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কিৌলিীবাজার সদর  উপনজলা এর কি মসম্পাদননর সামব মক মিত্র 

(Overview of the Performance of Moulvibazar Sadar Upazila) 
 

সাম্প্রমতক বছরসমূনহর (৩ বছর) প্রধান অজমনসমূহ : 

প্রাকৃমতক কসৌন্দন মর লীলাভূমি কিৌলিীবাজার সদর উপনজলা প্রবাসী অধ্যযমষত ববনদমশক করমিনেনের প্রবাহ অর্ মননমতক 

উন্নয়নন ও মবমননয়াগ বৃমিনত অবদান রাখনছ এবং একই সানর্ অর্ মননমতক সমৃমি অজমনন মবনশষ ভূমিকা রাখনছ। এ 

উপনজলায় মবগত মতন বছনরর উনেখন াগ্য অজমনসমূহ : 

 

এ উপনজলার আইন শংখলা স্বািামবক রাখনত অনবধ  াত্রাগাননর আসর, িাদক ও কজায়ার আড্ডা কিনে মবগত মতন বছনর 

কিাবাইল ককাে ম পমরিালনার কনর শামি শংখলা রক্ষ্া করার িাধ্যনি জনিনন স্বমি আনয়ন করা হনয়নছ। ২০১৬ সানলর ২০ 

জুন তামরনখ এ উপনজলানক বাল্য মববাহমুনে উপনজলা মহনসনব ক াষিা করা হনয়নছ। কিৌলিীবাজার সদর উপনজলার 

অর্ মননমতক গমতশীলতা আনয়ননর লনক্ষ্য কশরপুনর Economic Zone প্রমতষ্ঠা করা হনয়নছ এবং বািবায়ন কা মক্রি দ্রুত 

এমগনয় িলনছ। ভূমি উন্নয়ন কর (সাধারি) ২০১৫-১৬ অর্ ম বছনর ১,১৬,৫৬,৩৬৩/- োকা, ২০১৬-১৭ অর্ মবছনর 

১,১৯,১৩,৫৭৭/- োকা এবং ২০১৭-১৮ অর্ মবছনর ১,২৯,৮২,৯৫৩/- োকা আদায় করা হনয়নছ।  

 

সিস্যা এবং িযানলঞ্জসমূহ : 

 

সাম্প্রমতক অমতবৃমি ও পাহাড়ী ঢনল সৃি আগাি বন্যায় এই উপনজলায় কবানরা ফসনলর ব্যাপক ক্ষ্য়ক্ষ্মত সামধত হনয়নছ।

গ্রািীন ক াগান াগ অবকাঠানিাসহ বাড়ী  নরর ব্যাপক ক্ষ্মত হনয়নছ। এই সংকে হনত উত্তরনির লনক্ষ্য কৃমষ কক্ষ্নত্র কৃমষ

পূনব মাসন ও প্রননাদনামূলক কর্ মসূচি গ্রহণ, গ্রার্ীন য াগায াগ ও অবকাঠাযর্া যর্রার্ত উন্নয়ন কর্ মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 

বন্যা পরবতী এই উপযেলার েন্য একটি গুরুত্বপূন ম িযাযলঞ্জ। ভূচর্ যেবােমূহ আধুচনকায়ন ও চিচেটালাইযেশযনর র্াধ্যযর্ 

েনগযনর য ারযগাড়ায় েহযে যেবা যপৌযে য য়ার তাচগ   ীর্ মচ যনর। এ উপযেলার িা শ্রচর্ক ও অনগ্রের েনযগাচি চশক্ষা ও 

স্বাস্থ্যগত চ ক যেযক তুলিামূলকভাদব চপচেযয় আযে। উপযেলার  ানুদষর োচব মক েীবনর্ান উন্নয়যনর যক্ষযে এটি একটি বড় 

বাধা।
 

িমবষ্যৎ পমরকল্পনা : 
 

জাতীয় শুিািার ককৌশল (National Integrity Strategy-NIS)  র্া র্ ও প মেন মশনল্পর সম্প্রসারি করা, মশক্ষ্ার 

হার শতিানগ উন্নীত করা। Citizen Charter-এ বমি মত সিনয়র িনধ্য কসবা কদয়ার ব্যবস্থা করা। অনাবাদী িাষন াগ্য জমি 

িানষর আওতায় আনয়ন করা; কৃমষ জমির সনব মাচ্চ ব্যবহার মনমিতকরনি সনিতনতামূলক কা মক্রি বৃমি করি;  

িাদকদ্রনব্যর ব্যবহার করানধ জনসনিনতামূলক সিা অনুষ্ঠান; ভূমিকম্প ও বজ্রপানতর মবষনয় সতকমতামূলক ব্যবস্থা গ্রহি ও 

প্রমশক্ষ্ি আনয়াজন; মশক্ষ্ার্ীনদর কিধা মবকানশ মবমিন্ন প্রমতন ামগতা আনয়াজন; িা বাগান ও হাওড় এলাকার অনগ্রসর 

জননগাষ্ঠী এবং ক্ষুদ্র নৃ-কগাষ্ঠীর জীবনিান উন্নয়ন করা। 
 

            ২০১৮-১৯ অর্ মবছনরর সম্ভাব্য প্রধান অজমনসমূহ : 
 

  র্া র্ তদারমক ও সিন্বনয়র িাধ্যনি উন্নয়নমূলক কা মক্রি সুষ্ঠ ু বািবায়ন;  উপনজলা আইন-শঙ্খলা রক্ষ্াসহ 

নাগমরকনদর জীবনিান উন্নয়ননর কা মকর ভূমিকা পালন; 

 ভ্রাম্যিাি আদালনতর কা মক্রি বৃমি কনর অপরাধ মনয়ন্ত্রি; 

 জাতীয় ই-গিমনিে কা মক্রি বািবায়ন; কসবা পিমত সহজীকরি, কসবা প্রদান প্রমতশ্রুমত অনু ায়ী কসবা প্রদান কা মক্রি 

গ্রহি; 

 ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শতিাগ ভূমি উন্নয়ন কর আদায় মনমিতকরি; 

 কিৌলিীবাজার সদর উপনজলানক বাল্য মববাহমুে অব্যাহত রাখার মনমিত্ত িমনেমরং কজারদারকরি; 

 িা জননগাষ্ঠীর জীবনিান উন্নয়নন মশশু মশক্ষ্া, স্বাস্থয কসবা ও পনয়া: কা মক্রি কজারদার; 

 কিৌলিীবাজার সদর উপনজলানক মিক্ষুকমুে করার জন্য তানদরনক মবমিন্ন সািামজক িাতার অিভূ মেকরি 

প্রমশক্ষ্নির িাধ্যনি আয় করাজগারমূলক কানজ সম্পৃে করা; 
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উপক্রিমিকা (Preamble) 

 

 

 সরকানর েপ্তর/সাংস্থাসমূদহর প্রানতষ্ঠানিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, স্বচ্ছতা ও জবাবনেনহ মজারোর করা, সুশাসি 

সাংহতকরণ এবাং সম্পদের র্থার্থ ব্যবহার নিনিতকরদণর  ােদ  রূপকল্প ২০২১ এর র্থার্থ বাস্তবায়দির 

লদক্ষয- 

 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার, ম ৌলভীবাজার সের 
 

এবাং 

 

মজলা প্রশাসক, ম ৌলভীবাজার 

 

  

 এর  দে ২০১8 সাদলর জুি  াদসর 2৪ তানরদে এই বানষ বক ক বসম্পােি চুনি স্বাক্ষনরত হল।   

এই  চুনিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্ননলনেত নবষয়সমূদহ সম্মত হদলি:  
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মসকশি ১: 

 

রূপকল্প (Vision), অনভলক্ষয (Mission), মকৌশলগত উদেশ্যসমূহ এবাং কার্ বাবনল 

 

১.১ রূপকল্প (Vision) :  

 

েক্ষ, গনতশীল, উন্নয়ি সহায়ক এবাং জিবান্ধব প্রশাসি। 

 

১.২ অনভলক্ষয (Mission): 

প্রশাসনিক েক্ষতা বৃনদ্ধ, তথ্যপ্রযুনির র্থার্থ ব্যবহার ও মসবাোতাদের দৃনিভনির পনরবতবি এবাং উদ্ভাবি 

িি বার  ােদ  স য়াবদ্ধ ও  ািসম্মত মসবা নিনিত করা। 

 

১.৩ মকৌশলগত উদেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) 

১.  উপদজলা পর্ বাদয় সরকানর ও মবসরকানর সকল েপ্তরসমূদহর উন্নয়িমূলক কার্ বক্রদ র স ন্বয়সািি; 

২. বিায়ি, দুদর্ বাগ ব্যবস্হাপিা, জলবায়ু পনরবতবি ও পনরদবশ সাংরক্ষণসহ মেকসই উন্নয়ি লক্ষয াত্রা অজবি 

ত্বরানন্বতকরণ; 

৩. সা ানজক নিরাপত্তামূলক কার্ বক্র  বাস্তবায়ি মজারোরকরণ; নশক্ষা, সাংস্কৃনত, ক্রীড়া ও িারী উন্নয়ি 

ত্বরানন্বতকরণ। 

৪. রাজস্ব প্রশাসি ও ভূন  ব্যবস্থাপিায় গনতশীলতা আিয়ি; 

৫. জিশৃঙ্খলা ও জিনিরাপত্তা রক্ষায় উপদজলা আইি শৃাংেলা কন টির কার্ বক্র  মজারোর ও সাংহতকরণ; 

৬. জিসদিতিতামূলক কার্ বক্রদ র  ােদ  জিউদ্ধুদ্ধকরণ কার্ বক্র  মজারোর; 

৭.  ািবসম্পে উন্নয়ি ও প্রানতষ্ঠানিক সক্ষ তা বৃনদ্ধকরণ; জিসদিতিতামূলক কার্ বক্রদ  জিউদ্বুদ্ধকরণ 

মজারোরকরণ; লাগসই প্রযুনি ব্যবহাদরর  ােদ  কৃনষ উৎপােদি সিলতা অজবি;  স্বাস্থয ও পমরবার 

পমরকল্পনা কক্ষ্নত্র জনবান্ধব প্রযুমে ব্যবহানরর িাধ্যনি সফলতা অজমন। 

 

১.৪ আবচিক যকৌশলগত উযেিেমূহ 

1. েক্ষতার সাদথ বানষ বক ক বসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি; 

2. কা মপিমত, কি মপমরনবশ ও কসবার িাননান্নয়ন; 

3. আমর্ মক সম্পদ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; 

4. জাতীয় শুদ্ধািার ক বদকৌশল বাস্তবায়ি; তথ্য অনিকার কার্ বক্র  মজারোর; ৩ বছর ম য়ানে 

ক বপনরকল্পিা বাস্তবায়ি। 

 

১.৫  কার্ বাবনল (Functions): 
1. উপদজলার আন্ত:নবভাগীয় ক বকাদের স ন্বয় এবাং এসনিনজ রুপকল্প ২০২১; প্রিাি ন্ত্রীর 

অগ্রানিকার/প্রনতশ্রুত প্রকল্পসমূহসহ উপদজলার উন্নয়ি ক বকাণ্ড বাস্তবায়দি স ন্বয়কারী নহদসদব নবদশষ 

ভূন কা পালি; 

2. সরকার কর্তবক গৃনহত জাতীয় শুদ্ধািার মকৌশল বাস্তবায়ি, বানষ বক ক বসম্পােি চুনি বাস্তবায়ি ও ৩ বছর 

ম য়ানে ক বপনরকল্পিা অগ্রানিকার নভনত্তদত বাস্তবায়ি; কৃনষ, স্বাস্থযদসবা ও জিস্বাস্হয, পনরবার পনরকল্পিা, 

িারী ও নশশু, ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর কল্যাণ, প্রাথন ক ও গণনশক্ষা এবাং নশক্ষা নবষয়ক গৃহীত সকল িীনত ালা ও 

ক বসূনির সুষ্ঠু বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবিাি, পনরবীক্ষণ ও স ন্বয়সািি; 

3. দুদর্ বাগ পরবতী পুিব বাসি কার্ বক্র  বাস্তবায়ি; 
4. ভূ-প্রাকৃনতক ববনশিযসমূহ সাংরক্ষণসহ পনরদবশ দূষদণর িদল সি জলবায়ু পনরবতবদির নবরূপ প্রভাব 

ম াকাদবলায় জিসদিতিতা সনি, বিায়ি, নবনভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দি সানব বক সহায়তা করা এবাং 

সানব বক স ন্বয় সািি ও পনরবীক্ষণ; 

5. সা ানজক নিরাপত্তা মবিিীর আওতায় োনরদ্রয নবদ ািিসহ  নবনভন্ন জিনহতকর কার্ বক্র  বাস্তবায়দি সানব বক 

সহায়তা প্রোি ও স ন্বয় সািি; 

6. ই-িাইল (িনথ) ব্যবস্থাপিা এবাং ই-ম াবাইল মকাে ব নসদেদ  ম াবাইল মকাদে বর কার্ বক্র  পনরিালিা; জাতীয় 

ই-গভবদিন্স কার্ বক্র  বাস্তবায়ি; মসাস্যাল ন নিয়া ব্যবহার এবাং মসটিনজন িাে মার অনু ায়ী মনধ মামরত সিনয়র 

িনধ্য কসবা গ্রহীতানদর কসবা প্রদান মনমিতকরি; 

7. স্থািীয় সরকার সাংক্রান্ত কার্ বক্র ; এিনজওদের কার্ বক্র  তোরনক ও এিনজওদের অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ বর 

পনরবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কার্ বক্র  পনরেশ বি/েশ বি। 
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মসকশি-২ 

মকৌশলগত উদেশ্য, অগ্রানিকার, কার্ বক্র , ক বসম্পােি সূিক এবাং লক্ষয াত্রাসমূহ  

 
 

মকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক বসম্পােি  

সূিদকর  াি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষয াত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অনত 

উত্ত  

উত্ত  িলনত 

 াি 

িলনত 

 াদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 উপনজলা প্রশাসননর মকৌশলগত উদেশ্যসমূহ 

উপদজলা পর্ বাদয় 

সরকানর ও মবসরকানর 

সকল েপ্তরসমূদহর 

উন্নয়িমূলক কার্ বক্রদ র 

স ন্বয়সািি। 

২০ 

১.১উপনজলা 

উন্নয়ন সিন্বয় 

কমিটির সিা 

অনুষ্ঠান। 

১.১.১) অনুমষ্ঠত 

সিা 

সংখ্যা 3 12 12 12 ১১ ১০ - - 12 ১2 

১.১.২) সিার 

মসিাি 

বািবাময়ত 

% 3 ১০০ ১০০ ১০০ 9০ 8৫ - - 100 100 

1.২) মবমিন্ন 

উন্নয়নমূলক 

কা মক্রি 

পমরদশ মন। 

১.২.১) পমরদশ মন/ 

দশ মনকৃত প্রকল্প। 

সংখ্যা ২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ৪৭ ৪৫ - - 5০ 5৫ 

১.২.২) বািবাময়ত 

সুপামরশ 

% ২ ৯8 100 ১০০ 93 90 - - 100 100 

1.৩) এনমজও 

কা মক্রি সিন্বয় 

মবষয়ক সিা। 

১.৩.১) সিা 

অনুমষ্ঠত 

সংখ্যা ২ 12 12 12 ১১ ১০ - - 12 12 

১.৩.২) সিার 

মসিাি 

বািবাময়ত 

% ২ 9৫ 9৫ ৯০ 92 89 8০ 7৫ ১০০ ১০০ 

1.৪) এিনজও মের 

অনুকূদল ছাড়কৃত 

অদথ বর পনরবীক্ষণ। 

১.৪.১) 

পনরবীক্ষণকৃত 

এিনজও 

সংখ্যা ২ 8 12 1৪ ১৩ ১২ ১২ ১০ 15 16 

1.৪.২) ক্ষুদ্রঋণ 

কার্ বক্র  দশ মন/ 

পনরেশ বি। 

সংখ্যা ২ ৬ 1২ 1৫ ১৩ 1২ ১২ ১০ 18 19 

1.৪.৩) বাস্তবানয়ত 

সুপানরশ 
 

 

% ২ 100 100 ১০০ ৯৮ ৯৫ ৮৯ ৭৫ 100 ১00 
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মকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক বসম্পােি  

সূিদকর  াি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষয াত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অনত 

উত্ত  

উত্ত  িলনত 

 াি 

িলনত 

 াদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

দুদর্ বাগ ব্যবস্হাপিা, 

বিায়ি, জলবায়ু পনরবতবি 

ও পনরদবশ সাংরক্ষণসহ 

মেকসই উন্নয়ি লক্ষয াত্রা 

অজবি ত্বরানন্বতকরণ। 

১০ 

2.1) ত্রাি ও 

পুনব মাসন এবং 

দুন মাগ ব্যবস্হাপনা 

সম্পমকমত সিা 

অনুষ্ঠান। 

2.1.1) অনুমষ্ঠত 

সিা  

 

সংখ্যা 1 12 12 ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ 12 12 

2.1.2) সিার 

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবানয়ত 

% 1 90 100 ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ 100 100 

2.2)  দুন মাগ 

ক্ষ্মতগ্রি এলাকা 

তাৎক্ষ্মিক 

পমরদশ মন/দশ মন। 

2.২.১)পমরদশ মন/ 

দশ মনকৃত 

সংখ্যা ০.৫ ১৫ ১৭ ১৭ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ২০ ২১ 

২.২.২) সুপামরশ 

বািবাময়ত 

% ০.৫ ১০০ ১০০ 90 91 80 82 78 100 ১00 

2.৩) নজআর 

প্রোি। 

২.৩.১)প্রদানকৃত 

নজআর 

বরাে  

% 

0.5 100 100 ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯৩ ৯০ 100 100 

2.৪) নভনজএি 

প্রোি। 

২.৪.১) প্রদানকৃত 

নভনজএি 

বরাে  

% 

0.5 100 100 ১০০ 90 88 83 77 100 100 

2.৫) কেস্ট মরমলফ 

প্রদান। 

২.৫.১) প্রদানকৃত 

মরমলফ 

বরাে 

% 

0.5 100 100 ১০০ ৯৫ ৯০ 80 76 100 100 

2.৬) গ্রািীন 

অবকাঠানিা মনি মানির 

জন্য কামবখা প্রকল্প 

বািবায়ন। 

২.৬.১) মনন বত 

রািা 

মক.মি.  1 - ৮.৭৮ ৯ ৮ ৮ ৭ ৬ ১০ ১০ 

2.৭) গ্রািীন 

অবকাঠানিা মনি মাননর 

জন্য কামবো প্রকল্প 

বািবায়ন। 

২.৭.১)মনি মািকৃত 

রািা 

মক.মি.  0.5 ১৫.৭৬ ৮.৮৪ ৯ ৯ ৮ ৮ ৭ ১০ ১০ 

2.৮) অমত 

দমরদ্রনদর জন্য 

কি মসংস্হান 

২.৮.১) 

মননয়ামজত 

শ্রমিক 

সংখ্যা 

 

1 ১৭৭৯ ১৮৮১ ২০০০ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৮০০ ২০০০ ২০০০ 
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মকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক বসম্পােি  

সূিদকর  াি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষয াত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অনত 

উত্ত  

উত্ত  িলনত 

 াি 

িলনত 

 াদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ক বসূনি। 

2.৯) বৃক্ষ্ করাপননর 

জন্য জনগিনক 

উদু্বিকরি ম লা 

আনয়াজন। 

২.৯.১)আনয়ামজত 

ম লা 

সংখ্যা 

 

0.5 1 1 ১ - - - - 1 1 

 2.1০) সািামজক 

বনায়ননর জন্য 

মবমিন্ন প্রকার বৃনক্ষ্র 

িারা মবতরি। 

২.১০.১) 

মবতরিকৃত িারা 

সংখ্যা 

(হাজার) 

0.5 ৫৫ ৭০ ৬০ ৫৫ 5০ ৪৮ ৪০ 5৭ ৫৮ 

 2.1১) কজলা 

পমরনবশ কমিটির 

সিা আদয়াজি। 

২.১১.১) 

আদয়ানজত সভা 

সাংখ্যা 1 12 12 ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ 12 12 

২.১১.২)বািবাময়ত 

মসিাি 

% 0.5 9২ ১০০ ১০০ 90 85 80 75 ১০০ 100 

2.1২) জলবায়ু 

পমরবতমন করানধ 

গৃহীত প্রকল্প 

বািবায়ন। 

 

২.১২.১) 

বািবাময়ত প্রকল্প 

সংখ্যা 

 

0.5 ১ 1 ১ - - - - 1 1 

সা ানজক নিরাপত্তামূলক 

কার্ বক্র  বাস্তবায়ি 

মজারোরকরণ। 

১০ 

3.1) মুমেন ািা 

কদর সম্মানী িাতা 

মবতরি কা মক্রি 

তদারমক। 

৩.১.১) িাতা 

মবতরি কা মক্রি 

তদারককৃত 

% ১ 100 100 100 9৫ 87 82 76 100 100 

3.2) প্রমতবন্ধী 

িাতা প্রদান 

৩.২.১) িাতা 

মবতরি কা মক্রি 

% ১ 100 100 ১০০ 9৪ 87 84 80 100 100 
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মকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক বসম্পােি  

সূিদকর  াি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষয াত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অনত 

উত্ত  

উত্ত  িলনত 

 াি 

িলনত 

 াদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কা মক্রি তদারমক তদারককৃত 

3.3) মবধবা িাতা 

মবতরি কা মক্রি 

তদারমক 

৩.৩.১) িাতা 

মবতরি কা মক্রি 

তদারককৃত 

% ১ 100 100 ১০০ 94 90 87 83 100 100 

3.4) সািামজক 

মনরাপত্তামূলক 

প্রকনল্পর বািবায়ন 

পমরবীক্ষ্ি। 

৩.৪.১)পমরবীক্ষ্ি

কৃত প্রকল্প 

সংখ্যা ১ 12 12 12 10 09 08 07 12 12 

3.5) প্রমতবন্ধী কদর 

মশক্ষ্া ও অন্যান্য 

কল্যািমূলক কানজ 

সহায়তা প্রদান। 

৩.৫.১) সহায়তা 

প্রদত্ত 

োকা 

(লক্ষ্) 

১ ১০০ 100 ১০০ 9৪ 88 84 80 100 100 

3.6) িা-বাগানন/ 

আশ্রয়ন প্রকনল্প স্কুল 

প্রমতষ্ঠা। 
 

৩.৬.১) প্রমতমষ্ঠত 

স্কুল 

সংখ্যা ০.৫ - - ২ ১ - - - ২ ২ 

৩.৭) উপনজলা প মানয় 

ক্রীড়া প্রমতন ামগতার 

আনয়াজন। 

৩.৭.১) আনয়ামজত 

ক্রীড়া প্রমতন ামগতা 

সংখ্যা ১ ১ ১ ১ ১ - - - ২ ২ 

৩.৮) স াংস্কৃতিক 

প্রতিয  তিি র 

আয  জন। 

৩.৮.১) আয  তজি 

প্রতিয  তিি  েংখ্যা ১ ৩ ৩ ৩ ৩ ২ ২ ১ ৪ ৪ 

৩.৯) সাংস্কৃতি ক্ষেযে 

তিতিন্ন প্রতিেণ 

আয  জন 

৩.৯.১) 

আয  তজি 

প্রতিেণ 

েংখ্যা ০.৫ ১ ১ ২ ১ - - - ২ ৩ 

৩.১০) ক্ষজল  ন রী ও 
৩.১০.১)আয  তজ

ি সি  
েংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৯ ১২ ১২ 
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মকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক বসম্পােি  

সূিদকর  াি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষয াত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অনত 

উত্ত  

উত্ত  িলনত 

 াি 

িলনত 

 াদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

তিশু তন য িন 

প্রতিযর ধ কতিটির 

সি  আয  জন। 

৩.১০.২) তসদ্ধ ন্ত 

ি স্তি ত ি 
% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮৩ ৮২ ১০০ ১০০ 

৩.১১) উপযজল  

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) 

তনযর ধকৃি ি ল্য 

তিি হ 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

রাজস্ব প্রশাসি ও 

ব্যবস্হাপিায় 

গনতশীলতা আিয়ি। 

 

১০ 

4.1) উপনজলা ভূমি 

অমফস পমরদশ মন। 

৪.১.১)পমরদশ মনকৃ

ত অমফস 

সংখ্যা ০.৫ ০১ ০১ ০১ - - - - ০১ ০১ 

৪.১.২) সুপামরশ 

বািবায়ন 

% 0.5 ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৬ ১০০ ১০০ 

 4.2) ইউমনয়ন ভূমি 

অমফস পমরদশ মন 

 

৪.২.১)পমরদশ মনকৃত  

অমফস(প্রিাপিনত) 

সংখ্যা ০.৫ ০৫ ০৫ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪৩ ৪৮ ৪৮ 

৪.২.১) সুপামরশ 

বািবায়ন 

% 0.5 ৯৫ ৯৮ ১০০ ৯৮ ৯৬ ৯৩ ৯২ ১০০ ১০০ 

4.3) ভূন  মরকি ব 

হালিাগােকরণ। 

৪.৩.১)হালনাগাদ

কৃত খমতয়ান 

সংখ্যা  ১ ২৪৯০ ৪৭৯১ ৫০০০ ৪৫০০ ৪৪০০ ৪৩০০ ৪২০০ ৫০০০ ৫১০০ 

4.4) কৃমষ খাস জমি 

বনন্দাবি প্রদান। 

৪.৪.১)পুনব মামসত 

পমরবার 

সংখ্যা  ১ ৪১ ৪৯ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪৪ ৪০ ৫০ ৫২ 

4.5) অকৃমষ খাস 

জমি বনন্দাবি 

প্রদান। 

৪.৫.১)বনন্দাবি 

প্রদানকৃত জমি  

একর ০.৫ ৩.১৭৮ ৫.০৩২১ ০৬ ০৫ ৪.৭ ৪.৫ ০.৪ ০৮ ১০ 

4.6) ভূমি উন্নয়ন 

কমরর সঠিক োবী 

নিি বারণ। 

৪.৬.১) গত 

বছদরর আোয় ও 

িলনত বছদরর 

বদকয়ার হার  

% ১ ১০০ 100 ১০০ ৯৫ ৯০ ৮০ ৭৫ 100 100 

4.7) ভূমি উন্নয়ন ৪.৭.১)আদায়কৃত োকা ০.৫ ১.১৯ ১.২৯ ১.২৯ ১.২৫ ১.২৪ ১.২২ ১.২০ ১.৩৫ ১.৪০ 
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মকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক বসম্পােি  

সূিদকর  াি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষয াত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অনত 

উত্ত  

উত্ত  িলনত 

 াি 

িলনত 

 াদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কর আদায় তদারমক 

করা । 

ভূমি উন্নয়ন কর (ককাটি) 

4.8) সায়রাত িহাল 

বনন্দাবি প্রদান। 

৪.৮.১)আদায়কৃত 

ইজারামূল্য 

(বাজার+২০ 

একনরর নীনি 

জলিহাল) 

োকা 

(ককাটি) 

০.৫ ০.৫৮ ০.৬৭ ০.৬৮ ০.৬৭ ০.৬৫ ০.৬২ ০.৬০ ০.৭০ ০.৭২ 

4.9) রাজস্ব িািলা 

নিষ্পনত্ত। 

৪.৯.১) িািলা 

মনষ্পমত্তর হার 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯৪ ৯৩ ৯২ ১০০ ১০০ 

4.10) ভূমি মবনরাধ 

মবষয়ক িািলার 

এসএফ মবজ্ঞ 

আদালনত কপ্ররি। 

৪.১০.১) কপ্ররনির 

হার 

% ০.৫ ৯৫ ৯৬ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯৩ ৯০ ১০০ ১০০ 

4.11) মেওয়ািী 

 া লা নিষ্পনত্ত। 

৪.১১.১)সরকাদরর 

পদক্ষ   া লার 

রায় 

% ০.৫ ৯৫ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

4.12)  করন্ট 

সাটি মমফনকে িািলা 

মনষ্পমত্ত। 

৪.১২.১)মনষ্পমত্তকৃ

ত িািলা 

% ০.৫ ৫৪ ৫০ ৫৭ ৫৫ ৫২ ৪৫ ৪০ ৬৫ ৭০ 

4.13) ১িাং 

েনতয়ািভুি 

সরকামর সম্পনত্তর 

অনবধ দখল উিার। 

৪.১৩.১) উিারকৃত 

ভূমি 

একর ০.৫ ৩.১৭৮০ ৯.৭৯০১ ১০ ০৮ ০৭ ০৬ ০৫ ১১ ১২ 

এনিনকউটিব 

ম্যানজদেনসর  ােদ  

জিশৃঙ্খলা ও 

১০ 

5.1) কিাবাইল 

ককাে ম পমরিালনা 

৫.১.১) পমরিামলত 

কিাবাইল ককাে ম 

সংখ্যা ১ ৪৯ ৫৯ ৪৮ ৪৬ ৪৫ ৪৩ ৪০ ৪৮ ৫০ 

5.2) সুষ্ঠুিানব 

পাবমলক পরীক্ষ্া 

৫.২.১) পমরিামলত 

পাবমলক পরীক্ষ্া 

সংখ্যা ০.৫ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৪ ০৩ ০৩ ০৪ ০৪ 
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মকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক বসম্পােি  

সূিদকর  াি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষয াত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অনত 

উত্ত  

উত্ত  িলনত 

 াি 

িলনত 

 াদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জিনিরাপত্তা 

সাংহতকরণ। 

 

 

পমরিালনা। 

5.৩) উপনজলা 

আইন শঙ্খলা 

কমিটির সিা 

অনুষ্ঠান। 

৫.৩.১) অনুমষ্ঠত 

সিা 

সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১০ ১০ ১২ ১২ 

৫.৩.১) মসিাি 

বািবায়ননর হার 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯২ ৯০ ১০০ ১০০ 

 

 

 

 

 

 

 

৫.৪) চ ঞ্চল্যকর ও 

ক্ষল িহর্ য ঘটন   

অিতহিকরণ। 

৫.৪.১) ৪ ঘণ্ট র 

িযে ক্ষি চযর 

আনীি 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮৩ ৮০ ১০০ ১০০ 

৫.৫.১)২৪ ঘণ্ট র 

িযে প্রতিযিেন 

ক্ষপিকৃি 

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯৩ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০ 

৫.৫) পামক্ষ্ক 

কগাপনীয় প্রমতনবদন 

কপ্ররি 

৫.৯.১) কপ্রমরত 

প্রমতনবদন  

সংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ২৪ ২৩ ২২ ২১ ২০ ২৪ ২৪ 

জিসদিতিতামূলক 

কার্ বক্রদ র  ােদ  

জিউদ্বুদ্ধকরণ 

মজারোরকরণ। 

 

১০ 

৬.১) আইন শঙ্খলা 

রক্ষ্ায় 

জনসনিতনতা মূলক 

সিা অনুষ্ঠান। 

৬.১.১) অনুমষ্ঠত 

সিা 

সংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৬.১.২) মসিাি 

বািবাময়ত 

% ০.৫ ৯৫ ৯৮ ১০০ ৯৮ ৯৫ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০ 

৬.২) এমসনের 

অপব্যবহার করাধ 

সংক্রাি সিা 

আনয়াজন। 

৬.২.১)আনয়ামজত 

সিা 

সংখ্যা ০.৫ ৬ ৬ ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ৬ ৬ 

৬.২.১) মসিাি 

বািবাময়ত 

% ০.৫ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০ 

৬.৩) িাদক দ্রনব্যর 

অপব্যবহার মনয়ন্ত্রনি 

৬.৩.১)আনয়ামজত 

সিা 

সংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 
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মকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক বসম্পােি  

সূিদকর  াি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষয াত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অনত 

উত্ত  

উত্ত  িলনত 

 াি 

িলনত 

 াদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জনসনিতনামূলক 

সিা আনয়াজন। 

৬.৩.২) মসিাি 

বািবাময়ত 

% ০.৫ 90 ৯৫ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬৫ ১০০ ১০০ 

৬.৪) নারী ও মশশূ 

মন মাতন করানধ 

জনসনিতনামূলক 

সিা আনয়াজন। 

৬.৪.১) আনয়ামজত 

সিা 

সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৮ ১২ ১২ 

৬.৪.২) মসিাি 

বািবাময়ত 

% ০.৫ ৯৫ ৯৮ ১০০ ৯৪ ৯৩ ৮৮ ৭৯ ১০০ ১০০ 

৬.৫) ক ৌতুক 

মননরানধর লনক্ষ্য  

জনসনিতনামূলক 

সিা আনয়াজন। 

৬.৫.১)আনয়ামজত 

সিা 

সংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ০৯ ০৯ ১২ ১২ 

৬.৫.২) মসিাি 

বািবাময়ত 

% ০.৫ ৯৫ ৯৬ ১০০ ৯৫ ৮৫ ৮১ ৭৮ ১০০ ১০০ 

৬.৬) বাল্যমববাহ 

মননরানধর লনক্ষ্য 

জনসনিতনামূলক 

সিা আনয়াজন। 

৬.৬.১)আনয়ামজত 

সিা 

সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

৬.৬.২) মসিাি 

বািবাময়ত 

% ০.৫ ১৩ ১৫ ১০০ ৯৬ ৮৮ ৮১ ৭৮ ১০০ ১০০ 

৬.৭) সন্ত্রাস ও 

জেীবাদ দিনন 

জনসনিতনামূলক 

সিা আনয়াজন। 

৬.৭.১)আয  তজ

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

৬.৭.২) সি র 

তসদ্ধ ন্ত 

ি স্তি  যনর হ র 

% ০.৫ ১২ ১২ ১০০ ৮৮ ৮৩ ৭৬ ৭২ ১০০ ১০০ 

 ৬.৮) ক ৌন হয়রামন 

প্রমতনরানধ 

জনসনিতনামূলক 

সিা আনয়াজন। 

৬.৮.১)আনয়ামজত 

সিা 

সংখ্যা ০.৫ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ১০ ১০ ১২ ১২ 

৬.৯.২) মসিাি 

বািবাময়ত 

% ০.৫ ১৩ ১৪ ১০০ ৯৪ ৮৬ ৮০ ৭৮ ১০০ ১০০ 
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মকৌশলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

মকৌশলগত 

উদেদশ্যর 

 াি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রি 

(Activities) 

ক বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

ক বসম্পােি  

সূিদকর  াি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষয াত্রা/মনি মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-2019) 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রদক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অসািারণ অনত 

উত্ত  

উত্ত  িলনত 

 াি 

িলনত 

 াদির 

নিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

৬.১১) জাল কনাে ও 

হুমি ব্যবসা মনয়ন্ত্রনি 

জনসনিতনামূলক সিা 

আনয়াজন। 

৬.১০.১)আনয়ামজ

ত সিা 

সংখ্যা ০.৫০ ১ ১ ১ ১ - - - ১ ১ 

৬.১১.২) মসিাি 

বািবাময়ত 

% ০.৫০ ১৫ ১৯ ১০০ ৯২ ৮৪ ৭৭ ৭৪ ১০০ ১০০ 

৬.১২) সািামজক 

সিস্যাসমূহ সিাধানন 

স্হানীয় িানব প্রকল্প 

গ্রহি। 

৬.১২.১) গৃহীত 

প্রকল্প 

সংখ্যা ০.৫ - ১ ১ ১ - - - ১ ২ 

৭.৩)  উপনজলা 

প্রশাসনন কি মরত 

কি মিারীনদর জন্য 

প্রমশক্ষ্ি আনয়াজন। 

৭.৩.১) আনয়ামজত 

প্রমশক্ষ্ি 

 ন্টা ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫৪ ৫০ ৫০ ৬০ ৬৫ 

৭.৪) ইননানিশন 

কা মক্রি গ্রহি 

৭.৪.১) গ্রহিকৃত 

ইননানিশন 

কা মক্রি 

সংখ্যা ১ ২ ২ ৩ ২ ২ ২ ২ ৩ ৩ 

  

৭.৫) উপনজলা 

প্রশাসননর আইমসটি 

ব্যবহার সংক্রাি 

৭.৫.১) আইমসটি 

ব্যবহারকারী 

% ১ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ 
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আবচিক যকৌশলগত উযেিেমূহ: 
আবচিক যকৌশলগত 

উযেি 

(Strategic Objectives) 

যকৌশলগত 

উযেযির র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পা ন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পা ন 

সূিযকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অেমন 

 

লক্ষযর্াো/চনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রযক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রযক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোধারণ অচত উত্তর্ উত্তর্ িলচত 

র্ান 

িলচত 

র্াযনর 

চনযে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 ক্ষতার োযে বাচষ মক 

কর্ মেম্পা ন চুচি 

বাস্তবায়ন। 

 

৮ 

২০১৮-১৯ অে মবেযরর 

খেড়া বাচষ মক কর্ মেম্পা ন 

চুচি উধ মতন কর্তমপক্ষ 

বরাবযর  াচখল। 

চনধ মাচরত ের্য়েীর্ার 

র্যধ্য খেড়া চুচি 

র্ন্ত্রণালয়/ চবভাযগ 

 াচখলকৃত 

তাচরখ ২ - ১ ১৫ যর্ ১৬ যর্ ১৭ যে ২০ যর্ ৩০যর্ ১০ যর্ ০৫ যর্ 

২০১৮-১৯ অে মবেযরর 

বাচষ মক কর্ মেম্পা ন চুচি 

বাস্তবায়ন পচরবীক্ষণ। 

ত্রের্াচেক প্রচতযব ন 

 াচখলকৃত 

েংখ্যা ২ ২ ৪ ৪ ৪ ৩ ৩ ৩ ৪ ৪ 

েরকাচর কর্ মেম্পা ন 

ব্যবস্থ্াপনা েংক্রান্ত 

প্রচশক্ষণেহ চবচভন্ন চবষযয় 

কর্ মকতমা/ কর্ মিারীয র 

েন্য প্রচশক্ষণ আযয়ােন। 

প্রচশক্ষযণর ের্য় েনর্ন্টা ২ ৬০ ৬০ ৬০ ৫৫ ৫৫ ৫০ ৫০ 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 - - ২৫তিযসম্বর 
১৫ 

জ নু  তর 

২০ 

ক্ষেব্রু  তর 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

মসটিনজন িাে মার অনু ায়ী 

মনধ মামরত সিনয়র িনধ্য 

কসবা গ্রহীতানদর কসবা 

প্রদান মনমিতকরি। 

%  ১ ৯০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭০ ১০০ ১০০ 

 

কা মপদ্ধচত, 

কর্ মপচরযবশ ও যেবার 

র্যনান্নয়ন। 

 

 

 

 

 

৭ 

 

 

চপআরএল শুরুর ২ র্াে 

পূযব ম েংচিষ্ট কর্ মিারীর 

চপআরএল, ছুটি নগ ায়ন 

ও যপনশন র্ঞ্জুচর পে 

যুগপত োচর 

চনচিতকরণ। 

চপআরএল শুরুর ২ 

র্াে পূযব ম েংচিষ্ট 

কর্ মিারী চপআরএল,  

েংচিষ্ট কর্ মিারীর  

চপআরএল, ছুটি 

নগ ায়ন ও যপনশন 

র্ঞ্জুচর পে যুগপৎ 

োচরকৃত 

% ১ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭৫ ৭২ ১০০ ১০০ 
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আবচিক যকৌশলগত 

উযেি 

(Strategic Objectives) 

যকৌশলগত 

উযেযির র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পা ন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পা ন 

সূিযকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অেমন 

 

লক্ষযর্াো/চনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রযক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রযক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোধারণ অচত উত্তর্ উত্তর্ িলচত 

র্ান 

িলচত 

র্াযনর 

চনযে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

ক্ষসি  প্রতক্র    উদ্ভ িন 

ক  ক্রি ি স্তি  ন 

কর্পযক্ষ ১টি যেবা 

প্রচক্রয়া েহেীকৃত 

তাচরখ ২ ১ ১ ৩১ 

চিযেম্বর 

৩১ 

োনুয়াচর 

২৮ 

যেব্রুয়ারী 

- - ৩১ চিযেম্বর ৩১ চিযেম্বর 

অচভয াগ প্রচতকার 

ব্যবস্থ্া বাস্তবায়ন। 

চনষ্পচত্তকৃত 

অচভয াগ 

% ১ ৯৯  ১০০ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ১০০ ১০০ 

অচেে ভবন ও আচিনা 

পচরচ্ছন্ন রাখা  

যেবা প্রতযাশী এবং 

 শ মনােীয র েন্য 

টয়যলটেহ অযপক্ষাগার 

(Waiting room)এর 

ব্যবস্থ্া করা । 

চনধ মাচরত ের্য় 

েীর্ার র্যধ্য অচেে 

ভবন ও আচিনা 

পচরচ্ছন্ন  

তাচরখ  ১ - - ৩১ 

চিযেম্বর 

৩১ 

োনুয়াচর 

২৮ 

যেব্রুয়ারী 

- - ৩১ চিযেম্বর ৩১ চিযেম্বর 

চনধ মাচরত ের্য়েীর্ার 

র্যধ্য যেবা প্রতযাশী এবং 

 শ মনােীয র েন্য 

টয়যলটেহ অযপক্ষাগার 

িালুকৃত  

 

তাচরখ ১ - - ৩১ 

চিযেম্বর 

৩১ 

োনুয়াচর 

২৮ 

যেব্রুয়ারী 

- - ৩১ চিযেম্বর ৩১ চিযেম্বর 

যেবার র্ান েম্পযকম 

যেবাগ্রহীতায র র্তার্ত 

পচরবীক্ষযণর ব্যবস্থ্া িালু 

করা 

যেবার র্ান েম্পযকম 

যেবা গ্রহীতায র 

র্তার্ত 

পচরবীক্ষযণর ব্যবস্থ্া 

িালুকৃত  

তাচরখ  ০.৫ - - ৩১ 

চিযেম্বর 

৩১ 

োনুয়াচর 

২৮ 

যেব্রুয়ারী 

- - ৩১ চিযেম্বর ৩১ চিযেম্বর 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগা করণ। 

তথ্য বাতায়ন 

হালনাগা কৃত 

% ০.৫ - - প্রচত র্াযের 

১র্ েপ্তাহ 

প্রচত র্াযের  

২য় েপ্তাহ 

প্রচত 

র্াযের   

৩য় েপ্তাহ 

- - প্রচত র্াযের 

১র্ েপ্তাহ 

প্রচত র্াযের 

১র্ েপ্তাহ 

োতীয় শুদ্ধািার কর্ ম 

যকৌশল, তথ্য অচধকার 

কা মক্রর্ যোর ার,  

৩ বের যর্য়া ী 

কর্ মপচরকল্পনা 

৩ 

২০১৮-১৯ অে মবেযরর 

শুদ্ধািার বাস্তবায়ন 

কর্ মপচরকল্পনা এবং 

বাস্তবায়ন পচরবীক্ষণ 

কাঠাযর্া প্রণীত। 

তাচরখ 

 

 

 

 

 ১ - - ১৫ জুন ৩০ জুন - - - ১৫ জুন ৩০ জুন 
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আবচিক যকৌশলগত 

উযেি 

(Strategic Objectives) 

যকৌশলগত 

উযেযির র্ান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কা মক্রর্ 

(Activities) 

কর্ মেম্পা ন 

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কর্ মেম্পা ন 

সূিযকর র্ান 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

প্রকৃত অেমন 

 

লক্ষযর্াো/চনণ মায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2018-19) 

প্রযক্ষপণ 

(Projection) 

২০১৯-২০ 

প্রযক্ষপণ 

(Projection) 

২০২০-২১ 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ 

অোধারণ অচত উত্তর্ উত্তর্ িলচত 

র্ান 

িলচত 

র্াযনর 

চনযে 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

বাস্তবায়ন। চনধ মাচরত ের্য়েীর্ার র্যধ্য 

ত্রের্াচেক পচরবীক্ষণ 

প্রচতযব ন  াচখল। 

েংখ্যা  ১ ২ ২ ২ ২ ১ - - ৪ ৪ 

৩ বের যর্য়া ী 

কর্ মপচরকল্পনা 

বাস্তবায়ন। 

%  ১ ৯০ ৯৫ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮০ ১০০ ১০০ 

আচে মক েম্প  ও 

ব্যবস্থ্াপনার উন্নয়ন । 

 

২ 

অচিট আপচত্ত চনষ্পচত্ত 

কা মক্রযর্র উন্নয়ন। 

অচিট আপচত্ত 

চনষ্পচত্তকৃত 

% ১ ৯০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯২ ৯০ ৮৫ ১০০ ১০০ 

েেি র স যে এ 

ক  য লয র তিতিন্ন 

ি খ র তহস ি তে 

সাংরেণ। 

তহস ি সাংরেণ % ১ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯২ ৯০ ৮৮ ৮৫ ১০০ ১০০ 
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আন , ম া:  নিরুজ্জা াি, উপদজলা নিব বাহী অনিসার, ম ৌলভীবাজার সের, গণপ্রজাতন্ত্রী 

বাাংলাদেশ সরকাদরর মজলা প্রশাসক, ম ৌলভীবাজার এর নিকে অিীকার করনছ মর্, এই 

চুনিদত বনণ বত িলািল অজবদি সদিি থাকব।  

 

আন , ম া: মতািাদয়ল ইসলা , মজলা প্রশাসক, ম ৌলভীবাজার, উপদজলা নিব বাহী অনিসার, 

কিৌলিীবাজার সদর এর মনকে অিীকার করনছ মর্, এই চুনিদত বনণ বত িলািল অজবদি 

প্রদয়াজিীয় সহদর্ানগতা প্রোি করব। 

 

 

 

 

 

 

 

           স্বাক্ষ্মরত/- 

ম া:  নিরুজ্জা াি     ২৪ জুি ২০১৮ 

উপদজলা নিব বাহী অনিসার       

কিৌলিীবাজার সদর। 

 

 

 

          স্বাক্ষ্মরত/- 

কিা: কতাফানয়ল ইসলাি               ২৪ জুি ২০১৮ 

মজলা প্রশাসক                           

 ম ৌলভীবাজার । 
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সংন াজনী-১ 

 

 

শব্দসংনক্ষ্প (Acronyms) 
 

 

ক্রচর্ক নং শব্দ েংযক্ষপ চববরণ 

 

 

 

4.  মেমেমসমস কজলা উন্নয়ন সিন্বয় কমিটি 

5.  মজআর কগ্রটিসাস মরমলফ 

6.  মপআরএল কপাি মরোয়ারনিন্ট মলি 

7.  টিআর কেস্ট মরমলফ 

8.  কামবখা কানজর মবমনিনয় খাদ্য 

9.  মিমজএফ িালনানরবল গ্রুপ মফমেং 

10.  এনমজও নন গিমননিন্ট অগ মানাইনজশন 

11.  এসএফ কস্টেম্যান্ট অব ফযাক্টস 

12.  মিআইমপ কিমর ইিপরোন্ট পাস মন 

13.  আইমসটি ইনফরনিশন এন্ড কমিউমননকশন কেকননালমজ 
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সংন াজনী- ২: ক বসম্পােি সূিকসমূহ, বাস্তবায়িকারী এবাং পনর াপ পদ্ধনত-এর নববরণ 

 

ক্রন ক 

িম্বর 

কা মক্রি ক বসম্পােি 

সূিক 

নববরণ বাস্তবায়িকারী 

ইউনিে 

পনর াপ পদ্ধনত 

এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ  ন্তব্য 

১ শুদ্ধািার মকৌশল 

বাস্তবায়ি 

সাংক্রান্ত প্রনশক্ষণ 

 

শুদ্ধািার মকৌশল 

প্রনশক্ষণ 

 

শুদ্ধািার মকৌশল 

অজবদির জন্য নিয়ন ত 

প্রনশক্ষদণর ব্যবস্থা করা 

হদব ।  

উপনজলা 

প্রশাসন 

প্রনশক্ষণ প্রনতদবেি 

এবাং নিয়ন ত 

তোরনককরণ 

 

২ পনরেশ বি 

কার্ বক্র  

মজারোরকরণ । 

পনরেশ বি 

কার্ বক্র  সম্পন্ন  

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসার ও সহকারী 

কন শিার (ভূন ) 

পনরেশ বি কদরি।  

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়/ 

উপদজলা ভূন  

অনিস 

পনরেশ বি 

প্রনতদবেি মপ্ররণ  

 

৩ নিি বানরত স দয় 

নরদপাে ব নরোি ব 

মপ্ররণ। 

মপ্রনরত নরদপাে ব   ানসক নভনত্তদত নবনভন্ন 

নরদপাে ব মজলা 

প্রশাসদকর কার্ বালদয় 

/ ন্ত্রাণালয়/নবভাদগ 

মপ্ররণ করা হয় ।  

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়/ 

উপদজলা ভূন  

অনিস 

নরদপাে ব প্রস্তুত ও 

মপ্ররণ 

 

৪ উপনজলা পমরষদ 

উন্নয়ন সিন্বয় 

কমিটির সিা 

অনুষ্ঠান। 

প্রমতিানস 

অনুমষ্ঠত সিা 

উপনজলা পমরষদ 

সিাকনক্ষ্ প্রমতিানস 

উপনজলা প মানয়র 

কি মকতমা/ ইউমপ 

কিয়ারম্যাননদর সিন্বনয় 

সিার আনয়াজন করা 

হয় 

উপনজলা পমরষদ সিার কা মমববরিী 

প্রস্তুত ও বন্টন 

 

৫  ানসক রাজস্ব 

সভা 

নিয়ন তকরণ। 

 

 

প্রনত  াদস রাজস্ব 

সভা অনুনষ্ঠত 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালদয় 

প্রনত  াদস ভূন  

ব্যবস্থাপিায় জনড়ত 

উপদজলার 

ক বকতবা/ক বিারীদের 

স ন্বদয় সভার 

আদয়াজি করা হয় ।  

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়/ 

উপদজলা ভূন  

অনিস 

সভার কার্ বনববরণী 

প্রস্তুত ও বণ্টি  

 

৬ এনমজও কা মক্রি 

সিন্বয় মবষয়ক 

সিার মসিাি 

বািবায়ন। 

প্রমতিানস 

অনুমষ্ঠত সিা 

উপনজলা মনব মাহী 

অমফসানরর  কা মালনয় 

প্রমতিানস উপনজলার 

সকল এনমজওনদর 

সিন্বনয় সিার 

আনয়াজন করা হয় 

 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

সিার কা মমববরিী 

প্রস্তুত ও বন্টন 

 

৭ রাজস্ব  া লা 

দ্রুত 

নিষ্পনত্তকরণ। 

নিষ্পনত্তকৃত 

 া লা/ নরনভশি  

মজলা প্রশাসদকর 

কার্ বালদয়  ানসক 

প্রনতদবেি করা হয় । 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয়/ 

উপদজলা ভূন  

অনিস 

অগ্রগনত সাংক্রান্ত 

 ানসক প্রনতদবেি 

মপ্ররণ 

 

৮ আইি শৃঙ্খলা 

কন টির সভা 

নিয়ন তকরণ। 

অনুনষ্ঠত আইি 

শৃঙ্খলা কন টির 

সভা  

 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর কার্ বালদয় 

 ানসক আইি শৃঙ্খলা 

কন টির সভা অনুনষ্ঠত 

হয় ।  

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

সভার কার্ বনববরণী 

প্রস্তুত ও  ন্ত্রণালদয় 

মপ্ররণ 

 

৯ আইন শঙ্খলা 

রক্ষ্ায় 

জনসনিতনতা 

অনুমষ্ঠত আইন 

শঙ্খলা রক্ষ্ায় 

জনসনিতনতা 

উপনজলা মনব মাহী 

অমফসানরর কা মালনয় 

িামসক আইন শঙ্খলা 

উপদজলা নিব বাহী 

অনিসাদরর 

কার্ বালয় 

আনয়ামজত সিা  
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ক্রন ক 

িম্বর 

কা মক্রি ক বসম্পােি 

সূিক 

নববরণ বাস্তবায়িকারী 

ইউনিে 

পনর াপ পদ্ধনত 

এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সািারণ  ন্তব্য 

মূলক সিা, 

বাল্যমববাহ 

মননরানধর লনক্ষ্য 

সিা, 

িাদকদ্রনব্যর 

অপব্যবহার 

মনয়ন্ত্রি, ক ৌন 

হয়রানী 

প্রমতনরানধ 

জনসনিতনতা 

মূলক সিা 

মনয়মিতকরি 

মূলক সিা, 

বাল্যমববাহ 

মননরানধর লনক্ষ্য 

সিা, 

িাদকদ্রনব্যর 

অপব্যবহার 

মনয়ন্ত্রি, ক ৌন 

হয়রানী 

প্রমতনরানধ 

জনসনিতনতা 

মূলক সিা  

রক্ষ্ায় জনসনিতনতা 

মূলক সিা, বাল্যমববাহ 

মননরানধর লনক্ষ্য সিা, 

িাদকদ্রনব্যর 

অপব্যবহার মনয়ন্ত্রি, 

ক ৌন হয়রানী 

প্রমতনরানধ 

জনসনিতনতা মূলক 

সিায় উে মবষয় মননয় 

আনলািনা করা হয় 
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