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সেকশন-১ 

সকৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্ যক্রম, কম যেম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রােমূহ 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান  

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০১৮-১৯ 

প্রদ্দক্ষ্প

ণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-১৭ 

অসাধারর্ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

কেলা পর্ যাদ্দয়র 

দপ্তরসমূদ্দের 

উন্নয়নমূল  

 ার্ যক্রসমূদ্দের 

 ার্ য র 

সমন্বয়সাধন 

২০ 

কেলা উন্নয়ন সমন্বয়  নমটির সভা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত সভা সংখ্যা 
৫ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

কেলা উন্নয়ন সমন্বয়  নমটির সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % 

২ ৭০ ৭০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

নবনভন্ন উন্নয়নমূল   ার্ যক্রম পনরদশ যন পনরদশ যনকৃত প্র ল্প সংখ্যা 
৪ ৫৫ ৫৮ ৬০ ৫৯ ৫৮ - - ৬০ ৬০ 

এননেও  ার্ যক্রম সমন্বয় নবষয়  

সভা  

সভা অনুনষ্ঠত সংখ্যা 
৪ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

এননেও  ার্ যক্রম সমন্বয় নবষয়  

সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

এননেওদ্দদর অনুকূদ্দল ছাড়কৃত অদ্দথ যর 

পনরবীক্ষ্র্ 

পনরবীক্ষ্র্কৃত 

এননেও 

সংখ্যা ২ ১০ ১১ ১৫ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১৩ ১৫ 

ক্ষুদ্রঋর্  ার্ যক্রম পনরদশ যন/দশ যন; পনরদশ যন/দশ যন 

কৃত ক্ষুদ্রঋর্ 

 ার্ যক্রম 

সংখ্যা ১ ৩ ৪ ৮ ৭ ৬ ৫ ৪ ৯ ১০ 

দুদ্দর্ যাগ 

ব্যবস্োপনা, 

বনায়ন, েলবায়ু 

পনরবতযন ও 

পনরদ্দবশ 

সংরক্ষ্র্সে 

কে সই উন্নয়ন 

লক্ষ্যমাত্রা অেযন 

ত্বরানন্বত রর্ 

১০ 

ত্রার্ ও পুনব যাসন এবং দুদ্দর্ যাগ 

ব্যবস্োপনা সম্পন যত সভা অনুষ্ঠান 

অনুধিত েভা েংখ্যা ১ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

ত্রার্ ও পুনব যাসন এবং দুদ্দর্ যাগ 

ব্যবস্োপনা সম্পন যত সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধিত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

দুদ্দর্ যাগ ক্ষ্নতগ্রস্ত এলা া তাৎক্ষ্নর্  

পনরদশ যন/দশ যন 

পধরদশ যনকৃত/দশ যন

কৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

নেআর প্রদান প্রদানকৃত ধর্আর % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

নভনেএফ প্রদান প্রদানকৃত ধভধর্এফ % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

কেস্ট নরনলফ প্রদান প্রদানকৃত ধরধলফ % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

গ্রামীন অব াঠাদ্দমা ননম যাদ্দনর েন্য 

 ানবখা প্র ল্প বাস্তবায়ন 

ধনধম যত রাস্তা % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

  গ্রামীন অব াঠাদ্দমা ননম যাদ্দনর েন্য 

 ানবো প্র ল্প বাস্তবায়ন 

ধনধম যত রাস্তা % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

অধতদধরদ্দের র্ন্য কম যেংস্থান কম যসূধচ ধনদ্দিাধর্ত শ্রধমক % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 
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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান  

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০১৮-১৯ 

প্রদ্দক্ষ্প

ণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-১৭ 

অসাধারর্ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

বৃক্ষ্দ্দরাপদ্দনর র্ন্য র্নগণদ্দক উদ্বুদ্ধকরণ 

সমলা আদ্দিার্ন 

আদ্দিাধর্ত সমলা েংখ্যা ১ ১ ১ ১ - - - - ১ ১ 

োমাধর্ক বনািদ্দনর র্ন্য ধবধভন্ন প্রকার 

বৃদ্দক্ষ্র চারা ধবতরণ 

ধবতরণকৃত চারা % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০ 

সর্লা বন ও পধরদ্দবশ কধমটির েভা 

আদ্দিার্ন 

আদ্দিাধর্ত েভা েংখ্যা ১ ৪ ৪ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৬ 

সর্লা বন ও পধরদ্দবশ কধমটির েভার 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবািন 

বাস্তবাধিত ধেদ্ধান্ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

সামানে  

ননরাপত্তামূল  

 ার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন 

কোরদার রর্ 

১০ 

মুনিদ্দর্াদ্ধাদ্দদর সম্মানী ভাতা নবতরর্ 

 

ভাতা নবতরর্কৃত % ৩ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

প্রনতবন্ধী ভাতা প্রদান  ার্ যক্রম তদারন  

 

ভাতা নবতরর্ 

 ার্ যক্রম 

তদার কৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

নবধবা ভাতা প্রদান  ার্ যক্রম তদারন  

 

ভাতা নবতরর্ 

 ার্ যক্রম 

তদার কৃত 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

সামানে  ননরাপত্তামূল  প্র দ্দল্পর 

বাস্তবায়ন পনরবীক্ষ্র্ 

পনরবীক্ষ্র্কৃত 

প্র ল্প 

সংখ্যা ১ ১০ ১০ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

প্রনতবন্ধীদ্দদর নশক্ষ্া ও অন্যান্য 

 ল্যার্মূল   াদ্দের সোয়তা প্রদান 

সোয়তা প্রদত্ত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

রােস্ব প্রশাসন ও 

ব্যবস্োপনায় 

গনতশীলতা 

আনয়ন 

১০ 

উপদ্দেলা ভূনম অনফস পনরদশ যন পনরদশ যনকৃত 

অনফস 

েংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ - - - - ১২ ১২ 

ইউননয়ন ভূনম অনফস পনরদশ যন পনরদশ যনকৃত  

অনফস 

েংখ্যা ১ ২৪ ২৪ ২৪ - - - - ২৪ ২৪ 

ভূনম কর র্ য োলনাগাদ রর্ োলনাগাদকৃত 

খনতয়ান 

েংখ্যা ০.৫ ৯৫৬৩ ৭৩৩০ ৭৬০০ ৭৫৫০ ৭৫৫০ ৭৪৫০ ৭৪০০ ৭৮০০ ৮০০০ 

কৃনষ খাস েনম বদ্দদাবস্ত প্রদান পুনব যানসত 

পনরবার 

েংখ্যা ১ ২৭৮ ১০৯ ২৪০ ২৩৫ ২৩০ ২২০ ২০০ ২৩০ ২৪০ 

অকৃনষ খাস েনম বদ্দদাবস্ত প্রদান আদ্দবদন ননষ্পন্ন % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৮০ ৬০ - - ১০০ ১০০ 

ভূনম উন্নয়ন  দ্দরর সঠি  দাবী 

ননধ যারর্ 

সঠি ভাদ্দব দাবী 

ননধ যানরত  

% ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

ভূনম উন্নয়ন  র আদায় তদারন  আদায়কৃত ভূনম % ০.৫ ১০০ ১০০ ১০০ ৯৫ ৯০ - - ১০০ ১০০ 
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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান  

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০১৮-১৯ 

প্রদ্দক্ষ্প

ণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-১৭ 

অসাধারর্ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

 রা  উন্নয়ন  র 

সায়রাত মোল বদ্দদাবস্ত প্রদান আদায়কৃত 

ইোরামূল্য 

% ০.৫ ৯৫ ৯৩ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ ৯৫ ৯৫ 

রােস্ব মামলা ননষ্পনত্ত মামলা ননষ্পনত্তর 

োর 

% ০.৫ ৬০ ৫৮ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ১০০ ১০০ 

ভূনম নবদ্দরাধ নবষয়  মামলার এসএফ 

নবজ্ঞ আদালদ্দত কপ্ররর্ 

কপ্ররদ্দর্র সময় নদন ১ ৪০ ৪০ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৩৫ ৩৪ 

কদওয়ানী মামলা ননষ্পনত্ত সর াদ্দরর নবপদ্দক্ষ্  

মামলার এ তরফা রায় 

সংখ্যা ০.৫ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

করন্ট সাটি যনফদ্দ ে মামলা ননষ্পনত্ত  ননষ্পনত্তকৃত 

মামলা 

% ১ ৪৯ ২২.৭১ ২৫ ২৩ ২১ ১৯ ১৭ ২৭ ৩০ 

১নং খনতয়ানভুি সর ানর 

সম্পনত্তর অববধ দখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম % ১ ১ ২ ২ ১ - - - ২ ২ 

কেলা 

ম্যানেদ্দেনসর 

মাধ্যদ্দম 

েনশৃঙ্খলা ও 

েনননরাপত্তা 

সংেত রর্ 

১০ 

কমাবাইল ক াে য পনরচালনা পনরচানলত 

কমাবাইল ক াে য 

সংখ্যা ২ ৪৬৬ ৫১০ ৫৩০ ৫২৫ ৫২০ ৫১৫ ৫১০ ৫৩০ ৫৪০ 

সুষ্ঠভুাদ্দব পাবনল  পরীক্ষ্া 

পনরচালনা 

পাবনল   পরীক্ষ্ার 

প্রশ্ন পদ্দত্রর ননরাপত্তা  

নননিত কৃত 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

এনিন উটিভ ম্যানেদ্দেদ্দের 

আদালত পনরদশ যন 

পনরদশ যনকৃত 

আদালত 

সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

কেলখানা পনরদশ যন পনরদশ যনকৃত সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

থানা পনরদশ যন পনরদশ যনকৃত সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

কেলা আইন শৃঙ্খলা  নমটির সভা 

অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত সভা 

 

সংখ্যা ২ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

কেলা আইন শৃঙ্খলা  নমটির সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দ্দনর োর 

% ১ ৮০ ৮০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

পানক্ষ্  কগাপনীয় প্রনতদ্দবদন কপ্ররর্ কপ্রনরত 

প্রনতদ্দবদন  

নদন ১ ২৪ ২৪ ২৪ - - - - ২৪ ২৪ 

েনসদ্দচতনতামূ

ল   ার্ যক্রদ্দমর 

মাধ্যদ্দম 

১০ 

বাল্যনববাে ননদ্দরাদ্দধর লদ্দক্ষ্য 

েনসদ্দচতনতামূল  সভা আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা সংখ্যা ২ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

সন্ত্রাস ও েঙ্গীবাদ দমদ্দন আদ্দয়ানেত সভা সংখ্যা ২ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 
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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান  

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০১৮-১৯ 

প্রদ্দক্ষ্প

ণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-১৭ 

অসাধারর্ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

উদু্বদ্ধ রর্ 

কম যসূচী 

কোরদার রর্ 

েনসদ্দচতনতামূল  সভা আদ্দয়ােন সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দ্দনর োর 

% ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

নারী ও নশশূ ননর্ যাতন করাদ্দধ 

েনসদ্দচতনতামূল  সভা আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা সংখ্যা ১ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

কর্ৌতু  ননদ্দরাদ্দধর লদ্দক্ষ্য  

েনসদ্দচতনতামূল  সভা আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা সংখ্যা ১ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

নারী ও নশশূ পাচার  করাদ্দধ 

েনসদ্দচতনতামূল  সভা আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা সংখ্যা ২ ৫ ৬ ৬ ৫ ৪ - - ৬ ৭ 

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দ্দনর োর 

% 

 

১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 

মানবসম্পদ 

উন্নয়ন, সান যে 

োউস 

ব্যবস্োপনার 

উন্নয়ন ও 

প্রানতষ্ঠানন  

সক্ষ্মতা 

বৃনদ্ধ রর্ 

১০ 

নবনসএস (প্রশাসন)  যার্াদ্দরর 

নশক্ষ্াননবশ  ম য তযাদ্দদর ইনসানভ যস 

প্রনশক্ষ্র্ আদ্দয়ােন 

প্রনশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ানেত 

% ২ ১০০ - ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

মনন্ত্রপনরষদ নবভাগ প্রদত্ত প্রনশক্ষ্র্ 

 ম যসূনচ অনুর্ায়ী নবননযুি  যার্ার 

 ম য তযাদ্দদর সনদপত্র নবতরর্ 

প্রনশক্ষ্র্ প্রদত্ত ও 

সাটি যনফদ্দ ে 

নবতরর্কৃত 

% ১ ১০০ - ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

কেলা প্রশাসদ্দন  ম যরত  ম যচারীদ্দদর 

েন্য প্রনশক্ষ্র্ আদ্দয়ােন 

প্রনশক্ষ্র্ প্রদত্ত % ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

কেলা প্রশাসদ্দন  ম যরত  ম য তযা- 

 ম যচারীদ্দদর আইনসটি ব্যবোর 

নননিত  রা 

আইনসটি 

ব্যবোর ারী 

% ২ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

সান যে োউে ব্যবস্োপনা মানসম্মত 

পনরদ্দবশ  

% ২ ৯৫ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

নভনভআইনপগদ্দর্র েন্য সভার 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা % ১ ১০০ ১০০ ১০০ - - - - ১০০ ১০০ 

যুব ও ক্রীড়া 

উন্নয়ন এবং 

সাংস্কৃনত  

 ম য াদ্দের 

নব াশ সাধন 

৫ 

ক্রীড়া সংস্োর আওতাধীন প্রনতটি 

ক্রীড়া প্রনতদ্দর্ানগতার আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত ক্রীড়া 

প্রনতদ্দর্ানগতা 

সংখ্যা ১ ৭ ৭ ৮ ৭ ৬ - - ৮ ৮ 

ক্রীড়ানবদদ্দদর েন্য প্রনশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ােন 

প্রনশক্ষ্র্প্রাপ্ত 

কখদ্দলায়াড় 

সংখ্যা ১ ৫৫ ৬০ ৬৫ ৬০ ৫৫ ৫০ - ৭০ ৭৫ 

সাংস্কৃনত  প্রনতদ্দর্ানগতার আদ্দয়ােন আদ্দয়ানেত সংখ্যা ১ ০৫ ০৬ ০৭ ০৬ ০৫ - - ০৭ ০৮ 
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ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর 

মান 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন 

সূচদ্দ র মান  

(Weight of 

Performanc

e Indicators) 

প্রকৃত অর্যন লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদ্দক্ষ্পণ 

(Project

ion) 

২০১৮-১৯ 

প্রদ্দক্ষ্প

ণ 

(Proje

ction) 

২০১৯-

২০ 

২০১৫-

১৬ 

২০১৬-১৭ 

অসাধারর্ 
অনত 

উত্তম 
উত্তম 

চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

সর্লা প্রশােদ্দনর সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ 

প্রনতদ্দর্ানগতা 

কেলা নারী ও নশশু ননর্ যাতন 

প্রনতদ্দরাধ  নমটির সভা আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা সংখ্যা ১ ১২ ১২ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

কেলা নারী ও নশশূ ননর্ যাতন 

 নমটির সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত % ১ ১০০ ১০০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ - ১০০ ১০০ 
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সেকশন-২ : মাঠ পর্ যাদ্দির কার্ যালদ্দির আবধশ্যক সকৌশলগত উদ্দেশ্যেমূহ মদ্দমা  মান- ১৫) 

 

ক ৌশলগত 

উদ্দেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

ক ৌশলগত 

উদ্দেদ্দশ্যর মান 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

 ার্ যক্রম 

(Activities) 

 ম যসম্পাদন 

সূচ  

(Performance 

Indicators) 

এ   

(Unit) 

 ম যসম্পাদন সূচদ্দ র 

মান  

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষ্যমাত্রা/ননর্ যায়  ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধারর্ অনত উত্তম উত্তম 
চলনত 

মান 

চলনত 

মাদ্দনর 

ননদ্দে 

 ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

দক্ষ্তার সদ্দঙ্গ 

বানষ য  

 ম যসম্পাদন 

চুনি বাস্তবায়ন 

৩ 

২০১৭-২০১৮ অথ য বছদ্দরর খসড়া বানষ য  

 ম যসম্পাদন চুনি দানখল 

ননধ যানরত সময়সীমার মদ্দধ্য 

খসড়া বানষ য   ম যসম্পাদন 

চুনি দানখলকৃত 

তানরখ ১ 

৩০ জুন, 

২০১৭ 

১ জুলাই, 

২০১৭ 

২ জুলাই, 

২০১৭ 

  

২০১৭-২০১৮ অথ য বছদ্দরর বানষ য  

 ম যসম্পাদন চুনি বাস্তবায়ন পনরবীক্ষ্র্ 

ত্রত্রমানস  প্রনতদ্দবদন 

দানখলকৃত 
সংখ্যা ১ 

৪ ৩ ২   

২০১৭-২০১৮ অথ য বছদ্দরর বানষ য  

 ম যসম্পাদন চূনির অধ যবানষ য  মূল্যায়ন 

প্রনতদ্দবদন দানখল  

ননধ যানরত তানরদ্দখ অধ যবানষ য  

মূল্যায়ন প্রনতদ্দবদন 

দানখলকৃত 

তানরখ ১ 

১৫ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

১৬ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

১৬ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

১৭ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

১৮ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

দক্ষ্তা ও 

ত্রননত তার 

উন্নয়ন 

৩ 

সর ানর  ম যসম্পাদন ব্যবস্থাপনা 

সংক্রান্ত  প্রনশক্ষ্র্সে নবনভন্ন নবষদ্দয় 

 ম য তযা/ ম যচারীদ্দদর েন্য প্রনশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ােন 

প্রনশক্ষ্দ্দর্র সময় েন/ঘন্টা ১ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

োতীয় শুদ্ধাচার ক ৌশল বাস্তবায়ন 

২০১৭-২০১৮ অথ য বছদ্দরর 

শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন 

 ম যপনর ল্পনা এবং 

বাস্তবায়ন পনরবীক্ষ্র্  াঠাদ্দমা 

প্রর্ীত ও দানখলকৃত  

তানরখ ১ 
১৫ জূলাই, 

২০১৭ 

৩১ জূলাই, 

২০১৭ 
- - - 

ননধ যানরত সময়সীমার মদ্দধ্য 

ত্রত্রমানস  পনরবীক্ষ্র্ 

প্রনতদ্দবদন  

দানখলকৃত 

সংখ্যা ১ ৪ ৩ ২ - - 

তথ্য অনধ ার ও 

স্বপ্রদ্দর্ানদততথ্য 

প্র াশ বাস্তবায়ন 

১ তথ্য বাতায়ন োলনাগাদ রর্ তথ্য বাতায়ন োলনাগাদকৃত % ১ 
প্রধতমাদ্দের 

১ম েপ্তাহ 

প্রধতমাদ্দের 

২ি েপ্তাহ 

প্রধতমাদ্দের 

৩ি েপ্তাহ 
- - 

 ার্ যপদ্ধনত ও 

কসবার 

মাদ্দনান্নয়ন 

৪ 

নপ আর এল শুরুর ২ মাস পূদ্দব য  

সংনিষ্ট  ম যচারীর নপ আর এল ছুটি 

নগদায়ন ও কপনশন মঞ্জুনরপত্র যুগপত 

োনর নননিত রর্ 

নপ আর এল শুরুর ২ মাস 

পূদ্দব য সংনিষ্ট  ম যচারীর 

নপআরএল ছুটি নগদায়ন ও 

কপনশন মঞ্জুনরপত্র যুগপত 

োনর নননিতকৃত 

 

% 

১ ১০০% ৯০% ৮০% - - 



I CT/ APA/ S ukuma r - 7 

 

কসবা প্রনক্রয়ায় উদ্ভাবন  ার্ যক্রম 

বাস্তবায়ন 

 মপদ্দক্ষ্ এ টি অনলাইন 

কসবা চালুকৃত 
তানরখ ১ 

৩১ ধিদ্দেম্বর, 

২০১৭ 

৩১ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

২৮ 

সফব্রুিাধর, 

২০১৮ 

- - 

 মপদ্দক্ষ্ এ টি কসবাপ্রনক্রয়া 

সেেীকৃত 
তানরখ ১ 

৩১ ধিদ্দেম্বর, 

২০১৭ 

৩১ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

২৮ 

সফব্রুিাধর, 

২০১৮ 

- - 

অনভদ্দর্াগ প্রনত ার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ননষ্পনত্তকৃত অনভদ্দর্াগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

কম যপধরদ্দবশ 

উন্নিন 
৩ 

অনফস ভবন ও আনঙ্গনা পনরছন্ন রাখা 

ননধ যানরত সময়সীমার মদ্দধ্য 

অনফস ভবন ও আনঙ্গনা 

পনরছন্ন  

তানরখ ১ 
৩১ ধিদ্দেম্বর, 

২০১৭ 

৩১ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

২৮ 

সফব্রুিাধর, 

২০১৮ 

- - 

কসবা প্রতযাশী ও দশ যনাথীদ্দদর েন্য 

েয়দ্দলেসে অদ্দপক্ষ্াগার এর ব্যবস্থা  রা 

ননধ যানরত সময়সীমার মদ্দধ্য 

কসবা প্রতযাশী ও দশ যনাথীদ্দদর 

েন্য েয়দ্দলেসে অদ্দপক্ষ্াগার 

চালুকৃত 

 

তানরখ 
১ 

৩১ ধিদ্দেম্বর, 

২০১৭ 

৩১ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

২৮ 

সফব্রুিাধর, 

২০১৮ 

- - 

কসবার মান সম্পদ্দ য কসবাগ্রেীতাদ্দদর 

মতামত পনরবীক্ষ্দ্দর্র ব্যবস্থা চালু  রা 

ননধ যানরত সময়সীমার মদ্দধ্য 

কসবার মান সম্পদ্দ য 

কসবাগ্রেীতাদ্দদর মতামত 

পনরবীক্ষ্দ্দর্র ব্যবস্থা চালুকৃত 

 

তানরখ 
১ 

৩১ ধিদ্দেম্বর, 

২০১৭ 

৩১ 

র্ানুিাধর, 

২০১৮ 

২৮ 

সফব্রুিাধর, 

২০১৮ 

- - 

আনথ য  

ব্যবস্থাপনার 

উন্নয়ন 

 

১ 

 

অনর্ে আপনত্ত ননষ্পনত্ত  ার্ যক্রদ্দমর 

উন্নয়ন 

 

বছদ্দর ননষ্পনত্তকৃত অনর্ে 

আপনত্তর শত রা োর 

 

% ১ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 

 

 

 
 
 

(কমাোঃ আব্দুল আওয়াল) 

কেলা প্রশাস  

ঠাকুরগাঁও 
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েংদ্দর্ার্নী-২ : কম যেম্পাদন সূচকেমূহ, বাস্তবািনকারী এবং পধরমাপ পদ্ধধত-এর ধববরণ 

ক্রমিক 

নম্বর 

কার্ যক্রম কম যেম্পাদন সূচক ধববরণ বাস্তবািনকারী ইউধন  পধরমাপ পদ্ধধত উপাত্তসূত্র মন্তব্য 

1.  কেলা উন্নয়ন সমন্বয়  নমটির 

সভা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত সভা সর্লার ধবধভন্ন দপ্তদ্দরর উন্নিন কার্ যক্রম পর্ যাদ্দলাচনা ও 

েমন্বিকরণ 

োিারণ শাখা কার্ যধববরণী র্াচাই মাধেক প্রধতদ্দবদন ও কার্ যধববরণী  

2.  কেলা উন্নয়ন সমন্বয়  নমটির 

সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত পরবতী মাধেক েভাি পূব যবতী েভাি গৃহীত ধেদ্ধাদ্দন্তর 

বাস্তবািন পর্ যাদ্দলাচনাকরণ 

োিারণ শাখা কার্ যধববরণীর পর্ যাদ্দলাচনা মাধেক প্রধতদ্দবদন ও কার্ যধববরণী  

3.  নবনভন্ন উন্নয়নমূল   ার্ যক্রম 

পনরদশ যন 

পনরদশ যনকৃত প্র ল্প সর্লার ধবধভন্ন উন্নিন প্রকল্প েদ্দরর্ধমদ্দন পধরদশ যন কদ্দর 

গুণগত মান ধনধিতকরণ 

সগাপনীি শাখা পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন র্াচাই পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন  

4.  এননেও  ার্ যক্রম সমন্বয় 

নবষয়  সভা  

সভা অনুনষ্ঠত সর্লাি কম যরত এনধর্ও েমূদ্দহর কার্ যক্রম পর্ যাদ্দলাচনা, 

পধরবীক্ষ্ণ ও েমন্বিকরণ 

োিারণ শাখা কার্ যধববরণী র্াচাই মাধেক প্রধতদ্দবদন ও কার্ যধববরণী  

5.  এননেও  ার্ যক্রম সমন্বয় 

নবষয়  সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত পরবতী মাধেক েভাি পূব যবতী েভাি গৃহীত ধেদ্ধাদ্দন্তর 

বাস্তবািন পর্ যাদ্দলাচনাকরণ 

োিারণ শাখা কার্ যধববরণীর পর্ যাদ্দলাচনা মাধেক প্রধতদ্দবদন  

6.  এননেওদ্দদর অনুকূদ্দল ছাড়কৃত 

অদ্দথ যর পনরবীক্ষ্র্ 

পনরবীক্ষ্র্কৃত এননেও এনধর্ওদ্দদর অনূকুদ্দল এনধর্ও ধবষিক ব্যযদ্দরা কর্তযক 

ছাড়কৃত অর্ য গৃহীত কার্ যক্রদ্দমর োদ্দর্ র্াচাইকরণ 

োিারণ শাখা এনধর্ও ধবষিক ব্যযদ্দরার 

ছাড়পত্র ও পধরদশ যন 

প্রধতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনা 

এনধর্ও ধবষিক ব্যযদ্দরার ছাড়পত্র ও 

পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন 

 

7.  ক্ষুদ্রঋর্  ার্ যক্রম পনরদশ যন/দশ যন; পনরদশ যন/দশ যন ধবধভন্ন এনধর্ও এবং েরকাধর েংস্থা কর্তযক পধরচাধলত 

ক্ষুেঋণ কার্ যক্রম েদ্দরর্ধমদ্দন র্াচাইকরণ এবং 

উপকারদ্দভাগীদ্দদর োদ্দর্ মতধবধনমি 

সগাপনীি শাখা পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন র্াচাই পধরদশ যন/দশ যন প্রধতদ্দবদন  

8.  ত্রার্ ও পুনব যাসন এবং দুদ্দর্ যাগ 

ব্যবস্োপনা সম্পন যত সভা 

অনুষ্ঠান 

অনুধিত েভা সর্লাি েংঘটিত দুদ্দর্ যাগ েম্পদ্দকয প্রস্তুধত, উদ্ধার ও ত্রাণ 

কার্ যক্রম পধরচালনা এবং গৃহীত ধবধভন্ন কার্ যক্রদ্দমর 

েমন্বি োিন 

ত্রাণ ও পুনব যােন শাখা কার্ যধববরণী র্াচাই মাধেক প্রধতদ্দবদন ও কার্ যধববরণী  

9.  ত্রার্ ও পুনব যাসন এবং দুদ্দর্ যাগ 

ব্যবস্োপনা সম্পন যত সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন 

ধেদ্ধান্ত বাস্তবাধিত পরবতী মাধেক েভাি পূব যবতী েভাি গৃহীত ধেদ্ধাদ্দন্তর 

বাস্তবািন পর্ যাদ্দলাচনাকরণ 

ত্রাণ ও পুনব যােন শাখা কার্ যধববরণী পর্ যাদ্দলাচনা মাধেক প্রধতদ্দবদন ও কার্ যধববরণী  

10.  দুদ্দর্ যাগ ক্ষ্নতগ্রস্ত এলা া 

তাৎক্ষ্নর্  পনরদশ যন/দশ যন 

পধরদশ যনকৃত/দশ যনকৃত দুদ্দর্ যাগ ক্ষ্ধতগ্রস্থ এলাকা তাৎক্ষ্ধণক গমন কদ্দর 

ক্ষ্ধতগ্রস্থদ্দদর ক্ষ্িক্ষ্ধত ধনরুপন ও প্রদ্দিার্নীি ত্রাণ 

েহািতা প্রদান 

ত্রাণ ও পুনব যােন শাখা পধরদশ যন/দশ যন প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

পধরদশ যন/দশ যন প্রধতদ্দবদন  

11.  নেআর প্রদান প্রদানকৃত ধর্আর তাধলকাকৃত সুধবিাদ্দভাগীদ্দদর মদ্দে ধর্আর েহািতা 

ধবতরণকরণ 

ত্রাণ ও পুনব যােন শাখা ধবতরণ েংক্রান্ত প্রধতদ্দবদন 

ও মাস্টারদ্দরাল পর্ যাদ্দলাচনা 

ধবতরণ েংক্রান্ত প্রধতদ্দবদন  

12.  নভনেএফ প্রদান প্রদানকৃত ধভধর্এফ তাধলকাকৃত সুধবিাদ্দভাগীদ্দদর মদ্দে ধনি যাধরত পধরমাণ 

ধভধর্এফ েহািতা ধবতরণকরণ 

ত্রাণ ও পুনব যােন শাখা ধবতরণ েংক্রান্ত প্রধতদ্দবদন 

ও মাস্টারদ্দরাল পর্ যাদ্দলাচনা 

ধবতরণ েংক্রান্ত প্রধতদ্দবদন  

13.  কেস্ট নরনলফ প্রদান প্রদানকৃত ধরধলফ তাধলকাকৃত ক্ষ্ধতগ্রস্থদ্দদর প্রদ্দিার্নীি পধরমাণ স স্ট 

ধরধলফ েহািতা ধবতরণকরণ 

ত্রাণ ও পুনব যােন শাখা ধবতরণ েংক্রান্ত প্রধতদ্দবদন 

ও মাস্টারদ্দরাল পর্ যাদ্দলাচনা 

ধবতরণ েংক্রান্ত প্রধতদ্দবদন  

14.  গ্রামীন অব াঠাদ্দমা ননম যাদ্দনর 

েন্য  ানবখা প্র ল্প বাস্তবায়ন 

বাস্তবাধিত প্রকল্প প্রকল্পভূক্ত কাদ্দর্র মান ও পধরমাণ র্াচাইকরণ ত্রাণ ও পুনব যােন শাখা প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবািন প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

েমাধপ্ত প্রধতদ্দবদন  

15.  গ্রামীন অব াঠাদ্দমা ননম যাদ্দনর 

েন্য  ানবো প্র ল্প বাস্তবায়ন 

বাস্তবাধিত প্রকল্প প্রকল্পভূক্ত কাদ্দর্র মান ও পধরমাণ র্াচাইকরণ ত্রাণ ও পুনব যােন শাখা প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবািন প্রধতদ্দবদন 

েমাধপ্ত প্রধতদ্দবদন  
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পর্ যাদ্দলাচনা 

16.  অধতদধরদ্দের র্ন্য কম যেংস্থান 

কম যসূধচ 

বাস্তবাধিত প্রকল্প প্রকদ্দল্প ধনদ্দিাধর্ত শ্রধমক েংখ্যা ও কাদ্দর্র পধরমাণ 

র্াচাইকরণ 

ত্রাণ ও পুনব যােন শাখা প্রকল্প প্রস্তাব ও প্রকল্প 

বাস্তবািন প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

েমাধপ্ত প্রধতদ্দবদন  

17.  বৃক্ষ্দ্দরাপদ্দনর র্ন্য র্নগণদ্দক 

উদ্বুদ্ধকরণ সমলা আদ্দিার্ন 

আদ্দিাধর্ত সমলা বৃক্ষ্দ্দরাপদ্দনর র্ন্য ৩ ধদনব্যাপী সমলা আদ্দিার্ন, 

ধবনামূদ্দে চারা ধবতরণ ও োংস্কৃধতক অনুিান 

আদ্দিার্ন 

োিারণ শাখা েভার কার্ যধববরণী ও 

অনুিাদ্দনর ধস্থরধচত্র 

পর্ যাদ্দলাচনা 

েভার কার্ যধববরণী, ধস্থরধচত্র  

18.  োমাধর্ক বনািদ্দনর র্ন্য ধবধভন্ন 

প্রকার বৃদ্দক্ষ্র চারা ধবতরণ 

ধবতরণকৃত চারা োমাধর্ক বনািদ্দনর র্ন্য ফলদ, বনর্ ও সভষর্ ধবধভন্ন 

প্রকার চারা ছাত্র ছাত্রী, ধবধভন্ন প্রধতিান ও অন্যান্যদর 

মাদ্দে ধবনামূদ্দে ধবতরণকরণ 

োিারণ শাখা ধবতরণ প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

ধবতরণ প্রধতদ্দবদন  

19.  সর্লা বন ও পধরদ্দবশ কধমটির 

েভা আদ্দিার্ন 

আদ্দিাধর্ত েভা সর্লার পধরদ্দবশ উন্নিন ও বৃক্ষ্দ্দরাপন, পধরদ্দবশন দুষণ 

সরািকরণ েংক্রান্ত আদ্দলাচনা ও ধেদ্ধান্ত গ্রহণ 

োিারণ শাখা কার্ যধববরণী র্াচাই েভার কার্ যধববরণী  

20.  সর্লা বন ও পধরদ্দবশ কধমটির 

েভার ধেদ্ধান্ত বাস্তবািন 

বাস্তবাধিত ধেদ্ধান্ত পরবতী েভাি পূব যবতী েভাি গৃহীত ধেদ্ধাদ্দন্তর বাস্তবািন 

পর্ যাদ্দলাচনাকরণ 

োিারণ শাখা কার্ যধববরণী পর্ যাদ্দলাচনা েভার কার্ যধববরণী  

21.  মুনিদ্দর্াদ্ধাদ্দদর সম্মানী ভাতা 

নবতরর্ 

 

ভাতা নবতরর্কৃত সর্লার তাধলকাভূক্ত মুধক্তদ্দর্াদ্ধাদ্দদর অনুকূদ্দল েরকার 

কর্তযক ছাড়কৃত েম্মানী ভাতা ধনি যাধরত েমদ্দির মদ্দে 

েবার ধনক  ধবতরণ ধনধিতকরণ 

োিারণ শাখা ধবতরণ প্রধতদ্দবদন ও ব্যাংক 

ধহোব পর্ যাদ্দলাচনা 

ধবতরণ প্রধতদ্দবদন  

22.  প্রনতবন্ধী ভাতা প্রদান  ার্ যক্রম 

তদারন  

 

ভাতা নবতরর্  ার্ যক্রম 

তদার কৃত 

সর্লার তাধলকাভুক্ত প্রধতবন্ধীদ্দদর অনুকূদ্দল েরকার 

কর্তযক ছাড়কৃত ভাতা ধনি যাধরত েমদ্দির মদ্দে েবার 

ধনক  ধবতরণ ধনধিতকরণ 

োিারণ শাখা ধবতরণ প্রধতদ্দবদন ও ব্যাংক 

ধহোব পর্ যাদ্দলাচনা 

ধবতরণ প্রধতদ্দবদন  

23.  নবধবা ভাতা প্রদান  ার্ যক্রম 

তদারন  

 

ভাতা নবতরর্  ার্ যক্রম 

তদার কৃত 

সর্লার তাধলকাভুক্ত প্রধতবন্ধীদ্দদর অনুকূদ্দল েরকার 

কর্তযক ছাড়কৃত ভাতা ধনি যাধরত েমদ্দির মদ্দে েবার 

ধনক  ধবতরণ ধনধিতকরণ 

োিারণ শাখা ধবতরণ প্রধতদ্দবদন ও ব্যাংক 

ধহোব পর্ যাদ্দলাচনা 

ধবতরণ প্রধতদ্দবদন  

24.  সামানে  ননরাপত্তামূল  

প্র দ্দল্পর বাস্তবায়ন পনরবীক্ষ্র্ 

পনরবীক্ষ্র্কৃত প্র ল্প গৃহীত প্রকল্প েদ্দরর্ধমদ্দন পধরদশ যন কদ্দর গুণগত মান 

র্াচাইকরণ এবং সুধবিাদ্দভাগীদ্দদর োদ্দর্ মতধবধনমি 

োিারণ শাখা পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন ও 

বাস্তবািন প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা এবং প্রদ্দর্ার্য 

সক্ষ্দ্দত্র মাস্টারদ্দরাল র্াচাই 

পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন  

25.  প্রনতবন্ধীদ্দদর নশক্ষ্া ও অন্যান্য 

 ল্যার্মূল   াদ্দে সোয়তা 

প্রদান 

সোয়তা প্রদত্ত সর্লার তাধলকাভুক্ত সুধবিাদ্দভাগীদ্দদর অনুকূদ্দল ধশক্ষ্া ও 

কোণমূলক কাদ্দর্ েরকার কর্তযক প্রদত্ত েহািতা 

উপযুক্তদ্দদর মাদ্দে র্র্ােমদ্দি ধবতরণ ধনধিতকরণ 

োিারণ শাখা প্রধতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনা প্রধতদ্দবদন  

26.  উপদ্দেলা ভূনম অনফস 

পনরদশ যন 

পনরদশ যনকৃত অনফস সর্লার ধবধভন্ন উপদ্দর্লা ভূধম অধফদ্দের কার্ যক্রম 

েদ্দরর্ধমদ্দন পরীক্ষ্া করা, ধবধভন্ন সরকি য ও সরধর্স্ট্রার 

পরখ করা, ভূধম উন্নিন কর আদাি ধনধিত করা এবং 

কার্ যক্রম গধতশীলতার লদ্দক্ষ্য প্রদ্দিার্নীি ধনদ্দদ যশনা 

প্রদান করা 

সগাপনীি শাখা পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন  

27.  ইউননয়ন ভূনম অনফস 

পনরদশ যন 

পনরদশ যনকৃত  

অনফস 

সর্লার ধবধভন্ন ইউধনিন ভূধম অধফদ্দের কার্ যক্রম 

েরর্ধমদ্দন পরীক্ষ্া করা, ধবধভন্ন সরকি য ও সরধর্স্ট্রার 

পরখ করা, ভূধম উন্নিন কর আদাি ধনধিত করা এবং 

কার্ যক্রম গধতশীলতার লদ্দক্ষ্য প্রদ্দিার্নীি ধনদ্দদ যশনা 

প্রদান করা 

সগাপনীি শাখা পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন  
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28.  ভূনম কর র্ য োলনাগাদ রর্ োলনাগাদকৃত 

খনতয়ান 

েহকারী কধমশনার মভূধম) কর্তযক নামর্ারী মামলা 

অনুদ্দমাদদ্দনর পর নতুন খধতিান সৃর্ন ও পূব যবতী 

খধতিান েংদ্দশািনকরণ 

এেএ শাখা মাধেক রার্স্ব েভার 

কার্ যধববরণী পর্ যাদ্দলাচনা 

মাধেক রার্স্ব েভার কার্ যধববরণী  

29.  কৃনষ খাস েনম বদ্দদাবস্ত 

প্রদান 

পুনব যানসত পনরবার ধনস্কন্টক খাে র্ধম ধচধিতকরণ এবং উপযুক্ত ভূধমহীন 

পধরবাদ্দরর মদ্দে নীধতমালা সমাতাদ্দবক বদ্দদাবস্ত প্রদান 

এেএ শাখা মাধেক রার্স্ব েভার 

কার্ যধববরণী পর্ যাদ্দলাচনা 

মাধেক রার্স্ব েভার কার্ যধববরণী  

30.  অকৃনষ খাস েনম বদ্দদাবস্ত 

প্রদান 

বদ্দদাবস্ত প্রদানকৃত 

েনম 

উপযুক্ত প্রস্তাব পাওিা সগদ্দল তা র্াচাই বাছাইকরণ এবং 

উপযুক্ত ধবদ্দবধচত হদ্দল অনুদ্দমাদদ্দনর র্ন্য ভূধম 

মন্ত্রণালদ্দি সপ্ররণ 

এেএ শাখা মাধেক রার্স্ব েভার 

কার্ যধববরণী পর্ যাদ্দলাচনা 

মাধেক রার্স্ব েভার কার্ যধববরণী  

31.  ভূনম উন্নয়ন  দ্দরর সঠি  দাবী 

ননধ যারর্ 

সঠি ভাদ্দব দাবী 

ননধ যানরত  

ধনি যাধরত েমদ্দির মদ্দে বদ্দকিােহ হালেদ্দনর ভূধম 

উন্নিন কর েঠিকভাদ্দব ধনি যারণকরণ ও র্াচাইঅদ্দন্ত 

ধবভাগীি কধমশনাদ্দরর কার্ যালদ্দি সপ্ররণ 

এেএ শাখা ধর ান য-৩ পর্ যাদ্দলাচনা ধর ান য-৩  

32.  ভূনম উন্নয়ন  র আদায় 

তদারন   রা  

আদায়কৃত ভূনম 

উন্নয়ন  র 

বাধষ যক েমুদি দাবী আদাদ্দির লদ্দক্ষ্য মাে ধভধত্তক 

প্রদ্দক্ষ্পন ধনি যারণ করা ও তা অর্যন ধনধিত করা। 

েংস্থার দাবী আদাদ্দির র্ন্য েংধিষ্ট েংস্থার অনুকুদ্দল 

দাবী েধম্মধলত পত্র সপ্ররণ করা এবং তাধগদ অব্যাহত 

রাখা 

এেএ শাখা ধর ান য-৩ ও আদাি েংক্রান্ত 

মাধেক প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

ধর ান য-৩ ও আদাি েংক্রান্ত মাধেক 

প্রধতদ্দবদন 

 

33.  সায়রাত মোল বদ্দদাবস্ত 

প্রদান 

আদায়কৃত 

ইোরামূল্য 

ধনি যাধরত েমদ্দির মদ্দে োিরাত মহালেমূহ 

কযাদ্দলন্ডারভূক্ত করণ, পধত্রকাি ধবজ্ঞধপ্ত প্রকাশ এবং 

বদ্দদাবস্থ প্রদান 

এেএ শাখা বদ্দদাবস্ত েংক্রান্ত প্রধতদ্দবদন, 

েংধিষ্ট সরধর্স্ট্রার ও ব্যাংক 

ধহোব পর্ যাদ্দলাচনা 

বদ্দদাবস্ত েংক্রান্ত প্রধতদ্দবদন  

34.  রােস্ব মামলা ননষ্পনত্ত মামলা ননষ্পনত্তর 

োর 

চলমান রার্স্ব মামলা ধবলম্ব পধরহার ক্রদ্দম দ্রুত 

ধনষ্পধত্তকরণ।  

আরএম শাখা মাধেক প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

মাধেক প্রধতদ্দবদন  

35.  ভূনম নবদ্দরাধ নবষয়  মামলার 

এসএফ নবজ্ঞ আদালদ্দত কপ্ররর্ 

কপ্ররদ্দর্র সময় আদালতকৃত ধনি যাধরত েমদ্দির মদ্দে এেএফ সপ্ররণ 

ধনধিতকরণ 

আরএম শাখা মাধেক প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

মাধেক প্রধতদ্দবদন  

36.  কদওয়ানী মামলা ননষ্পনত্ত সর াদ্দরর নবপদ্দক্ষ্  মামলার 

এ তরফা রায় 

অবগধতর োদ্দর্ োদ্দর্ আধপল দাদ্দিরকরণ। আরএম শাখা ধবজ্ঞ ধর্ধপর প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

ধবজ্ঞ ধর্ধপর প্রধতদ্দবদন  

37.  করন্ট সাটি যনফদ্দ ে মামলা 

ননষ্পনত্ত  

ননষ্পনত্তকৃত মামলা ধবলম্ব পধরহারক্রদ্দম দ্রুত ধনষ্পধত্তকরণ েহকারী কধমশনার 

মভূধম) 

মাধেক রার্স্ব েভার 

প্রধতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনা 

মাধেক রার্স্ব েভার প্রধতদ্দবদন  

38.  ১নং খনতয়ানভুি সর ানর 

সম্পনত্তর অববধ দখল উদ্ধার 

উদ্ধারকৃত ভূনম অববি দখদ্দল র্াকা েরকাধর েম্পধত্ত ধবধি সমাতাদ্দবক 

উদ্ধারক্রদ্দম েরকাদ্দরর দখদ্দল আনিন করা 

এেএ শাখা মাধেক রার্স্ব েভার 

প্রধতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনা 

মাধেক রার্স্ব েভার প্রধতদ্দবদন  

39.  কমাবাইল ক াে য পনরচালনা পনরচানলত কমাবাইল 

ক াে য 

সমাবাইল সকা য আইন ২০০৯ এর তফধেল ভুক্ত ধবধভন্ন 

আইদ্দন ধনিধমত সমাবাইল সকা য পধরচালনা করণ 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

মাধেক প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

মাধেক প্রধতদ্দবদন  

40.  সুষ্ঠভুাদ্দব পাবনল  পরীক্ষ্া 

পনরচালনা 

পাবনল   পরীক্ষ্ার প্রশ্ন 

পদ্দত্রর ননরাপত্তা  

নননিতকৃত 

পাবধলক পরীক্ষ্ার প্রশ্নপত্র প্রদ্দিার্নীি েংক  েহকাদ্দর 

ধবধর্দ্দপ্রে হদ্দত আনিন, সের্ারী শাখাি েংরক্ষ্ণ এবং 

উপযু যক্ত ধনরাপত্তা েহকাদ্দর উপদ্দর্লাি ও পরীক্ষ্া সকদ্দে 

সপৌছাদ্দনা ধনধিতকরণ 

ধশক্ষ্া শাখা, সর্এম 

শাখা ও সের্ারী শাখা 

পাবধলক পরীক্ষ্ার বাধষ যক 

প্রধতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনা 

পাবধলক পরীক্ষ্ার বাধষ যক প্রধতদ্দবদন   

41.  এনিন উটিভ ম্যানেদ্দেদ্দের 

আদালত পনরদশ যন 

প্রমাপ অনেযত এধিধকউটিভ ম্যাধর্দ্দস্ট্রদ্দ র আদালদ্দতর কার্ যক্রম এবং 

নধর্ ও েংধিষ্ট সরধর্স্ট্রার পরীক্ষ্া করা, মামলা 

ধনষ্পধত্তর হার বৃধদ্ধকদ্দল্প ধনদ্দদ যশনা প্রদান 

 

সগাপনীি শাখা পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন র্াচাই 

ও পর্ যাদ্দলাচনা 

পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন  
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42.  কেলখানা পনরদশ যন প্রমাপ অনেযত সর্লাখানার প্রশােধনক কার্ যক্রম পরীক্ষ্া করা, বধদদ্দদর 

োদ্দর্ েরােধর কর্া বদ্দল আইনানুগ েহািতা প্রদান, 

প্রদত্ত খাবাদ্দরর গুণগতমান পরীক্ষ্া করা এবং বধদদ্দদর 

প্রাপ্য স সুদ্দর্াগ সুধবিা ধনধিতকরদ্দণ ধনদ্দদ যশনা প্রদান 

সগাপনীি শাখা পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন র্াচাই পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন  

43.  থানা পনরদশ যন প্রমাপ অনেযত র্ানার োধব যক কার্ যক্রম পর্ যদ্দবক্ষ্ণ, অস্ত্রাগার, মালখানা 

ও হার্তখানা েরর্ধমদ্দন পধরদশ যন করা এবং সগ্রফতারী 

পদ্দরািানা তাধমল ধনধিতকরণ এবং মামলার তদন্ত 

কার্ যক্রম ধনি যাধরত েমদ্দির মদ্দে েম্পন্নকরদ্দণর র্ন্য 

ধনদ্দদ যশনা প্রদান 

সগাপনীি শাখা পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন র্াচাই পধরদশ যন প্রধতদ্দবদন  

44.  কেলা আইন শৃঙ্খলা  নমটির 

সভা অনুষ্ঠান 

অনুনষ্ঠত সভা 

 

সর্লার আইন শৃঙ্খলা েংক্রান্ত োধব যক অবস্থা 

পর্ যাদ্দলাচনা করা এবং আইন শৃঙ্খলা স্বাভাধবক করার 

লদ্দক্ষ্য প্রদ্দিার্নীি ধেদ্ধান্ত গ্রহণ 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার কার্ যধববরণী র্াচাই েভার কার্ যধববরণী  

45.  কেলা আইন শৃঙ্খলা  নমটির 

সভার নসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন  

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়দ্দনর 

োর 

পরবতী েভাি পূব যবতী েভাি গৃহীত ধেদ্ধাদ্দন্তর বাস্তবািন 

পর্ যাদ্দলাচনাকরণ 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার কার্ যধববরণী 

পর্ যাদ্দলাচনা 

েভার কার্ যধববরণী  

46.  পানক্ষ্  কগাপনীয় প্রনতদ্দবদন 

কপ্ররর্ 

কপ্রনরত 

প্রনতদ্দবদন  

সর্লার োধব যক পধরধস্থধত েম্পদ্দকয ধনি যাধরত ছদ্দক 

মধন্ত্রপধরষদ ধবভাদ্দগ প্রধতমাদ্দের ১৬ তাধরখ ও পরবতী 

মাদ্দের ১ তাধরদ্দখ পাধক্ষ্ক সগাপনীি প্রধতদ্দবদন সপ্ররণ 

করণ 

সগাপনীি শাখা পাধক্ষ্ক সগাপনীি প্রধতদ্দবদন 

পর্ যাদ্দলাচনা 

পাধক্ষ্ক সগাপনীি প্রধতদ্দবদন  

47.  বাল্যনববাে ননদ্দরাদ্দধর লদ্দক্ষ্য 

েনসদ্দচতনতামূল  সভা 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা বােধববাদ্দহর কুফল েম্পদ্দকয র্নগণদ্দক েদ্দচতন করা 

এবং বােধববাহ মুক্ত েমার্ গঠদ্দন েকদ্দলর অংশগ্রহণ 

ধনধিত করা 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার প্রধতদ্দবদন ও ধস্থরধচত্র 

পর্ যাদ্দলাচনা 

ভ্রমণ ধববরণী  

48.  

সন্ত্রাস ও েঙ্গীবাদ দমদ্দন 

েনসদ্দচতনতামূল  সভা 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা েন্ত্রাে ও র্ঙ্গীবাদ্দদর কুফল েম্পদ্দকয র্নগণদ্দক েদ্দচতন 

করা, েন্ত্রাে ও র্ঙ্গীবাদ মুক্ত েমার্ গঠদ্দন েকদ্দলর 

অংশগ্রহণ ধনধিত করা এবং েন্ত্রােী ও র্ঙ্গীদ্দদর 

ধচধিত কদ্দর আইদ্দনর আওতাি আনদ্দত র্নগদ্দণর 

েহদ্দর্াধগতা চাওিা 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার প্রধতদ্দবদন ও ধস্থরধচত্র 

পর্ যাদ্দলাচনা 

ভ্রমণ ধববরণী  

49.  নারী ও নশশূ ননর্ যাতন করাদ্দধ 

েনসদ্দচতনতামূল  সভা 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা নারী ও ধশশু ধনর্ যাতন েম্পদ্দকয েদ্দচতন করা, নারী ও 

ধশশু ধনর্ যাতদ্দনর োদ্দর্ র্ধড়ত ব্যধক্তদ্দদর আইদ্দনর 

আওতাি আনদ্দত র্নগদ্দণর েহদ্দর্াধগতা চাওিা এবং 

ধনর্ যাধততদ্দদর আইনী েহািতা সনবার র্ন্য পরামশ য 

সদওিা 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার প্রধতদ্দবদন ও ধস্থরধচত্র 

পর্ যাদ্দলাচনা 

ভ্রমণ ধববরণী  

50.  কর্ৌতু  ননদ্দরাদ্দধর লদ্দক্ষ্য  

েনসদ্দচতনতামূল  সভা 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা সর্ৌতুক প্রর্ার কুফল েম্পদ্দকয র্নগণদ্দক েদ্দচতন করা, 

এর োদ্দর্ র্ধড়ত ব্যধক্তদ্দদর আইদ্দনর আওতাি আনদ্দত 

র্নগদ্দণর েহদ্দর্াধগতা চাওিা এবং “সর্ৌতুক ধদব না 

এবং সনব না” সবাদ্দি েব যোিারণদ্দক উদু্বদ্ধ করা 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার প্রধতদ্দবদন ও ধস্থরধচত্র 

পর্ যাদ্দলাচনা 

ভ্রমণ ধববরণী  

51.  
নারী ও নশশূ পাচার  করাদ্দধ 

েনসদ্দচতনতামূল  সভা 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা নারী ও ধশশু পাচাদ্দরর ভিাবহতা েম্পদ্দকয র্নগণদ্দক 

েদ্দচতন করা এবং এর োদ্দর্ যুক্ত ব্যধক্তদ্দদর ধচধিত 

কদ্দর আইদ্দনর আওতাি আনদ্দত র্নগদ্দণর েহদ্দর্াধগতা 

চাওিা 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার প্রধতদ্দবদন ও ধস্থরধচত্র 

পর্ যাদ্দলাচনা 

ভ্রমণ ধববরণী  
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52.  নারী ও নশশূ পাচার  করাদ্দধ 

েনসদ্দচতনতামূল  সভার 

নসদ্ধান্ত বাস্তবায়দ্দনর োর 

সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়দ্দনর োর 

পরবতী েভাি পূব যতী েভাি গৃহীত ধেদ্ধাদ্দন্তর বাস্তবািন 

পর্ যাদ্দলাচনকরণ 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার প্রধতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনা েভার প্রধতদ্দবদন  

53.  নবনসএস (প্রশাসন)  যার্াদ্দরর 

নশক্ষ্াননবশ  ম য তযাদ্দদর 

ইনসানভ যস প্রনশক্ষ্র্ আদ্দয়ােন 

প্রনশক্ষ্র্ আদ্দয়ানেত ধবধেএে মপ্রশােন) কযািাদ্দরর ধশক্ষ্ানধবে কম যকতযাদ্দদর 

ইনোধভ যে প্রধশক্ষ্দ্দণর র্ন্য একটি প্রধশক্ষ্ণ কযাদ্দলন্ডার 

প্রণিন এবং তা র্র্ার্র্ভাদ্দব অনুেরণপূব যক প্রধশক্ষ্ণ 

ধনধিতকরণ এবং প্রদত্ত প্রধশক্ষ্দ্দণর ধনিধমত ধফিব্যাক 

গ্রহণ 

েংস্থাপন শাখা প্রধশক্ষ্ণ কযাদ্দলন্ডার ও 

প্রধশক্ষ্ণ প্রধতদ্দবদন র্াচাই 

প্রধশক্ষ্ণ কযাদ্দলন্ডার ও  প্রধতদ্দবদন   

54.  মনন্ত্রপনরষদ নবভাগ প্রদত্ত 

প্রনশক্ষ্র্  ম যসূনচ অনুর্ায়ী 

নবননযুি  যার্ার 

 ম য তযাদ্দদর সনদপত্র নবতরর্ 

প্রনশক্ষ্র্ প্রদত্ত ও 

সাটি যনফদ্দ ে 

নবতরর্কৃত 

প্রধশক্ষ্ণ েমাপনাদ্দন্ত োটি যধফদ্দক  ধবতরণকরণ েংস্থাপন শাখা ধবতরণ অনুিাদ্দনর ধস্থরধচত্র 

ও ব্যানার 

ধবতরণ অনুিাদ্দনর ধস্থরধচত্র ও 

ব্যানার 

 

55.  কেলা প্রশাসদ্দন  ম যরত 

 ম যচারীদ্দদর েন্য প্রনশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ােন 

প্রনশক্ষ্র্ প্রদত্ত সর্লা প্রশােদ্দন কম যরত কম যচারীদ্দদর র্ন্য ধবধভন্ন 

ধবষদ্দি একটি প্রধশক্ষ্ণ কযাদ্দলন্ডার প্রণিন এবং 

তদানুোদ্দর প্রদ্দতযক কম যচারীর র্ন্য ৬০ ঘন্টা প্রধশক্ষ্ণ 

েংস্থাপন শাখা ও 

আরএম শাখা 

হাধর্রা খাতা, মাস্টারদ্দরাল 

ও প্রধশক্ষ্ণ প্রধতদ্দবদন র্াচাই 

প্রধশক্ষ্ণ কযাদ্দলন্ডার ও প্রধশক্ষ্ণ 

প্রধতদ্দবদন 

 

56.  কেলা প্রশাসদ্দন  ম যরত 

 ম য তযা-  ম যচারীদ্দদর 

আইনসটি ব্যবোর নননিত  রা 

আইনসটি 

ব্যবোর ারী 

েকল কাদ্দর্ কম যরত কম যকতযা, কম যচারীর আইধেটি 

ব্যবহার ধনধিতকরদ্দণ এ েংক্রান্ত প্রধশক্ষ্ণ প্রদান এবং 

ম্যানুিাল পদ্ধধতদ্দত কার্ যধনষ্পধত্তদ্দত ধনদ্দরাতোধহত করণ 

আইধেটি শাখা ই-ফাইল মনধর্) ধরদ্দপা য 

র্াচাই 

ই-ফাইল মনধর্) এর দদনধদন 

কার্ যক্রম 

 

57.  সান যে োউে ব্যবস্োপনা মানসম্মত পনরদ্দবশ  ধভধভআইধপ ও ধভআইধপদ্দদর ধনরাপত্তােহ মানেম্মত 

পধরদ্দবশ ধনধিতকরণ 

সনর্ারত শাখা বাধষ যক প্রধতদ্দবদন, েংধিষ্ট 

সরধর্স্ট্রাদ্দর র্াচাইন 

েংধিষ্ট সরধর্স্ট্রাদ্দর ধভধভআইধপ ও 

ধভআইধপদ্দদর প্রদত্ত মতামত 

 

58.  নভনভআইনপগদ্দর্র েন্য সভার 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা ধভধভআইধপগদ্দণর েরকাধর েফরসূধচ পাবার োদ্দর্ োদ্দর্ 

তাদ্দদর ধনরাপত্তা ও মানেম্মত পধরদ্দবশ ধনধিতকরদ্দণ 

েংধিষ্ট েকল কর্তযপক্ষ্দ্দক ধনদ্দি েভা অনুিানকরণ 

সনর্ারত শাখা কার্ যধববরণী র্াচাই েভার সনাটিশ  

59.  ক্রীড়া সংস্োর আওতাধীন 

প্রনতটি ক্রীড়া প্রনতদ্দর্ানগতার 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত ক্রীড়া 

প্রনতদ্দর্ানগতা 

ক্রীড়া েংস্থার আওতািীন প্রধতটি ক্রীড়া আদ্দিার্দ্দনর 

লদ্দক্ষ্ বাধষ যক কযাদ্দলন্ডার প্রণিন এবং সেমদ্দত প্রধতটি 

ক্রীড়া অনুিান আদ্দিার্ন ধনধিতকরণ 

সর্লা ক্রীড়া েংস্থা বাধষ যক কযাদ্দলন্ডার ও 

প্রধতদ্দবদন পর্ যাদ্দলাচনা 

বাধষ যক কযাদ্দলন্ডার ও প্রধতদ্দবদন  

60.  ক্রীড়ানবদদ্দদর েন্য প্রনশক্ষ্র্ 

আদ্দয়ােন 

প্রনশক্ষ্র্প্রাপ্ত 

কখদ্দলায়াড় 

ক্রীড়াবীদদ্দদর দক্ষ্তা ও েক্ষ্মতা বৃধদ্ধর র্ন্য েরকাধর 

ও স্থানীি উদ্দযাদ্দগ ধনিধমত প্রধশক্ষ্ণ আদ্দিার্ন করা 

সর্লা ক্রীড়া েংস্থা হাধর্রা খাতা ও প্রধশক্ষ্ণ 

প্রধতদ্দবদন র্াচাই 

প্রধশক্ষ্ণ কযাদ্দলন্ডার ও প্রধতদ্দবদন  

61.  সাংস্কৃনত  প্রনতদ্দর্ানগতার 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত 

প্রনতদ্দর্ানগতা 

োংস্কৃধতক প্রধতদ্দর্াধগতার র্ন্য ঋতু ধভধত্তক উৎেব 

কযাদ্দলন্ডার প্রনিন করণ এবং তদানুোদ্দর ধবধভন্ন 

োংস্কৃধতক অনুিান আদ্দিার্ন করণ 

সর্লা ধশল্পকলা 

একাদ্দিধম 

ঋতুধভধত্তক উৎেব 

কযাদ্দলন্ডার, প্রধতদ্দবদন ও 

ধস্থরধচত্র র্াচাই 

ঋতুধভধত্তক উৎেব কযাদ্দলন্ডার ও 

প্রধতদ্দবদন 

 

62.  কেলা নারী ও নশশু ননর্ যাতন 

প্রনতদ্দরাধ  নমটির সভা 

আদ্দয়ােন 

আদ্দয়ানেত সভা সর্লা নারী ও ধশশু ধনর্ যাতন প্রধতদ্দরাদ্দি ধবধভন্ন কার্ যক্রম 

গ্রহণ এবং এ েংক্রান্ত মামলা দ্রুত ধনষ্পধত্তকরদ্দণ 

ধনিধমত েভা অনুিানকরণ 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার কার্ যধববরণী র্াচাই েভার কার্ যধববরণী  

63.  কেলা নারী ও নশশূ ননর্ যাতন 

 নমটির সভার নসদ্ধান্ত 

বাস্তবায়ন 

নসদ্ধান্ত বাস্তবানয়ত পরবতী েভাি পূব যবতী েভাি গৃহীত ধেদ্ধাদ্দন্তর বাস্তবািন 

পর্ যাদ্দলাচন করণ 

জুধিধেিাল মুধিখানা 

শাখা 

েভার কার্ যধববরণী 

পর্ যাদ্দলাচনা 

েভার কার্ যধববরণী  
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সংদ্দর্ােনী-৩ : অন্যান্য মন্ত্রর্ালয়/নবভাদ্দগর নন ে প্রতযানশত সুনননদ যষ্ট  ম যসম্পাদন চানেদাসমূে 

 

প্রধতিাদ্দনর 

িরণ 

প্রধতিাদ্দনর নাম েংধিষ্ট কার্ যক্রম কম যেম্পাদন সূচক উক্ত প্রধতিাদ্দনর ধনক  

চাধহদা/প্রতযাশা 

চাধহদা/প্রতযাশার সর্ৌধক্তকতা প্রতযাশা পূরণ হদ্দল েম্ভাব্য প্রভাব 

মাঠ প্রশােন 

ধবভাগীি 

কধমশনাদ্দরর 

কার্ যালি 

পদায়ন পদাধিত উপদ্দর্লা ধনব যাহী 

অধফোর, েহকারী কধমশনার 

মভূধম) ও কানুনদ্দগা 

উপদ্দর্লা ধনব যাহী অধফোর, 

েহকারী কধমশনার মভূধম) ও 

কানুনদ্দগার শুন্য পদ পূরণ 

উপদ্দর্লা ধনব যাহী অধফোর, েহকারী 

কধমশনার মভূধম) ও কানুনদ্দগার শুন্য পদ 

েমূহ পুরণ করা হদ্দল প্রশােধনক কার্ যক্রদ্দম 

গধতশীলতা র্াকদ্দব এবং র্নগণ কাধঙ্খত 

সেবা লাভ করদ্দব। 

উপদ্দর্লা ধনব যাহী অধফোর, েহকারী কধমশনার মভূধম) 

ও কানুনদ্দগার শুন্য পদ েমূহ পুরণ করা না হদ্দল 

প্রশােধনক কার্ যক্রদ্দম গধতশীলতা হারাদ্দব এবং র্নগণ 

কাধঙ্খত সেবা লাভ সর্দ্দক বধিত হদ্দব।  

পুনলশ সুপাদ্দরর 

 ার্ যালয় 

আইন শৃঙ্খলা রক্ষ্া উন্নত আইন শৃঙ্খলা পধরধস্থধত পুধলশ েহািতা আইন শৃঙ্খলা রক্ষ্া ও সমাবাইল সকা য 

পধরচালনাি পুধলশ েহািতা অপধরহার্ য 

পুধলধশ েহািতা না পাওিা সগদ্দল আইন শৃঙ্খলা রক্ষ্া 

ও সমাবাইল সকা য পধরচালনা ব্যাহত হদ্দব এবং 

র্নশৃঙ্খলা ধবধিত হদ্দব। 

গনপূতয ধবভাগ  অধফে ভবন ও োধ্কয  

হাউে েংস্কার এবং 

রক্ষ্নাদ্দবক্ষ্ণ  

গুনগত মাদ্দন উন্নত অধফে 

ভবন ও োধকয  হাউে এবং 

কম যেহািক পধরদ্দবশ  

অধফে ভবন  োধকয  হাউেদ্দক 

েংোর এবং রক্ষ্নাদ্দবক্ষ্দ্দণ 

েহদ্দর্াধগতা  

গণপূতয ধবভাগ োধকয  কাউেদ্দক েংস্কার 

এবং রক্ষ্নাদ্দবক্ষ্দ্দণর র্ন্য দাধিত্বপ্রাপ্ত 

ধবভাগ  

অধফে ভবন ও োধকয  হাউর্দ্দক েংস্কার এবং 

রক্ষ্ণাদ্দবক্ষ্দ্দণ েহদ্দর্াধগতা পাওিা সগদ্দল অধফদ্দের 

কম যপধরদ্দবশ ধবধিত হদ্দব এবং োধকয  হাউদ্দে 

ধভধভআইধপ ও ধভআইধপদ্দদর প্রতযাধশত মাদ্দন সেবা ও 

আধতথ্য প্রদান করা েম্ভব হদ্দব না। 

ধবদুযৎ ধবভাগ ধনরধবধিন্ন ধবদুযৎ 

েরবরাহ 

ধনরধবধিন্ন ধবদুযৎ 

েরবরাহকৃত 

ধনরধবধিন্ন ধবদুযৎ েরবরাদ্দহ 

েহদ্দর্াধগতা 

ধনরধবধিন্ন ধবদুযৎ েরবরাহ দদনধদন 

দাপ্তধরক কার্ েম্পাদদ্দনর র্ন্য অপধরহার্ য 

ধনরধবধিন্ন ধবদুযৎ না সপদ্দল দাপ্তধরক কার্ ব্যাহত হদ্দব 

এবং র্নগণদ্দেবা হদ্দত বধিত হদ্দব। 

েমার্দ্দেবা 

অধিদপ্তর 

োমাধর্ক ধনরাপত্তা 

কার্ যক্রম 

েম্পাধদত ধবধভন্ন োমাধর্ক 

ধনরাপত্তা কার্ যক্রম 

োমাধর্ক ধনরাপত্তা সবষ্টনী 

বাস্তবািদ্দন েহদ্দর্াধগতা 

োমাধর্ক ধনরাপত্তা সবষ্টনী বাস্তবািদ্দন 

েমার্দ্দেবা অধিদপ্তদ্দরর ধবধভন্ন 

উপকারদ্দভাগী ধনব যাচন, তাধলকাকরণ এবং 

তাদ্দদর অনুকুদ্দল প্রতযাধশত সেবা প্রদাদ্দনর 

র্ন্য দাধিত্বপ্রাপ্ত। 

োমাধর্ক ধনরাপত্তা সবষ্টনী বাস্তবািদ্দন েহদ্দর্াধগতা না 

পাওিা সগদ্দল, সুধবিাদ্দভাগীরা েরকাধর সেবা ও 

েহািতা হদ্দত বধিত হদ্দব। 

ধবধর্ধব র্রুধর আইন  শ যঙ্কলা 

রক্ষ্া এবং সচারাচালান 

ধনদ্দরাি  

উন্নীত র্রুধর আইন শ যঙ্খলা 

পধরধস্থধত এবং সচারাচালান 

ধনরুদ্ধ 

ধবধর্ধব েহািতা  র্রুধর আইন শ যঙ্খলা রক্ষ্া এবং 

সচারাচালান ধনদ্দরাদ্দি ধবধর্ধবর েহািতা 

অপধরকার্ য  

 ধবধর্ধবর েহািতা না পাওিা সগদ্দল র্রুরী আইন 

শৃঙ্খলা রক্ষ্া এবং সচারাচালান ধনদ্দরাি ব্যহত হদ্দব।  

 

মন্ত্রণালি 

দুদ্দর্ যাগ ব্যবস্থাপনা ও 

ত্রাণ মন্ত্রণালি 

োমাধর্ক ধনরাপত্তা 

প্রদান  

 কাধবখা/ কাধব া/ টিআর/ 

ধর্আর/ ধভধর্এফ বরাে 

র্র্ােমদ্দি কাধবখা/ কাধব া/ 

টিআর/ ধর্আর/ ধভধর্ এফ বরাে   

সূচারুরুদ্দপ কার্ যক্রম েম্পন্ন করদ্দত 

র্র্ােমদ্দি বরাে প্রদ্দিার্ন 

প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবাির দুরূহ হদ্দি পড়দ্দব। 

মধহলা ও ধশশু 

ধবষিক মন্ত্রণালি 

- েভা/দ্দেধমনার আদ্দিাধর্ত পর্ যাপ্ত বরাে প্রদ্দিার্ন প্রদ্দিার্নীি েংখ্যক েভা/দ্দেধমনার 

আদ্দিার্ন 

প্রদ্দিার্নীি েংখ্যক েভা/দ্দেধমনার আদ্দিার্ন করা 

েম্ভব হদ্দব না। 

যুব ও ক্রীড়া 

মন্ত্রণালি 

ক্রীড়া প্রধতদ্দর্াধগতা 

আদ্দিার্ন 

ধবধভন্ন িরদ্দণর ক্রীড়া 

প্রধতদ্দর্াধগতার আদ্দিাধর্ত 

ক্রীড়া আদ্দিার্দ্দন বরাে প্রদ্দিার্ন ক্রীড়া প্রধতদ্দর্াধগতা আদ্দিার্দ্দন পর্ যাপ্ত 

বরাে প্রদ্দিার্ন 

পর্ যাপ্ত বরাে প্রদান করা না হদ্দল ক্রীড়া প্রধতদ্দর্াধগতা 

আদ্দিার্ন করা েম্ভব হদ্দব না। 

েংস্কৃধত ধবষিক 

মন্ত্রণালি 

োংস্কৃধতক 

প্রধতদ্দর্াধগতা 

আদ্দিার্ন 

ধবধভন্ন িরদ্দণর োংস্কৃধতক 

প্রধতদ্দর্াধগতার আদ্দিাধর্ত 

োংস্কৃধতক প্রধতদ্দর্াধগতা 

আদ্দিার্দ্দন বরাে প্রদ্দিার্ন 

োংস্কৃধতক প্রধতদ্দর্াধগতা আদ্দিার্দ্দন পর্ যাপ্ত 

বরাে প্রদ্দিার্ন 

পর্ যাপ্ত বরাে প্রদান করা না হদ্দল োংস্কৃধতক 

প্রধতদ্দর্াধগতা আদ্দিার্ন করা েম্ভব হদ্দব না। 

 


