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সকশন ১  :কাযাবিল  
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০৭ 
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২2 

ms‡hvRbx 2:  কমস াদন চকস হ  বা বায়নকারী এবং পিরমাপ c×wZ Gi weeiY| 

 

২3 
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nweMÄ m`i Dc‡Rjv শাসেনর কমস াদেনর সািবক িচ  

(Overview of the Performance of Habiganj District Administration) 

 

সা িতক AR©b, P¨v‡jÄ Ges fwel¨r cwiKíbv 

সা িতক বছরস েহর (৩ বছর) ধান অজন স হ: 

উপেজলা শাসন, nweMÄ m`i, বাংলােদশ সরকােরর পক  ২০২১ বা বায়েনর লে  অিপত সকল দািয়  ভুােব পালন 

কের যাে । এরই অংশ িহেসেব জলার আইন- ংখলা র া, পাবিলক পরী া পিরচালনা, িম ব াপনা, দির  জনেগা ীর 

কমসং ােনর েযাগ ি , সামািজক িনরাপ া কায ম বা বায়ন, সমাজক াণ ও উ য়ন কমকা সহ সবে ে  Dc জলা 
শাসন অ ণী িমকা পালন করেছ। এ জলায় সামািজক অপরাধস হ দমন ও িনয় েণ  িবগত ০৩ বছের 165  মাবাইল 

কাট পিরচালনা করা হেয়েছ। সকল কার পাবিলক পরী া ুভােব পিরচালনার িনিমে  েয়াজনীয় e¨e¯’v MÖnY করা হেয়েছ। 

এ Dc‡Rলায় িবগত ০৩ বছের সায়রাতমহল ইজারা দােনর মা েম 1,20,98,582.00 টাকা রাজ  Av`vq করা হেয়েছ। 

অিতদির েদর জ  কম জন কে র আওতায় 4,707 জেনর কমসং ােনর ব া করা হেয়েছ। 35wU wkÿv cÖwZôv‡b 

gvwëwgwWqv K¬vm iæg Pvjy Kiv n‡q‡Q|  

 

সম া এবং চ ােল স হ 

Dc‡Rjv cÖkvm‡b wKQz mxgve×Zv i‡q‡Q| আইিস  িশ ণ া  দ  ও পযা  জনবেলর ঘাটিত থাকায় সবা 
দােন সম া হে । সাe© িনক ও তগিতর ই ারেনট সবা না থাকায় কায ম াহত হে । এছাড়া ইউিনয়ন িম 

অিফসস েহ বহারেযা  ভৗত অবকাঠােমা ও জনবেলর তা রেয়েছ। যার ফেল িম িবষয়ক সবা দােন দীঘ ি তার ি  

হে ।  

 

ভিব ৎ পিরক না 
জনসাধারণেক সহেজ, কমসমেয় ও ন িত  উপােয় সবা দােনর জ   Dc‡Rjv শাস‡ন বশ িক  পিরক না 

হণ Kiv n‡e। ত ে  (ক) দ  মানবস দ উ য়েন Dc‡Rjv শাসেনর কমকতা ও কমচারীেদর ডাটােবইজ তরী করা; 
(খ) সকল াথিমক, মা িমক িব ালয় ও কেলজস েহ মাি িমিডয়া াস ম শতভাগ চা  করেণর িনিম  মিনটিরং কায ম 

জারদার করা; (গ) One Stop Service চা  করার মা েম িম শাসনেক অিধকতর সহজ ও জনবা ব কের গেড় তালা; 
(N) সফটও ার বহার কের নামজাির ি য়া সহজীকরণ, িডিজটাল প িতেত শতভাগ িম উ য়ন কর দাবী িনধারেণর 

কায ম হণ করা; (O) ই-ফাইিলং কা েমর gva¨‡g সরকােরর কাজেক তZg mg‡q স  করা। (P)  িমড- ড িমল 

১০০% করার ব া হণ করা।   

 

২০১৭-১৮ অথবছেরর স া  ধান অজনস হ 

 1,488 জন অিতদিরে র জ  কমসং া‡bi e¨e¯’v Kiv হেব; 
 সামািজক বনায়েনর জ  িবিভ  কার ে র চারা িবতরণ করা হেব; 
 f~wgnxb পিরবােরর মে  িষ খাসজিম বে াব  দান করা হেব; 
 িম উ য়ন কর খাত হেত মাট 66,00,000/00 ল  টাকা আদায় করা হেব; 

 সরকাির ও বসরকাির সহেযািগতায় 10  wkÿv cÖwZôv‡b gvি িমিডয়া াস ম Pvjy করা হেব; 
 নাগিরক সবা সহজীকরেণর লে  উপেজলায় ইেনােভশন কিম র সভার আেয়াজন করা হেব; 
 মাবাইল কাটেক কাযকর এবং সং ায় ায় ৪৮ এ উ ীত করা হেব; 
 Dc‡Rjvi wfÿzK‡`i WvUv‡eBR cȪ ‘Z Kiv Ges 300 Rb‡K wfÿzKgy³ Ki‡Yi e¨e¯’v MÖnY Kiv 

n‡e; 

 nvU-evRvi BRviv n‡Z evwl©K cÖvq 24(PweŸk) jÿ UvKv Av`vq Kiv n‡e; 

 Dc‡Rjv ch©v‡q 10wU M„nnxb cwievi‡K M„n wbg©v‡Yi e¨e¯’v Kiv n‡e; 

 b„-ZvwËK Rb‡Mvwôi AvZ¥-mvgvwRK Dbœq‡b Kg©m~Px MÖnY Kiv n‡e| 
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উপ মিণকা (Preamble) 
 

 সরকাির দ র/সং াস েহর ািত ািনক দ তা ি , তা ও জবাবিদিহ জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং 
স েদর যথাযথ বহার িনি তকরেণর মা েম পক  ২০২১ এর যথাযথ বা বায়েনর লে - 

 

 

                                        

                                         

                                                         জলা শাসক, হিবগ  

এবং 
 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, nweMÄ m`i, nweMÄ 

 

এর মে  ২০১৭ সােলর ম মােসর ২০ তািরেখ এই বািষক কমস াদন ি  া িরত হল। 
           এই ি েত া রকারী উভয়প  িন িলিখত িবষয়স েহ স ত হেলন: 

 

সকশন ১: 
 

পক  (Vision), অিভল  (Mission), কৗশলগত উে স হ এবং কাযাবিল 

 

১.১ পক  (Vision) : 

দ , গিতশীল, উ য়ন সহায়ক এবং জনবা ব শাসন। 

 

১.২ অিভল  (Mission): 

শাসিনক দ তা ি , ত ি র যথাযথ বহার ও সবাদাতােদর ি ভি র পিরবতন এবং উ াবন 

চচার মা েম সময়াব  ও মানস ত সবা িনি ত করা। 

 

১.৩ কৗশলগত উে স হ (Strategic Objectives) 
১.  উপেজলা পযােয় সরকাির ও বসরকাির সকল উ য়ন লক কায g স েহর কাযকর 

 সম য়সাধন; 

২. েযাগ ব হাপনা, বনায়ন, জলবা  পিরবতন ও পিরেবশ সংর ণসহ টকসই উ য়ন 

 ল মা া অজন রাি তকরণ; 

৩.  সামািজক িনরাপ া লক কায ম বা বায়ন জারদারকরণ; 

৪. রাজ  শাসন ও ব হাপনায় গিতশীলতা আনয়ন; 

৫.  উপেজলা ািজে িসর মা েম জন লা ও জনিনরাপ া wbwðZকরণ; 

৬.   জনসেচতনতা লক কায েম জনউ ু করণ জারদারকরণ; 

৭. মানবস দ উ য়ন ও ািত ািনক স মতা ি করণ; 

৮. ীড়া, সং িত ও নারী উ য়ন রাি তকরণ I 

  9. Rb‡mevq MwZkxjZv Avbqb| 
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১.৪ আবি ক কৗশলগত উে স হ (Mandatory Strategic Objectives) 
 

১. দ তার সে  বািষক কমস াদন ি  বা বায়ন; 

২. দ তা ও নিতকতার উ য়ন; 

৩. ত  অিধকার ও েণািদত ত  কাশ বা বায়ন; 

৪. কাযপ িত ও সবার মােনা য়ন; 

৫. কম পিরেবশ উ য়ন; 

৬. আিথক ব াপনার উ য়ন। 

 

১.৫ কাযাবিল (Functions): 
১.উপেজলার আ :িবভাগীয় কমকাে র সম য় এবং ধানম ীর িত ত ক স হসহ উপেজলার  উ য়ন 

কমকা  বা বায়েন সম য় mvab  

২. সরকার ক ক িষ,mgvR†mev, hye Dbœqb া েসবা ও জন া , পিরবার পিরক না, নারী ও িশ , 

 - গা ীর ক াণ, াথিমক ও গণিশ া এবং িশ া িবষয়ক হীত সকল নীিতমালা ও কম িচর  ু

বা বায়ন, ত াবধান, পিরবী ণ ও সম য়সাধন; 

৩.  েযাগ ব হাপনা এবং াণ ও নবাসন কায ম হণ, িজআর, আর, কািবখা, কািবটা, িভিজিড, 

িভিজএফ, অিত দির েদর জ  কম জন ইত ািদ কায ম বা বায়ন, ত াবধান ও পিরবী ণ; 

৪. - া িতক বিশ স হ সংর ণসহ পিরেবশ ষেণর ফেল  জলবা  পিরবতেনর িব প ভাব 

মাকােবলায় জনসেচতনতা ি , বনায়ন, িবিভ  ক  হণ ও বা বায়েন সািবক সহায়তা করা এবং 
সািবক সম য় সাধন ও পিরবী ণ; 

৫. সামািজক িনরাপ া ও দাির  িবেমাচেন িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ ক ক হীত াশনাল সািভস কম িচ, 

এক  বাড়ী এক  খামারসহ িবিভ   ক  বা বায়েন সািবক সহায়তা দান ও কাযকর সম য় সাধন; 

৬. উপেজলার রাজ  শাসেনর সািবক িনয় ণ, ত াবধান এবং পিরবী ণ; 

৭. উপেজলা ািজে িস ও িনবাহী ািজে িস স িকত যাবতীয় মতা েয়াগ, মাবাইল কাট 

পিরচালনা, উপেজলার সািবক আইন- লা র া বক জনজীবেন ি  আনয়ন এবং িভিভআইিপেদর 

িনরাপ া সং া  কাযাবিল; 

৮. জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন এবং অিভেযাগ িন ি  ব হাপনার আওতায় অিভেযাগ িন ি ; 

৯. িবিভ  সামািজক সম া যমন যৗন হয়রািন, নারী িনযাতন, মাদক সবন, চারাচালান, যৗ ক, 

বা িববাহ ইত ািদ  িতেরাধ/িনরসেন কায ম হণ; 

১০. ানীয় সরকার সং া   wewfœb কায ম   ev Í̄evqb 

১১. বাসীেদর ডাটােবজ ত, িবেদশগামী ি েদর তারণা ও হয়রািন িতেরাধ এবং  মানব পাচার 

রাধসহ বাসী ক ােণ যাবতীয় কায ম হণ; 

১২. এনিজওেদর কায ম তদারিক ও সম য়, এনিজও কায েমর ওভার ািপং িতেরােধ কমে  

িনধারেণ মতামত দান এবং এনিজওেদর অ েল ছাড় ত অেথর পিরবী ণ ও ঋণসহ অ া  

কায ম পিরদশন/দশন; 

১৩. সবা প িত সহজীকরণ, সবা দান িত িত অ যায়ী সবা দান, Dc‡Rjv  ত  বাতায়ন 

হালনাগাদকরণ, সা াল িমিডয়া বহার, এবং িবিভ  পযােয় ত  ও যাগােযাগ ি সহ অ া  িবষেয় 

িশ ণ কায ম পিরচালনা ও তদারিক।  

14. Dc‡Rjv wfÿzKgyË Ki‡bi cÖ‡qvRbxq Kvh©µg MÖnY Kiv|  

15. wkï myiÿv wel‡q cÖ‡qvRbxq Kvh©µg MÖnY | 
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সকশন -২  

কৗশলগত উে  ,অ ািধকার ,কায ম ,কমস াদন চক এবং ল মা াস হ  

 

 

কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উপেজলা শাসেনর কৗশলগত উে স হ 

উপেজলা পযােয়র 

দ রস েহর 
উ য়ন লক 

কায স েহর কাযকর 

সম য়সাধন 

২০ 

উপেজলা উ য়ন 

সম য় কিম র সভা 
অ ান 

 

অ ি ত সভা 
সং া 

 

৩ ১২ ১৪ ১৪ ১২ ১০ ০৯ 

-- ১৫ ১৬  

উপেজলা উ য়ন 

সম য় কিম র সভার 

িস া  বা বায়ন 

িস া  

বা বািয়ত 

% 

৩ ৮০% ৯০% ৯৬%  ৯২% ৮৮% ৮৪% ৮০% ১০০% ১০০% 

িবিভ  উ য়ন লক 

কায ম পিরদশন 

পিরদশন ত 

ক  

সং া 
 

৩ ৩৬ ৩৭ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৬ ৪২ ৪৩  

এনিজও কায ম 

সম য় িবষয়ক সভা  
সভা অ ি ত সং া 

 

৩ ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- 

১২ ১২ 

এনিজও কায ম 

সম য় িবষয়ক সভার 

িস া  বা বায়ন 

িস া  

বা বািয়ত 

% 

২ ৮০% ৮০% ৯৬%  ৯২% ৮৮% ৮৪% ৮০% ১০০% ১০০% 

 

 

 

 

এনিজওেদর অ েল 

ছাড় ত অেথর 

পিরবী ণ 

পিরবী ণ ত 

এনিজও 

সং া 
 2 ৮ 

৯ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ 

১৩ ১৩  
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ঋণ কায ম 

পিরদশন/দশন; 

পিরদশন/দশন 

সং া 
 

1 
৫ 

৬ ৯ ৮ ৭ ৬ ৫ 

১০ ১১ 

Dc‡njv AvBwmwU 

KwgwU 
  

1 
         

Dc‡Rjv B‡bv‡fkb 

wUg 

  
1 

         

Dc‡Rjv weÁvb &I 

cÖhyw³ K¬ve 

  
1 

         

Dc‡Rjv Kzwl Fb 

weZiY KwgwU 

  
1 

         

b„ZvwËK Rb‡Mvwôi 

AvZ¥mvgvwRK Dbœqb 

msµvšÍ KwgwU 

  
1 

       
  

nvUevRvi nvUevRvi 

mg~‡ni `icÎ 

gj¨vqY KwgwU 

mfv AbywôZ msL¨v 

2 
100% 100% 100%     

6 

6 

 

 

 

 

 
েযাগ ব হাপনা, 
বনায়ন, জলবা  

পিরবতন ও পিরেবশ 

১০ 

াণ ও নবাসন এবং 
েযাগ ব হাপনা 

স িকত সভা অ ান 

অ ি ত সভা  সং া 
 

১ ২ 

২ ৩/ 

েয়াজন 

অ যায়ী 
 

 -- -- -- -- ৩ ৩  
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সংর ণসহ টকসই 

উ য়ন ল মা া 
অজন রাি তকরণ 

াণ ও নবাসন এবং 
েযাগ ব হাপনা 

স িকত সভার িস া  

বা বায়ন 

িস া  

বা বািয়ত 

% ০.৫০ ৮০% ৮০% ১০০%  ৯৫% -- -- -- ৯৬% ৯৭% 

েযাগ িত  

এলাকা তাৎ িণক 

পিরদশন/দশন 

পিরদশন/দশন
ত 

% 

১ ৮০% ৮০% ১০০%  -- -- -- -- ১০০% ১০০% 

িজআর দান দান ত 

িজআর 

বরাে র
 % 

০.৫০ ১০০% 

১০০% ১০০% -- -- -- -- ১০০% ১০০% 

িভিজএফ দান দান ত 

িভিজএফ 

বরাে র
 % 

০.৫০ ১০০% 

১০০% ১০০% -- -- -- -- ১০০% ১০০% 

ট  িরিলফ দান দান ত 

িরিলফ 

বরাে র
 % 

০.৫০ ১০০% 

১০০% ১০০% -- -- -- -- ১০০% ১০০% 

ামীন অবকাঠােমা 
িনমােনর জ  কািবখা 
ক  বা বায়ন 

িনিমত রা া িক.িম.  ০.৫০ ৬ 

৭.৬ 

৮ ৭.৫ ৭.৪ ৭.৩ 

৭ ৮ ৮ 

ামীন অবকাঠােমা 
িনমােনর জ  কািবটা 
ক  বা বায়ন 

িনমাণ ত 

রা া 
িক.িম.  ০.৫০ ৬.৬ 

৭ ৮ ৭.৫ ৭.৪ ৭.৩ 

৭ ৮ ৮ 

অিতদির েদর জ  

কমসং হান কম িচ 
িনেয়ািজত 

িমক 

সং া 
(হাজার

) 

০.৫০ ৩.৯ 

৪.৩ ৪.৩ ৪.২ ৪.১ -- -- ৪.৫ ৪.৫ 

েরাপেনর জ  

জনগণেক উ ু করণ 

মলা আেয়াজন 

আেয়ািজত 

মলা 
সং া 

 ১ ১ ১ ১ -- -- -- -- ১ ১ 
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সামািজক বনায়েনর 

জ  িবিভ  কার 

ে র চারা িবতরণ 

িবতরণ ত 

চারা 
সং া 
(হাজার

) 

১ ২.০০ 

২.০০ ৪.০০ ৩.৫০ ২.০০ ১.৫০ ১.০০ ৪.৫০ ৫.০০ 

উপেজলা পিরেবশ 

কিম র সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া 

 

১ ২ 

২ ৩ ২ 

-- -- -- ৪ ৪ 

উপেজলা পিরেবশ 

কিম র সভার িস া  

বা বায়ন 

বা বািয়ত 

িস া  

% 

০.৫০ ৮০% ৮০% ৯৬% ৯২% ৮৮% ৮৪% ৮০% ১০০% ১০০% 

জলবা  পিরবতন 

রােধ হীত ক  

বা বায়ন  

বা বািয়ত 

ক  

সং া 
 ০.৫০ ১ ১ ১ 

-- 

-- -- 

-- ১ ১ 

সামািজক 

িনরাপ া লক কায ম
বা বায়ন 

জারদারকরণ 

১০ 

ি েযা ােদর স ানী 
ভাতা িবতরণ কায ম 

তদারিক 

ভাতা িবতরণ 

কায ম 

তদারক ত 

% 

২ ১০০% 

১০০% ১০০% -- 

-- -- 

-- ১০০% ১০০% 

িতব ী ভাতা দান 

কায ম তদারিক 

ভাতা িবতরণ 

কায ম 

তদারক ত 

% 

২ ১০০% 

১০০% ১০০% -- 

-- -- 

-- ১০০% ১০০% 

িবধবা ভাতা িবতরণ 

কায ম তদারিক 

ভাতা িবতরণ 

কায ম 

তদারক ত 

% 

২ ১০০% 

১০০% ১০০% -- 

-- -- 

-- ১০০% ১০০% 

সামািজক 

িনরাপ া লক কে র 
বা বায়ন পিরবী ণ 

পিরবী ণ ত 

ক  

সং া 
 ২ ১২ 

১২ ১২ 

-- 

-- -- 

-- ১২ ১২ 

িতব ীেদর িশ া ও সহায়তা দ  

টাকা ১ ৩.৮৬৭ 

৫.৫০৬ ৫.৯০ ৫.৮০ ৫.৭০ ৫.৬০ ৫.৫০৬ ৬.০০ ৬.১০ 
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

অ া  ক াণ লক 

কােজ সহায়তা দান 

( কা
) 

রাজ  শাসন ও 

ব হাপনায় 
গিতশীলতা আনয়ন 

১০ 

উপেজলা িম অিফস 

পিরদশন 

পিরদশন ত 

অিফস 

সং া  ১ ১০ 

১০ ১০ 

-- 

-- -- 

-- ১২ ১২ 

 ইউিনয়ন িম অিফস 

পিরদশন 

পিরদশন ত  

অিফস 

সং া  ১ ১২ 

১৪ ১৪ ১২ ১০ ০৮ 

০৬ ২৪ ২৪ 

িম রকড 

হালনাগাদকরণ 

হালনাগাদ ত 

খিতয়ান 

সং া  ০.৫০ ১৮২০ 

২২২৫ ২২৩০ ২২২৮ ২২২০ ২২০০ ২১০০ ২২৫০ ২৩০০ 

িষ খাস জিম 

বে াব  দান 

নবািসত 

পিরবার 

সং া  ১ ৪৮ 

৬৯ ৭৫ ৭২ ৭১ ৭০ ৬৯ 

80 80 

অ িষ খাস জিম 

বে াব  দান 

বে াব  

দান ত জিম  

একর ০.৫০ ০.৬০ 

-- 0.60 0.55 

0.50 0.45 

0.40 

0.70 0.70 

িম উ য়ন কেরর 

স ক দাবী িনধারণ 

গত বছেরর 

আদায় ও চলিত 

বছেরর বেকয়ার 

হার  

% 

১ ১০০% 

১০০% ১০০% -- -- -- -- ১০০% ১০০% 

িম উ য়ন কর আদায় 

তদারিক করা  
আদায় ত 

িম উ য়ন 

কর 

টাকা 
(ল ) 

০.৫০ ৬৬.১৫ 

৯২.৩৬ ৯২.৫০ ৯২.৪০ ৯২.৩৮ ৯২.৩৭ ৯২.০০ ৯৩.০০ ৯৩.০০ 

সায়রাত মহাল 

বে াব  দান 

আদায় ত 

ইজারা  

টাকা 
( কা  

০.৫০ ২.১০ 

২.১৫ ২.২৩ ২.২১ ২.১৯ ২.১৭ 

২.১৫ ২.২৫ ২.২৭ 

রাজ  মামলা িন ি  মামলা 
িন ি র  হার 

% ১ ৮৩ 

৯৮ ১০২ ১০১ ১০০ ৯৯ ৯৭ ১০৩ ১০৩ 

িম িবেরাধ িবষয়ক রেণর সময় সং া ০.৫০ ৭২ 

৭৫ ৮০ ৭৮ ৭৭ ৭৬ 

৭৪ ৮১ ৮১ 
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

মামলার এস.এফ িব  

আদালেত রণ 

দওয়ানী মামলা 
িন ি  

সরকােরর 

িবপে   

মামলার 
একতরফা রায় 

সং া 
০.৫০ ০ 

০ ০ 

-- -- -- -- ০ ০ 

র  সা িফেকট 
মামলা িন ি   

িন ি ত 

মামলা 
সং া ১ ৩০ 

৩৬ ৪০ ৩৯ ৩৮ ৩৭ ৩৫ ৪১ ৪২ 

১নং খিতয়ান  

সরকাির স ি র 

অৈবধ দখল উ ার 

উ ার ত িম একর 

০.৫০ ০.৭০ 

০.৮৫ ০.৯০ ০.৮৯ ০.৮৮ ০.৬৯ ০.৬৭ ০.৮৭ ০.৮৯ 

অ া  সরকাির 

স ি র অৈবধ দখল 

উ ার 

উ ার ত িম একর 

০.৫০ ০.১০ 

০.১০ ০.১২ ০.১১ ০.১০ -- ০.৯ ০.১২ 

০.১২ 

জন লা ও
জনিনরাপ া 
সংহতকরণ 

 

১০ 

মাবাইল কাট 

পিরচালনা 
পিরচািলত 

মাবাইল কাট 

সং া ২ ২০ 

৫২ ৪৮ ৪৭ 

-- -- 

৪৬ ৫০ ৫০ 

ুভােব পাবিলক 

পরী া পিরচালনা 
পিরচািলত 

পাবিলক পরী া 
% 

১ ১০০% 

১০০% ১০০% -- -- -- -- ১০০% ১০০% 

উপেজলা আইন 

লা কিম র সভা 
অ ান 

অ ি ত সভা 
 

সং া ১ ১২ 

১৪ ১৬ ১৫ 

১৪ ১৩ 

১২ ১৫  ১৫ 

চা কর ও 

৪ ঘ ার মে  

গাচের 

% 

১ ১০০% 

১০০% ১০০% -- -- -- -- ১০০% ১০০% 
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

লামহষক ঘটনা  
অবিহতকরণ 

আনীত 

২৪ ঘ ার মে  

িতেবদন 

পশ ত 

% 

১  ১০০% 

১০০% ১০০% -- -- -- -- ১০০% ১০০% 

উপেজলা আইন 

লা কিম র সভার 

িস া  বা বায়ন  

িস া  

বা বায়েনর 

হার 

% 

১ ৮০% ৮০% ৯৬%  ৯২% ৮৮% ৮৪% ৮০% ১০০% ১০০% 

পাি ক গাপনীয় 

িতেবদন রণ 

িরত 

িতেবদন  

% 

১ ১০০% 

১০০% ১০০% -- -- -- -- ১০০% ১০০% 

 

 

১০ এিসেডর অপ বহার 

রাধ সং া  সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া ০.৫০ ০১ ০১ ৩ ২ 

-- -- -- ৪ ৪ 

এিসেডর লাইেস  

দান ও নবায়ন 

এিসড 

বহারকারী  
গণ 

লাইেসে র 

আওতায় 

আনয়ন ত  

% 

০.৫০ ৮০% ৮০% ৯৬%  ৯২% ৮৮% ৮৪% ৮০% ১০০% ১০০% 

 

লাইেস  

নবায়ন ত 

% 

০.৫০ ১০০% 

১০০% ১০০% ৯৫% ৯০% ৮৫% ৮০% ১০০% ১০০% 

মাদক ে র 

অপ বহার িনয় েণ 

জনসেচতনা লক সভা 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া ১ ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- ১২ ১২ 
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আেয়াজন 

নারী ও িশ  িনযাতন 

রােধ 

জনসেচতনা লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া ১ ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- ১২ ১২ 

যৗ ক িনেরােধর 

লে   

জনসেচতনা লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া ০.৫০ ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- ১২ ১২ 

 

 

 

বা িববাহ রােধ 

কমপিরক না ণয়ন 

কমপিরক না 
ণীত 

সং া ২ ১ ৫ 

৫ ৪ 

-- -- -- ৫ ৫ 

বা িববাহ িনেরােধর 

লে  

জনসেচতনা লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া ১ ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- ১২ ১২ 

বা িববাহ িনেরাধ 

কায ম  

বা িববাহ 

 ইউিনয়ন 

ঘাষণা 

সং া ১ 
-- 

১৩ ১৩ 

- -- -- -- 

-- -- 

বা িববাহ 

 পৗরসভা 
ঘাষণা 

সং া ১ 
-- 

১ ১ 
- -- -- -- 

-- -- 

স াস ও জ ীবাদ 

দমেন 

জনসেচতনা লক সভা 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া ১ ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- ১২ ১২ 

সভার িস া  

% 

০.৫০ ৮০% ৮০% ৯৬%  ৯২% ৮৮% ৮৪% ৮০% ১০০% ১০০% 
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

আেয়াজন বা বায়েনর 

হার 

নারী ও িশ  পাচার  

রােধ জনসেচতনZv 

লক সভা আেয়াজন 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া ০.৫০ ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- ১২ ১২ 

সভার িস া  

বা বায়েনর 

হার 

% 

০.৫০  ৮০% ৮০% ৯৬%  ৯২% ৮৮% ৮৪% ৮০% ১০০% ১০০%  

 

চারাচালান িতেরােধ 

জনসেচতনা লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া ১ ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- ১২ ১২ 

সভার িস া  

বা বায়েনর 

হার 

%  

০.৫০ ৮০% ৮০% ৯৬%  ৯২% ৮৮% ৮৪% ৮০% ১০০% ১০০%  

 

যৗন হয়রািন,   

Rvj নাট ও ি  

বসা িনয় েণ এবং 
িতেরােধ 

জনসেচতনা লক সভা 
আেয়াজন 

আেয়ািজত 

সভা 
সং া ১  ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- ১২ ১২ 

মানবস দ উ য়ন ও 

ািত ািনক স মতা 
ি করণ 

৫ 

কমকতা/কমচারী  
িশ ণ আেয়াজন 

িশ ণকাল িদন 

১ ৩৬৫ 

৩৬৫ ১৮০/ 

িনধািরত 

- - - - ১৮০/ 

িনধািরত 

১৮০/ 

িনধািরত 

উপেজলা শাসেন 

কমরত কমচারীেদর 

জ  িশ ণ  

আেয়াজন 

িশ ণাথ  সং া  ১ ৩ 

৪ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ইেনােভশন কায ম 

দশন 

দশন ত 

ইেনােভশন 

কায ম  

সং া ১ ১ ১ ২ ১ 
-- -- -- ৩ ৩ 

িভিভআইিপগেণর জ  

সভার আেয়াজন 

আেয়ািজত 

সভা 
% 

১ ১০০% 

১০০% ১০০%  -- -- -- -- ১০০% ১০০%  

উপেজলা পিরষদ 

পির ার পির  রাখা 
  তািলকা 

অ ত 

% 

১ ৯০% 

৯২% ৯৬% ৯৫% ৯৪% ৯৩% ৯২% ৯৭% ৯৮% 

আবাসন  

ব হাপনা ও 

খাে র নগত 

মান িনি ত ত 

% 

১ ৯০% 

৯২% ৯৬% ৯৫% ৯৪% ৯৩% ৯২% ৯৭% ৯৮% 

ীড়া, সং িত ও নারী
উ য়ন রািনতকরণ। 

৫ 

উপেজলা ীড়া ms ’̄vi  

িনয়িমত কিম  গঠন 

কিম  গ ত তািরখ 

১ ১ ১ ১ 
-- -- -- -- ১ ১ 

ীড়া ms ’̄vi   

আওতাধীন িত  ীড়া 
িতেযািগতার 

আেয়ািজত 

ীড়া 
িতেযািগতা 

সং া ০.৫০ ১ ১ ২ ১ 
-- -- -- 

 

১৪ 

ীড়ািবদেদর জ  

িশ ণ আেয়াজন 

িশ ণ া  

খেলায়াড় 

সং া ০.৫০ ১২০ 

১৩০ ১৫০ ১৪৫ ১৪০ ১৩৫ ১৩০ ১৫৫ ১৬০ 

িশ কলা একােডিমর 

িনয়িমত কিম  গঠন 

কিম  গ ত সং া ০.৫০ 

০১ ০১ ০১ 
-- -- -- -- 

০১ ০১ 

সাং িতক িতেযািগতার 

আেয়াজন 

আেয়ািজত 

িতেযািগতা 
সং া ০.৫০ ০১ ০১ ০১ 

-- -- -- -- ০১ ০১ 

সং িত ে  িবিভ  

িশ ণ আেয়াজন 

আেয়ািজত 

িশ ণ 

সং া ০.৫০ ০১ ০১ ০১ 
-- -- -- -- ০১ ০১ 

উপেজলা নারী ও িশ  

িনযাতন িতেরাধ 

আেয়ািজত সভা সং া ১.০০ ১২ 

১২ ১২ 

-- -- -- -- ১২ ১২ 
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কৗশলগত 

উে  

(Strategic Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র 
মান 

(Weight of 
Strategic 

Objective) 

কায ম 

(Activities) 
কমস াদন  

চক 

(Performance 
Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কমস াদন  

চেকর মান 

(Weight of 
Performance 
Indicators) 

 ত অজন 

 

ল মা া/িনণায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2016-17) 
ে পণ 

)Project
ion(  

২০১৮-১৯ 

ে পণ 

)Projec
tion(  

২০১৯-

২০২০ 

২০১৫-১৬ 

২০১৬-

১৭ 

অসাধারণ অিত 

উ ম 

উ ম চলিত মান চলিত 

মােনর 

িনে  

  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কিম র সভা আেয়াজন 

 

 

 

উপেজলা নারী ও িশ  

িনযাতন কিম র সভার 

িস া  বা বায়ন 

িস া  

বা বািয়ত 

% 

০.৫০ ৮০% ৮০% ৯৬% ৯২% ৮৮% ৮৪% ৮০% ১০০% ১০০%  

 

উপেজলা পযােয় 

জিয়তােদর স ধনা 
অ ান 

আেয়ািজত 

স ধনা 
অ ান 

সং া ০.৫০ 

০ ০ ১  
-- -- -- -- ১ ১ 

 
 

মাঠ পযােয়র কাযালেয়র আবি ক কৗশলগত উে স হ 

( মাট মান-১৫) 

 

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

কৗশলগত উে  

(Strategic 
Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ম 

(Activities) 

কমস াদন চক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কমস াদন 

চেকর মান 
(Weight of 

PI) 

ল মা ার মান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2016-17) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অিত উ ম 

(Very 
Good) 

উ ম 

(Good) 
চলিত মান 

(Fair) 

চলিতমােনর 

িনে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

কৗশলগত উে  

(Strategic 
Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ম 

(Activities) 

কমস াদন চক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কমস াদন 

চেকর মান 
(Weight of 

PI) 

ল মা ার মান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2016-17) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অিত উ ম 

(Very 
Good) 

উ ম 

(Good) 
চলিত মান 

(Fair) 

চলিতমােনর 

িনে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

দ তার সে  বািষক 

কমস াদন ি  

বা বায়ন 

৩ 

২০১৭-১৮ অথবছেরর খসড়া বািষক কমস াদন 

ি  দািখল 

িনধািরত সময়সীমার মে  খসড়া ি  

ম ণালয়/িবভােগ দািখল ত  

তািরখ ১ ২২ ম ২৪ ম ২৫ ম ২৬ ম ২৯ ম 

২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি  

বা বায়ন পিরবী ণ 

মািসক িতেবদন দািখল ত  সং া ১ ৪ ৩ ২ 

- - 

২০১৭-১৮ অথবছেরর বািষক কমস াদন ি র 
অধবািষক ায়ন িতেবদন দািখল 

িনধািরত তািরেখ অধবািষক ায়ন িতেবদন 

দািখল ত 

তািরখ ১ ১৫ জা য়াির ১৬ জা য়াির ১৭ জা য়াির ১৮ জা য়াির ১৯ জা য়াির 

দ তা ও নিতকতার 
উ য়ন 

৩ 

সরকাির কমস াদন ব াপনা সং া  

িশ ণসহ িবিভ  িবষেয় কমকতা/কমচারীেদর জ  

িশ ণ আেয়াজন 

 

িশ েণর সময়1

 

 

জনঘ া ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন 

২০১৭-১৮ অথবছেরর াচার বা বায়ন 

কমপিরক না এবং বা বায়ন পিরবী ণ কাঠােমা 
ণীত ও দািখল ত 

তািরখ ১  ১৫ লাই ৩১ লাই 

- - - 

িনধািরত সময়সীমার মে  মািসক  পিরবী ণ 

িতেবদন দািখল ত 

সং া ১ ৪ ৩ ২ 

- - 

ত  অিধকার ও 

েণািদত ত  কাশ 

বা বায়ন 

১ ত  বাতায়ন হালনাগাদকরণ ত  বাতায়ন হালনাগাদ ত 

% 

১ িত মােসর ১ম 

স াহ 

িত মােসর 
২য় স াহ 

িত মােসর ৩য় 

স াহ 

- - 

কাযপ িত ও সবার 

মােনা য়ন 

৪ 

িপআরএল র ২ মাস েব সংি  কমচারীর 

িপআরএল,  নগদায়ন ও পনশন ম িরপ  

গপৎ জাির িনি তকরণ  

িপআরএল র ২ মাস েব সংি  কমচারীর 
িপআরএল,  নগদায়ন ও পনশন ম িরপ  

গপৎ জাির ত  

% 

১ ১০০ ৯০ ৮০ 

-  

সবা ি য়ায় উ াবন কায ম বা বায়ন 

কমপে  এক  অনলাইন সবা চা ত তািরখ ১ ৩১ িডেস র ৩১ জা য়াির ২৮ ফ য়াির 
- - 

কমপে  ১  সবা ি য়া সহজী ত তািরখ ১ ৩১ িডেস র ৩১ জা য়াির ২৮ ফ য়াির 
- - 

অিভেযাগ িতকার ব া বা বায়ন িন ি ত অিভেযাগ  

% 

১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

 

                                                
1 ৬০ ঘ া িশ েণর মে  অ ন ২০ঘ া সরকাির কমস াদন ব াপনা সং া  িশ ণ অ  থাকেব ।  
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কলাম-১ কলাম-২ কলাম-৩ কলাম-৪ কলাম-৫ কলাম-৬ 

কৗশলগত উে  

(Strategic 
Objectives) 

কৗশলগত 

উে ে র মান 

(Weight of 
Strategic 

Objectives) 

কায ম 

(Activities) 

কমস াদন চক 

(Performance Indicator) 
  

একক 

(Unit) 

কমস াদন 

চেকর মান 
(Weight of 

PI) 

ল মা ার মান -২০১৭-১৮ 

(Target Value -2016-17) 

অসাধারণ 

(Excellent) 

অিত উ ম 

(Very 
Good) 

উ ম 

(Good) 
চলিত মান 

(Fair) 

চলিতমােনর 

িনে  

(Poor) 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

কম পিরেবশ উ য়ন ৩ 

অিফস ভবন ও আি না পির  রাখা িনধািরত সময়সীমার মে  অিফস ভবন ও 

আি না পির  

তািরখ ১ ৩১ িডেস র ৩১ জা য়াির ২৮ ফ য়াির 
- - 

সবা ত াশী এবং দশনাথ েদর জ  টয়েলটসহ 

অেপ াগার (waiting room)  এর ব া করা  

িনধািরত সময়সীমার মে  সবা ত াশী এবং 
দশনাথ েদর জ  টয়েলটসহ অেপ াগার  

চা ত 

তািরখ ১ ৩১ িডেস র ৩১ জা য়াির ২৮ ফ য়াির 
- - 

সবার মান স েক সবা হীতােদর মতামত 

পিরবী েণর ব া চা  করা 
সবার মান স েক সবা হীতােদর মতামত 

পিরবী েণর ব া চা ত 

তািরখ ১ ৩১ িডেস র ৩১ জা য়াির ২৮ ফ য়াির - - 

আিথক ব াপনার 

উ য়ন 

১ অিডট আপি  িন ি  কায েমর উ য়ন 

 

বছের অিডট আপি  িন ি ত 

 

% 

১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 
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আিম, G.wU.Gg AvRnviæj Bmjvg উপেজলা িনবাহী অিফসার, nweMÄ m`i, হিবগ , 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর জলা শাসক, হিবগ  এর িনকট অ ীকার করিছ য ,

এই ি েত বিণত ফলাফল অজেন সেচ থাকব।  

 

আিম সািবনা আলম, জলা শাসক, হিবগ  Ges G.wU.Gg AvRnviæj Bmjvg উপেজলা 
িনবাহী অিফসার, nweMÄ m`i,  হিবগ  এর িনকট অ ীকার করিছ য , 

          GB  Pzw³‡Z  ewY©Z djvdj AR©‡b cÖ‡qvRbxq mn‡hvMxZv cÖ̀ vb Kie| 

  

 

 

া িরত: 

 

 

 

G.wU.Gg AvRnviæj Bmjvg                     ------------------------  

উপেজলা িনবাহী অিফসার,                                                 তািরখ 

nweMÄ m`i, nweMÄ| 

 

 

 

 

সািবনা আলম,                                   -------------------------------

- 

জলা শাসক                          তািরখ 

   হিবগ । 
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সংেযাজনী-১ 
 

শ সংে প (Acronyms) 
 

িমক নং শ  সংে প িববরণ 

1 wewmGm evsjv‡`k wmwfj mvwf©m 

2 DwbA Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi 

3 mvqivZ gnvj Rjgnvj, evjygnvj, cv_ignvj, jeYgnvj, wPswognvj, BZ¨vw` 

৪ 

BDিডিসিস 

জলা উ য়ন সম য় কিম  

৫ িজআর সাস িরিলফ 

৬ আর ট  িরিলফ 

৭ কািবখা কােজর িবিনমেয় খা  

৮ িভিজএফ ভালনােরবল প িফিডং 
৯ এনিজও নন গভনেম  অগানাইেজশন 

১০ এসএফ ট া  অব ফ া স 

১১ িভআইিপ ভির ইমপরটা  পাসন 

১২ আইিস  ইনফরেমশন এ  কিমউিনেকশন টকেনালিজ 

13 wewRwmwm eøK MÖv›U KwgDwb‡Kkb KwgwU 
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ms‡hvRbx-2: Kg©m¤úv`b m~PKmg~n ev Í̄evqbKvix Ges c×wZ-Gi DcvËm~Î mvaviY gšÍe¨ 

µt 

bs 

Kvh©µg Kg©m¤úv`b m~PK weeiY ev¯ÍevqbKvix 

BDwbU 

cwigvc c×wZ Gi weeiY mvaviY gšÍe¨ 

1 Dc‡Rjv Dbœqb mgšq̂ KwgwUi mfv 

Abyôvb 

cÖwZgv‡m AbywôZ 

mfv 

Dc‡Rjv ch©v‡qi wefvMxq cÖavbM‡Yi mgšq̂ 

mfvi Av‡qvRb| 

BDGbI Awdm 

n Í̄všÍwiZ kvLv 

cȪ ‘Z I weZiY  

2 cwi`k©b Kvh©µg †Rvi`vi KiY 

 

cwi`k©b Kvh©µg 

m¤úbœ 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi KZ©„K wbqwgZ wewfbœ 

`ßi cwi`k©Y Kib 

BDGbI Awdm 

n Í̄všÍwiZ kvLv 

cwi`k©b  cÖwZ‡e`b †cÖiY  

3 wbav©wiZ mg‡q wi‡cvU© wiUv©b †cÖiY 

 

‡cÖwiZ wi‡cvU© gvwmK/cvwÿK/‰Îgvwm wfwË‡Z wWwm Awd‡m 

†cÖiY 

BDGbI Awdm 

n Í̄všÍwiZ kvLv 

wi‡cvU© cȪ ‘Z I †cÖiY  

4 gvwmK ivR¯̂ mfv wbqwgZ KiY 

 

 

cÖwZgv‡m ivR¯̂ mfv 

AbywôZ 

mnKvix Kwgkbvi(f~wg) I f~wg e¨e¯’vcbvq 

RwoZ Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i mgšq̂ mfvi 

Av‡qvRb Kiv 

mnKvix 

Kwgkbvi(f~wg)

nweMÄ m`i 

 mfvi Kvh© weeiYx cȪ ‘Z I e›Ub  

5 GbwRI Kvh©µg  mgš̂q welqK mfvi 

wm×všÍ ev Í̄evqb 

cÖwZ 02 gv‡m 

AbywôZ mfv 

msiwÿZ kvLv msiwÿZ kvLv H  

6 b„-ZvwË¡K Rb‡Mvwôi Av_©-mvgvwRK 

Dbœqb 

 

mfv Aby`vb cÖKí 

ev Í̄evq‡bi wm×všÍ  

MÖnY 

b„-ZvwËK Rb‡Mvwôi Av_©-mvgvwRK Dbœq‡bi 

Rb¨ eivÏ cÖvwßi ci mfv Avnevb 

 

n Í̄všÍwiZ kvLv mfvi Kvh© weeiYx cȪ ‘Z I e›Ub  

7 ivR¯̂ gvgjv ª̀æZ wb®úwË KiY 

 

wb®úwËK…Z gvgjv 

wiwfwkb 

‡Rjv cÖkvmK g‡nv`‡qi Kvh©vj‡q cÖwZ‡e`b 

†cÖiY Kiv 

msiwÿZ kvLv   

8 AvBb k„•Ljv KwgwUi mfv wbqwgZ KiY 

 

AbywôZ  AvBb 

k„•Ljv KwgwUi mfv 

Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmv‡ii Kvh©vi‡q wbqwgZ 

mfv Abyôvb 

H mfvi Kvh© weeiYx cȪ ‘Z I e›Ub  

9 ‡gvevBj †KvU Kvh©µg †Rvi`vi KiY  cwiPvwjZ †gvevBj 

†KvU© 

gv‡m 4wU †gvevBj †KvU© Kiv wmG ‡Rjv cÖkvmK Kvh©vj‡q cÖwZ‡e`b †cÖiY  
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10 AvBb k„•Ljv ivÿvq Rbmm‡PZbZv g~jK 

mfv, evj¨ weevn wb‡iv‡ai j‡ÿ e¨e ’̄v 

MÖnY,gv`K wbqš¿b,‡hŠb nqivbx cÖwZ‡iva 

Rbm‡PZbZv m„wó 

mfv Abyôvb K‡i 

mfvq G 

wel‡qRbm‡PZbZ

vg~jK Av‡jvPbv 

mfv Avnevb K‡i mfv mgv‡ek Rbm‡PZbZv 

g~jK ev Í̄e ch©v‡jvPbv 

msiwÿZ kvLv mfvi Kvh©weeiYx cȪ ‘Z ,weZiY I e¨e ’̄v 

MÖnY 

 

11 K…wl Fb KwgwUi  mfv wbqwgZ cÖwZgv‡m AbywôZ 

mfv 

cÖwZgv‡m mfv Abyôvb K‡i mfvi AMÖMwZ 

Av‡jvPbv  

mvwU©wd‡KU 

kvLv 

mfvi Kvh©weeiYx cȪ ‘Z ,weZiY I e¨e ’̄v 

MÖnY 

 

12 eøK MÖvÛ KwgDwb‡Kkb KwgwU (wewRwmwm) 

KwgwU 

cÖ‡qvRb Abyhvqx 

mfv AbywôZ 

cÖ‡qvRb ‡gvZv‡eK mfv Avnevb K‡i mfvq 

cÖK‡íi wel‡q Av‡jvPbv  

H eQ‡i 4wU mfv Avnevb, mfvi Kvh© 

weeiYx cȪ ‘Z I e›Ub| 

 

13 `icÎ g~j¨vqb KwgwUi mfv cÖ‡qvRb Abyhvqx 

mfv Abyôvb 

Dbœqbg~jK Kv‡Ri eivÏ cvIqvi ci `icÎ MÖnY 

I g~j¨vqb KwgwUi mfv Abyôvb 

Dc‡Rjv 

cÖ‡Kvkjx 

mfvi Kvh©weeiYx cȪ ‘Z ,weZiY I e¨e ’̄v 

MÖnY 

 

14 Dc‡Rjv mvi I exR gwbUwis KwgwUi mfv 

Abyôvb 

cÖwZgv‡m AbywôZ 

mfv 

Dc‡Rjv K…wl Awdmv‡ii gva¨‡g cÖwZgv‡m mfvi  

Av‡qvRb Kiv nq 

Dc‡Rjv K…wl 

wefvM 

mfvi Kvh©weeiYx cȪ ‘Z ,weZiY I e¨e ’̄v 

MÖnY 

 

Dc‡Rjv K…wl c~be©vmb ev Í̄evqb KwgwUi 

mfv Abyôvb 

H H H H  

Dc‡Rjv dj` e„ÿ‡gjv Av‡qvRb KwgwUi 

mfv Abyôvb 

H cÖ‡qvRb‡evaK D: e„: K: KZ…©K mfv  Avnevb Kiv H H  

Dc‡Rjv digvwjb wbqš¿b KwgwUi mfv H cÖ‡qvRb‡evaK D: e„: K: KZ…©K mfv  Avnevb Kiv H H  

15 Dc‡Rjv †cvbvgvQ Aegy³ KiY KwgwUi 

mfv 

AbywôZ mfv Dc‡Rjv grm¨ Awdmvi KZ©„K cÖ‡qvRb Abyhvqx 

mfv Avnevb Kiv nq| 

Dc‡Rjv grm¨ 

wefvM 

‡cvbv gvQ Aegy³Ki‡Yi Rb¨ eQ‡i 1wU 

mfv Avnevb, mfvi Kvh©weeiYx 

cȪ ‘Z ,weZiY I e¨e ’̄v MÖnY 

 

Dc‡Rjv grm¨ Pvl e¨e ’̄vcbv KwgwUi mfv 

Avnevb 

H H H mfvi Kvh©weeiYx cȪ ‘Z ,weZiY I e¨e ’̄v 

MÖnY 

 

Dc‡Rjv grm¨ ÿz ª̀FY  KwgwUi mfv 

Abyôvb 

H H  H  mfvi Kvh©weeiYx cȪ ‘Z ,weZiY I e¨e ’̄v 

MÖnY 

 

Dc‡Rjv grm¨ mßvn Av‡qvRb KwgwUi H  H H  

Dc‡Rjv Rjgnvj wbeÜb  I †cvYv gvQ 

µq KwgwUi mfv 

H H H H  
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16 Dc‡Rjv †gŠmygx  cÖwZ‡hvMxZv KwgwUi 

mfv| 

H cÖ‡qvRb Abyhvqx Dc‡Rjv wkÿv Awdmvi 

KZ©„K mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv cÖv_wgK wkÿv 

wefvM| 

Kvh©weeiYx cȪ ‘Z ,weZiY I 

e¨e¯’v MÖnY 

 

Dc‡Rjv cvV¨cy Í̄K weZiY I msiÿY 

KwgwUi mfv| 

H H H H  

Dc‡Rjv cÖv_wgK I Ge‡Z`vqx wkÿv 

mgvcbx cixÿv KwgwUi mfv| 

H H H H  

Dc‡Rjv wkï cyi¯‹vi cÖwZ‡hvMxZv KwgwUi 

mfv| 

H H H H  

17 Dc‡Rjv cvV¨cy Í̄K weZiY KwgwUi mfv| AbywôZ mfv cÖ‡qvRb Abyhvqx Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv 

Awdmvi KZ©„K mfv Avnevb Kiv nq| 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv 

wefvM 

 Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e¯’v MÖnY 

 

Dc‡Rjv cvewjK cixÿv Av‡qvRb msµvšÍ 

cȪ ‘wZ KwgwUi mfv| 

H 

H H H  

Dc‡Rjv ‡emiKvwi gva¨wgK we`¨vjq 

e¨e ’̄vcbv KwgwUi mfv| 

H 

H H H  

18 Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv KwgwUi mfv| AbywôZ mfv Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv Awdmvi KZ©„K 

cÖwZ gv‡m mfv Avnevb Kiv nq| 

Dc‡Rjv cwievi cwiKíbv 

wefvM 

 Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e¯’v MÖnY 

 

19 Dc‡Rjv gvZ…Z¡ fvZv cÖ̀ vb KwgwUi mfv| AbywôZ mfv cÖ‡qvRb Abyhvqx Dc‡Rjv gwnjv welqK 

Kg©KZ©v KZ©„K mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv gwnjv welqK 

Awdm 

 Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e¯’v MÖnY 

 

Dc‡Rjv wfwRwW KwgwUi mfv| H H H H  

Dc‡Rjv bvix wbhv©Zb cÖwZ‡iva †mj Gi 

mfv| 

H H H H  

Dc‡Rjv bvix Dbœqb mgšq̂ KwgwUi mfv| H H H H  

Dc‡Rjv ỳt¯’ gwnjv I wkï Kj¨vY 

KwgwUi mfv| 

H H H H  

Dc‡Rjv ‡hŠZzK wb‡iva KwgwUi mfv| H H H H  
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 Dc‡Rjv gwnjv‡`i AvZœ Kg©ms ’̄v‡bi Rb¨ 

ÿz ª̀ FY Kvh©µg KwgwUi mfv| 

H H H H  

Dc‡Rjv mgevq c`K evQvB KwgwUi 

mfv| 

H H H H  

Dc‡Rjv AvkÖqb cÖK‡í FY gÄyi KwgwUi 

mfv| 

AbywôZ mfv cÖ‡qvRb Abyhvqx Dc‡Rjv mgevq 

Awdmvi KZ©„K mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv mgevq Awdm Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e ’̄v MÖnY 

 

21 GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖKí ev Í̄evqb 

KwgwUi mfv| 

AbywôZ mfv Dc‡Rjv mgš̂qKvix, GKwU evox GKwU 

Lvgvi cÖKí KZ©„K cÖwZgv‡m mfv AvnŸvb 

Dc‡Rjv GKwU evox GKwU 

Lvgvi cÖKí Awdm 

 Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e ’̄v MÖnY 

 

GKwU evwo GKwU Lvgvi cÖK‡í FY Av`vq 

I mÂq Av`vq Z`viwK KwgwUi mfv| 

H Dc‡Rjv mgš̂qKvix, GKwU evox GKwU 

Lvgvi cÖKí KZ©„K cÖwZgv‡m mfv AvnŸvb 

H H  

22 Dc‡Rjv gyw³‡hv×v FY weZiY KwgwUi 

mfv 

AbywôZ mfv cÖ‡qvRb Abyhvqx Dc‡Rjv cjøx Dbœqb 

Kg©KZ©v KZ©„K mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv cjøx Dbœqb wefvM  Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e ’̄v MÖnY 

 

A¯̂”Qj gyw³‡hv×v I Zv‡`i †cvl¨‡`i 

AvZœKg©ms ’̄vb m„wó msµvšÍ Dc‡Rjv 

KwgwUi mfv|  

H H H H  

RvZxq cjøx Dbœqb c`K msµvšÍ Dc‡Rjv 

KwgwUi mfv|  

H eQ‡i 1 evi Dc‡Rjv cjøx Dbœqb Kg©KZ©v 

KZ©„K mfv AvnŸvb| 

H  H  

23 cjøx RxweKvqb cÖKí mgš̂q KwgwUi mfv| AbywôZ mfv 3 gvm cici Dc‡Rjv cjøx RxweKvqb 

cÖKí  Kg©KZ©v KZ©„K mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv cjøx RxweKvqb 

cÖKí| 

 Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e ’̄v MÖnY 

 

24 Dc‡Rjv m¨vwb‡Ukb Uv¯‹‡dvm© KwgwUi 

mfv| 

AbywôZ mfv Dc mnKvix cÖ‡KŠkjx, Rb¯̂v ’̄̈  cÖ‡KŠkj 

wefvM KZ©„K cÖwZ gv‡m mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv Rb¯̂v ’̄̈  cÖ‡KŠkj 

wefvM 

 Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e ’̄v MÖnY 

 

Dc‡Rjv Av‡m©wbK wb‡iva KwgwUi mfv| H H H H  

25 Dc‡Rjv Av`g ïgvix KwgwUi mfv AbywôZ mfv cÖ‡qvRb Abyhvqx Dc‡Rjv cwimsL¨vb 

Awdmvi KZ©„K mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv cwimsL¨vb Awdm  Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e ’̄v MÖnY 

 

26 Dc‡Rjv Lv`¨ msMÖn KwgwUi mfv AbywôZ mfv cÖ‡qvRb Abyhvqx Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K 

KZ©„K mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K 

Awa`ßi 

 Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e ’̄v MÖnY 

 

Dc‡Rjv IGgGm KwgwUi mfv H H H H  

Dc‡Rjv †dqvi cÖvBm KwgwUi mfv| AbywôZ mfv cÖwZ gv‡m Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K KZ©„K Dc‡Rjv Lv`¨ wbqš¿K  Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I  
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mfv AvnŸvb| Awa`ßi e¨e¯’v MÖnY 

 Dc‡Rjv evRvi gwbUwis KwgwUi mfv| H H H H  

27 Dc‡Rjv hye Dbœqb KwgwUi mfv| AbywôZ mfv 3 gvm cici Dc‡Rjv hye Dbœqb KZ©„K 

mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Awa`ßi  Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e¯’v MÖnY 

 

Dc‡Rjv hye FY gÄyi KwgwUi mfv| H cÖ‡qvRb Abyhvqx Dc‡Rjv hye Dbœqb 

KZ©„K mfv AvnŸvb| 

H H  

Dc‡Rjv eq¯‹ fvZv KwgwUi mfv  AbywôZ mfv cÖ‡qvRb Abyhvqx Dc‡Rjv mgvR‡mev 

Awdmvi KZ©„K mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv mgvR‡mev Awa`ßi  Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e¯’v MÖnY 

 

Dc‡Rjv weaev fvZv KwgwUi mfv  H H H H  

Dc‡Rjv cÖwZeÜx fvZv KwgwUi mfv  H H H H  

Dc‡Rjv gyw³‡hv×v fvZv KwgwUi mfv  H H H H  

Dc‡Rjv cÖwZeÜx wkÿv_x©i Dce„wË 

ev¯Íevqb KwgwUi mfv  

H H H H  

Dc‡Rjv K¨vwc‡Ukb MÖ̈ vÛ KwgwUi mfv| H H H H  

exi gyw³‡hv×v‡`i Z_¨ hvPvB evQvB 

msµvšÍ Dc‡Rjv KwgwUi mfv  

H H H H  

gyw³‡hv×v‡`i Kj¨v‡Y nvUevRvi mg~‡ni 

BRvivjã Av‡qi 4% A_© Aby`vb cÖ̀ vb 

msµvšÍ Dc‡Rjv KwgwUi mfv  

AbywôZ mfv Dc‡Rjv mgvR‡mev Awdmvi KZ©„K mfv 

AvnŸvb| 

Dc‡Rjv mgvR‡mev Awa`ßi Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e¯’v MÖnY 

 

Dc‡Rjv M„nvqb Kvh©µg Z`viwK I mgšq̂ 

KwgwUi mfv| 

H H H H  

29 ZvgvK wbqš¿‡Y Dc‡Rjv ch©v‡q MwVZ 

Uv¯‹‡dvm© KwgwUi mfv| 

AbywôZ mfv Dc‡Rjv ¯̂v ’̄̈  I ctct Awdmvi KZ©„K 

mfv AvnŸvb| 

Dc‡Rjv ¯̂v ’̄̈  I ctct 

Kvh©vjq 

Kvh©weeiYx cȪ ‘Z, weZiY I 

e¨e¯’v MÖnY 

 

Dc‡Rjv cywó Kg©m~wP ev Í̄evqb KwgwUi 

mfv| 

H H H H  
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ms‡hvRbx-3 t Ab¨ `ßi/ ms ’̄vi wbKU mywbw ©̀ó Kg©m¤úv`K Pvwn`v 

 

cÖwZôv‡bi bvg mswkøó Kvh©µg Kg©m¤úv`K m~PK D³ cÖwZôv‡bi wbKU Pvwn`v/cÖZ¨vkv Pvwn`v †hŠw³KZv cÖZ¨vkv cÖZ¨vkv c~iY bv n‡j m¤¢ve¨ cÖfve 

Awdmvi BbPvR©, nweMÄ 

m`i g‡Wj _vbv/ 

kv‡q Í̄vMÄ _vbv| 

‡gvevBj †KvU© cwiPvwjZ †gvevBj 

†KvU© 

‡gvevBj †KvU© cwiPvjbvi wbwg‡Ë 

cÖ‡qvRbxq msL¨K cywjk †dvm© 

†cÖiY| 

mvgvwRK wbivcËv wbwðZ KiY I 

miKv‡ii cÖbxZ AvBb ev Í̄evqb| 

AvB‡bi ev Í̄evqb, mvgvwRK Aciva 

wbqš¿Y I `gb Kvh©µg e¨nZ n‡Z 

cv‡i| 

Dc‡Rjv ¯̂v ’̄̈  I ctct 

Kg©KZv, nweMÄ m`i| 

‡gwW‡Kj cÖ̈ vKwUm GÛ †emiKvwi wK¬wbK I 

j¨ve‡iUix (wbqš¿Y) Aa¨v‡`k 1982, WªvM G¨v± 

1940 I †gwWK¨vj GÛ †W›Uvj KvDwÝj AvBb 

2010 Abyhvqx †gvevBj †KvU© cwiPvjbv| 

cwiPvwjZ †gvevBj 

†KvU© 

‡gvevBj †KvU© cwiPvjbvi wbwg‡Ë 

mgqgZ cÖwmwKDUi †cÖiY| 

mvgvwRK wbivcËv wbwðZ KiY I 

miKv‡ii cÖbxZ AvBb ev Í̄evqb| 

AvB‡bi ev Í̄evqb, mvgvwRK Aciva 

wbqš¿Y I `gb Kvh©µg e¨nZ n‡Z 

cv‡i| 

Dc‡Rjv K…wl Kg©KZ©v, 

nweMÄ m`i| 

mvi e¨e ’̄vcbv AvBb 2006 Abyhvqx †gvevBj 

†KvU© cwiPvjbv| 

cwiPvwjZ †gvevBj 

†KvU© 

‡gvevBj †KvU© cwiPvjbvi wbwg‡Ë 

mgqgZ cÖwmwKDUi  †cÖiY| 

mvgvwRK wbivcËv wbwðZ KiY I 

miKv‡ii cÖbxZ AvBb ev Í̄evqb| 

AvB‡bi ev Í̄evqb, mvgvwRK Aciva 

wbqš¿Y I `gb Kvh©µg e¨nZ n‡Z 

cv‡i| 

Dc‡Rjv grm¨ Kg©KZ©v, 

nweMÄ m`i| 

grm¨ iÿv I msiÿY AvBb, 1950 Abyhvqx 

†gvevBj †KvU© cwiPvjbv| 

cwiPvwjZ †gvevBj 

†KvU© 

‡gvevBj †KvU© cwiPvjbvi wbwg‡Ë 

mgqgZ cÖwmwKDUi  †cÖiY| 

mvgvwRK wbivcËv wbwðZ KiY I 

miKv‡ii cÖbxZ AvBb ev Í̄evqb| 

AvB‡bi ev Í̄evqb, mvgvwRK Aciva 

wbqš¿Y I `gb Kvh©µg e¨nZ n‡Z 

cv‡i| 

gv`K `ªe¨ wbqš¿Y Awa`ßi, 

nweMÄ| 

gv`K `ªe¨ wbqš¿Y AvBb 1990 Abyhvqx †gvevBj 

†KvU© cwiPvjbv| 

cwiPvwjZ †gvevBj 

†KvU© 

‡gvevBj †KvU© cwiPvjbvi wbwg‡Ë 

mgqgZ cÖwmwKDUi  †cÖiY| 

mvgvwRK wbivcËv wbwðZ KiY I 

miKv‡ii cÖbxZ AvBb ev Í̄evqb| 

AvB‡bi ev Í̄evqb, mvgvwRK Aciva 

wbqš¿Y I `gb Kvh©µg e¨nZ n‡Z 

cv‡i| 

Dc‡Rjv cÖKí ev Í̄evqb 

Awdm, nweMÄ m`i| 

1488 Rb AwZ `wi‡ ª̀i Rb¨ Kg©ms ’̄vb Kg©m~wP 

MÖnY| 

Kg©ms ’̄vb m„wó Kg©m„Rb Kg©m~wPi AvIZvq 

Kg©ms ’̄v‡bi e¨e ’̄v MÖnY| 

Kg©ms ’̄vb Kg©m~wPi AvIZvq 

Kg©ms ’̄vb m„wói my‡hvM i‡q‡Q|  

AwZ `wi`ª‡`i Rxeb hvÎv wbe©v‡n 

K‡ói KviY n‡Z cv‡i| 

Dc‡Rjv f~wg Awdm, 

nweMÄ m`i| 

K…wl Rwg e‡›`ve Í̄ e‡›`ve Í̄K…Z K…wl 

Rwg| 

f~wgnxb cwiev‡ii g‡a¨ K…wl Lvm 

Rwg e‡›`ve Í̄ cÖ̀ vb| 

Dc‡Rjv f~wg Awdm KZ…©K e‡›`ve Í̄ 

Kvh©µg MÖnY Kiv nq| 

miKv‡ii D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡Z cv‡i| 

f~wg Dbœqb Ki Av`vq| Ki Av`vqK…Z| 2017-18 A_© eQ‡i 66,00,000/- 

UvKv f~wg Dbœqb Ki Av`vq| 

mnKvix Kwgkbvi (f~wg) KZ©„K f~wg 

Dbœqb Ki Av`vq Kiv nq| 

miKv‡ii Avw_©K ÿwZ mvwaZ n‡e I 

D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡e| 

M„nnxb cwiev‡ii Rb¨ M„n wbg©vY| wbg©vYK…Z M„n| M„nnxb 10wU cwiev‡ii M„n wbg©v‡Yi 

e¨e ’̄v MÖnY Kiv| 

mnKvix Kwgkbvi (f~wg) / cÖKí 

ev Í̄evqb Kg©KZ©v KZ©„K ev Í̄evqb| 

M„nnxb‡`i Rxeb hvÎv wbe©v‡n K‡ói 

KviY n‡Z cv‡i| 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv 

Awdm, nweMÄ m`i| 

gvwëwgwWqv K¬vm iæg ’̄vcb| gvwëwgwWqv K¬vm iæg 10wU wkÿv cÖwZôv‡b 2017-18 A_© 

eQ‡i gvwëwgwWqv K¬vmiæg ’̄vcb| 

Dc‡Rjv gva¨wgK wkÿv Awdmvi 

KZ©„K Kvh©µg MÖnY Kiv nq| 

gvbm¤§Z wkÿvi AMÖMwZ e¨vnZ n‡e| 

GKwU evox GKwU Lvgvi 

cÖKí Awdm, nweMÄ m`i| 

wfÿzK gy³KiY| wfÿzK gy³KiY  GKwU evox GKwU Lvgvi cÖK‡íi 

AvIZvq 1140 Rb wfÿz‡Ki g‡a¨ 

300 Rb‡K wfÿzK gy³ KiY| 

Dc‡Rjv mgš̂qKvix, GKwU evox 

GKwU Lvgvi cÖKí/ Dc‡Rjv 

mgvR‡mev Awdmvi KZ©„K ev Í̄evqb| 

miKv‡ii D‡Ïk¨ e¨vnZ n‡Z cv‡i|  
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সংেযাজনী- ২: কমস াদন চকস হ ev¯ÍevqbKvix Ges cwigvc c×wZ Gi weeiY 

 

িমক 

ন র 

কায ম কমস াদন চক িববরণ বা বায়নকারী ইউিনট পিরমাপ প িত এবং 
উপা  

সাধারণ ম  

১ জলা উ য়ন সম য় 

কিম র সভা অ ান 

িতমােস অ ি ত সভা জলা শাসেকর কাযালেয় 

িতমােস িবভাগীয় কমকতােদর 

সম েয় সভার আেয়াজন করা হয় 

সাধারণ শাখা সভার কাযিববরণী ত ও 

ব ন 

 

২ পিরদশন কায ম 

জারদারকরণ  

পিরদশন কায ম স   জলা শাসক এবং অিতির  জলা 
শাসক গণ ক ক পিরদশন 

কেরন।  

গাপনীয় শাখা পিরদশন িতেবদন রণ  

 

৩ িনধািরত সমেয় িরেপাট 

িরটান রণ 

িরত িরেপাট  মািসক িভি েত িবিভ  িরেপাট 

ম াণালয়/িবভােগ রণ করা হয় ।  
গাপনীয় শাখা, সাধারণ 

শাখা, সং াপন শাখা, 
জ.এম শাখা, রাজ  

শাখা, আইিস  শাখা, 
নজারত শাখা ও 

অ া  শাথা 

িরেপাট ত ও রণ 

 

৪ মািসক রাজ  সভা 
িনয়িমতকরণ 

 

 

িত মােস রাজ  সভা 
অ ি ত 

জলা শাসক এর কাযালেয় িত 

মােস জলা শাসকসহ িম 

ব াপনায় জিড়ত জলার 

কমকতা/কমচারীেদর সম েয় সভার 

আেয়াজন করা হয় ।  

রাজ  শাখা  সভার কাযিববরণী ত ও 

ব ন  

 

৫ অিফস ব াপনা সং া  

িশ ণ িনি তকরণ 

অিফস ব াপনা সং া  

িশ ণ স  

িত অথবছের ৬০ ঘ া িশ ণ 

দান ।  
সং াপন শাখা অধ-বাৎসিরক তেবদন 

রণ  

 

৬ এনিজও কায ম সম য় 

িবষয়ক সভার িস া  

বা বায়ন 

িতমােস অ ি ত সভা জলা শাসেকর কাযালেয় 

িতমােস জলার সকল এনিজওেদর 

সম েয় সভার আেয়াজন করা হয় 

জএম শাখা সভার কাযিববরণী ত ও 

ব ন 

 

৭ রাজ  ব াপনা সং া  

িশ ণ দান 

িম ব াপনা সং া  

িশ ণ স  

কা নেগা, সােভয়ার, ইউিনয়ন িম 

সহকারী কমকতােদর বাৎসিরক 

রাজ  শাখা িশ ণ সং া  িতেবদন 

িম ম াণালেয় রণ 
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িমক 

ন র 

কায ম কমস াদন চক িববরণ বা বায়নকারী ইউিনট পিরমাপ প িত এবং 
উপা  

সাধারণ ম  

 িশ ণ দান করা হয় । 
৮ রাজ  মামলা ত 

িন ি করণ। 
 িন ি ত মামলা /িরিভশন  িম ম ণালয়, িম আিপল বােড 

মািসক িতেবদন করা হয় । 
রাজ  শাখা অ গিত সং া  মািসক 

িতেবদন রণ 

 

৯ আইিস  িশ ণ 

জারদারকরণ 

 

অ ি ত আইিস  িশ ণ 

 

আইিস েত দ তা অজেনর জ  

িনয়িমত িশ েণর ব া করা হেব 

।  

আইিস  শাখা িশ ণ িতেবদন এবং 
িনয়িমত তদারিককরণ 

 

১০ আইন লা কিম র সভা 
িনয়িমতকরণ 

অ ি ত আইন লা কিম র 

সভা  
 

জলা শাসক এর কাযালেয় মািসক 

আইন লা কিম র সভা অ ি ত 

হয় ।  

জ.এম শাখা সভার কাযিববরণী ত ও 

ম ণালেয় রণ 

 

১১ মাবাইল কােটর কায ম 

জারদারকরণ 

পিরচািলত মাবাইল কাট জলা শাসক এর কাযালেয় মািসক 

আইন লা কিম র সভায় 

মাবাইল কাট এর কায ম িনেয় 

আেলাচনা করা হয় । 

জ.এম শাখা মাবাইল কােটর মা েম 

দােয়র ত মামলা, জিরমানা 
সং া  িতেবদন ত ও 

ম ণালেয় রণ 

 

১২ আইন লা র ায় 

জনসেচতনতা লক সভা, 
বা িববাহ িনেরােধর লে  

সভা, মাদক ে র 

অপ বহার িনয় ণ, যৗন 

হয়রানী িতেরােধ 
জনসেচতনতা লক সভা 
িনয়িমতকরণ 

অ ি ত আইন লা র ায় 

জনসেচতনতা লক সভা, 
বা িববাহ িনেরােধর লে  

সভা, মাদক ে র অপ বহার 

িনয় ণ, যৗন হয়রানী 
িতেরােধ জনসেচতনতা লক 

সভা  

জলা শাসক এর কাযালেয় মািসক 

আইন লা র ায় জনসেচতনতা 
লক সভা, বা িববাহ িনেরােধর 

লে  সভা, মাদক ে র 

অপ বহার িনয় ণ, যৗন হয়রানী 
িতেরােধ জনসেচতনতা লক 

সভায় উ  িবষয় িনেয় আেলাচনা 
করা হয় 

জএম শাখা আেয়ািজত সভা 
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সংেযাজনী ৩ :অ  দ র /সং ার িনকট িনিদ  কমস াদন চািহদাস হ 

 

িত ােনর  নাম  সংি  কায ম কমস াদন চক উ  িত ােনর িনকট 

চািহদা /ত াশা  

চািহদা /ত াশার যৗি কতা  

ত াশা রণ না হেল স া  ভাব 

িলশ পােরর কাযালয়, 

হিবগ  । 
মাবাইল কাট পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট মাবাইল কাট পিরচালনার িনিমে  

সময়মত েয়াজনীয় সং ক িলশ 

রণ 

মাবাইল কাট এর তপশীল  আইেন 

সংি  িত ােনর িসিকউটেরর 

সহায়তায় মাপ অ যায়ী মাবাইল 

কাট পিরচালনা 

সামািজক অপরাধ িনয় ণ ও দমন কায ম 

হত হেত পাের। 

িবআর এ, হিবগ  

মাবাইল কাট পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট মাবাইল কাট পিরচালনার িনিমে  

সময়মত েয়াজনীয় সং ক 

িসিকউটর রণ 

মাবাইল কাট এর তপশীল  আইেন 

সংি  িত ােনর িসিকউটেরর 

সহায়তায় মাপ অ যায়ী মাবাইল 

কাট পিরচালনা 

সামািজক অপরাধ িনয় ণ ও দমন কায ম 

হত হেত পাের। 

জলা মােক ং অিফসােরর 
কাযালয়, হিবগ  

মাবাইল কাট পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট মাবাইল কাট পিরচালনার িনিমে  

সময়মত েয়াজনীয় সং ক 

িসিকউটর রণ 

মাবাইল কাট এর তপশীল  আইেন 

সংি  িত ােনর িসিকউটেরর 

সহায়তায় মাপ অ যায়ী মাবাইল 

কাট পিরচালনা 

সামািজক অপরাধ িনয় ণ ও দমন কায ম 

হত হেত পাের। 

জলা মৎ  কমকতার 

কাযালয়, হিবগ  

মাবাইল কাট পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট মাবাইল কাট পিরচালনার িনিমে  

সময়মত েয়াজনীয় সং ক 

িসিকউটর রণ 

মাবাইল কাট এর তপশীল  আইেন 

সংি  িত ােনর িসিকউটেরর 

সহায়তায় মাপ অ যায়ী মাবাইল 

কাট পিরচালনা 

সামািজক অপরাধ িনয় ণ ও দমন কায ম 

হত হেত পাের। 

মাদক  িনয় ণ অিধদ র, 
হিবগ  

মাবাইল কাট পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট মাবাইল কাট পিরচালনার িনিমে  

সময়মত েয়াজনীয় সং ক 

িসিকউটর রণ 

মাবাইল কাট এর তপশীল  আইেন 

সংি  িত ােনর িসিকউটেরর 

সহায়তায় মাপ অ যায়ী মাবাইল 

কাট পিরচালনা 

সামািজক অপরাধ িনয় ণ ও দমন কায ম 

হত হেত পাের। 

িবএস আই, হিবগ  

মাবাইল কাট পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট মাবাইল কাট পিরচালনার িনিমে  

সময়মত েয়াজনীয় সং ক 

িসিকউটর রণ 

মাবাইল কাট এর তপশীল  আইেন 

সংি  িত ােনর িসিকউটেরর 

সহায়তায় মাপ অ যায়ী মাবাইল 

কাট পিরচালনা 

সামািজক অপরাধ িনয় ণ ও দমন কায ম 

হত হেত পাের। 

িসিভল সাজেনর কাযালয়, 

মাবাইল কাট পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট মাবাইল কাট পিরচালনার িনিমে  মাবাইল কাট এর তপশীল  আইেন সামািজক অপরাধ িনয় ণ ও দমন কায ম 
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িত ােনর  নাম  সংি  কায ম কমস াদন চক উ  িত ােনর িনকট 

চািহদা /ত াশা  

চািহদা /ত াশার যৗি কতা  

ত াশা রণ না হেল স া  ভাব 

হিবগ  সময়মত েয়াজনীয় সং ক 

িসিকউটর রণ 

সংি  িত ােনর িসিকউটেরর 

সহায়তায় মাপ অ যায়ী মাবাইল 

কাট পিরচালনা 

হত হেত পাের। 

পিরেবশ অিধদ র, িসেলট 

মাবাইল কাট পিরচালনা পিরচািলত মাবাইল কাট মাবাইল কাট পিরচালনার িনিমে  

সময়মত েয়াজনীয় সং ক 

িসিকউটর রণ 

মাবাইল কাট এর তপশীল  আইেন 

সংি  িত ােনর িসিকউটেরর 

সহায়তায় মাপ অ যায়ী মাবাইল 

কাট পিরচালনা 

সামািজক অপরাধ িনয় ণ ও দমন কায ম 

হত হেত পাের। 

 


