
 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

মেি, নিত্রদকাণা 

 

এবাং 

 

নজলা প্রশাসক, নিত্রদকাণাএর মদে স্বাক্ষনরত 

 

 

 

বানষ বক কম বসম্পােি চুনি 

 

 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই, ২০১৮ - ৩০ জুি, ২০১৯ 
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সূনিপত্র 

 

 

কর্ মসম্পাদনের সার্ব মক র্িত্র 

 

০৩ 

উপক্রর্র্িকা 
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সসকশে ১ : রূপকল্প (Vision,) অর্িলক্ষ্য (Mission) , সকৌশলগত 

উনেশ্যসমূহ এবং কার্ মাবর্ল :   
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সসকশে ২: কার্ মক্রর্, কর্ মসম্পাদে সূিক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসমূহ 

  

06-12 

আবনিক নকৌশলগত উদেি সমূহ 

 

13-14 

কর্ মসম্পাদে চুনি স্বাক্ষর 

 

15 
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উপদজলা নিব বাহী অনিসার, মেি, নিত্রদকাণা এর কম বসম্পােদির সানব বক নিত্র 

(Overview of the Performance of Deputy Commissioner, Netrokona) 

 

সাম্প্রনতক অজবি, িযাদলঞ্জ এবাং ভনবষ্যত পনরকল্পিা 

 

সাম্প্রনতক বছরসমূদহর ( ৩ বছর) প্রধাি অজবিসমূহ 

 

1. মেি উপদজলায় মুর্িনর্াদ্ধা সংসদ িবে র্ের্র্ মত হনেনে।  

2. উপনেলাে ফাোর সার্ি মস ও র্সর্িল র্িনফন্স সেশে স্থাপনের কাে সর্াপ্ত হনেনে। 

3. ভূর্র্হীে পর্রবানরর র্নে খাস ের্র্ র্বতরি। 

4. উপদজলায় ই-সসবা সকন্দ্র স্থাপে। 

5. ইিটির্েং সহ র্বর্িন্ন অপরাধ সরাধ, সিোল ও ফরর্ার্লেমুি খাবার/ফল র্বক্রে র্ের্িতকরি এবং পাটোত পনের বস্তার ব্যবহার 

র্ের্িতকরিসহ র্বর্িন্ন র্বষনের উপর সফলিানব সর্াবাইল সকাট ম পর্রিালো। 

6. পাবর্লক পরীক্ষ্াসমূহ প্রশ্নপত্র ফানসর গুেবমুিিানব সুষ্ঠু ও েকলমুি পর্রনবনশ আনোেে। 

7. গিশুোেীর র্ােনর্ েেসাধারনির অর্িনর্াগ সরাসর্র শ্রবি এবং কার্ মকর ব্যবস্থা গ্রহি। 

8. র্সটিনেে িাট মার )নসবা প্রদাে প্রর্তশ্রুর্ত( প্রিেে এবং দৃশ্যর্াে স্থানে প্রদশ মে।  

9. উপনেলা পর্রষদ র্েব মািে, সপৌরসিা এবং ইউর্েেে পর্রষদ র্েব মািেসমূহ সুষ্ঠুিানব সম্পন্নকরি। 

10. 05টি ইউনিয়দি দুগ বম এলাকার নরাগীদের নসবা োদি জন্য মা এমু্বদলন্স প্রোি। 

11. ০৪টি ইউনিয়িদক বাল্যনববাহ মুি ন াষিা করা হদয়দছ। 

12. সকল ইউনিয়দি প্রাথনমক নবদ্যালদয় নশÿাাথীদের মাদে টিনিি বক্স নবতরি। 

 

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ 

1. প্রাকৃর্তকিানব দুগ মর্ হাওড় অঞ্চল 

2. র্শক্ষ্াে অেগ্রসর 

3. দার্রদ্র্যতা র্েরসে 

4. বাল্যর্ববাহ র্েনরাধ 

5. র্শল্পােনের অিাব ও কৃর্ষনত অর্ধক র্েি মরশীলতা 

6. সর্ৌসুর্ী সবকারত্ব 

7. আকর্িক বন্যা প্রবিতা 

8. র্ােেট র্েরসে ও অববধ দখলমুু্িকরি 

9. র্াদক ও জুো র্েমূ মল 

 

ভনবষ্যৎ পনরকল্পিা 

1. হাওর বাওর সবর্িত িাটি অঞ্চল হওোে র্র্ঠা পার্ের র্ৎস্য উৎপাদে বৃর্দ্ধসহ র্ানের অিোশ্রর্ সৃর্ি করা। 

2. সর্গ্র উপসেলানক বাল্যর্ববাহমুিকরি। 

3. ভ্রাম্যর্াে োগর্রক পর্রনসবাসহ সাধারি র্ানুনষর সদাড়নগাড়াে সরকার্র সসবাসমূহ সপৌনে সদোর লনক্ষ্য েতুে েতুে ইনোনিশে ততরী 

করা। 

4. ই- সসবা প্রদানের র্ােনর্ সকল স্থনর One stop service িালুকরি। 

 

 

২০১৯-১৯ অথ ববছদরর সম্ভাব্য প্রধাি অজবিসমূহ 

1. কর্পনক্ষ্ 50টি ভূর্র্হীে পর্রবারনক পুেব মার্সতকরি। 

2. উপসেলাে  সকল ইউর্েেেনক বাল্যর্ববাহমুিকরি। 

3. এ উপদজলায় ন্যযেপনক্ষ্ 1টি র্ানের অিোশ্রর্ র্ির্িত ও স াষিা করা।  

4. সার্ার্েক র্বশৃঙ্খলা সৃর্িকারী অপরানধর র্বরুনদ্ধ েেসাধারিনক সনিতে করা এবং সারা বেরব্যাপী ক্রীড়া ও সাংস্কৃর্তক  কর্ মকান্ড 

পর্রিালো 

5.  উপনেলাে ভ্রাম্যর্াে োগর্রক পর্রনসবার র্েের্র্ত আনোেে করা। 

6.  
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উপক্রমনণকা (Preamble) 

 

 

 সরকানর েপ্তর /সাংস্থাসমূদহ র প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনি ,স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহ নজারোর করা  ,সুশাসি 

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

লদক্ষয- 

 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, মেি, নিত্রদকাণা 

 
এবাং 

 

নজলা প্রশাসক,  নিত্রদকাণা 

 

 

 

এর র্নে 2018 সানলর জুে র্ানসর 19 তার্রনখ এই বার্ষ মক কর্ মসম্পাদে চুর্ি স্বাক্ষ্র্রত হল। 

 

 

এই  চুনিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্ননলনিত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলি : 
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নসকশি ১: 

 

রূপকল্প  (Vision,)  অনভলক্ষয  (ssionMi) , নকৌশলগত উদেিসমূহ এবাং কায বাবনল 

 

১ .রূপকল্প ১ (Vision) :   

েক্ষ, গনতশীল, উন্নয়ি সহায়ক এবাং জিবান্ধব প্রশাসি। 

 

১ .অনভলক্ষয ২ (Mission):  

প্রশাসনিক েক্ষতা বৃনি, তথ্যপ্রযুনির যথাযথ ব্যবহার ও নসবাোতাদের দৃনিভনির পনরবতবি এবাং উদ্ভাবি 

িি বার মােদম সময়াবি ও মািসম্মত নসবা নিনিত করা। 

 

১.৩ নকৌশলগত উদেিসমূহ  (Strategic Objectives)  

 

১.  উপদজলা পয বাদয়র েপ্তরসমূদহর উন্নয়িমূলক কায বক্রমসমূদহর কায বকর সমন্বয়সাধি; 

২. দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা, বিায়ি ও পনরদবশ সাংরক্ষণসহ নেকসই উন্নয়ি লক্ষযমাত্রা অজবি ত্বরানন্বতকরণ; 

৩.  সামানজক নিরাপত্তামূলক কায বক্রম বাস্তবায়ি নজারোরকরণ; 

৪. রাজস্ব প্রশাসি ও ব্যবস্হাপিায় গনতশীলতা আিয়ি; 

৫.  জিসদিতিতামূলক কায বক্রদম জিউদু্বিকরণ নজারোরকরণ; 

৬.   মািবসম্পে উন্নয়ি ও প্রানতষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃনিকরণ; 

৭. যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ি এবাং সাাংস্কৃনতক কম বকাদের নবকাশ সাধি।  

 

১.৪ কায বাবনল  (Functions):  

১. উপদজলার আন্ত:নবভাগীয় কম বকাদের সমন্বয় এবাং প্রধািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ উপদজলার প্রধাি উন্নয়ি কম বকাণ্ড বাস্তবায়দি সমন্বয়কারীর 

োনয়ত্ব পালি; 

 

২. সরকার কর্তবক কৃনষ, স্বাস্হযদসবা ও জিস্বাস্হয, পনরবার পনরকল্পিা, িারী ও নশশু, ক্ষুদ্র নৃ-নগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথনমক ও গণনশক্ষা এবাং নশক্ষা 

নবষয়ক গৃহীত সকল িীনতমালা ও কম বসূনির সুষু্ঠ বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি, পনরবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধি; 

 

৩.  দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা এবাং ত্রাণ ও পুিব বাসি কায বক্রম গ্রহণ, নজআর, টিআর, কানবিা, কানবো, নভনজনি, নভনজএি, অনত েনরদ্রদের জন্য কম বসৃজি 

ইতযানে কায বক্রম বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি ও পনরবীক্ষণ; 

 

৪. ভূ-প্রাকৃনতক ববনশিযসমূহ সাংরক্ষণসহ পনরদবশ দূষদণর িদল সৃি জলবায়ু পনরবতবদির নবরূপ প্রভাব নমাকাদবলায় জিসদিতিতা সৃনি, বিায়ি, 

নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দি সানব বক সহায়তা করা এবাং সানব বক সমন্বয় সাধি ও পনরবীক্ষণ; 

 

৫. সামানজক নিরাপত্তা ও োনরদ্রয নবদমািদি নবনভন্ন মন্ত্রণালয়/নবভাগ কর্তবক গৃহীত ন্যাশিাল সানভ বস কম বসূনি, একটি বাড়ী একটি িামারসহ নবনভন্ন  

প্রকল্প বাস্তবায়দি সানব বক সহায়তা প্রোি ও কায বকর সমন্বয় সাধি; 

৬. উপদজলার রাজস্ব প্রশাসদির সানব বক নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধাি এবাং পনরবীক্ষণ; 

৭. নমাবাইল নকাে ব পনরিালিা, উপদজলার সানব বক আইি-শৃঙ্খলা রক্ষাপূব বক জিজীবদি স্বনস্ত আিয়ি এবাং নভনভআইনপদের নিরাপত্তা সাংক্রান্ত 

কায বাবনল; 

৮. জাতীয় শুিািার নকৌশল বাস্তবায়ি এবাং অনভদযাগ নিষ্পনত্ত ব্যবস্হাপিায় আওতায় অনভদযাগ নিনষ্পনত্ত; 

৯. নবনভন্ন সামানজক সমস্যা নযমি নযৌি হয়রানি, িারী নিয বাতি, মােক নসবি, নিারািালাি, নযৌতুক, বাল্যনববাহ ইতযানে  প্রনতদরাধ/নিরসদি 

কায বক্রম গ্রহণ; 

১০. স্থািীয় সরকার সাংক্রান্ত কায বক্রম; 

 

১১. এিনজওদের কায বক্রম তোরনক ও সমন্বয়, এিনজও কায বক্রদমর ওভারল্যানপাং প্রনতদরাদধ কম বদক্ষত্র নিধ বারদণ মতামত প্রোি এবাং এিনজওদের 

অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ বর পনরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কায বক্রম পনরেশ বি/েশ বি; 

 

১২. জাতীয় ই-গভবদিন্স কায বক্রম বাস্তবায়ি; নসবা পনিত সহজীকরণ, নসবা প্রোি প্রনতশ্রুনত অনুযায়ী নসবা প্রোি, নজলা তথ্য বাতায়ি 

হালিাগােকরণ, নসাস্যাল নমনিয়া ব্যবহার, এবাং নবনভন্ন পয বাদয় তথ্য ও নযাগাদযাগ প্রযুনিসহ অন্যান্য নবষদয় প্রনশক্ষণ কায বক্রম পনরিালিা ও 

তোরনক। 
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নসকশি -২  

নকৌশলগত উদেি , অগ্রানধকার ,কায বক্রম ,কম বসম্পােি সূিক এবাং লক্ষযমাত্রাসমূহ  

 

সকৌশলগত 

উনেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

(Weigh

t of 

Strate

gic 

Objecti

ve) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিনকর র্াে 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অেমে 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্েি মােক ২০১8-19 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projecti

on)  

২০১8-19 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projectio

n)  

২০১9-20 

২০১6-

17 
2017-18 

অসাধারি অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্াে 

িলর্ত 

র্ানের 

র্েনে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপদজলা পর্ মানের 

দপ্তরসমূনহর উন্নেেমূলক 

কার্ মক্রর্সমূনহর কার্ মকর 

সর্ন্বেসাধে 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০ 

উপদজলা উন্নেে 

সর্ন্বে কর্র্টির 

সিা অনুষ্ঠাে  

অনুর্ষ্ঠত সিা সংখ্যা ৬ ১২ 12 ১২ 11 10 - - ১২ ১২ 

উপদজলা উন্নেে 

সর্ন্বে কর্র্টির 

সিার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােে 

র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্েত 

% ৩ ৮০% 85% ৯০% ৮৮% ৮৬% ৮৪% ৮২% ৯৫% ১০০% 

র্বর্িন্ন উন্নেেমূলক 

কার্ মক্রর্ পর্রদশ মে 

পর্রদশ মেকৃত 

প্রকল্প 

সংখ্যা ৩ 24 30 50 48 47 46 45 52 55 

এের্েও কার্ মক্রর্ 

সর্ন্বে র্বষেক সিা  

সিা অনুর্ষ্ঠত সংখ্যা ৩ ১২ 12 ১২ 11 10 - - ১২ ১২ 

এের্েও কার্ মক্রর্ 

সর্ন্বে র্বষেক 

সিার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােে 

র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্েত 

% ৩ ৮০% 85% ৯০% ৮৮% ৮৬% ৮৪% ৮২% ৯৫% ১০০% 

এের্েওনদর 

অনুকূনল োড়কৃত 

অনথ মর পর্রবীক্ষ্ি 

পর্রবীক্ষ্িকৃত 

এের্েও 

সংখ্যা ১ 03 8 ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৩ 
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সকৌশলগত 

উনেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

(Weigh

t of 

Strate

gic 

Objecti

ve) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিনকর র্াে 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অেমে 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্েি মােক ২০১8-19 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projecti

on)  

২০১8-19 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projectio

n)  

২০১9-20 

২০১6-

17 
2017-18 

অসাধারি অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্াে 

িলর্ত 

র্ানের 

র্েনে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ক্ষুদ্র্ঋি কার্ মক্রর্ 

পর্রদশ মে/দশ মে; 

পর্রদশ মে/দশ মে সংখ্যা ১ 08 18 ২০ ১৯ ১৮ ১৭ ১৬ ২২ ২৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দুনর্ মাগ ব্যবস্হাপো, 

বোেে ও  পর্রনবশ 

সংরক্ষ্িসহ সটকসই 

উন্নেে লক্ষ্যর্াত্রা অেমে 

ত্বরার্ন্বতকরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

ত্রাি ও পুেব মাসে 

এবং দুনর্ মাগ 

ব্যবস্হাপো 

সম্পর্কমত সিা 

অনুষ্ঠাে 

অনুর্ষ্ঠত সিা  সংখ্যা ১ 12 16 17 16 15 - - 18 19 

ত্রাি ও পুেব মাসে 

এবং দুনর্ মাগ 

ব্যবস্হাপো 

সম্পর্কমত সিার 

র্সদ্ধান্ত বাস্তবােে 

র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্েত 

% ১ 80% 82% 85% 80% 78% 76% 75% 88% 90% 

দুনর্ মাগ ক্ষ্র্তগ্রস্ত 

এলাকা তাৎক্ষ্র্িক 

পর্রদশ মে/দশ মে 

পর্রদশ মে/দশ মে

কৃত 

% ১ ১০০% 100% ১০০% 90% 80% - - ১০০% ১০০% 

র্েআর প্রদাে প্রদােকৃত  

র্েআর 

)খাদ্যশস্য) 

সর্.টে 

 

 

.05 54 

 

 

2.00 - - - - - 20  25  

র্ির্েএফ প্রদাে প্রদােকৃত 

র্ির্েএফ 

সর্.টে .05 622 2942 - - - - - - - 

সটে র্রর্লফ প্রদাে প্রদােকৃত 

র্রর্লফ 

োকা 

)লক্ষয( 

.05 38.46 38.46 - - - - - 40.00 42.00 
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সকৌশলগত 

উনেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

(Weigh

t of 

Strate

gic 

Objecti

ve) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিনকর র্াে 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অেমে 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্েি মােক ২০১8-19 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projecti

on)  

২০১8-19 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projectio

n)  

২০১9-20 

২০১6-

17 
2017-18 

অসাধারি অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্াে 

িলর্ত 

র্ানের 

র্েনে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

গ্রার্ীে অবকাঠানর্া 

র্ের্ মানের েন্য  

কার্বখা প্রকল্প  

বাস্তবােে 

র্ের্র্ মত রাস্তা র্ক.র্র্.  .0৫ - 3 - - - - - 5 6 

র্ের্ মানের েন্য  

কার্বটা প্রকল্প  

বাস্তবােে 

র্ের্র্ মত রাস্তা র্ক.র্র্. .05 7.93 9.7 - - - - - 15 18 

অর্তদর্রদ্র্নদর েন্য 

কর্ মসংস্থাে কর্ মসূর্ি 

র্েনোর্েত 

শ্রর্র্ক  

সংখ্যা  

 

.05 1200 1200 - - - - - 1200 1200 

বৃক্ষ্নরাপনের েন্য 

েেগিনক উদু্বদ্ধকরি 

সর্লা আনোেে 

আনোর্েত 

সর্লা 

সংখ্যা 

 

১ 1 1 - - - - - 1 1 

সার্ার্েক বোেনের 

েন্য র্বর্িন্ন প্রকার 

বৃনক্ষ্র িারা র্বতরি 

র্বতরিকৃত 

িারা 

সংখ্যা 

(হাোর) 

.৫ 10 12 15 14 13 12 11 ১৫.5 ১৬ 

েলবায়ু পর্রবতমে 

সরানধ প্রকল্প 

বাস্তবােে 

প্রকল্প সংখ্যা .5 1 1 2 1 - - - 3 4 

 

 

সার্ার্েক র্েরাপত্তামূলক 

কার্ মক্রর্ বাস্তবােে 

 

 

 

 

মুর্িনর্াদ্ধানদর 

সম্মােী িাতা র্বতরি 

কার্ মক্রর্ তদারর্ক 

িাতা র্বতরি 

কার্ মক্রর্ 

তদারককৃত 

% ৩ ১০০% 100% ১০০% 90% - - - ১০০% ১০০% 

প্রর্তবন্ধী িাতা প্রদাে 

কার্ মক্রর্ তদারর্ক 

িাতা র্বতরি 

কার্ মক্রর্ 

% ৩ ১০০% 100% ১০০% 90% - - - ১০০% ১০০% 
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সকৌশলগত 

উনেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

(Weigh

t of 

Strate

gic 

Objecti

ve) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিনকর র্াে 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অেমে 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্েি মােক ২০১8-19 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projecti

on)  

২০১8-19 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projectio

n)  

২০১9-20 

২০১6-

17 
2017-18 

অসাধারি অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্াে 

িলর্ত 

র্ানের 

র্েনে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সোরদারকরি  

 

 

 

১০ 

তদারককৃত 

র্বধবা িাতা র্বতরি 

কার্ মক্রর্ তদারর্ক 

িাতা র্বতরি 

কার্ মক্রর্ 

তদারককৃত 

% ২ ১০০% 100% ১০০% 90% - - - ১০০% ১০০% 

সার্ার্েক 

র্েরাপত্তামূলক প্রকনল্পর 

বাস্তবােে পর্রবীক্ষ্ি 

পর্রবীক্ষ্িকৃত 

প্রকল্প 

সংখ্যা ১ ৪ 6 ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৮ ৯ 

 

 

 

 

 

 

রােস্ব প্রশাসে ও 

ব্যবস্হাপোে গর্তশীলতা 

আেেে 

 

 

 

 

 

 

১০ 

উপনেলা ভূর্র্ অর্ফস 

পর্রদশ মে 

পর্রদশ মেকৃত 

অর্ফস 

সংখ্যা  ১ ১২ 12 ১২ - - - - ১২ ১২ 

ইউর্েেে ভূর্র্ অর্ফস 

পর্রদশ মে 

পর্রদশ মেকৃত  

অর্ফস 

সংখ্যা  1 48 48 48 - - - - 48 48 

কৃর্ষ খাস ের্র্ 

বনদাবস্ত প্রদাে 

পুেব মার্সত 

পর্রবার 

সংখ্যা  ১ 48 52 65 62 61 60 59 70 75 

 

অকৃর্ষ খাস ের্র্ 

বনদাবস্ত প্রদাে 

বনদাবস্ত 

প্রদােকৃত ের্র্  

একর .৫ 0.84 0.92 1.50 1.20 1.10 1.00 0.90 1.60 1.70 

ভূর্র্ উন্নেে কর 

আদাে তদারর্ক করা  

আদােকৃত ভূর্র্ 

উন্নেে কর 

টাকা 

(লক্ষ) 

.৫ 26.88 32.12 36 35.5 35 34 

 

31 36 39.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সর্াবাইল সকাট ম 

পর্রিালো 

পর্রিার্লত 

সর্াবাইল সকাট ম 

সংখ্যা ২ 48 48 48 - - - - 48 48 

সুষ্ঠিুানব পাবর্লক 

পরীক্ষ্া পর্রিালো 

পাবর্লক 

পরীক্ষ্াে 

প্রশ্নপনত্রর 

র্েরাপত্তা 

% .5 ১০০% 100% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 
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সকৌশলগত 

উনেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

(Weigh

t of 

Strate

gic 

Objecti

ve) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিনকর র্াে 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অেমে 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্েি মােক ২০১8-19 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projecti

on)  

২০১8-19 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projectio

n)  

২০১9-20 

২০১6-

17 
2017-18 

অসাধারি অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্াে 

িলর্ত 

র্ানের 

র্েনে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

 

 

 

 

উপদজলা ম্যার্েনের্সর 

র্ােনর্ েেশৃঙ্খলা ও 

েের্েরাপত্তা সংহতকরি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১০ 

র্ের্িতকরি  

পর্রিার্লত 

পাবর্লক  

পরীক্ষ্া 

সংখ্যা .5 8  8 - - - - 8 8 

উপদজলা আইে 

শৃঙ্খলা কর্র্টির সিা 

অনুষ্ঠাে 

অনুর্ষ্ঠত সিা 

 

সংখ্যা 1 ১২ 12 ১২ - - - - ১২ ১২ 

িাঞ্চল্যকর ও 

সলার্হষ ম  টো 

অবর্হতকরি 

৪  ন্টার র্নে 

সগািনর আেীত 

% .5 15 17 25 22 20 17 15 30 35 

24  ন্টার র্নে 

প্রর্তনবদে 

সপশকৃত 

% .5 50 55 60 57 55 52 50 65 70 

উপদজলা আইে 

শৃঙ্খলা কর্র্টির 

সিার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােে  

র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােনের 

হার 

% .5 ৮০% 85% ৯০% ৮৮% ৮৬% ৮৪% ৮২% ৯4% 98% 

র্াদকদ্র্নব্যর 

অপব্যবহার র্েেন্ত্রনি 

েেসনিতোমূলক 

সিা আনোেে 

আনোর্েত সিা সংখ্যা ১ 4 6 4 4 3 3 3 8 9 

 

 

 

োরী ও র্শশূ র্ের্ মাতে 

সরানধ েেসনিতো 

মূলক সিা আনোেে 

আনোর্েত সিা সংখ্যা ১ 12 12 12 11 - - - 12 12 
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সকৌশলগত 

উনেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

(Weigh

t of 

Strate

gic 

Objecti

ve) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিনকর র্াে 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অেমে 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্েি মােক ২০১8-19 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projecti

on)  

২০১8-19 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projectio

n)  

২০১9-20 

২০১6-

17 
2017-18 

অসাধারি অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্াে 

িলর্ত 

র্ানের 

র্েনে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সর্ৌতুক র্েনরানধর 

লনক্ষ্য  েেসনিতো 

মূলক সিা আনোেে 

আনোর্েত সিা সংখ্যা .5 3 6 12 11 10 - - 13 14 

বাল্য র্ববাহ সরানধ 

কর্ মপর্রকল্পো প্রিেে 

কর্ মপর্রকল্পো  প্রিীত 1 - 2 1 - - - - 4 6 

বাল্যর্ববাহ র্েনরানধর 

লনক্ষ্য েেসনিতো 

মূলক সিা আনোেে 

আনোর্েত সিা সংখ্যা ১ 7 8 ১২ ১১ ১০ - - 13 14 

সন্ত্রাস ও েঙ্গীবাদ 

দর্নে েেসনিতো 

মূলক সিা আনোেে 

আনোর্েত সিা সংখ্যা .5 6 7 10 9 8 - - 11 12 

সিার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােনের হার 

% .5 55 57 70 65 60 - - 75 80 

োরী ও র্শশু পািার 

সরানধ েেসনিতোমূলক 

সিা আনোেে 

আনোর্েত সিা সংখ্যা .5 12 12 12 11 - - - 12 12 

সিার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােনের হার 

% .5 60 62 75 72 70 67 65 80 85 

উপদজলা প্রশাসনে 

কর্ মরত কর্ মকতমা- 

কর্ মিারীনদর আইর্সটি 

ব্যবহার র্ের্িত করা 

আইর্সটি 

ব্যবহারকারী 

% 1 60 65 70 67 65 63 60 80 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপদজলা  পর্ মানে 

ক্রীড়া প্রর্তনর্ার্গতার  

আনোেে 

আনোর্েত 

ক্রীড়া 

প্রর্তনর্ার্গতা 

সংখ্যা .5 3 4 5 4 3 - - 6 7 

র্শল্পকলা একানির্ীর 

র্েের্র্ত কর্র্টি গঠে 

কর্র্টি গঠিত সংখ্যা .5 - 1 1 - - - - 1 1 
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সকৌশলগত 

উনেশ্য 

(Strategic Objectives) 

সকৌশলগত 

উনেনশ্যর 

র্াে 

(Weigh

t of 

Strate

gic 

Objecti

ve) 

কার্ মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কর্ মসম্পাদে  

সূিনকর র্াে 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicator

s) 

 প্রকৃত অেমে 

 

লক্ষ্যর্াত্রা/র্েি মােক ২০১8-19 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projecti

on)  

২০১8-19 

প্রনক্ষ্পি 

(

Projectio

n)  

২০১9-20 

২০১6-

17 
2017-18 

অসাধারি অর্ত 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ত 

র্াে 

িলর্ত 

র্ানের 

র্েনে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 7 ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

ক্রীড়া, সংস্কৃর্ত ও োরী 

উন্নেে ত্বরার্ন্বতকরি।  

 

 

 

৪ 

র্বর্িন্ন র্দবস 

উপলনক্ষ্ সাংস্কৃর্তক 

প্রর্তনর্ার্গতার 

আনোেে 

আনোর্েত 

প্রর্তনর্ার্গতা 

সংখ্যা .5 4 6 6 5 4 - - 7 8 

উপদজলা োরী ও 

র্শশু র্ের্ মাতে 

প্রর্তনরাধ কর্র্টিার 

সিা আনোেে 

আনোর্েত সিা সংখ্যা 1 12 12 12 11 - - - 12 12 

উপদজলা োরী ও 

র্শশু র্ের্ মার্ে কর্র্টির 

সিার র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবােে 

র্সদ্ধান্ত 

বাস্তবার্েত 

% 1 60 65 75 72 70 67 65 80 85 

 

* সামনয়ক 
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আবনিক নকৌশলগত উদেিসমূহ 

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

নকৌশলগত উদেি 

(Strategic 

Objectives) 

নকৌশলগত 

উদেদির 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায বক্রম 
(Activities) 

কম বসম্পােি সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কম বসম্পােি 

সূিদকর 

মাি 
(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক-২০১৮-১৯ 

)Target/Criteria Value – 2018-19( 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 
(Very 

Good) 

উত্তম 
(Good) 

িলনত মাি 

(Fair) 

িলনতমাদির 

নিদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতার সদি বানষ বক 

কম বসম্পােি চুনি 

বাস্তবায়ি 

৩ 

বানষ বক কম বসম্পােি চুনি স্বাক্ষর নিধ বানরত সময়সীমার মদে চুনি স্বাক্ষনরত তানরি ১ 26-30 জুে 30 জুলাই 30 আগে 30 সসনেম্বর - 

বানষ বক কম বসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি পনরবীক্ষণ োনিলকৃত অধ ববানষ বক ও বত্রমানসক প্রনতদবেি সাংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ - - 

মাঠপয বাদয়র কায বালয়সমূদহর সদি বানষ বক 

কম বসম্পােি সাংক্রান্ত সমদোতা স্মারক স্বাক্ষর 

সমদোতা স্মারক স্বাক্ষর সাংক্রান্ত পনরপত্র 

জানরকৃত 
তানরি ১ ২৮ এনপ্রল ২০১৯ ৫ নম ২০১৬ ১২ নম ২০১৯ ১৯ নম ২০১৯ ২৬ নম ২০১৯ 

েক্ষতা ও বিনতকতার 

উন্নয়ি 
৩ 

কম বকতবা/কম বিারীদের প্রনশক্ষণ আদয়াজি প্রনশক্ষদণর সময়1 জি ণ্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুিািার নকৌশল বাস্তবায়ি 

েপ্তর/সাংস্থায় বিনতকতা কনমটি গঠিত 

 
তানরি 

১ 

 
২৯ অদটাবর ০৮ িদভম্বর ১৫ িদভম্বর ২২ িদভম্বর ২৯ িদভম্বর 

েপ্তর/সাংস্থায় শুিািার কম বপনরকল্পিা প্রণীত তানরি ১ ১ নিদসম্বর ০৭ নিদসম্বর ১৪ নিদসম্বর ২১ নিদসম্বর ২৮ নিদসম্বর 

তথ্য অনধকার ও 

স্বপ্রদণানেত তথ্য 

প্রকাশ বাস্তবায়ি 

২ 

তথ্য প্রকাশ নিদে বনশকা বাস্তবায়ি 
মন্ত্রণালদয়র তথ্য প্রকাশ নিদে বনশকা অনুসাদর 

তথ্য প্রকানশত 
% ১ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ 

আওতাধীি েপ্তর/সাংস্থায় োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবা 

নিদয়াগ 

েপ্তর/সাংস্থার োনয়ত্বপ্রাপ্ত কম বকতবার িাম ও 

নযাগাদযাদগর ঠিকািার সঙ্কলি ওদয়বসাইদে 

প্রকানশত 

তানরি ০.৫ ১৫ অদটাবর 
২৯ 

অদটাবর 
১৫ িদভম্বর ৩০ িদভম্বর ১৫ নিদসম্বর 

েপ্তর/সাংস্থার বানষ বক প্রনতদবেি প্রণয়ি 
েপ্তর/সাংস্থায় বানষ বক প্রনতদবেি ওদয়বসাইদে 

প্রকানশত 
তানরি ০.৫ ০১ িদভম্বর ০৮িদভম্বর ১৫ িদভম্বর ২২ িদভম্বর ২৯ িদভম্বর 

উদ্ভাবি ও অনভদযাগ 

প্রনতকাদরর মােদম 

নসবার মাদিান্নয়ি 

৫ 

পনরবনতবত িরম্যাদে নসটিদজন স িাে বার প্রণয়ি 
মাঠপয বাদয়র েপ্তরসমূদহ নসটিদজন স িাে বার 

প্রণীত ও প্রকানশত 
তানরি ১ ৩০ িদভম্বর ০৭ নিদসম্বর ১৪ নিদসম্বর ২১ নিদসম্বর ২৮ নিদসম্বর 

অনভদযাগ প্রনতকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ি 

েপ্তর/সাংস্থার অনভদযাগ প্রনতকার নিাকাল 

পদয়ন্ট নিদয়াগকৃত 
তানরি ১ ০১ িদভম্বর ০৮িদভম্বর ১৫ িদভম্বর ২২ িদভম্বর ২৯ িদভম্বর 

িাগনরদকর নিকে হদত প্রাপ্ত অনভদযাগ 

নিষ্পনত্তকৃত 
% ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ 

নসবা প্রনক্রয়ায় উদ্ভাবি কায বক্রম বাস্তবায়ি 
েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ একটি কদর অিলাইি 

নসবা িালুকৃত 
তানরি ১ ১ জুি ২০১৯ 

৮ জুি 

২০১৯ 
১৫ জুি ২০১৯ ২২ জুি ২০১৯ ২৯ জুি ২০১৯ 

                                                 
1
 ৬০  ণ্টা প্রনশক্ষদণর মদে অন্যযি ২০ ন্টা সরকানর কম বসম্পােি ব্যবস্থাপিা সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ অন্তর্ভ বি থাকদব ।  
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

নকৌশলগত উদেি 

(Strategic 

Objectives) 

নকৌশলগত 

উদেদির 

মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objectives) 

কায বক্রম 
(Activities) 

কম বসম্পােি সুিক 

(Performance Indicator) 

  

একক 
(Unit) 

কম বসম্পােি 

সূিদকর 

মাি 
(Weight 

of 

PI) 

লক্ষযমাত্রা/নিণ বায়ক-২০১৮-১৯ 

)Target/Criteria Value – 2018-19( 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অনত উত্তম 
(Very 

Good) 

উত্তম 
(Good) 

িলনত মাি 

(Fair) 

িলনতমাদির 

নিদম্ন 

(Poor) 
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েপ্তর/সাংস্থার কমপদক্ষ একটি কদর 

নসবাপ্রনক্রয়া সহজীকৃত 
তানরি ১ ১ জুি ২০১৯ 

৮ জুি 

২০১৯ 
১৫ জুি ২০১৯ ২২ জুি ২০১৯ ২৯ জুি ২০১৯ 

আনথ বক ব্যবস্থাপিার 

উন্নয়ি 
২ 

বাদজে বাস্তবায়ি কনমটির কম বপনরনধ 

যথাযথভাদব অনুসরণ 

বাদজে বাস্তবায়ি পনরকল্পিা )Budget 

Implementation Plan) প্রণীত ও োনিলকৃত 

বত্রমানসক বাদজে বাস্তবায়ি প্রনতদবেি 

সাংখ্যা ১ ৫ ৪ ৩ ২ ১ 

অনিে আপনত্ত নিষ্পনত্ত কায বক্রদমর উন্নয়ি বছদর অনিে আপনত্ত নিষ্পনত্তকৃত % ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আনম নমাোঃ ওয়ালীউল হাসাি, উপদজলা নিব বাহী অনিসার, মেি, নিত্রদকাণা গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাাংলাদেশ সরকাদরর নজলা প্রশাসক, নিত্রদকাণা মদহােয় এর নিকে অিীকার করনছ নয, এই চুনিদত বনণ বত 

িলািল অজবদি সদিি থাকব।  

 

আনম মঈিউল ইসলাম, নজলা প্রশাসক, নিত্রদকাণা এর নিকে অিীকার করনছ নয  ,  এই চুনিদত 

বনণ বত িলািল অজবদি  প্রদয়াজিীয় সহদযানগতা প্রোি করব। 

 

 

 

         স্বাক্ষনরত: 

 

 

 

 

 

(নমাোঃ ওয়ালীউল হাসাি(                     তানরি :     ১৯ জুি ২০১৮ নি:   

উপদজলা নিব বাহী অনিসার       

     মেি,দিত্রদকাণা। 

 

 

 

 

 

 

   তানরি :     ১৯ জুি ২০১৮ নি:   

       নজলা প্রশাসক       

         নিত্রদকাণা। 
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সাংদযাজিী- ২: কম বসম্পােি সূিকসমূহ  বাস্তবায়িকারী এবাং পনরমাপ পিনতর নববরণোঃ 

 
ক্রনমক 

িম্বর 

কায বক্রম কম বসম্পােি সূিক নববরণ বাস্তবায়িকারী ইউনিে পনরমাপ পিনত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সাধারণ 

মন্তব্য 

1.  উপদজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির সভা অনুষ্ঠাি অনুনষ্ঠত সভা উপদজলা নবনভন্ন েপ্তদরর উন্নয়ি কায বক্রম 

পয বাদলািিা ও সমন্বয়করণ 

উপদজলা নিব বাহী অনিস মানসক প্রনতদবেি  

2.  উপদজলা উন্নয়ি সমন্বয় কনমটির সভার 

নসিান্ত বাস্তবায়ি 

নসিান্ত বাস্তবানয়ত পরবতী মানসক সভায় পূব ববতী সভায় গৃহীত 

নসিাদন্তর বাস্তবায়ি পয বাদলািিকরণ 

উপদজলা নিব বাহী অনিস মানসক প্রনতদবেি  

3.  নবনভন্ন উন্নয়িমূলক কায বক্রম পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত প্রকল্প উপদজলা নবনভন্ন উন্নয়ি প্রকল্প সদরজনমদি 

পনরেম বি কদর গুিগত মাি নিনিতকরণ 

উপদজলা নিব বাহী অনিস পনরেশ বি প্রনতদবেি  

4.  এিনজও কায বক্রম সমন্বয় নবষয়ক সভা  সভা অনুনষ্ঠত উপদজলা কম বরত এিনজওসমূদহর কায বক্রম 

পয বাদলািিা, পনরববীক্ষণ ও সমন্বয়করণ 

এিনজও    মানসক প্রনতদবেি  

5.  এিনজও কায বক্রম সমন্বয় নবষয়ক সভার 

নসিান্ত বাস্তবায়ি 

নসিান্ত বাস্তবানয়ত পরবতী মানসক সভায় পূব ববতী সভায় গৃহীত 

নসিাদন্তর বাস্তবায়ি পয বাদলািিকরণ 

এিনজও   মানসক প্রনতদবেি  

6.  এিনজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ বর 

পনরবীক্ষণ 

পনরবীক্ষণকৃত 

এিনজও 

এিনজওদের অনুকূদল এিনজও নবষয়ক ব্যযদরা 

কর্তবক ছাড়কৃত অথ ব গৃহীত কায বক্রমদর সাদথ 

যািাইকরণ 

এিনজও   এিনজও নবষয়ক ব্যযদরার 

ছাড়পত্র 

 

7.  ক্ষুদ্রঋণ কায বক্রম পনরেশ বি/েশ বি পনরেশ বি/েশ বি নবনভন্ন এিনজও এবাং সরকারী সাংস্থা কর্তবক 

পনরিানলত ক্ষুদ্রঋণ কায বক্রম সরজনমদি 

যািাইকরণ এবাং উপকারদভাগীদের সাদথ 

মতনবনিময়   

উপদজলা নিব বাহী অনিসার পনরেশ বি/েশ বি প্রনতদবেি  

8.  ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা 

সম্পনকবত সভা অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা  উপদজলা সাং ঠিত দুদয বাগ/সম্ভাব্য দুদয বাগ 

সম্পদকব প্রস্তুনত, উিার ও ত্রাণ কায বক্রম 

পনরিালিা এবাং গৃহীত নবনভন্ন কায বক্রদমর সমন্বয় 

সাধি  

উপদজলা প্রকল্প বাসত্মবায়ি 

কম বকতবা 

সভার প্রনতদবেি  

9.  ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা 

সম্পনকবত সভার নসিান্ত বাস্তবায়ি 

নসিান্ত বাস্তবানয়ত পরবতী সভায় পূব ববতী সভায় গৃহীত নসিাদন্তর 

বাস্তবায়ি পয বাদলািিকরণ 

উপদজলা প্রকল্প বাসত্মবায়ি 

কম বকতবা 

সভার প্রনতদবেি  

10.  দুদয বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষনণক 

পনরেশ বি/েশ বি 

পনরেশ বি/েশ বিকৃত দুদয বাগ ক্ষনতগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষনণক গমি কদর 

ক্ষনতগ্রস্থদের ক্ষয়ক্ষনত নিরূপণ ও প্রদয়াজিীয় ত্রাণ 

সহায়তা প্রোি 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার  

ও নপআই ও 

পনরেশ বি/েশ বি প্রনতদবেি  
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11.  নজআর প্রোি প্রোিকৃত নজআর তানলকাকৃত সুনবোদভাগীদের মদে নজআর 

সহায়তা নবতরণকরণ 

উপদজলা প্রকল্প বাসত্মবায়ি 

কম বকতবা 

নবতরণ সাংক্রান্ত প্রনতদবেি  

12.  নভনজএি প্রোি প্রোিকৃত নভনজএি তানলকাকৃত সুনবোদভাগীদের মদে নিধ বানরত 

পনরমাণ নভনজএি সহায়তা নবতরণকরণ 

উপদজলা প্রকল্প বাসত্মবায়ি 

কম বকতবা 

নবতরণ সাংক্রান্ত প্রনতদবেি  

13.  নেস্ট নরনলি প্রোি প্রোিকৃত নরনলি তানলকাকৃত ক্ষনতগ্রস্তদের মদে প্রদয়াজিীয় 

পনরমাণ নেস্ট নরনলি সহায়তা নবতরণকরণ 

উপদজলা প্রকল্প বাসত্মবায়ি 

কম বকতবা 

নবতরণ সাংক্রান্ত প্রনতদবেি  

14.  গ্রামীি অবকাঠাদমা নিম বাদির জন্য কানবিা 

/কানবো প্রকল্প বাস্তবায়ি 

নিনম বত রাস্তা প্রকল্পর্ভি রাস্তার কাদজর মাি ও পনরমাণ 

যািাইকরণ 

উপদজলা প্রকল্প বাসত্মবায়ি 

কম বকতবা 

পনরেশ বি প্রনতদবেি ও প্রকল্প 

প্রস্তাব 

 

15.  অনতেনরদ্রদের জন্য কম বসাংস্হাি কম বসূনি নিদয়ানজত শ্রনমক প্রকদল্প নিদয়ানজত শ্রনমক সাংখ্যা ও কাদজর 

পনরমাণ যািাইকরণ 

উপদজলা প্রকল্প বাসত্মবায়ি 

কম বকতবা 

পনরেশ বি প্রনতদবেি ও প্রকল্প 

প্রস্তাব 

 

16.  বৃক্ষদরাপদির জন্য জিগণদক উদু্বিকরণ নমলা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত নমলা বৃক্ষদরাপদির জন্য ৩নেি ব্যানপ নমলা আদয়াজি, 

নবিামূদল্য িারা নবতরণ ও সাাংস্কৃনতক অনুষ্ঠাি 

আদয়াজি  

উপদজলা কৃনষ কম বকতবা সাংনিি সভার প্রনতদবেি  

17.  সামানজক বিায়দির জন্য নবনভন্ন প্রকার বৃদক্ষর 

িারা নবতরণ 

নবতরণকৃত িারা সামানজক বিায়দির জন্য িলে, বিজ ও নভষজ 

নবনভন্ন প্রকার িারা ছাত্রছাত্রী, নবনভন্ন প্রনতষ্ঠাি ও 

অন্যান্যদের মাদে নবিামূদল্য নবতরণকরণ 

উপদজলা কৃনষ কম বকতবা নবতরি সাংক্রান্ত প্রনতদবেি  

18.  মুনিদযািাদের সম্মািী ভাতা নবতরণ কায বক্রম 

তোরনক 

ভাতা নবতরণ 

কায বক্রম 

তোরককৃত 

উপদজলা  তানলকার্ভি মুনিদযািাদের অনুকূদল 

সরকার কর্তবক ছাড়কৃত সম্মািী ভাতা নিধ বানরত 

সমদয়র মদে সবার নিকে নবতরি নিনিতকরণ 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার   নবতরণ সাংক্রান্ত প্রনতদবেি  

19.  প্রনতবন্ধী ভাতা প্রোি কায বক্রম তোরনক ভাতা নবতরণ 

কায বক্রম 

তোরককৃত 

উপদজলা তানলকার্ভি প্রনতবন্ধীদের অনুকূদল 

সরকার কর্তবক ছাড়কৃত ভাতা নিধ বানরত সমদয়র 

মদে সবার নিকে নবতরি নিনিতকরণ 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ও সমাজদসবা কম বকতবা   

নবতরণ সাংক্রান্ত প্রনতদবেি  

20.  নবধবা ভাতা নবতরণ কায বক্রম তোরনক ভাতা নবতরণ 

কায বক্রম 

তোরককৃত 

উপদজলা  তানলকার্ভি সুনবধাদভাগীদের 

অনুকূদল সরকার কর্তবক ছাড়কৃত ভাতা নিধ বানরত 

সমদয়র মদে সবার নিকে নবতরি নিনিতকরণ 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ও সমাজদসবা কম বকতবা   

নবতরণ সাংক্রান্ত প্রনতদবেি  

21.  প্রনতবন্ধীদের নশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক 

কাদজ সহায়তা প্রোি 

সহায়তা প্রেত্ত উপদজলা   তানলকার্ভি প্রনতবন্ধীদের অনুকূদল 

নশক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণমূলক কাদজ সরকার 

কর্তবক প্রেত্ত সহায়তা উপযুিদের মাদে 

যথাসমদয় নবতরি নিনিতকরণ 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ও সমাজদসবা কম বকতবা   

সাংনিি প্রনতদবেি  

 

 

22.  উপদজলা ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত অনিস  উপদজলা ভূনম অনিদসর কায বক্রম সরজনমদি উপদজলা নিব বাহী অনিসার পনরেশ বি প্রনতদবেি  
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পরীক্ষা করা, নবনভন্ন নরকি ব ও নরনজস্টার পরি 

করা, ভূনম উন্নয়ি কর আোয় নিনিত করা এবাং 

কায বক্রম গনতশীলতার লদক্ষয প্রদয়াজিীয় 

নিদে বশিা প্রোি করা     

 

 

 

23.  ইউনিয়ি ভূনম অনিস পনরেশ বি পনরেশ বিকৃত  

অনিস 

উপদজলা নবনভন্ন ইউনিয়ি ভূনম অনিদসর 

কায বক্রম সরজনমদি পরীক্ষা করা, নবনভন্ন নরকি ব 

ও নরনজস্টার পরি করা, ভূনম উন্নয়ি কর আোয় 

নিনিত করা এবাং কায বক্রম গনতশীলতার লদক্ষয 

প্রদয়াজিীয় নিদে বশিা প্রোি করা     

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ও সহকারী কনমশিার 

)ভূনম( 

পনরেশ বি প্রনতদবেি  

24.  কৃনষ িাস জনম বদদাবস্ত প্রোি পুিব বানসত পনরবার নিষ্কন্টক িাস জনম নিনিতকরণ এবাং উপযুি 

ভূনমহীি পনরবাদরর মদে িীনতমালা নমাতাদবক 

বদদাবস্ত প্রোি। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ও সহকারী কনমশিার 

)ভূনম( 

মানসক রাজস্ব সভার 

প্রনতদবেি 

 

25.  অকৃনষ িাস জনম বদদাবস্ত প্রোি বদদাবস্ত প্রোিকৃত 

জনম  

উপযুি প্রস্তাব পাওয়া নগদল তা যািাই 

বাছাইকরণ এবাং উপযুি নবদবনিত হদল 

অনুদমােদির জন্য ভূনম মন্ত্রণালদয় নপ্ররণ। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ও সহকারী কনমশিার 

)ভূনম( 

মানসক রাজস্ব সভার 

প্রনতদবেি 

 

26.  ভূনম উন্নয়ি কর আোয় তোরনক  আোয়কৃত ভূনম 

উন্নয়ি কর 

বানষ বক সমূেয় োবী আোদয়র লদক্ষয মাসনভনত্তক 

প্রদক্ষপি নিধ বারণ করা ও তা অজবি নিনিত করা। 

সাংস্থার োবী আোদয়র জন্য সাংনিি সাংস্থার 

অনুকুদল োবী সম্বনলত পত্র নপ্ররণ করা এবাং 

তানগে অব্যহত রািা। 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ও সহকারী কনমশিার 

)ভূনম( 

নরোণ ব-৩ ও আোয় সাংক্রান্ত 

মানসক প্রনতদবেি 

 

27.  ২০ একর নিদি সায়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

নিধ বানরত সমদয়র মদে সায়রাত মহাল সমূহ 

কযাদলোরর্ভি করণ, পনত্রকায় নবজ্ঞনপ্ত প্রকাশ 

এবাং বদদাবস্ত প্রোি। 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কায বালয় 
 

বদদাবস্ত সাংক্রান্ত প্রনতদবেি  

28.  সায়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

নিধ বানরত সমদয়র মদে সায়রাত মহাল সমূহ 

কযাদলোরর্ভি করণ, পনত্রকায় নবজ্ঞনপ্ত প্রকাশ 

এবাং বদদাবস্ত প্রোি। 

 উপদজলা নিব বাহী অনিস 
 

বদদাবস্ত সাংক্রান্ত প্রনতদবেি  

29.  নমাবাইল নকাে ব পনরিালিা পনরিানলত 

নমাবাইল নকাে ব 

নমাবাইল নকাে ব আইি ২০০৯ এর তিনসলর্ভি 

নবনভন্ন আইদি নিয়নমত নমাবাইল নকাে ব 

পনরিালিাকরণ   

 উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

ও সহকারী কনমশিার 

)ভূনম( 

মানসক প্রনতদবেি  

30.  সুষ্ঠভুাদব পাবনলক পরীক্ষা পনরিালিা পনরিানলত পাবনলক পাবনলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রদয়াজিীয় স্কে সহকাদর  

হদত আিয়ি, থািায় সাংরক্ষণ এবাং উপযুি নিরাপত্তা 

উপদজলা নিব বাহী অনিস সাংনিি পাবনলক পরীক্ষার  
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পরীক্ষা সহকাদর  পরীক্ষা নকদে নপৌৌঁছাদিা নিনিতকরণ এবাং 

আইি-শৃঙ্খলা রক্ষা 

বানষ বক প্রনতদবেি 

31.  উপদজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির সভা অনুষ্ঠাি অনুনষ্ঠত সভা উপদজলা আইিশৃাংিলা সাংক্রান্ত সানব বক 

অবস্থা পয বাদলািিা করা এবাং আইিশৃাংিলা 

স্বাভানবক করার লদক্ষয প্রদয়াজিীয় নসিান্ত 

গ্রহণ  

উপদজলা নিব বাহী অনিস মানসক প্রনতদবেি  

32.  িাঞ্চল্যকর ও সলার্হষ মক  টো অবর্হতকরি ও 

প্রর্তনবদে সপ্ররি 

24  ন্টার র্নে 

সগািনর আর্েত ও 

প্রর্তনবদে সপ্ররি 

িাঞ্চল্যকর ও সলার্হষ মক  টো অবর্হত হওো 

এবং প্রর্তনবদে সপ্ররি 

উপদজলা নিব বাহী অনিস 

ও অনিসার ইিিাজব 

24  ন্টার র্নে অবর্হত ও 

প্রর্তনবদে সপ্ররনির হার 

 

33.  উপদজলা আইি শৃঙ্খলা কনমটির সভার নসিান্ত 

বাস্তবায়ি  

নসিান্ত বাস্তবায়দির 

হার 

পরবতী সভায় পূব ববতী সভায় গৃহীত নসিাদন্তর 

বাস্তবায়ি পয বাদলািিকরণ 

উপদজলা নিব বাহী অনিস মানসক প্রনতদবেি  

34.  আইি-শৃঙ্খলা রক্ষা জিসদতিিামূলক সভা 

অনুষ্ঠাি 

অনুনষ্ঠত সভা অঞ্চল নভদে আইিশৃাংিলা সাংক্রান্ত সানব বক 

অবস্থা পয বাদলািিা করা এবাং আইিশৃাংিলা 

স্বাভানবক করার লদক্ষয জিসাধারণদক উদু্বি 

করা  

উপদজলা নিব বাহী অনিস 

ও অনিসার ইিিাজব 

আদয়ানজত সভার  প্রনতদবেি  

35.  মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিামূলক সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা মােকদ্রদব্যর কুিল সম্পদকব সদিতি করা, মােক 

ব্যবসার সাদথ জনড়ত ব্যনিদের আইদির 

আওতায় আিদত জিগদণর সহদযানগতা িাওয়া 

এবাং মােকদসবী ও মােক ব্যবসায়ীদের 

সামানজকভাদব বয়কেকরদণ জিসাধারণদক উদু্বি 

করা  

উপদজলা নিব বাহী অনিস আদয়ানজত সভার  প্রনতদবেি  

36.  িারী ও নশশূ নিয বাতি নরাদধ জিসদিতিামূলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা িারী ও নশশূ নিয বাতি সম্পদকব সদিতি করা, িারী 

ও নশশূ নিয বাতদির সাদথ জনড়ত ব্যনিদের 

আইদির আওতায় আিদত জিগদণর সহদযানগতা 

িাওয়া এবাং নিয বানততদের আইনি সহায়ত নিবার 

জন্য পরামশ ব নেয়া 

উপদজলা নিব বাহী অনিস আদয়ানজত সভার  প্রনতদবেি  

37.  নযৌতুক নিদরাদধর লদক্ষয  জিসদিতিামূলক সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা নযৌতুক প্রথার কুিল সম্পদকব জিগণদক সদিতি 

করা, এর সাদথ জনড়ত ব্যনিদের আইদির 

আওতায় আিদত জিগদণর সহদযানগতা িাওয়া 

এবাং “নযৌতুক নেবিা এবাং নযৌতুক নিবিা” নবাদধ 

সব বসাধারণদক উদু্বি করা  

উপদজলা নিব বাহী অনিস আদয়ানজত সভার  প্রনতদবেি  
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38.  বাল্যনববাহ নিদরাদধর লদক্ষয জিসদিতিামূলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা বাল্যনববাদহর কুিল সম্পদকব জিগণদক সদিতি 

করা এবাং বাল্যনববাহমুি সমাজ গঠদি সকদলর 

অাংশগ্রহি নিনিত করা 

উপদজলা নিব বাহী অনিস আদয়ানজত সভার  প্রনতদবেি  

39.  সন্ত্রাস ও জিীবাে েমদি জিসদিতিামূলক সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা সন্ত্রাস ও জিীবাদের কুিল সম্পদকব জিগণদক 

সদিতি করা, সন্ত্রাস ও জিীবােমুি সমাজ গঠদি 

সকদলর অাংশগ্রহি নিনিত করা এবাং সন্ত্রসী ও 

জিীদের নিনিত কদর আইদির আওতায় আিদত 

জিগদণর সহদযানগতা িাওয়া 

উপদজলা নিব বাহী অনিস আদয়ানজত সভার  প্রনতদবেি  

40.  নযৌি হয়রানি প্রনতদরাদধ জিসদিতিামূলক সভা 

আদয়াজি 

আদয়ানজত সভা নযৌি হয়রানি,  সম্পদকব জিগণদক সদিতি করা 

এবাং এর সাদথ যুিদের নিনিত কদর আইদির 

আওতায় আিদত জিগদণর সহদযানগতা িাওয়া 

উপদজলা নিব বাহী অনিস আদয়ানজত সভার  প্রনতদবেি  

41.  উপদজলা পয বাদয় ক্রীড়া  প্রনতদযানগতার 

আদয়াজি 

আদয়ানজত ক্রীড়া 

প্রনতদযানগতা 

ক্রীড়া সাংস্হার আওতাধীি প্রনতটি ক্রীড়া 

অদয়াজদির লদক্ষয বানষ বক কযাদলণ্ডার প্রণয়ি 

এবাং নসমদত প্রনতটি ক্রীড়া অনুষ্ঠাি অদয়াজি 

নিনিতকরণ  

উপদজলা নিব বাহী অনিস বানষ বক কযাদলণ্ডার  

42.  সাাংস্কৃনতক অনুষ্ঠাদির আদয়াজি আদয়ানজত 

সাাংস্কৃনতক 

অনুষ্ঠাি 

প্রস্তুনতমূলক সভার আদয়াজি অদন্ত সাংনিিদের 

সমন্বদয়র মােদম 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার 

/নবনভন্ন সাাংস্কৃনতক সাংগঠি/ 

উপদজলা নশল্পকলা 

একাদিনম 

বানষ বক প্রনতদবেি  

43.  নজলা িারী ও নশশু নিয বাতি প্রনতদরাধ কনমটির 

সভা আদয়াজি ও নসিান্ত বাস্তবায়ি 

আদয়ানজত সভা ও 

বাস্তবানয়ত নসেধান্ত 

িারী ও নশশূ নিয বাতি সম্পদকব সদিতি করা, িারী 

ও নশশূ নিয বাতদির সাদথ জনড়ত ব্যনিদের 

আইদির আওতায় আিদত জিগদণর সহদযানগতা 

িাওয়া এবাং নিয বানততদের আইনি সহায়ত নিবার 

জন্য পরামশ ব নেয়া 

উপদজলা নিব বাহী অনিস আদয়ানজত সভার  প্রনতদবেি  
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সাংদযাজিী ৩ : অন্য েপ্তর/সাংস্থার নিকে সুনিনে বি কম বসম্পােি িানহোসমূহ 

 

প্রনতষ্ঠাদির  িাম  সাংনিি কায বক্রম কম বসম্পােি 

সূিক 

উি 

প্রনতষ্ঠাদির 

নিকে 

িানহো/ 

প্রতযাশা 

িানহো প্রতযাশার/ 

নযৌনিকতা 

প্রতযাশা পূরণ 

িা হদল 

সম্ভাব্য প্রভাব 

দুদয বাগ ব্যবস্থাপিা 

অনধেপ্তর 

নজআর/নভনজএি/কানবিা/টিআর 

ইতযানের বরাে প্রোি 

বরাদের 

পনরমাি 

প্রতযানশত 

বরাে প্রোি 

অন্যান্য বছদরর 

ধারাবানহকতায় 

বরাে প্রোি 

সামানজক 

নিরাপত্তা 

কম বসূনি ও 

োনরদ্রয 

নবদমািি 

কায বক্রম 

ব্যাহত হদব 

নবদুযৎ নবভাগ নিরবনচ্ছন্ন নবদুযৎ সরবরাহ নিরবনচ্ছন্ন 

নবদুযৎ 

সরবরাহকৃত 

নিরবনচ্ছন্ন 

নবদুযৎ 

সরবরাদহ 

সহদযানগতা 

নিরবনচ্ছন্ন নবদুযৎ 

সরবরাহ 

বেিনদি োপ্তনরক 

কাজ সম্পােদির 

জন্য অপনরহায ব। 

 

 

নিরবনচ্ছন্ন 

নবদুযৎ িা 

নপদল 

োপ্তনরক কাজ 

ব্যহত হদব 

এবাং জিগণ 

নসবা গদত 

বনঞ্চত হদব। 

সমাজদসবা 

অনধেপ্তর 

সামানজক নিরাপত্তা কায বক্রম সম্পানেত 

নবনভন্ন 

সামানজক 

নিরাপত্তা 

কায বক্রম  

সামানজক 

নিরাপত্তা 

নবিিী 

বাস্তবায়দি 

সহদযানগতা 

সামানজক 

নিরাপত্তা নবিিী 

বাস্তবায়দি 

সমাজদসবা 

অনধেপ্তদরর 

নবনভন্ন 

উপকারদভাগী 

নিব বািি , 

তানলকাকরণ 

এবাং তাদের 

অনুকূদল 

প্রতযানশত নসবা 

প্রোদির জন্য 

োনয়ত্বপ্রাপ্ত। 

সামানজক 

নিরাপত্তা 

নবিিী 

বাস্তবায়দি 

সহদযানগতা 

িা পাওয়া 

নগদল, 

সুনবধাদভাগীরা 

সরকানর নসবা 

ও সহায়তা 

হদত বনঞ্চত 

হদব। 

 

 
 


