
 

 

 

 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

 

 

 

জজলা প্রশাসক, জ ৌলভীবাজার 

 

এবং 

 

ববভাগীয় কব শনার, সিলেট সবভাগ, সিলেট এর  দে স্বাক্ষবরত 

 

 

 

বাবষ িক ক িসম্পােন চুবি 

 

 

 

 

 

 

 

 

জুলাই ১, ২০১৮ - জুন ৩০, ২০১৯ 
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কিৌেভীবাজার কজো এর কি মিম্পাদলনর িাসব মক সিত্র 

(Overview of the Performance of Moulvibazar District) 
 

িাম্প্রসতক বছরিমূলহর (৩ বছর) প্রধান অজমনিমূহ : 

প্রাকৃসতক কিৌন্দল মর েীোভূসি কিৌেভীবাজার কজো িা সশলল্পর জন্য কদলশ ও সবলদলশ সুপসরসিত। প্রবািী অধ্যযসষত এ কজোয় 

ববলদসশক করসিলটলের প্রবাহ অর্ মননসতক উন্নয়লন ও সবসনলয়াগ বৃসিলত অবদান রাখলছ এবং একই িালর্ অর্ মননসতক িমৃসি 

অজমলন সবলশষ ভূসিকা রাখলছ। এ কজোয় সবগত সতন বছলরর উলেখল াগ্য অজমনিমূহ : 

 

এ কজোর আইন শংখো স্বাভাসবক রাখলত  সবগত সতন বছলর 87টি কিাবাইে ককাট ম পসরিােনাপূব মক 5,৫1,০০০/- (পাঁিেক্ষ্ 

একান্নহাজার) টাকা আদায় করা হলয়লছ। ২০১৬ িালের ০৭ কিলেম্বর তাসরলখ এ কজোলক বাল্য সববাহমুক্ত কজো সহলিলব 

ক াষিা করা হলয়লছ। কিৌেভীবাজার কজোর অর্ মননসতক গসতশীেতা আনয়লনর েলক্ষ্য কশরপুলর Economic Zone 

প্রসতষ্ঠা করা হলয়লছ এবং বাস্তবায়ন কা মক্রি দ্রুত এসগলয় িেলছ। ভূসি ব্যবস্থাপনা যুলগাপল াগী ও আধ্যসনকায়লনর এবং তথ্য 

প্রাসপ্ত িহজীকরলির েলক্ষ্য www.landadminmoulvibazar.gov.bd-website িালু করা হলয়লছ। ভূসি উন্নয়ন কর 

(িাধারি) ২০১৫-১৬ অর্ ম বছলর ৪,১৩,৩৮,৯০৫/- টাকা, ২০১৬-১৭ অর্ মবছলর ৪,৩৫,৯৫,৪৭৬/-টাকা এবং ২০১৭-১৮ 

অর্ মবছলর ৩,৮৯,৫১,৮০১/- টাকা আদায় করা হলয়লছ। ইলতািলে শ্রীিঙ্গলে সিতীয় িা সনোি ককলে সনোি কা মক্রি শুরু 

হলয়লছ। 

 

িিস্যা এবং িযালেঞ্জিমূহ : 

 

িেসত বছলর কৃষকরা উৎপাসদত কবালরা ফিে বাজারজাত করলত না পারায় উপযুক্ত মূল্য না কপলয় আসর্ মকভালব ক্ষ্সতগ্রস্থ 

হলে। প্রকারান্তলর িেস্বত্বলভাগীরা আসর্ মকভালব োভবান হলে। এ অবস্থা হলত উত্তরলির েলক্ষ্য িরকাসরভালব ধান ক্রয়লকলে 

সনধ মাসরত মূলল্য ক্রয় কা মক্রি শুরু করলত হলব। িাম্প্রসতক বন্যায় কিৌেভীবাজার শহরিহ িবকটি উপলজোয় ব্যাপক 

জানিালের ক্ষ্সতিহ অর্ মননসতক িমৃসিলক বাঁধাগ্রস্থ করলছ। এ কর্লক উত্তরলি ব্যাপক পুনব মািন কা মক্রি গ্রহি করলত হলব। 

এ কজোয় িাষল াগ্য অনাবাসদ জসি িালষর আওতায় এলন খাদ্য উৎপাদন বৃসি এবং পসতত জোশলয় িৎস্য িালষর িােলি 

এ িিস্যা িিাধান িম্ভব। ইউসনয়ন সভসত্তক ভূসি অসফলির স্বল্পতা র্াকায় ভূসি সবষয়ক কিবা প্রদান সকছুটা সবসিত হলে। 

অনুলিাসদত জনবলের িলে অলনক পদ শূণ্য র্াকায় স্বাভাসবক কিবা প্রদান িিস্যা হলে। কিৌেভীবাজার কজোর িা-

শ্রসিকলদর স্বাস্থয, সশক্ষ্া ও জীবনিালনর অনগ্রিরতা সবদ্যিান। এ কজোর সশক্ষ্ার অনগ্রিরতাও একটি বড় িযালেঞ্জ। 
 

ভসবষ্যৎ পসরকল্পনা : 
 

জাতীয় শুিািার ককৌশে (National Integrity Strategy-NIS)  র্া র্ ও প মটন সশলল্পর িম্প্রিারি করা, সশক্ষ্ার 

হার শতভালগ উন্নীত করা। Citizen Charter-এ বসি মত িিলয়র িলে কিবা কদয়ার ব্যবস্থা করা। অনাবাদী িাষল াগ্য জসি 

িালষর আওতায় আনয়ন করা; কৃসষ জসির িলব মাচ্চ ব্যবহার সনসিতকরলি িলিতনতামূেক কা মক্রি বৃসি করি;  

িাদকদ্রলব্যর ব্যবহার করালধ জনিলিনতামূেক িভা অনুষ্ঠান; ভূসিকম্প ও বজ্রপালতর সবষলয় িতকমতামূেক ব্যবস্থা গ্রহি ও 

প্রসশক্ষ্ি আলয়াজন; সশক্ষ্ার্ীলদর কিধা সবকালশ সবসভন্ন প্রসতল াসগতা আলয়াজন; িা বাগান ও হাওড় এোকার অনগ্রির 

জনলগাষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর জীবনিান উন্নয়ন করা। 
 

            ২০১৮-১৯ অর্ মবছলরর িম্ভাব্য প্রধান অজমনিমূহ : 
 

  র্া র্ তদারসক ও িিন্বলয়র িােলি উন্নয়নমূেক কা মক্রি সুষ্ঠ ুবাস্তবায়ন; কজো আইন-শঙ্খো রক্ষ্ািহ নাগসরকলদর 

জীবনিান উন্নয়লনর কা মকর ভূসিকা পােন। 

 ভ্রাম্যিাি আদােলতর কা মক্রি বৃসি কলর অপরাধ সনয়ন্ত্রি; 

 জাতীয় ই-গভমলিে কা মক্রি বাস্তবায়ন; কিবা পিসত িহজীকরি, কিবা প্রদান প্রসতশ্রুসত অনু ায়ী কিবা প্রদান কা মক্রি 

গ্রহি। 

 ভূসি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শতভাগ ভূসি উন্নয়ন কর আদায় সনসিতকরি। 

 কিৌেভীবাজার কজো বাল্য সববাহমুক্ত অব্যাহত রাখার সনসিত্ত িসনটসরং কজারদারকরি; 

 িা জনলগাষ্ঠীর জীবনিান উন্নয়লন সশশু সশক্ষ্া, স্বাস্থয কিবা ও পলয়া: কা মক্রি কজারদার। 
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উপক্রিসিকা (Preamble) 

 

 

 সরকাবর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রাবতষ্ঠাবনক েক্ষতা বৃবদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাববেবহ জজারোর করা, সুশাসন 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার বনবিতকরদণর  ােদ   রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দনর 

লদক্ষয- 

 

 

জজলা প্রশাসক, জ ৌলভীবাজার 
 

এবাং 

 

ববভাগীয় কব শনার, বসদলট ববভাগ, বসদলট 

 

 

 এর  দে ২০১8 সাদলর জুন  াদসর 25 তাবরদে এই বাবষ িক ক িসম্পােন চুবি স্বাক্ষবরত হল।   

এই  চুবিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ বনম্নবলবেত ববষয়সমূদহ স্মতত হদলন:  
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জসকশন ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অবভলক্ষয (Mission), জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ িাববল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) :  

 

েক্ষ, গবতশীল, উন্নয়ন সহায়ক এবাং জনবান্ধব প্রশাসন। 

 

১.২ অবভলক্ষয (Mission): 

প্রশাসবনক েক্ষতা বৃবদ্ধ, তথ্যপ্রযুবির র্থার্থ ব্যবহার ও জসবাোতাদের দৃবিভবির পবরবতিন এবাং উদ্ভাবন 

িি িার  ােদ  স য়াবদ্ধ ও  ানস্মতত জসবা বনবিত করা। 

 

১.৩ জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.  জজলা পর্ িাদয় সরকাবর ও জবসরকাবর সকল েপ্তরসমূদহর উন্নয়নমূলক কার্ িক্রদ র স ন্বয়সািন; 

২. বনায়ন, দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপনা, জলবায়ু পবরবতিন ও পবরদবশ সাংরক্ষণসহ জটকসই উন্নয়ন লক্ষয াত্রা অজিন 

ত্বরাবন্বতকরণ; 

৩. সা াবজক বনরাপত্তামূলক কার্ িক্র  বাস্তবায়ন জজারোরকরণ; বশক্ষা, সাংস্কৃবত, ক্রীড়া ও নারী উন্নয়ন 

ত্বরাবন্বতকরণ। 

৪. রাজস্ব প্রশাসন ও ভূব  ব্যবস্থাপনায় গবতশীলতা আনয়ন; 

৫. জনশৃঙ্খলা ও জনবনরাপত্তা রক্ষায় জজলা ম্যাবজদেবসর কার্ িক্র  জজারোর ও সাংহতকরণ; 

৬. জনসদিতনতামূলক কার্ িক্রদ র  ােদ  জনউদ্ধুদ্ধকরণ কার্ িক্র  জজারোর; 

৭.  ানবসম্পে উন্নয়ন ও প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষ তা বৃবদ্ধকরণ; জনসদিতনতামূলক কার্ িক্রদ  জনউদ্বুদ্ধকরণ 

জজারোরকরণ; লাগসই প্রযুবি ব্যবহাদরর  ােদ  কৃবষ উৎপােদন সফলতা অজিন;  স্বাস্থয ও পসরবার 

পসরকল্পনা কক্ষ্লত্র জনবান্ধব প্রযুসক্ত ব্যবহালরর িােলি িফেতা অজমন। 

 

১.৪ আবশ্যিক ককৌশলগত উদ্দেিসমূহ 

1. েক্ষতার সাদথ বাবষ িক ক িসম্পােন চুবি বাস্তবায়ন; 

2. কা মপিসত, কি মপসরলবশ ও কিবার িালনান্নয়ন; 

3. আসর্ মক িম্পদ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; 

4. জাতীয় শুদ্ধািার ক িদকৌশল বাস্তবায়ন; তথ্য অবিকার কার্ িক্র  জজারোর; ৩ বছর জ য়াবে 

ক িপবরকল্পনা বাস্তবায়ন। 

 

১.৫  কার্ িাববল (Functions): 
1. জজলার আন্ত:ববভাগীয় ক িকাদের স ন্বয় এবাং এসবিবজ রুপকল্প ২০২১; প্রিান ন্ত্রীর অগ্রাবিকার/প্রবতশ্রুত 

প্রকল্পসমূহসহ জজলার প্রিান উন্নয়ন ক িকাণ্ড বাস্তবায়দন স ন্বয়কারী বহদসদব ববদশষ ভূব কা পালন; 

2. সরকার কর্তিক গৃবহত জাতীয় শুদ্ধািার জকৌশল বাস্তবায়ন, বাবষ িক ক িসম্পােন চুবি বাস্তবায়ন ও ৩ বছর 

জ য়াবে ক িপবরকল্পনা অগ্রাবিকার বভবত্তদত বাস্তবায়ন; কৃবষ, স্বাস্থযদসবা ও জনস্বাস্হয, পবরবার পবরকল্পনা, 

নারী ও বশশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথব ক ও গণবশক্ষা এবাং বশক্ষা ববষয়ক গৃহীত সকল নীবত ালা ও 

ক িসূবির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবিান, পবরবীক্ষণ ও স ন্বয়সািন; 

3. দুদর্ িাগ পরবতী পুনব িাসন কার্ িক্র  বাস্তবায়ন; 

4. ভূ-প্রাকৃবতক বববশিযসমূহ সাংরক্ষণসহ পবরদবশ দূষদণর ফদল সি জলবায়ু পবরবতিদনর ববরূপ প্রভাব 

জ াকাদবলায় জনসদিতনতা সবি, বনায়ন, বববভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দন সাবব িক সহায়তা করা এবাং 

সাবব িক স ন্বয় সািন ও পবরবীক্ষণ; 

5. সা াবজক বনরাপত্তা জবিনীর আওতায় োবরদ্রয ববদ ািনসহ  বববভন্ন জনবহতকর কার্ িক্র  বাস্তবায়দন সাবব িক 

সহায়তা প্রোন ও স ন্বয় সািন; 

6. জজলা ম্যাবজদেবসর আওতায় অপরািমূলক কার্ িক্র  ে দন আইনানুগ কার্ িক্র  গ্রহণ; 

7. ই-ফাইল (নবথ) ব্যবস্থাপনা এবাং ই-জ াবাইল জকাট ি বসদেদ  জ াবাইল জকাদট ির কার্ িক্র  পবরিালনা; জাতীয় 

ই-গভিদনন্স কার্ িক্র  বাস্তবায়ন; জসাস্যাল ব বিয়া ব্যবহার এবাং সিটিলজন িাট মার অনু ায়ী সনধ মাসরত িিলয়র 

িলে কিবা গ্রহীতালদর কিবা প্রদান সনসিতকরি; 

8. স্থানীয় সরকার সাংক্রান্ত কার্ িক্র ; এনবজওদের কার্ িক্র  তোরবক ও এনবজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ ির 

পবরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ িক্র  পবরেশ িন/েশ িন। 
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জসকশন-২ 

জকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রাবিকার, কার্ িক্র , ক িসম্পােন সূিক এবাং লক্ষয াত্রাসমূহ  

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 কজো প্রশািলনর জকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

০১) জজলা পর্ িাদয় 

সরকাবর ও জবসরকাবর 

সকল েপ্তরসমূদহর 

উন্নয়নমূলক কার্ িক্রদ র 

স ন্বয়সািন। 

২০ 

1.1) কজো 

উন্নয়ন িিন্বয় 

কসিটির িভা 

অনুষ্ঠান। 

১.১.১) অনুসষ্ঠত 

িভা 

িংখ্যা 3 12 12 12 - - - - 12 ১2 

১.১.২) িভার 

সিিান্ত বাস্তবাসয়ত 

% 3 ৯8 100 ১০০ 92 88 86 80 100 100 

1.২) সবসভন্ন 

উন্নয়নমূেক 

কা মক্রি 

পসরদশ মন। 

১.২.১) পসরদশ মন/ 

দশ মনকৃত প্রকল্প। 

িংখ্যা ২ ৫২ 52 5৪ - - - - 5৫ 5৬ 

১.২.২) বাস্তবাসয়ত 

সুপাসরশ 

% ২ ৯8 100 ১০০ 93 90 88 80 100 100 

1.৩) এনসজও 

কা মক্রি িিন্বয় 

সবষয়ক িভা। 

১.৩.১) িভা 

অনুসষ্ঠত 

িংখ্যা ২ 12 12 12 - - - - 12 12 

১.৩.২) িভার 

সিিান্ত বাস্তবাসয়ত 

% ২ 9৫ 99 ১০০ 92 89 87 79 ১০০ ১০০ 

1.৪) এনবজও 

জের অনুকূদল 

ছাড়কৃত অদথ ির 

পবরবীক্ষণ। 

১.৪.১) 

পবরবীক্ষণকৃত 

এনবজও 

িংখ্যা ২ 8 12 14 12 10 09 07 15 16 

1.৪.২) ক্ষুদ্রঋণ 

কার্ িক্র  দশ মন/ 

পবরেশ িন। 

িংখ্যা ২ ৮ 1২ 17 ১6 15 14 12 18 19 

1.৪.৩) বাস্তবাবয়ত 

সুপাবরশ 

 

 

% ২ 100 100 ১০০ 92 88 82 78 100 ১00 



7 

 

জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

০২) দুদর্ িাগ ব্যবস্হাপনা, 

বনায়ন, জলবায়ু পবরবতিন 

ও পবরদবশ সাংরক্ষণসহ 

জটকসই উন্নয়ন লক্ষয াত্রা 

অজিন ত্বরাবন্বতকরণ। 

১০ 

2.1) ত্রাি ও 

পুনব মািন এবং 

দুল মাগ 

ব্যবস্হাপনা 

িম্পসকমত িভা 

অনুষ্ঠান। 

2.1.1) অনুসষ্ঠত 

িভা  

িংখ্যা 1 12 12 ১২ - - - - 12 12 

2.1.2) িভার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত 

% 1 ৯8 100 ১০০ 91 88 81 79 100 100 

2.2)  দুল মাগ 

ক্ষ্সতগ্রস্ত এোকা 

তাৎক্ষ্সিক 

পসরদশ মন/দশ মন। 

2.1.১)পসরদশ মন/ 

দশ মনকৃত 

িংখ্যা ০.৫ ৫৫ ৬০ ৭০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৪০ ৭৫ ৮০ 

২.১.২) সুপাসরশ 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ 92 88 82 78 100 ১00 

2.৩) বজআর 

প্রোন। 

২.৩.১)প্রদানকৃত 

বজআর 

বরাে  

% 

0.5 100 100 ১০০ 90 87 82 79 100 100 

2.৪) বভবজএফ 

প্রোন। 

২.৪.১) প্রদানকৃত 

বভবজএফ 

বরাে  

% 

0.5 100 100 ১০০ 91 88 81 77 100 100 

2.৫) কটস্ট 

সরসেফ প্রদান। 

২.৫.১) প্রদানকৃত 

সরসেফ 

বরাে 

% 

0.5 100 100 ১০০ 89 83 80 76 100 100 

2.৬) গ্রািীন 

অবকাঠালিা 

সনি মালির জন্য 

কাসবখা প্রকল্প 

বাস্তবায়ন। 

২.৬.১) সনব িত 

রাস্তা 

সক.সি.  1 ৮০ 100 ১০০ 90 87 82 78 10৫ 1১0 

2.৭) গ্রািীন 

অবকাঠালিা 

সনি মালনর জন্য 

কাসবটা প্রকল্প 

বাস্তবায়ন। 

 

২.৭.১)সনি মািকৃত 

রাস্তা 

সক.সি.  0.5 ৮০ 95 95 90 85 82 80 100 150 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

2.৮) অসত 

দসরদ্রলদর জন্য 

কি মিংস্হান 

ক িসূবি। 

২.৮.১)সনলয়াসজত 

শ্রসিক 

িংখ্যা 

(েক্ষ্) 

1 0.2২ 0.2৫ 0.30 0.28 0.27 0.26 0.25 0.30 0.32 

2.৯) বৃক্ষ্ 

করাপলনর জন্য 

জনগিলক 

উিুিকরি জ লা 

আলয়াজন। 

২.৯.১)আলয়াসজত 

জ লা 

িংখ্যা 

 

0.5 1 1 ১ - - - - 1 1 

 2.1০) িািাসজক 

বনায়লনর জন্য 

সবসভন্ন প্রকার 

বৃলক্ষ্র িারা 

সবতরি। 

২.১০.১) সবতরিকৃত 

িারা 

িংখ্যা 

(হাজার) 

0.5 ৫৫ 5২.৬ 56 5২ 5০ ৪৮ ৪5 5৭ ৫৮ 

 2.1১) কজো 

পসরলবশ কসিটির 

িভা আদয়াজন। 

২.১১.১) আদয়াবজত 

সভা 

সাংখ্যা 1 12 12 ১২ - - - - 12 12 

২.১১.২)বাস্তবাসয়ত 

সিিান্ত 

% 0.5 9২ 9০ ১০০ 90 85 80 75 ১০০ 100 

2.1২) জেবায়ু 

পসরবতমন করালধ 

গৃহীত প্রকল্প 

বাস্তবায়ন। 

 

 

 

 

 

২.১২.১) বাস্তবাসয়ত 

প্রকল্প 

িংখ্যা 

 

0.5 ১ 1 ১ - - - - 1 1 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

০৩) সা াবজক 

বনরাপত্তামূলক কার্ িক্র  

বাস্তবায়ন জজারোরকরণ। 

১০ 

3.1) মুসক্তল ািা 

কদর িম্মানী ভাতা 

সবতরি কা মক্রি 

তদারসক। 

৩.১.১) ভাতা 

সবতরি কা মক্রি 

তদারককৃত 

% ১ 100 100 100 9৫ 87 82 76 100 100 

3.2) প্রসতবন্ধী 

ভাতা প্রদান 

কা মক্রি তদারসক 

৩.২.১) ভাতা 

সবতরি কা মক্রি 

তদারককৃত 

% ১ 100 100 ১০০ 9৪ 87 84 80 100 100 

3.3) সবধবা 

ভাতা সবতরি 

কা মক্রি তদারসক 

৩.৩.১) ভাতা 

সবতরি কা মক্রি 

তদারককৃত 

% ১ 100 100 ১০০ 94 90 87 83 100 100 

3.4) িািাসজক 

সনরাপত্তামূেক 

প্রকলল্পর 

বাস্তবায়ন 

পসরবীক্ষ্ি। 

৩.৪.১)পসরবীক্ষ্ি

কৃত প্রকল্প 

িংখ্যা ১ 12 12 12 10 09 08 07 12 12 

3.5) প্রসতবন্ধী 

কদর সশক্ষ্া ও 

অন্যান্য 

কল্যািমূেক 

কালজ িহায়তা 

প্রদান। 

৩.৫.১) িহায়তা 

প্রদত্ত 

টাকা 

(েক্ষ্) 

১ ১০০ 100 ১০০ 9৪ 88 84 80 100 100 

3.6) িা-বাগালন 

স্কুে প্রসতষ্ঠা। 

 

 

৩.৬.১) প্রসতসষ্ঠত 

স্কুে 

িংখ্যা ১ 2 3 4 3 2 1 - 5 6 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৩.৭) কজো প মালয় 

ক্রীড়া 

প্রসতল াসগতার 

আলয়াজন। 

৩.৭.১) আলয়াসজত 

ক্রীড়া প্রসতল াসগতা 

িংখ্যা ১ ৯ ৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২ 

৩.৮) স াংস্কৃতিক 

প্রতিয  তিি র 

আয  জন। 

৩.৮.১) আয  তজি 

প্রতিয  তিি  সংখ্যা ০.৫ ৩ ৩ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ৫ 

৩.৯) সাংস্কৃতি 

ক্ষেযে তিতিন্ন 

প্রতিেণ আয  জন 

৩.৯.১)আয  তজি 

প্রতিক্ষণ সংখ্যা ০.৫ ৫ ৯ ১০ ৮ ৭ ৬ ৫ ১১ ১২ 

৩.১০) ক্ষজল  ন রী 

ও তিশু তন য িন 

প্রতিযর ধ কতিটির 

সি  আয  জন। 

৩.১০.১)আয  তজি 

সি  
সংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৩.১০.২) তসদ্ধ ন্ত 

ি স্তি ত ি 
% ০.৫ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৩ ৮৬ ৮২ ৭৫ ১০০ ১০০ 

৩.১১) ক্ষজল  

প য য  জ্বত ি যের 

সাংিধ যন  অনুষ্ঠ ন। 

৩.১১.১)আয  তজি 

সাংিধ যন  সাংখ্য  ০.৫ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

৩.১২) ি ল্যতিি হ 

তনযর ধ ক  যক্রি 

৩.১২.১) ক্ষ  ষণ  

কৃি ি ল্য তিি হমুক্ত 

এল ক  

সাংখ্য  ০.৫ ০৭ ৫ ৩ ২ ১ - - ৪ ৪ 

০৪) রাজস্ব প্রশাসন ও 

ব্যবস্হাপনায় 

গবতশীলতা আনয়ন। 

 

১০ 

4.1) উপলজো 

ভূসি অসফি 

পসরদর্শন। 

৪.১.১)পসরদশ মনকৃত 

অসফি 

িংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৪.১.২) সুপাসরশ 

বাস্তবায়ন 

% 0.5 9২ 9০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৬ ১০০ ১০০ 

 4.2) ইউসনয়ন 

ভূসি অসফি 

পসরদশ মন। 

৪.২.১)পসরদশ মনকৃত  

অসফি 

িংখ্যা ০.৫ ২৪ ২৪ ২৪ - - - - ২৪ ২৪ 

৪.২.১) সুপাসরশ 

বাস্তবায়ন 

 

% 0.5 9২ 9০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

4.3) ভূব  জরকি ি 

হালনাগােকরণ। 

৪.৩.১)হােনাগাদ

কৃত খসতয়ান 

িংখ্যা  ১ ২০৫০০ ২০৭০০ 25552 24500 23500 22700 ২০৭০০ ২২০০০ ২২৫০০ 

4.4) কৃসষ খাি 

জসি বলন্দাবস্ত 

প্রদান। 

৪.৪.১)পুনব মাসিত 

পসরবার 

িংখ্যা  ১ ১৫২ ১৫০ 155 15 4 153 152 150 ১৭৫ ২০০ 

4.5) অকৃসষ খাি 

জসি বলন্দাবস্ত 

প্রদান। 

৪.৫.১)বলন্দাবস্ত 

প্রদানকৃত জসি  

একর ০.৫ ১১.3 1০ ১২ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ১৩ ১৪ 

4.6) ভূসি উন্নয়ন 

কজরর সঠিক 

োবী বনি িারণ। 

৪.৬.১) গত বছদরর 

আোয় ও িলবত 

বছদরর বদকয়ার হার  

% ১ ১০৭.১৮ 100 ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ 100 100 

4.7) ভূসি উন্নয়ন 

কর আদায় 

তদারসক করা । 

৪.৭.১)আদায়কৃত 

ভূসি উন্নয়ন কর 

টাকা 

(ককাটি) 

০.৫ ৪.৩৪ ৫.৫০ ৬.00 ৫.৭৫ ৫.5০ ৫.০০ ৪.৫০ ৭.২৫ ৭.৫০ 

4.8) িায়রাত 

িহাে বলন্দাবস্ত 

প্রদান। 

৪.৮.১)আদায়কৃত 

ইজারামূল্য 

টাকা 

(ককাটি) 

০.৫ ৭.১৫ ৫.০০ ৫.৫০ ৫.৩০ ৫.২৫ ৫.০০ ৪.৭৫ ৬.১৫ ৬.৫০ 

4.9) রাজস্ব 

িািো বনষ্পবত্ত। 

৪.৯.১) িািো 

সনষ্পসত্তর হার 

% ১ ৯৭ ৯৮ ৯৮ ৯১ ৮৭ ৮১ ৭৬ ৯৮ ৯৯ 

4.10) ভূসি 

সবলরাধ সবষয়ক 

িািোর এিএফ 

সবজ্ঞ আদােলত 

কপ্ররি। 

৪.১০.১) কপ্ররলির 

িংখ্যা 

িংখ্যা ০.৫ ৩১৪ ৩০০ ৩৩৫ ৩১০ ৩০০ ২৮৫ ২৫০ ৩৫০ ৩৭৫ 

4.11) জেওয়ানী 

 া লা বনষ্পবত্ত। 

৪.১১.১)সরকাদরর 

পদক্ষ   া লার 

একতরফা রায় 

সাংখ্যা ০.৫ ৫ ৭ ৭ ৬ ৫ ৪ ৩ ৮ ৯ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

4.12)  করন্ট 

িাটি মসফলকট 

িািো সনষ্পসত্ত। 

৪.১২.১)সনষ্পসত্তকৃত 

িািো 

% ০.৫ ২৫ ৪০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

4.13) ১নাং 

েবতয়ানভুি 

িরকাসর 

সম্পবত্তর অনবধ 

দখে উিার। 

৪.১৩.১) উিারকৃত 

ভূসি 

একর ০.৫ ৪৫.২৩ ৯.৪৮৬০ ১০ ০৮ ০৬ ০৪ ০২ ১১ ১২ 

 4.14) অন্যান্য 

িরকাসর 

সম্পবত্তর অনবধ 

দখে উিার। 

৪.১৪.১) উিারকৃত 

ভূসি 

একর ০.৫ ০.০৪ ০.৪৫০ ০.৫ ০.৪ ০.৩৫ ০.৩ ০.২ ০.৬০০ ০.৭০০ 

০৫) জজলা ম্যাবজদেবসর 

 ােদ  জনশৃঙ্খলা ও 

জনবনরাপত্তা 

সাংহতকরণ। 

 

 

১০ 

5.1) কিাবাইে 

ককাট ম পসরিােনা 

৫.১.১) পসরিাসেত 

কিাবাইে ককাট ম 

িংখ্যা ১ ৭৬১ ৬৩০ ৬৫০ ৬২৫ ৬০০ ৫৮০ ৫৭০ ৭০০ ৭৫০ 

5.2) সুষ্ঠুভালব 

পাবসেক পরীক্ষ্া 

পসরিােনা। 

৫.২.১) পসরিাসেত 

পাবসেক পরীক্ষ্া 

িংখ্যা ১ ০৭ 07 ০৭ - - - - ৭ ৭ 

5.3) এসিসকউ 

টিভ ম্যাসজলেলটর 

আদােত পসরদশ মন  

৫.৩.১)পসরদশ মনকৃত 

আদােত 

িংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৫.৩.২) সুপাসরশ 

বাস্তবায়ন 

 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯২ ৮৮ ৮২ ৭৮ ১০০ ১০০ 

5.4) কজেখানা 

পসরদশ মন। 

৫.৪.১)পসরদশ মনকৃত িংখ্যা ০.৫ ১২ 12 ১২ - - - - ১২ ১২ 

৫.৪.২) সুপাসরশ 

বাস্তবায়ন 

 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

5.6) র্ানা 

পসরদশ মন। 

৫.৬.১)পসরদশ মনকৃত িংখ্যা ০.৫ ১২ 12 ১২ - - - - ১২ ১২ 

৫.৬.২) সুপাসরশ 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯২ ৮৮ ৮২ ৭৮ ১০০ ১০০ 

5.7) কজো 

আইন শঙ্খো 

কসিটির িভা 

অনুষ্ঠান। 

৫.৭.১) অনুসষ্ঠত 

িভা 

িংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৫.৭.২) সিিান্ত 

বাস্তবায়লনর হার 

% ১ ৮৫ ৮৫ ১০০ ৯৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

৫.৮) চ ঞ্চল্যকর 

ও ক্ষল িহষ য  টন   

অিতহিকরণ। 

৫.৮.১) ৪  ণ্ট র 

িযে ক্ষি চযর 

আনীি 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

৫.৮.২)২৪  ণ্ট র 

িযে প্রতিযিেন 

ক্ষপিকৃি 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

৫.৯) পাসক্ষ্ক 

কগাপনীয় 

প্রসতলবদন কপ্ররি 

৫.৯.১) কপ্রসরত 

প্রসতলবদন  

িংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ১০০ - - - - ২৪ ২৪ 

৫.১০) তনি য হী 

ম্য তজযেটযের 

তনয  সি  

আহি ন। 

৫.১০.১)আহি নকৃি 

সি  

সাংখ্য  ১ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

০৬)  জনসদিতনতামূলক 

কার্ িক্রদ র  ােদ  

জনউদ্বুদ্ধকরণ 

জজারোরকরণ। 

 

১০ 

৬.১) আইন 

শঙ্খো রক্ষ্ায় 

জনিলিতনতা 

মূেক িভা 

অনুষ্ঠান। 

৬.১.১) অনুসষ্ঠত 

িভা 

িংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.১.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯২ ৮৪ ৭৮ ৭৫ ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৬.২) এসিলের 

অপব্যবহার করাধ 

িংক্রান্ত িভা 

আলয়াজন। 

৬.২.১)আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.৫ ৬ ৬ ৬ - - - - ৬ ৬ 

৬.২.১) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০ 

৬.৩) িাদক 

দ্রলব্যর 

অপব্যবহার 

সনয়ন্ত্রলি 

জনিলিতনামূেক 

িভা আলয়াজন। 

৬.৩.১)আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.৩.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯২ ৮২ ৭৮ ৭৫ ১০০ ১০০ 

৬.৪) নারী ও 

সশশূ সন মাতন 

করালধ 

জনিলিতনামূেক 

িভা আলয়াজন। 

৬.৪.১) আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.৪.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০ 

৬.৫) ক ৌতুক 

সনলরালধর েলক্ষ্য  

জনিলিতনামূেক 

িভা আলয়াজন। 

৬.৫.১)আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.৫.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০ 

৬.৬) বাল্যসববাহ 

সনলরালধর েলক্ষ্য 

জনিলিতনামূেক 

িভা আলয়াজন। 

 

 

 

৬.৬.১)আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.৬.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৬ ৮৮ ৮১ ৭৮ ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৬.৭) িন্ত্রাি ও 

জঙ্গীবাদ দিলন 

জনিলিতনামূেক 

িভা আলয়াজন। 

৬.৭.১)আয  তজি 

সি  
সাংখ্য  ০.৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.৭.২) সি র 

তসদ্ধ ন্ত 

ি স্তি  যনর হ র 

% ০.৫ ৮৫ ৮৫ ১০০ ৯০ ৮৪ ৭৬ ৭২ ১০০ ১০০ 

৬.৮) নারী ও সশশূ 

পািার  করালধ 

জনিলিতনামূেক 

িভা আলয়াজন। 

৬.৮.১)আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.২৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.৮.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.২৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০ 

৬.৯) কিারািাোন 

প্রসতলরালধ 

জনিলিতনামূেক 

িভা আলয়াজন। 

৬.৯.১)আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.২৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.৯.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.২৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৬ ৮৮ ৮৬ ৮০ ১০০ ১০০ 

 ৬.১০) ক ৌন 

হয়রাসন 

প্রসতলরালধ 

জনিলিতনামূেক 

িভা আলয়াজন। 

৬.১০.১)আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.২৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.১০.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.২৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০ 

৬.১১) জাে কনাট 

ও হুসি ব্যবিা 

সনয়ন্ত্রলি 

জনিলিতনামূেক 

িভা আলয়াজন। 

৬.১১.১)আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.৫০ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.১১.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫০ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯২ ৮৪ ৭৭ ৭৪ ১০০ ১০০ 

৬.১২) িািাসজক 

িিস্যািমূহ 

িিাধালন স্হানীয় 

ভালব প্রকল্প গ্রহি। 

৬.১২.১) গৃহীত 

প্রকল্প 

িংখ্যা ০.৫ - ১ ১ - - - - ১ ২ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

০৭)  ানবসম্পে উন্নয়ন 

ও প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষ তা 

বৃবদ্ধকরণ। 

১০ 

 

 

৭.১) সবসিএি 

(প্রশািন) 

কযাোলরর 

সশক্ষ্ানসবশ 

কি মকতমালদর 

ইনিাসভ মি প্রসশক্ষ্ি 

আলয়াজন। 

৭.১.১) প্রসশক্ষ্িকাে সদন ১ ১৮০ ১৮০ 

বনি িাবরত 

১৮০ - - - - ১৮০ 

বনি িাবরত 

১৮০ 

বনি িাবরত 

৭.২) মশ্যিপশ্যিষদ 

শ্যবভাগ প্রদত্ত 

প্রশ্যশক্ষণ কম মসূশ্যি 

অনুযায়ী নবশ্যনযুক্ত 

কযাডাি 

কম মকতমাদ্দদি 

সনদপত্র প্রদান 

কিা হদ্দয়দ্দে শ্যকনা 

৭.২.১) প্রশ্যশক্ষণ 

প্রদত্ত ও 

সার্ট মশ্যিদ্দকট 

শ্যবতিণকৃত 

সংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

৭.৩)  কজো 

প্রশািলন কি মরত 

কি মিারীলদর জন্য 

প্রসশক্ষ্ি আলয়াজন। 

৭.৩.১) প্রসশক্ষ্িার্ী 

কদর প্রসশক্ষ্ি 

িংখ্যা ২ ১৩০ ১৩০ ১৫০ ১৩০ ১১০ ১০০ ৮০ ১৬০ ১৭০ 

৭.৪) ইলনালভশন 

কা মক্রি দশ মন। 

৭.৪.১) দশ মনকৃত 

ইলনালভশন কা মক্রি 

িংখ্যা ১ ১০ ১০ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১০ ১৮ ২০ 

৭.৫) কজো 

প্রশািলন কি মরত 

কি মকতমা- 

কি মিারীলদর 

আইসিটি ব্যবহার 

সনসিত করা। 

 

 

৭.৫.১)আইসিটি 

ব্যবহারকারী 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 
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জকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

জকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক িসম্পােন  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক িসম্পােন  

সূিদকর  ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজিন 

 

লক্ষয াত্রা/সনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অবত 

উত্ত  

উত্ত  িলবত 

 ান 

িলবত 

 াদনর 

বনদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৭.৬) িাসকমট হাউজ 

ব্যবস্হাপনা। 

৭.৬.১) িানিম্মত 

পসরলবশ  

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

৭.৭) সভসভআইসপ 

গলির জন্য িভার 

আলয়াজন। 

৭.৭.১)আলয়াসজত 

িভা 

িংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১০ ৮ ৭ ৫ ১২ ১২ 

৭.৭.২) সিিান্ত 

বাস্তবাসয়ত 

% ০.৫ ৯৭ ৯৮ ১০০ ৯৬ ৮৮ ৮৪ ৮০ ১০০ ১০০ 

৭.৮) সভসভআইসপ 

গলির কজো 

িফলরর িিয় 

হাউজ গাে ম ও 

পুসেশ এস্কট ম 

ব্যবস্হার িিন্বয়। 

৭.৮.১) আলয়াসজত 

হাউজ গাে ম ও পুসেশ 

এস্কট ম 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 
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আবশ্যিক ককৌশলগত উদ্দেিসমূহ: 
আবশ্যিক ককৌশলগত 

উদ্দেি 

(Strategic Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দিি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পাদন 

সূিদ্দকি মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্মন 

 

লক্ষযমাত্রা/শ্যনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদ্দক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসাধািণ অশ্যত উত্তম উত্তম িলশ্যত 

মান 

িলশ্যত 

মাদ্দনি 

শ্যনদ্দে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দক্ষতাি সাদ্দে বাশ্যষ মক 

কম মসম্পাদন চুশ্যক্ত 

বাস্তবায়ন। 

 

৮ 

২০১৮-১৯ অে মবেদ্দিি 

খসড়া বাশ্যষ মক কম মসম্পাদন 

চুশ্যক্ত উধ মতন কর্তমপক্ষ 

বিাবদ্দি দাশ্যখল। 

শ্যনধ মাশ্যিত সময়সীমাি 

মদ্দে খসড়া চুশ্যক্ত 

মিণালয়/ শ্যবভাদ্দগ 

দাশ্যখলকৃত 

তাশ্যিখ ২ - - ০৩ কম ১০ কম ১৫ কম ২০ কম ৩০কম ০৩ কম ০৩ কম 

২০১৮-১৯ অে মবেদ্দিি 

বাশ্যষ মক কম মসম্পাদন চুশ্যক্ত 

বাস্তবায়ন পশ্যিবীক্ষণ। 

ত্রত্রমাশ্যসক প্রশ্যতদ্দবদন 

দাশ্যখলকৃত 

সংখ্যা ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

২০১৮-১৯ অে মবেদ্দিি 

বাশ্যষ মক কম মসম্পাদন চুশ্যক্তি 

অধ মবাশ্যষ মক মূল্যায়ন 

প্রশ্যতদ্দবদন দাশ্যখল। 

শ্যনধ মাশ্যিত তাশ্যিদ্দখ 

অধ মবাশ্যষ মক মূল্যায়ন 

প্রশ্যতদ্দবদনকৃত 

তাশ্যিখ ১ - - 

১৩ 

র্ানুয়াশ্যি 

১৭  

র্ানুয়াশ্যি 

২৩ 

র্ানুয়াশ্যি 

২৭ 

র্ানুয়াশ্যি 

৩০ 

র্ানুয়াশ্যি 

৩০ 

র্ানুয়াশ্যি 

১৩  

র্ানুয়াশ্যি 

সিকাশ্যি কম মসম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত 

প্রশ্যশক্ষণসহ শ্যবশ্যভন্ন শ্যবষদ্দয় 

কম মকতমা/ কম মিািীদ্দদি 

র্ন্য প্রশ্যশক্ষণ আদ্দয়ার্ন। 

প্রশ্যশক্ষদ্দণি সময় র্নঘন্টা ১ ৬০ ৬০ ৬০ - - - - ৬০ ৬০ 

ি ঠ প য য র 

ক  য ল সমূযহ কিপযে 

একটি অনল ইন ক্ষসি  

চ লু কর । 

অনল ইন ক্ষসি  

চ লুকৃি 

ি তরখ 

১ - - ৩১তিযসম্বর 
৩১ 

জ নু  তর 

২৮ 

ক্ষেব্রু  তর 
 

   

সিটিলজন িাট মার অনু ায়ী 

সনধ মাসরত িিলয়র িলে 

কিবা গ্রহীতালদর কিবা 

প্রদান সনসিতকরি। 

%  ১ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০ 
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আবশ্যিক ককৌশলগত 

উদ্দেি 

(Strategic Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দিি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পাদন 

সূিদ্দকি মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্মন 

 

লক্ষযমাত্রা/শ্যনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদ্দক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসাধািণ অশ্যত উত্তম উত্তম িলশ্যত 

মান 

িলশ্যত 

মাদ্দনি 

শ্যনদ্দে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

কায মপদ্ধশ্যত, 

কম মপশ্যিদ্দবশ ও কসবাি 

মদ্দনান্নয়ন। 

 

 

 

 

 

৭ 

 

 

শ্যপআিএল শুরুি ২ মাস 

পূদ্দব ম সংশ্যিষ্ট কম মিািীি 

শ্যপআিএল, ছুর্ট নগদায়ন 

ও কপনশন মঞ্জুশ্যি পত্র 

যুগপত র্াশ্যি 

শ্যনশ্যিতকিণ। 

শ্যপআিএল শুরুি ২ 

মাস পূদ্দব ম সংশ্যিষ্ট 

কম মিািী শ্যপআিএল,  

সংশ্যিষ্ট কম মিািীি  

শ্যপআিএল, ছুর্ট 

নগদায়ন ও কপনশন 

মঞ্জুশ্যি পত্র যুগপৎ 

র্াশ্যিকৃত 

% ১ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

কসবা প্রশ্যক্রয়ায় উদ্ভাবন 

কায মক্রম বাস্তবায়ন। 

কমপদ্দক্ষ একর্ট 

অনলাইন কসবা 

িালুকৃত 

তাশ্যিখ ১ ১ ১ ৩১ 

শ্যডদ্দসম্বি 

৩১ 

র্ানুয়াশ্যি 

২৮ 

কিব্রুয়ািী 

- - ৩১ শ্যডদ্দসম্বি ৩১ শ্যডদ্দসম্বি 

কমপদ্দক্ষ ১র্ট কসবা 

প্রশ্যক্রয়া সহর্ীকৃত 

তাশ্যিখ ১ ১ ১ ৩১ 

শ্যডদ্দসম্বি 

৩১ 

র্ানুয়াশ্যি 

২৮ 

কিব্রুয়ািী 

- - ৩১ শ্যডদ্দসম্বি ৩১ শ্যডদ্দসম্বি 

অশ্যভদ্দযাগ প্রশ্যতকাি 

ব্যবস্থা বাস্তবায়ন। 

শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত 

অশ্যভদ্দযাগ 

% ১ ৯৯  ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

অশ্যিস ভবন ও আশ্যিনা 

পশ্যিচ্ছন্ন িাখা  

কসবা প্রতযাশী এবং 

দশ মনােীদ্দদি র্ন্য 

টয়দ্দলটসহ অদ্দপক্ষাগাি 

(Waiting room)এি 

ব্যবস্থা কিা । 

শ্যনধ মাশ্যিত সময় 

সীমাি মদ্দে অশ্যিস 

ভবন ও আশ্যিনা 

পশ্যিচ্ছন্ন  

তাশ্যিখ  ১ - - ৩১ 

শ্যডদ্দসম্বি 

৩১ 

র্ানুয়াশ্যি 

২৮ 

কিব্রুয়ািী 

- - ৩১ শ্যডদ্দসম্বি ৩১ শ্যডদ্দসম্বি 

শ্যনধ মাশ্যিত সময়সীমাি 

মদ্দে কসবা প্রতযাশী এবং 

দশ মনােীদ্দদি র্ন্য 

টয়দ্দলটসহ অদ্দপক্ষাগাি 

িালুকৃত  

 

 

তাশ্যিখ ১ - - ৩১ 

শ্যডদ্দসম্বি 

৩১ 

র্ানুয়াশ্যি 

২৮ 

কিব্রুয়ািী 

- - ৩১ শ্যডদ্দসম্বি ৩১ শ্যডদ্দসম্বি 
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আবশ্যিক ককৌশলগত 

উদ্দেি 

(Strategic Objectives) 

ককৌশলগত 

উদ্দেদ্দিি মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায মক্রম 

(Activities) 

কম মসম্পাদন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম মসম্পাদন 

সূিদ্দকি মান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অর্মন 

 

লক্ষযমাত্রা/শ্যনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রদ্দক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদ্দক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসাধািণ অশ্যত উত্তম উত্তম িলশ্যত 

মান 

িলশ্যত 

মাদ্দনি 

শ্যনদ্দে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কসবাি মান সম্পদ্দকম 

কসবাগ্রহীতাদ্দদি মতামত 

পশ্যিবীক্ষদ্দণি ব্যবস্থা িালু 

কিা 

কসবাি মান সম্পদ্দকম 

কসবা গ্রহীতাদ্দদি 

মতামত 

পশ্যিবীক্ষদ্দণি ব্যবস্থা 

িালুকৃত  

তাশ্যিখ  ০.৫ - - ৩১ 

শ্যডদ্দসম্বি 

৩১ 

র্ানুয়াশ্যি 

২৮ 

কিব্রুয়ািী 

- - ৩১ শ্যডদ্দসম্বি ৩১ শ্যডদ্দসম্বি 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকিণ। 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগাদকৃত 

% ০.৫ - - প্রশ্যত মাদ্দসি 

১ম সপ্তাহ 

প্রশ্যত মাদ্দসি  

২য় সপ্তাহ 

প্রশ্যত 

মাদ্দসি   

৩য় সপ্তাহ 

- - প্রশ্যত মাদ্দসি 

১ম সপ্তাহ 

প্রশ্যত মাদ্দসি 

১ম সপ্তাহ 

র্াতীয় শুদ্ধািাি কম ম 

ককৌশল, তথ্য অশ্যধকাি 

কায মক্রম কর্ািদাি,  

৩ বেি কময়াদী 

কম মপশ্যিকল্পনা 

বাস্তবায়ন। ৩ 

২০১৮-১৯ অে মবেদ্দিি 

শুদ্ধািাি বাস্তবায়ন 

কম মপশ্যিকল্পনা এবং 

বাস্তবায়ন পশ্যিবীক্ষণ 

কাঠাদ্দমা প্রণীত। 

তাশ্যিখ 

 

 

 

 

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

 

শ্যনধ মাশ্যিত সময়সীমাি মদ্দে 

ত্রত্রমাশ্যসক পশ্যিবীক্ষণ 

প্রশ্যতদ্দবদন দাশ্যখল। 

সংখ্যা  ১ ৪ ৪ ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

৩ বেি কময়াদী 

কম মপশ্যিকল্পনা 

বাস্তবায়ন। 

%  ১ ৯৮ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

আশ্যে মক সম্পদ ও 

ব্যবস্থাপনাি উন্নয়ন । 

 

২ 

অশ্যডট আপশ্যত্ত শ্যনষ্পশ্যত্ত 

কায মক্রদ্দমি উন্নয়ন। 

অশ্যডট আপশ্যত্ত 

শ্যনষ্পশ্যত্তকৃত 

% ১ ৯০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

েেি র স যে এ 

ক  য লয র তিতিন্ন 

ি খ র তহস ি তে 

সাংরেণ। 

তহস ি সাংরেণ % ১ ৯৫ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 
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আব , জ া: জতাফাদয়ল ইসলা , জজলা প্রশাসক, জ ৌলভীবাজার, গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ 

সরকাদরর ববভাগীয় কব শনার, বসদলট ববভাগ এর বনকট অিীকার করবছ জর্, এই চুবিদত 

ববণ িত ফলাফল অজিদন সদিি থাকব।  

 

আসি ে. কিাছাম্মৎ নাজিানারা খানুি, সবভাগীয় কসিশনার, সিলেট সবভাগ, কজো প্রশািক, 

কিৌেভীবাজার এর সনকট অিীকার করবছ জর্, এই চুবিদত ববণ িত ফলাফল অজিদন 

প্রদয়াজনীয় সহদর্াবগতা প্রোন করব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষ্সরত 

জ া: জতাফাদয়ল ইসলা      ২৫ জুন ২০১৮ 

জজলা প্রশাসক       

কিৌেভীবাজার 

 

 

 

 

স্বাক্ষ্সরত 

ে. কিাছাম্মৎ নাজিানারা খানুি              ২৫ জুন ২০১৮ 

ববভাগীয় কব শনার                           

 বসদলট । 
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িংল াজনী-১ 

 

 

শব্দিংলক্ষ্প (Acronyms) 
 

 

ক্রশ্যমক নং শব্দ সংদ্দক্ষপ শ্যববিণ 

 

 

 

4.  সেসেসিসি কজো উন্নয়ন িিন্বয় কসিটি 

5.  সজআর কগ্রটিিাি সরসেফ 

6.  সপআরএে কপাষ্ট সরটায়ারলিন্ট সেভ 

7.  টিআর কটস্ট সরসেফ 

8.  কাসবখা কালজর সবসনিলয় খাদ্য 

9.  সভসজএফ ভােনালরবে গ্রুপ সফসেং 

10.  এনসজও নন গভমনলিন্ট অগ মানাইলজশন 

11.  এিএফ কস্টটম্যান্ট অব ফযাক্টি 

12.  সভআইসপ কভসর ইিপরটান্ট পাি মন 

13.  আইসিটি ইনফরলিশন এন্ড কসিউসনলকশন কটকলনােসজ 
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িংল াজনী- ২: ক িসম্পােন সূিকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবাং পবর াপ পদ্ধবত-এর বববরণ 

 

ক্রব ক 

নম্বর 

কা মক্রি ক িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবর াপ পদ্ধবত 

এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ  ন্তব্য 

১ আইবসটি 

প্রবশক্ষণ 

জজারোরকরণ। 

 

অনুবষ্ঠত আইবসটি 

প্রবশক্ষণ 

 

আইবসটিদত েক্ষতা 

অজিদনর জন্য বনয়ব ত 

প্রবশক্ষদণর ব্যবস্থা করা 

হদব ।  

আইসিটি শাখা প্রবশক্ষণ প্রবতদবেন 

এবাং বনয়ব ত 

তোরবককরণ 

 

২ অবফস 

ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত 

বরদেসাস ি 

প্রবশক্ষণ 

বনবিতকরণ। 

অবফস 

ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত 

বরদেসাস ি 

প্রবশক্ষণ সম্পন্ন 

প্রবত অথ িবছদর ৬০ 

ঘণ্টা প্রবশক্ষণ প্রোন ।  

সাংস্থাপন শাো অি ি-বাৎসবরক 

প্রতদবেন জপ্ররণ  

 

৩ পবরেশ িন 

কার্ িক্র  

জজারোরকরণ । 

পবরেশ িন 

কার্ িক্র  সম্পন্ন  

জজলা প্রশাসক এবাং 

অবতবরি জজলা 

প্রশাসক গণ কর্তিক 

পবরেশ িন কদরন।  

জগাপনীয় শাো পবরেশ িন 

প্রবতদবেন জপ্ররণ  

 

৪ বনি িাবরত স দয় 

বরদপাট ি বরটান ি 

জপ্ররণ। 

জপ্রবরত বরদপাট ি   াবসক বভবত্তদত বববভন্ন 

বরদপাট ি 

 ন্ত্রাণালয়/ববভাদগ 

জপ্ররণ করা হয় ।  

জগাপনীয় শাো, 

সািারণ শাো, 

সাংস্থাপন শাো, 

জজ.এ  শাো, 

রাজস্ব শাো, 

আইবসটি শাো, 

জনজারত শাো ও 

অন্যান্য শাথা 

বরদপাট ি প্রস্তুত ও 

জপ্ররণ 

 

৬ কজো উন্নয়ন 

িিন্বয় কসিটির 

িভা অনুষ্ঠান। 

প্রসতিালি 

অনুসষ্ঠত িভা 

কজো প্রশািলকর 

কা মােলয় প্রসতিালি 

সবভাগীয় কি মকতমালদর 

িিন্বলয় িভার 

আলয়াজন করা হয় 

িাধারি শাখা িভার কা মসববরিী 

প্রস্তুত ও বন্টন 

 

৭  াবসক রাজস্ব 

সভা 

বনয়ব তকরণ। 

 

 

প্রবত  াদস রাজস্ব 

সভা অনুবষ্ঠত 

জজলা প্রশাসক এর 

কার্ িালদয় প্রবত  াদস 

জজলা প্রশাসকসহ ভূব  

ব্যবস্থাপনায় জবড়ত 

জজলার 

ক িকতিা/ক িিারীদের 

স ন্বদয় সভার 

আদয়াজন করা হয় ।  

রাজস্ব শাো  সভার কার্ িবববরণী 

প্রস্তুত ও বণ্টন  

 

৮ এনসজও কা মক্রি 

িিন্বয় সবষয়ক 

িভার সিিান্ত 

বাস্তবায়ন। 

প্রসতিালি 

অনুসষ্ঠত িভা 

কজো প্রশািলকর 

কা মােলয় প্রসতিালি 

কজোর িকে 

এনসজওলদর িিন্বলয় 

িভার আলয়াজন করা 

হয় 

 

কজএি শাখা িভার কা মসববরিী 

প্রস্তুত ও বন্টন 

 

৯ রাজস্ব ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ 

প্রোন। 

 

ভূব  ব্যবস্থাপনা 

সাংক্রান্ত প্রবশক্ষণ 

সম্পন্ন 

কানুনদগা, সাদভ িয়ার, 

ইউবনয়ন ভূব  সহকারী 

ক িকতিাদের বাৎসবরক 

প্রবশক্ষণ প্রোন করা 

হয়। 

 

 

রাজস্ব শাো প্রবশক্ষণ সাংক্রান্ত 

প্রবতদবেন ভূব  

 ন্ত্রাণালদয় জপ্ররণ 
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ক্রব ক 

নম্বর 

কা মক্রি ক িসম্পােন 

সূিক 

বববরণ বাস্তবায়নকারী 

ইউবনট 

পবর াপ পদ্ধবত 

এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ  ন্তব্য 

১০ রাজস্ব  া লা 

দ্রুত 

বনষ্পবত্তকরণ। 

বনষ্পবত্তকৃত 

 া লা/ বরবভশন  

ভূব   ন্ত্রণালয়, ভূব  

আবপল জবাদি ি  াবসক 

প্রবতদবেন করা হয় । 

রাজস্ব শাো অগ্রগবত সাংক্রান্ত 

 াবসক প্রবতদবেন 

জপ্ররণ 

 

১১ আইন শৃঙ্খলা 

কব টির সভা 

বনয়ব তকরণ। 

অনুবষ্ঠত আইন 

শৃঙ্খলা কব টির 

সভা  

 

জজলা প্রশাসক এর 

কার্ িালদয়  াবসক 

আইন শৃঙ্খলা কব টির 

সভা অনুবষ্ঠত হয় ।  

জজ.এ  শাো সভার কার্ িবববরণী 

প্রস্তুত ও  ন্ত্রণালদয় 

জপ্ররণ 

 

১২ জ াবাইল জকাদট ির 

কার্ িক্র  

জজারোরকরণ। 

পবরিাবলত 

জ াবাইল জকাট ি 

জজলা প্রশাসক এর 

কার্ িালদয়  াবসক 

আইন শৃঙ্খলা কব টির 

সভায় জ াবাইল জকাট ি 

এর কার্ িক্র  বনদয় 

আদলািনা করা হয় । 

জজ.এ  শাো জ াবাইল জকাদট ির 

 ােদ  োদয়রকৃত 

 া লা, জবর ানা 

সাংক্রান্ত প্রবতদবেন 

প্রস্তুত ও  ন্ত্রণালদয় 

জপ্ররণ 

 

১৩ আইন শঙ্খো 

রক্ষ্ায় 

জনিলিতনতা 

মূেক িভা, 

বাল্যসববাহ 

সনলরালধর েলক্ষ্য 

িভা, 

িাদকদ্রলব্যর 

অপব্যবহার 

সনয়ন্ত্রি, ক ৌন 

হয়রানী 

প্রসতলরালধ 

জনিলিতনতা 

মূেক িভা 

সনয়সিতকরি 

অনুসষ্ঠত আইন 

শঙ্খো রক্ষ্ায় 

জনিলিতনতা 

মূেক িভা, 

বাল্যসববাহ 

সনলরালধর েলক্ষ্য 

িভা, 

িাদকদ্রলব্যর 

অপব্যবহার 

সনয়ন্ত্রি, ক ৌন 

হয়রানী 

প্রসতলরালধ 

জনিলিতনতা 

মূেক িভা  

কজো প্রশািক এর 

কা মােলয় িাসিক 

আইন শঙ্খো রক্ষ্ায় 

জনিলিতনতা মূেক 

িভা, বাল্যসববাহ 

সনলরালধর েলক্ষ্য িভা, 

িাদকদ্রলব্যর 

অপব্যবহার সনয়ন্ত্রি, 

ক ৌন হয়রানী 

প্রসতলরালধ 

জনিলিতনতা মূেক 

িভায় উক্ত সবষয় সনলয় 

আলোিনা করা হয় 

কজএি শাখা আলয়াসজত িভা  
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সাংদর্াজনী ৩: অন্য েপ্তর/সাংস্থার বনকট সুবনবে িি ক িসম্পােন িাবহোসমূহ 

 

প্রবতষ্ঠাদনর  

না   

সাংবিি 

কার্ িক্র  

ক িসম্পােন 

সূিক 

উি প্রবতষ্ঠাদনর 

বনকট 

িাবহো/প্রতযাশা 

িাবহো/প্রতযাশার 

জর্ৌবিকতা 

প্রতযাশা পূরণ না 

হদল সম্ভাব্য 

প্রভাব 

পুসেশ সুপালরর 

কা মােয়, 

কিৌেভীবাজার। 

কিাবাইে 

ককাট ম 

পসরিােনা। 

পসরিাসেত 

কিাবাইে ককাট ম 

কিাবাইে ককাট ম 

পসরিােনার 

সনসিলত্ত িিয়িত 

প্রলয়াজনীয় িংখ্যক 

পুসেশ কপ্ররি 

কিাবাইে ককাট ম এর 

তপশীেভূক্ত আইলন িংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠালনর প্রসিসকউটলরর 

িহায়তায় প্রিাপ অনু ায়ী 

কিাবাইে ককাট ম পসরিােনা 

িািাসজক 

অপরাধ সনয়ন্ত্রি 

ও দিন কা মক্রি 

ব্যহত হলত 

পালর। 

সবআরটিএ, 

কিৌেভীবাজার 

কিাবাইে 

ককাট ম 

পসরিােনা। 

পসরিাসেত 

কিাবাইে ককাট ম 

কিাবাইে ককাট ম 

পসরিােনার 

সনসিলত্ত িিয়িত 

প্রলয়াজনীয় িংখ্যক 

প্রসিসকউটর কপ্ররি 

কিাবাইে ককাট ম এর 

তপশীেভূক্ত আইলন 

িংসিষ্ট প্রসতষ্ঠালনর 

প্রসিসকউটলরর িহায়তায় 

প্রিাপ অনু ায়ী কিাবাইে 

ককাট ম পসরিােনা 

িািাসজক 

অপরাধ সনয়ন্ত্রি 

ও দিন কা মক্রি 

ব্যহত হলত 

পালর। 

কজো 

িালকমটিং 

অসফিালরর 

কা মােয়, 

কিৌেভীবাজার 

কিাবাইে 

ককাট ম 

পসরিােনা। 

পসরিাসেত 

কিাবাইে ককাট ম 

কিাবাইে ককাট ম 

পসরিােনার 

সনসিলত্ত িিয়িত 

প্রলয়াজনীয় িংখ্যক 

প্রসিসকউটর কপ্ররি 

কিাবাইে ককাট ম এর 

তপশীেভূক্ত আইলন িংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠালনর প্রসিসকউটলরর 

িহায়তায় প্রিাপ অনু ায়ী 

কিাবাইে ককাট ম পসরিােনা 

িািাসজক 

অপরাধ সনয়ন্ত্রি 

ও দিন কা মক্রি 

ব্যহত হলত 

পালর। 

কজো িৎস্য 

কি মকতমার 

কা মােয়, 

কিৌেভীবাজার 

কিাবাইে 

ককাট ম 

পসরিােনা। 

পসরিাসেত 

কিাবাইে ককাট ম 

কিাবাইে ককাট ম 

পসরিােনার 

সনসিলত্ত িিয়িত 

প্রলয়াজনীয় িংখ্যক 

প্রসিসকউটর কপ্ররি 

কিাবাইে ককাট ম এর 

তপশীেভূক্ত আইলন িংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠালনর প্রসিসকউটলরর 

িহায়তায় প্রিাপ অনু ায়ী 

কিাবাইে ককাট ম পসরিােনা 

িািাসজক 

অপরাধ সনয়ন্ত্রি 

ও দিন কা মক্রি 

ব্যহত হলত 

পালর। 

িাদকদ্রব্য 

সনয়ন্ত্রি 

অসধদপ্তর, 

কিৌেভীবাজার 

কিাবাইে 

ককাট ম 

পসরিােনা। 

পসরিাসেত 

কিাবাইে ককাট ম 

কিাবাইে ককাট ম 

পসরিােনার 

সনসিলত্ত িিয়িত 

প্রলয়াজনীয় িংখ্যক 

প্রসিসকউটর কপ্ররি 

কিাবাইে ককাট ম এর 

তপশীেভূক্ত আইলন িংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠালনর প্রসিসকউটলরর 

িহায়তায় প্রিাপ অনু ায়ী 

কিাবাইে ককাট ম পসরিােনা 

িািাসজক 

অপরাধ সনয়ন্ত্রি 

ও দিন কা মক্রি 

ব্যহত হলত 

পালর। 

সবএিটিআই, 

কিৌেভীবাজার 

কিাবাইে 

ককাট ম 

পসরিােনা। 

পসরিাসেত 

কিাবাইে ককাট ম 

কিাবাইে ককাট ম 

পসরিােনার 

সনসিলত্ত িিয়িত 

প্রলয়াজনীয় িংখ্যক 

প্রসিসকউটর কপ্ররি 

কিাবাইে ককাট ম এর 

তপশীেভূক্ত আইলন িংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠালনর প্রসিসকউটলরর 

িহায়তায় প্রিাপ অনু ায়ী 

কিাবাইে ককাট ম পসরিােনা 

 

িািাসজক 

অপরাধ সনয়ন্ত্রি 

ও দিন কা মক্রি 

ব্যহত হলত 

পালর। 

সিসভে 

িাজমলনর 

কা মােয়, 

কিৌেভীবাজার 

কিাবাইে 

ককাট ম 

পসরিােনা। 

পসরিাসেত 

কিাবাইে ককাট ম 

কিাবাইে ককাট ম 

পসরিােনার 

সনসিলত্ত িিয়িত 

প্রলয়াজনীয় িংখ্যক 

প্রসিসকউটর কপ্ররি 

কিাবাইে ককাট ম এর 

তপশীেভূক্ত আইলন িংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠালনর প্রসিসকউটলরর 

িহায়তায় প্রিাপ অনু ায়ী 

কিাবাইে ককাট ম পসরিােনা 

িািাসজক 

অপরাধ সনয়ন্ত্রি 

ও দিন কা মক্রি 

ব্যহত হলত 

পালর। 

পসরলবশ 

অসধদপ্তর, 

সিলেট 

কিাবাইে 

ককাট ম 

পসরিােনা। 

পসরিাসেত 

কিাবাইে ককাট ম 

কিাবাইে ককাট ম 

পসরিােনার 

সনসিলত্ত িিয়িত 

প্রলয়াজনীয় িংখ্যক 

প্রসিসকউটর কপ্ররি 

কিাবাইে ককাট ম এর 

তপশীেভূক্ত আইলন িংসিষ্ট 

প্রসতষ্ঠালনর প্রসিসকউটলরর 

িহায়তায় প্রিাপ অনু ায়ী 

কিাবাইে ককাট ম পসরিােনা 

িািাসজক 

অপরাধ সনয়ন্ত্রি 

ও দিন কা মক্রি 

ব্যহত হলত 

পালর। 

 


