ন জর্াতগিা  া পাওয়া সগজল, সুতবধাজিাগীরা 

নরকাতর সনবা ও ন ায়িা  জি  বতিি  জব।  

তবতজতব জরুতর আই  শৃঙ্খলা 

রো এবং 

সচারাচালা  ত জরাধ 

জরুতর আই  শৃঙ্খলা রো 

পতরতস্থতি এবং সচারাচালা  

ত রুদ্ধ 

তবতজতব ন ায়িা জরুতর আই  শৃঙ্খলা রো এবং সচারাচালা  

ত জরাজধ তবতজতবর ন ায়িা অপতর ার্ য 

তবতজতবর ন ায়িা  া পাওয়া সগজল জরুতর আই  

শৃঙ্খলা রো এবং সচারাচালা  ত জরাধ ব্যা ি 

 জব।  

 

 

 

 ন্ত্রণালয় 

দুজর্ যাগ ব্যবস্থাপ া ও 

ত্রাণ  ন্ত্রণালয় 

না াতজক ত রাপত্তা 

প্রদা  

কাতবখা/কাতবটা/টিআর/তজআর 

/তিতজএফ বরা্ 

র্র্ান জয় কাতবখা/কাতবটা/টিআর/ 

তজআর /তিতজএফ বরা্ 

সুচারুরূজপ কার্ যক্র  নম্পন্ন করজি র্র্ান জয় 

বরা্ প্রজয়াজ  

প্রকল্প গ্র ণ ও বাস্তবায়  দুরূ   জয় পড়জব 

 ত লা ও তশাশু 

তবষয়ক  ন্ত্রণালয় 

- নিা/জনত  ার আজয়াতজি পর্ যাপ্ত বরা্ প্রজয়াজ  প্রজয়াজ ীয় নংখ্যক নিা/জনত  ার আজয়াতজি প্রজয়াজ ীয় নংখ্যক নিা/জনত  ার আজয়াজ  করা 

নম্ভব  জব  া 

যুব ও ক্রীড়া  ন্ত্রণালয় ক্রীড়া প্রতিজর্াতগিা 

আজয়াজ  

তবতিন্ন ধরজণর ক্রীড়া 

প্রতিজয়াতগিা আজয়াতজি 

ক্রীড়া প্রতিজর্াতগিা আজয়াজজ  

বরা্ প্রজয়াজ  

ক্রীড়া প্রতিজর্াতগিা আজয়াজজ  পর্ যান্ত বরা্ 

প্রজয়াজ  

পর্ যাপ্ত বরা্ প্রদা  করা  া  জল ক্রীড়া 

প্রতিজর্াতগিা আজয়াজ  করা নম্ভব  জব  া 

নংস্কৃতি তবষয়ক 

 ন্ত্রণালয় 

নাংস্কৃতিক 

প্রতিজর্াতগিা ও 

অনুষ্ঠা  আজয়াজ  

তবতিন্ন ধরজ র নাংস্কৃতিক 

প্রতিজর্াতগিা ও নাংস্কৃতিক 

অনুষ্ঠা  আজয়াতজি 

নাংস্কৃতিক প্রতিজর্াতগিা ও অনুষ্ঠা  

আজয়াজজ  বরা্ প্রজয়াজ  

নাংস্কৃতিক প্রতিজর্াতগিা ও অনুষ্ঠা  আজয়াজজ  

পর্ যাপ্ত বরা্ প্রজয়াজ  

পর্ যাপ্ত বরা্ প্রদা  করা  া  জল নাংস্কৃতিক 

প্রতিজর্াতগিা ও অনুষ্ঠা  আজয়াজ  করা নম্ভব 

 জব  া 
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