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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

 

 

 

জজলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ 

 

এবাং 

 

ববভাগীয় কবমশনার, বসদলট এঁর মদে স্বাক্ষবরত 

 

 

 

বাবষ িক কম িসম্পােন চুবি 

 

 

 

 

 

 

১ জুলাই ২০২১-৩০ জুন ২০২২ 
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1.  
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2.  
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3.  
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6.  
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7.  
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8.  
সংন াজেী ৩: অন্য েপ্তর/সাংস্থার বনকট সুবনবে িষ্ট কম িসম্পােন িাবহোসমূহ ২১ 
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জজলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ এর কম িসম্পােদনর সাবব িক বিত্র 

 (Overview of the Performance of Deputy Commissioner, Sunamganj) 

সাম্প্রবতক অজিন, িযাদলঞ্জ এবাং ভববষ্যত পবরকল্পনা 

 

সাম্প্রবতক বছরসমূদহর (৩ বছর) প্রধান অজিনসমূহ 

বতিমান সরকাদরর জকৌশলগত লক্ষয রুপকল্প-২০২১, বভশন-২০৪১ এবাং জেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়দনর লদক্ষয  সরকার কর্তিক গৃহীত 

কার্ িক্রমসমূহ মাঠপর্ িাদয় বাস্তবায়দন জজলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ কাজ কদর র্াদে । বেবজটাল বাাংলাদেশ বববনম িাদণ জজলার ৮৮ টি 

ইউবনয়ন বেবজটাল জসন্টাদরর মােদম জজলার প্রতযন্ত অঞ্চদলর জনসাধারণদক ই-জসবা প্রোনসহ বনয়বমত ওদয়ব জপাট িাল  

হালনাগাে করা হদে। কৃবষপ্রধান এ অঞ্চদল শতভাগ জবম িাষাবাদের আওতায় বনদয় আসার লদক্ষয জজলা প্রশাসন, সুনামগঞ্জ 

কাজ কদর র্াদে। পর্ িটকদের আকষ িদণর জন্য তাবহরপুর উপদজলার ট্যাদকরঘাদট বেবস পাকি স্থাপদনর কাজ সম্পূণ ি করা হদয়দছ।  

জজলা প্রশাসদনর উদযাদগ জজলার সকল বশক্ষা প্রবতষ্ঠান, কবমউবনটি বিবনক, ইউবনয়ন ভূবম অবিস, বীর মুবিদর্াদ্ধা ও শবহে 

বীর মুবিদর্াদ্ধার পবরবারদক সঠিক মাদপর জাতীয় পতাকা ও স্ট্যান্ড ববতরণ করা হদয়দছ। ২০১৮-১৯ অর্ ি বছদর ৪৭২ বক:বম:, 

২০১৯-২০ অর্ ি বছদর ৬৩৩ বক: বম: এবাং ২০২০-২১ অর্ ি বছদর ৬১৯.৭৯৯ বক: বম: হাওদরর িসল রক্ষা বাঁধ বনম িাণ করা 

হদয়দছ। এ সকল বাঁধ বনম িাদণর িদল বন্যার পাবন জর্দক হাওদরর িসল রক্ষা জপদয়দছ।  

সমস্যা এবাং িযাদলঞ্জসমূহ  

জজলার প্রায় ৮০% জলাক প্রতযক্ষ ও পদরাক্ষভাদব কৃবষর উপর বনভ িরশীল। বাঁধ বনম িাদণর কাজ র্র্ার্র্ভাদব সম্পন্ন হওয়ার িদল 

এবাং আবহাওয়া অনুকূদল র্াকায় এ বছর জবাদরা উৎপােন ববগত বছদরর তুলনায় বৃবদ্ধ জপদয়দছ। প্রদয়াজনীয় জসদির ব্যবস্থা না 

র্াকা, কৃবষ শ্রবমক ও কৃবষ র্ন্ত্রপাবতর অপ্রতুলতা, সদব িাপবর অবত বৃবষ্টর কারদণ সৃষ্ট অকালবন্যা এবাং মাত্রাবতবরি বজ্রপাত এ 

জজলার কৃবষ উৎপােদনর জক্ষদত্র বড় সমস্যা। এ জজলার বশক্ষা, স্বাস্থয এবাং জর্াগাদর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়দন কাজ করার অদনক সুদর্াগ 

রদয়দছ। 

ভববষ্যৎ পবরকল্পনা 

 এ জজলার সকল ববভাদগর মদে সমন্বদয়র মােদম সাবব িক উন্নয়ন কার্ িক্রম সুিারুভাদব সম্পন্নকরণ; 

 এ জজলায় বাস্তবায়নাধীন সরকাদরর অগ্রাবধকারমূলক উন্নয়ন কার্ িক্রম, জমবেদকল কদলজ, নাবস িাং কদলজ, সুনামগঞ্জ- 

বসদলট মহাসড়ক, হাওর রক্ষা বাঁধ বনম িাণ ইতযাবে সুষ্ঠ,ু সুিারু এবাং র্র্াসমদয় বাস্তবায়দনর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় সমন্বয় 

এবাং সহদর্াবগতা প্রোন; 

 এ জজলার সকল বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদন মুবিযুদ্ধ কন িার স্থাপন; 

 তথ্য প্রযুবি ব্যবহাদরর মােদম জনদসবাদক সহজলভয করা এবাং স্বেতা , জবাববেবহতা ও সুশাসন বনবিত করা; 

 জজলার আইনশৃঙ্খলা সুষ্ঠু ও স্বাভাববক রাখদত কার্ িকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবাং প্রদয়াজনীয় সমন্বয় সাধন এবাং বজদরা 

টলাদরন্স নীবতর মােদম মােক , সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে জরাধ করা; 

 েবরদ্র জনদগাষ্ঠীর জন্য আর্ ি-সামাবজক উন্নয়ন কার্ িক্রম সুষ্ঠুভাদব বাস্তবায়ন করা, জজলার বশক্ষার মান উন্নয়নসহ 

জজলার অববশষ্ট িাষদর্াগ্য অনাবােী জবম িাষাবাদের আওতায় বনদয় আসা; 

 জজলাদক পর্ িটন নগরী বহদসদব প্রবতষ্ঠার জন্য আকষ িণীয় স্থান, প্রত্নতাবিক বনেশ িনসমূহদক র্র্ার্র্ভাদব সাংরক্ষণ ও 

উন্নয়ন সাধন করা; 

 

২০২১-২০২২ অর্ িবছদরর সম্ভাব্য প্রধান অজিনসমূহ 

 জসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত অনুর্ায়ী  জসবা প্রোন বনবিতকরণ 

 জজলা ও উপদজলা পর্ িাদয়র সকল অবিদস  ই-িাইল কার্ িক্রম বাস্তবায়ন ও সকল ভূবম অবিদস ই-নামজারী বাস্তবায়ন 

 আইন-শৃঙ্খলা ও জনবনরাপত্তা সাংহতকরণ এবাং জজলা প্রশাসদন কম িরতদের র্র্ার্র্ প্রবশক্ষদণর মােদম েক্ষতা 

বৃবদ্ধকরণ 

 জনসদিতনতা বৃবদ্ধমূলক কার্ িক্রদমর মােদম মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার বনয়ন্ত্রণ করা, নারী ও বশশু বনর্ িাতন জরাধ করা 

এবাং কদরানা ভাইরাস বনয়ন্ত্রণ করা। 

 বৃেনরাপে কা মক্রনর্র র্াধ্যনর্ পর্রনবশ সংরেিসহ দুন মাগ মর্াকানবলা ব্যবস্থাপোয় গর্িশীলিা আেয়ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

উপক্রমবণকা (Preamble) 

 

র্ন্ত্রিালয়/র্বভাগসমূহ এবং আওিাধীে দপ্তর/সংস্থাসমূনহর প্রার্িষ্ঠার্েক দেিা বৃর্ি, স্বচ্ছিা ও জবাবর্দর্হিা 

মজারদার করা, সুশাসে সংহিরি এবং সম্পনদর  থা থ ব্যবহার র্ের্িিকরনির র্াধ্যনর্ রূপকল্প ২০৪১ 

 থা থ বাস্তবায়নের লনেে 

 

 

জজলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ 

 

এবাং 

 

ববভাগীয় কবমশনার, বসদলট 

 

এঁর মদে ২ 20 ১ সাদলর জুন মাদসর ২৪ তাবরদখ এই বাবষ িক কম িসম্পােন চুবি স্বাক্ষবরত হল।   

 

এই  চুবিদত স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ বনম্নবলবখত ববষয়সমূদহ সম্মত 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 র্র্ার্র্ ব্যবহার ও জসবাোতাদের দৃবষ্টভবঙ্গর পবরবতিন এবাং উদ্ভাবন 

িি িার মােদম সময়াবদ্ধ, মানসম্মত জসবা ও সুশাসন বনবিত করা। 

১ .৩ কম িসম্পােদনর জক্ষত্র 

১.৩.১ জজলা/সাদকিল অবিদসর কম িসম্পােদনর জক্ষত্র 

১. জেলা পর্ যায়ে সরকারর ও জেসরকারর সকল উন্নেনমূলক কার্ যক্রসমূয়ের কার্ যকর সমন্বেসাধন; 

২.রােস্ব প্রশাসন ও ব্যেস্োপনাে গরিশীলিা আনেন; 

৩.েনশৃঙ্খলা ও েনরনরাপত্তা সংেিকরণ,  সামারেক রনরাপত্তামূলক কার্ যক্রম োস্তোেন জোরদারকরণ এিং 

মানেসম্পদ উন্নেন ও প্রারিষ্ঠারনক সক্ষমিা বৃরিকরণ; 

৪. েনসয়েিনিামূলক কার্ যক্রয়ম েনউদ্বুিকরণ জোরদারকরণ;  

৫.দুয়র্ যাগ ব্যেস্োপনা, েনােন, েলোয়ু পররেিযন ও পররয়েশ সংরক্ষণসে জেকসই উন্নেন লক্ষযমাত্রা  অেযন 

ত্বরারন্বিকরণ;     

১.৩.২ : সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কম িসম্পােদনর জক্ষত্র 

১. সুশাসন ও সাংস্কারমূলক কার্ িক্রদমর বাস্তবায়ন জজারোরকরণ 

১.৪ কার্ িাবলী (Functions) 
১. আন্ত:ববভাগীয় কম িকাদন্ডর সমন্বয় এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রবতশ্রুত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়দন সমন্বয়কারীর 

োবয়ত্ব পালন; 

২. সরকার কর্তিক কৃবষ, স্বাস্হহযদসবা ও জনস্বাস্হহয, পবরবার পবরকল্পনা, নারী ও বশশু, ক্ষুদ্র নৃ-জগাষ্ঠীর কল্যাণ, 

প্রার্বমক ও গণবশক্ষা এবাং বশক্ষা ববষয়ক গৃহীত সকল নীবতমালা ও কম িসূবির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, তিাবধান, 

পবরবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধন; 

৩.  দুদর্ িাগ ব্যবস্হহাপনা এবাং ত্রাণ ও পুনব িাসন কার্ িক্রম গ্রহণ, বজআর, টিআর, কাববটা, বভবজবে, বভবজএি, 

অবত েবরদ্রদের জন্য কম িসৃজন ইতযাবে কার্ িক্রম বাস্তবায়ন, তিাবধান ও পবরবীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃবতক বববশষ্টযসমূহ সাংরক্ষণসহ পবরদবশ দূষদণর িদল সৃষ্ট জলবায়ু পবরবতিদনর ববরূপ প্রভাব 

জমাকাদবলায় জনসদিতনতা সৃবষ্ট, বনায়ন, বববভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দন সাবব িক সহায়তা করা এবাং 

সাবব িক সমন্বয় সাধন ও পবরবীক্ষণ; 

৫. সামাবজক বনরাপত্তা ও োবরদ্রয ববদমািদন বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ কর্তিক গৃহীত ন্যাশনাল সাবভ িস 

কম িসূবি, একটি বাড়ী একটি খামারসহ বববভন্ন  প্রকল্প বাস্তবায়দন সাবব িক সহায়তা প্রোন ও কার্ িকর সমন্বয় 

সাধন; 

৬. ভূবম রাজস্ব প্রশাসদনর সাবব িক বনয়ন্ত্রণ, তিাবধান এবাং পবরবীক্ষণ; 

৭. জজলা ম্যাবজদেবস ও এবিবকউটিভ ম্যাবজদেবস সম্পবকিত র্াবতীয় ক্ষমতা প্রদয়াগ, জমাবাইল জকাট ি 

পবরিালনা, জজলার সাবব িক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাপূব িক জনজীবদন স্ববস্ত আনয়ন এবাং বভবভআইবপদের বনরাপত্তা 

সাংক্রান্ত কার্ িাববল; 

8. জাতীয় ই-গভিদনন্স কার্ িক্রম বাস্তবায়ন, জসবা পদ্ধবত সহজীকরণ, জসবা প্রোন প্রবতশ্রুবত অনুর্ায়ী জসবা 

প্রোন, জজলা তথ্য বাতায়ন হালনাগােকরণ, সামাবজক জর্াগাদর্াগ মােম ব্যবহার, এবাং বববভন্ন পর্ িাদয় তথ্য 

ও জর্াগাদর্াগ প্রযুবিসহ অন্যান্য ববষদয় প্রবশক্ষণ কার্ িক্রম পবরিালনা ও তোরবক। 
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জসকশন ২ 

বিবিন্ন কার্ যক্রমের চুড়ান্ত ফলাফল/প্রিাি (Outcome/Impact) 

 

 

চুড়ান্ত ফলাফল /প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কর্ মসম্পাদে সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক প্রকৃি অজমে লের্াত্রা 

২০২১-

২০২২ 

প্রনেপে রনধ যাররি লক্ষযমাত্রা অেযয়নর 

জক্ষয়ত্র জর্ৌথভায়ে দারেত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালে, রেভাগ, সংস্থাসমূয়ের 

নাম 

উপাত্তসমূহ 

(Source of Data) 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২২-

২০২৩ 

২০২৩-

২০২৪ 

জজলা পর্ িাদয়র েপ্তরসমূদহর 

উন্নয়নমূলক 

কার্ িক্রমসমূদহর কার্ িকর 

সমন্বয়সাধদনর মােদম 

সরকাবর জসবা প্রোদন 

গবতশীলতা আনয়ন ও 

জসবার মাদনান্নয়ন  

 

জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটির সভা অনুবষ্ঠত 

(বাস্তব/ বভবেও কনিাদরন্স) 
সাংখ্যা 12 12 12 12 12 মজলা প মানয়র দপ্তরসমূহ সভার মোটিস 

উন্নয়ন সমন্বয় সভার বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত 
% 90 90 95 100 100 

মজলা প মানয়র সকল সরকার্র, 

মবসরকার্র দপ্তর, জেপ্রর্ির্ের্ধ 
সভার কা মপত্র, প্রর্িনবদে, র্রনপার্ ম 

পবরেশ িনকৃত উন্নয়নমূলক প্রকল্প সাংখ্যা 50 40 36 40 40 হস্তান্তর্রি শাখা পর্রদশ মে প্রর্িনবদে 

পবরেশ িন প্রবতদবেদনর সুপাবরশ বাস্তবাবয়ত % 90 90 95 100 100 হস্তান্তর্রি শাখা ব্রডশীর্ জবাব দার্খল 

এনবজও ববষয়ক সভা অনুবষ্ঠত 
সাংখ্যা 12 12 12 12 12 

মজলা প মানয়র সকল এের্জও 

সভার কা মর্ববরেী 

এনবজও ববষয়ক সভার বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত 
% 90 90 95 100 100 

মজলা প মানয়র সকল এের্জও 

সভার কা মপত্র, প্রর্িনবদে 

ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম পবরেশ িনকৃত/েশ িনকৃত সাংখ্যা 20 25 24 25 25 মগাপেীয় শাখা পর্রদশ মে প্রর্িনবদে 

ক্ষুদ্রঋি কা মক্রর্ পবরেশ িন প্রবতদবেদনর 

সুপাবরশ বাস্তবাবয়ত 
% 90 90 95 100 100 মগাপেীয় শাখা ব্রডশীর্ জবাব দার্খল 

জেলাে েয়ের ১ েছয়রর ময়ে েে 

রনেন্ধনকৃয়ির োর 
% - - ৫০ ৮০ ১০০ 

স্থােীয় সরকার শাখা, মজলা 

পর্রসংখ্যাে অর্ফস 
সংর্িষ্ট ের্থ/মরর্জস্টার 

জেলাে মৃত্যযর ১ েছয়রর ময়ে মৃত্যয রনেন্ধয়নর 

োর 
% - - ২৫ ৪৫ ৫০ 

স্থােীয় সরকার শাখা, মজলা 

পর্রসংখ্যাে অর্ফস 
সংর্িষ্ট ের্থ/মরর্জস্টার 
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চুড়ান্ত ফলাফল /প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কর্ মসম্পাদে সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক প্রকৃি অজমে লের্াত্রা 

২০২০-

২০২১ 

প্রনেপে রনধ যাররি লক্ষযমাত্রা অেযয়নর 

জক্ষয়ত্র জর্ৌথভায়ে দারেত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালে, রেভাগ, সংস্থাসমূয়ের 

নাম 

উপাত্তসমূহ 

(Source of Data) 
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-

২০২২ 

২০২২-

২০২৩ 

রাজস্ব প্রশাসে ও 

ব্যবস্থাপোয় গর্িশীলিা 

আেয়ে ও জেনসবার র্াে 

উন্নয়ে  

উপদজলা ভূবম অবিস পবরেশ িনকৃত সাংখ্যা ১২ ১২ ২৪ ২৪ ২৪ উপনজলা ভূর্র্ অর্ফস পর্রদশ মে প্রর্িনবদে 

উপনজলা ভূর্র্ অর্ফস পবরেশ িন প্রবতদবেদনর সুপাবরশ 

বাস্তবাবয়ত 

% 
95 90 90 100 100 

উপনজলা ভূর্র্ অর্ফস পর্রদশ মে প্রর্িনবদনের ব্রডশীর্ 

জবাব 

ইউবনয়ন ভূবম অবিস  পবরেশ িনকৃত সাংখ্যা ২৪ ২৪ ৭২ ৭২ ৭২ ইউর্েয়ে ভূর্র্ অর্ফস পর্রদশ মে প্রর্িনবদে 

ইউর্েয়ে ভূর্র্ অর্ফস পবরেশ িন প্রবতদবেদনর সুপাবরশ 

বাস্তবাবয়ত 

% 
95 90 90 100 100 

ইউর্েয়ে ভূর্র্ অর্ফস পর্রদশ মে প্রর্িনবদনের ব্রডশীর্ 

জবাব 

ভূবমহীন পুনব িাবসত পবরবার সাংখ্যা ১৮০ ২৯৯ ৫৫০ 12 12 রাজস্ব শাখা ও উপনজলা ভূর্র্ অর্ফস সংর্িষ্ট মরর্জস্টার 

হালনাগােকৃত খবতয়ান সাংখ্যা  সাংখ্যা ৬৯১৮ ৬০৭৬ ৬৫০০ 100 100 রাজস্ব শাখা সংর্িষ্ট মরর্জস্টার 

সায়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোদনর মােদম আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

টাকা 

(জকাটি) 
১৪.৫০ ৩১.৭৮ ৩৫ 25 25 

রাজস্ব শাখা সংর্িষ্ট মরর্জস্টার 

বনষ্পবত্তকৃত সাটি িবিদকট মামলা সাংখ্যা 30 28 25 100 100 রাজস্ব শাখা, আর এর্ শাখা সংর্িষ্ট মরর্জস্টার 

আোয়কৃত ভূবম উন্নয়ন কর টাকা 

(দকাটি) 
৫.৬১ ৮.৪৯ ১০ ৮০ ১০০ 

রাজস্ব শাখা সংর্িষ্র্ মরর্জস্টার 

ভূরমেীন ও গৃেেীন পররোরয়ক পুনে যাসয়নর লয়ক্ষয 

গৃেীি প্রকল্পসমূয়ের অগ্রগরি 
% - - ১০০ ৪৫ ৫০ 

রাজস্ব শাখা সংর্িষ্ট মরর্জস্টার 

সুসাংহত জনবনরাপত্তা 

বনবশতকৃত, র্র্ার্র্ 

বাস্তবাবয়ত সামাবজক 

বনরাপত্তামূলক কার্ িক্রম 

এবাং েক্ষ মানবসম্পদের 

মােদম উন্নত জসবা প্রোন 

পবরিাবলত জমাবাইল জকাট ি সংখ্যা ৫৮০ ৫২১ ৫৪০ ৫৪০ ৫৫০ মজ এর্ শাখা, পুর্লশ সুপানরর 

কা মালয় 

দানয়রকৃি র্ার্লা, জর্রর্াো 

সংক্রান্ত প্রর্িনবদে 

জজলা আইন শৃঙ্খলা কবমটির সভা অনুবষ্ঠত সংখ্যা 12 12 12 12 12 মজ এর্ শাখা সভার কা মর্ববরেী 

জজলা আইন শৃঙ্খলা কবমটির সভার র্সিান্ত বাস্তবার্য়ি % 95 95 95 100 100 সংর্িষ্ট দপ্তর সভার কা মপত্র, র্রনপার্ ম, প্রর্িনবদে 

িাঞ্চল্যকর ও জরামহষ িক ঘটনা  ৪ ঘণ্টার মদে জগািদর 

আনীত 
% 95 95 95 100 100 

মজ এর্ শাখা, পুর্লশ সুপানরর 

কা মালয় 
সংর্িষ্ট ের্থ 

িাঞ্চল্যকর ও জরামহষ িক ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মদে 

প্রবতদবেন জপশকৃত 

 

% 95 95 95 100 100 
মজ এর্ শাখা, পুর্লশ সুপানরর 

কা মালয় 
সংর্িষ্ট ের্থ 

মুবিদর্াদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ববতরণ কার্ িক্রম 

তোরবককৃত 
% 100 100 100 100 100 সাধারি শাখা সংর্িষ্ট মরর্জস্টার 

প্রবতবন্ধী ভাতা ববতরণ কার্ িক্রম তোরবককৃত % 100 100 100 100 100 সাধারি শাখা সংর্িষ্ট মরর্জস্টার 

ববধবা ভাতা ববতরণ কার্ িক্রম তোরককৃত % 100 100 100 100 100 সাধারি শাখা সংর্িষ্ট মরর্জস্টার 

জজলা প্রশাসদন কম িরত প্রবশবক্ষত কম িিারী  সাংখ্যা ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ ১২০ সংস্থাপে শাখা, আইর্সটি শাখা অংশগ্রহিকারীর হার্জরা সীর্ 
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চুড়ান্ত ফলাফল /প্রভাব 

(Outcome/Impact) 

 

কর্ মসম্পাদে সূিকসমূহ 

(Performance 

Indicators) 

একক প্রকৃি অজমে লের্াত্রা 

২০২০-২০২১ 

প্রনেপে রনধ যাররি লক্ষযমাত্রা অেযয়নর 

জক্ষয়ত্র জর্ৌথভায়ে দারেত্বপ্রাপ্ত 

মন্ত্রণালে, রেভাগ, সংস্থাসমূয়ের 

নাম 

উপাত্তসমূহ 

(Source of Data) 

২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-

২০২২ 

২০২২-

২০২৩ 

জেসনিিেিামূলক কা মক্রনর্র 

র্াধ্যনর্ জবাবর্দর্হিা ও সুশাসে 

র্ের্িিকৃি 

মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার বনয়ন্ত্রদণ আদয়াবজত সভা সংখ্যা 
১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

মজলা র্াদকদ্রব্য র্েয়ন্ত্রি অর্ধদপ্তর, মজ এর্ 

শাখা 

সভার মোটিস 

মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার বনয়ন্ত্রদণ আদয়াবজত সভার 

র্সিান্ত বাস্তবার্য়ি 

% 

৯০ ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ 

মজলা র্াদকদ্রব্য র্েয়ন্ত্রি অর্ধদপ্তর, মজ এর্ 

শাখা 

সভার কা মপত্র, র্রনপার্ ম, প্রর্িনবদে 

নারী ও বশশু বনর্ িাতন জরাদধ আদয়াবজত সভা সংখ্যা ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ মজ এর্ শাখা, মজলা র্র্হলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তর সভার মোটিস 

নারী ও বশশু বনর্ িাতন জরাদধ আদয়াবজত সভার র্সিান্ত 

বাস্তবার্য়ি 

% 

৯০ ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ 

মজ এর্ শাখা, মজলা র্র্হলা র্বষয়ক অর্ধদপ্তর সভার কা মপত্র, র্রনপার্ ম, প্রর্িনবদে 

সন্ত্রাস ও জবঙ্গবাে েমদন জনসদিতনতামূলক সভা 

আদয়াবজত 

সংখ্যা 

১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

মজ এর্ শাখা, পুর্লশ সুপানরর কা মালয়, 

সুোর্গঞ্জ 

সভার মোটিস  

সন্ত্রাস ও জবঙ্গবাে েমদন জনসদিতনতামূলক সভার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর হার 

% 

৯০ ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ 

মজ এর্ শাখা, পুর্লশ সুপানরর কা মালয়, 

সুোর্গঞ্জ 

সভার কা মপত্র, র্রনপার্ ম, প্রর্িনবদে 

নারী ও বশশু পািার জরাদধ জনসদিতনতামূলক সভা 

আদয়াবজত 

সংখ্যা 

১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

মজ এর্ শাখা, পুর্লশ সুপানরর কা মালয়, 

সুোর্গঞ্জ 

সভার মোটিস 

নারী ও বশশু পািার জরাদধ জনসদিতনতামূলক সভার 

বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত 

% 

৯০ ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ 

সাধারে শাখা, মগাপেীয় শাখা মরর্জস্টার, র্রনপার্ ম, প্রর্িনবদে 

জকারভড-১৯ প্ররিয়রায়ধ রেিরণকৃি মাস্ক সংখ্যা - ১১০০০    ৫০০০ ২০০০ - মগাপেীয় শাখা মরর্জস্টার, র্রনপার্ ম, প্রর্িনবদে 

জকারভড-১৯ প্ররিয়রায়ধ রমরডোে সয়েিনিামূলক 

োিযা প্রোরকৃি 

সংখ্যা  ১১ ১৫ ১৫ - 

িথ্য ও অর্ভন াগ শাখা মরর্জস্টার, র্রনপার্ ম, প্রর্িনবদে 

সুশাসন ও েোেরদরেিা  রনরিিকরয়ণ আয়োরেি 

গণশুনানী 
সংখ্যা - ১৫ ৫০ ৫০ ৫০ 

িথ্য ও অর্ভন াগ শাখা মরর্জস্টার, র্রনপার্ ম, প্রর্িনবদে, ছর্ব 

দুদর্ িাগ ব্যবস্হহাপনা, বনায়ন, 

জলবায়ু পবরবতিন ও পবরদবশ 

সাংরক্ষণসহ জটকসই উন্নয়ন 

লক্ষযমাত্রা অজিন 

ত্বরাবন্বতকরণ 

ত্রাণ ও পুনব িাসন এবাং দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা সম্পবকিত 

সভা আদয়াবজত 

সাংখ্যা 

 
১২ ১২ ১২ ১২ ১২ 

মজলা ত্রাি ও পূে মবাসে কর্ মকিমার কা মালয় সভার মোটিস 

ত্রাণ ও পুনব িাসন এবাং দুদর্ িাগ ব্যবস্থাপনা সম্পবকিত 

সভা বসদ্ধান্ত বাস্তবায়দনর হার 

% 
৯০ ৯০ ৯০ ১০০ ১০০ 

মজলা ত্রাি ও পূে মবাসে কর্ মকিমার কা মালয় সভার কা মপত্র, র্রনপার্ ম, প্রর্িনবদে 

দুদর্ িাদগ ক্ষবতগ্রস্ত এলাকা পবরেশ িন/েশ িনকৃত  সংখ্যা ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ সাধারে শাখা, ত্রাি ও পুে মবাসে শাখা পর্রদশ মে প্রর্িনবদে 

প্রোনকৃত বজআর বরাদের 

% 

১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

১০০ 

মজলা ত্রাি ও পূে মবাসে কর্ মকিমার কা মালয় বরাদ্দপত্র 

প্রোনকৃত বভবজএি বরাদের 

% 

১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

১০০ 

মজলা ত্রাি ও পূে মবাসে কর্ মকিমার কা মালয় বরাদ্দপত্র 

বৃক্ষদরাপদণর জন্য ববতরণকৃত িারা সাংখ্যা 

(হাজার) 

৪০ ৪০ ৪০ ৪০ 
৪০ 

বে র্বভাগ র্বিরি প্রর্িনবদে    
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মসকশে-৩ 

কর্ মসম্পাদনের মেত্র, অগ্রার্ধকার, কা মক্রর্, কর্ মসম্পাদেসূিক এবং লের্াত্রাসমূহ 

কে যেম্পাদমনর 

সেত্র 

 

কে যেম্পাদমন

র সেমত্রর 

োন 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন 

সূচক  

গণনা 

পদ্ধবি 

একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন  

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০

-২১ 

লেযোত্রা/ বনণ যায়ক ২০২১-২০২২ প্রমেপণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রমেপণ 

২০২৩-

২০২৪ 

 

 

অোধারণ অবি 

উত্তে 

উত্তে চলবি 

োন 

চলবি 

োমনর 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এবপএ স্বােরকারী অবফমের কে যেম্পাদমনর সেত্র 

১। জজলা 

পর্ িাদয়র 

েপ্তরসমূদহর 

উন্নয়নমূলক 

কার্ িক্রসমূদহর 

কার্ িকর 

সমন্বয়সাধন 

১৬ 

১.১। জজলা উন্নয়ন সমন্বয় কবমটির 

সভা অনুষ্ঠান  

 

১.১.১। অনুবষ্ঠত সভা সমবষ্ট সাংখ্যা 

 
২ 12 12 12 11 10 9 8 12 12 

১.১.২। বসদ্ধান্ত বাস্তবাবয়ত গড় % ২ 90 90 95 90 85 80 70 100 100 

১.২।  বববভন্ন উন্নয়নমূলক কার্ িক্রম 

পবরেশ িন 

১.২.১।  পবরেশ িনকৃত 

প্রকল্প 

সমবষ্ট সাংখ্যা 

 
২ 50 40 36 30 25 20 15 40 40 

১.২.২। পবরেশ িন 

প্রবতদবেদনর সুপাবরশ 

বাস্তবাবয়ত 

গড় % 

২ 90 90 95 90 85 80 70 100 100 

১.৩।  এনর্জও কা মক্রর্ সর্ন্বয় 

র্বষয়ক সভা 

১.৩.১। সভা অনুবষ্ঠত সমবষ্ট সাংখ্যা 

 
২ 12 12 12 11 10 9 8 12 12 

১.৩.২। বসদ্ধান্ত 

বাস্তবাবয়ত 

গড় % 
২ 90 90 95 90 85 80 70 100 100 

১.4।  ক্ষুদ্রঋণ কার্ িক্রম 

পবরেশ িন/েশ িন; 

১.4.১।  পবরেশ িন/েশ িন সমবষ্ট সাংখ্যা 

 
১ 20 25 24 20 18 15 12 25 25 

১.4.২। পবরেশ িন 

প্রবতদবেদনর সুপাবরশ 

বাস্তবাবয়ত 

গড় % 

১ 90 90 95 90 85 80 70 100 100 

১.৫ েে রনেন্ধন সম্পন্নকরণ 

১.৫.১ জেলাে েয়ের ১ 

েছয়রর ময়ে েে 

রনেন্ধয়নর োর 

গড় 

% ১ - - ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৮ ৩৫ ৮০ ১০০ 

১.৬ মৃত্যয রনেন্ধন সম্পন্নকরণ 

১.৬.১ জেলাে মৃত্যযর ১ 

েছয়রর ময়ে মৃত্যয 

রনেন্ধয়নর োর 

গড় 

% ১ - - ২৫ ৩০ ২৫ ২০ ১৫ ৪৫ ৫০ 
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কে যেম্পাদমনর 

সেত্র 

 

কে যেম্পাদমন

র সেমত্রর 

োন 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন 

সূচক  

গণনা 

পদ্ধবি 

একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন  

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০

-২১ 

লেযোত্রা/ বনণ যায়ক ২০২১-২০২২ প্রমেপণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রমেপণ 

২০২৩-

২০২৪ 

 

 

অোধারণ অবি 

উত্তে 

উত্তে চলবি 

োন 

চলবি 

োমনর 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এবপএ স্বােরকারী অবফমের কে যেম্পাদমনর সেত্র 

২। রাজস্ব 

প্রশাসে ও 

ব্যবস্থাপোয় 

গর্িশীলিা 

আেয়ে 

১৫ 

২.১।  উপদজলা ভূবম অবিস পবরেশ িন ২.১.১।  পবরেশ িনকৃত 

অবিস 

সমবষ্ট সাংখ্যা 
২ ১২ ১২ ২৪ ২০ ১৬ ১২ ১০ ২৪ ২৪ 

২.১.২। পবরেশ িন 

প্রবতদবেদনর সুপাবরশ 

বাস্তবাবয়ত 

গড় % 

১ 95 90 90 85 80 75 70 100 100 

 ২.২।  ইউবনয়ন ভূবম অবিস পবরেশ িন ২.২.১।  পবরেশ িনকৃত  

অবিস 

সমবষ্ট সাংখ্যা 
২ ২৪ ২৪ ৭২ ৬০ ৫৪ ৪৮ ৪২ ৭২ ৭২ 

২.২.২। পবরেশ িন 

প্রবতদবেদনর সুপাবরশ 

বাস্তবাবয়ত 

গড় % 

১ 95 90 90 85 80 75 70 100 100 

২.৩। কৃবষ খাস জবম বদদাবস্ত প্রোন ২.৩.১। পুনব িাবসত 

পবরবার 

সমবষ্ট সাংখ্যা 
২ ১৮০ ২৯৯ ৫৫০ ৪৯৫ ৪৪০ ৩৮৫ ৩৩০ ৭০০ ৭০০ 

২.৪  ভূবম জরকে ি হালনাগােকরণ ২.৪.১। হালনাগােকৃত 

খবতয়ান  

সমবষ্ট সাংখ্যা 
২ 

৬৯১

৮ 

৬০৭

৬ 
৬৫০০ 

৫৮৫

০ 

৫২০

০ 

৪৫৫

০ 

৩৯০

০ 

৬৯৫

০ 
৭৪৫০ 

২.৫।  সায়রাত মহাল বদদাবস্ত প্রোন ২.৫.১। আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

সমবষ্ট টাকা 

(জকাটি) 
১ 

১৪.৫

০ 

৩১.৭

৮ 
৩৫ ৩২ ২৮ ২৪ ২১ ৩৮ ৪৪ 

২.৬। সাটি িবিদকট মামলা বনষ্পবত্ত  ২.৬.১। বনষ্পবত্তকৃত 

মামলা 

সমবষ্ট সাংখ্যা 
১ 30 28 25 24 23 22 20 30 30 

২.৭।  ভূবম উন্নয়ন কর আোয় তোরবক 

করা 

২.৭.১। আোয়কৃত 

ইজারামূল্য 

সমবষ্ট টাকা 

(দকাটি) 
১ ৫.৬১ ৮.৪৯ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১২ ১৪ 

২.৮। ভূরমেীন ও গৃেেীন পররোরয়ক 

গৃে রনম যায়ণর মােয়ম পুনে যাসন 

২.৮.১। গৃেীি 

প্রকল্পসমূয়ের অগ্রগরি 

 

ক্রেপুবি

ভূি 

% 
 

২ 
- - ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 
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কে যেম্পাদমনর 

সেত্র 

 

কে যেম্পাদমন

র সেমত্রর 

োন 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন 

সূচক  

গণনা 

পদ্ধবি 

একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন  

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০

-২১ 

লেযোত্রা/ বনণ যায়ক ২০২১-২০২২ প্রমেপণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রমেপণ 

২০২৩-

২০২৪ 

 

 

অোধারণ অবি 

উত্তে 

উত্তে চলবি 

োন 

চলবি 

োমনর 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এবপএ স্বােরকারী অবফমের কে যেম্পাদমনর সেত্র 

৩। জনশৃঙ্খলা 

ও 

জনবনরাপত্তা 

সাংহতকরণ, 

সামাবজক 

বনরাপত্তামূলক 

কার্ িক্রম 

বাস্তবায়ন 

জজারোরকরণ 

এবাং 

মানবসম্পে 

উন্নয়ন ও 

প্রবতষ্ঠাবনক 

সক্ষমতা 

বৃবদ্ধকরণ 

১৫ 

৩.১। জমাবাইল জকাট ি পবরিালনা ৩.১.১। পবরিাবলত 

জমাবাইল জকাট ি 

সমবষ্ট সংখ্যা 
৩ ৫৮০ ৫২১ ৫৪০ ৪৮০ ৪৪০ ৪০০ ৩৬০ ৫৪০ ৫৫০ 

৩.২। জজলা আইন শৃঙ্খলা কবমটির সভা 

অনুষ্ঠান 

৩.২.১। অনুবষ্ঠত সভা সমবষ্ট সংখ্যা ৩ 12 12 12 11 10 9 8 12 12 

৩.২.১। র্সিান্ত 

বাস্তবার্য়ি 

গড় % 
১ 95 95 95 90 85 80 75 100 100 

৩.৩।  িাঞ্চল্যকর ও জলামহষ িক ঘটনা  

অববহতকরণ 

৫.৩.১।  ৪ ঘণ্টার মদে 

জগািদর আনীত 

গড় % 
২ 95 95 95 90 85 80 75 100 100 

৩.৩.২।  ২৪ ঘণ্টার মদে 

প্রবতদবেন জপশকৃত 

 

গড় % 

১ 95 95 95 90 85 80 75 100 100 

৩.৪।  মুবিদর্াদ্ধাদের সম্মানী ভাতা 

ববতরণ কার্ িক্রম তোরবক 

৩.৪.১। ভাতা ববতরণ 

কার্ িক্রম তোরককৃত 

গড় % 
১ 100 100 100 90 85 80 75 100 100 

৩.৫।  প্রবতবন্ধী ভাতা প্রোন কার্ িক্রম 

তোরবক 

৩.৫.১। ভাতা ববতরণ 

কার্ িক্রম তোরবককৃত 

গড় % 
১ 100 100 100 90 85 80 75 100 100 

৩.৬।  ববধবা ভাতা ববতরণ কার্ িক্রম 

তোরবক 

৩.৬.১। ভাতা ববতরণ 

কার্ িক্রম তোরককৃত 

গড় % 
১ 100 100 100 90 85 80 75 100 100 

৩.৭।  জজলা প্রশাসদন কম িরত 

কম িিারীদের জন্য প্রবশক্ষদণর আদয়াজন 

৩.৭.১। প্রবশক্ষণার্ী সমবষ্ট সাংখ্যা 

 
২ ১২০ ১২০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ১২০ ১২০ 
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কে যেম্পাদমনর 

সেত্র 

 

কে যেম্পাদমন

র সেমত্রর 

োন 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন 

সূচক  

গণনা 

পদ্ধবি 

একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন  

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০

-২১ 

লেযোত্রা/ বনণ যায়ক ২০২১-২০২২ প্রমেপণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রমেপণ 

২০২৩-

২০২৪ 

 

 

অোধারণ অবি 

উত্ি

ে 

উত্তে চলবি 

োন 

চলবি 

োমনর 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এবপএ স্বােরকারী অবফমের কে যেম্পাদমনর সেত্র 

৪। 

জেসনিিেিামূল

ক কা মক্রনর্র 

র্াধ্যনর্ 

জেউদু্ভিকরি 

মজারদারকরি 

 

 

 

 

 

 

 

১৪ 

৪.১। মােকদ্রদব্যর অপব্যবহার বনয়ন্ত্রদণ 

জনসদিতনামূলক সভা আদয়াজন 

 

৪.১.১। আদয়াবজত সভা সমবষ্ট সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৪.১.২। র্সিান্ত 

বাস্তবার্য়ি 

গড় % 
২ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

৪.২।  নারী ও বশশু বনর্ িাতন জরাদধ 

জনসদিতনামূলক সভা আদয়াজন 

 

৪.২.১। আদয়াবজত সভা সমবষ্ট সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৪.২.২। র্সিান্ত 

বাস্তবার্য়ি 

গড় % 
১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

৪.3।  সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাে েমদন 

জনসদিতনামূলক সভা আদয়াজন 

৪.3.১।  আদয়াবজত 

সভা 

সমবষ্ট সংখ্যা 
১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৪.3.২।  সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দনর হার 

গড় % 
১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

৪.4। নারী ও বশশু পািার  জরাদধ 

জনসদিতনা-মূলক সভা আদয়াজন 

৪.4.১।  আদয়াবজত সভা সমবষ্ট সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৪.4.২।   

সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দনর হার 

গড় % 

১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

৪.৫।  জকারভড ১৯ প্ররিয়রায়ধ স্বাস্থয 

সুরক্ষা 

 

৪.৫.১। রেিরণকৃি মাস্ক 

 

সমরি সংখ্যা ২ - 
১১০০

০ 

   

৫০০০ 

 

৪০০

০ 

৩০০

০ 

২০০

০ 
 ১০০০ 

২০০

০ 
- 

৪.৫.২। রমরডোে 

সয়েিনিামূলক োিযা 

প্রোর  

 

সমরি সংখ্যা ২  ১১ ১৫ ১৩ ১২ ১১ ৬ ১৫ - 
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কে যেম্পাদমনর 

সেত্র 

 

কে যেম্পাদমন

র সেমত্রর 

োন 

কার্ যক্রে কে যেম্পাদন 

সূচক  

গণনা 

পদ্ধবি 

একক কে যেম্পাদন 

সূচমকর োন  

প্রকৃি 

অর্যন 

২০১৯-

২০ 

প্রকৃি 

অর্যন 

২০২০

-২১ 

লেযোত্রা/ বনণ যায়ক ২০২১-২০২২ প্রমেপণ 

২০২২-

২০২৩ 

প্রমেপণ 

২০২৩-

২০২৪ 

 

 

অোধারণ অবি 

উত্তে 

উত্তে চলবি 

োন 

চলবি 

োমনর 

বনমে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এবপএ স্বােরকারী অবফমের কে যেম্পাদমনর সেত্র 

৫। দুদর্ িাগ 

ব্যবস্হহাপনা, 

বনায়ন, 

জলবায়ু 

পবরবতিন ও 

পবরদবশ 

সাংরক্ষণসহ 

জটকসই 

উন্নয়ন 

লক্ষযমাত্রা 

অজিন 

ত্বরাবন্বতকরণ 

১০ 

৫.১। ত্রাণ ও পুনব িাসন এবাং দুদর্ িাগ 

ব্যবস্হহাপনা সম্পবকিত সভা অনুষ্ঠান 

৫.১.১।  আদয়াবজত 

সভা 
সমবষ্ট সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ ৯ ৮ ১২ ১২ 

৫.১.২।  সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দনর হার 
গড় % ১ ৯০ ৯০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৭০ ১০০ ১০০ 

৫.২। দুদর্ িাদগ ক্ষবতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষবণক পবরেশ িন/েশ িন 

৫.২.১। 

পবরেশ িন/েশ িনকৃত  
সমবষ্ট সংখ্যা ২ ২০ ২০ ২০ ১৮ ১৫ ১৪ ১৩ ২০ ২০ 

৫.৩। র্জআর প্রদাে 
৫.৩.১। প্রোনকৃত 

বজআর 
গড় বরাদের % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

৫.৪। বভবজএি প্রোন 
৫.৪.১। প্রোনকৃত 

বভবজএি 
গড় বরাদের % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

৫.৫।  বৃক্ষদরাপদনর জন্য িারা ববতরণ 

 
৫.৫.১। ববতরণকৃত িারা সমবষ্ট 

সাংখ্যা 

(হাজার) 
১ ৪০ ৪০ ৪০ ৩০ ২০ ১৫ ১০ ৪০ ৪০ 
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কর্ মসম্পাদনের 

মেত্র 

কর্ মসম্পাদ

মের মেনত্রর 

র্াে 

 

কা মক্রর্ কর্ মসম্পাদে 

সুিক 

 

গেো 

পির্ি 

একক কর্ মসম্পাদ

ে সুিনকর 

র্াে 

প্রকৃি 

অজমে 

২০১৯-২০ 

প্রকৃি 

অজমে 

২০২০-২১ 

লের্াত্রা/র্েে মায়ক ২০২১-২২ প্রনেপ

ে 

২০২২-

২০২৩ 

প্রনেপে 

২০২৩-

২০২৪ 
অসাধারি অর্ি 

উত্তর্ 

উত্তর্ িলর্ি 

র্াে 

িলর্ি 

র্ানের 

র্েনে 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%   

সুশাসে ও সংস্কারমূলক কর্ মসম্পাদনের মেনত্র 

[১] সুশাসে ও 

সংস্কারমূলক 

কা মক্রনর্র 

বাস্তবায়ে 

মজাড়দারকরি 

৩০ (১.১) শুিািার 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 

(১.১.১) শুিািার 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবার্য়ি 

ক্রর্পুর্ঞ্জ

ভূি 

প্রাপ্ত 

েম্বর 

১০          

(১.২) ই-গভর্ন্মান্স/ 

উিাবে কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবায়ে 

(১.২) ই-

গভর্ন্মান্স/ উিাবে 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবার্য়ি 

ক্রর্পুর্ঞ্জ

ভূি 

প্রাপ্ত 

েম্বর 

১০          

(১.৩) িথ্য অর্ধকার 

কর্ মপর্রকল্পো বাস্তবায়ে 

(১.৩) িথ্য 

অর্ধকার 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবার্য়ি 

ক্রর্পুর্ঞ্জ

ভূি 

প্রাপ্ত 

েম্বর 

৩          

(১.৪) অর্ভন াগ 

প্রর্িকার কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবায়ে 

(১.৪) অর্ভন াগ 

প্রর্িকার 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবার্য়ি 

ক্রর্পুর্ঞ্জ

ভূি 

প্রাপ্ত 

েম্বর 

৪          

(১.৫) মসবা প্রদাে 

প্রর্িশ্রুর্ি কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবায়ে 

(১.৫) মসবা প্রদাে 

প্রর্িশ্রুর্ি 

কর্ মপর্রকল্পো 

বাস্তবার্য়ি 

ক্রর্পুর্ঞ্জ

ভূি 

প্রাপ্ত 

েম্বর 

৩          
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আবম, জমাোঃ জাহাঙ্গীর জহাদসন, জজলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ, বসদলট ববভাদগর ববভাগীয় 

কবমশনার এঁর বনকট অঙ্গীকার করবছ জর্, এই চুবিদত ববণ িত িলািল অজিদন সদিষ্ট র্াকব।  

 

আবম জমাোঃ খবললুর রহমান, ববভাগীয় কবমশনার, বসদলট ববভাগ, বসদলট জজলা প্রশাসক, 

সুনামগঞ্জ এর বনকট অঙ্গীকার করবছ জর্, এই চুবিদত ববণ িত িলািল অজিদন প্রদয়াজনীয় 

সহদর্াবগতা করদবা। 

  

স্বাক্ষবরত: 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

জমাোঃ জাহাঙ্গীর জহাদসন 

জজলা প্রশাসক 

সুনামগঞ্জ 

--------------------------------------- 

তাবরখ 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------- 

জমাোঃ খবললুর রহমান 

ববভাগীয় কবমশনার 

বসদলট ববভাগ 

বসদলট 

--------------------------------------- 

তাবরখ 
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সংয়র্ােনী-১ 

 

শব্দসংয়ক্ষপ (Acronyms) 

 
ক্ররমক নং শব্দ সংয়ক্ষপ রেেরণ 

1.  
বপআরএল জপাস্ট্ বরটায়ারদমন্ট বলভ 

2.  
বসএ কনবিদেনবশয়াল এবসসদটন্ট 

3.  
বভবভআইবপ জভবর জভবর ইমপদট িন্ট পারসন 

4.  
এস এি স্ট্যাটদমন্ট অব িযাক্ট 

5.  
সায়রাত মহাল জলমহাল, বালুমহাল, পার্রমহাল ইতযাবে 

6.  
বভবজএি ভালনাদরবল গ্রুপ বিবোং 

7.  
বভবজবে ভালনাদরবল গ্রুপ জেভলাপদমন্ট 

8.  
আইবসটি ইনিরদমশন এন্ড কবমউবনদকশন জটকদনালবজ 

9.  
বজআর জজনাদরল বরবলি 

10.  
এনবজও নন গভিনদমন্টাল অরগানাইদজশন 

11.  
বববসএস বাাংলাদেশ বসবভল সাবভ িস 

12.  বসবেআই 

(CDI) 
জকাঅবে িদনদটে জেভলাপদমন্ট ইবনবশদয়টিভ 
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সংয়র্ােনী- ২:  

কার্ যক্রে, কে যেম্পাদনসূচকেমূহ িাস্তিায়নকারী ইউবনট/শাখা এর পবরোপ পদ্ধবি 

 

ক্ররমক 

নম্বর 
কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূেক রেেরণ 

োস্তোেনকারী 

ইউরনে 

পররমাপ পিরি এেং 

উপাত্তসূত্র 

সাধারণ 

মন্তব্য 

০১ 
পররদশ যন/দশ যন কার্ যক্রম জোরদারকরণ 

সংঘটিি পররদশ যন/দশ যন 

জেলা প্রশাসক মারসক জেলা রভরত্তক সরকারী 

অরিস, রশক্ষা প্ররিষ্ঠানসে সরকায়রর রেরভন্ন 

উন্নেন কার্ যক্রম, ইয়নায়ভশন কার্ যক্রম, 

এরিরকউটিভ ম্যারেয়েে আদালি, জেলখানা,  

ও থানা পররদশ যন 

জগাপনীে শাখা 
মারসক পররদশ যন ররয়পাে য 

প্রস্তুি ও জপ্ররণ 
 

০২ 

জেলা  উন্নেন কম যকাণ্ড সমন্বে 

জোরদারকরণ 

অনুরষ্ঠি জেলা  উন্নেন সমন্বে সভা 

 

 

জেলা প্রশাসয়কর কার্ যালয়ে জেলা পর্ যায়ের 

সকল কম যকিযায়দর সমন্বয়ে মারসক উন্নেন 

সমন্বে সভা অনুষ্ঠান এেং রসিান্ত োস্তোেন 

কার্ যক্রম িদাররক 

সাধারণ শাখা 
সভার কার্ যরেেরণী প্রস্তুি 

ও রেিরণ 
 

০৩ 
রেরভন্ন উন্নেনমূলক কার্ যক্রম পররদশ যন 

পররদশ যনকৃি প্রকল্প 
জেলা প্রশাসন কর্তযক উন্নেনমূলক কার্ যক্রম 

িদাররক ও পররদশ যন 
সাধারণ শাখা পররদশ যন প্ররিয়েদন  

০৪ 
এনরেও কার্ যক্রম সমন্বে ও পররেীক্ষণ 

অনুরষ্ঠি সভা ও রসিান্ত োস্তোেন 

জেলা প্রশাসন কর্তযক এনরেও কার্ যক্রম সমন্বয়ে 

রনেরমি িদাররক, সভা অনুষ্ঠান ও রসিান্ত 

োস্তোেন 

সাধারণ শাখা 
মারসক সভার কার্ যরেেরণী 

ও পররেীক্ষণ প্ররিয়েদন 
 

০৫ 
ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম পররদশ যন/দশ যন 

পররদশ যন/দশ যন 
জেলা প্রশাসন কর্তযক রনেরমি ক্ষুদ্রঋণ কার্ যক্রম 

পররদশ যন/দশ যন 
সাধারণ শাখা দশ যন/পররদশ যন প্ররিয়েদন  

০৬ 

দুয়র্ যাগ ব্যেস্থাপনা করমটির সভা ও 

েনসয়েিনিা বৃরিকরণ 
অনুরষ্ঠি সভা 

 

দুয়র্ যাগকালীন ও দুয়র্ যাগ পূে য প্রস্তুরি  সভার 

আয়োেন করা েে  
সাধারণ/ত্রাণ শাখা 

সভার কার্ যরেেরণী এেং 

অগ্রগরি প্ররিয়েদন 
 

০৭ 

সামারেক েনােয়নর েন্য রেরভন্ন 

প্রকার বৃয়ক্ষর োরা রেিরণ 

রেিরণকৃিোরা 
সামারেক েনােন কম যসূরের আওিাে োরা 

রেিরণ 
সাধারণ শাখা েনসাধারয়ণর সম্পৃক্তিা  

০৮ 
মুরক্তয়র্ািায়দর সম্মানী ভািা রেিরণ ভািা রেিরণ কার্ যক্রম িদারককৃি মুরক্তয়র্ািায়দর সম্মানীভািা সঠিকভায়ে ও 

রনেরমি রেিরণ কার্ যক্রম িদাররক করা  
সাধারণ শাখা 

জররেস্টার/ব্যাংক 

প্ররিয়েদন 
 

০৯ 
প্ররিেন্ধী ভািা প্রদান কার্ যক্রম  ভািা রেিরণ কার্ যক্রম িদারককৃি প্ররিেন্ধী ভািা সঠিকভায়ে ও রনেরমি রেিরণ 

কার্ যক্রম িদাররক করা 
সাধারণ শাখা 

জররেস্টার/ব্যাংক 

প্ররিয়েদন 
 

১০ 
রেধো ভািা রেিরণ কার্ যক্রম  ভািা রেিরণ কার্ যক্রম িদারককৃি রেধো ভািা সঠিকভায়ে ও রনেরমি রেিরণ 

কার্ যক্রম িদাররক করা 
সাধারণ শাখা 

জররেস্টার/ব্যাংক 

প্ররিয়েদন 
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ক্ররমক 

নম্বর 
কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূেক রেেরণ 

োস্তোেনকারী 

ইউরনে 

পররমাপ পিরি এেং 

উপাত্তসূত্র 

সাধারণ 

মন্তব্য 

১১ 

প্ররিেন্ধীয়দর রশক্ষা ও অন্যান্য 

কল্যাণমূলককায়ে সোেিা প্রদান 

সোেিাপ্রদত্ত প্ররিেন্ধীয়দর সমায়ের মূল ধারাে সংযুক্ত 

রাখার এেং িায়দর অরধকার োস্তোেয়ন 

প্রদানকৃি সোেিা 

সাধারণ শাখা সংরিি নরথ  

১২ 
ত্রাণ ও পুনে যাসন  অনুরষ্ঠি সভা ও রসিান্ত োস্তোেন 

 

ত্রাণ ও পুনে যাসন কার্ যক্রম িদাররক সভা 

আেোন ও রসিান্ত োস্তোেন 
ত্রাণ শাখা 

সভার কার্ যরেেরণী এেং 

অগ্রগরি প্ররিয়েদন 
 

১৩ 
রেআর/রভরেএি/য়েস্ট রররলি 

প্রদানকৃি রেআর/রভরেএি/য়েস্ট রররলি 
রেআর/রভরেএি/য়েস্ট রররলি কার্ যক্রম 

িদাররক এেং জররেস্টার সংরক্ষণ 
ত্রাণ শাখা সংরিি জররেস্টার  

১৪ 
রােস্ব ব্যেস্থাপনা সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ প্রদান 

 
ভূরম ব্যেস্থাপনা সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ সম্পন্ন 

কানুনয়গা, সায়ভেযার, ইউরনেন ভূরম সেকারী 

কম যকিযায়দর োৎসররক প্ররশক্ষণ প্রদান করা েে 

। 

রােস্ব শাখা 

প্ররশক্ষণ সংক্রান্ত 

প্ররিয়েদন ভূরম মন্ত্রণালয়ে 

জপ্ররণ 

 

১৫ আপীল / রররভশন মামলা দ্রুি রনষ্পরত্তকরণ রনষ্পরত্তকৃি মামলা /রররভশন 
ভূরম মন্ত্রণালে, ভূরম আরপল জোয়ড য মারসক 

প্ররিয়েদন জপ্ররণ করা েে । 
রােস্ব শাখা 

অগ্রগরি সংক্রান্ত মারসক 

প্ররিয়েদন জপ্ররণ 
 

১৬ 

উপয়েলা ও ইউরনেন ভূরম অরিস পররদশ যন 

কার্ যক্রম  পররদশ যন কার্ যক্রম সম্পন্ন 
উপয়েলা ও ইউরনেন ভূরম অরিস পররদশ যন 

জোরদারকরণ 
রােস্ব শাখা পররদশ যন প্ররিয়েদন জপ্ররণ  

১৭ 
ভূরম জরকড য োলনাগাদকরণ 

জরকড য োলনাগাদকৃি 
ভূরম ব্যেস্থাপনার উন্নেয়ন ভূরম জরকড য রনেরমি 

োলনাগাদ 
রােস্ব শাখা খরিোন েরে  

১৮ 
কৃরি/অকৃরি খাস েরম েয়দােস্ত 

েয়দােস্তকৃি েরম ও পুনে যারসি পররোর 
কৃরি/অকৃরি খাস েরম েয়দােস্ত প্রদায়নর 

মােয়ম দু:স্থ পররোরয়দর পুনে যারসি করা 
রােস্ব শাখা সংরিি জররেস্টার  

১৯ 

ভূরম উন্নেন কর এর দােী রনধ যারণ ও কর 

আদাে িদারকী আদােকৃি কর 
ভূরম উন্নেন কর এর সঠিক দােী রনধ যারণ পূে যক 

রনেরমি কর আদাে করা 
রােস্ব শাখা সংরিি জররেস্টার  

২০ 
সােরািমেল ব্যেস্থাপনা 

আদােকৃি ইোরামূল্য 
আইন অনুর্ােী সরকারী রেরধ রেধান সায়পয়ক্ষ  

সােরািমেল ইোরা প্রদান 
রােস্ব শাখা সংরিি জররেস্টার  

২১ 

জদওোনী/য়রন্ট সাটি যরিয়কে/রােস্ব মামলা 

রনষ্পরত্তকরণ রনষ্পরত্তকৃি মামলা 
রনেরমি িদারকীর মােয়ম ভূরম সংক্রান্ত 

মামলা রনষ্পরত্তর োর বৃরি 
রােস্ব শাখা সংরিি জররেস্টার  

২২ 
আইন শৃঙ্খলা করমটির সভা রনেরমিকরণ 

অনুরষ্ঠি আইন শৃঙ্খলা করমটির সভা 
জেলা প্রশাসক এর কার্ যালয়ে মারসক আইন 

শৃঙ্খলা করমটির সভা অনুরষ্ঠি েে । 
জে এম শাখা সভার কার্ যরেেরণী   
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ক্ররমক 

নম্বর 
কার্ যক্রম কম যসম্পাদন সূেক রেেরণ 

োস্তোেনকারী 

ইউরনে 

পররমাপ পিরি এেং 

উপাত্তসূত্র 

সাধারণ 

মন্তব্য 

৩২ রনে যােী ম্যারেয়েেয়দর  রনয়ে সভা আয়োরেি সভা 
রনে যােী ম্যারেয়েেয়দর রনয়ে রনেরমি সভা 

অনুষ্ঠান ও রদকরনয়দ যশনা প্রদান 
জে এম শাখা সভার কার্ যরেেরণী   

৩৩ 

োঞ্চল্যকর ও জলামেি যক মামলার রেিয়ে  

সভা অনুষ্ঠান 
অনুরষ্ঠি সভা 

োঞ্চল্যকর ও জলামেি যক মামলার রেিয়ে  সভা 

অনুষ্ঠান ও রসিান্ত োস্তোেন 
জে এম শাখা সভার কার্ যরেেরণী   

৩৪ 

োিীে জোরাোলান প্ররিয়রাধ োস্কয়িাস য 

করমটির সভা 

অনুরষ্ঠি োিীে জোরাোলান প্ররিয়রাধ 

োস্কয়িাস য করমটির সভা 

জেলা প্রশাসক এর কার্ যালয়ে মারসক আইন 

শৃঙ্খলা করমটির সভা অনুষ্ঠান 
জে এম শাখা সভার কার্ যরেেরণী   

৩৫ জমাোইল জকায়ে যর কার্ যক্রম জোরদারকরণ পররোরলি জমাোইল জকাে য 
জেলা প্রশাসক এর কার্ যালয়ে মারসক আইন 

শৃঙ্খলা করমটির সভা অনুষ্ঠান 
জে এম শাখা 

জমাোইল জকায়ে যর মােয়ম 

দায়েরকৃি মামলা, 

েররমানা সংক্রান্ত 

প্ররিয়েদন  

 

৩৬ 
অরিস ব্যেস্থাপনা সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ 

রনরিিকরণ 
অরিস ব্যেস্থাপনা সংক্রান্ত প্ররশক্ষণ সম্পন্ন প্ররি অথ যেছয়র ৬০ ঘণ্টা প্ররশক্ষণ প্রদান । সংস্থাপন শাখা 

অধ য-োৎসররক প্ররিয়েদন 

জপ্ররণ 
 

৩৭ 

দুয়র্ যাগ ব্যেস্থাপনা করমটির সভা ও 

েনসয়েিনিা বৃরিকরণ 
অনুরষ্ঠি সভা 

 

দুয়র্ যাগকালীন ও দুয়র্ যাগ পূে য প্রস্তুরি  সভার 

আয়োেন করা  
সাধারণ/ত্রাণ শাখা 

সভার কার্ যরেেরণী এেং 

অগ্রগরি প্ররিয়েদন 
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সংয়র্ােনী ৩: 

কম িসম্পােন লক্ষযমাত্রা অজিদনর জক্ষদত্র অন্যান্য কার্ িালয়সমূদহর উপর বনভ িরশীলতা 

 

 

প্রবতষ্ঠাদনর নাম সাংবিষ্ট কার্ িক্রম কম িসম্পােন সূিক সাংবিষ্ঠ প্রবতষ্টাদনর সাদর্ সমন্বদয়র জকৌশল 

পুবলশ সুপাদরর কার্ িালয়, র যাবপে এযাকশন 

ব্যাটাবলয়ন, আনসার ও গ্রাম প্রবতরক্ষা 

বাবহনী 

 

জমাবাইল জকাট ি  পবরিালনা এবাং 

জজলা আইনশৃঙ্খলা কবমটির সভার বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

পবরিাবলত জমাবাইল জকাট ি 

এবাং বাস্তবাবয়ত বসদ্ধান্ত 

প্রদয়াজনীয় পুবলশ জিাস ি জপ্ররণ এবাং বসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দন কার্ িক্রম গ্রহণ 

এলবজইর্ড, পার্ে উন্নয়ে মবাড ম, সওজ ও 

জেপথ র্বভাগ, উপনজলা র্েব মাহী অর্ফসার, 

জেপ্রর্ির্ের্ধ  

উন্নয়ন সমন্বয় কবমটির বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 
বসদ্ধান্ত  

বাস্তবাবয়ত  
বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী কার্ িক্রম গ্রহণ 

বন ববভাগ 

সামাবজক বনায়দনর জন্য বববভন্ন প্রকার 

বৃদক্ষর িারা ববতরণ 

 

 

ববতরণকৃত িারা 

 

প্রদয়াজনীয় সাংখ্যক িারা সরবরাহ 

র্বএসটিআই, র্াদকদ্রব্য র্েয়ন্ত্রি অর্ধদপ্তর, 

র্সর্ভল সাজমে, র্বআরটিএ, পর্রনবশ 

অর্ধদপ্তর, মজলা র্ানকমটিং অর্ফসার 

 

জমাবাইল জকাট ি পবরিালনা 
পবরিাবলত জমাবাইল জকাট ি 

   

পর্রিার্লি মর্াবাইল মকানর্ ম প্রনয়াজেীয় 

সহন ার্গিা প্রদাে 

 

 

 

উপদজলা বনব িাহী অবিসাদরর কার্ িালয় 

(সকল), সুনামগঞ্জ 

কৃরি খাস েরম েয়দােস্ত প্রদান  পুনে যারসি পররোর 
রনয়দ যশনা জমািায়েক কৃরি খাস েরম েয়দােস্ত প্রদান 

এেং এসএ শাখাে প্ররিয়েদন জপ্ররণ 

গৃেেীনয়দর গৃে রনম যাণ গৃেীি প্রকল্পসমূয়ের অগ্রগরি 

জেলা প্রশাসয়নর রনয়দ যশনা জমািায়েক প্রকল্পসমূে 

োস্তোেন, অগ্রগরি মরনেররং এেং জেলা প্রশাসয়কর 

কার্ যালয়ে প্ররিয়েদন জপ্ররণ 

উপয়েলা ভূরম অরিস (সকল), সুনামগঞ্জ 

কৃরি খাস েরম েয়দােস্ত প্রদান  পুনে যারসি পররোর 

জেলা প্রশাসন এেং উপয়েলা রনে যােী অরিসায়রর 

রনয়দ যশনা জমািায়েক কৃরি খাস েরম েয়দােস্ত প্রদান 

এেং প্ররিয়েদন জপ্ররণ 

ভূরম উন্নেন কর আদাে আদােকৃি ভূরম উন্নেন কর ভূরম উন্নেন কর আদাে এেং প্ররিয়েদন জপ্ররণ 


