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উপক্রর্ষ্টিকা (Preamble) 

 

 

সিকারি েপ্তি /সাংমূাসস্থদহ ি প্রারতষ্ঠারিক েক্ষতা বৃরি ,স্বচ্ছতা ও জবাবরেরহ খজািোি কিা ,সুিাসি 

সাংহতকিণ এবাং সম্পদেি যথাযথ ব্যবহাি রিরিতকিদণি মােদম  রূপকল্প ২০২১ এি যথাযথ বাস্তবায়দিি 

লদক্ষে- 

 

 

        উপদজলা রিব বাহী অরিসাি, খ াকসা, কুরষ্টয়া 

 

এবাং 

 

খজলা প্রিাসক, কুরষ্টয়া 

এি মদে ২০১৮ সাদলি খম মাদসি ৩১ তারিদ  এই বারষ বক কম বসম্পােি চুরি স্বাক্ষরিত হল। 

 

এই  চুরিদত স্বাক্ষিকািী উভয়পক্ষ রিম্নরলর ত রবষয়সস্থদহ সম্মত হদলি: 

 

 

 

 

 

 

 



 

উপজেলা প্রশাসন, খ াকসা, কুষ্টিয়া এর কর্ মসম্পাদজনর সাষ্টব মক ষ্টিত্র 

(Overview of the Performance of Upzila Administration khoksa, kushtia ) 

 

সাম্প্রষ্টিক অেমন, িযাজলঞ্জ এবং ভষ্টবষ্যি পষ্টরকল্পনা 

সাম্প্রষ্টিক বছরসমূজের (৩ বছর) প্রধান অেমনসমূে 

ষ্টিষ্টেটাল বাংলাজদশ ষ্টবষ্টনর্ মাজন ষ্টভশন ২০২১ বাস্তবায়জন বাংলাজদজশর র্জে কুষ্টিয়া খেলার খ াকসা উপজেলা গুরুত্বপূন ম ভূষ্টর্কা পালন কজর আসজছ। 

উপজেলা ষ্টনব মােী অষ্টিসার উপজেলা পষ্টরষজদর প্রধান ষ্টনব মােী কর্ মকিমা ও সষ্টিজবর দাষ্টয়ত্ব পালনসে উপজেলার সকল ষ্টবভাজগর কাজের সর্ন্বয় 

সাধন কজর র্াজকন। এছাড়া োিীয় ও আঞ্চষ্টলক পর্ মাজয়র গুরুত্বপূি ম উন্নয়নমূলক কাজের িদারষ্টকসে কৃষ্টষ সম্প্রসারি,  কৃষ্টষ উপকরি সরবরাে ও 

খসজির ব্যবস্থা, ষ্টশক্ষ্া প্রষ্টিষ্ঠান র্ষ্টনটষ্টরং, র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া ক্লাসরুর্ িালূকরি, পাবষ্টলক পরীক্ষ্া পষ্টরিালনা, ষ্টনব মািন পষ্টরিালনা, খস্যালার ষ্টভজলে 

স্থাপন, সার্াষ্টেক ষ্টনরাপত্তা খবিনীর আওিায় উপকার খভাগী ষ্টনব মািন এবং উপকার খভাগীজদর র্াজে সুষ্ঠ ভাজব বন্টজনর ব্যবস্থা করা, ষ্টবষ্টভন্ন সভা-

খসষ্টর্নার আজয়ােন, স্বাস্থয ও পষ্টরবার পষ্টরকল্পনা, পানীয় েজলর ব্যবস্থা করা, পল্লী পূিমকর্ মসূিী বাস্তবায়ন, সর্বায় ও সর্বায় ষ্টভষ্টত্তক গ্রার্ীি উন্নয়ন 

কর্ মসূিী সম্প্রসারি, সংরষ্টক্ষ্ি কাজের িাষ্টলকা অনুর্ায়ী কর্ মসম্পাদন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষ্া, CRPC অনুযায়ী কায বসম্পাদন, খর্াবাইল খকাট ম 

পষ্টরিালনা, রােস্ব প্রশাসন ষ্টনয়ন্ত্রি, প্রজয়ােনীয় উপকরি ও িথ্য সরবরাে, ক্ষুদ্র ও কুটির ষ্টশল্প,  নন ইিযাষ্টদ দাষ্টয়ত্ব পালন কজর আসজছ। উপজেলা 

খেল্পজিক্স এর র্ােজর্ উপজেলা প্রশাসজনর প্রশাসষ্টনক এবং খসবা প্রদাজনর কােজক সেে ও আরও কার্ মকরী কজরজছ। র্ার িজল খসবা প্রাষ্টপ্ত ষ্টনষ্টিি 

েজয়জছ এবং নাগষ্টরকজদর খসবা প্রাষ্টপ্তর েন্য খিজে খিজে ধরিা ষ্টদজি েয় না। উপজেলা প্রশাসজনর আজরাও একটি উজল্ল জর্াগ্য পদজক্ষ্প েল ইউষ্টনয়ন 

ষ্টিষ্টেটাল খসন্টার েজি েষ্টর্র পি মা বা নকজলর আজবদন গ্রেি এবং পি মা প্রদান। এর িজল েনসাধারজির খভাগাষ্টে কজর্জছ আর স্বচ্ছিা ও েবাবষ্টদষ্টেিা 

ষ্টনষ্টিি েজয়জছ।  উপজেলা প্রশাসজনর ষ্টবষ্টভন্ন সভার কার্ মষ্টববরিী ও খনাটিশ অনলাইজন খপ্ররি, গ্রুপ খর্ইল এবং এসএর্এস িালু করার র্ােজর্ 

সরকাজরর খর্র্ন ব্যয় কজর্জছ খির্ষ্টন খবজড়জছ সভায় উপষ্টস্থষ্টির োর। ষ্টশক্ষ্ার্ীজদর কাজছ িাজদর পাঠ্যবইজক আকষ মিীয় কজর উপস্থাপন করজি 

এবং খেষ্টিকজক্ষ্ পাঠদান পদ্ধষ্টিজক যুজগাপজর্াগী করজি উপজেলা প্রশাসন ষ্টবদ্যালয়, র্াদ্রাসা ও কজলজে র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া ক্লাসরুর্ ষ্টনর্ মাি কজরজছ।  

উপজেলা প্রশাসন ষ্টবদ্যালয় েজি েজর পড়ার োর খরাধ করজি অষ্টভনব পদজক্ষ্প গ্রেি কজরজছ। উপজেলা পর্ মাজয় ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টবদ্যালজয় ষ্টর্ি খি ষ্টর্ল 

িালূসে খেস ষ্টবিরি, খ লার ধুলার সার্ষ্টগ্র, বাদ্যর্ন্ত্র প্রদান করা েজয়জছ। এজি ষ্টবদ্যালয়গুজলাজি উপষ্টস্থষ্টির োর খবজড়জছ এবং সুষ্টবধাবষ্টঞ্চি 

ছাত্রছাত্রীরা  পড়াজল ার সুজর্াগ পাজচ্ছ।  

 

সর্স্যা এবং িযাজলঞ্জসমূে 

ষ্টিষ্টেটাল বাংলাজদশ ষ্টবষ্টনর্ মাজন উপজেলা প্রশাসন ষ্টনরলসভাজব কাে কজর র্াজচ্ছ। অনলাইজনর র্ােজর্ েনসাধারজির খদাড় খগাড়ায় খসবা খপৌৌঁছাজনার 

প্রধান র্াের্ েল ইন্টারজনট।  উপজেলা পর্ মাজয় বরােকৃি ইন্টারজনট ব্যান্ডউইর্ বিমর্ান সর্জয়র েন্য র্জর্ি নয়। সর্জয়র পষ্টরক্রর্ায় উপজেলা 

প্রশাসজন কাজের ব্যাপকিা অনুর্ায়ী কর্ মরি কর্ মকিমা ও কর্ মিারীর সংখ্যার অপ্রতুলিা রজয়জছ। প্রজয়ােজনর তুলনায় অবকাঠাজর্ার উন্নয়ন না েওয়া 

এবং িাষ্টেদা অনুর্ায়ী বরাে না পাওয়া। িাই অষ্টিষ্টরি কাে খবষ্টশ সর্জয় সম্পন্ন করজি েয়। এজি অজনক সর্য় কাে সুিারুভাজব করা সম্ভব েয় 

না। এনষ্টেওসমূে ষ্টশষ্টিউল অনুু্র্ায়ী FD-6 দাষ্ট ল কজরন না, িজল র্াঠ প্রশাসজনর সাজর্ এনষ্টেওসমূজের কাজের সর্ন্বয়েীনিা খদ া র্ায়। ইউষ্টনয়ন 

কষ্টর্টি েজি সর্য়র্ি প্রকল্প দাষ্ট ল না করায় সর্য়র্ি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা একটি িযাজলঞ্জ ষ্টেজসজব দাঁড়ায়।  

 



ভষ্টবষ্যৎ কর্ মপষ্টরকল্পনা 

সরকাজরর ইজনাজভশন ইন ষ্টসষ্টভল সাষ্টভ মস কার্ মক্রর্জক র্াঠ পর্ মাজয় বাস্তবায়জন খকৌশল ষ্টেজসজব খ াকসা উপজেলা One Office One Idea 

কার্ মক্রর্ শুরু েজয়জছ। এ কার্ মক্রজর্র র্ােজর্ খ াকসা উপজেলার 30টি সরকাষ্টর অষ্টিস িাজদর প্রজিযক অষ্টিস েজি একটি কজর ইজনাজভশন কার্ মক্রর্ 

শুরু কজরজছ। ভষ্টবষ্যজি উপজেলার ইজনাজভশন কার্ মক্রর্জক আজরাও গষ্টিশীল করার উজদ্যাগ খনয়া েজয়জছ। উপজেলার প্রজিযক প্রার্ষ্টর্ক, র্ােষ্টর্ক 

ষ্টবদ্যালয়, র্াদ্রাসা ও কজলজে অেি একটি র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া ক্লাসরুর্ স্থাপন করা েজব। অনলাইন স্কুল ম্যাজনেজর্ন্ট ষ্টসজের্জক সর্গ্র উপজেলায় ষ্টবস্তৃি 

করা েজব। খ াকসা উপজেলা ও ইউষ্টনয়ন পষ্টরষজদ পঞ্চবাষ্টষ মক ও বাষ্টষ মক পষ্টরকল্পনা প্রিয়ন ও উনু্মি বাজেট খ াষিা ষ্টনষ্টিি করা েজব। শিভাগ 

েন্ম ও মৃতুয ষ্টনবন্ধন কার্ মক্রর্ সম্পন্ন করা েজব। ভ্রাম্যর্াি আদালজির নষ্টর্ ব্যবস্থাপনা ও কার্ মক্রজর্ আইষ্টসটির ব্যবোর বাড়াজনা েজব। খ াকসা 

উপজেলায় কর্ মরি সকল কর্ মিারীর েন্য EMIS (Employee Management Information System) িালু করা েজব। 

এ ষ্টসজেজর্  খ াকসা উপজেলা ষ্টনব মােী অষ্টিসাজরর কার্ মালজয় কর্ মরি সকল কর্ মিারীর র্াবিীয় িথ্য সংরষ্টক্ষ্ি র্াকজব।িলশ্রুষ্টিজি িাজদর ষ্টশক্ষ্াগি 

খর্াগ্যিা,িাকষ্টরর কর্ মকাল, খবিন খেল, খগ্রি/খেিী, অষ্টেমি ছুটি, বদলী, পজদান্নষ্টি, ষ্টবভাগীয় শাষ্টস্তমূলক ব্যবস্থার ষ্টববরি, ষ্টবজশষ অেমন,  স্থায়ী 

ঠিকানা, অস্থায়ী ঠিকানা, পাষ্টরবাষ্টরক ষ্টববরি সে িাকরী সংক্রাে র্াবিীয় িথ্যভান্ডার কার্ মকরভাজব ব্যবোর ও িদারষ্টক করা র্াজব।  Social 

Safety Net info system software(SSN) এর র্ােজর্ উপজে়েলায় সুষ্ঠভুাজব সার্াষ্টেক ষ্টনরাপত্তা খবিনীর আওিায় প্রিষ্টলি 

প্রকল্পসমূে খর্র্নঃ টি আর, কাষ্টব া, কাষ্টবটা, ষ্টে আর, ইিযাষ্টদ’র অষ্টধক্রর্িজরাজধর পষ্টরকল্পনা রজয়জছ। আগার্ী বছর উপজেলায় এ পদ্ধষ্টি বাস্তবায়ন 

করার উদ্যগ গ্রেি করা েজব। 

২০১৭-১৮  অর্ মবছজরর সম্ভাব্য প্রধান অেমনসমূে 

২০১৬ সাজল শুরু েওয়া ই-খর্াবাইল খকাজট মর র্ােজর্ র্ার্লা ষ্টনষ্পষ্টত্তর োর শিভাগ। Online School Management System 

এর র্ােজর্  কার্ মকরভাজব 2টি স্কুজল ষ্টশক্ষ্ক ও ছাত্র- ছাত্রীজদর উপষ্টস্থষ্টি, খবিন প্রদান, পরীক্ষ্ার িলািল ইিযাষ্টদ কার্ মক্রর্ গ্রেি ও িদারষ্টক করা 

েজচ্ছ, আগার্ী বছজর উপজেলার অষ্টধকাংশ  স্কুজল এ ষ্টসজের্ িালুর করা েজব। খ াকসা উপজেলার খর্াট 122টি ষ্টশক্ষ্া প্রষ্টিষ্ঠাজনর র্জে 34টি 

প্রষ্টিষ্ঠাজন ইজিার্জে র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া ক্লাস রুর্ প্রষ্টিষ্ঠা করা েজয়জছ বাষ্টক প্রষ্টিষ্ঠানগুজলাজি  আগার্ী বছজরর র্জে অষ্টধকাংশ ষ্টবদ্যালজয় র্াষ্টিষ্টর্ষ্টিয়া 

ক্লাস রুর্ প্রষ্টিষ্ঠা করা েজব। এ বছর এ পর্ মে ভূষ্টর্ উন্নয়ন কর আদায় েজয়জছ ৩৫,৩৯,৭৯৯/- টাকা, আগার্ী অর্ ম বছজর ভূষ্টর্ উন্নয়ন কর ৩৭,০০,০০০/- 

টাকা আদায় করার কার্ মকর  উজদ্যাগ গ্রেি করা েজব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



খসকশন ১: 

রূপকল্প (nsisiV ,( অষ্টভলক্ষ্য (nsiisiV( , খকৌশলগি উজেশ্যসমূে এবং কার্ মাবষ্টল 

১ .১ রূপকল্প (nsisiV) :   

েক্ষ, গরতিীল, উন্নয়ি সহায়ক এবাং স্বচ্ছ, জবাবরেরহতাস্থলক ও জিবান্ধব প্রিাসি। 

১ .২ অরভলক্ষে (nsiisiV):  

প্রিাসরিক েক্ষতা বৃরি, তথ্যপ্রযুরিি যথাযথ ব্যবহাি ও খসবাোতাদেি দৃরষ্টভরিি পরিবতবি এবাং উদ্ভাবি 

িি বাি মােদম সময়াবি ও মািসম্মত খসবা রিরিত কিা। 

১.৩ খকৌিলগত উদেশ্যসস্থহ  (stvittese  citetsrti)  

১.  উপদজলা পয বাদয় সিকারি ও খবসিকারি সকল উন্নয়িস্থলক কায বক্রসস্থদহি কায বকি সমন্বয়সাধি; 

২. দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা, বিায়ি, জলবায়ু পরিবতবি ও পরিদবি সাংিক্ষণসহ খেকসই উন্নয়ি লক্ষেমাত্রা    

            অজবি ত্বিারন্বতকিণ; 

৩.  সামারজক রিিাপত্তাস্থলক কায বক্রম বাস্তবায়ি খজািোি কিণ; 

৪. িাজস্ব প্রিাসি ও ব্যবস্হাপিায় গরতিীলতা আিয়ি; 

৫.  উপদজলা পয বাদয় রিব বাহী ম্যারজদেরসি মােদম জিশৃঙ্খলা ও জিরিিাপত্তা সাংহতকিণ; 

৬.   জিসদিতিতাস্থলক কায বক্রদম উদ্বুিকিণ খজািোিকিণ; 

৭. মািবসম্পে উন্নয়ি ও প্রারতষ্ঠারিক সক্ষমতা বৃরিকিণ; 

৮. ক্রীড়া, সাংস্কৃরত ও িািী উন্নয়ি ত্বিারিতকিণ। 

১.৩.২ আবরশ্যক খকৌিলগত উদেশ্যসস্থহ 

১. েক্ষতাি সদি বারষ বক কম বসম্পােি চুরি বাস্তবায়ি 

২. কায বপিরত, কম বপরিদবি ও খসবাি মাদিান্নয়ি 

৩. েক্ষতা ও নিরতকতাি উন্নয়ি 

৪. তথ্য অরধকাি বাস্তবায়ি খজািোিকিণ 

৫. আরথ বক ব্যবমূাি উন্নয়ি 

১.৪ কায বাবরল  (snVetsiVi):  

১. উপদজলাি আন্ত:রবভাগীয় কম বকাদেি সমন্বয় এবাং প্রধািমন্ত্রীি প্ররতশ্রুত প্রকল্পসস্থহসহ উপদজলাি প্রধাি 

উন্নয়ি কম বকাণ্ড বাস্তবায়দি সমন্বয়কািীি োরয়ত্ব পালি; 

২. সিকাি কর্তবক কৃরষ, স্বাস্হেদসবা ও জিস্বাস্হে, পরিবাি পরিকল্পিা, িািী ও রিশু, ক্ষুদ্র নৃ-দগাষ্ঠীি কল্যাণ, 

প্রাথরমক ও গণরিক্ষা এবাং রিক্ষা রবষয়ক গৃহীত সকল িীরতমালা ও কম বসূরিি সুষ্ঠ বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি, 

পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়সাধি; 



 

 

৩.  দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা এবাং ত্রাণ ও পুিব বাসি কায বক্রম গ্রহণ, রজআি, টিআি, কারব া, কারবো, রভরজরি, 

রভরজএি, অরত েরিদ্রদেি জন্য কম বসৃজি ইতোরে কায বক্রম বাস্তবায়ি, তত্ত্বাবধাি ও পরিবীক্ষণ; 

৪. ভূ-প্রাকৃরতক নবরিষ্টেসস্থহ সাংিক্ষণসহ পরিদবি দূষদণি িদল সৃষ্ট জলবায়ু পরিবতবদিি রবরূপ প্রভাব 

খমাকাদবলায় জিসদিতিতা সৃরষ্ট, বিায়ি, রবরভন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়দি সারব বক সহায়তা কিা এবাং সারব বক 

সমন্বয় সাধি ও পরিবীক্ষণ; 

৫. সামারজক রিিাপত্তা ও োরিদ্রে রবদমািদি রবরভন্ন মন্ত্রণালয়/রবভাগ কর্তবক গৃহীত ন্যািিাল সারভ বস কম বসূরি, 

একটি বাড়ী একটি  ামািসহ রবরভন্ন  প্রকল্প বাস্তবায়ি ও কায বকি সমন্বয় সাধি। 

৬. উপদজলা িাজস্ব প্রিাসদিি সারব বক রিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধাি এবাং পরিবীক্ষণ; 

৭. রিব বাহী ম্যারজদেরস সম্পরকবত যাবতীয় ক্ষমতা প্রদয়াগ, খমাবাইল খকাে ব পরিিালিা, উপদজলাি সারব বক 

আইি-শৃঙ্খলা িক্ষাপূব বক জিজীবদি স্বরস্ত আিয়ি। 

৮. জাতীয় শুিািাি খকৌিল বাস্তবায়ি এবাং অরভদযাগ রিষ্পরত্ত। 

৯. রবরভন্ন সামারজক সমস্যা খযমি- খযৌি হয়িারি, িািী রিয বাতি, মােক খসবি, খিািািালাি, খযৌতুক, 

বাল্যরববাহ ইতোরে  প্ররতদিাধ/রিিসদি কায বক্রম গ্রহণ; 

১০. মূািীয় সিকাি সাংক্রান্ত কায বক্রম বাস্তবায়ি; 

১১. প্রবাসীদেি িাোদবস প্রস্তুত, রবদেিগামী ব্যরিদেি প্রতািণা ও হয়িারি প্ররতদিাধ এবাং  মািব পািাি 

খিাধসহ প্রবাসী কল্যাদণ যাবতীয় কায বক্রম গ্রহণ; 

১২. এিরজওদেি কায বক্রম তোিরক ও সমন্বয়, এিরজও কায বক্রদমি ওভািল্যারপাং প্ররতদিাদধ কম বদক্ষত্র 

রিধ বািদণ মতামত প্রোি এবাং এিরজওদেি অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ বি পরিবীক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণসহ অন্যান্য কায বক্রম 

পরিেি বি/েি বি; 

১৩. জাতীয় ই-গভ বদিন্স কায বক্রম বাস্তবায়ি; খসবা পিরত সহজীকিণ, খসবা প্রোি প্ররতশ্রুরত অনুযায়ী খসবা 

প্রোি, উপদজলা তথ্য বাতায়ি হালিাগােকিণ, খসাস্যাল রমরিয়া ব্যবহাি, এবাং রবরভন্ন পয বাদয় তথ্য ও 

খযাগাদযাগ প্রযুরিসহ অন্যান্য রবষদয় প্ররিক্ষণ কায বক্রম পরিিালিা ও তোিরক। 

 

 

 



খসকশন ২-  

খকৌশলগি উজেশ্য  ,অগ্রাষ্টধকার ,কার্ মক্রর্ ,কর্ মসম্পাদন সূিক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসমূে  

খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

in) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(iviitetsi

V)  

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১6-

১7 

 

২০১৭-১৮ 

(সামরয়ক) 

জুলাই১৭-মার্ চ, ১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 উপখজলা প্রিাসদিি খকৌিলগত উদেশ্যসস্থহ  

উপদজলা পয বাদয়ি 

েপ্তিসস্থদহি 

উন্নয়িস্থলক 

কায বক্রসস্থদহি 

কায বকি সমন্বয়সাধি 

২০ 

উপদজলা পরিষদেি 

সভা অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা সাংখ্যা ৪ ১২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

উপদজলা পরিষদেি 

সভাি রসিান্ত 

বাস্তবায়ি 

রসিান্ত 

বাস্তবারয়ত 

% ৩ ১০০% ১০০% ৯০% ১০০% ৯০% - - - ১০০% ১০০% 

রবরভন্ন উন্নয়িস্থলক 

কায বক্রম পরিেি বি 

পরিেি বিকৃত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা ৪ ১৬০ ১৬০ ১৪০ ১৪ ১৩ ১২ ১১ ১০ ১৪ ১৪  

এিরজও কায বক্রম 

সমন্বয় রবষয়ক সভা  

সভা অনুরষ্ঠত সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ৯ ১২ ১১ ১০ - - ১২  ১২  

এিরজও কায বক্রম 

সমন্বয় রবষয়ক 

সভাি রসিান্ত 

বাস্তবায়ি 

রসিান্ত 

বাস্তবারয়ত 

% ২ ১০০

% 

১০০% ৯০% ১০০% ৯৮% ৯৬% - - ১০০% ১০০% 

এিরজওদেি 

অনুকূদল ছাড়কৃত 

অদথ বি পরিবীক্ষণ 

পরিবীক্ষণকৃত 

এিরজও 

সাংখ্যা ৩ ১২ ১২ ১১ ১১ -- -- -- -- ১২ ১২ 

ক্ষুদ্রঋণ কায বক্রম পরিেি বি/েি বি সাংখ্যা ২ ১২ ১২ ২১ ১২ -- -- -- -- ১২ ১২ 



খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

in) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(iviitetsi

V)  

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১6-

১7 

 

২০১৭-১৮ 

(সামরয়ক) 

জুলাই১৭-মার্ চ, ১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

পরিেি বি/েি বি; 

দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা, 

বিায়ি, জলবায়ু 

পরিবতবি ও পরিদবি 

সাংিক্ষণসহ খেকসই 

উন্নয়ি লক্ষেমাত্রা 

অজবি ত্বিারন্বতকিণ 

১০ 

ত্রাণ ও পুিব বাসি 

এবাং দুদয বাগ 

ব্যবস্হাপিা 

সম্পরকবত সভা 

অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা  সাংখ্যা ১ ১২ ১২ ৯ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

ত্রাণ ও পুিব বাসি 

এবাং দুদয বাগ 

ব্যবস্হাপিা 

সম্পরকবত সভাি 

রসিান্ত বাস্তবায়ি 

রসিান্ত 

বাস্তবারয়ত 

% ১ ১০০

% 

১০০% ৯০% ১০০% - - - - ১০০%  ১০০% 

দুদয বাগ ক্ষরতগ্রস্ত 

এলাকা তাৎক্ষরণক 

পরিেি বি/েি বি 

পরিেি বি/েি বি

কৃত 

% ০.৫ ১০০

% 

১০০% ৯০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

রজআি প্রোি প্রোিকৃত 

রজআি 

 

খম. েি ১ -- -- ১৯.৫ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

রভরজএি প্রোি প্রোিকৃত 

রভরজএি 

কাি ব ১ ৩৭১৬

১ 

৩২৮৯

৩ 

৩৭০০ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

খেস্ট রিরলি প্রোি প্রোিকৃত 

রিরলি 

খম.েি ১ ১৯২.১৯

৬৯ 

খম.েি

৫০,০০,

০০০/- 

১৫.০০ ৮০ % - - - - ৩৫০০ ৩৫০০ 

গ্রামীি অবকাঠাদমা রিরম বত িাস্তা রক.রম.  - ৩০ - -- ১০০% - - - - ১৫০ ১৫০ 



খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

in) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(iviitetsi

V)  

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১6-

১7 

 

২০১৭-১৮ 

(সামরয়ক) 

জুলাই১৭-মার্ চ, ১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রিম বাদিি জন্য 

কারব া প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

গ্রামীি অবকাঠাদমা 

রিম বাদিি জন্য 

কারবো প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

রিম বাণকৃত 

িাস্তা 

রক.রম.  ০.৫ ২২ ৫০ ১৯ -- - - - - ১৩০ ১৩০ 

অরতেরিদ্রদেি জন্য 

কম বসাংস্হাি 

কম বসূরি 

রিদয়ারজত 

শ্ররমক 

সাংখ্যা 

কাি ব 

০.৫ ৮১৬ ৮৯৮ ৫৩০ ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

বৃক্ষদিাপদিি জন্য 

জিগণদক 

উদু্বিকিণ খমলা 

আদয়াজি 

 

আদয়ারজত 

খমলা 

সাংখ্যা 

 

১ ১ ১ ৩ ১ - - - -  ২ ২ 

 সামারজক বিায়দিি 

জন্য রবরভন্ন প্রকাি 

বৃদক্ষি িািা রবতিণ 

রবতিণকৃত 

িািা 

সাংখ্যা 

(হাজাি 

  ০.৫ ১০০০ ১০০০ ৫৫০০ ১০০০ ৯৫০ ৯০০ - - ১০৫০ ১১০০ 

 উপদজলা পরিদবি 

করমটিি সভা 

আদয়াজি 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা ১ ৪ ৫ ৩ ৬ ৫ - - - ৬ ৬ 

উপদজলা পরিদবি 

করমটিি সভাি 

রসিান্ত বাস্তবায়ি 

বাস্তবারয়ত 

রসিান্ত 

% ০.৫ ১০০

% 

১০০% ৮৫% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 



খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

in) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(iviitetsi

V)  

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১6-

১7 

 

২০১৭-১৮ 

(সামরয়ক) 

জুলাই১৭-মার্ চ, ১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জলবায়ু পরিবতবি 

খিাদধ গৃহীত প্রকল্প 

বাস্তবায়ি  

বাস্তবারয়ত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা 

 

০.৫ ০ ০ ৪ ১ - - - - ১ ১ 

সামারজক 

রিিাপত্তাস্থলক 

কায বক্রম বাস্তবায়ি 

খজািোিকিণ 

১০ 

মুরিদযািাদেি 

সম্মািী ভাতা 

রবতিণ কায বক্রম 

তোিরক 

 

 

ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম 

তোিককৃত 

% ২ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৯৫% - - - ১০০% ১০০% 

প্ররতবন্ধী ভাতা 

প্রোি কায বক্রম 

তোিরক 

ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম 

তোিককৃত 

% ২ ১০০

% 

১০০% ৯০% ১০০% - - - - ১০০% ১০০% 

রবধবা ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম তোিরক 

ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম 

তোিককৃত 

% ২ ১০০

% 

১০০% ৯০% ১০০% - - - -  ১০০% ১০০% 

সামারজক 

রিিাপত্তাস্থলক 

প্রকদল্পি বাস্তবায়ি 

পরিবীক্ষণ 

পরিবীক্ষণকৃত 

প্রকল্প 

সাংখ্যা ২ ১২ ১২ -- ১৬ ১৫  ১৩  ১২ ১১ ১৮ ১৮ 

প্ররতবন্ধীদেি রিক্ষা 

ও অন্যান্য 

কল্যাণস্থলক কাদজ 

সহায়তা প্রোি 

সহায়তা প্রেত্ত োকা ২ ৮,৬২,

৮০০ 

৯০,০০

০ 

৭,০০,০০০ ৮৬,২৮০

০ 

৭৭,৬৫

২০ 

৬৯০

২৪০ 

৬০৩

৯৫০ 

৫১৭৬৮০ ১,০০০০০০০ ১,০০০০০০০ 



খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

in) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(iviitetsi

V)  

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১6-

১7 

 

২০১৭-১৮ 

(সামরয়ক) 

জুলাই১৭-মার্ চ, ১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 িাজস্ব প্রিাসি ও 

ব্যবস্হাপিায় 

গরতিীলতা আিয়ি 

১০ 

উপদজলা ভূরম 

অরিস পরিেি বি 

পরিেি বিকৃত 

অরিস 

সাংখ্যা ১.৫ ৬ ৬ ৪ ৬ ৫ ৪ - -- ৬ ৬ 

 ইউরিয়ি ভূরম 

অরিস পরিেি বি 

পরিেি বিকৃত  

অরিস 

সাংখ্যা  ১.৫ ৪৪ ৪৪ ৩৬ ৪৮ ৪৫ ৪২ - - ৪৮ ৪৮ 

ভূরম খিকি ব 

হালিাগােকিণ 

হালিাগােকৃত 

 রতয়াি 

সাংখ্যা  ১.৫ ৫০০০ ৫২০০ ২২৫০ ৫২০০ ৫১০০ - - - ৫২০০ ৫২০০ 

কৃরষ  াস জরম 

বদদাবস্ত প্রোি 

পুিব বারসত 

পরিবাি 

সাংখ্যা  ১.৭৫ ৬৬ ৪২ ৩৬ ৪২ ৩৫ ৩০ - - ৪২ ৪২ 

অকৃরষ  াস জরম 

বদদাবস্ত প্রোি 

বদদাবস্ত 

প্রোিকৃত 

জরম 

একি - - - -- - - - - - - - 

ভূরম উন্নয়ি কদিি 

সঠিক োবী রিধ বািণ 

গত বছদিি 

আোয় ও 

িলরত বছদিি 

বদকয়াি হাি  

% ১.২৫ ১০০% ১০০% ১০০% ১০০% ৯৭% ৯৫% - - ১০০% ১০০%  

ভূরম উন্নয়ি কি 

আোয় তোিরক 

কিা  

আোয়কৃত 

ভূরম উন্নয়ি 

কি 

োকা 

(খকাটি) 

১.৫০ .- - -- ১০.১৫ ১০.০০ ৯.৬০ ৯.১০ ৯.০০ ১০.১৮ ১০.২০ 

সায়িাত মহাল 

বদদাবস্ত প্রোি 

আোয়কৃত 

ইজািাস্থল্য 

 

োকা 

(খকাটি) 

খজলা হদত হয় - - -- - - - - - - - 



খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

in) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(iviitetsi

V)  

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১6-

১7 

 

২০১৭-১৮ 

(সামরয়ক) 

জুলাই১৭-মার্ চ, ১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 

 

িাজস্ব মামলা 

রিষ্পরত্ত 

মামলা 

রিষ্পরত্তি হাি 

 

 

% ১ ৩০% ৩২% ৭২% ৩০% ২৭% ২৪% ২১% ১৮% ৫০ ৫০ 

ভূরম রবদিাধ 

রবষয়ক মামলাি 

এসএি রবজ্ঞ 

আোলদত খপ্রিণ 

 

খপ্রিদণি সময় 

খপ্ররিত 

এসএি 

রেি ১ ৬৫% ৬৮% ১০০% ৭০% ৬৫% - - - ১০০% ১০০% 

জিশৃঙ্খলা ও 

জিরিিাপত্তা সাংহত 

কিণ 

 

 

১০ 

 

 

 

 

 

 

খমাবাইল খকাে ব 

পরিিালিা 

 

পরিিারলত 

খমাবাইল 

খকাে ব 

সাংখ্যা ৪ ৫৪ ৫০ ১২৭ ৫০ ৪৫ ৪০ - - ১০০ ১০০ 

সুষ্ঠভুাদব পাবরলক 

পিীক্ষা পরিিালিা 

পরিিারলত 

পাবরলক  

পিীক্ষা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%       ১ ১০০

% 

১০০% ১০০% ১০০ - - - - ১০০% ১০০% 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপদজলা আইি 

শৃঙ্খলা করমটিি 

সভা অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা 

 

সাংখ্যা ৩ ১২ ১২ ৯ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 



খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

in) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(iviitetsi

V)  

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১6-

১7 

 

২০১৭-১৮ 

(সামরয়ক) 

জুলাই১৭-মার্ চ, ১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

উপদজলা আইি 

শৃঙ্খলা করমটিি 

সভাি রসিান্ত 

বাস্তবায়ি  

রসিান্ত 

বাস্তবায়দিি 

হাি 

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

পারক্ষক খগাপিীয় 

প্ররতদবেি খপ্রিণ 

খপ্ররিত 

প্ররতদবেি  

রেি ১ ৪ ৩ ৯ ২৪ ২০ ১৫ - - ৪ ৪ 

জিসদিতিতাস্থলক 

কায বক্রদমি মােদম 

জিউদু্বিকিণ 

খজািোিকিণ 

 

১০ 

 

 

 

 

আইি শৃঙ্খলা 

িক্ষায় 

জিসদিতিতাস্থলক 

সভা অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা সাংখ্যা ২ ৫ ১০ ৯ ১২ ১০ ৯ - - ১২ ১২ 

এরসদিি 

অপব্যবহাি খিাধ 

সাংক্রান্ত সভা  

আদয়াজি 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা ১ ০৫ ০৬ ৯ ০৬ ০৫ - - - ০৬ ০৬ 

মােকদ্রদব্যি 

অপব্যবহাি রিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিাস্থলক  

 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা 

 

 

 

১ ৫ ১০ ১৬ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

িািী ও রিশূ 

রিয বাতি খিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা ১ ১০ ১১ ১৬ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 



খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

in) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(iviitetsi

V)  

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১6-

১7 

 

২০১৭-১৮ 

(সামরয়ক) 

জুলাই১৭-মার্ চ, ১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 খযৌতুক রিদিাদধি 

লদক্ষে  

জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা ১ ১০ ১১ ১৬ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

বাল্যরববাহ 

রিদিাদধি লদক্ষে 

জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা ১ ১০ ১১ ১৬ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

সন্ত্রাস ও জিীবাে 

েমদি 

জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা ১ ৫ ১০ ৯ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

িািী ও রিশূ পািাি  

খিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা ০.৫ ৫ ১০ ৯ ১২ ১১ ১০ - - ১২ ১২ 

  খিািািালাি 

প্ররতদিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা ০.৫ ১০ ১১ ৯ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 

খযৌি হয়িারি 

প্ররতদিাদধ 

আদয়ারজত সাংখ্যা ০.৫ ১২ ১১ ৭ ১২ ১১ - - - ১২ ১২ 



খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

Strategic 

Objective

) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performa

nce 

Indicators

) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performa

nce 

Indicators

) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

in) 

২০১৮-২০১৯ 

প্রদক্ষপণ 

(iviitetsi

V)  

২০১৯-২০২০ 

২০১৫-

২০১৬ 

২০১6-

১7 

 

২০১৭-১৮ 

(সামরয়ক) 

জুলাই১৭-মার্ চ, ১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি রিদম্ন 
  

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

সভা 

জাল খিাে ও হুরণ্ড 

ব্যবসা রিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত 

সভা 

সাংখ্যা ০.৫ ৪ ৪ ৫ ৪ - - - - ৪ ৪ 

মািবসম্পে উন্নয়ি ও 

প্রারতষ্ঠারিক সক্ষমতা 

বৃরিকিণ; 

৬ 

 

 

 

 

 

 

 

প্ররিক্ষণকাল রেি ২ ৩৬৫ ৩৬৫ ২৭০ ৩৬৫ - - - - ৩৬৫ ৩৬৫ 

উপদজলা প্রিাসদি 

কম বিত কম বিািীদেি 

জন্য প্ররিক্ষণ 

আদয়াজি 

প্ররিক্ষণাথী ঘন্টা ৪ ২০ ৬০ ১৮ ৬০ ৫৫ ৫০ - - ৬০ ৬০ 

যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ি 

এবাং সাাংস্কৃরতক 

কম বকাদণ্ডি রবকাি 

সাধি 

৪ উপদজলা পয বাদয় 

ক্রীড়া 

প্ররতদযারগতাি 

আদয়াজি 

 

আদয়ারজত 

ক্রীড়া 

প্ররতদযারগতা 

সাংখ্যা ৪ ১০ ১১ ৯ ১২ - - - - ১২ ১২ 

 

 

 

 

 

 



আবরশ্যক খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Compulsory 

Strategic Objectives) 

খকৌিলগ

ত 

উদেদশ্য

ি মাি 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পাে

ি  

সূিদকি 

মাি 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2018-19 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2019-20 

২০১৫-

১৬ 
২০১6-১7 ২০১৭-১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি 

রিদম্ন 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 উপজেলা প্রিাসদিি  আবরশ্যক খকৌিলগত উদেশ্যসস্থহ  

েক্ষতাি সদি বারষ বক 

কম বসম্পােি চুরি 

বাস্তবায়ি  

৪ 

২০১৭-১৮ 

অথ ববছদিি  সড়া 

বারষ বক 

কম বসম্পােি চুরি 

োর ল  

রিধ বারিত 

সময়সীমাি 

মদে  সড়া 

চুরি 

মন্ত্রণালয়/রবভা

খগ োর লকৃত  

তারি   ১.৫ -  - ২৩ খম ২৫ খম ২৭ খম ২৮ খম ৩০ খম ১৪খম ১৪খম 

২০১৭-১৮ 

অথ ববছদিি বারষ বক 

কম বসম্পােি চুরি 

বাস্তবায়ি 

পরিবীক্ষণ 

নত্রমারসক 

প্ররতদবেি 

োর লকৃত  

সাংখ্যা  ১.৫ -  - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

২০১৭-১৮ 

অথ ববছদিি বারষ বক 

কম বসম্পােি 

চুরিি অধ ববারষ বক 

স্থল্যায়ি প্ররতদবেি 

োর ল 

 

রিধ বারিত 

তারিদ  

অধ ববারষ বক 

স্থল্যায়ি 

প্ররতদবেিকৃত 

তারি  ১ -  - ১৫ 

জানুয়ািী 

১৬ 

জানুয়া

িী 

১৭ 

জানুয়া

িী 

১৮ 

জানুয়ািী 

১৯ 

জানুয়া

িী 

১৫ 

জানুয়ািী 

১৫ 

জানুয়ািী 



আবরশ্যক খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Compulsory 

Strategic Objectives) 

খকৌিলগ

ত 

উদেদশ্য

ি মাি 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পাে

ি  

সূিদকি 

মাি 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2018-19 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2019-20 

২০১৫-

১৬ 
২০১6-১7 ২০১৭-১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি 

রিদম্ন 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

েক্ষতা ও নিরতকতাি 

উন্নয়ি  

৪ সিকারি 

কম বসম্পােি 

ব্যবমূাপিা সাংক্রান্ত 

প্ররিক্ষণসহ রবরভন্ন 

রবষদয় 

কম বকতবা/কম বিািী

খেি জন্য প্ররিক্ষণ 

আদয়াজি  

প্ররিক্ষদণি 

সময়  

জি 

ঘন্টা  

২ -  - ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৬০ ৬০ 

জাতীয় শুিািাি 

খকৌিল বাস্তবায়ি  

২০১৭-১৮ 

অথ ববছদিি 

শুিািাি 

বাস্তবায়ি 

কম বপরিকল্পিা 

এবাং বাস্তবায়ি 

পরিবীক্ষণ 

কাঠাদমা প্রণীত 

ও োর লকৃত  

 

 

তারি   ১ -  - ১৫ 

জুলাই 

৩১ 

জুলাই 

- - - ১৫ জুলাই 

 

 

 

১৫ জুলাই 

 



আবরশ্যক খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Compulsory 

Strategic Objectives) 

খকৌিলগ

ত 

উদেদশ্য

ি মাি 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পাে

ি  

সূিদকি 

মাি 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2018-19 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2019-20 

২০১৫-

১৬ 
২০১6-১7 ২০১৭-১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি 

রিদম্ন 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

রিধ বারিত 

সময়সীমাি 

মদে নত্রমারসক 

পরিবীক্ষণ 

প্ররতদবেি 

োর লকৃত  

 

 

সাংখ্যা  ১ -  - ৪ ৩ ২ - - ৪ ৪ 

তথ্য অরধকাি ও 

স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকাি 

বাস্তবায়ি 

১ তথ্য বাতায়ি 

হালিাগােকিণ  

তথ্য বাতায়ি 

হালিাগােকৃত 

% ১ -  - প্ররত 

মাদসি 

১ম 

সপ্তাহ 

প্ররত 

মাদসি  

২য় 

সপ্তাহ 

প্ররত 

মাদসি 

৩য় 

সপ্তাহ 

- - প্ররত 

মাদসি 

১ম সপ্তাহ 

প্ররত 

মাদসি ১ম 

সপ্তাহ 



আবরশ্যক খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Compulsory 

Strategic Objectives) 

খকৌিলগ

ত 

উদেদশ্য

ি মাি 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পাে

ি  

সূিদকি 

মাি 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2018-19 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2019-20 

২০১৫-

১৬ 
২০১6-১7 ২০১৭-১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি 

রিদম্ন 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

কায বপিরত ও খসবাি 

মাদিায়ন্নি  

৪ রপআিএল শুরুি ২ 

মাস পূদব ব সাংরিষ্ট 

কম বিািীি 

রপআিএল, ছুটি 

িগোয়ি ও 

খপিিি মঞ্জুরিপত্র 

যুগপত জারি 

রিরিতকিণ  

রপআিএল শুরুি 

২ মাস পূদব ব 

সাংরিষ্ট 

কম বিািীি 

রপআিএল, ছুটি 

িগোয়ি ও 

খপিিি 

মঞ্জুরিপত্র 

যুগপত 

জারিকৃত  

 

 

 

%  ১ -  - ১০০ ৯০ ৮০ - - ১০০ ১০০ 

  খসবা প্ররক্রয়ায় 

উদ্ভাবি কায বক্রম 

বাস্তবায়ি  

কমপদক্ষ একটি 

অিলাইি খসবা 

িালুকৃত  

তারি   ১ -  - ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

জানুয়া

রি 

২৮ 

খিব্রুয়া

িী 

- - ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

রিদসম্বি 

কমপদক্ষ ১ টি 

খসবাপ্ররক্রয়া 

সহজীকৃত  

তারি  ১ -  - ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

জানুয়া

রি 

২৮ 

খিব্রুয়া

িী 

- - ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

রিদসম্বি 



আবরশ্যক খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Compulsory 

Strategic Objectives) 

খকৌিলগ

ত 

উদেদশ্য

ি মাি 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পাে

ি  

সূিদকি 

মাি 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2018-19 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2019-20 

২০১৫-

১৬ 
২০১6-১7 ২০১৭-১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি 

রিদম্ন 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

অরভদযাগ 

প্ররতকাি ব্যবমূা 

বাস্তবায়ি  

রিষ্পরত্তকৃত 

অরভদযাগ  

% ১ -   - ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - ৯০ ৯৫ 

কম বপরিদবি উন্নয়ি ৫ অরিস ভবি ও 

আরিিা পরিচ্ছন্ন 

িা া  

রিধ বারিত 

সময়সীমাি 

মদে অরিস 

ভবি ও 

আরিিা 

পরিচ্ছন্ন  

তারি   ৩ -  - ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

জানুয়া

রি 

২৮ 

খিব্রুয়া

িী 

- - ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

রিদসম্বি 

 খসবা প্রতোিী এবাং 

েি বিাথীদেি জন্য 

েয়দলেসহ 

অদপক্ষাগাি 

)Waiting 

room( এি 

ব্যবমূা কিা  

রিধ বারিত 

সময়সীমাি মদে 

খসবা প্রতোিী 

এবাং েি বিাথীদেি 

জন্য েয়দলেসহ 

অদপক্ষাগাি 

িালুকৃত  

 

তারি  

 

৩ 

-  -  

৩১ 

রিদসম্বি 

 

৩১ 

জানুয়াি

র  

২৮ 

খিব্রুয়াি

 ী 

- - ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

রিদসম্বি 



আবরশ্যক খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Compulsory 

Strategic Objectives) 

খকৌিলগ

ত 

উদেদশ্য

ি মাি 

(Weig

ht of 

Strate

gic 

Object

ive) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performan

ce 

Indicators) 

 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পাে

ি  

সূিদকি 

মাি 

(Weight 

of 

Perform

ance 

Indicato

rs) 

 প্রকৃত অজবি 

 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৮-১৯ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2018-19 

প্রদক্ষপণ 

(iviitets

iV)  

2019-20 

২০১৫-

১৬ 
২০১6-১7 ২০১৭-১৮ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি 

রিদম্ন 

  
১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭  ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

 খসবাি মাি 

সম্পদকব 

খসবাগ্রহীতাদেি 

মতামত 

পরিবীক্ষদণি 

ব্যবমূা িালু কিা  

খসবাি মাি 

সম্পদকব 

খসবাগ্রহীতাদেি 

মতামত 

পরিবীক্ষদণি 

ব্যবমূা িালুকৃত  

তারি   ৩ -  - ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

জানুয়া

রি 

২৮ 

খিব্রুয়া

রি 

- - ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

রিদসম্বি 

আরথ বক ব্যবমূাপিাি উন্নয়ি  ২ অরিে আপরত্ত 

রিষ্পরত্ত 

কায বক্রদমি উন্নয়ি 

বছদি অরিে 

আপরত্ত 

রিষ্পরত্তকৃত 

% ২ -  - ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৬০ ৬০ 



 

 

 

খসকশন ২-  

খকৌশলগি উজেশ্য  ,অগ্রাষ্টধকার ,কার্ মক্রর্ ,কর্ মসম্পাদন সূিক এবং লক্ষ্যর্াত্রাসমূে  

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

খকৌিলগত  

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত মাদিি 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উপদজলা পয বাদয়ি 

েপ্তিসস্থদহি উন্নয়িস্থলক 

কায বক্রসস্থদহি কায বকি 

সমন্বয়সাধি 

২০ 

উপদজলা পরিষদেি সভা 

অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা সাংখ্যা ৪ ১২ ১০ ৯ - - 

উপদজলা পরিষদেি সভাি 

রসিান্ত বাস্তবায়ি 

রসিান্ত বাস্তবারয়ত % ৪ ১০০% ৯০% - - - 

রবরভন্ন উন্নয়িস্থলক কায বক্রম 

পরিেি বি 

পরিেি বিকৃত প্রকল্প সাংখ্যা ৩ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ 

এিরজও কায বক্রম সমন্বয় 

রবষয়ক সভা  

সভা অনুরষ্ঠত সাংখ্যা ২ ১২ ১০ ৯ - - 

এিরজও কায বক্রম সমন্বয় 

রবষয়ক সভাি রসিান্ত 

বাস্তবায়ি 

রসিান্ত বাস্তবারয়ত % ২ ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

এিরজওদেি অনুকূদল 

ছাড়কৃত অদথ বি পরিবীক্ষণ 

পরিবীক্ষণকৃত 

এিরজও 

সাংখ্যা ২ ৬ ৪ ৩ - - 

ক্ষুদ্রঋণ কায বক্রম 

পরিেি বি/েি বি; 

পরিেি বি/েি বি সাংখ্যা ৩ ১২ ১০ ৯ - - 

দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা, 

বিায়ি, জলবায়ু পরিবতবি 

ও পরিদবি সাংিক্ষণসহ 

১০ 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং 

দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা সম্পরকবত 

সভা অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা  সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 



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

খকৌিলগত  

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত মাদিি 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

খেকসই উন্নয়ি লক্ষেমাত্রা 

অজবি ত্বিারন্বতকিণ 

ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং 

দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা সম্পরকবত 

সভাি রসিান্ত বাস্তবায়ি 

রসিান্ত বাস্তবারয়ত % ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

দুদয বাদগ ক্ষরতগ্রস্ত এলাকা 

তাৎক্ষরণক পরিেি বি/েি বি 

পরিেি বি/েি বিকৃত % ০.৫ ১০০% - - - - 

রজআি প্রোি প্রোিকৃত রজআি খম. েি ১ বিাে অনুযায়ী - - - - 

রভরজএি প্রোি প্রোিকৃত রভরজএি খম. েি ১ বিাে অনুযায়ী - - - - 

খেস্ট রিরলি প্রোি প্রোিকৃত রিরলি খম.েি ০.৫ বিাে অনুযায়ী - - - - 

গ্রামীি অবকাঠাদমা 

রিম বাদিি জন্য কারব া 

প্রকল্প বাস্তবায়ি 

রিরম বত িাস্তা রক.রম.  ০.৫ বিাে অনুযায়ী - - - - 

গ্রামীি অবকাঠাদমা 

রিম বাদিি জন্য কারবো প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

রিম বাণকৃত িাস্তা রক.রম.  ০.৫ বিাে অনুযায়ী - - - - 

অরতেরিদ্রদেি জন্য 

কম বসাংস্হাি কম বসূরি 

রিদয়ারজত শ্ররমক খমেঃ েি ০.৫ বিাে অনুযায়ী - - - - 

বৃক্ষদিাপদিি জন্য জিগণদক 

উদু্বিকিণ খমলা আদয়াজি 

আদয়ারজত খমলা সাংখ্যা 

 

১ ১ - - - -  

 সামারজক বিায়দিি জন্য 

রবরভন্ন প্রকাি বৃদক্ষি িািা 

রবতিণ 

রবতিণকৃত িািা সাংখ্যা 

(হাজাি( 

০.৫ বিাে অনুযায়ী - - - - 

 উপদজলা পরিদবি করমটিি 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ৬ ৫ - - - 



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

খকৌিলগত  

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত মাদিি 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

উপদজলা পরিদবি করমটিি 

সভাি রসিান্ত বাস্তবায়ি 

বাস্তবারয়ত রসিান্ত % ০.৫ ১০০% - - - - 

জলবায়ু পরিবতবি খিাদধ 

গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ি  

বাস্তবারয়ত প্রকল্প সাংখ্যা 

 

০.৫ ১ - - - - 

সামারজক রিিাপত্তাস্থলক 

কায বক্রম বাস্তবায়ি 

খজািোিকিণ 

১০ 

মুরিদযািাদেি সম্মািী ভাতা 

রবতিণ কায বক্রম তোিরক 

ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম তোিককৃত 

% ২ ১০০% - - - - 

প্ররতবন্ধী ভাতা প্রোি 

কায বক্রম তোিরক 

ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম তোিককৃত 

% ২ ১০০% - - - - 

রবধবা ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম তোিরক 

ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম তোিককৃত 

% ২ ১০০% - - - -  

সামারজক রিিাপত্তাস্থলক 

প্রকদল্পি বাস্তবায়ি 

পরিবীক্ষণ 

পরিবীক্ষণকৃত প্রকল্প সাংখ্যা ২ বিাে প্রারপ্ত 

সাদপদক্ষ 

- - - - 

প্ররতবন্ধীদেি রিক্ষা ও 

অন্যান্য কল্যাণস্থলক কাদজ 

সহায়তা প্রোি 

সহায়তা প্রেত্ত োকা ২ বিাে অনুযায়ী - - - - 

 িাজস্ব প্রিাসি ও 

ব্যবস্হাপিায় গরতিীলতা 

আিয়ি 

১০ 

উপদজলা ভূরম অরিস 

পরিেি বি 

পরিেি বিকৃত অরিস সাংখ্যা ১ ৬ ৪ ৩ - - 

 ইউরিয়ি ভূরম অরিস 

পরিেি বি 

পরিেি বিকৃত  অরিস সাংখ্যা  ১ ৪৮ ৪৫ ৪০ - - 

ভূরম খিকি ব হালিাগােকিণ হালিাগােকৃত 

 রতয়াি 

সাংখ্যা  ১.৫ ২৬২৫ - - - - 

কৃরষ  াস জরম বদদাবস্ত 

প্রোি 

পুিব বারসত পরিবাি সাংখ্যা  ০.৫ ৪৫ ৪০ ৩৫ - - 

অকৃরষ  াস জরম বদদাবস্ত বদদাবস্ত প্রোিকৃত একি ০.২৫ ২.২৫ - - - - 



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

খকৌিলগত  

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত মাদিি 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

প্রোি জরম 

ভূরম উন্নয়ি কদিি সঠিক 

োবী রিধ বািণ 

গত বছদিি আোয় ও 

িলরত বছদিি 

বদকয়াি হাি  

% ১ ১০০ ৯৭ ৯৫ ৯২ ৯০ 

ভূরম উন্নয়ি কি আোয় 

তোিরক কিা  

আোয়কৃত ভূরম 

উন্নয়ি কি 

োকা (লক্ষ) ১.৫০ ৩৯.২০ ৩৮.৫০ - - - 

সায়িাত মহাল বদদাবস্ত 

প্রোি 

আোয়কৃত 

ইজািাস্থল্য 

োকা (লক্ষ) ০.৫০ ৩.৩৪ - - - - 

খজিাদিল সাটি বরিদকে 

মামলা রিষ্পরত্ত  

রিষ্পরত্তকৃত মামলা % ২ ১৫ ১০ ৮ ০০ ০০ 

১িাং  রতয়ািভুি সিকারি 

সম্পরত্তি অববধ ে ল উিাি 

উিািকৃত ভূরম %)একি( ০.৫০ ২.৭৬ - - - - 

 অন্যান্য সিকারি সম্পরত্তি 

অববধ ে ল উিাি 

উিািকৃত ভূরম % 

)একি( 

০.২৫ ১.০০ - - - - 

জিশৃঙ্খলা ও জিরিিাপত্তা 

সাংহত কিণ 

 

 

১০ খমাবাইল খকাে ব পরিিালিা পরিিারলত খমাবাইল 

খকাে ব 

সাংখ্যা ৪ ৭২ -- -- -- -- 

সুষ্ঠভুাদব পাবরলক পিীক্ষা 

পরিিালিা 

পরিিারলত পাবরলক 

পিীক্ষা 

% ১ ১০০% - - - - 

উপদজলা আইি শৃঙ্খলা 

করমটিি সভা অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা 

 

সাংখ্যা ৩ ১২ ১০ ৯ - - 

উপদজলা আইি শৃঙ্খলা 

করমটিি সভাি রসিান্ত 

বাস্তবায়ি  

রসিান্ত বাস্তবায়দিি 

হাি 

% ২ ১০০% - - - - 



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

খকৌিলগত  

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত মাদিি 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জিসদিতিতাস্থলক 

কায বক্রদমি মােদম 

জিউদু্বিকিণ 

খজািোিকিণ 

 

১৫ 

 

 

 

 

আইি শৃঙ্খলা িক্ষায় জি 

সদিতিতাস্থলক সভা 

অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা সাংখ্যা ২ ১২ ১০ ৯ - - 

এরসদিি অপব্যবহাি খিাধ 

সাংক্রান্ত সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

মােকদ্রদব্যি অপব্যবহাি 

রিয়ন্ত্রদণ জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

িািী ও রিশূ রিয বাতি খিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক সভা 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

 খযৌতুক রিদিাদধি লদক্ষে  

জিসদিতিাস্থলক সভা 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

বাল্যরববাহ রিদিাদধি লদক্ষে 

জিসদিতিাস্থলক সভা 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

সন্ত্রাস ও জিীবাে েমদি 

জিসদিতিাস্থলক সভা 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

িািী ও রিশূ পািাি  খিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক সভা 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

  খিািািালাি প্ররতদিাদধ আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 



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

খকৌিলগত  

উদেশ্য 

(Strategic Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of 

Performance 

Indicators) 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত মাদিি 

রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

জিসদিতিাস্থলক সভা 

আদয়াজি 

খযৌি হয়িারি প্ররতদিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক সভা 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

জাল খিাে ও হুরণ্ড ব্যবসা 

রিয়ন্ত্রদণ জিসদিতিাস্থলক 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

সামারজক সমস্যাসস্থহ 

সমাধাদি স্হািীয়ভাদব প্রকল্প 

গ্রহণ 

গৃহীত প্রকল্প সাংখ্যা ১ ১২ ১০ ৯ - - 

উপদজলা প্রিাসদি কম বিত 

কম বিািীদেি জন্য প্ররিক্ষণ 

আদয়াজি 

প্ররিক্ষণাথী সাংখ্যা ২ ০৫ -  - - - 

যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ি এবাং 

সাাংস্কৃরতক কম বকাদণ্ডি 

রবকাি সাধি 

৫ উপদজলা পয বাদয় ক্রীড়া 

প্ররতদযারগতাি আদয়াজি 

আদয়ারজত ক্রীড়া 

প্ররতদযারগতা 

সাংখ্যা ৫ ০২ ০১ - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

আবরশ্যক খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Compulsory 

Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of Performance 

Indicators) 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম িলরত মাি িলরত মাদিি রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 

 

 

 

 

েক্ষতাি সদি বারষ বক 

কম বসম্পােি চুরি বাস্তবায়ি 

৪ 

২০১৭-১৮ অথ ববছদিি  সড়া 

বারষ বক কম বসম্পােি চুরি 

োর ল 

রিধ বারিত সময়সীমাি 

মদে  সড়া চুরি 

মন্ত্রণালয়/রবভাদগ 

োর লকৃত 

তারি  ১ ১৭ এরপ্রল ১৯ এরপ্রল ২০ এরপ্রল ২৩ এরপ্রল ২৫ এরপ্রল 

২০১৭-১৮ অথ ববছদিি বারষ বক 

কম বসম্পােি চুরি বাস্তবায়ি 

পরিবীক্ষণ 

নত্রমারসক প্ররতদবেি 

োর লকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

২০১৭-১৮ অথ ববছদিি বারষ বক 

কম বসম্পােি চুরিি অধ ববারষ বক 

স্থল্যায়ি প্ররতদবেি োর ল 

রিধ বারিত তারিদ  

অধ ববারষ বক স্থল্যায়ি 

প্ররতদবেিকৃত 

তারি  ১ ১৫  

জানুয়ািী 

১৬ 

 জানুয়ািী 

১৭ 

 জানুয়ািী 

১৮ 

 জানুয়ািী 

২১ 

 জানুয়ািী 

২০১৬-২০১৭ অথ ববছদিি 

বারষ বক কম বসম্পােি চুরিি 

স্থল্যায়ি প্ররতদবেি োর ল 

বারষ বক স্থল্যায়ি 

প্ররতদবেি োর লকৃত 

তারি  ১ ১৩ জুলাই ১৬ জুলাই ১৮ জুলাই ২০ জুলাই ২৩ জুলাই 

কায বপ্রিরত কম বপরিদবি ও 

খসবাি মাদিান্নয়ি 

৯ মাঠ পয বাদয়ি কায বালয় সস্থদহি 

কমপদক্ষ একটি অিলাইি খসবা 

িালু কিা। 

অিলাইি খসবা িালুকৃত তারি  ১ ৩১ রিদসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ খিব্রুয়ারি -  - 

েপ্তি/সাংমূাি কমপদক্ষ ১ টি 

খসবা প্ররক্রয়া সহজীকৃত 

খসবা প্ররক্রয়া সহজীকৃত তারি  ১ ৩১ রিদসম্বি ৩১ জানুয়ারি ২৮ খিব্রুয়ারি ১৫ ম বাি  

উদ্ভাবিী উদযাগ ও ক্ষুদ্র উন্নয়ি 

প্রকল্প )এসআইরপ( বাস্তবায়ি 

উদ্ভাবিী উদযাগ 

বাস্তবারয়ত 

তারি  ১ ০৪ জানুয়ারি ১১ জানুয়ারি ১৮ জানুয়ারি ২৫ জানুয়ারি ৩১ জানুয়ারি 

এসআইরপ বাস্তবারয়ত % ১ ২৫ - - - - 

  



কলাম -১ কলাম- ২ কলাম- ৩ কলাম -৪ 

 

কলাম- ৫ কলাম -৬ 

আবরশ্যক খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Compulsory 

Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of Performance 

Indicators) 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম িলরত মাি িলরত মাদিি রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

  রপআিএল শুরুি ২ মাস পূদব ব 

সাংরিষ্ট কম বিািীি 

রপআিএল, ছুটি িগোয়ি 

যুগপৎ জারি রিরিতকিণ  

সাংরিষ্ট কম বিািীি 

রপআিএল ও ছুটি 

িগোয়ি পত্র  যুগপৎ 

জারিকৃত  

%  ১ ১০০ ৯০ ৮০ - - 

রসটিদজিস িাে বাি অনুযায়ী 

খসবা প্রোি 

প্রকারিত রসটিদজি 

িাে বাি অনুযায়ী খসবা 

প্রোিকৃত 

% ১ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ 

অরভদযাগ প্ররতকাি ব্যবমূা 

বাস্তবায়ি 

রিষ্পরত্তকৃত অরভদযাগ % ১ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ - 

খসবা প্রতোিী এবাং 

েি বিাথীদেি জন্য 

েয়দলেসহ অদপক্ষাগাি 

)Waiting room( 

এি ব্যবমূা কিা  

রিধ বারিত সময়সীমাি 

মদে খসবা প্রতোিী 

এবাং েি বিাথীদেি 

জন্য েয়দলেসহ 

অদপক্ষাগাি িালুকৃত  

 

তারি  

 

১ 

৩১ 

 রিদসম্বি 

৩১ 

 জানুয়ারি 

২৮ 

 খিব্রুয়ািী 

- - 

খসবাি মাি সম্পদকব 

খসবাগ্রহীতাদেি মতামত 

পরিবীক্ষদণি ব্যবমূা িালু 

কিা  

খসবাি মাি সম্পদকব 

খসবাগ্রহীতাদেি 

মতামত পরিবীক্ষদণি 

ব্যবমূা িালুকৃত  

তারি   ১ ৩১ 

রিদসম্বি 

৩১ 

জানুয়ারি 

২৮ 

খিব্রুয়ারি 

- - 

  



কলাম -১ কলাম- ২ কলাম- ৩ কলাম -৪ 

 

কলাম- ৫ কলাম -৬ 

আবরশ্যক খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Compulsory 

Strategic 

Objectives) 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি মাি 

(Weight of 

Strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি  

সূিক 

(Performance 

Indicators) 

একক 

(Unit) 

কম বসম্পােি  

সূিদকি মাি 

(Weight of Performance 

Indicators) 

লক্ষেমাত্রা/রিণ বায়ক ২০১৭-১৮ 

(Target /Criteria Value for FY 2017-18) 

অসাধািণ অরত উত্তম উত্তম িলরত মাি িলরত মাদিি রিদম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

েক্ষতা ও নিরতকতাি 

উন্নয়ি 

৪ সিকারি কর্ মসম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা সংক্রাে 

প্রষ্টশক্ষ্িসে ষ্টবষ্টভন্ন ষ্টবষজয় 

কর্ মকিমা/কর্ মিারীজদর েন্য 

প্রষ্টশক্ষ্ি আজয়ােন। 

প্ররিক্ষদিি সময় জিঘন্টা ২ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ 

জাতীয় শুিািাি খকৌিল 

বাস্তবায়ি  

২০১৭-১৮ অথ ববছদিি 

শুিািাি বাস্তবায়ি 

কম বপরিকল্পিা এবাং 

বাস্তবায়ি পরিবীক্ষণ 

কাঠাদমা প্রণীত ও 

োর লকৃত  

তারি   ১ ১৬ জুলাই ৩১ জুলাই - - - 

রিধ বারিত সময় সীমাি 

মদে নতমারসক 

পরিবীক্ষি প্ররতদবেি 

োর লকৃত 

সাংখ্যা ১ ৪ ৩ - - - 

তথ্য অরধকাি বাস্তবায়ি 

খজািোিকিণ 

১ তথ্য বাতায়ি 

হালিাগােকিণ 

তথ্য বাতায়ি 

হালিাগােকৃত 

% ০.৫ ৮০ ৭০ ৬০ - - 

স্বপ্রদণারেত তথ্য প্রকারিত স্বপ্রদণারেত তথ্য 

প্রকারিত 

% ০.৫ ১০০ ৯০ ৮৫ ৮০ ৭৫ 

আরথ বক ব্যবমূাপিাি 

উন্নয়ি  

২ অরিে আপরত্ত রিষ্পরত্ত 

কায বক্রদমি উন্নয়ি 

অরিে আপরত্ত 

রিষ্পরত্তকৃত 

% ২ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ 

 



 

 

আমম, উপজেলা মির্ চাহী অমিসার খ াকসা, কুমিয়া গণপ্রোতন্ত্রী র্াাংলাজেশ সরকাজরর খেলা প্রশাসক, কুমিয়া মজহােজয়র 

মিকট অঙ্গীকার করমি খে, এই চুমিজত র্মণ চত িলািল অজবদি সজর্ি থাকর্।  

 

 

আমম খমা. েমহর রায়হাি, খেলা প্রশাসক, কুমিয়া, খমািাাঃ খসমলিা র্ানু, উপজেলা মির্ চাহী অমিসার, খ াকসা, কুমিয়ার 

মিকট অঙ্গীকার করমি খে, এই চুমিজত র্মণ চত িলািল অজবদি প্রজয়ােিীয় সহজোমগতা করর্।  

 

 

 

 

স্বাক্ষরিত: 

 

 

 

 

 

 

উপদজলা রিব বাহী অরিসাি     ---------------------------------- 

খ াকসা, কুরষ্টয়া      তামর  

 

 

 

 

                                   

খজলা প্রিাসক          ---------------------------------- 

   কুরষ্টয়া।         তারি  

 

 

 



 

সংজর্ােনী-১ 

শব্দসংজক্ষ্প (Acronyms) 

 

এিরজও= িি গভণ বদমন্ট অিগািাইদজিি। 

EMIS= Employee Management Information System 

SSN= Social Safety Net Info System Software 

OSMS= Online School Management System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সংজর্ােনী- ২: কর্ মসম্পাদন সূিকসমূে  ,বাস্তবায়নকারী এবং পষ্টরর্াপ পদ্ধষ্টি-এর ষ্টববরি  

ক্ররমক 

িম্বি 

কায বক্রম কম বসম্পােি সূিক রববিণ বাস্তবায়িকািী ইউরিে পরিমাপ পিরত এবাং 

উপাত্তসূত্র 

সাধািণ মন্তব্য 

১ উপদজলা উন্নয়ি সমন্বয় করমটিি 

সভা অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা উপদজলা উন্নয়ি সমন্বয় করমটিি সভাি 

সেস্যবৃদদি উপরমূরতদত সভা অনুষ্ঠাি  

উপদজলা প্রিাসি, 

খ াকসা এিরজওসস্থহ 

এবাং উপদজলা 

পয বাদয়ি সাংরিষ্ট 

েপ্তিসস্থহ  

সভা আদয়াজি এবাং 

কায বরববিণী  

 

২ উপদজলা উন্নয়ি সমন্বয় করমটিি 

সভাি রসিান্ত বাস্তবায়ি 

রসিান্ত বাস্তবারয়ত সভায় রসিান্ত গৃহীত প্ররতদবেি  

৩ রবরভন্ন উন্নয়িস্থলক কায বক্রম 

পরিেি বি 

পরিেি বিকৃত প্রকল্প রবরভন্ন উন্নয়িস্থলক কায বক্রম পরিেি বদিি 

সাংখ্যা 

পরিেি বি প্ররতদবেি  

৪ এিরজও কায বক্রম সমন্বয় রবষয়ক 

সভা  

সভা অনুরষ্ঠত এিরজও কায বক্রম সমন্বয় রবষয়ক সভাি 

সেস্যবৃদদি উপরমূরতদত সভা অনুষ্ঠাি 

সভা আদয়াজি এবাং 

কায বরববিণী  

 

৫ এিরজও কায বক্রম সমন্বয় রবষয়ক 

সভাি রসিান্ত বাস্তবায়ি 

রসিান্ত বাস্তবারয়ত সভায় রসিান্ত গৃহীত প্ররতদবেি  

৬  এিরজওদেি অনুকূদল ছাড়কৃত অদথ বি 

পরিবীক্ষণ 

 পরিবীক্ষণকৃত 

এিরজও  

পরিবীক্ষণকৃত এিরজও এি সাংখ্যা সদিজরমি পরিেি বি 

প্ররতদবেি 

 

৭ ক্ষুদ্রঋণ কায বক্রম পরিেি বি/েি বি; পরিেি বি/েি বি পরিেি বদিি সাংখ্যা  পরিেি বি প্ররতদবেি  

৯   ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদয বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পরকবত সভা অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদয বাগ ব্যবস্হাপিা 

সম্পরকবত সভাি সেস্যবৃদদি 

উপরমূরতদত সভা অনুষ্ঠাি  

মূািীয় জিপ্ররতরিরধ, 

উপদজলা প্রিাসি 

খ াকসা, ত্রাি ও 

দুদ্ ্যাগ িা া   

সভা আদয়াজি এবাং 

কায বরববিণী  

 

১০  ত্রাণ ও পুিব বাসি এবাং দুদয বাগ 

ব্যবস্হাপিা সম্পরকবত সভাি রসিান্ত 

বাস্তবায়ি 

রসিান্ত বাস্তবারয়ত  সভায় রসিান্ত গৃহীত প্ররতদবেি  

১১  দুদয বাগ ক্ষরতগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষরণক 

পরিেি বি/েি বি 

পরিেি বি/েি বিকৃত পরিেি বদিি সাংখ্যা পরিেি বি প্ররতদবেি  

১২  দুদয বাগ ক্ষরতগ্রস্ত এলাকা তাৎক্ষরণক 

পরিেি বি/েি বি 

পরিেি বি/েি বিকৃত পরিেি বদিি সাংখ্যা পরিেি বি প্ররতদবেি  

১৩  রজআি প্রোি প্রোিকৃত রজআি রজআি বিাে বিােপত্র  

১৪  রভরজএি প্রোি প্রোিকৃত রভরজএি রভরজএি বিাে বিােপত্র  

১৫  খেস্ট রিরলি প্রোি প্রোিকৃত রিরলি রিরলি বিাে বিােপত্র   

১৬  গ্রামীি অবকাঠাদমা রিম বাদিি জন্য 

কারব া প্রকল্প বাস্তবায়ি 

রিরম বত িাস্তা িাস্তাি নেঘ বে সদিজরমদি পরিেি বি 

ও প্ররতদবেি  

 

১৭  গ্রামীি অবকাঠাদমা রিম বাদিি জন্য 

কারবো প্রকল্প বাস্তবায়ি 

রিম বাণকৃত িাস্তা িাস্তাি নেঘ বে সদিজরমদি পরিেি বি 

ও প্ররতদবেি 

 

১৮  অরতেরিদ্রদেি জন্য কম বসাংস্হাি 

কম বসূরি 

রিদয়ারজত শ্ররমক শ্ররমদকি সাংখ্যা  প্ররতদবেি  

১৯ বৃক্ষদিাপদিি জন্য জিগণদক 

উদু্বিকিণ খমলা আদয়াজি 

আদয়ারজত খমলা খমলাি সাংখ্যা  প্ররতদবেি  

২০ সামারজক বিায়দিি জন্য রবরভন্ন রবতিণকৃত িািা িািাি সাংখ্যা প্ররতদবেি  



প্রকাি বৃদক্ষি িািা রবতিণ 

২১ উপদজলা পরিদবি করমটিি সভা 

আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা উপদজলা পরিদবি করমটিি সেস্যদেি 

উপরমূরতদত সভা  

সভা আদয়াজি এবাং 

কায বরববিণী  

 

২২ উপদজলা পরিদবি করমটিি সভাি 

রসিান্ত বাস্তবায়ি 

বাস্তবারয়ত রসিান্ত রসিান্ত গৃহীত প্ররতদবেি  

২৩  জলবায়ু পরিবতবি খিাদধ গৃহীত প্রকল্প 

বাস্তবায়ি 

বাস্তবারয়ত প্রকল্প প্রকদল্পি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

২৪  মুরিদযািাদেি সম্মািী ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম তোিরক 

ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম 

তোিককৃত 

মুরিদযািাদেি সাংখ্যা এবাং সন্মািী প্রোি  বিােপত্র ও রবতিণ 

প্ররতদবেি 

 

২৫  প্ররতবন্ধী ভাতা প্রোি কায বক্রম 

তোিরক 

ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম 

তোিককৃত 

প্ররতবন্ধীদেি সাংখ্যা এবাং ভাতা প্রোি  বিােপত্র ও রবতিণ 

প্ররতদবেি 

 

২৬ রবধবা ভাতা রবতিণ কায বক্রম 

তোিরক 

ভাতা রবতিণ 

কায বক্রম 

তোিককৃত 

রবধবাদেি সাংখ্যা এবাং ভাতা প্রোি বিােপত্র ও রবতিণ 

প্ররতদবেি 

 

২৭  সামারজক রিিাপত্তাস্থলক প্রকদল্পি 

বাস্তবায়ি পরিবীক্ষণ 

সহায়তা প্রেত্ত পরিবীক্ষণকৃত প্রকদল্প সহায়তাি পরিমাি প্ররতদবেি  

২৮  উপদজলা ভূরম অরিস পরিেি বি পরিেি বিকৃত অরিস পরিেি বিকৃত অরিদসি সাংখ্যা উপদজলা রিব বাহী 

অরিসাি, খ াকসা ও 

সহকািী করমিিাি 

)ভূরম( 

পরিেি বি প্ররতদবেি  

২৯  ইউরিয়ি ভূরম অরিস পরিেি বি পরিেি বিকৃত অরিস পরিেি বিকৃত অরিদসি সাংখ্যা পরিেি বি প্ররতদবেি  

৩০  ভূরম খিকি ব হালিাগােকিণ হালিাগােকৃত 

 রতয়াি 

হালিাগােকৃত  রতয়াি প্ররতদবেি  

৩১  কৃরষ  াস জরম বদদাবস্ত প্রোি পুিব বারসত পরিবাি পুিব বারসত পরিবাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৩২  অকৃরষ  াস জরম বদদাবস্ত প্রোি বদদাবস্ত প্রোিকৃত 

জরম 

বদদাবস্ত প্রোিকৃত জরমি পরিমাি প্ররতদবেি  

৩৩  ভূরম উন্নয়ি কদিি সঠিক োবী 

রিধ বািণ 

গত বছদিি আোয় 

ও িলরত বছদিি 

বদকয়াি হাি 

গত বছদিি আোয় ও িলরত বছদিি 

বদকয়াি হাদিি পরিমাি 

প্ররতদবেি  

৩৪  ভূরম উন্নয়ি কি আোয় তোিরক 

কিা 

আোয়কৃত ভূরম 

উন্নয়ি কি 

ভূরম উন্নয়ি কদিি পরিমাি প্ররতদবেি  

৩৫   সায়িাত মহাল বদদাবস্ত প্রোি আোয়কৃত 

ইজািাস্থল্য 

ইজািাস্থদল্যি পরিমাি  প্ররতদবেি  

৩৬  িাজস্ব মামলা রিষ্পরত্ত মামলা রিষ্পরত্তি 

হাি 

িাজস্ব মামলা রিষ্পরত্তি হাি রিণ বয় প্ররতদবেি  

৩৭  ভূরম রবদিাধ রবষয়ক মামলাি এসএি 

রবজ্ঞ আোলদত খপ্রিণ 

খপ্রিদণি সময়  ভূরম রবদিাধ রবষয়ক মামলাি এসএি 

রবজ্ঞ আোলদত খপ্রিদণি সময় রিধ বািণ 

প্ররতদবেি  

৩৮  খেওয়ািী মামলা রিষ্পরত্ত সিকাদিি রবপদক্ষ  

মামলাি একতিিা 

িায় 

ভূরম রবদিাধ রবষয়ক মামলাি এসএি 

রবজ্ঞ আোলদত খপ্রিদণি সময় রিধ বািণ 

প্ররতদবেি  

৩৯   সাটি বরিদকে মামলা রিষ্পরত্ত  রিষ্পরত্তকৃত মামলা খিন্ট সাটি বরিদকে মামলা পরিিালিা প্ররতদবেি  

৪০  ১িাং  রতয়ািভুি সিকারি সম্পরত্তি উিািকৃত ভূরম সিকারি সম্পরত্তি অববধ ে ল উিাি প্ররতদবেি  



অববধ ে ল উিাি 

৪১  অন্যান্য সিকারি সম্পরত্তি অববধ ে ল 

উিাি 

উিািকৃত ভূরম উিািকৃত ভূরমি পরিমাি প্ররতদবেি  

৪২ খমাবাইল খকাে ব পরিিালিা সাংখ্যা খমাবাইল খকাদে বি সাংখ্যা  বারষ বক প্ররতদবেি  

৪৩  সুষ্ঠভুাদব পাবরলক পিীক্ষা পরিিালিা %  পাবরলক পিীক্ষা সুষ্ঠভুাদব গ্রহণ প্ররতদবেি  

৪৪ উপদজলা আইি শৃঙ্খলা করমটিি সভা 

অনুষ্ঠাি 

 অনুরষ্ঠত সভা 

 

খজলা আইি শৃঙ্খলা করমটিি 

সেস্যবৃদদি উপরমূরতদত  

সভা আদয়াজি এবাং 

কায বরববিণী 

 

৪৫   উপদজলা আইি শৃঙ্খলা করমটিি 

সভাি রসিান্ত বাস্তবায়ি 

রসিান্ত বাস্তবায়দিি 

হাি 

সভায় রসিান্ত গৃহীত প্ররতদবেি  

৪৬ পারক্ষক খগাপিীয় প্ররতদবেি খপ্রিণ খপ্ররিত প্ররতদবেি খপ্ররিত প্ররতদবেদিি সাংখ্যা খগাপিীয় প্ররতদবেি  

৪৭ আইি শৃঙ্খলা িক্ষায় 

জিসদিতিতাস্থলক সভা অনুষ্ঠাি 

অনুরষ্ঠত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা  উপদজলা রিব বাহী 

অরিসাি, খ াকসা 

প্ররতদবেি  

৪৮ এরসদিি অপব্যবহাি খিাধ সাংক্রান্ত 

সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৪৯  মােকদ্রদব্যি অপব্যবহাি রিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিাস্থলক সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৫০  িািী ও রিশূ রিয বাতি খিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৫১  খযৌতুক রিদিাদধি লদক্ষে  

জিসদিতিাস্থলক সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৫২  বাল্যরববাহ রিদিাদধি লদক্ষে 

জিসদিতিাস্থলক সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৫৩  সন্ত্রাস ও জিীবাে েমদি 

জিসদিতিাস্থলক সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৫৪  িািী ও রিশূ পািাি  খিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৫৫  খিািািালাি প্ররতদিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৫৬  খযৌি হয়িারি প্ররতদিাদধ 

জিসদিতিাস্থলক সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৫৭  জাল খিাে ও হুরণ্ড ব্যবসা রিয়ন্ত্রদণ 

জিসদিতিাস্থলক সভা আদয়াজি 

আদয়ারজত সভা সভা অনুষ্ঠাদিি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৫৮  সামারজক সমস্যাসস্থহ সমাধাদি 

স্হািীয়ভাদব প্রকল্প গ্রহণ 

গৃহীত প্রকল্প গৃহীত প্রকদল্পি সাংখ্যা প্রকল্প প্ররতদবেি  

৫৯  উপদজলা প্রিাসদি কম বিত 

কম বিািীদেি জন্য প্ররিক্ষণ আদয়াজি 

আইরসটি 

ব্যবহািকািী 

আইরসটি ব্যবহািকািীি সাংখ্যা প্ররতদবেি  

৬০ উপদজলা পয বাদয় ক্রীড়া প্ররতদযারগতাি 

আদয়াজি 

আদয়ারজত ক্রীড়া 

প্ররতদযারগতা 

আদয়ারজত ক্রীড়া প্ররতদযারগতাি সাংখ্যা উপদজলা রিব বাহী 

অরিসাি, খ াকসা, 

উপদজলা ক্রীড়া সাংমূা  

প্ররতদবেি  

 



 

সংজর্ােনী ৩  :অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার ষ্টনকট সুষ্টনষ্টদ মি কর্ মসম্পাদন িাষ্টেদাসমূে  

 

প্ররতষ্ঠাদিি  

িাম  

সাংরিষ্ট কায বক্রম কম বসম্পােি সূিক উি প্ররতষ্ঠাদিি রিকে 

িারহো /প্রতোিা  

িারহো /প্রতোিাি খযৌরিকতা  প্রতোিা পূিণ িা হদল সম্ভাব্য প্রভাব 

খজলা পয বাদয়ি 

সকল সিকারি 

ও খবসিকারি 

প্ররতষ্ঠাি 

খজলা পয বাদয়ি রবরভন্ন 

সভা  

খজলা পয বাদয়ি রবরভন্ন 

সভািি রসিান্ত বাস্তবায়ি 

গৃহীত রসিান্ত বাস্তবায়ি ও 

প্ররতদবেি খপ্রিণ 

গৃহীত রসিান্ত বাস্তবায়ি ও 

মরিেরিাং রিরিত কিা  

িাগরিকদসবা ব্যহত ও সারব বক উন্নিদয়ি 

গরত মন্থি হদব।   

সিকারি ও 

মূািীয় সিকাি 

প্ররতষ্ঠাি  

উন্নয়ি কম বপরিকল্পিা উন্নয়ি কম বপরিকল্পিা 

বাস্তবায়ি  

গৃহীত পরিকল্পিা বাস্তবায়ি ও 

প্ররতদবেি খপ্রিণ  

গৃহীত রসিান্ত বাস্তবায়ি ও 

মরিেরিাং রিরিত কিা 

উন্নয়ি কায বক্রম বাস্তবায়ি ব্যাহত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



খসকশন -২  

খকৌিলগত উদেশ্য, অগ্রারধকাি, কায বক্রম, কম বসম্পােি সূিক এবাং লক্ষেমাত্রাসস্থহ 

খকৌিলগত 

উদেশ্য 

(Strategic 

Objectives) 

 

খকৌিলগত 

উদেদশ্যি 

মাি 

(Weight 

of 

strategic 

Objective) 

কায বক্রম 

(Activities) 

কম বসম্পােি সূিক 

(performance 

Indicators) 

একি 

(Unit) 

কম বসম্পােি 

সূিদকি মাি 

(Weight of 

performance 

Indicators) 

প্রকৃত অজবি লক্ষেমাত্রা রিণ বায়ক ২০১৭-২০১৮ 
(Target/Criteria value for FY 2017-2018) 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০১৮-২০১৯ 

 

প্রদক্ষপণ 
(Projection) 

২০১৯-২০২০ 

 ২০১৫-

২০১৬ 

২০১৬-

২০১৭ 

অসাধািণ অরত 

উত্তম 

উত্তম িলরত 

মাি 

িলরত 

মাদিি 

রিদম্ন 

  

  ১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ 

               

               

               

               

               



 

গিপ্রোিন্ত্রী বাংলাজদশ সরকার 

উপজেলা ষ্টনব মােী অষ্টিসাজরর কার্ মালয় 

খ াকসা, কুষ্টিয়া। 

www.khoksa.kushtia.gov.bd 
 

 
 
 

 

¯§viK bs- 00.40.5063.679.01.010.2017 

 

  ZvwiLt 
  আষাঢ, 1424 বঙ্গাব্দ 

  জুন, ২০১৭ ষ্টিোব্দ।  
 

 

ষ্টবষয় :  ২০১৭-১৮ সজনর বাষ্টষ মক কর্ মসম্পাদন চুষ্টি (এ.ষ্টপ.এ( খপ্ররি । 

 

 

সূত্র      :  র্জোদজয়র কার্ মালজয়র ২৩.০৪.১৭ িাষ্টরজ র ০৫.৪৪.০০০০.০০৬.১৬.০০১.১৭.৩১১(যুি( স্মারক। 

 

 

 উপযু মি ষ্টবষজয় সূজত্রাি স্মারজকর সদয় ষ্টনজদ মশনার আজলাজক ষ্টনম্নস্বাক্ষ্রকারী ও র্জোদজয়র সাজর্ 

সম্পাদনজর্াগ্য বাষ্টষ মক কর্ মসম্পাদন চুষ্টিপত্র (এ.ষ্টপ.এ) প্রস্তুি পূব মক র্জোদজয়র সদয় অবগষ্টি ও পরবিী 

প্রজয়ােনীয় ব্যব্ো গ্রেজনর েন্য এসাজর্ খপ্ররি করা েজলা। 

 

 

সংযুষ্টিঃ বি মনার্জি,               িদ ম। 
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